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(Jan 04,2010) Corruption At It’s Height  అవినీతికి పటాట్భిషేకం 

మన దేశంలో అవినీతి అదుభ్తమైన పరిణామం చెంది అపూరవ్మయిన కళగా సిథ్రపడినటుట్ మరే దేశంలోనూ లేదు. నిజానికి దొంగతనం కూడా 

మన పెదద్లు అంగీకరించిన 64 కళలలో ఒకటి అది పాతకాలం మాట 

.ఈ రోజులోల్ అవినీతి అనలేని, అనకుండా ఉండనూలేని ఎనోన్ రకాలయిన కొతత్ కొతత్ అవినీతులు వచాచ్యి. వాటికిశిక్షలు ఉండవు. జవాబుదారీ 

ఉండదు. చెలుల్బాటవుతుంది. అవినీతి పరుడికి మేలు జరుగుంది. నీతినిదర్పోతుంది. కాని ఎవరూ ఏమీ చెయయ్లేరు. 

ఆ మధయ్ ఓ ఆసిథ్ రిజిసేట్ర్షన కి 30 లక్షలు కారొప్రేషన కి కటట్వలసి వుంది. కటట్కుండా తపిప్ంచుకొనే మారాగ్లు ఓ”పెదద్మనిషి” సూచించాడు. 

శాశవ్తంగా కటట్కుండా తపిప్ంచుకోవాలని వుందా? కొనాన్ళళ్ వరకూ విసులుబాటు కలిగితే చాలా? లేక కారొప్రేషనే దీనిని మాఫీ చేసే ఏరాప్టు 

కావాలా? ఆయా పనులకి వేరేవ్రు రేటుల్నాన్యి. నేను ఆశచ్రయ్పోయాను.ఎలా? తాతాక్లికంగా మీకు విసులుబాటు కావాలంటే కొనాన్ళళ్పాటు ఆ 

ఫైలుమరో కేసు ఫైలులో కలిసిపోతుంది.మళీళ్ మనకి అవసరమైనపుప్డే బయటపడుతుంది.అలాకాక్క శాశవ్తంగా సమసయ్ పరిషాక్రం 

కావాలంటే డిపారుట్మెంటులోంచి ఫైలు మాయమయిపోతుంది శాశవ్తంగా. బహుశా ఆ గుమాసాత్గారి వంట గదిలోకి. భగవంతుడు కూడా 

దానిన్ కనిపెటట్లేడు. ఫైలు ఏమయింది? కనిపించడం లేదు సార! అంతే. దానికి అపీప్లు లేదు. దీనికి ఎవరిని శికిష్ంచాలి? చసేత్ ఎవరూ 

నిరణ్యించలేరు.ఓ పని జరగకుండా చూడడానికి వంద రకాల సాకులు గుమాసాత్ల వదద్ ఉంటాయి. ఫైలు మీద ఇంకు వొలికిపోతుంది. ఎవరు 

ఒంపారు? తెలీదు.అక్షరాలు కనిపించడంలేదు. అంతే. కింద వాడు పంపిన వివరణలో ఒక పేజీ లేదు. ఆరునెలలు ఆ ఫైలు నిలిచిపోతుంది. 

రుచిక కేసు 19 సంవతస్రాలు సాగడానికి, సజజ్న కుమార మీద కేసు పెటట్డానికి సీబీఐకి ఇంతవరకూ అనుమతి లభించకపోవడానికీ- మీ 

యిషట్ం – ఈ కేసులకి కోరుట్లకి కూడా అందని అవినీతి వేళుళ్ చాచుకుని ఉంది. రాధోడ గారు రుచికని మానభంగం  చేశాడనడానికి సాక్షయ్ం 

వుంది. ఆమె ఆతమ్హతయ్ చేసుకుందనడానికి ఆమె శవమే వుంది. కాని ఆయన ఫలానా వయ్కిత్ని రెచచ్గొటట్డం వలల్ ఫలానా పని జరిగిందని,  అది 

పరోక్షమయిన కారణంగా రుచిక ఆతమ్హయ్ చేసుకుందని దేవుడు కూడా నిరూపించలేరు. రుచిక తండిర్ చెపేప్వి వెయియ్ నిజాలు. రాధోడ లాయరు 

చెపేప్వి వెయియ్ లొసుగులు. అవి కోరుట్లకి కనిపిసాత్యి. రుచిక తండిర్ దుఃఖమే కనిప్సుత్ంది. రాధోడ దురామ్రగ్ం ఎటు లాగినా ముడిపడదు. కనుక 

ఎపుప్డూ రాధోడ గారు బెయిల ని అనుభవిసూత్నే వుంటారు. రుచిక తండిర్ ఎపుప్డూ నిసస్హాయంగా కుమిలిపోతూనే వుంటాడు. ఇది లోక 

ధరమ్ం కాకపోవచుచ్. కాని భారతదేశ  ధరమ్ం. మనం మనుషులాల్గ సమసయ్లిన్ చూసి సప్ందిసాత్ం. కాని నాయ్యసాథ్నం సాకాష్య్లిన్ మాతర్మే చూడ 

గలుగుతుంది. 

ఇపుప్డో సరదా అయిన కధ. నేనొకసారి ఓ సమ్గల్ర దగగ్ర ఓ టీవీని కొనాన్ను.కొనిన్ వారాల తరావ్త నేను హైదరాబాదులో షూటింగ లో వుండగా 

మా ఆవిడ హడావుడిగా ఫోన చేసింది. కసట్ంస అధికారులు మా యింటి మీద దాడి చేసి  ఆ టీవీని పటుట్కునాన్రు. వారికెలాతెలిసింది? అదే 

సరదా అయిన విషయం. మాకు టీవీని అమిమ్న సమ్గల్రే  వారికి సమాచారం యిచిచ్ వారి దగగ్ర పారితోషికం తీసుకునాన్డట. నేను 
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నివెవ్రపోయాను. మా మితుర్ల దావ్రా కసట్ంస కలెకట్రుగారిని కలిశాను. ఆయన  తెలుగాయన. నా కధ విని పగలబడి నవావ్డు. "మిమమ్లిన్ 

పటిట్ంచినందుకు మేమే ఆ సమ్గల్ర కి బహుమతి యిచాచ్ం అనాన్రాయన.ఇది అనాయ్యం కదా అని మొతుత్కునాన్ను. అపుప్డాయన ఓ లోక 

ధరామ్నిన్ నాకు భోధించాడు.  "బాబూ! మేమేనాడూ అవినీతి వాయ్పారిని పటుట్కోలేం. కాని ఆ వాయ్పారానిన్ పోర్తస్హించే మిమమ్లిన్ పటుట్కోగలం. 

మీకు అడర్సు ఉంది. కాని సమ్గల్ర కి అడర్సు లేదు. మిమమ్లిన్ శికిష్ంచడం దావ్రా అతని మారెక్ట ని మాయం చేసి తదావ్రా నేరానిన్ అరికటట్గలం” 

ఇదీ  ఆ అధికారి నాకు చెపిప్నవిషయం. “అంతకంటే ఆ దౌరాభ్గుయ్డిని అరెసుట్ చెయయ్వచుచ్కదా?”అనాన్ను కోపంగా. 

చెనైన్లోకసట్మస్ ఆఫీసు ఎదురుగానే బరామ్ బజారు దొంగ రవాణా షాపులనీన్ ఉనాన్యి. ఆయన కిటికీలోంచి బయట షాపులిన్ చూపిసూత్ “అకక్డ 

మా కళళ్ముందే అవినీతి జరుగుతోందని మాకు తెలుసు.మీకు నలుగురు మనుషులిన్ యిసాత్ను.ఫలానా వయ్కిత్ నేరం చేశాడని పటిట్ తీసుకురండి. 

సాధయ్ం కాదు.ఎందుకో తెలుసా? ఆ వసుత్వు ఎవరిదో నిరూపించలేరు. ఇతను కొనాన్డని రుజువు చెయయ్లేరు. దొంగతనంగా అముమ్తునాన్దని 

రుజువు చెయయ్లేరు. అసలు అతని పేరు “అసిఫ”అనడానికి మీ దగగ్ర రుజువులేమైనా ఉనాన్యా? అందుకురుజువు అతని పుటిట్న సరిట్ఫికేటా? ఏ 

సూక్లోల్నయినా చదివాడా? అతని పాస పోరట్ లో ఏం పేరు వుందో- అనలితనికి పాస పోరుట్ వుందో లేదో మీకు తెలుసా? వీటిలో ఏ ఒకక్టి 

నిరూపించ లేకపోయినా ఈ కేసు నిలవదు. నిలపలేమని అతనికి తెలుసు .ఒకోక్ సరుకుకి కొనుగోలుదారునికి ఒకోక్ పేరు చెపాత్డు. చెపాప్డని 

మాకు తెలిసేటటుట్ చేసాత్డు. మేమేమీ చెయయ్లేమని, ఈ ఒకక్ టీవీ కేసుతో మేం కోరుట్కి వెళేత్ కొనిన్ సంవతస్రాలునడుసుత్ందనీ, ఇలా కొనిన్ వందల 

సరకుల మీద కొనిన్ వందల కేసులు నడిపే శకిత్ మాకు లేదని వాళళ్కి తెలుసు. ఈ వలలో దొరికే చేప, నిజాయితీగా బతికే కొనుగోలుదారుడు. 

క్షమించాలి. ఇది కారడివిలో కూర్రమృగం నీతి. మీమీద జరిమానా వెయయ్క తపప్దు. ఈమాటు టీవీ కావాలంటే నాకు చెపప్ండి. మేం పటుట్కునన్ 

సరకులిన్ మీకు అముమ్తాం'' అనాన్డు ఆ అధికారి.   

నేను నిసస్హాయంగా –రుచిక తండిర్లాగ- దొంగ సరుకు కొనన్ందుకు వార్తపూరవ్కంగా క్షమాపణ చెపిప్ ఇంకెపుప్డూ ఇలాంటి పని చెయయ్నని 

చెంపలు వేసుకుని,జరిమానా కటిట్ బయటికి వచాచ్ను. నాకు సరుకుని అమిమ్న డబుబ్ను, ననున్ పటిట్ంచినందుకుబహుమతినీ సంపాదించిన 

ఫలానా సమ్గల్ర నేను కసట్మస్ ఆఫీసు మెటుల్ దిగడానిన్  జాలిగా చూసి నవువ్కుంటూంటాడు. ఈ దేశంలో చెలిల్పోయే అవినీతి, చెలిల్ంచుకునే 

అవినీతి, నిరూపించలేని అవినీతి, నిసస్హాయంగా తలవొంచాలిస్న అవినీతి, నిలదొకుక్కునన్ అవినీతి, నిలదీసే అవినీతి, పబబ్ం గడుపుకునే 

అవినీతి-ఇలా కోకొలల్లు ఉనాన్యి. నిజానికి ఒకే ముఖం. అబదాద్నికి అరవై ముఖాలు. 

వయ్వసథ్ శీలం మంట గలిశాక మనకి ఫైళుళ్ మాయం చేసే గుమాసాథ్లూ, మానభంగాలు చేసి చెలుల్బాటు చేసుకునే అధికారులు,  నిజం తెలిసినా 

నిసస్హాయంగా పెదవి విరిచే అధికార యంతార్ంగం- యివే మిగులుతాయి. 

శిక్షలు అందరూ అనుభవిసుత్నాన్రు. కాని చికితస్ మరెకక్డో పార్రంభం కావాలి. 

(ఆంధర్ పర్భ సౌజనయ్ంతో)  జనవరి 04,2010 
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(Jan 11,2010) Shouting కేక 

పర్సుథ్తం ఆంధర్దేశంలో జరుగుతునన్ ఉదయ్మ లకాష్య్లకీ ఈ కాలమ కీ ఏ విధమయిన సంబంధం లేదు. 

 పతిర్కలోల్ వారత్: ఆరీట్సీ బసుస్ చారీజ్లు  పెంచారు. అందరిమాటా అలావుంచి ముందు రాజకీయ నాయకులు ఆంధోళన వయ్కత్ం చేశారు. 

సామానుయ్డి నడిడ్విరిగిందని తెలుగు దేశం నాయకులు చందర్బాబు నాయుడుగారు వాపోయారు. వారి పారీట్ అనిన్ ఆరీట్సీ డిపోల ముందూ ధరాన్ 

చేసోత్ంది, బీజేపీనాయకులు బండారు దతాత్తేర్యగారూ, కిషన రెడిడ్గారూ తదితర నాయకులూ ధరాన్లు చేసుత్నాన్రు. సిపియం నాయకులు 

రాఘవులుగారు ముఖయ్మంతిర్కి లేఖ రాశారు. ఇవనీన్ ఆయా నాయకుల పర్జా సంకేష్మ ధృకప్ధానికీ, వారి అకుంఠిత దేశ సేవానిరతికీ పర్తయ్క్ష 

సాకాష్య్లు. ఆందర్దేశానికి ఇలాంటి నాయకతవ్ం ఉండడం పర్జలు చేసుకునన్ పుణయ్ం. సందేహం లేదు. 

ఈ మధయ్ రాషట్రమంతటా జరిగిన ఉదయ్మాలలో దాదాపు 690  ఆరీట్సీ బసుస్లు తగలడాడ్యి. మతాబాలాల్గ, చిచుచ్బుడల్లాగ బసుస్లోల్ంచి అగిన్ 

జావ్లలు ఆకాశానికి ఎగసూత్ంటే కురర్వాళుళ్ హాహాకారాలు చేసే దృశాయ్లు మనం చూసి ఆనందించాం. 250 కోటల్ రూపాయలు నషట్ం 

వచిచ్ందని ఎవరో నిసస్హాయంగా మూలిగిన మూలుగు మనం వినాన్ం. నాయ్యంగా చాలామంది పర్యాణీకుల పర్యాణాలు 

నిలిచిపోయివుంటాయి. కొందరికి పార్ణాంతకమైన సమసయ్లు వచిచ్ వుంటాయి. కొందరి కషాట్లేమిటో మనకు తెలీవు. తెలుసుకోవాలనే 

ఆలోచన, వయ్వధీ ఎవరికీ లేదు. పారీట్లకీ, ఘనత వహించిన నాయకులకీ అసస్లు లేదు. 

ఆరీట్సీ సిబబ్ందికి తమ ఉపాధి కషాట్లు ఉండేవుంటాయి. కాని ఒకపకక్ రోమ మండుతూంటే నీరో చకర్వరిత్ వయొలిన వాయించినటుట్- అసలే 

సమసయ్లు తెగక అయిదో తారీఖున అందరూ ఢిలీల్లో జుతుత్లు  పీకొక్ంటూంటే –ఆరవ తేదీనుంచి కొనిన్ లక్షల మంది సిబబ్ంది బసుస్లిన్ 

నడపరని సమెమ్కు దిగారు. ఇది వీరి సమాజ హితానికీ, దేశభకిత్కీ నిదరశ్నం. ఎవరో కిటట్నివాళుళ్ దీనిన్ బాల్క మెయిల అనాన్రు. అసలే 

దికుక్తోచని పర్భుతవ్ం తపప్నిసరిగా తలవొంచింది. ఇది మూలిగే నకక్మీద తాటిపండు కనుక,. 

వెరసి- ఆరీట్సీ ధరలు పెరిగాయి. కాలిపోయిన బసుస్లిన్ బాగుచెయయ్డానికో, కొతత్ బసుస్లిన్ నిలపడానికో ఎవరింటోల్నో కనన్ం వేసి తీసుకురారు 

కదా? ఇపుప్డు సామానయ్ మానవుడికి “పెనుభారం” అని అరుపులు. సామానయ్ మానవుడి నడిడ్విరిగిందని నాయకుల ఆకోర్శం వలల్ 

ఒరిగేదేమిటి?. అయాయ్! ఆనాడు బసుస్లు ఒకొక్కక్టీ కాలుతునన్పుప్డే సామనయ్మానవుడి నడిడ్ మీద కర్మంగా భారం పడనుందని ఘనత 

వహించిన నాయకులెవరూ  ఎందుకు భావించలేదు?. ఈ రోజు వీరి ధరాన్లకీ నినన్టి ఆరీట్సీ బాల్క మెయిల కీ పెదద్ తేడాలేదు. 

నేను 40 ఏళళ్ కీందట “నీలయయ్గారిదయయ్ం” అనే నాటిక రాశాను. అందులో బాలగంగాధర తిలక అనే కురార్డి పాతర్.. చాలా ఆలోచించే ఈ 

కురార్డికి ఆ పేరు పెటాట్ను. ఈ కురార్డు హుషారుగా ఇంటోల్కి వసాత్డు.పినతండిర్ అడుగుతాడు”ఏమిటార్ నీశకిత్?” అని. కురార్డు చిందులు వేసూత్ 

సమాధానం చెపాత్డు: “నీకేం తెలుసు బాబాయ! ఏ క్షణాన బడితే ఆ క్షణాన- ఏ కారణానికి బడితే ఆ కారణానికి సిటీ బసుస్లు తగలెటట్డానికి 
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60 మంది మితుర్లునాన్రు. ఏ రకమయిన సతాయ్గర్హం- నిరాహార దీక్ష, హరాత్ళ, ఘెరావ వగైరా వగైరా జరపడానికి పాతికమంది నిగుగ్లాల్ంటి 

వీరులునాన్రు. మందీ మారబ్లానిన్ పోగుజెయయ్డానికి మాకు లారీలు ఉచితంగా సపెల్ౖ చేసే కంటార్కట్రుల్ ఉనాన్రు. బసుస్లు తగలెటట్డానికి 

ఉచితంగా పెటోర్ల సరఫరా చేసే సరీవ్సు సేట్షన వుంది. నాశనం చేయడానికి కావలసినంత దేశం వుంది. ఇంతకంటె మాకు 

కావలసినదేముంది?” 

 (గమనించాలి. ఇది 40 ఏళళ్ కిందటి నా రచన. నా సమగర్ సాహితయ్ంలో ఈ నాటిక వుంది) 

ఏ వసుత్వునయినా ధవ్ంసం చేయడం మనిషికి అతి పార్ధమికమయిన సరదా. పసివాడికి బెలూన ఆనందానిన్సుత్ంది. అయిదు నిముషాల తరావ్త 

ఆ బెలూన పేలిపోతే ఆనందంతో కేరింతాలు కొడతాడు. చేతిలో వునన్ ఆట బొమమ్ ఆరుముకక్లయి కిందపడడం ఆ పసివాడి ఆనందానికి 

పరాకాషట్.. తనని, తనవాళళ్ని, తనదయిన వసుత్వులిన్ కాపాడుకోవడం ఆటవికమైన పర్వృతిత్ (tribal instinct). ఇంకా జంతు పర్వృతిత్.. దీనికీ 

మనిషికీ ఏం సంబధం లేదు. దీనిన్ మాతర్మే పోషించే మనిషికీ జంతువుకీ తేడా లేదు. చీమ నుంచి ఏనుగుదాకా ఈ పనే చేసుత్ంది. తన జాతి, 

మానవ సంతతి, సమసత్ పర్జానీకం శాంతి సంతోషాలతో ఉండాలనుకోవడం రుషితవ్ం. దీని అరధ్ం, వివరణ- యింకా 2009 నాటికి- భారత 

దేశానికి  వివరించనకక్రలేని అదృషట్ం వుంది. ఒక మహాతుమ్డు, ఒక మదర ధెరిసాస్- యిలాంటి పేరుల్ రుషితావ్నికి పరాకాషట్లు కావు. 

మానవునికి నైతిక సాథ్యిలో అందే నమూనాలు. పరాకాషట్లు చూడాలని వుందా? ఓ రెండు ఉదాహరణలు చాలు- కంచి పరమాచారయ్, భగవాన 

రమణ మహరిష్. సరే. ఇవనీన్ అనవసరమైన platitudes- ఈ తరానికి. ఉదయ్మాలు జరిపే నాయకులంతా తమ తమ కోరికలను బలల్గుదిద్ 

వినిపిసుత్నాన్- తగలబడే పర్తీ బసూస్ నేలమీద నిలబడిన మామూలు పౌరుడి జేబులోంచి వచిచ్న పైసాని దోచుకుంటుందని తెలియదా? గాంధీనీ, 

పొటిట్ శీర్రాములునీ, పర్శాంతతనీ బోధించే వీరంతా ఇనిన్ రోజులుగా ఇనిన్ బసుస్లు తగలడుతూంటే- ఒకక్రు- ఒకక్రు- ఒకక్రు- ఒకక్ 

విధవ్ంసం గురించి (నేను చెపేప్ది బసుస్ల మాట) మాటాల్డలేదేం? యువత ఆవేశపడుతోంది. భేష. ఆవేశం, విచక్షణ చాలని ఉదిర్కత్త వారి 

సొతుత్. కాని బసుస్లిన్ తగల పెటట్డం మన ఆరిధ్క వయ్వసథ్ని, కడుపు కటుట్కుని రూపాయలు కూడగటుట్కుని బిడడ్లిన్ చదివించుకునే తలిల్దండుర్ల 

పొటట్లిన్కొటట్డం అని- నాకు గురుత్ కొచిచ్న పేరల్ జాబితాని ఇకక్డ రాసుత్నాన్ను-చందర్బాబునాయుడు, బండారు దతాత్తేర్య, జానారెడిడ్, 

కె.చందర్శేఖరరావు, కోదండరామ, హరీష రావు, జయపర్కాష నారాయణ, చిరంజీవి, టి.సుబబ్రామిరెడిడ్, యనమల రామచందుర్డు, నాగం 

జనారద్న రెడిడ్- ఈ జాబితా అసంపూరణ్ం- ఒకక్రు- ఒకక్రు- ఒకక్రు- మాటల్డరేం? ఆవేశానికి ఆటవసుత్వులాల్గ బసుస్లు తగలడుతూంటే - 

ఉనన్ బసుస్లు నడపడానికి , కాలిన బసుస్ల రిపేర కి, సిబబ్ంది జీతాల పెంపుకి, జారిన ఆరిధ్క మాందయ్ం నుంచి బయట పడడానికి ఏ మంతీర్ 

వారింటినించి సొముమ్ తీసుకురాడుకదా? ఉదయ్మాలకు ఆహుతయిన ఆసుత్ల భరీత్ పర్జలమీదే పడుతుంది కదా? బసుస్లని తగలెటట్ వదద్ని 

చెపప్డం మరిచిపోయిన ఈ నాయకులు బసుస్ చారీజ్లు పెంచారని ఏ మొహం పెటుట్కుని సమెమ్లు చేసుత్నాన్రు? భకత్ రామదాసు మాటలోల్ 

“ఎవడబబ్ సొమమ్ని బసుస్లిన్ తగలెటట్నిచాచ్రు?” 

ఈ ఉదయ్మాలు చేసే నాయకులు- తమ లకాష్య్లు ఏమయినా- బసులిన్ తగలెటట్డం మన ఇంటికి నిపెప్టుట్కోవడం లాంటిదని-అంతా ఏకమయి- 

ఒకక్ ఊరేగింపు చేసేత్- ఒకక్టి- ఒకక్టి- ఒకక్ బసుస్కి- యువత నిపప్ంటించేదా? ఈ సందేశం ఎంత అపూరవ్ంగా, అదుభ్తంగా పర్జలిన్ 
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సముదాయించేది? అలాంటి ఆలోచన నాయకతవ్ంలో లేదు. 40 ఏళళ్ కిందటి నా పాతర్”బాలగంగాదర తిలక” కి ఈ విషయం తెలుసు. 

బసుస్లు తగలబడడం వారికి అవసరం. అలాగే  సామానుయ్డి నడిడ్విరిగిందని ధరాన్లు చెయయ్డమూ వారి అవసరానికే. ఇదీ మరొక రకమయిన 

బాల్క మెయిల. యువత ఇందులో సమిధెలు. ఇపుప్డిపుప్డు నా తిలక పాతర్ విశవ్రూపం దరించింది. ఎకక్డ చూసినా తిలక లు దొరుకుతారు- 

నాయకుల దరమ్మా అని. 

ఇకక్డ ఒకటి రెండు నిజాలు. నేను 38 సంవతస్రాలుగా పొరుగు రాషట్రం తమిళనాడులో ఉంటునాన్ను. ఇనేన్ళుళ్గా ఏ ఒకక్ కారణానికయినా- 

ఒకక్టి- ఒకక్టి- ఒకక్ బసుస్ తగలబడడం చూడలేదు. మహారాషట్రలో- నినన్కాక మొనన్- రాజ ధాకరే మరాఠా సవ్దేశీయులకోసం ఉదయ్మం 

జరిపారు. పరాయివారి ఆసుత్లు ధవ్ంసం చేశారుగాని ఒకక్ బసుస్ని తగలెటట్లేదు. జపాన లో ఎవరయినా పాలక వయ్వసథ్ మీద తమ అసంతృపిత్ని 

తెలపాలంటే మన ఆరీట్సీ సోదరులలాగ తెలాల్రితే మీ ఏడుపు మీరేడవండని ధరాన్ చెయయ్రు. తమ పనిని చెడగొటట్రు. చెడి వీధిన పడతామని 

శాపనారాద్లు పెటట్రు. నిరీణ్త వేళలోల్ తమ విధులు నిరవ్హించి విరామ సమయంలో అందరూ కలిసి ఎకుక్వ పని చేసి చూపి- యిందుకు మాకు 

వేతనాలు పెంచాలని నిరూపిసాత్రు. 

కాలమ ముగించే ముందు మరొకసారి- విధవ్ంసం అతి పార్ధమికమైన వినోదం. ఆతమ్రక్షణ ఆటవిక, పాశవికం. జాతి సంకేష్మం మహనీయత. 

1996 లో నిలోఫర ఆసుపతిర్లో డాకట్రల్ సమెమ్ కారణంగా బలయిపోయిన పసిపిలల్ల వారత్ పతిర్కలో చదివి- ఓ కధానిక రాశాను. ఆ కధలో 

ఆఖరి వాకాయ్లతో ఈ కాలమ ని ముగిసాత్ను. 

సరైన టైమ చూసుకుని పుటట్ని కారణంగా భుటోట్కి ఈ పర్పంచం సావ్గతం పలకలేదు. 

 “మన హకుక్ల పరిరక్షణకి ఎనాన్ళళ్యినా సమెమ్” 

మాటలు వినిపించలేదు సంజీవరావుకి ( బిడడ్ని బతికించుకోలేని పాతర్ పేరు సంజీవరావు!) 

ఎదురుగాగ్ రోడుడ్ మీద వెలిసిపోయిన గాంధీ. దక్షతతో వాడుకోవడం తెలీని జాతికి ఎంత పదునైన ఆయుధానిన్ యిచాచ్వయాయ్! 

“బాసట్రడ్!” అని ఆసుపతిర్ దదద్రిలేల్లాగ కేక పెటాట్డు సంజీవరావు. 

 (ఈ కధ 1996 ఆంధర్పర్భ దీపావళి సంచికలో పర్చురితమయింది. ఇలాంటి ఆలోచన యిపప్టిదని అవకాశవాదులు సరిపెటుట్కుని 

మరిచిపోతారేమోనని ఈ వివరానిన్ ఉటంకిసుత్నాన్ను.)  

(జనవరి 11,2010) 
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(Jan 18, 2010) Ideology ఆదరశ్ం ఆచరణ  

19 సంవతస్రాల కిందట ఓ పధాన్లుగేళళ్ అమామ్యిని మానభంగం చేసి. ఆమె కుటుంబానికి మనశాశ్ంతి లేకుండా చేసి ఆమె ఆతమ్హతయ్ 

చేసుకోడానికి కారణమైన హరాయ్నా పోలీసు ఇనసెప్కట్ర జనరల రాధోడ గారు - మనకి ఓ గొపప్ జీవిత సతాయ్నిన్ నినన్నే కోరట్ నుంచి బయటికి 

వసూత్ వివరించారు.  

 "నేను లకోన్ విశవ్విదాయ్లయంలో చదువుకునే రోజులోల్ - నెహూర్ గారిని చూడాలని ఆ తరం కురర్కారుతో పరుగులు తీసేవాడిని. ఇపప్టికీ 

ఆయన బొమమ్ నా గదిలో బలల్మీద ఉంది. కషాట్లోల్ చిరునవువ్ నవవ్డం ఆయన నేరాప్రు" అంటూ పతిర్కా విలేఖహ్రుల వేపు తిరిగి "మీరు నాకు 

కీడు తలపెడుతునన్ కొదీద్ నేనింకా నవువ్తూనే ఉంటాను" అని వాకుర్చాచ్రు. 

నెహూర్ గారిని నేనూ చూశాను. నేనూ విశవ్విదాయ్లయంలో చదువుకునే రోజులోల్ ఆయనిన్ చూడడానికి మా విశవ్విదాయ్లయం తరఫున ఢిలీల్ తీన 

మూరిత్ హౌస కి వెళాళ్ను. ఆయనతో ఫోటో తీయించుకునాన్ను. ఆయన వందలాది ఉపనాయ్సాలను పతిర్కలో పాతిర్కేయుడిగా రాసాను. కాని 

ఆయన నవువ్గురించి యింతగా పర్భావితుడైన వయ్కిత్ కథ నేనెపుప్డూ చదవలేదు. కాగా, గాంధీగారు బోసినవువ్తో ఉనన్ ఫోటోలు కనిపించిననిన్ 

నెహూర్ గారి ఫోటోలు కనిపించవు. ఎందుచేతనో. 

 అయితే మానభంగాలు, హతయ్లు చేయించిన పాత పోలీసాఫీసరల్కి ఆ నవువ్ బాగా వంటబడుతుందేమో! ఏదో బెరాన్రడ్ షా నాటకంలో ఓ పాతర్ 

"ఒరే కుకాక్!" అని తిడుతుంది ఎదుటి పాతర్ని. పకక్నే ఉనన్ కుకక్ బాధపడుతుంది "ననున్ అతనితో పోలిచ్ ననున్ అవమానించ వదుద్ సార!" 

అని. 

రాధోర కథని చెపూత్ నూయ్స రీడర పర్ణయ రాయ దాదాపు ఇదే మాట టీవీ పర్సారంలో అనాన్డు. పాపం, నెహూర్గారు తన సమాధిలో 

కలవరపడుతో ఉంటారు అని. నెహూర్గారి జీవితంలో అపకీరుత్ల జాబితా తయారు చేసేత్, యిక ముందు వారు నవువ్తునన్ ఫోటో కనిప్సేత్ తపప్ని 

సరిగా నీచమయిన నేరానికి పాలప్డిన రాధోడ నవువ్ - ఓ తీరని మచచ్లాగా మనకి గురొత్సుత్ంది. 

  కాగా హిటల్ర మీసం, నెహూర్ నవువ్, పటేల గారి గుండూ, లాల బహదూర టోపీ, వినోభా గోచీ - యివి ఆదరాశ్లు కావు. ఇలాంటి వాటిని 

ఆదరాశ్లుగా తీసుకునన్ వారు తపప్ని సరిగా రాధోడ లాంటి వారే అయిఉంటారు. 

అకుంఠితమైన దేశభకిత్కి, మతాతీతమైన సమాజ సాథ్పనకీ, పంచవరష్ పర్ణాళిలకీ, ఈ దేశంలో అణు పరిశోధనకూ, నాగారుజ్నసాగర, హీరాకుడ, 

భాకార్నంగల వంటి అపూరవ్మైన పోర్జెకుట్లకీ నెహూర్ ఆదరశ్ం. ఆయన లోపాలిన్, తపుప్లిన్ ఎరిగిన ఆనాటి నాయకులు కూడా ఆయన లకాశ్య్లిన్, 

ఆదరాశ్లనూ ఏనాడూ పర్శిన్ంచలేదు.  

ఈ 60 ఏళళ్లో గాంధీని వాడుకునన్టుట్ మరెవరూ దురివ్నియోగం చెయయ్లేదు. నగరం నడిబొడుడ్లో శిలావిగర్హాల దగగ్రున్ంచి, రోడల్ మీద గళీళ్ల 

పేరల్ దగగ్రున్ంచి, క్షవర శాలల వరకూ గాంధీగారిని రోడల్కి ఈడాచ్రు. అయితే పర్సుత్తం ఆయన సంవతస్రానికి రెండు రోజులే మనకి గురొత్సాత్డు. 
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జనవరి ముపైప్న, అకోట్బర రెండున. పర్సుత్త రాజకీయ నాయకులిన్ గాంధీ గురించి పదిలైనల్ కాంపోజిషన వార్యమని పోటీ పెడితే - ఇదొకక్టే 

వారు నాయకులుగా ఉండడానికి అరహ్తగా షరతు పెడితే - తొంభై అయిదు శాతం పరీక్షలో ఫెయిలవుతారని నా ధృఢ విశావ్సం.  

ఈ మధయ్ కాలంలో గాంధీని బొతిత్గా మూలనునన్ చీపురు కటట్ని వాడినటుట్ వాడిన ఉదాహరణలు కోకొలల్లు. ముఖయ్ంగా ఆయన నిరాహార 

దీక్షలు. ఆలోచించండి. ఆయన సావ్తంతర్య్ పోరాటంలో గాంధీగారొకక్రే నిరాహార దీక్ష చేశారేం? నెహూర్గారెందుకు చెయయ్లేదు? పటేల 

గారెందుకు చెయయ్లేదు? రాజేందర్పర్సాద గారెందుకు చెయయ్లేదు? ఆ వయ్కిత్తావ్నికి, ఆయన ఆసిథ్తావ్నికి, తనని తాను శికిష్ంచుకునే నైతిక సాథ్యికీ 

అంత గొపప్ విలువ వునన్పుప్డే ఆ దీక్షకి విలువ. ఆ దీక్ష హెచచ్రిక హెచచ్రిక కాదు. ఆయుధం కాదు. తనపై తాను విధించుకునన్ శిక్ష.1922 లో 

మహాతుమ్డు సహాయనిరాకరణోదయ్మానిన్ పార్రంభించారు. దేశం అటుట్డికి పోయింది. ఆయనిన్ ఏనాడూ చూడని వయ్కుత్లు ఆవేశపడాడ్రు. చౌరా 

చౌరీ అనే గార్మంలో కాగడాలతో మలుపు తిరిగారు. దూరంగా లాఠీలతో పోలీసులు. వాళూళ్ భారతీయులే. కానీ ఆ క్షణంలో వారు అధికారం 

లో ఉనాన్రు. ఐనా ఉదయ్మకారులిన్ చూసి పోలీసులు హడలిపోయారు. పోలీసు సేట్షనోల్కి పరుగెతిత్ తలుపులు మూసుకునాన్రు. ఉదయ్మకారులు 

ఆవేశంతో పిచెచ్తిత్పోయారు. పోలీస సేట్షన తలుపులు మూసి నిపప్టించారు. పోలీసులు సజీవదహనమయాయ్రు. అపుప్డు - అపుప్డు 

మహాతుమ్డు నిరాహార దీక్షకి కూరుచ్నాన్రు. వెంటనే ఉదయ్మానిన్ ఆపెయాయ్లనాన్రు.." ఈ దేశం శాంతి యుతంగా ఉదయ్మం జరిపే అరహ్తని 

సంపాదించుకోలేదు. బహుశా నేను తొందరపడాడ్నేమో!" అనాన్రు. దేశం వణికిపోయింది. నాయకులు పార్ధేయపడాడ్రు. పటేల ఆయనిన్ 

సముదాయించబోయారు. "దేశమంతా శాంతియుతంగా సతాయ్గర్హం చేశారు బాపూజీ. కానీ..కానీ..ఒకక్చోటే.ఒకక్చోటే..." 

నీళుళ్ నిండిన కళళ్తో " ఆ మాట చచిచ్పోయిన ఆ పోలీసుల కుటుంబాలకు చెపప్ండి. వాళళ్ని ఒపిప్ంచగలరేమో చూడండి.." అనాన్రు బాపూ. 

గాంధీజీ శాంతికాముకతవ్ం ఆయుధం కాదు. గాంధీజీ వయ్కిత్తవ్ం ఆయుధం. దేశానిన్ రెండుగా చీలిచ్న 1947 నాటి మారణహోమంలో 

పశిచ్మాన భారతదేశంలో వునన్ బలగాలనీన్ తంటాలు పడుతుంటే తూరుప్న బెంగాలులో - ఒకక్రే ఆ పని చేసుత్నాన్రు - నిరాహారదీక్షతో. 

ఆయన మహాతుమ్డు. ఆయన  నా one man army అనాన్రు మౌంట బాటెన. పొటిట్ శీర్రాములు వయ్కిత్తవ్ం ఆయుధం కాలేదు. ఆయన దీక్ష 

పరవ్వసానం ఆయుధమయింది. ఒక జీవుని వేదన చిరంతనమైన ఆదరశ్ంగా నిలిచింది. శీర్కృషుణ్డు మారగ్దరశ్కం కాదు. ఆయన ఆచారుయ్డు. 

ఆయన ఉవాచ మారగ్దరశ్కం. రాముడు ఆచారుయ్డు కాడు. ఆయన జీవితం మారగ్దరశ్కం. శీర్కృషుణ్డు తతవ్ం. శీర్రాముడు పాఠం. 

మండేలా వయ్కిత్తావ్నికి 25 సంవతస్రాల జైలు శిక్ష పదునుపెటిట్ంది. తనని హింసించిన వారిమీద ఒకక్ క్షణం కూడా దేవ్షం చూపని అతని 

ఔదారయ్ం అతనిన్ మహాతుమ్డిన్ చేసింది. రాబెన ఐలాండ జైలునుంచి సరాసరి ఆయన మానవాళి గుండెలోల్కి, రాషట్రపతి భవనంలోకి 

అడుగుపెటాట్రు.  

ఈ మధయ్నే టెనిన్స ఆటగాడు ఆంధీర్ అగాసీస్ ఆతమ్కథ చదువుతునాన్ను. ఆయనకి మండేలాని కలుసుకునే అవకాశం లభించింది. ఆయన రెండే 

వాకాయ్లు రాశారు. He seems saintly to me. Gandhi like - void of all bitterness(దేవదూతలాగా కనిపించారు. గాంధీలాగ. ఏ 

మతస్రమూ లేకుండా). అగాసీ దేవదూతలని చూసి ఉండరు. గాంధీని చూడలేదు. కాని ఆ సాథ్యి ఊహించనంత ఉనన్తమయిందని అతని 

మనసుస్లో నిలిచింది. గాంధీని బూతుమాటలాగ, నెహూర్ని చిరునవువ్ని ఆట వసుత్వులాగ వాడుకునే చిలల్ర రోజులు వచేచ్శాయి.          

(జనవరి 18,2010) 
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(Jan 25,2010) A Demand ఒక డిమాండ 

ఆ మధయ్ మా తముమ్డు అనాన్డు. “నువువ్ అనిన్ రంగాలలో పనిచేశావు. ఒకక్ రాజకీయ రంగమే మిగిలిపోయింది”అని. చాలా సంవతస్రాలుగా 

చాలామంది పెదద్లు ననున్ ఎనిన్కలలో పోటీ చెయయ్మని రెచచ్గొడుతూ వచాచ్రు. పారీట్లోల్ చేరడానికి పోర్తాస్హకాలు, తాయిలాలు చూపుతూ 

వచాచ్రు. అయితే ఓపికలేని కారణాన, ఇంత ఆలశయ్ంగా పోటీలోల్ దిగే శర్మకి భయపడి ఆగిపోయాను. 

కాని నినన్ నేను చేసిన ప్ొరపాటు నాకరధ్మయింది. శర్మనుంచి విశార్ంతికి బోలెడనిన్ అవకాశాలు ఆ రంగంలోనూ లేకపోలేదని నినన్ 

తెలిసివచిచ్ంది. నాకు నిదర్పటట్ని జబుబ్ ఒకటి వుంది. రచయితని కావడం చేత- ఏ చకక్ని ఆలోచన మనసుస్లో కదిలినా అది నిదర్ని ఏ మూడో 

ఝాముకో ఎగరేసుకుపోతుంది. ఇది తపప్నిసరిగా అనారోగయ్హేతువు. కాని నినన్ కలెకట్రల్ సమవేశంలో ఘనత వహించిన 8 మంది మంతిర్ 

శేఖరులు హాయిగా నిదర్పోతునన్ దృశాయ్నిన్ టీవీలోల్, పతిర్కలోల్ చూశాక నా పొరపాటు తెలిసివచిచ్ంది.  హాయిగా నిదర్పోయే అదృషాట్నిన్ 

సంపాదించుకునే  ఒకక్ కారణానికే నాకిపుప్డు మంతిర్ కావాలనే కోరిక పెరుగుతోంది. ఇపుప్డు పతిర్కా ముఖంగా పర్కటన చేసుత్నాన్ను. ఏ పారీట్ 

అయినా నాకు టికెక్టుట్ ఇచిచ్, ననున్ మంతిర్ని చేసి- వారానికి రెండు రోజులయినా కలెకట్రల్ సమావేశాలు ఏరాప్టు చేసాత్మని హామీ యిసేత్- నేను 

రాజకీయ పర్వేశం చెయయ్డానికి సిదధ్ంగా వునాన్ను. 
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నా సూప్రిత్ మహారాజరాజశీర్ శిలాప్ మోహన రెడిడ్, ధరమ్న పర్సాదరావు, శతుర్చరల్ విజయరామరాజు, శీర్ధర బాబు, వెంకటరెడిడ్, పెదిద్రెడిడ్ 

రామచందార్రెడిడ్, పొనాన్ల లక్షమ్యయ్ అని మనవి చేసుత్నాన్ను. వీరు ఎంత ఖరుచ్ చేసి, ఎంత కృషి చేసి ఈ సుఖానిన్ సాధించుకోగలిగారో 

నేనూహించగలను. వీరిని చూసి నేను ఈరష్య్ పడుతునాన్ను. 

రేడియోలో పనిచేసే రోజులోల్ సినీమాలు ముమమ్రంగా రాసూత్ ఆఫీసులో విశార్ంతిగా వుండేవాడిని. ననెన్వరయినా "ఎపుప్డు మిమమ్లిన్ 

కలుసుకోవచుచ్?'' అని అడిగితే ఏరోజయినా ఆఫీసులో పదినుంచి అయిదువరకూ తీరికగా వుంటాను అని చెపేప్వాడిని. అసలే ఉదయ్మాలతో 

ఢిలీల్ పర్యాణాలతో, చిదంబరంగారి పర్కటనలను అనవ్యించుకోలేక, జీరిణ్ంచుకోలేక, విదాయ్రుధ్లను రెచచ్గొటేట్ ఉపనాయ్సాలతో, సెకర్టేరియట కి 

రావడానికే తీరికలేని పర్జాహిత కారయ్కర్మాలతో సతమతమవుతునన్ మంతిర్వరుయ్లు- మూక వుమమ్డిగా కలెకట్రల్ సమావేశాలోల్నయినా 

నిదిర్ంచగలగడం మనం హరిష్ంచదగగ్ విషయం.  మరో గొపప్ ఔషధం యిందుకు కారణమని నా కనిపిసుత్ంది. ముఖయ్మంతిర్ రోశయయ్గారు ఏ 

విషయం మాటాల్డినా అరిటిపండు వొలిచి చేతిలో పెటిట్నటుల్ సప్షట్ంగా, పెదద్బాలశిక్షలాగ సూటిగా, హాయిగా వుంటుంది. ఆయన ఉపనాయ్సాలోల్ 

మధయ్ మధయ్ పిటట్ కధలు చెపాత్రు. ఈ సమావేశంలో రోశయయ్గారు ఇదద్రు తోడికోడళళ్ కధని చెపాప్రు. ఈ సుఖం కూడా మన మంతుర్లిన్ 

జోకొటిట్ నిదర్పుచిచ్ందని నాకు తోసుత్ంది. 

ఈ సౌకరయ్ం దౄషాట్య్- ఆరోగయ్శీర్ పధకం కింద వారానికి రెండు మూడు రోజులయినా నిదర్రాని నాలాంటి అభాగుయ్లని సమావేశపరిచి 

రోశయయ్గారి ఉపనాయ్సాలు ఏరాప్టు చెయాయ్లని నాకు తోసుత్ంది. కాగా, మిగతా మంతుర్లు-బొతాస్ సతయ్నారాయణ, గీతారెడిడ్, సునీతా రెడిడ్, 

మాణికయ్ వరపర్సాద వంటి మహనీయులు ఈ సభకి ఆలశయ్ంగా వచాచ్రట. బయట ఏవో రాచకారాయ్లు, ఉదయ్మాల కృషి జరుపుకు 

వచిచ్వుంటారు.ముఖయ్మంతిర్ అదయ్క్షత వహించే రాషట్ర కలెకట్రల్ సమావేశానికే వీరు ఆలశయ్మయారంటే బయట ఏ రాచకారాయ్లు చేసుత్నాన్రో 

మనం పర్యతిన్ంచినా ఊహించలేని విషయం. కాగా,  వీరు నిదర్పుచేచ్ రోశయయ్గారి చిటాక్ను నషట్పోయారని, ముందు ముందు 

మంతుర్లందరికీ ఈ సౌకరయ్ం అందేటటుల్గా కలెకట్రల్ సమావేశాలు కనీసం 8 గంటలు జరపాలని నా మనవి. ఆరోగయ్మే మహాభాగయ్మనాన్రు 

పెదద్లు. మనలిన్ పాలించే నాయకుల ఆరోగయ్ం మన భాగయ్ం. ఇళళ్లోల్, ఉదయ్మాలోల్- సాధకభాధకాలను అనుభవించి వునన్ వీరు కనీసం ఇలాంటి 

సమావేశాలోల్ కంటినిండా నిదర్పోగలగడం పర్జలు చేసుకునన్ అదృషట్ం. రేపు వీరే మరింత ఆరోగయ్ంగా, మరింత ఉదృతంగా, మరింత 

ఉతాస్హంగ ఉపనాయ్సాలు యివవ్గలరు. పర్జాహితానిన్ సమకూరచ్గలరు. 

నిదర్ అలసటనుంచి ఆటవిడుపు. శర్మ జీవుల హకుక్. నిదర్పోయే పర్తీవయ్కీత్- పరోక్షంగా తను నిరంతరం పడే శర్మని చెపప్క చెపుత్నన్టుట్ లెకక్. 

గొపప్వాళళ్ కృషి మనకు రెండు విధాలుగా తెలుసుత్ంది. 1.వారు శర్మ పడుతునన్పుప్డు. 2. శర్మకారణంగా విశార్ంతి తీసుకుంటునన్పుప్డు. 

పర్సుథ్తం మన మంతుర్లు ఆ రెండో విషయానిన్సమావేశంలో నిదిర్ంచి మనకు నిరూపిసుత్నాన్రు. ఇది కూడా మన భాగయ్ం. ఇలాంటి 

మంతిర్వరుయ్లిన్ ఎనున్కోవడం తెలుగు దేశపు వోటరుల్ చేసుకునన్ పుణయ్ం. 

ముందు ముందు మిగతా మంతుర్లుకూడా తమ శర్మ మనకి తెలిసివచేచ్లాగ మూక వుమమ్డిగా నిదిర్ంచే కలెకట్రల్ సమావేశాలు ఏరాప్టు చేసి, 

మన ముఖయ్ మంతిర్ రోశయయ్గారు పిటట్ కధలతో సుదీరఘ్ంగా ఉపనాయ్సాలను ఏరాప్టు చెయాయ్లని నేను డిమాండ చేసుత్నాన్ను.(పర్తీదానికీ 

డిమాండ చెయయ్డం ఈనాటి ఫేషన కనుక)                    

(జనవరి 25,2010) 
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(Feb 1, 2010) Literary Friend Gummadi  సాహితీ బంధువు గుమమ్డి 

అయిదారు దశాబాద్లు సినీరంగానిన్ దీపిత్మంతం చేసిన గుమమ్డిగారితో నా బంధుతవ్ం- ముఖయ్ంగా సాహితీ పరమైనదీ, మైతీర్ పరమైనదీ. 

విజయవాడ రేడియోకి వచిచ్న తొలిరోజులోల్(1968 పార్ంతాలలో) నాదికాని యితివృతాత్నిన్ తీసుకుని (నాయ్యంగా అమరేందర్ రాయాలిస్నది) 

రాతిర్కి రాతిర్ బందాగారి పోర్తాస్హంతో రాసి, అరాధ్ంతరంగా నేనే నిరవ్హించాను. ఆ నాటకం పేరు “కళాయ్ణి”. దానికి పర్శంసల వరష్ం 

కురిసింది. వాటిలో ఏరి ఇంతవరకూ మనసుస్లో దాచుకునన్ ఉతత్రం గుమమ్డిగారిది. నా ఆడర్సునీ, ననూన్ వెదుకుక్ంటూ వచిచ్ంది. అది మా 

బంధుతావ్నికి పార్రంభం. 

గుమమ్డి తన చుటూట్ వునన్ నాటకరంగంలోంచి, సాహితయ్ం లోంచి, విదేశీ చితర్సంపదలోంచి ఎపప్టికపుప్డు ఉదాతత్తని కోర్డీకరించుకునే 

గడుసు నటుడు. 50 సంవతస్రాల పై చిలుకు నట జీవితం “మాసి” పోకుండా,stale అవకుండా వుంచుకోగలగడానికి ఇదీ ముఖయ్కారణం. 

ఆయన ముఖతః ఎనోన్సారుల్ వినన్ సంఘటనల సమేమ్ళనం- ఆయన పుసత్కం  “తీపి గురుతులు-చేదు జాణ్పకాలు” ఎవరిదావ్రానో నాకు 

పంపారు. ఆ పుసత్కం మీద “నా అభిమాన రచయిత” అని సంతకం చేశారు. ఆ మధయ్ ఆయన 80 వ జనమ్దినం సందరభ్ంగా వారి కుటుంబం 

ఆహావ్నం మీద సినీ పరిశర్మలోని హితులంతా సామ్వేశమయినపుప్డు నేను నా సమగర్సాహితాయ్నిన్ ఆయన చేతులోల్ పెటాట్ను-“నా అభిమాన 

నటుడికి- మీ అభిమాన రచయిత” అంటూ.మరునాడు ఫోన చేసి మురిసిపోయారాయన. అది మా బంధుతావ్నికి పరాకాషట్. 
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ఆయన దాదాపు రెండునన్ర దశాబాద్లు నా “జీవనకాలమ” కి  ఫాన. తపప్నిసరిగా ముగుగ్రు అనునితయ్ం నా కాలమ కి సప్ందించేవారు. నవతా 

కృషణ్ంరాజు, గుమమ్డి, పేకేటి శివరాం. చెనైన్లో గుమమ్డిగారింటికీ మా ఇంటికీ మధయ్ ఒక రోడుడ్ మాతర్మే ఉందు. కూతవేటుదూరం. కాలమ 

చదివి ఒకోక్వారం ఆనందం పటట్లేక ఇంటికి వచేచ్సేవారు. కొనిన్ సాయంకాలాలు ఆయనే సవ్యంగా వచిచ్ ననున్ ఇంటికి తోడిక్న్ పోయేవారు. 

మారెండిళళ్కీ మధయ్ పేకేటిగారిలుల్. ఆగి ఆపాయ్యంగా “శివా” అన పిలిసేత్ ఆయనా చేరేవారు. అపుప్డపుప్డు గిరిబాబు వచేచ్వారు. ఇక ఆ 

రాతిర్ళళ్నీన్ ఫకుత్ సాహితీ సమావేశాలే. చదివన్ నవలో, కధో, చూసిన సినీమా, టీవీ నాటకమో- ఏదయినా ఆ సాయంకాలానిన్ ఆకర్మించుకునేది. 

గుమమ్డిగారు విపరీతమైన ఆవేశి, కోపిషిఠ్. ఆయనకి నచిచ్న విషయానిన్ నెతిత్న వేసుకుని పదిమందికీ ఎలా పంచుతారో,నచచ్ని విషయానిన్ కుండ 

బదద్లుకొటేట్వరకూ నిదర్పోరు.  ఈటీవీ ఛానల కో, దినపతిర్కకో సంబంధించిన ఏదో విషయానికి కుర్దుధ్లయి ఫోనెతిత్ సరాసరి 
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రామోజీరావుగారితోనే చెపాప్రట. నచచ్ని విషయంలో దాపరికం లేదు, నిజాయితీ లోపం లేదు. ఓ గొపప్ నటుడి ఆవేశం, కోపం అతని నటనలో 

తపప్క తరుజ్మా అవుతుంది దోర్ణూడూ, బలరాముడూ ఇందుకు ఉదాహరణలు. ఆ కోపం గుమమ్డిగారి నటన కాదు. ఆయన ఆసిత్. 

ఏటేటా అంతరాజ్తీయ చలన చితోర్తస్వాలకు వెళళ్డం ఆయనకి వయ్సనం. నటుడిగా ఉకిక్రి బికిక్రి చేసే షూటింగులోల్ ఉనన్ రోజులోల్ ఎపుప్డు 

కనిపించినా “సంపాదనేకాదు. కాసత్ exposure ఉండాలి. ఫెసిట్వలస్ కి రండి” అని ననున్ రెచచ్గొటిట్న వయ్కిత్ గుమమ్డి. తదాదిగా దాదాపు 

పాతికేళుళ్ మానకుండా చితోర్తస్వాలు దేశంలో ఎకక్డ జరిగినా వెళాళ్ను- అంత ముమమ్రమైన షూటింగులోల్నూ. ఆ పదిరోజులోల్- 

కలకతాత్నుంచి, బెంగుళూరు నుంచి, తిర్వేండర్ం నుంచి మధయ్ మధయ్ షూటింగ లకు హాజరయి మళీళ్ వెళిళ్న సందరాభ్లు బోలెడు. తరావ్త 

అనారోగయ్ం కారణంగా ఆయన ఆగిపోయారు. బెంగుళూరు చితోర్తస్వంలో ఓసారి మేమిదద్రం ఒకే గదిలో వునాన్ం. రాతిర్ సినీమాల మీద చరచ్ 

తపప్నిసరి. నటులు పర్భాకర రెడిడ్, దరశ్కులు తిలక, గుమమ్డీ, నేనూ తపప్నిసరిగా చితోర్తస్వాలలో జతకటేట్వాళళ్ం. 

ఢిలీల్ సిరిఫోరట్ ఆడిటోరియంలో ఇరాన దరశ్కుడు మాజిద మాజిదీ “చిలర్డ్న ఆఫ హెవెన” చూసి యిదద్రం బయటికి వచాచ్ం. ఆయన కళుళ్ ఎరర్గా 

పతిత్కాయలాల్గ వునాన్యి. నా పరిసిథ్తీ అదే. ఆ కళాఖండానిన్ గురించి ఆ తరావ్త ఎంతమందితో చెపాప్నో! ఎనిన్సారుల్ చూశానో! 

మంచి ఆలోచనకి పులకరించిపోయేవారాయన. మూడేళళ్ కిందట ఆసేట్ర్లియా మెలోబ్రన్ తెలుగు సంఘం వారు- ముఖయ్ంగా సాహితీ మితుర్లు 

శీర్నివాసరావుగారు- ఆయనిన్ ఆహావ్నించారు. నేను వసేత్ వసాత్ననాన్రట. ననూన్ పిలిచారు. ఆయనతో గడపడం కారణానికే నేనూ సరేననాన్ను. 

తీరా అనారోగయ్ం కారణంగా ఆయన రాలేకపోయారు. మెలోబ్రన్ లో ఆయన లేకుండానే సతాక్రానిన్ కొనసాగించారు. నేను వకత్ని. కొనిన్ నెలల 

తరావ్త- 2008 భోగి పండగనాడు శీర్నివాసరావు దంపతులు సవ్యంగా ఆ సతాక్రానిన్ జరపడానికి హైదరాబాదు వచాచ్రు. అకిక్నేని, 

సి.నారాయణ రెడిడ్, కైకాల సతయ్నారాయణ, నేనూ- ఇంకా చాలామంది పరిశర్మ పెదద్లు వచాచ్రు. ముందు రోజు రాతిర్ గుమమ్డి ఫోన. “సభన 

మీరే నరవ్హించాలి”అంటూ. లోగడ రెండు సభలేన్ నేను నిరవ్హించాను. ఒకసారి కళాసాగర నిరవ్హించిన బాలసుబర్హమ్ణయ్ం కచేచ్రీ. చెనైన్ 

విశవ్విదాయ్లయం ఆడిటోరియంలో జరిగిన   “అంధాకానూన” రజితోతస్వానికి ఇంగీల్షులో చేశాను. అమితాబ బచచ్న, హృషీకేశ ముఖరీజ్ 

పర్భృతులు ఆ రోజు వేదిక మీదునాన్రు. మూడోది తపప్నిసరిగా, గుమమ్డిగారి మీద అభిమానానికి ఆనాటి సభ. 
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మెలోబ్రన్ లో  నా ఉపనాయ్సం పదే పదే వేసుకు వింటూ ఎంత పొంగిపోయేవారో. ఒకసారి నాకు హైదరాబాదునుంచి ఫోన. “అయాయ్, 

హైదరాబాదులో మాకూ ఓ ఇలుల్ ఉందండీ. నేనూ ఇకక్డే ఉంటునాన్ను”అని. రాజధానిలో ఏ సభలోనయినా కలిసేత్- ఆ సాయంకాలం 

వారింటికి రానిదే విడిచిపెటేట్వారు కాదు. నేనూ, కైకాల సతయ్నారాయణ, గిరిబాబు తపప్నిసరి. అపప్టికి ఆయన గొంతు, ఆరోగయ్ం కీష్ణించింది. 

తనకి నచిచ్న కధనో, పర్సంగానోన్ తెపిప్ంచి నా చేత చదివించేవారు. 

ఓ రాతిర్ 10 గంటల సమయంలో విశాఖపటన్ంలో నా ఫోన మోగింది. “ఇనిన్ సంవతస్రాలు మా అందరికీ దూరంగా ఎలా 

వుండగలుగుతునాన్రు మారుతీరావుగారూ!” అంటూ ఎంతో సేపు పర్సంగించారు. నా షషిట్పూరిత్ సభకి- ఆరోగయ్ం సహకరించకపోయినా –

అకిక్నేని, సి.నారాయణ రెడిడ్, బాలూలతో వచిచ్ పాలొగ్నాన్రు.  

ఆయన చేసే పాతర్లోల్ రాజీ లేదు. మధేయ్మారగ్ం లేదు. దోర్ణుడయినా, భానోజీ అయినా ఆయన కళళ్ముందు రూపుకటాట్లి. తరావ్తనే మన 

కళళ్ముందుకు ఆయన తెచేచ్ది. నేను రాసిన ఒకానొక సినీమాలో నాకిషట్మయిన ఒక పాతర్కి ఆయనిన్ అనుకునాన్ం. నాకు ముందు రోజు 

పొలాల్చిలో షూటింగ. వేషం వేసుకుని లొకేషన కి వచాచ్రట. బడిపంతులు వేషం. తన అవగాహనని అరధ్ం చేసుకోని డైరెకట్ర ని ఒపిప్ంచాలని 

పయ్తిన్ంచి, సాధయ్ంకాక, విసిగి- విగుగ్తీసేసి వెళిళ్పోయారు. మరునాడు నాకు చెపాప్రు. ఆయనిన్ ఆ పాతర్కి నషట్పోయినందుకు బాధపడినా, 

నటుడిగా, రచయితగా ఆయన నిజాయితీకి గరవ్పడాడ్ను. 
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ఉతత్మమయిన కళకి ఆయన తలవొంచే గొపప్ సందరాభ్నిన్ నేను మరిచిపోలేన. ఓ విదేశీయానంలో నేనూ, మా శీర్మతి, గుమమ్డిగారూ 

వసుత్నాన్ం. ఆ విమానంలో ఎమ.ఎస.సుబుబ్లకిష్ గారునాన్రు. విమానం గాలిలో తేలేదాకా విలవిలలాడిపోయారు గుమమ్డి. తరావ్త మా ఆవిడా, 

ఆయనా లేచి వెళాళ్రు ఆమె దగగ్రికి. మా ఆవిడ తన చినాన్యన శీర్పాద పినాకపాణిగారి పరపతిని చెపుప్కంది. కాని ఆ గాన సరసవ్తికి 

గుమమ్డిగారిని తెలియదు. మా ఆవిడ పరిచయం చేసింది. ఆవిడ పవితర్మైన గంగానది. అందులో ఎందరు భకుత్లో మునకలు వేసాత్రు. వారి 

ఉనికి నదికి తెలియనకక్రలేదు. ఇదద్రూ సభకిత్కంగా ఆమెకి పాదాభివందనం చేసి వచాచ్రు గరవ్ంగా. 

జీవితానిన్ తన షరతులతోనే నడిపారు.తెరమీద కనీన్ళుళ్ ఆయన బాంక అకౌంట. జీవితంలో వాటిని సవ్యంగా రెండుసారేల్ చూశాను. వారి 

శీర్మతి కనున్మూసినపుప్డు. పార్ణపర్దమయిన కొతురు వెళిళ్పోయినపుప్డు. దేనితోనూ రాజీపడని నిరంకుశుడు, గరివ్షిట్, కోపిషిట్ని అనారోగయ్ం 

ఆఖరి రోజులోల్ లొంగదీసింది. అదుభ్తమైన వాచకంతోనే అశేష పర్జానీకానిన్ అలరంచిన ఆయన గొంతు సహకరించకపోవడం ఆయనిన్ 

కృంగదీసింది. ఓ గొపప్ నటుడిక విధి చేసిన భయంకరమైన దోపిడీ అది. మొదటిసారిగా గుండె కలుకుక్మంది. 

ముందు ముందు కంపూయ్టర యుగం వినోదానిన్ వింతగా అలంకరిసుత్ంది. నేటితరం సంపర్దాయానికి అపుప్డే దూరంగా జరిగిపోతోంది. 

హారీపోటర చదివే పసివాడికి హరిశచ్ందుర్డి వైభవం తెలుసుకునే ఆసాక్రం పోతోంది. డిజిటల ధరమ్మాంటూ ఒక గొపప్ ఇతివృతత్ం ఈ దేశంలో 

చచిచ్పోయి చాలారోజులయింది. 

 ఆ యితివృతాత్నిన్ ఒక జీవితకాలం తన సొతుత్గా, మాధవపెదిద్, అదద్ంకి, పులిపాటివారికి వారసుడుగా ఓ తరానిన్ పర్భావితం చేసిన ఆఖరి 

యోధుడి నిషక్మణానిన్ తలపండిన అభిమానులే తలచుకుని కంటతడిపెటేట్ రోజులొచేచ్శాయి. 

అయితే గుమమ్డివంటి మహానటుల చరితర్ని పంచరంగుల కలగా భదర్పరిచే పర్యతాన్లు అదృషట్వశాతూత్ ఈ దేశంలో పార్రంభమయాయి. 

నినన్టి “మాయాబజార” అందుకు మంచి శకునం. 

ముందు తరాలకి తెర అంతా పరుచుకునన్ యిలాంటి మహానటుల విశవ్రూపం- ఆనందానీన్, ఆశచ్రాయ్నీన్, గరావ్నీన్, ఈ కళని 

అపురూపమయిన వారసతవ్ వైభవానీన్ సంతరించక మానదు.                 

(ఫిబర్వరి 1, 2010) 
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(Feb 8,2010)Political Eggplant రాజకీయ వంకాయ 

మాయాబజార లో పింగళిగారు శాకంబరీ వరపర్సాదంగా గోంగూరని అభివరిణ్ంచారుగాని- నా దృషిట్లో ఆ గౌరవం- ఇంకా చెపాప్లంటే మహా 

శాకంబరీ దేవి పూరాణ్వతారంగా వంకాయని నేను పేరొక్ంటాను. 

పురుషులందు పుణయ్పురుషులలాగ కూరగాయలలో తలమానికం వంకాయ.వంకాయని విశావ్మితర్ సృషిట్ అంటారు. ఆ ఒకక్ కారణానికే 

విశావ్మితుర్డిని జగనిమ్తుర్డిగా మనం కొలుచుకోవాలి. ఓ కవిగారు వంకాయ కూర తిని తిని, పరవశించి, తలకిందులై, కవితావేశంతో ఆశువు 

చెపాప్డు. 

వంకాయ వంటి కూరయు 

లంకాపతి వైరివంటి రాజును ఇలలో 

శంకరునివంటి దైవము 

పంకజముఖి సీతవంటి భారాయ్మణియున 

అంటూ కిర్యముకక్ని వదిలేశాడు. “లేరు లేరు లేరు” అని ఎవరికి వారు చెపుప్కోవాలని ఆయన ఉదేద్శం. మనదేశంలో ఉలిల్పాయకి కొరత 

వచిచ్ంది. బంగాళాదుంపకి కొరత వచిచ్ంది. చకెక్రకి కొరత వచిచ్ంది. కిరసనాయిలుకి కొరత వచిచ్ంది. పెటోర్లు కొరత ఉండనే ఉంది. కాని- 

ఏనాడయినా, ఏ రాషట్రం వారయినా వంకాయ కొరత వచిచ్ందనాన్రా? దీనిని బటిట్ ఈ దేశంలో దేశభకిత్లాగే వంకాయ భకిత్ సరవ్వాయ్పత్మని 

గర్హించాలి. 

మనదేశంలో 200 పై చిలుకు వంకాయ రకాలునాన్యట. ఈ మాట వినగానే నా గుండె పగిలిపోయింది. నా జీవితంలో ఏ పది రకాల 

వంకాయనో తినన్ వాడిని. మిగతా రకాలు ఎపుప్డు తింటానా అని ఉవివ్ళూళ్రుతునాన్ను. ఈ లోగా బీటీ వంకాయ విపతుత్ వచిచ్పడింది. బీటీ 

వంకాయ అంటే కృతిర్మ గరోభ్తప్తిత్లాగ, జనుయ్ బీజాలలోనే పర్యోగశాలలో వంగ వంగడాలను తయారు చేసి అముమ్తారట. నాకరధ్ంకాని 

విషయం- ఈ దేశంలో రైతులకీ అరధ్ంకాని విషయం- ఉనన్ మొగుడొకడుండగా బావ మొగుడెందుకని? 

అయాయ్, ఈ దేశంలో గొపప్ వసుత్వులనీన్- విచితర్ంగా “మనవి” అని చెపుప్కోవాలనన్ ఆలోచన మనకి లేదు. ఆ పర్యతన్ం అవసరమని కూడా 

మనకి తెలీదు. శతాబాద్లుగా బసమ్తీ బియాయ్నిన్ మనం సాగుచేసుత్నాన్- ఆవులీన్, మేకలీన్, ఆఖరికి మనుషులీన్ కాలుచ్కు తినే అమెరికా వారు 

బసమ్తీ బియాయ్నిన్ పేటెంటు చేశారు. 

మనలో చాలామందికి తెలీదు. గరవ్పడడం అసలు తెలీదు. మనకి పొరుగింటి పులల్కూర- అది మురిగినా, కుళిళ్నా మనకి రుచి. వేద కాలం 

నుంచే నిలదొకుక్కుని ఉనన్ జోయ్తిష శాసత్రం మన దేశంలో ఉండగా జాతకాలు వేసే సాఫుట్ వేర ఒక అమెరికా సంసథ్ కంఫూయ్టరల్ లోకి ఎకిక్ంచగా 
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ఒక జైపూర సంసథ్ దానిన్ వితరణ చేసి కోటుల్ సంపాదిసోత్ంది. మన దరిదర్ం ఏమిటంటే మనకి జోయ్తిషం మీద నమమ్కం లేదు. అమెరికా వారికి 

వాయ్పారం మీద నమమ్కం ఉంది. ముందు ముందు భగవదీగ్త, బాదం పపుప్, ఖదద్రు లుంగీ, ఆవుపేడ పిడకలు అమెరికావారు పేటెంటు చేసేత్ 

మనం ఆనందంగా దిగుమతి చేసుకుంటాం. ఘనత వహించిన మన నాయకమమ్ణుయ్లు- ముఖయ్ంగా జయరాం రమేష వంటి కేందర్ మంతిర్ 

వరేణుయ్లు అమెరికాలో మొనాస్నో అనే సంసథ్ కొనిన్ మిలియనల్ పెటుట్బడితో దికుక్మాలిన వంకాయ వంగడం తయారు చేసేత్ దానిన్ ఈ దేశంలో 

పర్వేశ పెటాట్లని ఉవివ్ళూళ్రుతునాన్రు. ఇందువలల్ ఎనిన్ వందల కోటుల్ ఎనిన్ జేబులు మారుతాయో భగవంతుడికెరుక. 

ఒకక్టి మాతర్ం తెలుసు. చాటు కవుల దగగ్రున్ంచి, నేటి కవుల దాకా ఆసేతు హిమాచలం ఏమీ ఇబబ్ంది పడకుండా అనవరతం తిని ఆనందించే 

200 రకాల వంకాయ పంటకి చీడ పటేట్ అదృషట్ం ఇపప్టికి కలిగింది- జయరాంగారి ధరమ్మాంటూ. 

రైతులంతా బెంబేలెతిత్పోతునాన్రు. తర తరాలుగా మేం వంగపంట పండించుకుంటూ ఉండగా ఆ దికుక్మాలిన బి.టి. వంకాయఎందుకండీ 

బాబూ అని ఈ మధయ్ రమేష గారి హైదరాబాదులో రైతులిన్ కలిసినపుడు వాళళ్ంతా ఆయనిన్ నిలదీశారు. ఆయనకి నోరు తిరగలేదు. ననన్డీగితే 

అరిగేదాకా వారిని కూరోచ్బెటిట్ వారికి గుతిత్వంకాయ కూర తినిపించాలని నా ఉదేద్శం. కోపెన హేగన లో పరాయ్వరణంలో జరిగే 

మానవదౌషాట్య్నికి ఎలాగూ పరిషాక్రం దొరకలేదు. ఓ పకక్ ఒబామా గారు తెలల్భవనం చేరాక అందరూ చంకలు గుదుద్కునాన్రు. కానీ ఇండియా 

సాఫ ట వేర కంపెనీల నోటిదగగ్ర అనాన్నిన్ పడగొడుతునాన్డు. వీటిని ఎదురోక్వాలిస్న అవసరం ఉండగా కేందర్మంతిర్ జయరాం గారు 

వంకాయని పటుట్కుని వీధినపడడం కేవలం డబుబ్ సంపాదించడానికే అనే ఆలోచనగానే తోసోత్ంది. నాదొక మనవి. ఇంటగెలిచి రచచ్గెలవాలణేది 

సామెత. నేనంటాను ’ వంట ఇంట గెలిచి రచచ్గెలవాల ’ ని.! 

ఈ మధయ్ ఆంధర్పర్దేశ ఉదయ్మాలోల్ కొతత్ పదధ్తి ఒకటి బయలుదేరింది. అందరూ రోడల్మీదే వంటలు చేసుకుని అకక్డికకక్డే భోజనాలు 

చేసుత్నాన్రు. తిండీ తిపప్లూ లేకుండా ఉదయ్మాలోల్ పడాడ్రనే అపపర్ధ లేకుండా భోజనాలే ఉదయ్మాలు చేయడం చాలా తెలివైన ధీరణి. మరి ఈ 

వంటకాలోల్ వంకాయ ఉందో లేదో ఛానెలస్ సరిగా చూపలేకపోతునాన్యి. ఈ వంటలోల్ వంకాయకి ఎకుక్వ పార్ధానయ్త ఇవావ్లని నా మనవి. 

మనదేశం చెడింది, మన ఐకమతయ్ం చెడింది, మన కురార్ళళ్ శేర్యసుస్ ఆసేట్ర్లియా లాంటి దేశాలోల్ చెడింది. అందుకని వారి వారి ఉదయ్మ 

లకాష్య్లు ఎలా వునాన్ తెలంగాణ, సీమ సరాక్రు నేతలు వంకాయ విషయంలో ఏకమై ఈ దేశంలో భారతవంకాయని కాపాడడ్ం దేశభకిత్ 

అనిపించుకుంటుందని నా ఉదేద్శమ. భారతదేశంలో ఈ ఉదయ్మానికి నా పిర్యతమనాయకుడు శిబు సొరేన ని అధయ్కుష్డిగా ఉంచాలని నా 

అభిపార్యం. జైలు కెళేత్నే పోటీ చేయడానికి వీలేల్దనన్ ఈ పర్భుతవ్ం ముకుక్మీద గుదిద్ మరీ ముఖయ్మంతిర్ కాగలిగిన మొనగాడు. మాయావతిని 

ఉపాధయ్కుష్రాలిగా ఉంచాలని, పనిలో పనిగా ఆవిడ, కనీసం ఉతత్రపర్దేశ లోనైనా, తన విగర్హాల పకక్నే రకరకాల వంకాయల విగర్హాలు 

నిరిమ్ంచగలదనీ తదావ్రా మనదేశ వంగడానికి మనమిచేచ్ గౌరవానిన్ చాటగలదనీ నా ఆశ. ఇంకా రాజ ధాకరే, బాల ధాకరే, 

నరేందర్మోడి..అలాగే మన రాషట్ర నాయకులంతా ఏకం కావాలని మనవి చేసుత్నాన్ను. రాజకీయాలవలల్ దేశం గబుబ్ పటట్వచుచ్ కాక, కానీ 

రోడల్మీద తినాన్, ఇంటోల్ తినాన్, చెటుట్కింద తినాన్ వంకాయకూర చేసే పులకింత దేనికీ సాటిరాదని నామనవి. వెనకటికి ఒకాయన హిందూ 

ముసిల్ం సంసక్ృతికి చిహన్ంగా బీడీ కాలేచ్వాడని ఒక రచయిత పేరొక్నాన్డు. నేనంటాను ఈ దేశ ఐకయ్తకి చిహన్ంగా వంకాయని 

ఉపయోగించమని కోరుతునాన్ను, విజన్పిత్ చేసుత్నాన్ను..ఆ(.. అనన్టుల్ డిమాండ చేసుత్నాన్ను..!!                        

