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.. shrIgaNeshapa nchachAmarastotram ..

॥ க³ேணஶப சசாமர ேதா ர ॥
க³ேணஶாய நம: ।

லலாட-ப டலு டி²தாமேல து³-ேராசிரு ³ப⁴ேட
ரு’தாதி-வ சர வேரா ஸரர கிரீட-ேதஜஸி ।

ப²டாப²ட ப²ட பு²ர ப² ப⁴ேயன ேபா⁴கி³நா
வா கத: வா கமா ரய சி²ெஶௗ ரதி மம ॥ 1॥

அத³ ⁴ர-வி ⁴ரம- ⁴ரம ³-பு⁴ஜாபு⁴ஜ க³ ² ரு’தீ-
னிஜா கமானினீஷேதா நிஶ ய ந தி³ன:பிது: ।
ரஸ ஸுஸ குச தம பி³கா-குசா தர யதா²
விஶ தம ³ய பா³லச ³ரபா⁴லபா³லக ப⁴ேஜ ॥ 2॥
வி தி³ன தி³ேனஸவி ⁴ரம பரா ⁴ரம முக²-
வமா ரு’ேவணிமாக³தா தன நிரீ யஸ ⁴ரமா ।

பு⁴ஜ க³-ஶ கயா பேர யபி யம கமாக³த
தேதாऽபிேஶஷ ² ரு’ைத: ரு’தாதிசீ ரு’த நம: ॥ 3॥
வி ரு’ ப⁴மாணன தி³-ேகா⁴ரேகா⁴ண-கு⁴ கு⁴ர ⁴வனி-
ரஹாஸ-பா⁴ஸிதாஶம பி³கா-ஸ ரு’ ³தி⁴-வ தி⁴ன ।
உதி³ வர- ர ரு’ வர- ர தர- ரபா⁴ப⁴ர-
ரபா⁴தபா⁴னு-பா⁴ வர ப⁴வ வஸ ப⁴வ ப⁴ேஜ ॥ 4॥
அல ³ரு’ஹீத-சாமராமரீ ஜ திவீஜன-
ரவாதேலாலி-தாலக நேவ து³பா⁴லபா³லக ।
விேலாலது³ லல லலாம-ஶு ட³த³ ட³-ம டி³த
ஸது ட³-மு ட³மாலி-வ ரது ட³மீ ³யமா ரேய ॥ 5॥
ரபு² ல-ெமௗலிமா ய-ம லிகாமர த³-ேலலிஹா
மில நிலி த³-ம ட³லீ ச²ேலனய தவீ யம ।
ரயீஸம தவ ணமாலிகா ஶரீரிணீவ த
ஸுத மேஹ து மத க³ஜானன ப⁴ஜா யஹ ॥ 6॥
ரச ட³-வி ⁴ன-க² ட³ : ரேபா³த⁴ேனஸேதா³ ³து⁴ர:
ஸம ³தி⁴-ஸி ³தி⁴ஸாத⁴ விதா⁴-விதா⁴னப³ து⁴ர: ।
ஸப³ து⁴ர து ேமவி ⁴தேயவி ⁴திபா டு³ர:
புர ஸர:ஸுராவேல முகா²னுகாரிஸி து⁴ர: ॥ 7॥
அரால-ைஶலபா³லிகா-ऽலகாந்தகாந்த-ச ³ரேமா-
ஜகா திெஸௗத⁴-மாத⁴ய மே ऽனுராத⁴ய கு³ேரா: ।
ஸுஸா ⁴ய-ஸாத⁴வ தி⁴யா த⁴ னிஸாத⁴ய னய-
நேஶஷேலக² யேகாவி யேகாமுேத³ऽஸ்து ந: ॥ 8॥
ரஸா க³யு க³-நேவ து³-வ ஸேரஶுேப⁴ க³ேண து-
திெதௗ² க³ேணஶப சசாமர யதா⁴து³மாபதி: ।

பதி: கவி ரஜ யய: பேட² ரதி ரபா⁴தக
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॥ க³ேணஶப சசாமர ேதா ர ॥

ஸ ணகாமே ப⁴ேவதி³பா⁴னன- ரஸாத³பா⁴ ॥ 9॥
சா² ர ேவவஸதா கா யா விஹிேதய யத: துதி: ।
தத சா² ைரரதீ⁴ேதய ைவது³ ய வ ³த⁴ேய ³தி⁴யா ॥ 10॥
॥இதி கவிப யுபநாமக-உமாபதிஶ ம ³விேவதி³-விரசித
க³ேணஶப சசாமர ேதா ர ஸ ண ॥
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