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॥ க³காராதி³ க³ணபதிஸஹ ரநாம ேதா ர ॥

॥ க³காராதி³ க³ணபதிஸஹ ரநாம ேதா ர ॥

அ ய க³ணபதிக³காராதி³ஸஹ ரநாமமாலாம ர ய ।
து³ வாஸா ரு’ஷி: ।அனு டு ச² த:³ । க³ணபதி ேத³வதா ।
க³ பீ³ஜ । வாஹா ஶ தி: । ³ெலௗ கீலக ।
மம ஸகலாபீ⁴ டஸி ³ ⁴ய ேத² ஜேப வினிேயாக:³ ॥
॥ கர யாஸ: ॥
ௐஅ கு³ டா² ⁴யா நம: । த ஜனீ ⁴யா நம: ।
ரீ ம ⁴யமா ⁴யா நம: । ரீ அநாமிகா ⁴யா நம: ।

³ெலௗ கனி டி²கா ⁴யா நம: । க³ கரதலகர ரு’ டா² ⁴யா நம: ।
ஏவ ரு’த³யாதி³ யாஸ: ।
அத²வா ஷ ³தீ³ ஙபா⁴ஜாக³மிதிபீ³ேஜன கரா க³ யாஸ: ॥
॥ ⁴யான ॥
ஓ காரஸ னிப⁴மிபா⁴னனமி து³பா⁴ல மு தா ³ரபி³ து³மமல ³யுதிேமகத³ த
।
ல ேபா³த³ர கலசது பு⁴ஜமாதி³ேத³வ ⁴யாேய மஹாக³ணபதி
மதிஸி ³தி⁴கா த ॥
॥ ேதா ர ॥
ௐ க³ேண வேரா க³ ⁴யே ா க³ ரா ⁴ேயா க³ண ரிய: ।
க³ண ேதா² க³ண வாமீ க³ேணேஶா க³ண யக: ॥ 1॥
க³ண தி க³ணபதி க³ண ராதா க³ண ஜய: ।
க³ணேபாऽத² க³ண ரீேடா³ க³ணேத³ேவா க³ தி⁴ப: ॥ 2॥
க³ண ேய ேடா² க³ண ேர ேடா² க³ண ேர ேடா² க³ தி⁴ரா ।
க³ணரா ³ க³ணேகா³ தா ² க³ ேகா³ க³ணைத³வத ॥ 3॥
க³ணப³ து⁴ க³ணஸு ரு’ ³ க³ தீ⁴ேஶா க³ண ரத:² ।
க³ண ரியஸக:²ஶ வ ³ க³ண ரியஸு ரு’ ததா² ॥ 4॥
க³ண ரியரேதா நி ய க³ண ரீதிவிவ த⁴ன: ।
க³ணம ட³லம ⁴ய ேதா² க³ணேகலிபராயண: ॥ 5॥
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॥ க³காராதி³ க³ணபதிஸஹ ரநாம ேதா ர ॥

க³ ³ரணீ க³ேணஶாே க³ணகீ³ேதா க³ே ²ரய: ।
க³ ேயா க³ணஹிேதா க³ ஜ ³க³ணேஸே க³ே ³த⁴த: ॥ 6॥
க³ணபீ⁴தி ரமத²ே க³ணபீ⁴ யபஹாரக: ।
க³ண ேஹா க³ண ெரௗேடா⁴ க³ணப⁴ தா க³ண ரபு:⁴ ॥ 7॥
க³ணேஸே க³ணசேரா க³ண ர ேஞா க³ கரா ।
க³ ³ ேயா க³ணநாமா ச க³ணபாலனத பர: ॥ 8॥
க³ணஜி ³க³ணக³ ப⁴ ேதா² க³ண ரவணமானஸ: ।
க³ணக³ வபரீஹ தா க³ே க³ணனம ரு’த: ॥ 9॥
க³ சிதா ⁴ரியுக³ேளா க³ணர ண ரு’ ஸதா³ ।
க³ண ⁴யாேதா க³ணகு³ரு க³ண ரணயத பர: ॥ 10॥
க³ க³ணபரி ராதா க³ தி⁴ஹரே ³து⁴ர: ।
க³ணேஸது க³ணனுேதா க³ணேகது க³ ³ரக:³ ॥ 11॥
க³ணேஹது க³ண ³ராஹீ க³ னு ³ரஹகாரக: ।
க³ க³ னு ³ரஹ ⁴ க³ க³ணவர ரத:³ ॥ 12॥
க³ண துேதா க³ண ராே க³ணஸ வ வதா³யக: ।
க³ணவ லப⁴ தி ச க³ண ⁴தி க³ேண டத:³ ॥ 13॥
க³ணெஸௗ ²ய ரதா³தா ச க³ணது:³க² ர ஶன: ।
க³ண ரதி²தநாமா ச க³ பீ⁴ டகர:ஸதா³ ॥ 14॥
க³ணமா ேயா க³ண ²யாேதா க³ணவீேதா க³ே கட: ।
க³ணபாேலா க³ணவேரா க³ணெகௗ³ரவதா³யக: ॥ 15॥
க³ணக³ ஜிதஸ து ேடா க³ண வ ச² த³க:³ஸதா³ ।
க³ணராேஜா க³ண ேதா³ க³ ப⁴யகர: ॥ 16॥
க³ண தா⁴பி⁴ஷி த ச க³ணைஸ யபுர ஸர: ।
கு³ தீேதா கு³ணமேயா கு³ண ரயவிபா⁴க³ ரு’ ॥ 17॥
கு³ணீகு³ ரு’தித⁴ேரா கு³ணஶாலீ கு³ண ரிய: ।
கு³ண ே கு³ ேபா⁴தி⁴ கு³ணபா⁴ ³ கு³ண ³ரக:³ ॥ 18॥
கு³ கு³ணவபு ெகௗ³ணஶரீேரா கு³ணம டி³த: ।