(ఫిబర్వరి 8, 2010) 
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(Feb 15,2010) Siva..Sivaa..! శివ..శివా.. 

మహాశివరాతిర్నాడు ఖాన గారి సినీమా రిలీజవుతోంది. ఆయన పాకిసాథ్న ఆటగాళళ్ను వెనకేసుకొచాచ్డు.శివసేన అనే దేశభకుత్ల పారీట్ 

ఆయన సినీమాను, ఆయన పరపతినీ, ఆ సినీమా తీసినవారి వాయ్పారానిన్- అనిన్టినీ ధవ్ంసం చేయడానికి పూనుకుంది. ఎందుకు? ఖాన 

గారికి దేశభకిత్ లేదు. కాగా పొరుగున వునన్ తన మతంవారంటే భకిత్. ఎదిరించే వీరికి(?) బోలెడంత దేశభకిత్. ఎవరు చెపాప్రు? ఎవరు 

ఒపుప్కునాన్రు? ఈ మధయ్ ఈ పారీట్ని ఓటరుల్ కూడా “ఛీ, అవతలికి పొమమ్నాన్రుకదా?” 

అయాయ్, అకక్డే ఉంది మతలబు. ముఖం చెలల్ని ఉదయ్మానికి పర్జలోల్ పేరునన్వాడిని కొడితేనే పరపతి. ఒకసారి నాతో అలుల్ 

రామలింగయయ్గారనాన్రు. “పదిమందిలో అలుల్ మీద రాయివేసేత్ వందమంది మీద వేసినటుట్” అని. మహారాషట్రలో ఇంకా బోలెడు సినీమాలు 

రిలీజవుతునాన్యికదా? మహారాషట్రలో పాపం, ఖాన గారొకక్రేనా పాకిసాథ్న ఆటగాళళ్మీద సానుభూతిని చూపింది? ఎంతమందో వారికి 

జరిగిన అనాయ్యానికి గరిహ్ంచడం నేను టీవీలోల్ చూశాను. అకక్డ ఢిలీల్లో హోం మంతిర్ చిదంబరంగారు కూడా అలాంటి అభిపార్యమే 

వెలల్డించారు. ఖాన గారి అభిపార్యం కనన్ ఈ దేశపు హోం మంతిర్ అభిపార్యానికి ఎకుక్వ విలువకదా? కాని ఖాన గారు ముసిల్ం. 

ఎదిరించింది శివసేన. ఇకక్డ విసిరిన రాయి దేశభకిత్కి దగగ్రతోవ. 

బెదిరింపులతో, బుకాయింపులతో జరిగే ఉదయ్మాలనీన్ ఇలాగే ఉంటాయి. ఖాన గారి సినీమా పోసట్రుల్ చింపారు. ఎంతమంది? వందమంది. 

పేటకి వందమందేనా దేశభకుత్లు? ఆయనకి దేశభకిత్ లేదని ఎదిరించారు. ఎవరు? ఒక పారీట్. మిగతా కోటాల్దిమంది పర్జలు 

ఏమంటునాన్రు? ఎవరికి తెలుసు? పతిర్కలు,రేడియోలు, టీవీలు ఈ ముఖాలేన్ దేశానికి సంధిసుత్నాన్యి. నేలబారు మనిషిని ఎవడడిగారు? 

అడిగినా కెమెరాముందు అతని సజావయిన సమాధానం చెపిప్ ఎలాబతకగలుగుతాడు? రాళుళ్ వేసాత్మని బెదిరించిన సినీమాకి లక్షల మంది 

రాకపోవడానికి కారణం వీరి దేశభకిత్కి మెచిచ్కాదు. వీరిలాంటి దేశభకిత్తోనే పులకిసుత్నన్ందుకు కాదు. బురర్ బదద్లవుతుందేమోననన్ 

భయానికి.తీరా వెళిళ్ రాయిని నెతిత్ని వేసుకోవడం ఎందుకనన్ అలసతావ్నికి. తపప్నిసరిగా వీరి ముషక్రతవ్ం మీద అపారమైన నమమ్కం 

ఉనన్ందుకు! ఓ వరగ్పు గూండాయిజం నుంచి తమని తాము కాపాడుకోవాలనే అపర్మతత్తకి. వారి మానాన వారిని వదిలేసేత్- 

ఎనిన్లక్షలమంది వారి కారణాలకి సినీమాను చూసేవారో. ఎనిన్ కారణాలకి చూడడం మానుకునేవారో. 

సరే. ఖాన గారికి దేశభకిత్లేదు. అలాగే వారి అభిపార్యం వంటి అభిపార్యమే వునన్ హోం మంతిర్గారివంటి లక్షల మందికి దేశభకిత్ లేదు. 

అందుకు ఏమిటి శిక్ష? ఖాన గారు వెళిళ్ బాలధాకరేగారికి ఎందుకు క్షమాపణ చెపాప్లి? ఆయనెవరు? మహారాషట్ర ముఖయ్మంతార్? మాహారాషట్ర 

నీతి సూతార్లను నిరేడ్శించే నైతిక పర్తినిధా?హిందూ మతానికి పీఠాధిపతా? మత పర్వకాత్? ములాల్వా? ఓడిపోయి తలబొపిప్కటిట్న ఓ మైనారిటీ 

పారీట్కి- ఓ ముసిలి నాయకుడు. 

  “మాన ఫైరడే” అనే సినీమాలో రాబినస్న అనే నావికుడు ఓడ కూలి ఒక దీవ్పంలో నెలల తరబడి ఏకాకిగా ఉండిపోతాడు. ఓసారి ఉనన్టుట్ండి 

మరో పడవ మునిగి ఓ నలల్వాడు ఆ దావ్పానికి కొటుట్కు వసాత్డు. అతనిమెద తుపాకీ ఎకుక్పెటిట్ “నేను నీ యజమానిని”అంటాడు. 
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అరధ్ంకాక “ఎందుకని?” అనడుగుతాడు నలల్వాడు. 

“నా దగగ్ర తుపాకీ ఉందికనుక” అంటాడు రాబినస్న. 

బాలాసాహెబ గారు దగగ్ర బోలెడు రాళుళ్నాన్యి.విసిరే ముషక్రతవ్ం వుంది. దానిన్ పోషించే బలగం వుంది. దానికి పాపులారిటీ అనే దొంగ 

పేరు పెటిట్ వోటుల్ నొలుల్కోవాలనే దురామ్రగ్పు పధకం వుంది. విసరడానికి సిదధ్ంగా వునన్ “రేపటి” నాయకులునాన్రు. కొనిన్ కోటల్మంది ఆ 

రాళళ్కి దూరంగా వుండాలనుకొంటారు. కొనిన్ లక్షల మంది కావాలనే ఆ ముషక్రతావ్నిన్ ఎదురోక్రు. కొనిన్ వందలమంది పర్యతిన్సాత్రు. 

కొనిన్ పదులమంది బలయిపోతారు. ఎందుకు? వాళుళ్ ఈ దేశంలో పాపులర మనుషులు కనుక. వీరిలో ఖాన గారు ఒకరు. 

షారూక ఖాన మీద రాయి వేసేత్ దేశమంతా పర్తిధవ్ని సుత్ంది. దానిన్ వోటుల్గా తరుజ్మా చేసుకోవడం వారికి వెనన్తో పెటిట్న విదయ్. అలాకాక 

ఎకక్డో మూలనునన్ ముసిలి నటుడిమీద రాయి వేసేత్ ఏమొసుత్ంది? 

దౌరజ్నాయ్నికీ, మైనారిటీ బాల్క మెయిల కీ “భయం” పెటుట్బడి. దీనిన్ మూల సూతర్ంగానే నేటి రాజకీయ వయ్వసథ్ చాలా చోటల్ బతికి 

బటట్కడుతోంది. చాలా ఘెరావ లూ, ఉదయ్మాలూ- అలనాటి ఉపుప్ సతాయ్గర్హమో, బారోడ్లీ సతాయ్గర్హానోన్పోలదు. అంత moral forceమన 

నాయకతావ్నికి ఎకక్డిది? తలవొంచకపోతే చావగొడతారు కనుక- తలవొంచుకుని తపుప్కుంటుంది మధయ్తరగతి పర్జ. దీనికి విజయమనే 

దొంగపేరు పెటుట్కుంటుంది నాయకతవ్ం. ఏకాంతంగా, వయ్కిత్గతంగా నేలబారు మనిషిని తన అభిపార్యానిన్ అడగమనండి. ఈ శివసేన నోరు 

మూసి ఖాన గారి సినీమా టికెక్టుల్ అమమ్మనండి.మామూలుగా సినీమా చూడనివారుకూడా “కసి”గా విరగబడి చూసాత్రు. 

భయంతో నొకేక్ నోరు పర్జాభిపార్యానికి “గంత”. ఆ ఉదయ్మం వాసత్వానికి దరప్ణం కాదు. సామానయ్ మానవుడి vulnerability కి, తన 

గొంతు వినిపించలేని నిసస్హాయతకీ, ముఖయ్ంగా తమ శేర్యసుస్ గురించిన భయానికీ నిదరశ్నం. పోసట్రుల్ చించడం, ధియేటరల్ మీద రాళుళ్ 

వేయడం- ఓ పారీట్దో, ఓ నాయకుడిదో దేశభకిత్ అనిపించుకోదు. రహసయ్ంగా ఆ దౌరజ్నయ్ం పటల్ విముఖతనీ, తమ వయ్కిత్గత శేర్యసుస్మీద 

“భయా’నీన్ రెచచ్గోడతాయి.  దీనిన్ “పర్జామోదమని” వాడుకుంటాయి రాజకీయ పారీట్లు- మరో ఎనిన్కలోల్ మాడు పగిలే వరకూ. 

నోరులేని, నోరు మెదపలేని సామనయ్ వోటరు అదృషట్వశాతూత్ తన చేతిలో ఉనన్ శకిత్ని గురుత్పటాట్డు. దానిన్ అవకాశం వచిచ్నపుప్డలాల్ 

నిరూపిసూత్నే వునాన్డు. ఇది ఈ వయ్వసథ్ resiliance కీ, durability కీ నిదరశ్నం. 

(ఫిబర్వరి 15, 2010) 
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(Feb 22,2010) Tiger And Cat పులి పిలిల్ పెళిళ్ కథ 

 

టైగర వుడస్ పర్పంచం విసుత్పోయి చూసేంత గొపప్ ఆటగాడు. ఇంతవరకూ ఎవరూ సాధించలేననిన్ విజయాలూ, ఎవరూ సాధించలేనంత 

డబూబ్, కీరీత్ సంపాదించాడు. సాట్న ఫరడ్ విశవ్విదాయ్లయంలో చదువుకుంటూ ఆటకోసం చదువుని మధయ్లో మానుకునాన్డు. ఆయనకి సివ్స 

పెళాళ్ం వుంది. పిలల్లునాన్రు. డబుబ్, కీరిత్ ఒకపుప్డు మనిషిని తలల్కిందులు చేసుత్ంది. చదువూ, సంసాక్రం ఆ వికారానిన్ ఏ కాసోత్ 

ఆపగలుగుతుంది. అయితే- అనీన్ ఉనన్ టైగర అందరూ ఊహించలేననిన్ “అందమయిన“ నేరాలు చేశాడు. కనీసం పది మంది అందకతెత్లతో 

శృంగారం నెరపాడు. 

మనదేశంలో పర్తీ రెండో వయ్కిత్కీ వేపకాయంత వెరిర్ ఉంటుంది. కాని విదేశాలలో –ముఖయ్ంగా అమెరికాలో- ఏ చినన్ మానసికమయిన 

యిబబ్ంది వచిచ్నా రోగం కుదరచ్డానికి బోలెడు “పిచిచ్” డాకట్రుల్నాన్రు. వారు “ధెరపీ” నెలల తరబడి జరుపుతారు. 

ఆ మధయ్ ఫాల్రిడాలో టైగర కారు చెటుట్కి గుదుద్కుని తుకుక్ తుకుక్ అయింది. అపప్టికి ఆయన శృంగార లీలలు ఒకొక్కక్టీ బయటికి వచాచ్యి. 

రకరకాల అందమయిన అమామ్యిల ఫొటోలు పతిర్కలకెకాక్యి. మనదేశంలోలాగ కాక టైగర వంటి మహానుభావుడితో సంబంధం 

వునన్ందుకు బహిరంగంగా గరవ్పడే అమామ్యిలు అకక్డ వునాన్రు. వారంతా టైగర తో తమ లీలలు చెపుప్కుని గరవ్పడాడ్రు. గడుసైన 

అందకతెత్లు డబుబ్కూడా చేసుకునాన్రు. 

ఈ రాస లీలలు పతిర్కలకెకాక్యి. చినన్వాడు చేసేత్ అది రంకు. పెదద్వాడు చేసేత్ అదిశృంగారం. టైగర శృంగారం పతిర్కలకీ, ఛానళళ్కీ, వెబల్కీ 

కావలసినంత మేత. ఆ దేశాలోల్ గొపప్ గొపప్వాళళ్ వంటవాళూళ్, గురార్ల సైసులూ వారి రహసయ్ కధలు చెపిప్ లక్షలు సంపాదిసాత్రు. ఇపుప్డు 

టైగర రంకు బయటపడితే ఆయన పరపతి చెడుతుంది. గొపప్వాడి అపకీరిత్కీ, అవినీతికీ గిరాకీ ఎకుక్వ. అయితే ఆయన పరపతిని వాడుకుని 

వాయ్పారాలు చేసే పర్కటనకరత్లకు నషట్ం వసుత్ంది.ఆయనకి పెళాళ్ం, పిలల్లు, తలిల్, బంధువులూ,సేన్హితులూ ఉనాన్రు(వీళుళ్ అపుప్డూ 

ఉనాన్రుకదా!) ఆరువారాల కిందటే టైగర తన పర్వరత్నకి బహిరంగంగా క్షమాపణ చెపాప్డు.తరువాత ఆనవాయితీ పర్కారం “ధెరపీ”కి 

వెళాళ్డు. ఇపుప్డు- ఆరు వారాల తరావ్త- నినన్ పర్పంచమంతా చూసూత్ండగా- కళళ్నీళళ్ పరయ్ంతం అయి చకక్టి భాషలో క్షమాపణ 

చెపాప్డు. తన భారయ్కంటే తనకి విలువైన వయ్కిత్ లేదని, తన పిలల్లకంటే మరో పర్పంచం లేదని- తను అందరినీ మోసం చేశాననీ, 

అనుచితమైన పనులెనోన్ చేశాననీ వాపోయాడు. కాగా, నేను నాపెళాళ్నికి చెపుప్కోవలసిన సంజాయిషీ మాయిదద్రి సవ్విషయం- అని నొకిక్ 

వకాక్ణించాడు. 
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మరి ఈ పతిర్కా సమావేశం ఎందుకు? ఛానళళ్ ముందు పర్దరశ్న ఎందుకు? ఓ గొపప్వాడి అవినీతిని అరధ్ంచేసుకుని, ఆయన పశాచ్తాత్పానిన్ 

గౌరవిసుత్ందనా? ఆ విధంగా భారయ్పటల్, కుటుంబం పటల్, తన సమీప సమాజం పటల్ అతని భాధయ్తని పునరుదధ్రిసుత్ందనా? లేక ఆయనకి 

భారయ్పటాల్, బిడడ్ల పటాల్ వునన్ ఆతీమ్యతలను ఎరిగి వివాహ వయ్వసథ్ని పునః పర్తిషట్ చేసుత్ందనా? 

చివరలో ఆయన తలిల్ ఆయనిన్ కావలించుకుని ఓదారిచ్ంది. ఇపుప్డు టైగర మళీళ్ “ధెరపీ”కి వెళాత్రట. శుభం. 

గరల్ ఫెర్ండస్, ఫీర్ సెకస్, సేవ్ఛాఛ్ జీవనం, పెళిళ్ళళ్ పర్మేయంలేకుండా కలిసిబతికే వయ్వసథ్ నిలదొకుక్కునన్ దేశంలో టైగర గారు పర్ముఖుడు 

కావడం వలల్ వీధిన పెటాట్రుగాని అలాంటి పనులు ఎందరో, ఎకక్డో చేయడానిన్ ఎవరు గమనిసుత్నాన్రు? 

అమెరికా అదయ్కుష్డు బిల కిల్ంటన గారి శృంగారం కనుక మోనికా అపూరవ్ సౌందరాయ్నిన్ మనం దరిశ్ంచుకునాన్ం గాని ఎనోన్ కారొప్రేట 

సంసథ్లోల్ ఎంతమంది అలా సుఖపడుతునాన్రో ఎవరికి పటిట్ంది? ఇంత ముకుక్ మీద వేలేసుకుని, యింత అదుభ్తంగా, యింత ఉదారంగా, 

యింత సప్షట్ంగా, యింత గొపప్గా టైగర అవినీతిని చీలిచ్ చెండాడిన మాధయ్మాలు “చీలిచ్ చెండాడడానిన్”ఆనందిసుత్నన్ంతగా, వైవాహిక 

వయ్వసథ్ని కాపాడడానికి ఆతృతపడడం లేదని మనకందరికీ అరద్మవుతూనే వుంది. 

“యదయ్దాచరతి శేర్షట్ తతత్దేవేతరోజనః” (పెదద్లు ఏం చేసేత్ యితరులూ అదే చేసాత్రు)అనన్ గీతాకారుడిలాంటి మహానుభావుల నీతిని ఆ దేశం 

అపూరవ్ంగా తలకెతుత్తోందని గరవ్పడాలా?ఇటువంటి క్షమాపణ అవినీతి పరులకు చెంపదెబబ్, కుటుంబ వయ్వసథ్ సుసిథ్రతకు మదద్తు, 

అగిన్సాకిష్గా( అలాంటి గొడవలేవీ ఆ దేశాలోల్ లేవుకనుక) పోనీ, చరిచ్ సాకిష్గా ఉంగరం తొడిగిన భరత్కి యిచేచ్ moral support అని మనం 

చంకలు గుదుద్కోవాలా? లేక పతిర్కల వాయ్పారానికీ, పెదద్ల శృంగార  సరదా కధల ఆకలిని పాఠకులకి తీరచ్డానికి, పర్కటన వాయ్పారసుథ్ల 

పెటుట్బడులు కాపాడడానికి- టైగర ని ఇలా బోనెకిక్ంచారని అరధ్ం చేసుకోవాలా? – యివనీన్ సమాధానం దొరకని పర్శన్లు. 

మనమూ ఆలోచించాలిస్న అవసరం ఎందుకు వసోత్ందంటే- అదృషట్వశాతూత్- మనమూ సాట్న ఫోరడ్ చదువులు చదివిన మేధావులిన్ తయారు 

చేసుకుంటునాన్ం. వాలెంటీనూల్, గరల్ ఫెర్ండ ల సంసక్ృతి, పబుబ్లోల్ పబాబ్లు గడుపుకొనే సరదాలూ, కలిసి గదులోల్ జీవించే కంబైనడ్ జీవికలూ- 

కనీసం నగరాలోల్ వచేచ్శాయి. టైగర సంసక్ృతికి మనం ఎంతో దూరంలో లేము. ఎకక్డో మంగుళూరులో బారులోల్ పర్మోదానిన్ 

సంపాదించుకునే ఆడపిలల్ల మీద చెయియ్ చేసుకునే పర్మోద ముతాలిక ల మీద మనం ఆగర్హం వయ్కత్ం చేసాత్ం. అది నాయ్యమే. 

మనమూ టైగర లు వీధిన పడి పిలుల్లయితే ఆనందిసాత్ం- అచిరకాలంలో వివాహ వయ్వసథ్ని కాపాడడానికి ఇంకా అది బలహీనపు పొలికేక 

కనుక. 

కాని మన నాయకతవ్ం- అది యెడూయ్రపప్లుగాని, రాతిచిపప్లుగానీ-వీటిని పటిట్ంచుకోదు. సామాజిక జీవనంలో నైతిక విలువల 

“రాజీ”ఎవరికి అంత యిబబ్ంది పెటేట్ విషయం కాదు కనుక. తమ నాయకతావ్నికి ఆ వికారాలు అడడ్ం కావుకనుక. ఎవరూ జుతుత్ పీకోక్వడం 
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లేదుకనుక. కందకు లేని దురద బచచ్లికి ఎందుకు? కాని నైతిక పతనం చాపకింద నీరు. వేరుని కొరికి తినే చీడ. ఆకుదాకా పాకేదాకా 

బయటపడదు. అపప్టికి వేళ మించిపోతుంది. ఈలోగా నాయకులకి 5 ఏళుళ్ గడిచిపోతాయి. 

అనన్గారు (ఎనీట్రామారావుగారు) మళీళ్ పెళిళ్ చేసుకునన్పుప్డు “అనన్- అనన్నన్” అని కాలమ రాశాను. నాయకతవ్ం సమాజం వారికిచిచ్న 

బాధయ్త కనుక. ఎంతో కొంత – అవసరమయితే తాయ్గానిన్ వారినుంచి సమాజం ఆశిసుత్ంది కనుక. పురాణ పాతర్లిన్ గబుబ్ పటిట్ంచి దానికి 

“సృజన” అని దొంగ పేరు పెటుట్కునే ఈనాటి తరానికి రాముడిని ఉదహరించాలంటే కలం వొణుకుతోంది- ఆయనకెంతమంది 

పేర్యసులునాన్రని కధలొసాత్యేమోనని. 

ఏతా వాతా,ఇలాంటివి మనం అతి ఉదారంగా అనుకరించే దేశాలలో బొతిత్గా పటట్వని మనం గర్హించాలి. మనకి తెలిసేలోపల ఆయన 

సరదా తీరింది. తెలుసుకొనే “దురద” పర్సుథ్తం అందరికీ తీరింది. 

నినన్టి వారి “పశాచ్తాత్పానిన్” ఎనిన్ లక్షల డాలరల్తో ఎంత అదుభ్తంగా పర్పంచానికి పంచారో పతిర్కలు, ఇంటరెన్ట లూ, ఛానళూళ్, వెబ లూ 

చూసేత్ తెలుసుత్ంది. ఆయన మళీళ్ ధెరపీకి వెళాత్రు. మళీళ్ ఆట ఆడతారు. మన అదృషట్ం కలిసొసేత్ మళీళ్ పేర్మలో పడతారు. చరితర్ 

పునరావృతమౌతుంది. 

 బోడి వివాహ వయ్వసథ్ అమెరికాలో ఎలాగూ అకక్రలేదు. ఇపుప్డిపుప్డు మనకీ అకక్రలేకుండా పోతోంది. అదొక సాకు. ఇంకా రుచిచావని 

తంతు. కొందరికయినా తపప్ని తతంగం. చాలామందికి అకక్రలేని అలసట. అందుకే ఇపుప్డు మంతార్లు అకక్రలేని నడిమంతర్పు పెళిళ్ళుళ్ 

వచేచ్శాయి. 

  

(ఫిబర్వరి 22, 2010) 
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(March 01, 2010) Tragedy Of A Comedian విదూషకుడి విషాదం 

చచిచ్నవాడి కళుళ్ చేరడేసి అనన్ది సామెత. పదమ్నాభం అనే నటుడు నినన్ ఉనాన్డు. మొనన్ ఉనాన్డు. అపుప్డు ఆయన కళుళ్ మామూలుగానే 

ఉనాన్యి. పోయాక ఆయన కళుళ్ సైజు పెరిగింది. సామెత వీధిన పడింది. 

అది లోక ధరమ్ం. సమాజం, సమీప సనిన్హిత పర్పంచ కూర్రతావ్నికి నిదరశ్నం. మరొకక్సారి- యిది లోక ధరమ్ం. 

సినీమా నటుడు కావాలని ఏమాతర్ం కలలు గనని, అసలు కలలు గనాలని తెలియని ఓ కురార్డి కొతత్ పర్పంచం అపప్టిది. కేవలం తనకు 

వంటబటిట్న పదాయ్లు చదివి, మెపిప్ంచి సైకిలు కొనున్కోక్వాలని మదార్సులో అడుగు పెటిట్న ఓ కురార్డు రావడమే సరాసరి కనాన్ంబ సమకాష్నికి 

వచాచ్డు. ఆమె ఆ కురార్డి పదాయ్లు విని మురిసి- మొదట కడుపు నిండా అనన్ం పెటిట్ంచింది. కడారు నాగభూషణంగారికీ, తదితర యూనిట 

సభుయ్లకీ పదాయ్లు చదివింపించింది. ఆ విధంగా- అనుకోకుండా, ఆశించకుండా సినీమాలోల్ పదమ్నాభం ఆరంగేటర్ం జరిగింది. 

దేశానిన్ నవివ్ంచాలని ఆయన మదార్సు చేరలేదు. మహానటుడు కావాలని కలలుగనలేదు. ఆ బంగారు కలల కోసం అరుర్లు జాచలేదు. 

తనమానాన తనని వదిలేసేత్- కడప దగగ్ర సింహాదిర్పురంలో ఎవరికీ తారసపడని సాదాసీదా జీవితానిన్ పదమ్నాభం గడిపేవారేమో! విధి 

నడిపించే దారిని పర్శిన్ంచే అధికారం ఎవరికీ లేదు. 

తన సేన్హితుడి కూతురు పేరుని తన సంసథ్కి పెటుట్కునన్ అతి ఉదారమైన ఘనత పర్పంచంలో ఒకక్ పదమ్నాభంకే దకుక్తుందనుకుంటాను.వలల్ం 

నరసింహారావు కూతురు రేఖ. తన కొడుకు మురళి. తన నాటక సంసథ్ పేరు రేఖా అండ మురళీ ఆరట్స్. సినీనటుడయి మదార్సులో సిథ్రపడాడ్క 

తనతో పర్యాణానిన్ సాగించిన మితుర్లందరికీ తన కృషిలో భాగసావ్ములిన్ చేశారు. అదే బానర మీద చితార్లు తీశారు. అలా నాటక సంసథ్కి 

దూరంకాని మరో నటుడు నాగభూషణం. 

రాగయుకత్ంగా పదాయ్లు చాలామంది చదవగలరుకాని- నాటకీయంగా చదవడం పర్తేయ్కమైన సొగసు. నాకు తెలిసి- ఆ సొగసుని బాగా 

వంటబటిట్ంచుకునన్ ముగుగ్రు-మాధవపెదిద్ సతయ్ం, పదమ్నాభం, ఎస.వరలకిష్. 

ఆ రోజులోల్ పదమ్నాభం లేని సినీమా లేదు. ఆయన కోసం నేనూ వేషాలు రాశాను. నా తొలి చితర్ం- డాకట్ర చకర్వరిత్లో పదమ్నాభం చకక్ని 

పాతర్ను పోషించారు. 

పదమ్నాభంలో చాలా లోపాలునాన్యి. ఒకటి: గతానిన్ మరిచిపోని కృతజణ్తా భావం. రెండు: తనతో పర్యాణం చేసిన సేన్హితులిన్ ఆదయ్ంతమూ 

తనతో నిలుపుకునే ఆపాయ్యత. మూడు: తన విజయానిన్ తోటివారితో పంచుకునే సౌజనయ్ం. మనిషిని మనిషి తినే వాయ్పార పర్పంచంలో ఇనిన్ 

లోపాలు చాలా పర్మాదకరమైనవి. 
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ఆయన చకక్ని వాయ్పారి అయివుంటే “దేవత” వంటి హిట తరావ్త వరసగా వాయ్పారం చేసి డబుబ్ కొలల్గొటట్గలిగేవాడు. “కధానాయిక మొలల్” 

వంటి కళాతమ్కమైన చితార్నికి- అదినీన్ అపప్టికి పెదద్ పేరు సంపాదించని వాణీశీర్తో తీసేవాడుకాదు. ఆ తరావ్త వాయ్పారానిన్ మరిచి వయ్కిత్ని 

పర్మోట చేసే చితార్లు తీసేవారుకాదు. లారల హారీడ్,నారమ్న విజడ్మ, డానీ కేయీ వంటి హాసయ్నటులు హీరోలుగా చేసేత్ చెలుల్బడి అయే దశ 

ఇంకా అపప్టికి మన దేశంలో రాలేదు. అది చినన్ తపప్టడుగని నేననుకుంటాను. బూతులు, నాటు శృంగారానిన్ వినోదంగా సరిపెటుట్కునే 

దశలో పదమ్నాభం వంటి నికారస్యిన సాల్ప సిట్క హాసయ్ం వెనుకబడింది. కాగా, హాసయ్ం అనునితయ్ం పారే సెలయేరు. జాతి లక్షణానిన్ 

పుణికిపుచుచ్కుంటూ మారుతూ పోతూంటుంది. ఒక సమాజం అభుయ్నన్తి తెలియాలంటే ఆ సమాజం నవువ్కుంటునన్ హాసయ్ం తెలియాలి. 

అందులో ఔచితయ్ం ఉందా, అభిరుచి దారిదర్య్ం ఉందా, లేకితనం ఉందా, చవకబారుతనం ఉందా, వయ్ంగయ్ం ఉందా? సమాజపు పురోగతికి 

“హాసయ్ం” కొలబదద్. ఈ సేక్ల తో కొలిచినపుప్డు పదమ్నాభం బాక నంబర కావడం ఆయన తపుప్ కాదు. 

పదమ్నాభంగారిని మొదటిసారి, ఒకే ఒకక్సారి అమెరికా తెసుకువెళిళ్న అవకాశం నాది. శీర్లంక మీదుగా వెళాళ్ం. శీర్లంక విమానాశర్యంలో 

ఆనందంతో ఉరూర్తలూగిపోయారు. “మా మారుతి ననున్ లంకకి తెసుకువచాచ్డు” అని. అమెరికాలో 18 చోటల్ – సుబిబ్శెటిట్ పాతర్తో తన 

పదాయ్లతో పర్వాసాంధుర్లను తేలికగా పాతికేళుళ్ వెనకిక్ తీసుకుపోయారు. అకక్డివారికి నాకంటే పదమ్నాభం తరం హాసాయ్నికి మకుక్వ ఎకుక్వ. 

నేనూ, జె.వి.సోమయాజులు, పదమ్నాభం, తులసి- నా నాటికలు “దొంగగారొసుత్నాన్రు సావ్గతం చెపప్ండి”, “మనిషి గోతిలో పడాడ్డు” 

పర్దరిశ్ంచాం. ఆయన సేట్జిమీదా, తెరమీదా కనిపిసేత్ చాలు పేర్క్షకులకి మృషాట్నన్ భోజనం. ఆయనకి పోరష్న కంఠసథ్ం చేయడం రాదు. 

ఇంపొర్వైజ చేసుకుంటారు. పాతర్ని అనవ్యించుకుంటారు. అదొక కళ. నా రేడియో నాటిక “అడుడ్గోడలు” లో అదుభ్తమైన పాతర్ని చేశారు. 

తెలుగు చలన చితర్ పరిశర్మ వజోర్తస్వాలలో 75 సంవతస్రాలు నిండిన పదమ్నాభంగారికి సనామ్నం జరిగింది. అదే సందరాభ్నిన్ 

పురసక్రించుకుని- మదార్సులో మరొక సంసథ్ మరికొంతమందిని సతక్రించినపుప్డు నా చేతులమీదుగా పదమ్నాభంగారిని సతక్రించే అవకాశం 

నాకు దకిక్ంది. తీసిన చితార్లు దూరమై, వయసుస్ మీద పడినపుప్డు- పదమ్నాభంగారు అంతరుమ్ఖులయారు. విదూషకుడి కనీన్రుకూడా 

పేర్క్షకులకి ఆటవిడుపే. హాసయ్నటుల జీవితాలోల్ విషాదం- చాలామందికి సామానయ్ధరమ్ం. చాపిల్న దగగ్రున్ంచి పదమ్నాభం వరకూ అది సామనయ్ 

నైజమయిపోయింది. దానిని కళగా మలిచిన ఒకే ఒక శిలిప్ –చాపిల్న. ఆరిధ్క విజయం చేదోడయితే పదమ్నాభం నూరేళుళ్ జీవించేవారు. హాసయ్ం 

జీవిత వాసత్వాల మీద కళాకారుడు పరిచే పలచ్టి తెర. అదిచిరిగిపోతే కళాకారుడి కళుళ్ వరిష్సాత్యి. అయినా పేర్క్షకులు నవువ్తూనే వుంటారు. 

అది “హాసయ్ం” కాదని కళాకారుడికి తెలుసూత్నే ఉంటుంది. కాని పేర్కశ్కులకి వినోదం ఒక అలవాటు. ఆ అలవాటుని కొనసాగిసాత్రు. ఇదే 

రాజకపూర కళాఖండం “మేరా నామ జోకర”. 

హాసయ్నటుడి కనీన్రు వసూత్ంటుంది. దానిన్ ఉదారంగా, కృతజణ్తతో, అలవాటుగా పర్పంచం దానిన్ ఆనందంగా తరుజ్మా చేసుకుంటూనే 

వుంటుంది. పదమ్నాభం అనే ఓ గొపప్ కళాకారుడూ, ఓ గొపప్ మనిషి, గొపప్ మితుర్డు చెలిల్ంచిన మూలయ్ం అది.   

(మారిచ్ 01, 2010) 
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(March 08,2010) I Need To Understand This బాబోయ! నాకరథ్మయేలా చెపప్ండి..! 

నేను మతఛాందసుడిని కాను.మసీదులు కూలచ్డం, పబుబ్లోల్ అమామ్యిలిన్ చావగొటట్డం వంటి పనులమీద నాకు బొతిత్గా నమమ్కం లేదు. 

అలాగే పార్ంతీయ దురభిమానిని కాదు. పై పార్ంతాలవారి వసుత్వులిన్ బహిషక్రించడం, విభేధించేవారి  నాలుకలు చీలచ్డం మీద అసలు 

నమమ్కం లేదు. 

నాకు చితర్లేఖనం గురించి బొతిత్గా తెలీదు-మంచి చితార్నిన్ చూసి ఆనందించడం తపప్. అయితే ఏది మంచి చితర్మో, అది ఎందుకు మంచి 

చితర్మో తెలీదు. 

ఈ దేశం ఎమ.ఎఫ.హుసేస్న గారి సేవలను ,పర్తిభను గౌరవించిందనడానికి నిదరశ్నం-వారిని పదమ్శీర్గా, పదమ్భూషణ గా, పదమ్విభూషణ గా 

సతక్రించడం. ఇంతకనన్ ఏ దేశమూ ఏ కళాకారుడినీ నెతిత్న పెటుట్కోలేదు. 

ఆయన ఆ మధయ్ బటట్లిపిప్న సరసవ్తినీ, బటట్లేల్ని భారతమాతనీ, చకక్గా బటట్లు కటుట్కుని, పరువుగా నిలబడిన తన తలిల్నీ చితిర్ంచారు. ఈ 

మూడు చితార్ల గురించే నేను మాటాల్డదలుచుకునాన్ను. 

తలిల్ని గౌరవంగా, పవితర్ంగా చూడాలని భావించిన పదమ్విభూషణులు దేశమంతా తలిల్గా కొలిచే దేశమాతని బటట్లిపిప్చితిర్ంచే అభిరుచిని ఎలా 

పెంపొందించుకునాన్రు? శతాబాద్లుగా ఈ దేశ పర్జలు చదువుల తలిల్గా కొలిచే సరసవ్తిని బటట్లిపిప్ ఎందుకు నిలబెటాట్రు?- పండరీపూర 

వంటి పవితర్ పుణయ్ కేష్తర్ంలో జనిమ్ంచిన ఈ పదమ్విభూషణులు! 

మరొకక్సారి- నేను పర్మోద ముతాలిక రామసేననీ, పర్వీణ తొగాడియా ఆవేశానీన్ సమరిధ్ంచను. 

కాని తన తలిల్పటల్ పవితర్తని చూపించాలని ఎరిగిన 94 ఏళళ్ వృదధ్ కళాకారుడు తను పుటిట్న దేశమంతా ఆరాధించే దేశమాత, సరసవ్తి పటల్ 

జాతి గౌరవానిన్ అరధ్ంచేసుకోలేకపోయారా? లేదా ఈ సంసక్ృతిపటల్ ఏ మూలనో వారికి చులకన భావం ఉనన్దా? 

చాలామంది మేధావులు, గొపప్మతాతీత దృకప్ధం గల విచక్షణాపరులు, అపూరవ్మయిన కళాకారులు, రాజకీయనాయకులు- ఎందరో 

కళాకారుని సేవ్ఛఛ్నీ, వారి దృకప్ధానీన్ మనం గౌరవించాలని వాపోయారు. వారి కళాదృషిట్ని మనం కించపరచకూడదని నొకిక్ వకాక్ణించారు. 

తన తలిల్ని గౌరవించిన చితర్కారుడు పొరుగువాడి తలిల్ని ’లంజ’గా చూపడం ఏ సేవ్ఛఛ్ కిందకి వసుత్ందో కాసత్ తెలియజేసాత్రా? మొనన్ హోం 

మంతిర్ చిదంబరంగారు హుసేస్న గారు భారతదేశం వసేత్ వారికి రక్షణ కలిప్సాత్మని అనాన్రు. భేష! అది మన విచక్షణకీ, ఆరోగయ్కరమైన 
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దృకప్ధానికీ పర్తీక. కాని చిదంబరంగారూ భారతీయులేకదా? వారు చందర్మండలం నుంచి రాలేదుకదా? వారిని ఈ అనౌచితయ్ం బాధించలేదా? 

బాధించినా మంతిర్తవ్ం వారిమీద ఏదైనా “బురఖా”ను కపిప్ందా? 

ఇపుప్డో బురఖా కధ. ఎపుప్డో 2007 లో మహమమ్దు పర్వకత్ బురఖాకు వయ్తిరేకమని ఏదో పతిర్కలో తసీల్మా నసీర్ం రాయగా ఆ వాయ్సం 

అనువాదానిన్ కరాణ్టకలో కనన్డపర్భ దినపతిర్క పర్చురించినందుకు నినన్ చెలరేగిన విధవ్ంసకాండలో- పోలీసులు షిమాగోలో కాలుప్లు 

జరుపగా ఇదద్రు మరణించారు. ఎందరో గాయపడాడ్రు. తమ మతానిన్ వీధిన పెటిట్నందుకు చెలరేగిన దుమారమిది. తీరా నేనే కరాణ్టక పతిర్కకూ 

రాయలేదు మొరోర్ అని తసీల్మా నసీర్ం వాపోయారు. ఇదీ మతం కారణంగా మనసుస్ గాయపరిచినపుప్డు ఆ మతం వారు చేసే పర్యతన్ం. 

మరొకక్సారి- నేను పర్మోద ముతాలిక చరయ్ని ఏ మాతర్ం సమరిధ్ంచను. 

ఎకక్డో డేనిష పతిర్కలలో తమ మతానిన్ ఎవరో కారూట్నల్లో అపహాసయ్ం చేశారని- కొనిన్ వందల కారుల్,ఆసుత్లూ పర్పంచమంతటా తగలడాడ్యి. 

నేనా కారూట్నుల్ చూశాను. తగలెటిట్న వాళెళ్వరూ ఆ కారూట్నుల్ చూసివుండరు.  

ఖతార వారసతవ్ం దకిక్న హుసేస్న అనే మేధావి కళాకారునికి తన సేవ్ఛఛ్నీ, తన artistic expression నీ ఈ దేశం పదమ్భూషణ ని చేసి 

అందలమెకిక్ంచగా- ఈ జాతి చదువుల తలిల్ని, దేశమాతని బటట్లిపిప్ అవమానించారని వారికి తెలీదా? అందుకు ఆయన భేషరతుగా జాతికి 

క్షమాపణ చెపప్వలసిన అవసరం లేదా? 90 ఏళుళ్ బతికిన జనమ్సథ్లానికి విలువనివవ్డం తెలీని కళాకారుడు మరో దేశం పౌరసతావ్నిన్ ఆలంబన 

చేసుకోవడం ఆయన అభిరుచి దారిదార్య్నేన్ ఎకుక్వగా చెపోత్ంది. 

సేవ్ఛఛ్ గురించి మాటాల్డే, హుసేస్న గారి కళా వైదగాధ్య్నిన్ తలకెతుత్కునే , భారతదేశం వారికి జరిపిన అనాయ్యానికి వాపోయే పెదద్లకు ఈ 

చితార్లు ఆక్షపణగా అనిపించలేదా? Artistic expression, artistic freedom అని జుతుత్ పీకొక్నే వీరికి ఈ పనిలో artistic 

vulgarity, artistic decadence కనిపించడం లేదా? 

మళీళ్ మరొకక్సారి-నేను పర్వీణ తొగాడియా భకుత్డిని కాను. 

కాని గురార్ల మీదా, గాడిదల మీదా బొమమ్లు వేసే హుసేస్న గారి చితర్కళా నైపుణాయ్నిన్ నేనీమధయ్ టీవీలో చూశాను. నేను భారతీయుడినని వారు 

వాపోవడానిన్ పేపరోల్ చదివాను. కాని ఏ ఒకక్సారీ ఆయనకానీ, ఆయనిన్ వెనకెసుకొచేచ్ అదుభ్తమైన విచక్షణ గల పెదద్లు గానీ బటట్లిపిప్న 

బొమమ్ల గురించి మాటాల్డకపోవడం- నాలాంటి నేలబారు భారతీయుడిని ఆశచ్రయ్పరుసుత్ంది. గాయపరుసుత్ంది. 

నా సెనిస్టివిటీ హరట్ అవుతోంది. మేధావులకు అలాంటి పర్మాదం లేదేమో. ఈ మధయ్ ఓ జోయ్తిష శాసత్ర   నిపుణుడు  నాతో అనాన్డు. మనిషికి 80 

ఏళుళ్ దాటాక ఇక ఏ శాసత్రంతోనూ పనిలేదని. 
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బహుశా 94 ఏళుళ్ దాటిన హుసేస్న గారు పర్సుథ్తం ఆ పరిసిథ్తిలోనే ఉనన్రేమో. ఇది సెనిలిటీ నిలదొకుక్కునే వయసుస్ కనుక. 

క్షమించండి. నేను నేలబారు పామరుడిని. భారతీయుడిని. “సరసవ్తీ నమసుథ్భయ్ం” అని అయయ్వారు అక్షరాలు రాయించగా అక్షరాభాయ్సానిన్ 

పార్రంభించినవాడిని. నాకు తెలిసిన “సేవ్ఛఛ్’ల జాబితాలో పదమ్విభూషణ గారి బటట్లిపిప్న సరసవ్తి, దేశమాతల బొమమ్లు లేవు. 

రాళుళ్ రువవ్డం నా సవ్భావానికి విరుదధ్ం. కాని ఈ విషయంలో పర్మోద ముతాలిక నీ, పర్వీణ తొగాడియానీ నేనరధ్ం చేసుకోగలను. ఈ దేశంలో 

“ఛాందసతవ్ం’ తిరగబడడానికి కారణం- అరధ్ంలేని, అవసరంలేని, అసందరభ్మైన మేధావి వరగ్ం ’ఆతమ్వంచన’ అని నాకనిపిసుత్ంది. 

ఒక బిందర్న వాలేనీ, ఒక ఒసామా బిన లాడెన నీ ఆయా వయ్వసథ్లే తయారు చేశాయని మనం మరిచిపోకూడదు. 

  

(మారిచ్ 08, 2010) 
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(March 15,2010) Poor Students సదుగ్రువులు లేని నిరుపేదలు 

పతిర్కలో ఒక వారత్. విదాయ్రుధ్లు తమ సమాధాన పతార్లోల్  ఉదయ్మ నినాదాలను రాసేత్ తపుప్గా పరిగణిసాత్మని ఇంటర బోరడ్ పర్కటించిందట. 

సరే. ఉపాధాయ్యులు ఈ నిబంధనకి ఎలా సప్ందించాలి? 

“బాబూ!  ఉదయ్మానికీ, మీ చదువుకీ, మీ ఆవేశాలకీ, మీ విజణ్తకీ, మీ అభిపార్యాలకీ, మీ అభినివేనికీ ఏమీ సంబంధం లేదు. చదువు వేరు. 

సభయ్త వేరు. చదువు వేరు. మన జీవన సరళి వేరు. చదువు వేరు. మీ విశావ్సాలు వేరు. కనుక- పరీక్షలోల్- నినాదాలను రాయడం మీ ఆవేశానికి 

అక్షరరూపం అనిపించుకోదు. మీ అనౌచితయ్ం అనిపించుకుంటుంది. అకక్రలేని చోట, అనవసరమైన చోట- మీ అభిపార్యాలను 

పర్కటించినటట్వుతుంది. మొదట మీ సామరాధ్య్నిన్ నిరూపించుకుని పటాట్లు పుచుచ్కోండి. పటాట్భిషికుత్లయిన యువకులుగా జీవితాలోల్ 

అడుగుపెటట్ండి”-లాంటి మాటలేవో చెపాప్లి కదా? 

పైగా ఈ ఉదయ్మానికి పార్తినిధయ్ం వహించేది ఓ పొర్ఫెసర గారు. మన సంసక్ృతిలో అమామ్, నానాన్ తరవ్త గురువుకే అగర్సాథ్నం. “గురులేక 

యెటువంటి గుణికి తెలియకబోదు” అనాన్రు తాయ్గరాజ సావ్మి. ఇంకా విచితర్మేమిటంటే ఇలా సమాధాన పతార్లలో నినాదాలు రాయడం 

తపుప్కాదని, రాసినా తపుప్గా పరిగణించ వీలులేదని ఇంటర బోరడ్ కారాయ్లయం ముందు ఈ గురువులంతా ధరాన్ చేశారట. 

ఈ రెండు పేరాలలో మన సంసక్ృతి ఎంత అభుయ్దయానిన్ సాధించిందో  అరధ్మౌతుంది.ఉదయ్మంలో తాముగా ఏమీ సాధించలేక, సాధించే 

బలం లేక, పర్జాభిమానానోన్, పర్జల సప్ందననో సంపాదించుకోలేని నాయకతవ్ం- విదాయ్రుధ్లను రెచచ్గొటిట్ంది. ఇపుప్డు విదాయ్రుధ్లు ఆ 

అడుసులో ఇరుకుక్నాన్రు. నాయకులు వారిని పరామరిశ్ంచి చోదయ్ం చూసుత్నాన్రు. 

A teacher moulds the intellectual and moral personality of his offspring అనాన్రు. గురువు తన బిడడ్(విదాయ్రిధ్ అనలేదు-

గమనించాలి) వైజాణ్నిక, నైతిక వయ్కిత్తావ్నిన్ తీరిచ్ దిదుద్తాడట. 

ఈ తరం పిలల్ల మేధసుస్- ఏ విధంగా చూసినా ముందు తరం వారికంటే ఎనోన్రెటుల్ ఎకుక్వ. అది వారి జీవితంలో ఎదురయేయ్ బృహతత్రమయిన 

సవాళళ్ను ఎదురోక్డానికి అవసరం. ఇది పర్కృతి చేసే సహజమయిన సవరణ. కనుకనే తమ చుటూట్ ఉనన్ సమాజంలో అవినీతి, అవయ్వసథ్ పటల్ 

over sensitivie అయే అవకాశాలూ ఎకుక్వే. మనతరంలో మనకు దకిక్నటుట్గా వాళళ్ “రేపు’ భదర్ంగా, ఆనందదాయకంగా, ఆశాజనకంగా 

కనిపించకపోవడం వలల్ వచేచ్ restlessness ఎకుక్వ. ఉదయ్మంలో పాలొగ్నే కురార్ళుళ్ ఏవిధంగా చూసినా 80 లక్షల విదాయ్రుధ్లకు పర్తినిధులు 

కారు. వారిలో నోరు కటుట్కుని, పైసా కూడబెటుట్కుని- ఒకక్ బిడడ్  చేతికందొసేత్- కుటుంబం బాగుపడుతుందని ఎదురుచూసే బడుగు 

పిలల్లునాన్రు. చదువు తపప్ తమ ఉపాధికి మరో ఆసాక్రం లేని మధయ్తరగతి వరగ్పు పిలల్లునాన్రు. ఒకక్ వయ్కిత్- ఒకతరం అదృషాట్నిన్ 

మారిచ్వేయగల సిథ్తి నాకు తెలుసు. 



 
gollapudimaruthirao.blogspot.com    gmrsivani@gmail.com   
 

 Page 33 
 

పిలల్ల ఆవేశానిన్ రెచచ్గొటిట్, అడుడ్కటట్ వేయడం ఎలాగో తెలియక, అవయ్వధానంగా రాలిపోతునన్ మీగడ  సాయికుమారులిన్ చూసి- అతని 

కుటుంబంతో పాటు ఎంతమంది వేదన అనుభవిసుత్నాన్రో నేనూహించగలను- నేనూ ఓ కురార్డిని నషట్పోయిన తండిర్ని కనుక. ఆ విషాదం 

నుంచి ఇంకా మా కుటుంబం తేరుకోలేదు కనుక, ఈ జీవితంలో తేరుకోగలమనన్ ఆశ లేదు కనుక. 

చౌరీ చౌరా అనే గార్మంలో (1922, ఫిబర్వరి 5న) మహాతుమ్డు పర్కటించిన సహాయనిరాకరణ ఉదయ్మం వికటించింది. 3000 మంది 

సతాయ్గర్హుల మీద పోలీసులు కాలుప్లు జరిపారు. ఆవేశంతో సతాయ్గర్హులు ఆ పోలీసులిన్ సేట్షన లో బంధించి నిపెప్టాట్రు. ఇది వినగానే 

మహాతుమ్డు ఉదయ్మానిన్ వెంటనే నిలిపివేశారు. దేశం ఇలాంటి అహింసాయుతమైన ఉదయ్మానికి అరహ్తని ఇంకా సంపాదించుకోలేదనాన్రు. 

 “అంతా సవయ్ంగా జరిగింది బాపూ..... ఒకక్ చోట--- ఒకే ఒకక్చోట.. ”అనబోయారు నెహూర్. 

  నీళుళ్ నిండిన కళళ్తో “ఆ మాటలిన్ ఆ చచిచ్పోయిన పోలీసుల కుటుంబాలకి చెపిప్ ఒపిప్ంచండి- చూదాం” అనాన్రు బాపూ. 

ఇది ఎనిమిదో తరగతి సోషల సట్డీస విదాయ్రుధ్ల కాల్సు పుసత్కంలో పాఠం. పర్సుథ్తం ఉదయ్మంలో పాలొగ్నన్ విదాయ్రుధ్లూ ఈ పాఠానిన్ చదివే 

వుంటారు. ఏ ఉదయ్మమూ వయ్కిత్హానిని క్షమించదనన్ సతాయ్నిన్ ఆ దశనుంచే పిలల్లు తెలుసుకోవాలనన్ది మన పెదద్ల సదుదేద్శం. 

మహాతుమ్ని పేరు బూతుమాటలాగ చాలామంది నోళళ్లో వినిపిసోత్ంది. సతాయ్గర్హం అనన్మాట కూడా. ఈ ఉదయ్మంలో మొదటి కురార్డు 

ఆతమ్హతయ్ చేసుకునన్పుప్డు నాయ్యంగా ఈ ఉదయ్మం నిలిచిపోవాలికదా?  అదే కదా మహాతుమ్ని “సతాయ్’నికి అరధ్ం? 

శవానిన్ చూపించి కాసులు దండుకునన్టుట్ పిలల్ల శవాలిన్ గురుత్చేసి వయ్వసథ్ తలవొంచే రాజకీయ వూయ్హంలో “మహాతుమ్డు” ఏనాడో 

దికుక్మాలిన చావు చచాచ్డు. This is a mean and cruel exploitation of playing to the galleries. 

నాయకులకు సమీప భవిషయ్తుత్లో పర్యోజనాల మీద దృషిట్. బిడడ్ల తలిల్దండుర్లకు తమ తరం కూడూ గుడాడ్ మీదా దృషిట్. పిలల్లకు రేపటి 

జీవితాల మీద లక్షయ్ం. ఈ ఉదయ్మ సాఫలయ్ం ఈ నాయకుల వారసుల పొటట్లు నిండుతాయి. కాని ఈ కురార్ళళ్ చావులు తలిల్దండుర్ల గుండెలోల్ 

శాశవ్తంగా ఆరని చిచుచ్ని పెడతాయి. 

ఈ తరం కురార్ళుళ్ అనిన్ విధాలా దురదృషట్వంతులు. మాతరం అదృషట్ం వారికి లేదు. మాకు నిలువెతుత్ ఆదరాశ్లుగా నిలిచిన అదుభ్తమైన 

గురువుల శేర్ణి మాకు దకిక్ంది. ఈ తరం గురువులు మరుగుజుజ్లు. మా గురువులు- డాకట్ర జకీర హుసేస్న, డాకట్ర సరేవ్పలిల్ రాధాకృషణ్న, తాతా 

సుబాబ్రాయ శాసిత్, రఘుపతి వెంకట రతన్ం నాయుడు, మామిడిపూడి వెంకట రంగయయ్, రాయపోర్లు, సురవరం పర్తాపరెడిడ్, పెదాద్డ 

రామసావ్మి, మలల్ంపలిల్ సోమశేఖర శరమ్ పర్భృతులు. 
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నూరేళళ్ జీవితానికి పునాదులు వేసుకుంటునన్ బంగారు దశ యువతది. అందులోంచి ఒకక్ మేధావి, ఒకక్ జిజాణ్సి, ఒకక్ పరిశోధకుడు, ఒకక్ 

కవి, ఒకక్ మానవతావాది వచిచ్నా ఈ తరం పర్భావితమౌతుంది. ఈ సమాజం సుసంపనన్ం అవుతుంది. ఓ జాతికి మేలు జరుగుతుంది. 

ఒకతరానికి ఒక మగుద్ం మొహుదిద్న, ఒక గురజాడ, ఒక శీర్శీర్, ఒక మారిట్న లూధర కింగ చాలు. 

అరధ్ం లేని ఉదయ్మాలకు జీవితాలను వయ్రధ్ం చేసుకుంటునన్ యువతనీ- వాళళ్ చావులీన్, వాళళ్ ఆవేశాలీన్ సొముమ్ చేసుకునే “కుహనా” గురువుల 

నుంచి- చేతనయితే మా బిడడ్లిన్ ఎవరయినా కాపాడండి బాబూ అనన్ ఆరిత్గా  గుండె బాదుకుని తన బిడడ్ని – మీగడ సాయికుమార ని- చూసి 

ఏడేచ్- రెండు మాటలయినా కలిపి చెపప్లేని-తలిల్ ఆకోర్శానిన్ నేను మాటలోల్ తరుజ్మా చేసి చెపుత్నాన్ను. 

(మారిచ్ 15, 2010) 
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(March 22,2010) Wow..! These ladies..! ఆడవారి మాటలకు..! 

ఈ కాలమ చదివాక నాకు నా యింటోల్నే తిండి దొరుకుతుందనే నమమ్కం లేదు.. ఈ కాలమ ని మీరు మెచుచ్కునాన్, మెచుచ్కునన్టుట్ కనిపించినా 

మీ పరిసిథ్తీ అదేనని హెచచ్రిసుత్నాన్ను.  మందుల డబాబ్లమీద ఒక హెచచ్రిక ఉంటుంది. “ఇది షెడూయ్లు L మందు. డాకట్రు చెపిప్నటుట్ 

మాతర్మే వాడాలి” అని.  కనుక నాదొక హెచచ్రిక. ఈ కాలమ మీకు నచిచ్తే- నోరుమూసుకోండి. నచచ్కపోతే నోరుమూసుకోండి. నాతో 

ఏకీభవిసేత్ నోరుమూసుకోండి. నాతో విభేదిసేత్ నోరుమూసుకోండి. ఇది  మీ శేర్యసుస్ని దృషిట్లో వుంచుకునన్ ఓ హితుడి సలహాగా భావించండి. 

పారల్మెంటులో ఆడవారి పార్తినిధాయ్నికి నాది ముందు వోటు. చేతులెతేత్ పర్కిర్యే వుంటే నేను రెండు చేతులూ ఎతిత్ నా సమమ్తిని పర్కటించేవాడిని. 

ఇపుప్డు మన దేశంలో చరితర్ని సృషిట్ంచిన నలుగురు నమూనా మహిళలిన్ సమ్రించుకుందాం. 

మొదటి మహిళ- ఇందిరా గాంధీ. ఆమె ఎనిన్క చెలల్దని భేషరతుగా నాయ్యసాథ్నం తీరుప్ ఇచిచ్నపుప్డు భారతదేశ చరితర్లో మొదటిసారిగా 

ఎమరజ్నీస్ని విధించి- నిదర్లో వునన్ జయపర్కాష  నారాయణ, మొరారీజ్ దేశాయి వంటి పెదద్లిన్ అరెసుట్ చేసిన ఘనత ఆమెది.  భారతదేశంలో 

అంతకు ముందుకానీ, ఆ తరావ్త కానీ ఈ విజయానిన్ ఎవరూ సాధించలేకపోయారు. 

రెండవ మహిళ-సోనియాగాంధీ. పరాయిదేశపు మహిళ మన దేశ పర్ధాని కావడానిన్ నిరసిసూత్ శరద పవార, సంగామ్ వంటి దేశభకుత్లు 

పారీట్లోంచి విడిపోగా- నిసస్ందేహంగా, ఏక కంఠంతో ఆమెని పర్ధాని పీఠానిన్ కూరోచ్పెటట్డానికి పారీట్ సిదధ్మవగా- చివరిక్షణంలో 

కూరోచ్డానికి తిరసక్రించిన ఏకైక మహిళ సోనియాగాంధీ. ఇది కూడా ఈ దేశంలో చరితర్. 

మూడవ మహిళ- జయలలిత. కొడుకు కాని కొడుకుకి కోటల్ ఖరుచ్తో పర్పంచం తెలల్బోయి చూసేలాగ వివాహానిన్ జరిపించి, ఇపప్టికీ  ఆమె 

ఆసుత్ల విషయంలో ఒక నిరణ్యానికి రాలేక నాయ్యమూరుత్లు “కరాణ్టక జుతుత్” పీకోక్వడం ఒక ఎతుత్. దాదాపు 2000 ఏళుళ్ చరితర్గల ఓ 

పీఠాధిపతిని రాతిర్కి రాతిర్ అరెసట్ చేసి-  చారట్రడ్ విమానంలో జైలుకి తరలించిన భారతదేశంలో ఒక సావ్మిని జైలుకి పంపిన తొలి భారతీయ 

నాయకురాలు జయలలిత. ఇదీ ఒక చరితేర్. 

ఇక నాలుగో మహిళ- నా అభిమాన నాయకురాలు- మాయావతి. పర్పంచ అదుభ్తాలలో ఒకటైన తాజ మహల ని వాయ్పార కూడలిగా చేసే 

విషయంలో గబుబ్పటిట్ంచి కోరుట్కెకిక్- అధికారానికి వచిచ్ కేసులిన్ పకక్కి తోసి, కోటాల్ది ఖరుచ్తో తన విగర్హాలిన్ తానే పర్తిషిట్ంచుకుని- ఈ మధయ్ 

జరిగిన దురఘ్టనలో గాయపడిన 63 మందికి నషట్పరిహారం ఇవవ్డానికి తమ వదద్ డబుబ్లేదంటూనే, రోజుకి కోటల్ ఖరీదయిన వెయియ్రూపాయల 

దండలను ధరించే- ఈ పర్జాసావ్మిక వయ్వసథ్లో ఏకైక నియంతగా జీవించే ఏకైక సతరీమూరిత్ మాయాదేవి. 
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వీరందరినీ తలుచుకుని ఈ దేశంలో మహిళలు పర్తిదినం గరవ్పడతారనడంలో నాకెటువంటి సందేహమూ లేదు. ఇలాంటి నమూనాలు 

పారల్మెటులో మనకి మూడో వంతు పార్తినిధయ్ం వహించడం ఈ జాతి పురోగతికి నిదరశ్నంగా మనమంతా గరివ్ంచబోతునాన్ం. 

ఇక ముందు సభలోల్ కూడా ఈ విధంగానే మాయావతిగారికి డబుబ్ల దండలు వేసాత్మని బహుజన సమాజ వాదీ పారీట్ కారయ్దరిశ్ నసీముదీద్న 

సిదిద్కీగారు నొకిక్ వకాక్ణించారు. ఇది ఎంతమాతర్ం అనౌచితయ్ం కాదని మిగతా పారీట్లవారు తమ నాయకురాలిని చూసి కనున్కుటిట్ చసుత్నాన్రని  

తమిళనాడులో పారల్మెటుకి 2009 లో పోటీ చేసి ఓడిపోయిన  బహుజన పారీట్ నాయకురాలు పి.శివగామి వాకుర్చాచ్రు.  రేపు పారల్మెంటులో 

మహిళలకు మూడొంతుల పార్తినిధయ్ం వసేత్ ఈ మహిళ తపప్ని సరిగా పారల్మెంటులో తమకు దరశ్నమిసుత్ందని నేను హామీ యిసుత్నాన్ను. 

ఇపప్టికే తమిళనాడులోఇలాంటి నమూనా దండలు సిదధ్మవుతునాన్ నేను ఆశచ్రయ్పడను. 

నేను చాలాకాలం కిందట “దొంగగారుసుత్నాన్రు, సావ్గతం చెపప్ండి” అనే దికుక్మాలిన నాటకానిన్ రాశాను. ఆ నాటకానిన్ ఇవాళ రాసేత్ 

“ముఖయ్మంతిర్గారొసుత్నాన్రు, సావ్గతం చెపప్ండి” అనేవాడినేమో! అందులో బంగారం గొలుసు దొంగతనం చేసిన దొంగ పటుట్బడాడ్డు. 

తాగుబోతులాయరు అతని తరఫున వాదిసూత్ కకిష్దారుడిని నిలదీసాత్డు:” మా దొంగగారు నిజాయితీ పరుడు. తన భారయ్కి అలాంటి నగ 

చేయించుకోవాలనే కోరికతో ఫలానా వయ్కిత్ని యిబబ్ంది పెటట్కుండా అరధ్రాతిర్ వచిచ్  ఆమె మెడలో నమూనా చూసి వెళుత్నాన్డని నేనంటాను. 

కాదనగలరా?” అంటాడు. 

  డిఫెనస్ లాయరు ఎదిరిసేత్, దొంగ లాయరు పర్శన్: 

“ఆ గొలుసుని ఆ ముదాద్యి ఆ క్షణంలో చూసుత్నాన్డా తీసుత్నాన్డా చెపప్గలవా?’ 

తెలల్మొహం వేశాడు లాయరు. 

సరిగా యిదే ఇరకాటంలో పడాడ్రు రాబడి పనున్ శాఖవారు. నలుగురితో చావు పెళిళ్తో సమానం. పబిల్గాగ్ లక్షలాది ముందు తమ నాయకురాలికి 

వేసిన వెయియ్రూపాయల దండలో ఏ వెయియ్ ఎవరిదని ఎలా తేలుసాత్రు అధికారులు? వరసగా- జనగాం, అమలాపురం, ఆముదాలవలస, 

ముదినేపలిల్, వీరవాసరం, ముమిమ్డివరం- యిలా పర్తిరోజూ వచిచ్ పడే కోటాల్ది రూపాయల లెకక్లు ఏ అధికారి తీయగలడు? అయాయ్, ఇలాంటి 

“పబిల్క దండల ఖాతాలు” కొతత్ లెకక్లోల్కి వచేచ్టటుట్ రేపు పారల్మెంటులో రాజాయ్ంగ సవరణ బిలుల్ పెటిట్నా మెజారిటీ మహిళలదే కనుక చసేత్ ఆ 

బిలుల్ పాసుకాదు. అసలు ఇటువంటి ఆలోచనలూ, భయాలే లలూల్గారినీ, ములాయంగారినీ భయపెడుతూ ఉండాలని భావిసూత్- నాకు 

పారల్మెటులో ఓటు హకుక్ లేకపోయినా- వారి అసమమ్తిని అరధ్ం చేసుకోగలనని సవినయంగా మనవి చేసుత్నాన్ను. 
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మీరు అచిరకాలంలోఇలా చరితర్లు సృషిట్ంచే ఎందరో మహిళలిన్ దరశ్నం చేసుకోబోతునాన్రని ఆనందించండి. పులకించండి. ఎదురుచూడండి. 

ఇలాంటు సాహసాలు 63 ఏళళ్ భారత చరితర్లో ఏ మగాడూ సాధించలేదు. సాధించలేడని నేను సాటి మగవాడిగా బలల్గుదిద్ చెపప్గలను. ఇది 

ఇంటిగుటుట్ బయటపెటట్డమని తమరు భావించినా నేను సిగుగ్పడను. 

కాలమ ముగించే ముందు మరొకక్సారి- సాధికారికమైన హెచచ్రిక: మీకు ఈ కాలమ నచిచ్నా, నచచ్కపోయినా, అంగీకరించినా, విభేధించినా- 

నోరుమూసుకోవడం శేర్యసక్రం. ఈ కాలమ ని చదివి సప్ందించేవారు తమ తమ వయ్కిత్గత పర్మాదాలను దృషిట్లో ఉంచుకోవాలని నా మనవి. 

వారిని చూసి నేను జాలిపడతాను. భయపడతాను. అనిన్టికీ మించి వారి శేర్యసుస్ని తలుచుకుని సానుభూతిని తెలియజేసాత్ను. 

(మారిచ్ 22, 2010) 
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(March 29,2010) Moral, Justice And Law నీతి..నాయ్యం..చటట్ం ! 

శబాద్రధ్ చందిర్కనీ, శబద్రతాన్కరానీన్ ఆశర్యించినా- నా ఆలోచనకి సరైన నాయ్యం జరగలేదు. నీతికీ, నాయ్యానికీ కావలసినంత దూరం 

వునన్దని నా మతం. నీతి అంటేనే నాయ్యమని నిఘంటుకారుడు చెపిప్ చేతులు కడుగుకునాన్డు. ఇక నా తాపతర్యం నేను పడతాను. 

అరధ్ం చెపప్డానికి- నా తెలివితేటలకి ఇంగీల్షుని సాక్షయ్ం తెచుచ్కుంటాను. నీతి అంటే moral. నాయ్యం అంటే justice. చటట్ం అంటే law. 

ఇపుప్డు నాకు సుఖంగా వుంది. 

నీతి నైతికమైన జీవన సరళికి ఆ సంసక్ృతి ఏరప్రిచిన మరాయ్ద. పెదద్లకి నమసాక్రం చెయియ్.తండిర్ ముందు సిగరెటుట్ కాలచ్కు. పరాయి సతరీని 

తలిల్గా భావించు.- యివనీన్ నీతులు. వీటిని పాటించడం ఆ జాతి సంసాక్రం. వీటిని పాటించకపోతే ఏమవుతుంది? ఎవరూ మిమమ్లిన్ అరెసుట్ 

చెయయ్రు. జైలోల్ పెటట్రు. ఓ విలువ చచిచ్పోతుంది. అంతే. ఆ జాతి సంసాక్రం భర్షుట్పడుతుంది. 

నాయ్యం సమాజపరమైనది.  దీనికి రాజీలు లేవు. నాదయిన ఇంటిని నేను అనుభవిసాత్ను. పరాయి ఇంటి మీద నాకు హకుక్ లేదు. పరాయి 

ఇంటిని దోచుకునాన్ను. అది అనాయ్యం. నాది కాని పైకానిన్ వాడుకునాన్ను. అది అనాయ్యం. 

చటట్ం ఈ అనాయ్యానిన్ అరికటేట్ వయ్వసథ్. అదిసమాజ పరమైనది. నాయ్య వయ్వసథ్ ఆయా దేశాలలో, ఆయా సమాజాలలో, ఆయా సంసక్ృతుల 

ననుసరించి ఏరాప్టు చేసుకునన్ది. అబూదాబీలో ఒకాయన ఎందరినయినా పెళిళ్ చేసుకోవచుచ్. భారతదేశంలో బహుభారాయ్తవ్ం 

నేరం.మాసోక్లో చలికాలంలో పగలు వోడాక్ తాగుతారు. తాగకపోతే చచిచ్పోతారు. వాళళ్కి వోడాక్ అవసరం. మనదేశంలో పటట్పగలు తాగుడు 

వయ్సనం. 

నీతి విలువలకి సంబంధించినది. నాయ్యం విచక్షణకి సంబంధించినది. చటట్ం నాయ్యానిన్ నియతిర్ంచేది. నీతిని తపేప్వాళుళ్ పర్తిదేశంలోనూ 

ఉనాన్రు. ఉంటారు. వాళళ్ందరూ జైళళ్కి వెళళ్రు. (మనదేశంలో అయితే ఎకుక్వగా పారల్మెంటుకి వెళాత్రు) కలికాలంలో మనమంతా నీతి 

బాహుయ్లమే. పకక్వాడిని హింసించకూడదనే నీతిని తపిప్ కులం, మతం పేరిట శతాబాద్లుగా పెదద్రికానిన్ చలాయించిన పై కులాల వారిని ఏ 

చటట్ం శికిష్ంచింది? 

కాని అనాయ్యం వీధిన పడుతుంది. కాని అది చటాట్నికి దొరుకుతుందా? చటట్ం శికిష్సుత్ందా? అదిగో, మీ అందరి ముఖాలోల్ చినన్ చిరునవువ్ 

కనిపిసోత్ంది. అదీ మన దరిదర్ం. 
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ఇంతవరకూ చెపాప్క- అందాల తార కుషూబ్ కధని కాసేస్పు ముచచ్టించుకుందాం. చాలా నెలల కిర్తం- కుషూబ్ ఎకక్డో మాటాల్డుతూ ఈ 

కాలం పిలల్ల పవితర్త అంటునాన్రుగాని ఎందరో పెళిళ్కి ముందే ఎంగిలి పడుతునాన్రు-అంది. నాకు గురుత్ంటే- ఎంగిలి పడడం తపుప్లేదు- 

అనలేదు. “పడుతునాన్రు” అంది. మడికటుట్కునన్ పెదద్లకు కోపం వచిచ్ంది. అందులో నిజం గురిత్ంచిన చాలా మంది భుజాలు తడువుకునాన్రు. 

తాగేవాడిని తాగుబోతు అంటే కోపం వసుత్ంది. తాగని వాడికి నవువ్ వసుత్ంది. “నిజం” అతని ఊతం. ఆ తపుప్ తను చెయయ్లేదుకదా? 

మరెందుకూ కోపం? 

కుషూబ్ మీద తమిళనాడులో ఎడాపెడా 22 కేసులు బనాయించారు. ఈ సందరభ్ంలో ఓ సాయంకాలం కమల హాసన యింటోల్ పారీట్లో ఓ 

మూల కూరుచ్ని ఉనాన్ను. కుషూబ్ “గురుశిషుయ్లు” సినీమాలో నా కూతురుగా నటించిందనుకుంటాను. మసకవెలుగులో నా ముఖంలో ముఖం 

పెటిట్ “నేను గురుత్నాన్నా సార?” అంది. రెండు బుగగ్లూ పటుట్కుని “పర్సుథ్తం నువువ్ దేశానికంతటికీ గురుత్నాన్వు. మేమంతా నీవెనుక ఉనాన్ం” 

అనాన్ను. 

ఆమె మీద బనాయించిన నీతిపరులయిన 22 మంది కేసులు పర్సుథ్తం సుపీర్ం కోరుట్దాకా పర్యాణం చేశాయి. 

ఇకక్డ గురుత్ంచుకోవలసిన విషయం- కుషూబ్ వెలిబుచిచ్న అభిపార్యం వయ్కిత్ నీతిని గురించి. కేసులు సమాజంలో అనాయ్యానిన్ గురించి. నినన్ 

సుపీర్ కోరుట్లో నాయ్యమూరుత్లు పర్కటించిన అభిపార్యాలు ఈ దేశంలో చటాట్ల గురించి. 

