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దుఃఖిత తార

జాత పి. .ఎల్
మనం మమేకమె
ౖ ప
ర్ వ ంచిన
ఆ అమృత కాల

నేది?

ఒకరికోసం ఒకరమని ఏకాంతం

కిష్గా

రా కునన్ ఆ కావయ్మేది?
ౖ సంధయ్లలో ఏకమయేయ్
ఆకాశ దికపె
లుగు చీకట
ల్ లా పెన

ఆ బా

కునన్

బంధనాలే ?

త్ కాలానిన్
నా యోగంలో ఒకక్ లిప
ఒకక్ మన ంతరంలా అనుభూతి చెందిన
ఆ రహ దనేది?
కలలో, ఇలలో ననున్ తపప్
మిగులు ప
ర్ పంచానిన్

ని ధించిన ఆ కళేళ్ ?
ననున్ నాకు మహరాణిలా
పరిచయం చే ,
ౖ
నాకె

మ ం సనంగా మారిన

ఆ హృదయమేది?
నా లాలింపు కోరి నటించిన
కోపాలే ? అబధ
ధ్ పు అలకలే ?
అలిగిన ననున్ అలరించేందుకు చే న
అనిర చనీయమె
ౖ న యుధా
ధ్ లే ?
ననున్ ప పాపలా మారిచ్ లాలించిన
నీ బుజ
జ్ గింపుల పూల నలే ?

అవనీన్ ఇపుప్డు ఙా
ఞ్ పకాలలో ఘనీభ ంచి
భౌతికంగా అదృశయ్మె
ౖ పోయినాయి,
నేనిపుప్డు నినున్ చేరలేని
రెకక్లు తెగిన స పాన్నిన్
నీ ఊహలు సృట్ ంచిన
కృష
ణ్ బిలంలో ౖ ఖె దీగా మారిన దుఃఖిత తారని.
***

øöeTT~

www.koumudi.net

Ä>∑dtº

2019

¥qÄCc¥{MLjjÁ

2

నవచం క
అలూల్రి గౌరీలU

మటిట్కోసం
దేవమూరిత్ పతి

ఆక న చికక్టి చీకటి మేటలే న పిదప

ఎలా నిద
ర్ పడుతుంది?

ననున్ రకిష్ంచేందుకుౖ నయ్ం
ఆయుధాలు ధరించి నా చుటూ
ట్
క తు చేత్ ంటే

నిరా

మేఘాలు నిశచ్లౖ మె న నక

ౖ నిలిచాక
రాతి
ర్ ళుళ్ దిగుళళ్ రూపాలె

రెండు లుగు కానరాని రోజులు గడిచాక

ఎలా నిద
ర్ పడుతుంది?

ఒక లుతురు త్ త నం ఊపిరి పో కుంటుంది

ఎలా నిద
ర్ పడుతుంది?

త్ ఆ రేఖ
ఆౖ పె మరొక రోజున కొత
తళుకుక్మంటుంది

నా చెమటలో కొంత

త్
ఆయుధంగా అవతారమెతి
త్ రుతో
నెతు

న్నం చెయాయ్లని

తహతహలాడుతుంటే..!

ఎకక్డ ఏ జ ను చేతిలో
గరి
జ్ త్ ందో

మలిరాతి
ర్ జనించే నవ చంది
ర్ క ఒక ఆదర దీపిక
సృట్ పునరపి జననపు తొలికేక

సపు కళిక

పొటమరించిన జీవన తృష
ణ్ కి సంకేత

టిక

దుఃఖానిన్ పారదో
ర్ లే జయకేతన డుక

త్ ళళ్ పునన్మి బాలిక
అది అమా సయ్ పొతి

ఎకక్డ ఏౖ నికుడి భారయ్

దికుక్ తోచని చికుక్ దారులో
ల్ మెరుపు మాలిక

ౖ పడి
త్ శవంపె
తన భర
బోరున రోదిత్ ందోననే భయంతో
మన

త్
ఫ్రి
చిక

అమా సయ్ ని దాటిన ఆతమ్

ఎలా నిద
ర్ పడుతుంది?
మృతుయ్

అది జీవన పోరాటానికి

వణికిపోతుంటే..!

ఎలా నిద
ర్ పడుతుంది?

అంచెలంచెల మానవ కృ ఫలితంలా
ఆ లుగు రేఖ దిన దిన ప
ౖ
ధ్ మానమె
ర్ వర

ఆశయ ఖరం చేరిన చందమామ తుంది
ండి లుగులు పండిన పంట చేన తుంది

పాడు మటి
ట్ కోసం

***

ఇనిన్ పాడెలు కటా
ట్ లా..?
చెరిపేత్ పోయే గీత కోసం
ఇనిన్ పా
ట్ లా?
ర్ ణాలు గిటా

చుటూ
ట్ శ లు మొలుత్ ంటే
టి మధయ్ నేను

పకేక్ కుని నిద
ర్ పో లా?
ఎలా నిద
ర్ పడుతుంది!!!
***
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ఓ హంగమా! డలిపో! ఏ నీల
గగనతలమునకో గమెగిరిపొముమ్
ఎపుడు రావలదింక నా యింటికీ
ఏమి యుందని యాతిథయ్మీయగలను?
జీ తమెమ్ల్ల నా యెద మ యందు

కు మ మందిరమున నినున్ కొలుచుకొంటి
చేరుకొనుచుంటిని బ
ట్
ర్ తుకు చివరి మెటు

త్ నాకేమి కలదు?
ఇంక నినుకాచు శకి
డలుమీ యువహృదయాల

దకికొముమ్

ఆ హృదయగతిలోనాటలాడుకొముమ్
పడుచు గుండెలలో పాట పాడుకొముమ్
ప
ర్ ణయ మధురానుబంధముమ్

రికిముమ్

అల నిది
ర్ ంచు నను మేలుకొలిపెదేల?
నిదుర లేచిన మన కు పదములే ?

త్ హృదయమేది?
పదములునన్ను పరు తు
హృదయగీతము లివడ పదములే ?
అల కష్ణము కనున్లు మూ నంతలోన
అనుపమానందఝరిలోన మన

మునుగు

అల నది మేను, మన నకలుపు లేదు
జర యెరుంగదు పే
ర్ మ, నిర
జ్ రము మన

చిత
ర్ ం:కె.రామోమ్హన్
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