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॥ க³காராதி³ க³ணபதிஸஹ ரநாம ேதா ர ॥

கு³ண ர டா கு³ேணஶாே கு³ேணேஶாऽத² கு³ேண வர: ॥ 19॥
கு³ண ரு’ டஜக³ ஸ ேகா⁴ கு³ணஸ ேகா⁴ கு³ கரா ।
கு³ண ர ரு’ ேடா கு³ண ⁴ கு³ணீ ரு’தசராசர: ॥ 20॥
கு³ண ரவணஸ து ேடா கு³ணஹீனபரா முக:² ।
கு³ க ⁴ கு³ண ேர ேடா² கு³ண ேய ேடா² கு³ண ரபு:⁴ ॥ 21॥
கு³ண ேஞா கு³ணஸ ேயா கு³ கஸத³ன ஸதா³ ।
கு³ண ரணயவா ெகௗ³ண ர ரு’தி கு³ணபா⁴ஜன ॥ 22॥
கு³ணி ரணதபாதா³ ³ேஜா கு³ணிகீ³ேதா கு³ே வல: ।
கு³ணவா கு³ணஸ ப ே கு³ ன தி³தமானஸ: ॥ 23॥
கு³ணஸ சாரசதுேரா கு³ணஸ சயஸு த³ர: ।
கு³ணெகௗ³ேரா கு³ தா⁴ேரா கு³ணஸ ரு’தேசதன: ॥ 24॥
கு³ண ரு’ ³கு³ண ⁴ரு’ னி ய கு³ ³ ேயா கு³ணபார ³ரு’ ।
கு³ண ரசாரீ கு³ணயு ³ கு³ கு³ணவிேவக ரு’ ॥ 25॥
கு³ கேரா கு³ணகேரா கு³ண ரவணவ த⁴ன: ।
கு³ண ³ட⁴சேரா ெகௗ³ணஸ வஸ ஸாரேச டித: ॥ 26॥
கு³ணத³ ணெஸௗஹா ேதா³ கு³ணல ணத வவி ।
கு³ணஹாரீ கு³ணகேலா கு³ணஸ க⁴ஸக:²ஸதா³ ॥ 27॥
கு³ணஸ ரு’தஸ ஸாேரா கு³ணத வவிேவசக: ।
கு³ணக³ வத⁴ேரா ெகௗ³ணஸுக²து:³ேகா²த³ேயா கு³ண: ॥ 28॥
கு³ தீ⁴ேஶா கு³ணலேயா கு³ணவீ ணலாலஸ: ।
கு³ணெகௗ³ரவதா³தா ச கு³ணதா³தா கு³ண ரத:³ ॥ 29॥
கு³ண ரு’ ³கு³ணஸ ப³ ேதா⁴ கு³ண ⁴ரு’ ³கு³ணப³ த⁴ன: ।
கு³ண ரு’ ³ேயா கு³ண தா²யீ கு³ணதா³யீ கு³ே கட: ॥ 30॥
கு³ணச ரத⁴ேரா ெகௗ³ வதாேரா கு³ணபா³ த⁴வ: ।
கு³ணப³ து⁴ கு³ண ர ேஞா கு³ண ரா ேஞா கு³ லய: ॥ 31॥
கு³ணதா⁴தா கு³ண ராே கு³ணேகா³ேபா கு³ ரய: ।
கு³ணயாயீ கு³ தா⁴யீ கு³ணேபா கு³ணபாலக: ॥ 32॥
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॥ க³காராதி³ க³ணபதிஸஹ ரநாம ேதா ர ॥

கு³ ரு’ததனு ெகௗ³ே கீ³ வாே கு³ணெகௗ³ரவ: ।
கு³ணவ ஜிதபேதா³ கு³ணவ ரீதிதா³யக: ॥ 33॥
கு³ணவ ³கீ³தகீ தி ச கு³ணவ ³ப³ ³த⁴ெஸௗ ரு’த:³ ।
கு³ணவ ³வரேதா³ நி ய கு³ணவ ரதிபாலக: ॥ 34॥
கு³ணவ ³கு³ணஸ து ேடா கு³ணவ ³ரசித தவ: ।
கு³ணவ ³ர ணபேரா கு³ணவ ரணய ரிய: ॥ 35॥
கு³ணவ ச ரஸ சாேரா கு³ணவ கீ திவ த⁴ன: ।
கு³ணவ ³கு³ணசி த ேதா² கு³ணவ ³கு³ணர க: ॥ 36॥
கு³ணவ ேபாஷணகேரா கு³னவ ச² ருஸூத³ன: ।
கு³ணவ ஸி ³தி⁴தா³தா ச கு³ணவ ³ெகௗ³ரவ ரத:³ ॥ 37॥
கு³ணவ ரவண வா ேதா கு³ணவ ³கு³ண ⁴ஷண: ।
கு³ணவ குலவி ³ேவஷிவி ஷகரண ம: ॥ 38॥
கு³ணி துதகு³ே க³ ஜ ரலயா பு³த³னி: வன: ।
க³ேஜா க³ஜபதி க³ ஜ ³க³ஜயு ³த⁴விஷாரத:³ ॥ 39॥
க³ஜா ேயா க³ஜக ே ऽத² க³ஜராேஜா க³ஜானன: ।
க³ஜ பத⁴ேரா க³ ஜ ³க³ஜ ேதா² ³து⁴ர ⁴வனி: ॥ 40॥
க³ஜாதீ⁴ேஷா க³ஜாதா⁴ேரா க³ஜாஸுரஜேயா ³து⁴ர: ।
க³ஜத³ ேதா க³ஜவேரா க³ஜகு ேபா⁴ க³ஜ ⁴வனி: ॥ 41॥
க³ஜமாேயா க³ஜமேயா க³ஜ க³ஜக³ ஜித: ।
க³ஜாமயஹேரா நி ய க³ஜபு டி ரதா³யக: ॥ 42॥
க³ேஜா ப தி க³ஜ ராதா க³ஜேஹது க³ஜாதி⁴ப: ।
க³ஜமு ²ேயா க³ஜகுல ரவேரா க³ஜைத³ யஹா ॥ 43॥
க³ஜேகது க³ஜா ⁴யே ா க³ஜேஸது க³ஜா ரு’தி: ।
