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“కవిత్వం వేరు మనిషి వేరు ఉండకూడదు”
దీవి సుబ్బేరావు గార్చ దగ్గరకి అన్నౄ త్ప్ప ప్రశ్ౄలే తీసుకువెళ్లాను. అవేవీ ఆయనిౄ పెదూగా

మాట్లాడంచేవి కావని ఆయనతో కలసి కూరుినౄ కాసేటికే అరుం అయంది. ఆయన దృషిి అంతా
వేరే వైప్ప. “ఆ పేరు పెట్టిచ్చి లేదో తెలీదు గాన్న, కంచం ఆధ్యొత్మక విషయాలంటే నాకు మనసు
అటుపోతంది” అని ఈ సంభాషణలోనే క చ్చట చప్పరాయన. ఆ ఆవరణే ఆయనకు ముఖ్ొం.
కవిత్వం అకకడ సందనల వొక్తీకరణకు క సాధనం. మేము మాట్లాడుకునౄ అనేక గ్ంటలోా ఈ
ఇంటర్వ్వూ జర్చగంది ఒ ఇరవై నిముషాలు మాత్రమే. అటికే ఇదూర్చలోనూ “మాయదార్చది దీనిౄ
అవగొటేిసేీ మిగ్తా సంగ్తలు మాట్లాడుకోవచుి కదా” అనౄటుి ఉండంది. విలువైన ఆ మిగ్తా
సంభాషణ ఏదీ ఈ ఇంటర్వ్వూలో నమోదు కాలేదు. సరేా మళ్లా ఎప్పడో ఆయనిౄ వేరే ప్రశ్ౄలతో
కలసినప్పడు చూదాూంలే అని వచేిశాను. – మెహెర్

కవిత్వం వైప్ప తొలగా మీ మనసెలా మళ్ాం ది?
నేను స్కకలోా చదువుకునేటప్పడు మా ఊర్చ లైబ్రరీలో భారత్భాగ్వతాలు ఉండేవి. అవి
చదివి చాలా ఇన్స్పెయర్ అయనాను. ఎకుకవ చదివేవాళ్ాకి ఎప్పడోకప్పడు రాయాలీ అనిపంచటం
సహజమే కదా. అదొకటీ... మా ఊర్చ కకన కూచిపూడలో ఇదూరు తెలుగు టీచరుా ఉండేవారు.
వెంకట్రామయొ గారు, శ్రీరాములు గారు. వార్చ దొం చపే దృతీ, భాష మీద ఉనౄ ట్టి ఇవి
ననుౄ ప్రభావిత్ం చేశాయ. తెలుగ్నాౄ, ముఖ్ొంగా తెలుగు దొమనాౄ బ్బగా ఇషిం ఏరడంది. ఇవే
ననుౄ కవిత్వం వైప్ప మళ్ాంచాయనుకుంట్లను.

తొల కవిత్ రాసిన సందరైమేమిటో గురుీం దా?
మొదటోా మన ఛందసుపలకు అనుగుణంగా ఏదో రాదాూమనుకోవటం, ఊర్చలో చూసిన
విశేషాలౄ గుర్చంచి స్కకలు ఎకపరపయజు ప్పసీకాలోా ఏదో కటి నింటం... ఇలా మొదలైంది. ఇది
కవిత్వం కాకపోవచుి కూడా. కవిత్వం అంట్ట ఏది మొదట రాశానో ఏం గురుీంటుంది?
ప్రారంభాలౄ కనిపెటిడం కషిం.
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ఏ కవులౄ బ్బగా ఇషి  డేవారు?
మొదటుౄంచీ నాకు త్మకకన, ననౄయ, శ్రీశ్రీ... వీళ్ాంటే ఇషిం. వేరే భాషలంటే షేకసియర్.

