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ஶாரதாஜகரயாததவந

{॥ ஶாரதாஜகரயாததவந ॥}

॥ தணாநாய ேக ஶாரதாடாப

ஶகராசாய ஜகவேயா  ஸதாநத ஶிவாநவ

நஂஹபார மஹாவாஃ ரத ॥

ௐ ேதாதராகா ஶாநாயகாைய கேபாலரபாதாதஶகாைய ।

வேநராவதாகஜாதவஜாைய ஸேராேஜாத ஸைய நமஃ

ஶாரதாைய ॥

பவாேபாபாரஂ ந யைய வபதா நாऽயாஸேலஶஂ கபாெநௗகையவ ।

பவாேபாஜேநரா ஸேஸதாைய அஜரஂ  ேமா நமஃ

ஶாரதாைய ॥

தாபராராஜகராைய யதாஶூயைதஃ ஸதா ேஸதாைய

।

தாகாமேலாபாவாபணாைய தாதயாைய நமஃ ஶாரதாைய ॥

நேதடரதாநாய ஂ கதாைய கேதநாசபஹாமாநஂ ஹரஂைய ।

ேதேந தபஂ ச ேதாஷாஂ ரஜைய ேதேநவ நைரநமஃ

ஶாரதாைய ॥

நதாயதாயஃகாபஹைய ததாதாபாதாஹராைய ।

பராபேவைய ரதநாைய தாதயாைய நமஃ ஶாரதாைய ॥

தாபராமாலாராஜ கராைய கராேபாஜஸமதாைய ।
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ராணாஂ வராணாஂ ஸதா மாநாஂ தா ஸவதாைய நமஃ ஶாரதாைய ॥

ஸமைதச ேவைதஃ ஸதாதைய ராஶாதரகாஜாத தாைய

।

ராரா பமா பேமாபவாையதா தாைய நமஃ ஶாரதாைய ॥

அயாபதார பதாதராைய ததா  ஸபரதாேநாகாைய ।

நேதயஃ கதாவபாதாஜாேத ேதஃ யதைய நமஃ ஶாரதாைய

॥

பதாேபாஜநரா கேதததா தஂ மேததா தா ।

தாபராமாலா கராைய தஂ பாயவா யதா த வா ॥

மஹாேதா  மயஂ ஹதேபாஹா ரேமாதாஸமயாஸேத

ெஸௗயபாஜஃ ।

இ யாபநாயாநதாநாஂ கபாேத ஸேராஜாயஸஂயா தேஸ மப ॥

ஶரசரகாஶவேரணதா கநபமயேடரஹகார ேப ।

டஂ ஸதாடகமயதரயஂ வஹ ஹதேஜ ரவஂ ஃ ॥

கயாவகஂ தேபாவா கஂ ந ஶேநா யயாதவயாவகஃ ।

தேதா மயநாேத தயா பாரஶூயா ேதயா தாதேய ஶாரதாப ॥

ேலாயா ேலாேகா ந தஂ ரயா ரஸநஂ ேகஂ கலகாஶூய

।

யயஂ வஂ ரயஹஂ தாஂ கபாஂ பேஜ ஶாரதாபாமஜரமதபா ॥

ரா சரேடா ததாசாயேபா ெரௗ ஶகேவ ரடாய சேர ।
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ஸமாராய ேமாதஂ யெயௗ யாமபாரஂ பேஜ ஶாரதாபாமஜரமதபா ॥

பவாேபாபாரஂ நயஂ வபதா பவாேபாஜேநராஜஸயமாநா ।

பவபயதாக வஂஸதாஂ பேஜ ஶாரதாபாமஜரமதபா ॥

வராக வரா கா தேவடரதாேந கதஂ யநாய யஂ ததா ।

இ வஂ ராஂ ேத மா  யமாதகாரயதாவாநேல ரதா ॥ ௐ ॥
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