
 
��మ�ే ���ాయణ�యనమః  
 ��మ�ే �ామ�నుజ�యనమః  
 
����య���ార�ల� �ా�ం�న �ర�ప�ల�� ండ� �ా��ాల�. 
 
����య����� త�య�: 
 
గ�ర�మ�ఖ మన��త� ! ��ా హ���� న���ా� ! 
నరప� ప��క�� ప� ం ! �ల� మ���త��ామః ! 
శ��ర మమర వంద�ం! రంగ��థస� �ా��� ! 
���జక�ల �లకం ! తం �ష�� �త� ం  నమ�� !! 
 
��త�ర�మ�: 
 
మధు�ా నగ���� �ాజ�ౖన వల�భ�ాయల�ార�  అసల� భగవంత��ెవ�� �ెల�సు�� నుట��� �����ల�మ�ను ఏర�ర���. 
అ�� �� ందుటక� ఇచ�గల�ా��� గ�ర�వ�ల �ద�  ��ద �ద� ��ర����నక��, ��మ����ాయణమ���� �ా��త���ం� సభక� 
���� ఉపన��ించమ� ఆజ��వ��ా ~ �ా���క� అనుగ�హమ��ే, �ా���ా�� అనుజ�బడ�ి,  
��ద�ద�� స�� మండలమ�న ��మ����ాయణ��ే పరతత�మ�య�,సర� ��ద జనక�డ�య�, చత�ర��ఖబ�హ�క� 
��ద �ాస� �మ�లను ఉప�ే�ం� ఆయనను స���ంచుటక� మ�త��� ��చు�ాడ�య� , సకల ��ద�ాస� � ప�మ�ణమ�ల�� 
ఉప���సమ� �ే�ి పరతత�మ� �ర��ిం�య�ం��న ఈ �ష�� �త�� ల� అనబ�ే ����య����ర� ��రంగ��ధ�ా�� �ా���� 
తమ ��మ���� �����ే�� అ���ం� మ�మ�ార� అ�వ�ం����, �ేవతలంద���ేత ప�జ�య�ల�ౖ 
నమస���ంపబ����, అట��  బ�� హ�ణ వంశమ�లల� ��ష�� ల�ౖన ����య����ర�లక� నమ�ా�రమ� �ేయ�చు���ను. 
 
�ాం��య భట�� త�య�: 
 
����� తడమ��� �� !  
���ప�త�� � ఎను�  !  
ఒర��ా�  ������  కழఱ�మలం !  
������ !  
మ����� ��ழி అఱు��� ��ను� ������ � !  
��������  �ే�ర�ం ! 
వழி అఱు��� � !  ��ఞ� ��  వను� ! 
 
��త�ర�మ� :  
 
 �� �క� మన�ా!  �వ� అనుక��ంచుట�ేత ��వ� ప��ాశమ��ేత ప��ప�ర���� అత��న�త ��ాల ��ా �ారమ�ల� కల 
�����ప�త�� రను �� ����య���ా� అవత��ం�న ��వ��ేశమ���క� �ర���మమ�ను అనుసం��ం�న ����ౖష�వ�ల 
�ా��ర�ందమ�లను ���భ�షణమ�ల��ా ధ��ం���. మ��య� ప�ర�మ� �ాండ�భ�ప� ప��క��ం�న 
�����ల�మ�ను -��మ����ాయణ��ే పరతత�మ� �ి��� ంతమ� ప���ా��ం� -�ీ�క��ం�ర�  ����య���ార� 
ప���వమ�ను ��ల�క�� అనుసం��ం� అందు�ే � ��క� అనుగ�హమ��ేత ����య���ా� సంబంధ��ర��� 
అథఃపతన��త�వగ� ��యమ�ర�మ�లను �� ందక�ంట��. 
 



