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  అమెరికా తెలుగు కవయితులు ఏం రా రు? ఏం రాత్ నాన్రు? ఏం రాయాలి? 

(వంగూరి ఫౌండేషన్ 10 వ అమెరికా తెలుగు తీ సద  పర్ సంగ య్సం) 
-డా||కె.గీత 

తెలుగు కవయితుర్లు అనగానే  నాకు వెంటనే  గురుత్కొచేచ్ది  90’వ దశకంలో పర్భంజనమై వినిపించిన  సతరీవాద కవితవ్ం.  
“మనిషితో రాజీపడలేక పోయినందుకు/నా వీపుకింద అంపశయయ్లా పరుచుకునన్/ ఈ రాతిర్ గడిసేత్” అనన్ రేవతి దేవి వేదనాతమ్క కవిత 

దగగ్రనించి,  
“పాఠం ఒపప్చెపప్క పోతే పెళిళ్చేసాత్నని/ పంతులు గారనన్పుప్డే భయమేసింది /మేం పాలిచిచ్ పెంచిన జనంలో సగమే 
/మమమ్లిన్ విభజించి పాలిసోత్ందని!” అనన్ సావితిర్ దగగ్రనించి 
సతరీలే రాయగలిగిన కవితలైన,  కొండేపూడి నిరమ్ల “లేబర రూమ”, ఘంటశాల నిరమ్ల “జుగలబ్ందీ”, పాటిబండల్ రజని “అబారష్న సేట్ట మెంట”, 

జయపర్భ”పైటని తగలెయాయ్లి”, విమల “సౌందరాయ్తమ్క హింస” నించి, కె.గీత “నేను ఋతువునైన వేళ” వరకు గురుత్కొసాత్యి.  
సతరీ వాద ఉదయ్మం ఉధృతంగా మొదలైన సమయంలో నేను కవితవ్ం రాయడం పార్ర్రంభించి భాగసావ్మురాలిన్ కావడం  వలల్నో, ఎందరో సతరీలలా 

జీవితపు ఉకుక్ పాదాల కింద  నలిగిపోతునన్పుడు సతరీ వాద సాహితయ్ం కలిగించిన ఆతమ్ సథ్యిరయ్ం వలల్నో  నాకు సతరీలు సృజించే  సాహితయ్మంటే  ఇషట్ం, 
పేర్మ .  

గత పదేళుల్గా అమెరికాలో ఉంటునన్ నాకు ఈ సమావేశానికి పిలుపు రాగానే మొదటగా అనిపించిన అంశం  
"అమెరికా తెలుగు కవయితుర్లు ఏం రాసారు? ఏం రాసుత్నాన్రు?” అని.  ఆ శోధన లో భాగంగా “ ఏం రాయాలి?" అనే విషయం కూడా 

తోడయియ్ంది.  
కవితవ్ం అంటే ఏవిటి? ఏ విషయాల గురించి రాయాలి? అనేది ఆలోచిసేత్ - 
కవితావ్నికునన్ అనేకానేక నిరవ్చనాలిన్, అనిరవ్చనాలిన్  పకక్నబెడితే బాలగోపాల చెపిప్న విషయానిన్ కవితావ్నికి అనవ్యం  చేసుకుంటే 

“జీవితంలో ఖాళీలిన్ పూరించడమే కవితవ్ం” అని చెపుప్కోవచుచ్.  
ఏ  ఖాళీలు కవులని పేర్రేపిసాత్యో అదే ఆ గళం నించి, ఆ కలం నించి ( ఆ కీబోరుడ్ అనాలేమో:))  కవితవ్ంగా మారుతుంది.  
కవితవ్ం అంటే ఏవిటో అమెరికా తెలుగు కవయితిర్ మమత కొడిదెల రాసిన “వెళిల్పోయింది” కవిత తెలియజేసుత్ంది.  
“చాల పకుష్ల/కళుళ్ గపిప్ దాకుక్ని/ఆరుసారుల్/తనలోంచి తనను/చీలుచ్కుని, చివరికి/తనలోంచే తాను పునరజ్నిమ్ంచి 
/అపుప్డపుప్డే తడి ఆరిన/రంగురంగుల రెకక్లను/కను రెపప్లాల్ తాటించి/తానింకా బతికేవుండడం తానే/నమమ్లేనటుల్ విపాప్రిచ్/పచచ్టి 

మైదానంలో/పూల కోసం బయలేద్రి/దారికడడ్ంగా/వికృతంగా మొలిచిన/నలల్ని రోడుడ్ మీద దూసుకొచిచ్న కారులో/జీవితం గూరిచ్ మహా 
సిదాధ్ంతాలు/ఒకరిమీదొకరు రువువ్కుంటునన్ నలుగురి/గుండెలిన్ అదరగొడుతూ ‘టప’ మని 
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విండ షీలడ్ మీద ఒకే ఒకక్ చారిక/తన గురుత్గా ఈ లోకానికి వదిలి…” 
ఇక ఈ  వాయ్స శీరిష్కలో  “అమెరికా తెలుగు కవయితుర్లు” అంటే అమెరికాకు కేవలం చుటట్పుచూపుగానో, యాతర్లకో వచిచ్న వారు కాక,  

చిరకాలంగా ఇకక్డే ఉంటూ వచిచ్ సిథ్రపడిన వారనన్మాట.  70’ల నించి ఇకక్డ సిథ్రపడిన వారునాన్ తెలుగు సంసథ్లు, అచుచ్ పతిర్కలు వచిచ్న 90’ ల 
నించే కవితవ్ం వెలికి చూసినటుట్గా కనిపిసుత్ంది. అపప్టికి భారతదేశంలోతెలుగు కవితవ్ంలో చిచచ్యియ్ రగులుకునన్ సతరీవాద, దళిత వాదాలు ఇకక్డ మచుచ్కి 
కూడా కనిపించక పోవడం విశేషం! 

