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గజగజ అహరిన్శం

తురల్పాటి రామానుజ రా

ఆకాశం
నెన్లను
తీగెలుగా

గదీ

భూమికి నిచెచ్నలు త్ నటు
ల్ ంది..
రాతి
ర్

త్ కుని
చందు డిని ఎతు
ౖ నటు
తాగిత్ నన్ పాలు ఒలికి నేలపాలె
ల్ నన్ది..

దూరంగా కొండకు

తెల
ట్ నన్టు
ల్ టి టిన్ పరదా కటి
ల్ ంది ..
ౖ పె నుంచి ఎవరో భూమిౖ పె
సనన్ బియయ్ం
నాటు
ల్

రే

యమనన్టు
ల్ నన్ది..

మంచు ముదు
ద్ లు

తడిమి చూ కుని
కిటికీ అద
ద్ ం ఆనంద భా ప్లు రాలుత్ నన్ది ..
చెట
ల్ నీన్

ముతాయ్ల పేరులు

కుని

గజిబిజిగా రాలిన
మంచు బిందు లకు
పండుటాకుల దుపప్టు
కపిప్
ల్

జోకోడుతునన్టు
ల్ నాన్యి.
బాలక్నిలో

నజలు
ల్ గా రాలుతూ

మంచు

ఆరే న బట
ట్ లను కపుప్కుంటునన్ది..
ౖ
ఇళళ్నిన్టిపె

తెల
ట్ నటు
ల్ టి గోపురం పెటి
ల్ నన్ది

నగరం గదా ల మంచు చీర కటి
ట్ నటు
ల్ నన్ది..

ఈ చలికి మా ఇలు
ల్

గజగజా వణుకుతునన్ది..!
డి డి కాఫీ కోసం చి చూత్ నన్ది ..!!
****
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జాతి జాగృతం
ఆచాళళ్ ని స రా

ఓ ఉదయం
ధర్ చౌడారపు
పొగమంచు పరదాల నక

ఏచోట మన

ఆసప్ష
ట్ ంగా అగుపిత్ ంది నగరం,

నిరీభ్తిగా నిలుచునో

వణికిత్ నన్ చలి

త్ జీ ంచునో
ఏచోట మని తలె యెతి

మెల
ల్ గా త్ నన్ గాలి,

ఏచోట జా
ఞ్ న రి అమూలయ్మమ్ నో

నిశ బా
ద్ నిన్ నిద
ర్ పుచేచ్ందుకు

ఏచోట ప
ర్ తిమాట సతయ్జనితమోమ్...
ఆ

లేచొచిచ్న రణగొణధ నులూ,
చీకట
ల్ ను చీలేచ్ కుంటూ
త్ స రిత్ నన్ కువకిరణాలు,

చాచ్స ర
గ్ ధామానికీ

తండీ
ర్ ! నా జాతి జాగృతమమ్వనీ ...

ఏమూలనుండో నపడుతోనన్
పా రాళళ్ కువకువలూ,
త్ గా నీలి ఆకాశ మలో
ఎతు

ఇరుకు గోడల నడుమ చిద
ర్ శకలాలుగా

ఎగిరెళుతూనన్ కొంగలబారులూ,

అలసటెరుగని శ
ణ్ దిశగా
ర్ మలు పరిపూర

అపశృతిగా కృతిగా

ందర ప
ర్ కృతిదృశయ్ంలో

ఏచోట ఈ జగతి చిచ్నన్మవదో
ఎచట చేతులు

ఉనిన్కోటూ
ట్ ల్రూ ,
ల్ ఉలెన్ స ట

చి నడయాడునో ..
॥ఆ

చాచ్స ర
గ్ ...॥

మెడను చుటే
ట్ న మఫ
ల్ ల్రూ ,

ముఖానిన్ మూ

న మంకీకాయ్పులూ,

పాదాలను మింగే న బూటూ
ల్ ,

స చచ్ చాచ్ యోచనాజీవ

అరచేతులిన్ దాచే న పాయ్ంటుజేబులూ....,

నిలు

థులు నిండుతునన్ మానవ సమూ లు..!!

