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 డి డిగా పొడి తడిగా పెదద్ గా అతుకోక్కుండా 
చకర్ ం తిరుగుతునన్పుప్డు దాంతో  
ఎకుక్వ పు కలి ండలేని   
ఇ క రేణు లాల్  
 
ఆనందం ఆకోర్ శం ఆ దనా ఆల్ దం 
ఆ రం ఆ రయ్ం నిదార్  భయాదులు 
అనీన్ పై కీ కిందకీ మెరీర్  గోరౌండ్ గురార్ లాల్  
తలలెతుత్ తూ దించుతూ.. 
 
మ్తై న యంతార్ లోల్ ంచి చరి తచర ణ స పాన్లోల్ కి 

జారుడుబండ సంతో లనుంచి జాడ తెలియని క హృదయాలోల్ కి  
ఇకక్డినుంచి ఎకక్డో అనంతాశృ లోల్ కి 
అకక్డి తెరలోల్ ంచి పునరపి పునరపి 
 
అలా అల కగా దూకుతూ తేలుతూ ఊపిరులూదుతూ పీలుత్  
పాట్  ఇంపరెఫ్ట్॓  నుంచి పెర్ జెంట్ కంటినుయ్వ  లోకి  
పడిపోయిన ముళుల్  పడగా గుచుచ్కునన్ ముళుల్   
ఒకొక్కక్టీ తీరిగాగ్  ఒకొక్కక్టీ డి డిగా తడీపొడీగా 
తహతహలాడిత్  తాదాతమ్య్ం చిందిత్  
 
ఎనోన్ లమారుల్  మెటెల్ కీక్ దిగీ  
దోమతెరలోల్ కి రిగీ తిరిగీ.. 
 

కుని దూముడి.. *** 
 

  
 

 దూద్ ముడి                       ఎ .ఆర్.బందా 
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ఎలల్ లెరుగని ఆకలి ఒకటి 
తృపిత్  తెలియని దాహం మరొకటి 
ంత నమెరుగని హృదితో జతకల   

అణువణు నా తలను నింపుకుని  
రేపటికో దుస పన్మై  వరిత్ ంటే  
నిదర్ ని అందుకోలేక ంపరాల్ డే నేడులెనోన్ 
 
ఎదురై న పర్ లోభాలను నిలువరించడమే జీవనమై  
అభిల ంచిన జ బులెపుప్డూ తూలనాడిన పర్ శన్లే 
తపిప్దాల అంగీకరింపులు పలకరించని ఒపుప్కోలై  
అంధకారానిన్ వడగళల్ లా వరించే ఈ లోకంలో  
కాంతి వృకష్పు నీడ దగగ్ రవ దే  
మరి అలుపెరగక పరిగెడుతునాన్  
 
ఇంకా దధ్ పడని తోవలో 
పటుట్ డక పయనిత్  
ముకిత్ ని కంటి నిండా నిలుపుకొని 

జాడ దొరకని అంతరాతమ్ కోసం  
జీవనమ్రణ కొసలను కలిపేందుకు 
నిడి  తకుక్ౖ న ఆశలను తోడొక్ని 
నలుదిశలా తికే ఆశచ్రాయ్లెనోన్ 
దికుక్తోచనివ నంటాయే అసలు 
 
సందిగధ్ ం సజీవమై  గతించిన ఓ జాఞ్ పకంలా 
ఘనీభ ంచిన ఓ అ ంతి  
అనుకష్ణం అరులు చాత్ నన్ ఆలింగనానికి 
వయ్తిరేకత ౖ తం ఉకిక్రిబికిక్రై  
చివరి కష్ణం కోసం నిరీకష్ణ నితాయ్వసరమ తుంటే 
మోకష్మంటే మోసగించని మరో జీ తమేనంటూ 
స గతమొకటి గిరి గీ కొని 
మునుగుతోంది పర్ లోభాల కొలనులో తలదాచుకుంటూ! 

