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బితుా థనియ హొత్గ
ా ోసుగ ఠతానుణుథిహ కెత ా మనుజర
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కత్తా ఒయ్ధమఫతాణధొళొథ్త్త
థ ాల్లదుథిహరు ౨౨-౨౯
జాగు మధదధ భోగధాసెయ నీగి పరమనురతగధ్ల్ల
వరభోగిశయనన ఆగరధ్ హెబాబగిలల్ల నిముా
కూగుథల్ల శ్రరభాగి కరుణాసాగరనె భవరోగభేష్జ

om

కెైగొమెమ
ద ెన
ా ె బేగ ఒధ్గువ భాగవథథరరస ౨౨-౩౦

a.
c

ఏను కరుణవో థనివరల్ల ధ్యధనిఢిగె సధ్భకథజనరథి

gm

హీనకమవ మధదిధ్రు సరి సీవకరిసి పొరెవ

ou
si

పారణహిమాక లకఢకగె సుజాన ్యన పాల్లసి థని మహిమె

.y

పురతణరూపధి పేళిసిధ్ రఘుసరను సుచరిథర ౨౨-౩౧

w

w

మూదమధనవరెల ల కతలధి బేదికొమిబనిథముా ధైనయధి

w

బేదధ్మాధి మధదు పురుష్తాఠగళ సవపిధ్ల్ల
నీదువరె నిని మలగుణ కొమధదది హిగగు వ భాగవథరొద
నతదిసెనిను జనమజనుమగళల్లల మరెయధ్లె ౨౨-౩౨
చథుర విఢ పురుష్తాఠరూపను చథురమూథయథమ
కనిరలక మథ్ిథథర పురుష్తాఠగళ బయసువరేను బలలవరు
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మథివిహీనరు అహిక సుఖ్ కతశవథవిధమారిధ్నుధినధి
గుణపథియ్ధ మొధ్లధధ్నయథేవథగళనె భజిసువరు ౨౨-౩౩
ధ్ురహిణ మొధ్లధధ్మరగణ సనమహిథ సవపారణిగళ
హృధ్ుగ హనివాసి గభీర హరి సవాఠపరధాయకను

om

అహికపారథధ్
ర ల్ల విహిథావిహిథ కమగళరిథు

a.
c

ఫలసనిిహిథనతగి ఎలలరిగె కొదుథిపప సవజ న్య . ౨౨-౩౪

gm

ఒమెమగాధ్రు జీవరొళు వెైష్మయధేవష్తాసరయ్ధ

ou
si

సేిహ మహామహిమగిల ల నిరుపాఢిక పూరవలోకగళా
బరఃమకలధపమథధ్ల్ల వేధా గమయ శ్రీజగనిఠ

w

w

w

.y

విట్ల సుమమనీవను థిరవిఢరిగె అవరవర నిజగథియ ౨౨-౩౫
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