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.. Gangalahari by Jagannatha Pandit ..

॥ க³ கா³லஹரீ ॥
ஸ ரு’ ³த⁴ ெஸௗபா⁴ ³ய ஸகலவஸுதா⁴யா: கிமபி த
மைஹ வ ய லீலாஜனிதஜக³த: க² ட³பரேஶா: ।
ருதீநா ஸ வ வ ஸு ரு’தமத² த ஸுமனஸா

ஸுதா⁴ேஸாத³ ய ேதஸலிலம வ ந:ஶமயது ॥ 1॥
த³ரி ³ரா ைத³ ய து³ரிதமத²து³ வாஸன ரு’தா³
³ருத ³ரீகு வ ஸ ரு’த³பி க³ேதா ³ரு’ டிஸரணி ।
அபி ³ராகா³வி ³யா ³ருமத³லனதீ³ ாகு³ருரிஹ
ரவாஹ ேதவாரா ரியமயமபாரா தி³ஶது ந: ॥ 2॥
உத³ ச மா த ட³ பு²டகபடேஹர ப³ஜனனீ-
கடா யாே ப ணஜனிதஸ ே ாப⁴னிவஹா: ।
ப⁴வ து வ க³ ேதாஹர ரஸி க³ கா³தனுபு⁴வ-
தர கா:³ ேரா து கா³து³ரிதப⁴யப⁴ கா³ய ப⁴வதா ॥ 3॥

தவால பா³த³ ப³ பு²ரத³லகு⁴க³ ேவணஸஹஸா
மயாஸ ேவऽவஜ்ஞாஸரணிமத² நீதா:ஸுரக³ : ।
இதா³னீெமௗதா³ ய ப⁴ஜஸியதி³ பா⁴கீ³ரதி² ததா³
நிராதா⁴ேராஹா ேராதி³மி கத²ய ேகஷாமிஹபுர: ॥ 4॥
ரு’தி யாதா பு ஸாம ரு’தஸு ரு’தாநாமபி ச யா

ஹர ய த த ³ரா திமிரமிவ ச ³ரா ஶுஸரணி: ।
இய ஸா ேத தி:ஸகலஸுரஸ ேஸ யஸலிலா
மமா த:ஸ தாப ரிவித⁴மபி பாப சஹரதா ॥ 5॥
அபி ரா ய ரா ய ரு’ணமிவபரி ய யஸஹஸா
விேலால ³வானீர தவ ஜனனிதீர ரிதவதா ।
ஸுதா⁴த: வாதீ³ய ஸலிலப⁴ரமா ரு’ திபிப³தா
ஜ நாமான த:³ பரிஹஸதிநி வாணபத³வீ ॥ 6॥
ரபா⁴ேத தீநா ரு’பதிரமணீநா குசதடீ-
க³ேதா யாவ மாத மிலதி தவ ேதாைய ரு’க³மத:³ ।
ரு’கா³ தாவ ³ைவமானிகஶதஸஹ ைர: பரி ரு’தா
விஶ தி வ ச² த³ விமலவபுேஷா ந த³னவன ॥ 7॥
ரு’த ஸ ³ய: வா த விரசயதிஶா த ஸ ரு’த³பி

ரகீ³த ய பாப சடிதி ப⁴வதாப சஹரதி ।
இத³ த ³க³ ேக³தி ரவணரமணீய க²லுபத³
மம ராண ரா ேத வத³னகமலா த விலஸது ॥ 8॥
யத³ த: ேக²ல ேதா ப³ஹுலதரஸ ேதாஷப⁴ரிதா
ந காகா நாகாதீ⁴ வரனக³ரஸாகா மனஸ: ।
நிவாஸா ேலாகாநா ஜனிமரணேஶாகாபஹரண
தேத³த ேத தீர ரமஶமனதீ⁴ர ப⁴வது ந: ॥ 9॥
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॥ க³ கா³லஹரீ ॥

