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సుజననీయం 
తెలుగు సాహితీ సంప్రదాయ సఫూర్తికి మారుపేర్ ైన సిలికానాంధ్రా  ప్రతి ఉగాదికి 'సుజనరంజని' 
మాసప్తిరకను ప్రతయేక సంచికగా ఒక ప్ుసిక రూప్ంలో వెలువర్తంచడం ఆనవాయితీ. కానీ కర్ోనా 
మహమాార్త గత సంవతసరమునుండీ మనజీవితాలలో చాలా మారుులు తీసుకు ర్ావడం 
మూలంగా ప్రతి సంవతసరము అందరము కలసి సరదాగా చాలా కోలాహలముతో జరుప్ుకునే 
సిలికానాంధ్ర ఉగాది ఉతసవమును కూడా తతిమాా ప్నుల లాగే ఈ యిేడు అంతర్ాా లములో 
జరుప్ుకుంటూ, ఈసార్త ఉగాది ప్రతయేక సంచికను ఒక e-book రూప్ములో ప్రచుర్తసుి నాాము. 
అయితయ ఈ కర్ోనా వలల  జర్తగతన ఒక అతిచినా మేలేమిటంటే, జీవితంలో వేగం కొదిిగా తగతి  
అందరూ ఒకసార్త వెనకకు చఫసుకుని యిప్ుటివరకు మనము ఏమిచయసామనే 
సింహావలోకనం చయసుకునే అవకాశం దొర్తకింది. అది అప్ుుడప్ుుడఫ అవసరం కూడా. అదయ 
ప్ంథాలో ఈ ప్లవనామ సంవతసర ఉగాది ప్రతయేకసంచికలో గత 14 సంవతసర్ాలుగా 
సుజనరంజని 'ప్దేం-హృదేం' శీర్తికలో యిచిిన కొనిా మంచి సమసేలను ప్ర్తకించి, వాటికి 
పాఠకులనుండి అందిన మంచి ప్ూరణలను ప ందిప్రచి మీముందుకు తీసుకు వచాిము. ఈ 
ప్రతయేక సంచికకు సంపాదకునిగా ఉండయ అవకాశము కలగటము నా అదృష్టము.  
 
సాంప్రదాయ ప్దేసాహితాేనికి ఎప్ుుడఫ పెదిపీట వేసే సిలికానాంధ్ర, సుజనరంజని ప్తిరక 
పరా రంభంప్బడిన కొదిిర్ోజులకే 'ప్దేం-హృదేం' శీర్తికను ప్రవేశపెటటడం జర్తగతంది. ప్దేంలో ఉనా 
అందానిా, గొప్ుతనానిా ప్దిమందికీ అందించి, వార్తని యిీ ప్రకిియకు దగతిర చయసి, 
ప్దాేనికుండవలిసన మర్ాేదని గురుి చయయాలనేది యిీ శీర్తిక ముఖ్ేసంకలుం. ప్దేం-హృదేం 
శీర్తికలో భాగముగా ప్రతి మాసము ఒక సమసే యిచిి పాఠకులనుండి అందిన ప్ూరణలను 
తరువాతి మాసంలో ప్రచుర్తంచి పర ర తసహిసుి నాాము. ఇచిిన ప్రశాలలో సింహభాగం సమసాే 
ప్ూరణములు. దాని ముఖ్యే దయిశము ఒక అనరధవంతమ ైన వాకాేనిా యిచిి దానిని వాడుతూ 
ఒక అరధవంతమ ైన ప్దాేనిా వరా యమని కవిని సవాలు చయయడం. ఈ శీర్తికలో అప్ుుడప్ుుడయ 
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ప్దాేలు వరా యడం మొదలు పెటిటన ఔతాసహిక కవుల నుండి కొముాలు తిర్తగతన అవధ్ానుల 
వరకు చాలామంది పాలగి నడం మా అదృష్టము. 
 
ఆవకాయ, ఉలవచారు లాగా అవధ్ానం కూడ మన తెలుగు వార్త స తతి  అనేది నిర్తివాదాంశం. 
అవధ్ానమునకు తలమానికము సమసేప్ూరణ. ఈ సంచికలో సమసే ప్ూరణల గుర్తంచి 
చాలా విలువెైన సమాచారం ఉంది. సమసేలను చాలా విధ్ములుగా ప్ూర్తంచవచుి. 
సమసేకు ముందు కొనిా అక్షార్ాలు జయడించి అరధవంతంగా ప్ూర్తంచవచుి. అలాగే, సమసేను 
ర్ ండు భాగాలుగా విర్తచి అరధవంతం చెయేవచుి. కొనిా సమసేలను ప్రశ్ాారధకాలుగా మార్తి 
ప్ూర్తంచవచుి. అప్ుుడప్ుుడఫ ప్దేములో కొనిా ప్రశాలనడిగత వాటికి వరుస 
సమాధ్ానములుగా సమసేను విర్తచి కిమాలంకారములో ప్ూర్తంచ వచుి. ఇంచుమించుగా 
ఒక ఏభయిే పెైచిలుకు సమసేలు, వాటి విభనామ ైన ప్ూరణలు యికకడ ప ందుప్ర్తచాము 
గాబటిట, సరదాగా చదువుకొనడానికే కాకుండా, ర్ానునా కాలంలో ఎవర్ ైనా సమసాే ప్ూరణల 
గుర్తంచి అధ్ేయనం చయయదలచుకుంటే  ఈ సంచిక ఒక ప్రమాణసఫచికగా ప్నికివసుి ందనే 
చినా ఆశ కూడా ఉంది. అంతయకాకుండా ఈ సంచికను ఒక కథలాగా లేదా నవలలాగా కాకుండా 
ఏ ప్ుటకు ఆ ప్ుటను చదువుకోవచుి గాబటిట , దీనిని ఎవర్ ైనా పిరంటు చయసుకుంటే అది ఒక కాఫీ 
టేబుల్ ప్ుసికముగా కూడా మనగలదు. 
 
సథలాభావము వలన ప్రతి సమసేకు అందిన ప్ూరణలలో ఒక మూడు ప్ూరణలు మాతరమే 
ఎంపిక చయసి ఈ సంచికలో ప్రచుర్తంచడం జర్తగతంది. సమసేను ప్ూర్తంచడానికి చాలా ప్దధతతలు 
ఉనాాయి కాబటిట  వచిిన ప్ూరణలలో యివి మంచివి అని ఎంచడము చాలా కష్టము. ఎంపికలో 
ఒకేరకమ ైన ప్ూరణలు ఉంటే, ప్ూరణ విశిష్టతకనాా వెైవిధ్ాేనికి కొదిిగా పరా ధ్ానేత ఎకుకవ 
యివిడము జర్తగతంది. ప్ూరణల రచయితలు సహృదయంతో అరధము చయసుకుంటారని 
ఆశిసుి నాాను.  
 



 

 

                                              సుజనరంజని - శీ్రప్లవనామ సంవత్సర ఉగాది ప్రత్యేక సంచిక  

ప్దేమంటే చాలా మకుకవగల నాకు గత తొమిాది సంవతసర్ాలుగా సుజనరంజని ప్తిరకలో ఈ 
ప్దేం-హృదేం శీర్తిక నిరిహించయ అవకాశం కలగటం నా ప్ూరిజనా సుకృతం. ప్రతినెలా విడవక 
ప్దేం-హృదేం శీర్తికలో పాలగి ంటూ ప్ూరణలు ప్ంప్ుతతనా కవులందరకూ పేరుపేరునా 
కృతజఞతలు. పాఠకులందరకు ఈ ప్రతయేకసంచిక నచుితతందని ఆశిసఫి .. 
 
భవదీయుడు, 
ప్ులలల ల శ్ాేమసుందర్  



 

 

                                              సుజనరంజని - శీ్రప్లవనామ సంవత్సర ఉగాది ప్రత్యేక సంచిక  

వాక్సీ నులు వాడకునన వ ైరస్ దొ లగున్ 
 
ఎం.వి.యస్.రంగనాథం, హ ైదర్ాబాద్ 
కం.  
దీక్షగ డెబబది శ్ాతము 
వాకిసనువాడు జనులుండ, వగవగ నేలా! 
ఆక్షేప్ణగా నితరులు 
వాకీసనులు వాడకునా, వెైరస్ దొలగున్! 
 
తలాల ప్రగడ ర్ామచందర ర్ావు, శ్ాన్ హౌసే, కాలిఫ ర్తాయా 
కం.  
ఋకసంహితపార్ాయణ 
వాకుసదిధయడర్త, మనోజవముాన యా, వి 
ష్ికేసనుని దయ కలుగగ, 
వాకీసనులు వాడకునా వైెరస్ దొలగున్! 
 
మదాి లి సాితి, ర్ డుిడ్ సిటీ, కాలిఫ ర్తాయా 
కం.  
ఏక్షణ మ టులుండునొకో 
వాకీసనులు వాడకునా? వెైరస్ దొలగున్ 
లక్షణముగ సఫచించిన 
వాకీసనులు వాడి జనులు సిసథత ప ందన్. 
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శివరాత్రిన నిదురబో వ చంతలు దీరున్ 
 
నేదునఫర్త . ర్ాజేశిర్త, నఫేజ ర్సస 
కం.  
దయవికి పిరయమట ప్ూజలు 
నవర్ాతతర లు విభవ మొంద నవదురిలుగా 
శివునికి నీటను ముంచిన 
శివర్ాతిరన నిదురఁ బో వ చింతలు దీరున్! 
 
సఫరేకుమార్త వారణాశి, నారి్ కర్ోలినా 
కం.  
భవసాగర మీదంగను 
శివనామసారణ జేయు చింతన జేయన్ 
అవర్ోథ మగుతర్త మనకు 
శివర్ాతిరన నిదుర; పర వ చింతలు దీరున్! 
 
దువవూరి వి యన్ సుబబారావు, క్ ంతమూరు, రాజమహ ందివరం. 
కం.  
ప్వలలలలను శిమ ప్డితివి 
యిెవర్ా చరవాణి మాట లీనిశి వేళన్ 
చివరకు చెడునార్ోగేము 
శివ!, ర్ాతిరన నిదురపర వ చింతలు దీరున్! 
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చోరులు మంచవారనుట చోదయము క్ాదది 
య ంచి చూడగన్ 

టేకుమళ్ళ వ ంకటప్పయయ, విజయవాడ 
ఉ. 
దారుణ ర్సతిలో ధ్నము దాచెడి దొంగల కొలల గొటుట చున్ 
భారప్ు కాలమున్ మిగుల బాధ్ల దొర్ లడి బీదవార్తకిన్ 
తీరుగ ప్ంచిపెటుట చును తియేని ర్ోజుల వేచిచఫడ, నా 
చోరులు మంచి వారనుట చోదేము కాదది ఎంచి చఫడగన్ 
 
కంది శంకరయయ, వరంగల్ 
ఉ. 
మారుని ప్ుష్ుబాణముల మానసమందున నాటజేసి, ము 
దాి ర్ డి హావభావము లుదారముగా గుర్తపించి, పేరమక 
లాా ర సుగంధ్ముల్ గుర్తసి హాయి నొసంగ డు ముదిర్ాండుర  హృ 
చోి రులు మంచివా రనుట చోదేము కాదది యిెంచి చఫడఁగన్! 
 
