


 

 

 

క�సంగమం - ��సు్బ గ గ � :  

వచనక�త్ం గగ��ంం, క�త్ససృన,సంబం��త అం�ాల గగ��ంం �రంతర సం��షణ 

��రక� ఒక ����క�ా ఏరప్�న ��� బగబ సమ సం  
 
https://www.facebook.com/groups/kavisangamam/  
 

https://www.facebook.com/groups/kavisangamam/


 

క� య�క�బ 

�ార్�బ్  
�నన, అంతక�మగనుప� నువ�్వ�నవ� 

�ా� �నన నుు ్ ఇ���ప� నుం్ం  

��ళ�త� క��ింంవ� క�సం ఒక్ ���ా�నక్్�  

���సం �� ��ంచల�క �� య�ం. 

్క్్���  గగ �్� వ� నుు మ� �� �టత్వ�న  

మ�ాయ ���వ�, ��రవం�ావ��వ�  

క�సం ���సం ��ంత సమయ��న �� ��ంచల�క 

�� య�ం. 

* 

్ప�ప్ంే నువ�్ చ��� య�వ�  

చూ�ట, ���సం ఎంత సమయ��న  

�� ��సుత వ�నే ?! 

ఎంత  ుఃఖప�టత్వ�నే !? 

28.7.2015 

https://www.facebook.com/kaviyakoob?fref=nf
https://www.facebook.com/kaviyakoob?fref=nf


 

 

�.�.ర��నకక 

్�. ఏ. �ి. ృ�. అబగద ్ 

కల�మ �ా���� సససమ�ా.. 

ప�త ్�ంేమ�! 

వ�ను  

��ం ువ�నూ 

ఏ �ం ువ�నూ 
�ా ం ఇవ�న�ట 
ఓ మ��ి 

వ�ల�� 

రంగగ ర�ప� ఆ�వ�ళ�్ 

ఏ� �ావ�ల� � 

ఊ��లప� 

�� ���రల�త్వ�నరర 

https://www.facebook.com/galla.venkataratnakar?fref=nf
https://www.facebook.com/galla.venkataratnakar?fref=nf


ఒక�ట  

మ �్ � బగవ్ వంసుత ం ్  

మ�్�ట 

త�ాల��ా ఆ�ా��సుత వ�న�ట 

నల�  �  

‘ఆ’ వె ఇ్   

క�నళ��  �ారరసుత ం ్ 

ఆ�ట క�ం��� బ� ��్ �్  

�� రగల�కమ����ట 

ఆ అణగ బ�ంబగ��  

అ�ార���న �ా�బగ 

��గ��ట ఆ ��  

అం �ావ�్ౌత్వ�న�ట 

వ�క�  

అచ్ర�� వ ద వ�న�ట  

��తవ�ల ��ంప�  

�� �ా ���త్వ�న�ట 



భ �  

గగం�ం్�ావ�  ం�� 

అచ్�ాల�  

ఆల�చనల� 

న్��ిసుత నన మ��ి  

పర్నసుత వ�న�ట  

ప�త ్�ంేమ�! 

ఈ �ాప��వ్����? 

******* 

మ �్  పలక 3/2/1999 

 

 

 

 

 

 

 



 

కట�్   ����ా 

అ��గ ��క్ల మ��ి  
�ప�ప ��క్ల � ��్్ ఒక � క్��� వ�ం వ�ను 

చూ�ాను. 

ృ�్ న ్ంంనం�� స్యం�ా ��� ��గ ి 

ఎవ�న ����త��ప యం��్లను మంతం్ �� ిన ఇ�  ����ల��� 

�ెవం్ 

� ��్్ ఒక � క్��� వ�ం వ�ను చూ�ాను. 

ర��నల్, భ షణ�ల్,�భ షణ�లకం ్ 

��షణంల�వ� ���మరవం ఆ ��ంత్ 

గగం్ె ంవ�� గం  �� ్్ వరక్ మ� �� �టత�వ� క్ల ం 

వ�ను చూ�ాను. 

���ండ్ �� ్�ఇనషన ్ం్న � ��్్ 

్ర��� వ� ��� ్ం్�య� ్ం��ం�� అ�ా్లనుక�నన 

� ��్్ 

వ�నన ప�వ ఒ్�నుంం పరరగగలలమత  పవ్��ంం �ం�����ా 

https://www.facebook.com/nivas.katta74?fref=nf
https://www.facebook.com/nivas.katta74?fref=nf


�ా��న � ��్్ 

�ే్బబ ం�ా ఒక ��ామయ � ��ల��� ృ����� వ�ం 

వ�నూ్�ాను. 

�ాష్టపమ, క�, �ాసత �్�తత  అ��ం మ ్ �ళ రరక�����ే 

ఒక మ��ి వ��న �ం్��ంప�క�నన పరరగగలల�ంత  

� ��్్ �ా��� వ్��న త్�కళ� �� చూ�ాను. 

తవ� ఒక ప�సత క���న �రంతర  వనం ఆ���� వ�ం 

చూ�ాను.  

�ంేప� క�నళ్ వరవంల�ంం 

క�సం ఒక్ ంరర�లక �ావ్��న చూ్��.  

�తత వ�ల� �� ృ��న ఆేయం ంరరన���్ పవయ్��న 

చూ్��. 

28-�లల�-2015 

��ా��ా 

http://antharlochana.blogspot.in/2015/07/blog

-post_28.html 

=> రతన(1997), భ షణ (1981), �భ షణ (1990) 

=> �ంగ్ ఆ  ����: ఎన ఆ టబబగగ�� ఆ  

http://antharlochana.blogspot.in/2015/07/blog-post_28.html
http://antharlochana.blogspot.in/2015/07/blog-post_28.html


ఏ.�ి.ృ�.అబగద ్ కల�మ - ఏ.�ి.ృ�.అబగద ్ కల�మ, అరరణ 

మ�ా�ఇ  

=> తం్� ్ృ��నుల���బ న, ప�వ యృమ�� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

వర్ కక���ం� 

పవ్కత  
ఒక ప��ా స్పనం వ�ర��రకమగం�ం 

క�పపక్�న పవ్కత 

ఈ �ృం కల�ా ������ �ం బ�గగం�ట 

మ��ి� అంత��కంల��� ఎగగర�� ి 

గగం్ె�� �ా�� ఇ్ � క�ా ం�ా అమర్గల�ా�ట 

మ �్ � పలల� � 

��నం�� పవసు��� మ����న �ా�ట 

�ిల� ల� కలల� 

�ంేమం�� �ా�ారమ�ా్ల� ప���న �ా�ట 

వ� ఆక�పచ్� కల 

ఆత� ప��ా సంస్సమ 

వ� �ే్ మ�నవ ృ�మ�� 

ఆయవ�క పవ్కత 

పవ్��త; ఆయన 

https://www.facebook.com/kalidindinvmvarma?fref=nf
https://www.facebook.com/kalidindinvmvarma?fref=nf


తకణం కలగన ం వ� ��� 

మ�్ కల�ం ప� ్�ం వ� స్పనం... 

27.07.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

����� �����ట� 

ఒక్ �్�  �లవ� 

సస య�ల �  ��ంచగ��� వ��క అ�� 

కల�న వ��వంవం కనునల� 

ృ�్ వ��న ప ితనం�ా అం��ంవం నవ�్ల� 

భ�షయత్త ��  �న��ంవం వంత్ల� 
మ��ి� సమగననతం�ా ���� �ా��ల�. 

ఎం ు�� ..ఈ�్ృ�క  �లవ� ����ం��. 

అలస  �రర్��వ ���� �ా ు, 

��ప � �్�న మ�్ చ���ె� ్ప� ్్  ం ు��క  �లవ్���ం��. 

ర���ంంన �� �ట�� �ా్ణం�� ప� ఏమ� పర్నసూత .. 

ఈ ఒక్ �్��� �ాసత   �లవ్���ం��. 

