
மஹா கணபதி ஸஹ�ரனாம �ேதா�ர� 

 
 

�னி�வாச 

கத� னா�னா� ஸஹ	ர� த� கேணஶ உபதி�டவா� | 

ஶிவத� த�மமாச�வ ேலாகா��ரஹத�பர || 1 || 

 

�ர�ேமாவாச 

ேதவஃ ��வ� �ராராதிஃ �ர�ரயஜேயா�யேம | 

அன�சனா�கேணஶ	ய ஜாேதா வி�னா$லஃ கில || 2 || 

 

மனஸா ஸ வினி�தா�ய த�&ேஶ வி�னகாரண� | 

மஹாகணபதி� ப��யா ஸம'ய�(ய யதாவிதி || 3 || 

 

வி�ன'ரஶமேனாபாயம'&(சதப)*ரம� | 

ஸ�+�டஃ �ஜயா ஶ�ேபா�மஹாகணபதிஃ 	வய� || 4 || 

 

ஸ�வவி�ன'ரஶமன� ஸ�வகாமபல'ரத� | 

தத	த	ைம 	வய� னா�னா� ஸஹ	ரமிதம'ரவ -� || 5 || 

 

அ	ய .மஹாகணபதிஸஹ	ரனாம	ேதா�ரமாலாம��ர	ய | 

கேணஶ &ஷிஃ, மஹாகணபதி�ேதவதா, னானாவிதானி(ச�தா�ஸி | 

ஹுமிதி பீஜ�, +2கமிதி ஶ�திஃ, 	வாஹாஶ�தி)தி கீலக� | 

ஸகலவி�னவினாஶன�வாரா .மஹாகணபதி'ரஸாதஸி��ய�ேத ஜேப 
வினிேயாகஃ | 

 

அத கர�யாஸஃ 

கேண*வேரா கண�4ட இ�ய2$�டா'யா� னமஃ | 

$மார$64ஶான இதி த�ஜன -'யா� னமஃ || 

'ர7மா8ட$�ப*சி�9ேயாேமதி ம�யமா'யா� னமஃ | 

ர�ேதா ர�தா�பரதர இ�யனாமிகா'யா� னமஃ  

ஸ�வஸ�$6ஸ�ேஸ9ய இதி கனி�:கா'யா� னமஃ | 

;'தவி�னஃ 	வப�தானாமிதி கரதலகர'&�டா'யா� னமஃ || 

 

அத அ�க�யாஸஃ 

ச�த*ச�ேதா�பவ இதி 7&தயாய னமஃ | 

னி�கேலா னி�மல இதி ஶிரேஸ 	வாஹா | 
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	&�:	திதிலய�4ட இதி ஶிகாைய வஷ< | 

=ஞான� வி=ஞானமான�த இதி கவசாய ஹு� | 

அ�டா2கேயாகபல'&திதி ேன�ர�ரயாய ெவௗஷ< | 

அன�தஶ�திஸஹித இ�ய	�ராய ப< | 

���வஃ 	வேரா� இதி தி�ப�தஃ | 

 

அத �யான� 

கஜவதனமசி��ய� த-�ணத��<ர� �)ேன�ர� 

'&ஹ+தரமேஶஷ� �திராஜ� �ராண� | 

அமரவரஸு�=ய� ர�தவ�ண� ஸுேரஶ�  

பஶுபதிஸுதமீஶ� வி�னராஜ� னமாமி || 

 

�கணபதி�வாச 

ஓ� கேண*வேரா கண�4ேடா கணனாேதா கணாதிபஃ | 

ஏகத�ேதா வ�ர+8ேடா கஜவ��ேரா மேஹாதரஃ || 1 || 

 

ல�ேபாதேரா D�ரவ�ேணா விகேடா வி�னனாஶனஃ | 

ஸுEேகா +�Eேகா ��ேதா வி�னராேஜா கஜானனஃ || 2 || 

 

பீமஃ 'ரேமாத ஆேமாதஃ ஸுரான�ேதா மேதா�கடஃ | 

ேஹர�பஃ ஶ�பரஃ ஶ���ல�பக�ேணா மஹாபலஃ || 3 || 

 

ன�தேனா ல�பேடா பீேமா ேமகனாேதா கணGஜயஃ | 

வினாயேகா விHபாேIா வ -ரஃ ஶூரவர'ரதஃ || 4 || 

 

மஹாகணபதி���தி')யஃ Iி'ர'ரஸாதனஃ | 

6�ர')ேயா கணா�யI உமா��ேரா உகனாஶனஃ || 5 || 

 

$மார$64ஶான��ேரா Kஷகவாஹனஃ | 

ஸி�தி')யஃ ஸி�திபதிஃ ஸி�தஃ ஸி�திவினாயகஃ || 6 || 

 

அவி�ன	+��6ஃ ஸி�ஹவாஹேனா ேமாஹின -')யஃ | 

கட2கேடா ராஜ��ரஃ ஶாகலஃ ஸ�மிேதாமிதஃ || 7 || 

 

L�மா8டஸாமஸ��தி�+�ஜேயா D�ஜேயா ஜயஃ | 

�பதி��வனபதி��தானா� பதிர9யயஃ || 8 || 

 

வி*வக�தா வி*வEேகா வி*வHேபா னிதி�$ணஃ | 
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கவிஃ கவ -னா�&ஷேபா 'ர7ம8ேயா 'ர7மவி�')யஃ || 9 || 

 

=ேய�டராேஜா னிதிபதி�னிதி')யபதி')யஃ | 

ஹிர8மய�ரா�தஃ	தஃ ஸூ�யம8டலம�யகஃ || 10 || 

 

கராஹதி�வ	தஸி�+ஸலிலஃ �ஷத�தபி� | 

உமா2கேகலி$+கீ E�திதஃ $லபாவனஃ || 11 || 

 

கி4M $8டN ஹா4 வனமாN மேனாமயஃ | 

ைவE�யஹதைத�ய.ஃ பாதாஹதிஜிதIிதிஃ || 12 || 

 

ஸ�ேயாஜாதஃ 	வ�ணEGஜேமகN +�னிமி�த7&� | 

+ஃ	வ'ன7&�'ரஸஹேனா $ண- னாத'ரதி�:தஃ || 13 || 

 

ஸுHபஃ ஸ�வேன�ராதிவாேஸா வ -ராஸனா*ரயஃ | 

பீதா�பரஃ க8டரதஃ க8டைவஶாகஸ�	திதஃ || 14 || 

 

