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Shri GopAla SahasranAma Stotra

ேகா³பாலஸஹshரநாமshேதாthரmh

பாrhவthவாச-
ைகலாஸஶிக²ேர ரmhேய ெகௗ³ ph’chச²தி ஶŋhகரmh ।
ph³ரமாNhடா³கி²லநாத²shthவmh sh’Shஸmhஹாரகாரக:॥ 1॥
thவேமவ jhயேஸ ேலாைகrhph³ரமவிShiΝஸுராதி³பி: ◌⁴ ।
நிthயmh பட² ேத³ேவஶ கshய shேதாthரmh மேஹவர ॥ 2॥
ஆசrhயத³மாkh²யாநmh ஜாயேத மயி ஶŋhகர ।
தthphராேணஶ மஹாphராjhஞ ஸmhஶயmh சி²nhதி⁴ ேம phரேபா⁴ ॥ 3॥
மஹாேத³வ உவாச-
த⁴nhயா kh’தNhயா பாrhவதி phராணவlhலேப⁴ ।
ரஹshயாதிரஹshயmh ச யthph’chச² வராநேந ॥ 4॥
shthshவபா⁴வாnhமஹாேத³வி நshthவmh பph’chச² ।
ேகா³பநீயmh ேகா³பநீயmh ேகா³பநீயmh phரயthநத:॥ 5॥
த³thேத ச th³தி⁴ஹாநி:shயாthதshமாth³யthேநந ேகா³பேயth ।
இத³mh ரஹshயmh பரமmh ஷாrhத²phரதா³யகmh ॥ 6॥
த⁴நரthெநௗக⁴மாணிkhயmh ரŋhக³mh ச க³ஜாதி³கmh ।
த³தா³தி shமரேத³வ மஹாேமாphரதா³யகmh ॥ 7॥
தthேதऽஹmh ஸmhphரவயா ’iΝShவாவதா phேய ।
ேயாऽெஸௗ நிரஜேநா ேத³வ: சிthshவபீ ஜநாrhத³ந:॥ 8॥
ஸmhஸாரஸாக³ேராthதாரகாரய nh’mh ஸதா³ ।
ரŋhகா³தி³கேபண thைரேலாkhயmh vhயாphய திShட²தி ॥ 9॥
தேதா ேலாகா மஹாடா⁴ விShiΝப⁴khதிவிவrhதா: ।
நிசயmh நாதி⁴க³chச²nhதி நrhநாராயே ஹ:॥ 10॥
நிரஜேநா நிராகாேரா ப⁴khதாநாmh phதிகாமத:³ ।
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ேகா³பாலஸஹshரநாமshேதாthரmh

vh’nhதா³வநவிஹாராய ேகா³பாலmh பiµth³வஹnh ॥ 11॥
iµரவாத³நாதா⁴ ராதா⁴ைய phதிமாவஹnh ।
அmhஶாmhேஶph◌⁴ய:ஸiµnhlhய rhணபகலாத:॥ 12॥
kh’Shணசnhth³ேரா ப⁴க³வாnh நnhத³ேகா³பவேராth³யத: ।
த⁴ரணீபிணீமாth’யேஶாதா³நnhத³தா³யக:॥ 13॥
th³வாph◌⁴யாmh phரயாசிேதா நாேதா² ேத³வkhயாmh வஸுேத³வத: ।
ph³ரமऽph◌⁴யrhதி²ேதா ேத³ேவா ேத³ைவரபி ஸுேரவ ॥ 14॥
ஜாேதாऽவnhயாmh iµnhேதா³ऽபி iµரேலாேவத³ேரசிகா ।
தயா ஸாrhth³த⁴mh வச: kh’thவா தேதா ஜாேதா மதேல ॥ 15॥
ஸmhஸாரஸாரஸrhவshவmh யாமலmh மஹ³jhjhவலmh ।
ஏதjhjhேயாதிரஹmh ேவth³யmh சிnhதயா ஸநாதநmh ॥ 16॥
ெகௗ³ரேதேஜா விநா யsh யாமேதஜshஸமrhசேயth ।
ஜேபth³வா th◌⁴யாயேத வாபி ஸ ப⁴ேவth பாதகீ ஶிேவ ॥ 17॥
ஸ ph³ரமஹா ஸுராபீ ச shவrhணshேதயீ ச பசம: ।
ஏைதrhேதா³ைஷrhவிphேயத ேதேஜாேப⁴தா³nhமவ ॥ 18॥
தshமாjhjhேயாதிர⁴th³ th³ேவதா⁴ ராதா⁴மாத⁴வபகmh ।
தshமாதி³த³mh மஹாேத³வி ேகா³பாேலைநவ பா⁴தmh ॥ 19॥
³rhவாஸேஸா iµேநrhேமாேஹ காrhதிkhயாmh ராஸமNhட³ேல ।
தத: ph’Shடவதீ ராதா⁴ ஸnhேத³ஹேப⁴த³மாthமந:॥ 20॥
நிரஜநாthஸiµthபnhநmh மயாऽதீ⁴தmh ஜக³nhமயி ।
kh’Shேணந தத: phேராkhதmh ராதா⁴ைய நாரதா³ய ச ॥ 21॥
தேதா நாரத³தshஸrhேவ விரலா ைவShணவா ஜநா: ।
கெலௗ ஜாநnhதி ேத³ேவஶி ேகா³பநீயmh phரயthநத:॥ 22॥
ஶடா²ய kh’பயாத² தா³mhபி⁴காய ஸுேரவ ।
ph³ரமஹthயாமவாphேநாதி தshமாth³யthேநந ேகா³பேயth ॥ 23॥
பாட² கரேந கீ விதி⁴
ௐ அshய ேகா³பாலஸஹshரநாமshேதாthரமஹாமnhthரshய நாரத³
’: ।
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அiνShph ச²nhத:³ ।ேகா³பாேலா ேத³வதா । காேமா பீ³ஜmh । மாயா ஶkhதி:
।
சnhth³ர: கீலகmh kh’Shணசnhth³ர ப⁴khதிபப²லphராphதேய
ேகா³பாலஸஹshரநாமshேதாthரஜேப விநிேயாக:³ ।
யா இஸதரஹ கேரmh பாட²

