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॥ க³ கா³ டக வா மிகிவிரசித ॥
மாத:ைஶலஸுதா-ஸப னிவஸுதா⁴- ரு’ கா³ரஹாராவலி
வ கா³ேராஹண-ைவஜய தி ப⁴வதீ பா⁴கீ³ரதீ² ரா த²ேய ।
வ தீேர வஸத: வத³ பு³பிப³த வ ³வீசிஷு ேர க²த:
வ நாம மரத வத³ பித ³ரு’ஶ: யா ேமஶரீர யய: ॥ 1॥
வ தீேர தருேகாடரா தரக³ேதா க³ ேக³விஹ ேகா³ பர
வ னீேர நரகா தகாரிணிவர ம ேயாऽத²வா க ச²ப: ।
ைநவா ய ர மதா³ த⁴ஸி து⁴ரக⁴டாஸ க⁴ டக⁴ டாரண-
கார த ர ஸம தைவரிவனிதா-ல ³த⁴ துதி ⁴பதி: ॥ 2॥
உ ா ப துரக³உரக:³ ேகாऽபிவாவாரே வாऽ-
வாரீண: யா ஜனன-மரண- ேலஶது:³கா²ஸஹி ணு: ।
ந வ ய ர ரவிரல-ரண கி கிணீ- வாணமி ர
வார ரீபி⁴ சமரமருதா வீஜிேதா ⁴மிபால: ॥ 3॥
காைக னி குஷித வபி:⁴ கவலித ேகா³மாயுபி⁴ லு டித
ேராேதாபி⁴ சலித தடா பு³-லுலித வீசீபி⁴ரா ேதா³லித ।

தி³ ய ரீ-கர-சாருசாமர-மரு ஸ வீ யமான: கதா³
³ர ேயऽஹம் பரேம வரி ரிபத²ேக³ பா⁴கீ³ரதீ² வ வபு: ॥ 4॥
அபி⁴னவ-பி³ஸவ லீ-பாத³ப ³ம யவி ே :
மத³ன-மத²ன-ெமௗேல மாலதீ-பு பமாலா ।
ஜயதி ஜயபதாகா கா யெஸௗ ேமா ல யா:
பித-கலிகல கா ஜா னவீ ந: பு து ॥ 5॥

ஏத தால-தமால-ஸால-ஸரல யாேலால-வ லீலதா-
ச² ர ஸூ யகர- ரதாபரஹித ஶ ேக² து³-கு ேதா³ வல ।
க³ த⁴ வாமர-ஸி ³த⁴-கி னரவ ⁴-து க³ த பாலித

ய ரதிவாஸர ப⁴வது ேம கா³ க³ ஜல நி மல ॥ 6॥
கா³ க³ வாரி மே ஹாரிமுராரி-சரண யுத ।
ரிபுராரி- ர சாரி பாபஹாரி பு து மா ॥ 7॥
பாபாபஹாரி து³ரிதாரி தர க³தா⁴ரி
ைஶல ரசாரி கி³ரிராஜ-கு³ஹாவிதா³ரி ।
ச காரகாரிஹரிபாத³-ரேஜாபஹாரி
கா³ க³ பு துஸதத ஶுப⁴காரி வாரி ॥ 8॥
க³ கா³ டக பட²திய: ரயத: ரபா⁴ேத
வா மீகி விரசித ஶுப⁴த³ மனு ய: ।
ர ா ய கா³ ர-கலிக மஷ-ப க-மாஶு
ேமா லேப⁴ பததிைநவ நேரா ப⁴வா ³ெதௗ⁴ ॥ 9॥
॥இதிவா மீகிவிரசித க³ கா³ டக ஸ ண ॥
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