‘య
యశసీవ్యం’
Every
ything has been
b
said before,
b
but since
s
nobod
dy listens,
we have to keep
p going bac
ck and beginning all ov
ver again
-André Paul Guillaume Gide
e
(French crittic, essayist, novelist
n
Nobe
ePrize winner in Literature )

సోదరా
రా! వరచ్సీవ్!!
నీ మాటకా
కాయాలని గానీ నీ కళావిషక్క్రణకు నా మేళతాళాలా!
మే
నీ
వాతస్లయ్ంలో
లయ్
తడిసినవా
వాడినవడం చేత
త.. నీ ఆశల ఆదే
దేశాలు తుడిచేయ
యలేక, ఈ కృతికి
కి
ఫలశురతి
తిని కూరచ్ సాహ
హసించాలిస్ వచి
చిచ్ందిగానీ కవీర
రవి వరచ్సుస్ను లోకపరంచేయ
య
నాతరమా
మా ! “మన వనం
ం మనది. మన పరిమళం
ప
ఇదద్రిదీ”
రి అనన్ నీమాట
టకు కటుట్బడి ఈ
కివ్డ్ పోర కోకు నడుంకకటాట్ను..

అ
అపుప్డెపుప్డో
“
“ఒకక్మాట”
కవితతావ్లలో ఓపీట
ఓ
వేసినందు
దుకేనా ననిన్లా
లా
సరసవ
వచోవిభూషితుల
ల నడుమనిలా నిలబెటాట్వు! ☺ అయినా ‘ఎ
ఎవివ్రిథింగ్ ఈజ్
జ్
ఫెయిర్
ర్ ఇన్ కివ్డ్ పోర కో’ అనే కదూ
క
అనాన్వు నువువ్!!
ను
ఈ కివ్డ్
డ్ పోర కో రగడ
డ

గుసగు
గుసలను మాయ మాటలకు వది
దిలేసి.. కాసేపు నీ కవితవ్ రసాసా
సావ్దన గురించి
చి
ముచచ్టిసాత్
టి ను.
ఎ
ఎవరెవరి
సవ్భావా
వాలు వారివారి వయ్కిత్తావ్నికి శీరిష్
రిష్కలవుతాయి. అటువంటిదే
అ
ఈ
కవితా సంకలనం ”లో
లోకాసస్మసాత్..” ఆలోచనలోల్ కరూప్రానిన్
క
వెలి
లిగించడం, చెపీప్
పీప్
చెపప్కు
కుండానే కనువిపు
పుప్ కలిగించడం
ం, నీ కుంచెకు అలవాటేగా! ఇపుప్డది
ఇ
కలానికీ
కీ
అబిబ్నటుట్
టుంది; రాసి రంగులోల్
ర
ముమ్ంచుతునాన్విలా.
చు
రససిధిధ్
ర
కి ఎవడు
డు పుసెత్కటెట్! అని
ని
అనుము
ముల కృషణ్మూరిత్గారు
గా అనాన్రని వినాన్ను. రసాను
నుభూతికి అంది
దించలేనిది కవిత
త
కాదని నమామ్ను. అదేదో బర్హమ్ పదా
దారథ్మో, బూతు
తుపదమో అనే భర్మలోల్ ఉండే
డే
వచనకకవుల కాలంలో నిజానికి తపప్ప్ ఏ ఇజానికీ లొంగకుండా శర్వణపేయ
శర్
పద
ద
గుంఫన
నతో లోకకలాయ్ణం కోరే కవితా
తావ్నిన్ రాసి ఆసావ్దింపజేయ
ఆ
యడం సాహసమే
మే.
అందుకు
కు అభినందించా
చాలి నినున్. “నేనే
నే నీ సొంతమైన
నపుప్డు అకష్రాలు
లు అనుభూతులిన్
లిన్

మాతర్మే
మే మిగలాచ్లి.. కవితవ్ం
క
మనలోని
నికి ఇంకి “లోకమ
మంతా తెలల్కాగితమవావ్లి..“
గిత
అని
ని
నా తొలికవితవ్సంపుటి
తొ
టిని వెలువరిసూత్
సూత్ ఆకాంకిష్ంచా
చాను.. నువేవ్మో లోకాసస్మసాత్
సా..
అంటూ
టూ.. అరోధ్కత్ం ఆపా
పావు.. అయినా
నా అరథ్వంతంగానే ఉనన్ది.. పూరణ
పూ
సుఫ్రించని
ని
వారండ
డరుగానీ..