ௐ ஐmh khmh பீ³ஜmh ।mh mh ஶkhதி: ।
vh’nhதா³வநநிவாஸ: கீலகmh ।
ராதா⁴phயபரph³ரேமதி மnhthர: ।
த⁴rhமாதி³சrhவித⁴ஷாrhத²th³th◌⁴யrhேத²ஜேப விநிேயாக:³॥
அத² கராதி³nhயாஸ:

ௐ khலாmh அŋh³Shடா²ph◌⁴யாmh நம: ।
ௐ khmh தrhஜநீph◌⁴யாmh நம:॥
ௐ khmh மth◌⁴யமாph◌⁴யாmh நம:॥
ௐ khலmh அநாகாph◌⁴யாmh நம:॥
ௐ khெலௗmh கநிShகாph◌⁴யாmh நம:॥
ௐ khல: கரதலகரph’Shடா²ph◌⁴யாmh நம:॥
அத²’த³யாதி³nhயாஸ:

ௐ khலாmh ’த³யாய நம: ।
ௐ khmh ஶிரேஸ shவாஹா ॥
ௐ khmh ஶிகா²ைய வஷTh ॥
ௐ khலmh கவசாய ஹுmh ॥
ௐ khெலௗmh ேநthரthரயாய ெவௗஷTh ॥
ௐ khல:அshthராய ப²Th ॥
அத² th◌⁴யாநmh

கshதிலகmh லலாடபடேல வ:shத²ேல ெகௗshப⁴mh
நாஸாkh³ேரவரெமௗkhதிகmh கரதேல ேவiΝmh கேர கŋhகணmh ॥
ஸrhவாŋhேக³ஹசnhத³நmh ஸுலதmh கNhேட² ச iµkhதாவளிmh
ேகா³பshthபேவShேதா விஜயேத ேகா³பாலட³◌़ ◌ாமணி:॥ 1॥
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²lhேலnhதீ³வரகாnhதிnh³வத³நmh ப³rhஹாவதmhஸphயmh
வthஸாŋhகiµதா³ரெகௗshப⁴த⁴ரmh பீதாmhப³ரmh ஸுnhத³ரmh ॥
ேகா³பீநாmh நயேநாthபலாrhசிததiνmh ேகா³ேகா³பஸŋhகா⁴vh’தmh
ேகா³விnhத³mh கலேவiΝவாத³நபரmh தி³vhயாŋhக³⁴ஷmh ப⁴ேஜ ॥ 2॥
ஸஹshரநாம shேதாthர ஆரmhப⁴-

