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మా అమమ్ ఆతమ్ జాబిలమమ్గా మారిందేమో 
లేకపోతే ఆకాశపుతీగను పేర్ మతెమెమ్రతో ఊపి 
నకష్తార్ ల దార్ కష్పళల్ ను నీ డిలో ఒడిబాలుగా పోత్ ందా 
పగడాలపెద లపై  చిరున లతో రోజూ ననున్ 
మురిపించి తనను మరిపించెలా మనలిన్ దీ త్ ందా 
మా నానన్మన  ఉదయ రుయ్ని ండిగినెన్లో 
 నన్గా కరిగి కరుణ కిరణాలుగా కురి యేమో 
అందుకే పర్ తి పర్ తూయ్ష ళ  లేఎండతాకగనే నీకళుళ్మెరి  
ననున్ మంచుగాలుల చలల్ దనంలాంటి మాటలతో 
మై మరపించమని నినున్ నాకు తోడుగా పంపిత్ డా? 
 అంతులేని పేర్ మ గుండెలకుండలోల్  పొంగుతుంటే 
క త పు నీళల్ తో  చలాల్ రుచ్కునే భా కతను 
మనకు పంచిన ఆ అదృశయ్శకిత్  ఎవరంటా ? 
అది నినున్ ననున్ కలిపిన పేర్ మై  ఉంటుందా! 
కాలం రహదారిలో మనం కలి  నడిచిన 
ఈ చినిన్ పర్ యాణంలో కలబో కునితాగిన  అనుభూతుల పాలెనిన్? 
ఆతమ్ల గర్ లపై  సంపోర్ కిష్ంచుకునన్ పర్ మాణాల ప తర్ పేర్ మజలాలెనిన్ ? 
ఎనిన్ రాతులు ఎనిన్ పగలుల్  కష్ణాలాల్ గడిచిన దినాలు 
గొంతులోల్ కి పలుకుల ని పానీయాలు ంపుకుని 
గుటకలే న ది రాతులనీన్ గురుత్ నాన్యా? 
  
 

ఏ గొడుగులు ఎవరు పటట్ కపోయినా తడబడుతూనే 
 నా అడుగులలో అడుగులే  నడిచిన నీ పాదాలకు ఏ  లేపనం పూయకునాన్ 
నినున్ పేర్ మిత్ నాన్నంటూ పదేపదే  జలిల్ న పలుకుల చిరుజలుల్ లకే 
పులకించి పోయిన నా అమాయకపు నెచెచ్లీ నీదే నిజమై న పేర్ మని 
ఒపుప్కుంటానులే 
నీ నా గమయ్ం ఎంతదూరమై నపప్టికీ 
మన పర్ యాణం ఎంతకాలమై నపప్టికీ 
కడదాక నీతోడుగా నడుత్ నులే 
నీ కంటకనీన్రొలకకుండా నా కనురెపప్లను కాపలా పెడతానని 
ఎందరు బాట రులెదురై నా ఎవరౖి పూ కనెన్తిత్ చూడనని మాటఇత్ నాన్ 
ఆకలై తే అమమ్లా నాకడుపు నిమురు ఆనందిత్ ను 
భయమేత్   నా చేయిపటుట్ కో నానన్లా నీ భయంపోగొడుతాను 
నిదురొత్  చెపుప్ నా యెదనే పటుట్ పరుపుగా పరుత్ ను 
 నాస రగ్ ం నీ  నీసర ం నేను 
నా చూపునీ  నీ కనుపాపనేను 
నీదేహం నేను నా పార్ ణంనీ  
నిజంచెపాప్లంటే ఒక పేర్ మ కొమమ్కు పూచిన 
రెండు పు లం మనం 
 
                                   *** 
 

 

ఒకే కొమమ్ రెండు పు లు!                      బికిక్ కృషణ్
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తిరిగి జనమ్ని ..                                   అ  

వంటరిగా మిగిలిపోతానేమో అనే ఆందోళన 
భూమికి భారమయాయ్నేమో అనే సంకోచం 
నాతో జీ తం నరకమేమో అనే పర్ శన్లకు బదులురాక 
కంలో మునిగిపోయిన ననున్ చూ , 

'చెయియ్ జారిపోయా ' అని కాలం కిక్రిత్ ంది. 
 
