
సహకీ అనేది చశకంలో భధఴందించే భగుఴ అనే అయధం లో కహక తృహట లలవికి ఒక భకుటం లాంటిదతు అనకుంటే  భన వతుభా 

తృహటలోల  అటుఴంటి సహకీ లెతుి ఉననియ  అనే రవి రహలొచు. ఈ టిి క కొతుిటతిు టిి  ఇచ్చు ఇక మీ తు షళుఴు చసే్త ంద-ి 
చదఴండి భరి.... సహకీ ల అంతరహయధం ఫటిి   ఴకీకీరించక ఴరగీకరించనన. వీటితు మంచ్చనవి మీ దాఴిలో ఉంటే చెపండ.ి తృహడలేహరికి 
గొప మేలు చేవన లహరౌతనయు.  

ఓ ..షంఫో ధన భాఴ సహకీ: 

చ్చతరం –షంగగతం  సహకీ  -తృహట లలవి  యచన- నేధయ గహనం  

అుప చేవ ుపకూడు-
రాజేశ్వయరావు  

ఓ భయదలా నా భదిలో తృ ొంగ ి – ఓ ొంచవననుల 
చిలకా   

 ొంగలు - ఘొంటశూాల, స్వయణలత  

ఆతమగౌయఴం –రాజశే్వయరావు  ఓ శూో దయ శూో దరభీణులారా – రేమొంచి ెలిు చేస్ుకో  ఆయుద-ే ఘొంటశూాల 

ెళ్లల  చేవ చఽడు –ఘొంటశూాల  ఓ భాలృ భాగే లృధాతలారా – ెలిు చేస్ుకొతు ఇలలి  
చూస్ుకొతు  

 ొంగలు -ఘొంటశూాల  

జగదేకవీయుతు కథ –ెొండ్ాేల  ఓ దవిే యభణులారా నటేికి – ఓ స్ఖీ ఓహో  చెలీ   ొంగలు- ఘొంటశూాల  

బకత వఫర ి–ెొండ్ాేల  ఓ వననువననుల చినాురి  – మోభు చూడ లడేుక  భలాి ద ి– ఘొంటశూాల  

భంచ్చ కుటుంఫం –కోదొండతృాణి  ఓ నవభాయత మువతీ మువకలలాి రా- రేమొంచుట 
 లిల వొంతు  

ఆయుదే –ఏస్ుదాస్, జమదవే్, 
జానక,ిస్ుశీల  

భంచ్చ భతుఴ –టి.చలతిరావు  ఓ గులాబీ.... వలు తోటలో - ఓహో  గులాబి ఫాలా 
–దాశ్యథి  

దాశ్యథ-ి   బి శీీతులాస్  

అభామకురహలు –రాజేశ్వయరావు  ఓ దలేా ఆనొందరాలా  వొందభిాగధుల – గుఱళో 
దేవుడు కళ్ళో భూస్ుకొతు  

కొస్రాజు- ఫాలస్ుఫేహెణేొం   

ునయజనమ –టి.చలతి రావు  ఓ స్జీవ శిలూ స్ుొందరీ ...- ఎవరలిో తూ లనవరిలో  శీీశీీ –ఘొంటశూాల  

భాఴూరి అభామయ- ?? ఓ తాేగభయీ తును జాలి –తాేగమ్మె  వ్ర ీ జాతి  ??-ఘొంటశూాల  

భాగయదేఴత- ?? ఓ భాతా ఎటు చూచినా కటిక చీకటేనా –ఇదియే 
ేతిపలభా అభాె  

స్ుశీల, భాధవెదిి  స్తేొం,ఫృొందొం  

టకకరిద ంగ చకకతుచకక- స్తేొం  ఓ చకకతు చుకాక – నడకలల చూవరర  భనశూౌతుొంది  వ నార-ె ఫాలస్ుఫేహెణేొం  



అగిీ  ద య – లృజమా కృష్ణభూరిర  ఓ తియుభలేళా చాలల చాలీ ళోధన –  లిచిన లికవేు 
శూావమీ  

?- ఘొంటశూాల,స్ుశీల  

ననగుల చవితి- ఆర్ స్ుదయశన్, 
ఆర్ గోవయీన్  

ఓ దవే పణశీ్ శ్యణభమా నా నాథుతు ఫరే వుభమా  స్దాశివఫేహెొం- స్ుశీల  

 

శ-ేబకిత షంఫో ధన సహక ీ 

శీ్ర ఴరగీ సహయఫాఫా భహతమయం –
ఇళ్మరాజ 

శే తృాొండుయొంగా శే ొండరనిాథా – శూాయ చయణొం 
ఫాఫా చయణొం  శ్యణొం 

ఆతేేమ- ఏస్ుదాస్,ఫృొందొం   

జగననిటకం-అశ్వతాా భ శే జగనాుటక స్ూతధేార ీ– యభాతేె మతు 
తెలిమొండ్ీ  

శీీరాభచొంద్ –  ఠాుయొం  

బకత రహల ద –రాజేశ్వయరావు  శే జయేతి స్వయూతృా – కనులకల లనలలగువు తూలే కాదా  స్భుదాే ల –స్ుశీల,జానక ి 

షతషవరహలు-టి.లృ.రాజు  శే స్ొంగతీలోలా – మదుఫాలా  శీితజన తృాలా  ఘొంటశూాల  

తృహండుయంగ భహతమయం –
టి.లృ.రాజు  

శే కృశుాణ  భుకలొందా భురారీ – జమ కృశుాణ  
భుకలొందా  

స్భుదాే ల జూతుమర్-ఘొంటశూాల  

బకితభాఴ సహకీ :  

