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நேமா நேமா விவவிபா⁴வநாய
நேமா நேமா ேலாகஸுக²phரதா³ய ।

நேமா நேமா விவsh’ேஜவராய
நேமா நேமா நேமா iµkhதிவரphரதா³ய ॥ 1॥

நேமா நமshேதऽகி²லேலாகபாய
நேமா நமshேதऽகி²லகாமதா³ய ।

நேமா நமshேதऽகி²லகாரய
நேமா நமshேதऽகி²லரகாய ॥ 2॥

நேமா நமshேத ஸகலாrhthஹrhthேர
நேமா நமshேத விஜ: phரகrhthேர ।

நேமா நமshேதऽகி²லவிவத⁴rhthேர
நேமா நமshேதऽகி²லேலாகப⁴rhthேர ॥ 3॥

sh’Shடmh ேத³வ சராசரmh ஜக³தி³த³mh ph³ரமshவேபண ேத
ஸrhவmh தthபபாlhயேத ஜக³தி³த³mh விShiΝshவேபண ேத ।

விவmh ஸmhயேத தேத³வ நிகி²லmh th³ரshவேபண ேத
ஸmhchயாmh’தஶீகைரrhஹர மஹாShடmh சிரmh வய ॥ 4॥

ேயா த⁴nhவnhதஸmhjhஞயா நிக³தி³த:ராph³தி⁴ேதா நி:sh’ேதா
ஹshதாph◌⁴யாmh ஜநவநாய கலஶmh பீஷrhணmh த³த⁴th ।

ஆrhேவத³மரசjhஜநஜாmh நாஶாய ஸ thவmh iµதா³
ஸmhchயாmh’தஶீகைரrhஹர மஹாShடmh சிரmh வய ॥ 5॥

shthபmh வர⁴ஷmhப³ரத⁴ரmh thைரேலாkhயஸmhேமாஹநmh
kh’thவா பாயயதி shம ய:ஸுரக³nhபீஷமththதமmh ।

சkhேர ைத³thயக³nh ஸுதா⁴விரதாnh ஸmhேமாய ஸ thவmh iµதா³
ஸmhchயாmh’தஶீகைரrhஹர மஹாShடmh சிரmh வய ॥ 6॥
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சாுேஷாத³தி⁴ஸmhphலாவ ⁴ேவத³ப ஜ²ஷாkh’ேத ।
ச சாmh’தகண: சிரmh வய வய ॥ 7॥
ph’Shட²மnhத³ரநிrh⁴rhணநிth³ரா கமடா²kh’ேத ।
ச சாmh’தகண: சிரmh வய வய ॥ 8॥
த⁴ேராth³தா⁴ர ரNhயாகா⁴த khேராடா³kh’ேத phரேபா⁴ ।
ச சாmh’தகண: சிரmh வய வய ॥ 9॥
ப⁴khதthராஸவிநாஶாthதசNhட³thவ nh’ஹேர விேபா⁴ ।
ச சாmh’தகண: சிரmh வய வய ॥ 10॥
யாசாchச²லப³thராஸiµkhதநிrhஜர வாமந ।
ச சாmh’தகண: சிரmh வய வய ॥ 11॥
thயாரNhயஸேச²த³டா²ரகரைரiΝக ।
ச சாmh’தகண: சிரmh வய வய ॥ 12॥
ரோராஜphரதாபாph³தி⁴ேஶாஷஶுக³ ராக⁴வ ।
ச சாmh’தகண: சிரmh வய வய ॥ 13॥
⁴ப⁴ராஸுரஸnhேதா³ஹகாலாkh³ேந khணீபேத ।
ச சாmh’தகண: சிரmh வய வய ॥ 14॥
ேவத³மாrhக³ரதாநrhஹவிph◌⁴ராnhthைய ³th³த⁴பth◌⁴’kh ।
ச சாmh’தகண: சிரmh வய வய ॥ 15॥
கவrhரமாshபShடத⁴rhமrhth³th³ைய கlhகிபபா⁴kh ।
ச சாmh’தகண: சிரmh வய வய ॥ 16॥
அஸாth◌⁴யா: கShடஸாth◌⁴யா ேய மஹாேராகா³ ப⁴யŋhகரா: ।
சி²nhதி⁴ தாநாஶு சkhேரண சிரmh வய வய ॥ 17॥
அlhபmh’thmh சாபmh’thmh மேஹாthபாதாiνபth³ரவாnh ।
பி⁴nhதி⁴ பி⁴nhதி⁴ க³தா³கா⁴ைத: சிரmh வய வய ॥ 18॥
அஹmh ந ஜாேந கிமபி thவத³nhயth

ஸமாரேய நாத² பதா³mh³ஜmh ேத ।
Shவ தth³யnhமநphதmh ேத

ஸுகrhம ேகந ஸமயாmh ॥ 19॥
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thவேமவ தாேதா ஜநநீ thவேமவ
thவேமவ நாத²ச thவேமவ ப³nh:◌⁴ ।

விth³யாநாகா³ரலmh thவேமவ
thவேமவ ஸrhவmh மம ேத³வேத³வ ॥ 20॥

ந ேமऽபராத⁴mh phரவிேலாகய phரேபா⁴ऽ-
பராத⁴nhேதா⁴ச த³யாநிதி⁴shthவmh ।

தாேதந ³Shேடாऽபி ஸுத:ஸுரயேத
த³யாதா ேதऽவ ஸrhவதா³ऽshமாnh ॥ 21॥

அஹஹ விshமர நாத² ந மாmh ஸதா³
கணயா நிஜயா பத: ।

⁴வி ப⁴வாnh யதி³ ேம ந  ரக:
கத²மேஹா மம வநமthர ைவ ॥ 22॥

த³ஹ த³ஹ kh’பயா thவmh vhயாதி⁴ஜாலmh விஶாலmh
ஹர ஹர கரவாலmh சாlhபmh’thேயா: கராலmh ।

நிஜஜநபபாலmh thவாmh ப⁴ேஜ பா⁴வயாலmh
  ப³ஹுகாலmh விதmh ேம ஸதா³ऽலmh ॥ 23॥

khmh mh khmh mh நேமா ப⁴க³வேத
ஜநாrhத³நாய ஸகல³தாநி நாஶய நாஶய ।

ெரௗmh ஆேராkh³யmh   ।mh தீ³rhக⁴மாrhேத³ shவாஹா ॥
24॥
॥ ப²லதி:॥
அshய தா⁴ரணேதா ஜாபாத³lhபmh’th: phரஶாmhயதி ।
க³rhப⁴ராகரmh shthmh பா³லாநாmh வநmh பரmh ॥ 25॥
ஸrhேவ ேராகா:³ phரஶாmhயnhதி ஸrhவா பா³தா⁴ phரஶாmhயதி ।
th³’Shஜmh ப⁴யmh நேயth ததா² phேரதாதி³ஜmh ப⁴யmh ॥ 26॥
॥ இதி ஸுத³rhஶநஸmhேதாkhதmh அmh’தஸவந த⁴nhவnhத
shேதாthரmh ॥
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