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�ాశ<8dÅల¨+LCైవం స�త9రఘనుO ే"ా, త}�IJతప:IJ వః    27 

 

78Nన,ధNంసం �ధCే,  న తప^ ర3�మ<8x^రjపం వ�న+L,  
న�క�>ం �C8N� ినక,ం న �తర^త�ాం C8వదహx&ి�>షం యః  
స g:ా త�ాX �రం&ీదసకళపట�మ� ప¤రయను�షXO8�ా  
మ��ా+ా�ావ+ా�ావతరణతర3ణప:కS
రdప:+ాశః     28 

 

�వ:ం l�ాNణహ§త9ర�ద� ిచ �పQలం యత}�క�(ßణ @8ణ*  
ప:త�|ం యతm��|ం యOిహ యదపరం నశNరం �ాశNతం చ  
యత_రNస� ప:&ది[ం జగ^ క^ప\] ©45<G యOిNదl,   
జÆ�^స,�  OిNప:+ారం స�త9రవత9 .B బJహ�మ�భ�న,రం చ   29 

 



___________________________________________________________________ 

   మ�గంట� వం	 
హ�                 www.maganti.org             maganti.org@gmail.com 

 

 

రC8x<8ం మణ�<8య ప:భవ^ lయCvOే$శలబJ[ వ+ాశం  
వహ§x�ా$ �ాNO ిదగ*[ ం lజజªిమతయ� కర3, మ�నన$t<G$ ః  
యచÁ ◌త్◌ౖCె:ల¨క�భ�sా�7ిరఘదహనం �� O ివృsా=ê� తOోN  
బJహ«ల¨�C8mద�+ా�ా�7ికతరమవC8Oేకhi.ారdCేజః    30 

 

ÖలచÁ�S �5NÝహx�S ^ జడరసనం l0¹xతఘ�� ణవృ ,̂   
సNఖ��sా�ా|మతNకm�5మ*zితమనః �ాNసమ�C8: వ��ష£   
�స:"ా, ఙq ం ప^C8N సNపదపహరC8దeSయం .Bరdజ<8X  
+ాల.ా�`aవÐఢం జగదగద ఇ.BC8¼ పయ<8}~క}ëC8పః    31 

 

lః��షం <�ౖశమమ�ః ప:సభమపనుదనx�S లÀ�ాను+ా�5  
"�, క"�, +ాప�C8ర3ణర3�ర��ాదస,Oోsానుషఙq ః  
O8C8 దృzిZ ం ప:స<8xం ^:భ*వననయన"ా�� య*షXOిNర3ద[ం  
వ78��  బ:ధxస� &Oి8[ నºన�7ిరపరః g:ా క,<G�5Áఃప:@8రః    32 

 

భ�C8N జమ�స� Iìత9, ః కక�H ప�5భ.ారమ�భ�ః �భ:IJ<G  
�5�IJ: ణ8 బభ*: IJవం ప:సభమHన.ా
�జజృమ��ప:గల��  
భ�sా భ�\షè � IJ ^:భ*వనభవన"ా�స� .�IౖJక�y g:ా �   
�IJ: l,  IJ: జమ�<8 �భవత9 �భ.Bదూ�త\] "ా �IJ వః   33 

 

సంసక,ం &ిక,మ�ల�దHవ<GO8�న+ౌతçహ¥<8�  
య�t<8� కన�\].ామృతకరకల�ావ�5ºCే<8మృCేన  
అ�ాdల¨కః +LSయ�OోN మ*దమ*దయeరశÁకS.ా`aల.ాల�  
దుద�<8�లప:.ాళప:^మర3�రహఃgాదపg:ా క}ë��హః    34 

 



___________________________________________________________________ 

   మ�గంట� వం	 
హ�                 www.maganti.org             maganti.org@gmail.com 

 

 

Hనxం IJ"ార3ణస� కN�దHనవయ� �దు: మ�ణ8ం ^Nzcవ  
తN మq నx|త:రతxదు�^lకరక�ా`aన,�ాళం కN�చÁ  
<8న,�5xః��షకృష�eSయమ*ద7ిtవ 78�న,�ాeం �బి<8�>  
OౌరNః ప¤��Nప�ప¤��N45x�5వ భవదఘపQ� షZ\]�ాdవIJసః   35 

 

గన[�½³Nరqద�పద�బ�^క�5తవ@ోహృద�మ�Cvద�.ాOై�  
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