
�ాగమ�- అను�ాగమ� 

(�ాగం-  అను�ాగం) 

ఈ జంట ప����� ఒక ప��ే�కత ఉం��. ‘�ాగం’  అన�ా�� సం��త పరం�ా �ాగం,��నం,పల�� త�యంల� 

�దట��� అనవచు�. �ాగం అంట�  వర�ం ల��� రంగ�  అ�� అర�ం ఉం��. �ాగం అంట�  స���వ ����� 

మ�త�ర�ం అ�� అర�ం క��� ఉం��. ‘�ాగం,�ే�షం రంగ�ల��ా’ అ� ఒక క� �ాట క��� �ా�ార�.  �ాగం అ�� 

ప�����  ‘అను’ అ�� ఉపసర� �ే����ే  ‘అను�ాగం’ అవ�త�ం��. అను�ాగం అంట� అనుర���, ���మ, క���� అ�� 

అ�ా� ల� వ�ా� �.  స�ాగం అ� మ�� మ�ట ఉం��. ఒ���క అ�� అర�ం స����త�ం��. �ాగం,అను�ాగం జంట 

ప��ల� ఒ���ా��  ఉప���ం� ��ా �ిన �ెల�గ� �ి�మ� �ాటల� ��ల సంఖ�ల� ల�వ�. ఉన� �����  �ాటల��  

కవ�ల� ఎంత ��గసు�ా ప����ం���� �ె�య�లంట�  (�త�ం – సం��త దర�క�డ� – �ానం - �ాట పల�� – 

�ాగమ� అను�ాగమ� ఉన� పం���) ఇల� చూ����ం�ే.... 

  

అ��ర�� (1955) – ఆ�����ాయణ �ావ� – ���� త���న� తల�ెను ల�కమ� – అణచల�ర� అను�ా�ాల 

ఆనందమ� , స�ా�ాల �ా�ాల వయ����ల� నవ����ను ..న���ా� ను �� �ా�ను  

భ����ల�� (1958) – సుదర�� – ���మ� �ధమ� ��ాద�� ఫలమ� – మన �ాగ���ా అను�ాగం తనువ� 

మనసూ ������ ���మ�ాగం 

�ీ���ామ కల��ణం (1961) – �ా� ��ంచలనర�ిం� �ావ� – �ాడ�� �ాగమ�� �ణ� – �ాగమ�ల� 

అను�ాగమ�  క�� ి 

 

������డళ�� (1957) – మ�స�� ��ణ� – ఆడ�త� �ాడ�త� ప� �ేసు� ంట� – �ాగంల� అను�ాగం క��ి �ాట 

�ాడ�త�ంట�  

 

జయ���� (1959) - ��ం���ల – �ాగమ�� �ా�� అను�ాగమ�� �ా��  

సమ���� ల �ాఘ�ా��ర��ల� 

��స�ా� �ాఘవయ� �ౌద��  

మల�� �� �ామకృష�  �ా�ి� �  



ఆదర�ం (1952) – అశ���� మ – ���� ఓ ��గ����� -  ఏల ��� �ా�ాల�పన అను�ా�ాల�పన  

అం�ే �ా�ా� (1955)- ��ం���ల – �ా���� ఇట� �ా���� - �ాగ జగ��� �ా�ను �ే�ా�  అను�ాగ జగ��� 

�ా�ను �ే�ా�   

���� �ానుక  (1960) – ఎ ఎం �ాజ� – ప�ల��ంచ� మ�� ప�ల��ంచు - �ాగ మందను�ాగ ����  ర��� 

��సగ�ను �ానం  

�� ��ంకట�శ�ర మ�త��ం (1960) – ��ం���ల – కల�ా కమ�� కల�ా – అను�ాగ�� �వన �వనమ��ా 

ఆనంద�� మనకందమ��ా �ాగ వశమ�న ��ఘమ��క మలయపవను� క��ి �ేల�ా  

��క�� చక�వ��� (1964) – �ాజ�శ�ర�ావ� – �ాడమ� నన�డగ వల��� - �ాగమట�ల� వ�ండ� 

అను�ాగమట�ల� వ�ండ�  

మ�ర�కృష�  (1964) – మ�స�� ��ణ� – �గ��� ఈ �ణ - మ�గ���న �ాగ��న అను�ాగ ��న  

మ�గమనసుల� (1964) – మహ�ేవ� – ఈ��ట� ఈ బంధ����ట��ో - అను�ాగమ� అను �ాగమ��� 

ఆల�ిం� �ను ల���ా�   

సం��త ల��� (1966) – �ాజ�శ�ర�ావ� – �ాటక� పల�� ��ా ణం - అను�ా�ాల� మన �ా�ాల� ,మన �ా�ాల� మన 

