
 

మరణమ� ���	నెు మన ప�భ�వ�మరణమ� ���	నెు మన ప�భ�వ�మరణమ� ���	నెు మన ప�భ�వ�మరణమ� ���	నెు మన ప�భ�వ�  

పల��:  మరణమ� ���	ెను మన ప�భ�వ�  - మనుజ�� ర�ణ ��సమ�  (2X) 

          ఎంత !"�మ, ఎంత #$%గం, జ'ం	ె సమ()*+   (2X) 

        మరణమ� ���	ెను మన ప�భ�వ�  - మనుజ�� ర�ణ ��సమ� 

1.  ,ాపప� ఆత/ల ర�ణ��0 - �12�3 !ిల�  ర5)*రం 6త% 7వ89:   (2X) 

          6ను; నను; !ి�	ే =3'>సుడ@     (2X) 

          ఎంత జ��, ఎంత కర5ణ 'కను మన !Bౖన   (2X) 

          మరణమ� ���	ెను మన ప�భ�వ� - మనుజ�� ర�ణ ��సమ� (2X)             

2.  DEFే ప�నర5G$H న G*నం  - సరI మ(నJా��K పరI G*నం   (2X) 

          ,ాపప� 	ెర నుంFL �డ@దల      (2X) 

          ఎంత ధన%ం, ఎంత OPగ%ం  - DEFే ర�ణ G*నం    (2X)             

          మరణమ� ���	ెను మన ప�భ�వ� - మనుజ�� ర�ణ ��సమ�        (2X) 

 

ర5Q చూQ ఎ2T�TU6 ర5Q చూQ ఎ2T�TU6 ర5Q చూQ ఎ2T�TU6 ర5Q చూQ ఎ2T�TU6  

పల��:  ర5Q చూQ ఎ2T�TU6 'VహX Jా ఉతZమ�డ6య� 

ర�క\ D$శ3'ంQ DE ధను%డDౖ̂U6   || ర5Q చూQ|| 

1.  �1ప_ Gేవ�డవ� +JE సుZ త`లక\ ,ాత�̀ డ +JE  

తప_క ఆ2ా)*ంత` దయ(ళbడవ� +JE  || ర5Q చూQ|| 

2.  మహX న;త`డవగ� GేJా ప�OPవమ� గలJాF$  

మనcా2ా ,d గడదను + ఆశeర%�ార%మ�లf || ర5Q చూQ|| 

3.  మంQ తనమ� గల GేJా అU hi3ష`k డవ� అంద2Tలl  

మ�ద మ(ర ,ాFెద 6ను;అU సుందరడవ6య� || ర5Q చూQ|| 

4.  ,�ా 2THంత`ను ఎడ#ెగక ప�భ� స6;)*లl 	ే2T  

సంపmరnమ��ా ,d ం Gెదను అడ@గ�Jాట6;టp�K || ర5Q చూQ|| 

 

 

కల\వ2Tకల\వ2Tకల\వ2Tకల\వ2T �T2T qలి\వలl �T2T qలి\వలl �T2T qలి\వలl �T2T qలి\వలl  

పల��:  కల\వ2T �T2T qిల\వలl  - పల\ శ3మల\ ,d ంG*న Gైవమ(  (2X) 

�శI మ(నవ hాంU ��సం - ,�ా ణ rQeన 7వమ(  (2X) 

'>సు Gేవ +దు #$%గం - �వ2Tంప తరమ(   (2X) 

కల\వ2T �T2T qిల\వలl  - పల\ శ3మల\ ,d ంG*న Gైవమ(  

1.  కర5ణ లs6, కtTన లlకం - క�#u qిల\JEqిన  (2X) 

కర5ణ Qందు vమ� !Bౖన - �w�#u ఉ8x/qిన   (2X) 

మ�ల�#uను,  మక\టమ�� - +దు yరమ�న నుంQ2ా     

+దు yరమ�న నుంQ2ా        

కల\వ2T�T2T qిల\వలl - పల\ శ3మల\ ,d ంG*న Gైవమ(  

2.  జ�� లs6 ,ాప లlకం  - కల\వ లsదు 	ేqిన   (2X) 

మరణ మందు qిల\వలlన - ర5G*ర8x6ను మ�ంQ2ా  (2X) 

కల\ష రz{త వ%ధను 	ె!ి_ - అలqి cd లqి ,| UJా 

అలqి cd లqి ,| UJా         

కల\వ2T �T2T qిల\వలl  - పల\ శ3మల\ ,d ంG*న Gైవమ(  (2X) 

�శI మ(నవ hాంU ��సం - ,�ా ణ rQeన 7వమ(  (2X) 

'>సు Gేవ +దు #$%గం  �వ2Tంప తరమ(   (2X) 

కల\వ2T �T2T qిల\వలl  - పల\ శ3మల\ ,d ంG*న Gైవమ(  

 

GJేా +క\ c|Z త�మ�GJేా +క\ c|Z త�మ�GJేా +క\ c|Z త�మ�GJేా +క\ c|Z త�మ� 
GేJా +క\ c|Z త�మ� - '	$eవ� D$�}క G*నమ�  

GేJా +క\ c|Z త�మ� - '	$eవ� D$�}క G*నమ�  

G~�ంచుమ� - నను ఈ G*నమ�  

G~�ంచుమ� - నను ఈG*నమ�  

7�ంత` DE +��సమ�  

7�ంత` DE +��సమ� 

ఆ ..ఆ89f!  ఆ ..ఆ89f!  ఆ ..ఆ89f! 



 

జయమ� ��3సూZ  జయమ� ��3సూZ  జయమ� ��3సూZ  జయమ� ��3సూZ   

పల��:  జయమ� ��3సూZ  -  జయ జయ ����   

భయమ� G~2� మరణమ�#u  

జయమ� ��3సూZ  -  జయ జయ ����   

భయమ� G~2� మరణమ�#u  

qిల\వ జయమ� మ(��సంబ�  

త`ల\వ బ�� వ �జయమహX    

qిల\వ జయమ� మ(��సంబ�  

త`ల\వ బ�� వ �జయమహX    

జయమ� ��3సూZ  -  జయ జయ ����   

భయమ� G~2� మరణమ�#u  

1.  GేJా నవ% సృ�ిk  - +JE 'లజwqి  

GేJా నవ% సృ�ిk  - +JE 'లజwqి  

cా#$ను6 జ�డ - qిల\వలlDE దునుమ(డ  

జయ��తం రz{బPడ   || జయమ� || 

2.  ,ా#$ళమ� D�ంQ - పరలlకమ� GెరQ  

,ా#$ళమ� D�ంQ - పరలlకమ� GెరQ  

,ా,ాత`/ల ��ంత - OPగ%89ం	ె �r'ం	ె  

,ాడ@దమ( సుZ U'ంQ    || జయమ� || 

 

 

 

 

 

 

 

�జయ �ష �6!ంి	ె�జయ �ష �6!ంి	ె�జయ �ష �6!ంి	ె�జయ �ష �6!ంి	ెనునునును �శIమంత �శIమంత �శIమంత �శIమంత 

పల��:  �జయ �ష �6!ిం	ెను �శIమంత  - గళమ� ల�UZ  �6!ించర c|Z త� ��తమ��  

�జయ �ష �6!ిం	ెను �శIమంత  - గళమ� ల�UZ  �6!ించర c|Z త� ��తమ�� 

హల�� ల�య(  హల�� ల�య( - హల�� ల�య(  హల�� ల�య(   

 హX సన; హX సన; హX సన; హX సన; హల�� ల�య(  (4X) 

�జయ �ష �6!ిం	ెను �శIమంత – గళమ� ల�UZ  �6!ించర c|Z త� ��తమ�� 

1.  అణ�వణ�వ�న �vచన 2ాగ రవళbల\ - ,d ం�T ,d ర� న2ా�లl '�D$డ@  

అణ�వణ�వ�న �vచన 2ాగ రవళbల\ - ,d ం�T ,d ర� న2ా�లl '�D$డ@  

మృత`ంజయ�Fై '>సు లs	ెను - మ(నవ ��టp�K ర�ణ క���ను 

మృత`ంజయ�Fై '>సు లs	ెను - మ(నవ ��టp�K ర�ణ క���ను   

హల�� ల�య(  హల�� ల�య( - హల�� ల�య(  హల�� ల�య(   

హX సన; హX సన; హX సన; హX సన; హల�� ల�య(  (4X) 

