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అంకి తం
కవిత్వాభిరుచిని కానుకగా ఇచిిన
త్వతయ్య

“బండ్ల మూడి సతయన్వారాయ్ణ” గారి సమృతికి...
స్ాాతి,
1-11-2012.
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కృతజ్ఞతలల

మూలా సుబరహ్మణయం
తిరవికరమ్
చవవా కిరణ్
గారల కు
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కోనే ట్లో స్వాతి కి రణాలల
రెప్పుడైన్వ గమనించవరా? కోన్ేటి మెటలకి ఒక ప్రత్యయకత

మీ

ఉంది. అవి మనల్నా కిందకి తీసుకువెళ్ా తయి. లోతులోలకి
తీసుకువెళ్ా తయి. ఆ లోతులోల కోన్ేరు ఉంట ంది. ఎంతటి

గోప్పరమెైన్వ, చివరికి ఆకాశమెైన్వ అందులో ప్రతిఫల్నంచవల్నసందయ!
కవిత్వానికి ఇంతకు మంచిన ప్రతీక ఏమ ంట ంది? అందుకే స్ాాతి
గారు తన ప్పసా కానికి "కోన్ేటి మెటల " అని పేరు పెడిత్య ఎలా
ఉంట ంది

అని

అడిగినప్పుడ్ు

మరేమీ

ఆలోచించకండి

అని

చపేుస్ాను.
స్ాాతి కిరణవలత్ో మెరిసే కోన్ేటిలా మనల్నా మనకి చూపంచయ
కవితలు ఈ ప్పసా కంలో చవలా ఉన్వాయి.
"అప్ుటిదవకా తనలో ఉనా మనిష వెళ్ళిపో యిన్వ
కాసేప్లా ఊగ తూ జ్ఞాప్కాల ఊయ్ల." (హ్ృదయ్మ
సంకెల జ్ేసీ)
"లోతలతెలీని లోయలాంటి
ఒాంట్రితనాంలో,
రాలిపడుతలనన
ఉసిరిచెట్లు ఆకుల మధ్య-" (ఇప్పుడాందలకిల)
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“చిననరేఖ పక్కన మరలగలజ్జు గీతలల
క్ాంటికి సమాంతరాంగా సాగని చూప్పలల
ఎక్కడానికీ, దిగజారడానికీ అవే మెట్లు” (అనలమనాం)
“ఒక్ చలక్క తేనె కోసాం ఈ నాలలగల పూలమొక్కల మధ్యయ
వేల మెైళ్లు తిరిగే తేనెటీగలుాంటి జాాపకాలల.” (సమీప దూరాలల)
ప్రతి కవీ ఏదో సందరభంలో కవితాం ఎందుకు రాసుాన్వాను
అని ప్రశ్ాంచుకుంటారు. ఇది ఎవరికి వారు ఒంటరిగా ఎదురోోవలసన
ప్రశా. ఇస్ామయిల్ గారు అన్ేవారుట, “ప్రశాలు శాశాతం, జ్వాబ లు
మాతరమే మారుత్వయి” అని. అలాగే కవితాం, కళలు ఎందుకు? అనా
ప్రశా ఈన్వటిది కాదు. రేప్టిత్ో త్గేదీ కాదు. ఐత్య ప్రతి కవికీ తను
కవితాం ఎందుకు రాసుాన్వాడ్ు అనా విషయ్ం మీద సుషట త
ఉండవల్న. లావానలం కవితలో ఆ న్ేప్థ్యం మనకి దొ రుకుతుంది.
“కొడిగటిున ఆతమకు క్వితవప్ప కొన ఊపిరలలూదలతూ
అక్షరాం” (లవానలాం)
ఆతమకి ఊపరులూదయ అక్షరాలు. ఎంత చకోటి నిరాచనం! ఐత్య
ఆ అక్షరాలు కవిని ఎప్పుడ్ు కరుణిస్ా ాయి? మనం కవి సమయ్ం
అన్వా, జ్ప్నీయ్ లు సటోరి అన్వా ఆ క్షణవలకునా పారధవనయత
అందరికీ త్ల్నసందయ.
“నిశిల తటాకం లో ఒక క ంగ తల విదిల్ని లేచినప్పుడ్ు
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జ్ఞమ చటట పెై చిలకల గ ంప్ప వాల్న ఆకుల మధ్య నిశశబద ం
కదిల్ననప్పుడ్ు” (ఏకాంతం)
"మీకు నచిిన చితరకారుడవరు?" అని ప్రశ్ాసేా "ఆకాశానిా
నీలంగా చితిరంచినవాడ్ు" అని చపాుటట ఓ మహానుభావపడ్ు. నిజ్మెన
ై
కవి ప్రకృతిలోని అణ వణ వపలోనూ కవిత్వానిా చూడ్గలడ్ు. చూసన
కవిత్వానిా

అందమెైన

ప్దచిత్వరలోల

మనకి

అందించగలడ్ు

కూడవ."వరోోలాలసం" కవితలోని కింది ప్ంకుాలాల...
“చూరల కిాంద మ తెలు కోడి
రెక్కల కిాంద పిలులిన ప్రేమ తో తడిప్రసలతాంది.
నేనల నాటిన వితతనాం
ఆరలబయట్ మొలవటానికి ఆరాట్పడుతలాంది.
వాన వెలలసలతాండగానే
సమృతలల రాంగలలన్నన హరివిలలుగా మరిపోతాయి.”
సమృతుల రంగ ల్నా హ్రివిలు
ల గా మారిగలగడ్ం ఒకో కవికే
త్ల్నసన మంతర విదయ.
కవితాం

జీవిత్వనికి

అదద ంలాంటిది.