*** 

 కికిక్రి న కలలు 
కళల్ ను పూరిత్ గా నింపే యి 
పిన్క జగతుత్ లోంచి 

బయటికి రా లంటే  
మూ న కళుళ్ తెరవక తపప్దు.. 
కనులు తెరిచిన మరుకష్ణం 
నా ముందు ను ండాలనే 
ఆశకు పగాగ్ లుండ .. 
అందుకే, 
మన ని మౌనంగా ఉండమని 
కాసత్  గటిట్ గానే దండించా 
ఫలితం నయ్ం... 
నినున్ ఎపప్టికీ చేరుకోలేనని తెలి  
కలలోనై నా తని తీరా 
చూ కో లనే కోరికతో 
అంతరాయం కలిగించే 
అంతరాతమ్ను కూడా 
ఆమడ దూరంలో ఉంచి 
మరో ఊరిమ్ళాదే లా 
అవతారమెతిత్ ... 
సముదర్ మంత నిదర్ ని మన ఫ్రిత్ గా 
ఆ నిత్  కళళ్ని నిదర్ కి కటిట్ పడే .. 
కానీ నిదర్ లో ౖ తం 
నీ మాట నపడక 
మన  ఒకక్ రిగా 
నాపై  దండయాతర్  చేత్ ంది...!! 
ఇపుప్డు నేను పేర్ మ అనే 
పదమ్ య్హంలో చికుక్కునన్ 
ఒంటరి యోధురాలిని..!! 

*** 

   
గిరి గీ కునన్ స గతం 

తి యాక రి 
ఒంటరి 

జాత పి. .ఎల్ 
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ఛీ చలం అనాన్! మా చలం అనాన్! 
చలం చంచలం - అరుణాచలాన అచంచలం 

తీ పర్ కిర్ యల పర్ భంజనం 
మరలే సనామ్నం 

ఆంధర్  దేశం రి న అమూలయ్మై న 
తాయ్ణిముతయ్ం 

దయారద్  హృదయం కరుణాంతరంగం 
ఆడ రికి బురర్  ఉందని చెపిప్న చలం 
ను కక్డ? 
నీ తయ్ం శృంఖలతా నికి పేర్ రేపణా? 
కాదు చలం ! 
తమ తపిప్దానిన్ ఒపుప్కోక 
నీ పై  మోపిన మూకుమమ్డి నెపం 
నీ పదాలకు బానిసలై  చీకటి మాటున ఇరుకు హృదయాలతో 
చది న రికేం తెలు  టిలోతు 
మాకు -  
తీయని "పేర్ మలేఖలు" రా  దెవరు 
మదిని త "మూయ్జింగ్ " రా దెవరు 
"పు  పూ ంద"ని చెపెప్దెవరు 
"బుజిజ్  గాడు" కిలకిలలు "మై దానం"లో  ముచచ్టించెదెవరు 
నికక్చిచ్గా నిజాయితీ గా నగన్సతయ్ంగా "ఆతమ్కథ" నీలా 
రా దెవరు 
కథలు, కాలాప్నికలు, నాటికలు, గలిప్కలు, 
నిమాలు, నవలలు, గీతాంజలి, కీర్ త్  రత్ ల అను దాలు 
ఇలా ఎనెన్నోన్ నీ కలం నుంచి జాలు రిన తీ మణిపూసలు 
సంఘానిక  దోర్ లు... ఆశచ్రయ్ం చలం! 
కానీ అ  అ  ఆ సంఘంలోని పాఠకుల మది దోచిన పద 
నాయ్స కనయ్కలు.. ఎంత ఆశచ్రయ్ం చలం! 

