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ఄస్యశ
దీనికి మందు భాగం

4
కవిత శీరిషక (Title), అకట్టుకునే దాలు, కవితా వస్తువు, కవి గంతు, వైఖరి, కవితలో
ప్రతిపలస్తునన కవి ఈద్దేశ్మం (Authorial Intent), ద ఫంధాలూ, ఄఱంకారాలు ఆలాగ క్కో
కవితలోనూ ఏవో కొనిన ఱక్షణాలు ప్రస్తపటంగా కనిపిస్తు మందుగా పాఠకుణ్ణి అకట్టుకుంటాయి.
అ కొనిన ఱక్షణాలే కవితకు ప్రవేశికలు ఄవుతాయి. అ దావరాఱ వంటే కవితలోనికి మందుగా
ప్రవేశిసాుమ. ఈదాహయణకు వేయి పిర్రఱ స్మద్రం కవితకు మందుగా శీరిషకే క ప్రస్తపటమైన
అకయషణ. ఎండా కాఱం కఱ భధామహనం కవిత శీరిషకలో ఄలా ప్రత్యమకమైన అకయషణ లేదు, దాని
ప్రవేశానికి అకయషణలు మొదటి రండు పాదాలూ:
లేత రావ్యకంతటి కేక
పిటు గంతులోంచి
విని ...
ఆవి చదివి భననం చేస్తక్కగానే ఄది ఎండాకాఱం భధామహనం ఄని శీరిషక ఆదివయకే
స్తచించిన స్ంగతీ, అ ఎండలో రావి చెట్టు పిటు గంతూ కనిపిసాుయి, వినిపిసాుయి. ఄవి
రిచితం, స్యవ సాధాయణమైన దృశామలు కాఫటిు పెదే విశేషం ఏం లేదు. కాని - పిటు కేక
"రావ్యకు" ఄంతా? కేకలన అకుఱతో కొలుసాుడా ఇ కవి? ఆంకా ...?? ఆలాంటి ఏదో క
కుతూహఱంతో కసారి కవితలోనికి ప్రవేశించిన పాఠకుడి ధామస్ను కవిత టిు నిలుపుకుంట్ట
అసాంతం ఇడుుకుపోత్య ఄపుడు క సారి పూరిుగా చదవటం ఄవస్యం ఄవుతుంది. ఆలా
చదువుకునే పాఠకులోో కొంతభంది మాత్రం విశేషమైన అస్కిు వఱన ఇ కవిత ఎలా నిచేస్తుందీ?
ఄని భళ్ళీ భళ్ళీ రికించి చదువుకుంటారు. కవితను చదువుతుననపుడు పాఠకుడే అ కవితకు కవి
- ఄతను కవితను సాంతం తన భనఃపఱకం మీద తనవైన భాష, ఈభ, ఄఱంకాయ
సాభగ్రితోను, తన ఄనుబవం మీదనే అధాయడీ, అ కవితను భళ్ళీ యచించుకుంట్టనానడు.
వ్యమఖ్యమత ఇ ప్రక్రిమ లోన కవిత అవిషోరిస్తునన జాగాలోో తనకు అస్కిు, ట్టు ఈనన చోట్టలోో
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మాత్రం తన శ్కిు కొదీే ఈదీేనం చేసి, ఠనానుబవ్యనికి స్హామం మాత్రం చెమమగలుగుతునానడు.
ఄంటే చీకట్లో కతను లాంతరు ట్టుకుని మందు నడుసాుడే ఄలాగ.
నిజంగా అస్కిు ఈందా - ఄని మొదటి ప్రశ్న కదా? కొోకోరి అస్క్తు క్కోలా
ఎందుకుంట్టంది ఄనేది చాఱ స్ంకిోషుమైన ప్రశ్న, దానిన గురించి విశేషమైన రిశోధన ఈంది. అస్కిు
కూడా క ఔద్దవగిక సిితి. ఄధివ్యస్ువిక స్ృజన ఄంటే, ఄలాంటి దృకథం ఄంటే అస్కుులైనవ్యళ్ళీ
తకుోవ, దానిన కంటగించుకునేవ్యళ్ళీ ఎకుోవ. మిగత స్ృజన రూపాఱకి ఆంత ఆఫఫందిలేదు.
ఄంచేత Psychology of Interest Formation ఄనేది కుోుంగానైనా రిశీలంచి చూస్తు ఏ
కొదిేభందిక్క మాత్రమే ఆలాంటి వర్రి ఎందుకుంట్టంది ఄననది కొంత బోధడుతుంది. ఄది ఄలాగ
ఈండనిచిు, అస్కిుతో కవితలోనికి ప్రవేశించిన తయవ్యత కవితను రిశీలంచి చదవడానికి ది
పారాశాలన ప్రతిపాదించవచుును. ఆది కొందరు ఆంగిోష్ వ్యమఖ్యమతఱ దధతి. ఇ ది ప్రవేశ్
దావరాలూ ఆవి: (1) శీరిషక, (2) ద స్ంద, (3) దాఱ కూరూ పేరూ, (4) ఄఱంకారాలు,
(5) కవి గంతు, (6) నాదం (కవిత నడక), (7) స్ిఱ కాలాలు, (8) చిహానలు, ప్రతీకలూ (9)
కవిత నిరాభణ రూం (structure), (10) ఆతివృతుం ఄంటే వస్తువు. కవితావనిన రికించడానికి
ఆద్ద స్రైనదీ ఄని ఇ కో దధతినే పుక్కనకోర్లోదు, కాని ఏదో క దధతిని ఎంచుకొని వివరించి
చదువుక్కవడం స్హామకయంగా ఈంట్టంది. ఇ ది ఄంశాల్నన అఱంఫనగా కవిత రికింతకు
ఄవస్యమైన ప్రశానవళిని నిరిభంచుక్కవచుు. ఆలాంటి ప్రణాళిక వంట కవిత మౌలకమైన స్వరూ
స్వభావ్యఱ రికింత తరువ్యయి ఆతయమైన చయులు ఄనేకానికి క అధాయంగా, పీఠికగా స్హామ
డుతుంది. ఈదాహయణకు కవి శైలని గురించి, కవితా శిలానిన గురించీ, కవితవ భాషను గురించీ
విశేషంగా నెయపే చయుకు ఇ ది ఄంశాలూ క framework లాగ ఈకరిసాుయి. కవి
దృకధానిన గురించీ, కవితలో సామాజిక చైతనామనిన గురించీ, కవి రాజక్తమ చైతనామనిన గురించి
సైతం నెయపే యక యకాఱ చయుఱకు కవి గంతు, దృకథం, కవితా వస్తువూ, ఆతివృతుం ఆవి
ప్రాతిదికలుగా నికొసాుయి. కళాతభకమైన చయు, భనస్ుతవ ప్రధానమైన చయు మీద ధామస్ ఈంటే
మాట (Word); రూకం (Metaphor); ద చిత్రం (Image); ఉహ (Thought);
ఈద్దవగం (Emotion); జాాకం (Memory) ఆలాంటి మౌలకమైన ఄంశాఱను విశేషంగా
రిశీలంచడానికి
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ఈయోగడుతుంది. ఄంటే వ్యలీ వ్యలీ ఱక్ష్యమలు, అస్కిు కొదీే విశేోషణను ఇ దింటిలో ఏవో
కొనిన ఄంశాఱ చుట్టు కొనసాగించే నికి ఇ రికింత పునాదిగా ఄందరిక్త ఈయోగడుతుంది.
కవితావనిన కేవఱం 'అసావదించాల ', తరిోంచి విశేోషంచ కూడదు ఄనేది ఄపోహ. తయచి చూడటం
