
ఘంటసాల మాసాా రు ప్రమేయం ఉన్న గీతాలలో  వివిధ రూపాలలో  వచ్చిన్ ‘సమీ’ అన ేప్దం : 

చ్చత్రం (సం.) పాట ప్లోవి  సమీ -- రచన్  గాన్ం సంగతీ్ం  
ల ైలా మజ్నన(1949) విరి తావుల లీల ప్దసీమ సముద్ార ల భాన్ుమతి,

ఘంటసాల 

సుబ్ుురామన్  

కీలుగుఱ్ఱం (1949) కాదుసుమా 
కలకాదు సుమా  

సీమల లలప్ల  తాపీ  వి.సరళ, 
ఘంటసాల  

ఘంటసాల  

మలోీశ్వరి (1951) ఆకాశ్వీధిలల 
హాయిగా ఎగిరేవు  

గగన్ సీమ  ద్ేవులప్లో్ల  భాన్ుమతి,
ఘంటసాల 

రాజేశ్వరరావు  

ప్రోప్కారం (1953) తీయని 
ఈకాప్ురమే  

ద్ివయసీమ  ఆరుదర  ఘంటసాల, 
లీల  

ఘంటసాల  

సొంత్వూరు (1956) సావగత్ంబ్ోయి సావత్ంత్రయ సీమ, 
గాా మ సీమ 

సముద్ార ల ఘంటసాల ఘంటసాల 

సారంగధర (1957) గగన్సీమ (ప్దయం) గగన్సీమ  సముద్ార ల  ఘంటసాల  ఘంటసాల  
భూక ైలాస్ (1958) సుందరాంగా 

అందుకోరా  
ఏకాంత్ సీమ  సముద్ార ల  సుశీల, 

ఘంటసాల   
సుదరశన్,గోవరధన్  

భకత రఘునాథ్  
(1960) 

అద్ిగో జగనానథ  అమృత్ సీమ, 
చరణ సీమ  

సముద్ార ల  ఘంటసాల  ఘంటసాల  

భకత రఘునాథ్ 

(1960) 
ఆన్ందమంతా 
నాద్ిలే  

ఆన్ంద సీమ  సముద్ార ల  ఘంటసాల, 
లీల   

ఘంటసాల 

పెళో్లకాని పిలోలు 
(1961) 

నాలలని మధుర 
పరరమ 

ఏకాంత్ సీమ ఆరుదర ఘంటసాల,
సుశీల  

మాసార్ వేణు  

బ్ావా మరదళలో  

(1961) 

ముకోోటి ద్ేవత్లు  నెలలో రు సీమ ఆరుదర  ఘంటసాల  పెండ్ాయల  

మహామంతిర 
తిమమరుసు (1962) 

మోహన్రాగ మహా 
మూరితవంత్మాయిే 

చ్చత్రసీమ పింగళ్ల  సుశీల, 
ఘంటసాల 

పెండ్ాయల  

ద్ాగుడుమూత్లు 
(1964) 

గోరొంక గూటికే 
చేరావు చ్చలకా 

ఏ సీమ ద్ాన్వో ద్ాశ్రథి  ఘంటసాల  మహద్ేవన్  

ద్ాగుడుమూత్లు 
(1964) 

మెలో మెలో మెలోగా వలప్ు సీమ  ఆతేరయ  సుశీల, 
ఘంటసాల 

మహద్ేవన్ 

ద్ేవత్ (1965) ఆలయాన్ వెలసిన్  గృహసీమ  వీటూరి  ఘంటసాల కోదండపాణి  



పాండవవన్వాసము 
(1965) 

హిమగిరి 
సొగసులు  

మనోజఞ సీమ, 
అన్ురాగ సీమ 

సముద్ార ల సుశీల, 
ఘంటసాల 

ఘంటసాల 

పాండవవన్వాసము 
(1965) 

నా చందమామ 
నీవె భామా 

పరరమసమీ సముద్ార ల ఘంటసాల,
సుశీల 

ఘంటసాల 

పాండవవన్వాసము 
(1965) 