சி�ரா2கஃ *யாமதஶேனா பாலச��ேரா ஹவி��ஜஃ | 

ேயாகாதிப	தாரக	தஃ �6ேஷா கஜக�ணகஃ || 15 || 

 

கணாதிராேஜா விஜயஃ 	திேரா கஜபதி�வஜ- | 

ேதவேதவஃ 	மரஃ 'ராணத-பேகா வாOகீலகஃ || 16 || 

 

விப*சி�வரேதா னாேதா னாதபி�னமஹாசலஃ | 

வராஹரதேனா �&�OGஜேயா 9யா�ராஜினா�பரஃ || 17 || 

 

இ(சாஶ�திபேவா ேதவ�ராதா ைத�யவிம�தனஃ | 

ஶ��வ��ேரா�பவஃ ஶ��ேகாபஹா ஶ��ஹா	ய�ஃ || 18 || 

 

ஶ��ேதஜாஃ ஶிவாேஶாகஹா4 ெகௗ4ஸுகாவஹஃ | 

உமா2கமலேஜா ெகௗ4ேதேஜா�ஃ 	வ�+ன -பவஃ || 19 || 

 

ய=ஞகாேயா மஹானாேதா கி)வ��மா ஶுபானனஃ | 

ஸ�வா�மா ஸ�வேதவா�மா 'ர7மK�தா க$'*6திஃ || 20 || 

 

'ர7மா8ட$�ப*சி�9ேயாமபாலஃஸ�யஶிேரா6ஹஃ | 

ஜக=ஜ�மலேயா�ேமஷனிேமேஷா உ��ய�கேஸாம�&� || 21 || 
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கி4��ைரகரேதா த�மாத�ேமா�டஃ ஸாம'&�ஹிதஃ | 

�ரஹ�Iதஶேனா வாண -ஜி7ேவா வாஸவனாஸிகஃ || 22 || 

 

'Hம�யஸ�	திதகேரா 'ர7மவி�யாமேதாதகஃ | 

$லாசலா�ஸஃ ேஸாமா�கக8ேடா 6�ரஶிேராதரஃ || 23 || 

 

னத-னத�ஜஃ ஸ�பா2$Nக	தாரகானகஃ | 

9ேயாமனாபிஃ .7&தேயா ேம6'&�ேடா உ�ணேவாதரஃ || 24 || 

 

$Iி	தயIக�த�வரIஃகி�னரமா�ஷஃ | 

'&�வ -க:ஃ 	&�:லி2கஃ ைஶேலா6�த	ரஜா�கஃ || 25 || 

 

பாதாலஜ2ேகா Eனிபா�காலா2$�ட	�ரயீத�ஃ | 

=ேயாதி�ம8டலலா2Lேலா 7&தயாலானனி*சலஃ || 26 || 

 

7&�ப�மக�ணிகாஶாN விய�ேகலிஸேராவரஃ | 

ஸ�ப�த�யானனிகடஃ �ஜாவா)னிவா)தஃ || 27 || 

 

'ரதாபீ கா*யேபா ம�தா கணேகா வி�டப ீபN | 

யஶ	வ - தா�மிேகா ேஜதா 'ரதமஃ 'ரமேத*வரஃ || 28 || 

 

சி�தாமணி��வ -பபதிஃ கPப�6மவனாலயஃ | 

ர�னம8டபம�ய	ேதா ர�னஸி�ஹாஸனா*ரயஃ || 29 || 

 

த-9ராஶிேரா��&தபேதா =வாலின -ெமௗலிலாலிதஃ | 

ன�தான�திதபீட.�ேபாகேதா �ஷிதாஸனஃ || 30 || 

 

ஸகாமதாயின -படீஃ 	�ர+�ராஸனா*ரயஃ | 

ேதேஜாவத-ஶிேரார�ன� ஸ�யானி�யாவத�ஸிதஃ || 31 || 

 

ஸவி�னனாஶின -படீஃ ஸ�வஶ��ய��ஜாலயஃ | 

லிபிப�மாஸனாதாேரா வ7னிதாம�ரயாலயஃ || 32 || 

 

உ�னத'ரபேதா Lட$Pபஃ ஸ�9&தபா��ணிகஃ | 

பீனஜ2கஃ *லி�டஜா�ஃ 	Dேலா6ஃ 'ேரா�னம�க:ஃ || 33 || 

 

னி�னனாபிஃ 	Dல$Iிஃ பீனவIா '&ஹ��ஜஃ | 

பீன	க�தஃ க��க8ேடா ல�ேபா�ேடா ல�பனாஸிகஃ || 34 || 
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ப�னவாமரத	+2கஸ9யத�ேதா மஹாஹ�ஃ | 

7ர	வேன�ர�ரயஃ ஶூ�பக�ேணா னிபிடம	தகஃ || 35 || 

 

	தபகாகார$�பா�ேரா ர�னெமௗலி�னிர2$ஶஃ | 

ஸ�பஹாரகMஸூ�ரஃ ஸ�பய=ேஞாபவ -தவா� || 36 || 

 

ஸ�பேகாMரகடகஃ ஸ�ப�ைரேவயகா2கதஃ | 

ஸ�பகேIாதராப�தஃ ஸ�பராேஜா�தர(சதஃ || 37 || 

 

ர�ேதா ர�தா�பரதேரா ர�தமாலாவி�ஷணஃ | 

ர�ேதIேனா ர�தகேரா ர�ததாPேவா�டபPலவஃ || 38 || 

 

*ேவதஃ *ேவதா�பரதரஃ *ேவதமாலாவி�ஷணஃ | 

*ேவதாதப�ர6சிரஃ *ேவதசாமரவ -ஜிதஃ || 39 || 

 

ஸ�வாவயவஸ���ணஃ ஸ�வலIணலIிதஃ | 

ஸ�வாபரணேஶாபா<யஃ ஸ�வேஶாபாஸம�விதஃ || 40 || 

 

ஸ�வம2கலமா2கPயஃ ஸ�வகாரணகாரண� | 

ஸ�வேதவவரஃ ஶா�2கீ பீஜ�4 கதாதரஃ || 41 || 

 

ஶுபா2ேகா ேலாகஸார2கஃ ஸுத�+	த�+வ�தனஃ | 

கி4M $8டN ஹா4 வனமாN ஶுபா2கதஃ || 42 || 

 

இIுசாபதரஃ ஶூN ச�ரபாணிஃ ஸேராஜ'&� | 

பாஶ ீ�&ேதா�பலஃ ஶாலிமGஜ4'&�	வத�த'&� || 43 || 

 

