
Song: 1 

 

యిౌయ||  యేశ తూ కఽఱో భభు కసతృసడుభు దేలస 
          భభుు యక్షించి తుత్య రసజ్యభుఱో 
          నడుుభు భా రబులస .. నడుుభు భా రబులస       ||యేశ|| 
1.  కఽింగిన లేలఱఱో .. అఱవహన శభమభుఱో 
    నా చేయ యడుళకన .. ననన తుఱఫెట్టు  

    ననన తూ అత్ుణో ూయణభుగస చేవహ 
    తుఱుుభు జ్యయతిళఱె .. తుఱుుభు జ్యయతిళఱె                       ||యేశ|| 
2. వహఱుళన మోవహకొతు .. శలసయతన చాట్ ిం 

   యఱుళగు తూ ఴకతతచే .. తుత్యభు నడషహించ 

   యేశ తూ రసకఱో ..  తునననదరకొనట్కు 

   తూ కఽతూముభమా .. తూ కఽతూముభమా                          ||యేశ|| 
 

Song: 2 

 

జ్మభు తుచు దేళుతుకత  
కొటి్ కొటి్ స్తత త్రమ్  
జీళమిచిున యేశ రసజునకు  
జీయత్భింత్ స్తత త్రమ్  
షఱెి ఱుమ షఱెి ఱుమ తృసడెదిం  
అనింద ధవతు ణొ స్సగెదిం (2) 

1.  తూతి కయభుచె...ణాకత నడుున (2) 

     డెళుడె భా ఫాఱిం  
    దెతుకత బమడమ్  
    ఆఆఆఆఆ.అహ్హహ   
    డెళుడె భా ఫఱిం దెతుకత బమడమ్                                         || జ్మభు || 
2.  అదుత్ దేళుడు శర శ్టు కసయకుడు (2) 

     ముదధభుఱొ రయనడు - యక్షకుడు  
     జ్యించన  



     ఆఆఆఆఆఆఆ.ఆః  
     ముదధభుఱొ రయనడు - యక్షకుడు  
     జ్యించన                                                                          || జ్మభు || 
3. తుజ్మ ైన దేళుడు శత్యళింత్ుడు (2) 

    కసతృసడు లసడు కునకడు తుద్రించడు  
    ఆఆఆఆఆఆ ఆః  
    కసతృసడు లసడు కునకడు తుద్రించడు                                         || జ్మభు || 
 

Song : 3 

 

ఱియ:  దేళుుఁడే నా కసఴరమింఫు - ద్ళయమ ైన దయగభు = భ-హా యనోదుఁ 
           డాదఱ శ-హాముుఁడైె నన్ ఫరర చన - అబమ - భబమ - భబమ  
           మ ు - డానింద - భానింద - భానింద భ ుఁగ              ||దేళుుఁడే|| 

1.  యవత్భుఱు కద్యౌన తూ - మురివ భాయుడషనన = శయవభున్ గోఴహిం 

     చచ తూ - శిందర భుత్ృ ింగినన్ - అబమ - భబమ - భబమ         ||దేళుుఁడే|| 

2.  దేళుుఁ డెుు  ణోడుగసుఁగ - దేఴభు ళరిధఱుి న = ఆ - ణాళు నింద  
     రజ్ఱు మిగుఱ - ధనయఱెై ళవహింత్ుయు - అబమ - భబమ - భబమ ||దేళుుఁడే||  

3.  రసజ్యభుల్ కింహించిన బూ - రసవు రభుల్ ఘఴహించిన = ూజుయుఁడౌ 
    యెషో ళ లనైరిుఁ - ఫూతు శింషరిించన అబమ - భబమ - భబమ    ||దేళుుఁడే|| 

 

Song : 4 

 

ఱియ:  ఈ స్సమింకసఱభున - యేశ రభో లేుఁడెదభు = తూ శదమాయశ 

            ముఱొ - తుత్యింఫు భభుుఁ గసళు                   ||మి|| 

1.  చెడు  కఱల్ రసకుిండ - నడుగిించమి రభో = తడుఱభు రసతిరఱో -  
     భీతిుఁ ఫాుభు త్ిండరర                                          ||యీ|| 
2.  దవుు ిండౌ ళోధకుతుుఁ - దరరకుొట్కు ఫఱమిభుు = బరవుత్వభున  
     మేభు - డకుిండుఁ గసతృసడు                                  ||మి||  

3.  తూ యేక ుత్ుర ిండౌ - శ్రరయేశ నాభభున = స్సమింతృసర యధన ఱెఱి -  
     శయగ నాయౌించభా                                               ||యీ||                   

 



Song : 5 

 

ఱియ :  జీళుదాత్ నా షఽదమభుఱోతుకత రస 
             నత్న లనఱుగు నత్న మనబళ భిందరికత తుభుు 

1.  నత్న జ్నుభున భా కొశగి - నత్నభుగ భభు చేమన్ 

     నత్న ఆత్ు షఽదమభు తుభుు - తున నే శత తియింన్           ..జీళ.. 
2.  నత్న ళయకతతగచేముభు రబులస - ఱోకభు చచనట్టి  

     నత్న ళస్సత ర హాయభు యౌచిు - శిందయుతుగ చేముభు                     ..జీళ.. 
3.  నత్న లసకుొఱన భాకొశగి - నత్న గీత్భు నేయు 

     నత్న రసగభున భా కొశగి - తుత్యభు శత తి తృత ిందభు             ..జీళ.. 
 

Song : 6 

 

ఱియ:  గగనభు చీఱుుకొతు యేశ ఘనఱన తీశకొతు 

           లేఱాద్ దత్ఱణో బుయకత లేగమ  రసనిండె 
1.  యఱోక ెదదఱణో రిలసయభుణో కదయౌ 

     ధయశింఘ ళధళునకెై త్యఱెన ళయుడషద్గో                    ..గగనభు..  
2. ముదట్గన గకరఱె గన భుదభాయగ ళచెున 

    కొదభవహింషురీతి కదఱెన గయజనణో                            ..గగనభు..  
3.  కతుెట్టు  బకసత య కనరెఱో భారెదయు 
     రధభభున ఱేచెదయు రియదధ ఱు భఽత్ుఱు               ..గగనభు..               
 

 

Song : 7 

 

ఱియ :  భాయగభు చుభు ఇింట్ కత - నాత్ిండషర యింట్ కత 
             భాధయయ రరభ రించభు - చహించ కింట్ కత                ||2|| 

1.  తృస భభత్ఱచేత్ తృసరితృ్ యన నాకు - తృసర హత ించెక్ాభభు  
     ళసుణాత భున ింద్ త్ిండషర క్షభగోయుచ - ింుభు  
     క్ైభభు - రబుతూద వహఱుళ భుఖభు చెఱితునాకు -  
     ుట్ ుించే ధె్తయయభు                                                                  ..భా.. 



2.  ధనమే శయవింఫనచ శఖమే శవయగింఫనచ - త్ిండషరతు యడషతి  
     ధయణీభోగభుఱెఱి ఫరత్ుకు ధవింశభుజై్మ - దేశి  
     తునచేరితి - దేశి అతు తూలనైు చేత్ుఱెతితననాకు -  
     దారితుజూుభు                                                                    ..భా.. 
3.  దయదేఴభుఱోన ఫాగుిండుననకొనచ - త్హతి భాయగభు  
     త్యయౌతృ్ యరి నేన నమిున శిత్ుఱెఱి - త్రిమే దారిద్రభు  
     దాక్షణయభూరిత తూదమ నాైె కురిహించి - ధనయతు  
     జై్ముభు                                                                            ..భా..    
 

Song : 8 

 

ఱియ :  కఽతృసభముడా తూఱోన                ||2|| 

             తుళవహింజె్వహనిందనా ఇద్గో నాశత త్ుఱ వహింహాశనిం తూఱో 
1.  ఏ అతృసమభు నా గుడాయభు శమీహించతూమక 

     నా భాయగభుఱతునట్ ఱో తూలే ఆఴరమమ ైనిందన                 ..కఽతృస.. 
2.  చీకట్ నిండష లనఱుగు ఱోతుకత - ననన హయౌచిన ణేజ్యభమా 
     రసజ్ ళింఴభుఱో - మాజ్కత్వభు చేవెదన                     ..కఽతృస.. 
3.  తూఱో తుఱచి ఆత్ు పఱభుఱు - పయౌయించట్ కొయకు 
     నాైెన తుిండుగస - ఆత్ు ళయషభు కుర భురిించ                   ..కఽతృస.. 
 

Song : 9 

 

ఱియ||   షఱెి ఱూమ శత తి భశిభ - ఎఱిుడు దేళుతు  శత తిించెదభు   

  ఆ.......షఱెి ఱూమ, షఱెి ఱూమ, షఱెి ఱూమ .                         

1.  ఆఱ వైెనయభుఱకు అద్తియైెన  ఆ దేళుతు శత తిించెదభు   

 అఱ స్సిందరభుఱన దాట్ ించిన ఆ యెషో లసన శత తిించెదభు   

            (షఱెి ) 
2.  ఆకసఴభు నిండష భనానన ింహన దేళుతు శత తిించెదభు   
 ఫిండ నిండష భధయ జ్ఱభున ింహన ఆ దేళుతు శత తిించెదభు      
            (షఱెి ) 
 



Song : 10 

 

1.  షఱెి ఱూమ యేశ రబున్ ఎఱియు శత తియించడష 
     ళఱిబుతు చయయఱన తియౌకతించి శత తియించడష 
     ఫఱమ ైన తుచేము ఫఱళింత్ుతు శత తియించడష 
     ఎఱిరితు వవకరిించ యేశతు శత తియించడష 
ఱియ :  రసజుఱ రసజైె్న యేశరసజు బూజ్నఱనేఱున్ 

             షఱెి ఱూమా, షఱెి ఱూమా దేళుతు శత తియించడష 
2.  త్ింఫుయణోన యణణోన రబుళుతు శత తియించడష 
     తృసభున యకతభుణో త్ుడషచెన శత తియించడష 
     ఫూయణోన ణాలభుణో మ గెెించి శత తియించడష 
     తుయింత్యభు భాయతు యేశతు శత తియించడష              ..రస.. 
3. శయయచిందర ఱాయ ఇఱ దేళుతు శత తియించడష 
    షఽదమభున లనయౌగిించిన యేశతు శత తియించడష 
    అగినళడగిండాి య మీయు కయతన శత తియించడష 
    షఽదమభున ఛేద్ించిన నాధతు శత తియించడష        .. రస.. 
 

Song : 11 

 

ఱియ:  జీయణాింత్భు ళయకు తూక ై- వరళ శఱుదనింట్ య = తూళు నాణోనిండష  
           ధైెయయభు - తుచిు నడుుభు యక్షకస                                  ..జీయణాిం.. 
1.  ఎతున మాట్ింకింఫుఱుననన - ఎతున బమభుఱు కయౌగన = అతున  
     త్ృ ళున తూళు నాకడ - ననన తుజ్మిద్ యక్షకస                        ..జీయణాిం.. 
2.  అతున లేలఱ తూళు చెింత్నన - మునన మన బళమిమలన = తిననగస  
     తూ భాయగభిందన - ూతునడచెద యక్షకస                                  ..జీయణాిం.. 
3.  నేత్రభుఱు మియుమిట్టి  గకయౌెడష - చిత్రదఽఴయభుఱుననన = ఴత్ుర ళగు 

     స్సణాన గెఱవన చాఱు తూ కఽ యక్షకస                                    ..జీయణాిం.. 
 

Song : 12 

 

ఱియ:  అత్ుయననత్ వహింహాశనభుైె ఆవనడలనైన దేలస 



           అత్యింత్ రరభా శవయూహయ తూలే ఆరసధ్ింత్ుభు తునేన 

           ఆహాహా షఱెి ఱూమా...ఆహాహా ఆమ న్...(8 స్సయుి ) 
1.  ఆఴుయయకయుడా స్్త త్రిం..ఆఱోచనా కయత స్్త త్రిం 

     ఫఱమ ైన దేలస..తుత్ుయడళగు త్ిండరర 
     శభాధాన అధ్తీ స్్త త్రిం                           ..ఆహాహా.. 
2.  కఽతృస శత్య శింూయుణ డా స్్త త్రిం 

     కఽఱో యక్షించితిలే స్్త త్రిం 

     తూ యకతమిచిు యమోచిించి నాలే 

     నా యక్షణా కరసత  స్్త త్రిం                                ..ఆహాహా.. 
3.  ఆమేన్ అనలసడా స్్త త్రిం..అఱాపమేగస స్్త త్రిం 

     అగిన జ్వవఱఱ ళింట్  కననఱు గఱలసడా 
     అత్ుయననత్ుడా స్్త త్రిం                                   ..ఆహాహా.. 
 

Song : 13 

 

ఱియ:  తూతిగఱ యెషో ళ శత తి మీ మాత్ుణో నరిింుడష దాత్మౌ 
           భన కరరశత  తూతితుదాఱుుకొతు వరయింుడష                               ..తూతి.. 
1.  చదఱ ఫుడమిము యయము జ్ఱధ్ము నదఱు గియుఱున 

     జ్కొగస శదభఱింఫగు దైెళనాభభు శయవదానతిజై్మన         ..తూతి.. 
2.  శయవఴకుత తు కసయయభుఱ కర శయవరసజ్యభుఱతునము గయవభున 

     యడష త్ఱఱు ళించచ నరివ నతిజై్మన                                ..తూతి.. 
3.  గీత్ ణాిండళ లసదయభుఱచే తెరతియచెడు వరళణో 
     తృసత్కింఫుఱు రిషరిించెడు దాత్నే వరయించడష                           ..తూతి.. 
 