పైగా వచన కవితావ్నికంటే పదయ్  కవితవ్ం అమెరికాలో ఇపప్టికీ అతయ్ధికంగా వినిపించడం చాలా ఆశచ్రయ్కరం! ఆలోచించాలిస్న విషయం!  
పదేళల్ కిందట ఇకక్డికి వచిచ్నపుడు ఇకక్డి తెలుగు సంఘాలోల్ ‘వేషధారణలే కాదు, సాహితయ్ంలోనూ 16 వ శతాబాద్నికి టైమ మెషీన  ఎకిక్ వెనకిక్ 

పర్యాణించి వచాచ్నా’ అనన్ భావన కలగజేసాయి.    
పదయ్ కవితవ్ం గురించి పకక్నబెడితే ఇకక్డి వచన కవితవ్ం కూడా ఇకక్డి కథా సాహితయ్ంలాగే మొదటగా నాసాట్లిజ్యా తోనే పార్రంభమైంది. 

జాఞ్పకాలు, ఒంటరితనాలు, విరకుత్లు, వేదనలు,   అనుభూతి పర్ధాన కవితావ్లోల్నుంచి ఇపప్టికీ బయట పడనటుల్, పడలేనటుల్ కనిపిసుత్ంది.  
అమెరికాలో రచయితుర్లు, అంటే వచన పర్కిర్యలోల్ రాసేవారు సంఖాయ్ పరంగా ఎకుక్వగానే ఉనాన్,  చాలా విచితర్ంగా  కవయితుర్లు కేవలం 

వేళళ్ మీద లెకక్బెటట్గలిగినంత మందే ఉనాన్రు.  
అలా నా దృషిట్  లోకి వచిచ్న వారు -అపరణ్ గునుపూడి, ఇందార్ణి పాలపరిత్, నిడదవోలు మాలతి, కలప్నా రెంటాల, కె.గీత, మమతా కొడిదెల, 

జయ, వైదేహీ శశిధర, రాధిక రిమమ్లపూడి , మరువం ఉష,  నిషిగంధ, మోహన తులసి రామినేని, షంషాద.  
వీరు కాక ఇంకెవరైనా ఉంటే ఈ ఉపనాయ్సంలో పరిగణనించనందుకు క్షమించాలి.  
అమెరికా తెలుగు కవయితుర్ల కవితవ్ంలో వసుత్ పరంగా చూసేత్ ఈ కింది అంశాలు కనిపిసాత్యి.   
విడిచి వచిచ్న దేశం/ మనుషుల జాఞ్పకాలు  
చూసిన పర్దేశాలు  
పర్కృతి సంబంధిత కవితవ్ం  
అమెరికా జీవితంలో సతరీల సమసయ్లు :  
వీసా సమసయ్లు(హెచ 4 మొ.నవి)  
కుటుంబ సమసయ్లు  
పర్వాస జీవితం పటల్ ఊహలు/అపోహలు/నిజాలు  
ఒంటరి తనం 
చుటూట్ ఉనన్ ఇండియా/అమెరికా సంసక్ృతి లో ఇమడలేకపోవడం 
పడికటుట్/గానుగెదుద్  జీవితం పటల్ విరకిత్  
 కౌటుంబిక జీవితంలో కొతత్గా లభించిన ఆనందం  
దగగ్రి అనుబంధాల పటల్ ఎడబాటు 
సామాజికాంశాలతో  కూడిన కవితలు 
 
 

డిచి వచిచ్న దేశం/ మను ల జాఞ్ పకాలు 
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డయాసోప్రా మనుషులకు ఉండే సహజ లక్షణాలలో పర్ధానమయిన “జాఞ్పకాలోల్ జీవించడం” అనేది  కవయితుర్ల కవితవ్ంలోఎకుక్వగా 
కనిపిసుత్ంది.  

 వైదేహీ శశిధర  
 
“ఉగాది” కవితలో “కాలపు పరదాల వెనుక పేరిచ్న /జాఞ్పకాల దొంతరల లోంచి /నేను పోగొటుట్కునన్ బాలయ్ం  
శమంతక మణి లా తళుకుక్మని మెరుసుత్ంది” 
 “జాఞ్పకాల భోగిమంటలు” కవితలోధనురామ్సంతో బాటూ జాఞ్పకాల భోగిమంటలు మళీళ్ రాజుకుంటాయి” 
అంటారు.  
 
 “సతయ్నారాయణపురం రైలేవ్ గేటు!” కవితలో కలప్నా రెంటాల-”అమమ్ వొడిలోకి పరుగెతాత్లి/నానన్తో కలిసి కిర్షణ్ వొడుడ్న 

నడవాలి/అనన్యయ్లతో తగాదాలాడాలి/అకక్యయ్తో రహసాయ్లు చెపుప్కోవాలి… పిచిచ్ కలలే కాని//ఇంకా పచిచ్ పచిచ్గా 
కాలీ కాలని మొకక్జొనన్ కండెలాల్/కనెర్పప్ల కింద కదలాడుతూనే వునాన్యి  
“పాట ఒకటి” లో నిషిగంధ -”పొడవాటి కాలేజీ కారిడారల్లో/ఈ పాటతో మొదలైన పరిచయాలు, పదిలపడద్ ఇషాట్లు 
చీకటి ఒంటరి వేళలోల్ ఈ పాటనెకిక్/చేసిన పాలపుంతల పర్యాణాలు/ధూళిలా సనసనన్గా రాలుతునన్ జాఞ్పకాలు 
“బొమామ్ బొరుసూ “  లో  నిడదవోలు మాలతి “ఆపదధ్రామ్లు/ గతంలోఘనత వహించిన కులధరామ్లకి/ కొతత్ భాషాయ్లు 
/పుటుట్క తో వచిచ్న విలువలు పూరవ్వాసనలు/ఎంత కాదనుకునాన్ వదలడం లేదు /జీడిమరకలాల్గా 
 
