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ௐ கு³ரு ⁴ேயா நம: ।
முதா³ கேரண பு தக த³தா⁴னமீஶ பிண

ததா²ऽபேரணமு ³ரிகா நம தேமாவி னீ ।
குஸு ப⁴வாஸஸா ரு’த வி ⁴திபா⁴ஸிபா²லக
நதாக⁴ ஶேன ரத நமாமி ஶ கர கு³ரு ॥ 1॥
பராஶரா மஜ ரிய பவி ரித மாதல

புராணஸாரேவதி³ன ஸன த³ தி³ேஸவித ।
ரஸ னவ ரப கஜ ரப னேலாகர க

ரகா தா ³விதீயத வமா ரயாமி ேத³ க ॥ 2॥
ஸுதா⁴ ஶுேஶகா²ரா சக ஸுதீ⁴ ³ரேஸ யபாது³க
ஸுதாதி³ேமாஹ ஶக ஸுஶா திதா³ திதா³யக ।
ஸம தேவத³பாரக³ ஸஹ ரஸூ யபா⁴ஸுர
ஸமாஹிதாகி²ேல ³ரிய ஸதா³ ப⁴ஜாமி ஶ கர ॥ 3॥
யமீ ³ரச ரவ தின யமாதி³ேயாக³ேவதி³ன
யதா² த²த வேபா³த⁴க யமா தகா மஜா சக ।
யேமவ மு திகா யா ஸமா ரய தி ஸ ஜ

நமா யஹ ஸதா³ கு³ரு தேமவ ஶ கராபி⁴த⁴ ॥ 4॥
வபா³ ய ஏவ நி ப⁴ர ய ஆ மே த³யாலுதா

த³ரி ³ரவி ரம தி³ேர ஸுவ ண ரு’ டிமானய ।
ரத³ ய வி மயா பு³ெதௗ⁴ யம ஜய ஸமா ஜ

ஸ ஏவ ஶ கர:ஸதா³ ஜக³ ³கு³ரு க³தி மம ॥ 5॥
யதீ³யபு யஜ ம ரஸி ³தி⁴மாப காலடீ
யதீ³ய யதா ரஜ ஸ ேதாடேகாऽபி ப ரேத² ।
ய ஏவ ஸ வேத³ஹிநா விமு திமா க³த³ ஶேகா
நரா ரு’தி ஸதா³ வ தமா ரயாமி ஸ ³கு³ரு ॥ 6॥
ஸ தன ய வ மன:ஸைத³வ பால ய ய:
சது தி³ஶாஸு ஸ மடா² சகார ேலாகவி ருதா ।
விபா⁴ ட³கா மஜா ரமாதி³ஸு த²ேலஷு பாவ
தேமவ ேலாகஶ கர நமாமி ஶ கர கு³ரு ॥ 7॥
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॥ ம ஜக³ ³கு³ருஶ கரப⁴க³வ யபாதா³சா ய தவ: ॥

யதீ³யஹ தவாரிஜாதஸு ரதி டி²தா ஸதீ
ரஸி ³த⁴ ரு’ க³ ⁴த⁴ேர ஸதா³ ரஶா திபா⁴ஸுேர ।
வப⁴ தபாலன ரதா விராஜேதஹிஶாரதா³

ஸஶ கர: ரு’பானிதி:⁴ கேராது மாமேனனஸ ॥ 8॥
இம தவ ஜக³ ³கு³ேரா கு³ னுவ ண மக

ஸமாத³ேரண ய: பேட²த³ன யப⁴ திஸ யுத: ।
ஸமா னுயா ஸமீஹித மே ரத² நேராऽசிரா
த³யானிேத:⁴ஸஶ கர ய ஸ ³கு³ேரா: ரஸாத³த: ॥ 9॥
இதி பா⁴ரதீதீ த²மஹா வாமிபி:⁴விரசித
ஶ கரப⁴க³வ யபாதா³சா ய தவ:ஸ ண ॥
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