
ఘంటసాల మాసాా రు సంగీత దరశకతవం వహించిన కొన్ని సిన్నమాల నుంచి 

ఎంపిక చేసిన పాటలు, కొన్నిటికి మాతరమే తెలిసిన రాగాలు 

-డా. తాతిరాజు వేణుగోపాల్( రచనా కాలం: 04 Dec 2012- 11 Feb 2013) 

కర.సం.  చితరం (విడుదల సం.) పాట (రాగం)  

1 రతిమాల *(1947) 
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ఓరందకాడా (బిలహరి) 

2 బాలరాజు** (1948) 
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చెలియా కనరావా (అకిి ననే్న వారి పాట రికారుు లోనూ, 
ఘంటసాల వారి పాట సిన్నమాలోనూ విన్నపిసాా యి) 

3 కీలుగుఱ్ఱం (1949) 
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కాదుసుమా కలకాదు సుమా (సింధు భ ైరవి), ఎంత  
కృపామతివే భవానీ(బృందావనీ సారంగ,కళ్యాణి), తెలియ 
వశమా పలుక గలమా  (శివరంజన్న,మోహన), మన 
కాళిశకిాకి మన కనితలిికి  (బిలహరి), గాలికని ,ఎవరు 
చేసిన కరమ, పూన్నక రాజ వంశమున (పదాం-భూపాలం) 

4 మనదేశం (1949) 
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జ ై జననీ పరమపావన్న (పహాడీ/మోహన),భారత 
యువకా కదలరా(మోహన),కళ్ళ న్ననుి జూచినా 
పిలాి (జానపదం),వెడలిపో తెలిదొరా(మారిింగ్ 
సాంగ్),మాట మరమము నేరిిన వారు (బసవని పాట), 
జననీ జనమభూమిశి, వైెష్ణవ జనతో, ఏషారమధే్ా(శ్లి కాలు), 
(దారులు కాచే (బురర కథ), ,  

5 రక్షరేఖ ***(1949) 
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రామ రామ రఘురామ, ఓ ఓహో రార సుకుమారా 
(మాండ్,?),జీవన డోలి 

6 లక్షమమమ (1950) నటటా వం-సుదతి నీకు తగిన(మాయా మాళ్వ గౌళ్), 
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చినినాటి ...పరరమ(బోయియల పాట), పడిన దారిన్న 
విడువబోకమామ(బ ైరాగి తతావ గీతం), అమామ 
లక్షమమామదేవతైె వెలసినావమామ, నేనే విరజాజినైెతే 
(ముజరా ),  

7 వాలి సుగీరవ +(1950)  
8 షావుకారు (1950) 
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పలుకరాదటే చిలుకా (యమన్),ఏమననే చినాిరి 
ఏమననే (ఝంఝోటి), బురరకథ (మాయామాళ్వ 
గౌళ్),అసతోమా (శ్లి కం), 

9 చందరవంక ++(1951)  
10 న్నరోో షి (1951) 
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సావగతం ..రాజా సాబ్ (కీరవాణి?), 

11 పాతాళ్ భ ైరవి(1951)  హాయిగా మనకింక సరవచఛగా (భీం పలాస్), ఎంత ఘాటట 
పరరమయో (రాగేశ్రర), కలవరమాయిే మదిలో నా మదిలో(భీం 
పలాస్), పరరమకోసమ ై వలలో పడెనే(సింధు భ ైరవి),తీయన్న 
ఊహలు హాయిన్న గొలపే (మోహన) 

12 పలలి టూరు (1952) చేయెితాి జ ైకొటటా  తెలుగోడా(మోహన),ఆ మనసులోన 
(యమన్) 

13 పెళిళచేసి చూడు (1952) ఏడుకొండలవాడా వెంకటా రమణ(మలయ మారుతం), 
పెళిి చేసుకొన్న ఇలుి  చూసుకొన్న (యమన్), ఎవరో వార వరో 
(చారుకేశి),మనసా నేనెవరో తెలుసా(మాయామాళ్వగౌళ్), 