�జయ �ష �6!ిం	ెను �శIమంత – గళమ� ల�UZ  �6!ించర c|Z త� ��తమ�� 

2.  తరత2ాల ,ాపhాప బంధకంబ�ల\ - �FL,| ' �డ@దల('V మ(నJా�   

తరత2ాల ,ాపhాప బంధకంబ�ల\ - �FL,| ' �డ@దల('V మ(నJా�       

అంతఃశeర%మ�, ప�నుర5G$� నమ� - అవ6లl ఎన;డూ జర5గ6 �ార%మ� 

అంతఃశeర%మ�, ప�నుర5G$� నమ� - అవ6లl ఎన;డూ జర5గ6 �ార%మ�       

హల�� ల�య(  హల�� ల�య( - హల�� ల�య(  హల�� ల�య(   

హX సన; హX సన; హX సన; హX సన; హల�� ల�య(  (4X) 

�జయ �ష �6!ిం	ెను �శIమంత - గళమ� ల�UZ  �6!ించర c|Z త� ��తమ�� 

�జయ �ష �6!ిం	ెను �శIమంత - గళమ� ల�UZ  �6!ించర c|Z త� ��తమ�� 

హల�� ల�య(  హల�� ల�య( - హల�� ల�య(  హల�� ల�య(   

హX సన; హX సన; హX సన; హX సన; హల�� ల�య(  (4X) 

 

 



 

కనుమ( qలి\వ!Bౖకనుమ( qలి\వ!Bౖకనుమ( qలి\వ!Bౖకనుమ( qలి\వ!B ౖ
పల��:  కనుమ( qిల\వ!Bౖ ��3q"Z సుడ@ ,d ంG*న శ3మల\  

మన��0 qిల\వ!Bౖ 8xక\ల#u �}టkబFెను 

కనుమ( qిల\వ!Bౖ ��3q"Z సుడ@ ,d ంG*న శ3మల\  

మన��0 qిల\వ!Bౖ 8xక\ల#u �}టkబFెను    

1.  ఘన Gేవ�డ@ మన!Bౖ తన !"�మను చూ!Bను    

!ి�య89:న తన క\మ(ర56 ఈ ధర�w పం!Bను  

ఘన Gేవ�డ@ మన!Bౖ తన !"�మను చూ!Bను    

!ి�య89:న తన క\మ(ర56 ఈ ధర�w పం!Bను   

ఎవ2�0#ే Gేవ�6 నమ/క\ందు2� Jార5 నyంత`ర5 (2X)  

కనుమ( qిల\వ!Bౖ ��3q"Z సుడ@ ,d ంG*న శ3మల\  

మన��0 qిల\వ!Bౖ 8xక\ల#u �}టkబFెను  

2.  బర5Ĵౖన qిల\వ vసూZ  నడవలsక నFL	ెను   

�}రF$ల Gెబ�ల#u తడబడ@చు నFL	ెను    

బర5Ĵౖన qిల\వ vసూZ  నడవలsక నFL	ెను   

�}రF$ల Gెబ�ల#u తడబడ@చు నFL	ెను 

అలqి, cd లqి, 6cా��య�Fై #$ను 6�	ెను  (2X)  

కనుమ( qిల\వ!Bౖ ��3q"Z సుడ@ ,d ంG*న శ3మల\  

మన��0 qిల\వ!Bౖ 8xక\ల#u �}టkబFెను 

8xక\ల#u �}టkబFెను 

8xక\ల#u �}టkబFెను 

 

 

 

 

 

 

'VహX Jా'VహX Jా'VహX Jా'VహX Jా + D$మమ� + D$మమ� + D$మమ� + D$మమ�  

పల��:   'VహX Jా + D$మమ� - ఎం#u బల89:నG*  ...ఆ...ఆ...ఆ... 

'>సయ% + D$మమ� - ఎం#u ఘన89:నG* ...ఆ...ఆ...ఆ... || 'VహX Jా || 

1.      v�" ,�ా 2T�ంచ�ా - మD$;ను క\2T!ింQU� 

'VహX ష`Jా ,�ా 2T�ంచ�ా - సూర%చందు� ల D$!ిU�  || 'VహX Jా || 

2.      + ప�జల ప�మ��ా - య�దHమ�ల\ 	ేqిన GేJా  

అ�T;లl పడJEqిD$ - భయ8xr లsక\ంFL2T  || 'VహX Jా || 

3.      qిం�ల బ� ను��0D$ - సం#uషమ��ా Ĵ��2T  

,�ా 2T�ంQన ĴంటDE - ర�Lం	ె + హసZమ�   || 'VహX Jా || 

4.      	ెరcాలలl JEqిD$ - సం��ళb� ��T'ంQD$  

సంఘమ� ,�ా 2T�ంచ�ా - సం��ళb� �FL,| 'Vను   || 'VహX Jా || 

 

+ సIరమ� �6!ంిచు ప�భ�Jా+ సIరమ� �6!ంిచు ప�భ�Jా+ సIరమ� �6!ంిచు ప�భ�Jా+ సIరమ� �6!ంిచు ప�భ�Jా 

పల��:   + సIరమ� �6!ించు ప�భ�Jా + G$సుF$ల�Kంచుf  

+ Jాక%మ�ను DE2T_ంచు G$6యందు నడచునట��  +#u   .. +.. 

1.      ఉదయమ�నDE లsQ + సIరమ� �నుట D$క\ ఎం#u మధురమ�  

G*నమంతటp �}రక\ నను qిదHపరచు ర�Lంచు ఆపదల నుంFL  .. +.. 

2.      + Jాక%మ� చG*� + సIరమ� �నుచు స2T జwసు�}ందు  

+ మ(ర�మ�లl నడచునట�� �ా DE2T_ంచుమ� ఎల�ప�_డ@   .. +.. 

3.      భయ �త`ల#u త`�ానులలl + సIరమ� �6!ించుమ�  

అభయమ� 6మ�/ ఓ �1ప_ GేJా )ైర%పరచుమ� నను;  .. +.. 

4.      D$#u మ(టP� డ@ స_సkమ��ా ప�భ�Jా + సIరమ� D$ �}ర�w  

+#u మనుష`%ల#u స2Tజwసు�}ందు + G*వ% Jాక%మ� G$I2ా  .. +.. 

 

 



'>సు రకZమ� రకZమ� '>సు రకZమ� రకZమ� '>సు రకZమ� రకZమ� '>సు రకZమ� రకZమ�     రకZమ� రకZమ� రకZమ� రకZమ�  

పల��:   '>సు రకZమ� రకZమ�  రకZమ� - '>సు రకZమ� రకZమ� రకZమ�  

అమ�ల%89:న రకZమ� - 6ష�ళంక89:న రకZమ�  

'>సు రకZమ� రకZమ� రకZమ�  

'>సు రకZమ� రకZమ� రకZమ� 

1.      ప�U �ర ,ాపమ�ను కడ@గ�ను - మన '>సయ% రకZమ�   

 ప�U �ర ,ాపమ�ను కడ@గ�ను - మన '>సయ% రకZమ� 

బహ  దు:ఖమ�లl మ�6��DE - చమట రకZమ��ా మ(రDE   

బహ  దు:ఖమ�లl మ�6��DE - చమట రకZమ��ా మ(రDE 

'>సు రకZమ� రకZమ� రకZమ�  '>సు రకZమ� రకZమ� రకZమ�  

అమ�ల%89:న రకZమ� - 6ష�ళంక89:న రకZమ�  

'>సు రకZమ� రకZమ� రకZమ�  

2.      మనః cా�L6 ¢G*�  	ేయ�ను - మన '>సయ% రకZమ�   

 మనః cా�L6 ¢G*�  	ేయ�ను - మన '>సయ% రకZమ� 

మన y�ను #£ల�Tం	ెను - సం�రమ�DE త!ి_ం	ెను  

మన y�ను #£ల�Tం	ెను - సం�రమ�DE త!ి_ం	ెను  

'>సు రకZమ� రకZమ� రకZమ� - '>సు రకZమ� రకZమ� రకZమ�  

అమ�ల%89:న రకZమ� - 6ష�ళంక89:న రకZమ�  

'>సు రకZమ� రకZమ� రకZమ�  

3.      మ� ప2T¢దH స¤లమ�లl 	ేర5eను - మన '>సయ% రకZమ�   

మ� ప2T¢దH స¤లమ�లl 	ేర5eను - మన '>సయ% రకZమ�  

మన ప�)$న య(జక\డ@ - మన కంట¥ మ�ందు�ా Ĵ¦§�ను  

మన ప�)$న య(జక\డ@ - మన కంట¥ మ�ందు�ా Ĵ¦§�ను  

'>సు రకZమ� రకZమ� రకZమ� - '>సు రకZమ� రకZమ� రకZమ�  

అమ�ల%89:న రకZమ� - 6ష�ళంక89:న రకZమ�  

'>సు రకZమ� రకZమ� రకZమ� - '>సు రకZమ� రకZమ� రకZమ�  

 