ఒక నాయ్యమూరిత్ అడిగారు: “కుషూబ్ అభిపార్యానిన్ చెపప్డం వలల్ ఈ సమాజానికి కాని, మీకు కాని ఏం అనాయ్యం జరిగింది? ఏ ఒకక్ 

కుటుంబమయినా ఛిదర్మయిందా?” 

బాబూ, అదే ఇందులో కీలకం.నీతి బాహుయ్లవడం సంసక్ృతీపరమైన నేరం. చటట్పరమైన నేరం కాదు. కుషూబ్ సమీక్ష నీతిని గురించి. నాయ్యానిన్ 

గురించికాదు. 

పర్సుథ్తం చదువుకుంటునన్ చాలామంది పెళీళ్పెటాకులూ లేకుండా బతుకుతునాన్రు. అది వారి నీతికి సంబంధించిన విషయం. ఒకవేళ పకక్వాడి 

పెళాళ్ంతోనో, ఎదుటివయ్కిత్ మొగుడితోనో బతికితే అది సామాజిక నాయ్యానికి ఉలల్ంఘన. అపుప్డూ చటట్ పర్మేయం. పెళిళ్కి ముందే 

సుఖపడుతునాన్రు. అంటే నీతిమాలినవారవుతునాన్రు. అంటే సుపీర్ కోరుట్ నాయ్యసాథ్నం పరిధిలోకి ఆ చరయ్ రాదు. ఆ సంసక్ృతి నీతి మంట 

గలుసోత్ంది కనుక వయ్కిత్ విలువలను పరిరకీష్ంచే ఆ మత గురువో, కామకోటి పీఠాధిపతో, శృంగేరీసావ్ములో, సంసక్ృతి విశావ్సాలో, భగవదీగ్తో- 

మరేదో మరేదో ఊతం కావాలి. 

పారుక్లోల్ పెళిళ్కాని ఇదద్రు నీతిమాలిన పని చేసుత్నాన్రు. అపుప్డు సమాజ మరాయ్ద దెబబ్తింటుంది. వాళుళ్ సరాసరి నాయ్యసాథ్నం ముందు 

నిలుసాత్రు.   మరొకక్సారి- విలువలిన్ పరిరకీష్ంచేది నీతి. మరాయ్దలిన్ పరిరకిష్ంచేది నాయ్యం. నాయ్యరహితులిన్ శికిష్ంచేది నాయ్యసాథ్నం. 
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నాయ్యమూరుత్ల మేధసుస్నీ, విచక్షణనీ గౌరవిసూత్నే- రాధా కృషుణ్లు కలిసి బతికేది, కుషూబ్ చెపేప్ది, పెళిళ్ కాని సెకస్ కధ కాదని ఎలా 

వినన్విసాత్ం? రాధాకృషుణ్ల సంగతి- వారు ఏ పేల్న లో అనుబంధానిన్ పెంచుకునాన్రో మనకి చెపప్గలిగేవారు ఏ భకిత్ వేదాంత సావ్మి పర్భుపాద, 

ఏ శీర్భాషయ్ం అపప్లాచారుయ్లవారో విశేల్షించాలి. 

అబాబ్యిలూ, అమామ్యిలూ కలిసి బతుకుతునాన్రు కదా? అందువలల్ మీకేం అపకారం జరిగింది? అని ఓ నాయ్యమూరిత్ పర్శన్- నీతికీ, 

నాయ్యానికీ ఉనన్ తెరని చించేసిన సందరబ్ం. అయాయ్, వాళిళ్దద్రూ ఒకరినొకరు చావగొటుట్కుని, ఉంటునన్ ఇంటికి నిపప్ంటిసేత్- ఆ ఇంటి 

యజమాని కెసు పెడితే- అపుప్డు వారి నీతికాక, వారి సామాజిక భాధయ్తారాహితయ్ం శికాష్రహ్మౌతుంది. 

మొదటి అవినీతిలో కేవలం సంసక్ృతి వాటాయే వుంది. రెండో అవినీతిలో వయ్కిత్ అరాచకం వుంది. 

అయితే  చటాట్లిన్ చేసే చటట్ సభలు హంతకులు, గూండాలతో నిండి ఉనన్ నేపధయ్ంలో, ఈ దేశపు పర్ధాన నాయ్యసాథ్నం మీద ఉనన్ 

గౌరవనీయమైన నాయ్యమూరుత్లు  రాధాకృషుణ్ల బాంధవయ్ం ఈ సమాజంలో అవినీతికి మదద్తుగా భావించడంలో, పాపం, బొతిత్గా సినీ గాల్మర 

వునన్ కుషూబ్ అనే అందమయిన హీరోయిన- అందరికీ తెలిసిన “అవినీతి’’నే బహిరంగంగా చెపిప్న కారణంగా కోరుట్ పాలవడంలో- అంతటా 

విలువలు కలగా పులగమై, ఆతమ్వంచన అదుభ్హ్తంగా నిలదొకుక్కుని, వయ్వసత్లో నీతి మాలినతనానికి చకక్ని ముసుగు కపప్డానికి ఆధునిక 

సంసాక్రం పడుతునన్ యావగా కనిపిసుత్ంది. 

“సతత్లేని దినములు వచెచ్నా, కలిలోన పర్ధమ పాదములో తలిదండిర్ గురు భకిత్యులేక దుషక్ృతయ్ం బొనరప్ వలెనా”అని దాదాపు 200 ఏళళ్ 

కిందటే తాయ్గరాజ సావ్మి వాపోయాడు. 

(మారిచ్ 29, 2010) 

  



 
gollapudimaruthirao.blogspot.com    gmrsivani@gmail.com   
 

 Page 41 
 

(April 05,2010) New Era Of A Game! పెంటపాటి బైరాగి కీర్డ 

శీర్పాద సుబర్హమ్ణయ్ శాసిత్గారు అవధానిని పెంటపాటి బైరాగి అనాన్రు-కచిచ్తంగా. ఇది వినడానికి కూర్రమయిన మాటగానే కనిపిసుత్ంది. 

అవధానంలో బోలెడనిన్ పదాయ్లుంటాయి. కాని కవితవ్ం ఉండదు. అవనీన్ కాగితం పువువ్లనాన్రు. 

ఈమాటతో పూరిత్గా ఏకీభవించడం కషట్ం. దానికి ఉదాహరణ వారే. తమ గురువులు రామకృషణ్శాసిత్గారు కేష్మేందుర్డి గర్ంధానువాదంలో 

ఉతప్లమాలలో రెండు పంకుత్లు చెపప్గా-      

ఆరును నేడు పాదమున కక్షరముల గల వృతత్మందు న 

వావ్రిజ సంభవాసయ్ముల వాసమొనరెచ్డి వాణి నిలవ్గా 

నేరదు.... 

అనగానే సుబర్హమ్ణయ్ శాసిత్గారు- 

         పులల్ పంకజ వని నివ్హరించెడి తేటి మలిల్కా 

         కోరక కోటిపై బదము గూరప్గ జాలునొకో యొకపుప్డున 

అని ఆశువుగా పూరించారు. 

భాషమీద పర్భుతావ్నిన్ కీర్డగా విహరించి, ఆనందించిన సందరాభ్లు- నాకు తెలిసి- సంసక్ృతం, కనన్డం, మరీ ఎకుక్వగా తెలుగులో 

కనిపిసాత్యి. దీనిని బటిట్ ఆనాటి సామాజికుల అభిరుచి, అవగాహన, విజణ్త సాథ్యి అరధ్మౌతుంది. ఈ మధయ్ వెలువడిన కొపప్రపు కవుల 

అవధానాల పర్చురణలోల్- ఆనాటి సామాజికులెందరో వారిని పర్శంసిసూత్ ఆశువుగా, అలవోకగా చెపిప్న పదాయ్లు చదువుతునన్పుప్డు దిగర్భ్మ 

కలుగుతుంది. అవధానుల సాథ్యిలో చెపప్గలిగే వారి ఉదద్తి మనలిన్ ముగుద్లిన్ చేసుత్ంది. 

ఏమాటకామాటే చెపుప్కోవాలి.  ఇపుప్డిపుప్డు తెలుగు భాషకే ఆదరణ,అభాయ్సం తగిగ్పోతోంది. ఇపప్టి అవధానాల రాణింపుకి ఎకుక్వ కారణం- 

ఆ అవధానాల “వాసి” పటల్ అవగాహన కాక, వారి “పర్తిభ” సామాజికులిన్ అబుబ్రపరచడం. 

ఒకాయన కొండమీదనుంచి బంగీజంప చేశాడు. ఆశవ్రయ్కరం. మరొకాయన 600 కిలోల బరువు ఎతాత్డు. అనూహయ్ం. ఇంకొకాయన 12 

సెకెనల్లో 200 మీటరుల్ పరిగెతాత్డు. అదుభ్తం. మరొకాయన- ఆలోచన చెపీప్ చెపప్గానే- అలవోకగా పదయ్ం చెపాప్డు. అది ఆ సదయ్సూఫ్రిత్ 

కలిగించే నివెవ్రపాటు. కాగా, మేధసుస్కి సంబంధించిన ఈ కీర్డ- ఎంతో కొంత మేధావులకు ఆటవిడుపు. మిగతావారికి కితకితలు పెటేట్ 

literary exercise. కూరుచ్ని, పరిశర్మించి, మదనపడి, మెరుగులు దిదిద్- రాసే రచన సంగతి వేరు. విశవ్నాధ రామాయణ కలప్వృక్షం 

వార్యడానికి 30 సంవతస్రాలు పటిట్ంది. పర్తీక్షణం కూరుచ్ని రాశారని కాదు. ఆలోచననీ, మేధసుస్నీ, మౌలిక పర్తిభనీ సానబెటిట్న పర్కిర్య అది. 
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ఈ కీర్డని దృషిట్లో పెటుట్కునే మరో కీర్డకి వసాత్ను. కిర్కెట. నేను 1963లో రేడియోలో చేరేనాటికి కిర్కెట అంటే తెలీదు. కాని ఫతే మైదాన లో 

గారీ సోబరస్ జటుట్(ఆ జటుట్లో అందరిలోకీ చినన్వాడు- ఆనాడు కెల్ౖవ లాయడ) పటౌడీ జటుట్తో ఆడుతునన్పుప్డు నేను కామెంటరీ బాకస్ లో 

వునాన్ను. నారాయణ సావ్మి అనే ఓ పోలీసాఫీసరు కామెంటరీ చెపిప్న గురుత్. ఏళళ్ తరావ్త మా అబాబ్యి 11 ఏటినుంచీ చెనైన్ చేపాక గౌర్ండుకి 

వెళళ్డం పార్రంభించాక ఆట మీద ఆసకిత్ పెరిగి, పిచిచ్ ముదిరింది. గవాసక్,ర, చేతన చౌహాన లతో పారీట్లో గడిపాను. లండన లో 

వెంకటపతిరాజుకోసం హొటల కి మా ఆబాబ్యితో వెళిళ్అజయ జడేజాని, సంజయ మంజేర్కర నీ కలిశాను. సౌరవ గంగూళీ, రాహుల దార్విడ 

ల మొదటి మాచ ని లండన లారడ్స్ లో కూరొచ్ని చూశాను. రాతిర్కి రాతిర్ వెంకటపతిరాజుని నారత్ వుడ తీసుకువచిచ్ విందు చేసుకునన్ సందరభ్ం 

గురుత్ంది. తరావ్త నేను హైదరాబాదులో ఉండగా మా యింటికి వచాచ్డు. 

 ఈ 30 సంవతస్రాలలో వివ రిచరడ్స్, సునీల గవాసక్ర, కపిల దేవ, గారెడ్న గీర్నిడజ్, డెసమ్ండ హేనస్, బిర్యాన లారా, మురళీధరన, సచిన 

తెండూలక్ర వంటి ఎందరో గొపప్  కీర్డాకారులు తమ నైపుణయ్ంతో ఈ కీర్డకి ఓ ఉదధ్తినీ, చరితర్నీ సృషిట్ంచడం చూశాం. అయిదు రోజుల టెసట్ 

మాచ వారి ఉదద్తికీ, నైపుణాయ్నికీ మెరుగులు దిదేద్ వేదిక. ఎనోన్ మరుపురాని అనుభూతులు! ఎనోన్ మరిచిపోలేని మాచ లు.. 

తరువాత కెరీర్ పాకర ధరమ్మాంటూ 50 ఓవరల్ కుదింపు ఆట నిలదొకుక్కుంది. ఆటలో సుఖం, చూసేవాడి ఆనందంలో కుల్పత్త పెరిగి- పర్పంచ 

కపుప్ సాథ్యికి ఎదిగి- గొపప్ కీర్డాకారుల ఆట- పర్తిభకి కాక, పర్దరశ్నకి పరిమితమయింది. అయితే ఇందులోనూ రాణింపు ఉంది. సామరధ్య్ం 

ఉంది. దక్షత ఉంది. 

 ఆ మధయ్ సింగపూర లో 20 ఓవరల్ కిర్కెట పార్ర్రంభమయింది. మొదట విని, చూసి మరీ కురర్ తరహాగా, ఆకతాయితనంగా ఉనన్దనుకొని 

నవువ్కునాన్ను. ఇది ఆటలో అవధానం. ఇకక్డ పర్తిభకి కాసత్ సాథ్నమునాన్ సదయ్సూఫ్రిత్కీ, అవధానంలాగానే reflexes కీ పర్ధమ సాథ్నం. 140 

కిలోమీటరల్ వేగంతో వచేచ్ బంతి 22 గజాలు పర్యాణం చేసి సెకెనులో చినన్ వయ్వధిలో బాట కి చేరుతుంది. దకిష్ణాఫిర్కా ఆటగాడు బారీ రిచరడ్స్ 

మెదడు ఈ వయ్వధిలోనే అయిదు రకాలయిన షాట లను ఊహిసుత్ందట! 

ఏమయినా ఆటలో నైపుణాయ్నికి రెండో సాథ్నం దకిక్ ఆడడంలో చాకచకాయ్నికి మొదటి సాథ్నందకేక్”పర్దరశ్న”ఇపప్టి ఐపిఎల. ఇందులో 

సినీతారల గాల్మర, చీర లీడరస్ అనే ఆడపిలల్ల అరధ్నగన్పు గెంతులు, 1700 కోటల్ డబుబ్, కోటల్ రూపాయల జూదం, కొనిన్ వందల గంటల టీవీ 

పర్సారాలు- అనిన్టికీ మించి కొనిన్ కోటల్మంది కోటల్ విలువైన man hoursని ఒక వినోదానికి వెచిచ్ంచే వాయ్పారంగా సిథ్రపడింది. 

నానాటికీ మోజు పెరుగుతునన్- మరో విధంగా –మోజు పెంచుతునన్ ఈ ఆటలో- ఈ సంవతస్రం ఐపిఎల నే ఉదాహరణగా తీసుకుంటే- 

సగం నడిచిన ఈ కసరతుత్లో- ఆనాటికి అడుడ్పడి నెగుగ్కొచిచ్న “సైంధవు”లే (మనీష తివారీ, సౌరభ తివారీ, రాబిన ఊతపప్- వీళళ్ందరూ 

ఐసిసికి భారత జటుట్కి ఎంపిక కాలేదు!, డేవిడ వారన్ర) ఎకుక్వగా కనిపిసుత్నాన్రు కాని-ధోని, రాహుల దార్విడ, కిర్స గేల, మాధూయ్ హేడెన, 
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హరష్ల గిబస్, కైరాన పొలారడ్ (ఈ వేలంలో అందరికంటే ఎకుక్వ సొముమ్ మూటకటుట్కునన్ యోధుడు), సంగకాక్ర, మహిలా జయవరద్నే, 

యువరాజ- వీరెవరూ ఇంకా రాణించలేదు. రాణించే ఆసాక్రం కేవలం వారి పర్తిభ మీదకాక, ఆనాటి అవకాశం మీద ఆధారపడివుంది. 

వాయ్పారంలో పర్తిభ కనన్ రాణింపుకే పెదద్ పీట. నమిమ్ంచడం కనన్ అమిమ్ంచడం ముఖాయ్వసరం. ఐపిఎల సరావ్ంగ సుందరంగా అనిన్ 

హంగులూ కూడగటుట్కునన్ సమగర్మైన వాయ్పారం. ఇందులో డాన బార్డ మెన లూ, సచిన తెందూలక్ర లూ తయారుకారు. వినియోగపడతారు. 

సమెధలవుతారు. బాగా డబుబ్ సంపాదించుకుంటారు. సైంధవులు రాణిసాత్రు. అందరూ కలిసి సమషిట్గా వాయ్పారం చేసాత్రు. పర్పంచంలో కొనిన్ 

కోటల్ man hours మానవ శకిత్ కేవలం ఆటకి ఖరచ్వుతుంది. 

కిర్కెట అంటే తెలియని వాళుళ్ కూడా ఈ రోజులోల్ దీపావళి బాణాసంచాని వెలిగించి ఆనందించినటుట్గా గాలిలోకి ఎగిరే బంతులిన్ చూసి, మురిసి 

చపప్టుల్ కొటిట్ ఆనందించడం ఈ రోజులోల్ ఫాషన. “ఇవాళయినా సిమమ్ండస్ నాలుగు బాదులు బాదుతాడంటావా?” అని మాటాల్డుకోవడం కల్బుబ్ 

మరాయ్ద. వెరసి- బారులో బంతాటకి పెదద్ తెరలు వెలిశాయి. ఉతత్ర హిందూదేశంలో సినీమా కాంపెల్కుస్లోల్ సినీమాలు   ఆపేసి కిర్కెట ని టికెక్టుల్ 

పెటిట్ చూపిసుత్నాన్రు. వెరిర్ తలకెకిక్ంది, ఇంక రోకలి చుటుట్కోవడమే ఆలశయ్ం. 

మనకి పర్సుథ్తం రామాయణ కలప్వృక్షం అకక్రలేదు. అరజ్ంటు కవితవ్ం చాలు. విశవ్నాధ అకక్రలేదు. పెంటపాడు బైరాగి చాలు. 

ఈ మాట అవధానం పటల్నో, కిర్కెట ఆట పటల్నో తకుక్వ చేసి మాటాల్డడం ఉదేద్శం కాదు. 

సుబర్హమ్ణయ్ శాసిత్గారి మాటని కిర్కెట వాయ్పారానిన్ వివరించడానికి కేవలం ఎరువు తెచుచ్కుంటునాన్ను. నిజానికి నాకెందరో సహృదయులైన 

అవధాన మితుర్లునాన్రు. వారంతా ఈ కీర్డని సాగిసూత్నే తమ దక్షతనీ,కవితా వైభవానీన్ చాటుతునన్ సాహితీపరులు, సరసవ్తీ పుతుర్లు. 

ఒక పకక్ అవధానాలు చేసూత్నే  చకక్టి  కావాయ్లు వార్సుత్నాన్రు. అవధాన పర్యోజనం  సాహితయ్ం మీద జన బాహుళాయ్నికి అభిరుచిని 

కలిగించడం. ఇంకా అసలైన రుచులు కావాలంటే  కావాయ్లని చదువుకోవాలి. పర్తి కళ లోను ఇలాంటి తాతాక్లికం, శాశవ్తం అయిన 

విభాగాలు ఉంటాయి. అయితే కిర్కెట విషయంలో తాతాక్లికమే శాశవ్తమైపోయే ఛాయలు కనిపిసుత్నాన్యి. 

( ఏపిర్ల 05, 2010) 
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(April 12, 2010) Bharago భరాగో అనే ఉదయ్మం 

1968లొ నేను విజయవాడ ఆలిండియా రేడియోకి బదిలీ మీద వచేచ్నాటికి పురాణంగారికి సహాయకులుగా భరాగో “ఆంధర్జోయ్తి” 

వారపతిర్కలో చేరారు. 

“మీ చేసిన సాహితీ వయ్వసాయం చూసి మీరెంత పెదద్వారోననుకునాన్ను” అనాన్రు ననున్ చూసి. 

 “మీ కధలు చదివి మీరెంత చినన్వారోననుకునాన్ను” అనాన్ను నేను. అలా  పార్రంభమయిన మా సేన్హం, ఆతీమ్యమయి మొనన్టిదాకా 

సాగింది. ఆ రోజులోల్నే నేను రాసిన “వెనెన్ల కాటేసింది”  నవలకి తన  ముతాయ్లలాంటి తన చేతిరాతతో ముసాత్బు చేసి, బంగీ కటిట్ 

ఎమ.ఎన.రావు(ఎమెసోక్)కి పంపేదాకా పూనుకునన్ది భరాగోయే. ఈ పనిని ఒక ఉదాతత్మయిన సేవగా చివరిదాకా నడిపిన ఓ ఉదయ్మం 

భమిడిపాటి రామగోపాలం. 

 

ఆయన శరీరానికునన్నిన్ సమసయ్లు ఎవరూ ఊహించలేనివి. వేళుళ్ కదలవు. కాళుళ్ కదలవు. శరీరం కదలదు. గుండె చెపిప్నమాట 

వినదు. ఇంకా ఎనెన్నోన్ సమసయ్లు. వాటిలో ఏ ఒకక్టి ఉనాన్ నాలాంటి వాళళ్కి బురర్ పనిచేయదు. కాని- మనసుస్ని, మెదడుని తన చెపుప్చేతలోల్ 
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పెటుట్కుని, సహకరించని అనిన్ అవయవాలతో రాజీపడి,లొంగదీసుకుని పోరాటం సాగించిన యోధుడు భరాగో. ఒకక్ మెదడు పాదరసంలాగ 

పనిచేసూత్ంటే- పని చెయయ్నిసేత్- ఎనిన్ రుగమ్తలనయినా జయించవచచ్ని నిరూపించి చూపిన వయ్కిత్ ఆయన. ఒకక్గానొకక్ కూతురు కుటుంబంతో 

యాతర్కి వెళూత్ండగా దేవుడులాంటి అలుల్డు ఆకిస్డెంటులో పోయాడు. చేతిలో కొడుకు –భరాగో మనుమడు- పోయాడు.అలా మంచం మీద 

కూరుచ్నే ఆమె జీవితానిన్ తన శకిత్ మేరకి సవరించి తీరిచ్దిదాద్డు. 

మా అమమ్ పోయినపుప్డు ఆయన గొంతులో దుఃఖానిన్ చూశాను.వచిచ్ ఓదారాచ్డు. ఆయన భారయ్ వెళిళ్పోయినపుప్డు గొంతు వణికింది. ఆయన 

జీవితం ఎందరికో సూప్రిత్కావలసిన పాఠం.ఒక అదుభ్తమైన resilience తో ఎనోన్ గొపప్ పనులు చేశాడు.తనకు నచిచ్న ఎందరో రచయితలు, 

గాయనీమణుల పర్తేయ్క సంచికలను రూపొందించి పర్చురించాడు. అందులో కొతత్పలిల్ వీరభదర్రావు, రావిశాసిత్వారితో పాటు నా షషిట్పూరిత్ 

సతాక్రయ్ సంచిక కూడా వుంది. ఆ ఫొటొలు, ఆ వాయ్సాల సేకరణ, ఆ పేజీల కూరూప్, పునరుకిత్ని పరిషక్రించడం అనితరసాధయ్ం. నా నవల 

“సాయంకాల మైంది”పర్చురించే మేసతరీ పని చేశారు.నా “పొర్ఫైల” వేయించి ఇచాచ్రు. నా “ఆతమ్కధ” ని ఎనోన్ సారుల్ చదివి, శీరిష్క దగగ్రున్ంచి, 

అక్షర సాక్లితాయ్ల దాకా పరిషక్రించారు. 

విశాఖపటన్ం వెళేత్- పని వునాన్ లేకపోయినా ఆయన దగగ్రికి ఒకటి రెండుసారల్యినా వెళళ్కపోతే తోచదు.నాకే కాదు- తెలుగు దేశంలో వునన్ 

ఎందరో సాహితీబంధువులకి ఆయన యిలుల్ ఒక యాతార్సథ్లం. అందరి అభిమానానిన్, ఆదరానిన్, గౌరవానిన్, సేన్హానీన్ పొందిన సంపనున్డు. 

ఒకరోజు డబుబ్ విషయంలో మరీ కూడ బలుకుతునాన్డని నిషూట్రంగా మాటాల్డితే “నాకు డబబ్ంటే భయమయాయ్ .ఏమయినా ఇవవ్గలను. డబుబ్ 

మాతర్ం ఇవవ్లేను” అనాన్డు. అలప్సంతోషి. ఆయనిన్ వయ్కిత్గా మెపిప్ంచడం సుళువు. రచయితగా ఒపిప్ంచడం చాలా కషట్ం. తన 

తూకపురాళళ్తోనే రచనలిన్ బేరీజు వేసుకుని రావిశాసిత్ దగగ్రున్ంచి, సైగల దగగ్రున్ంచి, పాలువాయి భానుమతిదాకా- మనసుస్లో 

నిలుపుకుంటాడు. భానుమతి, పి.సుశీల లకి వేసిన పర్తేయ్క సంచికలు వారి పటల్ ఆయన అభిమానానికి పర్తీకలు. సుశీల పుసత్కానిన్ వేసూత్ 

“మనవూరి అమామ్యికదా? మనం చెయయ్కపోతే ఎవరు చేసాత్రు?” అనాన్డు నాతో. ఆయన “నూటపదహారుల్” తెలుగు సినీసంగీతానికి 

వెయియ్నూటపదహారల్ కటన్ం. ఏ ఎం.ఫిల పటాట్కో ఏ కమిటెడ విదాయ్రోధ్ చెయయ్వలసిన పరిశోధన. కాని ఆయన సినీ సంగీతానికి కమిటెడ 

అభిమాని. అందుకని రెండు సారుల్ కృషి చేసి తన రుణం తీరుచ్కునాన్డు. 
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ఎపుప్డు ఫోన చేసినా నామొదటి పర్శన్:”ఎలా వునాన్రు?” 

ఆయన పడికటుట్ సమాధానం:”బాగులేనయాయ్” 

  ఆ మాట కేవలం అంతవరకే. ఆయన ధారణ అపూరవ్ం. మంచం మీద కూరుచ్నే ఖంగుమనే కంఠంతో తన అసిసెట్ంటుకి చెపాత్డు: “ఆ రెండో 

వరుసలో కిందనుంచి ఎరర్టట్ వునన్ మూడో బైండు తియియ్. అందులో 121 పేజీలో “మనుషులు” అనదానికి బదులు “మడుషులు ’’అని పడింది 

చూడు అంటారు. పకక్గదిలో ఏ బుటట్లో ఏ పుసత్కం వుందో ఈ గదిలో మంచం మీద కూరుచ్ని చెపాత్రు. 

ననాన్మధయ్ ఎవరో నా రచన “సెకీస్ కధ”కి టీవీ రూపకం రాయమని ఫోన చేసారు. అలాంటి కధ నేను రాసిన విషయమే మరిచిపోయాను. మా 

తముమ్డు భరాగోకి ఫోన చేసేత్ “మీ అనన్యయ్ వదిలిఫొయిన బుటట్లో వుందయాయ్” అనాన్రట. వెళేత్ నా “కదంబం” సిర్క్పుట్ల డబాబ్లోంచి 

తీసియిచాచ్రు. 

ఆయన సెనాస్ప హూయ్మర అననయ్ సాధయ్ం. ఈ మధయ్ రెండు నెలలు మంచం పటాట్రు. జవ్రం ఎంతకూ తగగ్లేదు. గెడడ్ం పెరిగింది. తెలల్టి 

బులిల్గెడడ్ం. “గెడడ్ం పెంచారేమిటి?” అనాన్డట మా తముమ్డు. 

“మొనన్ కలలో చందర్బాబు నాయుడు కనిపించాడయాయ్. అలా గెడడ్ం పెంచాలనిపించింది” అనాన్రట. 

ఇలాంటి వయ్కిత్ మీదకి మృతుయ్వు దూకడానికి ఎనిన్ గుండెలు! 

ఆయన దగగ్ర పని చేసిన అమామ్యికి డబుబ్ ఖరుచ్చెసి పెళిళ్ చేసి, సారెపెటిట్ కాపురం పెటిట్ంచాడు. Underdog ని వెనకేసుకురావడంలో 

ఆయనకి ఆయనేసాటి. 

ఆ మధయ్ అపరకరమ్ల మీద ఎవరో పుసత్కం రాసేత్ దానిన్ పరిషక్రించి ఇచాచ్దు. ఉతత్రాంధర్లోని బార్హమ్ణాగర్హారాలు అనే పేరిట ఆ పార్ంతాలోల్ 

పనిచేసిన ఓ పోలీసాయన సయయ్ద మీర మహమమ్ద రాసేత్ దానికి సహకారం చేసి పరిషక్రించి పర్చురించారు. 
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ఆచంట జానకిరామ “సాగుతునన్ యాతర్”, ”నా సమ్ృతిపధంలో” మళీళ్ పర్చురించి ఈ తరానికి ఉపకారం చేశారు. అంగర వెంకట 

కృషాణ్రావుగారి “విరామం” నవలను పునరుమ్దిర్ంచి వారి కుటుంబానికి అందజేశారు. మితుర్డు జేయ్షఠ్   పేరిట ఆయన చేసిన సభలు, 

పర్చురించిన పుసత్కాలు, చేసిన ఉపకారాలు ఎనోన్. 

 తెలుగు సాహితీ పర్పంచంలో ఆయన చాలామందికి పెదద్దికుక్. ఓ పెదద్ సంసథ్ ఈ మధయ్ ఒక మాసపతిర్కని పార్రంభించనునాన్రని చెపేత్ నాకు 

ఎనోన్ సలహాలను ఇచాచ్రు. “భరాగో పేజీ” అంటూ ఒక పేజీని కేవలం హాసయ్ం కోసం కేటాయిసాత్ననాన్ను. మొనన్కూడా ఆ పేజీగురించి 

ఆయనతో పర్సాత్వించి పేల్న ఎకాక్ను. ఇపుప్డా పేజీ ఉండే అవకాశం లేదు. పాఠకులు ఎనిన్ నవువ్లిన్ నషట్పోయారో! 

దుఃఖం నా జీవితంలో “గేర్డ”ల తేడాయేకాని పరిచయం లేనిసరుకు కాదు. భరాగో లేరని తెలిసి ఫోన లో వారబాబ్యిని పలకరిసూత్ంటే మాటల 

మధయ్ దుఃఖం తొసుకొచిచ్ంది. 

భరాగో అనే రచయితగురించి- నవివ్ంచే రచయిత గురించి, సరదా రచయిత గురించి, వంటొచిచ్న మొగాడి గురించి, “తడిసి మోపెడు” 

రచనలు చేసి కేందర్ సాహితయ్ అకాడమీని మెపిప్ంచిన మొనగాడి గురించి నేనింతవరకూ ఏమీ రాయలేదు. కారణం- రాయనవసరం లేదని. 

ఇవనీన్ రేపయినా ఆయన పుసత్కాలు చెపప్గలవు. 

కాని జీవితానిన్ ఎదిరించి, బెలిల్ంచి, శాసించి, కషాట్నికీ, నషాట్నికీ లొంగక- తన షరతులమీదే జీవికని నడిపించి- హఠాతుత్గా, ఠీవిగా, గరవ్ంగా 

వెళిళ్పోయిన ఓ “ఉదయ్మం” గురించి రేపటున్ంచీ ఎవరూ చెపప్లేరు. ఆయనీన్, ఆయన జీవికనీ చూడలేరు కనుక. 

భరాగో ఒక వయ్వసథ్. సంవతస్రాల రాపిడితో అలసిపోయిన, అనారోగయ్ం వతిత్డిలో వొడిలిపోయిన, మనసాత్పాల మనసుస్లో సడిలిపోయిన ఓ 

నిసస్హాయపు శరీరానిన్మభయ్పెటిట్, నిపుప్రవవ్లాగ పూరించిన ఏకైక యోధుడు భరాగో. ఆయన గుపెప్డు పార్ణం ఆయనిన్ మోసం చేసి 

తపిప్ంకుపోయివుంటుంది. తెలిసేత్ లొంగేవాడు కాదు.    

( ఏపిర్ల 12, 2010) 
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(April 19,2010) A Good Cinema Story మాంచి సినిమా కథ 

లాభసాటి అయిన సీర్క్న పేల్కి మూల సూతర్ం- ఎపప్టికపుప్డు పేర్క్షకులిన్ మభయ్పెటట్డం, మోసం చేయడం. తలుపు తీసుకుని హీరోయిన 

వసుత్ందని ఆశిసాత్డా? ఎలుగుబంటి వసుత్ంది. ఇదద్రికీ పెళిళ్ అయిపోయిందని ఊపిరి పీలుసాత్డా? ఓబులేసు వసాత్డు. ఇది సరవ్కాల 

సరావ్వసథ్లోల్నూ చెలేల్ పడికటుట్రాయి. 

ఇపుప్డు అసలు కధ. జామపండులాగ పిటపిటలాడే ఆడపిలల్. పేరు సానియా మీరాజ్. వొంటోల్ అనిన్భాగాలూ ఎగిరిపడేటటుట్గా, తొడలు కనిపించే 

చినన్ నికక్రుతో టెనిన్స ఆట ఆడే సౌందరయ్రాశి. ఆమె ఆటకంటే ఆమెనే పర్పంచం అబుబ్రపాటుతో చూసి ఆనందించింది. ఇలాంటి 

సౌందరయ్రాశులు ఎకుక్వగా టెనిన్స లోనే కనిపిసాత్రు.ఆ ఆకరష్ణ పొటిట్ నికక్రల్లో, బిగించిన బౌల్జులోల్ ఉందేమో. అలనాడు అనాన్ కోరిన్కోవా అనే 

గుంట ఇలాగే చాలామంది మతులు చెడగొటిట్ంది. తరవాతత్రవాత- ఆటకంటే వొళుళ్ రాణిసోత్ందని కనిపెటిట్- మోడలయి వొంటినే నముమ్కుంది. 

ఏమాటకామాటే చెపుప్కోవాలి- నేటి మారియా షారాపోవా –గిరీశం భాషలో చెపాప్లంటే-మన సానియా కాలిగోటికి సరిపోదు. 

ఏతావాతా, డబులస్ గేమ లో పర్తీ బంతికీ తన సహ ఆటగాడితో భుజాలు గుదుద్కునన్పుప్డలాల్ పేర్క్షకుల గుండె ఝళుళ్మనేది. ఆట చివర 

ఒకరినొకరు కరుచుకునన్పుప్డలాల్ పేర్క్షకులు తామే ఆ కౌగిటోల్ ఉనన్టుల్ మురిసిపోయేవారు. పర్తీ బంతికీ అలా “కరుచుకోవచుచ్” కదా అని 

కొందరు మనసుస్లోల్ భావించకపోలేదు. 

అలా బొతిత్గా బటట్లేల్కుండా ముసిల్ం ఆడపిలల్ ఆడకూడదని ముసిల్ం మతగురువులు కళుళ్రిమారు. ఏం చెయాయ్లని వారి ఉదేద్శం? ఒక నలల్ బురఖా 

తొడుకుక్ని ఆడాలనా? అంతకంటే టీవీలకు ఒక బురఖాని తొడిగితే సరిపొతుందికదా? ఎందుకనో తరావ్త మతగురువులు ఆ విషయానిన్ 

పటిట్ంచుకోలేదు. వారూ ఆ దృశాయ్ల రుచి మరిగారేమో మనకు తెలియదు. 

ఇది సీర్క్న పేల్లో తొలి రీళుళ్. 

ఇపుప్డు పిలల్కి పెళీళ్డు వచిచ్ంది. పుతత్డి బొమమ్ పూరణ్మమ్ కధలోలాగ బుగగ్లు డోకుక్పోయి, సానియా పినతండిర్లాగ కనిపించే మహమమ్ద 

షొరాబ మీరాజ్ తో పెళిళ్ అనాన్రు. సావితిర్కి పిర్యుడుగా అకిక్నేని రాణిసాత్డుగాని రేలంగి రాణిసాత్డా?- (అది మాయాబజార“ లాగ రసాబాస 
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అయితేతపప్? )పర్పంచం చాలా భాధపడిపోయింది. వాళళ్కి నికాక్ జరిగిపోయింది. ఇక సానియా ఎలల్కాలం పడకగదులోల్ కంటే టెనిన్స 

కోరుట్లోల్నే గడుపుతుందని అంతా భావించారు. 

ముందే చెపిప్న సీర్క్న పేల్ “మెలిక” మరిచిపోకండి.ఉనన్టుట్ండి ఇదద్రూ విడిపోవడానికి అంగీకరించారనాన్రు. అదేమిటి? ఒకరికొకరు జోడీ కాదని 

ఇదద్రూ భావించారట.మరి ముందెందుకు భావించలేదు? కధలో అదే “మెలిక”. 

ఇపుప్డు హీరో కధ. ఆయన షోయబ మాలిక. భారత దేశానికి శతుర్దేశంలో పేరొందిన కిర్కెట ఆటగాడు.ఆటలో ఓడిపోయినందుకు- 

పర్పంచంలో వునన్ ముసిల్ంమతసుథ్లందరికీ క్షమాపణ చెపిప్న పరమ భకుత్డు. దైవచింతనలో పండిముదిరినవాడు. ఆయన జెడాడ్లో ఇదద్రు 

అమామ్యిలిన్ చూశాడు. ఒకమామ్యిపేరు మహా. మహా అందంగా వుంది. మరో అమామ్యి పేరు ఆయేషా. మహా లావుగా వుంది. మహాని 

వెంటనే పేర్మించాడు..తీరా ఎవరి ఇళళ్కు వాళుళ్ వెళాళ్క మహాతో కంపూయ్టర పేర్మని కొనసాగించాడు. మహా గొంతునీ, మహా పేర్మలేఖలీన్, 

మహా ఫొటోనీ పేర్మించాడు. కలలుగనాన్డు. తనివితీరక ఆమెని కలుసుకోవాలని హైదరాబాదు వసేత్ ఆమె ఊళోళ్ లేనని చెపిప్ంచింది. ఎందుకు? 

ఇదీ సినీమాలో పెదద్ మలుపు. జెడాడ్లో చూసిన “మహా” నిజానికి పరోక్షంగా అతనితో పేర్మాయనానిన్ నిరవ్హించిన ఆయేషా కావడం. ఇది ఫకుత్ 

నా “దేవుడు చేసిన పెళిళ్”లో మెలిక! 

సినీమాలో అటుపకక్ కధనీ చూపించాలి కనుక వొళుళ్నన్ ఆయేషా షోయబ మీద మనసుస్ పారేసుకుంది. ఇపుప్డు మెలిక ఏమిటంటే షోయబ 

సాహెబ గారు మహాని పెళాళ్డుతునాన్ననుకుంటూ ఫోన లో ఆయేషాని పెళాళ్డేశాడు. అదెలా అని ఆశచ్రయ్పడనకక్రలేదు. అలాంటి పెళిళ్ళుళ్ 

సంపర్దాయంలో సాధయ్మట! పోసుట్లో వచిచ్న ఖరారు పతర్ం మీద సంతకం చేశాడట. మరి ఇదద్రూ కలిసిన ఫొటోలు? ఆమెకి కడుపయి, 

అబారష్న అయిన కధ? ఇది టెలిఫోన లో సాధయ్ం కాదే!- ఇవనీన్ ఫాల్ష బాక లో చెపాప్లిస్న కధలు. 

ఇపుప్డు షోయబ మాలిక సానియా మీరాజ్ పేర్మలో పడాడ్రు. ఇది గుమ నామ సినీమా. ఇదద్రూ రెండురకాల పెళిళ్ళళ్ను దాటి వచాచ్రు. రెండు 

గొపప్ కీర్డల పర్తినిధులు- రెండు శతుర్దేశాల వారు. 
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శివసేన ఇందుకు ససేమిరా ఒపుప్కోలేదు. ఎవరయినా ఇండియా సాయిబుగారిని పెళిళ్ చేసుకోమని హితవు చెపిప్ంది. అయినా సానియా 

వినలేదు. ఇపుప్డేం జరుగుతుంది? అసలు పెళిళ్ జరుగుతుందా లేదా? బాల ధాకరే, రాజ ధాకరేలు తిర్శూలాలు పటుట్కుని రంగంలో దిగుతారా? 

అంతా ససెప్నస్. ఇంటరెవ్ల కి ఇది మంచి తరుణం. 

మరమరాలు తిని, కాఫీ తాగి మళీళ్ మనం ధియేటర లోకి వచిచ్ కూచునాన్క- రెండు కొతత్ పాతర్లు రంగంలోకి దిగాయి. వారు ఆయేషా 

తలిల్దండుర్లు-మహమమ్ద అహమమ్ద సిదిద్కీ,ఫరిసాత్ సిదిధ్కీ. మా అమామ్యికి షోయబ తో పెళళ్యిపోయింది బాబోయ అనాన్రు వారు. ఆయేషా 

తలిల్ నోరునన్ మనిషి. ఆవిడ ఇదద్రితోనే మాటాల్డింది-అడిగినవాడితో, అడగనివాడితో. టీవీ ఛానళుళ్ పండగ చేసుకునాన్యి. పొరుగింటి 

పులల్కూరని అముమ్కునే చవకబారు దుకాణాలు టీవీ ఛానళుళ్.ఈ గొడవలో ఆయేషా ఎకక్డ? ఆవిడ  ఎవరికీ కనిపించదు. ఫోనులోల్ 

వినిపిసూత్ంటుంది. ఎందుకని? ఆవిడ లావుగా ఉనాన్నని సిగుగ్ట. అంత ఆతమ్జాణ్నం ఉనన్ మనిషి షోయబ ని ఎలా పేర్మించింది? కనిపిసేత్కదా 

అడగడానికి? ఇంతకీ తాను పొరపాటుపడి పేర్మించిన ఆ మహా ఎవరు? ఎలావుంటుంది? ఇపుప్డెకక్డ వుంది? ఎవరికీ తెలీదు. 

ఇంతకీ ఆయేషా తలిల్దండుర్లు కోరేదేమిటి? మాకు డబొబ్దుద్. ఈ పెళీళ్ వదుద్.షోయబ మాలిక మా అమామ్యిని పెళళ్డాడని ఒపుప్కుని విడాకులిసేత్ 

మా అమామ్యి జీవితాంతం గౌరవంగా, మనశాశ్ంతితో జీవిసుత్ంది. అదేమిటి? జెడాడ్లో పరిచయం పెరిగి, టెలిఫోన లో పెళళ్యి, కడుపయిన 

అమామ్యి ఎంత చెడాడ్ మాలిక సాహెబ గారి పెళాళ్మేకదా? కాపరం చెయాయ్లని ఎందుకనుకోదు? కాని ఆయేషా కనిపించేపిలల్ కాదు. 

వినిపించేపిలల్. 

షోయబ దైవభకుత్డు. మతం అంటే కిర్కెట అంత పార్ణం.అబదధ్ం చెపప్డు. తను ఆయేషాని చూడలేదనాన్డు. ఆవిడెవరో తనకు తెలీదనాన్డు. అది 

పిలల్ పేరో, పిలిల్ పేరో తెలీదనాన్డు. ఇవనీన్ లోకం నమిమ్ంది. అందుకే సంభాషణలు చెయియ్తిరిగిన రచయితచేత రాయించుకోవాలి. అడడ్మయిన 

రచయితా రాసేత్ షోయబ మాలిక పతిర్కా సమావేశాలాల్గ వుంటాయి. 

ఆయేషా తలిల్దండుర్లు కేసులు పెటాట్రు. పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు. షోయబ గారి పాస పోరట్ లాకొక్నాన్రు. ఏ క్షణానన్యినా అరెసట్ 

కావచుచ్ననన్ కధనాలు బయలుదేరాయి. ఇపుప్డు షోయబ గారి బావమరిది రంగంలోకి దిగాదు. మా వాడు పెళిళ్ కాగితాలమీద సంతకం 
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చేయడమే పీకల మీదకి వచిచ్ందని పబిల్గాగ్ వాపోయాడు. ఇదద్రిలో ఎవరు నిజం చెపుత్నాన్రు? సంతకం పెటట్లేదని షోయబ. పెటిట్ పపుప్లో 

కాలేశాడని బావమరిద్. ఈలోగా రెండో పెళిళ్(?) ముహూరత్ం దగగ్ర పడుతోంది. 

అపుప్డు రెండు వరాగ్ల పెదద్లు కలిశారు.  ఇపుప్డు కధలో మరో అసలు మెలిక. తను ఆయేషాను పెళిళ్ చేసుకొనన్టుట్ ఒపేప్సుకునాన్డు షోయబ. 

అయోయ్ మతానిన్ నమిమ్న భకుత్డా? నీకిది తగునా? ఆయేషాకు విడాకులివవ్డానికి అంగీకరించాడు. ఆయేషా తలిల్ ఆనందించి, నాకూ, నా 

కూతురుకీ ఇపుప్డు మనశాశ్ంతి దకిక్ందని వెలుగురాసిన గొంతుతో చెపిప్ రంగంలోంచి నిషర్క్మించింది. అయితే మొదటి మూడు రీళళ్లో పేర్మ, 

కడుపు అనీన్ నిజమేననన్మాట! ఎవరూ పటిట్ంచుకునే సిథ్తిలో లేరు. ఈ దశలో “నిజం’కు పెదద్ విలువలేదు. పబబ్ం గడవాలి. విడాకులమీద 

హడావుడి సంతకాలు జరిగాయి. ఇకక్డ మరో చినన్ యాంటీ కెల్ౖమాకస్. విడాకుల పతర్ం చెలల్దని మత గురువులు ఘోషించారు. ఏం? షోయబ 

తండిర్ పేరు మాలిక ఫకీర హుసేస్న అని వుండాలి. కాని మాలిక సలీమ హుసేస్న అని ఉంది. ఇదేమిటి? షోయబ గారే తన తండిర్పేరే అబదద్ం 

చెపాప్రా? రెండో అబదాద్నిన్ ముసిల్ం పెదద్లు సరిపెటుట్కుంటారు.  

ఇపుప్డు కెల్ౖమాకస్ మెలిక. విడాకులు, కడుపులు,అబదాధ్లు, నామ దోషాలు- అనీన్ అలావుండగా పెళిళ్కాకుండా  మాలిక, సానియాలు కలిసి 

తిరగడం మత విరుదధ్మని హైదరాబాదు సునీన్ ఉలేమా బోరడ్ ఒక ఫతావ్ జారీ చేసింది. వారేయే దేశాలోల్ ఎకక్డెకక్డ తిరిగారో ఎవరికి తెలుసు? 

ఇక ఆఖరి మెలిక. ఇది సినీమా అని తమరు మరిచిపోకూడదు. ఏపిర్ల 15 న పెళిళ్. ఏరాప్టుల్ ముమమ్రంగా జరిగిపోతునాన్యి. కాబోయే 

భారాయ్భరత్లు షాపులకు కాకులాల్గ తిరుగుతునాన్రు. ఈలోగా ఈ ఫతావ్. ఇపుప్డేంజరుగుతుంది? అదీ ససెప్నస్. నాయ్యంగా 15న పెళిళ్ జరగాలి. 

కాని గప చుప గా 12 న వందమంది సమక్షంలో మూడురోజుల ముందుగా శతుర్దేశాల కీర్డాకారులిదద్రూ పెళిళ్చేసేసుకునాన్రు. 

“తాంబూలాలిచేచ్శాను. తనున్కు చావండి” అని అగిన్హోతార్వధానుల్ అనన్టుట్ తమధోరణిలో ములాల్లకు, యావత పర్పంచానికీ  

“తనున్కుచావమని” బుదిధ్ చెపాప్రు. 

ఇపుప్డు- శుభం కారుడ్. 

( ఏపిర్ల 19, 2010) 
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(April 26, 2010) Bharata Ratna   భారత రతన్ 

అందరిమాటా ఏమోగానీ- నేను మాతర్ం ఈ సంవతస్రం లలిత మోడీకి భారతరతన్ గౌరవం లభిసుత్ందని ఆశించాను. లభించనందుకు 

నిరుతాస్హ పడాడ్ను.అడడ్మయిన వాళళ్కీ అనీన్ పంచుతూండగా లలిత మోడీకి కనీసం పదమ్విభూషణ యివవ్వలసింది. 

పర్పంచమంతటా యినిన్ కోటల్మంది చూసే, పర్పంచంలో వునన్ అని దేశాల గొపప్ ఆటగాళళ్ను కేందీర్కృతం చేసి 1700 కోటల్ ఆదాయంతో- 

డపుప్లు వాయించేవాళళ్ దగగ్రున్ంచి, క్షవరం చేసే వాళళ్ దగగ్రున్ంచి (ఉదా:సిమమ్ండస్ పర్తీ ఆటకీ నునన్టి గుండుతో కనిపిసాత్డు), వొళుళ్ 

అముమ్కునేవాళళ్దాకా (చీర లేడరస్ కి నా అనువాదం తపప్యితే పాఠకులు క్షమించమనవి) అందరికీ అందులో వాటా కలిప్ంచడం 

సామానయ్మయిన విషయం కాదు. ఇందులో కిర్కెట ఉంది, వాయ్పారం వుంది, ఉపాధి ఉంది, సినీమా గాల్మర వుంది, సెకస్ వుంది, కీరిత్ వుంది, 

వినోదం వుంది, రాబడివుంది. అనిన్రకాల ఆనందానికీ ఆసాక్రం వుంది. పిచిచ్వాళళ్ ఆటని నాలిక చపప్రించిన బెరాన్రడ్ షా ఇపుప్డు బతికి వసేత్ 

ఇంతమందిని ఆకరిష్ంచే ఈ వింత సరక్సుస్ని చూసి ముకుక్మీద వేలువేసుకుంటాడు. ఇలా అందరికీ వాయ్పారవాటాలిన్ పంచిన లలిత మోడీకి –

మరొకక్సారి అంటాను- పదమ్విభూషణ అయినా ఇవవ్కపోవడం అనాయ్యమని. నిజానికి ఇలాంటి గౌరవాలు పొందినవారు మోడీకనన్ 

“పీకింది” ఏమీ లేదంటాను. 

ఇక పర్సుథ్త కుంభకోణం మాట. అవినీతి, రొచుచ్, దోపిడీ అంటూ ఈ దేశంలో నీతిపరులు జుతుత్లు పీకొక్ంటునన్మాట. 

రషాయ్లో కమూయ్నిసట్ పారీట్ కూలిపోయినపుప్డు- ఓ పతిర్కలో వాయ్సం వచిచ్ంది. ఒక వయ్కిత్ సాధించిన లబిద్ని- వయ్వసథ్లో అందరితో సమానంగా 

పంచుకోవాలనన్ సూతర్ం- మానవాతీతమైన గుణం. ఇది గొపప్ ఆదరశ్ం. కాని ఆచరణకు గొపప్ అవరోధం. అది వయ్వసథ్లో అందరూ 

అనిన్కాలాలలో చెయయ్డం, చెయాయ్లని ఆశించడం, చేసేటటుట్ చూడడం- అసంభవం. ఇలాంటిదేదో రాసారు. ఇది ఒక వయ్కిత్ సంపాదించే 

ఆదాయమో, ఆహారమో మరేదో మాట. 

నేను హైదరాబాదులో ఉదోయ్గం చేసుత్నన్పుప్డు  అదెద్ఇంటికోసం గగన మహల రోడుడ్లో ఒక ఇంటికి వెళాళ్ను. సుందరరాజన అనే ఓ ముసిలి 

అయయ్ంగార ఆ ఇంటి యజమాని. నా భారయ్ తపప్ వయసొస్చిచ్న ఏ ఆడపిలాల్- నీ చెలెల్లయినా సరే- ఒంటరిగా నీ సరసన ఉండరాదు అని 
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షరతు పెటిట్ ఇలిల్చాచ్డు. ఇది సెకస్ మాట. పెళిళ్ళిళ్ కాకుండా,బారులోల్ రాతిర్ళుళ్ మగాళళ్తో సరదాగా జలాస్ చేసే చాలామందికి- ముఖయ్ంగా 

“వుమెనస్ లిబ” వారికి- ఈ అయయ్ంగార బొతిత్గా గిరిజన సంసక్ృతికి పర్తీకగా కనిపిసాత్డు. 

బెలల్ం వునన్ చోటికి చీమలు వసాత్యి అనన్ది సామెత. ఈ ఐపిఎల లో 1700 కోటల్ విలువైన బెలల్ం వుంది. రోజూ ఆట ముగిశాక- తెలల్వారు 

ఝామువరకూ తాగితందనాలాడే అందాల ముదుద్గుమమ్లునాన్రు. బారెలస్ తో పారే బార్ందీ విసీక్లునాన్యి. అనిన్టికీ మించి ఈ సరక్స ని 

ఏకఛఛ్తార్ధిపతయ్ంగా నడిపే లలిత మోడీ వునాన్రు. ఏనాడయినా పదిమందితో అవినీతి చావుతో సమానం. ఒకక్డితో అవినీతి పెళిళ్తో సమానం. 

ఈ మూడేళూళ్ 5000 కోటల్ బెలాల్నిన్ దేవుడి నైవేదయ్ంలాగ కళళ్కదుద్కుని నోటోల్ వేసుకునే భకుత్లూ, పరాయి సతరీని సీతామహాసాధివ్లాగ భావించే 

రంగరాజన లూ ఉంటారని – యినిన్ లక్షల డాలరుల్ జేబులు, దేశాలు, బాంకులూ మారుతునాన్ అందరూ భావించడం- ఇంత ఆలశయ్ంగా 

విరుచుకు పడడం విడూడ్రంగా వుంది. 

ఉనన్టుట్ండి శిశిధరూర అనే గాల్మర మంతిర్గారు- అంతే గాల్మరస గరల్ ఫేర్ండ ని వెనకేసుకొచిచ్నందుకు దేశమంతా తపుప్పటిట్,ఆయనిన్ దుమెమ్తిత్ 

పోయడం, ఆఖరికి ఆయన మంతిర్ పదవికే ఎసరు పెటట్డం- నాకు అనాయ్యంగా కనిపిసుత్ంది.పాపం, లోపాయకారీమాట ఎలావునాన్- ఆయన 

బహిరంగంగా ఒకక్ గరల్ ఫెర్ండునే నముమ్కునాన్డు.పర్తీదినం- కిర్కెట ఆట ముగిసాక- బారులోల్ జరిగే వినోదానిన్ కోటుల్ ఖరుచ్చేసి, కొని మనకు 

పంచుతునన్ ఛానలస్ ధరమ్మాంటూ- ఏ ఆడదానితో, ఏ ఆటగాడు ఏ క్షణంలొ ఎకక్డ గెంతాడో “సహారా” వారిని పోటీ పెటట్మనండి. ఒకక్డు 

గెలిసేత్ నేను చెవికోయించుకుంటాను. ఇది అందరూ చూసి మురిపోతూండగా మన లలూల్లూ, బలూల్లూ ఏం చేసుత్నాన్రని. నడవడానికి కూడా 

ఓపికలేని కాషాయ సనాయ్సి, పరమ పవితర్ బాలా ధాకరేగారు ఏం చేసుత్నారని! 

“ఆటని వేలంపాట’ని చేసిన లలిత మోడీ ని వీధిన పెటట్డానికి కంకణం కటుట్కునన్ ఎందరో నీతి పరులూ, సతయ్శీలురూ ఏ తాటి చెటుట్కింద 

పాలు తాగుతునాన్రని! ఇందులో ఇంకా కేసు ఓ కొలికిక్ రాని గడిడ్తినన్ లలూల్గారు కూడా వునాన్రు. 

ఇపుప్డిపుప్డే కొందరి మంతుర్ల పేరూల్, కొందరు అలుల్ళుళ్, బావమరుదుల పేరూల్ బయటికి వసుత్నాన్యి. బెలల్ం తినన్ చీమల జాతకాలనిన్ంటినీ 

రాయాలంటే ఏ ఇనక్ంటాకస్ వారి తరం! తిలాపాపం తలా పిడికెడు ఎందరో దేశాల వారు పంచుకునాన్రు. మంతుర్ల పేరుల్ వింటే పర్తిపకాష్లకీ 

కితకితలు పెటిట్నటుట్ంటుంది. ఛానలస్ కి కావలసినంత గడిడ్. 
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ఆయాయ్, ఇదంతా బెలల్ం మనదాకా మిగల లేదని అకక్సు. తినలేనివాడికి తినన్వాడిని చూసి కడుపుమంట. ఈ దేశంలో నీతి మారేడుపండు. 

వెలకాక్యలో బర్హమ్ పదారధ్ం. దానిగురించి అందరూ మాటాల్డతారు. కాని ఎవరూ చూడలేరు. 

మొనన్ చెనైన్లో మా సినీమా శివమణి డపుప్ వాయిసూత్ చిందులు తొకుక్తూంటే  ఒకాయన నా వీపు గోకి “ఈయనకి ఈ ఐపిఎల అంతటికీ 50 

లక్షల కాంటార్కట్ తెలుసా?” అనాన్డు. నేను కళెళ్గరేశాను. 

మా అబాబ్యితో చెపేత్  “అది చాకెల్ట వదిలేసి చుటిట్న కాగితానిన్ నాకినటుట్” అని నాలిక చపప్రించాడు. 

ఏమైనా మనలాంటివారికి ఈ సరక్సుస్ ఆనందోతాస్హానిన్ కలిగిసోత్ంది. దొరికినవాడు బెలాల్నిన్ చపప్రిసుత్నాన్డు. దొరకనివాడు జుతుత్ 

పీకొక్ంటునాన్డు. ఏమీ దకక్నివారు తమకి దకక్లేదని జుతుత్ పీకుతునాన్రు. 

ననున్ జోయ్తిషం చెపప్మంటే- ముందు ముందు ఈ సరక్సుస్ ఆగదు. మన ఆనందం ఏడాదికేడాదికీ ఇనుమడిసుత్ంది. బెలల్ం సైజు పెరుగుతుంది. 

తినేవాళళ్ వాటాలు మారుతాయి. లోపాయకారీగా ఇన కంటాకుస్వారికీ కొనిన్వాటాలు వెళాత్యి. జేబులు మారుతాయి. ఆడర్సులు మారుతాయి. 

అంతే. 

సుఖపడడం, లబిద్ పొందడం- ఈ రెండూ పెదద్ వయ్సనాలు. ఆ వయ్సనానిన్ మంతుర్ల దగగ్రున్ంచి, వాళళ్ బావమరుదుల దగగ్రున్ంచి, వూళోళ్ టీవీలు 

పెటిట్ తలో రూపాయి వసూలు చేసే ఆఖరి చిలల్ర వాయ్పారిదాకా అందరూ వాటాలు పంచుకుంటారు. పాపం, బొతిత్గా అనుభవం లేని ఓ కురర్ 

మంతిర్ ఎందరో పెదద్ల గోతార్లను వీధిలో పెటాట్డు. అయినా పరవాలేదు. ఈ వాయ్పారంలోకి కొతత్ వాటాదారుల్ వసాత్రు. 

ఏతావాతా, నా బాధలాల్ ఒకక్టే- ఇంత పెదద్ బెలాల్నిన్ సిదధ్ం చెసిన మూల పురుషుడికి –లలిత మోడీకి- భారతరతన్ యివవ్లేదే అని! 

  

( ఏపిర్ల 26, 2010) 
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(May 03, 2010) Guruji గురూజీ జిందాబాద..! 

చినన్ రాషాట్ర్ల వలల్ మేలు జరగదని ఈ మధయ్ చాలామంది జుతుత్లు పీకొక్ంటునాన్రు గాని, వారితో మాతర్ం నేను ఏకీభవించను. వెంటనే 

కారణాలు చెపప్మని ననున్ చాలామంది నిలదీసాత్రు నాకు తెలుసు.నేను చెపప్ను. చకక్గా, కనున్లపండుగగా, నితయ్నూతనంగా ఉనన్ ఒకే ఒక 

రాషాట్ర్నిన్ చూపిసాత్ను. దానిన్ పరిపాలిసూత్ పదిమంది కీ గురూజీగా చలామణీ అవుతునన్ శిబూ శొరేన ని చూపిసాత్ను. 

ఆ రాషట్రం నితయ్కళాయ్ణం పచచ్తోరణంగా రాణిసోత్ంది. చినన్ రాషట్రంగా ఏరప్డినపప్టినుంచీ ఈ తొమిమ్ది సంవతస్రాలలో ఎనిమిది కొతత్ 

పర్భుతావ్లు ఏరప్డాడ్యి. ఒకక్ సంవతస్రం ఏదో పొరపాటు జరిగిపోయిందని మినహాయిసేత్ పర్తీ సంవతస్రం ఆ  రాషట్రనాయకులు మొనన్టి 

ఐపిఎల కిర్కెట ఉతస్వంలాగ పర్తీ ఏడూ మంతిర్ వరగ్ం గురించి ఊహించుకుంటూ ఆనందిసుత్నారు. కొతత్ మంతుర్లొసాత్రు.కొతత్ 

ఉపనాయ్సాలిసాత్రు. కొతత్ ముఖాలు కంపిసాత్యి. ముఖయ్మంతుర్లందరూ గిరిజనులు కావడం మరో విశేషం. వీళళ్ందరకీ తలమానికం - మన 

గురూజీ - ఏలియాస శిబూ శొరేన. 

నా జీవితంలో తీరని కోరిక - శిబూ శొరేన గారితో ఫోటో తీయించుకోవడం. ఒకపుప్డు పాకిసాథ్న అధయ్కుష్డు అయూబ ఖాన పర్పంచంలో కెలాల్ 

గొపప్ అంతరాజ్తీయ సంబంధాలను ఏరప్రుచుకునన్ నాయకులని చెపేప్వారు. కారణం - ఒక దశలో అటు నాటోకి, సియటోకి, సెంటోకీ (ఉతర, 

దకిష్ణ, మధయ్ అటాల్ంటిక సతస్ంబంధాల సంసథ్ల)తో పొతుత్ ఉనన్ దేశం పర్పంచంలో పాకిసాథ్న ఒకక్టే.  

అటు రషాయ్తో, కమూయ్నిసుట్ దేశాలతో, ఇటు అమెరికా మితర్దేశాలతో సతస్ంబంధాలను పెటుట్కుని అందరినీ మెపిప్ంచారాయన. అలాంటి మరో 

మహా నాయకుడు మన గురూజీ ఆయన మన మన మోహన సింగ పర్భుతవ్ంలో మంతిర్... బీజేపీ తో పొతుత్ పెటుట్కుని పర్సుత్తం రాషట్ర ముఖయ్ 

మంతిర్ ఏదీ? కుషవ్ంత సినాహ్ని అవమనండి చూదాద్ం. అదొక అదుభ్తమైన రాజకీయ శిలప్ం. ఆయన కేందర్ మంతిర్ అయారు.ముఖయ్మంతిర్ 

అయారు. కొడుకుని నాయకుడిని చేశారు.హతయ్లో సరసమైన ఫాతర్ వహించారు.తను నిరపరాదినని నాయ్యసాథ్న్లిన్ ఒపిప్ంచారు.మనుషులిన్ 

మాయంచేశారు.మాయమయిన వాళుళ్ చచిచ్పోయేటుట్ట్ చూశారు. ఎంత చినన్ మెజారిటీ వచిచ్నా తొణకరు.తనే ముఖయ్మంతిర్ కావాలని బలల్ 

గుదిద్ కోరిక చెలిల్ంచుకుంటారు. చినన్ రాషట్రం కాకపోతే శిబూ శొరేన సేవలు రాషాట్ర్నికి దకేక్వా? పెదద్ రాషట్రంలో ఆయన పారీట్ ఎకక్డో అడవిలో 

ఆవకాయలాగ సోదిలోకి లేకుండా పోయేది.  

పశిచ్మ బెంగాలులో కమూయ్సుట్లు, మావోయిసుట్లను రెండు వరాగ్ల నాయకులు సమరిధ్సూత్ లాల గడ దొమీమ్ని పెదద్ రాదాద్ంతం చేశారు. కాని 

శిబూ బాబుకి ఆ గందరగోళం లేదు. ఆయన బేషరతుగా మావోయిసుట్ల వెనక నిలిచారు. చరితర్ను సృషిట్ంచిన ఛతీత్స గడ మారణహోమం 

గురూజీ ఆశీరావ్ద ఫలమేనని పెదద్లు భావిసాత్రు. 

1975 లోనే జంతారా జిలాల్లో ముసిల్ం కుటుంబాల మీద దాడికి నాయకతవ్ం వహించారు. అందులో తొమిమ్ది మంది చచిచ్పోయారు. 

హతాయ్నేరం మీద పడింది. 30 ఏళళ్ తరావ్త నేరం ౠజువైంది. జైలుకెళాళ్రు. బొగుగ్ మంతిర్ పదవి ఊడింది. అయినా నెలరోజులోల్ 
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నాయ్యసాథ్నానిన్ ఒపిప్ంచి బెయిలు మీద బయటికి వచాచ్రు. వచాచ్క కాశీ వెళిళ్ వచిచ్న వాడి పాపాలనీన్ పోయినటుట్ మనోమ్హన సింగ పర్భుతవ్ం 

భావించి మళీళ్ మంతిర్ని చేసింది! తన పరస్నల సెకర్టరీ శశికాంత ఝాని ఎతుత్కుపోయి చంపించాడనన్ కేసు పొకక్గానే మళీళ్ మాయమయాడు. 

పిలిల్కి తొమిమ్ది పార్ణాలట, గురూజీకి వంద. 2005లో ముఖయ్మంతిర్ అయారు. కేవలం తొమిమ్దోజుల తరావ్త అసెంబీల్లో మెజారిటీ 

సంపాదించుకోలేక రాజీనామా చేశాడు. పేర్మించండి, దేవ్షించండి జారఖ్ండ రాజకీయాలలో శిబూశొరేన ని మీరు విసమ్రించలేరు. 

అందుకాయనే గురూజీ. 

ఇక తాజా కథ. ఈ మధయ్నే బీజేపీతో పొతుత్ కలిపి కేవలం నాలుగు నెలల కిందట ఏడవసారి ముఖయ్మంతిర్గా ఉనాన్డు. ఇపుప్డిపుప్డు ఆ పదవి 

బోరుకొడుతోంది. అందుకని మొనన్ పారల్మెంటులో పర్తిపకాష్లు కట మోషన పెటిట్నపుప్డు అందరూ షాకయేలాగ చినన్ పిలిమొగగ్వేశారు 

గురూజీ. ఎవరూ ఊహించని రీతిగా కాంగెర్సనుకూలంగా ఓటు వేశారు. ఎందుకు? శిబూగారు కేందార్నికి మంతిర్గా వచిచ్ రాషాట్ర్నిన్ తన 

కొడుకుకి పటట్ం గటాట్లని వారి పనాన్గం. దీనికి మరో గుగుగ్రువు కరుణానిధిగారి సూఫ్రిత్ఉండవచుచ్. వారి కుటుంబంలో భారయ్లు తపప్ అందరూ 

పదవులోల్ ఉనాన్రు. వెనకటికి ఓ నాటికలో డైలాగు ఉంది: "అనిన్ పాములూ లేచినచో లేడీ పామును లేచి యాడినది" అని. మధయ్లో శిబూ బాబు 

మదద్తు ఎందుకు? వారికి కావాలని కాదు. తనకు పదవులు కావాలని. ఏమీ సందిగధ్ం లేకుండా "ఛీ అవతలికి పొ"మమ్ంది కాంగెర్సు. మరీ నెతిత్ 

మీదకు వసేత్ హంతకుడికీ పదవినిసుత్ంది. అవసరం లేకపోతే మహానుభావుడినయినా అవతలికి పొమమ్ంటుంది కాంగెర్సు. గురూజీ పర్సుథ్తం 

ఉపయోగపడే శాలీత్కాదు. 

ఇపుప్డెలాగ? కేవలం 24 గంటలు గడవకుండానే పేల్టు మారేచ్శాడు గురూజీ. బీజేపీ నాయకులకు  బేషరతుగా క్షమాపణ చెపిప్ తన తపిప్దానికి 

నషట్పరిహారంగా ఈసారి బీజేపీ నాయకుడీని సిమాహ్సనం ఎకిక్సాత్ననాన్డు. పళూళ్డినా కళుళ్ లొటట్పోదని  తుర్పిత్. అయితే బీజేపీ పండి ముదిరిన 

నాయకులునన్ పారీట్. తీవర్ంగా ఆలోచించి, నెమమ్దిగా సప్ందించి - అతని తపుప్ని క్షమించి - ఇపప్టికి నువేవ్ ముఖయ్మంతిర్   పదవిని 

వెలగబెటట్మని వదిలేసింది ఎందుకు? ముడిడ్కింద ఎసరు ఇంకా బాగా మరగాలి. ఈలోగా యువరాజు హేమంత శొరే కి ఒళుళ్ మండింది. 

చకక్గా సాగుతునన్ సామార్జాయ్ని కుకక్ల పాలు చేసినందుకు. షాజహాన ని కొడుకు ఔరంగజేబులాగ తండిర్ని బంధించాడని ఒక కథనం. నకక్ 

కడుపున నకక్పిలేల్ పుడుతుంది. తండిర్లాగ హతయ్లు అలవాటు పడడానికి  ఇంకా మెదడు ముదరాలి. ఏమయినా శిబూశొరేన పథకం 

ఫలించివుంటే ఈసారి జారఖ్ండ పర్జలకు అరధ్శతదినోతస్వంలాగ రెండు నెలలకే కొతత్ పర్భుతావ్నిన్ చూసే అదుర్షట్ం పటేట్ది. 

కనుక, చినన్ రాషాట్ర్ల వలల్ మేలు జరగదని అనే హకుక్ ఎవడికుంది? ననన్డిగితే ఇంకా బులిల్ రాషాట్ర్లు చేసేత్ నెలవారీ పర్భుతావ్లను చూసే 

అవకాశం మనకు దకుక్తుందని నా కల. తొమిమ్ది నెలలలో ఎనిమిది పర్భుతావ్లను ఏరప్రిచిన చినన్ రాషట్రంగా జారఖ్ండ గినిన్స బుకుక్లో 

ఎకాక్లని నా కోరిక. పర్తీ రాషాట్ర్నికి ఒక గురూజీ ఉండాలని నా ఆశ. 

( మే 03, 2010) 
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(May 10,2010) Gandhis' Country గాంధీలు పుటిట్న దేశం 

దాదాపు పాతికేళళ్ కిందట నేను "అభిలాష" అనే సినిమాలో నటించాను. ఉరిశిక్ష రదుద్చేయాలనన్ ఆదరాశ్నిన్ చాటే చితర్మది. చివరలో చిరంజీవి 

వాదనని నేనే రాశాను. ఓ నిరపరాధికి శిక్షపడితే శికిష్ంచకుండాకాపాడే సిథ్తికి 'అభిలాష' తతావ్నిన్ వంటబటిట్ంచుకునన్ తరంలో మనం 

జీవిసుత్నన్ందుకు గరవ్ంగా ఉంది. 

నినన్ "అమమ్యయ్, కసాబ కి ఉరిశిక్ష పడింది" అని నిటూట్రిచ్నవారునాన్రు. 'అసలు ఈ ఉరిశిక్ష ఎపప్టికైనా అమలు జరుగుతుందా?' అని 

వాపోయేవారు బయలుదేరారు.కసాబ ని ఉరితీయాలనన్ విషయంలో చాలామందికి అభిపార్యబేధాలు లేవు. మొనన్ ఒక టీవీ పోర్గార్ంలో 

గొంజాలిస అనే ఓ మానవ హకుక్ల సంఘ పర్తినిధి కసాబ వంటి కురర్వాడిని రకిష్ంచి అతని మనసుస్ మారచ్డంలోనే సంసాక్రం ఉంది, అతనిన్ 

ఉరి తీయడం కేవలం మన పగని చాటుకోవడం, మానవాళి - ముఖయ్ంగా మనం - మన చేతికి రకథ్ం కాకుండా చూసుకోవాలని వాకుర్చాచ్రు. 

మిగతావారంతా కసాబ ని ఉరితీయాలిస్ందేననాన్రు. చనిపోయిన ముంబై కమీషనర గారి భారయ్ కసాబ ని నడిరోడుడ్మీద ఉరితీయాలని 

ఆవేశపడాడ్రు. 162 మంది చావుకి కారణమయి,మరికొంతమందిని చంపలేనందుకు బాధపడి, 154 కోటల్ నషాట్నికి కారకుడయిన 21 

సంవతస్రాల కురార్డికి సుమతీశతకం, వేమన శతకం నేరిప్ సంసక్రించవలసిందే. కాదనను. ఓ నేరసుత్డిని 28 సంవతస్రాలు బంధించకుండా 

ఆ రోజే చంపేసి ఉంటే దకిష్ణాఫిర్కాకి మొదటి రిపబిల్క అధయ్కుష్డు నెలస్న మండేలా - ఉండేవాడు కాదు.కసాబోల్ మారే లక్షణాలు చాలావునాన్యి. 

