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॥ ராக³க³ நா ரு’ ணச ³ர தவ ॥
ரத³உவாச -

ைப⁴ரவா ³யா ராக³க³ : புர: ரா தாஹேர: ரேபா:⁴ ।
பானு பாவயவா தனு ³ரு’ வாதிஹ ஷிதா: ॥ 1॥
ய ர ய ர ச ேதஷா ைவ ³ரு’ டி: ரா தாஹேர தெனௗ ।
த ர தி²தா ச நி க³ து லாவ யா னஶஶாகஹ ॥ 2॥
அேஹா ரு’ ணச ³ர ய பம ய ³பு⁴த ஹேர: ।
³ரு’ ேவாபவ ணன த ய ச ரு ேதऽபி ரு’த² ரு’த² ॥ 3॥
ைப⁴ரவ உவாச -
ப⁴ஜஹரிஜானு ³வயமிதில மீ: ।
ப⁴ஜதிஸதா³ ேக கமலகரா ⁴யா ॥ 4॥
ேமக⁴ம லார உவாச -
ஊ வி ே ர பா⁴க² ெடௗ³ேஹம த ெபௗ⁴ ⁴யாேயவ ³ெயௗ
।
ஓஜ: ெணௗ ேஶாபா⁴யு ெதௗ வ ராபீெதௗ ரு’ ண ேயாெபௗ⁴
॥ 5॥
தீ³பக உவாச -
ஸகலஸுக²கர கனகருசித⁴ர ।
ரதி²தஹரிபத³ ப⁴ஜத கடிதேல ॥ 6॥
மாலேகாஶஉவாச -
கடீ ேகஶவா ³யாஹேரர தி த ர ரு’ ேந ரேயா ³ரு’ டிமான
ஹர தி ।
பர க பிதாம த³க³ ச² ஸமீைர:ஸுன ேரணஸாஸ வேசேதாஹேர த²
॥ 7॥
ராக³உவாச -

நாேப:⁴ஸர:பு கரகு ட³வ சத லஸ ரிவ மிமே ஹர பத³
।
ேராமாவலி ேரா சிதகாமகானன ப⁴ஜாமிநி ய ரு’தி³ ராதி⁴காபேத:
॥ 8॥
ஹி ேடா³லஉவாச -
அ ரப தி: கி வலிப தி:பி பலப ேர ேமாஹனமாலா ।
கி கமேல ய ²யாமலேரகா² கி யுத³ேர ேராமாவலிேரகா² ॥ 9॥
ைப⁴ரவராகி³ யஊசு:
பீதபட ய ரு’ ணஹேரரி ³ரத⁴னு வ ³தீ³ தியுத ।
கா சன ைப சாருருசி த ³ப⁴ஜ ’ து:³க²ஹர ॥ 10॥
ைப⁴ரவபு ராஊசு:
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॥ ராக³க³ நா ரு’ ணச ³ர தவ ॥

சது:ஸமு ³ரா இவவி வ ரகாஆன த³தா³ ஏவ சது பதா³ த²வ ।
ேதபா³ஹேவாேலாகவிதானத³ ட³வ ஜய தி ⁴தா⁴ரணதி³ ³க³ஜாஇவ
॥ 11॥
ேமக⁴ம லாரராகி³ யஊசு:
அருணபி³ ப³ப²ல ³யுதிம டி³த ப⁴ஜஹேரரத⁴ர மது⁴ர மன: ।
நவஜபாத³லம லஸுவி ³ரஹ ஸகலவ லப⁴ ⁴மிபேத: ரேபா:⁴॥ 12॥
ேமக⁴ம லாரபு ராஊசு:
க ரேகதகஸுெமௗ திகஹீரகா

க² ட³ச ³ரசபலா ரு’தம லிகான ।
ேதஷா ருேச ச பரிபா⁴வமகாரி வ
யா த³ தப திரமலா மரதா பர ய ॥ 13॥

தீ³பகராகி³ யஊசு:
நயனயுக³லஜாத பாது ேநாऽஹர்னிஶம் ேத
மத³னஶரபேரா ஸ வலாவ யதீ³ ।

பரி ரு’தஸுர ரு’ ேகாடிேஶா ல ல
நிஜஜன ரு’தர தா³னத³ கடா ॥ 14॥

தீ³பகபு ராஊசு:
கி வா குலி க³யுக³ல நவப ³மம ⁴ேய
து:³க² ாயாயவஸதா நி தாஸியு ³ம ।

ைஜ ர த⁴னு ஜயதிகி மகர ⁴வஜ ய
⁴ ம ட³ல கிமத² ச ³ரமுேக² பர ய ॥ 15॥

மாலேகாஶராகி³ யஊசு:
பரி ரு’ யதிஇ து³ம ட³ேல ப²ணிப யாவிவ ேலாலகு ட³ேல ।
கமேல மகர த³னி ப⁴ேர ⁴ரமராலீவஸுக³ ட³ம ட³ேல ॥ 16॥
மாலேகாஶபு ராஊசு:
ரவிேரவ க²ம ட³ேல கிமுயது³ப⁴ து வத²வா க⁴ேன தடி³ ।
அதி⁴தி ட²தி க³ ட³ம ட³ல ³யுதிக² ட³ கலெதௗ⁴தகு ட³ல
॥ 17॥
ராகி³ யஊசு:

கலி க³ேயா: க² ஜனேயா: கிலாராதா³ப யதா யு ³த⁴ம ⁴த³லீநா ।
ேதஷா க³த: கீர உஷ: ரபு² ேல சகா தி ப ³ேமऽருணபி³ ப³லி ஸு: ॥
18॥
ராக³பு ராஊசு:

பரிகரீ ரு’தபீதபட ஹரி கி²கிரீடனதீ ரு’தக த⁴ர ।
லகு³ட³ேவணுகர சலகு ட³ல படுதர நதேவஷத⁴ர ப⁴ேஜ ॥ 19॥
ஹி ேடா³லராகி³ யஊசு:
அதஸீகுஸுேமாபேமயகா தி யமு லகத³ ப³ம ⁴யவ தீ ।
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நவேகா³பவ ⁴விஹாரஶாலீவனமாலீவிதே து ம க³லானி ॥ 20॥
ஹி ேடா³லபு ராஊசு: -
ஹேரம ஸம:பாதகீநா தி ⁴ெமௗததா² வ ஸேமாநா திபாபாபஹாரீ
।
இதி வா ச ம வா ஜக³ த²ேத³வ யேத² சா² ப⁴ேவ ேத ததா²மா
குரு வ ॥ 21॥

ரத³உவாச -
இதி ராக³ ரு’த ⁴யான ய: ரு’ே தி பேட² ஸதா³ ।
த ேன ரேகா³சேரா யாதி ப⁴க³வா ப⁴ தவ ஸல: ॥ 22॥
இதிக³ க³ஸ ஹிதாயா வி வஜி க² ேட³ப சச வாரி ஶத³ ⁴யாயா த க³த
ராக³க³ நா தவ ।
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