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॥ நீலேமக⁴ துதி: ॥

ஸ சிதா³ன த³ பாய ரு’ டி தி² ய தகாரிேண ।
சராசர வ பாய புராணபுருஷாய ச ॥ 1॥
நேமா ேலாகஶர யாய தீ³னஸ ர ய ச ।
ப⁴ தபாலன பாயஆப திஹராய ச ॥ 2॥
வ பாத³த³ ஶ ³து:³க²மேஶஷ ந: ரண யது ।
அேனகஜ மஸாஹ ைர:ஸ ⁴ரு’த பு யம தி ேம ॥ 3॥
நேச கத² வதீ³யா ⁴ரித³ ஶன யாத³ைஹதுக ।
ஆகா³மி ேரயேஸா ேஹது வ தமா க⁴ேஶாத⁴க ।
வபு யா ஜித க ய நாஶா ய தவ த³ ஶன ॥ 4॥

அ ³ய ேம ஸப²ல ஜ ம ப⁴வ பாதா³ ³ஜவ த³ ।
ரு’தா தா:² பிதர ஸ ேவ மம வ ஶஸமு ³ப⁴வா: ॥ 5॥
ப²லிதா: ரதேவா ன வி ரா:ஸ யா ேஷாऽப⁴வ ।
யதா² ேதா² ஜனவாத³ ச சிராய ப⁴விதா மம ॥ 6॥
அபி ஜ து மஹ ³து:³கீ² ஜீவ ப⁴ ³ராணி ப யதி ॥ 7॥
ைமராவே ऽபி து³ டா மா மாதுேலா மம நி த³ய: ।
ஸ ³க³தி ரா னுயா ஸ யமிதி ேம நி சிதா மதி: ॥ 8॥
ஆ லி டஸ வகா³ ேராऽய ஸா ா ரு’தபத³ ³வய: ।
வ பாத³கா⁴தஸ ரு’ ட: ரு’த ராணஸமீரண: ॥ 9॥
ஏவ வித:⁴ கத² வாமி ந மு ேயத ப⁴வா பு³ேத:⁴ ।
அ யதா² கத²ம ேயஷா மு யாஶா ப⁴ஜதாமபி ॥ 10॥
அ ³ய ர ⁴ரு’தி ந: வாமி ⁴யா ³ப⁴ தி: பதா³ ³ஜேயா: ।
த⁴ மா த²காமேமா ா இயேமவ ரஸூ மம ॥ 11॥
இதி நீலேமக⁴ துதி:ஸமா தா ।
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