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వళంబ నామ సంవత ర ఉగాది సందరభ్ంగా
వంగూరి ఫౌండేషన్ ఆఫ్ అమెరికా

రు నిర

ంచిన

22 వ ఉగాది ఉతత్మ రచనల పోటీ లో
క త భాగంలో బ

మతి పొందిన క తలు

అతడిని నాకు తెలు

డా. నారాయణ గరిమెళళ్

అతడిని నాకు తెలు
భూములూ గొంతులూ
త్ ౖ లె వరం కోసం
దా రు
మొకేక్ ళ
అతడు సముదా
ర్ నిన్
తియయ్గా మారి

త్ ల కడకు రమమ్ంటాడు
దా రు
అరచేతిలో మరి
ర్ త్ త నం
ఉనన్ భాగాయ్నికే

అతడా మా ను కిర్ ంద

సంతరప్ణ చేత్ నన్టు
ట్ స పిన్త్ డు
ప
ర్

నిన్ దాటడానికి

మని వంతెన కాగలిగే
త్ ర దయ్ అతనికి తెలు
మహత
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రుయ్డి కాంతికి
మొకక్లు కిరణజనాయ్నిన్

గించినటు
ట్

పరిమితులనుండే
అపరిమితానిన్ ఆ షక్రిత్ నంటాడు
అతడిని నాకు తెలు
అతని చేతులు పెద
ద్
హృదయం గొపప్ది
ఈ రోజు కాకునాన్
ౖ నా
మరో రోజె
అనుకునన్వనీన్

ధించే తీరుతాడు

***

లితి

పనాన్ల రఘురామ్
ఒక రాతి
ళ అమమ్ నా పకక్న కూరొచ్ని పిలిచినటు
ర్
ల్ ంది
అమమ్మమ్ పాట పాడినటు
ల్ అనిపించింది

ఎండాకాలం లవలు, ఎటు చూ నా చుటా
ట్ ల సందడి

మామయయ్

కిటో
ట్ నటు
ల్ ంచిౖ కిల్ బెల్ కొటి
ల్ ంది

తాఫలాల, మచింతకాయల, ముంజల

సనలు వచిచ్నల్టు ంది

తిరునాళళ్లో కొని దాచుకొనన్ నెమలి ఈక ముఖాన రా నట
ల్ యియ్ంది

మా ఊరి సముద
ర్ ంలో ఆడినటు
ల్ ంది, కాళళ్కి అంటిన ఇ క ఇంకా గుచుచ్కుంటునటు
ల్ ంది
స కాలం

న ముందు మటి
ట్

నీడ కోసం చెటు
ట్ కింద నుంచొని

సన పీలిచ్నల్టు ంది

నలో అకక్డ అకక్డ తడి నటు
ల్ ంది

కళళ్ని అలు
గ్ రగా, దూరంగా శబా
ద్ లు
ల్ కుంటునన్ లుగులు, చె లో మాటల రొదలు, దగ
త్ యయ్ ఏదో చెపిప్ చెపిప్ న
అత

తోంది, పినిన్ పిలిచి పిలిచి అలి పోతోంది,

గలగలలు, కలకలలు, కోలాహలం, కలగాపులగం
పెరటో
జ్ గ కాదు పెరుగు అని
ల్ భోజనాలు, మామిడిపండు కోసం కుత్ లు, మజి
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మలె
ల్ పూల సనలు, రాతిరి లుగులు, మబుబ్ల నీడలు
పొరుగింటో
ల్ రేడియోలోనుంచి పాత పాటలు, రయియ్న గే

రా మెయిలు కూతలు

డాబా మీద పకక్లు, దయాయ్ల కధలు, అంతాయ్కష్రి ఆటలు, చపప్టు
ల్ , తాళాలు
చద
ద్ నన్ం ముద
ద్ లు, టకారం మాటలు, పు మీద గుదు
ద్ లు, అమమ్మమ్

దు
ద్ లు

కాలవ గట
ల్ ౖ పె నడకలు, రుశనగ ల్రు , దొరు ల్లో ఆటలు,చెకక్ రికాష్ స రీలు
కొనిన్ తలఁపులు బ
ర్ తుకు బండికి ఇరు లు, జీ త నావ జారకుండా కాచే లంగరులు
మరికొనిన్ సమ్ృతులు బ
ర్ తుకు బాటలో అంటిన కలమ్ నిన్ కాలేచ్ నిపుప్ రవ లు
బా దగ
గ్ ర తలంటు లాగా జా
ఞ్ పకాల చేదతో మన