ఏడవకు ఏడవకు  ఎరిర పాపాయి (ఆనందభ ైరవి), ఎవరో 
ఈ నవనాటక (చారుకేశి),  

14 చందరహారం(1953)  ఇది నా చెలి (రాగేశ్రర), ఎవరివో ఎచటనుంటివో (మోహన), 
ఏం చేసరా  అదే ఘనకారాం (ఆనందభ ైరవి) 

15 పరోపకారం (1953) తీయన్న ఈ కాపురమే దివా సీమ (దేశ్/తిలక్ కామోద్), 
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హృదయమా సాగిపొమామ (యమన్), జోడెడి నడుమ 
జోర ైన రగడ((ఝంఝోటి), వలపుల కథకిది 
(జయజయవంతి, 
రాగేశ్రర), 

16 బరతుకు తెరువు+++(1953)  అందమే ఆనందం (భీంపలాస్),  

17 కనాాశులిం (1955) చేదాము రారే కళ్యాణము (ఝంఝోటి, చారుకేశి), 
పుతాడిబొమమ పూరణమమ (బురరకథ-), చిటారుకొమమన 
మిఠాయి పొటిం (?),ఆనందం అరణవమ ైతే (అలపేయ 
బిలావల్ /శంకరాభరణం) 

18 చెరపకురా చెడేవు (1955)  
19 వదినగారి గాజులు(1955) నీ అనురాగమే న్నఖిలావన్న న్నండెనులప(యమన్) 
20 కనకతార (1956)  
21 చిరంజీవులు(1956) తెలివారవచేి తెలియక నా సామి (మోహన/దేశ్ 

కార్),చికిలింత చిగురు సంపంగి గుబురు(యదుకుల 
కాంభోజి), కనుపాప కరవైెన కనులలందుకో(నటభ ైరవ్), 
ఎందాకా ఎందాకా ఎందాకా (?),ఏనాటిక ైనా నీదాననే 
(కీరవాణి) 

22 జయం మనదే (1956) ఓ చందమామా అందాల భామా (?),చిలకని చిలకవే 
(?), కలువల రాజా కథ వినరావా (దేశ్), వసుా ందోయ్ 
వసుా ందోయ్ (మధామావతి) 

23 సొంతవూరు (1956) 
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వెనెిల విరియునురా దేవా(సింధు భ ైరవి-ఏకవీర, 
అతాగారు కొతాకోడలు చితార లోి న్న కృష్ుణ డ ిపాటలకిద ే
పరరరణా?), శ్రరగోపాలా రాధ్ాలోలా (ఝంఝోటి), 
రాణమహేందర (పదాం, మోహన), పరరమంటే లవ్ (యుడిలీ 
కామ డీ సాంగ్), మనవూరే భారతదేశం (మారిింగ్ 
సాంగ్),సావగతంబోయి ఈ సావతంతరయ 
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సీమకు(పదాం,హిందోళ్ం), మలలిమొగగలాి రా ..నలినయా 
జాడ కనాిరా(?), పరభో..ఏలనయా సావమీ(సింధు భ ైరవి)  

24 మాయాబజార్ (1957)  

(నాలుగు యుగళ్ గీతాల 
సవరకరా రాజేశవరరావు గారు 
కనుక వాటిన్న ఇకిడ 
పరరొినలపదు )  

భళి భళి భళి భళి దేవా (చారుకేశి),వినాివ యశ్లదమమ 
(తిలంగ్,చారుకేశి, భాగేశ్రర, అ.బిలావల్, కాఫీ), అహ నా 
పెళిళయంట (?),సుందరి నీవంటి దివా సవరూపము(?), 
వివాహ భోజనంబు (లాటిన్ అమ రికన్ వరస), శ్రరకరులు 
దేవతలు(తిలక్ కామోద్), వరిిలుి  మా తలిి (దేశ్), శకున్న 
ఉని చాలు శన్న యేిల అన్న కదా( సి.ఎస్.ఆర్. వారి 
పదాం) 

25 రేపు నీదే (1957) 
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మీ లోకంలో ఒక భాగమిది(?), మన పిలిలనాి 
సుఖియించురని(?), సీతా ..పిలవకురా 
న్నలపకురా(భ ైరవ్),బులలి మామ ముందుచూపు కొంచెముంటే 
(‘పదండ ిముందుకు’ చితరంలోన్న  మనసు మంచిద ి
వయసు చడెుద ి– పాటక ి ఇద ేపరరరణా?) 