మాజేటి సుమలత, కయయప్రటీనో, క్ాలిఫో రినయా 
ఉ. 
మారుని గనాదండిర బలుమాయల జేయుచు బ ంచి జూచుచున్ 
చీరల దొంగతలించి, మయి చింతల దీరిగ గోప్ భామినుల్ 
కూర్తమి గూడగం జ లగత గుిమారుచో యటు ర్ాస కేళిలోన్ 
"చోరులు మంచి వారనుట చోదేము కాదది ఎంచి చఫడగన్!" 
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పో టబా టల వలనఁ గలుగు భువిన సుఖంబుల్ 
 
డా. రామినేని రంగారావు యం.బి.బి.యస్,పామూరు,పి్క్ాశం జిలాా , 
కం. 
మాటాల డెడు కళలబ్బబన 
కొటాల టలు సమసిపర వు, కూర్తమి కలుగున్ 
కాటాల ట లుడుగు; మానిన 
పర టాల టల వలనఁ, గలుగు భువిన సుఖ్ంబుల్! 
 
యం.వి.సి.రావు, బ ంగళ్ూరు 
కం. 
కొటాల డగ నసుర సురలు 
పాటలనిాయు దీరు దక క, ప్దాయు, శశియు 
నిాటలల రుగ తెలల  మగుగా 
పర టాల టల వలన కలుగు భువిన సుఖ్ంబుల్   
 
ప్ులలల ల శ్ాేమసుందర్, సాన్ హో సే, కాలిఫర ర్తాయా 
(శీిమతి ర్ాజ తలాల ప్రగడ గార్త భావనకు ప్దే రూప్ము) 
కం. 
కోటాల ది భకుి లకు అగ 
చాటలను నారదుడు తీరు చకకగ జగతిన్ 
కొటాల టలు సలుగ యా 
పర టాల టల వలనఁ గలుగు భువిన సుఖ్ంబుల్  
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గోటితో సరిపో వుదానిక్ి దానిక్ి గొడడ లేటిక్ి వదుు రా! 
 

గుండు మధుసూదన్, వరంగలుా   
మ.కో. 
మాటతో సర్తపర వుదానికి, మంతరమేటికి? వదుి ర్ా! 
పాటతో సర్తపర వుదానికి, ప్దేమేటికి? వదుి ర్ా! 
చయటితో సర్తపర వుదానికి, శ్రిష్ఠ  యిేటికి? వదుి ర్ా! 
గోటితో సర్తపర వుదానికి, గొడడలేటికి? వదుి ర్ా! 
 
చావలి విజయ, సిడనన 
మ.కో. 
మాటకే సర్తపెటటకో వొకమారు పెంచెడు కయేముల్ 
దీటుగా ప్ర్తకించ మేధ్తొ తీరు కష్ట సమసేలున్ 
గోటితో సర్తపర వుదానికి గొడడలేటికి వదుి ర్ా! 
సాటి పర లికలా సుూర్తంచెగ సామ తయ సర్త చఫడగన్. 
 
ప్ులలా ల శ్ాయమసుందర్, శ్ాన్ హో సే, క్ాలిఫో రినయా 
మ.కో. 
ప్ూటుగాతిన ప టటలోప్ల పర టులగచెినొ, చెప్ుర్ా 
నోటనలలప్ు ముకకనుంచిన నొపిుతగుి ను, టిరకుకర్ా 
మాటిమాటికి ఇంగతలీష్తవి మందులలందుకు, ఖ్రుిర్ా 
గోటితో సర్తపర వుదానికి దానికి గొడడలేటికి? వదుి ర్ా! 
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సత్రని విడచు వాడె సజజ నుండు 
 
రావు తలాా పి్గడ, శే్న్ హో సె, క్ాలిఫో రినయా 
ఆ.వె. 
లంచమనాదయమి మంచిది కాదయా 
ముష్ిఠ యిెతతి కునా ముటుట ధ్నము! 
మంచిదార్తప్టుట  మనిష్ియిెై యటిట  వ  
సతిని విడుచు వాడె సజానుండు! 
 
డా. రామినేని రంగారావు యం.బి.బి.యస్, పామూరు, పి్క్ాశం జిలాా  
ఆ.వె. 
ఇంట ిబాధ్ేతలను ఇంప్ుగా నెరవేర్తి 
ఇందిరయముల సుఖ్ము నీసడించి 
సనేసింప్నెంచి సరిసమాతముగా 
సతిని విడుచు వాడె సజానుండు 
 
సుమలత మాజేటి, కూేప్ర్తటనో, కాలిఫర ర్తాయా 
ఆ.వె. 
నీతి గాను ధ్రా నిరతి కలిగత ఏక  
ప్తిా నిష్ఠ  ప్రగు  ప్రమప్ురుష్త  
డతివ దయవలోక లలితాంగ ైనను ప్ర  
సతిని విడుచు, వాడె సజానుండు!   
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నయస్ాా క్షరి: 'తొలకరి' మీద ఒక ఉతపలమాల వాి యవలలను. (1) ఒక పాదము యొకక 
ర ండవ అక్షరం 'త' (2) ఇంక్ క పాదము యొకక ప్దవ అక్షరం 'స' (3) ఇంక్ క పాదము 
యొకక ప్దక్ ండవ అక్షరం 'ద' (4) ఇంక్ క పాదము యొకక ప్దహారవ అక్షరం 'చ' 

 
డా. చంతలపాటి మురళీ కృష్ణ  , బిిసేాన్ సిటీ  
ఉ. 
ఆతప్ వహిాకీలల ప్రహారముచయ నిలువెలల  నెండ ిధ్ా  
తీర తలమ లల  దాహప్ర్తతృపిికి నోళుల చాచి యార్తితో  
చయతన నిచుి వరికణసిదిధని గోర్ డివేళ మేఘ సం  
ఘాతము తొలకర్తంచి రస కందళితముాగ నించె వరిమున్ 
వి.ఆర్. గణప్త్ర, కరటంనగర్ 
ఉ. 
నఫతతల వటిట  పర యినవి, నోళుు తడార్ ను, చుకక నీరు లే 
దీ తొలి వరిప్ుం జినుక దయదిక దికకది యిేదటంచునున్  
చయతల నుడిి  మానవులు క్షీణ మనసుకలర్ ైర్త, కృంగ  నీ 
క్షాాతల మందు జీవనము సలలుడు పరా ణులు వృక్ష సంతతతల్ ! 
శివపి్స్ాద్ చావలి,సిడనన 
ఉ. 
ఆతతరతన్  నెమళుు తమ యందము పింఛములిపిు చఫప్గన్  
చాతకముల్  సకాములుగ సంచరణంబ నర్తంప్; గసిష్ా సం 
జాత ముఖ్ాగతాదగధ ప్లు జంగలముల్  ననుచునెాలరిగన్  
యా తొలి జలుల లన్  జిలుకు యందము తొలకర్త చందమౌ నిలన్  
(సకాములు: తృప్ుి లు; ముఖ్ాగతా: కార్తిచుి; జంగలము: 
అరణేము; ననుచు: చిగురుి; ఎలరుి: అతిశయించు) 
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తలాి పెనుదయయ మగుచుండు తనయు లకును 
 
వారణాసి సూరయకుమారి, మచలీ ప్టనం 
తయ.గస. 
పాలుతరా గు పరా యము నుండి పరా ణప్రదము  
తలిల! తనమంచి కోరు ప్రతేక్షదెైవ  
మంచు భావించుచు నభమానించ నెటుల   
తలిల పెనుదయే మగుచుండు తనయులకును? 
 
డా. రామినేని రంగారావు యం.బి.బి.యస్,పామూరు,పి్క్ాశం జిలాా  
తయ.గస. 
సాిర్తాతంబ ైన తమతండిర సంప్దెలల  
గుపిుటను బటిట  కూతతరు-కొడుకులనక 
అనవరతమును వేధ్ించు నామ , మారు 
తలిల-పెనుదయే మగుచుండుతనయులకును.  

 
ప్ులలా ల శ్ాయమసుందర్, శ్ాన్ హో సె, క్ాలిఫో రినయా 
తయ.గస. 
తనయులకు తెలియ జేయక తండిర యొకడు 
అప్ుులను చయసి బరతిక ను గొప్ుగాను 
తండిర అప్ుు తీరుిడనుచు తరుము ‘పెైడి 
తలిల ' పెనుదయేమగుచుండు తనయులకును 
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విదయను వలదననవాడె విజ్ఞ ండిలలో 
 
వారణాసి సూరయకుమారి, మచలీ ప్టనం 
కం. 
ఉదేమములను విజేతలు  
విదాేవంతతల ప్రతిభయిె విశివిప్ంచిన్  
హృదేముగ మో్రగు కనుక న  
విదేను వలదనా వాడె విజుఞ ం డిలలో! 
 
డా. రామినేని రంగారావు యం.బి.బి.యస్,పామూరు,పి్క్ాశం జిలాా  
కం. 
ఆదుేం డణువిచిితిికి 
సదయ ేగము మరచి బాంబు సఫలత కూర్ేి 
విదేను గరపెదనన - ఆ 
విదేను వలదనా వాడెవిజుఞ ం డిలలో 
 
సమవరిా సుబిమణయ శరమ, హ ైదరాబబదు 
కం. 
హృదాేరి మారి దఫరం  
బుదయ ేగదమయుే మూలముల బ కలించున్  
అదేతన ప్శిిమాశ్ా  
విదేను వలదనావాడె విజుఞ ండిలలో 
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చెైనాలో తెలుగుఁ నేరిి చకకగ బిదిక్ న్ 
 
శివపి్స్ాద్  చావలి, సిడనన 
కం. 
చెైనాకేగత వర్తంచిన 
ఈనాటి తెలుంగు ఐ.టి. యింతియిె కోరన్ 
నానా పాటలన్ వరుడును 
చెైనాలో తెలుగు నేర్తి చకకగ బరతిక న్ 
 
ప్ులలా ల శ్ాయమసుందర్, శ్ేన్ హో సే, క్ాలిఫో రినయా 
కం. 
నానా భాష్ల కథలను 
చెైనాలో ప్రజలు కూడ చదివవి మ చిన్ 
తానొక అనువాదకుడెై  
చెైనాలో తెలుగు నేర్తి చకకగ బరదిక న్ 
 
అయినాప్ురప్ు శీ్రనివాసరావు, సెయింట్ లయయిస్, మిసో్ ీరి 
కం. 
జానుగ తెలుగునుఁ జదివిన 
కానగును వివేకమంచు ఘనులే దెలుప్న్ 
చీనీ దయశప్ు లిన్ హాంగ్ 
చెైనాలో తెలుగు నేర్తి చకకగ బరదిక న్ 
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వరదలు మేలుమలేనుచు పాడుచునాడిరి క్ేరళీయులే!! 
 