�ాం��య భట�� త�య�: 
 
�ాణ��య� ��ణ�� డ !  ప�ట�� �ి�ా� వ��� ��ను�  ! 
ఈణ��య శఙ� ం ! ఎడ�త��  ఊద ! ��ణ��య 
��దఙ� � ఓ������ను�  !  ��ழி అఱు��� � ! 
�ాదఙ� � !  య�మ��ౖెయ పత�� : 
 
��త�ర�మ� :  
 
స�ా�ంత�ా�����న ఆ ���ాయణ�ం�ొక��ే ఆ�ాధ� �ౖెవమ� ����య����� �ర��ం�న ��ంట��, �ాండ��ాజ�ౖన వల�భ 
�ాయల� ��ౖ��క �ార���మ�ల�ౖన ����య���ార�ను ప�శం�ించ�ా జయ శంఖ��ావమ�ల� ��క��లదర�ా �� గ�చుండ�ా 
�����ల�మ� 
�ె�� వ�� ����య�������న భట���థుల �ాదమ�ల��ౖన బ�ెను.  ఆ ����య���ార� ��వ� 
�ా��ర�ందమ�ల� మనక� శరణ�మ�. 
 
 
�ర�ప�ల�� ండ� ~ 1వ �ా�రం: 
 
పల�� ణ��  పల�� ణ��  పల�� �ర��� ణ��  ~ 
పల���� నూ�ా�ర� ! 
మల�� ణ�  �ణ�� � మణ�వణ�� ! 
ఉ� ��వ�� ���� �ర��ా�ప�� !! 
 
�ర�ప�ల�� ండ� ~ 2వ , 3వ �ా��ాల�: 
 
అ����డ�ం ����డ�ం! 
�ి�����   ఆ�రం పల�� ణ�� ! 
       వ���ా� �� వలమ������ ! 
�ా���న�   మఙ���య�ం పల�� ణ��  ! 
వ���ా� ����వలత�� ఱ�ౖయ�ం ! 
�డ�ాழிయ�ం పల�� ణ��  ! 
ప�ౖె�� � ప�క��మ�ழ�� ం ! 
అ�ా�ఞ�శ��యమ�ం  పల�� ణ��  !! 
 
��త�ర�మ�: 
 
య�ద�మ�నందు �ిదు� ల�ౖన మల�� రను మ�రణ�ే�ి, ��ణ�ర మ��ి�క�లను సంహ��ం�, ఇంద��ల మణ� వల� శ��ర �ాం� 
క���న �ా��! ధృడ భ�జబల�ా�! ��మ����ాయణ�!  � శ��� �ామ�ా� �మ�ల�ేత �ా��� 
ఓ��ం�న �క�, అ��క సంవత�రమ�ల�, అ��క ��ల సంవత�రమ�ల�, అ��క ��ల బ�హ� సంకల�మ�ల వరక� 
మంగళమగ��ాక!  �రం�వ! �రం�వ! 
� �క� ఎర� ��మరలవంట� చరణ ద�యమ�నక� ఎవ�� దృ�ి�  తగ�లక�ం�� ��  ర� కల�గ��ాక  
� �ాద��సుల���న మ��� �క� కల��ంతమ�లవరక�, య��ాంతమ�లవరక�, ఎడతగ� అ�చ�న����న 
సంభంధమ� �త�మ� య�ండ��ాక, �ా��!  � వ�స�లమందు �ణ���న �డ�వక క�����గమ�న ��ం�ే�ియ�న� 



�త�య�వన�ా��యగ� 
�� మ� ల����ే� ఎల�ప��డూ వ�ండ��ాక!  సహస� �ాంత�ల�� ��ల�గ�చు శతృ�రసనమ� �ేయ�చుండ� చక�మ� � 
క����ే�యందు �త�మ� ఉండ��ాక!  య�ద�మ�న ఆయ�ధ��� ప����ం� �ా�సుల హృదయమ�లను 
బ�ద�ల��ేయ�నట��  ధ�� �ేయ� �ాంచజన� మ� శంఖమ� � �క� ఎడమ�ే�యందు �ను� వదలక ఉండ��ాక! 
 
గమ�క  :  
 
��ౖ ��ండ� �ా�రమ�ల� ��ర������నప�ట��� , ��ండ� క��ి ఒకట��ా అనుసం��ంచవల�ను. 
 
�ర�ప�ల�� ండ� ~ 3 వ �ా�రమ�: 
 
�ాழாల�ట��   ���ర������ ! 
వను�  మణ�� ం మణమ�� ��ణ��� ! 
క�ழாల�ట��  ���ర���� ! 
��ంగ� క����� ప�గ�దల�ట�� �  !  
ఏழா ట��ల�ం పழி�ి�ల�ం ��ంగ� ! 
ఇ�ాక�ద� �ా� ! 
ఇలఙ���  �ాழா��గప��ౖె �� ర���నుక�� ! 
పల�� ణ��  క�ఱుదు�� !! 
 
