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ேவ கேடஶ: னிவாேஸா ல மீபதிரநாமய:
அ ரு’தா ேஶா ஜக³ ³வ ³ேயாேகா³வி த³ ஶா வத: ரபு⁴
ேஶஷா ³ரி நிலேயா ேத³வ: ேகஶேவா மது⁴ஸூத³ன: ।
அ ரு’ேதாமாத⁴வ: ரு’ ண ஹரி ஞானப ஜர ॥ 1॥
வ ஸவ ஸ ேவேஶா ேகா³பால: புருேஷா தம: ।

ேகா³பீ வர: பர ேயாதி ைவகு ட² பதிர யய: ॥ 2॥
ஸுதா⁴தன யாத³ேவ ³ேரா நி யெயௗவன பவா ।
சது ேவதா³ மேகா வி ணு ர யுத: ப ³மினீ ரிய: ॥ 3॥
த⁴ராபதி ஸுரபதி னி மேலா ேத³வ ஜித: ।
சது பு⁴ஜ ச ரத⁴ர ரிதா⁴மா ரிகு³ ரய: ॥ 4॥
நி விக ேபா நி கள ேகா நிரா தேகா நிர ஜன: ।
நிராபா⁴ேஸா நி ய ரு’ ேதா நி கு³ே னிருப ³ரவ: ॥ 5॥
க³தா³த⁴ர ஶா க³பாணி ன த³கீ ஶ க²தா⁴ரக: ।
அேனக திர ய த: கடிஹ ேதா வர ரத:³ ॥ 6॥
அேனகா மா தீ³னப³ து⁴ரா தேலாகாப⁴ய ரத:³ ।
ஆகாஶராஜவரேதா³ ேயாகி³ ரு’ ப ³ம ம தி³ர: ॥ 7॥
தா³ேமாத³ேரா ஜக³ பால: பாப ⁴ே ப⁴ தவ ஸல: ।
ரிவி ரம ஶுமாேரா ஜடாமகுடேஶாபி⁴த: ॥ 8॥
ஶ க²ம ⁴ேயா லஸ ம ஜூகி கி யா ⁴யகர த³க: ।
நீலேமக⁴ யாமதனு பி³ வப ரா சன ரிய: ॥ 9॥
ஜக³ ³ யாபீ ஜக³ க தா ஜக³ ஸா ஜக³ பதி: ।
சி திதா த² ரேதா³ஜி ணு தா³ஶரேத² த³ஶ பவா ॥ 10॥
ேத³வகீன த³ன ெஶௗரிஹய ³ரீேவா ஜ த⁴ன: ।
க யா ரவணதாேர ய பீதா ப³ேரானக:⁴ ॥ 11॥
வனமாலீப ³ம ப⁴ ரு’க³யாஸ த மானஸ: ।
அ வா ட⁴ க² ³க³தா⁴ரீத⁴ ஜன ஸமு ஸுக: ॥ 12॥
க⁴னஸாரஸ ம ⁴யக ரீதிலேகா வல: ।
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॥ ேவ கேட வரா ேடா தர ஶதநாம ேதா ர ॥

ஸ சிதா³ன த³ ப ச ஜக³ ம க³ளதா³யக: ॥ 13॥
ய ஞ ேபா ய ஞேபா⁴ தா சி மய: பரேம வர: ।
பரமா த² ரத³ ஶா த மா ேதா³ த⁴ ட³வி ரம: ॥ 14॥
பரா பர: பர ³ர மா விபு⁴ ஜக³தீ³ வர: ।
ஏவ ேவ கேடஶ யநா நா அ ேடா தர ஶத ॥ 15॥
ப ²யதா ரு’ வதா ப⁴ யா ஸ வாபீ⁴ ட ரத³ ஶுப⁴ ।
॥இதி ³ர மா ட³ புரா த க³த
ேவ கேட வரா ேடா தர ஶதநாம ேதா ர ஸமா த ॥
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