 Song : 14 

 

ఱియ:  తుననన రరమిింత్ున - తుననన రరమిింత్ున                (2) 

           తూ శతునధ్ఱో మోకరిించి - తూ ఆత్ుఱోనన స్సగెదా 
           తుయవహించక నే స్సగెదా - నే లననద్యుగస                  (2) 

1.  తుననన వరయింత్ున - తునేన వరయింత్ున                         (2) 



     తూ శతునధ్ఱో మోకరిించి - తూ ఆత్ుఱోనన స్సగెదా 
     తుయవహించక నే స్సగెదా - నే లననద్యుగస                        (2)  

2.  తుననన తృసర రిధింత్ున - తునేన తృసర రిధింత్ున                        (2) 

     తూ శతునధ్ఱో మోకరిించి - తూ ఆత్ుఱోనన స్సగెదా 
     తుయవహించక నే స్సగెదా - నే లననద్యుగస                         (2)  

3.  తుననన శత తిింయింత్ున - తునేన శత తిింయింత్ున         (2) 

     తూ శతునధ్ఱో మోకరిించి - తూ ఆత్ుఱోనన స్సగెదా 
     తుయవహించక నే స్సగెదా - నే లననద్యుగస                        (2) 

 

Song : 15 

 

ఱియ:  ఆఴుయయమ ైన రరభ కఱవరిఱోతు రరభ 

           భయణభు కింట్ె ఫఱమ ైన రరభద్ 

           ననన జ్యించె తూ రరభ 

1.  యభున యడషన రరభ ధయఱో 
     తృసహతు లనదకతన రరభ 

     ననన కయుణ ించి అదరిించి 

     వరదదీరిు తుత్యజీళమిచెు                                 ..ఆఴుయయ..      
2.  తృసళన యేశతు రరభ వహఱుళఱో 
     తృసహతు మ వహన రరభ 

     నాకెై భయణ ించి జీళమిచిు 

     జ్మమిచిు త్న భశిభ తుచెు                      ..ఆఴుయయ.. 
3. నా వహథతి జూచిన రరభ నాైె 

    జ్వయౌతు జూహన రరభ 

    నాకెై యుగెతిత  కౌగియౌించి 

    భుదాద డష కతూనట్ తు త్ుడషచే                               ..ఆఴుయయ..      
 

Song : 16 

 

ఱియ:  నా తృసర ణ హరముడా యేశరసజ్వ - అరిింత్ున నా షఽదమాయణ 



           యరిగినయౌగిన ఆత్ుణోన - షఽదమూయవక ఆరసధనణో శత్యభుగస 
1.  అదుత్కయుడా ఆఱోచన - ఆఴుయయశభాదాన రబులస - ఫఱళింత్ుడా 
     ఫషృహరముడా - భనోషయుడా భశిభరసజ్వ - శత తిించెదన్              ..నా.. 
2.  యమోచన గసనభుఱఱో - స్ ిందయయ రరభశత త్ుఱణో - నభశొరిించి 

     అరసధ్ింత్ున్ - షరిషింత్ున నే తృసడెదన నారబులస                          ..నా.. 
3.  గయుభున ుట్ ున తడున - కయుణ ించక త్యిౌభయచనాభయచినగసతు 

     తూ లనననడు - భయుళళు యడషళళు ఎడఫామళుకయుణరసజ్వ                ..నా.. 
 

Song : 17 

 

ఱియ:  రసజ్వధ్ రసజ్వ రసరస - రసజుఱకు రసజులనై రసరస - రసజ్యేశ రసజ్య 
           మేఱ రసరస - యయకోట్ ణేజ్ యేశరసరస || 
ఒ... మేఘ లసషనింఫుమిద లేగమే - ఒ...మిించ లనైబళింఫుణోడ 

లేగమే  ..రసజ్వధ్.. 
1.  ఒ...బూజ్నింఫుఱెఱి ణేరిచడగస - ఒ...తూ జ్నింఫు స్సవగత్ింఫు 

     తూమగస = తూ రసజ్యస్సథ నింఫువరమ - బూరసజుఱెఱి గూయౌతృ్ ళ - బూమి 

     మాకశింఫు భారిత్ృ ళ - తూ భహా   
     రభాళభునలేగ                                          ..రసజ్వధ.్. 
2.  ఆ...ఆకశభున దత్ ఱాయుట్ ింగస - ఆ...ఆద్బకతత శింఘశమేత్ిం 

     ఫుగస = ఆకశింఫు భధయయధ్ఱోన - ఏకమ ై భహాశబజై్మ - యేశనాధ! తూద 
     భశిభఱోన - భాకదే  
     భహానిందభ గ                                                       ..రసజ్వధ్.. 
3.  ఒ...యభ యెయువఱేభు ుణయశింఘభా - ఒ...గకరిమహఱి కరరశత  

     ుణయశింఘభా - యభదత్ఱాయ! తృ ఱత్ృ శత ఱాయ! ెదద  
     ఱారస! గకరిమహఱి యేశరసజు రయ - కొర త్త  గీత్మ తిత      
     తృసడరసరస                             ..రసజ్వధ.్. 
 

Song : 18 

 

1. ఇభాునయేఱు యకతభు                                 3.  తూయెకొ తృస భట్ ుదే 



    ఇింెైన మూట్గు                                               తుయూుఱ భ ట్కు 
    ఒ తృసహ! మింద భునగ భు                                యక్షించ గకరఱె హఱి తూ 

    తృసింఫు త్ృ ళున.                                              యకతింఫె చాఱున. 

||యేశిండు నాకు భాయుగస                                4.  నా నాధ యకతభిందన     

  ఆ వహఱవుఁ  జ్వళుఁగస                                                 నే నమిు ముిండషనన్ 

  శ్రరయేశ యకత మ ుడు                                          నా దేళుతు తుిండు రరభ 

  శరయించ, నాకుుఁగస ||                                               నే తుిందుఁ జూచెదన్. 

2.  ఆ మూట్ భతుగ  దరింగము                             5.  నా మా ముష్సయఱ భింత్ట్              

     హా! యదధ ుఁ డాయెన                                           నా శింత్శిం ఫదే 

     నేనట్ ు  తృసహ తుుడు                                          నా కరరశత యొకొ రకభుునన్ 

     నేనింద భునగ ద.                                            నా గసన మిద్దయే. 

 

Song: 19 

 

ఱియ||   తృసడెదభు లేడెదభు యేశనాభభు 

            లేడెదభు కొతుమాడెదభు కరరశత నాభభు 

1.  ఈ ఱోక భిందనా అింధకసయ భిందనా 
     దేలస తూలన నాకు ద్ళయమ ైన జ్యయతియ                       ..తృసడె.. 
2.  ఴరభఱెతున ళచిునా ఫాధఱెతున చట్ ునా 
     దేలస తూలన నాకు ఆఴరమభు దయగిం                       ..తృసడె.. 
3.  ఈ ఱోక ఆఴఱన్ యడనాడే భనశసన 

     దేలసతూలేనాకు దమచేముభూ ద్నద్నిం             ..తృసడె.. 
 

Song: 20 

 

ఱియ||     త్య త్రసఱఱో, ముగముగసఱఱో, జ్గజ్గసఱఱో 
               దేళుడు...దేళుడు..యేవరదేళుడు ఆ...ఆ...ఆ...ఆ 

               షఱెి ఱూమ..షఱెి ఱూమ..షఱెి ఱూమ.... 
1.  బూమితు ుట్ ుింక భును ఱోకభు ునాద్ ఱేనుడు        ..దేళుడు.. 
2.  శఽఴహుకత శ్టఱకసయుడు జ్గతికత అద్శింబూత్ుడు                          ..దేళుడు.. 



3.  త్ిండషర కుభాయ ఆత్ుము కటైె్మునాన యూభు                    ..దేళుడు..    
 

Song: 21 

 

ఱియ:    యిండష శలసయత శనాదభుణో - యింజిఱుి  వహఱుళ తునాదభుణో 
             త్ింఫుయ వహణాయ నాదభుణో - రబుయేశ దమాతుధ్ శతునధ్కత 
1.  యేవర భానళజ్వతి యఱాశిం - యేవర భానళ తూతి యకసశిం 

     యేవర తిత్ తృసళననాభిం - భాశయ కెైైశతళ యబనాభిం                   ..యిండష.. 
2.  యేవర దేళుతు రరభ శవయూిం - యేవర శరైవఴవయ రతియూిం 

     యేవర రజ్వతి యమేఴిం - ఆశ్టరత్ జ్నభుఱ శఖలసశిం                 ..యిండష.. 
3.  యేవర వహఱుళన మ వహన దైెళిం - యేవర ఆత్ుఱ ళసఴవత్జీళిం 

     యేవర క్షభాణ మధ్కసయిం - దాశఱ తృసర యథన శషకసయిం                  ..యిండష.. 
 

Song: 22 

 

ఱియ:  యెషో లస తూ నాభభు - ఎింణో ఫఱమ ైనద్       ||2|| 

1.  మ ఴర తృసర రిథింగ - భనానన కురిహించితియ 

     యెషో వుళ తృసర రిథింగ - శయయ చిందర ఱనాహతియ         ..యె.. 
2.  తూ రజ్ఱ క్షభుగస - ముదధభుఱు చేవహనదేలస 
     అగినఱో డలేవహనా - బమమేమి ఱేకుిండషరి                ..యె.. 
3.  వహింహాఱఫర ననైనన - శింణోవభుగ లనయిరి 
     తృసర రిథించినలనింట్నే - యక్షించ ెతూషశతభు                         ..యె.. 
 

Song : 23 

 

ఱియ:  తూ ధనభు తూ ఘనభు రబు యేశదే 

           తూ దఴభ భాగభు తూమ లననదీత్ులస 
1.  ధయఱోన ధన ధానయభుఱు తూమగస కయుణ ించి కసతృసడష యక్షింగస 
     యఱోక నాధిండు తూకరమగస భరి యేశ కొయకరమ లననదీత్ులస     ..తూ.. 
2.  తృసడషింట్ఱు రబుళు తూకరమగస కూడు గుడుఱు తూకు దమచేమగస 
     లేడింగస రబు యేశ నాభింఫున గడులేఱ రబుకరమ నో కెైైశతలస      ..తూ.. 
 



Song : 24 

 

1.  శయవచిత్తింఫు తూదేనమాయ - శవయూమిచు కుభురిలే = స్సరెెై 
     ననన భింట్ నమాయ - శరియైెన తృసత్రన్ జై్ముభమాయ - శరైవఴవరస 
     నేరికుత ిండన శయవదా తునేన వరయింత్ున                                ||శయవ|| 

2.  రబూ! వహద్ధించ తూ చిత్తమే - తృసర రిధించచింట్  తూ శతునధ్ = రి 
     కతింు నతూనద్ళశింఫున - రియబరమ ైన శిభభుకనన - రియదధ న్ జై్వహ 
     తృసయౌింుభా - తృసింఫుఫర ళ నన గడుగుభా                       ||శయవ|| 

3.  తూ చిత్తమే వహద్ధించ రబూ - తునేన తృసర రిధింత్ు నా యక్షకస = తూచభ  
     గసమభుఱ చేత్న - తుత్యింఫు కఽింగి అఱవహముిండ - తుజ్మ ైన శయవఴకుత ిం 

    డలే - తూచేత్ఫట్ ునన్ యక్షింుభా                                            ||శయవ||    

 

Song : 25 

 

ఱియ:  ఎతున త్ఱచినా ఏద్ అడషగినా 
          జ్రిగైద్ తూ చిత్తమే రబులస జ్రిగైద్ తూ చిత్తమే          (2) 

            తూ లసకుొకెై లేచిముింట్ తూ - నా తృసర యధన ఆఱకతించభా 
            రబులస నా తృసర యధన ఆఱకతించభా                               ||ఎతున|| 

1.  నా యక్షణ కొయకెై తూయకతభు కసరిు - నా తృసు భాయభింణా ణొఱగిించితియ 

     ఘనత్ భశిభమూ తూక ైచెఱుి న - నా స్్త త్రభుఱిందకో రబూ 

     రబులస నా స్్త త్రభుఱిందకో                                            ||ఎతున|| 

2.  తూణోడు ఱేక తూ తూడ ఱేక - ఇఱఱోన ఏ తృసర ణ  తుఱుళ ఱేద 
     అడయ ుళువఱే తూ రరభ తృత ిందగస - తూ రరభణో ననన తుింుభా 
     రబులస తూ రరభణో ననన తుింుభా                                 ||ఎతున|| 

3.  నా ఇింటదీిిం తూలేనతు ణెయౌవహ - నా షఽదమిం తూకొయకు ద్ఱయచితిన్ 

     ఆరితృ్ యనా నా లనఱుగుదీభు - లనయౌగిించభు తూ రరభణో 
     రబులస లనయౌగిించభు తూ రరభణో                                      ||ఎతున|| 

 

Song : 26 

 

ఱియ:   హరమ యేశ తురిుించితియ - హరమభాయ నా షఽదమిం 



            భుదభాయ ళవహయించ నా - షఽదమాింత్యింగభున 

1.  తూ యకత రభాళభున - నా తృస షఽదమింఫున 

    యత్రయచభు త్ిండరర - రతితృసభున కడషగి 
2.  అజ్వగయూకుడననైతి - తుజ్వఴరమభు యడషచి 

    కయుణాయశభుణో నాకెై - కతుెట్ ుతియ త్ిండషర 
3.  యకవహించ ెయళసవశింఫు - లసకయింఫున చదళగనే 

    చేరితి తూదదారి - కోరి నడషహించభు            
 

Song : 27 

 

ఱియ:  స్్త తిరించి కరరితింత్ుభు - ఘనయచెదభు - కొతుమాడెదభు 

           ఆదరిించి కసతృసడులసడు - యీ డేయుులసడు                                ||స్్త || 
1.  భనకతింత్ళయకు శహామడెన్ - ణానగిించకొనన భనకెై 
    భనఱ నడషెన శఖభుగన 

    త్నద శత్యభు నేరిించి - కనతృస కసచె                               ఆఆఆ 

2.  ఈ ధయఱోతు నయుఱఱో - మధాయథ షఽదముఱకు 

    భుదభున త్న చిత్తభు ణెఱుున్ 

    ద్ఱభుగస రబు కననఱు - ఽధ్యతు యుగెత్ుత న్                      ఆఆఆ 

3.  అతున శభమభుఱఱో కననఱణో ఫర ధ్ించన 

    ననన భారెున త్హనన్ 

    ననగ షఽదమభు నాదరిించె అనన గుయు యేశ                    ఆఆఆ 

 

Song : 28 

 

ఱియ||  యేశ యకతభు యకతభు యకతభు 

            అభూఱయమ ైన యకతభు తువొలింకమ ైన యకతభు             (2) 

1. రతి ఘోయ తృసభున కడుగున భన యేశమయ యకతభు     (2) 

