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కష్ణం

తీ గ కష్ం- 93 వ సమా శం
-వరూధిని
ఏపిర్ల నెల సమావేశం లాగానే ఈ నెల వీక్షణం సమావేశం
కూడా ఆన లైను సమావేశంగా మే 17, 2020 న జరిగింది.
కరోనా కషట్కాలంలో సాహితయ్మే ఊపిరైన బుదిధ్జీవులకు
కాలిఫోరిన్యాలోని "వీక్షణం" సేదతీరేచ్ చెలమ అయియ్ంది.
ఆన లైను సమావేశాలు కావడం వలల్ దూర పార్ంతాల వారు
కూడా సమావేశాలకు హాజరు కాగలుగుతునాన్మని అంతా
సంతోషానిన్ వయ్కత్ం చేశారు.
మొదటి సెషన పరిచయ కారయ్కర్మం. సమావేశానికి కొతత్గా
వచిచ్న యువ కవి వెంకట, బే ఏరియా నివాసి గోపినేని

పర్సాదరావు గారల్ పరిచయంతో సమావేశం మొదలయియ్ంది.
రెండవ సెషన "పర్సంగం" లో భాగంగా డా|| కె.వి.రమణరావు 'ఆధునిక కవితవ్పు తీరుతెనున్లు ’ అనే అంశంపైన నలభై నిముషాలు పర్సంగించారు. ఆ
పర్సంగ సారాంశం ఇది:"సంపర్దాయ కవితావ్నికంటే పూరిత్గా భినన్మైన సాహితయ్ పర్యోజనం, వసుత్శిలాప్లతో ఇరవయోయ్ శతాబాద్రంభంలో ఆధునిక కవితవ్ం మొదలైంది.
మారుతునన్ పరిసిథ్తులకు అనుగుణంగా కవితవ్ంలో మారుప్ వసూత్నే ఉంది.
మిగతా పర్కిర్యలతోపాటు ఆధునిక కవితావ్నిన్కూడా గురజాడే 1910 పార్ంతంలో పార్రంభించాడు. అంతేకాకుండా వసుత్వులో నేటికీ సీవ్కరించబడుతునన్
వివిధ ఆధునిక ధోరణులనుకూడా ఆయనే మొదలుపెటాట్డు. వీటిలో దేశభకిత్, సంసక్రణ, అభుయ్దయ, భావకవితావ్లు, దళిత, సతరీవాద దోరణులకు
సంబంధించిన కవితవ్ం, వయ్ంగయ్గీతాలు, పిలల్ల పాటలు ఉనాన్యి.
తరువాత 15 - 20 సంవతస్రాలకు ఆధునిక కవితవ్ం ఊపందుకుని అనేక కవులు గురజాడ పార్రంభించిన మారాగ్లను ముందుకు తీసుకెళిల్,
పెంపొందించి, విసత్ృతపరచి ఉతత్మ కవితావ్నిన్ సృజించారు. వీరిలో రాయపోర్లు, నాయని, జాషువ, దేవులపలిల్, అడవిబాపిరాజు, నండూరి, బసవరాజు
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అపాప్రావు, విశవ్నాథ, కొడాలి, గరిమెళల్, శీర్ శీర్, శిషాట్ల్, నారాయణబాబు, పఠాభి, తురగా, చదలవాడ, పెండాయ్ల లో్కనాధం, అనిసెటిట్, బైరాగి, ఏలూచ్రి,
కేవిఆర, దాశరధి, కుందురిత్, పురిపండాలాంటి కవులెందరోవునాన్రు.
శీర్ శీర్ కవితవ్పర్భావంతో యాభైల తరువాత ఆధునిక
కవితవ్ తీరుతెనున్లోల్ రెండో పెనుమారుప్ వచిచ్ంది. విపల్వ,
అనుభూతి, మారిమ్క, సరిర్యలిసిట్క కవితవ్ంలాంటి
ధోరణులు మొదలయాయ్యి.
డెబైభ్లనుంచి ఒకవైపు విపల్వ కవితవ్ం, మరోవైపు
అభుయ్దయకవితవ్ నేపథయ్ంలో తిలక, అజంతా, వేగుంట
మొదలైన కవుల రచనలతో నూతనకవితవ్ం
రూపుదిదుద్కుంది. ఇందులో అజంతారాసిన కవితవ్ం
భాష, వసుత్శిలాప్లరీతాయ్ పర్తేయ్కంగావుండి కొతత్దారులు
తెరిచి పర్సుత్తం వసుత్నన్ కవితావ్నికి పేర్రణగా నిలిచింది.
