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(January 06, 2014) O Gontu.. O Garjana ఓ గొంతు.. ఓ గరజ్న 

అరవై ఐదు సంవతస్రాలు కుళిళ్, అహంకారంతో, సావ్రథ్ంతో నేరచరితర్తో గుండెలు దీసిన ధైరయ్ంతో చటాట్లీన్, చటట్సభలీన్ కైవశం చేసుకుని 

దేశానిన్ దోచుకుతింటునన్ పాలక వయ్వసథ్లో కేవలం 9 నెలలోల్ రూపు దిదుద్కుని --పర్జల మదద్తుని సాధించి, మైనారిటీ వోటుతో మెజారిటీని 

నిరూపించుకోవడానికి అసెంబీల్లో నిలబడిన- ఏనాడూ నిలబడాలని,నిలబడతానని ఊహించని ఓ సాదా సీదా నేలబారు ముఖయ్మంతిర్ అరవింద 

కేజీర్వాల గొంతు విపిప్తే ఎలా ఉంటుంది? ఇలా ఉంటుంది.'మేము పారీట్ రాజకీయాలు నడపడానికి ఇకక్డికి రాలేదు. ఆ పని మాది కాదు. మా 

జీవితాలోల్ మేమెపుప్డూ ఎనిన్కలోల్ పోటీ చేయలేదు. చేసాత్మని అనుకోలేదు. మేము సాదాసీదా నేలబారు మనుషులం. మాకు సేట్టస లేదు, అకక్డ 

కూరుచ్నన్ 'వందన' ఓ ఇలాల్లు.ఆమె వెనుక కూరుచ్నన్ అఖిలేష సివిల పరీక్షలు రాయడానికి ఢిలీల్ వచాచ్డు.ఆ వెనుక కూరుచ్నన్ ధరేమ్ందర్ సింగ 

కోలీ చెలెల్లు హతయ్గావించబడింది. ఈ 28 మంది ఇలా వచిచ్న వారే. వీళుళ్ ఎందుకు ఎనిన్కలోల్ పోటీ చేయవలసి వచిచ్ందో ఆ అసెంబీల్ 

ఆలోచించాలి. ఈ దేశంలో నేలబారు పౌరుడికి ఏం కావాలి? కడుపుకి పటెట్డనన్ం కావాలి. పిలల్లకి చదువు కావాలి.రోగం వసేత్ నయం చేసే 

వైదయ్ం కావాలి. ఉండానికి చినన్ ఇలుల్ కావాలి. తాగే నీరు కావాలి. కరెంట కావాలి. తనూ,తన కుటుంబమూ, పిలల్లూ కేష్మంగా ఉండే 

వాతావరణం కావాలి. తనకి నాయ్యం చేసే వయ్వసథ్ కావాలి. ఈ 65 సంవతస్రాలలో ఈ కనీస అవసరాలు ఈ నేలబారు మనిషికి దకక్లేదు. 

ఎందుకు? ఈ చినన్ సౌకరాయ్లు ఎందుకు అందలేదు? నినన్నే ఢిలీల్లో చలికి తటుట్కోలేక ఇదద్రు చనిపోయారని వినాన్ం. ఎందుకిలా జరిగింది? 

గత 65 సంవతస్రాలుగా పర్భుతవ్ం కోటాల్ది రూపాయిలు ఖరుచ్ చేసోత్ంది. అయినా ఈ అనరాధ్లు జరుగుతునాన్యి. ఆ డబుబ్ంతా ఏమయింది? 

ఆ డబుబ్ సజావుగా ఖరుచ్ అయి ఉంటే ఈ పాటికి నేలబారు మనిషి కనీసపు అవసరాలు తీరేవి. కాని ఆ డబుబ్ రాజకీయ వయ్వసథ్ చేతులోల్కి 

పోతోంది. ఈ దేశంలో రాజకీయ వయ్వసథ్ అవినీతిలో కూరుకు పోయింది. రాజకీయాలోల్ నేర చరితర్ సిథ్రపడింది. ఇవాళ చదువులెందుకు 

పాడయాయి? కారణం-- రాజకీయ వయ్వసత్లో అవినీతి, ఆరోగయ్రంగం అధోగతిలో ఉంది. కారణం-- రాజకీయ వయ్వసథ్లో అవినీతి. విదుయ్చఛ్కిత్ 

సమసయ్లు, నీటి సమసయ్లు, రోడల్ సమసయ్లు, రవాణా సమసయ్లు. కారణం- రాజకీయ వయ్వసథ్లో అవినీతి. ఇవాళ అందరం ఏకమయి ఈ 

రాజకీయ వయ్వసథ్ని మారాచ్లి.రెండేళళ్ కిందట నేలబారు మనిషి రోడుడ్ మీదకు వచిచ్ అవినీతిని ఖండిసూత్ చటాట్నిన్ చేయమని కోరాడు.కాని 

రాజకీయ నాయకులు-- మీకు దముమ్ంటే ఎనిన్కలోల్ పోటీ చేసి మీరే చటాట్లు చేయండి--అని అనాన్రు. నేలబారు మనిషి పేదవాడు, గతిలేని 

వాడు. ఎలా పోటీ చేసాత్డని అనుకునాన్డు రాజకీయ నాయకుడు. మాకు ధనబలం ఉంది, భుజబలం ఉంది-- ఈ నేలబారు మనిషికి ఎంత 

ధైరయ్ం అనుకునాన్డు. అది రాజకీయ నాయకుల పెదద్ పొరపాటు. వాళుళ్ మరిచి పోయిన నిజం ఒకటుంది. నేలబారు మనిషి పొలంలో పని 

చేసాత్డు. రాజకీయ నాయకుడు కాదు.నేలబారు మనిషి నూలు నేసాత్డు. రాజకీయనాయకుడు కాదు.నేలబారు మనిషి రాళుళ్ మోసాత్డు, రాజకీయ 

నాయకుడు కాదు.నేలబారు మనిషి టాకీస్ నడుపుతాడు. రాజకీయనాయకుడు కాదు. నేలబారు మనిషి చందర్మండలానికి వెళాత్డు.  

రాజకీయనాయకుడు కాదు. నేలబారు మనిషి పరిశోధనలు చేసాత్డు. రాజకీయనాయకుడు కాదు. రాజకీయ నాయకులు ఏమీ చేయరని 

తెలుసుకునాన్క నేలబారు మనిషి ఎనిన్కలోల్ పోటీకి సిదధ్పడాడ్డు. రాజకీయవాతావరణానిన్ పర్కాష్ళితం చేయడమే నేలబారు మనిషి లక్షయ్ం. కానీ, 

అతని దగగ్ర డబుబ్లేదు. నలల్ధనం తీసుకోలేడు.కానీ, నిజాయితీతో ఎనిన్కలోల్ పోటీ చేయాలనుకునాన్డు. పోటీ పార్రంభమయింది. కొనిన్ నెలల 

కిర్ంద పార్రంభమైన పారీట్ 28 సీటుల్ గెలుసుత్ందని ఎవరు కలగనాన్రు? రాజకీయనాయకులు నవావ్రు.వెకిక్రించారు. మీ తరం కాదనాన్రు. 
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అయితే, ఒక సామెత ఉంది. మనిషికి ఎవరూ తోడు లేనపుప్డు దేవుడు తోడుగా నిలుసాత్డని. దేవుడు నిజానిన్ సమరిధ్సాత్డు. నిజాయితీని 

సమరిధ్సాత్డు. డిసెంబర నాలుగు, ఎనిమిది తారీఖుల మధయ్ ఓ మాయ్జిక జరిగింది. నేలబారు మనిషి (ఆమ ఆదీమ్) ఎనిన్కలోల్ గెలిచాడు. ఇపుప్డీ 

పోరాటం ఈ దేశంలో అవినీతిని నిరూమ్లించడం. వయ్వసథ్కి చికితస్ చేయడం. మరొకక్ విషయం. మన దేశంలో మహానాయకులు రోడుడ్ మీద 

వెళితే కారల్ మీద ఎరర్ దీపాలు వెలుగుతాయి.రోడల్ మీద టార్ఫిక నిలిచి పోతుంది. ఎందుకంటే, వారి సమయం విలువైనది. వృధా కాకూడదు.-- 

అంటారు. నేను గత ఆరేడు రోజులుగా రోడల్ మీద వెళుత్నాన్ను. టార్ఫిక దీపాల దగగ్ర అందరిలాగే ఆగుతునాన్ను. నా సమయం ఏమీ వృధా 

కాలేదు. ఈ మరాయ్ద వారి రక్షణకనాన్రు. కానీ దేవుడి దీవెన ఉనన్ంత కాలం మనిషి బతుకుతాడు.అది లేకపోతే పోతాడు.ఈ విఐపి సంసక్ృతికి 

ముగింపు రాయాలనన్దే మా లక్షయ్ం. అవినీతిని నిరూమ్లించే చటాట్లు రావాలి. రోడుడ్ మీద దీపం పోయిందంటే, కొతత్ది వేయడానికి పర్భుతవ్ం 

దగగ్ర డబుబ్ లేదంటారు.రోడల్ని మాతర్ం పదే పదే తవివ్పోసుత్ంటారు. రోడల్ పనిలో డబుబ్ జేబులోల్కి పోతుంది. అదీ కారణం. 

నేలబారు మనిషి దీనిని ఆపబోతునాన్డు. చలవ గదులోల్ డబుబ్ ఎలా పంచాలో నిరణ్యించే రోజులు పోయాయి. డబుబ్ ఎలా ఖరుచ్ కావాలో 

నేలబారు మనిషి చెపాత్డు.మనం సావ్తంతర్య్ సమరం చేసింది బిర్టిష వారి సాథ్నంలో మన నాయకులిన్ కూరోచ్బెటట్డానికి కాదు.మన అవసరాలకు 

వీళళ్ ఇళుళ్ చుటూట్ తిరగడానికి కాదు. మేం ఢిలీల్ని మారుసాత్ం. దేశానిన్ మారుసాత్ం. 

మేం మీ సమరధ్న కోసం ఇకక్డి నిలబడలేదు. మామీద నమమ్కం సడలితే మళీళ్ ఎనిన్కలోల్ పోటీ చేసాత్ం.నేనికక్డ మీ ఓటు కోసం నిలబడలేదు. నా 

పర్భుతావ్నిన్ నిలుపుకోవనాలనన్ది నా లక్షయ్ం కాదు, మొదటిసారిగా ఈ దేశంలో ఓ నేలబారు మనిషి పాలనలో నిజాయితీ కావాలని ధైరయ్ంగా 

డిమాండ చేసి నిలబడాడ్డు. ఈ పర్యతన్ంలో ఈ శాసనసభలో ఎంత మంది ఓ నేలబారు మనిషితో భుజం కలిపి నిలబడతారో తేలుచ్కోండి.'ఈ 

నేలబారు మనిషి గొంతు ఈ సమాజానికి శుభసూచకం. విశాఖపటన్ంలో ఓ 60 ఏళళ్ ఉదోయ్గి --అతను తెలుగు వాడు-- అరవింద కేజీర్వాలకి 

అతనెవరో తెలిసే అవకాశం లేదు. ఉదయానేన్ బాయ్ంకుకు వెళిళ్ పదివేల రూపాయిల చెకుక్ని పంపాడట-- తాను ఆమ ఆదీమ్ పారీట్లో 

చేరుతునన్టుట్ తెలియజేసూత్ నాకు ఉదయమే గరవ్ంగా ఫోన చేసి చెపాప్డు.ఈ దేశానిన్ ఈ అవకాశవాదుల నుంచి, ఈ రాబందుల నుంచి 

కాపాడటానికి ఇంకా వేళ మించి పోలేదని విశావ్సం, ధైరయ్ం పుంజుకునే సమయమిది. నేలబారు మనిషి- అతను ఎవరయినా పదవిని చేపటిట్ 

తన జీవితానిన్ తాను నిరేద్శించుకుంటూ తన చుటూట్ ఉనన్ సమాజానికి ఉపయోగపడాలనన్దే పర్జాసావ్మయ్ ఉదేద్శం. లక్షయ్ం. కానీ ఆ పవితర్మైన 

లకాష్య్నిన్ డబుబ్, పదవి,జులుం, అవకాశవాదం అటకెకిక్ంచింది. అవినీతి రాజయ్మేలుతునన్పుప్డు-- మామూలు మనిషి ఆ అవినీతిని ఆసరా 

చేసుకుని తన దినం గడుపుకోవాలని చూసాత్డు. అది అతని నిసస్హాయత. ఆ దయనీయ సిథ్లో ఒకక్ కేజీర్వాల తటసథ్పడితే సమాజగతే 

మారిపోతుంది.మరిచి పోవదుద్. ఈ దేశ సావ్తంతార్య్నికి ఓ అరథ్రాతిర్ దకిష్ణాఫిర్కాలో ఓ మారుమూల సేట్షనోల్ ఓ వయ్కిత్కి జరిగిన అవమానం 

మొదటి పునాది రాయి వేసింది. ఆ వయ్కిత్ పేరు మహాతామ్ గాంధీ.      

(జనవ ి 06,,  2014) 
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(January 13, 2014) Manchi Police Chedda Police మంచిపోలీసు - చెడడ్పోలీసు 

మీరెపుప్డైనా గమనించారో లేదో మంచి పోలీసు - చెడడ్పోలీసు చాలా సరదా అయిన ఆట. రోడుడ్ మీద టోపీ లేకుండా వెళేళ్ మోటార సైకిల 

మనిషిని ఒక పోలీసు పటుట్కుంటాడు. నెలాఖరు రోజులు. బేరం పార్రంభమవుతుంది. అలాకాక్క - అవతలి మనిషి ఏ మంతిర్గారి వియయ్ంకుడో, 

ఎమెమ్లేయ్ గారి బావమరిదో అయితే ఈ పోలీసు ఇరుకులో పడతాడు. అపుప్డేమవుతుంది? మరో పోలీసు రంగంలోకి దూకుతాడు. ఇతను 

తపప్నిసరిగా మంచి పోలీసు అయివుంటాడు. రాగానే పాసింజరుకి నమసాక్రం చేసాత్డు. “అయయ్గారూ బాగునాన్రా సార” అని పలకరిసాత్డు. 

మోటారు సైకిలు లేటెసుట్ మోడల కొనన్ందుకు అభినందిసాత్డు. ఇపుప్డు చెడడ్ పోలీసు వేపు తిరిగి అలాంటి పెదద్మనిషిని నిలదీసినందుకు 

కోపప్డతాడు. చెడడ్ పోలీసు తలదించుకుంటాడు. ఇదద్రూ కలిసి పాసింజరుకి సెలూయ్ట చేసాత్రు. మోటార సైకిలు వెళిళ్పోతుంది. వీలయితే 

మంతిర్గారికి తన బదిలీకి ఓ మాట చెపప్మని చిరునవువ్ని రువువ్తాడు మంచి పోలీసు. 

ఇరకాటంలోంచి తపుప్కునే అందమయిన, కాని ఎపుప్డూ కలిసివచేచ్ ఆటయిది. రాజకీయాలలోనూ దీనికి లాయకీ ఉంది. ఈ ఆటలో ఆరితేరిన 

పారీట్ కాంగెర్స. ఇలాంటి ఆటలు వారికి వెనన్తో పెటిట్న విదయ్. అందుకు 'మంచి పోలీసు ' పాతర్ వారికి సిదద్ంగా ఉంటుంది. ఆ మంచి  పోలీసు 

పేరు - రాహుల గాంధీ. వారు ఏ రకమైన పదవులకీ ఇషట్పడరు. ఏ అవినీతి కుంభకోణాల మీదా మాటాల్డరు. సాధారణంగా పారల్మెంటు 

సభలలోనూ కనిపించరు. కానీ అవసరం వచిచ్నపుప్డు - ఆఖరి క్షణంలో చెడడ్ పోలీసుని కాపాడే మంచి పోలీసు పాతర్ని చాలా హుందాగా 

నిరవ్హిసాత్రు.  ఆ మధయ్ అవినీతిలో కూరుకుపోయిన పారల్మెంటు సభుయ్లనీ, అసెంబీల్ సభుయ్లనీ ఎనిన్కలలో పోటీ చేసే అరహ్తను తొలిగించడానిన్ 

వయ్తిరేకించే ఆరిడ్నెనుస్ను కేందర్ మంతిర్వరగ్ం - సిఫారసు చేసింది. పర్తిపకాష్లు ఇది అరాచకమని ఎదురు తిరిగాయి. తన సంతకానికి వచిచ్న 

ఆరిడ్నెనుస్పై వివరణలకోసం రాషట్ర పతి పర్ణబ ముఖరీజ్ - దేశీయాంగ మంతిర్ సుశీల కుమార షిండేగారికి, కపిల సిబల గారికి కబురు పంపారు. 

పెదద్ దుమారం లేచింది. అపుప్డేం జరిగింది? కాంగెర్సు సమాచార పర్తినిధి అజయ మాకన గారు నిరవ్హిసుత్నన్ పతిర్కా సమావేశంలోకి రాహుల 

గాంధీగారు దూసుకు వచిచ్ మైకుని అందుకునాన్రు. మంతిర్ మండలి తీసుకునన్ నిరణ్యం 'నానెస్నస్' అంటూ ఈ ఆరిడ్నెనుస్ని చించేసి చెతత్బుటట్లో 

వేయవలసిందేనని వకాక్ణించారు. దేశమంతా తెలల్బోయింది. కాంగెర్సు వరాగ్లు అవాకక్యిపోయాయి. రాహుల గాంధీగారు బయటికి వచిచ్ 

మనోమ్హన సింగు గారి మీద తన విమరశ్ల రాయి పడిందని గురిత్ంచి, వెంటనే అమెరికాలో పరయ్టిసుత్నన్ మనోమ్హన గారికి ఫోన చేసి వారి 

పెదద్రికం మీదా, వారి నేతృతవ్ం మీదా తనకు బోలెడు గౌరవం ఉనన్దని సెలవిచాచ్రు. ఇది తుంటి మీద కొటిట్ బుగగ్ని ముదుద్లాడడం లాంటిది. 

పైగా అదే సభలో ఈ దేశంలో ఒకక్ కాంగెర్సేస్ అవినీతి గురించి ఇంకా మాటాల్డుతోందని రాహుల గాంధీగారు బోరవిరిచారు. అయాయ్! తమ 

పారీట్ గత పదేళుళ్గా పాలనలో ఉంది. ఈ పదేళళ్లోనూ మీరింకా అవినీతి గురించి 'మాటాల్డే' సాథ్యిలోనే ఉనాన్రు. చేతలోల్ అవినీతికి చరయ్లు 

తీసుకోడానికి వేళమించిపోయిన విషయం తమకు ఇపప్టికి అరధ్మయిందని ఈ చరయ్తో మాకు అరధ్మయింది. 

ఆ మధయ్ దేశంలో కలాల్ అతి గొపప్ కుంభకోణం బయట పడింది. ముంబైలో ఆదరశ్ అపారుట్మెంటుల కథ. ఇందులో నలుగురు 

ముఖయ్మంతుర్లు, ఇదద్రు దేశసైనాయ్ధిపతులు, ఎందరో ఐయేయ్యస లూ వాటాలు పంచుకునాన్రు. దానిపై విచారణ జరిపిన నాయ్యమూరిత్ కమిటీ 

ఇందులో బోలెడు కుంభకోణం ఉనన్దని నిరాధ్రణకు వచిచ్ంది. కానీ మహారాషట్ర ముఖయ్మంతిర్ పృధీవ్రాజ చౌహాన గారు ఆ కమిటీ రిపోరుట్ని 
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తృణీకరించారు. తిరసక్రించారు. మళీళ్ రాజకీయ పారీట్లనీన్ విమరశ్లు గుపిప్ంచాయి. ఈ నేపధయ్ంలో మంచి పోలీసు రాహుల గాంధీ 

గళమెతాత్రు. కమిటీ రిపోరుట్ని మహారాషట్ర పర్భుతవ్ం మళీళ్ పరిశీలించాలిస్ందే ననాన్రు. అంతే. కొనిన్ గంటలోల్ ముఖయ్మంతిర్ మహాశయులు తన 

తిరసాక్రానిన్ ఉపసంహరించుకునాన్రు. పునః పరిశీలన జరిపి - ఆ కుంభకోణంలోంచి ముఖయ్ మంతుర్లిన్ తపిప్ంచి, ఆఫీసరల్ని వాళళ్ మానాన 

వాళళ్ని వదిలేశారు. 

ఇలాంటిదే మరో పర్హసనానికి ఈ మధయ్నే నాంది జరీగింది. తెలంగాణా  ఏరాప్టుకి సూచనలు ఇవవ్డానికి ఏరాప్టయిన మంతిర్ మండలి 

తనరిపోరుట్ని  మంతిర్వరాగ్నికి సమరిప్ంచే ముందురోజే ఒక గాలి వారత్ని దేశంలోకి  వదిలింది కాంగెర్సు పర్భుతవ్ం. మంతిర్ మండలి రాయల 

తెలంగాణాను సిఫారసు చెయయ్బోతోందని. ఎటూ తమ మంచి పోలీసు ఆట ఉండనే ఉనన్దికదా అని పారీట్ ధీమా. అయితే మినున్విరిగి మీద 

పడింది. తెలంగాణా, రాయలసీమ, ఆంధార్లో విమరశ్లు వెలుల్వెతాత్యి. సరేవ్ సరవ్తార్ ఆ పర్తిపాదన చెలల్దని తేలింది. కాసత్ వయ్వధి ఉంటే - ఆ 

ఘనత మంచి పోలీసుకి దకేక్దే. కానీ వెంటనే ఆ గాలివారత్ని గాలిలోనే వదిలేశారు. చికక్లాల్ ఈ ఆటని పిడుగుకీ బియాయ్నికీ ఒకే మంతర్ంగా 

వాడితే బెడిసి కొడుతుంది. కాగా ఈ ఆటని ఆటసాథ్యిని దాటిపోయే ఆదరశ్ కుంభకోణం, అవినీతి ఆరిడ్నెనస్ వంటివాటికి వాడినపుప్డు - అది 

కాంగెర్సు గొపప్తనంగా కాక - అతి తెలివితనంగా కొటొట్చిచ్నటుట్ కనిపిసుత్ంది. నెతిత్న పిడుగు పడేవరకూ నిమమ్కు నీరెతిత్నటుట్ తెరవెనుక ఉండి - 

తీరా వేళమించిపోయే వేళకి నీతులు పలకడం - ఆ పారీట్ గొపప్తనంగా కాక - అతి తెలివితనంగా కొటొట్చిచ్నటుట్ కనిపిసుత్ంది. నెతిత్న పిడుగు 

పడేవరకూ నిమమ్కు నీరెతిత్నటుట్ తెరవెనుక ఉండి - తీరా వేళమించిపోయే వేళకి నీతులు పలకడం - ఆ పారీట్ గొపప్తనంగా కాక - మంచి 

పోలీసు అనుభవరాహితాయ్నీన్ తెలియజేసుత్ంది. 

ఎందుకంటే ఈ ఆట మంచి - చెడడ్ పోలీసు సాథ్యినుంచి - మంచి - ముదనషట్పు పోలీసు సాథ్యికి చేరిపోయింది. అడుడ్పులల్ వేసే అవినీతి 

అధావ్నన్ సాథ్యికి చేరిపోయింది. ఇంకా వీరభదర్ సింగు కుంభకోణం, అగసాత్ హెలికాపట్రల్ కుంభకోణం వంటివి బోలెడు రంగంలోకి 

రాబోతునాన్యి. అనిన్టికీ మించి ముసళళ్ పండగ - సారవ్తిర్క ఎనిన్కలు కనుచూపు మేరలోకి వచేచ్శాయి. కాంగెర్సు నాయకులు మెలల్గా 

పారీట్లోంచి బయటకు వెళళ్డానికి దారులు వెదుకుక్ంటునాన్రు. ముఖం చెలల్ని నాయకులిన్ తపిప్ంచి కొతత్ ముఖాలిన్ వెదికే పనికి రాహుల గాంధీ 

సవ్యంగా నడుం కటాట్రు. ఇపుప్డు నందన నీలకేణి, చందన చతురేవ్దీ, మరో దానయయ్లను వెదకాలిస్న పని ఏరప్డింది. అలాంటివారికి కొండకి 

వెంటుర్కని కటేట్ అవకాశం. కాంగెర్సుకు మరో గతయ్ంతరం లేని దేబిరింపు. ఏనాడయినా - అరిచి గీపెటిట్నా ఈ పారీట్ నందన నీలకేణి వంటి 

ఉదద్ండులకి అవకాశం ఇచేచ్దా - లలూల్వంటి సహచరులు ఉండగా? తెలంగాణా ధరమ్మా అంటూ తెలుగు దేశంలో బొతిత్గా కొతత్మొహాలకు 

అనేవ్షణ జరగాలిస్ందేనని రాజకీయ పర్ముఖులు అంటునాన్రు. 

ఉనన్టుట్ండి పైకి ఎగదనేన్ ఆవేశం నిజాయితీ అనిపించుకోదు. ఆకతాయితనం అనిపించుకుంటుంది. ఇది బోరవిరుచుకునన్ అవినీతి కంటే పండి 

ముదిరిన ఆతమ్వంచన. 

(జనవ ి 13,,  2014) 
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(January 20,2014) Anjanammaku Nivali అంజనమమ్కు నివాళి 

నా జీవితంలో మొదటిసారిగా - నా ఎనిమిదో ఏట - విశాఖపటన్ం మినరావ్ టాకీసులో అంజనమమ్ని చూశాను. ఆ సినీమా 'బాలరాజు '. 

అందులో పర్ముఖంగా ముగుగ్రు నటీనటులు - అకిక్నేని, ఎస.వరలకిష్, అంజలీదేవి. నా అదృషట్ం ఏమిటంటే - నా జీవితంలో ఆ ముగుగ్రితోనూ 

నటించే అవకాశం కలిసి వచిచ్ంది. మరో 14 సంవతస్రాలకు అకిక్నేని కంపెనీ అనన్పూరాణ్ సంసథ్ దావ్రా సినీరంగ పర్వేశం చేసి వారికి 

సంభాషణలు రాశాను. తరావ్తి కాలంలో వారితో ఎనోన్ చితార్లలో నటించాను. ఎస.వరలకిష్గారు నా కంటే తేలికగా 11 సంవతస్రాలు పెదద్. 

కనీసం  నాలుగు చితార్లలో మేమిదద్రం భారాయ్భరత్లుగా నటించాం. "శీర్వారు" సినీమా ఆమె ననున్ గదమాయించి నా కాళళ్కు నమసాక్రం 

పెటట్డంతో పార్రంభమవుతుంది. అంజనమమ్గారు నాకంటే పనెన్ండేళుళ్ పెదద్. రెండు చితార్లలో అకాక్ తముమ్ళళ్ం. ఒక చితర్ంలో నేను 

పర్తినాయకుడిని. 

 నా చినన్తనం నుంచీ అంజమమ్గారి చినన్తనానిన్ చూసుత్నాన్ నాకేమో ఆమెలో ఎపుప్డూ పెదద్తనమే కనిపించేది. కొందరు యువకులు 

పుటుట్కతోనే వృదుధ్లు - అనాన్రు శీర్శీర్. ఆ మాట విమరశ్గా కాక అభినందనగా అంజమమ్కి వరిత్సుత్ంది. ఆమె ముఖంలో ఆరర్ద్త, ఓ పర్సనన్త 

కనిపిసుత్ంది. విచితర్ం ఏమిటంటే అంజనమమ్ తొలిచితార్లలో వాంప పాతర్లిన్ నటించడం. "పలెల్టూరి పిలల్"నాటికి హీరోయిన గా   ఎనోన్ రకాల 

పాతర్లు చేసినా అంజమమ్గారు తెలుగు పేర్క్షకులకి సీతమమ్. 

కనాన్ంబని చూడగానే హుందాతనం కొటట్వచిచ్నటుట్ కనిపిసుత్ంది. శీర్రంజని ఆరర్ధ్తకు పెటిట్ంది పేరు. అంజమమ్ పవితర్తకి. సావితిర్ ఏ మూసకూ 

లొంగదు. ఏ పాతర్లోనయినా తనదయిన పర్తేయ్కతతో ఒదిగిపోతుంది. 

పెదాద్పురం నుంచి వచిచ్న పదేళళ్ అంజనమమ్ని నూకయయ్గారనే ఆమె పెదద్దికుక్ ఆదినారాయణగారి దగగ్ర వదిలారు - నాటకాలోల్ పర్వేశానిన్ 

కలిప్ంచమని. ఆయన సైకిల హాండిల మీద కూరుచ్ని నాటకశాలకు వచేచ్ది. ఆయనకపప్టికే పెళళ్యింది. కానీ కోరి, పంతం పటిట్ ఆయనేన్ 

చేసుకుంది. తొలినాటి ఆమె అనుభవమంతా కాకినాడ యంగ మెనస్ హాపీ కల్బుబ్. గండికోట జోగినాధం, రేలంగి, ఎసీవ్ రంగారావు, 

ఆదినారాయణ పర్భుర్తులకి అది ఆటపటుట్. 1937 - 40 మధయ్ ఆమెకి నెలకు వందరూపాయలు జీతమని గరవ్ంగా చెపుప్కునేవారు. ఆనాటి 

వంద ఇపుప్డు లక్షలకి సాటి. "సీట్ర్ట సింగరస్" అనే నాటకంలో ఎసీవ్ రంగారావుగారూ, అంజనమమ్గారూ ఆ రోజులోల్ నటించారు. 1939 లో 

"కుచేల" ఆమె మొదటి నాటకం. చాలా సంవతస్రాల కిర్ందట - పి.సాంబశివరావుగారి దరశ్కతవ్ంలో మాధవీ ఫిలింస పర్సాద గారు ఒక 

చితార్నిన్ పాల్న చేశారు. అపప్టికి 50 సంవతస్రాల ముందు నటించిన పర్ముఖ దరశ్కులు కె.ఎస.పర్కాశరావుగారు అతి బలవంతం మీద ఆ 

చితర్ంలో నటించడానికి అంగీకరించారు. మరి అంత పెదాద్యనకి భారయ్గా ఎవరు వేయాలి? అంజలీదేవిగారిని పిలిచారు. మరి ఆవిడ తముమ్డు 

వేషానికి ఎవరు? ననున్ పిలిచారు. ఆ తరావ్త శాఖమూరి రామచందర్రావుగారి "పోరాటం", చెరుకూరి పర్కాశరావుగారి "మానవుడే 

మహనీయుడు" చేశాను. అలనాటి (1956) ఎలీవ్ పర్సాద గారి "ఇలవేలుపు" చితర్ంలో అకిక్నేని సరసన నటించిన నటీమణి అతి హుందాగా 

కేరెకట్ర పాతర్లవేపు పర్యాణం చేశారు. "మానవుడే మహనీయుడు" చితర్ంలో హీరో అకిక్నేని. అంజమమ్గారిది కేరకట్రు పాతర్. కథనాది. 
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ఆమె చేసిన "సువరణ్సుందరి" "అనారక్లి" వంటి చితార్లు ఇతిహాసాల సాథ్యిలో నిలిచిన చితార్లు. ఆమె భరత్ సంగీత దరశ్కతావ్నికీ 

తలమానికంగా నిలిచిన కళాఖండాలు. ఆయన బాణీలకు ఆమె మొదటి శోర్త. ఆమె అంగీకారం ఆ పాటకి తూకపురాయి. ఈ దాంపతయ్ం 

భారతీయ సినీమాలోనే అననయ్ం. బహుశా గురుదత, గీతారాయ కొంతమేరకు జాన్పకం వసాత్రు. అలనాటి ఆమె పాతర్లు ఆయా సినీమాలను 

ఒక అలౌకికమైన epics. నేడు కధలూ, పాతర్లూ, సనిన్వేశాలూ - వాసత్వికత పేరిట నేలబారుగా - నేలకంటే బారుగా మారిపోయాయి. కానీ ఆ 

రోజులోల్అంజలీదేవి వంటి నటీమణులు వెండి తెరకు ఒక eerie అనుభూతిని సంతరించిన నటీమణులు. అందుకనే ఆమె 'సీత ' ఇపప్టికీ పార్ణం 

పోసుకుని మనకు దరశ్నమిసుత్ంది. ఈ మధయ్ సినీమాలో కనిపించిన సీత పకక్ ధియేటర లోనే నేలకు జారిపోయే పాతర్లో సీత ఇమేజ ని 

ఛినాన్భినన్ం చేసుత్ంది. "బైబిల" సినీమాలో ఏసుపర్భువుగా నటించిన నటుడు మరే పాతర్వేయడానికీ ఒపుప్కోలేదట. సినీరంగం నుంచి శాశవ్తంగా 

తొలిగిపోయాడు - ఒకే పాతర్కి శాశవ్తతావ్నిన్ సంతరిసూత్. సీత పాతర్ చేసిన అంజలీదేవి ఆ పాతీర్కరణ ఇమేజ కి భంగం కలిగించే ఏ పాతర్నీ 

తరావ్తి కెరీర లో చెయయ్లేదు. పేర్క్షకుల మనసుస్లోల్ అనుభూతి నటుడు సంపాదించుకునన్ ఆసిత్. దానిన్ అంజలీదేవి ఏనాడూ దుబారా చెయయ్లేదు. 

చితూత్రు నాగయయ్గారి పేరిట ఆవిడ అనేతృతవ్ంలో ఒక టర్సుట్ని ఏరాప్టు చేసి ఏటేటా ఒక సంసమ్రణ సభని జరిపేవారు. ఓసారి ఆ సభకి ముఖయ్ 

అతిధిగా ఆహావ్నిసూత్ అంజమమ్గారు నాకు ఫోన చేశారు. కానీ మరేదో పని అడుడ్పడి వెళళ్లేకపోయాను.  

ఆమె ఆఖరి రోజులు - ఆమె వయ్కిత్తావ్నికి తగగ్టుట్గానే సతయ్సాయిబాబా సేవలో జరిగిపోయాయి. చాలామంది ఇవవ్లేనంత ఆసిత్ని ఆమె పుటట్పరిత్కి 

సమరిప్ం చుకునాన్రు. ఆమె వయ్కిత్తావ్నీన్, ఆరోగాయ్నీన్ చకక్గా పోషించాయి. 

వెండితెర పాతర్మీద తపప్నిసరిగా ఆ నటుని వయ్కిత్తవ్ పర్భావం ఉంటుంది. అలాగే పాతర్ సవ్భావం వయ్కిత్మీదా ఉంటుంది. "శంకరాభరణం"లో 

శంకరశాసిత్ పాతర్ని ధరించిన జె.వి.సోమయాజులుగారు సిగరెటుట్ కాలచ్డానిన్ అమెరికాలో అతి విడూడ్రంగా చూసేవారు. మరి "కొండమీద 

కొకిక్రాయి" వంటి పాటలు పాడే తొలినాటి వాంప పాతర్లు చూసినా అంజనమమ్ని తెలుగుదేశం సీతమమ్గానే అకుక్న చేరుచ్కుంది. అంటే 

ఆమెలో పర్సనన్త - ఆయా పాతర్ల వెగటుదనానిన్ ఉపశమింపజేసింది. అది ఆమె అదృషట్ం. తెలుగు దేశం అదృషట్ం కూడా. మితుర్డు, 

దుకిక్పాటి అలుల్డు జగదీష చందర్ పర్సాద కి నేను మొదటి చితర్ం రాశాను. నిజానికి ఆ చితర్ంలో పర్ధాన పాతర్ ఎసీవ్ రంగారావుగారిది. కాని 

మొదటి షెడూయ్లు అవుతూనే ఆయన కాలం చేశారు. మేమంతా గతుకుక్మనాన్ం ఏం చెయాయ్లో తోచక. సినీరంగమంతా. సినీరంగమంతా 

వెదికినా ఆయనకి పర్తాన్మాన్యం మాకు తటట్లేదు. ఇమేజ లో కాకపోయినా పర్తిభలో, గాంభీరయ్ంలో ఆయనకు పర్తాయ్మాన్యమనదగిన నటి 

ఒకక్రే తోచారు - అంజలీదేవి. ఆ పాతర్ని సతరీని చేసి అంజలీదేవిగారి చేత చేయించాం. ఆ సినీమా పేరు "చలల్ని తలిల్". ఆ మాట నిజానికి పాతర్కే 

కాదు ఆ నటికీ వరిత్సుత్ంది. 

75 సంవతస్రాల పాటు గుండెలనిండా జాన్పకాలను, పాతీర్కరణలనూ, ఉదాతత్తనూ, ఆతీమ్యతనూ పంచిన "చలల్నితలిల్" అంజలీదేవి. 

( జనవ ి 20,,  2014 ) 
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(January 27,2014) Sthitaptajnudu సిథ్తపర్జుఞ్డు 

 

అకిక్నేనిని 51 సంవతస్రాలుగా అతి సమీపంగా చూసుత్నన్వాడిగా, 65 సంవతస్రాలుగా ఆయన చితార్లని అభిమానిసుత్నన్వాడిగా -అకిక్నేనిలో 

అతి విచితర్మైన విపరయ్యాలు కనిపిసాత్యినాకు. ఆయన దేవుడిని నమమ్రు. ఆయన యింటోల్ గోడలకి దేవుడి పఠాలను చూసిన గురుత్లేదు. కాని 

దేవుడి పాతర్లీన్, భకుత్ల పాతర్లీన్ ఆయన నటించిన తనమ్యతవ్ం, తాదాతమ్య్ం అపూరవ్ం. కాళిదాసు, తుకారాం, నారదుడు, విపర్నారాయణ, భకత్ 

జయదేవ -యిలా ఎనన్యినా ఉదాహరణలు మనసుస్లో కదులుతాయి. ఆయనకి బొతిత్గా నచచ్నిది -సానుభూతి. ఎకుక్వగా ఆశించనిది -

పొగడత్. అమితంగా పర్దరిశ్ంచనిది -ఆరర్ద్త. వీటనిన్టికీ లొంగే ఎనోన్ సందరాభ్లూ, సంఘటనలూ ఆయన జీవితంలో ఉనాన్యి. మనిషిలో 

వయ్గర్తకీ, వయ్ధకీ అతి సహజమయిన ఆటవిడుపు కనీన్రు. నిజజీవితంలో అకిక్నేని కనీన్రు కారిచ్న గురుత్లేదు. వెండితెరమీద కనీన్రు కారచ్ని 

అకిక్నేని సినీమా నాకు గురుత్లేదు -ఏ మిసస్మమ్, చకర్పాణి వంటి చితార్లనో మినహాయిసేత్. అయితే ఒకక్ సందరాభ్నిన్ ఆయనే పదే పదే సభలోల్ 

చెపిప్న గురుత్ంది. ఆయన పెదద్బాబ్యి వెంకటకి చికితస్ చేయడానికి వచిచ్న డాకట్రు వెంకయయ్గారు కురార్డిని బతికించి వెనకిక్ వెళూత్ కారు 

ఏకిస్డెంటలో మరణించారు. అపుప్డు ఆయన భోరుమనాన్రు. తరావ్త ఆ కుటుంబానిన్ ఆదుకునాన్రు. అది వేరే కథ. ఆరర్ద్తనీ, గుండె చపుప్ళల్నీ 

అంత నిరుద్షట్ంగా, అంత మనసూఫ్రిత్గా ఒపిప్ంచిన నటుడు మరొకరు కనిపించరు. ◌ఃమెలోడార్మాః తెరమీద ఆయనకి ఆయుపు పటుట్. 

నిజజీవితంలో అది ఆవలిగటుట్. మరొక గొపప్ లక్షణం -ఈ 51 సంవతస్రాలలోనూ నేను గమనించినది మరొకటి ఉంది. పదిమందీ 

ఎదిరించడానికీ, లోనవడానికీ వణికిపోయే గడుడ్ సందరాభ్లను అధిగమించే సాహసానిన్ -గరవ్ంగా, గొపప్గా, ధైరయ్ంగా పూనుకునే 

అసాధారణమైన శకీత్, ఉదధ్తీగల వయ్కిత్ అకిక్నేని. నాలాంటి వారిని ఆశచ్రయ్పరిచే విషయం -అరధ్రాతిర్ తనని లేవదీసుకుపొమమ్ని గదికి వచిచ్న 

అమామ్యిని వెనక్కి పంపి, తీరా వేళ మించిపోయాక గుండె పగిలి మందుకు బానిసయిన ◌ఃదేవదాసుః ఈయనేనా అనిపిసుత్ంది -అది ఆయన 

నటించిన పాతర్యినా. ఆ సవ్భావం ఆయనది కాదు. పాతర్ది. ఆ పాతర్ని భారతదేశంలో అనితర సాధయ్ంగా ఒపిప్ంచిన వయ్కిత్ అకిక్నేని. అంటే 

ఆయన వయ్కిత్గత సవ్భావం నుంచి అధ: పాతాళానికి, సవ్యం నాశనానికి కృంగిపోయే రేంజని 60 ఏళల్ కిందటే ఒడిసిపటుట్కునన్ మహానటుడు. 

 విషయానికి దూరం వచాచ్ను. డెబైబ్యోయ్ దశకంలో ఆయనకు బైపాస జరిగినపుప్డు -అదెంత కిల్షట్మయిందో, విచితర్మైందో అకిక్నేని మా 

అందరికీ గంటలకొదీద్ చెపప్డం గురుత్ంది. మొనన్ కేనస్ర వచిచ్నపుప్డు -ఆయనే పతిర్కలవారిని పిలిచి కేనస్ర కణాలు వయసుస్ 

ముదురుతునన్కొదీద్ ఎలా బలహీనపడతాయో వివరించి చెపాప్రు! దాదాపు 30 సంవతస్రాలు అనన్పూరణ్మమ్గారు కీళల్నొపుప్లతో బాధపడినా 

ఎపుప్డు అడిగినా -ఆయన నొసలు కాసత్ ముడుత పడేది కాని -ఒకక్నాడూ నిసప్ృహ పెదాలు దాటేదికాదు. నా షషిఠ్పూరిత్కి -అంటే అపప్టికి 

ఆయనకి యిపప్టి నావయసుస్ -విశాపటన్ం కళాభారతిలో వేదిక మెటుల్ దిగడానికి రెండుసారుల్ చెయియ్ అందించబోయాను. రెండుసారూల్ నా 

చెయియ్ విదిలించుకునాన్రు. మూడోసారి అందించబోతే ◌ః◌ఃముందు మీరు దిగండిః◌ః అనాన్రు. నేనిపుప్డు నిసస్ంకోచంగా చెయియ్కోసం 

చుటూట్ ఎదురుచూసుత్నాన్ను. జీవితంలో కషాట్నీన్, నషాట్నీన్, కనీన్ళల్నీ, నిసప్ృహనీ -తనచుటూట్ 75 సంవతస్రాలు ముసురుకునన్ కోటాల్ది 

పర్జానీకానికి పర్యతన్పూరవ్కంగా కాక, సవ్భావరీతాయ్ దూరంగా పంచిన సిథ్తపర్జుఞ్డు. కాని తన వయ్కిత్గతమయిన కషాట్లమీదా, నషాట్లమీదా 
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నిరంకుశంగా తెరదించడం, నిరుద్షట్ంగా ముసుగు వేయడం ఓ నటుడికి సాధయ్మయే పనికాదు. పర్యతిన్ంచకపోయినా అతని కళుల్ 

వరిష్ంచగలవు. పెదాలు వణక గలవు. గొంతు గాదగ్దికం కాగలదు. కాని వీటికి వేటికీ లొంగని ఆతమ్విశావ్సం, Self Pity-కి లొంగని Non-

chalance అకిక్నేని సొతుత్. 

నేనెపుప్డూ నామీద ఆయనకి అభిమానం ఉనాన్, ఆయనపటల్ నాకెంతో గౌరవం ఉనాన్ ఆయనిన్ పూసుకు తిరగలేదు. కాని కేనస్ర అని తెలిశాక 

ఒకక్సారయినా వెళిల్ ఆయనిన్ పలకరించాలని మనసుస్ పీకింది. కాని ఈ దశలో ఆయన ఎవరినీ చూడడానికి యిషట్పడడం లేదేమో! అలా 

చూడడం వారి సనిన్హితులకు యిషట్ం లేదేమో! అలాంటి సానుభూతి నచచ్ని వయ్కిత్ ఆ క్షణంలో కుంచించుకపోతారేమో. సాహసం 

చెయయ్లేకపోయాను. కాని ఒకక్టి మాతర్ం మనసులో కదిలేది. తన దు:ఖానికీ, తన వేదనకీ గరవ్ంగా తెరదించిన ఈ మహానటుడు చివరి 

రోజులోల్ భరించరాని వేదనకీ, చూడలేని దైనాయ్నికీ లొంగిపోతారేమోనని బాధ కలిగేది. కేనస్ర ఎలాంటి వజర్ కవచానన్యినా ఛేదించే 

భయంకరమైన వాయ్ధి. కాని -విచితర్ం! కేనస్రకీ ఆయన లొంగలేదు. 44 సంవతస్రాల కిర్ందటి నుంచే అలసిపోయిన ఆయన గుండె ఆయనకి 

కలిసివచిచ్ంది. కేనస్ర నించి, దాని దురామ్రగ్ం నుంచి ఆయన గాంభీరాయ్నిన్ హుందాతనానిన్ రకిష్ంచింది. కేనస్రని మోసం చేసింది. అకిక్నేని అనే 

ఓ గొపప్ Objective Personality కి అదుభ్తమైన ముగింపు రాసింది. రాతిర్ పిలల్లందరితో నవువ్తూ భోజనం చేసి -అరధ్రాతిర్ కేనస్రని 

నిదర్పుచిచ్ -అలవోకగా, నిశశ్బద్ంగా శలవు తీసుకునాన్రు అకిక్నేని. ఆయన నిరుద్షట్మయిన హుందా జీవితానికి ఆ ముగింపు ఓ గొపప్ హంసగీతి. 

 ఆయన సిథ్తపర్జుఞ్డు. మృతుయ్వునీ తన షరతుల మీదనే, తన పరిధులలోనె ఆహావ్నించే యోధుడాయన. జీవితమంతా నటనని ఆరాధించిన 

మహానటుడు -భరించరాని వయ్ధనీ, వయ్గర్తనీ దాటే దగగ్ర తోవలో అంతే హుందాగా, అంతే గరవ్ంగా నిషక్ృమించారు. ఈ దశలో -

ఒకక్సారయినా -ఆయన నమమ్ని, ఆయన టిపప్ణిలో లేని ఒకక్మాటని వాడాలనిపిసోత్ంది. ఆయన యోగి. ఇలాంటి మృతుయ్వు యోగులకు 

మాతర్మే దకేక్ ముగింపు. ఈ మాటని సమరిథ్ంచడానికి సాక్షయ్ం నా దగగ్ర ఉంది. ఇకక్డ చాలామంది గురిత్ంచని విషయం -అదే రోజున -అంటే 

పుషయ్ బహుళ పంచమినాడు 157 సంవతస్రాల కిందట నాదయోగి తాయ్గరాజసావ్మి కనున్మూశారు. రెండు రంగాలలో ఇదద్రు యోగుల 

నిషర్క్మణకి ఆ రోజు సంకేతం. పుషయ్ బహుళ పంచమినాడే హరికథా పితామహుడు ఆదిభటల్ నారాయణదాసు జనిమ్ంచడం కూడా విశేషమే! 

(జనవ ి 27,   2014) 
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(February 03, 2014) Sattaleni Dinamulu..సతత్లేని దినములు.. 

157 సంవతస్రాల కిందట తాయ్గరాజసావ్మి వాపోయిన తీరు ఇది. కలిలో పర్థమ పాదంలోనే యినిన్ అనరాథ్లు జరుగుతునాన్యనాన్రు. 2014 

లో ఆయా సందరాభ్ల విశవ్రూపానిన్ చూసుత్నాన్ం. ఇంకా ఇది కలిలో పర్థమ పాదమే. గూండాలూ, రేపిసుట్లూ పదవులోల్ నిలవడం, దౌరజ్నయ్ం, 

బుకాయింపు రాజయ్మేలడం, నిరభ్య వంటివారి దారుణ మరణాలు, కేమాక్వంటి నీతిపరులయిన ఆఫీసరల్ శంకరగిరి తిరణాలూ... ఇంకా ఇది 

కలిలో మొగటి భాగమే! 

అయితే 157 సంవతస్రాల కిందటే ఈ మాట అనగలిగిన, అనవలసిన అరాచకానిన్ తాయ్గరాజసావ్మి ఏం చూశారు? ఆయన కీరత్నలు వెదికితే 

ఆ ఛాయలు కనిపిసాత్యి. ''నాదుపె పలికేరు నరులు, వేదసనున్త భవము వేరు జేసితి ననుచు..'' అని వాపోయారు. అపప్టికే తాయ్గరాజు రచనా 

సరళిని, జీవన దృకప్థానిన్ దుయయ్బటేట్ 2014 మారుక్ పర్బుదుధ్లునాన్రనన్మాట. ''సోమిదమమ్ సొగసుగాండర్ను మరిగితే సోమయాజి 

సవ్రాగ్రుహ్డగునా?'' అని నిలదీశారు. వేగలేచి, బూది పూసి నకిలీ భకిత్ని కురిపించే కుహనా భకుత్లిన్ ఎండగటాట్రు. ఆనాటికి అవి అపశృతులు. 

భయంకరమైన కలిపర్భావానికి గురుత్లు. ఇపుప్డు? కులాంతర వివాహాలు. ఇదద్రు ముగుగ్రితో సంబంధాలు, సావ్మీజీల రంకు కథలూ, 

నాయకుల రొముమ్ విరిచిన అవినీతి... ఇంకా ఇది కలిలో మొదటి భాగమే! 

అయితే ఇది నెగిటివ పారశ్వ్ం. చెడిన కాలానికి మచుచ్తునక. మరి కలిసిరాని కాలానికి? వివేకానంద మరో పదిహేనేళుల్ బతికి ఉంటే? 

శంకరాచారయ్, రామానుజం, జీసస మరో పాతికేళుల్ ఉండగలిగితే? మానవాళికి ఎంత మేలు జరిగేది? ఇవనీన్ 'సతత్లేని దినముల...'' 

ఛాయలేకదా? 

నేనా మధయ్ నారేవ్ వెళాల్ను. నారేవ్లో నెతిత్కెతుత్కునే -ఆ మాటకు వసేత్ పర్పంచ నాటక రంగం నెతిత్కెతుత్కునే మహారచయిత హెనిర్క ఇబస్న ఇలుల్, 

మూయ్జియం చూసి పులకించాను. ఒకసారి -ఆయన వృదాధ్పయ్ంలో ఓ 18 ఏళల్ అమామ్యి ఆయన పేర్మలో పడింది. కాని ఆ పేర్మకు సారథ్కయ్ం 

లేదు. ఆ పేర్మకి భవిషయ్తుత్ లేదు. ఆ పేర్మకి అరథ్మూ లేదు. ఆ నిజానిన్ ఇబస్న ఆమెకి తెలిసేటటుట్ చేశాడు -ఆలోచనలో పరిణతీ, పర్వరత్నలో 

ఉదధ్తీగల రచయిత. తరావ్త ఈ ఇతివృతత్ం నేపథయ్ంగా ఒక నాటకం రాశాడు. దానిపేరు 'ది గోసట్స్'. ఈ పేర్మ గురించి సమీకిష్ంచమంటే 

వందమంది వంద రకాలుగా చెపప్గలరు. కాని ఇబస్న ఒకే వాకయ్ంలో ఒక మహాకావాయ్నిన్ చెపాప్డు.She is the May sun in my 

September life అనాన్డు. (ఆమె నా సెపెట్ంబరు జీవితంలో మే సూరీడు.) 

సతత్లేని దినములు.. 

పర్ముఖ పాతిర్కేయులు నారల్ వెంకటేశవ్రరావు గారు విజయవాడలో మా యింటి పొరుగున ఉండేవారు. కేవలం తన సంపాదకీయాలోత్, 

రాజకీయ విమరశ్లతో ఆనాటి రాజకీయ నాయకుల జీవితాల మీద పర్భావం చూపగల శకిత్వంతమయిన పాతిర్కేయులు. ఆయనకి ఒకసారి 

గుండెపోటు వచిచ్ంది. ఆరోగయ్ం అంతంతమాతర్ంగా ఉండేది. ఆ రోజులోల్ నాతో ఒకమాట అనాన్రు ''ఇంకా కొనాన్ళుల్ండాలని ఉంది 

మారుతీరావుగారూ. ఇపప్టికి ఇదద్రు ముఖయ్మంతుర్లిన్ పదవులోల్ంచి దించాను. మరొకక్రిని దించి హాయ్టిర్క చేయాలని ఉంది'' అని. 
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సతత్లేని దినములు.. 

97వ యేట నాకు పినమామగారు, పదమ్భూషణ పినాకపాణిగారిని కలిశాను. మాటాల్డుతూ ''ఇనేన్ళుల్గా సాధన చేసుత్నాన్ను. ఇంకా భైరవి 

సవ్రూపం అంతుచికక్డం లేదు'' అనాన్రు. సంగీతంలో ఆవలిగటుట్ని గురెత్రగడానికి వారి జీవితం 97 వ ఏట కురుచ అయింది! 

సతత్లేని దినములు.. 

మహాతుమ్ల కాలం కురుచ అవడానికీ, మామూలు మనుషుల కాలం దురివ్నియోగం కావడానికీ సారూపాయ్నిన్ వెదకడం ఈ 'కాలమ' ఉదేద్శం 

కాదు. మారే కాలధరమ్ంలో దురామ్రుగ్లకు కాలం కలిసివచిచ్నటుట్గా, మహానుభావులకు కలిసిరావడం లేదు. అయితే ఇదీ కలికాల ధరమ్మేమో! 

కొందరి మహానుభావుల ఉదధ్తిలో కీష్ణత -దురదృషట్ం. వారికి కాలం దురామ్రగ్ంగా కలిసిరాదు. కొందరు దౌరాభ్గుయ్ల జులుం రెచిచ్పోవడానికి 

కాలం కలిసివసుత్ంది -అది అరిషట్ం. రెండూ ఓ నాదయోగి భావనలో ''సతత్లేని దినములు...'' కు నిదరశ్నాలే!  

( ిబర్వ ి 03,,   2014) 
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(February 10, 2014) 'Repu' Kathalu..రేపు కథలు.. 

రేపుని తెలుసుకోవాలనుకోవడం మానవుని బలహీనత. అది తన గురించే అయితే ఆ బలహీనత వెరిర్తలలు వేసుత్ంది. అది సవ్పర్యోజనానిన్ 

దృషిట్లో పెటుట్కుని తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఇక ఆ రోగానికి అవధులు ఉండవు. ఈ ఒకక్ కారణానికే మన దేశంలో జోయ్తిషానిన్ చాలామంది 

గబుబ్పటిట్ంచారు. గర్హాల గమనం, తతాక్రణంగా భూమిమీదా, మానవుల మీదా వాటి పర్భావం, ఏతావాతా ఇందువలల్ మానవునికి జరిగే 

పర్యోజనానికీ సంబంధం ఒక దృషిట్తో చూసేత్ కనిపించకపోవచుచ్. కాని సహేతుకంగా చూడగలిగితే ఆ దృషిట్ ఆ వాసత్వాలను నిరూపిసుత్ంది -

సాధారణంగా. అలనాడు మహాతపసివ్ పిడపరిత్ దకిష్ణామూరిత్గారి వంటి మహానుభావులు నిరూపించిన సంఘటనలు చాలానే ఉనాన్యి. అవి 

పుసత్కరూపంలోనూ వచాచ్యి. 

చాలా సంవతస్రాల కిందట నేను మురారి అనే సినిమాలో పనిచేసుత్నాన్ను. ఒక సనిన్వేశంలో నటించడానికి చకక్ని గెడడ్ం, తెలల్ని జుతుత్తో 

గంభీరంగా ఉనన్ వయ్కిత్ని ఒకానొక వేషానికి పిలిపించారు. ఆయన పొటిట్ శీర్రాములు విశవ్విదాయ్లయంలో జోయ్తిష శాసత్ర విభాగానికి అధిపతి 

సి.వి.ఆర.సుబర్హమ్ణయ్ం గారు. నాలుగయిదు రోజులు కలిసి పనిచేశాం. చరచ్లు నాయ్యంగా జోయ్తిషం మీదకీ, దాని గురించి పర్చారంలో ఉనన్ 

అసంబదాధ్ల మీదకీ పోయాయి. వారపుప్డు చెపాప్రు. జోయ్తిషం పర్ధానంగా వైదాయ్నికీ, వయ్కిత్ పాప పర్కాష్ళనకీ సంబంధించిన శాసత్రమని. 