க³ஜவ ³ேயா க³ஜ ராே க³ஜேஸ ேயா க³ஜ ரபு:⁴ ॥ 44॥
க³ஜம ேதா க³ேஜஶாே க³ேஜேஶா க³ஜபு க³வ: ।
க³ஜத³ தத⁴ேரா கு³ ஜ மது⁴ேபா க³ஜேவஷ ⁴ரு’ ॥ 45॥
க³ஜ ச² ே க³ஜா ³ர ேதா² க³ஜயாயீ க³ஜாஜய: ।
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॥ க³காராதி³ க³ணபதிஸஹ ரநாம ேதா ர ॥

க³ஜரா ³க³ஜ த² ேதா² க³ஜக³ ஜகப⁴ ஜக: ॥ 46॥
க³ ஜிேதா ஞிதைத³ யாஸு க³ ஜித ராதவி டப: ।
கா³ன ேஞா கா³னகுஶேலா கா³னத வவிேவசக: ॥ 47॥
கா³ன லாகீ⁴ கா³னரேஸா கா³ன ஞானபராயண: ।
கா³ க³ம ேஞா கா³ ேகா³ கா³ன ரவணேசதன: ॥ 48॥
கா³ன ரு’ ³கா³னசதுேரா கா³னவி ³யாவிஶாரத:³ ।
கா³ன ⁴ேயேயா கா³னக³ ேயா கா³ன ⁴யானபராயண: ॥ 49॥
கா³ன ⁴ கா³ன ல ச கா³னஶாலீ க³த ரம: ।
கா³னவி ஞானஸ ப ே கா³ன ரவணலாலஸ: ॥ 50॥
கா³னய ேதா கா³னமேயா கா³ன ரணயவா ஸதா³ ।
கா³ன ⁴யாதா கா³னபு³ ³தி⁴ கா³ே ஸுகம : புன: ॥ 51॥
கா³ே ஸுேகா கா³ன ⁴மி கா³னஸீமா கு³ே வல: ।
கா³ன க³ ஞானவா கா³னமானவா கா³னேபஶல: ॥ 52॥
கா³னவ ரணேயா கா³னஸமு ³ேரா கா³ன ⁴ஷண: ।
கா³னஸி து⁴ கா³னபேரா கா³ன ராே க³ ரய: ॥ 53॥
கா³ க ⁴ கா³ன ரு’ ேடா கா³னச ு கா³ க ³ரு’ ।
கா³னம ேதா கா³னருசி கா³னவி ³கா³னவி ரிய: ॥ 54॥
கா³ தரா மா கா³ ⁴ேயா கா³ன ⁴ராஜ ஸப:⁴ஸதா³ ।
கா³னமேயா கா³னத⁴ேரா கா³னவி ³யாவிேஶாத⁴க: ॥ 55॥
கா³ ஹித ⁴ேரா கா³ேன ³ேரா கா³னலீே க³தி ரிய: ।
கா³ தீ⁴ேஶா கா³னலேயா கா³ தா⁴ேரா க³தீ வர: ॥ 56॥
கா³னவ மானேதா³ கா³ன ⁴தி கா³ க ⁴திமா ।
கா³னதானதேதா கா³னதானதா³னவிேமாஹித: ॥ 57॥
கு³ரு கு³ருத³ர ேராணி கு³ருத வா த²த³ ஶன: ।
கு³ரு துேதா கு³ருகு³ே கு³ருமாேயா கு³ரு ரிய: ॥ 58॥
கு³ருகீ தி கு³ருபு⁴ேஜா கு³ருவ ா கு³ரு ரப:⁴ ।
கு³ருல ணஸ ப ே கு³ரு ³ேராஹபரா முக:² ॥ 59॥
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॥ க³காராதி³ க³ணபதிஸஹ ரநாம ேதா ர ॥

கு³ருவி ³ேயா கு³ரு ராே கு³ருபா³ஹுப³ேலா ²ரய: ।
கு³ருைத³ ய ராணஹேரா கு³ருைத³ யாபஹாரக: ॥ 60॥
கு³ருக³ வஹேரா கு³ ய ரவேரா கு³ருத³ பஹா ।
கு³ருெகௗ³ரவதா³யீ ச கு³ருபீ⁴ யபஹாரக: ॥ 61॥
கு³ருஶு ேடா³ கு³ரு க ேதா⁴ கு³ருஜ ேகா⁴ கு³ரு ரத:² ।
கு³ருபா⁴ேலா கு³ருக³ேலா கு³ரு கு³ருக³ வனு ॥ 62॥
கு³ ருகு³ருபீநா ேஸா கு³ரு ரணயலாலஸ: ।
கு³ருமு ²ேயா கு³ருகுல தா²யீ கு³ருகு³ண:ஸதா³ ॥ 63॥
கு³ருஸ ஶயேப⁴ தா ச கு³ருமான ரதா³யக: ।
கு³ருத⁴ மஸதா³ரா ⁴ேயா கு³ருத⁴ மனிேகதன: ॥ 64॥
கு³ருைத³ யகுல ேச² தா கு³ருைஸ ேயா கு³ரு ³யுதி: ।
கு³ருத⁴ மா ³ரக³ ேயாऽத² கு³ருத⁴ மது⁴ர த⁴ர: ।
க³ரி ேடா² கு³ருஸ தாபஶமே கு³ரு ஜித: ॥ 65॥
கு³ருத⁴ மத⁴ேரா ெகௗ³ரத⁴ மாதா⁴ேரா க³தா³பஹ: ।
கு³ருஶா ரவிசார ேஞா கு³ருஶா ர ரு’ேதா ³யம: ॥ 66॥
கு³ருஶா ரா த²னிலேயா கு³ருஶா ராலய:ஸதா³ ।
