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జత

�శం��నందన�  

        '��లమ� ప��, ��ల' జత �త��  � (అ)�ర� ����� �II న��ం� 

���  ఆ���య క�� సంకలనం. �ౖ�, ��� �� క��ల� ఉ���య ������ 

ఉన� ����  అ�క సంద���, స���ల� ఆ��� �� ప�ం�న క�త� 

అ��ప�ల, సహ ������ల మన�న� �ం� ఉ���.  

           �ంత �లం� ��ధ సంఘటన�, అ�భ��, స�ందన�, ఆ�చన�, 

ఆ�దన�, ఆ��ల� ��న సహజ �ద��ౖన తన యవ�న దశ  ల��ల 

���ం�� ఈయన క�త�.   

       ��ౖల� ��రం వ��� �, అంతర�ర�� � (Introverts) మ�� బ�ర�ర�� � 

(Extroverts) అ� �ం� ర�ల ��మ� ���� క��  ఉం�ర� మనంద�� ���ం�. 

మ� �ఖ�ం� ఈయన �ద� �వ� �ం�న ��� ��� ం�. �శ�బ�  స��ం 

�ం� ఇత�� ఎ���, ఏ ��� ఎ�ం� ����� ����� ం�న� అంద� 

��ం���.   

        మ�క� ఆ�� �� "�నలమ� ప�ల" �రణ� ఆ �య� '��లమ� 

ప��' ర�ం��. ��ల ఆ��ప���� తన�ౖన ��� '��ల'� 

��వ�ం��.

        వ�� �ౖ�ధ� భ��� సమ��న ���క, ఆ��క, �జ�య, ���సంబం�త 

అం�ల�ౖ తన అ�� ల� ����, నర�గర�ం�� ఎ����� �.

   శ�� లం����  అ��స, యమకం; అ�� లం����  ఉప�, అ�శ��,� 

దృ�� ంత,  �పక,  స���క�లం��ల స��త ����� �� రచనల��  �

గమ�ంచవ��. ఆయన ���న��  �స�రస ��,  వ�ంగ� �ర� �ం�. 

��ఛంద��� న�� '��లమ� ప��' � �� చరణం� ప�� ��ల 

���గం జ��ం�. దర�సం,  ధర �సం అ� ���ం�న ��� �� 

శ�� ��రం, శ�� లం�ర �� ��తకమ��ం�. శబ�  వృ�� ల� బ�� ,  �చ�ం� 

���న సంద��ల� �� వ�ంగ�ం�/ధ���ర�కం� ర�ం�న క�తల� 

��� �. అ�� నవర���  ��నం� �స��, క�ణ�, శృం�ర రస�� 

సహృదయ �ఠక హృద�ల �ౖ ఆ�ష��ంపబడగల�.  శబ�  ��, శ�� ��ర�, 
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న��ం� ���  

శబ��డ - ల� ఆద�ంత� ప��ంచవ��.

       ఈయన రచ� �ట���, ��ౖ ������, ��ధకత/ సం��త�కత  - ల� 

మ���నక�� "��లమ� ప��" �� క�తల� ప����� ం.

        “���ౖన రత��� /��వ�� �ద��" - అ� ���ద  ������ ఎ� �

���. ��క� ��� �ంకన� �� క����� ��� �ౖ "����� ఊట/��� � 

�ట" అ� కళ�క�� ����.  మత �రహం���� ఖం��� , “మత�లన�� 

గత�/సమత, �మత� ఘన� " అ� �ల��ం��. ��హం �ప�త��� వ��� � , 

“మ��మృత�, అమరత�� కన� �ప�ద"� ���. “ �లం�ణ �ట"� 

"����� �� ప�ల" �ట� ఎ���. ����� �మన �� పద�ల� తన 

క�త�ం� ప��ం�న �ౖ��� �� �ం��.

          "ధ��� ఆడ��" అ� మ�� ప��� అ��ం�����. "�మ�� 

�� ���  �న���ం�" అ�  అ�శ����  సహజ �ందరం� వ�ం� ��.  

         “కంద� �� �� క�" - అన� �������  తల���  - ��లమ� సరళ 

సహజ �ందర �������,  కంద పద� ��న�త క�� ఉతమ� �ౖన�� 

�ల�డ� �శంస�య�. �నవ �వ, �ధవ �వ క��  �ప�ద� సం�శం 

"����� ���" � వ�క�ౖం�.�

ఇక ��ల ��� వన� వ�.� ...

        'నవ�డం, న���ట ��. �వ�ల న��� ఎ�� హృద�ల� 

న����� �' అ� అ�భవ�ర�కం� �క��� అ��  వ� ���� ఉం�ట 

��న పర�య ��శం �� ��� ఉండవ��.  

