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ఇదీ వచనకవితలో ఆధునికత
వచన కవితలో ఆధునికత అంటే ఇకకడ వస్తురీత్యా ఆధునికతని గురంచి మాట్లాడడంలేదు. ద్యనికి మరొక
సందర్భం ఉంది. వచన కవిత ర్చనలో నవాత గురంచి ఇకకడ చూద్యదం. వచన కవిత వచిిన కొతులో అది అటు
గేయకవిత్యవనికి పొడిగంపుగా ఉండేది. వచన కవిత పునాదులు శ్రీశ్రీ కాలానికే ఉనన స్థితిని గురంచి తిరగ ఇకకడ
చెపుుకోనవసర్ం లేదు. ఇది చరవత చర్వణమే. మహా ప్రస్థినంలో వివిధ గతులలోని గేయాలను చూడవచ్చి. అలాగే వచన
కవిత రాయడానికి చేస్థన ప్రయత్యనలు కూడా చూడవచ్చి. పాద సంఖ్యానియమం పాటిస్తు త్ర్ాస్రగతి, చతుర్స్ర గతి
ఖండగతిలో రాస్థన గేయాలు అలాగే మిశ్రగతిలోని ముత్యాల సరాల గేయాలు మనకు శ్రీశ్రీ లో ఉనానయి. వాటితో పాటు
వచన కవిత రాసే ప్రయతనంలో పాదసంఖ్యా నియమం లేకుండా ఈ మాత్రాఛందస్తులతో పనిలేకుండా రాస్థన వచన
కవిత్య ప్రయత్యనల గురంచి కూడా చర్ి జరగంది. ఇక వచన కవిత వచిిన కొతులో రాస్థన అలంకారాలు అభివాకుులు
చాలా ప్రాచీన కవితలోను ఇటు గేయకవితలోను ఉనన ధోర్ణులుగా కనిపిస్థుయి. వచన కవిత గేయానిన విడిచి పెటిినా
ఆదిప్రాసలు గాని అంతాప్రాసలు కాని వేస్తకుంటూ ర్కర్కాల విచిత్ర్మైన సంబోధనలు చేస్తు రాస్థన కవితలు తరావత
వచిిన శుదధవచన కవితకు అటుగా ఉనన గేయానికి మాధామికంగా కనిపిస్థుయి. రూపం రీత్యా 80 వ దశ్కంలో వచన
కవిత రాటు దేలంది, ఆధునికతని సంతరంచ్చకోవడం జరగంది. అటు స్త్రీవాద కవులు, దళిత కవులు వస్తునవాతని
తీవ్రస్థియిలో తీస్తకువస్తునన కాలంలోనే నాటి యువకవులు ఖమమం త్ర్యం (అఫ్ుర్, సీత్యరామ్, ప్రసేన్), దంచనాల
శ్రీనివాస్ తరావతి కాలంలో యాకూబ్ ఇంకా చాలామంది రూపర్చనలో అభివాకిులో చాలా నవాతని తీస్తకు వచేి
ప్రయతనంచేశారు. ఆనాటికే చేరా ఈవిషయాలను చాలా వివర్ంగా చరించారు.
గడచిన పది సంవతురాలలో వచన కవిత మరంత కొతు పోకడలు పోయింది. తరావత ఇటీవల వచన కవిత
అంతరాాలంలోనికి ప్రవేశంచింది చాలా జాలపత్రికలు (నెటన్ జర్నల్సు) జాల సిలాలు (వెబ్ సైట్సు) వచన కవితని
ఆదరంచిన కార్ణాన వచన కవిత సరహదుదలను చెరపేస్తకొని, ఎన్నన దేశాలనుండి వస్తు, ఒక వరుిువల్స
ప్రపంచంలోనికి వెళిళంది. పత్రికలో రాయడానికి వెబ్ సైట్స లో రాయడానికి తేడా ఏమిటి అని ప్రశ్నవేయవచ్చి. వెబ్ లో
ఉననంత మాత్రాన వచన కవితలో గుణాతమక పరణామం జరుగుతుంద్య అనే వాదన చేయడానికి అవకాశ్ం ఉంది. అయితే
వెబ్ లో ఉననంత మాత్రానే ఇది జర్గదు. పుసుకం అననది లఖిత మాధామానికి చెందుతుంది. అంటే కవిత లఖిత రూపంలో
స్థిర్ంగా మిగలపోతుంది. కాని వెబ్ అననది విదుానామధామంగా కొతుగా స్థిర్పడింది. అంటే విదుానామధామం అని
