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.. shrIkRiShNastutiH ..

॥ ரு’ ண துதி: ॥
ேத³வாஊசு: -
ரு’ ய ணபுருஷாயபரா பராயய ேஞ வராயபரகாரணகார ய

।
ராதா⁴வராயபரி ணதமாயஸா ா ³ேகா³ேலாகதா⁴மதி⁴ஷ யநம:பர ைம
॥ 1॥
ேயாேக³ வரா: கிலவத³ தி மஹ: பர வா
த ைரவஸா வதம : ரு’தவி ³ரஹ ச ।

அ மாபி⁴ர ³யவிதி³த யத³ேதா³ऽத்³வய ேத
த ைம நேமாऽஸ்து மஹஸா பதேய பர ைம ॥ 2॥
ய ³ேயனவா ந நஹில ணயா கதா³பி
ேபா²ேடனய ச கவேயா நவிஶ திமு ²யா: ।

நி ேத³ யபா⁴வரஹித: ர ரு’ேத: பர ச
வா ³ர ம நி கு³ணமல ஶரண ரஜாம: ॥ 3॥

வா ³ர ம ேகசித³வய தி பேர ச கால
ேகசி ரஶா தமபேர பு⁴விக ம ப ।
ேவ ச ேயாக³மபேர கில க ரு’பா⁴வ-
ம ேயா திபி⁴ னவிதி³த ஶரண க³தா: ம: ॥ 4॥
ேரய கரீ ப⁴க³வத தவபாத³ேஸவா
ஹி வாத² தீ த²யஜ தி³ தப சர தி ।
ஞாேனன ேய சவிதி³தா ப³ஹுவி ⁴னஸ ைக:⁴
ஸ தாடி³தா கிமு ப⁴வ தி ந ேத ரு’தா தா:² ॥ 5॥

வி ஞா யம ³யகிமுேத³வஅேஶஷஸா
ய:ஸ வ ⁴த ரு’த³ேயஷுவிராஜமான: ।

ேத³ைவ னம ³பி⁴ரமலாஶயமு தேத³ைஹ-
த ைம நேமா ப⁴க³வேத புருேஷா தமாய ॥ 6॥

ேயா ராதி⁴கா ரு’த³யஸு த³ரச ³ரஹார:
ேகா³பிகானயனஜீவன லஹார: ।

ேகா³ேலாகதா⁴மதி⁴ஷண ⁴வஜஆதி³ேத³வ:
ஸ வ விப ஸுவிபு³தா⁴ பரிபாஹிபாஹி ॥ 7॥
ரு’ தா³வேனஶகி³ரிராஜபேத ரேஜஶ
ேகா³பாலேவஷ ரு’த நி யவிஹாரலீல ।

ராதா⁴பேத ருதித⁴ராதி⁴பேத த⁴ரா வ
ேகா³வ ³த⁴ே ³த⁴ரணஉ ³த⁴ர த⁴ மதா⁴ரா ॥ 8॥

இதிக³ க³ஸ ஹிதாயா ேகா³ேலாக ² ேட³ ரு’தீயா ⁴யாயா த க³தா
ேகா³ேலாேக
ேத³வாநா ரு’ ண துதி:ஸமா தா ।
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॥ ரு’ ண துதி: ॥
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