"పూరవ్జనమ్ కృతం పాపం వాయ్ధిరూపేణ బాధతే" అనాన్రు. పాపపుణాయ్లని నమమ్కపోయినా మనం గతంలో చేసిన కరమ్లు (ఇదీ గొడవ గనుక, 

కరమ అంటే పనులు అనుకుందాం) మన మనసుస్ మీదా, ఆరోగయ్ం మీదా పర్భావానిన్ చూపుతాయి. రెండవ పర్పంచ యుదధ్కాలంలో లక్షలాది 

యూదులిన్ చంపించిన నాజీ నాయకులు -కర్మంగా నరాలలో నిరీవ్రయ్తకు లోనయారు. ఆ దృశాయ్లు వారిని పీడకలలై వెంటాడాయి. కొందరు 

తాగుబోతులయారు. నరాలు, కడుపు, పేగుల జబుబ్లతో మంచం పటాట్రు. ఆ బీభతాస్నిన్ మనసుస్లోంచి నెటేట్ ఆసాక్రం లేక నిసస్హాయులైన 

యూదులిన్ చావబాది చావబాది రహసయ్ంగా భోరుమనేవారట. ఇది చంపించిన ఆఫీసరల్ మాట! అంటే ఆ కరమ్ మన పర్యోజనానికయినా 

మరొకరికి హాని చేసేదయినా ఫలితం తపప్దు. 

ఈ కరమ్ల నుంచి విముకిత్కి 5 సాధనాలునాన్యట. జపం, హోమం, సురారచ్న, ఔషధం, దానం. వీటికి మారాగ్నిన్ సుగమం చేసే శాసత్రం -

జోయ్తిషం. రేపు ఎనిన్కలలో మెజారిటీ వసుత్ందా, ఫలానా సినిమా హిటట్వుతుందా, పకక్వాడి బురర్ ఎపుప్డు పగులుతుంది అనే విషయాలు 

తేలచ్డం కాదు ఈ శాసత్రం పని. ఇది తాటిచెటుట్కీ తాత పిలకకీ ముడి వేయడం. ఏమయినా ఈ కాలమ పని జోయ్తిషం మీద నమమ్కం లేనివారికి 

కలిగించడం, ఉనన్వారి భుజాలు పొంగించడం కాదు. మరో పారశ్య్ం -డబుబ్నన్వాడికి నిలుపుకోలేనేమోననన్ యావ. పదవి ఉనన్వాడికి 

ఊడుతుందేమోననన్ భయం. తనదికాని, చెయయ్నకక్రలేని పనులు చేసేవాడే -ఇలాంటి కాలజాఞ్నానికి అరుర్లు జూసాత్డు. రేపటి యావ -

ఉనన్వాడికి. ఏమీలేనివాడికి కాదు. పర్పంచంలో పర్ధానంగా మూడే కషాట్లట. ఎదుటి వయ్కిత్ తనకు అనుకూలంగా లేకపోవడం, డబుబ్ 

సమయానికి లేకపోవడం, ఆరోగయ్ం సరిగా లేకపోవడం. విచితర్ంగా మనిషి ముఖయ్మైన మూడోదానిని మూడో సాథ్నంలోనే ఉంచి ఆరోగాయ్నిన్ 

దుబారా చేసుకుంటాడు. వీటిలో ఏ కషట్ం వచిచ్నా వీటినుంచి బయటపడే మారగ్ం సూచించిన రేపటి కథ అమృతపార్యంగా ఉంటుంది. 

జోయ్తిషం దురివ్నియోగానికి ఇదీ దగగ్ర తోవ. ఇలాంటి జోయ్తిషానిన్ ఆటపటిట్సూత్ పర్ముఖ రచయిత ఆసాక్ర వైలడ్ ఓ గొపప్ కథని ఏనాడో రాశాడు 
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-"ది లారడ్ ఆరద్ర సెవైలస్ కైరమ" దానిపేరు. రేపటి కథని తు.చ తపప్కుండా గురిత్ంచి పర్వచించిన మహానుభావులు ఎందరో ఉనాన్రు. ముందుగా 

పోతులూరి వీరబర్హేమ్ందర్సావ్మి, ఫెర్ంచి కాలజాఞ్ని నోసట్రడామస గురుత్కు వసాత్రు. శీర్కృషణ్ దేవరాయలు తన పర్తీ జైతర్యాతర్కీ సశాసతరీయంగా 

ముహూరాత్నిన్ నిరణ్యించుకుని బయలుదేరేవారట. ఇది మన దేశానికి పరిమితం కాదు. మానవ సవ్భావంలో "కురుచదనం" విశవ్జనీనం. 

లూయీ గారిక అనే యూరోపియన జోయ్తిషుక్డు పదవ పోప లియో గారిక పదవిలోకి వసాత్రని ముందుగానే సూచించారట. ఒకటవ హెనీర్ 

మహారాజు మృతుయ్వుని నోసట్రడామస కుండ బదధ్లుకొటిట్నటుట్ చెపాప్డు. నెపోలియన చకర్వరిత్ అవుతాడని పియరీ లీ కెల్రక్ అనే జోయ్తిషుక్డు 

బలల్గుదిద్ మరీ చెపాప్డు. నమమ్కం శాసత్రం మీద లేనివారికీ -వారు చెపేప్ ఫలితాల మీద మాతర్మే వాయ్మోహం ఉనన్వారికీ -శాసాత్ర్నిన్ దాటి 

వచిచ్పడే లాభం మీద మకుక్వని పెంచుతుంది. ఓడిపోయే రాజకీయ నాయకుడు ఎనిన్కల జోయ్తిషానిన్ నమమ్నంటాడు. గెలుసాత్డని చెపిప్నపుప్డు 

ఆ నిజానిన్ భుజాన వేసుకు తిరుగుతాడు. ఇది మానవుని బలహీనత. సైనయ్ంలో పనిచేసిన, కోటల్ మందిని ఊచకోత కోయించిన గత దశాబద్పు 

నియంత హిటల్రకి జోయ్తిషం మీద నమమ్కం ఉంది. హనూసెస్న అనే జోయ్తిషుక్డు 1933 జనవరి 30 తరావ్త హిటల్ర పర్భ వెలిగిపోతుందని ఓ 

కవితని రాసి మరీ బలల్గుదాద్డు. (ఆ కవిత నాదగగ్ర ఉంది.) 

ఏతా వాతా సుబర్హమ్ణయ్ంగారి మాటలోల్ -మానవుని గత జనమ్ -లేదా గతంలో చేసిన కరమ్ (పోనీ, పనులంటే కొందరికి నచుచ్తుంది) 

కారణంగా వచేచ్ అనారోగాయ్లకు -రాబోయే కాలంలో ఎంత ఉపశమనం కలుగుతుందో సూచించే శాసత్రంగా జోయ్తిషానిన్ గురుత్పడితే పకక్వాడిని 

దోచుకోడానికో, అరహ్తలేని పదవికి ఎగబార్కడానికో జోయ్తిషానిన్ సాకు చేసుకుంటునన్ అజాఞ్నుల కారణంగానే శాసత్రం లక్షయ్ం భర్షుట్పడుతోంది. ఈ 

దేశంలో భగవాన రమణ మహరుష్లూ ఉనాన్రు. సినీతారలిన్ పకక్లో వేసుకుని కాషాయం చాటుగా రంకు నడిపే నితాయ్నందులూ ఉనాన్రు. 

చిలుమును వెలిగించేదీ నిపేప్. సమిధెను రగిలించేదీ నిపేప్. నిపుప్ది ధరమ్ం. పర్యోజనానిది కలమ్షం. రెండు సందరాభ్లను గురుత్చేసి ముగిసాత్ను. 

మా నానన్గారికి 1977లో తీవర్ంగా గుండెనొపిప్ వచిచ్ంది. ఆయన 50 సంవతస్రాలు పైగా బీడీలు కాలాచ్రు. అది ఆయన చేసిన కరమ్. రెండు 

ఊపిరితితుత్లూ చెడిపోయాయి. కోమాలోకి వెళిల్పోయారు. విశాఖలో వరాష్లు. అంతిమయాతర్కి ఏరాప్టుల్ చేసుకుంటునాన్ం. అపుప్డు మా 

తముమ్డు అనాన్డు: "ఓసారి వేదుల కామేశవ్ర శరమ్గారిని కలుదాద్మా" అని. ఆయన మా యింటి జోయ్తిషుక్లు. ఆయనకి కుషుట్వాయ్ధి. నానన్గారు 

అవసానంలో ఉనాన్రనడానికి జోయ్తిషం సాయం అకక్రలేదు. చూసేత్నే అరథ్మవుతోంది. అయినా ఆశపోదు. వెళాల్ం. గంటపైగా లెకక్లు వేశారు 

-మాకు అతయ్ంత హితులు శరమ్గారు. ఆ క్షణంలో జోయ్తిషం మీదా, మా తముమ్డిమీదా, శరమ్గారిమీదా నాకు కలిగిన ఏహయ్భావం చెపప్లేను. 

అవతల వేళ మించిపోతోంది. లెకక్లు పూరత్యాక "మరేం పరవాలేదయాయ్. సుబాబ్రావుగారికి గండం గడిచిపోతుంది" అనాన్రు శరమ్గారు. ఆ 

క్షణంలో ఆయన పుసత్కాలిన్ చించి పోగులు పెటాట్లనన్ంత కోపం వచిచ్ంది. దురుసుగా లేచాను. తరావ్త మా నానన్గారు 14 సంవతస్రాలు 

జీవించి ఒకరోజు నిదర్లో వెళిల్పోయారు.మితుర్డు, రచయిత భమిడిపాటి రాధాకృషణ్ గణితంలో విచితర్మైన పరిశోధనలిన్ చివరి రోజులోల్ 

జరిపాడు. చాలా సతాయ్లిన్ నిరూపించాడు. ఆయన తన పుసత్కంలో తాను "సెపెట్ంబరు 4, 2007న బాలీచ్ తనేన్సాత్ను" అని రాసుకునాన్రు. 

అక్షరాలా అదే రోజున కనున్మూశారు. వంకర శాసాత్ర్నిది కాదు. దానిని అనవ్యించు కునే మనిషి బుదిధ్ది. సతాయ్నికి రెండో పారశ్వ్ం ఉండదు. 

పర్లోభానికీ, సావ్రాధ్నికే ఎనోన్ ముఖాలుంటాయి. 

(ఫిబర్వరి 10,,   2014) 
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(February 17, 2014) O Niyamta Akhari rOjulu..ఓ నియంత ఆఖరి రోజులు.. 

 

 

 

కొనిన్ లక్షల మంది మారణహోమానికి కారణమయి, ఒక శతాబద్పు దౌషాట్య్నికి, పాశవిక పర్వృతిత్కీ కారణమయిన ఓ నియంతకి ఇంత మరాయ్ద 

అకక్రలేదు నిజానికి. 'ఓ నియంత దికుక్మాలిన చావు' -అనాన్ సరిపోతుంది. కాని హిటల్ర చావుని పదేపదే చరితర్ గురుత్చేసుకునే సందరాభ్లు 

ఎకుక్వ. చాలాకాలం కిర్తం -హాలీవుడ ఓ గొపప్ చితార్నిన్ నిరిమ్ంచింది. ''హిటల్ర ఆఖరి రోజులు'' దాని పేరు. పర్ముఖ నటుడు ఎలెక గినిన్స 

హిటల్ర పాతర్ని ధరించి -నటనకు ఆసాక్ర బహుమతిని పుచుచ్కునన్ గురుత్. మరొక మహానటుడు -ఆయన జీవితకాలంలోనే ఓ గొపప్ 

పారిహాసికని నిరిమ్ంచారు: చాపిల్న 'ది గేర్ట డికేట్టర'. ఎందుకని? ఎవరిని ఉదధ్రించడానికి ఈ చితార్లు? నిజానికి ఎందుకు ఈ కాలమ? 

సమాధానం ఉంది. 

ఓ మహానుభావుడి జీవితం చెపప్గలిగినంత పాఠం ఓ దురామ్రుగ్డి ముగింపు చెపుత్ంది. పర్ముఖ రచయిత విలియమ బేల్క ఓ మాట అనాన్డు. 

''కూర్రతావ్నికి మానవీయమైన హృదయముంటుంది'' అని. ఇలాంటి విచితర్మైన, విలక్షణమైన విషయాలను ఈ కథ చెపుత్ంది. 

హిటల్ర నమిమ్న సిదాధ్ంతం భయంకరమైనది. యూదుల కారణంగా మానవజాతి సరవ్నాశనమౌతోందని, కొనిన్ కోటల్ యూదుల దారుణమయిన 

చావుకి హిటల్ర కారణమయాడు. హిటల్ర మీద 1222 పేజీల అదుభ్తమైన జీవిత చరితర్ను రాసిన జాన టోలెండ పుసత్కంలో ఆఖరి రెండు 

వాకాయ్లు. ''ఈ భూమి మీద నుంచి ఆరు మిలియనల్ యూదులిన్ నాశనం చెయయ్డం పర్పంచానికి తాను చేసిన ఉపకారంగా హిటల్ర భావించాడు. 

కాని తతాక్రణంగా యూదులకి పర్తేయ్కమైన దేశమే ఏరప్డింది.'' 
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వయ్కిత్గా హిటల్ర విచితర్మైన సవ్భావం కలవాడు. ఎనన్డూ తన ఆకలిని పర్దరిశ్ంచలేదు. కషాట్నిన్ నోటితో చెపప్లేదు. నషాట్నికి బాధపడలేదు. బాధని 

వయ్కత్ం చేయలేదు. ఎవరినుంచీ జాలిని ఆశించలేదు. జాలిని చూపించలేదు. చివరి దశలో తపప్ అతని కళల్లో నీళుల్ ఏనాడూ నిలవలేదు. తన 

లక్షయ్ం మీద విశావ్సానిన్ వదులుకోలేదు. రోజుల తరబడి తిండిలేకపోయినా నోరిపప్లేదు. ఒకక్సారీ ఎవరితోనూ వయ్కిత్గతంగా అమరాయ్దగా 

పర్వరిత్ంచలేదు. ముఖయ్ంగా సతరీలతో. సెకస్ కూడా మనిషికి ఒక విధమైన బలహీనత అని భావించేవాడు. వయసులో ఒకరిపటల మోజు కలిగినా 

కలిసిరాలేదు. మరొకరి పటల్నే జీవితాంతం ఆ దగగ్రతనానిన్ నిలుపుకునాన్డు. ఆమెపేరు ఈవాబౌర్న. అకర్మానిన్ జీవితలక్షయ్ం చేసుకునన్ ఈ 

నియంత ఏనాడూ అవినీతికి పాలప్డలేదు. 

ఒక నాయకుడు పదిమందిలో అందరూ చేసే అతి సామానయ్మైన పనులను చేయకూడదనే వాడు. చేసూత్ కనిపించకూడదనేవాడు. ఉదాహరణకి 

-నాయకుడు బటట్లు ఊడదీసి ఈతకొటట్డం లాంటి పనులు చేయకూడదని చెపేప్వాడు. బారలో డానస్ చెయయ్డానికి ఒపుప్కునేవాడు కాదు. 

ఏనాడూ తాగుడుకి లొంగలేదు. కారణం -తాగి తన పర్వరత్న తన వశం తపేప్ సిథ్తికి తీసుకువెళల్డం అతను ఊహించలేని విషయం. 

వయ్కిత్గతమైన ఏ కోణమూ -జనజీవనంలో పర్సుఫ్టం కాకూడదనేవాడు. తన సిదాధ్ంతాలను పర్కటించే, అదుభ్తంగా పర్వచించే, పదిమందీ 

గౌరవంగానో, మరాయ్దగానో చూసే వయ్కిత్తవ్మే హిటల్రని ఎవరయినా చూడగలిగినది. బటట్లులేని, బనీనుతో కూరుచ్నన్, ఆడపిలల్లతో సరసాలాడే, 

లేదా తైతకక్లాడే హిటల్రని ఎవరూ ఎపుప్డూ చూసి ఉండరు. అతను బీరు తపప్ మాదకదర్వాయ్లేవీ పుచుచ్కోలేదు. సతరీలతో అతి మరాయ్దగా 

పర్వరిత్ంచేవాడు. అలనాటి పర్పంచ పర్ఖాయ్త సౌందరయ్రాశి హెడీడ్ లామర పొందిన గౌరవాలలో హిటల్ర ఆమెని ముణుకులమీద నిలబడి చేతిని 

ముదుద్పెటుట్కోవడమని చెపాత్రు. చివరి రోజులలో అతని హతయ్కు చాలాపర్యతాన్లు జరిగాయి. ఒకానొక పర్యతన్ంలో ఎడమ చెయియ్ పటుట్ 

పూరిత్గా పోయింది. ఆలోచనలు అదుపు తపాప్యి. మాట తడబడింది. అపుప్డపుప్డు చెపిప్ందే పదే పదే చెపేప్వాడు. కాళుల్ తడబడే సిథ్తికి 

వచాచ్డు. అనిన్ వేపులనుంచీ శతుర్దేశాలు తరుముకు వసుత్నాన్యి. ఒకొక్కక్టే నగరాలు కూలిపోతునాన్యి. తన పర్భావానికి, పర్భుతావ్నికి ఆఖరి 

రోజులు వచాచ్యని తెలుసోత్ంది. ఆయన సహచరులు హివుల్ర వంటి వారు ఆయనిన్ ఏ జపానకో, ఇండోనేషియాకో, సింగపూరకో వెళిల్ 

తలదాచుకోమనాన్రు. ''ఈ క్షణంలో రాజధాని నుంచి పారిపోతే నైతికంగా నా వయ్కిత్తావ్నిన్ కోలోప్తాను. ఈ క్షణంలో విధి చెపుప్చేతలోల్ నేను 

నడుచుకుంటాను. ఈ దశలో ననున్ నేను రకిష్ంచుకోగలిగినా ఆ పని చేయను. నౌకతో పాటే కేపెట్న కూడా కూలిపోవాలి'' అనాన్డు. అవి 1945 

ఏపిర్ల మాసాంతం. శతుర్వులు అనిన్వేపులా దూసుకువసుత్నాన్రు. వాళల్ని ఆపగలిగితే మే 5 వరకూ కొనసాగించి కనున్ మూయాలని హిటల్ర 

కోరిక. ఎందుకు? మే 5న నెపోలియన కనున్ మూసిన దినం. 

ఆ దశలోనూ తన హోదామీదా, తన పెదద్రికం మీదా దృషిట్పోలేదు. ఒక రషయ్న టాంకుని ధైరయ్ంగా ధవ్ంసం చేసిన ఓ కురార్డికి లోహపతకానిన్ 

ఆ దశలో బహూకరించాడు. ఆ దశలో జీవితాంతం ఆయనతో సనిన్హిత సంబంధం పెటుట్కునన్ ఈవా బౌర్న ఆయన ఆహావ్నించకపోయినా 

ఆయన ఉండే రహసయ్ బంకర దగగ్రికి వచేచ్సింది. ఆమెని చూశాక ఆమె అవసరం ఎంతో ఆ క్షణాన గురిత్ంచాడు. జీవితంలో హిటల్ర ఏనాడూ 

చెయయ్ని పని -ఒకేఒకక్సారి -తన సిబబ్ంది సమక్షంలో చేశాడు. ఆమె పెదాల మీద ముదుద్ పెటుట్కునాన్డు. ఆయన జీవితాంతం తనమీద 

కపుప్కునన్ వయ్కిత్తవ్పు అహంకారానికి తన అశకత్త తూటుల్ పొడుసుత్నన్ సందరభ్మిది. 
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ఆ బంకరలో ఆఖరి విందుకి ఏరాప్టుల్ జరిగాయి. ఈవా బౌర్న పెళిల్కూతురుగా సిదధ్మయింది. ''సంవతస్రాల తరబడి జరిపిన పోరాటంలో 

వివాహానికి నాయ్యం చెయయ్లేనని పెళిళ్ చేసుకోలేదు. ఇపుప్డు -నా జీవితానికి ముగింపు రాసే సమయంలో ఈమెను నా భారయ్ని 

చేసుకుంటునాన్ను. సంవతస్రాల బాంధవయ్ం తరువాత -తనంతట తాను ఈ దశలో నా దగగ్రికి వచిచ్ంది. తన యిషట్పర్కారమే నాతో 

మృతుయ్వును పంచుకోడానికి సిదధ్పడింది'' అనాన్డు. విచితర్మేమిటంటే వారు మారుచ్కునన్ ఉంగరాలు వారి వేళల్కు పెదద్వయిపోయాయి. 

అంతకంటే సరైన ఉంగరాలు ఆ దశలో దొరకలేదు. అపప్టికి టెర్జరీలో ఆ ఉంగరాలే దొరికాయి. పెళిల్ సరిట్ఫికేట మీద ఈవా బౌర్న సంతకం 

చేసింది. కాని అందరి పెళిల్కూతురల్ లాగానే ఆమె కూడా కంగారులో ఆ దశలో ఈవా అని రాశి 'హిటల్ర' అని రాయడానికి బదులు 'బౌర్' అని 

రాయడానికి 'బి' అక్షరం రాసింది. వెంటనే సవరించి హిటల్ర అని రాసింది. అది ఏపిర్ల 28 అరధ్రాతిర్కి కాసత్ ముందు. సాకిష్ సంతకం వాగన్ర 

అనే ఉదోయ్గి చేశాడు. ఒక కాగితం మీద మరొక కాగితం పెటట్డంతో ముదద్గా ఉనన్ సిరా చెదిరిపోయింది. గంట తరావ్త ఈ తపుప్ని గురిత్ంచాడు. 

వెంటనే కాగితం మీద రాసిన సమయానిన్ సవరించాడు. ఎలా? అపప్టి టైము చూసుకుని. అపప్టికి తేదీ మారి 29 వచేచ్సింది. (ఫొటో 

చూడండి) ఆవిధంగా ఒక చారితర్కమైన ఘటాట్నికి తపుప్డు సాక్షయ్ం మిగిలింది. 

ఇక ఆఖరి ఘటట్ం. ఆతమ్హతయ్. ఆమెకి సైనైడ దార్వకం ఉనన్ చినన్ గొటాట్నిన్ ఇచాచ్డు హిటల్ర. ఇది కొతత్ పెళిల్కూతురుకి ఇచిచ్న మొదటి, ఆఖరి 

బహుమతి. అకక్డే ఉనన్ మరొక నాజీ అధికారి ఓ అనుమానానిన్ వెళల్బుచాచ్డు. ఆయన చుటూట్ శతుర్వులునాన్రు. తీరా ఆ గొటట్ంలో దార్వకం 

కలీత్ అయితే? అయితే దానివలల్ ఏం లాభం? లేదా ఏం నషట్ం? శతుర్వులకి హిటల్ర దొరుకుతాడు. అతనిన్ నానాహింసలూ పెటిట్ అవమానించే 

పర్మాదం ఉంది. మరి ఈ నిజానిన్ ఎలా గురిత్ంచాలి? హిటల్రకి అతయ్ంత పిర్యమైన పెంపుడు కుకక్ ఉంది. దానిపేరు బాల్ండీ. ఆ కుకక్కి విషానిన్ 

యిచాచ్రు. వెంటనే బాల్ండీ చచిచ్పోయింది. ఒక జీవితకాలం తన యజమాని పటల్ విశావ్సానిన్ చూపించిన కుకక్ ఆ విధంగా యజమానికి తన 

రుణానిన్ తీరుచ్కుంది. తరావ్త ఈవా పిసోత్లుతో పార్ణం తీసుకోబోయింది. సాధయ్ం కాలేదు. విషానిన్ మింగి పార్ణం వదిలింది. హిటల్ర విషానిన్ 

నమమ్లేదు. రివాలవ్రని తీసుకుని తన గదిలోకి వెళాల్డు. కాసేస్పటికి అకక్డివారు రివాలవ్రు పేలిన శబద్ం వినాన్రు. తామిదద్రూ పోగానే తమ 

శవాలిన్ గురుత్ తెలియకుండా కాలెచ్యాయ్లని ఆదేశాలు ఇచాచ్రు హిటల్ర. ఎందుకని? అంతకంటే ముందే చచిచ్పోయిన ఇటలీ నియంత, హిటల్ర 

మితుర్డు ముసోస్లినీ శవానిన్ మిలాన పెటోర్లు బంకులో కాళల్కి తాళుల్ కటిట్ వేలాడదీశారు. ఒక నియంత శవానికి శతుర్వులు చేయగల 

అవమానమిది. (గురుత్ంటే ఒసామా బిన లాడెన శవానిన్ సముదర్ం మధయ్లో విడిచిపెటిట్ంది అమెరికా -ఆయనిన్ హతమారాచ్క). హిటల్ర 

దంపతుల శవాల మీద లీటరల్ కొదీద్ పెటోర్లు పోసి తగులబెటాట్రు. అవశేషాలిన్ ఒక కేనావ్సులోకి ఎతిత్ బంకరు గోడకి ఏరప్డిన బాంబుల 

కనన్ందావ్రా బయటికి తెచిచ్ మటిట్లో కపెప్టాట్రు. ఒకపుప్డు హిటల్ర ఆరిక్టెకుట్ గీసల్రతో అనాన్రు: ''ఇకక్డే నేను పుటాట్ను. ఇకక్డే నా ఉదయ్మం 

సాగింది. ఇకక్డే నా హృదయం ఉంది'' అని. 
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ఆయన రాసుకునన్ కవిత ఒకటి ఉంది: 

నేను నా దేశ పతాకను తడబడుతూనయినా, ఒంటరిగా ఎగరేసాత్ను 

నవేవ్ నా పెదాలు పిచిచ్ మాటల కోసం తడబడవచుచ్ 

కాని నాచేతిలోని పతాక నేను కూలిన తరావ్తే కూలుతుంది 

నా శవానికి గరవ్ంగా ఆచాచ్దనంగా కపుప్తుంది 

 

మరొకక్సారి విలియం బేల్క మాటలిన్ గురుత్చేసుకుంటే -కూర్రతావ్నికి మానవీయమైన హృదయం ఉంటుంది. హుందాతనం, అహంకారం, 

గాంభీరయ్ం, తాను నమిమ్న భయంకరమైన విశావ్సం, ఓటమిని అంగీకరించని మూరఖ్పు పటుట్దలా, ఆతమ్సెథ్ౖరయ్ం, కరత్వయ్ దీకాష్, అనిన్టి వెనుకా 

ఏదో విచితర్మైన కర్మశిక్షణా -యినిన్ కలిసేత్ -ఒక నియంత. ఇందుకూ హిటల్లది కేవలం విని, నిటూరిచ్, మరిచిపోయే చావుకాదు. దాదాపు 

పర్పంచానిన్ జయించిన ఒక సిదాధ్ంతపు విపరయ్యానికి, విచితర్మైన ముగింపుకీ ఇది సంకేతం. 

( ిబర్వ ి 17,   2014) 
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(February 24, 2014) Miriyala Pichikari..మిరియాల పిచికారీ.. 

చాలా కషట్పడి ◌ఃపెపప్ర సేర్ప్ఃకి ఈ తెలుగు అనువాదం చేశాను. గత శతాబద్ంలో మన దేశానికి వచిచ్న వాయ్పారసుథ్లందరూ ఈ సుగంధ 

దర్వాయ్లనే రవాణా చేసుకునాన్రు తమ తమ దేశాలకి. మన దేశంలో మిరపకాయలు లేవు. కారం లేదు. గీర్సు వంటి దేశాల నుంచి దరిమిలాను 

వచాచ్యని చెపుప్కుంటారు. మళీల్ ఆనాటి మిరియాలకి జాతీయమైన పర్తిషట్ని ఈనాడు పెంచిన ఘనత లగడపాటి రాజగోపాలగారిది. 

లోకసభలో మైకులతో కొటుట్కోవడం చూశాం. తిటుట్కోవడం చూశాం. కాగితాలు చింపడం చూశాం. ఈ మధయ్నే ఉతత్రపర్దేశ శాసనసభలో 

బటట్లిపిప్, కురీచ్లమీద నిలబడి నినాదాలు చేసే రాషటరీయ లోకదళ ఎమెమ్లేయ్ వీరపాల రాఠీ వంటి నాయకులిన్ చూశాం. ◌ః◌ఃలాగూలు కూడా 

విపిప్ మీరు మగాళల్ని నిరూపించుకోండిః◌ః అని వాళల్ని ఎగదోసే మంతిర్ ఆజమ ఖానవంటి మగాళల్ పిలుపునీ వినాన్ం. ఈ దృశాయ్నిన్ చూసూత్ 

మనసారా ఆనందించి నవువ్కునే ముఖయ్మంతిర్ అఖిలేష యాదవగారి సరసతని చూసి ఆనందించాం. 

అలాగే జమూమ్ కాశీమ్రలో ఒక నాయకుడు శృంగారంలో పడాడ్రు. ఆయన మీద ఎఫఐఆర నమోదయింది. అయినా పర్భుతవ్ం చరయ్ తీసుకోలేదు. 

ఈ అలసతావ్నిన్ నిరశిసూత్ పీపులస్ డిమాకర్టిక పారీట్ నాయకులు సయయ్ద బషీర అహమమ్దగారు కేకలు వేశారు చటట్సభలో. వారిని బయటికి 

పంపమని సీప్కర ఆరడ్ర వేశారు. బయటికి తీసుకువెళుత్నన్ మారష్ల చెంప పగలగొటాట్రు అహమమ్ద. చటట్సభలోల్ జరిగే చరచ్లు పర్తయ్క్షంగా చూసే 

అవకాశం టీవీ పర్సారాల దావ్రా కలిప్ంచింది పర్భుతవ్ం. అయితే ఈ వెసులుబాటుని అవకాశం చేసుకుని నాయకులు తమ వీరంగానిన్ 

పర్జలముందు పర్దరిశ్ంచే బాగోతమే మనమిపుప్డు చూసుత్నన్ది. పర్సుథ్త తరం నాయకులు ముఖయ్ంగా రెండు వదిలేశారు -సిగుగ్, శరం. కాగా 

తాము వాటిని వదిలిపెటట్డానికి వారి వారి కారణాలను ఆవేశంగా పర్దరిశ్ంచే పర్తిభని మనం చూసి తరిసుత్నాన్ం.అయితే ఈ బాగోతాలకి 

తలమానికం మిరియాల పిచిచ్కారీ. మన రాజకీయ నాయకులు రకరకాల దౌరజ్నాయ్లకి సిదధ్పడాడ్రు కాని ఈ కొతత్ పదధ్తిని 

గురుత్పటట్లేకపోయారు. అది వారి అవగాహన లోపం గాని లగడపాటివారి తపుప్కాదు. వారెపుప్డూ ఆతమ్రక్షణకి మిరియాల పిచిచ్కారీని తన 

జేబులో ఉంచుకుంటారని వకాక్ణించారు. ఆది ఆయుధం కాదని, ఆతమ్రక్షణకి ఉపయోగపడే సాధనమని వివరించారు. 

తమ కళల్లో ఏం పడిందో ఊహించలేక తికమకపడే నాయకులు ఆసుపతుర్లకు తరలే దృశయ్ం చాలా ఉతక్రష్ భరితంగా ఉంది. యుదాధ్లలో 

సైనికులు చాలా ఆయుధాలు వాడతారు. అవనీన్ శతుర్వులకు తెలియాలిస్న పనిలేదు. వాటిని ఎదురోక్డానికి సిదధ్ంగా లేకపోవడం సభుయ్ల 

అసమరధ్తగాని లగడపాటి వారి బాధయ్తారాహితయ్ం కాదు. ముందు ముందు పచిచ్కారం, చింతపండు పులుసు, కషాయ పిచిచ్కారీల వంటివి 

ఉతత్రపర్దేశ సభుయ్లో మరెవరో సిదధ్ం చేసుకుంటే మనం ఆశచ్రయ్పడనకక్రలేదు. సభుయ్లు ఒకరి మీద ఒకరు దొంగ దెబబ్ తీయడానికి, తీసే 

సాధనాలకు ఇది పార్రంభమని మనం గురిత్సేత్ చాలు. చటట్సభలోల్ చేసే ఈ పనులకీ చటట్రీతాయ్ శిక్షలు ఉండవు. సీప్కర ఒకక్రికే ఆ అధికారాలు 

ఉనాన్యి. అయితే వాటిని ఉపయోగించకుండా సీప్కర చేతులిన్ ఆయా పారీట్లే బంధిసాత్యి. కారణం -సీప్కర కూడా ఒక దశలో ఆయా పారీట్ల 

మనిషే కనుక. 200 రోజులుగా జరుగుతునన్ ఉదయ్మానిన్ లెకక్చేయక, ముందు చెపిప్న మాటలిన్ మాతర్మే పరిగణనలోకి తీసుకుని కాంగెర్స 

చూపిన అహంకారం, పర్జా సప్ందనని అరథ్ం చేసుకోని అలక్షయ్ం అలాఉండగా -టీవీ పర్సారాలను ఆపుజేసి, పారల్మెంటు తలుపులను మూసేసి, 
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తమ పారీట్ సభుయ్లేన్ మారష్లస్గా నిలిపి, సీమాంధర్ నాయకులిన్ బరత్రఫ చేసి, ఓటింగు అయిందనిపించిన పారీట్ ఘనత ఒకపకక్ -మిరియాల 

పిచుచ్కారీ మరొక పకక్ -పారల్మెంటు చరితర్కి చకక్ని పర్తీకలు. 

బాబా సాహెబ అంబేదక్ర, మావ లంకర, అనంత శయనం అయయ్ంగార, చవాన వంటి గొపప్ రాజకీయవేతత్లు ఈ వయ్వసథ్కి ఒక ఒరవడినీ, ఒక 

ఘనతనీ పోర్దు చేశారు. కొనిన్ అపూరవ్మైన నియమాలిన్ ముందుచూపుతో నిరేద్శించారు. కాని ఒకనాడు ఇంత పవితర్మైన పర్జా పర్తినిధుల 

సభలోల్కి మిరియాల పిచిచ్కారీలు వసాత్యని, సభుయ్లు బటట్లిపుప్కు కురీచ్ల మీద నిలబడతారని, ముఖయ్మంతుర్లు ఆ దృశాయ్లిన్ చూసి 

ఆనందిసాత్రని, ఉదోయ్గులిన్ కొటేట్ పెదద్మనుషులకు ఈ సభలు అభివృదిధ్ని సాధిసాత్యని, తలుపులు బిగించి చటాట్లు చేసే రోజులు వసాత్యని 

వారు ఊహించి ఉండరు. ఒకక్సారి కళుల్ మూసుకుని జయపర్కాష నారాయణ, వలల్భాయ పటేల, జె.బి.కృపలానీ, లాలబహదూర శాసిత్ 

మిరియాల పిచిచ్కారీ దెబబ్కి కళుల్ నులుపుకుంటూ సభలో నిసస్హాయంగా నిలవడం ఊహించుకుంటే -(దయచేసి ఆర.కె.లక్షమ్ణ వంటి 

ఆరిట్సుట్లెవరో ఈ కేరికేచర వేసి దేశానికి చూపాలి) ఈ పారల్మెంటు చరితర్ ఏ సాథ్యికి దిగజారిపోయిందో కాసత్ అరథ్మౌతుంది. 

మనిషి సంసాక్రం, సభయ్త కేవలం వయ్కిత్కి సంబంధించినవికావు. సంసాక్రం తనచుటూట్ ఉనన్ సమాజం పర్తిఫలించే విలువ. సభయ్త వయ్కిత్ తన 

విజఞ్త, పెరుగుదల మేరకు ఏరప్రుచుకునే సంసాక్రం. ఈ రెండూ పరసప్ర ఆధారాలు. వయ్కిత్నుంచి వయ్వసథ్కు అందే విలువలు. వీటి పతనానికి 

మిరియాల పిచిచ్కారీ, బటట్లిపిప్న నాయకుల వీరంగం, అధికారుల చెంపపగులగొటేట్ నాయకుల కుసంసాక్రం మంచి ఉదాహరణలు. 

మన నాయకులు మన ఆలోచనా సాథ్యినే పర్తిఫలిసాత్రు. చటట్సభలోల్ సభుయ్ల సంసాక్రం కూడా పర్జల సంసాక్రానికి అదద్ం పడుతుంది. 

వేపచెటుట్కి మామిడికాయలు కాయవు. నాయకులు సమాజానిన్ మారాలని కోరుకోవడంలో ఆకేష్పణ లేదు. అయితే ఆ సంసక్రణని ఆశిసూత్ 

ఒకాయన ఒకపుప్డు ఆమరణ నిరాహారదీక్షని చేసి పర్తేయ్క రాషాట్ర్నిన్ సాధించారు. మరొకాయన మిరియాల పిచిచ్కారీ జలిల్ -రాషాట్ర్నీన్, వయ్వసథ్ 

సంసాక్రానీన్ నషట్పోయి రాజకీయ సనాయ్సం తీసుకునాన్రు -అందరికీ క్షమాపణ చెపూత్. సభయ్తతో ఆలోచనను ఆవిషక్రించలేని అసమరథ్త 

పాశవిక పర్వృతిత్కి దారితీసుత్ంది. ఈ దేశంలో చటట్ సభలు పర్జల అభీషాట్లకు మాతర్మే కాదు, పర్జల సంసాక్రానికీ అదద్ం పటాట్లని 

నాయకులకు పార్ధమిక పాఠాలు చెపప్వలసిన రోజులొచాచ్యి. 

బికాష్టనకు వెళిల్న వటువు -బిక్ష యివవ్లేని యిలాల్లి నిసస్హాయతను ఎరిగి ఆమెకు లకీష్కటాకాష్నిన్ కలిప్ంచిన అపూరవ్మైన సంసక్ృతి మనజాతిది. 

మిరియాల పిచిచ్కారీతో పశాచ్తాత్పానికి లోనయి -లకాష్య్నీన్, సంసాక్రానీన్ నషట్పోయిన దయనీయత ఈనాటి జాతిది. 

( ిబర్వ ి 24,   2014) 
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(March 03, 2014)  Napumsaka Pumsatvam 'నపుంసక ' పుంసతవ్ం 

రాజకీయ సిదాధ్ంతాలు, సామాజిక బాధయ్త, పర్జా సంకేష్మం, నైతిక విలువలు వంటి పదాలు రాజకీయ రంగంలో బూతుమాటలయి 

ఎనాన్ళల్యింది? ఈ మధయ్ ఏ నాయకులయినా ఇలాంటి మాటలు మాటాల్డుతునాన్రా? పోనీ, అసలు ఇలాంటి మాటలకు వీరికి అరథ్ం తెలుసా? 

ముందు ముందు రాబోయే వారాలలో వీటి వెకిక్రింతని మరింతగా చూడబోతునాన్ం. నేను రాజకీయ జంతువుని కాను. ఒక మామూలు 

కాలమిసుట్ని. రాజకీయ సిదాధ్ంతాలు కాక, రాజకీయ మనుగడకోసం ఇపుప్డిపుప్డు ఎంతమంది కపప్దాటుల్ వేసుత్నాన్రో పర్తిదినం మనం 

పతిర్కలోల్ వినోదానిన్ చూసుత్నాన్ం. సలామ్న ఖురీష్దగారు 'నపుంసకతవ్ం' అనే మాటని నరేందర్మోడీ పరంగా వాడారు. అది తపప్ని కాంగెర్స 

యువరాజు అంతే బాధయ్తారహితంగా వకాక్ణించారు. 

 ఈ నపుంసకుడి గురించి ఒకక్సారి ఆలోచిదాద్ం. 2002 మారణహోమం తరావ్త ఈ నాయకుడు నరేందర్మోడీ తన పారీట్ మారలేదు. 

నాయ్యసాథ్నంలో పోరాడి -కనీసం తాతాక్లికంగానయినా నాయ్యసాథ్నం చేత నిరోద్షి ననిపించుకునాన్రు. అటల బిహారీ వాజపేయి, ఎల

.కె.అదావ్నీ, సుషామ్సవ్రాజ కనీసం పారీట్లు మారలేదు. మిగతా విషయాలెలావునాన్ -ఇవాలిట్ నేపథయ్ంలో ఇది గొపప్ విషయంగా చెపుప్కోవచుచ్. 

పారీట్ నాయకులు సాధారణంగా పారీట్లు మారరని సమరిథ్ంచుకోవచుచ్. కాని ఆఖరికి నీలం సంజీవరెడిడ్గారు కూడా పారీట్ని మారాచ్రే! ఆనాటి 

జనతా కాంగెర్సని కొందరయినా జాఞ్పకం తెచుచ్కోగలరనుకుంటాను. ఇపుప్డిపుప్డు పాలక కాంగెర్సలో దాదాపు అందరు నాయకులూ పారీట్లు 

మారుతునన్ కథలిన్ వింటునాన్ం. ఈ జాబితాని ఉటంకించకపోవడానికి కారణం -పర్యతిన్సేత్ ఆంధర్పర్దేశ శాసనసభ జాబితాని పూరిత్గా 

చెపప్డమే అవుతుందని.  

 ఏ కారణానికయినా 'తలిల్ తెలంగాణా' పారీట్ హఠాతుత్గా 'తండిర్ తెలంగాణా' పారీట్లో కలిసిపోయింది. ఊహించలేనంత హఠాతుత్గా చాలామంది 

నాయకులు పారీట్లను మారేచ్సుత్నాన్రు. రాజకీయాలలో తమ ఉనికి కాపాడుకోవడమే ఈ దూకుడు లక్షయ్ం అని అందరికీ అరధ్మౌతోంది. మరి 

రాజకీయ సిదాధ్ంతాల మాటేమిటి? అసలు అలాంటివి ఉనాన్యా? ఒకాయన ఆ రోజులోల్నే 'రాజకీయాలలో సిదాధ్ంతాలకు చోటులేదు!' అని 

వకాక్ణించారు. ఆయన పేరు బాలధాకరే.  

2002లో గుజరాత మారణకాండని ఖండిసూత్ నరేందర్మోడీని దుయయ్పటిట్ ఎనీడ్ఏ కూటమి లోంచి వెళిల్పోయిన ఎలపీజీ పారీట్ అధినేత రాం 

విలాస పాశావ్నగారు పనెన్ండేళల్ తరావ్త చిరునవువ్తో, తనకొడుకుతో సహా పారీట్ అధయ్కుష్డితో గూర్ప ఫొటోకి నిలబడాడ్రు -అదే నరేందర్మోడీ 

నాయకతావ్నిన్ అంగీకరిసూత్. రాజకీయ లబిధ్కి సిదాధ్ంతాల ఆనకటట్లేదు. ఈ కారణానికయినా మోహన భగవత, నరేందర్మోడీలు పారీట్లు 

మారనందుకు -వారి పుంసతావ్నిన్ అంగీకరించాలి. పర్సుత్తం ఢిలీల్లో రాజయ్మేలుతునన్ శరద పవార, చిదంబరం, జైపాలరెడిడ్, సుశీల కుమార 

షిండే పర్భృతులు పారీట్లు మారి వచిచ్నవారేనని మనం గురుత్ంచుకోవాలి. మరొకక్సారి -నేను రాజకీయ పకిష్ని కాను. ఇపప్టి రాజకీయ 

వలసలు వయ్కిత్ శీలానికి కాక, సామూహిక నపుంసకతావ్నికి (ఆ మాటని సలామ్న ఖురీష్ద గారి ధరమ్మా అని వాడుతునాన్ం కనుక) నిదరశ్నమని 

ఒపుప్కోవాలి.  
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ఎపుప్డో అయిదు తరాల కిందటి తమ పెదద్ల దేశభకిత్ అనే పెటుట్బడిని ఆసరా చేసుకుని -కేవలం ఆ ఇంగువ కటిట్న గుడడ్తో రాజయ్మేలుతునన -

ఏ విధంగా చూసినా అవినీతి, అసంబదధ్ పరిపాలనకూ -గత అయిదు సంవతస్రాలలో చరితర్ను సృషిట్ంచిన నేటి ఢిలీల్ పెదద్ల చెపుప్చేతలోల్ ఉనన్ 

మంతిర్వరుయ్లకు మరొకరి 'నపుంసకతవ్ం' గురించి మాటాల్డే హకుక్ లేదు! కనీసం పర్సుథ్తం బరిలో నిలిచిన ఆ వంశపు ఆఖరి వారసుడు -వారి 

యువరాజు -ఆ విషయానిన్ గర్హించి సలామ్న ఖురిష్దగారి ఉవాచను వయ్తిరేకించారు. ఒకొక్కక్పుప్డు ఆఖరి క్షణాలోల్ వికసించే విజఞ్త -మాటల 

కసరతుత్ చేసే అనుయాయుల దూకుడుకనన్ కాసత్ రుచిగా ఉంటుందేమో!  

అసలు ఈ లోపం ఎపప్టికపుప్డు పదవులిన్ నిలుపుకోవాలనన్ ఈ తరం నాయకుల యావకు నికృషట్మైన ఉదాహరణలు. లేకపోతే రాజీవ గాంధీ 

హంతకులిన్ బేషరతుగా విడుదల చేసాత్మని -తమకా హకుక్లేదని తెలిసికూడా ఒక రాషట్ర రాజకీయ పారీట్ చరయ్కి మూలకారణం -కేవలం సాథ్నిక 

పర్తయ్రిథ్ పారీట్ మీద పర్జాసప్ందనని మూటగటుట్కోవాలనే తాపతర్యం కాకమరేమిటి? బీహార ముఖయ్మంతిర్ నితీష కుమారగారు మూడో 

పర్తాయ్మాన్యానికి నడుం కటట్డంలో అరథ్ం ఏమిటి? ఐతే ఇలాంటి కసరతుత్లకి ఇది కేవలం పార్రంభం. ముందుంది ముసళల్ పండగ. ఎనిన్కల 

రంగం ముందుంది. ఈ నాయకులు -తమ దేశభకిత్, సిదాధ్ంతాల ఆవశయ్కత, తాయ్గం, పర్జాశేర్యసుస్ గురించి మనలిన్ ఊదరగొటేట్ రోజులు 

ముందునాన్యి. మారిన కొతత్ పారీట్ నీతిని -అంటే ఇపుప్డిపుప్డే వారు తీరథ్ం పుచుచ్కునన్ కొతత్ పారీట్ నీతిని -మరో ముపైప్ రోజులోల్నే వీరు మనకి 

బోధపరుసాత్రు. మన చెవులోల్ చకక్ని పువువ్లు పెడతారు. ఆఖరుగా ఒకక్ నాయకుడిని గురుత్చేసి ఈ కాలమని ముగిసాత్ను. ఒకానొక రాజకీయ 

పారీట్ తన పర్యోజనానిన్ సాధించాక - ఇక ఆ పారీట్కి ముగింపు రాయాలిస్న క్షణం వచిచ్ందని ఈ నాయ కుడు పారీట్ నాయకులకు -1947 

పార్ంతాలలోనే చెపాప్డు. ఏ లకాష్య్నికి ఈ పారీట్ పోరాటం సాగించిందో -దేశ సావ్తంతార్య్నిన్ సాధించాక ఆ పారీట్ గౌరవంగా తన చరితర్ని 

ముగించాలని హితవు చెపాప్రు. ఆ ఒకక్ కారణానికే ఈ పారీట్ భారత చరితర్లో మకుటాయమానంగా మిగిలిపోతుందనాన్రు. కాని నాయకులకు 

ఆ మాట రుచించలేదు. అపుప్డా నాయకుడు ఏం చేశాడు? పారీట్కి రాజీనామా చేసి మరొక కుంపటి పెటట్లేదు. పారీట్నుంచి బయటికి వచిచ్, 

నాయకులతో ఆతీమ్యతలిన్ నిలుపుకుని, రాజకీయాలనుంచి శాశవ్తంగా బయటపడి, సమాజ నైతిక పరివరత్నకు ఉదయ్మానిన్ తన ఆఖరి 

ఊపిరివరకూ కొనసాగించాడు. ఆయన పేరు మహాతామ్గాంధీ. 

అపప్టి తరానికి రాజకీయ రంగం ఒక సాధన. ఒక పనిముటుట్. ఒక పవితర్మైన యజఞ్ం. ఈ తరానికి అది వాయ్పారం. పెటుట్బడి. అధికారం, 

డబుబ్ అనే మతుత్ని కొనుగోలు చేసే దగగ్ర తోవ. ఆ రోజులోల్ జైళల్లో భోగరాజు పటాట్భి సీతారామయయ్, బాలగంగాధర తిలక, రాజగోపాలాచారి, 

గాంధీ, నెహూర్ వంటివారునాన్రు. ఇపుప్డు జైళల్లో ఏ. రాజా, కనిమొళి, సురేష కలామ్డీ, చారెల్స శోభరాజ, మొదుద్ శీను, రాజా భయాయ్ వంటి 

వారునాన్రు. అపప్టివారికి పారీట్ ఒక సాధనం. అందుకనే ఆ రోజులోల్ ఒకక్సారయి నా, ఒకక్రయినా పారీట్ నుంచి బహిషక్రించిన కథ మనం 

వినలేదు. ఇవాళ పారీట్ వాయ్పారం. లాభం పొందడానికి రకరకాలయిన దుకాణాలునాన్యి. వాడుకునే వాయ్పారులునాన్రు. ఖరీదు చేసే 

బేరాలునాన్యి. అనిన్టికీ మించి పంచుకునే తాయిలాలునాన్యి. అందుకే లాభసాటి దుకాణాలను ఈ వాయ్పారాలు ఇపుప్డిపుప్డే 

వెదుకుక్ంటునాన్రు. 

(మారిచ్ 03, ,   2014) 
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(March 10, 2014)  XXX 

నా ఆరోగయ్ రహసయ్ం నేనెపుప్డూ తెలుగు ఛానలస్ చూడను. అందువలల్ ముఖయ్ంగా మనశాశ్ంతి, అదనంగా ఆరోగయ్ం కలిసివచిచ్ంది. కారణం 

ఛానలస్లో జరిగేది ఎకుక్వగా వాయ్పారం. సినిమాల సంగతి సరే. ఛానలస్ కూడా పేర్క్షకులకి కావాలిస్న పోర్గార్ంలు పంచే వాయ్పారానేన్ 

సాగిసుత్నాన్యి. వాటిపని కేవలం అమమ్కం. మరొకపకక్ ఈ వాయ్పారానిన్ జోరుగా సాగించే వాయ్పారులు -రాజకీయ నాయకులు. వారు 

కురిపించే వరాలు, చెపేప్ నీతులు, మాటాల్డే 'నిజాయితీ', 'సేవ' వంటి మాటలు వారి నాయకతావ్నిన్ బజారులో వాయ్పారంగా పెటిట్న 

దయనీయమైన దిగజారుడిని తలపిసుత్ంది. నాకు తెలిసిన ఒక రాజకీయ నాయకుడు గత అయిదేళల్లో మూడు రాజకీయ పారీట్లు, ముగుగ్రు 

నాయకుల ఫెల్కీస్లను తన ఆఫీసు ముందు మారచ్డం నాకు తెలుసు. ఏ ఒకక్సారీ ఈ నాయకుడు సిదాధ్ంతాల గురించి గానీ, సమాజానికి 

జరగాలిస్న మేలు గురించి గానీ మాటాల్డడానికి సాహసించలేదు. పాపం. అలాంటివి ఉంటాయని ఆయనకి తెలియదేమో! ఇలాంటి 

దికుక్మాలిన వాయ్పారాలకి ఛానలస్ వేదిక. 

అమెరికా వెళిళ్నపుప్డు అకక్డ ఛానలస్ చూశాను. అకక్డి వాయ్పారం ఇంకా రెచిచ్పోయి సాగుతుంది. ఆ వినాయ్సాలు వరణ్నాతీతం. వారు 

అమమ్కానికి పెటేట్ సరుకు, అమేమ్ తీరు అనూహయ్ం. అమమ్డంలో వారు చేసిన పర్తేయ్కమైన పరిశోధన, సాధించిన విజయాలు అతయ్దుబ్తం. 

ఉదాహరణకి మీరు వీపు గోకోక్వాలా? మూడు రకాలయిన సాధనాలునాన్యి. ఒకటి -వెనెన్ముక చివరంటా పాకేది. రెండు వీపంతా 

సవరించేది. మూడు సేబుల పటుట్కుచుచ్తో మీ వీపుని పలకరించేది. మీకు అనీన్ లేదా కొనిన్ -ఒకే ధరకి దొరుకుతాయి. నిరభయ్ంతరంగా మూడు 

వారాలు మీ వీపు సుఖంగా గోకి చూసుకుని, నమమ్కం కుదిరితే ఉంచుకోవచుచ్. లేదా అపుప్డు వాపసు ఇచిచ్నా మీకు పూరిత్ మొతత్ం ఇచేచ్సాత్రు. 

మా మితుర్డొకాయన -ఈ సదవకాశానిన్ వినియోగించుకుని -మూడేసి వారాలకు కొతత్ 'గోకుడు' కుచుచ్లిన్ తెచుచ్కుని -అపప్నంగా గోకొక్ని 

తిరిగి ఇచేచ్సూత్ంటాడు. ఆయన జీవితం -ఎపుప్డూ కొతత్ కుచుచ్, కొతత్ గోకుడు. 

ఒకొక్కక్పుప్డు అసలిలాంటి వసుత్వులతో వాయ్పారం చెయయ్వచాచ్ -అని మనకు ఆశచ్రయ్ం కలిగించే సరుకులు కనిపిసాత్యి. సోఫాలో మూడు 

గంటలసేపు మీరు సినిమా చూసూత్ కూరుచ్నాన్రనుకోండి. సోఫా హాండిలు మీద మోపిన మీ మోచెయియ్ నొపెప్టట్కుండా చినన్ సిలుక్ కుపెప్ ఒకటి 

సిదధ్ంగా దొరుకుతుంది. కారులో మైళళ్కొదీద్ పర్యాణం చేసినపుప్డు గంటలకొదీద్ కూరుచ్నే మీ మెడకింద చినన్ సిలుక్ మెతత్ని అముమ్తారు. వాటికి 

లాభసాటి షరతులెలాగూ ఉంటాయి. నేనామధయ్ అమెరికాలో నాలుగు బనీనుల్ కొనాన్ను. తీరా ఇంటికి-- తీసుకువచిచ్ తొడుకుక్ంటే 

బిగువయింది. మరేం పరావ్లేదనాన్డు మా మితుర్డు. మాలవారు మూడింటిని వాపసు తీసుకుని, నాలుగో బనీను నాకు ఉచితంగా ఇచేచ్సి -

డబుబ్ని పూరిత్గా వాపసు చేశారు! ఇది ఆయా వాయ్పారులు మీ మానసిక దౌరబ్లయ్ం మీదా, మీ అవసరాల మీదా, మిమమ్లిన్ తమ వేపు ఆకరిష్ంచే 

సరసతని గటిట్ పరిశోధన చేసి -మీ మనసుస్నీ, మీ పరుస్నీ ఆకటుట్కునే గొపప్ పర్తేయ్కత. వినియోగదారుడి మనసుస్ని అకటేట్ అనిన్ కటుట్దిటాట్లను 

చేసి -అతను కూడా ఊహించలేని దశలో తన లాభానిన్ చేజికిక్ంచుకునే అతి గడుసయిన వాయ్పారి అమెరికా మనిషి. అపుప్డపుప్డు ఇలాంటి 

వసుత్వుల అవసరం మన జీవితంలో ఉందా అని మనలేన్ ఆశచ్రయ్పరిచి, తీరా చూశాక -ఇది లేకపోతే ఎలాగ అని మనలిన్ వాయ్మోహంలో పడేసే 

అతి విచితర్మైన వసుత్వులు -అమెరికాలో బోలెడు. 
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మా మితుర్డి కొడుకు టేబిలుమీద -నోరు వెళల్బెటిట్ ఉనన్ ఒక నకక్ ముఖానిన్ చూశాను. దానిపని ఏమిటి? కేవలం అలంకరణా? నకక్ అలంకరణ 

ఎలా అవుతుంది? ఇదెందుకని అడిగాను. ఆ కురార్డు నవావ్డు. అతను కలం మూత తీసి రాసుకుంటూండగా హఠాతుత్గా ఏదో పిలుపువసేత్ -

తెరిచిన కలానిన్ ఆ నకక్ నోటిలో అలాగే ఉంచవచుచ్నట! తెరిచిన కలానిన్ మూయకుండా పరిగెతత్వలసిన సందరాభ్లు మన జీవితంలో ఎనిన్ 

వుంటాయి? మన సోమరితనానికీ ఒక సాకుని కలిప్ంచే చకక్టి పరిశోధనాతమ్క పరికరాలు అమెరికాలో బోలెడు! అసలు దాని అవసరానిన్ నువువ్ 

అరథ్ం చేసుకునే లోపల నినున్ రెచచ్గొటేట్ ఉతాస్హానిన్ కలిగించడం గొపప్ వాయ్పారి మేధాసంపతిత్కీ, గడుసయిన వాయ్పార దక్షతకీ నిదరశ్నం. 