'>సు రకZమ� రకZమ� '>సు రకZమ� రకZమ� '>సు రకZమ� రకZమ� '>సు రకZమ� రకZమ�     రకZమ� రకZమ� రకZమ� రకZమ�  

పల��:   '>సు రకZమ� రకZమ�  రకZమ� - '>సు రకZమ� రకZమ� రకZమ�  

అమ�ల%89:న రకZమ� - 6ష�ళంక89:న రకZమ�     

…'>సు… 

1.      ప�U �ర ,ాపమ�ను కడ@గ�ను - మన '>సయ% రకZమ�  (2X) 

బహ  దుఖమ�లl మ�6��DE - చమట రకZమ��ా మ(రDE   (2X)  

…'>సు… 

2.      మనః cా�L6 ¢G*�  	ేయ�ను - మన '>సయ% రకZమ�   (2X) 

మన y�ను #£ల�Tం	ెను - సం�రమ�DE త!ి_ం	ెను  (2X)  

…'>సు… 

3.      మ� ప2T¢దH స¤లమ�లl 	ేర5eను - మన '>సయ% రకZమ�  (2X) 

మన ప�)$న య(జక\డ@ - మన కంట¥ మ�ందు�ా Ĵ¦§�ను   (2X)  

…'>సు… 

 

కలI2T�T2TలlనకలI2T�T2TలlనకలI2T�T2TలlనకలI2T�T2Tలlన qలిIలlqలిIలlqలిIలlqలిIలl  

పల��:   కలI2T�T2Tలlన qిలIలl =3'>సు పల\ బPధల¨ంGెను 

 �రబPధల\ ,d ంGెను + ��స8x అG* D$ ��స8x  

1.      వధ 	ేయబడ@ �12�3వల� బదులs© పల\కలsదు  

దూ�ించు Jా2T6 చూQ G~�ంQ �r'ం	ె చూడ@  

2.      cా#$ను మరణమ�f ���e ,ా#$ళ మందు గ��e  

స7వ�Fై లsQD$డ@ సI2ా� న 6ను 	ే2TeD$డ@  

 

 

 

 

 



 

qలిIలl D$qలిIలl D$qలిIలl D$qలిIలl D$��0��0��0��0 �ా2�eను '>సు�ా2�eను '>సు�ా2�eను '>సు�ా2�eను '>సు రకZమ�రకZమ�రకZమ�రకZమ�  

పల��:   qిలIలl D$��0 �ా2�eను - '>సు రకZమ�  

yలDౖ̂న నను; మ(2�eను - '>సు రకZమ� 

'>సు రకZమ�- ప�భ� '>సు రకZమ� 

అమ�ల%89:న రకZమ� -  '>సు రకZమ�  .. qిలIలl.. 

1.      సమక�ర5e నను; తంFL�#u - '>సు రకZమ� 

సం)* 	ేqి 	ేర5eను - '>సు రకZమ� 

'>సు రకZమ�- ప�భ� '>సు రకZమ� 

ఐక% పరచును తంFL�#u - '>సు రకZమ�  .. qిలIలl.. 

2.      సమ()$న పరచును - '>సు రకZమ�  

సమస%ల6; «ర5eను - '>సు రకZమ�  

'>సు రకZమ�- ప�భ� '>సు రకZమ�  

సంపmరn hాంU 6చుeను - '>సు రకZమ�   .. qిలIలl.. 

3.      +U మంత`ల\�ా 	ేయ�ను - '>సు రకZమ� 

దు2�;U నంత బPప�ను - '>సు రకZమ� 

'>సు రకZమ�- ప�భ� '>సు రకZమ� 

6భందన 6ల\ప�ను రకZమ�- '>సు రకZమ�  .. qిలIలl.. 

4.       2�గమ�లను బPప�ను - '>సు రకZమ� 

దు2ాత/ల ,ారGో�ల\ను  - '>సు రకZమ� 

'>సు రకZమ�- ప�భ� '>సు రకZమ� 

శ�KZ బలమ� 6చుeను  - '>సు రకZమ�  .. qిలIలl.. 

 

 

 

 

 

 

ఆ�ఆ�ఆ�ఆ� మ�నంద8x మ�నంద8x మ�నంద8x మ�నంద8x  

పల��:   ఆ� మ�నంద8x - ఇహ పరంబ�లf  

మ�వ#$ర5ంFౌ  - మ( '>సు జన/ G*నం - హలs� ల�య   .. ఆ� .. 

1.      కన%క గర¯మందు ప�టk�ా - ధను%డవంచు దూతలందర5     (2X) 

మ(ను%ల°  !"ద �1ల� ల�ంద2� - అను%ల°  త±ర5_ జ�² నుల�ందు2�   (2X)  

6D$;2ా)*ంQ2T - హలs� ల�య    .. ఆ� .. 

2.      'VహX Jా తనయ( - '>సు ప�భ�   స�య�F$ - మ( q";z{త`F$     (2X) 

ఈ� పరంబ�ల ఓ ఇమ/ను'>� - మ�నందమ�#u 6D$;2ా)*ంత`మ�(2X) 

6D$;2ా)*ంత`మ� - హలs� ల�య    .. ఆ� .. 

3.      స2wIశIర5f 2�ండవ 2ాకడf - సIర�ంబ� నుంFL వచుe JEళలl    (2X) 

స2ాIr�ా సంఘంబ� భ�KZ#u - సం)*ంQ 6f c|Z U�ం చు JEళలl    (2X) 

6D$;2ా)*ంత`మ� - హలs� ల�య    .. ఆ� .. 

 

�vచక\డ@�vచక\డ@�vచక\డ@�vచక\డ@(C#m)       

�vచక\డ@ మన '>సు ప�భ�వ� - అవత2TంQన ¢భ G*న8x   

సకల లlకమ�ల\ సం#uషమ�#u గంత`ల\ JEయ� DEFే  (2X) 

పల��:   ఆనంద8x ఈ G*నం - ఆశeర%8x అను�ణం  

ఆ«/య8x ఆనుభవం - ఆనంద మ(నంద8x   (2X) 

1.      ఆ�ాశ #$రల\ �ాంU �2Tయ�ా - ప�కృU రవ�o	ే ఈ జ�ాన  (2X) 

మ�దమ(ర �ాంQ2T �1ల�ల�  జ�² నుల�    ||ఆనంద8x|| 

2.      D$డ@ పండ@గ DEడ@ క6!ిం	ే - లlకమ( qిదH  పడ@మ(  (2X) 

ప�భ� '>సు 	ెంతక\ పరలlక �ందుక�     ||ఆనంద8x||  

�vచక\డ@ మన '>సు ప�భ�వ� - అవత2TంQన ¢భ G*న8x   

సకల లlకమ�ల\ సం#uషమ�#u గంత`ల\ JEయ� DEFే  (2X) 

ఆనంద8x ఈ G*నం - ఆశeర%8x అను�ణం  

ఆ«/య8x ఆనుభవం - ఆనంద మ(నంద8x   (2X) 



 

రండహX  �నరండహXరండహX  �నరండహXరండహX  �నరండహXరండహX  �నరండహX (Bbm)     

పల��:   రండహX  �నరండహX  ¢భ JారZ ఒకటp �6!ిం	ెదం  

సం#uషమ�#u ద2T 	ేరంFL సంOP� ల#u 'క సుZ U కలపంFL  (2X)  

.. రండహX  

1.      అలD$డ@ బ́#ే�zµమ� ప¢ల ,ాకలl  

క6;య మ2Tయక\ y¢వ� ప�ట¥kను    (2X) 

�1ల�ల\ జ�² నుల\ �ానుకల#u సుZ త`ల2T_ంQ2T  (2X) ||రండహX || 

2.      ప�వచనమ�నుబటpk అ¶షక\Z డవత2Tం	ె  

భ�2ా·లకG*ఎం#u �U క��Tం	ెf   (2X) 

అంతమ� 	ేయ దలQనంత దూత గణం ర�Lం	ెf  (2X) 

