
���� �ాటలం�ే ...ఎ�� �ార��  ���� ‘త��’ �రదు. అట�వంట��� �ాటలల��� ‘త��’ అ�� మ�ట �ొ����ే ఎల� 

ఉంట�ం��? ఈ పట��క ఆ �ాట�� పట��  ఇ��� ం��....�ాడ���ం�� ‘త��’ ��ా.. 

�త�ం, �ాయ� �ాయక�ల�   రచ�త, 

సం��త దర�క�డ�  

�ాట పల��  �ాటల�  ‘త��’  

మ�బల�డ�(1969)- 

బ�ల�,సు�ల  

ఆర�ద�- ��దండ�ాణ�  ఓ..��ాల గగనమ�ల� 

చందమ�మ 

��� త�� ��� అల� ఏ�ో 

�ార��  

��ద�ా� ��ద�మ� కథ 

(1968) –ఘంట�ాల,సు�ల  

ఆర�ద�- ��దండ�ాణ�  ఇ���� అం��ల మ�నవ �ీమ  అలల�గ ప�� ల��ే అం��ల 

త��  

���ాల�డ� భ��ాల�డ� 

(1967) - జ�న��,ఘంట�ాల  

ఆర�ద� – ��దండ�ాణ� ఒక�ా�� కలల��� �ావయ�� త�� క���ంచ��   

��ట��  �ీ� డర� (1966) – 

జ�న��,�ి�ాప�రం,మ�ధవ�����   

ఆర�ద� –��దండ�ాణ�  ఓ..అందమన��� �ల� 

చూ��� 

తనువ�ల� ��ండూ 

ఒకట�ౖ���ే త���� ల�ఖ� 

ల�దు  

��ా�మను�(1965) – 

ఘంట�ాల,సు�ల  

ఆర�ద� – మహ�ేవ� రం�� ఊర�� తలద���రమణ� 

లల�మ ఎవ���� ? 

త�� ��ా వల� 

హృదయం �ాను��య� 

కర��ల� 

జ�బ��ొంగ (1975) –

బ�ల�,సు�ల  

ఆర�ద�- చక�వ���  �ా�� అం��ంచు � ల�త ��ద�  ఏ��..ల��ంచు ��ా� 

త��  

�స�ాళ�క� �స�ాడ� 

(1971) – బ�ల�,సు�ల  

ఆర�ద�-  

ఆ�����ాయణ �ావ�  

����న�� ద�� �ే��న�� ఓ� 

కలల� �జమ���  

త�� �ర�ా మకరం��ల� 

��� ల�నుల�  

అ��ర�� (1955)–

����,ఘంట�ాల  

సమ���� ల –

ఆ�����ాయణ �ావ�  

క��� ��ల�ా� కల�వ �ె��  త��ార�ా �ె� మన�ార�ా  

తలప�ల వలప�ల త� 

��ర�ా  

ఆ�బ�బ� నల�� ౖ�ొంగల� 

(1957) –ఎ ఎం 

�ాజ�,��నుమ�  

��ల�ట� – సుసర� 

ద��ణ� మ����  

�ి�యతమ� మనసు మ�ర���  వలప� �ర త�� �ర 

���ా  

ప��ి� మనసుల� (1970)-  

ఘంట�ాల,బృందం  

ఉష�� – అశ���� మ  ��త�� ఓ ప�బ�ట  మగ�వ సరసన మధువ� 

�గ�వ�న త��� 

���ందుమ�  



గ�డ� ప��ాణ� (1972) –

బ�ల�,సు�ల  

��శర�� – 

��దండ�ాణ�  

త�� �రల��ే �� మనసు 

�ండల��ే  

(పల��) 

