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నేను ఒక కథను 
నాలో దాగిన మూడు సంఖయ్ అనేకారాథ్ ల సలపరింత! 
చేపలు ,మడుగు,అడుగుల కథనునేను 
నీతికి నాకూ-మబుబ్లు కడలిల  
బంధమంతటి బంధాల కథను .  
కష్ణాలిన్  కుటుట్ కుంటూ  ళేళ్అకష్రానిన్, 
అకష్రాలిన్ పేరుచ్కుంటూ చేరే శబాధ్ నిన్. 
దారపోప్గుల కూరుప్లదారి  
దికి తెలుసనన్ నమమ్కానిన్. 

నమమ్కానిన్ కుపప్పో  చూడ గుటట్ నయేయ్ నిజానిన్ ! 
సమసత్ జనావళి ,నా  గాధావళి! 
చెటుల్ చేమలు, పచచ్గన  కొండగటుట్ లు 
భదర్ గిరులూ కలియతిరిగే నరులవంటి  
కథను ,కథలే  చెపేప్పుప్డు  
కథలో కథనయేయ్ కథను.  
అనన్మో,చదు  పంచమనే కథను. 
పాఠాల పరుగులలో ఇంటినుండి బడికో 
బడినుండి గుడికో  
గుడి నుండి గుండెకో 
ఎడతెగని పర్ యాణాల కథను. 
పకక్ డిని  పరీకష్రా పుప్డు చూడొదద్ నన్ది నేరేప్ గటిట్ తనం ,  
రేపటి పనిని ఇ ళ, ఇ లిట్ పని ఇపుప్డేనన్ మతి తథాగత 
కథాగతి 
మూడుచేపలకథను , కాలమతి, మందమతి వయ్ధాగతిని.  

 మడుగునుండి చెరు కో, చెరు నుండి సందార్ నికో అడుగుల 
కథను, కదలికను. 
అడ  తలిల్  అయినటుట్ , అకక్డంత అనన్ల  ఆపాయ్యతునన్టుట్ , 
గుటట్  రాళుళ్ 
గుళై ళ్నటుట్  అకక్లపేరుల్  ల నటుట్  
హృదయరణరంగంపై  కొటాల్ లనిన్ తీరినటుల్ ,మొకుక్ల కుపప్లనిన్ 
బంగారమై నటుట్  నిజదరన కథను. 
గు తడి ఆరని దుఃఖగీతాలు పారినటుట్  ఏ  కథలు, కథలుగా 

హృదయాలనుచేరే చేపలవంటి కథను 
నేను కథను నిజాల రెపప్లిన్ చీలేచ్ కథను 
మరణించి మళీళ్ జీ ంచ మ నమమ్కమై  న కథను. మో న 

సమంతా మేకులు దింపిన కథను. 
ఆకలీ ,అనన్మూ నేల ఋణమూ 
కౌమార గమన దీరఘ్ తర్ తనూ, 
యవ నసంగతి ,గగనకు మమై  న పార్ పత్ కాలజఞ్  తను , కథను. 
చా రే  తెలి దాకా ఆకాశపు కిలిలోని యదభ్ షయ్త్ ను. 
మాలోమేముగ , మనలోమనముగ  
తిర్ కరణబదుధ్ లం కా లనే కథను ,  
దధ్  వయ్థలను పుకిక్టబెటిట్ న  

జనావళి కథను  
నేను మూడు చేపల కథను! 

***

మూడు చేపల కథను           కొండపలిల్ నీ రిణి
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పేజీలకి ముందు.. 
ఎనోన్ అబదాధ్ లిన్ అదద్ ంలో దరి  త్  
అదద్ మే అంతటా య్పిత్  
అవని మొతత్ ం కాళల్ కిర్ ందే ఉనన్  
అతి ంఛాభారంతో రెపప్లు బరు కిక్న  
అహంకారపుటంచుల్  
అతిశయాల చూపుల్ 
రెర్ కిక్ంచే మోహం 
కిరెర్ కిక్ంచే మదంలోంచి 
 
..బయటపడలేక భర్ మలు డలేక 
లోపలి ముఖం కనిపించినా కనలేక 
తగులుత్ నాన్ తనున్కుంటూ 
పగులుత్ నాన్ పళిల్ కిలించుకుంటూ 
 