�ాజ��ల�  

చక��ాకం (1974) – మహ�ేవ� – �ణల��� �గల��� ఎక�డ�న��� ��దమ� - �ా�ాల 

ఆ��హణవ��హణ�న�� /అను�ాగ హృదయ�ల అ���షణ�న��  

చక��ాకం (1974) – మహ�ేవ� – �ణల��� �గల��� ఎక�డ�న��� అప�� � - �ాగమ�న ఒక స�రమ� 

మ���న /అను�ాగమ�న అపశృ� ప���న   

అమర ��పం(1977) – సత�ం – ఏ �ాగ� ఇ�� ఏ ��ళ� అను�ా�ా� కను��ౖన శృ� క��ి���  

స���� అప�న�(1980) – �.��.��ంకట�� – అను�ాగం ��వ��ాగం ఆనందం �వ��దం  

ఆ��ర� ఆ�ే�య 



�ి�య (1981)  – చక�వ��� – అను�ాగం ��ం��ం�� నవ�ాగం �ా��ం��  

�ి�య (1981) – చక�వ��� – �� హృదయమ� హృదయ ఉదయ �ాగమ� - అను�ాగ �ా�ాల ��రజ�ణ�� ౖ

అ�ల�ష (1983) – ఇళయ�ాజ� – ఉరకల�ౖ ����వ�� ఉ���� �� ఒ��ల���� - అను�ాగ �ా�ాల సురల�క�� 

మన�ైన��  

���ాతక�డ� (1986)– ఇళయ�ాజ� – � మ�గ �ణ�ౖ ����� - అను�ాగం �ాగం�ా అ�మ�నం ��తం�ా �� 

�ాడ��  

�ర ప���� (1987) – ఇళయ�ాజ� – �ర� �ర� �గ�ర�ల వగర�ల ��గర�ల - ��మ� ��మ�ల� ����లమ�ల� 

�ా�ే�� ఏ�ట�? ఈ క�ర���� గ�ం�ెల�� �ా�ాల�� అను�ా�ాల�� 

 

 

�ా��ళ��ౖర� (1951) - ఘంట�ాల-  కలవరమ��� మ��ల� – అను�ా�ాల� ఆల�పన�ా మనసున ���ల 

క��� /��ల� ��� నవరస �ాగం �ిల�న��� � ఊ��ం�� 

�స�మ� (1956) – �ాజ�శ�ర�ావ� – బృం��వనమ�� అంద���� - �ాగమ�ల� అను�ాగమ�  �ం��న జగ�� 

ఊయల ఊగదట�  

  

మ�ంగల� బలం (1959)-మ�స�� ��ణ� –�ె�య� ఆనందం ��ల� క���న�� ఉదయం – ��� ప��� ��జ� 

ప�ల� ఒ���ం�న� నవ�ా�ాల� , ప��చయ���న ���ల �ాట� క����� అను�ాగం   

బ���� య�ద�ం (1964) - �ాజ�శ�ర�ావ� – మ����ిం�ే అం��ల� అ� న��� �ెం��ల� - అను�ా�ాల �ా�ాలల� 

నయ�ా�ాల �ా�ాలల�  

 

 

�ింగ� ����ంద� �ావ� 

���� 



బ����మంత�డ� (1969) – మహ�ేవ� – ట�ట� �డ���ల� గ�� బ�ౖ ఇంక ��లవ� – �� �ాగనగర��� ����ను 

అను�ాగ నగర��� ����ను  

���మల�ఖల� (1977) – సత�ం-  ఇ�� �య� �����ల ��� – అను�ాగమ� ప��� స��గమల� /మన తనువ�ల� 

క��� �ా�ాల�  

       

