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సకల లlకమల\ సం#uషమ#u గంత`ల\ JEయ DEFే

'>సు రకZ మ- పభ '>సు రకZ మ
.. qిలIలl..

2గమలను బPపను - '>సు రకZ మ

పల :

1.

దు2ాత/ల ,ారGో ల\ను - '>సు రకZ మ
'>సు రకZ మ- పభ '>సు రకZ మ
శKZ బలమ 6చుeను - '>సు రకZ మ

(2X)

.. ఆ ..

vచక\డ@ మన '>సు పభవ - అవత2TంQన ¢భ G*న8x

దు2;U నంత బPపను - '>సు రకZ మ

4.

మ(ను%ల° !"ద 1ల లంద2 - అను%ల° త±ర5_ జ²నులందు2

vచక\డ@(C
vచక\డ@ #m)

+U మంత`ల\ా ేయను - '>సు రకZ మ

6భందన 6ల\పను రకZ మ- '>సు రకZ మ

(2X)

6D$;2ా)*ంత`మ - హలs లయ

'>సు రకZ మ- పభ '>సు రకZ మ

3.

కన%క గర¯మందు పటk ా - ధను%డవంచు దూతలందర5

6D$;2ా)*ంత`మ - హలs లయ

.. qిలIలl..

సమ()$న పరచును - '>సు రకZ మ

సంపmరn hాంU 6చుeను - '>సు రకZ మ

.. ఆ ..

ఈ పరంబల ఓ ఇమ/ను'> - మనందమ#u 6D$;2ా)*ంత`మ(2X)

'>సు రకZ మ- పభ '>సు రకZ మ
ఐక% పరచును తంFL#u - '>సు రకZ మ

మవ#$ర5ంFౌ - మ( '>సు జన/ G*నం - హలs లయ

6D$;2ా)*ంQ2T - హలs లయ

సమకర5e నను; తంFL#
 u - '>సు రకZ మ
సం)*

ఆ మనంద8x - ఇహ పరంబలf

2.
.. qిలIలl..

(2X)

ఆనంద8x ఈ G*నం - ఆశeర%8x అనుణం
ఆ«/య8x ఆనుభవం - ఆనంద మ(నంద8x

(2X)

ఆాశ #$రల\ ాంU 2Tయా - పకృU రవo ే ఈ జాన

(2X)

మదమ(ర ాంQ2T 1ల ల జ²నుల

||ఆనంద8x||

D$డ@ పండ@గ DEడ@ క6!ిం ే - లlకమ( qిదH పడ@మ(

(2X)

పభ '>సు

||ఆనంద8x||

ెంతక\ పరలlక ందుక

vచక\డ@ మన '>సు పభవ - అవత2TంQన ¢భ G*న8x
సకల లlకమల\ సం#uషమ#u గంత`ల\ JEయ DEFే

(2X)

ఆనంద8x ఈ G*నం - ఆశeర%8x అనుణం
ఆ«/య8x ఆనుభవం - ఆనంద మ(నంద8x

(2X)

రండహX నరండహX (Bbm)
పల :

మహX దయం ¢Oºదయం

రండహX నరండహX ¢భ JారZ ఒకటp 6!ిం ెదం
సం#uషమ#u ద2T

పల :

ేరంFL సంOPల#u 'క సుZU కలపంFL (2X)

.. రండహX
1.

2.

అలD$డ@ బ´#ేzµమ ప¢ల ,ాకలl
(2X)

1ల ల\ జ²నుల\ ానుకల#u సుZత`ల2T_ంQ2T

(2X) ||రండహX ||

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

పవచనమనుబటpk అ¶షక\Zడవత2Tం ె
భ2ా·లకG*ఎం#u U కTం ెf

(2X)

అంతమ

(2X)

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

+ల(ాశంలlన

||రండహX ||

D$టp నుంFL DEటp వరక\ కృప#u #uడ@ంFL

పల :

(2x)
(2x)

(2X)

ఆ #$ర J^ల\గ గమనం బPల '>సు జననం

'>సు6 జన/ ¢OPyసులందు }నరంFL

(2X)

ఆనందం ఆనందం అర5ణ»దయ(నందం

సంOPల#u 'క శృUకలపంFL

||రండహX ||

D$ హ¼ )*లl D$ మG*లl అర5ణ»దయ(నందం
పవచనమ D^రJE2Tన 2· క6;యగ2ా¯న 892Tqిన ాంత` (2x)

పరమ ,ావనుడ@

సం#uష సంబPల\ 6ంFLన 2· హృదయ ాంU#u సZ ం¶ంQన 2·

పరమ ,ావనుడ@ మ2Tయ తనయడ@ అవత2Tం ెDE ¢భ G*D$న (2x)

||+ల(ాశంలlన||

మG* పరవhాన ఉ,| _ంగగ పరవhాన ఉ,| _ంగగ

మహX న;త 89:న స¤ లమలలl Gేవ6K మz{మ Gేవ6K మz{మ
2.

