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మాజీ సైనికులం
మాజీ సైనికులం మేము మాతృభూమి రక్షకులం 
భరతమాత బిడ్డలం ధీర వీర శూరులం ||మాజీ||
 నేలమీద నడిచాము ఆకసాన ఎగిరాము నీటిలోన ఈదాము 
 భరతఖండం చుటిటి మేము భద్రతను చేపట్టి ము 
 రక్షణశాఖలెనిని ఉననిను మా లక్షష్ం దేశరక్షణ 
 మాకు కలదు సలక్షణమైన క్రమశిక్షణ ||మాజీ||
హిమాలయం ప్రాకి మేము సరిహదుదు ను కాచాము 
తూట్లకు తొణకలేదు బంబులకు బెదరలేదు 
ప్రాణాలను లెక్కపెటటిక ప్రయాణాలు చేశాము 
ప్రాణాలను ఒడి్డ మేము భరత భూమి కాచాము ||మాజీ||
 మందుగండు దూసుకొచ్చినా ముందడుగే ముందు మాకు 
 గండెచూసి నిలిచాము మేము గండెనిండా నిదురించారు మీరు 
 సతీసుతుల నెడబసి మేము సరిహదుదు లలో నిలిచాము
 మాతాపితల మాటే మరచ్ మాతృభూమే మేలనానిము  ||మాజీ|| 
మతమననిది మాకులేదు మానవత్వమే మా మతం 
నిండివుననిది దేశభకితి గండెవుంది మిలిటరీది 
రక్షణ శాఖ నొదిలినా క్రమశిక్షణ నొదలలేదు 
వివిధ వృతుతిలలో ఉననినూ విధినిర్వహణ మానలేదు ||మాజీ||
 సహాయ కారాయాలలో సంఘటితం అవుతాము 
 సా్వరం్ వదలిన మేము స్ఫూరితినిచేచి మూరుతిలం 
 సాయమడిగితే “సై” అంట్ం సరా్కరునే సేవించుతాం 
 సర్వదా సంసిదుధు లం సర్వ ప్రజా సంరక్షకులం ||మాజీ||
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వంచనననిది మాకులేదు, మంచ్తనమే మాకు కవచం 
కాలేజీనందు సీటురాక కలత చందుతునానిము 
ఉద్యాగాలలో వీలులేక వెతలు పడుతునానిము 
బదిలీలలోనూ బధలుననివి పలుచబడిన పరుసులతో ||మాజీ||
 సరీ్వసు నొదిలి సంఘానికొసేతి సతమతమయాయాము ఇమడలేక 
 సిఫారుసులనెడి ఫారుసులతో ఫోరుసులేక పోరుచుంటిమి 
 అవినీతి అలవాటులేక అలమటించ్ పోవుచుంటిమి
 రాచబటలో నడచ్న మాకు తప్పు త్రోవ తోచుటెటులు   ||మాజీ||
భరతమాత సేవచేసిన మాజీలెందరో పింఛను సౌఖయాము పందలేక 
యాచన చేయుచునానిరు బ్రతుకు భారం ఈడవలేక పలువిధముముల ఏడ్వలేక 
ఒకే రాయాంకు ఒకే పెన్షను “చూయంగ్ గమ్”లాగ పడటం లేదు 
దేశసేవకు ఫలితమా యది నొసట విధాత లిఖితమా ||మాజీ||
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బంగరు దేశం
బంగరుదేశం నా దేశం దివయామైనది నా భూమి 
అభిమానాలు ఆదరింపులు పలకరింతలు పులకరింతలు 
అపురూపం ఆ సేనిహం, అపూర్వం ఆ బంధం 
అదే అదే నా దేశం - సుందరమైనది నా భూమి. 
కిచకిచ గవ్వల చప్పుళ్లు  - కొకొ్కరోల మేలు కొలుపులు 
దివయాచరితులు రాముడు, కృష్ణు డు, ముందుతరాల సారధులు 
దయకు కరుణకు పుటిటిలులు  - శాంతి సహనముల లోగిళ్లు  
గాంధీ, నెహ్రూ, సుభాసులు, రవీంద్ర, ఇందిర భారత రతానిలు 
గంగా కావేరి కృషణు నదులు, పీఠభూములు, హిమాలయాలు 
పచచిని పసరిక బయళ్ళు, ఫలములు నిండిన తోటలు 
పాడిపంటల నాదేశం, భినని సంస్కకృతుల భాండాగారం 
రాయలు, చోళ్లు, పాండయా రాజులు, అశోక అక్బరు చక్రవరుతిలు 
వీరులు ఏలిన భూమి యది, ఋష్లు చేసిన తపము యది 
అజంతా, ఎలోలు ర, తాజ్ మహలు - శిల్ప సంపదల నిలయాలు 
మణిపురి, ఒడిసి, కూచ్పూడులు - సంస్కకృతి తెలిపే నాట్యాలు 
ఉననివి చాలా ఉననివిరా - ఉననితమైనది నా దేశం 
అదే అదే నా భారత దేశం.
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అమ్మ
అమము దీవెన వెనెనిల చలలున 
అమము కరుణ అనురాగ వీణ 
అమము ఒడి తొలి బడి 
అమము వంట అమృతం పంట 
అమము మాట రతనాల మూట 
అమము పాట తేనె ఊట 
అమము బట పూల తోట 
అమము హాసం వసంత మాసం 
అమము కౌగిలి మమతల లోగిలి 
అమము పిలుపు దేశాలకు గెలుపు 
అమము సతయాం, అమము నితయాం, అమము దైవం.

అమ్వ శా్వస పాపాయకి బస 
అమము తరగని సంపద 
అమము హసతిం పాపాయ నేసతిం 
అమము తాకిడి పూల రాపిడి 
అమము కోపం సాంబ్రాణి ధూపం 
అమము రూపం దేవత స్వరూపం 
అమము అమూలయా వరం 
అమము మనసు విశా్వనికి సొగసు
అమము ప్రేమ మలెలుల ఘుమ ఘుమ 
అమము అనురాగం అమూలయాం, అపూర్వం, అమోఘం.



9సెలయేటి గలగల

నవలోకం - ఊహాకావ్ం 
 అదిగదిగో నవలోకం - అది నా ఊహా కావయాం 
 అదియే మానవలోకం - అది మా ‘నవ’లోకం 
1. ప్రతి ఫలము తీయగా మారి - ప్రతి బవి తేనెలు ఊరి 
 ప్రతి కొండ కలకండగ మారి - ప్రతి ఏరు పాలతో నిండి 
 ప్రతి అరుగ తరువుగ మారి - ప్రతి చ్గరు చ్లుకై ఎగిరి 
 ప్రతి పక్షి సాక్షిగ నిలిచ్ - ప్రతి మనిషి మహరి్ష అవగా  ||అదిగో|| 
2. ప్రతి రోజు రోజా పూసి - ప్రతి మాసం వసంతమవగ 
 ప్రతి వనము బృందావనమై - ప్రతి రేయ పుననిమికాగ 
 ప్రతి ఈగ తూనీగై - ప్రతి పశువు శిశువే అయ 
 ప్రతి నరుడు సురుడుగ మారే - జగమంతా ప్రేమమయమై  ||అదిగో||
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స్నేహము
సృషిటిలో తీయనిది సేనిహము - వదలనిది సేనిహము 
సా్వరమ్ు లేనిది సేనిహము - మత భేదము లేనిది సేనిహము 
భాషా భేదము లేనిది సేనిహము - పేదరికం లేనిది సేనిహము 
దాపరికం లేనిది సేనిహము - ఎలలులు లేనిది సేనిహము 
పదుదు  ఎరగనిది సేనిహము - వృదాధు పయాం ఎరగనిది సేనిహము 
లింగభేదం లేనిది సేనిహము - సంతోషము కలిగించేది సేనిహము 
బధ నివారిణి సేనిహము - పవిత్రమయనది సేనిహము 
సజీవమయనది సేనిహము - శాశ్వతమయనది సేనిహము
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సంక్ంతిలక్ష్మి స్వాగతం 
మసక వెలుతురులో, మంచుతెరల ముసుగలో రావమాము సంక్ంతి లక్షి్మి 
సా్వగతం సుసా్వగతం పచచిదనపు పళళుంతో నడచ్రా మా లోగిలికి 
పలెలు లేచ్ందే నీకోసం వేగిరం రావమాము మాకోసం 
ఇంటిముందు బంతిపూలు గంతులేసుతినానియ 
చేమంతులు మంతనాలాడుతునానియ 
ఇంటి పై కటిటిన ధానయాపు పర్రులకై కిచకిచ మంటునానియ పిచుచికలు 
ఆవరణలోకి తలిలుకోడి గింజలుచూపి తినమంటుననిది పిలలులిని 
కటులు  తెంచుకొని వీధంతా తిప్పుతోంది బుజ్జి తువా్వయ 
ముతాయాల ముగగు లోలు  గమముడి గొబె్బమములతో పాడుతునానిరు పిలలులు 
అలంకరించ్న గంగిరెదుదు లు తలూపుతునానియ తాళానికనువుగా 
డమరుకంతో హడలెతితిసుతినానిడు బుడబుక్కలోడు
శంఖానాదంతో మతుతి వదిలిసుతినానిడు జంగమయయా 
చ్డతలతో హరినామం చేసుతినానిడు హరిదాసు 
పండిన ధానయాంతో, నిండిన గాదెలతో, ఆనందిసుతినానిడు రైతనని 
ఇంటిలిలుపాది చలికాచుకుంటునానిరు భోగిమంటలోలు  
అజమాయషి చేస్తి హడావిడి చేసుతినానిరు అవా్వతాతలు 
ఘుమ ఘుమలాడాయ పిండి వంటలు, రెపరెపలాడాయ కొతతిబటటిలు 
మరదళళు హాసాయాలు, అతతిమామల కానుకలతో పరవశిసుతినానిరు అలులు ళ్లు  
కనుమకు సిదధుమయాయాయ పశుసైనయాము 
భోగిపళ్ళు, గాలిపట్లు, కోడిపందాలు, పేకాటలు 
జునుని చక్్కర పంగలి, తేగలు, చఱకు గడలు, అరిశెలతో వేడుక ముగిసింది
ఇనిని కానుకలందించ్న ధనురాముసమా ధనయావాదాలు.
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వృక్షో రక్షతి రక్షితః
అడవులం అందాల వనరులం 
మానవ సంపదలం మహిలోని వింతలం 
ముళళుపదలు, తీగలు, డంకలు, పుటటిలు, గటటిలు నావేలే 
అడవులం అందాల వనరులం, మానవ సంపదలం మహిలోని వింతలం 
 కొంగలు, కోతులు, చంగన జ్ంకలు, గొరిలాలు లు, చ్లుకా, ఎలుకా, 
 ఎలుగూ, ఎనుము, ఏనుగలు, నక్కలు, కుక్కలు, దుపి్పలు, 
 తోడేళ్ళు, చ్రుతా, ఉడుతా, మిడతా, చీమా, సాలీళ్ళు, 
 ఈ సంతు అంతా నా సొంతమంట, నాలోన పుటేటి జీవాల పంట 
మదిదు, మర్రి, వేప, టేకు, బడిసలు, నేరేడు, మారేడు 
తంగేడు, జ్లేలుడు, నలేలురులు, పండులు , తేనె, లక్క చక్క 
సుగంధాలు, జ్గరు, పసరు, దుంపలు, వేళ్ళు మూలికలు 
కొయయాబొమములు, చక్కబలలులు, అగిగుపులలులు, రబ్బరు చక్లు 
 విహారయాత్ర, విజాఞా నయాత్రల నిలయాలు, 
 కొడై, ఊటీ, కులూ మనాలీ కాశ్మురీలు, నాగాలి 
 అందరికీ ప్రాణధారం నేనే అందరి మహనీయవరం 
 నా ఉనికి గమనించు, ననుని రక్షించు, వర్షం కురిపించు 
 క్షామం నివారించ్ హరితం చేయంచు 
 అడవులం అందాల వనరులం, మానవ సంపదలం, మహిలోని వింతలం.
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వీకండ్ పిక్నేక్
వింతగా జంతువుల వినాయాసాలు - ఎంతయనా తరగని వినాయాసాలు 
చూశాము, నవా్వము చప్పటలుతో - చక్కగా ఎంజాయ చేశాములే 
కాపులనిని బరుగా సాగతుననివి - అహ జోరుగా హుషారుగా పోతుననివి. 
వీక్ండు అంటేనే బయటే మరి - బీచీలు పికచిరులు  షాపింగలు 
అయ్యా ఎంతలో ముగిసేను వీక్ండులు - నేనునానినంటు వచేచి మండే ఎండలు మళ్ళు
కాలచక్రం గిర్రున తిరిగేనులే - మళ్ళు మళ్ళు పికినికు్కలు వచేచినులే 
ఏరోపేలును ఎకి్క పెదదు ఫ్లైటు ఎకి్క ఇండియాకు వెళ్తింటే -
మనసు గంతులేసి ఆడేనులే.
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తిరిగి దేశానిక్
విమాన మెకి్క గాలిలోకి ఎగరుతుంటే -
 మనసు తుళ్ళుతుళ్ళుపడుతోంది ఖుషీ ఖుషీగా. 
అమెరికాలో అటూయటూ తిరిగాములే - డిసీనిలాండు దరిశనం చేశాములే 
ఎలుకతో ముదుదు లాడి వచాచిములే - ఆహా యుసిమిటి జలపాతం చూశాములే 
కొండలోలు  కోనలోలు  తిరిగాములే - చక్క హోటళళులో ఆగాములే
 టెంటు డేరాలను పాతాములే 
నాపావాయాలి ద్రాక్షతోటలిని చూశాములే 
గోల్ఫూ కోరుటిలనిని తిరిగి చూశాములే - మంచ్ ఫోటోలలో బందీ చేశాములే 
డిస్కవరి కింగ్ డమ్ భలేబగందిలే - పిలలులకు పెదదులకు విహారముననిది 
సర్కసు పాపాయల వినాయాసాలు - బఫూన్ బబయల సరదాలను చూశాములే
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చదవరా
 చదవర అనాని మేలు కలుగను రనాని 
 నువు్వ చదవర అనాని మేలు కలుగను రనాని 
 చదువుంటే చాలు నీకు కనువిప్పు కలుగనులే 
 చదువుకొననివాడంటే సంఘంలో గొప్పలే 
1.  ఉతతిరాలు రాయొచుచి పత్రాలు చదవొచుచి 
 వచేచిపోయే బసుసులపై ఊరలు పేరులు  చదవొచుచి 
 వంటరిగా సరుకులకై పక్క టౌను క్ళ్తిను 
 వసుతివుల పేరులు  ధరలతోను చదవొచుచి  ||చదవరా||
2.  వేలిముద్ర నీకొదుదు  సంతకాలు నీకు ముదుదు  
 గౌరవాలు పెరుగనోయ మరాయాదలు కలుగనోయ 
 పలెలువాడవైనా నీవు పరపాటులు  చేయలేవు 
 దేశగతిని ఎరిగి నీవు దేశసేవ చేయగలవు  ||చదవరా||
3.  చ్నని చ్నని సంసారం చ్ంతలేని సంసారం 
 ఆరోగయాపు పదధుతిలో సంతానం పెరుగనులే 
 చ్నని పెదదు తేడా లేదు కులభేదం అసలు లేదు 
 అక్షరాల భాగయాంతో లక్ష మేళ్ళు కలుగనులే ||చదవరా||



16 ఫాతిమా కవితలు

గురుపూజోత్సవం 
గరువులకే మకుటం మా సరే్వపలిలు 
తెలుగవారికే సొంతం రాధాక్రిషణు 
సెపెటింబరు ఐదున జనిముంచాడు 
 అందరిలో మేటిగా భాసించాడు 
 ఆచారుయానిగా పేరు సాధించాడు 
 చక చకా మెటలు నధిరోహించాడు 
రాషట్రపతిగా దేశానిని పాలించాడు 
విజాఞా నం వడబోసిన మహనీయుడు 
తాను తతా్వనిని ఔపోసనపట్టి డు 
 ప్రపంచాన జాఞా నియై వెలిగాడు 
 అందరికి మారగుదరిశి అయాయాడు 
 గరుపూజల ఉతసువం జరుపుదాం నేడు 
 రాధాక్రిషణుకు జేజేలు పలుకుదాం రండు.
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మేరా భారత్ మహాన్ 
భారతీయులం మనం దివయాచరితులం
ధనయాజీవులం మనం భారతీయులం
 లాయలాహ అనానిడో ముసిలుం భాయ 
 హలెలులూయ హలెలులూయ అనానిడో బ్రదర్ 
 ఓం శాంతి ఓం శాంతి అనానిడో అనని 
 సత్ శ్రీ అకాల్ అనానిడో సికు్కభాయ 
 కులమతాలు వేరైనా వేష భాషలు వేరైనా 
 ఒకే మాట ఒకే బట నడిచే మహనీయులం ||భారతీ||
హవామహల్ మనది తాజముహల్ మనది 
చారిమునార్ మనది ఆ కుతుబ్ మినార్ మనది 
గోల్కండ మనది ఆ ఎర్రకోట మనది 
తిరుమల మనది ఆ హిమగిరి మనది 
గంగ బృందావని కనాయాకుమారి మనవి 
బిహు ఒడిసి భరత నాట్యాలు మనవి  ||భారతీ||
 అలూలు రి అంబేద్కర్ అననిమయయాలు 
 నేతాజీ, చాచా రవీంద్ర గాంధీలు 
 వీరులు శూరులు సమర య్ధులు 
 ఝానీసు రుద్రమదేవి దురాగు బయలు 
 సరోజ్ని ఇందిరమము తెరసమములు 
 వేయ మాటలేల విశ్వ సుందరీమణులు భారతీయులే ||భారతీ||