       �ర�, అమ� - ల �మ ఔన�త�ం ఒక ��� �క� �� ప�� ఉం��. �� 

'ఒక���క� అ�� ��'ద� �వన ఆ�ఘం.

      ఛంద�� �ౖ� క�నం� ��� �� ఫ�తం� ������న పద� ����ంత 

�ప� �ందర, �గంధ భ��� ��య���.

       మ��� ��� మనం �న�క�వ��. �� ఆ మ��  ���న ��� మనమం� 

ఆ�రం� ���� ���� ��మన� స���� మ�క�� ���� ��య���.

       అందమ�� ఎక�� ��. ఆనంద� �� �� వరమ� 

అ�భ�ంచమం����. ఇం�,త�� �మ �ం� స���, �వ� జగ��  

�� �గ���న� ����.    

           ��ం ��� ��� �� ��� ��� ��ం ��ద� 
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నర�గర�ం� �చ��ం��.

          'ధర �సం'  - అం� '�లన��'. ���� మనంద� �ద�ల�ౖ ��న�� 

��ప� ఉండ��� ���  ���.

      �య� అ��ట వలన� ��� ��� � ఉన� ��వరణమం� ఏ�� 

����ంద� కల��దృ���� కళ�� క�� �.

           పంట ���, �� ట�� మన ��ట�� అన�ం �ట�� ����� �వ��� 

గ��ం��.

      ఇం� "క�� �ం����� ��... క�� �ంప��� వ�వ�యం" అ� 

వ�వ���� వృ���  ��క�ం�న ��ౖల ���ర� ����, �న�లత� �����.

         మ��� ���ం�� ��� ��� �ంచడ�ౖన�. అ�� క�త� 

�శం�ంచదగ��. �ఠ�� తమ ����భవం� ��ంచగలర� త��� ���.

        �II న��ం� ���  �వ��� తన ����� దశ�� ఆ��క ��� 

��త�ం�  ���� వ�ం�న �నలమ� ప�ల సర�� "��లమ� ప��"  

మ�� ఉ�త���� న� '��ల'� ���త�కం��, ��జ�త�కం�� 

ర�ం� ��ర�ణ ��ంచడం అ�నంద�యం!  '��త��' అం�� �త�� 

��నద� అర�ం. క�క స�జ �త�� ���, �ౖతన� ��త�ౖన రచనల� 

��ధ ��యల� ��వ�ంచగలడ� ���సం�, అం�� త�న శ� � �మ�� �� 

క��ల� ఆ���  ���ం� అ��� క�ల సరసన ���ల� 

ఆ�ర���� ���.

        తన ఈ రచన� ప���ం�, అవసర�ౖన �ట�  సవరణ� �యడ� �క � 

అ����� ���ం�� అవ�శం ఇ��నం�� కృతజ�� �నందన�!

   ��లమ� ప�ల అంత��� �� �ఠ�ల� �లభతరం ��ట� ��� 

�ౖంద� �� ��� �డ���యనడం� సం�హం ��. ఆ�� � 

అ�నందన�!        

�ధజన ����    

 � క��� క� ��� � �ద�               �

��ంత అ��ప�� (��� ��గం),

��త� ఉన�త ���ధ�యన సంస�, �స� ��ం�, �ౖద���.

చర�� : 9885461034
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� �ట

ఆ�� �� �నలమ� ప�� �ద��� చ��న��� అంద� ఛంద�� 

న���� ఆక��ం�ం�. �దట ��� ప�� �స�, వ�ంగ� ��నం� ���. 

త��త సమ��న అం�ల �ద ���. "��� తం జ�� ��ఖ�ౖన అం�ల 

�ద ���� స�ం�ంచ� క�త�ం క�త�� ��" అ� � అ��యం. ��� 

��లమ� ప�� �� ��� �� �ఖ��ౖన సమ��న ���క అం�ల 

�ద అవ�హన ఉం� తప� అర�ం ��. అ������  అన���� �� సృ�� ంచడం� 

�� ఛంద�� �� శ�వ� ంత�ౖం�.        

       �� �యడం ఆ�న ���� � ���, �����ల ���హం 

��లమ� ప�� 100వ �ౖ���� ��� ��ం�.  �నలమ� ప�ల� 

అత���త�ౖన ��� ఉం�ం�. అ� ��� ��లమ� ప�ల�� ఉం�ం�. 

�� ���� 3+4+3 �మం� ప� ��� వ�� �. అ�� ��� ��ల� ఆ 

�మం ఉండక�వ��. �తం� � �� �దం 10 ��ల� ���� ఉం�ం�. 