26 వినాయక చవితి (1957) దినకరా శుభకరా (పంతువరాళి), వాతాపి గణపతిం భజే 
(హంసధవన్న)  

27 భలప బావ  నా అందాలరాణి నీవేగా  
28 సతీ అనసూయ (1957) 
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శిరతకుచ మండలా ..జయజయ దేవహరే 
(అషా్పది,హిందోళ్ం), జయహో జయహో భారత జననీ 
(కళ్యాణి,పంతువరాళి) (నేట ిర హమాన్ ధరమమా అన్న 
పరపంచాన్నక ితలెిసిన ‘జయహో’ ఎపేటిదో చూడండీ!), 
ఉదయించునోయియ నీ జీవితాన (ష్ణుమఖ పిరయ), ఓ సఖా 
నీ వేడనో..ఓ సఖీ నీ నీడనే (మాలుగ ంజ్/రాగేశ్రర),కదిలింది 
గంగా భవాన్న(సింధు భ ైరవి- జయహో పదం ఈ 
పాటలోనూ వినవచుి), వినుమోయియ ఓ నరుడా 
న్నజమిమది(చారుకేశి), ఇదే నాాయమా ఇదే 
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ధరమమా(బిలహరి), నమోనమ:(శ్లి కం),ఆయియ ఆయియ 
ఆపదలు కాయియ( హాసా జోల),దికుి నీవే (పదాం-
మోహన), ఆదౌ బరహమ..దతాా తేరయ నమ: (శ్లి కం),  

29 సారంగధర (1957) అనాినా భామినీ.. ఏమన్న? (రాగేశ్రర),అడుగడుగో 
అలిడుగో(భీంపలాస్), రాజా నా రాజా ఓ రాజా (యమన్), 
గగనసీమ(పదాం), 

30 పారవతీ కళ్యాణం (1958)  
31 పెళిళనాటి పరమాణాలు(1958)  వెనెిలలోనే వేడి ఏలనో (భీం పలాస్),చలిగ చూడాలి (భీం 

పలాస్), నీతోనే లోకము(భీం పలాస్) 
32 మంచిమనసుకు మంచిరోజులు 

(1958)  

రావే నా చెలియా (కళ్యాణి), కలవారి సావరథం న్నరుపరద 
దు:ఖం  

33 పెళిి సందడి(1959) రావే పరరమలతా (మాండ్), ఛమకు ఛమకు తారా (రాగేశ్రర), 
బ ైఠో బ ైఠో పెళిళకొడకా (శివరంజన్న) 

34 శభాష్ రాముడు(1959)  రేయి మించేనోయి రాజా (రాగేశ్రర++++), జయముమ 
న్నశియముమరా ( ), కలకల విరిసి జగాలప 
(మధామావతి- హిందీ వరస) 

35 సతీ సుకనా (1959) నేడే హాయి హాయి ఆనందం చిందే రేయి (యమన్), 
మధురమ ైనరేయి మరి రాదు కదా () 

36 అభిమానం (1960) ఊయలలూగీ  నా మనసు (రాగేశ్రర), ఓహో బసాీ దొరసానీ 
(లపకే  పెహలా పెహలా పాార్ -హిందీ అనుకరణ), తలిిన్న 
మించిన దైెవము లపదన్న(రాగేశ్రర), మధురానగరిలో 
చలినమమ బోదు (ఆనంద భ ైరవి), రాజు వెడలల రవితేజము 
లలరగ (కొన్నిపదాాలు, పరరడీలు)(?) (చందరకౌజ్..)  

