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లక్ష్య ప్రయాణం
న్సరు
వాగుగానో నదిగానో
ప్రయాణం పారరంభం...
అంతేఅడడ మొసేి
బిసకట్ ముకకలాంటి రోడుడను కొరికస
ే ైనా సరే
చాకల ట్ లాంటి కొండను నాకెైనా సరే
నేల తోలు ఒలిచెైనా సరే
ముంద్ుకే మునుమంద్ుకే...
ముకుకసూటిగా పో వాలనే ఉకుక సంకెళ్ళను
విరగగొటట యినా సరే
వంకర నడక లంటూ గుండెలో దించే శంకల “బ్ాలక్సీ”
కరిగించుకొనెన
ై ా సరే
ప్రయాణంలో మలుప్ు లెనుననాన,
వంక లెనుననాన...
ముంద్ుకు వెళ్ి ళనానమా లేదా అనేదే ముఖ్యం...
జన పారణప్రద్ శకతియుకతి వికాసం జల లక్ష్యం.
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నాగలి శతరరవులే రాక్ష్సులు
అననమో రామచందార అంటూ
అలమటిసి ునానరు ప్రజలు,
తన రాజయం నిండా కరువు,
ఎండిపో తోంది రాముడి గుండె తరువు...
మటిటని అననంగా మారేి నాగలి
కనిపటాటడు శాసి జు
ర ు డు జనకుడు,
ప్రజలిన పేమి
ర ంచిన వాణణే
పేరమిస్ాి నంది నాగలి,
ప్రజలిన పేమి
ర ంచిన వాడు
బ్లవంతరడు కూడా అయి ఉండాలమామ అంటూ
జనకుడు రాజులకు బ్లప్రీక్ష్ పటాటడు...
నాగలి కోసం వచిిన
రాజాధిరాజులిన ఎదిరించి గెలిచి
నాగలిని తెచుికునానడు రాముడు,
తన మది గెలిచిన రాముడు
తనను కూడా గెలిచినంద్ుకు సంతోషించి
రాజయ మంతా సిరిని ప్ండించింది నాగలి...
ససయశాయమల మయింది రాముడు మది...
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కొనానళ్ళకు కళ్ళళ కుటాటయి రావణుడికత,
నాగలిని ఎతర
ి కుపో యాడు లంకకత,
నాగలి కోసం యుద్ధ ం చేసి శాంతిద్ూత రాముడు
రాక్ష్సులని చంపేశాడు,
నాగలినే జెండాగా ఎజెండాగా చేసుకొని
నాలుగుదికుకల భూమిని ఏలుకునానడు...
నాగలి ద్కకలేద్ని కోప్ంతో
రాక్ష్సులు మళ్ళళ ప్ుటుటకొచాిరు,
వాళ్లల రా బ్ాబ్ూ...
ఇప్పటికీ రెత
ై రలంటే రగిలిపో తూ
ప్గ తీరుికునే నాయకులు.
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ప్రజలే చీకటయినా సరే...
చీకటిని
కాలికతందేసి తొకొకచుి-కాని
అది ఓ ములుల...
గటిట పాద్రక్ష్ అనే
ప్రజల సహకారం న్సకాకవాలి...
చీకటిని
ద్ూరంగా తరిమయొ
ే
చుి-కాని
అది ఓ ప్ులి...
ప్రజల ఆగరహం అనే
దివిటీ న్సకాకవాలి...
చీకటిని
నలిపి నలిపి చీలేియొచుి-కాని
అది ఓ జరాసంధుడు...
శ్రరకృష్ర
ే డు అనే
మేధావుల ఆలోచన న్సకాకవాలి...
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End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/kbook.php?id=1288

***
Read other books of Raavi Rangarao @
http://kinige.com/kbrowse.php?via=author&name=
Raavi+Rangarao&id=359