వఱన ఄందమైన వస్తువుఱ స్వరూం భరింత లోతుగా ఄవగతభయిమ, అసావదించడానికే భరింత
స్హామం ఄవుతుంది. Studying the geology of Alps doesn't diminish the
beauty of Alps in any way! ఄని ఄననట్టుగా.
OkaVellipothanu_coverక చినన కవితని స్యదాగా ఎంజాయ్ చెమమడానికి అ
కవితనే చదువుకుంటే పోలేదా? దానికి ఆంత రాదాధంతం ఎందుకూ? ఄంటే ఆదివయకే చెపినట్టో
ఄలా పై పైన చదవడం స్ంతృపిుకయంగా ఈందా? ఄని ఎదురు ప్రశ్న వస్తుంది. ఈందీ ఄనుకుంటే
తీరిపోయింది. లేదు ఄనుకుంటే క వళిీపోతాను వంటి చినన కవిత, ట్టుభని దివ్యకామలైనా
లేనిదానిన గురించి రోజులూ, నెఱఱ తయఫడీ రిశీలంచవలస్త ఈంట్టంది. సాయస్వత విదామరుధఱకు
ఄది తనిస్రి ని. జిజాాసికి స్ంతృపిు లేదు, కాఫటిు ఆలా ఏ కో కవితనైనా జీవితాంతం భళిీ
వనక్కోళిీ చూస్తునాన ఄవి నితమ నూతనంగా 'తభ లోతు కనుక్కో 'భంటాయి. సాయస్వతం స్భస్ుం
లోనా కాఱనిక స్ృజనలోనే విశేషంగా ఱబమభయ్యమ రుచి ఆది. ఎందుకంటే దాని నిరాభణంలో
పాఠకుడికి స్మానంగా వ్యటా ఈంది, బాధమత ఈంది. ఠనానుబవం కే పాఠకుడికి సైతం
కాఱంతో మారిపోతూ వస్తుంది. ఄధివ్యస్ువిక కవితలోన ఇ స్ంకిోషుత, ఄంటే complexity
విశేషంగా దొరుకుతుంది, కాఫటిు దానిన గురిభచిన విశేోషణ 'ఄమిభ చినన, కమిభ పెదే ' ఄననట్టు,
కవిత్యమో ఆంత చిననదీ, దానిన గురించిన రికింత ఏమో క పెదే పుస్ుకమూ ఆలా సాగుతుంది.
ఆంగిోష్లోనూ ఆంత్య. శాస్త్ర విజాానంలో రిశోధన కూడా ఆంత్య. ఄవగతం ఄయిపోయినవీ, తెలుస్తను
ఄనుకుననవే స్ంగతులు, Facts - ఄంటే 1 + 1 = 2 వంటీ 'సాధాయణమైన వ్యస్ువ్యలు' సైతం
వ్యటి స్వరూపాన్నన, స్వభావ్యన్నన, Assumptionsనూ టిు టిు చూస్తు పోత్య ఄవీ భరి భళిీ భళ్ళీ
తభ లోతు కనుక్కోభంటాయి. సాయస్వత విదామరిధక్త, కవిక్త స్ంతృపిు లేదు, ఆందాక చెపిన చమారి
లాగే.
భనకు పాత కాఱం నుండీ ఆలా రికించే స్ంప్రదాయం ఈంట్ట వచిుంది. దీనిన పాఠ
రిశీఱన ఄనేవ్యరుట. ఄట్లో కవితావన్నన, దాని ఱక్షణాఱనూ ఄద్ద వృతిుగా కట్టుఫడి చదువుకుని,
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ఄబమసించే విదామరుధలూ, ఄధామకులూ సైతం ఈండేవ్యరు. ఆపుడు ఇ రండు యకాఱ భనుషులూ
దాదాపు కనుభరుగు ఄయిపోయ్యరు. భనవి సాంప్రదాయికమైన వ్యమఖ్యమనాఱలో ఇ ది
పారాశాఱనూ మధోచితంగా రిశీలంచడం పోలుుక్కవచుును. ఈదాహయణకు ద్దవీ ఄశ్వధాటి కి
భాను ప్రసాద రావు గారు యచించిన వ్యమఖ్యమనం ఇ ది పారాశాఱనూ మధోచితంగా చరిుస్తుంది.
ఄద్ద ఆటి కాలానికి వచిు, ఆకోడ ఈదహరిస్తునన అధునిక కవితఱ వంటీ వ్యటి మీద వచేు
విభయశను, వ్యమఖ్యమనాఱని రిశీలస్తు ఄవి కవితా వస్తువును, ఆతివృతాునిన, కవి దృకధాన్నన మాత్రమే
విశేషంగా చరిుంచి, మిగతా పారాశాఱను స్ృసించకుండా విడిచిపెటుడం కనిపిస్తుంది.
శీరిషక తొల మెట్టు కదా? శీరిషక చదివిత్య ఏభనిపించింది? చదవగానే ఫఱంగా, టురానంత
కుతూహఱంతో కవితలోనికి ప్రవేశించేలా తనవైపు లాకుోంట్లందా? ఈదాహయణకు వేయి పిర్రఱ
స్మద్రం శీరిషక ఆంత అస్కిుకయంగానూ ఈంది. తెలుగులో ఄందుబాట్టలో ఈనన వచన
కవితఱనినంటి శీరిషకల్నన కలపి రిశీలస్తు ఆంత విశేషంగా, వినూతనంగా కనిపించే శీరిహకలు ఄరుదు.
'వయిమ' ఄంటే ఄనేకానేకం ఄని, 1000 ఄంక్క ఄనే కాదు. స్మద్రపు వయిమ ఄఱఱన్న వయిమ
పిర్రఱతో పోలుస్తు ఄవి ఉగుతునానమని కో మాటతో బొభభ కట్టుతునన ఈభ స్తచించే
కామకత, అ ప్రతీకలోని ఆదివయక్కననడూ కన్న విన్న ఎరుగని కొతుదనం ఇ శీరిషక అకయషణలు. క
కాఫ్కో రాత్రి యహస్మం ఄనన శీరిషకలోనూ క నిగూఢమైన, మారిభకమైన అకయషణ ఈంది లోనికొచిు అ రాత్రి యహస్మం ఏమిట్ల విపి చూస్తక్కభని అహావనిస్తు. రాత్రి యహస్మం ఄని మాత్రం
ఄని ఉరుకుంటే ఄది ఎన్ననసారుో వినన ఄరాధక రిశీఱన నవఱఱ శీరిషకఱ వంటిది, కొతుదనం
ఏమీ లేదు. కాని క కాఫ్కో రాత్రి ఄంటే దాన్నోని భయభం ఏమిట్ల తెలుస్తక్కవ్యఱనిపిస్తుంది. ఎండా
కాఱం కఱ భధామహనం ఄనన శీరిషకలోన ఆలాంటి అకయషణలేం లేవు. ఄందుకు భిననంగా క
వళిీపోతాను ఄనన కవితా శీరిషక చదివిన వంటనే తీవ్రమైన కుతూహలానిన ర్లక్కతిుస్తుంది. క...
ఏంటేంటీ?? ఄని. ఇ మూడు కవితఱ శీరిషకలూ మూడు యకాలుగా పాఠకుడి కుతూహలానిన,
అస్కిున్న ర్లక్కతిుంచి కవితలోోనికి అహావనిస్తునానయి. ఄనిన శీరిషకలూ ఆలా ఈండవు, ఈండాఱన్న లేదు.
కొనిన కవితఱ శీరిషకలు ఏభంత అస్కిుకయంగా ఈండవు; ఄయినా వ్యటిని దాటి మందుక్కళ్ళు పాఠమం
అస్కిుకయంగా ఈండొచుు. సాంతం చదివిన ఄనుబవంతో వనకొోచిు శీరిషకని భరొకో సారి చదివి
చూస్తు దాని ఄంతరాయధం కొతుగా బోధడినట్టు ఈండొచుును.

