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రంగನా ನెూౕ ರెూ
నర ంగన ಪా ರెూ

రంగನా ನెూౕ ರెూ
మంగళ

రు

నర ంగన ಪా ರెూ

ంగ గర హృతಸ್ంగ కరుಣాంతరంಗా||ప||

తనుజన జనకను ಕెూలಲ್లు

ూರె

మనుజಕెౕస రూపధ

జಲెూౕకಸాವ್

ద

ಡె బంದా | కంబದెూ ంద
| అంతಯాರ್

దనుజన ఉదర బಗెదు కరుళಮాಲె ఇಟాಟ್ | ಕెూరಳెೂ ళು
వనజ భವాదಯ್రు జయజయವెను ರె
మనద

ಟాಟ್

ರెದా పರ್ಹాಲ್దవరದా |౧|

ಬెౕ ద ಭాగಯ್వ ಕెూడువను ಚెలుವా | భకుత ಗెూ ವా

అను నద

అనుకంపను హ నమಗెಲాಲ್ | భకತ್వతಸ್ಲా

ఘనమ మను ప పೂణರ್ గుಣాంబు
జనుమ జనుమద

ತెౕజ | ರాಜా ರాజ

జనನా గ ಗಿౕత ముఖಯ್ | కతರ್ను సఖಯ್ |౨|

కనకము ౕశವ್ర తపవను ಮాడలు
కనక వరుషవను గರెవುదు అ

ದ್న

ಚ್ | బందను
న

| ఆనందవన

కనక నృಕెౕస ఎ

ದా అం ನారಭాಯ್ | ఈతನె సಭాಯ್

అనళనయనరూప

ంಗాకృ ಯా

గుణద

ಚ್

ಳెವా | ను సలు సు ವా |౩|

వదు రుదರ್ಗె హ రూప ಲాಲ್ | ఇదు పು యಲాಲ್

వనజನాభಗె ನాನారూపగళುంಟెందు ವెౕದా | ಪెౕళವ್దు ನెూౕಡా
పರ್ణతನాగద ఇ ತాగద ಪా షಠ್ మనుಜా | అవನెౕ దనుಜా
గణನె ಮాడద

ఇవరను సుజనరు ఇంದెౕ | నమಗಿౕత తంದె|౪|

ఇవనంತె ఒపುಪ್వ

ంಪా

ము జనసమಮ್త శుರ್
మ దు న

ఒ

ూళು ధనದా| ಕಿಕ್లಗాಧా

ఉಕಿತ್గళ ಲ್ అకుಕ್ | ಕెౕ ౕವాకుಕ್

ಮ್ ಧాಯ್నవ ಮాడలు భకు

హనుమ ౕశವ್ర నమಮ್

| ఉంటు

రకు

జయ ఠಠ್ల నర ంಗా | పುగజ ంಗా |౫|
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నನ್ దరుషనಕె బందవనలಲ್
నನ್ దరుషనಕె బందవనలಲ್
పುణಯ್వంతర
ఎಲెಲ್ ಲ್

