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॥ தீ³பல மீ தவ ॥

அ த ³ரு’ேஹ ேஹமஸுேவதி³காயா ஸ மா ஜ ேலபனக ம ரு’ வா
।
விதா⁴ன ⁴பாதுலப சவ ண ண ரயு தா ³பு⁴தர க³வ யா ॥
அகா³த⁴ஸ ணஸர ஸமாேன, ேகா³ஸ பிஷாऽऽ ரிதம ⁴யேத³ேஶ ।
ரு’ லத து ரு’தவ தியு ேத பு பாவத ேஸ திலகாபி⁴ராேம ॥
பரி ரு’த தா²பிதர னதீ³ேப ேயாதி மயீ ர வலயாமி ேத³வீ ।
நமா யஹ ம குல ரு’ ³தி⁴தா³ ரீ ,ெஸௗதா³தி³ஸ வா க³ணேஶாப⁴மாநா
॥
ேபா⁴ தீ³பல மி ரதி²த யேஶா ேம ரேத³ஹி மா க³ யமேமாக⁴ ேல

।
ப⁴ ரு’ ரியா த⁴ மவி ட லா ,குரு வக யா யனுக பயா மா

॥
யா த ப³ஹி சாபி தேமாऽபஹ ரீ,ஸ ⁴யாமுகா²ராதி⁴தபாத³ப ³மா ।
ரயீஸமு ³ேகா⁴ஷிதைவப⁴வா ஸா, யன யகாேம ரு’த³ேய விபா⁴து
॥
ேபா⁴ தீ³ப ³ர ம ப வ ேயாதிஷா ரபு⁴ர யய: ।
ஆேரா ³ய ேத³ஹிபு ரா ச அைவத⁴ ய ரய ச² ேம ॥
ஸ ⁴யாதீ³ப தவமித³ நி ய நாரீ பேட² து யா ।
ஸ வெஸௗபா⁴ ³யயு தா யா ல யனு ³ரஹத ஸதா³ ॥
ஶரீராேரா ³யைம வ யமரிப ய ஸுக² ।
ேத³வி வ ³ ³ரு’ டி ³ரு’ டாநா புருஷா ந து³ லப⁴ ॥
இதி தீ³பல மீ தவ ஸ ண ।
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