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అ  తూటాలు, చురకతుత్లు 
గుండెను చీలు త్యి  
కరక్శంగా  
నెతుత్టిబొటుట్ ఒకక్ నా  
రాలకుండా 
మని న దాగిన అహంకారానిన్ 
నిలు లాల్ కుపప్కూలేచ్లా  
అమోమ్! మాటలెంత పదు న  
అ  ఉ ప్రకాలు ప్రిత్దాయకాలు  
నున్ తటిట్ మన ంటే ఉంటాయి  

గటిట్ తలంపుకు బాసటగా నిలు త్యి  
పటుట్ తపిప్న తుకులిన్  
దారికి మళిళ్ త్యి  
ఉనన్త ఖరా రోహణకు  
పానాలమరు త్యి  

 

కళళ్లోల్ జోయ్తులు లిగి త్యి  
కాంతిమయం చే త్యి 
అ ! మాటలెంత శకిత్వంత న  
అందలమెకిక్ త్యి  
ఇల  ఇం ణిణ్ చం ణిణ్ చే త్యి  
'ముఖ త్తి 'గా మోసంచే త్యి  
నాయకుల నాలుకల  నాటయ్ం చే త్యి  
' గాధ్నాలు 'గా మాయ చే త్యి  
అమాయకులతో ఆటలాడుకుంటాయి  
అబాబ్! మాటలెంత మభయ్పెడతాయి 
నవనీతమౌతాయి మదిగాయాలకు  
మ తలమౌతాయి గుండెమంటకు  

మలయ సమీరాలౌతాయి  
అల న మన కు  
కనీన్రు తుడు త్యి కరుణ చూపెడతాయి  
ఆ ! మాటలెంత మృదు న !!   *** 

మాటలమాటల  తూటాలుతూటాలు                                          రాళళ్బండి శ ర్రాళళ్బండి శ ర్     
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****

  పాఠ లలపాఠ లల  జై ళుళ్జై ళుళ్             జ లితజ లిత       
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నీ చిరున   
నా మదిలో చిరుగంటలు  
మోగించింది - 
నీ ఆపాయ్యత  
నాలో కొతత్ ఊహలకు  
ఊతమిచిచ్ంది - 
నీ న్హం  
నాలో మరువలేని  
తీపి భా లను నింపింది  
నీ ఆరాధకుడిని చే ంది  
నీ అభిమానిని చే ంది - 
అలా నా మది పుటలు  
నీ జాఞ్పకాలతో నిండాయి  
సహ  పూటల పుసత్క ంది!  
తి పేజీ మధురమే !! 

అందుకే  
తి పంకిత్ని మళీల్ మళీల్  చదు కునాన్ను - 

ముందు నుండి నకిక్  
నక నుండి ముందుకి  

చివరి పేజీ నుండి ముందు పేజీ వరకు  
తిరగే  చది ను  
ఎంత చది నా ఎలా చది నా  
సపత్స ర సరగాలాపనే ! 
కానీ లబ  కారం  
పుసత్కాలు మారిపోతాయని  
కొతత్  లబ   
సరికొతత్ మాణాలతో ఉందని  
నా పుసత్కం పాతదని చింపి పారే త్  ? 
ఆ పాత పుసత్కం.. నా మన  !!!       ****

 నోరు తిరగని నాయ్ ట్ లెటర్  అంటు  
           సప్సట్త లేని ట్పిడ్ లాంగే జ్ అంటు 
           పచచ్ని అకష్రానిన్ పచచ్డి చే   
           లకష్లు కురిపించే అకష్రాలిన్ కష్వరం చే   
           మేకప్ అదిద్, గొంతులో మికీ    
           రీమిక్  చే , నతిత్నతిత్గా, అమాయకంగా  
           ట్ౖలి  గా పలుకుతునన్ నేటి యువతను చూ  
           అకష్రం బాధపడింది.. !! 
                           **** 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    చేజారినచేజారిన  పుసత్ కంపుసత్ కం  
డాడా..నీరజనీరజ  అమర దిఅమర ది