ௐ khmh ேத³வ: காமேத³வ: காமபீ³ஜஶிேராமணி: ।
ேகா³பாேலா மபாேலாஸrhவேவதா³nhதபாரக:³॥ 1॥ varஸrhவேவதா³ŋhக³பாரக:³
kh’Shண: கமலபthரா: Nhட³க:ஸநாதந: । var த⁴ரணீபாலேகாத⁴nhய:
ேகா³பதிrh⁴பதி:ஶாshதா phரஹrhதா விவேதாiµக:²॥ 2॥
ஆதி³கrhதா மஹாகrhதா மஹாகால: phரதாபவாnh ।
ஜக³jhேவா ஜக³th³தா⁴தா ஜக³th³ப⁴rhதா ஜக³th³வஸு:॥ 3॥
மthshேயா பீ⁴ம:ஹூப⁴rhதா ஹrhதா வாராஹrhதிமாnh ।
நாராயே ’ேகேஶா ேகா³விnhேதா³ க³ட³th◌⁴வஜ:॥ 4॥
ேகா³ேலnhth³ேரா மசnhth³ர:ஶrhவphயகாரக: ।
கமலாiµக²ேலாலா: Nhட³க:ஶுபா⁴வஹ:॥ 5॥
³rhவாஸா: கபிேலா ெபௗ⁴ம:nh⁴ஸாக³ரஸŋhக³ம: ।
ேகா³விnhேதா³ ேகா³பதிrhேகா³ப: காnhதீ³phேரமரக:॥ 6॥
ேகா³பshவா ேகா³ேலnhth³ேரா ேகா³வrhத⁴நவரphரத:³ ।
நnhதா³தி³ேகா³லthராதா தா³தா தா³th³rhயப⁴ஜந:॥ 7॥
ஸrhவமŋhக³ளதா³தா ச ஸrhவகாமphரதா³யக: ।
ஆதி³கrhதா மப⁴rhதா ஸrhவஸாக³ரnh⁴ஜ:॥ 8॥
க³ஜகா³ க³ேஜாth³தா⁴ கா காமகலாநிதி:◌⁴ ।
கலŋhகரதசnhth³ேரா பி³mhபா³shேயா பி³mhப³ஸthதம:॥ 9॥
மாலாகார: kh’பாகார: ேகாகிலshவர⁴ஷண: ।
ராேமா நீலாmhப³ேரா ேத³ேவா ஹ ³rhத³மமrhத³ந:॥ 10॥
ஸஹshராேப⁴thதா மஹாமாவிநாஶந: ।
ஶிவ:ஶிவதேமா ேப⁴thதா ப³லாராதிphரஜக:॥ 11॥
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மாவரதா³யீ ச வேரNhேயா நேகதந: ।
நேரா நாராயே தீ⁴ேரா ராதா⁴பதிதா³ரதீ:◌⁴ ॥ 12॥
பதி:நிதி:◌⁴ மாnh மாபதி: phரதிராஜஹா ।
vh’nhதா³பதி:லkh³ரா தா⁴ ph³ரம ஸநாதந:॥ 13॥
ேரவதீரமே ராம: phயசசலேலாசந: ।
ராமாயணஶேராऽயmh ராேமா ராம:ய:பதி:॥ 14॥
ஶrhவர:ஶrhவ ஶrhவ:ஸrhவthர ஶுப⁴தா³யக: ।
ராதா⁴ராத⁴யிதாராதீ⁴ ராதா⁴சிthதphரேமாத³க:॥ 15॥
ராதா⁴ரதிஸுேகா²ேபத: ராதா⁴ேமாஹநதthபர: ।
ராதா⁴வஶீகேரா ராதா⁴’த³யாmhேபா⁴ஜஷThபத:³॥ 16॥
ராதா⁴ŋhக³நஸmhேமாஹ: ராதா⁴நrhதநெகௗக: ।
ராதா⁴ஸஜாதஸmhphேதா ராதா⁴காmhயப²லphரத:³॥ 17॥
vh’nhதா³பதி: ேகாஶநிதி: ◌⁴ ேகாகேஶாகவிநாஶந: ।
சnhth³ராபதி: சnhth³ரபதி: சNhட³ேகாத³Nhட³ப⁴ஜந:॥ 18॥
ராேமா தா³ஶரதீ² ராம: ph◌⁴’³வmhஶஸiµth³ப⁴வ: ।
ஆthமாராேமா தkhேராேதா⁴ ேமாேஹா ேமாஹாnhத⁴ப⁴ஜந:॥ 19॥
vh’ஷபா⁴iνப⁴ேவா பா⁴வ: காயபி: கநிதி: ◌⁴ ।
ேகாலாஹேலா ஹ ஹா ேஹ ஹலத⁴ரphய:॥ 20॥
ராதா⁴iµகா²ph³ஜமாrhதாNhட:³ பா⁴shகேரா ரவிஜா வி: ◌⁴ ।
விதி⁴rhவிதா⁴தா வே வாே வாணீphய:॥ 21॥
ேராணீ’த³யாநnhேதா³வஸுேத³வாthமேஜா ப³ ।
நீலாmhப³ேரா ெரௗேணேயா ஜராஸnhத⁴வேதா⁴ऽமல:॥ 22॥
நாேகா³ நவாmhேபா⁴ விேதா³வீரஹா வரேதா³ ப³ ।
ேகா³பேதா²விஜயீ விth³வாnh ஶிபிவிShட:ஸநாதந:॥ 23॥
பரஶுராமவேசாkh³ரா வரkh³ரா ’கா³லஹா ।
த³மேகா⁴ேஷாபேத³Shடா ச ரத²kh³ரா ஸுத³rhஶந:॥ 24॥
வீரபthநீயஶshthராதா ஜராvhயாதி⁴விகா⁴தக: ।
th³வாரகாவாஸதththவjhஞ:ஹுதாஶநவரphரத:³॥ 25॥
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யiµநாேவக³ஸmhஹா நீலாmhப³ரத⁴ர: phர: ◌⁴ ।
வி: ◌⁴ ஶராஸேநா த⁴nhவீ க³ேணேஶா க³ணநாயக:॥ 26॥
லமே லே லேயா ரோவmhஶவிநாஶந: ।
வாமேநா வாமநீ⁴ேதாऽவாமேநா வாமநாஹ:॥ 27॥
யேஶாதா³நnhத³ந: கrhthதா யமலாrhஜுநiµkhதித:³ ।
உக² மஹாமாநீ தா³மப³th³தா⁴வயீ ஶ ॥ 28॥
ப⁴khதாiνகா ப⁴க³வாnh ேகஶேவா ப³லதா⁴ரக: ।
ேகஶிஹா ம⁴ஹா ேமா vh’ஷாஸுரவிகா⁴தக:॥ 29॥
அகா⁴ஸுரவிநாஶீ ச தநாேமாதா³யக: ।
ph³ஜாவிேநாதீ³ ப⁴க³வாnh கmhஸmh’thrhமஹாமகீ²॥ 30।
அவேமேதா⁴ வாஜேபேயா ேகா³ேமேதா⁴ நரேமத⁴வாnh ।
கnhத³rhபேகாலாவNhயசnhth³ரேகாஸுஶீதல:॥ 31॥
ரவிேகாphரதீகாேஶா வாேகாமஹாப³ல: ।
ph³ரமா ph³ரமாNhட³கrhதா ச கமலாவாசி²தphரத:³॥ 32॥
கமலா கமலாச கமலாiµக²ேலாப: ।
கமலாvhரததா⁴ ச கமலாப: ◌⁴ ரnhத³ர:॥ 33॥
ெஸௗபா⁴kh³யாதி⁴கசிthேதாऽயmh மஹாமாயீ மேதா³thகட: ।
தாரகா:ஸுரthராதா மாசோப⁴காரக:॥ 34॥
விவாthரphேயா தா³nhேதா ராேமா ராவேலாசந: ।
லŋhகாதி⁴பலth◌⁴வmh விபீ⁴ஷணவரphரத:³॥ 35॥
தாநnhத³கேரா ராேமா வீேரா வாதி⁴ப³nhத⁴ந: ।
க²ர³ஷணஸmhஹா ஸாேகதரவாஸவாnh ॥ 36॥
சnhth³ராவபதி:ல: ேகஶிகmhஸவேதா⁴ऽமல: ।