1ల ల\ జ²నుల\ సంభమ#u త!ి'ంQ2T వరపత`6 బ qి నవIలf (2x)

దూత గణమలల మG*D$ల!ింపా 1ల ల\ సుZత`లను అ2T_ంపగ (2x)

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

నరంFL బPల '>సు6 G*వ%ాథను

||+ల(ాశంలlన||

కనరంFL Gైవ తనయ6 ఇమ(/ను'>ల\ను
2.

+ల(ాశంలlన 6ంTగqB #$ర

పరమందు తంFL క\FL పకన కర5eD$;

అంG*ం ెదను !"మ సంGేశం అంG*ం ెదను K3స/¸ సంGేశం ||పరమ||
1.

ర ,ాపమలlనున; జనులక\ పరలlక 7వ మ(ర మ చూప
కర5ణ$మయడ@ ఇమ(/ను'>ల\ అవత2TంQన ¢Oºదయం

1.

పల :

సరIలlాన సుJారZ #ెల_ భwUంQన మ2Tయ పత`డ@
క\3,ామయడ@ సత% సంపmర5nడ@ 3q"Zసు 2ా· జన/ G*నం

క6;య మ2Tయక\ y¢వ పట¥kను

సంOPల#u 'క శృU కలపంFL
3.

=3'>సు 2ా· జన/ G*నం భపజలల2T హృదయ(నందం
1.

ేయ దలQనంత దూత గణం రLం ెf

మహX దయం ¢Oºదయం సరIలlా6 కర5ణ»దయం

||పరమ||

#$రల\ ాంత`ల\ జగమంత J^దజల గ జ²నుల\ ానుకల2T_ంపగ (2x)
అ2T_ం ెదను D$ 7తం రణ మ(ర ం J^దజల గ

||పరమ||

పల :

1.

ఆFెదf ,ాFెదf

హల లయ c|Z తం

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

D$నD$D$ D$నD$D$ D$

సుZUంత`ను ఆ2ా)*ంత`f '>సు6 స6;)*లl

D$నD$D$ D$నD$D$ D$

ఉ7½ వ rQeన Gేవ6 స6;)*లl

హల లయ c|Z తం, నజ2wయ 6జమగ c|Z తం

ఆFెదf, ,ాFెదf, '>సు6 స6;)*లl నను బలపరQన Gేవ6 స6;)*లl

పభ తనయ c|Z తం + ద2T

సుZUంత`ను ఆ2ా)*ంత`f '>సు6 స6;)*లl

c|Z తం జనక\డ, c|Z తం తనయడ c|Z తం ¢G$H#$/

ఉ7½ వ rQeన Gేవ6 స6;)*లl

D$నD$D$ D$నD$D$ D$

నను ద2T¾ంQ నూతన 7వం 'Qeన స6;)*లl

D$నD$D$ D$నD$D$ D$

నను బలపరQ ఆద2TంQన '>సు6 స6;)*లl

2.

(2X)

1.

ేర6మ/

సుZU కర5nడ@ ఎవ2 #ెల\యD$ పభవగ '>సు 3సZ ుFే

సుZUం ెదf సుZUం ెదf ఆర)*ం ెదf ఆర)*ం ెదf Gేవ6 స6;)*లl

… c|Z తం…

ఆFెదf, ,ాFెదf, '>సు6 స6;)*లl నను బలపరQన Gేవ6 స6;)*లl

…హల లయ c|Z తం…

సుZUంత`ను ఆ2ా)*ంత`f '>సు6 స6;)*లl

D$నD$D$ D$నD$D$ D$

ఉ7½ వ rQeన Gేవ6 స6;)*లl

D$నD$D$ D$నD$D$ D$

ప2T¢G$Hత/లl నను అ¶"KంQన '>సు6 స6;)*లl

2.