 ఇపుప్డు అసలు కథకి వసాత్ను. ఈ మధయ్ మన తెలుగు ఛానలస్లో అనుకోకుండా ఒక వాయ్పార పర్కటనని చూశాను. నలుగురు అబాబ్యిలు, 

ముగుగ్రు అందమయిన అమామ్యిలు -ఒక బసుస్ సాట్పు దగగ్ర నిలబడాడ్రు. అందరి కురార్ళల్లాగే వీళూల్ అమామ్యిలిన్ కొంటె చూపులు 

చూసుత్నాన్రు. ఇది మన సినిమాలోల్, నగరాలోల్ బోరుకొటేట్ దృశయ్ం. నా అలవాటు పర్కారం ఛానల దాటిపోబోయాను. అనుకోకుండా ఒక 

సంఘటన జరిగింది. ఈలోగా బసొస్చిచ్ంది. నిలబడిన అమామ్యిలలో ఒకరు చేతిలో మడతపెటిట్న చేతికరర్ను తెరిచింది! మైగాడ -ఈ 

అమామ్యి గుడిడ్ది! నేను కురీచ్లో ముందుకు వొంగాను. నలుగురిలో ఒక అబాబ్యి నాలాగే బితత్రపోయాడు. ఆ అమామ్యి ముందుకు 

అడుగేసింది. ఈ కురార్డు ఆ అమామ్యికంటే ఒకడుగు ముందుకువేసి -వచిచ్ ఆగిన బసుస్ గేటు దగగ్ర తన ముణుకులు వంచి మెటుట్గా 

నిలబడాడ్డు రోడుడ్మీద కూరుచ్ని. గుడిడ్ పిలల్కి ఇది తెలీదు. తెలియాలిస్న అవసరమూ లేదు. గుడిడ్ పిలల్కి అది అవసరమైన ఉపకారం. ఆమె కాలు 

అతని మోకాలిమీద వేసి బసెస్కిక్ంది. బసుస్ వెళిల్పోయింది. ఒకక్ క్షణంలో ఆ దృశయ్ం మూడ పూరిత్గా మారిపోయింది. సంఘటనలో పోకిరీతనం 

పోయి -ఒక ఉదాతత్త, ఒక అనూహయ్మైన మానవతా విలువల పర్దరశ్న జరిగిపోయింది. కురార్డు ఆలోచించి చేసినది కాదు. అమామ్యి అరథ్ం 

చేసుకుని కృతజఞ్త చెపిప్నదీ కాదు. దానికో పేరుంది -సంసాక్రం. సంసాక్రం పర్తిఫలానిన్ కోరదు. అదొక అపూరవ్మైన శకిత్. తరావ్తి షాటలో 

ఆమె కాలు మచచ్పడిన పాంటు ఉతుకుతునన్ దృశయ్ం. పర్కటనకారుడు చెపుత్నాన్డు -XXX ''డిటరెజ్ంట సోప -సంసాక్రవంతమైన సోప'' -

అని. 

మంచి, పరువైన ఆలోచన మనలిన్ వెంటాడుతుంది. మనసుస్లో పదే పదే కదులుతుంది. వాయ్పారమంటే రెచచ్గొటట్డం కాదు. ఊదరగొటట్డం 

కాదు, మెడలు వంచడం కాదు. బుజజ్గించడం కాదు. లొంగదీసుకోవడం కాదు. మతలబు చెయయ్డం కాదు. ఊరించడం కాదు. గోల కాదు. 

గోకడం కాదు. దువవ్డం కాదు. మన ఆలోచనకి మరాయ్దగా దాని అవసరానిన్ తెలిసేటటుట్ చెయయ్డం. మంచి ఆలోచన వాయ్పారం చెయయ్దు. 

మరాయ్దగా 'చెపుత్ంది'. అంతే దాని పని. నీ అవసరం, విచక్షణ దానిన్ కొనుగోలు చేసుత్ంది. 

మరునాడు మా ఆవిడని అడిగాను -బటట్లు ఉతకడానికి ఏ సబుబ్ వాడుతావని. ఎపుప్డూ అడగని నా పర్శన్కి మా ఆవిడ ఆశచ్రయ్పోయింది. 

''ఏమిటి విషయం?'' అంది. ''ఏం లేదు. ఈసారి సబుబ్ కావలిస్ వచిచ్నపుప్డు XXX డిటరెజ్ంట సబుబ్ కొను'' అని సిఫారుస్ చేశాను. వాయ్పారంలో 

సంసాక్రం కొతత్ కొనుగోలుదారుడిని సంపాదించిపెటిట్ంది. 

            

(మారిచ్ 10, ,   2014) 
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(March 17,2014) Malli Avineetiki Pedda Peeta మళీళ్ అవినీతికి పెదద్పీట 

ఈ దేశంలో రాజకీయ నాయకుడు అనిన్టికీ తెగించి అయినా ఉండాలి లేదా వోటరు ఉతత్ తెలివితకుక్వ దదద్మమ్ అనయినా అనుకొని ఉండాలి. 

వోటరు కనున్ కపిప్ ఏపనయినా చెయయ్వచుచ్ననే కుతిస్తపు ధీమాతో ఉండి ఉండాలి. లేదా వోటరుకి మరో గతి లేదనన్ అలసతవ్మయినా 

పెంచుకుని ఉండాలి. ఈ వయ్వసథ బలహీనతలిన్ కాచి వడబోసి అయినా ఉండాలి. లేదా పర్జలు గతానిన్ సుళువుగా మరిచిపోతారులే -అనన్ 

మొండి ధైరాయ్నన్యినా పెంచుకుని ఉండాలి. రాజకీయ నాయకుడు సమాజ వంచనని అసిధారా వర్తంగా సాధించి అయినా ఉండాలి లేదా 

దకిక్ందే దైవ పర్సాదమని వోటరు సరిపెటుట్కోవడం తపప్ అతనికి మరొక గతి లేదని రహసయ్ంగా నవువ్కుంటూనయినా ఉండాలి. అతని కళుల్ 

మూసుకు పాలు తాగుతూ ఎవరూ చూడడం లేదనన్ ధీమాతోనయినా ఉండాలి. లేదా పర్జలు గుడిడ్వారనన్ నమమ్కంతోనయినా ఉండి ఉండాలి. 

లేకపోతే అవినీతులు చేసి, కోటుల్ దోచుకుని, జైళల్కు వెళిల్ -కోరుట్లు వారి అవినీతిని ఎతిత్చూపాక కూడా వారినే ఎనిన్కల బరిలోకి దింపడం ఈ 

పారీట్ల గుండెలు తీసిన తెగింపుకీ, పర్జల ఆవేశాల పటల్ చీమకుటట్నటట్యినా లేని వారి నిరల్కాష్య్నికీ, అహంకారానికీ నిదరశ్నం. మీరు నముమ్తారో 

నమమ్రో -ఈ అయిదేళల్లో కేవలం నాలుగుసారుల్ పారీట్లు మారి -సమాజ శేర్యసుస్ గురించి మైకుల ముందు మాటాల్డుతూ వోటరు చెవిలో 

పువువ్లు పెటేట్ నాయకమమ్ణుయ్ల వీరంగానిన్ ఈ మధయ్నే చూశాం. 

ఒకక్సారి మళీల్ బరిలోకి దిగే ఈ నాయకుల నిరావ్కానిన్ తలచుకుని మురిసిపోదాం. ఈ దేశంలో కలాల్ భయంకరమైన ఆదరశ్ హౌసింగ సొసైటీ 

కుంభకోణంలో కనీసం నలుగురు ముఖయ్మంతుర్లు, పదిమంది ఐయేయ్యసలూ, ఈ దేశానిన్ పాలించిన సైనాయ్ధిపతులూ -ఎందరో ఉనాన్రు. ఈ 

కుంభకోణం బయటపడి, గందరగోళం జరగగానే మహారాషట్ర ముఖయ్మంతిర్, ఈ వయ్వహారంలో వాటా ఉనన్ అశోక చవాన తన పదవికి 2010 

నవంబర 9న రాజీనామా చేశారు. దర్విడ మునేన్తర్ కజగం నాయకులు ఏ.రాజా గారు కేవలం లకాష్ 76 వేల కోటల్ 2జి కుంభకోణానికి 

మూలపురుషులు. వారు 2011 ఫిబర్వరి 2న అరెసట్యి 15 నెలలు జైలులో ఉండి బెయిలు మీద బయటికి వచాచ్రు. ఒలింపిక కీర్డలకు ఈ 

దేశంలో పర్తినిధి -సురేష కలామ్డీగారు 2010 కామనెవ్లుత్ కీర్డల కుంభకోణంలో కేవలం 1600 కోటల్ కుంభకోణానికి మూలపురుషులు. వారిని 

సీబీఐ 2011 ఏపిర్ల 25న అరెసుట్ చేసింది. పదినెలలు జైలులో ఉండి బెయిలు మీద బయటికి వచాచ్రు. ఇక రైలేవ్ మంతిర్ పవన కుమార బనస్ల

గారి మేనలుల్డు విజయ సింగాల్ గారు తన మేనమామ ఆశీరావ్దంతో 90 లక్షల ముడుపులు మాతర్మే తీసుకునాన్రు. ఈ రైలగేట కుంభకోణంలో 

తన వంతు పాతర్కి గాను బనస్లగారు 2013 మే 10న తన పదవికి రాజీనామా చేశారు. అలనాటి టెలి కమూయ్నికేషనల్ మంతిర్, కరుణానిధిగారి 

మేనలుల్డి కొడుకు దయానిధి మారన తన సొంత యింటోల్నే 323 టెలిఫోన కనెక్షనల్తో ఒక టెలిఫోన ఎకస్ఛేంజనే పెటుట్కునాన్రు. వీరికి 2జి 

కుంభకోణంలో వాటా ఉనన్దని బయటపడడంతో 2011 జూలై 7న తన పదవికి రాజీనామా చేశారు. ఇక కరాణ్టక ముఖయ్మంతిర్ 

యెడూయ్రపప్గారు అవినీతికి అధయ్కుష్డు. ఒకక్ నమూనాని చెపుప్కుందాం. బెంగుళూరు దగగ్ర రాచనహళిల్ అనే చోట ఒక ఎకరా సథ్లానిన్ 40 

లక్షలకి కొని, 2 కోటల్కి అమిమ్న ఘనత వారిది. వారి హయాంలో ఆయన వయ్కిత్గత ఆదాయం 292 శాతం పెరిగిందని అంచనా వేశారు. వీరు 

2011 అకోట్బర 15న అరెసట్యి 23 రోజుల తరావ్త బెయిల మీద బయటపడాడ్రు. ఇక ఈ దేశంలో పండి ముదిరిన ముఖయ్మంతిర్ 

కరుణానిధిగారి ముదుద్ల కూతురు, వారి సాహితీ వయ్వసాయానికి వారసురాలు కనిమొళి 2జి కుంభకోణంలో తన తలిల్ దయాళు అమామ్ళ పేరిట 

62 శాతం వాటాని ఏరాప్టు చేసుకుని, తనకి 20 శాతం పెటుట్కునాన్రు. మే 2011లో అరెసట్యి ఆరు నెలలు జైలులో ఉండి బయటికి వచాచ్రు 
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-బెయిలుమీద. సావ్తంతర్య్ పోరాటంలో దేశభకుత్లకి కూడా దకక్నంతగా వారికి తీహార జైలు బయట వారి పారీట్ పెదద్లు సావ్గతానిన్ పలికారు. 

అవినీతిని పోషించి, అకుక్న చేరుచ్కునే గుండెలు తీసిన నాయకతవ్ం ఈ దేశంలో ఎంతగా పునాదులు వేసుకుందో, నిసిస్గుగ్గా ఎంతగా 

బరితెగించిందో చెపప్డానికి ఇది ఒక ఉదాహరణ మాతర్ం. బొగుగ్ కుంభకోణంలో బొగుగ్మంతిర్ సుబోధ కాంత సహాయ బంధుపీర్తిని చూపారని 

నేరారోపణ జరిగింది. మరి ఆ మంతిర్తవ్శాఖ నాయకులు, మన పిర్యతమ పర్ధాని మనోమ్హన సింగ గారి మాటేమిటి? అగసాత్ కుంభకోణం 

బయటపడాడ్క కూడా నిమమ్కు నీరెతిత్నటుట్నన్ మన రక్షణమంతిర్ ఏంటోనీ గారి మాటేమిటి? గాస కేటాయింపులలో అవినీతి ఆరోపణలు వచిచ్న 

మన పెటోర్లియం మంతిర్ వీరపప్ మొయిలీ గారికి కరాణ్టకలో చికబలాల్పూర నుంచి పోటీ చెయయ్డానికి టికెక్టుట్ని ఇచాచ్రు. అపప్టి ఐపీఎల 

కిర్కెట కుంభకోణంలో కేరళ ఫార్ంచయిజకి ఒకపప్టి తన పేర్యసి సునందా పుషక్రని వెనకేసుకు వచిచ్నందుకు ఆనాడు శశిధరూర తన మంతిర్ 

పదవికి రాజీనామా చేయవలసి వచిచ్ంది. వారికిపుప్డు తిరువనంతపురం నుంచి పోటీచేసే అవకాశానిన్ కలిప్ంచారు. 

దీనివలల్ అరథ్మయే నిజం ఈ దేశంలో పర్తీ రాజకీయ పారీట్లోనూ తమ తమ సావ్రాథ్నికి గడిడ్ కరిచి, వీధిన పడిన అవినీతి భాగోతాలునాన్యి. 

అవి కోరుట్లదాకా వెళాల్యి. ఆయా పర్బుదుధ్లు జైళల్లో ఉండి వచాచ్రు. అయినా ఏరి కోరి వారికి రాబోయే ఎనిన్కలలో సీటుల్ ఇచాచ్రు. 

రాజకీయాలోల్ పారీట్లు నైతికమయిన బాధయ్తని ఎపుప్డో అటకెకిక్ంచేశాయనడానికి ఇది గొపప్ ఉదాహరణ. అందరికీ ఇపుప్డు సామానయ్మైన 

రోగం -ఆతమ్వంచన. వారు ఇంకా గురిత్ంచని విషయం -పర్జలు ఈ భాగోతాలనిన్ంటినీ గమనిసుత్నాన్రని. కేవలం ఎనిన్కలలో గెలిచే 

కారణంగానే పోటీలో నిలిచిన ఈ నేరసుథ్లిన్ ఇంటికి పంపుతారని. కాకపోతే మన దేశం పర్సుథ్తం -పర్పంచంలో అవినీతిలో కూరుకుపోయిన 

దేశాలలో 18వ సాథ్నంలో ఉంది. ఈ పారీట్ల పుణయ్మా అని ఆ ఘనతని పెంచే పర్యతాన్లు ఈ పారీట్లు చేసుత్నాన్యి.  

 పారీట్ల అవకాశవాదానికీ, నీతిమాలిన తనానికీ -అతి కూర్రంగా తీరుప్ చెపప్డానికి వోటరు ఉవివ్ళూల్రుతునాన్డు. నినన్కాక మొనన్ 25 వేల 

మెజారిటీతో మూడుసారుల్ పదవిలోకి వచిచ్న ఢిలీల్ ముఖయ్మంతిర్ని ఈ దేశంలో ఏనాడూ పోటీలో నిలవని ఓ అనామకుడి చేతులోల్ ఓడిపోవడమే 

నిదరశ్నం. ఈసారి -మన ఎనిన్కలలో మొదటిసారిగా ఏ ఒకక్డినయినా లేక అందరినయినా తిరసక్రించే అవకాశానిన్ -నోటాని -కలిప్ంచా రు. 

మొదటిసారిగా వోటరు తన విసుగుదలని పర్తయ్క్షంగా చూపే అవకాశం కలగబోతోంది. ఇంతవరకూ బాచనన్ను కాదని బూచనన్నీ మరొకసారి 

బూచనన్ను కాదని బాచనన్నీ ఎనున్కోవడం -ఆయా పారీట్ల గొపప్తనం కాదని -వోటరుకి మరో గతిలేకపోవడమని వోటరు ఇపుప్డు 

నిరూపించబోతునాన్డు. మన ఎనిన్కల ఖరుచ్ అమెరికా అధయ్కుష్డు ఎనిన్క ఖరుచ్ కంటే ఎకుక్వని తెలిసింది. ఈ నాయకమమ్ణుయ్లు తినే గడిడ్కనాన్ 

-వీరికి బుదిధ్ చెపిప్ ఇంటికి పంపడానికి -ఒకక్సారయినా ఆ ఖరుచ్ పెటట్డం తపుప్కాదని భావించేవారునాన్రు. ఇంతవర కూ పోటీలో నిలబడిన 

నాయకులలో గతిలేక ఎవరినో ఒకరిని ఎనున్కోక తపప్ని దుసిథ్తి. ఇపుప్డు ''అయిదేళల్ లో నాలుగుసారుల్ పారీట్లు మారిచ్న'' నాయకుల గోతార్లను 

అతి కూర్రంగా, అతి నిరుధ్షట్ంగా, అతి నిరాద్కిష్ణయ్ంగా, అతి సూటిగా బయటపెటేట్ రోజులు వచాచ్యి. వోటరుకి తన వోటు విలువ అరథ్మవుతోంది. 

ఈ పారీట్ల ఆతమ్వంచన పటల్ అసహయ్ం పెరుగుతోంది. విశాఖపటన్ంని వాషింగట్నని చేసినా, ఆంధర్ దేశానిన్ భూతల సవ్రగ్ం చేసినా, భారతదేశానిన్ 

చందర్మండలంలో నిలిపినా -నీతీ జాతీ, అకక్రలేదని, తామేం చేసినా చెలుల్తుందని, అవినీతి అటకెకిక్ంచి, పాత బురదనే నెతిత్న రుదేద్ ఈ పారీట్ల 

'గబుబ్'ని పబిల్గాగ్ దుయయ్బెటట్డానికి వోటరు సిదధ్ంగా ఉనాన్డు. ఆయా దేశాలలో లక్షల మంది రోడల్ మీదకి వచిచ్ రాజకీయ వయ్వసథ్లిన్ సమూలంగా 

కూలేచ్ సామరాథ్య్నిన్ వోటరు చూసుత్నాన్డు. అలాంటి రోజు తవ్రలో రాబోతోంది. అందుకు నమూనా నినన్ కాక మొనన్ రాంలీలా మైదానంలో 
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అనాన్ హజారేకి బాసటగా నిలిచిన, మొనన్ ఆమ ఆదీమ్ని గెలిపించిన నేలబారు మనిషి సప్ందన. ఈ 2014 భారత దేశ చరితర్లో గురుత్ంచుకునే 

అధాయ్యం కాబోతోందని ఆశిదాద్ం 

(మా ిచ్ 17 ,   2014) 
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(March 24,2014) Musugullo Nayakulu ముసుగులోల్ నాయకులు 

ఈ మధయ్ షూటింగుకి రాజమండిర్కి వచాచ్ను. అకక్డ పర్తీ వీధి జంక్షనలోనూ కనిపించిన దృశయ్ం నాయకుల విగర్హాల మీద ముసుగులు. మా 

మితుర్డిని అడిగాను -కారణమేమిటని. ఎనిన్కల నిబంధనలు -అనాన్డాయన. పాపం, మన నాయకులు -తమ పర్చారానికి విగర్హాలిన్ 

పర్తిషిట్ంచారు. ఎనిన్కల సంఘం వారి మీద ముసుగులు దించింది -పర్తీ వీధిమొగలో వారిని చూసేత్ వోటరుకి వారికి ఓటు వేయాలని 

అనిపిసుత్ందేమోనని వారి ఆలోచన అయివుంటుంది. కాని నేనంటాను -మరో విధంగా ఆలోచిసేత్ 'వీరే మా కొంపలు ముంచారు' అనే 

హెచచ్రికగా ఉపయోగపడవా? అని.. 

ఏమైనా పర్తీ వీధి చివరా, పర్తీ నాలుగురోడల్ జంక్షనలో -ఒకటి, రెండు, మూడేసి విగర్హాలతో తమ నాయకులకు నివాళులరిప్ంచే కృషిలో నాకు 

గుంటూరు అగర్సాథ్నంలో ఉంటుందనిపిసుత్ంది. అనిన్ విగర్హాలను నేనే నగరంలోనూ, ఏ రాషట్రంలోనూ చూడలేదు. కాని రాజమండిర్లో ఆఖరికి 

వీరేశలింగంవారి విగర్హానికీ ముసుగు తపుప్లేదు. మరి విశాఖపటన్ంలో గురజాడకీ ఈ ముసుగు తపప్లేదా? వెళిల్ చూడాలి. పర్జల కళుల్ కపేప్ 

రాజకీయ నాయకుల ముఖాల మీద ముసుగులు తపప్వేమో! కాని ఈ ఉదయ్మకారులేం పాపం చేశారు? ఎనిన్కల సంఘానికో, వారి ఆదేశాలను 

పాటించే ఉదోయ్గులకో నాయకులకీ, ఉదయ్మకారులకీ తేడా తెలియలేదు. ఆశచ్రయ్ం లేదు. నాయకులే ఉదయ్మాలను మరిచిపోయి 

చాలారోజులయిపోయింది. 

ఒక నాయకుని కృషిని రోడుడ్మీద విగర్హం దావ్రా చిరసమ్రణీయం చెయయ్డం మనిషి పార్థమికమైన ఆలోచనకి నిదరశ్నం. ఆయా నాయకుల 

కృషిలో, ఉదాతత్త పెరుగుతునన్కొదీద్ ఈ విగర్హాల ఆవశయ్కత తగిగ్పోతూంటుంది. ఎందుకంటే వారు నిలిచేది వీధి మొగిలో పోలీసులాల్గ కాదు. 

పర్జల మనసుస్లోల్నే దేవుళుల్గా. సర ఆరద్ర కాటన, సి.పి.బౌర్న, మానవాళి జీవితాలనే విపల్వాతమ్కంగా మారిచ్వేసిన ధామస ఆలావ్ ఎడిసన, 

గార్హంబెల విగర్హాలు ఎకక్డునాన్యి? పర్తిరోజూ విదుయ్తుత్ని వాడుకునే ఎవరయినా ఎడిసనని గురుత్ చేసుకుంటునాన్రా? నేడు సెలఫోనల్ 

ముమమ్రంలో ఉనన్ ఎవరయినా గార్హం బెలని గురుత్ చేసుకుంటారా? గురుత్ చేసుకోనంత మాతార్న వారి ఆశీరావ్దం మానవాళికి దకక్కుండా 

పోతుందా? నిజమైన, ఉదాతత్మైన, సారవ్జనీనమైన సేవ గురిత్ంపును ఆశర్యించదు. గురిత్ంపు కేవలం సరిట్ఫికెట. సేవ దైవీయం. 

 

 చెనైన్లో డి.ఎమ.కె. హయాంలో చాలాసంవతస్రాల కిందట మౌంట రోడలో బుహారీ హోటల దగగ్రి కూడలిలో కరుణానిధి విగర్హానిన్ పెటాట్రు. 

తరావ్త పాలకులు మారారు. ఒకరాతిర్ ఒక లారీ ఆ విగర్హం ఉనన్ దిమమ్ను గుదేద్సింది. తరావ్త ఆ విగర్హం ఏమయిందో ఎవరికీ తెలియదు. 

కీరిత్కి రెకక్లురావడానికి ఇంతకంటే మంచి ఉదాహరణ లేదు. ఏమయినా విగర్హాలను పర్తిషిట్ంచడంలో మన తెలుగువారు అతి ఉదారులు. మన 

తిరుపతిలో భారత రతన్ ఎమెమ్స సుబుబ్లకిష్ విగర్హానిన్ పర్తిషిట్ంచాం. అనన్మాచారయ్ కీరత్నలు పాడని తమిళ గాయకులు ఉండరు. మరి 

తమిళనాడులో ఏ పటట్ణంలోనయినా మన అనన్మాచారయ్ విగర్హానిన్ పర్తిషిట్ంచారా? విశాఖపటన్ం బీచిలో దర్విడ కజగం పెరియార విగర్హం 

ఉంది. ఏదీ? మన టంగుటూరి పర్కాశం పంతులు విగర్హానిన్ కడలూరలో చూపమనండి. నినన్కాక మొనన్ ఒక తెలంగాణా నాయకులు 

వకాక్ణించారు -ఇంకా తెలంగాణా ఏరప్డలేదు. పర్భుతవ్ం అకక్డ పదవిలోకి రాలేదు. టాంకబండ మీద ఉనన్ సీమాంధర్ పర్ముఖుల విగర్హాలను 
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తొలగిసాత్మని బలల్గుదాద్రు. ఇది తపప్నిసరిగా వారి తెలంగాణా అభిజాతాయ్నికీ, అభిమానానికీ నిదరశ్నం. అయితే ఎవరిని తొలగిసాత్రు? 

ననన్యయ్నా? తికక్నన్నా? శీర్నాధుడినా? వీరు సీమాంధర్కు పర్తినిధులా? తెలుగు సాహితాయ్నికా? తెలుగు జాతికా? కూచిపూడి నృతయ్ం కృషాణ్ 

జిలాల్కి చెందినది కనుక రేపు ఆ నాటాయ్నిన్ తెలంగాణాలో బహిషక్రిసాత్రా? కృషాణ్ జిలాల్వాడు కనుక తెలంగాణా గాయకులు కేష్తర్యయ్ని, 

నారాయణ తీరధ్ తరంగాలను పాడరా? శీర్శీర్ని, విశవ్నాధని కూడా బహిషక్రిసాత్రా? పోనీ, సీమాంధర్ దేశభకుత్డు పింగళి వెంకయయ్ 

రూపొందించాడు కనుక ఇకనుంచీ మన జాతీయ జెండాని ఎగురవేయరా? మరి ఒరిసాస్ వాడయినా జయదేవుని అషట్పదులను పాడుతునాన్మే! 

తెలంగాణాలో ఇక పొందూరు ఖదద్రు కటుట్కోరా? కాకినాడ కాజా తినరా? ఆ మధయ్ ఎవరో అనాన్రు -'మా తెలుగుతలిల్కి' అనన్పాట సీమాంధర్ 

పాటకనుక తెలంగాణాలో పాడమని. మంచిదే. మరో కొతత్పాట, గొపప్పాటకి సావ్గతం. కాని ఈ పాట సీమాంధర్ రచయిత రాయలేదు. 

శంకరంబాడి సుందరాచారి నాకు పరమ ఆపుత్లు. ఆయన సంయుకత్ మదార్సు రాషట్రం ఉనన్రోజులోల్ ఎపుప్డో నా చినన్తనంలో రాశాడు. ఆయన 

జనమ్సథ్లం కంచి. ఇందులో రాణీ రుదర్మని తలచుకుని గరవ్పడాడ్డు. పిలల్లమరిర్ పినవీరభదుర్డు, రామపప్ శిలప్కళా వైభవం -తెలుగు జాతి 

అంతా గరవ్పడే వైభవానినకి తారాక్ణాలు. సంసక్ృతికి భౌగోళికమైన ఎలల్లు ఉండనకక్రలేదని ఈ తరం రాజకీయ నాయకుల హర్సవ్ దృషిట్కి 

అరథ్ంకాదు. వారి ఆలోచనలు, నినాదాలు వోటల్కు పరిమితం. జాతి సంసక్ృతీ వైభవానికి కాదు. నిజానికి వారి ఆలోచనలు అంత దూరం పోవు. 

 ఏమైనా మహానుభావులు రోడల్మీద బారులు తీరిచ్న విగర్హాలలో కాదు -సమాజానికి చేసిన సేవలో చిరసమ్రణీయులవుతారు. రోడల్మీద 

విగర్హాలు -అతి సంకుచితమైన పరిధిలో -సమాజం గురిత్ంపుకి అతి పరిమితమయిన నివాళి. విశాఖపటన్ం బీచిలో వెళుత్నన్పుప్డలాల్ కాకిరెటట్లతో 

నిసస్హాయంగా నిలబడిన శీర్కృషణ్దేవరాయలుని చూసి ''అయోయ్, 'ఆముకత్మాలయ్ద' వైభవం ఈ కాకులకి తెలియదే!'' అని వాపోతాను. ''కాకి'' 

అనే మాటలో ధవ్నిని ఉదేద్శించే వాడుతునాన్ను. 

అయితే ఎనిన్కల సమయంలో వారి మొహాలు చూసినా, వారిని తలుచ్కునాన్, వారి జాఞ్పకాలు మనసులో కదిలినా ఈ సమాజానికీ, వోటు వేసే 

మనిషి విచక్షణకీ మేలు జరగదని, కాగా కీడే జరుగుతుందని ఈ రంగంలోనే, ఈ దేశ పాలకులే భావించే వయ్కుత్ల విగర్హాలను మనం అనునితయ్ం 

లక్షలాదిసారుల్ రోడల్మీద చూసుత్నాన్మా? అంత కీడు తలపెటేట్ వయ్కుత్ల జాఞ్పకం మన రోడల్ మీద కొలువుతీరాయా? ఆయా పారీట్లు మెజారిటీతో 

పదవులోల్కి వచిచ్నపుప్డు పర్జల మీద రుదిద్న వారి జిడుడ్కి ఈ విగర్హాలు తారాక్ణమని? నేననడం లేదు. వయ్వసథ్ అనుకుంటోంది. అంటోంది. 

లేకపోతే ఎందుకీ ముసుగులు? ననున్ ఉతాస్హపరిచి, సూఫ్రిత్నిచిచ్, సరైన దిశలో నడిపించే నాయకుల జాఞ్పకాలనైనా రోజూ నడిచే రోడల్పైన నేను 

నిలుపుకోగలిగే అదృషట్ం ఈ వయ్వసథ్ నాకు ఇవవ్లేదా? ఎంత దురదృషట్ం? నేలబారు మనిషికి డబుబ్ ఇవవ్కండి. పదవులు ఇవవ్కండి. మంచి 

బతుకు బతికే అవకాశం ఇవవ్కండి. కాని రోడుడ్ మధయ్ అతనికి మంచి ఆలోచనని కలిగించే దృశాయ్నిన్ కూడా మృగయ్ం చేసిన ఈ దేశపు రాజకీయ 

నైచాయ్నిన్ -ఈ దేశపు అగర్సంసథ్ -ఎనిన్కల కమిషన గురుత్పటిట్న నేపథయ్ంలో ఏమనుకోవాలి? 

నా శేర్యసుస్కోసం -పొరుగు రాషట్రం రాజకీయ నైచాయ్నిన్ ఉదహరిసాత్ను. తమిళ రాషట్రమే కాదు -భారతదేశమంతా గరవ్పడే మహానటుడు 

శివాజీగణేశన. ఆయన కనున్మూశాక -అపప్టి డిఎంకె పర్భుతవ్ం (తొలి రోజులోల్ శివాజీ, కరుణానిధి సినిమాలలో పర్వేశానికి కలిసి కృషి 

చేశారు) వారి విగర్హానిన్ మెరీనా బీచలో ఉంచాలని నిరణ్యించింది. ఎకక్డ? దేవీపర్సాద రాయ చౌదరీ పర్ఖాయ్త గాంధీ విగర్హానికి దాదాపు 
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పకక్నే. ఇది అసమంజసమని ఎవరో కోరుట్కి వెళాల్రు. కోరుట్ ఆ విగర్హం అకక్డ కాక మరెకక్డయినా ఉంచనుంది. కోరుట్ తీరుప్ ఇచిచ్న ముందు 

రోజే రాతిర్కి రాతిర్ ఆ విగర్హ పర్తిషట్ జరిగిపోయింది. ఇపుప్డు తీసేత్ విగర్హం పాడవుతుందంది పర్భుతవ్ం. ఇపుప్డు జయలలిత పర్భుతవ్ం 

పదవిలోకి వచిచ్ంది. పర్సుథ్తం ఆ విగర్హానిన్ అకక్డినుంచి లేవదీసే పర్యతన్ం. జరుగుతోందని వినాన్ను. ఆశచ్రయ్ం లేదు. మటిట్ బొమమ్లకి కూడా 

రాజకీయపు ముసుగులు వేయక తపప్ని దరిదర్ సాథ్యి మన రాజకీయాలు వచేచ్శాయి. 

అయితే పర్తీరోజూ వీరేశలింగం విగర్హం ముందునుంచి వెళుత్నన్పుప్డూ, టాంకబండ మీద తెలుగు సంసక్ృతికి అదద్ం పటిట్న మహానుభావులు 

నాయకుల చేతులోల్ పడడ్ందుకు మనసు చివుకుక్మంటుంది. ఇది పాముకాటుకి సిదధ్పడుతూ చీమకాటుకి బాధపడే ఓ పిచిచ్వాడి ఆవేదన.  

 

           

(మా ిచ్ 24 ,   2014) 
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( March31, 2014) Devudu Kshaminchu Gaaka! దేవుడు క్షమించు గాక! 

గత సోమవారం శీర్లంక నెదరాల్ండల ఆట ముగించే సమయానికి ముందుగానే టీ20 కిర్కెట ఆటలో ఓడించింది. ఇంకేం చెయాయ్లో తెలీక నాకు 

చాలా యిషట్మైన ఛానల 'టైమస్ నౌ'కి వెళాల్ను. అపుప్డే శీర్రామ సేన నాయకులు పర్మోద ముతాలిక గారి వీరంగానిన్ చూసే అదృషట్ం కలిగింది. 

అయోయ్! కాసత్ముందుగానే ఈ అదృషాట్నిన్ పుంజుకోలేకపోయానే అని బాధపడుతూ ఈ వినోద పర్దరశ్నని తిలకించాను. చాలామందికి పర్మోద 

ముతాలిక ఎవరో తెలీకపోవచుచ్. కరాణ్టకలో భారతీయ సంపర్దాయ వైభవానిన్ కాపాడడానికి కంకణం కటుట్కుని, తనని తానే నియమించుకునన్ 

ఓ నైతిక సైనాయ్ధిపతి పర్మోద ముతాలిక. వీరి ఆదరశ్ం ఈ దేశపు నైతిక విలువలిన్ కాపాడడం. మన సంసక్ృతీ వైభవానిన్ కాపాడడం. మీరీపాటికే 

ఈ మహానుభావుడిని గురుత్పటట్కపోతే నేనరథ్ం చేసుకోగలను. ఆయన సాధించిన గొపప్ విజయాలను ఒకక్సారి సమ్రించుకోవడం మన జనమ్కి 

సారధ్కం. జనవరి 2009లో మంగుళూరు పబలో నా మనుమరాళల్ వయసుస్నన్ అమామ్యిలిన్ తరిమి తరిమి చావగొటట్డం ఒకక్టి చాలు. వాళుల్ 

చేసిన నేరం ఆ సమయంలో తమ సేన్హితులతో పబలో కూరుచ్ని కబురుల్ చెపుప్కోవడం. వారి దావ్రా మనదేశానికి దిగుమతి అయిన పాశాచ్తయ్ 

నాగరికతలోని అవలక్షణాలు మన మతానిన్ కలుషితం చేసుత్నాన్యని వీరి ఉదేద్శం. కెమెరాల ముందే ఆయన తీసుకొచిచ్న రౌడీలు నిరాద్కిష్ణయ్ంగా 

ఆడపిలల్లను వెంటబడి కొటాట్రు. దెబబ్లతో కొందరు ఆడపిలల్లు ఆసుపతిర్లో చేరారు. వారు తమ మితుర్లతో ఏం చేసుత్నాన్రో తెలీదుకాని -వాళుల్ 

నిసస్హాయంగా పరుగులు తీసూత్ -నేలమీద దొరిల్ ఏడుసుత్నన్ దృశాయ్లు అతి దయనీయంగా, జుగుపాస్కరంగా కనిపించాయి. పర్మోద ముతాలిక

ను అటుతరావ్త చాలా నేరాల కింద అరెసుట్ చేశారు. 

హిందూ మతానిన్, దాని అభుయ్నన్తినీ ఆవిధంగా కాపాడిన పర్మోద ముతాలిక మళీల్ 2014లో గోమతేశవ్రుడిలాగ తలయెతాత్డు. రాబోయే లోక

సభ ఎనిన్కలలో బిజెపి తరఫున పోటీ చెయయ్డానికి టికెక్టుట్ను సంపాదించుకునాన్డు. కేవలం 4 గంటలోల్ పారీట్ అధినాయకతవ్ం ఏమనుకుందో 

కాని అంతే హఠాతుత్గా ఆయనిన్ బయటికి పంపించారు. దేశభకుత్డైన ముతాలిక గుండె పగిలింది.  

''నేనేం తపుప్చేశాను?'' అని దీనంగా, కిండర గారెడ్న సూక్లు విదాయ్రిథ్లాగ పర్శిన్ంచాడు ముతాలిక. మతం పేరిట అమామ్యిలిన్ చావగొటిట్న 

ఘనతకి రావలసిన గురిత్ంపు రాలేదనన్ వేదన వారి ముఖంలో దోయ్తకమైంది. 

ఇదీ -ఆనాటి 'టైమస్ నౌ' కారయ్కర్మానికి నేపథయ్ం. గునుసుత్నన్ ముతాలికని ఓ పతిర్కా పర్తినిధి అడిగాడు: 'ఆనాడు ఆడపిలల్లిన్ చావగొటిట్న 

ఘనకారాయ్నికే తన టికెక్టుట్ గలల్ంతయిందని, ఆనాటి తన చరయ్కి ఈనాడు విచారిసుత్నాన్రా?' అని. మొదట నెమమ్దిగా సమాధానం 

పార్రంభించారు ముతాలిక -అది అయిదేళల్ కిందటి సంఘటన అంటూ. అంతలో రెచిచ్పోయి, పుంజుకుని -సరిగాగ్ మేడమ మాయావతిలాగే -

ఇది తనంటే కిటట్నివారు, ఛానలస్, ముఖయ్ంగా 'టైమస్ నౌ' తన మీద దుముమ్ రేపుతునాన్రని కాలుదువావ్రు. ఆయనకి ఇంగీల్షుకాని, హిందీకాని 

సరిగాగ్ రాదు -ముఖయ్ంగా కోపానిన్, కసినీ చెపుప్కోగలిగినంత బొతిత్గా రాదు. వచిచ్ందలాల్ కనన్డభాష. అయితే భాషకి కూడా లొంగనంత 

ఉదేర్కంగా -హెచచ్రికలు చేసూత్ అనిన్భాషల కలగాపులగంగా తన అకక్సుని వెళల్గకాక్రు. 
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 ఈ దశలో మన తెలుగు సినిమాలోల్ విలన పకక్నే నిలబడే రౌడీలను తలపించే పికక్బలం ఉనన్ వసాత్దులు ముందుకు తోసుకొచాచ్రు. తమ 

కోపానీన్, ఉదేర్కానీన్ మిళాయిసూత్, సరిగాగ్ సినిమా ధోరణిలో ''బాస! అందుకే ఇలాంటి ఛానలస్కి మీరు ఇంటరూవ్య్లు ఇవవ్కూడదని మేం 

చెపూత్ంటాం'' అని కసురుకునాన్రు. వెంటనే బాస వెనకిక్ తగిగ్, తన ధోరణిని సరుద్కునాన్డు. ఇపుప్డు బాస వెనక ఇంతసేపూ నిలబడిన రౌడీ 

శిషుయ్డు ముందుకు దూసి -కేవలం రోడుడ్మీది ఆకతాయి జనానికి మాతర్మే చెలేల్ భాషలో 2009 నాటి తమ దాడిని భయంకరంగా 

సమరిధ్ంచాడు. మొదట నాసిరకం హిందీలో పార్రంభించి, తరావ్త నాటు కనన్డ భాషలోకి పర్వేశించి -పోను పోను -మనకి అరథ్ంకాని తుళు, 

ఇంగీల్షు భాషల కషాయంగా తన ఉదేర్కానికి రూపుదిదాద్డు. అతని నోటి వెంట వచేచ్ భాషకాక, అతని వీరంగం, కళూల్, కండలూ తిరిగిన 

వినాయ్సం -అయిదేళల్ కిందట వారు చేసిన దాడి ఈ సమాజానికి, ఈ దేశానికీ, ఈ సంసక్ృతికీ -వెఱసి మన మతానికి ఎంత ఉపకారమో 

తెలియజేశాడు. ఇది వారి సంసాక్ర వైభవానికి పటాట్భిషేకం. 

ఇంకా కథ అకక్డితో ముగియలేదు. ముందురోజు ఒక పతిర్కా సమావేశంలో ముతాలిక కళల్నీళల్తో తనకి పారీట్ టికెక్టుట్ని నిరాకరించడం -ఎంత 

అనాయ్యమో, బాధాకరమో, ఎంత షాకో వివరించారు, దురామ్రుగ్డి కనీన్రు ఎంత అసహయ్ంగా, అపహాసయ్ంగా ఉంటుందో ఆ క్షణంలో 

తెలియవచిచ్ంది. ఆ రాతేర్ టైమస్ నౌ ఛానలలో చరచ్కి తన చెంచాలతో వేంచేశారు ఈ దేశభకుత్డు. కేవలం పది నిముషాలలో వీరిని ఆరాన్ద 

గోసావ్మి ముకక్లు ముకక్లుగా చీలేచ్శాడు. గోసావ్మి అడిగిన పర్తీ పర్శన్కీ ముతాలికగారు కేవలం 30 సెకెనల్ వయ్వధితో నాలుగే నాలుగు 

మాటలిన్ పదేపదే వకాక్ణించారు. 

'మీ లెకచ్రుల్ వినడానికి నేనికక్డికి రాలేదు' (మిగతా పానల వయ్కుత్లు వారిని అలనాటి దేశభకిత్ గురించి పర్శిన్ంచినపుప్డు.) 

'మీరెవరు ననన్డగడానికి, ఇది పర్జాసావ్మయ్ం! (అరాన్ద గోసావ్మి ఈయన దేశానికి సిగుగ్చేటు. రాజకీయాలకి రాచపుండు -అనన్పుప్డు) 

'నేను జైలోల్ 15 రోజులు ఉనాన్ను' (ఆయన చేతులోల్ అవమానాలు పాలయి, గాయపడిన ఆడపిలల్లు, భయంతో తరావ్త జరగబోయే 

పరిణామాలకి భయపడి నేరారోపణ చెయయ్డానికి ముందుకు రాలేకపోయారని -పానలలో పెదద్లు సూచించినపుప్డు.) 

 ఆ రోజులోల్ -దేశభకుత్ల కాలంలో జైలు ఒక దేవాలయం. ఈ రోజులోల్ జైలు ఒక సాకు. నేరసుథ్లకూ, రాజకీయ నాయకులకూ -జైలు ఒక 

సరిట్ఫికేట! 

 'పర్జలు ననేన్ సమరిథ్సుత్నాన్రు' (పారీట్ తనని ఎందుకు తొలగించిందని పానల పెదద్లు అడిగినపుప్డు) అచిరకాలంలో దేశమంతా చూసే 

టెలివిజనలో సంజాయిషీ చెపప్డం పబుబ్లోల్ ఆడపిలల్లిన్ చావగొటిట్నంత సులభం కాదని గర్హించిన ముతాలిక, ఆయన చెంచా అకక్డినుంచి లేచి 

వెళిల్పోయారు. 
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రాతియుగంనాటి ఆలోచనా సర్వంతితో ఈ దేశానిన్ ఉదద్రిసుత్నాన్మని కంకణం కటుట్కునన్ పర్మోద ముతాలిక వంటి నాయకమమ్ణుయ్లు మనకి 

ఈ దేశంలో చాలా రాషాట్ర్లలో, చటట్సభలోల్ బటట్లిపుప్కుని దరశ్నమిసాత్రు. నేటి తరానికి ఇలాంటి నాయకుల చరయ్లు, బెదిరింపులు 

భయంకరమైన పర్మాదకరమని వీరు ఎపప్టికపుప్డు మనకి గురుత్ చేసుత్ంటారు. కాని వీరి వెనుక పశుబలం ఉంది. అంతకుమించి డబుబ్ ఉంది. 

బుకాయింపు ఉంది. అనిన్టికీ మించి వారిని సమరిథ్ంచే నాయకతవ్ం ఉంది. కొదిద్లో తపిప్పోయింది కాని -వీరు తపప్నిసరిగా రాబోయే 

అయిదేళల్పాటు మనకి పారల్మెంటులో దరశ్నమిచిచ్ -దేశభకిత్ గురించీ, భారతీయత గురించి మనకి ఉపనాయ్సాలిచేచ్వారు. దేవుడుని నెతిత్కెతుత్కుని 

-పిలల్లిన్ చావగొటేట్ ఇలాంటి వీరులు -సాగితే చటట్సభలదాకా పర్యాణం చేసే అనిన్ వసతులూ సమకూరుచ్కుని ఉనాన్రు మనదేశంలో. 'దేవుడు, 

మతం' వీరి కొంగుబంగారం. 2014లో వీరి ఉనికి ఎండగటేట్ పర్జాభిపార్యం నిలదొకుక్కుంటోందని నాలుగుగంటలు ఆలశయ్ంగా నయినా ఆ 

రాజకీయ పారీట్ తేలుకొని తేలుచ్కోవడం ఈ దేశానికి శుభసూచకం.  

ఈ తరం పిలల్లిన్ చదువుకోనివవ్ండి. సంసాక్రానిన్ నేరప్ండి. ఇలాంటి రౌడీ మూకనుంచి వారి ఉనికిని కాపాడండి. తమకేది శేర్యసోస్, ఈ 

దేశానికి ఏం కావాలో నిలదీసి చెపేప్తరం ఇపప్టికే దూసుకు వసోత్ంది. అందుకు -శుభసూచకం -సురేష కలామ్డీలు, సుబర్తోరాయలూ జైళల్లో 

కూరోచ్వడం. నేరసుథ్ల సాథ్యీ బేధాలిన్ అడడ్ంగా నరికే, నరకాలిస్న, నరకడానికి సిదధ్పడే తరం ముందుకు వసోత్ంది.  

మొదట మన దేవుడినీ, మతానీన్ ఇలాంటి గూండాలనుంచి కాపాడుకుందాం.  

(మా ిచ్ 31 ,   2014) 

 

  



 
gollapudimaruthirao.blogspot.com    gmrsivani@gmail.com   
 

 Page 35 
 

(April 07, 2014) Nee Banchen, Kalmokkuta నీ బాంచెన, కాలొమ్కుక్తా! 

 

ఈసారి ఎనిన్కలలో ననున్ గొపప్గా ఆకరిష్ంచిన ఎడవ్రెట్ౖజ మెంట  -కాంగెర్స ది. మేడమ  సోనియా గాంధీ ఓ నేలబారు పలెల్టూరు ముసలమమ్ని 

చిరునవువ్తో కావలించుకోవడం అతి అపురూపమైన, అరుదైన సుందర దృశయ్ం. నేను సినిమా నటుడిని. నా ఉదేద్శంలో ఈ పలెల్టూరి మనిషి -

ఏ సినిమా నటో కావచుచ్. బహుశా ఈ పర్కటన షూటింగ  10, జనపత  రోడుడ్లో మేడమ కి సౌకరయ్ంగా ఉనన్ సమయంలో జరిగి ఉండవచుచ్. ఆ 

నేలబారు మనిషికి నిజంగా ఆవిడ నేలబారు మనిషే అయితే ఇటలీ సెంటు సమృదిధ్గా పూసి ఉండవచుచ్. లేకపోతే మేడమ  సోనియాగాంధీ 

చిరునవువ్తో కావలించుకునే దృశాయ్నిన్ అయిదు సంవతస్రాల కొకసారి చూసే భాగయ్ం మనబోంటల్కి ఎలా కలుగుతుంది? వారు హెలికాపట్రల్లో 

తిరుగుతారు. ఎవరో రాసిచిచ్న ఉపనాయ్సాలను చదువుతారు. వారు ముఖయ్మంతుర్లకే దరశ్నం ఇవవ్రు. రాషట్ర రాజకీయ పర్ముఖులు ఆమె 

దరశ్నానికి రోజుల తరబడి ఢిలీల్లో వేచి వేచి ఆ అదృషట్ం లేక తిరిగివసాత్రు. అలాంటిది ఈ అరుదైన దృశయ్ం వోటరల్కు ఆమె సమరిప్ంచిన ఎఱ. 

ఈ పదేళల్లో కేవలం రెండుసారుల్ మనం చూసే అదృషట్ం కలిగింది. 

ఈ దేశంలో సోనియాగాంధీ గారిది అరుదైన వయ్కిత్తవ్ం. ఆవిడ నిరణ్యించిన మనిషే పర్ధాని అవుతారు -వారెంత అసమరుధ్లయినా. వారు 

నిరణ్యించిన మనిషే ముఖయ్మంతిర్ అవుతారు -రాషట్రంలో ఎవరూ ఎపుప్డూ కలలో కూడా ఆ వయ్కిత్ గురించి ఆలోచించకపోయినా. వారు 

నిరణ్యించిన మనిషే పారీట్ అధయ్కుష్లవుతారు. వారు నిరణ్యిసేత్నే రాషట్రం ఏరప్డుతుంది. ఆవిడ తరావ్త అటువంటి అరుదైన అనూహయ్మైన 

అధికారాలూ, తెలివితేటలూ ఉనన్ది -ఒకక్ రాజకుమార  రాహుల  గాంధీగారికే. ఆయన ఏం చెపేత్ అది వేదం. అదే వేదమని సమరిథ్ంచే గొరెర్లు 

పారీట్లో సమృదిధ్గా ఉనాన్యి. రాషాట్ర్నిన్ విభజించాలా వదాద్ అనన్ మీమాంస వచిచ్నపుప్డు -పర్తీ కాంగెర్స  గొరెర్ -మేడమ  ఏం చెపేత్ దానికి 

కటుట్బడి ఉంటామని వాకుర్చాచ్రు. పాపం, ఈ బానిసతవ్పు సంపర్దాయానిన్ మేడమ  నమిమ్ంది. ఆ పర్కారమే తన నిరణ్యానిన్ తీసుకొంది. 

నిజానికి ఎపుప్డో తెలంగాణా ఇవవ్వలసిన పరిసిథ్తి. నాయ్యంగా రెండు వరాగ్లనూ సమావేశపరచి -వారి వారి కషాట్లనూ, నషాట్లనూ ఎరిగి ఈ 

నిరణ్యం తీసుకోవాలి కదా? కాని నేలబారు గొరెర్లకు ఆ అదృషట్ం ఎలా దకుక్తుంది? మేడమ  కాంగెర్స  గొరెర్ల బానిసతావ్నిన్ ఊతంగా 

తీసుకుంది. ఇదే మన పర్జాసావ్మాయ్నికి జీవగరర్. నిజంగా కాంగెర్స  నాయకులు తమ తమ పదవులకు రాజీనామాలు చేయాలంటే -సబవులు 

వంద ఉనాన్యి. ఎనోన్ కారణాలకి ఎనోన్ సందరాభ్లలో ఆతమ్గౌరవం, సామాజిక నాయ్యానిన్ నమిమ్న ఏ నాయకుడైనా ఈపాటికి -ఈ ఏకపక్ష 

నాయకతావ్నికి నిరసనగా వందసారుల్ రాజీనామాలు చేయాలి. కాని వారు నిలబెటుట్కోదలచింది ఆతమ్గౌరవం కాదు. తమ సవ్లాభం. అందుకే 

వారు పదవులిన్ పటుట్కు వేలాడేరు. అలా వేలాడడం అవసరమని మనకి నచచ్చెపప్బోయారు. ఈ బానిసతవ్ం మేడమ కి తెలుసు. తెలియనిదలాల్ -

పర్జాభిపార్యం. నాయకుల అవకాశవాదం -పర్జల అభీషట్ం కాదని మేడమ కి అరథ్మయేసరికి వేళ మించిపోయింది. ఆమె చరయ్లకు 

గంగిరెదుద్లాగ తలలూపే ఈ నాయకమమ్ణుయ్లు -తమ నిజాయితీవలల్ గాక, పర్జాభిపార్యం వెలుల్వెతిత్న కారణంగా తలలు వొంచక తపుప్లేదు. 

బెలల్ం వునన్పుప్డు మాతర్మే మూగి, నోటికి కరుచుకు తిని, అది కాసాత్ ఐపోయిందని తెలిసినపుప్డు అకక్డినుంచి మాయమవడం జంతు పర్వృతిత్. 

బెలల్ం వునన్పుప్డే చీమలు చేరతాయి -అనన్ది సామెత. అయితే అపుప్డు కూడా సావ్మి భకిత్తో యజమానిని అంటిపెటుట్కు ఉండే జంతువు 
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ఒకటుంది. కుకక్, దాని బలహీనత విశావ్సం. చెనైన్లో ఒక యజమాని కుకక్ పేరు 'అబోట ', తన యజమానిని దొంగలు ఎదురొక్నన్పుప్డు 

వారిని ఎదిరించి చచిచ్పోయింది. యజమాని కరిగి నీరయి -తన సథ్లంలోనే దానిని సమాధి చేసి -ఆ సథ్లానికి 'అబోటస బరీ' అని పేరుపెటాట్రు. 

ఇలాంటి దురుగ్ణాలు మన సీమాంధర్ రాజకీయ నాయకులకు లేవు. జంతువు చచాచ్క కూడా పీకుక్తినే మరికొనిన్ జంతువులునాన్యి -నకక్లు, 

దుముమ్లగొండి, గదద్ యిలాంటివి. ఈ రెండు రకాల నాయకతావ్నిన్ మనం పర్సుథ్తం చూసుత్నాన్ం. ఎనిన్ వలసలు? సావ్మిభకిత్ మీద మిగిలిన 

నాయకులు పదవులు దకిక్ంచుకోడానికి ఎనిన్ నీతి సూతార్లు! అసలు ఆ 'సావ్మి'కే ఈ దేశం మీద కాక, ఈ దేశం వోటల్మీద భకిత్. తెలంగాణా 

నాయకతవ్ం తమ లకాష్య్నికి ఒకక్టయి నిలిచారు. పోరాడారు. రాషాట్ర్నిన్ గెలుచుకునాన్రు. సీమాంధర్ నాయకులది -ఒకొక్కక్రికి ఒకోక్దారి. ఒకోక్ 

సావ్రథ్ం. తమ వాయ్పారాలు, పెటుట్బడులు, సంపాదనలు కాపాడుకోడానికి పదవి కావాలి. అది ఏ పారీట్ అయినా పరవాలేదు. వీరినోటి వెంట 

'సమాజ శేర్యసుస్', 'సామాజిక నీతి', 'లోక కళాయ్ణం' వంటి బూతుమాటలు విని ఎనాన్ళల్యింది? 

విపతుత్ ముంచుకు వచిచ్నపుప్డు వయ్కిత్ శీలం బయటపడుతుంది. పదేళుల్గా ఈ దేశానిన్ అవినీతితో, తన నిరంకుశతవ్ంతో మురగబెటిట్న 

నాయకతవ్ం -అనిన్ రంగాలలోనూ, అనిన్విధాలా భర్షుట్పటిట్న తరావ్త -భౌగోళిక, సాంసక్ృతిక, సామాజిక పర్మేయం పటిట్ంచుకోకుండా -10, 

జనపత  రోడుడ్లో మరొక నిరంకుశ నిరణ్యంలాగే ఈ రాషాట్ర్నిన్ విభజించిన తరావ్త -బానిసలు మేలొక్నాన్రు. 