చెంచలక్ష్ిమ –రాజశే్వయరావు  కనలేరా కభలాకాొంతుతు - నారామణా హర ి
నారామణా  

స్దాశివఫేహెొం -  స్ుశీల  

ఫుదిధభంతుడు –భహదవేన్  లేయ లేణువులల మోోగే లేళ్ – నను తృాలిొంగ నడచి  దాశ్యథి -ఘొంటశూాల  

ద రికితే ద ంగలు –రాజేశ్వయరావు తియుతి లాశూా కొొందరతిు దనీులలగా - శీీలనొంకటేశ్ 
ఈళా ళేశుాది ేశిఖయ లాశూా 

ఫాలభుయలూకృష్ణ ,స్ుశీల,వస్ొంత- 

వతృహయ కూతుయు - 
ఎొం.స్ుఫేహెణే రాజు 

ేబూ దమాభమా తొలిస్ొంజె –దేలా ఆనొందయూతృా   భలాి ద-ిఎ ఎొం రాజా  

బూక ైలాస్ –స్ుదయశన్,గోవయీన్   జమజమ భశృదలేా -తూలకొం ధరా దలేా  స్భుదాే ల – ఘొంటశూాల  

బూక ైలాస్ –స్ుదయశన్,గోవయీన్   దావయతృాలలయ భయల  –రాభుతు అవతాయొం  స్భుదాే ల – ఘొంటశూాల 

కథనననయక మొలల  –కోదొండతృాణ ి యఘుకలల తిలకా తూ ఆనతి – జగమ్మ రాభభమొం  వ  నా రె – స్ుశీల  



బకత రహల ద –రాజేశ్వయరావు ఓొం నమో నారామణామ –నారామణ భొంతేొం  స్భుదాే ల –స్ుశీల,ఫృొందొం   

రహభు –ఆర్.గోవయీన్  దీనులను కాతృాడుటకల దేవుడ్ ేఉనాుడు- రారా 
కృష్ణమాే రారా  

దాశ్యథ-ి ఘొంటశూాల  

శీ్రకహళసవత  భహతమయం – ఆర్. 
స్ుదయశన్  

ఓొం నభశిశలామ  నవతూత హృదమా  -భశేళా 
తృా లృనాళా కెలైాస్ లాశూా ఈళా  

తోలేటి - ఘొంటశూాల  

వితర సాదమాలు – 
చలతిరావు  

శీీ లేొంకటాచల శిఖరాగలీాశూా – శ్యణను లారితు  ??- జానకి  

లహగహా నం –ెొండ్ాేల  తృాశి రాభేభో వయదా – లనలలగు చూవమాే  ఆతేేమ - ఘొంటశూాల,స్ుశీల  

శీ్రలేంకటేవవయ భహతమయం –
ెొండ్ాేల  

గోతృాలా ..నొంద గోతృాలా –ఎనాుళ్ోతు నా కనుులల  ఆతేేమ –ళాొంతకలభారి  

లఴకువ –ఘొంటశూాల  జమజమరాొం జమయఘురాొం –జగదబురాభుడు 
శీీరాభుడ్ే  

స్భుదాే ల-
ఘొంటశూాల,స్ుశీల,లీల,భలిిక్,లనదైేశి  

బకతవఫర ి– ెొండ్ాేల  రాననైమునాుడు శీీహర ి–అనరాదా శీీరాభ మతూ  కృష్ణళావ ర -ీ శీీతులాస్,ఫృొందొం  

బకతవఫర ి– ెొండ్ాేల కూరిమ తభుెతుతో –ఏమ రాభకథ వేథయ  ై కృష్ణళావ ర -ీ స్ుశీల   

బకత తుకహరహం –
ఆదినారామణరావు  

హరి ఓొం హర ిఓొం- ఘనా ఘన స్ుొందరా  కృష్ణళావ ర ీ –ఘొంటశూాల  

లెల టృరి చ్చననిడు- భహదేవన్  భొంచికి భరో రరెనై భతుఴ  – తృాడ్తిే రాభమే 
తృాటలే తృాడ్ాలి  

-ఘొంటశూాల  

శీ్ర కాషహణ ంజనేమ ముదధం  -
టి.లృ.రాజు  

రాభా యఘురాభా –ఎనాుళ్ళో లేచేను ఓ రాభా  ఘొంటశూాల  

శీ్ర రహభబకత సనభాన్ -?? రాభబకలర లే కోరి చేరరిి –భశిలో ఎుడు చూడ  ఘొంటశూాల 

శీ్రకాశణ  విజమభు- ెొండ్ాేల  కృశుాణ  రేభభమా/దమాశూాగరా- నాజీలృతభు 
తూకొంకతిభు  

ఘొంటశూాల,స్ుశీల  

తల్లలకూతుళుు – చకీవరిర  మోహనుడు కనరాడు- గానమ్మ తృాేణమ్  ైభౌనమ్మ 
ధాేనమ్  ైరాధ ఎనాుళ్ళోగా లచేెనో  

వ నార ె–స్ుశీల  



లలలు తెచ్చున చలలతు రహజయం-
టి.జి.లిొంగూ  

అభాె కనజాలలా ఈ కఠని దృశ్ేభు –వయుణా 
రావమా కయువుభామ  

స్భుదాే ల-స్ుశీల  

భహభంతిర తిభమయుష-ెొండ్ాేల  ఆొంధేదలేా లనొంకటశే్వరా – చరితే ఎయుగతు భశృ   ొంగలు- లీల,ఫృొందొం  

శీ్రరహభాంజనేమ ముదధం – 
భహదేవన్ 

రాభా తగునా తూ దాస్ు ెనై – శూాకేత శూాయవభౌభా  గబిౄట లనొంకటరావు – యఘురాభమే 

చకధీనర-ిజి.క.ెలనొంకటషే్  కనుగ ొంటితు హరతిు- నేడ్ ేకనుగ ొంటితు  ఆతేేమ-రాభకృష్ణ   

ళలల క తృహర యంబ సహకీ: 