జైహింద్
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భరతమాత
 కరములు మోడిచి వినయముతో 
 మన భరత మాతను కొలిచదమా 
 కలసి మెలసి పయనించ్ 
 మన దేశానిని ముందుకు నడిపెదమా  ||కరములు||
1.  విశ్వకవీంద్రుడు రవీంద్రుడు 
 గాంధియనెడి మహాతుముడు 
 భరతము నేలిన ఏలికలు 
 అరివీరులు శూరులు సమరయ్ధులు  ||కరములు||
2.  హిమాలయమేము కిరీటమై 
 పద పీఠమాయెను కనయాకుమారి 
 కాశ్మురపు ఘన సోయగము 
 మన భారతి కదియే ఆభరణం  ||కరములు||
3.  అజంత యలోలు ర తాజ్ మహలులు 
 మన శిల్ప సంపదల నిలయాలు 
 మణిపురి ఒడిసి కూచ్పూడులు 
 మన సంస్కకృతి తెలిపే నాట్యాలు ||కరములు||
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నా పాట
సెలయేటి గలగలలో పారుతుంది నా పాట 
జలపాతంలో జలజలా దూకుతుంది నా పాట 
కొండకోనల ఒంపులలో సాగతుంది నా పాట 
కొమముల ఊగే కోయలతో పాడుతుంది నా పాట 
 చలలుగా వీచే గాలివిసురులో విని్పసుతింది నా పాట 
 గవ్వల జంటల కువకువలో విని్పసుతింది నా పాట
 ఘుమ ఘుమలాడే పువు్వలలో కనిపిసుతింది నా పాట 
 ఎగిసిపడే అలలోలు  ఎగరుతుంది నా పాట 
పుననిమి చంద్రుని వెనెనిలలో ఆడుతుంది నా పాట 
గడి్డనేలపై మెరిసే బిందువులే నా పాట 
తొలకరి చ్నుకుల కమముని వాసనే నా పాట 
సంధాయాకాంతుల వింత రంగలే నా పాట 
 పాపాయలు నవే్వ కేరింతలే నా పాట 
 గలగల రాలే ఎండుట్కులలో సాగతుంది నా పాట 
 వసంతము నా పాట ఆనందము నా పాట.
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గురుకులం
ఏ కులము మీదంటే గరుకులము మాదంట్ను 
ఏ నగరు మీదంటే విదాయానగరం మాదంట్ను 
ఏ ఊరు మీదంటే బలపనూరు మాదంట్ను 
ఏ పేట మీదంటే పలకల పేట మాదంట్ను 
ఏ వాడ మీదంటే బడివాడ మాదంట్ను 
ఏ బడి మీదంటే చదువులబడి మాదంట్ను
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వసంతం
 గళమెతితి పాడవే ఓ గండు కోయలా 
 మావి చ్గరులు మేసి మతెతికి్క పోయేవు 
 గాలి విసురులలోన తూలిపోయేవు
 ఒగరులనిని మేసి పగరుగా మారేవు ||గళ||
1.  మదిలోని భావాలే గొంతులో పదిగేవు
 అదను చూచ్ నీవు పగరుగా 
 పాడేవు చ్గరులనీని మొలిచ్ వింతగా చూచేను
 పూవులనీని పూచ్ సిగగు తో ఊగేను  ||గళ||
2.  కిలకిలా రావాలు పలికేను వనము
 పుడమి తలిలుకి నేడు వసంతోతసువము 
 రారే తుమెముదలార పుప్పడిని చలలు 
 వసంతుడరుదెంచను వడివడిగ రారే ||గళ||



22 ఫాతిమా కవితలు

షాకీర్
1.  పెళాళుం పెళాళుం అంట్వేమయాయా ఓ షాకిర్ బబు 
 చపి్పన పనులనిని చేసీ పెడాతివా 
 బవికి పోవా నీళళును తేవా - కులికీ కులికీ చేదనులాగా 
 బిందెను నింపి బయటకు తెసాతివా - 
 అందాం షాకీర్ బిందే నీకు నీళ్లు  నాకురా  || పెళాళుం||
2.  అంగడికి పోవా బియయాం తేవా పయయా మీద గినెని పెటిటి 
 అననిం వారిచి వడ్డన చేసేతి గంజ్ నీకు అననిం నాకురా 
 ఏటికి పోవా చేపలు తేవా - ఉప్పుకారం బగా పెటిటి 
 పులుసు చేసి తాళ్ంపెసేతి - ముళ్ళు నీకు చేప నాకురా || పెళాళుం||
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చైత్ంలోని చిత్రాలు 
చైత్రంలోనే ఉగాది ఆగమనం 
ఉగాదికి వసంతంలోనే ఆహా్వనం 
వసంత మాసమే హాయ హాయ 
పచచిని చ్గరులు  రంగల పువు్వలు 
 కోయల కూతలు వేప పూతలు 
 తుమెముద నాదాలు వసంత గీతాలు 
 అనీని కలిపితే ఉగాది పర్వము 
 బయాటింగ్, బౌలింగ్, రనినింగ్, ఫీలి్డంగ్, విక్టులు , ఔటులు  
షడ్రుచులతో కలిసిన ఉగాది పచచిడిని 
ప్రపంచ కప్పులో నింపి యచ్చినది 
జయహో అంటూ కోయల కూసెను 
ఓహో అంటూ ప్రపంచం మురిసెను.
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మారిచిలో మా రుచి
మారిచి మాసమా కాసతి ఆగమా - మము వీడిపోకుమా 
కోయల కూతలు మావి పూతలు మా మనసు ద్చలే ||మా||
 వనమెలలు వీచేను చ్రుగాలులు జగమెలలు ఊగేను ఉయాయాలలు 
 చ్లుకమములాడేను సయాయాటలు ఓ మాసమా మా నేసతిమా 
 నీలోని అందాలు మము చూడనీ ||మా||
పంచాంగ శ్రవణాల మాసానివీ పబిలుక్ పరీక్షల సహవాసినీ 
జగమెలలు పులకించు సమయానివీ 
ఓ మాసమా మా చైత్రమా ఉగాది శుభాకాంక్ష లందించుమా ||మా||
 మరుమలెలు కుసుమ సుగంధాలతో హోలీ హరివిలులు    Refer Excel 6 
 తేలివచాచివులే మహిళా దినోతసువానికి జగమెలలు రంగలతో తేలాచివులే  ||మా|| 
ఎలుగెతితి కూయవే ఓ కోయలా క్రిక్టుటి  వీరులం మనమేనని 
ప్రపంచకప్ మనదేనని - రా ముంగిటరా మరోమారు 
శుభాలనీని అందరికీ అందించుమా 
మమముందరినీ విజయాలతో ముంచతుతిమా ||మా||
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సంగినాదం సంగపూరు
సింగినాదం సింగపూరట - మేయరుగారు సుందరంగ దిదిదునారట 
రోడు్డ  విసతిరిసాతినని వుననిదారి చడగొటటి మూసివేశారు 
గంతలు గటటిలు చూచ్ జనం ఉననిదారి మరచ్పోయరి ||సింగి||
 నిధులనిని కొలలుగొటిటి జనులందరి నోరులుకొటిటి 
 దొడి్డదారి చేరవేసెను, మేయరుగారు కోటలుకే పడగలెతెతిను  ||సింగి||
ఎరువులకు కరువుందని గోదాంలో దాచ్ 
రైతననిల ద్చ్వేసి మోసం చేసి మాయం చేసెను ||సింగి||
 వీధివీధినా చతతిదిబ్బల తలపిసేతి ముకు్క మూసి 
 ముసుగ వేసి మారుమూల పారిపోతే 
 నగరమంతా దిబ్బలతో దురగుంధపు ఇబ్బందితో 
 జబు్బలనీని చుటుటి ముటెటిను - బడాబబుల బోడి సలహా బోసిపోయెను ||సింగి||



26 ఫాతిమా కవితలు

చైత్మాసం
 చైత్ర మాసమా కాసతి ఆగమా మము విడిచ్పోకుమా 
 కోయల కూతలు మావిపూతలు మా మనసుద్చలే ||చైత్ర||
1.  మామిడిపిందెల మాసానివీ మధుర ఫలాలునని ఋతురాజువీ
 మమెముంతో మురిపించు వసంతానివీ 
 చ్గరు వగరు తరువులతో మధుర వలపు తలపులతో
 తేలి రావె.... నీ సొగసు సుగంధాలు చవి చూపగా  ||చైత్ర|| 
2.  పంచాంగ శ్రవణాల మాసానివీ భ్రమరాల రాగాల చైత్రానివీ
 తెలుగ వెలుగ నింపుకొని తొలిమాసమై రావాలిలే 
 ఓ మాసమా మా నేసతిమా 
 శ్రవణాల విందులులు  మముగ్రోలనీ ||చైత్ర||
3.  విరిబల ఉగాది మాసానివీ కామన్ పరీక్షల సహవాసినీ 
 పులుపు తీపి వగరులతో హాయగొలుపు పాటలతో 
 రాముంగిటికీ రా మరో మారు 
 శుభాలనీని అందరికీ అందించుమా ||చైత్ర||
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సంక్ంతి శోభ 
హేమంతములోని అందాలతో సంక్ంతి అరుదెంచ ధానయారాశితో 
తెల తెలవారే మంచు ముసుగలో ముతాయాల ముగగు లోలు  ముంగిళ్ళు మెరవ 
ముగగు లోలు  గొబి్బళ్ళు ముచచిటలు గొలుప కనెనిపడుచుల గొబి్బ పాటలతో 
లేగదూడల పెంకి గంతులతో గంగిరెదుదు ల మువ్వల కదలికతో 
జంగమయయాలూదు శంఖనాదాలతో హరిదాసుల హరిభజనలతో 
భోగి మంటల ముందు చలికాచు ముసలమములు 
ధనురాముస పూజలు చక్రపంగలితో తంపటి తేగల కమముని రుచులతో 
ధానయారాసుల నడుమ రైతనని నవు్వలోతి 
బంతి చేమంతులపై మెరియు మంచు బిందువులతో 
అరుదెంచే సంక్ంతి లక్షి్మి 
రండి చూతము మనము పలెలుసీమకు తరలి.
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మన్మథనామసంవత్సరం 
మనముథనామ సంవతసురమా సా్వగతం సుసా్వగతం 
వేచ్వునానియ వనాలు పచచిదనానిని అలంకరించుకొని 
కాచ్వునానియ తరులు లతలు పుషా్పలతో పిందెలతో 
నిండివుననిది భూదేవి పుప్పడి ముగగు లతో 
పిలలు గాలులతో ఊగే కొమములపై గస గస లాడుతునానియ గవ్వలు 
మామిడి చ్గళ్ళు కొరుకుతూ కమముగా కూసుతినానియ కోయలమములు 
వసంతం లోని మారు్పకు తటుటి కోలేక పరుగిడుతునానియ కోతులు 
పువు్వ పువు్వను పలకరిసుతినానియ తుమెముదలు 
వేపపూలతో మలెలుల వాసనతో వనమంతా పరిమళ్సోతింది 
ఋతురాజు ఆగమనంతో శుకపికములు గానం చేసుతినానియ.
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గృహప్రవేశం
 ఇది ఇలులు  కాదు, బొమమురిలులు . రవూఫ్ రెహానా పదరిలులు . ఈ పదరింట పూసింద్ 
రైసా పువు్వ. ఈ ఇంటి యజమాని దైవదూతలాంటివారు. చక్రవరుతిలాలు ంటి బిడ్డలు. 
ఒకరు ఇండియాను, మరొకరు అమెరికాను ఏలుతునానిరు. రెహానా సులాతినా, రవూఫ్ 
అలాతిఫులు, సిముతా సులాతినాలు కోడళ్ళు. రెహాన్, రైసాలు, మనవడు, మనవరాళ్ళు. 
ఇది మా సభ్యాల పరిచయం. కొతతిగా ఒక రైనా మా సభ్యాలోలు  జాయనయయాంది. అది 
వచ్చినప్పటి నుండి ఆనందాల హరివిలేలు.
 మా యలులు  ఇటుక సిమెంటుతో కాక చక్్కర చాక్లుటులు , కలకండల మిశ్రమంతో 
తయారయయాంది. దీనిలో రాగాలు, అనురాగాలు, బంధాలు, అనుబంధాలు, ప్రేమలు, 
మమతలు నిండివునానియ. విశాల హృదయం లాంటి కిటికీలు, ఆదరశి భావాల 
లాంటి దా్వరాలు, అలాలు  అనుగ్రహం పెదదుల దీవెనలతో నిండిన పైకప్పు సాలు బుగా 
తయారయంది.
 మా అందరికి అలాలు  పటలు ఆరాధనా భావం, అనాధల పటలు ఆదరణ భావం కలిగి 
పేదలకు సాయపడేంత ఐశ్వరయాం కలగాలని ఆశ్ర్వదించండి. 
 ఈ ఇలులు  నితయా కళాయాణం పచచితోరణంగా మారాలి. దాన ధరాములు సమృదిధుగా 
జరగాలి. దైవ సమురణలో అందరూ నడవాలి. కుటుంబసభ్యాలు చాలావరకూ దివయా 
కాబ దరశినం కలిగిన ధనుయాలు.
 ఇది మూడుననిరేళళు కలల సౌధం. దీనిని శేషమహల్ అనాలా, రూవేమహల్ 
అనాలా? రాజమహల్ అనాలా? కాదు, కానే కాదు ఇది ముమాముటికీ తాజముహల్. 
తాజాగా తయారయన తాజామహల్. ఈ ఇలులు  ఎప్పుడూ అతిథులతో, సేనిహితులతో 
నిండివుండి, మీ అందరి అభినందనలు, ఆశ్సుసులు కుటుంబనికి కలగాలని దీవించండి.
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గురు పీఠం 
గరుబ్రహము, గరురి్వష్ణు , గరుదేవో మహేశ్వరః 
నాలుగ తరాల నవరతని పీఠము 
రతానిలు వజ్రాలలాంటి బోధనతో పదిగిన పీఠము 
మేధావులు, రైతులు, వాయాపారులు, కారిముకులను అందించ్న పీఠము 
సమత, మమత, సంసా్కరము, వినయ విధేయతలు నేరి్పన పీఠము 
 “గౌస్ సాహెబ్” ఉపాధాయాయునిగా గౌరవమందిన విదాయాపీఠము 
 ఆయన తనయుడు “వలీసాహెబ్” నావరించ్న వరాల పీఠము 
 వైదుయానిగా, పోసుటిమాసటిరుగా, పాఠాలమాషాటి రుగా, 
  నితయానమాజీగా చేసిన ధరముపీఠము 
 ఆయన కుమారుడు “మహబూబసుహెబ్” హైస్్కలు హెడాముసటిర్ గా 
  వెలుగ చూపిన ఆదరశి పీఠము
నవరసాలు పండించ్ పంచ్న పాఠాల ఆసనం,
 ఆసనం కాదు నవరతని ఖచ్త సింహాసనం 
క్రమశిక్షణ, నియమ నిబదదుత, సమయపాలన,
 కరతివయా నిర్వహణ, మూఢనమముకాల నిరూములన 
సీ్రీవిదయా ప్రోతాసుహం, ఆధునిక భావాల, శుచ్ శుభ్రతల వయాకితి 
 మంచ్ కవి, మంచ్ వయాకితి, వకతి 
మా కుటుంబనికి డా|| రాధాక్రిషణు, అబుదు ల్ కలాం లాంటి మహోననితుడు 
 ఈ గరుకులం లాంటి కుటుంబంలో పుటిటి ఆయన తనయురాలిగ
  శిష్యారాలిగా, ఉపాధాయాయనిగా 
 ఆ పీఠములో భాగమై వారసత్వంగా నాకు కలిగినందుకు నా తలిలుతండ్రులకు 
 దేవునికి ధనయావాదాలు, ఉపాధాయాయ దినోతసువానికి 
 నా వారసత్వ పూరీ్వకులకు ఈ అక్షర కుసుమం అంకితం.
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వృద్ధాప్ం శాపం కాదు 
పెదదు వయసు వదుదు రా - ఈ మొదుదు  బతుకు వదుదు రా అనకు 
ముసలి ముప్పున ముంచ్ వేసే రోగం నీకొదుదు రా 
మంచ్ వయసున బతుకు యీడిచిన రోజులను నెమరేసుకో 
వయసు మరచ్ శ్రమకు ఓరిచి నాలుగు  రాళ్ళు వెనకేసుకో 
వెను తిరిగితే వెంటబడే వాయాధులు బధలను తలచుకో 
ముందు వెనుకలు భేదమెంచ్ బధయాతను తెలుసుకో 
ఎదుటివారిని చూచ్ నీవు తెలివితేటలు పెంచుకో 
కననిబిడ్డలు గటుటి చేరి ఏటిలో నిను ముంచతితినా 
ఈది బయటికి రాగలిగే నేరు్పను గ్రహించుకో 
చేతినిచేచి సాయమందక కలిసి నడిచే తోడులేక 
ఒంటిగా విలవిలలాడే బతుకు నీకు వదుదు రా 
పిలలుల నడుమ గడపనెంచ్ చీతా్కరాలు సహించ్ 
ఆదుకొనే చేతికోసం ఆత్రపడి నీ వందుకో 
రోషాలు ద్షాలు మరచ్ పిననివారితో కలసిపో 
నేటి ఈ వణుకు రోజులు రేపటి నీ బిడ్డకు ఉందని తెలుపుకో
ఊత మెప్పుడు రోతకాదని చేయ ముందుకు చాచుకో 
నేటి తప్పటడుగల బిడ్డలే రేపు తడబడే అడుగలకు ఆసరాలని తెలుసుకో.
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అమ్మ దీవెన 
దైవారాధనలో మునిగి తలిలుదండ్రుల సేవలోదిగి. 
జీవన రథంలో ప్రగతి పథాన నడిచే శకితి కలగాలని 
సరా్వవస్లలో అధైరయాపడక దీటుగా నిలబడి 
 ఆతముస్్ెరయాముతో ముందుకు నడవాలని 
అనాధల ఆరాధనా భావం బంధుమిత్రుల అనురాగాలు మెండుగా కలగాలని 
ఆరాధనలో లోపం లేక దైవసమురణ కలగాలని 
దైవారాధన లోపం లేకుండా జరగాలని అనాథల ఆరాధనా దృషిటి నీపై నిలవాలని 
ఆయురారోగయా ఐశ్వరాయాలు కలగాలని , పటుటి దల, ఆతముస్్ెరయాము సహనము కలగాలని 
జీవనరథంలో ప్రగతి పథాన నడవాలని , అతిథుల, బంధుమిత్రుల 
 ప్రేమ నిండుగా ఉండాలని. 
అలాలు  అనుగ్రహము తలిలుదండ్రుల దీవెన సదా లభించాలని 
ఆయురారోగయా, ఐశ్వరయా, అనురాగ, ఆరాధనా, ఆతిథయాబలం కలగాలని 
దీవిస్తి, ముఖయాంగా “హాజీ పదవి” లభించాలని దీవిస్తి
 “ మీ అమము”
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కాగితాల పంట స్కూలు
స్్కలు పేరేమో కాగితాల పెంట - వచ్చింది అందరిలో తగాదాల తంట 
పడతము టీచరలుము అందరికంట - ఉననిదొకమూల కుళాయ గంట  
ప్రహరి గోడలేని బోసిబడి మాది - ఉనానియ భవనాలు కాంక్రీటువి మూడు 
ఉనానిరు పిలలులు నాలుగ నూరులు  - పెట్టి ము పిటిషనులు  పలుమారులు  
విహరించే వీలులేని వీధిబడి మాది - ఆటలాడ అలమటించు పిలలులతో మాకు  
కోటలాంటి బడికి బురుజులాలు ంటి గడిశెలు -
 చుటుటి ముటిటి ఉననివి బడిచుటుటి  గోడలాగ 
ఒక కాలు సు వుంటుంది చటుటి క్రింద యెప్పుడూ -
 ఎండవానల బధలకు పిలలుల యేడు్పలు 
పడివునానిరు బడిపిలలులు అగచాటులు  పడుతూ 
ఇండలులోని వెతలు చూచుచుందురు ఎప్పుడూ 
బహిరంగ సానినాల సినిమాలు చూస్తి - బహు రకాలుగా వినోదం పందుతూ 
పచచిళళు దంపుళ్ళు పసివారి యేడు్పలు చూస్తి
 చదువుతునానిరు పిలలులు పరిసరాలలో 
చందాలు వేసి కట్టి ము కొటటిము - వరా్ష ల ధాటికి కూలింది కుప్పలా 
ఒకదానిని రిపేరు చేసేతి మరొకటి కారుతూ -
 యెప్పటికి చాలకుననిది ఒక తరగతికి



