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வீரக உவாச ।
நதஸுராஸுரெமௗலிமில மணி ரசயகா தி கரால நகா² கிேத ।
நக³ஸுேத!ஶர க³தவ ஸேல! தவ நேதாऽ மி நதா திவி னி ॥ 1॥
தபனம ட³லம டி³தக த⁴ேர ! ரு’து²ஸுவ ணஸுவ ணனக³ ³யுேத ।
விஷபு⁴ஜ க³னிஷ க³வி ⁴ஷிேத !கி³ரிஸுேத ! ப⁴வதீமஹமா ரேய॥ 2॥
ஜக³தி க: ரணதாபி⁴மத த³ெதௗ³ சடிதிஸி ³த⁴னுேத ப⁴வதீ யதா² ।
ஜக³தி கா ச ந வா ச²தி ஶ கேரா பு⁴வன ⁴ரு’ தனேய ! ப⁴வதீ யதா² ॥
3॥
விமலேயாக³வினி மித து³ ஜய வதனு து யமேஹ வர ம ட³ேல ।
வித³லிதா த⁴க பா³ த⁴வஸ ஹதி: ஸுரவைர: ரத²ம வமபி⁴ டுதா ॥
4॥
ஸிதஸடாபடேலா ³த⁴த க த⁴ரா ப⁴ரமஹா ரு’க³ராஜ ரத² தி²தா ।
விமலஶ திமுகா²னலபி க³லா யதபு⁴ெஜௗக⁴விபி டமஹாஸுரா ॥ 5॥
நிக³தி³தா பு⁴வ ரிதி ச டி³கா ஜனனி !ஶு ப⁴ நிஶு ப⁴ நிஷூத³னீ ।
ரணத சி தித தா³னவ தா³னவ ரமத² கரதி தரஸா பு⁴வி ॥ 6॥
வியதி வாயுபேத² வலே வேலऽவனிதேல தவ ேத³வி! ச ய ³வபு: ।
தத³ஜிேதऽ ரதிேம ரணமா யஹ பு⁴வன பா⁴வினி! ேத ப⁴வவ லேப⁴ ॥
7॥
ஜலத⁴ேயா லலிேதா ³த⁴த வீசேயா ஹுதவஹ ³யுதய ச சராசர ।
ப²ணஸஹ ர ⁴ரு’த ச பு⁴ஜ க³மா வத³பி⁴தா⁴ யதி ம யப⁴ய கரா:
॥ 8॥
ப⁴க³வதி! தி²ரப⁴ தஜ ரேய! ரதிக³ேதா ப⁴வதீ சர ரய ।
கரணஜாதமிஹா து மமாசல நுதிலவா திப²லாஶயேஹதுத: ॥ 9॥
ரஶமேமஹி மமா மஜ வ ஸேல ! தவ நேமாऽ து ! ஜக³ ரயஸ ரேய

! ।
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வயி மமா து மதி: ஸதத ேவ ஶரணேகா³ऽ மி நேதாऽ மி

நேமாऽ து ேத ॥ 10॥
இதி ம யபுரா த க³தா வீரக ரு’தா பா வதீ துதி:ஸமா தா ।
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