ౕ

ౕ

వಯ್చరణ ನెూౕడ

బంದె ||ప||

నನ್ ವాಯ್పತ್తన ర ಕెಕ್

ఇ ಲ್ಗె బరువ ಕారణವావುದెూౕ
ಸెూ ಲ್ಗె కంభ

ತెూౕ ద మಹామ మ

అ ಲ್ ఇಲెಲ್ౕనಯాಯ್ బలಲ್ భజక ಗె |౧|
కರెದాగಲె ఓ

బంದెూదగువ ಸాವ್

మర ಗావುదವె

బరಲాಯ್తಕెూ

ನెರె నం దవ ಗె అవ ಲ್ಯాదರె ఏను
అ దవర మనದెూళಗె
క ణ

ంದాడువ ಚెందవ|౨|

నನ್ భకుతరను ನెూౕడువ ಲాభ

సಟెయలಲ್ ವెౕదగళು ಸారు ವె
వటు

ూౕ

ూదಲాద ವైషಣ್ವాಗెರ್ౕసరంಘಿರ್

తుರ್ ಯాదరూ ಸెూౕకలు గ ಗె ದా |౩|
ಧాಯ್నಕెಕ್

లుకువవನె

నನ್ ಕాణ బహుదు

ా గళು ఎంతు బరువರెూ అ ಲ್ಗె
అనంత జనుమద

జప తప ಹెూౕమ వರ್త

ఏನెౕను ಮా దరు ఇషుಟ್ జన కూడువದె|౪|
ౕ దದ್ ಸాಥ್నద

సకల పುణಯ್ ెౕతರ್

ౕ దದ್ ಸాಥ್నద

సవರ್

ౕ దದ್ ಸాಥ್నద

సమసತ್ ತా ವ್కరు

ನా తತ್ బరువదు
ఇదನె ಪా సు
దశರ್నవలಲ್ದె

నಗె
ౕಯా

ౕథರ್
యದె ಸాವ್
నನ್ದెూంದెౕ

|౫|
ರ್

ಗಿಲావುದెూౕ
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సతಯ್వంతర సంగ రలు

ౕథರ್ವెౕతಕె

తಯ್ అనನ್ದాన రలు భయవು ఏతಕె ||ప||
గురు

యర అ యదవన అ వದెౕతಕె

పర ತాథರ್ಕಿలಲ್దవన శ ౕరವెౕతಕె
హ య పೂಜె ಮాడదవన జనుమವెౕతಕె
ಸెౕ దవర ಹెూರెయదంథ ದెూರెయు ఏతಕె|౧|
ಮాతు ಕెౕళದె మಲెతు నಡెవ మకಕ್ಳెౕతಕె
ౕతನాಗಿ ఓ బరువ బంటನెౕతಕె
ರ್ౕ

లಲ್ದె ఎಡెయ ಕಿಕ್ద ఊటವెౕతಕె

ಸెూౕత ಹె ಣ್ಗె ఓతు నಡెయద సుగుణವెౕతಕె|౨|
ತాను ఉణಣ್ద పర ಗಿకಕ್ద ధన ದెದ್ౕతಕె
ಮాన ౕనವాಗಿ ಬాళವ್ మనుజನెౕతಕె
నూಯ್న ಹెచుಚ್ ನెూౕడువ ಲ್ ఇరువುದెౕతಕె
తనನ್ బళగವెర

ఉణಣ್ద ಭాగಯ್ವెౕతಕె|౩|

ತాను తనನ್న యదంథ ಪౌರ್డನెౕతಕె
ಸాನ್న సంಧాಯ್న లಲ್ద ౕలವెౕతಕె
ాన లಲ್ದె నూరుಕాల బదుకಲెౕతಕె
ಶాಯ್నದెూళಗె కృషಣ್ లಲ್ద తను ದెದ್ౕతಕె|౪|
సನెನ್య తు నಡెయదంథ స

ದెದ್ౕతಕె

నನ್వ తు నಡెయదంథ ಸెನ್ౕహವెౕతಕె
మునನ್ ಕెూటుಟ್ పಡెయ లಲ್ బయసಲెౕతಕె
ಚెనನ್ ఆ ಕెౕశవ రలు ಬెౕರె ದైవವెౕతಕె|౫|
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1 ఏనూ ఒಲెಲ್ ರ್ౕహ

నನ್ సుತ್

ಕెౕಳెೂ ౕదు ||ప||

ాన భಕಿತ್ ಕెూడు నమగದెూంದె ದెూడಡ್దు|అ.ప|
ంದె ఎనನ್ అందవರెಲాಲ್ అందణವెౕర
ముంದె ఎనನ್ ಬైದెూರెಲాಲ್ ಚెನాನ್ಗಿర
కుందు ఇటಟ್వರెಲాಲ್ కుదుರెక ಟ್ ಬాళ
బందు ఒదದ್వ ಗె భతತ್ద గದెದ್ ಬెಳెయ |౧|
ఎనಗెూందు ನెవ ంద ಕా దవ ಗె
ಹెూనుನ್ ಹెణుಣ್ గండు మకಕ್ಳాగ
కండు కండు ఎనನ್ ಭాದె ప

