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కాలపు నదిలో..

భువనచం

కాలపు నదిలో "దురిమ్ఖి" కాలంగా కలి పోతే
మరో బుడగ పుటి
ట్ ందీ '
"రమమ్

కుంకుడుకాయల బదులూ..

ళంబి' నేననన్ది.

ళంబి నీకిదె మా

ంపూ

తం..

ఈ భూమికి ఎనిన్ ల్రు మరలి మరలి

చెటొ
ల్ చాచ్య్

మినపగారెలకు బదులూ..
చాచ్

ఇటలీ పిజా
జ్ లొచాచ్య్

ఒకక్ రి చెబితే మేమెంతో సంతో త్ ం.

పటు
ట్ చీరలకు బదులూ...

..గతకాలపు గాధలు ని....ఎంతో ఆనందిత్ ం"

చుడీదారులొచాచ్యీ

అని అంటే నేనూ చిరున

ౖ ట్ౖ నె టీలే పండగపూటె
ౖ నా..
డేనె

లు న ందీ.

మౌనంగా నిటూ
ట్ రీచ్... మాటలు మొదలెటి
ట్ ందీ!

కాదంటే యుదా
ద్ లే మొగుడెంతటి ౖ డె నా.

ఎనిన్ ల్రు

ఎ .ఎం.ఎ గోల తపప్ ఎవరూ

ను

చాచ్నో....నీకెందుకు ఓ మని .

చిచ్న చుటా
ట్ లనొదిలి

పుటి
ట్ న తర తా. ఈనాడే తిరిగొచాచ్!

మను ల్లో మారుప్ చూ మతేపోయి నిలుచునాన్
ఏం చెయాయ్లో తెలియక మౌనంగా కూరుచ్నాన్"...

అని అనన్ది ఆ చినన్ది.
"చెపుప్

లకరు పలకరు

ట ల్పో మునుగుతారు.

అమమ్మమ్లు తాతయయ్లు ఓలే
డ్ జీ

ములో..

కుర
ర్ గోలకంతులేదు టీ చానలో
ల్ .
రెడీమేడు బట
ట్ లంట రెడీ టుౖ ఫె కూరలంట

టూ మినిట్ నూడిలూ ,ౖ ఫె మినిట్ బిరియాని

ళంబీ, ఆనాటి నీ అనుభ లు.

ౖ క్పీలో పెళిళ్చూపులు ఈ మెయిల్ ఆ

..మరో రి తిరగే య్.. అపప్టి నీ జా
ఞ్ పకాలు"

నాలూ

"సరే సరే ఓ మని చెబుతా నుకో మరీ.

ఆరునెలల మురిపాలూ ఆౖ పె న ౖ డె రు లు

నాడు మని మని కీ అడు
డ్ గోడలసలు లే

త్ లు చచిచ్పోయి కొత
త్ వృతు
త్ లొచాచ్యీ
కులవృతు

తేనెలోన తీపి ంది ఉపుప్లోన ఉపుప్

ప
ర్ జా

నాడు మన కీ మన కి అగాధాలు లేనేలే
చింతలోన పులుపు

మంతి
ర్ కొడుకు మంతే
ర్ కూలోడి కొడుకు కూలీనే

ంది

నన్ది మిరిచ్లోన కారముంది

మయ్మేమె
ౖ ందో దే డికెరుక

పొగరుబోతులదె రాజయ్ం పద

ంది గనక

ఏమె
ౖ నాయా రుచులూ ఈనాడు చెపప్ య్" అని అనన్ది గడుసరి..

ఏం చెపేప్దమామ్ ఈనాటి జనులౖ భవం

దురుమ్ఖి స

మని కనాన్ యంతా
ర్ నికి లువనిచుచ్ దౌరాభ్గయ్ం"

దరి

త్ కెడితె..
డయాబెటి॓ ధనవంతులు.. పచి రులెతి
పూ లనీన్ భద
ర్ ంగా పణి ధి కెళాళ్యి.

అనాన్

ళంబితో నేను..

గతకాలపు మాధురయ్ం ఎలా మరిచిపోనూ!

