
��ట��� సుందర �ామమ���� �ా�� �ి� ����ల��  మనక� తరచు క��ిం�ే ప��ల� :  

ప����గ, గంధం, స����, �ా�ాణ�, అందం, మ��ాణ�, జన�  

ఇ���ాక నదుల ��ర�� , న�� క��� ఉంట��. 

��ట��� ‘సుందర’ �ామమ���� �ా�� ��ి ����ల��  ‘అం��ల�’: 

�త�ం సం��తం  �ాట పల��  అందం .... 

��ి���ి� మ�వ�  మహ�వే�  అం�����  అందం ఈ 

ప�త��� బ�మ�  

(పల��)  

�ి���ి�� మ�వ�  మహ�వే�  ఝ�మ�ం�� ��దం  అం��ల హ���ల��   

���దయం  మహ�వే�  �ా����ే ����ా �వే�డ�  అం��ల �ాధమ�  

య�గప�ర�ష�డ�  మహ�వే�  ఒక� �ా�� వ�����ా  అంద� ల�త�ల అం��ల�, 

ఆ��ా�రవ�త�న�అందమ�  

అడ��ామ�డ�  మహ�వే� ఆ��సు��బ�� 

�ా��సుక����ను  

� కను�ల ఆ��సు���  

��ల�� అం��ల�  

అడ��ామ�డ� మహ�వే� క�క� క�క� ����లమ� 

������  

అంద���న ������ అందర� ��రంట�ల�  

�ీ��మ�ల���  మహ�వే� ప� ేప� ే�ాడ�త���� 

�ా��న �ాట�  

ఇ�� అనగన�ా కథ �ాదు అంద���న ��తం  

జ�న�� �ామ�డ�  మహ�వే� � చరణం కమలం 

మృదులం  

అంగ అంగమ�న అంద చందమ�ల�  

మ�దు� ల ��డ�క�  మహ�వే� �టపట �నుక�ల ��ళం  అంద���న అనుభ�ాలక� ఇ�ే ఆ�� ��ళం  

మ�దు� ల ��డ�క�  మహ�వే� ద�ాల� ��ేి ���ాల� పడ�  

దస�ా బ�ల�� ��  

అం��ల జ��� బత��� అమ��ాస� �ే�ా�ా  

సమ�జ���� స�ా�  మహ�వే� న���ే ఓ అందమ� పర��� 

� పం�ెమ�  

(పల��), నడ�� �� అందమ�, మనసుల� 

మ���ప��� ేఅందమ�  

�ాజ����ా�  మహ�వే� �����  �వే�డం�� ��ం�����  

�ేవ�డం��  

అం��ల�� �ా��ిే��ా� ం  

�ేవ��సు మ�� 

ప�ట�� డ�  

�ాజ�శ�ర�ావ�  ��క��ల� క��� సమయం  పకృ� అం��ల� పం��ళ���ా  

��ఘ సం�శేం  ర��� ��య�డ�  నవరస సుమమ���ా  అం��ల� అలల�ౖన మం�����  



మ�ద�మం��రం  ర��� ��య�డ�  అ���ణ� ఆణ�మ�త�మ�  అం��ల అమ��� క�ంద��ల ��మ���  

�వరంజ�  ర��� ��య�డ�  నవ� ��ట� �����ల ��ను  అం��ల� � �ర��ా  

���ా���� ���మల�ఖ  ర��� ��య�డ�  మన�ా త��� పడ�� 

అ��ా ఆశ  

ఏమంత అం��ల� కలవ�, మహ అంద�ాడ�... 

మనకం���ాడ� 

మల��  పం����  ర��� ��య�డ�  క��ల� ����క�� కథల� 

���క��  

అం��ల�� మ�ద�మం���ాల ��ౖ  

��మ����ల�  ర��� ��య�డ�  ఏ వ�ర� ��ే వ�ర�  అంద�ాడ, అం��ల అగ��రం �క� �ా�ి�ా�   

పంత�లమ�  �ాజ� ����ంద�  మ�నస �ణ మధు��తం  క�సు�ంచు � అంద�� ����ంి�� 

అర�ంద���  

ఇంట�ంట� 

�ామ�యణం  

�ాజ� ����ంద� �ణ ��ణ���నౖ స��గమ 

�����ా  

ఎదల� అందం ఎదుట, క��ల� అందం క�త  

����క���� 

����క����  

�ాజ� ����ంద� ���వలప� ��ందరల�  �ల� అం��ల� ���� ��ం��� ���� �ెం���ల�  

 