వీరందరూ అవకాశవాదులని దేశానికి, వోటరుకి అరథ్ంకాక మానదు. ఒకొక్కక్ నాయకుడు -ఈ అయిదేళల్లో నాలుగు, మూడు, రెండేసి పారీట్లు 

మారారు. నినన్ కొతత్ పారీట్ నాయకుడిని తిటిట్న ఆ నోటితోనే ఆ పారీట్ ఈ దేశానిన్ ఉదధ్రిసుత్ందని మనకి సందేశాలిసుత్నాన్రు. 

నినన్కాక మొనన్నే ఓ వినోదభరితమైన వారత్ పేపరోల్ వచిచ్ంది. కాంగెర్స  ఈసారి 75 మంది కొతత్ అభయ్రుథ్లకి అవకాశం కలిప్సోత్ందట. వోటరు 

చెవిలో పువువ్ పెటుట్కు లేడని అరాథ్ంతరంగా అందలం ఎకిక్న ఈ పెదద్లకి తెలియదు పాపం. వెనకటికి ఒకాయన పెదద్ ఎతుత్ మీంచి కింద 

పడాడ్డట. పళుల్ విరిగాయి. రకత్ం వచిచ్ంది. ఏమిటయాయ్ అంటే -నేలగటిట్గా ఉందో లేదో తెలుసుకోడానికి దూకాను అనాన్డట -పళూల్డిన ఆ 

పెదద్మనిషి. అలావుంది ఇపప్టి కాంగెర్స  నాయకతవ్ం దుసిథ్తి. ఇపుప్డు వలసలు పోయిన సీనియర  నాయకులంతా ఉనన్పుప్డు కొతత్వారికి 

అవకాశం ఇచిచ్వుంటే అది పెదద్మనసు అనిపించుకొనేది. ఒకపకక్ ఆకలితో కడుపు మాడుతూంటే నేను చేసేది 'నిరాహార దీక్ష' అని గొపప్లు 

చెపుప్కునన్టుట్ ఉంది -బోరాల్పడి పళూల్డిన ఈ పారీట్ తంతు. పోయినవాళుల్ పోగా -ఉనన్వాళల్కి మిగిలిన పదవులైనా దకక్వా అని ఎదురు చూసే 

'మినహాయింపు' నాయకుల దుసిథ్తి ఇది. 

రాషట్రం విడిపోయింది. రెండు పార్ంతాలకీ ఇంకా అసంతృపుత్లు ఉండనే ఉనాన్యి. మేడమ  కావలించుకునన్పాటి నేలబారు గార్మీణ ముదుసలి 

పార్ముఖయ్ం ఆయా పార్ంతాల నాయకులకి ఇచిచ్వుంటే కాంగెర్స కి ఈ దురవసథ్ వచేచ్దికాదు. ముఖయ్ంగా సీమాంధర్లో కాంగెర్స  పరిసిథ్తి అతయ్ంత 

శోచనీయం. ఈ దురవసథ్కు కారణమైన మేడమ  నిరంకుశతావ్నిన్, అహంకారానిన్, ఆలోచనారాహితాయ్నీన్, అవినీతినీ, అవకాశవాదానీన్ 

అసహియ్ంచుకునే వోటరు -ఈ పారీట్ దురవసథ్ని అతయ్ంత ఆనందకరంగా చూసి ఆనందిసుత్నాన్డు. పది సంవతస్రాలపాటు తన అహంకారంతో, 

అవినీతితో, ఏం చేసినా చెలుల్తుందనే ధీమాతో -తమ జీవితానిన్ కుకక్లు చింపిన విసత్రి చేసిన కాంగెర్స ని ఓడించడానికి వోటరు 

ఉవివ్ళూల్రుతునాన్డు. ఈ విషయానిన్ గర్హించిన నాయకులు -తమ కొంపలిన్ సరుద్కుంటునాన్రు. కొంపని పటుట్కుని ఏదో 
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దకిక్ంచుకోవాలనుకొనే మరో రకం నాయకతవ్ం -కృతజఞ్త గురించీ, సావ్మిభకిత్ గురించీ మాటాల్డుతోంది. కోటాల్ది వోటరల్ విశావ్సానిన్ 

మంటగలిపిన మీ నాయకతవ్ం మాటేమిటని వోటరు రేపు అడగబోతునాన్డు. సోనియాగాంధీ నిరంకుశతవ్ం కనాన్ తన నిరణ్యం విలువ 

గొపప్దని వోటరు గర్హించాడు. ఆ విషయానిన్ గర్హించిన కాంగెర్స  వినాయ్సంలో భాగమే పలెల్టూరి మహిళని ఆపాయ్యంగా కావలించుకునన్ 

మేడమ  సినిమా ఉదేద్శం. ఇది ఆ పారీట్ కోరి తెచుచ్కునన్ -తమ బానిసల అవకాశవాదానికి మోసపోయిన దుసిథ్తి. తమ పబబ్ం గడుపుకుని తటట్ 

తగలేసే నాయకమమ్ణుయ్ల వలసలకి, వోటరిన్ తమ అవసరాలకి పావుగా మలుచుకోవచుచ్ననన్ అవకాశవాదులకు గుణపాఠం -రేపటి తీరుప్ -

రేపటి ఎనిన్క.            

( ఏ ిర్ల్  07,   2014 ) 
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(April 14, 2014) Boothu Puranam బూతుపురాణం! 

కాంగెర్సుని దారుణంగా దుయయ్బటేట్ కారయ్కర్మానిన్ ఈ మధయ్ ఛానలోల్ చూశాను. ఇటీవల కాంగెర్సు మీద ఎవరు దుమెమ్తిత్పోసినా అది పేర్క్షకులకు 

ఆనందానిన్ కలిగిసోత్ంది సమృదిద్గా. ఆ అమామ్యికి పాపం -తెలుగురాదు. ఆ విధంగా టీవీ ఏంకరు కావడానికి మొదటి అరహ్తను 

సంపాదించుకుంది. ఆమె మాటకనాన్ - మాటాల్డే విషయం రాణిసోత్ంది కనుక - పేర్క్షకులు ఆమెని భరిసుత్నాన్రు. ఉనన్టుట్ండి ఈవిడ "కాంగెర్సు 

'సవ్కుచ మరధ్నం చేసుకుంటోంది ' అంది. నేను తుళిళ్పడాడ్ను. ఆ మాట అరధ్మేమిటో రాసిన రచయితకి అరధ్ం కాలేదని మనకి  అరధ్మౌతుంది. 

ఏంకర కి అరధ్ంకాదనన్ విషయం మనకు తెసిందే. ఈ అమామ్యికి తెలియడం లేదని మనకి బాగా తెలుసోత్ంది. 'సవ్కుచమరధ్నం ' అంటే ఎవరి 

సథ్నాలిన్ వాళుళ్ పిసుకోక్వడం. రాసినవాడికీ, చెపేప్వాడికీ అరధ్ంకాని బూతు వినేవాడికీ అరధ్ం కాదనన్ ధైరయ్ం ఈ చానల కి పెటుట్బడి కావచుచ్. ఆ 

విధంగా ఈ ఛానల చాలా పర్ముఖమైనదే. ఈ మధయ్కాలంలో మనకి అజాన్నమే శీర్రామరక్ష. అరధ్ంకాని బూతు పవితర్మైన ఆలోచనే కిందే లెకక్. 

అయితే సవ్కుచ మరధ్నానిన్ దృశయ్ంగానే చూసూత్ ఆనందించే నేటి సినిమా పేర్క్షకులకు  ఇది మరీ అంత అభయ్ంతరమైన బూతుగా 

కనిపించకపోవచుచ్. 

నా చినన్తనంలో "బాలరాజు" సినీమాలో శివరావు 'నా అపప్డాల కరార్, నా ఆవకాయబదాద్!' అనాన్డని మా అమమ్ బుగగ్లు నొకుక్కుంది. ఇది 

కనీసం 65 సంవతస్రాల కిందటిమాట. బూతు వీధిన పడి మనతరంలో చాలా ఏళళ్యింది. 

మా ఆవిడ ఓ డీ.యీ.వో గారి కూతురు. ఆవిడ జీవితంలో ఏనాడూ చుడీదార  వేసుకోలేదు. దాని ఊసెతిత్తే తిటేట్వారట మేషట్రుగారు. ఓసారి 

ఒళుళ్ కనిపించే చీర కటుట్కుందని (అపుప్డాయన సూక్లు హెడామ్షట్రుగారు) వెంటనే ఆమెని ఇంటికి పంపించేశారంటా  చీర మారుచ్కు రమమ్ని. 

ఆమెకి తెలిసిన దుసుత్లు – వోణీ, పరికిణీ, చీర. అయితే ఇది 50 ఏళళ్ కిందటిమాట. ఇపుప్డు 70 ఏళళ్ తెలుగు మహిళలూ చుడిదార లలో 

కనిపిసుత్నాన్రు. శుభం. 

బూతు కారయ్ం జంతు పర్వృతిత్. సంఘరష్ణ మానవ నైజం కాదు. కానీ శృంగారం కళ. శృంగారానిన్ బూతు సాథ్యికి సాగదీసి, మనకి ఆ 

దురభిపార్యానిన్ అమిమ్ ఖరీదు చేసుకునే వయ్వసథ్ ఒకక్టే ఉంది - సినిమా. దాని చెలెల్లు - టీవీ. 

అలల్సాని పెదద్న కంటే అందంగా సెకస్ ని చెపిప్నవారు నాకు కనిపించరు. పర్వరాఖుయ్డనే అందగాడిని చూసిన వరూధిని అనే  గాంధరవ్ కనయ్.. 

'ఏడెచ్ కలసవ్నంబుతో మీటిన విచుచ్ గుబబ్చనుమిటట్ల నశుర్లు చిందువందగన ' అనాన్డు. 

ఆ మధయ్ ఎవరో వాయ్సం రాశారు - పోతన రచనలోల్ శృంగారానిన్ గురించి. ఆయన సప్ృశించినంత శృంగారం మరెవరూ చేయలేదట. 

సరసవ్తిని కూడా "చనుకటుట్బయిబడనేల ఏడెచ్దో గాటభరాజువైరి?" అనాన్డు. 

చాలాసారుల్ టీవీలోల్ వినిపించే మరొక మాట ఉంది సథ్నశలయ్ పరీక్ష అని. ఇది బాగా అలవాటయి - బూతు అరిగిపోయి పాతబడింది. సథ్నశలయ్ 

పరీక్ష అంటే సథ్నాలలో ఎముకని వెదకడం. ఎముక ఉండదు. ఉండే ఆసాక్రం లేదు. లేనిచోట ఉండనిదానిన్ వెదకడం - సథ్న శలయ్ పరీక్ష. 
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అజాఞ్నానికి ఒక సుఖం ఉంది. అరధ్ంకానిది పవితర్ంగా ఛలామణీ అయిపోతుంది. అయితే తమకి అరధ్ంకానిదంతా అనరధ్మనే తెలివితేటలు 

విజుర్ంభించే వయ్వసథ్లో మనం ఉనాన్మిపుప్డు - అది దేవుడయినా, మామయినా, సంసక్ృతి అయినా, సంపర్దాయమయినా, పెళళ్యినా, 

పెళాళ్మయినా. ఒకక్సారి బరితెగించాక ఎకక్డికి పోతామనన్ పటిట్ంపు లేదు. 

పర్సుత్తం మనం బూతుకు పరిమితమౌదాం. ఓడర్ మహిళ గురించి శీర్నాధుడు చెపూత్ 

మకరధవ్జుని కొంప ఒక చెంప కనుపింప 

చీరగటిట్నదయా చిగురు బోడి - అనాన్డు. 

ఇది పచిచ్ బూతు. కానీ అనడం బాగుంది. గొపప్గా ఉంది. అసభాయ్నికి కవితవ్ సాథ్యి వచేచ్సరికి 'పరువు ' పెరిగింది. 

ఏ సమాజంలోనూ, ఏ పరిసిథ్తులలోనూ, ఏ కారణంగానూ విలువలు రాజీపడవు.పడకూడదు. అదే మన సంసక్ృతి బలం. కానీ సందరభ్ం, 

ఔచితయ్ం, చినన్ ముసుగు, సూచన - ఇవనీన్ ఆ విలువకి ఎంతో కొంత పెదద్రికానిన్ ఇసాత్యి. 

బూతుకారయ్ం జీవలక్షణం. అయితే బూతు పర్సకిత్ సమాజంలో కాసత్ 'అంటు '. మాంసం తింటూ పేగులు మెడకి చుటుట్కోం కదా! బాబూ! 

ఇపుప్డు చుటుట్కుంటునాన్ం. అందుకే ఈ కాలం. 

ఉండవలసిన చోట దానిన్ ఆపినా, ఇవవ్గలిగినంత గడుసుదనం ఉనాన్, అసభయ్తను మరిపించే ఉదద్తి ఉనాన్ - బూతుకి సామాజిక గౌరవం 

వసుత్ంది. 

"లేపమంటావా? నువువ్ లేవనంటావా?" అనడానికీ 

"ఆరేసుకోబోయి పారేసుకునాన్ను" అనడానికీ తేడా ఉంది. మొదటిది రెచచ్గొడుతుంది. రెండోది కితకితలు పెడుతుంది. 

ఆఖరుగా – బూతుమీద ఈ కాలం కి మరో పేరుంది - దీనేన్ సథ్నశలయ్ పరీక్ష అంటారు. 

 
 

(ఏ ిర్ల్  14,   2014) 
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(April 21, 2014) Kasi Mamayyalu కాశీ మామయయ్లు! 

 

ఇటీవల ఒక దినపతిర్కలో ఒక పర్కటనని చూశాను -'కనబడుటలేదు' అంటూ. ఏలూరు వోటరుల్ నగరంలో గోడల మీద ఈ పర్కటనని 

అంటించారట. ''మా ఏలూరు లోకసభ పర్తినిధిగా మేము ఎనున్కునన్ ఎం.పి., కేందర్ మంతిర్... గత కొనిన్ రోజులుగా కనిపించుటలేదు. వారి 

ఆచూకీ తెలిపిన -వారికి తగిన బుదిధ్ చెపప్బడును'' -ఇదీ పర్కటన. 

చకక్ని హాసయ్ం, ఎకుక్వ కడుపుమంట ఉనన్ మహానుభావులు ఇలా వీధిన పడాడ్రు. ఎలాగూ -ఈ నాయకుల పుణయ్మా అని తమకు దరిదర్ం 

తపప్లేదు కనుక -ఈ ఖరుచ్కూడా దానిలో భాగమేననుకొని ఈ పర్కటనతో గోడలెకాక్రు. 

అయితే ఈ పర్కటన ఇచిచ్నవాళల్తోనే నా తగాదా. పాపం, మీరు మీ నియోజకవరగ్ం నాయకుల గురించే వాపోయారు. ఓ వోటరుకి ఏ 

నాయకుడు ఏ నియోజకవరగ్ంలో కనిపించి చచాచ్డు? ఈ పోసట్రల్ని తమరు దేశమంతా పంచాలని, అనిన్ నగరాలలో అనిన్ గోడలూ 

అలంకరించవలసిన యోగయ్త ఈ పోసట్రల్కి ఉనన్దని నా మనవి. నేను కొనిన్ సంవతస్రాలుగా విశాఖపటన్ంలో ఉంటునాన్ను. రోడుడ్మీద పోయే ఏ 

పదిమందినో ఆపి -ఈ రెండు పర్శన్లీన్ అడగండి. 1. బాబూ! ఈ నియోజకవరగ్ంలో మీ నాయకుడెవరు? 2. ఆయనిన్ మీరెపుప్డయినా 

చూశారా? (కలుసుకోవడం కాదు). ఒకక్రు -ఒకక్రు -సరైన సమాధానం చెపేత్ నేను నా చెవి కదపాయిసాత్ను -గిరీశం మాటలోల్. 

ఈ నలభై రోజులే నాయకులు మనకు దరశ్నమిసాత్రు 'సామాజిక సేవ, పర్జలకు నాయ్యం' అనే బూతుమాటలు మాటాల్డుతారు. మీ అరిచేతులోల్ 

వైకుంఠానిన్ పెడతారు. తరావ్త టీవీలోల్, విమానాలోల్ -యింకా వారి సామరథ్య్ం ముదిరితే కోరుట్లోల్, తీహర జైళల్లో దరశ్నమిసాత్రు. పొరపాటున 

ఎపుప్డయినా తటసథ్పడితే ''ఎవరయాయ్ నువువ్? నీ పేరేమిటి? అపుప్డే నీకు 500, విసీక్ పాకెటుట్ ముటిట్ంది కదా'' అని విసుకొక్ంటారు. ఇంకా 

నిలదీసేత్ 'నీ దికుక్నన్వాడితో చెపుప్కో' అని తపుప్కుంటారు. 

సోనియాగాంధీగారు ఆంధర్దేశానికి వచిచ్ ఎనాన్ళల్యింది? తెలంగాణా వచిచ్ ''నేనే మీకు పర్తేయ్క రాషాట్ర్నిన్ ఇచాచ్ను. నాకు రెండు రాషాట్ర్ల మీదా 

పేర్మ ఉంది' అని వకాక్ణించారు. మరి ఆంధార్కి రాలేదేం? ఆంధార్ సభలో వారలా బోర విరుచుకుని చెపేప్ అదృషట్ం మనకి లేదా? ముఖం చెలల్ని 

పని చేసిన guilt మన సోనియాగాంధీగారి రోగం. ఆమె తెలంగాణా సభ వలల్ జరిగిన మేలు కంటే ఆంధార్ సభలో పాలొగ్నలేని నిసస్హాయత 

కొటట్వచిచ్నటుట్ కనబడి ఆ పారీట్ని చీలిచ్ చెండాడుతుంది. ఏమయినా ఆ పారీట్ రూపురేఖలు ఉనన్పప్టి మాటకదా!  

రాషాట్ర్నిన్ చీలిచ్న ఆ ఘనులు ఏరీ? పి.చిదంబరంగారు రాజకీయ సనాయ్సం తీసుకునాన్రేం? దిగివ్జయసింగ కొడుకు నిలబడడానికి ముఖం 

చెలల్లేదేం? వందలాది పర్ముఖ కాంగెర్స నాయకులు ఆమె తాయ్గానికి తలబొపిప్కటిట్ పారీట్ని వదిలిపోతునాన్రేం? 500 రూపాయలు, బార్ందీ 

పేకటుట్తో వోటల్ని కొలల్గొటేట్ వాయ్పారుల రోజులు పోయాయి. చినన్పామునయినా పెదద్ కరర్తోకొటేట్ అరుదైన విజాఞ్నానిన్ సమకూరుచ్కునన్ వోటరు 

నిలదొకుక్కునే రోజులు. అందుకు ఈ ఏలూరు పర్కటనే తారాక్ణం. ఇంతకూ కాశీ మామయయ్ కథ చెపప్లేదు. ఆ మధయ్ పర్ముఖ హిందీనటుడు 
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అమీరఖాన ''సతయ్మేవ జయతే'' కారయ్కర్మంలో ఓ చకక్ని ఉదాహరణ చెపాప్రు. ఒక యాతిర్కుడు వారణాశి రైలు సేట్షనోల్ రైలు దిగాడట. ''ఏరా 

చినాన్, బాగునాన్వా?' అంటూ ఓ ముసలాయన వాటేసుకునాన్డు. ఇతను చినాన్ అని ఆయనకేం తెలుసు? రైలు కంపారుట్మెంటు మీద రిజరేవ్షన 

చారుట్ ఉంటుంది కదా? ఇంతకీ చినన్ ఆశచ్రయ్పోయాడు. 'మీరెవరు?' అనాన్డు బలహీనంగా. ''నేనురా బుచిచ్మామయయ్ను. నీకు గురుత్ండదులే. 

నీ చినన్తనంలోనే కాశీకి వచేచ్సి ఉండిపోయాను. అమమ్ బాగుందా?' అనాన్డు. 

''పోయింది. ఆవిడ కోసమే...'' 

 ''ఇంక చెపప్కు. మా దొడడ్ ఇలాల్లు. నేను దగగ్రుండి నా చెలిల్ రుణం తీరుచ్కుంటాను. ముందు గంగలో మునిగి కాశీవిశేవ్శవ్రుడి దరశ్నం 

చేసుకుందువుగాని పద'' అని సంచీ అందుకునాన్డు. తెలియని కేష్తర్ంలో తెలిసిన మనిషి కనిపించినందుకు చినన్ ఆనందించాడు. దశాశవ్మేధ 

ఘాట దగగ్ర బటట్లు విపిప్, వసుత్వులనీన్ సంచీలో పెటిట్ ఈ బుచిచ్ మామయయ్ని చూసూత్ గంగ లో దిగాడు. ఒకక్సారి మునిగిలేచాడు. అంతే. కాశీ 

మామయయ లేడు. తన బటట్లు, డబుబ్, వసుత్వులు మాయమయాయి. ఎవరీ మామ యయ్? ఎకక్డ ఉంటాడు?      

ఏలూరి వోటరదీ ఇదే పరిసిథ్తి. అయిదేళల్ కొకసారి మనలిన్ గంగలో దించి, మొలలోతు నీళల్లో గావంచాతో వదిలేసి, మన సరవ్సావ్నీన్ 

దోచుకుపోయే కాశీ మామయయ్ల కాలమిది. ఇది నా కథ కాదు. అమీరు ఖానది. 

మరో కారణానికి నాకు ఏలూరు వోటరల్మీద జాలిగావుంది. ఈ నాయకులెవరో కనిపిసేత్ ఏం చేసాత్రు? వారికి బుదిధ్ చెపాత్రట. అయాయ్! వారికి 

లేనిదీ, అవసరం లేనిదీ, తమకి ఉనాన్ ఉపయోగం లేనిదీ ఒకటుంది -దాని పేరు బుదిధ్. వారి కునన్ది కౌశలం. బుదిధ్ విచక్షణని నేరుప్తుంది. 

సంయమనానిన్ ఇసుత్ంది. అకక్రలేనిదానిని దూరంగా ఉంచంటుంది. కౌశలం చేతనైనదానిన్ దకిక్ంచుకునే పార్వీణయ్ం. దకిక్ంచుకునన్దానిన్ 

నిలుపుకునే దగగ్రతోవకి సూఫ్రిత్. అయితే ఎపప్టికపుప్డు మోసపోయినా నిలదొకుక్కోడానికి వోటరుకి కలిసివచేచ్ది -బుదిధ్. దానిన్ నషట్పోకండని 

మనవి చేసుత్నాన్ను. 

ఇలాంటి పోసట్రల్ నకళుల్ పర్తీ నియోజకవరగ్ం వారూ పర్తీచోటా పర్తీ గోడమీదా అలంకరించాలి. అందువలల్ నాయకులకి బుదిధ్ వసుత్ందని నేను 

అనుకోను. వెనకటికెవరో అడిగారట: ''తెలివితేటల వలల్ ఏమిటి పర్యోజనం?'' అని. ''ఎదుటి వయ్కిత్లో లేనిదేదో గురుత్ పటట్డానికి'' అనాన్డట ఆ 

పెదద్మనిషి. 

అయిదేళల్ కొకసారి అవకాశం వచిచ్నా బాలెట బాకస్ తార్చుపాము అనే సప్ృహ -సంసాక్రం వలల్గాక తమ సవ్పర్యోజనాలు చెలుల్బాటుకాలేని 

'ఆటకటుట్' కారణంగానయినా నాయకుల వెనున్ అదురుతుంది. వాళల్ మనసుస్లోల్ మారుప్కాకపోయినా, మారుప్రానివారిని గదెద్ దించే 'మరాయ్ద' 

వోటరుకి దకుక్తుంది. గోడకెకిక్న పోసట్రుల్ నాయకుల నెతిత్కెకిక్న అధికార దురివ్నియోగానికి విరుగుడు. వోటరు నిరీవ్రయ్తకు అభిజఞ్.  

 
(ఏ ిర్ల్  21,   2014) 
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(April 28, 2014) Ennika(la)lu ఎనిన్క(ల)లు! 

నేను తేలికగా 51 సంవతస్రాలుగా సినీరంగంలో ఉనాన్ను. రచనలు చేశాను. నటించాను. గొపప్ గొపప్ సినీమాలను చూశాను. కళల్ముందు 

పంచ రంగుల కలలిన్ ఆవిషక్రించే అతి ఆకరష్ణీయమైన మాధయ్మం సినీమా అని మొనన్ మొనన్టిదాకా నమామ్ను. కాని ఆ నమమ్కం ఇపుప్డిపుప్డే 

సడలిపోయింది. సినీమా కంటే -కళల్ ముందు వెయియ్ రంగుల కలలిన్ ఆవిషక్రించగలిగిన శకీత్, సామరథ్య్ం వునన్ది రాజకీయరంగమని, ఏ 

నటుడూ రాజకీయ నాయకునికి సాటిరాడని ఇపుప్డిపుప్డే రుజువవుతోంది .సినీమా 'కళ'గా కాక వాయ్పారంగా మారిపోయి చాలా ఏళల్యింది. 

కాని దానిన్ తలదనేన్ వాయ్పారం -రాజకీయం. వాయ్పారంలో లాయకీలనీన్ యిపుప్డిపుప్డు రాజకీయ నాయకులు ఉపయోగిసుత్నాన్రు. ఈ 

విషయానిన్ ఉతత్రాఖండ మాజీ ముఖయ్మంతిర్ రమేష పోఖార్లగారి సతీమణి రేణూ పోఖార్ల సప్షట్ంగా చెపిప్ంది. ''మీరు టీవీలోల్ చూసూత్ంటారు 

కదా? ఒక వసుత్వు కొంటే రెండోది ఉచితం అని. అలాగే నేనూ ఓ ఆఫర యిసుత్నాన్ను. ఇది డబుల కా దమ. నాకు ఓటు వెయయ్ండి. రాషట్ర 

ముఖయ్మంతిర్ని ఉచితంగా పుచుచ్కోండి'' అనాన్రు. గమనించాలిస్న విషయం -రమేష పోఖార్ల బిజెపి అభయ్రిథ్. రేణూ పోఖార్ల కాంగెర్స. 

కుటుంబాలోల్ ఇలాంటి పంపకాలు మనకి కొతత్కాదు. ధరామ్న పర్సాదరావుగారు మంతిర్గా ఉనన్ంతవరకు కాంగెర్స మనిషి. కేసులొచిచ్ ఈ మధయ్ 

కండువా మారాచ్రు. వారి తముమ్డు వైఎసఆరసిపి అభయ్రిథ్. అంటే రాషట్రంలో ఏ కండువా పదవిలోకి వచిచ్నా గూర్పు ఫొటోలో వారి కుటుంబ 

సభుయ్లొకరు ఉంటారు. ఈ మధయ్ పేపరోల్, టీవీలోల్ ముఖాలు చూడడం మానేశారు పర్జలు. మెడలో కండువాలే చూసుత్నాన్రు. ఏది ఎపుప్డు 

మారుతుందో నాయకులకీ ఒకపుప్డు అంతుబటట్డం లేదు కనుక. ఏమిటీ? ఏదో మాట వినిపిసోత్ంది? సిదాధ్ంతాలా? తపుప్ బాబూ! అలాంటి 

బూతు మాటలు రాజకీయ నాయకుల విషయంలో మాటాల్డకండి. వసుంధరా రాజే బిజెపి. జోయ్తిరాదితయ్ సింధియా కాంగెర్స. అలనాడు 

మహారాణీ విజయరాజే సింధియా బిజెపి. ఆమె కుమారుడు మాధవరావు సింధియా కాంగెర్స. కొందరు దంపతులునాన్రు. ఇంటోల్ ఏమోగాని 

రాజకీయాలోల్ వారు ఒకే కండువా మీదే నిలుసాత్రు. ఉదాహరణకి -కొండా సురేఖ, మురళి దంపతులు. వారింటోల్ పర్సుథ్తం నాలుగు రకాల 

కండువాలునాన్యి. ముందు చెయియ్ గురుత్ కండువాలు. తరావ్త ఫాయ్న గురుత్. తరావ్త మళీల్ చెయియ్, తీరా వారు చెయియ్చాచ్క ఇపుప్డు కారు గురుత్. 

సిదాధ్ంతాలా? అదిగో మళీల్.... 

చందర్బాబుగారంటే నాకభిమానం. హైదరాబాదను ఆకాశంలో నిలిపిన నాయకులు. ఆయన మొనన్ ఒక సభలో ''మీకు కూలీగా పనిచేసాత్ను. 

నాకు ఓటు వెయయ్ండి'' అని పర్జలిన్ దేబిరించారు. అయాయ్! పర్జలు కూలీలకు ఓటు వెయయ్రు. నిజాయితీగా సేవచేసే నాయకులకు వేసాత్రు. 

మీదగగ్ర నిజాయితీ ఉనన్దా? మీరు కూలీల సాథ్యికి రానకక్రలేదు. కూలీలు హీనులని నా ఉదేద్శం కాదు. నిజంగా సమాజానికి సేవచేసే వయ్కిత్ 

ఉదాతత్ంగా చెయాయ్లి. గరవ్ంగా చెయాయ్లి. గరవ్పడేటటుట్ చెయాయ్లి. 

ఇక నేను కేసీఆర గారికి పర్తేయ్కాభిమానిని. వారి బూతులు, తిటుల్, వారి లాజిక నాకు మారగ్దరశ్కం. ''మొనన్ ఓ సనాన్సి అంటునన్డు. కేసీఆర 

కుటుంబంతో రాజకీయాలోల్ దిగిండని. ఏం? నువూవ్ దిగరాదు? నువువ్ గంగలో దిగుతవా? నినున్ దిగొదద్ని ఎవుడనాన్ ఆపినాడా? మళీల్ ఆ 

మాటెతిత్తే నాలుకోక్సాత్. నినన్ ఆ గెడడ్ం మాసినోడు -ఎవుడాడు?'' పకాక్యనిన్ చూసాత్డు. ఈయనకి జాఞ్పకం రాక కాదు. జాఞ్పకం 

ఉంచుకోవలసినంత పార్ముఖయ్ం ఆ గెడడ్పోనికి లేదని. పకక్వాడందిసాత్డు- 
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''పవనకళాయ్ణ''   

''తెలంగాణాలో పర్చారం చేసాత్డంట. నువువ్ ఆ బుడడ్ర ఖాన ఏసాలేసుకోక ఎందుకీసోయి? ఎందుకీ లతుత్కోరు కబురుల్? నోరు ముయాయ్ల. లేదా 

గుడడ్లిపిప్ ఖమమ్ందాకా వెంటబడి తంతాం'' ఇది కేవలం నమూనా సంభాషణ మాతర్మే. 

జగనగారు నాకు ఆఖరు అభిమాన నాయకులు. వారి హయాంలో రాషట్రంలో పూరిపాకలు తీసేసి అందరికీ పెంకుటిళుల్ కటిట్సాత్మనాన్రు. ఇది 

నిజంగా గొపప్సేవ. పూరిపాకలేని ఆంధర్దేశం అరచెయియ్ పటట్నంత వైకుంఠం. 

ఇక కాంగెర్స రాకుమారుడు రాహుల కేసీఆరని 'చాకూమారహై' అని అభివరిణ్ంచారు. తెలంగాణా యిసేత్ కాంగెర్సలో చేరుతాననన్ కేసీఆర 

తెలంగాణాను ఇవవ్నిచిచ్, తీరా యిచాచ్క -సకుటుంబంగా వచిచ్ అమమ్తో గూర్పు ఫొటో తీయించుకుని ఆమె మొహం చాటు చేసేసరికి పేల్టు 

ఫిరాయించారని -చాకుతో దొంగదెబబ్ తీసే మనిషి అని అభివరిణ్ంచారు. కాంగెర్సలో మరో మహానుభావుడునాన్రు. వారి మాటలిన్ పారీట్ 

అధినాయకతవ్ం వినన్దో, వినాన్ రహసయ్ంగా ఆనందిసుత్ందో మనకు తెలియదుగాని వారు నరేందర్మోడీ ''పశువు'' అనాన్రు. లతోక్రు సాబులు, 

సనాన్సులు, హిటల్రుల్, పశువులు, చాకూమారలు, అభినవ శిశుపాలురు -నా ఎరికలో ఇంత 'రుచి'కరమైన ఎనిన్కని నేను చూసి ఎరగను.  

చాలా సంవతస్రాల కిందట -దకిష్ణాఫిర్కాలో ఎనిన్కలు జరిగినపుప్డు ఒక అభయ్రిథ్ ఎనిన్కల సభలోకి ఎదుటి పారీట్ అభయ్రిథ్ వచిచ్ వేదిక ఎకాక్డట. 

ఈ పారీట్వారు ముందుకు దూకబోయారు. కేకలు వేయబోయారు. ఆ పర్తయ్రిథ్ వారిని ఆపాడు. మైకు అందుకునాన్డు. పేర్క్షకులతో అనాన్డు. 

''నేనూ ఈ పర్తయ్రిథ్ శతుర్వులం కాము. మా మధయ్ వైరం లేదు. సప్రధ్లేమీ లేవని నిరూపించడానికే నేను ఈ వేదిక మీదకి వచాచ్ను. మేమిదద్రం 

మీకు సేవచెయాయ్లనే ఆదరశ్ంతో ఎనిన్కలో పోటీ చేసుత్నాన్ం. ఆయన సిదాధ్ంతాలవి. నా సిదాధ్ంతాలివి. ఆయనకొక పర్ణాళిక ఉంది. నాకొక 

పర్ణాళిక ఉంది. మీకేది నచిచ్తే వారిని ఎనున్కోండి. మీరు ఎనిన్కచేసిన వయ్కేత్ పదవిలోకి వసాత్డు''. పేర్క్షకులు షాక అయారు. కాని అందరూ 

ఏకగీర్వంగా అంగీకరించారు. ఇపుప్డిపుప్డు ఎనిన్కల పోటీలో ఎదుటి వయ్కిత్ బుడడ్ర ఖాన, సనాన్సి, లతుత్కోరు మనిషి, పశువు -అని పిలుచుకునే 

రోజులు వచాచ్యి. కారణం -ఎవరికీ సేవ ముఖయ్ం కాదు. సాధించుకునే పదవి, దానివలల్ వచేచ్ పర్యోజనం ముఖయ్ం. 

సేవకి పర్జలు అరిప్ంచే నివాళికి ఒక అదుభ్తమైన సనిన్వేశానిన్ చెపిప్ ముగిసాత్ను. కలకతాత్ వీధిలో మదర ధెరెసాస్ వెళోత్ంది. ఎదురుగా 

కమూయ్నిసుట్లు సమెమ్ చేసూత్ ఊరేగింపుగా వసుత్నాన్రు. ఆమెను చూసి ఊరేగింపులో చాలామంది బయటికి వచిచ్ -దేవుడినీ, దైవతావ్నీన్ నమమ్ని 

వీరు నడిరోడుడ్ మీద చెపుప్లు తీసి -ధెరెసాస్కి నమసాక్రం చేసి ఊరేగింపులో కలిసిపోయారు. 

మానవసేవ మతాతీతమయింది. కులాతీతమయింది. మతాలు, కులాలు, మైనారిటీలు, మెజారిటీలు -యివి ఈనాటి రాజకీయాలకు 

పెటుట్బడులు. సంసాక్రానికి ఈ పోరులో మొదటి విడాకులు.  

(ఏపిర్ల  28,   2014) 
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(May 5, 2014) Upasamanam ఉపశమనం! 

ఎండలు మండిపోతునాన్యి. వేసవికాలానిన్ తటుట్కుని భరించడానికి భగవంతుడు రెండు ఉపశమనాలిన్ ఇచాచ్డు. మామిడికాయ, మలెల్పువువ్. 

ఆంధుర్ డు భోజనపిర్యుడు. మామిడికాయతో చెయయ్గలిగిననిన్ వంటకాలు, చూపించగలిగిననిన్ రుచులు మరే విధంగానూ సాధయ్ంకావు. 

వేసవికాలంలో తలనిండా మలెల్పువువ్లు తురుముకోని ఆడపిలల్ కనిపించదు. 

ఇపుప్డిపుప్డు తెలుగువాడి గుండెలు మండిపోతునాన్యి. కాంగెర్స చేసిన ఈ దురామ్రాగ్నిన్, అరాచకానిన్ తటుట్కోడానికి భగవంతుడు రెండు 

ఉపశమనాలిన్ ఇచాచ్డు. మొదటిది -అపుప్డే జరిగిపోయింది. బాధయ్తగల, ఆతామ్భిమానంగల నాయకులంతా పార్ణంలేని 'బొందె'ని 

వదిలిపోయినటుట్ పారీట్ని వదిలిపోయారు. ఈ నిషర్క్మణం వారి వారి సావ్రాథ్లకయి నా అలా వెళల్డం గొపప్ ఉపశమనం. 

 రెండో ఉపశమనం -ఎనిన్కలు. పారీట్ని నేలబారు వోటరు పాతరవేసే అవకాశం. పేదవాడి గుండెలు ఎపుప్డూ రగులుతూనే ఉంటాయి. 

భగవంతుడు వారికి రెండు ఉపశమనాలిన్ ఇచాచ్డు. ఆతామ్భిమానం, ఆకలి. ఆకలి ఉపశమనం ఏమిటని అనిపించవచుచ్. తెలాల్రిలేసేత్ ఆకలిని 

జోకొటట్డానికి నితయ్ం శర్మించే పేదవాడికి యింకే పనయినా చెయయ్డానికి అవకాశమూ లేదు, వయ్వధీ లేదు. ఆకలి అతని ఆవేశాలకూ, 

ఆలోచనలకూ ఆనకటట్. 

జీవితంలో మనకు ఎదురయే ఏ కషట్ం నుంచయినా విముకిత్ కలిగించేది -దాని పరిషాక్రమే కానకక్రలేదు. మన దృషిట్. హెలెన కెలల్ర మూగది. 

గుడిడ్ది. చెమిటిది. కాని పర్పంచంలో ఈ మూడు ముఖేయ్ందిర్యాలనూ నషట్పోయిన ఎందరికో మారగ్దరశ్కం అయింది. 

పాలకుల అసమరథ్త, ఎలకిట్ర్సిటీ సిబబ్ంది నిరావ్కం కారణంగా చెమటలు కకేక్ కరెంటు కోత నరకానిన్ అనుభవించే క్షణాలోల్ వొడినిండా 

మలెల్పువువ్లిన్ పోసుకుని దండగుచేచ్ మా ఆవిడని చూసి ఆటవిడుపుని తెచుచ్కుంటాను. ఆమె యిపప్టి నరకానిన్ మరిచిపోడానికి మరి 

కాసేస్పటిలో విచుచ్కునే మలెల్పువువ్లను ఆశర్యించిన అదృషట్వంతురాలు. 

చాలా సంవతస్రాల కిందట ఆసాక్ర బహుమతిని, ఉతత్మ నటుడి అవారుడ్ని గెలుచుకునన్ హాలీవుడ చితర్ం -''మై లెఫట్ ఫుట'' ఎపుప్డూ జాఞ్పకం 

వసూత్ంటుంది. డేనియల దే లివిస అనే -మరీ అందంగాలేని నటుడు (''గాంధీ'' చితర్ం తొలిభాగంలో గాంధీ, ఫాదర చారెల్స ఆండూర్స పేవ

మెంటు మీద నడుసూత్ంటే ఎదిరించిన అలల్రిమూకలో పర్థముడు) అపూరవ్ంగా నటించిన చితర్ం. పుటుట్కతోనే శరీరంలో నరాలు 

బిగుసుకుపోయిన 'సాప్సిట్క' అవలక్షణంతో ఉనన్ వయ్కిత్. 

అతి దీనమయిన, తన మనోగతానిన్ చెపుప్కోలేని దయనీయమైన జీవితం అతనిది. అతను కర్మంగా కదిలే తన ఎడమకాలు బొటనవేలుని 

సావ్ధీనం చేసుకుని ఆ బొటనవేలితో తన జీవితానిన్ ఆవిషక్రించే ఆతమ్కథని రాశాడు. దానిపేరు, సినిమా పేరు -'మై లెఫట్ ఫుట'. ఈ సినీమాని 

చూడనివారు వెంటనే ఇంటరెన్టకి వెళిల్ చూడాలి. పరిసిథ్తులు సానుకూలపడని దురదృషాట్నికి ఉపశమనం -పరిసిథ్తులిన్ అదుపులోకి 

తెచుచ్కోవాలనే సంకలప్ం, తెచుచ్కునే కృషీ. 
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మరొక మహానుభావుడు ఉనాన్డు. అతను పసితనంలో ఆకలిని మరిచిపోడానికి పారుక్లో కడుపునిండా మంచినీళుల్ తాగి, మరిపించడానికి 

గటిట్గా పాటలు పాడి, గెంతులు గెంతి -ఆ గెంతులిన్ కళగా మలిచాడు. ఉపాధికోసం బారులోల్ పాటపాడుతూ -కేవలం కాలే కడుపు కారణంగా 

గొంతుపోయిన తన తలిల్ని తాగుబోతులు అలల్రి చేసూత్ంటే ఆమెని కాపాడడానికి పసితనంలోనే సేట్జిమీదకు దూకి ఆమె పాడిన పాటలు పాడి 

సభికులిన్ మెపిప్ంచాడు. తను కళాకారుడు కావడం -కళకోసం కాదు, పటెట్డనన్ం కోసమని చెపాప్డు. 

కషాట్నికి కనీన్టికి కొతత్కోణానిన్, కొతత్ రుచినీ మపిప్న మహానటుడు -చారీల్ చాపిల్న.జీవితం ఎవరికీ వొడిడ్ంచిన విసత్రి కాదు. మన సామరథ్య్ం, 

వాతావరణం, సమాజం, కుటుంబం, పరిసిథ్తులూ -యివనీన్ సమషిట్గా జీవితానిన్ ఒక ఛాలెంజగానో, ఒక పరీక్షగానో నిలపవచుచ్. చికితస కు 

రెండే రెండు సాధనాలు -తటుట్కునే సంకలప్బలం, చితత్శుదిధ్. విజయానికి ఏనాడూ దగగ్ర తోవలేదు. వయ్కిత్గతమైన కషాట్నికి నిసప్ృహ 

కాలకూటవిషం. నిరీవ్రయ్త అపజయానికి తొలిమెటుట్. 

కిర్సొట్ఫర రీవ చాలా అందమైన, అదుభ్తమైన నటుడు. కిందటి శతాబిద్ ఎనిమిదో దశకంలో 'సూపర మాన' చితార్లలో పర్పంచ పర్ఖాయ్తిని 

సాధించాడు. 1995లో ఒకానొక చితర్ంలో గురర్పు సావ్రీ చేసూత్ కిందపడి మెడనుంచి కిందభాగమంతా సప్రశ్ని కోలోప్యి పక్షవాతంతో 

మూలనబడాడ్డు. కాని అంతటితో ఆగిపోలేదు. కృంగిపోలేదు. తనలాంటి దురదృషట్వంతులిన్ ఆదుకునే చికితస్కోసం, అందించవలసిన వైదయ్ 

సదుపాయంకోసం కంకణం కటుట్కుని ఒక సంసథ్ని -కిర్సోట్ఫర రీవ పెరాలిసిస ఫౌండేషనని పార్రంభించి -42.5 మిలియనల్ డాలరల్ నిధులను 

పోగుచేసి -అలాంటి దురదృషట్వంతుల చికితస్కు తమ దేశచటాట్నిన్, ఇనూస్రెనస్ విధానాలను తిపిప్రాయించి, మరో 9 ఏళుల్ జీవించి తన 54వ 

యేట కనున్మూశాడు. అతను నిజమైన సూపరమాన. అతని పెటుట్బడి -అకుంఠితమైన ఆశాభావం, కషాట్నిన్ అవకాశంగా మారుచ్కునే పాజిటివ 

దృకప్థం.  

ఏతావాతా, వేసవితాపం ననున్ బాధపెటట్దు. మలెల్పువువ్ నాకు ఉపశమనానిన్ యిసుత్ంది. నానాటికీ పెరిగిపోతునన్ కాంగెర్స మీద ఏహయ్భావం 

ననున్ హింసించదు. రాబోయే ఎనిన్క, నా చేతిలో వోటు నాకు ఊరటనిసుత్ంది.  

(మే  03,   2014) 
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(May 12, 2014) Asalu Kadu Kosaru అసలు కాదు కొసరు! 

వెనకటికి మా మితుర్డొకాయన పెదద్లు నిరణ్యించిన అమామ్యిని పెళిల్చేసుకునాన్డు. ఆయన మెరైన ఇంజినీరు. సంవతస్రానికి ఆరునెలలు 

సముదర్ంలో ఓడలో ఉంటాడు. బోలెడంత జీతం. భారయ్కి అపురూపమైన నగలనీన్ చేయించాడు. ఆమె శరీరం మీద దిగేశాడు. కేవలం నాలుగు 

సంవతస్రాలు తిరగకుండా ఆయన కారు డైరవరు ఇతని పెళాల్నిన్ తీసుకుని నగలతో ఉడాయించాడు. డైరవరుగారికి పెళాల్ం కనాన్ నగల మీద 

మోజు కుదిరింది. ఈ కథలో నీతి -ఎంత అందమైన పెళాల్నన్యినా మితిమీరి అలంకరించకు. రెండో నీతి: ధనం కూడబెటిట్ దాచాలిస్ంది -

పెళాల్ం శరీరం మీద కాదు. ఇనపెప్టెట్లో. 'మేము చేరము బాబోయ' అంటునన్ తెలంగాణావారిని ఆరోజు రాషట్రంగా కలుపుకుని, వారికి ఏ మాతర్ం 

నాయ్యం జరగకుండా వేధించుకు తిని -వారి పార్ంతానిన్ -హైదరాబాదని అలంకరించి, ఆకాశంలో నిలిపి -ఇపుప్డు మళీల్ మరో రాజధానికి 

మూడోసారి వెదుకులాడే ఘనత తెలుగువాడిది. 

ఏతావాతా, మన రాషాట్ర్నికి అసలు పోయింది. కొసరుకోసం వెదుకుదల మొదలైంది -రాజధాని. ఇది మూడోసారి. నాలుగోసారి -భగవంతుడు 

మేలు చేసేత్ అచిరకాలంలోనే తపప్నిసరి అయే సూచనలు అపుప్డే వినిపిసుత్నాన్యి. నాయకులు ఎపుప్డూ తమకు వెంటనే కిటుట్బాటయే 

పర్యోజనాలనే చూసాత్రు. నాగారుజ్నసాగర, భాకార్నంగల, హీరాకుడ డామలు కటిట్ంచే, జాతి దీరఘ్కాలిక పర్యోజనాలను దృషిట్లో పెటుట్కునే 

వెరిర్బాగుల నాయకుల రోజులు పోయాయి. పోలవరం ఎవడికాక్వాలి బిర్టిషవారి కాలం నుంచీ నలుగుతునన్ పార్జెకుట్ అది. ఓ చుకక్నీరు 

ఆంధార్కు రానివవ్మని అపుప్డే కేసీఆర గారు వాకుర్చాచ్రు. కలర టీవీలు, సైకిళుల్, ఆడపిలల్లకి తాయిలాలు, మందు సీసాలు, నోటుల్ ఇచిచ్ వోటుల్ 

దండుకునే రోజులొచాచ్యి. 'ఫలానా ఆసిత్ మనదే' అని పర్జలిన్ రెచచ్గొటట్డం ఆటవిక పర్వృతిత్. 'ఎదుటివాడిని కూడా కలుపుకొందాం' అనడం 

ఉదాతత్తకు చిహన్ం. జంతువులు, ఆటవికులు -కలిసి తిరగడానికి కారణం -పరసప్రం పేర్మ కంటే సామూహిక శేర్యసుస్ ముఖయ్కారణం. ఈ 

ఆటవిక నీతిని రెచచ్గొటట్డం నాయకులకు బాగా తెలుసు.  

 అనిన్ సరుకులిన్, అందరి అవసరాలిన్ ఒకచోటే పోగుచేయడం వాయ్పారి లక్షణం. బేరం కలిసి వసుత్ంది. వాయ్పారం లాభసాటిగా సాగుతుంది. 

కాని ఒక వరగ్ం మేలుని కాంకిష్ంచే అసలైన నాయకుడు -వారికి ఎపప్టికపుప్డు ఉపయోగపడే మేళల్ను విసత్రిసాత్డు. వికేందీర్కరిసాత్డు. 

మనదేశంలో ముంబైకి దెబబ్తగిలితే ఈ దేశంలో వాణిజయ్ం గలల్ంతవుతుంది. ఢిలీల్కి కీడు జరిగితే జాతి ఉనికికే దెబబ్. ఆసేట్ర్లియాకి రాజధాని 

మెలోబ్రన్ కాదు, సిడీన్ కాదు, పెరత్కాదు, అడిలైడ కాదు. మరేమిటి మెలోబ్రన్కి 288 మైళల్ దూరంలో ఉనన్ కానెబ్రా అనే చినన్ఊరు. నేనకక్డికి 

వెళాల్ను. చాలా అందమైన పటట్ణం. ఒక రాజధానికి కావలిస్న వసతులు మాతర్మే ఉనన్ పటట్ణం. కానెబ్రా అంటే గిరిజనుల భాషలో సతరీ సథ్నాల 

మధయ్ ఉనన్ లోయ -అని అరథ్ం. మౌంట బాల్క, ఆనిస్క అనే రెండు కొండల మధయ్ గల అందమైన లోయ. అలాగే కాలిఫోరిన్యాకి రాజధాని 

శాకర్మెంటో -నేను సాధారణంగా వెళేల్ డబిల్నకి 100 కిలోమీటరల్ దూరంలో ఉనన్ మరో అందమైన పటట్ణం. అసలే జనాభా వతిత్డి ఉనన్ 

నగరాలకు దూరంగా, రాజధాని అవసరాలను మాతర్మే తీరేచ్ తగుమాతర్పు పటట్ణాలను ఆయా పర్భుతావ్లు ఎంపిక చేసుకునాన్యి. ఇలాంటి 

పని చెయయ్డానికి మనదేశంలో -అందునా మన రాషట్రంలో ఎవరు ఒపుప్కుంటారు ఏదీ అనకాపలిల్నో, అమలాపురానోన్, బాపటల్నో, 

పొర్దుద్టూరునో చెయయ్మనండి. మన నాయకతవ్ం ఎడెడ్ం అంటే తెడెడ్ం అనే ధోరణి గలది. నిరణ్యాలోల్ వారి మాట చెలాల్లి. వారికి మేలు జరగాలి. 
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ఇంకా మాటాల్డితే 'వారికే' మేలు జరగాలి. మంచి ఉదాహరణ చెపాత్ను. తమిళనాడులో అనాన్డిఎమకే పదవిలో ఉనన్పుప్డు -రక్షణ శాఖతో 

సెంట జారిజ్ కోటలో సెకర్టేరియేట ఉండడానికి చేసుకునన్ 99 ఏళల్ లీజు పూరిత్ అవుతోంది కనుక -సాథ్నిక అనాన్ విశవ్విదాయ్లయం పకక్నే ఒక 

మంచి సథ్లానిన్ ఎంపిక చేసింది. ఆ రోజులోల్ భూమి పూజ కూడా జరిగిపోయింది. ఆ తరావ్త డిఎమకే పదవిలోకి వచిచ్ంది. పెటిట్నా, పొమమ్నాన్ 

అతేత్ అనాలి అనన్ది సామెత. వసూత్నే ఆ పర్భుతవ్ం చేసిన మొదటి పని -అకక్డ పనిని నిలిపివేసి ఆ సథ్లంలో ఒక లైబర్రీని నిరిమ్ంచింది! అటు 

తరావ్త అతి రదీద్గా ఉనన్ అనాన్శాలై పకక్ సథ్లానిన్ ఎంపికచేసి ఆఘమేఘాల మీద కొతత్ సెకర్టేరియేటని నిరిమ్ంచేసి -తమ హయాం 

అయిపోతోంది కనుక -ఇంకా పూరిత్కాకుండానే అకక్డ ఒక అసెంబీల్ సమావేశానిన్ కూడా నిరవ్హించేసింది. శుభం. ఇపుప్డు మళీల్ అనాన్డిఎమకే 

పదవిలోకి వచిచ్ంది. అంటే కొతత్ అతత్. వసూత్నే ఆ సెకర్టేరియేటను ఒక సూపర సెప్షాలిటీ ఆసుపతిర్గా మారేచ్సి -99 ఏళుల్ గడిచిపోయినా 

సెంట జారిజ్ కోటలోనే ఉనికిని సాగిసోత్ంది! నాయకుల పంతాలకి పర్జాశేర్యసుస్, ధనం ఎంత బాధయ్తారహితంగా ఖరుచ్ చేశారో చెపప్డానికి 

ఇది గొపప్ ఉదాహరణ. 

 పర్సుథ్తం ఆంధార్లో ఏ ఒకక్ పటట్ణానికీ రాజధాని కావలసిన అరహ్తలు లేవు. అందుకు ఉదేద్శించిన పటట్ణాలు కావు కనుక. ఇపుప్డిక 

హైదరాబాదులాగ -అనిన్ సంసథ్లనీన్ ఒకక్చోటే కుదిసాత్రా ఇపప్టికి నెతిత్కెకిక్న అనుభవంతో -ఎలాగూ మరో రాజధాని తపప్దుకనుక -ఆయా 

సంసథ్లను అకక్డకక్డ పంచుతారా మామితుర్డిలాగ -ఆసిత్నంతా ఒకక్చోటే దిగేసాత్రా? లేదా ఆయా పార్ంతాలకు పంచిపెడతారా? ఏ పార్ంతం 

వారికి ఏదిసాత్రు తాము కోరుకునన్ది రాకపోతే వారు మరో పర్తేయ్క రాషట్రమంటారా? అపుప్డే అసంతృపుత్లు బయటపడుతునాన్యికదా 

భాషాపర్యుకత్ రాషాట్ర్లకు నాందీ పలికిన ఘనత మనదే. తెలుగు రాషట్రం రెండుగా చీలిన ఘనత కూడా మనదే. ఇపుప్డిక మూడవుతుందా 

ముకక్లవుతుందా? రాజకీయ లబిద్కి రాజధానికూడా మరొక పావుఃగా మారుతుందా? అందరినీ అనీన్ తృపిత్పరచలేవు. నోరు, శకిత్, అవసరం, 

లబిద్ -యినిన్టి పెటుట్బడి ఇకముందు రాబోయే రాజధాని. అసలు ఎలాగూ పోయింది. కొసరుకోసం కొతత్ ఎసరుః పార్రంభమయింది. ఇపుప్డు 

పరిశీలిసుత్నన్ కమిటీ కూడా మొనన్టి జసిట్స కృషాణ్ కమిటీలాగ సలహాలిచేచ్ కమిటీయే! తీరా రిపోరుట్ వచాచ్క దానిన్ అటకెకిక్ంచేశారు పెదద్లు. 

ఎవరికి ఏ భాగం దకుక్తుందో వేచిచూడాలి. 

కానెబ్రాలో శాసనసభా భవనం మీద ఒక దీపం ఉంది. శాసనసభ జరుగుతునన్పుప్డు ఆ దీపం వెలుగుతుంది. దారినపోయే ఏ పౌరుడయినా 

నిరభయ్ంతరంగా వచిచ్ అతిధుల గాలరీలో కూరుచ్ని తాను ఎనున్కునన్ పర్తినిధులు ఏం చేసుత్నాన్రో నిరభయ్ంతరంగా చూడవచుచ్. నేనలా లండన

లో కామనస్ సభలో కూరుచ్ని వచాచ్ను. కాని మనదేశంలో మన నాయకులు దీపాలు ఆరేప్సి, సభుయ్లిన్ చీకటోల్ ఉంచి తాము ఆశించిన 

నిరణ్యానిన్ మనకు చెపాత్రు. మన పారల్మెంటులో జొరబడడానికి ఒకక్రికే అవకాశముంది -దౌరజ్నయ్కారులకి! అది మన తలరాత. 

(మే 12,   2014 ) 
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(May 19, 2014) Pradhani Samasya  'పర్ధాని' సమసయ్ 

అసమరుధ్డైన 'మంచి' పర్ధాని గదెద్ దిగి, సమరుధ్డైన 'అంత మంచి' కాని పర్ధాని గదెద్ని ఎకేక్ రోజులు వచాచ్యి. ఈ కాలమ పర్ధాని ఎవరో తేలిన 

తరావ్త మీరు చదువుతునాన్ -నేను తేలకముందు రాసినది. ఎనిన్కల ఫలితాలు పర్కటించే సమయంలో నేను ఆకాశంలో ఉంటాను. మన పర్ధాని 

ఎవరో టోకోయ్, జపానలో వింటాను. 

