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¥qÓðFc À£CL ¬FLjAKLkÀ −ÓNqj¸ 

¼FLôNqkÍjóCL ¼Oq¸CL FcFL¸ÍJdFL¸  

GSøO~OqêML ö¥i@~GS¥që ×.FL MLÇ¤¥qOq*¸  

GHOqMLj GHlÂ¢CL GS¸öGHEcNqj  

TdMLj$cFL öJdAKLML OqXc¥q¸¥q*¸  

¥cÓGSðßÿ ÄGSô¿CL MLjFyMLjNqj MLj¸öCLFL$qOq¸  

¬Pp¥h¥cFL¸Í öGHEcCLß¥q MLjk¿ëMLj¸CL¸  

Td¥cOq OqkfHCL ×.ÓÍOq]j¸¥cOq¸  

TdOqkGHõ Co×. ÄO~½CL Ä¤BcOqML¸  

−Oyÿ* ¬MLOyÿBc GSköÀCL ÂbEcFL¸  

QcfSCL $qMLj¥hCL QcOqEc GS¸sSMLõMLkFL¸  

AKLkMLkõ¥cQL _¸bÁCL GS¸»¤CL Ç[Oq¸  

KcÓMLjjOqÈ¢ ÁMLõ AKLMLõFL¸EcMLjßCL MLOqú¸  

FcEcMLjßCL ×.FL GSj¥qßCL¸  

−bÍjÂ¥q GS¸»¤CL Mc$oÜNqj¥cOq¸  

−×.Fcô¸CLOq AKLML_¸bÍMnkÔLFL¸  

öGH*MLkMLjõÿ¸.. ML¸ÍFcbÃML¸Í¸  

*** 
(MLj¸$q+¸GHÆ÷ KcÓMLjjOqÈ¢¥qßGRê$c¿ Jd^ Ä¸=o..) 

MnFnïÓ $q<è¥q=hæFL MLj¸öCLMLjj$qíîCLø¸  

GSGHë GSøO~O~bÍFL¸Py CLFLôNqj CLOq¸$q¸  

ÄÍjõC| OyMLk¸¼CLTdìtjPy  

ÄAKcMcFLjAKcMcFLj AKLkÀ$c  

öQyöCLj ¥qOqê sHNqkMLjßCL Oq]j¿¢öGHMcÿ¸  

GS¥qÓ×.FL Oq¸×.¥q $cFLGSjbEcOqGSJdFL¸  

GSøOqGH¿¢MLj+ Ä¤¼¥cJd÷ÄCL McNqjjÆ£FL¸  

×.FLô×.FcôFLj$qCL GSj¥qßCL GSøOqTdìFL¸  

MLjFyMLjNqj MLj¸ÁOq MLjBhO~½CL¸  

GHlOqjGROqkGH Mc$oíMLCc MnÎAKLML¸  

Td$qOq ¥nOq=cPeGHFc GS¸×.ÂCL  

Ä¤¼¥c öGH*MyFcôÍ¸  

FcEyJdGSFcÓ¸¥qßCL FnÎOqkGHõ  

$cFL$cöCL $c¸bÍOqø¸  

ÄMLjÓ ÄÂOqjô¥që$qMLj¥hCL  

GSøOq bÍFLjO~¥cQL¸  

¥c¸ÔLFL MLjBh MojIGHjPeNqj¸CL  

¥qWcGSOqGSøÀ£ GSMLj¿ðCL ¥qMLjÂ¢NqjVOq¸.  

