¥qÄCc¥{MLjjÁ

1

ళంబి నామ సంవత ర ఉగాది సందరభ్ంగా
వంగూరి ఫౌండేషన్ ఆఫ్ అమెరికా

రు నిర

ంచిన

23 వ ఉగాది ఉతత్మ రచనల పోటీ లో
క త భాగంలో బ

జీవన

మతి పొందిన క తలు

ని

అంజలి
గరం పే
ర్ మలేఖలు ర్ త్

తీరం అనిన్ంటినీ తిరసక్రిత్

నే ఉంది
నే ఉంది

తొలికిరణాల రధానెన్కిక్ కువ వచేచ్ ంది
రాతి
ర్ ఇంకా కలలకావయ్ం రచిత్ నే ఉంది
ఒక కోకిల తొట
ట్ తొలి వసంతానిన్ చూ ంది
వసంతం ళిళ్పోయినా కమమ్గా కూత్

నే ఉంది

ౖ , కోటానుకోట
వందలు ౖ లె , లకష్లె
ల్ యాయ్ం మనం
పెద
ద్ మన

చే కుని వ ధ భారం వ త్

తెరపడా
డ్ క ఎవరిదారిన

నే ఉంది

త్ నాన్రు
ళుళ్ ళు

జగనాన్టకం మాత
ర్ ం ఇంకా నడుత్

నే ఉంది

కటిక చీకటిగ మూఢత ం అలుముకుని ఉంటే
జిజా
ఞ్ స ప
ర్ శన్ల ది లు లిగిత్

నే ఉంది

తుఫానులో ఒక జాలరిపడవ బోలా
త్ పడింది

పెనిమిటికోసం ఒక పా
ధ్ త్
ర్ ణం పా
ర్ రి
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తగిలిన గాయాలనీన్ మచచ్లుగా మిగిలాయి
ఒక మచచ్ మాత
ర్ ం ననిన్ంకా బాధిత్
ఎవరికి తోచిన తాతప్రయ్ం
టిగా చెపప్కుండా

నే ఉంది

ళుళ్ చెపు
త్ నాన్రు

సం ఏదో ఘో త్

నే ఉంది

ఏదో చెపాప్లనుకుంది, చెపప్లేకపోతోంది
ఒక ప పాప గుకక్పటి
ట్ ఏడుత్

నే ఉంది

గుండెలో
ల్ మకరందం ఎంత నింపుకుందో
ఒక పు తుమెమ్ద దాహం తీరుత్ నే ఉంది
కళళ్ నింగిలో జా
ఞ్ పకాల మేఘాలు కముమ్కునాన్యి
ఈ జడి న రాత
ర్ ంతా కురుత్
భా

నే ఉంది

త్ ంలో కలగ
శం రక
గ్ లి పోయాక

తనువంతా రసగంగ ప
ర్ వ త్

నే ఉంది

నిజం గెలిచితీరేనని ఎవరో ప
ర్ బోధించారు
అబద
ద్ ం నిస

యులని ఓడిత్

అపుడెపుడో నాకోసం ను

నే ఉంది

పాడిన పాట

గుండెలో
ర్ తిధ నిత్
ల్ అనునితయ్ం ప

నే ఉంది

'అంజలి ' ఊహకి రెకక్లు కటి
ట్ ఎగరే ను
సృజనా నీలాకాశంలో హరిత్

నే ఉంది.

***

బిచచ్గాడు

రాధ అనుపూరు
ఓ దే డా!!!!
లౖ , గుడిలో బందీౖ ....
నవరతాన్ౖ డురాయ్లతో లుగుతూ..
గంధ పుషప్ పరిమళాలతో....
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త్ ల కోరెక్ల లిట్
పెరుగుతునన్ భకు
భరిత్ నన్, ఆ

దిత్ నన్ నినున్ చూ ....

దూరంగా, మౌనంగా నీ బాధ తిలకిత్

,,

“పూర్ గాడ్” అనుకొంటునన్...
కో ల మెట
ల్ ౖ పె ని

ౖ నె .. హయీగా “నా” లేని అనాధని,

ల్ఫ్ ఏమ్ ల్పోయీని, ఫుల్ ౖ టె మ్ బెగ
గ్ రిన్!!!

