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சதுர சதுர:ஸ ரு’ பும தா²
சதுேராதா³து இேவா ³வஹ பு⁴ஜா ய: ।
கரு வரு லய:ஸமி ேத⁴
ப²ணிைஶேத ஶரண தமா ரயாம: ॥ 1॥
நம க மீகு ேமா நடஜன மே பீ⁴ ட க⁴ட
படியா ஸ ேஶஷ தித⁴ர ேரா ⁴ஷண மணி ।
ரிேலாகீனி மாண தி²திஹரணலீலாஸுரஷிக
ரிய:கா த ேத³வ ஸுகு³ணனிதி⁴ அ ம குலகு³ரு ॥ 2॥
ம ³ ேவ கடைஶலேஶக²ரதேட ஸ சாரமாத வதீ

நி க பா தடித ஸைத³வ த³த⁴தி ⁴ேயா அ ரு’த வ ஷதி ।
ெஸௗஹா த³ ச த⁴ன ஜேய வித⁴த³தீ ⁴யாது தேமாது⁴ வதி

பு யா ³ேவானிதரா ரேமாத³லதிகா யா காபி காத³ பி³னீ ॥ 3॥
ஜய தி கா த ரணயரஸதா⁴ரா மது⁴ரிேபா:
கடா : காரு யா ரு’தஜலதி⁴க ேலாலனிகரா: ।
ரிேலாகீ க யாண ரணயனமஹாக பவிடபா:
ரித வா த ⁴வா த ரஷமகர தி³ யகிரண: ॥ 4॥

அஹீனைஶல த² அஹீனைவப⁴வ மேஹா யதா³ பா⁴தி மேஹா ஸவ:
ஸதா

நிர தர த நிக³மா தேகா³சர சிர தன ேசதஸி சி தயாமஹ ॥ 5॥
॥இதி வ ேடப ேல நரக டீ²ரவ ஶா ரி விரசித

ேவ கேட வர ேதா ர ஸமா த ॥

From the book ‘Tirupati Sri Venkatesvara’ by Sri Sadhu Subrahmanya Sastry
page 371
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