
TELUGU CHRISTIAN LYRICS 

పట:1 
    అగగ మమడమచ -2
  పరశదద తతడ -    నల అగగ మమడమచ -2
1.   అగగ మమడచమడన -   పద కలపలదగ
     ఆ అగగ ల నమడ -    నవ మషన దరరమచనవ "అగగ"
2.    అగగ కలల వసన -    సదద మ చసన అరరణన
    ఆ అగగ దదరన -    నవ గదదనగ దద రదపరచతవ "అగగ"
3.    అగగ కన రనమదన -   వర సగగ పడపయర
    న అగగ దగరగ -     నవ ఏలయన ఘన పరచనవ
"అగగ"
4.    పప ణ ఆతత శరరమ -   నక అరరమచ చనగనయద
    న ఆతత వరమలత -   నన అలమకరమచమయ "అగగ"

పట:2
     అలల పద న నడచన నద యసయద-   ఆద కవయద ..
(2)
    గలబలన న కలవరమలన -   తలగచసన కలషహరడ
(2)
  నదయసయద...  ఆద కవయద...  నదయసయద
1.     శదద డ న పలప వమటన -     అదద రక న పయన మద తన
(2)
    పప దద పయన భయమ లయన -   ఉదద రమచగ సదమ



 రవ "  ఆద "
2.   నటట నడ సమదప న రగన-   అటట హసప పనతఫన (2) 
    గటట చడగ చల దరమ -    ఇటట శప మలల చకక కమటన
"  ఆద "
3.     అలల నపద వసర కటట గ -     నవ నమడగ నర చరన
(2) 
   బప తకలమత భరమయన -     రవ చర దర లద "  ఆద "
4.     మటమతప ప సలవ చత -   సటగ అదదతమలనగ
(2) 
     చల చసన శక క మమతడ -     జల చప మమత బప వమ
"  ఆద "
5.     చనగ జవత నవ నద -   ననగగరగ పయనమద తన
    ఎనగశధన లనగ భయమల -   కనగతమడప కనరవ
"  ఆద " 

పట:3
    అమదల తర అరదమచనకద -   అమబర వధల
    అవతరమరకయసయద కరక -  అవనజటచనన
   ఆనమదసమదప మపరమగనల -  అమర కమతల
      ఆద దవన చడ ఆశమప మనస -  పయనమద తన "అమదల"
1.   వశదశయతప దరమమతద న -  వమదగదచన
    వమతద న శమత వరర మచనల -  వజయ పధమన
    వశదలనలడ దవ కమరన -   వకమచ దకత
       వరజమత బలమ పప వహమచ పప మ వశప మత నసగచనన



"అమదల"
2.   యరషలమ రజనగరల -   యసన వదకచ
    ఎరగన దర తలగనవళ -   యదల కకమగత
    యసయద తర యపరటవల -   ఎదరయ తప వల
      ఎమత యబబర పడచ వసతయమమదచ - 

  యగతసదమ కడక "అమదల"
3.     పప భ జనత సస లమ పకయగన -   పరలక సధమ
    బలన జడ జవతమమత -  పవనమయన
     పప భ పద పజ ధవనకగ -   పప సరమచ పణదమ
     బప తక మమదరమయ అరరణల సరలయ -  ఫలయమచ

 పప రద న "అమదల"

పట: 4
       అనగ నమమల కనగ పద నమమయసన నమమ
     ఎనగ తరమలకద న ఘనపరచదగనద కప స కస నమమ
అ.ప:   యస నమమ -  జయమ జయమ
   సతన శకకలన -   లయమ లయమ
  హలల లయ -   హసనగ హలల లయ -  హలల లయ - 
ఆమనన
1.      పపమల నమడ వడపమచన యసన నమమ (2)
       నతద నరకగగల నమడ రకమచన కప స కస నమమ (2) 
2.       సతన పద అధకరమచలన శకక కలగన యసన

 నమమ (2)
       శతత సమహమ పద జయమనచలన జయశలడద న యసన



 నమమ (2)

పట:5
     అతదనగత సమహసనమపద ఆసనడవద న న దవ
       అతదమత పప మ సదరపవ నవ ఆరధమతన ననగ
  ఆహహ -  హలల లయ (3)   అహహ ఆమనన ...
1.    ఆశలరద కరడ సకతప మ -    ఆలచన కరక సకతప మ
     బలమద న దవ నతదడగ తమడప -   సమదన అధపత సకతప మ
2.    కకపసతద సమపరర డ సకతప మ -   కకపత రకమచతవ
సకతప మ
    న రకకమచల వమచమచనవ -     న రకణ కరక సకతప మ
3.   మకతదమజయడ సకతప మ -    మహ ఘనడ సకతప మ
     మమతలన కనపవ తదరల రననగ -  మఘ వహనడ

 సకతప మ
4.    ఆమననఅనవడ సకతప మ -    అలల ఓమగ సకతప మ
     అగగజదలల వమట కనగల గలవడ -  అతదనగతడ

 సకతప మ

పట:6 
     ఆశలరదమద న పప మ కలదరలన పప మ
     – మరణమ కమట బలమద న పప మద 2
   ననగ జయమచ నపప మ
1.     పరమన వడన పప మ ధరల -   పపన వదకన పప మ
  ననగ కరణమచ,ఆదరమచ,సదదరల,  నతద జవమచల



2.        పవన యసన పప మ సలవల పపన మసన పప మ
  నకద మరణమచ,    జవమచల జయమచల తన మహమనచల
3.        నసస త జపన పప మ నపద జలన చపన పప మ
  నకద పరగతక,  కగలమచ మదద డ,  కనగటన తడచన
4.        శప మన సహమచన పప మ నకద శపమ నరలన పప మ
 వడనడన,   పప మద ఎనగడ ఎడబయనద

పట:7
    ఆకశ వసలర యహవన సకతయమచడ
      ఉనగత సస లమల నవసలర యహవన సకత
యమచడ...  హలల లయ "ఆకశ" 
1.     ఆయన దతలర మరయ ఆయన సద నదమలర
     సరద చమదప తరలర యహవన
సకతయమచడ..  హలల లయ "ఆకశ"
2.     సమసక భజనలర మరయ జనమల అధపతలర
  వకదద ల బలర,   యవదనలర యహవన

  సకతయమచడ హలల లయ "ఆకశ"

పట:8
     ఆకశన తర ఒకట వలసమద -   ఉదయమచన రకకడన

 తలపమద
1.    యద దశప బతల హమల -    కనద మరయ గరబమన

 జనతమచ
     తరర దశప గపర జజ నల -    యదల రజ ఎకకడన



 వతకర
     తరప దకకన చకకన కనగన -  ఆనమదభరతలద

  యసన చరర
   కనకలచలర పజమచర - 

2.    రతప వళల మమద కసడ -    కపరలక పప భవ దత
పప కటమచ
     లక పప జలక మగల సమతసమ -  కలగమచడ
వరకమనమమదమచ
     కప స క శశవగ యసన పరట -   మకకన గరలడ
రకకడయగ
   సమతషగనమత సకతయమతమ
 "ఆకశన"

పట:9 
    ఆయన న సమగతమ -   బలమద న కటయన
      జవధపతయ ఆయన జవత కలమలల సకతమచదన " 
ఆయన" 
1.     సకతల మదదలన నవసమ చస -   దతలలల పగడ

 దవడయన
     వడచమడ భకకల సదరమ వన -   దకకలన పలల లక

 దవడయన "ఆయన" 
2.    ఇదద ర మగగ ర నమమబన -   ఏకభవమచన వర

 మధదలన



   ఉమడదననన మనదవన -    కరమల తటట నతదమ
సకతమచదమ "ఆయన" 
3.     సకషట కర క కప సక యస నమమన –  జవతకలమలల

 కరకమచదన
   పప భరకడల నతదమమదన -   మమ కకదమ సకతమచదమ

 పగడదమ "ఆయన" 

పట:10 
      ఆనమదయతప ఇద ఆతతయయతప
    యసతనతన యరషలమయతప
1.     యసన రకకమ పపమలనమడ వడపమచన (2)
    వయ నళళత సకతయమచనన (2) 
     తరల లమ ఆ ఋణమన (2) 
2.      రతప య పగలన పదమలక రయ తగలకమడ
(2)
    మనక పరచరద చయటకరకద (2)
   దవదతల మనకమడగ (2)
3.     కకతజజ త లనవర వలకలదగ కలనన (2) 
    కకప వకదమనక సకలమద (2)
    కకపవమబడ కకపన పమదదమ (2) 
4.      ఆనమదమ ఆనమదమ యసన చస కణమసనమ (2) 
   ఆతతనమద భరతలమద (2) 
    ఆగమన కమకత సగదమ (2) 



పట: 11
    ఆధరమ నవనయద ఆధరమ నవనయద
      కలమ మరన కషట ల తరన కరణమ నవనయద
   యసయద కరణమ నవనయద
1.        లకమ ల ఎనగ జయలచసన ననమత కలమ
     అయనన ఎమదక నమతద లద (2) 
    సమధనమ కదవద నద యసయద (2) "ఆధరమ"
2.       ఐశదరదమ కదవమ లద కటమభమల కలతమ లద
(2)
     అయనన ఎమదక నమతద లద (2)
    సమధనమ కదవద నద యసయద (2) "ఆధరమ"
3.      న సవకనగ జవమప హకదయమల ఉనగకరకలన (2)
     హకదయమ నచలవ నమతద నమద (2)
     సకగ జవమతన హలల లయ సకగ జవమతన

పట:12 
   ఆరధన ఆరదన -   సకత ఆరధన ఆరధన
   సతదవమతడ ఆరధన -   నతదడగ దవడ ఆరధన
1.   –   యహవయర ఆరధన చచకన దవడ
ఆరధన
2.    యహవ రఫ ఆరధన -   సదసస పరచ దవడ
ఆరధన
3.    యహవ షలమ ఆరధన -   శమతనచల దవడ
ఆరధన



4.    యహవ నసస ఆరధన -   జయమనచల దవడ
ఆరధన

పట:13
 ఆరధన.... ఆరధన....  సకత ఆరధన.... 
ఆరధన.... 
 పప భవమత,    సరదశక కత తమడప నక ఆరధన..... 
1.  –   పరశదద తతడ ననగ ఆరధ౦తన
  ఆతతనధడ -   ననగ ఆరధ౦తన (2) 
  జవదతవ -   ననగ ఆరధ౦తన
  మహమసదరప -  ననగ ఆరధ౦తన(2) “ఆరధన” 
2.  యసనధడ –   ననగ ఆరధ౦తన
  పరశదద డ –  ననగ ఆరధ౦తన(2) 
  మకతదమజయడ –   ననగ ఆరధ౦తన
  జవనధడ –  ననగ ఆరధ౦తన(2) “ఆరధన” 
3.  సరదశకకడ –   ననగ ఆరధ౦తన
  పప మనధడ –  ననగ ఆరధ౦తన(2) 
  మహనగతడ –   ననగ ఆరధ౦తన
  అతదనగతడ –  ననగ ఆరధ౦తన(2) “ఆరధన” 

 పట : 14 
      ఆరధ నయడ న చలన దవడ (2)
     దవ రతత ల న నమసతరణ "2"   చసన న కమతమల
    సకతప మ సకత సకతప మ -    సకతప మ సకత సకతప మ (2) 



1.   దతల నతదమ సకతయమపగ-   నలగ జవల
 కరకమపగ (2)

    సకతల మధదల నవసమచ దవ(2)    నసకత గతమ నక
 పప భవ

   సకతప మ సకత సకతప మ,    సకతప మ సకత సకతప మ (2) 
2.    సలవల మకద మరణమచన -   పరశదద రక కమ

 చమదమచన (2) 
     వధమప బడన ఓ గరప పలల (2) - యగ,   యగమల నక
మహమ(2) 
   సకతప మ సకత సకతప మ,    సకతప మ సకత సకతప మ (2)

పట: 15
    ఆరధన అధక సకతప మ -  నయసక
    ననరరమతన న యసక -   న సమసకమ "2"
1.    పరమ దత సద నదమ -   ననగ కర సకతమపగ
    వనళళత న పడదనన -     న పపన ననగ చకనమ "2"
2.    కరణ ధర రధరమ -    ననగ తక పప వహమపగ
    న పపమమతయ తలగపయన -    న జవతమ నక
అమకతమ

పట:16      
 ఆశప యదరగ మ....  నయసయద....
  నవజవన మరగ మన..  ననగ నడపమచమ...
     ఊహమచలన న కకపలన కణమన



   కపమచచన వతసలదమనపద చపనవ
 ఆశప యదరగ మ....   నయసయద
1.   లక మరదధల -  మమకరల -  గతమచ పవన
    ఆతతయలత అకయ అనబమధమ అనగప హమచతవ... (2)
   అమదక ఈ సకత,ఘన,  మహమల సకతప మజల.....2 
"ఆశప య"
2.       నత నవ చసన నబమధనలనగయ నర వరల చమటన
  నత చసన..  తరతనమల సస రపరచతవ...(2)
   అమదక ఈ సకత,ఘన,  మహమల సకతప మజల.....2 
"ఆశప య"
3.    పరవసనద తన వగద నమలక వరసతదమనగన
     న శకణల అనకవతన నకక పమదద...(2)
   అమదక ఈ సకత,ఘన,  మహమల సకతప మజల.....2 
"ఆశప య"
4.     నతద నవసనద నమఖమచచచ పరవశమచదన
       ఈ నరకణయ ఉతకజమ నల కలగమచ చనగద (2)
 సకత,     ఘనమహమల నక చలల న న యసయద
  హలల లయ -  హలల లయ - హలల లయ.... 2 
"ఆశప య"

పట:17
    ఆరధన ఆరధన ఆతతత ఆరధన
     ఆరధన ఆరధన కకతజజ త సకత పప రద న
   నక న దవ...  తమడప అమదకవ....



1.    అనగటక అధరమద నవడ నక ఆరధన
      ఎనగటక మరన మమచవడ కకతజజ త సకత పప రద న
2.      నటన కపటమ లనవడ నక ఆరధన
      మటత మహమల చయవడ కకతజజ త సకత పప రద న
3.    అమతయ వదపమచయనగవడ నక ఆరధన
      చమతల తరలట గపరవడ కకతజజ త సకత పప రద న

పట:18
   అపరదన యసయద -    కకప జప బప వమయద
    నపమమచకయ న కకపల -   నపరధమలన కమమచ
1.     సలవక నన న గటట తన -   తలవలత జరతన
   కలషమభలనమపతన -   దషమడనన పప భవ
2.   పప కకల బలల పపట -    గప కకన పడచత నన
   మకకల బధమచతన -   మకకవ జపతవయద
3.   మళళత కరటమబ -     నలల న శరమన నడత
    న వలల నరమయ -    చలల న దయగల తమడప
4.    దహమబ గనగ చద -   చరకన దప వనడత
   దప హమడనద జసతన -  దహమబగయమలన
5.   గరమబగదరతన -   నరమబలన జసతన
   కత రమడనద గటట తన -    ఘరమప పపన దవ
6.    చమదత రకకమ నకద -   పమదన దబబలచత
   నమదల పటట తనయద -  సమదహమలనయద
7.   శకక పతత డనయద -   రకణ దచలతవయద
   అకయభగదమ నయద -   మకమబ జపతవయద



 (  సరపరప కకపనమదమ )
పట:19
   ఆలయమల పప వశమచమడ అమదర
   సదగతమ ససదగతమ యసనమమల
    మ బప తకల పపమ కలతల
    మ హకదయమల బధల కనగర
       మ కనగరమత తడచ వయ రజ యస కసమ
1.    దక సదభవమత ధదన సదభవమద
    వదక వరకమత కనబడ దపమ
    యసరజ మటల వనట ధనదమ
    వనట వలన వశదసమ అధకమధకమ
    ఆతతల దహమ తరన రరమడ
   ఆనమదమనమదమ హలల లయ ||ఆలయమల||
2.    పప భ యసమటల పదవలమటలద
   జవ వకకమబగ ఫలయమచలన
    పదవత పలకదమ మమచ మటల
     హకదయమమత యస పప భన పప మ మటలద
    నమపదమ నమడదమ కరదమ పమదదమ
   ఆనదమమనదమ హలల లయ ||ఆలయమల||

 పట 20
     ఇరకల వశలత కలగజస నవ -   ఎనగనగ మళళత

  ననగ నమపనవ "2"
     ఎనగతరమ పప మ వరర మపతరమ నపప మ "2" " ఇరకల"



1.      ఇబబమద కలమల ననగ కలల నవ -  పరశదద తతత
  ననగ నమపనవ "2"

    ననగ వమబడమచద వనగమట నడచద-    న పనల మమడగ
 ఫలయమప చసనవ"2"

2.      న తటల పనవనగ ఎమచనవ ననగ -   న సవల
  “జవమపచసనవ ననగ 2"

     బప తకట కప స క చవద త లభమ -    పరమ కననల ననగ
   చరల న ధరక "2"

3.      కమటక కనబడవ న అదదత కరదమల -  చవక
  వనబడవ ఆశలరదకప యల "2"

     ననగ వమభడమచతవ పప త సస లమయమదన -  శశదత
   పప మత ననగ దవమచతవ "2"

పట:21 
      ఇమతకలమ నద కకపల కచన దవ (2)
       ఇకన కడమక తడ నడ నవగద (2) " ఇమతకలమ"
1.   ఎనగ ఏళళ గడచన...   ఎనగ తరల మరన...
    మరన వడన పప మ నదయద
     మరలన నజవతమ నక యసయద "2" "ఇమతకలమ"
2.      నవచసన మలల తలమచ కమదన అనదనమ (2)
     నసకత సకతప మలననక యసయద
    వరగ ఏమయ చలల మచలనయద "2" " ఇమతకలమ" 
3.      దరమద తర ఆపకల వడచ పతర నహతల



     సధన వధన తరలన యసయద
     తలల ల తమడప ల కచన యసయద "2" " ఇమతకలమ"

పట:22
    ఇద కతక సమయమ -     పన వర తరణమ పప రద న
చయదమ
     పద రన చచదమ పమటన కయదమ "ఇదకతక"
1.     కతమత వసకరమయన కతక పనవర కదవయన
     పప భ యస నధలనగ నలవయన (2) "ఇదకతక"
2.    సమఘమమనమ ధలలకమ -   కసట పనలన
పలగ మదమ
     యజమన నదలనగ నకగద (2) "ఇదకతక"
3.    శప మలన ఫలతమబ నకయదగ -   వలదమచ వనదస
వడపదవ
    జవరద ఫలమలన భజయమపవ (  నతద ) (2) 
"ఇదకతక"

పట: 23
 ఇద...      నకరక నవ జవన రగ మలక -2
   యసలగ ఉమడలన -   యసతన నడవలన -2
  నలవలన గలవలన-2   యసతన ఉమడ పవలన
 ఇద...      నకరక నవ జవన రగ మలక
1.    ఈ లకమల పరలకమల -   నతన నవసమచలన
    ఇమట బయటయసనధన -    కమట పపనద వలగ



 పవలన -2
 ఇద...      నకరక నవ జవన రగ మలక
2.    యతప న మగమచన వళ -   ఆరహణమద పవలన -2 
    కప సక యసత సమహసనమ -   పద కగస కరలవలన - 2
 ఇద...     నకరక నవ జవన రగ మలక

పట:24
        ఇదగ దవ న జవతమ ఆపదమసకకమ న కమకతమ
  శరణమ ..........  న చరణమ........... "ఇదగ"
1.  పలమరల వద దలగనన -    పరలక దరరనమ నమడ
     వలవద న న దవద పలపనక -   తగనటల జవమచనద త
    అయన న పప మత -   ననగ దరచరలనవ
    అమదక గద కనమ దవ -    ఈ న శషజవతమ - 2 
2.    న పదమలచమత చర -      న చతకమబ న నరగ నరర
     న హకదయ భరమబ నసగ -    పప రద మచ పన చయనమత
    ఆగపక సగపవ పప య -    సతనగ పన చయనమత
    పప త చట నసకగ -   పప భవ ననగమడనమత - 2 
3.    వసకర పమట పలమ నమడ-    కషట మచ పనచయ నరర
    కనగటత వతక మనస -     కలకలమ మర నక నసగ
     కమ కమ కలమద న ననగ -    ఘనపరచ బప తక నమతయ
    నశయమచ ఆతతలనన న -    దర చరల కకపనమతయ - 2

పట:25 
   ఇదగ దవన గరప పలల -     ఇవగ మ కకతజజ త సకతల



    అరర డవ అరర డవ గరప పలల -  నవయగదడవ
 రకకమచల,  పప ణమచల -    నద పప జలన కననవ
    అరర డవ అరర డవ గరప పలల -  నవయగదడవ
 మహమయ,  ఘనతయ -    నక చలల న ఎలల పడ "ఇదగ" 
1.   పపమనమత పగటట -    పప చన సదభవమ తలగమచ
   సలవ శకకతన -    నతన జవలగమరలన ఆ.. " 

 అరర డవ "
2.    దవన పప మ వసకరమపగ -   కకపవరమన దనమగ
  యసకప సకలన -   నతమమతలగమరలన ఆ.. " అరర డవ
" 
3.    దవనక ఒక రజదమగ -   యజకలనగ చసతన
   కప సకత రజదమలగ -    జయమచ వనగ మరలన ఆ.. " 

 అరర డవ " 

పట:26
    ఈ దనమ సద -    నయసక సమతమ
    న నధన పప సనగత -  నతడ నడచన
   రననగ కలమ -   కలత నవదద
   నమమచకపర సద -   ననగ నడపన "ఈ"
1.    ఎడరల లయల ఎదర నలచన
   ఎనగడవర నడవన బటయద నన
   వరవదనగడద నన నద హకదయమ
     గయపడన యసపదమ అమద నడచన "ఈ"
2.     పప వహమ వల శదకమడ ఎదర వచలన



      యదద కక న నట యస నమమ
    వరదమద న ఆయధలయవఫలమచవ
     యహవ నససయ నద వజయమ "ఈ"

పట:27
     ఈ లకమ నద కద -    శశదతమ అసల కద - 2
     ఈ జవమ నద కద -    శశదతమ అసల కద - 2 
1.     న ధనమ ఘనమమయ -     న చదవ పదవ మయ - 2
     నక ఉనగవ అనగ కయమ -    పప భ యస నతదజవమ
"ఈలకమ"
2.     న అమదమ చమదమమయ -    న దహమ పప ణమ

 మయ - 2
    భమధవదమ అనగ కయమ -   పప భ యస
అకయమ"ఈలకమ"
3.     న తనవ మమటక మనద గ -    పవన ఎపడ ఎరగవ - 2 
     పప భ చమతక చరమ ఇపడ -     పప భ రజదమ నద అగన
"ఈలకమ"
4.   –    కనపమచదమత మయ కనగనమ నతద మకమ - 2 
    పరగడమ పప భన చమతక -    పప రద మచ రకణ కరక
"ఈలకమ"
5.    పప భ యస పరమనమడ -    నకరక భవక వచలనన - 2 
    కలదరల పప ణమ ఇచల -   మకతదవన గలల
లచనన"ఈలకమ"



 పట 28
     ఎవర ననగ చయ వడచననన -    యస చయ వడవడ "2"
   చయ వడవడ -   చయ వడవడ -    చయ వడవడ ననగ

  చయ వడవడ
1.     తలల ఆయన తమడప ఆయన -   లలమచన పలమచన "2"
"ఎవర"
2.    వదన శప మల ఉనగపడలల -    వడ కమదన కపడన
“2" "ఎవర" 
3.    రకకమతడ కడగ వసడ -    రకణ సమతషమ నక

 ఇచలడ "2" "ఎవర" 
4.    ఆతత చత అభషకమచ -   వకదమచ నడపచనగడ "2" 
"ఎవర" 

పట:29
    ఎగరచనగద వజయ పతకమ
     యస రకకమ మ జవత వజయమ
  రగ ధ:    ఖ వదసనమలన తరలవయన
    సఖజవనమ చయటక శకకనచలన
  రకకమ -  రకకమ -  రకకమ -  యస రకకమ 
   రకకమ జయమ -    యస రకకమ జయమ
1.  యసననమమ ఉచలరమపగన -   సతన సద నదమ

  వణక చనగద



    వదధల బలమ నరతలమద నద
     జయమ పమదడ నమమ నమతనపడ "రకకమ"
2.    దయదప కరదలన గలచన రక కమ -  ఎడతగకమడగ

  మనమ సతరణచయదమ
     పపప కప యలనగటన చదర గటట న
     కప సకన సలవన మనమ అనసరమచదమ "రకకమ"
3.    మ పప మ వద దదడ పప ణనధడ -    పప తతన న హసకమ

  చపమ దవ
      న పద పదతమపద చరయనగ పప జలన
     సదసస పరచమ తమడప ఈ కణమమద "రకకమ" 

 పట 30
     ఎనగ తరమ న కకపలన -     ఎనగ తరమ నవ చసన

 మళల
     ఎనగ తరమ న ఆలచనలన -     ఎనగ తరమ న దద వమ
"2" 
   పజమచ కరకమతన -   ఆరధమచ ఆరదటమతన
1.    న సనగదల సమతషమచలవ -   న సనగధల
నరకణచలవ
    న సనగధల ధరరనమచలవ -  వడదలనచలవ "2" 
   వగద నమచల కనగరతడచ -    న బడడ గ ఉమడ

 భగదమచలవ "2" " పజ"



2.   నకకపయ రకణకదరమ -    నకకపయ నకనగ దద రదమ
     న కకపయ నకనగ సగణమ -    నవ న అతశయమ "2"
      న పప మ మధరమ నపప మ అమరమ -   నకకపయ ననగ

 బప తకమచన "2" " పజ"

పట:31 
     ఎమత మధరమయసన పప మ - 
     ఎమత మధరమ నయసన పప మ..
 పప మ....పప మ.....పప మ.....పప మ.... 
1.   అమదకర బమధమ ననగవరమచగ - 
    అమదడనద యసయదన ఎరగకమటన
 (   బమధమ తమచన -  బప తకమచన ననగ) "ఎమత" 
2.    రకమచవర లక పకనద తన – 
     భకకడ భణమ గర పటట యమడన "బమధమ"
3.     ఎనగ పపమల చసమటకడతన – 
     ఎనగ దషమల చస దసనద తన "బమధమ" 
4.     కషట బప తకత నన కకమగయమడగ – 
    బప షట డనద న ననగ బప తకమచతవ "బమధమ" 

పట:32
     ఎనగ తలచన ఏద అడగన -     జరగద న చతకమ పప భవ ! 



(2)
     న వకకకద వచ యమటన -   నపప రద న ఆలకమచమ ! (2)
1.       న తడ లక న పప మ లక -     ఇలలన ఏ పప ణ నలవలద
(2)
     అడవపవల న పప మ పమదగ (2)
    నపప రద న ఆలకమచమ పప భవ -   నపప రద న ఆలకమచమ
"ఎనగ"
2.   న ఇమట దపమ,   నవయన తలస -    న హకదయమ న

   కరక పదల పరచత (2)
    ఆరపయన నవలగ దపమ (2)
     వలగమచమ న పప మత పప భవ -    వలగమచమ న పప మత
"ఎనగ"
3.     ఆపదల ననగ వనగమటయనగ -   నకపరవద ననగ

  ఆద కమటవ
    లకమమతయ ననగ వడచన (2)
      న నమడ వర చయవ పప భవ -    న నమడ వరచయవ
"ఎనగ"
4.      న సస త గమనమచ ననగ పప మమచ -   న కరకద కలవరల
యగమద తవ
      నదయగమ నమకమరగ మ (2)
     న యమద నతద జవమ పప భవ -    నయమద నతద జవమ



"ఎనగ"

పట:33
    ఎవర తలసయసయద -   చబత నడ వనవయద
     పడచవ పటట క తదరపడ వచల -   రకణ పమదవయద
1.    దవద దవడ యసయద -   మనవ జనతత

 వచలడయద
    మరణమచడ మర లచడ -    నన పప వమచనకద "ఎవర"
2.    ధనవమతడద యమడ యసయద -   దరదత డద ఇల

 పటట డయద
    రప రఖల కలరయడ -   నన పపవమచనకద
"ఎవర" 
3.   పపల రకకడసయద -    కరలన రకకమ పపలకద
      తన ధర చరన పపల నలల -    కడగన తనద రకకమత
"ఎవర"
4.    యస దవడ ఎరగవయద -  రజలరజగ
వసకడయద
    నమతనవరన చరలన పరమన -   నమతన వరక

 నరకమగ "ఎవర"
5.    యసన తరపన పప తనధనద -    దవన పప మక పప తరపమద
    అత వనయమగ బతమలచనగన -   నడ నమతమ

  పప భ యసన "ఎవర"



పట:34
     ఎవరకసమ ఈ పప ణ తదగమ - 2 
     నకసమ నకసమ కలవర పయనమ
    ఈ కలవర పయనమ ....."ఎవరకసమ"
1.     ఏ పపమ ఎరగన నక -    ఈ పపలకమ సలవ
వసమద
     ఏ నరమ తలయన నక -    అనదయప తరరన ఇచలమద -
2
      మయలన మత నతమమపద న ఉమతలత నడవలన
నడకలత
  తడబడత పయవ... -   సల వల పయవ....
2.    జవకరటమ మక ఇచలవ -    మళళకరటమ నక పటట మ
     జవ జలమల నక ఇచలవ -    చద చరకన నక

 ఇచలమ
       మ పప కకన ఉమడ మమత కపడ చమడగ
    న పప కకల బళళమత -    ఒకక పట పడచతమ
*      తమడప వర చయనదద వరరగర వరన కమమచ,  వరన

 కమమచ *
  అన వడకనగవ....  పరమ తమడప న



పట:35
 ఆ...............ఆ..........ఆ.............
     ఎనగళళ ఎదరత న యసవ -    ఎనగళళ యదకత న
పప భవ
    కలనద న ననగ న వడపన -   న నసకమద నవర..   న నడవద
నలవర
1.    కనగట మఘల నన కమతకగ -    కషట ల కనమలల న

 కరకగ
     న చత నమదమచ నన లపమ -    యదలన చకటల ఇక

 మపమ
 ర... ర... నజవమ...  నవ నదద వమ...
2.    పపలల అడగసక న చమతకచల -    రపరలల నన నవ

 కపడ సదమ
    నలన శపల తలగమచవ -    నసనద బమధల
చరపయవ
 దవ... మనగమచవ...రవ...దయచపవ...

