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॥ க³ கா³ ேதா ர ॥

ேத³விஸுேர வரி ப⁴க³வதி க³ ேக³ ரிபு⁴வனதாரிணி தரலதர ேக³ ।
ஶ கரெமௗலிவிஹாரிணிவிமேல மம மதிரா தா தவ பத³கமேல ॥ 1॥
பா⁴கீ³ரதி²ஸுக²தா³யினி மாத தவ ஜலமஹிமா நிக³ேம ²யாத: ।
நாऽஹ ஜாேன தவ மஹிமான பாஹி ரு’பாமயி மாம ஞான ॥ 2॥
ஹரிபத³பா ³யதர கி³ணிக³ ேக³ஹிமவிது⁴மு தாத⁴வலதர ேக³ ।

³ரீகுரு மம து³ ரு’திபா⁴ர குரு ரு’பயா ப⁴வஸாக³ரபார ॥ 3॥
தவ ஜலமமல ேயன நிபீத பரமபத³ க²லு ேதன ³ரு’ஹீத ।
மாத க³ ேக³ வயி ேயா ப⁴ த: கில த ³ர டு ந யம:ஶ த: ॥ 4॥
பதிேதா ³தா⁴ரிணி ஜா னவி க³ ேக³ க² டி³தகி³ரிவரம டி³தப⁴ ேக³ ।
பீ⁴ மஜனனிேஹமுனிவரக ேய பதிதனிவாரிணி ரிபு⁴வனத⁴ ேய ॥ 5॥
க பலதாமிவ ப²லதா³ ேலாேக ரணமதி ய வா ந பததி ேஶாேக ।
பாராவாரவிஹாரிணி க³ ேக³விமுக²யுவதி ரு’ததரலாபா ேக³ ॥ 6॥
தவ ேச மாத: ேராத: த: புனரபி ஜட²ேர ேஸாऽபி ந ஜாத: ।
நரகனிவாரிணி ஜா னவி க³ ேக³ கலுஷவி னி மஹிேமா து ேக³ ॥
7॥
புனரஸத³ ேக³ பு யதர ேக³ ஜய ஜய ஜா னவி கரு பா ேக³ ।
இ ³ரமுகுடமணிராஜிதசரேண ஸுக²ேத³ ஶுப⁴ேத³ ⁴ரு’ யஶர ேய ॥
8॥
ேராக³ ேஶாக தாப பாப ஹர ேம ப⁴க³வதி குமதிகலாப ।
ரிபு⁴வனஸாேர வஸுதா⁴ஹாேர வமஸி க³தி மம க²லு ஸ ஸாேர ॥ 9॥
க³தி மய

அலகான ேத³ பரமான ேத³ குரு கரு மயி காதரவ ³ேய ।
தவ தடனிகேட ய ய நிவாஸ: க²லு ைவகு ேட² த ய நிவாஸ: ॥ 10॥
வரமிஹ நீேர கமேடா² மீன: கி வா தீேர ஶரட: ண: ।
அத²வா வபேசா மலிே தீ³ன தவ நஹி ³ேர ரு’பதிகுலீன: ॥ 11॥
ேபா⁴ பு⁴வேன வரி பு ேய த⁴ ேய ேத³வி ³ரவமயிமுனிவரக ேய ।
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க³ கா³ தவமிமமமல நி ய பட²தி நேரா ய:ஸ ஜயதி ஸ ய ॥ 12॥
ேயஷா ரு’த³ேய க³ கா³ப⁴ தி ேதஷா ப⁴வதி ஸதா³ஸுக²மு தி: ।
மது⁴ராகா தாப சடிகாபி:⁴ பரமான த³கலிதலலிதாபி:⁴ ॥ 13॥
க³ கா³ ேதா ரமித³ ப⁴வஸார வா சி²தப²லத³ விமல ஸார ।
ஶ கரேஸவகஶ கரரசித பட²தி ஸுகீ² தவ இதி ச ஸமா த: ॥ 14॥
॥இதி ம ச² கராசா யவிரசித க³ கா³ ேதா ர ஸ ண ॥
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