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నాయనమమ్ - తాత

వడల్కొండ దయాకర్

కాలం చెకిక్న బొమమ్

ఆళళ్ కథలింటె

మా నాయినమమ్..

'ఊ' కొటా
ట్ లె,

ఎనెన్ల ఊ ల పూత

ఆళళ్ పాటలింటె

మా తాత.

నిద
ట్ లి ందే..
ర్ బటా

కోటి ఆ ల దీపం

ఆళళ్ మొఖంల

ౖ తే
ఒకరె

'చిరన్

’ దరడం

మానవత పు రూపం

ౖ తె
నేనె

డలె.

మరొకరు.
కానీ.. ఇది ఎనక్టి ముచచ్ట!
ఇలు
ల్ ఇరుకే

ఆళళ్ మొఖంల

ఆళళ్ మన యి లం.

న

సచిచ్పొయియ్ంది.!

ఇనాన్ళుళ్ ‘అండ’గా నిలి నోళుళ్
ౖ
అలికిన నేలపె

'గుదిబండ’లయియ్ండు
ల్

గీ న ముగు
గ్ లాళుళ్

'గా రం' జే నోళుళ్

గుడి
గ్ లు
డ్ దీపం ఎలు

'భార’మె
ౖ పోయిండు
ల్ !

ౖ నునన్యి
ఆళళ్ పెయియ్పె

ౖ ...
అనున్నాన్ 'అనాధ’లె

త్ లనుకుంటె పొరపాటే
ముడ

యింట
ల్ నుండి

కొలుౖ న ఆది దంపతులాళుళ్.

'ముచచ్ల్టు ’ కరుౖ
ౖ
పశన్లు మొదలె

అయియ్ అనుభ్ ల ఆన ళుళ్.

బల ంతాన ఈదిలకు

గాదే.. 'వృదా
ద్ శ
ర్ మాలకు’

సరం బటి
ట్ ఏడే పోరల

నెటే
ట్ యబడా
డ్ రు.
ఐనా..

ఊకుంచడం ఆళళ్కు దెలి నటు
ట్

ఆళళ్ది ద
ర్ ని 'యి

మరెవ లకు తెలచ్దు.

సం'.

తర
గ్ ని 'ఔదారయ్ం'

'దూం'

కాలం ల్లిన బొమమ్

పోరల

'గా రం' జేయడం

మా నాయినమమ్!

ఆళళ్కు 'ఎనన్తో పెటి
ట్ న యిదె
ద్ ’

ఎనెన్ల బా న జాబిలి
మా తాత!'

øöeTT~

www.koumudi.net

***

y˚T 2017

¥qÄCc¥{MLjjÁ

2

నదీ – ఆమె

పాతూరి అనన్పూరణ్
నదీ అలలు రుకాదు
కష
ట్

ఖాలు అలలా
ల్

ఆమెకు చరి త చరణాలు
లేకుంటే
ఇంతకాలం సృట్ మనదేమో?
త్ గా లిఖిత మౌతూనే
చరిత
ర్ కొత

పరి

ంది

లు ,పతనాలు

యవ నాలను కాటేత్

నే

నాన్యి

కీచక పరా లను చూ నపుప్డు
నిరభ్యచట
ట్ ం నిద
ర్ లేత్ ంది !

చూ చూడనటు
ల్

మళీళ్ దుపప్టి కపుప్కుంటుంది
చినాన్రి తలు
ల్ ల కనీన్ళళ్తో

కాముకత దాహం తీరుచ్కుంటునన్ది

రోజులను నీడలో
ట్ త్
ల్ కి నెటే

ఒళుళ్ రుచుకునన్ రాకష్స కీర్డలకు

కొనిన్ పూలు రాలిపోతునాన్యి

కొనిన్ మధు పాత
ర్ లు షంలా మారుతునాన్యి!

అయినా నదీ ప
ర్ హం ఆగదు

ప
ర్ కాష్ళనం అ తూనే

మరింత

ంటుంది

ధృత మౌతుంది

నవ మా లు భారానిన్ మోత్
పునర
జ్ నమ్తో తలి
ల్ లా మారుతుంది
తన జాతి బలపడడానికి

తుఫానులనుౖ తం ఎదురుక్నే
అలలుగా తయారు చేత్ ంది
చూదా
ద్ ం !
త్ కి
ఆ శకి

లలు ముకక్ల తాయేమో!
మళీళ్ కాళికలు అవతరిత్ రేమో !!
***
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దీపం

కృషణ్మణి
బయటికి కనిపించే రంగురంగుల పకుష్లకు

నింగిలోంచి
భూమికి దగ
గ్ రగా వచిచ్నపుప్డు తెలి ంది
ఎంత అందంగా ఉందోనని !