పట:36
 ఎమదక...   ననగమతగ నవ -   పప మమచతవ దవ
      అమదక న దన సకత పతప -   హలల లయయసయద - 2
1.     న పపమ బప నర రపవద నవ - 



      న శపమ బప నలగ వప లడతవ
        నక చలన దవడవ నవ న సస నమల నవ - 2 
2.      న రపమ నల నరతమచ యనగవ –
    న పలకలన నవశమచమనగవ
    నవ ననగ ఎనగకనగవ -    న కరకద నకకపల - 2 
3.      న శప మల సహమచ న ఆశప యమద నవ – 
    న వదధలభరమచ ననగదకనగవ
    ననగ నల చరలకనగవ -   నన దచయనగవ - 2 
4.      న మనవల మమద నమనసల నరవర – 
    న మనగడమమద నగప మధమల నమడ
     యమ అదదత పప మ సమకలరమ -   ననమ చలల మత - 2
5.      న చతలతన ననగ చసయనగవ – 
      న గయమలన నన దచయనగవ
    నద సవన చయచనగన -   న కరకద జవమతనన

పట:37
   ఎమతమమచదవడ వసయద “2”
   చమతలనగ తరనయద ననగచరగ -  ఎమతమమచదవడ
వసయద



    న చమతలనగ తరనయద ననగచరగ -  ఎమతమమచదవడ
వసయద
1.   గరపపనద న నన –    నక దరమగ పరపగ “2”

    నపప మత ననగ కమయమచ –  ననగ హతకకనగవసయద
“2”

2.  నకనగవరమదర –   ననగ వడచపయనన “2”
   ననగమతఇబబమదలక గరచసన –   ననగ నవ

వడవలదయద“2”
3.    నవ లకమడ నన –   ఈలకమల బప తకలనయద “2”

     నత కడ ఈలకమ నమడ –   పరలకమ చరదనసయద
“2”

పట:38
     ఏమన వవరమత న పప మ -     ఏమన వరర మత న మహమ
  హలల లయ -    ఆమననహలల లయయసయద - 

 యసయద - 2 
1.    యస జననమ వసమతమ -   యసల వదమతమ - 2
  వదమతమ -  వసమతమ "హలల లయ" 
2.    యస మరణమ నశమతమ -   యసల పప శమతమ - 
2
  పప శమతమ -  నశమతమ "హలల లయ" 



3.   కలవరయగమ లకకళదణమ -  శలవరధరమ
 పపపరహరమ - 2

  పరహరమ - కళదణమ"హలల లయ"

పట:39 
    ఏ రత సకతయమతన -    ఏ రత సవమతన
   నరమలమచన వడ -  నద నజరయడ
    తరమ దటన వడ -   నద గలలయడ
       నపప ణ నధమడ నద పప ణమచలతవ నన నవడన

 యసవ "  ఏరత " 
1. వదకనన,   ఇల చరతవ -   వమబడమచగ పలచతవ
    రత బప తకన మరలతవ -    నద సతనగ జసతవ
"నపప ణ"
2.    మహమ నగరన వడచతవ -    మమట దహమ దలలతవ
    సకల సమపద వడచతవ -   సవకనగ మరతవ "నపప ణ" 
3.    ఇమత పప మక కరణమ -    ఎరగనద తన న పప భవ
    ఎనగతరమ న పప మ -   సనగతమచచ సగదన "నపప ణ"

పట: 40
 ఎమదర!  ఎమదర ఏమదర!!   యసన ఎరగనవర



   చబతర వరక మర
    రయబరలద బరలతర తరలమడ -   కప సకక రయబరలద

  సలవధదజమ చబనమడ - 2 
    వమదల వల ఏళళగడసకనగయ -   సవరక అమదన

   సస లల ఎనగ ఉనగయ "ఎమదర"

1.       పలల పలల ల పటట ణలల కప సక మరగ మ చపదమ - 2
        వగల వమకల దటదమ యస శలవ పప మన చటదమ -
2 
    వమదల వల ఏళళగడసకనగయ -   సవరక అమదన

   సస లల ఎనగ ఉనగయ "ఎమదర"

పట:41
    ఓ కద క స కవ యవక -   నజమమతయ గనమ
    న బప తకమత మరటమల -   కరమ జవమన -2 
1.    పపప చకట బప తకల -   శపమ భరమ నకల
     పవన యసన పదమ జరన -    జవమ న దగర "ఓ"
2.    మరన జవత తరలల -    మనక నపప భ సవకర
    మహమ కరటమ మనకసగన -    ఘనమ న దగర "ఓ"
3.    భయపడ వనకక పరగడక -   బలమగ వద రన
గలచదవ
     బలమగ పప భన వకదమ నమతన -   గలప నదగర "ఓ"



పట:42
1. ఓ...      మనవమడ న గత ఏమన తలయన
    ఏమమ చయచమటవ తపరమచకమదవ ? 
 ఆహ.... ఆ...ఆ...  అమతద తరరనమదన..   యస న
రకకడ
   మహ భయమకరమ -   సమహమబగ నమడ
2.    లకల పటట నపరట -  నమడ మకతలద న
    ఏ కలజడద న నటక -  తరరల నలచన
3.    మకతలద న ఘనల హనల -  యసయద యదటన
    పప తవర నలచయమదర -  బప తకన రతగన
4.    గప మధల వపర బడగ -   గప మధలల వర
   గప మధమబ బటట బయలద -   పమదదర తరరన
5.    నరలలల కప యల చపన -   మర తరర పమదదర
    మరణమ మకతల లకమ -  గరయన అగగక
6.     ఈ నడ నవ కడన -   యసన వడచనచ
    ఆనడ నవ కడన -   అమదమడ యడలదవ
7.    దవన జవ గప మధమ -   దవడ తరచన
   ఎవదన పరమదమడద -  వడగగల బడన



పట:43 
       ఓ యస న పప మ ఎమత మహనయమ
     ఆకశ తర పరదత సమదప -   మలకనగ గపరద "ఓయస"
1.      ఆగమద ఆనమదమ హకదయమ నమడన పప భన

 కరదమల
      గమభరమద న పప త ఉదయ సయమతప మల సకతక

 యగదమల "ఓయస" 
2.    సమకట సమయమల సగలకనగన -  దయచప

   నమద అన నన మరపటట గ
      వమట నమటవ న మరక మమద తడనమదనమటవ 
"ఓయస"
3.  మరణమదకరప -   లయన సమచరమచన నరమతరమస
   నద కపరవద -     కరమ నచల ననగ గయచ -  నడప

  కరణగల పప భవ "ఓయస" 
4.      కదవలనగయనగ భయపడన ననపడ పచలక

  బయలల పరమడజయన
        భజన జలమలత తకపక పరచ నత నమడ యస
"ఓయస" 

 పట 44
  ఓ పప భవ......   ఓ పప భవ ......     నవ న మమచ కపరవ



   నవ న మమచ కపరవ
1.        దర తపరన ననగన నవ వదక వచల రకమచతవ "2" 
     నతద జవమ నచలన దవ "2"    నవ నమమచ కపరవ "3" " 
ఓపప భవ"
2.       నవ పప మమచన గరప లనగటన ఎలల పడ చయ వడవక "2"
     అమతమ వరక కపడ దవ "2"    నవ నమమచ కపరవ
"3" "ఓపప భవ"
3.       పప ధన కపరగ నవ నకద పప తదకమగ ఆఘడయలల
"2"
     ననగ నవ మరవన దవ "2"    నవ నమమచ కపరవ "3" 
"  ఓ పప భవ"

పట:45
      ఓరనగ ఓరనగ యసక సటవర లరనగ లరనగ
    యస ఆ దద వమ చడనగ-  చడనగ (2)
1.   చరతప లనక వచలడనగ -    పవతప జవమ తచలడనగ (2)
   అదదతయడ ఆదదవడ -   ఆదరమచన ఆదకనన (2)
2.    పరమన వడచ వచలడనగ -   నరలల నరడద

 పటట డనగ (2)
   పరశదద డ పవనడ -    పప మమచన పప ణమచలన (2)
3.     శలవల పప ణమ పటట డ నగ-    మరణమ గలచ లచడనగ



(2)
   మహమ పప భ మకతదమజయడ-  కమయమచన
జయమచలన(2)

పట:46
    కనగ తలల చరలనటల -     నన చరల న పప యడ
  హలల లయ -  హలల లయ -  హలల లయ -హలల లయ
1.   కగటల హతకకననన -    న చమతలననభపన (2)
2.    చయ పటట నడపన -   శకరమపద నలపన (2)
3.    న కరకద మరణమచ -    న పపమలనభరయమచ (2)
4.    చయ వడవడ ఎపడ -   వడనడడ ఎనగడ (2)

పట:47
     కడవర దనమలల రవల ఉజజ వమ
     యసన అడగలల నడవలయవతరమ
    భవ భరత పరలర -   కదలరమడ ఉతకజమత
   కప సక రజదవరసలర -   తరలరమడ ఉదదగమత
1.     కప సక సలవన భజమనమసక -   ఆసత హమలయమ
       యస పవతప నమమ ఇలల మరమమ గనటల
      వగప హరధనన భవపద రప మప వరక
       భరత దశమ కప సక రకకద సదద మయద వరక
    కదల రవలయవజనమ -    కలస తవల చద తనదమ (2)
    భవ భరత పరలర -   కదలరమడ ఉతకజమత



   కప సక రజదవరసలర -   తరలరమడ ఉదదగమత
2. కలమ,      మతమ మనషక రకణ ఇవదవన ననదమచమడ
      యసకప సక పప భవ ఇలల లక రకకడనచ
      మఢ నమతకల భవపద సమసపయ వరక
 అనగరకల,  మతనతదల -   మరర చమదవరక
    కదల రవలయవజనమ -    కలస తవల చద తనదమ (2)
    భవ భరత పరలర -   కదలరమడ ఉతకజమత
   కప సక రజదవరసలర -   తరలరమడ ఉదదగమత

పట:48
   కలవమటద నజవతమ -   కడ సదలరకలమ
     యవక అద ఎమత సదలరమ
    బహ వలవద నద నజవతమ -  వదరద మచయకమ
    యవక వదరద మ చయకమ -   యవత వదరద మ

 చయకమ
1   ననగ ఆకరర మచ ఈలకమ -   కటవస వషసరరమ
     యవక అద కల జర సస లమ -   ఉనగవ పపప

 పడగనడల
   న అమతమఘరనరకమ -    యవక అదయ నతద

 మరణమ
2     ననగ పప మమచ యస న జవతమ -   నతన సకషట గ

 మరలన



   పపమ కమయమచ రకమచన -   ఆమకమమద నవమదవ
  యగయగమల జవమతవ -   నవ నతదమ
ఆనమదమతవ 

పట:49
       కనగళళ వడచ నపదలన కడగన న పప ణపప యడ

  ననగ ఆరధన చయన
  న సరదమ...  నయసయద...    ఆరధన చయన ననగ

  ఆరధన చయన
1.       పప త ఉదయమ న పదమల దరరమచన యసయద
       న హకదయమ న ఆతతత కమతరమచన దవ
        ఎలగతక పప రద న చస న కకపన పమదద దవ - 2
       న కళళల ఇక న రపమ నమడన - 2 
      ఆరధన చయన ననగ ఆరధన చయన
 ఆరధన...ఆరధన....ఆరధన...  ఆరధన "ఆరధన"
2.       న తలవమచ న సనగధల గజడ పప రద మచన
       బహ వనయమత న చమత బప తకమత ననమడన
       న నమ సతరణలన పప త ఫలమ పమదదనయద - 2
    బప తకమతయ అరరమచ పప రద మచద - 2 
      ఆరధన చయన ననగ ఆరధన చయన
 ఆరధన...ఆరధన....ఆరధన...  ఆరధన "ఆరధన"



3.       న సరదమ నకరరమచ నతన న సగద
     పప యమద న న సనగదల ఆరధన చయన
       ఘనమద న నద పప మ న చటద లకమలన - 2
  న సకగ..   జవమచద యసయద - 2 
      ఆరధన చయన ననగ ఆరధన చయన
 ఆరధన...ఆరధన....ఆరధన...  ఆరధన "ఆరధన"

పట:50
     కలదరల సలద వయబడన కప సకన -    మరతవ న జవత

 యతప ల
 మరతవ......మరతవ.....    నకద యస సలవ

 మకతనమదన
1.     పపన రకమచటక పప రహతడ -  యగమద

 పప ణమచల సలవల
 యగమద .....యగమద ....     యస శదద చసనద మరతవ
"కలదరల"
2.     పప మయద న దవన యక తనయడ -    యసన పప మ నవ

 మరతవ
 యసన.....యసన....    రకకమ రకమచనన మరతవ
"కలదరల"
3.     అనదనమ సదజనమన నడపట కరక -  నమప

  పరశదద తతత ననగ
 ఆతతత....ఆతతత....    నమప తన పరశదద తతత



"కలదరల" 

పట:51 
     కరకమచ కనయడ ఘన పరతన -   సకతప మచ సకతయమచ

 నన పడదనన
      యసయద హలల లయనయసయద హలల లయ "2"
    ఆరధన సకత ఆరధన -    ఆరధన ఘన ఆరధన "2"
1.     దవద దవడవ పరలకమన వడ -   మనవ రపనగ
ధరయమచనవ
     రజలక రజవ పప భలక పప భడవ -    నవ మ రకణ

 వమచకడ "2" "యసయద"
2.   మమతమతగన పప మమచనవ -   న పప ణమలన

 అరరమచనవ "2" 
     మపప ణ నధడవ ఆధరభతడవ -    నవ మ రకణ

 వమచకడ "2" "యసయద"
3.     ఆశలరద కరడవ ఆలచన కరక -   భలవమతడద న మ

 దవడ "2"
     నతదడగ తమడప సమదన కరక -    నవ మ రకణ

 వమచకడ "2" "యసయద"

పట:52 
    కతహలమరబటమ నయసన సనగధల
    ఆనమద మనమదమ నయసన సనగధల



1.    పపమమతపయన రగమమత తలగన -  యసన
 రకకమల

   కప సకనమద జవతమ -   కకపదదర రకణ - పరశదద తతల
2.       దవద దవడ పప తరజ నవసమచ దవలయమ నన
     ఆతతతన దవడ గరకమచ ననగ -   అదదత మదదతమ
3.     శక కనచల యస జవమచల యస -   జయమ పద

 జయమచలన
     ఏకమగ కడహసనగ పడ -   ఊరమత చటదమ
4.   బరధదనత పరశదద లత -   యస రనద యమడ
     ఒకక కణమలన రపమతరమ పమద -  మహమల
పప వశదద మ
పట:53
       కకప వమబడ కకపత నన పప మమచన న యసయద
    నన కరనమచన నయసయద -2
1.     నయడల నకనగ తలమపల -   బహ వసకరమగ

   ఉనగవ నల దవ
     అవ వరర మచలన న యసయద -   అవ వవరమచలన
నయసయద
     నయడల నకనగ వమఛలనగయ -2 "కకప"
2.     ఎనగ దనమల ననగ న వడచతన -   ఎనగ దనమల



  ననగ న మరచతన
   వడవక ఎడబయన నయసయద -   మరవక పప మమచన

  నయసయద
     ఏమచల న రణమ తరలదనయద -2 "కకప"

 పట 54
       కకపవమబడ కకప పమదతన న కకపల తలదచతన
     యసయద హలల లయయసయద హలల లయ
      కమవమబడ కమ పమదతన న కమల కనసగతన
    మససయద హలల లయమససయద హలల లయ
    కకప సతద సమపరర డ -    కమ పప మ పరపరర డ "  కకప
"
1.    పపమల పర తపమన -  పరతపమల పరవరకనన
  పరవరకనల పప వర కనన-  పప వర కనల పరశదద తన
   పప శవమచన పరశదద తతడ -    పప శరమచన శలవ శకణల
"2" "కకప"
2.   ఆతతల దనతదమన -   దనతదమల సతదకతన
   సతదకతల మనవతదమన -  మనవతదమల

 దద వతదమన
   పప సవమచన పరశదద తతడ -    పప సరమచన దద వ రకణల "2"
కకప"

పట:55 



    కట కమఠలత ననగ కరకమతన -    రగ భవలత ననగ
 ధదనమతన

      గతప వణ న మట నన పడన -   సకతప గతమ బప తకమత
నపడన
1.    రగల నన కరలన -    సకతగత గనల నపడన (2)
    హకదయమ న ఆలయమ -   నలనవసయమచ నయసవ
"కట"
2.    యగమబనద నన వడన -    సనతమచ గతల న పడన
(2)
    జవతమ న కమకతమ -    సకతయగమద నన కరకమచదనన "కట"
3.    సవరక నన చటన -     న సకగ నన జవమచన (2)
   పప ణరరణమగ పయ బడన -    ననగలల నడపమచ న

 యసవ "కట"

పట:56
పలల వ: 
   కచ కపడనవ -   ననగ రకమచనవ - 2 
   గడచన కలమమత -   ననగ దవమచనవ - 2 
1.   ఇశప యలల జనమగమన -    పప మత నవ పలచనవ - 2 
    నలబద ఏళళ పప యణమల -   కరతలక నడపనవ - 2
  నవ నతడగ...   అమడగ నలవగ .... - 2 
   గడచన కలమమత -   ననగ రకమచనవ - 2



2.   అబప హమన ఆశరదదమచ -   గరబఫలమ ఇచలనవ - 2
    ఆసక ఐశదరదమ సరదసమపదలచల -    శర కరక తరలనవ - 
2 
  నవ నతడగ....   అమడగ నలవగ .... 2
   గడచన కలమమత -   ననగ దవమచనవ - 2

పట:57 
     గడచన కలమ కకపల మమత -    కచన దవ నక సకతప మ
    పగల రయ కనపపవల -     కచన దవ నక సకతప మ "2"
     మమ కచన దవ నక సకతప మ -    కపడన దవ నక

 సకతప మ "2" "గడచన" 
1.   కలచమదన కషట కలమన -    కనగ తమడప వద నన

 ఆదరమచన
    కలషమ నల కనవచలన -    కదనక నన కరణమచన
"2" 
    కరణమచన దవ నక సకతప మ -    కపడన తమడప నక సకతప మ
"గడచన" 
2.  లపమలనగ దగవనగన -    కదనక నన నడపమచన
  అవదయతల ఆవరమచన -   దవనలనగ దయచసన "2" 
         దవమచన దవ నక సకతప మలనకపడన తమడప నక సకతప మ
"2" "గడచన"

పట:58
     గగనమ చలలకన యస ఘనలన తసకన



    వలద దతలత భవక -   వగమ రనమడ -2
1.   పరలక పదద లత -  పరవరమత కదల
   ధరసమఘ వదవనకద -  తరలన వరడదగ
2.   మదటగన గరప గన -  మదమరగ వచలన
    కదమ సమహప రత -   కదలన ఘరజ నత
3.    కన పటట భకకళ -  కనరపరల మరదర
   పప దమమన లచదర -  పరశదద ల మకతల

పట:59
     గల సమదప ప అలలత నన -  కటట బడ,  నటట బడ
ఉమడనపడ(2)
    ఆదరమచన న వకదమ -   లవనతకన న హసకమ...(2)
1.    శప మలల నక తడమటవ -     మరప పటట గ న మరప

 వమటవ
     ఆద కమటవ ననగద కమటవ -     న కకపల నన బప చతవ
(2)
2.     వదధలల ననగ వడ కనగ -   ఆపదలల ననగ

 ఆశప యమచగ
    చపతవ న మహమనన -    కనయడదమ పప యయసన
(2) 

పట:60



           గతమ గతమ జయ జయ గతమ చయ తటట పడదమ ఆ ఆ
       యస రజ గలలన హలల లయ జయమరదటమచదమ
1.    చడ సమధనమసనరయ -  దరలచ పరలడన
     అమద వసన మదప కవల నలలన-    దద వ సతన మమద
“గతమ” 
2.     వలద వలద ఏడవ వలద -   పరగడ పప కటమచడ
      తన చపరన వధమన తరగ లచన -  వళళడ గలలయక 
“గతమ” 
3.       అనగ కయప వరల సభయన అదరచ పరగడర
      అమద దత గణమల ధదనన వనచ -  వణకచ
భయపడర “గతమ” 
4.     గమతమల తరచ చకకగ నడవడ -   జయ వరడ

 రగ
      మ మళ తల బర వదదమల -   లతక ధదనమచడ “గతమ” 

పట:61
  చరకల సగహతడ -    న హకదయన సనగహతడ (2) 
   న తడ నవయద -    న సగహమ చలయద
   న నడ నవయద -    పప య పప భవ యసయద
  చరకల సగహమ –     ఇద న యస సగహమ (2) 



1.   బమధవల వలవసన -   వలవయన సగహమ
     లకన లనటట ఓ దవద సగహమ,   నయసన సగహమ
“చరకల”
2. కషట లల, కనగళల ల,     నన మయ న సగహమ
    నన ధద రదపరచ ఆదరణ కలగమచ,   నయసన సగహమ
“చరకల”
3. నజమద నద, వడవనధ -    పప మమచ న సగహమ
  కలవరలచపన,   ఆ సలవ సగహమ,  నయసన సగహమ
“చరకల”

పట:62
  జయమ నద,   జయమ నద -   ఓ సవకడ (సదరడ)
 భయమలద,  భయమలద - ఓ..  సద నకడ - 2 
  హలల లయ -  హలల లయ -  హలల లయ - హలల లయ
  హలల లయ -  హలల లయ -హలల లయ.......
1.     యస కప సక నత ఉమడ -    చయ పటట నడపగ
 భయమమట?-  నక భయమమట? - 2 "జయమ"
2.   రజల అయన -   అధకరల అయన
  భయమమట ?-  నక భయమమట? - 2 "జయమ" 
3.    మమద సమదప మ ఉనగ -    వనక శతత వ తరమన
  భయమమట -  నక భయమమట? - 2 "జయమ" 



4.   తఫనలనగ ఎదరద న -  సడగలలదరద న
  భయమమట ?-  నక భయమమట? - 2 "జయమ" 
5.   వయమమద పడన -    పద వలమమద కలన
  భయమమట ?-  నక భయమమట? - 2 "జయమ"

పట:63
 జయహ.. జయహ.. జయహ.. జయహ..
       జయ జయ దవసత జయ జయ వజయసత
1.    సలవల పపక వడదల కలగన-  వడదల కలగన
     కలవరల నవ జవన మదవన -  జవన మదవన
     సలవ పతకమ జయమనగరలన
  జయమన పడదన-    న వజయమ పడదన
    న వజయమ పడదన
2.     మరణప కటల మరణమ సమసన -  మరణమ సమసన
     ధరణల జవత భయమల దరన -  భయమల దరన
     మరణమల సహ జయమల నవ (2) "జయమన"
3.    శదనల పప భసనగద దరకన -  సనగద దరకన
      వధనల రణభమగమరనభమగ మరన
     శధన భధల బలమనగరలన (2) "జయమన"
4.   పప రద నకలమ బహపప యమయన -  బహపప య
మయన



    సరద కమయన దవన వకదమ -   దవన వకదమ
    పప రద నల భల పఠమలయన (2) "జయమన"
5.    పరశదద తతన పప పక మదవన -  పప పక మదవన
     వరడగ యసన వధవగ మరత -   వధవగ మరత
     పరశదద డ నన సకగ పలచన (2) "జయమన"

పట:64 
   జయహ జయహ -   కప స కస పప భవక జయహ
   జయహ జయహ -   రరజ పప భవక జయహ
    నరలన చసన దవనక -  జయహ జయహ
    మరణమ గలచన వరనక -  జయహ జయహ
    తప తద దవనక జయహ -   తమడప దవనక - జయహ
  ఆతతనదనక -  జయహ -    మన అనగ యసనక -జయహ
- జయహ
1.     తన మటత ఈ సకషట న -   చసన దవనక జయహ
    తన రపతమనవలన -   సకజమచన పప భవనక జయహ
   ఆద అమతమక -  జయహ -  అదదతయనక - జయహ
  అతదనగతనక -  జయహ -   అనద దవనక – జయహ
2.     దహమచడ మహమనదత వసమచడ రజనక - జయహ
      పరశదద డ పరశదద డన దతల పగడ పప భవక - 
జయహ



   అగగ నతత నక -  జయహ -   ఆతత రపనక - జయహ
  అమరతదనక -   జయహ అనమతదవనక - జయహ
౩.      తన రకకమన మనవలకద కరలన యసనక -జయహ
      తన బలమత మరణమబన జయమచన వరనక - జయహ
  సలదదరనక -  జయహ -  తదగసలనక -జయహ
   మరణ వజయనక -  జయహ -   జవమచ దవనక -జయహ
4.      తన మహమత మఘలపద వచలడ యసనక -  జయహ
     తనమడడ సస లమమదన మనలన ఉమచడపప భవక - 

 జయహ
   నదయ తరరరక -  జయహ -  సరదశకకనక -  జయహ
  సరదనగతనక –  జయహ -   సద నదమల అధపతక - 
జయహ

పట:65
       జయశలడమయసయద జవమచ వడ మససయద
      జయమచల వడ సకతప మలనన పప ణపప యడ వమదనమ
 ఆ...ఆ..ఆ...ఆ...  హలల లయ (2) 
ఆ.........హలల లయ
1.   బలమచల వడ బలవమతడ-     శక క నచల వడ శకక
మమతడ



   తకపకనచల వడ తనయలక -    మకక నచల వడ
మకతదమజయడ
    మకద మరల రనమటవ -  యస (2)
2.   ఆదయ అమతమ నవగ -  ఆరదదమడవ నవగ
    అతదనగతడ అత పప యడ -   ఆతతసదరప ఆశప యడ
    అనశమ ననగ కర కమతన -  యస (2)
3.    నవ దకకన నమతతన -   ననగ గరగ ఎమచతన
    నవ మక తమడప వ -   నక సమసకమ సదదమ
    నపద సరదమ మపతన -  యస (2)

పట:66
       జమట తన ధరలకనగ యస నమమ మధరమ
    యసయద సనగధన మరవజలన
   జవత కలమమత ఆనదమచద-  యసయదన ఆరధమచద
1.    యసయద నమమ బహపజదనయమ
       నపద దకషట నలప సమతషట గ నన ఉమచ
   ననగమతగన దవమచ -    జవజలప ఊటలత ఉజజ వమపజసన
2.     యసయద నమమ బలమద న ధరగ మ
     నతడద నలచ కమమగ నన దచ
   ననగమతగన కరణమచ -    పవతప లఖనలత ఉతకజమపజసన



3.     యసయద నమమ పరమళ తద లమ
     నల నవసమచ సవసనగ నన మరల
   ననగమతగన పప మమచ -   వజయతసవలత ఊరగమపజసన

పట:67
      జవతయతప ల నద గర నవగ -   నక సటయవదర
యసవ
    నవ నడచవ కరటలపద -    ననగ నడపమచమయసవ
"జవత"
1.    ననగ నడపమచ చకకన నవకద - నవకద
     ననగ కపడ దరగ మబ నవగద - నవకద
    నద వకదమబ సతదమబగ -   నక నరతమబ జవమబగ
    నన పయనమచ మరగ మబగ -   ననగ నడపమచమ

 యసవ "జవత"
2.    నక నరతమబ మధలన నదదనమ - నదదనమ
      నన సదరమతక వనపమత న గనమ -   న గనమ
    నక నవగ సరదసదమ -    నద నమమబ ఆధరమ
   నక సరదశదరడనవగ -   ననగ సకతయమతమయసవ
"జవత"

పట:68
     జవనదన న హకదయమల పప వహమప చయమయ (2)

1.    శరరకప యలనగయ నల నశయమచయమయ (2)



2.      బలహన సమయమల న బలమ పప సదమచమ (2)
3.     ఆతతయవరమలత ననగ అభషకమ చయమయ (2)
4.     ఎమడన ఎమకలనగయ తరగ జవమపచయమయ (2)

పట:69
  జదతరతయడ -   న పప ణ పప యడ -   సకత మహమల

 నక .....
    న ఆతతల అనకణమ -    న అతశయమ నవ
    న ఆనమదమ నవ -   న ఆరధన నవ..... - 2 " జదత"
1.    న పరలకప తమడప - వదవసయకడ
    న తటలన దప కవలల త -   నన అమటకటట సస రపరచవ
2.    న పరలకప తమడప -    న మమచ కమతర
        న కషట మద న పతప న చయ నన వసరయక సరపద ఉమచవ
3.   న తమడప కమర - పరశదద తతడ
   తప యక దవ -     ఆద సమభతడ ననగ ననమన
ఆరధమచద

పట:70
     తలల ఒడల పవళమచ బడడ వలన -     తమడప న వడల న

 ఒదగతనయద - 2 
1.    వదన లద శధనలద -    న హసకమ వడవనయద - 2
    భయమనగద లన లద -     పప మత నడపతవ నన పప మత



నడపతవ
2.    న ఉపకరమ సతరయమచ -    సకతసకతప మ తలపదన న

 సకతసకతప మ తలపదన.
    చయవడవన న యసయద -   కలదరనయకడ న

 కలదర నయకడ.
3.   మమచకపర జవకపర -    హకదయపలకడ న

 హకదయ పలకడ
   ఆహరమద వచలతవ -     ఆతతత కలసతవ న ఆతతత
కలసతవ.
4.    ననగ నన పటట కమటన -    భజమపద న సలదన న

 భజమపద న సలదన.
    న రకకల నడలనమడ -     లకనగ మరచతన ఈ లకనగ
మరచతన
5.   రయమపవల వతకనయద -     నకద వచతన న నకద వచతన
   న జవతకలమమత -      న నమమ చటదన న ననమమ
చటదన

పట:71
     తలల ల లలమచన తమడప ల పప మమచన "2"
    మదమ వచలవరక ఎతకకన మదద డన
     చమక పటట కన కపడనయసయద "తలల ల"
1.  తలల యద న మరచనమ -    నన ననగ మరవన
    చడమ న అరచతలల -   ననగ చకకయనగన "2"
      న పదమ తప టప లల నయన నన ననగ కపడవడ



      కనకడ నదరపడ అనచపర వగద నమ చసన
 యసయద "తలల ల"

2.   పరదతల తలగవచల -   తతకరలల మటట లనగ
    వడపద నకకప నక -   ననబమధన తలగద "2" 
     దగలపడక భయపడక ననగ వమచమచద
     నదభరమమతమస నద శమతనసగద
    అనచపర వగద నమ చసన యసయద "తలల ల"

పట:72 
 తరతరలల...యగయగలల...జగజగలల...
 దవడ...దవడ...  యస దవడ...... 
1.    భమన పటట మపక మనప -   భమక పనద లనపడ
 దవడ...దవడ...  యస దవడ...... 
2.    పరదతమల పటట క మనప -   నరనక రపమ లనపడ
 దవడ...దవడ...  యస దవడ...... 
3.   సకషట క శలరకరడ -  జగతక ఆదసమభతడ
 దవడ...దవడ...  యస దవడ...... 
4.    ననగ నడ నరమతరమ -   ఒకటద యనగ దవడ
 దవడ...దవడ...  యస దవడ......

