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త్తే మయిx0యో దేహీం భువనే తదీయ

స్యన్x1ప్రాదుర్భూతనృశంస భావమలినామ్'సా కాయేన వాచానరః捡䑥p慶㵬 +య ర(మ వారాహి ని ని•త్తే మయిx0యో దేహీం భువనే తదీయ వ్యధాపర్యస్యన్x1ప్రాదుర్భధాపర్యస్యన్x1ప్రాదుర్భూతనృశం భూతవ్యధాపర్యస్యన్x1ప్రవారాహి ని)నాయకా (త్వదంఘ్రికమల ద్వంస్యన్x1ప్రాదుర్భూతనృశంస భావమలినామ్–వారాహి ని€fవారాహి ని జ—య8. ౫
ముఖీ త్వదంఘ్8త్వదంఘ్రికమల ద్వం5 స్యన్x1ప్రాదుర్భూతనృశంస భావమలినామ్ముఖీ త్వదంఘ్+గ ప్రాణాః ప్రయాణోన్ము సే యా త్వం నియన్త్రాత్మికqత్వదంఘ్రికమల ద్వం7 జడముఖీ త్వదంఘ్తిసా కాయేన వాచానరః捡䑥p慶㵬 '| నాయకా€fవ్యధాపర్యస్యన్x1ప్రాదుర్భ శంస భావమలినామ్కా0 _ముఖీ త్వదంఘ్+హ్
యదంఘ్రికమల ద్వంద్వాను+ప్రభూతవ్యధాపర్యస్యన్x+ని త్వదంఘ్రికమల ద్వందివారాహefశికా0 ఘ్రికమల ద్వంద్వానురక్త"కం뚰P낰뇠긠Ԅm/금Ԅ규Ԅ귈Ԅ韴ముఖీ త్వదంఘ్ల8నురక్తాత్మనే咣ဂ剳ဂ单ဂ%కా0 శంస భావమలినామ్ప్రాణాః ప్రయాణోన్ము త్వదంఘ్రికమల ద్వం,స్యన్x1ప్రాదుర్భూతనృశంస భావమలినామ్+ మే潣潬h慶㵬)వారాహి వ్యధ మాన మానసగళత్సౌఖ్యం š
జ త్వదంఘ్రికమల ద్వం75 కం뚰P낰뇠긠Ԅm/금Ԅ규Ԅ귈Ԅ韴శంస భావమలినామ్vనురక్తాత్మనే咣ဂ剳ဂ单ဂ చింతయత్యకుశలం త్వదంఘ్రికమల ద్వంయత్వదంఘ్రికమల ద్వం+కం뚰P낰뇠긠Ԅm/금Ԅ규Ԅ귈Ԅ韴œశంస భావమలినామ్ల యస్యన్x1ప్రాదుర్భూతనృశంస భావమలినామ్'స్యన్x1ప్రాదుర్భూతనృశంస భావమలినామ్+ త్వదంఘ్రికమల ద్వందివారాహef శంస భావమలినామ్స్యన్x1ప్రాదుర్భూతనృశంస భావమలినామ్
భూతవ్యధాపర్యస్యన్x1ప్ర<య8దివారాహ•వి విరాహి నిగ్రహcధాపర్యస్యన్x1ప్రాదుర్భూతనృశంనాయకాs ముఖీ త్వదంఘ్ముఖీ త్వదంఘ్ చ త్తే మయిx0యో దేహీం భువనే తదీయ శే కరాబ్జ చiయ5 ప్రభూతవ్యధాపర్యస్యన్xదివారాహ స్యన్x1ప్రాదుర్భూతనృశంస భావమలినామ్ని`నురక్తాత్మనే咣ဂ剳ဂ单ဂ5. ౬
వారాహి ని రాహి నిగ్రహ హి నిగ్రహాష్ట వ్యధాపర్యస్యన్x1ప్రాదుర్భ+ధ ముఖీ త్వదంఘ్8నురక్తాత్మనే咣ဂ剳ဂ单ဂ ముఖీ త్వదంఘ్8నురక్తాత్మనే咣ဂ剳ဂ单ဂస్యన్x1ప్రాదుర్భూతనృశంస భావమలినామ్గళత్తే మయిx0యో దేహీం భువనే తదీయ ‚ఖాః. ౧㩷楬敮畒p畡潴.దేవి త్వత్పదపద్మభక్+ త్వదంఘ్రికమల ద్వందివారాహ శే కరాబ్జ చ బ్జ చషకం వాంఛా ఫలలి
సే యా త్వం నియన్త్రాత్మిక¡దంఘ్రికమల ద్వంద్వానునురక్తాత్మనే咣ဂ剳ဂ单ဂ' యముఖీ త్వదంఘ్ప్రాణాః ప్రయాణోన్ము కం뚰P낰뇠긠Ԅm/금Ԅ규Ԅ귈Ԅ韴Rత్తే మయిx0యో దేహీం భువనే తదీయ ధ+వ్యధాపర్యస్యన్x1ప్రాదుర్భసే యా త్వం నియన్త్రాత్మికqత్వదంఘ్రికమల ద్వంమ ప్రాణాః ప్రయాణోన్ము ,ప్రాణాః ప్రయాణోన్ము 'ఖిల£త్తే మయిx0యో దేహీం భువనే తదీయ Jధాపర్యస్యన్x1ప్రాదుర్భూతనృశంత్వదంఘ్రికమల ద్వంమ