ఎందుకనాల అంటే ఈ కవితలు కాగత్యల మీదికి రావు. ఇవి పుటిడం, తరావత వాటి ఉనికి వాటిపైన చర్ిలు అంత్య నెట్స
లోనే ఉంటుంది. కవచితుుగా వీటిలో కొనిన అచియి లఖిత మాధామంలోనికి ప్రవహిస్థుయి. కాని ప్రాథమింకంగా వీటి
మాధామం విదుానామధామమే. అంటే ఇకకడ మాధామ ప్రస్థువన కేవలం మాధామం గురంచి చెపుడానికే కాదు. ఈ
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మాధామంలో కవులు రూపర్చనలో చాలా నవాతని ఇటీవల కాలంలో ప్రదరిస్తునానరు. దీనికి ఫేస్ బుక్ చాలా మంచి
వేదికగా మారంది. ఫేస్ బుక్ లో, కవిసంగమంలో మాత్ర్మే కాక ఇతరుల ముఖ(పుసుక)వేదికలలో కూడా ప్రచ్చరతం
అయాాయి. చాలా ప్రాచ్చర్ాం పొంద్యయి. ఒక వాకిు తన ముఖ వేదికలో రండు వేల మంది మిత్రుల లంక్ ఉంటే అతను
తన వేదికలో కవిత ప్రచ్చరంచగానే ఈ రండు వేల మంది వేదికలకి క్షణంలో ఈ కవిత చేరుతుంది. వాళ్ళళ వాళ్ళమిత్రులకు
దీనిన షేర్ చేస్తకునే అవకాశ్ం ఉంది. అంతే కాదు. ఒకటి రండు రోజులోానే కొనిన వందల సుందనలు, వాాఖాలు దీనిపైన
వస్తునానయి. ఇలా సుందనలు చర్ిలు ఒక కవితపైన రావడం లఖిత సంప్రద్యయంలో లఖిత మాధామంలో స్థధాం కాదు.
ఇది పుసుక సమీక్షా సభలోా కాని సెమినార్ాలో మాత్ర్మే జరుగుతుంది. అదీ కవిత్య సంకలనం గురంచి జరుగుతుంది కాని
ఒక కవితపైన జర్గడం ఉండదు. ముఖవేదిక లేద్య అంతరాాల మాధామం స్థధంచిన కొతు పరణామం ఇదే. అందుకే ఈ
తర్హా అంతరాాల స్థహిత్యానిన నేను మూడో మాధామం అని అంటునానను. అంటే ఇపుటిద్యకా మౌఖిక మాధామం, లఖిత
మాధామం ఉనానయి. ఇది ఎలకాానిక్ మాధామం, మూడో మాధామం. అయితే మారన కొతు మాధామం వలా వచన
కవితకు ఆధునికత వచిింద్య. ఈతర్హా ఆధునికత అటు లఖిత సంప్రద్యయంలో కూడా ఉండవచ్చి కద్య. అలా
రాయవచ్చి కద్య అనే ప్రశ్నలు వస్థుయి. అవును అలా రాయవచ్చి. కాని ఇలా రాసే క్రమ పరణామం ఈ మాధామంలోనే
నేడు ఉంది. ఇకకడ మొదలైనదే తరావత పత్రికా మాధామంలోనికి తరావత పుసుకాలలోనికి వస్తు ఉంది. సంప్రద్యయికంగా
లఖిత మాధామంలోనే ఉనన కవులు నెట్స ప్రపంచం తెలయని వారు ఈ నవాతని ఇంకా అంది పుచ్చికోలేదు. ప్రచ్చర్ణ
ప్రాచ్చర్ాం కవితపైన వినూతన చర్ి అనేవి కవితకు గుణాతమక పరణామానిన తెస్థుయి అనేది ఈ ఎలకాానిక్ మాధామం
ఋజువు చేస్థంది. ఇలా ఈ మాధామంలో వాాపిు పొందిన కవితలను కొనినంటిని వాటి నవాతని విశ్లాషంచే ప్రయతనం
చేస్తునానను. ఈ తర్హా వాాసం ఇపుటికే ఒకటి (అన్వవక్ష) గురంచి రాయడమైంది. ఇది మరొక ప్రయతనం. ఇకకడ ఒక
కవిత ఇటీవలే క్రంతి (మువావ) శ్రీనివాసరావు ముఖవేదికలో వచిినద్యనిన పరశీలన చేద్యదం.
క్రొంతి మువ్వా శ్రీనివ్వసరావు

సమాధానం
సుప్రభాతగీతొం మనకు మనమే పాడుకని
పొద్దున్నే మళ్ళీ శవ్వనిే భుజానవేసుకని ......