పట: 73 
    ధనదమ ఎమత ధనదమ -   యసయదన కలగన జవతమ
 ఇహమమదన,  పరమమదన -   నర రటల ఫలమమడన
   వర ధనదల -   వరమత ధనదల (2)



1.   ఎవర అతకప మమల - పరహరమపబడన
   ఎవర పపమల -  మనగమచబడన "వరధనదల"
2.    కప సక యసక సమరరమచ -  కరమల కరమల
    కప సకయస సదరమ వన -   వనల వనల "వరధనదల"
3.    పప భ యసన సవచయ -  పదమల సమదరమల
    పప భన గరల పటపడ -   పదవల పదవల
"వరధనదల"
4.   ఆతతల నతదమ -   ఎదగచనగ వరన
   అపవద తమతప మల -   గరకమచ వరన "వరధనదల"
5.   శప మలయమద నలచ -  పడచనగ వరన
   శతత భణమలలల -  చదరగటట వరన "వరధనదల"

పట:74
   ధదనమచమ దవరతప మ -    దవన ధరత శసస మ
     మహమకమరగ మ మనషక సదరగ మ
   చపమచ దవన వకదమ...   చపమచ దవన వకదమ...
1.      నట కలవ గటట న నటబడన చటట వలనమదవ
  జవతమమతయ -   చయన దమతయ
     సఫలమగ జరగన ఇద నమతమ (2) 
2.    తప వక వలగ నచలదపమ -   ఆతతక బలమనచల

 దద వమ
   చదవమ అనదనమ -   ఈ ఉపదశమ
     చరదమ ఆ పరమ దశమ (2) 
పట:75 



   దనదనమబ యసక -   దగగ రగ చరత
   అనకణమబ యసన -   నమదల కరత
   ఎలల పడ యసవద ప -   కనలతక పడత
     పప భన మట నద భట -    వభన తన సగత "దన" 
1.   మరపయ లకమమద -   మనషదలమత మరన
     మరన పప భ యస పప మ -   ఆశతడ చరన "దన" 
2.   దద వ వకదమ -      జవ వకదమ దన దనమబ చదవత
       పప భన మట నద భట వభనత మటల డత "దన" 
3.    ఎనగడ ఎడబయడ నన -    వడవడ ఏ మతప మ
    పప భవ నద అభయమ -   భయపడన ననమతప మ "దన" 
4.   పరశదద మగ అనకలమగ -   జవయగమద నలచద
     సలవ మస సవ చయ -   యసతన కదలత "దన" 

పట:76
     దహమ గనగవరలర దహమ తరలకనమడ
   దవడస జవజలమ -   తప గ రరమడ
      హలల లయ దవడస జవజలమ తప గ రరమడ
1.        జవ జలమ శప యసకప సక జవప ఊటల పప వహమప

 జయనన
   జలమ పమద -     జవమ నమద జలనధ చరమడ "దవడస" 
2.      ననచల నర తప గడవర ఎనగటకన దహమగనర
        అన సలవచలన పప భ యస కప సక చమతక చరమడ "దవడస"
3.      తన పపమలన ఎరగనవడ తమడప కమపణ

 కరనవడ



       తపరక పమదన జవజలమ తదరపడ పరగడ రమడ
"దవడస" 

పట:77 
    దవద వల నటదమడ -   తమడప న సకతమచదమ (2)
   యసయద సకతప మలన -   యసయద సకతప మలన (2) 
1.     తమబరతన సతరతన తమడప న సకతమచదన (2) 
“యసయద"
2.   కషట మ కలగన -     నషట మ కలగన తమడప న సకతమచదన
(2) “యసయద"
3.    పరశదద రక కమతపపమ కడగన -  తమడప న సకతమచదన
(2) “యసయద"
4.    కప సకత ననగ ఫలమపజసన -   తమడప న సకతమచదన (2) 
“యసయద" 

పట:78 
       దవ సమసకత చయవ మనస శప మమతనడగ యహవ

   సమసకత చయవ మనస
    దవ సమసకత చయమ -     న జవమయహవ దవన
    పవన నమమ నతమచమ -    నయమతరమగమ ల

  వసమచన సమసకమ “దవ” 
1. జవమ,     యహవ నక జసన మళల న మరవక -  నవ

  చసన పతకమబలన
   మనగమచ జబబ -     లవయన లకమడ జయన ఆ



 కరణమచ “దవ” 
2.       చవ గతనమడ ననగ లవనతక దయన గకపన -  జవ

  కరటమగ వయన
    న శరస మద -      జవ కరటమగ వయన ఆ కరణమచ
“దవ” 
3.      యవనమబ పకరజయవనమబ వలన కప త క - 

  యవనమబద వలయనటల గ
      మలచల నద భవమన సమతషట పరచనగ ఆ కరణమచ
“దవ” 
4.       పమరల మన పప తదపకర పప త ఫలమబల పమపలద - 

  భమకనగ నకసమబనగ
   యతకమడ దద వ -       పప మ భకక జనల యమదన ఆ కరణమచ
“దవ” 
5.    పడమటక దరరమతయడమ పపమలకన
మనకనమత-   యడమ కలగజసయనగడ
  మన పపమలన    ఎడమగన చసయనగడ ఆ

 కరణమచ “దవ”
6.     మనమ నరతతమయన రత తనక దలసయనగ సమగత-

   మనమ మమటవర మమచన
 జజ పకమచస      కనచ కఱణ జప చమడన ఆ

 కరణమచ “దవ”

పట:79
    దవన పప మల కనసగమ -   ఓ సదర !  ఓసదర !!



  వశదసమల జవమచమ....   ఓ సదర !  ఓసదర !!
      నతమమతడ నతద దవడ నత వమడన ఎలల పడ...
1.     కషట మల నన తమదర పటట న -   నమదల నన బదమచన
    అగగశధన నక కలగ న -    కర చకట కమతన
     మరణమధకరప లయలల నవ నడచనన "  దవన "
2.    వదధ బధల చటట మటట న -    మరణ వదనల కలగ న
   దషట శకకల ఆవరమచన -    కషట ల సడలల చకకన
    గఢమదకరప లయలల సమచరమచనన "  దవన "

పట:80
   దవన యమద -  నరకణ నమచ
   ఆయనన సకతమచ -  న పప ణమ
1.     ఏ పయమ రకమడ ననగ -   దవరతత ల కపడ

 వడ
  పప తకణమ -   నపకమమడ రకకడ "దవన"
2.    చకటన వలగగ చస -    ఆయన న మమద పవవడ
   సతదమగ జవమగ -   మరగ మ యస "దవన"
3.    నక సహయమ చయవడ -    సద ఆదకన వడ
ఆయన
  ఆధరమ -   ఆధరణ ఆయనల "దవన"
4.     తలల తన బడడ న మరచనన -     మరవడ న దవడ ననగ
     తలల కనగ తమడప కనగ ఉతకమడ "దవన"
5.    నక వరధమగ నరపమచన -   ఏవధ ఆయధమన

 వరద లల ద



    శతత వల మతత లగ మరదర "దవన"
6.   పరదతమల తలగ పయనన -    తన కకప ననగ

  ఎనగడ వడద
   కనకర సమపనగడ -   న దవడ "దవన"
7.     సకత మహమల నక పప భ -   నతదమ ననగ కనయడద
  హలల లయ -  హలల లయ -  హలల లయ "దవన"

పట:81
     దవన సమఖ జవ కవలల -  న పరనగద...ఆ..  ఆ
నపరనగద
1.    జవవకదమ నలల చటచ -   జవతమ లరరమచర
    హత సకల కవలలన -  న పరనగద...ఆ..  ఆ

 నపరనగద "దవన"
2.   ఆకశమమడలమలల తరగడ -   అమదకర శకకలన

 గలచన
   వజయవరల కవలల -  న పరనగద...ఆ..  ఆ

 నపరనగద "దవన"
3.    పరశదద యరషలమ సమఖద -   పరశదద గప మధమ
సచమచ
   సరదనగతన పరమలల -  న పరనగద...ఆ..  ఆ

 నపరనగద "దవన" 
     దవన సమఖ జవ కవలల -  న పరనగద...ఆ..  ఆ
నపరనగద
4.     దవన సనగధ మహమ ధననధ -    దతన వడ వరమ



 పమదన
    పప రద న వరల కవలల -  న పరనగద...ఆ..  ఆ

 నపరనగద "దవన"
5.    పరమనమడ పప భవ దగగ -  పరశదద ల

 పద కగయనగ
   పరశదద ల కవలల -  న పరనగద...ఆ..   ఆ నపరనగద
"దవన"

పట:82 
    దవన సనగధల సమపరర సమతషమ
     ఆ శలవ నడల సమపరర కమమ
    నయసల దరకనల నతదజవమ
    న కప సకల దరకనల నతదనమదమ
1.   రజలన అధకరలన నమతకనటకమట
      నయసన నమతటల న జవత ధనదకరమ
      నయస సనగధ అద నక పనగధ
    తడగ నడగ నన నడపమచనల
     జవమ జవకరటమ నయసల దరకనల
2.     కనకడ నదప పడ న దవడ ఎనగడ
    కమటక రపరవల ననకచ కపడన
    కరవద న కర చకటద న భయమకలదల
      కరణమచ తన కకప చప నన నడపమచన

పట:83



    దవనక సకతప మ గనమ -   చయటయ మమచద
   మనమమదరమ సకతగనమ -   చయటయ మమచద
1.   యరషలమయహవయ -  కటట చనగ వడన
  ఇశప యలయలన -    పగ చయ వడన
2.    గమడ చదరన వరన -  బగచయ వడన
    వర గయమ లనగయ -  కటట చనగ వడన
3.   నకతప మల సమఖదన -   ఆయన నయమమచన
     వటకనగయ పరల పటట చనగ వడన
4.    పప భవ గపర వడన -    అధక శకక సమపనగడ
      జజ నమనక ఆయన మతయ లన వడన
5.   దనలక అమడయన -    భకక హనల కలలన
   సతరత దవన -  సకతలత కరకమచడ
6.   ఆయన ఆకశమ -   మఘమలత కపన
    భమ కరక వరర మ -   సదద పరచ వడన
7.   పరదతమల గడడ న -   పశవలక మలపమచన
    అరచ పలల కకలకన -   ఆహరమ తనయన
8.   యరషలమయహవన -    సయన న దవన
    కరకమచమ కనయడమ -  ఆనమదమచ వడన

పట:84
    దవడ మనక ఎలల పడ -   తడగ ననగడ - 2 
1.   ఏదనల ఆదమతనమడనన -   హనకతడ నగన
   ధరగ దరరకలత నమడన -    ధనదల దవన గలవర
"తడగ"



2.   దద వజజ న శరసవహమచ -   దవదమగ నబప హమ
    కనగ కమరన ఖమడమచటక -   ఖడగ మనతకన యపడ
"తడగ"
3.    యసప దదషమచబడ నపడ -    గతల తప య బడనపడ
   శధనల చరసలయమద -    సమహసన మకకన యపడ
"తడగ"
4.    ఫరరజ తరమన యపడ -   ఎరప సమదప ప తరమన
    యరద న నద దటనపడ -    ఎరక కలన యపడ
"తడగ"
5.    దవద సమహమ నదరమచనపడ - దద రదమగ, 

 చలలనపడ
   గలదతన హతమరలనపడ -   సలచ తరమ బడనపడ
"తడగ"
6.    సమహప బనల దనయల - షడప క,మషక, 
అబదగగ
    అగగ గమడమల వయబడనన -   నలగ రగ కనబడనపడ
"తడగ'
7.   పల బమధమచబడనపడ -    పతర చరల ననగపడ
   అపసకలల వశదసల -   హమసమచబడన యపడ
"తడగ"

పట:85
       దవడ మపకమన ఉమడగ మక వరద ఎవడ
       జవమ గల దవన సద నదమగ శతనన ఓడమతమ "2"



     యదద మ యహవద రకణ యహవద
     వజయమ యహవద ఘనత యహవద "  దవడ "
1.      మ దవన భహవ తన ధకణ హసకమ
     ఆయన మఖ కమతయమక జయమచలన"2"
     తనదగ పప జగ మమరపమచ -   నరతమమపద
కకపచపమచ
     తన మహమకద మమ పమపమచ -   పప భవమన కనబరచన
" యదద మ"
2.     మ దవన ఎరగన జనలగ మమమదరమ
      భలమత ఘన కరదమలనచస చపమతమ "2"
     దవన చసర కప యల చస -     భమన తల కప మదలగ చస
    ఆయన నమమ పద కతక -    పప భ దదజమ సకపమతమ
"  యదద మ "

పట:86
   దవడమట నకషట మ -    ఏ కషట నకద న సదద మ - 2 
    అవసరనక దద వమ అనభవమచట నదయమ
      న సఖమ మఖదమ తన తదగమ వదరద మ
     న బప తక న ఇషట మ - 2   దవనక సమతపమ "దవడమట" 
1.     హనకభమపద దవనత నడచన
   దవనక యషట డద -   దవడతనన తసకళళన
      నవద దవనకషట డవద త నన కడ తసకళళన
     తన దతలన పమప లజరవల తసకళళన
   దవనల కషట పడ -  రకమచటకషట పడ



     దవన సవక సమసకనగ అరరమచల
     ఆదవన పన చసవరతనక కవల
   వర తనకషట మ -    తన ఇషట మ ఎవరక ఇషట మ

2.       నశయమచ ఆతతల కరక కదలల నవ నడ
        తన వరన రకమచట కరక నలగల పప త రజ
    కప సకన నమతటకక శప మపడట నరలకవల
      నన చచన ఆదవడ దతలత పమగపవల
       ఒకక పప మరత ఒకరన నవ మరలత
    అమతకనగ ఆదవనకమకమ కవల
     ఆదవన పనల మరణసక ననచడల
   వర తనకషట మ -    తన ఇషట మ ఎవరక ఇషట మ

పట:87
    దవడ న కశప యమబ -  దవదమద న దరగ మ=  మహ
     వనదడపదల సహయడద నననబప చన
  అభయ -  మభయ -   మభయ మప -  –డనమద
  మనమద -   మనమద మగ ||దవడ||
1.    పరదతమల కదలన న -    యరద మర పడనన =
    సరదమనఘషమచచ న -  సమదప మపరమగననన - 
  అభయ -  మభయ -  మభయ మప-  డనమద ||దవడ|| 
2.    దవడపడ తడ కగ -   దశమ వరద లల న = 
     ఆ తవనమద పప జల మగల -    – ధ నదలద వసమతర
  అభయ -  మభయ -   మభయ మప -  డనమద ||దవడ||



3.   రజదమలనకమపమచనభ-   రషట కమలనఘషమచన = 
    పజదమడయహవ వద ర -   – బన సమహరమచన
  అభయ -  మభయ -   మభయ మప -  డనమద ||దవడ||

పట:88
   దవన వరసలమ -  పప మ నవసలమ
   జవనయతప కలమ -   యసన దసలమ
    నవయగ సద నకలమ -   పరలక పరలమ
  హలల లయ -    నవ యగ సద నకలమ -  పరలక పరలమ
1.    దరణ హమస లల -   దవన దతలగ
   ఆరన జదలలల -   ఆగన జయమలత
    మరన పప మ సమరరణత -   సరదతప యసన కరకమతమ
2.  పరశదద తతనకద -   పప రస న సలపదమ
   పరమతతన రక -  బలమ పప సదమప
    ధరణల పప భవన జపటకద -   సరదమగ హమమ

 జయదమ
3.   అనదన కటమల -   అమదర గకహమలల
  ఆనమదమతన -  ఆరధనలయ
    వనల వనదగ పటలత -   ధదనమ చయచ
మరయదమ
పట:89
   నజరయడ నయసయద - ఎనగయగలకద న
    ఆరధద దద వమ నవనన -    గళమతక నకర క న చటద



1.     ఆకశ గగనలన న జనత కలచతవ
      శనదమల ఈభమన వప లడదసన న యసయద
   నక వమదనమ -   నక వమదనమ (2) "నజర"
2.   ఆగధ సమదప లక -    నవ ఎలల ల వసతవ
    జలమలల బడ నవళళన -   ననగమ చయవ నయసయద
   నక వమదనమ -   నక వమదనమ (2) "నజర"
3.   సయన శఖరగప మ -  న సమహసనమయన
    సయనల ననగ చడలన -   ఆశత ఉనగన
నయసయద
   నక వమదనమ -   నక వమదనమ (2) "నజర"

పట:90 
      నడపసకడ నదవడ శప మలనద న నన వడవడ
    అడగల తడబడన అలసట పద బడన
      చయతటట వనగతటట చకకన ఆలచన చపర (2) 
1.    అమధకరమ దరమసన -    నమదల నన కకమగదసన
   తనచతకమ నరవరలతడ -     గమదమ వరక నన చరలతడ
2.    కషట ల కలమ కలలవసన -   శకల గమడన

 చలలవసన
   తనచతకమ నరవరలతడ -     గమదమ వరక నన చరలతడ
3.    నకనగ కలమ కరగపయన -   నకనగ బలమ

 తరగపయన



   తనచతకమ నరవరలతడ -     గమదమ వరక నన చరలతడ
పట:91               
       నమత నమత మనషదలన నవ నమత నమత
     పలమరల మసపయవ పలమరల మసపయవ
 ఇల...  ఎమత కలమ...  నవ సగపదవ...
1.   రజలన నమత -  బహమతన పప మమచన
  బలమ ఏమయన? -   దద వదరరనమ కలరయన
   నయసయదన నమతన యడల
     ఉనగత బహమనమ నక నశలయమ "నమతనమత" 
2.   ఐశదరదమ నమత -   వమడ బమగరమ ఆశమచన
  ఆకన ఏమయన? -   అగగక ఆహత ఆయన
    నయసయదన నమతన యడల (  యహషవ 7:21,26 )
    మహమద శదరదమ నక నశలయమ "నమతనమత" 
3.    సఖ భగమ నమత -   ధనపకత పరగతకన
  గహజ ఏమయన? -   రగమన సమపదమచన
    నయసయదన నమతన యడల ( 2  రజల 5:26,27 )
     శశదతమద న ఘనత నక నశలయమ "నమతనమత" 

పట:92
       న తలమపమత నవ యసయద న కరదమత



 నతడకదయద - 2
     ఉపరమగతమద నల న పప మ -    న సవయ నభగదమ
యసయద
1.       అణవణవ న పప ణమమత వచయనగద నకద నరతమ
- 2 
     నవ నక సరదమ పప భవ - 2
2.    ననగ ఎరగక నశమచపతనగ -  ఆతతలభరమ

 నలరగల - 2
     నకద నన మమదక సగద - 2 
3.    నలగపతమద నపప య దశమ -  శమతసమధనమ

 దయచయమయద - 2
     రకణ ఆనమదమ నమపమ దవ - 2

పట:93
    ననగకరర మచన న సగహబమధమ -   ఆతతయ అనబమధమ (2) 
  ఆరధన -   నక యసయద (2) 
      నచయపటట ననగ నడప చరదసన దవ (2) 
1    మహ ఎమడక కలన అరణదమల
    సగహమచన దవడవ నవ
      సహయకరకగ తడ నలచ తకపక పరచన దవ..
  చరదసన పప భవ.. (2)
    ననగకరర మచన న పప మ బమధమ-   అనరగ సమబమధమ



2     చడన సస తల లకమల పడయమడగ
    పప మమచన నధడవ నవ
      సదకలమ రకణ నచల శక కనచలన దవ
  జవమచలన పప భవ.. .(2)
     ననగకరర మచన న సగహ బమధమ -  ఆతతయ అనబమధమ 

పట:94
     న పప యడ న సగహతడ
     అత మధరమ అత కమకనయడ
   దవళవరర డ రతగవరర డ
       అతడ న పప యమడ అతడ న సగహతడ
1.      పప భవ పద వళల అత సమదరడ
     పరశదద ల కరకద వచల చనగవ - 2
    పరలకమల మమత చరలకమదవ - 2 "నపప యడ"
2.    సగమధ పరమళల సవదసన
   పరశదద ల కమతరమచ ఆరధన
    షలమతత సమఘమన కరకమదవ "నపప యడ"
3.     పప భ యస నమమమద వశదసమచన
     పవతప రక కమల కడగ బడదవ
    పరశదద ల వమదల ఆనమదమతవ "నపప యడ"

పట:95 
      నద నద అమట వదలట నకమదక
      ఏదనద కద సతదమద ఎరగ వమదక



      ఇహలక ఆశలమదక పద ననగ వటన వదక (2)
1      ననగ నద అనకనగద నడ నద కకపయన
      నడ నక మమదనగద రప కనరకపవన
     కణకమద న వటకరక పప కలట నకమదక
      అకయ దద వ రజదమ నలచన తదవరక
2     నదగగ ర ధనమమట నచటట మనషదలమటర
      నలపల బలమమట నన మ వడన అమటర
     నధనమ నబలగమ న చవనపలవ
      తపరకమడ ఒక నడ మటట లన కలసకవ
3      నకనగ గపర ఖదత ననగ రకమచలద
       న యకక సమత నత శకన తపరమచలద
      గడడ పవలమటదగద ఇలలన నద జవతమ
    యసయదక అరరసక అవతమదల సరస కమ 

పట:96
     న జవతయతప ల పప భవ -    న పదమ శరణమ
    ఈలకమనమద నవ తపర -    వర ఆశప యమ లద
1.    ఈ లకనటన ఆశలనగయ -  తరగ పవచమడగ
    మరన న వగద నమలనగయ -   న నమతసగదన "నజవ"
2.  పలవధ శధన,  కషట మల -  ఆవరమచ చమడగ
     కలత చమదచనగ న హకదయమన - కదలకకపడమ
"నజవ" 
3.   నసనగధల సమపరర మద న -   సమతషమ కలద



     నద కడ హసకమల నతదమనగ -   నక సఖకమమగ
"నజవ" 
పట:97
         న నత నవ న ఖదత నవ న దద వమ యసయద... 
         న కప యల కద న కకపయ దవ న పప ణమ
యసయద...
  నదలమత తద లమ,     వసకర బలల న కచలన చలవయద..
      న జవతనగ నకచలనవ నక న జవమయద....
 హలలయ...   ఆమననహలలయ -
 హలలయ...   ఆమననహలలయ
1.     నధన సస తన గమనమచ నవ -   దసనగ వచలవగ
     న దష శక భరయమచనవ -    నన నల దచవగ
        ఏమమత పప మ న మద నక న పప ణమచలవగ
     న రకకమచల కనగవ ననగ -   యజమనడవ నవగ " 
హల" 
2.        న పప యల ననగ వలవస నపడ నవ చరదసవగ
       న పప కకనలచ నన దద రదపరచ కనగర తడచవగ
     నననగ నక భయమలనమట ఓదరరనచలవగ
       చలయద దవ నకత పయ నక బప తకమతయ పమడగ
"హల"
3.         ఆ ఊభలన న చకక నపడ నవ ననగ చసవగ



         న చయ చప నన పద క లప నవకక నచలవగ
        న సమకటమల నఋణప గరల అనగటన తరలవగ
       నలన నక నవజవమచల న సకగ నలపవగ "హల" 

పట:98
    నతమటల డ పప భవ -   నవ మటల డమయద
అ.ప:     నవ పలకత నక మలయ -   నదరరనమ నక

 చలయ
1.    నవకదమ ననగ బప తకమచద -   న భధలల

 నమతదనచలద "నవ"
2.    నవకదమ సదసద త కలగమచద -    న వదనల ఆదరణచలద
"నవ”
3.    నవకదమ ననగ నడపమచద -   నమరగ మల

 వలతరనచలద “నవ"

పట:99
      న పర తలయన పప జల ఎమదర ఉనగర
       న పప మన వరక పప కటమప కమదర ఉనగర || 2 ||
    ఎవరద న మల ఒకరద న- 2 -    వళతర న పప మన చబతర
- 2 "   న పర "
1.      రకణ పమదన పప జల లకల కలదగ ఉనగర
      మరమల గప మమల ఊరల పల వధలల || 2 ||



    ఎవరద న మల ఒకరద న- 2 -    వళతర న పప మన చబతర
- 2 "   న పర "
2.     వళళగలగత వళళ తపరక వళళమడ
      వళళలక పత వళల వరన పమపమడ || 2 ||
    ఎవరద న మల ఒకరద న- 2 -    వళతర న పప మన చబతర
- 2 "   న పర "

పట:100 
    న వదనల వదకతన -   శప యసన పదలన
    న మనససల కరతన -    న రపమన దనడనద "నవదన"
1.    వక జమల వలపమచతన -   న పపమల వదసనమల
   ఓదరలమ వసగమదక -     న కకపల న పప భవ - 2 
"నవదన"
2.    న హసకమల నదరమపజయమ -   న పప మల

 లలమచమ
   ఓదరలమ వసగమదక -     న కకపల న పప భవ - 2 
"నవదన"

పట 101
 నకనల వమబడ కనగర రనయక... 
 న మఖమల దమఖమ ఉమడనయక 
 చర నవదత నమపన యసయద - చర నవదత నమపన 
యసయద.. 