ళహంతితులహషం-ఘొంటశూాల  శీీరాభ చొందే: ఆశీిత తృారిజాత:- శీీ యఘురాొం జమ 
యఘురాొం  

స్భుదాే ల జూతుమర్- శీీతులాస్,స్ుశీల  

ఇలలేలుు- స్ుస్యి  తుఖిల బువనతృాలొం–జనగణ భొంగళ్దామక రాభొం  ??- లీల,ఫృొందొం  

సహగయషంగభం –ఇళ్మరాజా  లాగరాా  లృవస్ొం ుు కతర  – నాదలృనోదభు నాటే 
లృలాస్భు యభస్ుఖభు   

లేటూర-ి ఫాలస్ుఫేహెణేొం,ళ లైజ  

శీ్రరహభాంజనేమ ముదధం – 
భహదేవన్  

జమతు జమతు భొంతేొం –రాభ తూల మ్మఘళాేభా  గబిౄట లనొంకటరావు – యఘురాభమే  

భాఴుకత సహకీ:  

ళహంతితులహషం –ఘొంటశూాల తుశుాయ శీతల స్రోవయొంలో – కలననైనా తూ వలర స్భుదాే ల జూతుమర్ -  లీల  

చకతీృహణ ి–భానుభతి  రాగభుతో అనురాగభుతో- చలి చలిగా మ్ లిమ్ లిగా  రావూర-ి  భానుభతి  

భంచ్చ భనషకు భంచ్చ రోజులు –
ఘొంటశూాల  

కోభల కలృతాధారా  – రాలే నా చెలిమా  - ఘొంటశూాల  

ునయజనమ –చలతిరావు  ూలల లృరివనెు తనేే కలరవిెను-అొందగాడ్ా ననుు 
తూలో దాచుకో  

దాశ్యథి – స్ుశీల  

తృహతనళ భ ైయవి –ఘొంటశూాల  ేణమ జీవులకల దేలృ వరాలే  – శృయగా భనకిొంక 
వరవచఛగా  

 ొంగలు - ఘొంటశూాల,లీల  

బూలోకంలో మభలోకం- రారా నేనేరా తూ కలూనలో – అొందుకో అొందిశూార ను రా జి క ెభూరిర- స్ుశీల,శీీతులాస్  



కోదొండతృాణి  అొందాలే లృొందిశూార నురా  

లెైలాభజుి –వ .ఆర్.స్ుఫౄరాభన్  జాబిలీ జాబిలీ ఓ జాబిలీ- చెలలతు గతు తుజమదతు స్భుదాే ల –ఘొంటశూాల,భానుభతి  

తెననలి రహభకాశణ  –లృశ్వనాథన్ 
రాభూెరిర  

తూ లాలల కనుులల తూ వనను చిననులల – కనుులల 
తుొండ్ే కననుల తునాు  

స్భుదాే ల-భానుభతి  

ఇంటి గుటుి  –ఎొం.ఎస్.ేకాష్  భనవెనైలోడ్ా భనశూాయ  రారా –వ నాులోడ్ిలృ తూవు 
కాలా  

భలాి ద-ి జికకి,శీీతులాస్  

గండయ గండడు –కోదొండతృాణ ి వ డ్ ిగదిిమ నలేల ేబువులకల జయశృయు- అస్భాన 
యవ కావతొంశూా  

వ  నా రె – స్ుశీల  

ఆజనమ ఫరసమచనర ి–కోదొండతృాణి  ఎొందుకో నా గుొండ్లెోన ఈ భధుభధు రానుబూతి – 
చెలిమా చెలిమా ఇటు రాల ే

వ  నా రె – ఘొంటశూాల  

ఫొ బ్బిలి ముదధ ం –రాజేశ్వయరావు  శూ గస్ు కలీజడదానా –భురి ొంచ ేఅొందాలే అలృ ననేు 
చెొందాలే  

శీీశీీ –ఘొంటశూాల  

వరివరి భుఴవ –భహదేవన్  రాగాలెనోు  ొండ్ని గారాల తూ మ్ డలో  –  లిచాను 
ఎదుట తులిచాను  

లేటూర-ి స్ుశీల, ఫాలస్ుఫేహెణేొం  

తేనెభనషలు –భహదవేన్  చొందభాభ అొందాల భాభ – తూ ఎదుట ననేు  ఆతేేమ- స్ుశీల  

షతీ సహవితిర – మ్ తూ  ఎొందుకో ఈ మానొందొం – లృలాశూాల కోవల ే ఫాలభుయలూకృష్ణ , ఎస్వయలక్ష్ిె  

కనిలహరి కలలు –లృ.కలభార్  రాధా ులకిొంత రాదా – అొందాలల కనులృొందు 
చేస్ుర ొంట ే

రాజశీీ - రాభకృష్ణ   

చెలెల లి కహుయం –భహదేవన్  రిభలుొంచు లనననుల తూల ే– కనులభుొందు తూవుొంటే  వ .నా.రె - ఫాలస్ుఫేహెణేొం,స్ుశీల  

షభంగళ్ల –భహదవేన్  ఏనాటకిెైనా ఏ జనెకెనైా – కనుులల తూలే కాలాలి  ఆతేేమ - స్ుశీల,ఘొంటశూాల  

ఴయకటిం – టి.లృ.రాజు  దిలృనేలల భుకోకటి దవేతల శూాక్ష్గిా – ఎనాుళ్ోకల నా 
నోభు ొండ్ిొంది  

వ  నా రె – ఘొంటశూాల,స్ుశీల  

ెళ్లుననటి రభాణనలు- ఘొంటశూాల  కావనగానే స్రమిా – చలిగ చూడ్ాలి   ొంగలు- ఘొంటశూాల  

షంతననం – స్ుస్యి దక్ష్ిణాభూరిర  తొలి వలుల కలస్ుభాొంజలి –స్ొంతోష్ మ్మలా స్ొంగీత 
మ్మలా (శిొందీ తృాటను అనుస్రిొంచినా శిొందీ తృాటక ి