����క���� 

����క���� 

�ాజ� ����ంద� ఆ�ాశం � హదు� �ా 

అవ�ాశం వదల�దు� �ా  

అంద���న అనుభ�ాల� ���ా  

����క���� 

����క���� 

�ాజ� ����ంద�  అబ�� ����డ� పళ�� 

అబ��� కళ��  

�ల�� అం��ల� ��సు� న� బం��ల�  

��గమ��  �ాజ� ����ంద� ��గమ���� �గమ���� 

��� �ాజక�మ���  

�ల� అం��ల� ఎ��� గ�ం��ల�  

��గమ��  �ాజ� ����ంద� �ాగం ��� ���ల�  అంద�� �� ��రమ�  

���మ ఖ����  �ాజ� ����ంద� ఐ ల� ఫ� య� అన��� 

���మ  

అం��ల� హ���ల��� ��  

���మ ఖ����  �ాజ� ����ంద� � కళ�ల� ���హమ�  � నవ��ల� అందమ�  

�ాజ� �ాణ� జ���  �ాజ� ����ంద� అంద�ా�� అంద���ా 

అందమం�� అందు���ా  

(పల��) 

అల��� బ�ల�� డ�  సత�ం  చుక�ల ��టల� 

ఎక�డ������  

ఈ ప�ల �ానలల� ..అం��ల�  

�ామ�లక  ఇళయ�ాజ�/ 

సత�ం  

�ామ�ల�ా ���� ��డ���వ��  ఆర�బ�టౖ అందమం�� ఆరబ�����  

�య��ల�ా�� సత�ం  ఓ ..కలల�� ఊర�� ఓ..అం��ల ఏ�క  



కయ��ల�  కల�ా� ���య�ీ  

�య��ల�ా�� 

కయ��ల�  

సత�ం  �ాల���ం�� వయ�� ��� 

పంచ��ర మన�� ����  

అల���ందుక� అం��ల �ందుక�  

అన�దమ��ల 

స�ా�  

సత�ం  గ��ా� గ��ె��� �ా� 

����ె��  

ఎ�������  అంద�ా��  

ట�ౖగ�  సత�ం  ఏ త�� కన����� 

�ట��ా��  

అందమం�� పం�����ి  

ఊ�సుంద��  చక�వ���  ఊ�సుంద��...కల��  � అంద�� ��క� అర�ణ�దయ�ల�  

ఊ�సుంద��  చక�వ��� అ��రం ఎంత మధురం  అందం ఎంత సుందరం  

అను�ాగ �ేవత  చక�వ��� అం��ల హృదయమ� 

అను�ాగ �లయమ�  

(పల��),కను�ల�న� �ా���� క��ించు 

అం��ల�  

అను�ాగ �ేవత  చక�వ��� � ఆట �� �ాట ప��మం�� 

చూ��� ప�ట  

అం��ల� �ల��� పం��ల� ��సు� ంట�  

���ాలకృష�� డ�  చక�వ��� అం��ల �ా���ా �� కంట� 

����ిా  

(పల��) 

