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మ  హవకృత

{॥ మ  హవకృత ॥}

 గయ నమః ।

చః ।

వ వం  మషం మత రనరృ వ ।

యదననం పరకం సం సరహృసం దృప ॥ ౧॥

 శయ  హృ    సరం సంశయబనం ష ।

పశ శం యం గత యతయసం వ మం రతటం రస ॥ ౨॥

తం ధవదం జగం తం హశం వన ।

యం గనం పరం వ మం ర తకం రమయ ॥ ౩॥

వతయనం భవసరతజగ ।

తం దం దమననం ణఖం వ మం రమరవ ॥ ౪॥

తం   తల  ధవఽల ।

భ  గ త భవ ౖతతఃసహ ॥ ౫॥

దనం కతం పరశం ం  కరౖగమ ।

భ  వసరౖజయం వ మం నరవరల ॥ ౬॥

   ం మనం గతనం స ధవశ న ।

వృ ర వతవృ రకవృనం వ మం భవఖవనం ఖకన ॥ ౭॥

దకదౖః దం ననం షయ నమ ।

మరం షవం పనం వ మం మరకతవరం మశ ॥ ౮॥
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  యః పఠమం స వదం హం హ ననం  మర ః ।

మం మం తమదశం   తకౖగతః  ॥ ౯॥

॥ ఇ మ తయ ద  హవకృతం మం సర ॥
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