34 ఫాతిమా కవితలు

ఆరోహణ - అవరోహణలు 
నలభై వసంతాలవైవాహికం 

వివాహానంతర విదర్భ ప్రయాణం 
ఉతతిర హిందూసాతినపు వింతలు, పరిసరాలు, వేషభాషలు 
హిందీ మాట్లు డటం, అలవాటులు  ఆకళ్ంపు చేసికోవడం 
సబీజి, చపాతీలకు, అలవాటుపడటం 
కొతతి సేనిహాలు, బెహనీజిల సేనిహం, కుటులు -అలిలుకలు, వంటలు, అలవరచుకోటం 
కషాటి లలో మేమునానిమనే ఓదారు్పలు, భరోసాలు 
సుఖాలలో విలాసాలు, విహారయాత్రలు, పారీటిలు 
అలకలు, అలరింపులు, పలకరింతలు, వీడుకోలు 
ఆరిక్ ఇబ్బందులు, కోపతాపాలు, బుజజిగింపులు 
సహవాసాల, సువాసనల సేనిహ మాధురయాం 
చుటటిరికం లేని హితులు, సనినిహితులు, సేనిహితులు 
మిలిటరి పదవీ విరమణ తరా్వత జీవిత పరిచయాలు 
వాయాపార లాభనషాటి లు, భాగసా్వముల కుట్రలు, మోసాలు 
నూతన ఉద్యాగ ప్రవేశం జ్లాలు  మారు్పలు 
సహచరి ఉద్యాగ ప్రవేశం వెసలుబటు 
బంధువుల సహకారం, పదవీ నిర్వహణ 
పిలలుల చదువులు, స్ానభ్రంశాలు 
గృహనిరాముణం, పిలలుల పెళ్ళుళ్ళు, జీతాల పెంపు 
మెటుటి  మెటుటి కూ అభివృదిధు పిలలుల ఉననితి 
సమృదిదుని మించ్న సంతృపితి, సమాజంలో గరితింపు 
ఒకరికొకరు తోడుగా వృదాధు పయాం దిశగా పయనం 
సుసీతిలు, అస్వస్తలు , శస్రీ చ్కితసులు 
వృదాధు పయాంలో మిలిటరీ సేనిహాలు, చ్కితసులు
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పదవీ విరమణ, అందరిలో మనినింపు 
విరామ జీవితం, అమెరికా ప్రయాణం, ఎతుతి జలపాతాలు 
వింతలు విశేషాలు, స్వదేశాగమనం, యాంత్రిక జీవితం 
ఆధాయాతిముక దిశగా జీవన మలుపు, హజ్ యాత్రా సంకల్పం 
అలాలు  అనుగ్రహం, కాబ దరశినం, జీవిత భాగయాం 
2008లో హజ్ యాత్రా సఫలం, స్వగృహ పయనం, అపూర్వ ఆదరణ 
బంధువుల ఆతిథయాం, అనురాగ సా్వగతం, ఇనిని విధాల నిచ్చిన
 అలాలు కు జీవితాంతపు ష్క్రియాలు
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కవుల భావాలకు రెకకూలు 
గగనంలో విహరించ్, హరివిలులు  తృంచ్ మబు్బ తునకలోలు  ఏది 
స్రుయానిలో చలికాచ్, చంద్రుని వెనెనిలోలు  సానినమాచరించ్, 
తారలతో సయాయాటలాడి తరిసుతింది. 
ఈతవసేతి : సపతి సముద్రాలునీది, అంతరా్భగాన దాగిన 
మణులు, రతానిలు, ముతాయాలను ఏరి 
వివిధ జలచరాలతో ఆడిపాడి నరితించుతుంది. 
పాడితే : కోయలలు సిగగు తో తలదించ్ ఆలకిసాతియ 
తుమెముదలు గతులు తపి్ప ఝంకారం మరిచ్పోతాయ 
పిచుచికలు కిచకిచలు, జతచేసి సనానియరాగ మందిసాతియ 
చ్లుకలు, మైనాలు, పదాలనలిలు పాటల నందిసాతియ 
కోడిపుంజు కూతమాని మెడచాచ్ మైమరచ్పోతుందె. 
నాటయామాడితే : నెమలి భామలు, పింఛాలు దించుకొని వైతూలగతాయ 
సీతాకోక చ్లుకలు పుషా్పలను మరచ్ కాయలవైపు దారితీసాతియ 
పాలపిటటిలు పాలిపోయన రంగతో విసుతిపోతాయ 
కపోతాలు కువకువలు మాని గసగసలాడుతాయ 
పాములు పడగలు విపి్ప నాటయాం మరచ్పోతాయ 
గాలి లేకనే పువు్వలు నాటయామాడుతాయ. 
కవి కలం విసురులో విశా్వనిని చుటిటివసుతింది 
ఖండాలను దాటి సపతి సముద్రాల నీది కొండలనెకి్క 
పర్వతాల నధిరోహించ్ మైదానాలలో నడచ్ 
అడవుల దాటి నదుల నీది లోయలోలు  దాగి 
క్రూరమృగాల నెదిరించ్, శాంతి జీవులతో సహవాసం చేసి 
స్క్ష్మిజీవులతో సయాయాటలాడి పక్షులతో ఎగిరి
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ఎగిరి చేపలతో ఈది సపతి సముద్రాలను పలకరించ్ 
తిరిగి భూమి మీదికి రాగల సతాతి ఒక్క కవి కలానికే వుంది 
శకితి ఒక్క కవి భావాలకే ఉంది. కవికి శకితి, బలము, ధైరయాము 
కలమే ఈ వరం పందినందుకు అలాలు కు ధనయావాదాలు.
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సృష్టిలోని రహస్్లు 
బెదురు చూపుల కుందేలు ఏం చేసిందని వేటగాని బణానికి గరవుతుంది 
అందమైన చుక్కలతో చంగ చంగన దూకే జ్ంక 
క్రూరమృగాలకాహార మెందుకు అవుతుంది 
రివు్వన ఎగిరే కందిరీగ, తూనీగలు తొండల కాహార మెందుకవుతునానియ 
కప్పలంటే పాముల క్ందు కిషటిం -
 చేపలు కొంగల క్ందుకు ఆహారమౌతునానియ 
ఎలుకంటే పిలిలుకి ఎందుకు చలగాటం - 
 పిచుచిక పిలలుకాకిక్ందుకు ఆహారమవుతుంది 
పామంటే ముంగిస క్ందుకిషటిం, చలగాటం - 
ఇవనీని ఒకదానికొకటి ఆహారంగా నియమించ్న సృషిటి నియమాలు కనుక 
ఆకలే కాని ఆలోచన లేని మూగ జీవాలు గనుక 
అనిని విషయాలు తెలిసి జాఞా నమునని, శకితి ఆలోచన వునని మానవుడు మాత్రం 
మృగంగా మారి మారణహోమం సృషిటిసుతినానిడు 
మనిషే మనిషిని చంపుతునానిడు - ఆటవిక నాయాయం ప్రబలుతుననిది 
మానవుడెటు పోతునానిడు - ఎందుకినిని దారుణాలు చేసుతినానిడు?
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ఆధిపత్ం 
సీ్రీని హింసించ్ మగవాడు తన ఆధిపతాయానిని చాటుకొంట్డెందుకు? 
శూలాలాలు ంటి మాటలతో సీ్రీ మగవాడిని గండెపోటుకు యెందుకు గరిచేసుతింది? 
బంధవాయాలలోని మమకారం ఎందుకు తగిగుపోతుననిది? 
అందరి తలిలుదండ్రులు మమకారానిని సమానంగా
 ఎందుకు పంచలేకపోతునానిరు? 
కషాటి లలో నేనునానినని అందరి తోబుటుటి వులు
 ఎందుకు ముందుకు రాలేకపోతునానిరు? 
కోడలు కూడా కూతురు లాంటిదేనని అతతి 
అతతికూడా తలిలులాంటిదేనని కోడలు ఎందుకనుకోరు? 
కదిలే దేవతలని భావించక తలిలుదండ్రులను ఎందుకు దూరం చేసుతినానిరు ? 
కోరికలు తీరేచి పతివుండగా ఏమీ చేయడం లేదని నిందలేల? నిరాశయేల? 
కనని వారి అభిమానం, అందరి ఆదరణ ఉండగ 
నిరాశా నిస్పకృహలేల? నిససుతుతివ యేల? 
స్వయం సంపాదన, స్వతంత్రం ఉండికూడ 
ఏమీ చేయలేక పోతునానిమని నిరాశయేల?
అనీని వడి్డంచ్న విసతిరిలా ఉనని నేటి యుగంలో నిరాశ నిససుతుతివ ఎందుకు? 
దేవుడిచ్చిన కలిమితో విజాఞా నంతో ఇంటికి పెదదుదికు్కగా
మంచ్ బిడ్డగా, మంచ్ విదాయారిగ్ా, మంచ్ మిత్రునిగా 
మంచ్ కారయాదక్షునిగా, మంచ్ పరుగగా 
మంచ్ పౌరుడిగా, మంచ్ దాతగా, విధాతను సుతితిస్తి 
బ్రతికి ననానిళ్ళు మంచ్గా అలాలు కు ధనయావాదాలు చపూతి 
ఎందుకు జీవించరు, ఎందుకు, ఎందుకు, ఎందుకు?
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కానుకలు
మానవ జనమునిచాచివు, తోబుటుటి వుల నిచాచివు 
బంధుమిత్రుల నిచాచివు, తింట్నికి తిండి, బటటి, ఇలులు  అనీని ఇచాచివు 
చదువు, సంపాదన ఇచాచివు - మానవ బంధాలు ముడివడి 
ఒకరికొకరు విడిపోమని ఆనందంగా సాగే జీవితంలో 
హఠాతుతిగా ఒకరిని ఎగరేసుకుపోతే ఇంటోలు  పడే బధ వేదన 
వరణునాతీతం, దికు్కతోచని ఆ స్ితిలో ఎవరు ఎవరిని ఓదారాచిలో 
తెలీక నీవేదిక్కని, చావు ప్రతి ఒక్కరికి తప్పదని తెలిసీ రోధిసుతినానిము 
ఈ బంధాలెందుకు పెట్టి లి? ప్రేమలెందుకు పెంచాలి? 
పుడూతినే తింట్నికి, ఉంట్నికి యచ్చి రోజంతా నీ ధాయాసలోనే 
మమెముందుకుంచవు? ప్రతి ఒక్కరికి నీ ఉనికి ఎందుకు తెల్పవు? 
స్వరగులోక ప్రాపితి కోసం, ఇక్కడి నుండే ఇప్పటి నుంచే 
అందరికి తెలిసేటుటి , అందరూ నమేముటుటి గా ఎందుకు చేయవు? 
నీవిచ్చిన తెలివితేటలేకదా, అలాగే నమముకం, అపనమముకం 
నీవిచ్చిన గణమేకదా, మరి కొందరిని నాసితికులుగా 
కొందరిని భకుతిలుగా ఎందుకు సృషిటిసుతినానివు? 
అందరికీ నీమీద నమముకం కలిగించు, అందరికీ ఒకేభాగయాం ప్రసాదించు.
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విననేపము 
అలాలు ! నీవునానివు సర్వలోక సంరక్షకుడివి
స్రయాచంద్ర గమనములు, భూమిలోని చలనములు 
అనీని నీవు సృషిటించ్నవే, అర్భకులమైన అజాఞా నులమైన 
మా మనసులలో కూడా చలనం కలిగించు 
దారిచూపించు - వింటునానిము, చదువుతునానిము 
అనిని ప్రశనిలకు సమాధానం లభించుట లేదు 
మానడుమనే మసలే ఒక మారగుదరిశిని చూపించు 
కఠినమైన ఆనాటి అలవాటలును పనులను చేయలేకునానిము 
మా సుఖాల కోసం అనీని అమరిచి యచాచివు 
ఈ సుఖాలను వదిలి వెనుకటి వారిలా జీవించలేము 
ఆ మహానుభావులు నడచ్న దారి వెంట నడవటం కషటింగా ఉంది
మాకు వెలుగ ప్రసాదించు మాదా్వరా ఇంకొందరికి వెలుగ నివు్వ 
మాచేత పాపాలు చేయంచకు - మావలలు అరాచకాలు సృషిటించకు 
నమాజ్, రోజా, జకాత్ పాటిసుతినానిము - ఇంకా మాకు పూరితి వివరాలు 
తెలుపు - అందరూ పాటించాలని లేకపోతే నరకం ప్రాపితిసుతిందని 
అంట్రు - మా స్వరగు నరక ప్రవేశాలు నీ వలలునే అవుతుంది 
నీవు తలచుకొంటే అందరినీ నీ దారికి మళ్ళుంచగలవు 
నరకానిని తపి్పంచగలవు - కరుణామయుడివి 
అందరూ ప్రారన్లు చేసేటుటి  మాకు వరమివు్వ 
మాకు నీవైపు నడిచే దారి చూపించు
అందరము సాషాటి ంగ పడి వేడుకొంటునానిము 
ఆమీన్ - ఆమీన్ - సుమము ఆమీన్.
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సంక్ంతి శోభ 
సంక్ంతి లక్షి్మికి సా్వగతము - ధానయా లక్షి్మికి సా్వగతము 
తెలతెలవారని మంచు తెరలలో - ధనురాముసపు చలిగాలులలో 
పచచిని పసరిక బయళ్ళు - ఫలములు నిండిన తోటలు 
పూవుల గతుతిలు - మంచు బిందువుల తళతళలు 
ఉననివి చాలా వుననివిరా - అందాలెనోని వుననివిరా 
ముగగు లు నిండిన ముంగిళ్ళు - గమముడి పూవుల గొబీ్బలు 
గొబి్బ పాటల సవ్వళ్ళు - కనెని పడచుల సందళ్ళు 
డూడూ బసవని నాట్యాలు - శంభదాసుని శంకువాదము 
బుడబుక్కలోరి డమరుకలు - గాలిపట్లు కోడిపందాలు 
ఉననివి చాలా ఉననివిరా - వినోదా లెనోని ఉననివిరా 
భోగిమంటల వెచచిదనాలు - తాతా బమముల పురమాయంపులు 
లేగదూడల కుపి్పగంతులు - పాకల, పేడల, పాల వాసనలు 
తంపటి తేగలు కమముదనాలు - పాల మీగడల తీయదనాలు 
చక్రపంగలి ప్రసాదాలు - అరిసెలు గారెలు ఫలహారాలు 
ఉననివి చాలా ఉననివిరా - విందు భోజనాలుననివిరా 
గాదెలు నిండిన ధానయారాసులు - నిండుగ నవే్వ రైతననిలు 
కొతతి అలులు ళలు కోరికలు - అతతిమామల కానుకలు 
కోవెలగంటల గలగలలు - హరిదాసుని చక్క భజనలు 
చరకు ముక్కలు భోగిపళ్ళు - పసివారి పేరంట వేడుకలు 
ఉననివి చాలా ఉననివిరా - అమూలయా వరాలు ఉననివిరా 
ఉననివి చాలా ఉననివిరా - విందులు భోజనాలుననివిరా
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నా పాట - 2
సెలయేటి గలగలలో నా పాట - పిచుచికల కిచకిచలో నా పాట 
రివు్వనవీచే గాలిలో నా పాట - అపుడే విచ్చిన పూవులలో నా పాట 
తొలకరి వాన మటిటి వాసనలో నా పాట - చ్ననిపాప కేరింతలలో నా పాట 
చ్గరులు మేసిన కోయలలో నా పాట - ఉషోదయపు మంచ్బిందువులోలు  నా పాట 
తుమెముదల ఝంకారంలో నా పాట - పచచిని పలాలలో నా పాట 
గంపుగ ఎగిరే కొంగలలో నా పాట - మంచు పరలలో నా పాట 
చంద్రుని వెనెనిలలో నా పాట - సంధయా వెలుగలో నా పాట 
పర్వత శిఖరాలలో నా పాట - ఇంధ్రధనుసుసులో నా పాట 
కొండ కోనలలో నా పాట - వాన చ్నుకులోలు  నా పాట 
రైసా మాటలోలు  నా పాట - అందరి హృదయాలలో నా పాట 
సెలయేటి గలగలలో పారుతుంది నా పాట 
జలపాతం హోరులో దూకుతుంది నా పాట 
కొండకోనల సిరపులలో సాగతుంది నా పాట 
కొమముల ఊగే కోయలమములో పాడుతుంది నా పాట 
వసంతము నా పాట అనంతము నా పాట
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నేత చీర
1.  నేతచీర కటిటిచూడు ఓ నేసతిమా - చేనేత చీర కటిటి చూడు 
 సొగసు గంటది మరి శుభము లిసతిది - వయాయారి భామలకు
  వయసుడిగిన బమములకు 
 వయసునని వదినలకు, వరసైన మరదలికి, చ్నానిరి చలిలుకి కననితలిలుకి 
 మరి పెళ్ళుకూతురికి, అందరికి అమరేను మీ అందమైన చీర 
  మరి పందికైన చీర ||నేత||
2.  వయాయారం ఒలుకుతుంది వరుని ముందర సింగారం చ్లుకుతుంది
  సిరిగల చీర 
 కాశ్మురపు అందాలు ఒలికేనులే హరివిలులు  రంగలు విసిరేనులే 
 వింత వింత రంగలు విరబూసే పువు్వలు కుంచ రచన అంచులతో
 కలబోత కొలగలతో 
 కులుకులలుకు సిగగు లకు మొగగులివిగో, 
  జాలువారు పైయెదపై పరదా యదిగో ||నేత||
3. అజంత ఎలోలు రాలు లేపాక్షి నగిషీలు, చ్లుకలు, హంసలు
  మరి నెమలి భామలు 
 చీరకొంగనా చేరి నాటయామాడులే సయాయాటలాడులే 
 కూతురు కోడళళుకు కూరిమి కలుగచీర
  కాన్కలిచుచి పెదదులకు శుభములిచుచిను 
 యంత్రాల పనిలేదు, తంత్రాలు అసలు లేవు 
 అచచిమైన నేతనని ఇంద్రజాలము మహేంద్రజాలము ||నేత||
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నా కల
నా కల అదు్భత లోకం - ఆ లోకంలో అందరూ శాంతికాముకులే 
శాంతి, సహనం, నమ్రత, సంసా్కర వంతులే 
అస్య దే్వషాలు లేవు, సహాయ సహకారాలే ఆయుధాలు 
నీతి నిజాయతీలే పరికరాలు అంతట్ పరిశుభ్రత ప్రశాంతతలే 
ఎవరి పనులలో వారు నిమగనిలు, కులమతాలు భాషాదే్వషాలు లేవు 
ప్రాంతీయ భేదాలు లేవు, తగవులు లేవు, అరుపులు కేకలు లేవు 
ఎతితి పడుపులు, చాడీలు అభియ్గాలు లేవు 
రాగదే్వషాలకు తావే లేదు, దొంగతనాలు అతాయాచారాలు లేవు 
పెదదుగా కేకలు, కేకలతో భయపెటటిడాలు, గొణుగడు లేవు 
నా లోకం నిశశిబదు ప్రశాంత నిలయం, వేళకు అందరు ప్రారన్లు చేసాతిరు 
పై మెరుగలకు ఆకరి్షతులు కారు, నగలు దుసుతిలు విలువలను బటిటి 
గౌరవాలుండవు వయాకితిత్వం మనిషి స్వభావమే ముఖయా అలంకారం 
వారికే ఎకు్కవ విలువ గౌరవము, వినయము, శాంతి ఓరు్ప 
గలవారే ఆదరశినీయులు, మహనీయులు వారే నా మారగుదరశికులు 
నా లోకంలో పూలతోటలు నదీ ప్రవాహాలు ఉంట్య 
పక్షులు, జంతువులు, వైషమాయాలు మరచ్ జీవిసాతియ 
అందరూ శ్రమజీవులు సహజీవనం సాగిసాతిరు 
వాహనాల రొద, యంత్రాల శబదు లుండవు, యంత్రాలతో పనిలేదు 
రేడియ్లు, టీవీలు సినిమాలుండవు 
నిజ జీవితంలో జరిగే సంఘటనలే కథలు, కథా వసుతివులు 
చ్ననివాళళును ప్రేమిస్తి పెదదువాళ్ళు 
పెదదువాళళుకు సేవలందిస్తి చ్ననివాళ్ళు మెలగతారు 
పదవీ వాయామోహాలు లేవు పేదవాళళుకు కూడా గౌరవం దకు్కతుంది 
అసలు పేద గొప్ప భేదమే లేదు అందరూ సమానులే 
నా కలకు ప్రేరణ మదీనా పరిసరాలు 
మసీదులోని ప్రశాంతత, పరిశుభ్రతలు అందరూ కలసి చేసే ప్రారన్లు.
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హలో
“అససులామ్ - వ - అలైకుమ్” ఆతీముయులందరికీ 
ప్రేమపూర్వకంగా నాకిషటిమయన ప్రియమైన 
మీసాల మామయయాలను బహూకరించ్న మరిది (రస్ల్) 
గారికి, ఖవా్వతో పాయసం యచ్చిన సోదరికి, 
వవాహ్ యా అనిపించ్ంది. కొంటె మనుమరాలు 
కేక వేసే కేకును చూపించ్ కోసుకొని తిననిందుకు 
రవూఫ్, రెహానాలకు, వఫీ, వసీకాలకు 
అందమైన మొక్కలను బహూకరించ్న మరదలికి 
నాకు అందంగా చోటీ వేసినందుకు కూయాటీకి 
సాయంకాలపు అతిథిగా వచ్చి గ్రీటింగ్సు చపి్పనందుకు 
రాబియా, హమీద్, అఖిలలుకు అలాతిఫ్, సందానీకి, జావేద్ కి, నస్రీన్ షాకీర్ కి
హఫీజ్, నూరజిహాన్ కు, ఫరాజి నా ముంతాజ్ కు 
రహమతుతి, ఇంకా నేను మరచ్ పోయన 
వారందరికి ఆశ్రా్వద పూర్వక ధనయావాదాలు