1950ల నుంచీ రాసుీ నాౄ, మొదటి కవితా సంప్పటి "వైశాఖ్ సముద్రం"
ప్పసీ కంగా తీసుకురావట్లనికి 1985 దాకా ఆగారందుకు?
రాసి దగ్గర పెటుికునేవాణ్ణి. 1960లో మొదటి కవిత్ "ఆంధ్రత్రిక"లో అచియంది.
త్రావత్ రాసినవి కూడా నా దగ్గర అలానే ఉండేవి. ఆదిలాబ్బద్ వెళ్ాన త్రావత్, అకకడ సామల
సదాశివ ఉండేవారు, ఆయన నా కవిత్లు చూసి అందర్చక్త టిికెళ్ా చూపంచేవారు. కనిౄ కవిత్లు
కాపీ చేసుకుని వాటిని సంజీవదేవ్ లాంటి వాళ్ాకి ంప వాళ్ా దగ్గరుౄంచి వచిిన జవాబులు నాకు
చూపంచేవారు. ఎంతో ప్రోతాపహంగా మాట్లాడేవారు. అయనా సరేలే అనుకునేవాణ్ణి. అప్పడు
కూడా ప్రంటు చేయాలనౄ ఆలోచన రాలేదు. త్రావత్ హైదరాబ్బదు వచాికానే "వైశాఖ్ సముద్రం"
ప్రంటు చేయంచినాను.

క కవిత్పై ఎలా ని చేసాీ రు ? కవిత్ని గుర్చీం చానని ఎప్పడు అనిపసుీం ది?
నా వరకూ నాకు ఎకుకవ కవిత్వం ప్పా ల లాగానే వసుీంది. మొదటి రండు లైనూా
సుెర్చంచటం, త్రావత్ దానిపై అలానే ఆలోచిస్కీ ఉంటే అది డెవలప్ అవటం. ఎప్పడు
సుెర్చసాీయనౄది చలేం. బసుపలోపోతంటేనో, వేరే ఏదో నిలో ఉండంగానో, ఊరకనే
కూరుినౄప్పడో ఆ రండు మూడు లైనుా సుెర్చసీవి. త్రావత్ వాటినే అలా మననం చేసుకుంటుంటే
మిగ్తావి వచేిసాీయ.

రండో కవితా సంప్పటి "హంసలదీవి"కి వచేిసర్చకి మీ కవిత్వంలో చాలా మారు
వచిింది. వీటిలో కనిౄ కవిత్లు అనుభవాలీౄ అనుభూతలీౄ గాక, అన్స్క డోట్ప ని
(Anecdotes)

చప్పీ య

('ండతాలోకం',

'నిధి

చాల

సుఖ్మా',

'దుషి స మాసం' లాంటివి) . ఇలా వేరే చ్చట నుంచి వినౄ వృతాీం తాలౄ మరలా
కవిత్లుగా ఎందుకు చప్పలనిపంచింది?
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చదగ్గ విషయమేదో ఉంది కదా అందులో, ది మంది తెలుసుకోవాలపన విషయం...
కాబటిి చప్పలనిపంచింది. కవిత్వ అంటే ఏంటీ అనే దానికి క గర్చ గీసుకుని క చట్రంలాగా
పెటుికుని అందులోనే ఆలోచించటం సర్చ కాదు. ఇది చపతే బ్బగుంటుంది అనిపంచి చటం
అయంది. అది ప్పరబుల్ కావచుి, అన్స్కడోట్ కావచుి, లేదా క భావం కావచుి. చదగ్గ
విషయం కాబటిి చపనాను. ఆ చటం అనేటువంటిది కవిత్వ ర్వ్ంలో వచిింది. నాకు తెలసిన
కవిత్వ ర్వ్ంలో.

ప్పరబుల్ప (న్నత్మ కథలు) లాంటివి కవిత్వంలో ఇమిడేవేనా?
త్నిసర్చగా ఇముడుత్వి. అది కవి సామరాుూనిౄ బటిి ఉంటుంది.