ந ய ஸா ா ³ேவைத³ரபி க³லிதேப⁴ைத³ரவஸித
ந ய மி ஜீவாநா ரஸரதி மே வாக³வஸர: ।
நிராகார நி ய நிஜமஹிமனி வாஸிததேமா
விஶு ³த⁴ ய த வ ஸுரதடினி த வ நவிஷய: ॥ 10॥
மஹாதா³ ⁴யா ப³ஹுவித⁴விதா ரபி ச ய
ந ல ⁴ய ேகா⁴ராபி:⁴ஸுவிமலதேபாரா பி⁴ரபி ।
அசி ய த ³வி ே : பத³மகி²லஸாதா⁴ரணதயா
த³தா³ ேக ஸி வமிஹதுலனீயா கத²ய ந: ॥ 11॥
ரு’ மீ ாமா ராத³பி பரிஹர யா ப⁴வப⁴ய
வாயா ேத ேத: க இஹமஹிமான நிக³த³து ।

அம ஷ லா யா: பரமமனுேராத⁴ கி³ரிபு⁴ேவா
விஹாய க ட:² ரஸிநியத தா⁴ரயதி யா ॥ 12॥
வினி ³யா யு ம ைதரபி ச பரிஹா யாணிபதிைத-
ரவா யானி ரா ைய:ஸபுலகமபா யானிபிஶு : ।
ஹர தீ ேலாகாநாமனவரதேமநா ஸிகியதா
கதா³ ய ரா தா வ ஜக³தி புனேரகாவிஜயேஸ ॥ 13॥
க²ல தீ வ ேலாகாத³வனிதலேஶாகாப ரு’தேய

ஜடாஜூட ³ர ெதௗ²யத³ஸிவினிப³ ³தா⁴ புரபி⁴தா³ ।
அேயநி ேலாபா⁴நாமபி மனஸிேலாப⁴ ஜனயதா
கு³ நாேமவாய தவ ஜனனிேதா³ஷ: பரிணத: ॥ 14॥
ஜடா³ன தா⁴ ப ³ ர ரு’திப³தி⁴ரானு திவிகலா
³ரஹ ³ர தான தாகி²லது³ரிதனி தாரஸரணீ ।
நிலி ைப னி மு தானபி ச நிரயா த னிபதேதா
நரான ப³ ராது வமிஹபரம ேப⁴ஷஜமஸி ॥ 15॥
வபா⁴வ வ சா²நா ஸஹஜ ரா மயமபா-

மபார ேத மாத ஜயதி மஹிமா ேகாऽபிஜக³தி ।
முதா³ய கா³ய தி ³யுதலமனவ ³ய ³யுதி ⁴ரு’த:
ஸமாஸா ³யா ³யாபி பு²டபுலகஸா ³ரா:ஸக³ரஜா: ॥ 16॥
ரு’த ு ³ைரன கானத² சடிதிஸ த தமனஸ:
ஸமு ³த⁴ து ஸ தி ரிபு⁴வனதேல தீ த²னிவஹா: ।
அபி ராய சி த ரஸரணபதா²தீதசரிதா-
னரா ரீக து வமிவஜனனி வ விஜயேஸ ॥ 17॥
நிதா⁴ன த⁴ மா கிமபி சவிதா⁴ன நவமுதா³
ரதா⁴ன தீ தா²நாமமலபரிதா⁴ன ரிஜக³த: ।
ஸமாதா⁴ன பு³ ³ேத⁴ரத² க²லுதிேராதா⁴னமதி⁴யா
ரியாமாதா⁴ன ந: பரிஹரது தாப தவவபு: ॥ 18॥
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புேரா தா⁴வ தா⁴வ ³ரவிணமதி³ரா ⁴ ணித ³ரு’ஶா
மஹீபாநா நா தருணதரேக²த³ யநியத ।
மைமவாய ம து: வஹிதஶதஹ து ஜட³தி⁴ேயா
விேயாக³ ேத மாத யதி³ஹகரு த: ணமபி ॥ 19॥
மரு லீலாேலால லஹரிலுலிதா ேபா⁴ஜபடலீ-
க²ல பா ஸு ராத சு²ரணவிஸர ெகௗ குமருசி ।

