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॥ ேரணுகா ேதா ர வி யகஶா ரி ரு’த ॥
க³ேணஶாய நம: ।
வதீ³யபத³ேரணுேக ரஸிமாமேக ேரணுேக
நிதா⁴யவரத³ கர நனுத³ர மமாऽனீனஶ: ।
வவ ஸலதயாऽனுதோ³ னயனலாலன ச² ³ம
ரேமாத³ப⁴ர- ³ரு’ ³சர- துதமத³ ருபி⁴ தா⁴வேய ॥
ரண யஸுஷமாமிஷ ³ ³ரு’ ³னிேமஷ ேஸா லஸ -
கிரீடகுலஸ குல பரிமலாऽலமங்க்⁴ யு பல ।
மே லிரயமுமத:³ஸபதி³ ேதऽனுஜிக்⁴ர ம
தத³ யஸுமன ஸு கி ரஜதி நாது⁴ த மர ॥
ப⁴ஜ துவிஷயா ஸஜூ விஷயிே விஷாணீவேத
ரஸாரஸிகெமௗலி மம மே ऽலினான்யக்க்ரு’தா: ।
ருத தத³வேலாகித ப⁴வது த ரு’ஶ ஜி ⁴ரதா

ரஸாலபத³ப கஜ ஜனனிேதஸதா³ வா ³யதா ॥
விஜி ய ரு’து³ப தி²ேதாமுஹுருப தி²தான த³க
விஶு ³தி⁴முபஸ ஹர விரமதாப⁴வ ³ப⁴ திஷு ।
கி³ரா ப⁴ஜது நாம ேத கர ⁴ரு’தா சே ப கர
ரயாது தவ ம தி³ர வி ரு’ஜது வத³ யாத³ர ॥
முேமாச கில மா ரஸூ: ரத²வித³ ³ரணீர ³ரஜா
பிதாऽபித³யிேதாऽக்³ரஜ: பர இஹா ரேயா ய ய ேம ।
ரேயऽஹமது⁴ேனஹக ரஜின ( ³ரஜின) பு ஜவா யாஹத:
ரயாமி தி³ஶம பி³ேக நிதி³ஶ கா தி³ ேகாऽத்³யகா ॥
யதா²யத²மனு டி²தா: துதிகதா:² கத² சி னமேத
மராமி ச ரு’த ந ேத ேதऽர்சனமகிஞ்சன: கி சன: ।

தேபாமனுஜேபாऽப்யுபோஷணகாரிந வ ரு’ேத-
ऽபராத்³த⁴மமும பி³ேக !வத³ கிமு ³த⁴ரி ய யத: ॥
விதி⁴ ஹரிஹராத³ேயா யத³வதீ⁴ரிதா நா திேக
புர த³ரபுேராக³மா ந புர ஆஸிது ஶ னுயு: ।
நி ³ரு’ ய ரு’பயாऽமிகே !கு³ணக³ : வகீைய ³ரு’ட⁴
ப³தா⁴ன ந யதா² புன: ரயதி ரு’ பஶு: ேஶா யதா ॥
அகா³த⁴ வத³பார ³ரும-மதா³தி³யேதா³யுதா
விேவகமுக²ம ஸகா²ऽப்யுத³தி⁴வீசிம ³ : பர ।
நிதா⁴ய சரெணௗபுேரா நியமயாऽऽஶு ரு’ நதீ³
வின யதியதா²ऽம்பி³ேக! ந பரமா த²-மா ேகா³ மம ॥
தவீமிஜமத³ ³னிஸ ³ ³ரு’ஹிணிநாம ரு’ ²வீக³தா
³ரு’ண பரஶுராம-ஸ ஜனனி !ஜ பிதா த த²ேய ।
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॥ ேரணுகா ேதா ர வி யகஶா ரி ரு’த ॥

தத³ ப³ ! ’பயாऽऽப்ஸ்யதேऽத்³யவயேஸா ந ப சாஶதா:
மயாப ³த⁴தி ேகாऽபிேச ஸப²லமா னுயா தா ³ரு’ஶ ॥
இதி ம யபாத³வி யகஶா ரிேவதாலவிரசித

ேரணுகா ேதா ர ஸ ண ॥
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