గండిక్ోట విశూనాధం, హ ైదరాబబదు 
చ. 
కుర్తసెను వాన వెలుల వలు కుండలపర తగ ర్ాష్ట ర మంతటన్ , 
విర్తగ ను వృక్షర్ాజములు, వీధ్ులునిండుల  మునింగ  నీట, వే 
తెరగుల కష్టనష్టములు తీర్తనవేళ సియంకృషర నాతిన్  
వరదలు మేలుమేలనుచు పాడుచునాడిర్త కేరళీయులే. 
 
మ ైలవరప్ు స్ాయికృష్ణ , స్ాకీమ ంటొ, క్ాలిఫో రినయా 
చ. 
వరదుడనంత ప్దుాడు కృపాలు డమ్రఘ సునీల సుందర్ాం 
గు ర్తప్ువినాశకారుడు ప్రకోప్నియంత విశ్రష్ శిీనిధ్ీ 
వరుడు కృపాసముదుర ని ప్రభావముచయత విహారభూతతలౌ 
వరదలు మేలుమేలనుచు పాడుచు నాడిర్త కేరళీయులే 
విహారభూతి = విహారయాతిరకుల (వరదలు)  
 
సూరయకుమారి  వారణాసి, మచలీప్టనం 
 చ. 
వరుసఁగ నొందె కష్టములు వారతి ఘోర తతఫాను బాధ్ితతల్ 
బరువగుచుండ జీవనము భాగేవశముా ప్ర్ోప్కారులలై 
కరుణను సలిునటిట  సహకారము నార్తథక రూప్మ ైన యా 
వరదలు మేలుమేలనుచు పాడుచు నాడిర్త కేరళీయులే 
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నాసాికులకు దెైవమనన నయమున్ భయమున్ 
 

సూరయకుమారి వారణాశి, నారా్ కరోలినా 
కం. 
ఆసిికులమంచు కొందరు 
జాసిి గ తమ దొంగభకిి చాటుచు నుండన్ 
వాసివముగ నుండునె యా 
నాసిి కులకు దెైవమనా నయమున్ భయమున్? 
 
గాదిరాజ్ మధుసూదన రాజ్, అనంతప్ురం 
కం. 
ప్రసుి తము దఫరదరశని 
యాసిికతతివంబు బ ంచె నవలోకింప్న్ 
వాసివమ ఱుక ై కలుగును 
నాసిి కులకు దైెవమనా నయమున్ భయమున్ 
 
శీ్రనివాసరావు అయినాప్ురప్ు. 
కం. 
జాసిి గ మనమున గొలిచెడి 
ఆసిికులకు దైెవమనా ఆదరణెప్ుడున్ 
నాసిి  యనుచు కూడ వెరచు 
నాసిి కులకు దైెవమనా నయమున్ భయమున్! 
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బబంబుల వలన ేదేశము బబగుప్డును 
 
సహసికవిరతన, సహసికవిభూష్ణ, శీ్రమత్ర జి. సందిత, బ ంగుళ్ూరు 
తయ.గస. 
నాశమయిెే హిర్ోష్ిమ నాగసాకి  
మానవ వినాశనంబయిెే మనసు చెదర్   
బాంబులవలనే!  దయశముబాగుప్డును  
మరువ నణిసిరనిర్తాతిన్ మనుజ లలలల  
 
సూరయకుమారి వారణాస ి  (రాంచ) 
తయ.గస.  
దయశప్రగతిక ై తప్నయిే దయశభకిి 
పాలకుల్ సలుప్ు నాేయపాలనమున 
సంఘసంసకరణను జేయ చటటములను 
బాంబుల వలననే దయశము బాగుప్డును 
 
శివపి్స్ాద్  చావలి, సిడనన 
తయ.గస.  
హదుి మీరు ప్టాసులు హాని చయయు 
సిసథతకు! దీపావళి సంబర్ాన 
ఉతి  కాకరవతతి లు ఉలిలగడడ  
బాంబుల వలనే దయశము బాగుప్డును 
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తలనొపిపని దగుు మందు తగిు ంచు నిలన్ 
 
డా. రామినేని రంగారావు యం.బి.బి.యస్,పామూరు,పి్క్ాశం జిలాా  
కం. 
జలుబును దగుి ను కూడిన 
తలభారము తీవరమ ైన తతాకలములో 
మ లకువ దగుి కు మందిడ 
తలనొపిుని దగుి మందు తగతించు నిలన్  
 
ఇందరగంటి సతీష్ కుమార్, చెనెైా 
కం. 
తలగల వానిని వదలి సిర్త  
గల వానిని జేర్  వెైదే కళ, వరా సెడి మం 
దుల ప్నితీరును జూడగ 
తలనొపిుని దగుి  మందు తగతించు నిలన్! 
 
ప్ులలా ల శ్ాయమసుందర్, శ్ాన్ హో సే, క్ాలిఫో రినయా 
కం. 
తలనొపిుకి వెైదుేడొకకడు 
ఫలితముక ై నితేర్ోగత కిచెి బ నడిరల్ 
బలమగు నమాకముండిన 
తలనొపిుని దగుి మందు తగతించునిలన్ 

(నితేర్ోగత = హ ైపర కాండిరయాక్; హ ైపర కాండిరయాక్ లకు ఏ మందు ఇచిినా వెైదుేడు 
మందిచాిడనా నమాకముతో తాతాకలికముగా తగుి తతందంటారు)  
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గుమమడి పెదు  దైెన మరి క్ోసెడి కతా్రక్ి లోకువే కదా! 
 

జంధ్ాయల కుసుమకుమారి, హ ైదరాబబదు 
ఉ. 
నెమాది నుండనీక మది నేమర జేయగ జూతతరనిాటన్ 
ఇముాగ వరణనాంశముల నితతి రు దతిప్దముా లిఛిమ ై 
సముాఖ్మందు ప్ృఛికులు సందడిగా యవధ్ాన వేతికున్ 
గుమాడి పెదిదెైన మర్త కోసెడి కతిిక ిలోకువే కదా! 
 
డా. ర్ామినేని రంగార్ావు యం.బ్బ.బ్బ.యస్, పామూరు,ప్రకాశం జిలాల   
ఉ. 
ఇముాగ నుధ్ధర్తంతతరని ఎంతయొ నాశతొ  ఎనుాకోవగన్  
మముాను దయశసంప్దను మార్తాకర్సతతల దయచ, వార్తపెై  
ఉమిార్త, తతచిపాలకులనఫడిిర్త ఓటున ఎటటకేలకున్  
గుమాడి పెదిదెైన మర్త కోసెడి కతిికి లోకువేగదా! 
 
గండికోట విశినాధ్ం, హ ైదర్ాబాద్    
ఉ. 
నెమిాని భీకర్ాటవుల నిరభయ వీరవిహారకేళి ద 
రుముాన తిరుి  దంతి, జనరంజక కీిడల నాడు చోట సా 
మముాన లగంగత వంగత చను మావటి అంకుశ పర టు ధ్ాటికిన్   
గుమాడి పెదిదెైన మర్త కోసెడి కతిిక ిలోకువే గదా! 
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పిియుడా రమమన ను తలాి పిేమగ తనయున్ 
 
యడవలాి ఆదినారాయణ శ్ాసిా ి, సికందరాబబదు 
కం. 
జయవతసర కవివరుగా  
జయమును సాధి్ంప్గ విని చాల ముదమునన్ 
జయమగుత, ‘కావేరచనా 
పిరయుడా’, రమానెను తలిల పేరమగ తనయున్  
 
వారణాసి సూరయకుమారి ,మచలీప్టీణం 
కం. 
పిరయమ ైన పిండివంటలు  
నయమగు ప్దథతిని వండినానుర నీక ై  
పిరయమారతినగ “భోజన  
పిరయుడా” రమానెను తలిల పేరమగ తనయున్ 
 
జంధ్ాేల కుసుమకుమార్త, హ ైదర్ాబాదు 
కం. 
పిరయమారగ నవనీతము 
నయగారము మీర చయకొన తిర్తత గతిన్ 
కిియగొను మ్రహన మురళీ 
పిరయుడా! రమానెను తలిల పేరమగ తనయున్ 
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ఉప్ుపను కప్ుపరంబు మరి ఉండవ  చూడగ నొకక పో లికన్! 
 
ఇందిగంటి సతీష్ కుమార్, చెన ైన  
ఉ. 
అప్ుుడు యుండె, ఉప్ుు మర్త కప్ుుర ముదిలగకే విధ్ంబునన్! 
చెపిున వేమసఫకిమును చెలుల ను. కాలము మారుు చెందగన్, 
ఉప్ుును కప్ుురంబులకు రూప్ము లిప్ుడు మార్  మ ండుగన్! 
ఉప్ుును కప్ుురంబు మర్త ఉండవె చఫడగ నొకక పర లికన్! 
 
డా.రామినేని రంగారావు యం.బి.బి.యస్, పామూరు,పి్క్ాశం జిలాా . 
ఉ. 
ఇప్ుుడు సరిసంప్దల నింప్ుగ దయచెడు నాయకాధ్ముల్ 
మ ప్ుును ప ందగోర్త తమ మేనికి ఖ్దిరుగుడడ  కటుట చున్  
చెపెుద ర్ నొా తాేగములు చయసిన పెదిల పార్తట మాదనిన్ 
ఉప్ుును కప్ుురంబు మర్త ఉండవె చఫడగ నొకకపర లికన్ 
 
యం.వి.సి.రావు, బ ంగళ్ూరు  
ఉ. 
తప్ుులు సేయుచున్ నొరుల తప్ుుల నెంచెడు నీచ మానవుల్  
మ ప్ుుల కోసమ ై తగని మికుకట వేష్ము లేయుచుండ పెై 
కప్ుును జూడగా జనుల క ైతవ నెైజము లలనా సాధ్ేమే 
ఉప్ుును కప్ుురంబు మర్త ఉండవె చఫడగ నొకకపర లికన్! 
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మతమును వీడని మనుజ్డె మానుయ౦డిలలో! 
 

