
 
 

�శ�బ�ం 

- ��య్ మ� �� 

 
  

�శశ్బద్ం ��ల్��ం� 

�నం� �నస �నం� 

మం��ద్పత్ �య్నం� 

�ణవం� 

�ణయం� 

సరవ్ం పర�హమ్మయం� 

�వత��� జయం� 

�� సవ్యం� 

�శశ్బద్ం ��ల్��ం� 

  

�శశ్బద్ం ��ల్��ం� 

ఆ�చన� 

ఆం�ళన� 

ఆ�శం� 

ఆ�ల్దం� 

అంద�� ఒకక్� 

అ�య్ ఆక�� 

�శశ్బద్ం ��ల్��ం� 

�శశ్బద్ం ��ల్��ం� 
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అ��� ���� 

అ�య్ అ� ఏ�చ్� 

ఎకక్డ శబద్ం ��త్�న� 

సత్బధ్� మ� �దధ్� మ�ళ్ �శశ్బద్ం� 

�శశ్బద్ం ��ల్��ం� 

  

�శశ్బద్ం ��ల్��ం� 

గం గం గంటల� 

��ల్ బ�స్� �కాష్� 

�రల్ �ళళ్ �క� 

�� �ళళ్ �క� 

�కక్ల అ��� 

��� �టల అ�ల్ల� ���� 

��� ��� 

అ�� జనసం����, ���� �రం�  

���ంచనంత �రం� 

�శశ్బద్ం ��ల్��ం� 

�శశ్బద్ం ��ల్��ం� 

మనం �పప్�ల్ ప����నన్�ప్� 

జనం చపప్�ల్ చరవన�ప్� 

�జం� 

సవ్ఛచ్�న �ం� పడడ్ �జం� 

రం���, 

�ద�ంత��ల� �రం��� 

�శశ్బద్ం ��ల్��ం� 

  

�శశ్బద్ం ��ల్��ం� 

��వ్ �ణ� ���ం� 

అందం� ఓ �గం �ం��త్ ���ం� 

�శశ్బద్ం �రమ్లం� �ం�ం� 

జలతరం�ల� � మ� ��ల�  

�ందర వ�మ్�ల�  

సవ్�ల ��కష్�� ��త్ం� 

వృకాష్ల� ��త్ం� 

� �టల �తల మధయ్ 

���తం�, �వం�, సవ్�వం� 

����త���ం� �శశ్బద్ం 

అతయ్ంత అ�భ్త�న� �శశ్బద్ం 
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�ం� ఎ�న్ క���ల్� ���ం� 

�ణం�  

సతయ్��ణం� 

�తనయ్ం� ��ం�  

�కక్�ల్, �టల్�ం� 

�ట�ల్ం�, ��ట�ల్ం� 

�వ�తనయ్ �ష�, �వ్స� 

మం�ం�, అనంత �శవ్రహసయ్ సం�ం� 

�శశ్బద్ం ��ల్��ం� 

  

�శశ్బద్ం ��ల్��ం� 

అ� �ం� మ�� ఋ� �గల� 

అ� కనన్ మ�� �షట్��� 

సక�ం�య��త్�న్ జ�ం�న �షట్��� 

అ��� ��మ్��� 

అంతరగ్తం� అ�శ�త్� 

చ�ం� 

భయంక��ప్త �శశ్బద్ం 

�గరగరభ్ం� ��ం� 

చ�ప్న�� �ళళ్�న్ ��చ్� ఉ�ప్న �శశ్బద్ం 

అ�న్ పరవ్త గ�భ్న  

��ం�  

�టక ��ఫ్టక �� �శశ్బద్ం 

అం�ం�� � ఒం�ల్ �వ��త్ 

� ఆక�� ���త్  

�వ��న్ ఆ��త్ం�  

ఆ జఠ��న్ �శశ్బద్ం 

అ�తం� అ�ంతం� 

అంతం� ���� �ంతం� 

ఆ��ం� ఆ మృ�య్� �శశ్బద్ం 

�లగమనం �శశ్బద్ం  

�� చలనం �శశ్బద్ం 

హృ� సప్ందన సత్బద్�� 

మ� �తం �శశ్బద్ం 

���� �జ�న �తంజ� �శశ్బద్ం 

�గం� �న పతంజ� �శశ్బద్ం 

  

అబదద్ం క�న్ మం�� �శశ్బద్ం 
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�� అ�ధ్ల స��యం �శశ్బద్ం 

��� ��వ్కక్ �� �పప్గల� 

�నం� శతసహ� శరంపర� పంపగల� 

��� �ంపగల� 

స�వ్�తం� .. 

శ�ద్�తం� .. 

�ర�వణ తం��, దృ� యం�� 

�దద్ ���ల్ మం�ల� అ�తం� 

�సత్ం�ం� సవ్తం�ం� ��వ్ �శశ్బద్ం� 

మ� సం��ల� పంపగల� 

�న��నంత�� ఒకక్�� �డగల� 

అ��ల��త ప��ణ ధవ్�ల� �నగల� 

మన� ఇం�ధన�ల� కనగల� 

  

ఇంత� �వవ్��� �శశ్బద్ం  

గ�బ్�� ఆ��� శబద్ం 

అ�ం�య ధవ్�� 

ఆ�చన� అ�క� అస� �శశ్బద్ం 

�క, �ట, �ట, ప��  

��, ��ఫ్�, ��, ���, ��� 

ఎ�న ��� �శశ్బద్ం 

�� �త, పకిష్ �త, ���త  

అం� శబద్ం 

అనంత సృ�ట్�లం �శశ్బద్ం 

  

స��త్, ���త్,  

����త్, అ����త్ 

�� పదం - �ర� రవం! 

�� రవం - �ల �రవం!! 
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