“జాఞ్పకాల వలస పకుష్లు” కవితలో కె.గీత “చిలకొక్యయ్కు వేళాల్డుతునన్/పాత వతస్రానిన్ తీసి బూజు దులపడం మొదలు పెటాట్ను/జాఞ్పకాలు 

ఒకోక్టిగా రాలిపడాడ్యి/గాలికి లాంతరుల్ ఊగుతునన్టుల్/మదిలో జాఞ్పకాలు”  
 
ఆర. రాధిక -”ఆలోచనలు” కవిత లో “ఏ ఏకాంతక్షణంలోనో/ననన్డగకుండా వచేచ్సి/పారిజాతాల తోటలోని నేసాత్లదగగ్రకి తీసుకుపోతాయి” 

అంటారు.  
 
 

ర  పర్ దే లు 
 
కె. గీత రాసిన “డంబారట్న బిర్డిజ్”, “బెర్యిడల వైల జాఞ్పకం”, “ఎలోల్సోట్న”, “గార్ండ కెనయ్న “ మొ.వి ఈ  కోవలోకి వసాత్యి.  
ఇతర కవయితుర్లెవవ్రైనా విహార  పర్దేశాల కవితలు రాసి ఉనాన్రేమో మరి, ఎకక్డా లభయ్ం కాలేదు.  
పర్కృతి సంబంధిత కవితవ్ం  
ఈ తరహా కవితలు గొపప్ భావుకతవ్ంతో, అందంగా సాగే పదబంధాలతో  మన కాళల్కు సంకెళుల్ వేసాత్యి.  
మమత “లెట గో” కవితలో - 
ఇదిగో ఇలా ఏటి ఒడుడ్న గడిడ్లో పడుకుని చూడు  
ఒకదానొన్కటి ఒరుసుకుంటూ, కలిసిపోతూ, విడిపోతూ, వీగిపోతూ, మళీల్ మళీల్ మరింత కొతత్గా పుడుతునన్ 
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ఆ చిటిట్ అలలను చూడు 
బుడి బుడి అడుగులతో అతి నిశశ్బద్ంగా గడిడ్గింజలను ఏరుకుంటునన్ ఆ ఎరర్ రెకక్ల నలల్ పిటట్ను చూడు  
 
“వానలో వసంతం ! “కవితలో కలప్న- “చెపాప్ పెటట్కుండా వచేచ్సి చుటుట్కునే పేర్మలా/ఆకాశం చూరు నుండి హోరున వరష్ం 
 
/ఎపప్టి విరహ వేదనో/ఈ వసంతపు వాన! అంటారు.  
----- 
 
“చందమామ రావే” కవితలో -మరువం ఉష -”సూదిబెజజ్ంలో దూరి దూకుతునన్టుల్ చినుకులు-/ సనన్సనన్ని వాన …  
 
..... సగం తెరిచి ఉంచిన కిటికీలోల్-/రాలిపడుతునన్ పసుపుపూల రేకులాల్, దీపపు కాంతులు. 
“వరాష్నంతరం” కవితలో వైదేహీ శశిధర “బూడిద రంగు బదధ్కానిన్ కపుప్కుని నలల్ని మబుబ్ల కంబళీ లోంచి  
మసక మసక గా ఈ  రోజు తెలల్వారింది”  
పాలపరిత్ ఇందార్ణి- “ఇలుల్” కవిత  
“మబుబ్లు కపుప్/మనున్ నేల/గాలులు గోడలు/ మా ఇంటికి/వెనెన్ల దీపం/పచిచ్క శయయ్..... /వానలు ఊచలు” అంటారు.  
 

అమెరికా జీ తంలో ల సమసయ్లు  
వీసా సమసయ్లు: హెచ 4  
అమెరికా జీవితంలో సతరీలు తమ బాధలిన్ చెపుప్కోవడానికి కవితావ్నిన్ మాధయ్మంగా దాదాపుగా ఎనున్కోలేదనే అనిపిసుత్ంది.  
ముఖయ్ంగా ఇకక్డ భరత్ ఉదోయ్గ రీతాయ్ వచిచ్న సతరీలకి ఉండే మొదటి సమసయ్ ఉదోయ్గం చెయయ్నివవ్ని  డిపెండెంట వీసా.  
ఒబామా పుణయ్మా అని కొంత సడలింపు గత ఏడాది రావడం గొపప్ మలుపు.  
ఈ  సమసయ్ మీద అనేక బాల్గులోల్నూ, ఇంటరెన్ట వేదికలలోనూ సంవతస్రాల తరబడి చరచ్లు కొనసాగేయి. కానీ ఈ విషయం కవితా వసుత్వు గా 

రాసిన రెండు కవితలిన్ ఇకక్డ పర్సాత్విసాత్ను.  
 