సుZU ేయట ఎపFో #ెయD$ G*Jా2ాతమ ¿గ%8x

ఆFెదf ఆFెదf ,ాFెదf ,ాFెదf Gేవ6 స6;)*లl

… c|Z తం…

సుZUం ెదf సుZUం ెదf ఆర)*ం ెదf ఆర)*ం ెదf Gేవ6 స6;)*లl

…హల లయ c|Z తం…

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

హల లయ సుZU మz{మ

సుZUంత`ను ఆ2ా)*ంత`f '>సు6 స6;)*లl
పల :

హల లయ సుZU మz{మ ఎల ప_డ@ Gేవ6 K ెeదమ
ఆ..... హల లయ ... హల లయ ... హల లయ ...

ఆFెదf, ,ాFెదf, '>సు6 స6;)*లl నను బలపరQన Gేవ6 స6;)*లl
సుZUంత`ను ఆ2ా)*ంత`f '>సు6 స6;)*లl

(2X)

సుZU ేయట ఫతమ #ెయD$ పభ కృప మన!Bౖ పG*ల8x (2X)

(2X)

ఉ7½ వ rQeన Gేవ6 స6;)*లl

(4X)

సుZU ేయట ©కG* #ెల\యD$ మG*6 6ంFLన c|Z త8x

ఆFెదf ఆFెదf ,ాFెదf ,ాFెదf Gేవ6 స6;)*లl

ప2T¢G$Hత/జIల రTంQ నను; మంFLంQన స6;)*లl

(2X)

1.

అల qBౖన%మలక\ అ)*పU'V:న - ఆ Gేవ6 సుZU'ం ెదమ
అల cాందమలను G$టpంQన - ఆ 'VహX Jాను సుZU'ం ెదమ

ఉ7½ వ rQeన Gేవ6 స6;)*లl

...హల లయ...
2.

ఆాశమ నుంFL మD$;ను పం!ిన - ఆ Gేవ6 సుZU'ం ెదమ
బండ నుంFL మధుర జలమను పం!ిన ఆ 'VహX Jాను సుZU'ం ెదమ
...హల లయ...

అత`%న;త qింసనమ!Bౖ

Gెవ
ౖ ం !"మ
 సIరÁపం (F#)
పల :

Gైవం !"మ సIరÁపం - !"మక\ OPష%ం - =3'>సుFే – అవ6లl

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

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

ఆ ... హలs లయ (4X)
ఆ ... హలs లయ (3X) ...ఆ89f

… Gైవం…
1.

ఈ ధరలl !"మ Âన%ం - ఆదరణలs6 గమ%ం

ఆశeర%కర5F$ c|Z తం - ఆలlచన క2ాZ c|Z తం

ఈ ధరలl !"మ Â న%ం - ఆదరణలs6 గమ%ం

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

మధురంప '>సు !"మ - మG*6ంప మధుర hాంU

…ఆ…

మధురంప '>సు !"మ( - మG*6ంప మధుర hాంU
2.

అత`%న;త qింసనమ!Bౖ - ఆqీనుడJ^ౖన GేJా

Gైవం !"మ సIరÁపం - !"మక\ OPష%ం – =3'>సుFే
ఆ …. !"8x #$%గ భ2Tతం - qిల\వలl G*వ% చ2Tతం
1.

పల :

… Gైవం…

2.

కృ,ా సత% సంపmర5nF$ c|Z తం - కృప#u రLంQUJE c|Z తం

కర5ణÃంQ 3సZ ు +0 - మరణÃం ే qిల\వ బ'V:

+ రకZ rQe vQంQD$JE - D$ రణక2ాZ c|Z తం

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

…ఆ…
3.

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

ఆ8xf అనుJాF$ c|Z తం - ఆల(Æ ఒ8xా c|Z తం
అT; జIలల వంటp కను;ల\ గలJాF$ - అత`%న;త`F$ c|Z తం

… Gైవం…

…ఆ…

cాT ,| దును
పల :

1.

4.

cాT ,| దును - ఆT ,| ను DEను

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

hాIసమలl DEను - ,ార నలl DEడ@

(2X)

హల లయ హలs లయ - హల లయ హలs లయ

(2X)

3.

…ఆ…

ఓ '>సు + G*వ% !"మ

ఎంFLన ఎF$2T లlయలలl - DEను నFLQనను
}ండ గహలలl - Äడ@లలl DEను U2TTనను

(2X)

D$ సయక\డ@ - D$ ాప2T '>q"

(2X)

…హల లయ…
2.

