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ரகவச ( கஂதராண )

{॥ ரகவச ( கஂதராண ) ॥}

॥ அத  ரகவச ॥

ௐ அய  ர கவச ேதார மஹா மஂரய

வாஸஃ அ சஂதஃ யஂபக ேரா ேதவதா

ரா ஜ  ஶஃ  லக

மம மநேஸாடயேத ஜேப ேயாகஃ

ராயாஷைஜஃ ஷடஂகயாஸஃ ॥

॥ யாந ॥

ஶாஂத பமாஸநத ஶஶிதரமட

பஂசவர ேநர ஶூல வரஂச கக

பரஶுமபயத தபாேக மஹத ।

நாக பாஶ ச கஂடா ரளய ஹுதவஹ

ஸாஂஶ வாமபாேக நாநாலஂகாரத

பகமப பாவஶ நமா ॥

॥ வாஸ உவாச ॥

ரணய ஶிரஸா ேதவ வயஂ பரேமவர ।

ஏக ஸவகத ேதவ ஸவேதவமய  ।

ர வம ரவயா அஂக ராணய ரேய ।

அேஹாராரமய ேதவ ராத த ரா ॥

ேரா ேம ஜாரதஃ பா பா பாெவௗஹரததா ।

ஶிேராேம ஈவரஃ பா லலாட லேலாதஃ ।

ேநரேயாயஂபகஃ பா க பா மேஹவரஃ ।

கணேயாஃ பா ேம ஶஂஃ நாகாயா ஸதாஶிவஃ ।
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வாஶஃ பா ேம வா ஓெடௗ பாவஂகாபஃ ।

கடஃ பா ேம வா பாேஹா ைசவ நாகத ।

ஹதய ேம மஹாேதவஃ ஈவேராயா ஸநாதர ।

நா க ச வச பா ஸவ உமாபஃ ।

பாஹுமயாதர ைசவ ம பஸதாஶிவஃ ।

வரஂர ேமவேரா காரா ச யதா ரம

வர ச ஶத ைசவ பாஶாஂஶதர ததா ।

கடஶூலதராய ர தேஶவரஃ ।

ரதாேந பேத ைசவ வேல நதேட

ஸஂயாயா ராஜபவேந பா பா மா ।

ஶீேதாணா ததகாேல நமகஂடேக ।

மேய ஸேம மாேக பா மா வஷபவஜ ।

இேயதரகவச பர பாபநாஶந ।

மஹாேதவ ரஸாேதந வாஸ கத ।

மமாயாத ஸமாேஸந நபய ேதநயேத ।

ராேநா பரம ஆேராய யமாயவதந

யா லபேத யா தநா லபேத தந ।

கயா லபேத கயா நபய தேத வ ।

அேரா லபேத ர ேமாா ேமா மாயா ।

ரா ரா மஹாேதவ ரா ரா ரமய ।

ராமா பாவநாத ராமா ரஂதக

பாஶ கவாஂக யார ஶூல ரேமவச ।

நமகேரா ேதேவஶ ராமா ஜகவர ।

ஶ மேய ஸபாமேய ராமமேய கஹாதேர ।

கமேநகமேந ைசவ ராமா பதவஸல ।

வ வமாதைசவ வ வ பராயண ।

கமணாமநஸா ைசவ வஂச யதா ஸதா ।

ஸவ வர பய  ஸவ ஶவயாய ।
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ஸவ யாவாரண ரேலாக ஸகச

ரேலாக ஸகசேயாநமஃ ॥

॥ இ கஂதராேண வாஸ ேராத ரகவச ஸண ॥
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