��లమ� ప�� �యడం �� �అ�న త��త ఏ� ���� అ��ం�ం�. తన 

అ��త�ౖన �� ��ల ��� ��� �ౖంద� �� ఆ ���� ����. ఇతర 

ప�� ఉ�� ��  సమయం ���ం� �� ప���, �� అర�ప��� అర�ం ���� 

వర�� �త �� ��� ���. అం�� కృతజ�� ంజ��.   

        

          ఇక ��ల �ష��� వ�,�  ఇ� ఛం�బద��ౖన� �క �వ ��నం� 

ఉం��. �II ఎ�. �� �� ��� చ���న��� ఇం� ఇం� చద�లన� 

ఆస� � క��ం�. "ఆ ఆస� � � �త ��� ��ం�ం�" అ� �ప�డం� ఏ ��ం 

సంశయం ��. ఛంద�� ఏ� �క�వడం �త ��� �యడం �� �లభం 

అ� �� మం� అ��యం. ��, ��ల  ���ణం స���  అర�ం ���ం� తప� 

అస�ౖన ��ల� �య�ం. ఒక��� అవగతమ�� ఉ��న� ��� ��� �.       

           ఈ �సక� � (జత) �యడం ��క �� మం� ���హం ఉం�. న�� 

�త��ం�న �� ఒక��� ��  ఋణప� ఉం��. �ఖ�ం� �ౖ�, �ౖద��� 

� చ��ట��� �� � ����ల �ం�, అ��ప�ల �ం� ల�ం�న  

���హం మ�వ���.
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            ��సం ���ౖన సమ��� ���ం�, �� అ���� చ�� త��, 

ఒ��ల� స���నం�� ��� �� � క��� క� ���� �ద� ��� ���క 

కృతజత� �. ఆయన మం� క�, ఉ�����, అ��ప��. అంత� �ం� �ప� 

�నవ���. అ�ం� వ�� � "���, ��లమ� ప�� �� �����" అ� 

�ప�డం �� ఆనం��� �క ���ం� మ��� రచన� ��ం�� ������ 

ఇ��ం�. క��ల� పం�న �� ���, ఈ  �సక� ం �� ��ం� ��నం��, 

���ష�త�క �ం��ట ��నం�� ఆయన� కృతజ�� �వంద��.

        ��లమ� ప�� ��� ��ళ� �ంద ���. ��� ��ం ఈ మధ� 

��న�. "��లమ� ప��, ��ల"� జత �� "జత"�, �సక�  �పం�, � 

�ం�� ��� �వడం సం�షం� ఉం�. �ఠ�� సహృదయం� ఆద��� ర� 

�శ���� ���. సహృదయం� �� �మర�ల�, ఇ�� సల�ల�, �చనల� 

�ర��� �, ��క��� �.   

అ��న �� కం� అ�� ఎ��� ఇ��న అ���న�(స��ప, �హ� ��� ) ల� 

���వంద�ల� ..      
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అ ం�తం

 � ప�� ల ����� ���

��త� అధ�య���, రచన� �య���

అ���, ఇ���, ఎ��� �త��ం�

  �మ� �మ� ...  
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జత

��లమ� ప��



1 న��ం� ���  

ఇ����నను ��కడ�

�ె����నను ��కడ�                                       

అమర �ర�ల�  ఎవర�?

ఓ �ామ�లమ�!

�ె�య ఎం��� ఫలమ�

అ�త మ�ధుర�మ��

పర�ల�ై�ే జ�రమ�

ఓ �ామ�లమ�!

��ప ���న మనక�

��ప ���న తనక�

మన�� ��ాట� � త�దక�

ఓ �ామ�లమ�!

పజ� ��ా�మ�మ� ఖ�ట

కట� � �ా�ెడ� �ాట

పజ� ల గ�ం�ెల� త�ట

ఓ �ామ�లమ�!



2జత

పద� ఆ��క�మ��

న�� � ����న దమ��

గ�రజ�డ�ే �� మ��

ఓ �ామ�లమ�!

�ె�ి�ందంత �నును

�ే�� �ం తప�కనును

తలదుల�ప�క� తరల�ను

ఓ �ామ�లమ�!

ఆ��న�  తల��త

�ా�ాఘ�� �ాథ  

చదల� ���ిన చ��త

ఓ �ామ�లమ�!

ఆల� మగల త�ాద

నడ�మ �� వ� �ా��ద

�వరకవ�ను బ���ద

ఓ �ామ�లమ�!



3 న��ం� ���  

�ల���ౖన రత�మ��  

గ�ర�వర�� �ాదమ��

నకగ��� త�ల�మ��

ఓ �ామ�లమ�!

�ే�ైన ఈ ��డ�

��ి గవ��ను చూడ�

�ర����హమ� �డ�

ఓ �ామ�లమ�

������ ��ట��� ��ట� �  

�� ���ె పర��క� త�ట� �

మధ�తరగ� �ాట� �

ఓ �ామ�లమ�!