37 దీపావళి (1960) సరియా మాతో సమరాన (మాలోిస్), కరుణా 
చూడవయా(హిందోళ్ం) 

38 భకా రఘునాథ్ (1960) నీ గుణ గానము (సింధు భ ైరవి), అదిగో 
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జగనాిధుడాశిరతావళి (రాగమాలికలో పదాం), జయ 
మురళీ లోలా( భాగేశ్రర ), ఆనందమంతా నాదిలప(? ), 
గోపాల దయచేయరా(కాళింగడా),మరచుట లపదు నీ 
సమరణ..రాధే్శ్ాాం(సింధు భ ైరవి),సంసార జలధి్ దాటించే 
నావ(ఝంఝోటి), ఈ మరపరల ఈ వెరపరల(రాగేశ్రర ), హే 
శివశంకరా(?), నమిమతి నా మనంబున (పదాం), రామ 
హరే కృష్ణ హరే (భజన, యమన్) 

39 శ్ాంతి న్నవాసం(1960)  రాగాల సరాగాల హాసాల (రాగేశ్రర), కలనైెనా నీ వలపర 
(మాలోిస్),శ్రర రఘురాం జయ రఘురాం (హంస ధవన్న), 
ర ండు యుగళ్ గీతాలు హిందీ అనుకరణలు  

40 శభాష్ రాజా (1961) అందాల రాణివైె  ఆడుమా (హమీర్), ఇదిగో ఇదిగో ఇటట 
చూడు ( ),  

41 శ్రరకృష్ణ కుచేల (1961)  
42 గుండమమకథ (1962) మౌనముగా నీ మనసు పాడిన(మోహన), అలిగిన వేళ్నే 

చూడాలి( దేశ్), సనిగ వీచే చలిగాలికి(సింధు భ ైరవి), 
వేష్మూ మార ిను(శివరంజన్న),పరరమయాతరలకు 
బృందావనము(భీం పలాస్), ఎంతహాయి ఈ రేయి 
(పహాడి),లపచింది న్నదర లపచింది(మధామావతి), కోలో 
కోలోయని కోలో నా సామి (), 

43 ట ైగర్ రాముడు (1962) ఉలుకక పలుకక వుని() 
44 మోహినీ రుకామంగద (1962)  
45 రకా సంబంధం (1962) చందురున్న మించు అందమొలికించు 

(ఆనంద భ ైరవి,శహన ),బంగారుబొమమ రావేమే  
46 ఆపా మితుర లు (1963)  
47 బందిపోటట (1963) వగలరాణివి నీవే ( శివరంజన్న), ఊహలు గుసగుసలాడే 

(సుమనశేరంజన్న) 
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48 వాలీమకి (1963) శ్రర రామాయణ కావా కథ (దేశ్,మోహన,హంసానంది, 
చారుకేశి,సింధుభ ైరవి, కాంభోజి,మధామావతి, 
శుభపంతువరాళి  ..) 

49 లవకుశ (1963) రామకథను వినరయాా (హిందోళ్ం),వినుడు వినుడు 
రామాయణ గాథ (కీరవాణి),శ్రరరామున్న చరితమును 
(శివరంజన్న), ఊరకే కనీిరు న్నంప (భీంపలాస్), లపరు 
కుశలవుల సాటి(హంస ధవన్న), విరిసర చలిన్న 
వెనెిల(యమన్), ఏ న్నమిషాన్నకి ఏమి 
జరుగునో(మాయామాళ్వ గౌళ్,చకరవాకం), 
జగదభిరాముడు శ్రరరాముడే(కానడా), 
సందేహించకుమమామ(హిందోళ్ం),  

శ్రరరామ పరంధ్ామా(బాగేశ్రర), రామని రాముడు ( ),ఇది 
మన ఆశరమముమ(బేగడ)  

50 గుడిగంటలు (1964) నీలోన ననేి న్నలిపరవు నేడే (పహాడి),ఎవరికి వారౌ 
సావరింలో (హరికాంభోజి), జనమమ తాితిరా (), నీ 
కనుదోయిన్న న్నదుో రనైె () (ర ండు పాటలు హిందీ నకళ్ళళ) 

51 మరమయోగి (1964) నవువల నదిలో పువువల పడవ(పహాడీ), రావాలి రావాలి 
రమమంటే రావాలి (భీం పలాస్),మధువు మనకేల 
సఖియరో (మాండ్) 

52 వారసతవం (1964) పరరయసీ మనోహరీ (నటభ ైరవి ), చిలిపి కృష్ుణ న్నతోటి (తిలక్ 
కామోద్ ?) 