మాజేటి సుమలత, కూేప్ర్సటనొ 
క౦. 
మతముల చెపిున హితవుల    
మతలబు మరచుచు, సతతము తనదగు మతమే      
మతమని వాదించెడి అభ    
మతమును వీడిన మనుజుడె మానుేండిలలో     
 
ప్ులలా ల శ్ాయమసుందర్, శ్ాన్   హో స ే
కం. 
మితిమీర్త సురను తరా గుట, 
అతిగా తా చీటలపేక ఆడుట, ర్ ండున్, 
సతతము గొను దురాన స 
మాతమును - వీడిన మనుజుడె మానుేండిలలో 
 
వేదుల బబలకృష్ణ  మూరిా, శీ్రక్ాకుళ్ం 
కం. 
మతమనగ అభపరా యము 
ఇతరుల మతములన భేధ్మ ంచక స 
మాతముగ మ లగుచు ఛాందస 
మతమును వీడిన మనుజుడె మానుేండిలలో 
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తాతకు దగుు లు గరప్క తప్పదు బబలా! 
 
జగనానథ రావ్ క్ . ఎల్. , బ ంగళ్ూరు 
కం. 
నఫతనముగ నేర్ ుదవా 
తాతకు దగుి లు? గరప్క తప్ుదు బాలా  
వరా తలు తాతయిె వరా య వి 
ఘాతము లేకయిె తెలుగున కంప్ూేటరుపెై  
 
గండిక్ోట విశూనాధం, హ ైదరాబబద్ 
కం. 
అతి తెలివితొ గతి తపిున 
నేతకు నీతతలు, జనులకు నిరసన తెరగుల్, 
మాతకు పిలలల నడవడి 
తాతకు దగుి లు గరప్క తప్ుదు బాలా! 
 
ఇందిగంటి సతీష్ కుమార్, చెన ైన  
క౦. 
నఫతన యoతరములు మనిష్ి  
చయతిప్నులు కడు సులువుగ జేసెను! ఇకపెై 
తాతలు నఫతనమగుటకు, 
తాతకు దగుి లు గరప్క తప్ుదు బాలా! 
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విదయలేని వాడు వింతప్శువు! 
ప్ులలల ల శ్ాేమసుందర్ 
ఆ.వె. 
వేడిగతనెా చురక వాడిగా తగలగా, 
వెర్తికేక పెటలట  గొర్ ిలాగ, 
ప్ప్ుు చయయబో వ, ప్లుచగా తయలగా, 
ఓండర పెటలటనతడు నోరిలేక, 
పాకమువలలనునా శ్ాకముందినలేక, 
రంక  వేసెనయే రంగచార్త, 
వంట చయసిపెటట యింట యిలాల లు 'శిీ 
విదే' లేని వాడు, వింత ప్శువు!!!, 
జకకంప్ూడి సుబాబర్ాయుడు 
ఆ.వె. 
విదేయన వినయము, విజాఞ నసంప్ద, 
విదే యొసగు నేడు వితిమారా 
నమున నేరుు మిగుల, నరయగ నిటువంటి, 
విదే లేని వాడు వింత ప్శువు! 
తలాల ప్రగడ ర్ావు 
ఆ.వె. 
ఏమి చెప్ుగలను ఏమి తెలియనోడిక 
విదేలేనివాడు వింత ప్శువు 
అంటల ఆ విదే ఎవరని యడుగునోడిక 
నేను చెప్ునామ  ఎవర్ొ నీకు! 
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క్ోత్రతొ పెండాికుదిర నని క్ోమలి మురిసెన్ 
 
ఓరుగంటి వేణుగోపాలకృష్ణ , నఫే జర్సస 
కం. 
నాతితొ సరసముగ సఖ్ుడు 
కోతిని నేనవి లేత కొబబర్త నీవౌ 
పీరతితొ పెండాల డమనిన 
కోతితొ పెండిల కుదిర్ నని కోమలి ముర్తసెన్ 
 
డా. ఐ. యస్. ప్రసాద్, సికిందర్ాబాద్ 
కం. 
‘మాతలు లావని' ప్లిక డు 
నాతికి ర్ాంకోటిబావ నచెిను బాగా. 
నాతిగ తలచెను "నాలాం 
కోతితొ పెండిల కుదిర్ నని" కోమలి ముర్తసెన్ 
 
తతమాల శిర్సష్ కుమార్, హ ైదర్ాబాద్ 
కం. 
కూతతరు మ చిక యునాను 
జాతకుడని తలచి మనువు జరప్గ నెంచెన్ 
ఆతనికీలోప్ున ఇం 
కోతితొ పెండిల కుదిర్ నని కోమలి ముర్తసెన్ 
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సూరుయండుదయించె రాత్రి శుభములు కలుగన్ 
 

వారణాసి సఫరేకుమార్త ,మచిలీప్టటణం 
కం. 
సఫరేం విహారయాతరగ  
భార్ాేమణితోడ చఫడ భాగే మలాసాక  
సఫరేమొక వింత గనెనట  
సఫరుేం డుదయించె ర్ాతిర శుభములు కలుగన్  
గండికోట విశినాధ్ం, హ ైదర్ాబాద్ (తాతాకలికంగా సిడీా) 
కం. 
కార్ాేలయమున ర్ాతరని  
వారేప్ు ప్నుల మునిగత తన వాసము చయరన్  
భారే సరసర కిిగ గొణగ   
సఫరుేండుదయించె ర్ాతిర శుభములు గలుగన్ 
శివప్రసాద్ చావలి,సిడీా 
కం. 
సఫరే కిరణములు తగులగ 
సఫరేఘటంబున నిలచిన సఫరేప్రభలే 
సఫర్ాేసిమయమున వెలుగ 
సఫరుేండుదయించె ర్ాతిర, శుభములు గలుగన్ 
(సఫరేఘటము:స లార్ సెల్) 
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తకుకవ డబుాననవాడె ధనవంతుడిలన్  
 
సూరయకుమారి వారణాసి, మచలీప్టీణం 
కం. 
మకుకవ కలిగతన వనిాయు  
గికుకన ప ందుటకు కతము కలిమియెి కాదా? 
దకికన సంతృపిి  కగున  
తకుకవ? డబుబనా వాడె  ధ్నవంతతడిలన్  
 
డా. రామినేని రంగారావు యం.బి.బి.యస్, పామూరు, పి్క్ాశం జిలాా . 
కం. 
లలకకకు మించిన ర్ొకకము 
మకుకవ"సిిస్"బాేంకులందు మరుగున నుండన్ 
లలకకకు ప్నుాను కటటగ 
తకుకవ ధ్నమునావాడె ధ్నవంతతడిలన్ 
 
గండిక్ోట విశూనాధం, హ ైదరాబబదు 
కం. 
మకుకవ తీరగ వనరులు  
చకకగ బ కుకచు దొరవలల చతతరత చెలగన్  
నిక కడ ిధ్నేశు కంటలన్  
తకుకవ డబుబనావాడె ధ్నవంతత డిలన్  
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ఒకటి నొకటి గూడి యొకటి యగును 
 
సూరయకుమారి వారణాసి, మచలీప్టీణం 
ఆ.వె. 
కమల తనకు తెలివి కలదంచు చఫపెను 
ఒకటి కిింద గసత నొకటి గససి 
కలిపి గసత చెప్ు గలిగ  నొకకటి చయసి 
ఒకటి నొకటి గూడి యొకటి యగును 
 
రాజేశూరి నేదునూరి, నూయజ రటీ 
ఆ.వె. 
ఇతర సంఖ్ేలందు మితిమీర్త పెరుగుచు 
గుణితమందు హ చుి గొప్ుగాను 
ఒకటి నొకటి గూడి యొకటి యగునువింత 
కలిపి జూచి నంత ప్లుకు ర్ ండు 
 
ఇందిగంటి సతీష్ కుమార్, చెన ైన 
ఆ.వె. 
తగ ి మారుకలనుచు తలిల దండుర లడుగ, 
తగతన ర్సతి జ పెు తనయ గురువు! 
ప్గట ికలలు గనుచు పాఠములు వినిన, 
ఒకట ినొకటి గూడి యొకటి యగును! 
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ర ండును ర ండును గలియగ ర ండే యగురా! 
 
శివపి్స్ాద్ చావలి, సిడిన 
కం. 
ర్ ండు తనువులు కలియగ నొ 
కండు; మర్ొక జత తనువులు కలియగ సీి రయున్ 
నిండుగ ప్ుటిటయు జతగొన 
ర్ ండును ర్ ండును గలుప్గ ర్ ండయ యగుర్ా!  
 
మ ైలవరప్ు స్ాయికృష్ణ , స్ాకీమ ంటొ, క్ాలిఫో రినయా 
కం. 
బండికి ర్ ండగు చకిము 
లుండిన జతయగు నొకటిగ రూఢిగ గనినన్ 
ర్ ండుల నొకకటి లలకకన 
ర్ ండును ర్ ండును గలియగ ర్ ండయ యగుర్ా! 
 
ప్ులలా ల శ్ాయమసుందర్, సేన్ హో సే, క్ాలిఫొ రినయా 
కం. 
ర్ ండిచిితి ర్ ండు తడవలు 
ర్ ండెటల గునని యడుగగ ర్ డిడటలనియిెన్ 
"ప ండిర, లంచములందున 
ర్ ండును ర్ ండును గలియగ ర్ ండయయగుర్ా!" 
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కుీళ్ళళన వంక్ాయ మేలు కయరకు నెప్ుడున్! 
 
వారణాసి సూరయకుమారి, రాంచ  
కళుకు నచిిన కూరలు 
మళీల కొని నిలి నుంచ మంచివె పాడైె 
మ లల గ మిగతలిన వనీా 
కుళిున, వంకాయ మేలు కూరకు నెప్ుడున్ 
 
గండిక్ోట విశూనాధం, హ ైదరాబబద్  
కలుల ను తరా గగ మిగతలిన  
చిలలరతో కూరలు కొని చయరగ కొంప్న్  
పెళీుం తిటలకు బదులిడె 
కుి ళిున వంకాయ మేలు కూరకు నెపుడున్. 
 