 ఆరధన ఆరధన ఆరధన నక "2" " నకనల"
1. అవమనలన ఆశరదదమగ - నమదలనగటన 
దవనలగ మరల "2'
 నన వస పప త అడగల నవ న దపమద .... "2" 
 చర నవదత నమపన యసయద – 
 చర నవదత నమపన యసయద.. "ఆరధన"
2. సమతకపక లన నజవతమల - సమకదద నచల ఘన 
పరచనవ "2"

 న మరక జవతనగ మతదమగ మరల ...... "2" 
 చర నవదత నమపన యసయద – 
 చర నవదత నమపన యసయద.. "ఆరధన"

పట:102
     న దపమయసయద నవ వలగమచనవ
   సడగలల నద న -  జడవనలనద న
     ఆరపదల నవ వలగమచన దపమ
    నవ వలగమచన దపమ -   నవ వలగమచన దపమ
1.   ఆరన దపమద దదపదమనమద
     నహకదయ కవలపద దపల తరణమద
   చసవ పమడగ -   వలగవ నమడగ "  న దపమ"



2.     మరన న కకప నన వడననగద
     మరతల బడలన సద దరలచనగద
  మమ గమచచనగద -   పప తచట సకగ "  న దపమ"
3.    ఆగన హరల ఆరన నలపద
   నమమద వలసతవ సద నదమలకధపతవద
  పరకప మశలవద -   నడచవ కపరగ "  న దపమ"

పట:103 
స:    న పప ణనక పప ణమ -  నవ యసయద...
    సగహనక నజ సగహమ -  నవ మసయద..
ప:     న పప ణనక పప ణమ నవనయద - 
    సగహనక నజ సగహమ నవనయద
     నజ సగహనక నరదచనమ నవ యసయద..
1.     పప ణ సగహతలమన బమధవల సగహతల
     కనగట సమయమల ఒమటరన చసర - 2 
     ఆసకలనగ వళళల అకకన చరర
     ఆపద సమయలల అమతలక పయర
     జమటగ నలచతవ న పప ణమ -   కనగర తడచతవ
     న సగహమ కనగర తడచతవ - 2 
2.       నవ న పప ణమన కడవరక వడవ నన
      బసలనగ మరచ అనధగ ననగ చసర



     నననగనమట న చమతన చరవ
     ఎవర వడచన నన వడవననగవ
     జమటగ నలచతవ న పప ణమ -   కనగర తడచతవ
     – న సగహమ కనగర తడచతవ 2

పట:104
    నవనగ అమగకరమచమ దవ -   ననగపడ నవ
కరణమచమ
     నవనగ కకపచత నవలన నమదన -   భవమబనన నన
బహదద రదమమదద
1.      నక న పప ణమ నజమగ నరరమచ -    నక మదగటట న

  కరక నలరద
2.      సతదమబ న పప మ చకకగ మధ బన -  నతదమబ

    గరమల న సవ జసద
3.      న సవ జరగడ న ఆలయమనక -   ఆశచ నడపమచ

   మరల న పదమల
4.      పదవలత నన బమపగ న వరక -   గదలక పప కటమప

  గలగమచ దకడభకక
5.       న వమడ కనకమబ న తమడప గద కనమ -  యవమత

   యద నన నశమచ మదలన
6.      నవ న కసగన నరతల బదద చ -    సవ జయగ నమత



  సస రభక కత నక
7.      చతకమ న కకప యతకమబ గవమచ -   మతకలల కమడగ

  మరగ మబ దలపమ
8.     హకదయమబ నకతక సదనమబ గవమచ -  పదలమబగ

  దన బటట కపడమ

 పట:105 
        న నటననకప త క పట న యస ఇచలన ..
    ఆనమదమత హరర మచ పడదనన
   జవమచ కలమమతయ - హలల లయ....
1.   అమధకర పపమమత -   ననగ చటట గ
    దవడ న వలగద - ఆధరమచన
2.    దమగ ఊబ నమడ -  ననగ లవనతకన
    రకకమత ననగ కడగ -   శదద చసన
3.    నక తలల దమడప మరయ - మతత డయన
   నమదలరల ఆయనన - పప కటమతన
4.     వదద భధ లమద నన -  మరప పటట గ
     ఆలకమచ బధ నమడ ననగ - రకమచన
5.    భవ లన భదల -  ననగమ చయన
   పరలక దవనకద -  వచయనగన



పట:106
1.     న హకదయమ వమతగ మరన (3) 
    యస నలక వచలనమదన (2)
 సమతషమ...  సమదనమ (3) 
   చపరనశకదమద న సమతషమ -2
2.     నతద జవమ నక కవలన (3) 
     నడ యస నదద క రమత (2) “సమతషమ”
3.     యస కప సకన నడ చరలక (3) 
     నడ యస నదద క రమత (2) “సమతషమ”
4.     నతద సమధనమ నక కవలన (3) 
     నడ యస నదద క రమత (2) “సమతషమ”

పట:107 (  కరసన )
      న జవమ న సరదమ నవ దవ...(2)
     నకరక బలయద న గరప పలల
     న కరక రననగ ఓ మససయద
      న జవమ న సరదమ నవ దవ... (2)
     తపర పయన ననగ వదక రకమచ
     మమచ కపరవద నకద పప ణమచలతవ(2)
      ఏమవద గలన న ఎనలన పప మకద
      వరగ నలగన హకదయమ న నరరమతన



      న జవమ న సరదమ నవ దవ... (2)
   నవ నవ దవ.....     నకరకద బలయద న గరప పలల
     న కరక రననగ ఓ మససయద...
      న జవమ న సరదమ నవ దవ... (4) + 1

పట:108
      నద జవ మయన న సమసకమ
       న సరదసదమ యసక న స జవమ
     నద దద వమ దవ దవద తజమ
1.      కత మగన వళ భమగ పడనవళ నదరక చరన
       చకకన లన న నవల ననమడ అదద రక చరలన
    ఆతతత నమపన ఆలచన చపరన
2.       సతన బమదనద కమల చనగ వళ వడపమచ శప యసడ
        రకక మమత కరల పప ణల భల చస వమచన దయచసన
     సతనన అనగ తప కక అధకర బలమచలన
3.       కర మఘల కప మతన వళ నత సరదడ నడపన
        తఫనలనగ చలరగ లచన నడపన న జవత నవనన
       తదరల పప భ దగ వచలన తరల పవదన పప భనత

పట:109 
     నలన ఆశజదతనవ న పప భవ -   నధరక నడపమచ నవ



  నజవ నవ
1.      నన నన ఈ జగన కనయడగ -  అనవద న పటపడ

 వనతమపగ
     న పదసవ చయగ దవ -   ఎనలన జవమన - 

 వనగరలమయద - 2
2.     న హకదయ ఆలయన నవశమపమ -   న మహమ

   మమదరన నన నలరమ - 2 
    పవన నమ జవనధమ -   నతత దపమన - 

 వలగమచమయద - 2

పట: 110
  ఓ ...హ..  హ , ఓ...ఓ..ఓ, ఓ....ఓ....ఓ,
 హద లసస.... హద ల,....  హద లసస “2”
     న చనగదనల యస ఉనగడ –    భయమమ లద నక

 ఎపడ
     యసపద న న చప ఉమచద –   యసతననతదమ నన

 సగద “హద లసస”
1. పనగలల,  ఎదరచలన –    తఫనల ననగ మమచన
     జడయక బదరక నన సగద –   అలయక సలయక గమదమ

 చరద “హద లసస”
 హద లసస.... హద ల,....  హద లసస “2”
2.   సతనడ శధమచన –  పరసస తల వకటమచన
     జడయక బదరక నన సగద –   అలయక సలయక గమదమ

 చరద “హద లసస”



 హద లసస.... హద ల,....  హద లసస “2”

పట:111               
    నరమతరమ నతన జవమచలన -   ఆశ ననగల
బప తకమచచనగద
   నపప ణశదర యసయద -  న
సరదసదమ...యసయద..
1.   చకటల నననగపడ -     న వలగ నపద ఉదయమచన
    నలన నన వలగలన -     న మహమ నల నలవలన (2)
   పరశదద తత అభషకమత -  ననగ నమపచనగవ-  న
రకడకద ..
2.     న రపమ నన కలరయన -    న రకకమత కడగతవ
    నతన నన నడవలన -     న వలన నన మరలన (2)
   పరశదద తత వరమలత -  అలమకరమచచనగవ - 
నరకడకద ..
3.    తలకర వరర ప జలల లల -    న పలమలన నటతవ
   నలన చగరమచలన -   నలన పషరమచలన (2)
   పరశదద తత వరర మత -   సదద పరచచనగవ - నరకడకద .

పట:112
   ననగ పప మమతన -  న వనతరగ



    న సనగదల మకరమచ -   న మరగ మల సగద
     నరసమచక సగద న వనతరగ "2"
1.   ననగ ఆరధమతన -   న వనతరగ "  న సనగదల"
2.   ననగ కరకమతన -   న వనతరగ "  న సనగదల"
3.   ననగ పప రద మతన -   న వనతరగ "  న సనగదల"
4.  హలల లయ -  హలల లయ -  హలల లయ - 

 హలల లయ
    న సనగదల మకరమచ -   న మరగ మల సగద

పట:113
     నవ చసన ఉపకరమలక ననమ చలల మతన
  ఏడద దడలన? -  వలద పటట ళళన? (2) "నవ” 
1.       వలద నదలమత వసకర తద లమ నకచలన చలన (2) 
      గరదఫలమద న నజషట పతత న నకచలన చలన (2) 
"ఏడద"
2.      మరణ పతత డనద యనగ నకద మరణమచతవ సలదల(2)
        కరణ జప న జవ మరగ న నడపమచమయసయద (2) 
"ఏడద"
3.       వరగ నలగన బలయగమగన న హకదయ

 మరరమతన (2) 
       రకణ పతప న చబన నతదమ నన వమబడమచదన (2) 



"ఏడద"
4.      ఈ గపర రకణ నకచలనమదక ననమ చలల మతన? (2)
       కపట నటనల చలమచ నతదమ నన వమబడమచదన (2) 
"ఏడద"

పట:114
     న జవతమల గమదమబ ఏద -  ఒకసరయచమపవ? 
       ఈ నడ నవ పప భ యస కరక -   న హకదయ
మరరమచవ?
1.      న తలల గరబమన న వమడనపడ -    నన చచ పప భ

 కనగల (2)
     యచమచ నవ ఏరత ననగ -    నరతమచ తన చతల "  న
జవత"
2.     న లన తన నవసమపగర -    దనమలల చ జచన (2)
   హకదయమబ తలప -     తరవమగ లవ యస పప వశమపన
"  న జవత"
3.     తన చతలమద హకదయమబ ధరలన -  సప వయమచ

 నకసమ (2)
     భరయమచ శక న కసమగ -  ఒకసర గమనమచవ? "  న
జవత" 
4.      పప భ యస ననగ సమధమచ నటట -   సమయమభ ఈ



 నడగ (2)
       ఈ చట నమడ పప భ యస లక -   పభకమ సదర "  న
జవత" 

పట:115
  నత సమమవర?   నల పప మమచదవర ?
   నల కమయమచదవర ? యసయద
     నల పపకద పప ణమ పటట న వరవర? "2"
1.     వమడ బమగరమ ధన ధనదలన -   ఒకకపగసన నత

 సరతగన “2" 
   జవనదలనగయ సరదసమదప మల -   ఒకకటద ఎగసన

 ననగ తకగలవ
     నల జలగల పప మగల దవడర -    నవగ మమచ దవడవ "2"
" నత"
2.    పల వధలలమత గప మదలల -  పవనసకనగ

 పరశదద డవర “2"
     పప పరహరమ సలవ మరణమమద -    తరగ లచనటట దద వ

 నరడవదర
    నల పరశదద దవడవరనగరయద -  నవగ

 వమచకడవ "2" "నత"
3.     నన వదకకనగ నక దరకతవ -   న పప మమచకనగ



  ననగ పప మమచతవ "2"
     నక గయలచస తరచ రపతన -   ననగమత సహమచ

 కమయమచతవ
     లక సఖదలనగ ఒక చట -  కమతరమచన -  నవగ చలన

 దవడవ "2" "నత”

పట: 116
    న వకదమ ననగ బప తకమచన
   భధలల నమతద నచలన
     కకప శకక దయ సతద సమపరర డ
   వకదమద యనగ యస వమదనమయద
1.    జగటగల ఊభనమడ లవనతకన
     సమతలమగభమపద ననగ నలపన
   న పదమలక దపమయన
    సతదమద న మరగ మల నడపచమడన (2) "నవకద"
2.     శతత వలన ఎదరకన సరదమగ కవచమద
   యదద మనక సదద మనస నచలచనగద
    అపవద వయచనగ అగగ భణమలన
    ఖడగ మవల అడడ కన ఆరరవయచనగద (2) "నవకద"
3.      పల వమటద జమట తన వమటద
   న జహదక -   మహ మధరమద నద



    మలమ బమగరకమట మనగయద నద
    రతగ రశలకనగ కరతగనద (2) "నవకద"

పట:117
          –  న వమట చల న వమట చల న వమట చల నక
1.   –  –    యహవయర చచకనన న వమట చల

 నక
   –   –    యహవ రఫ సదసస త నచల న గయమ బగ
చయన
   యహవ షమత -   – తడద యమడ అకకర,   లనగ తరల
2.   –   –   యహవ ఎలహమ సకషట క కర కవ న వకకచ

  కలగ పప భ
    యహవ ఎలయన -  –   మహనగతడ న వమట వరవర
   –  –    యహవ షలమ శమతపప దత న హకదల రమత
దవ
3.     –   యహవ ఎల ష డయ శక క సమపరర డ –  న బలమ

  నవ కద
   –   –   యహవ రయ కపర నవ ననగ కయమ

 కరణమయ
   –   –    యహవ నసస జయమచల దవ న అభయమ నవ

 పప భ
4.   –   –    యహవ సదకన నత మయడ న నత చల



 పప భవ
     –  –   యహవ మక దషక మ పరశదద డవ మమ పరశదద

 పరచమయ
   –  –   యహవ శబత సద నదమలక అధపతయగ దవ
5.   –   –  యహవహసన పలమచ దవడ మమ పలమచ

 పప జలమ
    –    –    యహవ ఎల హన ఓ మ పప భవ నవ మ దవడవ
    –    –    యహవ ఎల హక ఓ న పప భవ నయకక దవడ
    –    –    యహవ ఎల హ ఓ న పప భవ నవ నక దవడ

 పట : 118
     న చతత ననగ పటట క -     న ఆతతత ననగ నడప
     శలర చతల శలన నన -    అనకణమ ననగ చకకమ
1.      అమధ కర లయలన సమచరమచన భయమలద
     న వకదమ శక క గలద -    నతప వక నతద వలగ (2) 
2.     ఘర పపన నన తమడప -    పప ఊబల పడయమటన
        లవ నతకమ శదద చయమ పమదనమత నద పప మన (2)
3.          ఈ భవల రజ నవ న హకదల శమత నవ
    కమతరమచమ నద ఆతతన -   జవతమతమ న సవచసదనన

పట:119
      నట వగల కరక దపర ఆశమచనటల



    న కరక నపప ణమ దపరగనచనగద
    న పప ణమ న సమసకమ-  పప భన సకతయమచమ
      నయస చసన మళళన నవ మరవకమ
1.    పనకరన ననగ నవ పద కలపతవ
    కప స కన బమడపద న ననగనలపతవ (2)
     న అడగల సస రపరచ బలమ నచలతవ
      నద అడగ జడలన వమబడమత పప భ
    న వమబడమత పప భ "నపప ణమ"
2.    అమధకరప లయలల నన నడచతన
      ఏ అపయమ రకమడ ననగ నడపతవ (2)
     కమట పపగ నవ ననగ కచతవ
     కనగ తమడప వ నవన ననగ కలచదన
    ఇలల ననగ కలచదన "నపప ణమ"
3.      నద ఆతతత నమడగ ననగ నమప పప భ
      ఆతత ఫలమల దమడగ నకద ఫలయమతన (2)
      నవ చసన మళళన ననటల మరత పప భ
      న కరక న సకగ ఇలల జవమతన
    న ఇలల జవమతన "నపప ణమ"

పట:120 
    నవదమట నక చలయసయద



     న వమట నన వమటనసయద -2 
    న మట చలయద -    న చప చలయద
    న తడ చలయద -   న నడ చలయద
1.   ఎనగ భధలనగన -  ఇబబమదలద నన
   ఎమత కషట మచలన -  నషట రమద నన "  న మట"
2.   బప తకనవ పగలన -  కడల పలద నన
   అలల మమచవసన -   ఆశల అణగరన "  న మట"
3.   ఆసకలనగ పయన -   అనధగ మగలన
   ఆపకల వడనడన -   ఆరగదమ కణమచన "  న మట"
4.    నక ఇలల ఏదయ -  లద అసదదమ
    నద కకపల మకదయ -   కదల సమనమ "  న మట"

పట: 121
     నకనగ భరమమత పప భపద నమచ -  కలవర చమదకమ.. 
    ఆయన ననగ ఆధరమచన -   అదదతమల చయనన
1.    నత మమతలన కదలనయడ -   నతదమ కచ
నడపమచన
2.    మనలన కచ దవడయన -   మనకనడగ ఆయన
ఉమడన
3.    తలల తమడప వడచనన -   ఆయన మనలన హతకకనన
4.    పప భవ మన పకమద యమడగ -    ఎదర నలవ గల



వడవదడ
5.    పప భక జవతమ సమరరమచదమ -    ఆయన అమత సఫలమ
చయన
6.      మనకనగ భరమమత పప భపద నమచదమ కలవర
చమదకమ
    ఆయన మనలన ఆధరమచన -  అదదతమల చయన..

పట:122
     నధనమ నఘనమ పప భ యసద
     న దశమభగమలలల నయ వనదతవ
1.     ధరలన ధన ధనదమల నయగ -   కరణమచ కపడ
రకమపగ
    పరలక నధమడ నకయగ -    మర యస కరకయ

 వనదతవ "నధన"
2.    పడపమటల పప భవ నకయగ -   కడగడడ ల నక
దయచయగ
    వడమగ పప భయస నమమబన -    గడవల పప భకయ ఓ

 కద క స కవ "నధన"
3.     వలగ నడల గల వరర మబల -   కలగమచ పప భనక
ఉచతమబగ
     వలగమచ ధరయమద పప భ నమమ -   కలమ కలద

 పప భనకరరమచవ "నధన"



4.    కలగమచ సకలమబ సమకదద గ -   తలగమచ పలభధ
భరతమభల
    బలయయ నపపమల కసడ -   చలవమగ పప భకయ

 చమతమతవ "నధన"
5.    పరశదద దవన మమధరమనన -  పరపరర మగన

 యచమచడ
    పరశదద బగమబ వడదయడ -   పరమతత దవనలన

 బమదడ "నధన"

పట:123
    నకనగ లకన న కవరనగరయద
      నకనగ తడ నడ నవ యసయద
1.    నల పప మమచవర ఎవరనగరయద
      పప ణమ బటట న దవడవ నవ యసయద
2.    నల బధమచవర ఎవరనగరయద
      జవమ ఉనగ దవడవ నవ యసయద
3.    నల రకమచవర ఎవరనగరయద
      రకకమ కరలన దవడవ నవ యసయద
4.    నల పషమచవర ఎవరనగరయద
     అనగ తలసన దవడవ నవ యసయద 



పట:124
         న రజదమ శశదత రజదమ న పరపలన తర తరమల

 నలచన
        అద యస రజదమ పరలక రజదమ నతదజవమ దరకన

  అద మకమరగ మ
1.      ఆతతవషయమద దనలద న వర ధనదల ధనదల
ధనదల
     నత నమతకమ హమసమహబడవర ధనదల ధనదల
      పరలక రజదమ వరద పరశదద రజదమ వరద "2" "  అద
యసరజదమ"
2.       ఆకల లద ధహమలద పరలక మనగన యస

  మనక దయచయన
        ధమఖమ లద ఇక మరణమ లద నతదజవనగ మనక

 ఇచలన
        ఇక చమత ఏల మనవ పప భయస న చరమ "2" "  అద
యసరజ"

పట:125 
 నవమటవరఎవరఈలకమలయసయద
 నవమదవడవయసయద



 యసయద.......నయసయద
1.తసవననగనలనమడ-చసవనదరపమబలఆ....ఆ
 నజవఆతతననకసగనవ-జవమపజసనజవథపతవ
2.దనలనపద కలవనతకవడవ-
బదలనకనకరమచదవడవనవఆ...ఆ
 నపప మహసకలలననగదచ-ఆదరమచకపడదవడవనవ
3.మరణమనమడనపప ణమన-
కనగళళవడవకమడనకనగలనఆ...ఆ
 జరపడకమడనపదమలన-
రకమచవడవనవయసయద

పట:126
    న మఖమ మనహరమ -   న సదరమమధరదమ
    న పదల అపరమజ మయమ 
    యసయద న పప ణ పప యడ -    మనగలన నన వడ
కణమద న
1.    నవ నతడవద నవ నజవమద  -    న హకదలన నలచన

 జర పకవద
    అణవణవన నకకప నకపకమద – 
     నన ఎనగడ వడన అనబమధమద "యసయద"
2.      నవ న శద లమద నవ నశకమగమద -    న వజయనక నవ

 భజబలమద



    అనకణమన శతత వక పప తదకమద – 
     నన వనదయనయక వనగ తటట నవ "యసయద"
3.     నవ వలగవద నవ ఆలయమద -   న నతదతదమనక

 ఆదదమతమద
    అమరలకన శదద లత పరచయమద – 
     నన మద మరచ ననమ చసదన "యసయద"

పట:127 
    నవ ననగ కరకనగవ -    నవ ననగ చరకనగవ
    నవ ననగ వడపమచవ -    నవ ననగ వడవననగవ
   ఎమతపప మ యసయద -    వమత పప మ నదయద - 2 
"నవననగ" 
1.     న అరచతల ననగ చకకకనగవ -    న కకపల ననగ

 ఎనగకనగవ
     న రజదమల నన దచవమచవ -    న నమమల నన

 రకమచవ
   ఎమతపప మ యసయద -    వమత పప మ నదయద - 2 
"నవననగ" 
2.     న వకదమత నన సదద చసవ -    న రకకమత నన

 కడగవసవ
     న వగద నమత ననగ సస రపరచవ -    న ఆతతత ననగ

 నమపవసవ
   ఎమతపప మ యసయద -    వమత పప మ నదయద - 2 



"నవననగ" 

పట: 128 
 న...    మధల నన తలచ పప భవ...
 న...     మధల నన తలచ న పప భవ
       నన తలచన తరణమల న పపమ పరహరమచ - 2 
1.      పప పమచక వదసనమల న చకకతన పప భవ - 2
      నన వడదల చయమయ పరశదద న చయమయ - 2 
"నమధల"
2.    అనరగప వకణత న ద:   ఖమ బపమయ - 2
       పప య సవకడన ననద సవ చతన వశప మత - 2 "నమధల"
3.      చకటల కలతలల నన బయకమ దవ - 2
       చపమచమ న పప భవ న సదరగ ప మరగ మన - 2 
"నమధల"

పట:129
   నసగద యసనత -   న జవత కలమమత
1.   యసల గడపద -   యసత నడచద
     పరమన చరగ న వళళద -  హనకత సగద..  ఆ
"నసగద"
2.     తలల మరచన తమడప వడచన -  బమదవల
   నన వలవసన -  బలవమతనత సగద..  ఆ "నసగద"
3.   లకప శప మల -  ననగదరమచన -  కఠనల రళళత



  హమసమచన -  సకఫనవల సగద..  ఆ "నసగద" 

పట:130
   నన వళళమరగ మ -   నయసక తలయన -2
    శదమప బడన మదట -    నన సవరర మద మరదన -2
 హలల లయ...హలల లయ....హలల లయ..  ఆమనన
-2
1.    కడలన కడల తరమ -    ఎడమయ కడక న బప తకన
    గరలన తరణన వరవగ -      న దరన నలచవ న పప భ
"హలల "
2.     జలమలల బడ న వళల న -     అవ న మద పరవ
    అగగల నన నడచన -    జదలల నన కలలజలవ "హలల "
3.    వశదస నవ సగచ -     పయనమచ సమయన న పప భ
    సతన సడగల రపగ -    నయదటనలచవ న పప భ
"హలల "
పట:131
    నరవరగరత లవ యనగయ -  పరపరర మయ

 కలమబన
    ఇక యసడ ఏతమచన -     ఇద నమతమ ఓ కద క స కవ
1.    పమడల కమరమడగ యసడ -  ఏతమచచనగడ
ఈభమక



    సదద మబకమత సదద ల నమప -  లనలద కలమబక"నర"
2.    కడవల చబన రద తవల -    నతమచ చనగడ లకశడ
     సదద మబ కమత న పమటతడ -   లనలద కలమబక "నర"
3.    నడరయల దమగరక వల -   రననగ దసయద ఈరకడ
     మలకవ తడ కనపటట సమత -   లనలద కలమబక "నర"
4.    మఘస నసనడద దవడ -    వవల దత సమహలత
      తనవరజర పప యమర బరమ కనపవ తదరల

 వమచయన "నర"

పట:132
     ననమదకన న సతకగ మరతన
    యసయద న రకకమచ - కడగబడనమదన
    న అనద పప ణళకల -   హరర మచన న హకదయసమ
1.   న పరచరదన తదమటట మచట-  న నయమమయన
     న సనగధల న పమదకర -  న సగహతడనద తన
 అహ!  నధనదత ఓహ!  నభగదమ -   ఏమన వవరమతన
"నన"
2.   న శప మలల -  పలమదటయ -  న దరరనమయన
   న తనవమదన - శప మలసహమచ-   న వరసడనద తన
 అహ!  నధనదత ఓహ!  నభగదమ -   ఏమన వవరమతన
"నన"
3.   నల ననమడట -   నల నవమడట -   న ఆతతయ
అనభవమ
   పరశదద తతన అభషకమత -   న పరపరర త చమదద



 అహ!  నధనదత ఓహ!  నభగదమ -   ఏమన వవరమతన
"నన"

పట:133
          న కకప లనచ ఒక కణమద నన న నలవ జలన పప భ
       పప త కణమ కనపపల నన కయచనగ దవడ - 2 
1.       ఈ ఊపర నదనయద నవచలన దనమ నకద
       న ఆశ నవనయద న జవతమమత నక
      ననగ న మరతన మరవన పప భ - 2
      ననగ న వడతన వడవన పప భ - 2

 పట 134
  నతడగ ఉనగవడవ..!    నచయ పటట నడప వడవ...!
 యసయద.... యసయద.... యసయద.... 
యసయద....
    కకతజజ త సకతల నకనయద .... 2 ||నతడ||
1.     న అనవర నకదరమద న -    న తలల తమడత ల

  నచయ వడచన
    ఏకణమద న ననగ మరవకమడ ఆ....ఆ......ఆ.... 2 
    న పప మత ననగ హతకకమటవ...... 2 ||నతడ|| 
2.    నపదమల జరన వళ -   నకకపత ననగ
ఆదకమటవ.....
    న ఎడమచయ నతలకప మద ఉమచ.. ఆ.....ఆ.....ఆ..... 
2



     న కడ చతత ననగహతక కమటవ..... 2 ||నతడ|| 
3.    హకదయమ పగల వదనలన –   కనగర తడచ
పరసస తల....
   ఒడల చరల ఓదరలవడ....ఆ....ఆ.....ఆ.... 2
    కనగర తడచ నకనగ తమడప వ..... 2 ||నతడ||

 పట 135
     నపప ణ పప యడ నయస రజ
  నయలనవడ...  ఆ -   న సగహతడ - 2
  ననగ చరలన...  నత ఉమడలన... - 2
  ననగ వలచనయ...    నవ న సమతమ
  ననగ వలచనయద...     యసయద నవ న సమతమ ||

 నపప ణ ||
1.     నసదరమన వమటన పప ణమ సమతసలల యసయద
     న మఖమనచచతన మనసనమదమయనహ - 2
       న పప మన రచచచత న వశమయతన యసయద - 2 ||