    ఫషృ దఃఖభుఱో భుతుగెనే చెభట్ యకతభుగస భారెనే        (2)  

    ||యేశ యకతభు|| 

2.భన స్ససక్షతు యద్ధ  చేమున భన యేశమయ యకతభు            (2) 



   భన శ్టక్షన ణొఱగిించెన శింహాయభునే త్హించెన               (2) 

    ||యేశ యకతభు|| 
3. భహా రియదధ  శథఱభుఱో చేయుున భన యేశమయ యకతభు  (2) 

    భన రధాన మాజ్కుడు భనకింట్ె భుిందగ లనఱళిన           (2) 

    ||యేశ యకతభు|| 

 

Song : 29 

 

ఱియ||   తూ చేతిణో ననన ట్టు కో - తూ ఆత్ుణో ననన నడుు 
             శ్టయౌచెతిఱో శ్టఱన నేన - అనక్షణభు ననన చెకుొభు 

1.  అింధకసయ ఱోమఱోన - శించరిించిన బమభుఱేద 

    తూ లసకయభు ఴకతతగఱద్ - నాణరోళకు తుత్యలనఱుగు                            ||తూ|| 

2.  ఘొయతృసహతు నేన త్ిండషర - తృస మూతఱో డషముింట్ తు 

    ఱేళననత్ుత భు యద్ధచేముభు - తృత ిందతుభుు తూదరరభన           ||తూ|| 

3.  ఈ బుయఱో రసజు తూలే - నా షఽద్ఱో ళసింతితూలే 

    కుభురిించభు తూద ఆత్ున - జీయణాింత్భు వరళచేవెదన్        ||తూ||    

 

Song : 30 

 

యిౌయ||  దేలస తూ ఆళయణిం - భాకెింణో ళరరమకయిం 

            క ఘడషమ ఇచట్ - గడుుట్ మేఱు 
            లేయ ద్నభుఱ కింట్ెన 

1.  అదుత్ కసయయభుఱు - జ్రిగిించ దేళుడళు 

    అనళయత్భు తూ - భశిత్భఱు తృత గడ 

    ఆత్ుఱో తుఱుుభమా  
    ఆత్ుణో శత్యభుణో - ఆరసధ్ించగ భనశణో 
    అఱాఒమ గము - ఆణాుయూుడళు 

    ఆనింద్ించగ తూళడషఱో                   
2.  అత్యింత్ రియదధభా - తూద గుడాయభున 

    తుళవహించట్కు - యోగయత్ న శగిభభుు 



    శెచిుించితియ తూదమన్ 

    జుింట్  ధాయఱకననన - ణేనన భధరిభ కననన 

    ళరరవఠ భ తూద - లసకుొఱ చేత్ 

    భభు త్ఽహత  యుచభమాయ 
3.  రియదధ  శతునధ్ఱో - రియదాధ త్ుుతు తూడఱో 
    రిూయణ షఽదమభుణో రిళయతనభుణో 
    రబునే రశత తిించెదిం  
    భాదేషమే ఆఱమిం - కసలసయౌ తూక ైతుఱమిం 

    తృసర ణ హరమడళు - దభుఱ చేరి 
    తృసనాయణభు జై్త్ుభు   
 

Song : 31 

 

ఱియ:  తూళు చేవహన ఉకసయభుఱకెై నేనేమి అరిింత్ున 

         ఏడాద్ కోడెఱనా - లేఱాద్ తృత ట్టులినా?  

1.  లేఱాద్ నదఱింత్ యస్సత యణైెఱభు - తూకతచిున చాఱునా 
    గయుపఱమ ైన నా జై్వఠ ుత్ుర తు -  తూకతచిున చాఱునా                   ||తూళు|| 
2.  భయణ తృసత్ుర డననైమునన నాకెై - భయణ ించితిళ వహఱవఱో 
    కయుణజూహ తూ వహఱవ భారసగ న - నడషహించమో యేశమాయ           ||తూళు|| 
3.  యరిగి నయౌగిన ఫయౌమాగభుఱకెై - నా షఽదమ భరిింత్ున 

    యక్షణ తృసత్రన చేఫూతు తుత్యభు - తున లనింఫడషించెదన            ||తూళు|| 
 

Song : 32 

 

ఱియ:  తూ శవయభు యతుహించ రబులస - తూ దాశడాఱకతించన్ 

          తూ లసకయభున నేరిించ - దాతుమింద నడుచనట్టి  తూణో 
1.  ఉదమభునే ఱేచి తూశవయభు యనట్ - నాకు ఎింణో భధయభు 

    ద్నభింత్ట్  కొయకు ననవహదధయచ - యక్షించ ఆదఱ నిండష(2) ||తూ|| 

2.  తూ లసకయభు చదయ తూ శవయభు యనచ - నేన శరిజై్శకొింద 

    తూ భాయగభుఱో నడుచనట్టి గస - నేరిించభు ఎఱిుడు   (2)  ||తూ|| 



3.  బమ భీత్ుఱఱో త్ుతౄసనఱఱో - తూ శవయభు యతుహించభు 

    అబమభుతుభుు ఒ గకదేలస - దైెయయయచభు ననన    (2)  ||తూ|| 

 

Song : 33 

 

ళిందనిం ఫొ నయుత మో రభో రభో - ళిందనిం ఫొ నయుత మో రభో 
రభో = ళిందనింఫు త్ిండషర, త్నమ, యదాధ త్ుుుఁడా - ళిందనింఫు ఱింద కో  
రభో                                                                               ||ళిందనిం|| 

1.  ఇతున నాలలి  ధయన భభుుుఁ ఫరర చిముుఁ - గనన త్ిండషర మిించి యెుడు   
     గసచిము = ఎననఱేతు దీలనన - యౌడు ననన యేశలస - మతున రెట్టి   
     స్్త త్రభు యౌయగో                                                             ||ళిందనిం|| 

2.  తృసర త్ ళత్సయింుుఁ ఫా భింత్ముుఁ - తెరతితు భతునించి భభుుుఁ  
     గసళుభు = నత్ నాఫదభునన తూద - తూతి న శింగు భా - దాత్ కరరశత  నాధ  
     యక్షకస                                                                          ||ళిందనిం|| 

3. దేళ భాద కసఱువరత్ు ఱెఱిన - వరళకసయ త్నళు ద్నభు ఱతునము  
    తూ లొశింగు లనిండష, వహడష - జ్వా న భింత్ తూ - వరళకెై మింగీకరిించభా ||ళిందనిం|| 

 

Song : 34 

 

దేళుతుకత స్్త త్రభుగసనభు చేముట్యే భించిద్ 

భనభిందయభు శత తిగసనభు చేముట్యే భించిద్ 

1.  యెయువఱేభు ననషో లసయే - కట్టు చననలసడతు 

    ఇళసర యేయ్ముఱన - త్ృ గుచేములసడతు                             ||దేళుతుకత|| 
2.  గుిండె చెద్రినలసరితు - ఫాగు చేములసడతు 

    లసరి గసమభు ఱతునము - కట్టు చననలసడతు                     ||దేళుతుకత|| 
3.  నక్షత్రభుఱ శింఖయన - ఆమనే తుమమిించెన 

    లసట్ కతునము రయుఱు - ెట్టు చననలసడతు                         ||దేళుతుకత|| 
 

Song : 35 

 

నడషహించ నా నాళ - నడషశిందరభున దేలస 



నళజీళన భాయగభున - నా జ్ను త్రియిం 

1.  నాజీయత్ తీయభున - నా మజ్మ భాయభున 

    నయౌగిన నా షఽదమభున - నడషహించభు ఱోత్ునకు 
    నామాత్ు యయఫూమ - నాదీక్ష పయౌయిం 

    నా నాళఱో కసయౌడుభు - నా వరళ జై్కొనభు                       ||నడష|| 
2.  రసత్రింత్ము ఴరభడషన - రసఱేద రబూ జ్మభు 

    యషదాయుఱు లనదకతనన రసదాయెన రతిపఱభు 

    యక్షించ తూ వహఱుళ - యభణీమ ఱోత్ుఱఱో 
    యత్నాఱన లనదకుట్ఱో - రసజిఱుి  నా డళ                         ||నడష|| 
3.  ఆణాుయణ చేమకయే - ఆశ్టించితి తూ చెయౌమి 

    అషభున రరమిించచనే - అయవహతి రబు తూ కయౌమి 

    ఆఴ తురసళసయె - ఆలేద ననదరసయె 

    ఆధాయతిుక ఱేమి గతు - అఱాి డె నా ళఱఱు                            ||నడష|| 
 

Song : 36 

 

1.  నాయక్షకుతు లనింఫడషింత్ు నతునట్ న్ 

     ఘయమ ైన కొిండఱెైన జ్ింకొిందన 

     శయక్షత్ింఫుగసన నేన లనలలి దన్ 

     ఫయభ కతరీట్ ముిందళయకు 
||యేశన్ నేన ఎననుఁడెననడున 

ఆశణో నతునట్న్ లనింఫడషింత్ున 

భాశయింఫౌ రబు లనింట్ కననల్ 

భూవహకొతుయెకొుఁడేతు లేలలి దన్|| 

2.  నా యేశ ణోడ లనలలి చింద ననఱిడన్ 

     రమాశమ ైన ఱోమఱెైన బమడన్ 

     దముఁ జూు యేశ ననన లనింఫడషించచో   
     బమ మేఱ బుళనింఫుఱోుఁ దగన్ 

3.  నా కసఱ మ ఱి యేశనింద నభుుదన్ 



     భీకయింులసరిధయైెన నేదాట్టదన్ 

     నా కయతణోడననిందననైన నేగుదన్ 

     నాక మ కతొత్ిండషరుఁజూచళయకున్ 

 

Song : 37 

 

ఱియ||   కరరవరత  శరసవధ్కసరి - కరరవరత  మోక్ాధ్కసరి 
                కరరవరత  భషో కరి - కరరవరత  ఆ వహఱవధారి || 
1.  భుకతత యధాత్నేత్ - ఴకతత న శింగుదాత్ 

     బకతత యఱాళరో త్ - యభింఫు యడె గసన        ||కరర|| 
2.  ద్ళయథింఫురోవహ - దైెళింఫు ణోడుఫావహ 
     దాశతు యూుదాయౌు - ధయణ  కైణెించెగసన     ||కరర|| 
3.  ళసఴవత్ ఱోకలసవహ - శణాయభఽత్ింురసశ్ట 

     ళస భాయింఫు మోవహ - ఴరభఱ శశిించెగసన  ||కరర||   

 

Song : 38 

 

ఱియ:   యుచి  చచి ఎరిగితితు  యెషో లస ఉత్తభుడతుము 

             యక్షకు నాఴరయించి  నే ధనయడననైతితు 

1.  గకదేళుడళు తూలే శత త్ుఱకు తృసత్ుర డ తూలే 

     త్క ఆరసధ్ింత్ు దమాలలడళు తూలే 

2.  భషో ననత్ుడళగు దేలస రభాళభు గఱలసడా 
     భనస్సయ  తృత గడెదన తూ ఆఴుయయకసయయభుఱన్ 

3.  భించిత్నభు గఱదేలస అతి ళరరవుఠ డళు అిందరిఱో 
     భుదభాయ తృసడెద తునన అతి శిందయుడళతుము 

 

Song : 39 

   

1.  యభజీళభు నాకు తుళవ - తిరిగి ఱేచెన నాణో నిండ 

     తుయింత్యభు ననన నడషహించన - భయఱ ళచిు యేశ కొతు త్ృ ళున       ||యేశ|| 

||   యేశ చాఱున - యేశ చాఱున 



       యే శభమమ ైన యే వహధట్ కెైన 

       నా జీయత్భుఱో యేశ చాఱున 

2.  స్సణాన ళోధనఱధ్కమ ైన - స్త భువహఱిక స్సగి లనఱళిదన 

     ఱోకభు ఴరీయభు ఱాగినన - ఱోఫడక నేన లనఱళిదన               ||యేశ|| 
 

3.  చిుక ఫమఱుఱో యుిండజై్మున్ - ళసింతి జ్ఱభు చెింత్ 

     నడషహించన - అతుఴభు తృసర ణభు త్ఽహతయచన్ - భయణ 

     ఱోమఱో ననన కసతృసడున                                           ||యేశ|| 
 

Song : 40 

 

ఱియ||    దేలస - ద్లసయనింత్ ర - భాళ - భాింతృసశి ఘన యె - షో లస =  

       స్సథ ళయ జ్ింగభ - శశిత్ తుఖిఱ జ్గ - దాళన తృసళన - భాళ తుయింత్య    

       ||దేలస|| 
1.  స్సయ - కసయుణయతృసరస - లసరస - శయవజా్ తురివ - కసరస - యేశ 
    నభాళ - ణారస - దీన జ్నో - కసరస = ఘయమ ైన శిం - స్సయట్యుఁ 
    ఫడష - దారిుఁ గనతు ననుఁ - జై్యుఁతయౌచితియ                         ||దేలస|| 
2.  అక్ర - ణ యబలసనింద - మోక్ష - రసజ్య భశిభా - ధయక్ష - శింత్త్ 

    శజ్న యక్ా - కట్ దయునజ్ - శ్టక్ా = క్ష యక్ష య - ఱక్షణ యశిత్ 

    క - ట్ాక్షభు నాదెశ - దీక్షన తుఱులన                          ||దేలస|| 
3.    శింద - రసఴుయయ గుణ - ఫఽిందా - ఫింధయ తుణాయ - నిందా - స్సధ 
       శజ్జన ళిందాయ - ఖిండషత్ కఱువ ఫఽిందా = భింద భతితు నా - 
       డెిందభు కడుుఁదెయౌ - లొిందుఁ జై్వహ తూ - మింద తుఱుుఁ గదె ||దేలస|| 
 

Song : 41 

 

ఱియ||    కుభురీ ఒ కుభురీ - జ్గదత్తితదారీ 
              జిగట్భననైన నా ళింక - చఱిగ చడుభమాయ..... 
1.  తుకతరసతు తృసత్రనతు - తృసయలేమకుభా - తృత ింగితృత యఱు 

     తృసత్రగస జై్వహ - ననన తుింుభా - శలసయతఱోతు తృసత్రఱతూన -  
     శ్రర యేశన్ తృత గడుచిండ - స్సక్షగ నిండు 