అవ ಗె
దవ ಗె

కನాಯ್ದానద ఫలవು బందు తటಟ್
మం

అవ ಗె|౨|

ూళಗె ಮానభంగ ಮా దవ ಗె

ಜెౕనుతుపಪ್ సకಕ್ರె ఊట ఆగ

అవ ಗె

ಹా

అవ ಗె

ಬారదంథ ಲెూౕక ఆగ

మಹానుಭావ ముಕಿತ್య ಕెూడు ನెಲెಯా ಕెౕశవ|౩|
***
2 .హనుమంత హనుమంత హనుమంత ||ప||

హనుమంత హనుమంత హనుమంత ||ప||
హనుమంత హ య మత
జనర

రుత గుణయుత

ರెయుత తతువರెూళು ಪెರ್ౕ త|అ.ప|

పవಮాన పవಮాన పవಮాన పవಮాన పరమ
ಪావన అణుమహదಘ್న వన లంఘన
ౕ ಹెూౕతರ್న ప

తృపತ್న

ರామవందన ಮాడుత మన

ఆనంద ఆనంద ఆనంద

ఆనంద ంద తವ್ ಯా ಹా శర ಯా
కుశలವాತెರ್య ಪెౕళలు

ౕತాకృ ಯా

ౕಯా

హరుష అ శయ ఉకಕ್లు ಕైయ
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ರాಮా ంగన ంద ఆనంద ತా
ತా

ంద క గళ వృంದా

ನెర

ఆనంద రణముఖಕెంದా

ంద ತా

ంద ತా

ంద

ಲెగళ తంద ಸెౕతుబంధన
ಮా

ంದా ರావణవಧెಗెంದా |౧|

ರ್ౕರామ ರ್ౕರామ ರ್ౕರామ
ರ್ౕರామ పద

ರ್ౕత పರ್ಖాಯ್త

పರ್ಖాಯ್త పರ್ಖాಯ್త వరధృత
యదుప

ರ್జగ ಖాಯ್త అ

ರ್ౕತా సురర ಸెౕ ತా గరళభుం ತా

స ಗె పೂ తತ್ భుజబలయుತా
ౕమంತా

ౕమంತా

ౕమంತా

ౕమంತా ಭార ౕಕాంತా

దురళ మ మంತా ಸెణ బರె

ంತా

హరణ ಮా

ంದా

పರ್ణయನాಗಿ
ನెూౕ
కూ
ౕ

మಹారథ

పంథಗె దు ತా

ంತా ಕಿౕచకన ಧాವ್ంతದెూళು ತా

ತా ನెూౕ
ಕైయ

ತా ನెూౕ

ದా

ತా ನెూౕ

ಕెౕ

ూళು కూ

అవನెూళು
ఉర

ర

ಮాంసముದెದ್ಮా

ನెలಕె ఈಡా

న దు ತెూౕ ದా |౨|

ఆనంద ఆనంద ఆనంద ఆనంద ತా

ంద ರ್ౕమ

ದానంద ఆనంద బుధజనಕెಲ್ౕశ హ మన ನెూౕ
వన సూతರ್ ವాಯ್ಖాಯ್న ಮా
ಬాదರాయణ

ౕ

ಪావన ವా భంజన

ರ್ౕ ಪాతರ್ ఏಕాంత భకತ್ ತా తತ್

ತా తತ್ ತా తತ್ ತా తತ್ జగక

ూౕద ಶాస

సనుಮ್ద ತెూౕ సవರ್ద

ౕవరు

ರ್ ధ తరతమಭెౕద

జగ సతಯ್ జగవು సతಯ್

ౕవరు

తಯ್ ಕారణ

ಕాయರ್ అ తಯ್ పರ್కృ
ಭెౕదవು

సతಯ್ సుగుణವె

తಯ್

తಯ್

తಯ್ ದెವ್ౖతవು సతಯ್ವెంద ರ್ౕ

ವెంకಟెౕశన

జదూత |౩|
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3 హనుమంత హనుమంత ||ప||

గుణ

హ పద వనజ సದాచರ್క |అ.ప|

అంజ

కువర ధనంజయ రಕಷ್క

భంజ

ದైతಯ್పರ್భంజನాఖಯ್ |౧|

బకముఖ హన ಕಿౕచర ధంసక
కళర ಗైద దుషಕ್ల ನాశక |౨|
మతತ್ಮా

గజ కు ತ್ద ಕెౕస

వ ತ್ ಪెౕಳెದ್హ ఉతಕ್షರ್గళను|౩|
ఇనಜ್న ಪాలక ఇనజ గవರ್హర
మ మన మతవన అనల ದాವాఖಯ್|౪|
హ పರ್థಮాంగನెౕ ఉరగ