మీ...
ఆపా, మమీము, ఆంటీ, భాబీ, మేడమ్

ఫాతిమా, కడప



47సెలయేటి గలగల

పిటటిగోడమీద పిటటిగోడు 
అదిగో నా కోట - ఇది నా కోటలోని తోట 
ఇటు తోటలోని బట - ప్రక్కనే కూరుచినానినో చోట 
రాయాలనిపించ్ంద్ పాట - పిటటి వదలి వచ్చింద్ గటటి 
దాని వెంటనే మరో పిటటి, కని్పంచ్ంద్ పూలచటుటి , కట్టి యవి అందమైన కటుటి  
దానినే అంట్రు గూడు చక్కగ అమరింది చూడు 
గడులు  పెట్టి యవి మూడు ముచచిటగా పెరిగాయవి నేడు 
పెరిగాయని ఒకదానికోటి తోడు - రాక్షస కాకికి బలియయేయా నేడు 
బతుకే అయయాంది వాటికి మోడు - ఎవరికి వినిపిసుతింది వాటిగోడు.
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గగన విహారం
దివయావాహనమెకి్క దేవకనయాలు వచ్చిరి - భ్వినుండి దివికి దాసయాము చేయ 
అననిపానములమరిచిరి అనిని వేళలలకు -
 మబు్బలతో ఊసులాడి గాలితో కబురులుచపి్ప 
గగనసీమన విహరించ్ గానముచేయు - నారదముని గరుతికొచేచి 
నారాయణా అనుచు, ఏమని వరిణుంతు నా వింత 
సంధయా కాంతులను పసుపు నుండి నారింజకు అటునుంచీ బంగారుకు 
మారిన వింత రంగలతో నగరములు వెలుగచుండె 
సింగారము లలుకు సింగపూరును చూచ్తి రంగ రంగల పూలు 
రంగ లీనుచు పిలువ, శుచ్ శుభ్రతల వెలుగల నగరములు 
చూచు భాగయాము నాకు నేడు కలిగె, అబు్బరపరచు అమెరికా చేరితి 
‘శాన్ ఫ్రానిసుసో్క నగరము సందడులు సుందరముగ నెలి్పన భవనములు 
విశాల రహదారులు పచచిని చటులు  - రంగల పువు్వలు 
ఎటు చూచ్న శుభ్రత, నిశశిబదుత - మచుచికైనా కానరాదు పిటటియైనా 
నలిలు, బలిలు లేదు, ఈగ ద్మయు లేదు చ్కిలించ్ చూడ చీమైనా 
కానరాదు, కారులుననివి కాని మనుష్లు లేరు 
కళకళ లాడును కాని జీవము లేదు 
‘అమము’ అని నోరార పిలుచువారు లేరు 
అమెరికా వెళ్ళున తరా్వత అనుభవాలు 
అనాని అనే అభిమానము లేదు 
యాంత్రిక జీవనము యంత్రముల పనితనము 
తిరుగలేదు ఇది అగ్రరాజయామే 
తరగని కరగని విజాఞా న గని 
అధిక సంపాదన తప్ప ఇంపు సొంపు లేదు 
నా భూమి రతనిగర్భ నాదేశం ప్రేమమయం 
మేరా భారత్ మహాన్.
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సంక్ంతి శోభ 
హేమంతంలోని బంతి చేమంతులం - మంచుతెరల ఉషోదయాలు 
చలిమంటల చ్రుసెగలు - రంగవలులు ల సోయగాలు 
గొబి్బపాటల చప్పుళ్ళు - గంగిరెదుదు ల నాట్యాలు 
హరిదాసుల చక్కభజనలు - బవామరదళళు సరసాలు 
కొతతి అలులు ళళు సందళ్ళు - భోగిమంటల సంబరాలు 
లేగదూడల కుపి్పగంతులు - జునునిపాల తియయాదనాలు 
తంపటి తేగల కమముదనాలు - కోవెల గంటల గలగలలు 
కోడిపందాలు గాలిపట్లు - చక్్కర పంగలి ప్రసాదాలు 
పలెలుటూళళుకే పరిమితాలు - ధనురాముసపు సంబరాలు
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2011 నుండి 2012 వరకు
బంధువుల వియ్గాలు, ఆతీముయుల వియ్గాలు 
వివాహాలు, పుటుటి కలు వాయాపారాభివృదుదు లు 
పిలలుల ప్రమోషనులు , గృహ మారు్పలు, వసుతివుల రాకలు 
మారు్పలేని ఆరోగాయాలు రాకపోకల గొలుసు మారాగు లు 
మారు్పలేని ఉషోదయాలు సాయంకాలాలు 
ప్రారన్లు, వంటలు, సలహాలు, సాయాలు 
పండుగలు, పబ్బలు, విహారాలు, విరాళాలు 
పాత బంధవాయాలు సేనిహ సువాసనలు 
ప్రేమైక గృహబంధం, జంటకాపురం, ఉద్యాగాలు, విరమణలు, విశ్ంతులు 
వెనుకకుచూసేతి ఎదిగిన పిలలులు, ఉద్యాగ వాయాపారాభివృదుధు లు 
సిదిదుంచ్న “హజ్” యాత్రాఫలం, సంతృపితి కలిగిన జీవితం 
రెండువేల పదకొండు అంతం - అమెరికా నుండి చ్రంజీవుల రాక 
బంధుమిత్రుల సందడి, పిలలుల ఆటపాటలు 
రెండువేల పనెనిండు ఆరంభం ఆతీముయులతో ఆనందం 
కలకాలం ఉండాలి ఈ ఆనందం - అందరికీ కలగాలి ఈ వరం
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నెహ్రూకు జేజేలు
భారత నేతకు జేజేలు - చాచా నెహ్రూకు జేజేలు 
నవంబరు పదునాలుగ నేడే, బలలందరికి పండుగరోజు  ||భారత||
 త్రివేణి సంగమం అలహాబదున ఆనందభవనం అదిగదిగో 
 స్వరూప, మోతీల ముదుదు  తనయుడు సిరిసంపదల కుబేరుడు  ||భారత||
స్వతంత్ర భారత సంగ్రామంలో గాంధీ మారగుము నడిచాడు 
సా్వతంత్రయాం సాధించ్న య్ధుడు తొలి ప్రధానియై నిలిచాడు 
జాతీయ జండా పైక్గరేసి జాతి గౌరవం నిలిపాడు 
శాంతి దూతగా ఎదిగాడు  ||భారత||
 ఎర్ర గలాబీ, తెలలు కపోతం చలలుని పిలలులు 
 చాలనానిడు, తెలలు కపోతం పైక్గరేసి 
 శాంతిదూతగా వెలిగాడు, ఆనకటటిలను 
 ఆలయాలుగ భావించ్న మహనీయుడు ||భారత||
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చిననేపిల్లలం 
చ్నని పిలలులం మేము బుజ్జి బలలం 
కలలు కపట మెరుగని పసిడి బొమములం 
పెదదులంటే మాక్ంతో గౌరవాభిమానం 
పిలలులంటే మాకుంది ప్రేమానురాగం  ||చ్నని||
 రేపటి పౌరులం భరతావని బిడ్డలం 
 దేశానిని నడుపుతాం ప్రగతి పథం చూపుతాం 
 మానవతా వాదులం మమతే మా ఆయుధం  ||చ్నని||
కులం మతం వదదుంట్ం కలం బలం మేలంట్ం 
కలం బలంకనని మాకు చలిమి బలం మిననింట్ం 
నేను నాదను భావం కలనైనా వలదంట్ం 
మేము మనదనుటయే మా మూల స్త్రం ||చ్నని||
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చైత్ములోని చిత్రాలు 
విజయ నామ సంవతసుర ఉగాదీ సా్వగతం 
వేచ్వునానియ తరులు, లతలు, పుషా్పలతో పిందెలతో 
నిండివుననిది భూదేవి పుషా్పదులతో ముగగు లుగా, తివాచీలుగా, 
గండు కోయలలు కుహూ, కుహూ మంటూ పిలుసుతినానియ ఆహూతులను 
పిలలుగాలులతో ఊగే కొమములపై గసగస లాడుతునానియ గవ్వలు 
మామిడి పిందెలు కొరుకుతూ కుహూ అంటునానియ కొంటె కోయలలు 
వసంతంలోని మారు్పలకు తటుటి కోలేక ఆనందంతో పరుగలు తీసుతినానియ
 ఉడుతలు, కోతులు 
పువు్వ పువు్వనూ పలకరిసుతినానియ ఝమముంటూ తుమెముదలు 
లేత పూతలతో, మలెలుల వాసనతో వనాలు ఘుమఘుమలాడుతునానియ 
ఉగాది ఉతసువానికి వనమెలలు సిదదుమవుతుననిది
ఋతురాజు ఆగమనంతో శుక చ్లకములు వసంతగానం చేసుతినానియ 
తుమెముద రెక్కలతో రంగల నీళ్ళు చలులు తూ దిషిటితీసుతినానియ 
మయూరము కొతతి పింఛముతో సిదదుమై నాటయాం చేసుతిననిది 
ఆహా! వసంత ఉతసువము చూదదుము రారండి
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ప్రతి ఒకకూరు - నీవారే 
ప్రతి ఒక్కరూ నీవారేనని భావించ్ ప్రేమించు 
ప్రకృతిని మనసారా ఆసా్వదించ్ అనుభవించు 
అందమయన అమాయకపు బలాయానిని తలచుకో 
చక చకా ఎదగడానికి ఆరాటపడదుదు  
రకతిబంధవాయాలను విడిచ్పెట్టి దుదు  
రాబోయే పంచరంగల ప్రపంచ ఆకర్షణలో పడదుదు  
బలయాపు సముకృతులు యౌవన మధురిమలు 
అనుభవించే కాలంలో చదువుల వేట ఉద్యాగాలు 
ఊహకందని సంపాదన, వీడని వాయామోహం, విరహాలు 
దాంపతయా జీవితం కూడా సుఖంగా గడపలేని వేగం 
కనుమూసి తెరచేంతలో వృదాధు పయాం 
నీవారు నీకు దగగురుంటేనే అది స్వరగుం 
అయన వారికి దూరమై అవసానవేళకు అందక 
అలమటించే బ్రతుకు లెనోని 
ఎక్కడికీ పరుగ? ఎందుకీ ఆశల ఆరాటం.
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ఊహలద్రి 
అందమైన ఊహల పూవులను దారంలో గచ్చితే 
కదంబం లాంటి ఆ పూల కథలు ఒకో్కటి ఓ అనుభూతి - కల 
ఆ కలలో నివసించ్న ఊళ్ళు, ఇళ్ళు, పరిసరాలు, సేనిహాలు అపురూపం 
నెమరువేసుతినని సేనిహపరిమళాలు అందరితో చప్పుకొని 
ఆనందించడమే మిగిలిన సముకృతులు మిగిలిచిన తీపిగరుతిలు 
భాష, వేషం, వంటలు, సాంప్రదాయాలు అనీని మేళవించుకొని 
జీవించ్న జీవితమే ఒక రంగల కల అదు్భతము 
ప్రపంచానిని చూడటం అరం్ చేసుకోవడంతోనే సగం సమయమవుతోంది 
మిగిలిన విశ్ంత జీవితం గత సముకృతులను నెమరు వేసుకోవడం మాత్రమే 
అలాలు ! చూపిన దారిలో నడిచ్ పది మందికి 
ఉపయ్గపడటమే ఓ నవలక్షష్ం 
‘అలాలు ’ మాకు మంచ్దారిని చూపు.
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సుస్వాగతం 
సుసా్వగతం నూతన కలెకటిరు గారికి - శుభాభివందనలు వినూతని కలెకటిరు గారికి 
పునీతమయనది కుతుబ్ష హి పటటిణం మీ కృషితో 
పునరజినము కలిగింది - కడపటిదైన కడప గడపకు మీరాకతో 
మెదలాలి అనిని జ్లాలు లోలు  మొటటి మొదటిదని 
మెరవాలి కడపాధిపతిగా ధృవతారలా మీరు 
కళాకాంతులచాచియంటునానిరు కడపకు కళాకారులు 
పచచితోరణం కటటిడాని కొచాచిరంటునానిరు ప్రజలు 
నితయా కలాయాణం యక అని నముముతునానిరు నవయువకులు 
నిశచియమురా నిశిచింత యక అంటునానిరు ఉద్యాగసుతిలు 
విధి వికటించదంటునానిరు వికలాంగలు 
మా మంచ్కే వచాచిరంటునానిరు మాజీ సైనికులు 
ఆధారం లభిసుతిందంటునానిరు ఆరాధనగా అభాగినులు 
కళ మీ గళమని అంటునానిరు సాహితయాపరులు 
మారచిగలరట మంచ్ బబుల కడపగా బంబుల కడపను 
కవులకు పుటిటినిలులు  కడప - సాహితాయాని సనినిధి మీరు 
కలం, గళం కలగలపు మేలుకలయక మీరైతే 
కళాక్షేత్రమునకు నితయాం మేలుకొలుపే యక 
దూరం నుండే వినానిము సుమధుర దృఢ స్వరానిని 
దూరం నుండి దరిశించాము దూరదరిశినిలో మిముము 
కాగలదు మరో విజయనగరము మా పురముము 
మారగలదు రతనాలసీమగా మీ నాయకతా్వన 
రాయలవారిని చూతుమా ఒకపరి రమణాచారి గారిలో
రమయాంగా వ్రాసి రాణించలేను - రవ్వంతయు నడువలేను 
చంద్రునికో నూలు పోగలా వచన కవితమిది.
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చ్రుద్యాగిని నేను - చ్నిని కానుక నాది 
మారు్ప రాలేదు నాకు మారు మూల నుననినూ 
నడవ శకితిలేదు శకట మచటికి రాదు 
తీరు్పనకై వచాచిను తీరని ఆశతో, ఉచ్తరీతిన మీరు ఊరడిసాతిరని 
తీయ తేనెల, తేట తెలుగల దానిని, మాజీ సైనికోద్యాగికి సతిని 
ముసిలుం వనితను - ప్రగతి కోరు నేను “ఫాతిమాను”.
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విశ్ంత జీవితం 
మిగిలిన విశ్ంత జీవితం - గత సముకృతులను నెమరు వేసుకోవడం మాత్రమే 
అలాలు  చూపిన దారిలో నడచ్ పది మందికి ఉపయ్గపడటమే మానవ లక్షష్ం 
 అలాలు  మాకు మంచ్దారిని చూపు 
దే్వషం, దూషణ, అస్య మానేయ - అడిగిన వారికి తోచ్న సాయం చేయ 
ఉననిదానిలోనే బీదవారికి సాయం చేయ 
లేనిదానికై ఉననిదానిని తకు్కవ చేయకు
కృషితో ఆతము విశా్వసంతో ముందడుగ వేయ 
దివయామైన భవిషయాతుతికై శ్రమించ్ సాధించు 
ఆదరశి భావం సమాన భావం కలిగి ఉండు 
పరిశ్రమ, పరిశుభ్రత ప్రగతికి మెటలుని భావించు 
మనిషి చనిపోయే వరకు దైవభీతి పరలోక చ్ంతనలో నీతి 
నిజాయతీలతో కూడిన గౌరవప్రదమైన జీవితం గడపడమే ఔననితయాం 
