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க³ க³ஸ ஹிதா த க³த

மா தா⁴ேதாவாச -
யமு யா: ரு’ ணரா யா: கவச ஸ வேதாऽமல ।
ேத³ஹிம ய மஹாபா⁴க³ தா⁴ரயி யா யஹ ஸதா³ ॥ 1॥
ெஸௗப⁴ரிருவாச -
யமு யா ச கவச ஸ வர ாகர ரு’ ।
சது பதா³ த²த³ ஸா ா ²ரு’ணு ராஜ மஹாமேத ॥ 2॥
ரு’ சது பு⁴ஜா யாமா பு ட³ரீகத³ேல ।
ரத² தா² ஸு த³ரீ ⁴யா வா தா⁴ரேய கவச தத: ॥ 3॥

த: வமுேகா² ெமௗனீ ரு’தஸ ⁴ய: குஶாஸேன ।
குைஶ ப³ ³த⁴ ேகா²வி ர: பேட² ³ைவ வ திகாஸன: ॥ 4॥
யமு ேம ர: பாது ரு’ ேந ர ³வய ஸதா³ ।
யாமா ⁴ ப⁴ க³ேத³ஶ ச நாஸிகா நாகவாஸினீ ॥ 5॥

கேபாெலௗ பாது ேம ஸா ா பரமான த³ பிணீ ।
ரு’ ணவாமா ஸஸ ⁴தா பாது க ண ³வய மம ॥ 6॥
அத⁴ெரௗ பாது காலி தீ³ சிபு³க ஸூ யக யகா ।
யம வஸா க த⁴ரா ச ரு’த³ய ேம மஹானதீ³ ॥ 7॥
ரு’ ண ரியா பாது ரு’ ட² தடினி ேம பு⁴ஜ ³வய ।
ேராணீதட ச ஸு ேராணீ கடி ேம சாருத³ ஶ ॥ 8॥

ஊரு ³வய து ர ேபா⁴ரு ஜானுனீ வ ⁴ரிேப⁴தி³னீ ।
கு³ ெபௗ² ராேஸ வரீ பாது பாெதௗ³ பாப ரஹாரிணீ ॥ 9॥
அ த ப³ஹிரத⁴ ேசா ⁴வ தி³ஶாஸு விதி³ஶாஸு ச ।
ஸம தா பாது ஜக³த: பரி ணதம ரியா ॥ 10॥
இத³ யமு யா ச கவச பரமா ³பு⁴த ।
த³ஶவார பேட² ³ப⁴ யா நி த⁴ே த⁴னவா ப⁴ேவ ॥ 11॥
ரிபி⁴ மாைஸ: பேட² ³தீ⁴மா ³ர மசாரீ மிதாஶன: ।
ஸ வரா யாதி⁴ப ய ச ரா யேத நா ர ஸ ஶய: ॥ 12॥
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த³ேஶா தரஶத நி ய ரிமாஸாவதி⁴ ப⁴ தித: ।
ய: பேட² ரயேதா ⁴ வா த ய கி கி ந ஜாயேத ॥ 13॥
ய: பேட² ராதரு தா²ய ஸ வதீ த²ப²ல லேப⁴ ।
அ ேத ரேஜ பர தா⁴ம ேகா³ேலாக ேயாகி³து³ லப⁴ ॥ 14॥
இதி க³ க³ஸ ஹிதாயா மாது⁴ யக² ேட³ ேஷாட³ஶா ⁴யாயா த க³த
யமு கவச ஸ ண ।
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