��త�ర�మ�: 
 
భగవంత��ౖెన ఆ �ష�� �ేవ� ���  మృత�ంగ�హణమ�, కల��ణ�త�వమ� �దల��ాగల ��వల� �ేయ�ట��� �ిద�మ��ా 
ఉ���మ�. మ�క� ఇతరమ�ల�ౖన ప��జనమ�ల� ఏ�య�ల�వ�. అన� ప��జనమ�ల� గల�ారలను మ� �ద�క� 
�ా�యమ�. మ�ందు ��డ�తరమ�ల� �ాబ� వ� ��డ�తరమ�ల� నడ�మ ��డ�తరమ�ల� క��ి �త�మ� 
ఇర�వ���క�తరమ�ల�ాట� అన��ేవ��, అన� �ాధన,అన� (�ర�మంత�మ�తప�) మంత� స�ర� ,ల�క 
వ�న��ార���న ��మ� అ� సుందర��� అందమ�ల �ం��ంచుచు �ా�స సమ�హమ�లక� �లయ���య�న�, 
లం�ాపట�ణమ�నక����� 
�ా�స సం�రమ� �ే�ి ఆలం�ానగరమ�ను �ాడ�ప��నట�� �ా �ే�ిన ఆ �� �ామచంద�మ������ మంగ�� �ాసనమ� 
ఎవ�ర� �ే�ియ�ండల�దు సుమ�! ��గవ��త�మ�ల��ా!  ���ామచందు� �ౖెన ���ాయణమ������ మంగ���ాసనమ� 
�ేయ�దమ� రండ�, రండ�. , 
 
 
 �ర�ప�ల�� ండ� ~ 4వ �ా�రం: 
 
 
ఏడ� �ల��� ఇడ�వద� మ�న�ం వందు !  
ఎంగ�  క�ழாమ��గ�ందు !  
క�డ� మనమ��ౖె ��� క� ! 
వరంబ� ழி వ��� ల���  క��డ���� ! 
��డ� నగరమ�ం నన�ఱ�య! 
న� ���ాయణ�య ఎను�  ! 
�ాడ� మనమ��ౖె ప�త�ర���� ! 



వను�  పల�� ణ��  క�ఱు���: 
 
��త�ర�మ�: 
 
సూ� ల సూ�� ర�పమ�లను �� ందు �� శ��రమ� తనక� �ారణ���న మ�ల ప�కృ�ల� �ేరకమ�ం�ే (అన�ా నశ�ర���న 
శ��రమ�ను ���� ఆత� ��వలత�మ�ను -��వల���న ఆత� �ేయద��న ���ంకర�మ� ��� 
�గ�లనందున-�ెందకమ�ను��)  
�ాం�ా��క �ా�నుభవ కృత�మ�లను (ఆత� �క� ���వల��నుభ���) వద����ి, భగవదు� ణ�నుభవమ�ను �� ం�� 
భగవ�ౖె�ంకర�ప� ర�� మ����య�న� �ేతనుల��ా!  రండ�! వ�� మ�ల���కర��ా �ేర�డ�! ��క��లంతట� 
ధ��ంచునట��  అందరక� ���ించు ����ా "న� ���ాయణయ"  అ� �ాడ�చూ మంగ���ాసనమ� 
�ేయ�టక� ��ం�ేయం�� 
 
�ర�ప�ల�� ండ� ~ 5వ �ా�రం: 
 
అణ�క��లత�� క�� అ��ప�య��� ! 
అ�ర ���ాక�ద��� ! 
ఇణ�  క��ల�ె��  ��డ�త�� క����న�  ! 
ఇర��� ��శ� తనక��!  
��ణ�క��ల��ల����!  
వన��� ���దు, ఆ�ర��మం ���� ! 
పణ�క��ల�ె��  త��� ను�  ! 
పల�� ణ��  పల���ా���  ణ������ !! 
 