న్నం చేత్ ంది

పినిన్ పో న కుంకుడు రసం కంటో
ల్ పడింది

పరీకష్కి ఆలసయ్మె
ౖ ంది, అడ కి నిపప్ంటుకుంది
ఒకక్డినే పరుగెడుతునాన్, గొంతు తడారిపోతోంది
తన జుటు
ట్ నా ముఖం మీద పడింది,

మెలుకువ వచిచ్ంది, ఫోనో
ల్ ౖ టె ం నాలుగయింది

స పాన్ల

గు చింతనిత్ ంది,

ంతినిత్ ంది

ఆనందం ఆ రౌతునన్టు
ల్ అనిపించింది

లితిగా అనిపించింది, కలతగా అనిపించింది

అరౖ ఏళొళ్చిచ్నా అమేమ్ అందం
త్ గా మా ఊరే బంధం
ఎనాన్ళళ్యినా ఆమె గురు
మా ఊరి తలపు మదిలో తామరల

రు

హృదయాన చెమమ్లూరు, కళళ్లో
ల్ చిపిప్లు
ల్ నీరు

పంచవనెన్ల జలతారు, నెన్లో
కారు
ల్
మదిలో
రు, భళుళ్న తెలా
ల్ రు

ఖండాంతరములలో కొన గే జీవన పోరు
****

øöeTT~

www.koumudi.net

y˚T 2017

¥qÄCc¥{MLjjÁ

4

ౖ తము
అదె

త్ జొనన్లగెడ
డా.మూరి
డ్
ల, లప్౦ నీ ... ౖ లి నాది
కల౦, కాగిత౦ నీ ... ర్ త నాది

నారు, నీరు నీ ...ౖ పె రు నాది

దేహ౦, పా
ర్ ణ౦ నీ ... జీ త౦ నాది

మార
గ్ ౦, గమయ్౦ నీ ... పయన౦ నాది
ధి నీ , ధి౦చునది నీ
ఎ౦తో నీ , కొ౦త నేను
ఆ కొ౦త నీ ఇచిచ్, సర ౦ నీౖ నా !
నా లోన నిను ని౦పి
నా మానాన నను ప౦పి
దూర భారముల నా ౦టను౦డి
కిష్ౖ యు౦డి

నా కరమ్ ఫలములకు

నా పాత
ర్ ముగి క ర౦గముమ్ ను౦డి
నిషక్ మి౦ప జేయు నిరే
ద్ శకు౦డా!
తిరిగి నీ చె౦తకు నను చేరనిచిచ్
ఈ మనుజునకు ౖ దె వత మొసగినా !
నాకిపుడు తెలి ను! నాకిపుడు తెలి ను!!
గటి
ట్ పుణయ్ముల్ సలిప్న గాని
ఘనమె
ౖ న ఈ జనమ్ వటి
ట్ దుర
ల్ భమని

అటి
ౖ న, కడు వయ్ర
ధ్ మేనని
ట్ జనమ్ నిరర
ధ్ కమె
యతన్మున జనమ్

ర
ధ్ కత

ధయ్మేనని

****
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మొగలిరేకులు

రమాకాంత్ రెడి
డ్
ఆమె - అలుపెరుగని ఆమని కోకిల
అతను - రస ది
ధ్
అతను - అనంత అగాథ భావసముద
ర్ ం

ఆమె - పెనుతుఫాను

ఆమె - అమలిన శృంగార కావయ్మందారం
అతను - మధుపం
అతను -

ల శరదృతు హృదయగగనం

ఆమె - నిండుజాబిలి
ల్
ఆమె -

రూపలావణయ్

ందరయ్నిధి

అతను - బందిపోటు
అతను - నవరసరాగ ధామృత పిపా
ఆమె - రుద
ర్ ణ
ఆమె - దారి తపిప్న ఒంటరి బాట రి
అతను - ధృవతార
అతను - కాంకాష్ప
ర్ జ లిత ఉజ లహృదయం
ఆమె - కొండ గు

ఆమె - పునన్మి రాతి
ర్ పలుకరించే ప
ర్ ణయసమీరం
అతను - తమకం

అతను - లి పో

రిజలు
ద్ డే నీరెండ
ల్ ని ముదా

ఆమె - హరి ల్లు
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వళంబ నామ సంవత ర ఉగాది సందరభ్ంగా
వంగూరి ఫౌండేషన్ ఆఫ్ అమెరికా

రు నిర

ంచిన

22 వ ఉగాది ఉతత్మ రచనల పోటీ లో
నా మొటట్మొదటి క త భాగంలో బ

మతి పొందిన క తలు

నవసంవత రాగమనం

నేమాని మయాజులు

దికుక్లనిన్టయునన్

ందర దృశయ్ముల్ తిలకించుచున్

రెకక్లూపుచు సంతసముమ్న లేతమా చిగుళ
ల్ కున్
త్ కోకిల పారవశయ్ము తోడనే
ప
ర్ కక్ చేరిన మత