                                                                

 ప�జ� ఫలం (1964) – �ాజ�శ�ర�ావ� –పగల� �����ల జగ�� ఊయల – ఈ అను�ాగ�� �వన �ాగ���  

అ�మ�నవంత�ల� (1973) - ��దండ�ాణ� – ఈ �ణ��ౖన ప���న �ాగం ��ల�న ����ిన అను�ాగం  

��త ��క  (1977) – మహ�ేవ� – ������ాల� ��ల�న ������ే – ��ట� �ా�ాల� ....ఏ �ాగం ..అను�ాగం   

  

��క�� చక�వ��� (1964)- �ాజ�శ�ర�ావ� – �జం �ెప��� �ిల��  – �ాగం ��వం ��� �� అను�ాగ ��తం ���  

ఆ��య�ల� (1969) – �ాజ�శ�ర�ావ� – మ��ల� �ణల� �� �� – �ాధల�� అను�ాగమం�� ......��ణ�ల�ల�� 

�ా�ాల ��సం  

జ�ం��� �ా�� అమ��� – �.��.��ంకట�� – �� ��ం�� �ణ ప�ే ప�ే – ఆ ��వ� �ాగం అను�ాగ��� �ా��ం��ల�  

 

  

చక��ాణ� (1954) – ��నుమ� �ామకృష�  – (�ా��):�ాగమ��� అను�ాగమ��� (పల��):��ల�  ��ల� �ా చల�  చల� �ా 

�ా�� �దుర ���ా  

  

బ�త�క� �ెర�వ� (1953) – ఘంట�ాల – అంద�� ఆనందం ఆనంద�� ��త మకరందం – పడమట సం��� 

�ాగం ..క�సుమ ప�ాగం....�హన �ాగం....�య� �ాగం....మధు�ాను�ాగం   

��. �ి.���ాయణ �����  

��శర�� 

సమ���� ల ��య� 

�ావ��� సత����ాయణ �ావ� 

ఆర�ద�  



బ�త�క� �ెర�వ� (1953) - ఘంట�ాల – అంద�� ఆనందం  - �య� �ాగం....మధు�ాను�ాగం...స�ాగం 

..అను�ాగ �గం (�ీ� � గళం)  

క�ల�ైవం (1960) – మ�స�� ��ణ� - �ా�� �ా�� వయ���� ఓ �ె� – �జ����ే ఈ అను�ాగం  ��త�� �య� 

�ాగం  

 

 ���ామకథ (1968) – ��దండ�ాణ� - �ాగమయం అను�ాగమయం ఈ జగ�� సుందర ���మ�లయం  

 

ఇల��ల�� (1956) – సుసర� ద��ణ�మ����  - ప���న బం�ార మ���నట� – �ాగమ�ల� అను�ాగమ� 

చూప�త� 

  

కనకదుర� ప�జ�మ��మ (1960) - �ాజ� ����ంద� – �వన�� �ావనం – మన �ాగమ� ల�న అను�ాగ�� 

�� గ  

 

�మల (1960) – సుబ�య� ��య�డ� – కను�ల��  � బ�మ� చూడ� -  �ాగమ��కల �ణ��� అను�ాగమ� 

ల�ల� జ�ణ��ల� 

  

�ీ���ామ�ల� (1980) – సత�ం – ��� సంజ ��ళల� ��� ��దు�  ��డ�ప�ల� – ఆ హృదయం సం����ాగం  

��ల������ అను�ాగం  

 

 

 

�ట��� 

వ��� �� 

�.��. మ���� 

మ�దు� కృష�   

��స�� ���ాయణ �ావ� 



 

                                                              

��తంల� వసంతం (1977) – చక�వ��� – �ల���� చల�న � ఒ�� ��చ�న – ప���ం�న �ా�ాల�...�య� 

అను�ా�ాల�  

కల�న (1977)– చక�వ��� – ��క��ల� చూడక� �ామయ�� – �ాగ�� ప���ంచు అను�ాగ���  ప�ల��ంచు  

అల��� బ�ల�� డ� (1978) – చక�వ��� – చుక�ల ��టల� ఎక�డ������ – ����ిన మ���క �� �ాగమ��క 

