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పేరషటనాగ్ిదల
ెద ి రిగ్ె స

.y

ou
si

వేషటదాయక సంత్ెస
ై ువను సవ జీవ ను ౬-౨౯

w

వరసుదతవరని ుద్ి ూపది

w

w

పుం శరీ దొ ళిహను సవద్
సకత ీ శరీ దొ ళిహను సంక ుషణను పరద్ుామి
దావసుపణ శ్ఇత్ వినుతస స
వర సునిలయ నారరయణన సద్ు
పరసనెయ గ్ెైగవరె జీవనుికత రెనిసువ ు ౬-౩౦
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తసనింత్ానంతస ుప హ
ణా గభాదిగళొళగ్ె కర
ుణాారగ హ హ అవ వ ఖిళ వరాప
బని బడద్ల మాడిమాడిసి
ధనారెనిసి సమసత దివిజ

a.
c

om

పుణాకమవ సకవకరిసి ఫలవితసు
త పరలిసువ ౬-౩౧
ారగ దొ ళిహ నదియ జలభే

gm

దాగసదొ ళిపపబద బలి వు

ou
si

కరగ్ెగుబ్ధిగళరియబ
ె లి వె నదియ జలసిథ త్య

.y

భోగ్ివ పరియంకశయననళ

w

ళీ గుణతసరయ బద్ి జగవిహ

w

w

దాగమజ్జ ~నా ు థిళివ జా్యయనిగళిగళవడద్ు ౬-౩౨
క ణగుణ భూతసగళొళగ్ె తస
ద్వ రెనిప బరహాిది దివిజరొ
ళరితసు ుపచతసుషట యగళనుదినదినది సవతసర
సిరిసుతసనుమోదిసుతస హగుీతస
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ప వశది పరడువవరిగ్ె తస
నిి వ త్ోరిసి భవవిముకత మాడి పో షిసువ ౬-౩౩
మూల ూపను మనదొ ళిహ శోవ
కోల ుపను తసవగోసనదొ ళగ్ిపప న సింహ

a.
c

బాలవట్ు వరమనను నాసిక

om

ణాలియొళగ్ిహ మతససయ కూమను

నాళదొ ళు వద్నద్లి భాగవ

ou
si

gm

వరలిభంజన హసత దొ ళు పరద్ద్లి శ్రోక్ఇషు ౬-౩౪

.y

జెన విమోహక బుద్ి పరయుగ

w

ద్నుజమద్న కలిు మేఢ్ద
ర ి

w

w

ఇనితసు ద్శ ుపగళ ద్శక ణంగళలి త్ళిద్ు
అనుభవిప విషయగళ క్ఇషరు
పణవెనలు కెైగ్ొంబ వ్ఇజనా
ద్న వ జగనాిథ్ విఠ్ా ల విశవవరాపకను ౬-౩౫
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