మÇత`%ంజయF$ c|Z తం - మ ఘనుF$ c|Z తం

పల :

1.

పగలండ Gెబ0నను - 2ాU JEళ భయమ0D$

ఓ '>సు + G*వ% !"మ వ2Tంప D$క\ తరమ(
ల\J^ౖన +దు D$మమ ,ాF$ హల లయ

(2X)

qిల\JE శరణం పU 7K ల\JE లs6 మనుజK

(2X)

కల\షమ బP!ిన '>సయ%K

పగJా6 బPనమల0D$ - DEను భయపడను

(2X)

D$క\ ఆశ3యమ - D$ ,ాణమ '>q"

(2X)

అల\!Bర5గక ,ార న
2.

ేయదమ

తరతరమలలl + D$మమ వరమల DసTన !Bౖ D$మను

…హల లయ…

అరయగ అర5Gెం $వయ%

పG*JEల మంG* !BౖబFLD$ - పG*లమాDE నుంFెదను

Èరడ@దును మG*లl DEనయ%

పభ '>సు స6;)$న8x - D$క\ ఆ)$రం

(2X)

D$క\ wFెమ - D$ టయ '>q"

(2X)

…హల లయ…

|| ఓ '>సు||
(2X)

|| ఓ '>సు||

హల లయ '>సు పభf

హలs లయ ,ాFెద
పల :

హలs లయ ,ాFెద - పభ 6ను; }6య(Fెదf

1.

అ+; JEళల యందున - 6ను; పmÉంQ 2Z Tంత`ను
పభJా, 6ను; DE }6య(Fెదf
1.

2.

3.

హల లయ '>సు పభf ఎల ర5 సుZU'ంచుFL
వల భ6 చర%లను UలKంQ సుZU'ంచుFL

… హలs లయ…

బల89:న ప6

JాాHనమల6Qe - D^రJEర5eJాడవ +JE

ేయ బలవంత`6 సుZU'ంచుFL

ఎల 2T6 qీIక2Tంచు '>సు6 సుZU'ంచుFL

నమ(/క89:న GేJా - నను; ా,ాడ@ Jాడవ +JE

(2X)

పభJా, 6ను; DE }6య(Fెదf

… హలs లయ…

ఎంG$ర5 6ను చూQ2 - Jా2TK J^ల\గ కf

పల :

2ా·ల 2ాజౖన '>సు 2ా· భజనులDEల\f
హల లయ(, హల లయ( Gేవ6 సుZU'ంచుFL

2.

తంబర#uను Ìణ#uను పభవ6 సుZU'ంచుFL

పభJా + J^ల\1ంG*U - D$ 7వంప జÊ%U +JE

(2X)

,ాపమను రకZ మ#u త`FL ెను సుZU'ంచుFL

పభJా, 6ను; DE }6య(Fెదf

… హలs లయ…

బర#uను #$ళమ#u vÇTంQ సుZU'ంచుFL

కËాkమల6;టp6 - !ియమగ భ2T'ంత`ను

6రంతరమ మ(ర6 '>సు6 సుZU'ంచుFL

+ }రw 7ంత`ను - D$ 7వంప G$తవ +JE

(2X)

పభJా, 6ను; DE }6య(Fెదf

… హలs లయ…

3.

… 2ా·ల…

సూర% చందు ల(రఇల Gేవ6 సుZU'ంచుFL
హృదయమను J^TంQన '>సు6 సుZU'ంచుFL
అT;వడ గంF$ర©ర5 కరZ ను సుZU'ంచుFL

ఆశeర%89న
: !"మ
పల :

1.

ఆశeర%89:న !"మ - కలI2Tలl6 !"మ

3.

పరమను ÌFLన !"మ - ధరలl ,ా!ి6 J^దKన !"మ

!BదHల(2ా పభవల(2ా 'VహX Jాను సుZU'ంచుFL

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

ఆసుZలను '>సున0 అ2T_ంQ సుZU'ంచుFL
5.

