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వవశరష క

{॥ వవశరష క ॥}

రం వరభశఙరతం

ఓతతం మం రసష ।

హృ రకతం మతం య ం ం

వం వశం వమౖశరం ం భ ॥ ౧॥

తదసం షరయం

ం హ మలకధనకం  ం తృ ।

వ దవషగనలహం రసతం

వం వశం వమౖశరం ం భ ॥ ౨॥

తరసభం ణం

య స ం ప స ।

ఙణషరణకం తలసం

వం వశం వమౖశరం ం భ ॥ ౩॥

తం రక నరవరసదృం ఖ సమం

 ఙచదం కం ం స  ।

వశౖశధం పరం పం

వం వశం వమౖశరం ం భ ॥ ౪॥

మచఙరస రణపతజః పః

 లస  సద త ంమ ।

షహకమర ర  లం

వం వశం వమౖశరం ం భ ॥ ౫॥
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ం వతరం మఠగృ భక కం

వకం మరకల ం ధ సం ।

యతజకరకం  శమం

వం వశం వమౖశరం ం భ ॥ ౬॥

రసతయయజనం  ం

 భక రణకం రణప ।

ఆరతససనకం హృతదతం

వం వశం వమౖశరం ం భ ॥ ౭॥

  వశ  క ం    తం

ఽ తం పదవరకజన వః కథం వర ।

స మమ న కృ త భ వ

  వశ శ  గ ంమ ॥ ౮॥
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