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The six shlokas (Nos. 10, 59, 17, 65, 23, 55) are from the full
text of ᳚saptati ratnamAlA ᳚
பா⁴ ³ரபத³மாஸக³த வி ணுவிமல ே

ேவ கடமஹீ ⁴ரபதி தீ த²தி³ன ⁴ேத ।
ராது³ரப⁴வ ஜக³தி ைத³ யரிபுக⁴ டா

ஹ த கவிதா கிக ரு’ேக³ ³ரகு³ரு யா ॥ ( ேலாக - 10)

ஸஶ க²ச ரலா ச²ன:ஸ ³ ⁴வபு ³ரம டி³த:
ஸக ட²ல ³னஸ துல யன க⁴ ப ³மமாலிக: ।
ஸிதா தரீய ஸூ தரீய ய ஞஸூ ரேஶாபி⁴த:
மமாவிர து மானேஸ கு³ரு:ஸ ேவ கேட வர: ॥ ( ேலாக - 59)

அன தஸூரிஸூனேவऽபி⁴ன ³யமானைவப⁴வா ³
தி³க³ தவாதி³ஹ ஸைஜ ரகாலேமக⁴ேத³ கா ।
உபா த ஸ வஶாஸ யஹ த வ ஷவி ஶெதௗ

புன:புன னம ரியாऽ து ேவ கேடஶஸூரேய ॥ ( ேலாக - 17)

கவிதா கிககலப⁴ ரஜகப³லீ ரு’திஸி ஹ

கமலாபதிகஸு ரஸபரிவ தி⁴தேபா³த⁴ ।
யதி யகபத³ப கஜயுக³லீபரத ர

ப⁴ஜ மானஸ பு³த⁴ேவ கடபதிேத³ கமனிஶ ॥ ( ேலாக - 65)

க ேய ஸதத கரு ஜல தி⁴
கரு விஷய கமலாதி⁴பேத: ।
கலிைவரிஶடா²ரிவேசாரஸிக
கவிதா கிகேகஸரிஸூரிகு³ரு ॥ ( ேலாக - 23)

கு³ெரௗ வாதி³ஹ ஸா பு³தா³சா ய ேய

ஜ ப⁴ திஹீ யதீ ³ரா ரியா: யு: ।
யதீ ³ரா ரியா:வி ணுகாரு ய ³ரா:
குேதா மு திவா தாஹி தா ³ரு’ ³விதா⁴நா ॥ ( ேலாக - 55)

ேவேத³ஸ ஜாதேக²ேத³முனிஜனவசேன ரா தனி யாவமாேன

ஸ கீ ேணஸ வவ ேணஸதி தத³னுகு³ேண நி ரமாேண புராேண ।
மாயாவாேத³ஸேமாேத³ கலிகலுஷவஶா ² யவாேத³ऽவிவாேத³
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த⁴ ம ரா ய ேயாऽ ⁴ ஸ ஜயதி ப⁴க³வா வி ணு க⁴ டாவதார: ॥
கவிதா கிகஸி ஹாய க யாணகு³ணஶாலிேன ।
மேத ேவ கேடஶாய ேவதா³ தகு³ரேவ நம: ॥

வாதி³ ³விப ேராப⁴ க³ப சானனபரா ரம: ।
மா ேவ கட தா² ய: சிர விஜயதா பு⁴வி ॥
மேத நிக³மா தமஹாேத³ கஞாய நம: ।
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