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గ

{॥ గ ॥}

ననషరకర ం వహ మవ  ।

వనలం వ న ం ం అం భ ణ  ॥ ౧॥

రతఞమ ం ధణహ  ।

నరవ ం న ం పరహపం భ ణ  ॥ ౨

ఙఙలం రఖరటఙ ।

పమనం ణ ంసన ం పర మం భ ణ  ॥ ౩॥॥

లతగ ం లసరలక రసం  ।

లఃఅ ఙలజం◌ం పర మం భ ణ  ॥ ౪॥

క తం  సం  లసం వన ।

ం తం పరహపం భ ణ  ॥ ౫॥

స మలసరం స ఙవఃఓజవన ।

కణతఃఆర  ం రదపం భ ణ  ॥ ౬॥

యదషఙం అం అఃఅనవ ం అవ  ।

అఖ ం అనం అ ం అలఃం అతం భ ణ  ॥ ౭॥

గ మపమ లసతలవృఃఓజల చ ।

మగ రమ స సఞరం భ ణ  ॥ ౮॥

నర  సహరప రనసక చమ ।
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మణల  స సఞరం భ ణ  ॥ ౯॥

షడ  న లస ద మ మ న ।

 కతశబ స సఞరం భ ణ  ॥ ౧౦॥

చరమ నర  సర  రన ।

లమప కడ స సఞరం భ ణ  ॥ ౧౧॥

టదనక ణన తర ।

మడ మథ స సఞరం భ ణ  ॥ ౧౨॥

చషమ ణ   న ।

సహరపం దశహం భ ణ  ॥ ౧౩॥

లస ద షవృం  ం ఆననమనర  ।

పం సం ం చటమ పర మం భ ణ  ॥ ౧౪॥

సహరప న రచన షం బ ।

సవయం  మం పర ం భ ణ  ॥ ౧౫॥

నమ స ణ న క నమ స నఙ ।

నమ నమ ఃఇ నమ నమ న న  ॥ ౧౬॥
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