అలలవల q"వక\ల\ లsQ2T సుZU'ంచుFL

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

దూతల(2ా పmరI భక\Zల(2ా Gేవ6 సుZU'ంచుFL

…ఆశeర%89:న !"మ…

పరమందు ప2T¢దుల\ ఎల ర5 సుZU'ంచుFL

…ఆశeర%89:న !"మ…
D$ qి¤U ÎQన !"మ - D$!Bౖ జ6 Î!ిన !"మ
D$0 పర5UZ, ÏగంQ, మG$HFL, క+;టp6 త`FL ే
…ఆశeర%89:న !"మ…

… 2ా·ల…

అాథ89:న జలమల(2ా Gేవ6 సుZU'ంచుFL

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

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

… 2ా·ల…

యవక\ల(2ా !ిలల(2ా Gేవ6 సుZU'ంచుFL
7తమf పభప60 సమ2T_ంQ సుZU'ంచుFL

డD$డ6, !"మG*, ఎన;డ@, 'VడబPయదు

4.

4.

ే)*ంQన D$థు6 సుZU'ంచుFL

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

…ఆశeర%89:న !"మ…
2.

హృదయమను

… 2ా·ల…

పభJా + ార%మల\ (Ab)

లKంపలs6 c|Z తమ
పల :

లKంపలs6 c|Z తమ GేJా ఎల ప_డ@ DE ,ాFెదf
ఇంతవరక\ D$ బత`క\లl 6వ

1.

ేqిన 8xళ0

3.

DE ,ాFెదf DE
… లKంపలs6 …

అడలl 6వqించునవ+; సుFL ాయ మంచును
భr!Bౖ నున; వ+; GేJా 6DE; ,d గడ@ను

1.
… లKంపలs6 …

(2X)

$ట¥దf +దు D$మం భలl

సను;Uం ెదను D$ '>సయ(% D$ 7తమ +wనయ(%

(2X)

లsలయ లsలయ
భ2T'ంప2ా6 దు:ఖమల\ 'హమందు నను చుటpkన

+టpలl 6వqించు ,ాణ ఈ భలl6 7వ 2ా¢ల\
ఆాశమన ఎగర5నవ+; పభJా 6DE; 2Z Tంచుf

పభJా + ార%మల\ ఆశeర% కర89:న
GేJా +దు K3యల\ అదుతమలౖ యన;

ఆాశ మాశమ G$6 K3ందున; ఆాశమ
భrలl కనబడ@నవ+; GేJా 6DE; 2Z Tంచుf

2.

పల :

D$ ,ాపమ 6rతZ 89: +దు ,ాణమ !Bటk pU
… లKంపలs6 …

(2X)

D$ JEదనంతటp6 D$ట%మా మ(2TeU
+దు cాLా 'లలl 7ంత`ను

సృిkకరZ '>సు6 సుZUం ెదమ (Db)
పల :

1.

సృిkకరZ '>సు6 సుZUం ెదమ సరIసృిkయ పభ K3యలs
హ... హ.. హ... హ.. హల లయ(...

నూతన Jాతల%మ ే అనుG*నమ నFL!ిU

|| 3 times ||

హల ల... య( ,ాFెదమ

62Hిగ

అాధజలమల!Bౖ ఆత/ అలల ఊయల ఊTన JEల

+దు cాLా 'లలl 7ంత`ను

Ñకటp6 డG~qి Âన%మను J^TంQ

సను;Uం ెదను D$ '>సయ(% D$ 7తమ +wనయ(%
|| సృిk ||

,ాణలను సృÉ'ంQ పకృU6 'ంపగను

DE ,ాFెదf DE

మంటp నుంFL మమ

ేqి D$qికలl 7వమG*

మ6ిK రÁపమ 6QeUJE

|| సృిk ||

(2X)

పభJా + ార%మల\ ఆశeర% కర89:న
GేJా +దు K3యల\ అదుతమలౖ యన;

భఆ2T6 ర!ి_ంQ ఆ2Tన DEలను తFL!ిన JEళ

(2X)

ేయట0 +వ )ో ిJ^ౖD$వ

అంత2Tమన జÊ%త`లను అ¶నవ లlకమ రqిన JEళ
|| సృిk ||

(2X)

లsలయ లsలయ
లlకమలl DEనుండా DE 6రÁ/ల89:న సమయమలl

రÁ!ింQన 6ను ,d గFెదను
3.

2.

సరI జD$ సుD$దమ#u పభ6 K3యల\ ఘనపర ెదమ

+దు మz{మను చూ!ిUJE
2.