మామిడి ఆకాశంలో..ఉపుప్ అయొడిన్ ఒడిలో. బెల
ల్ ం ర యనంలొ..
తేనె టెలీ మారెక్ట్లో తపప్

మాకు దొరకవమమ్ ఓ

నిటూ
ట్ రుత్

ళంబీ... అయినా పర లేదు...

"నువ నన్ది నిజమేలే చూత్ నాన్గా!..
నాటి నేటి తేడాలను గమనముంచుకుంటాగా.
కుంపట
ట్ పొయియ్ చూ నూ
ల్ ను చూ ను పొటు

దిగులసలే లేనేలేదు

కిరసనాయిలుతొ మండే ॓ స
ట్

ఉగాదంటె తెలియదులే ఈ తరానికీ...

గే స
ట్

వచిచ్న ముపేప్ం లేదు ప
ర్ త్ తానికీ.

øöeTT~

www.koumudi.net

చూ ను

లిండరు
ల్ మికీ లూౖ గె ండరూ
ల్ ..

@|æÁ˝Ÿ

2017

¥qÄCc¥{MLjjÁ

2

కుకక్ర్లూ ఓ న్లూ ఊహలోనే లే గా

కులమతాల

అపప్టి సంగతి రూ అపప్టి మను లు రూ

అరౖ సంవత రాల మారుప్నేమి చెపప్నూ

ఆకలి అని నిలబడితే అనన్ం పెటే
ళూళ్.
ట్

మను లలోపల దాగిన గుటు
ట్ నేమి పప్నూ

గూటో
ట్ నోటో
ద్ టు
ట్ కునీ
ల్ దీపం పెటీ
ల్ ముదె

అని అనాన్ ౖ దె నయ్ంగా కనున్లు వరి త్ ంటే

పెనుచీకటి పడకముందె

నిలబడా
డ్ మౌనంగా నా గుండెలు మండుతుంటె.

ళుళ్

అనునయంగ ననున్ చూ నాతొ అనన్ది ఆమె

ప
ర్ తి ఒకక్రు మరొకరిని

కనున్లతో కురిపిత్

వరసలతో పిలుచుకుంటు
పే
ర్ మగ

చెయాయ్లి న పనిని మరిచి రోదిత్

ౖ బతికె రు..!
పదుగురికె
రిదే

ఎవరి మతం

రిదే

నువ నన్ది నిజమే గతమెపుప్డు మధురమే
గతమెనన్డు తిరిగిరాదు అను మాటా సతయ్మే!
ఏమి ఏమి కా లో ఏతరానికాతరం

అపుప్డు నేనొచిచ్నపుడు

తనే తెలు కుంటుందీ సమకూరుచ్కుంటుందీ

హరికథలు బుర
ర్ కథలు

త్ త్ ందీ
మంచిచెడుల తేడాలని తానే గురి

తిరునాళూళ్ నాటకాలు

కారు
డ్ లతో ఆగిపోతే ల్ఫోనులు వచేచ్ ..

ండే

జటాక్లతో ఆగిపోతె మానాలు ఉండే

మన ని కదిలించే

మని ఆయుః ప
ర్ మాణం నేడెంతో పెరిగిందీ

మందిని మురిపించే

ంకేతిక పరిజా
ఞ్ నం యయ్ంతలు అయియ్ందీ

ఏదో ఓ మంచిదారి ప
ర్ జలకు చూపించే .

భారతదేశపు యువత ప
ర్ పంచానెన్ గెలిచిందీ

ల్లోౖ రె ళళ్లో
ల్ కూరుచ్నె చోటుండేదీ

ఖండాలనిన్ంటిలోన తన ఉనికిని చాటుకుంది.

ఎకక్డబడితే అకక్డ తాగునీరు దొరికేదీ

తాతాక్లిక ప
ట్
డ్ కట
ర్ లోభాలు అడు

ౖ రె తుకి పట
ట్ ం కటి
ట్ న రోజులు అ నాయనా

చకష్ణతో ముందుకెడితె ప
ర్ గతి

తంత
ర్ పు తొలిగాలులు ఇంకా ౖ నె న్ మన న

మీరే ప
ర్ తి అడుకిక్ మీ

గురు లనూ దాయ్రు
ద్ లు మనిన్ంచారానాడు.
ఇపుప్డేమి జరుగుతోందొ చెపప్వయయ్

ళంబి..