கPபவPNதேரா வி*வாபயைதககேரா வஶ ீ| 

அIமாலாதேரா =ஞானE�ராவா� E�கராOதஃ || 44 || 

 

��ணபா�4 க��தேரா வி�&தா2$ஶKலகஃ | 

கர	தா�ரபல*Qதகலிகா'&�$டாரவா� || 45 || 

 

��கர	த	வ�ணகM��ணர�னாபிவ�ஷகஃ | 

பாரத-ஸு�த4னாேதா வினாயகரதி')யஃ || 46 || 

 

மஹால�மீ')யதமஃ ஸி�தல�மீமேனாரமஃ | 
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ரமாரேமஶ��வா2ேகா தIிேணாமாமேஹ*வரஃ || 47 || 

 

மஹ-வராஹவாமா2ேகா ரதிக�த�பப*சிமஃ | 

ஆேமாதேமாதஜனனஃ ஸ'ரேமாத'ரேமாதனஃ || 48 || 

 

ஸ�வ�திதமஹா9&�தி�&�திஸி�தி'ரவ�தனஃ | 

த�தெஸௗE�யஸுEகஃ கா�திக�தலிதா*ரயஃ || 49 || 

 

மதனாவ�யா*)தா2�)ஃ �&தைவE�ய+�Eகஃ | 

வி�னஸ�பPலவஃ ப�மஃ ஸ�ேவா�னதமத�ரவஃ || 50 || 

 

வி�ன�&�னி�னசரேணா �ராவிண -ஶ�திஸ��&தஃ | 

த-9ரா'ரஸ�னனயேனா =வாலின -பாலிைதக�&� || 51 || 

 

ேமாஹின -ேமாஹேனா ேபாகதாயின -கா�திம8டனஃ | 

காமின -கா�தவ��ர.ரதி�:தவஸு�தரஃ || 52 || 

 

வஸுதாராமேதா�னாேதா மஹாஶ2கனிதி')யஃ | 

னம�வஸுமத-மாN மஹாப�மனிதிஃ 'ர�ஃ || 53 || 

 

ஸ�வஸ�$6ஸ�ேஸ9யஃ ேஶாசி�ேகஶ7&தா*ரயஃ | 

ஈஶானK�தா ேதேவ��ரஶிகஃ பவனன�தனஃ || 54 || 

 

'ர�O�ரனயேனா தி9ேயா தி9யா	�ரஶதப�வ�&� | 

ஐராவதாதிஸ�வாஶாவாரேணா வாரண')யஃ || 55 || 

 

வ=ரா�ய	�ரப4வாேரா கணச8டஸமா*ரயஃ | 

ஜயாஜயப)கேரா விஜயாவிஜயாவஹஃ || 56 || 

 

அஜயா�சிதபாதா'ேஜா னி�யான�தவன	திதஃ | 

விலாஸின -�&ேதாPலாஸஃ ெஶௗ8M ெஸௗ�த�யம8:தஃ || 57 || 

 

அன�தான�தஸுகதஃ ஸும2கலஸும2கலஃ | 

=ஞானா*ரயஃ �)யாதார இ(சாஶ�தினிேஷவிதஃ || 58 || 

 

ஸுபகாஸ�*)தபேதா லலிதாலலிதா*ரயஃ | 

காமின -பாலனஃ காமகாமின -ேகலிலாலிதஃ || 59 || 
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ஸர	வ�யா*ரேயா ெகௗ4ன�தனஃ .னிேகதனஃ | 

$6$'தபேதா வாசாஸி�ேதா வாகீ*வ4பதிஃ || 60 || 

 

னலின -காEேகா வாமாராேமா =ேய�டாமேனாரமஃ | 

ெரௗ�4E�)தபாதா'ேஜா ஹு�பீஜ	+2கஶ�திகஃ || 61 || 

 

வி*வாதிஜனன�ராணஃ 	வாஹாஶ�திஃ ஸகீலகஃ | 

அ�&தா'தி�&தாவாேஸா மதL�ணிதேலாசனஃ || 62 || 

 

உ(சி�ேடா(சி�டகணேகா கேணேஶா கணனாயகஃ | 

ஸா�வகாலிகஸ�ஸி�தி�னி�யேஸ9ேயா திக�பரஃ || 63 || 

 

அனபாேயா உன�த�&�:ர'ரேமேயா உஜராமரஃ | 

அனாவிேலா உ'ரதிஹதிர(Oேதா உ�&தமIரஃ || 64 || 

 

அ'ரத��ேயா உIேயா உஜTேயா உனாதாேரா உனாமேயாமலஃ | 

அேமயஸி�திர�ைவதமேகாேரா உ�னிஸமானனஃ || 65 || 

 

அனாகாேரா உ'தி��ய�னிபல�ேனா உ9ய�தலIணஃ | 

ஆதாரபீடமாதார ஆதாராேதயவ�ஜிதஃ || 66 || 

 

ஆ$ேகதன ஆஶா�ரக ஆ$மஹாரதஃ | 

இIுஸாகரம�ய	த இIுபIணலாலஸஃ || 67 || 

 

இIுசாபாதிேரக.)Iுசாபனிேஷவிதஃ | 

இ��ரேகாபஸமான.)��ரன -லஸம�Oதிஃ || 68 || 

 

இ�த-வரதல*யாம இ�+ம8டலம8:தஃ | 

இ�ம')ய இடாபாக இடாவானி�திரா')யஃ || 69 || 

 

இ�வா$வி�னவி�வ�U இதிக�த9யேத'ஸிதஃ | 

ஈஶானெமௗலி4ஶான ஈஶான')ய ஈதிஹா || 70 || 

 

ஈஷணா�ரயகPபா�த ஈஹாமா�ரவிவ�ஜிதஃ | 

உேப��ர உV'&�ெமௗலி6Vனாதகர')யஃ || 71 || 

 

உ�னதானன உ�+2க உதார	�)தஶா�ரண -ஃ | 

ஊ�ஜ	வாX�மலமத ஊஹாேபாஹ+ராஸதஃ || 72 || 
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&�யஜுஃஸாமனயன &�திஸி�திஸம�பகஃ | 

&ஜுசி�ைதகஸுலேபா &ண�ரயவிேமாசனஃ || 73 || 

 

;'தவி�னஃ 	வப�தானா� ;'தஶ�திஃ ஸுர�விஷா� | 

;'த.�விEகா�சானா� Yதாவி	ேபாடனாஶனஃ || 74 || 

 