అ�గ �� ����న తప��

�� గడ క�ం��న మ�ప��

��ల� �ే�ట� ఒప��?

                    ఓ �ామ�లమ�!



4జత

ఆకల��న ��ను

�ంక ��ల� అనును

�త�ాం�� సల��ను

ఓ �ామ�లమ�!

కలమ� చ�ె�ను ��డ�

పభ� �త ���ె�ను చూడ�

�ేశమ�న ���� ��డ�

ఓ �ామ�లమ�!

పజ� ల� ��చ�� ��త

పద� �����ను �ంత

పజ� ��ా�మ�మ� �ెంత

ఓ �ామ�లమ�!

పగ� � ������ ��ల

అసత� నమ��ాల

�ట మ�నుగ�ట ఏల?

ఓ �ామ�లమ�!



5 న��ం� ���  

న��ం� న��ం�

న�� సందమ� �న మ�ం�

����కగ��� మం�

ఓ �ామ�లమ�!

గ�� ��ట ��ా�

ఎందు�� ఈ���

పజ� ల మధ�న �� �

ఓ �ామ�లమ�!

���ల�ౖ �� బ�ల

క�య�ా ఈ ��ళ

మ�� ఊగ� నుయ��ల

ఓ �ామ�లమ�!

అంద���న ప��ల

       ప���ల ప�మ�ల

���స�� బ�ల

ఓ �ామ�లమ�!
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�ెలం�ాణమ� ��ట

�ే�� ల���డ� ఊట

����ట� � �ాట

ఓ �ామ�లమ�!

అగ� �ేశమ� �ా��

అ��పత�ప� �� ర�

�ి��య రక�ప� ట�ర�

ఓ �ామ�లమ�!

ఎర�ప� న��ాదమ�

�ా�ాయం �ాంత�

క�����ల� ల��� �?

ఓ �ామ�లమ�!

తప� ����న ��క��

త�గ�త� బ�ౖ��క��

ఆ��ౖ �ా�� లక��

ఓ �ామ�లమ�!
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ఓయ� ��గజ�లడ�

ప�� �� ��తంటడ�

మ�టల మ�య�ాడ�

ఓ �ామ�లమ�!

����ం�ా�ల బ�ధ

గ�ం�ె ���ిన �ాథ  

ఆధు�క నర��ధ

ఓ �ామ�లమ�!

జ�ిం�న మం��� ల�

�ాలవ� ప�ల�, పండ� �

వం��లయ� ఒళ��

ఓ �ామ�లమ�!

య�వరక� త�రంగం  

�జ��న తరంగం

భగ� ���గ మమరం

ఓ �ామ�లమ�
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ప�ట��క జత వ�ె�డ�

మన���ై చ�ె�డ�

�ాడ� ల�డ� ఒక�డ�

ఓ �ామ�లమ�!

ఒక ��నమ� వయ����

మర� ��న�� గయ���

��� కట� �న ఆ�

ఓ �ామ�లమ�!

సగమ� చ����డ� �ార�

సగమ� �ె���డ� �ార�

ఎందుల� ప����ార�

ఓ �ామ�లమ�!

మనసు �ెల�� ప�ల

గ���  వంట��ె బ�ల

�ేయ బ�నక� ���ల

ఓ �ామ�లమ�!
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�ె�క��ి �ామ�� ట� �

పజ�  ��ల�� బ�ల� �ట� �

పంచవర�ప� ఓట� �

ఓ �ామ�లమ�!

�ాల� �ె��న �ా�

కదలక ఆ���� �

�ా���� �జయమణ�

ఓ �ామ�లమ�!

మతమ� లన�� గతమ�

మ�నవతక� వణ� మ�

సమత, మమతల� ఘనమ�

ఓ �ామ�లమ�!

ఇసుక ��బ�ల�����

త��� �ాద �కప��

ప�య��� సుక�మ���

ఓ �ామ�లమ�!
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నవత ��ర�గ� య�వత

సమత ��ర�గ� పభ� �త

ఉత�  ప�త��� �� త

ఓ �ామ�లమ�!

బడ�ల తల�ప�ల� మ��ి

బ�� ం�� మ�తల� ��ి

పగ� తనును తలమ��ి

ఓ �ామ�లమ�!

��వ సంఘర�ణల

నడ�మ ��ల�గ� జ��ల

రచన �ాత��ా�ల

ఓ �ామ�లమ�!

�ా���క జనుల ��రక�

వ��ల�� కడవరక�

���ె �ార� మ�ర���

ఓ �ామ�లమ�!
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జనం చూప�ను భ�� �

���� �ాప �మ��� �

కల�గ�త�ంద� మ��� �

ఓ �ామ�లమ�!