ౖ బరిపీ.
చూపుని నాపె

కుమమ్రి

నాన్ మనిన్ంచే

రెలులే

హరికథలు కానరా

కిష్గ నేనుంటా

రాబోయే జయాలకు నేడే న

లు చిలుకు

అనాయ్యం జరుగుతుంటె నిరభ్యంగ ఖండించూ
త్ యువశకి
త్ కి చేయూతని అందించూ.
పొంగెతే

చెపిప్న పరిథ్ తులు లేనేలే నాడూ

ఒకటో రెండో

ధయ్మ తుందోయ్

గతకాలపు భజనమాని మారుప్కు ల్కం పలుకు

దరా

నే చే మేలు నేను చే తీరుతాను దొరా." అని అనన్ది

నా

భయపడకోయ్ ఓ మని మీ ంటే నేనుంటా

దేశం కోసం తాయ్గం చే రెందరొ నాడూ

ను

ంటా

మారే కాలం తెచేచ్ మారుప్ని తలదాలచ్

ఎవరిని దే ంచలేదు.

బ

?

గతకాలపు ఘనతలనే తలుచుకుంటు

ఎవరెవరిని తిట
ట్ లేదు

ఎనెన్నోన్

ఏం పే
ర్ మ.

" చారానికెందుకోయి చోటిత్

ండే రూ

ఎవరి కులం

ంసను సృట్ త్ ంటే

రేపేమిటి అనన్ భయం ఎదలో తాండ త్ ందీ

మంచినీళుళ్ అడిగితే మజి
జ్ గ ఇచేచ్ ళూళ్

కళుళ్ మూ కునే

దులాట

***

డెవడూ

కమమ్రి కొలుములు లే
ఈనాడూ

త్ లనిన్ మూలపడా
రెడీమేడ్ వచిచ్ వృతు
డ్ యీ
కారేప్ ల్టు దివయ్ంగా రాజయ్మేలుతునాన్యీ
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జాబిలిల్ చే లు

డా.కె.గీత

ఆకాశపు కొలను లో

తనమ్యంగా చుటు
ట్ కునన్

అర రి న జాబిలి
ల్ -

ప మబుబ్ -

తల చందో
ర్ దయానికి

పే
ర్ ౖ మె క సంతకం

అలల మేఘాల చేర్ లురగిలే

ఆకాశం నించి భూమీమ్దకు

యంత
ర్ పు

ౖ రాలిపడూ
పుపొప్డె
త్ నన్

దు:ఖిత మాన నికి

త్ ని చంద
తి మెత
ర్ కిరణాలు-

తడి కనున్ల

దిగభ్ మగా త్ నన్ గాలి -

రెపప్లిన్ ముదా
ద్ డి

తను ల్లా తడిమి

ఎవరో ఓదారుప్గా

తెరలు తరలు గా తరలి వత్

గగన ధిన

నెన్ల పరిమళాలు-

ల్ళాడదీ న

ధవళ రాతి
ర్

దర స పే
ర్ మలేఖ

చిరు లుతురు

ఈ నిండు పునన్మి జాబిలి
ల్ -

ప
ర్ సరించిన చోటలా
ల్

ఎపప్టిలా అందాల

త్ న తనమ్యం!
మొలకెతి

యంతా
ర్ నిన్ ముంచే

ఆ ంతం కళ
ల్ నింపుకోవడానికి

ముషక్ర

యియ్ నెన్ల హృదయాలు చాలునా?!

మేఘ సమూ ల

ఈ

బదులు

యంత
ర్ పు

ౖ మె మరపుకి

ఈ కష్ణం కోసమే

నోళ
ల్ పొగడగలిగిన
సృట్ లోని భాషలేౖ నా తగునా?!

