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"అ ఆ ల ఆరామసథ్ లి" ఆమె క త 
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ఆమె బాల్గు పేజీ తెరిసేత్ చాలు, అనిన్టికనాన్ పైన ” అ ఆ (అనుభూతి ఆలోచన) లు “ ఆమె కవితవ్ం –అని ఉంటుంది. 
        పిలల్ల పిలుపుపై అమెరికా బే ఏరియాలోకి అడుగుపెటిట్న తెలుగు సాహితయ్వర్తులామెకు పరిచయమైతే చాలు, పేర్మగా గౌరవంగా 
ఇంటికి పిలిచి ’ అ ఆ లు’ (అనుభూతి, ఆతీమ్యతలు) రంగరించి ఆతిథయ్మిచిచ్, చుటుట్పటల్ విశేషాలను తిపిప్ చూపించి, తాను 
ఆనందిసుత్ంటుంది. అది -ఆమె వయ్కిత్తవ్ం. 
         అనుభూతి, ఆలోచనలు కవితవ్మనడం కవితావ్నికే ఎంత సూటియైన, సరళమైన, సమగర్ నిరవ్చనం! “శబాద్రథ్ సహితౌ” అనే మాటను 
ఆధునీకరించి, కవితీవ్కరించి చెపిప్నటుల్ంది. ముందు శబద్నిషఠ్మైన అనుభూతి సప్ృశించాలి, తరువాత అరథ్నిషఠ్మైన ఆలోచన వికసించాలి. 
”అనుభూతి కవితవ్’’ దృకప్థానికి ఇది అతిచకక్టి సరళమైన అభివయ్కిత్, నిరవ్చనం.... ఆ శకంలో తెలుగు కవితారంగంలో అడుగుమోపిన 
ఆమెకు, కవయితిర్గా అపుప్డే పాతికేళుళ్!! 
 ఆమె డా|| కె. గీత.  

కవితవ్ం, వయ్కిత్తవ్ం రెంటిలో తన పర్తేయ్కశైలీ, విశిషట్తలిన్ నిరూపించుకొనన్ గీత! 
            **                                        **                                      ** 
           ఒకవయ్కిత్ జీవితంలో పాతికేళుళ్ అంత తకుక్వ కాలమేమీ కాదు. అందులోనూ చదువూసంధాయ్ పూరిత్ చేసుకొని జీవితంలో సిథ్రపడాలిస్న 
తొలిభాగంలో. చరితర్లో అయితే అది ఒకతరం కాలం. అంటే ఒక చరితర్ను నిరిమ్ంచుకొనే కాలం. పటుట్మని నలభైనాలుగు కూడా నిండని 
గీత, కవితారంగంలో పాతికేళళ్ నిరివ్రామకృషితో తనకంటూ ఒక చరితర్ సృషిట్ంచుకొంది. తెలుగు సతరీవాద కవితాచరితర్లో తనకూ ఒక సాథ్నం 
దకిక్ంచుకొంది. అందుకు ’నీలి మేఘాలు’ సాకిష్. చరితర్ సృషిట్ంచిన తొలితరం తెలుగు సతరీవాద కవయితుర్ల అతుయ్తత్మ కవితల సంకలనం 
’నీలిమేఘాలు’ (1993) లో ఆ చినన్వయసుకే గీత రాసిన కవితలు మూడు చోటుచేసుకొనాన్ యంటే ఆమె పర్తిభ, కవితాశకిత్ గూరిచ్ విడిగా 
చెపప్కక్రేల్దు.  
         ’88 అకోట్బర10 ’ఆంధర్జోయ్తి’ సాహితయ్వేదికలో ఆమె తొలికవిత “ ఓ రోజంతా” అచచ్యింది. అపప్టికి ఆమె వయసు కేవలం 
పదిహేడేళేళ్. అపప్టోల్ ఆంధర్జోయ్తి ఒక ఉదయ్మసాథ్యిలో కొతత్ కవులను, కొతత్ కవితా దృకప్థాలను, వాదాలను, పలుకుబళల్ను పరిచయం 
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చేయసాగింది. ’భారతి’ అనంతరయుగంలో సాహితయ్ సృజనకు ఓ పెదద్ పటుట్గొమమ్గా నిలిచింది. అపప్టోల్ ఆంధర్జోయ్తి అందించిన 
అనుభూతి-సతరీ వాద కవయితుర్ లలో అందరి కంటె చినన్వయసుక్రాలు గీత. 