   అకష్రంఅకష్రం  బాధబాధ  
అమూలయ్అమూలయ్  తెరిల్తెరిల్       
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ఆ స  యంకాలం 
అక మ్తుత్గా అతిథులాల్ వచిచ్న వర పు చినుకుల మధయ్, 
ను  నేనూ అపరిచితుల  ఆకాశం కింద నిలబడినపుప్డు  
ఎందుకో అరథ్ం కాని దిగులు ! 
అమమ్ మీద యౌవనారంభం నుండి తరచూ వచిచ్పోయే అలక  
ఒక ఒంటరి తనపు దుఖం ! 
ఎవరు ను ? 
ఇం  ధను  రంగులిన్ ఒకోక్టిగా నీలోంచి,  
నీ చుటూట్ చూ త్ నిలబడిన ననున్ కమిమ్న అచేతనత ం ! 
కలు త్ డిపోతునన్ తత్దనపు చూపుల మధయ్  
అభావంగా ఉనన్ నీ ఉనికి ! 
చెలాల్చెదర తునన్ ఏడేడు  రంగులిన్ పటుట్కోలేక  ఓడిపోతూ   
నీ నుండి చూపులు మరలుచ్కునన్ నం ! 
ఆ కష్ణాలు ఏదో అలౌకిక తీరాలమధయ్ కదులుతునన్టుల్  
మరింత అయోమయంగా నిస యంగా నినన్లుల్కునన్ చూపులు ! 
నీ అంద న కనున్లు నిండిన సమ్యం ! 
నా గుండెలిన్ండా గా గుబులు రేపుతూంటే  
చటుకుక్న మెటుల్ దిగి ళిళ్పోయాను! 
ఇపుప్డు....  
ఇనాన్ళళ్ సహచరయ్ం, ఇనిన్ గుసగుసల తాతప్రయ్ం, ఇనిన్నిన్ కోపాల నేపధయ్ం , 
మరెనోన్ ఆ ల మాధురయ్ం ! 
నా తనాయ్నిన్ నా నుండి లాకుక్ని, 
ననొన్ంటరిని చే  ఇపుప్డే  వ త్నంటూ ళిళ్న నీ అడుగులు ! 
ననోన్ జడుడిని చే త్నాన్ ,    
ననోన్ తప ని కమమ్ని శపి త్నాన్  !? 
ఈ తప లో ననున్ సజీవ సమాధిని చే త్నాన్   మా ! 
పరుగున వచిచ్ గడడ్ కటిట్న తలాయ్నిన్ పగులకొటిట్  
చచ్ని చిగురు  ననన్లంకరించ  ?    **** 

  నిషక్మణనిషక్మణ                                           నాదెనాదెళళ్ళళ్  అనూరాధఅనూరాధ 
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ఇపుప్డికక్డ కోకిలలూ లే ; కాకులూ లే  ,  వసంతాలూ లే ,  వరుసలూ లే ,  
ముకక్ంటి కిరణాలు మనమ్ధుణేణ్ కాదు అ ట్వ ణీణ్ వదిలిపెటట్డం లేదు, 
జన జీవన నితయ్ యానానికి తీక న బ లు - సంచార మానభంగ లభయ్ శకటాలయాయ్యి, 
ఆకాశంలో సగం - మానవజాతికి మానభంగ పరికరమయింది, 
పరిసరాలే నా అతివ - చను కు అను న పరికరమేనంటూ జాతి జంతు బంధు ంది,  
జంతూనాం నరజంతు లభం ! 
అపుప్డు కోక లాగితే గుండెలు తీ  నెతుత్రు తాగడానికి నేల కురుకేష్ ంది, 
ఇపుప్డు మానభంగ తే పంచమంతా నీ పేరు ర వనితలా సమ్రి త్ంది,   
పుర క్రాలు పుటుట్కొ త్యి  - నీ ఇంటికి దే ధినేతలొ త్రు, 
మానభంగంతో చచిచ్ అంతరాజ్తీయ ఖాయ్తి తీ కొ త్  కనన్ రికి, 
నీ జీ తం నషట్పరి రంతో సరి! 
ఇపుప్డు ఇకక్డ గుగ్పడకపోవడమే జయం! గుగ్లేకపోవడమే ర రానికి జయ సంకేతం !  
నాగరికత నాశనానికి తత్నం న డిదే జయం, 
నాగరికతలనీన్ నారి తల చరితలే, 
ఈ సంవత రం నాగరికతకు అపజయ నామ సంవత రం, 
అనాగరికతకు ష బీజాలు న షమ నామ సంవత రం ! 
ఇపుప్డికక్డ జయోత లకు గుగ్ బిళళ్లు పీకే రు, 
అమమ్కు, అకక్కు, చెలిల్కి ఆటోలోంచి దూకడం రాకపోతే -   
కారు తలుపు తెరుచుకుని పారిపోవడం చేతకాకపోతే మానవ మృగాల ఆకలికి ర పోతారు ! 
ఆనందంగా ప పు కుంకుమలతో తిరగాలిన ళుళ్ మిరియాల పొడి,  
కారపొప్డి ఎకక్డ దొరుకుతాయా అని అంతరాజ్లానిన్ జలెల్డ పటేట్ త్నాన్రు,   
ఎందుకు జయ నామ అ ట్తత్రాలు!   జయజయ నినాదాల తిధ నులు! 
బుదిధ్లేనితనానికా భుజకీరుత్లు !?   
ఇకక్డిక తిరోజూ కృత నామ దినోతవమే !  తి సంవత రం కృత నామ సంవత రమే !  
అమమ్లు, అకక్లు, చెలెల్ళళ్ చూపులోల్ ఇపుప్డు ఒకటే భావం -  ముభావం, అపనమమ్కం,    
ఎదిగిన కొడుకిక్ కూడా తలిల్ దూరంగా ఉండాలనాన్టట్  మను ,  
మాన నిలో మృగానిన్, మాన ని లో మృగ ధరామ్నిన్ తెలి  మసలకపోతే  పుడుతుంది ముసలం!  
దే కర ణకు దే లే నాశనమయాయ్యి -  నాగరికతలే న ంచిపోయాయి , 

