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॥ ைரேலா யவிஜயவி ³யா ॥

॥அத² ைரேலா யவிஜயவி ³யா ॥
ஈ வர உவாச

ைரேலா யவிஜயா வ ேய ஸ வய ரவிம தி³னீ ॥ 1॥
ௐ ஹூ ூ ஹூ ௐ நேமா ப⁴க³வதி த³ ரணி பீ⁴மவ ேர

மேஹா ³ர ேப

ஹிலிஹிலி ர தேன ேர கிலி கிலி மஹானி வேன குலு

ௐ நி மா ேஸ கட கட ேகா³னஸாப⁴ரேண சிலி சிலி ஶவமாலாதா⁴ரிணி
³ராவய,
ௐ மஹாெரௗ ³ரி ஸா ³ரச ம ரு’தா ச²ேத³வி ரு’ ப⁴,
ௐ யாஸிலதாதா⁴ரிணி,
⁴ரு’குடீ ரு’தாபா ேக³ விஷமேன ர ரு’தானேன வஸாேமேதா³
விலி தகா³ ேர கஹ கஹ,
ௐஹஸஹஸ ரு ³த⁴ ரு ³த⁴ௐநீலஜீ தவ ே ऽ ⁴ரமாலா ரு’தாப⁴ரேண
வி பு²ர,
ௐ க⁴ டாரவாவகீ ணதி³ேஹ,ௐஸி ஸி ேத²ऽருணவ ேண,
ஊ◌ँ ரா ரீ ெரௗ ³ர ேப

ர◌ँ ரீ லீ ௐ ரீ ◌ँ ஓமாக ஷய ௐ ⁴ன ⁴ன,
ௐ ேஹஹ: க:²வ ரிணிபி⁴ த³,
ௐமஹாகாேயசி² த³ௐகராலினிகிடிகிடிமஹா ⁴தமாத:ஸ வது³ டனிவாரிணி

ஜேய,ௐவிஜேய ௐ ைரேலா ய விஜேயஹூ ப² வாஹா ॥ 2॥
நீலவ ேரதஸ தா² வி ஶஹ தா யேஜ ஜேய ।
யாஸ ரு’ வா து ப சா க³ ர தபு பாணி ேஹாமேய ।
ஸ ³ராேம ைஸ யப⁴ க:³ யா ைரேலா யவிஜயாபடா² ॥ 3॥
ௐப³ஹு பாய த ப⁴ய த ப⁴ய,ௐேமாஹய,ௐஸ வஶ ³ராவய,
ௐ ³ர மாணமாக ஷய,ௐவி ணுமாக ஷய,ௐ மேஹ வரமாக ஷய,
ஓமி ³ர டாலய,ௐ ப வதா சாலய,ௐஸ தஸாக³ரா ேஶாஷய,
ௐ சி² த³ சி² த³ ப³ஹு பாய நம: ॥ 4॥
பு⁴ஜ க³ நாம ரு’ திஸ த² வி ³யாத³ரி தத: ॥ 5॥
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॥ ைரேலா யவிஜயவி ³யா ॥

இதி ைரேலா யவிஜயவி ³யா ஸ ॥
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