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గష క

{॥ గష క ॥}

 గయ నమః ।

స ఉః ।

యఽనంతశ రనంశ  య  ద  ।

య  సరం  దనం స తం గశం న భమః ॥ ౧॥

యతజగతరతతఽ స శ శ  ।

తంద వసం మః స తం గశం న భమః ॥ ౨॥

య వ భ రలం చ యతః గశం మ ః ।

యతః  వ జంగ వృసం స తం గశం న భమః ॥ ౩॥

య నః న యసం యతర రః పశ ।

యతః ప య ధశ స తం గశం న భమః ॥ ౪॥

య ర న రతః సమ భక సంః ః ।

య ఘ యతః రః స తం గశం న భమః ॥ ౫॥

యతః సమద ం యఽభక సఽకః ।

యతః క యతః మ ఏవ స తం గశం న భమః ॥ ౬॥

యఽనంతశ ః స  బవ ధరఽక చ శక ః ।

యఽక సర   స తం గశం న భమః ॥ ౭॥

య ద ం మః స   య  గృణ ।

పరహపం నందతం స తం గశం న భమః ॥ ౮॥
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గశ ఉచ ।

న గశః తతనరః ।

సంధం నం తస సరం రం భష ॥ ౯॥

 జదషవసం ష కదం భ ।

అషరం చ ం  ఽషరన ॥ ౧౦॥

యః పసం  దశరం   ।

స చదనగతం జవధం న సంశయః ॥ ౧౧॥

 లం   ।

ంంలభ సకంశరతః ॥ ౧౨॥

 జతర భక  గననప నరః ।

ఏవక  త వంత నం గతః ః ॥ ౧౩॥

ఇ గశ ఉసఖం గష కం సర ॥
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