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॥ராதா⁴கவசmh ॥

க³ேணஶாய நம: ।
பாrhவthவாச
ைகலாஅவாnh ப⁴க³வnh ப⁴khதாiνkh³ரஹகாரக ।
ராதி⁴காகவசmh Nhயmh கத²யshவ மம phரேபா⁴ ॥ 1॥
யth³யshதி க நாத² thரா மாmh :³க²ேதா ப⁴யாth ।
thவேமவ ஶரணmh நாத²ஶூலபாேண பிநாகth◌⁴’kh ॥ 2॥
ஶிவ உவாச
’iΝShவ கி³ேஜ ph◌⁴யmh கவசmh rhவஸூசிதmh ।
ஸrhவராகரmh Nhயmh ஸrhவஹthயாஹரmh பரmh ॥ 3॥
ஹப⁴khதிphரத³mh ஸாாth³⁴khதிiµkhதிphரஸாத⁴நmh ।
thைரேலாkhயாகrhஷணmh ேத³வி ஹஸாnhநிth◌⁴யகாரகmh ॥ 4॥
ஸrhவthர ஜயத³mh ேத³வி ஸrhவஶthப⁴யாவஹmh ।
ஸrhேவஷாmh ைசவ ⁴தாநாmh மேநாvh’thதிஹரmh பரmh ॥ 5॥
சrhதா⁴ iµkhதிஜநகmh ஸதா³நnhத³கரmh பரmh ।
ராஜஸூயாவேமதா⁴நாmh யjhஞாநாmh ப²லதா³யகmh ॥ 6॥
இத³mh கவசமjhஞாthவா ராதா⁴மnhthரmh ச ேயா ஜேபth ।
ஸ நாphேநாதி ப²லmh தshய விkh◌⁴நாshதshய பேத³ பேத³॥ 7॥
’ரshய மஹாேத³ேவாऽiνShph ச²nhத³ச கீrhதிதmh ।
ராதா⁴ऽshய ேத³வதா phேராkhதா ராmh பீ³ஜmh கீலகmh shmh’தmh ॥ 8॥
த⁴rhமாrhத²காமேமாேஷு விநிேயாக:³ phரகீrhதித: ।
ராதா⁴ ேம ஶிர: பா லலாடmh ராதி⁴கா ததா²॥ 9॥
மதீ ேநthரக³ளmh கrhெணௗ ேகா³ேபnhth³ரநnhதி³நீ ।
ஹphயா நாகாmh ச ph◌⁴க³mh ஶஶிேஶாப⁴நா ॥ 10॥
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ஓShட²mh பா kh’பாேத³வீ அத⁴ரmh ேகா³பிகா ததா² ।
vh’ஷபா⁴iνஸுதா த³nhதாmhசி³கmh ேகா³பநnhதி³நீ ॥ 11॥
சnhth³ராவ பா க³Nhட³mh வாmh kh’Shணphயா ததா² ।
கNhட²mh பா ஹphரா ’த³யmh விஜயா ததா²॥ 12॥
பா³ஹூ th³ெவௗ சnhth³ரவத³நா உத³ரmh ஸுப³லshவஸா ।
ேகாேயாகா³nhவிதா பா பாெதௗ³ ெஸௗப⁴th³கா ததா²॥ 13॥
நகா²mhசnhth³ரiµகீ² பா ³lhெபௗ² ேகா³பாலவlhலபா⁴ ।
நகா²nh வி⁴iµகீ² ேத³வீ ேகா³பீ பாத³தலmh ததா²॥ 14॥
ஶுப⁴phரதா³ பா ph’Shட²mh ௌ காnhதவlhலபா⁴ ।
ஜாiνேத³ஶmh ஜயா பா ஹணீ பா ஸrhவத:॥ 15॥
வாkhயmh வாணீ ஸதா³ பா த⁴நாகா³ரmh த⁴ேநவ ।
rhவாmh தி³ஶmh kh’Shணரதா kh’Shணphரா ச பசிமாmh ॥ 16॥
உthதராmh ஹதா பா த³mh vh’ஷபா⁴iνஜா ।
சnhth³ராவ ைநஶேமவ தி³வா ேவ³தேமக²லா ॥ 17॥
ெஸௗபா⁴kh³யதா³ மth◌⁴யதி³ேந ஸாயாேந காமபிணீ ।
ெரௗth³ phராத: பா மாmh  ேகா³பிநீ ரஜநீேய ॥ 18॥
ேஹதா³ஸŋhக³ேவ பா ேகமாலா தி³வாrhத⁴ேக ।
ேஶஷாऽபராணஸமேவ ஶதா ஸrhவஸnhதி⁴ஷு ॥ 19॥
ேயாகி³நீ ேபா⁴க³ஸமேய ரெதௗ ரதிphரதா³ஸதா³ ।
காேமஶீ ெகௗேக நிthயmh ேயாேக³ ரthநாவளீ மம ॥ 20॥
ஸrhவதா³ஸrhவகாrhேயஷு ராதி⁴கா kh’Shணமாநஸா ।
இthேயதthகதி²தmh ேத³வி கவசmh பரமாth³⁴தmh ॥ 21॥
ஸrhவராகரmh நாம மஹாராகரmh பரmh ।
phராதrhமth◌⁴யாநஸமேய ஸாயாேந phரபேட²th³யதி³॥ 22॥
ஸrhவாrhத²th³தி⁴shதshய shயாth³யnhமந வrhதேத ।
ராஜth³வாேர ஸபா⁴யாmh ச ஸŋhkh³ராேம ஶthஸŋhகேட ॥ 23॥
phராrhத²நாஶஸமேய ய: பேட²thphரயேதா நர: ।
தshய th³தி⁴rhப⁴ேவth³ேத³வி ந ப⁴யmh விth³யேத khவசிth ॥ 24॥
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ஆராதி⁴தா ராதி⁴கா ச ேதந ஸthயmh ந ஸmhஶய: ।
க³ŋhகா³shநாநாth³த⁴ேரrhநாமkh³ரஹth³யthப²லmh லேப⁴th ॥ 25॥
தthப²லmh தshய ப⁴வதி ய: பேட²thphரயத:ஶுசி: ।
ஹth³ராேராசநாசnhth³ரமNh³தmh ஹசnhத³நmh ॥ 26॥
kh’thவா கி²thவா ⁴rhேஜ ச தா⁴ரேயnhமshதேக ⁴ேஜ ।
கNhேட²வா ேத³வேத³ேவஶி ஸ ஹrhநாthர ஸmhஶய:॥ 27॥
கவசshய phரஸாேத³ந ph³ரமா sh’Shmh shதி²திmh ஹ: ।
ஸmhஹாரmh சாஹmh நியதmh கேரா ேத ததா²॥ 28॥
ைவShணவாய விஶுth³தா⁴ய விராக³³ணஶாேந ।
த³th³யாthகவசமvhயkh³ரமnhயதா² நாஶமாphiνயாth ॥ 29॥
॥இதி நாரத³பசராthேர jhஞாநாmh’தஸாேர ராதா⁴கவசmh
ஸmhrhணmh ॥
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