ஸுர ரீவே ாஜ ரத³க³ருஜ பா³லஜடில
ஜல ேத ஜ பா³ல மம ஜனனஜால ஜரயது ॥ 20॥
ஸமு ப தி: ப ³மாரமணபத³ப ³மாமலனகா²-
னிவாஸ: க த³ ப ரதிப⁴டஜடாஜூடப⁴வேன ।
அதா²ऽயம் யாஸ ேகா³ஹதபதிதனி தாரணவிெதௗ⁴
ந க மாது³ க ஷ தவஜனனிஜாக³ துஜக³தி ॥ 21॥
நேக³ ⁴ேயா யா தீநா கத²ய தடினீநா கதமயா
புரா ஸ ஹ து:ஸுரது⁴னிகப ேதா³ऽதி⁴ருருேஹ ।
கயா வா ப⁴ து: பத³கமலம ாலிஸலி -
துலாேலேஶா ய யா தவ ஜனனிதீ³ேயத கவிபி:⁴ ॥ 22॥

வித⁴ தா நி:ஶ க நிரவதி⁴ஸமாதி⁴ விதி⁴ரேஹா
ஸுக² ேஶேஷ ேஶதா ஹரிரவிரத ரு’ யதுஹர: ।
ரு’த ராய சி ைதரலமத² தேபாதா³னயஜ :
ஸவி ரீ காமாநா யதி³ஜக³தி ஜாக³ தி ஜனனீ ॥ 23॥
அ த:² ேனஹா ³ரா விக³லிதக³தி: பு யக³திதா³
பத வி ேவா ³த⁴ ரீ க³த³விக³லித:ஸி ³த⁴பி⁴ஷஜ ।
ஸுதா⁴ஸி து⁴ ரு’ குலித ரு’த³ேயா மாதரமய
ஶு:ஸ ரா த வாமஹமிஹவித³ ⁴யா:ஸமுசித ॥ 24॥

விலீே ைவைவவ வதனக³ரேகாலாஹலப⁴ேரா
க³தா ³தா ³ர வசித³பி பேரதா ரு’க³யிது ।
விமா நா ராேதாவித³லயதிவீதி² தி³விஷதா³
கதா² ேத க யாணீயத³வதி⁴ மஹீம ட³லமகா³ ॥ 25॥
பு²ர காம ேராத⁴ ரப³லதரஸ ஜாதஜடில-
வர வாலாஜால வலிதவபுஷா ந: ரதிதி³ன ।
ஹர தா ஸ தாப கமபி மருது³ லாஸலஹரி-
ச²டாச ச பாத:²கணஸரணேயா தி³ யஸரித: ॥ 26॥
இத³ ஹி ³ர மா ட³ ஸகலபு⁴வ ேபா⁴க³ப⁴வன
தர ைக³ ய யா த லுட²தி பரித தி து³கமிவ ।
ஸஏஷ க ட² ரவிததஜடாஜூடஜடிேலா
ஜலாநா ஸ கா⁴த தவ ஜனனிதாப ஹரது ந: ॥ 27॥
ரப ேத தீ தா²னி வரிதமிஹய ேயா ³ ⁴ரு’திவிெதௗ⁴
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॥ க³ கா³லஹரீ ॥

கர க ேணகு வ யபிகில கபாலி ர ⁴ரு’தய: ।
இம வ மாம ப³ வமியமனுக பா ³ர ரு’த³ேய
பு ஸ ேவஷாமக⁴மத²னத³ ப த³லயஸி ॥ 28॥
வபாகாநா ராைதரமிதவிசிகி ஸாவிசலிைத-
விமு தாநாேமக கிலஸத³னேமன:பரிஷதா³ ।
அேஹா மாமு ³த⁴ து ஜனனிக⁴டய யா: பரிகர
தவ லாகா⁴ க து கத²மிவஸம ேதா² நரபஶு: ॥ 29॥
ந ேகாऽப்யேதாவந்தம் க²லுஸமயமார ⁴யமிலிேதா
யது³ ³தா⁴ராதா³ரா ³ப⁴வதிஜக³ேதாவி மயப⁴ர: ।
இதீமாமீஹா ேத மனஸிசிரகால தி²தவதீ-
மய ஸ ரா ேதாऽஹம்ஸப²லயிதும ப³ ரணய ந: ॥ 30॥
வ ரு’ தி யாஸ ேகா³ நியதமத²மி ²யா ரலபன

