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ராதாேதாரஂ கேணஶகத

{॥ ராதாேதாரஂ கேணஶகத ॥}

கேணஶ உவாச ।

தவ ஜா ஜகமாதேலாகஶிாக ஶுேப।

ரமவபா பவ கணவஃதலதா ॥ ௧॥

யபாதபமமதலஂ யாயேத ேத லப ।

ரா ரேமஶேஶஷாயா ராஃ ஸநகாதயஃ ॥ ௨॥

வதாச பதாச ேதராஃ கலாதயஃ ।

தய ராணாேத வஂ யா ராணாகா பரா ॥ ௩॥

வாமாகதா ராதா தணாகச மாதவஃ ।

மஹாலஜகமாதா தவ வாமாகதா ॥ ௪॥

வேஸாஃ ஸவவாஸய ரவஂ பரேமவ ।

ேவதாநாஂ ஜகதாேமவ லரகவ ॥ ௫॥

ஸவாஃ ராககா மாதஃ ஸயாஂ ச வதயஃ ।

வா காயபா வஂ ச காரண ॥ ௬॥

ரலேய ரமணஃ பாேத தேமேஷா ஹேரர ।

ஆெதௗ ராதாஂ ஸசாய பசா கணஂ பராபர ॥ ௭॥

ஸ ஏவ பேதா ேயா ேகாேலாகஂ யா லயா ।

யரேம மஹா ரமஹயாஂ லேப வ ॥ ௮॥
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ஜகதாஂ பவ மாதா பரமாமா தா ஹஃ ।

ேரவ மாதா யா வயா பரபரா ॥ ௯॥

பஜேத ேதவமயஂ வா கணஂ வா ஸவகாரண ।

யேேர மஹாேடா ய தா ராகா ॥ ௧௦॥

வஂஶஹாபேவதய ஃகேஶாகைஹவ ச ।

பயேத ரேத ேகாேர யாவ ரவாகெரௗ ॥ ௧௧॥

ச ஞாேநாரணாஞாநஂ யாமஂரதஂரேயாஃ ।

ஸ ச மரச ததரஂ பஃ யா வேயாயதஃ ॥ ௧௨॥

ேஶய மரஂ ேதவாநாஂ வா ஜம ஜம ।

பதா பவ காயாஃ பாதபேம லேப ॥ ௧௩॥

ேஷய மரஂ ஶேபாச ஜகதாஂ காரணய ச ।

ததா ராேநா வேயாஃ பாதபமஂ லப ॥ ௧௪॥

வேயாஃ பாதபமஂ ச லபஂ ராய யவா ।

ணாதஂ ேஷாடஶாஂஶஂ ச ந  ச ைதவதஃ ॥ ௧௫॥

பயா ச வேயாமரஂ கவா ைவணவாத ।

தவஂ வா கவசஂ வா கமலகதந ॥ ௧௬॥

ேயா ஜேப பரயா பயா யேேர ச பாரேத ।

ஷாணாஂ ஸஹரஂ ச வாமநா ஸாததேர ॥ ௧௭॥

மயய வ வராலஂகாரசதைநஃ ।
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கவசஂ தாரேய ேயா  ேயா பேவ வ ॥ ௧௮॥

॥ இ  ரமைவவேத கேணஶகதஂ ராதாதவநஂ ஸண ॥
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