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మధసదవయదొళిహ త్ణళసి అపాసవ గయ వివాహవివజితాశవ తాథ
విట్పిగళ భకతాపూవక సేవిసువ నర దైత్య శాశవత్ దుుఃఖ ఐదువను
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ఈశనే నానెంబ ఖళనా దు
శాయసనా వ్ఇష్సేన దైతాయ
గేీసర జ్ఝ్రాసంధ్ సమ ప్ాపిగళొళత్యధిక
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గీమ శతాధ్మ రుగిమగింత్ మ
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మదిరప్ానీ దైత్యగణదొళ
గధ్మరెనిపరు కాలకేయరు
అధికరిగె సమరహరు దేవావేశ బలదింద
వదన ప్ాణ్ ప్ాద శోీతిాయ
గుద ఉపసథ ఘ్ధాణ త్వగీసన
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జ్ఝ్న్ యాన కమందియ
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మధని కలధయదయఖిళ దితిజ్ఝ్రు
హీనకమవ మధడి మధడిసుతిహరు సవరొళు
వాణ్ భారతి కమలభవ పవ
మధనరివచ్చినన భకారు
ప్ాాణ అసురావేశ రహిత్రు ఆఖణాశమసమ ౩౦-౨౦
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మణయదేవనిగపిసుత్లిరు పుణయ ప్ాపకమగళ
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