అంటే అనుభూతలూ, అనుభవాలూ మాత్రమే ఎకుకవగా కవి వసుీ వు లు
అవుతంట్లయ కదా?
అది కంత్మంది ర్చమిత్మ కావచుి. కాన్న అదే కవిత్వప్ప ర్చమిత్మ కాదు కదా. కవిత్వంలో
ఏదైనా చవచుి. ఇది చదగ్గ వసుీవు అనుకునౄప్పడు ఏదైనా చప్పతాడు కవి. అనుభవాలూ
అనుభూతలూ అంటే... నేను క అన్స్కడోట్ రాసుీనాౄ అంటే అందులోని వసుీవు వొకిీగ్త్ంగా
ననుౄ ఏదో అనుభూత్మకి గుర్చచేసిందనే కదా.

"వైశాఖ్ సముద్రం" నుంచీ, ఇటీవల "స్కరీడు" దాకా గ్మనిసేీ మీరు కవితావనిౄ
సమీపంచే/ వాడుకునే తీరులో మీకు తోచిన మారు ఏదైనా ఉందా?
అనుభవాలు పెర్చగన కదీూ కవిత్వంలో మారు వసుీంది. నాకు ప్రంచం గుర్చంచిన
అవగాహన ఎటా ఎట్లా మారుతూ వచిిందో, ఎటా ఎట్లా అభివృదిృ చందుతూ వచిిందో... అటా అట్లా
నా ఎకపప్రెషన్ మారుతంది. ఆ ఎకపప్రెషనే కవిత్వంగా వసుీంది. శైల, శిలం, భాష ఇవన్నౄ నేను
ఎప్పడూ ఆలోచించలేదు. చప్పలనుకునౄది ఎంత్ బ్బగా చగ్లం, ఎంత్ విశ్దంగా చగ్లం...
అదే దృషిి.
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మీ కవిత్లు భావంలో గాన్న, వొక్తీ క రణలో గాన్న సంకిా షిం గా లేకుండా ఉంట్లయ.
కవిత్వప్ప గ్రామర్ టా అంత్ అవగాహన లేని ప్పఠకునికి కూడా వెంటనే అరుం
అవుతాయ. ప్రయత్ౄపూరవకమైన శ్రదృ ఏమైనా ఉందా, లేక అది అంతే
అంట్లరా?
కవిత్వం అనేది భావ వొక్తీకరణే కదా. చదలుికునౄది కడు కథ దావరా చప్పతాడు,
కడు నవల దావరా చప్పతాడు, కడు కవిత్ దావరా చప్పతాడు. తాను చదలుికునౄదేదో వీటిలో
ఏదో క ర్వ్ం తీసుకుని చప్పతాడు. ఎవర్చ కోసం చప్పతనాౄడు? వినేటువంటివాళ్ాకో,
చూసేటువంటివాళ్ాకో, చదివేటువంటివాళ్ాకో.... వాళ్ాకు అరుం అవకుండా చపతే అది ఒటమే కదా.
అది నా దృషిి. అట్లాగే రాసుీనాౄను నేను. ప్రయత్ౄపూరవకమైన శ్రదృ ఏం లేదు. బహుశా అది నా
దృత్మ.

గాథాసీ శ్ త్మన్న,

ఇంకా

కంత్

ప్రాచీన

సాహితాొన్నౄ

మీరు

ఛందసుపలో

అనువదించ లేదు. ఈ ఛాయస కి మీ త్రప్ప నుంచి కారణమేంటో చప్పీ రా ?
కనౄడ వచనకారులు అకక మహాదేవి వాళ్లావర్వ్ వాటిని ఉత్లమాల, చంకమాలలోా
చలేదు. వాళ్లా చనప్పడు మనం వాటిని ఛందసుపలో చపేీ ఎటా. వాళ్లా ఎటా చపనారో అటా
చదలుికునాౄను నేను. అకక మహాదేవి ఎప్పడో వెయ్యొళ్ా క్రిత్ం ఆవిడ కదా. ఆమె ఇవాళ్
తెలుగుదేశ్ంలో ప్పటిి వచనాలు చపేీ ఎలా ఉంటుంది... అట్లా నేను రాయాలనుకునాౄను.
గాథాసీశ్త్మ విషయానికసేీ, అవి ప్రాకృత్ ఛందసుపలో చబడనవి. అది చాలా
వెసులుబ్బటు ఉనౄ ఛందసుప. మన ఛందసుపలాా అందులో కటిడ ఉండదు. పైగా అవి
కవిండతలు చపన గాథలు కాదు, జనసామానొంలోని కవులు చపనవి. వాటి అనువాదానికి
మన ఛందసుపలు వాడటం సర్చ అని నేను అనుకోలేదు.