மாத⁴ேவா ம⁴ஹா மாth◌⁴வீ மாth◌⁴வீேகா மாத⁴ேவா வி: ◌⁴ ॥ 37॥
iµஜாடவீகா³ஹமாந: ேத⁴iνகாrhத⁴ராthமஜ: ।
வmhஶீவடவிஹா ச ேகா³வrhத⁴நவநாரய:॥ 38॥
ததா² தாலவேநாth³ேத³ஶீ பா⁴Nh³ரவநஶŋhக²ஹா ।
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th’வrhதkh’பாகா vh’ஷபா⁴iνஸுதாபதி:॥ 39॥
ராதா⁴phராணஸேமா ராதா⁴வத³நாph³ஜம⁴vhரத: ।
ேகா³பீரஜநைத³வjhஞ:லாகமலத:॥ 40॥
khடா³கமலஸnhேதா³ஹ: ேகா³பிகாphதிரஜந: ।
ரஜேகா ரஜேநா ரŋhேகா³ ரŋhகீ³ ரŋhக³மஹ:॥ 41॥
காம: காமாப⁴khேதாऽயmh ராணஷ: கவி: ।
நாரேதா³ ேத³வேலா பீ⁴ேமா பா³ேலா பா³லiµகா²mh³ஜ:॥ 42॥
அmh³ேஜா ph³ரமஸா ச ேயாகீ³ த³thதவேரா iµநி: ।
’ஷப: ◌⁴ பrhவேதா kh³ராேமா நதீ³பவநவlhலப: ◌⁴ ॥ 43॥
பth³மநாப: ◌⁴ ஸுரjhேயSh² ph³ரமா th³ேராऽ⁴த: ।
க³நாmh thராணகrhதா ச க³ேணேஶா kh³ரேலா kh³ர ॥ 44॥
க³ரேயா க³th◌⁴ய: khேரா³kh’தஜக³ththரய: ।
யாத³ேவnhth³ேரா th³வாரேகnhth³ேரா ம²ராவlhலேபா⁴ ⁴ ॥ 45॥
ph◌⁴ரமர:nhத nhதீஸுதரோ மஹாமகீ² ।
யiµநாவரதா³தா ச காயபshய வரphரத:³॥ 46॥
ஶŋhக²ட³வேதா⁴th³தா³ேமா ேகா³பீரணதthபர: ।
பாசஜnhயகேரா ரா thரா வநேஜா ஜய:॥ 47॥
பா²lh³ந: பா²lh³நஸேகா²விராத⁴வத⁴காரக: ।
khணீphராணநாத²ச ஸthயபா⁴மாphயŋhகர:॥ 48॥
கlhபvh’ோ மஹாvh’: தா³நvh’ோ மஹாப²ல: ।
அŋhேஶா ⁴ஸுேரா பா⁴ேவா ph◌⁴ராமேகா பா⁴மேகா ஹ:॥ 49॥
ஸரல:ஶாவேதா வீேரா ய³வmhஶீ ஶிவாthமக: ।
phரth³mhேநா ப³லகrhதா ச phரஹrhதா ைத³thயஹா phர: ◌⁴ ॥ 50॥
மஹாத⁴நீ மஹாவீேரா வநமாலாவி⁴ஷண: ।
ளதா³மேஶாபா⁴Th◌⁴ேயா ஜாலnhத⁴ரவிநாஶந:॥ 51॥
ஶூர:ஸூrhேயா mh’தNhட³ச பா⁴shகேரா விவத: ।
ரவிshதேமாஹா வநிச பா³ட³ேவா வட³வாநல:॥ 52॥
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ைத³thயத³rhபவிநாஶீ ச க³ேடா³ க³டா³kh³ரஜ: ।
ேகா³பீநாேதா² மஹாநாேதா²vh’nhதா³நாேதா²ऽவிேராத⁴க:॥ 53॥
phரபசீ பசபச லதா³lhமச ேகா³பதி: ।
க³ŋhகா³ ச யiµநாேபா ேகா³தா³ ேவthரவதீ ததா²॥ 54॥
காேவ நrhமதா³ தாphதீ க³Nhட³கீ ஸரshததா² ।
ராஜஸshதாமஸshஸththவீ ஸrhவாŋhகீ³ஸrhவேலாசந:॥ 55॥
ஸுதா⁴மேயாऽmh’தமேயா ேயாகி³நீவlhலப: ◌⁴ ஶிவ: ।
³th³ேதா⁴ ³th³தி⁴மதாmh ேரShேடா²விShiΝrhShiΝ:ஶசீபதி:॥ 56॥
வmhஶீ வmhஶத⁴ேரா ேலாக:விேலாேகா ேமாஹநாஶந: ।
ரவராேவா ரேவா ராேவா ப³ேலா பா³லப³லாஹக:॥ 57॥
ஶிேவா th³ேரா நேலா நீேலா லாŋhக³ லாŋhக³லாரய: ।
பாரத:³ பாவேநா ஹmhேஸா ஹmhஸாேடா⁴ ஜக³thபதி:॥ 58॥
ேமாநீேமாஹேநா மாயீ மஹாமாேயா மஹாமகீ² ।
vh’ேஷா vh’ஷாகபி: கால: காத³மநகாரக:॥ 59॥
ph³ஜாபா⁴kh³யphரேதா³வீர: ரஜகயகாரக: ।
ேகாமேலா வாே ராஜா ஜலேஜா ஜலதா⁴ரக:॥ 60॥
ஹாரக:ஸrhவபாபkh◌⁴ந: பரேமSh² பிதாமஹ: ।
க²Th³க³தா⁴ kh’பாகா ராதா⁴ரமணஸுnhத³ர:॥ 61॥
th³வாத³ஶாரNhயஸmhேபா⁴கீ³ ேஶஷநாக³ப²லய: ।
காம:யாம:ஸுக²த:³பதி:நிதி: ◌⁴ kh’தீ ॥ 62॥
ஹrhநாராயே நாேரா நேராthதம இஷுphய: ।
ேகா³பாசிthதஹrhதா ச கrhthதா ஸmhஸாரதாரக:॥ 63॥
ஆதி³ேத³ேவா மஹாேத³ேவா ெகௗ³³ரநாரய: ।
ஸா⁴rhம⁴rhவி⁴rhதா⁴தா thராதாऽkhரபராயண:॥ 64॥
ேராலmhபீ³ ச ஹயkh³ேவா வாநராrhவநாரய: ।
வநmh வநீ வநாth◌⁴ய: மஹாவnhth³ேயா மஹாiµநி:॥ 65॥
shயாமnhதகமணிphராjhேஞா விjhேஞா விkh◌⁴நவிகா⁴தக: ।
ேகா³வrhth³த⁴ேநா வrhth³த⁴நீய:வrhth³த⁴ேநா வrhth³த⁴நphய:॥ 66॥
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வrhth³த⁴nhேயா வrhth³த⁴ேநா வrhth³தீ⁴ வாrhth³தி⁴ShiΝ:ஸுiµக²phய: ।
வrhth³தி⁴ேதா vh’th³த⁴ேகா vh’th³ேதா⁴ vh’nhதா³ரகஜநphய:॥ 67॥
ேகா³பாலரமணீப⁴rhதா ஸாmhப³Shட²விநாஶக: ।
khணீஹரண: phேரமphேர சnhth³ராவபதி:॥ 68॥
கrhதா விவப⁴rhதா ச நேரா நாராயே ப³ ।
க³ே க³ணபதிைசவ த³thதாthேரேயா மஹாiµநி:॥ 69॥
vhயாேஸா நாராயே தி³vhேயா ப⁴vhேயா பா⁴கதா⁴ரக: ।
வ:ேரயஸmh ஶிவmh ப⁴th³ரmh பா⁴கmh பா⁴விகmh ஶுப⁴mh ॥ 70॥
ஶுபா⁴thமக:ஶுப: ◌⁴ ஶாshதா phரஶாshதா ேமகா⁴நாத³ஹா ।
