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shrIkRiShNa chAlIsA

kh’Shண சாஸா

ேதா³ஹா
ப³mhஶீ ேஶாபி⁴த கர ம⁴ர, நீல ஜலத³ தந யாம ।
அண அத⁴ர ஜiν பி³mhப³ப²ல, நயந கமல அபி⁴ராம ॥
rhண இnhth³ர,அரவிnhத³iµக², பீதாmhப³ர ஶுப⁴ ஸாஜ ।
ஜய மநேமாஹந மத³ந ச²வி, kh’Shணசnhth³ர மஹாராஜ ॥
ஜய ய³நnhத³ந ஜய ஜக³வnhத³ந ।
ஜய வஸுேத³வ ேத³வகீ நnhத³ந ॥
ஜய யஶுதா³ஸுத நnhத³ ³லாேர ।
ஜய phர⁴ ப⁴kh தந ேக th³’க³ தாேர ॥
ஜய நட-நாக³ர, நாக³ நைத²யா ।
kh’Shண கnhைஹயா ேத⁴iν சைரயா ॥
நி நக² பர phர⁴ கி³வர தா⁴ேரா ।
ஆஓ தீ³நந கShட நிவாேரா ॥
வmhஶீ ம⁴ர அத⁴ர த⁴ ேடெரௗ ।
ேஹாேவ rhண விநய யஹ ேமெரௗ ॥
ஆஓ ஹ நி மாக²ந சாேகா² ।
ஆஜ லாஜ பா⁴ரத கீ ராேகா² ॥
ேகா³ல கேபால, சி³க அேர ।
mh’³iµshகாந ேமாநீ டா³ேர ॥
ராத ராவ நயந விஶாலா ।
ேமார iµட ைவஜnhதீமாலா ॥
Nhட³ல ரவண, பீத பட ஆேச² ।
க கிŋhகிணீ காச²நீ காேச² ॥
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நீல ஜலஜ ஸுnhத³ர தiν ேஸாேஹ ।
ச²பி³லகி²,ஸுர நர iµநிமந ேமாேஹ ॥
மshதக திலக,அலக ⁴ŋhக⁴ராேல ।
ஆஓ kh’Shண பா³mhஸு வாேல ॥
க பய பாந, தந தாrh ேயா ।
அகா ப³கா காகா³ஸுர மாrh ேயா ॥
ம⁴வந ஜலத அகி³ந ஜப³ jhவாலா ।
ைப⁴ ஶீதல லக²தmh நnhத³லாலா ॥
ஸுரபதி ஜப³ ph³ரஜ சட⁴◌़ ◌்ேயா ஸாஈ ।
ஸர தா⁴ர வா வrhஷாஈ ॥
லக³த லக³த vhரஜ சஹந ப³ஹாேயா ।
ேகா³வrhத⁴ந நக² தா⁴ ப³சாேயா ॥
லகி² யஸுதா³ மந ph◌⁴ரம அதி⁴காஈ ।
iµக² மmhஹ ெசௗத³ஹ ⁴வந தி³கா²ஈ ॥
³Shட கmhஸ அதி உத⁴ம மசாேயா ।
ேகா கமல ஜப³ ²ல மŋhகா³ேயா ॥
நாதி² காயmh தப³ ம nhேஹmh ।
சரண சிந ைத³ நிrhப⁴ய கீnhேஹmh ॥
க ேகா³பிந ஸŋhக³ ராஸ விலாஸா ।
ஸப³கீ ரண க அபி⁴லாஷா ॥
ேகதிக மஹா அஸுர ஸmhஹாrh ேயா ।
கmhஸ ேகஸ பகிட³◌़ ைத³ மாrh ேயா ॥
மாத-பிதா கீ ப³nhதி³ ²ட³◌़ ◌ாஈ ।
உkh³ரேஸந கஹ◌ँ ராஜ தி³லாஈ ॥
ம ேஸ mh’தக ச²ேஹாmh ஸுத லாேயா ।
மா ேத³வகீ ேஶாக டாேயா ॥
ெபௗ⁴மாஸுர iµர ைத³thய ஸmhஹா ।
லாேய ஷட த³ஶ ஸஹஸமா ॥
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ைத³ பீ⁴மmh th’ண சீர ஸஹாரா ।
ஜராnh⁴ ராஸ கஹ◌ँ மாரா ॥
அஸுர ப³காஸுர ஆதி³க மாrh ேயா ।
ப⁴kh தந ேக தப³ கShட நிவாrh ேயா ॥
தீ³ந ஸுதா³மா ேக :³க² டாrh ேயா ।
தnh³ல தீந Nhட²iµக² டா³rh ேயா ॥
phேரம ேக ஸாக³ வி³ர க⁴ர மா◌ँேக³ ।
³rhேயாத⁴ந ேக ேமவா thயாேக³ ॥
லகீ² phேரம கீ மமா பா⁴ ।
ஐேஸ யாம தீ³ந தகா ॥
பா⁴ரத ேக பாரத² ரத²ஹா◌ँேக ।
ேய சkhர கர நmh ப³ல தா²ேக ॥
நிஜ கீ³தா ேக jhஞாந ஸுநாஏ ।
ப⁴kh தந ’த³ய ஸுதா⁴ வrhஷாஏ ॥
ரா தீ² ஐ மதவா ।
விஷ பீ க³ஈ ப³ஜாகர தா ॥
ராநா ேப⁴ஜா ஸா◌ँப பிடா ।
ஶாkh³ராம ப³ேந ப³நவா ॥
நிஜ மாயா ம விதி⁴mh தி³கா²ேயா ।
உர ேத ஸmhஶய ஸகல டாேயா ॥
தப³ ஶத நிnhதா³ க தthகாலா ।
வந iµkh த ப⁴ேயா ஶிஶுபாலா ॥
ஜப³mh th³ெரௗபதீ³ ேடர லகா³ஈ ।
தீ³நாநாத²லாஜ அப³ ஜாஈ ॥
ரத வஸந ப³ேந நnhத³லாலா ।
ப³ட⁴◌़ே◌ சீர ைப⁴ அ iµmhஹ காலா ॥
அஸ அநாத² ேக நாத² கnhைஹயா ।
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³ப³த ப⁴mhவர ப³சாைவ ைநயா ॥
‘ஸுnhத³ரதா³ஸ’ஆஸ உர தா⁴ ।
த³யா th³’Sh கீைஜ ப³நவா ॥
நாத²ஸகல மம மதி நிவாேரா ।
மஹு ேப³கி³அபராத⁴ ஹமாேரா ॥
ேகா²ேலா பட அப³ த³rhஶந தீ³ைஜ ।
ேபா³ேலா kh’Shண கnhைஹயா கீ ைஜ ॥
ேதா³ஹா
யஹ சாஸா kh’Shண கா, பாட² கைர உர தா⁴ ।
அShட th³தி⁴ நவநிதி⁴ ப²ல,லைஹ பதா³ரத² சா ॥
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