ప్ులలా ల శ్ాయమసుందర్, శ్ేన్ హో సే, క్ాలిఫో రినయా 
పిలాల , చౌకగ దొర్తక డి 
కుి ళిున వంకాయ గూడ కూరకుఁ దగునే! 
కుి ళిున భాగముఁ గోయగ 
కుి ళిున వంకాయ మేలు కూరకు నెపుడున్! 
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దేశభబష్ లందు తెలుగు లలసీ 
కృష్ణ  అకుకలు 
ఆ.వె. 
'సర్తగమప్'లలోన చకకగా నొదుగునె    
కూచిప్ూడి జతతలకు జత యగునె  
తెలుగు ప్దము, హాయి కలుగ జేయగ, కాదె  
దయశభాష్ లందు తెలుగు లలసస     
ఇందిగంటి సతీష్ కుమార్, చెన ైన 
ఆ.వె. 
తెలుగు ప్లుకు నోట తయనెలగలుకు ఊట, 
తెలుగు భాష్ గొప్ు తెలియ జ ప్ు, 
భరత భూమి నునా భాష్లల గాక వి 
దయశ భాష్ లందు తెలుగు లలసస! 
గండిక్ోట విశూనాధం, హ ైదరాబబదు 
సీ. 
ఏ భాష్లో మాట లేదయశ వసతెైన - ముర్తపించి తెలిగతంచు ముచిటలను 
ఏ భాష్లో పాట లింపార స ంపార - సిరముల రసహేల సంతర్తంచు 
ఏ భాష్లో యాస  లలందయని వినిపించ - ఏ పరా ంత వాసులో ఎరుక ప్రచు 
ఏ భాష్లో ప్దే మేయింట ప్ఠతయించ - తెలుగతంటి వారంచు తెలియ బరచు  
ఆ.వె. 
అటిట  సరస మధ్ుర సాహితే సంగసత 
ఆశు కవితల కలితావధ్ాన లలిత 
మాట పాటలందు మేటియిె ైమ పిుంచు 
దయశ భాష్లందు తెలుగు లలసస. 
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రోహిణిక్ార ాలో చలిక్ి లోకులు బబధలనొందుర ప్ుపడున్  
చావలి శివపి్స్ాద్, సిడనన 
ఉ. 
ఆ హర్తవాహనుండు గతి యందును బ ైర్తని దాటి ఉతిర్ా 
ర్ోహణుడెై ప్రచండమున ర్ోళును బదిలు చయయ జేర, నో 
హో హొ! హుహూ హుహూ హుహుహుహూయని వణుకచు యామే సీమలన్  
ర్ోహిణి కార్ ిలో చలికి లోకులు బాధ్లనొందుర్ ప్ుుడున్  
(హర్తవాహనుడు=సఫరుేడు; బ ైర్త=మకరము; యామే సీమలు= 
దక్షిణ దయశములు (ఆసేట రలియా, నఫేజిలాండ్  మొ.)) 
జంధ్ాయల కుసుమ కుమారి, హ ైదరాబబదు 
ఉ. 
దాహము దాహమంచు ప్ర్తతాప్ము తాళగ లేనిదెనాడయ  
దయహముకంపితంబగుచు తయజ విహీనత చెందుటలందుకో 
సాహస దీప్మేమఱచి సాగతన నేమి ఘటిలుల నో,లలిన్, 
ర్ోహిణి కార్ ిలో, చలికి, లోకులు బాధ్ల నొందుర్ ప్ుుడున్ 
(లలిన్=వరుసగా) 
శ్ాయమసుందర్ ప్ులలా ల, శ్ాన్ హో సె, క్ాలిఫో రినయా 
ఉ. 
ఐహిక సౌఖ్ేముల్ కొఱకు నాప్ని ఇంధ్న వాడకముా చయ 
ఊహలకందనంతగను యుర్తిన కాలము తారుమారగున్ 
ఆహిమకూటముల్ గరుగు, ఆగవు ఎండలు కార్తికముానన్ 
ర్ోహిణి కార్ ిలో చలికి లోకులు బాధ్లనొందుర్ ప్ుుడున్ 
(ఇంధ్నకాలుష్ేం మూలంగా ఋతతవులు 
తారుమారవుతాయంటారు. ఆ దృషి్టలో ప్ూర్తమప్బడింది) 
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బబయటింగును జేయువాడె బౌలరు గదరా! 
 
శివపి్స్ాద్ చావలి, సిడనన 
కం. 
ఆటన , చివర్త విక టుట కు  
ధ్ాటిగ బవులరులిడు తతది దాడికి క లలమాక్స  
వేటుల గ లుప్ు ప్థంబున 
బాేటింగును జేయువాడె బౌలరు గదర్ా! 
 
జంధ్ాయల కుసుమ కుమారి, హ ైదరాబబదు 
కం. 
పాటించుచు నియమావళి 
ఆటంతయునభేసించి ఆల్ ర్ ండరగున్ 
వాటంబ్బంచుక చెదరక 
బాేటింగును జేయు,వాడె బౌలరు గదర్ా! 
 
పి్స్ాద్ ఇంక్ లుా  
కం. 
బాేటింగులు బ టిటంగులు 
ఏ 'టింగు'లు తెలియనోడు బేలగ ప్లిక న్ 
బాేటింగ వరని అడుగగ 
"బాేటింగును జేయువాడు బౌలరు గదర్ా!" 
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రావణుని బంటువ ైత్రవి రామచంది 
 
డా: ఐ.యస్. ప్రసాద్, హ ైదర్ాబాద్ 
తయ.గస. 
తోకతో జుటిట నీ యునా తోచితాస 
నాన బాగుగా గూరుచోన, చిన బుచి 
ర్ావణుని, బంటువెైతివి ర్ామచందర 
మూర్తికాంజనేయా, నీవె సఫుర్తిదాత! 
 
ప్ులలల ల శ్ాేమసుందర్, శ్ాన్ హో సే, కాలిఫ ర్తాయా 
తయ.గస. 
షర కు కోసము సిగర్ టుట  పీకలూద ి
ఆప్ుకోలేక ఇప్ుుడ ీయాతనేల 
లోకులను చంప్ు సిగర్ టటనే కలియుగ 
ర్ావణుని బంటువయితివి ర్ామచందర! 
 
తలాల ప్రగడ, శ్ాన్ హో సే, కాలిఫ ర్తాయా 
తయ.గస. 
ర్ావణాసురుడెైన ప్రవశమొంది 
నినుా ప్ూజించి నటలలల న అనిా మరచి 
భకి దాసుడవెైత,ె నీ భకుి లనర, 
ర్ావణుని బంటు వయితివి ర్ామచందర!! 
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ప్లువుర ితండుి ల తనయుడు భకిిన మొ్రక్ కన్! 
 
వేదుల బాలకృష్ణమూర్తి, శిీకాకుళం 
కం. 
ఇల కనాతండిరయు, ధ్న 
విలసితతండగు పర ష్కుండు, విదేను నేర్ేు 
కులప్తి తండుర లల అనుచును 
ప్లువురు తండుర ల తనయుడు భకిిన మోొక కన్ 
 
తలాల ప్రగడ ర్ావు, శ్ాన్ హో సే, కాలిఫర ర్తాయా 
కం. 
తలచుతత దయవునె తండరని 
కొలిచెను దయవుల సకలము, కూర్తమి తోడన్! 
వెలసిన భకుి డె అతడె,ై 
ప్లువుర్త తండుర ల తనయుడు భకిితొ మోొక కన్! 
 
యం.వి.సి.ర్ావు, బ ంగుళూరు 
కం. 
గ లువంగ ప్దావూేహము 
పిలిపించగ దార్తనెరుగు పినావయసుకన్ 
విలపించు మాతతర మూర్తికి  
ప్లువుర తండుర ల తనయుడు భకిితొ  మోొక కన్. 
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ఉండ ెకనాయకుమారియిె ఉతారమున 
 
తటవర్తి కళీేణ్ 
తయ.గస. 
బుడుతడొకడు ప్ర్సక్షన బుధ్ిధ నిలిప ి
ప్రకకవాని ప్టము జూస ివరా యప్ూనె 
తికమకప్డి దయశ ప్టము దిరపిు వరా య 
నుండ ె కనాేకుమార్తయిే  ఉతిరమున 
 
ప్ులలల ల శ్ాేమసుందర్, శ్ాన్   హో సే 
తయ.గస. 
బుదధగయఁ జూడ శిీలంక బౌదుధ ఁడొకడు 
భరత దయశముఁ జేరగ  బయలుదయర్త  
నౌకలో ప్యనింప్ఁ యా నావికునకు 
ఉండ ెకనాేకుమార్తయిె ఉతిరమున 
 
గండికోట విశినాధ్ం, హ ైదర్ాబాద్ 
తయ.గస. 
దయను వర్తించు దయవిగా దక్షిణమున     
ఉండ ెకనాేకుమార్తయిె, ఉతిరమున 
శకిి పీఠంబు నందుండు శ్ారదాంబ   
అష్ట దిశలందు వెలుగొందు ఆది శకిి   
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అరుజ నుడొ క పిడుగుప్డగ నమ్మమ యన నే 
 
గోలి హనుమచాిసిి ర, గుంటూరు 
కం. 
దురాన క రవ సేనకు 
అరుా నుడొక పిడుగు, ప్డగ నమ్రా యనెనే 
ఆర్తాంచిన పాశుప్తము 
ధ్ఫరాటినే తలచి వేయ ధ్ఫరుి ల పెైనన్. 
 
యం.వి.సి. ర్ావు, బ ంగళూరు  
కం. 
ఆర్తాత ప్ుణుేడు భీష్తాడు  
గర్తాంచుచునశని శరల కదనము సేయ 
నఫార్తాత బలుడెై యుండియు  
అరుా నుడొక పిడుగు ప్డగ అమ్రాయనియన్ 
(గర్తాంచుచునశని= [గర్తాంచుచున్ + అశని]) 
 
ప్ులలల ల శ్ాేమసుందర్, శ్రన్ హో సే, కాలిఫర ర్తాయా 
కం. 
ఆర్సా పెటలటద సాిమీ! 
దర్ాా గా ఇటుట లనుట తగునా మీకున్? 
వర్తాతమదిగద, ఎప్ుుడు 
అరుా నుడొక పిడుగు ప్డగ అమ్రా అనెనే? 
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అసపృశయత చకకన ైన అలవాటు కదా 
 
డా. ర్ామినేని రంగార్ావు యం.బ్బ.బ్బ.యస్,పామూరు,ప్రకాశం జిలాల , 
కం. 
అసుృసేత ప్రమహిళల 
అసుృసేత యాజకునకు యజఞము వేళన్ 
అసుృసేత మకిలంటిన 
అసుృసేత చకకనెైన అలవాటు కదా 
 
యం.వి.సి.ర్ావు, బ ంగళూరు 
కం. 
అసుృశుేలలవరు జగతిని  
నిసుృహకులచిచుిర్ేప్ు నీచులు కారే్ 
ఆ స్రష్ట  విడని జనులలడ 
అసుృశేత చకకనెైన అలవాటు కదా! 
 