���ాలకృష�� డ�  చక�వ��� అమ���ట� �లి�� ణ��  

అమ�డూ  

అందచం��ల� అం���ే ��ల�  

మల�� ప�వ�  చక�వ��� ఓ� ల��� �� ���మ 

క���  

� అం��ల� మకరం��ల�ౖ  

మల�� ప�వ�  చక�వ��� �న�మ�ట ఒక �న� 

మ�ట  

అందమం�� ఆరబ�� ి 

మల�� ప�వ�  చక�వ��� ఎవ��� ఈ ���ాల���� 

�ా��వ���  

అందం అంగ�������న సందులల�  

మం� �ొంగ  చక�వ��� �� ��ండ� కళ��� ప�వ��ల 

�ి��  

అంద�� మ����ిం�  

�ొంగ �గ�డ�  చక�వ��� ��కమ��  �పె�మ�� �ె� 

��క� ఏ�ాట��ో 

అం��ల�� ఊ�ా� ఉయ��లల�  

��ండ�ట� �ాజ�  చక�వ��� మంచ���ి దుప�ట��ి  అందమంట� వ���ను  

అడ� �ొంగ  చక�వ��� �ర �క�మ ��ర ��గ�జ ��� 

�ా�గ��ల�  

���� జ�ిం�ే అందం  



జ�ి�� �ౌద��  చక�వ��� ��ల��� ������ �ర�నవ�� 

కట�ం  

అం��ల ��ందుక� గం��ల ప�తల�  

�� �ేశం  చక�వ��� ���మక� ��రంటమ� 

�ీ���ామ�ల క���ణమ�  

బంధ�� అంద���  

అంద�� ��ంత���  

పద���ళ� 

వయసు  

ఇళయ�ాజ�/ 

చక�వ��� 

��ి�మల��  ప��ా� ������ 

�లకమ��  

�� అంద�ాడ� �� ఈడ� జ�డ� ఏ� ే

వజ�� య�ధం  చక�వ��� కృష�మ� ��న�మ� 

��న��సుక�న�ట��   

అం��ల పం��ళ�ల�  

అడ� �ిం�ల�  చక�వ���  ��మమ� �ి�యతమ�  క�సు�ం�ే అం��ల� క�శలమ�  

�స�ాడ�  చక�వ��� ఏ వసంత��� ఎవ�� 

��ంత���  

ఎదల� ���య� ిఅం��ల� /ఎ��� ఋత�వ�ల 

అం��ల�  

�ేవత  చక�వ��� ఎల�� ���� ����రమ� 

ఎల� ��ల��  ప��� డ��  

అం��ల�� ��రంట�ల� �సేు� ంట� /ఈ 

కళ�క�న� ఆకళ� ల�న అం��ల �ందమ� 

నువ��  

సం�ారం  చక�వ��� ��మ�ల� ���ల 

స��గమల�  

����ర��ా� ను అం��ల��  

���ా�����  చక�వ��� క����� ��ఘ�ల� త���� 

అం��ల�  

(పల��),స����త�  అందం ��ె�ం��ల�,�ా�� 

అం��ల జ�ణ�  

��ేాలయం  చక�వ��� � నుదుట క�ంక�మ 

�త���� ��ల�ా�  

అప�ర�ప���న అ��ోతనమ� ఆభరణ��� 

�క� అం��ల� ��ేా�  

బ��ామరదళ��  చక�వ��� ��ం�� చందమ�మల� ఎండ 

ప�ల జల�� ల� 

ఎవ����స�  

బంధ���న అంద���న బ�త�క� ��సమ�, 

అంద���న ఆశల� ప��� ఆమ� ��సం  

భల� కృష�� డ�  చక�వ��� ��ా� �త�ా �ోల� 

స����  

అందమం�� ��ందు ల�క అల�ి ��ల� ి

��త�ంట�  

��ండ�ట� �ంిహం  చక�వ��� ఈ మధుమ�సంల� ఈ 

దర�సంల�  

అంద���న న�త�ం, అంద���న మన ఇల��   

��ండ�ట� �ింహం  చక�వ��� అత�మడ�గ� �ాగ�ల�న 

అత���డ���  

అందమం�� త���ిం��, అం��ల� �ందు  

��ట�ాడ�  చక�వ��� ��ండ�ద చందమ�మ చ������� ��నందం,చ������� ఈడందం, 



��నల�న ��యమ�మ  అ�దు ��ా ణ�ల అందం ఆర��ా� ను , 

అం��ల జ��ల�ౖ�ే   

��ట�ాడ�  చక�వ��� జ����� �పె��� 

జ�మ������ �దురల�న  

అలల�ౖ ��ం��న అం��ల�  

��ట�ాడ�  చక�వ���  ఆక���ట� �ిం� ెత���� ఆ�ాశ  గం����ం�� అం��ల� మ�ం��ె� ం��  

ప��ిాడ� ��ా ణం  చక�వ��� �ా��ర� ల�యల� 

క���క�మ���ల� ఓ 

చందమ�మ  

అం��ల గం��ల� అ�ే�సు��  

ప��ిా�� ��ా ణం  చక�వ��� అందం శరణం గ����  (పల��), � ఊ��ి� ��ల� ప�ల�రబ��� 

అం��ల� �� ���మ గం��ల� మ���ి� 

మ�ం��ళ�ల�  

ఖ����  చక�వ���  �ల�ల ��ర�ప�ల� 

��నక�  

అం��ల� జన� గం��ల�, అందమ� చందమ� 

న��న 

రక� �ిందూరం  చక�వ��� ఇ�� స��గమ �ా��న 

స�ర�ణ  

అంద�� �ా�ల� �ేల�  

రక� �ిందూరం  చక�వ��� ��రంగ��థ �� ఒంట�బ�ధ 

క����ా  

�� అందమం�� � హర�ేల�  

రక� �ిందూరం  చక�వ��� గ�మ����  

మ�దు� గ�మ��లల�  

క��� అం��ల�� ,అం��ల �ా��ట�� , �� �� 

�ం�న అం��ల�  

గజ�ొంగ  చక�వ��� ఇంద�ధనుసు �రగట��  

చంద�వదన �రేవ���   

అం��ల మధువ�ల�� , అందమ�� బ��కల�  

గజ�ొంగ  చక�వ��� � ఇల��  బం�ారం�ానూ  అం��ల గ� ఉం�� 

యమ��ల  చక�వ��� ఓల�� �క� ����ం��  ఆర�బయట అందమం�� ఆరబ�� ి 

అమర��  చక�వ��� మల�� ప�ల మ� �ాణ��� 

బం�ప�ల �ా�ాణ�  

అం��ల� ����� మ�సంజ ��ళల�  

అప�ర� 

స�దర�ల�  

చక�వ��� స�ప� �ి�యస�ప� � 

అందం ఆల�పన�ా  

(పల��) 

