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Kalyana-Vrishti-Stava

கlhயாணvh’Shshதவ:

க³ேணஶாய நம: ।
ௐ க ஏ ஈ ல mh ஹ ஸ க ஹ ல mh ஸ க ல mh mh ।
கlhயாணvh’Shபி⁴வாmh’ததாபி⁴-
rhலshவயmhவரணமŋhக³ளதீ³பிகாபி: ◌⁴ ।

ேஸவாபி⁴ரmhப³ தவ பாத³ஸேராஜேல
நாகா கிmh மந பா⁴kh³யவதாmh ஜநாநாmh ॥ 1॥

ஏதாவேத³வ ஜநநி shph’ஹணீயமாshேத
thவth³வnhத³ேநஷு ஸலshத²கி³ேத ச ேநthேர ।

ஸாnhநிth◌⁴யiµth³யத³தேஸாத³ரshய
thவth³விkh³ரஹshய பரயா ஸுத⁴யாphதshய ॥ 2॥

ஈஶாthவநாமகஷா: கதி வா ந ஸnhதி
ph³ரமாத³ய: phரதிப⁴வmh phரலயாபி⁴⁴தா: ।

ஏக:ஸ ஏவ ஜநநி shதி²ரth³தி⁴ராshேத
ய: பாத³ேயாshதவ ஸkh’thphரணதிmh கேராதி ॥ 3॥

லph³th◌⁴வா ஸkh’ththரஸுnhத³ தாவகீநmh
காNhயகnhத³தகாnhதிப⁴ரmh கடாmh ।

கnhத³rhபேகாஸுப⁴கா³shthவயி ப⁴khதிபா⁴ஜ:
ஸmhேமாஹயnhதி தணீrh⁴வநthரேயऽபி ॥ 4॥

ŋhகாரேமவ தவ நாம kh³’ணnhதி ேவதா³
மாதshthேகாணநிலேய thேர thேநthேர ।

thவthஸmhshmh’ெதௗ யமப⁴டாபி⁴ப⁴வmh விஹாய
தீ³vhயnhதி நnhத³நவேந ஸஹ ேலாகபால:॥ 5॥

ஹnh: ராமதி⁴க³லmh பபீயமாந:
khர: கத²mh ந ப⁴விதா க³ரலshயேவக:³ ।

நாவாஸநாய யதி³ மாதத³mh தவாrhத⁴mh

1



கlhயாணvh’Shshதவ:

ேத³வshய ஶவத³mh’தாphதஶீதலshய ॥ 6॥
ஸrhவjhஞதாmh ஸத³ வாkhபதாmh phரஸூேத

ேத³வி thவத³ŋhkh◌⁴ஸரஹேயா: phரம: ।
கிmh ச sh²ரnhiµடiµjhjhவலமாதபthரmh

th³ேவ சாமேர ச மஹதீmh வஸுதா⁴mh த³தா³தி ॥ 7॥
கlhபth³ைமரபி⁴மதphரதிபாத³ேநஷு

காNhயவாதி⁴பி⁴ரmhப³ ப⁴வthகடாை: ।
ஆேலாகய thரஸுnhத³ மாமநாத²mh

thவyhேயவ ப⁴khதிப⁴தmh thவயி ப³th³த⁴th’Shணmh ॥ 8॥
ஹnhேததேரShவபி மநாmh நிதா⁴ய சாnhேய

ப⁴khதிmh வஹnhதி கில பாமரைத³வேதஷு ।
thவாேமவ ேத³வி மநஸா ஸமiνshமரா

thவாேமவ ெநௗ ஶரணmh ஜநநி thவேமவ ॥ 9॥
லேயஷு ஸthshவபி கடாநிநா-
மாேலாகய thரஸுnhத³ மாmh கதா³சிth ।

நmh மயா  ஸth³’ஶ: கணகபாthரmh
ஜாேதா ஜநிShயதி ஜேநா ந ச ஜாயேத வா ॥ 10॥

mhதி phரதிதி³நmh ஜபதாmh தவாkh²யாmh
கிmh நாம ³rhலப⁴ஹthராதி⁴வாேஸ ।

மாலாகிடமத³வாரணமாநநீயா
தாnhேஸவேத வஸுமதீ shவயேமவ ல:॥ 11॥

ஸmhபthகராணி ஸகேலnhth³யநnhத³நாநி
ஸாmhராjhயதா³நநிரதாநி ஸேராஹா ।

thவth³வnhத³நாநி ³தாஹரேth³யதாநி
மாேமவ மாதரநிஶmh கலயnh நாnhயmh ॥ 12॥

கlhேபாபஸmh’திஷு கlhபிததாNhட³வshய
ேத³வshய க²Nhட³பரேஶா: பரைப⁴ரவshய ।

பாஶாŋhைஶவஶராஸநShபபா³
ஸா ஸாணீ விஜயேத தவ rhதிேரகா ॥ 13॥
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கlhயாணvh’Shshதவ:

லkh³நmh ஸதா³ ப⁴வ மாதத³mh தவாrhத⁴mh
ேதஜ: பரmh ப³ஹுலŋhம பŋhகேஶாணmh ।

பா⁴shவthகிடமmh’தாmhஶுகலாவதmhஸmh
மth◌⁴ேய thேகாணநிலயmh பரமாmh’தாrhth³ரmh ॥ 14॥

ŋhகாரேமவ தவ நாம தேத³வ பmh
thவnhநாம ³rhலப⁴ஹ thேர kh³’ணnhதி ।

thவthேதஜஸா பணதmh வியதா³தி³⁴தmh
ெஸௗkh²யmh தேநாதி ஸரஹஸmhப⁴வாேத:³॥ 15॥

ŋhகாரthரயஸmhேடந மஹதா மnhthேரண ஸnhதீ³பிதmh
shேதாthரmh ய: phரதிவாஸரmh தவ ேரா மாதrhஜேபnhமnhthரவிth ।

தshய ோணி⁴ேஜா ப⁴வnhதி வஶகா³லசிரshதா²யிநீ
வாணீ நிrhமலஸூkhதிபா⁴ரப⁴தா ஜாக³rhதி தீ³rhக⁴mh வய:॥ 16॥

இதி மthபரமஹmhஸபvhராஜகாசாrhயshய
ேகா³விnhத³ப⁴க³வthjhயபாத³ஶிShயshய
மchச²ŋhகரப⁴க³வத: kh’ெதௗ
கlhயாணvh’Shshதவ:ஸmhrhண:॥
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