వారణాసి సఫరేకుమార్త, మచిలీ ప్టాం 
కం. 
నిసుృహ నిర్ాశను సమా  
జ సుృహ కోలోువ దురిశకు పాలునేా   
సి సుృహను జంప్ు మదేము  
అసుృసేత చకక నెైన అలవాటు కదా  
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నిష్ిదాధ క్షర్త : 'ర' మర్తయు 'మ' అక్షరములు (వాని గుణింతములు) 
వాడకుండా శీి ర్ాముని సుి తిసఫి  ప్దేము వరా యవలలను. 

 
కంది శంకరయే, హ ైదర్ాబాదు 
కం. 
ఇనకుల దుగాధ ంబుధ్ి శశి! 
ఘనశివకోదండ భంగ! కాశేపిజ ప్తీ! 
దనుజాంతక! సజాన హృ 
దినజాదితాే! నుతింతత, దయఁ గనుఁగొనవే! 
 
సమవర్తి, హ ైదర్ాబాదు  
చ. 
జనకుని వాకుక నిలుగ నిజాంగనయున్ సహజుండు తోడుగా 
ఘనవనవాసివెై దనుజకాండకృతాంతతడవెై తప్సిివెై 
వనధ్ిని సీతక ై గడచి బాలిశు దానవు జంపి లోకముల్ 
నినువినుతింప్ గాచితి దినేశ కులాగిణి! నినుా గొలలిదన్!! 
 
డా|| అయాచితం నటేశిర శరా, కామార్ డిడ , నిజామాబాదు జిలాల  
ఉ. 
జానక ిపెండిలయాడితివి చకకని వెైన గుణాలు నిండగా 
ప్ూనికతోడ సతేమునుబూని వనముాలనెైననిచితో 
పర నడువంగ నెంచితివి ప్ూజేము నీ కథ భూమిక ప్ుుడున్ 
నా నతతలలైతతి  నీకు నను నవేప్థముాల సాగజేయవ!ే  
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కందకు లేనటీి దురద కతా్రక్ిఁ బటటీ న్ 
 
డా.ర్ామినేని రంగార్ావు, యం.బ్బ.బ్బ.యస్, పామూరు, ప్రకాశంజిలాల . 
కం. 
ఎందుకు ఆంధ్ుర ల విభజన 
ప ందుగ శ్ాసనసభలన ప సగదు అనాన్  
ముందుకు దఫక ను కేందరము 
కందకు లేనటిట దురద కతిికిఁబటలటన్ 
 
జంధ్ాేల కుసుమ కుమార్త 
కం. 
కుందె మనంబున యా భృగు  
నందనుడు బలి వర దాన నియమ్రధ్ధతికిన్ 
తొందరగ యడుడ  కొనెనొకొ 
కందకు లేనటిట  దురద కతిికి కలలి న్  
 
ర్ావు తలాల ప్రగడ, శ్ాన్ హో సే, కాలిఫర ర్తాయా 
కం. 
చెందని భదరా దిరమాని 
చందర శ్రఖ్రుడొకండు చతతరత చఫపెన్, 
ముందది అంధ్ుర ల దెైనను! 
కందకు లేనటిట దురద కతిికిఁ బటలటన్! 
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క్ోీధంబే సుగుణమగును క్ోమలి క్ ప్ుడున్ 
 
నేదునూరి రాజేశూరి, నూయజ రటీ 
కం. 
బాధ్ించు ప్గను ప్ురుష్తని  
కోిధ్ంబే, సుగుణ మగును కోమలి క ప్ుడున్  
బేధ్ము లలంచక మృదువుగ  
సాధి్ంచక చెలువు మీర సంతస మొందున్  
 
భాసకర కొంపెలల  
కం. 
సాధ్నతో సదిిదేల  
సాధి్ంప్గ బదధకించు సంతానముపెై  
బాధ్ప్డనేమి? కించిత్  
కోిధ్ంబే సుగుణమగును కోమలిక ప్ుడున్. 
 
మాజేటి సుమలత, కూేప్ర్సటనో, కాలిఫర ర్తాయా 
కం. 
భేధ్ంబ ంచక ప్టలటగ 
దా దండారము నరకుని హతమొనర్తంప్న్ 
చయధ్ించ దుష్ట శకుి ల     
కోిధ్ంబే సుగుణమగును కోమలిక ప్ుడున్   
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గ లూగఁ నేడెినొకకడును గ లూక నోడినవాడు నవూగన్ 
 

పో చరాజ్ క్ామేశూర రావు, రాయప్వర్, ఛతాీసఘఢ్, ఇండియా. 
ఉ. 
వలిల యందమారసి యపారప్ుఁ బేరమ జనించ తూరణముం 
గలిలఁ బో లు కనుాలని కనేను గోరఁగ నిదిఱ కకతెం 
జ లిము లేని మ్రముఁ గని చెంద నిర్ాశ నెడంద నంతటన్ 
గ లిఁగ నేడెి నొకకఁడును గ లిక యోడిన వాఁడు నవిఁగన్ 
 
ఎం.వి.యస్.రంగనాథం, హ ైదరాబబద్ 
ఉ. 
సులుిగ తనుా గ లుి గతిఁ జూప్గ పేరమన తాత, తా మదిన్ 
నిలిక ప ంగు దుుఃఖ్మును నెగుి చు కీిడి శిఖ్ండి మాటునన్ 
తెలిిగ నిలిి బాణముల దయహముఁ గప్ుుచు భీష్తాఁ గూలిినన్ 
గ లిగఁ నేడెినొకకడును గ లిక నోడినవాడు నవిగన్ 
 
ప్ులలా ల శ్ాయమసుందర రావు, శ్ాన్ హో సే, క్ాలిఫో రినయా 
ఉ. 
నిలిడి యిెనిాకందు తను నెగుి టయిే యొక ధ్యేయమవిగన్ 
ప్లుిరఁ జేర్తి యారభటిన బాగుగ దరవేము ధ్ారబో యుచున్ 
కొలుిను ప ందనేమి మర్త కూర్తిన సంప్ద పర యిెనంచు తాఁ 
గ లిగఁ నేడెినొకకడును గ లిక నోడినవాడు నవిగన్ 
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వంక్ాయన చెఱుకురసము వడివడ ియుబిక్ న్ 
 

Dr.రామినేని రంగారావు, పామూరు  
కం. 
అంకమా జాతరందున 
ఉంకించిన మాయలోడు ఉతాసహముతో 
వంకర దండము మీటగ 
వంకాయన చెఱుకు రసము వడివడి యుబ్బక న్ 
 
నేదునూరి రాజేశూరి, నూయజ రటీ 
కం. 
ఇంకేమి వింతలుం డునొ 
సంకర జాతతలుగ ప్ుటుట  సంబర మందున్ 
వంకర టింకర యుగమిది 
వంకాయన చెఱకు రసము వడివడిఁ యుబ్బక న్ 
 
చావలి విజయ 
కం. 
ఎంకియు వండెను బావకి 
వంకాయ మసాల ఘుమఘుమ వాసన లలగయన్ 
ఎంకిని చఫడగా రుచికర 
వంకాయన చెరకు రసము వడివడి యుబ్బక న్ 
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ప్ందినిఁ క్ౌగిలించుక్ ని ప్ంకజలోచన సంతసించెరో 
 

శివపి్స్ాద్  చావలి, సిడనన 
ఉ. 
కొందము బ మాలన్ తనయకున్ ముర్తప్ముాగనంచు యంగడిన్ 
విందుగ కళుకున్ తనకు వీలుగ జూప్గ తలిలదండుర లున్ 
ముందుగ మ చిి చందముగ మ తిని సీమల దఫదిబ మాయ  
ప్ందిని క గతలించుకుని ప్ంకజ లోచన సంతసించెర్ో  
 
ప్ులలా ల శ్ాయమసుందర్, శ్ేన్ హో సే, క్ాలిఫో రినయా 
ఉ. 
కొందరు హాసేమాడ కడుకూర్తమి తోడుతఁ బ్బలుి ర్ాతనిన్ 
ప్ందని, కారణంబడుగ ‘ప్ంట దివాకరు’ నామధ్యయమే 
సుందర్త పెండిల చయసుకుని శ్ోభనమందున పేరమమీర యా 
‘ప్ంది’ని క గలించుకొని ప్ంకజలోచన సంతసించెర్ో! 
 
అనానప్ంతుల జగనానధ రావు, గుంటూరు, ఆంధిపి్దేశ్ 
ఉ.  
ఇందిర వలలభుండు హర్త యిదధర గావ వర్ాహ మూర్తియిెై 
సందిట పెైడి నేతతర  గొని చంప్గ జూచిన రతాగరభ తా 
ప ందిన నోము ప్ంటయని ప ంగుచు మేనిని ప్ులక లలతిగా 
ప్ందిని క గలించుకొని ప్ంకజ లోచన సంతసించెర్ో  
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నిషిదాా క్షరి: క, చ, ట, త, ప్ లు లేకుండా వేసవి సెలవలను 
వరిణసూా  ఛందో బదాముగా ప్దయము వాి యవలలను 

సూరయకుమారి  వారణాసి, మచలీప్టనం 
సీ|| అవిర్ామముగనుండు   ఆలుమగలు బ్బడడ  - లుముర్తయును సెలవులూహ మ ర్తయ 
ఉదయాదిర సఫరుేని ఉదయముా మొదలుగ - మ ండునిరణయములు మ దలు మదిని 
ఎండవేడిమి లేని ఏవూర నైెనను - వారమునాను మేలు వర మ  యగును 
హిమమండలంబ ైన యిహమును మర్తపించు - మానసర లాల స ధ్ామంబ  యనగ 
ఆ.వె|| వేసవి సెలవులను వీర విహారముల్ 
ఊహగానె మిగుల నుష్ణమునను 
సాహసముగ జనిన సాధ్ేమే యనిమేము 
బయలుదయర్తనాము భాగేవశము 
డా. రామినేని రంగారావు, పామూరు, పి్క్ాశం జిలాా  
తయ.గస. 
సమవయసుసనా సఖ్ులము సందడిగను 
వేసవందున ఇష్టమౌ విడుదు లరసి 
అడవిలోనునాసెలయిేళ్ యందుమునిగత 
విరులు వెదజలుల  సుమర్ాగ విభవ మలర 
మనసు ఉలాల స మందగా మసలినాము 
చావలి విజయ, సిడనన 
తయ.గస. 
వేసవి సెలవులనాను వేడి యుండు 
బడులు లేని విదాేరుథ లు బాగు సర్తి 
ముర్తసి అమామాగార్తలుల  మూల సందు 
గొందులందాడెదరు గోళి గోల గేము. 
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తప్ుపలుఁ జేసెడి మనుజ్డె ధనుయండిలలో 
 
టేకుమళ్ళ వ ంకటప్పయయ, విజయవాడ 
కం. 
ఎప్ుుడు దయష్ము లలనుాచు 
తప్ుుడు ప్నులే దలచుచు, తామే ధ్రణిన్ 
గొప్ుని నుడివెడు జనులకు 
తప్ుులుఁజేసెడిమనుజుడెధ్నుేండిలలో 
 
శ్ాయమసుందర్ ప్ులలా ల   
(ఈ ప్దేమునకు పేరరణ శిీ ర్ాజ తలాల ప్రగడ, సిడనన గారు ప్ంపిన కవిత) 
కం. 
తప్ుగునేమ్ర మనకిక 
ఘుప్ుని ప గ తరా గకునా గురువు గతర్సశం 
చెపెును గద "ప గ తరా గ డి 
తప్ుులుఁ జేసెడి మనుజుడె ధ్నుేండిలలో!" 
 
