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.. shrI subrahmaNyagadyaM ..

॥ ஸு ³ர ம யக³ ³ய ॥
புரஹரன த³னரிபுகுலப⁴ ஜன, தி³னகரேகாடி ப
பரி ரு’தேலாகதாப, கீ ³ரவாஹனமேஹ ³ரபாலன
வி ⁴ரு’தஸகலபு⁴வன லவிது⁴தனிகி²லத³னுஜ ல
தாபஸஸமாராதி⁴த பாபஜவிகாராஜித,
காரு யஸலில ராதா⁴ர ம ரவரவாஹனமேஹ ³ரகி³ரிேகதன,
ப⁴ திபரக³ ய,ஶ திகரர ய, பரிபாலித க,
புரஶாஸனபாக„ நிகி²லேலாக யக,
கி³ரிவிதா³ரிஸாயக, மஹாேத³வபா⁴க³ேத⁴ய,
வினதேஶாகனிவாரண,விவித⁴ேலாககாரண,ஸுரைவரிகால
புரைவரிபா³ல, ப⁴வப³ த⁴னவிேமாசன,
த³ளத³ பு³ஜவிேலாசன, கரு ரு’தரஸஸாக³ர,
தரு ரு’தகரேஶக²ர,வ லீமானஹாரேவஷ
ம லீமாலபா⁴ரிேகஶ, பரிபாலிதவிபு³த⁴ேலாக,
பரிகாலிதவினதேஶாக,முக²விஜிதச தி³ர,
நிகி²லகு³ணம தி³ர, பா⁴னுேகாடிஸ ³ரு’ஶ ப
வி ரு’மே ஹாரிம த³ஹாஸ, ரிபு ேராதா³ரிச ³ரஹாஸ,
ருதிகலிதமணிகு ட³லருசிவிஜித ரவிம ட³ல,

பு⁴ஜவரவிஜிதஸால ப⁴ஜனபரமனுஜபால, ந
வவீரஸ ேஸவித ரணதீ⁴ர ஸ பா⁴விதமே ஹர ல
மேஹ ³ராரிகீல,குஸுமவிஶத³ஹாஸ கல க²ரனிவாஸ,
விஜிதகரணமுனிேஸவிதவிக³தமரணஜனிபா⁴ஷித,
க த³புரனிவாஸ ந த³ன ரு’தவிலாஸ, கமலாஸனவினத

சதுராக³மவினுத, கலிமலவிஹீன ரு’தேஸவன
ஸரஸிஜனிகாஶஶுப⁴ேலாசன,அஹா யானரதீ⁴ர
அ யானர ³ர,வித³ளித ேராக³ஜால,விரசிதேபா⁴க³ ல
ேபா⁴கீ³ ³ரபா⁴ஸித ேயாகீ³ ³ரபா⁴வித, பாகஶாஸனபரி ஜித
நாகவாஸினிகரேஸவித,வி ³ருதவி ³யாத⁴ர,
வி ³ரும ரு’ ³யாத⁴ர, த³ளிதத³னுஜேவத ட³,
விபு³த⁴வரத³ேகாத³ ட³பரிபாலித ⁴ஸுர,
மணி ⁴ஷணபா⁴ஸுர,அதிர ய வபா⁴வ,
ருதிக³ ய ரபா⁴வ, லீலாவிேஶஷேதாஷிதஶ கர,

ஸுமஸமரத³னஶஶத⁴ரவத³னவிஜயீப⁴வ!விஜயீப⁴வ!
॥இதிஸு ³ர ம யக³ ³ய ஸ ண ॥
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