ரசகாேதார
{॥ ரசகாேதார ॥}
யா ேத ககஹதா ஸகலஜநபதயா வகா
யாமா ஶுலபாஶா ஜகணகதா ரமேதஹாதவாஸா । var
ஶுலநாஸா ஜகணநதா
ஞாநாநாஂ ஸாதய யகமநஞாந ய ரேபாதா
ஸா ேத யஃ ரதஹ தஂ சடடாரசடா ॥ ௧॥

ௐ ராஂ ஂ ஂ சமேட ஶவகமநஹேத ஷேண மவேர
ராஂ ஂ ஂ ேராதஃ கததவேக ெரௗரதஂராகராேல । var
ேராத கத சேக
கஂ கஂ கஂ காலராஃ ரம ஜகதஂ பய ரஸ var காலதா
ஹூகாேராசாரய ரதஹ தஂ சடடாரசடா ॥ ௨॥

ௐ ராஂ ஂ ஂ ரேப வநநேத பாஶஹேத ேர
ராஂ ஂ ஂ ரகரேக தரேவ ஶூலஹேத ரசேட ।
லாஂ ஂ ஂ லபேவ ஹஸ கஹகஹாஶுத ேகாராடஹாைஸஃ
கஂ கா காலராஃ ரதஹ தஂ சடடாரசடா ॥ ௩॥

ௐ ராஂ ஂ ஂ ேகாரேப கககக கேத கராராவேகாேர
மாஂ ஶுகஜேக ப நரவஸா ரராயமாேந ।
ௐ ராஂ ஂ ஂ ராவய ஸகல ததா யகதவநாைகஃ var தேல
ாஂ ஂ ஂ ோபய ரதஹ தஂ சடடாரசடா ॥ ௪॥

ௐ ராஂ ஂ ஂ சடவேக ஹஹரநேத ரச ஃ var ராஂ ஂ
ஂ
சராெயௗ ச கெணௗ ஜடமடஶிேராேவதாஂ ேகமாலா ।
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ரஸெவௗ ேசாரேகெரௗ ஶஶிரணபா தாரேகா ஹார கேட
ஸா ேத யஃ ரதஹ தஂ சடடாரசடா ॥ ௫॥

ௐ கஂ கஂ கஂ கவேத வரகநகேப யகா வேதஜஃ var ககஹேத
வாலாவநா நவஶிதமஹாககா தேணந ।
வாேம ஹேத கபாலஂ வரமலராதஂ தாரய
ஸா ேத யஃ ரதஹ தஂ சடடாரசடா ॥ ௬॥

ௐ ஹுஂ ஹுஂ ஹுஂ ப காலராஃ உரம ரமா மா
ராஂ ஂ ஂ ஹேஶாெரௗலா ஶத அடாடஹாேஸ ।
ஹா ஹா த ரேத தகா லய ரஸ
ஹூகாேராசாரய ரதஹ தஂ சடடாரசடா ॥ ௭॥

ப காகபா பஜநஸேத சசாடயா
ேராஂ ேராஂ ேராகாரேய ஶஶிகரதவேல காலேட ரேத ।
ஂ ஂ காரகா ரகணநேத காலகா கா
ையேலாயஂ வயகா ரதஹ தஂ சடடாரசடா ॥ ௮॥

வேத தடரசடா டமமமாரணேடாபடகாரகைட
நய யாடபாைதஃ ரடபட பைவமலா மரமாலா । var ஹாைஸஃ
ஶுேக ே வஹ கரகதஸகா சா ேரதமாலா var ஶுெகௗ
ௌ
உைசைஶயாடஹாைஸஃ ககதரவா வஂ சடடாரசடா ॥ ௯॥

வஂ ரா வஂ ச ெரௗ வஂ ஸச ஶிககமநா வஂ ச ேத மா
வஂ சேர சரஹதா ககதரவா வஂ வராஹவபா ।
ெரௗேர வஂ சமடா ஸகலதேல ஸஂேத ஸவமாேக
பாதாேல ைஶலஶேக ஹஹரநேத ேத ச நமேத ॥ ௧௦॥
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நமேத நமேத நமஃ
ௐ ரவஂ டதா ஹஹேர சேர பவேத வா
ஸராேம ஶமேய ஶஶபேத ஸகேட ேத வா ।
யாேர ெசௗேர ச ஸேவஃ ததேல ததா வமேய ேக
ரேவாஂ யஃ ரதஹ தஂ சடடாரசடா ॥ ௧௧॥

இேயவஂ ஜமைரஃ தவநம ஶிவஂ பாதகஂ யாநாஶஂ
ரயஂ ரஹகணமதநஂ மதநஂ ஶாநா ।
இேயவஂ ேவகேவகஂ ஸகலபயஹரஂ மரச யஂ
மராணாஂ ேதாரகஂ யஃ பட ஸ லபெதௗ ராதாஂ மர ॥ ௧௨॥

ௐ நமசகாைய நமசகாைய நமசகாைய ।
॥ ராகமாகாகேத ரசகாேதாரஂ ஸண ॥
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