..మొతాత్ నికో లుగురేక తడి కి 
 
..ఒకోక్ పేజీ తిపుప్తునన్ కొదీద్  
ఒకోక్ మెటూట్  దిగుతూ  
కణం కణం ఇంకుతునన్ కొదీద్  
ఒకోక్ కష్ణం ముదిర్ ంచబడుతూ 
పర్ తి పదమూ సందేశమై   
మది నిండా లుగుతూ 
ఎపప్టికపుప్డు కళుల్  పారుచ్కుని 
వరత్ మానంలో సత్ లోల్   
నవజాఞ్ నరేఖలోల్  తడి  మెరుత్  
హృదయాంజలి ఘటిత్  మోకరిలుల్ తూ 
.. 
దీపానికేకాక  
లిగించిన చేతికీ మొకుక్తూ.. 

*** 

  దుషట్సం రం                         ని  బందా 
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 ఇదద్ రు  
ఒకరిని ఒకరు పలకరించుకోవడం  
ఎంత బాగుంటుంది  
చూపులతో నయినా  
రెండు మాటలతో నయినా  
 
లేత కిరణాలు  
ఆకులనీ పు లీన్ పలకరించినటుట్   
+++  
 
ఇదద్ రూ  
ఒకరిని ఒకరు తెలు కోవడంలో  
ఎంత లుగుంటుంది   
ఖం లోనూ దుఖం లోనూ  
జయం లోనూ ఓటమిలోనూ  

 
ఇ క తినెన్ల పై న  
నీటి దారాలు అలిల్ నటుట్   
+++  
 
ఇదద్ రూ  
ఒకరిన్ ఒకరు పేర్ మించుకోవడం  
ఎంత యిగా ంటుంది  
నిదద్ టోల్ నూ మెలకువలోనూ  
కలలోల్ నూ అనిన్ కాలాలోల్ నూ  
 

 
 

 కెరటాలు ఉపొప్ంగి  
ఆరిత్ గా తీరానిన్ తాకినటుట్   
+++  
 
ఇదద్ రూ  
ఒకరిన్ ఒకరు  ఓదారుచ్కోవడం  
ఎంత ధీమాగా ంటుంది  
ఒంటరై నపుప్డూ ఓడిపోయినపుప్డూ  
నిలబడలేనపుప్డూ కూలిపోయినపుప్డూ  
 
ఎండిన గుండెలోల్   
తడేదో కురి నటుట్   
+++  
 
ఇదద్ రూ  
ఒకరి కోసం ఒకరు ఎదురు చూడడం  
ఎంత ఆరిత్ గా ంటుంది  
చీకటోల్ నూ లుతురులోనూ  
న్హంలోనూ మొహంలోనూ  

 
రుయ్డు చందుడి కోసం  

చందుడు రుయ్డు చూ నటుట్   
 

*** 
 

 
   ఇదద్రు                     రాల ఆనంద్ 
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 అనంతమై న ఆలోచనలిన్ంచి 
అ ర్ ంతంగా గే ఊహలనుంచి 
మూ న రెపప్ల నుక మెదిలే స పన్ంలో 
నిరిమ్ంచే ఆ ధాలిన్ంచి 
మన ని మళిల్ ంచడంకాదు 
నిరబ్ంధమంటే 
 
నీదేమో నవయవ న పార్ యం 
చుటూట్ చూత్  రంగులలోకం 
రారమమ్ని ఆకరించే వయ్సనం 
నీకై  ను  ధించుకునన్ 
యనిరబ్ంధమే నీకిక కవచం 

 
పెద దాటబోయే పరుషమై న పదానిన్ 
చిరున చాటున దాచిపెటట్ డం 
రకత్ ంమరిగే ఆ నిన్ 
చలల్ నిచూపు మాటున అదుపుచెయయ్టం 
ఇదేగా నిరబ్ంధం 
 
కళెల్ ంలేని గురర్ ంలా పరుగెతేత్  కోరికలకు 
నై తికత గీ న లకష్మ్ణరేఖేగా 
నిరబ్ంధమంటే 
 
శతు  క ంచినా కంచెదాటని 
ౖ నికుడి సహనం 
ంతినికాపాడే నిరబ్ంధం 

 
అదుపుతపిప్న సమాజం 
అనాగరికమై న బాటలోకి మరలినపుప్డు 
నిరబ్ంధమూ నితాయ్వసరమేగా 

*** 

  దొరక యి ఆకాశపు అంచులెంత తికినా! 
దొరకదోయి చందమామ నీడనెంత తికినా! 
 