నినేటి పాదముద్రలన్న కాళ్ీకు తొడుకుకొంటొం
చెవులను అక్కడక్కడా అతికొంచి
నాలుగువైపులకు క్ళ్ీను పారేసుకొంటొం....
ఆపై క్ళ్ీను చెవులను ఏరి తెచ్చుకని
ముొందర పోగేసుకని ఎడిటిొంగ్ లో విఫలమవుతొంటొం
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విసిరేసిన ఆట వసుువుల నడుమ .....పసిపిల్లాడిల్ల
చెల్లాచెద్దరైన ..దృశ్యాలు శబ్బాల మధ్ా పడి అలసిపోతొంటొం
చలనపు చెలిమ ఎొండిపోయేదాకా ....సమాధానాలకోసొం వెతకుతూన్నవుొంటొం .....

ఈ కవితలో ఎకకడా కిందటి తర్ం వారు రాస్థన వచన కవిత ధోర్ణి కనిపించదు. సగటు వాకిు జీవితంలో ఏ
కొతుదనం లేక ఒకే విధంగా గానుగెదుద జీవితం గడిపే, నిశ్ిబ్దంగా స్థగే ఆంతర్ంగక హింస గురంచి చిత్రిస్తుందీ కవిత.
రండో పాదం ‘పొద్దున్నే మళ్ళీ శవ్వనిే భుజాన వేసుకని’ అనే మాట పాఠకుడి మనస్తులో చపుున విక్రమారుకడి కథని
గురుుకు తెస్తుంది. పటుి వదలని విక్రమారుకడు శ్వానిన లేద్య ప్రేత్యనిన తిరగ భుజాన వేస్తకొని అనేది గురుుకు తెస్తుంది.
గానుగెదుద జీవితం ఎంత భార్మో తెలుపుతుంది. దీనితరావత పాద్యలు చూద్యదం.
నినేటి పాదముద్రలన్న కాళ్ీకు తొడుకుకొంటొం
చెవులను అక్కడక్కడా అతికొంచి
నాలుగువైపులకు క్ళ్ీను పారేసుకొంటొం....
ఆపై క్ళ్ీను చెవులను ఏరి తెచ్చుకని

ఈ నాలుగు పాద్యలలోని అభివాకిుని గమనిద్యదం. ‘పాదముద్రలను కాళ్ీకు తొడుకోకవడొం’, ‘చెవులను
అక్కడక్కడా అతికొంచడొం’, ‘నాలుగు వైపుల్ల క్ళ్ీను పారేసుకోవడొం’, ‘క్ళ్ీను చెవులను ఏరి తెచ్చుకోవడొం’, ఈ
క్రియలన్వన సంప్రద్యయికంగా మనుషులు రోజూ చేసే క్రియలు కావు. కొతుగా సృషించిన క్రియా కలాపాలు. ఇవి ఈనాటి
సీనియర్ కవులు కొందరు రొటీన్ గా రాసే కవితలోా ఉండే స్థమిలీ (ఉపమా ద్యని వివిధ రూపాలు) మెటఫ్ర్ (రూపకం
ద్యని రూపాలు) వగైరాలలాంటి ఆలంకారక అభివాకుులు కావు. ఈ పాద్యలోా ఆ అలంకారాలు లేవు. పొడి వచనమే ఉంది.
కాని కవి ఉదేదశంచిన భావానిన చాలా ప్రతిభావంతంగా చెపుగలుగుతునానయి. రోజూ స్థయంత్ర్ం ద్యకా గడిపిన కాలంలో
లేద్య కొనిన రోజులు గడిపిన కాలంలో రోజువార అదే పదధతిలో చేస్థన పనులు, నాలుగువైపులా వినన నాలుగు మాటలు,
నాలుగు వైపులా అప్రయతనంగా, రండమ్ గా చూస్థన దృశాాలు, వినన కబురుా ఇంటికి వచిిన తరావత నెమరు వేస్తకోవడం
అనే సగటు మనిష వాధని అతాంత ప్రతిభావంతంగా చెబుతునానయి. తరావత చూడండి.
