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.. shrI nRisi.nhAShTakam ..

॥ ரு’ஸி ஹா டக ॥
மத³கல க பரி ண!ஶ ேகாடி-
த⁴ர! மே ஹர!ஸடாபடல கா த!।

பாலய ரு’பாலய! ப⁴வா பு³தி⁴-நிம ³ன
ைத³ யவரகால! நரஸி ஹ! நரஸி ஹ! ॥ 1॥

பாத³கமலாவனத பாதகி-ஜ நா
பாதகத³வானல! பத ரிவர-ேகேதா!।

பா⁴வன! பராயண! ப⁴வா திஹரயா மா
பாஹி ரு’பையவ நரஸி ஹ! நரஸி ஹ! ॥ 2॥

து க³னக²-ப தி-த³லிதாஸுர-வரா ரு’
ப க-நவகு கும-விப கில-மேஹார: ।

ப டி³தனிதா⁴ன-கமலாலய நம ேத
ப கஜனிஷ ண! நரஸி ஹ! நரஸி ஹ! ॥ 3॥

ெமௗேலஷுவி ⁴ஷணமிவாமர வரா
ேயாகி³ ரு’த³ேயஷு ச ர ஸு நிக³மாநா ।

ராஜத³ரவி த³-ருசிர பத³யுக³ ேத
ேத³ஹிமம ⁴னிநரஸி ஹ! நரஸி ஹ! ॥ 4॥

வாரிஜவிேலாசன! மத³ திம-த³ஶாயா
ேலஶ-விவ ரு’த-ஸம த-கர யா ।

ஏஹி ரமயாஸஹஶர ய!விஹகா³நா
நாத²மதி⁴ரு ய நரஸி ஹ! நரஸி ஹ! ॥ 5॥

ஹாடக-கிரீட-வரஹார-வனமாலா
தா⁴ரரஶ -மகரகு ட³ல-மணீ ³ைர: ।
⁴ஷிதமேஶஷ-நிலய தவவபு ேம
ேசதஸி சகா து நரஸி ஹ! நரஸி ஹ! ॥ 6॥

இ து³ ரவி பாவகவிேலாசன! ரமாயா:
ம தி³ர! மஹாபு⁴ஜ!-லஸ ³வர-ரதா² க³!।

ஸு த³ர! சிராய ரமதா வயிமே ேம
ந தி³தஸுேரஶ! நரஸி ஹ! நரஸி ஹ! ॥ 7॥

மாத⁴வ!முகு த³! மது⁴ஸூத³ன!முராேர!
வாமன! ரு’ஸி ஹ!ஶரண ப⁴வ நதாநா ।

காமத³ ⁴ரு’ணி நிகி²லகாரண நேயய
காலமமேரஶ நரஸி ஹ! நரஸி ஹ! ॥ 8॥

அ டகமித³ ஸகல-பாதக-ப⁴ய ⁴ன
காமத³ அேஶஷ-து³ரிதாமய-ரிபு ⁴ன ।

ய: பட²திஸ ததமேஶஷ-நிலய ேத
க³ ச²தி பத³ ஸநரஸி ஹ! நரஸி ஹ! ॥ 9॥
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॥ ரு’ஸி ஹா டக ॥

॥இதி ரு’ஸி ஹா டக ॥
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