          ఆమెది సతరీవాదకవిత కాదు, సతరీ సంవేదనాకవిత. మగ పర్పంచంలో సతరీ తన అసిత్వ్తావ్నిన్, పర్తేయ్కతను నిలబెటుట్కోడానికి చేసే సాంసక్ృతిక 
పోరాటమే సతరీవాదం. అందులో ధికాక్రం ఉండొచుచ్, తిరసాక్రముండొచుచ్. పర్శన్ ఉండొచుచ్, తమని తాము చూసుకొమమ్నే నిలదీత ఉండొచుచ్. 
ఇదంతా ఒకవైపు. మరోవైపు ఇనిన్ తరా లోల్నూ అక్షరావిషక్ృతి పొందని సతరీల దుఃఖాలు, వేదనలు, శృంగార పర్తిరూపంగా మాతర్మే లోకం 
చూసే వారి శరీరాలోల్ని సునిన్తమైన బాధలు, సంవేదనాపారాశ్వ్ల చితర్ణ ఉంది. సప్షట్తకోసం దీనిన్’సతరీ సంవేదనాకవిత’  అనడం సమంజసం. 
గీత కవిత ఈ పారాశ్వ్నికి సంబంధించింది. జనమ్రీతాయ్ సతరీ పొందే ఓ బాధని చెపూత్ “ ఎనాన్ళిళ్లా అవయవాలిన్ కడుపులోకి 
కూడగటుట్కోవటం?/ దారంలేని గాలిపటానిన్ఎనాన్ళళ్ని కాపాడు కోటం?/ ఈ ఒకక్ అవయవానిన్ విసిరవతల పారేసేత్ చాలు/మరో సృషిట్ 
ఇంకాగిపోతే చాలు..” “ భగవంతుడా ! అణచివేత, మోసపోవడం, క్షమ,బాధయ్త, జైలుజీవితం,/కనీన్ళుళ్ నిండిన పకక్టెముకని తీసి సతరీని 
తయారు చేశావెందుకు?” (దర్వభాష, పు.94,76) అనన్ మాటలు ఆ సతరీ వేదనకు, సంవేదనకు గురుత్లే. ఒక పురుషుడు ఎనన్డూ గురిత్ంచలేని 
తీవర్ ఆకోర్శానికి అభివయ్కుత్లే. పర్కృతివివక్షకూ, పురుష పర్కృతివివక్షకూ గురైన సతరీ హృద యానిన్ ఆవిషక్రించడమే  ఆమె దృకప్థం. 
          ఇది ఆమెకు తలిల్నుంచి వచిచ్న లక్షణం. అమమ్ కె.వరలకిష్ పేరొందిన కథా రచయితిర్. సతరీ వేదనలో, అందునా మధయ్తరగతికూక్డా 
చేరని సతరీల బాధలో ఎనిన్ కోణాలునాన్యో అనిన్టినీ అతి సంవేదనాశీలమైన భాషలో రాసాత్రు. అదే అమామ్యికూక్డా సంకర్మించి, సునిన్త 
కవితవ్రూపంలో ఆవిషాక్రం పొందింది. “ రాతిర్ కురిసిన వరాష్నికి తడిసిన ఒంటిని ఆరబెటుట్కొనే మలెల్మొకాక్/...ననున్ కాసత్ బయటికి 
సాగనంపుమనే గది నేల మీది దుముమ్/..ఇక నా పనయియ్ందంటూ విశర్మించే గోడకునన్ బలుబ్...” ఇలా సాగే ’ఓరోజంతా’ కవిత అచచ్మైన 
అనుభూతి కవితగా విమరశ్కుల పర్శంసలందుకొంది. ఆ కవితలో పర్తేయ్కంగా ’వసుత్’వంటూ లేదు. సరళమైన, సూటియైన భాషలో ఉదయం 
నుంచి, సాయంకాలం దాకా ఓ రోజు భావుకుల గుండెలో మిగిలిచ్న అనుభూతి మాతర్మే ఉంటుంది. నిజాయితీగా, తనుకు తనుగా పొందే 
సప్ందన మాతర్ముంటుంది. అపప్టి నుంచి ఇపప్టిదాకా ఆమె కవితవ్ లక్షణమే అది. వయ్కిత్తవ్మునన్ మనిషిగా తాను అనుభవించే సప్ందనను, 
నిరేవ్దానిన్ నిజాయితీగా సూటిగా చెపప్డమే ఆమె కవితవ్ం. అందులో భావజాలాల పర్దరశ్నలుండవు, అభివయ్కిత్ చితార్ల కసరతుత్లుండవు. 