మ
మంచిమాటకు

సుఖినో
నోభవనుత్ “ అని పూరిసుత్
పూ నాన్ను.

పునరుకిత్

దోషమంటదని
దో

”లోకాసస్మసాత్త్..

“అడిగి సుఖము
ము లెవవ్ రనుభవి
భవించిరిరా? ఆది
దిమూలమా! ..”” అని జాఞ్నబోధ
ధ

చేసాత్రు తాయ్గరాజు. నిజమే కదా! ఏది నిజమైన సుఖానిన్సుత్ందో తెలీక కొంత
త,
యుకాత్
కాత్యుకత్ విచకష్ణ లేక
లే కొంత కలత
త చెందుతాం.

ధ సకిత్ని పెంపొ
ధరామ్
పొందించే సాహి
హితయ్మే దుఃఖరా
రాహితాయ్నికి కారణమౌతుందనే
కా
నే

సప్ హ పుచాచ్ లకీష్నారా
రాయణ వరచ్సివ్ అనే ‘పేరునన్’ చితర్కారుడిన్ ‘వ
వరచ్సీవ్యం’ కథా
థా
సంకలనం, కధకుడిగా
గా దశాబాద్లకిరత
తమే (1997) పరిచయం
ప
చేసిం
ందనన్ విషయం
ం
తెలుగు
గుసాహితీజనులు
లు కొందరికి తెలు
లుసు.
తను పర్చురి
రించిన మొదటి కథ
క ‘తెలీదు’ శీరి
రిష్కన అకష్రాలోల్నూ..
నూ ఎకాక్లోల్నూ

చెపిప్నా
నా ఐదు పదులు యాభైసారుల్
యా
తెలీ
లీదు.. తెలీదు అం
ంటూ తెలియచెప
పప్డంలో చూపిన
న

నేరప్రిత
తనానిన్ లోకం ఎపుప్డునేరుచ్
ఎ
కుందో
ం తెలీదు.. ఇపుప్డిలా
ఇ
నాదావ్రా కవి వరచ్సివ్ని
ని
తెలియ
యనివవ్మని లోకాసస్మసాత్... సిధధ్మైపోయింది..
మై
శుభమసుత్
శు
.
నికి వరచ్సివ్ వయ్ం
ంగయ్చితర్కారుడిగా
గానే పరిచయం..
అవుననాన్.. కాదనాన్ లోకాని
సాంకేతి
తికతను అందిబు
బుచుచ్కునన్చేయి
యి తనసామ్ర్ట్ ఫోన్ పైనే కష్ణాలోల్
లోల్ ఎనోన్బొమమ్లిన్
లిన్
ఆవిషక్క్రిసుత్ంది. కొంద
దరు సాహితయ్కారు
రులంటారు.. చితర్కారుడి పనిత
తనం కవితలోనూ
నూ
కలగాల
లని.. ఇది వర
రచ్సివ్కి వరిత్ంచదు
చ

బొమమ్లిన్
లి గీసినంత తేలిగాగ్ ఇతను
ను

కవితల
లలల్గలడు.. నా ఉదేద్
ఉ శం కుంచెకే తిరిగినచేయనో
నో.. కలం చేసుకో
కోవడానికి ఎకుక్వ
వ
ఆలోచిసాత్డనో కాదు... నే చెపాప్లను
నుకునన్దలాల్..
అకష్రార
రచ్న చేసాత్డని...

కొనిన్ పర్తేయ్క సందరాభ్లలోనే
నే

చితర్కళా జగతుత్లోంచి తెలుగు సాహి
హితీ సౌరభాలను
ను

గుబాళి
ళింపజేసిన వారె
రెందరో ఉనాన్రు
రు. అడవి బాపిరా
రాజు, తుమమ్పూడి
పూ సంజీవదేవ్
వ్,
అలిశెటిట్
టిట్ పర్భాకర్ వంటి
టి పూరవ్కవుల నుంచి, శీలావీరార
రారజు, సుధామ వంటి సీనియర్
ర్
కవులూ
లూ, సంకిస రామశాసిత్ర .. తది
దితర సమాకాలీ
లీన కవులూ.. ఎందరో అటు
టు
కుంచెతో
తోనూ ఇటు కలంతోను కాగితాల
కా
లోంచి
చి, కానావ్సులోల్
లోల్ంచి కవవ్డులై
లై
కవనవ
వనానీన్ రాగరంజి
జితం చేశారు; చేసుత్నాన్రు. ఈకోవకు
ఈ
చెందిన
న కవులరచనలు
లు