ర��ల� జ��ల  చక�వ��� �నుక� ప���ే �చు� ����  �ెల�గం����� తలకట��   

�క��  చక�వ��� ��ండ��నల��  ��ం�� 

�����ల��   

హ���ల��  అం��ల��  



��ల�ం� �ామ�డ�  చక�వ��� ��డ�� ��డ�� ��మం 

��డ��  

అర���ర� అందంల� �ావ���ర� ��గర�ం��  

ఏడంత�సు� ల ��డ  చక�వ��� ��మ�ల�� ���లమ�� 

��ండమల��  ప�ల��మ��  

���బ�ణ� అందం�� �రజ�� ప�సు� ంట�  

�ాణ� �ాసుల 

రంగమ� 

చక�వ��� అందం�ా ఉ���వ� 

���ం�� �ామ�  

పల�� ల���-  అందం�ా ఉ���ను ���ం�� 

�ామ�  

సూప� మ��  చక�వ��� కను� ��ట��య��� �ను� 

కట��య��� 

� అం��ల�� �����ా� ను  

�ొంగ  చక�వ��� అందమ� అల� అల�  (పల��) 

���ా� ��ట��ాడ�  చక�వ��� క�డబల����� 

క������  

ఈ�ే పం�ెం ��� ిఅందం ��ం�ం��,అం��ల�� 

అల�� ��  

�ా� వణ సంధ�  చక�వ��� �ి�యతమ� ల�లన 

����ంట�క�  

అలకల� అం��ల���� ������  

బ�బ�ల��ా�� �ెబ�  చక�వ��� పంత�లమ�� బ��� 

���ా� �ా  

అం��లల�నున� గ�ం��ల� చ���ం�  

�ా��  చక�వ��� పండ� పండ� �� బ���  

పండ�  

�� �ా� ను��� అం��ల��,ఆడ��� అం��ల 

బ�ట� 

మ�సం�ా� మం  చక�వ��� మ� ���మ��క �ా�� 

ఏర��ాక  

ఈ సం��ె�ళ ప�పే� ేపసుప� ��గసుల� 

�ం��న � అందమం��  

ప�న����గ�  చక�వ��� జల�ాల� ఆ�టే� జ���� 

�ల�ా  

మల�� ల��  ����� అం��ల�,అ����� అం��ల��   

కటకట�ల ర�ద�య�  �ాఘవ�ల�  �ణ ���� �గ ���  ఆక���ట� అందమ�ం��  

రంగ�� ����  �ాఘవ�ల�  అదర� � అందం 

చూ���  అదర�  

(పల��) 

బ���� ప��  �ాఘవ�ల�  ఎ�ె�మంట� ��ెె�  మంట� న���  

ఇ���� ������  

అ���న �����న అం��ల� ��నందుక�ంట�  

బ����ప��  �ాఘవ�ల�  అ�� ఒకట� నంబర� బసు�  �ందుక� అందమందు��  

బ�బ���  �ాఘవ�ల�  కం�పట��  �రల�న  ��ం� ఉన� అం��ల� ,ఆర� వ�ళ� 

అంద�ా��  

బ�బ���  �ాఘవ�ల�  �ావ��ా� �ా�ా���  అం��ల ������, అందం�� �� మ��ల� 



అలజడ�ల� ��� ి 

ప�జ��ాజ�ం  �ాఘవ�ల�  ���ాల��ొ���  ����మ� న��� 

��పల��  �ధుల��   

అం��ల�� అల�� డం�ా �ా��  

ఆల�మగల�  చలప��ావ�  ఎరక���� వ���ను 

ఇర�క����య�ను  

ఏ�� మ�యల� ��ేి�� అంద�ాడమ��  

���ామర�  చలప��ావ�  ���మ ప�ట��ం�� 

��ర��రల���ం�� 

అందమం�� ఆరబ��ి  

�ావణ��ే 

�ామ��ె�ౖే  

��ంకట��  ర� వర��� అంద� ఒ�� 

ఒక అం�����  

(పల��) 