సంOP� ల#u 'క శృU కలపంFL    ||రండహX || 

3.      D$టp నుంFL DEటp వరక\ కృప#u #uడ@ంFL  

పరమందు తంFL� క\FL ప�క�న క�ర5eD$;   (2X) 

'>సు6 జన/ ¢OPyసు�లందు �}నరంFL   (2X) 

సంOP� ల#u 'క శృUకలపంFL    ||రండహX ||  

 

పరమ ,ావనుడ@ పరమ ,ావనుడ@ పరమ ,ావనుడ@ పరమ ,ావనుడ@  

పల��:   పరమ ,ావనుడ@ మ2Tయ తనయ�డ@ అవత2Tం	ెDE ¢భ G*D$న (2x) 

మG* పరవhాన ఉ,| _ంగగ పరవhాన ఉ,| _ంగగ 

అంG*ం	ెదను !"�మ సంGేశం అంG*ం	ెదను �K3స/¸ సంGేశం  ||పరమ||  

1.      దూత గణమ�ల�ల�  మG*D$ల!ింప�ా �1ల�ల\ సుZ త`లను అ2T_ంపగ  (2x) 

�నరంFL బPల '>సు6 G*వ%�ాథను  

కనరంFL Gైవ తనయ�6 ఇమ(/ను'>ల\ను  ||పరమ|| 

2.      #$రల\ �ాంత`ల\ జగమంత Ĵదజల� గ జ�² నుల\ �ానుకల2T_ంపగ (2x) 

అ2T_ం	ెదను D$ 7�తం ర�ణ మ(ర�ం Ĵదజల� గ   ||పరమ|| 

 

 

మహX దయంమహX దయంమహX దయంమహX దయం ¢Oºదయం¢Oºదయం¢Oºదయం¢Oºదయం 

పల��:   మహX దయం  ¢Oºదయం  సరIలl�ా6 కర5ణ»దయం 

=3'>సు 2ా· జన/ G*నం  భ�ప�జల�ల� 2T హృదయ(నందం  

1.      సరIలl�ాన సుJారZ #ెల_ భ���wUంQన మ2Tయ ప�త�̀ డ@  

క\3 ,ామయ�డ@ సత% సంపmర5n డ@  ��3q"Zసు 2ా· జన/ G*నం  

ఆ హలs� ల\య(  ఆ హలs� ల\య( ఆ హలs� ల\య(  ఆ హలs� ల\య( (2x) 

2.      �ర ,ాపమ�లlనున; జనులక\ పరలlక 7వ మ(ర�మ� చూప  

కర5ణ$మయ�డ@ ఇమ(/ను'>ల\ అవత2TంQన ¢Oºదయం  

ఆ హలs� ల\య(  ఆ హలs� ల\య( ఆ హలs� ల\య(  ఆ హలs� ల\య( (2x) 

 

+ల(�ాశంలlన +ల(�ాశంలlన +ల(�ాశంలlన +ల(�ాశంలlన  

పల��:   +ల(�ాశంలlన 6ం�T��గqB #$ర    (2x) 

ఆ #$ర Ĵల\గ� గమనం బPల '>సు జననం   (2x) 

ఆనందం ఆనందం అర5ణ»దయ(నందం     

D$ హ ¼ )*లl D$ మG*లl అర5ణ»దయ(నందం  

1.      ప�వచనమ� D̂రJE2Tన 2�· క6;యగ2ా¯న 892Tqిన �ాంత`�  (2x) 

సం#uష సంబP� ల\ 6ంFLన 2�· హృదయ �ాంU#u సZం¶ంQన 2�·   

 ||+ల(�ాశంలlన|| 

మహX న;త 89:న స¤లమ�లలl Gేవ�6�K మz{మ Gేవ�6�K మz{మ  

2.      �1ల�ల\ జ�² నుల\ సంభ�మ�#u త!ి'ంQ2T వరప�త�̀ 6 బ� qి నవ�Iలf (2x) 

+ క\3 ,ాసనంబ� D�దH  దు:ఖమ� «ర ఆద2Tంచుమ( !"�మ cాగ2ా  

 ||+ల(�ాశంలlన|| 

 

 

 

 

 

 

 



 

ఆఆఆఆFదెf ,ాFెదf Fదెf ,ాFెదf Fదెf ,ాFెదf Fదెf ,ాFెదf     
పల��:   ఆFెదf, ,ాFెదf, '>సు6 స6;)*లl '>సు6 స6;)*లl  

సుZ Uంత`ను ఆ2ా)*ంత`f '>సు6 స6;)*లl  

ఉ7½వ rQeన Gేవ�6 స6;)*లl  

ఆFెదf, ,ాFెదf, '>సు6 స6;)*లl నను బలపరQన Gేవ�6 స6;)*లl 

సుZ Uంత`ను ఆ2ా)*ంత`f '>సు6 స6;)*లl  

ఉ7½వ rQeన Gేవ�6 స6;)*లl 

1.      నను ద2T¾ంQ నూతన 7వం 'Qeన స6;)*లl  

నను బలపరQ ఆద2TంQన '>సు6 స6;)*లl    (2X) 

ఆFెదf ఆFెదf ,ాFెదf ,ాFెదf Gేవ�6 స6;)*లl  

సుZ Uం	ెదf సుZ Uం	ెదf ఆర)*ం	ెదf ఆర)*ం	ెదf Gేవ�6 స6;)*లl  

ఆFెదf, ,ాFెదf, '>సు6 స6;)*లl నను బలపరQన Gేవ�6 స6;)*లl 

సుZ Uంత`ను ఆ2ా)*ంత`f '>సు6 స6;)*లl  

ఉ7½వ rQeన Gేవ�6 స6;)*లl 

2.      ప2T¢G$H త/జ�Iల ర�T�ంQ నను; మంFLంQన స6;)*లl  

ప2T¢G$H త/లl నను అ¶�"�KంQన '>సు6 స6;)*లl   (2X) 

ఆFెదf ఆFెదf ,ాFెదf ,ాFెదf Gేవ�6 స6;)*లl  

సుZ Uం	ెదf సుZ Uం	ెదf ఆర)*ం	ెదf ఆర)*ం	ెదf Gేవ�6 స6;)*లl  

ఆFెదf, ,ాFెదf, '>సు6 స6;)*లl '>సు6 స6;)*లl  

సుZ Uంత`ను ఆ2ా)*ంత`f '>సు6 స6;)*లl  

ఉ7½వ rQeన Gేవ�6 స6;)*లl 

ఆFెదf, ,ాFెదf, '>సు6 స6;)*లl నను బలపరQన Gేవ�6 స6;)*లl 

సుZ Uంత`ను ఆ2ా)*ంత`f '>సు6 స6;)*లl  

ఉ7½వ rQeన Gేవ�6 స6;)*లl 

 

 

 

 

 

 

 

 

హల�� ల�య c|Z త�ం హల�� ల�య c|Z త�ం హల�� ల�య c|Z త�ం హల�� ల�య c|Z త�ం  
D$నD$D$   D$నD$D$ D$ 

D$నD$D$   D$నD$D$ D$ 

హల�� ల�య c|Z త�ం, నజ2wయ 6జమగ� c|Z త�ం  

ప�భ� తనయ c|Z త�ం + ద2T 	ేర6మ�/    (2X) 

c|Z త�ం జనక\డ, c|Z త�ం తనయ�డ c|Z త�ం ¢G$H #$/  (4X) 

D$నD$D$   D$నD$D$ D$ 

D$నD$D$   D$నD$D$ D$ 

1.      సుZ U 	ేయ�ట ©కG* #ెల\య�D$ మG*6 6ంFLన c|Z త�8x  

సుZ U కర5n డ@ ఎవ2� #ెల\య�D$ ప�భ�వగ� '>సు ��3సుZ Fే  (2X)  

… c|Z త�ం… 

…హల�� ల�య c|Z త�ం… 

D$నD$D$   D$నD$D$ D$ 

D$నD$D$   D$నD$D$ D$ 

2.      సుZ U 	ేయ�ట ఎప�Fో #ె�య�D$ G*Jా2ాత�మ� ¿గ%8x  

సుZ U 	ేయ�ట ఫ�తమ� #ె�య�D$ ప�భ� కృప మన!Bౖ పG*ల8x (2X)   

… c|Z త�ం… 

…హల�� ల�య c|Z త�ం… 

 

హల�� ల�య సుZ U మz{మహల�� ల�య సుZ U మz{మహల�� ల�య సుZ U మz{మహల�� ల�య సుZ U మz{మ  
పల��:   హల�� ల�య సుZ U మz{మ ఎల�ప�_డ@ Gేవ�6 �K	ెeదమ�   

ఆ..... హల�� ల�య ... హల�� ల�య ... హల�� ల�య ...  

