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॥ பு⁴ஜ க³ ரயாதா டக ॥

ஸதா³ேகா³பிகாம ட³ேல ராஜமான லஸ ரு’ யப³ தா⁴தி³லீலானிதா³ன
।
க³ல ³த³ பக த³ பேஶாபா⁴பி⁴தா³ன ப⁴ேஜந த³ஸூனு ஸதா³ன த³ ப

॥ 1॥
ரஜ ரீஜ ன த³ஸ ேதா³ஹஸ த ஸுதா⁴வ ஷி வ னி தா³னுர த

।
ரிப⁴ கா³ ரு’தி வீ ரு’த வீயப⁴ த ப⁴ேஜந த³ஸூனு ஸதா³ऽऽன த³ ப

॥ 2॥
பு²ர ³ராஸலீலாவிலாஸாதிர ய பரி ய தேக³ஹாதி³தா³ைஸகக³ ய ।

விமான தி²தாேஶஷேத³வாதி³ன ய ப⁴ேஜந த³ஸூனு ஸதா³ऽऽன த³ ப

॥ 3॥
வலீலாரஸான த³து³ ³ேதா⁴த³ம ³ன ரிய வாமினீபா³ஹுக ைட²கல ³ன

।
ரஸா ைமக பாऽவேபா³க⁴ ரிப⁴ க³ ப⁴ேஜந த³ஸூனு ஸதா³ऽऽன த³ ப

॥ 4॥
ரஸாேமாத³ஸ பாத³க ம த³ஹாஸ ரு’தாபீ⁴ர ரீவிஹாைரகராஸ ।
ரகா ரு’த வீய விலாஸ ப⁴ேஜந த³ஸூனு ஸதா³ऽऽன த³ ப

॥ 5॥
ஜிதான க³ஸ வா க³ேஶாபா⁴பி⁴ராம பா ரித வாமினீ ரு’ த³காம
।
நிஜாதீ⁴னதாவ திராமாதிவாம ப⁴ேஜ ந த³ஸூனு ஸதா³ऽऽன த³ ப ॥
6॥
வஸ கீ³ ரு’தாऽன தேகா³பாலபா³ல ரு’த வீயேகா³பீமே ரு’ திபால

।
ரு’தான தெசௗ யாதி³லீலாரஸால ப⁴ேஜ ந த³ஸூனு ஸதா³ன த³ ப

॥ 7॥
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⁴ரு’தா ³ரீஶேகா³வ த⁴ தா⁴ரஹ த பரி ராதேகா³ேகா³பேகா³பீஸம த

।
ஸுராதீ⁴ஶஸ வாதி³ேத³வ ரஶ த ப⁴ேஜந த³ஸூனு ஸதா³ऽऽன த³ ப

॥ 8॥
॥இதி ஹரிராயவிரசித பு⁴ஜ க³ ரயாதா டக ஸ ண ।
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