ஏகாரபீடம�ய	த ஏகபாத�&தாஸனஃ | 

ஏஜிதாகிலைத�ய.ேரதிதாகிலஸ�*ரயஃ || 75 || 

 

ஐ*வ�யனிதிைர*வ�யைமஹிகாE�மிக'ரதஃ | 

ஐர�மதஸேமா�ேமஷ ஐராவதஸமானனஃ || 76 || 

 

ஓ�காரவா(ய ஓ�கார ஓஜ	வாேனாஷத-பதிஃ | 

ஔதா�யனிதிெரௗ�த�யைத�ய ஔ�ன�யனிஃஸமஃ || 77 || 

 

அ2$ஶஃ ஸுரனாகானாம2$ஶாகாரஸ�	திதஃ | 

அஃ ஸம	தவிஸ�கா�தபேதஷு ப)கீ�திதஃ || 78 || 

 

கம8ட;தரஃ கPபஃ கப�த- கலபானனஃ | 

க�மஸாI- க�மக�தா க�மாக�மபல'ரதஃ || 79 || 

 

கத�பேகாலகாகாரஃ L�மா8டகணனாயகஃ | 

கா68யேதஹஃ கபிலஃ கதகஃ க:ஸூ�ர'&� || 80 || 

 

க�வஃ க<க')யஃ க<கஃ கா�தா�தஃ	தஃ கனி�மலஃ | 

கPவாட*&2கனிலயஃ க<வா2கீ க+ராஸதஃ || 81 || 

 

$ணா<ேயா கஹேனா க�ேயா க�யப�யஸுதா�ணவஃ | 

க�யகான')ேயா க�ேஜா கீதகீ�வாண��வஜஃ || 82 || 

 

$7யாசாரரேதா $7ேயா $7யாகமனிHபிதஃ | 

$ஹாஶேயா $டா'தி	ேதா $6க�ேயா $6�$6ஃ || 83 || 

 

க8டாக�க)காமாN கட$�ேபா கேடாதரஃ | 

ஙகாரவா(ேயா ஙாகாேரா ஙகாராகாரஶு8ட'&� || 84 || 

 

ச8ட*ச8ேட*வர*ச8M ச8ேடஶ*ச8டவி�ரமஃ | 
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சராசரபிதா சி�தாமணி*ச�வணலாலஸஃ || 85 || 

 

ச�த*ச�ேதா�பவ*ச�ேதா +�ல�ய*ச�தவி�ரஹஃ | 

ஜக�ேயானி�ஜக�ஸாI- ஜகத-ேஶா ஜக�மயஃ || 86 || 

 

ஜ'ேயா ஜபபேரா ஜா'ேயா ஜி7வாஸி�ஹாஸன'ர�ஃ | 

	ரவ�க8ேடாPலஸ�தானஜ2கா)'ரமரா$லஃ || 87 || 

 

ட2கார	பாரஸ�ராவ�ட2காரமணிX�ரஃ | 

ட�வயீபPலவா�த	தஸ�வம��ேரஷு ஸி�திதஃ || 88 || 

 

:8:E8ேடா டாகின -ேஶா டாமேரா :8:ம')யஃ | 

ட�கானினாதEதிேதா ெடௗ2ேகா V8:வினாயகஃ || 89 || 

 

த��வானா� 'ர�&தி	த��வ� த��வ�பதனிHபிதஃ | 

தாரகா�தரஸ�	தான	தாரக	தாரகா�தகஃ || 90 || 

 

	தா\ஃ 	தா\')யஃ 	தாதா 	தாவர� ஜ2கம� ஜக� | 

தIய=ஞ'ரமதேனா தாதா தான� தேமா தயா || 91 || 

 

தயாவா�தி9யவிபேவா த8ட'&�த8டனாயகஃ | 

த�த'ரபி�னா'ரமாேலா ைத�யவாரணதாரணஃ || 92 || 

 

த��<ரால�ன�வ -பகேடா ேதவா�த�&கஜா�&திஃ | 

தன� தனபேத�ப�+�தனேதா தரண-தரஃ || 93 || 

 

�யாைனக'ரகேடா �ேயேயா �யான� �யானபராயணஃ | 

�வனி'ர�&திசீ�காேரா 'ர7மா8டாவலிேமகலஃ || 94 || 

 

ன��ேயா ன�தி')ேயா னாேதா னாதம�ய'ரதி�:தஃ | 

னி�கேலா னி�மேலா னி�ேயா னி�யானி�ேயா னிராமயஃ || 95 || 

 

பர� 9ேயாம பர� தாம பரமா�மா பர� பத� || 96 || 

 

பரா�பரஃ பஶுபதிஃ பஶுபாஶவிேமாசனஃ | 

��ணான�தஃ பரான�தஃ �ராண�6ேஷா�தமஃ || 97 || 

 

ப�ம'ரஸ�னவதனஃ 'ரணதா=ஞானனாஶனஃ | 
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'ரமாண'ர�யயாத-தஃ 'ரணதா�தினிவாரணஃ || 98 || 

 

பணிஹ	தஃ பணிபதிஃ ��காரஃ பணித')யஃ | 

பாணா�சிதா2�)Oகேலா பாலேகலி$DஹN | 

'ர7ம 'ர7மா�சிதபேதா 'ர7மசா4 '&ஹ	பதிஃ || 99 || 

 

'&ஹ�தேமா 'ர7மபேரா 'ர7ம8ேயா 'ர7மவி�')யஃ | 

'&ஹ�னாதா��யசீ�காேரா 'ர7மா8டாவலிேமகலஃ || 100 || 

 

'HேIபத�தல�மீேகா ப�ேகா ப�ேரா பயாபஹஃ | 

பகவா� ப�திஸுலேபா �திேதா �தி�ஷணஃ || 101 || 

 

ப9ேயா �தாலேயா ேபாகதாதா 'Hம�யேகாசரஃ | 

ம��ேரா ம��ரபதி�ம��4 மதம�ேதா மேனா மயஃ || 102 || 

 

ேமகலாஹ-*வேரா ம�தகதி�ம�தனிேபIணஃ | 

மஹாபேலா மஹாவ -�ேயா மஹா'ராேணா மஹாமனாஃ || 103 || 

 

ய=ேஞா ய=ஞபதி�ய=ஞேகா'தா ய=ஞபல'ரதஃ | 

யஶ	கேரா ேயாகக�ேயா யா=ஞ]ேகா யாஜக')யஃ || 104 || 

 

ரேஸா ரஸ')ேயா ர	ேயா ரGஜேகா ராவணா�சிதஃ | 

ரா=யரIாகேரா ர�னக�ேபா ரா=யஸுக'ரதஃ || 105 || 

 