ఄస్యశ (నాఱగవ భాగం)

కనక ప్రసాద్

patrika.kinige.com

శీరిషకను దాటి, శీరిషకలోని అకయషణ వఱన కవితలోనికి ప్రవేశించేక ఄపుడు ప్రధానమైన
మాటలూ, ద ఫంధాలూ ఆవి రండవ పాయశాం. ఆవి కవిత ఄంతటీన మాటఱ క్కస్ం scan చేస్తు
పోత్య దృషుకి చికుోతాయి. దీనికే మడిడి ఈననది దాఱ ఎంపిక, కూరూ. కవి శైల ఄని
వమవహరించేదానికి ఆవి మఖమమైన ఱక్షణాలు, స్ంతకాలు. కొనిన మాటలు ఄంత స్తళ్ళవుగా ఄయధం
కావు. ఄరిచితమైన మాటలుంటాయి. ఈదాహయణకు వేయి పిర్రఱ స్మద్రం కవితలోన యతీవయం
ఄనన మాట ఄరిచితమైనది. కొనిన మాటలు ఄవి స్తచించే వస్తువుతో, విషమంతో రిచమం
లేక ఏదో తెలసినట్టుంటాయి గాని, సాంతం ఄయిం కావు, ఄనుబవం లోనికి రావు. మా ఄభభ
ఎపుడో మపయ్యమలీ కిందట హైదరాబాదోో CIEFL యూనివరిశటీకి వళిీ ఄకోడ కొనానళ్ళీంది.
ఄకోడ వంట వడడన చేస్త ఄబాఫయిలు ఄదివయక్కపుడూ స్మద్రం ఄనేదానిన చూళ్ళీదుట. వ్యలీకి
మా ఄభభ స్మద్రం గురించి కబురుో చెపుుంటే వ్యళ్ళీ 'స్మద్రం ఄంటే ఎలాగుంట్టంది? పెదే
తాలాబ్ లాగుంట్టందా?? హుస్తనాసగరిో దింతలుంట్టందా??!' ఄని ఆలా ఄడిగేయన్న, ఎనిన
యకాలుగా చెపినా, స్మద్రం ఄననది ఎలా ఈంట్టందో వ్యలీకి బోధడేటట్టు చెలేక పోయ్యనన్న
నాకు చెపింది. స్మద్రం ఏ నాడూ చూడని ఄలాంటి పాఠకులు ఎవరైనా ఇ కవితని శీరిషకతో
మొదలుపెటిు చదివిత్య? వ్యలీకి పిర్రలు తెలుస్త ఉగడమూ తెలుస్త, కాని స్మద్రం తెల్నద్ద?! వ్యలీ
ఠనానుబవం అ మేయకు ఫఱహీనం ఄవుతుంది. ఎలా ఈంట్టందో తెల్నని స్మద్రానికి పిర్రలా, ఄవి
ఉగడమా? ఄని 'ఛస్ తియ్!' భని గియవ్యట్ట వయ్యమచుును కూడాను. మాటకి మాటా, ఉహకి
ఉహా ప్రతీ పాయశాం ఄడుగడుగునా ఆలాగే ఄరిచితంగా ఈంటే? మారిభక కవిత, ఄధివ్యస్ువిక
కవిత, స్ంకిోషు కవితా వీటనినటితోనూ ఇ ఆఫఫంది ఈంది. వ్యటితో చిున కష్టునికి మూఱ కాయణం
ఆలాంటి ఄరిచమమే.
ఆపుడు మపయ్యమలీ తయవ్యత ఇ కాఱంలో టీవీలోన్న, సినిమాలోోన్న, ఆంటరనట్లో కన్నస్ం
స్మద్రం ఫొట్లనైనా పాఠకుఱందరూ చూస్త ఈంటారు కాఫటిు స్మద్రం వంటి మాటలు
రిచితభయ్యమ ఈంటాయి. కాని పాత కాఱపు మాటలు, కపుడు ఄందరిక్త రిచితమైనవే నిరిిద్రం, మ్రోఱ, ఄహయహం, ఄనారుమడు వంటివి ఫహుశా ఆపుడు కొతు రోజులోో తెలుగు
చదువుకునే విదామరుధఱకి సైతం ఄరిచితం ఄయిపోతాయి - ఄవి టీవీలో, ఆంటరనట్లో
సామానమంగా దొయకవు కాఫటిు. టీవీలోో, ఆంటరనట్లో భనకి ఄందివస్తునన విషమ రిజాానం
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ప్రతమక్షమ, ఄనుబవ పూయవకమైనది కాదు. ఄలాంటి రోక్షమైన రిజాానం అస్రాతో
నిరిభంచుకునన భన్నదృశ్మం పాఠకుడికి ఫఱమైన స్ృజనానుబవ్యనిన ఄందించలేదు. ఄది కవి
తవుతుందా? ప్రాకృతికమ, భౌతికం, కళ్ళీదుట కనిపించే వీలూ ఈనన ఄనుబవ్యలన స్తచించే
దాఱతోనే ఆంత ఆఫఫంది ఈంటే, ప్రవయున, ఄంతయంగం, తతావనుబవం వంటి అంతయంగికమైన
ఄనుబవ్యఱని నిరిభంచే మాటలు, ద ఫంధాఱతోనూ ఄవి స్తచించే భావగతుఱతోనూ భరింత
ఆఫఫంది ఈంట్టంది కదా. ఆలాంటి కవితఱలో స్ృజనానుబవం స్పఱం కావడానికి కవిక్త,
పాఠకుడిక్త కూడా భరింత న్న, బాధమతా ఈంటాయి. కవి కావ్యఱని ఄందరు పాఠకుఱక్త
ఄందుబాట్టగా ఈండేలా రాసాునని ప్రమతినస్తు ఄపుడు ప్రసాద గుణం సిదిధస్తుంద్దమో కాని, కవి
ప్రమతనం వ్యచమంగా తెలసిపోతూ కవితాతభ లుచన ఄవుతుంది. ఆలాగ కాకపోయినా కవితలోని
మారిభకతను,