వారి చితర్కళా
చి
నైపుణయ్ం
ంతో పరిపుషఠ్మై కోమలతవ్ం, లాలితాయ్లను కలిగి
క మనకళళ్కు
పదచితార
తారలను కటిట్ంచడ
డంలో ముందుం
ంటాయి. వరచ్సివ్ ఇందుకు మినహాయింపు కాదు
దు
పైపెచుచ్
చుచ్ పర్బంధకాలపు
పు పదబంధాలను
ను కాలాతికర్మణ
ణ భావన కలగ
గనివవ్ని చందాన
న
వచనకకవితవ్ంలో పొది
దిగి, శాశవ్తతావ్నిన్ కవితారాధ్నికి యుకిత్గా పర్యో
యోగించగలడు
డు.
కవోషణ్రుధిరారణ్
రు
వం, నవ
వనవోనేమ్షణమౌ
మౌ నవయ్ సేన్హవన
నం, సంతృపత్ మహా
మ శేవ్త కాంతి
తి

వంటి పదబంధాలు
ప
రస
సభావసౌందరాయ్య్నికి పెదద్పీట వేసినా
వే
తన అంత
తరంగానిన్ అలతి
తి
పదాలోల్
లోల్ అందించడాని
నికే అగర్తాంబూ
బూలం ఇచాచ్డు. ఇది ఉదాహ
హరణలతో తూచే
చే
సందరభ్
రభ్ం, సమీకష్ కాదు
దుగాబటిట్ కవితతా
తావ్నిన్ పంచడంలో
లోనే పరిమితమౌ
మౌతునాన్ను.

కవిగా ఇతడు
డు ఉనన్తుడు, కవితావ్నికీ హుందాతనానిన్
హు
ప
పంచగల
నేరప్రి
రి.
కవికి ఉనన్
ఉ లోకోతత్రమైన
మై సాథ్నానిన్ ఉనన్
నన్తోనన్తంగా ఉంచాలనన్
ఉ
తలంపే తపప్ నీతులు,
నిబంధనలు ఉసిగొలుప్లు, ఉదేరకవాకుక్క్లు ఇతని కవి సమయాలు
స
కావు
వు.

న మనసు మళళ్లో కుదుళుళ్ కడ
డదాం..వీలుచూ
చూసుక్ని నాలుగు చకక్టి మాటల
ల
“ఎండిన
మొకక్లి
లిన్ నాటేదాద్ం..ఇపప్టికే తడారిపో
పోయిన ఎడారి
రి పెదాలపై కాసి
సినిన్ నిరమ్లమైన
న
నవువ్ల జలుల్లిన్ చలిల్ చూదాద్
చూ ం.., మరో సేన్హ
సేన్ పర్సాథ్నానిన్న్ పండిదాద్ం”. ఇదీ
దీ ఈ కవితతవ్ం.
అ తపుప్డు లోకా
కానిన్ నిగగ్దీయని వెనుకబాటు ఈ కలానికి ఏ నరా
రానా లేదు..
అలా అని
ముఖాని
నిన్ కపుప్కు తిరగా
గాలిస్న కలికాలమొ
మొచిచ్ందని ఆడపిలల్ల పాటల్కి వగ
గసూత్నే..
“మ
మటిట్గొటుట్కునన్న్ మగతనాలు పడతుల ముఖాన
ము
యాసిడు
డుల్ కొడుతుంటే
టే
పూడుకు
కుపోయిన
“దౌరజ్నయ్ం
య్

చేసిన

పుప్డిలా వెకిలిగా
గా పర్శిన్ంచడమే
మేమి”టంటాడు
డు.
గొంతులు ఇపు
దౌరాభ్గయ్పు

ముఖాలమీద

ఉముమ్

కూ
కూడా

వేయడం
ం

ఎందుకు
కులెమమ్ంటూ.. నోటికి అడడ్ంగా కపుప్కుంటు
టునన్ కష్మాతెమెమ్మ్రలు!! ముఖాన
న

కటుట్కునే..
నే సోట్ళుళ్” అం
ంటాడు. వంపుతీ
తీరిన సకార దేహం
దే
మాతర్మే
మే చూసే కళళ్కు
పురుషల
ల దవ్ందవ్ నైజా
జాలిన్ చీలేచ్ చుర కతీత్నీ, విశావ్నీన్న్- ఆతమ్విశావ్సా
సానీన్ నింపుకునన్న్
కారవడిదొ
దొనెన్నూ చూపి
పిసాత్డు.. ఏ తలిల్
త కనన్బిడోడ్ అని దీవించేం
ంత మమకారం
ం

