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ఏకాంతంలో సందోహనిన్ నింపి   
గుంపులో ఏకాకిని చే    
జాఞ్పకాల దారే రు  
తీపి బాధల తీరే రు!! 
  
పిండారబో న నెన్లోల్   

రీ మెటల్   
ను  నేను అబదద్పు నిశ బద్ం 
ఏళుళ్గా తిరిగిన చో నా  
గాలి తెరల కొతత్ అరాథ్లు   
చిరు చినుకుల పలకరింపులు  
తీరం చేరిన పరిచయాలకి  
లయగా, కష్య్ంగా కదలాడే కృతి   
ండి కిట, నిండు సందడి ఆ రా ! 

  
నీ ఆలోచనలు అతత్రు జలిల్తే  
చిరున లు సదుద్ చే త్   
కలత ని ల, పలవరింతల రా లెనోన్  
కలలోని మీపయ్ం  
  

వర , నిజ  అరు న ఆ కష్ణం  
నెన్ల చలల్దనమో  

గుబులు నింపిన చచ్ందనమో  
తెలి  తెలియని అస యత!  
లుల్వలా పొంగే భా లు   

ఆన ళుళ్ లేని లోయలోల్  
దారి తపిప్నా, జారిపడినా  
మలుపు చూ నా సమమ్తమే  
కమో, పాశమో, ణయమో 

ఏ పేరు పెటిట్నా,  
ఎలా పిలిచినా పరవశమే  
ను తిరిగే ధాయ్స లేదు  

రేపటి ంతి లేదు  
ఆ కష్ణం అలా మిగిలితే చాలు 
నెన్ల సంతకం  

తీపి జాఞ్పకం అయితే చాలు !! 
                                      *** 
 

  నెన్లనెన్ల  సంతకంసంతకం    మధుమధు పెమమ్రాజుపెమమ్రాజు
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తిమని నీ ఆ యించుకుని, 
రామునికి తలాగా అరణయ్ సంలో చికిక్పోయో - 
నలునికి దమయంతిలాగా దురభ్రదారి య్ంలో సడలిపోయో - 
ధరమ్రాజుకు పదిలాగా జూయ్తంలో ఓడిపోయో - 
గౌతమునికి అహలయ్లాగా రాతిగామారిపోయో, 
సం దాయానొన్దలక  
పతీన్ తం పాటించే జీ తమా   
నీ పుప్డూ- 
ననున్ ఆశచ్రయ్పరు త్నే ఉంటా  
చీకటి లుగుల మధయ్  
సంధాయ్కాలపు ఎ రంగులోల్ 
దోబూచులాడుటుంటా ... 
 
 
నినున్పొందిన ఒకడు 
ఆనందంగా తుకు గించే ఉతాహంలో - 
గొంతులో అమృతమని మపడి ంపేను పో కుంటూంటే, 
నీచే తిరసక్రించబడడ్ రొకడు  

దంగా తుకు తలుపుకు  
ఆఖరుమాటు గొళెల్ం పెడదామనన్టుల్ 
గొంతులో షం పో కుంటునాన్డు... 
నీ  అను ంచిన ఒకడు  
ని రా  అనేక హంసతూలికా తలాప్లునన్ భవంతిలో  
ఏ మంచం  పడుకుందామా  
అని ఆలోచి త్ంటే - 
నీ  ఆ ంచిన రొకడు 
చలిలో వణుకుతూ సమ్ నంలో  
కాలుతునన్ ఏ చితిపకక్న ని దాద్మా  
అని మధనపడుతునాన్డు.! 

నీ  పెటట్గా తినన్ది అరగక ఒకడు బాధపడుతూంటే 
నీ తిర క్రానికి లో న రొకడు తినడానికి  
ఏం దొరుకుతుందా అని ఆరాటపడుతునాన్డు.. 
 
జీ తమా  నీ పుప్డూ- 
ననున్ ఆశచ్రయ్పరు త్నే ఉంటా  
చీకటి లుగుల మధయ్  
సంధాయ్కాలపు ఎ రంగులోల్ 
అరధ్మవకుండా దోబూచులాడుతుంటా ... 
                *** 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

జీ తమాజీ తమా                        మాధవమాధవ తురుమెళళ్తురుమెళళ్   

    నినన్ నేడు రేపునినన్ నేడు రేపు  
          ఆకుండి ౖ లజఆకుండి ౖ లజ  
 

నిదురించిన నినన్ని పిలిచి 
కదిలించకు నీ మదిని, 
బెదిరించిన నేటిని తలచి 
నిదురించకు మారదని, 
ఉదయించే రేపును వలచి 
మొదలెటిట్న డే మని , 
మజీ కి ఓటమి రాదు 
మ శకిత్కి పోటీ లేదు! 
నుతిరగక య్ అడుగు 
నెన్ల రాకుంటే అడుగు!! 