ఈ �ాయంతం్ ఒకచుక్ వ�ల�ా��ం.. 

ఈ �ంేప� ఆ�ాేం క�న � చుక్�న ే ిం��. 

న్�వం గగం��లయం మ సుక��� �ం��. 

కలల క�ాస�ారం మ తప్�ం��. 

చ��త ్ప�సత కం అ గ  నయవ�ల�� ఆ ్�ంంం��. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=1509854194&fref=nf
https://www.facebook.com/profile.php?id=1509854194&fref=nf


ఒక ఆల�చన తన  �్చచను పక్ �ంచుక�ం��. 

అ��న ��క్ల�� �ం����గ ిం��. 

అృ�్ వ���� అం � ఆతస నం ం 

తన పయ్�ణం �ం�� ���పం ం 

� ��ల��   ూసుక��� �ం��. 

ఆచరణల� ఈ స్పనం ఒక � ��్ మ�త�్� 

మ��ి�ా ఆయవ�క �� ��యయ. 

(మస�యగ�ట, ంవ�� కణం వరక� ృ�్ వ�వ�న �ా్ ింంన 

�ా�ట, �రంతర సూప��త ప�్�త, �ాసత �్�తత  

మ�  �ాష్టపమ  గ అబగద ్ కల�ం �ా��ల�� అ గ  ��ా�.) 

 

 

 

 

 

 



 

క�చర్  ����ా 

కల�ం త్��సల�ం.. 
��.. ఎం ృరన��్ వయ�య � కవ�న వ�వ� నయం  

కల�ం �ా� చ��� య�ర ..�ె�ిప �� ్�ంన వ�  గమమ 

గళం  

ఆలసయం�ా గగ��ంంన వ� అకరం 

అ�ా���్న కణం  

�ాం��మక �ాంవ�లక�  ూరం�ా  

�ననం�� వ�ను 

�ాసత  ్�ాం��మక రం�ాల��   

�ంే��ాసం స్�ినంంన ప�షపం 

�ా��� �ం నన సతయం  

మస�యగ� మరణం  

��గం��ల��  ��గగనన  ుఖం  

ఎగ నున��ం్న తరరణం  

��ర��వ� ����త  

��మరఖర సమ�్������ త�ింంన మస��వ.. 

https://www.facebook.com/kancharla.srinivas.716?fref=nf
https://www.facebook.com/kancharla.srinivas.716?fref=nf


�ంే ఖ�యమ ప��కం  

గగన �ంుల��  ��వ�్న ఎగ��య�ల� �ా్ ింంన �ాృ��వ..  

మరణం అం ���� అ��ారయ��  

అంమమ కణం క్్� అం ం�ా  ం ఇం �  

వ� � వె�ిపన  �్వ�్ �ఇతమ�.. �ాంమ క�� తమ�  

కల�ం త్��సల�ం.. 

ఎ�న పవల� ��� ��� � �ష్లసే మం  సంల�  

ప ి �ాపల బ�  ి నవ�్ల��  ��� ��రత సమ�ృ భ�ేయత్త ల�  

� ర�పం � నవ�్ల పమ్ ర�పం స వం.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



����త��య  ర్ 

 

�ం��ల� ��రల మంయ �వ�నక ��ర వం్ ��ంం�� ..... 

భ ���� వ�ననప��ట.. 

��రతరతన��� �����ం��... 

ఆ�ా�ా�న చుం�ంవం �ా�� � ను తయ�రర వం ిం��... 

ేత్్ భయంకర  �పణగలను ర��� ం��ంంం�� ..... 

ృ�మల� �ంేభ��త� ర���ంంం�� ... 
యగవతక� కలల� వ���పంంం�� .... 
�ిల� ల��  ప్ే నల� �ల��మత ంంం�� ... 
పృ్ల �ా��ా ��ంం�� .... 
కలల బలం చూ�ింంం�� .... 

��ంసు్ను మ��సూత , మ��సూత  ... 

మన కం  క�నరర �ం�ి �ం����గ ిం�� .... 
మచ్ వ�రరగ� "మ�రగ  ��్�ా " సూ్��త �ం�ిం�� ... 

(ఈ క�తక� �వరణ అక్రల� ు... ఎవ�� గగ��ంం �ా�ావ� ���తం 

వంయవల ిన అవసరం ల� ు అం ు�� ఈ క�తక� ��రర ల� ు) 

 

 

https://www.facebook.com/karthikeya.sharma.777?fref=nf


 

ర�క�మ�క  బడ�గ 

�ంగ్ ఆ  ్ం �్య� 

�ం��� వ�ల�� ��ం�ిన 

కలల �పణ� కనునమ సుత ం��.. 

అ��న�� ��క్ల� � ్���న�ా్� 

ఆతసక� అంతమగం ఇం��.. 

మ��ల ంత్త �ా����ల ��ం  న����� �న 

మన  ��న్ �� అంత��కప� ���� చూ�ిన�ా�ట 

ృ�మ�� అణగరకణ్� ��ంన�ా�ట 

ఎపప ��� మన��ం ్  ం ��ట.. 

క�నరర ���టత్నన కల�� 

�ాసత ంత �ె�రయం వెపపం్� 

ఆయన �����ంంన అ��న అమరృజయమ అ�.. 

అ�ం ఈ �ంేప� యగవత�� �తయసూ్��త అ�..! 

 

https://www.facebook.com/ravikumar.badugu?fref=nf
https://www.facebook.com/ravikumar.badugu?fref=nf


 

��ౖష్ణ ��వవ 

భరత ��ల�గగ .. 

మన కల�ం.. 
ఆేయ�లక� �� ��కం అ�ట్ �ా � 

ఊసలక� ��క్ల� � ్��� 

�ె���ం లక� ��రరగగల� ����ద  

ఆల�చనలను  

ఏకలవ�య్� బ�ణంల� ఎక�్�� �్  

లకయ�ాంవ� ఊ�ి���ా 

లక �� ళ్క� �� ఇ�ా 

అణగప�ఇకల�  

� �మ��ల�వ�  

����త ప���ా�న ఎగగర�� ి 

� ��్్ ల�  

అం �� మనసుల�� ��  ూసుక��� � 

�ాృ�య��పమ�ా..���ా��� వవ�న �ెం్ 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009379322169&fref=nf
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009379322169&fref=nf


���యరరబ లక� సూప��త�ం్ 

"ప సభ షణ" ను అలంక��ంంవ�.. 

 ిసత��షణ��..భ షణం�ా 

మ�నవత్�� మతం�ా 

ంరరనవ�్లను �� ృ��  

అం �� మనననల� �� ం�� 

భరతమ�త బ�వ� ��న  

పప్ంచప� ంచుల���  

ఎగగర�� ిన మస�యగ�ట 

��ా్రబ పక�ామ 

"��రతరతన"�ా.. 

�తయం �ం��ల�  

��ల���ం�ం ంసవ��ర.. 

భరత ��ల�గగ ..మన కల�ం.. 

 

 

 



 

జక��మ నర�ి�హ��వవ 

కల�ం �క� సల�ం 
ఓ మ వ�త! 

ఓ మ  �ృ�్ �! 

ఓ మ  మ�నవ�� �ా��! 

ఓ మ  ��క్్ం�ా! 

ఓ మ  మ  మ�రగ  ��్�ా! 

