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యుగాల నుండీ ఏడేడు జగాల మీదుగా 
బ  పార్ ణం కోసం గుతునన్ అనే షణ 
నితయ్ నూతనం, నిరంతరం   
గమనం తెలీని, గమయ్ం చేరని 
అనవరత పర్ థ్ నమిది  
అ ర్ ంత ఆరిత్  , అంతం లేని తపన 
నీ నా భేదం లేని ఆతమ్ బంధు కై  అనంత గ షణ 
నాటి కష్ణాల బాసలు నెర రునో లేదో.. 
ఆరాధనా  పర్ హం తీరం చేరునో లేదో 
ఈ నిరీకష్ణా తప  ఫలించునో లేదో.. 
ఈ ఆలాపన ఆ అమృత మదిని కునో లేదో 
ఆ జనామ్ంతర నిన్ తయ్ం కొన గునో లేదో..  
కొండల కోనల గుటట్ ల మిటట్ లు  దాటి  
దిగంతాల ౖ పు అనాదిగా గిపోతూ 
దీరఘ్  పర్ యాణంలో అలి  పోయి 

గుండె చీలి ఆకర్ ందనై ందిలా "ఓ...........య్ " 
ఆశచ్రయ్ం ! అదుభ్తం ! అపురూపం ! అపూర ం ! 
 

"ఓ...... ......య్ " 
లోలోపలి లోయల లోంచి 
పర్ తిధ నించిన స రం 
దా రిత్  ఆతమ్ ద దీరిచ్న సమాధానం 
 నా  లోలోపలి అంతరాతమ్ ని 
మృదు గా నిమిరిన 
ంత న                                            

కష్ణ కాల సంకిష్పత్  లిపత్ ల హృదయ తపత్  సప్ందన 
ఇపుప్డొచిచ్ంది కనీన్రు ఉబికి…ఉబికి… 
గుండె లోతుల నుండి పొగిలి… పొగిలి… 
మూగ యిన గొంతు మౌన ణయియ్ంది 
మురి  పోయిన మన  ఆరద్ మై  కరిగింది 
నై  కురి ంది సముదర్ మై  పొంగింది 

అయింది… ఇపుప్డే జాఞ్ నోదయం అయింది ! 
ఇపుప్డు తెలి ంది ! ననున్ నేనే తుకుక్ంటు నాన్నని! 
ఈ అనంతానంతం లో ను   తమ్వని !! 
ననున్ లోనికి తీ కునే  సతాయ్తమ్వని!! 
                            *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

అంతరీ కష్ణం                                 అలూల్రి గౌరీ లU
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రాబోయే రహదారుల ంట నాకోసం ఏదో అదుభ్తం 
దారి కాచి మరీ చి ఉందనే ఆశ 
ననున్ పర్ తి మలుపులోనూ ఉతా హంగా నడిపిత్ ంటే  
స  పధికురాలౖి  కలి న నినున్ కా పు నాన్ను !  
ఇవనీన్ ఎపుప్డో నన్  ననన్  భావం ! 
 
మాటాల్ డుతూ మాటాల్ డుతూ , 
చీకటి గుహలోల్ కి మాయమై పోతా  ! 
అంతలోనే అగాధాలాల్ ంటి సముదర్  లోతులోల్ కి మునకలూ  త్  ! 
కబురల్ కి ల్ షణల రెకక్లు తొడిగి , 
ధాధ్ ంతాల రూపులు దిదుద్ తా  ! 

 
నీ భాష నాకింకా అలవడలేదు మా! 
అందుకే కాసత్  దూరందూరంగానే తచాచ్డుతునాన్నేమో ! 
 
అయినా నీ పలకరింపులో చికక్దనం  
ననోన్ పరిమళమై  అలుల్ కుపోయిందనన్ది సత్ వం!! 
                                        *** 

 

 

 

ను  తతత్ తత్  నేసత్ం ?!                   నాదెళల్ అనూరాధ 
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సదూకుంటే నీ బతుకు బాగుంటాది 
లేకుంటె నా లెకక్న ఇంటిపనికే అంకితం అంటే
సదూకునోన్ళూళ్ యాలన్ గందా ఇంటి పని 
అనుకుండె 
తెలీలే అమామ్...నీ మాట లువ 
తొలి జీతం తికొచిచ్ందాక ... 
 
