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సం’కుల మరణాలు
మనం చాలాసారుల్ అనుకోని కూడా, ఎకుక్వ సారుల్ చేయలేని పనులు చాలా ఉంటాయి. ఉదాహరణకి “ నువువ్ మారిపోయావు “ అని
గోల పెటెట్ జనాలకి, మారుప్ సహజం అని నిశిచ్ంతగా సమాధానం చెపప్గలిగేంత. ఎంత పేర్మిసేత్, అంత అభిమానిసేత్, అంత మొహమాటపడతాం, ఆ
విచితర్ం నాకు అరధ్ం కాదు. పేర్మించిన వాళళ్ దగగ్ర, అభిమానించిన వాళళ్ దగగ్ర, సహజంగా ఉండాలి కదా! మన కోపాలు, తాపాలు భరించాలిస్ంది వాళేళ్
కదా! కానీ అకక్డే ఎకుక్వ భయపడతాం, ముసుగులు వేసుకుంటాం. ముఖయ్ంగా సిదాధ్ంత పరంగా చెపాప్లిస్న విషయాలకి. అందులో ఎకుక్వ ఇబబ్ంది
ఎదురొక్నే విషయం - కులం..!
మొనాన్మధయ్ అమెరికా నుండి వచిచ్న వొక టీనేజర, నాకు రచనలో ఇంటెర్సట్ ఉందని తెలిసి బాగా ఉతాస్హపడింది. ఆ అమామ్యికి
కూడా, లిటరేచర మీద, రచయిత అవటం మీద చాలా ఆసకిత్ అంట. ఎనోన్, విషయాల మీద డార్ఫట్స్ రాసి పెటుట్కుంటూ ఉంటాను, ఎపప్టికైనా , సైనస్ ఫిక్షన
విత ఆబెజ్కిట్విటీ రాసాత్ను అనన్ది. భలే ముచచ్టేసింది. “మీరే విషయం మీద రాసుత్నాన్రు ?” అని అడిగింది.
కులం మోడర్న ఇండియాలో పెడుతునన్ ఇబబ్ందుల గురించి, పెరుగుతునన్ వొంటరితనం గురించి రాసుత్నాన్ను – అని చెపాప్ను.
“ఆహా” అని కొంచం సేపు ఆగి డిజపాప్యింటెడ గా ఇలా అనన్ది – “ కులం, రకరకాల దేవుళుళ్ తపప్ వేరే టాపికస్ ఏమీ ఉండవా ఇండియా అంటే ..!” –
అని కాసేస్పాగి “ఏమో మీరేం రాసాత్రో చూడాలి” , అని నవేవ్సింది. నేనూ నవేవ్సాను.
నిజానికి, కులం , మతం ఇవేనా ఇండియా అంటే? కాదు, ఇవి ఉనాన్యి, వోకోసారి విపరీతంగా ఉనాన్యి, కొనిన్ చోటల్ తగుగ్తూ
ఉనాన్యి. కానీ ఇవి మాతర్మే కాదు.
దగగ్రవాళళ్ నుండి వచేచ్ పర్శన్లు ఇబబ్ంది పెడతాయి, ఎందుకు కులం, మతం పటిట్ంచుకోవాలి? మన ఆహారపు, ఆహారయ్పు అలవాటుల్
వొకేలా ఉండి, మనం వొక కామన గోల కోసం పని చేసేత్?
కానీ.. విచారించాలిస్న విషయం ఏమిటంటే, కామన సెనస్ లాగా కామన గోల అనన్ది చాలా అరుదు. మనం విడిపోయి ఉనాన్ం,
కులాలుగా, మతాలుగా, గూర్పులుగా, ఉదోయ్గ,వాయ్పార సంఘాలుగా , ఆడ, మగ గా ..ఇంకా చాలా చాలా రకాలుగా ..!
ఆ మాట కొసేత్ ఇండియా అంటే కులం, కులం అంటే ఇండియా అని అంబేదక్ర ఏనాడో అనాన్రు. కానీ, మనం మారుతూ ఉనాన్ం.
కులాంతర, మతాంతర వివాహం లేని ఇలుల్ లేదు ఇపుప్డు ఇండియాలో, అంటే అబదధ్ం కాదు. అలాగే ,ఉదోయ్గం కోసం ,వాయ్పారం కోసం వేరే దేశాలు
వెళళ్ని వాళుళ్ కూడా తకుక్వే. వొకపుప్డు అగర్హారాలు ఎనాన్రై హాబస్ గా మారాయి. ఇంకపోతే, అనిన్ కులాల వాళళ్లోల్ చదువు శాతం పెరిగింది. థాంకస్ టు
రిజరేవ్షనస్.
