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.. Gayatri Arati ..

॥ கா³ய ரீஆரதீ ॥
ஜயதி ஜய கா³ய ரீ மாதா,ஜயதி ஜய கா³ய ரீ மாதா ।
ஆதி³ஶ திதும,அலக² நிர ஜன,ஜக³ பாலன க ரீ ।
து:³க² ேஶாக ப⁴ய, ேலஶ கலஹ, தா³ரி ³ யைத³ யஹ ரீ ॥
³ர ம பிணீ, ரணதபாலினீ,ஜக³ததா⁴ ரு’அ ேப³ ।
ப⁴வப⁴யஹாரீ,ஜனஹிதகாரீ,ஸுக²தா³ஜக³த³ ேப³ ॥
ப⁴யஹாரிணீ, ப⁴வ தாரிணீஅனேக⁴, அஜஆன த³ ரா ।
அவிகாரீ,அக⁴ஹரீ,அவிசலித,அமேல,அவி ॥
காமேத⁴னுஸதசிதஆன தா³,ஜய க³ கா³ கீ³தா ।
ஸவிதா கீஶா வதீஶ திதும,ஸாவி ரீஸீதா ॥
ரு’ ³,யஜு,ஸாம,அத² வ ரணயினீ, ரணவமஹாமஹிேம ।
கு ட³லினீஸஹ ரார,ஸுஷு ேஶாபா⁴ கு³ணக³ரிேம ॥
வாஹா, வதா⁴, ஶசீ, ³ர மாணீ, ராதா⁴, ரு ³ராணீ ।

ஜயஸத பா வாணீ,வி ³யா, கமலா க யாணீ ॥
ஜனனீஹமைஹ தீ³னஹீன,து:³க² தா³ரித³ ேக ேக⁴ேர ।
யத³பிகுடில கபடீ க த, ெதௗ பா³லகைஹ ேதேர ॥
ேனஹஸனீ கரு மயிமாதா, சரணஶரண தீ³ைஜ ।

பி³லக² ரேஹஹம ஶுஸுத ேதேர, த³யா ³ரு’ டி கீைஜ ॥
காம ேராத⁴, மத³ ேலாப⁴ த³ ப⁴,து³ பா⁴வ ³ேவஷஹரிேய ।
ஶு ³த⁴ பு³ ³தி⁴, நி பாப ரு’த³ய, மன ேகா பவி ர கரிேய ॥
துமஸம த²ஸப³ ெபௗ⁴தி தாரிணீ,து டி பு டி ராதா ।
ஸத மாரக³ பரஹேம சலாஓ ேஜா ைஹஸுக²தா³தா ॥
ஜயதி ஜய கா³ய ரீ மாதா ।ஜயதி ஜய கா³ய ரீ மாதா ॥
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