     తృసత్రగజై్వహ - శత్యభుణో తుింుభు త్ిండషర                                   ||కుభురీ|| 
2.  యఱుళఱేతు తృసత్రన్ నేన్ కొనలసయు ఱెరెళవయూ - 
     లనఱఱేతు తూద యకతింఫుణో లనఱుగకింద తృసత్రగజై్తు 

     ఆట్ింకభుఱనిండష త్హించి ననన - ఎఱిుడు కసళుభమాయ     
     గియౌ మునన తృసతరన నేన శరిఙేవహ లసడుభమ                   ||కుభురీ|| 
3.  ఱోకసఴణో తుింజి ఉతృత ింగుచ భాయగింఫునే త్హతిన్ 

     భనఴరయచఛఱతునమున్ - వహధయభనచ నే భనళసశింతి కోఱోతితు 

     త్ృ గకట్టు కొనన తృసత్రమనచ - యుగెతిత  నన ట్ ుతీ 

     తృసర ణింఫు నాఱో ఉననుడే - తూ తృసదింఫుల్ నే ట్ ుతిన్               ||కుభురీ|| 
 

Song : 42 

 

ఱియ||      ఒ యేశ తూ రరభ ఎింణో భషతూమభు 

                ఆకసఴణాయ యవత్ శభుదరభుఱ కనన గకద్ 

1.  ఆగభయ ఆనిందమే - షఽదమభు తుిండెన 

     రబుతు కసయయభుఱు గింభీయమ ైనయ రతి 

     ఉదమ స్సమింత్రభుఱు శత తికత యోగయభుఱు   (2)           || ఒ యేశ|| 
2.  శింకట్ శభమభుఱో - స్సగఱేకునానన - దమచు 
     నామీద అతు నేన ముయెట్ుగస - యింట్ నింట్ య 

     నా ముయరకుభుిందె - ణోడనిందనింట్ య    (2)                    ||ఒ యేశ|| 
3.  భయణాింధకసయు - ఱోమనే శించరిించన  

     తుయింత్యమేశ - నాద కసరియైె - కయభుయౌచిు 

     ననన గసముచ నడుు - కయుణగఱ రబుళు    (2)           ||ఒ యేశ|| 
 

Song : 43 

 

ఱియ||  భయణభున్ జ్యించి ఱేచెన - భన రబుళు నేుఁడు - భశిభ దేష 

      మునయిం దాఱెున = ధయ శభాధ్ ఫింధభుఱన - ధనయభుగన ణెరించి 

  ఱేచి - కొరత్ ఱతున తీరిు జీళ - ళయభు యౌమయ ళశధైెతు             
   ||భయణభున్|| 



1. భరిమమున శఱోమి ముదఱగు - భగుళఱు శఫాత్ు - భయు ద్నోద 

   మభునుఁ తరమ భగు = గుయుతు దేషభునకుుఁ ఫూముఁ - ఫరిభలింుుఁ 
   దైెఱభుఱన - శయగుఁ దీవహకొతు శభాధ్ - కయుగుదెించి కనఱుఁజూడ         
   ||భయణభున్|| 

2. నేుఁడు రబుశభాధ్ భుఖభుైె - ననన రసయ - ననళుఁడు దీము 
   కయుణన భనకెై - చేడషమ యౌటి్నచ లేగుఁ - జై్రి మా శభాధ్ భూుఁత్ -  
   యడష ముింట్ుఁ జూచి మిగుఱ - యశుమభుు నింద ్యుడు              
   ||భయణభున్|| 

3. లసయు ణెఱి తుఱుళుట్ింగిుఁణో గూయుునన డుచ - లసతుుఁ జూచి మిగుఱ  
   బమభుణోుఁ = జై్యరసక తుయౌచిమునన లసరి నత్డుగసించి మభు - 
   ఱాయ బమడకు డట్ించ - నయడషించె నచిత్భుగన                
   ||భయణభున్|| 

 

Song : 44 

 

1. కరరశత  నేడు ఱేచెన 

    ఆ ఆ ఆ షఱెి ఱూమ 

    భయతయదత్ శింఘభా 
    ఆ ఆ ఆ షఱెి ఱూమ 

    బూమి నాకశింఫుఱో 
    ఆ ఆ ఆ షఱెి ఱూమ 

    ఫాడుమిింద చేత్న 

    ఆ ఆ ఆ షఱెి ఱూమ. 
2. మోక్ష మిమయ నాధడు 
    ఆ ఆ ఆ షఱెి ఱూమ 

    ముదధభాడష గెఱెున 

    ఆ ఆ ఆ షఱెి ఱూమ 

    శయుయుఁడుదుయింగ 

    ఆ ఆ ఆ షఱెి ఱూమ 



    చీకట్టల్ గతిించెన 

    ఆ ఆ ఆ షఱెి ఱూమ. 
3. ఫిండ, భుదర, కసళయౌ 

    ఆ ఆ ఆ షఱెి ఱూమ 

    అతున ళయయధమ ైనయ 

    ఆ ఆ ఆ షఱెి ఱూమ 

    యేశ నయకింఫున 

    ఆ ఆ ఆ షఱెి ఱూమ 

    గెయౌు భుకతతుఁ దెచెున 

    ఆ ఆ ఆ షఱెి ఱూమ. 
 
Song : 45 

 

ఱియ:      గీత్ిం గీత్ిం జ్మ జ్మ గీత్ిం చేయత్ట్ ు  తృసడెదభు 
అ||||  యేశరసజుఱేచెన్ షఱెి ఱూమ జ్మభాయుట్ ించెదభు 
1.  చడు శభాధ్తు భూవహనరసయ దరయయౌింఫడెన - అింద 
    లేవహన భుదర, కసళయౌతుఱెున నా-దైెళ శత్ుతుభుింద ||గీత్ిం|| 
2.  ళఱద ళఱద యేడుళళఱద - లనలలిడష గయౌఱమకు - ణాన 
    చేహన యధభున తిరిగి ఱేచెన - యుగిడష రకట్ ించడష  ||గీత్ిం|| 
3.  అనన - కమలసయఱ శబము అదయుచ యుగిడషరి - ఇింక 
    బూత్గణభుఱ ధవతుతు యనచ - ళణకుచ బమడషరి ||గీత్ిం|| 
 

 

Song : 46 

 

1.  వహఱవచెింత్ నేశలస  
     చేరిు ననన నించ 

     కఱవరిన్ శరయించెడు  
     కసఱవఱో నననించ 

   || వహఱవకై వహఱవకై  



     చెఱుి నా యభుకతత 
     చెఱవ మ  నదదరిన్ 

     జై్య నాకు భుకతత || 
2.  కింహణాత్ుు నింధననై  
     కసనఱేక ముిండ 

     స్త ింు మియుఁ ఫరర చితి  
     శయయణేజ్ శొిండ 

3.  దేళ గకరఱె  హఱి తూ  
     దీహత  నాకుుఁ జూు  
     తూ ళధా రభాళభుల్ 

    తృసళనిండ నేయు 

 

Song : 47 

 

ఱియ||      యేశ చాలొిందె వహఱుళైె తూ కొయకై నా కొయకై  
                ఎింత్గక ఴరభనోరెున తూ కొయకై నా కొయకై 
1.  నద్ళఱె యేశ యకతభు - వహఱుళఱోనిండష రళశిించె 
     తృసభు కడషగె భయౌనింఫు త్ుడషచె - ఆ రఴశత  యకతమే               ||యేశ|| 
2.  నేడే తూ తృసభు ఱొకో - తూ తృసడాగుఱు త్ుడుచకో 
     తూ ఆత్ుత్నళుఱయద్ధయచకో - కరరశత యేశయకతభుఱో            ||యేశ|| 
3.  తృసశ్టక్ష తృత ిందత్గిముింట్ మి - భన శ్టక్ష రబులే శశిించెన 

     నఱుగగకట్ుఫడె తృత డుళఫడె తూకెై - అింగీకరిించ యేశతు          ||యేశ|| 
 

Song : 48 

 

ఱియ||    వహఱవఱో నాకెై కసరెున .. యేశ యకతభు 

              శ్టఱననైన ననన భారెున .. యేశ యకతభు 

              యేశ యకతభు .. రబుయేశ యకతభు 

              ఆభూఱయమ ైన యకతభు .. యేశ యకతభు                        ||వహఱవ|| 

1.  శభకూయుు ననన త్ిండషరణో .. యేశ యకతభు 



     శింధ్చేవహ చేయుున .. యేశ యకతభు 

     యేశ యకతభు ..రబుయేశ యకతభు 

     ఐకయయచన త్ిండషరణో .. యేశ యకతభు                                  ||వహఱవ|| 

2.  శభాధానయచన .. యేశ యకతభు 
     శభశయఱతున తీయుున .. యేశ యకతభు 

     యేశ యకతభు .. రబు యేశ యకతభు 
     శింూయణళసింతి తుచున .. యేశ యకతభు                               ||వహఱవ|| 

3.  తూతిభింత్ుఱుగస చేమున .. యేశ యకతభు 

     దరీనతి నింత్ ఫాున .. యేశ యకతభు 

     యేశ యకతభు .. రబు యేశ యకతభు 
     తుఫింధన తుఱుున యకతభు .. యేశ యకతభు                        ||వహఱవ|| 

         

Song : 49 

 

ఱియ||     అరసధ్తు యేశమయ - కఽజూహ ఫరర ళుభమయ 
               ననమ ించకయె తూ కఽఱో - నరసధభుఱన క్షమిించ         (అ) 
1.   వహఱుళకు తుననే గకట్ ుతితు - త్ుఱుళఱణో జై్రితితు 

     కఱువింఫుఱన మోహతితు - దోవుిండనేన రబులస                         (అ) 
2.   రకొఱో ఫఱెి ుత్ృ ట్ట - గరకుొనతృత డషచితి నేనే 

     మికతొయౌ ఫాధ్ించితితు - భకుొళ జూహతిళయోయ                               (అ) 
3.   భులిణో కతరీట్ింఫు - నయిౌ తూ శ్టయభున తుడషతి 

     నాళఱి నేయభాయె - చఱితు దమగఱ త్ిండరర                                     (అ) 
 

Song : 50 

             

 

ఱియ||     రసజుఱకు రసజైె్న యీ - భన యబుతు - ూజ్వరముట్కు యిండష = యీ  
               జ్మళసయౌ కనన - భన కతింక - రసజె్ళవయున ఱేయతు     ||రసజుఱకు||   
1.     కయుణ గఱ స్్ దయుిండైె - యీమన - ధయణ  కైణెించె నమాయ = తియభుగస  
        నభుుకొతున - భన కొశుఁగుుఁ - ఫయఱోక రసజ్యభుున       ||రసజుఱకు|| 

2.     నకొఱకు ఫొ రిమ ఱుిండె - నాకసఴ - క్షుఱకు గూలలి ిండెన =  



        కతొింత్ శధఱమ ైనన - భన యబుతు - కెకొడ ఱేకుిండెన   ||రసజుఱకు|| 
3.    అహాశభుఱు వరముచ - నామన - మాననభు ైె నమిముచుఁ =  
       గఽ భాయౌన వైెతుకు - ఱిందయున - ననభు ఱెించచుఁ గకట్ ురి||రసజుఱకు||   
 

Song : 51 

 

ఱియ||     ఆహా భహాత్ు హా ఴయణాయ - హా యమోచకస = దోరష యశిత్ చిం ె 

        తున నా - దోవమేగదా                        ||మాహా|| 

1.  "యయఱన క్షమిించ త్ిండషర - నేయ రైమిమున్" = కోరి తిట్టఱు  
     తుననుఁ జ్ింు - కూర యజ్నఱకెై                ||మాహా|| 

2.  "తూళు నాణోుఁ ఫయదైెశన - నేుఁడె ముిందళు" = తృసళనిండ యట్టి ుఁ  
     ఫయౌకత - తృసహుఁ గసచితి                                ||లసహా|| 

3.  "అభాు! తూ శత్ుుఁడ"ట్ించ భరి - మభుణోుఁ ఫయౌకత = కరభుయ "తూ 

      జ్నతు" మించుఁ -గయత నడషయతి               ||లసహా|| 

4.  "నా దేళ దేళ యేమి యడ - నాడషతి" ళనచ = శ్రరదేళ శత్ యౌకతతియ 

      ఴరభ - చెఴకయభా                          ||మాహా|| 

5.  "దహకొనచనాన న"ట్ించుఁ - జె్హతియ గద = యగిద్తు ఫాధ  

     న ింద - నేమి తూకు హా!                       ||మాహా|| 

6.  ఴరభ రభాదభుఱన గక - ఴఫద  మ తిత  హా = "శభాతమ ైన"  

    దించుఁ దెయౌహ - శభవహతియ గదా           ||మాహా|| 

7. "అగిింత్ుుఁ దిండషర తూకు - నాత్ు"నించన = గక మారసుట్ింఫు  

  చేవహ - కూయౌతృ్ తిలస                               ||మాహా|| 

 

Song : 52 

 

ఱియ||    ఒ యేశ తూ ద్ళయ రరభ యళరిిం నాకు త్యభా 
       యఱులనైన తూద నాభభు తృసడాయౌ షఱెి ఱూమ     ||2|| 

1. వహఱులే ఴయణిం రతి జీయకత 
   యఱుళఱేతు భనజ్వయకత          ||2|| 

   కఱువభు ఫాహన యేశమయకత 



   అఱుెయుగక తృసర యధన చేముదభు   ||ఒ యేశ|| 
2.త్యత్యభుఱఱో తూ నాభభు 
  ళయభుఱ న శగిన ైె నాభభు    ||2|| 

  అయమగ అయుదెించాళమయ 
  ముయయౌడుదన భద్ఱో నేనమయ  ||ఒ యేశ|| 
 

Song : 53 

 

ఱియ||     తూ యకతమే - తూ యకతమే నన్ యదీధకరిించన్ - తూ యకతమే నా ఫఱభు 

1.    తూ యకతధాయఱే యఱ - తృసహకఴరమింతచున  
       రియదధ  త్ిండషర  తృసహతు - కడషగి యత్ర యచభు                           ||తూ|| 

2.    నశ్టించలసరికత తూ వహఱుళ - లనరిరత్నభుగస నననద్ 
       యక్షింఫడుచనన తృసహకత - దేళుతు ఴకతతయైెముననద్                      ||తూ|| 

3.    తూ వహఱవఱో కసరిునట్ ు  - యఱులనైన యకతభుచే 

       తృసయభుకతతుఁ జై్వహతియ - రియదధ  దేళ త్నముడ                             ||తూ|| 

 

Song : 54 

 

 1.    భహాత్ుుుఁడైెన నా రబు         
        యచిత్ర వహఱవుఁ జూడ నా              
        మావహతన్ నవుింఫుగస ననించి 

        గయవిం ఫణింగుఁ దరరకుొదన్ 

2.     తూ వహఱవ గసక యో దేలస 
        దేతున్ ఫరరమిిం తూమకు 
        ననానషరిించ శయవభున్ 

        తూ వహఱవకెై త్యజిింత్ుభు 

3.    శ్టయింఫు తృసద షశతభుల్ 

       నచిించ దఃఖ రరభఱు 
       భరెననడెైన గూడెనా 
       యష్సదరరభ య్ గతిన్? 

