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                                                                             - క�ర��క�ర��క�ర��క�ర��: రఘ�వర� బసవ�ా!రఘ�వర� బసవ�ా!రఘ�వర� బసవ�ా!రఘ�వర� బసవ�ా!

1. "క"తక"తక"తక"త $సం �&ను ప)ట+, ను$సం �&ను ప)ట+, ను$సం �&ను ప)ట+, ను$సం �&ను ప)ట+, ను
     ాం- $సం కలం పట+, ను     ాం- $సం కలం పట+, ను     ాం- $సం కలం పట+, ను     ాం- $సం కలం పట+, ను" - అన/ క"అన/ క"అన/ క"అన/ క", సమ1ాంధ� 3ా45త6 కర7 ఎవర�సమ1ాంధ� 3ా45త6 కర7 ఎవర�సమ1ాంధ� 3ా45త6 కర7 ఎవర�సమ1ాంధ� 3ా45త6 కర7 ఎవర�99 99 ?

2. "బ�రద న"�ం:; కమల<ల�1ాబ�రద న"�ం:; కమల<ల�1ాబ�రద న"�ం:; కమల<ల�1ాబ�రద న"�ం:; కమల<ల�1ా
    ప)వ)� న"�ం:; భ�మ�ాల�1ా    ప)వ)� న"�ం:; భ�మ�ాల�1ా    ప)వ)� న"�ం:; భ�మ�ాల�1ా    ప)వ)� న"�ం:; భ�మ�ాల�1ా" - >ి �� �? @ా�� ఈ BయటD పల�క�ల� ఏ ప�>ిదF >ి �� �? @ా�� ఈ BయటD పల�క�ల� ఏ ప�>ిదF >ి �� �? @ా�� ఈ BయటD పల�క�ల� ఏ ప�>ిదF >ి �� �? @ా�� ఈ BయటD పల�క�ల� ఏ ప�>ిదF ావ6ం లGH"ావ6ం లGH"ావ6ం లGH"ావ6ం లGH"?

3. "ఒక అందJKLన MNOPం అంటQఒక అందJKLన MNOPం అంటQఒక అందJKLన MNOPం అంటQఒక అందJKLన MNOPం అంటQ
     :�H� ఒక గ�ంRె ఉంR�T     :�H� ఒక గ�ంRె ఉంR�T     :�H� ఒక గ�ంRె ఉంR�T     :�H� ఒక గ�ంRె ఉంR�T
      అ:; కU/ళWX ా�ాYT      అ:; కU/ళWX ా�ాYT      అ:; కU/ళWX ా�ాYT      అ:; కU/ళWX ా�ాYT
       $9 Z�గ�/ల� ప)�[Tం\�T       $9 Z�గ�/ల� ప)�[Tం\�T       $9 Z�గ�/ల� ప)�[Tం\�T       $9 Z�గ�/ల� ప)�[Tం\�T" అన/ ]దF క"��@ా:; ఎవర�అన/ ]దF క"��@ా:; ఎవర�అన/ ]దF క"��@ా:; ఎవర�అన/ ]దF క"��@ా:; ఎవర�?

4. "వచన క"త "\�రణలG ఉ�� `a పడcవచన క"త "\�రణలG ఉ�� `a పడcవచన క"త "\�రణలG ఉ�� `a పడcవచన క"త "\�రణలG ఉ�� `a పడc
     dదటD మ�:�F OH �&ను     dదటD మ�:�F OH �&ను     dదటD మ�:�F OH �&ను     dదటD మ�:�F OH �&ను
     అల��టD క"�� ల��ం1�H హత6 \ేgాను     అల��టD క"�� ల��ం1�H హత6 \ేgాను     అల��టD క"�� ల��ం1�H హత6 \ేgాను     అల��టD క"�� ల��ం1�H హత6 \ేgాను
       అలంార ఆభరణ�ల� అపహ��ంi�ను       అలంార ఆభరణ�ల� అపహ��ంi�ను       అలంార ఆభరణ�ల� అపహ��ంi�ను       అలంార ఆభరణ�ల� అపహ��ంi�ను"

అనడJj ాదుఅనడJj ాదుఅనడJj ాదుఅనడJj ాదు, వచన క"త � మ�k lmర� 1ా @ా>ి?�[న వచనక"��\�ర�6Rెవర�వచన క"త � మ�k lmర� 1ా @ా>ి?�[న వచనక"��\�ర�6Rెవర�వచన క"త � మ�k lmర� 1ా @ా>ి?�[న వచనక"��\�ర�6Rెవర�వచన క"త � మ�k lmర� 1ా @ా>ి?�[న వచనక"��\�ర�6Rెవర�?

