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వేద్మానిగళెందనిప వర

ణయదిగళు బలల వ రియద్ గుణగణంగళన్చు
వేధబలల న్చు బొ మమన్చరియద్
గరధగుణగళు లకుమి బలల ళు
శ్రీధరొబబన్చుపరసయ సద్ు
ు ణపూణ హరియంద్ు ౭-౩౦
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ఇంత్న్చంతాన్చంత్ గుణగళ
పరరంత్గరణద మహాలకుమి భగ
వంత్గరభ ణాయుధాంబ వరలయగళాగి
ారవంత్ద్లి నెలెగొళిసి ప మ ద్ు
ంత్ మహిమన్చ దౌత్య కమ ని
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ంత్ ది మాడుత్లి త్ద్ధీన్చత్వవెద
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హొలబుగరణద సుత్ు
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గళవడువుదవనివన్చ మహిమెగళీ జగత్రయది ౭-౩౨
శ్రీనికేత్న్చ ారత్వతాంపతి
జ్~నాన్చగంయ గయాసురరద్న్చ
మౌనికులసనామన్చయ మాన్చద్ మాత్ుళ ధవంసి
దీన్చజన్చ మందా మధురిపు
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తానె గతియంద్న్చుదిన్చది న్చంబద్వ న్చు పొ రవ ౭-౩౩
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