.................మ� కల�ం �క� సల�ం 

మ  ��ంం ���సంవ�లం ్ ���� ప�వ��� �ాా�� న� 

న�స  

���యరర� లను యగవతను వె�తనయప��ం  

��� ��రత ����త రఖర ������� 

� వె�తనయ ��షణమగల��  

 క�్ ప�వ��� �ాళ�� �ా  

���్����ద న ఓ  ి��ద ంమ  

..............మ� కల�ం �క� సల�ం 

https://www.facebook.com/jaligama.narasimharao?fref=nf
https://www.facebook.com/jaligama.narasimharao?fref=nf


�  ���వ�న పణం�ా �� �్   

� క�ా్ �న రఖరప� �� � �ా మ���్  

� క�నళ� ను ప ి నవ�్�� బం��ంం  

������్ర�న �ృ�్ నం�� ఊర్�ంం  

� ��్్ యం��్ల�� ేత్్వ�ల బ�����ంం  

��రత గ�ా్�న ��ర�ా�న ఎవ���్ రఖ�ాన �లబ� �్  

ృ�మ  �వక� �  ���వ�న అం��త�ం్న  

...............మ� కల�ం �క� సల�ం 

�ా��ంంం�� ఏ� ల� �  

�ాంన��  వన గమయమ�  

�ృయం లకయం వంరరక�ం ్ అ�� ఒక �� ్్ న� 

కలలను కనమ�  

�ా��ంవంవరక� �� �ా�మ�  

� ���బేనం భ�తక� బం�ారం  

..............మ� కల�ం �క� సల�ం 

మ��ాగ ల వ���ప  

వె�తనయ ఊ�ి�� �ం�ి  

�� �ా్�ల� నమసకప� ఊ�ి�� ��  ి  



స్�ాగ �����న ఓ మ �్త  

మ� బ���ల ���్�ంవరర 

బ� యతల ే ��ంవరర 

అ గ  ��ా���  

మ� కల�ం �క� సల�ం 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Swatee Sripada 

 

THE LIFE TREE  

Abdul Kalam Azad 

(Composed in celebration of Human Life) 

 

Oh, my human race, 

How, we were born, 

In the Universe of near infinity, 

Are we alone? 

I was seeking answer for the great 

Question of creation, weighing heavy 

My mind as I am in seventieth orbit 

Around sun, my little habitat, the star 

Where my race living, lived billions of years 

And will live billions of years, till the sun shines. 

This is the millennium question of humanity, 

https://www.facebook.com/swatee.sripada?fref=nf
https://www.facebook.com/swatee.sripada?fref=nf


And sought the help of our creator. 

On the eventful day, I was flying 

The earth below me, the human habitat 

Vanished in the white river of cloud, 

Silent, turbulent free everywhere the divine 

Splendour reflecting. 

On the above, the full moon with its magnificent 

might, 

My heart melted, my friend co-passenger 

Vidyasagar joined in the heavenly display. 

The beauty entered into our soul 

And blossomed happiness into our mind and 

body. 

We the humanity bowed to the heavenly answer, 

We are not alone, billion of billion of lives 

Of various forms spring in the planets of 

Galaxy after galaxies. 

Then the dawn of divine message. 

There was the divine echo in the full moon night 



From my creator. 

Shaken, bewildered and wondered 

The echo engulfed me and my race 

“You, the human race is the best of my creation 

You will live and live. 

You give and give till you are united, 

In human happiness and pain. 

My bliss will be born in you 

Love is continuum. 

That is the mission of humanity, 

You will see every day in Life Tree 

You learn and learn 

My best ofcreations.” 

Beautiful morning it was, 

Sun radiating, driving away the clouds 

Parrots and Kokilas were at their musical flight 

We the yellow heaven group entered 

Flower garden of Asiad 

Roses were in their splendour 



Radiating beauty in White and Crimson 

Bowing to the dawn of sun 

We walked and walked, our feet o¬n the green 

Meadow giving velvet touch, 

Children somewhere ringing in unison in their 

innocence 

Peacocks in the background giving beautiful 

display. 

There was a majestic scene of Life Tree 

Cluster of tall and straight Nag phalli grove 

Undaunted to the sun rays direction 

Multi layered, each flower plant bubbling with life, 

We approached very close to the happy plants 

Astonished to see the nature’s wonder. 

Bottom layers have shed the flower all around 

the sand 

Whereas mid layer flower blossomed 

In number to the magnificence 

Perfume radiating, beauty all around 



Honey bees filling the flower bed, mutual love 

flowing 

Intoxicated with the scene, we looked at the top 

layer 

Ring of the buds about to blossom 

And new layers at their birth. 

Again the great divine echo enters all around us 

“Flowers blossom, radiate beauty and spread 

perfume 

And give honey.On the eve of life 

Flowers silently fall to the earth, they belong. 

Oh my creation this is mission of human life 

You are born, live life of giving 

And bond the human life 

Your mission is the Life Tree. 

My blessings to you my creation”. 

Oh my human race 

Let’s sing the song of creation. 



 

 వన వసకం 

ఓ వ� మ�నవ ృ��  

ప� �్ ౦�ెల�గ మనం  

ఈ సు��ాల అనంత �ే్ంల�  

మనం ఒం �� �ాళ్మ�? 

ఈ సస�ి్ �� అరబం ఏ� వ� ��పప సం�ం ���  

ృ�ాబగ ��త్క�త్వ�నను 

సూరరయ� ్ంబ��్బయ వలయ�న  నన౦ ు��ే  

వ� �� �ట బరర���  

వ� ం�న ��ాస పప్౦చ౦ ,  

వ� ృ�మ �వ ింవం ఒక నకతం్  

లకల��� ఏళ�్ గ్�ం లకల��� ఏళ�్  

ఆచం��్ర్ం మనగల�గగత్౦��  

్�� మ�నవృ�మ�� ఒక యగగ ప్ే న 

అం ు�� స్స�ి్ కరత �ాయం అవసరం 

ఆ ప�్ెయక ��వ�న  

��౦  వ�ం��మ్ ���న ఎగగరరత� వ�ను  



�ెల� మబగ్లన��ల� అ సేయ���న మ�నవ  �  

ఎక్�చూ ివ� �ే్బద ం కలకలప�ల��  

��వయ �ంృజమయ పమ్ర�ప౦ 

���న పవర్ చం ు్� అ ుదత ే��త  

వ� సస యం  �్౦ం౦��’ 

వ� స య�మ్క��ట,�త్్�ట ���య�ాగ�  

ఈ స్రగ  ప ్ర్వ� సంరంభంల� వ����ా ఇ  

��ం రయం మ� ఆతసల��  ప�్�ర౦ం  

���ో  ే�ఇ�ాల��  ఆనం ం ప��మ�౦ం  

��ం ఒం �� �ాళ్ం �ా ు  

లకలలకల���  �ాల� ఎ�న ర��ాల��ావ�  

�ాలప�ంతల గగ ల��  వసం��లవ�త�  

అప�ప�ట ��వయ సం�ంే ప�  ��  యం. 

ఆ �౦�టప�నన� �ామ్ వ� సస�ి్ కరత  

��వయ పమ్ం్�  

క ��� త� ఒక అబమయ�న ఆే్రయం��  

వ�ృ� �� ననూన మగ౦వెమత న పమ్ం్�  

“�రర, � మ�నవృ�మ వ� సస�ి్ ల� అత్యతత మం  

�రం��  ��ాత రర,  ��ాత రర  



బ�ంల�నూ ఆనం�ంల�నూ అం�� ఏకమ�� వరక�  

్సూత వ�  ౦ �రర, ్సూత వ�  ౦ �రర  

వ� పరవేత �ల�వ�  

��్మ �రంతరం  

అ�ం క�� మ�నవ �ంయయం  

 వన వస �న పమ్ �్� ్�ం చూ�ాత రర  

వ� అ ుదత సస�ి్ ను�ద  వ�రర్క�ం ంవ�  ం �రర” 