ph³ரமNhயேத³ேவா தீ³நாநாiµth³தா⁴ரகரணம:॥ 71॥
kh’Shண: கமலபthரா: kh’Shண: கமலேலாசந: ।
kh’Shண: கா ஸதா³ kh’Shண:ஸமshதphயகாரக:॥ 72॥
நnhேதா³ நnhதீ³ மஹாநnhதீ³ மாதீ³ மாத³நக: கி ।
  கி³ ேகா³ ேகா³ேலா ேகா³லாலேயா ³ ॥ 73॥
³kh³³ மாரகீ ஶாகீ²வட: பிphபலக: kh’தீ ।
mhேலchச²ஹா காலஹrhthதா ச யேஶாதா³யஶ ஏவ ச ॥ 74॥
அchத: ேகஶேவா விShiΝ:ஹ:ஸthேயா ஜநாrhத³ந: ।
ஹmhேஸா நாராயே ேலா நீேலா ப⁴khதிபராயண:॥ 75॥
ஜாநகீவlhலேபா⁴ ராம:விராேமா விkh◌⁴நநாஶந: ।
ஸஹபா⁴iνrhமஹாபா⁴iν:வீரபா³ஹுrhமேஹாத³தி: ◌⁴ ॥ 76॥
ஸiµth³ேராऽph³தி⁴ரபார: பாராவார:ஸthபதி: ।
ேகா³லாநnhத³கா ச phரதிjhஞாபபாலக:॥ 77॥
ஸதா³ராம: kh’பாராம: மஹாராேமா த⁴iνrhத⁴ர: ।
பrhவத: பrhவதாகாேரா க³ேயா ேக³ேயா th³விஜphய:॥ 78॥
கmhப³லாவதேரா ராேமா ராமாயணphரவrhதக: ।
th³ெயௗrhதி³ேவா தி³வேஸா தி³vhேயா ப⁴vhேயா பா⁴வி ப⁴யாபஹ:॥ 79॥
பாrhவதீபா⁴kh³யஸேதா ப⁴rhதா லவிலாஸவாnh ।
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விலா ஸாஹ ஸrhவீ க³rhவீ க³rhவிதேலாசந:॥ 80॥
iµராrhேலாகத⁴rhமjhஞ:வேநா வநாnhதக: ।
யேமா யமாதி³யமேநா யா யாமவிதா⁴யக:॥ 81॥
வஸு பாmhஸு பாmhஸு: பாNh³ரrhஜுநவlhலப:◌⁴ ।
லதா சnhth³காமா மா மாலாmh³ஜாரய:॥ 82॥
அmh³ஜாோ மஹாயjhஞ: த³: சிnhதாமணி: phர: ◌⁴ ।
மணிrhதி³நமணிைசவ ேகதா³ேரா ப³த³ரய:॥ 83॥
ப³த³வநஸmhphத:vhயாஸ:ஸthயவதீஸுத: ।
அமராநிஹnhதா ச ஸுதா⁴nh⁴வி⁴த³ய:॥ 84॥
சnhth³ேரா ரவி:ஶிவ:ஶூ சkh ைசவ க³தா³த⁴ர: ।
கrhதா பதி:த:³ேத³ேவா ேத³வகீஸுத:॥ 85॥
பதி: Nhட³கா: பth³மநாேபா⁴ ஜக³thபதி: ।
வாஸுேத³ேவாऽphரேமயாthமா ேகஶேவா க³ட³th◌⁴வஜ:॥ 86॥
நாராயண: பரmh தா⁴ம ேத³வேத³ேவா மேஹவர: ।
சkhரபாணி: கலாrhே ேவத³ேவth³ேயா த³யாநிதி: ◌⁴ ॥ 87॥
ப⁴க³வாnh ஸrhவ⁴ேதேஶா ேகா³பால:ஸrhவபாலக: ।
அநnhேதா நிrh³ே நிthேயா நிrhவிகlhேபா நிரஜந:॥ 88॥
நிராதா⁴ேரா நிராகார: நிராபா⁴ேஸா நிராரய: ।
ஷ: phரணவாதீேதா iµnhத:³ பரேமவர:॥ 89॥
வநி:ஸாrhவெபௗ⁴ேமா ைவNhேடா² ப⁴khதவthஸல: ।
விShiΝrhதா³ேமாத³ர: kh’Shே மாத⁴ேவா ம²ராபதி:॥ 90॥
ேத³வகீக³rhப⁴ஸmh⁴ேதா யேஶாதா³வthஸேலா ஹ: ।
ஶிவ:ஸŋhகrhஷண:ஶmh⁴rh⁴தநாேதா² தி³வshபதி:॥ 91॥
அvhயய:ஸrhவத⁴rhமjhஞ: நிrhமேலா நிபth³ரவ: ।
நிrhவாணநாயேகா நிthேயா நீலதஸnhநிப:◌⁴ ॥ 92॥
கலாயச ஸrhவjhஞ: கமலாபதthபர: ।
’ேகஶ: பீதவாஸா வஸுேத³வphயாthமஜ:॥ 93॥
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நnhத³ேகா³பமாராrhய: நவநீதாஶேநா வி:◌⁴ ।
ராணஷ:ேரShட:²ஶŋhக²பாணி:ஸுவிkhரம:॥ 94॥
அநிth³த⁴சkhரரத:²ஶாrhŋhக³பாணிசrh⁴ஜ: ।
க³தா³த⁴ர:ஸுராrhதிkh◌⁴ேநா ேகா³விnhேதா³ நnhத³காத: ◌⁴ ॥ 95॥
vh’nhதா³வநசர: ெஶௗrhேவiΝவாth³யவிஶாரத:³ ।
th’வrhதாnhதேகா பீ⁴மஸாஹ ப³ஹுவிkhரம:॥ 96॥
ஶகடாஸுரஸmhஹா ப³காஸுரவிநாஶந: ।
ேத⁴iνகாஸுரஸmhஹா தநாrhnh’ேகஸ ॥ 97॥
பிதாமேஹா ³shஸாாth phரthயகா³thமா ஸதா³ஶிவ: ।
அphரேமய: phர: ◌⁴ phராjhேஞாऽphரதrhkhய:shவphநவrhth³த⁴ந:॥ 98॥
த⁴nhேயா மாnhேயா ப⁴ேவா பா⁴ேவா தீ⁴ர:ஶாnhேதா ஜக³th³³: ।
அnhதrhயாவேரா தி³vhேயா ைத³வjhேஞா ேத³வஸmhshத:॥ 99॥
ராph³தி⁴ஶயேநா தா⁴தா லவாmhlhலமkh³ரஜ: ।
தா⁴thபதிரேமயாthமா சnhth³ரேஶக²ரத:॥ 100॥
ேலாகஸா ஜக³chசு: Nhயசாthரகீrhதந: ।
ேகாமnhமத²ெஸௗnhத³rhய:ஜக³nhேமாஹநவிkh³ரஹ:॥ 101॥
மnhத³shதாநேநா ேகா³ேபா ேகா³பிகாபேவShத: ।
²lhலாரவிnhத³நயந: சாராnhth◌⁴ரநிஷூத³ந:॥ 102॥
இnhதீ³வரத³லயாேமா ப³rhப³rhஹாவதmhஸக: ।
iµரநிநதா³லாத:³ தி³vhயமாlhயாmhப³ராvh’த:॥ 103॥
ஸுகேபாலக:³ஸுph◌⁴க³ள:ஸுலலாடக: ।
கmh³kh³ேவா விஶாலாோ லவா²ப⁴லண:॥ 104॥
பீநவாசrhபா³ஹுசrhrhதிshthவிkhரம: ।
கலŋhகரத:ஶுth³த: ◌⁴ ³Shடஶthநிப³rhஹண:॥ 105॥
கிடNhட³லத⁴ர: கடகாŋhக³த³மNh³த: ।
iµth³காப⁴ரேேபத: கஸூthரவிராத:॥ 106॥
மரரதபத:³ஸrhவாப⁴ரண⁴த: ।
விnhயshதபாத³க³ேளா தி³vhயமŋhக³ளவிkh³ரஹ:॥ 107॥