5. �ెల�గ�లG �nT @ా1opయార�Rెవర��ెల�గ�లG �nT @ా1opయార�Rెవర��ెల�గ�లG �nT @ా1opయార�Rెవర��ెల�గ�లG �nT @ా1opయార�Rెవర�? ఆయన జన� సrలJj:;ఆయన జన� సrలJj:;ఆయన జన� సrలJj:;ఆయన జన� సrలJj:;? :�:�ప) ఎH/ sర7నల� :�:�ప) ఎH/ sర7నల� :�:�ప) ఎH/ sర7నల� :�:�ప) ఎH/ sర7నల� 
రtం\�ర�రtం\�ర�రtం\�ర�రtం\�ర�?

6. "అ��:;1ా 3ాగ��uం:;అ��:;1ా 3ాగ��uం:;అ��:;1ా 3ాగ��uం:;అ��:;1ా 3ాగ��uం:;
     అనంత సం1ామం     అనంత సం1ామం     అనంత సం1ామం     అనంత సం1ామం9999
       అ��ధుRv�       అ��ధుRv�       అ��ధుRv�       అ��ధుRv�, ఆగరwఆగరwఆగరwఆగరw
         x9��ధుRvs మధ6         x9��ధుRvs మధ6         x9��ధుRvs మధ6         x9��ధుRvs మధ6"
అంటyఅంటyఅంటyఅంటy  అ1�/Z�రను క���lింtన 3ామ6@ాద క" అ1�/Z�రను క���lింtన 3ామ6@ాద క" అ1�/Z�రను క���lింtన 3ామ6@ాద క" అ1�/Z�రను క���lింtన 3ామ6@ాద క", \ైతన6 3ారZ; ఎవర�\ైతన6 3ారZ; ఎవర�\ైతన6 3ారZ; ఎవర�\ైతన6 3ారZ; ఎవర�?

7. "BరH :�హమ� :ేH?{BరH :�హమ� :ేH?{BరH :�హమ� :ేH?{BరH :�హమ� :ేH?{, @&@&@&@&
          3ారH |హమ� :ేHl}ౖ          3ారH |హమ� :ేHl}ౖ          3ారH |హమ� :ేHl}ౖ          3ారH |హమ� :ేHl}?ౖ
      ~�ర జలZ; UలG�& Hండగ      ~�ర జలZ; UలG�& Hండగ      ~�ర జలZ; UలG�& Hండగ      ~�ర జలZ; UలG�& Hండగ,
                ఆరH :�పమ� లG లG ఉండగ                ఆరH :�పమ� లG లG ఉండగ                ఆరH :�పమ� లG లG ఉండగ                ఆరH :�పమ� లG లG ఉండగ -
          ప�- $@�లక� పర�1�డక�          ప�- $@�లక� పర�1�డక�          ప�- $@�లక� పర�1�డక�          ప�- $@�లక� పర�1�డక�
                     ప�- బ�మ�క� ?{ |డYక�                     ప�- బ�మ�క� ?{ |డYక�                     ప�- బ�మ�క� ?{ |డYక�                     ప�- బ�మ�క� ?{ |డYక�" - మధురJKLన ఈ మధురJKLన ఈ మధురJKLన ఈ మధురJKLన ఈ "�కటD �ా-��కటD �ా-��కటD �ా-��కటD �ా-�" 1oయ<లను 1oయ<లను 1oయ<లను 1oయ<లను 
మనకం:;ంtన:ెవర�మనకం:;ంtన:ెవర�మనకం:;ంtన:ెవర�మనకం:;ంtన:ెవర�?

