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“వాళళ  ఉరుదూ జరీచీరల సమూహాల గలగల మెరుపుల ముందు 

 

నాగుంతు కాటన్ చీరై బిక్కు  బిక్కు ముంటూ 

 

ఒుంటరిగా మడుచుక్కుంటుంది” 
 

 

 

- షాజహనా 

 

తెలుగు సాహితయ ుంలో ఆధునిక వాదాలో స్త్రవీాదుం వచి్చ న తరువాత, దళిత, మస్లుం, మైనారిటీ 

వాదాలోనూ ప్రీలు తమ సమసయ లను సాహితయ ుం పరుంగా వెళళ డుంచారు. అుందులో ప్రరల 

సమసయ లు 

అనేకుం అనేక ముంది రచయితలు, రచయిప్రతులు తమ తమ వాదాలను అనేక రకాలుగా 

వినిపిుంచారు. 

అుంతిముంగా ప్రీవాదుంలో మనక్క కనిపిుంచే ప్రపధానాుంశుం ప్రీల కషాాలు, ఆవేదనలు, వేదనలు 

అుందుకే ప్రీల యొకు  “వాదన - వేదనే స్త్రవీాదుం” అని చెపప వచుి . ఇుంటిలో ప్రీ పురుషుల 

మధ్య  

కనిపిుంచే వివక్ష ఇతర ప్రీలక్కనన ట్లల మస్లుం ప్రీలలోను ఉుంది. ఉనన త విదయ నభ్య స్ుంచనీయక 

పోవడుం, 

నిర ణయాధికారుం లేకపోవడుం మొదలైన వాటి విషయుంలో మస్లుం ప్రీలు మరిుంత వివక్షక్క 

గురవుతునాన రు. 

 

మస్లుం ప్రీలు బయటక్క కనిపిుంచే బురఖా, ఆ బురఖా వెనుక ఎన్నన  నిరి భ ుంధాలు, బహు 

బారయ తవ  సమసయ , బహు సుంతాన్నతప తి ీకోసుం అనుభ్విుంచే లైుంగిక వివక్ష భ్ర ీచనిపోతే ్ర ీ

పునరివ వాహుం పటల తలెతీుతునన  అనేక పరిణామాలు మొదలైన సమసయ లు మస్లుం ప్రీ వాదుంతో 

కనిపిసీునాన యి. 

 

స్త్రలీు పుందే కషాాలు, బాలికలను మసలి వాళళ కిచ్చి  వివాహుం చేసే పదధతి, దాని వెనుకస్త్ర,ీ 

అుంతరుంగిక మనసతీవ ుం గురిుంచ్చ మస్ుీంవాద రచయిప్రతులు వరి ణసీునాన రు. 

 

మస్లుం రచయిప్రతులు మస్లుం మహిళక్క జరిగిన అనాయ యానిన  అప్రకమాలిన  దుయయ బటా్టరు. 

షాజహన్, ఎన్. రజయాషుంషాద్, మహెజబీన్ మొదలైన వారు ముంచ్చ కవితావ నిన  రాశారు. 

 

“ వెప్రరి ఆచారాలు మటీ ావృక్షాలు 

 

అరబ్ కబేళాలో ఆడదాని మాుంసానికిుంత 
 

రేటుందని తెలియనిదానిన  
 

కలలో అనుభ్విుంచడానిక్కు డా అరహతలేనిదానిన ” 
 

అుంటూ మస్లుం ప్రీవాద కవితవ ుంగా చెపప వచుి . 
 

“మమమ లిన  మౌన మాుంసాలుగా 
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ఉతప తి ీయుంప్రతాలుగా బతుకమనన  మీ సుంప్రపదాయానికో సలుం” 

అుంటూ షాజహానా తన కవితలో మస్లుంర ీవేదనక్క వరి ణుంచటమే కాక్కుండా సమసయ  పరిషాు రానికి 

మారాానిన  క్కడా చూపిసీునాన రు. 

 

“ రక్షణమె 

 

నా నిశశ బాానిన  మీక్క బదలసీునాన  
 

బురఖాదుపప టలిన  
 

పేలికలుగా చేస్ నీమీదికి విస్రేసీునాన  
 

కలిపి బుంత కటాకొని పరులకో” 

మస్లుం ఆచారాలోల కి బురుఖా గూరిి  తీప్రవ పదజాలుంతో విరుచుక్కపడాారు షాజహానాగారు 

 

“ నానన ను చూసీుుంట్ల 

 

అబబ బీని చూసీునన టలుంటుంది 
 

(ప్రపేమలేని తనలో రకసీుంబుంధ్ుం 
 

ఆనవాలు లేక్కుండా పోయిుంది. 

మహెజబీన్ మస్లుం క్కటుంబుంలోని తుంప్రడ యొకు  పాప్రతను గురిుంచ్చ చకు గా వివరిుంచారు ఈమె 

“ఖబదాార్” అనే కవితలో మస్లుంస్త్ర ీఅనుభ్విసీునన  లైుంగిక హిుంసను షాజహన్ చకు గా 

వివరిుంచారు. 