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ேகா³பிகாநயநாநnhத:³ rhணசnhth³ரநிபா⁴நந: ।
ஸமshதஜக³தா³நnhத:³ஸுnhத³ேரா ேலாகநnhத³ந:॥ 108॥
யiµநாதீரஸசா ராதா⁴மnhமத²ைவப⁴வ: ।
ேகா³பநாphேயா தா³nhேதா ேகா³பீவshthராபஹாரக:॥ 109॥
’ŋhகா³ரrhதி:தா⁴மா தாரேகா லகாரணmh ।
sh’Shஸmhரேபாய: khராஸுரவிப⁴ஜந:॥ 110॥
நரகாஸுரஸmhஹா iµராரமrhத³ந: ।
ஆதி³ேதயphேயா ைத³thயபீ⁴கேரா ய³ேஶக²ர:॥ 111॥
ஜராஸnhத⁴லth◌⁴வmh கmhஸாராதி:ஸுவிkhரம: ।
Nhயேலாக: கீrhதநீய: யாத³ேவnhth³ேரா ஜக³nhiνத:॥ 112॥
khணீரமண:ஸthயபா⁴மாஜாmhப³வதீphய: ।
thரவிnhதா³நாkh³நதீலமஸiµபாத:॥ 113॥
ஸுதா⁴கரேல ஜாேதாऽநnhதphரப³லவிkhரம: ।
ஸrhவெஸௗபா⁴kh³யஸmhபnhேநா th³வாரகாபthதேந shதி²த:॥ 114॥
ப⁴th³ராஸூrhயஸுதாநாேதா²லாமாiνஷவிkh³ரஹ: ।
ஸஹshரேஷாட³ஶshthேஶா ேபா⁴க³ேமாைகதா³யக:॥ 115॥
ேவதா³nhதேவth³ய:ஸmhேவth³ேயா ைவth³ேயா ph³ரமாNhட³நாயக: ।
ேகா³வrhth³த⁴நத⁴ேரா நாத:²ஸrhவவத³யாபர:॥ 116॥
rhதிமாnh ஸrhவ⁴தாthமா ஆrhதthராணபராயண: ।
ஸrhவjhஞ:ஸrhவஸுலப:◌⁴ ஸrhவஶாshthரவிஶாரத:³॥ 117॥
ஷTh³³ணவrhயஸmhபnhந: rhணகாேமா ⁴ரnhத⁴ர: ।
மஹாiνபா⁴வ:ைகவlhயதா³யேகா ேலாகநாயக:॥ 118॥
ஆதி³மth◌⁴யாnhதரத:ஶுth³த⁴ஸாththவிகவிkh³ரஹ: ।
அஸமாந:ஸமshதாthமா ஶரக³தவthஸல:॥ 119॥
உthபthதிshதி²திஸmhஹாரகாரணmh ஸrhவகாரணmh ।
க³mhபீ⁴ர:ஸrhவபா⁴வjhஞ:ஸchசிதா³நnhத³விkh³ரஹ:॥ 120॥
விShவkhேஸந:ஸthயஸnhத: ◌⁴ ஸthயவாkh ஸthயவிkhரம: ।
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ஸthயvhரத:ஸthயரத:ஸrhவத⁴rhமபராயண:॥ 121॥
ஆபnhநாrhதிphரஶமந: th³ெரௗபதீ³மாநரக: ।
கnhத³rhபஜநக: phராjhேஞா ஜக³nhநாடகைவப⁴வ:॥ 122॥
ப⁴khதிவேயா ³தீத:ஸrhைவவrhயphரதா³யக: ।
த³மேகா⁴ஷஸுதth³ேவ பா³ணபா³ஹுவிக²Nhட³ந:॥ 123॥
பீ⁴Shமப⁴khதிphரேதா³ தி³vhய: ெகௗரவாnhவயநாஶந: ।
ெகௗnhேதயphயப³nh⁴ச பாrhத²shயnhத³நஸாரதி:²॥ 124॥
நாரmhேஹா மஹாவீர:shதmhப⁴ஜாேதா மஹாப³ல: ।
phரலாத³வரத:³ஸthேயா ேத³வjhேயாऽப⁴யŋhகர:॥ 125॥
உேபnhth³ர இnhth³ராவரேஜா வாமேநா ப³ப³nhத⁴ந: ।
க³ேஜnhth³ரவரத:³shவா ஸrhவேத³வநமshkh’த:॥ 126॥
ேஶஷபrhயŋhகஶயந:ைவநேதயரேதா²ஜயீ ।
அvhயாஹதப³லவrhயஸmhபnhந: rhணமாநஸ:॥ 127॥
ேயாேக³வேரவர:ஸா ேthரjhேஞா jhஞாநதா³யக: ।
ேயாகி³’thபŋhகஜாவாேஸா ேயாக³மாயாஸமnhவித:॥ 128॥
நாத³பி³nh³கலாதீதசrhவrhக³ப²லphரத:³ ।
ஸுஷுmhநாமாrhக³ஸசா ேத³ஹshயாnhதரஸmhshதி²த:॥ 129॥
ேத³ேஹnhth³யமந:phராணஸா ேசத:phரஸாத³க: ।
ஸூம:ஸrhவக³ேதா ேத³ jhஞாநத³rhபணேகா³சர:॥ 130॥
தththவthரயாthமேகாऽvhயkhத:Nhட³ ஸiµபாத: ।
ph³ரமNhய:ஸrhவத⁴rhமjhஞ:ஶாnhேதா தா³nhேதா க³தkhலம:॥ 131॥
நிவாஸ:ஸதா³நnhத:³விவrhதிrhமஹாphர: ◌⁴ ।
ஸஹshரஶீrhஷா ஷ:ஸஹshரா:ஸஹshரபாth ॥ 132॥
ஸமshத⁴வநாதா⁴ர:ஸமshதphராணரக: ।
ஸமshதஸrhவபா⁴வjhேஞா ேகா³பிகாphராணவlhலப: ◌⁴ ॥ 133॥
நிthேயாthஸேவா நிthயெஸௗkh²ேயா நிthயrhநிthயமŋhக³ள: ।
vhஹாrhசிேதா ஜக³nhநாத:²ைவNhட²ராதி⁴ப:॥ 134॥
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rhநnhத³க⁴நீ⁴த: ேகா³பேவஷத⁴ேரா ஹ: ।
கலாபஸுமயாம: ேகாமல:ஶாnhதவிkh³ரஹ:॥ 135॥
ேகா³பாŋhக³நாvh’ேதாऽநnhேதா vh’nhதா³வநஸமாரய: ।
ேவiΝவாத³ரத:ேரShேடா² ேத³வாநாmh தகாரக:॥ 136॥
பா³லkhடா³ஸமாஸkhேதா நவநீதshய தshகர: ।
ேகா³பாலகாநீஜாரெசௗரஜாரஶிகா²மணி:॥ 137॥
பரjhேயாதி: பராகாஶ: பராவாஸ: பsh²ட: ।
அShடாத³ஶாேரா மnhthேரா vhயாபேகா ேலாகபாவந:॥ 138॥
ஸphதேகாமஹாமnhthரேஶக²ேரா ேத³வேஶக²ர: ।
விjhஞாநjhஞாநஸnhதா⁴நshேதேஜாராஶிrhஜக³thபதி:॥ 139॥
ப⁴khதேலாகphரஸnhநாthமா ப⁴khதமnhதா³ரவிkh³ரஹ: ।
ப⁴khததா³th³rhயத³மேநா ப⁴khதாநாmh phதிதா³யக:॥ 140॥
ப⁴khதாதீ⁴நமநா: jhய: ப⁴khதேலாகஶிவŋhகர: ।
ப⁴khதாபீ⁴Shடphரத:³ஸrhவப⁴khதாெகௗ⁴க⁴நிkh’nhதந:॥ 141॥
அபாரகnh⁴rhப⁴க³வாnh ப⁴khததthபர:॥ 142॥
॥இதி ேகா³பால ஸஹshரநாமshேதாthரmh ஸmhrhணmh ॥
ப²லதி:

(॥ ேகா³பாலஸஹshரநாம மாஹாthmhயmh ॥)

shமரth பாபராஶீநாmh க²Nhட³நmh mh’thநாஶநmh ॥ 1॥
ைவShணவாநாmh phயகரmh மஹாேராக³நிவாரணmh ।
ph³ரமஹthயாஸுராபாநmh பரshthக³மநmh ததா²॥ 2॥
பரth³ரvhயாபஹரணmh பரth³ேவஷஸமnhவிதmh ।
மாநஸmh வாசிகmh காயmh யthபாபmh பாபஸmhப⁴வmh ॥ 3॥
ஸஹshரநாமபட²நாth ஸrhவmh நயதி தthth ।
மஹாதா³th³rhயkhேதா ேயா ைவShணேவா விShiΝப⁴khதிமாnh ॥ 4॥
காrhதிkhயாmh ஸmhபேட²th³ராthெரௗ ஶதமShேடாthதரmh khரமாth ।
பீதாmhப³ரத⁴ேரா தீ⁴மாnh ஸுக³nhைத:◌⁴ Shபசnhத³ைந:॥ 5॥
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shதகmh ஜயிthவா  ைநேவth³யாதி³பி⁴ேரவ ச ।
ராதா⁴th◌⁴யாநாŋhகிேதா தீ⁴ேரா வநமாலாவி⁴த:॥ 6॥
ஶதமShேடாthதரmh ேத³வி பேட²nhநாமஸஹshரகmh ।
ைசthரஶுkhேல ச kh’Shேண ச ஹூஸŋhkhராnhதிவாஸேர ॥ 7॥
ப²தvhயmh phரயthேநந thைரேலாkhயmh ேமாஹேயth th ।
ளமாலயா khேதா ைவShணேவா ப⁴khதிதthபர:॥ 8॥
ரவிவாேர ச ஶுkhேர ச th³வாத³யாmh ராth³த⁴வாஸேர ।
ph³ராமணmh ஜயிthவா ச ேபா⁴ஜயிthவா விதா⁴நத:॥ 9॥
பேட²nhநாமஸஹshரmh ச தத:th³தி: ◌⁴ phரஜாயேத ।
மஹாநிஶாயாmh ஸததmh ைவShணேவா ய: பேட²th ஸதா³॥ 10॥
ேத³ஶாnhதரக³தா ல:ஸமாயாதி ந ஸmhஶய: ।
thைரேலாkhேய ச மஹாேத³வி ஸுnhத³rhய: காமேமாதா:॥ 11॥
iµkh³தா: ◌⁴ shவயmh ஸமாயாnhதி ைவShணவmh ச ப⁴ஜnhதி தா: ।
ேராகீ³ ேராகா³th phரiµchேயத ப³th³ேதா⁴ iµchேயத ப³nhத⁴நாth ॥ 12॥
³rhவிணீ ஜநேயththரmh கnhயா விnhத³தி ஸthபதிmh । var க³rhபி⁴ணீ
ராஜாேநா வயதாmh யாnhதி கிmh ந:ுth³ரமாநவா:॥ 13॥
ஸஹshரநாமரவth பட²நாth ஜநாth phேய ।
தா⁴ரth ஸrhவமாphேநாதி ைவShணேவா நாthர ஸmhஶய:॥ 14॥
வmhஶீவேட சாnhயவேட ததா² பிphபலேகऽத²வா ।
கத³mhப³பாத³பதேல ேகா³பாலrhதிஸmhநிெதௗ⁴ ॥ 15।
ய: பேட²th³ைவShணேவா நிthயmh ஸ யாதி ஹமnhதி³ரmh ।
kh’Shேணேநாkhதmh ராதி⁴காைய மயா phேராkhதmh ததா²ஶிேவ ॥ 16॥
நாரதா³ய மயா phேராkhதmh நாரேத³ந phரகாஶிதmh ।
மயா ph◌⁴யmh வராேராேஹ phேராkhதேமதthஸு³rhலப⁴mh ॥ 17॥
ேகா³பநீயmh phரயthேநந ந phரகாயmh கத²சந ।
ஶடா²ய பாபிேந ைசவ லmhபடாய விேஶஷத:॥ 18॥
ந தா³தvhயmh ந தா³தvhயmh ந தா³தvhயmh கதா³சந ।
ேத³யmh ஶிShயாய ஶாnhதாய விShiΝப⁴khதிரதாய ச ॥ 19॥
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ேகா³தா³நph³ரமயjhஞாேத³rhவாஜேபயஶதshய ச ।
அவேமத⁴ஸஹshரshய ப²லmh பாேட² ப⁴ேவth th◌⁴வmh ॥ 20॥
ேமாஹநmh shதmhப⁴நmh ைசவ மாரேchசாடநாதி³கmh ।
யth³யth³வாச²தி சிthேதந தthதthphராphேநாதி ைவShணவ:॥ 21॥
ஏகாத³யாmh நர:shநாthவா ஸுக³nhதி⁴th³ரvhயைதலைக: ।
ஆஹாரmh ph³ராமேண த³ththவா த³mh shவrhண⁴ஷணmh ॥ 22॥
தத ஆரmhப⁴கrhதாshய ஸrhவmh phராphேநாதி மாநவ: ।
ஶதாvh’thதmh ஸஹshரmh ச ய: பேட²th³ைவShணேவா ஜந:॥ 23॥
vh’nhதா³வநசnhth³ரshய phரஸாதா³thஸrhவமாphiνயாth ।
யth³kh³’ேஹ shதகmh ேத³வி தmh ைசவ திShட²தி ॥ 24॥
ந மா ந ச ³rhபி⁴mh ேநாபஸrhக³ப⁴யmh khவசிth ।
ஸrhபாth³யா ⁴தயாth³யா நயnhேத நாthர ஸmhஶய:॥ 25॥
ேகா³பாேலா மஹாேத³வி வேஸthதshய kh³’ேஹ ஸதா³ ।
kh³’ேஹ யthர ஸஹshரmh ச நாmhநாmh திShட²தி தmh ॥ 26॥
॥ ௐ தthஸதி³தி ஸmhேமாஹநதnhthேர பாrhவதீவரஸmhவாேத³
ேகா³பாலஸஹshரநாமshேதாthரmh ஸmhrhணmh ॥
ராதா⁴ரமண: kh’Shண:³ணரthைநshஸு³mhபி²தாmh ।
shவீkh’thேயமாmh தாmh மாலாmh ஸ ேநா விShiΝ: phரத³ ॥