8. "�ా- "గహం ర~vసు7 ం:��ా- "గహం ర~vసు7 ం:��ా- "గహం ర~vసు7 ం:��ా- "గహం ర~vసు7 ం:�99 99 ,  



         ప�జ�మంత�ం బ�@��డ�త�ం:�         ప�జ�మంత�ం బ�@��డ�త�ం:�         ప�జ�మంత�ం బ�@��డ�త�ం:�         ప�జ�మంత�ం బ�@��డ�త�ం:�?" అంటy తన క"�� శ�7�uఅంటy తన క"�� శ�7�uఅంటy తన క"�� శ�7�uఅంటy తన క"�� శ�7�u పంజ� ">ి��న అభ�6దయ పంజ� ">ి��న అభ�6దయ పంజ� ">ి��న అభ�6దయ పంజ� ">ి��న అభ�6దయ 
రచOత ఎవర�రచOత ఎవర�రచOత ఎవర�రచOత ఎవర�?

9. "�ర గంధమ� �ెtY��రమ��ర గంధమ� �ెtY��రమ��ర గంధమ� �ెtY��రమ��ర గంధమ� �ెtY��రమ�
      �ర�Rెవ�Rో �ెల�ప)R�      �ర�Rెవ�Rో �ెల�ప)R�      �ర�Rెవ�Rో �ెల�ప)R�      �ర�Rెవ�Rో �ెల�ప)R�.." అంటy ఆ@&శం�u �ెల�గ�@ా��� మరప)�ాHఅంటy ఆ@&శం�u �ెల�గ�@ా��� మరప)�ాHఅంటy ఆ@&శం�u �ెల�గ�@ా��� మరప)�ాHఅంటy ఆ@&శం�u �ెల�గ�@ా��� మరప)�ాH ఉద6మ ఉద6మ ఉద6మ ఉద6మ 
క"తలం:;ంtన క" �ా! ఎవర�క"తలం:;ంtన క" �ా! ఎవర�క"తలం:;ంtన క" �ా! ఎవర�క"తలం:;ంtన క" �ా! ఎవర�?

10. "ప)ంఖ<నుప)ంఖం1ాప)ంఖ<నుప)ంఖం1ాప)ంఖ<నుప)ంఖం1ాప)ంఖ<నుప)ంఖం1ా
      స�gా��లవంటD Hఘంట�వ)ల :�టD      స�gా��లవంటD Hఘంట�వ)ల :�టD      స�gా��లవంటD Hఘంట�వ)ల :�టD      స�gా��లవంటD Hఘంట�వ)ల :�టD,
      @ా6కరణ�ల సం?ళWX "Rvt      @ా6కరణ�ల సం?ళWX "Rvt      @ా6కరణ�ల సం?ళWX "Rvt      @ా6కరణ�ల సం?ళWX "Rvt,
       ఛందసు
ల సర� ప��ష�ంగం వదT       ఛందసు
ల సర� ప��ష�ంగం వదT       ఛందసు
ల సర� ప��ష�ంగం వదT       ఛందసు
ల సర� ప��ష�ంగం వదT .." 
ఈ క"��Z�రఈ క"��Z�రఈ క"��Z�రఈ క"��Z�ర ఏఏఏఏ ప�>ిదFప�>ిదFప�>ిదFప�>ిదF 1oయరచన1oయరచన1oయరచన1oయరచన లG జలMాతంల< ప�వ45ంt �ెల�గ� @ా��H ఆనం:�@&gాల�u లG జలMాతంల< ప�వ45ంt �ెల�గ� @ా��H ఆనం:�@&gాల�u లG జలMాతంల< ప�వ45ంt �ెల�గ� @ా��H ఆనం:�@&gాల�u లG జలMాతంల< ప�వ45ంt �ెల�గ� @ా��H ఆనం:�@&gాల�u 
మ�ం\ె-7 ం:;మ�ం\ె-7 ం:;మ�ం\ె-7 ం:;మ�ం\ె-7 ం:;? సృ�ి,ంtనసృ�ి,ంtనసృ�ి,ంtనసృ�ి,ంtన "శబF  బ�హ�శబF  బ�హ�శబF  బ�హ�శబF  బ�హ�" ఎవర�ఎవర�ఎవర�ఎవర�?
     