���మను �ోమ క�ట� �

��గమ� �� ��నట� �

�ా�� గ��క మట� �

ఓ �ామ�లమ�!

తన ర��� క ���ి�క

����ప�గ ���ిక

�� ���ెద �ె� నలయక

ఓ �ామ�లమ�!

మధు�ామృతమ� కన�

అమరత�మ�న కన�

����ంబ��� �న�

ఓ �ామ�లమ�!
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�ి����ల���న ��ల                              

��త� ����� �న ��ల

క�లబ�ె �య��ల

ఓ �ామ�లమ�!

ఉత�మ ����ర��ల�

ల�ల�పల ��త�ల�

��ౖ�� �ాడ� �త�ల�

ఓ �ామ�లమ�!

కను చూప�ల� ��ల�సు

�ే�ి కట��ట �ెల�సు

అ�వ ల�����న ��ౖను�

ఓ �ామ�లమ�!

�ా� రప�ల ప�జ

�ేయ� భ�� ��� పజ�

మ���  ప���న క�జ

ఓ �ామ�లమ�!
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�ే� పదమ�ల బ�ట

�ెల�గ� �ే�య ఊట

�ెలం�ాణమ� �ాట

ఓ �ామ�లమ�!

ప��� �ా� బండల�

త��� ��� �ేత�ల�

పల������ ���ాల�

ఓ �ామ�లమ�!

కనులక� �ాన�ా�

��నజన బ�ధ��

�ాంచు�ా�ె��  క�

ఓ �ామ�లమ�!

�ళ� �ం��న కడ�వ

��త� �క����క మగ�వ

���� మన�� క తడవ

ఓ �ామ�లమ�!
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మ�సుగ� క�ి�న మ�ఖమ�

�ా��ట� ��శ���కమ�

��ట� �ాజ��యమ�

ఓ �ామ�లమ�!

వస� గృహమ�ల నుండ�

�ం�� కష�మ� ��ండ�

స�ృత�లందు �ౌజ�ండ�  

ఓ �ామ�లమ�!

ఈత �ా��క �ా��

���మ బ��ల� దూ��

�ండ మ���� �వ����

ఓ �ామ�లమ�!

ఇ�� ��జ� ప�ల�

��ి� �ా�ిం� మ�ల�

త�దక� ఏ�ి�� ఫ�ల�

ఓ �ామ�లమ�!
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   ��� పదమ�ల ��ట�

��ల ఎదలను �ట�

�ామలమ��� ��ట�

ఓ �ామ�లమ�!

తన�� �ా� �షయమ�

��ల� ��ట��ను �జమ�

ఇ�� య�ఎ� ��ౖజమ�

ఓ �ామ�లమ�!

��క� శత�� వ� �క�

�త�� డ� అనబ� క�

అ�� య�ంట� �ాట��క�

ఓ �ామ�లమ�!

ఎ��కల ��ల�

అ��డ� �య� �ాల�

త�దకవ� ��ల �ాల�

ఓ �ామ�లమ�!
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�ాల�త�ంద� �ప��

మ�ట����� మ���ెప��

�ా�ో  సుద�పప��

ఓ �ామ�లమ�!

�ాను �ాన� అ�న

�ాదు �ా�ాల�న

��ల� �ాల� �����న

ఓ �ామ�లమ�!

మందు ���� ����

మత� � ��గ�వర క���

ల�� అమ�� బ��

ఓ �ామ�లమ�!

�ే� పదమ�ల ��న

�ేట �ెల�ంగ� �ణ

ప���ం�ెను �� మన

ఓ �ామ�లమ�



17 న��ం� ���  

మన����న ��గమ�

మ��క� క�� ��గమ�

చ�ె� పజ� ���గ�మ�

ఓ �ామ�లమ�!

వ��న�� ఎ��కల�

రచ�ల� ��యక�ల�

కడ� ��ాడంబర�ల�

ఓ �ామ�లమ�!

అమల�క� �ాధ�మవ�

�� పతంగ�ల�

ఎగ�ర��య�ట ��

ఓ �ామ�లమ�!

ఎం�� �� �న ��ల

త�మ�� జల� �ల �ాన

�ాష� � స�� �ాలన

ఓ �ామ�లమ�!
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ఖ�� తలమ�న గ�� �

��య� ���ొక గ��� �

��ౖ�ా త�� ఎ�� �

ఓ �ామ�లమ�!

��� ����క గంట

బయట ���ే� నంట

�ొంగ మంత�� ల మ��ా

ఓ �ామ�లమ�!

ప��� � అంధుడ� ఐన

���మల� మ��గ�న�

�ా��క��� �న�

ఓ �ామ�లమ�!