అతువెటిి- జభునారాణి,కోదొండతృాణ ి 



శూాకీ లేదు) 

ెళ్లల  షందడి – ఘొంటశూాల  చూుల తీ తో కొస్యుచున్ – రాల ేరభేలతా  స్భుదాే ల జూతుమర్ – 
ఘొంటశూాల,ఆర్.ఫాలస్యస్వతి  

తేనెభనషలు- భహదేవన్   తెలితు వనను దాన – ఎవరో ఎవరో తూలాయు ఎయుగను 
తూ తోడు 

దాశ్యథ-ిస్ుశీల  

ద ంగలోల  ద య – ఎొం.స్ుఫేహెణే 
రాజు  

భాధలా భాతుతూ చితర  చోరా- భనవ్మరా తూదాన భలాి ద-ి లీల  

విచ్చతర కుటుంఫం –టి.లృ.రాజు  యశుాేలో ుటిి  భాయతావతులో మ్ టిి  – ఆడలే 
జలకభుె లాడలే (శూాక ీతృాడక తృోయనా నషి్ొం 
రాదు) 

వ నార ె– ఘొంటశూాల,స్ుశీల  

యంగులరహటిం- 
రాజేశ్వయరావు,గోతృాలొం  

భనస్ు భనస్ులో – కనుుల దాగని అనురాగొం  దాశ్యథ-ి శీీతులాస్, స్ుశీల 

అఖండుడు- చలతిరావు  ఓొం హరా ుయహరా/ ఒకక నాగితు –చొందేళేఖయ రారా  కృష్ణళావ ర ీ -?? 

అననయకలి- ఆదినారామణరావు  భదన భనోహయ స్ుొందయ-రాజళఖేరా తూె ైమోజు  స్భుదాే ల-ఘొంటశూాల,జికకి  

కుయుక్ష్ేతరం-రాజశే్వయరావు   స్ొంజ కెొంజామలో -హరిలృలలి  దిలృనుొండ్ ి
దిగివచెెనేమో  

డ్ా.వ .నా.ర-ెస్ుశీల,రాభకృష్ణ  .  

సహయంగధయ –ఘొంటశూాల  రాజా నా రాజా ఓ రాజా – ఓ నా రాజా ఇటు 
చూడలోయ  

స్భుదాే ల-భానుభతి  

స్ భలహయ లహర త భహతమయం –
భాసి్ర్ లణేు  

రాజరాజ చొందేభా రాలోయ – రాగస్ుధా యూభా  ఆతేేమ- ?? 

భనష భాంగలయం – ెొండ్ాేల  స్నుతు లనననుల జలతాయువలె – తునుు నేను 
చూస్ుర నాు తూలో ననుు నేను చూస్ుర నాు  

ఆతేేమ -ఘొంటశూాల, స్ుశీల  

ఫాఫు-చకీవరిర  నా వరుహొం ొండ్ి రేమ్ ై తుొండ్ిన- చెలిమా రాలలేా  ఆతేేమ-ఫాలస్ుఫేహెణేొం  

ర ైతుబ్బడీ –ఎస్.హనుభొంతరావు  దికలకలను చూవరవు –లృరివ న భయుభలిి  ??- ఫాలస్ుఫేహెణేొం,స్ుశీల  

శీ్రలహరికి రరభలేఖ – యమ్మష్ శీీభన్ భహరాజ భారార ొండ - తొలిశూారి మభెలిు లేటూర ి- ఎస్.జానకి  



నాముడు  చూవ ొంద ిమొదలల  

షందేవ భాఴ సహకీ : 

చదఴుకుని అభామయలు –
రాజేశ్వయరావు  

గుటుి గా లేత రభెెల కలలలకల - ఒకట ేహృదమొం 
కోస్భు ఇయువురి తృో ట ీదోష్భు  

దాశ్యథి -ఘొంటశూాల,స్ుశీల 

భంచ్చ భనషలు –భహదేవన్  అహో  ఆొంధేభోజా శీీకృష్ణదవేరామా - శిలలె ై
శిలాూలల చకెికనాయు భనలాళ్ళో  

ఆతేేమ- ఘొంటశూాల  

శీ్రకిశీణ  తృహండవీమం –టి.లృ.రాజు  అతృామభుె దాటడ్ాతుకలతృామభుె-భతుర  
వదలరా తుదుి య భతుర  వదలరా  

కొస్రాజు  - ఘొంటశూాల  

భాయతీముడు –ఏ ఆర్ రహెభాన్  తొందానానన తానానన ఆనొందమ్మ –చెతు చిలలకలల 
తోడుొంటే    

లేటూర ి– ఏస్ుదాస్,ఫృొందొం  

శిటల ర్- కోట ి ఎొందరితు ఏ దరికి చేరిె నా –ఓ కాలభా ఇద ితూ 
జాలభా  

-ఏస్ుదాస్,ఫృొందొం  

ండంటి షంసహయం- ుహఱ ొంద ి చాలే ఎయుగతు ఇొంటినుొంచి –  చిె  చిె  చిె 
యకయకాల  చిె  

ఆతేేమ- భానుభతి  

అలూల రి వతనరహభరహజు –
ఆదినారామణ రావు  

లృివొం భయణిొంచదు – ఓ లృివ జయేతీ  శీీశీీ – ఫాలస్ుఫేహెణేొం  

కథనననయక మొలల  –కోదొండతృాణ ి భతుఴ క ిభటిికి ఫొంధభునుదిరా – భతుఴ తు 
ఫేహెమే  

దాశ్యథ-ి ఫాలస్ుఫేహెణేొం  

రోజులుభారహయ –భాసి్ర్ లణేు  కలాి  కటొం కానతులాడ్ా-ఏయులాక శూాగారో యనోు  కొస్రాజు -  జికిక-లేణు  

