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పG<_`షBºనత బ#భ �ె��*+వ0ను  
    జల'(ర ననలంబ� సమయ�నట�4   

?వ0 Gాజ వనుచు A®లంబ� నడ!గ�ట  

తగవ0 ;ాదు �(క= ద;<న��లUl  
P»ను �W��ø=Aన P¼ పదత#యమ�ను  
�(ల దనక Pమ�c �(ల= �(ల=. 
 
 



13. 
మ7టmమ7టm�F �W#ల= మ��} య>G<ంచుచు  
    నూర�;ాయల= Ulనుచుండ! ��కO  

�ొకA కంచమ�ల A Uొ���ి చయMన i½ం;<  
    చూడ! లrదA �¾ర� సూప0 ��కO  

�ేగ� Gార�I ర చల=z  ల�లi బA�దమ7��  
    క¿G�OA క¿G�OA క=డ!చు ��కO  

��A�య� దగ బం} య�డ!ట �K�ెx, తన  

    మనుచు బం_నెగ�ండ! ల7డ! ��కడ!  
కృషjn  ·డ! మనుచు ;<క=G<ం} పర� À½ ,  

��, భÁM GాÂ ��సగ� ��కడ!  
నవ01 ��కడ! సఖుల న�1ంచు ��కOడ!  
మ�చxటEడ! ��కడ! మ�G<య� ��కడ!. 
 
14.  
క=లమ��ారల �FయMø√ల�ౖన Ulల74 ల=  
    వర�స_` రu�ంచు�ాడ! తం��#  
eి#యమ�_` జA�}x e¨ం}న యUl త,4  
    తనక= Uోడగ��ాడ! తమ�cడరయ  

�(పదం బ�డ బEప0 �(తండ! బంధుండ!  
    వంచన ��యA �ా� ెభట�డ!  
ÀÁమ7రIమ� చూప0 మ�ఖుM�ే య7�(ర�M  
    �(తcక= Aష�మÃ నతడ! సఖుడ!  
ఎఱÄ;< �రల_` బ´ందు �Kఱపవలయ�  
గ�ర�_ెG<ం;<న సUl1�Wక=లక= �Kల4   
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