                              *** 
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ఎవని చేదోయి నించి ఈ మ  ందర జలపాతాలు  
ల ఖరా లనించి ంద చరియల  జాలు రె ? 

ఎవని హలు ఈ సపత్ దీ ప వ ంధరని సృజియించె ? 
ఎవని అనంత జాఞ్నశకిత్ సర  మాన ళికి 
బుదిధ్ నొసగినీ జగతి నడిపె ? 
ఎవడు తన అజాఞ్త శకిత్చే ఈ భువన హమ్ండమెలల్ పుప్ ? 
ఎవని లుగుచేనీ తారకా చం  రయ్ స త 
సర గోళములనిన్ లిగి పో  ? 
ఏమాయచే మనకు తోషణ్ ఖదు:ఖాదులెలల్ 

నుభ క దయ్మాయె ?   
ఏ ఐం జాలికుడు ససయ్ య్మలం న 
పంటపొలాల, వనాలనెలల్ సృజియించి ఇచెచ్ ?  
 
ఏ మాయా  తన హసత్ముమ్నూచి 
ళయ జంఝామారుతముమ్ పె మన  ? 

ఎవని కృపచే ఉదయాసత్మాలలో 
పూల సనలతో చలల్ని పిలల్ యు లు చె ? 
ఎవడు చినాన్రి పాపల బో  న ల కారణంబు ? 
 
    
 

 
  
    
 

 
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

డె వృదుధ్ల పండు నొసబొమల నక దాగియునన్ 
ఆ ద్తా పూరిత మమతల వృదిధ్ జేయు. 
ఎవడు సర  కరమ్ కరత్ృత ముల కధినేత ? 
డె సర ఫలభోకత్ృత ముల దాత 

ఎవడు పంచకో తమ్క మాన ళిని సృజియంచి  
తోడుగా పాంచభౌతిక మ్ండంబు కానుకగ నొసంగె ? 
ఎవడనామయుండు గామగోచరుండు ? 
ఎవడు సర జఞ్ండు సర శకిత్ సమని తుండు ? 
సరై శ ర నియుకుత్ండు ? సర మును ంచు డు ? 
నామరూపర తమా మ  తనయ్ శకిత్ 
జీవ జగదీశ ర పుటిగా భా ంచు మూరిత్. 
జనన,జీవన. మరణాల మూల కారణముమ్ తానె 
నినొక హముమ్గా మలిచి పూజింపజాల 

పేరు, ఊరు లేని ని పేరు పెటిట్ పిలువజాల 
ని నశరీరు, గుడికటిట్ బంధింపజాల  

నేనె నా శరీర దేవళముమ్ డి, 
ఆ అవయ్కత్మూరిత్లో కలి పోదు కలి  
ఈ ందర కృతినెలల్ తానుగా తలపో  
తిలకించి తరియింతు నెపుడు. 
                *** 
 

    అవయ్కత్ మూరిత్అవయ్కత్ మూరిత్                సనాయ్సనాయ్
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1 
అనుకుంటాం కానీ ఎవరమూ 
ఎపప్టికీ  ఒంటరులం కాము 
               
2 
పూల మీద నడు త్నాన్ 
పాదం కందకుండా కింద 
అమమ్ అరచేయి అడుడ్ పెడుతుంది 
  
౩ 
ఉటిట్కెగిరేటపుప్డు 
రెకక్ తెగి- ను  పడకుండా 
నానన్ నీడ పహరాగా నిలబడుంటుంది          
               
4 
తోబుటుట్ లు 
తోటి చేపలతో 
బతుకు తొటెట్ 
ఈత కొలనుగా ఎపుప్డూ సందడే! 
  
5 
నీ రాలి పడే న లకు 
ఒడి పటిట్ ంటబడే లోకమో!              