கு³ரும ேரா கு³ருேஶ ேடா² கு³ரும ரப²ல ரத:³ ॥ 67॥
கு³ரு ரீக³மே ³தா³ம ராய சி தனிவாரக: ।
கு³ருஸ ஸாரஸுக²ேதா³ கு³ருஸ ஸாரது:³க²பி⁴ ॥ 68॥
கு³ரு லாகா⁴பேரா ெகௗ³ரபா⁴னுக² டா³வத ஸ ⁴ரு’ ।
கு³ரு ரஸ ன தி ச கு³ருஶாபவிேமாசக: ॥ 69॥
கு³ருகா தி கு³ருமேயா கு³ருஶாஸனபாலக: ।
கு³ருத ேரா கு³ரு ர ேஞா கு³ருேபா⁴ கு³ருைத³வத ॥ 70॥
கு³ருவி ரமஸ சாேரா கு³ரு ³ரு’ ³கு³ருவி ரம: ।
கு³ரு ரேமா கு³ரு ேர ேடா² கு³ருபாக² ட³க² ட³க: ॥ 71॥
கு³ருக³ ஜிதஸ ண ³ர மா ேடா³ கு³ருக³ ஜித: ।
கு³ருபு ர ரியஸேகா² கு³ருபு ரப⁴யாபஹ: ॥ 72॥
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கு³ருபு ரபரி ராதா கு³ருபு ரவர ரத:³ ।
கு³ருபு ரா திஶமே கு³ருபு ராதி⁴ ஶன: ॥ 73॥
கு³ருபு ர ராணதா³தா கு³ருப⁴ திபராயண: ।
கு³ருவி ஞானவிப⁴ேவா ெகௗ³ரபா⁴னுவர ரத:³ ॥ 74॥
ெகௗ³ரபா⁴னு துேதா ெகௗ³ரபா⁴னு ராஸாபஹாரக: ।
ெகௗ³ரபா⁴னு ரிேயா ெகௗ³ரபா⁴னு ெகௗ³ரவவ த⁴ன: ॥ 75॥
ெகௗ³ரபா⁴னுபரி ராதா ெகௗ³ரபா⁴னுஸக:²ஸதா³ ।
ெகௗ³ரபா⁴னு ரபு⁴ ெகௗ³ரபா⁴னுபீ⁴தி ரணஶன: ॥ 76॥
ெகௗ³ரீேதஜ:ஸமு ப ே ெகௗ³ரீ ரு’த³யன த³ன: ।
ெகௗ³ரீ தன த⁴ேயா ெகௗ³ரீமே வா சி²தஸி ³தி⁴ ரு’ ॥ 77॥
ெகௗ³ேரா ெகௗ³ரகு³ே ெகௗ³ர ரகாேஶா ெகௗ³ரைப⁴ரவ: ।
ெகௗ³ரீஶன த³ே ெகௗ³ரீ ரியபு ேரா க³தா³த⁴ர: ॥ 78॥
ெகௗ³ரீவர ரேதா³ ெகௗ³ரீ ரணேயா ெகௗ³ரஸ ச²வி: ।
ெகௗ³ரீக³ேண வேரா ெகௗ³ரீ ரவே ெகௗ³ரபா⁴வன: ॥ 79॥
ெகௗ³ரா மா ெகௗ³ரகீ தி ச ெகௗ³ரபா⁴ேவா க³ரி ட² ³ரு’ ।
ெகௗ³தேமா ெகௗ³தமீ ேதா² ெகௗ³தமீ ராணவ லப:⁴ ॥ 80॥
ெகௗ³தமாபீ⁴ டவரேதா³ ெகௗ³தமாப⁴யதா³யக: ।
ெகௗ³தம ரணய ர ேவா ெகௗ³தமா ரமது:³க²ஹா ॥ 81॥
ெகௗ³தமீதீரஸ சாரீ ெகௗ³தமீதீ த² யக: ।
ெகௗ³தமாப பரிஹாேரா ெகௗ³தமாதி⁴வி ஶன: ॥ 82॥
ேகா³பதி ேகா³த⁴ே ேகா³ேபா ேகா³பால ரியத³ ஶன: ।
ேகா³பாேலா ேகா³க³ தீ⁴ேஶா ேகா³க மலனிவ தக: ॥ 83॥
ேகா³ஸஹ ேரா ேகா³பவேரா ேகா³பேகா³பீஸுகா²வஹ: ।
ேகா³வ த⁴ே ேகா³பேகா³ேபா ேகா³ேபா ேகா³குலவ த⁴ன: ॥ 84॥
ேகா³சேரா ேகா³சரா ⁴யே ா ேகா³சர ரீதி ரு’ ³தி⁴ ரு’ ।
ேகா³மீ ேகா³க டஸ ராதா ேகா³ஸ தாபனிவ தக: ॥ 85॥
ேகா³ ேடா² ேகா³ டா² ரேயா ேகா³ ட²பதி ேகா³த⁴னவ த⁴ன: ।
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ேகா³ ட² ரிேயா ேகா³ ட²மேயா ேகா³ டா²மயனிவ தக: ॥ 86॥
ேகா³ேலாேகா ேகா³லேகா ேகா³ ⁴ரு’ ³ேகா³ப⁴ தா ேகா³ஸுகா²வஹ: ।
ேகா³து⁴ ³ேகா³து⁴ ³க³ண ேர ேடா² ேகா³ேதா³ ³தா⁴ ேகா³மய ரிய: ॥
87॥
ேகா³ ர ேகா³ ரபதி ேகா³ ர ரபு⁴ ேகா³ ரப⁴யாபஹ: ।
ேகா³ ர ரு’ ³தி⁴கேரா ேகா³ ர ரிேயா ேகா³ ரா தி ஶன: ॥ 88॥
ேகா³ ேரா ³தா⁴ரபேரா ேகா³ ர ரவேரா ேகா³ ரைத³வத ।
ேகா³ ரவி ²யாதநாமா ச ேகா³ ரீ ேகா³ ர ரபாலக: ॥ 89॥
ேகா³ ரேஸது ேகா³ ரேகது ேகா³ ரேஹது க³த லம: ।
ேகா³ ர ராணகேரா ேகா³ ரபதி ேகா³ ேரஶ ஜித: ॥ 90॥