                         

పంట ����న  మ�ప��

�����ం�న�� ఒప��

తగలబ�ట� �న తప��

ఓ �ామ�లమ�!
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���� పదమ�ల బ�ర�

��ర� గ���న �ార�

మ�కవ�ల�ౖ�� ర�

ఓ �ామ�లమ�!

మనమ� స�ే� ��నమ�

వ�ె� న���� �జమ�

�ాదు అ�ే� ��నమ�

ఓ �ామ�లమ�!

�ప�� కక��క�ంట�

ఎగ�ర� మన �ా��ట��

పగ� తను �ే��పట��

ఓ �ామ�లమ�!

���� వ�� ఒక��ట��

మన ��ట� జతకట��

ఓట� ��� క�కట��

ఓ �ామ�లమ�!                                                                                                                
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అంద���� �ాతల� �

��ంద���� �ేతల� �

���యం సమ���ల�

ఓ �ామ�లమ�!

తమ�� ��రక� �ార�

ఏ� ��ర���నర�

ధను�ల� ఆడ��ార�

ఓ �ామ�లమ�!

�ా�����ట� �ేత�ల�

త��� పచ� �� లమ�ల�

అ��� �ప�� ��ల�మ�ల�

ఓ �ామ�లమ�!

పజ� ల� ��ౖ�ా ��రక�

ఓట� � అ���డ� వరక�

మ�ర�� �ొరక� సర�క�

ఓ �ామ�లమ�!
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�ా�����ట� వశమ�

అ��� �ద� స�రమ�

ల�దు ��దక� తలమ�

ఓ �ామ�లమ�!

�ేశ పజ� ల స��� ి

�ేక�ర�� ప��ప��� ి

ల�క�న��� మ��� ి

ఓ �ామ�లమ�!

చూడ� చూడ� ��మ�

చూ�ి �ను�జ���

�న� బ� �ం�� మ��

ఓ �ామ�లమ�!

పజ� ల చుట�� చుట� �

���ి ��ర�ను ఓట� �

��గ��ట� � గ����ట� �?

ఓ �ామ�లమ�!
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��� న��న �ాడ�

ఆ� న��న �ాడ�

�ాలయమ���� �ి�య�డ�

ఓ �ామ�లమ�!

మం� �ె���డ� �ార�

                ��ట�  మందు���ర�

ల�ర� �ే��డ� �ార�

 ఓ �ామ�లమ�!

�ాయ��ా�� మ��ల�

��దుల� కమ�� కథల�

�ెదల� జ��ె� మధ�ల�

ఓ �ామ�లమ�!

 �ాత �ి�మ� కథల�  

��త�  ��ర��� వదుల�

�ధ మ��క �ీ�మ� �

ఓ �ామ�లమ�!
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�ామ��ాద ��త�ల�

��ట��బ���� ��త�ల�

���� క����ల�

ఓ �ామ�లమ�!

కళ�ను ��� �ార�

���ను అనుక����ర�

మ�సుగ� ��య ప�ార�

ఓ �ామ�లమ�!

���� పదమ�ల ����

����� క�తను �ా��

బ��� � ���ే ��ా�

ఓ �ామ�లమ�!

చదువ�ను ప�స��ాల�

పల�క�ను �ాస��ాల�

�� య� ప�ట�ల� �ాల�

ఓ �ామ�లమ�!
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�ా�ప�ె ��ాల�

క��ప�ె �ే�ాల�

పగ� � ����న �ాల�

ఓ �ామ�లమ�!

సభల ��మం పగ� �

ఇంట� ��ర� పగ� �

�ాన�ా�ేం పగ� �?

ఓ �ామ�లమ�!

అణ�బ�ంబ�ల�ం ల�వ�

య��� �ల� �ాల�వ�

చూప� ��రల� ��వ�

ఓ �ామ�లమ�!

అసల� �ిసల� రణమ��

ఎ��కల� �జమ��  

చూప�మ� ��� దమ��

ఓ �ామ�లమ�!
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కంద పద�మ� నున�

క��న ఛందమ� కన�

�ామ�ల��� �న�

ఓ �ామ�లమ�!

కథల� అసుర�ల కన�

��ర�� ����య నున�

��� క�� ర�డ� �న�

ఓ �ామ�లమ�!

�దు����ను �ేవ�డ�

�ి�� చూడ� పల�కడ�

మ��ి మ��� ��డ�

ఓ �ామ�లమ�!

  �ేశ ర�ణ ��నుక

ఉన��ెంద�� గనుక

�లబ�ెను ప���� క

ఓ �ామ�లమ�!
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���
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�ంతల

�� �� పసవ�ం�!� � ౖ

��ప� ఎ����

మ�� ����!

ౖ���

��� జ��దం..

