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॥ ேகா³பீஜனவ லபா⁴ய நம:॥
நமாமி யமுநாமஹ ஸகலஸி ³தி⁴ேஹது முதா³
முராரிபத³ப கஜ பு²ரத³ம த³ேர கடா ।
தட த²னவகானன ரகடேமாத³பு பா பு³
ஸுராஸுரஸு ஜித மரபிது: ரிய பி³ ⁴ரதீ ॥ 1॥
கலி த³கி³ரிம தேக பதத³ம த³ ேரா வலா

விலாஸக³மே லஸ ரகடக³ ட³ைஶேலா னதா ।
ஸேகா⁴ஷக³தித³ துரா ஸமதி⁴ ட⁴ேதா³ேலா தமா
முகு த³ரதிவ தி⁴னீ ஜயதி ப ³மப³ ேதா:⁴ஸுதா ॥ 2॥
பு⁴வ பு⁴வனபாவனீமதி⁴க³தாமேனக வ :
ரியாபி⁴ரிவ ேஸவிதா ஶுகம ரஹ ஸாதி³பி:⁴ ।
தர க³பு⁴ஜக கண ரகடமு திகாவாலுகா

நித ப³தடஸு த³ரீ நமத ரு’ ணது ய ரியா ॥ 3॥
அன தகு³ண ⁴ஷிேத வவிர சிேத³வ துேத

க⁴ க⁴னனிேப⁴ஸதா³ ⁴ருவபராஶராபீ⁴ டேத³ ।
விஶு ³த⁴மது²ராதேட ஸகலேகா³பேகா³பீ ரு’ேத
ரு’பாஜலதி⁴ஸ ரிேத மம மன ஸுக² பா⁴வய ॥ 4॥
யயா சரணப ³மஜா முரரிேபா: ரிய பா⁴வுகா
ஸமாக³மனேதாऽப⁴வ ஸகலஸி ³தி⁴தா³ ேஸவதா ।
தயா ஸ ³ரு’ஶதாமியா கமலஜா ஸப னீவ ய-
³த⁴ரி ரியகலி த³யா மனஸி ேம ஸதா³ தீ²யதா ॥ 5॥
நேமாऽ து யமுேன ஸதா³ தவ சரி ரம ய ³பு⁴த
ந ஜாது யமயாத ப⁴வதி ேத பய: பானத: ।
யேமாऽபி ப⁴கி³னீஸுதா கத²முஹ தி து³ டானபி

ரிேயா ப⁴வதி ேஸவ தவஹேர யதா² ேகா³பிகா: ॥ 6॥
மமாऽ து தவ ஸ னிெதௗ⁴ தனுனவ வேமதாவதா

ந து³ லப⁴தமா ரதி முரரிெபௗ முகு த³ ரிேய ।
அேதாऽ து தவ லால ஸுரது⁴னீ பர ஸ க³மா-
தைவவ பு⁴வி கீ திதா ந து கதா³பி பு டி தி²ைத: ॥ 7॥
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துதி தவ கேராதி க: கமலஜாஸப னி ரிேய

ஹேர யத³னுேஸவயா ப⁴வதி ெஸௗ ²யமாேமா த: ।
இய தவ கதா²ऽதி⁴கா ஸகலேகா³பிகாஸ க³ம: ।
மர ரமஜலாணுபி:⁴ஸகலகா³ ரைஜ:ஸ க³ம: ॥ 8॥

தவாऽ டகமித³ முதா³ பட²தி ஸூரஸூேத ஸதா³
ஸம தது³ரித ேயா ப⁴வதி ைவமுகு ேத³ ரதி: ।
தயா ஸகலஸி ³த⁴ேயா முரரிபு ச ஸ து யதி

வபா⁴வவிஜேயா ப⁴ேவ ³வத³தி வ லப:⁴ ஹேர: ॥ 9॥
இதி வ லபா⁴சா யவிரசித யமு டக ஸ ண ।
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