 



Song : 55 

 

ఱియ||   ఎింత్జ్వయౌ యేశలస యింత్మతు మాశిించఱేన        (ఎింత్) 
1.  యక్షకుిండా నాకు ఫదఱు - శ్టక్ష ననబయించినాళూ 

    వహఱుళమింద స్త భువహయిౌ - చాలొింద్తియ నాకెై        (ఎింత్) 
2.  ఏమి తూ కరిింగఱన - ఏమి ఱేతు లసడనమయ 
     యక్షణింు తృసత్రననతిత  - స్్త త్రభించ తృసడెదా              (ఎింత్) 
3.  తూద నాభభునకు యఱఱో - బమడెడష లసరికొయకెై 
    నాధడా తూయచు మేఱు - ఎింత్గక దేశలస        (ఎింత్) 
                                          

Song : 56 

 

ఱియ||  అయింత్ు శత త్ుల్ తూ వహఱుళఱోన జూహన తూ రరభకెై 
            భయణముింద్ శభాధ్ నిండష భయఱ ఱేచితియ 

1.   త్ఱన భుిండి కతరీట్భు ఫొ ింద్ కసలి చేత్ుఱు గుర చుఫడష 
      ఫయౌయెత తియ గకరఱె హఱి ళఱె నా కొయకై ఒ రబులస                         ||అయింత్ు||  

2.   తూ చిింత్ళఱన నాకు ళసింతికఱెగ  తూ వహఱుళ ళఱన కతరీట్ిం 

      తూ భయణమే నా జీళభాయె తూ రరభ గకదెింణో                      ||అయింత్ు|| 

3.  నేన జూచెడష భశిభ శవయగభు నాళఱన కఱుగద 

     ఆనింద భావభుఱణోనే శత తిింత్ు - ఈ ధనభు నా కొయకై          ||అయింత్ు|| 

 

Song : 57 

 

ఱియ||    షఱెి ఱుమ తృసట్ - యేశమయ తృసట్ 

              తృసడాయౌ రతిచకట్ - తృసడాయౌ రతిన ట్                     (2) 

              షఱెి ఱుమ - షఱెి ఱుమ - షఱెి ఱుమ        
1.  కష్సు ఱుయే కయౌగినా   -   కతూనయుయే మిగియౌనా 
     శత తితృసట్నే తృసడనా  -   రబు యేశనే లేడనా     (షఱెి ) 
2.  ఫిందాఱు తగిించినా   -   చెయస్సఱో లేవహనా 
     శత తితృసట్నే తృసడనా  -   రబు యేశనే లేడనా    (షఱెి ) 
3.  వహింహాఱన ళుించినా  -   గుషఱోన ఫింధ్ించినా 



    శత తితృసట్నే తృసడనా   -   రబు యేశనే లేడనా    (షఱెి ) 
 

Song :58 

 

ఱియ||      స్్త త్రిం చెయిౌింత్ుభు - శత తి స్్త త్రిం చెయిౌింత్ుభు    

               యేశనాధతు మేఱుఱుత్ఱించి - స్్త త్రిం చెయిౌింత్ుభు   

1.  ద్లసరసత్రభుఱు కింట్ తృసళఱె కసచి                (2) 

 దమగఱ షశతభుణో -  ఫరర చి నడషహించితియ   (2)  (స్్త త్రిం) 
2.  గసడాింధకసయభుఱో కతూనట్  ఱొమఱఱో                (2) 

          కఽశ్టించి త్ృ తుమయక - కఽఱణో ఫఱయచితియ    (2)  (స్్త త్రిం) 
3.  శజీళమాగభుగస భా ఴరీయభు శభరిించి    (2) 

 శింూయణ వహధ్్ధన ింద - యధ్్ధత్ున న శగితియ    (2)  (స్్త త్రిం) 
 

Song : 59 

 

ఱియ||     రియదధ - రియదథ రియదథ రబులస    
  ళయదత్ ఱెైన తున్ ళరిణింఁ గఱరస                 ..రి..  
1.  రియదధ జ్నకుడ - యభాత్ు యూుడ        
       తుయుభ ఫఱఫుద్ధ  – తూతి  రభాలస             ..రి.. 
2.     రియదధ త్నముడ - నయయూధాయుడ          
       నయుఱన రసక్షించ – కయుణా శభుదరా                    ..రి.. 
3.     రియదధ భగు నాత్ు – ళయభు యౌడు నాత్ు       
       యభానింద రరభ – బకుత ఱ కతడుభా                     ..రి.. 
4.     జనక కుభారసతమ ఱన నేక దేలస 
      ఘనభశిభ ఙెఱుు న దనయ తుతయభుగసఁ                 ..రి.. 
  

Song : 60 

 

ఱియ||     యేశణో ఠీయగసన త్ృ దభా! అడుు గస ళచులనైరి గెఱవన -   

              ముదధనాదింఫూణో త్ృ దభా.   

1.  ఒ ముళతి ముళకుఱాయ చేయుడష - శ్రరయేశరసజు లసయత చాట్టడష  (2) 



 ఱోకభింత్ యేకమ ై యేశనాధ గకఱవన                                (2)  

 శధానింభెళయు తూళునేననగస                                       (యేశణో) 
2.  రసరసజు వైెనయభింద చేయన - ఆ రసజు దీళయ వరళ చేమన   (2) 

 యేశరసజు భుిందగస ధావజ్భు ఫట్ ునడుళగస                         (2)   

 యేశణో ఠీయగసన లనడఱన                                      (యేశణో) 
3.         యళసవశ కళచభున ధయించచ - ఆ రసజునాజా్భద్తు తుఱుచ    (2) 

            అనద్నింఫు ఴకతతతు ఫొ ిందచనన లసయమ ై                                     (2) 

            యేశణో ఠీయగసన లనడఱన                                             (యేశణో) 
              

 

Song : 61 

 

నాేరే ణెయౌమతు రజఱు ఎిందరో ఉనానయు 
నాేరభన లసరికూ రకటిిం క ిందరే ఉనానయు       ..2.. 

ఱువి..   ఎళర ైనా మీఱో ఎళర ైనా  (కర ైనా) 
           లెలణారస నా ేరభన ఙెఫుణారస          ..2.. 

1.  యక్షణ తృ ిందతు రజఱు..ఱక్షఱ క ఱది ఉనానయు 

    భాయుభూఱ గసాభాఱోు ..ఊరిఱోయౌ వీధఱోు    ..2..  ||ఎళర ైనా|| 
2.  నేన నమ్మమన లసరిఱో..క ిందయు మోశిం ఙేళసయు 
    లెలణాభతు ఙెహి..లెనకకు తిరిగసయు           ..2..   ||ఎళర ైలస|| 
3.  లెలళగయౌగిణే మీయు..తిక లెలళిండు 
    లెలళఱేకతోృ ణే..లెఱళళలసరితు ింిండు              ..2..  ||ఎళర ైలస|| 
 

Song : 62 

 

1.  ఇనానలళళ భాకు ససమమ ై యీ భుిందకున భా 
    ముననత గఽష భిండలెై యొపిడు దెైళభా 
2.  ఏఱాటి ఈతిఫాధము తూళచు యేటిఱో 
    కఱుగకుిండ ఫరర ళలే ఘనింు ేరభణో 
3.  తూ వహింహశన తూడఱో తుఱుచ బకుు ఱు 
    బమింఫు చింత ఫాధఱన్ జయించ భను యు 



 

Song : 63 

 

ఱువి:    ఎిందకో నతునింతగ తూళు ేరమ్మించతిలో దేలస 
             అిందకో నా దీనశు తితృసతర షఱలు ఱూమ యేశమాయ 
1.  నా తృసభు ఫా నయయూహలెైనాళు 

     నా ళసభు భా నయౌగి లేరఱాడుతివి 

     నాకు ఙాయౌన దేళుడళు తూలే నా ససా నభుఱో తూల ే  ..షఱలు .. 
2.  తూ యూభు నాఱో తురిమించ మునానళు 
     తూ తోృ యౌకఱోనే తుళవహించ చనానళు 
     తూళు ననన ఎననక ింటివీ తూ క యక ై తూ కఽఱో  ..షఱలు .. 
3.  నా ఴభాఱు శశిించ నా ఆఴమామ ైనాళు 
     నా ళయధఱు బరిించ ననానద కునానళు 
     ననన తూఱో చచకునానళు నన దాచమునానళు   ..షఱలు .. 
 

Song : 64 

 

1.  షఱలు ఱూమ యేశ రబున్ ఎఱుయు శు తియించడు 
    ళఱుబుతు చయయఱన తిఱకూించ శు తియించడు 
    ఫఱమ ైన తుఙేము ఫఱళింతుతు శు తియించడు 
    ఎఱు రితు వీకరిించ యేశతు శు తియించడు 
ఱువి  ... రసజుఱ రసజ ైన యేశరసజు బూజనఱనేఱున్ 

           షఱలు ఱూమా, షఱలు ఱూమా దేళుతు శు తియించడు 
2.  తింఫుయణోన వీణణోన రబుళుతు శు తియించడు 
    తృసభున యకుభుణో తుడుఙెన శు తియించడు 
    ఫూయణోన ణాలభుణో మోోగ ించ శు తియించడు   
    తుయింతయభు భాయతు యేశతు శు తియించడు             ..రస.. 
3.  శయయచిందర ఱాయ ఇఱ దేళుతు శు తియించడు 
    షఽదమభున లెయౌగిించన యేశతు శు తియించడు 
    అగినళడగిండాు య మీయు కయున శు తియించడు 



    షఽదమభున చేదిించన నాధతు శు తియించడు       ..రస.. 
 

Song : 65 

ఱువి :  యిండు యెషో లసన గూరిు ఉణాసషగసనభు ఙేవపదభు 

          ఆమనే భన తోృ వకుడు నభమదగిన దేళుడతు         ..2.. 

          ఆహ-షఱలు ఱూమ - ఆహ-షఱలు ఱూమ                   ..2..   ||యిండు|| 
1.  కవటనవటభు ఱలనననాన - తృ ింగు ససగరసఱలదర ైనా            ..2.. 

    ఆమనే భన ఆఴమాిం - ఇయుకుఱో ఇఫబిందఱఱో          ..2..   ||యిండు|| 
2.  ణరో ళ తహిన లసయఱన - ఙేయదీవే నాధడతు                     ..2.. 

    తూతి శయుయడాయెనేననతు - తుతయభు శు తిఙేముదభు   ..2..   ||యిండు|| 
3.  విరిగి నయౌగిన షఽదమభుణో - దేళ దేళుతు శతునధిఱో    ..2.. 

    అతుఴభు తృసర రాిించనా - కఱుగు ఈళుఱు భనక ననన          ..2..    ||యిండు||     
 

Song : 66 

ఱువి:  శయీఘనతఱు తూక  రబూ - శయీ భశిభఱు తూక  రబూ 

         శయీకసఱభు నననతిింఙెదన - శయీశు తుఱు తూకే రబూ      ..శయీ.. 

1.  దారి తహిన నాకు తూళు - భశిభ దారి చహనాళు 
    ఆ దారినే నేన నడుళ - ఆతమససమిం తూల ెరబూ తూల ెరబూ         ..శయీ.. 

2.  ధనభునెైనా ధానయమ ైనా - శఖభునెైనా సౌఖయమ ైనా 
    శకఱభు శభఽదిా యైెన - శరసీధికసరివి తూల ెరబూ తూల ెరబూ       ..శయీ.. 

3.  కయౌమ్మఱోన ఱేమ్మఱోన - కఱతఱోన కఱళయభున 

    కసఱమే యెదయు తిరిగినా - కసరి నాకు తూల ెరబూ తూల ెరబూ      ..శయీ.. 

 

Song : 67 

ఱువి :   యెషో లస నా ఫఱభా మధాయథమ ైనది తూ భాయగిం –  

               రిూయణమ ైనది తూ భాయగిం                                               ..యెషో లస.. 
1.  నా ఴతుర ళుఱు నన చటిటనన - నయకు తృసఴభుఱరికటిటనన 

    ళయదళఱల బకూుశీనఱు తృ రిున - ళదఱక నన ఎడఫామతు దేలస     ..యెషో లస.. 
2.  భయణు టుయుళుఱు భయళక మొయయౌడ - ఉననతదయగమ ై 
    యక్షణ ఴఽింగమ ై తన ఆఱమభుఱో నా మొయవినెన –  



     అదర న ధయణి బమకింభుఙే                                                ..యెషో లస.. 
3.  నా దీభున లెయౌగిించలసడు - నా చీకటితు లెఱుగుగ 

    జ మున్ జఱరసశఱనిండు ఫఱమ ైన ఙేతిణో - లెఱుఱ 

    జేరిున ఫఱమ ైన దేళుడు                                                         ..యెషో లస..     
 

Song : 68 

ఱువి : లెఱళళదిం ళరవాఠ దేఴిం తుజభు 
         ళుిండెదిం రబుణోనే తుతయభు యఱోకదేఴభు ళుతుభిం 

         ఆ భనదేఴిం అతి ళుతుభిం 

1.  తిండుర కోరికయే - భనక క రసజయమ్మళీ 

    ఱోకశఽఴహట  కూతాభు - యేరసిటఴైన టటణిం        ..లెఱళళ.. 

2.  అదభత నగయభది - రబు తురిమించనది 
    దఽఢమ ైన ునాది - వహథయయచఫడునది           ..లెఱళళ.. 

3.  వితర నగయభది - తూతికూ ససథ నభది 
    యభ శీభాళభుణో - తురిమింఫడునది        ..లెఱళళ.. 