��� కృష�� డ�  ఆ��� బర��  ��తం సప�  �ాగర ��తం  సృ�ి��� ఇ�� అందం  

మ�త�మంత 

మ�దు�   

హంసల�ఖ  ఓ అందమ� �లె���ంట� 

��పమ�  

(పల��), � అంద�� ��క� ఆల�పన,అర ���ే 

అం��ల�� మన��ిే� మం��రమ�, హ���ల��  

అం��ల�� ఎదు���ే� ఆ�ాశమ�  

మ�త�మంత 

మ�దు�  

హంసల�ఖ  ���మల�ఖ �ా�ా �కం�� 

ఉంట��  

అంద���న ��డ�ప� కథను  

�ా� క�మ��  ఇళయ�ాజ�  ���చూప� �ె� �ా�ని 

�భల�ఖ  

ప��� అం��ల����  

ధర���త�ం  ఇళయ�ాజ� మ�దు� �� శృం�ార �ట� 

��ట��ా�� 

ఆ�ాడ మ�సమ� అం��ల �సమ�  

ర�ద���త�  ఇళయ�ాజ� ఖ�రహల� క� ి���మ 

అదర� � ������మ  

� ల�త అం��ల�  

ర�ద���త�  ఇళయ�ాజ� ఎ� అంట� ...లవ�� లవ�� 

లవ��ల�  

చల��� అం��ల�  

����ంచు �����డ�  ఇళయ�ాజ� �రంతరమ� 

వసంతమ�ల�  

మ�ఘ���ల ల�న అంద�� అత��ా��  

�ి��ర  ఇళయ�ాజ� �����ల��  ������ అందం  (పల��), 

��ి�ర  ఇళయ�ాజ� �����ర�ా� వ��ందమ�� 

�����ల ��టౖ�� ి 

వయ���� అం��ల� ������ చూసు� ంట�  

��ీ���క �ల�క  ఇళయ�ాజ� ����ట� సూ��డ� 

వ��ెనమ��  

అంద���న రంగవల�� ల�  



ఆఖ�� ���ాటం  ఇళయ�ాజ� �ా�� �నుక� సం�ె 

��ళల�  

అంద�ా��ల� ఈ� ేఉర�మ�త�ంట�  

ఆఖ�� ���ాటం  ఇళయ�ాజ� అబ� ��� ��క� సం��ంగ 

��క�  

�ోర అం��ల� చూ�ాక �ల�  

��ల�ం� ఇళయ�ాజ� �ాయం�ాలం �ాగర�రం  �రజ��ప�ళ గంధమంట� అందమం�� ����ా  

ఒక �ాధ ఇద�ర� 

కృష�� ల�  

ఇళయ�ాజ� మధుర మ�ర� హృదయ 

రవ�  

�� అం��ల� ����ా క���, అం��ల���ౖ���  

అం��ే� 

అ�ల�ష  ఇళయ�ాజ� సం�ె��దు� ల�ాడ సంపం�� 

న��ం��  

అందగ�ె�ల చూడ జ���� వ��ం��, 

అంద�ా���� ��డ� చ��ా� రమ�ం��  

జగ�ేక�ర�డ� 

అ�ల�క సుంద��  

ఇళయ�ాజ� అం��లల� అ� 

మ�దయం  

(పల��) 

జగ�ేక�ర�డ� 

అ�ల�క సుంద�� 

ఇళయ�ాజ� యమ� యమ � 

అందం  

(పల��) 

చంట�  ఇళయ�ాజ�  ఎ������ అం��ల� ఏ���� 

�ా�ాల�  

అం��ల ��డల��� అంటదు �ా��� మను�  

మరణ మృదంగం  ఇళయ�ాజ�  స��గమ పద�స రస నస  ల�త అం��ల �ో��ి�  

మరణ మృదంగం  ఇళయ�ాజ�  క������య�ను కర��ర 

�ణల�  

అం��లల� �  ���మల�ఖల� ��ంచ�ా 

మరణ మృదంగం  ఇళయ�ాజ�  ��డ�� ��డవమ� ��ెపట��  

���ి �ాడమ��  

�ోబ�చుల��ే అందం  

�ా�సుడ� ఇళయ�ాజ�  అ��� అ��� వ��� వ���  అందమం�� అప���ం��  

�ా�సుడ�  ఇళయ�ాజ�  � �ద ��క� ఇద��  అందం �� ��చల�ను  

అ���షణ  ఇళయ�ాజ�  ��ర�ాణ� ..�లకల ������� 

�ాడ���  

ఈ ప�లల� అంద���  

��ండ�ట� �ొంగ  ఇళయ�ాజ�  ��ల� ��లమ� గళ� ���� 

�ా��త�� ��ళ� 

ల�ట��ా అం��ల��  

ఆల�పన  ఇళయ�ాజ�  ఆ��శమం�� ఆల�ప��ల� అం��ల� క���� ఆ��దన  

�వ  ఇళయ�ాజ�  ఎ��యల��  

మ��యల�� ఎ����� 

అం��ల�  

అం��ల���� 



��ల� �  ఇళయ�ాజ�  �ి�య� �ి�యతమ� �ా�ాల� 

స� క�శలమ� అం��ల�  

(పల��) 