ఓదారేచ్ నీ మాటలకు కరిగి కారణం చెపుప్ండాలి ందా? 
చేరదీ నపుప్డు బాధలు పంచుకో లి ందా? 
'మనం' అనుకునే రోజులోల్  ఆశర్ యం కోరాలి ందా? 
 
ఒకపుప్డు నా కంటి చెమమ్ను తటుట్ కోలేదు 
ఇపుప్డు నా కనీన్రు లెకక్లేదు 
ఒకపుప్డు నా మౌనానిన్ స ంచలేదు 
ఇపుప్డు నా మాటలని భరించలే  
ఒకక్పుప్డు నా వయ్ంగాయ్నికి ఆగర్ ంచలేదు 
ఇపుప్డు నా సత్ నితో అంగీకరించలే  
 
నా తపప్ ఎవరికీ చోటు లేదనన్ థ్ నం 
నా కోసమే ఉందనన్ సమయం 
నీ  కలిప్ంచిన మనౖథ్ రయ్ం 
నామ రూపాలూ లేక కాలంతో కొటుట్ కుపోయాయి 
 
నా కళళ్లోని బాధ, 
గుండెలోని కలత 
జీ తం లోని పోరాటానిన్  
నీ చిరున తో దూరం చే  
బిగు కుపోయిన నా మన ను నీ పేర్ మతో కదిలించి 
కోలొప్యిన ఆ దానిన్ నీ సప్రతో పెంపొందించు. 
 
కలగనడానికి ఫ్రిత్ ని పేర్ రేపించి 

సకు కారణం కలిప్ంచి  
చిరున లు చిలకడానికి శకిత్ ని పెంపొందించి 
జీ ంచడానికి తిరిగి జనమ్ని !  

*** 
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 బయటంతా మబుబ్ ము రుకుంది 
నా మన లాగే- 
ఈ సరికి ను కిక్న మానం 
ఈ మబుబ్లిన్ దాటే ఉంటుంది 
అంత లభంగా ను  దాటగలవని తెలీదు నాకు 
రెండు జీ తాలకి - రెండు జీవనాలకి 
అల టు పడాలి న దు:ఖం 
అదాద్ లిన్ జారుతోంది 
నీ మానం కిటికీ 
చెమమ్గిలిల్ న దృశయ్ంలో 
ల ముకక్లై  పగిలిన 

నా డోక్లు హృదయం 
ఎలా భరిత్  నకిక్ జేరబడాడ్  గానీ- 
నినున్ డోక్లు మానం ఎకిక్ంచిన చివరి నిమిషంలో 
నీ కనుకొలుకులోల్  తత్ నాలై  మొలిచిన దు:ఖం 
నా గొంతులో వృకష్మై  మోయలేకునాన్ను 
ను చిచ్న పర్ తీ రీ డ లి న రోదన సతయ్ం 
ను ళిల్ న పర్ తీ రీ మళీల్  వత్ వనన్ భరో  అసతయ్ం 
మబుబ్ కాసత్  కాసత్  తొలగింది 
బాధ అంతకంతకూ ము రుతూంది 
భూమధయ్ రేఖ చుటూట్  
పరిభర్ మిత్ నన్ జాఞ్ పకాలు 
కిటోల్  కిరణాలై  పర్ సరిత్ నాన్యి 

నీ మానం పర్ ంచిన లుగురేఖలనుకుంటా- 
దు:ఖం ల చేతులోత్  
హృదయానిన్ నిదద్ టోల్ నూ జలదరింపజేత్ ంది 
నీ మానపు కుదుపులనుకుంటా- 
రెండు జీ తాల - రెండు జీవనాల 
మధయ్ క త ం ఒకక్టే 
నినూన్ ననూన్ కలుపుతూ- 
దు:ఖాలకు, రోదనలకు 
ఉదయాలకు, యంతార్ లకు 
గతాలకు, డోక్ళల్ కు 

