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॥ ேத³வீபத³ப கஜா டக ॥

க³ேணஶாய நம: ॥
மாத வ பத³ப கஜ கலயதா ேசேதாऽ பு³ேஜ ஸ தத

மா தா² பு³ஜஸ ப⁴வா ³ரிதனயாகா ைத:ஸமாராதி⁴த ।
வா சா² ரணனி ஜிதாமரமஹீரு க³ வஸ வ வக

வாச:ஸூ திஸுதா⁴ரஸ ³ரவமுேசா நி யா தி வ ேராத³ரா ॥ 1॥
மாத வ பத³ப கஜ முனீமன:காஸாரவாஸாத³ர
மாயாேமாஹமஹா த⁴காரமிஹிர மா திக³ ராப⁴வ ।

மாத கா³பி⁴மதி வகீயக³ம னி முலய ெகௗதுகா ³-
வ ேத³ऽம த³தப:ப²லா யனமன ேதா ரா ச ர ரம ॥ 2॥

மாத வ பத³ப கஜ ரணமதாமான த³வாரா னிேத⁴
ராகாஶாரத³ ணச ³ரனிகர காமாஹிப வர ।
ரு’ த³ ராண ⁴ரு’தா வநாம வத³தாம யாத³ரா ஸ வர

ஷ ³பா⁴ஷாஸரிதீ³ வர ரவித³த⁴ ஷா மாதுரா ய ப⁴ேஜ ॥ 3॥
காம பா²லதேல து³ர ரததி ைத³வீமம தா ந பீ⁴-

மாத வ பத³ப கேஜா த²ரஜஸா லு பாமி தா நி சித ।
மா க ேட³யமுனி யதா² ப⁴வபதா³ ேபா⁴ஜா ச ராப⁴வா
கால த ³வத³ஹ சது முக²முகா² ேபா⁴ஜாதஸூ ய ரேப⁴ ॥ 4॥
பாபானி ரஶம நயாஶு மமதா ேத³ேஹ ³ரிய ராணகா³
காமாதீ³னபி ைவரிே ³ரு’ட⁴தரா ேமா ா ⁴வவி ⁴ன ரதா³ ।
னி ³தா⁴ ேபாஷய ஸ தத ஶமத³ம ⁴யா தி³மா ேமாத³ேதா

மாத வ பத³ப கஜ ரு’தி³ஸதா³ கு ேவ கி³ரா ேத³வேத ॥ 5॥
மாத வ பத³ப கஜ ய மனஸா வாசா ரியாேதாऽபி வா
ேய கு வ தி முதா³ऽ வஹ ப³ஹுவிைத⁴ தி³ ைய:ஸுைமர சநா ।

⁴ர ேத ரப⁴வ தி ⁴மிபதேயா நி த³ தி ச வ ரியா

ஜ பா⁴ராதிமபி ⁴ருவ ஶதமகீ²க டா த க ரிய ॥ 6॥
மாத வ பத³ப கஜ ரஸி ேய ப ³மாடவீம ⁴யத-
ச ³ராப⁴ ரவிசி தய தி புருஷா: பீ ஷவ ய வஹ ।
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ேத ரு’ யு ரவிஜி யி ேராக³ரஹிதா:ஸ ய ³ ³ரு’டா⁴ கா³ சிர

ஜீவ ேயவ ரு’ லேகாமலவபு ம த:ஸு பா பு⁴வி ॥ 7॥
மாத வ பத³ப கஜ ரு’தி³முதா³ ⁴யாய தி ேய மானவா:
ஸ சி ³ பமேஶஷேவத³ ரஸா தா ப யக³ ய முஹு: ।
அ யாேக³ऽபி தே ரக² ட³பரமான த³ வஹ த:ஸதா³
ஸ வ வி வமித³ வி தரஸா ப ய தி ேத ருஷா: ॥ 8॥
இதி ேத³வீபத³ப கஜா டக ஸ ண ॥
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