అలాంటి విశా్వసులే పరలోక అతుయాననిత స్వరగుసౌఖాయాలు పందగలరు
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మహఫిల్ 
మహఫీల్ భీ సజ్ గయే - దావతేభి హోగయే 
మౌలీ్వకే జరిమేసే అలాలు కా కలాం భీ లేలియె 
ఇసేతిమా భీ చలా ఔర్ సవాల్ భీ పూఛాగయా 
జవాబ్ దేదియే ఔర్ కుచ్ నసీహతెం భీ దీగయీ 
దూస్రేదిన్ రిసార్్స్ పహూంచే సి్వమిముంగ్ పూల్ మే తైరే
ఔర్ ఖులే ఆమ్ నాచే మౌజ్ మనాయే 
బచేచి ఘంసేలు సే నికల్ కర్ ఖులేదునియా మే ఘూమే 
సునీల్ కో సుననిండలు దేంగే - మునీర్ కో పనీర్ కా సబిజి ఖిలాయేంగే 
రియాజ్ కా మీజాజ్ పూఛంగే - రఫీ కో కులీఫూ మిలా కర్ కే బరీఫూ దేంగే 
ఔర్ జ్నాని కో జునూనిదేంగే - రవూఫ్ కో బరఫీ కే గోలే ఖిలాయేంగే 
ఇరాఫూన్ నైతో తుఫాన్ ధమ్ గయా ఇమ్రాన్ నైతో కమ్రా వీరాన్ హువా.
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అక్షరాలు నేరువా 
ముదుదు లు కురిసే యదదురు బిడ్డలు 
ముసిరే ఆనందానికి హదుదు లు 
అక్షరాలు నేరు్వ - లక్షలు కురువు చేయు 
రాత నేరుచికో - బ్రతుకు బట పేరుచికో 
విదయాలేనివాడు - సుదుదు లేమి చప్పు 
లెక్కలనీని నేరుచికో - చ్కు్కలనీని తీరుచికో 
పాట పదయాం పాడుకో - పైరు పంట చేసుకో 
విదాయా గంధం పూసుకో - పలెలు సీమ చూసుకో 
చదువు కుంటే రైటు - దేశం గండే రైతు 
మంత్రాలు మానండి - యంత్రాల యుగమండి 
సంతకం నేరుచికో - సంతకం కూరుచికో 
విదయా నేరుచికో - దరిద్రం వదులుకో 
చాకలి పదూదు  చాలదు - చదువుకు హదూదు  లేదు 
ఆడా మగా భేదం వదుదు  - ఆదరాశిలే మీకు ముదుదు  
చదువే మనిషికి శకితి - చేనుకు ఎరువే శకితి 
ప్రతి పదము నేరు్పను - ప్రగతి పథమును చూపును 
అంక్ల గారడి నేరుచికో - అముముల పదిగా మారుచికో 
అమము తినిపించు అననిం - అక్షరం తొలగించు అజాఞా నం 
అందరికీ చదువు అందమే పెరుగ 
తోటకు మాలి చేనుకు పంట కావాలి 
చేయుము కూలి చేతికి పలక రావాలి 
చదువు సంధయాలు లేనివాడు - అందచందాలు లేనివాడు 
చదువుకొనని తలులు లు - వెలుగనిచుచి దివె్వలు 
కలం పటుటి  కదం తొకు్క - కలం కదిలించు కండలు కరిగించు 
పలకా బలపం పటుటి కో - లోకం పోకడ తెలుసుకో 
వేలిముద్ర వదుదు  - సంతకం ముదుదు
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కప్పు, ఎలుక, గ్రద్దసంవాదం
కప్ప  ఎలుకా ఎలుకా ఎందుకు అలకా రావమాము నాతో రావమాము
 నీవు లేనిదే నేను లేనేలేనమాము కలసి ఆడిపాడుకుందాం రావమాము
 కాళళుకు కటుటి  కటుటి కుందాం రావమాము విడిపోవుటకు వీలేలుదు లేవమాము 
ఎలుక  కపా్ప కపా్ప కాసాతి ఆగ వసుతినాని పరుగన వసుతినాని
 నీతో చలిమి నాకు కలిమి ఔనమాము కాసతి ఆగమాము 
కప్ప  చ్రు చ్రు అడుగలు వేసుకుంటూ
 పోదామా చరువుకు పోదామా 
ఎలుక  షికారు అంటే హుషారు నాకు పోదాము తిండికి పోదాము
 (ఇంతలో డుబుకు్కన కప్ప చరువులో దూకుతుంది) 
ఎలుక  అమోము, అమోము ఎనిని నీళ్ళు ఓయమోము
 ఊపిరి ఆడక చసుతినానిను ఓలమోము
 (ఇంతలో పైనుండి గ్రదదు చూసుతింది ) 
గ్రద్ద  భలే భలే మంచ్ ఆహారం ఉంద్య
 సజీవ సుమధుర ఫలహారం ఉంద్య 
 చప్పున వెళ్ళు పటుటి కు పోతా నింగికీ 
 దిగలే లేదు ఈనాడేమో విందుకీ
 (ఇంతలో పైనుండి దారం తెగి ఎలుక పచ్చికపై పడుతుంది ) 
కప్ప  అబ్బబ్బ గ్రదదుకు చ్కి్కపోయా చ్తుతిగా
 ననుని నంజుకొని తింటుంది మసుతిగా 
 మోసంతో యమపాశానిని కొని తెచాచి 
 చ్ంతించ్ లాభమిక లేద్య 
 నీతి : తాను తీసిన గోతిలో తానే పడతాడు - చెరపకురా చెడేవు.
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డాకటిరు టీచరుకు దగ్గర పోలికలు 
మీ చేతిలో ధరాముమీటరుంది - మా చేతిలో కలములాగ 
మా చేత సెటిత్ లాంటి సిటిక్ చూచ్ గండె లబ్ డబ్ అంటే 
మీ చేతి సెటితసో్కప్ గండెకు తాకితేగాని శబదుం రాదు 
మేము వీపు చీరేసాతిము కోపముతో 
మీరు పటటినే చీలుసాతిరు తాపీగా 
మేము చూపులతో విదాయారిన్ి గచ్చితే 
మీరు స్దులతో రోగిని గచుచితారు 
పలకపై చూసాతిము స్టి డెంటును మేము 
బలలుపై చూసాతిరు పేషంటును మీరు 
అ, ఆ అని తెరిపిసాతిము నోటిని మేము ఆ, ఆ అని తెరవమంట్రు నాలుకను మీరు 
కలంనే ఆయుధంగా జయసాతిము పరీక్షలను మేము 
కతితినే ఆయుధంగా కోసాతిరు పేషంటును మీరు 
మా చూపు పిలలువాని చేతిపైనే - మీ చూపు పేషంటు నాడీ పైనే 
పదయాం మేము చపుతాము - పథయాం మీరు చబుతారు 
ఒకటి, రెండు, మూడు అని లెకి్కసాతిము మేము 
1, 2, 3 అని మతుతిలోకి జారుసాతిరు మీరు 
ప్రతి రోజు వసాతిరు బేబిలు మీకు 
ప్రతి యేట్ వసాతిరు బలలు మాకు 
జీవనం చూపుతాము మేము జీవం పోసాతిరు మీరు 
ఇలలోని దేవతలం మేము ప్రాణదాతలు మీరు 
MPPES లము మేము MBBS లు మీరు
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వసంతాగమనం
వసంత మొచచినని - వరాలు పండెనని 
పావురం ఎగిరింది - వనమెలలు చాటింది
చటలునీని సానినమాడి - చ్గరులు తొడిగాయ 
మొగగులులు  ఒదిగొదిగి - సిగగు లులు  పోయాయ 
పూవుల భామలులు  - పరవశించ్ విరిశాయ
చ్లుకలులు  కులికాయ - తోరణం తెచాచియ 
ఆమని వచ్చిందనీ - ఏమేమో తెచ్చిందనీ 
గవ్వలు కూడాయీ - గస గస లాడాయ
మామిడి కొమములోలు  - మెకే్కటి కోయలమము 
గొంతెతితి ఒకసారి - కుహూ కుహూ లాడమము 
నీలి మేఘ మాలికలు - అలలు నొలలు నొచాచియ 
మయూరాలు మైమరచ్ - పురులు విపి్ప ఆడాయ 
తుమెముద వావలులు  - విందారగించాయ 
వసంతరాజు వచ్చి - వనమెలలు పరికించే 
పచచింగా ఉండాలని - సుభిక్షం కావాలని 
ఆశ్ర్వదించే - ఆనందించ
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పొదరింటి పేరంటం
వసంత ఋతువు వచ్చింది- వింతయన రంగలు తెచ్చింది 
కుహు కుహు కూతల చలియలాలు రా - వేగము మీరు రారండి. 
చ్లుకమొముకటి ఎగిరింది- పదరింటికి అది వచ్చింది 
పచచిని తోరణ మిచ్చింది- చక్కని పిలుపు ఇచ్చింది. 
సీతాకోక చ్లుకలాలు రా - పుప్పడి చలులు కు వచాచిరా 
అందమైన అడవీ వాకిట - రంగవలులు లు దిదాదు రా 
వాయువేగమున వచ్చింది - కపోత మొకటి వాలింది 
శుభాకాంక్షలను తెచ్చింది - చలలుని సందేశ మిచ్చింది 
పరుగ పరుగన వచ్చింది - పురులు విపి్ప నిలిచ్ంది 
పదుగరెదుట పులకించ్ - నెమలి నాటయామాడింది
పిచుచికమములు కౌజుపిటటిలు - గోరింకలతో వచాచియ 
సనానియ పాటలు -లకుముకి డోలులు మోగాయ. 
మలెలు మాలతులు మధురంగా - పిలలుగాలితో వచాచియ 
చలలుని గంధం పూశాయ - పరిమళాలు వెదజలాలు య 
గలాబి కనయా వచ్చింది - పనీనిరు చలిలుపోయంది. 
తేనెటీగ ఒకట్చ్చింది- తేనెచుక్కలు ఇచ్చింది 
రాజహంస ఒకట్చ్చింది - తెలలుని పాలను పంచ్ంది 
మిణురు భామ వచ్చింది - జోయాతి వెలిగించ్ పోయంది
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ఆంధ్రప్రదేశ్ అవతరణ 
నవంబరొకటి వచ్చింది - ఆంధ్రకు అవతార మిచ్చింది 
పటిటిశ్రీరాములు భిక్ష ఇది - ఆంధ్రావనికి వరము ఇది 
ఆంధ్రకు రాజధాని అదీ - హైదరాబద్ అని అంట్రు 
ఆంధ్రుల సుందర నగరమిది - దీనినే అంట్రు భాగయానగర్ 
ఆంధ్రులు ఏలిన రాజయామిది - తెలుగలు ఏలిన భూమి ఇది
ఆంధ్ర సంస్కకృతి మనకుంది - అననిపూరణుయని పేరుంది
వివిధ మతాలకు జాతులకు - సంగమ స్ానం భాగయానగర్ 
చరిత్రక్కి్కన చారిమునార్ - దీనికి సాక్షష్ం నిలిచ్ందీ 
ధగ ధగ మెరిసే గడివుందీ - అదియే బిరాలు  మందిరము 
పాలు నిటోరియం ఒకటుందీ - అదియే నక్షత్రశాల యట 
ప్రపంచ పేరుగాంచ్నదీ - సాలారజింగ మూయాజ్యమూ 
ఆంధ్రకు ఉనానియ అందాలెనోని - అవలోకించే గణముంటే 
బొమములు చూడు కొండపలిలువీ - నాటయాం చూడు కూచ్పూడిది 
అరకు లోయలు హారిసులీ హిలుసులు - అందానినిచేచి వేసవి విడుదులు 
చేనేతలకు శిల్ప కళలకు - ప్రసిదధుమయన భూమి ఇది 
సహజమైన రేవుంది - దానినే విశాఖ అంట్రు 
కలియుగ దైవ నిలయమది - తిరుమల తిరుపతి దివయాక్షేత్రము 
అందమైన సరసుసులునానియ - కొలేలురు పులికాటలు పేరలుతో 
ఆంధ్రకు మరియొక పేరుంది - అంట్రు త్రిలింగ దేశమని
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ముత్రాసుపలి్ల టిస సంటరు
 ఊపిరి తీసేతి ఉబు్బతుంది - ఊపిరొదిలితే తగగు తుంది
ఉదరములోన అమరివుననిది - ఊపిరితితుతిలంట్రు 
ప్రాణులనినిటికి ప్రాణమిది - ప్రముఖమైన భాగమిది
టి.సి. సెంటరు టీచరొకరు తయారుచేసి ప్రదరిశించ్రి 
విచేచిసిరి ఎ.ఇ.ఓ. గారు - మానేటరను అధికారి గారును 
సలహా యచ్చిరి దానిని చూచ్ ఎర్రటివైరు కావాలని 
తితుతిలలోకి రకతిమును ఎరుపుగా ప్రవాహ విధము చూపుమనిరి 
మరియొక ప్రదరశిన మయూరము జరీదారంతో తయారైనది 
బలే బలేగా వుంది జాతీయపక్షి, జాతీయతను చాటే పక్షి 
అందరు మిననిగ ఆనందించ్రి అధికారలు సలహా ఆచరించ్రి 
“అపెప్” పథకం ఆచరించుటలో సాధక బధలు వ్రాయమనిరి 
వ్రాసారెందరో వాయాసానిని అనుసరించు ఆరు స్త్రాలిని 
క్షేత్ర పరయాటన సిదధుపరచుటకు తరజిన భరజినలెనోని జరిగెను 
ఒకరనానిరు తలకోనయని వేరొకరనానిరు సోమశిలయని 
మరియొక సలహా యచ్చిరొకరు పెంచలకోన మంచ్దని 
భోజన భారం మీదనానిరు చ్రునవు్వలతో సెక్రటరీగారు 
పెదదుదికు్కగా మీరుంటేను భారం కాదది భాగయామనిరి 
క్రమముగ సాగిన కారయాక్రమమును జాతీయ గీతంతో చాలనానిరు 
కవితా పత్రం సమరి్పంచ్తి మునుని 
గత నా మొర విని నా మీద దయకు 
అశోక్ నగరు పోసుటి  కావాలి నాకు
నడువ నాణయాత లేని నడి వయసు నాది 
నాయాయం చేయమని ప్రారిం్ప వచ్చిన ఫాతిమాను
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సైక్ల్ బండి 
సైకిలు బండి టింగ్ టింగ్ మంది 
పడవా లాంచ్ బొయ్ బొయ్ మంది 
బసుసు లారీ పయ్ పయ్ అంది 
రైలు బండీ కూక్ కూక్ అంది 
విమానమేమో సుర్రు బుర్రు మననిది 
చాక్లుట్ అంటే చాలా ఇషటిం 
బిస్కట్ అంటే భలే ఇషటిం 
మిఠాయంటే మహా ఇషటిం 
బడి అంటే మరి బోలెడు ఇషటిం 
రాయలసీమ రతనాలం 
కోనసీమ కొబ్బరులం 
తెలంగాణా తెలుగోళళుం 
ఆంధ్ర ఆణిముతాయాలం 
టికు్క టికు్క టికు్క టికు్క టికు్క మననిది 
గడియారం ముళ్ళుమో రెండుననివి 
టంగ, టంగ మంటు అవి మోగతుననివి 
పెదదుములులు  నిముషాలు చూపుతుననిది 
చ్ననిములులు  గంటలిని చూపుతుననిది 
లోలకం అటూ, ఇటూ వూగతుననిది.



