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க த³ பேகாடிர யாய பு²ரதி³ தீ³வர விேஷ ।
ஜக³ ேமாஹனலீலாய நேமா ேகா³ேப ³ரஸூனேவ॥ 1॥
ரு’ ணலா ரு’தஹாராய ரு’ ணலாவ யஶாலிேன ।
ரு’ லகரீ ³ராய ரு’ ய கரைவ நம: ॥ 2॥
ஸ வான த³கத³ பா³ய கத³ ப³குஸும ரேஜ ।
நம: ேரமாவல பா³ய ரல பா³ரிகனீயேஸ ॥ 3॥
கு ட³ல பு²ரத³ ஸாய வ ஶாய தமுக² ரிேய ।
ராதா⁴மானஸஹ ஸாய ரேஜா த ஸாய ேத நம: ॥ 4॥
நம: க² ட³ டா³ய த³ ட³ம டி³தபாணேய ।
கு ட³லீ ரு’தபு பாய பு ட³ரீேக ய ேத ॥ 5॥
ராதி⁴கா ேரமமா ⁴வீகமாது⁴ரீமுதி³தா தர ।
க த³ ப ரு’ த³ெஸௗ த³ ய ேகா³வி த³மபி⁴வாத³ேய ॥ 6॥
ரு’ கா³ரரஸ ரு’ கா³ர க ணிகாரா தக ணி ।

வ ேத³ ரியா நவா ⁴ரா பி³ ⁴ரா வி ⁴ரம ஹரி ॥ 7॥
ஸா ⁴வீ ரதமணி ராதப யேதாஹரேவணேவ ।
க ஹார ரு’த டா³ய ஶ க² ட³பி⁴ேத³ நம: ॥ 8॥
ராதி⁴காத⁴ரப³ ⁴கமகர த³மது⁴ ரஜ ।
ைத³ யஸி து⁴ரபாரீ ³ர வ ேத³ ேகா³ேப ³ரன த³ன ॥ 9॥
ப³ ேஹ ³ராயுத⁴ர யாய ஜக³ ஜீவனதா³யிேன ।
ராதா⁴வி ³யு ³ ரு’தா கா³ய ரு’ ேபா⁴தா³ய ைத நம: ॥ 10॥
ேரமா த⁴வ லவீ ரு’ த³ேலாசேன தீ³வேர த³ேவ ।
கா மீரதிலகா ⁴யாய நம: பீதா ப³ராய ேத ॥ 11॥
கீ³ வாேணஶமேதா³ ³தா³மதா³வனி வாணனீரத³ ।
கு து³கீ ரு’தைஶேல ³ர வ ேத³ ேகா³குலபா³ த⁴வ ॥ 12॥
ைத³ யா ணேவ நிம ³ே ऽ மி ம து ³ராவமதா³ தி³த: ।
து³ ேட காரு யபாரீண மயி ரு’ ண ரு’பா குரு ॥ 13॥
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ஆதா⁴ேராऽ யபராதா⁴நாமவிேவகஹேதாऽ யஹ ।
வ காரு ய ரதீே ாऽ மி ரஸீத³ மயி மாத⁴வ ॥ 14॥
இதி ரமாண ரணய தவ ஸமா த ॥
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