స్ంకిోషుతనూ

కన్నస్ం

రిమితం

చేసి,

కవిత

ఄనుబవ్యనిన

పాఠకుడికి

ఄందుబాట్టలోకి తెచిువ్యవఱని కవి ఄస్ంకలతంగానైత్య ప్రమతనం చేసాుడు. ఆది కవిత ఄలోక
ప్రక్రిమలోన చివరి ఄంచెలోో ఄంటే Editing వంటి చోటో సాధించుకుంటాడు. ఎలాగంటే తనను
తాను పాఠకుడి సాినంలో ప్రతిషుంచుకుని, ఆదీ - ఆదీ -ఆవన్నన పాఠకుడికి ఎకోడైనా ఆఫఫంది
పెడతాయ? ఄని. ఎంత మారిభకమైన కవితవం కటేు కవులైనా- త్రిపుయ, ఎమెభస్ నాయుడూ
ఄయినా

ఇ

యకమైన

దిదుేబాట్టను,

చెకుోడునూ

నియవహంచుకునానక

గాని

కవితను

ప్రకటించుక్కరు. పాఠకుడి బాధమత ఏమిటంటే ఄరిచితమైన మాటల్నన, ద ఫంధాల్నన, ఉహల్నన,
allusionsనూ వతుకొోని, నేరుుకొని, నిరిభంచుకొని అ మెరుగైన జాానంతో, ఄయహతతోనూ భళ్ళీ
వచిు కవితలోనికి ప్రవేశించడం.
క చినన కవితని రామడానిక్త చదవటానికి ఆంత ఫరువూ బాధామతానా? ఄంటే అ క్కవకి
చెందిన కవుఱక్త, ఄది కావఱసిన పాఠకుఱక్త అ వివేచన ఄంతా కషుం ఄనిపించదు, పైగా
తనిస్రీ, అనందమనూన ఄవుతాయి. ఎవరి వర్రి వ్యలీకి అనందం ఄననట్టు. ఆలాగ
కాకపోయినా కవితావనికే కనక మిగతా వృతిు విదమలాోగ స్ంపాదనను, ఈపాధిన్న ఆపించగలగిన
శ్కేు ఈంటే ఄపుడు కవితావనికి కూడా శిక్షణా స్ంస్ిలు ఆలాగ పుట్టుకొచిు, కవితవంలో భంచి
రామంకుఱ ంట సాధించుక్కడానికైనా చచీు చెడీ పాఠకులు చచీు చెడీ విదామరుధలై తభ శ్కిు కొదీే
శ్రమిసాురు. ఆలాంటి రిశ్రభ, క్రభశిక్షణా మందు రొడడగట్టుడు లాగ, నొపెటిునట్టు ఄనిపించినా
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"తినగ తినగ వేమ తిమమనగును" ఄననట్టు క్రభంగా ఄయధం ఄవుతూ, ఄవగాహనకు వస్తు
అనందానికి, స్ంతృపిుక్త దారి తీసాుయి. స్ంగీతం, చిత్ర లేఖనం, వ్యమయభం వంటివి ఏ కలలైనా
సాధన చేస్తవ్యలీకి ఆది బోధడుతుంది. మొదట శ్రభ, తరువ్యత శ్రభ కొదీే అనందమూను.
Nothing that's worthwhile is ever easy ఄని ఄనానరు. కొనిన కాలాలోోన, స్ంఘాలోోనా
కవితవం పోషణ, యక్షణ లేక ఫజారోో డి చవకైపోతుంది కాని, నిజానికి దానిన మానవ స్ంస్ోృతికే
భకుటామమానమైన ప్రావీణమభన్న, దైవికమైన విదమ ఄన్న ఄనిన స్ంస్ోృతులోోనూ గౌయవిస్తునే
వస్తునానరు. కవితావనిన సాధించుక్కవడం మాత్రం శ్రమించకుండా ఎలా ట్టుఫడుతుంది? కవేల
తొందయ తొందయగా ఄలా పైపైన కట్టుకునాన దాని విలువ ఏపాటి? నిస్యగంగా, ఄనివ్యయమంగా
స్ృజనశీల ఄయిన కవి డిగ్రీలు, దవుఱ క్కస్ం కాక, తనకు తనిస్రి కాఫటిు సాయస్వత విదామరిధ.
మిగతావి ఎన్నన విలువైన వమవస్ిలన గౌయవించినటేో ఄతను కవితావన్నన గౌయవించగలుగుతునానడు.
ఄలాంటివ్యలీ నడుభ మాత్రమే సాధమమూ, తనిస్రీ ఄయ్యమ చయు Writers' Talk.
స్ర్ల దాఱని రిశీలస్తు పొత్య, ఆంకొనిన దాఱలో కే మాటకి ఄనేకమైన
ఄరాధలుంటాయి. వ్యటిలో ఏ ఄరాధనిన అ కవితవ స్ందరాబనికి వ్యడుక్కవ్యలో కవీ, పాఠకుడూ విడి
విడిగా నియియించుక్కవ్యల. ఈదాహయణకు ఇ చయణం:
నురుగులు కకేో సాగయ తీరాన
ప్రియ, యతీవరాన
వియగని తయగఱం భనం మాత్రం
ప్రియ, విచిత్రం
ఆకోడ యతీవయం ఄనేది తెలుగు మాట కాదు, స్ంస్ోృతం మాటా కాదు. ఄది కవి కొతుగా
