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 ౨

{॥   ౨ ॥}

రరతకఙణలసరజం

ణకతం క చ ।

క తకలజలం ణక ం

ం కల కలలం వ ॥ ౧॥

మనఃం కమలం రం

కనకదరనలసనర ।

పం భగవం మనం

ం కల కలలం వ ॥ ౨॥

దమమం సగమం కణరం

కచలదపదగం   రం  ।

కచలకయతం దమయం

ం కల కలలం వ ॥ ౩॥

గనమరదరణవం పం

ం మపఙపతచద ం  ।

గరతతం గ ధం

ం కల కలలం వ ॥ ౪॥

 హమన లసరఠసం

ర తదపదగం  న ।

గమదనచం దజౖవృం

ం కల కలలం వ ॥ ౫॥
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కనమలశమ కంస

ం తమవం వ వృం ం  ।

కతవహభం దృం

ం కల కలలం వ ॥ ౬॥

ఆసమసచలదనం

ఆసమసతవమ ।

 ర శతగౖమం

ం కల కలలం వ ॥ ౭॥

రణం ణమం దమం

ఐం ం ం  మన వమ ।

ననరమం హయంం

ం కల కలలం వ ॥ ౮॥

 ననజనస నయం మం

శం మమం  ం హ ।

ం నరదరణవ ం స ః

ం కల కలలం వ ॥ ౯॥

ం కమసన ం

మం కఙణడహ ం ।

ం కనకం

ం కల  ॥ ౧౦॥

ఇ  ం సర ।
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