హరికథామృథసార
కల్పసాధన సంధి
హరికథామృథసార గురుగళ కరుణధిమధాపనిథు పేళువె

om

పరమ భగవధభకథరిధనాధరధి కేళువుధు
ఏకవంశతి మత పరవతక
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c

కాకుమధయ్గళ కుహకయ్ుకతి ని
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శ్రీకళతరన సదన ద్ిిజప పి
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రాకరిసి సవోతిమను హరియందు సాథపిసిద
నాకత సనుుతమహిమ పరమ కృ

w

w
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పాకటాఅద్ి నోడు మధాిచాయ్ గురువయ్ ౨౩-౦౧

w

వేధ మొదల్ధగిపపమల్ మో
ఆధికారిగళాద జీవర
సాధనగళ పరోఅనంతర లంగభంగవను
సాధుగళు చితియపుద్ెనుప
రాధగళ నోడదల్ె చకీ గ
ద్ాధరను పేళిసిద తెరదందదల పేళువెను ౨౩-౦౨
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థృణ కతమి
ీ ద్ిిజ పశు నరోతిమ
జనప నరగంధవ గణరివ
రెనిపరమశవహీన కమసుయోగిగళు ఎందు
తను పరతీకద్ి బంబన ఉపా
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సనవ గెైయ్ుత ఇంద్ియ్
ర జక

ou
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రాళి సంఖ్ధానేమవుళళదు
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ఏల్ు వధ జీవగణ బహళ సు

a.
c

మనవరత హరిగపిసుత నిమమరు ఎనిసువరు ౨౩-౦౩

తాళి నరద్ేహవను బారహమణకుల్ధల్వతరిసి
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సథ
థ ల్కమవ తొరెదు గురుగళు

w

w

పేళిదథవ తిళిదు తతి

w

తాాల్ధమ సమపిసువరు కమయోగిగళు ౨౩-౦౪
హీన కమగళింద బహువధ
యోనియ్ల సంచరిసి పారంతకె
మధనుషతివనెైద్ి సవోతిమను హరియందు
జన్ యానభకతిగళింద వేద్ో
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కాినుసార సహసర జనుమ
నథాన కమవ మధడి హరిగపిసిద నంతరద్ి ౨౩-౦౫
హతతి జనుమగళలి హరి స
వోతిమమ సురాసురగణాచిత

om

చితరకమ వశోకనంతానంతరూపాతమ
సతాసంకల్ప జగదు
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c

తపతిి సి థతి ల్య్ కారణ జరా
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మృథుావజితనెందుపాసనెగెైద తరువాయ్ ౨౩-౦౬
మూరు జనుమగళలి ద్ేహా
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గార పశు ధనపతిుమితరకు

w

w

మధర మధతాపితృగళలిహ సేుహద్ిందధిక

w

మధరమణనల బడద్ె మధడువ
సథరిగళు ఈ ఉకిజనుమవ
మీరి పరమధతమన సిద్ేహద్ి నోడి
సుఖిసువరు ౨౩-౦౭
ద్ేవగాయ్కజనన చిరపితృ
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ద్ేవరెల్ర
ి ు జన్ యానయోగిగ
ళావకాల్కు పుషార శనెైశచర ఉషా సాిహా
ద్ేవ బుధ సనకాద్ిగళు మే
ఘధవళీ పపజనా సాంశరు

om

ఈ ఉభయ్గణద్ొళగివరు వజ్~నాన యోగిగళు ౨౩-౦౮
భరథఖ్మదధి నథరు జనమవ ఢరిసి నిషాామక
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c

సుకమధ చరిసిధానమథరధి ధశసాహసర జనమధల
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ఉరుథరజన్ యానవను పద్ెధెై ధారుధశధేహధల
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భకతథయ్ నిరవఢికనల మధద్ి కామబరు బమబరూపవను ౨౩-౯