కట్టుకునన మాట; నిఘంట్టవులోో దొయకదు. యతి ఄంటే యతీద్దవి, ఄనురాగం, క్కరిక, స్ంభోగమ
ఄని ఆనిన ఄరాధలునానయి. వయం ఄంటే వయం, కానుక, ద్దవ ద్దవతఱకు ఄరించే సార ఆలాంటి
ఄరాధలునానయి. యతీవయం ఄనన మాట కవికి కో ఄయిం క్కస్మే కాకుండా అ ఖండిక నియవహస్తునన
భౌతిక అవయణకు, ఔద్దవగిక అవయణకు, ఱమకూ మపేటగా కలసి నికొచేుయి, ఄందుకని
కొతుగా స్ంధిచేసి భరీ అ మాటని స్ృషుంచి వ్యడుకునానరు. కవితలోన యతీవయం ఄనన
దఫంధానికి ఏ ఄయిం, తాతయమమూ నపుతాయీ? ఄంటే ఄది ఇ కో కవితా ఖండానేన కాక
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మొతుం కవిత ఄంతటీన, దాని స్ిఱ కాలాదుఱన్న, కవి నిరిభస్తునన ప్రణమం ఄనే ఄనుబవపు
ఄనుక్రభణ్ణకలో ఇ ఖండం, దఫంధం ఎకోడ, ఎలా పొదుగుతునానయో అ స్ఫబుల్నన ఆదంతా
రిశీలంచి ఄపుడు నియియించుక్కవఱసి ఈంట్టంది.
మాటఱకి నానారాిలు రావడానికి క మఖమమైన కాయణం భన బుదిధకి ఈభ
(Metaphor) ఄంటే ఈనన వర్రి ఆషుం. భాష యవతూు ఄనివ్యయమంగా ఈభఱ భమమై
నడుస్తుంది. "భాష ... నడుస్తుంది" ఄనన వ్యకమంలో 'నడక' ఄనన మాట సైతం క యకమైన ఈభ,
చిహనం. భాషకి ఏమైనా నిజంగా కాళ్ళీంటాయ? యతీవయం ఄనన ద ఫంధంలో యతి ఄనే
మాటను వ్యడి, స్ంభోగానిక్త, ప్రణయనిక్త స్తచికగా, ప్రతీకగా అ ఄనుబవ్యఱ ఄధిద్దవత యతీద్దవిని
వ్యడుక్కవడం క ఈభ. ఄలాగే వయం ఄనన మాటకి ఄట్ట ద్దవుడికి భనుషులు ఆచేు స్భయణ
నైవేదమం ఄన్న, ఆట్ట ద్దవత భనుషుఱకి ఄనుగ్రహంచే వయం ఄన్న ఈనన రండు ఄరాిలోోనూ
దోమతకభయ్యమ కానుక ఄనన ఈభను ఇ స్ందయబంలో కవీ అమన ప్రేమసిక్త ఄయిన రాగోదమం
ఄనన ఔద్దవగిక సిితికి ప్రతీకగా వ్యడుతునానరు. కేవఱం క మానసికమైన సిితిని భౌతికమైన
పువువలూ ళ్ళీ వంటిదో, ద్దవుళ్ళీ ఄధికారూో ప్రసాదించేదో 'వయం'గా వమకుం చేస్త ఈభ రూం
యతీవయం. కవి, ప్రేమసీ భగునలైన ఄతివేఱమైన కాంక్ష యతీద్దవి ఆచిున వయం; అ వయ ఫఱం వఱన
వ్యళ్ళీ "వియగని తయగలు". ఆలాగ తవువకుంట్ట పోత్య కవితలోోని ఈభ రూపాఱనినంటిన్న తవువతూ
పోవచుు. ఆది ఄఱంకాయ శాస్త్రం చేస్త ని. ఄఱంకారాలు స్భస్ుం మౌలకంగా ఈభ
(Metaphor) ప్రదరిశంచే భన్నదృశామఱ భినన రూపాలు. దాలూ, ద ఫంధాలూ తభ
నానారాిఱ దావరా ఈభలన యకయకాలుగా స్భయోచితంగా స్తచిస్తు, ప్రతీకలుగా చిహనం చేస్తు
పాఠకుడి భన్నయంగంలో ఄంతయంగ చిత్రాఱను, ఄంతిభంగా కవిత ఄనుబవం ఄనే
భన్నదృశామన్నన నిరిభంచే ఆట్టకలూ స్తననమూను. ఄందుకే ఇ ఈభ రూపాలు, బేధాలూ, ఄవి
చూచించే స్తచికలూ, ప్రతీకలూ, కటేు భన్న చిత్రాఱనూ వీటిని ఄనిన భాషలోో కవులూ విశేషంగా
చదువుకుంట్ట వచేుది. కవిత ఎలా ని చేస్ుంది? (How does a poem work?) ఄనన
రికింతకు ఄఱంకాయ శాస్త్రం అవశ్మకం.
దాఱకి ఄయిం, నానారాిలు, స్తచామరాిలే కాదు. వ్యటికి చుట్టు క భౌతిక అవయణ, క
ఔద్దవగిక అవయణా, ఆంకా క నాదావయణ కూడా ఈంటాయి. వీటిలో మొదటిదానిన ఄందుక్కడానికి
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మాత్రం నిఘంట్టవు చాఱ వయకు స్హకరిస్తుంది. మిగిలన రండూ భన ఄనుబవ్యఱను, నాదం
ఄంటే ఈండే ఄవగాహననూ, భకుోవనూ ఫటిు ఎవరికి వ్యలీం నిరిభంచుకుంటామ. ఈద్దవగానిక్త,
