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మన  మెతత్ నిది                                                                        
మాట అనే చురకతిత్ తో పరపరా కో యచుచ్ ఎవరై నా !  
ఎవరికి నచుచ్తుంది నీ మన , మాట?                                            
నచచ్డాలు అనేది మని ని బటిట్  ఉంటుంది 
మాట నచాచ్లంటే ముందుగా మని  నచాచ్లే 
ఎకక్డి డు మని ?         
ఏ పార్ ంతం డు, ఏ దేశం డు, ఏ మతం డు,  
ఏ కులం డు, ఏ రంగు డు, ఏ జాతి డు 
అని చూ  పలుకరించే లోకంలో 
బ  మని  ఒంటరి డే !  
ఎవరో కా లని రే మాట అనే చుర కతిత్  
మన ను తీరని గాయం చేత్ ంది 
గాయాలకు మందు నాకు బ  కనీన్ళుల్ల్ , క తలే 
జలజల కురి  నను, 
ఆరిత్ తో కనుకొలుకులోల్ ంచి జారే కనీన్ళల్ ను 
ఏ పేరుతో పిలుదాద్ ం?               
ఏ బుదుధ్ డో, భరత్ ృహరో, మననో, తుకారామో ఫ్రణకువచిచ్ 
మన ను నింపుకుంటే 
బ  బాధ దూది పింజెలా తేలిపోతుందేమో !  
పరిమళించే పు  కా లా? 
గడిడ్  పౖు నా ఒకో రి భిత్ ంది !    
మను లం ఉటిట్  పాతర్ దారులం పర్ పంచ నాటక రంగంమీద 
మంచి చెడులు పేకాష్లు ఐనిట్ న్ దాధ్ ంతంలా !  
ఎవరి గోల రిదే ఈ పర్ పంచంలో 
తెలియక కొందరు తెలి  కొందరు 
నటిత్  బతుకుతారు, బతుకుతూ నటిత్ రు 
రాయడానికి ఏమీ ఉండ  ఒకో రి 
ఉటిట్  ఖాళీ అయినా మన  తపప్ !  
మన  మెతత్ నై తే కనీన్ళుల్ , క తలు 
మన  రాయిలా అయితే బ  ఏమీ ఉండ .     

*** 
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1) మౌనానిన్ రాజే   
గానానిన్ పోగే   
శయయ్ పై  మలెల్ ల కలలిన్ రే   
దీపానికి శల చిచ్  
ధూపానికి నెల చిచ్  
అదై తమై  అలరించి  
మోహపు కష్ణికాలు గా  
మిగిలిన రాతిర్   
మంత ధాతిర్  ! 

 
2) ఎవరి గొడవలోల్  ళుళ్  
ఎవరి గూళళ్లోల్  ళుళ్  
ఎవరు ళుళ్ ?  
నాతో జీవన రహదారి లో  
పర్ యాణించే ళుళ్  
నా దారి లో రాళుళ్  
పరిచే ళుళ్  
ఎవరు ళుళ్ ? 
నా నుక న  ళుళ్  
నా న లకు ఏడేచ్ ళుళ్  
ఎవరు ళుళ్ ? 
నా నెన్లను దోచిన ళుళ్ 
నా ఉదయానిన్ ఉరి తీ న  ళుళ్  
ఎవరు ళుళ్ ? 
పర్ శన్ లంటే ఉలికిక్ పడే ళుళ్  
కాలం ఉలి తో జీవన లాప్నిన్  చెకక్ లేని  
ళుళ్  

చరితర్  పొరలోల్   ధిలమై న ళుళ్ 
ధిల గుళళ్కు పూజారులయిన ళుళ్  
బానిసత  పౌరో తాయ్నిన్ కరించిన ళుళ్  
ఎవరు ళుళ్ ? 
నిరామ్ణం పూరిత్  కాని పునాది రాళుళ్  
అనాది గా పూడని పగుళళ్ దిగుళుళ్ ! 

3) గులాబీ ని చూత్  గుబులు  
ఎకక్డ గంధ బంధాలు  
డి పోతాయేమో న ని !  

