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T!సగణ¾క<= అâ �ాbబ�లã థä గKL\]#+రస,! 
T!సగణ¾క<= అâ �ాbబ�లã థä గKL\]#+రస,! 
%ాKరహÜ నజÂ కర,! బPోÄం�ా7ాల� కర,! 
%ాKరహÜ నజÂ కర,! బPోÄం�ా7ాల� కర,! 
#ాÜ నజÂ క#©, అâ \]#� %ాKL 
తUమåన న<�మ})µ మ
బ0¢ /0KL -  #ాÜ నజÂ క#© 
\àá అం�!హూ బంT! తU`V#ా -  \àá అం�!హూ బంT! తU`V#ా 
\àá,!జ«నూ, \àá,!జ«నూ -  \àá,!జ«నూ -  అల
À ఇల
<� 
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#ాÜ నజÂ క#© #ాÜ నజÂ క#©, అâ \]#� %ాKL 
తUమåన న<�మ})µ మ
బ0¢ /0KL -  #ాÜ నజÂ క#© 
#ాÜ నజÂ క#© #ాÜ నజÂ క#© 
ఖ
� జమ
,! \àá,F గమ
య
 \àá,F గమ
య
 
%ా ీ ఆÎÂ �ా %ా ీ ఆÎÂ �ా -  %ా ీ ఆÎÂ �ా ��య
న�OKL 
#ాÜ నజÂ క#© #ాÜ నజÂ క#©, అâ \]#� %ాKL 
తUమåన న<�మ})µ మ
బ0¢ /0KL 
#ాÜ నజÂ క#© #ాÜ నజÂ క#© 
అ¬Iæ మHిÑç �ా జ«డూగనూ <ెé 
అ¬Iæ మHిÑç �ా జ«డూగనూ <ెé 
మ
|ä హమ
#� మ
|ä హమ
#� 
మ
|ä హమ
#� -  తUÜ బ0బ0%ాKL 
#ాÜ నజÂ క#© #ాÜ నజÂ క#©, అâ \]#� %ాKL 
తUమåన న<�మ})µ మ
బ0¢ /0KL 
#ాÜ నజÂ క#© #ాÜ నజÂ క#© 
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తUజ�ాయTేఉ %ావళb º/0య
త#$g 

తUజ�ాయTేఉ %ావళb º/0య
త#$g 

ºదుబÇ బట�క ,!మ
b �జ«ణ �~హ#+ 
ºదుబÇ బట�క ,!మ
b �జ«ణ �~హ#+ 
 

ఉ�ÄషQ  తUల
TేణW<� e©ష;,!బ#$ g 

ఉ�ÄషQ  తUల
TేణW<� e©ష;,!బ#$ 
త4 జగ,!æ� తUజPే క�#�/0క#$ 
త4 జగ,!æ� తUజPే క�#�/0క#$ 
న�O అంతమTీయ
 7ాహూ సఖ
bభగవంJ! �~�ాంJ! 
మ�!bహæ#ా�f ఉలటê�e� |<� ఆJ! అణ�J!v  
జ� ఈË తUఝ
జ��ాక>! ��#ా ఉళత#$ g 

జ� ఈË తUఝ
జ��ాక>! ��#ా ఉళత#$ 
అణ(Ë భకv ,hౖ1Fదb<� ,!,!ప#$ -  అణ(Ë భకv ,hౖ1Fదb<� 
,!,!ప#$ 
తUజ�ాయTేఉ º/0య
 త#$g 

తUజ�ాయTేఉ సదుB రm º/0య
 త#+ 
ºదుబÇ బట�క ,!మ
b� జ«ణ �~హ#+ 
ºదుబÇ బట�క ,!మ
b� జ«ణ �~హ#+. 
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�~ సదుB రm బ0బ0%ాKL � -  �~ సదుB రm బ0బ0%ాKL 
తUజ1ాచు� ఆశ~య,!<�భ¾త� -  తUజ1ాచు� 
ఆశ~య,!<�భ¾త� 
º 7ా¬ిప�త�ీమంJ! -  º 7ా¬ిప�త�ీమంJ! 
J!రణWమల
 గ}రm,! ! ఝడక#+ -  J!రణWమల
 %ాK,! ! 
ఝడక#+ 
త4�ాం�ë\]P!\]రC -  త4�ాం�ë\]P!\]రC 
తU� భ1ారk &PేJ!రC గ}రmవ#ా 
తU� భ1ారk &PేJ!రC గ}రmవ#ా 
గ}రmవ#ామజHి 7ామ#ా అJ! ఉదì#ా 
తn#$తలవల
<� తn#$త లవల
<� 
ºబ}డJc భవభయ>ో<� ఉదì#ా 
ºబ}డJc భవభయ>ో<� ఉదì#ా 
�~ సదుB రm బ0బ0%ాKL � -  �~ సదుB రm బ0బ0%ాKL 
తUజ1ాచు� ఆశ~య,!<�భ¾త� 
తUజ1ాచు� ఆశ~య,!<�భ¾త� 
�~ స�ÄT!నంద సదుB రm %ాK,!� మహ#ా� �Y జÌౖ 
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#ాజ«�ి#ాజ ge$#ాజ పరబfహV %ాK,!� మహ#ా� 
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