 

Song : 69  

ఱువి :  రకసఴమ ైన ఆఴుయయదేఴభు 

          హరముతు దేఴభు - నా హరమదేఴభు 

1.  తృసయశిత దేఴభు ఏ ళసభు కనఫడద 

    తుణాయనిందభు ఆగతు గీతభు 
    ఆకసఴభింద షో శనన షఱలు ఱూమ             ..రకసఴ.. 

2.  శయయచిందర ఱు ఱేయు కసతు చీకటి కనఫడద 

    దెైళ కుభాయుడు ణేజోభముడు 
    తుతయభు లెఱుగిచున గఱలుిడు               ..రకసఴ.. 

3.  ఱువిధ ఫర ధఱణోనిండు గుింుఱ ేయుిండద 

    యేక కుటుింఫభు క నామకుడే 
    ేరభాభమ దేఴభు హరముఱు లెలళళ             ..రకసఴ.. 

 

Song : 70  

 



ఱువి :  హరమయేశ తురిమించతివి - హరమభాయ నా షఽదమిం 

          భుదభాయ ళవహించనా - షఽదమాింతయింగభున 

1.  తూ యకురభాళభున - నారోత షఽదమింఫున 

    వితరయచభు తిండుర - రతితృసభున కడుగి           ..హరమ.. 

2.  అజాగయూకుడనెైతి - తుజాఴమాభువిడుచ 

    కయుణాయశభుణో నాక ై - కతుపటిటతివి తిండుర                 ..హరమ.. 

3.  వికవహింఙె విళసీశింఫు - లసకయింఫున చదళగనె 
    ఙేరితి తూదదారి - కోరి నడుహించభు                        ..హరమ..         

 

Song : 71 

 

ఱువి :  ససగిఱడు మొక ెదభు - శతయభుణో - ఆతమణో 
          భన రబు యేశతు - ఆ.ఆ.ఆ                                         ..ససగి.. 

1.  మ ఴహకింటే ళరవాుఠ డు - అతున - మ శభుఱనిండు - విడుహించన్ 

    లేవధాయుఱన దేీఴహించన్ - ఆఴణో - మోొక ెదభు                    ..ససగి.. 

2.  అషరోనకింటఴ ళరవాుఠ డు - భన - ఆరసధనకు తృసతుర ిండు 
    ఆమనేరధానమాజకుడు - అిందయభు - మోొక ెదభు              ..ససగి.. 

3.  ఆఱమభుకనన - ళరవాుఠ డు - తుజ - ఆఱమభుగ ణానేముిండెన్ 

    ఆఱమభుమీరేమనెన - ఎఱుకసఱభు మోొక ెదభు                 ..ససగి.. 

 
Song : 72 

ఱువి:  తుతుయడెైన దేళుతు ణోడు తూడ 

         తూపై ఉిండున ...తుతయభు తుఱుున... (5 ససయుు ) 

1.  ఎయా శభుదరభుతు...ఎడారి ఙేములసడు 
    భారస జఱభుఱన...భాధయయభుగ జేమున   ..తుతుయ.. 
2.  పరో వపైనయభుఱు...యుషసఱు యౌెనన 

    రలసష జఱభుఱఱో...డు ఙాళఙేవపన               ..తుతుయ.. 
3.  ఫఱళింతుడెైన దేళుడు...ఎఱు  కసఱభు ఫఱమ్మచున 

    భారసగ న నడుహించన...భనానణో తోృ శించన  ..తుతుయ.. 
 



Song : 73 

ఱువి :  జీవితభింత తూ ేరభగసనిం రణుతిింతుభు యేశదేలస 
           రచరిింతు మేభు - తూ కీరిున్ - ఆనింద గసనింఫుణో      ..జీవిత.. 

1.  శయీశభమభుఱఱో తూ శు తిగసనిం - ఎఱు  లేలఱమింద 

    తూ నాభధాయనిం - భాకదియే మేఱు - ఈ జీవితభున - 

    శు తియింతు నా యక్షకస                                                     ..జీవిత.. 

2.  శఽఴహటనింతటితు తూ భాటఙేత - శఽజియించతివిగస 
    భా దేళ దేలస - తూ ఘనభగు భశిభన్ - ళరిణింతయభా -  
    శు తియింతు నా యక్షకస                                                    ..జీవిత.. 

3.  కఱుషసతుమఱమ ైన భా క యకు తూ - విఱులెైన తృసర ణింఫు 

    నరిిించతివిగస - కఱీరిగిరిపై చహన ేరభన్ - 

    శు తియింతు నా యక్షకస                                                    ..జీవిత.. 

 

Song : 74 

శింణోవభుణో తుఙెుడు లసరితు - నెింణో దేళుఁడు ేరమ్మించన్ = 

విింతగ ళఱవహన - దింతము నొశఁగున - వినమ భనశగఱ - విళసీశఱ 

కున                                                                           ..శింణోవభుణో..  
1.  అణాయశకూుణో నధికేరభణో - నింధకసయ జన ఱిందరకు = శతయశలస 
    యున - జాటిించటక ై - శతతభు దిరిగ డు శదభకుు ఱకు  ..శింణోవభుణో..  
2.  ఇమయిండీ మ్మ కీమిం ఫడు నతు - యమయింగఱ రబు యే శనెన = 

    ఇమయది భయుళక - భదితు నించక తు - యమయళఱలన భన - యీళుఱ తుఁ 
ః న                                                                           ..శింణోవభుణో..                        

3.  బకూుగయౌగి రబు తు కూచుట ఫషృ - ముకు భటించ న - దారిత 

    ణో = ఴకూుక ఱఁది భన బుకూు నిండు మా - శకూుణో తుయతభు – తుమయ 
    ళఱలన                                                                   ..శింణోవభుణో..           
 

Song : 75 

ఱువి :  యెషో ళ నా కసరి - నాకు ఱేమ్మ కఱుగద 
    శుకగఱ ఙోటున ఆమన ననన యుిండ జేముచనానడు 
1.  ళసింతి కయమ ైన జఱభుఱ యెదు  - ననన నడుహించచనానడు  



     నాతృసర ణభు నకు ఆమన వేద దీయుు చనానడు   ..2.. 

     తన నాభభున ఫటిట  - తూతి భాయగభుఱఱో ననన నడుహించచనానడు 
2.  గసడాింధ కసయు ఱోమఱో - నేన శించరిించనన 

     ఏ అతృసమభు నకు బమడన తూళు నాకు ణోడెై ముిందళు 
     తూ దడుడ  కయమాు - తూ దిండభున ననన ఆదరిించన 
3.  నా ఴతుర ళుఱ యెదట తూళు నాకు భోజనభు వహదుయుుదళు 

     ననెణో నాతఱ అింటిమునానళు - నా గినెన తుిండు తోృ యుు చననది 
    నేన ఫరతుకు దినభుఱతునము కఽతృసక్షేభభుఱే నా లెింటళచున్ 
    చయకసఱభు యేషో లస భిందియభుఱో నేన తులసశభు ఙేవపదన 
 
Song : 76 

ఱువి :   దేళ శింశు తి ఙేమలే భనసస - శ్ర ా- భింతుడగు యెషో లస శింశు తి 

           ఙేమలే భనసస = దేళ శింశు తి ఙేముభా నా - జీళభా యెషో లస 
           దేళుతు - తృసళన నాభభు నతిించభా - నా మింతయింగభు - ఱో ళవహించ 

           నన శభశుభా                                                                         ..దేళ.. 

1.  జీళభా, యెషో లస తూకుఁ - జేవహన మేలున్ భయుళకు = తూళు ఙేవహన 

    తృసతకింఫుఱన - భతునించ జఫుబ - ఱేవిమున్ ఱేకుిండఁ జేమున - ఆ 

    కసయణభుఙే                                                                                    ..దేళ..   

2.  ఙాళు గోతినిండు తునన - ఱేళనెతిు  దమన గఽన - జీళ కూరీటభుగ 

     లేమున - తూ శయశమీద జీళ కూరీటభుగ లేమున - ఆ కసయణభుఙే   ..దేళ.. 

3.  మౌళనింఫు క్షురసజు - మౌళనింఫు ళఱలనె క ాతు  = మౌళనింఫ ై 
     లఱెమునటుు గస - మే యౌచు తూద - భాళభున శింతుఴహటయచనగస - ఆ 
    కసయణభుఙే                                                                    ..దేళ.. 
 

Song : 77 

ఱువి :  ఱలకూెించఱేతు సోు తరభుల్ దేలస ఎఱుుిడు నే తృసడెదన్ 
          ఇింతళయకు నా ఫరతుకుఱో తూళు ఙేవహన మేలళక ై 
 

1.  ఆకసఴ భహకసఴభుల్ దాతు కూిాందనన ఆకసఴభు 



    బూమ్మఱో కనఫడునళతూన దేళ తునేన కీరిుించన్             ..ఱలకూెించ.. 

2.  అడవిఱో తుళవహించనళతూన శడుగసయౌము భించన 

    బూమ్మపై ననన ళతూన దేళ నెనేన తృ గడున                  ..ఱలకూెించ.. 

3.  తూటిఱో తుళవహించ తృసర ణుల్ య బువిఱోతు జీళరసశఱు 
    ఆకసఴభున ఎగుయునళతూన రబులస తునేన కీరిుించన్      ..ఱలకూెించ.. 

 

Song : 78 

 

1.  ఆశ్రరసీదింఫుల్ ఱామమీద ళరిషింజేము మీఴ 

    మాఴణో నమ్మమమునానభు తూశతయ లసగుతుభు 

     ||ఇభమశిమీద కుాభమరిించభు దేళ 

      కభామయ ేరభళయషింఫున్ గుాభమరిించభు దేలస|| 
2.  ఒ దేళ ింహిం ళమాయ తూ దీలెన ధాయఱన్ 

    భా దాష మ ఱున ఫాు భాధయయభ్ ళయషభున్ 

3.  భామీద కురియించ మీఴ ేరభ రలసషింఫుఱన్ 

    శభశు  దేఴింఫుమీద క్షాభింఫు తోృ నటుు గన్ 
 

Song : 79 

 

ఱువి :  భీకయుిండౌ భా యెషో లస - ఠ మ దటిం గూడరే - యేకమ ై 
          ససషసట ింగడు శరేీఴీయుతు గొతుమాడరే                          ..భీకయుిండౌ.. 
1.  భటిటణోనే భభుమ నెఱు  - భానళుఱుగ శఽజిింఙెన = ఇటిట  ఴకుు ిండౌ రబు 
    నేమ - మ చుగస భది నెింతుభు                                         ..భీకయుిండౌ.. 
2.  ఏరిణోడు ఱేక భభు శ - రేీఴీయుఁడు శఽజిింఙెన = ధాయుణిిం దా 
    నొకెఁడే భా - దెైళభతు ూజిింతుభు                                ..భీకయుిండౌ.. 
3.  ుటిట గిటటింజేమఁ దానెై - నటిట  దేళుతు ఴకూుతు = ఫటుట గస ఱోకశథ ఱారస - 
    రశు తిింరే బకూుతు                                                             ..భీకయుిండౌ.. 
 

Song : 80 

 

1.  ఙాటిించఁడు భనవయజాతి కేశ నాభభు 



     ఙాటిించఁడు మళఴయ మేశ ేరభససయభు 

    జానాదఱు విళరవ యక్షణశనాదభు విన యయింతభు 

    ||ఙాటుదభు - ఙాటుదభు 

      ఙాటుదభు - ఙాటుదభు 

      ఙాటుదభు - ఙాటుదభు 

      శ్రయేాశ నాభభు|| 

2.  కతూనలుణో విణెుడులసయు ఱానిందింఫుణో 
    నెననఁడు గోముద యనెడు లసగుతు ింఫుణో 
    భననన గోయు బకుు ఱాయ తుిండు మ ైతిరణో  
    భానళ ేరభణో 
     ||ఙాటుదభు - ఙాటుదభు 

      ఙాటుదభు - ఙాటుదభు 

      ఙాటుదభు – ఙాటుదభు 

     చకెతు భాయగభు||     

3.  శమ్మభింద నిండు నేమో ఙాళుకసఱభు 

    శదా నశించతోృ ళులసరి కీశభాగయభు 

    విధింఫుఁ జూఁగోరి మాఴణోడ తుతయభు 
    వితుిించచిందభు      

     ||ఙాటుదభు - ఙాటుదభు 

       ఙాటుదభు - ఙాటుదభు 

       ఙాటుదభు – ఙాటుదభు 

      శతయ శలసయున||     

 

Song : 81 

 

1.  ఒ తృసర యథనా శతృసర యథనా 
    తూ తృసర బళింఫున్ భయతునా? 

    నా రబుళున్ భుఖాభుఖిన్ 

    నేఁ ఫరణుతిింతు తూ రబన్ 



    నా తృసర ణభ్ శతృసర యథనా 
    తూ ేరయణింఫుఙేఁ  గదా 
    తూ ేరభధాయఁ గోాఱుద 

    నన తృసర యథనా శతృసర యథనా       
2.  హళసచ ననన ముకూుణో 
    ళఴింఫు ఙేమఁజూచఙో 
    తూ ళసింతమ ైన దీహుయే 

    నా ఴింక ఱలఱు  భానున్ 

    తూ ఴకూు నేన భయుతునా 
    నా ళ ైఱమ ైన తృసర యానా 
    నా ళోక మ ఱు ఁ దీర ుడు 
    విళరవమ ైన తృసర యానా      
3.  తూ దిళయమ ైన ర కెఱే 
    నా ద ఖభాయ మ ఱున 

    నా దేళుఁడేశ ఙెింతకు 
    మోదింఫుఁ గొించఁఫర ళున 

    శదా వుబింఫు ఱ ిందన 
    విధింఫుఁ జూ తూలెగస 
    నా ధెైయయ మ్మచు తృసర యానా 
    శధా శధాయ తృసర యానా 
 

Song : 82 

 

ఱువి :  నా ళతున మింగీకరిించమీ - దేలస - ననెనుిడు 
          తూళు కయుణిించమీ - నా ళతున కఽఙేత 
          తూ ళఱన నొిందిన - భాళింఫునన నేన 
          ఫషృ ధెైయయమొిందెద                             ..నా ళతున.. 
1.  తూ వేళ జరిగ డు - తూ మాఱమభునకు 

     నాశఙ ెనడుహించ - భయఱ నా తృసదభుఱు             ..నా ళతున.. 