68 ఫాతిమా కవితలు

వివిధ మతాలకు జాతులకు సంగమ నిలయం 
హిందుదేశం, కరాణు టక హిందూసాతినీ సరాగ మొలికే సరిగమలు 
భరత, నాయాటము కూచ్పూడులు, మణిపురి 
ఒడిసీసు, అసాసుమీ నాట్యాలనీని వేరైనా 
నాటయా భంగిమ లిచటనే పుటెటిను
హిందూ దేశ్ కే నివాసీ సఖీజన్ ఏక్ హై 
రంగ్ రూప్ వేష్ భాషా చాహే అనేక్ హై 
లేలా గలాబీకి యే చంపా చమేలీ ||హిందు||
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...
కరములు మోడిచి వినయముతో 
మన భరత మాతనే కొలిచదమా 
కలసి మెలసి పయనించ్ 
మన దేశానిని ముందుకు నడి పెదమా  ||కర||
విశ్వ కవీంద్రుడు రవీంద్రుడు 
గాంధీయనెడి మహాతుముడు 
భరతము నేలిన ఏలకలు 
అరివీరులు శూరులు సమరయ్ధులు ||కర||
హిమలయమేము కిరీటమై 
పద పీఠమాయేలే కనయాకుమారి 
భరతావనికి ఆభరణం 
మన కాశ్మురపు ఘన సోయగం ||కర||
అజంత ఎలోలు ర శిలా్పలు 
మన జాతి ప్రతిభకు నిలయాలు 
కళకళ లాడే వనములతో 
మరి గల గల పారే నదములతో ||కర||
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నవలోకం
తారకలు రాగాలు పలికే వేళ 
గాలులు ఈలలు వేసే వేళ 
నిశ్ధి నిద్రలో జోగ వేళ 
సాక్షాత్కరించే నొక సుందర లోకం 
అదియే నా ఊహా లోకం
 అదిగో అదిగో నవలోకం 
 కనునిల విందు రమణీయం 
 అందరిది మన అందరిది
 రంగల లోకం అందరిది 
తీయని ఫలములు ఆహారంగా 
తేనెలు నిండిన బవులు వుండి 
ప్రతి కొండ కలకండగ మారి 
ప్రతి యేరు పాలతో నిండగా ||అదిగో||
 రోజాలనీని రోజూ పూచ్ 
 వనాలనీని బృందావనమై 
 ప్రతి రేయీ పుననిమి రేయై
 ప్రతి మాసం వసంతమై  ||అదిగో||
ప్రతి మనిషి మహరి్షయై 
పర భాషా దే్వష మెరుగనిదై 
పేదా, గొప్ప భేదం లేక 
సర్వ జనులకు సా్వగతం పలుకు ||అదిగో||
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హరితం
హరితం చలిలుంది పత్రం 
ఊయల ఊపింది కొమము 
పూలను రాలిచింది రెమము 
ఫలాలను తెచ్చింది ఉడుత 
తోరణం కటిటింది చ్లుక 
శృతి చేసింది కోయల 
నాటయాం ఆడింది నెమలి 
ముగగు లదిదుంది సీతాకోక చ్లుక 
సా్వగతమనానియ మైనాలు 
పేరంట్ని కొచాచియ పిచుచికలు 
కలసి పాడాయ వసంతగానం 
పంచుకొనానియ మధుర ఫలాలు 
హారతిచ్చింది హరిణమము
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స్వాగతం 
కోయల కూతలు - వేప పూతలు 
మలెలుల మతుతిలు - మామిడి గతుతిలు 
మధుర ఫలాలు - మకరంద రసాలు 
కుసుమ పరాగాలు - భ్రమర సరాగాలు 
భ్రమర సరాగాలు - చ్లుకల పలుకులు 
మైనా కులుకులు - వసంత వాకిళ్ళు 
వసంత వాకిళ్ళు - పుప్పడి ముంగిళ్ళు 
వేడి ఊరు్పలు - వేసవి విడుదులు 
సా్వగతమనానియ - వసంత ఋతువుకు
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కడప వాసులు 
కడప వాసులాలు రా కదలీ రారండి - గడపాదాటి మీరు బడికీరారండి 
అక్షరజాఞా నం కలగాలి నేడు - అజాఞా నం తొలగిపోవాలి నేడు ||కడప||
ఓటు విలువ నీకు తెలియాలి నేడు - అప్పుచేసి పప్పు తెచుచికో బోకు 
సోమరిగా నీవు సమసి పోబోకు - సారాజోలికి నీవు సరదాకైనా పోకు  ||కడప|| 
అంటరానితనం అమానుషముమురా - మూఢ నమముకాలనీని ముప్పుతెచేచినురా 
మూఢ నమముకాలనీని ముప్పుతెచేచినురా - ఔషధాలే 
 ఆదుకొంట్యని నముమురా  ||కడప|| 
ఇంటింట్ చటేటిసి మంచ్గాలి పీలిచి - కుటుంబ నియంత్రణ పాటించ్ 
బిడ్డకు జబు్బలేని టీకాలువేయంచ్ - కనువిపి్ప కాంచండీ కడప కళలెనోని  ||కడప||
మండలాలునానియ మెండుగా యాభై - నదులునానియ పెనాని, పాపాఘ్ని కుందూలు 
చయేయారు, మైలారం, పింఛా ప్రాజకుటిలు - 
  చక్్కర, పాలు, నూలు, సిమెంటు మిలులు లునానియ 
గండి, పుష్పగిరి, ఒంటిమిటటి ఆలయాలు - కాలజాఞా న మిచ్చిన బ్రహముంగారి మఠము 
దూరదరిశిని, విమానాశ్రయం ఆకాశవాణిలునానియ 
అలలుసానులు, అననిమయయాలు నారాయణాచారుయాల జనముస్ానము 
నాపరాళళుకు, ముగగు రాళళుకు ప్రపంచ పేరు గాంచ్నది
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ఎర్రగులాబి 
ఎర్ర గలాబీ ఎరుపు, చ్లక ముకు్క ఎరుపు 
గోరింట ఎరుపు, ఆపిల్ పండు ఎరుపు 
మంచ్ మనసు తెలుపు , మంచుకొండ తెలుపు
కొరుమబు్బ నలుపు, నలలుబలలు నలుపు, కోకిల నలుపు 
వరిచేలు పచచి, చ్లుకలు పచచి, చటలునీని పచచి 
బంతిపువు్వ పసుపు, నిమముకాయ పసుపు, చేమంతి పసుపు 
సముద్రం నీలం, పాలపిటటి నీలం, పాలకొండ నీలం, ఆకాశం నీలం

పిల్లలం 
అమాము నాననిల నవు్వలం - గన గన నడిచే మువ్వలం 
ఇంటోలు  వెలిగే దివె్వలం - బడిలో మెదిలే పువు్వలం 
భావితరాలకు రవ్వలం - గరువుకు మేము గవ్వలం 
గల గల లాడే గవ్వలం - మెరిసే తారా జువ్వలం.
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వయోజన విద్ 
రాత్రి బడికిపోదాము రారండి - తలరాత మారుచికొందాము రారండి 
కాయ కషటిమే మనది - చదవ నషటిమేముంది రారండి 
వీధులు ఊడేచిటి వాడా - గండలును పూడేచిటి వాడా 
చక్కల కోసేటి వాడా - చప్పులు కుటేటిటి వాడా 
గోడలు కటేటిటి వాడా - గోతులు తవే్వటి వాడా 
బటటిలు ఉతికేటి వాడా - బండలు కొటేటిటి వాడా 
బర్రెలు కాచేటి వాడా - గొర్రెలు కాచేటి వాడా 
రాక్టుటి  యుగమంట్ - రయయామని రారండీ 
బువ్వతిని మీరందరూ - పరుగ పరుగన రారండీ  ||రాత్రి||
బడియే మన దగగురికి - కదలివచ్చి ఎదుటనిలెచి 
స్రయాచంద్రులంటే ఏమి - ఋతువుల ధరముము ఏమి 
రాత్రిపగలు ఎటులు  వచేచి - గ్రహణాలు ఎటులు  పటెటి 
మతమంటే ఏందంట - కులమంటే ఏమిటంట 
దేశము ఎట్టి  గంది - రక్షణ ఎలా గంది 
రాక్టులు  వదులుతారు - రహసాయాలు ఉననియంట 
కంపూయాటరనే దొకటి కంపీలుటుగ మెదడంట్  ||రాత్రి||
నదులు ఉనానియంట - కొండలు ఉనానియంట 
సంద్రాలు ఉననివంట - గనులెనోని ఉననివంట 
పంట పలాలునానియ - పాడిపంటలునానియ 
రతనిగర్భ మనదంట - భరతదేశం మనదంట 
దేశానిని గూరిచి గంపెడంత నేరుచికొందాం 
రారండి మొరటుదనం వదిలేసి - మాట మంతి తెలుసుకొందాం 
తలరాతలు మారుచికొందాం - బ్రతుకుబట మారుచికొందాం
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మా ఇంటి దీపం 
మా ఇంటి దీపం 
మా ఇంటి దీపాలం మేమంతా 
టీచర్ గారి దీవెనలం మేమంతా 
చక్కగ చదివే చుక్కలమంట్ మేమంతా 
బడిలో ఎదిగే బుడతల మంట మేమంతా || మా ||
 అ ఆ ఇ ఈ చదివేదాదు ం 
 ఒకటి రెండు వ్రాసేదాదు ం 
 పాట పదయాం పాడేదాదు ం 
 కథలు చక్కగ చపే్పదాదు ం || మా ||
ఇంటి పనీ తోట పనీ చేసేదాదు ం 
భావితరానికి పౌరులం మేమంతా 
భారతమాతకు ముదుదు బిడ్డలం మేమంతా 
దే్వషాలాలు ంటి ద్షాలేవీ వదదుంట్ || మా ||
 కలిసి మెలిసీ బలయాం గడిపితే చాలంట్ 
 భళ్ళున తెలాలు రే ముందే లేవాలి 
 చలలుని నీళలుతో సానినమాడాలి 
 గళ్ళు దేవుని భకితితో కొలవాలి || మా ||
తలిలుపెటిటిన బువ్వ త్వరగా తినాలి 
బెలులు  కొటటిగానే పరుగన రావాలి 
మలెలుపువు్వలా శుభ్రంగా ఉండాలి 
బళ్ళు పాఠాలు శ్రదదుగా చదవాలి || మా ||
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స్రాకొరకు 
సారాయ కొరకు - నేరాలు చేయకు 
రోగాల బరిన ఘరంగా పడబోకు 
షర్బతుతి కాదది - టీ, కాఫీ కాదది
చలలునైన మజ్జిగకు సరిసాటి రాదది  ||సారా||
తిండి గింజలైన లేక - కటుటి  బటటి సరిలేక 
కషటిపడి దాచ్నటిటి - పైసలు నువు ద్చుకోకు  ||సారా||
పసిపాపలకు పాలులేక - వసివాడి పోవుచుండె 
బడి ఫీజు కటటిలేక - బడి మాని వేయుచుండె  ||సారా||
మందు మాకు సరిలేక - ముసుగ తనిని పడివునని 
తలిలుయని తలవక నువు - తప్పుదారి పట్టి వు  ||సారా||
ముందు చూపు కావాలి మందు వదలి పెట్టి లి ||సారా||
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చందమామ
అదు్భతమైన మామ చందమామ 
నిండు పూరిణుమ చందమామ 
ముప్పయ రెటలు ప్రకాశం ఆ చందమామ 
అరవై రెటలు ప్రకాశం నా చందమామ 
నూటిరవై రెటలు ప్రజఞా నా చందమామ 
హిమగిరి ఎతుతి ఔననితయాం నా మామ 
భూదేవి, ఓరు్ప రషయానలు నేరు్ప, టెకినికల్ బ్రెయనునని నా మామ 
ప్రియుడు, ప్రియమిత్రుడు, ఆపుతిడు, రక్షకుడు నా చందమామ 
నా మామకు సాటి లేరు ఇలలో 
అందని ఆ చందమామ కనాని 
అందిన ఈ చందమామ కోటలు రెటులు  మినని 
నా మామకు లేరు సాటి యలలో 
మేరా చాంద్ మహాన్.
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వయసుకుపడుచుదనం 
పదుదు  పడిచే వయసుకు పడుచుదనం పచచిదనాలు 
వయసు తెచ్చిన అమముదనానికి కమముని కలలు అభిరుచులు 
పిలలుల చదువులు పెంపకం సేనిహాలు విహారాలు స్ాన చలనాలు 
కొతతి ప్రదేశాలు, కొతతి పరిచయాలు, ఇబ్బందులు, ఒడిదుడుకులు
కడపకు బదిలీ తో, కడప గడపలో కాపురం కళకళలు 
పిలలుల చదువులు, ఉననితవిదయాలు, ఉద్యాగ పర్వములు
ఊపిరాడని ఒతితిడులు, బదిలీల యతానిలు, విఫలాలు 
చ్వరి మజ్లీ కడప టౌను, శరీరంకు సుసీతిలు, శస్రీ చ్కితసులు 
శ్రమకు తగిన ఫలితం, మంచ్ పేరు, ఉద్యాగ విరమణ 
వినోదం లేని, విరామం తెలియని వైరాగయాం 
ఆఖరి మజ్లీ మకా్కయాత్ర, పవిత్ర హజ్ యాత్ర 
అందమైన, అదు్భతమైన, అరుదైన వరదానం మకా్క 
మకా్క ప్రదక్షిణాలు, ప్రారన్లు, ప్రాయశిచితాతిలు 
దివయామయన అనుభవాలు, దైవానుగ్రహాలు 
“హాజ్” అభిషేకము హాజ్ కిరీటము వరదానములు 
పదుదు గూకే వయసుకు అలాలు  అనుగ్రహ ప్రాపతిము.
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మంచితనానిక్ చిరునామా 
తెల తెల వారే వెలుగలోలు  
సువాసనల పువు్వలోలు  
పచచిని పైరులోలు , పండిన తోటలోలు  
తొలకరి వర్వంలో, పక్షుల కూతలతో 
నీటి గలగలలో హరివిలులు లో 
బోసి నవు్వలోలు  పాట రాగంలో 
ఎగిరే కొంగల గంపులో, జలపాతంలో 
చలలుని గాలిలో, పుననిమి వెనెనిలోలు  
వసంతంలో, కోయల కూతలో 
పెదదుల ఆశ్సుసులోలు , సేనిహ సువాసనలోలు  
గరువుల దీవెనలో, దాతల చేతిలో 
దయామయుల సేవలో, ప్రతి మంచ్ మనసులోలు  
దాగి వుంది మంచ్తనం.
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కడప 
కమనీయ ద్రుషాయాలు కలది కడప 
కవుల పుటిటిలులు  కడప 
కలప దొరికే స్లము కడప 
కలివికోడిసంచరించే స్లం కడప 
కలియుగ దేవుని తొలి గడప కడప 
కలివిడితనం ఉనని నగరం కడప

