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బ�డR# బK] యంప:టKVఁ బ�ట�<న Yంట� 

దడవ:ండ #&ెW(I#య�ఁ 
బడ ప:గ నంగ=ిFGఁ �)(? బంప:ట సుమ�       26 

 

  

 

కనకప: dిం¤సనమ�న 

¥నకమ�ఁ గ�రkWండబ�ట�<  ¥భ లగ\మ�నం 

�ొనరగఁ బట<మ�ఁ గట�<న 

>?నుకట� గ�ణ3Sల మ�ను Mన"ా సుమ�       27 

 

  



___________________________________________________________________ 

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

 

కపJక� (�ర0ాల�ౖనను, 
సరJమ�నక� "rగ345న, స� త7ల�>?ౖన�, 

మ�పuన ద"Nదు] ఁ=ెనౖను, 
తపJదు మఱ¦ దుఃఖ మగ�ట తథQమ� సుమ�      28 

 

  

 

కమలమ�ల� 6టఁ బKdని 

కమల�ప:� # రª� ��FG కమVన భం0N� 

తమ తమ (?లవ:ల� దzిJన 

తమ Rత7] ల� శత7] ల«ట తథQమ� సుమ�      29 

 

  

 

కరణమ�ఁ గరణమ� నR�న 

మరణ)ంతక మoను 0ా# మనల�డ  సుH; 

కరణమ� దన స"N కరణమ� 
మఱ¦ నమ�క మర� Hక మనవల� సుమ�      30 

 

  

 

కరణమ�ల ననుస"Nంపక 

Mరసంబ�నఁ �ిన\ �ం= ిMకట�ంచు ~H 

Yరkసునఁ కం�నెఁ బ�ట<క 

పర3Sశ}రk బం= ిYZ5నఁ బKరదు సుమ�       31 

 

  

 



___________________________________________________________________ 

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

 

 

కరణమ� �ా�ెయౖ�న\ను, 
గ"N మద మ�=ి0Nనను, బKమ� గఱవక య�న\�, 

ధరఁ �లే� Hటక�న\ను, 
గర మరkదుగ ల�కA 0Uనరk గద"ా సుమ�      32 

 

  

 

కసు0ాయ గఱ� చూ�న 

మసలక పస ¬గరk "ాక మధురంబగ�(); 
పస గల�గ� య�వత7ల�ండగ 

పd ిబKలలఁ బ�ందు>ాఁడ  ప¥వ:ర సుమ�      33 

 

  

 

కM Fా# >ా# >]ా తయ�, 
నవరస mKవమ�ల� ల�# ()త7ల వలప:�, 

దMV చను పం� ి(Iయ#  
MM1)య�ధ Fౌశలంబ� వృధ"ా సుమ�       34 

 

  

 

Fాదు సుH దుస®ంగ�, 

��దుసుH "F�"N�" Fాంత ��ం�ిన zిదప�, 

>ాదు సుH యzిJచుWట, 

ల�దు సుH సత7ల వలప: ల�శమ� సుమ�      35 

 

  



___________________________________________________________________ 

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

 

Fామ�క�ఁడ  ద#d ిM=�ిన 

F�మVఁ బరMట[ఁడ  గవయ 0rరkట YZల�� 

బ°]మమ�నఁ జ�ఱక� zిzJిFG 
±మల� >?స మ�0Nనట[�  dది²మ� సుమ�       36 

 

  

 

Fారణమ� ల�# నగవ:ను, 
బ°రణమ� ల�# ల�మ, పృ³ి� స�Vల`ఁ 
బ�రణమ� ల�# బ�"�య�, 
�రణమ� ల�# z¢ం=ి�  వృధ"ా సుమ�       37 

 

  

 

క�లFాంత ghడ (?పuడ  
గల _̂ంపక�, వట�<  తపu ఘట�Yంపక�H, 

కలకంµN కంట క6\ 

"UVFGన dి"N Yంట నుండ (�ల� దు సుమ�      38 

 

  

 

కi"NR గల �నిమ�లల` 
(Iరమ� ల�న\ఁడ ను గల�గ (Iరవ: మఱ¦ య� 
కi"NR Mరసంబ�నౖను 
(Iరమ�ల� ghఁచు చుండ  #కAమ� సుమ�      39 

 

  

 



___________________________________________________________________ 

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

 

 

Faం&ెప: నరk సంగ�& ే

నం�తమ�గఁ 0yడ  వచుW న� ిYZట�న\� 

0Nం�త7�  నV� క�ట�<న 

మంచమ�నక�ఁ జ�ట[ వచుW మ _̂ల` సుమ�      40 

 

  

 

FaF�Aక34ల� ఁ జ�ిMన, 
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