ౖ న పదముమ్పాడెను ర్ వయ్మె
త్ కోకిల
చకక్నె
ౖ న గళముమ్తో || 1. మత
నవవరా
ణ్ గమనంబు కలె
ల్ బ

ధానందప
ౖ
ర్ భాపుంజమె

భు ౖ పె వచెచ్ వసంతమింక కలిగెన్ మోద మమ్మేయముమ్గా
క లోకముమ్న జాలు రె క తల్ గంగాప
ర్ హముమ్ౖ లె

త్ భము
య నీతిన్ న యింపు నెంచిరి జనుల్ హరా
జ్ తిరేకముమ్తో || 2. మతే
నూతనవత రంబిది నూతన

భలతోడ వచెచ్నే

పాతదినముమ్లందుగల బాధలు కష
ట్ ములు నన్ ంపగా
యాతనలనిన్ పోవగ

ఖాంబుధినందున తేలియాడగా

నీతియు పే
ణ్ లు మంచు నెల
ర్ మబంధముల నితయ్ము వరి
ల్ రిన్ || 3. ఉతప్లమాల
ఈ నూతాన్బ
ద్ మునందు సర

భముల్

నీ నూతాన్బ
ద్ మునందు పంట కృషకుల్

లాగతిన్ గల
గ్ గా
చిచ్ంప గముమ్గా

నీ నూతాన్బ
ద్ మునందు బాధలు కృపాదృట్ న్ ని రింపగా

నీ నూతాన్బ
ద్ మునందు డెదను రా లా దయా గరా! || 4.
చలి పరీతమె
ౖ కలుగు

రూ
ద్ లము

ంద
ర్ మముమ్ల ధార నితయ్మున్

నిలచును మంచుపూత ధరణీతలమందున నాలు
గ్ మాసముల్
చెలగెడి కాలమందు మొరి ంగద సనన్ని యాశ మినుక్లా
కలిగెను రాక యీ యమెరికా నగరముమ్ల

వళంబికిన్ | 5. చంపకమాల

మోడు రిన వృకష్ముల్ మొగ
గ్ దొడిగె
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పచిచ్కలు దాలెచ్ లేతాకు పచచ్దనము
పుడమితలి
ల్ యు నెంతయో పులకరించె
వచెచ్

ఖదమె
ౖ నూతనవత రంబు || 6. తేటగీతి

కాల మెవ రి కొరకు నాగ దను మాట
కల
ల్ కాదని తెలుపంగ నెల
ల్ రికిని

కఠిన కరక్శహృదయముమ్ కలి
గ్ నటి
ట్

దురుమ్ఖిక నిషక్ మింపంగ దొడగె వడిగ || 7. తేటగీతి
చిచ్ంపగ సంతోషము
పొచెచ్మమ్లు బాధ లుడిగిపోవగ నిలలో
మెచచ్గ ప

పకాష్య్దులు

వచెచ్ంగద

వళంబి వత ర మింకన్ || 8. కందము

పతిత దీన జనుల బాధ ని రణ
తాప లకు ౖ దె వదర నంబు
సకల మాన లకు

ఖయ్ సంతోషంబు

లీయవలయు నింక

వళంబి || 9. ఆట లది

****

హంపీౖ భవం

శ
ధ్ కొమాండూరి
ర్ ద
వకేశ ల నేల,
జయనగరపురీ

ల

ఏక ల నందితో, గోపురపు గుడిలో
కొలు

తీరినాడు ర్

రూపాకుష్ండు.

ఎనెన్నిన్ లింగాలు,

అడుగడుగు జంగాలు
రాళుళ్ పుణయ్వ న లింగాలుగా మారి
రాయలేలిన జయరతన్ మ
ౖ న ధనయ్ మ.
లలె లాప్లె
వర
ణ్ నకు అందని సృజనాతమ్కతతో
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ందరయ్ జీవకళ

బగులీనే తీరు

చూచి యే తీరాలి, అనుభ ంచాలి
కనులు, మెదడూ, మన
ఆజానుబా

కలిపి ఒకటే రి

డె భీకరుడు కాడు

ఈ ఉగ
ర్ నర ం

డు

"ఏక ల నుండి నను మలిచినారోయి’
అనుచు పిలుచుచునాన్డు చూడ రారమమ్నుచు.
ఠల మందిరమదియు భవ