అం ���న   యం అ��  

సూరరయ�ట పృ్్�సూత  మబగ్క�  ూ�ా��� తర��� త�  

�ామ ంల�కల్ ���లల్  

తమ సం�ఇత ప�్ా న పయ్�ణ�న 

మ� పసుప� పచ్� స్రగ ప� గగ౦ప�  

ఏ�ియ�డ పవలవవ�న ప�్�రంవ�ం  

అ ుదత���న గగల��ల�  

ఎరరప� �ెల�ప�ల ��ళ�౦ప�న  

  య సూరరయ��� వం నం వంసూత   

��తత � ��లల్ట సపర్ ��� ప��ల�౦ం 

��మం�� న్�ం న్�ం  

అమ�యకం�ా �ిల� ల� ఏకస్�ాన ఎక్్ో  ం్�సూత   



��నకన అం ���న వ�మళ్ ప ్ర్న 

 వన వసకప� అ ుదత  సేయం 

�� ��ా � ��  ుద మరరగగ�ట వె �  సమగ��యప� ��   

సూరయమగఖులల� ��ల�గగ��ఖలక� ��రవక  

పమ్ �క్ స వత � ణ���సల���ా ఎ�న వరసల��ావ� 

పక్సమ �ంతల� ఆే్రయం�ా � �సూత   

ఆ ఆనం ప� వస �లను ��మ౦�� స��ింం  

చు టత  ్సుక�  �ా�న ��౦�� వరస పవల వలయం  

మంయన �క ి౦ంనలలక్క� �ంం పవల అ ుదతం  

చు ం్  �సత ��సుత నన ప��మళమ  , �� రయమ   

పవల మళ్��� �౦్�న �ంవ� �గల� పరసపర ��్మ 

ప�్ా ల�  

���మరంన  స�ాయల�  

����� చూప� �ా�� �త   

�చు్క�వ�౦ ుక� సం ి బ ��� �గగ ల వలయ�ల� 

కళ�్���ప �తయనూతన �� రల� 

మ�చు ం్  పవ్��ంవం అ ుదత���న ��వయ పమ్ం్�  

“పవల� �క ి�ాత � �� రయం �సత ���ాత � ప��మా�ల� 

�� ృల�� ���  



�య �ం�యనం���ాత � . 

 వన సంంయల� �ే్బద ం�ా పవల� తమ�ె�న వ�ల 

�ాల���.  

ఓ వ� పక్స� ్�ం మ�నవ  వన �ంయయం  

ృననం, ప��తయకత ృ�వన౦ 

మ�నవ వన �ార��  వన�ంయయం  వ వసకం 

పక్స� వ� ఆ సు్ల� �క�  

ఓ వ� మ�నవృ�� 

మన� సస�ి్ �ఇతం �ా�ట��ం 

పక్సమ �ంతల� ఆే్రయం�ా � �సూత   

ఆ ఆనం ప� వస �లను ��మ౦�� స��ింం  

చు టత  ్సుక�  �ా�న ��౦�� వరస పవల వలయం  

మంయన �క ి౦ంనలలక్క� �ంం పవల అ ుదతం  

చు ం్  �సత ��సుత నన ప��మళమ  , �� రయమ   

పవల మళ్��� �౦్�న �ంవ� �గల� పరసపర ��్మ 

ప�్ా ల�  

���మరంన  స�ాయల�  

����� చూప� �ా�� �త   

�చు్క�వ�౦ ుక� సం ి బ ��� �గగ ల వలయ�ల� 



కళ�్���ప �తయనూతన �� రల� 

మ�చు ం్  పవ్��ంవం అ ుదత���న ��వయ పమ్ం్�  

“పవల� �క ి�ాత � �� రయం �సత ���ాత � ప��మా�ల� 

�� ృల�� ���  

�య �ం�యనం���ాత � . 

 వన సంంయల� �ే్బద ం�ా పవల� తమ�ె�న వ�ల 

�ాల���.  

ఓ వ� పక్స� ్�ం మ�నవ  వన �ంయయం  

ృననం, ప��తయకత ృ�వన౦ 

మ�నవ వన �ార��  వన�ంయయం  వ వసకం 

పక్స� వ� ఆ సు్ల� �క�  

ఓ వ� మ�నవృ�� 

మన� సస�ి్ �ఇతం �ా�ట��ం 

 

 

 

 



 

కృష్మమణ 

బగ బ   ��స�ంగ  
అప�ప్ెప�ప్ో  నవ్�ం � ల� �� �్ �ట  

్పప ��� నవ�్త�వ�  వ�న�ట తలలత్త ���  

ల��ా��� వ�వ�వ�్ వె�ాప�ట  

వ�నం ్ భయం�� క్ �్న భ��త� ��ంవ��ట ! 

క�ా్ �న ��్�ంం కలలను కవ�న�ట  

కలలను �ృం వం ి గర్ం�ా చూ�ా�ట ! 

ఒక����� ఆ��రం వ ద వ�న�ట  

ఆ���ా��� ఆ��ర���  

మనల� �  ��ా�య�య�ట ! 

మనసుల� ��రవం ��ంవ��ట  

��ర�ా��� మ�రర��రయ�య�ట ! 

కలలను కనమవ�న�ట  

కల���� ��క్ల� ప� �్ ంం ‘’ �ంగ్ అ  ���� ‘’ అవ�న�ట ! 

https://www.facebook.com/krishna.mani.18?fref=nf
https://www.facebook.com/krishna.mani.18?fref=nf


యగ ద ��ప�ప�ట వసుత ం�ో  �ె�య ు  

అమగసల �� ��ల� అ�ాత ట లను �ం�ా�ట  

గగం్ెల�  �్ ం � ను �� �్ �ట  

ల���ా�న గగం్ెను త �్ �ట 

అమరర���� వ��దల��   

మ� సస యంల� ప��లం�ా  

కల�ం �క� సర్�� సల�ం ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

����జ నూకల 

అణగ మ  మ��ి 
అణగవణగవ�న అణగ�ాసత ం్ 

మ  మ��ి�� ంవ�న�� సస యం 

ఙ�్ న సమగ ం్ 

్సుమం�ె�వ� ల�� అసం 

ఆభరణ���న ��ా�ంబరం 

మ���త���న మ�నవత్ం 

ంరర అణగవ� ���్ ం 

�ం�� ���� ిన అ�మ�నం 

మ �వ పప్ంచ ��  ��రతం 

�� ద ల సరసన అగగ ��oబ లం. 

గగం్ె లయల�నూ అబగద ్ కల�ం 

పమ్ గగం్ెల�నూ అబగద ్ కల�ం 

https://www.facebook.com/girija.nookala?fref=nf
https://www.facebook.com/girija.nookala?fref=nf


��రత రతన అ�న మ త్స్��� 

అేసవ�ల మ�ల�� ్�ం మ� ేగ��బ ంృ� 

అణగవణగవ�న �న��� 

��ర��వ�� ర �ంచు 

�మ ల�� �ార�మల� 

�మ �ం�ి ���ంచు. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



�ి��ధ రర �ౌద�� కట�్  

Johar kalam ji 
�ం��న �స��సుత నన ప �� చూ ి  

��నూ �� ��ఘ�ల సరసున �స��ంవ�లనుక�వ�న�ట 

ఆ బ�ల��ట.. 

అనుక�నన�ం త�వ��ా 

 ు్��ే్యం ��.. 
వంక్��న సంకలపం ��.. 

ఆతస��ా్సం ��..  

కలల ��ా�న వంరరక�వ�న�ట... 

�ాలగమనం ల� ఆ ప�� ్ం  

�� � మం���� సూపరతయ�య�ట.. 

కల�ం   ్కనుంం 

భగ� నుంం �����గ � పమ్  �పణ� ల� 

నువ�్ం �ు..నవ�్త్ం �ు... ..... 

ఆగష్్  15 ��,ృనవ��26 ��  

ఓ 50 మం���� �నప్ం ���బ  �ట �� .. 

https://www.facebook.com/siddhardhachowdary.katta?fref=nf
https://www.facebook.com/siddhardhachowdary.katta?fref=nf
https://www.facebook.com/siddhardhachowdary.katta?fref=nf


ఓ 1000 మం���� �ె� ిన 4గగరర �� ద ల�� .. 

ఓ 2000 మం���� పంచ ����  ి ద మ�న 

� �యల�� .. 