పగురు

గురు ಗెూౕ ంద ఠలన ಸెౕవక|౫|
4 ఏను బరువುದెూ సంగಡెౕను బరువುದెూ||ప||

ದాన ధమರ್ ಮా
ಹెం

ಲ್ మకಕ್

బహు

ౕ ಧా

ಕెూಳెೂ ಳ್ మనుజ|అ.ప|

ಲ್ బం తుంబ ಭాగಯ್

ಲ್

మంಡెతుంబ బంధుబళగ ఇ ಲ್ ఇరువರెూ
ಕెూండు దూతರెಳెదు ఒయుದ್
కండు

ం

ಪెಪ್ ಮాడుವాగ

ಕెూంబರాರెూ ಕಿౕ ರ್యపಕಿౕ ರ್

రಡె|౧|

ఎనನ್ದెందు తనನ್ದెందు ಹెూనుನ್ ಹెణుಣ್ మ ಣ್ಗాಗಿ
బనನ್బటుಟ್ ಬాయ డుವె బ ದె
సనుನ್తద

పర ತాథರ್ಮా

ఇనుನ್ ముంದె ಕಿతుತ್

ూౕహ
పುణಯ್పಡె

ూ

ౕను

ంబ కూపద ಲ್ ಕెడలు ಬెౕడ మనుజ|౨|
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బతತ್ ంద బరుత హరు బతತ್ ంద ಹెూౕగు హరు
కతತ್ಲెಕాళ ಬెళగಮా