.y

సాఢనాథపవధల ఇవరిగనాధికాల్పరొక్షవల్ి

w

w

నిషేఢకమగళిల్ి నరకపారపి థ మొధలల్ి

w

వేధశాసథగళలి
ఇపప వరోఢవాకావ పరిహరిసి మఢు
ర
సథధననె సవోథ్మో
థ థ్మ
థ నెముా సుఖిసువరు ౨౩-౧౦
సతాల్ోకాధిపన వడిదు శ
తసథ ద్ేవగణాంతరెల్ర
ి ు
భకతియోగిగళెందు కరెసువరావ కాల్దల
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భకతియోగార మధాదల స
దభకతివజన్ యానద్ి గుణద్ిం
దుతిమోతిమ బరహమ వాయ్ు వాణి వాగేదవ ౨౩-౧౧
ఋజుగణకె భకాథాధిగుణ సాహజవెనిసువువు కీమధి
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వృధ్ఢాయాబజజ పధవపయ్మథ బమోబపాసనవు అఢిక
వృజినవజిథరివరొళగె థిగ
ర ుణజ వకారగళిల్ివెమిాగు
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సాధనాతపపవదల ఈ ఋ
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ధిిజఫణిపమృదశకీమొధల్ధధవరొళిరుథిహవు ౨౩-౧౨

జనిద్ి తాతిివకరెనిప సురగణ
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నాద్ి సామధనాాపరోఇగళెందు కరెసువరు

w
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సాధనోతిర సిసథ బంబ ఉ

w

పాధిరహితాద్ితానందద్ి
సాదరద్ి నోడువరు అధికారానుసారదల ౨౩-౧౩
చినుభకిరు ఎనిసుతిహరు సు
పణ శేషాదామరరెల్ధి
చిినుభకుతరు నాల్ిరెనిపరు భారతీ పారణ
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సొనోుడల్ వాగేదవయ్రు ఫణె
గణణ మోదల్ధదవరొళగె త
తినిుయ్ధమకరాగి వాాపారవనె మధడువరు ౨౩-౧౪
హీన సతామగళెరడు పవ
మధనవల్ెంి ద్ెనుత దృఢభకతియ్ల భజిపగె
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యోనిగళ కొడనెల్ ి కమగ
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c

పారణపతి సంపరరతనాగి కు
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మధనద్ేవను మధళపనిదకను
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ళానె మధడువెనెంబ మనుజర నరకకెైద్ిసువ ౨౩-౧౫

.y

ద్ేవ ఋషి పితృ నృప నరరె ని

w

w

పైవరొళు నెలసిదుద అవర సి

w

భావ కమవ మధడి మధడిప ఒందు రూపదల
భావబరహమను కపమరూపద
లీ వరించాండవను బెనుల
తా వహిసి ల్ోకగళ పొరెవను ద్ిితీయ్ రూపదల ౨౩-౧౬
గుపినాగిదని
ద ల్ద్ేవ ద్ిి
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సపిల్ోకద జీవరొళగె తిర
సపిసావరద్ారునథరు శాిసజపగళను
సుపిసిపుద్ి జనగీతెగళ
ల్ధపినందద్ి మధడిమధడిసి

om

కుిపిభోగగళీవ పారంతకె తృతియ్రూపదల ౨౩-౧౭
శుదా సతాితమక శరీరద్ొళూ
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బదావాగదు దగాపటద్ోపాద్ి
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c

ఇదద కాల్కు లంగద్ేహవు
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ఇరుతిహుదు సిదస
ా ాధన సవరొళగన
వదానెనిసువ గరుడ శేష క

w

w

.y

పద్ిమొదల్ధదమరరెల్ర
ి ు ద్ాసరెనిసువరు ౨౩-౧౮

w

గణద్ోళగె తానిదుద ఋజువెం
ద్ెనిసికొంబను కల్పశత సా
ధనవగెైద్ానంతరద్ి తా కలాయనిసువను
ద్ిినవశ్రతియ్ పారంత భాగద్ి
అనిల్ హనుమద్భభమ రూపద్ి
దనుజరెల్ర
ి సద్ెదు మధాిచాయ్రెనిసిదను ౨౩-౧౯
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వశివాాపక హరిగె తా సా
దృశారుపవ ధరిసి బరహమ స
రసితి భారతిగలంద్ొడగూడి పవమధన
శాశిత సుభకతియ్ల సుజన్ యాన
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సిరూపన రూప గుణగళ

ou
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కోటిరూపవ ధరిసి సతత ని
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ఖ్ేట కుకుాట జల్టవెంబ తిర
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c

