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.. shrI nRisimhamangalam ..

॥ ரு’ஸி ஹம க³ல ॥
க⁴டிகாசல ரு’ கா³ ³ர விமாே த³ர வாஸிேன ।
நிகி²லாமர ேஸ யாய நரஸி ஹாய ம க³ல ॥ 1॥
உதீ³சீர க³-நிவஸ ஸுமன ேதாமஸூ திபி:⁴ ।
நி யாபி⁴ ரு’ ³த⁴ யஶேஸ நரஸி ஹாய ம க³ல ॥ 2॥
ஸுதா⁴வ லீ-பரி வ க³-ஸுரபீ⁴ ரு’த-வ ேஸ ।
க⁴டிகா ³ரி-நிவாஸாய ரு’ஸி ஹாயம க³ல ॥ 3॥
ஸ வாரி ட-வி ஶாயஸ ேவ ட-ப²லதா³யிேன ।
க⁴டிகா ³ரி-நிவாஸாய ரு’ஸி ஹாயம க³ல ॥ 4॥
மஹாகு³ருமன:ப ³ம ம ⁴யநி யநிவாஸிேன ।
ப⁴ ேதாசிதாய ப⁴வதா ம க³ல ஶா வதீஸமா: ॥ 5॥
ம ையவி ணுசி தா யமே ன த³னேஹதேவ ।

ந த³ன த³ன-ஸு த³ ைய ேகா³தா³ையநி யம க³ல ॥ 6॥
ம மஹா ⁴தபுேர ம ேகஶவ-ய வன: ।

கா திம யா ரஸூதாய யதிராஜாய ம க³ல ॥ 7॥
பாது³ேக யதிராஜ ய கத²ய தியதா³ ²யயா।
த ய தா³ஶரேத:² பாெதௗ³ ரஸா தா⁴ரயா யஹ ॥ 8॥
மேத ர யஜாமா ரு’-முனீ ³ராய மஹா மேன ।
ர க³வாஸிேன ⁴யா நி ய : நி யம க³ல ॥ 9॥

ெஸௗ யஜாமா ரு’-ேயாகீ³ ³ர சர பு³ஜ-ஷ பத³ ।
ேத³வராஜகு³ரு வ ேத³ தி³ ய ஞான ரத³ ஶுப⁴ ॥ 10॥
வா ⁴ல- னிவாஸா ய-தனய வினயாதி⁴க ।
ர ஞானிதி⁴ ரப ³ேயऽஹம் னிவாஸமஹாகு³ரு ॥ 11॥
ச ட³மாருத-ேவதா³ தவிஜயாதி³- வஸூ திபி:⁴ ।
ேவதா³ த-ர காயா து மஹாசா யாய ம க³ல ॥ 12॥
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