జనమ్ జనమ్లుగా
నిరీకిష్త్ నన్టు
ల్

øöeTT~
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అతనెపుప్డు అంతే

డా.జడా

అతనెపుప్డూ అంతే...

కనబడిన మెట
ట్ రికం పనికిరాని
ల్ తోనే అతని చుట

భూమికీ ఆకా నికీ నిచెచ్నలు త్ ంటాడు...!
త్
చూపులో

నయ్ంలోకి

లాలిన్

త్ కుండీలిన్ గుత
త్ కు
అట
ట్ లతోనే అలు
ల్ కునన్ జీ తం చెత

తీ కునన్ డిలా

గుచుచ్తుంటాడు...!

బాబ్రా

రే న ఆకుల కోసం ఆబగా

తుకుతాడు...!

ఊరేదో తెలియదు

దొరికిన నాలుగు మెతుకులేన్

పేరేంటో తెలియదు

పంచభకష్య్ పరమానన్ంగా ఆరగిత్ డు...!

త్ ౖ నె నటు
సృట్ కి తానే కర
ల్

మూలగా ముడుచుకుని

తనలో తానే మురి పోతుంటాడు...!

ములో
ల్ కాలనూ
ము ము న

జీ త రానిన్

లతో బంధించాలని చూత్ డు...! అతని

జీ తం నుక ఏదో సందేశం

అమాంతం ఇముడుచ్కునన్
అనుభవ కా రంలా
అమాయకంగా న

అయినా
తుంటాడు...!

అతని బ
ర్ తుకే తీరని ఒక సందేహం

అట
ట్ లు కటి
ట్ న జుటు
ట్

ఆశకీ

సకీ నడుమ

అతుకులతో నిండిన బట
ట్ లు

ఒంటరి

నచుకక్లా

రీౖ ల్కింగ్ చేయడానికి తెచిచ్నల్టు గా
చుటూ
ట్ పెటు
ట్ కునన్ గోతాం మూటలు
ఖాళీ

లు...

టర్ బాటిళుళ్

రాలిపోయే కటె
ట్ ముకక్లా
అతనెపుప్డూ అంతే...
త్
భూమికీ ఆకా నికీ నిచెచ్నలు త్ ంటాడు...! చూపులో
నయ్ంలోకి

ఒకక్ రి దులిపితే

లాలిన్ గుచుచ్తుంటాడు...!

సృట్ లోని మలినమంతా
బయటపడుతుందేమో అనన్టు
ల్ నన్ గొంగళి అతని

చిరునామా చెపప్కనే చెపేప్త్ ంటాయి...!
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కనురెపప్ల కాపలా
తాను ను

ఉమా నూతకిక్

గా ను

తానుగా మారడమనన్

అత్ తా ల బదిలీనే పే
ర్ మనుకుంటే

మరి ఇక మని కి పే
ధ్ మేర్ మ ని ద

ఒకరినొకరం కొల
ట్ కోవడంలో
ల్ గొటు

ఒక ఖాళీతనం మొదల తుందనన్ నిజం
అత్ తా లు మిథయ్గా మిగిలి
మన

డొల
ల్ గా మారినపుప్డే బయటకొత్ ంది!

నినున్ నీలా నిలబెటు
ట్ కుంటూ
తనని తనలా

కరించడమే పే
ర్ మ!

ఆరాధన అపరిమితమవ టమే కాదు,
అవసరమె
ౖ న చోట తన ప రా
అపరిచితంగా ఉండిపో లి గాని,
భావ బంధనాల పంజరంలో
ఒకరికొకరు నిలువరించే టని
ఒక ఆటగా మారుచ్కోకూడదు!
నీకు తానూ తనకు ను
డలేని బంధమ
న
మన

లి కానీ -

త్ ంగా రు
లని లుప

భయమె
ౖ

చుటూ
ట్ ముళళ్తీగలాంటి బంధనమె
ౖ

గుండె లోపలి రుధిరానిన్ కళళ్ నీరంగా మారుచ్కుంటూ
కడలి పుటు
ట్ కకి అరు చేచ్లా ఉండకూడదు!
తన రకష్ణ

య్పితమవ ని కష్ణాలే నీకు

నీ మనసంటని కాల హంగాలు తనకూ
తారసపడకపోవడంలోనే
ఒకరికొకరెంతో ల్లడ

లి!

