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అదుభ్త దీపాలు

అలూల్రి గౌరీలU

తయ్ సంపుటాలు కొనిన్ మను ల్లాగే మనతో మమేకమ తాయి
ౖ మ్రాలో ఆతీమ్యంగా ఉండిపోతాయి
చిరకాలం మన అలె
ఎపప్టికీ డదీయరాని నేత్ ౖ లె అలు
ల్ కుపోతాయి
కొనిన్ క తలు పరిచయం కాగానే కటిత్ యి

మరికొనిన్ కధలు మన చెయియ్ పటు
ట్ కుని, కూడా వచేచ్త్ యి
కొనిన్ నవలలు సగం తరా త నచచ్కుండా పోతాయి

త్ కాలూ, పా
జీవం ఉనన్ పుస
ర్ ణం ఉనన్ మను లూ ఒకటే !

నెయయ్ం కలిత్ నే చేతులు కలుపుకుని కడ దాకా నడవ గలిగేది

ఆ

తయ్ంలోని అకష్రాలు మో ఊ లోచనలో
ల్

మన అంతరాంతరాల స నుభూతేదో కలి పో లి
అపుప్డా కథా పాత
ర్ లు మన బంధు ల తారు
రి కష
ట్

ఆ సనిన్

ఖాలో
ల్ మన అనుభ లుంటాయి
ల్లో మన అనుభూతులుంటాయి

ఆ రస ప
ర్ హంలో మనం సదా ఈత కొడుతుంటాం!
త్ కాలు
చుటూ
ట్ వందల కొదీ
ద్ మను లు, లకొదీ
ద్ పుస

ఇనాన్ళు
ట్
ల్ కలవని మరో గొపప్ మితుని కోసం తికినటు
త్ కం కోసం ఎదురు చూత్ నే ఉంటాను
ఇంకో అపురూపమె
ౖ న పుస
ౖ నా నేత్ ౖ లె నా, జీ తాలిన్ లిగించే అదుభ్త దీపాలే!
త్ కాలె
పుస
***
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గర సంగమం
నదీనామ్
అనన్ది

దాహమనన్ డి గొంతు తడిపి

గరో గతిః
స

ల ౖ మె ళుళ్

కయ్ం ,

అలుపూ

ఏ కొండలొ
ట్ ందో,
ల్ కొనలొ
ల్ పుటి

ఎండ

ఎనిన్ బండ రాళు
ల్

తన గతి పతి అయిన

నలిగి పోయిందో,

గరుని కౌగిలి లో

ఎనిన్ చెట
ల్ రాపిడిలో

దిగి పో లని కరిగి పో లని

వళు
ల్ చెకుక్కు పోయిందో,

నదీమ తలి
ల్ చేరింది

ఎనిన్ అహంకారాలు

తన తో
డ్ తగిలాయొ ,
ర్ వకు అడు
ఏది ఏమె
ౖ న-

అలల బా

లు చాచి

మానావమానాలు మరచి

కుంటూ ,

సకల జనుల
మది నెంచి

తం అ తుంటె ,

భా
ర్ తృత మే

శరీర గాయాలకు
తాయ్గాల మందు పూ కుంటు

లాజాలకూ రంగు పూత్ ంటే

తన నిశ బ
ధ్ నిరీహం నుంచి

ంట వచిచ్న న్హం

గరఘోష లో మమేక మ

మధయ్లోనే జారిపొతుంటే ,

ళూళ్రుతూ

గమయ్మే తపప్ మరొకటి

లని

రకలు త్

తనను నిశ బ
ద్ ంగా చేరిన

యెరుగని తాను
పరుల వ కోసం పరుగులు పెడుతూ
నికి మరచి

నదీమ తలి
ల్ ని
అలల బా

ల బంధించి

ఆమె అణువణు నూ

మటి
ట్ లో మటి
ట్ అయి,

తనలో లీనం చే కుంటూ

పొలాల దా త్ రి తీరిచ్ ,

నది

నాగలి పటి
ట్ నౖ రె తనన్

గరంగా,

గరం నదిగా

మారుతునన్ తరుణం

కలలు పండించి,
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వనాలు పొలాలు గడచి