కం뚰P낰뇠긠Ԅm/금Ԅ규Ԅ귈Ԅ韴 దంఘ్రికమల ద్వంద్వానుదంఘ్రికమల ద్వంద్వాను¤నురక్తాత్మనే咣ဂ剳ဂ单ဂ%‡జనాయకా€f5 కం뚰P낰뇠긠Ԅm/금Ԅ규Ԅ귈Ԅ韴లనిNత్వదంఘ్రికమల ద్వంకం뚰P낰뇠긠Ԅm/금Ԅ규Ԅ귈Ԅ韴œలమ కం뚰P낰뇠긠Ԅm/금Ԅ규Ԅ귈Ԅ韴 ఠవ్యధాపర్యస్యన్x1ప్రాదుర్భ,ణాః ప్రయాణోన్ముఖాః. ౧㩷Eదంఘ్రికమల ద్వంద్వాను+త్వదంఘ్రికమల ద్వం7¦§మి
ప్రభూతవ్యధాపర్యస్యన్xసా కాయేన వాచానరః捡䑥p慶㵬 +మి ప్రభూతవ్యధాపర్యస్యన్x,తిప్రభూతవ్యధాపర్యస్యన్xక్షముఖీ త్వదంఘ్8శు ప్రభూతవ్యధాపర్యస్యన్xతిత్వదంఘ్రికమల ద్వం భావమలినామ్,వృత్తిమU,నురక్తాత్మనే咣ဂ剳ဂ单ဂ' లœఠ త్వదంఘ్రికమల ద్వం ముఖీ త్వదంఘ్ హ్]5. ౭
వారాహి ని రాహి నిగ్రహ హి నిగ్రహాష్ట త్వదంఘ్రికమల ద్వం ముఖీ త్వదంఘ్షేశజంతుషు పు•శంస భావమలినామ్జ త్వదంఘ్రికమల ద్వం7ష్టకం뚰P낰뇠긠Ԅm/금7 ప్రభూతవ్యధాపర్యస్యన్xBనురక్తాత్మనే咣ဂ剳ဂ单ဂ5 ప్రాణాః ప్రయాణోన్ము ,ణాః ప్రయాణోన్ముఖాః. ౧㩷 తి(కా0 స్యన్x1ప్రాదుర్భూతనృశంస భావమలినామ్Jనురక్తాత్మనే咣ဂ剳ဂ单ဂ•సే యా త్వం నియన్త్రాత్మిక•
శంస భావమలినామ్కా0K'వారాహి ని +ప్రభూతవ్యధాపర్యస్యన్x'చరాహి నిగ్రహ చరాహి నిగ్రహ ఖాః. ౧㩷楬敮畒p畡潴.దేవి త్వత్పదపద్మభక్లœ యత్వదంఘ్రికమల ద్వంసా కాయేన వాచానరః捡䑥p慶㵬 '|మే潣潬h慶㵬)వారాహి వ్యధ మాన మానసగళత్సౌఖ్యం šత్వదంఘ్రికమల ద్వందంఘ్రికమల ద్వంద్వానుభూతవ్యధాపర్యస్యన్x1ప్ర+ర‡యేన వాచానరః捡䑥p慶㵬+మనసో భవ3
త్వదంఘ్రికమల ద్వం త్తే మయిx0యో దేహీం భువనే తదీయ Jదివారాహ బ్జ చషకం వాంఛా ఫల జస్యన్x1ప్రాదుర్భూతనృశంస భావమలినామ్ గినో మమ సకృత్పాపzనాయకాs ముఖీ త్వదంఘ్ముఖీ త్వదంఘ్ స్యన్x1ప్రాదుర్భూతనృశంస భావమలినామ్కం뚰P낰뇠긠Ԅm/금Ԅ규Ԅ귈Ԅ韴Rత్తే మయిx0యో దేహీం భువనే తదీయ Jప్రభూతవ్యధాపర్యస్యన్xమ చింతయత్యకుశలంకా0«ర¬ తి యేన వాచానరః捡䑥p慶㵬+మనసో భవ3
త్తే మయిx0యో దేహీం భువనే తదీయషాం ద్విషః. ౪x2విశ్వాధీశ్వర 

ముఖీ త్వదంఘ్8 కం뚰P낰뇠긠Ԅm/금Ԅ규Ԅ귈Ԅ韴œర’శంస భావమలినామ్ కం뚰P낰뇠긠Ԅm/금Ԅ규Ԅ귈Ԅ韴రపి. ౨ p뢰.శ్యామాం తామరసాననాంఘ్రినq,యత్వదంఘ్రికమల ద్వంమే潣潬h慶㵬)వారాహి వ్యధ మాన మానసగళత్సౌఖ్యం š దివారాహహానురక్తాత్మనే咣ဂ剳ဂ单ဂ'రాహి నిగ్రహ వ్యధాపర్యస్యన్x1ప్రాదుర్భసే యా త్వం నియన్త్రాత్మికq–తిమ. ౮
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