6 
కనీన్ నా  ఒంటరిగా వదలుతుందా! 
చెకిక్లి తడి కాకుండా 
చెలిమి హసత్ం ఉండనే ఉంది 
  
7             
చీకటి చింతలో 
అరథ్భాగం 
అదద్ంముకక్లా 
పకక్లోనే పకక్న               
  
8 
అమా సయ్ నాటి 
నెన్ల ఊహలా 

పిలల్ల గోల 
  
9 
చా తో అంతా ఐపొయిందనుకోడం 
భం కారుడ్ పడితే 

మరో ఆట లేదనుకోడం 
  
10 
అనుకుంటాం కానీ ఎవరమూ 
ఎపప్టికీ  ఒంటరులం కాము 
కాలేం 
                *** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ఒంటరులంఒంటరులం  కాలేంకాలేం-- కరల్ పాలెంకరల్ పాలెం హనుమంతరాహనుమంతరా
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సంపదలు అందించి    
ఆనందాలు పండించ 
బంతిపూల న లతో  
ఏతెంచె సం ంతి కాంత 
  
మంచుపూల పలల్కి మీద  
లుగులు రజిముమ్తూ  

పుడమిని నిదుర లేపింది   
అనున్లమినన్ సం ంతి కాంత      
  
ఆమె నడయాడే దారి పొడ నా      
అమె కదలాడే డ డలా  
అంబరమంటె  సంబరాలు  
పలెల్ పండుగ సరాగాలు 
  
కువ జాము లుగులోల్ 

ముతాయ్ల ముగుగ్లు ంది    
గొబెబ్మమ్ల వరుసలు పేరిచ్ంది  
చినాన్రులతో  ఆడిపాడింది 

    
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ప పు కుంకుమల తోడ   
ముతౖెత్దు లతో చేరి     
అలుల్ళళ్ ఆగమనాలకి  
ఆ నాలు పలికింది 
 
గొబిబ్ళళ్  పూలుంచి    
గౌరమమ్ని ంచి       
డుకొనే కనెన్లను   

మన రా దీ ంచింది 
 
నగ లతో  కుశలమడిగి   
చూపులతో  దతీరిచ్  
భాగాయ్ల వరాలిచిచ్   
గిపోయింది సం ంతి కాంత 

 
*** 

  సంకార్ ంతిసంకార్ ంతి కాంతకాంత ఉఉమాభారతిమాభారతి  కో రికో రి
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నడిచే నాలుగు కాళల్ గది నా చుటూట్- 
రాళుల్ మింగే సంధయ్ రుయ్ణీణ్ 
చుకక్ మీద పడని లుల్వ ననీ 
నకిక్ పారిపోయే చెటల్ వరుసలీన్ మారిచ్ మారిచ్ దరి ంచేది 

మండు స  లోనూ చలల్ని తెమెమ్  చుటుట్కునేది 
వణికించే చలిని దరిచేరనివ కుండా చచ్ని కౌగిటోల్ దాచుకునేది 
ఈ గదిలో ఎనెన్నిన్ జాఞ్పకాలు!! 
కేరింతలు, న లు, దు:ఖాలు, కోపతాపాలు.... 
కాలికింద ఎంత తుడిచినా పోని ధూళి కణాలాల్- 
రి  రి న ఊరుల్ చుటీట్- 
గులు దాటీ- 

కొందలు కోనలు పయనించి 
బ దూరం- ఇటేట్ దగగ్ర చే  
నా నాలుగు కాళల్ గది చ ం ముందు కూరుచ్ంటే 
పంచానిన్ నడిపే చుకాక్ని చేతికందిన గరా తిశయం 

ప పాపని హతుత్కునన్టుల్ మానురాగం 
రోడుడ్ మీద పరుగెతేత్ రెకక్లేల్ని తూనీగ- 
ఎందరి నా నాయాసంగా మో కెళేల్ బంపర్ బర్ రథం 
చినన్ గీత పడినా మన  మీద పెదద్ మచేచ్- 
కాసత్ బురదంటినా న్నించాలని దేధ్- 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

కష్ణం నాలగ్వ సమా శంలో చది న క త 
 
 
 
 
 

మన  గోడలిన్ తడిమి మురిపెంగా చూ కునన్ నా గది 
రేపెవరిదో!? 
కారు అమామ్లంటే జాఞ్పకాలిన్ అముమ్తునన్ బాధ- 
నడిచే నాలుగు కాళల్తో ముడి పడి ఉనన్ అనిన్ బంధాలిన్ లం 

త్నన్ దు:ఖం- 
రూలు , న్ ల చిరు ములుల్లు  
పె లు, సరీ ంగుల ల వడిడ్ంపులు లే క 

గెతేత్ ఫిక్ జాం, కండ్ గేరుల్ లే క 
అయినా పాపం- యం ం కదా- 
మన  లేని మని నా దాసయ్ం చే త్ంది 
ననున్ వదిలిపెటొట్దద్ని ధేయ పడలేదు- 
ఢీ కొటిట్నా, చటుకుక్న అమిమ్ పారే నా కికుక్రు మనదు- 
గాయ పడదు- గాయ పరచ్దు- 
ఎటు తిపిప్తే అటు తిరిగే వటిట్ యం ం కదా! 
నేను గదిని దూరం చే కునాన్ 
బరు గా నా గుండెలో పరుగులెడుతూనే ందెందుకో 
ఇపుప్డు నాలుగు కాళల్ గది నా లోనే ంది 
   

*** 

నాలుగు కాళల్  గది                    డా|| కె.గీత   
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కొని మరీ తెచాచ్క 
ఏ మారుమూలో 
అణకువగా పడి ఉంటుందంటే  
ఎవరు మా ం దానిని నమేమ్ది? 
 