“డిపెండెంట సవ్రగ్ం” కవితలో కె.గీత “పర్తీ రోజూ ముఖానిన్ అదద్ంలో చూసుకుంటూనే ఉనాన్ను/ఏ మారూప్ లేదు-/డిపెండెంట ముఖానికి 

మారుప్లేం వుంటాయి?/ఇసతరీ చేయాలిస్న ఇంటిలల్పాదీ బటట్లాల్ బదధ్కం పేరుకు పోతూంది 
/సింకులో పెనాలు/డిష వాషర లో పేల్టుల్/అంతా సుఖమే 
......  
ఎంత చదూకునాన్ నిరుదోయ్గ వీసా గడప దాట నివవ్దు/ఏ రోజూ ఏ అదుభ్త దీపమూ పర్తయ్క్షమవవ్దు/అతడి కెరీరే నా జీవిత గమయ్ం 
.......  
వంట మనిషి, పని మనిషి/ఇసతరీ వాడు, డైరవరు/తోటమాలి, ఫైనానస్ మేనేజరు/షిఫుట్ తరావ్త షిఫుట్…./ఓవర టెములునాన్ ఒకక్ పెనీన్ వుండదు 
------ 
తలిల్ కొతత్గా పెళల్యిన అమామ్యితో సంభాషిసుత్నన్టుల్నన్ కవిత: “అపప్గింతలు” లో  నిడదవోలు మాలతి  
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హాయిగా తిరగొచుచ్ /అతడిని ఆఫీసులోనూ/పిలల్లిన్ సూక్ళల్ లోనూ దిగిడిచేసింతరవాత. 
అలా తిరుగుతునన్పుడు/ఇంటికాకాక్వాల సిన కూరా, కాయా/ఉపూప్, పపూప్ తెచేచ్సుకోవచుచ్ 
చూడవచిచ్న చుటాట్లీన్, పకాక్లీన్/బజారంట తిపప్చుచ్ 
------- 
కావలిసేత్ అరథ్రాతిర్ నిదర్ పటట్నపుటుడు/లేచి కూచుని కథలో కవితలో రాసుకో/అభయ్ంతరం  చెపప్డు నీనాథుడు. 
నీరచనల ఆశోకవృకాష్నికి దోహదకిర్య సలుపగల ధీరోదాతత్ నాయకుడతడు. 
అంటారు.  
 

కుటుంబ సమసయ్లు 
పెళిల్ తరవాత జీవితం మిగిలిచ్న చీకటిని తన సంవేదనాతమ్క కవితవ్ంలో అడుగడుగునా వినిపించే షంషాద “నీ జీవితపు సూట్డియో లోంచి/ 

బయటికి రాలేకపోయినా/ నా హృదయపు డారక్ రూమ లో/ 
నువెవ్పుప్డూ నెగెటివ వే” అంటారు.  
 
‘హైడ అండ సీక !’  కవితలో --కలప్నా రెంటాల  
ఏళల్ తరబడి చేసిన సహజీవనం /ఒటిట్  దొంగ కాపురం / నీకూ నాకూ మధయ్ మిగిలింది/కొనిన్ విఫల సవ్పాన్లు మాతర్మే ! 
 
ఆకాశానిన్ రెకక్లుగా కతిత్రించినా /భూమి ని రెండు ముకక్లుగా విడగొటిట్నా/పేర్మ పేరుతో ఈ దేవ్షానిన్ /శవం చుటూట్ మోసే కుండ 

లా/జీవితాంతం  మోసూత్ తిరగాలిస్ందే ! 
 
------ 
 
ఆమే “సవ్రం మారిచ్న ఒక మాట” కవితలో “మాటలు లేని పగళుళ్,/నిదర్ లేని రాతుర్ళుల్/సప్రశ్  లేని సహజీవనాలు/పేర్మ లేని అనుబంధాలు 

/శాంతినివవ్ని యుదాధ్లు “ అంటారు.  
 

పర్ స జీ తం పటల్  ఊహలు/అపోహలు/ నిజాలు 
“పర్వాస పునాదులు” లో మరువం  ఉష "పర్వాసం" అంటే అనాధారిత పర్తిపాదనలు /తుడవలేని అపోహలే కొనిన్ మెదడు కొలతలోల్” అని 

మొదలు పెటిట్  
“యాంతిర్క వనాలలో మంద విడిన మేకలా/నోరెండిన పసి బిడడ్ని చంకనేసుకుని/గుకెక్డు నీటికి అరుర్లు చాసేత్ 
"డొలల్ర అ బొతెత్ల్" అంటూ దాహపు వెల కటిట్న నేలలో/నెరెర్లు విచిచ్న మానవతావ్నిన్ పరిచయం చేసుకునాన్ను” అంటారు.   
“డాలర లైఫ” కవితలో “అమెరికా ఇపుప్డు నా అతాత్రిలల్యియ్ంది. పురిటికయినా పుటిట్ంటికెళేల్ యోగంలేదు” అంటారు షంషాద.  
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“ఎంచకాక్ అమెరికా” కవితలో  “కారులనీన్ జపాను, కొరియా ధరమ్ం /బటట్లు, వసుత్వులు చైనా, తైవాన లాభం /ఆకాశానన్ంటే ఇంధనపు 
ధరలు /ఊడిపోయిన ఉదోయ్గాలు,/పడిపోయిన ఇళల్ ధరలు  

తిర్శంకు సవ్రగ్ంలో కొటుట్కుంటునన్ మనుషులు /నామరూపాలేల్కుండా గడిపే నాకు  
ఇంకెందుకు అమెరికా, ఎంచకాక్ ఇండియా అంటారు”  గునుపూడి అపరణ్ .   
“ఇంటూ నలభై” కవితలో కె.గీత “రూపాయిలోల్ తరుజ్మా అయేయ్ పర్తి అంకే భూతదద్ంలో కనిపించి వణుకు పుటిట్సుత్ంది” అని, పకక్ వాటాలో 

ఎవరుంటారో తెలీదు/ఎవరి భాష ఎవరికీ రాదు/ఇంగీల్షు దారం కుటుట్కుని ఎనిన్ ముళళ్ని వేసుకుంటాం?” అని వాపోతారు.   
  