லேIா லIபதி�ல�ேயா லய	ேதா ல<Vக')யஃ | 

லாஸ')ேயா லா	யபேரா லாப�&Pேலாகவி*6தஃ || 106 || 

 

வேர8ேயா வ7னிவதேனா வ��ேயா ேவதா�தேகாசரஃ | 

விக�தா வி*வத*சIு�விதாதா வி*வேதாEகஃ || 107 || 

 

வாமேதேவா வி*வேனதா வ=)வ=ரனிவாரணஃ | 

விவ	வ�ப�தேனா வி*வாதாேரா வி*ேவ*வேரா வி�ஃ || 108 || 

 

ஶ'த'ர7ம ஶம'ரா'யஃ ஶ��ஶ�திகேண*வரஃ | 

ஶா	தா ஶிகா�ரனிலயஃ ஶர8யஃ ஶ�பேர*வரஃ || 109 || 

 

ஷ<&+$ஸும	ர�வ - ஷடாதாரஃ ஷடIரஃ | 

ஸ�ஸாரைவ�யஃ ஸ�வ=ஞஃ ஸ�வேபஷஜேபஷஜ� || 110 || 
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	&�:	திதிலய�4டஃ ஸுர$Gஜரேபதகஃ | 

ஸி�D)தமஹா$�பஃ ஸதஸ�ப�திதாயகஃ || 111 || 

 

ஸாI- ஸE�ரமதனஃ 	வய�ேவ�யஃ 	வதIிணஃ | 

	வத��ரஃ ஸ�யஸ�கPபஃ ஸாமகானரதஃ ஸுகீ || 112 || 

 

ஹ�ேஸா ஹ	திபிஶாசீேஶா ஹவன� ஹ9யக9ய�� | 

ஹ9ய� ஹுத')ேயா 7&�ேடா 7&Pேலகாம��ரம�யகஃ || 113 || 

 

ேI�ராதிபஃ Iமாப�தா IமாIமபராயணஃ | 

Iி'ரேIமகரஃ ேIமான�தஃ ேIாண-ஸுர�6மஃ || 114 || 

 

த�ம'ரேதா உ�ததஃ காமதாதா ெஸௗபா�யவ�தனஃ | 

வி�யா'ரேதா விபவேதா ��திE�திபல'ரதஃ || 115 || 

 

ஆபிH'யகேரா வ -ர.'ரேதா விஜய'ரதஃ | 

ஸ�வவ*யகேரா க�பேதாஷஹா ��ரெபௗ�ரதஃ || 116 || 

 

ேமதாதஃ கீ�திதஃ ேஶாகஹா4 ெதௗ�பா�யனாஶனஃ | 

'ரதிவாதிEக	த�ேபா 6�டசி�த'ரஸாதனஃ || 117 || 

 

பராபிசாரஶமேனா +ஃகஹா ப�தேமாIதஃ | 

லவ	�6:ஃ கலா கா�டா னிேமஷ	த�பரIணஃ || 118 || 

 

கM Eஹூ�தஃ 'ரஹேரா திவா ன�தமஹ�னிஶ� | 

பேIா மாஸ��வயனா'தOக� கPேபா மஹாலயஃ || 119 || 

 

ராஶி	தாரா திதி�ேயாேகா வாரஃ கரணம�ஶக� | 

ல�ன� ேஹாரா காலச�ர� ேம6ஃ ஸ'த�ஷேயா �6வஃ || 120 || 

 

ராஹு�ம�தஃ கவி�ஜ-ேவா �ேதா ெபௗமஃ ஶஶ ீரவிஃ | 

காலஃ 	&�:ஃ 	திதி�வி*வ� 	தாவர� ஜ2கம� ஜக� || 121 || 

 

�ராேபா உ�னி�ம6�9ேயாமாஹ��&திஃ 'ர�&திஃ �மா� | 

'ர7மா வி�\ஃ ஶிேவா 6�ர ஈஶஃ ஶ�திஃ ஸதாஶிவஃ || 122 || 

 

�)தஶாஃ பிதரஃ ஸி�தா யIா ரIா�ஸி கி�னராஃ | 
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ஸி�தவி�யாதரா �தா ம��யாஃ பஶவஃ ககாஃ || 123 || 

 

ஸE�ராஃ ஸ)தஃ ைஶலா �த� ப9ய� பேவா�பவஃ | 

ஸா��ய� பாதGஜல� ேயாக� �ராணானி *6திஃ 	�&திஃ || 124 || 

 

ேவதா2கானி ஸதாசாேரா மீமா�ஸா �யாயவி	தரஃ | 

ஆO�ேவேதா த��ேவேதா கா�த�வ� கா9யனாடக� || 125 || 

 

ைவகானஸ� பாகவத� மா�ஷ� பாGசரா�ரக� | 

ைஶவ� பாஶுபத� காலாEக�ைபரவஶாஸன� || 126 || 

 

ஶா�த� ைவனாயக� ெஸௗர� ைஜனமா�ஹதஸ�ஹிதா | 

ஸதஸ�9ய�தம9ய�த� ஸேசதனமேசதன� || 127 || 

 

ப�ேதா ேமாIஃ ஸுக� ேபாேகா ேயாகஃ ஸ�யம\�மஹா� | 

	வ	தி ஹு�ப< 	வதா 	வாஹா *ெரௗஷ< ெவௗஷ< வஷ8 
னமஃ 128 || 

 

=ஞான� வி=ஞானமான�ேதா ேபாதஃ ஸ�வி�ஸேமா உஸமஃ | 

ஏக ஏகாIராதார ஏகாIரபராயணஃ || 129 || 

 

ஏகா�ரத-ேரகவ -ர ஏேகா உேனக	வHப�&� | 

�விHேபா �வி�ேஜா �9யேIா �விரேதா �வ -பரIகஃ || 130 || 

 

�ைவமா+ேரா �விவதேனா �வ��வஹ-ேனா �வயாதிகஃ | 

�)தாமா �)கர	�ேரதா �)வ�கபலதாயகஃ || 131 || 

 

�)$ணா�மா �)ேலாகாதி	�)ஶ�த-ஶ	�)ேலாசனஃ | 

ச+�விதவேசா9&�திப)9&�தி'ரவ�தகஃ || 132 || 

 

ச+�பாஹு*ச+�த�த*ச+ரா�மா ச+��ஜஃ | 

ச+�விேதாபாயமய*ச+�வ�ணா*ரமா*ரயஃ 133 || 

 