...��స��ం�� ����క అను�ాగ ���క 

పంత�లమ�(1978) – �ాజ� ����ంద�  - మ�నస�ణ మధు��తం – ఏ �ాగ� ఏ� మన అను�ాగం  

�ావణ��ే �ామ��ై� ే(1979)  – �.��. ��ంకట��  - ర�వర�క� అంద� ఒ�� ఒక అం�����-  ఏ �ాగ� 

�గ��ట� ....అను�ాగ ��ాల�ౖ � �ాటల� �ాడ�  

ఏడంత�సు� ల ��డ (1980)-  చక�వ��� - ��మ�ల�� ���లమ�� ��ండమల��  ప�ల��మ� – ఆ �ాగం శృ� 

కల�ా� అను�ాగం జత కల�ా�  

�ార�� పర��శ�ర�ల� (1981)– సత�ం – �� �వన ��ణ���ౖ న���ంచు – ఏ �ాగ��త�� �� ...అను�ాగమ�ల�పమ� 

��య� ��ళ  

�ాగ��పం (1982)– చక�వ��� – క�ంక�మ ప��ిన ఆ�ాశంల� – క�ంక�మ ����న అను�ాగంల� ఉదయ సం��� 

�ా�ాల�  

��ల�గ� స� ం��ల�ట (1982)– �ాజ� ����ంద� – �ాగ� అను�ాగ� ��త� సం��త�  

మరణ మృదంగం (1988) – ఇళయ�ాజ�  - క������య�ను కర��ర �ణల� – � �గ వణ�����త���� �ా�ాల� 

�ోచుక�ంట���� / అను�ా�ాల�� బం��ల�� పం��ంచు�� మ�� త�ించ�ా   

��ట��� సుందర�ామ మ���� 



�ీ���ామయ� �ా�� మనవ�ాల� (1991) – ��ర�ాణ� – ప��ిం�� ప��ిం�� ప����గ – అను��� �ాగ�� 

అను�ాగ ��ప���  

బ�ంబ�� �ి�య�డ�  - ��ర�ాణ�  - �ే�ల�న �ె����ి �ె���య�ా – �ే� క��ిన  �ె��� అను�ాగం 

...ర�ా��� �ాగ��� ర�ంచ� 

  

�ొంగ ���� (1992) – బ�ీ� లహ�� – ఆ ప�ల రంగ� � �ర �ెంగ� –�� �ాడ�క�ంట�నుల� �ా�ాల ల���ళ�ల� 

అను�ా�ాల �ా��ళ�ల�  

స�ాగం –అను�ాగం  

సమ���� ల �ీ�య� : 

�ాండవ వన�ాసమ� (1965) – ��మ���� ��గసుల� మ����ించును మనసుల� – సురవర�ల� స�ా�ాల 

�ెల�ల కల�ి ��ల�� అను�ాగ�ీమ  

ఆర�ద�:  

ప��జ��  �ాలన (1965) – మ�స�� ��ణ� – �ామ�ల�క �ెల�ప�� ���మ ఏ�ట� – అను�ాగ� స�ాగ� 

అ�ే� ల�క�  

��ట��� సుందర�ామ మ���� : 

�ేవ��సు మ�� ప�ట�� డ� (1978) – �ాజ�శ�ర�ావ� - �ో�ిట �ి���ి�� మల�� ల��  – కడ� న�� స�ా�ాల� క��� 

మన అను�ా�ాల�  

 

 

 

రస�ా� 



స�ాగం- �ాగం  

�ింగ� ����ంద� �ావ� : 

�ా��ళ��ౖర� (1951) - ఘంట�ాల - �య� ఊహల� ��� ����� వసంత �ాన�� ��� – �����ంతల� 

�ెరల��� �ర��ా� స�ాగమ� �ేయ�ా / ��� త��ాగమ�న క�హ� క�హ�మ� మ��� ���ల క�య�ా  

సమ���� ల ��య� : 

���� సంద�� (1959) – ఘంట�ాల - ఝమక� ఝమక� ���ా – �ా�ాల� స�ా�ాల� ఏ��ట��� /ఇల� 
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