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తావన్-న్నజపర్ివరర్ో రకే ః |
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క్షీణే వితేే కః పర్ివరరః
గరిాతే తతేే ా కః సంసరరః || ౧౦ ||
మా కురు ధన్జన్ యౌవన్ గరవం

a.
c

మాయామయమిద్మ్-అఖిలం హితావ

om

హరతి న్నమేషరత్-కరలః సరవమ్ |

ద్ధన్ యామినయా సరయం ప్రాతః

ou
si

శిశిర వసనయే పున్ర్రయాతః |

gm

బాహోపద్ం తవం పావిశ విద్ధతావ || ౧౧ ||

.y

కరలః కరిడతి గచఛతాాయ ః

w

తద్ప్ి న్ మ న్ాతాాశరవరయ ః || ౧౨ ||

w

w

ద్ావద్శ మంజర్ికరభిర శేషః
కథధతత వైయా కరణస్ైాషః |
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శయాా భూతలమ్-అజిన్ం వరసః |
సరవ పర్ిగిహ భోగతాాగః
కసా సబఖం న్ కర్ోతి విర్రగః || ౧౯ ||
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పున్రప్ి జన్న్ం పున్రప్ి మరణం
పున్రప్ి జన్నీ జఠర్ే శయన్మ్ |
ఇహ సంసరర్ే బహు ద్బసరేర్ే
కృపయాప్రర్ే ప్రహి మ ర్రర్ే || ౨౨ ||
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కర మే జన్నీ కో మే తాతః |
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కరమం కోిధం లోభం మోహం
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