గుండెలోల్ భావానుభూతి-మాటను విదుయ్దీకరిసేత్ ఆమె కవిత! 
           అపప్టినుంచి, ఆమె వివిధ పర్కిర్యలోల్ రాసుత్నాన్, కవితావ్నేన్ తన పర్ధాన మాధయ్మంగా, ’ఆతమ్’ గా ఎంచుకొని, ’దర్వభాష’(2001), 
‘శీతసుమాలు’(2006), ‘శతాబిద్వెనెన్ల’(2012)--మూడు కవితాసంపుటాలను వెలువరించింది. మరో కవితాసంపుటి కూడా తవ్రలో 
రానుంది. ’సిలికాన లోయ సాకిష్గా కథలు’ పేరిట ఒక కథలసంపుటి వెలువడనుంది. ఆ కథలు కూడా ఓ విధమైన కవితా చితార్లే. గత 
మూడేళుళ్ గా రాసుత్నన్ "నా కళళ్తో అమెరికా" టార్వెలాగూస్ అంతే. ఏది రాసినా  అందులో  అచచ్మైన కవితానుభూతి వాకయ్వినాయ్సం చేసూత్నే 
ఉంటుంది. 
                 **                                             **                                       ** 
           ’దర్వభాష’ ఎంత అందమైన పేరు! వయ్వహారబోధ కలిగించేది సాధారణభాష. మనసుస్ దర్వించి, దర్వింపచేసేది కవితాభాష. మాట 
తగలగానే మనిషిలో కరుడుగటిట్న మరోమనిషి దర్వించాలి. అపుప్డే అది కవితవ్ం. “అఆ(అనుభూతి,ఆలోచన)లు.. కవితవ్”మనడం ఎంత 
సరళమైన చకక్టి నిరవ్చనమో, కవితా భాషను, దరిమిలా కవితాతమ్ను, దర్వభాష అనడం కూడా అంతే చకక్టిపర్యోగం. ఆ మాట , ఈ 
పేరూ ఆమె కవితాతతాత్వ్నికి పర్తీకలు .       
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          దర్వభాషలోని కవితలనీన్ అలా హృదయాలను దర్వింపచేసేవే. “ అసందిగధ్ భారానిన్ జీవితమంతా/ దర్వభాషలోనికి ఎంతకని 
అనువదించుకోవటం/ రాని సవ్పాన్లిన్ సంఘరష్ణలుగా ఎనన్ని తరుజ్మా చేసుకోవటం?” అని కొటుట్మిటాట్డిన మనసుస్ “ మమతల మాలికలిన్ 
పర్దరిశ్ంచే దారానికెంత నగన్తవ్ం ” అంటూ పర్శిన్ంచుకొని, “... దారానన్ంటిన ఐహిక ఆవేదనే మిగిలింది చివరికి...” అని ఓ నిరేవ్ద 
వాసత్వంలో రాజీపడుతోంది. ఇందులోని పర్తీకలు ఎంత సరళంగా అగుపిసాత్యో అంత జటిలమైనవి. వాటిని వాయ్ఖాయ్నించ డమంటే 
సుపత్చేతనాభూమికలిన్ నిరిమ్ంచే మానవ తాతిత్వ్క సవ్రూపానిన్ వాయ్ఖాయ్నించడమే. ఆ మధయ్ అనేక వివాదాలను రేకెతిత్ంచిన “ అనుభూతి 
కవితవ్ం” లోని అంతసస్తవ్మే ఆ తాతిత్వ్కరూపం. దానికి మంచి పర్తినిధి రచనలోల్ ’దర్వభాష’ ఒకటి. కుందురిత్ అవారుడ్ లాటి రాషత్ర్సాథ్యి ఉతత్మ 
బహుమతులందుకొనన్ కవితాఖండిక లునన్ ఈ సంపుటికి కవితాపిర్యులందరూ గౌరవించే “అజంతా అవారుడ్” తో పాటు మరికొనిన్ 
అవారుడ్లూ దకాక్యి. “మనసు కలం నుంచి కాగితంపైకి దుమికి/ అక్షరాల హరమ్య్ంగా మారింది” అనే (పు.59) మంచికవితకు అవారుడ్లు 
కొలమానం కావనన్ది నిజం.  
