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॥ க³ஜானன ேதா ர ॥

நம ேத க³ஜவ ராய க³ஜானனஸு பிேண ।
பராஶரஸுதாையவ வ ஸலாஸூனேவ நம: ॥ 1॥
யாஸ ⁴ரா ேர ஶுக ையவ பி ரு’ யாய நேமா நம: ।

அ தி³க³ண தா²ய வான த³வாஸிேன நம: ॥ 2॥
ரஜஸா ரு’ டிக ேத ேத ஸ வத: பாலகாய ைவ ।
தமஸா ஸ வஸ ஹ ேர க³ேணஶாய நேமா நம: ॥ 3॥
ஸு ரு’ேத: புருஷ யாபி பிேண பரமா மேன ।
ேபா³தா⁴காராய ைவ து ⁴ய ேகவலாய நேமா நம: ॥ 4॥
வஸ ேவ ³யாய ேத³வாய ேயாகா³ய க³ணபாய ச ।

ஶா தி பாய து ⁴ய ைவ நம ேத ³ர ம யக ॥ 5॥
வி யகாய வீராய க³ஜைத³ ய ய ஶ ரேவ ।
முனிமானஸனி டா²ய முனீநா பாலகாய ச ॥ 6॥
ேத³வர கராையவவி ⁴ேனஶாய நேமா நம: ।
வ ரது டா³ய தீ⁴ராய ைசகத³ தாய ேத நம: ॥ 7॥
வயாऽய நிஹேதா ைத³ ேயா க³ஜநாமா மஹாப³ல: ।
³ர மா ேட³ ரு’ யு ஸ ஹீே மஹா ச ய ரு’த விேபா⁴ ॥ 8॥
ஹேத ைத³ ேயऽது⁴ ரு’ ன ஜக³ ஸ ேதாஷேம யதி ।
வாஹா வதா⁴ யுத ண வத⁴ ம த² ப⁴வி யதி ॥ 9॥

இதி க³ஜானன ேதா ர ஸ ண ।
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