నశిరవు ఎంద్ెనుత పొగళువ శుీ తిగళొళగిదుద ౨౩-౨౦

శాటరన సంహరిసి సల్హువ సకల్ సజజనర
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కెైటభారియ్ పురద పరథమక

w

w

వాటవెనిసువ గరుద శేష ల్

w

ల్ధటల్ోచన ముఖ్ాసురరిగె ఆవ కాల్దల ౨౩-౨౧
ఈ ఋజుగళొళగొబబ సాధన
నథరు కల్పద్ి మధడి కరెసువ
చారుతర మంగళసునామద్ి కల్పకల్పదల
సథరిగళు సంతతతిసి వంద్ిస
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ఘోరదురితగళళిదు పోపువు
మధరమణ సంపరరతనాగువ సవకాల్దల ౨౩-౨౨
పాహి కలా సుతేజద్ాసనె
పాహి ధమధధమఖ్ండనె
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పాహి వచసరి ఖ్షణ నమో సాధు మహిపతియ
పాహి సదామజ ్యా ధమజ
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పాహి సంపూణ శుచి వెైకృత
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పాహి అంజన సషపనె ఖ్పట శీధాహి ౨౩-౨౩
పాహి సంధాాత వజన్ యాననె
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పాహి మహవజన్ యాన కీతన

w

w

పాహి సమీాణాఖ్ా కసిథనె మహా బుదా జయ్ధ

w

పాహి సుమహతిర సుఈయ్నె
పాహి మధం మేధావ వజయ్ జయ్ ౨౩-౨౪

పాహి మోద పరమోద సంతస
పాహి ఆనంద సంతతష న
ట ె
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పాహి మధమ్ చావాంగ చారు సుబాహు చారుపద
పాహి పాహి సుల్ోచననె మధం
పాహి సారసిత సుమీరనె
పాహి పారజ ్యానె కపరయ్ల్ంపట పాహి సవజ్~న ౨౩-౨౫

పాహి పాపవనాశకనె మధం
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పాహి ద్ానశ్రల్నె సుశ్రల్నె
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పాహి మధం తెజసిి నమో మధం
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పాహి ధమవనేత శారద ఓజ సుతపసరి
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పాహి మధం సవజెత్ మితరనె
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పాహి య్జ ్యాసుకత య్జేి య్ధగవతకనె ౨౩-౨౬

w

w

పాహి పారణ తారణ అమషి

w

పాహి మధం ఉపద్ేష ట మధరక
పాహి కాల్కీడ
ీ న సుకతా సుకాల్జ ్యా
పాహి కాల్సుసథచకనె మధం
పాహి కలహత కల మధం
పాహి కాల్ శాామరేత సద్ారత సుబల్నె ౨౩-౨౭
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పాహి పాహి సహో సద్ాకపి
పాహి గమాజన్ యానదశకుల్
పాహి మధం శోీతవా నమో సంకీతవా నమొ
పాహి మధం మంతవా కవానె
పాహి మధం ధష
ర వ
ట ా సఖ్ానె
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పాహి మధం గంతవా కీవానె పాహి సమతవా ౨౩-౨౮
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పాహి సిగవా నమో భావానె

a.
c

పాహి సేవా సుభవా నమొ మధం
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పాహి మధం జన్ యాతవా నమో వకివా గవా నమో
పాహి మధం ల్ధతిా వాయ్ువె

.y

పాహి బరహమ బారహమణపిరయ్

w

w

w

పాహి పాహి సరసితీపతే జగదుగ రువయ్ ౨౩-౨౯
వామనపురాణదల పేళిద
ఈ మహాతమర పరమమంగళ
నామగళ సంపరరతిపూవక నితా సమరిసువరు
శ్రీమనోరమనవరు బేడిద
కామితాథగళితతి తను తిర
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ధామద్ొళగనుద్ినదలటాట నందపడిసువను ౨౩-౩౦
ఈ సమీరగె నథరు జనుమ మ
హాసుఖ్ పారరబాభోగ పర
య్ధసవల్ిదల్ెైద్ిదను ల్ోకాధిపదావను

om

భూసురన ఒపిపడియ్వలగె వ
శేష సౌఖ్ావనితి ద్ాతన

ou
si

ద్ిిశతకల్పగళలి బడద్భ

gm

a.
c

ద్ాసవయ్ను ల్ోకపతియనిసువుదు అచచరివె ౨౩-౩౧

పేసరినిందల కరెసిదను త

.y

ననుశదమరరొళగిటటట మధడువనవర సాధనవ

w

w

అసదుపాసనెగెైవ కల్ధా

w

దాసుర పర సంహరిసి తా పొం
బసిరపదవెైదువను గురుపవమధన సతియొడనె ౨౩-౩౨
అనిమిషర నామదల కరెసువ
అనిల్ద్ేవను ఒందు కల్పద్ి
వనజసంభవనెనిసి ఎంభతేళ
ి ువరె వరుష
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గుణతరయ్వవజితన మంగళ
గుణకతయ్
ీ
సురూపగళుపా
సనవు అవాకాిద్ి పృథిాంతరద్ి ఇరుతిహుదు ౨౩-౩౩
మహిత ఋజుగుణకొంద్ే పరమో