కాని పర్ధాని మోడీ కాబోతునాన్డని మాధయ్మాలనీన్ వకాక్ణిసుత్నాన్యి. మోడీ నిజానికి అంత గొపప్గా పర్జాదరణ పొందిన నాయకుడు కాడు. 

2002 లో 2000 మంది ముసిల్ంల ఊచకోత వెనుక ఆయన పర్భుతవ్ హసత్ం, ఆయన హసత్మూ పరోక్షంగా ఉందని ఆయా మైనారిటీల, కొనిన్ 

పతిర్కల అభియోగం. కాని అందుకు రుజువులేవీ లేవని సుపీర్ం కోరుట్ తీరుప్ ఇచిచ్ంది. తరావ్త అలాంటి ఘోరమైన దాడులే ముజాఫరనగరలో 

జరిగాయి. అయితే ఆ పర్భుతవ్మో, నాయకులో ఫోకసలో లేరు కనుక -ఆ 'అరాచకానికి' అంత పర్చారం రాలేదు. 

మోడీని ఎదిరించే పారీట్లనీన్ మొదట 2002 అలల్రల్నే పెటుట్బడిగా చేసుకునాన్యి. ముఖయ్ంగా కాంగెర్స. తమ అవినీతికి లక్ష సాకాష్య్లు దొరికినా, 

తమ మంతుర్లు, నాయకులు నెలల తరబడి జైళల్లో ఉనాన్ -ఒకక్ మతపరమైన హింసాకాండ ఎదుటి నాయకుడిమీద కాలుదువవ్డానికి వారి 

పెటుట్బడి. 

అయితే ఈసారి దేశంలో డబైబ్ శాతం పైగా ఓటు వేశారు. మాధయ్మాల ఊహాగానాల పర్కారం వారిలో సగం పైగా నరేందర్మోడీని నాయకుడిగా 

ఎనున్కొనాన్రు. గమనించాలి. ఈ దేశంలో సగం మంది కాదు. ఓటు చేసినవారిలో సగం మంది. మిగతా పారీట్లనీన్ కుకక్లు చింపిన విసత్రి 

అయాయి. అనూహయ్మైన మెజారిటీని సాధించి మోడీ, అతి నీచమయిన సాథ్యికి దిగజారి కాంగెర్స చరితర్ని సృషిట్ంచాయి. నినన్కూడా -మోడీ 

పర్ధాని అవుతారనన్ నమమ్కం కలిగాక కూడా -ఒకవరగ్ం వారిని చూసి భయపడుతునాన్రంటునాన్రు కొందరు పాతిర్కేయులు. 

 ఈ దేశంలో రాజకీయాలకు ఆతమ్వంచన పెటుట్బడి. మోడీని ఎపుప్డు దుయయ్బటాట్లనాన్ 2002 సంఘటన ఒకక్టే చాలు. ఆయన మత 

ఛాందసమని చెపేప్పారీట్లు మతానిన్ ఆధారం చేసుకుని ఎంత నిరావ్కానిన్ చేశాయో దేశం చూసింది. నినన్ సునీల అలఘ అనే పారిశార్మికవేతత్ 

అంటునాన్డు: పొగిడి బిజెపి కనాన్ -తిటిట్ సంజయఝా, మణిశంకర అయయ్ర మోడీకి చాలా ఉపకారం చేశారని. ఆయన 'టీ' వృతిత్ని కెలికి -

కొనిన్ లక్షలమంది ఓటరల్ని ఆయనకి పోగుజేసి ఇచాచ్రు ఒకక్ మణిశంకర అయయ్రే. 

తేలుచ్కోవలసినదలాల్ -ఇంత విపరీత పర్జాభిపార్యం ఉండగా దేశం మోడీని పర్ధానిగా ఎనిన్క చేయడంలో, ఒక చరితర్ని సృషిట్ంచడంలో 

కారణం ఏమిటి? ఏమిటి మోడీలో మైనారిటీల పటల్ (ఒకవేళ ఉందని సుపీర్ం కోరుట్ని కాక ఈ పర్జాభిపార్యానిన్ నమిమ్నా) అసహిషుణ్తని దాటి 

పర్ధానిగా ఎనున్కునాన్రు? సాధికారికమైన పర్కటనకి ముందే ఈ విచికితస్ని జరిపి విమానం ఎకాక్ను. ఇకక్డ మొదటివాకయ్ం -మరొకక్సారి. 

అసమరుథ్డైన మంచివాడి నిరావ్కానిన్ ఈ దేశం పదేళుల్ చూసింది. నోరెతత్కుండా చాపకింద నీరులాగ తను అనుకొనన్దానిన్ మూరఖ్ంగా 

నిరవ్హించిన సోనియా గాంధీ -దేశంలో చరితర్ని సృషిట్ంచే కోటల్ అవినీతి కుంభకోణాల పరావ్నిన్ నిరవ్హించడానిన్ వోటరు 

అసహియ్ంచుకునాన్డు. తాడూ బొంగరం లేని -దేశ సమసయ్లకే ఒక నిరిద్షట్మయిన అభిపార్యంలేని రాహుల గాంధీ (ఉదా: ఒకక్ టైమస్ నౌ 
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ఇంటరూవ్య్ చాలు) బుకాయింపుని, బొతిత్గా అనుభవం చాలని వాగుడుని దేశం వింది. కేవలం తమ పర్యోజనాలే లక్షయ్ంగా గాంధీ 

కుటుంబానికి బర్హమ్రధం పటేట్ షిండేలు, కపిల సిబలలు, బేణీ పర్సాద వరమ్లు, చిదంబరంలు -మొదలయినవారి ఆతమ్గౌరవం లేని 

బానిసతావ్నిన్ చూసి ఈసడించుకుంది. ఆంధర్ రాషాట్ర్నిన్ చీలిచ్నా నోరుమూసుకునన్ వెనెన్ముకలేని రాషట్ర కాంగెర్స నాయకతావ్నిన్ 

అసహియ్ంచుకుంది. ధరలు ఆకాశానన్ంటాయి. పరిశర్మలు ఛినాన్భినన్మయాయి. జాతీయాదాయం పడిపోయింది. ఇంత దరిదర్మైన నేపథయ్ంలో 

-అకక్డ నరేందర్మోడీ గుజరాతలో పది సంవతస్రాలలో తన రాషాట్ర్నిన్ ఆరిథ్కంగా, పాలనాధోరణిలో మనిన్కయిన సాథ్యిలో నిలిపి -2002 

తరావ్త హిందూ ముసిల్ంలు సామరసయ్ంతో బతికే అవకాశానిన్ కలిప్ంచడానిన్ ఓటరు గురిత్ంచాడు. ఇదీ నరేందర్ మోడీవేపు ఇంతమంది 

మొగుగ్చూపడానికి కారణం. 

వోటరు సుపీర్ం కోరుట్ తీరుప్ని అరథ్ం చేసుకునాన్డు. గత కొనిన్ నెలలలో 3 లక్షల కిలోమీటరుల్ -అంటే భూమిని ఏడుసారుల్ పర్దకిష్ణం చేసినంత 

దూరం తిరిగి, 5187 సభలోల్ మాటాల్డి -25 రాషాట్ర్లలో 477 ఎనిన్కల మీటింగులలో పర్సంగించి, దేశంలో పర్తి నాలుగుమంది ఓటరల్లో 

ఒకడిని వయ్కిత్గతంగా కలిసి మోడీ పర్సంగించాడు. 60 సంవతస్రాల అరాచకానిన్ భరించిన మీరు 60 నెలలు తనకి అవకాశం ఇవవ్మనాన్డు. 

ఒకక్సారి కూడా మతం పర్సకిత్ తీసుకురాలేదు. సోనియాగాంధీ, రాహులగాంధీ పర్తీసారీ మతం పర్సకిత్ తీసుకురాకుండా మాటాల్డలేదు. 

పర్జాసంకేష్మం, అభివృదిధ్ గురించే మాటాల్డాడు. నరేందర్మోడీ ఎంత దౌరాభ్గుయ్డో సోనియాగాంధీ పర్సంగించింది. ఎంత నీచుడో పిర్యాంక 

గాంధీ వకాక్ణించింది. ఆయన పర్ధాని అయితే 24 వేల మంది పార్ణాలు కోలోప్తారని రాహులగాంధీ వాకుర్చాచ్రు. కొనిన్వేల గంటలు, కొనిన్ 

కోటల్మంది పర్తీఅక్షరానిన్ విని, చూసి, బేరీజు వేసుకొనన్ నేపథయ్ంలో మోడీ ధోరణిలో, బాడీ లాంగేవ్జీలో, ఆతమ్విశావ్సంలో, చితత్శుదిధ్లో వారికి 

నిజాయితీ కనిపించింది. సోనియా గాంధీ, రాహుల గాంధీ పర్భృతుల బాడీ లాంగేవ్జీలో వారి అసమరథ్త, బుకాయింపు, ఆసహిషుణ్త, 

ఓడిపోతామనన్ భయం కనిపించింది. నటుడిగా 40 సంవతస్రాలు కెమెరా ముందు నిలబడినవాడిగా కెమెరాలు మోసం చెయయ్లేవు. కెమెరా 

బూతదద్ం. నిజం నిపుప్ అవుతుంది. అబదధ్ం తాచుపామవుతుంది. కాగా, మీలో నిజాయితీ లేకపోతే మీ బటట్లు ఊడదీసి నిలబెడుతుంది. ఆ 

విధంగా రెండు వరాగ్లు మోడీ పర్చారంలో పాలొగ్నాన్యి. 1. ఆయన ఆతమ్ విశావ్సానిన్ చాటే పారీట్ పర్చారం, 2. ఆయనిన్ నీచసాథ్యికి దిగదొకేక్ 

మణిశంకరల, ఝాల, గాంధీల పర్చారం. 

నేను మోడీని చూడలేదు. కలుసుకోలేదు. నేను గుజరాతలో విజయాలను చూడలేదు. వోటు వేసిన 85 శాతం పర్జలూ చూడలేదు. మరేం 

చూశారు? నిసస్హాయతతో కృంగిపోయిన వయ్వసథ్లో, నిజాయితీగా తమ అండని నిలుసాత్ననే ఒక గొంతుని గురుత్పటాట్రు. ఎంత నిజాయితీ? 

గుజరాత అంత నిజాయితీ. సథ్ంభంలోంచి వచిచ్న ఉగర్నరసింహుడి అవతారానికి పర్హాల్దుడి భకిత్ ఎంత కారణమో హిరణయ్కశుపుడి 

దురామ్రగ్మూ, రాక్షసతవ్మూ అంతే కారణం. పదేళల్ కాంగెర్స అరాచకం కూడా మోడీ విజయానికి పెటుట్బడి. ఇకక్డ ఒక గొపప్ కథ 

గురుత్కొసుత్ంది. బెకెట రెండో హెనీర్ రాజుకి తొతుత్. ఒక దశలో తనని పేర్మించిన అమామ్యిని రాజు కోరికకి ఎరగా యిచేచ్సాత్డు. దేశపు మత 

గురువు చచిచ్పోయాడు. అతని చేతిలో ఖజానా ఉంది. రాజు తన చెపుప్చేతలోల్ ఉనన్ బానిసని మత గురువుని చేశాడు -ఇతను వదద్ని 

మొతుత్కునాన్. మతగురువు దేవునికి, దైవతావ్నికి పర్తినిధి. దేవుని సనిన్ధిలో ఓ తొతుత్ ఉదాతత్మయిన మతగురువుగా పరివరత్న చెందాడు. 
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అతయ్ంత ఆతమ్సెథ్ౖరయ్ంతో దేవునికి తనని తాను సమరిప్ంచుకునాన్డు. రాజుకి శతుర్వయాడు. అతని హతయ్ కథకి ముగింపు. తాను చేపటేట్ పాతర్, 

సాథ్నం ఆ వయ్కిత్లో ఎంతటి మారుప్ను తీసుకురాగలవో చెపేప్ ఓ గొపప్ ఉదాహరణ. 

 రేపు పర్ధాని గదెద్ని ఎకక్బోతునన్ మోడీ కేవలం తనకు వోటు వేసిన వారికే కాదు దేశానికంతటికీ పర్ధాని. ఆయనతో విభేధించినవారూ, వోటు 

వెయయ్నివారూ, ఆయన గురించి కేవలం వినన్వారూ, ఆయన పటల్ ఆశలు పెంచుకునన్వారూ -అందరూ ఉనాన్రు. బానిస దేవుడికి పర్తినిధి 

అయి -ఆకాశానిన్ నిలిచిన కథ బెకెట. చితత్శుదిధ్, ఆతమ్సెథ్ౖరయ్ం గల నాయకుడు ఇనిన్ కోటల్ పర్జానీకం ఆశలిన్, ఆకాంక్షలీన్ నెరవేరుసాత్డనన్ 

అపూరవ్మైన విశావ్సానికి పర్తీక ఆయన ఎనిన్క. బాధయ్త ఉదాతత్తని ఇసుత్ంది. విశావ్సం మామూలు మనిషిని దేవుడిని చేసుత్ంది. పర్పంచంలోనే 

తన ఎనిన్కల పర్చారంలో చరితర్ని సృషిట్ంచిన మోడీ కేవలం నేలబారు నాయకుడు కాదు. రాబోయే 60 నెలలు ఆ నిజానిన్ నిరూపిసాత్యని, 

నిరూపించాలని పర్పంచంలోకలాల్ పెదద్ పర్జాసావ్మయ్ వయ్వసథ్ కోరుకుంటోంది. అందుకనే ఆయనకి పటట్ం గటిట్ంది. నేను మోడీ పర్ధాని అయిన 

పది రోజులత్రవాత మన దేశం వసాత్ను. ఆయన పాలనను పదిరోజులు నషట్పోతునాన్ను.  

(మే 19,   2014) 
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(May 26, 2014) Viluvalaku Kaladsham  విలువలకు కాలదోషం 

మనదేశంలో కిర్కెట కేవలం వినోదం కాదు. జీవన విధానంలో ఒక భాగం. ఈసారి ఐపిఎల పోటీలు మూడోవంతు యునైటెడ ఎమిరేటస్లో 

జరిగాయి -మన ఎనిన్కల దృషాట్య్. ఎవరయినా గురిత్ంచారో లేదో -అకక్డి ఆటలకీ మనదేశంలో ఆటలకీ తేడా ఉంది. అకక్డ -నిజంగా ఈ 

ఆటలకి అకక్రలేని, అదనంగా జతచేసిన చీర లీడరస్ వినాయ్సాలు -చాలా ముచచ్టగా జరిగాయి. ఆడపిలల్లందరూ వొంటినిండా బటట్లేసుకుని -

పేర్క్షకులిన్, ఆటగాళల్ను ఆనందపరిచే పనిచేశారు. మొనన్ ఈ పోటీలు మనదేశానికి దిగుమతి అయాయి. అంతే. అమామ్యిల వొంటిమీద బటట్లు 

80 శాతం లేవు. పెదద్ పెదద్ శరీరాలిన్ వీధిన పడేసి, బారులోల్ తైతకక్లని సుఫ్రింపజేసే వెరిర్ గెంతులు మనం చూసుత్నాన్ం. పేర్క్షకులిన్ 

ఆనందపరచడం కాక, రెచచ్గొటట్డం లక్షయ్ంగా వెనుదియయ్ని పెదద్శరీరాల సరక్సు ఇది. 

ఏమొచిచ్ంది మనదేశానికి? చినన్ దేశాలు చూపగల అభిరుచి, నియతి, ఆరోగయ్కరమైన ఆనందానిన్ చూపలేని అభిరుచి దారిదర్య్ం, ఆకరష్ణకి 

వెంపరాల్ట. సంసక్ృతికి శతాబాద్ల చరితర్ ఉనన్దని బోరవిరుచుకునే ఈ దేశంలో పిలాల్ పెదాద్ చూసుత్నన్ జీవితంలో ఒక భాగమైన ఈ ఆట ఇంత 

బరితెగించి వీధినపడాలా? ఎవరూ గురిత్ంచడం లేదా? నేను బొతిత్గా సనాతనంగా, కిందటి శతాబద్పు మనిషిగా మాటాల్డుతునాన్నా? 

సంవతస్రాల కిందట మాలే దేశం వెళాల్ను. అది రంజాన మాసం. ముసిల్ంలకు అతి పవితర్మైన సమయం. ఎయిర పోరుట్లో దిగగానే 

హెచచ్రించారు. 'అయాయ్, ఇకక్డ పగలు బహిరంగంగా మంచినీళుల్ కూడా తాగకూడదు'' అనాన్రు. విదేశీ యాతిర్కులకు -మా హోటళల్లో 

మందుని ఏరాప్టు చేశారు. అయితే గదిదాటి బయటికి రాకూడదని ఆంక్ష. ఇది సబవైన, ఆ దేశం ఏరప్రుచుకునన్ విలువలకు పర్తీక. 

 చాలా సంవతస్రాల కిందట పాటాన్ వెళాల్ను. రోడుడ్మీద నడిచే పర్తీ ఆడపిలాల్ తలచుటూట్ ఓ పరదా చుటుట్కుంది. ముకుక్, చెవులు, నోరు, తల 

అనీన్ ఆ ముసుగు వెనుక. ఒకక్ కళేల్ కనిపిసుత్నాన్యి. ఇదేమిటి? అనాన్ను మా మితుర్డితో. ఇది ఇకక్డి ధోరణి -అనాన్డు కుల్పత్ంగా. ఆ మధయ్ ఓ 

మునిసిపల కమిషనర వచాచ్రట. ఆడపిలల్లు ఇలా గుడడ్లు చుటుట్కోకూడదని, అపాయం వసేత్ గురుత్ పటట్లేక రక్షణకి భంగమని, వెంటనే 

తీసెయాయ్లని ఆరడ్రు వేశాడట. అంతే. మినున్ విరిగి మీదపడింది. ''మమమ్లిన్ ఆపడానికి నువెవ్వరు? మేం టెరర్రిసుట్లనుకుంటునాన్వా? మా 

సేవ్చఛ్ని కాదనే హకుక్ నీకెవరిచాచ్రు? ఆరడ్రు ఉపసంహరించుకోకపోతే కోరుట్కి వెళాత్ం'' అని హుంకరించారట. ఇదేమిటి? పెదద్లు, 

తలిల్దండుర్లు మాటాల్డరేం? అని వాపోయి, నాకెందుకులే అని సమాధానం పడి బదిలీ అయాక వెళిల్పోటాడట. ఇపుప్డీ వికారం మన రాషాట్ర్నికీ 

వచిచ్ంది. మంచి విలువని అలవరించుకోడానికి దశాబాద్లు పడుతుంది. జబుబ్ని కొనితెచుచ్కోడానికి క్షణం చాలు. 

బాధయ్తగల పెదద్మనిషిగా నా అనుభవం చెపుత్నాన్ను. ఆ మధయ్ హైదరాబాద జూబీల్హిలస్లోని అంబేదక్ర విశవ్విదాయ్లయం పకక్నుంచి 

వసుత్నాన్ను. ఓ అబాబ్యి, అమామ్యి మధాయ్హన్ం పకక్నే ఉనన్ పారుక్లోంచి వసుత్నాన్రు -కులాసాగా. బయటికి వచాచ్క -ఆ అమామ్యి -

తలచుటూట్ గుడడ్ చుటుట్కుని తన సూక్టర ఎకిక్వెళిల్పోయింది. ఇది తలకే కాదు అవినీతికి ముసుగు, ఒక అవకాశం, ఒక సాకు అయే, అవుతునన్, 

అవడానికే తలపెటిట్న 'దొంగసేవ్చఛ్' అనిపిసుత్ంది. 
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ఈ తరం ఆడపిలల్లు తమ సామరథ్య్ంతో పదవులిన్ సంపాదించుకుని, పదిమంది మధయ్కీ వచిచ్, మగవారికి దీటుగా తమ ఉనికినీ, ఆధికాయ్నీన్ 

గరవ్ంగా చాటుకునే రోజులు. మా చినన్తనంలో కనాన్ -ఆఫీసులోల్, కాలేజీలోల్ సేవ్చఛ్గా తిరిగే ఆడపిలల్లు ఈ జాతి పర్గతికి సంకేతాలు. మధయ్లో 

ఈ ముసుగులేమిటి? బురఖా మతపరంగా నియమం ఉనన్వారే దానిన్ వదులుకుని తమ విశృంఖలతావ్నిన్ చాటుతునాన్రు. ఇరాన వంటి 

దేశాలలో నౌషీన అహమ్దీ, ఫతేమా కరోబీ వంటివారు, నినన్కాక మొనన్ తాలిబనల్కు ధైరయ్ంగా ఎదురునిలిచ్న యూసఫ జాయ మలాలా 

వంటివారు పర్పంచానిన్ దిగార్భ్ంతులిన్ చేసుత్నాన్రు. మనవాళుల్ -దరిదర్పు కారణాలకి ముసుగులవెనుక మాయమౌతునాన్రు. 

ఆ మధయ్ ఓ సిగన్ల దగగ్ర నా కారు ఆగింది. నా పకక్నే ఓ ముసుగు అమామ్యి సూక్టర ఆగింది. ననున్ చూసూత్నే ఆ అమామ్యి కళుల్ 

పెదద్వయాయ్యి. ''ననున్ గురుత్పటిట్ ఆనందిసుత్నాన్వా? పళుల్ కొరుకుతునాన్వా?'' అని అడిగాను. గుడడ్ వెనక నుంచే ''నేను మీ ఫానని సార!'' 

అంది. ఆకుపచచ్ దీపం వచేచ్లోగా ఆ అమామ్యిని అడిగాను: 'ఏమమామ్, రెండు చెవులు, రెండు ముకుక్పుటాలు, ఒక నోరు, చుటూట్ ఉనన్ 

అవయవాలనీన్ మూసేసుకునాన్వు. మంచిదే. మరి చూడడానికి రెండు కళెల్ందుకమామ్? ఒకక్టి చాలదా? ఇదీ ఒకటి మూసేసేత్ బాగుంటుంది 

కదా?'' అనాన్ను. ఆ అమామ్యి -నవివ్ -నాలాంటి తండోర్, తాతో, మునిసిపల కమిషనరో లేనందుకు ఆనందంగా నిషర్క్మించింది. 

సభయ్తకీ ఆధునికతకీ సంబంధం లేదు. ఒకదానికొకటి చుకెక్దురూ కాదు. వయ్కిత్గతమైన సేవ్చఛ్కీ, వయ్కిత్ ఇషాట్యిషాట్లకీ మనం బతికే సమాజంలో 

వాటా ఉంది. నలుగురి మధాయ్ గోచీ లేకుండా నడవడం సేవ్చఛ్ అనిపించుకోదు. అలాగే అకక్రలేని, అరథ్ంలేని ముసుగు -వయ్కిత్ విలువల 

దుబారాగా కనిపిసుత్ందే తపప్ హుందాతనానిన్ పెంచదు. కాగా శతాబాద్లుగా లేని వికారానికి ఇపుప్డు కారణం ఎలా వెదకగలం? పోనీ, మగ 

పశువులబారినుంచి తమని కాపాడుకోడానికి 'నిరభ్య' కాకుండా ఈ ముసుగు అంటారా? పశువులిన్ ముసుగులు ఆపవు. 

ఈ సమాజంలో ఆలోచనా ధోరణిలో మారుప్ రావాలి. వయ్వసథ్ ఆడపిలల్కి దీటుగా నిలబడాలి. ఐపిఎల వంటి కీర్డ మనకి ఆనందదాయకమే. 

ఆనందిదాద్ం. కాని మన విలువలిన్ తాకటుట్ పెటిట్ దానిన్ బూతు దృశయ్ం చేయనకక్రలేదు. దానికి కొనిన్ రోజుల ముందు -యూఏయీ జరిపి 

చూపిన విధానమే సాక్షయ్ం. సగం బటట్లతో, బారులోల్ వొళుల్ విరుచుకునే హంగులతో -తైతకక్లాడే శరీరాలు మన అభిరుచికీ, ఆనందానికీ 

దరప్ణాలు కానేరవు. నేను పర్మోద ముతాలిక ధోరణిలో మాటాల్డడం లేదు. పర్మోదానికి అభిరుచి దారిదర్య్ం దగగ్ర తోవకాదని హెచచ్రించడమే 

నా లక్షయ్ం. ఏమయినా -తకుక్వ వయ్వధిలో తమ విలువలకు రాజీపడని యూఏయీ దేశాల సంపర్దాయానికి మనసూఫ్రిత్గా అభినందనలు 

పలుకుతునాన్రు.  

 

( మే 26,   2014 ) 
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(June 2, 2014) Charitra Tappatadugulu  చరితర్ తపప్టడుగులు 

మానవ జీవన గమనానిన్ నిరేద్శించడంలో చరితర్ తిరుగులేని నియంత. తనదైన బాణీ, ధోరణీ, సరళీ, సావ్రసయ్ం వునన్ గమనం చరితర్ది. చరితర్ 

అరథ్ంకాని విదేశీ లిపి -అనాన్డో -కవి. ఎపుప్డో కాలం గడిచాక -వెనకిక్ తిరిగి చూసుకునన్పుప్డు -వేడుకగా ఎకసెకక్ం చేసే వింత వినోదం 

చరితర్ది. 

గత శతాబాద్నిన్ -దురామ్రగ్మయిన కారణానికి చిరసమ్రణీయం చేసిన నియంత హిటల్ర. అతని చావుని ఎనోన్ లక్షలమంది కోరుకునాన్రు. 

ఎదురుచూశారు. ఎనోన్ వందల మంది ఆయనిన్ చంపడానికి కుటర్లు పనాన్రు. పర్యతాన్లు చేశారు. కాని అనిన్టినీ అధిగమించి చరితర్ అతనిన్ 

బతికించింది. దాదాపు 6 కోటల్మంది యూదుల మారణహోమానికి సూతర్ధారిని చేసింది. ఇపప్టికీ పోలెండులో, జరమ్నీలో, ఆశవ్జ, దాషూ 

వంటి నగరాలలో సమషిట్ మారణహోమ శాలలు ఉనాన్యి -ఒకనాటి భయంకరమైన దాషీట్కానికి గురుత్గా. 

కొనిన్ హతాయ్ పర్యతాన్ల వింతకథలు. మొదటి పర్పంచ యుదధ్ంలో ఇంగల్ండు యోధుడు హెనీర్ టాండీకి యుదధ్భూమిలో పీలగా, విసురుగా 

ఉనన్ ఒక జరమ్న సైనికుడు తారసపడాడ్డు. అతనిన్ చూసూత్ చంపాలనిపించక వదిలేశాడు. ఆ పొరపాటు -పర్పంచ చరితర్ని దారుణంగా 

పర్భావితం చేసుత్ందని అతను అపప్టోల్ ఊహించలేదు. అతనే అడోలఫ్ హిటల్ర. తన తపిప్దానికి టాండీ జీవితాంతం -అంటే 86 సంవతస్రాలు 

పశాచ్తాత్ప పడాడ్డు. 86వ యేట -అంటే హిటల్ర మారణహోమానిన్ కళాల్రా చూసి మరీ కాలం చేశాడు. 

హిటల్రని హతయ్ చెయాయ్లనన్ కుటర్లు మరెనోన్ జరిగాయి. వీటి నుంచి పార్ణాలతో బయటపడినపుప్డలాల్ ''విధి నేను సాధించాలిస్న కృషికి ననున్ 

ఎంపిక చేసింది'' అనేవాడు. నిజానికి మృతుయ్వు గురించి ఆయనకో వేదాంతపరమైన దృకప్థం ఉండేది. ''మృతుయ్వు వేదన నుంచి, నిదర్రాని 

క్షణాల నుంచి, మానసికమైన వతిత్డులనుంచి విముకిత్'' అనేవాడు. కొనిన్ కోటల్మంది మృతుయ్వుకి కారణమయిన ఓ నియంతలో ఈ ధోరణి 

విపరీతం, కొండొకచో పరిహాసాసప్దం. ఒకానొకపుప్డు ఒక మితుర్నితో ఆయన మాటలు: నాతో ఎపుప్డూ ఒక పిసోత్లు ఉంటుంది. కాని 

అదికూడా నిరుపయోగం. నా ముగింపు దగగ్ర పడినపుప్డు -ఒకక్ యిదే ననున్ కాపాడేది'' అని గుండె చూపించాడు. 

మిలటరీ యోధుల సమావేశంలో పర్సంగించడానికి 1939 నవంబరు 9న మూయ్నిక వచాచ్డు. ఆ రోజు ఎందుకనో అతని మనసుస్ కీడుని 

శంకిసోత్ంది.'ఇవాళ నా ధోరణి మారాచ్లి' అనాన్డు. జారజ్ అలస్న అనే ఓ వడర్ంగి కళానిపుణుడు సమావేశానికి ముందుగానే వేదిక పకక్న ఉనన్ 

ఓ కరర్సథ్ంబానికి దొంగ అరని తయారు చేసి ఉంచాడు. సభ జరిగే రోజున ఒక పకక్ పారీట్ కారయ్కరత్లు ఏరాప్టుల్ చేసూత్ండగా -తను సిదధ్ం చేసిన 

అరలో బాంబుని ఉంచి సరిగాగ్ 11 -20 కి పేలేటటుట్ ఏరాప్టు చేసి ఉంచాడు. పది గంటలకు హిటల్ర పర్సంగం పార్రంభమవుతుంది. ఆవేశంగా 

ఊగిపోతూ గంటల కొదీద్ పర్సంగించడం హిటల్రకి అలవాటు. అంటే పర్సంగం మధయ్లో బాంబు పేలుతుంది. సభ, హిటల్ర జీవితం 

అరాధ్ంతరంగా ముగుసాత్యి. అదీ పాల్ను. 
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విచితర్ంగా ఆనాడు 11 -07 నిముషాలకి హిటల్ర తన పర్సంగానిన్ ఆపేశాడు. సాధారణంగా పర్సంగం ముగిశాక కనీసం ఓ అరగంట 

కారయ్కరత్లతో మాటాల్డుతూ గడపడం హిటల్రకి అలవాటు. కాని ఆనాడు అందుకు భినన్ంగా పర్సంగం ముగియగానే హిటల్ర బయటకి 

వెళిల్పోయాడు. సరిగా -8 నిముషాల తరావ్త బాంబు పేలింది! 

మరో సందరభ్ం. ఈ శతాబద్ంలోనే పెదద్ జోక. నాజీ సైనయ్ంలో పనిచేసే ఓ సైనికోదోయ్గి హిటల్రని హతయ్ చెయయ్డానికి పనాన్గం పనాన్డు. ఆ రోజు 

హిటల్ర పర్సంగించే వేదిక కిందనే బాంబుని ఉంచాడు. అంతా పకడబ్ందీగా జరిగిపోయింది. ఇక పేలడమే తరవాయి. హిటల్ర పర్సంగం 

పార్రంభమయింది. ఈలోగా బాతరూంకి వెళాల్లిస్న అగతయ్ం ఏరప్డింది ఈ ఉదోయ్గికి. వెళాల్డు. విచితర్ంగా బాతరూం బయటి 

గడియపడిపోయింది. బాతరూంలో ఇరుకుక్పోయాడు. హిటల్ర పర్సంగం ముగిసింది. బాంబు పేలకుండానే ఉండిపోయింది! 

ఒక పకక్ హిటల్ర శతుర్వులు అతణిణ్ అంతమొందించే పర్యతాన్లు చేసుత్నాన్ విధి ఆయనిన్ కాపాడుతునన్టట్నిపించింది. 

మరో సందరభ్ం ఇంకా విచితర్ం. నెపోలియనకి వయ్తిరేకపోరాటంలో పర్ధానపాతర్ని వహించిన యోధుడి మునిమనుమడు కౌల్స షాంక వాన 

సాట్ఫెన బరగ్. పర్సుథ్త నాజీ సైనయ్ంలో లెఫట్నెంట కలన్ల. హిటల్రని హతమారాచ్లనే వరగ్ంలో సభుయ్డు. చాలా సమరుధ్డు. సైనిక శాఖలో చాలా 

పరపతి ఉనన్వాడు. అయితే ఆ పర్యతాన్నిన్ చేసేలోగానే ఆయనకి చుకక్ ఎదురయింది. ఆయన కారు ఒక లాండ మైన (భూమిలో పాతిపెటిట్న 

బాంబు) మీద నడిచి పేలింది. ఒక కనున్, ఒక చెయియ్, రెండో చేతికి మూడువేళుల్ పోయాయి. అయినా హిటల్రని చంపే ఆలోచనని 

వదులుకోలేదు. ఒకానొక సమావేశంలో హిటల్రతో పాటు గోరింగ, హివుల్మ్ర అనే ఇదద్రు పర్ముఖ నాయకులు పాలొగ్ంటునాన్రు. ఆ సమావేశంలో 

సాట్ర్ఫెన బరగ్ కూడా పాలొగ్నాలి. ఈ ముగుగ్రినీ ఒకే బాంబుతో హతమారాచ్లని పాల్ను. ఒక ఎరర్ బీర్ఫ కేసులో అధికార పతార్లతోపాటు ఒక 

ఇంగీల్షు బాంబుని పెటుట్కుని కారాయ్లయానికి వచాచ్డు. 

సమావేశం జరిగే హాలులో పెదద్ టేబిలుముందు హిటల్రు కూరుచ్ంటాడు. సహాయకుడికి సాట్ర్ఫెన బరగ్ చెపాప్డు: ''హిటల్రకి వీలయినంత దగగ్రగా 

నా సీటుని ఏరాప్టు చెయియ్. నా చెవి సరిగాగ్ వినబడదుకనుక -దగగ్రగా ఉంటే అరథ్మవుతుంది'' అని. అలాగే ఏరాప్టు జరిగింది. హిటల్రు కురీచ్కి 

దగగ్రగా టేబిలు కింద బాంబు ఉనన్ బీర్ఫ కేసుని పెటేట్శాడు. తన పని అయాక మెలల్గా జారుకునాన్డు. 

సమావేశంలో ఒక ఆఫీసరు హిటల్రు చూపించే పఠానిన్ చూడడానికి టేబిలుమీదకి వొంగబోయాడు. కాని పూరిత్గా వొంగలేకపోయాడు. కారణం 

-కాలికి ఏదో తగులుతోంది. చూసేత్ ఓ బీర్ఫ కేసు. కాలితో పకక్కి తోర్యబోయాడు. అది కదలలేదు. కిందకి వొంగి టేబిలుకి అటుపకక్- హిటల్రు 

కురీచ్కి దూరంగా వుంచేసి పఠానిన్ చూసూత్ నిలబడాడ్డు. 

12 -42 నిముషాలకు భయంకరమైన శబద్ంతో బాంబు పేలింది. అందరూ తుళిల్పడాడ్రు. కురీచ్లు గాలిలోకి లేచాయి. కాని హిటల్రని 

చంపవలసిన బాంబు దూరంగా పేలిన కారణంగా -కనీసం గాయపరచనుకూడాలేదు. హిటల్రు పాంటు తునాతునకలయింది. ముఖమంతా 

నలల్ని బూడిద అలుముకుంది. మిగతావారికి గాయాలయాయి. 
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తునాతునకలయిన పాంటుని గరవ్ంగా చూపిసూత్: ''నాకెపుప్డూ అనిపిసూత్ంటుంది. యిలాంటి అనరథ్ం ఏదో జరుగుతుందని'' అని నవావ్డు 

హిటల్ర. 

జీవితంలో విపరయ్యం ఏమిటంటే -ఎందరో చంపడానికి పర్యతాన్లు చేసినా తటుట్కుని బతికిన హిటల్రు -1945 ఏపిర్ల 30న ఒక మిలటరీ 

బంకరలో చావుకి కొనిన్ నిముషాల ముందు తనతో జీవితమంతా కలిసి ఉనన్ ఈవాని పెళిల్చేసుకుని -తన 7.65 కాలిబర వాలత్ర పిసోత్లుతో 

తనని తాను కాలుచ్కుని చచిచ్పోయాడు. మరొకక్సారి -మానవజాతి గమనానిన్ నిరేద్శించడంలో చరితర్ తిరుగులేని నియంత.  

 

 

(జూన 2,   2014) 
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(June 9, 2014) Tegipoyina Gnaapakaalu  తెగిపోయిన జాన్పకాలు 

రెండు రాషాట్ర్లుగా విడిపోయిన రెండింటిలో ఎనోన్ సమసయ్లు, ఎనోన్ సౌకరాయ్లు, మరెనోన్ సరుద్బాటుల్ తపప్నిసరికావచుచ్. తపప్దు. ఈ దేశం 

రెండుగా విడిపోయినపుప్డు -సరిహదుద్లోల్ ఒక అమామ్యి చదువుకునే బడి పొరుగుదేశంలో ఉండిపోయింది. ఆమె పర్తీరోజూ సూక్లుకి 

వెళిల్రావాలి. అంటే సరిహదుద్దాటి పొరుగుదేశానికి వెళాల్లి. ఆమెని ఇటు ఉదోయ్గులు అపప్గిసేత్ అటుపకక్ ఉదోయ్గులు ఆమెని సూక్లు దగగ్ర 

వదిలిపెటిట్ మళీల్ సరిహదుద్కి తీసుకువచిచ్ అపప్గించేవారు. ఒకావిడ పుటిట్లుల్ పొరుగు దేశంలో ఉండిపోయింది. నాకు సంబంధించినంతవరకూ 

నా గొపప్ జాఞ్పకాలనీన్ పొరుగు రాషట్రంలో ఉండిపోయాయి. నా మితుర్లు, నా తొలి ఉదోయ్గమూ, ఆనాటి సమ్ృతులూ అనీన్ తెలంగాణాలోనే 

ఉనాన్యి.  

53 ఏళల్ కిందట నాకు హనుమకొండలో పెళల్యింది. శుభలేఖ ముదిర్ంచడానికి పటట్ణాల లిసుట్లో ఆ వూరుని పటుట్కోలేకపోయాను. చాలా 

శర్మపడాడ్క -అది హనుమకొండగా కాక హనమ్కొండగా ఉండడం గమనించాను. పలుకుబడిలో జరిగిన వికృతిరూపం. మన పిర్యతమ పర్ధాని 

నెహూర్ కనున్మూసిన రోజున అపప్టి సమాచార, పౌర సంబంధాల మంతిర్ పీ.వీ.నరసింహారావుగారి శర్దాధ్ంజలి రికారుడ్ చేయడం 

మరిచిపోలేను. తదాదిగా హైదరాబాదలో హైదరగూడాలో వారింటికి, పర్ధానిగా రిటైరయాక ఢిలీల్లో వారింటికి వారి చివరిరోజుల వరకూ 

వెళూత్ండేవాడిని. ఆయనే ననున్ ఆతమ్కథ వార్యమని పోర్తస్హించారు -నాకు 'ఇనైస్డర' కాపీని యిసూత్. 62 సంవతస్రాల కిందట 

మొదటిసారిగా హైదరాబాద వచిచ్నపుప్డు పంజగుటట్ తరావ్త నగరం లేదు. అపుప్డు శీర్నగర కాలనీ లేదు. అపుప్డు నా చినన్నాటి మితుర్డి 

యింటోల్ ఉనాన్ను. సాయంకాలం ఆరుగంటలనుంచే నకక్ల అరుపులు వినిపించేవి. పర్తీయేటా గాంధీ మైదానంలో ఇండసిట్ర్యల ఎగిజ్బిషనకు 

వెళల్డం పిలల్ల సరదా. వాళుల్ కేరింతాలు కొడుతూ ఆడుతూంటే ఒక పకక్ బెంచీ మీద కూరుచ్ని వేడి వేడి సమోసాలు తినడం మంచి జాఞ్పకం. 

హిమాయత నగరమొగిలో చాలా గలీజుగా ఉనన్ ఇరానీ హొటల ఉండేది. అకక్డ ఇరానీ ఛాయ అదుభ్తం. తెలంగాణా వారు ఎపుప్డు 

తారసపడినా మొదటి చూపులోనే మా ఆవిడని తమ బిడడ్ని చేసేసుకునేవారు. ''మా పోరిని షాదీ చేసుకునన్వు బిడాడ్. మంచిగ చూసుకోవాలె'' 

అనేవారు. హైదరాబాద అంతా ఓ పెదద్ కుటుంబంలాగ అందులో ఒకింత సథ్లం పంచుకోడానికి వచిచ్నటుట్ అనిపించేది. 

1956 లో ఆంధార్ విశవ్విదాయ్లయ ఆంధార్భుయ్దయోతస్వాలకు ఇదద్రు అనుంగు మితుర్లు -దాశరధి, సి.నారాయణరెడిడ్ వచాచ్రు. ఠీవిగా వారు 

చదివిన కవితలు, ఆ తరహా కవిత వినడం అదే మొదటిసారి. ఇదద్రితో కలిసి పనిచేసే అవకాశం నాకు తరావ్త కలిసివచిచ్ంది. ఒకరితో 

రేడియోలో, మరొకరితో సినీమాలో. మితుర్లు మోదుకూరి జానస్న, నిడదవోలు మాలతి, కొలకలూరి ఇనాక, కొండముది శీర్రామచందర్మూరిత్ 

మేమంతా ఈ కవితలకు ముగుద్లయిన క్షణాలు విలువైనవి. 

మాటాల్డని మలెల్మొగగ్ మాదిరిగా నడిచిరా 

నిశశ్బద్ం ఎరుగనటిట్ నిమన్గ వలె విడిచిపో 

ఇక సినీమా. ఒకరోజు దాశరధి, అనన్పూరాణ్ సంసథ్ మేనేజింగ డైరెకట్ర దుకిక్పాటి మధుసూదనరావుగారు గగన మహల రోడుడ్లో ఒక కారు 

షెడుడ్ని ఇంటిగా తీరిచ్దిదిద్న నా ఇంటికి వచాచ్రు -ననున్ సినీమా రాయమంటూ. నాకేమీ తెలీదు మొరోర్ అంటూంటే దాశరధిగారు 
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బలవంతంగా కారులో కుదేశారు. రోజూ అబిడస్ తాజమహలలో ఫలహారం. అపుప్డపుప్డు అపప్టి ఉసామ్నియా విశవ్విదాయ్లయం సూట్డెంటు 

లీడర జైపాలరెడిడ్ మమమ్లిన్ పలకరించేవారు. తాజమహల పొర్పర్యిటరు (పేరు గురుత్లేదు) పలకరించేవారు. నా జీవితం పెదద్ మలుపు తిరిగి, 

ఆశలు ఆకాశంలో తేలిపోతునన్ రోజులవి. ఆ రోజులోల్ హైదరాబాద చలి వణికించేది. హైదరాబాద పబిల్క గారెడ్నస్ పకక్న పేవమెంటు మీద 

రుచికరమైన మిరపకాయ బజీజ్లు వేసేవారు. ఒకోక్ సాయంకాలం నేనూ మా ఆవిడా ఆరేళల్ బాబుని (ఇపుప్డతని వయసుస్ 53!) ఎతుత్కుని 

టాంకబండకి నడిచి సిమెమ్ంటు బెంచీమీద కూరుచ్నేవాళల్ం. ఆ రోజులోల్ టార్ఫిక ఇంత ముమమ్రం లేదు. అపప్టికి నాకు పెళల్యి 14 నెలలు. నా 

భవిషయ్తుత్ కలలనీన్ ఆమెముందు విపేప్వాడిని. నా ఏకైక పేర్క్షకురాలు అపప్టోల్ నా భారేయ్. ననున్ వినన్ందుకు బహుమతిగా మేమిదద్రం టాంకబండ 

మధయ్లో ఉండే బూర్క బాండ కంపెనీ బంకుదాకా నడిచి వేడి వేడి టీ తాగేవాళల్ం. 

కొనిన్ సాయంకాలాలు బసుస్లో కోటీకి వచిచ్ అకక్డినుంచి సులాత్న బజారుదాకా పేవమెంటల్ దుకాణాలను చూసుకొంటూ -అకక్రేల్ని, అరథ్ంలేని 

చినన్ చినన్ సామానల్ని కొనుకుక్ంటూ నడిచేవాళల్ం. సులాత్న బజారు నుంచి బరక్తపురాకి పావలా యిసేత్ రికాష్. మా రెండో అబాబ్యి -కాసత్ 

బొదుద్గా ఉండేవాడు. రికాష్ ఎకిక్తే కళుల్ సంతోషంతో మెరిసేవి. ఇదద్రూ నేలమీద కూరుచ్నన్టుట్నన్ రికాష్లో మా కాళల్ దగగ్ర కూరుచ్నేవారు. ఇదద్రి 

మధాయ్ ఒకే సంవతస్రం వార. ఒకేలాగ ఉండేవారు. తలలు తటిట్ పేరుల్ చెపప్మంటే -'సుబుబ్' 'కిటుట్' అనేవారు. అవి మధయ్తరగతి జీవితంలో 

అమూలయ్మైన క్షణాలు. ఇవాళ మన రాజకీయనాయకుల ధరమ్మా అని హిందూ ముసిల్ంల మధయ్ మైనారిటీల పేరిట అంతరాలు పెంచారు గానీ 

-ఆ రోజులోల్ హిందువెవరో ముసిల్మెవరో తెలిసేదికాదు. అందరూ తెలంగాణా, ఉరూద్ యాసతోనే తెలుగు మాటాల్డేవారు. వారి ఆపాయ్యతలూ, 

ఆదరణా అబుబ్రంగా ఉండేది. శాంతియుతంగా, సామరసయ్ంతో అంతా జీవించే ఆనందమయమయిన రోజులవి. 

పర్తీ ఒకటవతేదీన జీతం చేతికి రాగానే ఇంటికి వెళూత్ దారిలో ఇరానీ కేఫలో కేకులు కొనేవాడిని. నెలల తరబడి జరిగే ఈ పనిని కేఫ యజమాని 

గురిత్ంచాడు. ఒకోక్సారి -ననున్ గురుత్పటిట్ రెండుకేకులు ఎకుక్వ యిచేచ్వాడు. 207 రూపాయల జీతగాడికి అది గొపప్ వితరణ. మా ఆవిడా 

పిలల్లూ జీతంకోసం కాక, కేకులకోసం ఎదురుచూసేవారు. ఆ రోజులోల్ ఆలిండియా రేడియోలో నౌఖరి. జావీద (నిజానికి పేరు సరిగాగ్ 

గురుత్లేదు) సారంగీ వాదన, జి.ఎం.ఖాన (ఈ పేరు వేరే కారణానికి బాగా గురుత్ంది) వాయించే తబలా నాకేమీ అరధ్మయేదికాదు. ఇదద్రూ 

గొపప్వాదయ్గాళల్ని చెపేప్వారు. ఆఫీసు మూసాక డూయ్టీ ఆఫీసరగా మాదే సరావ్ధికారాలు. ఒకనాటి ఉదయం జి.ఎం.ఖాన కోసం ఒక ఆఫఘ్న 

వడీడ్వాయ్పారి వచాచ్డు. అతనిన్ చూసి ఖాన సూట్డియోలోకి పారిపోయాడు. ఖాన అతనికి చాలా డబుబ్ బాకీపడాడ్డట. నిలదీయడానికి వచాచ్డు. 

అతనిన్ బయటికి పిలవమంటాడు. నేను ఒపుప్కోలేదు. తగాదా పెటాట్డు. నేను భీషిమ్ంచుకునాన్ను. ఉరూద్లో ననున్ తిటుట్కుంటూ ఈ వాయ్పారి 

వెళాల్డు. తరావ్త ఖాన వచిచ్ చకక్ని ఉరూద్లో నాకు కృతజఞ్త చెపుప్కునాన్డు. నాకు ఒకక్మాట అరథ్ంకాలేదు. కాని ఒక కళాకారుడిని 

కాపాడినందుకు నాకు గరవ్మనిపించింది. తరావ్త అతను పాకిసాథ్న వెళిల్పోయి సిథ్రపడాడ్డని తెలిసింది. 

తెలంగాణా విడిపోడానికి లక్ష కారణాలు ఉండవచుచ్. కాని నా జీవితంలో అతి ముఖయ్మయిన దశలో పర్ధాన పాతర్ని వహించిన తెలంగాణా 

ఎపుప్డూ బంగారు జాఞ్పకాలతో ననున్ పలకరిసూత్నే ఉంటుంది. 

( జూన 9,   2014) 
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(June 16, 2014) Amma  అమమ్ 

దేశాల మధయ్ దౌతయ్ సంబంధాలలో ఇంతవరకూ కిర్కెట, బసుస్యాతర్, మసీదుల సందరశ్న ముఖయ్పాతర్ వహించాయి. ఇపుప్డిపుప్డు మరో కొతత్ 

అంశం చోటుచేసుకుంది. అమమ్, ఆయా పర్యతాన్లలో సంబంధాలు మెరుగుపడలేదు కాని -అమమ్ ఆ పనిని నిరుద్షట్ంగా చేయగలదని నా 

నమమ్కం. పాకిసాథ్న పర్ధాని నవాజ షరీఫ కాశీమ్రు సమసయ్కి దగగ్ర తోవని అదుభ్తంగా సూచించినా ఇంత ఆనందం రాదు. ఆయన అంతకంటే 

గొపప్పనే చేశారు. నరేందర్మోడీ 95 ఏళల్ తలిల్కి తెలల్ని చీరెని కానుకగా పంపారు. నవాజ షరీఫ గారు అంతకు ముందు ఇండియా వచిచ్నపుప్డు 

నరేందర్మోడీ మంచి దుశాశ్లువాని ఆయన తలిల్కి బహూకరించారు. ''మానానన్ సవ్యంగా ఆ శాలువాను మా నాయనమమ్కి ఇచాచ్రు. ఆమె 

చాలా ఆనందించింది'' అంటూ నవాజ షరీఫ కూతురు మరాయ్ం ఒక టీవ్టలో పేరొక్నాన్రు. 

అంతకుముందు నరేందర్మోడీ ఎనిన్కలలో విజయం సాధించాక -తలిల్ దగగ్రికి వెళిల్నపుప్డు హీరాబెన కొడుకిక్ మిఠాయిని తినిపించడం చూసి 

నవాబ షరీఫ తలిల్ షమీమ అఖత్ర ఆనందపడిపోయిందట. ఊహించని విషయం నవాజ షరీఫని నరేందర్మోడీ తన పర్మాణ సీవ్కారానికి 

ఆహావ్నించడం. ఇంకా ఊహించని విషయం -మోడీ నవాజ షరీఫ తలిల్కి శాలువాని బహూకరించడం. 

ఈ విషయాలు వినడానికీ, చెపుప్కోడానికీ చాలా ముచచ్టగా ఉంటాయి. మోడీలో పరిపాలనా దక్షతని పకక్న పెడితే ఎపప్టికపుప్డు ఆయన 

నిలబడిన నేలని మరిచిపోకపోవడం, ఒక మనిషిగా పర్వరిత్ంచడం నాకు ఆయనిన్ మనిషిగా గురుత్పటట్డానికి రుజువులిన్ సూచిసుత్ంది. 

ఉదాహరణకి మొనన్ పారల్మెంటులో రాషట్రపతి పర్సంగంపై సప్ందనకి సమాధానం చెపప్డానికి నిలబడిన పర్ధాని మోడీ ''మొటట్మొదటి సారిగా 

పారల్మెంటులో నోరు విపుప్తునాన్ను. నాకంటే అనుభవంలో, వయసుస్లో ఎందరో పెదద్లు ఈ సభలో ఉనాన్రు. నా మాటలో ఏదైనా తపిప్దం 

ఉంటే క్షమించండి'' అంటూ మొదలెటాట్రు. నాకు తెలిసి ఏ దేశంలోనూ, ఏ దేశ నాయకుడూ ఈ మాటని అనలేదు. ఒక నాయకుడు వయ్కిత్గా తన 

పరిమితిని గురుత్పెటుట్కోవడం, దానిని ఒపుప్కోవడం ఆతని పెదద్రికానికి, ఔనన్తాయ్నికీ గురుత్. ''మౌనంగానే ఎదగమని మొకక్ నీకు చెబుతుంది, 

ఎదిగిన కొదీద్ ఒదగమనే అరథ్మందులో ఉంది''. 

మళీళ్ కథకి వసేత్ -దేశాలు తమ మధయ్ ఒపప్ందానిన్ నోటి మాటతో, కొండొకచో తుపాకులతో పర్యతిన్సాత్రు కాని -మరో బలమైన ఆయుధం 

తమ చేతులోల్ ఉనన్దని మరిచిపోతునాన్రు. దాని పేరు -అమమ్. ఈ పర్పంచంలో ఈ ఆయుధానికి లొంగనివారు ఇంకా పుటట్లేదు. సృషిట్లో మరే 

శకిత్కీ, వయ్కిత్కీ లేని, సాధయ్ంకాని బంధుతవ్ం ఒకక్ అమమ్తోనే ఉంది. కడుపులో మాంసం ముదద్కి పార్ణం పోసి, తను తిని ఆ బిడడ్కి ఆయువునిచిచ్ 

ఈ భూమిమీదకు తెచాచ్క కూడా పసిగుడుడ్తో బంధుతవ్ం తలిల్కిపోదు. తలిల్నీ బిడడ్నీ తలిల్పేగు ఇంకా ముడివేసే ఉంచుతుంది. తలిల్నుంచి 

బలవంతంగా విడదీశాకే ఆ మనిషి ఉనికి పార్రంభం. అందుకనే ఈ సృషిట్లో అనిన్టినీ పరితయ్జించిన సనాయ్సికి కూడా తను ఈ జనమ్లో 

తీరుచ్కోలేని రుణం ఒకక్టి ఉండిపోతుందట. అది తలిల్రుణం. అందుకే సనాయ్సికి అందరూ మోకరిలాల్లి. కాని అతనూ మోకరిలేల్ శకిత్ -తలిల్. ఈ 

దేశంలో ఆదిశంకరులు మొదటి విపల్వకారులు. సరవ్సంగపరితాయ్గి అయిన సనాయ్సికి అరహ్త లేదని తెలిసికూడా తలిల్కి కరమ్ని నిరవ్హించిన గొపప్ 

వయ్కిత్. ఇంతకంటే తలిల్కి గొపప్ కితాబు లేదు. 
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దేశనాయకుల, మహానుభావుల గొపప్తనానిన్ ఒకక్క్షణం పకక్న పెడితే -వాళల్ని మనతో మన సాథ్యికి నిలపగల గొపప్శకిత్ -తలిల్. రెండు దేశాల 

నాయకులు తాము పేర్మించే ఇదద్రు తలుల్ల గురించి పలకరించుకోవడం విని ఎనాన్ళల్యింది? 

చరితర్లో కొందరు నియంతలు కూడా తలిల్ ముందు తలవొంచిన సందరాభ్లు ఉనాన్యి. మొదటి పర్పంచ యుదధ్ంలో ఎనోన్ విజయాలిన్ 

మూటగటుట్కుని తిరిగివచిచ్న నెపోలియన అవసాన దశలో ఉనన్ తన తలిల్ పకక్న కూరుచ్నాన్డు. ఆమె చేతులు పటుట్కుని: 'అమామ్, నువువ్ 

బతకాలి. ఈ పర్పంచం ననున్ నా పేరుతో పిలవడం మరిచిపోయింది అపుప్డే. నువువ్ వెళిల్పోతే ననున్ నా పేరుతో పిలిచే ఒకక్ వయ్కిత్ని 

నషట్పోతాను'' అనాన్డు. 

కనీన్టికి కొతత్ భాషాయ్నిన్ చెపిప్న మహానటుడు చారీల్ చాపిల్న జీవితంలో ఆరోయేట సేట్జి ఎకక్డానికి కారణం నీరసంతో గొంతు చెడిన తలిల్ని 

తాగుబోతులు ఎకసకేక్ం చేసూత్ండగా కాపాడడానికి. ఆ రోజులోల్నే అయిదు పౌనుల్ సంపాదించిన అతనిన్ చూసి తలిల్ అనన్ మొదటివాకయ్ం 

ఎపుప్డూ మరిచిపోలేదు. 'అవసరమైనపుప్డు నాకు కపుప్ టీ ఇచిచ్వుంటే నేనికక్డకి వచేచ్దానిన్ కాదు' అంది గుండు చేయించుకుని మెంటల 

ఆసుపతిర్లో చేరిన ఆ తలిల్. కృతిర్మమైన జీవితానికి, విలువలకి అదద్ం పటేట్ హాలీవుడలో -పర్పంచంలోకలాల్ ఖరీదయిన నరిస్ంగ హోంలో 

మతిసిథ్మితం లేని దశలో ఆ తలిల్ వెళిల్పోయింది. చాపిల్న పసిబిడడ్లాగ ఏడాచ్డు -పర్పంచానిన్ కనీన్ళల్తో నవివ్ంచిన ఓ గొపప్ తతవ్వేతత్. 