����ల� త��

ౖ�� �జం!

�� �ద�

ఎవ� ����?

చ� �����

నగరం �ద��ం�!�

సమ���

సమయం ఇ���!

��ం�లం�

సహనం ���!
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��వ�బ�ం�

క��� ఇవ�� ��..  ౖ

�ం� గ�� ఉం��

�����

అవ�నం

అన�ల� �����ం�!�

వర���� సం�

�దర�నం!

మ��� �ట

��� �బ�!�

అం�� ���తం�

ౖతప��స�ం�!  

�� సకం

ఓ అనంత �శ�ం!

��ం� ����వడం

�ఠ��వం�!
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��

�ద�న�� ఎ�� �ధపడ�..

సంతృ� �

� సంపద!

ఆ�

����ం�!

మ� ఆ� �సం  

సలం స��� అ�ం�!� �

��

�ణ ����డ���� ..�

��ం� సర���

సమ���  ��ం���� !

అ��పర�తం

ఆ �� సకం

సలసల ��

�� అంద� క�త�ం!
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� ���

� � ��? ఐ � ద�..

ఆంగం��

��య��� ��సం� ��!

చ�త ��ట���

������

��ట���

�����!�

చ���ం��

వ��� �చ�ణ?

అ�భవం ��  

�ల ���!

ఆ� అందం�

న�����ం�..

న��� న��న

హృద�ల సంగ�?
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�ర��

��ంచడం త� ��!�

���

అమ� అడ��వడ� త�!�

మ�నగరం

నౖ���ం�..

న���ం�  

వ��లం మ�!�

�ండ �ం�

�� ����ం�!�

అ�

న��� �����ం�!�

ఛంద��

క�నం� ఉం�ం�..   

అం����

ప��లంతందం� ఉం��!
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�ద�కం

ౖకలల� ��� చ�ం�!�

చ��

�క�� ���ం�!   

���మ�

�ప��!  �

అమృతం� త��న

అ����!

�� �ండ�

��వ ��!

ౖ�న ���న��

ఉం� తప�..

�లం ��న

�యం అ�..  

ఒంట�తన�  

�రం �య� !      
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మ���

ఏ మ�� �న��!

��

ఆ���� అ� అ�య�త!�

ఏ �� ��న

�త� అ�?�

ౖ��తం� క�త�ం

�గ��ం�!

ఆ�����

ఆర�వ��..

ఆశ

�వన�హన ఇంధనం!

�ళ��

మ� �య�!�

సమస��

�శ�త ప���రం ���!



34జత

��

�� ��� ��డ�..�

తన కల�

తన గళ�!

అ�చర పవనం

ౖఊ��ం�

అ�చర� �య�ౖ �

ఊ�� ��ం�!

�� �పం�

�ం� ��� ఉం�

� �ం� ��క�

�ం����ం�!

ప����

ఓ �� త ఉదయం!

�� త ఉదయం

ఓ �� త ��తం!
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అందం�

ఆనందం ఉండ�!

ఆనంద�

అత�ంత అంద�న�!ౖ

నవ�టం

కష�న ప�ం ��!� ౖ

�న� �ష��

�� �ప��!             

  

త� �మ �ం�� �

ౖసందం �న�����

�� మ�

అమ� �మ �శ�మంత!�

 

�య�ం అం�

�� భయం ��!

���ల�

�ం�న ��తం ��!
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��� ��న

�� ��..  

�మం��

���� భయ�!

�ప��ం� వ��ం�,

���ం�!

ఆకరణ�

అంద�న �వన!ౖ

�� �ట�

���� ��డ�!�

��

��� �����!�

 

��

మం��వ� ���..

� క��

అన�� ��ం���క��న�!�
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పకృ��

క��ర ���ం�!�

�నవ �ధ��

�� స ఒ��ం��!

����

���న�!

గతంవసంతం� ��న

అ�భ�ల �����!

ౖ����న కటడం��

��ం� ��..  

���

క�హృదయయ�

ౖ�తన�ం

అ� ��� �టక��..�

���

చ��ంద�� అరం!�
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మ��

�� బలవం��..

హృదయ����

ౖఒక���� ��ం���!

రం��

�య� ���..  

పచ�దన�

��� అందం!      

���మ��

క��ళ� త��� ��..� �

��క�ం���

��య�..

అ��ం���

బ� �����..

���

మ��� అ�తం ��!
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కలల �ప��

క��� ప��న�..   

�జం

�ద�ప� ��!   �

చర�� ���

ఏ� �చ�..

మనసం�

��� ��� ��� పం!�

����

��లట ���!

��,

�� �ల�� వద�� క�!� �

�ం�

�ం� �లబడం ����..  �

ౖ �ర�ం

అ� అలవ��ం�!
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ఒ��� క� ����

�� చ����..  �

ౖఒం� ���

ఆ�రం ప�దం!�

బంధం

����న �రం!