Addendum for prayers

 ேகா³பாலஸஹshரநாம ஶாபவிேமாசநமஹாமnhthரmh

ௐ அshய ேகா³பாலஸஹshரநாம ஶாபவிேமாசநமஹாமnhthரshய
வாமேத³வ’: ।
ேகா³பாேலா ேத³வதா பŋhkhதி: ச²nhத:³ ।
 ஸதா³ஶிவவாkhய ஶாபவிேமாசநாrhத²mh ஜேப விநிேயாக:³ ।
’Shயாதி³nhயாஸ:

வாமேத³வ ’ஷேய நம:ஶிர ।
ேகா³பால ேத³வதாைய நம:’த³ேய ।
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பŋhkhதி ச²nhத³ேஸ நம:iµேக² ।
ஸதா³ஶிவவாkhய ஶாபவிiµkhthயrhத²mh நம:ஸrhவாŋhேக³॥
அத² கராதி³nhயாஸ:

ௐ ஐmh அŋh³Shடா²ph◌⁴யாmh நம:॥
ௐ khmh தrhஜநீph◌⁴யாmh நம:॥
ௐ mh மth◌⁴யமாph◌⁴யாmh நம:॥
ௐ mh அநாகாph◌⁴யாmh நம:॥
ௐ வாமேத³வாய கநிSh²காph◌⁴யாmh நம:॥
ௐ நம:shவாஹா கரதலகரph’Shடா²ph◌⁴யாmh நம:॥
அத²’த³யாதி³nhயாஸ:

ௐ ஐmh ’த³யாய நம:॥
ௐ khmh ஶிர shவாஹா ॥
ௐ mh ஶிகா²ைய வஷTh ॥
ௐ mh கவசாய ஹுmh ॥
ௐ வாமேத³வாய ேநthரshthரயாய ெவௗஷTh ॥
ௐ நம:shவாஹா அshthராய ப²Th ॥
அத² th◌⁴யாநmh
ௐ th◌⁴யாேயth³ேத³வmh ³தீதmh பீதெகௗேஶயவாஸஸmh ।
phரஸnhநmh சாவத³நmh ச நிrh³ணmh பதிmh phர⁴mh ॥
மnhthர:
ௐ ஐmh khmh mh mh வாமேத³வாய நம: (shவாஹா)।
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