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॥ க கி தவ: அத²வா த³ஶாவதார தவ: ॥

॥ க கி தவ:அத²வா த³ஶாவதார தவ: ॥

க³ேணஶாய நம: ।
ராஜானஊசு: । க³ ³யானி । ஜய ஜய நிஜமாயயா
க பிதாேஶஷவிேஶஷக ப பரி மஜலா லுதேலாக ரேயாபகாரணமாகலயமனுமனிஶ ய

ரிதமவிஜ விஜ வி ⁴தமஹாமீனஶரீர வ

நிஜ ரு’தத⁴ மேஸதுஸ ர ண ரு’தாவதார: ॥ 1॥
புனரிஹ ஜலதி⁴மத² ³ரு’தேத³வதா³னவக³ நா

ம த³ராசலானயன யாகுலிதாநா ஸாஹா ேய ³ரு’தசி த: ।
ப வேதா ³த⁴ர ரு’த ராஶனரச வதார: மாகார: ரஸீத³
பேரஶ வ தீ³ன ரு’பா ॥ 2॥
புனரிஹ தி³திஜப³லபரில கி⁴தவாஸவஸூத³ ³ரு’த
ஜிதபு⁴வனபரா ரமஹிர யா னித⁴ன
ரு’தி² யு ³த⁴ரணஸ க பாபி⁴னிேவேஶன ⁴ரு’தேகாலாவதார பாஹி ந:

॥ 3॥
புனரிஹ ரிபு⁴வனஜயிே மஹாப³லபரா ரம ய

ஹிர யக யேபார தி³தாநா ேத³வவரா ப⁴யபீ⁴தாநா
க யா ய தி³திஸுதவத⁴ ேர ஸு ³ர மே வரதா³ த³வ ⁴ய த ந

ஶ ரா ராரா ரிதி³வா வ க³ம யபாதாலதேல

ேத³வக³ த⁴ வகி னரனர ைக³ரிதி விசி ய நரஹரி ேபண

நகா² ³ரபி⁴ ே ரு த³ டத³ த ச²த³ ய தாஸு ரு’தவானஸி ॥ 4॥
புனரிஹ ரிஜக³ ஜயிே ப³ேல:ஸ ேர ஶ ரானுேஜா ப³டுவாமே
ைத³ யஸ ேமாஹ ய ரிபத³ ⁴மியா சா ச²ேலன
வி வகாய தது³ ரு’ டஜலஸ ப ஶவி ரு’ ³த⁴மே ऽபி⁴லாஷ வ

⁴தேல ப³ேல ெதௗ³வாரிக வம கீ³ ரு’தமுசித தா³னப²ல ॥ 5॥
புனரிஹ ைஹஹயாதி³ ரு’பா மமிதப³லபரா ரமா
நாநாமேதா³ ல கி⁴தம யாதா³வ மநா நித⁴ ய ⁴ரு’கு³வ ஶேஜா

ஜாமத³ ³ ய: பி ரு’ேஹாமேத⁴னுஹரண ர ரு’ ³த⁴ம யுவஶா

ரி:ஸ த ரு’ ேவா நி: ரியா ரு’தி²வீ ரு’தவானஸி
பரஶுராமாவதார: ॥ 6॥
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॥ க கி தவ: அத²வா த³ஶாவதார தவ: ॥

புனரிஹ புல யவ ஶாவத ஸ யவி ரவஸ: பு ர ய

நிஶாசர ய ராவண ய ேலாக ரயதாபன ய நித⁴னமுரரீ ரு’ ய
ரவிகுலஜாதத³ஶரதா² மேஜா வி வாமி ராத³ ரா யுபல ⁴ய வேன
ஸீதாஹரணவஶா ர ரு’ ³த⁴ம யு ऽ பு³தி⁴ வானைர னிப³ ⁴ய
ஸக³ண த³ஶக த⁴ர ஹதவானஸி ராமாவதார: ॥ 7॥
புனரிஹ யது³குலஜலதி⁴கலானிதி:⁴
ஸகலஸுரக³ணேஸவிதபாதா³ரவி த³ ³வ ³ேவா
விவித⁴தா³னவைத³ யத³லனேலாக ரயது³ரிததாபே வஸுேத³வா மேஜா
ரு’ வதாேரா ப³லப⁴ ³ர வமஸி ॥ 8॥
புனரிஹவிதி⁴ ரு’தேவத³த⁴ மானு டா²னவிஹித த³ ஶனஸ ⁴ரு’ண:
ஸ ஸாரக ம யாக³விதி⁴ ³ர மாபா⁴ஸவிலாஸசாதுரீ
ர ரு’திவிமானநாமஸ பாத³ய பு³ ³தா⁴வதார வமஸி ॥ 9॥
அது⁴ கலிகுல ஶாவதாேரா ெபௗ³ ³த⁴பாஷ ட³ ேல சா²தீ³நா ச

ேவத³த⁴ மேஸதுபரிபால ய ரு’தாவதார: க கி ேப மா

ரீ வனிரயாது³ ³ ⁴ரு’தவானஸி தவானுக பா கிமிஹ கத²யா ॥ 10॥
வ ேத ³ர மாதீ³நாமவிஜிதவிலாஸாவதரண வ ந:
காமவாமாகலித ரு’க³ ரு’ தமனஸா ஸுது³ ரா ய

யு ம சரணஜலஜாேலாகனமித³ ரு’பாபாராவார:
ரமுதி³த ³ரு’ஶாऽऽ வாஸய நிஜா ॥ 11॥
இதி க கிபுராேணऽனுபா⁴க³வேத ப⁴வி ேய ³விதீயா ேஶ
ரு’ப ரு’தக கி தவ ஸ ண: ॥
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