OqMLÈCL OqMLjBiNqj OqGSO~$qöGHTdëOq¸  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 బాలమురళీయం                          డా. .భ నీదే      
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 ఎంత రా నా తరగని తని  తీరని బాలయ్ం 
ఒక పలెల్ టూరు, ఒక నది 
ఒక నెన్ల రాతిర్ ,, ఒక మోహన ధాతిర్ … 
 
ర  
సర జనాభుని శయయ్లా 
ంపులుగా పరుచుకునునన్ ఒక  నెన్ల యేటి నీటిలో  

నింగి నుంచి రాలిన చుకక్ల పొడి లాంటి   
తెలి చకక్టి  ఇ కలో 
అకరమ్కంగా చే ంటుల్ ండే ఒక ఆక మ్కపు నడక… 
 
గాలిబుడగలా, గాలిలో బుడగలా 
పాడనవసరం లేని పాటలా 
తీరం చేరనే అకక్రలేని పడవలా 
 
ఎంత నడిచినా 
తరగని తని తీరిని బాలయ్ం 
 
తను లో అంతరాధ్ నమై  
తలపులో అంతరా నిలా పర్ వ త్ నన్  
ఒక మోహ నది! 
 
తెరచి ంచగాలేని  ఒక స పాన్ల గది! 
 

***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 బాలయ్ం ఒక మోహ నది!                              ంకట్      
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మన  సప్ందిత్  క తలు రాత్ రు  
ర్ దయం ఉపొప్ంగితే కథలు మలుత్ రు,  
బర్ తుకు తెరు  కోసమో  
పర్ వృతిత్ లో సంతృపిత్ ని తుకోక్వటం కోసమో  
ండి తెరపై కెకుక్తారు,  
కారోయ్నుమ్ఖులై  పర్ జా వ కోసమో  
కీరిత్  పర్ తిషట్ లపై  ఆశతో య వ కోసమో  
ఉనన్త పద లు చేపడతారు , 
అలా పూనుకునన్ ళళ్ందరూ  
ఆకా నున్ంచీ ఊడిపడిన ళుళ్ కారు ౧ 
అలాగని నిండు నాన్లు అసలే కారు!!  
చేతకాని ళుళ్ మధయ్లో మాయమౌతారు  
చేవ నన్ ళుళ్ కొనిన్ మన లిన్ తాకుతారు  
అంతమాతార్ న ళేళ్ 'సర స ం' గా భా ంచే అవసరంలేదు 
అనిన్ ళలా అనుకరించి తరించాలి న పనిలేదు  
అభిమానించాలి....గుణగణాలిన్! 
ఆరాధించాలి.... గొపప్తనానిన్! 
వలల్ మాలిన అభిమానంతో కళుళ్ మూ కుపోతే  
రి కనుసనన్లలో మెలగడం అలవడితే  

సమాజానికి నిజమై న అభిమానులు కరౖు   
సర తార్  కేవలం అభిమతానికి చలనంలేని  
అభి'మానులు' గా మాతర్ మే మిగులుతారు! 

*** 
 

 

  
 

 అభి 'మానులు' కాకండి               డేగల అనితా రి 
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అ  మాఘ మా రంభపు రోజులు ! 
మంచు తెరలు ఒకింత త రగా కరిగి 
మాయమ తునన్ ళ ! 
తూరుప్ కిటోల్   
లుగుపు ల ముగుగ్ లే ందుకు 

 పర్ కృతి యావతూత్  సమాయతత్ మ తునన్ ళ ! 
అల టై న దారుల ంట  
చిరు చచ్ని  కాంతులు  
నిశబద్  పర్ ల తునన్ ళ ! 
 
...... .... ..ఎకక్డో దూరంగా నిపిత్ నన్ 
 పాపాయి ఏడుపు! 
బదధ్ కపు దుపప్టోల్  
మరింతగా  ఒతిత్ గిలుల్ తునన్నిదర్  
 మెలకువ తునన్ ళ ! 
మడత పెటేట్ న శరీరానిన్ ఒకక్ రి దులిపి  
పకక్ దిగుతునన్ ళ ! 
కిటికీ బయట పర్ హరీ మీదుగా నై ట్ కీ న్ ని నిదర్  
కముమ్తునన్ ళ ! 
 
గడియారపు ములుల్ కు కటిట్ న కొంగుని, 
పర్ పంచమంతా చుటిట్  తనలోకి లాకుక్నన్ అమమ్ 
పరుగు ఆరంభించే ళ ! 
 
