In this series, we would like to bring you golden oldies from early issues of Telugu
Velugu, the news journal of the Telugu Literary and Cultural Association. We are indebted
to Nehru Cherukupalli garu, who has lovingly preserved these old issues and made them
available for republication. Publishing these in this electronic form will, we hope, allow a
new generation of Telugu lovers to enjoy these classics.
This page uses Unicode. If your computer does not display Telugu script, please read and enjoy the pdf
version. If you would like to set your computer up to display Telugu Unicode, please see help here

ఆా .. అవా ాల , ఆాల
T.V.S.R.Ksheerasagar (Published Oct. 1997)

దంచ ందర, పణ ి
!ర "సమ% ందర, త' మ%నక
*+ట- వట.-క ందర */షణక ను
బ3త4క 5ెరవ7ను ానక వలస8ద
వత4
' 9 :ేశంద= వక' ల>ప7డ@.
వA' BCమమ%, రDణ ప3థమFచట
సంఘ సంBCమమ%, మ%ఖ సంసI య%ండ@
ఆక పచK ారL ను గ%ర'నందునN
ఇందుపPేయ% నరQత *+ందకలడ@
ఎచKటSచKటT Uవ7Vందు ేర
జXYన జXYన మథనంబ% సVZర
సహజ సంపద చక\]ా ^ాగ%ే_ి
:ేశమaవృ:ిc ెందగ :ి:d 
ి ర
ప3జYef ారణFటక ాగ 5gల త
hiరjయత ప3జYక మkర !ర
వలస పదc l మkరZల వలm no
పల చ బpిన:ి ఇచKట *ాటవంబ%!

అవాశంబ%ల లm ల ండ@Pట :సంసI లr nరsగr
నవ^ాంClక ాస' t ాఖలను  ాస' tuvౖదుషమ%x
ప3వyంపr గ%రప7ంగవ7x గలర nరZంగr సమస' ంబ%నుr
అవzలr తను nరsవచుK కృ{ి^ాsయkన క{ి-ంచుచుr
అవాశంబ%ల లm ల ండ@Pచటr uాoహసంB|భమ%x
పవల r Ceయ% *ాడ@ేయ%టక ఈ *ా ాKత :ేశంబ%నr
అవzలr తను oహdమ%నుగr యkదృyKకంబౖన_' 
రరంబ%న శPAట *ా3రబc ంబ% uvంటipినr
_!sచK"సమ% ^ాsతంత3 వన
హక \లక */ సమాన, నందు ]Vy
త' మ% ప3పంచమంతట మ%ందు PVy
_ీ' tల మ%ందంజ un_ి9 :ేశమందు
_ీ' tయ% ప7రష4pిదdర పPేత4ందు
hదమ%ండదు పPలన  పటm
]రంత4ర _ీ' tలను రVచట
అరcాl3య%బయటక అరగగలర
_ీ' tల ను ప7రష4ల ను య%వj య%వక ల
ెట-పటi-ల lరగ%చు పట- పగల
_!sచK హంత43 =డm ౖ ర]
తపాద:ి ఈ ^ాంప3:యమందు!
_ీ' t ప7రష4ల పరసZర yత' వృl'
ఇనుమయ^ా\ంతప7 కరణచనుననయమ%
మ%దుdమ%*ాల ]ళ oలన
ప7రజనుల సరక ]నర బl' ]ాను!
అను:ినమ% పనుల PFత' మరగPచట
ళ బసుల ండవ7 ల ఊళలన
ఇంటTక ండ@ ారల uvంటనుండ@
భర' క\టT, ిలmల hiరకటT
ధనమ% "స వత4
' ర జనమ% ల
ర మరవర, డ@వర hiరతమ%ను
పప ప7ల సుP ావల> అపZడంబ%
ఆవాయయ% తపZవ7 నను:ినంబ%

మడ@ల రమ%x ^ాగ% మనసుపpిన
ఎవర నడL ర మనPట ఏFేయ
గ%డ@ల ]=ప7రమ%x ఉండ@ "రక నN
సభల ]=ష4
 ల సత\ధx ^ాగ%Pచట
అా :ేశ ణప7 అరcల వ
మ%పZ:ింతల ౖనn ఒపnడ@
వన ప3మkణ _ిIl ెపP:ియ%
ఒక\ pలరనగPందు ఒక\ర!

Post your comments on this article