చూ��ల� ఉం�� (1998) -  

బ�ల�,సుజ�త  

��ట��� – మణ�శర�  అబ�బ�� ఇదూ�  అ����ల� 

మ�దు�   

తనువ� ������ త�� 

�ర� ��ళ  

మ�� �గ�ర�(1996) – �త�  �ీ���ామ�ా�ి� � – 

ఎ�ీ� కృ�ా� �����   

మ�ట ఇవ�మ�� �ె��  ఎంత ��ం���� త�� �ర�ే  

మం� �త�� ల� (1968) –

బ�ల�,సు�ల  

��శర��?? –  

��దండ�ాణ�  

ఓరచూప�ల� చూడక మ�ం�ే  త�� �ర ��ె�ా� ����ౖ 

తన�య మధువ�ల� 

��� లమ�  

�ే�ాంతక�డ� (1960)– 

�ి.�.����ా�,ఎ�.జ�న��  

ఆర�ద�-  అశ���� మ  ������ ��ంగ�ర  త�� �ర అన�ంల� 

కల�ప�  

�����ానుక (1960) – 

సు�ల,�ాజ�  

ఆర�ద�- ఎ ఎం �ాజ�  కను�ల�� పల�క��ంచు 

వలప�ల�  

త�� ��ా తనల� ���� 

మన�� మ����ిం��  

�రకంకణం (1957) –

ఘంట�ాల,����  

ఆర�ద� – సుసర� 

ద��ణ�మ����  

�ా�� �ా�� ��వ� స�లం అ� 

�ేర�వ�� �� �ాణ�  

త�� �ర��� ��ను 

�ర�గ���  

వయసు ��ి�ం�� (1978)-  

సు�ల,బ�ల� 

ఆర�ద�-  ఇళయ�ాజ�  ఇల��� ఇల��� స�ాగమ����ే  తనువ� మనసు త�� 

��ప���  

అ�����ా అమ��� (1976) 

-  సు�ల  

�ేవ�లప�� –�.��. 

��ంకట��  

�ాడ�� �ెనుగ� �ాట ���గయ ��త�య 

�ామ��సుల� త�� �ర 

���ిం�న��  

బ�బ�(1975) – బ�ల�,సు�ల  ఆ�ే�య – చక�వ���  ఎ����� వంప�ల� ఎ����� 

��ంప�ల� ��క�న���� ��ం� ే

కను�ల� ఎల� చూ����  

��లక�ంట� �ా�ాలంట� ��� 

క��� �సు��  � త�� 

�ర చూసు��  

ద� యజ�ం (1962) – 

�ి.�.����ా�,  

?? – ఎ�.హనుమంత 

�ావ�  

ఇ�� చక�� ల�కమ� ఈ చల�� 

సమయమ�  

త�� ��ా� తన�య 

�ం���  

ఎదు��త (1963) - 

జమ����ాణ�,�ి�ాప�రం  

ఆ�ే�య- మహ�ేవ�  ఈ ��ళ మనం ��ా సు��న�  త����ర తలప�ల�ర 

దర�ల� ��ట�����మ�  

అనూ�ాధ (1971)-  

ఎ� ఆ� ఈశ���  

ఆర�ద�-  మహ�ేవ�  �ె�ా�  �ె�ా�  కను�ల ����  � త�� �ర���� �ాజ� , 

త�� ����ే చనువ� 

����ే గ� చు�  



�ండ� మనసుల� (1967)– 

ఘంట�ాల  

��శర�� – ట�.�.�ా�  ���వ�� ����వ�� �ల� ��ల� 

�జ��వ��  

మ���ించు మధువ��� �� 

త�� �ర�ా  

మల�మ�కథ (1973)- 

సు�ల,ఘంట�ాల  

�ి.���ాయణ �����  – 

��దండ�ాణ�  

స��స�� ఈ ��ళ ఈ �గ���ల  త�� �ర�మ� మ�� మ�� 

������  

మ�ళ� ����టం (1967) ఆ�ే�య –

�ాజ�శ�ర�ావ�  

కల��� కల��� కల���  

��వ� చ��త����న ����  

త�� �ర� రక� �������� 

గ�ర�త�  

ఇందుల� అ��క�ాతం క� ఆర�ద� �ా�� రచనల� క��ిసు� ���� కదూ. ఏ��ౖ�� క� �� ఎర�గ� రచనల�ండవ�ే�� 

�ా� ఆర�ద� �ా�� రచనల� మ�త�ం ‘త��’� ఎ����నట����. ‘త��’� పల��ల��� �ే���న ఘనత మ�త�ం ��శర�� �ా�� 

కల���� ద���ం��. స��...ఇక త�మ�� కవ�ల ‘త��’ జ�డల� �ె����  �ె�య పరచడం � వంత�. ��చు���వడం �� 

వంత�.  

ఇష�క�ా� ���తం: ��. ����ా� ��ణ����ా� , ఆగసు�  2013 