ముని గా మారిన కాముని  
"బిడడ్ ల కష్ణ" చెపిప్న బాలుడి  చలం 
ఎవరికి అరథ్ ం అ తా  చలం 
ధాత గీ న యదారాథ్ ని  

చలం! 
 ను  ఎందరో అనాథలను అకుక్న చేరుచ్కుని "నానన్" అని 
పిలిపించుకునాన్ వంటే 

 నీ పదాల ర కతకు అల టు పడడ్  జనం పెడారథ్ ం తేత్ రేమో 
చలం..  
కానీ పర్ తి పదంలో సమానత మనే నిగూఢారథ్ ం నిబిడించిన 
 నీ మానవతా నిన్ ఎవరు అరథ్ ం చే కోగలరు చలం.. 
స రగ్ ం లో అయినా లౌకయ్ం తెలు కునాన్  
లేక రంభ ఊర  మేనకలనుఉదధ్ రింపదలచి 
లి యబడాడ్  ! 
పొరపాటున పోనీలే అని పంతం డి 
ఆంధర్ దే నికి రాకుమా - చలం! జర భదర్ ం 
కాలం మారింది 
రి బాధని భా నిన్ ళల్ గకక్లేక మగమ రాజు లు 

నీలాంటి క  కోసం తికి రుతునాన్రు 
కానీ చలం 
రికేం తెలు  ను   ది  కావని 

అంతరంగ దివని , దయారద్  మూరిత్ వని 
చలం! నీ కలం - సమొమ్హనం 
అజరామరం! 
అందుకే 
నీ ఆతమ్జాఞ్ నం ముందు తానెంతని "జాఞ్ నపీఠ్" 
నీ పద కుమారయ్ం ముందు మేమెంతని "పదామ్లు" 
చరిచ్ంచుకునన్ మో 
"నోబెల్" మన కు నేనెందుకని "నోబెల్" మనోగతమేమో 
కాని చలం! 
చెటుట్  పుటట్ లకి ప  పకాష్య్దులకి పూజించే 
అల టు పడడ్  మాకు 
మను లకి రి మన లకి లు వ మనన్ 
నీ కాయ్లకి రుచించక ఆంధర్  దే న లి త్  అరుణాచలాన 
బర్ ౖ మ్కయ్ం పొందిన క శ రుడు  
ఇక నీకీ పొగడత్ లకు పనికి వచేచ్ పదామ్లు, పాఠాయ్ం ల పర్ శన్లోల్  
మిగిలిపోయే జాఞ్ నపీఠ్ లు, పలుకుబడి పెంచే నోబుల్ లు 
అవసరమా చలం..!? 
ఆ అరుణాచలేశ రుడే తన ఒడిన చేరుచ్కుని 
ఆతమ్ కాష్తాక్రంతో చే  
అననయ్ మానయ్ మై న ఘన సతాక్రం.. 

*** 

   చలం                         భాగయ్లU అపిప్కొండ 
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 పిలిచెనెవ రో యనునటుల్  డలెనితడు 
బర్ తుకు సందర్ ము దాటి యావలకు నేడు 
అనుదినముమ్ను శర్ మియించి యల నెతడు 
వలయు రికే బర్ తుకెలల్  పంచెనితడు 

ఎనిన్యో చింతలును మరియెనొన్ పనులు 
కష్ణము నిలువక బర్ తుకెలల్  గడపెనితడు 
పరుగులెతెత్ నెపుప్డు తన రి కొరకు 
తాను లేనిచో యెటల్ ని తపన చెందె 

గమాగెను నేడు సత్ ంభించె నడక 
ఇంక చేయుటకై  పనులేమి లే  
ఎనన్డెరుగని ర్ ంతి యిపుడు కలిగె 
ఒడలు కదలదు కదలాడుచుండె మన  

ఎవ డెరుగును మన  జీ ంచునంచు 
తను తో పాటు తానును తరలదంచు 
ఘడియ పాటుండునో రెండు కష్ణములేమొ 
కష్ణమె యింకొక జీ త కాలమేమొ 

తెలియనేరడు ర్ ంతి తీయదనము 
పూరిత్ గాని పనుల తలపోయుచుండు 
తీరమును చేరి గూడ చింతించు చుండు 
ఆపుత్ లౌ తన రి ర్ య  గూరిచ్ 

 
COMMENTS 

చితర్ ం:కె.రామోమ్హన్ 
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http://koumudi.net/comments/october_2019/oct19_kavitha_comments.htm