మీ అనువాదాల ప్రభావం మీ కవిత్వంపై ఎలా ఉంది?
అంతా కటే కదా. అనువాదాలు వేరు, నేను సంత్ంగా రాసింది వేరు అని అనుకోవటం
లేదు. ఆ పేరు పెట్టిచ్చి లేదో తెలీదు గాన్న, కంచం ఆధ్యొత్మక విషయాలంటే నాకు మనసు
అటుపోతంది. నేను అనువాదం చేసినవి కూడా అట్లాంటివే. కనౄడ వచనకారులు కాన్న, స్కఫీ
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కవిత్వం కాన్న, బైబిలు రమగీత్ం గాన్న... అన్నౄ అట్లాంటివే. నేను సంత్ంగా రాసిన కవిత్లు
కూడా అట్లాంటివే ఉంట్లయ.

మీ "కృప్పవరషం ", "అడవిప్పడంది" కథా సంప్పట్లల గుర్చంచి చండ.
ర్చి కుొలర్ గా ఆ వసుీ వు లౄ వచన ర్వ్ంలో ఎందుకు చప్పలనిపంచింది?
కవి ఎకపప్రెషన్ కోకసార్చ కవిత్గా రావొచుి, కథగా రావొచుి, నాటికగా రావొచుి.
ఇంకేదైనా కావొచుి. ఇట్లా చపతే బ్బగుంటుంది అనుకుంటే అట్లా చపనాను. ఆ వసుీవులకి అది
appropiate form.

కవిత్వం, వచనం తేడాల టా మీ అభిప్రాయం ఏమిటి?
నేన్స్ప్పడూ అట్లా ఆలోచించలేదు. అన్నౄ కటిగానే ఉంట్లయ. కథగా చప్పలపంది అలా
చపేీనే బ్బగుంటుంది. కవిత్గా చప్పలపంది అట్లా చపేీనే బ్బగుంటుంది.

అంటే ఆ భేదం ఉందంట్లరు?
భేదం అంటే ఆ form లో భేదం ఉంది. అట్లా అని ఇదెకుకవా అది త్కుకవా అంట్లనికి
లేదు.

పై రండు సంప్పట్లలోా కథలు ఎలా ఉంట్లయంటే, అకకడో కథ ఉందని మీ కథ
ప్పయంట్ చేసేంత్ వరకూ దానికి ఉనికి లేదనిపసుీం ది. నిడవి కూడా చాలా
త్కుకవ. ఇలాంటి కథా నిరాణం టా మీలో ఉనౄ ఆలోచనలేమిటి?
మన దగ్గర కోకటీ ముపెఫె నలభై పేజీలుండే కథలు కూడా ఉనాౄయ. వాటిలో నేను
గ్మనించింది వరినలు. కథ మొదలుపెటిడమే ప్రకృత్మ వరినతో మొదలుపెటిటం, క ప్పత్ర కథలో
ప్రవేశించగానే దాని ర్వ్ప్పరేఖ్లౄ వర్చించటం ఇట్లా దాంతోనే సగ్ం పేజీలు సర్చపోతాయ.
సంఘటన చాలా త్కుకవ కనిపసుీంది. ఈ యాభై పేజీల కథలో వరినలూ అవీ తీసేసేీ సంఘటన
మాత్రమే చపే భాగ్ం ఏ ది పేజీలో ఐదు పేజీలో సర్చపోతంది. క సంఘటన చపేటప్పడు
చుట్టితా ఈ పేరుికోవటం అవసరం లేదని నాకు అనిపంచింది. సంఘటన ఏంటనౄది చపతే
దాని ఆధ్యరంగా ప్పఠకుడు ఆ చుట్టి ఉనౄదంతా ఊహించుకోగ్లడు. ఊహించుకునేటటుి మనం
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రాయగ్లం. ఇరవై పేజీలు చప క ప్పఠకుడలో మీరు ఎలాంటి భావానిౄ కలంచగ్లరో, క
పేజీలో చప కూడా అలాంటి భావానిౄ కలంచగ్లగతే? నేను అట్లా రాయట్లనికి ప్రయత్ౄం
చేసినాను. నా "అడవి ప్పడంది"లో అనిౄ కథలూ అట్లాగే ఉంట్లయ. పేజీ రండు పేజీలకు మించి ఏ
కథా ఉండదు.

