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శ

{॥ శ ॥}

సహ ః సంయ సంయ త-

గసరనఃఖవహం వ ం న శకం చ త ।

 య ఇయ తం క  న ఽసహం

 తం కతరతదృ శం ద ॥ ౧ ॥

 డనడరౖౖః తః

తతగలజౖ ఃరలం తః ।

లకృశౖ ౖ ఃౖ తః

ఽహం ం శరణం మవ  శం ద ॥ ౨ ॥

 మదన తతః రః -

సక స దశగః సధరఖః సః స తః ।

కరమరరకఫలం శ రః

 తం కతరతదృ శం ద ॥ ౩ ॥

వృద గ యబ షదవః

తః జరరతః కఽయః ।

షషసలఽ ఽసహం

 తం కతరతదృ శం ద ॥ ౪ ॥

తం  పజం సకృద తం ధనం సర

  న కృ కృ సవషః గనరఃౖ ।

ౖః పత జవ ౖవ సంత

 న మ సవ  శం ద ॥ ౫ ॥
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సంనజ కర న కృతం భ  కృతం షతం

తశ న  తం త తం త ।

త ర  నర 

స మ మ వ  శం ద ॥ ౬ ॥

సంనజకరకర శఽ వౖ 

ం హన మం పకర బ స ।

ౖకం తవ రకం మమ  హనన  క

 తం కతరతదృ శం ద ॥ ౭ ॥

కరంధ మ దతం

రం రకఃఖషద  ం న శఽసహ ।

త ం శరణం  సతతం  న ం 

 తం కతరతదృ శం ద ॥ ౮ ॥

   ఽ న  ద నః

స రప భవ ఖ ం ం న ఽ ః ।

 యమభ ఇహ  మన శంకర

 తం కతరతదృ శం ద ॥ ౯ ॥

॥ శంం సంర ॥
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