��త�ర�మ�: 
 
బ���ండమ�ల��ంట��� ��యక��ౖె, దుష�� ల�ౖన �ా�ససమ�హమ�లను అసంఖ��క�ల నంద��� �ర���ం�న ఆ 
హృ�ీ���� (మన ఇం���యమ�లను స�ర��ానుర�పమ��ా �గ���ం� �య�ంచు�ా�ౖెన �ా�)�క� ��స� 
���ంకర�మ�ను �రంత�ాయమ��ాజ�య�ట��� �య�ంపబ��య�న� �రందర� మ���కల�ి �ా� �క� సహస� 
��మ ��� త�మ� ను ���ా�ా స��ి��ా �ానమ� �ేయ�చు ప�ర�మ� భగవ���మ�ఖుల�ౖ అహం�ార మమ�ారమ�లక� 
ల�బ��య�న� స���వమ�ను ��� �ా�� �ర��ాదమ�లను ���ం� మంగ���ాసనమ� �ేయ�టక� �ావలయ�ను. 
 
�ర�ప�ల�� ండ� ~ 6వ �ా�రం: 
 
ఎ����  త����  త����  త����  తమ��త�ప�� ! 
ఏ� ప���ా� ��డఙ��  !  
వను� , వழிవழி ఆ� �ె� ����� ం! 
�ర���ణ ��ర��ழ�� అ��యంబ� �� ల��య�ర��ా��! 
అ����� అழிత�వ��ౖ ! 
పన���ౖ�ర ! ప�ల�� ణ�� , పల�� �ర��� ణ��ను�  �ాడ�దు��!! 
 
��త�ర�మ�: 
 
ఏ�ేడ� తరమ�లనుం��, ఇం�ా అ��క తరమ�లనుం��, మ� వం�య�లమ�, ��ర�మ�ళ�క� అంతరంగ ��స� ���ంకర�మ� 



�ేయ�ట�� మ� �క� �వన ���నమ��ా నున��ారమ�. పరమ ��గవ��త�మ�ల��ా!  ��ం�ేయం��. ప�త����న 
శ�వణ�న�త� ఉత�వమ� నందు అసురస��� � సమయమ�న బలమ�ప�ం�����డ��ాడ�,  ప��� ����ా� పట�  �ే�షబ����  
క���న�ా�ౖెన ��రణ�క�ప�� ��� సంహ��ం�న 
��మ����ాయణమ���� ��ల� వ అవ��ర���న �� నర�ింహ�ా���� బడ�క�ర�నట��  య�గ య��ాంతమ�లవరక� 
ఉండ�నట��  మంగ�� �ాసనమ� �ేయ�దమ�. 
 
 
�ర�ప�ల�� ండ� ~ 7వ �ా�రం: 
 
��� �� ���న�  ��ఞ�� డ�ాழி ! 
�గ� �ర�చ�క�ర��� ! 
���� �� ��య�ల� �ర��� ణ�� �ను�  !  
క���క��� ఆట��� ����� � ! 
మ�య�� �ర�ప�ౖె �ాణ��ౖ ! 
ఆ�ర��� ళ�ం  �� ழிక�ర����ాయ ! 
�ழ��య ఆழிవల�� నుక�� ! పల�� ణ��  క�ఱుదు�� !! 
 
��త�ర�మ�: 
 
మ� ఆ��ర� కృపవలన, సూర�చ��� � గ��లకన� ��ప��ౖెన �ాం�ప�ంజమ�లను ��దజల��  సుదర�న చక�మ� �క� 
���ా�లయ���న వలయ�హ�మ� మ� �క�   భ�జమ���ౖన మ����ంపబ��న��. 
��మ� ��ర�మ�ళ�క� వం�ానుగతమ��ా ��సుల��� ���ంకర�మ� �ేయ�చు���మ�.  భగవ���గవత సమ�శ�యణమ�ల 
�రస���ం� అపసవ�మ�ర�మ�న ��� భ�జమ�ల�� య���మ� �ేయవ��న బ�ణ�సుర�� �క� భ�జమ�లను తన 
సుదర�న చక�మ��ేత �ే��ంపజ��ి ��ర ��రల��ా ��ణ�తమ� స��ంపజ��ి ఆ సుదర�����ానుక� �య�మక��ౖె ���న 
మ� క�ల��ధు�ౖెన �ా���� మంగ���ాసనమ� �ాడ�దుమ��ాక ! 
 
