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బల*ై�నుత నమ# /జయ/జయ/జయ/జయ    /ఠLల/ఠLల/ఠLల/ఠLల�ెౕIా 
ఇtెpళ\ె కMWావ�ార;ాn నమ# �ారవ-�ద || ౫ || 
 

జ�ెజ�ెజ�ెజ�ె    
 

తమ ప�G Hెౕద ఈతన స#రNె ;ెూౕడు హృ- 
తgమల�ెూళ\ె /జయ/జయ/జయ/జయ    /ఠLల/ఠLల/ఠLల/ఠLలనh చరNాUా� || ౬ || 

పంచరతhపంచరతhపంచరతhపంచరతh    సుtా�సుtా�సుtా�సుtా�    ----    ��ౕ��ౕ��ౕ��ౕ    కMల�ెౕవరకMల�ెౕవరకMల�ెౕవరకMల�ెౕవర    &ెూCౕ త�&ెూCౕ త�&ెూCౕ త�&ెూCౕ త�    సుtా�సుtా�సుtా�సుtా�    ((((/జయ�ాసరు/జయ�ాసరు/జయ�ాసరు/జయ�ాసరు))))    