  అకష్రాఅకష్రా లేరుకుంటూలేరుకుంటూ....            చలాల్చలాల్   రామఫణిరామఫణి   
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చరి  సృ ట్ంచిన ళెళ్ందరో చరి  చెతత్ బుటట్లోకెళిళ్పోయారు,  
ఎకక్డ Uలు మానభంగాలకు గుర తుంటారో అకక్డ రాకష్ లు తిరుగుతుంటారు, 
అని పంచమంతా కటనలిచిచ్ మన జాతి వరత్నకు మాణ ప లి త్ంటే  
ఎకక్డ నీ భగవదీగ్త ?  ఎకక్డ నీ దాలు ?   ఎకక్డ నీ ఉపనిషతుత్లు ?  
మని ని మని  మని గా చూడాలని చటాట్లు చే కునే థ్యికి ఎదిగామా? దిగజారామా!   
జయ నామ సంవత రమా! ను ం జయాలు తేగల  మాకు? 

అమాన యతే అలంకారంగా బతుకుతునన్ మాకు, 
నినున్ గతించలేను, ఛీతక్రించి పొమమ్నలేను!    
నీ కోసమే అందరి ఎదురు చూపు - జీ తమంతా !  
అనాగరికుల కోసం  క త ం కాలేమని ఏడు త్ పారిపోతునన్ అకష్రాలని బతిమాలి బామాలి పటుట్కుని 
క త ంలా నిలబెటేట్సరికి ఆతమ్లు అలాల్డాయి! 
మానభంగ నామ సంవతరానిన్ మరచిపోయి జయ నామ సంవత రంలోకి ళతా   
అని చొకాక్ పటుట్కుని నిలదీ యి!  
జయ నామ సంవత రమా! మమమ్లిన్ మనిన్ంచు ! 

ముందు మాకు మానభంగాలు లేని పంచానిన్ , 
మా అకక్లు, అమమ్లు, చెలెల్ళుళ్ ఆటోలోల్ంచి, కారులోల్ంచి దూకకుండా బతికే భయంలేని జీ తానిన్ ,  
మమమ్లిన్ నముమ్ -  ను  మమమ్లిన్ మన ఫ్రిత్గా వరించే అరత ధి త్ము, 
జయ నామ సంవత రమా! మా జయ ధనమా ! జయ గరమా !  

గత కాలపు ష జాఞ్పకాల సమాధుల  ఎగిరే జయ కేతనమా! నీకు గతం!   
రేపులేని భారతమొదుద్,   రేపులేల్ని భారతమి ,   
చింతలేల్ని చిరున ల జయానిన్ ,  చిరకాలం నిలిచే జయానిన్ !  
తలెతుత్కుని తిరిగే జయానిన్ !  
 
(ఇటీవల ఆంధర్ పర్ దే  పర్ భుత ం నిర ంచిన ఉగాది క సమేమ్ళనంలో చది న క త) 
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ఎవరి కొర  పుడమి జనియించియుంటి 
ఎవరి  యనుదినము జీ ంచుచుంటి 
ఎవరి యూహల నింపుదునెడదనెపుడు 
ఎవరి  ణమిచట బంధింతునెపుడు 
 
ఎవరు నా యెదలో వ యింతురెపుడు 
ఎవరు నా యోచనల చరియింతురెఫుడు 
రలేగిరెటకొ నను వదలి నేడు 

బాట నయ్ముమ్ తుకు నిషఫ్లము నేడు 
 
ఏల హృదయముమ్ తోడు కాంకిష్ంచునెపుడు 
డిన బంధముమ్  లపించుకొరకు 

చెలిమి కనరాని యేకాంత మ యందు 
తుకు పండుటె హృదయ ఫలయ్మేమొ 

 
వదలిపోదురు కొందరు బాలయ్మందు 
డలిపోదురు కొందరు ధదశల 

రాగమె పలుచనౌను జరత మందు 
ఏల గమయ్ముమ్ మరా తయ్మయము 
 
వలయు పుటిట్నపుప్డు మ బంధనముమ్ 
వలయు తుకెలల్నే  బంధనములు 
అరుగుటొకక్రొకక్రె జీ తావసరముమ్ 
దధ్మగుటకు నిశచ్ల థ్తిని చేర 

***** 
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