��ల� �  ఇళయ�ాజ�  ఓర�� ఏం �ెబ�� 

కం������ అందమం��  

(పల��) 

అశ���ధం  ఇళయ�ాజ�  ఓ ���మ� ��ల� ను��� 

���మ  

అందగ�ె�ల�, క��� అం��ల��  

సు� వర�� ప�రం 

���� ���ష�  

ఇళయ�ాజ�  �కట�ంట� �న���� �గి��   అంద���న సంగమం  

ర�ా� ���కం  ఇళయ�ాజ�  బం�ార� �న�����  ��కందం 

���మ �జ�త  ఇళయ�ాజ�  �ల� అల ������ ఎ���ల �ల� ��� అం��ల ��టల� ఆ�ే�య �ాటల� 

ఉ���� �� �డ�ా, అం��ల� చూ�ా  

అమ��ాస� 

చందు� డ�  

ఇళయ�ాజ�  సుందర� సుమధుర�  అం��ల�� అం�ే ��ళ  

చక�వ��హం  ఇళయ�ాజ�  ఆశల� ప��� ఆమ�ల�  � అందం చందం, అం��ల బం��ల 

పం��ళ�ల�  

ఆ ఒక�ట� అడక��  ఇళయ�ాజ�  �������� ���� ��ల�ట�� 

���ై �ా��  

ఆ ��న అం��లల�న  

�ారసు�ొ���డ� ఇళయ�ాజ�  � అందం �� ���మ ��త 

���ందం  

(పల��) 

అనుమ���స�దం  ఇళయ�ాజ�  క��ల�ల� �లక  అందమ�రబ�����క  

�ాజ��క�మ�ర�  �ా� ��ట�  ������� �������  �ాట� ����ను �� అందం  

��దమ �ింహం  �ా� ��ట�  చ������ంతల �ాగం  ఎక�డ ����ను అందం  

��దమ �ింహం  �ా� ��ట� జపం ��ంగ జపం  ���� �ా���ా అం����� , అం��ల ఊ�� ఆ��ను 

ఆసు  

���ం�� ���ం��  �ా� ��ట� ఓ న��� ఈ జ�ాన  �గ�ల�ౖన అందమంట�, త�� అం��ల�  

యమ����� 

�గ�డ�  

�ా� ��ట� సు�ీ�ం ���� �ీ�� ��� 

..అందం ��ం�ోళం  

అంద��� అం��ల ��� 

యమ����� 

�గ�డ�  

�ా� ��ట� బహ��ా �ను బందర�ల� 

చూ�ి ఉంట�  

బహ��ా �క� అందంల� న�� ఉంట�, అట� 

అందమ� ఇట� అందమ�, అసల� 

అందమంట�ండ�ా  



యమ����� 

�గ�డ�  

�ా� ��ట� �ానజల��  ��ల�� త�ంట�  అందమం�� ఝల�� మంట�  

��ంబ�ల�ల�  �ా� ��ట� వర��ో మర��ో �ి�య 

సుందర��ో  

అజం��ల అం��ల�� త��ం��ల� 

ప���సు� ంట�, మ��ా�� మగ అం��ల�  

�ాజ �ింహం  �ా� ��ట� ��� ��� ����యణ�  ఊ��దు�  అం��ల�, అందంల� ఆ�ాట��  

అమ� �ొం�ా  ��ట� ఏ�ో మనసు ప��� ను�ా�  ఒక అందం �����ని��  

��ట� �  ��ట�  నడక క��ని నవ�ా��  అంద���న మ�ట  

అల�� �� మజ��ా  ��ట�  మ�వ��� �వే�డ� అం��ల 

�ామ�డ�  

(పల��) 