రేపనే చింతలేదు....రేషను కారు
డ్ గొడవలేదు..
ఆదార్ కారు
డ్ అంతకనాన్ లేదు,,
మౌరు
ట్ గేజ్ ధాయ్ లేదు....
గుడి గంటల ధ నులు,

ప
ర్ భాతం పలకగా,,
ౖ ....
ఆకలి మంటలు ఆరాచ్లనే ఆరాటం మొదలె
గుపెప్డు మెతుకుల కోసం ..దీకష్తో అలమటిత్

త్ తునన్, మాములు భికష్గాడిన్,
మార
గ్ ంలేక..భికష్మెతు
మానవత ంతో, జాతి భేదం లేని డిన్,
ర
థ్ ం,తీర
థ్ ం అంటూ ,బిచచ్గాడి థ్ నం మారచ్లేని కలియుగం,

కలికాలం పెటి
ట్ న పేరు “

ల్మె

డిని”

చీకు చింత లేక నెన్ల పందిరిలో కునుకుపాట
ల్ పడుతుంటే..
గుడి తలుపులు మూయగానే....

అఖండ దీప లుగులో నిదుర పట
ట్ క

పచారు
ల్ చేత్ నన్ దే నిన్ గాంచి..
ఏమిటి నీ గోలంటే ???

త్ ల “బా
ండిలో పెరుగుతనన్ భకు
ల్ కు మనీ”

చెల
ల్ ని లెకక్లేని 2000 రూ,ని.... కుబేరుడు కూడ..
కూడదనాన్డని, బా రమంటూ..మారా
గ్ మేమంటూ??
తలపటు
ట్ కునన్ నినున్ చూ క..

తెలి ంది నీకూ ఈ బాదలు తపప్వని ..
దురాశ వలదని, “మొడిని” దరి ంచమని.....మెలి
ల్ గాజారుకుంటూ

దే డా !! బతికిపోయాను ఓ భికష్గాడిగా జీ త్ నన్ందుకు,
మొదటి రిగా దండాలు పెడతూ
లకట
ట్ ని ఆనందంతో కునకు తీ ను,
ప
ర్

ంతంగ,,, ఓ మిలియనేరుగా!!!!
****
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నీ దివయ్మంగళ ముఖంతోనే రా

-డా.నారాయణ గరిమెళ
ల్

ఏ ముఖం పెటు
ట్ కు రా లోనని ఎపుప్డూ సంశయించకు!
నీ దివయ్ మంగళ ముఖంతోనే రా!
గురుతా కరణ తో స
పే
ర్ రేపణలు కూడా

అధఃపాతాళానికే అంటునన్ ళ
పడటం అంటే పరు

పోవడం కాదు!

పడినా కూడా
లేవడములోనే ప
ర్ గతి ఉంది
దుముమ్ దులుపుకునాన్
ముఖం కడుకుక్నాన్
ఆ దివయ్ మంగళ ముఖానిన్ మాత
ర్ ం

నితయ్ం నీతోనే తీ కురా.
అహరిన్శలూ అంకితమె
ౖ
అండగా అందిరాలేనని

కిన పంటతలి
ల్

త్ త్ మాత
చేతులెతే
ర్ ం
కుటుంబ వృకాష్నిన్ౖ తం పెకళించుకునేలా
ముఖమెందుకు మారిపో లి?
రాతి
ర్ ంబగళుళ్ చది న చదు

అనుకునన్ గటు
ట్ ఎకిక్ంచ లేకపోతే మాత
ర్ ం
అమామ్ నానన్ల ఆశలు ఆ

తి చే లా

ముఖమెందుకు మారిపో లి?
కడవరకూ కలి ంటాననన్ భాగ

మి

ౖ నా తెరమరుగె
ౖ నా
కనుమరుగె
నినున్ నమిమ్న నీ నూరేళళ్నూ కాదని
నీ ముఖమెందుకు మారిపో లి?
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ౖ నా
కారణమేదె
రోక ముఖం గురించి మాత
ర్ ం

