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॥ த³ஶாவதார ேதா ர 3 ॥
சல ேலாலக ேலாலக ேலாலினீஶ பு²ர ன ரச ராதிவ ரா பு³லின:
।
ஹேதாேயனமீ வதாேரணஶ க:²ஸபாயாத³பாயா ஜக³ ³வாஸுேத³வ:
॥ 1॥
த⁴ரானி ஜராராதிபா⁴ராத³பாராத³ பாரனீராதுராத:⁴ பத தீ ।
⁴ரு’தா ம ேபண ரு’ ேடா²பரி ேட ஸேத³ேவா முேத³ ேவா து
ேஶஷா க³ஶாயீ ॥ 2॥
உ ³ர ³ேரரதா³ ³ேரஸேகா³ ராபிேகா³ ரா தி²தாத து²ஷ:ேகதகா ³ேர
ஷட³ ⁴ேர: ।
தே தி ரிய ஸ ரிய ந தே து ரபு:⁴ வராஹாவதாேராமுராரி:
॥ 3॥
உேராதா³ரஆர ப⁴ஸ ர பி⁴ே ெஸௗரமாஸ ⁴ரமாப⁴ கு³ரா ³ைர னகா² ³ைர:
।
வப⁴ தாதிப⁴ யாபி⁴ ய ேதனதா³ரு யெகௗ⁴க⁴ ஸதா³வ:ஸஹி யா ரு’ஸி ஹ:

॥ 4॥
ச²லாதா³கல ய ரிேலாகீ ப³லீயா ப³லி ஸ ப³வ த⁴ ரிேலாகீப³லீய:
।
தனு வ த³தா⁴நா தனு ஸ த³தா⁴ே விேமாஹ மே வாமே வ:
ஸகு யா ॥ 5॥
ஹத ரியா ரு’ ரபான ர ரு’ தம ரு’ ய பிஶாச ரகீ³த ரதாப: ।
த⁴ராகாரி ேய ³ரஜ மா ³ரஹார விஹார ரியா மானேஸ வ: ஸ
ராம: ॥ 6॥
நத ³ரீவஸு ³ரீவ-ஸா ரா யேஹது த³ஶ ³ரீவ-ஸ தான-ஸ ஹாரேகது:
।
த⁴னு ேயனப⁴ ³ன மஹ காமஹ து:ஸேமஜானகீஜானிேரநா ஸிஹ து
॥ 7॥
க⁴ ³ேகா³த⁴ன ேயனேகா³வ த⁴ேனன யர ரதாேபனேகா³வ த⁴ேனன
।
ஹதாராதிச ரீ ரண ⁴வ தச ரீ பத³ ⁴வ தச ரீஸ ந: பாது ச ரீ ॥ 8॥
த⁴ராப³ ³த⁴ப ³மாஸன தா² ⁴ரிய டி னிய யானில ய த ஸா ³ர ³ரு’ டி:
।
ய ஆ ேத கெலௗ ேயாகி³நா ச ரவ தீ ஸ பு³ ³த:⁴ ரபு³ ³ேதா⁴ऽஸ்து
நி சி தவ தீ ॥ 9॥
து³ராபாரஸ ஸாரஸ ஹாரகாரீ ப⁴வ ய வவார: ரு’பாண ரஹாரீ
முராரி த³ஶாகாரதா⁴ரீஹக கீகேராது ³விஷா ⁴வ ஸன வ:ஸக கீ
॥ 10॥
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॥ த³ஶாவதார ேதா ர 3 ॥

இதி ம ச² கராசா யவிரசித த³ஶாவதார ேதா ர ஸ ண ॥
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