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விதினிபேதகளாசரிஸுவரு
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த்ரதலி சிம்தவன பரலு த்யஜிஸுவரகிள

om

கற்மகள ௧0-௮

a.
c

கலிவய வமாதலாதகிள தானவ
வராளவக ப்ரஹ்மபவாதி பதவ

gm

ற்களு னியாமகராகி ஹரியாஜ்வேயலி அவரவர

ou
si

கலுேகற்மவ மாடி மாடிஸி

ஜலருபஹஅணகற்பிஸுத னி

.y

ஶ்சல ஸுபக்தி ஜ்ோனபூற்ணரு
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மானவனு தினதினதி மாடுவ
ஸ்னான ஜப பதவாற்சற்வனயு வமாதலாத
கற்மகள
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பும்ெரீகதி மனவஹற்னிஶி
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ஶுத்த காவ்யவிதல்ல தத்வஸு
பத்ததிகளனு திளித மானவனல்ல புதரிம்த
மத்வவல்லப தாபன ஹ்ற்இதவயாவதா
ளித்து னுடிதம்ததலி னுடிவதன
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வபாகளி ஹிக்குவ பாகவதரிவக

8
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