 
 �ర�ప�ల�� ండ� ~ 8వ �ా�రం: 
 
�����ౖె నల� �ో� ��ఱుం ! 
�యతమ�� అ��� ణ� �ే�వగమ�� ! 
���య�ౖె�ా�య�ం ! కழత�� క��ప��ణ�డ� �ాదుక��క�ణ�లమ�� ! 
����డ నల� �ో� �ాన�మ�ం తను�  !  
ఎ��ౖ�  ��ళ����ాక�వల�  ! 
��ౖయ���ౖె ��గ ప���� �����య�నుక�� ! 
పల�� ణ��  క�ఱువ�� ! 
 
��త�ర�మ�: 
 
��ర�మ�ళ�� ��క�గల అల� గ�ణమ�లను అ��ంట�� త�� ం���ౖ�, ���యందు మ���� �ేల�చున� �ా���క� 
��షప��ాదమ�ను కృప�ే�ి, నను� �ద�  స����త�� �ా�ం�, తమ�� ఎడబ�ట� ల�క�ండగ తమ ���ంకర�మ�ను, తమ 
��హస�మ��ేత ప��ా��ంచు ��ంబ�లమ�ను ,కం�ాభరణమ�ను, క�ా� భరణమ�ల�ను అనుగ���ం� �ే�లంకరణక� ��వ� 



చంద��దులను దయ�ే�ిన ఆ సర�మ�నక� ��������న గర������ర�ల గ�ర��  ధ�జమ���ౖనగల ���ందునక� 
మంగ���ాసనమ� �ాడ�చూ ఉ���మ�. 
 
 
 �ర�ప�ల�� డ� ~ 9వ �ా�రం: 
 
ఉడ�త��  క����న�  �� �ీదగ�ా�ౖె య�డ�త��  ! క�లత�దుణ��  ! ��డ�త�  త�ழா� మల� ���క����న�న ! �డ����� ణ�� 
గ��� ! 
�డ�త������ క�ర�మ� ��ర���   ! 
��ర���ణ ��ర��ழ�� ! 
పడ�త�  ��ౖ���గణ�ౖ ప����ణ�� నుక�� ! 
ప�ల�� ణ��  క�ఱుదు�� !! 
 
 
��త�ర�మ�: 
 
�ా��! �ేవర�ార� ధ��ం� ����న పట�� �ీ��ంబరమ�ల� ధ��ం�, �ేవర�ా�� భ�క� ��షమ�ను మ�ప��ాదమ�గ 
�ీ�క��ం�, �ేవర�ార� ధ��ం�����న మ��కలను ధ��ం�, �ేవర�ా��  ���ంకర�మ�లందు అనవరతమ� అన��ం�ెడ� 
��సుల���న ��మ� �ేవర�ార� �య�ం�న సకల�ార�మ�లందును ��మరక �ేయ�చుండ� �ారమ�.  శ�వణ� 
న�త���త�వమ�నందు,  
ఆ����ష���క� పడగల�� �ప�బ��య�ండ�ా �ా�� అందు శయ�ం���! �ా���� దృ�ి� �ోషమ� 
�ా�యక�ండ�ట��రక� ర� ��ట�� చు���మ�. 
 
 
 �ర�ప�ల�� ండ� ~ 10వ �ా�రం: 
 
ఎ���� ఎ���ర�మ�� ! 
ఉన�నుక����� ఎ����ళ�త�� ప�ట�  అ����� ! అ���జ�  ళ��క����� ! 
�డ� ����� న�దు�ా� ! 
������ ���றி ! ��ర�మదు���య�� �ల�ౖగ��త��  ! 
ఐన�ల�ౖయ ��ౖ ���గత�ల�ౖ �ా� న�వ�� ! ఉ��ౖ�ప�ల�� ణ��  క�ఱుదు�� !! 
 
��త�ర�మ�: 
 
మమ����! సర����ివగ� �క� ��మ� ��షభ�త�లమ� ఒడంబ��క పత�మ� ����డ� ��ా �ి����� ఆ ��ట� 
నుం�ే మ��క� ప�త������ ��కమ��� గ�డ అహం��వమ�ను తత�ంబం��త ఐశ�ర� ���వల�మ�లను �డ� 
త��ం���. �భ��నమగ� ����ణ� న�త�మందు 
ఆ�ర��ం�, మధు�ానగరమందు �జయమ��ే�ి ధనుసు�వం� బ�ణమ� సం��ం� ఆక�ా� ంతమ������ ��క����ట��  
, నరకజ�ాసంధ కం�ా�� రక�సుల ప��మ���� పంచ �ర�మ�ల� గల �ా�య�� �ాదమ�ల�ే మ���ం� �ా�  
అహం�ారమ�ను �� ��ట��న ఓ కృష�పరమ����! �ేవర�ా���� �త��రవద� మంగళమ� కల�గ��ాక  అ� 
�ాడ�చు���మ�. 
 