బుసలు కొటిట్ కాటే  బులెల్టల్ని 
లోలోపలె లోడు చే  పెటేట్ కుని, 
అటెన న్ లో ఉండాలని ఉ ళూళ్రే,   
తన ఉనికిని పదేపదే  బయటపెటుట్కో లని తపించే 
దానిని 
'అ ం  మూరత్నో, 
కారుణయ్ మాతనో' కీరిత్ త్ దండకాలు చది తే మా ం 
ఎవరు నముమ్తారు? 
 
తుపాకీ ఎపుప్డూ తుపాకీయే…. 
తుతుత్నియలు చేయాలనే అనుకుంటుంది 
ఛి నీన్, చిఛ్నాన్నీన్  కారం చే కుని 
సమ్ నాలకు కొతత్ బాటలు యాయ్లనే అనుకుంటుంది 
 
తి సమసయ్కు పరి క్రానిన్ , 

పేలడంలోనే కనుగో లనుకుంటుంది 
తీ తయ్పు మనో కారానిన్, 

బులెల్టుల్ కురిపించి మా మే తీరుచ్కో లనుకుంటుంది. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
శతాబాద్లుగా,  
పేలిన తి రీ 
పొటట్న పెటుట్కుంటూనే ఉంది. 
 
తరగతి గదులోల్ నా 
నిమా- లు లో నా 

పదిమందీ గుమిగూడే ంగణమే నా 
దాని కంటికి ఆకలి తీరుచ్కునే దికలాగే కనిపి త్ంది 
ఎపుప్ నా ఎకక్ నా….. 
తుపాకీ తనను తానొక ధుజంతువని ఎపుప్డూ 
నిరూపించుకోలేదు. 
కొనన్ందుకు ఉనన్ందుకూ …… 
నిరల్కష్య్ంగా, కిరాతకంగా క తీరా పేలింది. 
చనిపోయిన ఇళళ్లోల్  
ఒక సమ్  కే 
అనేక సమ్  ల పాటు కోలుకోలేని దాలను 
బ మతులుగా ఇచిచ్ంది. 
 
ఆ తుపాకీ వదుద్ 
మదిలో, గదిలో, మారెక్టల్లో ఎకక్డా కూడా…. 
ణం మనగలగాలనుకునేంత కాలం  

తుపాకీ వదుద్….వదేద్ వదుద్. 
 

*** 

వదేద్వదేద్   వదుద్వదుద్                     డాడా.. నారాయణనారాయణ  గరిమెళళ్గరిమెళళ్
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నేల సత్ంభించె మంత కాలమందు 
చలికి గడడ్ కటెట్ను జంతుజాలమెలల్ 
థ్ణు పోయె మనల తనయ్మెలల్ 

ఎదురు చూతుము చచ్ని ఋతు  కొరకు 
 
మము రా లు రా  యిలను నిండె 
తలమమ్యెయ్నెలెల్డ చెటుట్ చేమ 
తలమమ్యెయ్నెలల్రి చితత్ములును 

ఎదురు చూతుము చచ్ని ఋతు  కొరకు 
 
చలల్దనమది కదలి యెచచ్టికొ చనును 
కరిగి మరా లెచటికో తరలిపో  
అలరు బాలలు మేలొక్ని యా లించు 
కనులు తెరచి తుమెమ్దలు రెకక్లు దలుచ్ 
 
కదలిపో నెటకొ చలికాలమెపుడు 
వచుచ్ నన్ంటి చచ్ని యు పుడు 
మన  ని త్జమౌ రోజు మరలిపో  
ఎదురు చూచిన రోజు తానెదురు వచుచ్ 
 
కషట్ములు కలతలు గు గతము పు 
ఖము సంతోషములకిల చోటొసంగు 

రా  యెలల్ను చీకటి రాజయ్మేలు 
లుంగులు కనప్టుట్ కువందు 

 

s¡düπsK\T                          l<ÛäsY ã#√Ã{Ï

COMMENTS 

http://koumudi.net/comments/january_2013/jan13_kavitha_comments.htm