குத ேக வ ⁴யாஸ:ஸததபரைபஶு யமனன ।
அபி ராவ ராவ மமது புனேரவ கு³ணக³ -
ரு’ேத வ ேகா நாம ணமபிநிரீே த வத³ன ॥ 31॥
விஶாலா ⁴யாமா ⁴யா கிமிஹநய ⁴யா க²லுப²ல
ந யா ⁴யாமாலீடா⁴ பரமரமணீயா தவ தனு: ।
அய ஹி ய காேரா ஜனனிமனுஜ ய ரவணேயா-
யேயா த யாத தவ லஹரிலீலாகலகல: ॥ 32॥
விமா : வ ச² த³ ஸுரபுரமய ேதஸு ரு’தின:
பத தி ³ரா பாபா ஜனனி நரகா த: பரவஶா: ।
விபா⁴ேகா³ऽயம் த மி னஶுப⁴மய ெதௗ ஜனபேத³
ந ய ர வ லீலாத³லிதமனுஜாேஶஷகலுஷா ॥ 33॥
அபி ⁴ன ேதாவி ரானவிரதமுஶ ேதா கு³ருஸதீ:
பிப³ ேதா ைமேரய புனரபிஹர த ச கனக ।
விஹாய வ ய ேத தனுமதனுதா³ ⁴வரஜுஷா-
முப ய ப³ ரீட³ யகி²லஸுரஸ பா⁴விதபதா:³ ॥ 34॥
அல ⁴ய ெஸௗர ⁴ய ஹரதிஸதத ய:ஸுமனஸா

ேத³வ ரா னபிவிரஹஶ ர த ரு’தா³ ।
வதீ³யாநா லீலாசலிதலஹரீ யதிகரா
புனீேத ேஸாऽபி ³ராக³ஹஹபவமான ரிபு⁴வன ॥ 35॥
கிய த:ஸ ேயேக நியதமிஹேலாகா த²க⁴டகா:
பேர தா மான: கதி ச பரேலாக ரணயின: ।
ஸுக² ேஶேத மாத தவ க²லு ரு’பாத: புனரய
ஜக³ த:²ஶ வ வயிநிஹிதேலாக ³வயப⁴ர: ॥ 36॥
ப⁴வ யாஹி ரா யாத⁴மபதிதபாக² ட³பரிஷ
பரி ராண ேனஹ: லத²யிதுமஶ ய: க²லுயதா² ।
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மமா ேயவ ேரமா து³ரிதனிவேஹ வ ப³ஜக³தி
வபா⁴ேவாऽயம்ஸ ைவரபி க²லுயேதா து³ பரிஹர: ॥ 37॥
ரேதா³ஷா த ரு’ ய புரமத²னலீேலா ³ ⁴ரு’தஜடா-
தடாேபா⁴க³ ேர க² லஹரிபு⁴ஜஸ தானவிது⁴தி: ।
பி³ல ேராட³ ரீட³ ஜலட³மருட காரஸுப⁴க³-
திேராத⁴ தா தாப ரித³ஶதடினீதா ட³வவிதி:⁴ ॥ 38॥

ஸைத³வ வ ேயவா பிதகுஶலசி தாப⁴ரமிம
யதி³ வ மாம ப³ யஜஸிஸமேயऽஸ்மின்ஸுவிஷமே ।
ததா³வி வாேஸாऽயம் ரிபு⁴வனதலாத³ தமயேத
நிராதா⁴ரா ேசய ப⁴வதி க²லுநி யாஜகரு ॥ 39॥
கப தா³து³ ல ய ரணயமிலத³ தா⁴ க³யுவேத:
புராேர: ேர க² ேயா ரு’து³லதரஸீம தஸரெணௗ ।
ப⁴வா யாஸாப ய பு²ரிதனயன ேகாமலருசா
கேர தா ேத ஜனனிவிஜய தா லஹரய: ॥ 40॥
ரப ³ய ேத ேலாகா: கதி ந ப⁴வதீம ரப⁴வதீ-
முபாதி⁴ த ராய பு²ரதி யத³பீ⁴ ட விதரஸி ।
ஶேபது ⁴ய மாத மம து புனரா மாஸுரது⁴னி
வபா⁴வாேத³வ வ யமிதமனுராக³ வி ⁴ரு’தவா ॥ 41॥