               **                                       **                                   ** 
       హృదయానికి హతుత్కొనన్ పర్తి దృశయ్ం, అంశం,వయ్కీత్ ఆమె కవితావసుత్వే. అయినా,వాటిలోల్ పర్ధానమైనవి మూడు : 1. పాపాయి, 2. 
అమమ్, 3. పేర్మ. ఈ మూడూ ఆమెను కదిలించి పలికించినంతగా మరేవీ కదిలించి పలికించలేదేమో! పేర్మ అంటే రొమాంటిక 
భావజాలవారసతవ్ంగా వచిచ్న పేర్మకాదు. సతరీ సహజమైన పర్ర్కృతి పేర్మ- పర్పంచంలోని పర్తి అందమైన దృశయ్ం మీద పేర్మ. అది వాళళ్ ఊరి 
’కొంగలార్వి చెటుట్’ కావచుచ్, కాలిఫోరిన్యాలోని ’లేక తహౌ’ కావచుచ్, అనిన్టిపై ఒకే పేర్మే.  కాని ఇందులో అంతసూయ్తంగా దరశ్నమిచేచ్ 
పేర్మ అంతకనాన్ భినన్మైంది; తనకు జీవితమిచిచ్న చెలిమిని పరమ ఆరర్ద్ంగా చితిర్ంచేది. అరధ్రాతిర్ దుసస్వ్ పన్ం నుంచి మేలొక్నన్ బేలమనసు 
“దుఃఖానిన్ తుడిచే చెయియ్”, భరోసానిసూత్ “ బలల్పరుపుగా పరుచుకొనే భుజం” (’శీతసుమాలు’ పు.13)ను పసిపిలల్లా పేర్మించే పేర్మ. 
యాంతిర్క జీవితంలో తలమునకలైన సఖుని కోసం నిరీకిష్సూత్ “ నువువ్ యంతార్నివి కాదు, సాయంతార్నివి/సరవ్కాలాలోల్ సాయం వుండే 
సాయం కాలానివి” ( అదే, పు. 16) అని గొపప్గా నిరవ్చిసుత్ంది. జీవితాలను కెరియర శాసించే ఆధునిక కాలంలో పర్తి యువతీ 
గురుత్ంచుకోవలసిన గొపప్ ఆవిషాక్రం ఇది.   
             ఆమె పేర్మతతత్వ్ సంపూరణ్ ఆవిషక్రణ అగుపించేది ’పాపాయి’ మీద కవితలోల్. ఏ భాషలోల్నైనా పాపా యిల మీద వచిచ్న 
ఉతత్మకవితలిన్ ఒక సంకలనంగా వేసేత్ వాటిలోల్ మొదటిపంకిత్లో నిలిచే కవితలు ఆమెవి. ’శతాబిద్ వెనెన్ల’ సంపుటిలో అవి మరింత గొపప్గా 
సాకాష్తక్రిసాత్యి. ’శతాబిద్ వెనెన్ల’ పేరేమిటి? ఆ కొతత్పద చితర్ం అరథ్మేమిటి? ...తన ”అంతరీల్న సరసుస్లో ఈదులాడే చేప 
పిలల్/నిశశ్బద్కుహరంలో తొమిమ్ది నెలుల్గా నిదర్పోతునన్ పసిపాప” నుదేద్శిసూత్ “బైటిలోకపు దావ్రపాలకురాలినై,రాతిర్ంబవళుళ్ నీకోసమే పహారా 
కాసుత్నాన్” ననన్ కనన్తలిల్ అంటునన్ ఈ మాటలు: “ చిరుచినన్ పాపాయీ! మనిదద్రం ఒకే శరీరపు రెండు  
భాగాలం/ నిజానికి నాలోనువువ్నాన్/ నీకడుపులో నేనునన్టుల్ అనుక్షణం పరవశం/నీరూపంలో నేను మళీళ్ ఓ వందేళుళ్ 
పోగుచేసుకొంటాను/నీనుంచి పర్వహించే రకత్మై పరిణామం చెంది శతాబాద్ల తరబడీ జీవించే ఉంటాను/ కృతజణ్తలు పాపాయీ ఆకాశంలో 
నక్షతార్నివై మెరిసే నువువ్/ శతాబిద్వెనెన్లవై నాలో పర్వరధ్మాన మవుతునన్ందుకు”  ...తనకో వందేళళ్ జీవితం పొడిగింపు బిడడ్రూపంలో 