జైలోల్ ఉనన్నాటికే అతను ఉరూద్ పేపరుల్ చదువుకోవాలని ఉతాస్హం చూపించాడు. బిరియానీ తినాలనన్ కోరిక కలిగింది. వికోట్రియా టెరిమ్నస లో 

మారణ హోమం జరిగినపుప్డు తను సినిమా హాలులో సినిమా చూసుత్నాన్నని చెపేప్ చినన్ చినన్ అబదాద్లతో సరిపెటుట్కునాన్డు. ఇవనీన్ గొంజాలిస 

దుర్షాట్య్ ఆలోచిసేత్ మంచి పరిణామం కిందే లెకక్. ఇకక్డొక చినన్ మెలిక ఉంది. కొందరి జీవహింసని భరించలేరు - గాంధీ పుటిట్న దేశంలో 

పుటిట్న వారు కనుక. కొందరు నేరసుత్డిని శికిష్ంచాలని అనాన్, మనసుస్లో "అహింస" పరమారధ్ంగా భావించే నాయకులుంటారు. ఇదద్రికీ పెదద్ 

తేడా లేదు. ఒకరు చెపిప్ చేయాలంటారు. మరొకరు చేసి చూపిసాత్రు. అదిగో. ఆ రెండో తరంవారే మన దేశనాయకులంతా. 

ఈ విషయానిన్ తమకు సోదాహరణంగా నిరూపిసాత్ను. గత 20 సంవతస్రాలలో - అంటే 'అభిలష ' తరావ్త ఉరిశిక్షలు పడిన ఎవవ్రినీ - మన 

పర్భుతావ్లు - యుపిఏ కానివవ్ండి, ఎన డి ఏ కానివవ్ండి ఒకే మాటమీద నిలబడి ఇంతవరకూ ఎవరికీ శిక్షలు అమలు జరపలేదు. 1991 లో 

పారల్మెంటు మీద దాడిచేసిన వారిలో నేరారుహ్డని సుపీర్ం కోరట్ నిరాద్రణ చేసిన అఫజ్ల గురు దగగ్రున్ంచి, అలనాటి రాజీవ గాంధీ హంతకుల దాకా 

అందరూ జైళళ్లో హాయిగా ఉంటునాన్రు. వీళుళ్ చివరలో తమ మీద దయ చూపి శిక్షతగిగ్ంచమని రాషట్ర పతికి పెటుట్కునన్ 51 మంది 

దరఖాసుత్లు అకక్డే ఉంచేశారు. ఇంతకనాన్ మనదేశంలో గాంధీ తతవ్ం నిలదొకుక్కునన్దనడానికి మంచి ఉదాహరణ లేదు. 

కాగా, వీరి వలల్ కొనిన్ లాభాలునాన్యి. ఎపుప్డేనా తాలిబనుల్ వంటి ముషక్రులు మన విమానాలిన్ ఎతుత్కుపోతే 150 మందిని రకిష్ంచుకోవడానికి 

మసూద అజర లాంటి వారు ఉపయోగపడతారు. అలాగే ఏ కాశీమ్ర ముఖయ్ మంతిర్గారి అమామ్యినో (ఉదా: రుబియా సయీద) ఎవరేనా 



 
gollapudimaruthirao.blogspot.com    gmrsivani@gmail.com   
 

 Page 59 
 

ఎతుత్కుపోతే వీరు అవసరానికి ఉపయోగపడతారు. మనం అనాయ్యంగా మసూద అజర ని పాకిసాథ్న కి అపప్గించేశామని జుతుత్ పీకొక్నేవారి 

మీద నాది ఒకటే సమీక్ష. అది వారి దృషిట్ బేధమని. సగం నిండిన పాలగాల్సులో ఒకరికి సగం ఖాళీగా ఉండడమే కనిపిసుత్ంది. మరొకరికి 

సగమయినా పాలుండడం కనిపిసుత్ంది.మసూద అజరిన్ అపప్గించామని బాధపడవదుద్.150 మందిని రకిష్ంచుకునాన్ం అని సంబరపడదాం. 

 పైగా మనకి సోనియా గాంధీ కూతురు పిర్యాంకా వంటి ఆడగాంధీలునాన్రు. తన తండిర్ని చంపిన వారిమీద తనకు కసిలేదని ఆ పిలల్ చకక్ని 

చిరునవువ్తో టీవీ కెమెరాల ముందు చెపప్గలదు. కాని చెయయ్ని నేరానికి వాళళ్ నానన్తో పాటు పార్ణాలను పోగొటుట్కునన్ 18 మంది ఏం పాపం 

చేశారో, వారి పిలల్లూ అంత ఉదారంగా ఆమెను క్షమించగలరో లేదో ఎవరూ అడగరు. మన దేశం కరమ్భూమి. కషాట్లిన్ చూసి కరిగిపోతాం. 

కథలు చెపుప్కుని ఆనందిసాత్ం. ఎవరేనా బాధపడితే అయోయ్ అంటాం. అనాయ్యమయిన 162 మంది కంటే, పర్సుత్తం కసాబ కారిచ్న కనీన్రు 

మంచి రుచికరమైన కథలాగ కనిపిసుత్ంది. పండులాంటి ఇటలీ - భారత దొరసాని పిర్యాంక వాళళ్ నానన్ హంతకిని సుపీర్ం కోరట్ శికిష్ంచినా 

క్షమించే పెదద్ మనసుస్ చేసుకోగలగడం మంచి మెలోడార్మా. తన కొడుకుని పెదద్ చదువులు చదివించుకోవాలని కలలుగనన్ ఓ కానిసేట్బులు ఆ 

రోజు రాజీవ గాంధీ పకక్న నిలబడిన పాపానికి అతని కొడుకు భవిషయ్తుత్, తన భారయ్ మంగళసూతర్ం, రోగిషిట్ తండిర్ని బతికించుకునే అవకాశం 

- ఇది ఆలోచించిన కొదీద్ భయపెటేట్ మెలో డార్మా. 30, 40 ఏళళ్ కిర్ందట హిటల్ర కాలంలో మారణ హోమం చేసి ఎపుప్డో దశాబాద్ల తరావ్త 

దొరికిపోయిన నాజీలను విచారించి ఉరితీసినపుప్డు బాధతో ఆతమ్హతయ్ చేసుకునన్ కథలునాన్యి. మానవ సవ్భావం గతానిన్ నెమరు 

వేసుకుంటుంది. వరత్మానంలో జీవిసుత్ంది. 26/11 నాటి 162 మంది తలుల్ల కథలు గురుత్. పర్సుత్తం కోరుట్లో కసాబ కనీన్ళుళ్ వరత్మానం. 

26/11 సంఘటన వెనక 162 కథలునాన్యి. వినే మనసుంటే 162 గర్ంధాలవి. తలిల్నీ తండిర్నీ పోగొటుట్కుని - ఆ నషట్ం ఏమిటో తెలియక - 

ఇజేర్లులో తాతగారింటోల్ పెరుగుతునన్ పసివాడి కథ చినన్ నమూనా మాతర్మే. నా ఆనందమలాల్ జైలులో అఫజ్ల గురుకి ఇనాన్ళళ్కి తోడు 

దొరికింది - కసాబ రూపేణా. వారిదద్రూ మరో ఖాందహార విమానానికి ఎదురుచూసూ కాలం గడుపుతారు. మరో పదేళళ్ తరావ్త కొతత్ తరానికి 

వీళళ్ని జైళళ్లో ఉంచడం అనాయ్యమని తోసుత్ంది. అపప్టికి బోలెడంతమంది గొంజాలిస లు పుడతారు. ఏతావాతా భారతదేశం "అహింసకి 

మరో విధంగా పటట్ం కడుతుంది. ఈ కేసులో తీరుప్ని ఇసూత్ నాయ్యమూరిత్ తహలాయ్నీగారు ఓ మాట అనాన్రు. ఇలాంటి నేరసుత్లకి తగిన శిక్ష 

వెయయ్కపోతే ఈ దేశంలో నేలబారు మనిషికి నాయ్య వయ్వసథ్మీద విశావ్సం పోతుందనాన్రు. అయాయ్, తమరు క్షమిసేత్ ముందు పడిన 51 శిక్షలూ 

అమలు జరగని నేపథయ్ంలో నాయ్యవయ్వసథ్ మీద 51 సారుల్ నేలబారు మనిషి విశావ్సానిన్ పోగొటుట్కునాన్డు. శిశుపాలుడి వంద తపుప్లాగ - ఆ 

విశావ్సానిన్ పునరుదద్రించడానికి ఈ పర్భుతవ్ం - పోనీ ఏ పర్భుతవ్మైనా - మొదట 51 చరయ్లను తీసుకోవాలి. అపుప్డు పర్జల విశావ్సం మాట.  

కిటట్ని వాళుళ్ మైనారిటీలను మచిచ్క చేసుకోవడానికి ఈ అలసతవ్ం ఒక సాకని అంటారు. లేకపోతే ఇందిరా గాంధీని చంపిన సికుక్ని 

ఉరితీయగలిగిన పర్భుతవ్ం 20 ఏళుళ్ 51 మందిని ఏమీ చెయలేకోప్తోందేం? ఏమైనా కిందటి తరానికి ఒకక్డే గాంధీ. ఈ తరానికి పర్తీ 

పర్భుతవ్ంలోనూ ఎందరో గాంధీలు!  

( మే 10, 2010) 
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(May 17, 2010) Corruption and Health అవినీతి - ఆరోగయ్ం 

నాకేమో అవినీతికీ ఆరోగాయ్నికీ దగగ్ర తోవ ఉనన్దని అనిపిసుత్ంది. దీనిని రుజువులతో సహా నిరూపించగలను. మనదేశంలో అవినీతిపరులంతా 

నిమమ్కు నీరెతిత్నటుట్ నిగనిగలాడుతూ, చలవచేసిన ఖదద్రు చొకాక్లతో, సూటల్తో, చిరునవువ్లతో హుషారుగా కులాసాగా ఉంటారు. కాని 

ఒకక్సారి వారిని నీతి, చటట్ం వేలు చూపిసేత్ చాలు - ఎకక్డలేని అనారోగయ్ం వారిని కుర్ంగదీసుత్ంది. మీలాటి నాలాంటివారు అంతంత మాతర్ం 

ఖాయిలా పడితే ఇంటి దగగ్ర ఉండే చికితస్ చేయించుకుంటాం. కాని వీరి అనారోగయ్ం అలాకాక్దు. నినన్టిదాకా బాగానే ఉనాన్ ఇవాళ మాతర్ం - 

ఎవరూ పలకరించ వీలులేని, ఎవరితో మాటాల్డడానికీ వీలులేని, ఎవరూ కలుసుకోవడానికీ వీలులేని - ఆసుపతిర్ ఇంటెనిస్వ గదులోల్ ఉండక 

తపప్ని పరిసిథ్తి ఏరప్డుతుంది. 

పాపం గాంధీలాంటివారు పాతకాలం మనుషులు. గాంధీ చితర్ంలో ఓ గొపప్ దుర్శయ్ం నేనెనిన్ సారులు చూసినా కంట తడిపెటిట్సుత్ంది. 

సహాయనిరాకరణ నేరానికి తనపై జసిట్స బూల్ం ఫీలడ్ జరిమానా విధిసేత్, బోనులో నిలబడిన గాంధీ మహాతుమ్డు జరిమానా చెలిల్ంచనని జైలుకి 

వెళళ్డానికి సిదద్పడతాడు. ఆయనిన్ జైలుకి పంపకుండా ఆపాలని నాయ్యమూరిత్ తాపతర్యం. తన సిదాధ్ంతానికి కటుట్బడి జైలుకి వెళాళ్లని గాంధీ 

పటుట్దల. ఆ రోజులోల్ జైళుళ్ నిజమైన దేవాలయాలు. గాంధీ, నెహూర్, తిలక, రాజాజీ, టంగుటూరి - ఇలా పర్తినాయకులు గరవ్ంగా జైళళ్కు 

వెళాళ్రు. అకక్డే భగవదీగ్తకు వాయ్ఖాయ్నాలు రాశారు. డిసక్వరీ ఆఫ ఇండియా తయారయింది. రోజూ కొతత్ విషయాలు ఆకళించుకునాన్రు. కొతత్ 

భాషలు నేరుచ్కునాన్రు. మరింత సూఫ్రిత్తో బయటకు వచాచ్రు. అవి ఆనాటి రోజులు. 

ఇపుప్డెవరూ జైళళ్కి వెళళ్రు. నిజానికి జైలుకి వెళళ్డం నామోషీ. అవినీతిపరులంతా నవనవలాడుతూ మన మధయ్ కనిపించడానికి ఓ సృషిట్ 

సహజమైన కారణం ఉంది. చకక్టి పువువ్లు, కూరగాయలు కుళిళ్, పురుగులు పటిట్న ఎరువులోల్ంచే పెరుగుతాయి. మొకక్ మొదటోల్ చూసేత్ 

దురావ్సన ముకుక్పుటాలిన్ బదద్లు కొడుతుంది. కొమమ్లకి పవితర్మైన పువువ్లు నవువ్తూ పలకరిసాత్యి. అందుకే రెంబార్ంట అనే మహా 

చితర్కారుడు ఒక మాట అనాన్డు: చితార్లిన్ దగగ్రగా చూడకు. కంపుకొడతాయి - అని. మన నాయకులిన్ మొదళళ్లో చూసేత్ ముకుక్ 

మూసుకోవలసినంత దురగ్ంధం. కాని వారి మూరిత్ - సుప్ర దూర్పం, కళుళ్ మిరుమిటుల్ గొలిపేటంత ఆకరష్ణీయం. 

మరొక విధంగా అరధ్ం చేసుకోవాలంటే - నీతి కొందరి ఆరోగాయ్నికి గొడడ్లి పెటట్వుతుంది. చటట్ం వారి ఆరోగాయ్నిన్ దెబబ్తీసుత్ంది. ఆసుపతిర్వేపు 

తరుముతుంది. 

ఉదాహరణలు కావాలా? నినన్టిదాకా బొదెద్ంక మీసాలతో నిగనిగలాడుతూ సేన్హితుడి పెళాళ్ంతో సరసాలాడుతూ - ఒంటి మీద సగం బటట్లు 

లేకుండా దొరికిపోయిన సౌందరయ్ సవ్రూపుడు - కరాన్టక మంతిర్ హాలపప్ - అనవసరంగా అవినీతి పని చేశాడని చటట్ం అరెసట్ చేసింది. అంతే. 

ఆయన జైలు అడర్సు తెలుసుకునే లోపునే గుండె నొపిప్ వచిచ్ంది. సరాసరి ఆసుపతిర్కి చేరి చలవ గదిలో, ఏకాంతంగా సేద తీరుచ్కుంటునాన్రు. 
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నాకేమో జారఖ్ండ ముఖయ్మంతిర్ మధుకోడా గారికి మంచి హీరో లక్షణాలునాన్యనిపిసుత్ంది. చాలా ఆరోగయ్ంగా, గాల్మరస గా ఉంటారు. 

ఆయనకి నాలుగువేల కోటల్ ఆసుత్లునాన్యని కిటట్నివాళుళ్ కేసులు పెటాట్రు. అవినీతి శాఖవారు ఆయనిన్ నిలదీయడానికి 

సిదద్మయారు.అపుప్డేమయింది? మనుషులిన్ చూసి గురుత్పటట్లేనంతగా, నోటమాట రానంతగా ఆయన ఆరోగయ్ం దెబబ్తింది. డాకట్రుల్ ఆయనిన్ 

పలకరిసేత్నే పార్ణానికి ముపుప్ రావచుచ్ననాన్రు. (వీరంతా ఖరీదయిన డాకట్రుల్!) తీరా ఆయన ఆసుపతిర్నుంచి సరాసరి తన భారయ్ ఎనిన్కలలో 

పోటీ చేసుత్నన్ బైబాసా నియోజకవరాగ్నికి వెళిళ్ అనరగ్ళంగా ఉపనాయ్సాలు ఇచాచ్రు. 

ఇక మన రామలింగరాజుగారిని తీసుకోండి. ఆయన చాలా గాల్మరస కారోప్రేట వాయ్పారి. కిల్ంటన దొరగారి సరసన కూరుచ్ని చిరునవువ్లు 

చిందించగల అందమైన వయ్కిత్. ఉనన్టుట్ండి ఏడువేల కోటల్ కుంభకోణం బయటపడింది. పోలీసులు చుటుట్ముటాట్రు. ఏమయింది? ఆయన 

ఆరోగయ్ం హఠాతుత్గా దెబబ్తింది. ఆయనకి కూడా తెలియని గుండె జబుబ్లనీన్ తోసుకు వచాచ్యి. వారు పర్సుత్తం ఎకుక్వకాలం ఆసుపతుర్లలో, 

అతి తకుక్వ కాలం జైళళ్లో గడుపుతునాన్రు. 

మరొక గొపప్ నమూనా - పపుప్ యాదవ అనబడే రాజేష రంజన అనే నాయకులు. ఆయన హాయిగా హతయ్లు చేయించుకుంటూ, వీలయిననిన్ 

దొమీమ్లు జరుపుతూ - 1991, 1996, 1999, 2004 లో లోక సభకి ఎనిన్కయిన పెదద్మనిషిగా,  పెదద్ శరీరంతో హాయిగా ఉనాన్రు. 

రకరకాల కేసులోల్ ఆయనిన్ ఈ మధయ్ అరెసుట్ చేశారు. అంతే. ఆయన ఆరోగయ్ం దెబబ్తింది. సరాసరి ఆసుపతిర్కి వెళళ్క తపప్లేదు. 

నాకేమో ఎనీస్పీ నాయకులు పదం సింగ పాటిల గారు ఏనాటికయినా మహారాషట్ర ముఖయ్మంతిర్ అవుతారనే నమమ్కం ఉండేది. అంత అనుభవం, 

అంత మేధావితనం, తేజసుస్ వారి ముఖంలో దోయ్తకమవుతుంది. కాని పవన రాజ నింబాలక్రిన్ హతయ్ చేయించారని (2006లో) సిబిఐ ఈ 

మధయ్ వారిని అరెసుట్ చేసింది. వారు జైలుకి వెళాళ్రా? పొరపాటు. తినన్గా ఆసుపతిర్ చలవగదికి చేరారు. 

కాషాయ వసాత్ర్లు ధరించి, చిరునవువ్లు ఒలకపోసూత్ దేవుడికీ మనకీ సంధాతగా నిలిచిన మహాసావ్మి నితాయ్నంద గారు రహసయ్ంగా ఎందరో 

అమామ్యిలతో పడకగది ఒపప్ందాలను చేసుకుని ఇహానీన్ పరానీన్ ఉమమ్డిగా సాధిసుత్ండగా - ఎవరో కిటట్ని శిషుయ్డు - బహుశా ఆ సుఖంలో 

తనకి వాటా దకక్ని కారణమో ఏమో - ఒక సినీ నటితో ఆయన రాసలీలలిన్ బయటపెటాట్డు. (నిగనిగా మెరిసే మొకక్ల మొదళళ్లో మురుగు 

ఉంటుందని మనం మరిచిపోకూడదు.) అకక్డికీ సావ్మి తన ఆరోగయ్ం కాపాడుకోడానికి హిమాలయాల దాకా వెళాళ్రు. పర్భుతవ్ యంతార్ంగం 

కరుణించలేదు. ఆయనిన్ వెదికి పటుట్కుంది. అరెసుట్ చేసింది. అపుప్డేం చేశారు సావ్మి? ఆయన ఆరోగయ్ం హఠాతుత్గా దెబబ్తింది. వెంటనే 

ఆసుపతిర్కి వెళళ్క తపప్లేదు. 

కనక నాదొక మనవి. ఇలాంటి నాయకుల ఆరోగాయ్నిన్ కాపాడుకుని, మన పారల్మెంటు అభుయ్దయానిన్ నిలుపుకోవాలంటే - 'నీతి, చటట్ం' కోరలు 

వీరిదాకా రాకూడదని వెంటనే చటట్ం చేసి రాజాయ్ంగానిన్ సవరించాలి. నాకు నోసట్ర డామస, పోతులూరి వీరబర్హేమ్ందర్ సావ్మి వారికునన్ 

దూరదృషిట్ లేదుకాని ఇలాంటిదేదో లేదా దీనికి పర్తాయ్మాన్యమైన చటట్ం తవ్రలో రాక తపప్దని నాకు తెలుసు. 
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అంతవరకూ నాదొక సూచన. మన పారల్మెంటులో దాదాపు 192 పై చిలుకు నాయకులపై ఇలాంటి కిర్మినల కేసులునాన్యట. వారి 

ఆరోగయ్మూ ఎపుప్డో ఒకపుప్డు ఇలా దెబబ్తినక మానదు. కనుక వీరి సౌకరాయ్రధ్ం జైళళ్కి వెళళ్వలసిన నాయకులు ఉండడానికి జైళళ్కి 

అనుబంధంగా అయిదు నక్షతార్ల సాథ్యిలో సమసత్ సౌకరాయ్లతో, చలవగదులతో, అందమయిన నరుస్లతో (సావ్మి నితాయ్నంద లాంటివారిని 

దృషిట్లో పెటుట్కుని) ఆసుపతుర్లు ఏరాప్టు చేయాలని నా మనవి. ఇందువలల్ నీతి, చటట్ం వీరి ఆరోగాయ్నిన్ కుర్ంగదీసినా ఆసుపతుర్లు 

అందుబాటులోనే ఉంటాయి కనుక వారి కేష్మానికి ఢోకా ఉండదని నాకనిపిసుత్ంది. కాగా, ఇలాంటి నాయకులను కాపాడుకోవడం మన 

కరత్వయ్ం. 

చివరగా ఒకే ఒకక్ విషయానిన్ జాఞ్పకం చెయయ్దలిచాను. కొందరిని అవినీతి ఆరోపణలు బాధించవు. జైలు భయపెటట్దు. వారిని ఆసుపతుర్ల వేపు 

తరిమి కొటట్దు. అడివి అయినా, జైలు అయినా, మంచుకొండ అయినా, మహా ముఖయ్ మంతుర్లయినా (నా మనసుస్లో ఈ మాట 

చెపుతునన్పుప్డు మేడం జయలలితగారునాన్రు) వారిని ఏ మాతర్ం చలింపజేయదు. ఆయనిన్ అరెసుట్ చేసేత్ నెలల తరబడి జైలులోనే తన 

అనుషాట్నానిన్ జరుపుకునన్ ఒకే ఒకక్ ఉదాహరణ - భారతదేశ చరితర్లో ఉంది. వారి పేరు - 2000 సంవతస్రాల చరితర్ గలిగిన కంచి 

కామకోటి పీఠాధిపతి - జయేందర్ సరసవ్తీ సావ్ములవారు.      

(మే 17, 2010) 
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(May 24, 2010) New Calculations కొతత్లెకక్లు  

సరిగాగ్ ఎనభై సంవతస్రాల తరావ్త వచేచ్ యేడు ఈ దేశంలో కులాలను ఉటంకించే జనాభా లెకక్లు జరగనునాన్యి. ఈ సారి ఆరువేల 

కులాలతో పాటు అరవై అయిదు వేల ఉపకులాలు సాధికారికంగా పరిగణనలోకి వసాత్యి.ఈ దేశానికి సావ్తంతర్య్ం వచిచ్న అరవై మూడు  

సంవతస్రాలలో కొనిన్ చినన్ కులాల ఉనికి దాదాపు సనన్గిలిల్పోయింది.అవి పెదద్కులాలతోనో లేదా పూరిత్గానో మరిచిపోయారు. వారు తమ 

కులాలిన్ గురుత్ంచుకోవడం, గురిత్ంచడం మానేశారు. కానీ ఈ జనాభా లెకక్లోల్ అవనీన్ పైకి తవువ్తారు. మరిచిపోయినవారికి మరోసారి గురుత్చేసి 

" నీ కులం ఇది అని మరిచిపోకు బాబూ. అందువలల్ నీకే లాభం ఉంటుంది " అంటే అతనికేం పోయింది? ఇందులో విశేషమేమిటంటే 'నాది 

ఫలాన కులం ' అని ఓటరు చెపుప్కోవడం వినా, అవునో కాదో తేలుచ్కోగలిగిన, తేలచ్వలసిన, తేలుచ్కోవలసిన పని ఈ జనాభా లెకక్లవారిది 

కాదు. రేపు 'కులా ' ల పార్తిపదికగా అతను రిజరేవ్షన తన హకక్ంటూ నిలదీసిన నాడు అది తేలుచ్కు చావాలిస్న పని ఆ శాఖది. కాదంటే 

కావలసిననిన్ కోరుట్లునాన్యి.రేపు 71,00 0 వేల కులాల కొతత్ సమసయ్ల కొతత్ కేసులు కోరుట్లకి పుషక్లంగా అందుతాయి. కనుక - ఈ కొతత్ 

లెకక్ల  నిజానిజాలని నిరాథ్రించుకునే  బలగం , యంతార్ంగం ముందు ముందు అనూహయ్ంగా పెరగనుంది. ముందు ముందు ఇందువలల్ కొనిన్ 

కోటల్ మందికి ఉదోయ్గాలు లభిసాత్యి. 

 మరో విషయం 'పంజర ' అనే తెగ మహారాషట్ర లో ఓబీసీ కింద లెకక్. కరాణ్టకలో షెడూయ్లు కులం కింద లెకక్. ఆంధార్లో షెడూయ్లు జాతి కింద 

లెకక్. మీనాలు రాజసాథ్నోల్ గిరిజనుల కింద లెకక్. మధయ్పర్దేశ లో ఓబీసీ ల కింద లెకక్. అలాగే జాటుల్ ఢిలీల్ , ఉతత్రపర్దేశ, హిమాచలపర్దేశ, 

రాజసాథ్న, మధయ్పర్దేశ లో ఓబీసీల కింద లెకక్. కాని కేందీర్కృతమైన ఓబీసీ జాబితాలో వారికీ పరిగణన లేదు. నిజానికి ఏ కులానికీ సరవ్జన 

సమమ్తమైన పరిగణన లేదు.నోరునన్వాడిదే రాజయ్ం. ఆ మధయ్ టికాయత అనే రైతువీరుడు ఆందోళన చేపటిట్ దాదాపు రాజసాథ్నోల్ బిజెపి 

పర్భుతావ్నిన్ దించినంత పనిచేయడం గురుత్ండే వుంటుంది. ముందు ముందు 71 వేల కులాల టికాయత లు రాబోతునాన్రు. ఎనిన్ పర్భుతావ్లు 

వేళళ్తో కదులుతాయో వేచిచూడాలి. 

ఈ ఎనిన్కల జాబితాలకు తపుప్డు సమాచారం యిచిచ్న వారికి వెయియ్రూపాయల జరిమానా. నాకు నవొవ్సోత్ంది. అయితే మారుమూల 

కుగార్మంలో తినడనికి తిండి లేని బడుగుకి వెయియ్ ఎకుక్వే కావొచుచ్. కానీ ఈ షరతుని వెసులుబాటు చేసుకునే వారెంతమందో! ఉదాహరణకి  

- 2011 లెకక్ల పుణయ్మా అని వెనుకబడిన  కులాలవాడిగా తపుప్డు సమాచారం యిచిచ్న ఓ నిశానీ కొడుకు పెదద ఉదోయ్గి అయి - 

కావలసినంత ఆదాయం పోగుచేసుకోగా  మరో పదేళళ్కి చదువులేని వాళళ్ నానన్ చచిచ్పోతే - అపుప్డీ 'లొసుగు ' బయటపడితే ఏ వెయియ్ 

రూపాయలు ఆ కుటుంబపు అదృషాట్నిన్ బేరీజు వెయయ్గలదు?  ఇలాంటి లెకక్లిన్ బహిరంగంగా చిదంబరంగారు వయ్తిరేకించారు. మన మోహన 

సింగ గారు మెలల్గా నిరణ్యం తీసుకుంటామనాన్రు. ఈ లోగా గాంధీగారు నిరణ్యం తీసేసుకునాన్రు. పారల్మెంటులో ఈ విషయానిన్ 

పర్కటించినపుప్డు - కేవలం ముగుగ్రే ఉపొప్ంగిపోయారు. ములాయం సింగ, లలుల్ పర్సాద యాదవ, శరద యాదవ. వారి అవసరం , ఆ 

మాటకు వసేత్ అంతే వెనుకబాటు తోనే ఉనన్ మాయావతి పర్భుతావ్నికి చాలా వుంది. అపుప్డే ఎనిన్కలకు వచేచ్ దముమ్ ఏ పారీట్కీ లేదని పర్ణబ 



 
gollapudimaruthirao.blogspot.com    gmrsivani@gmail.com   
 

 Page 65 
 

ముఖరీజ్ బుకాయించారు గాని ఈ ముగుగ్రివలాల్ తమ పబబ్ం గడిచిందనడం నిరివ్వాదాంశం. కనుక పారీట్లు, నాయకులు కలిసి రావాలంటే , 

అంతకు మించి పరిపాలన కొనసాగాలంటే , తామే రాజయ్మేలాలంటే బిర్టీష వారి హాయాం లో అనవసరమని 16 సంవతస్రాలూ, మన 

హయాంలో 63 సంవతస్రాలూ మూలపడేసిన 'కులం ' ని తిరుగతోడాలి. 

ఈ మధయ్నే లోక సభలో శరద యాదవ గారు బలల్ గుదాద్రు. 20 మంతిర్తవ్శాఖలోల్, 18 విభాగాలోల్ ఏ గూర్పు ఉదోయ్గాలోల్ ఒకక్ ఓబిసి మనిషి 

కూడా లేడనాన్రు. (రిజరేవ్షనల్కీ సామరాధ్య్నికీ, కులాలకీ దక్షతకీ సంబంధం గురించి చరచ్ ఈ కాలం కి సంబంధించింది కాదు.) అంతేకాదు. 

జనాభాలో 52 శాతం యాదవులు, కురీమ్లూ, లోధ లూ, కోయిరీలూ ఉండగా కనీసం 10 శాతమయినా ఐయేయ్ యస లు లేరని కోపం 

తెచుచ్కునాన్రు. అపుప్డే ఏమయింది? ముందుంది ముసళళ్ పండగ. మనకి గుదద్డానికి బలల్లు సరిపోనంత మంది ఇలాంటి బొచెచ్డు 

అనాయ్యాలిన్ ఉటంకించబోతునాన్రు. ఇలాంటి లెకక్ల వలల్ మొదట పర్సుత్తం ఉనన్ ఓబీసీల చాపల కిందకే నీరొసుత్ందని ఉదిత రాజ అనే 

ఒకపప్టి దళిత ఆఫీసరు, పర్సుత్త రార్జకీయనాయకులు వకాక్ణించారు. 

రాజకీయమైన పబబ్ం గడుపుకోడానికి సామాజిక శేర్యసుస్నీ, సమాజ కళాయ్ణానీన్ తాకటుట్ పెటట్డం మన దేశంలో కొతత్ కాదు. పదవికోసం అనన్ 

కళుళ్ పీకించిన మొగల పాలకులు, పదవుల కోసం దేశానేన్ సైనిక పాలనలోకి తెచిచ్న పొరుగు దేశాల సైనాయ్ధికారులు చేసిన దురనాయ్యం కనాన్ 

ఇది భయంకరమైనది. ఇది ఎవరూ ఆపలేని సమాజ మూలాలను కొరికేసి, కొనిన్ దశాబాద్ల తరావ్త కాని కనిపించని చీడ. 

అలనాడు దేవీలాల ఢిలీల్లో చేయబోతునన్ బలపర్దరశ్నకు జవాబుగా బొతిత్గా బలం లేని - 'నీతి  ని కోటు బొతాత్ంలాగ వాడుకునన్ వీపి సింగ 

గారు అపప్టికే దశాబద్ం పైగా అటకెకిక్న మండల సిఫారుస్లను బూజు దులిపి కిందకు దించారు. దాని పరయ్వసానంగా  ఎందరు టికాయత లో, 

ఎనిన్ శిలవిగర్హాలో, ఎనిన్ పరిణామాలో దేశం చూసుత్నన్ది. ఇపుప్డిది కేవలం 'మండల 2 ' అని రాజకీయ మేధావులు వకాక్ణించారు. అమూలయ్ 

గంగూలీ అనే రాజకీయ సమీక్షకుడు ' ఇది కులాల పిచాచ్సుపతిర్ ' అనాన్డు. 

నెహూర్ మెమోరియల మూయ్జియం లైబర్రీ సీనియర ఫెలో దీపాంకర గుపాత్ మాటలిన్ కేవలం తెలుగులో రాసుత్నాన్ను ' పర్పంచంలో ఎవరెవరు 

ఏవేం చెయయ్గలిగినా, అంతకంటే ఘోరంగా తాము చెయయ్గలమని మన పర్జాసావ్మయ్ం పర్పంచానికి ౠజువుచెయయ్డానికి నడుం కటుట్కునన్ది. 

ఈ కృషిలో వయ్కిత్గతమైన సామరథ్య్ం, ఉతాస్హం( ఇనిషియేటివ) చచిచ్పోనీ గాక, పరిణామాల సాథ్యి దిగజారనీ గాక, వృతిత్ పరమైన నీతీ, 

నిజాయితీ మంట గలవనీగాక, ఏమీ దిగులు పడనకక్రలేదు. మనమింకా చాలా అధహ పాతాళానికి కుర్ంగిపోగలం ' 

'పెండోరా బాకస్ ' కి తెలుగు అనవ్యం తెలిసేత్ బావుణుణ్. తెరిసేత్ మూలపడిన వెయియ్రకాల సమసయ్ల పుటట్ని బయటికి చిమేమ్ 'అర ' అనుకోవచుచ్. 

ఎందరో రాజకీయ మేధావులు ఇటువంటి 'అర ' ని రాజలాంఛనాలతో, సాధికారికంగా పర్భుతవ్ం తెరుసోత్ందని వకాక్ణించారు.  ఈ మధయ్నే 

ఖాప పంచాయితీల గురించి, తమ కులాలనూ, కులాచారాలనూ దాటి పెళిళ్ చేసుకునన్వారిని నిలదీసి , నిరాధ్కిష్ణయ్ంగా చంపిన కథలు 

చదువుకునాన్ం. 22 ఏళళ్ నిరుపమ అనే బార్హమ్ణ అమామ్యి, రంజన అనే కాయసుథ్డి పేర్మలో పడింది. ఉనన్టుట్ండి ఆ అమామ్యి విచితర్మైన 
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పరిసిథ్తులోల్ హతయ్కు గురైంది. కారణాలు వెదకడం అనవసరం.  ఆ మధయ్ కరాన్ల సెషనస్ కోరుట్ 23 ఏళళ్ మనోజ ని పెళాళ్డిన 19 ఏళళ్ బాబీల్ని 

చంపినందుకు ఖాప పంచాయితీ నాయకుడు గంగా రాం కీ, మరో 5 గురికీ ఉరి శిక్ష విధించడం గురుత్ండే ఉంటుంది. 

ఢిలీల్ విశవ్విదాయ్లయం సామాజిక శాసత్రవేతత్ పొర్ఫెసర పాటీర్సియా ఊబెరాయ యిందుకు కారణాలను వివరించారు. ఒకపుప్డు పైసాథ్యిలో ఉనన్ 

మీది కులాల వారు - ఏయే ఆరిథ్క కారణాలవలల్ నయితే నేమి - అలా ఉండలేక - ముఖయ్ంగా పంజాబు , హరాయ్నా వంటి పార్ంతాలవారు 

వయ్వసాయ కుటుంబాల శీర్మంతులు - ఒకపుప్డు డబుబ్, అధికారం చేతులోల్ ఉండగా - వెనుకబడిన వారికీ, దళితులకీ ఈ అవకాశాలు 

దకక్డమనే నూయ్నతా భావం - తమ పెదద్రికానీన్ నిలుపుకోవాలనే నిసస్హాయమైన పటుట్దలా - యిలాంటి దారుణాలకి కారణం - అనాన్రు. ఆ 

పార్ంతం నుంచే వచిచ్న నవీన జిందాల అనే నేటితరం యువనాయకులు ఈ పంచాయితీలను సమరిథ్ంచారు. ఇది కేవలం పార్రంభమనీ, 

ముందు ముందు ఇలాంటి ఖాప నేరాలు, ఇలాంటి నాయకులెందరో దరశ్నమిసాత్రనడానికి సాథ్యీపుళాకనాయ్యంగా ఇవి కేవలం 

ఉదాహరణలు. 

రేపు 65 వేల కులాల నాయకులు - 'పార్ంతీయ ' అనే మాట అచిరకాలంలో మూలనబడి, బీహార 'కుమీమ్ ' నాయకులు, రాజసాథ్న 'బొమీమ్ ' 

నాయకులు అని పిలుచుకునే రోజులు వసాత్యి. పర్సుత్తం నితిష కుమార, లలూల్ పర్సాద ల పర్ణాళికా మేధా సంపద 'చినన్ పిలల్ల ' ఆటగా 

పరిహసించే రోజులొసాత్యి. అమూలయ్ గంగూలీ అంటారు ' వీరి ఆలోచన 'పార్ంతీయ ' శేర్యసుస్ని పకక్కి పెటిట్ తమ  'కుల ' శేర్యసుస్కి 

మాతర్మే పరిమితమై పోతుంది.. '   

ఈ దురద్శకి కారణానిన్ ఒకాయన చాలా చకక్గా సప్షట్ంగా చెపాప్రు. మనకు సమాజ సమగర్ శేర్యసుస్ గురించి ఆలోచించే తిలక లూ, గాంధీల 

రోజులు పోయాయి. పార్ంతీయాలిన్ గురించి ఆలోచించే లలూల్లు, కరుణానిధులూ పోబోతునాన్రు. అలనాటి నాయకుల సామానయ్ గుణం సమసత్ 

మానవాళి 'పేర్మ ' అయితే , నేటీ అవకాశ వాదానికీ , పదవులకీ, పబబ్ం గడుపుకోడానికీ , వెరసి, తమ బొజజ్ నింపుకోడానికి సామానయ్ గుణం - 

దేవ్షం, ఆతమ్ నూయ్నతా భావం. నాకు సాకుష్లు ఊబెరాయ లాంటి వారు. 

ఏ సమాజానిన్ దేవ్షం ఉదధ్రించదు. మొదళళ్ను వేరుపురుగులాగ తినేసి, కర్మంగా కాండాలోల్కి వాయ్పించి, ఆకు ఎండిందని గురుత్పటేట్లోగా 

ఆసాంతం కూలిపోతుంది. 

అతయ్ంత చరచ్నీయాంశమైన ఈ విషయానిన్ విశేల్షించడంలో కేవలం వాసత్వాలనూ, పర్ముఖుల అభిపార్యాలనీ ఉటంకించడం మాతర్మే 

చేశానని గమనించగలరు. 

    

(మే 24, 2010) 
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(May 31, 2010) Veturi As Known To Me నేనెరిగిన వేటూరి 

 

1988 లో రాజాలకీష్ ఫౌండేషన పురసాక్రం సి.నారాయణరెడిడ్గారికిచాచ్రు. ఆ నాటి సభలో నేను పర్ధాన వకత్ని. ఎందరో పముఖులు 

హాజరయిన సభ. మితుర్లు సినారె గురించి మాటాల్డుతూ ఒక పాట రచనని సమగర్ంగా విశేల్షించాను. ఆ పాట: "చేరేదెటకో తెలిసి, 

చేరువకాలేమని తెలిసి, చెరిసగమౌతునాన్మెందుకో తెలిసి, తెలిసి" 'పేర్మబంధం' పతాక సనిన్వేశంలో ఆఖరి పాట.  పేర్క్షకులు చపప్టుల్ కొటాట్రు. 

కూరుచ్నాన్ను. నా పకక్న ఎస.పి.బాలసుబర్మణయ్ం. ఆయన పకక్న సినారె. నాకో చినన్ కాగితానన్ందించారు బాలూ. అది సినారె రాసింది. ' ఆ 

పాటని నేను రాయలేదు!' అని. తరావ్త విందులో మాటాల్డుతూ సినారె అనాన్రు "నేను అనిన్ పాటలు రాశాను అదొకక్టే గురొత్చిచ్ందేమిటయాయ్ 

నీకు?" అని. నాలిక కొరుకుక్నాన్ను.ఇంతకీ ఆ పాట ఎవరు రాశారు? - వేటూరి. 
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మరో పదహారు సంవతస్రాల తరావ్త విశాఖలో కొపప్రపు కవుల కళాపీఠం వేటూరి దంపతులను సతక్రించింది. మళీళ్ నేను పర్ధాన వకత్ని. 

మాటాల్డుతూ పదహారు సంవతస్రాల కిందట వేసిన కపప్దాటుని గురుత్చేసి - ఈసారి సాధికారికంగా ఆ పాట గురించి మాటాల్డాను. హీరో మీద 

హతాయ్ నేరం పడింది. జైలుకి వెళుతునాన్డు. ఎలాగ? పేర్మించిన అమామ్యిని పెళిళ్చేసుకుని. అకక్డ కథ ముగుసుత్ంది. ఇది 'ఉతస్వం' 

జరుపుకునే సందరభ్ం కాదు. ఆనందంగా పాటపాడుకునే విషయమూ కాదు.కాని గుండె గొంతులో కదలగా, విధికి తలవొంచి 'రే పుని మాతర్మే 

అలంకరించుకోగలిగిన గంభీరమైన సిథ్తి ఇది.  కాగా, ఇది సినిమా ముగింపు. అపుప్డేం చెయాయ్లి? ఒకక్టే మారగ్ం. వేటూరిని శరణుజొచాచ్లి. 

ఆ పాటకి పలల్వి ఇది. ఈ ఆలోచనలోనూ, మాటలోల్నూ విశవ్నాధకి వాటా ఉంది. ఈ సనిన్వేశానికీ, పాటకీ గుండె ధైరయ్ం కావాలి. ఆ గుండెల 

సమూహంలో నాదీ ఉంది. 

వేటూరి తన కుటుంబ వారసతవ్మయిన సాహితీ సంపర్దాయానీన్, విదవ్తుత్నీ మూటగటుట్కుని, పెండాయ్ల అదుభ్తంగా సంగీత దరశ్కతవ్ం 

వహించి,   విజయవాడ ఆకాశవాణిలో పర్సారితమైన అంతే అదుభ్తమైన సంగీత రూపకం రికారిడ్ంగుని పటుట్కుని అలనాడు మదార్సులో రైలు 

దిగాడు. నాకు ఇంటికి తెచిచ్ వినిపించాడు. ఆయనిన్ విశవ్నాధ గారిని కలవమని పోర్తస్హించి పంపింది నేను. ఆయనిపుడు లేడు కనుక - 

ఇలాంటి ఘనతలిన్ నెతిత్న వేసుకుంటే చెలిల్పోయే అవకాశం ఉంది - కాదని చెపేప్వారు కాని, ఖండించేవారు కాని ఎవరూ లేరు కనుక. కానీ నా 

షషిట్ పూరిత్ సంచికకి ఆయన రాసిన వాయ్సంలో మొదటి పేరాని మాతర్ం వార్సాత్ను: 

"ఆదిశంకరులను ఒకసారి పదమ్పాదుడు అడిగాడట 'కో గురుః ? ' అని. 'అధిగత తతవ్ః'అని ఆ జగదుగ్రువు సమాధానం చెపాప్డట. 

గొలల్పూడివారు నాకు ఆ విధంగా గురువు. ఇక మితర్ శబద్ం సూరుయ్డికి చెందుతుంది. జగఛఛ్కుష్వు అయినవాడు లోకానికే కనున్ - నా చూపును 

పెడదారి పటట్కుండా కాపాడిన మితుర్డూ ఆయనే." 
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ఇది నూటికి నూరుపాళూళ్ నా గొపప్తనం కంటే ఆయన సంసాక్రానిన్ సూచిసుత్ంది. 

అమెరికాలో మొదటిసారి కాలుపెటిట్నపుప్డు ఆసాక్ర వైలడ్ ని ఇమిమ్గేర్షన అధికారి అడిగాడట - 'నీతో ఏమైనా తీసుకొచాచ్వా? డికేల్ర చెయీయ్ - 

అని. అపుప్డు ఆసాక్ర వైలడ్ సమాధానం ఒక చరితర్ 'ఐ హావ నథింగ టు డికేల్ర ఎకెస్పట్ మై జీనియస!" అనాన్డట. అలాంటి సరంజామాని 

పటుట్కునే వేటూరి సెంటర్లోల్ రైలు దిగాడు. ఆ పెటుట్బడికి సరితూగే 'బడిలోకి రావడం రావడం వచిచ్ పడాడ్డు. విశవ్నాధ అపుప్డు 'సిరి సిరిమువవ్’ 

 వండుతునాన్రు. మరో పకక్ 'ఓ సీత కథ‘ రూపు దిదుద్కుంటోంది. రోజూ విశవ్నాధ ఇంటి బయటి ఆవరణలో మా చరచ్లు. వేటూరి వచిచ్ 

కూరుచ్నేవారు - పాటల కవిలికటట్లతో. నాయ్యంగా 'సిరి సిరిమువవ్’  తో ఆయన రంగపర్వేశం చెయాయ్లి. ముందొచిచ్న 'ఓ సీత కథ’లో పాట 

తొలిపాట అయింది. 

కొతత్ నుడికారం, కొతత్ పలుకుబడి, కొతత్ ఆలోచనా ధోరణి, వైవిధయ్ం వేటూరి సొతుత్. పసితనంలో పసివాడి చిందులు అతని నూరేళళ్ జీవితానికి 

అదద్ం పడతాయి. 'సిరిసిరిమువవ్’లో పాటలు చికక్టి మీగడ తెటుట్కటిన పాలకుండ. ఎంత గప్ప్ రచన అది! పర్తీ రోజూ 'ఆహా!' అనిపించేవారు. 

ఈయన తెలుగు సినీరంగంలో రాణిసాత్డని విశవ్నాధ గారిని గోకడం గురుత్ంది.That proved to be the biggest understatement 

in my career! 

నేను మదార్సు రేడియోలో పనిచేసే రోజులో నా చిరకాల కోరికలిన్ తీరుచ్కునే వకాశం కలిగింది. వాటిలో కొనిన్ - ఎన.టి.రామారావుగారిచేత 

పోర్గార్ం చేయించాను. అటూల్రి పుండరీకాక్షయయ్, దేవిక, అలుల్, ఛాయాదేవి, సావితిర్ వంటి వారల్ని రేడియోనాటికలలో నటింపజేశాను. సరే. శీర్ 

శీర్ చేత రచనలు చేయించడం. నరసరాజు, ఆతేర్య చేత రచనలు చేయించడం. వచన కవితా నాటకానిన్ చేయాలనన్ కోరికని ఇదద్రు తీరాచ్రు.1. 

అనిశెటిట్ సుబాబ్రావు (జీవితోతస్వం), 2. వేటూరి (సాగుతునన్ యాతర్). నా మనసుస్కి చాలా ఇషట్మయిన కారయ్కర్మాలు ఈ రెండూ. 

ఆయన చేత పాటలు రాయించడం కషట్ం అనన్ది ఆ రోజులోల్ తరచు వినిపించేమాట. ఆయన వెయియ్ సినిమాల పూజారి. మా వాసూ మాతర్ం 

తను చేసిన ఆ కాసత్పాటి చితార్లకు ఆయనతో కూరుచ్ని ఫాటలు రాయించాడు. తను చేసిన ఒకే ఒక చితార్నికి పాటని రాయించుకునాన్డు. 

వేటూరి మానసికంగా పసివాడు. అవసరాలు ఆయన తలవొంచుతాయి. కాని ఆలోచనలు ఆయన సాహితీ మూరిత్ని ఠీవిగా, చేవతో 

నిలుపుతాయి. 

వాసూ పోయినపుప్డు మా ఇంటికి వచిచ్ లాన లో కూరుచ్ని గంట సేపు కళళ్ నీళుళ్ పెటుట్కునాన్డట. నేను లేను.మా ఆవిడ చెపిప్ంది. వాసూ 

గురించి పాట రాశాడు: 

భర్మలో పుటి శర్మలో పెరిగి 

'మమా అనుకుంటూ మటిట్లో కలిసే 

చరవ్ణ చరివ్త చరితర్లోపల 

నీకనన్ ముందు పుటాట్ను నేను 
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నాకనాన్ ముందు వెళిళ్పోయావు నువువ్.. 

...  ... ... 

నువువ్ - అంతులేని చలనచితార్నివి 

అనంతమైన సతాయ్నివి 

ఇపుప్డు వేటూరి వెళిళ్పోయాడు. ఆఖరి రెండు వాకాయ్లూ - ఇపుప్డు ఆయనకీ వరిత్సాత్యి. ఆ వాకాయ్లు మా వాసూ పరంగా ఏనాడో 

ఆయనరాసుకునన్ 'ఆతమ్చితర్ం '. 

మన తెలుగు దేశం దరిదర్ం ఒకటుంది. మన గొపప్తనానిన్ చూసి మనకి గరవ్పడడం తెలీదు. పొరుగు దేశంలో వైరముతుత్ అనే సినీకవి ఉనాన్డు. 

మంచి కవి. కాని సాహితీ మేధసుస్లో, కవితా వైశిషిషట్య్ంలో,రచనా సాందర్తలో వేటూరికి నాలుగు మెటుల్ కిందన నిలుపుతాను ఆయనని. 

అయినా వారి సామయ్ం పర్సకిత్ కాదికక్డ. ఆయనకి 57. వేటూరికి 75. ఆయనకి ఏనాడో 'పదమ్శీర్'నిచాచ్రు. తెలుగు సినీపాటకి సారసవ్త సాథ్యిని 

కలిప్ంచి - పర్తీ తెలుగువాడి నోటా మూడునన్ర శతాబాద్లు నిలిచిన వేటూరిని 'పదమ్శీర్'ని చేసుకోలేని కళంకం ఈ వయ్వసథ్ది. అభిరుచి దారిదర్య్ం 

ఈ పర్భుతావ్లది. ఈ విషయంలో మనవాళుళ్ పొరుగు తమిళనాడు, కేరళ, బెంగాలుని చూసి ఎంతయినా నేరుచ్కోవలసి ఉంది. వేటూరి పుటిట్న 

పాతికేళళ్ తరావ్త పుటిట్న ఎంతో మంది కళాకారులు తమిళనాడులో ఏనాడో పదమ్శీర్లయారు. గుమమ్డి, పదమ్నాభం, వేటూరి వంటి వారు 

పోయాక మన సంసాక్ర లోపానిన్ చాటుకుంటునాన్ం. వేటూరి కవితా వైభవానిన్ గురించి చాలామంది  చాలా రాశారు. రాసాత్రు. చివరగా 

ఒకక్టే అంటాను. మాటలకి వయాయ్రానిన్ మపుప్తారు కృషణ్ శాసిత్. మాటలని మంటలను చేసాత్రు శీర్ శీర్. మాటలకి పౌర్ఢతావ్నిన్ రంగరిసాత్రు 

మలాల్ది రామకృషణ్ శాసిత్. ఈ మూడు గుణాలీన్ తగు మోతాదులోల్ కలిపి పామర జనానికి ఆసావ్దయోగయ్మయిన రసాయనానిన్ ఒక  

వయ్సనంలాగ జీవితాంతం పంచిన కవి వేటూరి. 

( మే 31, 2010) 
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(June 7,2010) Famous Infamous అపకీరిత్ 'కీరిత్ ' 

ఈ పర్పంచంలో అపకీరిత్కి దకేక్ కీరిత్ అననయ్ సామానయ్ం. అపర్తిహతం. అనితర సాధయ్ం. అపూరవ్ం. అది కాలధరమ్ం. నేటి లోక ధరమ్ం. పర్సుథ్తం 

నడుసుత్నన్ సమాజ ధరమ్ం. ఈ నిజానిన్ సమరిధ్ంచడానికి నా దగగ్ర బోలెడనిన్ సాకాష్య్లునాన్యి. 

కుషూబ్ ఆ మధయ్ సెకస్ గురించి ఏదో అనన్ది. ధరమ్పరాయణులు, ఆదరశ్మూరుత్లు ఆమె మీద 21 కేసులు బనాయించారు. ఆమె పరపతి 

మినున్ముటిట్ంది. జిలాల్నుంచి రాషర్ట్ సాథ్యికి అకక్డినుంచి సుపీర్ం కోరుట్కి కేసులు పర్యాణం చేశాయి. అనిన్ కేసులీన్ సుపీర్ం కోరుట్ కొటేట్సింది. 

అపుప్డేమయింది? ఆవిడ పరపతికి నాయ్యమైన దనున్ లభించింది. అపుప్డేం జరుగుతుంది? అటువంటి కీరిత్పరులు వెంటనే రాజకీయాలలోకి 

వెళిళ్పోతారు. 

ఏదీ? జీవితమంతా శీర్రాముడి గురించో, నీతి గురించో అంజలీదేవిగారిని మాటాల్డమనండి. మాటాల్డి రాజకీయాలోల్కి వచిచ్ గెలవమనండి. 

ఫూలన దేవి 23 మందిని ఊచకోత కోసింది. ఎనోన్ దోపిడీలు, హతయ్లూ చేసింది. ఒకనాడు ఆమెకి పశాచ్తాత్పం కలిగి పర్జా జీవనంలోకి 

అడుగుపెటిట్ంది. అపుప్డేమయింది? ఆమె రాజకీయ పర్వేశం చేసి, ఎనిన్కలలో పోటీ చేసి పారల్మెంటు సభుయ్రాలైంది. ఆమె జీవిత కథ చకక్ని 

సినిమా అయింది. ఆమె అడుగుజాడలోల్నే నడిచి, అంతే ఘోరంగా హతయ్లు చేసి, అలాగే మనసు మారుచ్కుని పర్జాజీవనంలోకి అడుగు పెటిట్న 

మరో 'బాండిట కీవ్న'  సీమా పారిహార అలాగే రాజకీయాలోల్కి అడుగు పెటిట్ - తన కీరిత్ని ఎలెల్డలా చాటుకుంది. 

జసవ్ంత సింగ వంటి సీనియర నాయకులు తన ఆతమ్కథలో పర్ధాని కారాయ్లయంలో ఒక 'అవినీతీని' పసిగటాట్రు. అకక్డ వేగులునాన్రనాన్రు. 

ఉనాన్రో లేదో తేలలేదు కాని వారి ఆతమ్కథ లక్షల కాపీలు అముమ్డు పోయాయి. అపకీరిత్ 'రుచీ' అలాంటిది. అదే కోవలో ఆయన జినాన్ 

దేశభకుత్డంటూ ఒక జీవిత చరితర్ను రాశారు. మళీళ్ లక్షల కాపీలు అముమ్డుపోయాయి. జినాన్ కథ చదవాలనన్ కోరికా, ఉతాస్హం లేని నేనే ఒక 

కాపీ కొని తెచుచ్కునాన్ను. 

ఏదీ? నరమ్దా బచావ ఆందోళన  చేపటిట్న మేధా పటక్ర ని ఎనిన్కలలో పోటీ చేయమనండి. 'రుచిక'ని మానభంగం చేసి చిరునవువ్లు కురిపించే 

రాధోడ చేతులోల్ చితుత్గా ఓడిపోతుంది. 

అంతెందుకు? నిజాయితీకీ, మంచి తనానికీ పేరునన్ మన పర్ధాని మనోమ్హన సింగ గారు జీవితంలో ఒకే ఒకక్సారి ఎనిన్కలలో పోటీ చేశారు. 

భేషరతుగా ఓడిపోయారు. (తరువాత పర్ధాని అయాక నాం కే వాసేత్ ఎనిన్క మాట మనకకక్రలేదు.) 

నాకు అతయ్ంత పిర్యమైన వీరపప్న కి వచిచ్న పేరు మన చితూత్రు నాగయయ్గారికి వచిచ్ందా? ఉతత్ర పర్దేశోల్ పదిమందిని పోగుచేసి ఈ రెండు 

పేరూల్ చెపప్మనండి. ఎంతమంది తాయ్గయయ్ని గురుత్పడతారు? నా మాట నిజం కాకపోతే చెవికోసుకుంటాను. వీరపప్న బతికుంటే 
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రాజకీయాలోకి వచేచ్వాడు. ఏదో పారీట్ కళళ్కదుద్కుని ఆయని పారీట్లోకి ఆహావ్నించేది. ఎనిన్కలోల్ గెలిచి పారల్మెంటుకి వెళేళ్వాడు. ఆయన 

పోయాక ఆయన జీవితం సినిమాగా తీసే పర్యతాన్లు చేసుత్నాన్రు. ఆయన భారయ్ ఎనిన్కలలో నిలబడింది! మరో ఉదాహరణ - ఘనత 

వహించిన మన దరశ్కులు రాంగోపాల వరమ్గారు - వారి కుటుంబాలు వదుద్ వదద్ంటునాన్ - పరిటాల రవిగారి జీవితానిన్ తెరకెకిక్సుత్నాన్రు. 

ఏది? మేమంతా జేజేలు పడతాం - వావిలాల గోపాలకృషణ్యయ్గారి మీద సినిమా తీయమనండి చూదాద్ం. 

కిందటి శతాబద్ంలోకి హిటల్ర కివచిచ్నంత కీరిత్ నెలస్న మండేలాకి వచిచ్ందా? జాన ది రిపప్ర, బోసట్న సాట్ర్ంగుయ్లర మీద సినిమాలు వచాచ్యి. 

 ఏనాడయినా ఏ తల మాసినవాడయినా వినోభా భావే మీద సినిమా తీసాత్డా? మరో రహసయ్ం చెపుతాను. సినీరంగంలో పాపులారిటీని సాధించి, 

సిథ్రపడిన చాలామంది నటులు మొదట 'అవినీతి' కి కటుట్బడిన నెగిటివ పాతర్లతో పార్రంభించినవారే. అలనాడు 'తేనెమనసులు'లో పాజిటివ 

పాతర్ని వేసిన రామోమ్హన ఎకక్డ? కృషణ్ హీరోగా నిలిచారు. కృషణ్ంరాజు, చిరంజీవి, శతృఘన్ సినాహ్ , ఆఖరికి నేను, కోట - నెగిటివ పాతర్లలో 

నట జీవితాలిన్ పార్రంభించాం. 

'నిపుప్లాంటి మనిషి'  సినిమాలో విలన పర్భాకరెర్డిడ్ చేత ఇలాంటి డైలాగ చెపిప్ంచాను: 'అవినీతిలాగే నీతి కూడా ఒక బలహీనతే. చేతనయికాదు, 

చేతకాకే కొందరు నీతికి తాకటుట్ పడతారు. ఏదీ? గాంధీగారిని ఒకక్సారి జేబులు కొటట్మను. గుండె పగిలి చచిచ్పోతాడు. 

కమూయ్నిసుట్లు దేవుడిని నమమ్రు గాని - వారు నమేమ్అధుబ్తమైన మానవతా విలువలకీ దైవతావ్నికీ దగగ్ర సంబంధం ఉంది. తమ ఆదాయానిన్, 

అవకాశాలీన్, అదృషాట్నీన్ - అనిన్టినీ అందరూ పంచుకోవాలనే అపూరవ్మయిన ఆదరశ్ం తొలినాటి మహానాయకుల ఊపిరి.పి.సి.జోషి, 

పుచచ్లపలిల్ సుందరయయ్, వారి సతీమణి లీల, శీర్పాద అమృత డాంగే - వీరంతా ఈ దృకప్ధానికీ, ఆశయానికీ నీరాజనాలెతిత్నవారే. అయితే 

మన కథకి వసేత్ సమాజంలో పర్తీ వయ్కిత్లోనూ ఈ 'మహనీయత'ని మేలుకొలపడం  అసాధయ్ం, అసాధారణం, అనూహయ్ం. ఇది ఊహకందని 

ఉటోపియా. (దీనికే నమేమ్ మరో పర్పంచంలో 'దైవతవ్ం' గురుత్.) ఆ విషయానిన్ ఆ 'ఇజమే' మన తరంలోనే కూలి నిరూపించింది. 

అసలు రహసయ్ం ఏమీటంటే పర్తీ వయ్కిత్ మనసుస్లోనూ ఒక 'కోతి' ఉంది. తీరని కోరికలుంటాయి. తీరని కలలుంటాయి. రకరకాల 

వికారాలుంటాయి. సంఘ భయమో,సమిషిట్ ఆంక్షలో, చటట్మో, పర్జాజీవనమో విశృంఖలతావ్నికి లక్షమ్ణ రేఖను గీసుత్ంది. తాము చేయలేని, 

చేయాలనుకుని చేయలేకపోయేది, చేసేత్ బాగుణణ్నే ఆలోచన - అలా చేసే ఎదుటి వయ్కిని చూసి ముచచ్ట పడుతుంది. మనసుస్లో 

ఏకాంతంగానయినా వతాత్సు పలుకుతుంది. 'మానవతవ్ం' అతుయ్నన్తమైన మెటుట్. మనిషి బలహీనత - సగటు మానవుడి అంతర చేతనకి 

పర్తీక. మనకి సాధయ్ంకాని బలహీనతని చాలామంది ఎదుటి వయ్కిత్లో గురుత్పటిట్ ఆనందిసాత్రు. కితకితలు పెటిట్నటుట్ పులకిసాత్రు. సంసాక్రమనే 

ఆంక్షని అధిగమించిన ఆ అరాచకం వారి మనసుస్లో ఆమోదానిన్ పొందుతుంది. 

సైకిలు చైనుతో తిరగబడి జరిగిన అనాయ్యానికి బహిరంగంగా ఎదిరించి చావగొటేట్ మనసత్తవ్ం - సమాజంలో సగటు మానవుడి 'కసి' కి 

నిలువుటదద్ం. కూతురుని ఎతుత్కు పోయిన మాఫియా మీద ఎదురుతిరిగి కోటల్ ఆసిత్నీ, వందలమందినీ చంపిన 'కమెండో' నాయకుడు మనిషి 
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అంతరంతరాళాలలోని 'పైశాచిక'మైన తిరుగుబాటుకి పర్తిరూపం. మనిషిలో గొపప్గుణాలు పెరిగిన కొదీద్ - ఆ రూపం ఆదరశ్మవుతుంది. 

ఆరాధయ్మవుతుంది. అందని మానిపండవుతుంది. అవతారమవుతుంది. ఆఖరికి గోడమీద దండవేసిన బొమమ్వుతుంది. 

సైకిలు చైను తిపిప్న కురార్డు మన అంతరీల్నమయిన పార్ధమికమయిన ఆలోచనలకి దగగ్రవుతాడు. ఆ బలహీనత అతనిన్ మనకి దగగ్ర చేసుత్ంది. 

ఆ అవినీతి మనకి అరధ్మవుతుంది. ఇంకా బలల్గుదిద్ చెపాప్లంటే మనలిన్ ఆకరిష్సుత్ంది. అవినీతి పని చేసి - చెలుల్బాటు చేసుకుని - సిథ్రంగా 

నిలిచిన వయ్కిత్ మన బలహీనతల మధయ్ నుంచి 'విముకత్ం' అయిన హీరో అవుతాడు. అతనే వీరపప్న, హిటల్ర, ఫూలన దేవి, నేలబారు సాథ్యిలో 

కుషూబ్.  

తమకు గురుత్ందా? పర్సుత్తం జైలులో ఉనన్ - అయిదుసారుల్ పారల్మెంటుకి ఎనిన్కయిన హంతకుడు, గూండా - పపూప్ యాదవ జీవితానిన్ 

బచూచ్ యాదవ గా మారిచ్ మనోజ బాజ పాయ పాతర్గా మన నరాలోల్కి ఎకిక్సేత్ శీర్నివాస అనే దరశ్కుడు తీసిన 'శూ ల' చితార్నిన్ జనం విరగబడి 

చూశారు. అయాయ్, అనాదిగా అవినీతి, తదావ్రా వచేచ్ అపకీరిత్ సరవ్జనామోదకరం. ఆకరష్ణకి పెటుట్బడి. బయటికి ఒపుప్కోకపోయినా పర్తీ వయ్కిత్ 

రహసయ్ంగాఓటు వేసే గుణం. మనకి ఫూలన దేవులూ, పపూప్ యాదవ లూ ఈ నిజానిన్ నిరూపిసుత్నాన్రు. 

అందుకే అపకీరిత్ 'కీరిత్' బలమైనదీ, చెలుల్బాటయేదీ - వెరసి - లాభసాటయినదీను. 

( జూన 7, 2010) 
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(June 14,2010) Story Of 70 Fishes డెభౖెభ్ చేపల కథ 

హారీ పోటర కథలతో పెరిగిన ఈ తరంవారికి (తండుర్ల విషయంకూడా నాకు అనుమానమే) - బహుశా వాళళ్ తాతలు చెపిప్న 'ఏడు చేపల' 

కథా తెలియదు. ఆ రోజులోల్ పర్తీ అమమ్మామ్ పర్తీ మనుమడికీ ఇలాంటి కథలూ, ముఖయ్ంగా ఈ కథ చెపేప్ది. తుంటిమీద కొడితే పళుళ్ 

రాళుతాయి - అనన్ సామెతకి దగగ్రగా ఉనన్ కథ ఏడుచేపక కథ అని ఇపప్టి వారికి అరధ్మయితే నా పబబ్ం గడుసుత్ంది. 

తెలియని వాళుళ్ బాధపడనకక్రలేదు. మన దేశంలో పర్సుత్త తరానికి 70 చేపల కథలునాన్యి. పర్సుత్తం ఒకక్ నమూనా చేప కథ - 1984 నాటి 

భోపాల దురఘ్టన. 

అంతకుముందు అమెరికా మారుక్ 'చేప' కథ ఒకటి చెపుప్కుందాం. 2001 సెపెట్ంబరు 11 ఉదయం నాలుగు విమానాలలో 19 మంది 

దౌరజ్నయ్కారులు అమెరికా ఆకాశం మీద సైవ్రవిహారం చేశారు. నేనే సవ్యంగా ఒక విమానం వరలడ్ టేర్డ సెంటర లోకి దూసుకు వెళళ్డం 

తెలల్బోతూ చూశాను. ఇది పర్పంచమంతా నివెవ్రపోయి చూసిన సంఘటన. తమ రక్షణ యంతార్ంగం పకడబ్ందీగా ఉనన్దని విరర్వీగే అమెరికా 

అహంకారానికి ఇది పెదద్ దెబబ్. అది మొటట్మొదటి గాయం. రెండు వరలడ్ టేర్డ సెంటర భవనాలు కూలాయి. వారి రక్షణ శాఖ కారాయ్లయానికి 

(పెంటగన) దెబబ్ తగిలింది. వారనుకునన్దంతా జరపగలిగితే వాషింగ టనోల్ 'కాపిటల భవనం' కూడా కూలేది. మంచి చెడడ్లూ, 

నాయానాయ్యాల మాట అలా ఉంచితే - ఊహించలేనంత సమనవ్యం, పర్ణాళిక, తెగింపు, పార్ణ తాయ్గం, సుశికిష్తమైనశిక్షణ అనిన్టికీ మించి 

కమిట మెంట - ఈ దాడి వెనక ఉంది. 

70 దేశాలకు చెందిన 3000 వేలమంది చనిపోయారు. పర్పంచం దిగార్బ్ంతమయింది. మనసుస్లోల్నయినా కొనిన్ దేశాలవారు సంతోషించారు. 

అమెరికా అలిగింది. ఇందుకు  కారణమయిన దురామ్రుగ్లు ఎకక్డ ఉనాన్రు? ఆఫగ్నిసాత్న లో. కొనిన్ బిలియనల్ ఖరుచ్తో అతి పకడబ్ందీగా ఆ 

దేశానిన్ సరవ్నాశనం చేసింది. బలమయినవాడికి మదద్తుగా చాలామంది నిలుసాత్రు. కొందరు నిలవకపోయినా అరధ్ం చేసుకుని తల పకక్కి 

తిపుప్కుంటారు. వారి ఉదద్తికి భయపడి ముపార్ష వంటివారు తలొంచుతారు. ఏతావాతా ఆఫగ్నిసాథ్న నడుం విరిగింది. అసలు కారణమని 

భావించిన ఒసామా బిన లాడెన దొరకలేదు. అతని కోసం జనమేజయుని సరప్యాగంలాగ ఇపప్టికీ పాకిసాథ్న పొలిమేరలోల్ తాలిబనల్ మీద 

అమెరికా విరుచుకు పడుతూనే ఉంది. (అపుప్డు తక్షకుడూ చావలేదు, ఇపుప్డు బిన లాడెనూ చావలేదు) విధవ్ంసం తరువాత - ఇంకా ఆగలేదు 

కనుక - ఆఫగ్నిసాథ్న బతికి బటట్కటట్డానికి, ఆరిధ్క వయ్వసథ్ నిలదొకుక్కోడానికి కనీసం 50 సంవతస్రాలు పడుతుంది. 

ఇపుప్డు  మరో భారతీయ 'చేప' కథ. 

1984 లో భోపాల లో యూనియన కారైబ్డ  కంపెనీలో రసాయనపు గాయ్స బయటికి చిమిమ్ంది. అమెరికా కంపెనీ నిరిమ్ంచిన ఈ ఫాకట్రీలో 

తీసుకోవలసిన ముందు జాగర్తత్లేవీ తీసుకోలేదు - కొనిన్ కోటుల్ ఖరచ్వుతుంది కనుక. అపుప్డు ఈ దురఘ్టన జరిగింది. పదిహేనువేలమంది 
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దారుణమయిన మరణం ఫాలయారు. 'చావు' లో సాథ్యిలను నిరణ్యిసేత్ ఈ చావు వరలడ్ టేర్డ సెంటర చావుకనన్ భయంకరమైనది - 26 ఏళళ్ 

తరావ్త ఇపప్టికీ దాని భయంకరమైన పరిణామాలతో ఎందరో దికుక్మాలిన చావుకి కారణమయినదీను. అపుప్డు రాజీవ గాంధీ మన 

పర్ధాని.ఘనత వహించిన అరుజ్న సింగ మధయ్పర్దేశ ముఖయ్మంతిర్. కంపెనీ అధిపతి వారెన ఆండర్స్న ను అరెసుట్ చేశారు. నాలుగో రోజున - 

కేవలం నాలుగో రోజున - వారిని ఓ పర్తేయ్క విమానంలో ఎకిక్ంచి పంపించాలని రాషట్ర ఛీఫ సెకర్టరీ ఆదేశాలిచిచ్ంది. ఆండరస్న కి బెయిల 

మంజూరయి, ముఖయ్మంతిర్ వెళేళ్ పర్తేయ్క విమానం (సెసాన్)లో సమసత్ రాచ మరాయ్దలతో కలెకట్రు మోతీసింగ, అపప్టి పోలీసు అధికారి సవ్రాజ 

పాల ఆయనిన్ సవ్యంగా విమానం ఎకిక్ంచారు. (గమనించండి - చావుల లెకక్లో వీరి నేరం బిన లాడెన నేరానికి మూడునన్ర రెటుల్). వేద 

పర్కాశ గోర్వర అనే పైలట గంటనన్రలో ఆండరస్న దొరగారిని ఢిలీల్లో దించారు. ఇంత పెదద్  నేరం చేసిన, అరెసట్యిన నేరసుత్డిని అంత తకుక్వ 

వయ్వధిలో ఎలా వదిలారు? ఈ నేరానికి బెయిల కూడా నిషిదద్ం కదా? అయాయ్, వడిడ్ంచేవాడు మనవాడు కావాలని సామెత. కంపల్యింట లో 

బెయిల ఇవవ్ని నేరాలిన్ తపిప్ంచారు అధికారులు! ఆ విధంగా జైలులో కనీసం జీవితాంతం ఉండాలిస్న నేరసుత్డు సమసత్ రాజభోగాలతో 

మరునాటికి అమెరికా చేరాడు. 

ఇంత పెదద్ గోల మాల కేందర్ం పర్మేయం లేకుండా జరగదని అపపిట్ రాజీవ గాంధీ పర్ధాన కారయ్దరిశ్ పి.సి.అలెగాజ్ండర అనగా, కేందర్ం 

పర్మేయం లేదని మరో సీనియర నేత ఆరేక్ ధావన గారు అనాన్రు. ఈ బురద ఇంకా లేసూత్నే ఉంది. 