నాదానుబవ్యనిక్త తెలవిత్యటాఱతో, తయో ప్రజాతో ని లేదు. ఄవి జాంతవమ, మౌలకమైన
ఄనుబవ్యలు. ఄవి ఈదీేనం ఄయ్యమ ప్రతి స్ందయబం లోనూ తారిోకమైన అలోచన అగి, డి
ఈంట్టంది. ఇ వ్యకమంలో నిజానిన ఎవరికి వ్యలీం ఄనుబవం మీద గీట్ట చూస్తక్కవచుును.
ఆసాభయిల్ గారి కవితలో స్భృతినౌక ఄనే మాటను తీస్తకుందామ. స్భృతి ఄభౌతికం. నౌక
భౌతికమైనది. కవి స్భృతుఱ ఫరువును మోస్తకుంట్ట ఄతని ఄంతయంగం అమనిన ఈపాడ వైపు
ఫఱవంతంగా లాగుతునాది. అ స్భృతులు కవిత చదువుతుననపుడు ఆసాభయిల్ గారి స్భృతులు
కావు, ఄవి పాఠకుడివి, అమనకే ప్రత్యమకమైన, వమకిుగతమైన స్భృతులు. కవితను చదువుతుననపుడు
పాఠకుడే కవి కాఫటిు ఄది ఄతని స్భృతుఱ నౌక. అ నౌక వయిమ పిర్రఱ స్మద్రం మీద
ఫఱవంతంగా, తనిస్రిగా 'లాగఫడుతూ' ప్రేమసి జాడ వైపే భగనమై వళ్ుంది. ఆది అ మాట
నిరిభంచే భౌతిక అవయణ. స్మద్రం వయిమ పిర్రలు ఉగుతుననట్టుగా ఈందనన శీయష చిత్రం
ప్రవేశిస్తునే ప్రజవరిలేోలా చేస్త క్కరికకూ, కామకతకూ ఈపాధి. ఄది మిగిలన కవిత ఄంతటిక్త
యంగానిన, శ్మమనూ సిదధం చేస్తునానది. అ స్మద్రానికి రాత్రలాో నిదేయ లేదు, ఄది క్కరిక వఱన
"నిరిిద్రం". అ కామక స్మద్రం మీద తనిస్రిగా స్భృతిన్న, భావననూ ఇడుుకుపోతుననద్దమో
ప్రేమసి జాడ - ఄంటే అవిడ ఄకోడే, కోనే ఈందనన స్ృహ, అవిడ ఄందం, పొందు. "జాడ"
ఄనన మాటకి ఆనిన యకాఱ ఄరాిలూ ఈనానయి. ఇ కాసినిన మాటలూ కలసి నిరిభంచే ఔద్దవగిక
అవయణకు ఈపాధులు ఄతివేఱమైన క్కరిక, నిద్రలేమి, తనిస్రి వియహం, ప్రణమ స్భృతి, ప్రేమసి
పొందూ - ఇ ఐదునూన. ఆలాగ, ఆంత ప్రస్తపటంగా కాకపోయినా ఏ కొంతైనా, స్తచనగానైనా
స్ర్ల ప్రతీ కో మాటక్త క భౌతిక అవయణా, క ఔద్దవగిక అవయణా ఈంటాయి.
ఆవి కాక, ఏ మాటనైనా బిగగయగా ఄని చూస్తు ఄది క విధమైన నాదంతో ధవనిస్తుంది.
భిననంగా ధవనించే యకయకాఱ మాటఱ పేరు వఱన అ వినికిలీన్నన మిళితమై కవితకూ మొతుంగా క
నాదావయణం ఈంది. ఄది ఄంతయోమ, తూగు, నడక, ధాయ, గరిషుంగా చదస్తస వంటి శ్ఫే
ఱక్షణాఱను స్ంతరించుకుని అవిషోృతం ఄవుతుంది. కవి కొోకో మాటన్న స్ందరోబచితంగా ఄది
ధవనించే శ్ఫేపు వినికిడి ఄనుసాయం ఎనునకుని కవితలోని musicalityని సాధించుకుంట్టనానడు.
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ఄంటే కవి మద్రాగారాలోో మద్రాకులు వందఱ వందఱ ఄక్షరాలూ గుణ్ణంతాఱ టైపులన
కొోకోటీ ఎలా ఏరుకుని క పేజీని టైపు చేస్తునానరో ఄలాగ తను నిరిభస్తునన కవితలోని ప్రతీ
మాటనూ మందుగా అ మాట చుట్టు ఈండే ఇ మూడు విధాఱ అవయణఱనూ లెకోలోనికి
తీస్తకునే ఎంపిక చేస్తకుంట్టనానడు. ఇ మూడే మొతుం కవిత నిరాభణాన్నన, దాఱ కూరునూ
నిరాధరిసాుమని కాదు, మందుగా ఇ మూడూ దాఱ ఎంపికకు మఖమమైన ఄభిఱక్షణాలు
(Criteria). కవి స్ృజన నియియఱను (Aesthetic Decisions) ఇ మూడూ మందుగా
ప్రభావితం చేస్తునానయి. ఈదాహయణకు ఆకోడ చరిుస్తునన మూడు కవితలోోనూ దాలు
కొోకోదాన్నన తీస్తకుని 'కవి ఆకోడ ఇ మాటనే ఎందుకు వ్యడేడు?' ఄని ప్రశినంచి, భననం
చేస్తకుంట్ట పోవచుును. స్తరుమడు - ఄనారుమడా? అపామమతలు - ఄపాయలా? గబిఫలాలాోగా
ఎగిరొస్తుంది

