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కోన పంచాశను ుద్గ ణ ఇద్ర వసుగణ ు
మేనకరతసుజె కువ విషవ
కేిన ధనపరద్ానిమిష ు స
దానురరగది ధేనిపుద్ు వెశ
ై ారొళు పరద్ుామన ౫-౩౦
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ఇ ుతిహ ు నాసత యద్సర ు
ని ుఇతియు యమధమ యమ కరం
క

ు మేదిని కరల్మ్రఇతసుా శనెశ
ై చరరదిగళు

కరెసక
ి ంబ ు శూద్రరెంద్న
వ తస శూద్రరొళిపపరివరొళ
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గ విద్ూ ని ుద్ి నిహనెంద్రితసు మనినపుద్ు ౫-౩౧

ష్రపతసు తానెందెనిసి తసతసత
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నిధనధనద్ విధాతస విగతా
భాధిక సమాసమవతి ారమగ
తిరద్శగణ సంపుజా తిరకకుదాిమ శ్రభనామ
మధుమథన భ్ఇగురరమ ఘోటక
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వద్న సవపదాథదొ ళు తసుది
మొద్ల్ు తసుంబ్బహనెంద్ు చంతిసు బ్బంబ ుపద్లి ౫-౩౩
కననడియ కెైవిడిద్ు నోడల్ు
కణిిగొపుపవ తె ది అని ుధ్ి నిగె ఈ జగవు
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భినన భిననవ తో ుతిత పుద్ు
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బ్బంబరెనిప ు ారవవ
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బ్బంబబ్బంబగళొళగె కేవల్ బ్బంబ హరియెంద్ు
సంభరమది పరడుతసలి నోడుతస
ల్ుంబుడువు దిడువుద్ు క డువుదె
ల్ల ంబుజాంబకనంఘ్ిి పుజెగళెంద్ు నలిదాడు ౫-౩౫
నదియ జల్ నదిగర
ె ెవ తె ద్ం
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ద్ద్లి భగవద్ు తసత కమగ
ళుద్ధిశయననిగపిసుతస వరావతస నీనాగి
విధినిష్ేధాదిగళిగొళగర
గద్ల్ె మాడుతస ద్వియంద్ది
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పద్ుమనాభన సకల్ కమగళలిల నెనవ
ె ుతి ు ౫-౩౬
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సరితసు కరల్పరవహగళు కం

gm
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డరెయు సరి కరణదిరె పరివువు
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మ ళి మజజ న పరన కమగళింద్ సుఖవిహవు ౫-౩౭
ఏను మాడువ కమగళు ల్కు
మీ నివరసనిగపిసనుసం
ధాన పువకదింద్ సందేహిసదె దినదినది
మాననిధి కెక
ై ండు సుఖ వి
తాతనతస సంతెప
ై త్ఇణజల్
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ధేను తానుండనవ తస పరల్ెగరెవ తే నంతె ౫-౩౮
పూ వ ద్ఇణ పశిచమోతసత
పవతీ పతియగినవరయు సు
శరవరీక దిగవల్యదొ ళు హంసనామకను
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సవకరల్ది సవ ుళు సు
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తసి దొ ళని ుదాిది ుపవ
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ధరిసి బయహసవతసా ాౌ భ చంద్రమను ఎనిసి

w
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ఇ ుతిహ జగనానథ వితసా ల్
సురిసువవ న సంతెైపనెం
ద్ు ుపరరకీమవుచతస ారధన యోగాతెయనరితసు ౫-౪౦
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