 నపప ణ ||
2.       న చయన పటట కన నత నడవలనమద యసయద
       న భజమన నననకన నత బప తకలనమద యసయద -
2 
      ననగ హతకకన నవడలన నదరమచలన వమదయ - 2 
||  నపప ణ || 

 పట 136



     న పప మలనద న బప తకలనయద - 
    నజవతమతమ నతడ చలయద - 2
 ధనరసలనగనగ,  – మడమదద లనగనగ
    లకమమత నదద న అమతనవరద న
1.  కషట కలమలమద నకకమగయనగపడ-  నతడ

 ఉమటచలయద
    –  వదధ బధలయమద ననలగయనగపడ నపప మఉమట

 చలయద
   –   – వడవనన ఎడబయనన వగద నమ చసనదవ 2 
   –    నకపర నవద యమటవ న ఊపర నవద యమటవ
(యసయద) – 2
2.     అపవద శధనల న అలసఉనగపడ -  నతడఉమట

 చలయద
   మరణకర సమయమల నకకమగయనగపడ-   న పప మ
ఉమటచలయద
   వడపమచ నడపమచ -    – రకమచన న యసయద 2
    –    న తడగ నవద యమటవ న నడగ నవద యమటవ
(యసయద) – 2

 పట 137
   ననగమతగన పప మమచన -  ననగమతగన కరణమచన
   నయసడ -   న పపమ -  న శపమ
  తలగమచన -   ననగ కరణమచన 2 ||  ననగమతగన ||
1.   సతన బమధలల -   జవమప డమబలల 2



  పడనయక -   ననగ చడనయక 2
      తన కత పల నరతమబ ననగ నలరన 2 ||  ననగమతగన
||
2.   సతదమబ జవమబన -    ఈ బప తక సఫలదమ 2
  నరరమచన -   నకచపమచన 2
    వరర మచగలన ఆ పప భవన 2 ||  ననగమతగన ||
3.   కలదర గరపద నన -    ఆ సలవ మరణమబన 2
   న కసమ -   తన శప మ పమదన2
     న పపమమతటన కమయమ చన 2 ||  ననగమతగన ||
4.    ఘనమద న ఆ పప మక -   వలలన తదగమబక 2
  ఏమచలదన -  ననమచలదన 2
      నన నన ఆ పప భక సమరరమతన 2 ||  ననగమతగన
||
పట:138
      పరలకమ న అమతపరమ చరలన న తపతప యమ
 యసదవర..కనకరమచవ...  దర చపవ......"2" 
"పరలకమ"
1.     సదలర కలమ ఈలక జవతమ -   నభవద జవతమ

 మహజదలమ
     మజలల దట మన బలమ -     న మహమచస మధర

 కణమ "2"
   వకమచ కనగల -    వశదస జవతమ నక నరరవ... "2" 
"పరలకమ"



2.     పపమ నదరమచ శక కన నకవద -   పరలన పప మమచ
 మనస నకవద

    ఉదప క పరచ ధరతతన -    ఎదరమచ పరడ శధతతన "2"
   మకళళ జవతమ -    కనగట అనభవమ నక నరరవ... "2"
"పరలకమ"

పట:139
     పరవసన న జగమన పప భవ -    నడచచనగన న దరనన
     నగర నవ న పప భవ -    నధర న చరదనన -  నన
1    లకమమత నదన యమచ -    బమధ మతత ల పప యలన

 కమటన
   అమతయమసమగ -    వదరస మ సరదమన ఇలల
"పరవసన" 
2    ధన సమపదల గరవమల -    దహమచపవ న లకమల
    పపమ నమడ జగమల -    శపమ చకరలకన లకమ
"పరవసన" 
3    న నతప మలమయబడగ -   నదయతప

 మగయనలల
    చరదననపరలక దశమ -   నద గనమయదయ- నతదమ
"  పరవసన "
4     తలపమ న అమతమ నక -    తలపమ న ఆయవ

 ఎమత
    తలపమ ఎమత అలరడన -    వరగ నలగ యనగన - 



 నన "పరవసన" 
5.   యతప కడన ఈలకమల -   సలవ మయచ

 సగదనలల
   అమలదమద న ధనమగ -    పమదతన యసన నన
పమదతన

పట:140
    పరమ జవమ నకనవద -   తరగ లచన నతనమడ
   నరమతరమ నడపమచన -    మరల వచల యస కనపవన
 "    యస చలన చలన -   యస చలన చలన"
"   ఏ సమయమద న -    ఏ సస త కద న -   నజవతమల యస
చలన"
1.    సతన శధన లధకమద న -   సమతసలల క సగ వళళదన
    లకమ శరరమ లగనన -   లబడక నన వళళదన
2.    పచలక బయలల పరమడచయనన -    శమత జలమ చమత
నడపమచన
    అనశమ పప ణమ తకపకపరచనన -    మరణ లయల నన
కపడన
3.    నరలలల ర నన వడచనన -   శరరమ కత ళళ కకషమచనన
    హరమచనననన ఐశదరదమ -   వరధవల నన వడచనన



పట:141
   పమపమ దవ దవనలత -  పమపమ దవ
  పమపమ దయచత -   పతత పవన నమ
   పమపగ న సవ -   బప య మపర ననరమప
   పమపమ దవ దవనలత -  పమపమ దవ
1.  మ సవనమడన -  మ వలకలనగయ
     యసన కరక న వసగ కమయమచన
2.  వనన సతదమబన -   వమలతత మద నలర
     దన దనమ ఫలమల దవదమగ ఫలయమప
3.    ఆసకకత ననగనశమ సవమప
 భసరమబగ నతత  వసకకకగనచల

పట:142
     పడద ననక నతన గతమ -  పడద మనసర
       యసయద న నమమగగ వరక నమమ లదయ -2 
1.    కలషతమద న నదయద నన -   కడలయద న నల - 2
       కలసపతన కలవర ధరల కనబడద ఇక పపలరశ - 2
2.     పర తరగన సగ సగలనగయ -  అణచ

 కకపతశయమ -2
      కదవద న నన హకదయమలన పమగన అభషకతద లమ - 2



పట:143
       పపన యస పప భ న పపన యస పప భ
      న రకకప ధరలచ నన కడగమయసపప భ
1.   పపమమసతవ -   న శపమ బపతవ
    న మహమక పలచతవ -    నక సకతప మ యస పప భ
2.   చమదన రకకమన -    న పమదన సదసస తన
     ర నమటన న దరక -   మనగచమయస పప భ
3.    మమటన యస పప భ -   కనగమటన నకకపన
    ర నమటన నదరక -    నన గవమయస పప భ

పట:144
    పవరమ సమఘమపద వప లమద జదలలగ
  హలల లయ - హలల లయ
1.     తలకర వనల కరస ఫలభరతమబద వలస
  కడవరచనకల పడగపలమల
  ఫలయమచన దవనల
2.    అభషక కలమకకతమద అపవదన కలలనల
     సభక జయమ ఊభక జవమ
   పప బలన పప భ హకదయమల
3.    బలహనతల బలమ పరశదద తల వరమ



      ఓ పవరమ దగర దగర తదరగ

పట;145
       పప య యస రజన న చచన చల -  మహమల

 ననయనత నమటమల
     నతదమద న మకగకహమ నమద చర -   భకకల గమపల

 హరర మచన చల
1.   యసన రకకమమద కడగబడ-   వకదమచ నతదమ
భదప పరచబడ
    నషకళమక పరశదద లత పదనననన-   బమగర వదలల

 తరగదనన "పప య"
2.   దతల వణలన మటనపడ-   గమభర జయదదనల
మమ గనపడ
   హలల లయ పటలనపడచమడ-    పప య యసతన నన

 ఉలల సమతనన "పప య"
3.   మమడల మకటమబద న తలనజచ-    సదరర కరటమ బటట
యనమదమతనన
   కరడలత కటట బడన వపనజచ-    పప త యకక గయమన

 చమబమతన "పప య"
4.   హకదయమ సకతలత నమపబడ-   న భగద గకహమన



 సతరమచ చమట
 హలల లయ.....ఆమనన,హలల లయ..-   వరర మప న

 నలకచలదయద "పప య"
5. ఆహ!     యబరయపడ ధదనమచన -  ఆహ !  న

  ఆశ యపడ తరతమద
     తమడప న కనగటన తడచ నపడ-    ఆశత వచయమడ న

 హకదయమ "పప య"

పట:146
    పప య యస నరతమచతవ -  పప యమర నహకదయమ
   మదమర వసయమచ -    న హకదయమత రమగమన -2
1.    న రకక పప భవమత -   నరత హకదయమబన
    పవతప పరచమ తమడప -    పప త పపమన కడగ "పప య"
2.  ఆజగరకడనద త -   నజశప యమబన వడచ
    కరణ రసమత నకద -   కనపటట తవ తమడప "పప య"
3.   వకసమచ వశదసమబ -    వకదమబన న చదవగన
    చరత నద దర -  కర నడపమచమ"పప య"
4.    పప త చట నసకగ -   పప భవ న నమడనటల
   ఆతతభషకమ నమత -   ఆతతయరపమడ "పప య"

పట:147



      పవదకమత పరమళమ ఒక రజకమత అమదమ - 2
     పసకనగద ఉదయనగ రలపవతనగద తదరలన - 2
1.       ఓ చనగ పవద తన జవతమల పరమలనగ
ఇసకమడగ...  ఆ 2
       ఆ పవద కమట మరగపరగ చసన నల
ఆపరమళమమద..? 
2.      ఒకనడ యస మన పపమనకద పరమళనగ
వదజలల న...2
     ఆయస మరణమ నకసమనన ఇకనద న గమనమచవ...? 
3.      అతచనగ ఆయవ పప తపవద కలగ అమదరన
ఆకరరమచన...2 
        బహకలమ బప తక బహ జనలన పలచ సవరకన వద
జలల వ..? 2

పట:148
    పరల పరల పరతమద కరణనద -   కలదరల యస సదమ

 రధరమద "4"
1    నమడయనగ పపమమత కడగవయన "3"
     రమడ మనగడమద పపశదద చయన "2"   చయన శదద
(4)



2     రకకమ చమదమచకమడ పపమ పద "3"
      ఆ మకకదత రకకమమద జవమ గలద "2"   గలద జవమ
(4)
3      వశద పపమలనమసయగ పశవద "3"
       కస చలల నదయద పర యస రకకమ "2"   రకకమ యస
(4)
4      చమత చమత దద వ గరప పలల రధరమ "3"
       రమత రమత ఉచతమ ఈమకకమకమ "2"  మకమ

 ఉచతమ (4) 

పట:149 
  పదమ పదమ - పయనమదమ-   సవరక చపర

పదమ
1.      అకకడ పదమ ఇకకడ పదమ ఎకకడ పదమ
   సవరక చటమప - సగపదమ
2.     ఆజత ఈ జత ఏజతమడ -   పరశదద త మన

 సదమతజతమడ (2)
3.       ఆ ఊర ఈ ఊర ఏ ఊరమడ -    కనన దశమ మన
ఊరమడ
4.      ఆరకకమ ఈ రకకమ ఏ రకకమమడ -    కప స కస రకకమ పపమ



బపమడ
5.       ఆ లకమ ఈ లకమ ఏ లకమమడ -   పరలకమ మన

 సమత ఊరమడ
6.       ఆ పప మ ఈ పప మ ఏ పప మమడ -    కప స కస పప మల మరర
లదమడ

పట:150 
     పప భ యస నన పలవగ -    నవ పరగడదవ నలవక
(2) 
1.   బమగర మడలనగ -   బహ ధనధనదదలనగన (2)
   మరమనసస లనచ -   నవ నరకగగల నమదవ..
2.       పప భత లకమడ పగల రయ ధదనమచన (2) 
   మరమనసస లనచ -   నవ నరకగగల నమదవ..
3.   నధనమ హచలనన -    న తనవ కలలకనగన (2) 
   మరమనసస లనచ -   నవ నరకగగల నమదవ.. 
4.   పప వచమచ పప రద మచన -   … పల భషలత పప కటమచన (2)
   మరమనసస లనచ -   నవ నరకగగల నమదవ
పట:151 
     పప భ యసన నడ సదకరమచ
    న హకదయమల అమగకరమచ (2)
     న హకదయప భరమ తలగమచ (2)
     న మదల నమతద కలగమచ (2) "పప భ"
1     ఈ తరణమ వడవక తదరపడమ



     ఈ కరణన వదలక రరమత (2)
    ఆరకకడద నన రకమచటకద (2)
     తన రకకమ కరలన వకమచ (2) "పప భ"
2     న వమతట పపమల ననగ
     న అమతమ నరకమగ ననగ (2)
     పప భ చమతక చరమ ఈరజ (2)
     నన వమతగ మరలన రరజ (2) "పప భ"
3      న పపమ బపగ పప భ వచలన
    న శపమతరలగ బలయయదన (2)
    వలవద న ఆపలపన తప యటచ (2)
    కలషతతడ నరకమ నదగన (2) "పప భ" 

పట:152
    పప భవ కచతవ ఇమత కలమ-   కచతవ ఇమత కలమ
      చవద న బప తకద న న కరక దవ-    న సకగ న

 జవమతనయద "పప భవ"
1.    కర వలచవ నబప త -  మలచవయ
    మరణ చయల అనగటన -  వరచవయద (2) 
    ననగ వలచవల మర పలచవల
     అరచతలల నన చకక కనగవల (2) "పప భవ"
2.   నలవలల గరప వషమనయద
    మనషగ పటట న సరరనయద (2)



     పపమ కడగవల వషమ వరచవల
     నన మనషగ ఇలల నలపవల (2) "పప భవ" 

పట: 153
   పప మమచదననఅదకమగ -   ఆరధమతననఆశక కత
   పరర మనసత ఆరధమతనన-   పరర బలమత పప మమచదనన
 ఆరధన... ఆరధన.... ఆరధన..ఆర..ధ..న....
1.  ఎబనజర - ఎబనజర..    ఇమతవరక ఆద కనగవ (2) 
+1
    ననగ పరర మనసత ఆరధమతనన-   పరర బలమత
పప మమచదనన
 ఆరధన... ఆరధన.... ఆరధన..ఆర..ధ..న....
2.  ఎలప య - ఎలప య...    ననగ చచవ వమదనమయద
(2) +1
    ననగ పరర మనసత ఆరధమతనన-   పరర బలమత
పప మమచదనన
 ఆరధన... ఆరధన.... ఆరధన..ఆర..ధ..న....
3.   యహవ రఫ -     యహవ రఫ సదసస పరచవ

 వమదనమయద (2) +1
    ననగ పరర మనసత ఆరధమతనన-   పరర బలమత



పప మమచదనన
 ఆరధన... ఆరధన.... ఆరధన..ఆర..ధ..న....
   పప మమచదననఅదకమగ -   ఆరధమతననఆశక కత

 పట 154
    పప మమచ దవడ రకమచ దవడ -    పలమచ దవడ యస
దవడ
   పటల పడ ఆనమదమచదమ –   ఆహ ఎమత ఆనమదమ......
(2)
1.   –   తలల దమడత ల కనగ దత యద న దవడ
    పప త అవసరమన తరల దవడ
   –   హలల లయ ఆనమదమ సమతషమ సమధనమ
2.    –   ననగ సదసస పరచ శక క నచల దవడ
     తడ నడగ ననగ కపడన
   –   హలల లయ ఆనమదమ సమతషమ సమధనమ
3.   –   ననగ నడ ఏకరతగ వనగడ
     సరద కలమమద జయ మచలన
   –   హలల లయ ఆనమదమ సమతషమ సమధనమ
4.     ఎలల వళల ననగ నడపమచ దవడ
     అమతమ వరక చయ వడవడ
   –   హలల లయ ఆనమదమ సమతషమ సమధనమ



పట:155
    పప రద న వనడ పవనడ -   పప రద న మక నరరమయ
1.    శప షట మద న భవమగరల -   శషద బకమదమక నరరతవ
    పరమడ ననగ పప ణతమచదన -   పరలక పప రద న
నరరమయ
2.    పరమ దవడవన తలస -   కరమలతక జమటగ మడల
     శరమన వమచ సరగన వడన -   సమకర పప రద న
నరరమయ
3. దన,    దనమబ చసన సవ -  దద వచతకమక సరపవ
    దనడనయద దటమగ కమడన -   చసన పప రద న
నరరమయ
4.    శతత మక నన చటట కన -     సలవ పద న నన జమపగన
     శమతమత న శతత ల బప వగ -   సలపన పప రద న నరరమయ

పట:156
       పప మ మకతధరల చమదన మన యసక సమమవర
ఆ...ఆ..
    పప మయ తనద నలచ -   పప మ వకకలన పలక
    పప మత పప ణమ పటట -   పప మ నగరక చనయ...
1.    నశలలమద న పప మమరకక -   ఇలల తవద ఆ..ఆ.. (2)



       పప మ దప హల కన పప యమన చరర వన
   చరన చలకడగర -   సమయమద కనగనర
2.    ఎమత గర పపతతలనద న -    పప మమచన ర ర ఆ.. 
ఆ..(2)
       పప భరమత రర పదమల పద పడర
   పపల రకకడస -    తపరక నన రకమచ
3.     ఇమత గపర రకణ న -   నరల కదమ చసదవల ఆ..ఆ..
(2)
   రకణ దనమదయ ర-  తకణమ కనగనర
    ఇదయ దవన వరమ -  మదమరగ చకనమ

పట:157
 పప మ...   యస న పప మ....పప మ....  ఉనగత పప మ....
1.   లకమలమరనన -   మరన పప మ
   సమదప మల చలల రలన -   యస న పప మ
2.    తలల బడడ న మరచన -  మరవన నపప మ
     ఆద అమతమ లన పప మ -    యస న పప మ
3.   పపలన రకమచ -  కలదర పప మ
    ననగ నడ ఏకరతన -   ఉనగ పప మ
4.    నమగ నల మరనన -   మరన పప మ
    డమబమలన శశదత పప మ -   యస న పప మ



పట:158 
     పప భవ న కలవర తదగమ -   చపన న పరపరర తన
        నల సతన కప యల పప రమభమచన అలర ఓమగ నవద తవ
"పప భవ"
1.    న రకణయ పప కరమలన -   పప ఖదతయ నక

  గమతమలన తలప - 2
    లకమలనమడ ననవర చసనద -   నదయ సమకలరమ - 
2 "పప భవ"
2.     జవప వలగగ నన మరలటక -  పరశదద తతన

 నకసగతవ - 2
     శశదత రజదమకద నన నయమమచనద -   న అనద

 సమకలరమ - 2 "పప భవ"
3.    సమపరర నగ నన మరలటక -    శప మలల న కకప

  నమడగ నచలతవ - 2 
     పరపరర శమతత నన కచటయ -   న నతదసమకలరమ - 2
"పప భవ"

పట:159
   అడగకమమద అకకరలనరగ -   అవసరల తరలన



ఆతతయడ...
      ఎమదరవనగ బమధవ నవద బమధలన పమచన
భగదవమతడ...
పలల వ:        పద పద నన పడకన పప తచట న మట

 నపటగ
         మర మర నన చటకన మనసమత పలకమత న సకగ
       న జవత గమననక గ మదమ నవ
      చతకన న గమడక రగమ నవ - 2 ||పద||
     మమతల మహరజ యస రజ - 3 
1.    అడగ మమద అకకరలనరగ -   అవసరలన తరలన

 ఆతతయడ
     ఎమదర ఉనగ బమధవ నవద -   బమధలన పమచన

 భగదవమతడ
   అవసరల తరలన ఆతతయడ...
   బమధలన పమచన భగదవమతడ...
     మమతల మహరజ యస రజ - 3 
2.      అలగనవళ అకకనచర అనరగమ పమచన అమతవ
నవ
         నలగన వళ నధర చర నమతకనగ పమచన ననగవ నవ
     అనరగమ పమచన అమతవ నవ
     నమతకనగ పమచన ననగవ నవ ||పద||

పట:160
   పరశదద పరశదద =   పరశదద పప భవ =



   వరదతలద న నన =   వరర మప గలర || పరశదద  ||
1.   పరశదద జనకడ =   పరమతత రపడ =
   నరపమ బలబదద =   నత పప భవ || పరశదద  ||
2.   పరశదద తనయడ =  నరరపధరడ =
   నరలన రకమచ =   కరణ నమదప || పరశదద  ||
3.    పరశదద మగ నతత =    వరమ లడ నతత =
   పరమనమద పప మ =   భకకల కడమ || పరశదద  ||
4.  జనకకమరతత =    లన నక దవ =
  ఘనమహమచలల న =   దనర నతదమగ || పరశదద  ||

పట: 161
     బమగరమ కనగ ఎమత శప షట మద నద -   పరశదద మద న బద బలన

 గప మధమ -2 
1.     గప మధలల అద రజ గప మధమ -   వధలల అద

 సతదవదమ -2
     నజమద న మరగ మచప దపమ -2
 హలలల లయ.. హలల లయ..హలల లయ..హలల లయ..
"బమగ"
2.   బదద హనలక జర నమచలన -  యవదనలక

 ఉపదశమచలన -2
     బగగ పఠయమచ మల పమదమ -2 "హలల "
3.    దవన వకదమన పప మమచమ -    అద నక ఎమత

 నమతదచలన -2 
     న భధలల ననగ ఆదకనన -2 "హలల " 



4.     న పప జవతమనమరలవయన -  పపమ
  చయకమడ కపడన -2 

    న మరగ మలన వలగమచన -2 "హలల "
5. భమ,   ఆకశమల గతయమచన -   దవన మటల

 గతయమపవ -2 
    అవయనగ నజమగ నరవరన -2 "హలల "

పట:162 
     బమగర నగరల నకరక ఇలల -    కటట న నయస రజ
   సమదరమద న నగరమ -   రతగరసల పరమపరమ
1.    నవన యసన అమగకరమచన -   కటట న నకన ఇలల
    భధల లన నగరమ -    రధన లరగన పరమపరమ
2.    తనమడ చటక కనపవటకన -   రనమడ నయస

 రజ
    ఆకల కన నగరమ -   చకట కనన పరమపరమ

పట:163
       బసలల న శలవల పపకమయసపప భ న ధవదకమ "2"
    బసలల న శలవల పపకమ .......ఆ..
1.       కలవరల న పపమ పమచ సలవక ననగ
   ఆహత చస -   కలసహర కరణమచతవ " 2 "భసలల న"
2.      దషమ చసనద నన నకద మసమత
   బప తకనద నకద -    మసతవ నశప భరమ " 2 "భసలల న"
3.     పపమ చస ఘడమచతమరణమ శపమగ



  ననరజ మచతన -    కపరవద నన బప చతవ "2" భసలల న"
4.       న మరణప వధన వకదకద నమద నవధనల
  మనగ -    కమమ కలగన హకదయమల "2"  భసలల న "
5.       ఎమదలక న పద య పప మ అమదదయసదమ
  నమధక -  అమదలకభయమమదతన " 2 "భసలల న"
6.      నమతన వరన కదనవనయ నమతద నసగడ
   న పప భడవన -    నమతత న పదమబలన " 2 "భసలల న" 

పట: 164 
    భరత దశప కప సక (సవరక)  సమఘమ -   భవ దవ

 సమఘమ
     ధర సతనన రజదమ కలల -   యదద రమగమ
"భరత" 
1.     ఎవన పమపదన న తరపన -    ఇల ఎవర పవదర

 నకద
    నననగన ననగ పమపమన -   రమత సమఘమ
      భరత దశమల వలగ కప సక సమఘమ "భరత" 
2.  అడవ పప మతమల,  ఎడరభమల -  దదపవసలన

 గనమ
    అమధకర పప మతమల పప భన -   జదతన వలగమచన

 కనమ
      భరత దశమల వలగ కప సక సమఘమ "భరత" 
3.    బప తకలన పప భ శకకలన -   కద క స కవ జనమగమన గనమ
    కనక దవదలన సరచయగ -    ఉజజ వ జదలగన చనమ



      భరత దశమల వలగ కప సక సమఘమ "భరత" 

పట:165
   భయమ లద -   దగల లద -  జవతయతప ల
   యస పప భవ -  మనతనమడ -  భయమ లదగ
  హలల లయ -  హలల లయ (2) "   భయమ లద "
1.     గల తఫన రగ అలల పమగన
    వశదస నవ మనగ కటట బడన
   సమదప మ పమగ -  నరగ కటట న
      యస పప భవ మనతనమడ భయమ లదగ "2"
2.    వదధ భధల ననగ మటట న
    అమతలన వదన నక కలగ న
   గరజ మచ సమహమ -  ఎదర వచలన
      యస పప భవ మనతనమడ భయమ లదగ "2"
3.   శతత వననచచ వసతయమమదక
    నత కడ వచలవడ నదవడ
   ననగ వడవడనగడ ఎడబయడ
      యస పప భవ మనతనమడ భయమ లదగ "2"

పట:166
    భమపద యస జవమచన -    చడపదమబల జడల
 నకన,   నకనమధర - నకన,   నకనమధర
1.    శధమచగ అర నదమమదన -   సతనడమత శప మమచన
      లఖనలచపచ శకక మమడ పమదచ



    గలలన యస వరధన -    గలలన యస వరధన
2.    ఈ లకయతప కలమమతట -    పప రద మచ నస సదమ
తమడప క
     దడ చయ భధన సధనధకమబన
    సటగ ధటగ నలదగ -    సటగ ధటగ నలదగ
3.    దతళ సవతమడ యసడ -    లకన రకకడద జనమచన
     పప రకణరద మ సదయ పప ణమచలన
    పప మ సమపరర డ యసడ -   పప మ సమపరర డ యసడ

పట:167
    భజయమతమ నన జగదశ -     శప యసమ రకణ కరక -2 
 శరణ,     శరణ మ దవ యహవ - మహమ.   నదత చర
జవనధ
1.   వమల సరపల -  దత గణమబల-   చడగ లన

 తజనదవ
     మయఘమలకద సలవ మత నపద -  దనడవద మరణమచతవ
"శరణ"
2.    పప పప ధమడ మర కడపటవడ -    మకతడద బప తకన నరత

 నవస
     న భజనయమ జవధరమ -     జకనమమ సకత గతమ
"శరణ" 

పట:168
  భనవసలక -    ఈ లక నవసలక



   యస జవమ -   యస సతదమ -    యసమరగ మన సటగ
పప కటమచ
1.  పరసరమలలన -   పమడన పద రమత
   రలపవ చమడ -  సమతపమ లద
  కనగతకచడ -   కనగర కరల
    ఓ దద వ సవకడ -   ఇకనద న మలకనవ "భనవ"
2.   పరమతత ఆజజ గన -   ఆయతత సదరమవన
   పలవమట భకకల -   పప ణల తగయమచర
   దవన వకదమ -  దదపదమనమ
   దనడవద యపడ -   దకత చటమచ "భనవ"
3.   సవరక భరమన -   సమపరర భదదతత
   మయల భధకల -    చరల గ మదల
   దవన మరగ మ -  పజనయమ
   దవదగ జవమచ -   ధరతమ నరవరల "భనవ"
4.   సమఘమ మలకనమ - సతననదరమచమ
   సరదమగ కవచమన -   ధరయమచ పరడమ
   చకట తప వల -   సవరకజదతవద
   జదలన రగలమచ -   రకణ పప కటమచ "భనవ"

పట:169
    మమచ కపర మపప భ యస....
      మకరక పప ణ మచల గపర కపర
    మరణ మనగన భయమ లదల



    మదరమద న పప మత మమత కయల
1.    పచలక భయళళల వశప మమపగ
     శమత జలల చమత అడగ వయగ
     చయవడవక తడ నలచన
     నత మరగ మమద మమత నడవజయన "మమచ" 
2.    అమదకరలయలమ పయనమల
      లదల మక భయమ అభయమ తన
   ఆదరమచన ఆశరదదమచన
     అనగ తవలయమద తన తడద యమడన "మమచ" 
3.     శతత వల మధదల మక భజనమ
    అభషకమ ఆనమదమ కకప కమమ
    బప తక నమడగ పమగ పరల గ
    చరకలమ ఆయనత జవమపగ "మమచ"

పట:170
     మమచగ పలచన న యసయద
       న సదరమ నక ఎమత పప త కరమ (2)
 పలచన...దద వమ... సకతప మ... యసయద... (2)
1.     చకట నమడ ననగ న వలగలనక
      పపమ నమడ ననగ న సనగధలనక (2)



 పలచన...దద వమ... సకతప మ... యసయద... (2)
2.    లమనమడ ననగ న కలమలనక
     శపమ నమడ ననగ సమవకదద లనక (2)
 పలచన...దద వమ... సకతప మ... యసయద... (2)
3.     మటట నమడ ననగ న మహమలనక
     కయత నమడ ననగ అకయతలనక (2)
 పలచన...దద వమ... సకతప మ... యసయద... (2)

