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Shadyamaam bhavati vedam  
panchamaam bhavati naadam  
sruthi sikhare nigamajhare swaralahare  
 
saa sa paa pa pa pa pa ma ri sa sa ni sa  
saa sa paa pa pa pa pa ma da pa pa  
sa sa paa pa pa pa pa ma ri sa sa ni sa  
saa sa paa pa pa pa pa ma ni da pa  
 
uppongele godavari ugindile chelo vari  
bhudarilo neelambari maa seemake cheenambari  
vetalu teerchu maa deveri vedamanti maa godari  
Sabari kalisina godari rama charitake poodari  
esey chapa jorsey nava varsai valuga  

chukkane chupuga bratuku teruvu edureedega   || uppongele|| 
 
savasalu samsaralu chilipi chilaka josyam  
vese atlu veyamgaane labhasati bheram  
ille odalaipotunna inti panula drusyam  
areseti andalanni adige neeti addham  
em taggindi ma ramayya bogam ikkada  

nadi uregimpulo padava meeda laaga prabhuvu tanu kaga  || uppongele|| 
 
godaramma kumkambottu didde mirapa erupu  
lankaa nathudu inka aaganantu pandu korupu  
chuse chupu em cheppimdi seeta kantaki  
samdehala mabbe patte chuse kantiki  
lokam kani lokamlona ekamtaala valapu  

ala papikondalaa nalupu kadagaleka navvu tanaku raga || uppongele|| 
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షడ్యమామ్ భవతి వేదం  

పంచమామ్ భవతి నాదం  

శ్రు తి శిఖరే తుగమగరే సవరలహరే  
 

స స   తృ ప ప ప  ప మా రీ స స తు స  

స స   తృ ప ప ప ప మా దా ప ప  

స స తృ ప ప ప ప మా రీ స స తు స  

స స తృ ప ప ప ప మా తు దా ప  

 

ఉత్ృ ంగెలే గోదావరి ఉగిందిలె చేలో వరి  
భూదారిలో తూలంబర ీమయ సమకే చీనంబరీ  
వెతలు తీరచు మా దేవరేీ వదెమంటి మా గోదారీ  
శబరి కలిసన గోదారి రమ చరితకే పూదారీ  
వేసెయ్ చాప దో సెయ్ నావ బారెెయ్  వలుగ  
చాకకనే చాపుగ బరతుకు తెరచవు ఎదఽరీదేగ   || ఉత్ృ ంగెలే|| 
 

సవసలు సంసరలు చిలిప చిలక జోశయం  

వేసే అటలు  వేయంగనే లాభసటి భేరం  

ఇళ్ళే ఓడ్లెైతృో తునన ఇంట ిపనఽల దిశయం  

ఆరేసేటి అందలాతున అడిగ ేతూటి అదధ ం  

ఎం తగిగ ంద ిమా రమయయ భోగం ఇకకడ్  

నది ఉరేగింపుగ పడ్వ మీదలాగ పరభువు తానఽ కగ  || ఉత్ృ ంగెలే||  

 

గోదారమమ కుంకంబొ టలు  దిదెె  మిరప ఎరచపూ  

లంకనాథఽడింక ఆగనంటృ పండ్ు కోరచకూ  

చాస ేచాపు ఎం చెపంది సతా కంతక ీ 

సందేహాలా మబేే పటటు  చాసే కంటికీ  

లోకం కతూ లోకంలోన ఏకంతాల వలపూ  

అల తృపక ండ్లా నలుపు కడ్గలేక నవువ తనకు రగ || ఉత్ృ ంగెలే|| 


