
కీ.శే. మల్లా ది రామకృష్ణ  శాస్త్ర ి గార ిస్త్నీ గీతాల్లా  తరచుగా వినిప్ించే ‘చిల్ుక’ పల్ుకుల్ు..... 
చితరిం  నుాట పలా్వి  చిల్క  – అనే మలట వచేే పింకతర  
చిన్నకోడలు  పలల న్గ్రో వి పటకడ పలిచిన్ పలికే  చిల్ుక చేత కబురంపన్ 

చిన్నకోడలు  రరదొ ర చిలుక చేర రరదొ  రరదొ రచిల్ుకా 
చిన్నకోడలు  జోజోజో వయారి గదె  చిటి రచిల్ుకా 
చిన్నకోడలు  గ్ొప గ్ొపప ళ్ళ లోగి్లి నండా  జంట రెకకలాడే  వోళ్ళళ స్్తల్కా గ్రరింక 
చిరంజీవులు  అలవరి అబబాయి అంటునాటంగ  పక్కంటి అమ్ాాయి పలుకుల చిల్క 

చిరంజీవులు ఎందాక ఎందాక ఎందాక  చివుఴన్ పప యి… చిల్కన్ు సంగ్రించాలి 

చిరంజీవులు ఎందాక ఎందాక ఎందాక న్వకలొలికే  నీ చిరున్వవఴ చిల్ుకకు సంగ్రం 

చిరంజీవులు మ్న్సు నీదే మ్మ్త నాదే చివురు మ్ామిడి పందిళ్ళ నీడా నలిచింది చిల్క 

శ్రోగ్ౌరీ మ్హాతాయం  రవయ్యోవ్ ఏమ్య్యోవ్  పంచదార చిల్కవులే 
శ్రోగ్ౌరీ మ్హాతాయం టబటోకు టకటోంకు టకుకలాడ   పంజరంలో చిల్క పలలన్ు పటుు కునానవ 
శ్రోగ్ౌరీ మ్హాతాయం టబటోకు టకటోంకు టకుకలాడ   చేత చిక్కన్ చిల్క చిన్న పప యిందీ 

శ్రోగ్ౌరీ మ్హాతాయం టబటోకు టకటోంకు టకుకలాడ   ఉన్నమ్ాట విన్కుండా ఉలుకెందుకే చిల్క 

శ్రోగ్ౌరీ మ్హాతాయం వలోల న్ సక్కందిర పటు   స్్తల్కా గ్రరింకలలేల  క్లక్లా న్వుఴకుంట 

ఇంటిగుటుు   బలు వనననల చినననల దాన్  చిల్ుకన్ుర మ్రు మొలకన్ుర 
ఇంటిగుటుు  రజు నీవోయ్ రణి సలకోయ్  రజు నీవోయ్ రణి స్్తల్కోయ్ 

ఇంటిగుటుు  రజు నీవోయ్ రణి సలకోయ్  ఓ వయాోరి స్్తల్కా వన్రెైన్ స్్తల్కా 
ఇంటిగుటుు  రజు నీవోయ్ రణి సలకోయ్ స్్తల్కింటి గ్రరింకతో  
ఇంటిగుటుు  మనస్త ైనవోడా మనసాయె రారా  సలకలలలల  కూకుందామ్ు రయేి 

ఇంటిగుటుు  మనస్త ైనవోడా మనసాయె రారా సలకన్ు కవిఴంచీ సెకేలుగ్ న్విఴస్ా  
ఇంటిగుటుు  మనస్త ైనవోడా మనసాయె రారా సలక దొరిక్ందీ వరస్ కలిసందీ 

రజన్ందిన  సకేకవులేర సకకన రజా  సన్దాన సేతిక్ నీవు సలక లాగ 

రజన్ందిన  కథ నాకు తెలుస్ప య్  నీలాంటి నాలాంటి నండైెన్ సలకలు 
రజన్ందిన  నీట ైన్ సన్వోడ నననన న్మ్ుాకుంటి  సేవున్న సలకనోయ్ దొర 
రజన్ందిన  నీట ైన్ సన్వోడ నననన న్మ్ుాకుంటి  సవురంటీ సలకనోయ్ దొర 
జయభేరి  సవల్ సవలన్న చిన్నదానా  చిలకలుల  పెంచిన్ చిన్దెవరరయిీ 



మ్ా ఇంటి మ్హాలకి్ష్ా  మ్ారిందిలే కథ మ్ారిందిలే  చిక్కందన్ుకున్న ఈ చిలుక ఎగ్ిరి పప త ందిలే 
మ్ా ఇంటి మ్హాలకి్ష్ా పలికే చకకర చిలకలు పలికే చకకర చిలకలు 
మ్ా ఇంటి మ్హాలకి్ష్ా చివురులోల  చిలకలాగ్ చివురులోల  చిలకలాగ్ 
దేశదరోహులు  సగమ్ పగ్రి గ్రి దానస ఊ ఆడు  చిలుక గ్రరింక వరసే మ్న్ది 
పకకలో బలలల ం  చిక్కన్ చిలకన్ు కనోయ్ చిక్కన్ చిలకన్ు కనోయ్ 
పలానటి యుదధం  రతి చేతి రచిలక రతనాల మొలక రతి చేతి రాచిల్క రతనాల మొలక 
రహసోం  యక్షగ్న్ం  చిలుక తతాడి రౌత ఎందుకీ హుంకరింత 
వీరంజనవయ  అహో  రమ్కథ హన్ుమ్ జన్మ్కు  రచిలుకల వలల రమ్ణీరమ్ుడు 
 

- డాకటర్ తాతిరాజు వేణుగోనుాల్  