కాలేజి రోజులొల్  కొతత్  కులు నేరుత్ ంటె 
' కు రాకు మొకం బీరాకు' అని మెతలతో 
నన్బుచుచ్తా ఉంటె 
నీ కళళ్లో మెరుపు రెపప్ నుక దాత్ వని 
సమజ్ గాలె అమామ్... అందులో అమమ్తనం 
నాకూ ఓ ఆడ బిడడ్  పుటిట్ ందాక... 
 
ఇంటికొచిచ్నోళళ్ని మంచిగా మందలించలేదని 

టుల్  పెడుతుంటె ళెళ్వరికోసమొ ననేన్ 
తిడితివని 
నాకంటె బంధు లు యెకుక్ యె అని మధన 
పడితిని 
అరధ్ ంగాలే అమామ్...నీ మాటలో లోతు 
నేను ఓ ఇంటి కోడలిని అయిందాక... 
  

అతత్ రింట అనిన్టికీ తలొంచి ను ంటె 
కడుపు మండుతుండేది నీకెమి తకుక్వ అని 
అదేమంటే గటల్ నే ఉండాల అని పాఠాలు పుత్ ంటే 
వళుళ్ మండేటిది అమామ్...ఓ నాడు నా మామగారు 
‘మంచిగా సత్  బిడాడ్  ననున్ నా ఆలిని ‘ 
అని పిప్ందాక... 
 
మళళ్ జనమ్ంటూ ఉంటే నీ ఇంటనే పుడతా 
నీ సనుగుడే ంటూ నీ బిడడ్ గానే పెరుగుతా 
తిడిటే తిటిట్ న  కొడితే కొటిట్ న  
దయుంచి నా అమమ్ మళళ్ నీ కడుపునే కన  
మరు జనమ్లో లుంటే జరంత తకుక్వ గిత్ ... 
                                *** 
 

  
 అమమ్ మాట                                  స రణ్ అటూల్రి 
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కనబడుట లేదు 
చందుడు 
ఇటుల్  – అమా సయ్ 
*** 
గోడమీద కేలండర్ కు 
డాన్  నేరుప్తోంది 
లింగ్ ఫేన్ 

*** 
అరథ్ రాతిర్  భై రవనాదం 
ఒంటరి చీకటికి 
ఒకటే భయం 
*** 
ఇందర్ ధను తో 
రంగుల బాణాలే కుంటూ.. 
ఎండ, న! 
*** 
పు ల ముందు 
న ల పాలయాయ్డు 
తేనెతాగే తేటిగాడు 
*** 

మంచు దుపప్టిలో 
దూరింది 
వణుకుతునన్ చలి 
*** 
రానది పుషక్రాలు 
కాగితం గటుట్ న 
అకష్రాల న్నాలు 
*** 
కొంగపూలు పూ ంది 
పొలంగటుట్ న 
తుమమ్చెటుట్  
*** 
చీకటి కేనా  పై  
రాతిరి చలిల్ న 
ండిరంగు – నెన్ల 

*** 
మబుబ్ల పై టే  
న కనున్గీటింది 

మెరుపు ందరి! 
*** 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

కూలు                                  రామకృషణ్ డి       
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 మాటలాడుట నాతోడ మానవలదు 
మరలనీయకు ననున్ నీ మన నుండి 
తరలి నానుండి యెచటికో యరుగబోకు 
బర్ దుకనిమొమ్క మూల నీ హృదయమందు 
 
ఎనన్డో నిను నేను ధించియుందు 
ఏ  దలతో నిను గించియుందు 
ఈయలేనటిట్  పేర్ మనరిథ్ ంచియుందు 
అడిగినది పేర్ మయే, కష్మారుడను గానొ! 
 
తిరిగి నను నీ  పేర్ మించు తీరు లేదు 
కల  నాతోడ నడచు భాగయ్ముమ్ లేదు 
పేర్ మ యెవ రికై ననరిప్ంతు మొ 
తలపులోనై న నను నీ  నిలువనిముమ్ 
 
పేర్ మ యనగనేమొ భా ంచుచుందు 
కల  జీ ంచుటొకక్టే గమయ్మందు 
సతము నీ చెంతయుంట య ధయ్మై న 
నిలిపెద చిరాయు గ నినున్ తలపునందు 
 
తలపుల  యెంత కాలముమ్ నిలచుననన్ 
అంటియుండును జీవమునన్ంతవరకు 
తీరిపోవక  నిలుచ్నదృషట్ మునన్ 
యుగయుగముమ్లు మన ననుందు   
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