రాగాలు మేళవింప్ మధుర సీమ సముద్ార ల ఘంటసాల,
సుశీల 

ఘంటసాల 

వీరాభిమన్ుయ (1965) అద్ిగో న్వలలకం ద్ోర వలప్ు సీమ ఆరుదర సుశీల, 
ఘంటసాల  

మహద్ేవన్  

పరదరాశి పెదదమమ కథ 
(1968) 

ఇద్ియిే అంద్ాల 
మాన్వ సీమ 

మాన్వ సీమ ఆరుదర? ఘంటసాల,
సుశీల 

కోదండపాణి 

జ ైజవాన్ (1970) అన్ురాగప్ు 
కన్ునలలల 

రణసీమ సి.నా.ర ? ఘంటసాల,
సుశీల 

రాజేశ్వరరావు  

మాయని మమత్ 
(1970) 

రానిక  నీకోసం 
సఖీ 

దూరప్ు సీమ ద్ేవులప్లో్ల ఘంటసాల అశ్వతాా మ  

 

ఇత్ర  గతీాలలో  వివిధ రూపాలలో  వచ్చిన్ ‘సమీ’ అన ేప్దం : 

చ్చత్రం (సం.) పాట ప్లోవి  సమీ -- రచన్  గాన్ం సంగతీ్ం  
ఆసుత లు-అంత్సుత లు  ఒకట ై పోద్ామా 

ఊహల వాహినిలల  
అన్ురాగ సీమ  ఆరుదర  సుశీల, 

బ్ాలు  
కోదండపాణి   

వింత్ సంసారం  కోన్సీమ ప్ల ో లలన్  కోన్సీమ ద్ాశ్రథి  సుశీల, 
బ్ాలు  

కోదండపాణి   

జీవిత్ం  ఆన్ందమౌగా 
ప్ల ో సీమ  

ప్ల ో సీమ తోలేటి  ఎస్. 
వరలక్ష్మమ  

ఆర్.సుదరశన్  

కన్కదురగ 
ప్ూజామహిమ  

అన్ురాగసీమ 
మన్మేలుద్ామా  

అన్ురాగ సీమ జి.క .మూరిత  .శీానివాస్, 
జికకో  

రాజన్ నాగేందర  

మరదలు పెళో్ల  జాబిలోీ..జలరాశి  పరరమ సీమ  శీాశీా  సూరయ 
కుమారి  

నాగయయ 
సూరయకుమారి  

మోహినీ భసామసుర  మన్ ధాటికీనాడు  శ్ృంగార సీమ  ఆరుదర  రఘు 
రామయయ  

రాజేశ్వరరావు  



ద్ేవాంత్కుడు  ఎంత్ మధురసీమ 
పిరయత్మా  

మధుర సీమ  ఆరుదర  శీానివాస్, 
జాన్కక  

అశ్వతాా మ  

రాజన్ంద్ిని  అంద్ాలు చ్చందు 
సీమలల  

అంద్ాల సీమ, 
ఆన్ంద సీమ  

మలాో ద్ి  జికకో,రాజా  ట.ివి.రాజు 

అనారోల్ల  జీవిత్మే 
సఫలము  

మధుర సీమ సముద్ార ల  జికకో  ఆద్ినారాయణరావు  

శీారామకథ  టింగురంగా నా 
మోహన్ రంగా  

వలప్ుల సీమ వీటూరి  సుశీల, 
బ్ృందం  

కోదండపాణి  

సుఖదు:ఖాలు  ఇద్ి మల ో ల  
వేళయనీ  

మోసం,ద్ేవషం 
లేని సీమ 

ద్ేవులప్లో్ల  సుశీల  కోదండపాణి  

నా ఇలుో   అద్ిగద్ిగో గగన్ 
సీమ  

గగన్ సీమ ద్ేవులప్లో్ల బ్ాలసరసవతి,
జికకో  

అద్ేదప్లో్ల రామారావు  

 

(ఈ సీమ టపాకాయలు ఇంక నిన ఉనానయో...గురుతొసరత  అయోయ పాప్ం పరరిి ఇద్ాద ం అనే జాల్లతో ఇదుద రూ ..) 

-డ్ా. తాతిరాజు వణేుగోపాల్, 10 ఫబి్రవరి 2013 