సను;Uం ెదను D$ '>సయ(% D$ 7తమ +wనయ(%

(2X)

$ట¥దf +దు D$మం భలl

సను;Uం ెదను D$ '>సయ(% D$ 7తమ +wనయ(%

(2X)

ఒకcా2T ఆలlQంచJా (Dm)

సృిkకరZ '>సు6 సుZUం ెదమ (Db)
పల :

పల :

సృిkకరZ '>సు6 సుZUం ెదమ
సరIసృిkయ పభ K3యలs
సరI జD$ సుD$దమ#u

1.
(3X)

హల ల... య( ,ాFెదమ
1.

అాధజలమల!Bౖ ఆత/
అలల ఊయల ఊTన JEల

(2X)

తంFL 'VహX Jా తను; ,|  - 6ను

ేqBను తన వm!ి2Tలl (2X)

.

..+ 7త…

2.

Gేవ6 వద దుష`
k 6 కFL - లlకమ తటk మర

.

(2X)

...+ 7త …

+దు మz{మను చూ!ిUJE

|| సృిk ||

3.

...+ 7త …

అ¶నవ లlకమ రqిన JEళ

ఉన;త89న
: !"మ
 (Dm)

,ాణలను సృÉ'ంQ

పల :

పకృU6 'ంపగను
రÁ!ింQన 6ను ,d గFెదను
ఆ2Tన DEలను తFL!ిన JEళ

ఉన;త89:న !"మ - అత`%న;త89:న !"మ
hాశIత89:న !"మ - ప2Tపmరn 89:న !"మ

|| సృిk ||

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

భఆ2T6 ర!ి_ంQ
1.

ేqి

D$qికలl 7వమG*
మ6ిK రÁపమ 6QeUJE

లlకమ Ìడ@ '>సయ%f చూడ@ - 6త% 7వమ0 పర5Tడ@ (2X)
DEDE మ(ర మ, సత%మ, 7వమ6 qBల ెeను మన 89సయ(%

అంత2Tమన జÊ%త`లను

మంటp నుంFL మమ

+ 7త మల8xGో - + బత`క\ ఆ)$ర8xGో

లlక మ(య సంళలl QK దు2ాశలల¨ అణా2TUJా

Âన%మను J^TంQ

3.

(2X)

D$ వలDE +వ ప2T¢దH మగ - 7ంచమ6 2ను

Ñకటp6 డG~qి

2.

ఒకcా2T అవలlKంచJా.. ఓ c| ద2
… ఒకcా2T…

పభ6 K3యల\ ఘనపర ెదమ
హ... హ.. హ... హ.. హల లయ(...

ఒకcా2T ఆలlQంచJా.. ఓ c| ద2ా

|| సృిk ||

6ంT నుంFL DEలక\ G*TవQeన !"మ(
DEల నుంFL నను; లsవD^UZన !"మ

(2X)

మంటp నుంFL మz{మక\ నను మ(2Teన !"మ

(2X)

ఆ కల\వ2T !"మ - ఆ కల\వ2T !"మ(
… ఉన;త89:న !"మ …
2.

+దు !"మ D$క\ 7వం - D$ సమసZ మను
+వ ,d ంG*న శ3మల6;యను D$దుFెందమలl

(2X)

+వ ా2Teన రకZ 8x D$ - మKZ మ(ర 89:

(2X)

ఆ కల\వ2T !"మ - ఆ కల\వ2T !"మ(
… ఉన;త89:న !"మ …

ఉన;త89న
: స¤ లమలలl (Cm)
పల :

ఉన;త89:న స¤ లమలలl - ఉన;త`F$ మ( GేJా
ఉన;త89:న + మ(ర మల\ మ(క\ #ెల\పమ GేJా

1.

+టp Jాగల }రక\ దు!ి_ ఆyంచునట
 (Dm)
పల :
|| ఉన;త ||

+ }రక\ D$ ,ాణమ ద!ి_1నుచున;G*

ెద2T ,| 'నG* మ( దర¾నమ - మందTంQనG* ఆత/లOPరం

D$ '>సు

+ మఖాంU6 పస2Tంప ేqి - నూతన దర¾న ©యమ GేJా

2.

3.

1.
|| ఉన;త ||

3సZDE బండ!Bౖన నను; 6!ిU

ఆయ(సకర89:న మ(ర మ మ(లl - వన;Gేv ప2TKంచు చూడ@

+దు అడ@గ జడలDE J^ంబFLంత` పభ

7వప ఊటల\ మ(లlన 6ం!ి - q"దG~2Te బUKంచు మమ/

DE J^ంబFLంత` పభ
|| ఉన;త ||

మ( 7తమల\ + స6;)*లl - ,ాD$ర_ణమా ,|  Lం ెదమ

2.