2.  నా లెిండు కనకింఫు - నా తిండుర  గ ైక నమ్మ 

     మాళింత యైెనన - నాశిం భదిఱోన              ..నా ళతున..  

 

Song : 83 

 

యిండు ముతసశిించ తృసడుదభు - యక్షణ దయగభు భన రబులే 
1.  యిండు కఽతజఞత సోు తరభుణో - రసరసజు శతునధి కేగుదభు = శత్రబు 
    నాభభు కీయునఱన్ - శింణోవగసనభు ఙేముదభు                  ..యిండు.. 
2.  భన రబులే భహ దేళుిండు - ఘన భాహతమయభుగఱ రసజు = బూభయ 
    గసధుఱోమఱున - బూధయ శఖయభు ఱామనలే                   ..యిండు.. 
3.  శభుదరభు శఽఴహటింఙె నామనదే - శతుయతు షశుమే బువిఁజేవపన్ =  

    ఆమన దెైళభు తృసయౌతుఱ - భామన మేపడు గొరఱె ఱభు          ..యిండు.. 
 

Song : 84 

 

ఱువి : రసకడ శభమభుఱో కడఫూయ ఴఫథింఱో 
         యేశన ఙేయుక నే విళసీశిం తూకుిందా 
         రసళమయ యేశమయ లేగమే రసళమయ 
         రసళమయ యేశమయ లేగమే రసళమయ 
1.  యేశమయ రసకడ శభమభుఱో యెదరేగే యక్షణ 

    తూకుిందా ఱోకసఴఱపై విజమిం తూకుిందా                   ..రసకడ.. 

2.  ఇింపైన ధలేదికగస యేకసింత తృసర యథన తూకుిందా 
    యేశ నాశింఙే దీన భనశసిందా                          ..రసకడ.. 

3.  దినభింణా దేళుతు శతునధిఱో లసకయిం క యక ై ఆకయౌ 

    తూకుిందా యేశ నాధతుణో శషలసశిం తూకుిందా      ..రసకడ.. 

 

Song : 85 

 

ఱువి :  ఊషఱ కిందతు ఱోకభుఱో ఉననతవహింహశనభింద 

          ఉింటివిగస తుయింతయభు ఉననతుడా శరోీననతుడా     ..2.. 

1.  వపయూఫుఱు దణాయ రివుదు డు రివుదు డతు 



     శీయమ తిు  యభింద తృసటఱు తృసడెడు తృసళనడా 
     షఱలు ఱూమ,షఱలు ఱూమ,షఱలు ఱూమ,...                     ..ఊష.. 

2.  తూ శయభు ధళలభుగస తృసదభుఱు రకసఴభుగస 
     నేతరభుఱు జాీఱఱుగస కింఠధీతు జఱతృసతభుగస 
     షఱలు ఱూమ,షఱలు ఱూమ,షఱలు ఱూమ,...                     ..ఊష.. 

3.  అఱఫమున ఒ మేఘమున అతున కసఱింఫుఱనిండులసడా 
     శరసీధికసయుిండా శరేీఴ శజీళుిండా 
     షఱలు ఱూమ,షఱలు ఱూమ,షఱలు ఱూమ,...                    ..ఊష.. 
 

Song : 86 

 

వయోన తృసటఱు - శింణోవభుగ - తృసడుచ వహయోనలెలళు దభు    

1.  ఱోకసన ళసఴీణానింద మేమ్మము - ఱేదతు ఙెపిన హరముడేశ   

 తృ ిందళఱల తూఱ కభునింద - క ింతకసఱమ ననన ఴభాఱు  (వయోన) 
2.  ఐగుుు న విడచనటిట  మీయు - అయణయలసశఱే య ధయఱో   

 తుతయతులసశభు ఱేదీఱఱోన - నేణరా ఱు కసనానహు  తుఱుిడు  (వయోన) 
3.  భారసన తోృ యౌన ఙేదెైన శాఱభుఱ - దాీరస తోృ అళఱవహ మునననేమ్మ   

 తూ యక్షకుిండగు యేవే నడుున - భాయతు తనద భాట నభుమ    

 

Song : 87 

 

ఱువి :   ససయీజగతికూ శింయక్షకుడు - ససీమ్మ యెషో ళయే గసద = ధాయుణీ 
              శాయౌతు ధనధానయభుఱనఁ - దొయౌ దానభు - తనకీమగరసదా       ..ససయీ.. 

1.  ఆదాభున రబు రధభ పఱింఫుగ - ఆదయశభుగసఁ భనకూడెగస = 

     ఆది శింబళుతు కతి మ దింఫున వేదయ పఱింఫుఱు - ణేళఱదా                ..ససయీ.. 

2.  కసనకయ్మర  భాతుతుఱారస - కనయకుభాయుతు బజియింన్ = భానళ 

     ునయుణాథ న భశిభఱో - భన రధభ పఱింఫతడాయ                         ..ససయీ.. 

3.  ఉబమజగసఱ శరోీననతుడామనే - వుబకయు డన నొుిన గసదె = 

      రబుతు ేయ మ్మ యమ తుభభ్ రథభ పఱాదఱు యటణేర                ..ససయీ.. 

 

 



Song : 88 

 

1.   కరసు  భభుమన దీవిించ            2.  ఇష తునన లేడుక తు 
      క్షేభమ్మచు ింుభు                   ఫషృగస శు తిింతుభు 
      జీలసహయ లసయు తుచు                     యభింద ఙేరి యింక 
      భభుమన తోృ ఴహించభు                సోు తరభు ఙెయౌుింతుభు 
 

Song : 89 

 

ఱువి  :  ససగితోృ దన - ఆగితోృ న నేన 
           విళసీశభుఱో నేడు - తృసర యథనఱో నేడు 
           షఱేు ఱూమ - షఱేు ఱూమ       (2)         ..ససగితోృ ద.. 
1.  ఎిండున ఎడారి ఱోమఱఱో - నేన నడుచనన 

     క ిండ గుషఱఱో బీడుఱఱో - నేన తిరిగినన 

     నా శహమకుడు - నాకసరి యేవే                          ..షఱేు .. 
2.  గఱలిండ దెఫబక ైనన - రసతిరలేల బమభు క ైనన్ 

     గలసతు ఫాణభుఱక ైన - నేన బమడన 

     నాకు ఆధాయిం - నా తృసర ణభు యేవే                          ..షఱేు ..   
3.  దిలేఱ భింది పైఫడున - దిఱభుగస నేనిండెదన 

     రబు యేశ శతునధానభు నాకు ఆధాయిం 

    నాద కేడభు - నా కోటము యేశ                        ..షఱేు ..    
 

Song : 90  

 
చింత ఱేదిఁక యేశ ుటఴటన - విింతగన ఫేణెుశేభిందనఁ = ఙెింత  
జేయన యిండు శయీజనాింగభా - శింతశ మొిందభా                   ..చింత .. 
1.  దత ణెఱలిన గొఱుఱకు వుబ - లసయు నా డుళశింఫు విింతగస = ఖాయతి  

     మ్మయఁగ లసయు యేశన గసించరి - శు తు ఱ నరిించరి                  ..చింత.. 

2.  చకెఁ గనగొతు జాఞ న ఱలింణో - భకుెళణో నా రబుతు గన  
     గొన = చకెఁగస ఫ ణెుభుుయభున జొచురి - కసనక యౌచురి       ..చింత.. 

3.  కనయగయభభునిందఁ ఫుటఴటన - కయుణగఱ యక్షకుఁడు కీశాు ఁడు =  



    ధనయ ఱగుటకు యిండు లేగమ  దీనఱలై - శయీభానయఱలై            ..చింత.. 
 

 

Song :91  

 
శ్ర ాయేశిండు జతుమింఙె రేయఱో - నేఁడు - తృసమక ఫ ణెుశేభు 
మూరిఱో                                                ..శ్ర ాయేశిండు.. 
1.  కతునమ భరిమభమ గయభభిందన - తు - భామన యేఱనెడు నాభ 

    భిందన                                            ..శ్ర ాయేశిండు.. 
2.  శతర భిందనఁ ఫవుళుఱ ససఱమిందన - దేళ - ుతుర ిండు భనణాిం 

    డాయె నిందన                                   ..శ్ర ాయేశిండు.. 
3.  అక్షముిండగు యేశ ళఙెున - భనకు - యక్షణింఫు వహదార ున    ..శ్ర ాయేశిండు.. 
 

Song : 92 

 
ఆహ భహనిందమే - ఇషయింఫుఱన్ 
భహళణాయుిండౌ - భా యేశ జనమదినిం                         ..ఆహ.. 
1.  కనయక గయభభింద ుటటగస - ధనయడుళించ దతఱిందయు 

     భానయఱౌ ేద గొఱుఱలిందరో - అనయఱౌ తూయుి జాఞ నఱలిందరో 
     తునానరసధిించరే          ..షఱేు ఱూమ..                                ..ఆహ.. 

2.  యెషో లస తనమా - యేశరబూ - శహముడా 
     భా వేనశితుడా ఇషయింఫుఱ ఒ ఇభామనయేల్ భహనిందభుణో 
     తునానరసధిింతుభు     ..షఱేు ఱూమ..                                ..ఆహ.. 

3.  శరేీఴీయున్ ర ిండళ రసకడన్ - శీయగింఫు నిండు ళచు లేలఱో 
     శరసీతిరక   శింఘింఫు బకూుణో - శింధిించ తున్ సోు తిరించ లేలఱో 
    తునానరసధిింతుమో     ..షఱేు ఱూమ..                           ..ఆహ.. 
 

Song : 93 

 

1.  శ్రయాక్షకుిండు ుటటఁగస                  2.  ఆ యభయమ ైన గసనభు 

     నాకసఴ వపైనయభు                             ఈ లేల మోోగున 



    ఇషింఫున కేణెించచ                శింతువుట ఱలైన బకుు ఱు 
    ఈ తృసట తృసడెన                       ఆ ధీతు విిందయు 
    'యింఫునింద ససీమ్మకూ               రమాశడు రజఱు 
    భహ రభాళభు                       ద ఖింఫు తీయఁగస 
    ఇషింఫునింద ళసింతితు               ఆ ళసాళయమ ైన గసనభు 
    లసయహింతూముఁడు '                    ఈ లేల విిందయు 
 

3.  ూయీింఫు దతగసనభు 

    బువిన్ వినింఫడు 
    ర ిండులేఱ ళయషభుఱు 
    గతిించతోృ యెన 

    బూ రజఱు విరోధఱలై 
    ముదాింఫు ఱాడు మా 
    భననజఞమ ైన గసనభు 

    నఱక్షయపటిట రి 

 

Song : 94 

 

యక్షకుిండుదయించనాఁడఁట - భనక యకుఁ ఫయభ - యక్షకుిండుదయించనాఁడఁట = యక్షకుిం 

డుదయించనాఁడు - రసర  గొఱుఫర మఱాయ - తతణ భునఁఫర య భన తు - రీక్షణ పఱ 

మొిందదభు          ..యక్షకుిండు.. 
1.  దావీద ళింఴభింద ధనయఁడు జతుమించనాఁడు = దేళుఁడగు యెషో లస 
     భన - దికుెఁ దేరి చచనాఁడు                                 ..యక్షకుిండు.. 
2.  గగనభునిండు డుగిగ  - ఘనఁడు గబ్రరయేఱు దత = తగినటుట  ఙెపి 

     లసరికూ - మ్మగుఱ శింణోవలసయు                                     ..యక్షకుిండు.. 
3.  ళయుభానభు జ హి దత - లెైబళభున తోృ ళుచనానఁడు = కయున 
     జూచన లెనక - కసింతుభు విఴభాిం ఫుిడు             ..యక్షకుిండు.. 
4.  వుళుఱ ణొటిటఱోన - భావహఱుు  ళశు రభుఱజుటిట  = శవుళున గనగొింద యతు -   

     శ్రఘభోుగన దత ణెఱలి                                         ..యక్షకుిండు.. 
 



Song : 95 

 
1.  ఒ శదభకుు ఱారస!                                     3.  ఒ దతఱారస! 
    ఱోకయక్షకుిండు                                    ఉతసశిించ తృసడు 
    ఫ ణెుశేభింద నేఁడు జతుమింఙెన్                యక్షకుిండెైన యేనన్ నతిించఁడు 
    రసజాధిరసజు                                       రసతియుిండా 
    రబులెైన యేశ                                  తూకు సోు తర భించ 
    నభశెరిిం యిండు                               నభశెరిిం యిండు 
    నభశెరిిం యిండు                               నభశెరిిం యిండు 
    నభశెరిిం యిండు ముణాసషభుణో          నభశెరిిం యిండు ముణాసషభుణో 
 

2.  శరేీఴీయుిండు                                       4.  యేశ! ధాయతుించ 

    నయయూ మ తిు                                             తూ వితరజనమ 

    కనయకుఁ ఫుటిట  నేఁడు లేింఙేవపన్                      మ్మలేల సోు తరభు నరిిింతుభు 

    భానళజనమ                                              అనాదిలసకయ 
    మ తిున శ్ర ాయేశ                                        భాయె నయయూు 
    నభశెరిిం యిండు                                      నభశెరిిం యిండు 
    నభశెరిిం యిండు                                      నభశెరిిం యిండు 
    నభశెరిిం యిండు ముణాసషభుణో           నభశెరిిం యిండు ముణాసషభుణో 
 

Song : 96 

 

1.  దత తృసట తృసడుఁడు              సౌఖయశింబర భాయెన 

     యక్షకున్ శు తిించఁడీ             ఆకశింఫునిందన 

     ఆ రబుిండు ుటఴటన             మోోగు తృసట ఙాటుఁడీ 
     ఫ ణెుశేభు నిందనన్            దత తృసట డుఁడీ 
     బూజనింఫు క ఱున                యక్షకున్ శు తిించఁడీ 
2.  ఊయావఱోకభిందనఁ               ఒ యభామనయేల్ రభో 
     గొఱీఁగసన వుదా ఱు             ఒ నరసళణాయుఁడా 
     అింతయకసఱభిందన               తునన నెనన ఴకయభా!         