కలుగుతు
తుంది ఇతని కవి
వితా పలుకులు వింటే. సీరత్ని, ఆమె
మె ఆలోచనలను
ను యథాతధంగా
గా
ఆమోది
దించలేనితనం ఈ లోకం లోపమే
మే.
పు బటట్ కటిట్నందుకు
పుటిట్
ం
లోకంతో
తో జటుట్కటిట్నందు
దుకూనూ అమమ్ పాదాలకు
పా
మొకిక్క్
అకష్రపార
పారశన నుంచీ ఆటాడుకుంటు
టునాన్డు.

’ఉమమ్నీటిని చిముమ్కుంటూ
టూ

బొడూడ్డగొటుట్
డ
కుని మరీ
రీబిడడ్డు ఒడుడ్న పడేది, అమమ్ కాళళ్
కా కి మొకాక్ల
లనే..’ ఇది ఉతత్మ

,
సంసాక్రం.. జనమ్ సంసాక్రానికే
స
కొ భాషయ్ం. ఈ పాదాలు. మానవతాజోయ్తీ
కొతత్
మా
ఆనంద
దవిభూతీ కలగలిసి
సిన సౌందరయ్ భావన.!
భా
ఇ కలానికి కొనిన్
ఇతని
కొ పరిమితులు
లునాన్యి.. అవి కవి ఐనవాడికి ఉండాలి కూడా
డా.
సుఖానిన్
నిన్, సంతోషానిన్, హాయినీ హాల్దానిన్
ని తపప్నీకుండా
డా రసరమయ్ సమయ్య్క్ సర్షట్గానే
మిగిలిపో
పోవాలనుకుంటా
టాడు

మా
మానవతావ్నిన్
మ
మరచి
హతాయ్చా
చార యతన్ం చేయబూనే
చే
వాడిని తిటట్డానికి
కి
పదాలు
లు వెతుకుక్ంటాడు
డు.. వాడి కాముకకతావ్నికి-అవాకె
కెక్ అరవాకయ్ం కూడా
కూ రాలచ్లేడు...
చివరికి

లోకహితం

కోరి

కవితా
తాగొంతుక

కోరుకు
కుంటాడు.... చీకటు
టుల్ పారదోరలాలనే
నే.

చిం
ంచుకుని

నీచత
తవ్పు

నాశనం
ం

ఈ కవికి
కి ఎనోన్ కలలు. అవి
అ మనవలల్ సాకారమవావ్లని కలం
క పటాట్డు...
గదద్
దద్లు తిరగని రాజాయ్లని ఆహా
హావ్నిదాద్మని.. చెటట్
చె పటాట్లేసుకుని నడవాలని,
ధరణీమా
మాత పవితర్ పాదా
దాన పచచ్దనాల పసుపు పారాణి
ణి పెటాట్లని.... జడతావ్నిన్
జ
వదలి
ఒకానొకక చైతనయ్ కవితవ్ం
ంగా పర్తిఒకక్రూ
రూ పర్వహించాలని
ని..
వర
రచ్సివ్ కవితవ్ం రాసేందుకు
రా
పెదద్-పెదద్
- కారణాలు వెతుకోక్డు.
‘అ
అంతరించిపోతునన్ పిచిచ్ పిచుచ్క కంఠం ననన్పుప్డపుప్డు రెచచ్ గొడితే
గొ చాలు!...
ఏ నది ఒడుడ్నో సుతారంగా నా వొళోళ్
వొ రాలే రెలుల్ పూలు
పూ
గిలిల్
లిల్కజాజ్లాడుతూ ఘొలుల్మంటే చాలు..!
చా
నా
నాలుగు
రాకాసి చినుకులు
చి
హాయి
యిగా తునాతునక
కలు చేసినా చాలు
లు... !
ఎపు
పుప్డో ఎవడిదో ఎకక్డో దారి తపి
పిప్న మానవతవ్ం
ం

గటెట్
టెట్కిక్ గాడిన పడి గుండెలిన్ గిలిగిం
ంతలు పెడితే చాలు!...
చా
పదే
దే పదే పదివేలై నా ఎదలో కవిత
తగా వారలు’! … అంటాడు..
అ
అనుకు
కుంటాడు.
ఇలా
లా ఎనెన్నా చెపప్
పప్గలను కవితాజ
జలధికి పరిధులు
లు గీయకుండా, తన మానాన