ఓ 2లకల� మం�� చూ � �ల��  ��ప�్�  ���ంచుక�� 

ఆనం ప్ం వ� �ంేం ల� �ృమ�న �ంే భక�త ్�� ..... 

��రర�� ప���తం �ా� వ� �ంేప� పం్మ ��రర్�� ..... 

� గగ��ంం �ాయగల ే��త  

మ� �� �గల ప��ృ�్ నం వ�లక  

్ల� ్క్్��� ఆ���� త� ........ 

ంవ���ా ఒక్మ�  ... 

కల�ం   .. 

మ� అం ���� వ��ా్ల�వ�నన  

వ��ా్ల�� ృ�బగల�వ�నన  

�ా �న�ాల ఓ గగం్ె  ం��  

అం ుల� � �ాత నం సు ిత రం 

28/7/2015 

 

 



��త��� అనన్పర్ 

క� మ�త�్� 
కలల� కవ��ా్ం క�  

కలలల� మ�్పప్ంచం ���సంవం �ా్ం క�  

తనను �సత ��ంచుక�ం ం �� త� 

అనుస��సుత నన అ�టగగృ��లక� 

���ా���దేం వంయ�ం  

సమ�ృ���� ��ం �ా�ాల� ��తక ం  

కల�ప� �క్లను ���� �ా��య�ం  

అక �ాలను అ��గా ంతం�ా ఆ�ా��ంచ�ం 

క� మ�త�్� వంయగల�ట 

------------------ 

�ి్ యతమ కల�ం �ా���� అం��తం 

 

 

 



 

సూరయ సూరయ�్వర 

������� ిన ��రత రతనం 
మ్మగరరత ల�� ఏ� ఆే క���ం�ళ .. 

ృగవ�సత�� ్ల�ం � పవత్్�ట ఎం ుక� క�ా�్ 

వం్ం�ళ   

�ె��ం ు్్��� ఏ ��తత  ఆయగంం క�ా�్వం్ం�ళ   

���ాపలక�ల�� ఏ ��తత  ��క�్ క�ా�్ వం్ం�ళ   

�ంవతల�� ఎం ుక� క�ా�్ వం్ం�ళ  �ెవగగనమగల� వ�నన మ�నవ��ట. 

��� ల� ఊనన ��ర�� మ��క ��ర ఎం ుక� అవసర�ం్ం�ళ   

ఎ�� ఎమ�న , ఎ� ృ����న  

��రతమ�త�� ప�త ్��గం క���ం��, ��రత పృ్ల� ఒక ��క�్ం� 

��ల�పయ�రర..  

ఏ క�టప� ��త ప� ్లల��� మ�న పల����.. 

 

 

 

https://www.facebook.com/ssuryadevara?fref=nf
https://www.facebook.com/ssuryadevara?fref=nf


 

జ�న�� త���  

అబగద ్ కల�ం  
�ిల� లల� �ిల� �ా్�ల�  

క� ి�� �� కల�ం 

క����� య��ా  

గగవ���� 

��రలల� ��రల�  

���� �ం ుక� ! 

�ా �ల�� వయ��త��్��� 

������� � �ృ�్ వ���� 

 ��సరణ����  

 తత ేతత మ ృనస ��ె� 

ప�ల��ంంం��  

భర��వ� ! 

ృననమరణ�ల� 

ససృ���ా� 

https://www.facebook.com/janaki.tamirisa?fref=nf
https://www.facebook.com/janaki.tamirisa?fref=nf


�వ� తర��� వ�ం  

త ఇ్ ��ల�క�వ�నమగ ! 

సల�ం�� స���� ఇ్ ��మం �వ 

అబగద ్ కల�ం మమగసలను ! 

28-7-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

మ�� యనమ�దల 

�ా�ప �్ం�� ��వ�నల 

��ర ం....!! 
��ల యగ�ాల ��ఇకణక� 

�ళ రక� సమ���వ��న 

ఎక్్ో  �� ుక�త్వ�న 

�ా్� �� �న ప�వ�్ల��  

తరగ� ప��మా��న 

ఆ�ా్��సూత వ�  వ�న 

సత బద ం�ా మ���న మ��ల� 

�స్త్త వ�ా �లబ్�న 

�ాసత �ా�న చూసుత వ�న 

ంమ�� �� �న ృ�్ ప�ాలల� 

�� ��ల ం��్ల ��సం 

తరం తరం ప����సుత వ�న 

https://www.facebook.com/manju.yanamadala?fref=nf
https://www.facebook.com/manju.yanamadala?fref=nf


నువ�్ వ � �� �న 

గత గ�ాకంల�వ� ఎ ురరచూసూత  

అక�ాల�� సస  వనం వంసుత వ�న 

�ా�ప్�న ��వ�నల ��ర ం��  

మ�్ ప�నన�ల� వె�� వం��ద మ� 

��క�వ ��వ�నల ��క్ల వ� ఇక� వం�ా 

పరరగగలలత్త త� ����� త్నన �ాలంల� 

నువ�్ ల�� కణ�లను ��ాక��సూత  

 ������ అ�ాబ �న మరం �� త్వ�న...!! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 � ���ల 

కల�ం �ారర సల�మగల� 
సల�మగల� సల�మగల�  

కల�ం �ారర సల�మగల� 

కలలను మరంన �ాలంల� 

అలలను పరంన సం ం్ ��� 

సల�మగల� సల�మగల�  

కల�ం �ారర సల�మగల� 

ఈ �ంేప� పమ్భక�  

��క్ల� � �్��న �ా��ట ��� 
��పరర �� ిన వంత్ల��వ� 

ప ���ాలన రఖరప� అంచును ���ావ�  

సల�మగల� సల�మగల�  

కల�ం �ారర సల�మగల� 

చ ువ�ల �� ల�  

పవ � ప�వ�్ల నవ�్ల� ��� 
�క � బ �్ల� ��వ�నల క��� � 
��రణప� ృల�� వ� ��� 

https://www.facebook.com/sri.gajula.3?fref=nf
https://www.facebook.com/sri.gajula.3?fref=nf


సల�మగల� సల�మగల�  

కల�ం �ారర సల�మగల.. 

28/7/15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

వర్్ర�ా ��సల 

��ా�...! 
��� �రంతర వె�తనయ పయ్�ణం...! 

�వ� ఎక్్�����వ�... ఎం ు����వ�...  

�� ళ� � క���ంచ��� � ప�..  

�వ� ��ర��వ� తరగ� గ�...! 

�వ� ��ప� బ�న నుం్� 

అంయక ������� ఎ����న �రర..  

� ససృ వ�యక��్��� ���ా్ణ�ల�.!  

�వ� భగృ�ల��� ఎత్త క�నన స్�ానల�  

రకణ ��  ల� వె��్న రల�పల�...  

ఈ �ంే ���త�ా��� ప�వ� ుల�...! 

�వ� ఎ�న ఎత్త ల� చూ ివ�  

అంత�ా ఒ గ�ం ��� వె��ం��..  

అ�ారర్ లక్ ���వ� ��రవం  ��్ం��..! 

https://www.facebook.com/vidyarti.prasad?fref=nf
https://www.facebook.com/vidyarti.prasad?fref=nf


�వ� ���య����ా పయ్�ణం � లల �్   

���యరర� లక� � ��సూత  వ�లక్ల�ంల�వ�, �  వన 

సం�ంేం ����  ం��...! 

� ే�ఇరం �ేగ�ంంవ�... 

�వ� �����ంంన �ృ�్ న ���ాల�...  

�రంతరం ��ల�త్రరల� పంచు���..  

�క� �తయం ��ాళ�ల� అ��ప�ాత �...! 

అబగద ్ కల�ం...  