దుకులాట ఉండకూడదు

ౖ నా
అపుప్లు పాలిట యమకింకరులె
ఉదోయ్గం ఊడి వయ్ంగయ్ంగా గాలి పటాలెగరే నా
త్ వయ్ం దగా పడి ధకాక్మొకీక్లు తినాన్
కర
మోస పోయి నిజం నిలు టద
ద్ ౖ మె నా

అల పోయి గ
ర్ హం ఆధీనం తపుప్తాననాన్

అరిగి పోయి చెపుప్ చపుప్డు తో కిక్రించినా
ఆకలే నా, ఆ దన చెందినా, ఆగ
ర్ హం రగిలినా

సమసయ్ల

డిగుండమొకటి ముంచుతూ తేలుచ్తూ పరి

లాడుతునాన్

పొరపాట
ల్ నీన్ మీదకి మూకుమమ్డి పోటా
ల్ టకు పథక రచన చే నా
ముఖానిన్ మాత
ర్ ం మారిపోనివ కూడదు
ముఖమూ ను

పరసప్రం అభినందించుకుంటూ గర పడాలి.

ప
ర్ మిదలో నూనె

దీపానిన్ నిలబెటా
ట్ కే

లుతురులో దకాలి నది దొరుకుతుంది

నీకు నీ ముఖమే బాగుంటుంది
ఆ ముఖం పెటు
ట్ కునే
కారయ్రంగంలోకి దూకు
కదం తొకుక్తూ ఎదుగు
****

మనోడే

పారుపూడి భారతి
మొటట్మొదటి క తా భాగం
ఎవరు పరిచయమె
ౖ నా మరాన్డే పరిచయమె
ౖ న

డు ‘మనోడేనా’

అని కనుకొక్ంటే
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గడ బిడగా అందరు వడి వడిగా తిరుగుతుంటే

ౖ నా డిగా ఫోనో
త్ ర లు చదు తుంటే, ఆ చదువరి మనోడే॥
ఎవడె
ల్

డాలర్ తగు
గ్ ంతుందంటే పది డాలరు
ల్ ఖరుచ్ చే

ౖ మె ళళ్కి ౖ మె ళుళ్ ౖ డె చేత్ , ఆ తొందరి మనోడే॥

కూపన
ట్ పడి దాచిన డాలర
ల్ తో కష
ల్ లో ఎంతో కొంత
ఆపనున్లకు ఇచిచ్ సంతోషపడే ఉదారి మనోడే॥
ల్పో తెలుగుని ఆంగ
ల్ ంలో ర్

చమతాక్రి మనోడే ,

డుకలో ఇంగీ
ని తెలుగులో మాటా
ల్
ల్ డే నుడికారి మనోడే ॥

ఎంత దూరంలో ఉనాన్ కనన్ ఊరికి ఉపకారి మనోడే
ఊరి

ళుళ్ కనిపిత్ ముచల్టా డి మురి మమకారుడు మనోడే॥

గుళో
ల్ దే ని ముందు పది నిము లు
కాంటీనో
ల్ పది పదుల నిమి లు గడిపే మేతగాడు మనోడే ॥
జన గణ మణ పాడమంటే గుస గుస లాడి

తెలుగు
ఈ-మెయిలో
ల్ ఎవరో పోయారని తెలిత్
ఎంతో కొంత

నిమా పాట గటి
ట్ గా పాడు డు మనోడే ॥
యం చే మన నోన్డు మనోడే ॥

మంచోడు మనోడే , మెతకోడు మనోడే , మొరటోడు మనోడే , మొండోడు మనోడే
మౌనుడు ,మానుయ్ఁడు , దోహలుఁడు ,కోలాహలుఁడు , హలో
ల్ హలుఁడు అనీన్ డే
డిబడిన మనోడే , తడబడిన మనోడే , కలబడిన మనోడే

డు మనోడే ,

డు మనోడే , డు మనోడే ,

డు మనోడే

అమెరికాలోని ప
ర్ తి తెలుగు డు మనోడే
****
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