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ர ேக³ து ேக³ கேவராசலஜகனகன ³ய தர ேக³ பு⁴ஜ ேக³
ேஶேஷ ேஶேஷவிசி வ ஜக³த³வனனய பா⁴ யேஶேஷऽபி ேதா³ேஷ ।
நி ³ராமு ³ரா த³தா⁴ே நிகி²லஜனகு³ண ⁴யானஸா ³ராமத ³ரா
சி தா யா தா ரு’ஷா ³ெரௗ விரசயஸி ரமாகா த கா தா

ஶுபா⁴ தா ॥ 1॥
தா சி தா ர க³ ரு’ தா ரு’ஷகி³ரி க²ேர ஸா த²ய ர க³ த²
வ ஸ வா வி ⁴ஷா ரணகிணமஹிரா ஸூரி ரு’ தாபராத⁴ ।

⁴ரு’ வா வா ஸ யம யு வலயிதுமவேன ஸ ரெதௗ ப³ ³த⁴தீ³ே ா

ப³ ⁴ன வீயா ⁴ரி ேப நிகி²லனரபஶூ ெகௗ³ணர வாऽஸிய வா

॥ 2॥
வாலாராவ ரன டாஸுரனிவஹமஹா ரதா² கா³ ³ஜஹ த

ர ேக³ சி திதா தா² னிஜஜனவிஷேய ேயா துகாம தத³ ஹா ।
³ர டு ³ரு’ யாஸம தா ஜக³தி ரு’ஷகி³ேர து க³ ரு’ கா³தி⁴ ட⁴
து³ டாது³ டானவ த நிருபதி⁴ ரு’பயா னிவாஸ ப⁴ேஜऽ த: ॥ 3॥
அ த: கா த ரிேயா ந ஸகருணவிலஸ ³ ³ரு’ தர ைக³ரபா ைக:³
ஸி ச மு ச ரு’பா ப:⁴கணக³ணப⁴ரிதா ேரம ரானபாரா ।
ப சாபாத³ ட³ விஶத³முபனய ப கஜா ஸம

த⁴ தா ரு’ தாபஶா ைய ர ரு’து³லதானி ஜிதா ³ேஜ பதா³ ³ேஜ
॥ 4॥
அ ³ேஜன ஸ ³ரு’ ஸ ததமி ேத⁴ ரு’ பு ட³ரீககு ேட³ ய: ।
ஜடி³மா த ஆ ரேயऽ ³பு⁴தபாவகேமத நிரி த⁴ன வலித ॥ 5॥
வலித க³ ரு’ க³க³மணிக³ே தி³தஸுபரபா⁴க³க
க⁴னனிபா⁴பா⁴பா⁴ஸுரா க³க ரு’ஷகி³ரீ வர விதர ஶ மம

ஸுஜனதாதாதாயிதாகி²லஹிதஸு தலகு³ணக³ லய

வி ரு’மராராராது³தி³ வரரிபுப⁴ய கரகரஸுத³ ஶன ।
ஸகலபாபாபாரபீ⁴கரக⁴னரவாகரஸுத³ர ஸாத³ர
அவது மாமாமாக⁴ஸ ⁴ரு’தமக³ணே சிதகு³ண ரேம வர

தவ ரு’பா பாபாடவீஹதித³வஹுதாஶனஸமஹிமா ⁴ருவ
இதரதா²தா²தா²ரம யக⁴க³ணவிேமாசனமிஹ ந கி சன ॥ 6॥
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நக³த⁴ராராராத⁴ேன தவ ரு’ஷகி³ரீ வர ய இஹஸாத³ர-
ரசித நாமெகௗஸுமதருலஸ னிஜவனவிபா⁴க³ஜ-
ஸும ரு’தா தா தா ஶுப⁴ ரஜமுபஹர ஸுக²மஹிபதி கு³ரு:
அதிரயாயாயாஸதா³யகப⁴வப⁴யானகஶட²ரிேபா: கில ।
நிக³மகா³ கா³ கா³யதா யதிபரி ³ரு’ேட⁴ன து ரசய ருஷ

ஜிதஸேபா⁴ ேபா⁴ ேபா⁴கி³ரா கி³ரிபதிபதா³ சனமிதி நிேயாஜித:
இஹ பர ர ர யேத ம ச தது³தி³த ரணசுபு³க ⁴ஷேண
இஹ ரேம ேம ேமக⁴ேராசிஷி ப⁴வதிஹாரிணி ரு’த³யர க³க³ ॥ 7॥
க³தப⁴ேய ேய ேய பேத³ தவ ருசியுதா பு⁴வி ரு’ஷகி³ரீ வர

வித³த⁴ேத ேத ேத பதா³ சனமிதரதா² க³திவிரஹிதா இதி

மதிமதா தாதாயிேத வயி ஶரணதா ரு’தி³ கலயதா பரி-
சரணயா யாயாऽऽயதா தவ ப²ணிக³ தி⁴பகு³ருவேரண து ।
விரசிதா தா தா வ வலிமுபக³ேத வயிவிஹரதி ³ரும-
நஹனகா³ கா³ கா³மிவ ரியமரசய தவ ஸ கு³ருர ய ச

தத³னு தா தா தா ரமா பரிஜனகி³ரா ³ருதமவயேதா நிஜ-
ஶுத³ஶாஶாஶாலினீமபிவிதரேதா வர விதர ஶ மம ॥ 8॥

மமதயா யாயாऽऽவிலா மதிருத³யேத மம ஸபதி³ தா ஹர

கருணயா யாயா ஶுபா⁴ மம விதர தாமயி ரு’ஷகி³ரீ வர

ஸது³த³யாயாயாஸ ரு’ ச²ஸி ந த³ரம யரிவித³ல தி³ஷு
மது³த³யாயாயாஸமீ ஸஸி ந து கத² மம ரிபுஜயாய ச ।
மயி த³யாயா யாஸி ேகன து ந பத³தா நனு நிக³த³ த மம

மம விேபா⁴ ேபா⁴ ேபா⁴கி³ யகஶயன ேம மதமரிஜய தி³ஶ
பரம யாயா யா த³யா தவ நிரவதி⁴ மயி சடிதி தாமயி

ஸுமஹிமா மா மாத⁴வ திமுபக³ம தவ மம ரு’ேதऽனக⁴ ॥ 9॥
க⁴டிதபாபாபாரது³ ப⁴டபடலது³ க⁴டனித⁴னகாரண
ரணத⁴ராராரா பலாயனனிஜனித³ தப³ஹுப³லாயன
த³ரவராராராவ ஶன மது⁴வி ஶன மம மே த⁴ன
ரிபுலயாயாயாஹி பாஹி ந இத³மர மம கலய பாவன ।
ஸுதரஸாஸாஸார ³ரு’ ததிரதிஶுபா⁴ தவ நிபததா மயி

ஸஹரேமா ேமாேமா து ஸ ததமயி ப⁴வா மயி ரு’ஷகி³ராவபி
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ரதிதி³ன ந ன யேத மம மன உேப ததத³பர வயி

தத³ரிபாபாபாஸன குரு ரு’ஷகி³ரீ வர ஸததமு வல ॥ 10॥
உ வலேவ கட த² ேதா ர பட²தா ⁴ருவாऽரிவிஜய :
ர ேகா³ த லஸதி யத³ ரு’த ஸார ஞ ரு’த³யஸார ேக³ ॥ 11॥

॥இதி உ வலேவ கட த² ேதா ர ஸ ண ॥
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