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 నోటా నోటా -- నోటమటాట్ నోటమటాట్   ??    
  

మన భారత దేశం ఎనిన్కల సంఘం వా ళ్ అమెరికా వాళళ్ కంటే చాలా తె వెనౖ వా ళ్ అని మొనన్ రా  నాకు 
తె సిపోయింది. ఎందు కంటే ఇపుప్డు జరుగు నన్ ఎనిన్కలలో  వారు అందరికీ ఓటు వెయయ్డానికి డు   కేటగిరీలు మా మే 

ఇచా రు.  అందులో మొదటి కేటగిరీ వా ళ్ “పొడిచే  వా ళ్”. ం  కేటగిరీ వా ళ్ “సనాన్సులు”.  ఈ ండు కేటగిరీలలోనూ 

అభయ్రులు ఎంత మంది ఉనాన్, ఏ ఒకక్రికి ఓటు వేసినా అంతిమంగా ఎనున్కునేది వెనున్పోటు పొడిచే వాడినో, క సనాన్సినో అనే 

దాం ల్  అనుమానం ఏ  దు. ఇక ఆ ది ఇది వరకూ ఏ ఎనిన్కలలోనూ ని “నోటా”  అనే కేటగిరీ. అంటే ఓటరు 

మహాశ డికి ఏ ఒకక్ పొడిచే వాడు కానీ, సనాన్సి కానీ నచ క పోతే అపుప్డు ఈ “నోటా” బటన్ నొకేక్సి ఇంటి ళ్ పోయి, ఎలకష్న్ 

రిజ ట్  లో సుకోవచు ను అనమాట. “నోట మటిట్” అనే మాటకి ఎనిన్కల సంఘం వారు కీగా, తె విగా  “నోటా”  అనే 

మాట వాడారూ అని నాకు అరంథ్  అయిపోయింది.  

“నీ మొహం, ఎనిన్కలలో నుంచునన్ వా ళ్ అందరూ అలాంటి వా ళ్ అంటావా ఏమి ? అని మా కీవ్న్ వికోరియాట్  ననున్ 

నిలదీసింది.  “నేను కాదు అంటుంట. వాళళ్ంతట వా ళ్ అలా చెపుప్కుంటునాన్రు.” అని నేను ంచెం వివరణ ఇచు కోవలసి వచి ంది. 
ఉదాహరణకి కేసీఆర్ గారు “  ఆర్ ఎసోస్ ళ్ తపప్ ఎ కష్న్స్ లో నించునోన్ ళ్ అందరూ సనాన్సు . అందులో ఆడు ఆం డయితే 

డబు  సనాన్సి. మొనన్ డ  ..ఆడెవ ...అ కక్  గుజరా  నించి వచి  మన తెలంగా  గడ ద పొదునన్ ఇదరు ఆం  

సనాన్సులని రో పకక్నా కూసో పెటుకోట్ ” అని  మొనన్ పొదునన్ కరీంనగర్ లో మొదలు పెటిట్  సాయం ం రతాబాౖ  సభ దాకా 
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ఇరవె ౖసభలలో నాకు కూడా అరఅయేయ్థ్  భాషలో చాలా మంది అభయ్రులుథ్  “సనాన్సులు” అని చెపాప్రు. అలాంటి లోపాయికారీ వయ్కిగతత్  

వివరాలు ఆయనకీ కాక మన లాంటి సాధారణ మానవులకి ఎలా తెలుసుత్ ందీ?  

అటు ఆం  వేపు పొతే మరొక రకమెన సీనుౖ , ఒకే రకమెనౖ  డెలౖాగులు పదే, పదే వినపడుతూ ఉంటాయి. అదే జగననన్ 

“మామనే వెనున్ పోటు పొడిచిన” చం బాబు పారీట్ తెలుగు దేశం అభయ్రులూథ్ , వెఎౖసాస్ర్ పోగానే తనని సీఎం చెయయ్కుండానూ, 
చెపప్ పెటకుండాట్  రాషానిన్ విభజించేసిన  కాంగెస్ పారీట్  అభయ్రులూథ్  వెరసి మొతంత్  తయ్రులంతా “పొడిచే  వారు” అనీ, అందు 

వలన వారిని ఎనున్కుంటే ఆ తరువాత అలవాటు దీ జలకే వెనున్పోటు పొడుసాత్ రనే జగననన్ కుటుంబసమేతంగా ఏడుసాత్ రు. ఈ 

హడావుడి మధయ్లో గబ ర్ సింగుడు రంగ వేశం చేసి ఇపప్టికే సగం ము గిన చిరం వి ంపని సము ం లో కూ  పోయిన 
మ షియా విమానం  లాగ ఆ కీ తె యకుండా చే డు. ఈయన “ వువ్ కేక” లు వేరు. అంటే..కేకలూ, రం  కానీ ఈయనగారి 

తికక్కి అసలు లెకక్ ఉందా, దా  తె సి చావడం దు. కాసోత్ , కూసోత్  అరంథ్  అయిందలాల్  “మా అనన్ పారీకిట్  వే త్ చం సాత్ ను. దీకి 

వే త్ ఒది సాత్ ను.”  ఎనిన్కలలో నిలబడడం దు కాబటిట్  ఈయన “సనాన్సి” కేటగిరీ యా క “పొడిచే  చే ” కేటగిరీయా అనేది 

మనకి తె యకక్ర దు.   