పట:171
      మమచ దవడ భల మమచ దవడ
    నజ దద వమ యస -   అదదతయ దవడ
1.   మమ కకలన కరడ -   మనససక చలన
   కమడలకక రమతనడ -   మనల కలవమటడ
    వదకత పప త వరక -   దరకన యస
    పలచ పప త వరక -   పలకన యస
   బమత కదయద -   జవమనగ దవడ "మమచ"
2.   కమటవడ గమతలయ -   కళళ నసగనడ
   మగవర సకతచయ -  నటనచలనడ
     బధరల తన సదరమ వన -  చవలచలనడ
   పప మ మయడ -   ఆశలరద దవడ "మమచ"
3.   చపరమద చసన -   మదరమచ వళళన
   అడగ జడలమచన -   అనసరమచ కరన
   మరణనగ జవనగ -    మన ఎదట వమచన



   ఎమచకన సదచలన -   మన చతకచలన
   ఏమ చతవ -   సకషట కర క యసన "మమచ"

పట:172
     మధరమ మధరమ దద వ వకదమ
    తనకనగ మధరమ దవన వకదమ
    చకట నమడన వదలల
   కమతన వదజలల దద వవకదమ
అ.ప:  జవమనగ వకదమ,   జవమచల వకదమ
   దవన దవద వకదమ...
1.   ఖడగ మ కమటన వడగలద
   పప ణతతలన వభజమచడ వకదమ
   హకదయమనమదల చమతలన
    పరశదమచడ దద వ వకదమ "జవమనగ"
2.   నహకదయమల దద వ వకదమ
  పదలపరచకనయనగమదన
 పపమల...  న తడబడకమడ
     అడగల కపడ దద వ వకదమ "జవమనగ"
3.   కషట మలలన దద వవకదమ
    నమతద నచల నడపమచన
 అలసన,  కకమగన వళలల



    జవమపచయ దద వ వకదమ "జవమనగ"

పట:173 
    మధరమద నద న యస పప మ
     మరపరనద న తమడప పప మ "2"
     మరవలనద న యస పప మ "2"
     మధరత మధరమ న పప యన పప మ
 పప మ...పప మ...పప మ..   నయస పప మ
1.   ఇహలక ఆశలత అమదడననద తన
     నసనగద వడచ నక దరమద తన "2"
     చలల న సదరమత ననగ నవ పలచ"2"
     నసనగదల నలపన న పప మ మధరమ
 పప మ...పప మ...పప మ..   నయస పప మ
2.     పరదతమల తలగన మటట ల గత తపరన
     ఎగసపడ అలలత కడల గరజ మచన "2"
     మరణప చయల ధర చరనయక "2"
     కగట దచన న పప మ మధరమ
 పప మ...పప మ...పప మ..   నయస పప మ
3.     న శలవ పప మత ననగ పప మమచ
    మరగ మనచప మనగమచతవ "2"



     మరణప మలల న వరచన దవ "2"
     జవమ నసగన న పప మ మధరమ
 పప మ...పప మ...పప మ..   నయస పప మ

పట:174
       మధరమద న ఈ సమయన పప భన పట పడద
        సధల నమడ ఆ నమమన భవన నన చటద
1.     ఎమత ఘర పపలనద న మరలవయన
     ఎమత కఠన హకదయమలద న కరగ పవన
    యస కరణ వకకల పప మపరతమ
2.      ఎమచలన దవద పప మ యస సలద పప మ
    ఎమచచడ ఏదలద మమచతనమ నల
     యస రకక ధరల కమ సహతమ
3.    కషట మద న నషట మద న కప స క ఆశప యమ
     హమసయద న బధయద న లద య భయమ
     యస మథర నమమ రకణ కరణమ

పట:175
    మరన దవడవ నవనయద -    మరగద ఉమడలద నక

 యసయద
   సడలద న సడగమడలద న -    వదధలద న వదధ బధలద న
     మరగద ఉమడలద నక యసయద -2 
1.     చగరకల కసల నమడ జరపడ మమచల



     నలకడలన న బప తకన మరలతవ - 2
      మధరమద న న పప మన న మరవలనయద
     మరవన దవడవయద మరన యసయద - 2 "మరన"
2.      న జవతయతప ల మలపలనగ తరగన
      నతద జవ గమదనక నన నడపమచతవ - 2 
    నలచ ఉమదనయద నజ దవడవనచ
     ననగ చచనవయద ననగ కచనవయద - 2 "మరన"

పట:176
       మరగ మచపమ ఇమటక న తమడప ఇమటక
      మధరద పప మ పప పమచమచపమచ కమటక
1.       పప మమతల చత పరపయన నక పప పకమచ కమమ
      పశలతకపమనమద తమడప కమగరచ పమపమ కమమ
         పప భ నద సలవ మఖమ చలల న నక పటట మచ దద రదమ
"మరగ మ"
2.      ధనమ సరదమబనచ సఖమ సదరగ మబనచ తమడప న వడత
        ధరణ భగమలలల బప తక దదమసమ చస దవనననచరత
       దహయన నవద ప చతలతకన నక దరన చపమ
"మరగ మ" 
3.     దరదశమలన భగమడ ననకనచ తపరత మరగ మ
        తరల పయర నన నమతన హతలలల తరమ దరదప దమ
       దకణదమరక నదయ నపద కరపమచ ధనదన జయమ



"మరగ మ"
4.      కడకన కదనచ గకహమ చరశలనచ కపమచ

 వళళత
       కల వనగనద న నయమట పనచస కనకరమ కరద
       కదనక నతమడప దకకవదరన లర కమయమచ బప వమ
"మరగ మ"
5.        న తమడప ననజచ పరగడచ ఏతమచ న పద బడ

 ఏడలన
      నవ జవమన కరల ఇమటకతడకనవళళ ననగ ధవమచన
      నజవత కథయమతయస పప మక ధరల

 సకదమద యమడన "మరగ మ"

పట:177
   మణలమణకదమలనగ -  మడమదద ల యనగనగ
    మధల యస లకనగ -     ఏద వనగ అద సనగ
1.   చదవలనగ చదవనగ -  పదవలనగ చసకనగ
   వదదవనగ బదద వనగ -    జర నమనగ అద సనగ
"మణల"
2.   –   అమద చమదలనగనగ అమదలమపద కరలనగ
    సమదరడ పప భ లకయనగ -    అమదమనగ అద సనగ



"మణల"
3.   రజదమల రమణలవనగ -  శరదమల
వరదమలనగ
    బలమ వనగ బలగమనగ -     ఎనగ యనగ అవ సనగ
"మణల"
4.   పజదడ పణదతతడ -   పణద కరద సదద డ
     దన ధరతమ తపమ జపమ -    యస లనద అద సనగ

పట:178 
   మయలకమ మయలకమ
    మర పక నసకమ -   మరపక నసకమ "2"
   రమగ రమగల అవచపమచనర
     కమటకమపగ అవ కన పమచనర "2"
1.   అమదమద నవ సధరదమద నవ
    మసకరమన బద బల చపరన
     మయలకమ మయలకమ మసపక నసకమ "2"
   మయలకమ మయలకమ -   మరపక నసకమ "2"
2.   పరలకమనద పప భవమడద
     మయలనద అద నతద రజదమ "2" 
      పరలకమ పరలకమ చర రమత నస కమ "2"
   మయలకమ మయలకమ -   మరపక నసకమ "2" 



పట:179
   మహమగల తమడప -   మమచ వదవసయకడ
     మహతటల నర మకకల నటమచడ
    తన పతత న రకకనర -    తడ కటట పమచడ
   తన పరశదద తతన -  కపగవమచడ (2) 
   కయవ తట -   కమతన కయల
   పమడవ చటట -   తయదన ఫలమల "కయవ" 
1.    నత పత జతకప -   ఆతతశదద ఫలమల
    న తమడప నలదచయ -    నతద జవ నదల
    అనమతమద న ఆతత బమద -   అమరసఖ శమతల
   అనకల సమయమద -    పయ పరమ పతల (2) 
"కయవ" 
2.   అపవద కమటబడ -   కమటబడ పక
     కప పటట చద పమడల -   గమపలగ కయక
   వరప గ చకకలమట -   ఎదగ వరప వగక
    అదగ గడడ ల వరన -   పదన పటట యనగద (2) "కయవ"
3.   మదద గ పమచడ -   మదద గ నమడక
   మదమత పమచడ -  మడబరపక
    మమడల పదలల కకమగ -  మతకబడపక
   పమడల కయవడ వచల -  అగగవస పతడ



పట:180
    మహమ నక పప భ -  ఘనతనక పప భ
 సకతయ,   మహమ ఘనతయ -   పప భవమ నక పప భ
  ఆరధన -  ఆరధన -  ఆరధన -  ఆరధన
   పప య యస పప భనక-   నయస పప భనక
1.    –  సమపమపరన తజసస నమద వశయమచ అమరమడవ
 శప మమతడవ-     సరదధపతవ న సరదమ నకచలతవ "ఆరధ"
2.     ఎమత పప మమచ నకద ఏతమచ -  పప ణమ నరరమచతవ
    –   వలవద న రక కమ చమదమచ ననగ వమచమచతవ "ఆరధ"
3.    ఆశలరదకరమద న న వలగలనక -   నన పలచ

 వలగమచతవ
     న గణతశయమలనధరన పప చరమప -  ఏరరరలకమటవ
"ఆరధ" 

పట:181
      మహమ ఘనతక అరహడవ నవ నదద వమ -2 
    సకషట కర క మకక ధత - 2   మసకతలక పతత డ..
  ఆరధన నక....   ఆరధన నక ...
      ఆరధన సకత ఆరధన ఆరధన నక -2 
  ఆరధన నక....   ఆరధన నక ...
1.    మనగన కరపమచ నవ -   బమడనమడ నళళచలనవ - 



2
    యహవయరచచకనన - 2  సరదమ

 సమకరలన
      ఆరధన సకత ఆరధన ఆరధన నక -2 
  ఆరధన నక....   ఆరధన నక ... "మహమ"
 2.   వదధలన తలగమచనవ -    మకతలన మర లపనవ
- 2 
    యహవ రఫ సదసస పరచన -2   నన సదసస పరచన
      ఆరధన సకత ఆరధన ఆరధన నక -2 
  ఆరధన నక....   ఆరధన నక ... "మహమ"

పట:182 
  మహమనగతడ -   మహమ నదతడ
   మరణమ గలలన - మకతదమజయడ
   అదదతయడ అత సమదరడ-    అదక జజ న సమపనగడ
(2) 
       ఆరధన ఆరధన పప భ యస కప సకక ఆరధన
      హలల లయ హలల లయ రజల రజక హలల లయ
1.     సరదమ నరగన సరదద కర
    సరదమ చసన సరదపకర (2) 
   నతమమతన పప మమచవడ
    ఇశప యలన కపడ వడ ||  ఆరధన ||
2.     నతదమ వశయమచ అమరడ ఆయన
 మరగ మ,సతదమ,   జవమ ఆయన (2)



    నమతన వరన రకమచవడ
    నతద జవమ దయచయవడ ||  ఆరధన ||

పట:183
      మహనగతడ న కకపల నన జవమచట
   నజవత ధనదతద యనగద
1.    మడ బరన జవతలన -    చగరమప చయ గలవ నవ
       మర అనభవమ మధరమగమరల గలవ నవ
2.       ఆక వడక ఆతత ఫలమల ఫలయమప చయగలవ నవ
    జవ జలమల ఊటయద న -    న ఓరన నన నటతవ.. 
3.    వడబరన సదసద దమ నకద -  పరమమద దచతవ
    వగద న ఫలమ అనభవమప -    న కకపల ననగ పలచతవ..

పట:184
    మనవడ కరణ జనతడ ?    న జనతక కరణమమద - 2 
    అరద మ తలయక నవ -   వదరద మగ బప తకక - 2 
  పరమరద మనగదన -   పప భకరక బప తకమన - 2 || 

 మనవడ ||
1. పవదలమదక?  కయలమదక ? 
  ఋతవలమదక ?  కలలమదక ? 



   ఉనగవనగ నకసమనన -   నవ దవనకసమనన 2 
   గమనమచ తలసక -   గప హయమచ మసలక - 2 
    న జనతక కరణమమద -    న జనతక కరణమమద || 

 మనవడ || 
2. సరదడమదక?   చమదత డమదక
 రతత లమదక?  పగల ఎమదక? - 2 
     రతప పగల దవడ చసనన -     ఆదవన పన నవ చయలన -
2
   పప భవన పప కటమచ -   పపన రకమచ - 2 
   పరలకమ చరలలన -   పరలకమ చరలలన ||  మనవడ
||

పట:185
    మమచ కపర మపప భ యస....
      మకరక పప ణ మచల గపర కపర
    మరణ మనగన భయమ లదల
    మదరమద న పప మత మమత కయల
1.    పచలక భయళళల వశప మమపగ
     శమత జలల చమత అడగ వయగ
     చయవడవక తడ నలచన



     నత మరగ మమద మమత నడవజయన "మమచ" 
2.    అమదకరలయలమ పయనమల
      లదల మక భయమ అభయమ తన
   ఆదరమచన ఆశరదదమచన
     అనగ తవలయమద తన తడద యమడన "మమచ" 
3.     శతత వల మధదల మక భజనమ
    అభషకమ ఆనమదమ కకప కమమ
    బప తక నమడగ పమగ పరల గ
    చరకలమ ఆయనత జవమపగ "మమచ"

పట:186
     మమచగ పలచన న యసయద
       న సదరమ నక ఎమత పప త కరమ (2)
 పలచన...దద వమ... సకతప మ... యసయద... (2)
1.     చకట నమడ ననగ న వలగలనక
      పపమ నమడ ననగ న సనగధలనక (2)
 పలచన...దద వమ... సకతప మ... యసయద... (2)
2.    లమనమడ ననగ న కలమలనక
     శపమ నమడ ననగ సమవకదద లనక (2)
 పలచన...దద వమ... సకతప మ... యసయద... (2)



3.     మటట నమడ ననగ న మహమలనక
     కయత నమడ ననగ అకయతలనక (2)
 పలచన...దద వమ... సకతప మ... యసయద... (2)

పట:187
      మమచ దవడ భల మమచ దవడ
    నజ దద వమ యస -   అదదతయ దవడ
1.   మమ కకలన కరడ -   మనససక చలన
   కమడలకక రమతనడ -   మనల కలవమటడ
    వదకత పప త వరక -   దరకన యస
    పలచ పప త వరక -   పలకన యస
   బమత కదయద -   జవమనగ దవడ "మమచ"
2.   కమటవడ గమతలయ -   కళళ నసగనడ
   మగవర సకతచయ -  నటనచలనడ
     బధరల తన సదరమ వన -  చవలచలనడ
   పప మ మయడ -   ఆశలరద దవడ "మమచ"
3.   చపరమద చసన -   మదరమచ వళళన
   అడగ జడలమచన -   అనసరమచ కరన
   మరణనగ జవనగ -    మన ఎదట వమచన
   ఎమచకన సదచలన -   మన చతకచలన
   ఏమ చతవ -   సకషట కర క యసన "మమచ"

పట:188



     మధరమ మధరమ దద వ వకదమ
    తనకనగ మధరమ దవన వకదమ
    చకట నమడన వదలల
   కమతన వదజలల దద వవకదమ
అ.ప:  జవమనగ వకదమ,   జవమచల వకదమ
   దవన దవద వకదమ...
1.   ఖడగ మ కమటన వడగలద
   పప ణతతలన వభజమచడ వకదమ
   హకదయమనమదల చమతలన
    పరశదమచడ దద వ వకదమ "జవమనగ"
2.   నహకదయమల దద వ వకదమ
  పదలపరచకనయనగమదన
 పపమల...  న తడబడకమడ
     అడగల కపడ దద వ వకదమ "జవమనగ"
3.   కషట మలలన దద వవకదమ
    నమతద నచల నడపమచన
 అలసన,  కకమగన వళలల
    జవమపచయ దద వ వకదమ "జవమనగ"

పట:189



    మధరమద నద న యస పప మ
     మరపరనద న తమడప పప మ "2"
     మరవలనద న యస పప మ "2"
     మధరత మధరమ న పప యన పప మ
 పప మ...పప మ...పప మ..   నయస పప మ
1.   ఇహలక ఆశలత అమదడననద తన
     నసనగద వడచ నక దరమద తన "2"
     చలల న సదరమత ననగ నవ పలచ"2"
     నసనగదల నలపన న పప మ మధరమ
 పప మ...పప మ...పప మ..   నయస పప మ
2.     పరదతమల తలగన మటట ల గత తపరన
     ఎగసపడ అలలత కడల గరజ మచన "2"
     మరణప చయల ధర చరనయక "2"
     కగట దచన న పప మ మధరమ
 పప మ...పప మ...పప మ..   నయస పప మ
3.     న శలవ పప మత ననగ పప మమచ
    మరగ మనచప మనగమచతవ "2"
     మరణప మలల న వరచన దవ "2"
     జవమ నసగన న పప మ మధరమ
 పప మ...పప మ...పప మ..   నయస పప మ



పట:190
       మధరమద న ఈ సమయన పప భన పట పడద
        సధల నమడ ఆ నమమన భవన నన చటద
1.     ఎమత ఘర పపలనద న మరలవయన
     ఎమత కఠన హకదయమలద న కరగ పవన
    యస కరణ వకకల పప మపరతమ
2.      ఎమచలన దవద పప మ యస సలద పప మ
    ఎమచచడ ఏదలద మమచతనమ నల
     యస రకక ధరల కమ సహతమ
3.    కషట మద న నషట మద న కప స క ఆశప యమ
     హమసయద న బధయద న లద య భయమ
     యస మథర నమమ రకణ కరణమ

పట:191
    మరన దవడవ నవనయద -    మరగద ఉమడలద నక

 యసయద
   సడలద న సడగమడలద న -    వదధలద న వదధ బధలద న
     మరగద ఉమడలద నక యసయద -2 
1.     చగరకల కసల నమడ జరపడ మమచల
     నలకడలన న బప తకన మరలతవ - 2
      మధరమద న న పప మన న మరవలనయద
     మరవన దవడవయద మరన యసయద - 2 "మరన"
2.      న జవతయతప ల మలపలనగ తరగన
      నతద జవ గమదనక నన నడపమచతవ - 2 



    నలచ ఉమదనయద నజ దవడవనచ
     ననగ చచనవయద ననగ కచనవయద - 2 "మరన"

పట:192
       మరగ మచపమ ఇమటక న తమడప ఇమటక
      మధరద పప మ పప పమచమచపమచ కమటక
1.       పప మమతల చత పరపయన నక పప పకమచ కమమ
      పశలతకపమనమద తమడప కమగరచ పమపమ కమమ
         పప భ నద సలవ మఖమ చలల న నక పటట మచ దద రదమ
"మరగ మ"
2.      ధనమ సరదమబనచ సఖమ సదరగ మబనచ తమడప న వడత
        ధరణ భగమలలల బప తక దదమసమ చస దవనననచరత
       దహయన నవద ప చతలతకన నక దరన చపమ
"మరగ మ" 
3.     దరదశమలన భగమడ ననకనచ తపరత మరగ మ
        తరల పయర నన నమతన హతలలల తరమ దరదప దమ
       దకణదమరక నదయ నపద కరపమచ ధనదన జయమ
"మరగ మ"
4.      కడకన కదనచ గకహమ చరశలనచ కపమచ

 వళళత
       కల వనగనద న నయమట పనచస కనకరమ కరద



       కదనక నతమడప దకకవదరన లర కమయమచ బప వమ
"మరగ మ"
5.        న తమడప ననజచ పరగడచ ఏతమచ న పద బడ

 ఏడలన
      నవ జవమన కరల ఇమటకతడకనవళళ ననగ ధవమచన
      నజవత కథయమతయస పప మక ధరల

 సకదమద యమడన "మరగ మ"

పట:193
   మణలమణకదమలనగ -  మడమదద ల యనగనగ
    మధల యస లకనగ -     ఏద వనగ అద సనగ
1.   చదవలనగ చదవనగ -  పదవలనగ చసకనగ
   వదదవనగ బదద వనగ -    జర నమనగ అద సనగ
"మణల"
2.   –   అమద చమదలనగనగ అమదలమపద కరలనగ
    సమదరడ పప భ లకయనగ -    అమదమనగ అద సనగ
"మణల"
3.   రజదమల రమణలవనగ -  శరదమల
వరదమలనగ
    బలమ వనగ బలగమనగ -     ఎనగ యనగ అవ సనగ



"మణల"
4.   పజదడ పణదతతడ -   పణద కరద సదద డ
     దన ధరతమ తపమ జపమ -    యస లనద అద సనగ

పట:194 
   మయలకమ మయలకమ
    మర పక నసకమ -   మరపక నసకమ "2"
   రమగ రమగల అవచపమచనర
     కమటకమపగ అవ కన పమచనర "2"
1.   అమదమద నవ సధరదమద నవ
    మసకరమన బద బల చపరన
     మయలకమ మయలకమ మసపక నసకమ "2"
   మయలకమ మయలకమ -   మరపక నసకమ "2"
2.   పరలకమనద పప భవమడద
     మయలనద అద నతద రజదమ "2" 
      పరలకమ పరలకమ చర రమత నస కమ "2"
   మయలకమ మయలకమ -   మరపక నసకమ "2" 

పట:195
   మహమగల తమడప -   మమచ వదవసయకడ
     మహతటల నర మకకల నటమచడ
    తన పతత న రకకనర -    తడ కటట పమచడ



   తన పరశదద తతన -  కపగవమచడ (2) 
   కయవ తట -   కమతన కయల
   పమడవ చటట -   తయదన ఫలమల "కయవ" 
1.    నత పత జతకప -   ఆతతశదద ఫలమల
    న తమడప నలదచయ -    నతద జవ నదల
    అనమతమద న ఆతత బమద -   అమరసఖ శమతల
   అనకల సమయమద -    పయ పరమ పతల (2) 
"కయవ" 
2.   అపవద కమటబడ -   కమటబడ పక
     కప పటట చద పమడల -   గమపలగ కయక
   వరప గ చకకలమట -   ఎదగ వరప వగక
    అదగ గడడ ల వరన -   పదన పటట యనగద (2) "కయవ"
3.   మదద గ పమచడ -   మదద గ నమడక
   మదమత పమచడ -  మడబరపక
    మమడల పదలల కకమగ -  మతకబడపక
   పమడల కయవడ వచల -  అగగవస పతడ

పట:196
    మహమ నక పప భ -  ఘనతనక పప భ
 సకతయ,   మహమ ఘనతయ -   పప భవమ నక పప భ



  ఆరధన -  ఆరధన -  ఆరధన -  ఆరధన
   పప య యస పప భనక-   నయస పప భనక
1.    –  సమపమపరన తజసస నమద వశయమచ అమరమడవ
 శప మమతడవ-     సరదధపతవ న సరదమ నకచలతవ "ఆరధ"
2.     ఎమత పప మమచ నకద ఏతమచ -  పప ణమ నరరమచతవ
    –   వలవద న రక కమ చమదమచ ననగ వమచమచతవ "ఆరధ"
3.    ఆశలరదకరమద న న వలగలనక -   నన పలచ

 వలగమచతవ
     న గణతశయమలనధరన పప చరమప -  ఏరరరలకమటవ
"ఆరధ" 

పట:197
      మహమ ఘనతక అరహడవ నవ నదద వమ -2 
    సకషట కర క మకక ధత - 2   మసకతలక పతత డ..
  ఆరధన నక....   ఆరధన నక ...
      ఆరధన సకత ఆరధన ఆరధన నక -2 
  ఆరధన నక....   ఆరధన నక ...
1.    మనగన కరపమచ నవ -   బమడనమడ నళళచలనవ - 
2
    యహవయరచచకనన - 2  సరదమ

 సమకరలన
      ఆరధన సకత ఆరధన ఆరధన నక -2 



  ఆరధన నక....   ఆరధన నక ... "మహమ"
 2.   వదధలన తలగమచనవ -    మకతలన మర లపనవ
- 2 
    యహవ రఫ సదసస పరచన -2   నన సదసస పరచన
      ఆరధన సకత ఆరధన ఆరధన నక -2 
  ఆరధన నక....   ఆరధన నక ... "మహమ"

పట:198 
  మహమనగతడ -   మహమ నదతడ
   మరణమ గలలన - మకతదమజయడ
   అదదతయడ అత సమదరడ-    అదక జజ న సమపనగడ
(2) 
       ఆరధన ఆరధన పప భ యస కప సకక ఆరధన
      హలల లయ హలల లయ రజల రజక హలల లయ
1.     సరదమ నరగన సరదద కర
    సరదమ చసన సరదపకర (2) 
   నతమమతన పప మమచవడ
    ఇశప యలన కపడ వడ ||  ఆరధన ||
2.     నతదమ వశయమచ అమరడ ఆయన
 మరగ మ,సతదమ,   జవమ ఆయన (2)
    నమతన వరన రకమచవడ
    నతద జవమ దయచయవడ ||  ఆరధన ||



పట:199
      మహనగతడ న కకపల నన జవమచట
   నజవత ధనదతద యనగద
1.    మడ బరన జవతలన -    చగరమప చయ గలవ నవ
       మర అనభవమ మధరమగమరల గలవ నవ
2.       ఆక వడక ఆతత ఫలమల ఫలయమప చయగలవ నవ
    జవ జలమల ఊటయద న -    న ఓరన నన నటతవ.. 
3.    వడబరన సదసద దమ నకద -  పరమమద దచతవ
    వగద న ఫలమ అనభవమప -    న కకపల ననగ పలచతవ..