53 శ్రర సతానారాయణ మహాతమయం 
(1964) 

జాబిలిి శ్లభ నీవే (యమన్), మాధవా మౌనమా (శుభ 
పంతువరాళి), ఓం నమో నారాయణ (బాగేశ్రర)  

54 పాండవ వనవాసము (1965)  హిమగిరి సొగసులు(జయజయవంతి), రాగాలు 
మేళ్వింప(యమన్), నా చందమామ నీవె 
భామా(తిలంగ్), దేవా దీనబాంధవా (భీం పలాస్), విధి్ 



వంచితులలై (చకరవాకం) 

55 సి.ఐ.డి (1965) నా సరి నీవన్న (యమన్), న్నను తలచిన న్నమిష్ములో 
(సింధు భ ైరవి), ఎందుకనో న్నను చూడగనే () 

56 పరమానందయా శిష్ుాల కథ 
(1966) 

నాలోన్న రాగ మీవే (భీం పలాస్), పరమ గురుడు 
చెపిేనవాడు (మధామావతి),  కామినీ మదన () 

57 పాదుకా పటాా భిషరకం(1966) # రామయ తండిర రఘురామయ తండిర(బిలహరి) 

58 శకుంతల (1966) సరసన నీవుంటే (),నీవూనేనూ కలిసిననాడే () 
59 న్నరోో షి (1967)  చినాిరి కృష్ణయా రారా (మోహన),మలిియలారా 

మాలికలారా(మధామావతి),ఈ పాట నీకోసమే (మోహన) 

60 పుణావతి (1967) మనసు పాడింది సనాియి పాట(బేహాగ్), ఎంత సొగసుగా 
ఉనాివు(భీంపలాస్) 

61 పెదోకియా (1967) ఎదురు చూసర కళ్ళలో () 
62 భువనసుందరి కథ (1967) నా సొగసు రమమంది రా(), ఎలిి నాతో సరసమాడేనే () 
63 రహసాం (1967) తిరుమలగిరివాసా(మోహన కళ్యాణి), ఏవో కనులు 

కరుణించినవి (మోహన), మగరాయా వలరాయా(రాగేశ్రర), 
సాధి్ంచనౌనా జగాన(మాండ్ ),లలితభావ న్నలయా 
(సరసవతి,శ్రర,లలిత), గిరిజా కళ్యాణం(నాట, కాంభోజి,శ్రర, 
అఠాణా, వసంత,రీతిగౌళ్,బేగడ,శహన,సావేరి,సామ,  

హిందోళ్ ,మధామావతి), చారడేసి 
కనులతో(పహాడి/మోహన), ఉనిదిలప దాగునిదిలప 
(భీంపలాస్), ఇదియేి దేవ రహసాం (మాలోిస్),శ్రర లలితా 
శివజోాతి సరవ కామదా(సురటి)  

64 వీరపూజ (1967)  
65 సీాీ జనమ (1967) ఎడారిలో పూలు పూచే ఎందుకనీ () 
66 గోవుల గోపని(1968)  ఆకాశంలో హంసలమ ై(మాండ్), వినరా వినరా 

నరుడా(మోహన) 



67 చుటారికాలు (1968)  
68 జీవిత బంధం (1968) నాలోన్న భావం నీ పాటలోన () 
69 భలప అబాాయిలు (1969) కలగనాినే తీయన్న కలగనాినే (తతిమామ పాటలు మూల 

చితరం - ‘వకా్’ సిన్నమా-లోన్న  పాటలకి నకళ్ళళ) 
70 జరిగిన కథ(1969)  భలప మంచిరోజు(భీం పలాస్), తోడుగ నీవుంటే 

(),ఏనాటిక ైనా ఈ మూగవీణ (సింధు భ ైరవి) 

71 ఆలీబాబా నలభ ై దొంగలు(1970) నీలో నేనైె నాలో నీవైె (భీంపలాస్) 

