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క లు, రచయితలూ ఏం చేత్ రు ?
కవులేం చేసాత్రు ? అని వొక పర్ముఖ కవిత శివారెడిడ్ గారిది ఉంటుంది . ఇపప్టి పరిసిథ్తులోల్ కవులూ, రచయితలూ ఏం చేసాత్రు ?
అంటే, వచిచ్న అవారుడ్లు తిరిగి ఇచేచ్సాత్రు , నిరసన పర్దరశ్న లు చేసాత్రు.. అని చెపుప్కోవాలిస్ ఉంటుందేమో!! కలుబ్రిగ్ హతయ్, రచయితల
మొహాన నలల్ రంగు పూయటం, దళిత రచయితలపై దాడులకు దిగటం , వంటి ఉదంతాల నేపధయ్ంలో .. !
సాహితయ్ం ఎంత మేరకు, పర్భావితం చూపిసుత్ంది ? అని అడిగితే, సామ్రట్ ఫోన , గూగుల జెనరేషన కిల్యర గా చెపప్లేరేమో
గానీ.. ఏ జెనరేషన అయినా , చరితర్ వెతుకొక్నే సందరభ్ం తపప్కుండా వసుత్ంది. అపుప్డు మిగిలేది .. కొంత కవితవ్ం , కొనిన్ రచనలేగా ,
చరితర్ని పటుట్కోనేవి ? అలాంటి చారితర్క సందరాభ్నిన్, వేదనలనూ, సంవేదనలనూ , వయ్కిత్గత, సామాజిక వొతిత్ళళ్ని వొడిసి పటిట్ మనకి
జాగర్తత్గా అందించే కవి, రచయిత బాధయ్త గురించి ఎంత చెపిప్నా తకుక్వే.
అలాంటి కవులిన్, రచయితలిన్ మనమేం చేసాత్ం ? మనలోని సునిశితమైన , తపుప్లనీ, వోపుప్లీన్ బయటపెటిట్నందుకు
అసహియ్ంచుకుంటాం. విమరిశ్సాత్ం, వాళుళ్ రాసినదానిన్ కంటే, పరస్నల గా వాళళ్ని ఎలా ఇబబ్ంది పెడదామా అని ఆలోచిసాత్ం . మన
ఇండియాలో మధయ్లో ..కాదు, కాదు.. పూరిత్గా కులం వొకటి .. మనుషులీన్, మేధలీన్ నిజంగా , నికరంగా నమిలేసూత్.
నేను కొనాన్ళుళ్, హిలరీ కిల్ంటన గారి పొలిటికల కేంపైన కి, వాలంటీర గా పని చేసాను. అమెరికాలో, ఒక సౌత ఏషియా
గూర్ప తో, ఒక మూడు నెలలు , పని చేసాను. ఆ మీటింగ లో.. వొక జోక చెపుప్కొనేవారు. వొక యూనివరిస్టీ కి వచిచ్న పర్ముఖులిన్, అనిన్
డిపారెట్మ్ంటూల్ చూపెడుతూ.. పరిచయం చేసుత్నాన్రంట. అనీన్ చూసేసి, అదేంటి నాకు పొలిటికల డిపారెట్మ్ంట చూపెటట్లేదు అంటే, ఆ గైడ
సమాధానం – “ పోలిటికస్ అనిన్చోటాల్, ఉనాన్యండీ.. వేరే డిపారెట్మ్ంట ఎందుకు ?” అని నవువ్తూ..! నవువ్కోవటానికి సరదాగా ఉనన్
విషయంలో ఎంత Avoidable మానవ విషాదం ఉందొ కదా ..?
శివారెడిడ్ గారు రాసాత్రు - కవులేం జేసాత్రు
పర్భుతావ్నిన్ ధికక్రిసాత్రు
పర్జలకు చేతులిసాత్రు
తెలల్కాయితానికి అనంత శకిత్నిసాత్రు
నేనంటాను – ఇపప్టి పరిసిథ్తులోల్ , కవులేం చేసాత్రు ..
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ధికాక్ర సవ్రంపై దాడులతో అపసవ్రాలవుతారు
నిజానికి పూసిన నలల్రంగుతో, నలుదెసలా పరికిసాత్రు
సోలో నిరసన సవ్రాలు, పర్జా గళం గా మారని నిసస్హాయతకి నిటూట్రుసాత్రు
నిజానికి , నిరసన కులం , మతం తో ఇంతగా ముడిపడి ఉందా? అని నాకు ఆశచ్రయ్ంగా ఉంటుంది ! కవి అయినా, రచయిత
అయినా ముందు మనిషి. అలాంటి మనిషి మీద దాడి చేసేంత అసహనం ఎపుప్డు పెరిగింది మనలో ?
ఇకపోతే బీఫ తినాన్డని , మనిషిని చంపటం .. కులం కారణంగా నగన్ంగా నిలబెటట్టం, అభం శుభం తెలీని చినాన్రులని
దారుణంగా ఆహుతి చేయటం .. బాలలపై లైంగిక అతాయ్చారాలు చేయటం .. ఎకక్డునాన్యి ఇలాంటి వాటికి మూలాలు?
పెంపకాలోల్నా .. కాల్సు పుసత్కాలు తపప్, పర్పంచానిన్ పరిచయం చేయని మన విదాయ్ వయ్వసథ్ లోనా , నేను,నాది అని గిరి గీసుకొని
బర్తికే మన లైఫ సైత్ర్ల లో నా ?
మన పర్పంచానిన్, బురర్లిన్, మనసులిన్ కాసత్ అయినా విశాలం చేసేది.. సాహితయ్మే కదా .. అలాంటి సాహితాయ్నిన్ చంపేసి , మనం
ఏం మిగులుచ్కుంటాం..
గోడునన్ందుకి ఇంటిని నిందించు
యిలుల్ందకు మనిషిని నిందించు
మనుషులునన్ందుకు దేశానిన్ నిందించు
మీకాక్వలసింది
గోడలులేని యిలుల్, ఇళుళ్లేని మనుషులు
మనుషులు లేని దేశం .......(శివారెడిడ్ ) ఇవేనా మనకి కావలసింది ?
మతం,కులం, పార్ంతం, వరగ్ం, ఛాందస భావాలతో .... విడిపోయి, అసహనం పెచుచ్ మీరిపోయి .. మనం సాధించేది అసంతృపిత్,
దుఖం .. చరితర్ని రకత్ంతో చెరిపేసే శోకం తపప్ వేరేది ఏముంది ?
సుసంపనన్మైన సాహితాయ్నిన్ , అది అందించే శాంతిని మరిచ్పోయే జాతి ... భవిత, మనుగడ పర్శాన్రధ్కమే !
ఆలోచించండి.. అవారుడ్ తిరిగి ఇవవ్టం నిరసన లో భాగం కావచుచ్.. కానీ.. ఏ అవారుడ్ లేని ఎంతో మంది సాహితయ్కారులు ...
సాహితాయ్నిన్ ఆసావ్దించి ఆలోచించే ఎంతోమంది మామూలు పాఠకులు ఈ వెలుల్వ లో తమ వంతు పాతర్ వహించాలిస్న అవసరం ఉంది .
వచిచ్ంది అని నాకనిపిసోత్ంది..
మీరేమనుకుంటునాన్రో చెపప్ండి ...
మళీళ్ కలుదాద్ం .. వచేచ్ నెల ..!
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