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ஶர ச ³ரவ ரா லஸ ப ³மஹ தா ஸேராஜாப⁴ேன ரா பு²ர ³ர னெமௗலி
।
க⁴ காரேவணீ நிராகார ரு’ தி ப⁴ேஜ ஶாரதா³ வாஸராபீட²வாஸா
॥ 1॥
த⁴ராபா⁴ரேபாஷா ஸுரானீகவ ³யா ரு’ லீலஸ ³பா³ஹுேக ரயு தா

।
ரிேலாைககஸா முதா³ர த ⁴யா ப⁴ேஜஶாரதா³ வாஸராபீட²வாஸா
॥ 2॥
து³ராஸாரஸ ஸாரதீ தா² ⁴ரிேபாதா வண வ ணமாணி யஹாராபி⁴ராமா
।
ஶர ச ³ரிகாெதௗ⁴தவாேஸாலஸ தீ ப⁴ேஜஶாரதா³ வாஸராபீட²வாஸா
॥ 3॥
விரி சீ ³ரவி வாதி³ேயாகீ³ ³ர யா ரஸ நா விப தி ஶா

ஶர யா ।
ரிேலாகாதி⁴ தா²தி⁴ தா² ரிஶூ யா ப⁴ேஜஶாரதா³ வாஸராபீட²வாஸா
॥ 4॥
அன தாமக³ யாம ³யாமபா⁴ யாமேப⁴ ³யாமதா³ யாமேல யாம பா

।
அேஶா யாமஸ கா³மேத³ஹாமவா யா ப⁴ேஜஶாரதா³ வாஸராபீட²வாஸா
॥ 5॥
மே வாக³தீதாமநா னீமக² டா³மபி⁴ மிகாம ³வயா வ ரகாஶா

।
சிதா³ன த³க தா³ பர ேயாதி பா ப⁴ேஜஶாரதா³ வாஸராபீட²வாஸா
॥ 6॥
ஸதா³ன த³ பா ஶுபா⁴ேயாக³ பாமேஶஷா மிகா நி கு³
நி விகாரா ।
மஹாவா யேவ ³யா விசார ரஸ கா³ ப⁴ேஜஶாரதா³ வாஸராபீட²வாஸா
॥ 7॥
இம தவ பேட² ³ய து ரிகால ப⁴ திஸ யுத: ।
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॥ வாஸரஸர வதீ ேதா ர ॥

ஶாரதா³ஸா யமா ே தி ³ரு’ேஹ தி² வா ஞ ஸ ப⁴வ ॥ 8॥ ??

॥இதி ³ர மா ட³புரா த க³த வா மீகி ரு’த
வாஸரஸர வதீ ேதா ர ஸ ண ॥
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