ேகா³ ரபி⁴ ³ேகா³ ரபி⁴ ராதா ேகா³ ரபி⁴ ³வரதா³யக: ।
ேகா³ ரபி⁴ ஜிதபேதா³ ேகா³ ரபி⁴ ச² ருஸூத³ன: ॥ 91॥
ேகா³ ரபி⁴ ரீதிேதா³ நி ய ேகா³ ரபி⁴ ³ேகா³ ரபாலக: ।
ேகா³ ரபி⁴ ³கீ³தசரிேதா ேகா³ ரபி⁴ ³ரா யர க: ॥ 92॥
ேகா³ ரபி⁴ ஜயதா³யீ ச ேகா³ ரபி⁴ ரணய:ஸதா³ ।
ேகா³ ரபி⁴ ³ப⁴யஸ ேப⁴ தா ேகா³ ரபி⁴ மானதா³யக: ॥ 93॥
ேகா³ ரபி⁴ ³ேகா³பனபேரா ேகா³ ரபி⁴ ைஸ ய யக: ।
ேகா³ ராதி⁴ப ரிேயா ேகா³ ரபு ரீபு ேரா கி³ரி ரிய: ॥ 94॥
³ர த² ேஞா ³ர த² ரு’ ³ ³ர த² ³ர தி²பி⁴ ³ ³ர த²வி ⁴னஹா ।
³ர தா²தி³ ³ர த²ஸ சாேரா ³ர த² ரவணேலாலுப: ॥ 95॥
³ர தா²தீ³ன ரிேயா ³ர த² ரிேயா ³ர தா² த²த வவி ।
³ர த²ஸ ஶயஸ ேச²தீ³ ³ர த²வ தா ³ரஹா ³ரணீ: ॥ 96॥
³ர த²கீ³தகு³ே ³ர த²கீ³ேதா ³ர தா²தி³ ஜித: ।
³ர தா²ர ப⁴ துேதா ³ர த² ³ராஹீ ³ர தா² த²பார ³ரு’ ॥ 97॥
³ர த² ³ரு’ ³ ³ர த²வி ஞாே ³ர த²ஸ த³ ப⁴ேஷாத⁴க: ।
³ர த² ரு’ ஜிேதா ³ர த²கேரா ³ர த²பராயண: ॥ 98॥
³ர த²பாராயணபேரா ³ர த²ஸ ேத³ஹப⁴ ஜக: ।
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³ர த² ரு’ ³வரதா³தா ச ³ர த² ரு’ ³வ தி³த:ஸதா³ ॥ 99॥
³ர தா²னுர ேதா ³ர த² ேஞா ³ர தா²னு ³ரஹதா³யக: ।
³ர தா² தரா மா ³ர தா² த²ப டி³ேதா ³ர த²ெஸௗ ரு’த:³ ॥ 100॥
³ர த²பார க³ேமா ³ர த²கு³ணவி ³ ³ர த²வி ³ரஹ: ।
³ர த²ேஸது ³ர த²ேஹது ³ர த²ேகது ³ரஹா ³ரக:³ ॥ 101॥
³ர த² ேயா ³ர த²ேக³ேயா ³ர த² ³ரத²னலாலஸ: ।
³ர த² ⁴மி ³ரஹ ேர ேடா² ³ரஹேகது ³ரஹா ரய: ॥ 102॥
³ர த²காேரா ³ர த²காரமா ேயா ³ர த² ரஸாரக: ।
³ர த² ரம ேஞா ³ர தா² ேகா³ ³ர த² ⁴ரமனிவாரக: ॥ 103॥
³ர த² ரவணஸ வா ேகா³ ³ர த² ரணயத பர: ।
கீ³த கீ³தகு³ே கீ³தகீ தி கீ³தவிஶாரத:³ ॥ 104॥
கீ³த பீ²தயஶா கீ³த ரணேயா கீ³தச சுர: ।
கீ³த ரஸ ே கீ³தா மா கீ³தேலாேலா க³த ரு’ஹ: ॥ 105॥
கீ³தா ரேயா கீ³தமேயா கீ³தத வா த²ேகாவித:³ ।
கீ³தஸ ஶயஸ ேச² தா கீ³தஸ கீ³தஶாஶன: ॥ 106॥
கீ³தா த² ேஞா கீ³தத ேவா கீ³தாத வ க³தா ரய: ।
கீ³தாஸாேராऽத² கீ³தா ரு’ ³கீ³தா ரு’ ³வி ⁴ன ஶன: ॥ 107॥
கீ³தாஶ ேதா கீ³தலீே கீ³தாவிக³தஸ வர: ।
கீ³ைதக ³ரு’ ³கீ³த ⁴தி கீ³த ரீேதா க³தாலஸ: ॥ 108॥
கீ³தவா ³யபடு கீ³த ரபு⁴ கீ³தா த²த வவி ।
கீ³தாகீ³தவிேவக ேஞா கீ³தா ரவணேசதன: ॥ 109॥
க³தபீ⁴ க³தவி ³ேவேஷா க³தஸ ஸாரப³ த⁴ன: ।
க³தமாேயா க³த ராேஸா க³தது:³ேகா² க³த வர: ॥ 110॥
க³தாஸு ரு’ ³க³த ஞாே க³தது³ டாஶேயா க³த: ।
க³தா தி க³தஸ க ேபா க³தது³ டவிேச டித: ॥ 111॥
க³தாஹ காரஸ சாேரா க³தத³ ேபா க³தாஹித: ।
க³தவி ⁴ே க³தப⁴ேயா க³தாக³தனிவாரக: ॥ 112॥
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க³த யேதா² க³தாபாேயா க³தேதா³ேஷா க³ேத: பர: ।
க³தஸ வவிகாேராऽத² க³தக³ ஜிதகு ஜர: ॥ 113॥
