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 నేను 
రసంలోంచీ గతంలోంచీ పుటట్ ను 

పరి సంలోంచీ పరికర్ మలోల్ ంచీ ఎదగను 
ఆల్ దాలోల్ ంచిగానీ అ ధారణాలోల్ ంచిగానీ మసలను 
 
నేను  
కొరతలోల్ ంచి కొతత్ దనాలోల్ ంచి 
కొనిన్ కొనిన్ కనీన్ళల్ లోంచి 
ఆకర్ ందనలోల్ ంచీ ఆ క తలోల్ ంచీ  
పుటేట్  అవకా నన్ందుకోను 
 
నేను 
రుపు న లోల్ ంచి రిగిన నొసళల్ లోంచి 
రిర్  ర లోల్ ంచి కరిర్  కామాలోల్ ంచి 
భర్ మల బాదుళల్ లోంచి మల ద తుత్ లోల్ ంచి 
అపుడపుడూ తలెతుత్ తుంటాను 
   
నేను 
తుత్ కుపోయిన పుపొప్డులోల్ ంచి 

ఎండిపోయిన రంగులోల్ ంచి ఎదని తాకిన తీగలోల్ ంచి 
ఏడుపునాపే కౌగిళల్ లోంచి ఎదురుచూ  స పాన్లోల్ ంచి 
అందని అంబరాలోల్ ంచి అందుకునన్ ఎడారులోల్ ంచి 
క ంచే గురుత్ లోల్ ంచి న ంచే - ఆ డ మాటలోల్ ంచి 
 
కూత్ ంటాను కొనిన్ రుల్  కోత్ ంటాను మరినిన్ రుల్  
కో కుంటుంటాను చాలా రుల్  కొతత్ కొతత్ గా  
పులుపు రుచులు చూత్ ంటానెనోన్ రుల్  
 
అంతరద్ ృట్ తో కిష్త్  
అంతరమ్నంతో ఆకాంకిష్త్  
అంతరమ్థనంతో అడుగు ముందుకేత్ ..  నేను నేనే.. నాలో నేనే... *** 

  
 

 నే..                               ఎ .ఆర్.బందా 
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తాను నేను నిరంతరం  
నిపించే పర్ ణవ సంగీత రాగాలం... 

 
తాను చే గాలి 
నేను మోగే మృదంగం ... 
 
తాను  నయ్ం 
నేను నిశబద్ ం ... 
 
తాను గంగా పరిగిడే కాలం  
నేను సత్ బిద్ ంచే నిరీకష్ణానిన్.... 
 
తాను ంచే సత్ వం... 
నేను  స పన్ంలో ఉగిసలాడే ఊహ... 
 
తాను అలి పోని  పర్ ంతతా.. 
నేను  ఆలోచనలా అలాల్ కలోల్ లానిన్... 
 
తాను.. అనంతమై న ఆనంద గరం.. 
పంచె కొదీద్  పెరిగే పేర్ మత ం.. 
 
నేను ... కష్ణాల తరాజులులో  ఆరద్ త ను  
 కొలిచే కొలమానానిన్... 
 
తాను ...న ల తేనె నది... 
నేను అలకల కటట్ మిటట్ ని...... 
 
తాను నేను రుదాద్ నిన్ దరి ంపజే  
డని దగగ్ రితనాలం... 

 
*** 

ఆమె కళుళ్ గుమామ్నికి లాడదీత్ ంది 
కొపుప్నిండా మలెల్ ల ఆశలు తురుముకుని! 
 
గాలి ఊ లుచెబుతుంటే ఊ కొడుతుంది 
మన నిండా అతని యాది నింపుకుని! 
 
గడపను దిండుచే  కంటిని జోకొడుతుంది 
ఇంటినంతా నెన్లను గత్ పెటిట్ ! 
 
ఎవరో వచిచ్ చెపిప్నటేట్  టకుక్న లేత్ ంది 
కంటిదీపాల కాగడాపటిట్  అతనిన్ ఆ నిత్ ! 
                                       *** 

మృతుయ్  - చేరాలి న తుది గమయ్ం 
కాలం -  పర్ యాణ ధనం 
మజిలీలు బంధాలు, అనుబంధాలు, 
ఆశలు, ఆశయాలు 
కీరిత్  మరణంతో ఆగని పర్ యాణం 
కీరిత్ బరు  – మనం మరణించాక 
కారే కనీన్టి బరు తో సమానం! 
అల పోయి చాలా పై ంది 
ఇంక మృతుయ్ ని కపుప్కుని నిదర్  పో లి! 
హమమ్యయ్ ననున్ మో  
నలుగురినీ సంపాదించుకునాన్ను 
ఇంక ని చ్ంతగా చచిచ్పో లి! 
                                       *** 