గురు పీఠం
గరువును - గరుపీఠం నా వారసత్వం 
గరు కులం నాది - విదాయానగరు మా ఊరు వి
జాఞా న జ్లాలు  - వినయ మండలం 
విధేయ వీధి - బడి వాడ - పుసతిక పోసుటి  
కలం గమముం - పలకల అరుగ - నలలు బలలు సందు 
సరస్వతీ నిలయం
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నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు 
నూతన సంవతసుర ఆరంభ శుభాకాంక్షలతో 
పెదదులందరికీ నమసా్కర, అభినందనలతో, పిలలులకు 
శిష్యాలకు దీవెనలు మరియు ఆపాయాయతా పూర్వక ఆలింగనతో 
నూతన సంవతసురమంతా ఆనంద ఆహాలు ద ఆరోగయా, ఆధాయాతిముక ఆరాధనతో 
అభివృదిధు ఫలాలను పుష్కలంగా అందుకొనాలని 
అలాలు  చూపిన సనామురగుములో నడుస్తి ఇహ పరలోకాలలో 
స్ానం సంపాదించాలని ఆశిస్తి అందరికీ నాలుగ ఖురాన్ 
స్కుతిలు వ్రాసి పంపుతునానిను శ్రదధుతో చదివి 
ఆచరించగలరని ఆశిస్తి ఈ మీడియా దా్వరా 
మీ అందరికీ అతి చేరువలో వచ్చినందుకు 
ఆ టెకానిలజీ నిపుణుడికి ధనయావాదాలరి్పస్తి 
ఆ నైపుణయాం ప్రసాదించ్న “అలాలు ’కు సోతిత్రాలతో బిసిములాలు  హిర్రహమా నిర్రహం 
చరాచర సృషిటిరాశులు ఏ విధంగా దేవునికి 
విధేయులై ఆయన నిరేదుశించ్న ప్రకృతి చట్టి లకు 
కటుటి బడి ఉండాలని ఖురాన్ చబుతోంది
పాలకులు ప్రజలోలు  నమాజ్ వయావస్ను నెలకొలా్పలి 
వారు ధనికుల నుండి జకాతు తీసి దానిని పేదలు, అనాథలు 
వితంతువులు కోసం జన సంక్షేమ కారయాకలాపాల కోసం వినియ్గించాలి
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పాపాయిగానే ఉండు 
ఎదగకోయ పాపాయ ఎదగకోయ 
ఎదిగితే అంతట్ వెతలేనోయ 
అమము కౌగిలిని మించ్ వెచచిదనము ఎక్కడుననిది 
లాలి పాటను మించ్న హాయ ఎక్కడుంది
పాలను మించ్న అమృతం ఏముననిది 
ఉయాయాలను మించ్న సైయాయాట ఏముననిది  ||ఎద||
నానని భ్జాలకనని వాహన మేముననిది 
తాతకనాని ఆటబొమము ఎక్కడుననిది 
నానమము ఒడి నీకు బడియే కదా 
రెక్కల గర్రం దేవకనయా కథలే కదా  ||ఎద||
ఎదిగితే అమముకు దూరమే కదా 
ఎదిగితే నాననికు భారమే కదా 
ముసలివారి చేతికి ఊతము నీవు 
ఎదిగి ఎగిరిపోతే ఎప్పటికి రాగలవు నీవు ||ఎద||
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రెహాన్ జన్మదిన శుభాకాంక్షలు 
రె :  రెక్కల గర్రం లాగే ప్రపంచానిని చుటిటి రావాలి 
హా  :  హాస విలాసాల జీవితం ప్రాపితించాలి 
ను  :  నుదుటి రాతకు స్వయం కృషిని జోడించాలి 
జ  :  జనులతో జేజేలు పలికించు కోవాలి 
న  :  నమ్రత, వినయము, సంసా్కరముతో పెరగాలి 
మ  :  మనుష్లలో మాణికయాంలా మెరవాలి 
ది  :  దినకరుని ప్రకాశంతో వెలగాలి 
న  :  నలుదికు్కలా నీ పేరు మోగాలి 
శు  :  శుభాలతో శుభోదయం కావాలి 
భా  : భారత సంస్కకృతిని కాపాడాలి 
కాం :  కాంతి, కీరితి, కలిమి కలగాలి 
క్ష :  క్షణం కూడా వృథాచేయక విదయా నేరా్వలి 
లు  :  లుపతిము కానీయక, నమసా్కర ఖుదా హఫీజ్ సంప్రదాయాలు పాటించాలి.
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నేతలోని అంద్లు
నేతలోని అందాలు చూడు నేడు - చేనేతలోనే చీరను కటిటి చూడు 
అందాల భామలు వయాయారి వనితలు, వయసుడిగిన వదినలు 
నడివయసు అమములు అందరికి 
ఆ ఎరుపులే అచచిమైన నూలు  ||నేత||
 కొంగ చూడ కాశ్మురం అంచు చూడ ఆకాశం 
 కంచ్లోని హోయలు హరివిలులు  రంగలు 
 లేలేత రంగలు గాఢమైన పువు్వలు 
 ఒంపులనిని దాగనని సొంపుల చీర  ||నేత||
వెంకటగిరి, ధరమువరం, గదా్వలు, కంచ్ 
మాధవరం, మంగళగిరి, మదనపలిలు చీరలు 
భారతీయ సంస్కకృతికి భరతనారి ఉననితికి 
వనెని తెచ్చిన నేత యది వందనమిది నేతవారికి  ||నేత||
 అందాల భామలు గడుసైన బమములు 
 వయాయారి వనితలు వయసునని వదినలు 
 అందరికి అమరునులే అచచిమైన నూలు
 లేలేత పువు్వలు ఒంపులనిని దాగనని సొంపుల చీర ||నేత||
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చైత్ంలోని చిత్రాలు - 2
పత్ర హరితం సంతరించుకొని చ్త్రమైన తరువులు 
అందాలు ఒలకబోసి చ్గరించ్న చ్గరులతో 
మొగగులతో పువు్వలతో పెళ్ళుకూతురై కులుకుతుననిది 
పువు్వలపై వాలే తుమెముదల ఝంకార నాదాలు 
తూనీగల నిశశిబదు రెపరెపలు పుప్పడుల ఘుమ ఘుమలు 
వనమంతా అలుముకోగా తీగలు లతలు 
పెను తరువుకు అలులు కోగా మామిళ్ళు చ్గరించ్ 
పిందెలు కాయలతో ఊగతూ కొమముల ఊగే 
కోయలమములు - కుహూ కుహూలతో వనమెలాలు  
పులకించ్ పోతుననిది - మలెలులు జాజుల సువాసన.
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నీదేశం పిలుస్తంది 
 మమతల పందిరిని చీలిచి బయటకు వెళళుడం ఎలా సాధయాం? బలయాపు సముకృతులు, 
గారాలు, అమమునాననిల ప్రేమ, అననిదముముల, అకా్కచలెలుళలు బంధాలు వదిలించుకొని 
పాతికేళ్ళు పెరిగిన పరిసరాలు, అందాల లోగిలిని, అనుబంధాల కౌగిలిని వదిలి ఎలా 
వెళళుగలిగావు?
 బబయల బొజజిలపై ఆడుకొనని ఆటలు నానని భ్జాలనెకి్కన ఊరేగింపులు 
గరుతికు రాలేదా! .
 నడుములు నొపె్పతితినా దించకుండా ఆడించ్న నీ పిననిమములు, బుజజిగించ్ 
బొజజినిండుగా బువ్వపెటిటిన, లాలించ్న మేనతతిలు జాఞా పకం రారా? 
 మామయయాల బొంగరాలు, గోళ్లాటలు, చేపల వేటలు గరుతిరాదా? నానమము 
కథలు తాతయయాల అజమాయషీలు తాతమముల రంగల రాట్నిలాటలు బంధువు 
లిచ్చిన పావలా అరధు రూపాయల చక్రులాటలు ఎలా మరచావు?
 తలిలుకోడి పిలలులకై ఎగిరి పడిచ్న వైనము పెంపుడు కుక్కల మారాము ఎలా 
మరచావు? సోదరుడే సేనిహితుడై రామలక్ష్మిణులాలు  పెరిగిన ప్రేమ మరచావా? 
 ఆదరశి కుటుంబం లాంటి ఇంటిని, పరిసరాలను, వీధిని, వాడను, ఊరిని, 
దేశానిని వదలి ఎలా ఉండగలుగతునానిరు? లేమిని ఎదురో్కలేక కొందరు, డబు్బ 
ఎకు్కవై లగజిరీ’ కోసం పంపేవారు కొందరు, ‘ట్లెంటు’ ఉండి సది్వనియ్గించు 
కోవాలని మరికొందరు, ఫారిన్ ఛానుసు దొరికితే చాలు జనము ధనయామైందనుకొనేవారు 
కొందరు. బిడ్డల కోరికలను, ఉననితిని అడు్డ కోలేక మౌనంగా బధపడే వాళ్ళు కొందరు. 
విలాసాలకై వెళ్ళువాళ్ళు మరికొందరు. ఏది ఏమైనా వెళళుండి. ధనం ఆరిజించండి. మీ 
అవసరాలు తీరుచికోండి. తిరిగి వృదుధు లైన తలిలుతండ్రుల దగగురకు విచేచియండి.
 కషటిపెటటిబోకు తలిలు మనసు 
 నషటిపెటటిబోకు నానని పనులు 
 తలిలుతండ్రులనని దైవ సనినిధులురా 
 లలిత సుగణజాల తెలుగ బల



88 ఫాతిమా కవితలు

 పై పదయాం భావం అరం్ చేసుకోండి. వృదాధు పయాంలో ఊతం నీవే. కేవలం 
డాలరలుతో వాళళు అవసరాలు తీరతాయేమోగాని,బధ తీరదు. అనాథ ఆశ్రమాలను, 
వృదాధు శ్రమాలను ప్రోతసుహించకండి. అమము ఒడి నీకై తపిసోతింది. నానని కౌగిలి నీకై 
ఆరాటపడుతోంది. రా తిరిగిరా. వాళళు ఆనందభాషా్పలోలు  తడిచ్ తరించు. వాళళు 
పరిష్వంగంలో, కరిగిపో. తలిలుతండ్రుల సేవకంటే వేరే ఆరాధన లేదు. మన దేశం 
గొప్పదైంది. అనిని వసతులునానియ. అనిని వనరులునానియ. విదయా, వైదయా, వయావసాయ, 
సాంకేతిక అనిని రంగాలలో ముందుననిది.
 నవాయాంధ్రప్రదేశ్ లో చంద్రోదయమైంది. కొతతి రాషాట్ర నిని, రాజధానిని 
నిరిముంచుకొందాం. అందరికీ ఉపాధి దొరుకుతుంది. అందరం ఎదుగదాం. అభివృదిధుని 
సాధిదాదు ం. సుఖంగా ఉందాం. జై ఆంధ్రప్రదేశ్, మేరా భారత్ మహాన్.
 విదేశాలలో నివసించే మా కననిబిడ్డలాలు రా మీ విదాయాభాయాసానిని పూరితిచేసుకోండి. 
మీ ఉద్యాగ నిరీణుత సమయానిని పూరితిచేయండి. మీ వైదయా సదుపాయానిని పందండి. మీ 
మీ వాయాపార లావాదేవీలు పూరితిచేయండి. ఒక కననితలిలుగా నా అభయారన్ను మనినించ్ 
మీ తలిలుదండ్రులను చేరుకోండి. వారికి మీ స్పరాశిబలానిని అందించండి. సేవలను 
అందించ్ తరించండి. మీలో ఎవరైనా స్పందించ్ నా కోరికను మనినిసేతి మీకు అనేక, 
అనేక దీవెనలు, శుభాశ్సుసులు.
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స్ల్ గిరా
సాల్ గిరా ముబరక్ తుఝకో హమారా 
ఏమోఖా ఖుషీకా హై 
మౌసమ్ హై కుచ్ గరము పర్ హై సుహాన 
ఏ నజారే కా నామ్ హై రవూఫానా 
షాన్ హై తూ హమారా 
ఖుష్ రహో తుమ్ హమేషా 
ఏ జ్ందగి అలాలు హ్ కి దేన్ హై 
రఖో భరోసా ఖుదాపర్ సదా 
బరాసుయేగా దువాయేంతుమ్ పర్ 
దౌలత్ ఔర్ బర్ కత్ హోగా 
తూనే సబ్ కా ఖుషీ చాహ్ తా
కిసీకో నీచా నహ దిఖాతా 
నఫ్రత్ తో చీజ్ హై బురీ 
ఏ చీజ్ నా మిలేంగే కభీ తేరే పాస్ 
యహహై సుభహానలాలు  
ఇజజిత్ ఔర్ షరాఫత్ కి వజా 
ఆతా హై గసాసు కభీ కభీ 
బస్ బఝ్ తాహై ఓ ఆగ్ 
తాడ్ కి పతేతికి తరా 
ఇనాసున్ హై హమ్ సబ్, పర్ 
హోనేనదేనా తుమ్ పర్ గసేసుకో హాబీ 
దిల్ కి బత్ హై మేరీ 
ఛోట్సా తోఫా హై దువావోంకా 
జుగ్ జుగ్ జీవో తూ దులారా హమారా.
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స్గరంలోని సరాగాలు 
గరుతికొసుతినానియ సాగరం లోని సరాగాలు 
సాయం సమయంలోని సమీరాలు ఎగరుతునని రెలులు  పూలు 
గెంతులేసుతినని గడి్డ చేమంతులు, తుమము తంగేడు 
జ్లేలుడులతో సా్వగతిసుతినానియ చరువు కటటికు 
బొటటి తూము గొలలుభామ, శిల కుంకుమ నూనెలతో 
వడె్డర సా్వమి స్వయంకృషికి ఫలితమే కొండమేడ.
 చుట్టి లసాతిరని బసాటి ండులో పడిగాపులు 
 వచాచిక ఎగిరే గెంతులు మరపురాని గిలిగింతలు 
 పిలలుల నాగించాలని చ్ంతతోపు లోకి వెళళుటం
 పండిన చ్ంతకాయ రాలితే ఏరుకొని తినడం 
దీని రుచ్ ఏ రెసాటి రెంటులోనూ దొరకదు
బలింతలు, పిలలులు మురికి గడ్డలు ఉతకటం ఒక మధుర ఘటటిం 
కాలువలో పైనుండి పడిన మామిడి కాయలను 
శరవేగంతో పోయ పటుటి కోవడం ఒలంపికను తలపిసుతింది
 అతతితో కలసి ధానయాం కళళుంకు వెళళుడం 
 పైన వేలాడే గబి్బలాలను ఎంచడం పంచలేని ఆనందం 
 తాతయయా యచేచి ఒడి నిండా ధానయాంతో
 ఇంటికి చేరటం మరపురాని అనుభూతి. 
రోజుకు నాలుగసారులు  స్్కలుకు వెళ్ళురావడం 
పదామువతి మేడంలా అనుకరించడం 
నాననిగారి అజమాయషి నిర్వహణ అపురూపం 
ఇమాంసా చంద్రయయాల సేవలు మరువలేనివి



