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నువుా ననుి అాంతాం లేని వరడిని చేస్రవు. అలాాంట్టది నీ
తృపటత .

ఈ బలాంలేని ప్రతాని మళ్లు మళ్లు ఖాళ్ల చేస్త ూ

ఎపపట్టకీ త జా జీవితాంతో నిాంపుతున ివు.ఈ రెలు ు మొకక
నుాంచి వచిిన చిని పటలున గోోవిని కొాండలు,లోయలు మీద
నుాంచి

తీస్ుకువెళ్త త

ద ాంట్్ుాంచి

శరశ్ాతాంగర

కొతత వెైన

మధుర్ స్ారరలకు ఊపటర ప్ో స్రతవు.న చిని ఎద నీ చేతుల
అమర్ స్పర్శతో పలుకలేని మధుర్ స్ారరలకు జనమనిస్ూ
త
ఆనాందాంతో

ద ని

అవధులను

ప్ో గొట్లికుాంట్లాంది.

నీ

అపరమత బహుమతులు న అతి చిని చేతుల మీదుగర
వస్ుతన ియి.యుగరలు గడిచిప్ో యి నువుా నీ అపరమత
బహుమతులను ఎడతెర్పట లేకుాండ
నిాంపట్ానికి ఖాళ్ల మగలే ఉాంది.

ఇస్ుతన ి ఇాంకర
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నువుా ననుి ప్రడమని ఆజాాపటాంచినపుడు న హృదయాం
గర్ాాంతో ప్ ాంగప్ో యినట్ు యిాంది.నేను నీ మొహాంకేసట చూసతత
న

కళ్ళ వెాంట్ కనీిరొస్ుతాంది.న

జీవితాం మొతత ాంలో

కట్లవెైన ప్ ాందిక లేనిదాంత ఒక తియయని స్రమర్స్యాంలో
కరగప్ో యి న ఆరరధన స్ముదాాం మీద స్ాంతుష్ి మయిన
పక్షి

పాయాణాంలా

రెకకలు

విచుికొాంట్లాంది.

నేను

ప్రడుతుాంట్ె నువుా స్ాంతోష్టస్త రవని తెలుస్ు. నేను న ప్రట్
వలు నే నీ ముాందుకు వస్రతనని తెలుస్ు.నేను న ప్రట్
యొకక

దూర్ాంగర

పర్ుచుకుని

రెకకల

అాంచులతో

ఎపపట్టకీ చేర్ుక లేని నీ ప్రద లను ముట్లికొని ప్రడుతుని
ఆనాంద నిి

త గుతూ

ననుి

నేను

పాభువెన
ై నినుి నేస్తాంలా పటలుస్ుతన ిను.


మరిప్ో యిన
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న కు తెలియదు నువుా ఎలా ప్రడత వో,న యజమాని!
నేను ఎపుపడు విాంట్ాను నిశ్బు ఆశ్ిర్యాంతో.నీ స్ాంగీతాం
యొకక కరాంతి పాపాంచ నిి పాకరశాంపజేస్త ుాంది. నీ స్ాంగీతాం
యొకక ఊపటర పాపాంచమాంతట్ నడుస్ుతాంది.నీ స్ాంగీతాం
యొకక

పవితామయిన

పావరహాం

రరతి

గోడలను

పగులగోడుతూ ఉర్కలు వేస్త ుాంది.న హృదయాం నీ ప్రట్కు
తోడవట్ానికి ఎదుర్ుచూస్ుతాంది కరని వృధ గర తన గొాంతుక
క స్ాం పెనుగులాడుతుాంది.నేను మాట్ాుడత ను కరని న
మాట్లు

ప్రట్లోనికి

చొచుికుప్ో క

ఏడుస్రతను

గాందర్గోళ్ాంలో. ఓహ్!నువుా న హృదయానిిఅాంతాం లేని
నీ స్ాంగీతపు వలలో బాందీని చేస్రవు,న యజమాని.
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న ప్రాణ నికి ప్రాణమా,నీ జీవిస్ుతనిస్పర్శ న శ్రీర్మాంత
వరయపటాంచి ఉాందని తెలుస్ుకొని నేను న శ్రీరరనిిపవితాాంగర
ఉాంచట్ానికి