ఒంటరి తనం 
పర్వాసం లో  ఉనన్ మనిషికి ఒంటరితనం తపప్నిసరిగా కలిగే అనుభవం. ఎవరి కవితవ్ంలోనైనా ఆ పాళుల్ అతయ్ధికమని వేరే చెపప్నవసరం లేదు.  
అయితే ఒంటరితనానిన్  బాధ గానే కాక అదుభ్తం అని అనుభూతించడం కూడా కవయితుర్ల కవితవ్ంలో కనిపించిన విశేషాంశం.  
“పొదుద్టి ఆకాశం” కవితలో రామినేని మోహన తులసి  
“పగలేమో ఇనిన్ కాంతిరేఖలిన్ వేళళ్కి చుటుట్కుని వేకువపై హుషారు పాటను కటట్డం/వెనెన్లసంతకం వేళలోల్ పర్పంచంలోని పేర్మపాటలనీన్ 

గాలిలోకి విసిరివేయబడతాయో ఏమో//అవనీన్ తలదిండుకిందేసుకుని తెలల్కాగితమవవ్డం 
ఎవరనాన్రు, ఒంటరితనం వైనం అదుభ్తం కాదని!”  
 
మరో కవితలో” ఒదిద్కగా ఇసుక రేణువులిన్ సరుద్తునన్ ఆ అలలనే చూసుత్నాన్/పలచ్గా పేరుకుంటునన్ ఆ పొడినూకలో ఏదో పార్ణం 

కదలాడుతునన్టుట్ంటే/ తడి అంచులతో రహసయ్ సంభాషణ చేసూత్ వేలికొసలు /ఇసుక యాస నేరుచ్కుని నా పేరే రాసుకుంటునాన్” అంటారు.  
 
“కొందరునాన్రు కదు ఇలా!?” కవితలో మరువం ఉష 
“కపుప్ని అడడ్ంపెటుట్కుని కనీన్రు దాచిన ఊసు ఇంకొకసారి పొలమారుతుంది” 
అయినా….  “తేనీటి సమయాలు, ఉదయాలు విసిగించవు/ తపప్నిసరైతే తపాప్ పంచుకోవాలనీ అనిపించదు” అంటారు.  
 
---- 
ఇక ఒంటరి తనం లో ఉండే రకరకాల భావోదేవ్గాలకు అదద్ం పటేట్ కవితలిన్  పరికిసేత్ :   
“పరిపాటి” కవితలో ఉష “కిటికీ వారగా కురీచ్తో సవ్గతం/ మేజా బలల్ మీద మడిచిన కొతత్ పుసత్కం/పుట కొక అతుకుగా పాతకాగితాల 

ముకక్లు 
 
అతుకుక్పోయి పుటిట్న కవలలాల్/ముకక్ల అడుగున తేలుతూ కొతత్ అక్షరాలు/తడి సిరా లో మిలమిలాల్డుతూ మరొక లేఖ 
చేరాచ్లిస్న చిరునామా దొరకక్ వెరిర్ నిరేవ్దం /నిదుర రాని చలిరాతిర్ జాగారం”  అంటారు.  
  
“నువువ్ండి వుంటే” లో నిషిగంధ “పొడవాటి యూకలిపట్స చెటల్ మధయ్లో  
రెపరెపలాడే కాంతి నీడలోల్వదలలేక.. వదిలి కదలేల్క.. తచచ్టాల్డిన ఆ ఒక రోజుని మడతలు తీసి/దిగులు సాయంతార్ల ముందరంతా 

పరుచుకునన్పుప్డలాల్/పకక్న నువువ్ంటే బావుండుననే అనిపిసుత్ంది..  
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సెలయేటి అలల మీద దకిష్ణపు గాలి సేదతీరే సమయాలు /ఆగి ఆగి సంతోషపెటేట్ ఆ చినిన్ కలవరం చెంపలిన్ నిమిరినపుప్డలాల్/పకక్న నువువ్ంటే 
చెపప్లేనంత బావుండుననే అనిపిసుత్ంది!” అంటారు. 

 
చుటూట్  ఉనన్ సంసక్ృతి (ఇండియా/అమెరికా ) లో ఇమడ లేకపోవడం 

నిడదవోలు మాలతి”బొమామ్- బొరుసూ “ కవితలో  “పరంపరాగత సాంపర్దాయాలోపకక్/సాథ్నిక మరాయ్దలు మరో పకక్/కొరుకుక్ 
తింటునాన్యి/చెదపురుగులాల్గా/బతు కంతా/కలగాపులగం/గందరగోళం/అయోమయం /అంధకారబంధురం” 

“నాకు నవొవ్సోత్ంది” కవితలో -”తెలుగు వాళుళ్ కనబడడ్ వాళల్ని కనబడినటుల్ దోచే  వయ్వసథ్కి ఘాటు సమాధానం ఇది.  
సంసథ్ల పేరిత డబుబ్ నొలుల్కోవడం, ఉచిత సేవలకోసం ఉపయోగించుకోవడం” అంటారు మాలతి.  
--- 
“జవాబు లెరుగని పర్శన్లు”  కవితలో మరువం ఉష  
తామరాకు మీద బొటుట్ బతుకు ఎందరికి తెలుసు?/అతుకుక్పోలేక, నిలవలేక, పర్వాహం లో కలిసిపొలేక /ఆకు మీద నరిత్సూత్.. 
 
--- 
“డాలర లైఫ” కవితలో షంషాద “కంపూయ్టర ని కనుకుక్నన్ వాణిణ్ కసిదీరా మనసులో తిటుట్కుంటూ తపప్ని తిరుగు పర్యాణం” అంటారు.  
 

పడికటుట్ /గానుగెదుద్   జీ తం పటల్  రకిత్   
ఆర.రాధిక “ఈ తరం” కవితలో అలారం మోతలతో ఉలికిపాటు మెలకువలు/అలసిన మనసులతో కలలులేని కలత నిదురలు/ 

పోగొటుట్కుంటునన్ది పోలుచ్కోలేని/పొందుతునన్ది పంచుకోలేని/భారమయిన బిజీ జీవితాలు 
/తుర్పిత్ తెలియని చింతా చితాత్లు” అంటారు.  
 
