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ఈ నెల ఎనిన్ ఉగాది పచచ్డి లాంటి వారత్లు.. మంగళంపలిల్ మరి లేరు. జీవితానిన్, సంగీతంతో వెలిగించి, వాగేగ్యకారులు ఈ
తరంలో కూడా ఉనాన్రని నిరూపించి, సంగీతంతో, ఆయన పాడిన తతావ్లతో, వొక తరానిన్ సెలబేర్ట చేసిన వయ్కిత్. మౌనమే నీ భాష వో మూగ
మనసా, అని పాడినా, రాగాలాపన లోనూ, సవ్రకలప్నలోనూ, తనదైన ముదర్ వేసినా.. రామదాసు కీరత్నలతో, జీవితానిన్ కాచి వడపోసినా,
తతావ్లతో, తాతివ్క చింతన నేరిప్నా ఆయనకే చెలిల్ంది. ఒకానొక డిసెంబర సీజన లో, అమమ్ ఎతుత్కునాన్ పరవాలేదని, మొహమాటపడకుండా,
ఎంతో ఇబబ్ంది తటుట్కొని, విశాఖపటన్ం లో కచేరీ కి వెళిల్, వినన్ అమృతవరిష్ణి, కనకాంగి, గానమూరిత్ రాగాలు వోకేసారి గురొత్చాచ్యి.
వొకోక్సారి అనుకుంటూ ఉంటాను, మనుషులు ఇంకా చెడకుండా చేసే పరికరమే సంగీతమని. చాలా మంది బాధపడుతూ ఉంటె ..
పంచ భూతముల తోలు బొమమ్తో పర్పంచమాయ నట
అంతము వరకు కించిత ఆశ తో పెంచెను జగమంతా అనిపించింది
నిజం కదూ.. అలాగే, మోడీ గారు పర్వేశపెటిట్న డీమోనిటైజేషన, అంటే పెదద్ నోటల్ని రదుద్ చేసారు. అపప్టినుండీ, అందరూ
అనుకుంటునాన్రు, “ ఏమి సేతురా లింగా “ అని తేలుకుటిట్న దొంగలు కొంతమంది అయితే, ATM కూయ్ లలో నిలబడి, వాళళ్ డబుబ్లు
వాళుళ్ తీసుకోవటానికి, అషట్కషాట్లూ పడుతునన్ మామూలు జనం. అంతటా భయం. ఇదంతా నలల్ధనం బయటకి లాగటానికి అంటునాన్రు,
మంచికాలం ముందుంది అంటునాన్రు. పర్సుత్తానికి కించిత ఆశతో బర్తకటమే జీవితం కనుక, కరెనీస్ కషాట్లు ఇవాళ తీరుతాయి, రేపు
తీరుతాయి అని జనం ఆశగా ఉనాన్రు. వేచి చూసుత్నాన్రు. ఇకపోతే, రదుద్ మంచిదే గానే, చేసే విధానం మంచిది కాదు, ఇది ఇలా చేసి
ఉండవచుచ్ అది అలా చేసి ఉండవచుచ్ అంటునాన్రు. నాకొకటే అనిపిసుత్ంది. సరిగాగ్ అమలు పరచలేని ఏ పర్ణాళిక అయిన పర్జల పాలిటి
వైకుంఠపాళీ నే. అలాగే అంటూ ఉంటారు, ఆ తాగుడు అలవాటు ఉంది గానీ, లేదా ఇంకేదో అలవాటు ఉంది గానీ.. వాడు మంచివాడే అని ..
ఇలాంటివి వినన్పుప్డు భలే అనిపిసుత్ంది. దానిన్ ఏ విధంగా మంచి అంటాము అని అరధ్ం కాదు. ఇది మనలిన్ మనం సమరిధ్ంచుకొనే తనమా,
లేదా కాకులిన్ కొటిట్ గదద్లకు తినపెటేట్ తతవ్ం మాతర్మే నిజమైన లీడరిష్ప అని మనం అనుకొంటునాన్మా ?? అని. ముఖయ్ంగా ఈ చరయ్ల వలల్ ,
బాల్క మనీ పూరిత్గా పోతుందా అంటే, ఏమో వేచి చూడాలి. మళీళ్ బాలమురళి గారు పాడిన తతావ్నిన్ కోట చేయాలంటే
అక్షయావుల పాలు తెచిచ్, అరిప్తము చేజేతమంటే
అక్షయావుల లేగదూడ ఎంగిలంటునాన్యి లింగా ,
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వొక పర్కక్, బాల్క మారెక్ట ఎలా నడుసోత్ందో తెలిసి, వాటి పునాదులపై నిలబడడ్ పర్భుతవ్ం, చెదలు పటిట్న పునాదుల వేరల్నిని
మహావృక్షమని నమిమ్, తెలిసో, తెలియకో చిటారుకొమమ్ల పచచ్దనానిన్ ఆరోగయ్ంగా నమేమ్ జనం
నయమే డీమోనిటైజేషన చేసారు. డీ-మూయ్జికైజేషన చేయలేదు. ఈ పర్పంచంలో పార్పంచిక విషయలోలతవ్ం తపప్ జీవనోతాస్హం
అడుగంటిపోయేది. సంగీతానికీ, కవితావ్నికీ, కళలకీ , ఈ అధికార దరప్పు ఆంక్షలు, ఇంతే డబుబ్ తీసుకోవాలి అనన్టుల్గా ఇంతే పాడాలి,
రాయాలి అనే రూళళ్ కరర్ శాసనాలు వరిత్ంచవని ఆశిసుత్నాన్ను
ఏం చేయగలను.. ఈ దిగువ లిసుట్ ఇచిచ్న మహానుభావులను వేడుకోవటం తపప్ ...
భాగవత రామాయణ గీతాది శృతి శాసత్ర పురాణపు మరమ్ములను
శివాది సనమ్తముల గూఢములన
ముపప్ది ముకోక్టి సురాంతరంగముల భావంబులనెరిగి
భావ రాగ లయాది సౌఖయ్ముచే చిరాయువులగ్లిగి
నిరవధి సుఖాతుమ్లై తాయ్గరాజాపుత్లైన
వారెందరో మహానుభావులు....!!
ఇంతమంది మహానుభావులలో కొంతమందైనా “వసాత్ వటిట్దే.. పోతా వటిట్దే “ అనుకోని కుల,మత, వరగ్, పార్ంత బేధం లేకుండా
అందరూ వాళళ్ కషాట్రిజ్తం కోసం పడుతునన్ బాధలను అరధ్ం చేసుకొని, ఈ కషాట్లకు సతవ్ర పరిషాక్రం చూపిసేత్ అంతా సుమంగళమే..
శుభమే ..!!
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