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ஸுதா⁴தா⁴ம ஜாத⁴ராதா⁴ரேவணு கரா ³ைரருத³ ³ைரரதி ய ³ர : ।
ஸதா³ ரய சாரய ேகா³வ தா² புர: ராது³ரா தா மமாபீ⁴ரவீர: ॥
1॥
யேஶாதா³யேஶாதா³னத³ ா பு³ஜா ரதீப ரமாத³ ரஹாண ரவீண ।
நிஜாபா க³ஸ ேகா³ ³ப⁴வான க³ேகா³பா க³ பா க³ ரு’ யா க³ணீ ⁴தேத³ஹ
॥ 2॥
ஸதா³ ராதி⁴காராதி⁴காஸாத⁴கா த² ரதாப ரஸாத³ ரேபா⁴ ரு’ ணேத³வ ।
அன கீ³ ரு’தான க³ேஸ ய தர க³ ரவி ட ரதாபாக⁴ ரு’ ேம
ரஸீத³ ॥ 3॥
ரமாகா த ஶா த ரதீபா த ேமऽத: தி²ரீ ⁴தபாதா³ பு³ஜ வ ப⁴வாஶு
।
ஸதா³ ரு’ ண ரு’ ேணதி நாம வதீ³ய விேபா⁴ ³ரு’ ணேதா ேஹ

யேஶாதா³கிேஶார ॥ 4॥
பு²ர ³ர க³ ⁴மி ட²ம ேசாபவி ேடா ச²ல ச² ரபே ப⁴ய சானினீேஷா

।
அலி ராதஜு ேடா தம ர ³த⁴ர மே ம தி³ர வ ஹேர ேம ரஸீத³
॥ 5॥
வர ேமர க மா வம மா வேதா ந மர ய பு³ஜ ேமரேன ரனுக பி

।
மிேதா ³பா⁴விதான க³ேகா³பா க³ ேகா³ லஸ வா க³ஸ ஸ க³

ல ேப⁴ஶ பாஹி ॥ 6॥
ரமாராம ராமாமே ஹாரிேவேஷா ³த⁴தே ாணிபாலாக⁴பாப ேயஶ ।
த³ேரா பு² லப ேகருஹ மேரஹாஸ ரப திஹ ன த³ஸூே
ரஸீத³ ॥ 7॥
குர கீ³ ³ரு’ஶாம க³ஸ ேக³ன ஶ வ னிஜான த³தா³ன த³க தா³திகால
।
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கலிேதா³ ³ப⁴ேவா ³ ⁴தப ேகருஹா வப⁴ தானுர தா தபாத³
ரஸாத³ ॥ 8॥
பு⁴ஜ க³ ரயாதா டேக னுயாேதா பு⁴ஜ ேக³ ஶயான ஹரி

ஸ தவீதி ।
ரதி த ய ரு’ ேண ப⁴வ யாஶு நி யா கிம ைய: ப² ப² கு³பி:⁴
ேஸவக ய ॥ 9॥
இதி வி ட²ேல வரரசித பு⁴ஜ க³ ரயாதா டக ஸ ண ॥
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