క��� క�మ���  బ�లసుబ�హ�ణ�ం  ఇ�� ����ాట ఒక ��ె 

�ాట  

� అం��ల� పరవ�ం� �ాడ��  

మయ���  బ�లసుబ�హ�ణ�ం  ఈ �ాదం ఇలల�న ��ట� 

��దం  

ఈ �ాద�� ����గ� తలక� అందం  

�ిం�సనం  బ��ీ లహ��  ఇ�� ఎక��� సుందర 

ర�పం  

అందంల� మకరందం క��ి ��ేాడ� ఆ 

�ేవ�డ�  

�ిం�సనం  బ��ీలహ��  �������� ���� కళ��  ������� �� అం��ల�  

�ిం�సనం  బ��ీలహ��  ఆ�ాశంల� ఒక ��ర  అను�ాగం అందంల� �����ిం��  

�ా�ం� �డ�  బ��ీలహ��  �ాలబ�గ� ఇ����  స�ాల� ��ే� అందం  

���� ����  బ��ీలహ�� త����ణ���ం తప�దమ�� దక���� ��� అందం, అం��ల�� 

న��ం��ల�  

��ద�మనుష�ల�  ఈశ��  �����ల తగల� ���ామణ�  �� క�ం�ెల� ప��ి�ం�న � అంద�� 

ల��ంచ��  

��ండప�� �ాజ�  ��ర�ాణ�  ���మ���ట ల��� �ెప��� 

ర�ట�  

అం��ల అర��ా��ల�  

సుందర�ాండ  ��ర�ాణ�  ఆ�ా�ాన సూర��డ�ండడ�  ఆశల� అం��ల��ా  

సుందర�ాండ  ��ర�ాణ�  ఉ���పడక� క�క�క�  � అందమం��  

సుందర�ాండ  ��ర�ాణ�  అ�� ����లమ� ��త��ాట 

�ా��ం��  

అందగ�ె�  క�డ సన�జ�� ఈల ��య�ా  

���� సంద��  ��ర�ాణ�  �ెమ� ��ెా� ��ర��ేి 

��ా�   

అందమ�రబ�ట��   



��ీ��ామయ��ా�� 

మనవ�ాల�  

��ర�ాణ�  క��� �లకల ����� మ�క� 

��నత�   

అత�మ�మల ��ల�చు అం��ల అ�వ  

అల� �� �ి�య�డ�  ��ర�ాణ�  

 

��� ��� ��జ� ప��ా�  అంద���న ఆడ�లి�  బ�గ�  పండ� ��ల�� చున� 

�ి���  ను�ా�  

మ�దు� ల �ి�య�డ�  ��ర�ాణ�  

 

�ి�� చందనప�  

�ెక�ల�ంట� ��మ�  

��ంగ����ే అం��ల�న�మ��  

�����ిెంట��ా�� 

�����ం  

��ర�ాణ�  

 

నువ�� మల�� �గ ��ను 

�ే��ట�గ  

�ెల��రల� అంద�� చూ�ా  

�భ సంకల�ం  ��ర�ాణ�  

 

�ీతమ� అం��ల� 

�ామయ� ����� ల�  

(పల��),తళ�క�ల�ౖ �ాల�ను తర�ణ� అం��ల�  

బ���� �ింహం  ��ర�ాణ� లక�� �ా ప�లట అం��ల �ే�ాల� అ�����  

�ాజ�శ��� క���ణం  ��ర�ాణ�  

 

ఓడను జ���� మ�చ�ట 

కన��  

�రణ�ల� ��ం��న ఏట��� అందం, ఉ���ప� ే

ఊయలల� కను�ల �ాపలకందం  

�ాం��వం  ��ర�ాణ�  

 

��ర�వంక �ాల�ా�� 

��ప��ా��� స��ాల  

నందు��ంట �ందుల��� అంద���న బ�ల��ే, 

బ�గ�ం��ల ఏర� న���, �ిగ�ం��ల �ిల�  న���  

అన�మయ�  ��ర�ాణ�  అస���య మగట��  

తస���య తక���  

�� ప� అం��ల ప�  

అర�ంధ�  ��ర�ాణ� హల� హల� అర�ంధ�  అం��ల ��ందర�,అం��ల బ�హ�����  

�ాంబంట�  ��ర�ాణ� చందమ�మ కంచ��ట��   అందమంత �దంట� అవ��ర�డ� అ��ర����  

�స�� �����ం  ��ర�ాణ� ��గసు చూడ తరమ�  ఎర��� ���ాల� �����ల��  ���ాల� అంద�� 

సుమ�, �ద��వ� అం��లల�  

�ేవ�ాగం  ��ర�ాణ� కను�ల �ా���క��పం �����  వరల��� అందం  

�ం�� �గ�డ� 

��ం�� �����ం  

��ర�ాణ� ��ట�ాల జగ�ల� 

జ�త�ాల జ�వ�  

అం��ల �ె�� తన కంట� త��  

�ాజహంస  ��ర�ాణ� ���ా ���ా ..ఏంటట � నస అంద���న వల ���ా  

�ే�ప�త�� డ�  మణ�శర�  ఒకట� ��ం�� మ��� 

ఏ��య�ా ��బ�����ల�  

తప�ల�దు�ా అం��ల ��సుల��   

అర�� �  మణ�శర�  మధుర మదురతర 

�����  

అం��ల� అ��� త� రం  

అర�� �  మణ�శర�  �ా�ా�ా�ా ఎక�డ అం��ల ఆల�ప���  



����వ��ా  

గణ��  మణ�శర�  �ాజహంస�� 

�ా�� ��ంస�� 

అం��ల గం��ల��  

ల��� నర�ింహ  మణ�శర�  అందంల� ఆం��� ���ా�   (పల��),అం��ల� చం��ల��ా� , మ�ె� ��� అం��ల 