పర్హాల్దుడు పర్హాల్దుడు కావడానికి కారణం తలిల్కడుపులో ఉండగా నారదుని భకిత్బోధ. విచితర్ం ఏమిటంటే నరసింహావతారం అనూహయ్మైన 

రౌదార్వతారం కాదు. పర్హాల్దుడనే పసివాడిమీద భగవంతుడి కరుణ ఆ అవతారానికి సూఫ్రిత్. అందుకనే భగవంతుడి అపారమైన కరుణని 

కోరుకునే భకుత్లు నరసింహుడిని ఆశర్యిసాత్రు -ఆది శంకరులతోసహా. శీర్రాముడు ఆదరశ్మూరిత్. శీర్కృషుణ్డు ఆచారుయ్డు. నరసింహుడు 

ఆశర్యమూరిత్. 'యోగీశ శాశవ్త శరణయ్ భవాబిద్పోత, లకీష్నృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ''. 

51 సంవతస్రాలు సినీమాలతో సంబంధం ఉనన్వాడిగా అమమ్ పర్సకిత్ వచిచ్న -అమమ్ని ఆకాశంలో నిలబెటిట్న ఏ సినీమా పేర్క్షకుల ఆదరణ 

పొందకుండా మిగలలేదు. వెంటనే గురుత్కొచేచ్ సనిన్వేశం -దీవార సినీమా. తముమ్డి ఎదుట గరవ్ంగా నిలబడిన హీరో ''నా దగగ్ర కోటుల్ 

వునాన్యి. భవంతులునాన్యి, అధికారం ఉంది, అవకాశం ఉంది. ఏముంది నీదగగ్ర?'' అని తముమ్డిని నిలదీసాత్డు. 

తముమ్డు అతి సరళంగా, హుందాగా సమాధానం చెపాత్డు: ''నా దగగ్ర అమమ్ ఉంది'' అని. దీవారలో గాల్మరని, వాయ్పార విలువలిన్ ఈ ఒకక్ 

వాకయ్ంతో బేరీజు వేశారు -సీర్క్నపేల్ రచయితలు. 

పర్పంచ పర్ఖాయ్త నాయకులు అబర్హాం లింకన అనాన్రు: ''నేను మా అమమ్ నా కోసం చేసిన పార్రథ్నలిన్ ఏనాడూ మరిచిపోలేదు. జీవితమంతా 

అవి నాకు తోడుగా నిలుసూత్నే ఉనాన్యి'' అని.  

( జూన 16,   2014) 
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(June 23, 2014) The Beautiful Game  ది బూయ్టిఫుల గేమ 

పర్పంచంలో మన పార్ంతాలలో కిర్కెట ఒక జీవన విధానం. అదిలేని జీవితానిన్ మనం ఈ రోజులోల్ ఊహించలేం. కిర్కెటకి పర్తేయ్కమైన ఛానళుల్, 

పర్తేయ్కమైన అభిమానులూ, దానికి మాతర్మే సంబంధించిన అవినీతులూ ఈ దేశంలో వెలిల్విరుసుత్నాన్యి. కాని మన దేశానికి అంతగా 

అరథ్ంకాని, పర్పంచ దేశాలలో ఊహించలేని పార్ముఖయ్ం ఉనన్ ఆట -బంతి ఆట. ఒకే ఉదాహరణ. పర్పంచంలో 104 దేశాలలో కిర్కెట ఆట 

మోజు ఉంది. మొనన్ ముగిసిన ఐపిఎల 7 ని పర్పంచంలో 225 మిలియనల్ పేర్క్షకులు చూశారు. బంతి ఆట పిచిచ్ 209 దేశాల సొంతం. ఒకక్ 

పర్పంచ కపుప్నే పర్పంచంలో దాదాపు 3.2 బిలియనుల్ చూసుత్నాన్రు. ఇది ఒక చినన్నమూనా. ఆయా దేశాలలో బంతి ఆట కేవలం ఆటకాదు. 

వారి జీవిత లక్షయ్ం. జీవితం. చాలా సంవతస్రాల కిందట నేను నారత్ లండన నుంచి పికడిలీల్కి మెటోర్పాలిటన రైలులో వసుత్నాన్ను. దారిలో వెంబీల్ 

ఫుటబాల సేట్డియం సేట్షన దాటాలి. ఆ రోజు పర్పంచ కపుప్లో హాలెండు గెలిచింది. రైలంతా కాషాయరంగు వాయ్పించేసింది (అది హాలెండు 

యూనిఫారం). అకక్డి నుంచి పికడిలీల్కి సాధారణంగా 20 నిముషాలు పర్యాణం. ఆ రోజు 3 గంటలు మాతర్మే సాగింది. 

నేనూ, మా ఆవిడా, మా అబాబ్యి ఇటలీ వెళాల్ం. నేపులస్లో ఓ పెదద్ భవంతి ముందు మా డైరవరు కారాపేశాడు. "ఇదేమిటో తెలుసా పర్పంచ 

పర్ఖాయ్త ఆటగాడు దిగో మారిడోనా ఇలుల్" అనాన్డు. మెడిటెరేనియన సముదార్నికి ఎదురుగా అందమైన భవనం. మా ఆవిడ అడిగింది: "నేపులస్ 

చూశాక పార్ణం వదిలినా పరవాలేదుః (సీ నేపులస్ అండ డై) అని ఎందుకంటార"ని. డైరవరు తన గొంతుని మరింత పూరించి -మరో 

రెండడుగులు పెరిగి చెపాప్డు: "ఇకక్డ మారిడోనా ఉంటునాన్డు కనుక!" 

చాలా సంవతస్రాల కిందట -కలకతాత్ అంతరాజ్తీయ చలన చితోర్తస్వంలో ఓ చితార్నిన్ పర్దరిశ్ంచారు -ఎసేక్ప టు వికట్రీః. రెండో పర్పంచ 

యుదధ్ంలో మితర్రాజాయ్ల ఖైదీలను నాజీ పర్భుతవ్ం జైలులో ఉంచింది. అందులో పర్పంచంలో ఉనన్ గొపప్ బంతి ఆటగాళల్ందరూ ఉనాన్రు. 

జరమ్న ఆఫీసరు ఒకరునాన్రు. ఆయన బంతి ఆట అభిమాని. నాజీల తరఫు ఆటగాళల్కీ, మితర్రాజాయ్ల ఆటగాళల్కీ ఒక బంతి ఆట పోటీ ఎందుకు 

పెటట్కూడదు అనే ఆలోచన వచిచ్ంది అతనికి. వెంటనే ఏరాప్టుల్ చేశాడు. ఒక పకక్ ఆట, మరొక పకక్ జైలులోంచి తపిప్ంచుకునే పర్యతన్మూ 

కథ. మితర్రాజాయ్లు ఆటలో గెలిచి -దొంగతనంగా కాక, పేర్క్షకుల హాహాకారాల మధయ్ సైనికుల కళల్ముందే సేవ్చఛ్ని సంపాదించుకోవడం కథ. 

పర్పంచంలో అపప్టి గొపప్ బంతి ఆటగాళల్ందరూ -పీలే, బాబీ మూర, దేనా, మైక సమమ్ర బీ -మొదలైనవారంతా ఉనాన్రు. అదొక గొపప్ చితర్ం. 

ఆటనీ, సినీకళనీ మేళవించిన పర్యోగం. పెదద్ హిట. ఈనాటి నేపథయ్ంలో రొమారియో, జిదానే, రొనాలోడ్, రొనాలిడ్నో, జొహాన కుర్ఫ, మెసీస్, 

నేమర -ఇవనీన్ అభిమానులిన్ ఉరూర్తలూగించే పేరుల్. వీళల్ సాధనలు, ఈ ఆట చరితర్ రాయాలంటే ఈ పర్పంచకపుప్లో ఎనిన్ ఆటలునాన్యో 

అనిన్ వాయ్సాలు రాసినా చాలదు. 1958లో తన 17వ యేట సీవ్డన పర్పంచ కపుప్ ఫైనల పోటీలలో పీలే చేసిన మొదటి గోల ఇపప్టికీ పర్పంచ 

చరితర్లో గొపప్దిగా చెపుప్కుంటారు. అలాగే 1970 లో వారాత్ పర్సారాలు పార్రంభమయాయి. ఆ సంవతస్రం పీలే చేసిన 100వ గోలని 

పర్పంచమంతా మొదటిసారి చూసి -గోలనీ, పర్సారానీన్ చిరసాథ్యిగా మనసుస్లలో నిలుపుకుంది. 1986లో మెరడోనా చేసిన గోల ఇపప్టికీ 

వివాదాసప్దంగా అభిమానులు చెపుప్కుంటారు. కాని ఆనాటికి అది చరితర్. "నిజానికి బంతికి నీ చెయియ్ తగిలిందాలేదా" అని పతిర్కల వాళుల్ 

అడిగినపుప్డు, మారొడోనా నవివ్ "ఆ గోలలో దేవుడి చెయియ్ ఉందిః" అనాన్డు! ధామస ములల్ర పోరుచ్గలని అతి కూర్రంగా ఈ ఆటలో హాట 
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టిర్కతో 4 -0 సోక్రుతో ఓడించిన ఆట చిరసమ్రణీయం. ఇంతవరకూ బంతి ఆటలో మరెవరూ హాట టిర్క చెయయ్లేకపోయారు. 2006లో 

ఇంగల్ండు ఆటగాడు పీటర కోర్చ గోల చేశాక చేసిన డానస్ ఇంతవరకూ కనీవినీ ఎరగలేదెవరూ. ఇపప్టికీ దానిగురించి చెపుప్కుంటారు. అలాగే 

1958లో సీవ్డనలో ఫార్నస్ ఆటగాడు ఫాంటేన చేసిన 13 గోలస్ ఇపప్టికీ పర్పంచ రికారుడ్. పీలే గొపప్ ఆటగాడు. గొపప్ మాటగాడు కాదు. 

రొమారియో అనే గొపప్ ఆటగాడు పీలే గురించి ఓ మాట అనాన్డు: ◌ఃపీలే నోరిపప్క పోతే గొపప్ కవిః -అని. నిజానికి తమ ఆటతో తమ తమ 

కీర్డలలో కవితావ్నిన్ తలపించిన మహానుభావులు ఎందరో ఉనాన్రు. టెనిన్సలో రోజర ఫెడరర, కిర్కెటలో సచిన టెండూలక్రబీ పీలే, మారడోనా 

బంతి ఆటలో. ఇంకో విషాద సంఘటన కూడా మరిచిపోలేనిది. కొలంబియా ఆటగాడు ఆండీర్ ఎసోక్బార పొరపాటున తన టీంకే గోలుని 

చేసేశాడు. పర్పంచం నిరాఘ్ంతపోయింది. ఇది ఆటలో అనుకోని సంఘటన. ఆ కారణానికి ఒక అభిమాని ఆయనిన్ పిసోత్లుతో కాలిచ్ చంపాడు. 

ఆనాడు ఆటలో జరిగిన విడూడ్రానికి యూరోపులో ఎందరో జూదగాళల్ ముఠాలు కొనిన్ కోటుల్ నషట్పోయారట. ఆ కోపానికి వారే ఆ హతయ్ 

చేయించారని చెపుప్కునాన్రు. 

ఇండియాకు సంబంధించిన ఓ వీర అభిమానుల కథ. ఆయన పేరు -పనాన్లాల ఛటరీజ్. వయసుస్ 81. ఆయన భారయ్ చైతాలీ. వయసుస్ 72. వీరి 

వాయ్పారం చీరెలు అమమ్డం. వీరిదద్రి నెలసరి ఆదాయం 7500 రూపాయలు. గత 36 సంవతస్రాలుగా పర్పంచ కపుప్ ఏ దేశంలో జరిగినా వీరు 

విధిగా వెళిల్చూసాత్రు. ఈ సంవతస్రం 9వ సారి బెర్జిలలో ఉనాన్రు. నాలుగేళల్ పాటు ఈ పర్యాణానికి డబుబ్ కూడదీసుకుంటారు. ఆదా చేసాత్రు. 

ఎపుప్డైనా అనారోగయ్ం, అనుకోని పండగలు, పెళిల్ళూల్ వసేత్ -ఖరచ్యిన డబుబ్ని భరీత్ చేయడానికి ఓ నెల చేప తినడం మానుకుంటారు. వీరు 

1986 లో దేవుడు చెయియ్కలిపిన మారడోనా గోల చూశారు. పీలేని కలిశారు. 

బెర్జిల బంతి ఆటకి పార్ణం. ఈ దేశం నుంచే పీలే, రోనాలోడ్, రోనాలిడ్నోహ్, కాకా, జికో వంటి గొపప్ ఆటగాళుల్ వచాచ్రు. ఆటకి పర్పంచ పర్ఖాయ్తిని 

తెచాచ్రు. బెర్జిల భాషలో బంతి ఆటని "ది బూయ్టిఫుల గేమ" అని పిలుసాత్రు. 13 జూన నుంచి నెలరోజులపాటు బెర్జిలలో జరిగే ఈ పర్పంచ 

కపుప్ పోటీలు -భారతీయులకు ఆనందానిన్ ఇవవ్డం మాట ఎలావునాన్ నిదర్లేకుండా చేసాత్యి. ఆట తెలల్వారుఝామున ఒకటినన్రకు 

పార్రంభమయి తెలల్వారూల్ జరుగుతుంది. ఉదయానేన్ కళుల్ ఎరర్గా వాచినటుట్నన్ వారిని ఈ రోజులోల్ చూసేత్ వారిని బంతి ఆట అభిమానులుగా 

మనం గురుత్పటట్వచుచ్. 

మొనన్ టీవీలో ఇంగల్ండు ఆటగాడు రాబీ ఫొలర ఏదో టీవీ కారయ్కర్మంలో పాలొగ్నాన్డు. వెంటనే తెరమీద ఒక అభిమాని టీవ్ట పంపాడు. 

"ఇండియాలో గాడని తెరమీద చూసాత్నని నేనూహించలేదు" అని. ఈ 33 రోజులోల్ ఎంతమంది దేవుళుల్ రూపుదిదుద్కుంటారో, మరెంత మంది 

పతనమవుతారో తెలీదు. 

ఏమైనా ఇండియాకూ ఈ ఆటలో వాటా దకిక్ంది. మన పర్ధాని నరేందర్మోడీని బెర్జిల అధయ్కుష్రాలు దిలామ్ రోసెఫ ఆట ఫైనలస్కి 

ఆహావ్నించారు.బంతి ఆట పిచిచ్ కలకాలం వరిథ్లుల్గాక! 

( జూన 23,   2014) 
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(June 30, 2014) Bariteginchina Boothu  బరి తెగించిన బూతు 

ఈ వాయ్పార పర్కటనని ఇపుప్డిపుప్డు టీవీ పేర్క్షకులు రోజూ చూసూత్నే ఉంటారు. ఇంటి హాలులో -పడకగదిలోకాదు -ఒక యువతిమీద ఒక 

కురార్డు సోఫాలో పడుకుని ఉనాన్డు. హఠాతుత్గా వీధి తలుపు చపుప్డయింది. అమామ్యి సేన్హితుడిని మీద నుంచి కిందకి తోసేసింది. కురార్డికి 

పారిపోయే అవకాశంలేదు. తండిర్ చరుర్న లోపలికి వచేచ్శాడు. అమామ్యి సమాధానం చెపప్లేక బితత్రపోయి నిలబడింది. కురార్డు ఒకచేతిలో 

బూటుల్, సగం విడిన బటట్లు, మరొక చేతిలో ఒక సెల ఫోనుతో గోడకు అంటుకుపోయి నిలబడాడ్డు. అమామ్యి తండిర్ కళల్బడాడ్డు. తరావ్త సీను 

ఏమిటో ఎవరయినా ఊహించగలరు. కాని వాయ్పారి గడుసువాడు. తండిర్ పిర్యుడిమీద విరుచుకు పడలేదు. అతని చేతిలో సెలఫోన తండిర్ని 

ఆకరిష్ంచింది. దానిన్ చూసి మురిసిపోయాడు. కూతురు తెలల్బోయింది. విటుడు జారుకునాన్డు. ఇదీ పర్కటన! సందేశం -అయాయ్, మీరు చేసుత్నన్ 

వయ్భిచారానిన్ కూడా మరిపించగల గొపప్ సాధనం -మా సెల అని పర్కటన. తమకు గురుత్ వచిచ్ ఉండాలి. ''ఈ ఛానలలో ఏదైనా 

అభయ్ంతరకరమైన పర్సారాలు జరిగితే ఫలానావారికి తెలియజేయండి'' -అని ఒకక్ సోర్క్ల నడుసూత్ంటుంది ఆయా ఛానళల్లో. మరి ఇది ఎవరికీ 

అభయ్ంతరం లేనటుట్ంది! 

ఈ మధయ్ దిలీప కుమార ఆతమ్కథ చదివాను. ఆయన సినీ పరిశర్మలో 70 సంవతస్రాలు పనిచేశారు. గత 16 సంవతస్రాలుగా పరిశర్మకి 

దూరంగా ఉనాన్రు. అయినా ఆయన పరపతి తగగ్లేదు. 450 పేజీల పుసత్కం వెనక ఆయన మాటలిన్ -కేవలం రెండు వాకాయ్లిన్ పర్చురించారు. 

''నటులు సహేతుకమైన సామాజిక బాధయ్తని కలిగి ఉండాలని నేనెపుప్డూ నముమ్తాను. కోటల్ పర్జల అభిమానానిన్ -సమాజంలో ఒక సాథ్యిని, 

ఒక గౌరవానీన్ చూరగొనన్ నటుడు సమాజానికి తపప్నిసరిగా రుణపడతాడు.'' ఇదీ ఆ వాకయ్ం. 

బూతుని ఆకరష్ణగా తరుజ్మా చేసిన నేటితరం సినీమా వాయ్పారానికి ఈ మాటలు విడూడ్రంగా కనిపించవచుచ్. ఆయన గొపప్ చితర్ంగా రాణించిన 

'గంగా జమునా'లో హీరో హీరోయినల్ మధయ్ సానిన్హితాయ్నిన్ గురించి రాసూత్ -''అలాంటి సందరాభ్లలో శారీరకమైన సానిన్హితాయ్నిన్ 

చూపకూడదని నేను తెగేసి చెపాత్ను.'' అంటూ ''ఆరుగురు అమామ్యిలు, అయిదుగురు అబాబ్యిలు ఉనన్ కుటుంబానికి పెదద్గా ఎటువంటి 

అసభయ్తనైనా నేను గరిహ్సాత్ను. అలాంటి సందరాభ్లలో నా మనసులో కదిలే మొదటి ఆలోచన నేను అలాంటి అసభయ్కరమైన సనిన్వేశానిన్ చేసేత్ 

నా చెలెల్లు ఎటువంటి వయ్గర్తకి గురి అవుతుంది -అనన్ది''. 

ఆయనతో ఏడు సినీమాలు చేసిన వైజయంతిమాల (ఆమె కూడా పర్సుథ్తం ఎనభయోయ్ పడిలోనే ఉనాన్రు) వార్సూత్ -పేర్మ సనిన్వేశాలలో 

చూడముచచ్టగా చితీర్కరించారేకాని ఎకక్డా శారీరకమైన సంబంధానిన్ సూచనగా నయినా రానిచేచ్వారు కాదు -అని పేరొక్నాన్రు ఆయనను 

అభినందిసూత్. తోటి నటులతో ఆయన కలిసినపుప్డు -ఒకక్సారయినా మాట తూలడం కాని, చవకబారు మాట మాటాల్డడం కాని, తేలికపరిచే 

మాటలు మాటాల్డడం కాని చేసేవారు కారని చెపాప్రు. 

 ఆయన ఎపుప్డూ లతా మంగేషక్రని తన చినన్ చెలెల్లుగా పేరొక్నేవారు. ఈ పుసత్కంలో ఆయన గురించి వార్సూత్ లతామంగేషక్ర చెపిప్న రెండు 

సందరాభ్లు -పర్ముఖ సంగీత దరశ్కులు కళాయ్ణజీ ఇంటోల్ భోజనం చేసినపుప్డు -భోజనం తరావ్త తాంబూలం -కిళీల్ల పళెల్ం తెచిచ్పెటాట్రట. 
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ఆమె పకక్నే కూరుచ్నన్ దిలీప కుమారకి కిళీల్ ఇవవ్బోయారట. ఉతత్ర దేశపు సంపర్దాయం -తండిర్ కొడుకిక్ కిళీల్ యిసేత్ తనతో సమ ఉజీజ్గా 

అంగీకరించినటుట్. తనతో సమంగా భోగాలను పంచుకునే అరహ్త సంపాదించాడని గురిత్ంచినటుట్. ఇక సతరీ అయితే ఇదద్రే మగాడికి కిళీల్ ఇవావ్లి. 

భారయ్ తన హకుక్గా, వేశయ్ తనని ఆహావ్నిసూత్. రెండు వయ్కిత్గతమైన విషయాలు. ''నువువ్ ఇవవ్కూడదమామ్ -ఇంకెపుప్డూ ఆ పని చెయయ్కు'' అని 

ఆమెని మందలించారని ఈ పుసత్కంలో ఆమె గురుత్ంచుకునన్ ఒక సందరభ్ంగా పేరొక్నాన్రు. మరొక అపూరవ్మైన సందరభ్ం -1974లో 

రాయల ఆలబ్రట్ హాలులో మరిచిపోలేని లతామంగేషక్ర కచేచ్రీ. దిలీపకుమార సేట్జి మీదకు వచిచ్ ఆమె పాడబోయిన పాటల జాబితా అడిగారట. 

ఆమె పాడనునన్ మొదటి పాట: ''ఇనీహ్ లోగోనేన్ లే లేనా..' (వీళేల్ నా పరువుని, మరాయ్దనీ దోచుకునాన్రు -నా దుపటాట్ (కొంగు)ని నానుండి 

దొంగిలించి) దాదాపు ఇదీ అరథ్ం. ఇది 'ఫకీజా'లో ఆమె పాడిన, చాలా పార్చురయ్ం పొందినపాట. ''ఎందుకీపాట ముందు 

పాడాలనుకుంటునాన్వు?'' అంటూ అభయ్ంతరం పలికారట. అంత గంభీరమయిన సందరభ్ంలో తన చెలెల్లు ఇలాంటి చినన్బుచేచ్ పాట 

పాడరాదని ఆయన ఉదేద్శం -అనాన్రు లతామంగేషక్ర. 

అభిరుచికీ, మరాయ్దకీ, సెకస్కీ, గౌరవానికీ, కుటుంబంలో పెదద్రికానికీ -చేసేపని ఎటువంటి అపశృతినీ కలిగించరాదని నమిమ్న -పర్సుథ్తం 

తొంభయోయ్ పడిలో ఉంటూ దేశంలో భారత రతన్లుగా గౌరవించబడుతునన్ ముగుగ్రు సినీ కళాకారులు -దిలీపకుమార, లతా మంగేషక్ర, 

వైజయంతి మాల భావాలిన్ -వారి మాటలోల్నే వింటునాన్ం. 

ఈ 450 పేజీల ఆతమ్కథలోనూ ఎకక్డా -ఒకక్సారయినా ఆయన తీసుకునన్ డబుబ్ పర్సకిత్ రాలేదు. ఎవరో నిరామ్త రెటిట్ంచి అడిగితే ''మరీ 

వాయ్పారిలాగ మాటాల్డకు'' అని మందలించారట. 

డబుబ్కోసం, విజయంకోసం మరాయ్దనీ, అభిరుచినీ, సంసాక్రానిన్ -అనిన్ంటినీ తాకటుట్ పెటేట్సే -ఏ విధమైన కమిటమెంటులేని రోజులోల్ మనం 

బతుకుతునాన్ం. సెల ఫోన అమమ్డానికి వయ్భిచారానిన్ పెటుట్బడిగా చూపే పర్కటనని -మన ఇళల్లోల్కి చొచుచ్కు వచేచ్ మాధయ్మంలో మనం 

భరిసుత్నాన్మంటే -ఈ సమాజాపు విలువలను ఎంతా రాజీపరుసుత్నాన్మో అరథ్మౌతుంది. 

వాయ్పారంలో నియతి ఒకరు విధించేది కాదు. ఒకరు నిరణ్యించేది కాదు. ఒకరు నిరేద్శించేదికాదు. అదే సెలఫోన అమమ్కానికీ, సినీమాకీ తేడా. 

కాని సినీమాని సెలఫోన అమమ్కం సాథ్యికే తెచేచ్ రోజులోల్ -టీవీ పర్కటన -ఎవరికీ చీమకుటిట్నటట్యినా ఉండకపోవడంలో ఆశచ్రయ్ం లేదు. 

ఒక జీవితకాలం ఈ సమాజానిన్ పర్భావితం చేసి -ఇపప్టికీ కోటాల్ది అభిమానుల మనన్నలు పొందుతునన్ ఒక సినీ నటుడి జీవితానిన్ 

చదువుతునన్పుప్డు -నాలాంటి వారికి ఒక పవితర్మైన రంగంలోకి అడుగుపెటిట్న తొలి రోజుల జాఞ్పకాలు ఒకక్సారి గుండెలను పొంగించి, 

గరవ్పడేటటుట్ చేసాత్యి. 

 కోటల్మందిని ఆకరిష్ంచే మాధయ్మంలో అభిరుచిని నిలుపుకోవడం కూడా సామాజిక బాధయ్తే!  

( న్ 30,   2014) 
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(July 07, 2014) Mother Mamatha  మదర మమతా 

కిందటి వారం ఒకక్రోజు కలకతాత్లో ఉండడం తటసిథ్ంచింది. ఆ 24 గంటలూ రాజకీయవాతావరణం అకక్డ అటుట్డికినటుట్ ఉడికిపోయింది. 

కారణం -తృణమూల కాంగెర్స రాజకీయనాయకుడు, (నేనూ సిగుగ్తో తలవొంచుకోవలసిన కారణం) సినీనటుడు తపస పాల తన పారీట్ 

కారయ్కరత్లను ఎదిరించే వారిళల్కు తమ కారయ్కరత్లిన్ పంపించి వాళల్ భారయ్లిన్ రేప చేయిసాత్మని ఒక బహిరంగ సభలో పేరొక్నాన్రు. సభలో ఉనన్ 

తృణమూల కాంగెర్సవారంతా ఆనందంతో కితకితలు పెటిట్నటుట్ సంతోషించారు. నినాదాలు చేశారు. పొంగిపోయారు. అంతే. మినున్ విరిగి 

మీదపడింది. అందరూ ఒకక్సారిగా తపస పాల మీద కతుత్లు దూశారు. 

ఇంతకుముందు కూడా ఈ ఘనుడు ఇలాంటి సూచనలు తమ పారీట్ కారయ్కరత్లకు ఇచాచ్డు. తమ పారీట్ వారిమీద ఎవరు ఎదిరించినా వారి 

పీకలు తెగగోయమని ఈయన లోగడ సలహాలిచాచ్రు. 

అయితే ఇలాంటి అరాచకాలు తృణమూల కాంగెర్సవారికి వెనన్తో పెటిట్న విదయ్. ఉదాహరణకి మరికొందరు తృణమూల మహానుభావుల 

ఉవాచలు విందాం: 

''మా అమమ్, నాయకురాలు మమతా బెనరీజ్ మీద ఎవరు చెయెయ్తిత్నా మేం ఆ చేతిని నిరాద్కిష్ణయ్ంగా నరుకుతాం'' -మణిరుల ఇసాల్ం. 

 ''కాంగెర్స కారయ్కరత్లు మా పారీట్ పోసట్రల్ని, మమతా బెనరీజ్ పోసట్రల్ని చించితే -వారి చేతులు నరుకుతాం. రాతిర్ వారి ఇళల్మీద దాడి చేసాత్ం'' -

జోయ్తిపిర్య మలిల్క. 

''మిమమ్లిన్ ఎవరు ఎదిరించినా వాళల్ని అడడ్ంగా నరకండి. మీ సంగతి నేను చూసుకుంటాను'' -అనూప చకర్వరిత్. 

అయితే ఈ కాలమ ఉదేద్శం ఇలాంటి నాయకుల అరాచకం కాదు. ఈ అరాచకానికి ఆ పారీట్ నాయకురాలు, రాషట్ర ముఖయ్మంతిర్ మమతా బెనరీజ్ 

సప్ందనని ఉటంకించడానికి. ''మేం హతయ్లు, అసభయ్తలిన్ ఎపుప్డూ ఖండిసాత్ం'' అంటూనే ఇంకా రెచిచ్పోయే విమరశ్కుల పటల్ కోపంతో: 

''ననేన్ం చెయయ్మంటారు? అతనిన్ చంపెయయ్మంటారా?'' అని విసుకుక్నాన్రు. బహుశా ఈ దేశ చరితర్లో ఏ రాజకీయ నాయకుడూ ఇలా 

సప్ందించలేదేమో! ఇదీ గొపప్ రాజకీయజఞ్తకు నిదరశ్నం. 

నినన్ ఒక పతిర్కలో ఒక కాలేజీ అమామ్యి ఈ ఘనత వహించిన ముఖయ్మంతిర్గారికి బహిరంగ లేఖ రాసూత్ మమతా బెనరీజ్ అనన్మాట 

జూనియర సూక్లులో తన బిడడ్ పకక్ కురార్డి కేరేజీలో అనన్ం దొంగతనం చేసేత్ తలిల్ అనే మాటలిన్ గురుత్చేశాయనాన్రు. ''నేను పదేళుల్ కలకతాత్ 

రోడల్మీద కాలేజీకి నడిచాను. ఎవరయినా కురార్డు అతాయ్చారం చేసేత్ మీ పోలీసులు ''చీకటి పడాడ్క రోడుడ్మీద ఎందుకు నడుసుత్నాన్వు?'' అని 

అడుగుతారు. మీరయితే ''నగరంలో అందరు ఆడపిలల్లకూ మానభంగం జరగలేదు కదా?'' అని సెలవిచాచ్రు. తమకు ఈ నాయకుల 

అరాచకాలు -సరిపెటుట్కోవలసిన కురర్చేషట్లుగా కనిపిసాత్యి. కాని తమ హయాంలో తమ పారీట్లో తపస పాల వంటి లక్షలాది 

కారయ్కరత్లునాన్రు'' -యివీ ఆ అమామ్యి మాటలు. 
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మూరీత్భవించిన మాతృమూరిత్ మమతా బెనరీజ్. పకక్ పారీట్ల పెళాల్లిన్ మనషులిన్ పెటిట్ రేప చేయించే తమ నాయకుల పర్వరత్న -క్షమాపణతో 

సరిపెటుట్కోగలిగిన ఆకతాయితనం కిందే సరిపెటుట్కొనే ఔదారయ్ం ఆ తలిల్ది. ఇలాంటి సందరాభ్లను మీడియా ఆమెకు తెలియజేసినపుప్డు -

మమతా ఎకక్డలేని విసుగుదలను చూపిసాత్రు. ఇలాంటి చినన్ విషయాలను ఎతిత్చూపే పాతిర్కేయుల లేకితనానిన్ గరిహ్సాత్రు. కోపం 

తెచుచ్కుంటారు. మూతి విరుసాత్రు. ఒకానొక బహిరంగ సభలో ఇలాంటి పర్వరత్న పటల్ ఆమె మాటలు: ''వీళల్ంతా కురార్ళుల్. అపుప్డపుప్డు ఈ 

కురార్ళుల్ పెంకితనం చేసాత్రు'' అనాన్రు. కాని అమామ్! రేపు మీ కారయ్కరత్లు మీరు ఉదారంగా సరిపెటుట్కునన్ చరయ్లిన్ ఆయా పారీట్ల ఇళల్కు వెళిల్ 

చేసేత్ నాయ్యసాథ్నం కరెకుట్గా ఆ శిక్షనే విధిసుత్ంది. చంపెయయ్మంటుంది. 

చంపెయయ్మంటారా? అనే విసుగుదల ఆ నేరసుథ్లను ఏమీ చెయయ్లేని నిసస్హాయతకు చిహన్మా? లేక తన చేతకానితనానికా? మంతిర్గా ఉంటూ 

లకాష్ డెబైబ్ అయిదు వేల కోటుల్ దోచుకునన్ అవినీతి పరుడు ఏ. రాజాని కరుణానిధిగారు ఏం చెయాయ్లి? చంపెయాయ్లా? పాపం వారాపని 

చెయయ్లేదు. మరొకసారి పారీట్ టికెక్టుట్ ఇచిచ్ ఎనిన్కలలో నిలబెటాట్రు. 

కామనెవ్లుత్ ఉతస్వాలోల్ కోటుల్ ఫలహారం చేసిన సురేష కలామ్డీని ఎవరు చంపేశారు? అకక్ చెలెల్ళల్ను మానభంగం చేసి, చంపి, చెటల్కు వేలాడ 

దీసిన పెదద్ మనుషులిన్ ఉతత్రపర్దేశ పర్భుతవ్ం ఏం చేసింది? 

ఉదారంగా ఇలాంటి దారుణమయిన కూతలు కూసే నాయకులిన్ అకుక్న చేరుచ్కునే ముఖయ్మంతిర్ అలుసుని చూసు కుని -ఈ కాలేజీ అమామ్యి 

అనన్మాట: ''తమ నాయకురాలి అండతో రేపు కాలేజీ నుంచి ఇంటికెళేల్ అమామ్యిని ధైరయ్ంగా రేప చేసే సంసాక్రానిన్ మీ పారీట్ పెంచుకుంటుంది. 

అయితే పర్తిపకాష్ల భారయ్లిన్ రేప చెయయ్మని చెపేప్ తపస పాల నాకు పీడకల కాదు. కాని అతని మాటలకు ఆనందంతో విరర్వీగే పేర్క్షక 

కారయ్కరత్ల రేపటి వీరంగం తలుచుకుంటే నాకు వణుకుపుడుతోంది. నాయకుల విచక్షణ ఎంతోకొంత శీర్రామరక్ష. కాని నేలబారు కారయ్ కరత్కు 

తమ నాయకురాలి అలసతవ్ం పైశాచికమైన ఆయుధం'' అంది. అందుకే భగవదీగ్తా కారుడు: ''యదయ్దాచరతి శేర్షట్:'' అని హెచచ్రించాడు. 

మనతా బెనరీజ్కి నా సవినయమైన మనవి: తపప్మామ్. అలాంటి 'నీతి' పరులిన్ చంపడం మహాపాపం. వాళల్ పాదాలు కడిగి, పూజగదులోల్ 

పర్తిషిట్ంచి -యింత ఘనత సాధించినందుకు భజనలు చేయండి. వారిని ఎదిరించినవారిని చంపండి. సాధికారికంగా రేపులు చేసే విభాగానిన్ 

ఏరాప్టు చెయయ్ండి. మీలాంటి నాయకులిన్ ఎనున్కునన్ పర్జానీకానికి ఆమాతర్పు బుదిధ్ చెపేప్హకుక్ మీకుంది. తమవంటి నాయకతవ్ం నుంచి 

ఇంతకనన్ గొపప్ నిరావ్కానిన్ ఆశించే హకుక్ పర్జలకు లేదు. 

విమానం ఆకాశంలోకి ఎగురుతూండగా -నా అదృషట్వశాతూత్ నేను ఈ దేశంలో పశిచ్మ బెంగాలు, ఉతత్రపర్దేశ, బీహారలోలేనందుకు 

భగవంతుడికి కృతజఞ్తలు చెపుప్కునాన్ను.  

(జూలై 07,   2014 ) 
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(July 14, 2014) Hindutva Budget  హిందుతవ్ బడెజ్ట  

ఈ మధయ్ బిజెపి పర్భుతవ్ం పర్తిపాదించిన బడెజ్ట మీద జరిగిన విమరశ్లలోకలాల్ నాకు బాగా నచిచ్న విమరశ్ -అది బొతిత్గా హిందుతవ్ వాసన 

కొడుతునన్ బడెజ్ట అనన్ది. 

మన దేశంలో ఎందరో మేధావులు ఉనాన్రు. మతాతీత దృకప్థంతో రాజకీయాలతో పర్మేయం లేని తటసుథ్లు ఉనాన్రు. మతం అంటే మండిపడే 

పాతిర్కేయులునాన్రు. వారంతా మహానుభావులు. వారిని దృషిట్లో పెటుట్కోకుండా ఈ పర్భుతవ్ం హిందుతవ్ బడెజ్ట పర్తిపాదించడం అనాయ్యం. 

కుటర్. 

ఏమిటా హిందుతవ్ ఛాయలు? ఈ పర్భుతవ్ం పర్తిపాదించిన చాలా సీక్ములకు లోగడ ఉనన్ పారీట్లు -భారతీయ జన సంఘ నాయకులు శాయ్మ

పర్సాద ముఖరీజ్, దీన దయాళ ఉపాధాయ్యల పేరుల్ పెటట్డం. ఈ రెండు పేరల్లోనూ దేవుడు లేడు. కాని ఆ నాయకులలో హిందుతవ్ం ఉంది. 

మనకి జవహర రోజగార యోజనావుంది. రాజీవ గాంధీ అంతరాజ్తీయ విమానాశర్యం ఉంది. ఇందిరా ఆవాస యోజనా వుంది. ఇందిరాగాంధీ 

జూలాజికల పారక్ వుంది. మన అదృషట్వశాతూత్ ఈసారి కాంగెర్స పదవిలోకి వచిచ్ వుంటే 'రాబరట్ వాదార్' మంచినీటి పధకం, రాహుల గాంధీ 

శిశుసంకేష్మ పధకం వంటివి వచేచ్వి. అయితే ఇవనీన్ హిందుతావ్నికి సంబంధం లేని మతాతీత వయ్వసథ్కు సంకేతాలు. వీటిని ఈ మేధావులు 

ఎవరూ ఆకేష్పించలేదని మనం గురుత్ంచుకోవాలి. 

గంగానదిని సవ్చఛ్ంగా వుంచే పర్ణాళిక ఆరఎసఎస ఆదరశ్ం. మిగతా మతాలవారికి అది మురికికూపంలాగ ఉనాన్ ఆకేష్పణ లేదు. ఈసారి 

పర్భుతవ్ం అందుకొక మంతిర్తవ్ శాఖనే ఏరప్రిచింది. అరుణజైటీల్గారు 'నమామి గంగా' పధకానికి 2037 కోటుల్ కేటాయించారు. ఇది రూఢిగా 

హిందుతవ్ పక్షపాతం. 

మనకి హజ యాతర్కి పర్భుతవ్ సహాయ పధకాలునాన్యి. కాని వైషోణ్దేవి యాతర్కికాని, అమరనాధ యాతర్కికాని లేవు. ఎందుకని? మనది 

హిందుతవ్ వయ్వసథ్కాదు కనుక, పై మతాలనే పోర్తస్హిసాత్ం. 

కాగా, గంగానదికి హరిదావ్ర, కానూప్ర, వారణాశి, అలహాబాదు, పాటాన్, ఢిలీల్లలో సాన్నఘటాట్ల ఏరాప్టుకి, అభివృదిధ్కి నూరుకోటుల్ 

కేటాయించారు. గంగానదికే ఎందుకు చేయాలి? -ఈ దేశంలో కోటల్ మంది సాన్నాలు చేసూత్ంటారు కనుక. మరి చేపల చెరువు, పాటిబండ 

పాలెం, మసాత్న రెడిడ్కాలువ, కటట్వారి పలెల్లోల్ సాన్న ఘటాట్లు ఎందుకు చెయయ్కూడదు? అరుణ జైటీల్ గారికి బొతిత్గా గడుసుదనం లేదు. మంచి 

జరగాలిస్న, జరపాలిస్న చోట కాసత్ ఎదుటివారినీ తృపిత్పరచాలి. ఈ కారయ్కర్మానికి 'నమామి గంగా' అనికాక 'నమామి పిర్యాంక' అని పేరు 

పెడితే ఏం కొంపమునిగిపోయింది? హిందుతవ్ విమరశ్ తమ దగగ్రికి వచేచ్దా? 

గుజరాతలో సరాద్ర వలల్భాయ పటేల విగర్హ పర్తిషట్కు 200 కోటుల్ కేటాయించారు. అయాయ్, ఈ దేశ పర్ధాని గుజరాత వాసత్వుయ్లు. ఆయన తన 

రాషట్రం నుంచి వచిచ్న ఓ గొపప్ నాయకునికి ఒక సమ్ృతి చిహాన్నిన్ ఏరాప్టు చేసుత్నాన్రు. మనకి ఆకేష్పించే అవకాశం లేదు. ననన్డిగితే రాయ 
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బెరైలీలో రాజీవగాంధీ విగర్హానికి నూరుకోటుల్ కేటాయించి దానికి 'ఖతోర్చీ సామ్రక యోజనా పధకం' అని పెడితే తీరిపోయేదని. అపుప్డు 

ఎవరినయినా నోరెతత్మనండి. మన హిందుతవ్ం మూలాలు 'ఇటలీ'లో ఉనన్వని మనం మరిచిపోకూడదు. 

ఇక, మన వారసతావ్నిన్ పర్తిపాదించే పవితర్ యాతార్సథ్లాల అభివృదిధ్కి నిధులని పర్కటించారు. ఇందులో పర్మాదవశాతూత్ మధుర, గయ, 

కాంచీపురం ఉనాన్యి. అదీ ఆరిథ్కమంతిర్ చేసిన అపరాధం. ఈ జాబితాలో అమృతసర ఉంది. వేలంకనిన్ ఉంది. అజీమ్ర ఉంది. సాంచీ, సారనాధ

లు ఉనాన్యి. అయినా ఇది హిందుతవ్ పక్షపాతం. 

ఇంకా భయంకరమైన నేరానిన్ అరుణజైటీల్ గారు తనకి తాను పర్చారం చేసుకునే పర్యతన్ం చేశారనన్ విమరశ్ ఉంది. ఈశానయ్ భారతదేశంలో 

24 గంటలూ పర్సారాలను చేసే ఛానలని పార్రంభిసూత్ -అరుణాచలపర్దేశలో జరిగే అభివృదిధ్ కనుక ఆ ఛానలకి 'అరుణ పర్భ' అని 

నామకరణం చేశారు. అయితే అరుణ జైటీల్గారు పర్తిపాదించే ఛానలపేరు 'అరుణ పర్భ' అనడం విమరశ్లకి దారితీసుత్ందని వారు 

మరిచిపోయారు. ఈ దేశంలో కోడిగుడల్మీదా ఈకలు వుంటాయని, వాటిని పీకే సమరుధ్లు, మేధావులు ఉంటారని వారి అనుభవం వారికి 

నేరప్కపోవడం విచారకరం. ఇంత కుండబదద్లు కొటిట్నటుట్గా తను చేసే పనికి తన పేరే పెటుట్కోవడం బొతిత్గా విచక్షణా రహితం. ఈ ఛానలకి 

'చిదంబర పర్భ' అనో, 'గులాం నభీ పర్భ' అనో, అదీ యిదీ కాకపోతే ఏకంగా 'సోనియా పర్భ' అనో పెడితే ఎవరికీ ఆకేష్పణ ఉండేదికాదు. 

ఈ ఈ కారణాలకి బిజెపి బడెజ్ట బొతిత్గా హిందుతవ్ వాసన కొడుతోందని విమరశ్లు వినిపించాయి. ఈ విమరశ్ల నుంచి బయటపడడానికి ఒకటి 

రెండు సూచనలు. కనీసం ఒక పర్ణాళికకయినా 'మావో రోజగార యోజనా' అని పేరు పెటట్ండి. 'కామేర్డ వెంకయయ్ అభివృదిధ్ పథకం' అనండి. 

మదరసాల అభివృదిధ్ కేవలం కంటి తుడుపు పని. ఒకక్ పర్ణాళికకి ''హఫీజ మహమమ్ద సయీద విదాయ్విధాన పధకం'' అనండి. శాయ్మపర్సాద, 

దీనదయాళ ఉపాధాయ్య వంటి నాయకుల పేరుల్ చాలామంది వినలేదంటునాన్రు. ఈ మధయ్ పర్పంచ పర్ఖాయ్తిని సాధించిన వయ్కిత్ 'అజమ్ల కసాబ 

పర్జా సంకేష్మ పధకం' అని నామకరణ చెయయ్ండి. గంగా, యమున వంటి దికుక్మాలిన నదుల అభివృదిధ్ని కొంతకాలం అటకెకిక్ంచండి. 

ఉపుప్టేరు, చేపలగూడెం, దివాన కాలువ వంటి అభివృదిధ్ పనులు పార్రంభించమనండి. 

ఒక ముఖయ్ విషయం. మనది భారతదేశం. ఈ దేశంలో పర్ముఖ విశావ్సం -హిందూమతం. ఆ కారణానికే ఇకక్డ 'శీర్రామ' అంటే బూతుమాట 

అని మరిచిపోకూడదు. మోడీగారికి ఎనిన్ గొపప్ గొపప్ ఆలోచనలునాన్ 'రా' అనాన్ 'మా' అనాన్ గొడవలో పడతారని హెచచ్రిసుత్నాన్ను -ఒక 

హిందువుగా. నేను హిందువుని. ఆ కారణానికే ఇటలీని నెతిత్న పెటుట్కోగలను. కాని హిందుతావ్నిన్ ససేమిరా సహించలేను.  

(జూలై 14,   2014) 
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July 21, 2014) Peddala Pedda Tappulu  పెదద్ల పెదద్ తపుప్లు  

ఈ కాలమలో ఒకక్ వాకయ్ం కూడా నా మాటకాదు. కేవలం జరిగిన విషయాలిన్ పతిర్కలోల్ చదివింది చదివినటుట్ చెపేప్ పర్యతన్ం మాతర్ం. 

మొనన్ బీహారలో వినయ బిహారీ అనే ఓ మంతిర్గారు మొబైల ఫోనల్లో సినీమాలు చూడడంవలాల్, మాంసాహారం తినడం వలాల్ మన:పర్వృతిత్లో 

ఉదేర్కాలిన్ రెచచ్గొటేట్ ధోరణి పెరుగుతుందని, తదావ్రా సతరీల మీద దౌరజ్నాయ్లు పెరుగుతునాన్యని అనాన్రు. ఇలాంటి మాటే ఓ గోవా మంతిర్గారు 

అనాన్రు. పాలీగంజ ఎమెమ్లేయ్ ఉషా విదాయ్రిథ్ అనాన్రు కదా? ''ఈ మంతిర్గారి భాషణ నానెస్నస్. మొబైల ఫోనల్వలాల్, మాంసాహారం వలాల్ రేపులు 

జరగవు. పిలల్ల పెంపకం లోపం వలల్ జరుగుతాయి'' అని. తలిల్దండుర్లు, ఉపాధాయ్యులు, సేన్హితులు వారికి మంచి బుదిధ్ నేరాప్లనాన్రు. 

పాటాన్ విశవ్విదాయ్లయ విదాయ్రిథ్నాయకుడు ఈ మంతిర్ యువతకి క్షమాపణ చెపాప్లనాన్రు. ''సొలుల్ కబురుల్ చెపప్కు. నీపని నువువ్ 

చూసుకోవయాయ్'' అని మంతిర్కి హితవు చెపాప్రు. 

 కరాణ్టక కాంగెర్స శాసనసభుయ్రాలు శకుంతలా శెటిట్ -మొబైల ఫోనల్వలల్ సెకస్ నేరాలు పెరుగుతునాన్యనాన్రు. కేందర్ మంతిర్ అనంత కుమార 

సూక్ళల్లో, కాలేజీలలో మొబైల ఫోనుల్ వాడకూడదనాన్రు. 

షరున మోహిని అనే మహిళా హకుక్ల సంసథ్ సభుయ్రాలు -కారులోల్ మనుషులిన్ ఎతుత్కు పోతునాన్రు కనుక -కారల్ను బహిషక్రించాలని 

అనన్టుట్ంది వీరిమాట -అని ఎదేద్వా చేశారు. చాలాకాలం కిందట అపప్టి ఆంధర్పర్దేశ పోలీసు అధికారి దినేషరెడిడ్గారు ఆడపిలల్లు సరైన బటట్లు 

వేసుకోకపోవడం వలల్ అలల్రవుతునాన్రనాన్రు. ఆ మాట అనన్ందుకు ఆయన అలల్రయారు. చాలామంది సభయ్ మహిళలు ఆయనమీద 

కాలుదువావ్రు.  

మొహం కనిపించకుండా గుడడ్లు కటుట్కోవడం తపప్మామ్ అని పుణ పోలీసు కమిషనర ఒకాయన ఆడపిలల్లకి హితవు చెపప్బోయారు. ''మేమేం 

ఉగర్వాదులమనుకునాన్రా? మా యిషట్ం'' అని మహిళలు ఆయనమీద విరుచుకుపడాడ్రు. ఇదంతా ''మోరల పోలీసింగ'' అంటారని 

తెలుసుకునాన్ను. నైతికంగా పిలల్లు ఎలా పర్వరిత్ంచాలో చెపప్నకక్రలేని 'పెదద్లు' పెదద్రికానిన్ నెతిత్న వేసుకుని చెపప్బోవడం, చెపేప్ సాహసం 

'మోరల పోలీసింగ' అని నాకు తెలిసింది. 

'పిలల్లు భయంకరమైన నేరాలు చేసుత్నాన్రు. వాళల్మీద తీవర్మైన చరయ్లు తీసుకోవాలి'' అనాన్రు శకిత్ మిలస్లో 22 ఏళల్ ఫొటో జరన్లిసుట్ని 

దారుణంగా రేప చేసిన కురార్ళల (వయసొచిచ్న వారు కాదు) కేసుని వాదించిన పార్సికూయ్టర ఉజవ్ల నిగమ. మరో రెండు వారాల తరావ్త 

లోగడ ఇలాగే ఓ టెలిఫోన ఆపరేటరని -వీళల్లో కొందరు రేప చేసిన ఉదంతం బయటపడింది. అపుప్డు ఈ ఆడపిలల్లు ఎలాంటి బటట్లు 

వేసుకునాన్రో, వీళల్ని రేప చేసిన కురార్ళల్ దగగ్ర మొబైల ఫోనుల్ ఉనాన్యో లేదో -ఉనాన్ వాటిలో సెకస్ సినీమాలు చూసుత్నాన్రో లేక ''హరిశచ్ందర్'', 

''మహాభారత'' వంటి సినీమాలు చూసుత్నాన్రో మనకు తెలీదు.  
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ఇపుప్డు మరొక ముఖయ్ సంఘటన. నినన్కాక మొనన్ రాజమండిర్ సమీపంలో జరిగింది. పోలీసులు 8 మంది యువకులిన్ అరెసుట్ చేశారు. ఈ 

మధయ్నే ఈ కురార్ళుల్ 60 ఏళల్ రిటైరడ్ నరుస్ని చంపి ఒకటినన్ర లక్షల నగదుని దోచుకునాన్రు. వీరిలో ఒక కురార్డు తన అమమ్మమ్ని ఎలా 

దోచుకుని నగలు దకిక్ంచుకోవాలో తన మితుర్లకు చెపిప్ పంపాడు. వీరంతా హాయిగా జెఎనటియుసి లో చదువుకుంటునన్ యువకులు. ఇదద్రు 

బీయసీస్, మరో ఇదద్రు బీటెక చదువుతునాన్రు. ఒక కురార్డు విదాయ్రిథ్. వీరి దగగ్ర 13 మోటారు సైకిళుల్, 280 గార్ముల బంగారు నగలు, వెరసి 

11 లక్షల ఆసిత్ దొరికింది. అనన్టుట్ వీరి దగ్గర రెండు మొబైల ఫోనుల్ కూడా దొరికాయి. 

ఇపుప్డు -57 సంవతస్రాల కిందటి సంఘటన. మా ఆవిడ కాసత్ పలచటి చీరె కటుట్కుని ఆ రోజులోల్ హైసూక్లుకి వెళిల్ందట. వాళల్ నానన్గారు -

శీర్పాద రామకృషాణ్రావుగారు (పర్ముఖ కవి సి.నారాయణరెడిడ్ గారి గురువులు) హైసూక్లు హైడామ్షట్రు. ఆమెని నిలదీసి ఇంటికెళిల్ ఆ చీరె 

మారుచ్కురమమ్ని -అపప్టికపుప్డు పంపేశారట. ఆ రోజులోల్ బిజెపి లేదు. కాని అపప్టికే బిజెపి ఆలోచనలునన్ ముసిలివాళుల్ండేవారని 

అరథ్మవుతోంది. నిజానికి యిలాంటి బిజెపి బుదుధ్లు -పాతతరం వారికి -చాలామందికి ఉండేవని నాకిపుప్డు అనుమానంగా ఉంది. ఆ మాటకి 

వసేత్ పరాశరుడనే మహరిష్ వునాన్డు. ఆయన అనాన్డు కదా -వయసొస్చిచ్న తోబుటుట్వుని కూడా పరాయి సతరీగానే పరిగణించాలి -అని. 

సందేహం లేదు. వీరంతా పురాణకాలపు మోరల పోలీసులు. 

మొనన్ గురుపూరిణ్మనాడు నాకు ఒకే ఒక విచితర్మైన ఫోనకాల వచిచ్ంది. కైలాసపతిరావు అనే తెలంగాణా పెదద్మనిషి -మా మామగారి శిషుయ్డు 

-వయస్సు 78 ఏళుల్ -ఫోన చేశాడు. ''ఇవాళ గురుపూరిణ్మ. మా గురువులు -మీ మామగారు గురొత్చాచ్రు. అలాంటి గురువులు అరుదు. 

హైసూక్లు పరీక్షలోల్ మా అమమ్పోతే పరీక్ష రాయలేకపోయాను. ఆయన చేరదీసి, సవ్యంగా పూనుకొని, ననున్ పోర్తాస్హపరిచి పరీక్ష 

రాయించారు. ఆయనవంటి గురువుల వలేల్ నా జీవితం బాగుపడింది. గురుపూరిణ్మనాడు వారు గురొత్చిచ్ మీకు ఫోన చేశాను. మా చెలెల్మమ్ 

బాగునన్దా?'' అనాన్రు. మా ఆవిడా ఆయనా మా మామగారిదగగ్ర ఒకే సమయంలో, ఒకే హైసూక్లులో చదువుకునాన్రు. ఇపుప్డు ఈ వాకాయ్లు 

నావి. ఏమయినా నీతులు చెపేప్ ''మోరల పోలీసు'' చరయ్లు దురామ్రగ్ం. ఇలాంటి మంతుర్లిన్, దినేషరెడిడ్, పుణ కమిషనర, బతికుంటే మా 

మామగారి వంటివారిని ఇంకా వీలయితే పరాశర మహరిష్ని దేశం నుంచి బహిషక్రించాలి. బికినీతో ఏ ఆడపిలల్యినా ఎకక్డికయినా వెళేల్ 

సేవ్చఛ్ని, అలాగే వాళల్కి నచిచ్న బటట్లు కటుట్కునే (లేదా విపుప్కునే) విసులుబాటుని కలిప్ంచాలి. అది వారి సేవ్చఛ్కు సంబంధించిన విషయం. 

అమామ్యిలిన్ రేప చేసే దురామ్రుగ్ల పర్వృతిత్? అది కోరుట్లకు సంబంధించిన విషయం. చేతులు కాలినపుప్డు ఆకులు కావాలి. కాని కాలడానికి 

కారణాలకీ, ఆకులకూ సంబంధం లేదు. అవసరం లేదు. అవసరాలను సూచించినవారెవరయినా ''మోరల పోలీసులు''. చదువుకునే పర్తీ 

కురార్డికీ గవరన్మెంటు సబిస్డీలిచిచ్ అయినా మొబైల ఫోనుల్ యివావ్లి. ముఖయ్ంగా రాజమండిర్లో అరెసట్యిన 8 మంది చదువుకునన్ కురార్ళల్కి 

మనదేశంలో గొపప్ పదవులోల్కి రాగల అనిన్ అరహ్తలూ ఉనాన్యని మనవి చేసుత్నాన్ను.  