కేసు జరుగుతోంది. ఏదో దశలో 'ఊదేశపూరవ్కం' కాని హతాయ్నేరంగా (కలప్బుల హోమిసైడ) మోపిన అభియోగం ఖేవలం 'అశర్దధ్'గా 

మారాచ్రు. ఎవరు? ఎవరి మదద్తుతో? మొదటి నేరానికి పదేళళ్ శిక్ష. రెండో నేరానికి రెండేళళ్ శిక్ష. ఇంతకీ నేరసుథ్డు ఎకక్డ? పర్సుత్తం - వారెన 

ఆండరస్న 92 వ ఏట అమెరికా లాంగ ఐలెండులో చకక్ని బంగళాలో మొకక్లకి నీళుళ్ పడుతూ మనకి దరశ్నమిచాచ్రు. అరుజ్న సింగ తనంతట 

తానే ఢిలీల్  మదద్తు, పోర్దబ్లం, పర్మేయం లేకుండా నేరసుథ్డిని దేశం దాటించగలరా? నినన్ ఆయనిన్ ఎవరో అడిగితే 'సమయం వచిచ్నపుప్డు 

 చెబుతానూ' అని వకాక్ణించారు. అంటే వారు చెపేప్ కథ వేరే ఉనన్దనన్మాట! ఆయన నోరిపిప్తే ఎనిన్ కథలు బయటికి వసాత్యో. వారి దగగ్ర 

ఎందరి మహానుభావుల గోతార్లునాన్యో! వారికీ పర్సుత్తం తొంభయోయ్ పడి  నడుసోత్ంది. ఇపుప్డు అమెరికానుంచి  తీసుకొచిచ్ ఆండరస్న ని 

బోనెకిక్ంచినా, పాత గోతార్లను తవివ్ అరుజ్న సింగ గారుతమ పారీట్ నిరావ్కానిన్ చదివినా - వారిదద్రినీ పీకేది ఏమీ లేదు. రాజీవ గాంధీగారు 

ఎటూ లేరు. ఇక వీరిదద్రూ ఎపుప్డో ఒకపుప్డు గుటుకుక్మంటే - రాచకొండ విశవ్నాధ శాసిత్ కథలో లాగ తన శతుర్వు మహాశివరాతిర్నాడు కనున్ 

మూసేత్ వాడు సవ్రాగ్నికి వెళిళ్పోతాడని పర్తయ్రిధ్ ఏడిచ్నటుట్ మనం ఏడవాలి. 

అసలు ఘోరం అది  మాతర్మే కాదు. జరిగిన నషాట్నికి మూడు బిలియనల్ పరిహారానిన్ కోరుతూ భారత పర్భుతవ్ం అమెరికాలో కంపెనీ మీద కేసు 

పెటిట్ంది. అమెరికాలో తమ పపుప్లుడకవని ఆ కేసుని ఇండియాకి బదిలీ చేయించుకుంది అమెరికా కంపెనీ! భారతదేశం నాయ్యవయ్వసథ్ ఘనత 

ఆ కంపెనీకి తెలుసు కనక. అడిగిన నషట్పరిహారానికి రాజీగా కేవలం పదిహేను శాతం - అంటే 147 మిలియనుల్ ఇచి చేతులు కడుకుక్ంది. ఈ 

రాజీకి కారణం ఎవరు? ఏ నషాట్నికి ఈ డబుబ్ ఊరడింపు? ఇకక్డ మరో మెలిక. ఇంతకూ ఆ 147 మిలియనూల్ ఏమయాయి? ఎవరికిచాచ్రు? 

ఎవరు తినాన్రు? ఏ ఖాతాలోల్కి మాయమయాయి? ఈ పర్శన్లు నావికావు. మాజీ ఎనిన్కల కమీషనర జీవీజీ కృసష్ణ్మూరిత్గారు పతిర్కా ముఖంగా 
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అడిగారు. ఆండరస్న ని అమెరికానుంచి రపిప్ంచే ఏరాప్టుల్ చెయయ్వదద్ని ఢిలీల్నుంచి తనకు ఆ రోజులోల్ వార్త పూరవ్కమైన ఆదేశాలు వచాచ్యని 

సిబీఐ  అధికారి లాల గారు బలల్గుదాద్రు. ఎవరి పుణయ్మిది? ఈ భయంకరమైన గూడుపుఠాణీ వెనక డబుబ్ ఉందా, బెలిల్ంపు ఉందా? అధికార 

దురివ్నియోగం ఉందా? తమ పర్జల పటల్ నిరల్క్షయ్ం ఉందా?  పరిపాలనలో రాజీ ఉందా?  అసమరధ్త ఉందా? సావ్రధ్ం ఉందా? ఈ పర్శన్లు 26 

సంవతస్రాల పాతవి. ఇపప్టికీ ఆ భయంకరమైన గాయ్సు పర్భావానికి దురమ్రణం పాలవుతునన్ ఎందరో నిరాభ్గుయ్ల ఆకోర్శానివి. వీటికి ఎవరు 

సమాధానం చెపుతారు? అసలు నిజమైన సమాధానాలు మనం వినగలుగుతామా? 

3000 వేల మంది చావుకి ఒక దేశపు ఆరిధ్క వయ్వసథ్ని 50 సంవతస్రాల వెనకిక్ తోసేసిన దేశం - ఇంకా దొరకని బిన లాడెన కోసం ఇపప్టికీ 

పాకిసాథ్న లో దాడులు జరుపుతునన్ దేశం - 20 వేల మంది చావుకి కారణమయిన పెదద్మనిషిని - తమ పంచలోనే నిమమ్కు నీరెతిత్నటూట్ 

కాపాడుతోంది. గాజులు తొడిగించుకునన్ ఎనోన్  పర్భుతావ్లు అనిన్ నిజాలూ ఎరిగి ఏమీ చెయయ్కుండా తమ పర్జలిన్ కుర్ంగిపోనిచాచ్యి.  రెండో 

పర్పంచ యుదద్ంలో మారణహోమానికి కారణమయిన నాజీ హంతకులు మొనన్టిదాకా అకక్డా అకక్డా బయటపడుతూనే ఉనాన్రు. కాని 

మనదేశంలో 20 వేలమంది మారణహోమానికి కారణమయిన హంతకులు రాచమరాయ్దలతో సవ్దేశాలకి తరలిపోతునాన్రు. వారెన ఆండరస్న 

లూ, దావూద ఇబర్హీంలూ, మాజిద మెమూన లూ, అఫజ్ల గురులూ - అంతా కేష్మంగా, హాయిగా ఉనాన్రు. 

కేవలం ముసిల్ం అయిన కారణానికి ఈ దేశం పేర్మించే ఓ పాపులర నటుడు  షారూక ఖాన ని - మొనన్నే  అమెరికా విమానాశర్యంలో 

నిలదీసింది. నేరసుత్డని తెలిసిన, కనిపిసుత్నన్, గురుత్పటిట్న, రుజువయిన, దారుణమయిన హంతకులని మనం ఏమీ చెయయ్లేకపోతునాన్ం. 

ఎందుకని? 

'ఏడు చేపల కథ' తెలియని ఈ తరానికి - ఇది పసందయిన డెబైబ్ చేపల ఆధునిక నమూనా కథ. 

 

 

(జూన 14, 2010) 
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(June 21, 2010) World War పర్పంచ సమరం 

1994 జులై 2. పర్పంచ బంతి ఆట పోటీలలో కొలబియా ఆటగాడు ఆందీర్ ఎసాక్బార తన దేశం తరపున ఆడుతూ, ఆటలో పొరపాటున తన 

దేశానికే గోల చేసుకునాన్డు. ఆట మీద కొనిన్ కోటల్ పందాలు నడిచాయి. ఊహించని నషాట్లతో లోపయకారీ వాయ్పారులంతా 

ఉకిక్రిబికిక్రయారు. హాంబరట్ కాసోత్ర్ మురోజ అనే అభిమాని - దకిష్ణ అమెరికా రనిన్ంగ కామెంటరీ చెపేప్వాళుళ్ అరిచినటుట్ 'గో....ల’ అని 

అరుసూత్ పనెన్ండు బులెటుల్ ఎసాక్బార మీద పేలాచ్డు. పర్పంచం షాక అయిపోయింది. లకాష్ ఇరవై వేలమంది అతని అంతయ్కిర్యలకి 

హాజరయారు. కొలంబియాలో ఎసాక్బార శిలావిగర్హానిన్ పర్తిషిట్ంచారు. 

1970. ఎల సాలెవ్డార లో 18 ఏళళ్ అమామ్యి అమేలియా బోలాన్యిస పర్పంచ కపుప్ బంతాట చూసోత్ంది. తన దేశం మీద హోండొరాస 

ఆటగాడు రాబరోట్ కారోట్నా గోల చేశాడు. ఆమె గుండె పగిలింది. లేచి వెళిళ్ డార్యరోల్ తన తండిర్ పిసోత్లు తీసి తనని తానే కాలుచ్కుంది. ఆమె 

అంతయ్కిర్యలకి రాజధాని నగరమంతా హాజరయింది. ఆమె శవ పేటిక వెనుక ఆ దేశపు అధయ్కుష్డు, మంతుర్లు నడిచారు. వారి వెనక 

సాలెవ్డార ఆటగాళళ్ందరూ తలలు వంచుకుని నడిచారు. 

బంతి ఆట చాలామందికి వినోదం. కొంతమందికి ఉపాధి. ఎంతో  మందికి అది జీవిత లక్షయ్ం. కాని కొనిన్ దేశాలకి అది జీవనమ్రణ సమసయ్. 

వారి సంసక్ృతికి పర్తీక. కొందరికి అది మతం. జాతి బేధం, కుల బేధం వీటనిన్టికనాన్ ఎకుక్వ. 

చాలా దేశాలు తన దేశ సావ్తంతర్య్ం కోసం యుదద్ భూములోల్ కాదు, బంతాట గౌర్ండులోల్ యుదాద్లు జరుపుతారు. బంతాట కారణంగా దేశాలు 

శతృతావ్నిన్ పెంచుకునన్ సందరాబ్లునాన్యి. కొర్యేషియా, బెల గేర్డ అభిమానులు 1990 లో బంతాట మైదానంలో ముషిట్ యుదాద్నికి 

దిగినపుప్డు - అది అకక్డితో ఆగలేదు. చినికి చినికి గాలివాన అయి కొర్యేషియా సావ్తంతర్ పోరాటంగా రూపుదిదుద్కుంది. మొనన్టికి మొనన్ 

ఈ సంవతస్రం పర్పంచ కపుప్ పోటీలోల్ పాలొగ్నే అరహ్త పొందడానికి జరిగిన బంతాట పోటీలోల్ అలీజ్రియా, ఈజిపుట్ దేశాల అభిమానులు 

రెచిచ్పోయారు. ఎదుటి ఆటగాళళ్ మీద విరుచుకు పడాడ్రు. అంతే. ఈజిపుట్ దేశాల అభిమానులు రెచిచ్పోయారు. ఎదుటి ఆటగాళళ్ మీద 

విరుచుకుపడాడ్రు. అంతే. ఈజిపుట్, అలీజ్రియాళ మధయ్ దౌతయ్ సంబంధాలు తెగిపోయాయి. 

ఆటని చూసేవారిలో ఆనందం కాక అరధ్ రహితమైన ఆవేశం, అలాల్కి పార్రధ్నలు, అరుపులు, గుండెలు బాదుకోవడం, కక్షలు, తమ దేశం 

ఓడిపోతే ఆతమ్హతయ్లూ - ఇవనీన్ షారాజ్లో భారత పాకిసాథ్న కిర్కెట పోటీలోల్   సాథ్ళీపులాక నాయ్యంగా చూశాం. బంతాట వీటికి పరాకాషట్. 

1994 లో ఇటలీని గెలిపించి పర్పంచానికి మకుటంగా నిలిపిన ఆటగాడు రోబరోత్ బాగిగ్యో - ఇటలీ తరపున ఆరు గోలస్ చేశాడు. బెర్జిల తో 

ఆడుతూ అయిదో పెనాలీట్కి బంతిని కొటాట్డూ. గోల పోసుట్ అంచుకి బంతి తగిలి బయటికి ఎదిగ్రిపోయింది. అంతే. అతని జీవితం అకక్డ 
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నిలిచిపోయింది. ' ఆ క్షణంలో నా తల దిమెమ్కిక్పోయింది. నా జీవితంలో అది భయంకరమైన క్షణం. ఇపప్టికీ ఆ బంతిని కొటిట్న క్షణం కలలోకి 

వసుత్ంది. చేతనయితే ఆ క్షణానిన్ చెరిపెయాయ్లని విలవిలలాడుతుంటాను'  అనాన్డు. 

బంతాట గురించి రాయడానికి ఒక కాలం చాలా కురుచ. నేను సినిమా వాడిని కనక ఓ సినిమా కథతో ముగిసాత్ను. చితర్ం విజయానికి 

రకరకాల హంగులిన్ ఆపోశన బటేట్ హాలీవుడ నిపుణులకి - ఓ కొతత్ ఆలోచన వచిచ్ంది. పర్పంచంలో దాదాపు అనిన్ దేశాలీన్ వెరెర్కిక్ంచేది ఏది? 

బంతి ఆట. ఈ శతాబద్ంలో ఎవరూ మరిచిపోలేని మారణ హోమం ఏది? రెండవ పర్పంచ యుదద్ం. నాజీల దురామ్రగ్ం. ఈ రెండింటినీ కలిపితే! 

ఎవరికో ఈ ఆలోచన వచిచ్ంది. దరశ్కుడు - జాన హూసట్న. ఇపుప్డు సినిమా కథ ఇది. రెండో  పర్పంచ యుదద్ంలో చాలా మంది మితర్ రాజాయ్ల 

వారు నాజీ ఖైదులోల్ ఉనాన్రు. ఒక ఖైదుకి బంతి ఆటంటే పిచిచ్ ఉనన్ నాజీ ఆఫీసరు. మితర్ రాజాయ్ల ఖైదీలకు, జరమ్న ఆటగాళళ్కూ బంతాట పోటీ 

పెటాట్డు. అకక్డా వాళళ్ని చితుత్గా ఓడించాలని ఆఫీసరు కోరిక. కాగా, బంతాట దురద తీరుతుంది. పకడబ్ందీగా కాపలాలు పెటిట్ ఆటని 

నిరవ్హించాడు. ఆటలో మితర్ రాజాయ్ల ఖైదీలు గెలిచారు. సేట్డియం లో ఆట చూడవచిచ్న వేలాది పేర్క్షకులు రెచిచ్పోయారు. 

తనమ్యులయిపోయారు. పెదద్ అలజడి. దొమీమ్. కొనిన్ వేలమంది మధయ్నుంచి - పదకొండు మంది ఆటగాళూళ్ - నాజీ ఆఫీసరుల్ నిసస్హాయంగా 

చూసుత్ండగానే తపిప్ంచుకుపోయారు. ఇదీ కథ. సినిమా పేరు. ఎసేక్ప టు వికట్రీ (1988) 

నాయ్యంగా కథగా పెదద్ విశేషం లేదు. కాని ఈ పదకొండు మంది మితర్ రాజాయ్ల ఆటగాళెళ్వరు? 1988 లో పర్పంచానిన్ ఊపి 

ఉరూర్తలూగించిన పర్పంచ పర్ఖాయ్తి బంతి ఆట సాట్రస్ - పీలే, బాబీ మూర, జాన వాసక్, అసావ్లోడ్ ఆరెడ్ౖలస్ రాబిన టరన్ర, గోల కీపర గా ఆ 

రోజులోల్ పర్పంచ పర్ఖాయ్తిని సంపాదించిన గోరడ్న బాంకస్, లీ షానోవ - వీరంతా. ఇది ఈనాటి ఐపిఎల నమూనా. బుడా పెసోట్ల్ బంతాట 

సేట్డియంలో ఆటని షూట చేశారు. లే షానన అనే మరో పర్సిదుద్డు ఈ ఆటని నిరేద్శించాడు. వీరు కాక సిలెవ్సట్ర సాట్లోన, మైకేల కెయిన వంటి 

హాలీవుడ నటులునాన్రు. ఈ సినిమాని నిరాఘ్ంతపోతూ కలకతాత్ అంతరాజ్తీయ చలన చితీర్తస్వంలో చూశాను. 

ఈ సినిమా చూడడానికి ఎవరూ రారు? ఇటు బంతాట పిర్యులూ, అటు సినిమా పిర్యులూ విరగబడి చూశారు. 1961 లో వచిచ్న హంగేరీ 

నాటకానిన్ మాతృకగా ఈ సినిమా తయారయింది. ఇటు వాసత్వానీన్, అటు సినీగాల్మర నీ కలిపి కొతత్ రసాయనానిన్ తయారు చేశారు - 

సినిమాలో. 

మనకి కొతత్గా అనిపించవచుచ్గాని - పీలే, మారడోనా, బాగిగ్యో, రొనాలోడ్, లియొనల మెసీస్ - ఈ పేరల్నీన్ బంతాట పిర్యులిన్ మతెత్కిక్ంచే 

మారణాయుధాలు. నేను ఇటలీలో నేపులస్ కి వెళిళ్నపుప్డు - సముదార్నికి అభిముఖంగా ఉనన్ మారడోనా బంగళా ముందు మా గైడ మమమ్లిన్ 

నిలబెటిట్ - అకక్డికి తీసుకు వచిచ్నందుకే గరవ్పడిపోయాడు. 'నేపులస్ చూశాక పార్ణం పోయినా పరవాలేదు '  (సీ నేపులస్ అండ డై) అనన్ 

సూకిత్ని గురుత్ చేసుకుంటూ మా ఆవిడ ఆ నగర సౌందరాయ్నిన్ జురుర్కుటోంది. నేను మారడోనా బంగళా కంటే దానిని చూపిన ఈ అభిమానిని 

అబుబ్రపాటుతో చూసూత్ నిలబడాడ్ను. 
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దకిష్ణాఫిర్కాలో నెలరోజులపాటు తొమిమ్ది వేరేవ్రు మైదానాలలో 32 దేశాలు పాలొగ్నే ఈ అంతరాజ్తీయ 'ఉనామ్దం' చూసూత్ మతులు 

పోగొటుట్కుంటునన్వాళుళ్ పర్పంచమంతటా ఉనాన్రు. నాకయితే ముఖయ్ంగా దకిష్ణాఫిర్కాలో జరిగే ఈ మొటట్మొదటి అంతరాజ్తీయ సమర్ంభం 

పార్రంభోతస్వంలో - ఆఫిర్కా తమ తొలినాటి ఆటవిక సంసక్ృతినీ, తామ జానపద వైభవానీన్ గరవ్ంగా పర్దరిశ్ంచడానిన్ గరవ్ంగా చూశాను. ఆ 

పార్రంభోతస్వంలో ఒకక్ తెలల్ ముఖం లేదు. శతాబాద్ల దాసయ్ం తరావ్త వారు సాధించుకునన్ సావ్తంతర్ర్య్మిది. పర్పంచ కపుప్ విజయం కనన్ -  

ఓ జాతి గరవ్ంగా సాధించుకునన్ సావ్తంతర్య్మిది. పర్పంచ కపుప్ విజయం కనన్ - ఓ జాతి గరవ్ంగా సాధించుకునన్ తమ వయ్కిత్తావ్నిన్ 

పార్రంభోతస్వంలోనే చాటుకోవడం - పోటీ పార్రంభం కాకుండానే వారు కొటిట్న పెదద్ 'గోల ' గా నాకు కనిపించింది 

 

 

(జూన 21, 2010) 
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(June 28,2010) Poverty As Investment పేదరికం పెటుట్బడి 

పర్తి మంగళవారం మా పెదద్బాబ్యి వడపళనిలో కుమారసావ్మి గుడికి వెళుతుంటాడు. ఆ గుడి ముందు ఓ 65 సంవతస్రాల ముసిలావిడ 

బిచచ్మెతుత్కుంటుంటుంది. నాకోసారి ఆమెని చూపించాడు. ఆమెకి ఓ వసతిని కలిపించాలని అనుకుంటునన్టుట్ చెపాప్డు మంచిపని. ఓ 

వృదాధ్శర్మంతో మాటాల్డి, ఆమెని చేరుచ్కోడానికి డబుబ్ కటిట్, ఆమెను అకక్డికి తీసుకెళిళ్ విడిచి పెటాట్డు.ఆమెకి కావలసిన చీరలు కొనిపెటాట్డు. 

సరిగాగ్ రెండు వారాలు తిరగకుండా ఆ ముసిలావిడ గుడిముందుకు వచేచ్సింది. కళ కళలాడుతూ, పర్శాంతంగా ముషిట్ ఎతుత్కుంటూ 

కనిపించింది. 

ఉపాధి కొందరికి బోర కొడుతుంది. కాగా లాభసాటి కాదు. పేదరికంలో కొందరికయినా థిర్ల ఉంది. ఏ రోజు ముషిట్లో ఆ రోజు కొతత్ 

అడవ్ంచర ఉంది. కొతత్ రాబడి ఉంది. వాయ్పకం ఉంది. అనిన్టికీ మించి నలుగురి మధాయ్ గడిపే అవకాశం ఉంది. 

ఈ సంవతస్రం తొలి రోజులోల్ తమిళనాడు డి.ఎం.కె పర్భుతవ్ం సూక్ళళ్లోల్ చదువుకుంటునన్  పిలల్లందరికీ సైకిళుళ్ ఇవావ్లని నిరణ్యించింది. అది 

గొపప్ ఉపకారం. నేను రోజూ కచేచ్రీకి హాజరయే మైలాపూర పి.ఎస.హైసూక్లు పార్ంగణంలో కొనిన్ వందల సైకిళళ్ను పారుట్లనీన్ చేరిచ్ సిదద్ం 

చేశారు. అనీన్ లేత నీలం రంగు సైకిళుళ్. పిలల్లకు ఇచాచ్రు. ఆ తరావ్త - ఒకక్రోజు - ఒకక్రోజయినా - ఒకక్ విదాయ్రిధ్ అయినా - ఆ సైకిలు 

మీద సూక్లుకి రావడం నేను చూడలేదు. కాగా సైకిళళ్ మీద కూరగాయలు, పళుళ్ అముమ్కునే వాళూళ్, వాచ మెన లూ, పాలవాళూళ్, పేపర 

బోయ లూ ఆ సైకిళుళ్ తొకుక్తూ కనిపించారు. పేదవాడికి వెయియ్ రూపాయల సైకిలు చేతికొచిచ్ంది. అతని ఆనందం దాని వినియోగం కాదు. 

దాని దావ్రా వచేచ్ రెడీ కాష. దానిన్ ఏ అయిదు వందలకో అమేమ్సి నాలుగు రోజులపాటు మందు ఖరుచ్గా తరుజ్మా చేసుకుంటాడు. లేదా 

కూరలు కొనుకుక్ంటాడు. లేదా పెళాళ్నిన్ సినిమాకు తీసుకువెళతాడు. మరి కురార్డు? రోజూ నడిచే సూక్లుకి వెళుతునాన్డు. ఇపుప్డూ వెళతాడు. 

పర్భుతవ్ం సదుదేద్శంతోనే గుడిసెలోల్ ఉండేవాళళ్కి ఇళుళ్ కటిట్ంచి ఇచిచ్ంది. మెరీనా బీచ లో లైట హౌస కి పకక్న వందలమందికి వసతి ఫాల్టుల్ 

కటిట్ంచి ఇచాచ్రు. విచితర్ం ఏమిటంటే ఆ వందల ఫాల్టల్లో ఉండే 95 శాతం వారు అదెద్కునన్వారు. మరి పునరావాసితులయిన వారెకక్డ? 

గవరన్మెంటు ఔదారాయ్నిన్ సొముమ్ చేసుకుని నగరంలో మరో చోట గుడిసెని వేసుకునాన్రు. ఈసారి కొడుకు పేర పాల్టు వసుత్ంది. ఇలా రెండు 

మూడు పాల్టల్ అదెద్తో వేపేరీ, అయినవరం రైలేవ్  లైనల్ పకక్ మురికివాడలోల్ మూడు పువువ్లూ ఆరు కాయలుగా జీవిసుత్నాన్రు. 

డిఎంకె పర్భుతవ్ం కిందటి ఎనిన్కలోల్ చాలామందికి ఉచితంగా కలర టీవీలు పంచింది. పేదవాడికి కలర టీవీని ఇవవ్డం ఉపకారం కాదు. కొతత్ 

బాధయ్త. కలర టీవీ వాడడానికి ముందు కరెంటు కావాలి. టీవీ చూశాక కరెంటు చారీజ్లు కటుట్కునే సోత్మతు కావాలి. అనిన్టికీ ముందు టీవీ 

ముందు కూరుచ్ని చూసి ఆనందించే వయ్వధి కావాలి. ఇంకా ముందు తీరికను ఇవవ్గలిగే ఆదాయం కావాలి. వెరసి - కలర టీవీ ఇచేచ్ ఆనందానీ 

పేదవాడికీ మధయ్ నాలుగు మజిలీలు ఉనాన్యి. 
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ఒక నమూనా పేదవాడిని తీసుకుందాం. రైలేవ్ కళాసీ. ఉదయం అయిదు నుంచీ రాతిర్దాకా రెకక్లు ముకక్లు చేసుకుంటాడు. పెళాళ్ం ఏ 

కూలిపనో చేసుత్ంది. ఇదద్రూ ఇలుల్ చేరతారు. ఇదద్రూ  ఉడుకు నీళుళ్ సాన్నం చేసి ఇదద్రూ చెరో వంద మిలీల్ల సారాని బిగించి, వేడి వేడి గంజి 

తాగి మంచం మీద పడిపోతారు. మళీళ్ పొదుద్టే చాకిరీ. మరి ఇంటోల్ కలర టీవీ మాట? గుడిసెలో కలర టీవీ పెటుట్కుని కాలు  మీద కాలేసుకుని 

ఆనందించే వయ్కిత్ మానసిక, ఆరిధ్క, నైమితిత్క సంసాక్రానికీ వాసత్వానికీ చాలా దూరం ఉంది. 

కలర టీవీ దాకా పర్యాణం చెయయ్డానికి - అతని ఉపాధి సాథ్యి మెరుగుపడితే, ఆ విధంగా ఆదాయం సమకూరితే, తన బిడడ్కి పదో 

తరగతిదాకా చదువు  చెపిప్ంచుకోగలిగితే, ఆ కురార్డు టీవీ చూడాలని ఉతాస్హపడితే, తనకు లేని, సాధయ్ం కాని exposure కొడుకిక్ 

కలిప్ంచాలనన్ ధాయ్స - మూల కారణం టీవీ కాదు - కొడుకు జిజాన్స - గమనించాలి - అపుప్డు కళాసీ కషట్పడి కలర టీవీ కొంటాడు. భారయ్ ఆ 

టీవీ మీద ఓ పువువ్ని ఉంచి తన కొడుకు మరో వరాగ్నికి పర్యాణం చెయయ్డానిన్ చూసి గరవ్పడుతుంది.  ఆ దశలో కల టీవీ అభుయ్దయానికి 

పర్తీక. గవరన్మెంటు తాయిలం కాదు. 

కళాసీ జీవితంలో కలర టీవీ నాలుగో మజిలీ. వైజాన్నిక, సాంఘిక విపల్వం. దీనిని సాధించడానికి వయ్వసథ్ రెండు తరాల అభుయ్దయానికి ఊతం 

ఇవావ్లి. కాని -మెజారిటీ, అధికారం, పదవిని మాతర్మే నముమ్కునే రాజకీయ అలాప్యుషుక్లకు అంత వయ్వధి ఎకక్డుంది? ముందు ఎనిన్కలకి 

తాము ఉంటామో ఊడుతామో తెలియని పరిసిథ్తి. పర్జల విశావ్సానిన్ కాక, పర్జలామోజు 'లిన్ రెచచ్గొటిట్ వాడుకునే 'యావ '. 

అందుకే politician thinks of the next day while a statesman thinks of the next generation.  

ఏతావాతా, ఏం జరిగిందంటే ఏ గుడిసెలోనూ కలర టీవీ కళుళ్ విపప్లేదు. దళారుల సహాయంతో సరసమయిన ధరలకు అముమ్డు పోయాయి. 

కలర టీవీ సంపాదించుకునన్వాడు చకక్ని విందునీ, మందునీ సమకూరుచ్కునాన్డు . పర్భుతావ్నికి కావలసిన ఓటుని ఇచాచ్డు. 

ఇచిచ్పుచుచ్కోవడాలు సరిపోయాయి. 

ఆ మధయ్ ఇదే పర్భుతవ్ం పేదలకు అతి సరసమయిన ధరలకు  - అతి ఖరీదయిన, మేలయిన రకం బియాయ్నిన్ రేషన కారుడ్ల మీద ఇచాచ్రు. 

రెకక్లు విరుచుకునన్ అటట్డుగు అమనిషి అంత ఖరీదయిన బియాయ్నిన్ వండుకుంటాడా? మరుసటి వారం నుంచే ఆంధార్, కరాణ్టక పొలిమేరల్లో 

వందలాది బసాత్ల బియాయ్నిన్ పొరుగు రాషార్ట్లకు తరలిసుత్ండగా దొరికాయి. 

ఇనిన్ చెపాప్క ఒకక్ విషయం చెపాప్లని నా మనసుస్ పీకుతోంది. పేదరికం వయ్సనం. ఇపప్టి వయ్వసథ్ ఇచేచ్ తాతాక్లిక పర్యోజనాల దృషాట్య్ మంచి 

పెటుట్బడి. వారి అవసరాలు తీరడం వలల్ ఓటుల్ వసాత్యి కాని వారి లోటుల్ తీరవు. కాగా, తాయిలాలను ఊరించి పంచేవాళళ్ అవసరాలేమీటో 

వీరికి తెలుసు. వాటిని ఉపయోగించుకోవడం అలవాటయిపోయింది. 
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పేదరికంలోంచి బయటపడడానికి ఒక దృకప్ధం కావాలి. ఆ దృకప్ధానిన్ సంసాక్రం ఇసుత్ంది. విదయ్ సంసాక్రానిన్ ఇసుత్ంది. పేదల సాథ్యినీ, వారి 

ఆలోచనా పరిధినీ విసత్ృతం చేయగల వికాసానిన్ కలిగించాలి. 

ఇదే అలనాడు అంబేదక్ర కుండ బదద్లు కొటిట్నటుట్ చెపిప్ంది. ఇదే ఫాటించకుండా రాజకీయ నాయకులు తాయిలాలు పంచి తమ పబబ్ం 

గడుపుకుంటునాన్రు. పర్సుత్తం నడుసుత్నన్ 'రిజరేవ్షనూల్ కూడా ఈ తాయిలాల లిసుట్లో అగర్సాథ్నంలో ఉంటాయి. అందువలల్ నిజమైన అటట్డుగు 

వరాగ్లకు టీవీలాల్ంటి తాతాక్లిక అవసరాలు తీరతాయి. ఓటుల్ పెటెట్లు నిండుతాయి. కాని తరతరాలకు అందవలసిన 'వికసనం ' అందదు. ఈ 

విషయం కాసత్ ఆలోచించగల ఈ వరాగ్లలో కొందరికయినా మనసుస్లో ఏ మూలో తటట్కుండా పోదు. కాని పబబ్ం గడుపుకునే యావ ఆ 

ఆలోచనని తుంచేసుత్ంది. 

సినిమా టికెక్టుల్ పంచుతునాన్రు. ముందు సినిమా చూడు. "ఆ సినిమా టికెక్టుట్ సంపాదన మారగ్ం చెపప్ండి బాబూ!" అని ఎవరూ అడగరు. 

కానీ ఇందులో కిటుకు ఏమిటంటే - ఉచితంగా ఇచేచ్ టికెక్టుట్తో - వాళుళ్ చూపెడుతునన్ బొమమ్నే మీరు చూసుత్నాన్రు. ఆ రెండు గంటల 

వినోదం - తదావ్రా 'రెచేచ్ ' ఆలోచన ఆ తాయిలానిన్ 'మపిప్న ' వారి అవసరం. మరో మాటలో చెపాప్లంటే - వారి ఆయుధం. 

(జూన 28, 2010) 
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(July 05,2010) Rhythm లయ 

ఇవాళిట్తో వింబులడ్న టెనిన్స చాంపియన షిపుప్ పోటీలు ముగుసాత్యి. గత రెండు మూడు సంవతస్రాలుగా - ఈ టెనిన్స పోటీలు చూడడానికి 

టీవీకి అతుకుక్ పోవడానికి మరో ముఖయ్మయిన కారణం ఉంది.అది "రోలెకస్" వాచీ పర్కటన సాప్ట. (ఇపప్టిది కాదు ఇంతకుముందు చేసింది 

ఇపుప్డు వేసుత్నాన్రు) అది అదుబ్తం.  పర్పంచ సాథ్యి ఆటగాడు రోజర ఫెడరర ని అంతే పర్పంచ సాథ్యి కెమెరామన, దరశ్కుడు - పర్పంచ 

సాథ్నంలోనే 30 సెకనల్ చితార్నిన్ నిరిమ్ంచాడు. ఇంత కంటే వివరించడానికి నాకు మాటలు చాలవు. మీరు చూడాలి . వెలుగు నీడలోల్ ఫెడరర 

బంతిని కొటేట్ భంగిమలు పర్యతిన్ంచినా నిరణ్యించగలిగేవికావు. ఒక మహా 'కళాకారుడు ' (గమనిచండి - ఆటగాడు అనడంలేదు) ఒక 

తనమ్య దశలో అలవోకగా చేయగలిగేవి. ఆ  శరీరం కదలికలో సంగీతం పలుకుతుంది. ఆ సంగీతానిన్ - వెలుగునీడల సమేమ్ళనంగా - సాప్టోల్ 

ఆఖరి ఫేడవుటోల్ బంధించారు  - అదుబ్తం. 

ఇంత చెపాప్క మరొక కోణానిన్ ఆవిషక్రించడానికే ఈ కాలం. పర్పంచంలో అతి శకిత్వంతమైన, అతి ఉనన్తమైన సాథ్యిలో ఏ కళయినా అంత 

సౌందరాయ్నిన్ సంతరించుకుంటుంది. లేదా - మరో విధంగా చెపాప్లంటే - ఏ గొపప్ సౌందరయ్మయినా అంత శకిత్వంతమై తీరాలి. ఆది 

శంకరుల "సౌందరయ్ లహరి " కి మూల సూతర్ం ఇదే. అమమ్ ఆది పరాశకిత్. అనిరవ్చనీయమయిన మూల  శకిత్ అది. ఆ కారణానికే అది 

అనిరవ్చనీయమయిన సౌందరయ్వంతం . దీనికి  ఋజువు సౌందరయ్ లహరి లేదా ముఖపంచసతి. 

పర్పంచానన్ంతటినీ జయించే ఓ ఆటగాడి - కదలికలోనే ఇంత లయ , సౌందరయ్ం ఉంటే - పర్పంచానిన్ సృషిట్ంచిన శివశకిత్ ఎంత 

సౌందరయ్వంతం కావాలి? అదొక గొపప్ రిధిం (లయ). దాని పరాకాషట్ - మళీళ్ అలౌకికమయిన సంగీతం. అందుకే లలిత కళలనిన్ శివమయం 

అనాన్రు.  ఈ కాలం పరమారధ్ం పర్వచనం కాదు. ఈ గొపప్ అనుభూతికి నేలబారు నమూనాగా ఈ రోలకస్ పర్కటనని మీ ముందుంచుతునాన్ను. 

దీనికి శివుడు, గోంగూరా ఎందుకయా అనుకునేవాళళ్కి నమసాక్రం. మరో చినన్ ఉదాహరణ  నేను టాంజానియా వెళిళ్నపుప్డు - అడవులోల్ - 

నా చెయియ్ చాచితే - తగిలేంత దగగ్రగా ఆరు  సిం హాలు  మా జీపు చుటూట్ పడుకునాన్యి. దూరం నుంచి చూసేత్ - మృగరాజు ఠీవి, 

హుందాతనం వరణ్నాతీతం. దగగ్రికి వచేచ్ కొలదీ - ఆ సౌందరయ్ం భయంకరమయిన 'శకీత్గా మాతర్మే గురుత్కువసుత్ంది. రెండు విభినన్మయిన 

ఎలల్ల మధయ్ పర్యాణమిది. ఒక ఎలల్ - సౌందరయ్ం. మరొక ఎలల్ - శకిత్, ఔనన్తయ్ం. సిం హం జంతువుని వేటాడే దృశాయ్నిన్ ఎనిన్సారోల్ డిసక్వరీ 

ఛానల లో చూసాత్ం. ఎనిన్సారోల్ చూసినా తనివి తీరదు. సిం హం చేసుత్నన్ హింస మనలిన్ ఆకరిష్సోత్ందా? కాదో – ఆ క్షణంలో ఒక పార్ణి చూపే 

పార్ధమిక శకిత్ యొకక్ అపూరవ్మయిన సౌందరయ్ం మనలిన్ అకక్డ నిలుపుతుంది.ఆ క్షణంలో హింసని మరిపిసుత్ంది. వెంటాడే జంతువుని 

పటుట్కోవడానికి లంఘించే సిం హం  ఆ లంఘనని కేవలం 40 సెకనుల్ మాతర్మే నిలపగలదు. జంతువుని ఒడిసి పటుట్కోవటానికి ఏ క్షణంలో ఆ 

వేగానిన్ సంధించాలో అదీ సృషిట్ రహసయ్ం.  అదీ సౌందరయ్ం...  
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సెకనులో ఏ నలభయోయ్ వంతులోనో తనవేపుకి వచేచ్ బంతిని పర్తయ్రిధ్ వేపు ఏ సాథ్నానికి కొటాట్లో నిరణ్యించే  జీనియసేస్ - ఒక వయ్కిత్ని – 

పేర్రణని చేసింది. ఇవి రెండూ రెండు వేరేవ్రు ఉదాహరనలు.ఒకటి పార్ధమికం, రెండు సాధనాపూరితం.ఈ రెంటిలోనూ లయ ఉంది 

సౌందరయ్ముంది.ఉవెవ్తుత్న 40 అడుగులు లేచిన సుస్నామీ - పర్ళయానిన్ సృషిట్సుత్ంది. ఆ తరంగం  నీడలో ఉంటే - ఒళుళ్ చలల్బడుతుంది. కానీ 

వీడియోలో చూసేత్ 'అమోమ్ ' అంటాం. నిజానికి మనసుస్ లోపల "ఆహా!" అంటోంది. కారణం - అది పర్కృతి పార్ధమిక శకిత్. దూరంగా నిలబడి 

 చూసేవాడికది విసమ్యకరం. ఆ శకిత్కి లోనయి కొటుట్కు పోయేవాడికి మృతుయ్వు. 

పర్ముఖ దరశ్కుడు మృణాళ సేన చెపిప్న ఓ కథతో కాలం ముగిసాత్ను. ఈ కథ మరో పర్పంచ సాథ్యి కళాకారుడు  చారీల్ చాపిల్న కి అభిమాన కథ. 

దీని పేరు "రిధిం" (లయ) 

రెండు పొరుగు దేశాలు  యుదధ్ంలో తలపడాడ్యి. పొరుగు దేశం సైనాయ్ధిపతి ఈ దేశం సైనాయ్ధిపతికి  ఖైదీగా దొరికాడు (బంగాల్ దేశ విముకిత్కి 

భారత దేశం జరిపిన పోరాటంలో ఈ సంఘటన యధారధ్ంగా జరిగింది). ఇదద్రూ సహాధాయ్యులు. సేన్హితులు. అయితే శతుర్నాయకుడికి 

మరణదండన విధించారు. సేన్హితుడే ఆ శిక్షను అమలు చేయాలి. అయితే శిక్ష రదుద్కీ,క్షమాపణకి,  దరకాసుత్పెటాట్రు. శిక్ష అమలు నాటికి తీరుప్ 

రాలేదు. ఏ క్షణానైన్నా తీరుప్ రావచచ్ని  సేన్హితుడు ఎదురుచూసుత్నాన్డు. ఈలోగా శిక్ష అమలుకనీన్ ఏరాప్టుల్ జరిగిపోతునాన్యి. ఖైదీని 

ఎదురుగా నిలబెటాట్రు. ఈ సేన్హితుడు - ఒక పకక్ దావ్రానిన్   చూసూత్నే ఆరడ్రుల్ ఇసుత్నాన్డు. 

ఆరుగురు జవానుల్ ఎదురుగా తుపాకీలతో నిలబడాడ్రు. ఆఖరి క్షణాలోల్ ఆరడ్రుల్ ఇసుత్నాన్డు. 

"ఎటెనష్న!" 

ఆరుగురూ నిటారుగా నిలబడాడ్రు. 

"గనస్" 

ఆరుగురూ తుపాకులు ఎతాత్రు. 

"ఎయిం!" 

ఆరుగురూ గురి పెటాట్రు.  

ఇపుప్డు దావ్రం దగగ్ర వారాత్హరుడు కనిపించాడు క్షమాపణ లభించింది. సేన్హితుడికి ఆనందం. ఆవేశం. 
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"సాట్ప" అని  కేకే వేశాడు. 

 ఆరు తుపాకులూ ఒకక్సారి పేలాయి. 

అంతే.  

ఒక లకాష్య్నికి ఆరుగురు జవానుల్ సిదధ్పడుతునాన్రు. నిటారుగా నిలిచి,తుపాకులు ఎతిత్, గురి చూసి తరువాత రావలసిన ఆరడ్రేమిటి? షూట అని. 

ఆఖరు ఆరడ్ర ఏమైనా అది ఒక ధవ్నే ఆ క్షణంలో వారి మనసుస్లు ఒక లయ కి శృతై ఉనాన్యి.    ఆఖరి శబద్మేదైనా తుపాకులు పేలతాయ.ఆ 

క్షణంలో వారి మనసులకి  విచక్షణా  సాథ్యి లేదు. ఒక లయకి సిదద్పడాడ్యి. తుపాకులు పేలాయి.  

అంతే. 

లయ పార్ధమిక శకిత్.దానికి రోలకస్ వాయ్పార పర్కటన, ఫెడరల చితర్ం లోని నేలబారు ఉదాహరణ మనసుస్లో ఊహించగలిగితే, భావించగలిగితే 

శివ శకిత్ని లయకారకుడనాన్రు! ఇకక్డ 'లయ' కి అరధ్ం వినాశనము మాతర్మే కాదు, అదుభ్తమయిన, అనూహయ్మయిన, అనిరవ్చనీయమయిన, 

శృతిబదధ్ మయిన సౌందరయ్ం 'లయ 'కూడా! 

  

(జూలై 5, 2010) 
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(July 12, 2010) Ayyo..! Aahaa! అయోయ్!ఆహా..! 

ఈ మధయ్ చాలా చోటల్ చాలా రకాలయిన హతయ్లు జరిగిపోతునాన్యి. వాటి గురించి వింటేనే గుండె బరువెకిక్ వేదన కలుగుతుంది. మొనన్టికి 

మొనన్ అజాద మరణం గురించి పేపరోల్ చూశాం. అలాగే హేమచందర్ అనే పాతిర్కేయుడి మరణం. వారి తలిల్దండుర్లు, సమీప బంధువులు, 

సేన్హితులూ కారిచ్న కనీన్రు, వారికి జరిగిన దురఘ్టన, నిండు పార్ణాలు బలయిపోయిన దైనయ్త - ఇవనీన్ ఆయా పతిర్కల పుణయ్మాంటూ 

తెలిశాయి. ఎనోన్ వాయ్సాలు ఉదారంగా రాశారు. అవనీన్ జరిగిన దురఘ్టన, జరగకూడని అనాయ్యానిన్ వివరించాయి. పతిర్కలు వారి 

తలిల్దండుర్లు, సానుభూతిపరులు ఫోటోలను చకక్గా పర్చురించారు. ఇవనీన్ వారికి నిజమైన నివాళి. మనకూ బాధకలిగించిన సందరభ్మది. 

ఇంటోల్ కూరుచ్ని పేపరు మాతర్మే చదువుకుంటునన్ నాలాంటివాడికి అనిపిసుత్ంది. ఆ మధయ్ దంతెవాడలో చచిచ్పోయిన 83 మందికీ ఏ పర్తేయ్కత 

లేకపోయినా వాళళ్కీ పెళాళ్ం, పిలల్లూ, తలుల్లూ, తండుర్లూ ఉండరా? జీతం చేతికొసేత్ ముందు జీవితానిన్ కాసత్ మెరుగు పరుచుకుందామని 

ఆశపడే ఒకక్ "మామూలు మనిషి"లేడా? జీతం రాళళ్తో తవ్రలోనే చెలెల్లి పెళిళ్ చేయాలని కలలు కనే ఓ వయ్కిత్ కథయినా ఈ పతిర్కలు రాసేత్ 

బాగుండు అనే 83 కథలు, 116 మంది తలిల్దండుర్లు, కనీసం 300 మంది కుటుంబ సభుయ్లు - వాళుళ్ బొతిత్గా నేలబారు మనుషులయినా 

వాళుళ్నన్ ఊరిలో, వాళళ్ వాడలో సానుభూతిపరులను లెకక్పెటిట్నా 1200 మంది తేలవచుచ్కదా? పతిర్కలకు ఒకక్ ఫోటో కూడా దొరకలేదా? 

ఆ మధయ్ మొండెం ఒకచోట, కాలొక చోట, చెయియ్ ఒకచోట పడిన పోలీసు శవానిన్ రోడుడ్ మీద చూశాం. అతని పేరు చందర్యయ్ అనుకుంటే - 

చందర్యయ్కు తలిల్దండుర్లులేరా? అనన్లూ చెలెల్ళూళ్ ఉండరా? వీరి గురించి పతిర్కలు వివరాలు సంపాదించి రాసేత్ బాగుంటుంది. కొనిన్ ఫోటోలు 

కూడా వెయయ్గలిగితే బాగుంటుంది. అంతయ్కిర్యలిన్ చూపగలిగితే ఇంకా సప్ందన కలుగుతుంది. 

కాశీమ్రులో తొమిమ్దేళళ్ కురార్డు చచిచ్పోయినందుకు పెదద్ ఊరేగింపు చేశారు. జవానల్ మీద రాళేళ్శారు. ఒక జవానుని చావబాదిన దృశాయ్నిన్ ఒక 

ఛానల చూపించింది. వారి శిబిరాల మీద ఈ ఉదయ్మ కారులు దండయాతర్ చేశారని చెపుతునాన్రు. కనీసం పదిహేనుమందయినా 

చచిచ్పోయేదాకా అలల్రుల్  జరగాలని  ఈ ఉదయ్మానికి పెటుట్బడిని పెటిట్నవారి గొంతుని నినన్ ఛానల లో వినిపించారు. ఏ సానుభూతి 

బలమైనదో, ఏ వాయ్సం నిజమైనదో పతిర్కలు చదివేవాళళ్కి తెలియడంలేదు. 

ఎనోన్సారుల్ ఈ విషయం రాశాను. అయినా మరోసారి. రాజీవ గాంధీతోపాటు 18 మంది చచిచ్పోయారు. వాళళ్కి - రాజీవ గాంధీ చేసిన 

"అనాయ్యం"తో గాని, ఆయనిన్ చంపినవారి లక్షయ్ంతో గాని సంబంధం లేదు. వాళళ్పేరేల్మిటి? వాళళ్ కుటుంబాలు ఇపుప్డేమయాయి? వయ్వసథ్ 

వలల్ దికుక్మాలిన చావు చచిచ్న వారికేమయినా ఓదారుప్ లభించిందా? ఎవరికయినా తెలుసా? వాళుళ్ రాజీవ గాంధీ అంత గొపప్వారు 

కాకపోవచుచ్. కాని వారి కుటుంబానికి వారే ఉపాధి కదా? వాళాళ్విడ కారేచ్ కనీన్టికీ, సోనియాగాంధీ కారేచ్ కనిన్టికీ తేడా ఉండదు కదా? 

పిర్యాంక వందలాది కెమెరాల ముందు కనీన్రు కారిచ్ంది. ఆనాడు చెయయ్ని నేరానికి రాజీవ గాంధీతో పాటు మరణించిన "మారెపప్న" కూతురు 

కనీన్టిని ఎవరయినా చూసారా? 
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సావ్తంతర్య్ ఉదయ్మంలో ఒక సమెమ్ జరిగింది. "ఎకక్డా గొడవలు జరగలేదు బాపూజీ! సమెమ్ సకెస్స! కేవలం ఆరుగురే చచిచ్పోయారు!" 

అంటారు పటేల - గాంధీతో - చాలా తృపిత్గా. మహాతుమ్డు దిగాలుగా "ఆ మాట ఆ చచిచ్పోయిన ఆరు కుటుంబాలకూ చెపిప్ ఒపిప్ంచు" 

అంటారు. 

చచిచ్పోయిన కారణం - కొందరి చావుని ఉదాతత్ం చెయయ్వచుచ్. కాని చావు కలిగించే దూఃఖం ఒకటే. చావు - ఒక జీవితానికి నిరాద్కిష్ణయ్మైన 

ముగింపు. ఆ విషాదం అతని చుటుట్పకక్ల పర్పంచానిన్ కకావికలు చేసుత్ంది. రోడుడ్ మీద దికుక్లేని చావు చచిచ్న మొండానికీ ఆ నిజం 

వరిత్సుత్ంది. అతనికి ఉదోయ్గమేకాని, ఉదయ్మం లేదు కద! అలా పతిర్కలోల్ సానుభూతి పలికే మరణాల కనన్ - ఈ దికుక్లేని మరణం మరింత 

దయనీయమైనది. "అయోయ్" అనిపించేదీను. 

సిదాద్ంతాల జోలికి బొతిత్గా పోని, ఓ నేలబారు వయ్కిత్ - కేవలం మానవతా దృకప్ధంతో, పతిర్కలు మాతర్మే ఇచేచ్ కథనాలు వింటునన్పుప్డు ఇలా 

అనిపిసుత్ంది.  కొందరి చావులకి పతిర్కలు ఇచేచ్ "ఫోకస" ఏ దికూక్ లేకుండా చచిచ్పోయిన వాడి చావుని మరింత దీనంగా, నిజానికి ఉదాతత్ం 

చేసాత్యి. మీడియా హోరు - పేరు కూడా తెలియకుండా గుంపులో పార్ణాలు పోగొటుట్కునన్ 83 మంది చావు గురించి ఆలోచించేటటుట్  

చేసుత్ంది. Lack of focus makes it more cruel - by default. 

(జూలై 12, 2010) 
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(July 19,2010) Matam..Hitam..మతం..హితం.. 

ఆ మధయ్ పూణే వెళాళ్ను. అకక్డొక వింత దృశయ్ం ననాన్కరిష్ంచింది. నిజానికి ఎవరినయినా ఆకరిష్ంచేదృశయ్మది. సూక్టరల్ మీద తిరిగే 

అమామ్యిలందరూ కళుళ్మాతర్ం కనిపించేలాగ ముఖమమ్తా గుడడ్లిన్ చుటుట్కుని ఉనాన్రు. సరే. ఆరోగయ్  సూతార్ల పర్కారం బొగుగ్పులుసు 

వాయువుని పీలుసుత్నాన్రనుకుందాం. కళుళ్ మాతర్మే కనిపించే ఈ ముసుగు దేనికి? రోడుడ్ మీద దుముమ్ దూసర వారు ముకుక్పుటాలోల్కి 

వెళళ్కుండా ఈ జాగర్తత్ట. ఇది చాలా విడూడ్రమైన దృశయ్ం. మా మితుర్డిని అడిగాను. ఆయన  నవివ్ కొనాన్ళళ్ కిర్తం ఇదే అనుమానం కొతత్గా 

వచిచ్న నగర కమీషనర సతయ్పాల సింగ గారికి వచిచ్ందట. ఆయన  ఏదో సభలో 'టెరర్రిసుట్లాల్గ '  అమామ్యిల ముఖాలకి ఈ 

ముసుగులేమిటి?" అనాన్రట. అంతే. ముసుగుమాట వదిలేసి  'టెరర్రిసట్ ' అనే మాటని ఆడపిలల్లు పటుట్కునాన్రట. "మమమ్లిన్ 

టెరర్రిసుట్లంటారా? " అని రెచిచ్పోయారట. మూరఖ్తావ్నికి వెకిక్రింత మంచి సాకు. కమీషనర గారు కంగారు పడిపోయారు. తమ మాట 

నెగిగ్ంచుకోడానికి అంతవరకు కటుట్కోని వాళుళ్ కూడా గుడడ్లు బిగించారట. మీరెపుప్డయినా పూణే వెళితే మీ దృషిట్ని తపిప్ంచుకోని సుందర 

దృశయ్ం ఇదే. సూక్టరల్ మీద వెళేళ్ అందరు ఆడపిలల్లూ ముసుగులోల్ ఉంటారు. మగాళుళ్ మొహాలు బయట పడేసుకు ఉంటారు. 

ఇందువలల్ పోలీసులకు కొతత్ సమసయ్లు. వీరిలో మంచివాళెళ్వరు? లోపాయకారీగా రొమానస్ సాగించేవాళెళ్వరు? నేరసుత్లెవరు? నిజంగానే 

టెరర్రిసుట్లంటే! అంతా అయోమయం. అవసరానికీ అవకాశానికీ చకక్ని 'లంకె ' వేసి నిజమైన నేరసుత్లకి - వారు రంకు నడిపినా, కొంపలు 

ముంచినా కొంగుబంగారమయే అలవాటది. మంచికి కాళేళ్ ఉంటాయి. చెడుకి రెకక్లుంటాయి. ఈ మధయ్ చెనైన్ లో  కూడా అకక్డా అకక్డా 

ముసుగులు కనిపిసుత్నాన్యి. అవినీతికి ఆతామ్భిమానం కలిసొచిచ్న సందరభ్మిది. 

9 / 11 తరావ్త ఎకక్డ ముసిల్ం పేరు వినిపించినా ఈ మధయ్వారిని అనుమానంగా నిలదీసుత్నాన్రు - పర్పంచమంతటా. ఇది ఒక విధంగా 

అనాయ్యం. అయితే ఆ సంపర్దాయంలోనూ ముసుగు 'లొసుగు ' ఉంది. విదేశాలలో ముసిల్ం యువతులు బురాఖ్ను బహిషక్రించింది. మొనన్నే 

ఫార్నస్ బహిషక్రించింది.మతాతీతమైన వయ్వసథ్ లక్షయ్ంగా గల ఫార్నస్ రాజాయ్ంగంలో మనిషి దైనందిన జీవితంలో ఇలా అంతం చొచుచ్కురావడం 

నిషిదద్మని భావించింది. 

పర్పంచంలో ఏ మతానికయినా మూలసూతర్ం మానవ హితం. దానిన్ దేవుడితో ముడిపెటట్డం బలమైన లంకె. ఆనాటి సామాజిక రాజకీయ 

పరిసిథ్తుల దృషాట్య్ ఏది అపప్టికి మానవ హితమో ఆయా పర్వకత్లు నిరణ్యించారు. ఈ ఆలోచనలో ముఖయ్మైన పదం "అపప్టి" వీరశైవం అరధ్ం 

లేకుండా విజృంభించే నాడు శీర్రామానుజులు శీర్ వైషణ్వానికీ, శైవానికీ చకక్టి సమనవ్యాని వెంకటేశవ్రుని దావ్రా సాధించారు. సావ్మి 

వేంకటేశవ్రుడు. ఆయనకి పతిర్ పూజ ఉంది. లోక కళాయ్ణానిన్ దృషిట్లో ఉంచుకునన్ ఓ గొపప్ పర్వకత్ ముందుచూపు ఇది. అలాగే సికుక్మత 

సాథ్పకులయిన గురు గోవింద సింగ ఆనాటి ఛాలెంజ ని ఎదురోక్డానికి భకుత్ల చేత కతిత్ని పటిట్ంచారు. చేతికి బలమైన కడియం, కతిత్, శిరోజం, 

నడుముకి పటకా - ఇవి ఆనాటి జాతి పరిరక్షణకు ఆ పర్వకత్ నిరేద్శం. అయితే చాలా సంవతస్రాల కిర్తం సింరాజిత సింగ మాన అనే ఓ 
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ఐ.పి.ఎస ఆఫీసరు రాజకీయనాయకుడయి, తన మతం నిరేద్శించిన కతిత్ పటుట్కుని పారల్మెంటులో కూరుచ్నే అరహ్త ఉనన్దని గొడవ చేశారు. 

చివరికది 'గొడవ 'గానే ముగిసింది. 

ఛాందసుల ఆలోచనా సరళికి తలొంచి - పర్పంచం వైజాన్నికంగా ముందుకు పోతునన్ ఈ కాలంలో తమది కాని దేశంలో మైనారిటీలు తమ 

సతరీలు బురాఖ్ వేసుకునే హకుక్నన్దని వతిత్డి చేయడం - ఎబెబ్టుట్గానూ, అసందరభ్ంగానూ కనిపిసుత్ంది. మన దేశంలో బురాక్ని పాటిసేత్ బేగం 

అఖత్ర సంగీతం, పరీవ్న సిలాత్నా గాన మాధురయ్ం, మధుబాల కళా వైదుషయ్ం ఏమయిపోయేదనిపిసుత్ంది. సమాజ హితానిన్ మరిచి మతానిన్ 

'ఇంగువ గుడడ్ ' లాగ వాడుకోవడం ఆయా సంకృతుల దురదృషట్ం. కాసత్ కరుకుగా చెపాప్లంటే దురామ్రగ్ం. అయితే గడుసయిన ఛాందసులు 

మొదటినుంచీ కేవలం సాకుగా జత చేసిన దేవుడిని అడడ్ం పెటిట్ సమాజ అభుయ్దయానిన్ గంగలో కలుపుతారు. 

అలాంటిదే - భారతీయ అరష్ సంపర్దాయంలో  ఒక ఉదాహరణ. ఆది శంకరులు భారతీయ ఆధాయ్తిమ్క చరితర్లో పెదద్ విపల్వకారులు. ఆయన 

'మనీషా పంచకం' జగతిర్ప్సిదధ్ం. ఒకసారి నదిలో సాన్నం చేసి వసుత్ండగా ఒక పంచముడు ఎదురుపడాడ్డు. అతనిన్ పకక్కి తపుప్కోమనాన్రు 

శిషుయ్లు. 'ఎవరిని బాబూ! ననాన్? నా ఆతమ్నా? ' అనాన్డట పంచముడు. శంకరులు ఆ మాటకు నిరివ్ణుణ్లయిపోయారు. ఆ పంచముడి ముందు 

సాషాట్ంగపడి మనీషా పంచకానిన్ చెపాప్రంటారు. ఇది ఆనాటి సాంఘిక పరిసిథ్తుల దృషాట్య్ శంకరులు సమాజానికి చేసిన  అపూరవ్మైన 

కనువిపుప్. ఒక పర్వ కత్ ఔతాయ్నికి పర్తీక. అయితే మత ఛాందసులకు ఇది కాసత్ పాల సముదర్ంలో ఉపుప్రాయిలాంటి సంఘటన. ఆది శంకరులు 

పంచముడికి పాదాభివందనం చెయయ్డమా? ఇందులో సందేశం ఎంత గొపప్దయినా చాలా మందికి కొరుకుడు పడని సంఘటన ఇది. మరేం 

చెయాయ్లి? మన మతంలోనూ మౌలీవ్లు లేకపోలేదు. కథని చినన్ మలుపు తిపాప్రు. ఆ పంచముడెవరు? సాకాష్తూత్ ఆదిశంకరుడే! ఇపుప్డిక 

గొడవలేదు. సామాజిక సహజీవనానికి ఆది శంకరులు చేసిన కనువిపుప్ - పంచముడు సాకాష్తూత్ శంకరుడే కావడడంతో  చకక్ని మెలో డార్మా 

అయి కూరుచ్ంది. 

ఆతమ్ వంచనకి చాలా అడడ్దారులునాన్యి. అవి సరిగా చూడగలిగితే బెలిజ్యం, ఫార్నస్ బురాఖ్లలో, సికుక్ల కృపాణాలలో, పూణే ఆడపిలల్ల మూతి 

గుడడ్లలో, మనీషా పంచకంలోనూ దరశ్నమిసూత్ంటాయి. మతం  లక్షయ్ం మానవ హితం అనన్ పునాది రాయిని పెకిలించిన దౌరాభ్గయ్మిది.  

(జూలై 19, 2010) 
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(July 26,2010) Country In Coma కోమాలో మన దేశం 

   
కొనిన్ రోజుల కిందట భారత పరిశర్మ సమాఖయ్ యూరోపు విభాగపు డైరెకట్ర మోహన మూరిత్ అనే ఆయన జరమ్నీలో  ఒక చరచ్ కారయ్కర్మంలో 

పాలోగ్నాన్రట.  ఆ చరచ్లో పాలొగ్నన్ వారంతా ఈ మూరిత్ గారిని చూసి "ఏం  బాబూ! మీ దేశం కోమాలో ఉందా?  కళుళ్ తెరుసోత్ందా ?" అని 

వెకిక్రించి ముకుక్మీద వేలేసుకునాన్రట.  వాళుల్ చెపేప్ వివరణలు వింటూ ఈయన తెలల్ మొహం వేసారట.  మూరిత్ గారికి సరైన అనుచరులు 

లేరు.  ననున్ తీసుకెళిళ్ వుంటే - యూరోపు పర్ముఖుల కళుళ్ తెరిపించే లాగ - మనవాళుళ్ "కళుళ్" తెరుచుకునే ఉనాన్రని చెపిప్ ఒపిప్ంచేవాడిని. 

ఇకక్డ మచుచ్కి కొనిన్ సాంపిల ఉదాహరణాలు: 

 -  2009 నవంబర 10 న ఉతత్ర పర్దేశ అసెంబీల్లో ఘనత వహించిన శాసన సభుయ్లు టేబిళళ్ మీద ఉనన్ మైకులిన్ పెకిలించి కొటుట్నాన్రు.  

టేబిళుళ్ ఆకాశంలోకి లేచాయి.  కారణం - మహారాషట్ర అసెంబీల్ లో మరాఠి భాష రాని ఒకాయన జాతీయ భాష హిందీలో పర్మాణసీవ్కారం 

చేసారు.  అకక్డ నవ నిరామ్ణ సమితి అలల్రి చేసింది.  అది తుంటి.  ఇకక్డ పళుళ్ రాలాయి. 

-  మన దేశం లో నాయకులు గడిడ్ తింటారు, ఎరువులు తింటారు.  బొగుగ్ తింటారు.  ఓడిషలో (ఒరిసాస్) నగరాభివృధి మంతిర్ బదరీ 

నారాయణ పాతార్, విదాయ్ మంతిర్ పర్తాప జెనా కోటల్ బొగుగ్ తినాన్రని కాంగెర్స శాసన సభుయ్లు అలజడి చేసి చరచ్ జరగాలనాన్రు.  సీప్కర 

ఒపుప్కోలేదు.  అపుప్డు కాంగెర్స నాయకులు సరాసరి సీప్కర టేబిల దగగ్రికి వెళిల్ - అంతా మూక ఉమమ్డిగా సీప్కర టేబిల మీదకి ఎగబార్కారు.  

ఈ సుందర దృశాయ్నిన్ సీప్కర గారు, మారష్లస్ చూసూత్ ఆనందించారు.  దేశమూ నాయకుల "ఎగబార్కే" పర్తిభకు ముచచ్ట పడింది. 

- ఈ మధయ్నే గనుల కుంభకోణం మీద దరాయ్పుత్ జరగాలంటూ కరాణ్టక అసెంబీల్ లో కాంగెర్స నాయకులు పటుట్బటాట్రు.  సీప్కర సభను 

వాయిదా వేసారు.  కాని నిజాయితీపరులయిన  కాంగెర్స నాయకులు అసెంబీల్ లోనే కాఫీ, ఫలహారాలు, సమోసాలు తింటూ, భోజనాలు చేసూత్ 

వినోదంగా గడిపారు.  ఒక నాయకుడు శేషతలప్ం మీద పడుకునన్టుల్ అసెంబీల్ నేల  మీదే నిదిర్ంచాడు.  రాజకీయాలలో ఇలాంటి సుఖాలు కలసి 

వసాత్యని తెలియని నాలాంటి అభాగుయ్ల కనున్కుటేట్లాగా - వారంతా విలాసంగా గడిపారు.  ఈ సుందర దృశాయ్నిన్ దేశమంతా చూసింది.  

- నినన్టికి నినన్ బీహార పర్భుతవ్ం 11,412  కోటల్ను అభివృదిధ్ కారయ్కర్మాల మిషతో మింగేసిందని నిజాయితీ పరులయిన పర్తిపకాష్ల 

నాయకులు - బలల్లతో కురీచ్లతో కొటుట్కునాన్రు.  ఈ సభకి అధయ్క్షత వహించే సీప్కర గారి మీద - కెమెరాల సమక్షంలోనే ఓ నాయకుడు 

చెపుప్లు విసిరాడు.  (అయితే బుషుష్ గారి మీద బూటుల్ విసిరినా సందరభ్ం గురుత్ంచుకోవాలని ఈ జరమ్నీ పెదద్ మనుషులిన్ కోరుతునాన్ను). - 

ఒక శాసన సభుయ్రాలు మారష్లస్ మీద తొమిమ్ది పూల కుండీలిన్ విసిరి వీరావేశానిన్ చూపింది.  తనని వారు చంపబోయారని ఈ 
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"అమాయకురాలు" వాకుర్చిచ్ంది.  అసెంబీల్ లోనించి వీరందిరిని మారష్లస్ మోసుకు వసుత్ండగా - వారంతా ఆనందంగా, చిరునవువ్లు ఒలికిసూత్ 

గంజి కావిడిలో తరలారు. 

మన నాయకులు నిదర్పోతునాన్రని, దేశం కోమాలో ఉనన్దనడానికి ఈ యురోపియన పర్తినిధులకు ఎనిన్ గుండెలు? 

 - గుజరాత లో హోం మంతిర్ గారు (అమిత షా గారు) టెరర్రిసుట్ సలావుదీద్న హతయ్కు సవ్యంగా నడుం కటాట్రు. 

- గోవా లో మరో మంతిర్ గారు తనే ఓ అమామ్యిని పేర్మించి ఆమె చావుకు కారణమయాయ్రు.  

- ఈ దేశంలో జాతీయ సాథ్యి హాకీ కోచ కౌశిక గారు హాకీ ఆడే అమామ్యిలిన్ పరుపు చూపించి సరసానికి దిగుదామని ఊరిసుత్నాన్రు. 

-హైదరాబాదులో ఓ పైరవేటు సూక్లు పిర్నిస్పాల గారు 11 వ తరగతి చదువుచునన్ 17 ఏళల్ అమామ్యిని కేవలం 20  సారుల్ మాతర్మే "రేప" 

చేసాడు. 

- గుజరాత లో అకర్మంగా గనులు తవేవ్ ముఠా బయట పెటట్బోయిన అమిత జతవ్ ని ఎవరు హతయ్ చేసారో ఇంకా తేలలేదు. 

- ఆ మధయ్నే రాగిగ్ంగ చేసి జూనియర కురార్ణిణ్  (కచూచ్) కొటిట్ చంపిన నలుగురు సీనియర కురార్ళుళ్ ఇపుప్డిపుప్డే బెయిల మీద బయటికి 

వచాచ్రు.  

తెలీగ్లు, రాజాలు, సతయ్నారాయణ రాజులు, పర్వీణ తోగాడియాలు, మాధురీ గుపాత్లు మాకు బోలెడంత మంది ఉనాన్రు.  ఈ ఆనంద 

పారవశయ్ంలో నిదర్పోవడానికి టైం చాలడం లేదు.  కోమాలోకి ఎలా జారుకుంటామని  - పాపం - మోహన మూరిత్ గారికి చెపప్డం 

తెలియలేదు. 

 

భారత దేశంలో అవినీతి సరావ్ంతరాయ్మి.  అది జోకొటేట్  నిదర్ మాతర్ కాదు. నాజూకుగా కాటు వేసే కాలకూట విషం.  మన నాయకులే ఈ 

విషానిన్ ఉదారంగా వితరణ చేసుత్నాన్రు.  ఈ సమాజం నీతి వేళళ్లోల్ కుళిళ్పోతోందని రేపు చెటుట్ కూలిపోయే వరకు ఎవరు గురిత్ంచడం లేదు.  

అపప్టికి వేళ మించి పోతుంది.  

(జూలై 26, 2010) 
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(August 02, 2010) State Of Our Law చటట్ం బలవంతుడి తొతుత్ 

చాలా సంవతస్రాల కిర్తం ఇండియా పాకిసాథ్న ల మధయ్ యుదధ్ం ముగిసాక దూరదరశ్న లో పర్తి ఆదివారం అదుభ్తమయిన సీరీస ని పర్సారం 

చేశారు. యుదధ్ంలో మరణించిన జవానల్ కథలు. పర్తీవారం అంత గొపప్ యువత దేశం కోసం పార్ణాలరిప్ంచినందుకు గరవ్పడి, అంత గొపప్ 

బిడడ్ని పోగొటుట్కునన్ందుకు ఆ  కుటుంబంతో కంటతడి పెటుట్కోని వారం ఉండేది కాదు. దూరదరశ్న చరితర్లో పర్సారం చేసిన గొపప్ సిరీస లో 

అవి ఒకటి. బిలాల్, రంగా అనే ఇదద్రు దుడగులిన్ చంపి తాము చచిచ్పోయిన బిడడ్ల పేరిట భారత పర్భుతవ్ం ఏటేటా సాహసం చూపిన పసివారికి 

బహుమతులిసుత్ంది. ఆ కథలూ కళుళ్ తిరిగిపోఏటంత ఆరర్ధ్మైనవి. పసివారి అమాయకమైన సాహసానికి మచుచ్తునకలు. 

ఇపుప్డు కాలం మారింది. గూండాలు, హంతకులు పర్జాసావ్మయ్ం ధరమ్మంటూ - అధికారాలోల్కి వచిచ్ - మదద్తు లేని, చాలని చాలామంది 

వయ్కుత్ల జీవితాలిన్ అతలాకుతలం చేసుత్నాన్రు. కళళ్ముందు జరిగిన ఈ హతయ్లిన్ రుజువులతో నిరూపించలేని దుసిథ్తిని ఈ పెదద్లు కలిప్సుత్నాన్రు. 

వివరాలు చెపప్డానికి ఈ కాలం చాలదు. పిర్యదరిశ్ని మటూట్ కేసులో అపప్టి పోలీసు అధికారి కొడుకు సంతోష సింగ పిర్యదరడ్రిశ్నిని రేప చేసి, 

హెలెమ్ట తో కొటిట్ దారుణంగా చంపాక నాయ్సాథ్నం ఇచిచ్న తీరుప్ని గురించి హైకోరట్ చేసిన సమీక్ష - ఒకక్ వాకయ్ం - నేను తెలుగులో 

వార్యలేకపోతునన్ందుకు క్షమించాలి. The Trial judge acquitted the accused amazingly taking a perverse approach. 

It murdered justice anD shocked judicial conscience. 

 నితిష కటారా అనే 24 ఏళళ్ కురార్డు ఓ అమామ్యిని పేర్మించాడు. ఆ అమామ్యి అనన్లు - ఒక గూండా, పారల్మెంటు సభుయ్డు డి.పి.యాదవ 

పిలల్లు. ఆయన మదద్తుతో నితీష ని సుతిత్తో కొటిట్ చంపి, పెటోర్ల పోసి శవానిన్ తగలెటిట్ రోడుడ్ పకక్  పారేశారు. ఆ కురార్డి తలిల్ నీలం కటారా 

బిడడ్పోయినందుకు గుండె పగిలి మంచం పటాట్లిస్ందిపోయి ధైరాయ్నిన్ కూడదీసుకుని ఆరు సంవతస్రాలు తిరగని చోటు లేదు. వెళళ్ని ఆఫీసు 

లేదు. కలవని అధికారి లేడు. నితీష పిర్యురాలిని గూండా తండిర్ లండన పంపేశాడు. ఆమె ఎకక్డుందో తనకు తెలియదని నాయ్యసాథ్నంలో 

చెపాప్డు. ఆమె పాస పోరట్ కాలదోషం పటిట్, లండన లో ఉండే వీసా గడువు దాటి, కోరుట్ ఆమె చటాట్నిన్ తపిప్ంచుకు పారిపోయిన నేరసుత్రాలిగా 

పర్కటించే దశ వచేచ్సరికి - తపప్నిసరిగా కోరుట్ముందు నిలబెటాట్రు. నితీష తో తనకేం సంబంధం లేదని అబదధ్ం చెపిప్ంచారు. ఎటట్కేలకు 

నాయ్యమూరిత్ 'హతయ్ జరిగిందని నాకు తెలుసోత్ంది. కాని దురదృషట్ం - డిఫెనస్ సాకాష్య్లతో నిరూపించలేకపోయింది. ముదాద్యిని 

నిసస్హాయంగా విడుదల చేసుత్నాన్ను' అనాన్రు. టీవీలు, పర్జలు ఈ దురనాయ్యానిన్ నెతిత్కెతుత్కునాన్రు. దేశం మేలుకుంది. నాయ్యసాథ్నం కళుళ్ 

విపిప్ంది. 42 రోజులోల్ కేసుని తిరగతోడి వికాస యాదవ, విలాస యాదవ లకు యావజీజ్వ కారాగార శిక్షని విధించింది. 