అనుభవించే తలిల్ మాతర్మే ఆ మాట అంటుంది. భావుకత ఉనన్ పర్తి తలీల్, తండిర్ గుండెలోల్ ఆ వెనెన్ల పరచుకొంటుంది. ’నెలలు నిండేదాకా’ 
అనే కవితలో “నెలనెలా నా శరీరానిన్ భాగభాగంగా/ పంచుకొని రూపు దిదుద్కొంటావు నువువ్/ శరీరానిన్ భాషగా మారుచ్కొని 
/శాయశకుత్లా నిశశ్బద్ సంభాషణలు చేసాత్వు” అనే పంకుత్లు కానీ, ’అమమ్ను నేను’ అనే కవితలో ని ’’ననున్,నినున్ అనుబంధపు 
అదృశయ్నాడులు ఎపుప్డూ కలుపుతూనే వుంటాయి/నీ వసంతానిన్ కాపాడే పర్పర్థమ వృకాష్నిన్ నేను/ నీకు అమమ్ను నేను...” అనే 
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పంకుత్లుకానీ ఎంతో సరళంగా ఉంటూనే వెంటాడుతుం టాయి. పిలల్లిన్ చూసూత్నే ఆ ’శరీరభాష’ ఎంత శకిత్వంతంగా మాటాడుతుందో 
అనుభవంలోకి వసుత్ంది. ఆమెకు లోకమంతా ఒక ఎతుత్, పాపాయి ఒక ఎతుత్. అందుకే ఆ అంశంపై అనిన్ కవితలు. “పాలుకారే పెదాలమీద 
ఇందర్ ధనుసుస్ని వెనకిక్ వంచినటుల్....తెరలుతెరలుగా నవేవ్ పాపనవువ్”లో పరవశించే ఆమె అమమ్తనం “పాపాయి పసినవువ్ పార్ణాధార 
పచచ్బొటుట్”(’పారిజాత పచచ్బొటుట్’) అని పర్కటించుకొంటుంది. ఆ అమమ్తనం పారవశయ్ం లోనే తన కావయ్ సంపుటులిన్ తన పిలల్లకే 
అంకితమిచుచ్కొంది. 
           అమమ్తనం అంత నిండుగా ఉంది కనుకనే తన తలిల్నీ అంత గాఢంగా పేర్మిసుత్ంది. 'అమామ్! నీకు అశుర్ అభివందనాలు', ’అమమ్ 
వెళేళ్క’, ’అమమ్రాదు’, ’అమమ్ ఉంది చాలు’ వంటి ఎనోన్ కవితలిన్’అమమ్’ మీద రాసింది. పర్తిదీ కరిగించేసేదే. 'అమమ్'నే మాటలోనే గొపప్ 
నిశిచ్ంత,  ఆలంబనాభావం ఉందంటుంది. ’నువేవ్ లేకపోతే’ అనే కవితలో “సఫ్టికాలై పోయిన శరీరానిన్ దర్వపదారథ్ంగా మారుచ్కొనీ 
మారుచ్కొనీ/ కెరటాలోల్ ఉరేసుకోవటం తపప్/ నువవ్నే పదం కనప్డకుంటే/ అమామ్! బికుక్బికుక్మని నిటార్తి గోడలకి చేరేసిన వకర్పు 
నడాలవటంతపప్” తామేమై పోదుమనే ఆరిత్ని అతయ్ంత ఆరర్ద్ంగా చితిర్సూత్, “అశుర్ అభినందనాలు” అరిప్సుత్ంది.  
        ’మనకింకా అగిన్ పర్వేశాలేనా?’ అనే ’నినాదం’ కవితతో మొదలుపెటిట్, ’ఇసతరీవాడు’ దగగ్రున్ంచి , ’ఇంటూ  నలభై’(ఇపుప్డు డాలర 
విలువ అరవై పైనే)వరకు,అనేకానేక అంశాలను కవితీవ్కరించినా, ఆమెకవితలోల్మళీళ్ మళీళ్ వచేచ్ బలమైనశకుత్లు మూడు: పిలల్లు, అమమ్, 
అతను. వారితోపాటునన్ తన చినన్పర్పంచమే ఆమె సిరి వెనెన్లవాడ. పర్తి ఒకక్రికీ అంతే కదా! అదే ఆమె కవితాతమ్సందేశం. అంచేతే ఆ 
అనుభూతి సాందర్త. 
    కవితవ్ం, వయ్కిత్తవ్ం పెనవేసుకొనన్ ’అ ఆ ల ఆరామసథ్లి’ కె. గీతగారి కలానికి అపుప్డే పాతికేళుళ్!!   
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