పట:200
    మనవడ కరణ జనతడ ?    న జనతక కరణమమద - 2 
    అరద మ తలయక నవ -   వదరద మగ బప తకక - 2 
  పరమరద మనగదన -   పప భకరక బప తకమన - 2 || 

 మనవడ ||
1. పవదలమదక?  కయలమదక ? 
  ఋతవలమదక ?  కలలమదక ? 
   ఉనగవనగ నకసమనన -   నవ దవనకసమనన 2 
   గమనమచ తలసక -   గప హయమచ మసలక - 2 
    న జనతక కరణమమద -    న జనతక కరణమమద || 



 మనవడ || 
2. సరదడమదక?   చమదత డమదక
 రతత లమదక?  పగల ఎమదక? - 2 
     రతప పగల దవడ చసనన -     ఆదవన పన నవ చయలన -
2
   పప భవన పప కటమచ -   పపన రకమచ - 2 
   పరలకమ చరలలన -   పరలకమ చరలలన ||  మనవడ
||

పట:201
      యసన సకతయమచ వర నతదజవమ నమదదర
     ఆనమదమత అనదనమ సమతషమగ నమదర
1.       వడ బరన ఆకవల దన దనమ బలమమదదర
   జవజలప నదయడద న -  వకకమవల పరగదర
 ఆ..హ...  హలల లయ -  ఆ ..ఆ..ఆ.  హలల లయ " 

 యస " 
2.  చకచమతల కలగనన-  చరల ధ:   ఖమ కలగనన
   కనరపరవల కపడ -   యస వడపమచన
 ఆ..హ..  హలల లయ - ఆ..ఆ...ఆ...  హలల లయ
"  యస "
3.    నడ సమదప మల పయనమచన -  నటట డవలల



నవసమచన
    ఎనగడ మరవక ఎడబయక -   యస తడమడన
 ఆ....హ..  హలల లయ - ఆ...ఆ...ఆ..  హలల లయ
"  యస "

పట:202 
    యస నవ కవలయద -   నతకడ రవలయద
     ఘనడ న దవద సనగధ -     నన ఆదకన న పనగధ (2) 
అ.ప:   నవ కవలయద -  నత రవలయద..
 1.    నవ నత వసక -   దగల నకమడద
   నవ ఆజజ పసక -   తగల ననగమటద
 2.    నవ నత వసక -   కరత నకమడద
   నవ ఆజజ పసక -   కయత ననగమటద
 3.    నవ నత వసక -    ఓటమ న కమడద
   నవ ఆజజ పసక -  చకట ననగమటద 

పట:203 
   యస అమదరక పప భవ.... యస....  లకరకకడ
      లకమ ఆకశమమరన నతదమమడన కప స క "యస" 
1.     అలల ఓ మగయయస -    ఆదదమతమల ఆ కప స క
    అనగ కలమబలల ననగవడ -    కనగతమడప మనక ఆ

 పప భవ "యస" 



2.       దవడ మనలన పప మమచ ఈ లకమనక తనతమచ
   పపతతలమద న మనకరక -    ఆ సలవల పప భవ మరణమచ
"యస"
3.    పపల పప భన వడన -   కలషతతల పప భ కమకరన
    కమయమచన పప భవ తకణమ -   వడపమచన పప

 శకనమడ "యస" 
4.     రమత ఓ సదర నడ -     ఇమత న హకదయ మనడ
        న కరక యస పలచచమడ న హకదయప వకట

 నలచయమడ

పట:204 
      యసన పప మ బహ కమత నద నద
  –  జవహరమ మధరత మధరమ (2)
    –    భల భల గమదల తన కమట తయదగ (2) 
     యసన పప మ బహ కమత నద నద (2) 
1.  ఐద రటట ల,   రమడ చపల
    – ఐద వల తనగర ఆహ..   ఓహ అనగర (2)
    –   భల భల గమదల తన కమట తయదగ (2) “యసన” 
2.   –   కన పళళల నళళన మరలడ
   దప కరసమ తగ - ఆహ..   ఓహ అనగర (2)
    –    భల భల గమదల తన కమట తయదగ (2) “యసన”



పట: 205
    యస న పర హర -    పప య యస న పరహర
   న జవత కలమలల  -    పప య పప భవ న పరహర
1.   ఎనగ కషట ల కలగనన -   ననగ కకమగమచ భదలనగ
   ఎనగ నషట ల శభలల న -    పప య పప భవ న పరహర
2.   ననగ శతన వమబడమచన -    ననగ శతత వ ఎదరమచన
    పల నమదల నన చటట న -   పప య పప భవ నపరహర
3.   మణమణదల లకనగ -   మన వధనల వదమచన
    నరలలల ర నన వడచన -   పప య పప భవ నపరహర
4.     బహ వదదల నన సకన -   నక శమత కరవద న
   శధకడ శదమచన -    పప య పప భవ నపరహర
5.     దవ నవ న ఆధరమ -    న పప మక సటవదర
    న జవత కలమమత -    నన పడ సకతమచదన

పట:206
     యస రజగ వచల చనగడ -   భలక మమత

 తలసకమటర
     రవకట తజడ రమదమద న దవడ -   రరజగ వచల
చనగడ
   యస రరజగ వచలచనగడ



1.    మఘలమద యస వచలచనగడ -  పరశదద లమదరన
  తసక పతడ

   లకమమత శప మకలమ -   వడవబడట బహఘరమ " యస"
2.   ఏడమడల పరశదద లక వమదవబతమద-   ఏడమడల లకమ

  మదక శప మ రబతమద
    ఈ సవరకమయబడనన -   వకదమ కరవగన " యస"
3.     వయదమడల ఇలపద యస రజదమలన -   ఈ లక

   రజదలనగ ఆయన ఏలన
     నత శమత వరద లల న నదయమ కనబడన
4.     ఈ లక దవతలనగ ఆయన మమదర-  సగలపడ

 నమసకరమచ గడగడలడన
      వమగన మకళళనగ యసయద యదట వమగపవన " 
యస"
5.     కద క స కవడ మరవ వదద ఆయన రకడ-  కనపటట

 పప రద నచయ సదద మగనమడ
       రపర పటన మరల యసయద చమతక చరల " యస"

పట:207
     యస నవ ననగ పప మసకనగవ -    నద పప మన నన
పమదచనగన
    దన దనమ నయడల -     న కకప వసకరమచ చనగద - 2 



    న కకప వసకరమచ చనగద.
1.       పప మతన పలచవర ఈ ధరణల ఎవర లర
      న చయపటట నడపవర ఈలకమమద కనరర -2 
  అయత తలల గ,    తమడప గ నవ వనగవ
      నద పప మత న చయపటట నడపచనగవ - 2 
"దనదనమ"
2.       నయగ కమమడగవర న మతత లల ఎవరలర
     ఆధరణచపవర అయన వరకనరర - 2
  అయత సగహమద ,    బమధమద నవ వనగవ
    అనగవళల ఆధరణ చపచనగవ - 2 " దనదనమ"
3.     కషట ల తరలవర ఒకకరద న కనరర
     ఓదరరనచలవర ఎవర నక లనలర - 2 
  అయత పప యడవద ,    పప మకడవద నవ వనగవ
     నతదమ న సనగధల బలపరచచనగవ - 2 "దనదనమ"

పట:208
   యసత ఠవగన పదమ-2 -    అడడ గ వచల వద ర
గలదన-2
   యదద నదమబత పదమ
1.    రరజ సద నదమమద చరన -    ఆరజ దవద సవ చయన



      యస రజ మమదగ ధదజమ పటట నడవగ
    యసత ఠవగన వడలన "యసత"
2.   వశదస కవచమన ధరమచచ -    ఆ రజ నజర మధన

 నలరచ
     అనదనమబ శకకన పమదచనగ వరమద
    యసత ఠవగన పదమ "యసత"
3.     శధనల మనల చటట వచలన -   సతన అమబలనగ

 తగలన
      భయమ లద మనకక పప భవ చమత నమదమ
    సదనమబవర నవ ననగ "యసత"
4.   ఓయవతయవకలర చరడ -     శప యస రజ వరక

 చటడ
      లకమమత ఏకమద యస రజ గలదన
   సదనమబవర నవ ననగ

పట:209
    యసయద న హకదయభలష నవనయద
      మససయద న తయదన తలమపల నవనయద - 2 
1.    పగల మఘ సస మభమద -   రతప అగగ సస మభమద
    న పతరలన ఆవరమచ -   ఆదరమచన మహనయడవ - 2



    పజదనయడ నత సరదడ
     నతదమ నకనల మదలచనగ వడ "యసయద"
2.   ఆతతయ పరటలల -   శతత వ తమతప లనగటల
        మలకవ కలగ ఎదరమచటక శకకత నమపన షలమ రజ
- 2
  వజయశలడ - పరశదద తతడ
    నతదమ నలన నలచయనగవడ - 2 "యసయద"

పట:210
      యస పరశదద నమమనక ఎపడ అధక సకతప మ
1.    ఇహపరమన మలద న నమమ -   శక క గలగ నటట నమమద
    పరశదద ల సకతమచ నమమద - 2 "యస"
2.    సద తనననపతళమన జయమచ -   వరతదమ గల
నమమద
    జయమమదదమ ఈ నమమన - 2 "యస"
3.    నశమచ పపల రకమచలక -    మన కతమచన నమమద
    పరలకమన చరల నమమద - 2 "యస"
4.     ఉతకమ భకకల పగడ సకతమచ -   ఉనగత దవన నమమద
    లకమమత పప కశమచ నమమద - 2 "యస"
5. శదన, భధల,   కషట సమయన -   ఓదరల నడప
నమమద



    ఆటమకమ తలగమచ నమమద - 2 "యస"

పట:211
   యదద మ యహవద -   యదద మ యహవద (2)
1.     రజల మనకవదరలరశరల మనకవదరలర
      సద నదమలక అదపతయద న యహవ మన అమడ (2)
2.      వదధల మనలన పడదప సన భదల మనలన

 కకమగదసన
      వశదసమనక కరకయద న యసయద మన అమడ (2)
3.       యరక గడల మమదనగ ఎరప సమదప మ ఎదరద న
      అదదత దవడ మనకమడ భయమల మనకమక (2)
4.       అపవద యద న సతన గరజ మచ సమహమవల వచలన
       యదగతప ప సమహమద న యసయద మన అమడ
   యదద మ యహవద -   యదద మ యహవద (2) 

పట:212
    యదరజ సమహమ -   తరగ లచన
   తరగ లచన -    మకతనన గలచ లచన
1.    నరక శకకలనగ ఓడపయన
 ఓడపయన -    ఆవ వడ పయన
2.   –   దత సద నదమమత సకతమచ చమడ



   సకతమచ చమడ -   యసన సనగతమచచమడ
3.   మరణ సమకళళన -   తప మచ వసన
   తప మచ వసన -    వటననవమచ వసన
4.   యస లచనన -  మమ గచనగద
  మమ గచనగద -   భయమననదప లచనగద
5.   వనతలనదత వరక -  వశదసమచర
 వశదసమచర -   మదననసమతసమచర
6.  పనరదద నడనగడ -  మరణమచడ
 మరణమచడ -  మరణమచడనగడ
7. యస!   నద పదమ -  మమ కకదమ
 మమ కకదమ -  మమమదప మచమ 

పట:213
   యహవన గనమ -   చసదమ ఏకమగ
   మనక రకకడయన -    ఆయన మహమ పడదమ
   ఆయనన వరర చదమ -    ఆయన దవడ మనక "యహవ"
1.   యదద శరడహవ -     న బలమ న గనమ
    న పతరల దవడ -    ఆయన పర యహవ "యహవ" 
2.    ఫర రధమల సనలన -    తన శప షట ద పతలన
   ఎరప సమదప మలన - మమచవసనహవ.. "యహవ" 



3.    న మహమత శయమన -   కపగగ రగలజస
   చతకవల ధహమచదవ -     న పద లచ వరన "యహవ" 
4.     దపడ సమత పమచ కన -    ఆస తరల కమదన
   నకతకదసదన -    అన శతత వ అనకనన "యహవ" 
5.    వలరలల న సమడవడ -   పరశదద మహనయడ
   అదదతమద న పజదడ -    న వమట వడవడ "యహవ" 
6.  ఇశప యలయలమత -   ఎమత సరకతమగ
   సమదప మ మదదన -    ఆరన నలన నడచర "యహవ" 

పట:214
      యహవ నక వలగయయహవనక రకణయ
    న పప ణ దరగ మయ -     నన ఎవరక ఎనగడ భయపడన
(2)
1.    నకమరగ మన ఉపదశమన -   ఆలచన అనగప హమచ
       ననలల పడ పప భ సనగదల సకత గనమ చసదన (2) 
"యహవ" 
2.   నకమడయ నకటయ -    న ఆశప యమ నవ (2) 
       ననలల పడ పప భ సనగదల సకత గనమ చసదన (2) 
"యహవ" 
3.       న తలల య న తమడప య ఒకవళ మరచనన (2) 
    ఆపతకలమన చయ వడవకన -   యహవ ననగ



 చరదయన (2) "యహవ" 

పట:215
   యహవ నబలమ -    యదరద మద నద న మరగ మ
     పర పరర మద నద న మరగ మ - యహవ....ఆ..ఆ
1.     న శతత వల నన చటట నన -   నరకప పశమ

 లరకటట నన
    వరదవల భకకహనల పరల న -    వదలక నన ఎడబయన

 దవ "యహవ" 
2.    మరణపటరలల మరవక మరలడ -   ఉనగత దరగ మద

  రకణ శకమగమద
      తన ఆలయమల నమర వనన -   అదరన ధరణ

 భయకమపమచ "యహవ"
3.   నదపమన వలగమచవడ -    న చకటన వలగగ

 జయన
     జలరశల నమడ బలమద న చతత -   వలపల జరలన

  బలమద న దవడ "యహవ" 
4.    పరషమగల పప భ కపమచగ -  పరదతమలపనదల

 వణకన
     తన నటనమడ వచలన అగగ -    దహమచ వసన వద రలనలల
"యహవ" 



5.    మఘమలపద ఆయన వచలన -   మఘమలన తన
  మటగ జయన

     ఉరమల మరపల మమడగ జస -  అపజయమచలన
 అపవదకన "యహవ" 

6.   దయగల వరపద దయచపమచన -   కటనల యడల
 వకటమజపన

  గరదషట లయకక గరదమననచన -   సరదమ నరగన
 సరదదకర "యహవ" 

7.    న కళల న లడకలల గజస -    ఎతత న సస లమలల శకకత
 నలప

    రకణ కడమ నకమదమచ -    అకయమగ తన పకమ
 జరలన "యహవ" 

8.    యహవ జవమగల దవ -  బహగ సకతలక 
  అరర డవ నవ

    అనదజనలల ధనదత చపచ -  హలల లయ సకతగనమ
 జసద "యహవ" 

పట:216
      యహవ న నమమ ఎమత బలమద నద
   ఎమత ఘనమద నద "యహవ"



1.   మష పప రద మచగ -   మనగన కరపమచతవ
   యహషవ పప రద మచగ -    సరద చమదత ల నపతవ
"యహవ" 
2.    న పప జల పకమగ -    యదద మల చసన దవ
   అగగల పడవసన -   భయమమ లకమడర "యహవ" 
3.   సమహల బనకద న -   సమతషమగ వళళర
   పప రద మచన వమటన -   రకమచ నహసకమ "యహవ" 
4.   చరసలల వసన -   సమకళళ భగయమచన
   సమఘమ పప రద మచగ -   సమకళల వడపయన "యహవ" 
5.    పల సలన బమదమచ -   చరసలల వసన
   పటలత పప రద మచగ -   చరసల బప దద లయ "యహవ" 
6.    మనవల రకణ కరకద -    న పప య కమరన
   లకమనక పమపగ -   పప కటమచ నపప మన "యహవ" 

పట:217
    యహవ న కపర -    నకమ లమ కలగద (2)
     పచలకగల చటల పరమడ చయనన (2)
   న పప ణమనక -   సద తరలనన (2)
1.     గఢమదకరమ ననగవరమచ నతడద యనగవ నవ (2) 
       శమత కరమద న జలమల యదద నడపమచనవ నవ (2) 
"యహవ"



2.        న నమమ బటట న పప మ మరగ మల నడపమచ
  ఇహమమద నవ (2)

      ఇకనమడ నన నడవలన న మదనవలనన (2) 
"యహవ"

పట:218
     యహవ ననగ పలయనగ వరవదర
    యసవ నక సటయద న వరవదర
1.    సకషట క ఆధరడ అదదతయడ
   నతదమ నవసమచచనగ సతదదవడ
   అమదరల సమదరడ -  కమకనయడ
    వమదనమల కరహడపజదనయడ "యహవ"
2.      పప కరక పప ణమడన పప మ రపడ
     లక పపమనమసన దద వ తనయడ
      మరణప కరల పకన వజయ వరడ
     శరణనగచ కరణ చప పరమధమడ "యహవ"

పట:219
    యహవ న కపర -   నక లమలద - 2
   పచలక గలచటల -   పరమడ జయన - 2
1.   గఢమదకరప లయలల -   నన నడచనన



    ఏ ఆపదలక భయపడన -   నవ నతనమడగ - 2
   న బప తకమతయ -   కకపకమమల వచలన - 2 
"యహవ"
2.   న శతత వలయదద -    బలల న సదద పరచదవ
    ననత న తలన -   అమటయనగవ - 2
  జవతమమతయ -    న సనగదల గడపదన - 2 "యహవ"

పట:220
   యహవన సకతమచట -   యమత యమత మమచద
1.    మహనగతమడ న నమమ -   సకతమచటయ బహ

 మమచద
  హలల లయ -  హలల లయ -  హలల లయ -  హలలయ
2.     గమభర ధదన గల సతరతన -   సకతమచటయ బహ
మమచద
  హలల లయ -  హలల లయ -  హలల లయ -  హలలయ
3.  పద తమతలన,  సదరమమడలమత -  సకతమచటయ

  బహ మమచద
  హలల లయ -  హలల లయ -  హలల లయ -  హలలయ
4.   రయమబవళళ వనళల తన -   సకతమచటయ బహ
మమచద
  హలల లయ -  హలల లయ -  – హలల లయ హలలయ



పట: 222
       రమడయతసహమచ పడదమ రకణ దరగ మ మన పప భవ
1.    రమడ కకతజర త సకతప మత -    రరజ సనగద కగదమ
       సతరకభ నమమ కరకనలనన సమతష గనమ చయదమ
"  రమడ "
2.     మన పప భవ మహ దవమడ -    ఘనమహతదమ గల రజ
    భమదగధప లయలల -   భతల శఖరమలయనవ "

 రమడ "
3.    సమదప మ సకషకమచ నయనద -    సతదన హసకమ భవ

 జసనన
    ఆయన దద వమ పలతల -    మయన మపడ గరప లమ
"రమడ"
4.     ఆ పప భ సనగద మకరమచ -   మయన మమదర

 మమ కకదమ
    ఆయన మటల గద కనన -    నద నవ మనకమత మలగన
"రమడ"
5.   తమడప కమర శదద తతకన -    దగ సకత మహమల

 కలగ గక
    ఆదన ఇపడ నలల పడ -  నయనటల యగమలననమనన



"రమడ"

పట:223
      రమడ యహవనగరల ఉతసహగనమ చసదమ
    ఆయన మన పషకడ -  నమతదగన దవడన
 ఆహ......అహలల లయ... 
ఆహ......అహలల లయ... 
1.   కషట నషట మలనగనగ -  పమగ సగరమదరద న
    ఆయన మన ఆశప యమ -   ఇరకలల ఇబబమదలల "రమడ"
2.    వరగ నలగన హకదయమత -    దవ దవన సనగదల
   అనశమ పప రద మచన -    కలగ ఈవల మనకనగ "రమడ" 
3.    తప వ తపరన వరలన -    చర దస నధడన
     నత సరదడ ఆయన నన -    నతదమ సకత చయదమ
"రమడ"

పట:224
      రమతన చనగడ ననగ పప భ యస
     వమచత తన కరమ చప -   రమతన చనగడ
1.    ఎట వమట శప మలమదన -    ఆధరణ న కచలనన
     గప హయమచ నవ యసనచచన -    హదద లన ఇమప

 నమదదవ



2.  కనగరమత తడచన-     కన పపవల కపడననకర
 మఘమవల

   కషట మల వచలనన -    కనకరమచ ననగ కపడనన
3.     సమతసలల వళల బలమన నకచలన -   ఆయన న

 వలగ
   రకణ అయనమదన -    ఆలసమపక నవ తదరపడ రమత
4.    సకల వదదలన సదసస పరచటక -  శక కమమతడగ
    పప భ యస పప మత -   అమదరక తన కకపలనచలనన

పట:225
    రల పదవ నవ కలపదవ
   తలయదర నక ఏగడయ
     పవద రల వదమగరల పదవ
   అయద మనవమయర,    మయర ఇద మయర
"రలప"
1.     రప నద కదన తలసక -   మనగకర నవ బప తకవర
    ఒటట దర నవ మటట వర (2)
      అయద మనవమయర ఇద మయర "రలప"
2.    కరకర నవ కరకలన -   ఉమడవర నవ మనగర
    కమడవర నవ పగలదవ (2) 
   అయద మనవమయర,    మయర ఇద మయర



"రలప"
3.    నవ పయనపడ ఏడలదరగన -    ఎవదర రరయద న
వమట
    ఎమదర వనగ ఒకకడవ (2) 
   అయద మనవమయర,    మయర ఇద మయర
"రలప"
4.   భరదభడడ ల మయర -    లక నవసలమయర
     మరలపదర ననగ ఒక దనమ (2)
   అయద మనవమయర,    మయర ఇద మయర
"రలప"

పట:226
   రకడ సమయమల -  కడబర శబద మత
    యసన చర కన -   వశదసమ నకమద (2)
   రవయద యసయద -  వగమ రవయద - 2 
1.    యసయద రకడ సమయమల -   ఎదరగ రకణ
నకమద?
   లకశలపద వజయమ నకమద? (2) 
2.    ఇమపద న దప వదకగ -   ఏకమత పప రద న నకమద? (2)
     యసన ఆశమచ దన మనససమద ? (2)
3.   దనమమత దవన సనగదల-    వకదమ కరక ఆకల



నకమద? (2)
    యస నధనత సహవసమ నకమద? (2)
4.   శప మలన సహనమ నకమద-   సకతయమచ నలక
నకమద? (2)
   ఆతతలకరకద న భరమ నకమద? (2) 
5.     న పత రత జవతమ -    న ఘర హకదయమ
మరమద?(2)
     నతన హకదయమత ఆరధన నకమద ?(2)
6.    అనగట కనగ మనగగ -   కనగట పప రద న నకమద? (2)
    ఎలల వళలల సకతయగమ నకమద? (2)

పట:227
     రవయద యసనధమ రకణ మరగ మ
     న సవ జయ మమత జపటట టక
1.     హదద లక మమ ఇల మదద లమద యమటమ
      మకదద బదద లనగ దదద రకమపన "రవయద“
2.     నమడ వడకతన మమత బమడవడక చస
    మ గమడమబలనగయ ఖమడమచటక "రవయద"
3.     పపల మయదమమ పరమ తమడప న గనకన
     మపపమబ లనగయ పరదప లటక "రవయద"
4.    అమదమద న నద పరమనమద పరమమద



     మ మమదరమ జరయనమదమచటక "రవయద" 

పట:228
     రజ న పప సనగమ చలనయద
   ఎపడ నక చలనయద
  పప సనగమ -  పప సనగమ -   దద వ పప సనగమ - 2
1.   వకవన వదకతన -   సమతషమత చరతన - 2 
"పప సనగమ"
2.    చయ పటట నడపదవ -   వడనడన పరశదద డవ - 2 
"పప సనగమ"
3.   పరపలమచ అతశయమ -   ఓదరర ఆశప యమ - 2 
"పప సనగమ"
4.   సకతలయమద వసమచదవ -   తడద యమడ న పప యడ -
2 "పప సనగమ"

పట:229
    రచచచ యరగతన -  యహవ ఉతకమడనయ - 2
   రకక నశప యమచ -   న ధనదడనద తన
1.   గపరదవడవ నవ -   సకతలక పతత డ నవ
   తపరక ఆరధమత -  దయళడవ నవ
2.   మహనగతడగ దవ -  పప భవమ గలవడ
    మనసర పగడదన న -   ఆశలరద కరదమలనన



3.     మమచ తనమ గల దవ -   అత శప షట డవ అమదరల
    మదమర పడద ననగ -  అత సమదరడవనయ
4.   న జవతమమతయన -  యహవన సకతమచదన
    న బప తక కలమల న-  దవన కరకమతనన
5.   సమతషమచద నలల పడ -  కషట ధ:  ఖ భధలల
     ఎమత నమతద నచల న -  రకకడ నయస
6.   పప రద మతన ఎడతగక -   పప భ సనగదల చర
   సమపరర మగ పమదదన -   అడగ వటనగటన
7.   కకతజగత చలల మత -     పప త దన కరక నన
    కప సకన యమద తకపక -  పమద హరర మచదన

పట:230
  రకకమడదయమచనడ -   మనకరక పరమ - 

 రకకమడదయమచనడ
  రకకమడదయమచనడ -  రరగలల బయలర - 

  తకణమనబయ మన న
    రకణ ఫల మమదదమ "రకక" 
1.      దవద వమశమమద ధనదడ జ నతమచనడ -  దవడగ
యహవ
    మన దకకదర చచనడ "రకక"
2.      గగనమనమడ దగ ఘనడ గబప యలదత -  తగనటట

  చపర వరక



    మగల సమతష వరక "రకక"
3.      వరకమనమ జపర దత వద భవమన పవచనగడ - 

 కరకన
      జచన వనక కమతమ వశప మమ బపడ "రకక"
4.     పశవల తటట లన భసలల వసస మజటట -   శశవన కన

 గమదరన
    శఘత మగన దత తలర "రకక"
5.       అనచ గలల లకర కకర ఆనవల జపకనచ - 

 అనమతమచ
     కడక కప సక నమదరకన దలరనర "రకక"
పట:231
   లకకమపలన సకతప మలన -     దవ ఎలల పడ న పడదనన
     ఇమత వరక న బప తకల -    నవ చసన మళళకద
1.      ఆకశ మహకశమలనదన కప మదనగ ఆకశమ
   భమల కనబడనవనగ -   పప భవ ననగ కరకమతనన "లకక“ 
2.    అడవల నవసమచన వనగ -  సడగలయ మమచన 
  భమపద ననగవనగ -    దవ ననగ పగడన "లకక" 
3.    నటల నవసమచ పప ణలన -   ఈ భవలన జవరస ల 
   ఆకశమన ఎగరనవనగ -    పప భవ ననగ కరకమచనన "లకక"

పట:232



    లమత తజరలల మ నక -   వలగ వచలయనగద
    యహవ మహమ నపద -   పప కశమగ నదయమచ
"లమత"
1.    జనమల నద వలగనక -   పరగతక వచలదర
    రజల నద ఉదయ -  కమతక వచలదర"లమత"
2.   సమదప వదపరమ -   నవద ప తప పరబడన
   జనమల ఐశదరదమ -    న యదద క వచలన "లమత"
3.    దవదర సరళ గమజ -    చటల న ఆలయమనక
    తబడన నద పద -    సస లమ మహమ పరచదన "లమత"
4.   ననగ శశదతమద న -    శభత శయమగ జతనన
    బహ తరమలక సమతష -   కరణమగ జసదనన "లమత"
5.   వరల ఒమటరయద న -    వడ పద వమదలగన
    ఎనగక లన వడ -   బలమద నటట జనమగన "లమత"

పట:233
     లయలలల పటలబడల కమడలకనల కదలపవల
      వకప మరగ మ చకప మవదల కరక మరగ మ ననపవదల "2"
అన:    రజ వసకనగడ ఆయతకమవదదమ -  యస

  వసకనగడ ఎదర వలల దమ
 1.      ఫలమ ఇవదన చటట లలల నరకబడ అగగల వయబడన



"2"
    రజ వసకనగడ ఆయతకమవదదమ -   యస వసకనగడ

  ఎదర వలల దమ " లయలలల "
  2.       గదమన ఏరరరచ గమజలన చరల పటట న నపల

 కలలవయన "2"
    రజ వసకనగడ ఆయతకమవదదమ -   యస వసకనగడ

  ఎదర వలల దమ " లయలలల "
  3.      పరశదద లగ ఉచలల లక పప భవకద జవమచ

 సగపదమ "2"
       రజ వసకనగడ ఆయతకమవదదమ -  యస

   వసకనగడ ఎదర వలల దమ "  లయలలల "
  4.       రజ రజ మలకన పప రద మచదమ అభషక తద లమత

 నమపబడదమ "2"
        రజ వసకనగడ ఆయతకమవదదమ -  యస

   వసకనగడ ఎదర వలల దమ "  లయలలల "

పట:234
   వదకడ వదకడ -   యహవన వదకడ
  –   సమయమమడగన ఆయనన వదకడ
  కకపకలమనన ఆయనన  వదకడ (2) "వదక"



1.   ఆయన మక -  దరక కలమన
    న పరర హకదయమత -   ఆయనన వదకన
   నపద జలత -   ననగ కమయమచన -2
  తరణమ పయన-   మరల రద -2 "వదక"
2.   తలల వర జమన -   న కమఠ సదరమత
  ఉపవసమత -  కనగట పప రస నత
   యహవన వదకన -   మకమ దరకన -2
   తరణమ పయన -   మరల రద -2 "వదక"
3.  బలడద న యసన -   జజ నల వదకర
   మగద లన మరయ -   యసన వదకన
   కనగటత హనగ -   దవన వదకన -2 
   తరణమ పయన -   మరల రద -2 "వదక"
4.   హజకయ వదక -  ఆయసస సమపదమచ
   ఎసకర వదక -    తన వరననరకమచ
   – దవనన నమతనవర ఆయనన  సకతయమతర -2 
   తరణమ పయన -   మరల రద "వదక"

పట:235
   వచలచమడననతదరలన -    రజల రజగ యసయద
1.    తఫన వమబడ తఫనల -   ఎనగడ ఎరగన

 సనమయ -2



      గరకమచతవ ఇకనద న యసన రకడ సచనల
2.    వరదల వమబడ వరదలత -    అనక పప మతప కరవలన
-2
      గరకమచతవ ఇకనద న యసన రకడ సచనల
3.    ఎనగడ లన రగమల -   ధరణమద న మరణమల -2
      గరకమచతవ ఇకనద న యసన రకడ సచనల
4.   భయమకరమద న బమబలత -   యదద మ వమబడ

 యదద మల -2
      గరకమచతవ ఇకనద న యసన రకడ సచనల
5.    అత తరచగభకమపమల -   ధరణమద న రధనల -2
      గరకమచతవ ఇకనద న యసన రకడ సచనల

పట:236 
    వజయమ న రకకమల -    అభయమ న హసకమల
   సమధనమ సధకలమ -    న రకకడ నల
1.   సదసస త నరకకమల -    భదప త న హసకమల
2.    రకణ న రకకమల -    సదమతన న హసకమల
3.    కమపణ న రకకమల -    నరకణ న హసకమల
4.    పవతప త న రకకమల -    వనమమత త న హసకమల
5.    ఆరగదమ న రకకమల -   ఆనదమ న హసకమల 