 

“మీ సుఖుం కోసుం 
 

ప్రపాణుం చీలుి క్క పన్న ుండు ముందిని కనమనుండ 
 

లేకపోతే నరకుం ఇపుప డు అనుభ్విసీునన దే పకు  సవ రుాం” 
 

మస్లుంలలో ప్రీల పరిస్తిి చాల దారుణుంగా ఉుంది స్త్రలీపై క్కడా వీళ్ళళ  కవితవ ుం రాశారు. 

స్త్రవీాదుం ప్రపభావుం మస్లుం వాదుంపై పడుంది. మ్స్లుం కవులు మస్లుం ప్రీలక్క జరిగిన 

అనాయ యాలిన  

తీప్రవుంగా ఖుండుంచారు. 

 

“జౌరత్ అుంట్ల 

పడగదాులోల  కాలిపోతునన  అగరోతీులేనా” అని ప్రపశ్నన సీునాన రు మైనారీ ాకవులు. 

 

“ఓపిగాా అసుంఖాయ క వారసులిన చేి  
 

సుంతాన్నతప తి ీకరామ గారుం 
 

అనాదిగా ఆధారపడుాం అలవాటచేయబడన 
 

సవ యుం ప్రపతిపతి ీలేని పరాధీన 
 

గా మస్లుం స్త్ర ీబతుక్కని వెళళ దీసీునన  దృశాయ నిన  అభివరి ణుంచారు కవయిప్రతి. 
 

మస్లుం వివాహ వయ వసగిురిుంచ్చ, బహు భారయ తావ నిన  అుంగీకరిుంచవచుి నని ఖురాన్ లో సప షుాంగా 

ఉుంది. దీనిని ఆసరాగా తీసుకొనిన  మత పెదలా అుండదుండలతో స్త్రకీి విలువ లేక్కుండా, వారి 

అభిప్రపాయాలను పటిుాంచుకోక్కుండా జరుగుతునన  వివాహాల గురిుంచ్చ క్కడా అనేక కవితల 
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వచాి యి. 

 

“నేనొక అరబుబ  కామవాుంఛక్క 

 

బలైన బమమ ను 

 

పరదేశానికి అమమ డైన 

అుంగడ బమమ ను నేను 

కనన వాళళ  అసహయితక్క 

కటిక పేదరికానికి 
 

బలిీఠుం ఎక్కు తునన  వాళళ ుం 
 

మేమ కేవలుం బమమ లుం.” 
 

మస్లుంల వయ వసలిో ఒకటి పేదరికుం, ఇుంకొకటి మూఢతవ ుం దీనితో ఈ ప్రీల పరిస్తిి 

అతయ ుంత దయనీయగా మారిపోతుుంది. 
 

షుంషాద్ బేగుం గారు రాస్న 'పరప నల్ ల” అనే కవితలో విడాక్కలు తీసుక్కనన  స్త్ర ీతన 

మన్నవేదను కళళ క్క కటినాటల వివరిుంచారు. 

 

“అయిదు న్లలకే నాలుగు న్లల కడుపు చేస్ 
 

తలక్ ఇచి్చ వెళళ గడతాడని నాకేుం తెలుసు చేస్న మోసానికి 
 

షాదీలో నానీ చేయిుంచ్చన ఛలలలయిర్ ఫీజుగా చేస్ 
 

కోరాు వరక్క వెడుతుుంది. 
 

తలక్ ఇవవ గానే ఏ బుంధాలతో సుంబుంధ్ుం లేదనే 
 

మగతనపు ధీమా మరోసారి సెహరా కటిుాంచుక్కుంది 
 

ప్రకాస్ ఎగాామిన్లో మీరడగే ప్రపశన లు పోలీస్ లరీపై 

 

నా సమాధానానిన  లకప్ డెత్చేసీాయి. 

 

మూడు న్లల ఇదతా్ కాలనికి వచేి  మన్నవరి ీచెలిలుంచాలనే 
 

తీరుి  మరో మూదేళళ  కొచ్చి ుంది. 
 

నా 'పరస నల్ రా మేనాకిది చాలనన పుప డు 

 

ఇక దేనికి మొరపెటాకోవాలి సగట మస్లీుంప్రర” 

మస్లుం ప్రీల సేవ చి కోసుం మస్లుం రచయిప్రతులు కలనిన  కతిగీా ఉపయోగిుంచారు. 

 

మస్లుం ప్రీల సమసయ లు తీరాలుంట్ల ముందుగా వారికి విదయ అవసరుం. Soho Barto 

గురిుంచ్చ మాట్టలడుతూ డా॥ ఎుండ్లల రి సుధాకర్ ఈ విధ్ుంగా అనాన రు. “మస్లుం ard కవితవ ుం 

అుంట్ల మస్ుీంప్రరలు రాస్ుందే అవుతుుంది. ఇకు డ సానుభూతికి తావులేదు. మస్లుం ప్రర పుటాక 

మస్లుం స్త్ర ీఉనికిని నిరాారిసీుుంది. (మలీమ  2005-95) ఇతర వరాాల కుంట్ల మస్లుం వరలాో ప్రీలు 

మరీ ఎక్కు వ హిుంసక్క గురిఅవుతునాన రు. ఇది పోవాలుంట్ల వీరిలో సామాజిక చైతనయ ుం, 

సమసయ లను 

అవగాహన చేసుక్కనే నేరుప రావలస్ుందే. మస్లుం ప్రీలు తమ రచనా గళానిన  లోకానిన  వినిపిసీునే 

ఉుండాలి. 