ఈ సాథ్ నిక కరు చాలరే  అనన్టు అపుప్డపుప్డు ల్ ట్ “మొదబాయి”, “బ  దేవత”, “ న ముని”, మొదలెనౖ తీయ 

కరల్ లో ందరు ఆం  వేపు వెళళ్డానికి దముమ్ కల్ ,  తెలంగా  వచి  రాంౖ  రమే  రాసిచి న ఆవు వాయ్సం లాంటిది చదివేసి, 
“న  వాగుడు కాయ” లాంటి వారు వెంకయయ్ వాకుక్ని వలెల్ వేసి  తెలుగు జలని ఎనిన్కలకి సిదం చేసుత్ నాన్రు అనే కంటే విముఖం 
చేసుత్ నాన్రు అని చెపుప్కోవచు ను.         

ఇక అనిన్ంటికనాన్ రా గయ్ం మన  చానె  వాళళ్ ఎనిన్కల కవరే .    ఈ నూయ్స్ రిపోరరుట్ ల్  అస  అంతంత మా ం. రి 

భాష, రాజకీయ వేతలత్  భాష వింటే తెలుగు భాష ద , ఇంగీషుల్  ద విరకీ త్ కలుగుతాయి. మంచి భాష రాకపోతే పోనీ  

అనుకో వచు ను కానీ ళళ్లో ంత మంది నిన్ అకష్రాలు కూడా సరిగాగ్  పలక రు. ఇకక్  సంగతి గురు త్ ందిత్ . చాలా మంది 

గుజరాతీ వారి లా  ఈయనకీ “ష” అనే అకష్రం, “శ” అనే అకష్ర  పలకవు.  ఉదాహరణకి “రాకే ” అనే బదులు “రాకేస్” 
అంటారు. అలా  “సుషామ్” బదులు “సుసామ్” అనే అంటారు. ఇ ందుకు గురు చి ందీత్  అంటే ...మొనన్ రా  నేనూ, మా కీవ్న్ 

వికోరియాట్  మన ఎలెకష్నల్ కవరే  దామని  పెటిట్  సుత్ నాన్ం.  ంచెం వగలు పోతూ “ మెరామన్ చ  తో”  ఒక నూయ్స్ 

రిపోరమమ్ట్  సాథ్ నిక వివరాలు చెపోందిత్ .  అది వినగానే మా ఆవిడ “ఛ, ఛ, ఇలాంటి వాళళ్ని ఎలా పెటుకుంటారోట్  ఈ  వా ళ్” అని 

మొహం అ లా పెటిట్ంది”. ఆ అమామ్యి చెపునన్త్  వారత్ ఏమిటంటే” ఇకక్డ సాథ్ నిక సిటిట్ం  ఎమెమ్ య్ గారు నె గ్ అవకా లు వు”. 
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మేము గమనించిన విషయం ఏమిటంటే గుజరాతీ వారు “ష” బదులు “స” ఎలా పలుకు తారో ఈ అమామ్యి దానికి ఆపోజిట్ గా 
“సి” బదులు “షి” అని మహానందంగా అటు తెలుగునీ, ఇంగీషునీల్  కూడా ఖూనీ చేసి పారేసోత్ ంది.        

ఏది ఏమెతేనేంౖ , ఈ సారి “మందు భాగుయ్లు”,  నోటకిల్  అముమ్డు పోయిన వారూ, తమ కులంవారిని నెగించుకునిగ్  

బావుకుందామనుకునే వాళూళ్ తమ అభిమాన “సనాన్సి“ కో,  “పొడిచేవాడికో” ఓటు వేసినా, మధయ్ తరగతి వారిలో చాలా మంది ఈ 

సారి  “నోటా” బటనే నొకిక్ ఎవరికీ ఓటు వెయయ్రు అనాన్ను మా కీవ్న్ వికోరియాతోట్ . 

“అసలు ఈ ఎలెకష్న్ కమిషన్ వాళకిల్  బు  దు” అంది మా కీవ్న్ వికోరియాట్  హ గాత్ .  

“అదేం, అంత మాట అనే ? వా ళ్ వినాన్రంటే బావుండదు” అనాన్ను భయం, భయంగా చు ట్  త్ నూ.    

“అసలు ఈ నోటా” ఆలోచన బాగానే ఉనాన్, చ  చెడి పో ం   దాకా వె ల్ “ఈ అభయ్రులలో నాకు ఎవరూ నచ  

దు” అనే “నోటా” బటన్ ఎవరు నొకుక్తారో  వె  మొహమా? ఎవరూ నచ క పోతే అసలు అకక్డికి వెళళ్నే వెళరుల్  కదా! హాయిగా 

ఇం ల్  కూచుని  రి ట్ బటన్ నొకుక్ కుంటారు ” అంది కీవ్న్ వికోరియాట్ .       

ఈ ఎనిన్కల తరువాత కూడా ఇటు రా ం లోనూ, అటు దేశం మొతంత్  దా ఏ పారీట్ నెగినాగ్  జనం నోట మటిట్  టిట్  నోటుల్  
ల టుకోవడమేల్ ట్  కదా జరి ది అనే అని సోత్ ంది. ఏమంటారు?      
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