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பாதா³ரவி த³ ப⁴ தேலாகபால கேலாலுப
ஸதா³ரபா வமா மஜாதி ேமாத³க ஸுராதி⁴ப ।
உதா³ரமாதி³ ⁴த த²ம ³பு⁴தா மைவப⁴வ
ஸதா³ ரவீ து³கு ட³ல நமாமி பா⁴ ³யஸ ப⁴வ ॥ 1
ரு’பாகடா வீ ண வி ⁴தி ேவ ர ⁴ஷண
ஸபாவன ஸ த தி³ஸ யத⁴ ம ேபாஷண
அபாரஶ தியு தமா மல ண ஸுல ண
ரபா⁴மே ஹர ஹரீஶபா⁴ ³யஸ ப⁴வ ப⁴ேஜ ॥ 2
ரு’கா³ஸன வராஸன ஶராஸன மைஹஜஸ
ஜக³தி⁴த ஸம தப⁴ த சி தர க³ஸ தி²த ।
நகா³தி⁴ராஜராஜேயாக³பீட²ம ⁴யவ தின
ரு’கா³ கேஶக²ர ஹரீஶபா⁴ ³யஸ ப⁴வ ப⁴ேஜ ॥
ஸம தேலாக சி தித ரத³ ஸதா³ஸுக² ரத³
ஸமுதி²தாபத³ த⁴கார ரு’ தன ரபா⁴கர ।
அம ய ரு’ தகீ³தவா ³யலாலஸ மதா³லஸ
நம கேராமி ⁴த த²மாதி³த⁴ மபாது³க ॥ 4
சராசரா தர தி²த ரபா⁴மே ஹர ரேபா⁴
ஸுராஸுரா சிதா ⁴ரி ப ³மயு ³ம ⁴த யக ।
விராஜமானவ ர ப⁴ தமி ர ேவ ரேஶாபி⁴த
ஹரீஶபா⁴ ³யஜாதஸாது⁴பாரிஜாத பாஹிமா ॥
இதி ஶா ரு’ ப சக ஸ ண ॥
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