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॥ க³ஜானன ேதா ர ॥

க³ேணஶாய நம: ।
ஜய ேத³வ க³ஜானன ரேபா⁴ ஜய ஸ வாஸுரக³ வேப⁴த³க ।
ஜய ஸ கடபாஶேமாசன ரணவாகார வி யகாऽவ மா ॥ 1॥
தவ ேத³வ ஜய தி தய: கலிதாக³ யஸுபு யகீ தய: ।
மனஸா ப⁴ஜதா ஹதா தய: ரு’த ⁴ராதி⁴ககாம தய: ॥ 2॥
தவ ர யகதா² வ த³ர:ஸ நேரா ஜ மலையகம தி³ர ।
ந பர ர ந ேசஹ ெஸௗ ²யபா⁴ நிஜது³ க மவஶா ³விேமாஹபா⁴ ॥ 3॥
க³ஜவ ர தவா ⁴ரிப கேஜ ⁴வஜவ ரா கயுேத ஸதா³ ப⁴ேஜ ।
தவ திமஹ பரி வேஜ வயி ரு’ ேமऽ துஸு ஷக ⁴வேஜ॥ 4॥
வ ³ரு’ேதஹி க³ஜானன ரேபா⁴ நஹி ப⁴ ெதௗக⁴ஸுெகௗ²க⁴தா³யக: ।
ஸு ³ரு’டா⁴ மம ப⁴ திர து ேத சர ³ேஜ விபு³ேத⁴ஶவி வபா: ॥ 5॥
ப²ல ரக³ேத³ ுகா முைக யுத ரு ச ரத⁴ரா ³ஜபாஶ ⁴ரு’ ।
அவ வாரிஜஶாலிம ஜரீரத³ ⁴ரு’ ³ர னக⁴டா ⁴யஶு ட³ மா ॥ 6॥
கரயு ³மஸுேஹம ரு’ க²ல ³விஜராஜா ⁴யக து தி³ேலாத³ர ।
ஶ ஸு ரப⁴வி ³யயா யுத தனபா⁴ரானமிேத ³ய ர மா ॥ 7॥
ஶ பா⁴ கரவீதிேஹா ர ³ரு’ ஶுப⁴ஸி ³ரருேச வி யக ।
³விபவ ர மஹாஹி ⁴ஷண ரிதி³ேவஶாஸுரவ ³ய பாஹி மா ॥ 8॥
ரு’ணிபாஶவர ³விைஜ யுத ³விஜராஜா த⁴க ஷக ⁴வஜ ।

ஶுப⁴ேலாஹிதச த³ே த ருதிேவ ³யாப⁴யதா³யகாऽவ மா ॥ 9॥
மர தவ ஶ பு⁴வி ⁴யேஜ ³வினஶ ராதி³ஸுரா: ரு’தா த²தா ।

க³ணபாऽऽபுரெகௗ⁴க⁴ப⁴ ஜன ³விபராஜா யஸைத³வபாஹிமா ॥ 10॥
ஶரண ப⁴க³வா வி யக:ஶரண ேம ஸதத ச ஸி ³தி⁴கா ।
ஶரண புனேரவ தாவுெபௗ⁴ஶரண நா யது³ைபமி ைத³வத ॥ 11॥
க³ல ³தா³னக³ ட³ மஹாஹ திது ட³ ஸுப வ ரச ட³
⁴ரு’தா ேத⁴ து³க² ட³ ।
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கரா ேபா²டிதா ட³ மஹாஹ தத³ ட³ ரு’தா ⁴யாரிமு ட³
ப⁴ேஜ வ ரது ட³ ॥ 12॥
க³ண த² நிப³ த⁴ஸ தவ ரு’பயா கீ³குரு ம ரு’த யமு ।
இத³ேமவ ஸதா³ ரதீ³யதா கரு ம யதுலாऽ து ஸ வதா³ ॥ 13॥
இதி க³ஜானன ேதா ர ஸ ண ॥
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