ఇది కేవలం మొదటి భాగం. ఈ 'యాదవ' సోదరులను తమరు చూడాలి. అమీర ఖాన కంటే గాల్మరస గా ఉంటారు. జైలోల్ వీరు ఖైదీల 

యూనిఫారాలు ధరించకుండా, రోజూ జైలర గారి గదిలో కూరుచ్ని పేపరుల్ చదువుకుంటూ కాలకేష్పం చేసాత్రట. ఇంకా కడుపునొపిప్, నడుం 

నొపిప్ కారణాలకి గత రెండు సంవతస్రాలలో వీరిదద్రూ కేవలం 66 సారుల్ మాతర్మే దేశంలో కలాల్ పెదద్ ఇన సిట్టూయ్టిక్ వచిచ్ అకక్డ ఎయిర 
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కండిషన గదులోల్ గడుపుతునాన్రట. జైలుకెళిళ్నపప్టినుంచీ ఇలా కేవలం 85 సారుల్ మాతర్మే ఈ సౌకరాయ్నిన్ పొందారు! 'ఇలాంటి నొపుప్లకి 

మిగతా ఖైదీలు ఎనిన్సారుల్ ఏయే ఆసుపతుర్లకి వెళుతునాన్రో చెపప్మనండి' అని సుపీర్ం కోరుట్ నాయ్యవాది హరీష సాలేవ్ పర్శిన్ంచారు. 1935 

నాటి బిర్టిష పాలనలో భరత దేశమనే 'వలస దేశం' బిర్టన నమూనాతో ఏరప్రుచుకునన్ బూజు పటిట్న చటాట్లు 2010లో ఇంకా పీడకలలాగ - 

మనలిన్ వెంటాడుతూంటే డబుబ్నన్ బలవంతుల అరాచకానికి అవి కొముమ్కాసుత్నాన్యి. 

కొడుకుని పోగొటుట్కుని కృంగిపోక, నడుంకటిట్, నాయ్యం జరగాలని కసి పెంచుకుని, అధికారంలో ఉనన్ గూండా నాయకుల కుతంతార్లను 

ఎదిరించి, కాలదోషం పటిట్న చటాట్ల గుడిడ్తనానిన్ భరించి, మాధయ్మాల, పర్జల సానుభూతిని సంఫాదించి, నేరసుథ్లను జైలుకి పంపించి, జైలుని 

అధికార బలంతో గెసట్ హౌసులుగా మారుచ్కునన్ ఈ గూండాల ఆటని (ఆర.టి.ఐ. సమాచారానిన్ పొందే హకుక్దావ్రా) బయట పెటిట్ట్న 65 ఏళళ్ 

తలిల్ ఇపప్టికి అలిసిపోయింది.ఇంకా కంట తడిరాని కళళ్తో నినన్ ఒకమాట అంది. 'ఎంతకాలం ఒంటరిగా నేనీ పోరాటానిన్ సాగించను? 

ఎవరైనా నాకు తోడవండి' అని. నాకు కనీన్ళుళ్ రాలేదు. గుండె పగిలింది. ఆ తలిల్ కళళ్లోల్ 'అగిన్ని'ని  చూడాలి. గాయపడిన మాతృతవ్ం 

తిరగబడిన 'ఆదిశకిత్' ఆమె. అడడ్మయిన కారణాలకీ అనిన్ రకాల గౌరవాలీన్ ఖరీదు చేయగల ఈనాటి వయ్వసథ్లో - ఒక మంజునాధ ని, ఒక 

అమీత జెతావ్ని (అహమ్దాబాద గనుల మాఫియా కుతంతార్లను బయటపెటిట్నందుకు హతయ్కి గురయిన వయ్కిత్), ఒక నీలం కటారాని - వయ్వసథ్ 

చేతకాని తనానిన్, గూండాల నిరంకుశతావ్నిన్ ఎదిరించి నిలబడినందుకు - జాతీయ బహుమతినిచిచ్ - ఇంకా ఈ దేశంలో మన జాతీయ 

పతాకంలో 'అశోక చకర్ం ' పార్ధానయ్ం చచిచ్పోలేదని నిరూపించాలి. అంతేకాదు. దికుక్మాలిన, అరధ్ం లేని, అరధ్ంకాని, కేవలం డబుబ్ చేసుకునే 

'అభిరుచి దారిదార్య్'నిన్ పర్సారం చేసే ఈ టీవీ ఛానళుళ్ - ఈ కాలం మొదటోల్ చెపిప్న 'దూరదరశ్న ' సిరీస లాగ - ఒక నితీష కటారా, ఒక 

జెసిస్కాలాల, ఒక సంజీవ నందా, ఒక రెజావ్నూర రెహమాన, ఒక జె.పి.యస రాధోడ (రుచికా గిరోహ్తార్ మానభంగం, ఆతమ్హతయ్) కథలని సీరీస 

గా పర్సారం చేసేత్ - రెండు జరుగుతాయి.ఆయా ఛానలస్ చేసుత్నన్ పాపం పర్కాష్ళన అవుతుంది. ఈ దేశంలో కరుడుగటిట్న 'అవినీతి 'ని ఇంకా 

ఇంకా ఛేదించి నాయ్యానిన్ జరిపే అవకాశాలు లేకపోలేదనన్ 'ఆశ' నేలబారు మనిషికి మిగులుతుంది. డార్యింగు రూములోల్ కొలువు తీరిచ్న 

మాధయ్మాలు ఈ కారణంగానయినా తమ శకిత్ని చాటగలుగుతాయనన్ 'కొనవూపిరి ' ఆశ పర్జలకి కలుగుతుంది. 

(ఆగసుట్ 2, 2010)  
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(Aug 09, 2010) Story Of Keys తాళం చెవుల కథ 

దేశంలో పర్జాభిపార్యం రెండుగా చీలిపోయిన అతి విచితర్మైన సంకట పరిసిథ్తి గతవారమే తలెతిత్ంది. సూథ్లంగా చెపుప్కుందాం. 

భారతదేశంలో మొటట్మొదటిసారిగా మరో నలభై రోజులోల్ కామనెవ్లుత్ కీర్డలు జరగనునాన్యి. ఇందుకుగాను రకరకాలయిన కారయ్కర్మాలకి 65 

వేల కోటుల్ ఖరచ్వుతునాన్యి. ఇందులో సూటిగా కీర్డల కయేయ్  ఖరుచ్ కొంత,  కీర్డలు  కారణంగా రోడుల్, నగరం, వసతుల ఏరాప్టల్ ఖరుచ్లు 

కొనిన్. కీర్డలు కారణంగా ఇవనీన్ మెరుగవుతాయి. కనుక కొంత ఖరుచ్ - 'వీరయయ్ పెళిళ్లో పేరయయ్కి జందెం పోచ' సామెతగా కలిసి వసుత్ంది. 

అయితే ఈ ఖరుచ్లోల్ కోటల్కు కోటుల్ ఘనులయిన పెదద్లు ఫలహారం చేశారని ఛానళూళ్, పతిర్కలూ గుండెలు బాదుకుంటునాన్యి. వరసగా 

ఫోరజ్రీలూ,  తపుప్డు లెకక్లు, మోసాలూ, పదధ్తుల ఉలల్ంఘన ఇలా జరగని నేరం లేదు. పారల్మెంటు గత నాలుగురోజులుగా ఈ విషయమై 

అటట్డుకుతోంది. పెటేట్వాడికి సంచులు నిండుతునాన్యి. తిటేట్వాడికి గొంతులు ఎండుతునాన్యి. ఈ సందరభ్ంలో దేశం రెండుగా చీలిపోయింది. 

ఈ అవినీతి అంతటికీ కారణమైన మూలపురుషుడు సురేష కలామ్డీని ఇపుప్డే తొలగించి కొతత్ మనిషికి బాధయ్తలు అపప్గించాలా ? నలభై 

రోజులోల్ కీర్డలు జరగాలి కనుక ఆయన చేతే ఆ పని చేయించి ఆ తరావ్త చరయ్ తీసుకోవాలా? అని. ఇది నీతికీ, అవసరం తీరాలిస్న 

కారయ్సాధనకీ మధయ్ వచిచ్న వివాదం. 

దేశంలో ఓ ఆచారం అనాదిగా ఉంది. గొపప్ గొపప్ దొంగతనాలు చేసిన సీనియర దొంగలిన్ జైళళ్లో పారేసి మరిచిపోరు. అలాంటి దొంగతనాలు 

జరిగినపుప్డు ఆయా సీనియర దొంగల సలహాలిన్ తీసుకుంటారు. "ఈ కనన్ం ఒకక్ నాంచారయేయ్ వేయగలడండి. నగరిలో పటాన్యిక కాలనీలో 

ఉంటాడండి" అనో "గంటలో గలాల్ పెటిట్ బదద్లు కొటేట్ నేరుప్ ఒకక్ కైలాసానికే ఉందండి. అతని గొపప్ శివభకుత్డు. శీర్ శైలం ఫలానా సతర్ంలో 

దొరుకుతాడండి" అని ఢంకా బజాయించి చెపప్గలడు. దొంగలకి వాళళ్ వాళళ్ గోతార్లు తెలుసాత్యి. ఇలాంటి మెలుకువతోనే హాలీవుడ ఆ మధయ్ 

ఓ గొపప్ చితార్నిన్ తీసింది. దాని పేరు 'ది రాక '. శాన ఫార్నిస్సోక్  బే ఏరియాలో ఉనన్ ఆలెక్టార్జ అనే దీవ్పం జైలులో ఉనన్ ఒక ఖైదీ - దాని 

చరితర్లో ఒకక్సారే తపిప్ంచుకు బతికి బటట్కటాట్డు. ఆ వేషం శాన కోనరీ చేశాడు. అతనిన్ నాయకుడిగా పెటుట్కుని అధికారవరగ్ం ఆ దీవ్పం మీద 

దండయాతర్ కథ. ఇది దొంగకి తాళం చెవులు ఇచిచ్న కితకితలు పెటేట్ కథ. గొపప్గా రాణించింది. శాంతారాం చితార్లలో ననున్ మైమరిపించే 

చితార్లు రెండే రెండు. ఒకటి రంగులకల, మహా కావయ్ం  'నవరంగ ', రెండు 'దో ఆంఖే బారాహాత '. ఎందుకూ పనికిరారనుకునన్ ఆరుగురు 

హంతకులిన్ మానవులుగా మలిచిన అదుభ్త కథనం. పర్పంచ చరితర్లో భారతీయ చితార్నికి సప్ందించి హాలీవుడ ఒకే ఒక చితర్ం తీసిందని 

చెపుతారు. అది 'డరీట్ డజన '. అదీ - దొంగ తాళం చెవులిచిచ్న కథ. 

అనిన్విధాలా అవినీతి విశవ్రూపం దాలుసుత్నన్ మనదేశంలో 65 వేల కోటుల్ ఉనన్చోట అవినీతి ఉండదనుకోవడం బెలల్ం ఉనన్ చోట 

చీమలుండవని కళుళ్ మూసుకునన్టుట్. అయితే ఈ చీమలు బెలాల్నేన్ తింటునాన్యా లేక బెలాల్నిన్ పెటిట్న చేతులీన్ కబళిసుత్నాన్యా అనన్ది మీ 

మాంస. కొందరు గుడిలో లింగానేన్ కాక గుడినీ మింగే పర్బుదుద్లుంటారు. మరిచిపోవదుద్. 



 
gollapudimaruthirao.blogspot.com    gmrsivani@gmail.com   
 

 Page 95 
 

కొనిన్వేలమంది సిబబ్ందితో, దాదాపు 40 దేశాలతో చరచ్లు, మంతనాలు సాగిసుత్నన్ కలామ్డీ అనే పెదద్మనిషి - రాజకీయవేతత్ - మొనన్ పతిర్కా 

సమావేశంలో బలల్గుదిద్ - లండన లో ఇండియా హైకమిషన వారి సూచన మేరకే కాంటార్కుట్లు ఇచాచ్మంటూ చూపించిన కాగితాలు ఫోరజ్రీలనీ, 

తపుప్డు సమాచారమనీ తెలియకపోవడానిన్ మనం క్షమించాలి. వారి దగగ్ర ఉనన్ 'నమూనా ' బెలల్ం అలాంటిది. సినీమాలోల్ విందుల సీనూల్, 

పాటలూ తీసేటపుప్డు మా ముందు సీవ్టూల్ గటార్ పెడతారు. వాటిమీద ఫినైల లాంటివి జలిల్న సందరాభ్లు నాకు తెలుసు - ఎవరూ కకుక్రిత్ 

పడకుండా. లేకపోతే పర్తీ మూడు గంటలకీ సీవ్టల్ పళెళ్ం ఖాళీ అయిపోతూంటూంది. అలాగే సురేష కలామ్డీ గారి చుటూట్ ఫినైల జలిల్న 'నీతి 'ని 

పరిచి ఉంచారు - వారి అనుయాయులు. దూరంగా వారికి తెలియని సాథ్యిలో లక్షరూపాయల టెర్డ మిల పదిలక్షలకి కొనుగోలువంటి గోల 

మాల లు జరుగుతునాన్యని మనం గర్హించాలి. 

ఏది ఏమయినా - నాకొక మధేయ్ మారగ్ం కనిపిసోత్ంది.మడిగటుట్కుని కలామ్డీని వెంటనే తొలగించాలనన్వారికీ, ఈ కీర్డలు అయిపోయాక 

తొలగిదాద్మనన్ వారికీ నాదొక రాజీ సూచన. మన ఘనత వహించిన నిజాయితీ పరులయిన పర్ధాని మనోమ్హన సింగ గారో, సోనియాగారో 

కలిప్ంచుకుని సురేష కలామ్డీని పిలిచి "బాబూ! మీరు అవినీతిపరులో కాదో పర్సుత్తం తేలుచ్కోలేం. తేలుచ్కునే వయ్వధికూడా లేదు. కాని - పొగ 

వచిచ్ంది కనుక - నిపుప్నన్దని నముమ్తునాన్ం. మిమమ్లిన్ పదవి నుంచి తొలగిసుత్నాన్ం. అయినా పని చెడకూడదు కనుక కీర్డలు ముగిసేవరకూ 

బాధయ్తలనీన్ మీవే. అనీన్ అయాక - అపుప్డు విచారించుకుందాం. అంతవరకూ తమరు దొంగో కాదో తేలకపోయినా తాళం చెవులు మీకే 

ఇసుత్నాన్ం" అని చెపాప్లని నా రాజీ మారగ్ం. ఇందువలల్ నీతిపరులకు, కీర్డలు సజావుగా జరగాలని ఆశపడే 'వాసత్వ ' వాదులకూ - ఈ నలభై 

రోజులూ నిదర్పడుతుంది. కీర్డలు జరుగుతాయి - సీనియర దొంగగారే నిరవ్హిసుత్నాన్రు కనుక. తీరా కీర్డలు ముగిశాక ఆయన దొంగ అని 

తేలిందాశిక్షలు పడినా తలదాచుకోడానికి మనకి బోలెడనిన్ ఆసుపతుర్లునాన్యి. కాదని రుజువయిందా 'పదమ్భూషణ ' బిరుదు ఎపుప్డూ 

సిదధ్ంగా ఉండనే ఉంటుంది. 

( ఆగసుట్ 09, 2010) 
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(Aug 16,2010) Being Good Is Contagious మంచితనం కూడా అంటువాయ్ధే  

పధాన్లుగు సంవతస్రాలుగా మా అబాబ్యి సామ్రకారధ్ం జాతీయ బహుమతి కారయ్కర్మాలు జరుపుతునాన్ - ఏనాడూ నేను కాలం రాయలేదు. 

రాయవలసిన అవసరం లేదని నేను భావించాను. కనీన్ళళ్లోంచి ఓదారుప్ని వెదుకోక్వడం - నా దురదృషట్ం నాకిచిచ్న విముకిత్. అది నా 

వయ్కిత్గతం. అయితే నినన్ నాకు ఒకాయన ఉతత్రం రాశాడు. ఆయన మొనన్ జరిగిన 13వ గొలల్పూడి శీర్నివాస జాతీయ బహుమతి ఉతస్వానికి 

హాజరయాడు. ఆయనెవరో నాకు తెలీదు. ఆయనిన్ నేనెపుప్డూ కలుసుకోలేదు. నినన్కూడా కలుసుకోలేదు. ఆయన ఉతత్రం సూథ్లంగా ఇది: 

"ఈ పురసాక్రం ఏరప్రచడానికి కారణము, ఉదేద్శమూ నా హృదయానిన్ కదిలించింది. మీ కుటుంబం గురించి 'ఏంకర' చెపుతునన్పుప్డు 

'అయోయ్, ఆఫీసునుంచి సరాసరి వచేచ్శానే, మా ఆవిడని తీసుకువసేత్ బాగుండునే!' అని వాపోయాను. 

పనెన్ండేళళ్ కిందట దేవుడు మాకో పర్తేయ్కమైన బిడడ్ని బహూకరించాడు. మా గుండె పగిలింది. నాకే ఎందుకు? మాకే ఎందుకివావ్లి? నా కొడుకే 

ఇలా ఎందుకు? అని కంటతడి పెటుట్కునాన్ం. కొనేన్ళళ్ తరావ్త - బయటికి రండి. చుటూట్ వెదకండి. అలాంటి అవిటితనమే ఉనన్ బిడడ్లిన్ 

ఆదుకోండి అని భగవంతుడు ఈ విధంగా చెపాప్డనిపించింది. 

అపుప్డే ఇలాంటి దురదృషట్వంతులయిన పర్తేయ్కమైన 'అవిటితనం' ఉనన్ బిడడ్ల కోసం ఓ చినన్ ధరమ్ సంసథ్ని పార్రంభించాం. మా అబాబ్యి 

అరవింద కి ఇపుప్డు పనెన్ండేళుళ్. మా సంసథ్కి వాడి పేరే పెటాట్ం. ఇవాళ 47 మంది పిలల్లిన్ ఆదుకునే మూడు - పగలంతా సాకే కేందార్లిన్ 

ఏరాప్టు చేశాం. ఈ పిలల్లు మెరుగవుతునాన్రు. వారి పర్వరత్న, సవ్భావాలోల్ మారుప్ వసోత్ంది. 

మాకు నిధులు తకుక్వ. ఎంతో శర్ంతో ఈ కేందార్లిన్ నడుపుతునాన్ం. అయితే అలాంటి బిడడ్లిన్ ఆదుకోవడం మాకెంతో ఆనందానిన్సోంది. మీ 

సంసథ్తో, మీ లకాష్య్లతో మా పర్యతాన్నిన్ పోలుచ్కునన్పుప్డు - తండిర్గా మీ హృదయానిన్ అరధ్ం చేసుకోగలిగాను. ఎంత వేదనతో ఈ సంసథ్ని 

ఏరప్రిచారో అరధ్ం చేసుకోగలిగాను. 

పర్తీ 'తొలి దరశ్కుడి 'లో మీ అబాబ్యిని, శీర్నివాస ని  చూసుకోవడంలో దైవతవ్ం ఉంది. తండిర్గా మీరు మీ అబాబ్యిని పదమూడు సారుల్ వెనకిక్ 

తెచుచ్కునాన్రు. ఏ తండీర్ ఏ కొడుకీక్ ఇంతకంటే పేర్మని చూపించలేడు." 

పొగడత్ల వెలుల్వని పోగుచెయయ్డం ఈ కాలం ఉదేద్శం కాదు. అదే చెయాయ్లంటే 14 ఏళుళ్ ఆగనకక్రేల్దు. మరొక దురదృషట్వంతుడైన తండిర్ ఆరిత్ని 

పంచుకోవడంలో - దుఃఖంతో కుర్ంగిపోక ఆ దుఃఖానిన్ పకక్వాడిలో గురుత్పటేట్ ఔదారాయ్నిన్ అరధ్ం చేసుకోడానికి - ఇనేన్ళళ్ తరావ్త 'ఆతామ్రాం ' 

అనే తండిర్ ఉతత్రానిన్ ఉటంకిసుత్నాన్ను. 
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ఆయన తన ఫోన నంబరు నాకిచాచ్రు. కానీ ఫోన చెయయ్ను. సూరోయ్దయం  తూరుప్న కళుళ్ విపిప్ చీకటిని వెదుకోక్దు. కాని అది వెళిళ్న చోటలాల్ 

చీకటికి సాథ్నం ఉండదు. 'ఆనందం' అనన్ది ఒక దృకప్ధం. మనఃశాశ్ంతి ఒక సమనవ్యం. మహాతుమ్డు మానవాళి విముకిత్లో, మదర థెరిసాస్ 

మానవాళి శేర్యసుస్లో దానిన్ వెదుకుక్నాన్రు. ఆతామ్రాం సాటి బిడడ్ల సేవలో వెదుకుక్నాన్డు. అది అతను సంపాదించుకునన్ విముకిత్. 

ఈ ఈమెయిల నాకు రాలేదు. మా అబాబ్యికి వచిచ్ంది. కారణం - మా ఆహావ్నం మీద అతని అడర్సు ఉంది. కొసమెరుపు - పర్తియేటా 

పర్పంచం నలుమూలా నుంచీ ఈ పురసాక్ర సభలకి కొందరు వసాత్రు పర్తీ ఏడూ పూనా నుంచి ఒకాయన విమానంలో వచిచ్ చూసి 

వెళిళ్పోతాడు. ఈసారి వాళళ్ అమామ్యితో వచాచ్డు. ఈ సంవతస్రం - అబూదాబీలో ఉనన్ మా మితుర్లు - గంటి పర్సాదరావుగారు భారయ్తో 

వచాచ్రు. ఆతామ్రాం ఉతత్రానిన్ మా అబాభ్యి చదివి వినిపించాడు. అంతే. ఆవేశంగా పర్సాదరావుగారు లేచి నిలబడాడ్రు. 'నేను ఈ సేవా 

కేందార్నికి 50 వేలు ఇసాత్ను. ఎలా పంపించాలో చెపప్ండి' అనాన్రు. 

మంచి కూడా అటువాయ్ధే. 'కషట్ం, కనీన్ళుళ్'  ఆ వాయ్ధిని రెచచ్గొటేట్ రసాయనాలు. 'ఇవవ్డం' గొపప్ వయ్సనం. దానిలో ఉనన్ రుచిని చరితారధ్ం  

చేసిన శిబి, బలి, కరుణ్డి కథల నిధానం మన ఇతిహాసాలు. 

భకుత్డు భగవంతుడితో అంటాడు: 'ననున్ కషాట్ల నుంచి దూరం చెయకు సావ్మీ! సుఖాలలో మతెత్కిక్ నినున్ మరిచిపోతానేమో' నని. 

ఇది ఈ జాతి వైభవం. ఈ సంసక్ృతి వైభవం. ఒకక్ ఈ మతంలోనే భకుత్డు భగవంతుడిని అడుగుతాడు: 'నాకు  వృదాధ్పాయ్నిన్ పర్సాదించు' అని. 

ఎందుకు? మరిచిపోయినవీ, చెయయ్లేనివీ, చెయాలసినవీ వెదుకోక్డానికి - జీవితంలో మిగిలిన ఆ కాసత్ రోజులోల్నయినా అవకాశం 

ఉంటుందని! 

ఎంత పరిణతి! ఎంత వికాసం! ఎంత ఉదాతత్త! 

(ఆగసుట్ 16, 2010) 
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(Aug 23, 2010) Missed Target గురితపిప్న నిరసన 

 నినన్కాక మొనన్ - సావ్తంతర్దినోతస్వం నాడు కాశీమ్ర ముఖయ్మంతిర్ ఒమర అబుద్లాల్ మీద ఒక మాజీ పోలీసు ఉదోయ్గి బూటు విసిరాడు. అంది 

కొనిన్ అడుగుల దూరంలో తపిప్పోయింది. ఇతను ఉదోయ్గంలోంచి ఏవో కారణాలకి  బరత్ రఫ అయాడు. పాకిసాత్న వరదలోల్ అలాల్డుతూంటే 

బిర్టన లో పరయ్టిసుత్నన్ందుకు నిరసనగా లండన లో ఒక పాకిసాథ్నీ తమ అధయ్కుష్డు అసిఫ ఆలీ జరాద్రీగారి మీద బూటు విసిరాడు. అదీ 

గురితపిప్ంది. ఆ మధయ్ - 1984 లో సికుక్లకి జరిగిన దురనాయ్యానికి సతవ్ర చరయ్లు తీసుకోలేదని ఒక సరాద్రీజ్, హోం మంతిర్ చిదంబరం గారి 

మీద బూటు విసిరాడు. చైనా పర్ధాని వెన జియాబాయో కేంబిర్డిజ్ వచిచ్నపుప్డు ఒక చైనా నిరసనకారుడు బూటు విసిరాడు. వీటనిన్టిలో ఓ 

సామానయ్ గుణం ఉంది. అందరికీ తమ తమ నాయకతవ్ం మీద ఏవో కారణాలకి కోపం ఉంది. అందరికీ బూటు విసిరి తమ కోపానిన్ 

చాటుకోవాలనే కోరిక ఉంది. కాని అందరిలోనూ బూటల్నిసరిగాగ్ విసరలేని అసమరధ్త ఉంది. ఇది చాలా శోచనీయమైన సంగతి . మొనన్ 

కాశీమ్రులో బూటు విసిరిన తీరు మనదేశానికి మరింత తలవొంపులుగా భావించాలి. ఒక పోలీసు ఉదోయ్గి అయివుండీ బూటు సరిగాగ్ 

విసరలేకపోయినందుకు మనమంతా సిగుగ్పడాలి. అటువంటి పోలీసు బరత్రఫ అయితే ఆశచ్రయ్ం లేదు, కాగా, ఇది మన శతుర్వుల దృషిట్లో 

మనలిన్ తేలికపరిచే విషయం. ఈ కాశీమ్రు పోలీసుని వెంటనే పర్తేయ్క కాశీమ్రు ఉదయ్మానికి రాళుళ్ విసిరే వాళళ్ దగగ్ర సతవ్రంగా తరీఫ్దు 

ఇపిప్ంచాలని నా మనవి. ఇలాంటి సంఘటనలోల్ నిరసనకంటే, నిరసనకారుల అసమరధ్త అనిన్ దేశాలకూ కొటట్వచిచ్నటుట్ కనిపిసుత్ంది. 

ముఖయ్ంగా ఐకయ్రాజయ్ సమితి ఇనిన్ దేశాల అసమరధ్తని వెంటనే గురిత్ంచాలని, అందరికీ సామూహికంగా తమ తమ బూటల్ను విసిరే హకుక్ని 

గురిత్సూత్ కావలసిన నైపుణానిన్  నేరిప్ంచాలని నా అభిపార్యం. 

ఇలా అంటునన్పుప్డూ నేనేదో వయ్ంగయ్ంగా అంటునాన్నని చాలామందికి అనిపించవచుచ్. కాని ఇది ఒక ఉదయ్మానికి పురిటిలోనే పటిట్న చీడగా 

భావిసుత్నాన్నని చెపప్డం నా లక్షయ్ం. కారణం ఇది. నాయకుల మీద కొందరికి కోపం వచిచ్ంది. కొందరికి బూటల్తో తమ కోపానిన్ చాటుకోవాలనే 

ఆలోచన వచిచ్ంది. ఈ విషయానిన్, అలా చాటుకునే వారి హకుక్నీ పర్తీ నాయకులూ గురిత్ంచారు. అందుకే అందరూ ఆయా బూటు 

యజమానులను అకక్డికకక్డే క్షమించారు. ఇది వారి ఉదయ్మానికి శుభశకునం. ఒమర అబుద్లాల్గారయితే బూటు విసరడానిన్ ఆహావ్నించారు. 

"బాబూ! రాళుళ్ విసరడం కనన్ బూటుల్ విసరడం మేలైన పని" అని మెచుచ్కునాన్రు.మరో అడుగు ముందుకు వేసి వారి నానన్గారు ఫరూక 

అబుద్లాల్ గారు కొడుకిక్ జరిగిన మరాయ్దకి పొంగిపోతూ "మా వాడు జారజ్ బుష, అసిఫ జరాద్రీ, చిదంబరం వంటి మహాపురుషుల లిసుట్లో 

చేరినందుకు నాకు గరవ్ంగా ఉంది" అని పేరొక్నాన్రు. ఇంతవరకూ తమకో అనుమానం రావచుచ్. ఈ ఉదయ్మకారుల జాబితాలో - ఈ బూటల్ 

విసురుడుకి మూలపురుషుడైన ఇరాక పాతిర్కేయుడి పర్సకిత్ ఎందుకు చేరచ్లేదని. అయాయ్, కారణం ఉంది. 2008 డిసెంబరులో ఈ 

కథానాయకుడే ఇలాంటి నిరసనకి నాందీ పలికాడు. తదాదిగా పర్పంచమంతా ఆయన అనుచరులు ఆ ఉదయ్మానిన్ కొనసాగిసుత్నాన్రు. అయితే 

ఇతను విసిరిన బూటు సరిగాగ్ బుష గారికి తగిలేదే. కాని బుష దొరగారు చాకచకయ్ంగా తపిప్ంచుకుని ఆ పాతిర్కేయుడిని అవమానించారు. 

చెపుప్దెబబ్ని ఊహించడం దానిని తపిప్ంచుకునే మెళుకువలిన్ పార్కీట్సు చెయయ్డం బుష దొరగారి పర్తేయ్కత. కనుక వారిని మిగతా అసమరధ్ 

నాయకులతో చేరచ్రాదని నా ఉదేద్శం. అంతేకాదు. ఆ సంఘటన తరావ్త ఇరాక లో ఆ పాతిర్కేయుడు పెదద్ హీరో అయిపోయాడు. కొనిన్ కోటుల్ 
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విరాళాలు ఇచాచ్రు. ఆ బూటల్ కంపెనీ ఆ బార్ండు బూటుని మారెక్టోల్ ఉంచి మరికొనిన్ కోటుల్ సంపాదించుకుంది. 'షూ-బుషూష్ ' అనే 

కంపూయ్టర ఆట ఇపుప్డు అదుభ్తంగా అకక్డ పర్చారంలోకి వచేచ్సింది. బుష గారి బొమమ్ని ఎనిన్ బూటుల్ కొడితే అని మారుక్లు! కనుక ఈ 

వైతాళికుడిని అసమరుధ్ల జాబితాలో చేరచ్రాదని నా మనవి. ఇతను ఈ ఉదయ్మానికి ఆధుయ్డు. పూజనీయుడు. 

పర్ఖాయ్త రషయ్న రచయిత చెకోవ ఒకమాట అనాన్రు. ' నీకు పనున్ ఊడిందా? మూతి పగల లేదని సంతోషించు ' అని. ఇకక్డ రెండు పనులు 

వెంటనే జరగాలని జరగాలని మనవి చేసుత్నాన్ను. ఉదయ్మకారులులకు బూటు విసిరే నైపుణాయ్నిన్ పెంచడంతో ఫాటు, బుష గారిని గురువుగా 

అలాంటి సందరాభ్లలో బూటుని ఎలా తపిప్ంచుకోవాలో ఆరువారాల పాటు పర్పంచంలో పర్తీ నాయకుడికీ తరీఫ్దు ఇపిప్ంచాలని. దేశాల 

అధయ్కుష్లకీ, పర్ధానులకీ, ముఖయ్మంతుర్లకీ, హోం మంతుర్లకీ - అందరికీ ఈ శిక్షణ అవసరమని పరిసిథ్తులు నిరూపిసుత్నాన్యి. ఇందువలల్ 

'బూటు కీర్డ' ఆయా దేశాలలో సిథ్రపడే అవకాశం ఉంటుంది. ఎలాగూ నాయకులు తమని క్షమిసాత్రని ఆయా ఉదయ్మ కారులు గర్హించారు 

కనుక - ఇకముందు ఏ మాతర్మూ సంకోచం లేకుండా తమ నిరసనలిన్ వయ్కత్ం చేసాత్రని నాకనిపిసుత్ంది. కాక, ఇలాంటి పనివలల్ తమకి 

అంతరాజ్తీయమైన కీరిత్ పర్తిషట్లు వసాత్యనీ, ఆయా నాయకులతో పరిచయాలు పెరుగుతాయని పలువురు భావించవచుచ్. ఉదాహరణకి రుచికా 

హతయ్కేసులో రుచికా కంటే రాధోడ గారి పాపులారిటీ ఇనుమడించింది. వారిలాగ వెధవ పని చేసి చిరునవువ్లు ఒలకపోయాలని చాలామంది 

తంటాలు  పడుతుంటారని నా నమమ్కం. అలాగే రేపు ఏ పెదద్ మనిషైనా కొడైకెనాలోల్ అమామ్యిలిన్ రేప చేసే పిర్నిస్పాల గారి మీద బూటు 

విసిరాడనుకోండి. కోపంతో ఆయన కోరుట్కెకాక్డనుకోండి. నాయ్యమూరిత్గారు 'ఏమయాయ్, నువువ్ బుష గారు, జరాద్రీగారి కంటే గొపప్వాడివా? 

వాళుళ్ చూపించిన మరాయ్ద నువువ్ చూపించలేవా? ' అని కేసు కొటేట్సే అవకాశం ఉంది. కనుక, ముందు ముందు మనం సభలోల్ రకరకాల 

బూటల్ని మరింత విరివిగా విసిరే యోధులిన్ చూసే అదృషట్ం కలగనుంది. బూటు సంధించే వాళళ్ని క్షమించే నాయకతవ్ం ఉండాలేగాని 

విసిరేవాళళ్కి కొరత ఉండదు. బహిరంగంగా పదిమందిలో చెపుప్తీసి కొటట్డం అవమానంగా భావించే రోజులు పోయాయి. అది 'అదృషట్ం' గా, 

'గొపప్'గా భావించే నాయకతవ్ం ఇపుప్డిపుప్డే ముందుకు వసోత్ంది. నాయకులోల్ 'సిగుగ్లేని తనం' ఈ తరానికి కొతత్ అలంకారం. పదిమందిలో 

కొటిట్, గరవ్ంగా బోరువిరుచుకోవడం - ఈ తరం 'కోపా'నికి కొతత్ కోణం. అలనాడు మహాతామ్ గాంధీ మీదో, మారిట్న లూధర కింగ మీదో 

ఇలాంటి పని చెయయ్బూనడం అనూహయ్ం. పర్సుత్త నాయకతావ్నికి అనుగుణంగానే 'చెపుప్తీసికొటేట్' తరం తయారవుతోంది.  

నాది ఒకక్టే బాధ. అకక్డ లండన లోనూ, కేంబిర్డిజ్లోనూ, కాశీమ్రులోనూ అందరూ అసమరుధ్లయిన ఉదయ్మ కారులు పుటుట్కొసుత్నాన్రే అని. వీరి 

చేతకానితనం ఆయా నాయకుల చేతకానితనం కంటే మరింత కొటట్వచిచ్నటుట్ కనిపిసోత్ందని ముందు ముందు బూటుల్ విరిసే ఉదయ్మకారుల 

దృషిట్కి తీసుకు రావాలనన్దే ఈ కాలం పరమారధ్ం. బాబూ! బూటుల్ విసరండి. కాని పార్కీట్సు చేసి, లకాష్య్నిన్ సాధించి, చితత్శుదిధ్తో, ఏకాగర్తతో 

విసరండి. కుకక్కాటుకి చెపుప్దెబబ్ అనన్ది పాత, పాడుపడిన సామెత అని గురిత్ంచండి. మిమమ్లిన్ గురిత్ంచి, మీ చరయ్కి పొంగిపోయే నాయకులు 

మీ 'బూటు దెబబ్'కి ఎదురుచూసుత్నాన్రు. చాకచకాయ్నిన్ పెంచుకోండి. ఉదయ్మానిన్ భర్షుట్పటిట్ంచకండి - అని మనవి చేసుత్నాన్ను. 

(ఆగసుట్ 23, 2010) 
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(Aug 30,2010)(100th Column) Porno Game బూతు కీర్డ 

 

ఒకమాట (కిరణ పర్భ )     

గత రెండు సంవతస్రాలుగా మారుతి రావు గారు కౌముదిలో వారం వారం వివిధ అంశాల మీద ఈ కాలంస వార్సుత్నన్ విషయం మీ అందరికీ 

తెలిసిందే. ఈ పరంపరలో ఇది 100 వ కాలం!  ఈ సందరభ్ంగా మీతో రెండు మాటలు పంచుకోవాలనిపించింది. 

రెండేళుళ్గా కర్మం తపప్కుండా గొలల్పూడి గారు వార్సుత్నన్ ఈ అంశాలు ఆయన విశేషమైన అనుభవానికీ, విలక్షణమైన దృకోక్ణానికే కాక 

వారిలోని కర్మశిక్షణ గల రచయితకి కూడా పర్తయ్క్షపర్మాణాలు ( గత 102 వారాలోల్ కేవలం రెండు సారుల్ మాతర్మే ఈ కాలం ని 

అందించలేకపోయారు ). ఏ రోజు ఎకక్డ వునాన్, ఎనిన్ పనులోల్ ఉనాన్ ఖచిచ్తంగా శనివారం సాయంకాలాని కలాల్ ఈ శీరిష్కని అందించి 

మాకెంతో సూఫ్రిత్నిసుత్నాన్రు.  

ఒక దినపతిర్కలో వసుత్నన్ వారి కాలం 2008లో ఆగిపోయింది. అభయ్ంతరంలేక పోతే కౌముదిలో వారి శీరిష్కని కొనసాగిసాత్నని అనాన్ను. 

ఆయన పిర్య మితుర్డు ఎస.గోపాలరెడిడ్ గారికి నివాళితో ఈ కొతత్ శీరిష్కని 2008 సెపెట్ంబర 15 న మొదలుపెటట్డం జరిగింది. కౌముది 

పార్రంభ సంచికనుంచీ తన రచనలతో మనలిన్ అలరిసుత్నన్ శీర్ మారుతి రావు గారి ఈ శీరిష్కకి కూడా కౌముది వేదిక కాగలగడం ,. ఇదొక 

అరుదైన అవకాశం.  

జూన 2009 నుంచీ ఆడియో ఫైలుస్ కూడా జతచేయడం జరుగుతోంది. గత సంవతస్రంగా బాల్గురూపంలో కూడా ఈ కాలం వేలాది పాఠకులని 

వారం వారం అలరిసోత్ంది. గత కొదిద్ నెలలుగా ఆంధర్పర్భ ఆదివారం సంచికలో కూడా పిర్ంట రూపంలో వసూత్ ఈ కాలం మరింత మంది 

పాఠకులని చేరుతోంది. సిడీన్ తెలుగు సంఘం వారి రేడియో దావ్రా ఈ కాలం ఆడియో రూపంలో వారం వారం పర్సారమౌతోంది.  

నితయ్పరిణామ శీలియైన సమాజానిన్ అనుక్షణం నిశితంగా పరిశీలిసూత్, వారం వారం తనదైన విశేల్షణతో మనలిన్ అలరిసుత్నన్ గొలల్పూడి గారి ఈ 

శీరిష్కాపర్సాథ్నం ఇలానే కొనసాగాలని మనసారా ఆశిసూత్, ఈ పర్యోగానిన్ ఆదరిసుత్నన్ పాఠకులకి అభివందనాలు తెలియచేసుత్నాన్ం. మారుతి 

రావు గారూ..థాంకుయ్ ..!  

కిరణ పర్భ       
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మొదట 'కండోం'కి అరధ్ం తెలుగు పాఠకులకు చెపాప్లి. గరభ్ నిరోధానికి, సెకస్ వాయ్ధులు రాకుండా జాగర్తత్పడడానికి ఉపయోగించే రబబ్రు 

తొడుగు. ఇంతకంటే  వీధిన పడడం నాకిషట్ం లేదు. 

చాలా సంవతస్రాల కిందట జపాన చితర్ం ఒకదానిని అంతరాజ్తీయ చలనచితోర్తస్వంలో చూశాను. ఆ దేశం గరవ్పడే పార్తినిధయ్ం వహించే 

గొపప్ చితర్ంగా దానిని చితోర్తస్వానికి పంపించారు. అది ఒక సెకస్ బోర్కర కథ. ఇతను దేశభకిత్లో ఏ గొపప్నాయకునికీ తీసిపోనివాడు. 

ముఖయ్ంగా దేశరక్షణకు పోరాడే యోధులకు అమామ్యిలిన్ తారుసూత్ ఉంటాడు. అతనిది ఒకటే ఆదరశ్ం. అమామ్యిలతో చెపుతుంటాడు: 'దేశ 

శేర్యసుస్నీ, కళాయ్ణానీన్ కాపాడే వీరులిన్ కనండి' అని. సినిమా చూసుత్నన్ంత సేపూ రెండు రకాలయిన షాకులు. ఒకటి: ఒక తారుప్డిగాడి కథ ఆ  

దేశపు గొపప్ చితర్మా! అనన్ది. రెండు: చితర్ం పూరత్యేసరికి దేశం గరివ్ంచదగగ్ ఏ దేశభకుత్నికీ అతని ఆదరశ్ం కాని, అతని లక్షయ్ం కానీ 

తీసిపోదని. 

కలామ్డీ గారి మీద ఎనోన్ అవినీతి ఆరోపణలు - ఈ మధయ్ టీవీ ఛానళళ్లో, పతిర్కలలో వినవసుత్నాన్యి. వాటనిన్టి మీదకీ నా మనసుస్ పోవడం 

లేదు. కాని ఈ కామనెవ్లుత్ పర్తినిధులుండే చోట 150 కండోముల మిషనుల్ పెడతారట. ఈ కండోములు రోజుకి మూడువేలనుంచి 3300 వరకు 

వినియోగిసాత్రట. ఒకొక్కక్ పాకెటోల్ రెండు కండోముల లెకక్న చూసుకునాన్ ఈ కీర్డలయేసరికి ఒక లక్ష ఖరచ్వుతాయని అంచనా. అసలు 

మొదటోల్ రెండొందలు కండోం మిషనల్నిపెడదామనుకునాన్రట. కాని పర్సుత్తం వాటిని వందకి తగిగ్ంచారు. 

వీటిని ఎవరు వాడుతారు? ఆయా దేశాల నుంచి వచిచ్న కీర్డాకారులు, వారి సిబబ్ంది, వారి పాలక యంతార్ంగం. వీళళ్లోల్ ఎవరూ భారాయ్భరత్లు 

కారు. మరి కండోంల దాకా పోయే - రోజుకి 6600 కండోంలు ఖరచ్యేయ్ శృంగార కీర్డ ఎలాసాగుతోంది? ఈ విషయానిన్ కరాణ్టక ఉదయ్మ 

కారులు పర్మోద ముతాలిక గారు గమనించడం లేదా? ఈ ' ధరమ్ ' సంసథ్ల లక్షయ్ం పర్కారం వాళళ్ని అకక్డికకక్డే పటుట్కుని పెళిళ్ళుళ్ చేసెయాయ్లి 

కదా? పోనీ ఈ కండోముల ఖరీదు కలిసి వచేచ్లాగ పర్పంచ శాంతి సంసథ్, పర్పంచ పునరావస సంసథ్, పర్పంచ ఆరోగయ్ సంసథ్ల వంటివి సాప్నస్ర 

చేసేత్ మరింత సరసమైన ధరలు పలుకుతాయి కదా? ఈ వయ్భిచారానికి అంతరాజ్తీయమైన మదద్తు లభిసుత్ంది కదా?. ఇంతకీ నాకు బొతిత్గా 

తేలని సంశయం  ఒకటుంది. పారుక్లోల్, బీచిలోల్ చెయియ్ చెయీయ్ పటుట్కుంటేనే బోర్తల కేసులు బనాయించే పోలీసు శాఖవారి అనుమతి ఈ 

ఘరానా కండోం వితరణకి లభించిందా అని. రంజాన నెలలో ఇసాల్ం దేశాలలో మందు పేరెతిత్తేనే జైలోల్ పెడతారు. పర్పంచంలో ఏ దేశమలో 

నయినా మాదక దర్వాయ్ల ఊసెతిత్తే అరెసుట్ చేసాత్రు. మరి నీతి, సౌశీలయ్ం వంటి విలువలకు ఆటపటట్యిన భారతదేశంలో గరవ్ంగా సామూహిక 

శృంగార వైభవానికి ఇంత సాధికారమైన ఏరాప్టుల్ చేసుత్నన్ందుకు భారతీయుడిగా ఈ ఒకక్ కారణానికే కలామ్డీగారికి భారత రతన్ ఇవావ్లని 

పర్తిపాదిసుత్నాన్ను. ఏమయినా, నాకేమో ఈ కండోముల వలల్ జీవహింస జరుగుతుందని భావిసుత్నాన్ను. ఈ కండోముల వినియోగానిన్ 

ఆపగలిగితే -  పైన చెపిప్న జపాన కథ పర్కారం - ఆ కథలో హీరో ఆదరాశ్నిన్ దృషిట్లో పెటుట్కుని ఆలోచిసేత్ - గొపప్ గొపప్ కీర్డాకారులు కొతత్ 

తరం పుటుట్కొసుత్ందని గరవ్పడాలనిపిసుత్ంది. 
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ఇకక్డ మళీళ్ చినన్ ఆడిట సమసయ్ ఉంది. పేపరోల్ చదివిన పర్కారం - పాలకవరగ్మంతా నాసిరకం అవినీతిపరులైతే (డబుబ్నే ఎవరికీ 

దొరకకుండా దోచుకోలేకపోతునాన్రు) వారూ ఈ కండోములిన్ సరిగా వాడకపోతే , మరింత బలమైన నాసిరకం అవినీతిపరులు పుటుట్కొచేచ్ 

అవకాశం ఉంది. వీరంతా 2030లో జరిగే కామనెవ్లుత్ కీర్డలకు కొరకరాని కొయయ్లుగా తయారయే పర్మాదం ఉనన్ది. 

ఏమయినా ఈ కీర్డలలో గొడుగులకీ, టాయిలెట పేపరల్కీ కోటుల్ ఖరుచ్చేసే పాలక యంతార్ంగం రెండొందల కండోం మిషనల్ను వందకి ఎందుకు 

కుదించారో చెపాప్లి. కామనెవ్లుత్ కీర్డలోల్ ఎనోన్ కీర్డలిన్ పర్కటించారు కాని లక్ష కండోములను వినియోగించే ఈ 'శృంగార ' కీర్డను ఎందుకు 

చేరచ్లేదో సంజాయిషీ ఇవావ్లి. ముఖయ్ంగా వాతాస్యనుడి వంటి మహా జాన్నులు జనిమ్ంచిన ఈ దేశంలో కండోముల కకుక్రిత్ని ఎలల్రూ 

గరిహ్ంచాలి. తీరా - కీర్డల సమయానికి - శృంగార పర్వృతిత్లో ఆవేశపూరితులైన కీర్డాకారులు, సిబబ్ంది -  కండోముల కోసం వెదుకులాటని 

పార్రంభిసేత్ మన దేశానికి ఎంత తలొంపులుగా ఉంటుందో కలామ్డీ, బానోత గారలు గురిత్ంచాలి. కీర్డలు పూరత్యేసరికి - కండోం మిషనుల్ 

మిగిలితే మిగలనీగాక, కనీసం 900 మిషనుల్ ఏరాప్టు చెయాయ్లని దేశంలో అలజడిని చేయాలి.  మిషనుల్ మిగిలిపోతే తరువాత వాటిని 

కాలేజీలకి, కారొప్రేట కంపెనీలకు ఉపయోగిసాత్యి. ఈ పనికి రిటైరయిన పోలీసు అధికారి రాధోడ వంటివారిని ఉపయోగించవచుచ్.  ఇపప్టికే 

అదిలేని కొరతని వారనుభవిసుత్నాన్రు..కామనెవ్లుత్ కీర్డల పేరుతో ఢిలీల్ రోడుల్ బాగుపడతాయని షీలా దీకిష్త గారు ఆనందించినటుట్ - ఈ కీర్డల 

పేరుతో కాలేజీలకు, విశవ్విదాయ్లయాలకూ, కారొప్రెట కంపెనీలకూ ఉపయోగం జరుగుతుంది. అయితే పర్సుత్తం లెకక్ల పర్కారం - ఒకొక్కక్ 

కండోం ధర వెయియ్ నుంచి రెండు వేలదాకా ఉండవచుచ్. అయితే వాటిని పర్పంచ సాథ్యి కీర్డాకారులు వాడుతునాన్రనీ, ఈ 'వాడకం' మన దేశ 

పర్తిషట్ను పెంచుతునన్దని పెంచుతునన్దని మనం మరిచిపోకూడదు. 

భారతదేశం పార్చీన కాలం నుంచీ అతిధి మరాయ్దలకూ, సంపర్దాయ సిదధ్మైన మరాయ్దలకూ పెటిట్ంది పేరు. సెకిస్క్ సశాశీత్ర్యమైన సాథ్నానీన్, 

గౌరవానీన్ అంతరాజ్తీయ సాథ్యిలో కలిప్ంచిన మన దేశం - ముఖయ్ంగా అంతరాజ్తీయ కీర్డల నేపధయ్ంలో - కండోముల విషయంలో 

వెనుకాడకూడదని నా పర్గాఢ విశావ్సం. కీర్డలు ఆడడానికి వచిచ్న పర్పంచ సాథ్యి కీర్డాకారులు జపం  విడిచి లొటట్లోల్ పడిన సామెతగా - 

వచిచ్న పని మరచిపోయి - లక్షసారుల్ 'వయ్భిచారం'లోకి దిగుతారని మనం భావించకూడదు. పేదవాడు చేసేత్ రంకు. మధయ్ తరగతి వాడు చేసేత్ 

అపచారం. డబుబ్నన్వాడు చేసేత్ వినోదం. కామనెవ్లుత్ కీర్డాకారుల సాథ్యిలో జరిగితే దాని పేరు 'కీర్డ'. అది దేశ గరవ్కారణం. దానికి పర్భుతవ్పు 

సాధికారకమైన మదద్తు ఉంటుంది. ఏమయినా ఈ కండోముల వలల్ కాకపోతే - ఈ కీర్డలు పూరత్యేసరికి జపాన సినిమాలో 'తారుప్డు ' 

హీరోలాగ - దేశం గరవ్పడే - గొపప్ కీర్డాకారుల తరం పుటుట్కురాదా అని గరవ్పడాలని నా కనిపిసుత్ంది. 

(ఆగసుట్ 30, 2010) 
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(Sept 06, 2010)Co Existence సహజీవనం 

 

తమిళనాడు మాజీ ముఖయ్మంతిర్ జయలలితకి ఒక కిర్మినల కేసులో శిక్షవేసింది నాయ్యసాథ్నం. పారీట్ వరాగ్లు శివమెతాత్రు. ఊళళ్ని అలల్కలోల్లం 

చేశారు. 2000 ఫిబర్వరి 2 వ తేదీన ధరమ్పురిలో కొందరు నాయక భకుత్లు - కోయంబతూత్రు వయ్వసాయ విశవ్విదాయ్లయం బసుస్కి 

నిపప్ంటించారు. అందులో అమామ్యిలు, అబాబ్యిలు - 44 మంది ఉనాన్రు. కాలుతునన్ మంటలోల్ంచి బయటపడలేక ముగుగ్రమామ్యిలు - 

కోకిలావని, గాయతిర్, హేమలత అకక్డికకక్డే కాలి బూడిదయిపోయారు. ఇందుకు కారణమయిన ముగుగ్రు సావ్మి భకుత్లు నెడుం చెళియన, 

రవీందర్న, మునియపప్న అరెసట్యారు. విచారణలు జరిగాక - సేలం కోరుట్ నుంచి సుపీర్ం కోరుట్ వరకూ అనిన్ కోరుట్లూ వీరికి మరణ శిక్షను 

ఏకగీర్వంగా అంగీకరించాయి. మొనన్నే సుపీర్ం కోరుట్ ఈ శిక్షను ఖరారు చేసింది - పదేళళ్ తరావ్త. ఇది పూరవ్ కథ. 

 

చచిచ్యిన కోకిలావని తండిర్ వీరాసావ్మి మనకాక్ళ జిలాల్లోని మహనూర గార్మంలో బసుస్ నడుపుకుంటుంటాడు. మెహనూర నుంచి కాటు 

పుతూత్ర కి బార్యిలర చికెన చేరచ్డం అతని వృతిత్. తన కూతురు కాలి మసి అయిపోయిన రోజు వీరాసావ్మి 
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మయిలాదురై గార్మంలో బసుస్లో ఉనాన్డు. రాతిర్ ఇంటికి వచేచ్దాకా తన ఒకక్గానొకక్ కూతురు కాలి మసి అయిపోయిందనన్ విషయం తెలీదు. 

కాలిపోయిన బిడడ్ శవానిన్ చూసి కుటుంబం భోరుమంది. వీరాసావ్మి నిదర్పోలేదు. అతని కిపుప్డు 65 సంవతస్రాలు. వీరాసావ్మి తదాదిగా ఆ 

వాయ్పారం మానుకునాన్డు. నేరసుత్లకి శిక్షపడేటుట్ చూడటమే పనిగా పెటుట్కునాన్డు. అంతేకాదు. ఆ  బసుస్ని అమామ్యిలిన్ కాలేజీకి తీసుకు 

వెళళ్డానికి అదే రూటులో నడుపుతునాన్డు. వీరాసావ్మికి సాలీనా 50 వేలు నషట్ం వసుత్ంది. "అయినా నాది కేవలం రేకు బసుస్ కాదు. నా బిడడ్ 

జాన్పకాలను పర్తీక్షణం గురుత్చే జాన్పిక" అంటాడు వీరాసావ్మి. ఈ పదేళూళ్ చటట్ంతో పోరాడి, ఎదురు తిరిగిన సాకుష్ల తలవొంచి - 

అడుగుపెటిట్న పర్తీ నాయ్యసాథ్నమూ నిరద్వ్ంధంగా నేరసుత్లకు ఉరిశిక్షలు విధించేటటుట్ చూశాడు. "నాయ్యం ఆలశయ్ంగా జరిగింది. మనసుస్ 

కలుకుక్మంటుంది. అయినా సుపీర్ం కోరుట్ సరైన నాయ్యం చేసినందుకు ఆనందంగా ఉంది" అనాన్డు వీరాసావ్మి. 

పర్తీ దినం  తన కూతురు లాంటి పిలల్లిన్ కాలేజీకి చేరుసూత్ - ఆ దురామ్రుగ్ల వలల్ కాకపోతే ఆ పిలల్లలో తన బిడడ్కూడా ఉండేదనుకుంటూ - 

సాలీనా 50 వేల నషట్ంతో తన బిడడ్ని గుండెలోల్ బతికించుకునన్ మానవతావాది వీరాసావ్మి. పదిమంది పిలల్లోల్ తన బిడడ్ని చూసుకుంటూ గుండె 

పగిలే వేదనతో 'సహజీవనం' అదుభ్తమైన ఉదయ్మకారుడు వీరాసావ్మి. ఈ పర్పంచంలో భరించలేని దుఃఖానికి కొతత్ ఔషధానిన్ కనిపెటిట్న గొపప్ 

వైదుయ్డు వీరాసావ్మి. నిశశ్బధ్ంగా ఒక గొపప్ సతాయ్నిన్ నిరూపిసుత్నన్ అతి నేలబారు మనిషి. 

*** 

మరో కథ. 

మొనన్ కృషాణ్షట్మి నాడు దేశమంతటా ఉతస్వాలు జరిగాయి. పర్తీ సంవతస్రం జరుగుతునాన్యి. ఒక మతం తన దేవుడికి అరిప్ంచే నివాళి అది. 

ఆ లీలలిన్ తలుచుకుని, మననం చేసుకుని, తమ పరిసరలోల్ వాటిని పునఃపర్తిషిట్ంచుకుని మురిసిపోయే తరుణం. దేవుడిని ఆకాశంలో కాక - 

తమలో, తమ ఇళళ్లో, తమ పరిసరాలోల్, తమ బిడడ్లోల్, తమ నైమితిత్క జీవితంలో, జీవనంలో చూసుకునే   ఓ గొపప్ సంపర్దాయపు చిహాన్లవి. 

వందలాది హిందూ పండగలోల్ - ఒక ఉతస్వం. 
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అనిన్ చోటాల్ జరిగినటేట్ పాటాన్లోనూ ఒక బడిలో ఈ జనామ్షట్మి వేడుకలు జరిగాయి. కాని ఈ బడికి ఈ సంవతస్రం ఓ కొతత్ కృషుణ్డు వచాచ్డు. 

ఒక ముసిల్ం తలిల్ తన బిడడ్ను - అతయ్దుభ్తంగా శీర్కృషుణ్డిగా అలంకరించింది. పటుట్పీతాంబరం కటిట్, కిరీటానిన్ పెటిట్, మెడలో ముతాయ్ల హారం 

వేసి, శిఖలో నెమలి పింఛం తురిమి శీర్కృషుణ్డిని ఎతుత్కుని బడికి వచిచ్ంది. ఈ తలిల్ "కసూత్రీ తిలకం లలాట ఫలకే వక్షసథ్లే కౌసుత్భం నాసాగేర్ 

నవమౌకిత్కం కరతలే వేణుం కరే కంకణం.." చదివిందా? వినన్దా? ఏమో! 

ఇది ఇంత అదుభ్తమైన సహజీవనం! ఒక మత ఛాందసులు తమ మతం వారినే మారణ హోమం చేసూత్ంటే, ఆ మె బతుకుతునన్ రాషట్ంలోనే 

సిదాద్ంతాల పేరిట కొందరు ఉనామ్దులు పోలీసుల పార్ణాలిన్ బలితీసుకుంటూంటే, మతానిన్ పదవులకీ, డబుబ్కీ, అధికారానికీ ఫణంగా పెటేట్ 

ఈనాటి అవయ్వసథ్లో - నాలుగేళళ్ పసిబిడడ్కి ఓ ముసిల్ం తలిల్ తన పొరుగు మతంలో ఔనన్తాయ్నిన్ బోధిసోత్ంది. తాను జీవించే వయ్వసథ్లోని 

'విశావ్సం'తో సహజీవనం చేసోత్ంది. 

వీరాసావ్మి గుండె పగిలే దుఃఖంతో సహజీవనం చేసుత్నాన్డు. ఈ తలిల్ ఓ సమాజం గరవ్పడే విశావ్సంతో సహజీవనం చేసోత్ంది. ఈ సమాజ 

వృకాష్నికి ఛాందసం పేరిట ఆకులు ఎండిపోతునాన్యి. దుఃఖం పేరిట కొమమ్లు మాడిపోతునాన్యి. కుహనా సిదాద్ంతాల పేరిట కాండం 

శిధిలమవుతోంది. కాని వెదికితే, గురుత్పడితే, మిగులుచ్కోగలిగితే ఇంకా వేళళ్లోల్ 'పచచ్' అలాగే ఉంది. 

మనకాక్ళ లో వీరాసావ్మి, పాటాన్లో శీర్కృషణ్ ఖాన తలిల్ - ఇంకా ఇంకా ఈ దేశం - మన నాయకమమ్ణుయ్ల, పారీట్ల, దౌరజ్నయ్కారుల చేతులోల్ 

పూరిత్గా భర్షుట్ పటట్లేదని నిశశ్బధ్ంగా నిరూపిసుత్నాన్రు. 

 

(సెపెట్ంబర 06, 2010) 
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(Sept 13,2010) Satyagraham సతయ్గర్హం 

ఈ దేశానికి మహాతుమ్డు సతాయ్గర్మనే ఆయుధానిన్చిచ్ నినన్టికి సరిగాగ్ 104 సంవతస్రాలయింది. ఎవరీ మహతుమ్డు? ఏమిటీ సతాయ్గర్హం? 

ఈ దేశంలో పదిమందిని - చాలామంది నాయకులతో సహా - ఈ పర్శన్ వేసేత్ చాలా విచితర్మైన సమాధానాలొసాత్యి. ఆ మధయ్ ఓ టీవీ ఛానల 

మన జాతీయ గీతానిన్ ఎవరు రాశారు? అని కొందరు నాయకులిన్ పర్శన్లు వేసింది. చాలామంది నాయకులు తెలల్మొహం వేశారు. ఎకుక్వ 

మంది వెరిర్తలలు వేశారు. కొందరు నిసస్హాయంగా తలలూపారు. గాంధీజీకి కూడా అలాంటి గతిపటేట్ రోజులు దగగ్రికి వచాచ్యేమో! 

తుపాకీ, హతయ్, రేప, అరెసట్, ఆసుపతిర్ - వీటి గురించి అడగమనండి. ఒక తపుప్ సమాధానం వసేత్ చెవి కోయించుకుంటాను. పైగా అరెసట్యాక 

ఏ ఆసుపతిర్లో ఏ గదికావాలో ముందే నిరణ్యించుకునన్ నాయకులునాన్రు. కావాలంటే మధుకోడా గారిని అడగండి, అమిత షాని అడగండి, 

అబుద్ల మదానీని అడగండి - మీ ఇషట్ం. 

1931 లో ఉపుప్ సతాయ్గర్హం, అందువలల్ రవి అసత్మించని బిర్టిష పాలక వయ్వసథ్ పునాదులతో కదలడానిన్ గమనించిన పర్పంచ పర్ఖాయ్త 

శాసత్రవేతత్ ఐన సీట్న గాంధీజీకి ఉతత్రం రాశాడు " దౌరజ్నయ్ంతో పర్మేయం లేకుండా ఆదరాశ్నిన్ సాధించవచచ్ని మీరు నిరూపించారు" అంటూ 

'సతాయ్గర్హం శాంతికి సశాసతరీయమైన ఆయుధం' అనాన్రు. ఇవనీన్ - ఈ తరానికి - చాలా మటుట్కు అరధ్ంకాని మాటలు. 

గాంధీ సమ్ృతి, దరశ్న సమితి డైరెకట్ర సవితా సింగ నాకు మూడు పుసత్కాలు పంపారు 'సతాయ్గర్హం ' మీద. అబుద్ల కలాం, మనోమ్హన సింగ 

గారల్ సందేశాలతో భారత పర్భుతవ్ం చేసిన ఈ పర్చురణ అదుభ్తం. 

నేను మహాతుమ్నికి సరళమైన జీవనం మీద సూఫ్రిత్ని కలిగించిన డేవిడ ధోరో నివసించిన 'వాలెడ్న'ని అమెరికాలో బోసట్నోల్ చూశాను. సబరమ్తీ 

ఆశర్మానికి వెళిళ్ పులకించాను. తీస జనవరి మారగ్ (డిలీల్)లో మహాతుమ్డిని గాడేస్ కాలిచ్న పార్రధ్న సమావేశం జరిగిన సథ్లానిన్ చూశాను. కాని 

ఎనిన్సారుల్ ఢిలీల్ వెళిళ్నా రాజ ఘాట ని చూడడం కుదరలేదు. దురదృషట్ం. 

గాంధీజీ ఈ సూప్రిత్తో తమ జీవన విధానానిన్, తమదేశానిన్, తమ తరానిన్ పర్భావితం చేసిన నెలస్న మండేలా, మారిట్న లూధర కింగ లు రెండు 

విలక్షణమైన ఉదాహరణలు. 25 సంవతస్రాలు జైలులో శాంతియుతంగా జీవించి - కేవలం తన 'నిశశ్బాద్'నిన్ ఆయుధం చేసుకునన్ మండేలా 

మహాతుమ్ని పర్భావానికి అదుభ్తమైన ఉదాహరణ. దేవ్షం దేవ్షినీ, దేవ్షించిన వయ్కిత్నీ నాశనం చేసుత్ందనన్ మారిట్న లూధర కింగ మహాతుమ్నిలాగే 

తనువు చాలించాడు. మన పొరుగు దేశం మాయనామ్రోల్ ఆంగ శాన  చూయీ పర్జాసావ్మాయ్నిన్ పునరుదధ్రించడానికి మహాతుమ్ని సూఫ్రిత్తోనే 

నిశశ్బద్ంగా పోరాటానిన్ సాగిసోత్ంది. 1923 లో ఫెర్ంచి రచయిత, చరితర్ కారుడు రొమైన రోలాండ గాంధీజీ సతాయ్గర్హం దావ్రా పర్జల నిజమైన 

బలానీన్, అంతరగ్తంగా ఉనన్ శకిత్నీ నిరూపించారు అనాన్డు. 
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బీహార లో మావోయిసుట్ల  హతయ్లూ, లాల గడ దురాగతాలు, రాధోడ లూ, నికీ పచాకో (గోవా)లకు అలవాటు పడిపోయిన మనకి గాంధీజీ 

సందేశం బూతుమాటలాగ వినిపించే అవకాశం ఉంది. గాంధీజీ  ఏ నిరాహార దీక్షనీ తన ఆదరాశ్నిన్ సాధించకుండా విరమించలేదు. ఒక వయ్కేత్ 

 తన పార్ణానిన్ ఫణంగా  పెటట్డం దావ్రా తన లకాష్య్నిన్ సాధించారు. ఆయన పొటిట్ శీర్రాములు. సతాయ్గర్హం ఆతమ్కి జరిపే శసత్ర చికితస్ అనాన్రు 

గాంధీజీ. సాధారణంగా చెపుప్కునే విపల్వానికి పర్తాయ్మాయ్యం అనాన్రు. ఎవరో మరో గొపప్ మాట అనాన్రు: "నినన్టి సమాజం భారతదేశంలో 

'అహింస' అనే వితుత్ని నాటింది. దాని ఫలం పేరు - గాంధీజీ" అని. 

ఏ దేశపు చరితర్ని చూసినా 'హింస'కి శతాబాద్ల చరితర్ ఉంది. కాని అహింసకి గడచిన ఒక శతాబద్పు చరితేర్ ఉంది. దానికి అంతరాజ్తీయమైన 

ఖాయ్తిని కలిగించిన శకిత్పేరు - గాంధీజి. 

ఇపుప్డిపుప్డు సతాయ్గర్హానిన్ 'సతయ్ం' మీద ఆగర్హం చేసుత్నన్ నాయకమమ్ణుయ్ల తరానిన్ చూసుత్నాన్ం. చెటుట్పేరు చెపిప్ కాయలముమ్కుంటునన్ 

తరంతో సహజీవనం చేసుత్నాన్ం. ఆనాడు దకిష్ణాఫిర్కాలో జనరల సమ్టస్ దగగ్రున్ంచి, గాంధీజీ అనాన్, ఆయన సిదాద్ంతాలనాన్, భారతీయుల 

సమైకయ్త అనాన్, వారి సమిషిట్ జీవన శీలమనాణ్ బొతిత్గా అతి చులకన భావం ఉనన్ చరిచ్ల వంటి నాయకుల తలలు వంచి - కేవలం సతయ్మే 

ఆయుధంగా బిర్టిష పాలకులను రాజీకి తెచిచ్న గాంధీజీ ఇపప్టికి చరితర్. 

మొనన్ సవితా సింగ పుసత్కాలు పంపారు. నినన్ ఎవరో ముకూక్ మొహం తెలీని వయ్కిత్ - ఆనాడు మన దేశం గురించీ, మన గురించీ చరిచ్ల చేసిన 

నాలుగే నాలుగు వాకాయ్లిన్ పంపించారు. ఆ వాకాయ్లివి: రేపు భారతదేశంలో "దుషుట్లూ, వంచకులూ, దగాకోరులు (ఎంత తెలుగులో రాసినా 

చరిచ్ల దొరగారు ఇంగీల్షులో చెపిప్న 'రుచి'ని తీసుకురాలేకపోతునాన్ను - వారనన్ది - రాసెక్లస్, రోగస్, ఫీర్ బూటరస్) చేతులోల్కి అధికారం 

వెళిళ్పోతుంది. భారతదేశపు నాయకతవ్ం చచుచ్గా, గడిడ్పరక కంటే హీనంగా  తయారవుతుంది. వాళళ్ నాలుకల మీద తేనె ఉంటుంది. గుండెలోల్ 

విషముంటుంది. వాళళ్లోల్ వాళుళ్ అధికారం కోసం పోటాల్డుకుంటారు. రాజకీయమైన దుముమ్లాటలోల్ కొటుట్కుంటారు. 

ఇండియాలో పీలేచ్గాలికీ, తాగే నీటికీ పనున్లు వేసే రోజులు వసాత్యి". 

ఆ రోజులోల్ మొదటి రాషట్రపతి రాజేందర్ పర్సాద కీ, జవహరాల్ల నెహూర్కీ అభిపార్యబేధాలునాన్యి. ఇదద్రి దగగ్రా పనిచేసిన హెచ.వి.ఆర. 

అయయ్ంగార వారిదద్రూ కనున్మూశాక ఆ విషయం చెపేప్దాకా ఎవరికీ తెలీదు. నెహూర్కీ, పటేల కీ అభిపార్యబేధాలునాన్యి. కృపాలానీ, 

నెహూర్కీ ఉనాన్యి. కాని ఆనాటి చరిచ్ల వాయ్ఖయ్లై దేశం కసుస్మంది. ఆవేశంతో ఎదురు తిరిగింది. నెహూర్, పటేల, లాల బహదూర శాసిత్, 

పంత, అజాద, టంగుటూరి - ఎవరికి ఈ మాటలు వరిత్సాత్యి? చరిచ్ల వాయ్ఖయ్లు ఆనాడు కారుకూతలు. 

కాని 6 సంవతస్రాల తరావ్త? పోతులూరి వీరబర్హేమ్ందర్ సావ్మి, నోసట్ర డామస లాగ - చరిచ్ల ఈ దేశపు భవిషయ్తుత్ని అక్షరాలా చదివారా? 

ఆయన వాకాయ్లోల్ ఏదయినా నిజం కాకండా ఉనన్దా? ఈ మధయ్ ఉతత్ర పర్దేశ శాసన సభ, ఆ మధయ్ ఒరిసాస్ శాసన సభ, అలల్పుప్డు బీహార, 

ఎపుప్డూ లోక సభ - 



 
gollapudimaruthirao.blogspot.com    gmrsivani@gmail.com   
 

 Page 108 
 

అవును. ఓ అదుభ్తమైన శాంతియుత విపల్వానికి పర్పంచంలో గాంధీజీ ముందు నిలిపిన గొపప్ ఆయుధం - సతాయ్గర్హానికి 104 ఏళుళ్ 

నిండాయి - నినన్నే. 

కాని సతాయ్నికి ఇపుప్డిపుప్డే  నూరేళుళ్ నిండాయని అనిపిసుత్ంది. మనలిన్ చూసి చరిచ్ల ఆతమ్ సమాధిలో నవువ్కుంటూంటుంది - అని 

సిగుగ్పడాలనిపిసుత్ంది. 

(సెపెట్ంబర 13, 2010) 
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(Sept 20,2010)Sahityamlo Jeevahimsa సాహితయ్ంలో జీవహింస 

పర్పంచంలో చాలామందికి పెదద్ వయ్సనం - కార్స వరడ్ పజిల. మరో పెదద్ వయ్సనం - డిటెకిట్వ సాహితయ్ం.చాలా గొపప్ గొపప్ వయ్కుత్లు, రచయితలు 

-డిటెకిట్వ నవల చదవందీ నిదర్పోని సందరాభ్లునాన్యి. అలవాటు కారణంగా 'గొపప్వారి ' జాబితాలో చేరడం దొంగదారి కాదనుకుంటే - 

నాకూ ఈ రెండు వయ్సనాలూ ఉనాన్యి.కార్స వరడ్ పజిలు లేని ఆదివారం వసేత్ - విలవిలలాడుతాను. సాట్నీ గారడ్నర, అగాధా కిర్సీట్, కోనన 

డాయిల, ఎడాగ్ర వాలెస, పీటర చీనీ - ఇలా ఒకసారి కాదు, నాలుగయిదుసారుల్ చదివిన నవలలునాన్యి. 

ఏమిటి వీటి రుచి? కథలో దాచి పెటిట్న రహసాయ్నిన్ విపప్డానికి, రచయిత గడుసుదనానిన్ ఛేదించడానికి చేసే పర్యతన్ం, మనకి దొరకకుండా 

చివరిదాకా రచయిత అలేల్ ఉచుచ్లు - ఇవి తెలివితేటలిన్ కితకితలు పెటేట్ ఆట. నాలుగోసారి అదే నవల చదువుతునన్పుప్డు (ఉదా:అగాధా కిర్సీట్ 

'ది మరడ్ర ఆఫ ఆరధ్ర ఆకార్యిడ') ఎకక్డ రచయితిర్ మనలిన్ దారి తపిప్సోత్ందో, ఎలా ఆమె దింపే ముగుగ్లోకి మనం నడుసుత్నాన్మో, ఏ రెండు 

వాకాయ్లు రహసాయ్ని దాచడానికి కీలకమో - గురుత్పడుతూ ఆనందపడుతూంటాను. 