1.      అల qBౖన%మ�లక\ అ)*పU'V:న - ఆ Gేవ�6 సుZ U'ం	ెదమ�  

అల cాంద�మ�లను G$టpంQన - ఆ 'VహX Jాను సుZ U'ం	ెదమ� 

...హల�� ల�య... 

2.      ఆ�ాశమ� నుంFL మD$;ను పం!ిన - ఆ Gేవ�6 సుZ U'ం	ెదమ�  

బండ నుంFL మధుర జలమ�ను పం!ిన ఆ 'VహX Jాను సుZ U'ం	ెదమ�  

...హల�� ల�య... 

 

 



 

GెవౖంGెవౖంGెవౖంGెవౖం !"�మ సIరÁపం  !"�మ సIరÁపం  !"�మ సIరÁపం  !"�మ సIరÁపం (F#)  
పల��:   Gైవం !"�మ సIరÁపం - !"�మక\ OPష%ం - =3'>సుFే – అవ6లl    

Gైవం !"�మ సIరÁపం - !"�మక\ OPష%ం – =3'>సుFే 

ఆ .. !"�8x #$%గ భ2Tతం - qిల\వలl G*వ% చ2Tతం         

ఆ …. !"�8x #$%గ భ2Tతం - qిల\వలl G*వ% చ2Tతం  … Gైవం… 

1.      ఈ ధరలl !"�మ Âన%ం - ఆదరణలs6 గమ%ం  

ఈ ధరలl !"�మ Â న%ం - ఆదరణలs6 గమ%ం          

మధురంప� '>సు !"�మ - మG*6ంప� మధుర hాంU 

మధురంప� '>సు !"�మ( - మG*6ంప� మధుర hాంU … Gైవం… 

2.      కర5ణÃంQ ��3సుZ  +��0 - మరణÃం	ే qిల\వ బ�'V:           

కర5ణÃంQ ��3సుZ  + ��0 - మరణÃం	ే qిల\వ బ�'V: 

పరలlక G*వ% !"�మf - ధర6	ెe 6ను; బ�� వf 

పరలlక G*వ% !"�మ(f - ధర6	ెe 6ను; బ�� వf   … Gైవం… 

 

cా�T ,| దును cా�T ,| దును cా�T ,| దును cా�T ,| దును  
పల��:   cా�T ,| దును - ఆ�T ,| ను DEను 

�hాIసమ�లl DEను - ,�ా ర�నలl DEడ@    (2X) 

హల�� ల�య హలs� ల�య - హల�� ల�య హలs� ల�య  (2X) 

1.      ఎంFLన ఎF$2T లlయలలl - DEను నFLQనను  

�}ండ గ�హలలl - Äడ@లలl DEను U2T�Tనను   (2X) 

D$ స�యక\డ@ - D$ �ాప2T '>q"    (2X) 

…హల�� ల�య… 

2.      పగల�ండ Gెబ���0నను - 2ాU� JEళ భయమ���0D$    

పగJా6 బPనమ�ల��0D$ - DEను భయపడను   (2X) 

D$క\ ఆశ3యమ� - D$ ,�ా ణమ� '>q"    (2X) 

…హల�� ల�య… 

3.      పG*JEల మంG* !BౖబFLD$ - పG*లమ��ాDE నుంFెదను  

ప�భ� '>సు స6;)$న8x - D$క\ ఆ)$రం   (2X) 

D$క\ �wFెమ� - D$ ��టయ� '>q"   (2X) 

…హల�� ల�య… 

 

అత`%న;తఅత`%న;తఅత`%న;తఅత`%న;త qంి�సనమ�!Bౖqంి�సనమ�!Bౖqంి�సనమ�!Bౖqంి�సనమ�!B ౖ 
పల��:   అత`%న;త qిం�సనమ�!Bౖ - ఆqీనుడĴౖన GేJా 

అత%ంత !"�మ( సIరÁ!ి� +JE - ఆ2ా)*ంత`మ� 6DE;  

ఆ�� ... హలs� ల�య  (4X) 

ఆ�� ... హలs� ల�య  (3X)  ...ఆ89f 

1.      ఆశeర%కర5F$ c|Z త�ం - ఆలlచన క2ాZ  c|Z త�ం  

బల89:న GేJా 6త`%డవగ� తంFL� - సమ()$న అ)*పU c|Z త�ం  

…ఆ��… 

2.      కృ,ా సత% సంపmర5n F$ c|Z త�ం - కృప#u ర�LంQUJE c|Z త�ం  

+ రకZrQe �vQంQD$JE - D$ ర�ణక2ాZ  c|Z త�ం 

…ఆ��… 

3.      ఆ8xf అనుJాF$ c|Z త�ం - ఆల(Æ ఒ8x�ా c|Z త�ం  

అ�T; జ�Iలల వంటp కను;ల\ గలJాF$ - అత`%న;త`F$ c|Z త�ం 

…ఆ��… 

4.      మ�Ç త`%ంజయ�F$ c|Z త�ం - మ� ఘనుF$ c|Z త�ం  

మమ�/ను �}6,| Jా తIరలl 2ానున; - 8xఘJాహనుF$ c|Z త�ం 

…ఆ��… 

 

ఓ '>సు + G*వ% !"�మ ఓ '>సు + G*వ% !"�మ ఓ '>సు + G*వ% !"�మ ఓ '>సు + G*వ% !"�మ  
పల��:   ఓ '>సు + G*వ% !"�మ �వ2Tంప D$క\ తరమ(  

�ల\Ĵౖన +దు D$మమ� ,ాF$� హల�� ల�య    (2X) 

1.      qిల\JE శరణం ప�U 7��K �ల\JE లs6 మనుజ���K   (2X) 

కల\షమ� బP!ిన '>సయ%�K  

అల\!Bర5గక ,�ా ర�న 	ేయ�దమ�     || ఓ '>సు|| 

2.      తరతరమ�లలl + D$మమ�  వరమ�ల D�స�Tన !Bౖ D$మను  (2X) 

అరయగ అర5Gెం	$వయ% 

Èర�డ@దును మG*లl DEనయ%    || ఓ '>సు|| 

 

 

 



 

హలs� ల�య ,ాFదె హలs� ల�య ,ాFదె హలs� ల�య ,ాFదె హలs� ల�య ,ాFదె  
పల��:   హలs� ల�య ,ాFెద - ప�భ� 6ను; �}6య(Fెదf  

అ+; JEళల యందున - 6ను; పmÉంQ ��2TZంత`ను 

ప�భ�Jా, 6ను; DE  �}6య(Fెదf            … హలs� ల�య… 

1.      Jా�ాH నమ�ల6Qe - D̂రJEర5eJాడవ� +JE  

నమ(/క89:న GేJా - నను; �ా,ాడ@ Jాడవ� +JE    (2X) 

ప�భ�Jా, 6ను; DE  �}6య(Fెదf            … హలs� ల�య… 

2.      ఎంG$ర5 6ను చూQ2� - Jా2T�K Ĵల\గ� క���f  

ప�భ�Jా + Ĵల\�1ంG*U - D$ 7వంప� జÊ%U� +JE  (2X) 

ప�భ�Jా, 6ను; DE  �}6య(Fెదf            … హలs� ల�య… 

3.      కËాk మ�ల6;టp6 - !ి�యమ�గ భ2T'ంత`ను 

+ �}ర�w 7�ంత`ను - D$ 7వంప� G$తవ� +JE  (2X) 

ప�భ�Jా, 6ను; DE  �}6య(Fెదf            … హలs� ల�య… 

 

ఆశeర%89:న !"�మఆశeర%89:న !"�మఆశeర%89:న !"�మఆశeర%89:న !"�మ 
పల��:   ఆశeర%89:న !"�మ - కలI2Tలl6 !"�మ 