ఎగిరిగంతులే అమాయక జంతు లకు
కిచ్ కిచమ్నే చిటి
ట్ పొటి
ట్ పురుగులకు
జీవనమ్రణ పోరాటమే నితయ్ం

అనిన్ గ
ర్ లు ఉనన్టు
ర్ ంగా ఉనాన్
ల్ గుండ

ఆధిపతయ్ కృరత ం వల
ల్

మన ని కటి
ట్ పడే ంది

ఆధిపతయ్మంటే ఎవరిదని చూత్ తెలి ంది

ఆ అందాల ప
ర్ కు తి

యలు

మనిషనే ప
ర్ మాదకర ష జంతు దని

తెల
ల్ ని మబుబ్ల ఊయలలు

దోలాయమానం అంటే ఏంటో రుచి చూపించాయి
అ నీలి సంద
ర్ ం మధయ్లో పచచ్టి ౖ మె దానపు ప
ర్ దే లు

అకక్డకక్డ గోదుమరంగు ఇ క పా
ర్ ంతాలు
కనున్ల పండుగనే చెపాప్లి

రేకుడబాబ్లు చువ లు దాడి చే యి

భూమికి రకష్ణగా
త్ ఇలా చేత్ ందని అనుకునాన్ను
ఎదో శకి
మొతా
త్ నికి

పేక మేడలను కటి
ట్
ఆకా నికి షపుగోటా
ట్ నిన్ తగిలించి
తానూ చెడింది కాక

డికి

డే పోటి పడి

భూమికి గీతాలు గీ
పంచుకొని యుదా
ధ్ లు చేత్ నాన్డు
ప
ట్ కుంటునాన్డు
ర్ కృతిని చిదిమి దీపం పెటు
సకల జీ లకూ పెడుతునాన్డు

టినుండి తపిప్ంచుకొని

ఒక చకక్ని పచచ్ని పా
ర్ ంతంలో దిగి

కోపం తటు
ట్ కోలేక శపించాను

అకక్డి పా
ర్ ణులిన్ గమనించాను

ౖ మరో పా
ఒక పా
ర్ ణిపె
ర్ ణి ఆధారపడి బతుకుతునాన్యని

బతకడానికి ఎదుటి పా
ర్ ణిని చంపుకు తింటునాన్యని
ఆకును పండును కాయను తినే

అందమె
ౖ న కోటలను

లోకానిన్ చెరుత్ నాన్డీ మూరు
ఖ్ డు

ౖ కి వత్ ంటే
మబుబ్లిన్ దాటి భూమిపె
ఏ

తెలి పెంచుకొని అడ ని అలికి

ౖ న్తే
తి క జీ లు కొనె

ౖ కోరలు గోర
త్ మాం లకె
రక
ల్ తో కూ రంగా ఉనన్ జీ లు

ఒకక్ కష్ణంలో ఈ మని

యియ్ ముకక్ల

ంటనే పెద
ద్ శబ
ద్ ంతో ఒక

గాక అని

ప్ఠనం

ఉలికిక్పడి లేచాను నిద
ర్ లోంచి

ౖ నేనే గు
నాపె
గ్ పడుతూ..!
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ఏకాంత జా లలు

మూలా రేశ రరా

లెకక్లో
ల్ చికుక్ కునన్
కలలనిన్ కొమమ్ల్లో

ౖ నపుప్డు
ఇరుకుక్నన్ పతంగాలె
ౖ
రెకక్లు తెగిన హంగాలె
జీవన ఎడారి లో మృగ తృష
ణ్ ౖ లె నపుప్డు

ౖ న దో
ఎపుప్డు మొదలె
తెలియని కథలో

ఎపప్టికి తెలియని మలుపులో
ల్
జీ తం తిరుగు తునన్పుప్డు
నీకు నాకు మధయ్ బంధానిన్
కొలిచే ఆరి
ధ్ క

తా
ర్ లు

ఎటు తిపాప్యో !!
అనిన్ బంధాలు
ౖ
నిరబ్ంధాలె
అనిన్ సతాయ్లు

ౖ నపుప్డు
అర
ధ్ సతాయ్లె

గాయ పడ
డ్ ఏకాంతాలనిన్
జా
ఞ్ పకాల జా ల లే !

****
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ఘడియలు జీ తముమ్న గడచెనెనొన్
ౖ గుండె నిండె
కొనిన్ యానందమయములె
త్ లుండె
ల్కేశభరితముమ్ౖ లె కొనిన్ లిప
ఎటులనో

గె జీ తమింత వరకు

సరిగనేదియు నిల దు జగతి యందు
అనిన్యునెగుడు దిగుడులే యగుచునుండు
పటి
ట్ తీరిచ్ దిదు
ద్ చునుందు ప
ర్ తిదినముమ్

కలుగు మోదముమ్నకు కాపు కాచుచుందు

త్ యునన్ది కర్మమునందొ
కలుగు సంతృపి
కర్మము తపప్క కాచెడు శ
ర్ మమునందొ
కలత లేమియే యానంద కారణమొమ్

కలత లేకునన్ ముదమనన్ తెలియమేమొ
కల నీతోడ బ
ర్ తుకెల
ల్ గడపనెంతు

కష
ఖములిరు రము కల పొంద
ట్
కాలమంత యొకే రీతి గడచుననన్
త్ యేదసంతృపి
త్ యగును?
ఏది సంతృపి
ఎనన్డును నను డి యేగవనన్
తలపు నాకెంతొ యానంద దాయకముమ్
సృట్ లో యెడబాటు లేదేని యెపుడు
ఏ ధముమ్గనుండునో యీ ముదముమ్

చిత
ర్ ం:కె.రామోమ్హన్
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