మరువం ఉష “అరథ్/రహిత/శాసత్రం” కవితలో “చీకటి రెకక్లు విదిలిసేత్ /రాలిపడిన ఈకలాల్ ఈ రాతుర్లు 
 
“తెలవారగానే వాయ్పారాలు మొదలౌతాయి/ముసుగులు తొడుకుక్ని నువువ్ వెలికి వసాత్వు- 
డబుబ్గా, వసుత్వులుగా /పగటివేషాల పెటుట్బడులు మోసుకుంటూ” అంటారు.  
 
 కౌటుంబిక జీవితంలో కొతత్గా లభించిన ఆనందం  
“ఎగిరొచిచ్న ఇలుల్” కవితలో కె.గీత -వేన వేల మైళుల్ ఎగిరొసేత్నే గానీ నా ఇలుల్ నాకు కనిపించలేదు 
/అదెద్ ఇలోల్, నాలుగ్ గదులో ఏదైనా గానీ/నా ఇలుల్ -నా కలల ఇలుల్/నేను, నా పిలల్లు కలిసి హాయిగా ఆడుకునే ఇలుల్ 
 
/నా పేర్మికుణిణ్ నచిచ్నపుప్డు ముదుద్పెటుట్కునే ఇలుల్” అని, 
 
“గుపిప్ట పేర్మ” కవితలో పాలపరిత్ ఇందార్ణి 
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పర్తి నువువ్/పర్తి నేను/మరులుగొనన్ పర్తీసారీ 
 
మంకెన పువువ్లు విచేచ్ కాలం/పచచ్ని ఆకులు మెరిసే కాలం/వెనెన్ల పువువ్లు తురిమే కాలం/చందుర్ని చలల్ని ముదుద్ల కాలం/సూరుయ్ని 

వెచచ్ని కౌగిలి కాలం 
 
పర్తి నువువ్ నువేవ్/పర్తి నేనూ నేనే/పేర్మ కాలం ఎపప్టికీ తరిల్ పోదు. అనీ  అంటారు.  
 
 

దగగ్ రి అనుబంధాల పటల్  ఎడబాటు 
 
“ఎడబాటు”కవిత  లో మమత “పొదుద్పొడుపు చుకక్ మసక వెలుతురులో కరిగిపోయిన చోట 
 
తొండమెతిత్ మొదటి కిరణానిన్ రారమమ్ని పిలుసోత్ంది ఒక ఆవిరి ఏనుగు./నువు ననున్ అమాంతంగా గాలోల్కి ఎగరేసి 
 
/పటుట్కుని గుండెకు హతుత్కుంటే/నీ మెడలో ముఖం దాచుకుని/కెరటాలపై నురగను అంటీ అంటనటుట్గా తాకి 
 
ఎగిరిపోతునన్ సీగల రెకక్ల చపుప్ళుళ్ వినాలని వుంది నానాన్!” 
 
“నీవు ఊరెళిళ్నపుడు” కవితలో వైదేహీ శశిధర “ఏరోప్రోట్ల్ వీడుకోలు పలికి నీవు విమానమెకక్గానే /మన కిటికీ పకక్న ఏపుగా పెరిగిన 

మాగోన్లియా నీడలలో /ఇనేన్ళుళ్గా దాకుక్నన్ ఒంటరితనం /రెకక్లు చాచిన పావురమై నా భుజాల మీద వాలుతుంది/ మళీల్ తిరిగొచేచ్ వరకూ నీవు నా 
జడలో చికుక్కునన్ జాఞ్పకాల జాజిదండై పరిమళిసూత్ ఉంటావు.  

 
“నీవు లేనపుప్డలాల్”  కవితలో “నులివెచచ్ని సూరయ్ కిరణాలు తాకిన/పొగమంచులా కరిగిపోవాలిస్న కాలం  
/నీవు లేనపుప్డలాల్ /ధృవాగార్లపై పేరుకునన్ కఠిన శీతాకాలపు /కరక్శ హిమంలా ఘనీభవిసుత్ంది  
“ఇంటినొదలేల్ని బెంగ”కవితలో కె.గీత “ఆదమరిచి నిదర్పోతునన్ భారయ్నొదిలి/ముదుద్గా ఒతిత్గిలిన చంటాడి నొదిలి 
గౌతముడెలా వెళాల్డో తెలీదు గానీ/ఆదివారం ఉదయం/ఎవరూ నిదర్లేవని/బదధ్కపు మంచు ఉదయం/ఒంటోల్ని వెచచ్దనానిన్ దుపప్టీలోనే 

ఒదిలి/కాలేజీ చదువు కళల్ని నులుముకుంటూ/ఆదమరిచి హాయిగా నిదర్పోతునన్ అతనిన్ 
అందాల కుందేలు పిలెల్ౖ పకక్నే ముడుచుకునన్/పసిపాపని ఒదిలి ఎలా వెళల్గలను?! 
ఇంటినొదిలి ఎకక్డికెళిల్నా తీరని బెంగ/సాయంతర్ం ఇంటికొచిచ్ గరాజు తీయగానే/ఏదో ఒక అటట్పెటెట్లోకి పోయి కూచుని 
నా వెనకే మూసుకుంటునన్ తలుపు వెనక/నిశశ్బద్ంగా నిదర్పోతుంది. 
---------- 

మాజికాం లతో  కూడిన క తలు 
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సిరియనల్ దుసిథ్తికి అదద్ం పటేట్ “అయిలన కురీద్” గురించి మమత కొడిదెల రాసిన కవిత “ఎంతటి వెరిర్వాడవు!”  
“ఆకలిదపుప్లను మరిపించి 
బాంబుల వరష్ం దాటి 
కతిత్మొనకు నీ నానన్ను అరిప్ంచి 
సముదార్నేన్ జయించబోయావు 
నినన్ందుకుంటామని ఆశ పడాడ్వు కదూ  
 
ఆవలితీరాన మేం కాక ఇంకెవరుంటారని చెపిప్ందిరా నానాన్, నీ వెరిర్తలిల్?” అని దుఃఖ పడాత్రు.   
 