పట:237



    శశదత పప మత ననగ పప మమచవయద
    కకపచతన ననగ రకమచవయద (2)
      న పప మ గపరద న జల గపరద
       న కకప గపరద న దయ గపరద "2"
1.     అనదనద న ననగ వదక వచలతవ
     పప మచప కగలమచ కచయమటవ
2.   అసస రమద న లకమల తరగతనయద
     సటలన యసయద చరల కమటవ
3.     తలల గరదమమద ననగరగ యమటవ
    తలల ల ఆదరమచ నడపమచతవ
4.    నడపమచన మరగ మమతయచమచగ
   కనగళళత సకతమచ సకతప మతనయద

పట:238
      శశదతమద నద నవ నయడచపన కకప
      అనకణమ నన కనపపవల కచన కకప
1.        నక బహదరమద న ననగ చర దసన న తమడప వ
     నతద సఖశమతయ నక నద కగలల"శశదత"
2.      తలల తన బడడ లన మరచన నన మరవలనమటవ
    నద మఖకమతయ ననగ ఆదరమచనల"శశదత"



3.    పరదతమల తలగనన మటట ల తతకరలల న
     న కకప నన వడదన అభయమచలతవ"శశదత"

పట:239
      శకతచస న పడన సకతప గతమ -    భజయమచ న పడన

 సదమ - 2
 హలల లయ-  హలల లయ -   హలలయహలలయ

 హలల లయ
1.    దనయలన సమహప బనల -   కపడనద నవకద - 
2
    జలపప ళయమల నవహన గచన
   బలవమతడవ నవకద -  నవకద
 హలల లయ-  హలల లయ -   హలలయహలలయ

 హలల లయ "శకత"
2.     సమరయ సస న కరణత బప చన -   సచలరతడవ నవకద
- 2
   పపలకరకద పప ణమనచలన
   కరణమయడవ నవకద -  నవకద
 హలల లయ-  హలల లయ -   హలలయహలలయ

 హలల లయ "శకత"



పట:240
     శభవళల న మమనచస -  అరరమచదన ననగ
    ఆరధన సకత సకతప మల -   తమడప నకనయద "శభవళల"
  ఆరధన -  ఆరధన -  ఆరధన -  ఆరధన
    న పప య యసనక -  పవనతత పప భనక
1.    పప తరజన పప త నమషమ -    న తలమపలత నమపబడల
-2 
    న నట మటలలల -  పరల గయమల,   మనరల
"శభవళల"
2.    న హకదయ ఆశలనగయ -   హకదనడగ మరల - 2
   జవమచ రజలలల -   నసకగ మరల "శభవళల"
3.    శభవరక భరమ ఒకకట -     న హకదయ భరమద ఉమడల
- 2
    న దశమ అమచలలల -   న నమమ పప కటమచల"శభవళల"

 పట : 241
   శభవళ సకతప బల -    తమడప దవ నకనయద
   ఆరధన సకతప బల -    తమడప దవ నకనయద



    తమడప దవ నకనయద -   తమడప దవ నకనయద
1.  ఎలర డయన -    ఎలర డయన సరద శక కమమతడ
    సరద శక క మమతడ -  ఎలర డయన -  ఎలర డయన
2.   ఎలనరయ -   ఎలనరయ -  ననగల చచవడ
   ననగల చచవడ -   ఎలనరయ -  ఎలనరయ
3.   యహవ షలమన -  శమత నసగవడ
   శమత నసగవడ -  యహవ షలమన

పట:242
     శప మలమద నవ నలగ సమయమన -   పప భ నక

 తడమడనన
   యచమచలద గమనమచలద - ఇమతనయలమడనన"2"
1.      శప మలమద ఏలయక కకలమచత ఆహరమ పమపమచ
లద?
      ఈనడ నక జవహరమత న ఆకల తరలటలద? “2" 
“శప మలమద"
2.      శప మలయమదయసపన పప భవ కరణమచ రజదధ
కరమయలద?
      ఈనడ నద శప మలనగ తరల పరలక రజదమయలద? 
“2" "శప మలమద”



పట:243 
    శలవయ నపప ణ ధనమ -   కలలన మరవమగలన
      చల రగ హకదయనమదమబ నల తలపయకమడమగ లన
"శలవయ"
1.      అనదయప సరన నమత అమతకడనద న నడ "2"
        అనదయప తరర నమదన తదక ఆ యస శలవల

 నకద " శలవయ" 
2.       మమచ నల లన నడ వమచకడనద న నడ "2"
       మమచగ ననగ పప మమచ కమమచ మమచన నరరమచ
నడ"శలవయ"

పట:244
   శప యస రజనక.....  ఎలల పడ మహమ.... 
    న జవతమ దదర కలగనగక....... "2" 
  హలల లయ ఆమనన....  హలల లయ ఆమనన. "2" 
     న జవతమ దదర ఎలల పడ మహమ.. "2"
1.    సమవతసరద మదలకన సమవతసరమతమ వరక"2"
      యహవ కనగల న పద న ఉమడనగక "2" "హలల లయ"
2.      అమదకర లకమల దవటవల నవ వలగలన "2"
    వలగద యనగ దవడ కరచనగడ "2" "హలల లయ"



పట:245
     సదకలమ నత నన జవమచదన యసయద
 యసయద యసయద  యసయద యసయద
1.     పపల ఊభల పడయనగ ననగ -    న పప మత ననగ

 లపవయద (2)
  ఏ తడ     లన నక న తడగ -    న అమడగ నవ

 నలచవయద (2)
 "యసయద"
2.     న వతసలదమన నపద చపమచ -    న సకగ ననగ

 నలపవయద (2)
   ఆశలరదకరదమల ఎనగచస -    న పతప గ ననగ

 మలచవయ (2) 
 "యసయద"
పట:246
   సరదశకకన సకతప గనమ -   సలరర జగమలల న
   నరదహమచన దస భరమ-  నతదమద రజలల న
1.  మదమత నరతనకమడగ-  మలకరకన బడర
    వదన మకమబ దవన -  వమదనమత వడర
2.     వధ పరయణమ చయచ వశదమమత జయమపర
    సదరమగ దవనక మ -  సదమతమన బజమపర
3.    ఎదన వశప మతనన బరశన -   హచలగ సకత జయర
    సదమలమబగ భకకత మ -  సరద మయనకయర
4.     చవ పటట క లన వడగ -  సతతమ జవమచన
    ఈవలచలచ తనగ వడమ -  హషట లన రకమచన



5.    దసలద దవనక నదల -  దరబమన పగలరర
   యసకప సకన పణదవసస మ -   న మరక మద దలరర

పట:247 
   సరదశకకడ న సమతమయదన -   మకతదమజయడ న

జవమయదన
 ఆహహ...   ఇద అదదతమగ - ఓహహ...  ఇద

 నజమగ
1.   కనగమటన ఐశదరదమ -    చపటట త ఒక గనన
    యసడ న రకకడ -     యసడ న ర రజ
2.   సమతషమ సమధనమ -    న మధల పమగనయ
   పపమమత పకలమచ -   భయమమత తలగమచ
3.   పరలకమల నపర -   వప శడ నయస
    బప తకమత ఒక ఆశ -   యసనకద న జవసక
4.   ఊరమత చటదన -   లకమమత పప కటమతన
    జవమచ మన యస -  తదరలన వసకడ

పట:248
     సరదమగ సమదర సదగ ణ శఖర
    యసయద ననగ సయనలచచద
    పరవశమచ పడచ పరవళళతప కకద -2
1.     న పప రద న ఆలకమచ వడ -     న కనగర తడచ వడ
    న శదనలనగటల ఇమతనయలవద
    నక తడద నలచతవ "సరదమగ'



2.     న శపమల బప నవ -   న ఆశప య పరమద తవ
    న నమదలనగటల యహషపతవద
    నక నదయమ తరలతవ "సరదమగ"
3.    న అకకరల తరల నవ -     న రకకల నడక చరల నవ
     న అపజయమలనగటల యహవ నససవద
    న జయ ధదజమద తవ "సరదమగ"

పట:249
    సరదకకపనధ యగ పప భవ -   సకల చరచర సమతషమ
    సకతప మ చస సకతమచదమ -  సమతషమతనన పగడదమ
   హలల లయ హలల లయ - హలల లయ..హలల లయ..
   హలల లయయన పడదమ...   ఆనమదమత సగదమ
1.    పప మమచ ననగ వదకతవ -    పప తత నన రకమచతవ
   పరశదద మగ జవమచటకద -   పపన ననకరణమచతవ
"హలల "
2.   అలరకల శప మలనభవమప -   అనదనమ కకపనచలతవ
    నధన అడగ జడలల -    నడచటక నన పలచతవ
"హల"
3.    మరణ శరరమమరరనమద -   మహమ శరరమ

 పమదటకద
    మహమతతత ననగ నమపతవ -  మరణభయమలన

 తరలతవ "హలల "
4.    భవ నమడ శప షట ఫలమగన -   దవనక నతద సదసస దమగ
   భజనమలలనమడ ననగ -    పప మమచ కప య ధనమచలతవ



"హలల "
5.    ఎవర పడన గతమల -    యసత నన పడటకద
    హతవ లకయ పప మమచనన -   యసక ననమవదగలనన
"హలల "

పట:250
    సరదనగతడ నవ నక -  ఆశప య దరగ మ
     ఎవదర లర నక ఇలల -   ఆదరణ నవగ -  ఆనమదమ
నవగ
1.     న దనమలనగట ఎవదర నయదట -  నలవలరన
యహషవత
    వగద నమ చస నవ -   వగద నభమల చరలనవ
2.    నమదలపలద నతద నబమదన -  నతచసన దనయలక
   సమహసన మచలనవ -   సమహల నళళనమసనవ
3.    నత కరటమ ధరరనమగ -    దరమచన పరశదద పలక
   వశదసమ కచనవ -  జయజవతమ నచలనవ

పట:251
    సగల పడ మమ కకదమ -   సతదమత ఆతతల
    మన పప భ యసన ఆ..ఆ..ఆ...
1.    మస కమట శప షట డ -    అనగ మసమల నమడ
వడపమచనన
   వషధరలన దదషమచనన -   ఆశత మత కకదమ " సగల"
2.    అహరన కమట శప షట డ -   మన ఆరధనక పతత మడ



    ఆయన పప దనయజకడ -   అమదరమమమ కకదమ
"సగల"
3.    ఆలయమ కనగ శప షట డ -    నజ ఆలయమగ తన

 యమడనన
    ఆలయమ మర యనన -    ఎలల కలమ మమ కకదమ
"సగల"
4.    యన కమట శప షట డ -   పప ణధనమగ తనగ
అరరమచనన
  మనవలన వమచమచనన-   ఘనపరచ మమ కకదమ "సగల"
5.    సలమన కనగ శప షట డ -   సరద జజ నమనక
ఆధరమడ
     పద వలల అత పప యమడ -   పదలమగమమ కకదమ
"సగల"
6.    రజల కమట శప షట డ -   యజకలనగ మనలన చసన
    రరజగ తదరల వచలనన - -   రయమగన మమ కకదమ
"సగల"
7.    అమదరల అత శప షట డ -     మన కమదరక తన పప భవ
   హలల లయక పతత మడ -    అన దనమ మమ కకదమ
"సగల"

పట:252
     సలవ చమత చరన నడ -    కలషమలన కడగ వయనన
     పల వలన సల వలన -   సదద పడన భకకలజచ
1.   కమడవమట బమడవమట -  మమడహకదయమ మమడచమడ



   పమడయనగ పపలనద న -    పలచచమడ పరమ చర
"సలవ"
2.    వమద గరప ల మమదలనమడ -   ఒకట తపర

 ఒమటరయయ
    తమబద తమతద గరప లవడచ -   ఒమటరయద న గరప న వదకనన
"సలవ"
3.   తపరపయన కమరమడ -    తమడప న వడచ తరల పయ
     తప తలస తరగ రగ -    తమడప యతన చరలకనన
"సలవ'
4.     పప రవ పపమ వడచ -    పరశదద ల వమదల చర
    పపల గతన పరకమచతవ -    పతళమభ వర యమతమ
"సలవ"

పట:253
      సలదల నకద కరలన యస రకకమ
     శలనద న ననగ మరలన యస రకకమ
      యస రకకమ పప భ యస రకకమ
     అమలదమద న రకకమ యస రకకమ
1.      సమకరల ననగ తమడప త యస రకకమ
      సమధ చస చరలన యస రకకమ
      యస రకకమ పప భ యస రకకమ
     ఐకదపరచన తమడప త యస రకకమ
2.    సమధన పరచన యస రకకమ
     సమసదలనగ తరలన యస రకకమ



      యస రకకమ పప భ యస రకకమ
     సమపరర శమతనచలన యస రకకమ
3.      నత మమతలగ చయనయస రకకమ
     ధరగతనమత బపన యస రకకమ
      యస రకకమ పప భ యస రకకమ
     నబమధన నలపన యస రకకమ
4.     రగమలన బపన యస రకకమ
     దరతతననపరదప లన యస రకకమ
      యస రకకమ పప భ యస రకకమ
     శక క బలమ నచలన యస రకకమ

పట:254
       సలవల సగమదయతప కరణమయన దయగల పతప
(2)
   ఇద ఎవర కసమ....      ఈ జగత కసమ ఈ జనల
కసమ... "సలవల"
1.   పలగర దహమపద న -   పపతతల కరడలనగ
(2)
      నటదమడ నయ నడ వదల నడపయ (2)
   నరతరవ లదయ పప మ...     బదల పలక లదయ పప మ
   ఇద ఎవర కసమ....      ఈ జగత కసమ ఈ జనల
కసమ... "సలవల"
2.    చళళమన కటట మద ఒకర -    ఆ మమపద న ఊసమద
మరయకర



     బమతలడ నర భదలన పటట నర (2)
   నరతరవ లదయ పప మ...     బదల పలక లదయ పప మ
   ఇద ఎవర కసమ....      ఈ జగత కసమ ఈ జనల
కసమ... "సలవల"
3.     వనక నమడ తనగమద ఒకర -   తనమమద నలచ నవదమద

 మరయకర (2)
     గలచస నర పరహస మడనర (2) 
   నరతరవ లదయ పప మ...     బదల పలక లదయ పప మ
   ఇద ఎవర కసమ....      ఈ జగత కసమ ఈ జనల
కసమ... "సలవల" 

 పట :255
      సయన పటల సమతషమగ పడచ సయన

 వళల దమ || 2 ||
1.     లకన శశదతనమదమమయ లదన చపరన పప యడస
|| 2 ||
   పమదవల ఈ లకమబనమద  కమతకలమనగ శప మల || 
2 ||
2.      ఐగపకన వడచనటట మర అరణదవసలద ఈ ధరల || 
2 ||
  నతదనవసమ లదలలన -   నతప ల కననపద నలరడ || 
2 ||
3.      మరన పలన చదద న సస లమల దదర

 పవలసయనగనమ || 2 ||



        న రకకమడగ యస నడపన మరన తనద మట నమత
|| 2 ||
4.      ఐగపక ఆశలనగయ వడచ రమగగ యసన వమబడమచ 
|| 2 ||
      పడద న కరహ పపమబమన వధయలద వరజలల డ || 2
||
5.      ఆనమదమయ పరలకమబ మనద అచలట నమడ

 వచలనస || 2 ||
        సయన గతమ సమపగ కలస పడదమ పప భ యసక జద
|| 2 ||

పట:256
   సకత సమహసనసనడ -    యస రజ దవదతజ
1.  అదదతయడవ -  పరశదద డవ -    అత సమదరడవ నవ
పప భ
    నత నదయమల న -  సమహసనధరమ
    కకప సతదమల న సనగధనవరకల
2.    బలయ అరరణ కరవ నవ-   బలయద తవ న దషమకద
    న హకదయమ న -  పప యమగ ఆలయమ
     సకతయగమన చసద నరతమ
3.    బరధదనల నమగల మమ గగ -   రజధ రజ నవ
   వచలవళ సమసదద తత -  వలగ సదద త
  పమడల కమరడ ననగదరకమదన



పట:257
   సకత పతత డ -  సకతప రర డ -  సకతలమదక - పజరర డ
    ఆకశమమద నవ తపర -   నకవదరనగర న పప భ
1.   న శతత వల -  నన తరమచమడగ
     నయతత నల కకమగన పప భ
    న మనసస నవద ప -   తప పరన వమటన
  శతత వల చతనమడ-   వడపమచనవ కపడనవ
2.   న పప ణ సగహతల-  ననగ చచ
   దరన నలచర -  న పప భ
    న వకద ధదనమ -    న తప వక వలగద
     నన నలరన న సనగదల -  న సమఘమల

పట:258
    సకతమచన సతననపరపతడ -   కనకత తరగ వసకడ
     సకతమచ పడ కటన కలలదమ -    సకతల శక కత యరక

 పటట దమ
1.     దవద పడగ సలక వడదల - 2
     కలతల తరన నమతద దరకన -2 "సకతమచ"
2.     సకతమచ దవదక దద రదమ నమడన -2 
    వశదశవకకత గలదతననగలలన -2 "సకతమచ"
3.     గరప ల కపర రజగ మరన -2 
     ఆరధన వరనక పప మషననదరకన -2 "సకతమచ"
4.    చపకడపలయన సకతమచన -2
     వడదల పమద ననవ చరన -2



5.     పదవపద సకతల చతల వకదమ -2
      సదరద మ నలగ కటట జయమన పమదదమ "సకతమచ"

పట:259
      సకత పడన నన ననకచ యసయదక
      నజవన దతక నన నడప పప భవక - 2
1.   పపమల పడయనగవళ -    వదలక వడ చరలన నదవ
   నదవద కమతత -    నన నడప పప భవక - 2 "సకత"
2.   సలపయతలచనగవళ -    వదలక నన నడపన

 నదవ
      న హకదయ ధదనమ నక అరరమతన - 2 "సకత"
3.    భవనల రరజ నవన -   పరలక మహమన పప కటమచన
       న రకకల చటన నన దచ పప భడవ - 2 "సకత"

పట: 260
        సకత పడదన పప త దనమ సకత పడటయ న

 అతశయమ
అ.ప.   దవళవరర డ మనహరడ -   రతగవరర డ న

 పప యడ " సకత"
1.   ఆరధమచద అరనదయమన -    అమరడ ననగ ఆశతర
- 2
   ఆశప త జనపలక -     అమదక న సకత మలక "దవళ" 
2.       గర లన ననగ ఉర నమడ లగ -   ధర చరలనవ

 పరశదద డ - 2 



    ఏమన పడద దవ -    ఏమన పగడద పప భవ "దవళ" 
3.    మతలన ననగ శకతచసనవ -   మకతనమడ ననగ

 బప తకమచనవ - 2 
      న లత నద పడద దవ -     న పతవన పగడద పప భవ
"దవళ"
పట:261
  సకతలనమదక -   సకతక పతత డ
  ఘనతపమదక - సకతప రర డ
అ.    నక న ఆరధన -   నకసమ ఆలపన
     నక నక న హకదయరరణ " సకతల" 
 1    నవమట దవడ లడ -   నకవదడ సటరడ "2
    నక న ఆరధన -   నకసమ ఆలపన -    నక నక న
హకదయరరణ
 2   నలమట ఘనడవదడ -    న తట సమడవదడ "2" 
    నక న ఆరధన -   నకసమ ఆలపన -    నక నక న

 హకదయరరణ

పట:262
     సభహయసమన -    రతనఔరన దనన -   తరహ నమన - 2
- #3
  ఈశమర -  ఈశమర - 2   బజతరహ తరనమన - 2
     సభహయసమన -    రతనఔరన దనన -   తరహ నమన - 2
1.     త హరన దలనమ -    త రమగతనమ -   ఇసనదనయక హరన

   ఎకన తననమ - 2 



  ఈశ మర... -      ఈశ మర తహ సబనక మలకన -   దలనస
 హ -   లర తరనమన

   బజతరహ తరనమన "  సభహ" 
2.      తర పప శమష ఇసన దననగవ -      తర హ మహమ సబనక

 సనవ
  రతనతహ... -     రతనతహ జవననక మలకన -    జబన స హ
-   లర తరనమన - 2
   బజతరహ తరనమన "  సభహ" 

పట:263 
    సధనమ సరద జనలక -    సమధనమ సరద జగతక - 2
   పప భయసన జననమనడ -    వకసమచన మధన నడ "సధ"
1.   చకట మరణమబలమయమ -     ఈమనవ జవత మరగ మ - 
ఆ...ఆ..ఆ.......2
    పరమక పధమద అరధమచ -    వలగద యసడ ఉదయమచ -
2 "సధ"
2.    కనగటత నమడన కనలన -  ఇడమలనగటన తడవన
- ఆ...ఆ..ఆ.......2
    ఉదయమచన కమతగ నడ -    వరజమతన శమతన నడ - 
2 "సధ"
3.    వచలన నరడగ ఆనడ -    తచలన రకణ ఆనడ - 
ఆ...ఆ..ఆ......2
    తదరల వచలన ఆరడ -    సస రపడమ ఇక ఈనడ - 2 
"సధ" 



పట:264
   సగణల సమపనగడ - సకతగనలవరసడ
     జవమతన నతదమ న నడల -    ఆసదదమతన న మటల
మకరమదమ
1.    యసయద నత జవమచగన -    న బప తక బప తకగ
మరనల
    నటదమడన న అమతరమగమ -   ఇద రకణనమద

 భగదమ "సగణల"
2.    యసయద ననగ వనగమటగన -   ఆజజ ల మరగ మ
కనపమచన
    నవ ననగ నడపమచగలవ -     నన నడవ వలసన తప వల
"సగణల"
3.     యసయద న కకప తలమచగన -    న శప మల శప మలగ
అనపమచలద
    నవ నకచల మహమయదట -     ఇవ ఎనగ తగనవ కవ
"సగణల"

పట:265
    సకతప మలనసకత సకతప మలన -   వలద వమదనల
    కలగ గక నక మహమ -  ఎలల పడ -   సకత సకతప మలన
 యసయద...యసయద...  యసయద (4)
1.     శనదమ నమడ సమసకమ కలగజసన
      నరకరమద న న జవతమనక రపమ నచలన (2)



    యస న సరదమ -    యస న సమసకమ (2) " యసయద"
2.       పరమన వడ మనవనగ భవక ఏతమచన
       మన పపమల బపగ శప మల సహమచ రకకమన

 కరలన (2) 
      సలదల బలయయన సజవడద తరగ లచన (2) " 
యసయద"

పట:266
     సకతప మతమ నన మద తమడప -   సతదమత నతతత

 నపడ
 పరశదద లమకరమలత-  దరరమచదమ -  శరణమ ...శరణమ
1.    శప షట యవల నచలనమదన -    శప షట యవలయట నవ
    తప తదమద యకతదమద న తప -   యక దవ శరణమ...  శరణమ
"సకతప మత"
2.  పప మతత డ,   పప నశడ -    పరమ వసడ పప మ
పరర డ
  వదమ పఠడ, సదరగ పజదడ- 
పరశదద మగడ,శరణమ..  శరణమ "సకతప మత"
3.  దవళ వరర డ, రతగవరర డ-   సతదరప యనబడవడ
   నన రకమచన రకకమడ-    నధ నక శరణమ ....  శరణమ
"సకతప మత"
4.    సమఘమనక శరసస నవ -   రజనక నమసకరమల
    మఖదమగనమల రయ -  కటల కలద శరణమ..  శరణమ
"సకతప మత"



5.    నద సవకల పనదద -    జర నమనక మమచన తలవ
   అమదమగన కడకనచ -   వడదమ శరణమ ..  శరణమ
"సకతప మత"
6.    రజనక సకత సకతప మల -    గతమల మమగళ ధదనల
  శభమ ,శభమ,   శభమ నతదమ -  హలల లయ ఆమనన, 

 ఆమనన "సకతప మత"

పట:267
      సకతప బల సకతప బల మమచ దవ నకనయద
     శభవళ ఆనమదమ నతమడప న చరపదమ
1.   ననగట బధలమత -   నటక మయమయద -2
   నమతద ఉదయమచ -   అద శశదతమద నదయద -2 
 కట,    కట సకతప మ డడ (తమడప )- 2 "సకతప " 
2.   రయమత కచతవ -  మరదనమచలతవ -2
    మరవన న సగహమ -   కలస సమతషమతన -2 
 కట,    కట సకతప మ డడ (తమడప )- 2 "సకతప "
3.   నసవ మరగ మల -   ఉతసహమ నసగతవ -2 
   ఉరకరక పనచయ - నకరగదమచలతవ
 కట,    కట సకతప మ డడ (తమడప )- 2 "సకతప "
4.  వదన ధఖ:  మద న -   ఎనగడ వడదయద -2
       యసయద న నడల దన దనమ జవమతన -2 
 కట,    కట సకతప మ డడ (తమడప )- 2 "సకతప "

పట:268



      సదసస పరచ యహవనవ నరకకమత మమత కడగ
యసయద
    మ ఆరగదమ నవ -   ఆదరణ నవ -   ఆనమదమ నవగ "సదసస "
1.         ఒకక మట మతప మ నవ సలవమత వదల పవన వదద
బదలనగ
     శప మపడవరన సదతరల సమకరలమ వరక

 ఘనవజయమ "సదసస "
2.      పపప శపమ తలగమచమ అపవద కటల న
వరచవయమ
       కప సకత నతదమ ఐకదమగ న మహమల నతదమ

 వశమపనమత "సదసస "

పట:269
    షరన రజయస -  పరపరర సమదరడ
   పప మమరకయన -   ఆదరమచ వడన
   పప ణ పప యన -   కన గమటన
   అడవలద న లయలద న -   పప భ వమట ననవళళదన
1.      యసన ఎరగన వరమదర వమచత వళళటక

 ఎవరవనగర (2)
    దపరకత ఉనగ పప భవనక (2)-   శలవన మస వరవదర
      అడవలద న లయలద న పప భ వమట ననవళళదన "షరన"
2.       సయన వస జడయకమ పలచన వడ నమతదగన

 వడ (2)
    చసన సవన మరవక (2) -   ఆధరమచ బహమతలనగ



ఇచలన
      అడవలద న లయలద న పప భ వమట ననవళళదన "షరన"

పట:270
    సమతషమ నక సమతషమ -     యస నల ఉమట సమతషమ
    సమతషమ నక సమతషమ -     యస నల ఉమట సమతషమ
   హలల లయ ఆనమదమ -    ఎలల వళ నక సమతషమ

1.      గమతల వస చపరటల కటట దవదవల పడన...
     నకద రకకనగ చమదమచ శదద నగచసన
    యసమట నక సమతషమ - 2 ||  హలల లయ ||
2.    ఆతతతన సతదమతన ఆరధన చయన... 
      నకద ఆతతన పప కమచ పరలకమ చరలన
    యసమట నక సమతషమ - 2 || హలల లయ||

పట:271
   హలల లయపట -  యసయద పట
   పడల పప త చట... -    పడల పప త నట
అ.ప.    హలల లయహలల లయహలల లయ (4)
1.   కషట లనగ కలగన -  కనగరయ మగలన
    సకత పటల పడమ -   పప భ యసన వడమ"2"
2.  చరసలల వసన-  బమధల బగయమచన



    సకత పటల పడమ -   పప భ యసన వడమ"2"

పట:272
       హలల లయ సకత మహమ ఎలల ఫడ దవన కచలదమ
 ఆ... హలల లయ, హలల లయ.  హలల లయ -2 
"హలల లయ"
1.    అల సద నదమలక అధపతయద న -    ఆ దవన సకతమచదమ
- 2 
    అల సమదప మలన దటమచన -   ఆ యహవన

 సకతమచదమ - 2 "హలల "
2.     ఆకశమ నమడ మనగన పమపన -   ఆ దవన

 సకతమచదమ - 2 
     బమడనమడ మధర జలమన పమపన -   ఆ యహవన

 సకతమచదమ - 2 "హలల "
3.    పరలకమ నమడ ధరకతమచన -   దవన సకతమచదమ - 
2 
     నసయమచ దనన వదక రకమచన -   యసన సకతమచదమ
- 2 "హలల "

పట:273



        హ పప భయస హ పప భయస హ పప భ దవసత
  సలదధర -  పపహర -  శమతకర "  హ పప భ"
1.   శమత సమధనధపత -  సదమతమల పప శమతనధ
   శమతసదరప జవనదప -   శమత సవరకనధ "సలద"
2.    తపమల తరచన ననగకద -   జపమల గలచన
ననగగద
    వఫలల చసన వజజ పనలక -   సఫలత నవకద "సలద"
3.    మతమల వదకన ననగకద -  వప తమలగరన ననగగద
     పతతల దవన సతలన నరరన -   హతమత నవగద
"సలద"
4.    పలకలల న శమతకధ -   తలకర వనగ కరసగద
    మలమల మడన మనవ హకదయమ-   కలకల లడగద
"సలద"
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