ముసిరిం
ంతై కురిసిపోయే
యే ఇతగాడి గురించి.
గు
గజల్ లకష్ణాలనే గజ
జల్ గా మారిచ్
వినిపించి
చిన పర్యోగశీలి
లి, పాబోల్ నెరుడా
డా ‘పదం’ని చొరవచేసి
చొ
ఘుమ
మఘుమతావుల
గుమమ్రింతల
ం మేఘమైనది ఆనాడితడొకకక్డే.
వర
రచ్సివ్ కవితవ్ంలో గమనించాలిస్నవి
న అందులోంచి
చి నేరావ్లిస్నవి చాలా
చా ఉనాన్యి..

ముఖయ్ంగా
గా నవకవులు కతిత్
క కి-కలానికీ మధయ్ అంతరం
ం గర్హించాలి. కవి
క ఒక మెటుట్
పైకెకిక్ చెపిప్నా
చె
తపుప్లేదు
దు కానీ అసిథ్తవ్వాదాల చాటున
న నకిక్, గతం గాయాల
గా
రసినీ
పుసినీ కాగితాలకెకిక్ంచ
కా
చరాదు. పకక్వా
వాడిని మనిషిగా
గా చూడలేనితన
నం బుజంతటిట్
లేపలేని తటసథ్
త త ఎనన్డూ
డూ కష్మారహ్ం కాదు
దు.
నలి
లిగినమనసులోల్ బాధను కవి పంచుకోవాలిస్
ప
ందే.
దే అది కషట్జీవికి
వి ఇరువైపులా
దనున్గాని
నిలబడాలిస్న బాధయ్త.
బా
నిరంతర
రం ‘నినెన్వవ్రో అణిచేశారని’ పాచిపళళ్
పా
పాట
పాడటం జాతిదోరహం. మానవుని
మా
ముం
ంచెతేత్ భావాలు, అనుభవాలు సమసయ్లు
స
అవి
వైనా సరే- వాటి
టికి సావ్దుతవ్మిచిచ్, సవ్సథ్పరచి రససాథ్
ర
యికి చేరిచ్
రిచ్నపుప్డే... అవి
ఎలాంటివై
ఆనందాను
నుభూతిని కలిగి
గిసాత్యి. కవి కరత్వయ్మిది.

క చేయవలసి
కవి
సిన పని మానవుడిన్ సేదతీరచ్డం,
డ అభయమి
మివవ్డం, ఆనంద
ద
పరచడ
డం తదివ్రుదద్మైన రచన కవిత కాబోదు.
కా
త వయ్కిత్తావ్నిన్న్ పోగొటుట్కుని ఏ సృజనకారుడూ మనలేడు. ఈ విషయాలపై
తమ
పై
సప్షట్త వునన్వాడు వరచ్చ్సివ్. అందుకే ఏం
ఏ రాసినా అది సగం కవితే అనా
నాన్డు.. శీరిష్కతో
సహా. మిగిలిన
మి
సగం మనదగగ్
మ
రునన్ రం
ంగులతో నింపుకో
కోమనాన్డు. నిం
ండుగ చెబితే వినే
నే
కాలం కాదని
కా ఆలోచనలు
లు రేకెతిత్ంచడాని
నికే అకష్రాలను కళళ్వెంబడి పరిగెతిత్ంచాడు.
ఇ ఓపారరంభమే
ఇదీ
మేగా ..
ఎ
ఎడబాటు
వడగా
గాలుప్లు ఎడాపె
పెడా కొడుత్నన్ సాహితీలోకంలో
లోకి వృషిట్సృషిట్కి
సమాయ
యతత్మవుతునన్

శీతలమేఘ
ఘపు

చిరుగరజ్
రజ్నలా

సాకాష్త
తక్రింపజేసుకుని
ని మరీ వచాచ్డు తొలకరి
తొ
మిణుకు
కు కణికై.
ఇక మనముందునన్ది తనమ్
త యతవ్ంలో తడిసిపోవడమే
మే.

లోకాసస్మసా
సాత్.. సుఖినో భవ
వంతు.

-11.7.2014
యశసివ్
సివ్’ సతీష్
కవిసం
ంగమం

అకష్రా
రానిన్

దీకష్గా
గా

