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॥ ேகா³பால துதீ ॥

க³ேணஶாய நம: ।
ௐ நேமா வி வ பாய வி வ தி² ய தேஹதேவ ।
வி ேவ வராய வி வாய ேகா³வி தா³ய நேமா நம: ॥ 1॥
நேமா வி ஞான பாய பரமான த³ பிேண ।
ரு’ ய ேகா³பீ தா²ய ேகா³வி தா³ய நேமா நம: ॥ 2॥
நம: கமலேன ராய நம: கமலமாலிேன ।
நம: கமல பா⁴ய கமலாபதேய நம: ॥ 3॥
ப³ ஹாபீடா³பி⁴ராமாய ராமாயாகு ட²ேமத⁴ேஸ ।
ரமாமானஸஹ ஸாய ேகா³வி தா³ய நேமா நம: ॥ 4॥
க ஸவஶவி ஶாய ேக சா ரகா⁴திேன ।
காலி தீ³ லலீலாய ேலாலகு ட³லதா⁴ரிேண ॥ 5॥
ரு’ஷப⁴ ⁴வஜவ ³யாய பா த²ஸாரத²ேய நம: ।

ேவணுவாத³ன லாய ேகா³பாலாயாஹிம தி³ேன ॥ 6॥
ப³ லவீவத³நா ேபா⁴ஜமாலிேன ரு’ யஶாலிேன ।
நம: ரணதபாலாய ரு’ ய நேமா நம: ॥ 7॥
நம: பாப ர ஶாய ேகா³வ த⁴னத⁴ராய ச ।
த ஜீவிதா தாய ரு’ வ தாஸுஹாரிேண ॥ 8॥
நி கலாய விேமாஹாய ஶு ³தா⁴யாஶு ³த⁴ைவரிேண ।
அ ³விதீயாய மஹேத ரு’ ய நேமா நம: ॥ 9॥
ரஸீத³ பரமான த³ ரஸீத³ பரேம வர ।
ஆதி⁴ யாதி⁴பு⁴ஜ ேக³ன த³ ட மாமு ³த⁴ர ரேபா⁴ ॥ 10॥

ரு’ ணரு மிணீகா த ேகா³பீஜனமே ஹர ।
ஸ ஸாரஸாக³ேர ம ³ன மாமு ³த⁴ர ஜக³ ³கு³ேரா ॥ 11॥
ேகஶவ ேலஶஹரண நாராயண ஜ த³ன ।
ேகா³வி த³ பரமான த³ மா ஸமு ³த⁴ர மாத⁴வ ॥ 12॥
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॥ ேகா³பால துதீ ॥

॥ இ யாத² வேண ேகா³பாலதாபி யுபனிஷத³ த க³தா ேகா³பால துதி

ஸமா தா ॥
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