ఏ అ,ాయమ 2ాక\ండ నను; నFL!ిU

+ ఆత/క\ లlబFL J^¦§దమ - + కృప ేత బలపFL'Vదమ

కంటp,ాపగ +వ6 6ను; }QU
|| ఉన;త ||

(2X)

కన; తంFL
 +వ6 6ను; } ెదను
ఇలలl 6ను; } ెదను
…D$ ,ాణమ(…

,ాFెదమ JEFెదమ '>సు D$మమ

ఊహల కంద6 లlకమలl (Fm)

ఈ లlక మందుD$ అంథార మందుD$ (2X)

పల :

GేJా +JE D$క\ G*వ%89:న జÊ%U
..,ాFెదమ ..

3.

ఆంధారప లlయలలl DEను నFLQనను

స7వయ(గ శ2రమల#u - రÁ,ాంతర నూతన మనసుల#u

JEFెదమ }6య(Fెదమ 3సZ ు D$మమ

2.

(2X)

…D$ ,ాణమ(…

,ాFెదమ JEFద
ె మ (Cm)

1.

(2X)

ప6K2ా6 నను +వ !BౖK లs!ిU
D$ అడ@గల\ qి¤ర పరQ బలమ 6QeU

లlకమన + JారZ ను 8xమ - OPరమ #uడ పకటpం ెదమ

పల :

ేqిన 8xళను +వ మర5వక\మ(

ప2ThÒ)*ంచుమ మ( హృదయమలను - #ెqి}నుమ మ( తలంపలను

మ( అడ@గలను + బండ!Bౖన - qి¤రపరQ బలపరచుమ GేJా

(2X)

D$ ,ాణమ( D$ సమసZ మ( పభ6 సుZÓU'ంచుమ(

మరQ,| Ur + #£!ిల\ప - + సIరమ#u మమ 8xల\}ల\ప
+ స6;)*లl cాTలపడా - ఆత/#u మమ 6ల\పమ GేJా

+టp Jాగల }రక\ దు!ి_ ఆyంచునట


ఊహల కంద6 లlకమలl ఉన;త qింసనమందు

(2X)

ఉoటpా 6రంతరమ ఉన;త`F$ స2Iన;త`F$

(2X)

qBరÁబల\ దూ#$ ప2T¢దుHడ@ ప2T¢దుHడ6

(2X)

సIర89UZ పరమందు ,ాటల\ ,ాFేటp ,ావనుF$

(2X)

GేJా +JE D$క\ ఆశ3యమ దుర మ

హలs లయ, హలs లయ, హల లయ(, హలs లయ

(2X)

..,ాFెదమ ..

… ఊహల …

శ3మల6; వQeD$ బPధల6; చుటpkD$

ఈ లlక ఆశలf డD$Fే మనసును

1.
(2X)

(2X)

ఆలÆయను ఒ8xగయను అ+; ాలంబల నుండ@JాF$

(2X)

GేJా +JE D$క\ దయ ేయమ G*నG*నం

స2ాI)*ార5ంF$ స2wIశ స7వంF$

(2X)

..,ాFెదమ ..

హలs లయ, హలs లయ, హల లయ(, హలs లయ

(2X)

2.

… ఊహల …

+వ 62T/ంQన GేJాలయమలl (F)
పల :

'VహX వ D$ ాప2T (Fm)

+వ 62T/ంQన GేJాలయమలl +#u జత ప6Jారమ

పల :

+ పత%తగల ప2T¢G$Hలయంలl 6ను; మz{మ పర ెదమ (2X)

లlయలలl .. లlత`లలl 'VహX వ D$ ాప2T

హల లయ హల లయ హల లయ

సందమలl .. సమరమలl 'VహX వ D$ ాప2T

(2X)

పQeక గల

(2X)

హల లయ హల లయ హల లయ

1.

hాంU కర89:న జలమలక\ .. నను; నFL!ించును

హల లయ హల లయ హల లయ

… లlయలలl …

ెల \f

6రంతరమ 6యమమ#u 6ండ@ హృదయ కృతజ² త#u

2.
(2X)

+2ణ#u c|Z తమల#uను 6త`%ండగ GేJా 2ాG*ంత`మ (2X)
… హల లయ…
2.

