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॥ லலிதாபு பா ஜலி ேதா ர ॥

॥ க³ேணஶாய நம: ॥
॥ லலிதா ரிபுரஸு த³ ைய நம: ॥
ௐஸம தமுனிய கி புருஷஸி ³த⁴வி ³யாத⁴ர-
³ரஹாஸுரஸுரா ஸேராக³ணமுைக² க³ : ேஸவிேத! ।
நி ரு’ திதிலகா ப³ரா ர ரு’திஶா திவி ³யாகலா-
கலாபமது⁴ரா ரு’ேத கலித ஏஷ பு பா ஜலி: ॥ 1॥
ரிேவத³ ரு’தவி ³ரேஹ, ரிவித⁴ ரு’ யஸ தா⁴யினி,
ரி பஸமவாயினி ரிபுரமா க³ஸ சாரிணி! ।
ரிேலாசனகுடு பி³னி ரிகு³ணஸ விது³ ³யு பேத³
ரயி, ரிபுரஸு த³ரி, ரிஜக³தீ³ ! பு பா ஜலி: ॥ 2॥
புர த³ரஜலாதி⁴பா தககுேப³ரரே ாஹர-
ரப⁴ ஜனத⁴ன ஜய ர ⁴ரு’திவ த³ ன தி³ேத! ।
ரவாலபத³பீடீ²கானிகடனி யவ தி வ ⁴-
விரி சிவிஹித துேத!விஹித ஏஷ பு பா ஜலி: ॥ 3॥
யதா³னதிப³லாத³ஹ ரு’திருேத³தி வி ³யாவய-
தேபா ³ரவிண பெஸௗரப⁴கவி வஸ வி மயி! ।

ஜராமரணஜ மஜ ப⁴யமுைபதி த ைய ஸமா-
கி²லஸமீஹித ரஸவ ⁴மி! து ⁴ய நம: ॥ 4॥
நிராவரணஸ விது³ ³ ⁴ரமபரா தேப⁴ேதா³ லஸ -
பரா பரசிேத³கதாவரஶரீரிணி, ைவரிணி! ।
ரஸாயனதர கி³ணீருசிதர க³ஸ சாரிணி!,
ரகாமபரி ரிணி! ர ரு’த ஏஷ பு பா ஜலி: ॥ 5॥
தர க³யதி ஸ பத³ தத³னுஸ ஹர யாபத³
ஸுக² விதரதி ரிய பரிசிே திஹ தி ³விஷ: ।
ே தி து³ரிதானி ய ரணதிர ப³! த ைய ஸதா³
வ கரி! ேவ பேத³, வபுர ⁴ரி து ⁴ய நம: ॥ 6॥
ேவ, வஸு தலா ரு’ததர க³க³ ேதா⁴ லஸ-
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னவாவரணேத³வேத!, நவனவா ரு’த ப தி³னீ! ।
கு³ரு ரமபுர ரு’ேத! கு³ணஶரீரனி ேயா வேல!
ஷட³ க³பரிவாரிேத! கலித ஏஷ பு பா ஜலி: ॥ 7॥
வேமவ ஜனனீ பிதா வமத² ப³ த⁴வ வ ஸகா²
வமாயுரபரா வமாப⁴ரணமா மன வ கலா: ।
வேமவ வபுஷ: தி²தி வமகி²லா யதி வ கு³ரு:
ரஸீத³ பரேம வரி! ரணதபா ரி, து ⁴ய நம: ॥ 8॥
க ஜாஸ தி³ஸுர ரு’ த³லஸ கிரீடேகாடி ரக⁴ ஷணஸமு வலத³ ⁴ரிபீேட²
।
வாேமவ யாமி ஶரண விக³தா யபா⁴வ தீ³ன விேலாகய

யதா³ ³ரவிேலாகேனன ॥ 9॥
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