బహుదు సామా జన్ యాన భకుతియ్ు

gm

దురహిణపద పరియ్ంత వృద్ియ్
ా ు

a.
c

వహితవే సరి ఇదను పేళద్ె ముకిబహ
ర మరిగె

om

తసహ వవజితవెంబ ద్ోషవు

ou
si

బహిరుపాసనెయ్ుంటనంతర బంబ ద₹హనవు ౨౩-౩౪

.y

జన్ యానరహిత భయ్తి పేళి పు

w

w

రాణ ద్ెైతార మోహకవు చతత

w

రాననగె కొడువుద్ె మోహాజన్ యాన భయ్ శోక
భానుమండల్ చలసుదందద్ి
కాణువుదు దృగోదష ద్ిందల
శ్రీనివాసన పరరతిగోసుగ తోదనల్ిదల్ె ౨౩-౩౫
కమల్సంభవ సవరొళగు
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తిమనెనిసువను ఎల్ి కాల్ద్ి
వమల్ భకుతి జన్ యాన వెైరాగాాద్ి గుణగద్ింద
సమభాధికవవజితన గుణ
రమెయ్ ముఖ్ద్ిందరితత నితాద్ి

om

దుామణి కోటిగళంతె కాంబను బంబరూపవను ౨౩-౩౬
జన్ యానభకాిాదాఖిళగుణ చతత

a.
c

రానననళగిపపంతె ముఖ్ా

ou
si

నథాన ఋజుగణ జీవరల కీ

gm

పారణనల చింతిపుదు య్తిాంచితత కొరతెయ్ధగి
మేణ వృద్ిా జన్ యాన భకుతి స

w

w

.y

మధన భారతి వాణిగళల పదపరయ్ుకిధిక ౨౩-౩౭

w

సౌరి సథయ్న తెరద్ి బరహమ స
మీర గాయ్తిర గిరిగళొళు
తోరువుదు అసపష ర
ట ూపద్ి ముకతిపరియ్ంత
వారిజనసన వాయ్ువాణి
భారతిగళిగె మహాపరళయ్ద్ి
బారదజన్ యానాద్ిద్ోషవు హరికృపాబల్ద్ి ౨౩-౩౮
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నథరు వరుషా నంతరదల స
రోరుహాసను తను కల్పద
ల్ధరు ముకతియ్నెైదువరొ అవరవర కరెద్ొయ్ుద
శౌరిపురద్ొళగిపప నద్ియ్ల

om

కారుణిక సుసాున నిజపరి

gm

వేశగెైద్ానంతరద్ి ని

ou
si

వాసుద్ేవన ఉదరదల పర

a.
c

వార సహితద్ి మధడి హరియ్ుదర పరవేశిసువ ౨౩-౩౯

ద్ోష ముకిరు ఉదరద్ిం పొరమొటటట హరుషల
ద

.y

ఈశనంద్ాజ ్యావ పడెదనం

w

w

తాసన శేితద్భిప మోఅద్ిం

w

వాసవాగి వముకిదుుఃఖ్రు సంచరిసుతిహరు ౨౩-౪౦
సతిసతి మహాసుసథమవు
సతిసతాితమక కళేవర
సతా ల్ోకాధిపనెనిపగతాల్పవెరడు గుణ
ముకతి యోగావదల్ిజనండో
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తపతిి కారణవల్ి హరిపర
తాథవాగి జగద్ాిాపారగళ మధడువను ౨౩-౪౧
పాదనథాన శతాబా పరియ్ం
తోద్ి ఉగీతపాహియ్ద్ి ల్వ

om

ణోదధియొళగె కల్పదశ తపవదదనంతరద్ి
సాధిసిద మహద్ేవ పదవా

a.
c

రెైదునవ కల్ధపవసానకె

ou
si

gm

ఐదువను తా శేషపదవ పావతీసహితనాగి ౨౩-౪౨
ఇందరమను దశకల్పగళల సు

.y

నందనామద్ి శీవణగెైదు ము

w

w

కుందనపరోఆథ నాల్ుా సుకల్ప తపవదుద

w

ననందు పొగెయొళు కోటి వరుష పు
రందరను అదనుండనంతర
పొంద్ిదను నిజల్ోక సురపతి కామనిదరంతె ౨౩-౪౩
కరెసువరు పూవదల చంద్ార
క రతిశాంత సురూపనామద్ి
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ఎరడెరడు మనుకల్ప శీవణవ గెైదు మనుకల్ప
వరతపోబల్ద్ిందల్వాక్
శిరగళాగీ రెైదుసావర
వరుష దుుఃఖ్వ నగి కాంబరు బంబరూపవను ౨౩-౪౪