ಹెూతుತ್గಳెవರెూ

సతತ್ లಲ್ అతತ್ లಲ್ ಹెూతుತ್ಕెూండు ಹెూౕహర ಲ್
వಯ್థರ್ ದెౕహ మణుಣ್కూ
కటಟ್ లಲ್

దంತె ಕెడಬెౕడ మనుజ |౩|

చಚ್ లಲ್ కషಟ್పటుಟ್ బళల లಲ್

సుటుಟ್ సుటుಟ್ సుణಣ್ద హరళು ఆ
టుಟ್ ಹెూౕగుವాగ ಚెూౕటు బಟెಟ್

ౕ ಕాయవనుನ್
నಗె ಹెూంద లಲ್

దృషಟ್ ನెూౕడు కటಟ್కಡెಗె బటಟ್బయಲాగు ದె|౪|
గరువద ಹెూರె

ంద

ౕను బ ದె ಕాల కಳెದె ముం

ద దు ನెూౕడు నరర తనువು ದెూరకల యదు
ನెರె మಹా
చరణ భ

ರ್

ూಡెయ పరమ ಬాಡా ಕెౕశవ

చంచలవ దు వరవ పಡెదు ಹెూందు ముకు

5 ఇరబందు లಲ್ సంಸార ఇద

న తు హ య సಮ್రಣెయను ಮాಡెూ మనుజ ||ప||
ధర ప
హ శಚ್ందರ್

ರ್శంకు ఆ ద ರాయ ತాನె ಲ್
ూదಲాద చకರ್వ ರ್గಳె ಲ್

శర మధಯ್ದెూ దದ್ ರావಣాసురನె ಲ್
యుళಳ್ ಕౌరవరు ಪాండవరు ತాವె ಲ್
ನెರెಗె ద ವా

ತాನె ಲ್ బలు

సురರెూడನె ಹెూౕ ద బ యు ತాನె ಲ್ |౧|
దశరథ

ూదలు ಷెూౕడశ మಹాರాయರె ಲ್

అసಹాయ శೂర
వసుమ
వసుಧె

ౕర

కರ್మನె ಲ್

రಣాಯ್ಕಷ್ನె ಲ್
ూ దದ್ హ ನారుಸా రವె ಲ್

కుసుమಬాణన పಡెద ದెౕవ ತాನె ಲ್
శుವె ప అ మనుಯ್ವె ಲ್|౨|

7
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ఈ ತెర

ఈ ధರెయನా ಹెూౕదవರెషుಟ್

ఈ ತెర

యుగపರ್ళయವాಗಿ ಹెూౕదువು ఎషుಟ್

ఈ ತెర

హర బರ್హಮ್ರెషుಟ್

ఈ ತెర

జలపರ್ళయವాಗಿಹెూౕదువು ఎషుಟ್

ఈ ತెర

అవತారವెషుಟ್

ನాథ ఆ ಕెౕశవన భ

డದె ರ್ౕ
ರెూ |౩|

6 అ ಗెయను ಮాడಬెౕకణಣ್, ನా ౕగ సు ానద
అ ಗెయను ಮాడಬెౕకణಣ್ ||ప||

అ ಗెయను ಮాడಬెౕకణಣ್ , మ సಬెౕకు మదగళనుನ್
ఒಡెయನా ె

ంద ఒಳెಳ್ సడగర

ఈ మನెయ ಸా

||అ.ప||

తనನ್ గురువను ನెನెయಬెౕకణಣ್ , తనుಭావವెంబ
నನ್ కశಮ್లవ యಬెౕకణಣ್

ఒనಕె

ంద కు ಟ್ ಕెౕ తనಗె ತాನె ఆద ಕెచಚ್ -

ననువ తు ఇకಕ್ಬెౕకు అ వగರ್ವెంబ తుంటర

||౧||

తతವ್ಭాండవ ತెూಳెయಬెౕకణಣ್ , సತాಯ್తಮ್ನాಗಿ
అ ರ್ అಕಿಕ್య మ సಬెౕకణಣ್

కతತ್ మనವెంబ ಹెూటಟ್నుನ್ ఎ ತ್ ఒಲెಗె ಹాಕಿ ఇనుನ್
ಹెూ ತ್ಕెూం హ మమತెయనుನ್ ఎ ತ್ ಹెసర
జనన ಸెూం ಗె హు యಬెౕకణಣ್ ,