91సెలయేటి గలగల

 కటిటిన కోళ్ళు కటులు  తెంపుకొని పరుగెతతిడం 
 దాని వెనుక ఇమాంసా పరుగలు ఆపైన నాననిగారి తిటులు  
 ఎర్రగాలికి గాలిపట్లు తాట్కులతో చేసినవి 
 ఎదురు గాలికి తిప్పడం, నాననిమము చేసిన జునునిపాలు, గగిగుళ్ళు
  మరపురాని ఫలహారాలు. 
తెలలువారుఝామున చలిమంటలు కాయటం, మధురమైన అనుభవం 
లక్షమము ముగగు లు, అంగటోలు  తేగలు, కొనితినడం ఓ తియయాని సముకృతి 
గడులు  పెటిటిన కోళళు క్కి్కరింతలు, ఎనుముల అరుపులు, 
దూడల గెంతులు పావురాల కూతలతో సందడిగా ఉండేది.
 అమముమము తెచ్చిన తూనీగలు, గోరింట్కు, మధురమైన చరగని ఘటటిం 
 ఇషటిం లేని సంగటి తినడం, చ్నానినని దగగుర ఆడుకోటం, అననిం వండాక 
 అందాక కోళళుకు సంగటి తినిపించడం, చ్నానినని వంతు 
 బలయాం మధురమైన వరం.
  దానిని పదిల పరచుకోవడం దివయామైన భాగయాం.
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భలే మంచి రోజులు
 భలే మంచ్ రోజు పసందైన రోజు 
రెండు వేలా పదిహేనో తొలిరోజు - హాయ్ 
శుభాకాంక్షలందే నేటి రోజు 
శుభములనీని ఇచేచి రోజు - ఐశ్వరయాం పెంచే రోజు 
ఆరోగయాం, ఆయురాదు యం అమితంగా పందే రోజు 
ప్రజలందరు కలసికటుటి గా ప్రారన్లు మెండుగా జరిపే రోజు  ||భలే||
స్వచ్ఛతను తెచచిను మోదీ మురికినంత కడిగిన దాది 
ప్రతి గమముం మెరిసెను నేడు ప్రతి చతతి తొలిగెను చూడు 
విదేశాలతో సమముగా శుచ్గా సమ ఉజీజిగా నిలిచను నేడు  ||భలే||
వివాదాలు మానేదాదు ము విమరశిలు వదిలేదాదు ము 
అభివృదిదునే ఆదరశింగా అందరొకటిగా సాగేదాదు ము 
మహిలోని మహిమలు ఎనోని దేశానికి అందిదాదు ము ||భలే||
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నా మనమడు
ఎంత మంచ్వాడమాము నా మనమడు 
వాడు పాలు తేనె కలసిన చ్నిని తనయుడు 
మాయ మరము మెరుగని మంచ్ బలుడు 
మంచ్ మననిన తెలిసిన బుదిదుమంతుడు 
ఉలాలు సం ఉతాసుహం ఉననివాడు 
కంపూయాటరు నేరి్పన గడసరివాడు - గర్రపు సా్వరి చేయు మనోహరుడు 
సి్వమిముంగ్ సే్కటింగ్ నేరిచినోడు - పియానో వాదాయానిని నేరిచినవాడు 
పిజాజి  అంటే పిచ్చిగా ఇషటిపడేను - ఇండియా వంటలంటే వంకలేమరి 
మారాము, గారామూ మామూలేగా - మంచ్గా అందరితో మెలుగవాడులే 
మంచ్గా అందరితో మెలుగ వాడులే - బడి అంటే బోలెడు ఇషటిమేనులే 
బండిలోను నడకలోను వెళతాడులే - మా బబు మా యంటి మణిదీపం 
వాడు ఇండియాకు అమెరికాకు సారధి 
తూరు్ప పడమరకు వారధి 

విజాఞా వతి కోడలికి
ప్రేమాశ్సుసులతో 

“ఫాతిమా”
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మావారు 
మా వారు మా మంచ్వారు - మనసుననివారు 
ఎవరు సరిలేరు మగధీరులు వీరులైనను 
వేయ వరహాల సుగణాల గణధాముడు 
మారగుదరశిమై నిలిచాడు మంచ్ మనిషిగా ||మా వారు||
 చంద్రుడందామా చలలుగా ఉనానిడని
 పెదదు డాగంది మచచిగా మధయాలో దాగి 
 స్రుయాడందామా సంధాయాను రాగాలతో 
 అగిగు గోళం ఉననిది చంత చేరొదదుని 
 సాగరంతో పోలిచితే ఉప్పు నిలయమైనది 
 గాలితో పోలిచితే దుముము ధూళ్ ఉననిది 
 దేనితో పోలుచిదును నా నాధుని 
 ఆనంద, అనురాగాల ఆలయం అది 
తలిలుదండ్రుల చంత మంచ్బిడ్డగా - బిడ్డలకు మంచ్ తండ్రిగా 
దాన ధరాములకు సాటిలేని దాతగా - దైవబలముంది ఆయనకు ఎలలువేళలా 
ఓరు్పదాగంది మనిషికి గండెనిండుగా 
పరిచరయాలు పని మనుష్లకు కాదుకాదని 
సేవకూడా సహచరయాపు భాగమేనని పరిచరయాలు చేసి ప్రేమచూపారు 
రుజువు చేశాడు చూపాడు జగతిలో తను 
పుణయా ఫలంతో దొరికిన ప్రతిఫలం అని 
ప్రతిగా పతియే ఫలమైనది.
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చిగురులు తొడిగిన చిలుకమ్మ 
చ్గరాకు తొడిగింది చ్లుకమము నేడు - పదునారు పరువంపు పరుగ వదలి 
రంగల రెక్కలతో పందైన ఈకలతో - ఎగరాలి రెక్కల బలముతో దికు్కలవైపు  
అంచులుదాట్లి గాలినిచీలుచితూ - అంతులేని లోకముననిది అపూర్వమైన విదయా 
అమము ఒడి వదలి వెచచినిగూడువీడి - రంగల లోకానిని అనంతవిశా్వనిని
 చూడాలి నీవు 
గండెనిండా ఆతము విశా్వసానిని నింపుకో - తలిలుతండ్రుల ఆశ్సుసులందుకో 
గరువుల దీవెనలు అందుకో - ‘అలాలు ’ను తలచుకో 
కాళళును నేలకు తనినిపటుటి  - విశాలమైన కళళును తెరువు
ఒక్కసారిగా రెక్కలు విదిలిచి - గాలి నిండుగా పీలుచికొని ఎగిరిపో 
విశా్వనిని అందుకోగలవు - అనినింటిని సాధించగలవు
ఇదే సరైన తరుణం ప్రతిన పూనడానికి - అనినింట్ జయం కలుగతుంది

విజయీభవ
దాది అమిము
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ఘర్కూపర్ 
హ మారే ఘరీ్క పరీహై తూ సాల్ గిరా ముబరక్ 
తోఫాభీతూ తుఫాన్ భీతూ - తుంజ్య్హజారోన్ సాల్
తేరేబిన్ ఘటే నహ దిన్ - లడేతి హువే థకాతి నహి జాన్ 
తూ హమారీ ఖా్వబ్ హై - హమారే దిలోంకి రాజీహోతూ 
అబ్ తుంకో బన్ నా హై కుచ్ అలగ్ అందాజ్ మే 
సబ్ తాలిం హాసిల్ కరె్క హసీనాబనో 
నేకియ్క్ రాసేతిమే ఫరిషాతిబనో 
అలాలు హ్ కి దువాహై తుంపర్ - సాల్ గిరా ముబరక్ హో



97సెలయేటి గలగల

చిటిటి అడుగులం 
చ్టిటి చ్టిటి అడుగ లేసి నడుసుతింటే 
నువు్వ చ్టిటి పటిటి మాటలోతి ఆడుతుంటే 
నా మనసు పంగెనే నాకు నిను చూచ్ 
గటిటి గటిటి అడుగలేసి ఆడుతుంటే 
నీ పటిటి పటిటి జడలు వీడి ఎగరుతుంటే 
నా మనసు ఆగదే నేడు నాకు నిను చూచ్ 
జీనుసు, పాయాంటు టీ షరుటి  తీరుచూచ్ 
నా ఓణి, పావడ వొడిసి పోయే యీనాడు 
బపు బొమము నినునిచూచ్ మాయమాయే 
దాని ఎదురు నిలిచే బంగారు బొమ్ెమున రైసా రాణి 
బలిలు తీరు చూచ్ భయమననిది 
క్వు్వమని కేకలెటిటి ఎగరు తుననిది 
పిలిలుయైతే పిలిలుమొగగు లేసతినననిది 
దానిని కొనిపెడితే మసుతి మసుతి ఆడతానననిది
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సవాచ్ఛ భారతం 
భరత వీర లేవరా - దీక్ష బూని సాగరా 
స్వచ్ఛ భారతంలో నీవు భాగమై నడవరా 
సర్వరోగ నివారిణి పరిశుభ్రతయేనని 
మన ప్రధాని ప్రతినబూని మారగుదరిశి ఆయెను 
పద పదమని అందరం పలుగ పార పటుటి దాం 
ముళళుపదలు తొలగించ్ పిచ్చి చటులు  కొటిటివేసి 
గాజు పెంకు లేరివేసి - కంపకొటిటి తగలబెటిటి 
గంతలు పూడిచివేసి - మురుగ కాల్వలు తీసి వేసి 
గడి, బడియని యెంచక వడి వడిగా ఊడ్వరా 
నీ యలేలు వొకనాటికి సుందర నిలయ మౌనని 
పరిసరాలు శుభ్రపడి బృందావన మౌనని 
అందరికి చాటరా ఔరా అనిపించరా 
జనముభూమి నాదని పరిసరాలు శుభ్రమనీ 
చంద్రబబు ఏనాడో నినదించ్ శ్రమించరా 
ప్రతి ఒక్కరూ మొక్కనాటి మూలను పెంచుదాం 
ప్రధానియే ప్రథమంగా పరిసరాలు శుభ్రపరిచ్ 
మహాతుముని బటలో మారగుదరిశి ఆయెను 
క్షామానిని తరిమేసి దేశక్షేమానిని కోరుదాం 
నీ ఇలులు , నీ వాడ, నీ దేశం, నీ సంపద అని 
నడుం కటిటి సాగరా “స్వచ్ఛ భారత్” అనరా
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ఫాతిమా స్కు్తలు 
బలయా సముకృతులను ఎలలుప్పుడు తలచుకుంటూ ఉండు 
ఒళ్ళు మరచ్ హాయగా ఆడుకో 
చదువుల సమయానిని వృథాచేయకు 
ఉద్యాగవేటలో అలసిపోక పటుటి దలతో సాధించ్ గెలువు 
యవ్వనపు పోకడలతో మలినపడకు 
జీవిత భాగసా్వమిని ప్రేమించ్ గౌరవించు 
పిలలులకు క్రమశిక్షణతో కూడిన సేనిహానిని అందించు 
ఇతరులకు నీతులు చపే్పముందు నీ నడతను దిదుదు కో 
తలిలుదండ్రులను కదిలే దేవతలని భావించ్ గౌరవించు 
సా్వరం్ మాని “మనం, మనది” అనే స్త్రం పాటించు
సేనిహ పరిమళానిని సంపూరణుంగా ఆసా్వదించ్ ఆనందించు 
నీ వృతితిని గౌరవించ్ తృపితిపడి ఆనందించు 
నీలోని నైపుణాయానిని సానబెటిటి మెరుగ పరచుకో 
ప్రకృతిని మనసారా ఆసా్వదించ్ ఆరాధించు 
విలువలను రకతి బంధవాయాలను విడిచ్ పెట్టి దుదు  
అస్య దే్వషంతో ఉనని దానిని తకు్కవ చేయకు 
కృషితో ఆతము విశా్వసంతో ముందడుగ వేయ విజయం తథయాం 
ఉననిదానిలోనే బీదలకు దానంచేసి అసహాయులను ఆదుకో 
దొరికినది, సాధించ్నది ప్రతిదీ దైవానుగ్రహమని భావించు 
దైవానికి సదా కృతజుఞా డవై సమురిస్తి ఉండు 
“స్వరాణు ంధ్రప్రదేశ్”లో స్వచ్ఛ భారతీయునిలా జీవించు.
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నా చిరునామా 
వివాహ ఆహ్వాన పత్రిక 

వరుడు - ఆశ్రా్వద్ 
వధువు - ఆరాధన 
గరుకుల వాసి, గరుకుల విదాయాపీఠ్ లో పనిచేసుతినని 
విదాయానగరులో కాపురముంటునని 
విజాఞా న జ్లాలు , వినయ మండలం 
వివేకమైన రోడు్డ , విధేయత వీధి 
ఆహాలు ద చక్ పోసుటి  
ఆనంద పెట్రోల్ బంకు దగగుర 
ఆదరశి గారె్డన్ ఫంక్షన్ హాల్ లో 
జరుగ వివాహ మహోతసువానికి అందరూ విచేచిసి 
వధూవరులను ఆశ్ర్వదించ్ శుభాకాంక్షలు అందచేయ ప్రారధున.

ఇటులు  
కారయానిరా్వహకులు 

ఉపాధాయాయులు, విదాయార్ులు
కడప

సుమహూర్ుం : 
చైత్రమాసం, నవమి 
విడిది గృహ చిరునామా : 
శాంతి విశ్ంతి మందిరం, 
పుసతిక పోసుటి , బడివాడ, 
కలం గమముం,  పలకల అరుగ, 
సరస్వతీ నిలయం.
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తండ్రిక్ వందనం
మానవత్వం పరిమళ్ంచే మంచ్ మనిషికి వందనం 
బతుకు అరం్ తెలిసి నడిచే మారగుదరిశికి వందనం  ||మాన||
 తలిలుదండ్రుల ఋణము తీరిచి తనయునిగ విధుల తీరిచి 
 బంధవయా విలువలను పదిలపరచ్న దీనబంధూ వందనం  ||మాన||
దూరమనక భారమనక సైనికునిగా సేవచేసి 
మాతృభూమి ఋణము తీరిచిన దేశభకాతి సా్వగతం  ||మాన||
 సేనిహబంధములోన చ్కి్క బందీగా మిగిలినావు 
 మిత్రబృందము నినునిచూచ్ మురిసే సేనిహశ్లీ సా్వగతం  ||మాన||
తనయులకు తగ విదయానేరి్ప తీరిచిదిదిదున జనకుడా వందనం 
సగభాగమైన భాగసా్వమికి సేవచేయుచు
 మురిసిపోయే దేవదూతా వందనం  ||మాన||
 దీనులకు మరి పేదలకు తగ విధముగ ఆదరించ్ సేవచేసి 
 “అలాలు ” నెపుడూ మరువక అనిని విధులను తీరచిగ వందనం ||మాన||
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నూర్ హైతూ 
నూరీ హై తూ మేరీ పాయారీ హై తూ 
తూ సబ్ కీ ఆంఖో కా తారాహై తూ  ||నూరీ||
తూ ఆయీ ఖుష్్బ లాయీ 
స్నీసీ గలియ్ మే లాయీ బహార్ 
తూ ఖేలే బగవతీయా ఖిలే 
తేరేహ ముసా్కన్ సే షమేము జలే 
జోభీ దేఖే తుఝే ఓ యా! కహే 
హైతూ రోషన్ తూ సబ్ కీ మలిలుకా బనో 
ఇందిరా జైసీ ఔర్ థెరిసా జైసీ 
తూ బన్ కే దిఖ్ లానా థాచర్ జైసీ ||నూరీ||
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