పాయతిిస్రతను.న

మనస్ులో

విచక్షనపు

కరాంతిని వెలిగాంచే నిజానివి నీవు అని తెలుస్ుకొని న
ఆలోచనల నుాంచి అస్త యలను ఎపుపడూ బయట్పెట్ి
ట్ానికి పాయతిిస్రతను.
న

హృదయాం

నుాంచి

అనిిప్రప్రలను

దూర్ాంగర

తర్మట్ానికి నేను ఎలు పుపడూ పాయతిిస్ూ
త నీ స్రానాం న
హృదయపు క వెల అాంతరరాగాంలో ఉాందని తెలిసట న
పతామను పువుాలో పెడుతున ిను.
న చర్యలకు బలానిిఇచేిది నీ శ్కిత అని తెలిసట న పనులోు
నినుిబాహాట్ాం చేయట్ానికి పాయతిిస్రతను.
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నేను నీ పాకకన కూరోిట్ానికి ఒకక క్షణపు అనుభవరనిి
అడుగుతున ిను.న చేతిలో ఉని పనులను తర్ువరత
పూరత చేస్త రను.నీ కనుచూపుకు దూర్ాంగర న హృదయానికి
విశరోాంతి కరనీ తీరక కరని తెలియదు.న పని తీర్ాంలేని
స్ముదాపు కష్ి ాంలో ముగాంపు లేని చ కిర అవుతుాంది.
ఈ రోజు గీోష్మాం నిట్ట
ి ర్ుపలు,గుస్గుస్లతో న
దగగ ర్కు

వచిిాంది.తేనట్
ె ీగలు

వరట్ట

కిట్క
ట ీ

స్మూహానిి

పుష్టపస్ుతని చెట్ు ఆవర్ణలో నడిపస్
ట త ున ియి. నేను
ఇపుపడు నీతో ముఖాముఖి కూర్ుినే స్మయాం వచిిాంది
ఈ నిశ్బు మయిన ఒలికి ప్ో తునినిద నాంలో న జీవిత నిి
అరపాంచట్ానికి ప్రడుతున ిను.
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ఈ

చినిపుష్రపనిితుాాంచివేసట

చేయకు!అది

వరడిప్ో యి

మట్టిలో

తీస్ుకుప్ో ,ఆలస్యాం
కలుస్ుతాందని

న

భయాం.న కు నీమాలలో చోట్ల లేదేమో గరని బాధ కర్ నీ
చేతి

స్పర్సతో

ననుిగౌర్విాంచి

తుాాంచి

వేయి.న కు

తెలియట్ానికి ముాందుగరనే రోజు ముగసటప్ో యి పూజాంచే
స్మయాం

వెళ్లుప్ో తుాందేమో.దీని

ర్ాంగు

చికకగర

లేకప్ో యిన ,వరస్నలో పరమళ్ాం లేకప్ో యిన నీ సతవలో
వరడుక .ఇాంకర స్మయాం ఉాండగరనే దీనిి తుాాంచివేయి!!

7

ఆమె అలాంకరరరలను న ప్రట్ విడిచి పెట్ి ాంట ది.ఆమెకు
దుస్ుతల మీద ఆశ్ కరని స్ర్ద కరని లేదు.నగలు మా
కలయికను చేడగోడత యి.అవి మా ఇదు ర మదయ వస్రతయి
వరట్ట తళ్ుకులు ఆమె గుస్గుస్లను బయట్ పెట్ివు
న కవి అనే అహాంభావాం ఆమె కళ్ళ ముాందు సటగగ ుతో
చచిిప్ో తుాంది.ఓ మహా కవి!నేను నీ ప్రద ల దగగ ర్
కూర్ుిన ిను.నువుా స్ాంగీత నిి నిాంపట్ానికి వెదుర్ుతో
చేసన
ట వేణువులా న జీవిత నిికేవలాం స్హజాంగర స్ూట్టగర
చేయి.

End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/book/Maro+Gitanjali+Ronda+
Madhu
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