కాలం

గడిచయక దీద

జీవితంలోనూ, ఆలోచనలోలనూ వచయి మారుును అది ప్రతిఫల్నంచి
తీరుతుంది. ఆ మారుును స్ాాతి గారి కవితాంలో కూడవ మనం
చూడొ చుి. ఈమె కవితాం రెండ్ు పారాశాలుగా చీలుతుంది. సుప్రభాత
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రాగాలు, మరోస్ారి, దృశాయదృశాయలు మొదల ైన మొదటోల రాసన
కవితలోల భావపకతాం, భాషాలౌలయం కనిపసేా ఈ మధ్య రాసన కవితలోల
త్వతిాక చింతన, ఒక నిరేాదం కనిపస్ాాయి. కవితలత్ో పాట కేవలం
సీా ీ మాతరమే రాయ్గల క నిా సునిాతమెైన మానవ సంబంధవలత్ో
కూడిన కవిత్వతమక వచన్వలు కూడవ ఈ ప్పసా కంలో చయరాిరు.
అకోడ్కోడవ

కవితలు

బావపణణ నిపంచిన్వ

ఆ

మరింత
వివరాలోలకి

సరళంగా,
పో బో వడ్ం

మూరా ంగా
లేదు.

ఉంటే
అదీకాక

మ ందుమాట రాసేవాడ్ు కవికీ పాఠకుడికీ మధ్య ఎకుోవసేప్ప
ఉండ్కూడ్దు.
“తనలవుని తొలిచిన
తొలక్రి మొలక్
తరలవుగా మరాలని
తడిమటిు తపసలు” (నిరేవదన)
ఆ తడిమటిట తప్సుసత్ోపాట , ఈ కవయితిర తప్సుస కూడవ
ఫల్నంచవలని ఆకాంక్షిసా ూ..
- మూలా సుబరహ్మణయం,
బంగ ళూరు, 12-6-12.

కోనేటి మెట్లు

6

ఇవీ మ
ె ట్ల
ు ....
కోనేట్లు సావతి కిరణాలల ............................................. 3
1.

వర్షోలుసాం............................................. 9

2.

సలపేభాత రాగాలల ................................. 10

3.

పిేయమెైన తాతయయకు… ...................... 11

4.

మర్షసారి ............................................ 12

5.

దృశ్యయదృశ్యయలల .................................... 13

6.

అవయక్తాం .............................................. 15

7.

రెపుపాట్ల మట్లల .............................. 16

8.

ఇదిగో... మళ్ళు ఇప్పుడే .......................... 17

9.

పూలల – మలళ్లు .................................. 18

10.

రహసయాం ............................................. 19

11.

మలి సాందెలోు... ................................... 20

12.

శరచచాందిిక్.......................................... 21

13.

ఏకాాంతాం ............................................ 22

14.

అాంతరావహిని ....................................... 23

15.

తనమయి ............................................. 24

16.

ఒకానొక్ చోట్ ...................................... 25

17.

సిాంధ్లవు ............................................. 26
కోనేటి మెట్లు

7

18.

నానృషిః ... ......................................... 28

19.

‘మోహ’మటాలల ................................ 30

20.

పాాపతాం................................................. 31

21.

తమక్రాందాం ....................................... 32

22.

ఇప్పుడాందలకిల?.................................. 34

23.

నిరేవదన .............................................. 35

24.

లవానలాం .......................................... 36

25.

తెలురాంగల సీతాకోక్చిలలక్లల .................... 38

26.

సమీప దూరాలల................................... 39

27.

ప్రేరణ ................................................. 41

28.

అసాంబదధాం .......................................... 44

29.

హృదయమల సాంకెల జేసి ....................... 48

30.

ఇది వెనెనల మసమన్న............................ 51

కోనేటి మెట్లు

8

1. వర్ోో ల్ాో సం
ఒక చిరు చినుకు రాల్ననప్పుడ్ు
న్వ ప్స మనసు ప్రుగ లు తీసుాంది.
మెరుప్ప మెరవగాన్ే
ఉల్నకిపాట త్ో ఉదిాగాప్డ్ుతుంది.
కిటికీ త్రిచవన్ో లేదో
మనసు కూడవ తడిస మ దద బంతవపతుంది.
చూరు కింద మా త్లల కోడి
రెకోల కింద పలల ల్నా పేరమత్ో తడిపేసా ుంది.
న్ేను న్వటిన వితా నం
ఆరుబయ్ట మొలవటానికి ఆరాటప్డ్ుతుంది.
వాన వెలుసుాండ్గాన్ే
సమృతుల రంగ లనీా హ్రివిలు
ల గా మారిపో త్వయి.
(1998)
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2. సలప్రభాత ర్ాగాలల
ప్రతి ఉషో దయ్ాన్వ ఇలాగే
మెలకువలు ప్లకరిసా ున్వాయి
బాల భానుడి భావ గీత్వల ప్లకరింతత్ో
ప్రతీ కులాయ్ంలో కువకువలు కలవరిసా ున్వాయి.
ప్రతి అరుణోదయ్ాన్వ ఇలాగే
మయ్ూఖ రేఖలు ప్రచుకుంట న్వాయి.
మసక త్రల చవట న నీహారిక కరిగిపో గాన్ే
తుషార సాపాాలు నునుసగు త్ో తరల్నపో తున్వాయి.
ప్రతి శుభోదయ్ాన్వ ఇలాగే
ఈ లోగిల్నలో తనమయ్త్వాలు గవాక్షాలు దవటి ఎగిరిపో తున్వాయి.
(1999)

కోనేటి మెట్లు
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End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/kbook.php?id=1298
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