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ప్ర��త �� ్ల 

్�ా���తవస�తేల��్మత్కరమేేతసకసరసత| 

్కర�ల�త�ి్��త����తపర్��తే్కకకదర్త|| 

ప్ర��త ��త �� ్ల 

సర�కత్వసస�త ేేతపకర�తస రతరల ల�త| 

�ష�్ పప�తరరసమ  ేల, �ాకసపకదలతంరసర్మత|| 

సూ��ేకదత �� ్ల 

బర్్సరక్పతర�కమ�తరమ�ే�����తర���రక్త| 

�ారలతమ�ేమ��త �త�ష�్ లతపర్��ర ల�త ం్ా్క్త|| 

�ా�రత �� ్ల 

గల��త�తదర�స�త�ెవౖత�� �వ��తసకసరస  

రక్ తే�ిలంమత ాం���త ల��ి్ ్తస్�మ్లత్�క త|| 

 స్తమ�కరత �� ్ల 

��్కలత�తప��ల్త�త �్త్ంాకర్త| 

ల� �తవ�్కలతప�ల�ాలత స్లత�ై�ౖల�్ేత�ావర్త|| 

ర� రతప�కరత �� ్ల 

బర్్కపరలతబర్్తర�మతబర్్���తబర్్ర�ర��్త| 

బ�్��్వత�రేతగల�వేలతబర్్త్క్తసరరమర్మత|| 

అరలతం�ౖ ారర��త ���రత�ా్రస్�లత ేర-రర���మత| 

�ా్ర��ారతసరరద�  ్మతప��రేర�లత����రరం్త|| 

�ర �దలతవసమ త���లకత�� ే్మవతసరకపమ�త| 

గృరరతసమర�ఖ�త ���రతప�్రకతపక్మ�రకత|| 



ర� స�రల�కత �� ్ల 

అగస �లతం�ౖర�దేలత�త��లత�తబ బ�లర్త| 

ఆరకతప�రర�రరక్లతస్�ా�త�తవృ ృకక్త|| 

సలమ�ేత �పతకకదరత �� ్ల 

 �పలత �ేపతపకబర్్త �పలతసకర�రపర్త| 

 ���రత�ాంే�తేసకరలతసలమ�ేత �పలతరరతஉసమ �ేత|| 

్ �్ త �� ్ల 

�ారలతస్లంలతరరమరల�లతం�ౖర�దేలతవృ ృకక్త| 

�దస�తదమతస్��్��ే్తకమసరప�-స సేర�ేపత|| 

 ాకేత�ా్కల త �� ్ల 

వ �్��ల తరర ాదతసూకే ృ�టతసరప ్మత| 

్�రరవ�లత్�క త్మత ేవతసకరత ా��ేష�తసకర �త|| 

�ాదప్తరల�్ల 

ఓలత �క భవసమతవమ | �థత’���కర��”రేల | 

 ��గ ’  ేవసే’ మ�ర��త| మ�్ �తరమ’ ప�్�కదర”తత|| 

రరమరత�� �్ల 

రస� వలతరరక �త��లేం�గలత��లే ్ద్లతబ� ్�ర��లతవ�రష�్త| 

ంా���్ లతంారకద�ంతర�ఖేలత���ారకూ�లత�క�ాతరరర�త|| 

బ� ్�కరలలతద యమెకౖేలత్కభద�ర-ర��గ��త| 

అ � ేలతంా్ప�్�రలత�తరరమరత-స్కర��- ం�తత|| 

���ారత�� �్ల 

��త�ారత�ారత�ా్మసతక్మత�ా్మతరస�క్మ 

సరసస్�రత��� లేలత�ారతస�రతవ�ారస� 

గర��త�� �్ల 

� ా� లతబకంకలత�ష�్ లత��వక్్త���క భ ్త| 



పస్ర�వకరలతమ�ేమ�తతసకరత�ర�ప ాల�మ�త|| 

అగ �రరతప �్క్లతగ �రరతరర�ర��్త| 

అస�్ కల�లత  ా స�-్మ్కల�-ర��ాస్��త|| 

�వత�� �్ల 