     కనయగయభభిందన                  దత తృసట తృసడుఁడీ 
     ఫుటిటనటిట  యక్షకస                      యక్షకున్ శు తిించఁడీ 
3.  రసలె తూతిశయుయఁడా                భఽతుయభీతి గ ఱుు యు 
     రసలె దేళుతుర ఁడా                  తునన నభుమలసరికూ 
     తూద రసకళఱున                     ఆతమవుదిా  కఱుగ న 

     ఱోక సౌఖయ భాయెన          దత తృసట తృసడుఁడీ 
    బుతులసశ ఱిందర             యక్షకున్ శు తిించఁడీ 
 

Song : 97 

 

క ాతు  యేడు మొదఱల ఫ టఴటన - భన ఫరతుకునిందఁ = క ాతు   
భనశ ణోడ మ్మయు - క ాతు  యేటఁ ఫరబుతు నేళఁ - దతుయ డకుిండఁ  
జేము - టతుమోతుభింఫుఁ                                                                   ..క ాతు .. 
1.  తృ ింది మునన మేఱు ఱతునముఁ - ఫ ింకింఫు మ్మర - డెిందభింద  

     శమయణ జేముఁడీ = యింద మ్మయు మొదఱు ఫ టుట  - ిందెభిందఁ గ ఱీ  

     ళఱము - నిందభుగన యవితుఁఫర యౌ - నఱమకుిండ మ ఱమకుిండఁ    ..క ాతు .. 
2.  మేఱు వేమఁ దడ లొనయిఁగస - మ్మర రఁగునటుు  - కసఱభింత తుయుడు  
     గడఙెఁగస = తృసర ఱుభాఱు ముిండకుిండ - జాఱ మేఱు వేమళఱముఁ –  

     జాఱ జనభుఱ కూభామన - యేఱు నాభ ఘనతక రకుఁ                     ..క ాతు ..    
3.  ఫఱభు ఱేతు లసయు భముయన - ఫఱ మొింద ళచుఁ - గయౌమ్మ మ్మరఁ 
    గయు లసకుెన = నఱమకుిండ నడుగుచిండ - నఱగకుిండ మోద మొింద - 

    ఫఱ మొశింగు శయీవిధఱ - నెఱమ్మ మ్మ రొనయుుచిండఁ                      ..క ాతు ..    
 

Song : 98 

 

ఱువి :  ఇనేనఱుు  ఇఱఱో ఉనానభు భనభు 
          చఱుతు దేళుతు తూడఱో 
          గతియించ తోృ యె కసఱిం 

          శమరిించ యేశ నాభిం 

          శింణోఴహించ ఈ నలోదమిం 



1.  ఱోకమే నటనా ఆఱమిం 

    జీవితమే యింగుఱ ళఱమిం           ..2.. 

    యఱోకమే భనకు ళసఴీతిం 

    యఱోక దేళుడే తుతయజీళిం 

    ేరభ భామద ఆ యభతుమడె 
    దిఱ యఙేఱే యక్షణ భాగయిం          ..2..   ..ఇనేనఱుు .. 

2.  భాయు భనశస భతుఴహకూ భాయగిం 

    ఴుణాిం భనశసకు మోక్షిం     ..2.. 

    తూ ూయణ షఽదమిం ణో మోకరిఱుభా 
    తూ ూయణ ఆతమణో తృసర రాిించభా 
    రిూయణనడె రివుదా ఆతమడె 
    కయుతుించఱే ననన కఱకసఱిం      ..2..   ..ఇనేనఱుు .. 

 

Song : 99 

 
ఱియ:  ఈ తృసర యధన యనభు దేలస 
            ఏ తృసర యఢననైన యింట్ాళుగస 
            రతి తృసర యధన తూశతునఢషఱో 
            దమ ై చేయతు  (2) 

            ఈ తృసర యధన యనభు దేలస 
            ఏ తృసర యఢననైన యింట్ాళుగస 
 

1.  జ్వఫెజు తృసర యధన నన చేవెదన్ 

     తుఴుమభుగ ననన ద్యించెైమా 
     నా శరిషదద ఱన యళసఱ యచి 

     తూ చేయ నాకు ణోడుగళుించి 

     ఏ కరడు రసకుిండ ననన త్హించభమా 
     ఈ చినన తృసర యధన ఆఱకతించి నాలనైమా                   (2)        ||ఈ|| 

 



2.  దాయద తృసర యధన ననచేవెదన్ 

     దీనడననై దఖఃభుణో                                       (2) 

     ననన భాయుు కోనభు తూకతఴహఠ ట్టడషగస 
     ననన చేశకోనభు తూ షఽదమాన స్సయుడషగస  (2)       ||ఈ|| 

 

Song : 100 

 

ఱియ:  స్్త త్రభుణో శత తి గసనిం 

           కరరితించెదిం రబున                 (2) 

           ఆనిందభుణో అరసుట్భుణో 
           ఆరసధ్ించెదభు రబున        (2) 

           షఱేి ఱుమా షఱేి ఱుమా షఱేి ఱుమా షఱేి ఱుమా 
1.  వహింషశ ఆవనడైెన రబుళు 
     ణేజ్య భశిభణోళునానళు                (2) 

     దేళ దత్ఱాచే శత తిిం  చనానడు  (2) 

     శత త్ుఱకు తృసత్ుర డు                         (2) 

     శజీళుఱే శత తిించెదయు 

     షఱేి ఱుమా షఱేి ఱుమా షఱేి ఱుమా షఱేి ఱుమా 
     షఱేి ఱుమా షఱేి ఱుమా షఱేి ఱుమా షఱేి ఱుమా 
2.  భశిభ ూయుణ డు భన యేశ రబుళు 
     భశిభణో రసననై యనానడు            (2) 

     కడ ఫూయ మ గెగస 
     కొతుతృ్ ళ రసననై యనానడు                (2) 

     శత త్ుఱకు తృసత్ుర డు                       (2) 

     వహదదడషన లసరై లనఱళిదయు 

     షఱేి ఱుమా షఱేి ఱుమా షఱేి ఱుమా షఱేి ఱుమా 
     షఱేి ఱుమా షఱేి ఱుమా షఱేి ఱుమా షఱేి ఱుమా         ||స్్త త్ర|| 
 

 

 

 



Song : 101 

 

ఱియ:   ఆఴుయయమ ైన యోషో ళ 

             తునన ఆరసధ్ించెద నేన 

             అదుత్ కయుడళు దేలస 
             తూనన కరరితించి కోతుమాడెదన       (2) 

             ఆఴుయయమ ైన యోషో ళ 

             తునన ఆరసధ్ించెద నేన 

1.  రసజుఱకు యరసజుళు తూళు 
     రబుళుఱకు రబుడళు తూళు                    (2) 

     తృసుఱా కోయకు యభున యడష లనయౌస్సళు  (2) 

     యక్షణ నోశగిన తూకు 
     అననత్యభు స్్త త్రమే గీత్ిం              ||ఆఴుయయ||                                                                    
2.  రబుళ తునన కొతుమాడెదన ూయణ ఆత్ుణో 
     రబుళ తునన ూజిించెదన ూయణ భనశసణో 
     తూ శతునధ్ఱో న్ స్సక్షగస తుఱఫెట్టు               (2) 

     ననన తుయౌహన  తూకు 
     తూనన కరరితించి కోతుమాడెదన            ||ఆఴుయయ|| 
 
Song : 102 

 

నాకేమ్మ క దళ - నాధఁ డుిండ తుఁక = శ్ర ాకయుిండగు దేళుఁడే నా -  
ళరవాఠ  తృసఱకుఁడు - నా - యేక యక్షకుఁడు గనక                      ..నాకేమ్మ.. 

1.  తతుతు దీయన్ మే - లునబవిిం - నేన = నన శదా మేలునెడు చుక -  

    నదిమ్మ భఽదళుగఁ - ఫిండు - క నఁ జేమున గనక       ..నాకేమ్మ.. 

2.  ఎింత ళోధన - యెిండ మునన - నాకు = నెింతకు ననరిగయ దెుడు - 
    ళసింత జఱభుఱు - నా - ఙెింతనే ముిండున్ గనక           ..నాకేమ్మ.. 

3.  తహితోృ యన నన్ - దారిిం ఫ టిట  - ననన = ణెిరిఱు ఁజేవహ నాకుఁ దీయు 
    నఱశటన - నా - తుి భతునించన్ కనక                   ..నాకేమ్మ.. 

 



Song : 103 

 
ఱువి :  యెషో ళ నాకసరి .. యెషో ళ నా ఊహరి, నాకు ఱేమ్మ, ఏమ్మ 

          ఱోమఱఱో .. ఱోతుఱఱో యెషో ళ నా కసరి 

          శిందరభుఱో .. శభయభుఱో యెషో ళ నా కసరి 

1.  చుక గఱ ఙోటు  .. ననన యుిండజేమున           ..2.. 

    ళసింతికయమ ైన జఱభుఱకు .. ననన నడుహించన  ..2..   ..ఱోమఱఱో.. 
2.  గసడాింధకసయు ఱోమఱఱో .. శించరిించనన         ..2.. 

    అతృసమమే కఱుగద నాకు .. తూ ణోడు నాకుిండగు  ..2..   ..ఱోమఱఱో.. 
3.  చయకసఱభు నేన .. యెషో ళ శతునఢుఱో               ..2.. 

    తులసశభుిండెదన నేన .. తుతయభు జీవిింతున   ..2..   ..ఱోమఱఱో.. 
 

Song : 104  

 

ఱువి : నా దాగు ఙోటు తూలె, నా ఆఴమా దయగభా      ..2.. 

         నా కేడెభు కోట తూల,ె నా కేడెభు కోట తూలె 
         నా యక్షణ ఴఽింగభా ... 
1.  తూలే రబుడళు, తూలే నా కసరి                      ..2.. 

    కన తృస ళఱల నన కసతృసడున                        ..2.. 

    తూ తూడఱో నన దామున         ..2..  ..నా దాగు ఙోటు.. 
2.  తూలే దమలళడళు, దాక్షుణయ భూరిువి              ..2.. 

    దీయఘ ళసింతుడా, కఽతృసభమా                             ..2.. 

    తుతయభు తునన శు ింతిింఙెదభు ..2..   ..నా దాగు ఙోటు.. 
3.  ఆఴుయయ కయుడళు, అదభత కయుడా               ..2.. 

    అదిీతీముడా, నా ఆఴమాభా                    ..2.. 

    ఆధాయిం తూల ెరబూ                    ..2..   ..నా దాగు ఙోటు.. 
 

Song : 105 

 

ఱువి :  దేళుతు ఉదేఴభుఱన మ్మయు ఆఱకూించడు                        ..2.. 

          ఆమన భషో దేఴభుఱు అనదినభు అనశరిించడు     ..2.. 



1.  దేళుతు భాయగభుఱన విడుచ, దేళుతు ళసశనభుఱన 

    దరరషృఱలైన లసయఱాయ, క్షమ్మయించన భన దేళుడు       ..2..  ..దేళుతు.. 

2.  దేళుతు భాటఱన వినతూ, దేళుతు ఆజఞఱు గ ైక నతు                       ..2.. 

    నేటి ముళతి ముళకుఱన, యక్షుించన భన దేళుడు   ..2..  ..దేళుతు.. 

 

Song : 106 
 

ఱావి :  దేళుతు ఉకసయింఫుఱఱోన దేతుతు భయుళకుభు 

           ఆమన ఙేవహన మేఱుఱతునము                                   ..2.. 

           అనదినభున తఱ తోృ ముభు 

1.  తురసఴణో భనభుననుడు, తుయశించ డు ఉననుిడు          ..2.. 

    భయణ చఛమఱో ఉననుిడు                                              ..2.. 

    భయుళకుిండా కసతృసడెనగస                                          .. దేళుతు.. 

2.  ళయదఱఱో భనభుననుిడు, భాధఱఱో భనభుననుిడు  ..2.. 

    ళయధఱ భాధఱ ణొఱగిించ                                                      ..2.. 

    భయుళకుిండా కసతృసడెనగస                                          .. దేళుతు.. 

 

Song : 107 

 

1.  వుదిా , వుదిా , వుదిా ! శయీఴకూు రబు 
    తృసర త కసఱశు తి తూకే ఙెయౌుింతుభు 

    వుదిా , వుదిా , వుదిా ! కఽగఱ దేలస! 
    భుగుగ ర ైముిండు దెైళణేరయకుఁడా! 
2.  వుదిా , వుదిా , వుదిా ! అతు యభిందఁ 
    ఫయలసశ ఱలఱు  తునేనళసు ఘిింతుయు 
    ళ యుల్ ఖ యూఫుఱు ససషసట ింగడు 
    తుతుయఁడలెైన తున్ నతిింతుయు. 
3.  వుదిా , వుదిా , వుదిా ! ణేజరిఱుు  దేళ 

    తృసహ కనన చడఱేతు మేఘ లసవహవి 

    అదిీతీమరబు, తూళుభాతరమేన 



    కయుణ, ఴకూు, ేరభయూహవి.  

 

Song : 108 

 

 ఱువి:  తనళు నా దిదిగో గ  ై- క నమ్మ యో రబులస తూ - తుకూఁ ఫరతి 

           ఴహటించమ్మ = దినభుఱు క్షణభుఱు - దీఎవహక తు మతు తూద - వినతన్ ఫరళ 

           శిింఁ జే - మన ఴకూు తూముమ్మ           .. తనళు.. 
1.  ఘనమ ైన తూ ేరభ - కసయణింఫున తూక ై - తుఙేమఁ జేతు యౌవిగో = 

    మనమింఫు తూ వివమ - మ ై స గశగసఁ జుయుకు - దినభుణోఁ ఫయుగ తు  - 
    వినమ తృసదభు యౌవిగో                                   ..తనళు..  

2.  శీయ మ్మదిగో క నమ్మ - ళయరసజ తున గూరిు - తుయతభుమ తృసడతుభుమ = 

    భరిము పదళు యౌవిగో - భషతూమమ ైన తూ - రివుదా లసయుణోఁ = ఫరి 

    ూయణభుగ తుింు                                           ..తనళు.. 
3.  లెిండు వహిండు యవిగో - వీశ మ ైనన నాక ై - ముిండళఱల నతు కోయన = 

    తుిండెైన తూ యవట  - తుమభింఫు ఙొుిన - మ ిండుగ లసడఁ ఫరి - మ్మతిమౌ 
    జాఞ నిం బ్రదిగో                                                  ..తనళు.. 
                                    