మ����మణ� 

ఇంద�  మణ�శర�  అమ�డ� అప��� 

నువ�ంట��� �ి��  

అందమం�� అ����� ��ి� ��డ�త�ంట�  

��ౖ�క�డ�  మణ�శర�  ఓర�గల�� �� �లి��  �ిల��   అం��ల �ొండపండ�క� �స�సల ��సర�  

��ను  మణ�శర�  ఏ ��మ��ా ��మ� ��ం��త�  

�ాగం ��ిం��ల�  

ప�లల��  అం��ల�  

బ�ంబ��  ఎ ఆ� ��హమ��  క���నుల� కల�కల� 

ఏ��డ� ఆగవ�ల�  

అం��ల వయ���ో ��ె��మ��� �రబ���, 

త����ె తడబ�ే అందం, అందం ��� ��రటం  

��ర�ప� కలల� ఎ ఆ� ��హమ�� �����ల�� �����ల�� ���� 

��ట� వ�ా� �ా  

�ె� అం��ల �ె�, ఏ ప�లల��  త�� అం��ల�  

స�  ఎ ఆ� ��హమ�� �న� మ��మ�ప�ల��  

�ద���వ�  

అం��ల గ�ర�� ల�� , క������ే త���� ే��లందం, 

�ా�ం� మ�స��  ఎ ఆ� ��హమ�� నగ��మ� న�ా� న���లీ 

మ��మ  

జ�� ����మ అందమ�  

�ా�ం� మ�స��  ఎ ఆ� ��హమ�� �స�సల�� ే�స�ందం (పల��),గ�వ�ందం 

ఇద�ర�  ఎ ఆ� ��హమ�� శ� వద�� స�ర �ల�ంబ�� 

��ా   

�����లల� ��చ�ం��ల� నవ�గ�� 

మ� అన�య�  ఎ� ఎ �ా� 

క�మ��  

����� ఏ������� మన�ధ 

మ�స�����  

అంద���న ��ాల�  

స��గమల�  (బ�ంబ��)ర�  ����వ�� ప���ద కృష���ణ� 

� �ాల�డ  

�లె���ంట� అం��ల�  

స��ా���కం   �����ాగ�  ��ణ��ాన స��హనం  అం��ల ��ట�య�క� మ����ల ����  

మ�ధవయ��ా�� 

మనవడ�  

�����ాగ�  � చూప� సుప���తం  అం����� వసంతం  

నువ��ల�క ��ను 

ల�ను  

ఆ��� పట��య�  ��� ��� ఈ ప�వ��ల� 

చూ� ి 

ఆ అందం ఆనందం మ�� ేక��  



జ���  ఆ��� పట��య�  ��ె �డె�గ�డ� జ��� 

జ���  

అం����� అంద�� ��ె���వ�ల�  

�� అల�� డ�  �ే���ప��ా�  నడ�మ� చూ���  ప�త��క�  � అం��ల� ���ద ఆ��సు�� , హదు�  ��ట��ి 

అం���� �ాట�సు��  

�ొంగ �ొంగ��  ��న  మన�ధ�ాజ� క��� మన�� 

��ల�� దు�   

��త�  అం��ల మబ��ల��   

గజ�  హ��� జయ�ా�  ఒకమ�ర� క��ిన అందం 

అలల�గ 

(పల��) 

����వ��  �ా��కృష��  ఉ���ం��ల� ����వ��  ఆ����ట� అం��ల�� అ���� �ట� అద�ం 

����వ��  �ా��కృష��  అందం�ా ల��� అసల�ం 

బ�ల���? 

(పల��) 

ఆనం�  �ా��కృష��  వ��ే వ��ే నల�  

మబ��ల�� �ా  

������ ������ అం��ల�  

�ాంచనమ�ల 

��బ�� ట��  

�ా��కృష��  ఓ  �ల��ణ� అం��ల �ాణ�  (పల��),ఆ�ార� �ాల�ల� అం��ల సందళ��  

�డ�  ���� జ� ��య�  అందుల��� భల� 

అంద�ా��  

(పల��) 

-����ా� ��ణ����ా� , అ��� బ� 2013 