ச+�த-�ஜன'4த*ச+�த-திதிஸ�பவஃ ||  

பGசாIரா�மா பGசா�மா பGசா	யஃ பGச�&�தமஃ || 134 || 

 

பGசாதாரஃ பGசவ�ணஃ பGசாIரபராயணஃ | 

பGசதாலஃ பGசகரஃ பGச'ரணவமா�&கஃ || 135 || 
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பGச'ர7மமய	��திஃ பGசாவரணவா)தஃ | 

பGசபI')யஃ பGசபாணஃ பGசஶிகா�மகஃ || 136 || 

 

ஷ<ேகாணபீடஃ ஷ<ச�ரதாமா ஷ<�ர�திேபதகஃ | 

ஷட2க�வா�தவி�வ�U ஷட2$லமஹா7ரதஃ || 137 || 

 

ஷ8Eகஃ ஷ8Eக'ராதா ஷ<ஶ�திப)வா)தஃ | 

ஷ<ைவ)வ�கவி�வ�U ஷ^�மிபயபGஜனஃ || 138 || 

 

ஷ<த�கDரஃ ஷ<க�மா ஷ<$ணஃ ஷ<ரஸா*ரயஃ | 

ஸ'தபாதாலசரணஃ ஸ'த�வ -ேபா6ம8டலஃ || 139 || 

 

ஸ'த	வ�ேலாகE$டஃ ஸ'தஸ'திவர'ரதஃ | 

ஸ'தா2கரா=யஸுகதஃ ஸ'த�ஷிகணவ�திதஃ || 140 || 

 

ஸ'த(ச�ேதானிதிஃ ஸ'தேஹா�ரஃ ஸ'த	வரா*ரயஃ | 

ஸ'தா'திேகலிகாஸாரஃ ஸ'தமா�&னிேஷவிதஃ || 141 || 

 

ஸ'த(ச�ேதா ேமாதமதஃ ஸ'த(ச�ேதா மக'ர�ஃ | 

அ�டK�தி��ேயயK�திர�ட'ர�&திகாரண� || 142 || 

 

அ�டா2கேயாகபல'&த�டப�ரா��ஜாஸனஃ | 

அ�டஶ�திஸமான.ர�ைட*வ�ய'ரவ�தனஃ || 143 || 

 

அ�டபீேடாபபடீ.ர�டமா�&ஸமா9&தஃ | 

அ�டைபரவேஸ9ேயா உ�டவஸுவ��ேயா உ�டK�தி'&� || 144 || 

 

அ�டச�ர	�ர�K�திர�ட�ர9யஹவிஃ')யஃ | 

அ�ட.ர�டஸாம.ர�ைட*வ�ய'ரதாயகஃ | 

னவனாகாஸனா�யாU னவனி�ய�ஶாஸிதஃ || 145 || 

 

னவ�வார�ரா9&�ேதா னவ�வாரனிேகதனஃ | 

னவனாதமஹானாேதா னவனாகவி�ஷிதஃ || 146 || 

 

னவனாராயண	+Pேயா னவ+�கானிேஷவிதஃ | 

னவர�னவிசி�ரா2ேகா னவஶ�திஶிேரா��&தஃ || 147 || 
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தஶா�மேகா தஶ�ேஜா தஶதி�பதிவ�திதஃ | 

தஶா�யாேயா தஶ'ராேணா தேஶ��)யனியாமகஃ || 148 || 

 

தஶாIரமஹாம��ேரா தஶாஶா9யாபிவி�ரஹஃ | 

ஏகாதஶமஹா6�ைரஃ	+த*ைசகாதஶாIரஃ || 149 || 

 

�வாதஶ�விதஶா�டாதிேதா�த8டா	�ரனிேகதனஃ | 

�ரேயாதஶபிதாபி�ேனா வி*ேவேதவாதிைதவத� || 150 || 

 

ச+�தேஶ��ரவரத*ச+�தஶம�'ர�ஃ | 

ச+�தஶா�யவி�யா<ய*ச+�தஶஜக�பதிஃ || 151 || 

 

ஸாமபGசதஶஃ பGசதஶஶீதீா�ஶுனி�மலஃ | 

திதிபGசதஶாகார	தி�யா பGசதஶா�சிதஃ || 152 || 

 

ேஷாடஶாதாரனிலயஃ ேஷாடஶ	வரமா�&கஃ | 

ேஷாடஶா�தபதாவாஸஃ ேஷாடேஶ�+கலா�மகஃ || 153 || 

 

கலாஸ'ததஶ ீஸ'ததஶஸ'ததஶாIரஃ | 

அ�டாதஶ�வ -பபதிர�டாதஶ�ராண�&� || 154 || 

 

அ�டாதெஶௗஷத-	&�:ர�டாதஶவிதிஃ 	�&தஃ | 

அ�டாதஶலிபி9ய�:ஸம�:=ஞானேகாவிதஃ || 155 || 

 

அ�டாதஶா�னஸ�ப�திர�டாதஶவிஜாதி�&� | 

ஏகவி�ஶஃ �மாேனகவி�ஶ�ய2$லிபPலவஃ || 156 || 

 

ச+�வி�ஶதித��வா�மா பGசவி�ஶா�ய�6ஷஃ | 

ஸ'தவி�ஶதிதாேரஶஃ ஸ'தவி�ஶதிேயாக�&� || 157 || 

 

�வா�)�ஶ�ைபரவாத-ஶ*ச+	�)�ஶ�மஹா7ரதஃ | 

ஷ<�)�ஶ�த��வஸ��திர�ட�)�ஶ�கலா�மகஃ || 158 || 

 

பGசாஶ�வி�\ஶ�த-ஶஃ பGசாஶ�மா�&காலயஃ | 

�விபGசாஶ�வ�ஃ*ேரண-�)ஷ�<யIரஸ�*ரயஃ | 

பGசாஶதIர*ேரண -பGசாஶ�6�ரவி�ரஹஃ || 159 || 

 

ச+ஃஷ�:மஹாஸி�திேயாகின -9&�தவ�திதஃ | 
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னமேதேகானபGசாஶ�ம6�வ�கனிர�கலஃ || 160 || 

 

ச+ஃஷ�<ய�தனி�ேணதா ச+ஃஷ�:கலானிதிஃ | 

அ�டஷ�:மஹாத-�தேI�ரைபரவவ�திதஃ || 161 || 

 

ச+�னவதிம��ரா�மா ஷ8ணவ�யதிக'ர�ஃ | 

ஶதான�தஃ ஶத�&திஃ ஶதப�ராயேதIணஃ || 162 || 

 