పరోక్షంగా అందించే 'ఆధారాలు' పటుట్కుని గళళ్ నుడికటుట్లో అసలు పదానిన్ పటుట్కునన్పప్టి ఆనందం - అంతా ఇంతా కాదు. ఆ పదం 

దొరికినపుప్డు మెదడు వికసించి. ఆనందంతో మెలికలు తిరిగిపోయాయి - ఎవరితోనయినా నా అధుభ్తమైన పరిశోధనని - నుడికటుట్ 

ఆధారానిన్ ఎలా ఛేదించానో చెపపాడ్నికి పరుగులు తీసాను. ఇది 'తెలివితేటలతో ' ముడిపడిన వినోదం. అందుకే పర్పంచ సాహితయ్ లో డిటెకిట్వ 

నవలకి పెదద్ పీట ఉంది. 

నేను ఇంగల్ండుకి ఈ పాటికి పదిసారల్యినా వెళిళ్ ఉంటాను. కనీసం ఎనిమిది సారుల్ నాటకాలు చూడడానికే వెళాళ్ను. కనీసం రెండు సారుల్ ఒకక్ 

'మౌస టార్ప ' నాటకానిన్ చూడడానికే వెళాళ్ను. రెండు సారుల్ ఎందుకు? మొదటి సారి - తీరా టికెటుల్ కొనాన్క 250 మైళళ్ దూరంలో వేలస్ లో 

ఏకిస్డెంటయి కదలలేని పరిసిథ్తిలో పడుకుని ఉండడం. అటు తరావ్త 18,1333వ పర్దరశ్నని చూశాను. ఇంత వివరంగా గురుత్ంచుకోవడానికి 

కారణం - 'మౌస టార్ప ' నాటకం గత 58 సంవతస్రాలుగా సెంట మారిట్న థియేటరోల్  పర్దరిశ్ంపబడడం. ధియేటర వరండాలో ఒక బోరుడ్ మీద 

అది ఎనన్వ పర్దరశ్నో సంఖయ్ వేసాత్రు. దాని ముందు ఫోటో తీయించుకునాన్ను. ఇపప్టికి 24 వేల పై చిలుకు పర్దరశ్నలు జరిగాయి. 

లండన థియేటర గురించీ, ము ఖయ్ంగా 'మౌస టార్ప' గురించీ మాటాల్డుతూంటే నాకు ఒళుళ్ తెలీదు. రెండు సరదా అయిన విషయాలు 

చెపుతాను. 'మౌస టార్ప' నాటకానికి తొలి పర్దరశ్న రోజులోల్ హీరో హీరోయినుల్ రిచరడ్ అటెన బరో దంపతులు. వారిపుప్డు తొంభయోయ్ పడిలో 

ఉనాన్రు. ఈ నాటకం హకుక్లిన్ రచయితిర్ అగాధా కిర్సీట్ ముదుద్గా ఆనాడు తన తొమిమ్దేళళ్ మనుమడు మధూయ్ పిర్చరడ్ కి పుటిట్నరోజు కానుకగా 

ఇచిచ్ంది. అతనికిపుప్డు దాదాపు 68 ఏళుళ్. ఈ నాటకం అతనికి ఇపప్టికీ వేల వేల పౌండుల్ సంపాదించి పెడుతోంది. 
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పర్తి రోజూ నాటక పర్దరశ్న అయిన తరావ్త పర్యోకత్ వేదిక ముందుకు వచిచ్ పేర్క్షకులిన్ అభినందించి "దయచేసి ఈ నాటకం ముగింపుని 

ఎవరికీ చెపప్వదుద్" అని విజన్పిత్ని చేసాత్డు. సంపర్దాయానీ, పెదద్మనిషితనానీన్ గౌరవించే సభయ్ సమాజం  పర్యోకత్కిచిచ్న మాటని 58 

సంవతస్రాలపాటు, 24 వేల సారుల్ నిలబెటుట్కుంటూ వసోత్ంది. 
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కాని కంపూయ్టర లో వికీపీడియా నెట వరక్ మొదటిసారిగా ఒక దురామ్రాగ్నిన్ చేసింది. తన వెబ సైట లో ఈ నాటకంలో హంతకుడెవరో 

చెపేప్సింది. దయచేసి చెపప్వదద్ని రచయితిర్ కుటుంబం, ఎందరో అభిమానులు విజన్పిత్ చేశారు. మొరపెటుట్కునాన్రు. కాని వికీపీడియా వారి 

మాటని చెవిని పెటట్లేదు. నీతి తపిప్ంది. పర్పంచంలో చరితర్ని సృషిట్ంచిన ఓ కళాఖండంలో 'రుచి'ని శాశవ్తంగా చంపేసింది. 

ఇది భౄణ హతయ్కనన్ మహాపాపమనీ, సాహితీ పర్పంచంలో జీవహింసలాంటిదని నేనంటాను. విలువలకీ, సాహితయ్ంలో సతస్ంపర్దాయానికీ 

తిలోదకాలిచిచ్ - కేవలం డబుబ్ చేసుకోవడం, ఓ 'వెరిర్'ని కలిప్ంచడమో పరమావధిగా పెటుట్కునే అమెరికా వాయ్పారశైలికీ, నీతి బాహయ్తకీ ఇది 

కూర్రమయిన నిదరశ్నం అంటాను. 

డిటెకిట్వ నవల సుతారమైన సాహితీ పర్కిర్య. చివరలో ఉతక్రష్ రచయిత దిషణకీ, పేర్క్షకుడి ఆసకిత్కీ మధయ్ చెలగాటం. పైగా 58 సంవతస్రాలు ఓ 

గొపప్ ఉదయ్మంగా చేసిన సందరభ్మిది. దానిన్ బహిరంగం చేయడం - ఆలోచనలో ముతకతనానికీ, వాయ్పారంలో ముషక్రతావ్నికీ సంకేతం. 

పెదద్ల ముందు సిగరెటుట్ కాలచ్కూడదు. ఎవరు చెపాప్రు? అదొక మరాయ్ద. మరాయ్దకి ఆంక్షలుండవు. విలువలే ఉంటాయి. ఎవరూ 

చెపప్నకక్రలేదు. కాలిసేత్ - ఆ పెదాద్యన గుండెకినొపిప్ రాదు. ఈ చినన్వాడికి పదమ్శీర్ రాదు. పెదద్వాడు కుర్ంగిపోడు. చినన్వాడికి ఉరిశిక్ష 

వెయయ్రు. కాని ఏం జరుగుతుంది? ఓ గొపప్ విలువ చచిచ్పోతుంది. ఆంక్షలకక్రలేని మరాయ్దనే 'విలువ' అంటాం. ఓ గొపప్ సంపర్దాయం 

మంటగలుసుత్ంది. 

'మౌస టార్ప ' ముగింపుని వికీపీడియా బటట్ బయలు చేసి విపేప్యడం అలాంటి దురామ్రగ్మని నేను నముమ్తాను. 

 

(సెపెట్ంబర 20, 2010) 
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(Sept 27, 2010) Atalo Aratipandu ఆటలో అరటి పండు 

కామనెవ్లుత్ కీర్డలవలల్ చాలా ఘోరాలూ, అవినీతీ సాగిపోతోందని, కోటల్ కోటల్ డబుబ్ కాజేశారని, మన దేశం పరువు పర్తిషట్లు మంటగలిసి 

పోతునాన్యని ఈ మధయ్ చాలా ఛానళూళ్, పతిర్కలూ ఘోషిసుత్నాన్యి. కాని వీరికి దృషిట్  లోపం ఉనన్దనీ, అవనీన్ కిటట్ని వాళళ్ మాటలనీ నేను 

రూఢీగా చెపప్గలను. 

ఈ మధయ్ ఎకక్డో (ఆంధర్ దేశంలో) ఎనిమిదివేల రూపాయల లంచం పుచుచ్కునన్ ఈవోగారిని అవినీతి నిరోధక శాఖ అరెసుట్ చేసిందని 

చెపాప్రు. 17 వేల కోటుల్ మాయం చేసిన మహామహుల కథలు వింటునన్ మనకి ఈ ఈవోగారు అమాయకుడుగా, బొతిత్గా అసమరుధ్డిగా 

కనిపించేవాడేమో! కాని కామనెవ్లుత్  కీర్డల వలల్ మనకి జరిగిన ఉపకారం ఇది. అవినీతిని భూతదద్ంలో చూసే అవకాశానిన్ ఈ నాయకులు 

మనకి కలిప్ంచారు. జరుగుతునన్ భాగోతానిన్ చూసూత్ ఏమీ చెయయ్లేకపోతే కోపం వసుత్ంది. ఇలా చూడగలిగితే ఔదారయ్ం పెరిగి వైరాగయ్ం 

వసుత్ంది. ఇది కామనెవ్లుత్ కీర్డల పుణయ్ం అంటాను. 

ఇనిన్ ఛానళుళ్ ఇనిన్ రాళుళ్ వేసుత్నాన్ కలామ్డీగారూ, భానోత గారూ, షీలా దీకిష్త గారూ - ఏవో కుంటి సాకులు చెపిప్ తలలు దించుకోవడం 

బొతిత్గా 'అనుభవం ' లేమిగా నాకు తోసుత్ంది. వీళళ్ందరూ మన పొరుగు దేశంలో పాకిసాత్న కిర్కెట నాయకులిన్ చూసి బుదిధ్ తెచుచ్కోవాలని 

మనవి చేసుత్నాన్ను. పాకిసాథ్న ఆటగాళళ్ అవినీతిని కళళ్ముందు చూపించి, బంతిని కొరికి, గిలిల్, కరిచి, నాకి, నేలన వేసి తొకిక్న దృశాయ్లిన్ బిర్టిష 

పేపరుల్ చూపించినా పాకిసాత్న కిర్కెట నాయకులు ఏమైనా తొణికారా? పైగా ఇంగల్ండు వారే అవినీతికి దిగారని బుకాయించారు. పైదేశాలు 

పాకిసాత్న కి రుజువులు చూపిసాత్యి. పాకిసాథ్న నాయకులు మనకి తమ మొహాలనే చూపించి బుకాయిసాత్త్రు. ఇది అంతరాజ్తీయంగా 

చెలుల్బాటవుతునన్ రాజకీయ సౌకరయ్ం! మన కామనెవ్లుత్ నాయకులిన్ గర్హించమని మనవి. 

నా ఉదేద్శంలో సురేశ కలామ్డీగారు - ఇజాజ భట గారి మారగ్ంలో పర్యాణించి - నెహూర్ కీర్డల విలేజోల్ మంచాలెకిక్న కుకక్లు హిజుబ్ల 

ముజాహుదిద్న కుటర్గానూ, బాత రూములోల్ కిళీళ్ ఉముమ్లూ, దుముమ్లూ పోసేవారంతా తమిళనాడు, ఉతత్ర పర్దేశల్ నుంచి వచిచ్న ఇండియన 

ముజాహుదిద్న కుటర్గానూ పర్కటించాలంటాను. ఇక రుజువులంటారా? మన మమతా బెనరీజ్ గారినడగండి. చావులూ, శవాలూ మన 

కళళ్ముందు కనిపిసుత్నాన్ తన శతుర్వులు తన మీద పనిన్న కుటర్గా కళుళ్రిమి - కేందర్ంలో మంతిర్ పదవి కొనసాగిసుత్నన్ ఆవిడ అడుగుజాడలిన్ 

నడవాలి. పైగా కుకక్లు, ఉముమ్లు వేసేవారూ నోరెతత్రు. అదో సౌకరయ్ం. అలాగే వంతెనలు కూలడం, సీలింగు పెంకులు రాలడం చినన్ చినన్ 

పొరపాటల్ని షీలా దీకిష్త గారూ, జైపాల రెడిడ్గారూ తలలు దించుకునాన్రు. ఇదంతా కాంగెర్సు పటల్ ఎల.కె అదావ్నీ పర్భృతుల, పర్తిపకాష్ల 

కుటర్గా ఎందుకు చెపప్డం లేదో నా కరధ్ం కాదు. తరీఫ్దు కావాలంటారా? మన మయావతిగారిని అడగండి. ఆవిడకి నచచ్నివనీన్ పర్తిపకాష్ల 

కుటర్గా ఎలా బుకాయించాలో ఆవిడకి వెనన్తో పెటిట్న విదయ్. 
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కాగా, మరికొంత కొతత్ విజాన్నం ఈ కీర్డల వలల్ మనకి లభిసోత్ంది. జరుగుతునన్ అవకతవకల దృషాట్య్ గూరీన్స, జెరీస్ వంటి దేశాలు ఈ కీర్డలోల్ 

పాలొగ్నడం లేదని చెపుతునాన్రు. అసలు పర్పంచంలో ఇలాంటి దేశాలు ఉనాన్యనన్ విషయం మనకి ఈ కీర్డల వలల్ తెలుసోత్ంది. పైగా ఎకుక్వ 

దేశాల కీర్డా కారులు రావడం మానేసేత్, తకుక్వ దేశాలోల్ నాసిరకం ఆటగాళళ్ మధయ్ భారతదేశం విజయపతాకం ఎగురవేసే అవకాశం 

ఎకుక్వగా ఉంది. మనకి బోలెడు బంగారు పతకాలు దకుక్తాయి.'బాచా బూచుల లోపల బాచనేన్ పెదద్ బూచి' అనాన్డు ఓ చాటు పదయ్కవి. 

మరో విషయం - అందరూ గమనిసుత్నాన్రో లేదో! ఈ కీర్డల పార్ంభ గీతానిన్ ఇపప్టికే  రెండుసారుల్ మారాచ్రు మన పదమ్శీర్ ఏ.ఆర.రెహమాన 

గారు. అందులో నాకో రహసయ్ం అరధ్మౌతోంది. రోజు రోజుకీ ముదిరే ఈ అవినీతి, అకర్మాల దృషాట్య్ - రేపు కొతత్ విషయాలిన్, కొతత్గా పాటలో 

చెపప్వలసి వసేత్ ఆయన అందుకు సిదధ్మౌతునాన్రని నా ఊహ. ఇపుప్డు కలామ్డీ గారిని పకక్న కూరోచ్పెటాట్రు. రేపు రెహామ్న గారు పాటకి 

పలల్విని మారచ్వచుచ్. శీర్ శీర్ గారి ధోరణిలో - 

పోనీ - పోనీ - పోతే పోనీ- 

పతుల, సుతుల, మతుల 

పోతే పోనీ - అనన్టుట్గా 

'కూలనీ - కూలనీ - 

వంతెనల కూలనీ, సీనియరుల్ మాననీ 

కలామ్డీని పిలవండి కలిసి పోరాడడానికి -' 

లాంటి పాట కీర్డల హృదయ సప్ందిగా ఆయన తయారు చేయవచుచ్. 

బాబూ, ఈ దేశానికి పటిట్న చీడ - రెండు రకాలు. మనం మన దేశ గౌరవానిన్, పొరుగు దేశాల ముందు మనలిన్ చూసి మనం గరవ్పడడం 

మరిచిపోయాం. భయంకరమైన అవినీతిలో కూరుకుపోయి రెండు గొపప్ లక్షణాలిన్ 'గయ'లో వదిలిపెటేట్శాం - సిగుగ్, లజజ్. ఇలాంటి సాథ్యిలో 

బయటికొచిచ్న ఇంత విసత్ృతమైన అవినీతికి మరొక దేశంలో ఒకరిదద్రయినా ఆతమ్హతయ్లు చేసుకునేవారు. మన దేశంలో బయట పెటిట్నవాడి 

గొంతు కోయడం రివాజు. ఎనిన్ పేరల్యినా ఇందుకు సాక్షయ్ంగా దొరుకుతాయి.  
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ఒక చినన్ దేశం - మొనన్టికి మొనన్ - సియోల లో ఒలింపికస్ ని పర్పంచం కళుళ్ మిరిమిటుల్ గొలిపేలాగ జరిపించి చూపింది. 2014 లో గాల్సోగ్ 

లో జరగాలిస్న కీర్డలకి ఇపప్టికే సేట్డియంలు సిదద్ంగా ఉనాన్యట. 2003 లో పార్రంభం కావలసిన ఈ ఏరాప్టుల్ కీర్డలకి 24 గంటల 

ముందుగా కుకక్ల పాలు ఎందుకయాయో, 17 వేల కోటల్ లో ఎవరెవరు ఎంతెంత తినాన్రో మనకి అరధ్ం కాదు. 

భారత దేశం రాబోయే కాలంలో ఆధాయ్తిమ్క సంపదకీ, యోగవైభవానికీ బోరవిరుచుకునన్టుట్గా, ఈ ఏడు సంవతస్రాల అవినీతి భాగోతానిన్ 

సిపాయిల తిరుగుబాటు, ఉపుప్ సతాయ్గర్హం సాథ్యిలో చారితర్క సంఘటనగా గురుథ్ంచుకోవలసిన నీచమయిన పతనం. వయ్కిత్ శీలం, వయ్వసథ్ 

శీలం ఉమమ్డిగా మంటగలిసిన భయంకరమైన క్షణం. ఈ అవినీతి ఈ దేశంలో 'ఎమరెజ్నీస్ ' అంత ఘోరమైనది. 

నాకు ఇంకా ఒక విషయం అరధ్ం కాలేదు. నినన్ కాక మొనన్ మనోమ్హన సింగ గారు హఠాతుత్గా కళుళ్ తెరిచిఫ్ (ఏడేళళ్ తరావ్త!) నోరు 

చేసుకునన్ంత  మా తార్న కీర్డల పరిపాలనలో విపల్వాతమ్కమైన  మారుప్లు వచాచ్యని - ఇనిన్ రోజులూ కలామ్డీ మీద కతుత్లు దూసిన టైంస 

ఛానల కితాబులిచిచ్ంది! కలామ్డీ గారు గదెద్ దిగినందుకు చంకలు గుదుద్కోవడానికి ఇది సూచనా, లేక ఏడేళళ్లో జరగని మారుప్లు 24 గంటలోల్ 

జరుగుతాయని ఇంతలోనే పేల్టు పిరాయించిన ఈ ఛానల నిజాయితీ కలామ్డీ సాథ్యిలోనే విడూడ్రంగా, హాసాయ్సప్దంగా, అవకాశవాదంలాగా 

ఉంది. సవ్లప్కాల లకాష్య్లతో 'నిజాయితీ ' పేరిట టీవీ కారయ్కర్మలిన్ అముమ్కునే వాయ్పారంలో ఇది మరో పారశ్య్ంగా నాకు కనిపిసుత్ంది. 

ఏతావాతా, పాకిసాథ్న 'జిహాదీ' సైనాయ్లు దేవుడిని మెపిప్ంచి వరాష్లు కురిపించి ఈ కీర్డలిన్ సరవ్నాశన చేయకపోతే, భగవంతుడు మేలు చేసేత్ - 

కీర్డలు విజయవంతంగా ముగిసేత్ - రేపు కాంగెర్సు పర్భుతవ్ం సురేశ కలామ్డీకి 'పదమ్విభూషణ' బిరుదుతో సతాక్రం చేసినా మనం 

ఆశచ్రయ్పడకక్రలేదూ. All's well that ends well అనన్ది ఇంగీల్షు సామెత. 

(సెపెట్ంబర 27, 2010) 
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(Oct 4, 2010) Samasyaki Sashtipurti సమసయ్కి షషిట్పూరిత్ 

చినన్పుప్డు - కాల్సులోఇదద్రు కురార్ళళ్ం దెబబ్లాడుకునేవాళళ్ం. దెబబ్లాటకు మా కారణాలు మాకుండేవి. మేం ఆశించే నాయ్యమూ మా 

మనసుస్లో ఉండేది. ఈలోగా మేషాట్రు వచేచ్వారు. దెబబ్లాటకి కారణం అడిగేవారు. అంతా  విని ఇదద్రికీ మొటిట్కాయ వేసి  - ఇలా 

చేయండనేవారు. అంతే. చచిచ్నటుట్ అలాగే చేసేవాళళ్ం. ఇక తగాదాలేదు. దానికి అపీప్లు లేదు. కారణం - మా మేషాట్రుదే అంతిమ తీరుప్. 

ఎందుకంటే ఆయన  మేషాట్రు కనుక. మొటిట్కాయ చకక్ని  పర్తిఫలం. 

అవకాశం ఉనన్పుప్డు - సామరసయ్ంగా  సమసయ్ని పరిషక్రించుకోవడం - సంసాక్రానికి సంబంధించిన విషయం.   ఇచిచ్పుచుచ్కోవడంలో 

హెచుచ్తగుగ్లిన్ సవరించుకోవడం ఔదారాయ్నికీ, విచక్షణకీ సంబంధించిన విషయం. మేం తేలుచ్కోం, మీరేం చెపిప్నా శిరసావహిసాత్మనడం - 

మేషాట్రి మొటిట్కాయకి సిదద్పడడం. తిరుగులేని, ఎదిరించలేని, ఎదురు చెపప్లేని అధికారానికి లొంగడానికి 'సంసాక్రం ' పర్మేయం లేదు. 

పోలీసువాడి లాఠీకి తలవొంచిన నేరసుథ్డికి 'గెలుపు' పర్సకిత్లేదు. అలాంటిది నినన్టి అలహాబాదు తీరుప్. 

ఇందులో రెండు గొపప్తనాలునాన్యి.'తీరుప్' ఏదయినా శిరసావహిసాత్మని అనిన్ మతాలవారూ అంగీకరించారు. సామరసయ్ంగా 

పరిషక్రించుకుంటారా అంటే అనిన్ మతాలవారూ వయ్తిరేకించారు. అందరూ తీరేప్ కావాలని ఏకగీర్వంగా అంగీకరించారు. తీరా తీరుప్ వచాచ్క 

- మేషాట్రి మొటిట్కాయలాగ - అందరూ తలోవైపుకి చూసూత్ - తలతడువుకునాన్రు. అవకాశం ఉంది కనుక సుపీర్ం కోరుట్కి వెళతామనాన్రు. 

దీనికి 'పెదద్' మనసుస్ అకక్ర లేదు. 

ఒవైసీగారు 60 సంవతస్రాల వివాదానిన్ చకక్ని మాటలోల్ వివరించారు. 'మా హకుక్ కోసం మేం పోరాడుతాం. రేపు సుపీర్ం కోరుట్ ఆ సథ్లమంతా 

రామ జనమ్భూమికి ఇచేచ్యమంటే ఇచేచ్సాత్ం' అనాన్రు. అంటే - దె బబ్లాటని మేం ఆపం. మరో మేషాట్రి మొటిట్కాయకి మేం సిదధ్ం - అని దాని 

తాతప్రయ్ం. 

"మీరు ఎవరితో పోరాటం చేసుత్నాన్రు? తీరా చేసి సాధించేదేమిటి?" అని జావేద అఖత్ర అనే మితవాది పర్శిన్ంచారు. దానికి సజావయైన 

సమాధానం లేదు. 

ఏతావాతా, నినన్టి అలహాబాదు తీరుప్వలల్ ఎవరూ పూరిత్గా తృపిత్చెందలేదు. ఎవరూ పూరిత్గా అసంతృపీత్ వెందలేదు (ఒవైసీ లాంటివారు తపప్). 

ఫలితం - దేశంలో ఎకక్డా అలజడులు జరగలేదు. దౌరజ్నాయ్లు జరగలేదు. హింస చెలరేగలేదు. దీనికి 'మానసిక పరిపకవ్త' అని నేటి తరం 

రాజకీయ నాయకులు పేరు పెటాట్రు కాని - 2.77 ఎకరాలోల్ రాముడు ఉండాలా, అలాల్ ఉండాలా అని కొటుట్కు చావడం కంటే ముఖయ్మైనవీ, 

అవసరమయినవీ, తేలుచ్కోవలసినవీ వాళళ్ వాళళ్ జీవితాలోల్ చాలా  ఉనాన్యని పర్జలు భావించడం. ఏమయినా అది మొదటి సతఫ్లితం. 
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ఇలాంటి తీరుప్ ఇచేచ్ హకుక్ ఈ నాయ్యసాథ్నానికి లేదని కొందరు గొపప్నాయ్యవేతత్లు జుతుత్ పీకొక్నాన్ - అలహాబాదు హైకోరుట్ నాయ్యమూరుత్లు 

ముగుగ్రూ - కేవలం చటాట్నిన్, 500 సంవతస్రాల చారితర్క, భూగరభ్ పరిశోధనలనీ, మీర బకీష్ చేసిన బాబీర్ మసీదు నిరామ్ణం, షియా ముసిల్ 

నిరిమ్ంచిన మసీదుని సునీన్ వకఫ్ బోరడ్ హకక్ని వాదించడానిన్ - ఇలాంటి వనీన్ పరిగణలోకి తీసుకునాన్ - వీటనిన్టినీ అధిగమించి, కేవలం 

చటాట్నిన్ మాతర్మే కాక, 2010లో ఈనాటి సమాజ శేర్యసునీ, అవసరమైన మత సామరసాయ్నీన్  దృషిట్లో పెటుట్కుని సాహసోపేతమయిన, అతి 

వాసత్వికమయిన మారాగ్ంతరానిన్ సూచించారు. 

ఈ పని చేసింది 'మేషాట్రు' అయినా - ఆ పైన మరో పెదద్ మేషాట్రు ఉనాన్రు కనుక - ఈ తీరుప్ వినాన్క - దేశంలో ఎందరో పెదద్లు, నాయకులు 

- సామరసయ్ంగా పరిషక్రించుకోడానికి ఇది చకక్ని పార్తిపదిక అనాన్ - అందరూ సుపీర్ం కోరుట్కి ఎకక్డానికి సిదధ్పడుతునాన్రు. 

కాలం, జీవన విధానం - మారుతునన్ తరాల దృకప్ధంలో మారుప్ను తెచాచ్యి. ఈ తీరుప్ అందరూ భయపడినటుట్ ఆందోళనకి దారి తీయలేదు. 

కొందరు ఆనందించినా - మొటిట్కాయకు సిధధ్పడిన కురార్ళళ్లాగ కొందరు, తేలుకుటిట్న దొంగలాల్గ కొందరు దికుక్లు చూసుత్నారు.  

రేపు 'పెదద్ మేషాట్రు' ఇంతకంటే గొపప్ తీరుప్ చెపుతాడని కాదు. రెండు కారణాలకి రెండు మతాలవారికీ ఆ తీరుప్ తృపిత్నిసుత్ంది. 1. అంతకనన్ 

మరో గతయ్ంతరం లేదు కనుక. 2. ఆ పైన మరే మాషాట్రూ లేరు కనుక. 

రాజకీయ నాయకులులకీ, మత ఛాందసులకి 'సామరసయ్ం' అనన్ది బూతుమాట. కాని గుడులూ, మసీదులూ తమతమ విశావ్సాలకి అదద్ం 

పడుతునాన్ - తమ మానాన తాము జీవనానిన్ గడుపుకునే సామానయ్ పర్జానీకానికి ఇది చదిద్మూట 

 

 

(అకోట్బర 4, 2010) 
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(Oct 11, 2010) Fame కీరిత్ 

ఒకావిడ జీవితకాలమంతా మనసుస్లోని ఆలోచనలను కాగితం మీద పెటేట్ది. వాటిని పదిమందితో పంచుకోవాలనే ఆలోచనగానీ, 

పర్చురించాలనే కోరికగానీ ఆమెకి కలగలేదు. కొంతకాలానికి కనున్ మూసింది. ఆమె చెలెల్లు తన అకక్ వసుత్వులను సవరిసూత్ండగా ఈ 

కాగితాలు బయటపడాడ్యి. చదవగా - ఆమెకి బాగా రుచించాయి. వెంటనే పతిర్కలకి పంపింది. కవితా పర్పంచం హరష్ంచింది. అకుక్న 

చేరుచ్కుంది. అచిరకలంలో అమెరికా నెతిత్న పెటుట్కునే పర్సిదధ్ రచయితిర్గా పేరు పొదింది. ఆవిడ పేరు ఎమిలీ డెకెనస్న. 

ఎమిలీ 'కీరిత్ ' ని గురించి అతి కుల్పత్మయిన వాకాయ్లో అదుభ్తంగా ఓ కవితని చెపిప్ంది. ఓ గొపప్ కవితకి అనువాదానిన్ అందకతెత్ నీడని చూడడం 

లాగ అనిపిసుత్ంది నాకు. అయినా తపప్దు. ఎమిలీ అనాన్రు: కీరిత్ ఒక తేనెటీగ. దానికి పాట ఉంది. కుటేట్ కొండి ఉంది. ఆహా! ఎగిరిపోయే రెకక్ 

ఉంది! అని. 

కొందరికి కీరిత్ వాళుళ్ పోయాక వసుత్ంది. కొందరికి వాళుళ్ పోవడం వలల్ వసుత్ంది. కొందరికి పోగొటట్డం వలల్ వసుత్ంది. కొందరికి ఇలా పోగొటేట్ 

మహానుభావుల భారయ్లు కావడం వలల్ వసుత్ంది.'కీరిత్' అంత దురామ్రగ్మయిన పదారధ్ం మరొకటి లేదు. మొదటి రకం: ఎమిలీ డెకెనస్న. రెండో 

రకం: జెసిస్కా లాల, పిర్యదరశ్నీ మటూట్, పర్తిభా మూరిత్ వగైరా. మూడో రకం: అజమ్ల కసాబ, మనూ శరమ్, సంతోష సింగ వగైరా. నాలుగో 

రకం: బీహారోల్ 243 మంది ఉనన్ శాసన సభలో 64 మంది మీద హతాయ్నేరాలు నమోదయి ఉనాన్యి. 2005 లో కేవలం 919 మంది నేరాలు 

చేసిన వారు మాతర్మే ఎనిన్కలలో పోటీ చేశారు. పర్సుత్తం ఈ మహానుభావుల భారయ్హమమ్ద షాబుదీద్న భారాయ్ హీనా, ఆనంద ఆనంద మోహన 

భారయ్ లవీల్, మున శుకాల్ భారయ్ అనూ పోటీ చేసుత్నాన్రు. 

నా చినన్తనంలో ఎడీడ్ పోలో అనే మూకీ నటుడి గురించి మా నానన్గారు చెపుతుండేవారు. కాసత్ ఎదిగాక బాల గంధరవ్, సాథ్నం నర సింహా రావు 

గురించి మా అమమ్ మాటాల్డేది. కొంచెం టైమిసేత్ - నా తరంలో ఎన.టి.రామారావు, ఎస.వి.రంగారావు అని చెపుప్కునే రోజులు వచేచ్సాత్యి. 

మారేకాలంతో పాటు కీరిత్కి రెకక్లొసాత్యి. 

వీరంతా వారి వారి జీవిత కాలాలోల్ అసాధారణ పర్జాన్వంతులు. అయితే మరో సాథ్యిలో అలౌకికమైన పర్తిభనీ, మానవాళిపై పర్భావానీన్ 

చూపినవారునాన్రు. ఆది శంకరులు.ఎనిన్ శతాబాద్ల పర్భావం? ఎంత బలమైన పర్భావం? తాయ్గరాజు, ముతుత్ సావ్మి దీకిష్తార, శాయ్ మ శాసిత్. 

ఎంత అపూరవ్మైన పర్భావం! అయితే ము తుత్సావ్మి దీకిష్తార అంటే ఎవరు? ఆయన ఏం చేసేవారు? అని అడిగే తరం ఇపప్టికే ఉంది. 

గార్హం బెల, ధామస ఆలావ్ ఎడిసన. లూయీ పాశచ్ర - వీళళ్ పేరేల్ ఎవరూ విని ఉండరు. అయితే పర్తీక్షణం వీరు మానవాళి జీవనంలో తమ 

పాతర్ని అజాన్తంగా నిరవ్హిసూత్నే ఉనాన్రు. చేతులోల్ సెల ఫోనుల్ పటుట్కునన్వాళుళ్ అది గార్హం బెల భిక్ష అనీ, సివ్చ నొకిక్ దీపాలు వెలిగించేవారు 

ఆ వెలుగుకీ ఎడిసన దోహదం ఉనన్దనీ పిచిచ్కుకక్ కాటునుంచి బతికి బటట్ కటిట్నవాళుళ్ లూయీ పాశచ్ర పార్ణ భిక్ష పెటాట్డనీ ఎరగరు. కాని 

పర్తిఫలానిన్ ఆశించకుండా ఇ లాంటి వైతాళికుల కృషి అజరామరంగా మానవాళిని రకిష్సూత్ంటుంది. లోక కళాయ్ణానిన్ దృషిట్లో పెటుట్కుని ఆయా 

మహానుభావులు చేసిన కృషి సాందర్తని బటిట్ కీరిత్ వైశాలయ్ం పెరుగుతుంది. 
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పర్కాశం జిలాల్ పొటిట్ శీర్రాములు జిలాల్ అయింది కనుక, చెనైన్లో మౌంట రోడుడ్ అనాన్శాలై అయింది కనుక, కామనెవ్లుత్ కీర్డల మైదానం 

జవహరాల్ల నెహూర్ సేట్డియం అయింది కనుక, నూయ్యారుక్లో విమానాశర్యం జాన ఎఫ.కెనెడీ విమానాశర్యం అయింది కనుక,  ఇటలీలో 

విమానాశర్యం గెలిలియో విమానాశర్యం అనాన్రు కనుక - ఈ పెదద్లందరూ 'కొనాన్ళుళ్ ' మన మధయ్ జీవిసాత్రు. నాకనిపిసుత్ంది - రాబోయే 

కాలంలో తమిళ పితత్న అనే నాయకుడు తమిళనాడుని పాలిసేత్ అనాన్శాలై తమిళ పితత్న శాలై అయే అవకాశం ఉంది. ఇపుప్డు ఎమిలి డికనస్న 

కవిత మరొకక్సారి - కీరిత్ జోకొటేట్ పాట ఉంది. చటుట్న కుటేట్ కొండె ఉంది. గుపుప్మని ఎగిరిపోయే రెకక్ ఉంది. అదీ దాని దురామ్రగ్ం. 

నేను గాంధీ తరంలో పుటాట్ను. మా నానన్గారు గాంధీని చూశారు. గాంధీని ఆరాధించిన తరం ఇంకా అకక్డా అకక్డా బతికే ఉంది. 141 

సంవతస్రాల తరావ్త గాంధీ వారసతావ్వ్నిన్ ఇపప్టికీ కాసత్ బలహీనంగా జాన్పకం చేసుకుంటునాన్ం. 

అయితే ఇపుప్డిపుప్డే గాంధీని గురుత్ంచుకోనకక్రలేదని భావించే తరం పుటుట్కొసోత్ంది. ;గాంధీ అంటే ఎవరు? ' అని వెరిర్ చూపు లు చూసే తరం 

అపుప్డే పుటేట్సింది. గాంధీ వి గర్హానిన్ దకిష్ణాఫిర్కాలో రైలోల్ంచి బయటికి తోసేసిన సేట్షన - పీటర మారిటస్ బరగ్ - పార్ంగణంలో ఆ మధయ్నే 

నిలిపారు. ఇంగల్ండులో ఆయన విగర్హం ఉంది. హూయ్సట్న లో పారుక్లో గాంధీ విగర్హం ముందు కూరుచ్ని నేనూ, మితుర్లు మలాల్ది వెంకట 

కృషణ్మూరిత్ గారూ ఫోటోలు తీయించుకునాన్ం. శా న ఫార్నిస్సోక్లోనూ గాంధీ విగర్హం ఉంది. అయితే ఆ విగర్హానిన్ అకక్డి నుంచి తీసేయాలని 

- అమెరికా వారు కాదు - భారత దేశానికి సంబంధించిన మైనారిటీ వరాగ్ల సంసథ్ కోరుతోంది. ఎందుకని? ఆయన జాతి వివక్షని 

రెచచ్గొటాట్డని. ఆయన హిందువులకి అనాయ్యం చేశాడని 1948 లో ఒక హిందువు కోపం తెచుచ్కుని ఆయనిన్ చంపాడు. ఆ హిందువు పేరు 

నాధూరాం గాడేస్. 

ఆ విగర్ హం సాథ్నంలో ఎవరిది ఉంచాలి? మారిట్న లూధర కింగ నో, అంబేదక్రోన్ ఉంచాలి.. నా చినన్తనంలో ఆ ఇదద్రి పేరూల్ వినలేదు. అది నా 

'చినన్'తనమేమో. 

మౌంట రోడ అ నాన్శాలై కావడానికి 40 ఏళుళ్ పటిట్ంది. జాన కెనెడీ విమానాశర్ యం పేరుగా మారడానికి 50 ఏళుళ్ సరిపోయాయి. మహాతుమ్డి 

కీరిత్ కాలదోషం పటట్డానికి 141 సంవతస్రాలు పటిట్ంది. 

కీరిత్కి గుపుప్మని ఎగిరిపోయే రెకక్లునాన్యి. 

 

(అకోట్బర 11, 2010) 
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(Oct 18, 2010) Book Of Love పేర్మపుసత్కం 

నా జీవితంలో రెండే రెండు సారుల్ పరిశోధనాతమ్కమైన నవల రాయాలని తహ తహలాడాను. రెండూ రెండు విచితర్మైన, అనూహయ్మైన 

సందరాభ్లు. రాజీవ గాంధీ హతయ్లో పాతర్ను పోషించిన ఓ నరస్ కూతురు నళిని గురించి - ఆమె పుటుట్క, పెరిగిన వాతావరణం, ఓ 

భయంకరమైన మారణ హోమంలో భాగం కావడానికి ఏయే పరిషిత్తులు దోహదమయాయో - తీరా అరెసుట్ అయాక మురుగన ను 

పెళిళ్చేసుకుని, అతనితో సెకస్ లో పాలుపంచుకుని బిడడ్ని కనడం - ఇవనీన్ మనసత్తవ్ శాసాత్ర్నికి, విచితర్మైన కోణాలను ఆవిషక్రించే కథనం. 

రెండవది -  

నినన్కాక మొనన్ - చిలీలో కోపియాపో అనే చోట శాన ఓసే రాగి గనులోల్ ఇరుకుక్పోయిన 33 మంది గని కారిమ్కులను 70 రోజుల తరావ్త 

బయటికి తీసుకు వచిచ్న అదుభ్తమైన సంఘటన. ఈ 33 మంది ఎవరు? ఏ పరిసిథ్తులోల్ ఇరుకుక్నాన్రు? చీకటిలో బతుకుతామా లేదా అనే 

ఆలోచనతో - పర్పంచంలో ఏనాడూ జరగని రక్షణ చరయ్ జరుగుతుందని ఊహించలేని ఈ కారిమ్కుల మొదటి ఆలోచనలేమిటి? ఆలోచించిన 

కొదీద్ ఆసకిత్, విచికితాస్ పెరిగే కథ. (పర్ముఖ రచయిత జీన పాల సారేర్త్ ఇలాంటి విషయం మీద 'మెన విదవుట షాడోస ' అనే నాటకం రాశారు) 

సరైన ఆరిధ్క సహాయం లభిసేత్, ఏపర్చురణ సంసోథ్, వయ్వసోథ్ పూనుకుంటే - కనీసం ఓ రెండు నెలలు చిలీలో ఉండి ఈ అదుభ్తానికి 

సంబంధించిన వివరాలనీన్ సేకరించి - మానవ జీవన శకిత్కి గొపప్ నివాళిగా నిలిచే ఈ కథని రాయాలని నా ఆశ. 

మానవ జీవితంలో బర్తుకు మీద ఆశ అతి పార్ధమికం. చావంటే భయం అతి సాధారణం. ఈ రెంటినీ 33 మంది 70 రోజుల పాటు భూమికి 

2042 అడుగుల కింద చుటూట్ విరిగిపడిన గని రాళళ్ మధయ్ ఎలా తటుట్కుని జీవించారు? ఇది మానవుని ధృఢ సంకలాప్నికి, సెథ్ౖరాయ్నికీ నిదరశ్నం. 

అంతరాజ్తీయ సాథ్యిలో జరగాలిస్న కామనెవ్లుత్ కీర్డలోల్ - 17 వేల కోటల్ నిధులలో కోటల్కి కోటుల్ ఫలహారం చేసిన ఘనుల కథలు ఇటీవలే మనం 

వినాన్ం. కాని 33 మందిని రకిష్ంచడానికి అమెరికా అంతరిక్ష పరిశోధన సంసథ్ దగగ్రున్ంచి, చిలీలో ఇనూస్రెనస్ సంసథ్ల వరకూ ఎంతమంది 

ఏకమయి అనూహయ్మైన కృషి చేశారో తలుచుకుంటేనే ఒళుళ్ పులకరిసుత్ంది.గని కూలాక కారిమ్కులు బతికే అవకాశం లేదనుకునాన్రంతా. 

బతకరని పెదవి విరిచారు. ఒకవేళ రకిష్ంచాలనాన్ పర్పంచంలో ఏనాడూ జరగని, ఊహించలేని పర్యతన్మిది. అంత చినన్ దేశం జరపగలదా? 

వనరులకి 'చినన్తనం' ఉంది కాని మనసుస్కి లేదు. మానవాళి సామూహిక చైతనాయ్నికి 'చినన్తనం' లేదు. ఆశ వదులుకోలేదు. ఓ చినన్ రంధర్ం 

చేశారు. 17 రోజుల తరావ్త గనిలోంచి ఒక కారిమ్కుడు తన పెళాళ్నికి రాసిన ఒకే వాకయ్ం పేర్మ లేఖ, తాము బతికునాన్మనన్ సందేశం 

అందింది. అంతే. దేశమంతా - కాదు - పర్పంచమంతా ఏకమయింది. 15 వారాల పాటు భూమిలోకి మనిషిని బయటికి తీసుకురాగల 28 

అంగుళాల పరిధి ఉనన్ గొటాట్నిన్ తయారు చేశారు. ఇది బయట జరిగే పర్యతన్ం. 

లోపల ఏం జరుగుతోంది? 'ఏది ఏమయినా నిరాశకి తావు ఇవవ్వ్రాదని, చావుకి తలవొంచరాద'ని కారిమ్కులంతా పర్తిజన్ చేసుకునాన్రు. చావు 

ఒడిలో ఉనన్వారికి ఎంత ధైరయ్ం? ఎంత చితత్శుదిధ్? అలా 17 రోజులు బతికారు. తరువాత బయట పర్పంచంతో సంబంధం మాట. మానవుడి 

జీవనశకిత్కి ఇది చకక్ని ఉదాహరణ. 
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ఈ 33 మందికీ మొదటి ఊతం - బయట యావత పర్పంచం ఏకమయి తమని రకిష్ంచే పర్యతన్ం చేసోత్ందనన్ ఆలోచన. తమ వారు - 

కుటుంబీకులు, దేశీయులు - కాదు - మానవాళి అంతా ఎదురు చూసోత్ందనన్ నమమ్కం చిలీలో రాజకీయ నాయకులంతా ఏకమయిపోయారు. 

పర్జలంతా ఒకక్టయారు. అది మొదటి పర్భావం. వారితో సంబంధం ఏరప్డగానే - మొదట బాయ్టరీ దీపాలు పంపారు. ఆకిస్జన వాయువుని 

పంపారు.గూల్కోజ పంపారు. వీరిలో కొందరికి రకత్పు పోటు ఉంది. కొందరికి చకెక్ర వాయ్ధి ఉంది. కొందరికి పంటి వాయ్ధులునాన్యి. ఒకరికి 

ఊపిరి తితుత్ల సమసయ్ ఉంది. అందరికీ మందులు పంపారు. బటట్లు పంపారు. వారి ఆరోగయ్ సిథ్తిని కనుకోక్డానికి రకత్పు శాంపిలస్, మూతర్ం 

శాంపిలస్ గనిలోంచి తెపిప్ంచి పరీక్షలు చేశారు. అవసరమయిన చికితస్ అందింది. గనిలో తేమకి, 90 డిగీర్ల ఫారన హీట వేడికి వచేచ్ రకరకాల 

చరమ్వాయ్ధులను తటుట్కోడానికి మందులూ, లేపనాలు పంపారు. కుటుంబాలనుంచి ఉతత్రాలు వచాచ్యి. ఆహారం, పానీయాలు సరేసరి. వాళళ్ 

పరిసిథ్తులను చితిర్ంచడానికి, వయ్కీత్కరించడానికి రకరకాల తరీఫ్దుల వివరాలు అందాయి. ఊసుపోవడానికి సినిమా వీడియోలు, బంతాట 

వీడియోలు వెళాళ్యి. ఈ 70 రోజులోల్ శరీరానికి అలసట లేక పెరిగితే? 28 అంగుళాల గొటట్ంలో దూరలేకపోతే? శరీరం పెరగకుండా 

మందులు, సూచనలు, జాగర్తత్లు అందాయి.  

ఈ చీకటి గుయాయ్రంలోనే ఒక కారిమ్కుడు రోజూ ఆరు మైళుళ్ పరుగులు తీశాడు. ఒక మనసత్తవ్ నిపుణుడు ఇలాంటి సమయంలో ముసురుకునే 

నిరీవ్రయ్ం, నిసప్ృహ, నిరేవ్దం కృంగదీయకుండా 'ఏంటీ డిపర్సెంట' మందులిన్ పంపి, బయటనుంచే సలహాలతో చికితస్ చేశాడు. కొందరికి 

కావలసిన సిగరెటుల్, నికొటిన పాకెటుల్ వెళాళ్యి. వారి అవసరాలు కనిపెటిట్ తీరచ్డానికి 24 గంటలూ పనిచేసే ఒక కేందార్నిన్ ఏరప్రిచారు. 

అమెరికాలో ఓకేల్ అనే ఓ నలల్ కళళ్దాద్ల కంపెనీ - 200 డాలరుల్ ఖరీదు చేసే 35 జతల కళళ్దాద్లను ఈ కారిమ్కులకు విరాళంగా ఇచిచ్ంది - 

కళళ్ను కాఫాడుకోడానికి. ఇందువలల్ ఆ కంపెనీకి జరిగిన మేలు ఏమిటి? పర్పంచమంతా విసుత్పోయి, ఆతృతగా కొనిన్ వేల గంటలు చూసిన ఈ 

వారాత్ పర్సారాలలో 70 రోజుల పాటు పర్చారం ఆ కంపెనీకి జరిగింది. వారు పూనుకుని ఈ పర్చారానిన్ జరపాలంటే 41 మిలియనల్ డాలరుల్ 

ఖరుచ్ అయేదట! మరి ఈ రక్షణ కృషికి అయిన ఖరుచ్? 20 మిలియనల్ డాలరుల్.  

ఊహించలేని పరిసిథ్తులలో చావు ఒడిలో బతికి బటట్కటిట్న వయ్కుత్లు ఒక పకక్, వాళళ్ని రకిష్ంచడానికి పర్పంచమంతా ఏకీకృతమయిన 

అపూరవ్మయిన కృషి ఒక పకక్ - ఇది గొపప్ అనుసంధానం. నినన్టికి 33 మంది పార్ణాలతో బయటపడాడ్రు. 

మానవ పర్యతాన్నికి ఇంతకనాన్ గొపప్ నివాళి ఉండదు.ఒకరినొకరు నరుకుక్నే దయనీయమయిన నేపధయ్ంలో ఇంత గొపప్ సహజీవనం మానవ 

హృదయంలోని అపురూపమైన 'మమతానురాగాల' కు గొపప్ పర్తీక. దీనిని గర్ంధసథ్ం చేయగలిగితే ముందు తరాల వారు పదే పదే మననం 

చేసుకోడానికి ఇంతకంటే గొపప్ పుసత్కమూ ఉండదు. 

(అకోట్బర 18, 2010) 
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(Oct 25, 2010) Pativratala Desam పతివర్తల దేశం 

’మాంగలాయ్నికి మరోముడి’ సినీమాకి దరశ్కుడు కె.విశవ్నాథ. నేను రాసిన చితర్ం అది. అందులో నాకిషట్మైన పాతర్ ఒకటి ఉంది. ఆ పాతర్ని 

గిరిజ చేసింది. నాలుగయిదు వాటాలునన్ లోగిలి అది. అలుల్ రామలింగయయ్, మిగతా ఎందరో అదెద్లకుంటునాన్రు. ఒక ఇంటోల్ భారాయ్ 

భరత్లునాన్రు. భారయ్ సావితిర్. మహా పతివర్త. ఆమె భరత్ని సినీమాలో ఎపుప్డూ చూపలేదు. ఒక గొంతు మాతర్ం వినిపిసూత్ ఉంటుంది. - 

’సావితీర్!’ అని గరిజ్సూత్. ఆ గొంతు విశవ్నాథ ది. ఈమె కంగారు పడుతూ ’వసుత్నాన్నండీ..’ అంటూ పరిగెతుత్తుంది.  

సీనులోల్ మధయ్ మధయ్ ఉనన్టుట్ండి వసుత్ంది - "బాబాయి గారూ! మా ఆయన మళీళ్ కొటాట్రు "అంటూ. 

అలుల్ అంటాడు.."నువువ్ సీత , సావితిర్ వంటి మహా పతివర్తవి కనుక అలాంటి భరత్తో వేగుతునాన్వమామ్" అని. అంతే! తళ తళా మెరిసే అరచేతి 

సైజు మంగళసూతార్లను కళళ్కు అదుద్కుంటూ తృపిత్గా లోపలికి వెళిళ్పోతుంది. ఆమె పేరు సావితిర్.  

మధయ్ మధయ్లో మళీళ్ వసూత్ంటుంది. "ఏమండీ..మా ఆయన కొటాట్రు.."అంటూ.  

మిగతా వాళళ్కి రొటీనయిపోయింది. "అనెయయ్వయాయ్ - ఓ పనైపోతుంది.." అంటూ..  

"నువువ్ సీతా సావితిర్ వంటి.." అంతే..ఆవిడ నిషర్క్మిసుత్ంది. 

ఈ పతివర్తకి భరత్ పెటేట్ హింసకంటే సమాజం ఇచేచ్ ఊరడింపు, కితాబు పెదద్ మారిఫ్యాలాగ పనిచేసుత్ంది. ఇందులో ఒక కరుకు నిజం ఉంది. 

తరతరాలుగా సంపర్దాయంలో మునిగి, తేలి, ఊరి , నానిన విలువలను పర్శిన్ంచాలని, పర్శిన్ంచవచచ్ని, పర్శిన్ంచే అవసరం ఉందని 

ఆలోచనలోకైనా తెచుచ్కోని వయ్కుత్లెందరో ఉనాన్రు. ఎనోన్ సమాజాలునాన్యి. ఎనోన్ దేశాలునాన్యి. ఎనోన్ మతాలునాన్యి. 

బురఖాని నిషేధించాలని కొనిన్ దశాబాద్లుగా యూరోపు దేశాలు పర్యతిన్సుత్నాన్యి. కాని ఆయా సమాజాలలో ఆటుపోటులొసుత్నాన్యి. 

ఎటిట్కేలకు బెలిజ్యం బహిషక్రించింది. ఫార్నస్ బహిషక్రించనుంది. "పర్పంచం అభుయ్దయ పధంలో పర్యాణం చేసుత్ండగా మహిళని బురఖా 

వెనుక మర్గగ్మనడం పరమ ఛాందసం " అనాన్రు ఫెర్ంచి అధయ్కుష్డు శారోక్జీ. కాని ఆ దేశంలోనూ పతివర్తలునాన్రు. ఒక మహిళ బురఖాలోంచే 

సమాధానం చెపిప్ంది. "ఇది మా మతం. మా సంపర్దాయం..మా హకుక్. మేం అలా బానిసలాల్గ భావించడం లేదు. మా మతం కటుట్బాటల్ను 

గౌరవించి బతుకుతునన్ందుకు గరవ్పడుతునాన్ం. " అని.  

అయాయ్ కొనిన్ దేశాలోల్ కొనిన్ సౌకరాయ్లునాన్యి. సౌదీలో మందుకొటేట్ ఆసాక్రం లేదు. యూరోపు దేశాలోల్ మీ ఇషట్ం. ఆరబ దేశాలోల్ ఎంతమంది 

భారయ్లనయినా పెళీళ్ చేసుకోవచుచ్. మన దేశంలో బహుభారాయ్తవ్ం నేరం. వదద్నుకుంటే ’తలాఖ’ అని మూడు సారుల్ చెపిప్ ఆ భారయ్లిన్ 

వదిలించుకోవచుచ్. మన దేశంలో విడాకుల జిడుడ్ సంవతస్రాలు వదలదు. ఫార్నస్ కి వెళాళ్వా..మంచి షాంపేన రుచి చూడవచుచ్. పనామాలో 

మంచి చుటట్లు కాలుచ్కోవచుచ్.  

మొనన్ మొనన్నే అబూదాభీ లో యునైటెడ ఆరబ ఎమిరేటస్ సుపీర్ం కోరట్ - పతివర్తలకు కొనిన్ సౌకరాయ్లు కలిప్ంచింది. భరత్లీన్, పిలల్లీన్ చావగొటిట్ 

బొతిత్గా జాగరత్లు తీసుకోకుండా ముఖాలమీదా, చేతులమీదా తటుల్ తేలేటుల్ కొడుతునాన్రని సుపీర్ం కోరుట్ బాధపడింది. ముఖయ్ంగా పెళాళ్లిన్ కొటేట్ 
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భరత్లకు కొనిన్ వెసులుబాటుల్ కలిప్ంచింది. "బాబూ! మీరు మీ పెళాళ్లిన్, పిలల్లిన్ చావగొటుట్కోండి. అది మీ ఇషట్ం, మీ హకుక్..మీ పెళాళ్లు 

పతివర్తలని మాకు తెలుసు. కాని వొంటి మీద ఏ మచచ్లూ కనిప్ంచకూడదు. గీతలు పడకూడదు.." అని సెలవిచిచ్ంది.  

ఏతా వాతా పోలీసోడి దెబబ్లాల్గ ఉండాలని కోరుట్ ఉదేద్శం. నొపిప్ పుటాట్లి..కాని దెబబ్ కనిప్ంచకూడదు. కొటాట్లి..కాని రుజువులు మిగలకూడదు. 

నా ఉదేద్శం ఎమిరేటస్ భరత్లు కొనాన్ళుళ్ ఆంధార్ పోలీసుల దగగ్ర రిఫెర్ష కోరస్ తీసుకోవాలని. 

"ఇసాల్ం చటట్ం కర్మశిక్షణ కోసం  పెళాళ్నిన్ కొటట్డానికి అంగీకరిసుత్ంది. అయితే ఈ హకుక్కి కొనిన్ నిభందనలునాన్యి" అని సుపీర్ం కోరుట్ 

పర్ధాన నాయ్యమూరిత్ ఫలా అల హజేదీ తీరుప్నిచాచ్రు. "అలాగే మీ పిలల్లిన్ మీరు కొటుట్కోండి. కాని 23 యేళుళ్ దాటిన ఆడపిలల్లిన్ కొటట్కూడదని 

షారియా చటట్ం చెబుతోంది" అనాన్రు. మరి పెళళ్యాయ్క? వయసుస్తో నిమితత్ం లేకుండా అపుప్డు భరత్ కర్మశిక్షణ కోసం భారయ్ని కొటుట్కోవచుచ్. 

అది వేరే విషయం. అయితే చరమ్ం మీదా , వొంటి మీదా వాతలూ, గీతలూ ఉండరాదు. భరత్ కొడుతునన్పుప్డు సుపీర్ం కోరుట్ ఆదేశానిన్ దృషిట్లో 

పెటుట్కుని పర్తి దెబబ్నీ ఆచితూచి కొటత్వలెను. మచచ్లు పడకుండా ముందు జాగర్తత్లు తీసుకొనవలెను. 

ఈ మధయ్ ఒకాయన పెళాళ్నిన్ కింది పెదవిమీదా, పంటి మీదా దెబబ్లు కనిపించేటుట్ బాధయ్తా రహితంగా చావబాదాడు. అలాగే కూతురిన్ కుడి 

చేతిమీదా, కుడి మోకాలి మీదా దెబబ్లు కనిపించేటుట్ కొటాట్డు ఇలాంటి పని చేసేత్ - బొతిత్గా అరాచకం పర్బలిన మన దేశంలో అతనిన్ అరెసుట్ 

చేసాత్రు. ఛానెళళ్ వాళుళ్ అతనిన్ నెతిత్ని వేసుకుని ఊరేగుతారు. మహిళా సేవ్ఛచ్ని ఘోషించే సంఘాలు గొంతులు చించుకుంటాయి. కాని 

ఎమిరేటస్ సుపీర్ం కోరుట్ కేవలం అయిదువందలు దిరాహ్నుల్ జరిమానా వేసి " నీ పెళాళ్నిన్, పిలల్నీ కొటుట్కునే హకుక్ నీకుంది బాబూ..కానీ ముందు 

జాగర్తత్లు తీసుకుని కొటుట్కో" అని బుధిద్ చెపిప్ంది. ఈ ఒకక్ కారణానికే నాకు ఎమిరేటస్ మీద మకుక్వ పెరుగుతోంది.  

అయాయ్ ఈ దేశాలోల్ పతివర్తలదే పర్ధమ సాథ్నం. ఇకక్డ మేధా పాటక్ర లూ, అరుంధతీ రాయ లూ, ఉమెనస్ లిబుబ్లూ దొబబ్వు.  

 

 

(అకోట్బర 25, 2010) 
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(Nov 1, 2010) Telugodu తెలుగోడు 

నా ఆరోగాయ్నికి ముఖయ్ రహసయ్మొకటుంది. నేనేనాడూ తెలుగు ఛానళుళ్ చూడను. ఈ మధయ్ కొనాన్ళుళ్గా విశాఖపటన్ంలో ఉండడం జరిగింది. 

వదద్నుకునాన్ - ఈ ఛానళుళ్ కళళ్లోల్ పడుతునాన్యి. అపుప్డపుప్డు - అకక్డకక్డా ఆగినపుప్డు బోధపడిన (కాదు - బోధపడని) విషయాలు 

కొనిన్ ఉనాన్యి. 

 - వేంకటేశవర సుపర్భాతంలో 'బూతు ' ఉనన్దని ఒక సాహితీ వేతత్ బలల్గుదుద్తునాన్డు. 

- వాలీమ్కి బూతులు రాశాడని ఒకరు పేపరోల్ గొంతు చించుకుంటునాన్రు. 

- శీర్ శీర్ అసప్ృసయ్త గురించి రాయలేదు కనుక ఆయన విగర్హం టాంక బండ మీద ఉండనకక్రలేదని ఒకాయన అంటునాన్రు.  

దీనికోసం  ఒక చరచ్. అయిదారుమంది గొంతులు చించుకుంటునాన్రు.తన విగర్హం పెటట్మని శీర్ శీర్ ఏనాడూ ఏడవలేదు. ఆయనిన్ గౌరవించిన 

తరం పెటిట్ంది. అకక్రలేదనుకునన్ తరం తీసేసుత్ంది. దశాబాద్ల తరావ్త ఆయన దేశంలోనే లెనిన  విగర్హాలూ, ఆయన తరంలోనే సదాద్ం 

హుసేస్న విగర్హాలూ కూలాయి. ఏతా వాతా శీర్ శీర్ సాథ్నానిన్ నిరణ్యించేది విగర్హాలు కాదు, టీవీ ఛానలు, ఈ పెదద్మనుషులూ కాదు - కాలం. 

ఆసకిత్ ఉనన్వారు చదువుకుంటారు. లేకపోతే మానేసాత్రు.  

- ఒక ఛానల అసలు రాముడనేవాడునాన్డా? 'రామాయణం ' రచనేనా? వంటి పర్శన్లిన్ టీవీ ఫేర్మంతా కనిపించేలాగ పర్కటించింది. 

- ఒకాయన లలితకళా తోరణానికి పదికోటుల్ ఇచాచ్డు. రాజీవ గాంధీ పేరుని కలిపారు. బి.ఎన.రెడిడ్దో మరేదో రెడిడ్ పేరుల్ పెటొట్చుచ్ కదా అని 

ఒకాయన అంటునాన్రు. ఆ మరేదో పేరు రాజీవ గాంధీది ఎందుకు కాకూడదు? 

- సూటూ బూటూ వేసుకుని బిబిసీ లోనో, సి.ఎన.ఎన లోనో అనౌనస్రిన్ తలపించే  ఓ ఏంకర 'తెలుగు ఆతమ్ గౌరవం' గురించి 

ఊదరగొటేట్సుత్నాన్డు. 

- ఈ మధయ్నే మా పొర్ఫెసర గారిని తలుచుకుని పూరవ్ విదాయ్రుధ్లు ఆయనకి నివాళులరిప్ంచారు. అదే ఆంధార్ విశవ్విదాయ్లయంలో ఒక 

పొర్ఫెసర గారు నినన్ తపప్తాగి యూనివరిస్టీకి వచాచ్రట.  
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- మరో వారత్లు చదివే అమామ్యి - నిసస్ందేహంగా తెలుగు రాని అమామ్యి - కిర్కెట గురించి మాటాల్డుతూ - చుకక్లు చూపించాడు, 

దుముమ్లేపాడు, వీరబాదాడు - అంటోంది. కిర్కెట వైభవానిన్ చెపప్డానికి ఇవి తెలుగు జాతీయాలు కాబోలు. 

- టైముని అముమ్కోడానికి 'వయ్భిచారం ' సాథ్యిలో అడడ్మయిన విషయాల మీదా చరచ్లు జరిపే - బొతిత్గా సంసక్ృతి, సంపర్దాయం, విలువల 

గురించి అవగాహన లేని  ఛానళళ్ యావ సాథ్ళీపులాక  నాయ్యంగా  అరధ్మవుతోంది.  

- ఇక శవాలు, కళేబరాలు, తలలు తెగిన మొండాలు, గోనె సంచులోల్ చుటిట్న పసిపిలల్లు, ముకుక్లోల్ గుడడ్లు పెటిట్న మహిళల పీనుగులూ - ఏ 

హతయ్కూ, జుగుపస్కూ, వెగటుతనానికీ 'సెనేస్షనలిజం' కూ బొతిత్గా తేడా తెలీని దృశాయ్లు పుంఖాను పుంఖాలు. 

- తెలుగు ఛానళళ్లో మొదటి పతనం - తెలుగుకి 'అధికార భాష'గానో మరేదో సాథ్యిలోనో పెదద్ పీట వేయించాలనే తాపతర్యం పడే 

నేపధయ్ంలో - తెలుగు భాష దయనీయ సిథ్తి.  

- గార్మాల నుంచి ఒక పాతిర్కేయుడు మాటాల్డుతునాన్డు: 'ఇకక్డ గుడిలో పూజలు జరుగుతునాన్యి. 'అదేవిధంగా ' ఇంకా జరుగుతాయి. ఇక 

శివుడు 'గురించి చెపాప్లంటే ' - బాగా జరుగుతాయి. ఇక అమమ్వారి 'విషయానికొసేత్ ' - 'అదే విధంగా' - 'అలాగే' పకక్నునన్ మరో గుడి - 

'అదే విధంగా ' – 

- ఇక చరచ్లు. 'ఫలానా ఆయన అలా అనాన్రు. మీరిలా అంటారా? మీరిలా అనవచుచ్కదా? ' అంటూ యాంకరే రెచచ్గొటట్డం. చరచ్లో 

ముగుగ్లోకి లాగే తెలివయిన పర్శన్లు వేయడం రివాజు. కాని చరేచ్ అవసరం లేని  ఓ పిచిచ్ సమసయ్ని ఎతుత్కుని - ముగుగ్రిని పోగుచెయయ్డం. ఓ 

టీవి ఛానలోల్ ఇదద్రు నాయకులు కెమెరాల ముందే చొకాక్లు చింపుకుని కొటుట్కునాన్రు.  

'లంజకొడకా ' అనే పరిమళ భరితమైన తిటుట్ 28 సెకెనల్ కిల్పిప్ంగ లో 'టైంసు నౌ ' పర్సారంలో - దేశమంతా గుబాళించింది. 

(చూడాలనుకునన్వారు దేసి షాక వీడియోస కి వెళితే ఇపుప్డు ఈ ముచచ్టని చూడవచుచ్)  

- మరొక విచితర్మైన పేర్క్షకుల మదద్తు. 'రామాయణం దరిదర్మైన రచనా కాదా?' అనన్ విషయం మీద చరచ్ జరుగుతుందనుకోండి. యాంకర 

పేర్క్షకులకి ఒక నంబరు ఇసాత్డు. అవునంటే ఫలానా పదద్తి, కాదంటే ఫలానా పదద్తి. ఎవరు చెపేప్ది? రోడుడ్ మీద టీవీ చూసుత్నన్, చేతిలో సెల 

ఫోన ఉనన్ వయ్కిత్. అతని కేమిటి అరహ్త? సెల ఫోన ఉండడమే. అతనికీ రామాయణానికీ ఎటువంటి సంబంధమూ లేదు. చివరలో యాంకర 

పర్కటిసాత్డు. రామాయణం దరిదర్ంగా ఉనన్దని 85 శాతం అంటునాన్రు. 15 శాతం పరవాలేదంటునాన్రు.  

మాధయ్మం పర్జల మనోభావాలను తీరిచ్దిదేద్ సాథ్యి పోయింది. వారి అభిపార్యాలకు అదద్ం పటేట్ డెమోకర్సీ వచేచ్సింది. ఇంతమంది తమ టీవీ 

చూసుత్నాన్రని పేరు టీవీకి. రామాయణం గొడవ ఎవరికీ అకక్రలేదు. సెల ఫోన లో నెంబరు నొకిక్నవాడికి అసలకక్రేల్దు. 
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మరొక గొపప్ ఉదాహరణ. రోశయయ్గారు మంతిర్ వరగ్ విసత్రణ చేసాత్రా? చెయాయ్లా? అనన్ పర్శన్ మీద పర్జాభిపార్యం. ఈ పర్శన్లకి సమాధానం 

రోశయయ్ గారికే తెలీదు. అధిషాట్నం నిరణ్యించాలి. ఇక రోడుడ్ మీద టీవీ చూసేవాడు చెపప్డం అసందరభ్ం, అనాలోచితం. 

- మిడి మిడి జాన్నంతోఉనన్ మేధావులు - సప్ృశించనకక్రలేని చాలా విషయాలను నెతిత్కెతుత్కోవడం, ఛానళుళ్ వాటిని అముమ్కోవడం అతి 

నీచమయిన సిథ్తి. ఎవరి పర్జన్ని వారు చూపడానికి ఈ సమాజంలో కావలసినంత 'చోటు ' ఉంది. వాటి సాత్నానిన్ నిరణ్యించడానికి కాలం 

ఉంది. పకక్వాడి మొహానికి మసి పూయడం తమ గొపప్తనం ఏనాటికీ కాదు. అయితే - తామర తుంపరగా పెరుగుతునన్ ఇనిన్ ఛానళళ్కు - 

పురాణాలు చదివేవారు కావాలి. పాటలు పాడేవారు కావాలి. సోథ్తార్లు కావాలి. వారత్లు కావాలి. దికుక్మాలిన చరచ్లు కావాలి. అరధ్ం పరధ్ం లేని 

వాదాలు కావాలి. అనిన్టికీ మించి అడడ్మయిన దానికీ 'తెలుగు వైభవం, తెలుగు ఆతమ్గౌరవం' కావాలి. 

వెనకటికి చెలం గారు పకక్ థియేటరోల్  ఎవరో హీరోయిన అరుసూత్ పరిగెడుతునన్ ఆకోర్శం వినాన్రట - 'తీసెయయ్కురోయ ' అంటూ. ఏమిటా 

తీసెయయ్కూడనిది అని జాగర్తత్గా వినాన్రట. తీరా 'శీల 'మని తేలిందట. ఈ ఆతమ్ గౌరవం ' ఏ ఛానల కయినా చేతికి దొరికితే ఎతుత్కు 

పారిపోయి, పేటెంట చేసి, చావగొటిట్ చెవులు మూసేవారని నాకనిపిసుత్ంది.  

ఇకక్డ వార్త పూరవ్కంగా పర్కటిసుత్నాన్ను. నేను ఏ ఛానల నీ పూరిత్గా చూడలేదు. కారణం చూడలేకపోవడమే. తపుప్నాదికాదు. రాజకీయ, 

సాంఘిక, ఆధాయ్తిమ్క, సాహితయ్, పర్సార, పర్చార, వయ్కిత్గతమైన నీతి, వయ్వసాథ్గతమయిన కమిట మెంట - సంబంధించిన అనిన్ రంగాలలోనూ 

సమగర్మయిన అవయ్వసథ్నీ, అధోగతినీ సాధించిన ఈ నేపధయ్ం నాలో ఓ తృపిత్నీ, ఉతాస్హానీన్ మిగిలిచ్ంది. నేను తెలుగు దేశంలో లేనందుకు, 

తెలుగు ఛానళళ్ బారిన పడనందుకు.  

 

(నవంబర 1, 2010) 
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(Nov 8, 2010) O Cheema Katha ఓ చీమ కథ 

 ఈ దేశంలో ఎనిన్ అనరాథ్లు జరుగుతునాన్ రెండు వయ్వసథ్లు ఇంకా నిజాయితీగా, చితత్శుదిధ్తో పనిచేసుత్నన్ందుకు ఇంతకాలం తృపిత్గానూ, 

ధైరయ్ంగానూ ఉండేది. -నాయ్యవయ్వసథ్, సైనిక వయ్వసథ్. అయితే కర్మంగా ఆ తృపీత్, ధైరయ్ం కూడా సనన్గిలిల్పోయే రోజులు వచేచ్శాయి. మొనన్ 

శాంతిభూషణ వంటి సుపీర్ం కోరుట్ నాయ్యవాది - చాలమంది సుపీర్ం కోరుట్ నాయ్యమూరుత్లే అవినీతికి తాకటుట్ పడాడ్రని, అందుకు తన దగగ్ర 

రుజువులునాన్యని కోరుట్ ధికాక్ర చటాట్నికి వెరవకుండా కుండ బదద్లు కొటిట్నపుప్డు దేశం నివెవ్రపోయింది. ఆయన కొడుకు పర్శాంత భూషణ 

కోరుట్లోల్ అవినీతిని దూరం చెయయ్డానికి ఉదయ్మానిన్ నడుపుతునాన్రు. 

ఈ మధయ్ ఒక కోరుట్ తీరుప్ ముపైప్ ఒకక్ సంవతస్రాల తరావ్త వెలువడిందని చదివాం. నాయ్యపరిరక్షణలో ఇది కూడా భయంకరమైన అవినీతే. 

పదమూడేళళ్ రుచికని మానభంగం చేసి ఆమె చావుకి కారణమైన నీచుడు, దౌరాభ్గుయ్డైన పోలీస అధికారి రాధోడ పంతొమిమ్ది సంవతస్రాలలో 

పోలీసు శాఖ అధిపతి ఐ రిటైరయాయ్డు. కేవలం ఆ కుటుంబం ఆరిత్ కారణంగా , పర్సార మాధయ్మాల జోకయ్మ కారణంగా కోరుట్కి వచాచ్డు. 

నాయ్యసాథ్నం అతను నేరసుథ్డని జైలుకి పంపించింది. ఒక అవినీతి పరుడిని పంతొమిమ్ది సంవతస్రాలు - ఈ సమాజం చటాట్నిన్ రకిష్ంచే 

అధికారిగా భరించింది. ఇది భయంకరమైన అవినీతి. నాయ్యసాథ్నం చేతకాని తనానిన్ ఇంకా ఇంకా ఇలాంటి నీచులు వాడుకుంటునాన్రు. ఒక 

పసిబిడడ్ చావుకి కారణమైన పోలీసాధికారి ఆదరశ్పార్యం కావలిస్న అతుయ్నన్త సాథ్నంలో రాషాట్ర్నికి ముఖయ్ధికారిగా ఉండడం - నేటి 

పారల్మెంటులో హంతకులు ఉనన్ంత భయంకరం. మరో గుండెలు తీసిన అలుసుకి రెండు ఉదాహరణలు. రాధోడ గారు దీపావళి 

జరుపుకోడానికి జైలునుంచి తాతాక్లికంగా విడుదలని కోరారు. తమలాగే దీపావళిని జరుపుకునే అవకాశం తమ కారణంగా నషట్పోయిన మరో 

కుటుంబానిన్ గురుత్చేసింది నాయ్యసాథ్నం. అలాగే కుటుంబంలో ఎవరూ లేరు కనుక పొలానికి నీళుళ్ పెటత్టానికి జైలునుంచి విడుదలని కోరారు 

ఈ పెదద్మనిషి. అపుప్డెపుప్డో ఓ తెలుగు సినిమా "ఖైదీ కనన్యయ్" వచిచ్ంది. ఆ సినిమాలో నేరసుథ్డిని జైలులో ఉంచకుండా అతని కారణంగా 

చితికిపోయిన కుటుంబానికి సేవచేసే పనికి నియోగిసుత్ంది నాయ్యసాథ్నం. అలా రాధోడ గారిని రుచిక కుటుంబం దీపావళిని జరుపుకోడానికి 

చాకిరీ చెయయ్మని నియోగించాలనేది నా ఉదేద్శం. 