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కానీ, ఇపుప్డు ఉనన్ అసహనం వేరు. మనిషిని, మనిషిగా చూడని అసహనం. మనకి దొరకాలిస్ంది ఏదో, వేరేవాళుళ్ ఎతుత్కుపోతే వచేచ్
అసహనం. కులం కారణంగా సంసథ్లోల్ కూడా, వివక్ష చూపిసేత్ వచేచ్ అసహనం. అసలే గోల్బలైజేషన వొంటరితనంతో మన జెనరేషన అంతా
కొటుట్మిటాట్డుతోంది. దానికి తోడు, మనం కులం, మతం, వరగ్ం, వాదం పేరుతో చేసే వివక్ష ని తటుట్కొని, నిలబడటం చాలా కషట్ం. వొంటరితనం,
అందునా సిసత్మిక వొంటరితనం చాలా భరించలేనిది. సమూహాలోల్ వొంటరితనం కాలుషయ్ంలో ఊపిరి పీలుచ్కోవటానికి చేసే పర్యతన్ం లాంటిది.
గత వారంగా , అటుట్డుకుతునన్ దళిత విదాయ్రిధ్ ఆతమ్హతయ్లో నాకు తోచింది వొకటే.. వొక కుటుంబం, వాళుళ్ ఏ కేసట్ అయినా కావచుచ్.
వొక రీసెరచ్ సాక్లర మీద వాళుళ్ పెటిట్న ఇనెవ్సెట్మ్ంట, కలలు, ఆశలు.. వొక యంగ సైంటిసట్ మరణంతో మనం కోలోప్యిన మేధోపరమైన ఆసిత్. దానిన్ తమ
తమ అవసరాల కోసం రాజకీయం చేసుత్నన్ వివిధ పారీట్లు, వాళళ్ అజెండాలు.
వివక్ష మన చుటూట్నే ఉంటుంది. మనతోనే ఉంటుంది. నడవలేక నడుసుత్నన్ ననున్ ఎగాదిగా చూసి – “పుటుట్దలేనా అమామ్, నీ
అవకరం , అందుకే మీ అమామ్నానన్లాల్ కులాంతర వివాహం చేసుకోకూడదు” అని అనేవారు. ఆ విషయం అడిగితే , మా నానన్గారు నవివ్న నవువ్
నాకింకా జాఞ్పకమే. కులం అనేది, ఎంత పెదద్ జబోబ్.. సోదాహరణంగా చెపిప్నపుప్డు, శారీరక సమసయ్లకి డాకట్రల్ కనాన్ ఈ సోషల డాకట్రస్ ఎకుక్వ
కావాలిస్న అవసరం ఎంత అనిపించిందో చెపప్లేను!
అయినా రోహిత..
నీ వొంటరితనంలో, మీ అమమ్, నీ చావుని రాజకీయం చేసే రాబందులు.. నీ కలల నక్షతర్ ధూళి గురుత్ండక పోవటం బాధిసోత్ంది.
నీ శరీరానిన్ కేవలం నీ ఆసిత్గా పరిగణించటం, బాధిసోత్ంది
యువ శాసత్రవేతత్ల అవసరం ఎంతో ఉనన్ ఈ దేశంలో. నువువ్ నీ మెయిన గోల నుండి డీవియేట అవటం బాధిసోత్ంది.
నీ వొంటరితనం .. ఎంతో మందికి ఇనిస్ప్రేషన కావటం భయమేసోత్ంది!!
సమసయ్లు పాతవే.. వివక్ష పాతదే.. వెపన కొతత్ది! ఏంటీ డోట కనిపెటాట్లిస్న మీరే ఇలా వోకరూ వోకరూ రాలిపోతుంటే .. మానవతవ్ం
మీద ఆశ నెమమ్దిగా నిసేత్జంగా మారుతోంది!
చావు పరిషాక్రం కాదు, చావు కేవలం బిజినెస ఆపరూత్య్నిటీ గా మారుతునన్ ఈ దేశంలో .. మీ మరణం వృధా అవటం, అంబేదక్ర
బర్తికి ఉనాన్ సహించలేక పోయేవారేమో!
ఆలోచించండి అందరూ!! వయ్రధ్వాదాల మీద పోరాటం, వయ్రాధ్ల మీద పోరాడి, ఊపిరి పీలుచ్కోవాలిస్నంత అవసరం.. దానికి పర్తీ
వాదానికి వొక రూపం బర్తికి ఉండటం అతయ్వసరం ..!!
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