జವాಗಿ

తనువ తుపಪ್వ ಕాసಬెౕకణಣ್
కనకಗಿ ನెಲెಯా

ంಗಿసుత

||౨||

ంతు

ಕెౕశవದాస , కనకన కటಟ್ಳ ె

ూళು

ంతు సుఖద ಪాకవను ಚెంద ం స దుణಣ್ ಕెಕ್ ||౩||

7

త ದైవగಳెలಲ್

షుಣ್ న

ఇదಕె ನా ఫ ఫణవ ಕైಯాಗె

ంದె

ವె||ప||
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సకల

ౕథರ್గಳెలಲ್ ಸా ಗాರ್మద

సకల వృಕಷ್గಳెలಲ್ ರ್ౕతుళ
సకల దರ್వಯ್గಳెలಲ್

ంದె

ದాಯ್దರ್వಯ್ద

పರ್కట గರ್ంథగಳెలಲ್ ಭారతద

ంದె
ంದె

ంದె|౧|

మతగಳెలಲ್వೂ మధమత సుಸారద
ఇతర వణರ್గಳెలಲ್

పರ್ర

ంದె

వರ್తగಳెలಲ್వು హ ವాసర వರ್తద

అ శయద ದానగళು అనನ್ದానద

ంದె

ంದె

ంದె|౨|

ఉతತ್మగుణగಳెలಲ್ ఔದాయರ್గుణద
మತెತ್ కమರ್గಳెలಲ್ మజಜ್నద

ంದె

తಯ್ನెౕమగళು ಗాయ ರ್ జపద

ంದె

ంದె

తತ್జనయಯ್ ರ್ౕ పುరందర ఠల |౩|

8 ఇదಕెూ

ಳ್ భవರెూౕగಕౌషధవను ||ప||

ఇం ರ್యవ జ

సువುದె ఇదಕె ఇಚాಛ್పథಯ್ |అ.ప|

ವాసుದెౕవన ನామ ವాత ధం
జನాధರ್నన ನామ జವ್ರాంకుశ

ౕ

ಮాధవన ನామವెౕ మనగండ మండూర
మంగಳాతಮ್న ನామ ಮాలಯ್వసంత |౧|
ంತాయకన ನామ ತె ಲెూౕకಯ್

భుజగశయనన ನామ భూప

ంತామ

ಮాತెರ್

ರా ౕవಲెూౕచనన ನామ రసకపೂರ್ర
ౕತాప య ನామ

వಯ್ ంధూర|౨|
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ನాರాయణన ನామ

వಯ್ ತామರ್భసಮ್

ಲెూౕకದెూಡెయన ನామ ಲెూౕహభసಮ್
ವైకుంఠప

ంబ వంగభసಮ್వ ಕెూ ಳ್

ರ್ౕ ವాసన ನామ సವ್ణರ್భసಮ್ |౩|

ರామచందರ್ನెంబ పೂణರ್చంದెూರ್ౕదయవು
కృషಣ್ కృషಣ್ನెంబ ಶెಲ್ౕషಮ್కుಠార

ವా ಜాంబకನెంబ వసంతకుసుಮాకర

కమలನాభನెంబ కణರ್చూణರ್ దಕెూౕ |౪|

ఇదను ಕెూండవర ಪెసరను ಪెౕళುವెను ಕెౕ
ముద

పರ್ಹాಲ್ద ముచుకుంద ధుರ್వను

సదమಲె ದౌರ್ప యు అజ

ళను బదుಕಿదరు

పదుಮాಕಷ್ పುరందర ఠలನెంಬౌషధవು|౫|

9 ఏన

ಮాడ

ರ್ౕ హ ఇంథ

ಮానవజనಮ್ న ಚ್సబహుದెౕ ? ||ప||
ಮాతನాడದె ಮౌనದెూ దದ್ರె
ౕతನెందు

కಕ್ సువరు

ಚాతుయರ್ ంద

క

ಮాతుగಳాడలు

ఈతను బలు ಬాయಬ್ కನెంబువరయಯ್|౧|
మ

ನెౕమ జప తపంగళ ಮాడు ತ್దದ್ರె

మ

ನెౕమ జప తపంగళ ಮాడ దದ್ರె

బ ವారదవನెంದాడువరు
నడತె ౕనನెందు బలు

ం సువరయಯ್|౨|

10

www.vijayadasaru.net Since 2002

గ ಟ್ಯాಗಿ ఒపಪ್ ತ್నూటದెూ దದ್ರె
ಷెಠ್

ౕను సు ಟ್ತెంబువరు

గ ಟ್ಯాಗಿ ఎరడు

రు ಬా యుండರె

ಹెూಟెಟ್ಬాకನెందు ತెగಳాడువరయಯ್|౩|
ఒల ನెూಳెಚ್ ನ್గతనవను ಮాడలు
బలు ಹె

ಮ್ಗారನెంದాడువరు

సులభతన

క యుగద

ತా

గ ರ್ಯాಗಿదದ್ರె

మందమ

ంబువరయಯ್|౪|

నర జనಮ್ದెూళಗಿనుನ್ ముంದె పು ಟ್సಬెౕడ
ూರెಹెూಕెಕ್ మತాಸ್ಯ್వತార

ధರె

నನ್

ూళಗಿహ ప యంతర సలಹెనನ್

కరుಣాವా

10 ಯారూ

ರ್ౕ పುరందర ఠల|౫|

సంగడ ಬాಹెూౕ లಲ್

ನాರాయణన ನామ ನెರెಬాಹెూౕదలಲ್ದె ||
ಹెూతుತ್ నవಮాస పయರ್ంతవು గభರ್ద
ಹెతుತ್ బలు ನెూౕవು ಬెౕನెగ ంద

తుతుತ್ బు ತ್య ಕెూటుಟ್ సల దంಥా ತా
అతుತ್ కళహువళలಲ್ದె ನెರె బహಳె ||
ದెౕవ పರ್రు అಗಿನ್ಸా

ంద

తనನ್

ಭావశుదಧ್

ಧాರె

ನాನ್వ గ

ూౕ ఎందు అళುతు వళలಲ್ದె ||

ದెౕ

తనಸ್

ರె ಕెూండ

తಲెಗె ಕై

టుಟ್ಕెూండు ఇ-
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మತెತ್ ಪాರ್ణరు తనువ

టుಟ್ ಹెూౕగుವాగ

ఎ ತ್వన ಹెూరಗెూయుದ್ ಹాಕెంబరు
ఎ ತ್ద కసಕಿంత కಡెಯా

తತ್ವె ಟ್దದ್రు ఫల లಲ್ ಪాರ್

పುతರ್

ౕ ದెౕహ

||

తರ್రు సకలబంధుగళು స యరు

హ ತ್రದెూಳ್

ంతు ನెూౕడువరలಲ್ದె

మృతుಯ್ದెౕ యు బందు ಪాರ್ణవను ಸెಳెವాగ
ಜాತెರ್ జనర ಟ್దుದ್ ఏను ಮాడువరు ||

యమన దూతరు బందు ಪాశవను తగಲాಹ್ಕಿ
మమತె

లಲ್ದె ಪాರ್ణ ఎಳెయు రలు

ముఖನాಗಿ ತాను వಯ್ಥె

కమಲాಕಷ್ పುరందర ఠల

ంద

ౕಪాగ

ౕనలಲ್ದె ||
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