గరమే

ల లనచటెనోన్ నాదస
థ్ ంభములు
ర భౌముని జయకాంకాష్ మనోరథముమ్
తూరుపున అదిగొ అచెచ్రు ల రాతిరథముమ్
త్ పురందరుని పుణయ్మంటపముమ్
భక
జయపరంపరల భవయ్ సమ్ృతి ధముమ్
ఆంధ
ర్ భోజుడు తాను ఆసనమధి ట్ ంచి
నవరాతి
ర్ సంబరము తిలకించెగా

పురజనుల హృదయాలు పులకించగా,
భావలాలితయ్మే గాక మార
ణ్ వమును
నాపరాతిలో పలికించి

గ లొలికించే

లప్కారుడి సృజన సృట్ కే పరాకాష
ట్

త్ కు అతడు అతడే స
హంపీ కళాజగతు
ట్ .
ర్ ష

హజార రామ

మి సనిన్ధికి చేరి

"మూరు రాయరగండ మొకుక్లిడుచుండ”
రాతిగోడలు రామాయణ గానముమ్ చే
‘ఇది కిషక్ంధ’ అని ప
ర్ జలు తలపో

నవబృందావన మదిగొ
ధుజన

ధుసమాధి స
థ్ లము

త్ సజీవమని లోక
ప్రి

సముమ్

“రాజ ఖరుని తా
' మహరాజుతో పాటు
ర్

ధనధానయ్ముల తూచి పంచు పేదలకు

ఏబదడుగుల పొడ , ఆరడగు లోతు
అదుభ్తము మహరాణి జలకీర్ డా గృహముమ్

రాలపూచిన తామరలు పనీన్టి తుంపరలు దజలు
రాణి సపు

న్నఘట
ట్ మదిగో.

ౖ పె గోపురమా అది? కాదు, ల మొలిచిన పదమ్ము
కళాకృతుల వనెన్చినెన్ల లలతోరణము
బగులీనే రెండంచెల కట
ట్ డము
రాణి సపు మేలి స

సముమ్

'కమల మహలు’ ఎండెరుగని డిదిగృహము.
ఏరప్డి ఉనన్ది చూడుడు "ఏనుగుల ల”
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పదకొండు మదపుటేనుగుల సంరకష్ణార
థ్ ౖ మె
అచటి లప్సంపద రెండు మతముల మేళ ంపు
“మత

మరసయ్ము మరువకండ"ని చెపప్కనె చెపప్.

రండి, చూడండి దివయ్ పుషక్రిణి'
శ
ద్ ళు ల
ర్ దా

న్న ఘట
ట్ భరిణి '

మ నవమి దిబబ్ అను గొపప్కట
ట్ డము

రాజ పరి రమిచట కొలుౖ తిలకించు మహనాడు ఉత వము.
నడచి చూదాము రారండి నడి ‘బజారు'
త్ రాతి స
నిలు తు
థ్ ంభాల నడుమ తనరారు
పో
ర్ గు పో కుని రతన్ మాణికయ్రా లను
ౖ న, లుౖ న నొన్ దిను లను
అరుదె
దే ంతర

త్ ములిచట
య్పార వణికోత

దో ళళ్ లెకక్తో తూచి అమెమ్డి రట.
ఐశ రయ్ ర్ లు ఆనందతాండవమాడిన

అపరంజి, అపురూప ధులి గో
లప్,

తయ్, సంగీత కళలు మాత
ర్ మె గాదు

త్ భావనల కాణాచి
ఆధాయ్తిమ్క, భకి
త్ ల, శకి
త్ యుకుల
రాజభకు
యుద
ధ్

య్హ, నిరి
ట్ రణనీతుల
ద్ ష

కేంద
ర్ బిందు దియె హంపి జయనగర

మా జయ్ జీవనాడి.

క త
ర్ యమమ్లంకరించిన భువన జయముమ్

త్ మాలయ్ద అనెడి ణ్ చితీ
ఆముక
ర్ యము

కాళి కరుణించిన రామలింగని కటక తనము
త్ , దే నురకిష్ మూరీ
త్ భ ంచిన తిమమ్రు
మిభకి

హృదయముమ్

సర
ణ్ యుగమునెడిది చాలా చినన్మాట
భాష పరిమితికి లోబడి అనన్మాట
మునుపు చూ ంది ఒకక్టే ఒకక్ రె
ముందెనన్డికౖ పె న చూడబోము.
నాటి పంపా సర

నేటి తుంగభద
ర్

గతౖ భవ ప
ర్ భకు ప
ర్ తయ్కష్

కష్య్ముమ్

జీవనదియె
ౖ ఆంధ
ణ్ టకముల చేయు పావనముమ్
ర్ కరా

ఐదు ద బా
ద్ ల అఖండ య

తేజముమ్

హంపీౖ భవము, హంపీ నీౖ భవముమ్!
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