 �ర�ప�ల�� ండ� ~ 11వ �ా�రం: 



 
అల�ழ���ను� �ల��  ! అణ���ట��య� ��� ! అ�మ�నత�ంగ� ��ల���ౖ�� �ల ! 
�ర�మ�ల� ��ను�  ఉనక�� ప�ழవ����� ! 
నల���� య�� న����ాయణ� ��ను�   ! 
��మం పల పర�  ! పల����య�ల�ం ప���ర�� ! ఉ��ౖ� ప�ల�� ణ��  క�ఱువ�� !! 
 
��త�ర�మ�: 
 
�� ��యఃప�! �ే�త�భ�మ��� �ోషమ�లక�  దూర�ల�ౖ , భ��ే��� సుంద�ాభరణమ�వంట� �����ీ�ప�రమ�న �వ�ించు 
��గవత�లక�  
��యక�ల�ౖ , ����ౖష��ా�మ�నమ��ే అత��న�త�ల�ౖన , జ�� నభ�����ౖ�ా�ా��� ��వ� సంపత���ప�ర�� ల�ౖన �� ��ల�నం� వల� 
��నును �ేవర�ా���� ప��ాతన��సుడను  కనుక, అ��క�ధమ�ల�గ ప���ద�ర�ప�డ��ౖన సర��ా��! 
అన����ా���యత�మ�ల�ేత �మ�� ఆశ��ం� ��క� ��ను ��షభ�త�డను�ాను,�ేవర�ా���� సర��ధమ�ల��ా 
��షభ�త�డను అ� సుదృ��ధ�వ�ాయమ�క���, �ేవర�ా�� సహస���మమ�లను �����ంచుచు మంగ���ాసనమ� 
�ేయ�చు���ను. 
 
 
�ర�ప�ల�� ండ� ~ 12వ �ా�రం: 
 
 
పల�� ణ��ను�  ప���ర��ౖ !  ప�ర��ట����� !  �ార����ను�� �ల�� ణ�� � త��ౖ� ! 
���ప�త�� � �ట�� �త�� �ర���య��� ! 
నల�� ణ��ను�  న�ను� ఱ�ౖ�ా�� ! 
న� ���ాయణ�య ఎను�  !  
పల�� ణ�� ం పరమ�త���ౖ ! 
����ఱు���త�� వ� పల�� ణ��  !! 
 
 
��త�ర�మ�: 
 
సర� �ధమ�ల�గ ప���ద�స���వ�డ�, ����ౖక�ంఠమ�న �త���ాసమ� �ేయ��ాడ�ను, �� �ార��మను �ల�� ను 
తనయ���నమ�న నుంచుక�న��ాడ�ను అగ� స���శ�ర��గ���� �����ప�త�� � నగర�ా�ియగ� �ష�� �త�� డ� 
��మ�ంతరమ�గల �ామ�ండ� అత�ంత ���మప�కర��ేత పల�� ణ��  (�ాழி) య� �ే�ిన �� మంగ���ాసనమ��కను , 
మనక� �ంతట� అభ��దయ�ాలమ�గ�� య� ఆదరమ��� �త�మ� అనుసం��ంచు�ారల� ‘మంత�ం స ప�ణవం 
ప�ణ�మ స��తం ��ా వర�య’ అన�ట��  న����ాయణ�య అను మంత�మ� అనుసం��ంచుచు ఆ ప�ాత�ర�� 
ప�����ి�ం�, �ాలతత�మ�న�ంతవరక� మంగ���ాసనమ�ల� �ేయద��న�ౖెన  పరమపదమ�ను �� ం�ెదర�. ��ల� రక� 
జయమగ��ాక!  మంగళమగ��ాక!సర��ధ సంపత�మృదు� ల� �� ం�ెదర��ాక! 
 
  
��  ����య����� �ర�వ��గ�� శరణం                       ఆ��ా� ఎంబ�ర�మ���� �య� ��వ�  
�ర�వ�� గ�� శరణం. 