మరణమ� కంట¥ బల89:న !"�మG* - నను; జ'ం	ె + !"�మ  

1.      పరమ�ను ÌFLన !"�మ - ధరలl ,ా!ి6 Ĵద�Kన !"�మ  

నను; కర5ణÃంQ, ఆద2TంQ, q"దG~2Te, 6త% 7వr	ెe   

…ఆశeర%89:న !"�మ… 

2.      ,ావన '>సు6 !"�మ - qిల\వలl ,ా!ి6 vqిన !"�మ   

D$��0 మరణÃంQ, 7వrQe, జయrQe, తన మz{మ 6	ేe   

…ఆశeర%89:న !"�మ… 

3.      శ3మల\ సz{ంQన !"�మ - D$��0 hాపమ� DÍ2Teన !"�మ  

�డD$డ6, !"�మG*, ఎన;డ@, 'VడబPయదు     

…ఆశeర%89:న !"�మ… 

4.      D$ qి¤U ÎQన !"�మ - D$!Bౖ జ��6 Î!ిన !"�మ  

D$��0 పర5��UZ , �Ïగ�ంQ, మ�G$H FL, క+;టp6 త`FL	ే   

…ఆశeర%89:న !"�మ… 

 

 

హల�� ల�య '>సు ప�భ�fహల�� ల�య '>సు ప�భ�fహల�� ల�య '>సు ప�భ�fహల�� ల�య '>సు ప�భ�f  
1.      హల�� ల�య '>సు ప�భ�f ఎల� ర5 సుZ U'ంచుFL  

వల�భ�6 చర%లను Uల�KంQ సుZ U'ంచుFL  

బల89:న ప6 	ేయ� బలవంత`6 సుZ U'ంచుFL  

ఎల� 2T6 qీIక2Tంచు '>సు6 సుZ U'ంచుFL  

పల��:   2ా·ల 2ాజ�ౖన '>సు 2ా· భ�జనులDEల\f  

హల�� ల�య(, హల�� ల�య( Gేవ�6 సుZ U'ంచుFL 

2.      తంబ�ర#uను Ìణ#uను ప�భ�వ�6 సుZ U'ంచుFL  

,ాపమ�ను రకZమ�#u త`FL	ెను సుZ U'ంచుFL  

బ�ర#uను #$ళమ�#u vÇ �TంQ సుZ U'ంచుFL  

6రంతరమ� మ(ర6 '>సు6 సుZ U'ంచుFL  … 2ా·ల… 

3.      సూర% చందు�  ల(రఇల Gేవ�6 సుZ U'ంచుFL  

హృదయమ�ను Ĵ��TంQన '>సు6 సుZ U'ంచుFL  

అ�T;వడ గంF$� ర©ర5  కరZను సుZ U'ంచుFL  

హృదయమ�ను 	ే)*ంQన D$థు6 సుZ U'ంచుFL  … 2ా·ల… 

4.  య�వక\ల(2ా !ిల� ల(2ా Gేవ�6 సుZ U'ంచుFL  

7�తమ�f ప�భ�ప6��0 సమ2T_ంQ సుZ U'ంచుFL  

!BదHల(2ా ప�భ�వ�ల(2ా 'VహX Jాను సుZ U'ంచుFL  

ఆసుZ లను '>సున��0 అ2T_ంQ సుZ U'ంచుFL  … 2ా·ల… 

5.  అ�ాథ89:న జలమ�ల(2ా Gేవ�6 సుZ U'ంచుFL  

అలలవల� q"వక\ల\ లsQ2T సుZ U'ంచుFL  

దూతల(2ా పmరI భక\Z ల(2ా Gేవ�6 సుZ U'ంచుFL  

పరమందు ప2T¢దు� ల\ ఎల� ర5 సుZ U'ంచుFL  … 2ా·ల… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ల��K�ంపలs6ల��K�ంపలs6ల��K�ంపలs6ల��K�ంపలs6 c|Z త�మ��c|Z త�మ��c|Z త�మ��c|Z త�మ��  
పల��:   ల��K�ంపలs6 c|Z త�మ��  GేJా ఎల�ప�_డ@ DE ,ాFెదf 

ఇంతవరక\ D$ బ�త`క\లl 6వ� 	ేqిన 8xళ���0 

1.      ఆ�ాశ మ��ాశమ�� G$6 �K3ందున; ఆ�ాశమ� 

భ�rలl కనబడ@నవ+; GేJా 6DE; ��2TZంచుf    … ల��K�ంపలs6 … 

2.      అడ�లl 6వqించునవ+; సుFL �ా�య� మంచును  

భ�r!Bౖ నున; వ+;  GేJా 6DE; ,d గ�డ@ను   … ల��K�ంపలs6 … 

3.      +టpలl 6వqించు ,�ా ణ�� ఈ భ��లl6 7వ 2ా¢ల\  

ఆ�ాశమ�న ఎగ�ర5నవ+; ప�భ�Jా 6DE; ��2TZంచుf … ల��K�ంపలs6 … 

 

సృ�ిkకరZ '>సు6 సుZ Uం	ెదమ�సృ�ిkకరZ '>సు6 సుZ Uం	ెదమ�సృ�ిkకరZ '>సు6 సుZ Uం	ెదమ�సృ�ిkకరZ '>సు6 సుZ Uం	ెదమ� (Db) 
పల��:   సృ�ిkకరZ  '>సు6  సుZ Uం	ెదమ� సరIసృ�ిkయ� ప�భ� �K3యలs 

          సరI జD$� సుD$దమ�#u ప�భ�6 �K3యల\ ఘనపర	ెదమ�   

          హ...  హ.. హ... హ..  హల�� ల�య(...       || 3 times ||            

 హల�� ల�... య(  ,ాFెదమ�  

1.      అ�ాధజలమ�ల!Bౖ ఆత/ అలల ఊయల ఊ�Tన JEల  

          Ñకటp6 �డG~qి Âన%మ�ను Ĵ��TంQ  

          +దు మz{మను చూ!ిUJE        || సృ�ిk  || 

2.       అంత2T�మ�న జÊ%త`లను అ¶నవ లlకమ� �రqిన JEళ 

,�ా ణ�లను సృÉ'ంQ ప�కృU6 'ంప�గను  

రÁ!ింQన 6ను ,d గFెదను                   || సృ�ిk  || 

3.  భ�ఆ�2T6 ర!ి_ంQ ఆ2Tన DEలను తFL!ిన JEళ  

మంటp నుంFL మమ� 	ేqి D$qికలl 7వమ�G* 

మ6�ి�K రÁపమ� 6QeUJE                   || సృ�ిk  || 

 

 

 

 

 

 

 

 

ప�భ�Jాప�భ�Jాప�భ�Jాప�భ�Jా ++++ �ార%మ�ల\�ార%మ�ల\�ార%మ�ల\�ార%మ�ల\ (Ab) 
పల��:   ప�భ�Jా + �ార%మ�ల\ ఆశeర% కర89:న�  

GేJా +దు �K3యల\ అదు�తమ�ల�ౖ య�న;�      (2X) 

DE ,ాFెదf DE 	$ట¥దf +దు D$మం భ��లl 

సను;Uం	ెదను D$ '>సయ(% D$ 7�తమ� +�wనయ(%  (2X)  

1.      �లsల�య �లsల�య    

భ2T'ంప2ా6  దు:ఖమ�ల\  'హమందు నను చుటpkన  

D$ ,ాపమ� 6rతZ89: +దు ,�ా ణమ� !BటpkU�    (2X) 

D$ JEదనంతటp6 D$ట%మ��ా మ(2TeU�  

+దు cా�L�ా 'లలl 7�ంత`ను 

సను;Uం	ెదను D$ '>సయ(% D$ 7�తమ� +�wనయ(%  (2X)  

2.      �లsల�య �లsల�య 

లlకమ�లl DEనుండ�ా DE 6రÁ/ల89:న సమయమ�లl  

నూతన Jాత�ల%మ�	ే అనుG*నమ� నFL!ిU�             (2X)  

62�H �ిగ 	ేయ�ట��0 +వ� )ో�ిĴౖD$వ�  

+దు cా�L�ా 'లలl 7�ంత`ను 

సను;Uం	ెదను D$ '>సయ(% D$ 7�తమ� +�wనయ(%  (2X)  

ప�భ�Jా + �ార%మ�ల\ ఆశeర% కర89:న�  

GేJా +దు �K3యల\ అదు�తమ�ల�ౖ య�న;�     (2X)  

DE ,ాFెదf DE 	$ట¥దf +దు D$మం భ��లl 

సను;Uం	ెదను D$ '>సయ(% D$ 7�తమ� +�wనయ(%   (2X)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