అం ు�� ఈ �ంేప� క�న � సల�ం...! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

��తత  అ�� క�మ�క 

మ ్ �ా 
ఎపప ����వ� ృరరగగత్౦ � �ెల�సు 

ఈ ��� ప న౦ 

ఎవర౦ క్్� ఎ౦త �ాల౦ 

ఆపల�మగ క�� 

ఐవ� ఎక్్� వరక� �� గలవ� నువ� 

�ే్మ౦�� �ాయ�ి౦ం వ�నన 

� ����తల�... 

ఈ మరణ౦ ’అణగ’మ�త�్� 

మ ్ ప����వ� నువ� 

ప� �్ ల� ��౦ ��రర��క�వ� 

ృ���� మ  ప��ణ�మ�� 

� ల�౦ � ��యగ నుల ృనన౦ 

���్ �� త్వ�నననుక�౦ ఇననవ� క��! 

మ ్ వ�ాత వ�ల�... 

https://www.facebook.com/anilkotha.anilkumar?fref=nf
https://www.facebook.com/anilkotha.anilkumar?fref=nf


ఈ ��ాళ�ల� 

��ప � � �ాకక� �ా్గ��లను��... 

�ా...���్న ్�  ���్ ... మ ్ , �ా.. 

�నున కల�ప�క�వ� ఈ మ �్  

కలల� క౦ ఇ౦�� 

మ ్ నువ� ప� �్ ల�.. 

28/7/2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ఆచ�ట ���మ�వ� 

సుృ�్ న ��తత   

మ  మ��� - మ� కల�ం మ  ేయ�...!  

ఏ ల��ా��� � పయనం ?---?  

ఏ �ా�ా్ ట ��� �  పవ�యసం?---?  

��మం ్ ఏవ��ంప� క���ం�� ��  �ా!?! 

� ��ా�ంబర తతత ్ం , 

� ంతత  ��బ  తతత ్ం ,  

� �ంే భ��త తతత ్ం ,  

� ససస య తతత ్ం...్ల� -- 

ఎనన� వ��్ంచగలమయ�య? 

ఓ ��రత ��గయ మస�ఇవ!  

ఓ ��ర��ననత యేే్ం��్! 

ఓ   ృ్ల ��ాల సస య�! 

https://www.facebook.com/achanta.hymavathy?fref=nf
https://www.facebook.com/achanta.hymavathy?fref=nf


మ���� ఎప�ప�ట ��ాక ?  

మరల ృనుసం�� �క�? 

��ర�యగ���� మర��ావయ�య ? 

మమగసలను మరరవక� ��  �ా! 

� సల ల��� ��మగ ��ం  ం �మగ! 

� �ాక��� ��మగ ఎ ురర చూ�ాత మగ! 

� �ారయ  కత��� ల�కంఎ ురర చూసుత ం��!  

� �ామరసయవరతనక� ల�కం " ృ�� " ���టత్ం��! 

ృ�� ృ�� ృ�� ృ�� "ృ�మ" ���భవ మ����! 

ృ�� ృ�� ృ�� ృ�� ��రత �ి్య ప���్ ! 

ృ�� ృ�� ృ�� ృ�� �ృ�్ న మక�  పమ్�ణ�! 

ృ�� ృ�� ృ�� ృ�� సుసస��దవ �ృ�్ న����త ! 

ృజ రర�  మ మ�వ�య ృజ రర�  �క�!!!  

 

 

 

 



 

�నన మలల్ ల 

సు��రగ  పమ్�� ��ర ం  
84 ఏళ్ సు��రగ  పమ్�� ��ర ం  

ఒక్�ా���ా �ా��� �ం�� 

ఊ�� ంవర ఓ తరగమ గ��ల�  

ంవ�� బల� ��� క�రగ�ారరక�  

�ా్� భ�షయ్ ఏం ట �ె�య�  

ప�� ిత మల� నువ�్ ్ం్న భ�్�ా  

�ా్� గగం్ెల��  �ె��ాయ�న �ం�ిం��  

  �్  �తమ్� !!   �్  

ఈ �్� నువ�్ ్క్� ల�క�� �వ�  

నువ�్ మ� గగం్ెల��  సు���ిత��� 

 ం్��� ��వ�ల� ప��లం�ా. 

�����ా �తమ్� !! 

్క��� � పయ్�ణం �ాంమ�ా  

��గా ంమ కల�ాల�  

https://www.facebook.com/chinna.mallela.56?fref=nf
https://www.facebook.com/chinna.mallela.56?fref=nf


మనః పవర్కమగ�ా 

ఆరసుత వ�న 

28 Jul 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

అ��ె  �ధక ��ం�� 

అబగద ్ కల�ం  

అ ుదత కల�ం  
�ా�ాత ట ��� అసత మ్�య -మ�రం�� సమరమ��య  

�ృ�్ నప� గమనమ�య- �సం �ాన  �పణగల��య  

సస య�లక� సపం న�య- వె�తనయప� ృ�్లల��య  

స్�ానలక� ర�ప�ం్- �ా�ారం �ాంయమ��య  

��రణ���� ���� చూ�ి- ృగమంత   సేయమ��య  

ప���� న �ా్ణమ�య- నవ సస�్ి�� మ లమ��య  

బ� ంన �� బగ ుద ��య – �ా�ాలక�  వమ��య 

మ� ల�న మంతమ్�య – యగవత�ాన ృవమ��య 

అణగప�ఇక( �� �ాగ న ) �ృయమ�య - ��రమ నవ ేకమ��య  

�ప�ప  �గల ��క్ల�య - �ే్మంత ��ల�గగ ���స 

- ��రతమస రతనమ��య  

�ాష్టపమగ �ా���య – పృ్�  �వ ేరణమ��య  

https://www.facebook.com/Ande.RajithaSridharreddy?fref=nf
https://www.facebook.com/Ande.RajithaSridharreddy?fref=nf


బ�లలల� భ�షయత్త  –వె�తనయం ర���ంవం 

� ��సూత  � ��సూత  – �లవం ం  �లవం ం ...... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

సు���ిమ� ��ట 

కల�ం ......... 
ఎక్్ో   నన ��ర��వ� భ�షయత్త � �ం���� వ� �న 

మ �యగ్� ... 

��రత రతనక� మణ�మ�ణ��ాయల��ద న �  � ��రర్� ... 

� ��్్ � నవ�్ల��  వ� యం వంసూత  ఆక�ా�న ����ల� 

వం ిన �గరర్్�... 

�ాం��మక ప��ృ�్ వ��న పప్ంవ���� వ� � వె�ిపన � ��్్ 

మ�ంమ్క�్�.. 

సమసయలను స�ాల��ా  �్క��ంంన ఓ అమరంు్�.... 

 గ �ా�ా�న ��్�ంంన �త ��ష్య్� .... 

ఆనం ం అం�� మనసు ���� అ� �ె��ిన అం �ా్� 

.... 

కలలక� �ా్ణం ��  ిన అ�నవ �ా�సక�్� ....... 

ఎ�న �రర ుల� .. 

మ���న ��ల�వ�ల� ... 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008149929947&fref=nf
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008149929947&fref=nf


్ం���న ్�క్�� ఇ�  .... 

ఎంత ����తంంవ� ... 

మ��ంత ��ర�ంంవ� .... 

� ��మయత మగం ు అవ�న మ �్  బ� మసల� ... 

�ాం�� � చూ�ల�క�� య��ే .... 

�ా� �ల�ం � మస�యగ్�� చూ ిన మ� కనునల�  

ఎపప ��� ఆ���� � �ా�ఇతక ���ాల� ...... 

ఏ �ం�ా��� ల�� ��పప వరం .... 

��ర����� ����న మంం సస యం .... 

� ఆ సు్ల� మ�క� అం �ం .... 

 ��ా క ���  ఓ ��ర్�క�్� ... 

మ�ల�  ం్���  సు���ిత్్�.... 

మరణం తపప ు ఎపప ��� .... 

ఆ తరరణం వం్ం�� వ� ��� .... 

�ా� ��మం�� � కలల వ�ల �ా�లం .... 

వ��ప�ణయ�� � ఆయగంం .... 