అతీతంగా- 
                     *** 

 ఎందుకు  మీరంతా  
సమూ ల  ంట పడి సతమతమై  పోతుంటారు? 
ఎందుకు మీరంతా  
హడా డిగా వడివడిగా జీ తానిన్ ముగించేత్ ంటారు? 
ఎందుకు మీరంతా 
తరాక్లకి నిలబడని నమమ్కాలను భుజాలకు ఎతుత్ కుంటారు?  
ఎందుకు మీరంతా 
మీ ఆలోచనలను, ఆదరాలను వదిలే  పర్ కక్ రి బురర్ లతో ఆలోచిత్  మీ 
వయ్కిత్ తా నిన్ సమాధి చేత్ రు? 
ఎందుకు మీరంతా  
చీకు, చింత వలదని చినన్చినన్గ  ళిల్ పోతుంటారు? 
ఎందుకు మీరంతా  
మారని మీ చూపు కోణం నుండి మను లందరీన్ దూరం పెడతారు? 
ఎందుకు మీరంతా  
ప తనపు అమాయకతా నిన్ ఇరుకిరుకు గోడల మధయ్ బంధిత్ రు? 
ఎందుకు మీరంతా  
ఊపిరాడని ఆలోచనలతో మత్ క్నిన్ ఉకిక్రి బికిక్రి చేత్ రు? 
ఎందుకు మీరంతా  
పర్ త్ తానిన్ అపర్ త్ తం చే  చెంతలేని దానికై  చింతలో పడతారు? 
ఎందుకు మీరంతా  
రొటీన్ రొంపి లో కూరుకుక్ని పోయి ఉదా నంగా ఊపిరులు దులుతారు? 
ఎందుకు మీరంతా  
పార, గునపం భుజాలనే కొని మీ సమాధులకు మీరే గోతులు త కుంటారు?
 

*** 

 
 

 

 

 

 

వయ్కిత్త ం  
రాజ  

డోక్లు మానం  
 డా. కె.గీత 
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ఏనెవరొ నీకును మరి నీ వరొ నాకు 
తెలియక గడచెనెనిన్యో దినములేండుల్  
కనులు నీ యు నా యు కలి  నేడు 
మన లును రెండు పేర్ మాబిధ్  మునిగె నేడు 
 
ఇంత కాలమీ యుదే గమెచటికేగె? 
పేర్ మనెరుగక యెదలు నిదిర్ ంచెనెటుల్ ? 
ఎటులనో గె జీ తమీ  లేక 
తలతునిపుప్డు నీ చినన్తనము గూరిచ్ 
 
ముకుక్ పచచ్లారని ముదుద్  మొగము తోడ 
పటుట్  పరికిణి దాలిచి, బొటుట్  పెటిట్  
జడను కుపెప్ల గటిట్ , నేసత్ ముల జేరిచ్ 
ఒపుప్కుపప్లనాడుట యూహ జేతు 
 
ఆ చిరుత పార్ యమందు నినన్రయనెంచ 
మరలి వచుచ్నే కాలముమ్ మనల కొరకు? 
మరలి వచిచ్న గాని నినన్రయగలనె? 
ఉందు చటనో, నేనుందునెచటొ! 
 
కలి  జీ ంచు భాగయ్ముమ్ కలిగెనిపుడు 
పర్ ణయ మమయమిక మన బర్ తుకుబాట 
మరల ౖ శవముమ్ను మనమరయగలము 
ముదుద్ మోములు మనకదద్ ములుగ మారు 
  
  

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

COMMENTS 

చితర్ ం:కె.రామోమ్హన్ 

http://koumudi.net/comments/december_2015/dec15_kavitha_comments.htm