க³தக பித ⁴ ரு’ ேடா² க³தரு ³க³தக மஷ: ।
க³தைத³ ேயா க³த ைத ேயா க³தமாே க³த ரம: ॥ 114॥
க³த ேராேதா⁴ க³த ³லானி க³த லாே க³த ⁴ரம: ।
க³தாபா⁴ேவா க³தப⁴ேவா க³தத வா த²ஸ ஶய: ॥ 115॥
க³யாஸுர ர ேச² தா க³யாஸுரவர ரத:³ ।
க³யாவாேஸா க³யா ேதா² க³யாவாஸினம ரு’த: ॥ 116॥
க³யாதீ த²ப²லா ⁴யே ா க³யாயா ராப²ல ரத:³ ।
க³யாமேயா க³யாே ர க³யாே ரனிவாஸ ரு’ ॥ 117॥
க³யாவாஸி துேதா க³யா மது⁴ ரதலஸ கட: ।
கா³யேகா கா³யகவேரா கா³யேக டப²ல ரத:³ ॥ 118॥
கா³யக ரணயீ கா³தா கா³யகாப⁴யதா³யக: ।
கா³யக ரவண வா ேதா கா³யக: ரத²ம:ஸதா³ ॥ 119॥
கா³யேகா ³கீ³தஸ ரீேதா கா³யேகா கடவி ⁴னஹா ।
கா³னேக³ேயா கா³னேகேஶா கா³யகா தரஸ சர: ॥ 120॥
கா³யக ரியத:³ஶ வ ³கா³யகாதீ⁴னவி ³ரஹ: ।
ேக³ேயா ேக³யகு³ே ேக³யசரிேதா ேக³யத வவி ॥ 121॥
கா³யக ராஸஹா ³ர ேதா² ³ர த²த வவிேவசக: ।
கா³டா⁴னுராேகா³ கா³டா⁴ ேகா³ கா³டா⁴க³ கா³ஜேலாऽ வஹ ॥ 122॥
கா³டா⁴வகா³ட⁴ஜலதி⁴ கா³ட⁴ ர ேஞா க³தாமய: ।
கா³ட⁴ ர ய தி²ைஸ ேயாऽத² கா³டா⁴னு ³ரஹத பர: ॥ 123॥
கா³ட⁴ ேலஷரஸாபி⁴ ேஞா கா³ட⁴னி ரு’திஸாத⁴க: ।
க³ கா³த⁴ேர டவரேதா³ க³ கா³த⁴ரப⁴யாபஹ: ॥ 124॥
க³ கா³த⁴ரகு³ரு க³ கா³த⁴ர ⁴யாதபத:³ஸதா³ ।
க³ கா³த⁴ர துேதா க³ கா³த⁴ராரா ⁴ேயா க³த மய: ॥ 125॥
க³ கா³த⁴ர ரிேயா க³ கா³த⁴ேரா க³ கா³ பு³ஸு த³ர: ।
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॥ க³காராதி³ க³ணபதிஸஹ ரநாம ேதா ர ॥

க³ கா³ஜலரஸா வாத³சதுேரா கா³ க³தீரய: ॥ 126॥
க³ கா³ஜல ரணயவா க³ கா³தீரவிஹார ரு’ ।
க³ கா³ ரிேயா க³ கா³ஜலாவகா³ஹனபர:ஸதா³ ॥ 127॥
க³ த⁴மாத³னஸ வாேஸா க³ த⁴மாத³னேகலி ரு’ ।
க³ தா⁴னுலி தஸ வா ேகா³ க³ த⁴லு ³த⁴மது⁴ ரத: ॥ 128॥
க³ ேதா⁴ க³ த⁴ வராேஜாऽத² க³ த⁴ வ ரிய ரு’ ஸதா³ ।
க³ த⁴ வவி ³யாத வ ேஞா க³ த⁴ வ ரீதிவ த⁴ன: ॥ 129॥
க³காரபீ³ஜனிலேயா க³காேரா க³ விக³ வனு ।
க³ த⁴ வக³ணஸ ேஸ ேயா க³ த⁴ வவரதா³யக: ॥ 130॥
க³ த⁴ ேவா க³ த⁴மாத ேகா³ க³ த⁴ வகுலைத³வத ।
க³ த⁴ வக³ வஸ ேச² தா க³ த⁴ வவரத³ பஹா ॥ 131॥
க³ த⁴ வ ரவண வா ேதா க³ த⁴ வக³ணஸ துத: ।
க³ த⁴ வா சிதபாதா³ ³ேஜா க³ த⁴ வப⁴யஹாரக: ॥ 132॥
க³ த⁴ வாப⁴யத:³ஶ வ ³ க³ த⁴ வ ரதிபாலக: ।
க³ த⁴ வகீ³தசரிேதா க³ த⁴ வ ரணேயா ஸுக: ॥ 133॥
க³ த⁴ வகா³ன ரவண ரணயீ க³ வப⁴ ஜன: ।
க³ த⁴ வ ராணஸ ன ³ேதா⁴ க³ த⁴ வஸமர ம: ॥ 134॥
க³ த⁴ வ ரீபி⁴ராரா ⁴ேயா கா³ன கா³னபடு:ஸதா³ ।
க³ ேசா² க³ ச²பதி க³ ச² யேகா க³ ச²க³ வஹா ॥ 135॥
க³ ச²ராேஜாऽத² க³ ேச²ேஶா க³ ச²ராஜனம ரு’த: ।
க³ ச² ரிேயா க³ ச²கு³ரு க³ ச² ராண ரு’ேதா ³யம: ॥ 136॥
க³ ச² ரபு⁴ க³ ச²சேரா க³ ச² ரிய ரு’ேதா ³யம: ।
க³ ச²கீ³தகு³ே க³ ச²ம யாதா³ ரதிபாலக: ॥ 137॥
க³ ச²தா⁴தா க³ ச²ப⁴ தா க³ ச²வ ³ேயா கு³ேரா கு³ரு: ।
³ரு’ ேஸா ³ரு’ ஸமேதா³ ³ரு’ ஸமதா³பீ⁴ டவர ரத:³ ॥ 138॥
