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శ్రీ తేవరాయ సువామిహళ్ అరుళియ    
కందర్ సష్టి కవసం 
 
       కుఱళ్ వెణ్బా 
 
తుదిప్ప ోరుకు వల్వినైెబ ం, తున్ాం ప్ప ం, 
నెంజిల్ పదిప్ప ోరుకుచ్ చెల్ిం పల్వతుు క్ కదితుు  ఓంగ ం, 
నిష్్టియ ఙ్ క ైహూడ ం, 
నిమల్ర్ అరుళ్ కందర్ సష్టి కవసన్ దనైె. 
 
       కాపపో 
 
అమరర్ ఇడరదీర అమరం పపర ంద 
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నేసక్ కుఱమహళ్ నినైెవోన్ వరుహ 
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