"ఄది?"

-

ఄది

ఏమిటి?

కవులు

ఇ

మాటఱ

ఎంపికలన

ఎలా

నియియించుకుంట్టనానరు? పైని మూడింటివంటివే ఄనేకమైన ఄభిఱక్షణాఱను ఏక కాఱంలోనే
ఄస్ంకలతంగా పుయస్ోరించుకొని కవి మాటల్నన, ద ఫంధాల్నన, ఈభల్నన ఄఱంకారాల్నన ఫైనల్
చేస్తకుంట్టనానడు. ప్రతిభావంతుడైన కవికి ఇ యస్ నిరాిమ శ్కిు స్హమంగా ఄబుఫతునానది ఄని
వనుకటివ్యళ్ళీ చెపేరు. ఄది "జనాభంతయ సౌహృద" ఄని కాళిదాస్త ఄనానరు. హెమింగేవ ఇ
మాటనే ఆంగిోష్లో ఄనానరు.
పాఠకుడు కూడా రికించి చూస్తు కవితను పునరినంచుకునేటపుడు ఇ మూడు యకాఱ
దావయణఱనూ గభనిస్తు పోత్య స్హామంగా ఈంట్టంది. ఇ అవయణలు కో దం సాియిలోనే
కాకుండా మాట -> ద ఫంధం -> దమ శ్కఱం -> పాదం -> కవితా ఖండిక -> కవిత
ఆలాగ హెచుుతూ పోయ్య సాియిలోోన అవిషోృతం ఄవుతాయి. ఇ సాియిలోో కదాంతో కటీ
పొంతన సాధించుకుననపుడే కవిత ఄనుబవం సాంతంలో ఐకమత, పొందిక ఱబమం ఄవుతాయి.
లేకుంటే కవితలో ఏదో క సాియిలోన ఏదో క పాయశాంలో పొంతన చెడి కవితానుబవం
ఫఱహీనం ఄవుతునానది.
భనం వ్యమకయణం ఄని వమవహరించేది ప్రథభంగా భౌతికమైన ఄరాినిక్త, రిచితమైన
భౌతిక వ్యస్ువ్యనిక్త విధేమమై, భన జీవితానుబవ్యనికి పునాది ఄయిన భౌతికావయణను ఄనేక
సాియిలోో అవిషోరిస్తుంది, కరితో కయం దానిన గురించిన స్మాచారానిన ంచుక్కడానికి ఄస్యశ (నాఱగవ భాగం)
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ఄంటే Communicationకు నికొస్తుంది. ఆలాంటి మౌలక వ్యమకయణానికి కవుఱకు నికొచేు
నియవచనం ఏమిటంటే ఄది కేవఱం యచన్నమమైన భాషను మాత్రమే వ్యడుకుంట్ట జీవితానుబవ్యనిన
ఄనేక సాియిలోో నిరిభంచి, ప్రకటించుక్కడానికి ప్రధానమైన నిమట్టు. ఄది కాక కవికి ఔద్దవగిక
వ్యమకయణమూ, ధవని వ్యమకయణం కూడా ఄబుఫతాయి, ఄవస్యం ఄవుతాయి. వ్యటిని ఄతను
ప్రకృతిని,

ప్రవయుననూ,

ఄంతయంగాన్నన

తయచి

తయచి

చూస్తకుంట్ట

భరింత

దును

పెట్టుకుంటాడు. ఇ మూడు వ్యమకయణాఱక్త ఄనిన సాియిలోోనూ ఏక కాఱంలోనే ఫదధమై ఈండేటట్టు
కవితను ఄస్ంకలతంగా నిరిభచగలుగుతునానడు. వ్యస్ువికమైన కవిత - ఄంటే ఆంగిోష్లో Realism
ఄని వమవహరించే కళా సిదాధంతానికి ఫదధమైన కవితకి నిఘంట్ట వ్యమకయణంతో పేచీ ఏమీ లేదు.
కాని దానికి తనవే ఄయిన ఔద్దవగిక వ్యమకయణమూ, నాద వ్యమకయణమూ కూడా ఈంటాయి. వేయి
పిర్రఱ స్మద్రం కవితలోన దాలు, దఫంధాలు, కవితా ఖండికలూ ఆలా ఏ సాియిలో చూసినా
ఇ మూడు యకాఱ వ్యమకయణాఱక్త బంగం ఎకోడా లేదు. స్ంకిోషు కవిత - ఄంటే నారికేళా పాకం,
పాష్టణ పాకం వంటివి నిఘంట్టవుకి విధేమభయ్యమ ఈంట్టంది కాని, దాని ద స్ంద, ఉహా
స్ంతిు, భావనా ఄరిచితం కాఫటిు జటిఱమైనవి, ఄంత్య.
మారిభక కవిత, ఄధివ్యస్ువిక కవితా ఄలాకాోదు. వీటిలో మారిభక కవిత - ఄంటే త్రిపుయ
కాఫ్కో కవితఱ వంటి కవిత నిఘంట్టవుకు, వ్యమకయణానిక్త పూరిుగా విధేమమై ఈండదు. దాని
ఔద్దవగిక వ్యమకయణం ఄంటే Emotional Grammar ఄనేక యకాఱ ఄరాధఱకూ, తాతరామఱకూ
ఄంటే

