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॥ க கி ேதா ர ॥
க³ேணஶாய நம: ।

ஸுஶா ேதாவாச ।
ஜயஹேரऽமராதீ⁴ஶேஸவித தவ பதா³ பு³ஜ ⁴ரி ⁴ஷண ।
குருமமா ³ரத:ஸாது⁴ஸ ரு’த யஜமஹாமேத ேமாஹமா மன: ॥ 1॥
தவவபு ஜக³ ³ பஸ பதா³விரசித ஸதா மானேஸ தி²த ।
ரதிபேத மே ேமாஹதா³யக குருவிேச டித காமல பட ॥ 2॥
தவ யேஶாஜக³ ேசா²க ஶக ரு’து³கதா² ரு’த ரீதிதா³யக ।
மிதஸுேதா⁴ த ச ³ரவ முக² தவகேரா யல ேலாகம க³ல

॥ 3॥
மம பதி வய ஸ வது³ ஜேயா யதி³ தவா ரிய க ம ऽऽசரேத் ।
ஜஹிததா³ மன:ஶ ருமு ³யத குரு ரு’பா நேசதீ³ ³ரு’கீ³ வர:॥ 4॥
மஹத³ஹ யுத ப சமா ரயா ர ரு’திஜாயயா நி மித வபு: ।
தவ நிரீ லீலயா ஜக³ தி²திலேயாத³ய ³ர மக பித ॥ 5॥
⁴விய மரு ³வாரிேதஜஸா ரா பி:⁴ஶரீேர ³ரியா ரிைத: ।
ரிகு³ணயா வயாமாயயாவிேபா⁴குரு ரு’பா ப⁴வ ேஸவ தி²நா

॥ 6॥
தவகு³ லய நாம பாவன கலிமலாபஹ கீ தய தி ேய ।
ப⁴வப⁴ய ய தாபதாபிதாமுஹுரேஹா ஜ :ஸ ஸர தி ேநா ॥ 7॥
தவ ஜனு:ஸதா மானவ த⁴ன ஜினகுல ய ேத³வபாலக ।
ரு’தயுகா³ பக த⁴ ம ரக கலிகுலா தக ஶ தே து ேம ॥ 8॥
மம ³ரு’ஹ பதிபு ரன ரு’க க³ஜரைத² ⁴வைஜ சாமைர த⁴ : ।
மணிவராஸன ஸ ரு’தி வி தவ பதா³ ³ஜேயா: ேஶாப⁴ய தி கி
॥ 9॥
தவ ஜக³ ³வபு:ஸு த³ர மித முக²மனி தி³த ஸு த³ர விஷ ।
யதி³ ந ேம ரிய வ கு³ேச டித பரிகேரா யேஹா ரு’ யுர விஹ
॥ 10॥
ஹயவர ப⁴யஹர கரஹரஶரணக²ரதரவரஶர த³ஶப³லத³மன ।
ஜயஹதபரப⁴ரப⁴வவர ஶனஶஶத⁴ர ஶதஸமரஸப⁴ரமத³ன ॥ 11॥
இதி க கிபுராேணஸுஶா தா ரு’த க கி ேதா ர ஸ ண ।
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