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లువలు ముఖయ్మా.. ఇంతకీ ఎవరి లువలు?
పర్తీ మరణం ముందు, వెనుకా ఉండేది నిశశ్బద్మే అని అరుణ సాగర రాసిన వాకయ్ం అయనకి నివాళిగా, టీవీ లో వేసిన
పోర్గార్ం లో వేసారు. అరుణ గారు వెళిళ్పోయిన తరావ్త సోషల మీడియా కాలర టూయ్నల్ ధవ్నులు, మరణఘంటికా రణగొణ ధవ్నులు.
వేలూయ్ జడజ్ మెంటుల్, అందరూ అందరీన్ అనుకొనే వింత నాటకాలు.. అరుణాగ్రు అనే కాదు, ఎవరు చనిపోయినా, ఈ మధయ్
ఇలాంటివి ఎకుక్వ అవుతునాన్యి.
దీనివలల్ వొక లాభం ఉంది. మనలో ఉనన్ దైవ్దీభావాలు మాని, మనిషి మరణం తరావ్త, బాల్క అండ వైట లో చూడటం
మొదలు పెడతాం. అది మనలిన్ మనం చెక లో పెటుట్కొనేందుకు పనికొసుత్ంది.
ఎవరూ మాటాల్డని విషయాలు, మాటాల్డటం వొక ఫేషన లాంటి పాషన.. ఒక సెలబిర్టీ మరణం తరావ్త, రూమర మిలస్ ,
సీప్డ గా వరక్ లోకి వసాత్యి. ఇది ఇలా అంట కదా , అది అలా అంట కదా .. అని, కానీ..
కవులు, రచయితలూ ఏవీ కాని మామూలు మనుషులకి జీవితం మామూలుగానే ఉంటుంది. వాళల్కి, రోజువారీ జీవితంలో
ఉనన్ంత భదర్త ఇంక దేనిలోనూ ఉండదు. వాళళ్ చినిన్ చినిన్ జీవితాలే ఈ కవులూ, రచయితలూ రాసేదీ , ఇనుఫ్ల్యెనస్ చేసేదీనూ. అందుకే ,
రాసేది ఏదైనా, రచించేది ఏదైనా. జనంలోకి వెళళ్టం ముఖయ్ం.
ఇకపోతే, విలువల గురించి. చాలా రకాల మాటలు ఉంటాయి, విలువల గురించి. అవి ఉండటం గురించి, లేదా
లేకపోవటం గురించి కూడా. బర్తికునన్పప్టి కంటే కూడా, చనిపోయిన తరావ్త ఎకుక్వ నిజాలు బయటకి వసాత్యి. అపప్టిదాకా మాటాల్డనివీ,
కనీవ్నియెంట గా కపెప్టేట్సేవీ.
కొనిన్ నిజాలు, మరెకుక్వ అబదాధ్లూ అనీన్ కలిపి రౌండుల్ కొడుతూ ఉంటాయి. ముఖయ్ంగా విలువల గురించి, ఏది తపుప్ ?
ఏది వొపుప్? లాంటి వాటి నుండి, బాల్కు అండ వైట జమానా నుండి కలర లో పడిపోయిన వలువలాల్, విలువలు మారుతూ ఉంటాయి. “
మంచివాళేళ్, అలా తిరగకపోతే, ఇలా తాగకపోతే ..!” వొక మేధావి, కవి, రచయిత, లేదా నటుడు, ఎవరైనా సరే, ( ఇందులో జెండర లేదు,
ఇవే విషయం గురుత్ంచుకోవాలి) చనిపోయిన తరావ్త ఇవనీన్ ఎందుకు చెపాత్రు? వాళుళ్ బర్తికునన్పుప్డు వాళళ్ తపుప్లు ఎతిత్ చూపరు, కానీ
చనిపోయిన తరావ్త భారీ నివాళితో పాటు, ఇది ఇలా జరిగుంటే బాగుండేది, అది అలా జరిగి ఉంటె, ఇంత గొపప్, సాహితయ్మో, సంగీతమో
ఏదో వొకటి వచిచ్ ఉండేది అంటారు. అదే నాకు అరధ్ం కాదు. కనీసం దగగ్ర వాళుళ్ కూడా, చెపప్రా? ఈ శరీరం అనే టెంపుల సరిగాగ్
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ఉండాలనాన్.. ఆరోగయ్ం అనే, ఫౌండేషన ఉండాలి కదా! ఇవేవీ లేకుండా, జనుయ్పరంగా వచేచ్ జబుబ్ల గురించీ, కేనస్ర లాంటి వాటి గురించి
అయితే, మనం ఏమీ చేయలేం.
కానీ.. పర్పంచంలో జరుగుతునన్ అతాయ్చారాల గురించి, బాధపదిపోయే మనుషులు, తమ తమ శరీరాలపై మనసులపై,
చేసుకుంటునన్ సీవ్యగాయాలని పటిట్ంచుకోరు. ఇంకొంచం ఎకుక్వ చేసుకుంటారు.. కోతి పుండు బర్హమ్రాక్షసి లా ..
ఏ విలువలూ అకక్రేల్దు. అనుకోవటం, మనిషిలోని అభదర్తని సూచిసుత్ంది. నేనిలా ఉనాన్ను, ఇనిన్ తపుప్లు నా శరీరం
మీద, మనసుమీద సవ్యంగా చేసుకునాన్ను. వొక తెర్షోలడ్ దాటి ఉనాన్ను, నాతో పాటు ఎవరు ఈ జరీన్లో ఉనాన్రు అని వెతుకొక్నే చివరి
పర్యతన్ం.. ఈ ఓపెన విలువలవాదం...అందుకే పర్తీ సెలబేర్టెడ మరణ ఘంటికా, మిగతా వాళల్కి కనపడే ..వాళళ్ వాళళ్ భవిషయ్త పర్మాద
సూచిక..!
అసలుకే, ఈ మాడర్న జీవితాల గందరగోళంలో వదిలించుకోలేని సెట్ర్స, తగిలించుకునన్ బీపీ, షుగరుల్ కవచ కుండలాలైతే
ఇంక ఆరోగయ్ం కూడా పటిట్ంచుకోకపోతే, జీవితం కరుణ్డి శాపంలా కాదా..?
ఆలోచించండి.. మళీళ్ కలుదాద్ం వచేచ్ నెలలో ..
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