మన కళళ్ముందే వందలమంది మారణ హోమంలో పాలుపంచుకునన్ అజమ్ల కసాబ సాహెబ గారు నిమమ్కు నీరెతిత్నటుట్ జైలోల్ ఉనాన్రు. రాజీవ 

గాంధీని చంపి ఉరిశిక్షపడిన నేరసుథ్లంతా జైలోల్ సుఖంగా ఉనాన్రు. కేవలం నేరం సాథ్యి , పర్పంచం షాక కారణంగా అలనాడు నాధూరాం 

గోడేస్ని బియంత సింగ ని ఉరితీశారు. మరి పొరుగు దేశంలో జులికరాలీ భుటోట్గారిని, ఇరాక సాద్ద్ం హుసేస్న గారినీ ఉరితీయడానికి 

ఎకుక్వకాలం పటత్లేదు. ఇది భయంకరమైన అవినీతి.  
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ఇలా చెబుతూ పోతే పేజీలు చాలవు. ఇక సైనిక వయ్వసథ్. దేశం కోసం పార్ణాలరిప్ంచే, రాజకీయ వయ్వసథ్ ఎంత దయనీయంగా కుళుళ్ చూపినా 

పలెల్తుత్మాట అనని అదుభ్తమైన , కమిటెడ వయ్వసథ్. మనదేశంలో ఐ.కుయ్ ఖాన లు లేనందుకు, దేశానిన్ తాకటుట్పెటేట్ వాళళ్ని వెనకేసుకొచేచ్ 

ముషార్ఫ లు లేనందుకు మనం గరవ్పడాలి. 

అయితే ఈ మధయ్ ముంబైలో ఆదరాశ్హౌసింగ సొసైటీ ఆ గరావ్నిన్ అణగదొకిక్ంది. ఇందులో చాలామంది సైనికాధికారులు ’తిలాపాపం తలా 

పిడికెడు ’ పంచుకునాన్రు. కౌల అనే సైనికాధికారిని ముంబైలోనే ఉంచి, ఆ సొసైటీ వయ్వహారాలు చూడడానికి అవకాశానిన్ కలిప్ంచారు. కౌల 

గారు అందరికీ పంపకాలు చేశారు. ఇందులో పర్సుథ్త సైనాయ్ధిపతి దీపక కపూర కూడా ఉనాన్రు. అసలు ఈ సొసైటీ ముఖోయ్దేద్శం కారిగ్ల లో 

పార్ణాలరిప్ంచిన సైనికుల కుటుంబాలకు గృహవసతి కలిప్ంచడం. కాని మహారాషట్ర నాయకులంతా ఈ ఫాల్టల్ను పంచుకునాన్రు. విలాస రావ 

దేశ ముఖ, షిండే, అశోక చవాన, ఆర.ఆర.పాటిల..మీ ఇషట్ం , అందరూ ఈ పాపానిన్ పంచుకునాన్రు.  

నిపుప్ంటేకాని పొగరాదనాన్రు. చవాన గారు పొగరాగానే రాజీనామా చేశారు. నిపుప్ కోసం ఇక మనం వెదకనకక్రలేదని తాతప్రయ్ం. చాలామంది 

సైనాయ్ధికారులు సొసైటీలో తమ సభయ్తావ్నిన్ వదులుకునాన్రు. చావుని ఎదిరించి నిలబడే వీరులు - నిజంగా అవినీతి లేకపోతే అభియోగానిన్ 

ఎదిరించి ఎందుకు నిలబడడం లేదు? అయాయ్, ఈ అవినీతిలో నిపుప్ ఎనిన్ కుంపటల్ పుణయ్మో! 

ఇది దేశానికి భయంకరమైన దుసిథ్తి. సైనిక, నాయ్య వయ్వసథ్ల నైతిక పతనం - మనలిన్ లోతు తెలియని అగాధం లోకి తోసేయడం. 

ఒక చినన్ ’చీమ’ కథ గురుత్కొసోత్ంది.. 

శీర్రాముడు చీమమీద కాలు వేశాడట. చీమ నిసస్హాయంగా , నిశశ్బద్ంగా బాధపడింది. గర్హించిన శీర్రాముడు చీమని అడిగాడట 

సప్ందించలేదేమని. చీమ చెపిప్ందట " సావ్మీ ఈ లోకంలో ఎవరికి బాధ కలిగినా నినున్ తలుచుకుంటూ ’రామా..రామా.’ అంటాం. కాని 

రాముడే ననున్ బాధిసేత్ ఎవరితో చెపుప్కోను.." అని. 

మన కి పర్సుథ్తం ఈ చీమ గతే పటిట్ంది..! 

(నవంబర 8, 2010) 

  



 
gollapudimaruthirao.blogspot.com    gmrsivani@gmail.com   
 

 Page 128 
 

(Nov 15,2010) Chinna Chepa చినన్చేప 

ఓ సాయంకాలం నా కారు టోల గేటు దగగ్ర ఆగింది. అకక్డ టోల ఆరు రూపాయలు. నా డైరవరుకి పదిరూపాయల నోటిచాచ్ను. టోల కిటికీ 

దగగ్ర , బయట ఒకాయన నిలబడి ఉనాన్డు. అయిదు రూపాయల నాణెం డైరవరుకి అందిసూత్ చిరునవువ్ నవావ్డు. టికెక్టుట్ తీసుకోమనాన్ను. 

రూపాయి చిలల్రలేదనాన్డు టోల మనషి. ఈ టికెక్టుట్కీ రూపాయకీ ముడి ఉంది. రూపాయి ఇసేత్ అధికారంగా టికెక్టుట్ వసుత్ంది. డబుబ్ 

గవరన్మెంటుకి చేరుతుంది. చిరునవువ్ని అరధ్ం చేసుకుని రూపాయితో సరిపెటుట్కుని (నీకు టోల అయిదు రూపాయిలకే కిటుట్బాటయింది కదా!) 

అవినీతిని పంచుకుంటావా? అయిదు రూపాయలు అతని జేబులోకి వెళుతుంది. దూరంగా ఒకరిదద్రు కూరుచ్ని ఉనాన్రు. బహుశా అందరికీ 

వాటా ఉండవచుచ్. తిలా పాపం తలాపిడికెడు. ఎంత మంది రూపాయి వాటాకి కకుక్రిత్ పడితే - అనిన్ అయిదేసి రూపాయలు ఎవరు తింటే 

మనకేం, మనకో రూపాయి కిటిట్ందికదా? ఈ దేశానిన్ ఎంతమంది కొలల్గొటుట్కు తినడం లేదు అనన్ నైరాశయ్ం దాదాపు అందరికీ వసుత్ంది. ఆ 

నిరీవ్రయ్మే టోల అవినీతికి పెటుట్బడి.  

టికెక్టుట్ పుచుచ్కు తీరాలిస్ందే - అనాన్ను.  

"రూపాయి చిలల్ర లేదు" అని డైరవర తో రెటిట్ంచాడు టోల గుమసాత్ విసుగాగ్ - ఈ మాతర్ం అవినీతిని అరధ్ం చేసుకోలేని మూరుఖ్డివా అనన్టుట్ 

చూసూత్.  

నేను ఇటు తలుపు తీసుకు దిగాను ఆవేశంగా. "కారు అకక్డ వదిలేసి దిగు మదీనా. చిలల్ర రూపాయి వాళళ్ చేతికి వచేచ్దాకా కారు అకక్డే 

ఉండనీ. ఇకక్డ వెయిట చేదాద్ం" అనాన్ను.  

టోల దగగ్ర కూరుచ్నన్వారు విధిగా చిలల్ర ఉంచుకోవాలి. లేకపోతే వరసగా వచేచ్ కారల్ వెనక మరో ఇరవై కారుల్ నిలిచిపోతాయి - రూపాయి 

కారణంగా. ఇది సినిమా హాలుకి వెళేళ్ బేరం కాదు. రోడుడ్ మధయ్ టోల. పైగా టికెక్టు చాలా అవసరం. "రానూ పోనూ" చెలిల్ంచేవారికి 

అకౌంటులోల్కి వెళాళ్లిస్న ఖరుచ్. వాయ్పారసుత్లకి ఆదాయపు పనున్వారు అంగీకరించే వినిమయం.  

నా మొహం చూడగానే గుమసాత్ ముఖం వెలిగింది. దూరంగా కూరుచ్నన్ ఇదద్రూ లేచి వచాచ్రు. అందరి ముఖాలూ వికసించాయి. టోల 

గుమాసాత్ ముఖం చాటంత చేసుకుని డైరవరు దగగ్ర అయిదు రూపాయల నాణెం తీసుకుని పదిరూపాయల నోటు తిరిగి ఇచేచ్శాడు - 'వెళిళ్రండి 

సార' అంటూ.  

అంటే - నేను ఫలానా నటుడిని కావడం వలల్ నాకు టోల లేదు. ఇపప్టికీ టికెక్టుట్ లేదు. అంటే నేనిపుప్డు వారి అవినీతిలో పూరిత్ వాటాదారుడిని 

- టోల ఇవవ్లేదు కనుక.  
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'డబుబ్ తీసుకుని టికెక్టుట్ ఇవవ్ండి. రూపాయి చిలల్ర వచేచ్దాకా..'  

మాట పూరిత్కాకుండానే నాలుగు రూపాయలు డైరవరు చేతికిచాచ్డు. టికెక్టుట్ అందింది. మా మితుర్డు ఓ తాసిలాద్రు (ఎం.ఆర.ఓ) ఉనాన్డు. 

ఆయన తన కంటే పెదద్ ఆఫీసరుల్ల్ వచిచ్నపుప్డు మరాయ్ద చేసాత్డు. లోకల ఎసైస్ గారికి పేరుడు నెయియ్, అరకు నుంచి పుటట్ తేనె పంపుతాడు. 

అతనికి డబుబ్ ఎలా వసుత్ంది? సమాధానికి వెదుకోక్నకక్రలేదు. ఆయన సాథ్యిలో కొనిన్ 'టోల'లు ఉనాన్యి.  

ఈ దేశంలో ఓ రాషట్రం ముఖయ్మంతిర్గారి అనధికారపు అలుల్డు - ఎ.రాజా –  

దేశం సొముమ్ను లక్షల కోటుల్ సావ్హా చేసే నిరావ్కం చేశాడు. అందులో వాటా నిసస్ందేహంగా అనధికారపు మామగారికె, పారీట్కి కిందటి 

ఎనిన్కలోల్ దాఖలు పరిచే ఉంటాడు. మరొక పర్బుదద్ నాయకుడు సురేష కలామ్డీ కామనెవ్లత్ కీర్డలోల్ వేల కోటల్ కుంభకోణంలో దేశం డబుబ్ 

కొలల్గొటిట్ కీర్డల వసతులిన్ కుకక్లకీ, బురదకీ వదిలిపెటాట్డు.. సౌమితార్ సేన అనే నాయ్యమూరిత్ లక్షల సొముమ్ని మింగి భారతదేశ చరితర్లో 

బోనులో నిలబడిన మొదటి నాయ్యమూరిత్గా ఘనత కెకాక్డు. మరొక వాయ్పారవేతత్ కేవలం 7 వేల కోటుల్ మింగి హరాయించుకోవడం ఎలాగో 

తెలీక వీధిన పడి పర్సుత్తం జైలోల్ ఉనాన్డు. సైనాయ్ధికారుల దగగ్రున్ంచి,ముఖయ్మంతుర్ల బావమరుదుల దాకా ముంబై ఆదరశ్ సొసైటీ ఆసుత్లిన్ 

సమ్శానంలో శవానిన్ పీకుక్తినన్టుట్ అందరూ పంచుకునాన్రు. ఇవనీన్ పెదద్ చేపలు.  

వీళళ్నుంచి సూఫ్రిత్నీ - ఆయా దశలలో వీళల్ అవినీతికి కొముమ్కాయడానికి - తపప్ని సరిగానో, అలవాటుగానో, అవసరం తోనో 

విచచ్లవిడితనానికో తలవొంచిన ఆఖరినమూనా - టోల గేట దగగ్రి చినన్చేప.  

నేను శంబలూప్రు వెళిళ్నపుప్డు - మా సామానుల్ మోసుత్నన్ కూలీ గాయ్స సౌట్ని కింద పడేశాడు. మా పిలల్లు (పదేళళ్వాళుళ్) ఘొలుల్మనాన్రు. నేనూ 

కోపం తెచుచ్కునాన్ను. ఆ రైలేవ్ కూలీ చేతులు జోడించి 'మేరా పీట పర మారో సాహెబ, మగర పేట పర నహి ' అనాన్డు. తెలుగులో - 'నా 

వీపు మీద కొటట్ండి సార. నా కడుపు మీద కొటట్కండ' అని. ఆ మాట నేనెనన్టికీ మరిచిపోను.  

ఈ చేపల మహా సముదర్ంలో - ఏ చేపని చూసి ఏ చేపని పటాట్లో - ఎకక్డ కొడితే టోల గేటు దగగ్ర నిజాయితీ నిలుసుత్ందో ఆలోచించిన కొదీద్ 

అవయ్వసథ్ మనసుస్లో నిలుసుత్ంది.  ఒక చినన్ విషయం. అమెరికాలో అవినీతి ఉంది దేశాలిన్ నాశనం చేసే పొగరుబోతు అహంకారం సాథ్యిలో 

ఉంది. కాని టోల గేటులిన్ సొముమ్ చేసుకునే కకుక్రిత్ అవినీతి లేదు. ఎందుకని?  

మన దేశంలో పర్తీ చేపా తనకంటే చినన్ చేపని ఫలహారం చేసూత్ంటుంది. అకక్డ తిమింగలాలే పెదద్ చేపలిన్ తింటాయి. మిగతా చేపలు నాచునీ, 

పాచినీ తిని బతుకుతాయి. 

(నవంబర 15, 2010) 
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(Nov 22, 2010) Jateeya Avineethi జాతీయ అవినీతి 

  
అనగనగా ఒక గోపి. ఒక జరన్లిసుట్గా ఉదోయ్గం కోసం ఢిలీల్లో 'పయినీర ' పతిర్క ఆఫీసుకి వచాచ్డు. ఢిలీల్లో ఏనాడూ పనిచేసినవాడు కాడు 

కనుక, ఎడిటర చందన మితార్ కాసత్ సందేహించాడు. అయినా అడిగిన జీతం బొతిత్గా నేలబారు జీతం కనుక - మునిగిపోయిందేంఉందిలే 

అనుకుని మూడు నెలలు టెంపరరీ నౌఖరీ ఇచాచ్డు. ఢిలీల్ ఆనుపానులూ, పోకడలూ, గుటుట్లూ తెలియని జరన్లిసుట్ అకక్డ 

సాధించగలిగేదేముంటుంది. గోపీ ఏమీ సాధించలేదు. మూడు నెలలూ గడిచిపోయాయి. 

గోపీ ఆసకిత్, ఏదో చెయాయ్లనన్ తపన, శర్దధ్ ఎడిటర గారిని ఆకరిష్ంచాయి. కాగా, ఢిలీల్ లెకక్లోల్ అతనికిచేచ్ జీతం బొతిత్గా హాసాయ్సప్దం. మూడు 

నెలల తరువాత ఉదోయ్గం ఖాయం చేశారు. కాని అదే జీతానిన్ కొనసాగించారు. అతనికి టెలికాం వయ్వహారాల మీద, వామపక్ష పారీట్ల మీదా 

ఆసకిత్ ఉనన్టుట్ ఎడిటర గారి చెవులదాకా వెళిళ్ంది. అయితే ఆసకిత్ వేరు. ఏదో సాధించడం వేరు. కాని...కాని... 2008 లో భూమి బదద్లయింది. 

ఉనన్టుట్ండి సావ్న, యూనీ టెక సంసథ్లు భయంకరమైన ధరలతో షేరుల్ అమమ్డం గోపీ దృషిట్లోకి వచిచ్ంది. 4500 కోటుల్, 6200 కోటుల్ చేతులు 

మారుతునాన్యి. కొనడానికి ఇచిచ్ంది గడిడ్పరక. లాభం గూబలు పగిలే బంగారం. ఏమిటిది! అకక్డినుంచి గోపీ అనేవ్షణ పార్రంభమయింది. 

కర్మంగా మంతిర్ ఏ.రాజాగారివీ, మంతార్లయంలో రకరకాల ఆఫీసరల్ లీలలు వెలుగులోకి వచాచ్యి. వసుత్నన్ కొదీద్ భూమి బదద్లయే నిజాలు. 

కొతత్ కథలకి కాళూళ్ చేతులూ మొలిచాయి. ఈ దేశానికంతటికీ సాలీనా ఖరచ్యేయ్ంత సొముమ్ దేశం నషట్పోయింది. మంతిర్గారి జేబులోకి 

వెళాళ్లిస్న రొకక్ం బినామీ కంపెనీల పేరిట ఎలా, ఎకక్డికి అడర్సులు మారిందో తెలిసి వచిచ్ంది. ఇందులో కారోప్రేట సంసథ్లు డబుబ్ చిమామ్రు. 

రాజకీయ నాయకులూ, వతాత్సుదారులూ గడిడ్ కరిచారు. 

ఎనోన్ కొతత్ కొతత్ రియలెసేట్ట బినామీ సంసథ్ల గోతార్లు బయటపడాడ్యి. మంతిర్గారు ఖజానా ఎకక్డుందో తెలిసింది. 2008 డిసెంబరు 11 న 

బర్హమ్ ముహూరత్ం. రాజాగారి బినామీ కంపెనీ గీర్న హౌస పర్మోటరస్ కథ అచచ్యింది పయొనీర లో. అంతే. మంతిర్గారి మీద పిడుగు పడింది. 

చాలామంది పునాదులు కదిలాయి. రాజాగారు గోపీని పిలిపించారు. "ఈ వివరాలు, నా వయ్కిత్గతమయిన ఆదాయాల కథ నీకెలా తెలిసింది" అని 

కదిలిపోతూ అడిగారు. గమనించాలి. నిజం కాదని అనలేదు. 'ఎలా తెలిసింది? ' అని వాకుర్చాచ్రు. ఇక ముందు ఈ కథ రాయొదద్ని 

వేడుకునాన్రు. బతిమాలారు. మరొక పకక్ కారొప్రేట సంసథ్ల పునాదులూ కదిలాయి. వాశూళ్ళ్ గోపీ కాళుళ్ పటుట్కునాన్రు. రాయొదద్ని 

మొతుత్కునాన్రు. గోపీ ఎనన్డూ కనీవినీ ఎరగనంత డబిబ్సాత్మనాన్రు. 

అసలు కథ ఎడిటర దాకా వెళళ్కుండా పర్చురణ నిలిపేయమనాన్రు. వాళళ్ని కలుసుత్నన్ విషయం ఎడిటర కి చెపేప్ వచాచ్ననాన్డు గోపీ. వాళళ్ 

గగోగ్లు సంగతి చందన మితార్కి చెపాప్డు. 
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ఈసారి కొతత్రకం 'నాటకం ' పార్రంభమయింది. గోపీని తమకు బాగా తెలుసని, అతనిన్ కొనడం ఎలాగో తమకు అవగాహన ఉనన్దని 

మంతిర్గారిని నమిమ్ంచి మధయ్వరుత్లు కొందరు పుషక్లంగా డబుబ్ చేసుకునాన్రు. నీచు ఉనన్ చోటే పురుగులు ఉంటాయి. జీవిసాత్యి. కాగా, 

పాపపు సొముమ్ పదిమందికి లాయకీ. కొందరు - మరీ కొముమ్లు తిరిగిన మధయ్వరుత్లు రెండువేపులా పదును ఉనన్ కతుత్లు.. రాజాగారు 

రంకుని గోపీకి చెపిప్ గోపీ కథనానిన్ రాజాగారికి 'దిమమ్ 'తిరిగేలాగ చేరవేసి ఎకుక్వ సొముమ్ని సొంతం చేసుకునాన్రు. కొందరు శతుర్వరగ్ం 

నాయకులు 'కథ'లిన్ పర్చురించమని గోపీని ఎగదోశారు. కొందరు ఆఫీసరుల్ (లాభసాటి ఆఫీసరల్ంటే కిటట్నివాళుళ్, తమ జేబులు నిండలేదని 

కుర్ంగిన వాళుళ్), పోలీసు ఆఫీసరుల్ గోపీకి కొముమ్ కాశారు. గోపీ లక్షయ్ం పతిర్కలో కథలే. 

కాని లక్షల కోటుల్ చేతులు మారే ఈ మహా యజన్ంలో ఇనిన్ తిమింగలాలు, రాబందులూ ఉండగా - జె.గోపాల కృషణ్న వెరసి గోపీ అనబడే ఈ 

'చినన్ ' మేకుని ఏకులాగ ఎందుకు నేలమటట్ం చేయలేదా అని. మూడు కోతులూ కథలాగ నిజం తెలిసినా, వినాన్ చూసినా, చెపిప్నా చంపడం - 

మన దేశంలో ఆనవాయితీ కదా? లోగడ సతీష శెటిట్, సతేయ్ందర్ డూబే, రుదర్పప్ వంటి కథలు మనకు ఉనాన్యి కదా? 

బహుశా తమ గలాల్ పెటెట్లను - కనీ వినీ ఎరగని సొముమ్తోనే అదుద్కునే యావలో ఇలాంటి 'గడిడ్పోచ ' తలెతుత్తుందని ఎవరూ ఊహించి 

ఉండరు. రాజా వంటి అవినీతి పరులకీ, బీహారు, కరాణ్టక అవినీతి పరులకీ ఓ తేడా ఉంది. రాజా కేవలం సొముమ్ తింటాడు. మిగతా 

నాయకులు మనుషులిన్ తింటారు. ఈ యజన్ంలో సమిధ కానందుకు ఒక విధంగా గోపీ అదృషట్వంతుడు. 

కాని ఎవరికీ అరథ్ంకాని 'కొసమెరుపు ' ఈ కథలో ఉంది. మనోమ్హన సింగు గారి వంటి మేధావి, సతయ్సంధుడు, నిజాయితీ పరుడూ - 

కాళళ్కింద భూమిని తొలిచేసే భూకంపం తన చుటూట్ పర్బలుతూంటే - ఏమీ తెలియలేదా? తెలియకుండా తలపకక్కి తిపుప్కునాన్రా? తెలిసినా 

ఏమీ చెయయ్లేనంత 'పెదద్ ' మనుషులకి ఇందులో వాటా ఉందా? 

అవినీతి రెండు రకాలు. చేతులకి మటిట్ అయేటటుట్ చేసేది. చెవుల దాకా వచిచ్ ఆగిపోయేది. భీషుమ్డు సతయ్సంధుడే. కాని కళళ్ముందు ఓ మహిళ 

వసాత్ర్పహరణం జరుగుతూంటే ఏమీ చెయయ్ని తాటసథ్య్ం కారణంగా ఆ అవినీతిలో ఆయనకీ వాటా ఉంది. తెలిసినా కళుళ్మూసుకోవడం - 

పర్సుత్తానికి - మనోమ్హన సింగ గారు - రెండో విడత పర్ధానిగా గదెద్ ఎకిక్న తరావ్త నేరుచ్కునన్ సుకుమారమైన భీషమ్ చరయ్గా మనం 

సరిపెటుట్కోవచుచ్ను. 

ఖాండవ దహనానికి ఒకక్ నిపుప్రవేవ్ మూలం. రాజావారు సపరివారంగా 'తీహార ' చేరడానికి ఒకక్ గోపీ చాలు. ముందుంది ముసళళ్ పండగ. 

(నవంబర 22, 2010) 
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(Nov 29,2010) Sunnee Manuvulu సునీన్ మనువులు 

 మనుధరమ్ శాసత్ం మగాళళ్ పార్ధానాయ్నిన్ దృషిట్లో పెటుట్కుని మగాళళ్కి లాభించే ' మగ ' శాసత్రమని ఈ మధయ్ ఎవరో మహిళా రచయితిర్ అనగా 

వినాన్ను. నాకు ఈ విషయంలో ఏమీ సందేహం లేదు. ఆ మహిళతో నేను ఏకీభవిసూత్నే సిగుగ్పడుతునాన్ను - ఇలా ఏకపక్షంగా చటాట్లిన్ 

చేసినందుకు. పర్సుత్తం మనువుగారు దరశ్నమిసేత్ "వెధవాయా! నీ శేర్యసేస్ దృషిట్లో పెటుట్కుని చేశాం. నోరుమ్య" అంటాడేమో. 

ఈ మధయ్ ఇలాంటి మనువులు మరో మతంలోనూ ఉనాన్రని తెలిసి నాకు ఆశచ్రయ్మూ, కొండకచో ఆనందమూ కలిగింది. ఆనందం ఎందుకు? 

చెపుతాను. ఆనందం రెండు రకాలు. మనకి గోరు చుటుట్ లేకపోతే ఆనందం. అది సబవే. కాని మనకొచిచ్న గోరు చుటుట్ ప కక్వాడికీ వసేత్ 

అదోరకమైన ఆనందం. వాడు నీకంటే ఎకుక్వ సుఖపడడం లేదులే అనన్ది ఓదారుప్. అందుకే ఇదద్రు మందు తాగేవాళూళ్, సిగరెటుల్ కాలేచ్వాళూళ్, 

జరాద్కిళీళ్ నమిలేవాళూళ్ తవ్రగా అతుకుక్పోతారు - టంకం వేసినటుట్. ఒకరి యాతన మరొకరికి అరధ్మౌతుంది కనుక. 

అసలు విషయానికి వసాత్ను. దార - ఉల -ఉలూం (దేవ బండ) ఇసాల్ం బోధనా శాఖ - తమ ఫతావ్ (ఆంక్షల) డిపారుట్మెంటు దావ్రా కొనిన్ 

విలువైన, ఆసకిత్కరమైన, మగవాళళ్కి కలసి వచేచ్ వివరాలను తెలియజేసింది. ఇకక్డా కొందరు సునీన్ మనువులునాన్రు. 

ఒక మగధీరుడు వీరిని అడిగాడు. "అయాయ్! నేను మా ఆవిడతో కోపంగా మూడుసారుల్ సెలోఫ్న లో 'తలాక ' చెపాప్ను. నాకొకక్సారీ 

వినిపించలేదని సాక్షయ్ం చెపప్డానికి అటువేపూ ఆమె దగగ్ర ఎవరూ లేరు. ఇపుప్డు చెపప్ండి - నా పెళాళ్నికి నేను విడాకులు ఇచిచ్నటాట్ కాదా?" 

అని. 

సునీన్ మనువులు ఏమీ సందేహించలేదు. కుండ బదద్లు కొటేట్శారు. ఏ కారణం చేతయినా నీ సెల ఫోన పనిచెయయ్కపోయినా, రిపేరుకి వచిచ్నా 

- అటుపకక్ వినే సెల ఫోనోల్ వినిపించని లోపాలునాన్ - వినాలిస్న ఆ ఇలాల్లి చెవికి లోపమునాన్ - తలాక తలాకే. విడాకులు విడాకులే. మరి 

వినిపించని పెళాళ్నికి "మీ ఆయన తలాక అనాన్డమామ్" అని ఎవరు చెపుతారు? అది ఆవిడ ఖరమ్. నువువ్ చెపాప్వు. అది ముఖయ్ం. ఆ తరావ్త సెల 

ఫోనుల పర్మేయం లేదు. చెవి, కంటి, గొంతు నిపుణుడు సాక్షయ్ం ఇచిచ్నా చెలల్దు.నీ పెళాళ్ం పరాయి మనిషే. 'ఇదద్త ' గడువు మూడునెలలూ 

అయాక - ఆమెకిషట్మయిన మనిషిని పెళిళ్ చేసుకోవచుచ్. 

ఇంకా ఒక అడుగు ముందుకు వేసి ఈ సునిన్ బోరుడ్ తేలిచ్నదేమిటంటే - షారియా (ఇసాల్ం) శాసత్రం పర్కారం - సరదాగా మొగుడు 'తలాక ' అని 

మూడుసారల్నాన్ - పెళిళ్ పెటాకులయినటేట్. 

పాపం. ఒక మొగుడుశీర్ ఇంటరెన్ట లో పెళాళ్ంతో చాట చేసూత్ సరదాకి - కేవలం సరదాకి 'తలాక ' అనన్ మాటని మూడు సారుల్ నొకాక్డట. 

"బాబూ, నాకు ఇసాల్ం శాసత్రం తెలియదు. విడాకుల చటాట్లు అసలు తెలియవు. నా పెళాళ్ంతో ఏదో నవువ్లాటకి అనాన్ను. నేనూ మా ఆవిడా 

హాయిగా బతుకుతునాన్ం. ఆవిడతోనే జీవితాంతం జీవించాలని నా కోరిక" అని మొరపెటూట్కునాన్డట. 
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దారుల - ఉల - ఉలూం సమాధానం చెపిప్ంది. "బాబూ! నవువ్తూ అనాన్, ఉదేద్శించనకపోయినా తలాక తలాకే. తపేప్ది లేదు. శాసత్రం 

తెలియకపోవడం సాకు కారాదు"మన పెదద్లు చెపుతారు కదా? తెలియదని నిపుప్ ముటుట్కుంటే కాలకుండా ఉంటుందా? పెళిళ్చేసుకోవాలి. 

అతను విడాకులిచాచ్క - మళీళ్ మూడు నెలలు ఇదద్త గడువు పూరత్యాక మొదటి భరత్ని పెళిళ్ చేసుకోవచుచ్. 

కనుక - నీ విడాఖుల అజాన్నమూ, సెల ఫోనల్ రిపేరూల్, ఇంటరెన్ట లో సాంకేతిక లోపాలూ 'ధరమ్ 'రక్షణకి అడుడ్రావు. అది శాసత్రం. 

'మాయాబజార ' సినిమా చూసిన వారికి వంగర మాటలు గురుత్ండే ఉంటాయి. శాసత్రం ఎపుప్డూ ఖరాఖండీగానూ, నిషక్రష్గానూ చెపుతుంది. 

నాది ఒకక్టే భయం.మన దేశంలో సెల ఫోన కారొప్రేటల్ పోటీలు పెచుచ్రేగిపోతునాన్యి. ఏ రాజా వంటి నీతిపరులయిన మంతుర్లు మనలిన్ 

పాలిసుత్నాన్రు. ఈ శాసాత్ర్లను అడడ్ం పెటుట్కుని - 'తలాక ' రికారడ్ చేసే సౌకర్య్ం నారీమణులకు కలిప్ంచవచుచ్. ఇందువలల్ విడాకుల పరావ్లు 

పెచుచ్రేగిపోయే పర్మాదం ఉంది. అయితే శాసత్రకారులే దీనికి విరుగుడని ఆలోచిసాత్రు. మనువుల శకిత్ అలాంటిది. 

దీనికి 'విడాకులు ' అనన్వాడెవడో బొతిత్గా అమాయకుడై ఉండాలి. ఆకులూ, అలమలూ, తీగలూ, ఏకులూ అనన్ పేరుల్ ఈ వయ్వహారానికి 

పొసగదు. ఇకక్డ శషభిషలు పనికిరావు. నవువ్తూ అనాన్ మాడు పగులుతుంది. కావాలంటే మన మనువుని అడగండి. దేవ బండ దార - ఉల -

ఉలాం ని అడగండి. ఒకక్సారి ఈ నవువ్లాటని పకక్న బెడితే - మారే పర్పంచంలో వివాహ వయ్వసథ్ని కాపాడడానికే మతాలనీన్ తాపతర్య 

పడాడ్యి. కలిసి ఉండడం సమాజ హితం. విడిపోవడం దురదృషట్కరం. దానిని వీలయినంత ఇరకాటంగా, ఇబబ్ందికరంగా చేయడం వలల్ 

వయ్వసథ్కి మేలు జరుగుతుందని భావించిన పెదద్లు చేసిన ఏరాప్టిఎది. భారయ్తో వంద సంవతస్రాలు జీవించే ఏరాప్టుని నవువ్ల పాలు 

చేయకండి. తేలికగా మాటలోల్నూ, చాటులోల్నూ దురివ్నియోగం చేయకండి - అని వారి సందేశం. 

(నవంబర 29, 2010) 
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(Dec 06, 2010) Ram Teri Ganga Mailee రామ తెరీ గంగా మైల 

 

సుపీర్ం కోరుట్ నాయ్యమూరుత్లు మొనన్ మన పాలక వయ్వసథ్కి మంచి కితాబునిచాచ్రు. గత ముపైప్ సంవతస్రాలలో గంగానదిలో పేరుకునన్ 

కాలుషయ్ం కనన దరిదర్మయిన సాథ్యిలో దేశంలో అవినీతి ఉనన్దని. 

మనదేశం పర్జాసావ్మిక దేశం అంటూ మన నాయకులు చంకలు గుదుద్కుంటూ ఉంటారు. అంటే పర్జలు ఎంపిక చేసిన నాయకులు 

పాలించాలని. కాని ఈ మధయ్ ఏ నాయకులూ ఏ అవినీతిమీదా నిరణ్యాలు తీసుకోవడం లేదు. శిక్షలు విధించడం లేదు. ఎవరా నిరణ్యాలు 

తీసుకుంటూనాన్రు? సుపీర్ంకోరుట్. నిజానికి ముఖయ్మైన నిరణ్యలనీన్ సుపీర్ం కోరుట్ తీసుకుంటోంది ఇటీవల. 

ఎదురు తిరిగిన పదమూడు మంది సభుయ్లమీదా (కరాణ్టకలో) సుపీర్ం కోరుట్ నిరణ్యం తీసుకోకపోతే ఇవాళ కరాణ్టకలో పర్భుతవ్ం ఉండేదా? 

ఏ.రాజా గారు అవినీతి కుంభకోణం జరిపారు. పర్భుతవ్ం చరయ్ తీసుకోవాలి కదా? సురేష కలామ్డీ గారు కోటుల్ దోచుకునాన్రు. పర్భుతవ్ం 

నోరిపాప్లి కదా? ఆయనతో పనిచేసిన వాళళ్ందరూ జైలోల్ ఉంటే ఆయనమాతర్ం చైనా మొనాకోలలో తిరుగుతునాన్డేం? ఆయనిన్ కనీసం బరత్ 

రఫ చెయాయ్లి కదా? యెడూయ్రపప్ కుంభకోణం వుంది? ఆ పారీట్ మాటాల్డదేం? పర్తీ పారీట్ నాయకుడికీ ’ననున్ ముటుట్కోకు’ అనే ముసుగు 

కావాలి. అందరూ - ఆఖరికి సుపీర్ం కోరుట్కి ఆ పగాగ్లు వదిలేశారు. అది డిఫాకోట్ పాలనా సంసథ్ అయి - పర్తీ కుంభకోణం, పర్తీ నియామకం 

(పి.జె.థామస) నూ నెతిత్న వేసుకోవాలిస్ న సిథ్తి వచిచ్ంది. రాను రాను సిబిఐ మీదా, ఈ చాకిరీ చెయాయ్లిస్న విజిలెనస్ కమిషన మీదా పర్జలకీ , 

మిగతా పారీట్లకీ నమమ్కాలు పోయాయి. టూ- జీ సెప్కట్ర్మ టెండరల్ గడువుని హఠాతుత్గా మారిచ్ కేవలం నలభై అయిదు నిముషాలు మాతర్మే 

ఇచాచ్రట. విశేషమేమంటే ఆ గడువులోనే చాలా సంసథ్లు దరఖాసుత్లు పెటట్గలిగాయి. ఇది గొపప్ విడూడ్రమని నాయ్యమూరుత్లు ముకుక్మీద 

వేలేసుకునాన్రు. ఆ వేలు మన ఘనత వహించిన పర్ధాన మంతిర్, నిజాయితీ పరుడు , సతయ్ సంధుడు ఏ నాడో వేసుకుని ఉండాలి కదా? ఇంత 

సప్షట్మైన అరాచకం తెలియకుండా , పోనీ, కపిప్పుచచ్డంలో పర్భుతవ్మ ఆంతరయ్మేమిటి? జరిగిన అవినీతిని పరిశీలించడానికి సంయుకత్ 

పారల్మెంటరీ కమిటీని వేసి తీరాలిస్ందేనని గత పదహారు రోజులుగా పర్తిపకాష్లు పారల్మెంటుని సత్ంభింపచేశాయి. తమ పరిధిలో ఏ రకమైన 

అవినీతీ లేదని బలల్గుదేద్ పర్భుతవ్ం సుపీర్ం కోరుట్ నాయ్యమూరిత్ పరయ్వేక్షణలో విచారణ జరిపిసాత్నంటుందేకాని జేపీసీకి ఎందుకు ఒపుప్కోదు? ఏ 

లొసుగూ లేకపోతే ఇంతపటిట్ంపు ఎందుకు? అంటే దొంగలు కొలల్గొటిట్న మూటని అందరూ పంచుకునాన్రనేగా అరథ్ం? పారల్మెంటుకి గంటకి 

ఇరవై వేలరూపాయల ఖరుచ్. ఇపప్టికి విలువైన ’కాలం’ ఎలాగూ పోగా ఇపప్టికే పర్జలసొముమ్, నాలుగునన్ర కోటల్ సొముమ్ గంగపాలయింది. 

చరిచ్ంచాలిస్న బిలుల్లనీన్ అలాగే పడిఉనాన్యి. ఘనత వహించిన నిజాయితీ పరులందరికీ ఈ విషయం తెలీదా? 

నాకు అరథ్ం కాని విషయం ఒకటుంది. నీ మొహం ఎందుకిలా ఏడిసింది? అని నిలదీసేత్ చాలా గరవ్ంగా, ఆవేశంగా , మాయాబజార లో 

సి.ఎస.ఆర కంటే గొపప్గా ’సిగుగ్లేకుండా’ మొనన్ తమ మొహం ఇంతకంటే ఎల చచిచ్ంది? అనడం తరచు వినిపించే వాదన. టూ-జీ 

కుంభకోణం గురించి తేలచ్మని భారతీయ జనతా పారీట్ అంటే ముందు యెడూయ్రపప్ సంగతి తేలిచ్కోమని కాంగెర్స అంటుంది. పి.జె.థామస 
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సంగతేమిటని అంటే అలల్పుప్డు డబుబ్ పుచుచ్కుంటూ దొరికిన మీ బంగారు లక్షమ్ణ విషయంలో మీరేం పీకారు? అంటూంది కాంగెర్స. పర్సుథ్తం 

ఎవరి అవినీతి వలల్ తకుక్వహాని కలిగిందో వారితో సరిపెటుట్కోవలసిన నిసస్హాయ సిథ్తిలో ఎనిన్క చేసిన పౌరుడు ఉనాన్డు. బాచా బూచులలో ఏ 

బూచి వలల్ ఎంత తకుక్వ నషట్మో పర్తీ ఎనిన్కలో తేలుచ్కోవాలిస్న సిథ్తిలో పర్జలునాన్రు. 

అనన్టుట్ థామస గారి కథ మరింత విపులంగా చెపుప్కోవాలిస్ ఉంది. దేశంలో ఇలాంటి కుంభకోణాలను దరాయ్పుత్ చేయించాలిస్న అతుయ్తత్మ 

పరిశీలక వయ్వసథ్ -ఛీఫ విజిలెనస్ కమిషన - మరో కారణానికి గబుబ్ పటిట్ంది. లోగడ టూ-జీ కుంభకోణంతోనే పర్మేయం ఉండి, తనమీద 

రకరకాల (ఇంకా నిరూపణ కాని) కేసులునన్ ఓ అధికారిని - పి.జె.థామస ని - తనిన్ నియమించాలిస్న కమిటీలో ఉనన్ పర్తిపక్ష నాయకురాలు 

సుషామ్సవ్రాజ అభయ్ంతర పరుసుత్నాన్ నియమించింది కేందర్ం. దేశంలో అవినీతిని పర్కాష్ళనం చెయయ్డానికే నిరేద్శించిన ఈ కమిషన అధిపతి - 

ఛీఫ ఎలక్షన కమీషనర లాగే రాజాయ్ంగ పరమైన సాథ్యిలో నియమితమయే ఏకైక ఆఫీసరు. తమ ’లొసుగులిన్’ కపిప్పుచుచ్కోడానికి ఆ పాపంలో 

పాలునన్ ఒక ఆఫీసరు గారిని తీసుకొచిచ్ - ఎవరు కాదంటునాన్ కురీచ్లో కూరోచ్బెటిట్న ఘనత కేందార్నిది. అంటే దొంగకి తాళం చెవులు 

ఇచిచ్నటుట్. ఈయన ఇపుప్డు ఫలానా టూ-జీ సెప్కట్ర్ం మీద విచారణ జరపాలిస్న సీబీఐ డైరెకట్ర ని నియమించారు. పర్తిపకాష్లనీన్ వతిత్డి 

తీసుకురాగా - పోనీ టూ-జీ సెప్కట్ర్ం వయ్వహారంలో ’మాతర్ం’ ఆయన కలిప్ంచుకోరని కేందర్ం చినన్ మినహాయింపు ఇచిచ్ంది. మరి తమలో ఏమీ 

అవినీతి లేదని చెపేప్ పర్భుతవ్ం ఈ వెసులుబాటునయినా ఎందుకు కలిప్ంచాలి? జెపిసి లాగే ఎందుకు బిగుసుకోలేదు? ఈ మినహాయింపులోనే 

ఆయన ’వాటా’ పాపం అరథ్మౌతోంది కదా? ఇక రాషాట్ర్లలో కాంగెర్స భాగోతం. పర్తీ ఎనిన్క తరావ్త ఢిలీల్ పెదద్లు, ఆయా అసెంబీల్ల సభుయ్లు 

కలిసి తుది నిరణ్యం సోనియా గాంధీకి అపప్గిసాత్రు. వారు తమకు నచిచ్న నాయకుడి పేరుని వెలల్డిసాత్రు. మహారాషట్రలో నయినా, ఆంధార్లో 

అయినా, మరెకక్డయినా ఇదే తంతు. ఒక నాయకురాలు తన నిరణ్యానిన్ ఎనిన్కయిన సభుయ్లమీద రుదద్డం ఏ రకమయిన పర్జాసావ్మయ్ం? 

నాయ్యంగా సభుయ్లంతా కలిసి నాయకుడిని ఎనున్కోవాలి కదా? విధేయత వయ్కిత్సేవ్ఛచ్ని ఉరితీసి నిరంకుశతావ్నికి పర్జాసావ్మయ్మనే దొంగపేరు 

పెటిట్న దయనీయమయిన అరాచకం ఇది. 

అయాయ్. తవివ్న కొదీద్ రకరకాల పందికొకుక్లు బయటపడి - నిరీవ్రయ్త, నిసప్ృహ పర్జలోల్ పెరుగుతోంది. ఈ వాతావరణం గత ముపైప్ 

సంవతస్రాలలో మరింత బలపడింది. ఈ పాపాలనిన్టినీ తమవి కాకపోయినా పర్తీక్షణం నెతిత్న వేసుకు మోసుత్నన్ సుపీర్ం కోరుట్ 

నాయ్యమూరుత్లకు గంగానదిలో పేరుకుపోయిన కుళుళ్ను మరిపించే దురగ్ంధం ముకుక్పుటాలను బదద్లుకొడితే ఆశచ్రయ్ం లేదు. మన ముకుక్లు 

ఈ దురగ్ంధానికి అలవాటుపడిపోయి దానికి దూరంగా ఉండే రకరకాల పర్తాయ్మాన్యాలను వెదుకుక్ంటునాన్ం. కాని నమమ్డానికి కూడా 

వీలులేని, బోరవిరుచుకు చేసే అవినీతి భాగోతాల దురగ్ంధానికి ఇంకా అలవాటు పడని ముకుక్లు కొనిన్ ఉనాన్యి. వాటి అనుభవసారమే 

పర్సుత్తం మనం వినన్ది.  

 

(డిసెంబర 06, 2010) 
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(Dec 13,2010) Cheemalu..Cheemalu..చీమలు..చీమలు.. 

దాదాపు రెండు వందల సంవతస్రాల కిందట తాయ్గరాజసావ్మికి టెడ విలస్న తారసపడి ఉంటే హరికాంభోజి రాగంలో ’రామ ననున్ బోర్వరా’ 

కీరత్న రాసేవాడు కాదు. రాసినా మరో విధంగా రాసేవాడేమో. ’చీమ’ వంటి నిసస్హాయమైన. అతి చినన్పార్ణిలో భగవంతుడిని చూసిన 

అమాయక పార్ణి తాయ్గరాజు. అయితే చీమ ఆయన అనుకునన్ంత నిసస్హాయమైన ’అలప్జీవి’ కాదు. (యూ టూయ్బ లో చీమల కథలు చదవండి 

- కళుళ్ తిరిగిపోతాయి.) 

సృషిట్లో చీమ అంత నిరుద్షట్మైన పర్ణాళికతో బతికే జీవి మరొకటి లేదు. సమిషిట్ జీవనానికీ, సహజీవనానికీ ముందుచూపుకీ సంఘశకిత్కీ, 

సంఘటిత కారయ్దక్షతకీ మానవుడు ఊహించనయినా ఊహించలేనంత బలమైన పార్ణి చీమ. టెడ విలస్న ఒక జీవితకాలం పరిశోధనలు జరిపి 

ఎనోన్ వివరాలు తెలియచేశాడు. అంతేకాదు, ఈ కథ వినాన్క మన నైచాయ్నికీ, సావ్రథ్పరతావ్నికీ ఒంటిపిలిల్ రాకాసితనానికీ సిగుగ్తో కుమిలి 

చావాలనిపిసుత్ంది. కాని ఎవరూ చావరు. ఎంతే కాదు, చీమకి లేని ఒక గొపప్గుణం మనిశికిఉంది. సిగుగ్, లజజ్ లేకపోవడం. కనుక చీమని చూసి 

చావక -చంపుకు తినే పర్తేయ్కమైన మానవ ’చీమల’ పర్తిభని చాటడమే ఈ కాలమ లక్షయ్ం! 

చీమ జీవిత లక్షయ్ం కేవలం జీవించడం. అంతకనన్ దానికేమీ తెలియదు. ఆ విషయంలో తనకీ పకక్ చీమకీ తగాదా లేదు. లేకపోతే సఖయ్త ఉంది. 

కొనిన్ లక్షల చీమలు ఏకమయి ఒకే లక్షయ్ంతో అదుభ్తమైన కర్మశిక్షణతో ఆహారానిన్ వెదుకుక్ంటాయి.ఆ అనేవ్షణలో నడిచే పర్తీ అడుగులోనూ 

ఒక విచితర్మైన రసాయనానిన్ చీమవొదులుతుంది. మరొక చీమకి అది మారగ్దరశ్కం. (టెలికామ లో డబుబ్ందని రాజా చీమకి ఎలా తెలుసు? 

చందోలియాకి ఎలా తెలుసు? బెహురా కి ఎలా తెలుసు? నీరా రాడియాకి ఎలా తెలుసు? కరుణానిధికి ఎలా తెలుసు? ఇదే విచితర్మైన 

రసాయనం. దానిపేరు డబుబ్) చీమలు బతికే కాలనీలో కొనిన్ లక్షల చీమలు జీవిసాత్యి. అధికజనాభా మన సమసయ్. అధిక జనాభా శాంతియుత 

జీవనానికి సామూహిక సాధనకి వాటి ఆయుధం. ఆ కాలనీలోకి ఆకిస్జనిన్ తీసుకుని బొగుగ్పులుసు వాయువుని వొదులుతాయి. అదొక 

విచితర్మయిన ఎయిర కండిషన ఏరాప్టు. పుటట్లో మటిట్ని కనీసం అరమైలు మోసి బయటికి చేరుసాత్యి. అనీన్ కలిసి కనీసం పది టనున్ల 

మటిట్ని బయటికి తోసాత్యి. ( చీమలు పెటిట్న పుటట్లు పాములకెవైన యటుల్ అని వినాన్ం కదా) వీటి సంఘటిత శకిత్ ఎంతటిదంటే 

కొంతవయ్వధిలో చైనా గేర్ట వాల తయారీకి సరిపోయే మటిట్ని తరలించగలవట, వాటి రవాణా పదధ్తి అమోఘం, అదుభ్తం. 

ఆశచ్రయ్ంగా ఉందా? భారతదేశ చరితర్లో కనీ వినీ ఎరుగనంతగా లకాష్ డెబైబ్ ఆరువేల కోటల్ని తరలించిన చీమలిన్ తమరుచూడలేదా? చీమలిన్ 

సిగుగ్పడేటుల్ చేసే ఐకమతాయ్నిన్ మానవ ’చీమలు’ చూపడం లేదా? ఇలా ఆలోచిసేత్ మనం తాయ్గరాజ సావ్మిని సుళువుగా క్షమించగలం. బెలల్ం 

ఉనన్చోటే చీమలు చేరతాయి అనన్ సామెతని గురుత్చేశారు అలనాటి ఐయేయ్యెస ఆఫీసర టి.ఆర.యస.సుబర్హమ్ణయ్ం గారు మొనన్ ఒక టీవీ 

చరచ్లో. బెలాల్నిన్ తినడానికీ రకరకాల చీమలు పోగవుతాయి. అలాగే ’బెలల్ం’ ఉనన్ చోటుకి రకరకాల నాయకులిన్, ఉదోయ్గులిన్ బుయ్రోకార్టీస్న్ 

కారొప్రేట సంసథ్లు చేరుసాత్యట. ఎందుకు? తిన మరగడానికి. తినే మంతిర్ని పదే పదే ’తినగల’ మంతిర్తవ్ శాఖలోల్ ఉంచడానికి తినిపించే 

పదధ్తులాల్యట. మనకి కళుళ్ తిరిగిపోయే నిజం ఏమిటంటే - బయటపడింది కనుక మనం ముకుక్మీద వేలు వేసుకుంటునాన్ం కానీ, 
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సంసారపక్షంగా ఈ ’తినుడు’ గత ముపైప్ నలభై సంవతస్రాలుగా , రకరకాల బెలల్ం తినుగోలు గరుగుతోందట.! నాటక సాహితయ్ంలో 

అదుభ్తమైన నాటకం, నా మటుట్కు బెకెట. ఒక అదుభ్తమైన కథ. వయ్భిచారి, భోగలాలసుడు, అహంకారి, వయ్సనపరుడు రాజు. పాలనజరిపే 

యంతార్ంగం, డబుబ్ చేతిలో ఉనన్ వయ్వసథ్ చరిచ్. దాని అధినేత ఆరిచ్బిషప. తిరకాసు ఏమిటంటే రాజే చరిచ్ పెదద్ని నియమించాలి. చరిచ్పెదద్ 

చచిచ్పొయాడు. ఇపుప్డు రాజు కొతత్ ’పెదద్’ని నియమించాలి. ఎవరిని? దేవుడిని ఆరాధించే భకుత్డినా ? నానెస్నస్..తనకి అమామ్యిలిన్ తారేచ్ 

తనని పేర్మించే అమామ్యిని కూడా రాజు పకక్లో పడికోబెటేట్ తారుప్డుగాడిని చరిచ్ పెదద్ని చేశాడు, గలాల్ పెటెట్ కొంగుబంగారం అవుతుందని.. 

కాని ఆ తారుప్డు గాడు దైవ సనిన్ధిలో నిజమైన వారసుడయాయ్డు. దేవుడి పార్తినిధాయ్నిన్ నెతిత్న వేసుకునాన్డు. సంఘరష్ణ..అదుభ్తం! 

ఇపుప్డు ఆ తిరకాసు లేదు. గొరెర్ల మంద , ఓటరు, నాయకులిన్ ఎనున్కునాన్డు. ఇందులో చాలామంది ’బెకెటుల్ ’ ఉనాన్రు. బెలల్ం ఉంది. చీమల 

నాయకులిన్ కారొప్రేటుల్ అకక్డ వాలేటుట్ చేసాత్రు. అందుకు కోటుల్ చేతులు మారతాయి. రకరకాల చీమలు వెంట నడుసాత్యి. బెలాల్నిన్ 

దోచుకోగలిగే చీమలిన్ ఆయా సాథ్నాలోల్కి చేరుసాత్రు. వాళళ్ందరూ ’బెకెట’ లాగ సతయ్సంధులైతే దికుక్మాలిన నాటకం మిగులుతుంది. కాని 

అందరూ కలిస్ కటుట్గా చీమలదండు అయితే టెలికాం సాక్ం మిగులుతుంది. 

ఏతా వాతా చీమని నిసస్హాయమైన ’పార్ణి’గా చూసిన అలనాటి తాయ్గరాజు వెరిర్బాగులవాడూ, పరమ అమాయకుడూ అని మనం జాలిపడాలి. 

అతనికి ఒక టెడ విలస్న, ఒక రాజా, ఒక చందోలియా, ఒక బెహురా, ఒక పి.జె.థామస, ఒక సురేష కలామ్డీ, ఒక రామలింగసావ్మీ 

తారసపడలేదని మనం అనుకోవాలి 

    తాజాకలం: చీమకీ, తాయ్గరాజసావ్మికీ క్షమాపణలతో..!  

 

 (డిసెంబర 13, 2010) 
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(Dec 20,2010) Dharmarajula Kaalam ధరమ్రాజుల కాలం 

 'నిజం'కు ఒకక్టే సమాధానం. అబదాద్నికి ఆరు రకాల సమాధానాలు . రెండు రెళుళ్ ఎంత? నిజం చెపాప్లిస్ వసేత్ - నిదర్లో లేపినా ఒకక్టే 

సమాధానం. నాలుగు. మరి 'రెండు రెళుళ్ ఎంత? ' కి అబదద్పు సమాధానం? ఆరు కావచుచ్. ఏడు కావచుచ్. అరవై కావచుచ్. ఏదీ కాకపోవచుచ్. 

అతి సూత్లంగా ఒకనాటి నా నాటిక 'రెండు రెళుళ్ ఆరు 'కి ముడి ఇదే. నిజాయితీ పరుడికి ఒకటే దారి. ఆతమ్వంచన చేసుకునేవాడికి 

అరవైదారులు. అందుకే పర్ముఖ రచయిత సోమరెస్ట మాం అనాన్డు hypocracy is a full time job అని. 

"రెండు రెళుళ్ ఎంత?" అబదద్ం చెపేప్వాడు "కిందటిసారి ఏం చెపాప్ను?" అని భుజాలు తడువుకోవాలి. ఎపుప్డూ అపర్మతత్ంగా ఉండాలి. 

లేకపోతే 'తపుప్'లో కాలేసాత్డు. 

నాకనిపిసుత్ంది - భారత సైనయ్ంలో 'అశవ్దాధ్ ' అనే ఏనుగు పర్సకిత్ లేదు - అవసరమొచిచ్నపుప్డు తపప్. నాకింకా చిలిపి ఆలోచనలు చాలా 

వసాత్యి. "ఏ భీముడో, ఏ నకులుడో, ఏ సహదేవుడో చెపితే అసత్ర సనాయ్సం చేసాత్నని దోర్ణుడు ఎందుకనలేదు? చెలల్దు. అబదాధ్నికి ధరమ్రాజే 

లాయకీ. అలాంటి అధుబ్తమైన కథే పర్సుత్తం మన దేశంలో జరుగుతోంది. ముందుగా కథ కాళూళ్ చేతులూ చూదాద్ం. ఒకపప్టికి టెలికాం 

మంతిర్ ఏ.రాజాగారికి వాళళ్ ఊళోళ్ కొందరు సేన్హితులునాన్రు. ఓ హతయ్ జరిగింది. అందుకు సంబంధమునన్ ఓ తండీర్ కొడుకులిన్ వారు 

అరిధ్ంచారు. రాజాగారి పాలన రెండు సాక్ంలూ, మూడు సెప్కర్ట్ంలుగా సాగుతోంది. ఆయన అధికార గరావ్నికి అడూడ్ ఆపూలేని రోజులు "ఎవడార్ 

ఆ నాయ్యమూరిత్?" అని హుంకరించారు రాజావారు. 

"రఘుపతి అనే నాయ్యమూరిత్ హుజూర" అని చెపిప్ ఉంటారు చందర్మోహన అనే లాయరుగారు. 

"ఆయనతో చెపుప్ నేను బెయిల ఇవవ్మనాన్నని. లేదా ఫోన ఆయనకియియ్. నేను మాటాల్డతాను" అని నిపుప్లు కకాక్రు రాజావారు. 

చందర్మోహన అనే ఓ సాదా సీదా లాయరుగారు నాయ్యమూరిత్ రఘుపతి గారి గదిలోకి వెళిళ్ ఆ పని చేశారు. "ఫలానా రాజావారు మీతో 

మాటాల్డుతారు" అంటూ. 

ఇకక్డ అసలు కథ పార్రంభమయింది. నాయ్యమూరిత్ రఘుపతి కొరకరాని కొయయ్ మాటాల్డకపోగా రాజావారు తమ పాలనాధికారానిన్ తన మీద 

చూపబోయాడని అపప్టి మదార్సు పర్ధాన నాయ్యమూరిత్ గోఖలేగారికి లేఖ దావ్రా తెలియజేశాడు. 

ఇకక్డినుంచీ కథ పాకాన బడింది. ఫలానా రాజావారు ఇలా చేశారని రఘుపతిగారు చెపాప్రని గోఖలే గారు అపప్టి సుపీర్ం కోరుట్ పర్ధాన 

నాయ్యమూరిత్ బాలకృషణ్న గారిక్ ఉతత్రం రాసూత్ రఘుపతిగారి లేఖని జతచేశారు. బాలకృషణ్న ధరమ్రాజు మారుక్ నిజాయితీ పరుడు కాదు. 

నకులుడి మారుక్ నిజాయితీ పరుడు. నాయ్యంగా ఆయనే చరయ్ తీసుకోవచుచ్. కాని తీసుకోలేదు. ఎందుకు? తెలియదు. 

ఇపుప్డా విషయం అడిగితే ఆయనకి విషయమే జాన్పకం రాలేదు. కర్మంగా ఉతత్రం గురొత్చిచ్ంది కాని అందులో 'రాజా'వారి పేరునన్టుట్ 

గురుత్లేదు. ఆయనేం చేశారు? కేందర్ నాయ్యమంతిర్కి ఆ విషయం తెలియజేశారు. 
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ఇపుప్డు రంగంలోకి మరో ధరమ్రాజు పర్వేశించారు. వీరపప్ మొయిలీ అనే మంతిర్గారు. వారికి ఈ ఉతత్రం జాన్పకం ఉంది. మరి ఆ ఉతత్రానికి 

ఫలానా జసిట్స రఘుపతిగారితో ఫలానా రాజావారు మాటాల్డదలిచినటుట్ జసిట్స రఘుపతి రాసిన ఉతత్రం, ఆ ఉతత్రానిన్ పంపుతూ మదార్సు 

నాయ్యమూరిత్ జసిట్స గోఖలే రాసిన ఉతత్రం - ఇవనీన్ జతచేసి ఉండాలి కదా? కాని విచితర్ంగా మెయిలీ 'ధరమ్రాజు 'గారికి బాలకృషణ్న రాసిన 

ఉతత్రంలో (వీటనిన్టినీ జతచేసినా) రాజా వారి పేరు లేదట. పోనీ లేదనుకుందాం. "మీ పాలనలో ఒక మంతిర్ ఇలాంటి అఘాయితాయ్నికి 

పూనుకునాన్డు" అంటే ఆ మంతిర్ ఎవరో ఆరా తీయాలికదా? కాని మంతిర్ పేరులేని ఆ ఉతత్రానిన్ పర్ధాన మంతిర్ కారాయ్లయానికి తెలియజేసి ఆ 

ఫైలుని అటకెకిక్ంచేశారట. బాబూ, అబదద్ం చెపిప్నా అతికినటుట్ండాలి. అందుకే అడడ్మయిన వాళూళ్ ధరమ్రాజులు కాలేరు. 

ఇపుప్డు భేతాళుడి పర్శన్. వీరిలో ఏ ధరమ్రాజు నిజమైన ధరమ్రాజు? బాలకృషణ్న గారా? మొయిలీ గారా? గోఖలే గారా? రఘుపతిగారా? 

చందర్మోహన గారా? అందరూ ఈదేశ నాయ్య వయ్వసథ్కి భుజం పటేట్ పలల్కీ బోయీలు. ఈ పర్శన్కు సమాధానం తెలిసి చెపప్కపోతే మీ బురర్ 

వెయియ్ చెకక్లవుతుంది. 

తెలియకపోతే? మీ ఖరమ్. 

(ఈ ముగుగ్రినీ - రాజా, బాలకృషణ్న, వీరపప్ మొయిలి - నిజం పేరిట ఈ సమాజం హింసిసోత్ందని వారనడానికి ఒక ముఖయ్మైన కారణం 

ఉంది. వారు ముగుగ్రూ దళితులే. ఇలాంటి అనాయ్యాలని లోగడ కొందరు ఎతిత్ చూపారు. ఈ దేశపు కిర్కెట కెపెట్న గా దేశమంతా నెతిత్న 

పెటుట్కుని ఊరేగిన అజారుదిద్న గారు మాచ ఫికిస్ంగ కారణంగా 'వెలి ' అయినపుప్డు ఒక మాట అనాన్రు: నేను మైనారిటీ వరగ్ం వాడిని కనుక 

అనాయ్యం చేశారు - అని. అలాంటి మాటే ఈ దేశంలో సీనియర రాజకీయ వేతత్ కరుణానిధి గారు రాజా విషయంలో అనాన్రు - ఆయన 

దళితుడు కనుక ఆయనిన్ బోనులో నిలబెడుతునాన్రు - అని. అయాయ్, చావుకి పెడితే లంఖణానికి వసుత్ందని సామెత. ఏ నిజం ఎపుప్డు 

కొంగుబంగారమవుతుందో, ఏ అబదద్ం ఎలా కలిసొసుత్ందో ధరమ్రాజులకే ఎరుక!) 

(డిసెంబర 20, 2010) 
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(Dec 27,2010) Paki Ulli పాకీ ఉలిల్ 

ఈ దేశంలో పర్భుతావ్లు కూలాలంటే - ఓటుల్ అవసరం లేదు, నోటుల్ అవసరం లేదు, ఆమరణ దీక్షలు అవసరం లేదు, రాయ్లీలు అవసరం లేదు. 

చాణికుయ్డికి కూడా అందని రాజనీతి ఒకటుంది. అది అతి సాదా సీదా వసుత్వు. చూడడానికి చినన్దేకాని కొంపలు ముంచుతుంది. పర్భుతావ్లిన్ 

దించుతుంది. దాని ఫేరు ఉలిల్పాయ. 

ఇపుప్డు చాలామంది రాజకీయ నాయకులు తమ దక్షతకి బోరలు విరుచుకుంటునాన్రు కాని - ఈ విషయానిన్ ఈ దేశంలో గురిత్ంచిన ఒకే ఒకక్ 

రాజకీయ నాయకురాలు - ఇందిరాగాంధీ. అలనాడు 1980 లో - చరణ సింగ పర్భుతావ్నిన్ గదెద్ దించడానికి ఇందిరాగాంధీ ఉలిల్పాయని 

సంధించబోయారు. ఆ సంవతస్రంలో మేలో మహారాషట్రలో రైతులు జరిపిన రాయ్లీలో కాలుప్లు జరిగి ఇదద్రు కనున్మూశారు. 27 మంది 

గాయపడాడ్రు. అయితే - చరణ సింగ గారు గదెద్ దిగడానికి ఉలిల్పాయ అవసరం కూడా ఆనాడు లేకపోయింది. ఇక 1998 లో సుషామ్ సవ్రాజ 

గారి మంతిర్తవ్ శాఖలో ఉలిల్ ధరలు ఆకాశానన్ంటిన కారణంగా పర్భుతవ్ం పరపతినీ, దరిమిలాను పదవినీ పోగొటుట్కుంది. పర్సుత్తం అలాంటి 

సూచనలు ఈ పర్భుతావ్నికి కనిపిసుత్నాన్యి. నకస్లైటుల్, మావోయిసుట్లు, తెలంగాణాలు, టూజీలు, ఆదరశ్ సాక్ంలూ, పర్సార భారతి లలీల్లూ 

చెయయ్లేని పని - ఒకక్ ఉలిల్పాయ చేయగలదు. అది ఈ దేశంలో చరితర్. 

ఒకనాడు సాహెబ సింగ వరమ్ అనే మంతిర్గారు ఓ మాట అనాన్రు వేదికమీద: పేదవాళుళ్ ఉలిల్పాయ తిని బతకరు - అని. అంతే. ఉలిల్ మహిమ 

ఆ మంతిర్గారికి తెలియలేదు. వెంటనే ఆయన మంతిర్ పదవి ఊడింది - ఆ ఒకక్ కారణంగాకారణంగా. 

 దేశంలో పపుప్ దినుసులు ధరలు పెరిగాయి. కందిపపుప్ ధర పెరిగింది. చకెక్ర ధర పెరిగింది. ఎలీప్జీ ధర పెరిగింది. పెటోర్లు ధర పెరిగింది. 

అయినా పర్జలు ఇంత కలవర పడలేదు. కాని ఉలిల్పాయ ధర కిలో నూరు రూపాయలు కాగానే దేశం అటుట్డికిపోయింది. తపిప్పోయిన బిడడ్ 

గురించి బెంగ పెటుట్కునన్టుట్ - ఒకాయన "నేను ఉలిల్పాయ తిని ఇరవై రోజులైంది" అని టీవీలో వాపోయాడు. 

నాలుగయిదు వారాల కిందటి వరకూ ఉలిల్పాయ ఈ దేశంలో పదిరూపాయలకి అముమ్డుపోయింది. ఈ నాలుగు వారాలోల్ - గుండెని జాగర్తత్గా 

పటుట్కోండి - 700 శాతం పెరిగింది. దేశంలో దినసరి ఆధాయం 20 రూపాయలు కూడా లేని నేలబారు మనిషి - కిలో నూరురూపాయల 

ఖరీదు చేసే ఉలిల్పాయని కొనుకుక్ని ఎలా తినగలడు? 

మా ఆవిడ ములీక్. తెలంగాణాలో పెరిగిన అమామ్యి నా భారయ్. అకక్డ పేదవాడి సాధారణ ఆహారం "గొడుడ్కారం" అంటుంటుంది. కేవలం 

ఉలిల్పాయ, ఎండుమిరపకాయ, చింతపండు, ఉపుప్ - ఈ నాలుగు దినుసులూ ఏ విధంగా చూసినా ఖరీదయినవి కావు. అవి వారికి 

అమృతపార్యం. మించి మదుబాటులో, తాహతుకి తగగ్ ఆహారం. నేనూ అపుప్డపుప్డు కారానికి మోజుపడుతూంటాను. కాని ఇపుప్డది కూడా 

నేలబారు మనిషికి కరువైపోయింది. అదృషట్వశాతూత్ మానవుడి పార్ధమిక అవసరాలు - నీరూ, గాలీ పర్కృతి అందజేసుత్ంది. వీటిలో నీరు 

అపుప్డే వాయ్పారమయిపోయింది. మరి కొనిన్ సంవతస్రాలు గడిసేత్ 'గాలీ వాయ్పారమైనా ఆశచ్రయ్ం లేదు. ఇక మనిషిని బతికించే అతి 

పార్ధమికమయిన ఆహారం - ఉలిల్పాయ - అపుప్డే రాజకీయ నాయకుల, వాయ్పారసుత్ల చేతులోల్కి వెళిళ్పోయింది. 
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విచితర్మేమిటంటే - ఉలిల్పాయని ఈ దేశంలో సమృదిధ్గా పండించే రాసట్ర్ం మహారాషట్ర . మన కేందర్ ఆహార మంతిర్ మహారాసట్ర్లో మహా 

నాయకులు. అకాల వరాష్ల వలల్ పంటలు పాడయితే ఎవరేం చెయయ్గలరని ఆయన చేతులెతేత్శారు. ఘనత వహించిన మంతిర్వరాయ్! ఆ మాట 

పొలం దునేన్ రైతు అనాలికాని - ముందు జాగర్తత్లు తీసుకుని, అకాల వరాష్ల పరయ్వసానానిన్ అదుపులోకి తీసుకురావలసిన మంతిర్వరుయ్లు 

అనవలసిన మాటకాదు. పర్ధాన మంతిర్గారికి చేతులు కాలాక ఆకులు పటుట్కోవడం వయ్సనం. మూడేళుళ్గా తన కంటి ముందే టెలికాం శాఖలో 

జరిగే అవినీతిని, కామనెవ్లుత్ కీర్డలోల్ జరిగే అవినీతినీ, పర్సార భారతి సిఈఓ లలీల్ గారి అవినీతిని, చీఫ విజిలెనస్ కమీషనర గా ధామస గారి 

నియామకంలో అవినీతినీ, పర్సుథ్తం ఉలిల్ధరల పెరుగుదలకు నాయకుల అలసతవ్మనే అవినీతినీ గురిత్ంచరు. అవి జరిగాక - ఎందుకిలా 

అవుతోందని శరద పవార గారిని అడిగి ఉండాలి. తమరు అడగలేదని ఇపుప్డు 'పర్జలు ' ఆ పర్శన్నిన్ 'తమరిని'అడగాలి. వారిష్క సభలోల్ మైకుల 

ముందు పర్తిజన్ల దావ్రా నిజాయితీ నిరూపణ కాదు. వీధిన పడిన అసమరధ్త, అలసతవ్ం, అశర్దధ్ కూడా అవినీతే. దోర్ణుడిని చంపడంలో 

ధరమ్రాజుకి అవినీతి వాటా ఉంది. ఉలిల్ కుంభకోణంలో మనోమ్హన సింగ గారికీ వాటా ఉంది. తిలా పాపం తలా పిడికెడు. 

వెనుకటికి ఓ సామెత ఉంది. మొగుడు కొటాట్డని కాక తోటికోడలు దెపిప్ందని ఒకావిడ గింజుకుందట. నాలుగు వారాల కిందట 'వాగా ' 

సరిహదుద్ దావ్రా కిలో పదిరూపాయలకి ఉలిల్పాయలు అమిమ్న భారతదేశం - ఇపుప్డు ఏడు రెటుల్ ధరని చెలిల్ంచి పాకిసాథ్న నుంచి ఉలిల్పాయని 

దిగుమతి చేసుకుంటోంది. మనం తినే పర్తి ఉలిల్పాయ - పాకిసాథ్న అడర్సుతో వెనకిక్రావడం మనలిన్ వెకిక్రిసుత్నన్టుట్ంది. కనీసం పొరుగు 

దేశానికి నవువ్తాలుగా నయినా ఉండి ఉంటుంది - మన నాయకుల నిరావ్కానికి. అంతరికాష్నిన్ జయిసుత్నాన్మని బోర విరుచుకునే భారతీయులు 

కనీసం ఉలిల్పాయని చెపుప్చేతలోల్ ఉంచుకోలేకపోయారని పాకిసాథ్న లో కొందరయినా కిసుకుక్న నవువ్కుంటూంటారు. ఉలిల్పాయ గురించి 

రకరకాలయిన జోకస్ అపుప్డే పర్చారంలోకి వచాచ్యి. వియాయ్లవారిని బరాత లో ఆహావ్నించి 'పాన పరాగ ' ఇసాత్రా అని పలకరించే వాయ్పార 

పర్కటన ఒకటుంది. ఇపుప్డు 'పాయ్జ 'తో (ఉలిల్పాయ) సావ్గతం చెపుతారా అని పర్కటన రావాలని ఒకాయన చమతక్రించాడు. గురుదత ఇవాళ 

బతికుంటే 'పాయ్సా ' అనే చితర్ం సంగతి మరిచిపోయి 'పాయ్జా ' తీసాత్డనాన్రు ఒకాయన. పర్ముఖ దరశ్కులు శంకర గారు 'అనిన్యన ' అనే 

సినిమా తీశారు. వారిక 'ఆనియన ' తీయడం అవసరమనాన్రు ఒకాయన. 

ఉలిల్ కళళ్ నీళుళ్ తెపిప్సుత్ంది. సరే. ఉలిల్పాయ చేతికి రావడానికే కళళ్ నీళుళ్ తిరుగుతునాన్యిపుప్డు. 

ఆఖరుగా ఉలిల్ పిర్యుడయిన ఒక కవి గోడు: 

ఉలీల్! దుంపను తెంచకు 

తలీల్! నా కొంప గూలచ్ తగునా నీకున? 

మళీళ్ భువిలో నూకలు  

చెలీల్ చెడకుండ చూడు చేతులు మోడుత్న.    

(డిసెంబర 27, 2010) 