చినిన్ పాదాలు చూత్  చింత  
పెదద్ ౖ  ఎకక్డ జనారణయ్ం లో ఇరుకుక్ 
పోతాయని ! 
చెటుట్  ని చూత్  దిగులు  
ఎకక్డ ర మై   
దూరమై  పోతుందని ! 
జీ తానిన్ కీష్త్  ఆశచ్రయ్ం ! 
కష్ణిక మై నా ఇంకా  
మోహమెందుకు పెరుగు తోందని ! 
 
4)నీకు గొడుగు ఇచిచ్  
తను వరం లో అడుగు  
లు డు  
నీ  తూనీగ ల తో  
ఆడుతుంటే  
నీ క్లు బాయ్గ్ లు  
మో డు  
నీ  రై లు లో ఉనన్త ర్ ణి లో పర్ యాణం చేత్   
తను ధారణ తరగతి కి  
పరిమిత మయాయ్డు  
తన ధనం నీ జీ తాని కి  
ఇంధనమయింది ! 
తన తను  నీ జీవన సమరానికి  
ధనువయింది  
పేర్ మ లో అకష్రాలు రెండు  
నానన్ పేర్ మ లో లకష్ణాలు మెండు ! 
 
              **** 
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 ముఖం మీద ముడతలెనోన్ 
ఆ డ జీవన గమనంలో 
అనుభ లనిన్ 
 
రీరబాధలకి ఏనాడు 

ద ఖాన గడప తటట్ లేదు 
ఆ డొక ఆయురే ద  
గర్ ంథాలయం 
 
కడగండల్  కుంగుబాటు 
ఖాల పొంగుబాటు 

ఒకేరీతిన జీరిణ్ ంచుకునన్ 
మాన క స తత్  
 
దాలు వరిణ్ ంచని 

ఉపనిషతుత్ లుపదే ంచని 
అంతరాజ్ లానికి అంతుచికక్ని 
ఒకతరం జీవన రం 
 

*** 

 మౌనం మాటాల్ డితే  
 లిపి లేని మాటలెనోన్,  
కాలం  కా పు ఆగితే  
 కనపడని కలతలలెనోన్ 
గతానికి గడు  నిత్   
మరపురాని గురుత్ లెనోన్  
కమమ్ని కల వత్    
నిదిర్ ంచిన రాతులెనోన్ 
బాధ లను మరవనిత్ , 
కనీన్టి డోక్లు ఎనోన్ 
ఆనందాలు గురోత్ త్   
క ంచే న  లెనోన్ 

నినన్ టినీ వదిలేత్   
రేపటి రోజులెనోన్  
మలచి కానుకలుగా వచేచ్ త్   
మిగిలిపోయే మధురిమలెనోన్……..! 
 

*** 

  మా “ఆయి” 
నా జ్            

ఎనెన్నోన్..! 
కె.రాధికానరేన్        
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 పర తముమ్లు చలితోడ వణకిపోవ 
నితో కపిప్ యితుత్ ము చచ్దనము? 

గడడ్  కటిట్ ంచు దినములు గడచు వరకు 
చియుండుట గాకేమి రుదారి? 

ధనము రా లై  యింట నిలిచ్నను గాని 
పర్ కృతి దయమాలి వరముమ్ బార్ తియై న 
ఎదురు చూడక చినుకుకై నేమి దారి? 
ఎవరు బర్ తికెదరంబరాంబు లు లేక? 

ఎంత నేరిచి మరియెంత యెతుత్ కెదిగి 
సంపదలన షముగనారిజ్ ంప గలిగి 
కాలమెలల్ ను యిగా గడచుచునన్ 
ఎపుడొ తెలియు నాచేత లేదేమియంచు 

ఏ  కడగండుల్  తాకి బాధించునపుడు 
బయట పడవలెననన్చో వలను కాక 
నిస యతతో మది నిండిపోవ 
సప్షట్ మౌనపుడు మన యలప్త మెంతొ 

మనలకరథ్ ముకాని సమసయ్లెనొన్ 
ఏ ధముమ్గ తీరని యిడుమలెనొన్ 
ఎవ రెటులనో వచిచ్ రకిష్ంచువరకు 
ఎదురు చూచుట కాకనింకేమి దారి? 

 

COMMENTS 

చితర్ ం:కె.రామోమ్హన్ 
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