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.. kAtyAyanyaShTakam ..

॥ கா யாய ய டக ॥
க³ேணஶாய நம: ।

அவ ஷிஸ ஞ புரம தி ேலாேக கா யாயனீ த ரவிராஜேத யா ।
ரஸாத³தா³யா ரதிபா⁴ ததீ³யாஸா ச² ரபு யா ஜயதீஹேக³யா ॥ 1॥
வம யபி⁴ வவிபா⁴ஸித யா ேதஜ வினீ தீ³பஜதீ³பக பா ।
கா யாயனீ வா ரிதது:³க²ஹ ரீ பவி ரகா³ ரீ மதிமானதா³ ரீ ॥ 2॥
³ர ேமாருேவதாலகஸி ஹதா³ேடா⁴ஸுைப⁴ரைவர ³னிக³ பி⁴ேத⁴ன

।
ஸ ேஸ யமா க³ணப யபி⁴ ²யாயுஜா ச ேத³வி வக³ ரிஹாஸி॥
3॥
ேகா³ ேரஷு ஜாைத ஜமத³ ³னிபா⁴ர ³வாஜாऽத்ரிஸத்காஶ்யபகௌஶிகாநாம் ।
ெகௗ டி³ யவ ஸா வயைஜ சவி ைர னிைஜ னிேஷ ேயவரேத³
நம ேத ॥ 4॥
ப⁴ஜாமி ேகா³ ர ரு’தாபி⁴ேஷேக ர தா ப³ேர ர தஸுச த³ ேத ।
வா பி³ வப ரீஶுப⁴தா³மேஶாேப⁴ப⁴ ய ரிேய ரு’ ரியதீ³பமாேல

॥ 5॥
க² ³க³ சஶ க² மஹிஷாஸுரீய பு ச² ரிஶூல மஹிஷாஸுரா ேய
।
ரேவ த ேத³விகைர த³தா⁴ேனர ானிஶ மா மஹிஷாஸுர ⁴ேன

॥ 6॥
வா ³ர த²பா³ேண வரநாமலி க³ ஸுர னக ரு மமய கிரீ ம ।
ேஷத³தா⁴ேனஜயேஹஶர ேயவி ³யு ரேப⁴மா ஜயின கு வ

॥ 7॥
ேந ராவதீத³ ணபா வஸ ேத²வி ³யாத⁴ைர க³க³ சேஸ ேய
।
த³யாக⁴ேன ராபயஶ ஸதா³ மா மாத யேஶாேத³ஶுப⁴ேத³ஶுபா⁴
॥ 8॥
இத³ கா யாயனீேத³ யா: ரஸாதா³ டகமி டத³ ।
குமடா²சா யஜ ப⁴ யா பேட² ³ய:ஸஸுகீ² ப⁴ேவ ॥ 9॥
॥இதி கா யாய ய டக ஸ ண ॥
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