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॥அ பா³ஆரதீ ॥

ஸுக²ஸத³ேன ஶ வத³ேன அ ேப³ ரு’க³னயேன ।
க³ஜக³மேன ஸுரனமேன ேகா ஹாபுரமத²ேன ।
ஸுரவர வ ஷதி ஸுமேன கருனியா நமேன ।
ப⁴யஹரேணஸுக²கரேணஸு த³ரீ வரமேண ॥ 1॥
ஜய ேத³வீ ஜய ேத³வீ ேவா ஜய அ ேப³ ।
ேகா ஹாபுராதி⁴ வாமிணிதுஜ ேவா ஜக³த³ ேப³ ॥ ⁴ரு’ ॥
ரு’க³மத³மி ரித ேகஶர ேஶாப⁴த ேத பா⁴ளீ ।
கு சித ேகஶ விராஜித முகு³டா ன பா⁴ளீ ।
ர னஜடி³த ஸு த³ர அ கீ³ கா ேசாளீ ।
சி ³க³க³க³ சா கா³பா⁴அ பா³ ேவ ஹாளீ ॥ ஜய ॥ 2॥
க டீ²விலஸத ஸகு³ணமு தா ஸுவிேஶேஷ ।
பீதா ப³ர ஸு த³ர கஸிேயலா கா ேஸ ।
கடிதடி கா சீ கி கிணி ⁴வனி ம ஜுள பா⁴ேஸ ।
பத³கமள லாவ ேய அ பா³ ேஶாப⁴தேஸ ॥ ஜய ॥ 3॥
சளசளசளசள சளகதி தானவேட³ க ணீ ।
ேதஜா ேலாபுனி ேக³ேல ரவிஶ நிஜ கரணீ ।
³ர மஹரிஹர ஸகளிக ேநணதி தவ கரணீ ।
அ ³பு⁴த லீலா லிஹிதா ந புேர ஹீ த⁴ரணீ ॥ ஜய ॥ 4॥
அ டஹி ⁴ஜா ஸு த³ர ேஶாப⁴தேஸ ।
சக³சக³சக³சக³சக³தி லாவ யகா³பா⁴ ।
ஹக³ ஹக³ ஹக³ ஹக³ ஹகீ³த ஸமநா சீ ேஶாபா⁴ ।
ய ப³க மது⁴கர ேஹாஊனிவ ணிதேஸஅ பா³ ॥ 5॥
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