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ి భోగ్యసౌ || ౧౫.౬౧ ||
ే ేందియ
సావనందవిష్యే మోక్షే వ్యదోకేత యుకత సాధితయ |

10
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ఎకాకీ కల యశేకే ీ పదం మౌలిష్ు విదివష్ామ్ |
తతవనిర్ణయపారోాఽయం కేన నామ న పూజయతయ || ౧౫.౮౦ ||
వ్ాదాదయః పిక్ర్ణసుులింగ్ాసతనవ్ోఽపయలమ్ |
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అపరోఽప్ీష్యతయఽసామభర్గరంథయష్ేవతయష్ు సతసవప్త |
సతసవప్ీందాిదిష్ు పురా తార్కారకరకవ్ామర్యః || ౧౫.౮౬ ||
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w

w

.y
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అవరోణా మహిమా తసయ లౌలాయత్ సంవర్ణాతయ మనాక్ || ౧౫.౧౦౧ ||

om

చతురోఽసౌ పివచనయ మనుసంసతదిమాన్ మనః |

a.
c

సంఖ్ాయ మాం పూర్ణీ మా గ్ానమధ్వదాసమిత్ర వయధాత్ || ౧౫.౧౦౨ ||

gm

దిశం పియాతం శశినశేర్ంతం పర్యశోధ్యత్ |

ou
si

తీర్ాక్ం విష్ుణతీర్ాం చ విష్ుణతీర్ాష్ే తీర్ాక్మ్ || ౧౫.౧౦౩ ||

.y

అకామానామనయకేష్ాం సతదిభూమిం తపసతవనామ్ |

w

w

w

త్రరోహితాతామ పాిపాసౌ హరకశేందిమహీధ్ర్మ్ || ౧౫.౧౦౪ ||
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