ఆపై క్ళ్ీను చెవులను ఏరి తెచ్చుకని
ముొందర పోగేసుకని ఎడిటిొంగ్ లో విఫలమవుతొంటొం
విసిరేసిన ఆట వసుువుల నడుమ .....పసిపిల్లాడిల్ల
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‘కళ్ళను చెవులను ఏర తెచ్చికొని’ అని చెపుడం అదే తర్హా అతి నవామైన అభివాకిు. అంటే అపుటిద్యకా
విననవాటిని చూచిన వాటిని నెమరు వేస్తకొని చూచ్చకుంట్లడు. ఇకకడ మరొక అభివాకిు ‘ఎడిటింగ్ లో
విఫ్లమవుతుంట్లం’. తను విననవి చూచినవి ఏవి తనకు అవసర్మో, వేటిని మర్చి పోవాలో కూడా తెలుస్తకోలేని
దుస్థితిని ఇది చెబుతుంది. ఆ తరావత రండు పాద్యలోా విస్థరస్థన ఆటవస్తువుల నడుమ .. పస్థపిలాాడిలా అని చెపుడం,
మామూలుగా ఎకుకవమంది సీనియరుా జూనియర్ కవులు మామూలుగా వేస్థన ఉపమాలంకార్ం. తరావత చూడండి
చలనపు చెలమె అని రూపకంగా చెపుడం కూడా అటువంటిదే. ఒక సగటు వాకిు మోన్నటనస్ జీవితం, వదిలంచ్చకోలేని
మరొక ద్యనికి పోలేని జీవన యానం మార్ిలేక, అలా స్థగే దుర్భర్ స్థితిని అతాంత ప్రతిభావంతంగా చాలా శ్కిుమంతంగా
వాక్తుకరస్తుంది ఈ కవిత. దీనిలో అనుస్తాతంగా వచేి అలంకారాలు వాడి చెబితే ఇది జరగేది కాదు. అతి నవాంగా
వాకార్చన అభివాకిు చేయడం ద్యవరానే ఇది స్థధాం అయింది.
నినేటి పాదముద్రలన్న కాళ్ీకు తొడుకుకొంటొం
చెవులను అక్కడక్కడా అతికొంచి
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అయితే పైన చెపుుకునన కొత్ర్ క్రియలోా ‘పాదముద్రలను కాళ్ళకు తొడుకోకవడం’, ‘చెవులను అతికించడం’
‘కళ్ళను పారస్తకోవడం’ ‘కళ్ళను చెవులను ఏర తెచ్చికోవడం’ అనేవాటిని చూచినపుుడు మనకు ఒక అసంబ్దధత
కనిపిస్తుంది. కాని ఈ అసంబ్దధమైన క్రియలు అన్వన ఒక సంబ్దధమైన చర్ాను స్తచిస్తునానయి. ఈ వాకాలక్షణం మనకు
సంప్రద్యయ కావాాలలో అజహలాక్షణ అనే అలంకార్ంలో ఉంటుంది. పది గొడుగులు వస్తునానయి. అని అంటే పది మంది
గొడుగులు వేస్తకొని వస్తునానర్ని అర్ిం. తుపాకులు మోహరంచారు. అంటే తుపాకి ధారులైన సైనికులును లేద్య
పోలీస్తలను మోహరంచారు అని అర్ిం. జహత్ అంటే విడుచ్చచ్చనన అని అర్ిం. అలాగే అజహత్ అంటే విడవకుండా
అని తుపాకులు అంటే తుపాకులతో పాటు విడవకుండా వాటితో ఉనన సైనికులు అని అర్ిం వస్తుంది. ఇదే రీతిలో
పాదముద్రలు తొడుకోకవడం అంటే నిననటి పాదముద్రలలో అంటే నినన నడిచిన ద్యరలో అనే అరాినిన తీయడం స్థధాం
అయింది. పాఠకుడికి ఈ అర్ిం చపుున చెపేులా ఉనానయి కవిత పాద్యలు. ఇదీ నేటి వచన కవితలో ఆధునికత. ఇలాంటి
వాకా వినాాసంతో రాస్తునన యువకవులు నేడు అంతరాాల స్థహితాంలో బ్యట్ల ఇర్వై మంది ద్యకా ఉనానరు.
ఈవిషయంలో అఫ్ుర్ నేటి యువకవులకు అతని సీనియర్ తరానికి వార్ధలాగా ఉనానడు. అతని కవితలోా కూడా ఈ
అభివాకిు నవాత బాగా కనిపిస్తుంది. క్రంతి (మువావ) శ్రీనివాసరావు వాకా వినాాసంలో ఈ సరకొతు పోకడలు మరనిన
చూపాడు. అసలు వచన కవిత భాషలోనే గుణాతమక పరణామం వచిింది. వాటిని మరొక వాాసంలో చరిద్యదం.
పులకొండ స్తబాాచార.
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