మనస�ర��

�డ�� క� ��!�

�ల క��

�� �� స��షం!�

అ��ల ప�మ���

� ��హం!

ఏ �� ���

ఎం�����..

ఇంట��� వ��ం� ��

�����!



41 న��ం� ���  

ౖ�మ��మ��

��ల..  

ౖ�� ఆ ����

�ట �ట� ��!�

ఎ�� ���� ���

న��!
ఆ�! అ��తం ���
సం�తం!

మత� గత�

�ం� �త�..  

ఏం �భం

�త ��� త��?

�ం��క వ���ల�

ౖ�������ం..

�యంతణ త����

ప�దం!�
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�ధ�త

��వ �రం అ�ం�?

ఓ���

ఫ�తం అమృత�ల�ం!

�ం� క��

���� ���ం�!�

అ� �ం�న

ఉదయ� ఉన��!

క��

�ం����� ��..

క��

�ంప��� వ�వ�యం!

 

ౖమ�బ�� �తం

�య��..  

అప�ంద

అవనంత  �రం మ�!
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��తం

�వ� ���� మరణం!ౖ

�ంద�

ప� మ�� ఓ �ఠం!�

క�� �క���

�� �ంటట?

క�� మ�

�� ���ం�!�

హృదయం

త�ం� ��ం�!

ఎం�� మ�

కం�� అంత �ధ?

ౖ �� కం� �ం�

క��� ��ం�!

�రప���

��� ��ం�!
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ఎంత �జసం

ఆ నడక�..  

ప�ల మంద�

�� �� మ�!

��ం

గ� ����ం అ����ం..

�ంద� �పం�

ఇం� బ�� ఉ���!�

ప��యంతణ��

�����!

� భ�ష��� �శ���

����!�

� క��ళ��

స��� �ం��!�

� ����

ౖఆ�����!
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�జం�

మనంద� దర�సం

ధర �సం��

��ం�!

ఆశ అమృత�ౖ

���ం�!

ఆ�

ౖఆర� ��� ���ం�!

�మ'��

�ండ���..

ఎం�కం�

అమ�, �న�'��  �ండ���!�

�పం

���� ఉ����!�

సం��� ��

��స�!
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�ం

అల�సం��లం..

� ���

అమృతం ��నంత ఆనందం!

�ష �క��

��������!

ఉ���ల�?

ఊ�� �య���?

ఆ�

ఇం� �వ��!

ఎం�కం�, ఆ�

��న �క� బ�� ఉం�!    

�డ �ళ���

�రగ�డ�!

పడగ �డన

పవ�ంచ�డ�!
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ఎవ�

������ �ర���?

���ల�

�క���  ఉ����..

ఉన�తం�

ఎ� ఎద��?

�క��న

�� త��� అ��!

అమ� అం�

��దట ����..�

���

��� న���!

�����

�� ������!

ఎ� �న ��

క� �క�� ప��!
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ఆ�శం�

ఒంట� �క�న��..

�� �� ���

�క�!

�శ�బం� ఉం��

�న�ం?

మన�� ��

�� �న�నం!

బ����న�

ఎగర�� ��నం?

అ��ం� అంద�

ఆ�శం?

�మ�� ��

నడక��ం� న� త?

� సబత�

ఉ��� ప�దం!�
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వర�న�  �

�ం� ���

�శభ� �� ����  �

�ర�� ప���కం!� �

స�చ��న ��ౖ

�మ����ం�?

అం�

మన ఘన�ర��!

 

��వరణం  

ఒక���� ��ం�!

�య��

అ��ంద� ���!

�ట ���స�

మన� ఉ���స!

ఏ ��

స�తంతం� మన��!�
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పంట ���

�ట� ������ �

�� ���� �

అన�ం ���ం�?

భయం

అంతరంగ అ��పర�తం!

��ం��

���టనం తప��!

గం�న��

�జ� ��ం!

��� �ల��

�ం�� వ���ం!�

ఇంట��� ���

ప���ం�!

�ల �వ��

లంత�ం������!
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అంద�

�ధ�త గల ���..

ఓ�ం� �తం

ౖఇర� �� �ట� !

�����  �

���� ప��ం�!

�ం� ప���

��ం� అ��ం�ం�!

అంత�లం�

అంద�న �థ�ౖ

������

�� ప�శ ��రం!�

ప��ంచటం�

�న�ప�� �ం� ���� !

పశ� అ�����

అ�కట� �
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��� న������

ఆ� ���!

నమ����

�శ���?�

�� �

���� అ���

హృద��స�

ప�ల �ం��!   

    -స�� పం-


