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॥ ேபா⁴கா³புேரஶஹனும ேதா ர ॥
ரணமது மம தா⁴ பா⁴ரதீ ராணபா⁴ யா-
⁴ரக³பு⁴ஜக³பப⁴ ேக³ ³ராதி³ேத³வ ஷிவ ³ய ।
ஸகலஸுரபேதऽ ⁴ரீ தீ³வர ³வ ³வமு ³ேரா-
³ரதரரிபுகுல ⁴ன நாத² ேபா⁴கா³புேரஶ ॥ 1॥
யத இதர ரு’ேத வா மாமனு ³ராஹக ³ரா ³
ஸுபவனபவிஜாேன ைநவ ஜாேன ந ஜாேன ।
விதி⁴கரனிகேரத சாத⁴ம மா ரப ன

யவ கில ரு’பயா வா ெநௗமி ேபா⁴கா³புேரஶ ॥ 2॥
வரஸத³னுஜி ⁴ரு’ ா ேதன ேதऽன பஶ ேத

கபிவரவபுஷாऽऽவி ⁴ய ேபா⁴கா³புேர ேபா:⁴ ।
விஷயவிஷவி டாேஶஷேதா³ஷா தக வா

நிகி²லனிஜஜ நா ெநௗமி ேபா⁴கா³புேரஶ ॥ 3॥
அஸத³ஸுமத³தி யாேமாஹ த² விஹாதா³-
வனிமிஷமது⁴ேக வீக துமாஸ தக⁴ ர ।
உபயம மஹஸு ரா ³வ சலாேதா³ ³ரஹ வா

நிஜஜன ரு’தேஸவா ெநௗமி ேபா⁴கா³புேரஶ ॥ 4॥
வஜனக³ணக³ேத ெகௗ டி³ யேகா³ ேரऽத² ரு’ ேண

ஸதி தவ வரேஸவா க தரீஹா ⁴யகா ஷீ ।
வஜனவரத³ ப ய தம ேஜா னத வா

ஸத³ய ரு’த³யப⁴ யா ெநௗமி ேபா⁴கா³புேரஶ ॥ 5॥
நிஜஜயவிஜெயௗ ேயா ஜ மா மஜ விஜ-
நிஜயத³ப ஜா யு ஜனி ³வ ³வபா⁴ஜ ।
விவித⁴ ரு’ஜினஸ கா³ மா ஸம ⁴யு ³த⁴ர த
கஜஜனுரனுஜ வா ெநௗமி ேபா⁴கா³புேரஶ ॥ 6॥
க²லகத³ன கதா³சி திேப⁴ேத³ऽபி த ரா-
தி⁴கதரனிஜேதேஜா த³ ஶய ஶ கிதா வ ।
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॥ ேபா⁴கா³புேரஶஹனும ேதா ர ॥

அனுதி³னமனுக பா ம யல நாத² ேதऽ து

வவிதி⁴கரஜேஜ வா ெநௗமி ேபா⁴கா³புேரஶ ॥ 7॥
கபிகுலதிலேகஶாேஶா தம வாஶு ப⁴ ³ன
தவ பத³யுக³ல ேம ேஸவிது ராதி³த வ ।
பத³கமலனிேஷவா நாத² ேத மா ஹி ேந ய-
யுசிதக³திமல வா ெநௗமி ேபா⁴கா³புேரஶ ॥ 8॥
நுதிக³தபத³மு தாமாலேய ய டப ³ய-
ரவரதமகு³ணி யா மாலினீ ரு’ ணஜ யா ।
ஸுப²லமிஹஹ ம திேரஷா யமு ர

துதிமத² பட²ேத தாம ஜஸா ேத ரத³ ³யா ॥ 9॥
வா ³வி வி சஸஹ ரேக ³ரமுனிமு ²யாதி³ ரணீதா ஹண
ராண வ ரு’பயா வத³ ⁴ரினிரத ந: ேபாஷக சா வஹ ।
வ ³ப⁴ த வபி⁴ம ரிதா த க² த காமித ரய

ம ³ேவ கடராஜமா வவ சிர ேபா⁴ேக³ஶ து ⁴ய நம: ॥ 10॥
இதி ேபா⁴கா³புேரஶஹனும ேதா ர ஸ ண ।
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