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ச ³ர ⁴யான ।
க ர ப²டிகாவதா³தமனிஶ ேண து³பி³ பா³னன
மு தாதா³மவி ⁴ஷிேதன வபுஷா நி லய த தம: ।
ஹ தா ⁴யா குமுத³ வர ச த³த⁴த நீலாலேகா ³பா⁴ஸித
வ யா க த² ரு’ேகா³தி³தா ரயகு³ண ேஸாம ஸுதா⁴ ³தி⁴

ப⁴ேஜ ॥
குஜ ⁴யான ।
வி ⁴ேயஶ ³ரஹத³ ண ரதிமுக² ர த ரிேகா ரு’தி
ேதா³ பி:⁴ வீ ரு’தஶ திஶூலஸக³த³ சா ட⁴ேமஷாதி⁴ப ।
பா⁴ர ³வாஜமுபா தர தவஸன ச² ர ரியா ேஶாபி⁴த
ேமேரா தி³ யகி³ேர: ரத³ ணகர ேஸவாமேஹ த குஜ ॥
பு³த⁴ ⁴யான ।
ஆ ேரய மஹதா³தி⁴ப ³ரஹக³ண ேயஶானபா⁴க³ தி²த
பா³ காரமுத³ முக² ஶரலஸ ணீரபா³ ஸன ।
பீத ர ³வஸன ³வய ⁴வஜரத² ச² ர ரியா ேஶாபி⁴த
ேமேரா தி³ யகி³ேர: ரத³ ணகர ேஸவாமேஹ த பு³த⁴ ॥
கு³ரு ⁴யான ।
ர டாபத³வ ரரா மமல த³ ா கிர த கரா-
தா³ஸீன விபெணௗ கர நித³த⁴த ர தி³ராெஶௗ பர ।
பீதாேலபனபு பவ ரமகி²லால காரஸ ⁴ஷித
வி ³யாஸாக³ரபாரக³ ஸுரகு³ரு வ ேத³ஸுவ ண ரப⁴ ॥
ஶு ர ⁴யான ।
ேவதா ேபா⁴ஜனிஷ ணமாபணதேட ேவதா ப³ராேலபன

நி ய ப⁴ தஜ யஸ ரத³த³த வாேஸா மணீ ஹாடக ।
வாேம வ கேரண த³ ணகேர யா ²யானமு ³ரா கித
ஶு ர ைத³ யவரா சித மிதமுக² வ ேத³ஸிதா க³ ரப⁴ ॥
ஶனீ வர ⁴யான ।
⁴யாேய னீல ேலா சய ³யுதினிப⁴ நீலாரவி தா³ஸன
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ேத³வ தீ³ தவிஶாலேலாசனயுத நி ய ுதா⁴ேகாபின ।
நி மா ேஸாத³ரஶு கதீ³ க⁴வபுஷ ெரௗ ³ரா ரு’தி பீ⁴ஷண
தீ³ க⁴ ம ருஜடாயுத ³ரஹபதி ெஸௗர ஸதா³ஹ ப⁴ேஜ ॥
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