భరోరంచం –భహదేవన్  అణగారిన ఫేతుకలలలో ఆళాజయేతులల  – 
భశృతుెడ్ ేకలలల గను  

శీీశీీ  - ఫాలల, జానకి, ఫృొందొం  

ఇంటిగౌయఴం –కోదొండతృాణ ి ఫుదిీ  కలిగి ఉొండ్ాలభాె – నాయుతృో వ  ఊయకలొంటే 
తీరితృో దు ఫాధేత  

కొస్రాజు- స్ుశీల, ఘొంటశూాల  

బకత తుకహయం –
 .ఆదనిారామణరావు  

నొందనవనభుగ ఈ లోకభున-ే ఫలే ఫలే అొందాలల 
స్ృఴ ి ొంచావు  

లౄటూరి –ఘొంటశూాల  



బలే యంగడు –భహదేవన్  యువు తుచేెద ిదొయను చేవరది  – ెైశూా ెైశూా ెైశూా 
శ ైలేశూా  

కృష్ణళావ ర ీ – ఘొంటశూాల  

షభంగళ్ల –భహదవేన్  ఇది భన భాయతీమ శిలూకఱీ లనైబవభు – ఆనాట ి
భానవుడు ఏమ చేళాడు  

ఆతేేమ - ఘొంటశూాల,స్ుశీల  

అడవి రహభుడు –భహదేవన్  భతుఴెై ుటిినలాడు కారాదు భటిి  ఫొ భె - కృఴ  
ఉొంటే భనుష్ులల ఋష్ులౌతాయు  

లేటూర ి- ఫాలస్ుఫేహెణేొం, ఫృొందొం  

భారహయబ్బడీలు –భహదేవన్  లేతు ఫాట లనతుకలతునురదలాతుక ి – ఫేతుకల 
ూలఫాట కాదు  

ఆతేేమ – ఘొంటశూాల  

షంఘం- ఆర్.స్ుదయశన్  ఓొంకాయ నాద స్వయూ – ఇలలో శూాటలిేతు భాయత 
దేశ్ొం  

తోలేట-ి స్ుశీల,ఫృొందొం  

తుతయ షభంగళ్ల-??  రేమ్మ తూకల భాొంగలేొం- తుతే స్ుభొంగలు తూవభాె  ఆతేేమ –ఘొంటశూాల  

వరిలెనెి ల - భహదవేన్  లృధాత తలున బేలృొంచినది – లృరిొంచిననై 
లృయచిొంచితితు ఈ కవనొం  

వ్తారాభళావ ర  ీ– 
ఫాలస్ుఫేహెణేొం,స్ుశీల  

గహంధనరగ గయవ బంగం- ?? దునాలలగు లోకభుల ఎదురలేేద ే- భనుష్ుేడ్లి 
భశృనుభావుడ్ే  

శీీశీీ - ?? 

ెదాకకమయ- ఘొంటశూాల  శీీదేలృ హృదమాన – తలిి దీలృొంచాలి  కొస్రాజు- స్ుశీల  

దేఴుడు చేవన భనశులు-యమ్మష్ 
నాముడు  

భయల రేలెి  లాడలో భుయలు- లృనాురా అలనాటి 
లేణుగానొం  

ఆయుద-ేఘొంటశూాల,స్ుశీల  

యంగుల రహటిం –రాజేశ్వయరావు, 
గోతృాలొం  

కలిమ తులవదు లేమ మగలదు –ఇొంతేరా ఈ జీలృతొం  బుజొంగరామశ్యె –ఘొంటశూాల,ఫృొందొం  

లలలు తెచ్చున చలలతు రహజయం –
టి.జి.లిొంగూ  

తొలగనెు నడే్ే తుయొంకలశ్ రాజేొం – లిలల తచెిెన 
చలితు రాజేొం  

శీీశీీ?- జభునారాణ,ిరాణ,ిఫృొందొం  

చకధీనర-ిజి.క.ెలనొంకటషే్  యభహొంస్ను కాను –భానలా ఏభునుది  ఆతేేమ-రాభకృష్ణ   

ఆలేవ భాఴ సహకీ: 

అనిదభుమల కథ – భహదేవన్  భొంచితనమ్మ ఓడ్ితృోయ నా-ధనమ్మ జగతికి శీీశీీ – ఏస్ుదాస్  



ేధానభా?  

భా భంచ్చ అకకమయ –కోదొండతృాణ ి కొలిచిన దెైవొం లనలిలవేెనా – ఎవయనాుయురా ఇది 
లోకభతు  

వ  నా రె –ఘొంటశూాల  

చెలెల లి కహుయం –భహదేవన్  చయణకిొంకణిలల ఘలలి  ఘలలి భన – ఆడలే భమూరీ 
నటన భాడల ే 

వ .నా.రె - ఫాలస్ుఫేహెణేొం  

రేటి తృౌయులు - ?? స్ూయుేడు చేవ న తృాతృాలతూు – నాేమొం మీర ే
చెూొండ్ి  

ఫాలస్ుఫేహెణేొం  

ననగులచవితి – స్ుదయశన్,గోవయీన్  ఔరా కలటలి లృధాన –గయళోకమ్మ నా యభాయే  స్దాశివఫేహెొం –స్ుశీల  

అకహక చెలెల లు – భహదేవన్  నాేమాతుకి ఫొందగీా నాేమభూరిర- ఇది భతిక ి
భనస్ుకల  తృో రాటొం  