��మం�� క� ిక ఇ్ �ా �లబ����ం ఆ యగ ద ద�తం .... 

క�నరర �ా�వ్ం ........ 

క� ిక ఇ్ �ా క ుల���ం.... 



్�ం ��మగ ���వం్ ��ా� .... 

ృ����ంద .....ృ�� ృ�� కల�ం ..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

�ౌద�� ఎ�.ణ. 

ృజ రర�   
కప  ��ష��రరల�� క�ిప��యబ్�న ఈ ల�కంల� అమ  

�ామ�నయ వయ��త �ం����గ � ే��త�ా ర��ాంతరమగ వెం��న  

ఒక మ  సంకలపమగ,అక�ం��త �� �   �త,అృ�ామర  

య�� ప��కంబగ,అ�ాయృ ��్మ సమగ ం్బగ,అచంచల 

�ంే 

భ��త,అేఘ గగ ంతర సంవ�లన ే��త,అ���ర భయంకర  

 �పణ� తయ�రర యగ��త,�ిననలక� అ�ార ఆ�ాయయ సూప��త, 

�� ద లక� అ�టగ�టగగవ� ఆ ర్ మ ��త,భరతమ�త �ంృజ  

��ాే ���ిత ,��ర�యగల ృవ�సంతర �ా్�ిత ,���య �నయ 

 ల�ర ఆ��త,�మల�నం  చ��త ����త,అ �్  ��ా�ంబర  

�రరపమ�నుం�ట,��ల ృగమ� � ం్ రరప ల� మగంం  

�ం�� ��గ ిన అబగద ్ కల�ం అమ� ర�� అమ� ర�� !!! 

 

https://www.facebook.com/choudarymv?fref=nf
https://www.facebook.com/choudarymv?fref=nf


 

ర���ం��   ����స ��ం��  

 

సతయం ఆ���� �ం�� ... ంరసం ��ం�� �ం�� ...�ాంమ 

అ సేయ���ం��. 

�మ, �ృ��� ఆ�ర�యం��. మ�రగ ం వె��ప �ాక�్ 

మ గబ� �ం�� .. 

మంంతనం తనువ� వ��ంంం��.... భరతఖం�ప� ృ�మ�� 

��ల�గగ�ం్న �ాంమప�ంృం �ా��� �ం��...  

�ే్ ఖ�యమ గ్�ంంన ��రత � ��్ గగవ���� ఎ�� ిం��... 

అఖం� ృ�్ న�ంృం ���ాకరర�ల� ఏకమ�యం��. మగ ుద  

��్ ్క ల��� భరతమ�త కం  �రర �� �్ ం�� . 

�రరల�రవ� బ�ం ��ం ��టత్వ�న... �రర వం ిన ంవ�� 

పయనం ననున ఆల�చనల��� వ� �్  �� ిం��. 

మసతత ర���న �్� � �ఎ�ా ర వ��ట సూరరయ� �� ���ట�ా 

ఒ�� సమయ�� �రర అసత �ంచ�ం ���షం. ్�� భగవ్ 

స్ర�ప�ల���ాంయం. ఓమ ను���ా..� స్ర�పం 

ప�రరష తత్ం.. � రర  ిగ��� మంయ �ాప   �త  ్తత్ం. 

https://www.facebook.com/sareddysaareddy?fref=nf
https://www.facebook.com/sareddysaareddy?fref=nf


� కలసషం ల�� మవ� ర�పం బ�లతత్ం �తత ం�ా 

కలగ��ి మ ��తభ�ంంన ఈే్రతత్ం. � �ా��ల� 

��కల�క �� య�� వ� చరమగల� .. ఎవ�న ���ల��ా 

పయ్మనవ�..  ��్ంవం ��గయంల�క�� �ం�� . వ� ��సం 

అం ం �రర ఒక సమయం ్ం్వ� కలవల�� 

 ుర సష్ వంత్�న .... వ� �తం ల� వ�ను ఏ�ె�వ� 

��ల�పయ�ను అం ్ ్�ం .... మ � వ�ాత  �ా 

మ ను���ా... .... �ాలం �ల�వ �ా ిన కలమ�... 

గగరర��� ఆ ర్ం�ా ��ంవ� కల�మ� ... 2020 

చూ�క�ం్� ��ా�్��.. వ�ల�� ఆ�� న సం��్�న ఎంత� 

వెపప�ం ఎల� అ� చూప ం ...్ంతకవ�న వ�ను ఏ� 

వెపపను ... వెపపల�ను .....  

 

 

 

 

 



 

భవభ��  ర్ జమగ్లమ�బ 

�ప�ప��క్ల మ��ి  

''కల అం ్ � ల్� కవ��� �ా ు  

� �్ాక�ం్� వం � లకయం '' 

�� ద �� ద  ఆల�చనల� వంయం్�  

ంనన� వంయ�ం ఆతస సతయ�� సమ�నం '' 

�రర వె�ిపన ఈ మ� ల� గగ��త సుత వ�న�  

కల�ం మ ేయ� ఈ వ��ట . 

పృ్ల అంయయ�ట �ా ప ్ి ుబ �ట  

 �పణ�ల� �ం���� ఎ�� ిన  

�ప�ప��క్ల మ��ి .''  

wings of fire రచ�త 

 

 

 

https://www.facebook.com/bhavabhutisharma.jammulamadaka?fref=nf
https://www.facebook.com/bhavabhutisharma.jammulamadaka?fref=nf


 

�ి. లక్మ��వవ 

అ ుదత సల�ం  

అబగద ్ కల�ం  

అ ుదత సల�ం  

ఆతస��ా్�ా��� �ల���త్త  �ాకయం  

 స�సంకల�ప��� ��ం�ంత � ర్నం  

స్యం కస�� �ంయయం  

ప���గ�ం లకయం  

రకణ వయవస� ల�  క�్ కవచం  

అంబగల�� ��ల� 'అ��న'ేరం ! 

ఆ �ా్ల� ఆచ��ంంన మ�రగ  ��్  

ఆచరణ� �ా్ ింంన తప ి్ ! 

కలలను �ా�ారం వం ిన �ారయ�ాంక��ట  

పగ్మ�� ఆ�ారం ����ద న ప����ంక��ట ! 

�ృయం �క� గగల�ం అ�ం��  

అపృయం �నునచూ ి భయప �్ం��  

సూప��త ప�్�త ! ��్రణ ���త ! 

https://www.facebook.com/pothubari.lakshmanrao?fref=nf
https://www.facebook.com/pothubari.lakshmanrao?fref=nf


� మరణ �ారత మ�క� వం ు�ృం  

�వ�ల�� పయ్�ణం అమ��ా ం  

అ��ం ఒక్ �ననపం ! 

��మగ అంత��కం వం్నప�ప�ట  

��� �ా్గతం పల�ా�  

��మగ చం య్�నం వం ినప�ప�ట  

��� ఆమంయం ్�ా్� ! అ�వ�... మ� భమ్�ా�  

�ాసత �్�తత లక� మరణమగ  ం ఇం��!  

సస ్ికరతలక� మసత్యవ�ం ఇం�� ! 

ృయృయ�� అ ుదత సల�ం  

అమ� ర�� అబగద ్ కల�ం ! 

(27-7-2015 న ��వంగత్లయ�ర� �ె� ిన కణం ) 

 

 

 

 

 

 



 

� ్వ����ం��  

సల�ం .. కల�మ  
సల�ం .. సల�మ 

కల�ం ..కల�మ  

కలల� మ� కనుల��ం్ 

�ా�ా�ాల� మ� కళల�� ం్ 

నవ�్ల� �ిల� ల��ం్  

న�కల� �ాళ్ ����ంతల��ం్  

మ� ల� �ా�ాల� �ా మ���్  

ఆల�చనలను ఆ లల� క్��్ 

ఎక్� ఏ సమ���ేంల� వ�వ�న  

మనసును �ాళ్�� అం��త�ం్  

��ర్  �లవ�ల� ����� య� �ా ..! 