సృ�ిkకరZ '>సు6 సుZ Uం	ెదమ�సృ�ిkకరZ '>సు6 సుZ Uం	ెదమ�సృ�ిkకరZ '>సు6 సుZ Uం	ెదమ�సృ�ిkకరZ '>సు6 సుZ Uం	ెదమ� (Db) 
పల��:   సృ�ిkకరZ  '>సు6  సుZ Uం	ెదమ�  

          సరIసృ�ిkయ� ప�భ� �K3యలs 

          సరI జD$� సుD$దమ�#u  

          ప�భ�6 �K3యల\ ఘనపర	ెదమ�   

హ...  హ.. హ... హ..  హల�� ల�య(...      (3X)  

            హల�� ల�... య(  ,ాFెదమ�  

1.      అ�ాధజలమ�ల!Bౖ ఆత/  

          అలల ఊయల ఊ�Tన JEల  

          Ñకటp6 �డG~qి  

         Âన%మ�ను Ĵ��TంQ  

          +దు మz{మను చూ!ిUJE       || సృ�ిk  || 

2.       అంత2T�మ�న జÊ%త`లను  

అ¶నవ లlకమ� �రqిన JEళ 

,�ా ణ�లను సృÉ'ంQ  

ప�కృU6 'ంప�గను  

రÁ!ింQన 6ను ,d గFెదను                  || సృ�ిk  || 

3.  భ�ఆ�2T6 ర!ి_ంQ  

ఆ2Tన DEలను తFL!ిన JEళ  

మంటp నుంFL మమ� 	ేqి  

D$qికలl 7వమ�G* 

మ6�ి�K రÁపమ� 6QeUJE                  || సృ�ిk  || 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ఒకcా2T ఆలlQంచJాఒకcా2T ఆలlQంచJాఒకcా2T ఆలlQంచJాఒకcా2T ఆలlQంచJా (Dm) 
పల��:   ఒకcా2T ఆలlQంచJా.. ఓ c| ద2ా  

ఒకcా2T అవలl�KంచJా.. ఓ c| ద2�                      (2X)  

+ 7�త మ�ల8xGో - + బ�త`క\ ఆ)$ర8xGో    (2X) 

… ఒకcా2T… 

1.      తంFL� 'VహX Jా తను; ,| � - 6ను 	ేqBను తన వm!ి2Tలl  (2X) 

D$ వల�DE +వ� ప2T¢దHమ�గ - 7�ంచమ6 ��2�ను               . 

. ..+ 7�త… 

2.       Gేవ�6 వద� దుష`k 6 క�FL - లlకమ� తట�k  మర�  (2X)    

లlక మ(య సం��ళ�లl Q�K� దు2ాశలల¨ అణ�ా2TUJా      

...+ 7�త … 

3.       లlకమ� Ìడ@ '>సయ%f చూడ@ - 6త% 7వమ���0 పర5�Tడ@ (2X) 

DEDE మ(ర�మ�, సత%మ�, 7వమ6 qBల�	ెeను మన 89స�య(%    

...+ 7�త … 

ఉన;త89:న !"�మఉన;త89:న !"�మఉన;త89:న !"�మఉన;త89:న !"�మ (Dm)  
పల��:   ఉన;త89:న !"�మ - అత`%న;త89:న !"�మ  

hాశIత89:న !"�మ - ప2Tపmరn89:న !"�మ  

'>సు6 !"�మ( - ఆ కల\వ2T !"�మ - ఆ కల\వ2T !"�మ( 

 

1.       6ం�T నుంFL DEలక\ G*�TవQeన !"�మ(  

DEల నుంFL నను; లsవD̂UZన !"�మ       (2X) 

మంటp నుంFL మz{మక\ నను మ(2Teన !"�మ    (2X) 

ఆ కల\వ2T !"�మ - ఆ కల\వ2T !"�మ(                  

… ఉన;త89:న !"�మ … 

2.       +దు !"�మ D$క\ 7వం - D$ సమసZమ�ను  

+వ� ,d ంG*న శ3మల6;య�ను D$దుFెందమ�లl    (2X) 

+వ� �ా2Teన రకZ8x D$ -  మ��KZ మ(ర�89:     (2X) 

ఆ కల\వ2T !"�మ - ఆ కల\వ2T !"�మ(                  

… ఉన;త89:న !"�మ … 

 



 

ఉన;త89:న స¤లమ�లలlఉన;త89:న స¤లమ�లలlఉన;త89:న స¤లమ�లలlఉన;త89:న స¤లమ�లలl (Cm) 
పల��:   ఉన;త89:న స¤లమ�లలl  - ఉన;త`F$ మ( GేJా  

ఉన;త89:న + మ(ర�మ�ల\ మ(క\ #ెల\ప�మ� GేJా        || ఉన;త || 

1.      	ెద2T ,| 'నG* మ( దర¾నమ� - మంద�TంQనG* ఆత/లOPరం  

మరQ,| Ur + #£�!ిల\ప� - + సIరమ�#u మమ� 8xల\�}ల\ప� 

+ మ�ఖ�ాంU6 ప�స2Tంప	ేqి - నూతన దర¾న ©య�మ� GేJా  

+ స6;)*లl cా�Tలపడ�ా - ఆత/#u మమ� 6ల\ప�మ� GేJా  || ఉన;త || 

2.       ప2ThÒ)*ంచుమ� మ( హృదయమ�లను - #ె�qి�}నుమ� మ( తలంప�లను  

ఆయ(సకర89:న మ(ర�మ� మ(లl - వ�న;Gేv ప2T�Kంచు చూడ@  

7వప� ఊటల\ మ(లlన 6ం!ి - q"దG~2Te బ�U�Kంచు మమ�/  

మ( అడ@గ�లను + బండ!Bౖన - qి¤ రపరQ బలపరచుమ� GేJా  || ఉన;త || 

3.       మ( 7�తమ�ల\ + స6;)*లl - ,ాD$ర_ణమ��ా ,| � �Lం	ెదమ�  

స7వయ(గ శ2�రమ�ల#u - రÁ,ాంతర నూతన మనసుల#u  

+ ఆత/క\ లlబFL Ĵ¦§�దమ� - + కృప	ేత బలపFL'Vదమ� 

లlకమ�న + JారZను 8xమ� - OPరమ� #uడ ప�కటpం	ెదమ�  || ఉన;త || 

 

,ాFదెమ� JEFదెమ�,ాFదెమ� JEFదెమ�,ాFదెమ� JEFదెమ�,ాFదెమ� JEFదెమ� (Cm) 
పల��:   ,ాFెదమ� JEFెదమ� '>సు D$మమ�  

JEFెదమ� �}6య(Fెదమ� ��3సుZ  D$మమ� 

1.        ఈ లlక మందుD$ అంథ�ార మందుD$ (2X) 

GేJా +JE D$క\ G*వ%89:న జÊ%U�  

..,ాFెదమ� .. 

2.       శ3మల�6; వQeD$ బPధల�6; చుటpkD$  (2X) 

GేJా +JE D$క\ ఆశ3యమ� దుర�మ�  

..,ాFెదమ� .. 

3.       ఈ లlక ఆశలf �డD$Fే మనసు�ను  (2X) 

GేJా +JE D$క\ దయ 	ేయ�మ� G*నG*నం 

..,ాFెదమ� .. 

 

 

 

+టp Jాగ�ల �}రక\ దు!_ి ఆyంచునట��+టp Jాగ�ల �}రక\ దు!_ి ఆyంచునట��+టp Jాగ�ల �}రక\ దు!_ి ఆyంచునట��+టp Jాగ�ల �}రక\ దు!_ి ఆyంచునట��  (Dm) 
పల��:   +టp Jాగ�ల �}రక\ దు!ి_ ఆyంచునట��   

+ �}రక\ D$ ,�ా ణమ� ద!ి_�1నుచున;G*              (2X) 

D$ ,�ా ణమ( D$ సమసZమ( ప�భ�6 సుZ ÓU'ంచుమ(  

D$ '>సు 	ేqిన 8xళ�ను +వ� మర5వక\మ(       (2X) 

1.       ప6�K2ా6 నను +వ� !Bౖ�K లs!ిU�  

��3సZDE బండ!Bౖన నను; 6�!ిU�                     (2X) 

D$ అడ@గ�ల\ qి¤ర పరQ బలమ� 6QeU�  

+దు అడ@గ� జ�డలDE ĴంబFLంత`  ప�భ�  

DE ĴంబFLంత`  ప�భ�                             

…D$ ,�ా ణమ(… 

2.       ఆంధ�ారప� లlయలలl DEను నFLQనను  

ఏ అ,ాయమ� 2ాక\ండ నను; నFL!ిU�    (2X) 