ఆతేేమ-ఘొంటశూాల  

విషహదభాఴ సహకీ  

జమభేర-ి ెొండ్ాేల  అధికలలతు అధభులతు – నొందుతు చరతిభు 
లృనుభా  

శీీశీీ –ఘొంటశూాల  

దేఴత –కోదొండతృాణి  ఫేతుకొంత ఫాధగా కలలోతు గాధగా – ఫొ భెను చేవ  
తృాేణభు తృో వ  ఆడ్ేవు తూకిది లేడుక  

శీీశీీ - ఘొంటశూాల 

ఒకే కుటుంఫం –కోదొండతృాణ ి ఫాధలలోన ే మతుొంచి స్వయగ ధాభొం చేరాను – 
నవవలేక ఏడ్ాెను ఏడవలేక నలావను  

శీీశీీ - ఘొంటశూాల  

భామతు భభత –అశ్వతాా భ  ెైకి కానరాకలొండ లాడ్ి తృోయేద ి-రాతుక తూకోస్ొం స్ఖీ  కృష్ణళావ ర ీ (దేొం కాదు)- ఘొంటశూాల  

భంచ్చ కుటుంఫం –కోదొండతృాణి  ధనభుతూమ వచుె- తాేగశీలవభాె భశఱిీ ఆయుదే -ఘొంటశూాల  

భాభంచ్చ అకకమయ –కోదొండతృాణ ి ేణమ యేొంకభున వలుొంచు – లనలుో రావభాె 
చెలిీ  

వ నార ె-  ఘొంటశూాల 

రరభనగర్ –భహదేవన్  తాగిత ేభయచితృో గలను- భనస్ుగతి ఇొంత ే ఆతేేమ - ఘొంటశూాల 

భుయళీకాశణ  –భాసి్ర్ లణేు ఎకకడ ఉనాు ఏమ్ నైా –తూ స్ుఖమ్మ న ేకోయుతునాు ఆతేేమ- ఘొంటశూాల 

యణభేర ి–కోదొండతృాణ ి ఏ దశే్ చరిత ేచూవ నా ఇొంతలేే- ఇొంతేలే లౄయుల గాథ శీీశీీ –ఘొంటశూాల 



జాతకయతి మడతంభొటుల -
కోదొండతృాణి   

లృరిగి తృో యన నా జీవన భుయలు- ఇక రాలా నా 
 ేమా 

అతృాలాచాయే - ఫాలస్ుఫేహెణేొం 

భా భంచ్చ అకకమయ –కోదొండతృాణ ి

 

చేతికొందిన ొంట చయే జారితృోయొంద-ి చెలిీ ఓ చెలిీ 
లృల ొంచకల చలితు తలిీ 

వ నార ె–ఘొంటశూాల 

బ్బకహరి రహభుడు –బి.గోతృాలొం  ఏ తృా మ్ యుగతు వ తృా – ఇదయిే  తూ కథ  తృాలగుమె–  ఘొంటశూాల  

కహలం భారింది –రాజేశ్వయరావు  లెి  తుదురిొంచనెు - ఏ తలిి తృాడ్ెను జయల  కృష్ణళావ ర ీ - ఘొంటశూాల,స్ుశీల  

భల్లలవవర ి–ఎస్.రాజేశ్వయరావు  ఎవవరేభతు లృొందుయు – ననలరాజా లనననులరాజా 
లృనలా  

కృష్ణళావ ర -ీ భానుభతి  

తృహండఴ ఴనలహషభు  – 
ఘొంటశూాల  

నాేమాతుకే రాజమభా – లృధి వొంచితులెై 
లృబవభు లౄడ్ి  

స్భుదాే ల- ఘొంటశూాల  

లాిటి ముదధ ం – రాజేశ్వయరావు  ఒక మ్మఘొం వచిెొంది –లనలలగే కయులాయ ే దాశ్యథి -స్ుశీల,జానక ి 

ూజాపలం –రాజేశ్వయరావు  నేయుతునో లేదో  ేబూ – ఇది చలితు లఱే ైనా కృష్ణళావ ర -ీ స్ుశీల  

ూజాపలం –రాజేశ్వయరావు స్ుొందయస్ుయనొందన వనభలిీ – అొందనేా ఈ 
చేతులకొందేనా చొందభాభ  

కృష్ణళావ ర -ీ స్ుశీల 

గుభాసహత - 
నాగమే,రాభనాథొం,తృాొండుయొంగొం  

కూలెనా ధూలుగా భారెనా- భన ఫేతుకలలల ఇొంతే  ఆతేేమ- ?? 

ఇంటికి దీం ఇలాల లే-లృశ్వనాథన్ 
రాభూెరిర  

కనుభూవ  కథ భుగిొంచినద-ి కడుు ొంట 
కొడుకలలతు కతు ెొంచాలే  

ఆతేేమ-?? 

ఴయంగయ భాఴ సహకీ : 

అననయకలి – .ఆదినారామణరావు  ఆనొందమ్మ అొందాలల చిొందటే-ి తాగ ితూగనేతు 
తలచనెు లోకభు  

స్భుదాే ల - జికకి  

చ్చఴయకు మగిలేది –అశ్వతాా భ  చినాుర ీతూ  భనవర లనననులలలిిన - అతు తూవనుది 
లృనాునోయ్  

భలాి ద ి–భుకాకభల స్ునొంద  

మషసభమ –రాజేశ్వయరావు  ఈ నవ నలాబుేదమ లృళాల స్ృఴ ిలో  – కాలాలొంటే 
ఇశూార లే  

 ొంగలు- ఎ ఎొం రాజా  



అందనలరహభుడు –భహదవేన్  ఏడవకల ఏడవకల లనరిీ నాగనాు –ఎదగడ్ాతు 
కెొందుకలరా తొొందయ –ఆయుద ే 

ఆయుదే -రాభకృష్ణ   

విచ్చతర విలహసం–భానుభతి,స్తేొం  నాగరకిత రయుతొ నవువల తృాలయేేయు – 
అభాెయలూ అఫాౄయలూ  నా  