ఏ ఆ  లేకపోతె ఆనందం అనంతం! 
దొరకదోయి ఆశలేని హృదయమెంత తికినా! 
 
ఎనిన్ గలు, ఎంత దిగులు, ని  మో  వయ్ధలెనొన్ 
బాధ దాచుకోని రేయి చికక్దెంత తికినా! 
 
 మన పై న గాయాలను కాలం మానుప్తుందా? 
దొరక యి మరపురాని బాధలెంత తికినా! 
 
నీతులే  బోధించ  ఈ ర్ పతి రాతలు! 
అనుభ లె దొరుకుతాయి ను  ఎంత తికినా! 

*** 
 

 
 
  

నిరబ్ంధం 
ధాకర్ కొర్ డి 

గజల్ 
దేవమూరిత్    ర్ పతి 
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ఎపుప్డై నా 
మన  అందానిన్ చూ ? 
చూ  పలకరించ ? 
తాకి తనమ్యతా నిన్ పొందా ? 
 
బాధలో బాధయ్తలా 
ఒంటరిలో ఓరుప్గా 
ఎడబాటు ఎరుగని 
సంచారిని ఎరుగుదు ? 
 
సముదర్ మంత భా నిన్ 
మౌన భాషలో 
ఆకాశమంతా నిపించేలా 
మాటాల్ డం నన్ ? 
 
కాలమేదై నా చుకక్ చపుప్డు లేకుండా 
ఉధృతగా పర్ వ ంచడం, 
దరికి చేరకుండానే దపిప్క తీరచ్డం 
చూ ? 
 
చీకటి ళలో 
లుగు ముకక్ను కరచుకొనన్ 
పేర్ మ పా రం 
భుజం మీద లడం జరిగిందా? 

  
బాధలో ,బరు లో 
పగటిలో, చీకటిలో 
అతుకులో, పగులులో 
ఓ చేయి మృదుత ం తెలు ? 
 
మని  మని లో 
కంటికి కనపడకుండా 
కలను పండిత్ నన్ 
"మన "ఓ అదుభ్తభావం 
 
మన  మన తో 
ఎదుట లేకుండా 
ఎదురు రాకుండా 
ఎదను పాలించడం 
ఓ అమృతరావం. 

*** 

  మన  అంటే..              చందలూరి నారాయణరా  
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ఇది ర తమ్కమని మధురదర స 
భరితజీ తమని యెద మురియుచుండు 
ఇది దాతమ్కమని నా హృదయ ధ 
ఛినన్కారకమని యురి  చెపుప్చుండు 
 
ఎంత చెపిప్న నా మన పుడు నదు 
ఎండమా లలో నీటికెదురు చూచు 
కోరు రుకాభర్ ములనెడారి యందు 
బండరాయిలో దకు జీవముమ్కొరకు 
 
ఇది యసందరభ్మో లేక హృదయమందు 
పాదుకొనిన యా ద పాదపమొమ్ 
చియుందును తూరుప్న లుగు కొరకు 

అలమటింపను సతము నిరాశ యందు 
 
ఎంత దకిన కానరా చట నీ  
నీ చరణచిహన్ముల కాననేరనెచట 
కనుల చూచునదెలల్ ను కాదు నిజము 
నిజము కానోపు చూడని నీదు మూరిత్  
 
పలుకరించి డలిన పూబాల నీ  
కదలిపోయిన నినెన్టుల్  కాంచగలను 
అలరుగంధము మేనెలల్ నలదికొనిన 
యనిలమిటువచిచ్ నిజము నీవనుచు తెలిపె 
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COMMENTS 

https://koumudi.net/comments/october_2020/oct20_kavitha_comments.htm