ఒకరి కనుపాపకొకరు కనురెపప్లుగా మారిపో లి,
అ ను అలాగే మారి పో లి,
కనురెపప్ల కాపలా ఎరుగని కనులంటూ ఉనాన్యా మరి?
***
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ఒక జాఞ్పకానిన్

డా.తంగిరాల మీరా

హమ్ణయ్ం

నినన్టి దాకా నేను:త్ ఆతమ్
నిలబడిన నిలు తు

నిన్

అలు
ల్ కునన్ బంధాలకు పందిరిని
అనురాగమె
ౖ కురి జలు
ల్ ని

ఆశలు చుటు
ట్ కునన్ ఆకా నిన్.
నేడు నేను :రిగి పడిన

గర కెరటానిన్.

ధి సరిన వడి ల రాయి తగిలి
ల ల లాడుతునన్ హంగానిన్.
లవంటూ గడప దాటే ఆతీమ్య అతిధి ని.
అదె
ద్ ఇలు
ల్ వదిలే ళ ఆగడానికి కుదరదు.

సరు
ద్ కోవడానికి

మానేమీ లేదు.

ఆగమనం, నిషక్ మణం
రెండు ఒంటరి ప
ర్ యాణాలే.
రేపు నేను :గోడ మీది చిత
ర్ పటానిన్

కేలండర్ లో ఒక తేదీని
ఫోటో ఆలబ్ం లో ఒక పేజీని
మదిలో మెదిలే ఒక జా
ఞ్ పకానిన్.
***
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మ నుభా లు

లాసయ్ య కుపాప్

కొనిన్ పగళళ్కు లుగులుండ
చీకటి దాటలేని కిరణమేదో
రగిలిపోతుంది,
కొనిన్ మేఘాలలో తడి తేలదు
కురవలేని బరు తో
తేలిపోతుంది,
కొనిన్ గాయాలకు మందు

ండదు

ఆరని మంటతో
మిగిలిపోతుంది,
కొనిన్ రాగాలకు స రాలుండ
తీరని దనతో
ఎద ణ మోగుతూనే

ంటుంది,

కొందరంతే కిరణానిన్ చూడలేక
భారానిన్ మోయలేక
గాయానిన్ దాచలేక
కానిన్ మింగలేక
తమలో తాము తపిప్పోతారు!
కొందరింతే
మను లుంటారు
బతుకులుండ
తృణాలుగా కణాలుగా రాలిపోతారు !!
***
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అప రాంగనలేగుచునంబరమున
ఆగి తని ర గని సమ్యముమ్నొందు
చిరదమర భూతినెసగు మ యిది
ద్
ధరణి గళముననిడు

రతరళమిది
ద్

గగనమును తాకు ఖర శృంగముమ్నుండి
జాలు రుచునిలచేరు మేలిము గు
నందనోదాయ్నవనమును జ
ఞ్ త్ పి చేయు

దర కస ర కు మితోదాయ్నవనము

ఈ మ దుభ్త రసమయ మ యందు
కల నడయాడు భాగయ్ము కలిగె మనకు
జీ తముమ్నకర
థ్ మీ చినన్ ఘడియ
ఎనొన్ జనమ్ల

ర
ధ్ కయ్మీ కష్ణముమ్

గగనముననొపుప్

ంధయ్రాగముల గనుచు

తారలు మెరయు దివయ్రోద ని గనుచు
నిండు నెన్లనొడలెల
ల్ నింపుకొనుచు
పరవ ంచిన చాలును పా
ర్ ణమేల?
ప
ర్ మదమనన్నారి
జ్ ంచు సంపదలు కాదు
మన ౖ నె శచ్లయ్మానంద మార
గ్ మౌను
ప
ర్ కృతి, పే
ర్ మయు మదికి

ఫలయ్మిచుచ్

త్ మునకనుపమ రస ది
చిత
ధ్ నిచుచ్

చిత
ర్ ం:కె.రామోమ్హన్
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