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॥ ேவ கேடஶகவச ேதா ர ॥

ஆ ³ேநயபுராேண

அ ய ேவ கேடஶகவச ேதா ரமஹாம ர ய ³ர மா ரு’ஷி:

கா³ய ரீ ச² த:³ ேவ கேட வேரா ேத³வதா ।
ௐ பீ³ஜ ரீ ஶ தி: லீ கீலக । இ டா ேத²விநிேயாக:³ ।
◌�யாந

◌�யாேய ³ேவ கடநாயக கரயுேக³ஶ க² ச ச ர முதா³ [க³தா³]

சா ேய [சா ³ய] பாணியுேக³வர கடிதேட வி ◌�ராணம க ச²வி ।
ேத³வ ேத³வ கா²மணி ரியமேதா²வே ாத³தா�ந ஹரி

�ஷாஜாலமேநகர நக²சித தி³ ய கிரீடா க³த³ ॥ 1॥
வராஹ: பாது ேம ஷ ேகஶா ேவ கேட வர: ।
கா²மிளாபதி: க ே லலாட தி³ யவி ³ரஹ:॥ 2॥

ேந ேர யுகா³ த தா²யீ ேம கேபாேல கநகா ப³ர: ।
நாஸிகாமி தி³ராநாேதா²வ ர ³ர மாதி³வ தி³த:॥ 3॥
சுபு³க காமத:³ க ட²மக³ யாபீ� டதா³யக: ।
அ ெஸௗ க ஸா தக: பாது கமட² தநம ட³ேல ॥ 4॥
ரு’ ப ³ம பா வதீ³நா மா கு காலா ப³ர ³யுதி: ।

கடி ேகாலவபு: பாது கு³ ய கமலேகாஶ ◌�ரு’ ॥ 5॥
நாபி� ப ³மாபதி: பாது கெரௗ க மஷநாஶந: ।
அ கு³லீ ைஹமைஶேல ³ேரா நக²ராந ப³ர ³யுதி:॥ 6॥
ஊ து பு³ருகா³ந ேஞா ஜாநுநீ ஶ க²ச ர ◌�ரு’ ।
பாெதௗ³ ப ³ேம ண: பாது கு³ ெபௗ² சாகாஶகா³ க³த:³॥ 7॥
தி³ேஶா தி³ பாலவ ³யா ◌�ரி பா� யா பா ட³வதீ த²க:³ ।
அ யா பு ரா நிவாஸ:ஸ வகா யாணி ேகா³ ரரா ॥ 8॥
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ேவ கேடஶ:ஸதா³ பாது ம ³பா� ³ய ேத³வ ஜித: ।
குமாரதா�ரிகாவாேஸா ப� தாபீ� டாப�ய ரத:³॥ 9॥
ஶ கா²ப�ய ரதா³தா து ஶ பு�ேஸவிதபாது³க: ।
வா சி²த வரேதா³ த³ ³யா ³ேவ கடா ³ரி கா²மணி:॥ 10॥
ேவதவாராஹ ேபாऽய தி³நரா ரி வ பவா ।

ரே மா கமலநாத:²ஸ வதா³ பாது வாமந:॥ 11॥
நிவாஸ ய கவச ரிஸ ◌�ய ப� திமா பேட² ।

த மி ேவ கடாதீ�ஶ: ரஸ ேநா ப�வதி ◌�ருவ ॥ 12॥
ஆப காேல ஜேப ³ய து ஶா திமாயா யுப ³ரவா ।
ேராகா:³ ரஶமந யா தி ரி ஜேப ³பா�நுவாஸேர ॥ 13॥
ஸ வஸி ³தி�மவா ேநாதி வி ணுஸாயு யமா நுயா ।
॥இதி மதா³ ³ேநயபுராேணேவ கடாசலமாஹா ேயவஸி டநாரத³ஸ வாேத³

ேவ கேடஶதி³ யகவச ேதா ர நாம ப சத³ேஶாऽ ◌�யாய:॥
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