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॥ ேபா⁴கா³புேரஶா டக ॥
ம ³ேபா⁴கா³புேரேஶா ப⁴வது ப⁴வகு³ரு ⁴தேய ேம த³யாலு:
ஞான ப⁴ தி விர தி ரதி³த ஶமத³மா ³ய க³ஜாத ஸுகா²ய ।
ேதாது வாऽऽராதி⁴து வா ந ச மம ஸுமதி: க யதீ³ேன ³ரிேயைஶ:

ஸ மா கா³ ³ ⁴ரா திேதாऽய புருகு³ண த³யயா பாஹி ேபா⁴கா³புேரஶ ॥
1॥
ேடா⁴ऽஹ ஞானஹீன தவ பத³யுக³ேல ப⁴ திஹீே து³ரா மா-

தா²பி வாேமவ ஜாேன கு³ருவர வசஸா வாமின நாபர வா ।
த மாத³ ம ரு’தாக:³ மய குரு ரு’பா ஸ வஸி ேதா⁴ஹ ம

தா³ ய ேம ேத³ஹிநி ய த³ஶரத²தனய ரீத ேபா⁴கா³புேரஶ ॥ 2॥
வ ³ ⁴ரு’ ப ³மா தர ேக³ஸகலகு³ணக³ ல ரு’தா ேகா³விேதா³ஷ:
வாமீ ேவதா³ தேவ ³ேயா மம மனஸி ததா²வ ததா மே ஞ: ।
ம ³ேபா⁴கா³புேரஶானிலதனயஹித மாமக ேவ ஸிஸ வ

கி ேம வி ஞாபனீய ஸகலமபி ஸதா³ ஜானத: ணஶ ேத: ॥ 3॥
ர :பு ர ர ேஶா ஜலனிதி⁴தரண ³ேராணகி³ யா ரு’தி ேச-
யா ³ய து:³ஸா ⁴யக ம வயி ரு’தவதி ேம ஸ ஶய யாதி ேசத: ।
ய ³ய ம மானஸ த² ரப³லதரமஹாகாமமு ²யாரி ேஶா

⁴யா சீ² ⁴ர வயாய ஸகலமபி ப³ல ேவ ³மி ேத ஸ யேமவ ॥ 4॥
ஸ வா ம ேரரேகஶா ³பு⁴தப³லனிகி²ல ராணி ரு’ த³ ரவி டா-
ேநைக ைப ரேமஶ பரிசரஸிஹேர ேவ தி க ேத மஹ வ ।
வ ஸானு ேராஶ ³ரு’ டி ப⁴வது மயி சிர ஸ ரு’தி யாதி⁴ரு ³ேண
ம ³ேபா⁴கா³புேரஶாப⁴யத³விரதிவி ஞானப⁴ யாதி³ ண ॥ 5॥

ப⁴ ³ேன பி³ ேப³ கதா³சி புனரபி கு³ருஸ பாணில ³த⁴ ரதி ட:²
ஸா னி ⁴ய ய ஜிது ேயா நிஹித ³யுதிமஹாதீ³பத ேதா யதானீ ।
ஸ வ ரா ³தா⁴ பத கா³ முஹுரத²ஸுஜ : ரா தி²த:ஸ ஜஹார

ம ³ேபா⁴கா³புேரஶ தமகி²லப²லத³ ஸ ப⁴ேஜ வ ேய ட² ॥ 6॥
து³ பு³ ³தி⁴ து³ விகார ஹர ஹர ஹனும பாபஜால மதீ³ய
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வ ேஸைவேகாபயு தா ரியமபி தி³ஶ ேம ேயா ³யதா நாதில ⁴ய ।
⁴ேயா ரு’ ³தி⁴ யதா² யா தவ பத³யுக³ல ³வ ³வப⁴ ேதரஜ ர

ந ேத வா ேம க³தி: யாதி³தி ⁴ரு’தமனஸா பாலய வ ரப ன ॥ 7॥
இ டானி டா தி ஶ ரகடிதனிஜஸ ³ப⁴ திவ கா³ மஶ தி:
வ வா த ⁴யாதஸீதாரமணஸுசரே மு திவி ⁴ேனப⁴ஸி ஹ: ।
ரு’ யாேஶஷாக⁴ஹ தாபி⁴லஷிதப²லத:³ ேஶஷரு ³ராதி³வ ³ய:

பாயா ³ேபா⁴கா³புேரஶ சரணஸுர ேரார னம மா ஸுதீ³ ॥ 8॥
ம ³ேபா⁴கா³புேரஶ துதிமிதி ரு’தவா ப⁴ தி தா தரா மா

ராண ேலாகா டேகன ரித³ஶமுனிஸமாதி³ டம ரா க³ஜ மா ।
ய தா ப⁴ யா ஸேமத:ஶுசிரிஹ பட²ேத நி யம யாகி²ேல ட

த³ வானி ட சஹ தி ரதி²தஸுமஹிமா ராணி ரு’ த³ ரேணதா ॥ 9॥
இதி ேபா⁴கா³புேரஶா டக ।
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