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॥ கமலா கமலா மிகா ⁴யான ॥

கா யா கா சனஸ னிபா⁴ ஹிமகி³ரி ர ²ைய சது பி⁴ க³ைஜ:
ஹ ேதா தஹிர மயா ரு’தக⁴ைடராஸி யமாநா ரிய ।
பி³ ⁴ரா வரம ³ஜயு ³மமப⁴ய ஹ ைத: கிரீேடா வலா

ெ ௗமாப³ ³த⁴ நித ப³பி³ ப³லலிதா வ ேத³ऽரவி த³ தி²தா ॥ 1॥
மாணி ய ரதிம ரபா⁴ ஹிமனிைப⁴ து ைக³ சது பி⁴ க³ைஜ:
ஹ தா ³ராஹிதர னகு ப⁴ஸலி ராஸி யமாநா முதா³ ।
ஹ தா ³ைஜ வரதா³னம பு³ஜயுகா³பீ⁴தீ த³தா⁴நா ஹேர:
கா தா கா தபாரிஜாதலதிகா வ ேத³ஸேராஜாஸநா ॥ 2॥
ஆஸீ ஸரஸீருேஹ மிதமுகீ²ஹ தா பு³ைஜ பி³ ⁴ரதீ
தா³ன ப ³மயுகா³ப⁴ேய ச வபுஷா ெஸௗதா³மினீஸ னிபா⁴ ।
மு தாஹாரவிராஜமான ரு’து²ேலா து க³ தே ³பா⁴ஸினீ
பாயா ³வ: கமலா கடா விப⁴ைவரான த³ய தீ ஹரி ॥ 3॥
ஸி ³ராருணகா திம ³ஜவஸதி ெஸௗ த³ யவாரா னிதி⁴
ேகாடீரா க³த³ஹாரகு ட³லகடீஸூ ராதி³பி⁴ ⁴ஷிதா ।
ஹ தா ³ைஜ வஸுப ரம ³ஜயுக³லாத³ ெஶௗ வஹ தீ பரா

ஆவீதா பரிசாரிகாபி⁴ரனிஶ ேஸேவ ரியா ஶா கி³ண: ॥ 4॥
பா³லா க ³யுதிமி து³க² ட³விலஸ ேகாடீரஹாேரா வலா

ர க பவி ⁴ஷிதா குசனதா ஶாேல: கைர ம ஜரீ ।
ப ³ம ெகௗ துப⁴ர னம யவிரத ஸ பி³ ⁴ரதீ ஸ மிதா

பு² லா ேபா⁴ஜவிேலாசன ரயயுதா வ ேத³ பரா ேத³வதா ॥ 5॥
இதி கமலா கமலா மிகா ⁴யான ॥
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