సంపర్దాయాల మధయ్ నలిగిపోయే ముసిల్ం సతరీ దుసిథ్తికి  తారాక్ణం “ చాందినీమే అంధేరా”.  
దువాల మనన్త ల ఫలాలను/పుణయ్కథలు గా వివరిసుత్ంటే/ మూడు సారల్ తలాకే నా నలల్ పూసల గాయ్రంటీ అయినపుడు/ నేనయిదుసారుల్ 

నమాజ ఎవరి కోసం చెయాయ్లి?” అని ఆవేదనగా పర్శిన్సాత్రు షంషాద.  
 
 

అమెరికా చరితర్ / సమాజ సమసయ్లు 
 
అమెరికా లో అసమరుథ్లు అందలమెకిక్ , ఏలడం  గురించి "శునకేందర్భోగాలు" కవిత లో నిడదవోలు మాలతి  
“మానవజనమ్నెతిత్/ నానా ఆగచాటులు పడుటేల/అమెరికాలో కుకక్గా/పుటిట్న కలుగు 
/అషట్శైవ్రయ్ములు, అననయ్సామానయ్ భోగబాగాయ్లు” అంటారు.  
 
అమెరికా చరితర్, ఇకక్డి సమాజ సమసయ్ల గురించి కె.గీత రాసిన “చరితర్ చలనం, మంచు గబిబ్లం, ఐడెంటిటీ మొ.న కవితలు.  
 
మంచు గబిబ్లం లో - “ఎముకలు కొరికే చలిలో/ఆరో వీధి చెతత్కుపప్ సందులో/తెలాల్రగటల్ అటట్ముకక్ల మధయ్ 
/ఎండిన చెకక్పొటుట్ మధయ్ చుటట్బెటిట్న ఆకారం/నిదర్లోనూ సలుపుతునన్ ఆలోచనల్లా ఉలికిక్పడూత్ 
 
/చివికిన బొచుచ్ తల తోపీ లోంచి మకిలి దొరుల్తునన్ జుటుట్/లోపల గాయాలు రేగి చరమ్ం వేళాల్డుతునన్టుల్ అసహనంగా కదిలే తుపుప్ 

బూటుల్/ఎపుప్డు లేసుత్ందో తెలీదు 
 
అమెరికా రోడుడ్ మీద/గూడు లేని పౌరుడికి/నిలువెలాల్ వణికే మనిషికి/గుండె లో ఎకక్డో/బతికించే/ఒక వెచచ్ని ఆశ 
 
తెలాల్రగటల్ చలిని మునిపంట కొరికే ఆకారం/భూతల సవ్రగ్పు వీధులోల్/మంచు గబిబ్లమై వేళాల్డుతూ  
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“చరితర్ చలనంలో “అమెరికాలో సాథ్నిక  రెడ ఇండియనల్ని  సమూలంగా  తెగనరికి  రూపొందిన ఇపప్టి  అమెరికా నుదేద్శించి ఇలా అంటారు - 
నీ గొంతులో దిగబడడ్ ఆకర్ందనలు పెనుగాలులై/మహా సముదార్లు చుటిట్ వెను తిరిగాయి/నీ ఒంటి మీద రోమాలై నిలబడడ్ ఎసేట్టల్నీన్/చరితర్ ముందు సిగుగ్ 
లేక నిలుచ్నాన్యి” 

 
“ఐడెంటిటీ” కవితలో -”ఇకక్డ నేను అనిన్ రంగులీన్ చూశాను-/ఆకాశంలో కాదు-నడిచే నిలువెతుత్ మనుషులోల్- 
/నినున్ చూడగానే గురిత్ంచే రంగు/నీ ముఖాకృతి -నీ ఐడెంటిటీ/నువువ్ అమెరికన ఇండియన వా/ఏసియన ఇండియన వా/నీ ఐడెంటిటీ 

కోసం ఎంత చరితర్ వెనకిక్ వెళాళ్లి? 
 
కూచిభొటల్ శీర్నివాస మరణానికి నివాళిగా రాసిన డాలరు మరక లో కె.గీత  “నీ మరణం డాలరల్ నిచెచ్న మెటల్ మీద /వేళాల్డే పాదపు నెతుత్టి 

చారిక/ 
వలస బతుకు నుదుటి మీద/ ఎపప్టికీ చెరుపుకునాన్ చెరగని మరక” అంటారు.  
 
------ 
 
నాకు తెలిసినంత వరకు  
 
జీవితం అంటే- 
కొంచెం కనీన్టోల్ రంగరించే ఆనందామృతం. కాసత్ సంతోషం లోనే ముంచేసే వేదనాశుర్పేతం.  
కవితవ్ం అంటే- 
 అనంత  ఆనందం. ఒక గుకక్తిపుప్కోలేని  వేదన. ఒక వెచచ్ని ఊపిరి. ఒక పిడికిలి బిగింపు.  
దానికి కొలమానాలు ఉండవు.  
ఇంత వరకూ చూసిన కవితవ్ం లో  కొనిన్ కనీన్ళుల్, కొనిన్ ఎడబాటుల్, కొనిన్ విరకుత్లు, కొనిన్ వేదనలు, కొనిన్ సంతోషాలు, కొనిన్ అనుభూతులు, 