ஶதான -கஃ ஶதமகஃ ஶததாராவராOதஃ | 

ஸஹ	ரப�ரனிலயஃ ஸஹ	ரபணி�ஷணஃ || 163 || 

 

ஸஹ	ரஶ�ீஷா �6ஷஃ ஸஹ	ராIஃ ஸஹ	ரபா� | 

ஸஹ	ரனாமஸ�	+�யஃ ஸஹ	ராIபலாபஹஃ || 164 || 

 

தஶஸாஹ	ரபணி'&�பணிராஜ�&தாஸனஃ | 

அ�டாஶதீிஸஹ	ரா�யமஹ�ஷி	ேதா�ரபா:தஃ || 165 || 

 

லIாதாரஃ ')யாதாேரா லIாதாரமேனாமயஃ | 

ச+�லIஜப'4த*ச+�லI'ரகாஶகஃ || 166 || 

 

ச+ரஶதீிலIாணா� ஜ-வானா� ேதஹஸ�	திதஃ | 

ேகா:ஸூ�ய'ரத-காஶஃ ேகா:ச��ரா�ஶுனி�மலஃ || 167 || 

 

ஶிேவா�பவா�ய�டேகா:ைவனாயக+ர�தரஃ | 

ஸ'தேகா:மஹாம��ரம��)தாவயவ�Oதிஃ || 168 || 

 

�ரய	�)�ஶ�ேகா:ஸுர*ேரண -'ரணதபா+கஃ | 

அன�தேதவதாேஸ9ேயா 7யன�தஶுபதாயகஃ || 169 || 

 

அன�தனாமான�த.ரன�ேதா உன�தெஸௗ�யதஃ | 

அன�தஶ�திஸஹிேதா 7யன�தEனிஸ�	+தஃ || 170 || 

 

இதி ைவனாயக� னா�னா� ஸஹ	ரமிதமீ)த� | 

இத� 'ரா7ேம Eஹூ�ேத யஃ படதி 'ர�யஹ� னரஃ || 171 || 

 

கர	த� த	ய ஸகலைமஹிகாE�மிக� ஸுக� | 

ஆOராேரா�யைம*வ�ய� ைத�ய� ெஶௗ�ய� பல� யஶஃ || 172 || 
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ேமதா 'ர=ஞா �&திஃ கா�திஃ ெஸௗபா�யமபிHபதா | 

ஸ�ய� தயா Iமா ஶா�தி�தாIி8ய� த�மஶலீதா || 173 || 

 

ஜக�ஸ�வனன� வி*வஸ�வாேதா ேவதபாடவ� | 

ஸபாபா8:�யெமௗதா�ய� கா�பீ�ய� 'ர7மவ�சஸ� || 174 || 

 

ஓஜ	ேதஜஃ $ல� ஶலீ� 'ரதாேபா வ -�யமா�யதா | 

=ஞான� வி=ஞானமா	தி�ய� 	ைத�ய� வி*வாஸதா ததா || 175 || 

 

தனதா�யாதி9&�தி*ச ஸ�&த	ய ஜபா�பேவ� | 

வ*ய� ச+�வித� வி*வ� ஜபாத	ய 'ரஜாயேத || 176 || 

 

ரா=ேஞா ராஜகல�ர	ய ராஜ��ர	ய ம��)ணஃ | 

ஜ'யேத ய	ய வ*யா�ேத ஸ தாஸ	த	ய ஜாயேத || 177 || 

 

த�மா�தகாமேமாIாணாமனாயாேஸன ஸாதன� | 

ஶாகின -டாகின -ரேIாயI�ரஹபயாபஹ� || 178 || 

 

ஸா�ரா=யஸுகத� ஸ�வஸப�னமதம�தன� | 

ஸம	தகலஹ�வ�ஸி த�தபீஜ'ரேராஹண� || 179 || 

 

+ஃ	வ'னஶமன� �6�த	வாமிசி�த'ரஸாதன� | 

ஷ<வ�கா�டமஹாஸி�தி�)கால=ஞானகாரண� || 180 || 

 

பர�&�ய'ரஶமன� பரச�ர'ரம�தன� | 

ஸ��ராமமா�ேக ஸேவஷாமிதேமக� ஜயாவஹ� || 181 || 

 

ஸ�வவ��ய�வேதாஷ�ன� க�பரைIககாரண� | 

ப<யேத 'ர�யஹ� ய�ர 	ேதா�ர� கணபேத)த� || 182 || 

 

ேதேஶ த�ர ன +�பிIமீதேயா +)தானி ச | 

ன த�ேகஹ� ஜஹாதி .�ய�ராய� ஜ'யேத 	தவஃ || 183 || 

 

Iய$�ட'ரேமஹா�ஶபக�தரவிஷூசிகாஃ | 

$Pம� 'Nஹானமஶமானமதிஸார� மேஹாதர� || 184 || 

 

காஸ� *வாஸEதாவ�த� ஶூல� ேஶாபாமேயாதர� | 

ஶிேராேராக� வமி� ஹி�கா� க8டமாலாமேராசக� || 185 || 
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வாதபி�தகப�வ��வ�)ேதாஷஜனித=வர� | 

ஆக�+விஷம� ஶதீE�ண� ைசகாஹிகாதிக� || 186 || 

 

இ�யா�O�தம��த� வா ேராகேதாஷாதிஸ�பவ� | 

ஸ�வ� 'ரஶமய�யாஶு 	ேதா�ர	யா	ய ஸ�&=ஜபஃ || 187 || 

 

'ரா'யேத உ	ய ஜபா�ஸி�திஃ 	�4ஶூ�ைரஃ பதிைதரபி | 

ஸஹ	ரனாமம��ேரா உய� ஜபித9யஃ ஶுபா'தேய || 188 || 

 

மஹாகணபேதஃ 	ேதா�ர� ஸகாமஃ 'ரஜப�னித� | 

இ(சயா ஸகலா� ேபாகா�ப�=ேயஹ பா�திவா� || 189 || 

 

மேனாரதபைல�தி9ைய�9ேயாமயாைன�மேனாரைமஃ | 

ச��ேர��ரபா	கேராேப��ர'ர7மஶ�வாதிஸ�மஸு || 190 || 

 

காமHபஃ காமகதிஃ காமதஃ காமேத*வரஃ | 

���வா யேத'ஸிதா�ேபாகானபீ�ைடஃ ஸஹ ப�+பிஃ || 191 || 

 

