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ఉ. బFZ దుఁ.ైన  సత¦§భ �వ� tాయక య�ం.ిన ఁ"ాB రచPల�ఁ  

�లZ ర�ార$ నూఱుగ�ర$ &�< =న ఁ >ేజ మ� గల\ >ె no! డ�   

జలZ B చందుర$ం.ె డ&ి  సనCప�ఁ uక�ల6 N�ట� య�నC  

�ల6Z 4�  �� 4�C లW  జగమ� ¼ఁకటkలBCయ�ఁ బ�య �స�<ా! 75  

 

చ. భ�జబల Eµర!వంతJలగ� ప�తJK ñ ల "ాం;న �ా<=  NLn o! డ�   

Bజహృదn»i ిä �/ర� మ�ల6 Bక�మ� Tేక 6ఱుఁ గ�ంz>ే� Nm �   

�జయబల�ఢc!ఁ డర$¶ నుఁడc Þరప<ాకDమ �ప� >ేవ �/  
గజమ�ను >ె; P తFZ  వ% తNార!మ� >ీర �ఁ.ె  �íFZ  �స�<ా! 76  

 

ఉ. భ]నుతJల�ౖ న >ేవ తల6 ప¡రQమ� N�ందఱు �ా�వరK నW   

మ�B చ<=ం ప<r యనుచు మ�నవ�లటZ  చ<=ం పఁబ©ల; దం  
©BధులBCయ�ం దనదు ప�Nm� టఁ బటY l  నగసుÏÃఁ డంచు 4/  

ప¡Bక NLవ Qఁ.ోప� న>?  ప¡రQమహతÂÃమ � సుమ�_ �స�<ా! 77  

 

ఉ. భ]పz Nాత_బ�>? w  మ>?  బ�టl BTోఁట బ%� /నుల�ంత ప%   

జ,- ప<=ప ¡ర$� ల�ౖన ఁ "vనXాగదు Nార!మ�; Nార!ద¨ల�ౖ   
ªiిన  >ో% ణ Êష_ కృప ªధుల4dక 6ల6 గ].ి  Nౌరవ  

¥Ö_పzNార!x|మ nనఁ జ,F<L  Tే యఁగ 4/డc �స�<ా! 78  

 

JOIN SCHOOLS5 to 9219592195 & 9223492234 www.schools5.tk

http://schools5.tk/
http://schools5.tk/
http://www.schools5.tk
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