72 తలిిదండుర లు(1970)  ఈనాడు అమామయి పుటాినరోజు (భీంపలాస్), పాట 
పాడనా పరభూ (యమన్)  

73 మ రుపు వీరుడు (1970)  
74 విజయం మనదే(1970)  కొంచెం కొంచెం బిడియాలు (సింధు భ ైరవి), ఓ దేవీ ఏమి 

కనుిలు నీవి! (), 
75 ర ండు కుటటంబాల కథ(1970) మదిలో విరిసర తీయన్న రాగం (యమన్,బేహాగ్), 

వేణుగానలోలున్న గన (దేశ్), జగతికి జీవము నేనే ( 

76 పటాిందలాి  బంగారం (1971)  
77 పటటా కుంటే లక్ష (1971)  
78 రంగేళీ రాజా (1971) ఇలాంటి రోజు మళిి రానేరాదు, విదాారుథ లు నవసమాజ 

న్నరామతలురా  
79 రామాలయం (1971) జగదభిరామా రఘుకుల సోమా(నటభ ైరవి), చినాిరి 

మరదలికి () 

80 మేనకోడలు(1972)  ఆశలు విరిసర (మోహన),తిరుమలమందిర 
సుందర(మోహన) 

81 రామరాజాం (1972) రావయా నలినయాా (మాలోిస్), ఒక యుగళ్ గీతం 
హిందీ వరస 

82 వంశ్లదాి రకుడు (1972) నానీ నా పరరును న్నలపాలి  
83 పూలమాల (1973)##  



84 తులసి (1974) సెలయేిటి గలగల (), చెంగు చెంగున దూకింది వయసు 
(హిందీ అనుసరణ), కలికి ముతాాల కొలికి () 

85 సతీ సావితిర (1978) ###  
 

 

(ఘంటసాల వారు సంగీత దరశకతవం వహించిన తెలుగు చితరా లు: 84, తమిళ్ం:13, కనిడం: 7) 

ఈ జాబితాలో రాగాల విష్యంలో తపులు దొరిి  ఉండవచుి. మన్నించండి. సరి దిదోే పరయతాిలకిదే 

అవకాశం,ఆహావనం!                                                           -డా. 

తాతిరాజు వేణుగోపాల్   

*రతిమాల –సి ఆర్ సుబుారామన్ గారు సంగీత దరశకులు.కొన్ని పాటలు ఘంటసాల గారి సవరరచనలు, 

మరి కొన్ని రాజేశవరరావు గారివి. ఏమో ఓ చిలుకా –అనే పాటన్న రజన్న సవర పరిచారు. 

**బాలరాజు- గాలి పెంచల నరసింహారావు సంగీతదరశకులు. తెరమీద ఘంటసాల (జి.వెంకటేశవరరావు) 

వారి పరరు కూడా ఉంది. 

***రక్షరేఖ – ఓగిరాల రామచందరరావు సంగీత దరశకులు. కొన్ని పాటల సవరకరా ఘంటసాల వారు. 

+వాలి సుగీరవ –సిన్నమా పరరులో అయిదక్షరాలునిటాే అయిదుగురు సంగీత దరశకులు ఈ సిన్నమాకి: గాలి 

పెంచల నరసింహారావు , సాలూరి రాజేశవరరావు, పెండాాల నాగేశవరరావు, మాసార్ వేణు, ఘంటసాల  

++చందరవంక - 

+++బరతుకు తెరువు- సుబుారామన్,ఘంటసాల  

#పాదుకా పటాా భిషరకం – ఒక పాట మినహా అనీి ఘంటసాల వారి సవర రచనలప  

##పూలమాల- ఘంటసాల, పామరిా  



###సతీ సావితిర – ర ండు పాటలు చేశ్ారు, తతిమామవి పెండాాల వారు సవర పరిచారు  

(ఈ విచితర వివరాలు లభామయేిా చోటట: సవరణయుగ సంగతీదరశకులు- పులగం చినాిరాయణ- 

చిమటామూాజిక్ డాట్ కాం సమరేణ, )  


