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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. 
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�ద������ంచ ��ందర�, �పణ� ��ి  
 !ర� �"సమ% ��ందర�, �త'మ%నక  
*+ట-వట.- క ��ందర� */షణకను  
బ3త4క 5ెర�వ7ను �ానక వలస8ద  
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వ��A' BCమమ%, రDణ ప3థమFచట  
సంఘ సంBCమమ%, మ%ఖ� సంసIయ%ండ@  
ఆకపచK �ారLను గ%ర�' నందు��నN  
ఇందుపP�ేయ% నరQత *+ందకలడ@  
 
ఎచKటSచKటT �U��వ7Vందు �ేర  
జXY న �జXY న మథనంబ% సVZ��ర�  
సహజ సంపద చక\]ా ^ాగ%�ే_ి  
:ేశమaవృ:ిc  �ెందగ :ి:ిd��ర�  
 
ప3జYef �ారణFటక �ాగ 5gలత  
hiరjయత ప3జYక మkర� !ర�  
వలస పదcl మkర�Zల వలm�no  
పలచ బpిన:ి ఇచKట *ాటవంబ%!  
 



అవ�ాశంబ%ల ��లmలండ@Pట �:��సంసIలr  �nరsగr   
నవ^ాం�Clక �ాస' t �ాఖలను �����ాస' tuvౖదుష�మ%x   
ప3వyంపr  గ%ర�ప7ంగవ7x  గలర� �nరZంగr  సమస'ంబ%నుr  
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]�ర�ంత4ర� _ీ' tలను �రVచట  
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ఇనుమయ^ా\ంతప7 కరణ�చనుననయమ%  
మ%దుd మ%��*ాల ��]�ళ� o�ల�న  
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ఇంటT��క ��ండ@ �ార�ల uvంటనుండ@  
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పప� ప7లసుP �ావల> అపZడంబ%  
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మడ@ల ����రమ%x  ^ాగ% మనసుపpిన  
ఎవర� నడLర� మనPట ఏF�ేయ  
గ%డ@ల ]=ప7రమ%x  ఉండ@ �"ర�కనN  
సభల ]=ష4� ల సత\ధx  ^ాగ%Pచట  
 
అ�����ా :ేశ ��ణ�ప7 అరc�లవ  
మ%పZ:ింతల  �ౖన�n ఒప��nడ@  
�వన ప3మkణ _ిIl �ెప�P:ియ%  
ఒక\ p�లరనగPందు ఒక\ర���!  
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