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காரணபரசி ³ பா கா சீபுரஸீ னி காமபீட²க³தா ।
காசன விஹரதி கரு கா மீர தப³கேகாமலா க³லதா ॥ 1॥ .ப.ஆ. 1

க சன கா சீனிலய கர ⁴ரு’தேகாத³ ட³பா³ண ரு’ணிபாஶ ।
கடி²ன தனப⁴ரன ர ைகவ யான த³க த³மவல ேப³ ॥ 2॥ .ப.ஆ. 2

ஐ வ யமி து³ெமௗேலைரகா ய ர ரு’தி கா சிம ⁴யக³த ।
ஐ த³வகிேஶாரேஶக²ரைமத³ ப ய சகா தி நிக³மாநா ॥ 3॥ .ப. ஆ.
7

லீேய புரஹரஜாேய மாேய தவ தருணப லவ சா²ேய ।
சரேண ச ³ராப⁴ரேண கா சீஶரேண நதா திஸ ஹரேண ॥ 4॥ .ப. ஆ.
72

காமபரிப தி²காமினி காேம வரி காமபீட²ம ⁴யக³ேத ।
காமது³கா⁴ ப⁴வ கமேல காமகேல காமேகாடி காமா ॥ 5॥ .ப.ஆ. 49

ஸமரவிஜயேகாடீ ஸாத⁴கான த³தா⁴டீ
ரு’து³கு³ணபரிேபடீமு ²யகாத³ ப³வாடீ । var ரு’து³கு³ணக³ணேபடீ

முனினுதபரிபாடீ ேமாஹிதாஜா ட³ேகாடீ
பரம வவ ⁴டீ பாது மா காமேகாடீ ॥ 6॥ .ப. து. 100

ஜய ஜய ஜக³த³ ப³ ேவ ஜய ஜய காமா ஜய ஜயா ³ரிஸுேத ।
ஜய ஜய மேஹஶத³யிேத ஜய ஜய சி ³க³க³னெகௗமுதீ³தா⁴ேர ॥ 7॥ .ப.
ஆ. 100
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