ఐదువరు మోఅవను శివ శ

ou
si

హోదరనిగిపపతతి ద్భినవ తి

gm

ఐదల్ెయ్గెైవతతి ఉపేందర స

a.
c

కాీద్ి ద్ివజరు ఉకికమ
ీ ద్ిం కల్పసంఖ్ెాయ్ల

om

సాధనగళపరోఆనంతర

.y

గాధిపతి పారణనిగె గురుమనుగళిగె షోడశవు ౨౩-౪౫

w

w

పరవహమరుతగె హనెురడు సంై

w

ధవ ద్ివాకర ధమరిగె దశ
నవసుకల్పవు మితరరిగె శేషశతజనరిగెంటట
కవ సనక సుసనందన సన
తతావర మునిగళిగేళు వరుణన
య్ువతి పజనాాద్ి పుషారగారు కల్పదల ౨౩-౪౬
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ఐదు కమజ సురరిగాజన
నాద్ిగళిగీరెరడు కల్ధప
ధాధికతరయ్ గోపికాసర ీయ్రి
గె పితృ తరయ్వు
ి
ఈ ద్ివౌకస మనుజ గాయ్క
రెైదువరు ఎరడొందు కల్ప న

om

రాధిపరిగరెకల్పద్ొళగపరోఅవరుతిహుదు ౨౩-౪౭

gm

వాాపిసి మహాతిమిర కళెదు ప

a.
c

ద్ిపగళననుసరిసి ద్భపి ియ్ు

ou
si

రోపకారవ మధళప తెరదందదల పరమధతామ
ఆ పయోజనసనరొళిదుద సి

.y

రూప శకతియ్ వాకిగెైసుత

w

w

w

తా పొళెవనవరంతె చేష య్
మధడి మధడిసుత ౨౩-౪౮
ట
సోిదరసి థత పారణ ఋద్ేంర
ద్ారద్ి సురరిగె ద్ేహగళ కొ
టాట దరదల్వరవర సేవయ్
ే
కొంబననవరత
మోద బోధ దయ్ధబా తనువ
రాధిరోగవ కళెదు మహదప
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రాధగళ నోడద్ెల్ె సల్ుహువ సతత సమరిసువర ౨౩-౪౯
పరతి పరతీ కల్పదల సృషి ట
సి థతి ల్య్వ మధడుతల్ె మోద్ిప
చతతరముఖ్ పవమధనరనువ మధడి భుంజిసువ

om

ఘృతవె మృతతాంజయ్నెనిప ద్ే
వతెగళె ఉపసేచనరు శ్రీ

ou
si

గభణీ సర ీి ఉండ భోజన

gm

a.
c

పతిగె మూజగవెల్వ
ి ోదనతిథియనిసికొంబ ౨౩-౫౦

గభగత శిశు ఉంబ తెరదల

.y

నిభయ్ను తానుండుణిసువను సవజీవరిగె

w

w

నిబల్తిపరమధణు జీవగె

w

అబుబవద్ె సథ
థ ల్ధనుభోజన
అభకరు పేళువరు కోవదరిదననండంబడరు ౨౩-౫౧
అపచయ్గళిల్ుిండుదదరిం
దుపచయ్గళిల్ిమరగణద్ొళ
గుపమరెనిసువరిల్ ి జనుమధద్ిగళు మొదలల్ి
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అపరిమితసనమహిమ నరహరి
అపునరావతరన మధడువ
కృపణవతసల్ సిపదసౌఖ్ావనితతి శరణరిగె ౨౩-౫౨
బతిి బీజవ భూమియొళు న
కతతిి మెల్ువందదల ల్కుమీరమణ ల్ోకగళ