రాలు

త్ రు
తలపగిలిన నెతు

తన

జరగనుంది

గిరులు తరులు డచి

చెట
ల్ దుంగలు
చేతికి

గరతీరం

గరుడు పిలుత్ ంటే

రికి అడు
డ్ చెపప్క

తల వంచి తన తో
ర్ వ మారుచ్కుని

మెడను

న చూడక

రకలు

ఎనిన్ ఇరుకు సందులో
ల్ చికుక్వడి

గడి
డ్ పూల

లుపూ ఎరుగక

పరుగులు పెటి
ట్

తల బద
ద్ లు కొటా
ట్ యొ ,

అడు
డ్ వచిచ్న

రిపురం ని స శరమ్

ఈ
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ఆర
ద్ త

పిలల్ల మొగగ్లు
డాకట్ర్ భీంపలిల్ కాంత్

అనంతలకిష్మ్
ఉరుకుల పరుగుల జీ తం
యాంతి
ర్ కత ంతో

పిల
గ్ ల తూనే
ల్ లు పరిమళాలను దజలే
ల్ మొగ

హచరయ్ం

మమత ఏనాడో జీ త ౖ ఖె దు అయింది,
మొరటు దనాల ౖ జె లు గోడలో
ల్
మన

రాటు దేలింది,

డకం లేని ఆలోచనలు తుపుప్పటి
ట్

మొదు
ద్ బారి పోయి ద బా
ద్ లు గడిచాయి,
పు

ని న

ని చూ

సప్ందించని హృదయ నాళాలు

ఖాలు పూడచ్లేని లితిని
ఆయాస పడుతోంది,

ఆతీమ్యత అల టు తపిప్ శతాబ
ద్ మయింది,
మనౖ న పలకరింపులు
కృతి
ర్ మ న

డుక మరచి

ల పూలు పూత్ నాన్యి,

అతి సహజంగా మరింత పేలవంగా

నే

లయేటి గలగలలను మరిపించే చపుప్ళళ్ తారు

పిల
ల్ ల పలుకులు మెరి ముతాయ్ల ముంగిళుళ్
డని ప డివనెన్ల బుగ
గ్ ల తూనే

పిల
ల్ లు ఎపప్టికీ క ంచే నెన్ల కిరణాలు
పిల
ద్ ముదు
ద్ పలుకులను పలుకుతూనే
ల్ లు ముదు
చిలుకపలుకులను చిందించే చిరున

ల తారు

పిల
ర్ హమ్ పలికే మధుర కుక్లు
ల్ ల పలుకులు బ
పిల
ల్ లు కలమ్షమెరుగని కరుణామయుల తూనే

త్ ని త్ త నాలు నాటితే
మొలకెత
భూమి బంగరు న

లను చిందిత్

పిల
ల్ లు మురిపించే ము న

చిగురించే లేలేతకొమమ్ల మొగ
గ్ ల తుంటారు

ఓటమి పాలౌతునాన్యి,
కపప్లేక మన

ల్లా క ంచే మకరందాల తుంటారు
పిల
ల్ లు ఎపప్టికీ తడి ఆరని గంధపుచెకక్లు

పిల
ల్ లు వ

గుండెగదులతో అంతరుయ్ద
ధ్ ం చే

పా
ర్ పంచిక

పు

కలా
ర్ హమ్ల తారు
ల్ కపటానిన్ దరిచేరని బాలబ
పిల
మగంధం
ల్ లు మంచిదనపు మరుమలె
ల్

ల పంటల

పండించదు!
హృదయాల లోతులిన్ తడిమే

***

త్ బతకాలి !
ఆరి
ఆ గుండెలోని ఆర
ద్ త
ప
ర్ తి గుండెని తాకాలి.!!

***
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ఏల భయమిటు
ల్ ననాన్వ ంచుచుండె?

ఏల మన ల్ల చింతతో కా
ర్ లుచుండె?

భయము వలదేమొ, తెలియని భ
ర్ మ యిదేమొ
కంటికానని ంత రుగమ్త యిదేమొ!

అంతు తెలియని చింత నాన్డుచుండు
ంతి కనరాదు మదిలోన

ంత ౖయె న

అనవరతమెవరొ నను నాన్డుచుందు
నుదిరిగి చూడనెవ రి కనగలేను
నాదు నీడయె కలిగించు నాకు భయము
నా మన

కిక్రించును ననున్ నేడు

పారిపో దమనన్ నా వలను కాదు
నిలచి యుండుట కూడ నా వలను కాదు
ఎవ రో వచిచ్ ననున్ రకిష్ంచు వరకు
బంధితుడనౌదునిటు
ట్ లీ పంజరమున

చింత యనన్ది మానసథ్ తి యటంచు
డలగలవంచు నా తోడ నుడు నెవరు?
ఎవ రును రారు లిగింప ది నొకటి
కనున్లను పిప్ మనమె చీకటిని తరుమ
జా
ఞ్ నతేజ

మదిలోన జననమందు

భీతి డలును ౖ ధె రయ్ము డిది చేయు

చిత
ర్ ం:కె.రామోమ్హన్

COMMENTS

øöeTT~

www.koumudi.net

@|æÁ˝Ÿ

2019