మరొకక్మాట. వరసగా రెండు కాలమలు ఇలాంటి విషయాల మీద రాశాక -నా ఆలోచనల మీద చాలామందికి అనుమానాలు రావచుచ్. కనుక 

ఈ వాకయ్ం చెపప్క తపప్దు. నేను బిజెపి సభుయ్డినో, కారయ్కరత్నో కాను.  

(జూలై 21,   2014 ) 
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(July 28, 2014) KathalU Kalalu   కథలూ - కళలూ 

ఇటీవల విశాఖ కళాభారతిలో ఆంధార్ మూయ్జిక అకాడమీ 'నృతయ్ వైశాఖి' ఉతస్వానిన్ జరిపింది. కొనిన్ నెలల కిందట ఇదే సంసథ్ రాజసాథ్నీ 

జానపద నృతయ్ కారయ్కర్మానిన్ నిరవ్హించింది. భారతదేశంలో అటు మణిపూర, గౌహతి నుంచి ఇటు తిరువనంతపురం దాకా వెలిల్విరిసే 

భారతీయ కళా వైశిషాట్య్నిన్ పర్తిఫలించే కారయ్కర్మం ఇది. అయితే ఈ కాలమ ఈ కారయ్కర్మాల గురించి కాదు. ఆయా నృతాయ్లలో పర్తిఫలించిన 

ఇతివృతాత్నిన్ గురించి మాతర్మే. భారతదేశం తూరుప్ పొలిమేరలోల్ ఉనన్ మణిపురి కళాకారులు ఏ విషయానిన్ తమనృతాయ్లలో చెపాత్రు? 

ఆశచ్రయ్ం. దాదాపు మధయ్ పార్చయ్ం నుంచి -అంటే ఒరిసాస్ కవి (జయదేవుని) రాసిన అషట్పది 'జయజగదీశ హరే' అనే దశావతారాలను నృతయ్ం 

చేశారు! మరి ఒరిసాస్ నుంచి వచిచ్న కళాకారులు? రామాయణ శబద్ం -రావణుడు సీతను అపహరించడం, జఠాయువు వారించబోవడం, 

అతని వధ -ఇదీ ఇతివృతత్ం. పంచభూతాలకు నివాళి ''పుషాప్ంజలి'' మరొక ఇతివృతత్ం. 

ఇటు తిరువనంతపురం -అంటే దకిష్ణాదినుంచి -అంటే సేతువునుంచి వచిచ్న సంసక్ృతిని పర్తిఫలించే 'మోహిని ఆటట్ం' ఇతివృతత్ం ఏమిటి? 

ఊరేగింపులో వచిచ్న సావ్మిని భకుత్రాళుల్ రకరకాలుగా వరిణ్ంచుకుని తమకు తెలిసిన దేవుళల్ను తలచుకుంటారు -సూరుయ్డా? గణేశుడా? కాదు 

పదమ్నాభుడని గురుత్పటిట్ పులకించి నివాళులరిప్సాత్రు. గమనించండి -వారి సుప్రణకు వచిచ్న తొలిదేవుడు కరమ్సాకిష్ -సూరుయ్డు. 

రెండు భరతనాటయ్ కారయ్కర్మాలు. ఒక నృతయ్ం 'శీర్కృషణ్ దరశ్నం'. మరొక కారయ్కర్మం -విచితర్ంగా సూరుయ్నికి నివాళి. హరికేశనలూల్ర ముతత్యయ్ 

భాగవతార అదుభ్త ఖమాస రాగ వరణ్ం ''మాతే మరకతమణి సంజాతే..'' అంటూ మధుర మీనాకిష్కి నివాళి. 

ఇక అటు ఈశానయ్ సరిహదుద్లనుంచి వచిచ్న కళాకారుల ఇతివృతత్ం ఏమిటి? వీరిది గిరిజన నృతయ్ం. అంటే అతయ్ంత పార్చీనమూ, 

పార్థమికమూ. దీనిన్ 'సతిర్యా నృతయ్ం' అనాన్రు. ఏమిటి వీరి పాటలోల్, ఆటలోల్ కథ? శీర్కృషుణ్డు -భాగవతం. 500 సంవతస్రాల కిందట 

ఆనాటి వైషణ్వ ఆరామాలలో రూపుదిదుద్కునన్ ఇతివృతాత్లివి. అపస్ర నృతయ్ం, గోపి నృతయ్ం వంటివి అపూరవ్ంగా ఈ జాతి వైభవానిన్ 

పర్తఫలిసాత్యి. 

ఇంతకంటే విభార్ంతిని కలిగ్ంచిన కారయ్కర్మం -నెలల కిందట ఇదే సంసథ్ నిరవ్హించిన రాజసాథ్న జానపద నృతయ్ వైభవం. ఎకక్డో రాజసాథ్న 

ఎడారులోల్ నివసించే వయ్కుత్లు సామూహికంగా పండగ చేసుకోవాలంటే ఏం పాడుకుంటారు? అసలు వీళెల్వరు? పేరే చెపుత్ంది వీరెవరో. 

బుటేట్ఖాన, చంపాఖాన బృందం. వీరంతా ముసిల్ంలు. మంగనియార జాతివారు. చుకక్నీటికి మొహంవాచిపోయే ఎడారులోల్ జీవించే వీరినీ 

ఆనందపరిచే కళలునాన్యి. వాటి ఇతివృతాత్లు? అశోకవనంలో సీతను విశేల్షిసూత్ పాటలు పాడతారు. ఆడవారు ఎడారిని ఆరాధిసాత్రు. తమ 

మొగాళల్ను కేష్మంగా కాపాడమని పార్రిథ్సాత్రు. వీళల్లో బుంగనఖాన ఒక పర్తేయ్కమైన (చిడతల వంటిది -దానిన్ కరతాళ అంటారు) వాదాయ్నిన్ 

వాయిసూత్ మైమరిచిపోయే దృశయ్ం అపూరవ్ం. నృతయ్ం చేసే సతరీలు ముసిల్ంలు. కాని వారి కటూట్ బొటూట్ రాజసాథ్న వైభవానిన్ పర్తిఫలించేవి. 

ఒకమామ్యి నృతయ్ం చేసూత్ వెనకిక్ వొంగి నేలమీద ఉంచిన నాణేలిన్ తనకంటి రెపప్లతో అందుకుంటుంది. (ఇపుప్డు సథ్నాలిన్ పర్దరిశ్ంచాలికదా 

మన సినీమాలోల్ అయితే!) ఎకక్డా అసభయ్త లేదు. ఈ అమామ్యి మన ఇంటోల్ తిరిగే ఆడపిలల్ మరాయ్దకు ఏ విధంగానూ తీసిపోదు. ఈ 
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అమామ్యి పర్తీ వినాయ్సానికీ సభికులకి నమసాక్రం చేసుత్ంది. బుటేట్ఖాన తనమ్యతవ్ంతో హారొమ్నీ వాయిసూత్ సీతమమ్ గురించి గానం చేసూత్ంటే -

ఏమి ఈ జాతి వైభవం! అని వొళుల్ పులకరిసుత్ంది. (ఈ మాట చెపూత్ ఇంటరెన్టకి వెళిల్ యూటూయ్బ చూశాను. ఈ పాటలిన్ 3 లక్షల 33 వేల 

మంది ఇపప్టికి చూశారట.) 

ఏమిటి ఈ దేశ సంసక్ృతి వైభవం? సానియా ముసిల్ం అమామ్యా? పాకిసాథ్నీ కోడలా? ఫలానా కురార్డు ఆంధార్ కురార్డా? అతనికి తెలంగాణా 

డబుబ్ చెలిల్ంచాలా? ఆంధార్ అడర్సు ఉనన్ నీళల్నీ, కావేరీ అడర్సు ఉనన్ నీళల్నీ గురుత్లు పెటుట్కోడానికి మలల్గులాల్లు పడుతునన్ ఈనాటి నేపథయ్ంలో 

కేవలం 'విలువలు' పార్తిపదికగా ఆసేతు హిమాచలం ఈ జాతిని ఏకీకృతం చేసిన దేమిటి? పురాణం. ఇతిహాసం. అవి పర్తిపాదించే శాశవ్త 

విలువలు. రామాయణం. భాగవతం. ఇవి ఒక దేశ మతానికి పర్తీకలు కావు. శాశవ్తమైన విలువలకు అదద్ం పటేట్ ఇతిహాసాలివి. లేకపోతే ఇనిన్ 

శతాబాద్లు నిలువవు. ఒక మానవ సముదాయపు శాశవ్త విలువలకు పర్తీకలు.      

మతం నలల్మందుగా, అకక్రలేని అనరథ్ంగా, అరథ్ంలేని ఆటంకంగా, ఒక వికారంగా పరిణమించిన ఈనాటి తెలివైన సమాజంలో రాజసాథ్న 

ముసిల్ం, అతని కూతురు సీత గురించి పాడేపాట, అటు అసాస్ం గిరిజనుడు చేసే దశావతార నృతయ్ం, అకక్డెకక్డో మణిపూరలో ఒరిసాస్ పాటకి 

నృతయ్ం -ఎంత అదుభ్తమైన భావసమీకరణ! 

ఇపప్టికీ భదార్చలం వెళేత్ గోసవీడు షేకహసన సాహెబ కొడుకు ననున్ కలిసి పలకరిసాత్డు. వాళల్ నానన్ అతాత్కోడలంచు పంచె కటుట్కుని, తన 

నాదసవ్రం మీద ఆంజనేయుడి బొమమ్ని పెటుట్కుని 'నాద తనుమనిశం..' అంటూ తాయ్గరాజ కీరత్నని హైదరాబాద రేడియోలో వాయించడం 

నాకు గురుత్. మొనన్ కేసీఆర గారు టాంకబండ మీద ఎనోన్ పనికిరాని విగర్హాలునాన్యనాన్రు. రేపటున్ంచీ హైదరాబాద రేడియోలో తాయ్గరాజ 

కీరత్నలు ఎవరూ పాడరేమో! 

జేసుదాస 'వాతాపిగణపతిం భజే..' అంటూ హంసధవ్నిని ఆలాపిసేత్ ఎవరికి మతం జాఞ్పకానికి వసుత్ంది? దీకిష్తార కిర్సిట్యన కాడు. ఏసుపర్భువు 

మానవులిన్ మానవులుగా పేర్మించవదద్ని చెపప్లేదు. బడే గులాం ఖాన తుమీర్లో ''సయాయ్ గయా పరదేశ..'' అంటూ గానం చేసేత్ పరవశించిన 

భారతీయులు ''బాబూ ఈ 'సయాయ్' ముసిల్మా, తమిళ అమామ్యా, గుజరాతీయా?' అని అడగలేదు.మరే దేశంలోనూ, మరే మతంలోనూ, మరే 

సంసక్ృతిలోనూ, మరే కళలోల్నూ లేని అదుభ్తమైన భావసమైకయ్తను సాధించిన సంసక్ృతి -భారతీయ సంసక్ృతి. ఇంటిముంగిట పెటేట్ ముగుగ్లోల్, 

పొదుద్టే చేసుకునే కాలకృతాయ్లోల్, పసిబిడడ్కు తినిపించే గోరుముదద్లోల్ ('చందమామ రావే జాబిలిల్రావే' అని తలుల్లకు 750 సంవతస్రాల కిందటే 

తాయిలం ఇచాచ్డు పదకవితా పితామహుడు అనన్మయయ్), కళాకారుల మాటలోల్, పాటలోల్, ఆటలోల్, ఆలోచనలోల్ -అనిన్టిలోనూ 

భావసమైకయ్తను రంగరించిన వైభవం, వారు సాధించిన ఫలితం -అననయ్సామానయ్ం. 

ఎదుటివాడు చేసే మంచిపనిలో వాడి మతానిన్, పకక్వాడు అనన్మాటలో వాడికులానీన్, ఆకలి తీరుచ్కునే అవసరంలో డబుబ్నీ, అంతసుథ్లీన్ మన 

అసమగర్మైన తెలివితేటలతో, సవ్లాభాపేక్షతో గీతలు గీసుకుంటునన్ నేపథయ్ంలో శతాబాద్ల కిందటే ఓ బుటేట్ఖాననీ, ఓ రాఘవరాజ భటనీ, ఓ 
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సవాహనబీ దేవినీ, సరోదీ సైకియాలో గిరిజనుల ఉతస్వ సంపర్దాయానీన్ నికిష్పత్ం చేసి, భౌగోళికమైన ఎలల్ల పర్మేయం లేని భావ సమైకయ్తను 

సాధించిన ఈ సంసక్ృతి మూలాలను యిదివరకటికంటే యిపుప్డు యువత తెలుసుకోవలసిన అవసరం ఎంతయినా ఉంది. 

శతాబాద్ల పాటు ఈ జాతికి శాంతియుతమైన సహజీవనానిన్ అలవాటుచేసిన ఈ కళలు ఎంతగొపప్వి? ఎంత ముందుచూపు గలవి? జాతిని 

ఏకీకృతం చెయయ్డానికి, ఒక దేశ సమషిట్ ఆలోచనా విధానానిన్ పోర్దుచేసిన ఇతిహాసాలు, పురాణాలూ ఎంత గొపప్ పునాదులు? మనదేశంలో 

ఈసిట్ండియా కంపెనీలు, బుడతకీచులు వచిచ్ దికుక్మాలిన వాయ్పారాలు చేసి, దోచుకుని, మనకి అకక్రలేని చదువులీన్, ఉదోయ్గాలీన్, డబుబ్నీ 

అలవాటు చేశారు. (ఆనాటి వారికి డబుబ్ తెలీదు. కరెనీస్ని కళల్తో చూడలేదు. అవసరమూ లేదు. తమ తమ వృతుత్లతో, నైపుణయ్ంతో, 

సామరథ్య్ంతో సమాజం సమషిట్గా జీవించడమూ, వారి సామరసయ్మూ ఆనాటి జీవన విధానం.) అందుకు కళలు దోహదం చేశాయి. కాదు. 

కళలను అలా మలుచుకునాన్రు. ఈ జీనియస పర్పంచంలో మరే సంసక్ృతికీ లేదు. (గీర్సు, ఈజిపుట్, ఇటలీ వంటి దేశాలలో ఏ కాసోత్ 

కనిపిసుత్ంది.) 2014 నాటి 'విశాఖ ఉతస్వ' అందుకు గొపప్ సాక్షయ్ం. 

సదుగ్రు శివానందమూరిత్గారి చూపు గొపప్ది. ఉదాతత్మైనది. ఆదరశ్ం అపూరవ్మైనది. ఈనాటి యువతకి ఈ ఆలోచన, ఆదరశ్ం అందేటటుట్ 

చేయాలనన్ సంకలప్మే ఈ విశాఖ ఉతస్వ. వారికి ఈ జాతి ఎలల్వేళలా రుణపడి ఉంటుంది.  

 

(జూలై 28,   2014) 
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(August 04, 2014) Abhimanamu AdhikAramu   ఆభిమానము - అధికారము 

 

నేను ఎకక్డికి వెళిల్నా -అది ఎయిర పోరట్యినా, రైలు సేట్షనయినా, మరేదయినా -ననున్ చూడగానే కురార్ళుల్, ఆఫీసరుల్ పరుగున వచిచ్నా చేతిలో 

సూటకేసుని అందుకుంటారు. చిరునవువ్తో పలకరిసాత్రు. రైలు సేట్షనయితే విఐపి రూంలో కూరోచ్పెటిట్ 'కాఫీ కావాలా సార?' అని అడుగుతారు. 

ఈ పని మరొకరికీ చేసాత్రు. నిజానికి ఆ 'మరొకరికి' మరింత భయంగా చేసాత్రు. ఎమెమ్లేయ్లు, ఎంపీలు, మంతుర్లు. నిజానికి వీరెవరూ నాకీ 

మరాయ్ద చెయయ్నకక్రలేదు. కాని చేసాత్రు. కారణం -వారికి నా పటల్ గల అభిమానం. మిగతావారికి చెయయ్డానికి కారణం -వారి అధికారం. 

అయిదేళల్ తరావ్త వారి పెటెట్లు వారే మోసుకోవాలి. కాని నాకిచేచ్ మరాయ్ద నేను జీవితమంతా కషట్పడి సంపాదించుకునన్ది. వాళుల్ అభిమానంతో 

యిసుత్నన్ది. అధికారం మన సేవ్చఛ్ను భంగపరిచే శకిత్. అభిమానం తమ ఆనందానిన్ పర్దరిశ్ంచే మరాయ్ద. 

నిజానికి వారికా అధికారం ఇచిచ్ంది మీరూ, నేనూ. ఆ ఆలోచనవారిని మరింత ఒదిగేటటుట్ చేయాలి. వారు అనుభవించే పర్తేయ్క మరాయ్దలు -

వారు మనకి చెయయ్గల, చెయయ్వలసిన బాధయ్తలిన్ దృషిట్లో పెటుట్కుని మనం కలిప్ంచింది. ఎంపీగారు పారల్మెంటుకి వెళాల్లి. అది మనకి 

ఉపయోగం. మనకంటే ఒకడుగు ముందు వెళల్డం నాయ్యం. కూయ్లో అతనికి మినహాయింపు. ఆయన గొపప్తనానికి కాదు. ఆయన అవసరానికి. 

అవసరానిన్ అవకాశం చేసుకుని, పర్తేయ్క మరాయ్దలిన్ హకుక్లుగా భావించే చాలామందిని మొనన్నే ఓటరు నిరాద్కిష్ణయ్ంగా గదెద్దించాడు. 

ఓ తెలల్వారుఝామున హైదరాబాద ఎయిర పోరుట్లో ఒకాయన పెదద్ పెదద్ కేకలు పెడుతూంటే విమానాశర్యం అంతా షాక అయి చూసింది. 

ఆయన రాజకీయ నాయకుడు. రాతిర్ తాగిన మందు దిగక -పొదుద్టే నిదర్మతుత్లో ఎయిర పోరుట్కి వచాచ్రు. వయ్కుత్లిన్ తణిఖీ చేసే ఉదోయ్గి ఉతత్ర 

హిందూదేశంవాడు. ఈయన గొపప్తనం తెలీదు. జేబులు తణిఖీ చేసుత్నాన్డు. అతనిమీద ఒంటికాలుతో లేచాడు. అదీ సీను. అమెరికాలో మన 

రాషట్రపతి అబుద్ల కలాంగారిని రెండుసారుల్ ఇలా తణిఖీ చేసిన విషయం వినాన్ం. ఆయన చెపప్లేదు. మరెవరో చెపాప్రు. 

నిజానికి ఆ ఉదోయ్గి చేసేది బాధయ్త. మనకి ఉపకారం. మన శేర్యసుస్, పర్యాణీకుల శేర్యసుస్ దెబబ్తినకుండా జాగర్తత్. నిజానికి ఈ నాయకుడు 

-ఏమయినా విచక్షణ ఉంటే అతణిణ్ పోర్తస్హించాలి. కాని మన నాయకుల ఫద|ష లోనే ఆ దరిదర్ం ఉంది. అధికారం జనమ్హకుక్గా భావించే 

మధయ్ంతర సిరిమంతులు వీరు. చినన్ చేతి సంచీని ఎయిర పోరుట్ ఉదోయ్గి తీసుకురాగా -చేతులూపుకుని ఆలశయ్ంగా విమానం ఎకేక్ ఎందరో 

రాజకీయ నాయకులిన్ నాకు తెలుసు. 

ఇది ఢిలీల్దాకా వరిత్సుత్ంది. ఈ నాయకులకంటే వారి చెంచాల వీరంగం వరణ్నాతీతం. మరాయ్దని పాటించే నాయకుల అనుచరులు -ఈ 

అరాచకానికి పూనుకోరు. నాయకులకే మరాయ్ద తెలియకపోతే చెంచాలకేం తెలుసుత్ంది? 

మొనన్ టీవీలో చూశాను. గుజరాత గవరన్రు -కమలా బేణీవాల అనే ముసలావిడ -తన హయాంలో అహమమ్దాబాదు నుంచి తన సొంతవూరు 

జైపూరకి వెళల్డానికి కేవలం 53 సారుల్ గవరన్మెంటు విమానానిన్ వాడారట. 277 గంటలు విమానంలో పర్యాణం చేశారట. పదవిలో 500 
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రోజులు ఇలాంటి పరయ్టనలోల్ గడిపారట. మరొక అదుభ్తమైన నాయకురాలు -మన మాజీ రాషట్రపతి పర్తిభా పాటిల. ఆమె తముమ్డు ఈ మధయ్నే 

ఒక హతయ్కేసులో అరెసట్యారు. (పరవాలేదు. అంత పెదద్ నాయకురాలి తముమ్డు అంత పెదద్వాడు కాకపోవచుచ్. కాలేకపోవచుచ్. తపుప్లేదు.) 

కాని ఆవిడ తన హయాంలో విదేశీ పర్యాణాలకు -సకుటుంబంగా వెళల్డానికి కేవలం 18.08 కోటుల్ మాతర్మే ఖరుచ్చేశారు. తన అయిదేళల్ 

పదవిలో 22 దేశాలు -12 విదేశీ యాతర్లు -205 కోటుల్ ఖరచ్యింది. ఇది మరొక రకమయిన అధికార దురివ్నియోగం. ఇపుప్డు మూడు 

ఉదాహరణలు చెపిప్ -ఈ కాలమ ముగిసాత్ను. ఈ విషయానిన్ లోగడ చెపిప్నటుట్ గురుత్. అయినా మరోసారి చెపుప్కుంటే తపుప్లేదు. కాగా మంచికి 

పునరుకిత్ దోషం అంటదు.    

ఇవాళ ముఖయ్మంతుర్ల వెనక ఎంతమంది వంధిమాగధులు, చెంచాలు తిరుగుతూంటారో మనం చూసుత్నాన్ం. సంవతస్రాల కిందట ఒక 

ముఖయ్మంతిర్గారికోసం రాధారీ బంగళా బయట చాలామంది వేచి ఉనాన్రు. లోపలున్ంచి ముఖయ్మంతిర్ రావడం ఆలశయ్మవుతోంది. కారణం -

ఆయన లాలీచ్కి బొతాత్ం తెగిపోతే ఒక నౌఖరు ఆయన వొంటిమీద చొకాక్కి బొతాత్ం కుడుతునాన్డు! (ఒక ముఖయ్మంతిర్ ఈ మధయ్నే 800 జతల 

బటట్లు కొనన్వారత్ పేపరోల్ వేశారు!) ఈ ముఖయ్మంతిర్ పేరు టంగుటూరి పర్కాశం. ఆయన జేబులో డబుబ్ండదని బయట ఒకాయన ఆయన రైలు 

టికెక్టుట్కి డబుబ్ ఒక సహచరుడికిచిచ్ ''ఆయన డబుబ్ పుచుచ్కోరు. టికెక్టుట్ కొని జేబులో పెటట్మ''ని చెపిప్ వెళాల్డు! 

చాలా సంవతస్రాల కిందట -నేను ఆంధర్ విశవ్విదాయ్లయంలో ఉపనాయ్సానికి వెళాల్ను. మరో ఉపనాయ్సకులు వావిలాల గోపాలకృషణ్యయ్గారు. 

ఆయన చేతిలో ఒక జత బటట్లునన్ ఖదద్రు సంచీ. సభ అయాక నేను ఎకిక్న కారులో ఆయనిన్ తీసుకెళిల్ బసుస్సాట్ండులో దింపాం. మరొకక్సారి -

ఆయన ఎమెమ్లేయ్. ఈ తరం ఎమెమ్లేయ్లకి రూటు బసుస్లలో పర్యాణం ఎలావుంటుందో ఎరగరేమో! వారు అంత:పురాలలో పుటిట్వుండరు. 

అయిదేళల్ తరావ్త అకక్డ ఉండరు. కాని వారి ఫద|ష అది. 

మరొకాయన సాయంకాలం 7 గంటలకి తన ఆఫీసు మెటుల్ దిగుతునాన్డు. రెండో ఫోల్రు దగగ్ర ఒకావిడ ఒంటరిగా నిలబడి ఉంది. ఎందుకు? 

లిఫుట్ పనిచెయయ్డం లేదు. ఆయన బాస. ఆమె వదద్ని వారిసుత్నాన్ ఆమెతో ఆగి, సవ్యంగా ఆమె కారుదాకా వచిచ్ ఆమెని కారెకిక్ంచి మరీ వెళాల్డు. 

ఆయన పేరు జే.ఆర.డి. టాటా. ఆవిడ సుధ. తరావ్త ఇనోఫ్సిస నారాయణమూరిత్ గారిని పెళాల్డి సుధామూరిత్ అయారు. మరో కథ. 

కేరళలో తుంబ అంతరిక్ష పరిశోధన కేందర్ంలో ఒక సైంటిసుట్ పనిచేసుత్నాన్ డు. ఆఫీసుకెళేత్ రాతిర్ ఏ పదిగంటలకో ఇలుల్ చేరుతునాన్డు. పిలల్లకి 

సినీమాకి వెళాల్లని ముచచ్ట. ఓ రోజు -ఉండబటట్లేక భారయ్ చెపిప్ం ది. ఆయన బాధపడిపోయాడు. ఆ సాయంకాలం పిలల్లిన్ రెడీగా 

ఉంచమనాన్డు. అయిదుగంటలకి వచేచ్సాత్ననాన్డు. ఆఫీసుకి వెళిల్ బాసతో చెపాప్డు -ఆ సాయంకాలం 5 గంటలకి ఇంటికి వెళిల్ పిలల్లిన్ సినీమాకి 

తీసుకువెళాత్నని. బాస ఆనందపడాడ్డు. నిజానికి ఉదోయ్గం అయిదువరకే. ఆయన పరిమ్షన అడగనకక్రలేదు. ఆ రోజూ ఎపప్టిలాగే పనిలో 

మునిగిపోయాడు సైంటిసుట్. వాచీ చూసుకునేసరికి రాతిర్ తొమిమ్దయింది. భారయ్, పిలల్లు గురుత్కొచిచ్ సిగుగ్పడిపోయాడు -మాట 

చెలిల్ంచలేనందుకు. దిగాలుగా ఇంటికి వచాచ్డు. భారయ్ ఒకక్తే ఉంది. ''పిలల్లేరీ?'' అనాన్డు. ''సినీమాకు వెళాల్రు'' అందావిడ. ఆశచ్రయ్పోయాడు. 

''ఎవరు తీసుకెళాల్రు!'' అడిగాడు. ''సాయంకాలం మీ బాస వచిచ్ పిలల్లిన్ సినీమాకు వెంటబెటుట్కు వెళాల్రు'' అనన్ది భారయ్. సైంటిసుట్ 
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నిరాఘ్ంతపోయాడు. ఆ బాస పేరు అబుద్ల కలాం. తరావ్త ఈ దేశానికి రాషట్రపతి అయారు. అంతేకాదు. పైన చెపిప్న ఇదద్రూ ఈ దేశంలో 

'భారతరతన్'లయారు. 

అధికారానిన్ హకుక్గా భావించడం కుసంసాక్రం. దురివ్నియోగం. గవరన్రుగారి విచచ్లవిడితనం దోపి డీ. విచక్షణారాహితయ్ం. 

పర్శిన్ంచవలసినంత దురామ్రగ్ం. ఎదిగినకొదీద్ ఒదిగే పెదద్రికం విసత్రిసుత్ంది. విశవ్రూపం దాలుసుత్ంది. ఉదాతత్మౌతుంది. వయ్కుత్లిన్ ఆకాశాన 

నిలుపుతుంది. అభిమానం ఎనిన్కలలో దొంగదారిన దకిక్ంచు కునే దొంగ సొముమ్కాదు. పదవులిన్ అడడ్ం పెటుట్కుని కొలల్గొటేట్ మధయ్ంతర 

సిరికాదు. అవసరమయితే కషట్పడి, నషట్పడి ఎదుటి వయ్కిత్ మనసెరిగి మసిలే మహానుభావుల కొంగుబంగారం. అందుకు ఉదాహరణగా -రెండు 

పేరుల్ -జె.ఆర.డి.టాటా, అబుద్ల కలాం.  

( ఆగసుట్ 4 ,   2014) 
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(August 11, 2014) Maataki Teralu   మాటకి తెరలు 

 

పర్ఖాయ్త సోషియాలజిసుట్ ఆలివ్న టాఫల్ర చెపిప్నమాట. ఈ భూమి మీద మానవుని ఉనికిని గత 50,000 సంవతస్రాలలో పరిశీలిసేత్ -ఒక మనిషి 

జీవిత పరిమితి 61 సంవతస్రాలనుకుంటే -మానవుడు 800 జీవితకాలాల నుంచీ ఈ భూమిమీద జీవిసుత్నాన్డు. షాక అయే విషయం -

అందులో 650 జీవితకాలాలు గుహలోల్ గడిపాడు. గత 150 జీవితకాలాల నుంచే గుహలనుంచి బయటకు వచాచ్డు. అదెలా సాధయ్మయింది? 

మాట కారణంగా. ఒకరితో ఒకరు తమ ఆలోచనలను పంచుకునే శకిత్ని, వెసులుబాటునీ పెంచుకునన్ కారణంగా. ఈ ఒకక్ కారణమే మనిషికీ 

జంతువుకీ తేడాను నిరణ్యించేది. మనిషి ఆలోచిసాత్డు. ఆలోచనను చెపప్గలుగుతాడు. జంతువు చెపప్లేదు. అదీ అతని శకిత్. ఈ శకిత్ యొకక్ 

పరాకాషట్ -కళ. అంటే గొపప్గా చెపప్డం. బలంగా చెపప్డం. ఆవేశంగా చెపప్డం. అనిన్టికనాన్ ముఖయ్ం -అరథ్మయేలాగ చెపప్డం. ఈ పనిని 

మనిషి గత మూడు జీవితకాలాల నుంచే సమరథ్వంతంగా చేసుత్నాన్డట. ఇకక్డ ఆలివ్న టాఫల్రని అటకెకిక్ంచేదాద్ం.  

ఆఫిర్కా మేక తెలుగు మేకతో తనగోడు చెపుప్కోలేదు. తమిళం ఎదుద్ హిందీ ఎదుద్ కషట్సుఖాలను అరథ్ం చేసుకోలేదు. కాని ఆఫిర్కా మనిషి -కాసత్ 

పర్యతిన్సేత్ తెలుగు మనిషితో మాటాల్డగలడు. తమిళం మనిషి హిందీ మనిషి కషట్సుఖాలను తెలుసుకోగలడు. తెలుసుకోగలగడమే సమిషిట్ 

జీవనం అరథ్ం. పర్యోజనం. అవకాశం కూడా. జాతి సమైకయ్ంగా ఉండాలంటే అందరూ ఒక ఆలోచన చెయయ్కపోయినా, చెయయ్లేకపోయినా -

ఒక భాష మాటాల్డాలి. ఉపాధి పేరిటో, మంచి జీవితానికి రుచిచూసో, తపప్నిసరి అనిపించో గత 200 సంవతస్రాల పైగా ఆ పని ఇంగీల్షు 

చేసింది. 1889 గురజాడ అపాప్రావుగారి 'కనాయ్శులక్ం' లో అగిన్హోతార్వధానుల్ పెళాల్ం వెంకమమ్ గిరీశానిన్ తన కొడుకుతో ఇంగీల్షులో 

మాటాల్డమంటుంది. వేదం చదువుకుంటునన్ కరటక శాసిత్ శిషుయ్డు అదిచూసి పొంగిపోతాడు. ఇంగీల్షు గాల్మరు, అవసరం అపుప్డే 

వంటబడుతునన్ రోజులు. ఇపుప్డు మంచి చెడడ్ల గురించి బేరీజు వేసుత్నాన్ం కాని ఆసేతు హిమాచల పరయ్ంతం ఇంగీల్షు నేరుచ్కునే అవసరానిన్, 

అవకాశానిన్ బిర్టిషవారు కలిప్ంచి విజయం సాధించారు. తరావ్త మనకి సావ్తంతర్య్ం వచిచ్ంది. మనకి నచిచ్నది నచిచ్నటుట్ చేసుకొనే హకుక్ 

వచిచ్ంది. దేశానన్ంతిటినీ ఏకీకృతం చేసేది భాష అని గురిత్ంచిన పెదద్లు 'హిందీ'ని జాతీయ భాష అనాన్రు. కాని మనం సవ్తంతుర్లం కదా? 

ఇపుప్డెందుకు ఒపుప్కుంటాం? ఆనాడు బిర్టిషవారి మాట 'చచిచ్నటుట్' వినాన్ం. నేరుచ్కునన్ందుకు గరవ్పడాడ్ం. గరవ్ంగా కుండలుచేసే కుమమ్రి 

50 రూపాయల ఉదోయ్గం చేసుత్నన్ందుకు అలనాడు గరవ్ంగా 'డవాలా' సరుద్కునాన్డు. వేదానిన్ వదిలేసి 'పీల్డరు గుమాసాత్' అయిన పంతులుగారు 

ఏనాడూ చూడని, అవసరంలేని కరెనీస్ని లెకక్పెటుట్కుని పొంగిపోయాడు. పరవాలేదు. అందరూ ఒదిద్కగా ఒకక్ భాషమీద నిలబడాడ్రు.  

కాని సవ్తంతర్ భారతదేశంలో 'మాకు హిందీ వదుద్' అని బసుస్లు తగలెటిట్, ఆసుత్లు కూలిచ్ గవరన్మెంటు తలవొంచారు. 40 ఏళుల్ దర్విడ పారీట్లు 

దకిష్ణాదిన అలా తలవొంచగలిగిన కారణంగానే పదవిలోకి వచాచ్యి. ఇకక్డ విజయం వయ్వసథ్ కాదు. ఒక వయ్వసథ్ని కూలచ్డం. మనం 

సవ్తంతుర్లం కదా? 67 సంవతస్రాల తరావ్త కూడా మనం హిందీ చదువుకోము. ఎందుకు? చదువుకోకపోవడం మన హకుక్ కనుక. అది 

హిందీ కనుక. అది మరొక భాషని మన మీద రుదద్డం కనుక. అనిన్టికీ మించి -ఎదిరించి తలవొంచడం రాజకీయమైన విజయానికి గురుత్ 

కనుక. ఇది మెజారిటీని దురివ్నియోగం చేసుకునే దరిదర్ం.  
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మొనన్ కలకతాత్నుంచి విశాఖపటన్ం విమానంలో వసుత్నాన్ను. రుమేనియానుంచి వచిచ్న పైలెట విమానం నడుపుతునాన్డు. విమానం 

సముదార్నిన్ దాటి నగరం మీదకి వచిచ్ దాదాపు నేలమీద వాలుతుందనగా -ఉనన్టుట్ండి ఆకాశంలోకి ఎగిరింది. మేం షాక అయాం. రుమేనియా 

పైలెట మాట విశాఖపటన్ం రాడారని చూసుత్నన్ అపప్లకొండకి అరథ్ం కాలేదా? మాకు వొళుల్ చలల్బడింది. అరథ్ం కాకపోతే 168 మంది పార్ణాలు 

బలి అయిపోతాయి. ఓ గొపప్ గుండె జబుబ్ నిపుణుడు ఉనాన్డు. అతను బెంగాళీవాడు. ఆపరేషన టేబులు మీద పేషెంటు గుండెని తెరిచారు. 

రకత్ం పోతోంది. తెలుగు రకత్ం గురించి బెంగాళీ రకత్ం గురుత్ పటట్లేదు. టేబిలుమీద పేషెంటు ఏమవుతాడు? భాష కారణంగా ఒక గొపప్ 

నిపుణుడి పర్తేయ్కత మరొకరికి అందకుండా తెరలు దించుతునాన్మా? పంజాబులో గుడిడ్వాడు రోడుడ్ దాటుతునాన్డు. ఎదురుగా బసుస్ వసోత్ంది. 

తమిళం అయయ్రుగారికి తెలుసోత్ంది. కాని ఆ క్షణంలో గుడిడ్వాడికి ఎలా చెపాప్లో తెలీదు. తెరలు.  

విజాఞ్నం యొకక్ గొపప్ పర్యోజనం అజాఞ్నం ఎలల్లు చెరిపేయడం. మానవశేర్యసుస్ని వీలయినంత విసత్ృతం చేయడం. ఆ పనిని, దాని 

అవసరానిన్ ఇంగీల్షువాడు గురిత్ంచి, సాధించినటుట్గా మరెవరూ చేయలేదు. మీకు ఇంగీల్షు వసేత్ వేదాలు చదువుకోవచుచ్. భగవదీగ్త చదవొచుచ్. 

శుశుర్తుడి కృషిని తెలుసుకోవచుచ్. అనన్మాచారయ్ పదాలు పాడుకోవచుచ్. చెలంగారి నవలని చదువుకోవచుచ్. కాఫాక్ కథని చదవొచుచ్. టరిజ్నీవ 

రచనలిన్, గెలీలియో పరిశోధనలిన్ తెలుసుకోవచుచ్. ఇవాళ ఒకక్ ఇంగీల్షు పెటుట్బడిగా దాదాపు పర్పంచంలో ఏమూలకయినా వెళిల్ కాలం 

గడపవచుచ్. భాష తెలీని జపాన, ఇటలీ, థాయలాండ వంటి దేశాలలో కూడా కనీసం ఒకక్రినయినా ఇంగీల్షు తెలిసే దుబాసీలను ఆయా 

సంసథ్లలో ఉంచుతారు.  

నాకీ మధయ్ ఓ మితుర్డు ఈ మెయిల పంపించాడు. సంసక్ృత భాష మనమెదడులో ఏదో పర్తేయ్కతను పరిపుషట్ం చేసుత్ందట. ఒక విదేశీ 

పర్ముఖుడు మన దౌతయ్ అధికారిని అడిగాడట: ''ఏమయాయ్, మీ దేశంలో అంత గొపప్ భాష -సంసక్ృతం -ఉందికదా. దానిన్ అభివృదిధ్ 

చేసుకోరేం?'' అని. దౌతయ్ అధికారి కంగారు పడి: ''మాది సెకుయ్లర వయ్వసథ్సార. ఆ భాష మతానికి సంబంధించినది. ముటుట్కోం'' అనాన్డట. 

శుశుర్తుడు, వరాహమిహిరుడు, ధనవ్ంతరి మొదలైనవారంతా మతానికి సంబంధించినవారు కాదుబాబోయ! అని ఈ తరానికి ఎవరు చెపాత్రు? 

పర్జాభిపార్యంలో మెజారిటీ లేనిదానిని అటకెకిక్ంచడం శేర్యసక్రం.  

మన మెజారిటీలో మూరఖ్తవ్ం వుంది. తాతాక్లిక పర్యోజనం ఉంది. అందుకే హెనిర్క ఇబస్న దానిన్ ''ఇనిమీ ఆఫ ది పీపుల'' అనాన్డు. హిందీని 

మన సేవ్చఛ్ పేరిట దూరం చేసుకుని, చేసుకునన్ కారణానికే పర్భుతావ్లను గదెద్ దించే నిరావ్కం వెలగబెటిట్న మనం -200 సంవతస్రాలు 

తపప్నిసరిగా మీదపడి, నేరుచ్కోవడానిన్ ఒక ఘనతగా, అవసరంగా, తపప్నిసరిగా భావించిన ఇంగీల్షుని మన 'సేవ్చచ్' పేరిట అటకెకిక్ంచడం 

ఏమి సబబు? అనిపిసుత్ంది నాకు.  

తేలుకుటిట్ంది. పకిక్ంటి శతుర్వు దగగ్ర మందు ఉంది. ఆయన శతుర్వుకనుక ఆ మందు వాడననుకోవడం ఏం తెలివి? ఆ రోజులోల్ 

మహాతామ్గాంధీ, రైట ఆనరబుల శీర్నివాసశాసిత్, సరేవ్పలిల్ రాధాకృషణ్న, అంబేదక్ర, బాలగంగాధర తిలక, పరమహంస యోగానంద ఈ మాట 

అనుకుని ఉంటే మనం ఎకక్డ ఉండేవాళల్ం? 
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మనకి ఇంగీల్షు వదద్నడం ఏరుదాటాక తెపప్ తగలెయయ్డం వంటిదని అనిపిసుత్ంది. పర్పంచానిన్ తన పరిధిలోకి తెచుచ్కునన్ ఓ గొపప్ సంసక్ృతిని, 

ఆ భాషదావ్రా ఒడిసిపటుట్కుందాం. మన మెజారిటీ శకిత్ -భాష కారణంగా మన మధయ్ తెరలు దించకూడదు. ఈ ఒకక్ కారణానికే ఆ రోజు 

ఈసిట్ండియా కంపెనీ, డచిచ్ వాయ్పారులు మన దేశానిన్ కొలల్గొటాట్రు. మన పెదద్లు బిర్టిషవారిని వారి ఆయుధంతోనే ఓడించారు. మనం వారి 

ఆయుధంతోనే పర్పంచానిన్ జయిదాద్ం. భాష దావ్రా వారు సాధించిన పర్యోజనానిన్ వారు నేరిచ్న విదయ్తోనే సాదిదాద్ం. ఇంగీల్షుని వదద్ని మనం 

ఒక గొపప్ పర్పంచానిన్ అటకెకిక్సుత్నాన్ం.  

పార్ంతీయ అభిమానం దురభిమానం కాకూడదు. ఆయా పార్ంతీయ భాషలోల్ చదువుకునన్వారు పటట్ణాలోల్ చదువుకునన్వారితో పోటీ 

పడలేకపోతే వారి సామరాథ్య్నిన్ పెంచే అవకాశాలు కలిప్ంచండి. గురర్ం 50 అడుగులు కొండదాటి గెంతాలి. గెంతే శకిత్లేకపోతే గురర్ం శకిత్ని 

పెంచాలి -కొండ ఎతుత్ని తగిగ్ంచడం కాదు. మనకి అలవాటులేని, అరథ్ంకాని భాష పటల్ ఆనాడు బిర్టిష పాలకులు రుచినీ, నేరుచ్కోవడం వలల్ 

పర్యోజనాలిన్ చూపి ఎలా పోర్తస్హించారో గురుత్పటట్ండి.  

పారల్మెంటులో మనకి మరుగుజుజ్ నాయకులునాన్రు. పిలల్ల అసమరథ్తకి అనువుగా ఒక గొపప్ 'అవకాశానిన్' కుదించాలని పర్యతిన్సుత్నాన్రు. 

దూరదృషిట్లేని నాయకమమ్ణుయ్ల వినాయ్సాలివి. విసత్ృతి, వికాసం, అవకాశం, అవసరం కారణంగా ఇపప్టికే మన జీవితాలోల్కి తొంగిచూసిన 

'ఇంగీల్షు' ఓ గొపప్ వరం. దానిన్ గత 67 సంవతస్రాలుగా చూసుత్నాన్ం. పార్ంతీయత పేరిట తెరలు దించి ఒక రుమేనియా పైలెట, ఒక బెంగాళీ 

వైదయ్ నిపుణుడు, ఒక తమిళ పరాయ్టకుడి సేవలిన్ నషట్పోవదుద్. నా మాటలు చాలామందికి నచచ్కపోవచుచ్. కాని ఓ గొపప్ భాషని అదుభ్తంగా 

మరే దేశమూ సాధించలేనంత గొపప్గా ఒడిసిపటుట్కునన్ భారతదేశం పార్ంతీయత పేరిట దాని పార్ముఖాయ్నిన్ కుదించడం దురదృషట్మని నేను 

భావిసాత్ను. ఇంగీల్షు భాషలేకపోతే రవీందుర్ని 'గీతాంజలి', ఆర.కె.నారాయణ, రాజారావు, సావ్మి రామా రచనలు, అదుభ్తమైన తీరుప్లిన్ 

కళాఖండాలను చేసిన వి.ఆర.కృషణ్యయ్ర పర్తిభా పాటవాలు, కమలాదాస కవితలు, నినన్ మొనన్టి చేతన భగత రచనలు ఏమయేవని నేను 

వాపోతాను. ఇపప్టికీ చాపిల్న ఆటోబయోగర్ఫీ, డిలన ధామస కవితా, ఆరధ్ర మిలల్ర నాటకాలు, అరవిందుల 'సావితిర్', జిడుడ్ కృషణ్మూరిత్ 

పర్సంగాలు, గాంధీ ఆతమ్కథ, ఎమిలీ బాల్ంటే, షా, ఆసాక్ర వైలడ్, ఎమిలీ డికినస్న చదివినపుప్డలాల్ ఇంగీల్షు భాష అనే ఒకక్ వరానిన్ ఇచిచ్నందుకు 

బిర్టిషవారికి మనసుస్లో కృతజఞ్తలు చెపుప్కుని పులకిసూత్ ఉంటాను. 

 

( ఆగసుట్ 11 ,   2014) 
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(August 18, 2014) Jaihind   జైహింద 

 

ఈ దేశానికి సావ్తంతర్య్ం వచిచ్ 67 సంవతస్రాలయింది. ఒక వయ్కిత్ జీవితంలో అది వృదాధ్పయ్ం. ఒక వయ్వసథ్ జీవనంలో అది పరిణతి. ఈ 67 

ఏళల్లో ఏం జరిగింది? పర్జాసావ్మాయ్నిన్ ఆసరాగా చేసుకుని దేశానిన్ దోచుకునే బెలిల్ంపునీ, చాకచకాయ్నీన్ పెంచుకునే శకుత్లు రెచిచ్పోయి, 

మెజారిటీని బలం చేసుకుని రెచిచ్పోయే రోజులొచాచ్యి.  

ఈ దేశంలో మకుటాయమానంగా నిలవగల ఒక కారొప్రేట సంసథ్ అధిపతి సహారా సుబర్తా రాయ దేశానికి కోటల్ రూపాయలు బాకీపడి గత 

రెండు నెలలుగా జైలోల్ ఉనాన్రు. అలాంటి పనిచేసిన మరొక కారొప్రేట సంసథ్ అధిపతి సతయ్ం రామలింగరాజు- కొనిన్ సంవతస్రాలు జైలోల్ 

ఉనాన్రు. ఒక కేబినెట మంతిర్, ఒక మాజీ ముఖయ్మంతిర్, ఒక ముఖయ్మంతిర్ కూతురు జైలుకెళిల్ వచాచ్రు. ఒక రాషట్రం పర్తిపక్ష నాయకుడు 11 

నెలలు జైలోల్ ఉనాన్రు. ఒక గవరన్రు రాజభవనలో శృంగారం నడిపారు. ఒక 87 ఏళల్ గవరన్రు అధికార దురివ్నియోగానికి బరత్రఫ అయారు. 

ఒక ముఖయ్మంతిర్ (జయలలిత) తాను పదవిలో ఉండే అరహ్తలేదని కోరుట్ శాసిసేత్ ఒక అనుచరుడు (పనీన్ర శెలవ్ం) ను కురీచ్లో కూరోచ్పెటిట్ 

పాలనను సాగించారు. మరోనాయకుడు లలూల్ పర్సాద ఇదే కారణానికి వంటింటోల్ ఉనన్ తన భారయ్ (రాబీర్ దేవి)ని అందలం ఎకిక్ంచారు. తను 

విదేశీ పౌరురాలనన్ కారణానికి ఓ పారీట్ అధయ్కుష్రాలు పర్ధానమంతిర్నే కురీచ్లో కూరోచ్పెటిట్ వెనుకనుంచి అవినీతి పాలనని కొనసాగించారు. 

సుపీర్ం కోరుట్ తిరసక్రించిన ఒక అవినీతి పరుడయిన నాయ్యమూరిత్ని పర్ధాని హైకోరుట్ నాయ్యమూరిత్ని చేశారని ఒక మాజీ సుపీర్ం కోరుట్ పర్ధాన 

నాయ్యమూరేత్ వెలల్డించారు. 

గూండాలూ, రేపిసుట్లూ, కుటర్దారులూ, అవినీతిపరులూ గరవ్ంగా శాసనసభలోల్ బారులు తీరారు. బటట్లిపుప్కుని కురీచ్లమీద వీరంగం చేశారు. 

కాసత్ అవినీతిని కొనసాగిసేత్ తపుప్లేదని నాయకులు ఉదోయ్గులకు హితవు చెపాప్రు. ఈ పాలక వయ్వసథ్కి దశాబాద్లుగా వెనెన్ముకలాగ నిలిచిన 

ఐయేయ్యసలు నాయకుల అవినీతితో రాజీపడి తలలువొంచుకుని దయనీయంగా జైళల్కు బారులు కటాట్రు. ఈ దేశపు ధనానిన్ ఎందరో 

నాయకులు, పెదద్లు విదేశీ బాంకులకు తరలించారు. మైనారిటీలను మైనారిటీ నాయకులే దోచుకునాన్రు. చటట్ం అంటే భయం పోయిన 

నరరూప రాక్షసులు నిరాటంకంగా రేపులు చేసి, హతయ్లు చేసుత్నాన్రు. నీతికి నిలబడే ఐయేయ్యసలు ఆరు నెలలలో 40 సారుల్ 

బదిలీలవుతునాన్రు. ఐపీయసలు మానభంగాలు చేసి కోరుట్ బోనులోల్ నిలబడుతునాన్రు. మానభంగాలు కురర్ చేషట్లని పెదద్ పెదద్ నాయకులు 

కితాబులిసుత్నాన్రు. పర్తిపకాష్ల నాయకులిన్ నిరాధ్కిష్ణయ్ంగా మనుషులిన్ పంపి రేపులు చేయిసాత్మని బహిరంగంగా నాయకులు బెదిరిసుత్నాన్రు. 

అలా బలల్గుదిద్న నాయకులతో ఆయా పారీట్ల నాయకులు గూర్పు ఫొటోలలో నిలబడుతునాన్రు. వెయియ్ రూపాయల లంచం తీసుకునన్ ఉదోయ్గి 

అరెసట్వుతునాన్డు. కోటుల్ దోచుకునన్ నాయకుడు పదవులోల్ కూరుచ్ంటునాన్డు. 'సుజలాం సుఫలాం మలయజ శీతలాం..' అంటూ గరవ్ంగా ఈ 

దేశ సావ్తంతార్య్నిన్ ఆహావ్నించిన సగటు మనిషి ఈ అవయ్వసథ్లో దారి తెలీక కకావికలవుతునాన్డు. ఇది దయనీయమైన పరిసిథ్తి.  
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మహామహుల, తాయ్గధనుల సదుదేద్శాలలోనే వంకరదారులు వెదికి, ఆ దారులిన్ రాజమారగ్ం చేసుకునన్ నాయకమమ్ణుయ్ల సైవ్రవిహారం పతిర్కలోల్ 

దైనందిన వారాత్ విశేషాలవుతునాన్యి. పర్పంచంలో 177 అవినీతిపరమయిన దేశాల జాబితాలో మన దేశం 94వ సాథ్నంలో ఉంది. అయితే ఈ 

శుభతరుణంలో -ఈ చీకటి కథలనే తలుచుకు కృంగిపోనకక్రలేదు. పర్పంచంలోకెలాల్ అతిపెదద్ పర్జాసావ్మయ్మయిన భారతదేశం 

చాలాకారణాలకి గరవ్ంగా తలయెతుత్కునే సిథ్తిలోనే ఉంది. ఎవరు ఏం చేసినా, చెయయ్కపోయినా -ఈ వయ్వసథ్ ఏనాడూ పర్జాసావ్మయ్ం మీద 

విశావ్సానిన్ కోలోప్లేదు. (ఒకక్సారి -ఒకే ఒకక్సారి తన పదవిని, పాలనని కాపాడుకోవడం కోసం ఇందిరాగాంధీ భయంకరమైన 

తపప్టడుగువేసి ఎమరెజ్నీస్ని విధించారు). అయితే దేశం తన పర్తిఘటనను పర్కటించి ఎదిరించింది.  

ఎనిన్ అసంతృపుత్లూ, అపశృతులూ ఉనాన్ వయ్వసథ్లో పర్జాసావ్మయ్ ధరామ్నికి ఈ దేశం తిలోదకాలివవ్లేదు. ఈ ఒకక్ విశేషం చాలు ఈ వయ్వసథ్ 

పరిణతికీ, 'సమాజ ధరమ్ం' పటల్ విశావ్సానికీ తలమానికంగా నిలవడానికి. మనతో పాటే సావ్తంతార్య్నిన్ సంపాదించుకునన్ పొరుగుదేశం -

పాకిసాథ్న 1958 నుంచి కనీసం మూడుసారుల్ సైనికాధిపతులు పర్జాసావ్మికంగా ఎనిన్కయిన వయ్వసథ్ని తొలగించి -మిలటరీ పాలనని 

చేపటాట్రు. కొనిన్ దశాబాద్ల పాటు మిలటరీ పాలకులు నిరంకుశంగా ఆ దేశానిన్ పాలించారు. పర్జలు ఎనున్కునన్ ఒక పర్ధానిని ఒక 

మిలటరీపాలకులు ఉరి తీయించారు. ఇవికాక పాలక వయ్వసథ్ని కూలదోయడానికి ఎనోన్సారుల్ పితూరీలు జరిగాయి. పర్ధాని కావలసిన బేనజీర 

భుటోట్ని పటట్పగలే దారుణంగా హతయ్ చేశారు. ఇపప్టికీ ఆ దేశంలో తమ దేశీయులే దారుణంగా దాడులు జరిపి మారణకాండని సృషిట్ంచే 

కథలు పర్తిదినం చదువుతునాన్ం. ఒక వయ్వసథ్ పరిణతి చాలని సిథ్తికి ఇది నిదరశ్నం.  

శాసతరీయ పరిజాఞ్నంలో, అంతరిక్ష యానంలో, పురోగతిలో, కళలలో, తాతివ్క చింతనలో, ఉదాతత్తలో -భారతదేశం ఇపప్టికీ పర్పంచ దేశాలలో 

కరదీపికగా ఉంది. 

అనిన్టికంటే తలమానికంగా నిలిచే గొపప్ పరిణామం -గొపప్ పరిణతి -ఇటీవల వోటరు పర్దరిశ్ంచినది. పర్జాసావ్మయ్ం పేరిట చదువురాని 

నేలబారు మనిషి చేతిలో వోటుని ఉంచితే ఎలా దురివ్నియోగం చేసుకోవచుచ్నో -తెలివైన దోపిడీదారు దాదాపు 65 సంవతస్రాలు పథకాలు 

వేశాడు. కాని, ఆ దశని వోటరు దాటాడు. నానాటికీ పెచుచ్రేగిపోతునన్ అవినీతి నాయకుడిని ఎలా గదెద్ దించాలో, ఎందుకు గదెద్ దించాలో, ఆ 

శకిత్ తన చేతులోల్ ఎంత ఉందో వోటరు గురుత్పటాట్డు. తన అసంతృపిత్నీ, ఆగర్హానీన్, తనకు జరిగే అనాయ్యానీన్, నయవంచననీ, నాయకుల 

బుకాయింపునీ నిరాద్కిష్ణయ్ంగా, కూర్రంగా ఎదురొక్నాన్డు. నిరద్వ్ందవ్ంగా సమాధానం చెపాప్డు. 

ఈ దేశంలో కనీవినీ ఎరగని అవినీతికి, ఆతమ్వంచనకి, దోపిడీకి, సావ్రథ్పరతావ్నికి ఆటపటట్యిన పర్భుతావ్లను, పారీట్లను సోదిలోకి లేకుండా 

తుడిచిపెటాట్డు. దశాబాద్లుగా బొరర్లు పెంచుకుని నీతివాకాయ్లు చెపూత్, కాలికింద గోతులు తవేవ్ నాయకులకు నిలువనీడలేకుండా చేశాడు. 