a.
c

మతె ి జీవర కమ కాల్ో

om

రెతిి బెళెసిద బెళసు పారంతకె

gm

తపతిి సి థతి ల్య్ మధడుతల సమ

ou
si

వతియనిసువ ఖ్ేద మోదగళిల్ిదనవరత ౨౩-౫౩

.y

శిసనరుద్ేంర దర పరముఖ్ సుమ

w

w

నసరొళిదదరు ఉతిపపాసగ

w

ళొశద్ొళిపుపవు సకల్ భోగకె సాధనగళాగి
అసుర పేరత పిశాచిగళ బా
ధిసుతలపుపవు ద్ినద్ి మధ
నిసరొళగె మృగపఇ జీవరొళిదుద పోగువువు ౨౩-౫౪
వాసుద్ేవగె సిపు సుషతపి ి పి
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పాస ఉధె భయ్ శోక మోహా
య్ధస వసమృతి మధతసయ్ మద పుణా పాపాద్ి
ద్ోషవజితనెందు బరహమ స
ద్ాశివాద్ి సమసి ద్ివజరు

om

పాసనెయ్ గెైద్ెల్ ి కాల్ద్ి ముకిరాగిహరు ౨౩-౫౫
పరమసథమ అణవెైదు తృటి

a.
c

కరెసువదు ఐవతతి తతరటి ల్వ

ou
si

గురు దశ పారణావు పళవు హ

gm

ఎరడు ల్వవు నిమేష నిమేషగళెంటట మధతర య్ుగ
నెురడు బాణవు ఘళిగె తిరంశతి

w

w

.y

ఇరుళు హగల్రవతతి ఘటిగళహోరాతిరగళు ౨౩-౫౬

w

ఏ ధివా రాథిగళెరెదు హధినెైధు పక్షగళెరదు మధసగ
ళాధపువు మధసధియ్వె ఋథు ఋథుథయ్
ర గళయ్న
ఐధువుధు అయ్నధియ్ధబా కృథాధియ్ుగగళు
ధేవమధనధి ధాిధశసహసరవరుషగళహవధను పేళువెను ౨౩-౫౭
చథుసాసవరధెముినథరివు కృథయ్ుగకె థిరసహసర
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సల్ె షత్ శథవు థేరథెగె ధాిరగె ధిిసహసరనానథరు
ధిథిజపథి కలయ్ుగకె సావర శథగళధియ్ కపద్ి
ఈ ధేవథెగళిగె హనెురదు సావరవహవు వరుషగళు ౨౩-౫౮
పరథమ య్ుగకేళధికవరె వం
శతిసహసర మనుషా మధనబదగళు షణణ వతి

a.
c

మిత సహసరద ల్అద్ాిదశ

om

శతి సుల్ఆషోట తరశత వం

gm

ద్ిితియ్ తృతియ్కె ఎంటటల్అద

ou
si

చతతుఃషషి ట సహసర కలగిదరధ చింతిపుదు ౨౩-౫౯

.y

మూరధికనాల్ితతిల్అద

w

w

ల్ధరు మూరెరడధిక సావర

w

ఈరెరడు య్ుగ వరుష సంఖ్ెాయ్ గెైయ్ల్ెనితహుదు
సథరిపచిచస సావరద నా
నథురు మూవతెర
ి డుకోటి స
రోరుహాసనగిదు ద్ివసవెంబరు వపశిచతరు ౨౩-౬౦
శతధృతిగె ఈ ద్ివసగళు తిరం
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శతియ్ు మధసద్ాిదశాబదవు
శతవెరడరొళు సవజీవోతపతిిసి థతిల్య్వు
శుీ తిసమృతిగళు పేళుతిహవ
చుాతగె నిమిషవద్ెందు సుఖ్శా

ఆధిమఢామథగళు ఇల్ిధ మధఢవగిధుపచార

om

శితగె పాసటియంబరె బరహామద్ి ద్ివజరను ౨౩-౬౧

a.
c

వెముా ఋగాధివేధపురాణగళు పేళువువు నిథాధల

gm

మోధమయ్నానుగీహవ సమధపధిసి రమధబరుఃమరుధేరమ్

ou
si

ధారధిగళు థమథమమ పధవయ్నెైధి సుఖిసువరు ౨౩-౬౨

.y

ఈ కథామృతపానసుఖ్ సువ

w

w

వేకతగళిగల్ిదల్ె వెైషిక

w

వాాకుల్ కుచితిరిగె ద్ొరెవుద్ె ఆవ కాల్దల
ల్ోకవాతెయ్ బటటట ఇదనవ
ల్ోకతసుత మోద్ిపరిగొలదు కృ
పాకర జగనాుథవఠల్ కాయ్ి కరుణదల ౨౩-౬౩
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