
 

 

చూ�� కనులక
 మనసుంట�చూ�� కనులక
 మనసుంట�చూ�� కనులక
 మనసుంట�చూ�� కనులక
 మనసుంట�...  
కళలక
 

�ాణ��, 
క���ార�లక
 
ప�ట���ల
�  అ!న 
"ా# హ%�&, 
�ాల
'()*+య-ల. 
�వ�ిసు1 న+, 
క2�ప345 
6�ట7మ8ల. 
9ా:ణ87)ాల!న 
;<మ= >?ౖAేCD 
ఎల-� ! Fా)*� 
G�H6?ల ;)*Iకల. 
ప)*చయం 
Jేసు1 6�+మ8.  

>?ౖAేCD ఎల-� ! తమ అ!దవ ఏట6N భరత6�ట7ం 
6Nర�P�Qవటం Rదల
 S&ట�టం జ)*F*ంAU. అంVే�ాదు :)*�W తమ 
ప6?+ండవ ఏట6N భరత6�ట7ంల. "అరంFYటZం" జ)*F*ంద� Jె9ా\ర�. 
1985వ సంవత]రంల. >?ౖAేCD Fార� పదవ తరగ= 
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