కంటp,ాపగ  +వ6 6ను; �}�QU�  

కన; తంFL�� +వ6 6ను; �}�	ెదను  

ఇలలl 6ను; �}�	ెదను       

…D$ ,�ా ణమ(… 

 

ఊహల కంద6 లlకమ�లlఊహల కంద6 లlకమ�లlఊహల కంద6 లlకమ�లlఊహల కంద6 లlకమ�లl (Fm) 
పల��:   ఊహల కంద6 లlకమ�లl ఉన;త qిం�సనమందు    (2X) 

ఉoటp��ా 6రంతరమ� ఉన;త`F$  స2�Iన;త`F$     (2X) 

1.       qBరÁబ�ల\ దూ#$� ప2T¢దుH డ@ ప2T¢దుH డ6  (2X) 

సIర89UZ  పరమందు ,ాటల\ ,ాFేటp ,ావనుF$   (2X) 

హలs� ల�య, హలs� ల�య, హల�� ల�య(, హలs� ల�య  (2X) 

… ఊహల … 

2.       ఆలÆయను ఒ8xగయను అ+; �ాలంబ�ల నుండ@JాF$  (2X) 

స2ాI)*�ార5ంF$ స2wIశ స7వ�ంF$   (2X) 

హలs� ల�య, హలs� ల�య, హల�� ల�య(, హలs� ల�య (2X) 

… ఊహల … 

 



 

+వ� 62T/ంQన GJేాలయమ�లl+వ� 62T/ంQన GJేాలయమ�లl+వ� 62T/ంQన GJేాలయమ�లl+వ� 62T/ంQన GJేాలయమ�లl (F) 
పల��:   +వ� 62T/ంQన GేJాలయమ�లl +#u జత ప6Jారమ�  

+ ప�త%�తగల ప2T¢G$H లయంలl 6ను; మz{మ పర	ెదమ� (2X) 

హల�� ల�య హల�� ల�య  హల�� ల�య  

హల�� ల�య హల�� ల�య  హల�� ల�య  

హల�� ల�య హల�� ల�య  హల�� ల�య  

హల�� ల�య హల�� ల�య  హల�� ల�య  

మz{మ( ప�OPవమ�ల\ +�w 	ెల\� f 

1.      6రంతరమ� 6యమమ�#u 6ండ@ హృదయ కృతజ²త#u    (2X) 

+2��ణ#u c|Z త�మ�ల#uను 6త`%ండగ� GేJా 2ాG*ంత`మ�  (2X) 

… హల�� ల�య… 

2.       + సంఘమ� ఈబండ!Bౖన 6ల\వ6మ�/ ��3సుZ  ప�భ�      (2X) 

+ Jాక%మ�#u మమ�/ 6ంప�మ� +U మ(ర�మ�లl నడ@ప�మ� GేJా(2X) 

… హల�� ల�య… 

3.       62�H ష89:న 6ర/ల89:న + రకZమ�#u మమ�/ ,d ంG*U�    (2X) 

+JE ప�భ�Jా తరతరమ�ల(క\ +Jాస స¤లమ��ా ఉD$;వ�   (2X) 

… హల�� ల�య… 

6త`%Fెనౖ Gవే�66త`%Fెనౖ Gవే�66త`%Fెనౖ Gవే�66త`%Fెనౖ Gవే�6 (E) 
పల��:   6త`%Fైన Gేవ�6 #uడ@ +డ - +!Bౖ ఉoడ@ను 

6త%మ� 6ల\eను      (5X)  

1.       ఎర3 సమ�ద�మ�ను - ఎF$2T 	ేయ�Jాడ@   (2X) 

మ(2ా జలమ�లను - మ(ధుర%మ�గ జwయ�ను   (2X) 

… 6త`%Fైన … 

2.       �ా2� qBౖన%మ�ల\ - పర5Ëాల\ ప��నను   (2X) 

ప�Jాహ జలమ�లలl - పFL 	$వజwqBను   (2X) 

… 6త`%Fైన … 

3.       బలవంత`Fైన Gేవ�డ@ - ఎల�  �ాలమ� బలrచుeను  (2X) 

మ(2ా� న నFL!ించును - మD$;#u ,| �ించును  (2X) 

… 6త`%Fైన … 

 

'VహX వ D$ �ాప2T'VహX వ D$ �ాప2T'VహX వ D$ �ాప2T'VహX వ D$ �ాప2T (Fm) 
పల��:   'VహX వ D$ �ాప2T .. 'VహX వ D$ ఊ!ి2T, D$క\ లsr,  ఏr  

లlయలలl .. లlత`లలl  'VహX వ D$ �ాప2T 

సంద�మ�లl .. సమరమ�లl 'VహX వ D$ �ాప2T  (2X) 

1.       పQeక గల 	�ట�  .. నను; పర5ండ జwయ�ను   (2X) 

hాంU కర89:న జలమ�లక\ .. నను; నFL!ించును (2X) 

…  లlయలలl … 

2.       �ాF$ంధ�ారప� లlయలలl -- సంచ2TంQనను   (2X) 

అ,ాయ8x కల\గదు D$క\ .. + #uడ@ D$ క\ండగ  (2X) 

…  లlయలలl … 

3.       Qర �ాలమ� DEను .. 'VహX వ స6;)*లl   (2X) 

6Jాసమ�ంFెదను DEను -- 6త%మ� 7�ంత`ను   (2X) 

…  లlయలలl … 

 

 రంFLరంFLరంFLరంFL! ! ! ! 'VహX Jాను గ�2Te'VహX Jాను గ�2Te'VహX Jాను గ�2Te'VహX Jాను గ�2Te (Bm) 
పల��:   రంFL! 'VహX Jాను గ�2Te ఉ#$�హ�ానమ� 	ేయ�దమ�  (2X) 

 ఆయDE మన ,| షక\డ@ - నమ/ద�Tన Gేవ�డ6   (2X) 

 ఆ� - హల�� ల�య( - ఆ� - హల�� ల�య(   (4X) 

 ... రంFL … 

1. కషk నషkమ� ల�ను;D$;- ,d ంగ� cాగరల�దు2�0D$  (2X) 

 ఆయDE మన ఆశ3యం - ఇర5క\లl ఇబ�ందులలl   (2X) 

 ... రంFL … 

2.       �2T�T న��Tన హృదయమ�#u - Gేవ Gేవ�6 స6;)*లl  (2X) 

 అ6శమ� ,�ా 2T�ంQD$ - కల\గ� ఈవ�ల\ మన��DÍ;   (2X) 

 ... రంFL … 

3.       #u� వ త!ి_న Jారలను - 	ేర G~q" D$థుడ6  (2X) 

 +U సూర5%ంF$యDEన6 - 6త%మ� సుZ U 	ేయ�దమ� (2X)  

 ... రంFL … 

 

  

 



 

 హలs� ల�య ,ాFదెహలs� ల�య ,ాFదెహలs� ల�య ,ాFదెహలs� ల�య ,ాFదె (Fm) 
పల��:   హలs� ల�య ,ాFెద ప�భ� 6ను; �}6య(Fెదf (2X) 

 అ+; JEళల యందున 6ను పmÉంQ ��2TZంత`ను (2X) 

 ప�భ�Jా, 6ను; DE �}6య(Fెదf 

 ... హలs� ల�య ,ాFెద ... 

1.       Jా�ాH నమ�ల6Qe D̂రJEర5eJాడవ� +JE  (2X) 

 నమ(/క89:D$ GేJా నను �ా,ాడ@ Jాడవ� +JE  (2X) 

 ప�భ�Jా, 6ను; DE �}6య(Fెదf 

 ... హలs� ల�య ,ాFెద ... 

2.      ఎంG$ర5 6ను చూQ2� Jా2T�K Ĵల\గ� క���f  (2X) 

 ప�భ�Jా + JEల\�1ంG*U D$ 7వంప� జÊ%U� +JE  (2X) 

 ప�భ�Jా, 6ను; DE �}6య(Fెదf 

 ... హలs� ల�య ,ాFెద ... 

3.       కËాk మ�ల6;టp6 !ి�యమ��ా భ2T'ంత`ను (2X) 

 + �}ర�w 7�ంత`ను D$ 7వంప� G$తవ� +JE (2X) 

 ప�భ�Jా, 6ను; DE �}6య(Fెదf 

 ... హలs� ల�య ,ాFెద ...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