கீ³ வாணகீ³தசரிேதா கீ³ வாணக³ணேஸவித: ।
கீ³ வாணவரதா³தா ச கீ³ வாணப⁴ய ஶ ரு’ ॥ 139॥
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॥ க³காராதி³ க³ணபதிஸஹ ரநாம ேதா ர ॥

கீ³ வாணகு³ணஸ வீேதா கீ³ வா ராதிஸூத³ன: ।
கீ³ வாணதா⁴ம கீ³ வாணேகா³ தா கீ³ வாணக³ வ ரு’ ॥ 140॥
கீ³ வா திஹேரா நி ய கீ³ வாணவரதா³யக: ।
கீ³ வாணஶரண கீ³தநாமா கீ³ வாணஸு த³ர: ॥ 141॥
கீ³ வாண ராணேதா³ க³ தா கீ³ வா னீகர க: ।
கு³ேஹஹா ரேகா க³ த⁴ம ேதா கீ³ வாணபு டித:³ ॥ 142॥
கீ³ வாண ரயுத ராதா கீ³தேகா³ ேரா க³தாஹித: ।
கீ³ வாணேஸவிதபேதா³ கீ³ வாண ரதி²ேதா க³ல ॥ 143॥
கீ³ வாணேகா³ ர ரவேரா கீ³ வாணப²லதா³யக: ।
கீ³ வாண ரியக தா ச கீ³ வா க³மஸாரவி ॥ 144॥
கீ³ வா க³மஸ ப தி கீ³ வாண யஸ பஹ ।
கீ³ வாண ரணேயா கீ³த ³ரஹே ஸுகமானஸ: ॥ 145॥
கீ³ வாண ⁴ரமஸ ேப⁴ தா கீ³ வாணகு³ரு ஜித: ।
³ரேஹா ³ரஹபதி ³ராேஹா ³ரஹபீடா³ ர ஶன: ॥ 146॥
³ரஹ துேதா ³ரஹா ⁴யே ா ³ரேஹேஶா ³ரஹைத³வத ।
³ரஹ ரு’ ³ ³ரஹப⁴ தா ச ³ரேஹஶாே ³ரேஹ வர: ॥ 147॥
³ரஹாரா ⁴ேயா ³ரஹ ராதா ³ரஹேகா³ தா ³ரேஹா கட: ।
³ரஹகீ³தகு³ே ³ர த² ரேணதா ³ரஹவ தி³த: ॥ 148॥
க³வீ க³வீ வேரா க³ வீ க³ வி ேடா² க³ விக³ வஹா ।
க³வா ரிேயா க³வா ேதா² க³வீஶாே க³வா பதீ ॥ 149॥
க³ ய ரிேயா க³வா ேகா³ தா க³விஸ ப திஸாத⁴க: ।
க³விர ணஸ ன ³ேதா⁴ க³வா ப⁴யஹர: ॥ 150॥
க³விக³ வஹேரா ேகா³ேதா³ ேகா³ ரேதா³ ேகா³ஜய ரத:³ ।
க³ஜாயுதப³ேலா க³ ட³கு³ ஜ ம தமது⁴ ரத: ॥ 151॥
க³ ட³ த²லலஸ ³தா³னமிள ம தாளிம டி³த: ।
கு³ேடா³ கு³ட³ ரிேயா கு³ ட³க³ள ³தா³ே கு³டா³ஶன: ॥ 152॥
கு³டா³ேகேஶா கு³டா³ேகஶஸஹாேயா கு³ட³ல ³டு³பு⁴ ।
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॥ க³காராதி³ க³ணபதிஸஹ ரநாம ேதா ர ॥

கு³ட³பு⁴ ³கு³ட³பு⁴ ³க³ணேயா கு³டா³ேகஶவர ரத:³ ॥ 153॥
கு³டா³ேகஶா சிதபேதா³ கு³டா³ேகஶஸக:²ஸதா³ ।
க³தா³த⁴ரா சிதபேதா³ க³தா³த⁴ரவர ரத:³ ॥ 154॥
க³தா³யுேதா⁴ க³தா³பாணி க³தா³யு ³த⁴விஶாரத:³ ।
க³த³ஹா க³த³த³ ப ⁴ே க³த³க³ வ ர ஶன: ॥ 155॥
க³த³ ³ர தபரி ராதா க³தா³ட³ ப³ரக² ட³க: ।
கு³ேஹா கு³ஹா ³ரேஜா கு³ ேதா கு³ஹாஶாயீ கு³ஹாஶய: ॥ 156॥
கு³ஹ ரீதிகேரா ³ேடா⁴ ³ட⁴கு³ ேபா² கு³ க ³ரு’ ।
கீ³ கீ³ பதி கி³ரீஶாே கீ³ ேத³வீகீ³தஸ ³கு³ண: ॥ 157॥
கீ³ ேத³ேவா கீ³ ரிேயா கீ³ ⁴ கீ³ரா மா கீ³ ரிய கர: ।
கீ³ ⁴மி கீ³ரஸ ே ऽத² கீ:³ ரஸ ே கி³ரீ வர: ॥ 158॥
கி³ரீஶேஜா கி³ெரௗஶாயீ கி³ரிராஜஸுகா²வஹ: ।
கி³ரிராஜா சிதபேதா³ கி³ரிராஜனம ரு’த: ॥ 159॥
கி³ரிராஜகு³ஹாவி ேடா கி³ரிராஜாப⁴ய ரத:³ ।
கி³ரிராேஜ டவரேதா³ கி³ரிராஜ ரபாலக: ॥ 160॥
கி³ரிராஜஸுதாஸூனு கி³ரிராஜஜய ரத:³ ।
கி³ரி ரஜவன தா²யீ கி³ரி ரஜசர:ஸதா³ ॥ 161॥
க³ ேகா³ க³ க³ ரிேயா க³ க³ேத³ேஹா க³ க³னம ரு’த: ।
