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:ై. దు0ా�సనl రణదVT ఎడ�ెడf 
�ౕర నరహ.య VౕLెయ �ెూౕ.ద || ౧౯ || 
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ఉరవ\/ Fడలు శసcవ Fసుటరు 
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చండ �క	మను గ�ె�ెూండు రణ* భూ 
మండల�ెూ5*ాంత ఖళర�ెL Tా 
fం6 Fసుpహ వృ]ెూౕదరన ప	�ాపవను 
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�ానవరు కVయుగ�ెూళవత./ �బుధెూళM 
:ెౕనన మతవనరుహలదన.తు 
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అభOకతన�ెూQై * బద.యV మధ�ము@ 
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దు:ాO*గళ మతవ �ెె ఖం6/ 
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జయ జయతు దు:ాO*మత2Sర Eా�ాO౦డ 
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తుంగకుల గురువరన హృత^మలదV @V/ 
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Yెూౕమ సూ�ౕOపాగ* �ెూౕసహస	గళ 
భూS�ెౕవ.�ె సురన*య తట* 
�	ౕముకుం�ాపOణ:ెనుత ]ెూటr ఫలమకు^ 
ఈ మధ��ామ బె�ెూౕ*ద�ెO || ౧ || 
 
పIత	.లTదవరు సతు�త	ైదువరు 
సవOత	దV *={జయవహుదు సకల 
శతు	గళM ]ెడువరపమృతుK బరలంజువIదు 
సూత	�ామకన సంసుg2 Eాత	* || ౨ || 
 
�	ౕ�ాదాయ �ెౕ5ద మధ��ామ సం 
�ాపకQెద ల YౌఖKవ@ౕవIదు 
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