ఐతే ఆధునిక కవితవ్ంతోపాటూ సంపర్దాయ,
భావకవితావ్లుకూడా పాత కొతత్ శిలాప్లతో సమాంతరంగా ఇపప్టికీ వసూత్నే ఉండడం గమనించాలిస్న విషయం.
ఇపుప్డు వసుత్నన్ ఆధునిక కవితవ్ం అనుభూతి పర్ధానంగావుండి సరళ, కిల్షట్ ధోరణులు విడిగా, కలసి కనిపిసుత్నాన్యి. భాషలో కొతత్దనం, అవధులు లేని
భావావేశం, లోతైన గాఢత, విసత్ృతమైన పర్తీకలు, పదబంధాలు, చితర్బంధాలు, భావచితార్లు, మారిమ్కత, మాయ్జిక రియలిజంలాంటి అనేక శిలప్మారాగ్లోల్
భావాలు అభివయ్కీత్కరింపబడుతునాన్యి.
ఆధునిక కవితవ్ంలోని వసుత్వు సూథ్లంగా రెండురకాలుగా ఉంటోంది. విపల్వ, సతరీవాద, దళిత, కరష్క, మైనారిటి, పార్ంతీయ ఇలాంటి ధోరణులలోనూ లేదా
ఏధోరణికి చెందని అనిబదధ్ కవితవ్ంగాను రాసుత్నాన్రు. కొనిన్ ధోరణులు ఉదయ్మసాథ్యికికూడా చేరాయి. అవగాహన, చైతనయ్ం, పోరాటోదేవ్గం విసత్రిసుత్నన్
కారణంగా ఈరకమైన కవితవ్ంలో పర్తీకాతమ్క సావ్నుభవ అనుభూతి పర్కటన అతయ్ంత పార్ధానయ్తను సంతరించుకుంటోంది.
అనిబదధ్ కవితవ్ంలో పర్కృతి, సతరీ, అమమ్, నిరాశ, పేర్మ. శృంగారం, విరహం, మానవసంబంధాలు, వలస, ఆకలి, కారిమ్కులు, బాలకారిమ్కులు, జీవితం,
అంతరంగం, రాతిర్, వైరాగయ్ం, కాలం, వయసుస్, ఙాఞ్పకం, నగరం, సవ్ంతవూరులాంటి వైవిధయ్మైన వసుత్వు కనిపిసూత్ంది.
ఆధునికకవితవ్ం ఛిదర్మౌతునన్ జీవితపు, సమాజపు లోతులోల్కి వెళిల్ ఇంతవరకూ కనపడని అనేక కొతత్విషయాలను, గాఢమైన అనుభవాల అనుభూతులను
కొతత్రూపాలోల్ వెలికితీసి పర్కటిసూత్, పంచుతూ ఆధునికసాహితయ్ పర్యోజనమైన చైతనయ్ విసత్రణకు తోడప్డుతూ ముందుకు కదులుతునన్ది."
ఆధునిక కవితవ్ంలో ఒక శతాబిద్ కాలానిన్ పర్తిభావంతంగా నలభై నిమిషాలలో పరిచయం చేసిన రమణారావు గారిని అంతా అభినందించారు.
తరువాత జరిగిన కవిసమేమ్ళనం లో భాగంగా శీర్ధర రెడిడ్ గారు "కరోనా ఉపకారం" అనే కవితను, డా|| గీత "బంగారమంటి" కవితను, వాయ్సరాజు గారు
"మందుబాబుల మొర" కవితను, వెంకట "మలయ మారుతం" అనే కవితను చదివి వినిపించారు.
తరువాత కిరణ పర్భ గారి ఆధవ్రయ్ంలో సాహితీ కివ్జ అతయ్ంత ఆసకిత్దాయకంగా జరిగింది.
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సమావేశం చివరి అంశంగా చకక్ని లలితగీతం పాడి ముగింపు వాకయ్ం పలికారు శీర్మతి సుభదర్ గారు.
ఇంకా ఈ సమావేశంలో బే ఏరియా సాహితయ్కారులు, సాహితాయ్భిమానులు అయిన శీర్మతి అపరణ్ గునుపూడి, శీర్మతి కాంతి కిరణ, శీర్మతి శారదా
కాశీవజఝ్ల, శీర్మతి ఉమావేమూరి, శీర్మతి ఉదయలకిష్, శీర్మతి ఫణి రాధా కుమారి, శీర్మతి పదమ్ శానంపూడి, శీర్ లెనిన , శీర్ రాజా, శీర్ సంపత రెడిడ్, శీర్
వేమూరి వెంకటేశవ్రరావు, శీర్ పర్సాద నలల్మోతు మొ.న వారు పాలొగ్నాన్రు.
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