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హో ల్ ఆంధ్రా సీడెడ్ నైజ ం రిక్షాబాబులకి నమస్కారం
ఆదరబరసే నమసతే అనన ఈ రిక్షావకడంటే ఎవరనుక ంటునరనరకా కండబలం
గుండెబలం కకలిబలం కష్ట ఫలం లేదు భయం మాక జయం వన్ టూ త్రా ఫో ర్
పలల వి: దేవుడెైనర జీవుడెైనర రిక్షావోడురక భారతరన కృష్ణ
ు డేమి చేసినరడురక
ఆకకశకన సూరిబాబు రిక్షావోడురక నైటు రిక్షా చందమామ తొక ాతరడురక
లోడే వేస్ో ా దౌడే త్రస్ో ా
శకలిబండ గోల క ండ టాయంక బండు గటుట గుండర
పంజ గుటట ఎరాగడడ వన్ టూ త్రా ఫో ర్
చల్తే కకనరమ్ గకడీ హై చెమటోడిసతే రోటీ హై ||2||
పిలో చరయి ఎయిరక భాయి పకలక లల మొగలత
ే రు పర ా దుుటూరు
గిదులతరు చంతలతరు ద ంతలతరు బలే బలే ||చల్తే కకనరమ్||
కకలేటి కడుపుల కకలెత్తే గడిపిన కకలాల చెలెల నురక
అరెరస గతం జూటా అరెరెరెరె లోలో రకజ ఎక ాఎక ా ఎక ా ఎక ా
మీలోని కండల మీక నన అండల బంగకరు క ండల రక
చలో రకస్కే అంటే నరస్కే అడేడేడేడేడే
దేశమంటే మటిట కకదు దేవుడంటే రకయికకదు
సతణ
ే వునన వకడికంటే తక ావేదిరక
నినన నేడు రసపు అనన కకలమనన చకామునన
నీ రథరనికింక ఎదురులేదురక
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చమురుక దదు దదపం వల గు గొపప వకళ్ళ కోటలోల
చెమటక దిు బాతణకస వల గు పతదవకళ్ళ పతటలోల
బసుే కకడ రెైల కకడ ఇంటికకడ కకకినరడరసవుకకడ వన్ టూ త్రా ఫో ర్ ||పలల వి||
కోరమీను బొ మిిడరయి పితేపరిగు మటట గోడిసె|2|
హో యి తెలల ోళ్ళ రకజయం తెలలరిపో యిే రకటానల చకాంతో
జ త్త గెల పత నరక పిల పు అరెరెరెరె ఉనననలల భారం లేననళ్ళళ త్రరసేను రిక్షాల చకాంతో
ఛలో వీరక అరెరెరె సరస రకరక అరెరెరె ఉననవకళ్ళ ఉబబరకల లేనివకళ్ళళ నిబబరకల
స్కగవింక అంతరకల స్కగిపర ముిరక –రసగుమంట కననవకరు భోగిమంట వేసతనంట
ఉగుు పంచు పకయస్కల మాక చరల రక ఊసరెలిల నరటకకలే పకలరకత్త మేడలో
మూటల ంటే లోటే లేదు పతదవకళ్ళ వకడలోల .. వన్ టూ త్రా ఫో ర్ ||పలల వి||
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