శివపి్స్ాద్ చావలి, సిడనన 
కం. 
చెపెును రణమున ధ్రాం 
బ ప్ుగ సతేము నసతేముగ ధ్రాజుడున్! 
తప్ునిసర్త వేళల తగు 
తప్ుులు జేసెడి మనుజుడె ధ్నుేండిలలో! 



 

 

                                              సుజనరంజని - శీ్రప్లవనామ సంవత్సర ఉగాది ప్రత్యేక సంచిక  

జలమును పారబో యుటయిె చకకని క్ారయము వేసవందునన్! 
 

వాగమూడి లక్ష్నమ రాఘవరావు, కరటంనగర్ 
చ. 
కొలనులయందు, కాలువల కూటమియందు, తటాకమందునన్ 
సలిలము లేకమానవులశకుి లమంచును చయతతలలతిగన్ 
యిలజధ్ారఁ బ ంచుటకు నింకుడుగుంటలుఁ దరవి వానిలోఁ 
జలమును పారవోయుటయిె చకకని కారేము వేసవందునన్ 
 
జంధ్ాయల కుసుమ కుమారి, హ ైదరాబబదు 
చ. 
ప్లుచన సేయ నేమి కలుప్ంగ దగున్ శుచియిెైన పాలకున్ 
తలప్గ వరిసికిమగు ధ్ానేమునేమి యొనరుగావలలన్ 
జలమిడుటలటిట  కరాము,నిజారక విజృంభణమ నాడయజుగన్ 
జలమును, పారవోయుటయిె ,చకకని కారేము, వేసవందునన్. 
(ఓజు=వరుస) 
 
ఇందిగంటి సతీష్ కుమార్, చెన ైన 
చ. 
మలమల మాడుటలండలకు మానవ చయతలల కారణంబగున్; 
వెలవెలబో యిె చెటుల  కడు వేసవి తాప్ము వలల  మానవా; 
ప్లుకులు మాని మొకకలకు పాదులు గటుట ము, అందు వేరధమౌ 
జలమును పారబో యుటయిె చకకని కారేము వేసవందునన్! 
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తాతా యని పేిమతోడ తరుణినిఁ బిలిచెన్ 
 
శీ్రమత్ర జి సందిత బ ంగుళ్ూరు 
కం. 
పీరతిన్ పెళీుడన్ కవి 
నా తాళంవార్త తార నటులఁజిలిపిగా 
నాతండు ముదుి పేరున 
తాతా యని పేరమతోడ తరుణినిఁ బ్బలిచెన్ 
 
పో చరాజ్ క్ామేశూర రావు, రాయిప్వర్ 
కం. 
ఆతత ర్ోషా కలితా 
తీత విచా ర్ాగతా తపి్ దయహి వెడల,నీ 
వరా తల దెలియంగ వశమ  
తాతా! యని, పేరమతోడ తరుణినిఁ బ్బలిచెన్ 
[తాత = బరహా] 
 
ప్ులలా ల శ్ాయమసుందర్, శే్న్ హో సే, క్ాలిఫో రినయా 
కం. 
కూతతర్త గృహముకు వెడలిన 
మాతామహి బయలుదయర, మనుమడు పీరతిన్ 
నాతికి "టాటా" బదులుగ 
"తాతా" యని, పేరమతోడ తరుణిని బ్బలిచెన్ 



 

 

                                              సుజనరంజని - శీ్రప్లవనామ సంవత్సర ఉగాది ప్రత్యేక సంచిక  

చటటీ లుకకు బ దిరి పిలాి ఛెంగున దాగ న్ 
 
ఇందరగంటి సతీష్ కుమార్, చెనెైా 
కం. 
ప టటలు చెకకలు కారూట న్ 
పెటిటన, కడు తెలివి జ ర్తి పెటలటడి పాటలన్ 
తటుట కొన లేదు, చఫడగ 
చిటలటలుకను జూచి పిలిల చెంగున పార్ న్! 
 
వారణాశి .సూరయకుమారి, మచలీప్టనం  
కం. 
కొటుట టల  యాటగ  బుడతడు         
గటిటగ కొటటగ ను బామా కంటికి తగులన్ 
గుటుట గ దాగుచు నిటలనె 
చిటలటలుకకు బ దిర్త పిలిల చెంగున దాగ న్ 
 
చావలి విజయ 
కం. 
గుటుట గ నేత ప్లుకులను 
యిటేట టి.వి లో నిశితప్ు వివరణ చఫప్న్ 
వటిటదని చెప్ుు ర్సతిది 
చిటలటలుకకు బ దర్త పిలిల చెంగున దాగ న్. 
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అంబబయని శునకమరిచె నందరు మ చిన్ 
 
దువవూరి వి యన్ సుబబారావు, క్ ంతమూరు, రాజమహ ందివరం. 
కం. 
ముంబ ైలో లభయించెను 
నంబూదిరకి పెంప్ు కుకక 'ననీా', యిేగన్ 
చెంబ ైకి పెళిు కతడు త 
నం బాయని శునక మర్తచె నందరు మ చిన్. 
 
ప్ులలా ల శ్ాయమసుందర్, శ్ాన్ హో సే, క్ాలిఫొ రినయా 
కం. 
బ ంబేలలతిిన ఆవనె 
నంబా యని; శునక మర్తచె నందరు మ చిన్ 
సంబరముగ భౌభౌ యని 
అంబ్బక యను పాప్చఫచి హహయని నవిన్ 
 
సూరయకుమారి వారణాశి, నారా్ కరోలినా 
కం. 
అంబర మంటగ భకుి లు 
సంబరముగ ప్రమశివుని శంభో యని యా 
డంబరముగ బ్బలింగను 
అంబా యని శునకమరచె నందరు మ చిన్ 
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‘అకకఱకు ర్ాని చుటటము’ ప్దాేనిా చంప్కమాల ఛందసుసలో 
తిర్తగత వరా యాలి. 

 
వారణాసి సూరయకుమారి, మచలీప్టనం  
చ. 
అవసర కాల మందున సహాయము జేయని బంధ్ువెైననఫ 
సవినయ వినాప్ముా వినజాలని వేలుును యుదధ  రంగమున్ 
వేవధ్ిగ నిలిి సాగని హయంబును వెంట నె వీడ వచుినీ 
సవివరణంబు చఫసినను చాలును చయసిన మేలు సనాతీ 
 
గండిక్ోట విశూనాధం, హ ైదరాబబద్  
చ. 
అదనున సాయమేమియు నొనరుగ జాలని యటిట  చుటటమున్   
ముదమున భకిితోడ మది మొకక వరంబ్బడ లేని వేలుునిన్   
కుదురుగ నెకికనన్  కదలకుండగ మొండిగ నుండు గురిమున్   
వదలగ నొప్ుు శీఘో గతి వాదములేల? సుధ్ీర ధ్ీనిధ్ీ ! 
 
ప్ులలా ల శ్ాయమసుందర్, శ్ాన్ హో సే, క్ాలిఫో రినయా 
చ. 
అడిగిన వెెంటనే దయన నాదుకొనెంగగరాని బెంధువున్, 
యిడుములలోన మొ్రకకినను యేిమివరెంబులు నీని ద ైవమున్ 
వడివడిబో వ యిెకకినను బాయని గురరము గొపపద ైననూ 
విడువగ నుత్తమెంబగుుఁ వివేకముతో మనమ ెంచి జూచినన్ 
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చుటీములను కలసినంత సుఖములు తగుు న్ 
 

ఎం.వి.యస్. రంగనాధం, హ ైదరాబబదు 
కం.  
గతటటని మనుష్తలు చెపిుర్త, 
‘చుటటములను కలసినంత సుఖ్ములు తగుి న్’ 
ఒటిట యబదధము లటిటవి, 
అటుట ల సఫతీరకర్తంప్ యనాేయంబౌ. 
 
ఇటటవేని ర్ాకేష్, సిదిధపేట. 
కం. 
అటిటటు లునావి కూరలు 
అటేట  ర్ొటలటల రస ప్స అరయగ లేదం 
చెటేటనియు వంక పెటుట  
చుటాట లను గలిసినంత సుఖ్ములు తగుి న్. 
 
గాదిర్ాజు మధ్ుసఫదనర్ాజు, అనంతప్ురము 
కం. 
చటటము మ చిని ప్ని చయ 
ప్టుట చు లాభములబ ంది బంధ్ుతిము చఫ 
పెటిట  విసిగతంచు చుండెడి 
చుటటములను కలసినంత సుఖ్ములు తగుి న్ 
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దతిప్ది: "దయని" (ధ్యని), "కోలి" (కోహిల ), "ర్ానే", "ర్ ైనా" ప్దాలను 
నామవాచకములు కాకుండా వాడుతూ కిిక టుట  ఆటపెై మీకు నచిిన 
చంధ్సుసలో ప్దేము వరా యాలి. 