3.

+ సంఘమ ఈబండ!Bౖన 6ల\వ6మ/ 3సZ ు పభ

(2X)

పల :

Qర ాలమ DEను .. 'VహX వ స6;)*లl

(2X)

6JాసమంFెదను DEను -- 6త%మ 7ంత`ను

(2X)

పల :

రంFL! 'VహX Jాను గ2Te ఉ#$హానమ

ేయదమ

(2X)
(2X)

6త`%Fెన
ౖ Gేవ6 (E)

ఆ - హల లయ( - ఆ - హల లయ(

(4X)

... రంFL …

6త`%Fైన Gేవ6 #uడ@ +డ - +!Bౖ ఉoడ@ను
ఎర3 సమదమను - ఎF$2T

కషk నషk మ లను;D$;- ,d ంగ cాగరలదు20D$

(2X)

(2X)

ఆయDE మన ఆశ3యం - ఇర5క\లl ఇబందులలl

(2X)

(2X)

... రంFL …

(5X)
ేయJాడ@

1.

2.

… 6త`%Fైన …

2TT నTన హృదయమ#u - Gేవ Gేవ6 స6;)*లl

(2X)
(2X)

ా2 qBౖన%మల\ - పర5Ëాల\ పనను

(2X)

అ6శమ ,ా2TంQD$ - కల\గ ఈవల\ మనDÍ;

పJాహ జలమలలl - పFL

(2X)

... రంFL …

$వజwqBను

3.

… 6త`%Fైన …
3.

(2X)

ఆయDE మన ,| షక\డ@ - నమ/దTన Gేవడ6

మ(2ా జలమలను - మ(ధుర%మగ జwయను

2.

అ,ాయ8x కల\గదు D$క\ .. + #uడ@ D$ క\ండగ

… హల లయ…

6త%మ 6ల\eను
1.

(2X)

రంFL! 'VహX Jాను గ2Te (Bm)

(2X)

+JE పభJా తరతరమల(క\ +Jాస స¤ లమా ఉD$;వ (2X)

ాF$ంధారప లlయలలl -- సంచ2TంQనను

… లlయలలl …

… హల లయ…
62Hష89:న 6ర/ల89:న + రకZ మ#u మమ/ ,d ంG*U

(2X)

… లlయలలl …

+ Jాక%మ#u మమ/ 6ంపమ +U మ(ర మలl నడ@పమ GేJా(2X)

3.

ట .. నను; పర5ండ జwయను

హల లయ హల లయ హల లయ
మz{మ( పOPవమల\ +w
1.

'VహX వ D$ ాప2T .. 'VహX వ D$ ఊ!ి2T, D$క\ లsr, ఏr

#uవ త!ి_న Jారలను -

ేర G~q" D$థుడ6

బలవంత`Fైన Gేవడ@ - ఎల ాలమ బలrచుeను

(2X)

+U సూర5%ంF$యDEన6 - 6త%మ సుZU

మ(2ాన నFL!ించును - మD$;#u ,| ించును

(2X)

... రంFL …

… 6త`%Fైన …

(2X)
ేయదమ

(2X)

హలs లయ ,ాFెద (Fm)
పల :

హలs లయ ,ాFెద పభ 6ను; }6య(Fెదf

(2X)

అ+; JEళల యందున 6ను పmÉంQ 2Z Tంత`ను (2X)
పభJా, 6ను; DE }6య(Fెదf
... హలs లయ ,ాFెద ...
1.

JాాHనమల6Qe D^రJEర5eJాడవ +JE

(2X)

నమ(/క89:D$ GేJా నను ా,ాడ@ Jాడవ +JE

(2X)

పభJా, 6ను; DE }6య(Fెదf
... హలs లయ ,ాFెద ...
2.

ఎంG$ర5 6ను చూQ2 Jా2TK J^ల\గ కf

(2X)

పభJా + JEల\1ంG*U D$ 7వంప జÊ%U +JE (2X)
పభJా, 6ను; DE }6య(Fెదf
... హలs లయ ,ాFెద ...
3.

కËాkమల6;టp6 !ియమా భ2T'ంత`ను

(2X)

+ }రw 7ంత`ను D$ 7వంప G$తవ +JE

(2X)

పభJా, 6ను; DE }6య(Fెదf
... హలs లయ ,ాFెద ...