   తాను నేను 
రీష 

ఆలి  
నా జ్ 

ని చ్ంత 
దేవమూరిత్ పతి 
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చీకటి చికక్బడి 
నెన్ల చచ్బడి 
తను  నీ తపనలతో తలల్ డిలిల్ పోతుంది.. 
తలిల్  చాటు బిడడ్  కదూ! 
ఆలి నీకలు .. 
ఎకక్డో అమమ్ ఎదపై  తుపాకీతో ప రా ఆట ఆడతా  
నీ నేత్ లతో కూడి గత్  కాత్ ... 
దటట్ మై న అడ లో 
గడడ్ కటేట్  చలిలో 
నడిసందర్ ంలో 
నీలాకాశంలో 

చుటూట్  తిరుగుతా  అమమ్ కొంగు వదలక... 
అనుకష్ణం అపర్ మతత్ ంగా పోరాడతా  
రొమెమ్తిత్  ఎదురు నిలుత్  
నేను గురుత్ నాన్నా? అని అడిగితే..! 
నినున్ పేర్ మిత్ నాన్ను, 
నీతోనే ఉంటాను 
అని అబదధ్ ం ఆడమంటా ? అంటూ 
చుకక్లతో చమతక్రిత్ ... 
ఎంత అ ! 
అమమ్ చేత ముదుద్ బిడడ్  అనిపించుకుందామని.. 
మరి నేనేంగాను..? 
చీకటి చికక్బడి 
నెన్ల చలల్ బడి 
నా ఊపిరి ఉలికి పాటుల సవ డిలో 
నీ ముదుద్  బిడడ్  ఎదపై  జోగుతోంది... 

 నీ తలపులతో 
సగం గుండె బరు కిక్పోతుంది.. 
ఎంత రో 
ఏమంత పటుట్ దలో 
ఎందుకంత కారయ్దకష్తో 
నాలో నింపిన నీ మొండిధై రయ్ం 
పర్ పంచంతో పనిలేదనన్టుట్  
పాదాలిన్ పరిగెటిట్ త్ ంది.. 
నిలువని మేఘంలా వత్ .. 
నా తలిల్  సపరయ్లకి రుణీణ్ యమని మురిపిత్  
మై మరిపిత్ .. 
ఎంత రథ్ ం? అంటే బుగగ్ ని గిలిల్ , 
అమమ్ పిలిచిందంటూ 
రణధీరుడౖ  యుదధ్ రంగానికి కదం తొకుక్తా .. 
చీకటి చికక్బడి 
నెన్ల రుధిరజాలు చిముమ్తోంది.. 
నా తను  మన  కఠినమై , జఠిలమై  
కనుపాప చేరని గుండె తడి 
సందిగధ్ , సంకట, పర్ శన్ రూపు దాలిచ్నది 
ఇపుప్డు నేనేమని డాలి..? 
నా పార్ ణమా! భాగయ్మా! 
నే డుకుంటునాన్ 
అమమ్ నుదుట నిలు  రకత్  ంధూరమై  
భరతమాత భాగయ్మై !! 

*** 

   ముదుద్బిడడ్                   భాగయ్లU అపిప్కొండ 
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నభమునుండి యేతెంచునీ భమరీచి 
భువనమంతయు నిండి సంపూరణ్ మయెయ్ 

లుంగుల రాయని లుగు కాదు 
కౌముదీపతి నెన్ల కాంతి కాదు 

ఇది హృదయమెలల్  నిండు సంతృపత్  దీపిత్  
ఇరుల పోదోర్ లి జాఞ్ నముమ్నిచుచ్ జోయ్తి 
చకుష్ లు కనలేని యసప్షట్ రేఖ 
వచిచ్ మన ను తాకు సప్షట్ కాంతి 

ఇది మ నంద మాజయ్మిది మన  
నంత పరితోషమున ముంచునమృతధార 
ఇచటి మనుగడే మనల యదృషట్ మింక 
చితత్ మున రథ్ యోచనల్ చింతలేల 

కనున్లరయుచునుండునాకసము ౖ పు 
చరణములు రావ నన్డు ధరణి దాటి 
అదుభ్తమై మ్నదీ లోకమమృతమయము 
పేర్ మబంధమెదనెపుడు డచిపోదు 

పేర్ మ పంచగ మలినముమ్ డు మన  
రథ్ మును డు హృదయముమ్ స చఛ్మౌను 

గగననదమున మన  మునక్లను యు 
అమృతమయజీ తమమ్నన్ యరథ్ మగును 

 
COMMENTS 

చితర్ ం:కె.రామోమ్హన్ 
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http://koumudi.net/comments/november_2019/nov19_kavitha_comments.htm