ఈ కథలోా కనిౄ అంత్కుముందే ఎకకడో వినౄవి. మళ్లా వాటిని మీ నేరేషన్ తో
ఎందుకు చప్పలనిపంచింది?
చాలామంది వినేాదు కదా ఆ కథ. కన్నసం నేను చటం మూలంగా అనాౄ కంత్మంది
వింటునాౄరుగా. అదే ఉదేూశ్ం.

"కవులు భాష ప్పటిి సాీ రు , ండసాీ రు " అని రాశారు. కవిత్వం విషయంలోగాన్న,
ఇత్ర ప్రక్రియల విషయంలో గాన్న భాష వాడకం టా మీకునౄ నమకాలూ
అభిప్రాయాలు చండ?
జీవవంత్మైన భాష అంటే డకటుి దంలా వినిపసుీంది. కాన్న అదే కావాల.
Contemporary language (సమకాలీన భాష) కావాల. మనం మాట్లాడుకునేటుిగా ఉండాల.
కవిత్వంలో కూడా అట్లానే ఉండాల. కృత్క భాష ఉండకూడదు.

మెహెర్ బ్బబ్బ మీద రండు ప్పసీ కా లు రాశారు కదా (“
”, “

”). ఆయన మీద మీ ఆసకిీ కి కారణం

చండ?
ఆయన వలా చాలా తెలుసుకునాౄను. నేన్స్వర్చౄ, చుటుికకల ఉనౄ ఈ ప్రంచం
గుర్చంచినటువంటి సత్ొం ఏమిటి... ఇవన్నౄ ఎవర్చకైనా ఉండేటువంటి ప్రశ్ౄలే కదా. ఇలాంటి
ప్రశ్ౄలకు సమాధ్యనాలు నాకు ఆయన దగ్గర దొర్చకినవి. చాలా వరకూ. కాబటిి నాకు ఆయనంటే
ఇషిం. ఆధ్యొత్మక విషయాలోా ఆయన ముడచిన పడకిల కాదు, తెర్చచిన పడకిల. ఏదీ రహసొంగా
పెటిలేదాయన. He is more accessible.
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కవులు త్మలోని కవితావనిౄ కలషం కాన్నయకుండా నిలబెటుి కో వాలంటే
వొకిీ గ్ త్ జీవిత్ంలో ఎలా ఉండాల?
కవిత్వంలో కలషం ఉండకూడదనుకుంటే వొకిీగ్త్ జీవిత్ంలో కూడా కలషం లేకుండా
ఉంట్లనికి ప్రయత్ౄం చేయాల. చాలామందితో అంట్టంట్ల నేను: గొ కవిత్వం రావాలంటే
గొగా జీవించాల. కవిత్వం వేరు మనిషి వేరు ఉండకూడదు. బిాక కనపంషన్ కోసం ఏదీ
ఉండకూడదు కవిత్వంలో. అందర్చముందూ మంచిగా కనిపంచాల, అందర్వ్ ననుౄ మంచ్చడు అని
మెచుికునేటుిగా జీవించాల అని ఉండకూడదు. నిజంగా జీవించాల అలా. అట్లాంటివాడ నుంచే
మంచి కవిత్వం వసుీంది.

*
(కవర్ ఫొటో: "కవి సంగ్మం" సౌజనొంతో..)
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