Multiplicity

of

Meanings

and

Interpretattionsకు

ఄవకాశ్ం,

అహావనమనూన. దీనిన కవి స్వమంగా నిరిభంచుకుంటాడు. ఆది పాఠకుడు పోలుుకుని, తానుగా
పునరినరిభంచుక్కగలగిత్య ఄతను అ కవితకి పాఠకుడు. త్రిపుయ కవితవం ఆలాంటి మారిభకతకు
ఈదాహయణ. ఆది కాక, కవితలు ఏవైనా, ఎలాంటి నిరాభణాఱయినా వ్యటికి నాద వ్యమకయణం కటి
ఈంట్టనే ఈంట్టంది. ఇ మూడూ యకాఱ కవితలోోనూ musicalityని ఏదో క సాియిలో
పోలుచెవచుును, ఆఫఫంది లేదు. వేయి పిర్రఱ స్మద్రంలో ఄది ఄతమంత ప్రస్తపటంగా ఈండి,
కవిత మొతుం గేమంగా నడుస్ుంది. కాఫ్కో రాత్రి యహస్మం కవిత లోన చకోగా పోలుుక్కగలగిన
నడక ఈంది. కవిత పొడుగునా కొంత నడక సిియంగా, కొనిన చోటో మారుతూను. ఫహుశ్ గణ
విబజన చేసి చూస్తు నిరాభణక్రభం విదితమౌతుంది. ఎండా కాఱం కఱ భధామహనం కవితకి సైతం
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తనదైన నడకా, తూగూ ఄంతరీోనంగా ఈనానయి. నాయుడు గారి ప్రతి కవితలోనూ ఄంతయోమ
ఈంది, ఄది అమన శైలకి క ఱక్షణం ఄని చెగలగినంతగా సిియడింది కూడాను. ఆది విడిగా
విశేషంగా రిశీలంచి చెవలసిన ఄంశ్ం.
ఄధివ్యస్ువిక కవిత ఄట్ట భౌతిక నిఘంట్టవునూ, వ్యమకయణాన్నన, ఆట్ట రిచితమైన ఔద్దవగిక
నిఘంట్టవునూ, వ్యమకయణాన్నన సైతం ధికోరిస్తుంది. ఄట్ట మాటలూ, ఉహలూ ఄరిచితమే ఄయిమ,
ఆట్ట ఈద్దవగాలూ, భావగతులూ ఄరిచితమే ఄయిత్య ఄది భరి సామానమమైన దృషుకి వఱ్ఱిలాగే
రూపిస్తుంది. ఄది స్వభావత: ఄధివ్యస్ువికం అయెను. భళ్ళీ ఄధివ్యస్ువిక కవితలోన విడి విడిగా
కొోకో దాన్నన చూస్తు మాత్రం వ్యటి ఄయిం, ఄంతరాయింతో ఏ విధమైన ఆఫఫందీ లేదు. దాలన
కూరిు ద ఫంధాలుగా, కవితా ఖండికలుగా పేరుుక్కవటం మొదలు కాగానే 'ఆఫఫంది '
మొదఱవుతుంది - దాని ఔద్దవగిక వ్యమకయణం బొతిుగా ఄరిచితం, ఄది వయకు కన్న విన్న ఎరుగనిది.
ఄస్యశ! ఄధివ్యస్ువిక కవిత వ్యమవహారికమైన భౌతిక వ్యమకయణానిక్త, ఄటికే రిచితం ఄయి ఏ
కొంతైనా ఄనుబవమే ఄయి ఈనన ఔద్దవగిక వ్యమకయణానికి సైతం ఫదధమై ఈండదు. వ్యటిని మాత్రం
కావ్యఱని నిగట్టుకుని ధికోరిస్తు, తతాోయణంగా వ్యస్ువిక దృషుని ఄనివ్యయమంగా తీకభక
పెడుతుంది. ఄది తనదైన ఔద్దవగిక వ్యమకయణానిన తానుగా నిరిభంచుకుని అవిషోరిస్ుంది. దానిన
పాఠకుడు వతుకుోని, గ్రహంచుక్కవ్యల. ఆలా ఎందుకు చేస్తుందీ ఄంటే ఄది కదానిన పోగట్టుకొని
ఆంకొక దానిన ఄతివేఱంగా, ఈదీేుంగా సాధించుకుంట్టనానది. చీకటిని పాయద్రోలత్యగాని వలుతురు
లేదు. వలుతురూ ఄంటేనే చీకటి నిష్కోరమించడం. పాఠకుడి ఄంతయంగాన్నన, ఄనుబవ్యన్నన
తిషువేస్తకుని బిగఫటిు ఈంచిన వ్యస్ువిక స్ృహని వలీగటుడానికి కవి తనదైన ఔద్దవగిక
వ్యమకయణానిన నిమట్టుగా వ్యడుకుంట్టనానడు. ఄధివ్యస్ువిక కవితతో కుసీు టీు టీు క్రమేణా
పాఠకుడి వ్యస్ువ దృషు తన అపేక్షఱనూ, 'తఱపు చెరశాఱ' ఄని ఄంట్టనన రిమితుల్నన కన్నస్ం
కవితా యంగంలో, కవితతో నిభగనమైనంత కాఱం విస్రిజంచగలుగుతునానది. ఆది వరుకే
ఄధివ్యస్ువికత భటే అస్కిు ఈండి, మెతునయిన దృషుకి ఇ కుసీు స్తఱబతయం ఄవుతుంది.
ఈదాహయణకు 'క' ఄంటే కటి, భనకి తెలుస్త. వళిీపోతాను ఄంటే కూడా తెలుస్తను.
"క వళిీపోతాను" ఄని అ రండు సాధాయణమైన మాటల్నన కో కోన కూర్లు స్రికి నిఘంట్ట
వ్యమకయణం బంగభయిమంది, వ్యస్ువ దృషుకి విఘాతమే కలగింది, కాన్న కవి క విశేషమైనది,
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ఄంతకు మందు కన్న విన్న ఎరుగనిదీ ఄయిన ఔద్దవగిక ఄనుబవ్యనిన పాఠకుడిక్త సాధించి
పెడుతునానడు. వ్యస్ువ దృషున్న, దాని రిచాయకులైన నిఘంట్ట తరాోన్నన ఆలుో ఖ్యళ్ళ చేయించిత్య త
ఄధివ్యస్ువిక కవి ఇ కొతిులుో కటులేడు. క వళిీపోతాను ఄని చదివి భననం చేస్తక్కగానే కలగే
స్ందన, కదిలే భావగతులూ అ వినూతనమైన ఔద్దవగిక ఄనుబవపు స్వరూపానిన నిరిభస్తునానయి.
ఄది ఏమిటి? ఇ ప్రశ్నను ఆటికి లేవనెతిు మాత్రం ఉరుకుని, క వళిీపోతాను కవిత వంటి
కవితలన మందుగా కసారి రికించి చదువుకుందాభని అహావనం ఆటికి.
(ఆంకా ఈంది)
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