నిరీ
జ్ వ ఎడారుల ఎచటింకి పో
ఎచట నీ నన్ంటి మన

ముందుకు

గు

నితయ్ క త బుది
ద్ సతాక్రయ్ ది
ద్ ౖ కె ...
॥ఆ

***

చాచ్స ర
గ్ ...॥

( శ క ర ంద
ర్ నాథ్ ఠాగూర్ “ Where the mind is
without fear ...” కి

చాచ్ను దం పాట రూపం లో ..)
***
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దేవతాపిటట్

అలూల్రి గౌరీలU

మంచం చివర వయాయ్రంగా
అలాగే దూరంగా ఊరిత్

లి తొంగి చూ న నిద
ట్
ర్ పిట

ఉయాయ్ల లూగుతుంటుంది,

బరు కిక్న రెపప్లతో, దానిన్దుపప్టో
ల్

యాయ్లని నేను

ౖ ఫె ల్ళలో రా న నోట్ వరాల ఇరకాటాల అలజడీ,
డెడ్ౖ లె న్ దాటుతునాన్ సమకూడని పా
ట్
ర్ జె॓

వరాలూ

రంగుల పీ.పీ.టీ. లో నింపిన గందరగోళపు పాయింటూ
ల్ ,
ఊరునించొచిచ్న ఫోనో
ల్ ఎవరో బంధు

పే బు॓ లో పెటి
ట్ న కాళిదా

పోయిన త్ రా

క త పు చెణుకులూ,

టా ప్ లో వచిచ్ పడిన డియోల

ంత

లూ

తీరక మొదటి కొచిచ్న ఇంటి సమసయ్ల ముళూళ్,
అత్ మిత తలపుల

డిగుండమె
ౖ గిరు న తిరుగుతూ

నిద
ర్ ని దరికి రానీకుండా బెదర గొడుతుంటాయి !

జీ లకునన్ వరం రాత
ర్ నే తాతాక్లిక రామం

ౖ నే చే న మౌన నన్పం
మనశ రీరాల ద దీతకె
ౖ రెకక్లలా
నికూడా ఆ పిట
ట్ కంటి రెపప్లపె
ల్ రిచ్ పోతుంది!

ఎదురు చూ చూ

గి నిద
ద్ ర మాట మరిచాక.

ఎపుప్డొత్ ందో నా కనుగవలిన్ నిమిరి నిద
ర్ పుచిచ్
మదిలోని నినన్టి

దనంతా తుడిచి నిరమ్ల పరిచి

త్ రోజుకి ననున్ నితయ్మలి
త్ ం చే
కొత
ల్ గా సమయాత

అలారం ననున్ లేపగానే తురు న పారిపోతుంది.

అలి న చందు డికి నిదుర దుపప్టి కపప్డం కోసం..!!
***

øöeTT~

www.koumudi.net

e÷]Ã 2018

¥qÄCc¥{MLjjÁ

4

s¡düπsK\T

l<ÛäsY ã#√Ã{Ï
కరచరణములు నీ నా కనుల ముందు
కదలి తిరుగాడునంతలో కరగిపో
కరగినను గాని కనప్టు
ట్ మరల మరల
జోయ్తి డలినగాని ప
ఫ్టము కాంతి
ర్
ఎనన్డో నీ

డలిపోయినను గాని

ఇచచ్టే యుంటివని యనిపించుచుండు
తను చటనుండి నిషక్ మించినను గాని
ఆతమ్ నాయొద
ద్ నే తిరుగాడుచుండు
త్ మించినను గాని
ఇనుడు పడమటనస
ంధయ్రాగము కనులకాశలను గొలుపు
నిసప్ృహను డి యోరుప్తో నిలచియునన్
తిరిగి యుదయించు తూరుప్న దినకరుండు
కనులకానదెచచ్టనొ దాగిన పికముమ్
రవము మాత
ర్ ము నిపించు ర్ వయ్ముగను

శ
ర్ వణముల నీ పలుకు తాకజాలదిపుడు

అంతరాతమ్ను సప్ృ యించి యనునయించు
కావలయు

రు మన సమకష్ముమ్నందు

నిలువకునన్ను మదిలోన నిలచియుందు
ఎడద తాకక చెంతనే యెవ రునన్
అరయనేరము

యు నరయనటు
ల్

చిత
ర్ ం:కె.రామోమ్హన్
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