-భానుభతి  

లక్ష్ాధికహరి- టి.చలతిరావు   నా చెొంతాకగాన ేచెలీ తూ చయే  – దాచాలొంట ే
దాగదులే  

వ .నా.రె. - ఘొంటశూాల  

నఴువ ననకు నచనువ్ –కోటి  నా చెలిమ తృాదాలల హొంస్లకే తృాఠాలల – ఓ నవువ 
చాలల ఎననునోు వలలల  

వ్తారాభళావ ర  ీ– శ్ొంకర్ భహదవేన్  

భంచ్చ భనషకు భంచ్చ రోజులు- 
ఘొంటశూాల  

లేళ్కాతు లేళ్లో ఊయు లృడ్ిచి – అనుకలనుదొకకట ి
అయనది ఒకకటి  

కొస్రాజు- ఘొంటశూాల  

తోడికోడళుు – భాసి్ర్ లణేు  తిొంటాతుకూకడు చాలదే జాొంగరిీ – టౌను 
కకకెలలి దుి రా డ్ిొంగరీ   

కొస్రాజు- ఘొంటశూాల,జికిక  

లెలుగుతూడలు-ెొండ్ాేల  కయూులల ఎకకడ- ఫలే ఫలే భొంచి రోజులలలే  కొస్రాజు- ఘొంటశూాల,భాధవెదిి , 
ఫృొందొం  

ెళ్లుకూతుయు –కోదొండతృాణి  ఆ యొంగనాథుతు ూలయథ మ్ ళ్ళో దారిలో- ఊయు 
నాడొంతా  గుమ్ ెతర  

కొస్రాజు- ఫాలస్ుఫేహెణేొం  

కులదెైఴం – భాసి్ర్ లణేు  భనస్ులో ఒకటుొంచి భాటాడతాయు –నభెరాదూ 
అస్లే నభెరాదు  

కొస్రాజు-ఎొం.చితర యొంజన్  

టలమీద ెళ్లల –అశ్వతాా భ  స్ూయుేతుకీ జాబిలికీ చుకక ఎదుయయేనా –ఏమో 
అొంతా అయోభమొం  

 

ఆల్లఫాఫా 40 ద ంగలు –స్ుస్యి  అలాి  తూ కయుణ వలెి - ఖుఴ్ ేొంచొం తూక ేశూ ొంతొం   

మోశితూ బసహమషయ- 
రాజేశ్వయరావు  

భన ధాటికనీాడు ఎదుయు లేదు –అవునులే ఈ 
స్ుఖమ్మ  

ఆయుదే –యఘురాభమే   

ననటకహలరహముడు-జి.కె.లనొంకటేష్  ఇది జీలృతభురా ఇదే దాతు కతరా- ఓ ఫుచిెఫాఫు  
అరె ఓ  చిెఫాఫు 

ఆతేేమ –ఫాలస్ుఫేహెణేొం  

వభాష్ షతయం- లృజమాకృష్ణభూరిర  ఎకకడ్ికో ఎొందుకో ఈ యుగు – భొంచి ెొంచవమాే  ఆతేేమ- ?? 



సహక్ష్-ి భహదేవన్  దిభొందికోస్ొం తులఫడడ  తూకల- ఎవరికీ లారే ఈ లోకొం  ఆయుద-ేకె బి కె మోహన్ రాజు  

నఴగీసూజా భశిభ – రాజన్ 
నాగేొంద ే 

ఏనాడు ఎడఫావ  దేలౄ  – ఎవవరో ఎొందుకీ రీతి 
శూాధిొంతుయు  

జి.క.ెభూరిర - ఘొంటశూాల,జానకి  

లామన వియయ భాఴ సహకీ: 

భంచ్చభనషలు –భహదేవన్  ఆగలోయీ – తాేగొం ఇదయిేనా శీీశీీ - స్ుశీల 

అభయశిలిప జకకని –
ఎస్.రాజశే్వయరావు  

ఎచెట కోయ తూ మనొం – భధుయమ్ ైన జీలృతాల 
కథ ఇొంతనేా  

దాశ్యథ-ి ఘొంటశూాల  

వింత కథ – ుహఱ ొంది  ఆగు యవొంత ఆగు – కరగిిొంచకల ఈ స్వుొం  కృష్ణళావ ర ీ – ఫాలస్ుఫహేెణేొం  

ఫండరహభుడు –స్ుస్యి  శూాగితృో య ేచొందభాభా ఆగుభా –ఒకశూారి ఆగుభా  
ఓ చొందభాభా  

ఆతేేమ-స్ుశీల  

షంరదనమభాఴ సహకీ: 

వతనరహభమయగహరి భనఴరహలు –
కీయలాణి  

లనలలగురేకల లాయు తెలలారి వచిె – 
నోమనభెనాులో నోభనులాలో  

లేటూర-ి చితే,జికకి,ఫృొందొం  

షవరహభిఴరకం-లృదాేశూాగర్  ఒకక క్షణొం గరిభల తూ –అభె కడుు చలిగా అమే 
కలలల ొండగా  

లేటూర-ి ఫాలల,ళ ైలజ  

తలాల  ెఱళుభా?- టి.లృ.రాజు  కృష్ణమాే కృష్ణమాే –భభతలెరగిిన నా తొండ్ీే  ??- ళాొంతకలభారి  

వితరఫంధం- కోటి  కారేేష్ు దావ - అుయూమ్ ైనదభె ఆడజనె  వ్తారాభళావ ర -ీ ఏస్ుదాస్  

ఫంగహయు తృహ- అదేిలిి  ఆయీ ఆయీ ఆదలల కాయీ – తాదమి తకధిమ 
తోల్ ఫొ భాె  

కృష్ణళావ ర ీ – భాధవెదిి  స్తేొం  

విజమం భనదే –ఘొంటశూాల  శీీయస్ుర  చినాురి నా చెలిిక-ి కొొంచెొం కొొంచెొం బిడ్ిమాలల  కృష్ణళావ ర ీ –ఘొంటశూాల,ఫృొందొం  