కొనిన్ పులకరింతలు.  
ముఖయ్ంగా  జాఞ్పకాలు, పర్కృతి, ఒంటరి తనం, విరకిత్ ..మొ.న వాటి చుటూట్ నే అధిక భాగం కవితవ్ం పర్దకిష్ణలు చెయయ్డం మనం గమనిసాత్ం.  
అమెరికా రకత్ చరితర్, సమాజంలోని అటట్డుగు వరాగ్ల కషాట్లు, ఇకక్డి భారతీయుల మీద దాడి, తెలుగు రాషాట్ర్ల విభజన వంటి చారితార్తమ్క 

సందరాభ్లు , సమకాలీన భారతీయ సమసయ్లు మొ.నవి  ఈ కవితలోల్ ఎకక్డో మచుచ్కి మాతర్మే కనిపించడం ఆశచ్రయ్కరం!   
కథలలో వచిచ్నంత విసాత్రంగా కవితా వసుత్వులు రావడం లేదు. ఉదాహరణకి లెసిబ్యన/ హోమో వయ్వసథ్, సింగిల పేరంట, వరగ్ /ఆరిథ్క 

వివక్షలు.  
“ఇకక్డి సమసయ్లు అరథ్ం కావాలంటే ఇకక్డి  వయ్వసథ్లోకలిసిపోవాలి. ఇకక్డి సమాజంలో భాగసావ్ముయ్లు కావాలి.” అని అఫస్ర అంటారు. అది 

ఈ సందరభ్ంలో  అక్షరాలా సతయ్ం. వలస వచిచ్న తరానికి అదంత సులభం కానపప్టికీ అసాధయ్ం కాదు.  
కవితవ్ం కేవలం వైయకిత్క బాధలకు, వేదనలకు, అనుభూతులకు మాతర్మే పరిమితం కాకుండా ఇతరుల కనీన్ళుల్ తమవిగా దుఃఖించే హృదయపు 

తలుపులు  తెరవాలి. సామాజిక కనున్ తెరుచుకోవాలి. కొనిన్ బలమైన గొంతుకలు రావాలి.  
కవితవ్ం ఒక సామాజిక బాధయ్త అని గురిత్ంచాలి. 
 



 
 

øöeTT~                                      www.koumudi.net                          nø√ºãsY    2017 

   11 McõGS¥{MLjjÁ 

--------- 
 
 
 
తూ.గో.జిలాల్  జగగ్ంపేటలో జనిమ్ంచిన  డా|| కె.గీతా మాధ  "కె.గీత" పేరుతో కవయి గా రచనా పంచానికి గత పాతికేళుల్గా చిరపరిచితురాలు. 

ముఖ కథా రచయి  మతి  కె. వరలU రి మాతృమూరిత్.  భరత్  సతయ్నాన్రాయణ, ముగుగ్రు పిలల్లతో కాలిఫోరిన్యాలోని  సనీన్ ల్ లో 
ని సముంటునాన్రు.  ఆం  శ దాయ్లయంలోఇంగీల్ , తెలుగు భాషలోల్ ఎం.ఏ లు,  తెలుగులో పి చ్.డి చే , 10 సం. రాల పాటు మెదక్ జిలాల్లో భుత  
కళా ల అధాయ్పకురాలిగా పనిచే రు.  ఆం  దే  భుత ం నించి 2006  లో "ఉతత్మ ఉపాధాయ్య అ రుడ్ " పొందారు. అమెరికాలో ఇంజనీరింగ్ మేనేజ్ 
మెంట్ లో ఎం.ఎ  చే , త్తం ఫ్ట్ ర్ ఫీలుడ్ లో “కసట్మర్ సకె  మేనేజర్ “గా పనిచే త్నాన్రు.  వ భాష(2001), త మాలు(2006), శతాబిద్ నెన్ల 
(2013) , లయేటి ది టీ (2017) రి చురింపబడిన క తా సంపుటాలు. క త ంలో అజంతా అ రుడ్, సమతా రచయితల సంఘం ఆ రుడ్, రంజనీ 
కుందురిత్,  దే లపలిల్ మొ.న అ రుడ్ లు పొందారు. రేడియో కారయ్ మాలలో రి గా పాలొగ్నాన్రు.  తయ్ అకాడెమీ ఆ నం  దేశం లోని ఢిలీల్, బొంబాయి, 
కలకతాత్, అ మ్ వంటి అనేక ంతాలోల్ సభలోల్ పాలొగ్నాన్రు. అనేక క తలు, కథలు, య్ లు, పాటలతో బాటూ  'గీతా కాలం' రి కన ఆం  భూమి లో 
కాలమ్ , "అనగనగా అమెరికా" రి కన ఆం  భ లో  కాలమ్,   కిలి ప కలో " లికాన్ లోయ కిష్గా" ధారా క కథలు రా రు. గత అయిదేళుల్గా 
"నా కళల్తో అమెరికా " రి కన హంగ ప కలో నెల నెలా లాగ్ , మూడేళుల్గా కౌముదిలో " నుతిరగని నెన్ల" ధారా క నవల రా త్నాన్రు.  

 
బాటా తెలుగు బడి కి  "పాఠ ల"  కరికులం రకట్ర్ గా వలంది త్నాన్రు.  లలిత సంగీతం లో మంచి శం తో బాటూ అనేక బ మతులు 

అందుకునాన్రు. ఇటీవల "బటట్ర్ ఫెల్ౖ "  నిమా తో గీత రచయితగా, గాయనిగా నిమా రంగ శం చే రు. " కష్ణం" తీ సంసథ్, "తెలుగు రచయిత" 
రచయితల బౖెటు, GATA(Gobal Association of Telugu Authors) సం థ్పక అధయ్కుష్లు, నిరాహకులు. 

 
**** 