అ ను, అది ఏ మాసమై తే ఏమిటి ?   

**** 
 

పొగడపూల సరాలలల్ గలనేమోగాని .. 
స రం రించి నీపాట పాడలేను, 
కమనీయ పర్ కృతిని కంటితో చూడగలను గాని.. 
కనుమరుగునునన్ నీరూపానిన్ నే దరి ంచలేను 
పొంగినకనీన్టితో బాధ దింపుకోగలను గాని  . 
.పొదు కునన్ నీ ంతన తెలియగారాదు నాకు , 
కడలి తరంగ తుంపరల చలల్ దనం యెరుకగాని .. 
బడబాగిన్ దాచిన నీ రాట్ మూరిత్ నేనెరుగలేను , 
ఘో ంచు  కడలి కలోల్ లము ందుగా ందునుగాని 
..ఘనమై న  నీ నిజకీరిత్   మందబుదిద్ న  ననందు , 
నిశచ్ల ని ధిలో కదిలే దీపాల  లుగు నిజమందు .. 
నీకాంతి  పుంజములు చూడక  నే కనులు 
మూ కొందు,అవకాశమీయగా..కాయముమ్ పొంది 
..అవకాశ దినౌదుగాని . 
. యుజయ్ మీపయ్ముల కోర..నే కోర ..!! 
నలల్ ని డా నే గొలల్ పిలల్ నోయీ ..అని నన్ ంచుదుగాని 
..నామన  నన్లా చే   నీ కరిప్ంచలేను .. 
అంతా నీకృపయే ..అనన్ ఆలోచనమాని  .. 
అహంకరించూనాకు ..తోచదొకక్ నీ ఆపాయ్య కుక్  ..! 
గణ భజన ..చచ్ందోబదధ్ త నేనెరగగాని . 
.తుటిలో గలిగ్ న ..నీచింతన చింతనై  .. 
నామది నిను చింతించెనోయీ ..! 
ఆలోచనలాగినచోట ..బుదిధ్  పర్ జ లన నిజమై తే 
..పాలపుంత లుగున  చూపు నీ..పర్ తయ్గాతమ్  రూపం..! 
 

**** 

ఏ మాస తేనేం? 
నాదెళళ్ అనూరాధ  

కృషణ్ం  వందే  జగదుగ్రుం ..
ఇవటూరి బాలా పుర ందరి 
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ఎంత కాలముమ్ నా తను టుల యుండు 
మారుప్ పొందక నాకు సమమ్దము గూరుచ్ 
ఆవ ంచు జరత ముమ్నాపగలుగు 
ఇంటికరుదెంచు మరణముమ్నెదురుకొనును 
 
ఏది మారుప్ చెందక యుండు సృట్  యందు 
కరగిపో న  యనిన్ కాలమందు 
తను  రుగమ్తకొకనాడు తలను వంచు 
మది యిలను డి యెచటికో మరలిపో  
 
స పన్ములు కందు మన  శ తమటంచు 
తెలియునెపుప్డు పేర్ మ నిశచ్లమటంచు 
మారుప్నెరిగిన పేర్ మ పేర్ మ యెటులౌను 
మరణమెరుగని పేర్ మకు మన  వలయు 
 
పార్ ణమునన్ది మదియందు రాగమందు 
ఈ యిలను డి యెచటికో యేగుని  
స రగ్ ధామము రసత ముమ్ మనకు 
ఆడుకొనుటకీ ధరణి కీర్ డాంగణముమ్ 
 
నిమిషములతోడ సరముమ్ సమ పో  
నితయ్మై నటిట్  పేర్ మయే నిలచి యుండు 
శ తమై మ్న పేర్ మయే స రగ్ సమము  

దాని సయై   జీ ంచు మానసముమ్ 

s¡düπsK\T                          l<ÛäsY ã#√Ã{Ï

COMMENTS 

http://koumudi.net/comments/december_2014/dec14_kavitha_comments.htm