லலாேட யா ேலாைகரிஹ க²லுஸலீல திலகிதா
தேமாஹ து த⁴ ேத தருணதரமா த ட³துலநா ।
விலு ப தீஸ ³ேயாவிதி⁴லிகி²தது³ வ ணஸரணி
வதீ³யாஸா ரு’ மமஹரது ரு’ நாமபிஶுச ॥ 42॥
நரா டா⁴ த த ஜனபத³ஸமாஸ தமனேஸா
ஹஸ த: ேஸா லாஸ விகசகுஸும ராதமிஷத: ।
பு : ெஸௗர ⁴ைய:ஸததமலிே நி யமலி
ஸகா²ேயா ந:ஸ து ரித³ஶதடினீதீரதரவ: ॥ 43॥
யஜ ேயேக ேத³வா கடி²னதரேஸவா தத³பேர
விதான யாஸ தா யமனியமர தா: கதிபேய ।
அஹ து வ நாம மரண ரு’தகாம ரிபத²ேக³
ஜக³ ஜால ஜாேன ஜனனி ரு’ணஜாேலனஸ ³ரு’ஶ ॥ 44॥
அவி ரா த ஜ மாவதி⁴ஸு ரு’தஜ மா ஜன ரு’தா
ஸதா ேரய: க து கதி ந ரு’தின:ஸ திவிபு³தா:⁴ ।
நிர தால பா³நாம ரு’தஸு ரு’தாநா து ப⁴வதீ
வி ऽமுஷ்மிம்ல்லோகே ந பரமவேலாேகஹிதகர ॥ 45॥
பய: பீ வா மாத தவஸபதி³யாத:ஸஹசைர-
வி ைட:⁴ஸ ர து வசித³பி நவி ரா திமக³ம ।
இதா³னீமு ஸ ேக³ ரு’து³பவனஸ சார ேர
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॥ க³ கா³லஹரீ ॥

சிராது³ னி ³ர மா ஸத³ய ரு’த³ேயஶாயய சிர ॥ 46॥
ப³தா⁴ன ³ராேக³வ ³ரடி⁴மரமணீய பரிகர
கிரீேட பா³ேல து³ நியமய புன: ப னக³க³ : ।
ந கு யா வ ேஹலாமிதரஜனஸாதா⁴ரணதயா
ஜக³ த² யாய ஸுரது⁴னிஸமு ³தா⁴ரஸமய: ॥ 47॥
ஶர ச ³ர ேவதா ஶ ஶகல ேவதாலமுகுடா
கைர:கு பா⁴ ேபா⁴ேஜவரப⁴யனிராெஸௗ ச த³த⁴தீ ।
ஸுதா⁴தா⁴ராகாராப⁴ரணவஸநா ஶு ⁴ரமகர-
தி²தா வா ேய ⁴யாய யுத³யதி ந ேதஷா பரிப⁴வ: ॥ 48॥

த³ர மிதஸமு லஸ ³வத³னகா தி ரா ரு’ைத-
ப⁴வ வலனப⁴ ஜிதானனிஶ ஜய தீ நரா ।
சிேத³கமயச ³ரிகாசயசம ரு’தி த வதீ
தே து மமஶ தே :ஸபதி³ஶ தே ர க³ ॥ 49॥
ம ைர மீலிதெமௗஷைத⁴ முகுலித ர த ஸுரா க³ :
ர த ஸா ³ரஸுதா⁴ரைஸ வித³லித கா³ரு மைத ³ராவபி:⁴ ।

வீசி ாலிதகாலியாஹிதபேத³ வ ேலாகக ேலாலினி
வ தாப திரயாது⁴ மம ப⁴வ வாலாவலீடா⁴ மன: ॥ 50॥
³ ேத நாேக³ ³ர ரு’ தி ரமத²க³ணமணி ேரணின தீ³ து³மு ²ய
ஸ வ வ ஹாரயி வா வமத² புரபி⁴தி³ ³ரா பணீக துகாேம ।
ஸா த ைஹமவ யா ரு’து³லஹஸிதயா வீ தாயா தவா ப³
யாேலாேலா லாஸிவ க³ லஹரினடக⁴டீதா ட³வ ந:பு து॥ 51॥

வி ⁴ஷிதான க³ரி தமா கா³ஸ ³ய: ரு’தாேனகஜ திப⁴ கா³ ।
மே ஹேரா து க³சல தர கா³க³ கா³மமா கா³ யமலீகேராது॥ 52॥
இமா பீ ஷலஹரீ ஜக³ ேத²னநி மிதா ।
ய: பேட² த யஸ வ ர ஜாய ேதஸுக²ஸ பத:³ ॥ 53॥
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