వ�లత�� �నున ��రరక�ం�ో  ఏే ..! 

అమ�స వ�ను � �ా్�� .. 

��� కష్ం వం్ం�� త��..! 

https://www.facebook.com/viswanadhareddy.reddy?fref=nf
https://www.facebook.com/viswanadhareddy.reddy?fref=nf


్���్ వ� వసుత వ�న అం ం  

����� య�ు ..! 

ససవ���� మ�రర ��రర�ా  

��ంన వ�లత�� 

మ� �ా�ాల ప�్��ాల��  

��పం ������  

�ా�ాలక�  ి బ ం�ా వ�ం�� క ూ ..!  

అమసక� వెప�ప 

భ�షయత్త  అం��...  

మ� �ిల� ల� � కలల, కళల  

�ా�ారం ��సం  

� ఆల�చనల ఆ�ా�ాల  

�ా్�ా�ాల��ా .. ర�ప��� ుద క�ం ం 

��రరగగ��ర�.... 

అమస వంమల� వె��య ి వెప�ప  

ఆ��ను �ాంమ�ా  ంవం  

అ��ం�ా �ావ��ాల��ా 

� సూప��త�� ఎగగరర��మ�  

�క� ��మగ  � ్సుత వ�నం. 



 

 �చమన మధు 

�ప�పల� ంమగసక�ం ం 
�ప�పల� ంమగసక�ం ం �ం����  

�  �ప ణగల� ఎ������ �ం  

��్�ే్ రయంల� ప ్పంచం 

మ�నం�ా ����క ���  

�వ� క్��� �ం 

� �త ృం�ా ��మగ 

క ల ల క� ��క్ ల� � ్��� 

 �ప ణగల క� �ా్ణం��  ి 

�ృ�్ న �ాస్్ం  

����ాత ను మర గ �ా ి 

ఓ సస�ి్ క �ాత !  

� సూ్��త 

��ర త ృ�మ ����త 

��ల ���..అ�ల ���  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100003259967377&fref=nf
https://www.facebook.com/profile.php?id=100003259967377&fref=nf


�తయ ��� ��ల�గగత�వ�  ం ఇం��. 

క ల�ం �క� స ల�ం 

(28.07.2015) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

వ����� భగ��య 

వ� �ంేప� కల " కల�ం " 

అసత �ంవ��ట  
స్పనం 

మ స్పనం 

�ప�పల ��క్ల �ిల� ల� 

 పగగ ల�� ఆ�టక�ం ఇవ�నరర 

��మ�లయ రఖ�ాల��  �ంేరరసు్ చు ం్  

 �పణగల ఖ�ాల యగవక�ల� 

ప �ా పయల��  ఎగగరరత్వ�నరర 

భరతఖం�  ిం సనం��� 

క��� ఇ్ ��్ �ా ుకల� �ా�సుత వ�న� 

 �� �్ంవత వ�్�ంంన భరతర��న�న క� 

�ా�ాయం, ంవళం, ఆక�పచ్ తన మగగగగ రమసల� 

https://www.facebook.com/nag.bharateeyudu?fref=nf
https://www.facebook.com/nag.bharateeyudu?fref=nf


��ం ూమ సమగ ం్,అ���య�సమగ ం్, 

బం�ాా�ఖ���ల��   

ఆనం ,గర్��ర �ల�� ��రవవం నం వంసుత వ�న� 

ప�్ా� నం 

మ ప�్ా� నం 

కనన కలల గగ�ాగ లను 

�ే్�ృయయ�తల్క� ప����మత సూత ... 

వెరగ� �ా మగ ల్ను ��న�సూత ... 

�ే్���యలయ�ల��  మ ేక�త లను �����సూత ... 

ఓ ద��రర  వన�ణ �గ �ె���� �ం�� 

తన పయ్�ణ��న ప��పవర్ దలప ్ం వం ి 

వ� �ంేప� కల "కల�ం" అసత �ంవ��ట 

��ా� 

మ ��ా� 

��ో్ సేక�త ల� �మల�� ల� 

ఓ ��ం�ట  �పణగల� ప�� ���ద ం 



పప్ంచ �� ద ననల�, మ�వయయల� తలల�ంవంల� 

ఓ వ�ల�గగ �ా �లల� ఇ�  ఎగ����ద ం 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

జ��క జ��క 

సల�ం 
�ంే కలల �ా�ార ర�పం 

బత్్�� ఒక ఆ ర్ గగగం 

క�ల మత �ాృ��య�లక� అ�తం 

 �తమం�� �ంేం ��సం 

మ� గగ్ెల �్� � పమ్ ర�పం. 

కల�ం ! �క� సల�ం !! 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/jabili.jayachandra.7?fref=nf
https://www.facebook.com/jabili.jayachandra.7?fref=nf


 

��� మగరల��ట�్  

 

మ ను��వ�లక� మరణం �ా ు.. 

సూ్��త ప�్�తక� చరమం ల� ు 

ృ�ా మరణ సంప�్�యం... 

� ��మక మ ��త�  ూరం వం ివ�..., 

� ృ�్ న ��రభమగలక� అంతం ల� ు. 

� ����త తరంగమగలక�  �ణం �ా ు. 

ృ�మ మ��లక� అ�త్్��ా ... 

��రతమ�తక� మగ ుద  ��్�ా.... 

�  �వల� మరరవ�ా��... 

� �ాతల� మస� ననత���న�. 

గ��ల� మ���వ�.. 

� ఘనతల చ��త ర��లం �ా ు.. 

త�ాల� గ్�ంవ�.. 

ఈ కరస భ � �ను మరరవృ�ల ు. 

� ��్్ మ�న క� అ గ  ��ా�. 

https://www.facebook.com/raju.muralasetti?fref=nf
https://www.facebook.com/raju.muralasetti?fref=nf


 

్��్ క�మ��� 

�ా�న ృ�్ పకం 
పవ�ంప� ల�� � ��ల� 

��ం�� ఇ్ క�నన ప��మా�ల�న 

తనువ�వ���ల�సుత ం ్ .... 

ఏ�ాంతంల� �క�్�క�్మం ం 

�క్చం్న సుమ బ�లల� 

�ే్బద  ఎ ���ల� ��ఇదమ�ా �ాల���ం�ళ క ృ�్ పకం 

ఎం ుక� ననన�క�్ 

క�గం��  ���ాలలవ�న ే ి ే ి 

ఎరగబ్�న వ� వె��్ళ్న�టగగ.... 

అవమ�నం �ం��న మనసు వెప�త్ం�� 

�ా్రబపబ్ృవ�లలరరగక 

అమ�యకం�ా వంర�� ిన వె��న�టగగ 

మగక్లల�న వ� మనసు వెప�త్ం�� 

https://www.facebook.com/sphoorty1?fref=nf
https://www.facebook.com/sphoorty1?fref=nf


అసూయ�గగనల��  ర��� 

ను ��న వ� అక�ాలన�టగగ 

కలత �ం��న కంల�న వెప�త్ం��.. 

ఖంచతం�ా ్ర���మ ్ంళ�్�ా 

అల��క�ా ఎ్���్� �ా్ � ి 

్ప�ప�ట ��ా�సుత నన ��వక�నయన�టగగ 

చంపబ�్  ి�ాచుక్ల ృ�� వెప�త ం�� 

అం ు�� వెప�త వ�న ... 

వ�ల �ా�న ప��మళం 

వ� ికకం  ు .... 

ం�����యబ�్ ��వవ� సుమం 

ంగగా�్య ు.... 

��తత  �� క� ��  వ� కలమ� 

త�రరప �రం �ె�యక�ం ్ 

ప�మర �రం తరల�త� 

ేస��రరగ� కల�ల వె��ల� 

ప�న�ఇజవనం వంసూత .... 

27 July 15 
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