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తొడుకుక్ని రబూ  
మరో మెటెట్ కిక్ కళుల్  మూ కుని 
పరుచుకునన్ మ దపర్ కంపనలోల్
పటుట్ మని పది కష్ణాలోల్  
పరమపద పాన పటానెన్కిక్ 

బిందు  పర్ భంజనమై  అరణ్ వమై  
నవన జ ల ఉనామ్దోష  రెపప్ల నుక నీరవమై  
చలించిన న్ రద్ త ఫలించిన చుకై క్ మోహపు ముకై క్ 
అంజలిలో పడడ్  అతికరుణాని త అరధ్ నిమీలిత  
మోకష్ గంధ భరిత వజర్ మై  

యావతూత్  ఒకక్ ని సలో కుచిచ్న సంరంభమై  
అసమాన శకిత్ నిచేచ్ అనురాగ త లయ్మై  
అరచేతి గీతలమధయ్ నుంచి జారే మారద్ వమై  

తెరలు ముదిరే ళ తెరచాపలు చిరిగే చోట 
తెమెమ్రల నునులేత మరమ్సప్ర లతో  
మ ంతి తతా నికి మరో దృశయ్కావయ్మై  
మానసజలధినుంచి లి న రెబెకాక్*యై  

కనప్టిట్ న వయొలిన్ మెరుపు తునక 
నిపించిన గులాబీ యెరుపు కేక 

ఈ జనమ్కిదో ందర యవనిక.....   

* లార్ జంగ్ మూయ్జియమ్ లోని కళాఖండం
***

సమ్ృతి ఏబ్ ట్ర్క్ట్ ఎ . ఆర్. బందా



2 

øöeTT~                        www.koumudi.net                              »qe]  2020  

¥qÄCc¥{MLjjÁ 

దం, నోదం 
అనీన్ తన పర్ తిసప్ందనలు 
కణం..! కణం..!  
 
ను  నీ శకిత్  అని 
తెలియచెపేప్ బుదిద్  బలం 
నినున్ ను  తెలు కోమని 
పర్ చోదించే మనోబలం 
కణం..! కణం..! కణం 
 
అది సృట్  అని.. ఇది దృట్  అని.. 
అది జాఞ్ నమని...ఇది జాఞ్ నమని.. 
అది ఋజువని...ఇది కష్య్మని.. 
అది నువ ని.. ఇది నేనని.. 
ఇలా అనిన్పర్ శన్లకి కారణం; 
జ బులకోసం తికే అనంత మారగ్ ం 
కణం..! కణం..! కణం..! 
 
కనున్ తెరిత్  సృట్ లో నిజంలా 
కనున్మూత్  పిత్ లా, కలలా 
అనీన్ ఉనాన్యని నమిమ్ంచి 
ఏ  ఉండవని నమమ్మని 
తెలియచెపేప్ సత్ వం..! 
కణం..! కణం..! కణం..! 

*** 

కణం..! కణం..! కణం..! 
కణం చుటూట్  కణం 
కణాల సమూహం ఓ రూపం 
కణాల పరిభర్ మణం ఈ శ ం!! 
 
కష్ణకష్ణం దురమ్రణం 
మరుకష్ణం పునరజ్ ననం 
కణం..! కణం..! కణం..! 
 
పుటుట్ కకు కారణం, 
బర్ తుకుకు పార్ ణం, 
మరణంతో మరో రూపం, 
కణం..! కణం..! కణం..! 
 
తననుంచి ఉదభ్ ంచి 
తనవలేల్  బర్ తుకుతూ 
తనలో చేరుకునే 
పర్ యాణం ఈ జీవనం 
కణం..!కణం..!కణం..! 
 
ఆశలు, ఆశయాలు 
అనీన్ తన రూపాలు 
ఆకలి, ఆ శం 
అనీన్ తన పర్ తిరూపాలు 

   కణం..కణం..                       నరహరి.కె.ఆర్. 
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పర్ శన్లూ స పాన్లూ 
అలలాల్ ంటి  
నింగి కమిమ్న మబుబ్లాల్ ంటి  
కుదురుగా ఉండలే  కురవకుండా 
ఉండలే  
 
పర్ న్ంచాలనాన్ 
ఒక స పన్ం దరి ంచాలనాన్ 
తలపుండాలి 
మించిన తపనుండాలి 
జీ తమంటే గౌరవముండాలి 
 
పర్ శన్ ఎవడై నా త్ డు 
స పన్మెవడై నా చూత్ డు 
ఎంచుకునే తెలి ండాలి 
ఎదురెళేళ్ తెగు ండాలి 
ధించే పటుట్ ండాలి 

 
నీ చిరునామా తెలియాలంటే 
నీదే పర్ శన్? నీదే స పన్ం ? 
ను  కిష్ంచినదే లకష్య్ం ? 
 
నేల తడపని నెందుకు 
నినున్ తొలచని పర్ న్ందుకు 
క త ఇంకని బతుకెందుకు 
 

ఓడి గెలవని పోరెందుకు 
రేపు మలచని కలలెందుకు 
ఊతమవ ని కొడుకెందుకు 
 
 పెదాలపై   పర్ శన్లూ 
రెపప్లపై  స పాన్లూ 
నింపుకునన్ నినున్ చూత్  
 
వలసకెగిరిన పకిష్ గుంపు లాగునాన్  
నీరు నింపిన పచచ్ని చేను లాగునాన్  
బుదధ్  దే ని మౌన ముదర్  లాగునాన్  
 
నినున్ మించిన స పాన్నిన్ ను  చూడగల  ? 
నినేన్ పడదో  నిరిమ్ంచే పర్ శన్ ను  యగల ? 
పర్ శన్ కళళ్ లోకి చూడగల ? 
కలల కొలిమిలోకి దూకగల ? 
స పన్ సహ వవ గాల ? 
పర్ శన్  సహపాఠివవ గాల  ? 
 
అయితే 
రోజూ పర్ న్ంచు 
రోజూ స పిన్ంచు 

ంచు 
చిగురించు 
నినున్ ను  దీ ంచు!! 
                   *** 

  రోజూ..                  పప్గుంట రామ మనోహర 
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 పిర్ యము నీకై నదే నాకు పిర్ యతమముమ్ 
పిర్ యము నాకై నదే నీకు పిర్ యతమముమ్ 
ఇంత యనుభూతి నేడెదయెలల్  నిండు 
బర్ తుకు ంతమిటుల్ ండునో పలుచనౌనొ 
 
నేడు తలచినదే తోచు నితయ్మటుల్  
నితయ్మో లేక మారుప్లు సతయ్మౌనొ 
మారుప్లెరుగక బర్ తుకు సంపనన్మౌనొ 
తెలియకునన్నూ ంతుము తెలియునంచు 
 
ఎనిన్యొ మన యెదుట మారుచునన్ గాని 
మన  థ్ రమని పేర్ మలు మారవంచు 
శ ంచుచునుందుమీ ళ యందు 

ఎటుల్  మది పయనించు రేపెవ డెరుగు 
 
ఒకక్టై  యేండల్  తరబడి యునన్ గాని 
చరమదశ యందు డిపో  జంటలెనొన్ 
పిర్ యమెరుంగని థ్ తినుండి చఛ్ యేమొ 
కరగిపో  పేర్ మకు పరాకాషఠ్  యేమొ 
 
థ్ రమెరుంగని మన ను జీ తమును 
కల  ర్ న చితర్ మౌ కావయ్మిదిద్  
అంతమో యిది తిరిగి కా య్ది యగునొ 
అంతయును జీ తముమ్ననథ్ రమెమ్ 
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