கேணஶா�சேரா ��வா கேணா கணபதி')யஃ | 

ன�த-*வராதிஸான�ைத�ன�திதஃ ஸகைல�கைணஃ || 192 || 

 

ஶிவா'யா� �&பயா ��ரனி�விேஶஷ� ச லாலிதஃ | 

ஶிவப�தஃ ��ணகாேமா கேண*வரவரா��னஃ || 193 || 

 

ஜாதி	மேரா த�மபரஃ ஸா�வெபௗேமா உபிஜாயேத | 

னி�காம	+ ஜப�னி�ய� ப��யா வி�ேனஶத�பரஃ || 194 || 

 

ேயாகஸி�தி� பரா� 'ரா'ய =ஞானைவரா�யஸ�Oதஃ | 

னிர�தேர னிராபாேத பரமான�தஸ�=ஞ]ேத || 195 || 

 

வி*ேவா�த-�ேண பேர ��ேண �னரா9&�திவ�ஜிேத | 

Nேனா ைவனாயேக தா�னி ரமேத னி�யனி�9&ேத || 196 || 

 

ேயா னாமபி�ஹுைத�த�ைதஃ �ஜேயத�சேய ஏ�னரஃ | 

ராஜாேனா வ*யதா� யா�தி )பேவா யா�தி தாஸதா� || 197 || 

 

த	ய ஸி�ய�தி ம��ராணா� +�லபா*ேச�டஸி�தயஃ | 
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Kலம��ராதபி 	ேதா�ரமித� ')யதம� மம || 198 || 

 

னப	ேய மாஸி ஶு�லாயா� ச+��யா� மம ஜ�மனி | 

D�வாபி�னாமபிஃ �ஜா� த�பண� விதிவ(சேர� || 199 || 

 

அ�ட�ர9ைய�விேஶேஷண $�யா�ப�திஸுஸ�Oதஃ | 

த	ேய'ஸித� தன� தா�யைம*வ�ய� விஜேயா யஶஃ || 200 || 

 

பவி�யதி ன ஸ�ேதஹஃ ��ரெபௗ�ராதிக� ஸுக� | 

இத� 'ரஜபித� 	ேதா�ர� ப:த� *ராவித� *6த� || 201 || 

 

9யா�&த� ச�சித� �யாத� வி�&�டமபிவ�தித� | 

இஹாE�ர ச வி*ேவஷா� வி*ைவ*வ�ய'ரதாயக� || 202 || 

 

	வ(ச�தசா)ணா'ேயஷ ேயன ஸ�தா�யேத 	தவஃ | 

ஸ ர�யேத ஶிேவா��ைத�கைணர�ய�டேகா:பிஃ || 203 || 

 

லிகித� �	தக	ேதா�ர� ம��ர�த� 'ர�ஜேய� | 

த�ர ஸ�ேவா�தமா ல�மீஃ ஸ�னித�ேத னிர�தர� || 204 || 

 

தாைனரேஶைஷரகிைல�9ரைத*ச த-�ைதரேஶைஷரகிைல�மைக*ச | 

ன த�பல� வி�ததி ய�கேணஶஸஹ	ரனாம	மரேணன ஸ�யஃ || 205 || 

 

ஏத�னா�னா� ஸஹ	ர� படதி தினமெணௗ 'ர�யஹ�'ேரா=ஜிஹாேன 
 

ஸாய� ம�ய�திேன வா �)ஷவணமதவா ஸ�தத� வா ஜேனா யஃ | 

ஸ 	யாைத*வ�ய+�யஃ 'ரபவதி வசஸா� கீ�திE(ைச	தேனாதி  

தா)��ய� ஹ�தி வி*வ� வஶயதி ஸுசிர� வ�தேத ��ரெபௗ�ைரஃ || 206 

|| 

 

அகிGசேனா'ேயகசி�ேதா னியேதா னியதாஸனஃ | 

'ரஜப�*ச+ேரா மாஸா� கேணஶா�சனத�பரஃ || 207 || 

 

த)�ரதா� ஸE�KPய ஸ'தஜ�மா�காமபி | 

லபேத மஹத-� ல�மீமி�யா=ஞா பாரேம*வ4 || 208 || 

 

ஆO�ய� வ -தேராக� $லமதிவிமல� ஸ�பத*சா�தினாஶஃ  

கீ�தி�னி�யாவதாதா பவதி க; னவா கா�திர9யாஜப9யா | 
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��ராஃ ஸ�தஃ கல�ர� $ணவதபிமத� ய�யத�ய(ச த�த - 

�னி�ய� யஃ 	ேதா�ரேமத� படதி கணபேத	த	ய ஹ	ேத 
ஸம	த� || 209 || 

 

கணGஜேயா கணபதி�ேஹர�ேபா தரண -தரஃ | 

மஹாகணபதி���தி')யஃ Iி'ர'ரஸாதனஃ || 210 || 

 

அேமாகஸி�திர�&தம��ர*சி�தாமணி�னிதிஃ | 

ஸும2கேலா பீஜமாஶா�ரேகா வரதஃ கலஃ || 211 || 

 

கா*யேபா ன�தேனா வாசாஸி�ேதா V8:�வினாயகஃ | 

ேமாதைகேரபிர�ைரகவி�ஶ�யா னாமபிஃ �மா� || 212 || 

 

உபாயன� தேத�ப��யா ம�'ரஸாத� சிகீ�ஷதி | 

வ�ஸர� வி�னராேஜா உ	ய த�யமி�டா�தஸி�தேய || 213 || 

 

யஃ 	ெதௗதி ம�கதமனா மமாராதனத�பரஃ | 

	+ேதா னா�னா ஸஹ	ேரண ேதனாஹ� னா�ர ஸ�ஶயஃ || 214 || 

 

னேமா னமஃ ஸுரவர�ஜிதா2�ரேய  

னேமா னேமா னி6பமம2கலா�மேன | 

னேமா னேமா வி�லதையகஸி�தேய  

னேமா னமஃ க)கலபானனாய ேத || 215 || 

 

கி2கிண -கணரசிதசரணஃ 

'ரக:த$6மிதசா6கரணஃ | 

மதஜலலஹ4கலிதகேபாலஃ 

ஶமய+ +)த� கணபதினா�னா || 216 || 

 

|| இதி .கேணஶ�ராேண உபாஸனாக8ேட ஈ*வரகேணஶஸ�வாேத  

கேணஶஸஹ	ரனாம	ேதா�ர� னாம ஷ<ச�வா)�ேஶா�யாயஃ || 
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