��్ల’బ్లతద �ర��తసమగలమల్తప�’�ి�వక�’ర్త|  

ఉ�ారక ్�’వ బలం’స�్-రృ��ే’ర-ర���ద రరతஉరృ��”తత|| 

గ�క త �� ్ల 

గ�క క��ర్తగ�క �రరష�్ మతగ�క ���ం�తర���రకమత| 

గ�క మత�ా��తతపకబర్్త�� ్ౖత��తగ�కం�తరరమత|| 

సకసరసత �� ్ల 

సకసరసతరరసమ  ేలతవక ేత ారక్�ిర�త| 

� �ేకల లత్�ర�ాే�త� ి్�కభవ��త్మతస �త|| 

దరత్�ల ేలకమత���ాకతరకతంవ��, దరత� త్వ�ా త వృ��త| 

దరతేర�తవకకల తరల���త్�ా, దరత �ర�తప �్సస�త| 

దరతబర్్�మే�త�ల్కతప ్ృపరర- ేం�ౖమతస �తప����త| 

�ాతరర్త�ా��తసకసరసత గవసత్ �దష ���ేపరత| 

ల��్త �� ్ల 

ల��్ లత��కసర�కత్�ా త�రదరలత��కలగతమ�్మ�ర��్త| 

 ��ర ��తసరస త వేతవ్��లతల� ��్ త ��ాల్��ా్త| 

��రర్లంత్��ంతలబ�త� వతబ�్�్లకత్గల�ాం�ా్త| 

��రలత�ైలౖ�్ే్��్ల�ంలతసక�ి �లతవల ేతర�్�లక�ిద్ర్త|| 

ం�ల్���రకత �� ్ల 

��దమత ాల��దత్��ేర్ంమ�త్ంమ�తஉ�ర్స�్త| 

��తం�ల్�త్ంా�ాదత��్ంా�ాదతరలగళ్త|| 



 ేేత �� ్ల 

సకరతరలగలతరరలగల�ేత�ం�తస�ారక్త�ామ ్�త| 

�కర�ేత��్లబ �త �ేతస��ాదరత్రరసమ �ేత|| 

క��ర�ర��ర త �� ్ల 

గ�కం�తసకరల� ాస�లతరష �త వ���రర�్త| 

్ంమ�తసకర� �ేస�లతక��ర�ర�క మ�తరరమత|| 

అప�ాంతంరరపరత�� �్ల 

అప�ాంతసర�ా్ర,్  ��దల�తేஉర�ర��లతరదరత| 

 ��� తஉదత�పతరరలతర��ర, ంరసరతపక్మ�రకత|| 

్క�కరత్ృ�లతంాత్క్తంా ా్ద లతంా 

��వరతరదర లతంాతరరరసలతంాప�ాం్త| 

����తర����లతంాతసకర్మ�తతంరసర 

�వత�వత్క ర�బ�� త��తరర వేత�లర�త|| 

 ామ�రతంా��తరర��ల ్మ్���ార 

బ� �� ��్స�తంాతప్్ ృ�మేతసరర�ంాతత| 

్���తదకే�త్లలతపక� ్ౖతస��ాదర�మ�పతసరకపదర�త|| 

బ�క� త�ా్క్ర 

బ�క�లత�కరలతగ���� 

ంక్లత�కరలతగ���� 

సలవలత�కరలతగ���� 

 ాలపతరల�్ల 

అస��రరతసకగరదరత| 

�ర�� రరత �ేపకగరదరత| 

రృ��ే�ా్తఅరృ�లగరదరత| 

ఓలత ాలపమత ాలపమత ాలపమ 



స��రత వల��తసమురమతస��రతసల��త్�ారదరమత| 

స��రత  �్ర్తప�ేల��తరరత్� కమ� మఖతర�గభం�తత|| 

ఓల సరతస�’వవ��త| స స�’  �ర్� త| సర ేకేల’ ్కంావ���త|  

�ే �ిరస�వమ�’�రసమ  రరత�’ ్ర�ావ���” ||  

ఓలత ాలపమ  ాలపమ  ాలపమ’ || 

� �షతరల��్ మ 

పల��ం�రత– ఓలతరర�దంాద 

అ�ా� ం�రత– ఓలతరరతస��ాదర�ద 

 �రక ాం�రత– ఓలతరరత గవ�తేంాసమ ంేాద 

 