గండిక్ోట విశూనాధం, హ ైదరాబబద్  
ఉ|| కేర్తంతల్  చెలగన్ ; అదయ  నినద సతయకళీ కిిక ట  హేల, స ం 
పారం గాంచుటకో, లిఖంప్ చర్తతల్ , ప్టుట ల్  విక టుట ల్  ప్డన్  
పేరుం బ ందిన ఆటగాళుు ప్రుగుల్  పెంప ందర్ా నేరుుతో  
పరా రంభంచి తెగతంచి మించుతర్త తీర్ ైనాడు కిీడా దుేతిన్ .  
చావలి విజయ, సిడనన 
తయ.గస|| ప్రుగుకో లిపి్ తతిర ప్డిన తీరు 
బౌండర్స తోసెర్ా నేరుు ప్రుగు పెంచ 
గ లుచు వార్ వర్ ైనా విక టుట  ప్డిన 
దయనిశితము చఫప్ు క మ ర్ా తోడ విందు 
జంధ్ాయల కుసుమ కుమారి, హ ైదరాబబదు 
సీ|| ఇరు ప్క్షములలోన నిరువుగా యువకులు - ప్దకొండుగురుయుండు బంతియాట 
ఒక బృందమందొక డొడుప్ుగా విసిర్తనా - బంతి ర్ానే వచుి ప్ర్తధ్ ిమీర్త 
జయమునకో లిపి్ చాలునకకజముగ - నవకాశప్ు మ రుప్ులరుదు గాన 
కుదురునో లేదయ  నికరముగ ప్రుగులల - కుకవచయయబూనుటకాట గాండర 
తయ.గస|| కనుచు నభమానులలలల రు కాంచు యాట 
జటుట నందొకర్ ైనా విజయ శిఖ్రము 
నందు బాట లో ప్యనింతతరతి రయమున 
ఘనముగ గణుతిక కికన కిిక టు నందు. 
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రాముని వధ్ియించ సీత రావణు జేర న్ 
 
గండిక్ోట  విశూనాధం,  హ ైదరాబబద్ 
కం. 
సౌమితెరవర్త యనుజుడు ?, హ 
నుమ దనుజుల నేమి చయసి?, దఫతగ గనెనే 
రమణిన్, యిెవర్తని చయర్ న్? 
ర్ాముని, వధ్ియించి, సీత, ర్ావణు చయర్ న్. 
పిలాలమఱఱి  కృష్ణ   కుమారు 
కం. 
దయముని మాటను కాదని 
సర మము గాఢముగ తాగత స దవినాావా? 
కాముక తలపా? యిెప్ుుడు 
ర్ాముని వధ్ియించి సీత ర్ావణు జేర్ న్? 
ప్ులలా ల శ్ాయమసుందర్, శ్ాన్ హో సె, క్ాలిఫో రినయా 
కం. 
వామప్ు ముగతంప్ు నిమాన 
ర్ామాయణమునకు, మార్తి వరా సెనొకండున్: 
"తా మార్ ను లంకేశుడు 
ర్ాముని వధ్ియించి సీత ర్ావణు జేర్ న్! 
("Literature Studies" తరగతతలలో, ప్రసిదధమ ైన ప్ుసికాలకు వేర్ొక 
ముగతంప్ునిసేి  ఎలాగ ఉంటుందని ప్రశిాంచడము అప్ుడప్ుుడు 
జరుగుతతంది. ఆ తరో వలో ఈ ప్ూరణ) 
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పి్త్రపాదములోని మ్రదటి అక్షరములు కలిపిన 
'దసరాలు' గా వచేిటటుల దసరా సంబరాలు వరణన 
వారణాసి సూరయకుమారి, రాంచ  
సీ|| దరహాస వదనులలై తరుణులు దసర్ాకు - బ మాల కొలువుంచు నుమారముగ 
సరదాగ ప్ులివేష్ సందడిన్ తిలకించి- ప్ులకించు పెదిలూ పిలల  లంత 
ర్ామాయణాది ప్ు ర్ాణముల్ హర్తకధ్ా - శివణాలు నవర్ాతిర సంబర్ాలు 
లుపి్మౌ విశ్ాింతి లోటు తీ ర్ డు ర్స తి -వేడుకలగు ననిా వేళలందు 
తయ.గస|| ఉలల  ముల్ రంజిలంగను ప్లలల  ప్రజలు 
కొతి బటటలు ధ్ర్త యించి కోర్ క తీ ర 
ప్ండుగ దసర్ా సరదాలు నిండు గాను 
జరుప్ు కొందురు ఉతాసహ భర్తతత లగుచు 
 
చావలి విజయ, సిడనన, ఆసేీ ేలియా 
తయ.గస || దరువు జయడుగ ప్ులి వేష్ ధ్ార్త చిందు 
సంబర్ాల కోలాటల సందడి నవ 
ర్ాతిర బ మాలకొలువులల  రంగు చీర 
లు మ ర్తయు వనిత దసర్ా ర్ోజులందు. 
 
ఇందిగంటి సతీష్ కుమార్, చెన ైన 
కం|| దగదగ దురిమా మ రుప్ు, 
సగుడ మొరమొర్ాలులు వరుసల ప్రతిమలహో  
ర్ాగ సర్తగమల కీరిన 
లు గలగలసిన నవ ర్ాతతర లు ముదంబ్బచుిన్! 
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తప్ుప చేయకునన తప్ుపయగును 
 
నిరంజన్ అవధూత, బో సీన్ 
ఆ. వె. 
ప్లిక  ధ్రాజుండు భారతమున బ ంకు 
దాగత వాలి గూలలి దాశరథియు 
ధ్రా రక్షణమున, తప్ుని సమయాన, 
తప్ుు చయయకునా తప్ుు యగును. 
 
డా.రామినేని రంగారావు, యం.బి.బి.యస్, పామూరు, పి్క్ాశం జిలాా . 
ఆ.వె. 
మంచి చయసినటలల  మదినెైన ప్రులకు 
తప్ుు చయయ కునా;తప్ుు యగును 
ప్రుల యశము గాంచి మదిలోన చింతించి 
మలిన మనసు తోడ మాటలాడ 
 
టేకుమళ్ళ వేంకటప్పయయ 
ఆ.వె. 
కలిి సరుకు నముా కలియుగ ధ్ర్ాాన, 
మంచి సరుకు నమా మాడు ప్గులు 
లోక ర్సతి మారి లోకేశు దిగతర్ాడ! 
తప్ుు చయయకునా తప్ుు యగును! 
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ప్త్రని దూషించనటీియా ప్త్రనతగదు 
 
డా.రామినేని రంగారావు, యం.బి.బి.యస్, పామూరు, పి్క్ాశం జిలాా . 
తయ.గస. 
వెలది-జూదంబు-పానంబువేడక మునిగత 
తలిలదండుర ల-యిలాల లిధ్నము కొరకు 
ర్ాచి-రంపానబ టలటడు రకకసుడగు 
ప్తిని దఫష్ించనటిటయా ప్తిాతగదు 
 
జగనానథ  రావ్  క్ .  ఎల్. , బ ంగళ్ూరు 
తయ.గస. 
పీట  వేయదు  కంచము  పెటటబో దు 
కొసర్త  వడిడ ంచ  జాలదు  కోమలాంగత 
నోరు  తెరచి  యడిగతనచ  ో పర రు  పెటిట 
ప్తిని  దఫష్ించ,  నటిటయా  ప్తిా  తగదు 
 
వేదుల బబలకృష్ణ , శీ్రక్ాకుళ్ం 
తయ.గస. 
తప్ుు మార్ాి న జనుచునా తనదు భరి 
వరినము చకకదిది సుభాష్ితములు 
ప్లికి చివరకు అవసరంబ ైన వేళ 
ప్తిని  దఫష్ించ  నటిటయా  ప్తిా  తగదు 
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దతాప్ది: వంగ, దో స, క్ాకర, కంద ప్దములను అనాయరాములతో 
వాడుతూ భబరతదేశ స్ాూతంతియ సమరానిక్ి సంభందించన విష్యముపెై 

సేూచాా ఛందసుీలో ప్దయము వాి యాలి 
పో చరాజ్ క్ామేశూర రావు, రాయిప్వర్ 
కం|| దయసప్ుఁ బర్తపాలనఁ గన 
వేసర్త కావంగ జనుల వేగము దయశ్ా 
వాసుల కాకర మొదవఁగఁ 
జేసిర్త మన కంద ఫలము సిథ రమతిఁ గృష్ియిే 
[దయశ+ఆవాసులకు+ఆకరము+ఒదవఁగ; ఆకరము = కోప్ము] 
సహసికవిరతన సహసికవిభూష్ణ శీ్రమత్ర జి సందిత బ ంగుళ్ూరు 
సీ|| కురువంగ తూటాలు మరతతపాకులనుండి, ఝళిపించె మనకతిి ఝానిసలక్షిా  
దయసప్ుశ్ాసనాల్ దఫసేటి సభ పెైన, బాంబులగుర్తపించె భగదజాదు  
లలకకకందక తా నిలిపె పెను సెైనాేనిా, జడవన్ ప్రుల్ సుభాష్ిందరబో సు  
కాక రగతలిి నిగిహముల దుర లుిచు, ధ్ెైరేబలంబుల తరుగ జేసి  
ఆ.వె|| తలలడిలలజేసె  తెలలదొరలనటుల   
భరతపౌరుషాలు ప్టుట  బటిట !!  
సమరమటుల  జర్తగ   సాితంతరయ సిదిధక ై  
చర్తతయందు నిలిచె శ్ాశితముగ!!  
విజయాదితయ, విజయనగరం 
తయ.గస|| ప్రప్ర్తష్ింగదుుఃఖత భరతభూమి 
పిలిచి నటలల దయ  సడి వినిపించగా 'ప్ 
దండి దండి' కని మయికందళములలతి 
శ్ాంతి సెైనికాకరములు శరధ్ులయిెే 
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వే-లం-టట-ైను అనే నాలుగు అక్షరములు వరుసగా ఒక్ కక 
పాదారంభలో యుండునటుా  మీకు నచిన ఛందసుీలో పేిమపెై 

ప్దయము వాి యాలి 
దువవూరి వి యన్ సుబబారావు, క్ ంతమూరు, రాజమహ ందివరం. 
కం. 
వేంచయయుము నా సీిట హార్ట 
లంచుని చయదాి ము హొటలు లాసన్స బేలో 
టలైం చాల దనకు డాళింగ్ 
నుంచొని ఉంటాను పరా మిస్ నో చెప్ుకుమా. 
 
వ న నల సతయం, షాద్ నగర్, రంగార డిడ  జిలాా , తెలంగాణ రాషేీ్ం. 
తయ.గస. 
వేయి జనాల క ైనను వీడనటిట 
లంక  కుదిర్ాక నీకేల శంక; ముచి 
టలైన జంటగా మనమొకక టలైన మేలు 
నువుి సమాతించగ చినిా నవుి చాలు!! 
 
సూరయకుమారి వారణాశి, నారా్ కరోలినా 
తయ.గస. 
వేయి కనులు కాయ వేచి చఫచుచు నుంటి 
లంక నునా సీత లాగ నేను 
టలైము దాటల వచుిట మరచిపర తివా 
నువుి లేక నేను నుండ బో ను. 
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