க³ க³பீ⁴திஹேரா க³ க³வரேதா³ க³ க³ஸ துத: ॥ 162॥
க³ க³கீ³த ரஸ மா க³ கா³ன த³கர:ஸதா³ ।
க³ க³ ரிேயா க³ க³மான ரேதா³ க³ கா³ரிப⁴ ஜக: ॥ 163॥
க³ க³வ க³பரி ராதா க³ க³ஸி ³தி⁴ ரதா³யக: ।
க³ க³ ³லானிஹேரா க³ க³ ⁴ரம ரு’ ³க³ க³ஸ க³த: ॥ 164॥
க³ கா³சா ேயா க³ க³முனி க³ க³ஸ மானபா⁴ஜன: ।
க³ பீ⁴ேரா க³ணித ர ேஞா க³ணிதாக³மஸாரவி ॥ 165॥
க³ணேகா க³ணக லா ⁴ேயா க³ணக ரணேயா ஸுக: ।
க³ணக ரவண வா ேதா க³ணிேதா க³ணிதாக³ம: ॥ 166॥
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॥ க³காராதி³ க³ணபதிஸஹ ரநாம ேதா ர ॥

க³ ³ய க³ ³யமேயா க³ ³யப ³யவி ³யாவிஶாரத:³ ।
க³லல ³னமஹா ேகா³ க³லத³ சி க³லஸ மத:³ ॥ 167॥
க³ல கு டி² யதா²ஹ தா க³ல கு டி²ஸுக² ரத:³ ।
க³ பீ⁴ர பி⁴ க³ பீ⁴ர வேரா க³ பீ⁴ரேலாசன: ॥ 168॥
க³ பீ⁴ரகு³ணஸ ப ே க³ பீ⁴ரக³திேஶாப⁴ன: ।
க³ ப⁴ ரேதா³ க³ ப⁴ ேபா க³ பா⁴ப ³வினிவாரக: ॥ 169॥
க³ பா⁴க³மனஸ ேஶா க³ ப⁴ேதா³ க³ ப⁴ேஶாகனு ।
க³ ப⁴ ராதா க³ ப⁴ேகா³ த க³ ப⁴பு டிகர:ஸதா³ ॥ 170॥
க³ பா⁴ ரேயா க³ ப⁴மேயா க³ பா⁴மயனிவாரக: ।
க³ பா⁴தா⁴ேரா க³ ப⁴த⁴ேரா க³ ப⁴ஸ ேதாஷஸாத⁴க: ॥ 171॥
க³ ப⁴ெகௗ³ரவஸ தா⁴னஸ தா⁴ன க³ ப⁴வ க³ ரு’ ।
க³ரீயா க³ வனு ³க³ வம தீ³ க³ரத³ம த³க: ॥ 172॥
க³ரஸ தாபஶமே கு³ருரா யஸுக² ரத:³ ।
॥ ப²ல ருதி: ॥
நா நா ஸஹ ரமுதி³த மஹ ³க³ணபேதரித³ ॥ 174॥
க³காராதி³ ஜக³ ³வ ³ய ேகா³பனீய ரய னத: ।
ய இத³ ரயத: ராத ரிஸ ⁴ய வா பேட² னர: ॥ 173॥
வா சி²த ஸமவா ே தி நா ர கா யா விசார ।
பு ரா தீ² லப⁴ேத பு ரா த⁴ தீ² லப⁴ேத த⁴ன ॥ 174॥
வி ³யா தீ² லப⁴ேத வி ³யா ஸ ய ஸ ய ந ஸ ஶய: ।
⁴ ஜ வசி ஸமாலி ²ய கு குேமன ஸமாஹித: ॥ 175॥
சது தா² ெபௗ⁴மவாேரா ச ச ³ரஸூ ேயாபராக³ேக ।
ஜயி வா க³ணதீ⁴ஶ யேதா² தவிதி⁴ புரா ॥ 176॥
ஜேய ³ ேயா யதா²ஶ யா ஜுஹுயா ச ஶமீத³ : ।
கு³ரு ஸ ய வ ரா ³ைய: ரு’ வா சாபி ரத³ ண ॥ 177॥
தா⁴ரேய ³ ய: ரய ேனன ஸஸா ா ³க³ண யக: ।
ஸுரா சாஸுரவ யா ச பிஶாசா: கி னேராரக:³ ॥ 178॥
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ரணம தி ஸதா³ த ைவ து³ வா வி மிதமானஸா: ।
ராஜா ஸபதி³வ ய: யா காமி ய த ³வேஶா தி²ரா: ॥ 179॥
த ய வ ேஶா தி²ரா ல மீ: கதா³பி ந விமு சதி ।
நி காேமா ய: பேட²ேத³த ³ க³ேண வரபராயண: ॥ 180॥
ஸ ரதி டா² பரா ரா ய நிஜேலாகமவா னுயா ।
இத³ ேத கீ தித நா நா ஸஹ ர ேத³வி பாவன ॥ 181॥
ந ேத³ய ரு’பணயாத²ஶடா²ய கு³ருவி ³விேஷ ।
த³ வா ச ⁴ர ஶமா ே தி ேத³வதாயா: ரேகாபத: ॥ 182॥
இதி ரு வா மஹாேத³வீ ததா³வி மிதமானஸா ।
ஜயாமாஸ விதி⁴வ ³க³ேண வரபத³ ³வய ॥ 183॥

॥இதி ரு ³ரயாமேல மஹாகு³ தஸாேர வபா வதீஸ வாேத³
க³காராதி³ க³ணபதிஸஹ ரநாம ேதா ர ஸ ண ॥
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