లలవీ ునరహగభన సహకీ: 

జమభేరి – ెొండ్ాేల   రాగభయీ రాల ేఅనురాగభయీ రాల ే   భలాి ద ి- ఘొంటశూాల  

షఴయణ షందర ి–ఆదనిారామణ 
రావు 

తూ తూడలోన తులిచేనురా మువతీ భనోజా- తూ 
తూడలోన తులిచనేురా 

స్భుదాే ల – స్ుశీల,ఫృొందొం 



ఴసహత డే భా ఫాఴ – ఘొంటశూాల 
లృజమ కలభార్  

ఓ కొొండలాగు కాస్ర  ఆగు – లాగు ఓ కొొండ లాగు  కృష్ణళావ ర ీ – ఘొంటశూాల,స్ుశీల  

షరిగభలు- ఫొ ొంఫాయ యలృ  ేలాహమ్మ గొంగా లేాహమ్మ- స్వయరాగ గొంగా 
ేలాహమ్మ  

లేటూర ి– ఏస్ుదాస్,ఫృొందొం  

ఋణననఫంధం –భహదవేన్  కనను భనస్ు లనను దోచే భాధవుడ్ ే ??-ఏస్ుదాస్  

శీ్రరహభాంజనేమ ముదధం – 
భహదేవన్  

మ్మలలకో శీీరాభా మ్మలలకో యఘురాభా  ఆయుద-ే ఫాలభుయలూకృష్ణ   

భగభహరహజు- కృష్ణచకిీ  వ్తే రాభుతు కటుొం  లేటూర ి–లాణ ీజమరాొం  

భాయతంలో ఒక అభామయ- 
రాజేశ్వయరావు  

భాయతొంలో భన భాయతొంలో ఈ భాయతొంలో  ఆయుద-ే లాణీ జమరాొం  

ఉండభామ ఫొ టుి  ెడతన –
భహదేవన్  

గొంగభాె రా –తృాతాళ్ గొంగభాె రారారా  కృష్ణళావ ర ీ –ఘొంటశూాల,స్ుశీల,ఫృొందొం  

శీ్రకాశణ  తులాభాయం-ెొండ్ాేల   ఓసో   మోహనయూతృా కేలూ కలాతృా కృశుాణ   శీీశీీ –  ఘొంటశూాల, స్ుశీల,వస్ొంత  

ఖలహవల్ల సహకీ: 

నన రరే బగలహన్ – చకవీరిర   యులాల రభెె  భురితృాల కొభె- మ్మడలో చేరని 
చిలకభాె (శూాకీ, తృాట- శిొంద ీఅనుస్యణ) 

??- ఫాలస్ుఫేహెణేొం,స్ుశీల  

తుుపలాంటి భతుఴ- స్తేొం  అలాి య ేదగిివచిె – వరుహమ్మ నా జీలృతొం (శూాక,ీ 
తృాట –శిొందీ అనుస్యణ)  

వ నార-ెఫాలస్ుఫేహెణేొం   

సహకీ లా తృహర యంబమ ైన ఴయషతోనే  చయణనలు  కూయుడం/సహకీ తు తృహట భధయలో చయేుడం : 

అుప చేవ ుపకూడు –
రాజేశ్వయరావు  

చివుయుల ూవుల వ ొంగాయభుతో -కాలొం కాతు 
కాలొంలో కోయల కూత  

 ొంగలు - లీల,స్ుశీల  

ఫరతుకు తెయుఴు – ఘొంటశూాల  ఏదో  భతుర  భొందు జలిి స్భుదాే ల జూతుమర్- లీల  

లఴకువ -ఘొంటశూాల  రాభకథను లృనయమాే- అయోధాే నగరాతుక ిరాజు  స్భుదాే ల- లీల,స్ుశీల  

 

 



లలితరహగభాఴ సహకీ: 

లలిత గగతం –ఘొంటశూాల  ఆ యజతూకయ మోహన బిొంఫభు – తల తుొండ 
ూదొండ దాలిెన  

దాశ్యథ-ి ఘొంటశూాల  

లలితగగతం - ?? స్ొంధే స్మీయ ేకొం త – ఏద ీతూ భనస్ుకల 
చియునాభా , తూ కనులే  ేమతభా  

ఫాలభుయలూకృష్ణ ,స్ుశీల  

ఈ తయం సహకీ :  ఇక ఈ తయొం తృాటలోి  ‘శూాకీ’ లేతు తృాటలే అయుదతు చెూవచుె. స్ఖి, ఫాడ్ీ గార్డ, జలాా, మసి్ర్ రెెృకి్ , శే్ డ్సే్, 
రాఖీ, దళావతాయొం వ తుభాల నుొంచి  ఒకకకక తృాట ఉదాహరిొంచవచుె.  తృాట అనేద ిఇుూడు లౄడ్ియో ధేానొం అయతృ యొంద ి
కాఫటిి  ఇలా శూాకీతో తృాట తృాేయొంబుొంచడొం స్ఫఫ.ే ెైగా లననకట ితయొం లారకిి తృాట స్భమొం మీద కొొంత తుమొంతణే ఉొండ్ేద.ి కనుక 
ఒకొకకకశూార ి తృాట రకిారిడొంగ్ లో శూాకీ తొలగితృో తూ ఉొండ్ేది. డ్జిిటల్ ముగొం లో ఆ ఫాధలల లేవు. అయత ే  తృాట శూాశతిేొం, 
స్ొందయొం ఫావుొంటే తూక ఆదరిొంచొండ్ి.  

-డన.  తనతిరహజు లేణుగోతృహల్,  23 వెెి ంఫర్ 2012 