అడర్సులే గలల్ంతు చేశాడు. రాషాట్ర్లలో ఆ పారీట్ల ఉనికినే సమూలంగా తుడిచిపెటాట్డు. ఇది వోటరు విజఞ్తకీ, కోపానికీ, నిసస్హాయతను 

ఆయుధంగా మలుచుకునే విచక్షణకీ నివాళి. ఇవాళ అవినీతిపరుడిని రోడుడ్మీద నిలిపే మాధయ్మాలు తోడు నిలిచాయి. వోటరు తన శకిత్ని 

గర్హించాడు. తన కోపానిన్ పర్దరిశ్ంచాడు. 
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తనకి లంచం ఇచిచ్న పారీట్లనుంచి ఉదారంగా నొలుల్కుని -లంచం ఇచిచ్నందుకే నిరాద్కిష్ణయ్ంగా వాళల్ని సాగనంపాడు. 67 ఏళల్ భారతదేశం -

దారి మళేల్ రోజులు వచాచ్యి. పదవి 'అవకాశం' కాదని, కాకూడదని, అయితే క్షమించేదిలేదని వోటరు హెచచ్రించే రోజులొచాచ్యి. గడుసుగా 

అవకాశానిన్ చూపి, ఆశలు కలిప్ంచి వోటుల్ నొలుల్కునే నాయకులిన్ వోటరు గమనిసుత్నాన్డని నాయకులు గతుకుక్మనే రోజులు వచాచ్యి. ఇది 

భారతదేశానికి శుభసూచకం. బురదలోంచే పవితర్మైన పుషప్ం వికసిసుత్ంది. 67 ఏళల్ బురదలోంచి 'ఆశ' అనే పుషాప్నికి భారతీయుడు 

ఎదురుచూసుత్నాన్డు. పరిణతి, విచక్షణ, సామానయ్ మానవుడి అవగాహన, ఎటిట్ పరిసిథ్తులలోనూ సమాజ ధరామ్నికి విడాకులివవ్ని పర్జాసావ్మయ్పు 

మూలాల పరిరక్షణ ఈ దేశం గరవ్ంగా సాధించిన విజయం. 67వ మైలురాయి ఈ జాతి గరవ్పడే భవితకు మారగ్ నిరేద్శం చేసుత్ందని ఆశిదాద్ం.  

జైహింద! 

 

 

(ఆగసుట్ 18 ,   2014) 
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(August 25, 2014) Bharataratna Santarpana  'భారతరతన్' సంతరప్ణ 

ఈ మధయ్ 'భారతరతన్' పురసాక్రం మీద మనదేశంలో మోజు బాగా పెరిగింది. నిజానికి 'భారతరతన్' నిజమైన భారతరతన్లకు అందని 

సందరాభ్లెనోన్ ఉనాన్యి. మైనారిటీలను దువవ్డానికో, ఆయా పారీట్లను సంతోషపరచడానికో, వోటల్ బాంకులను కాపాడుకోడానికో, మరేవో 

రాజకీయ కారణాలకో 'భారతరతన్'లను పంచే రోజులు చాలాకాలం కిందటే వచాచ్యి. సుపీర్ంకోరుట్ కనీసం రెండుసారుల్ ఈ 'భారతరతన్' 

వితరణను ఆపుజేసింది. ఈ దేశపు పర్ధానమంతిర్ ఆయన సవ్యం నిరణ్యం మీదే ఈ దేశంలో అతయ్ంత ఉనన్తమయిన పురసాక్రం 

నిరణ్యించవలసి ఉండగా -ఇదద్రు పర్ధానులు -జవహరాల్ల నెహూర్, ఇందిరాగాంధీలు తమకు తామే భారతరతన్ను ఇచుచ్కునాన్రు. ఓ గొపప్ 

సంగీత విదావ్ంసుడు -తన భారతరతన్ కోసం చాలావిధాలుగా పర్యతన్ం చేసి సాధించారని ఆ రోజులోల్ చెపుప్కునాన్రు. 

ఏమయినా ఈ మధయ్ 'భారతరతన్' మీద మోజు డొంకతిరుగుడు లేకుండా ఆయా పారీట్లు, నాయకులుతమ తమ నాయకులకు ఇచిచ్తీరాలని 

కుండబదధ్లు కొటేట్శారు. కానీష్రామకి ఇవావ్లని మాయావతి బలల్గుదేద్శారు. రామ మనోహర లోహియాకు ఇవావ్లని బీహార వరాగ్లుంటునాన్యి. 

వీరసావరాక్రకి ఇవావ్లిస్ందేనని శివసేన డిమాండ. ములాయం సింగ యాదవగారు మెటోర్మాన ఈ శీర్ధరనకి ఇచిచ్ తీరాలంటునాన్రు. మాజీ 

పర్ధాని పీవీ నరసింహారావుకి ఇవావ్లిస్ందేనని తెలంగాణా వరాగ్లంటునాన్యి. అతల బిహారీ వాజపేయీకి యివావ్లని పాలక పారీట్ బీజేపీ 

అపుప్డే ఒక నిరణ్యానికి వచేచ్సింది. సుభాషచందర్ బోస 'భారతరతన్'కు రెండోసారి పర్తిఘటన వినిపిసోత్ంది. ఈ మధయ్ విశాఖపటన్ంలో 

కొందరు ముసిల్ం సోదరులు ఒక సభ జరిపి ఇకముందు ఏటేటా కనీసం ఇదద్రు ముసిల్ంలకయినా భారతరతన్ ఇవావ్లని డిమాండ చేశారు. ఎవరా 

ముసిల్ంలు? ఎటట్కేలకు ఒకరిని వెదికి పటుట్కునాన్రు. అలీఘడ విశవ్విదాయ్లయం ఉపకులపతి సయయ్ద అహమమ్ద ఖాన. మరి రెండో పేరు? 

వారికే తెలీదు! ఎవరయినా పరవాలేదు. ఎవరనన్ది వారి పర్మేయంకాదు. ఇదిలా ఉండగా అసాస్ం ముఖయ్మంతిర్ తరుణ గోగోయ ఈసారి 

'భారతరతన్'ను నరేందర్మోడీ భారయ్ జశోదాబెనకి ఇవావ్లిస్ందే -అనాన్రు. ఆయన వెకిక్రింతగా అంటే ఆయన సందేశం ఈపాటికే పర్భుతావ్నికి 

అంది ఉండాలి. గమనించాలి -ఈ ఈ వయ్కుత్ల గొపప్తనానిన్ శంకించడం ఎంతమాతర్ం కాదు. వారి గొపప్తనానికి ఈ 'కిరీటం' పెటట్డానిన్ 

గురించే ఈ పర్సకిత్. 

ఈ దేశంలో -నిజానికి ఏ దేశంలోనయినా ఆ జాతి గరవ్పడే మహామహులను గౌరవించుకోడానికి సంవతస్రానికి రెండు అవకాశాలు చాలవు. 

(సంవతస్రానికి ఇదద్రికే 'భారతరతన్' ఇవావ్లని నిబంధన కనుక). ఎందరో మహానుభావులు ఈ దేశంలో ఉనాన్రు. ఏ దేశంలోనయినా 

ఉంటారు. ఇదద్రిని గౌరవించుకోవడం కేవలం లాంఛనం. పోతన గొపప్కవి అని గౌరవిసేత్ ననన్యయ్ని అగౌరవ పరిచినటుట్కాదు. సరేవ్పలిల్ 

రాధాకృషణ్నను గౌరవించుకుంటే పరమహంస యోగానందను గౌరవించనటుట్ కాదు. 

అయితే దేశం పటట్ననిన్ 'భారతరతన్' డిమాండలు పెరుగుతునాన్యి కనుక -అవనీన్ రాజకీయ డిమాండలు కనుక -ఈ దేశం అనేక పారీట్ల 

సమషిట్ పాలనా వయ్వసథ్గల దేశం కనుక- అందరికీ నాయ్యం జరపడానికి కొనిన్ సూచనలు. 
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'భారతరతన్'ను ఇకనుంచీ రాషాట్ర్లకు అపప్గించండి. పర్తీ పారీట్కి ఇదద్రు భారతరతన్లిన్ ఎంపికజేయండి. జిలాల్కి కనీసం ఒక భారతరతన్ను 

ఇవవ్డం అదుభ్తమైన వికేందీర్కరణ కాగలదు. ఫలానా వెంకయయ్ తూ.గో. భారతరతన్, ఫలానా మునిరతన్ం పొ. శీర్. భారతరతన్ అని చెపుప్కుని 

గరవ్పడతాం. మనకి ఖేల రతన్లాగే గాన రతన్, నాచ రతన్, రైతురతన్లను గౌరవించుకోనివవ్ండి. ఓడిపోయిన పారీట్లకు కూడా కనీసం ఒక 

'రతన్'ని యివవ్ండి. మనకి జైళల్లో ఉనన్ రతాన్లు కొనిన్ ఉనాన్యి. కనుక పర్తిజైలుకీ ఒక 'భారతరతన్'ను కేటాయించండి. అలాగే పర్తి భాషకీ 

పర్తి యేడూ రెండు భారతరతన్లు. చేతిపనుల రతాన్లు, జానపదరతాన్లు, మండల రతాన్లు -యిలా యీ పురసాక్రాలను 

విసత్ృతపరచండి.ముఖయ్ంగా ఓడిపోయిన పారీట్ నాయకులకు తపప్నిసరిగా ఒక 'రతన్'ని ఇచిచ్ సముదాయించవచుచ్. నేటి ఓడిన నాయకుడే రేపు 

పదవిలోకి వచిచ్న నాయకుడు కావడం మనం చాలా సారుల్ చూశాం. ఈ వయ్వసథ్లో పరిణామం పర్తిభకు తూకపురాయి కాదని ఈ 

'భారతరతన్'లు నిరూపిసాత్రు. 

సుపీర్ం కోరుట్ కొలీజియంలాగే -మనపదామ్ అవారుడ్ల ఎనిన్క సంఘంలాగే -ఈ పురసాక్రాల నిరణ్యానికి అనిన్ రాజకీయ పారీట్ల నాయకులతో 

ఒక కమిటీని ఏరప్రచాలి. ఆ కమిటీకి మమతా బెనరీజ్ని అధయ్కుష్లుగా ఉంచాలని నా సూచన. ఆమెకే నా వోటు. 

మనం మన తండిర్ని గౌరవిసాత్ం. ఆతని అరహ్తలిన్ చూసికాదు. డిగీర్లిన్, సేవని పరిశీలించికాదు. కేవలం అతను తండిర్ కనుక. జాతి యావతూత్ 

కలిసి సమరిప్ంచే నివాళిని మనం పర్శిన్ంచడం పార్రంభించగానే -దాని విలువ సగం చచిచ్ంది. అది కేవలం జాతి ఉదాతత్తకి గురుత్. దాని బేరీజు 

అకక్డే ఆగాలి. ''జనగణమణ'' మన దేశభకిత్ గేయం. అది ఒక సంకేతం. దానేన్ ఎందుకు పాడాలి? ''నా దేశం బంగారు కొండ'' అని ఎందుకు 

పాడకూడదు? అంటే ఇక దాని విలువ ఏముంది?  

"బిర్టిష రాణీ ఏ విధంగా తమ దేశానికి పర్తీక?'' అని ఒకక్సారి ఆ దేశం పర్శిన్సేత్ ఒక గొపప్ సంపర్దాయానికి తెరపడిపోతుంది భారతరతన్ను 

డిమాండ చేసేవారు తమ పారీట్ పర్యోజనాలో, తమ పార్ంతీయ పార్ముఖయ్మో, తమ పార్బలయ్మో దృషిట్లో పెటుట్కునన్వారయినా ఉండాలి లేదా ఆ 

సతాక్రం ఉదాతత్తను అటకెకిక్ంచినవారయినా ఉండాలి. 

'భారతరతన్' ఈ జాతి పెదద్ మనసుస్తో యిదద్రు మహనీయులను సతక్రించుకునే సతస్ంపర్దాయం. అందులో రాజకీయాలు జొరబడితే ఆ 

సంపర్దాయం భర్షుట్పటిట్నటేట్. 

చివరగా 'భారతరతన్' రేషన కారడ్ కాదు -పర్తీ వయ్కీత్ తన హకుక్ను డిమాండ చెయయ్డానికి. చకెక్ర, ఉలిల్పాయల కేటాయింపుకాదు. 

ఆ సాథ్యికి దానిన్ దిగజారచ్డం మొదలెడితే సంపర్దాయపు గంభీర ఉదాతత్త మంటగలిసినటేట్. ఆ తరావ్త ఆ పురసాక్రానిన్ పపుప్ సోమయయ్కి 

ఇచిచ్నా, ధనియాల వీరార్జుకి ఇచిచ్నా, పిలిల్ పెసర శీనయయ్కి ఇచిచ్నా ఒకక్టే. దేశానికి మకుటాయమైన గౌరవానిన్ సమకాలీన పర్యోజనాలకు 

కుదిసేత్ ఒక వయ్వసథ్ని కూలదోసినటేట్.  

(ఆగసుట్ 25 ,   2014) 
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(September 01, 2014) Aasleelam - Boothu  ఆశీల్లం - బూతు 

సృషిట్లో చాలా అసహయ్కరమైన దృశయ్ం -నగన్తవ్ం. అందునా మికిక్లి అసహయ్కరం -సతరీ నగన్తవ్ం. కనుకనే పర్పంచంలో కళాకారులు వారు 

శిలుప్లయినా, చితర్కారులయినా, ఫొటోగార్ఫరులయినా సతరీ నగన్తావ్నిన్ దృశయ్రూపం చెయయ్డానిన్ ఛాలెంజగా తీసుకుంటారు. చూడడానికి 

హృదయ్ంగా, అశీల్లమనిపించకుండా, సౌందరయ్ంలాగే సుఫ్రించేలాగ కళను పర్తిఫలించడం కళాకారుడి సవాలు. పర్పంచంలో అతి 

అసహయ్కరమైన దృశాయ్నిన్ అతి హృదయ్ంగా మలచడం పెదద్ గార్ఫ.గొపప్ పర్తిభకు నిదరశ్నం. వీనసని చూసినపుప్డో, నగన్ంగా కనపించే 

దేవకనయ్లిన్ చూసినపుప్డో ఆవేశం కలుగదు. అలౌకికమైన ఆనందం కలుగుతుంది. కారణం అది కళాకారుడి విజయానికి గురుత్ కనుక. 

దృశయ్ంలో తపప్నిసరయిన అశీల్లతకి అతి కషట్మయిన, కిల్షట్మయిన ముసుగు వేసి సభా, సమాజ మరాయ్దను కలిప్ంచడం ఉతత్మ కళ లక్షయ్ం. 

మరొక విధంగా చెపుప్కోవాలంటే పర్పంచంలో అసభయ్కరమైన దృశాయ్నికి సంసాక్రమనే అదుభ్తమైన అంగీని తొడిగేది కళ. నేను గమనించిన 

విచితర్మైన విషయం ఏమిటంటే -పర్పంచంలోని అనిన్ దేశాలలో కళకి పరాకాషట్గా సతరీ నగన్తావ్నిన్ పర్దరిశ్సేత్ -ఒకక్ ఇటలీలో నిజానికి కళలకు 

కాణాచి అయిన ఇటలీలో తమ శిలాప్లలోగాని, చితార్లలోగాని, ఎకక్డా సతరీ నగన్తావ్నిన్ పర్దరిశ్ంచరు. ఒకక్ పురుషుని నగన్తావ్నిన్ మాతర్మే 

చూపుతారు. మైకెలాంజిలో పర్పంచ పర్ఖాయ్త శిలప్ం 'డేవిడ' నగన్ంగానే కనిపిసాత్డు. దృషిట్ని సంసాక్రవంతం చేసేది కళ. దానికంటే పై సాథ్యి 

మరొకటి ఉంది. దృషిట్ని సంసాక్రం సాథ్యిని దాటించి ఆరాధించే సాథ్యిలో నిలిపేది -ఆ జాతి సంసక్ృతి. ఆ జాతి విశావ్సం. ఆ జాతి దృకప్థం. 

ఆ మధయ్ ఒకాయన -ఆయన రచయిత -శీర్వేంకటేశవ్రుని సుపర్భాతానిన్ వెలివేయాలని టీవీలో చెపుత్నాన్రు. ఎందుకని? సావ్మిని ''కాంతా 

కుచాంభురుహ కుటమ్ల లోల దృషేట్..''అంటునాన్ం కనుక -చినన్పిలల్లు దీని అరాథ్నిన్ వెదికి చెడిపోతారని. సాకాష్తూత్ అమమ్వారిని 

తలుచుకునేటపుప్డు మానవునికి కేవలం 'బూతు' మాతర్మే సుప్రిసుత్ందని మనవాళ మహరిష్ గర్హించకపోవడం చాలా దారుణం. ఎమ.ఎఫ

.హుసేస్నకి మనం ఇచిచ్నసావ్తంతర్య్ం మనవాళ మహరిష్కి ఇవవ్లేని సాథ్యికి వచిచ్ంది మన సంసాక్రం. 

పసివాడు తలిల్పాలు తాగుతునాన్డు. తలిల్ సథ్నయ్ం యిసోత్ంది. పసివాడికి ఆ సతరీలో సెకస్ సుప్రిసుత్ందా?తలిల్ కనిపిసుత్ందా? దృషిట్లో ఆరర్ద్త 

ఉంటుందా? కామం ఉంటుందా? 

మళీల్ ఎమ.ఎఫ.హుసేస్న సాహెబగారి పర్సకిత్. భరతమాతకు బటట్లిపిప్, బటట్లేల్ని సీతని బటట్లేల్ని హనుమంతుడి చంకనెకిక్ంచి తన తలిల్కీ, చెలిల్కీ 

మాతర్ం బటట్లు తొడిగిన పర్పంచ పర్ఖాయ్త చితర్కారుడు ఎమ.ఎఫ.హుసేస్న గారిని ఈ దేశం అతయ్ంత ఉనన్తమయిన భారతరతన్ తపప్ 

పదమ్విభూషణతో సహా అనిన్ పురసాక్రాలను ఇచిచ్ నెతిత్న పెటుట్కుంది. ఆయనిన్ ఈ దేశానికి రపిప్ంచి మన పెదద్రికానిన్ చాటలేదని అపూరవ్ 

కళాభిమానులు, మేధావులు, మతాతీత బురఖాలు వేసుకునన్ పెదద్లు గింజుకునాన్రు. 

రెండు గొపప్ సంఘటనలిన్ ఇకక్డ ఉదహరిసాత్ను. 150 సంవతస్రాలు పైగా మనలిన్ పాలించిన బిర్టిష పాలకులు మన సభయ్త, సంసాక్రం, 

మనోభావాలకు ఏ చినన్ విఘాతం కలిగినా క్షమించలేదు. ఇది 1923 నాటిమాట. ఆచంట జానకిరామ తన ''నా సమ్ృతిపథంలో'' అనే 

పుసత్కంలో పేరొక్నాన్రు. 
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 అపప్టోల్ కౌతా శీర్రామశాసిత్గారు నడిపే 'శారద' పర్ముఖ మాసపతిర్క ముఖ చితార్నిన్ అపప్టి పర్ముఖ చితర్కారుడు పర్మోద కుమార చటరీజ్ 

అదుభ్తంగా సరసవ్తీదేవి చితార్నిన్ చితిర్ంచారు. మరిచిపోవదుద్. చితర్ంలో ఉనన్ది ఈ జాతి పూజించే సరసవ్తీదేవి. అయితే ఈ పతిర్కలిన్ బటావ్డా 

చెయయ్డానికి ఆనాటి తపాలాశాఖ తిరసక్రించింది. కారణం -పార్చీన సంపర్దాయానిన్ అనుసరించి దివయ్ మాతృ సవ్రూపిణి అయిన సరసవ్తికి 

అంశుకోతత్రీయం లేదు. అంటే పైటలేదు. అందువలల్ ఈచితర్ం అసభయ్మనాన్రు. అభయ్ంతరకరమనాన్రు. ఎవరు? బిర్టిష పాలకులు? కాని 

సవ్తంతర్ భారత దేశంలో మనం ఘనతవహించిన ఎమ.ఎఫ.హుసేస్నగారి కళావైదగాద్య్నిన్ నెతిత్న ఉంచుకుంటోంది మన పర్భుతవ్ం. 

మరో సంఘటన. నిజానికి ఇది ఇపప్టికీ చరితర్. బిర్టిష పర్భుతవ్ చరితర్లో ఇది ఒకే ఒక అశీల్లానికి సంబంధించిన కేసు. పర్ముఖ బిర్టిష ఉదోయ్గి 

సి.పి.బౌర్న 17వ శతాబద్ంలో రాజాసాథ్నంలో రాజవేశయ్గావునన్ ముదుద్పళని 'రాధికా సాంతవ్నము' వార్తపర్తిని సేకరించి, పరిషక్రించి 1855లో 

దేశానిన్ వదిలిపోతూ ఓరియంటల లైబర్రీకి ఇచిచ్వెళాల్రు. 1889 లో వెంకటనరసు అనే ఆయన అనుచరుడు ఆ పుసత్కానిన్ పర్చురించాడు. 1907 

లో ఈ పుసత్కం పునరుమ్దర్ణ అయినపుప్డు ఇది నాటుగా, రెచచ్గొటేట్ విధంగా, అసభయ్ంగా, బూతుగా, నిసిస్గుగ్గా, అశీల్లంగా ఉనన్దనన్ విషయం 

బిర్టిష పర్భుతవ్ం దృషిట్కి వచిచ్ంది. ఏం చెయాయ్లి? సమాజంలో సగటు మనిషి భావాలను ఇది దెబబ్తీసోత్ందని గర్హించారు. ఇంతవరకూ 

ఇలాంటి సమసయ్ బిర్టిషవారికి రాలేదు. దీనిన్ బహిషక్రించాలని కోరుట్లో దావా వచిచ్ంది. బిర్టిష పాలకులు లండనలో నాయ్య నిపుణులను 

సంపర్దించారు. పర్జల విశావ్సాలను దెబబ్తీసి, వారి సామాజిక శీలానిన్ భంగపరిచే హకుక్ తమకు లేదని నిపుణులు భావించగా ''రాధికా 

సాంతవ్నము పుసత్కానిన్ బిర్టిష పర్భుతవ్ం బహిషక్రించింది. 1947లో టంగుటూరి పర్కాశం పంతులు మదార్సు ముఖయ్మంతిర్గా ఉనన్పుప్డు ఈ 

బహిషక్రణను తొలగించడం, వావిళల్ రామసావ్మి శాసుత్ర్లు -అదే వృతిత్కి సంబంధించిన మరో గొపప్ గాయనీమణి, పండితురాలు బెంగుళూరు 

నాగరతన్మమ్ పరిషక్రించిన పుసత్కానిన్ పర్చురించడం జరిగింది.  

 ఇంతకూ మనం గురుత్ంచుకోవలసిన విషయం ఏమిటంటే -భారతీయుల మనోభావాలను దెబబ్తీసే, వారి హుందా జీవితానిన్ భగన్పరిచే ఏ 

అశీల్లానన్యినా, అసభాయ్నన్యినా -నిరుద్షట్ంగా గురుత్పటిట్ దానిన్ దూరం చేసేందుకు భేషరతుగా విదేశీ పాలకులు ఆనాడు చరయ్లు తీసుకునాన్రు. 

భారతీయులు మనోభావాలు దెబబ్తినకుండా హుందాగా బటట్లు వేసుకోండమామ్ అని తలుల్లకు, చెలెల్ళల్కూ విజఞ్పిత్ చేసుత్నాన్నని ఓ పెదద్మనిషి 

పారల్మెంటులో అంటే సభయ్ మహిళలూ, చానలస్ ఆయనిన్ నిలదీసి -అది అశీల్లమయిన మాట అని అతనిచేత క్షమాపణ చెపిప్ంచారు. మగాడి 

పశుతావ్నిన్ పర్శిన్ంచక, ఆడదాని సేవ్చఛ్ని పర్శిన్సాత్రేం అని వీరి వాదన. పశుతవ్ం విచక్షణా రాహితయ్ం. ఈ దేశంలో సతరీ సంయమనానికి, 

విచక్షణకీ పెటిట్ంది పేరు. కనుకనే ఓ పెదద్మనిషి మహిళలకు మరాయ్దగా ఈ దేశపు అతుయ్నన్త శాసనసభ -పారల్మెంటులో విజఞ్పిత్ని చేయడం. 

విదేశీయులు అశీల్లం మనలిన్ బాధించకుండా చరయ్లు తీసుకునాన్రు. అశీల్లం వదద్మామ్ అంటే సవ్దేశీయులు క్షమాపణలు చెపిప్ంచుకునాన్రు. 

దీనికో పేరుంది -మెజారిటీ విలువలు. 

దీనికి మరో పేరుంది -అభివృదిధ్. 

దీనికే మరో భయంకరమైన పేరుంది -అభుయ్దయం.  

( సెపెట్ంబర 01  ,   2014) 
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(September 08, 2014) Oka Charitraki Thera  ఓ చరితర్కి తెర 

 

ఓ గొపప్ చరితర్కి తెరపడింది. దాదాపు ఆరు దశాబాద్లు చిరునవువ్కీ, చితత్శుదిధ్కీ, రమయ్తకీ, నవయ్తకీ, తెలుగుదనానికీ, వెలుగుదనానికీ, భకిత్కీ, 

రకిత్కీ చిరునామాగా నిలిచిన ఇదద్రు జీనియసలు -బాపూ, ముళల్పూడి శకం ముగిసింది. 

 

 ఈ తరంలో బహుశా ఇంత 

విసత్ృతంగా, ఇంత గొపప్గా 

తెలుగుదేశానిన్ పర్భావితం 

చేసిన జంట మరొకటి 

లేదేమో! 

 విచితర్మేమంటె ఇదద్రూ 

అంతరుమ్ఖులు. కాని వారి 

వృతిత్ బాహిర పర్పంచానిన్ 

ఆనందపరచడం. మరొకక్ 

సందరభ్మే గురుత్కొసుత్ంది. 

తన పర్తిభతో, వుయ్తప్తిత్తో 

చితర్సీమలో అగర్సాథ్నానిన్ 

నిలిచిన అమెరికన దరశ్కుడు సీట్వెన సీప్లబరగ్కి పదిమంది మధయ్లో ఉండాలంటే బెరుకుగా ఉంటుందట. అందుకని హోటలోల్ గదిలో కూరుచ్ని 

టీవీలో షాటని చూసూత్ మైక పటుట్కుని చితార్నికి దరశ్కతవ్ం వహిసాత్రని ఎవరో చెపాప్రు. ఇదెంత నిజమో తెలియదు. 

54 సంవతస్రాల కిందట చితూత్రులో ఆంధర్పర్భ దినపతిర్కలో పనిచేసేవాడిని. అపుప్డు నాకు 21 సంవతస్రాలు. ఇంకా పెళిల్కాలేదు. 

వారపతిర్కని బుదధ్వరపు చిన కామరాజుగారు చూసేవారు. ఆనాటి ఆంధర్పర్భ పర్తేయ్క ఆకరష్ణ అందులో వచేచ్రచనల కంటే ఆ రచనలకు బాపూ 

బొమమ్లు. బాపూ నుంచి వచేచ్ బంగీని కామరాజుగారు విపుప్తూంటే మేమంతా ఊపిరి బిగబటిట్ ఎదురుచూసేవాళల్ం -ఆ బంగీలోంచి ఏ 

అపురూప దృశాయ్లు బయటపడతాయా అని. బాపూ 65 సంవతస్రాలపాటు ఇలాంటి అభిమానుల ఆసకిత్ని ఏనాడూ భంగపరచలేదు. ఎపుప్డూ 

తనని తాను జయించుకుంటూ కొతత్దనానిన్ ఆవిషక్రించుకుంటూ ముందుకుసాగారు. 
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 ఆనాటి కురర్ రచయితల -ముఖయ్ంగా నాకల నా కథకి బాపూచేత బొమమ్ వేయించుకోవాలని. కారణం బాపూ కేవలం కథకి బొమమ్వేయడు. 

బొమమ్తో కథని సమీకిష్సాత్డు. తన అభినివేశంతో కథని మరో మెటుట్ పైని నిలబెడతాడు. బాపూ చితార్లు జీవితానికి అదద్ం పటట్వు. జీవితానిన్ 

సమీకిష్సాత్యి. ఎపుప్డూ కొతత్ కోణానిన్ ఆవిషక్రిసాత్యి. 

తరువాత నావి ఎనిన్ రచనలు ఆ అదృషాట్నిన్ నోచుకునాన్యో! నా నిదురపోయే సెలయేరు కథ బాపూ సెంటర సెర్ప్డ బొమమ్కి నోచుకునన్ 

కారణానికే నా అభిమాన కథ. తరువాత నా నవలలు ఎనిన్ంటికో ముఖ చితార్లు వేశారు. కథలిన్ పైమెటెల్కిక్ంచారు. ఆ మధయ్నా ఆతమ్కథకి 

పర్తేయ్కంగా రంగుల చితర్ం వేసి ఆశీరవ్దించారు. 

చితర్లేఖనం కళ అయితే బాపూగారిది మరింత ఉనన్తమయిన కళ. కుంచెతో రేఖలిన్ అతి పొదుపుగా ఉపయోగిసూత్ అతి సాందర్మైన దృశాయ్నిన్ 

కళల్కు గటేట్ అరుదయిన పర్తిభ బాపూగారిది. ఇనిన్ తకుక్వ రేఖలతో ఇంత అదుభ్తంగా రూపుదిదద్వచాచ్ అని ఆశచ్రయ్పోతూ, ఆనందించే పారశ్వ్ం 

ఆయన అభిమానులది. 

మరొక గొపప్ పర్తిభ. వార్సే వాకయ్ంలో వేసే బొమమ్లో ఆవయ్కిత్ రూపమేకాక, ఆ వయ్కిత్ మనోభావమూ, కులమూ పర్తిఫలించడం మరో గొపప్ 

కోణం. ఇలాంటి పని చెయయ్గలవారు నాకు ముగుగ్రే కనిపిసాత్రు. గురజాడ అపాప్రావు, శివాజీ గణేశన, బాపూ. కనాయ్శులక్ంలో బార్హమ్ణయ్ంలో 

వెలనాటి, నియోగి తారతమాయ్నిన్ సంభాషణలోల్ కళల్కు కటిట్నటుట్చూపిన ఘనత గురజాడది. శివాజీ గణేశన కలుల్పనివారి కులం. ఆయన 

శీర్వైషణ్వుడి వేషానిన్ పరీకిష్కుక్ నేరమాచిచ్ సినీమాలో చూసి పులకించాను. సముదర్ంలో సాన్నం చేసి, తడి ఉతత్రీయానిన్ పిడిచి భుజం మీద 

వేసుకుని కెమెరా వేపు నడిచివచేచ్ శీర్వైషణ్వుడిని చూసూత్ ఆ మహా కళాకారునికి నివాళులరిప్ంచాను. నా నవల సాయంకాలమైంది ముఖ చితర్ంలో 

అలతిరేఖలోల్ శీర్వైషణ్వానికి మూరిత్ కటిట్న అపూరవ్ పర్తిభ బాపూది. ఇది కేవలం వారి ఆలోచనా నైశితాయ్నికేకాక,చితర్ రచనా కౌశలానికి 

కలికితురాయి. 

 మంచి రచన -బాపూని రెచచ్గొడుతుంది. దానికి తనదైన కొతత్దనానిన్ జతచేయడానికి ఆయన పర్తిభ రెచిచ్పోతుంది. ముళల్పూడి -బాపూ 

బాంధవయ్ం తెలుగుదనం రుచి మరిగిన ఎవరికయినా విడదీయలేని జంట. రమణ ఆలోచనని బాపూ బొమమ్ ఉదీద్పన చేసుత్ందో, బాపూ రేఖలకు 

రమణ ఆలోచన సూప్రిత్నిసుత్ందో ఒక జీవితకాలం పాటు ఎవరికీ అందకుండా పెనవేసుకుపోయిన జీనియస వారిదద్రిదీ. బాపూ ఫేర్మస్ 

మాటాల్డుతాయి. ఆయన దృశాయ్నికి నోరుంది. వినే చెవులుంటే ఆయన చితార్లు పలకరిసాత్యి. బాకాస్ఫీసులో ఆయన చితార్లనీన్ డబుబ్ల 

డబాబ్లు నింపకపోవచుచ్. కాని ఆయన చితార్లకు ఎదురుచూసి, తపప్క మురిసిపోయే అభిమానులు పర్పంచమంతా ఉనాన్రు. 

బాపూ రమణలు శీర్రామభకుత్లు. రామాయణం అంతటినీ దృశయ్మానం చేసిన పుణయ్ం ఒకక్ బాపూకే దకుక్తుంది. ఆ మధయ్ రమణగారు 

వెళిల్పోయాక ఎవరో బాపూగారిని కెమెరాముందు కూరోచ్పెటట్గలిగారు. 

  రమణగారి సీర్క్నపేల్లో గొపప్తనానిన్ చెపూత్ తాయ్గయయ్లో ఒక సనిన్వేశానిన్ వివరించారు ఆయన. శీర్రాముడు, సీతమమ్ తాయ్గయయ్ ఇంటికి 

వచాచ్రు. కిరీటానిన్ ధరించిన సావ్మికి ఆ ఇంటి తలుపులు కురచ అయాయ్యి. కిరీటం గుమామ్నికి తగులుతుందేమో! సావ్మి ఆగారు.  
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వొంగబోయారు సావ్మి. తాయ్గయయ్ హెచచ్రికగా రారా హే రామచందార్ అని కీరత్న ఎతుత్కునాన్రు. ఈ దృశయ్ం రమణగారి ఊహ. ఆ మాటని 

చెపూత్ంటే బాపూగారి గొంతు గాదగ్దికమయింది.  

బాపూ భకిత్ పౌరవశాయ్నికి తారాక్ణంగా మరొక చితర్ం ఎపుప్డూ నా మనసుస్లో కదులుతూంటుంది. శీర్రామచందుర్డు అమమ్వారి పాదానిన్ వొళోల్ 

పెటుట్కుని కుంచెతో పారాణిని అలంకరిసుత్నాన్డు -అనురాగపూరవ్కంగా. సావ్మి పాదాల దగగ్ర పారాణి గినెన్ను పటుట్కుని ఒక అనుచరుడు 

సభకిత్కంగా నిలబడి ఉనాన్డు. ఆ అనుచరుడు బాపూ. ఈ చితార్నిన్ చూసినపుప్డూ, తలుచుకునన్పుప్డూ నాకు వొళుల్ పులకరిసుత్ంది. 

బాపూ రమణలిన్ ఎపుప్డూ academic excellence పర్తేయ్ంగా ఆకరిష్సుత్ంది. ఏ గొపప్తనానిన్ ఏ రంగంలో చూసినా వారిదద్రూ పులకిసాత్రు. 

తనమ్యిలయి, పసిపిలల్లయి గంతులు వేసాత్రు. బాపూ కుంచె ఉరకలు వేసి కొతత్ పుంతలు తొకుక్తుంది. వారి అభిరుచులు, అభిమాన 

గాయకులు, కళాకారుల జాబితా అనంతరం -మెహదీ హసస్న, గులాం ఆలీ, సతయ్జిత రే, ఇంగామ్ర బెరగ్మన, బడేగులాం -యిలా ఎనన్యినా. 

బాపూగారు నేలమీద కూరుచ్ని బొమమ్ వేసూత్ంటే ఆగకుండా ఓ గొపప్ కళాకారుడి గాతర్ం ఆయనిన్ నిరంతరం పలకరిసూత్నే ఉంటుంది. 

బాపూగారికి మొనన్ పదమ్శీర్ ఇచాచ్రుగాని, కనీసం పది సంవతస్రాల కిందట వారిని పదమ్భూషణతో సతక్రించుకోలేని కళంకం ఆ పదమ్భూషణ 

పురసాక్రానికి శాశవ్తంగా మిగిలిపోతుంది. 

మరో గొపప్ చరితర్ -బహుశా పర్పంచంలో ఏ చితర్కారునికీ దకక్నిది -వారి చేతివార్త ఒక బార్ండుగా, ఫాంటగా తెలుగు భాషని 

అలంకరించడం. ఒక భాషని అలంకరించే గొపప్ అవకాశం, పర్తిభ అందరికీ కలిసిరాదు. 

ఈ తరం చేసుకునన్ అదృషట్ం పేరు బాపూ. ఈ తరం చిరునామా బాపూ. రాబోయే తరాలు -చితర్కారుల, కళాకారుల పర్తిభను గురుత్పటిట్ బేరీజు 

వేసుకునే తూకపురాయి బాపూ. కీరిత్ శిఖరం -బాపూ. బాపూ మౌలిక కళా జగతుత్లో అపురూపమయిన పరిమళం. తెలుగు భాష ఉనన్ంతకాలం 

తెలుగుజాతిని అలా సుసంపనన్ం చేసూత్నే ఉంటుంది.  

 
( ె ెట్ ంబర్ 08  ,   2014) 
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(September 15, 2014) (Six Years Completion)Mudduki Velam  ముదుద్కి వేలం  

 

 

ఈ మధయ్ కెనడాలో 49 ఏళల్ సినీతార ముదుద్ని వేలం వేయగా 

48 లక్షల రూపాయలు వచిచ్ంది. ఆ ముదుద్ని ఎలట్న  జాన  

ఎయిడస్  సంసథ్ విరాళం కోసం వేలం వేశారు. ఇంగల్ండ  

మోడల , నటీమణి ఎలిజబెత హరీల్ ఈ ముదుద్ని పెటుట్బడి 

పెటిట్ంది. పర్ముఖ భారత కెనేడియన  వాయ్పారవేతత్ జూలియన  

భారతీ 48 లక్షలు చెలిల్ంచి ముదుద్ని కొనుకుక్ని పదిమంది 

మధయ్ ముఖయ్ంగా భారయ్ సమక్షంలోనే ఎలిజబెత  హరీల్ని 

గాఢంగా ముదుద్ పెటుట్కునాన్డు. ఈ ముదుద్కి 

సామాజికమయిన పర్యోజనం ఉంది కనుక -ఆయన బారయ్ 

అంతగా బాధ పడలేదట. 

 ఆ మధయ్ ఓ హాలీవుడ  సినీమా వచిచ్ంది. చాలా అనురాగంతో, 

ఆతీమ్యంగా వునన్ భారాయ్భరత్లు. ఆరిథ్కమయిన ఇబబ్ందులోల్ 

వునాన్రు. ఓ పారీట్లో ఓ ధనవంతుడితో మాటామాటా 

వచిచ్ంది. ఆ ధనవంతుడు -ఈయన భారయ్ తనతో ఓ రాతిర్ 

గడిపితే కొనిన్ లక్షలు ఇసాత్ననాన్డు. ధనవంతుడి వికారమా? 
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అహంకారమా? వినోదమా? మానవ బలహీనతల మీద తిరుగుబాటా? అవసరానికీ వయ్కిత్గత విలువలకీ మధయ్ అతి పలచ్టి తెరలునాన్యని 

నిరూపించడానికా? ఏదయినా కానీ. ఒక రాతేర్ కదా? భారయ్భరత్లు తరజ్నభరజ్నలు పడాడ్రు. అవసరం నిలదీసోత్ంది. అవకాశం బులిపిసోత్ంది. 

తేలుచ్కోవలసిందలాల్ తమ మధయ్ మానసికమైన ఒపప్ందం. అంతకనన్ ఆ వయ్వసథ్లో పెదద్ నిలదీసే అడడ్ంకులు లేవు -వుంటే ఈ సినీమాయే 

ఉండేదికాదు కనుక. చివరికి ఇదద్రూ అంగీకరించారు. ''ఈ సినీమా పేరు అసభయ్కరమైన బేరం''. ఇంగీల్షులో చెపేత్ ముదుద్గా ఉంటుంది.The 

Indecent Proposal..!! 

ఈ రెండు ఉదాహరణలూ మనకి విడూడ్రంగా, అసందరభ్ంగా, ఒక వికారంలాగా ఉంటాయి. ఆ ఆడవాళుల్ చేసిన రెండు పనులూ మనదేశంలో 

సామాజిక విలువలకూ, వయ్కిత్గత మరాయ్దకూ సంబంధించినవి కనుక.    అలా చేయడం ఊహించలేనంతగా చెలియలికటట్ని దాటడం కనుక. 

అయితే ఆ దేశాలకి ముఖయ్ంగా ఎలిజబెత  హరీల్కి పెదద్ ఇబబ్ంది లేదు. ఆవిడ ఇపప్టికి కనీసం నాలుగుసారుల్ పెళిల్ చేసుకుంది. మొదటి భరత్ 

ఇంగీల్షు నటుడు హూయ్గ  గార్ంట . తీరా పెళల్యిన చాలా ఏళల్కి హూయ్గ  గార్ంట  బార్డేవ్లో ఒక వయ్భిచారి సాంగతయ్ంలో పటుట్బడాడ్డు. అయినా 

ఎలిజెబెత  హరీల్ ఆయనిన్ అరథ్ం చేసుకుని క్షమించింది. మరో అయిదేళల్కి ఇదద్రూ విడిపోయారు. మరో రెండేళల్కి కొడుకుని కనన్ది. ఆ కురార్డి 

తండిర్ నేను తండిర్ని కాదనాన్డు. మరికొనిన్ నెలలలోనే ఇండియాలో పర్ముఖ బటట్ల వాయ్పారి కొడుకు అరుణ  నాయర తో పేర్మ వయ్వహారం 

నడిపింది. వారిదద్రికీ భారతీయ సంపర్దాయం పర్కారం జోధ పూర లో పెళిల్ జరిగింది. ఆ పెళిల్కి పర్పంచ పర్ఖాయ్త సంగీతకారుడు ఎలట న  జాన  

హాజరయాడు. మరో ఎనిమిదేళల్కి ఆ భరత్తో విడిపోయి పర్పంచ పర్ఖాయ్త కిర్కెట  ఆటగాడు షేన వారన తో సఖయ్తని కలుపుకుంది. సరిగాగ్ అయిదు 

నెలల తరావ్త వారన తో విడాకులు తీసుకుంది. కనుక 'నీతి' కాసత్ 'విసులుబాటు'కి -అపప్టి ఇషాట్యిషాట్లకీ సంబంధించిన విషయం 

విదేశాలవారికి. తతాక్రణంగా పర్జాసంకేష్మానికి ముదుద్ని ఫణంగా పెటట్డం పెదద్ ఆకేష్పణీయంకాదు. ఎలట్న  జాన  పేరిట ఏరప్రిచిన ఈ సంసథ్కి 

తనకి చేతనయిన మారగ్ంలో ఉదారంగా విరాళానిన్ సేకరించిన పెదద్ మనసు ఎలిజబెత  హరీల్ది. లేదా కలిసివచిచ్న ఖరీదయిన ముదుద్ ఎలిజబెత  

హరీల్ది. 

 ఇక సినీమా. వయ్కిత్ శీలానిన్, ఆరిథ్కపరమయిన దైనాయ్నిన్ తార్సులో ఉంచితే ఏది జయిసుత్ంది? ఈ మధయ్ హైదరాబాద లో చినన్ చినన్ వేషాలు వేసే 

చినన్కారు బెంగాళీ నటి వయ్భిచారం చేసూత్ పోలీసులకు పటుట్బడింది. సంసారంలో ఆరిథ్కపరమైన యిబబ్ందులు, డబుబ్ అవసరం దృషాట్య్ తాను 

ఈ పనిలో దిగవలసి వచిచ్ందని సప్షట్ంగా చెపుప్కుంది. ఈ కోణంలో ఆలోచిసేత్ ''ది ఇండీసెంట  పర్పోజల '' అనే సినీమా మరీ అంత 

'ఇండీసెంట ' అనిపించదేమో! 

చీకటి గదులోల్ ఏంజరిగినా ముదుద్లీన్, శీలానీన్ ఘరానాగా వేలం వేసే సాథ్యికి యింకా మనదేశం అభివృదిధ్ని సాధించలేదు. 

బాగా బతికిన రోజులోల్ అంటే సిలక్  సిమ్త వైభవం, సెకస్  పర్దరశ్న జోరుగా సాగే రోజులోల్ తమిళనాడులో ఒకానొక షూటింగ లో ఒక భకుత్డు 

ఆమెకు ఏపిల  పండుని ఇచాచ్డు. ఆ ఏపిల ని ఆమె కసకుక్న కొరికింది. కొరికిన ఎంగిలి ఏపిల ని వేలం వేసేత్ లక్షలు వచాచ్యి. ఎంగిలి ఏపిల ని 

కొనుకుక్నన్ అభిమాని దానిన్ ఏం చేశాడో తెలీదు. ఒక మోజుకి, మైకానికి ధర కటిట్న సందరభ్మిది. 

సతయ్జిత రే 'అశని సంకేత ' సినిమా బెంగాలులో భయంకరమైన కరవుని గురించి. ఒక మహా కావయ్ం. ఒకానొక సీనులో ఓ భదర్మహిళ తన 

ఇంటోల్ పనిచేసే పనిమనిషి చాటుగా వయ్భిచారం చేసి కొంగులో చారెడు నూకలు తీసుకు వెళూత్ంటుంది. భదర్మహిళని చూసి కృంగిపోదు. 
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వెళుత్నన్ పనిమనిషిని చూసి ''సిగుగ్లేదూ?'' అంటుంది భదర్ మహిళ చీదరించుకుంటూ. 

పనిమనిషి ఆగి ''ఉందమామ్. కాని ఆకలి కూడా ఉంది'' అని వెళిల్పోతుంది. 

వెయియ్ తుపాకుల తూటాలు సంధించిన వొణుకు నరాలోల్ కదులుతుంది -ఆ మాట వినన్పుప్డు. 

ఆకలికి నూకలు, అవసరానికి రూకలు, విరాళానికి ముదుద్లూ, కుటుంబ పోషణకి పడక సుఖాలు -వేరేవ్రు సాథ్యిలోల్ అవసరాలిన్ మాతర్మేకాక, 

ఆ వయ్వసథ్ విలువలీన్ సమీకిష్సాత్యి. 

అనన్టుట్ ఈ ''ఇండీసెంట  పర్పోజల ''ని తెలుగులో ఎవరో కాపీ కొటాట్రు. విశేషమేమంటే తీరా పర్జలు చూశారు. ఏతావాతా అవినీతికి చినన్ 

ముసుగు, అవసరానికి చినన్ సాకు, బరితెగించడానికి 'సేవ' అనే లేబుల  -యివాళ చెలిల్పోయే పెటుట్బడులు. 

హైదరాబాద లో దొరికిపోయిన బెంగాలీ చినన్తారకి గడుసుదనం లేదుగాని, ఆ రాతిర్ ఆదాయానిన్ ఆమె గరవ్ంగా కేనస్ర  నివారణ సంసథ్కి 

విరాళంగా పర్కటించి ఉంటే ఆమె తాయ్గానికీ, ఎలిజబెత  హరీల్ ఔదారాయ్నికి కాసత్ దగగ్రతోవ కనిపించేదేమో! 

ఏమయినా ఔదారయ్ం పేరిట 'అవినీతి' అనే ముసుగుని తొలగించిన వింత పెటుట్బడులు ఈనాటి సమాజపు పురోగతి. లేకపోతే మనం ముదుద్ 

వేలం గురించి ఎపుప్డయినా వినాన్మా?     

 
            

( ె ెట్ ంబర్ 15  ,   2014) 
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(September 22, 2014) Manchi Matam  మంచి - మతం   

సరిగాగ్ ఏభై సంవతస్రాల కిర్తం ఎనీట్ రామారావు గారి నట జీవితానిన్ పెదద్ మలుపు తిపిప్న ''నిపుప్లాంటి మనిషి'' సినీమా రాశాను. కెల్ౖమాకస్లో 

పోలీసు ఇనసెప్కట్ర (పర్భాకరరెడిడ్) అంటాడు -ముగుగ్రు వీరులిన్ -విజయ (ఎనీట్ఆర), షేర ఖాన (కైకాల), డిసౌజా (రేలంగి) -చూసి: ''ఒకరు 

హిందువు, ఒకరు ముసిల్ం, ఒకరు కిర్సిట్యన'' అని. 

హీరో సమాధానం: ''మంచితనానికి మతం లేదు ఇనసెప్కట్ర. కనీన్రు ఎవరు కారిచ్నా అది కషాట్నికి గురేత్...'' ఇది నా కిషట్మయిన, నేను రాసిన 

డైలాగ. 

ఇపుప్డు మూడు ఉదాహరణలు -ముగుగ్రు 'మదరిండియా' లను గురించి. 

సరిగాగ్ 57 సంవతస్రాల కిందట చరితర్ సృషిట్ంచిన 'మదరిండియా' మెహబూబ ఖానది. రాధ చదువూ సంధాయ్లేని ఒక గార్మీణ మహిళ. ఇదద్రు 

కొడుకులు. చినన్వాడు ఆవేశి. అవినీతి మీద తిరగబడే ఉదేర్కి. సమాజ ధరామ్నికి ఎదురు తిరిగి నేరం చేయబోతే తలిల్ తుపాకీతో కొడుకుని కాలిచ్ 

చంపింది. ఇదీ కథ. 

ఇందులో మతానికి సంబంధించిన ఉపకథ -రాధ పాతర్ని నటించిన మహానటి ముసిల్ం నరీగ్స . ఆమె కొడుకుగా నటించిన నటుడు సునీలదత 

పంజాబీ. దేశ విభజనలో జరిగిన మారణ హోమంలో సునీల దత కుటుంబానిన్ యాకూబ అనే ముసిల్ం తన ఇంటోల్ ఉంచుకుని కాపాడాడు. ఇది 

మతాతీతమైన మానవతా చరయ్. దరిమిలాను నరీగ్స -సునీలదతలు భారాయ్భరత్లయారు. 

రెండో 'మదరిండియా' మొనన్ మొనన్టి కథ. పశిచ్మ బెంగాలులో 24 పరగణాల జిలాల్లో ఓ బసుస్ కండకట్రు -పేరు నజీర. నలుగురు 

సేన్హితులతో తపప్తాగి, సూక్లోల్ చదువుకుంటునన్ 7 ఏళల్ పిలల్ మూతర్ విసరజ్నకి సూక్లు బయటికి రాగా -ఎతుత్కుపోయి సామూహికంగా 

మానభంగం చేశారు. సప్ృహ తపిప్న ఆ పిలల్ని తుపప్లోల్ వదిలిపోయారు. తాగుడు మైకంలో తను చేసిన ఘనకారాయ్నిన్ తలిల్ముందే వరిణ్ంచాడు 

ఈ పర్బుదుధ్డు. వినన్ తలిల్ -అయినూర బీబీ ముందు పరుగున వెళిల్ ఆ బిడడ్ను ఆసుపతిర్లో చేరిచ్ంది. సరాసరి డైమండ హారబ్ర పోలీసు సేట్షనకి 

వెళిల్ తన కొడుకుమీద ఫిరాయ్దు చేసి అరెసుట్ చేయించింది. ఇది తాజా 'మదరిండియా'. 

మూడో కథ -ఇంకా అపూరవ్ం. 54 సంవతస్రాల కిందట జరిగిన కథ. కేరళలో కోజీకోడలో ముకక్మ అనే పలెల్. అకక్డ పార్రంభమయింది ఈ 

కథ. రెండు కుటుంబాలు -హిందూ, ముసిల్ం -చాలా సేన్హంగా ఉంటునాన్యి. వారి పిలల్లు -కాంచన, మొయిదీద్న. కలిసి పెరిగారు. కలిసి 

చదువుకునాన్రు. మనసులూ కలిశాయి. కుటుంబాలు ఈ పేర్మను వయ్తిరేకించాయి. సేన్హితులు శతుర్వులయారు. మొయిదీద్న మరో పెళిల్కి 

అంగీకరించకపోవడంతో అతనిన్ ఇంటినుంచి పంపేశారు. కాంచన కూడా మరోపెళిల్కి ఇషట్పడలేదు. ఈ ఇరవై సంవతస్రాలూ మొయిదీద్న ఏం 

చేశాడు? తాగి తందనాలాడి దేవదాసు కాలేదు. బటట్లు చింపుకుని దేశాలు పటుట్కుని తిరగలేదు. సాథ్నికంగా ఒక గర్ంథాలయానిన్ ఏరప్రిచాడు. 
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పేదల కోసం సహాయ కారయ్కర్మాలను నిరవ్హించాడు. మహిళల సాధికారత (అది లేని కారణంగానే కాంచన తనకి దకక్లేదు.) కోసం సంసథ్ని 

పార్రంభించే కృషి చేశాడు.  

నిరీవ్రయ్తలోంచి నిజమైన ఆటవిడుపు ఆరోగయ్కరమైన ఆలోచన దావ్రానే సాధయ్ం.  

పర్పంచంలో కలాల్ గొపప్ అందకతెత్, సంపనున్రాలు మారిల్న మనోర్కి జీవితం బోరుకొటిట్ంది. ఆతమ్హతయ్ చేసుకుంది. బిరాల్లు, టాటాలు, 

అంబానీలు చేసే సేవా కారయ్కర్మాలు సమాజం కంటే ముందు వారికి చాలా అవసరం -గొపప్ జీవితం గొపప్గా బోరుకొడుతుంది కనుక. టాటా 

సాథ్పించిన ఎనోన్ వైజాఞ్నిక సంసథ్లు వారి ఉనికికి ఒక అరాథ్నీన్, జీవితానికి పరమారాథ్నీన్ కలిప్సాత్యి. సమాజానికి సూఫ్రిత్నిచాచ్యి. జీవితం విలువ 

తెలియని వారే పేర్మ వైఫలయ్ం వంటి అసందరభ్మైన సమసయ్లోల్ంచి తేరుకోలేక దేవదాసులవుతారు. మొయిదీద్న వైఫలయ్ంలోంచి సూఫ్రిత్ని 

ఎంచుకునాన్డు. నిసస్హాయతలోంచి నిజమైన లకాష్య్నిన్ గురుత్పటాట్డు. అలా రెండు దశాబాద్లు గడిచిపోయాయి. 22 సంవతస్రాల తరావ్త -

(అపప్టికి కాంచనకి 41, మొయిదీద్నకి 44) ముకక్మకి ఆనుకుని ఉనన్ నదిలో 1982లో వరదలు వచిచ్, ఒక పడవలో వెళుత్నన మొయిదీద్న 

పడవ బోలాత్పడగా కనున్మూశాడు. ఇది తెలిసిన కాంచన ఆరుసారుల్ ఆతమ్హతయ్ చేసుకోడానికి పర్యతిన్ంచింది. కొనిన్ నెలలు ఆసుపతిర్లో ఉంది. 

అకక్డా చచిచ్పోడానికి పర్యతాన్లు చేసింది. కాని చావు కలిసి రాలేదు. గార్మం వారి కరత్వయ్ దీక్షకు చలించిపోయింది. వారికి జరిగిన 

అనాయ్యానికి కనీన్రు కారిచ్ంది. వారిలో మొయిదీద్న తలిల్ కూడా ఉంది. పాతికేళల్ తరావ్త మొయిదీద్న తలిల్ కాంచనను వెదుకుక్ంటూ వచిచ్ -''నా 

కొడుకు లేకపోయినా నువువ్ నా కోడలివే. నా యింటికి రా'' అంటూ కాంచనను తీసుకువెళిల్ంది. కాంచన మొయిదీద్న లేని అతత్వారింటికి చేరి తన 

పిర్యుడు తలపెటిట్, బతికునన్ రోజులోల్ నిరవ్హించే సేవా కారయ్కర్మాలను కొనసాగిసోత్ంది. గార్మమంతా కాంచనను నెతిత్మీద పెటుట్కుంది. 

ఆమెకిపుప్డు 67 సంవతస్రాలు. ముకక్మ గార్మానికి ఆమె 'మదరిండియా'. 

సమాజ ధరామ్నిన్ ఉలల్ంఘిసుత్నన్ తన కొడుకుని ఒక తలిల్ కాలిచ్ చంపింది.     పశువులాగ పర్వరిత్ంచిన ఒక కొడుకుని ఒక తలిల్ జైలుకి పంపింది. 

పెదద్ మనసుస్తో పెళిల్కి అంగీకరించలేని ఒక తలిల్ ఆలశయ్ంగానయినా తన తపుప్ని సవరించుకుంది. ఇకక్డ మంచితనమే ఉంది. మతం లేదు. 

మానవతవ్మే ఉంది. మతం లేదు. నిరుద్షట్మైన బాధయ్తే ఉంది. రాజీకి ఆసాక్రం లేదు. అంతకుమించి మతం లేదు. నిజానికి ఇదే ఏ మతమైనా 

చెపేప్ది. దీనికో పేరుంది -విశవ్మానవ మతం. పేర్మ సఫలం కావడం జీవితం కాదు. వైఫలాయ్నిన్ ఉదయ్మం చేసుకోవడం, మమకారానిన్ 

బలహీనత సాథ్యిలోనే నిలపకుండా సమాజ ధరామ్నిన్ కాపాడడంలో గుండెను దిటవు చేసుకోవడం చరితర్. 

అందుకు సమాజ చైతనయ్ంలో ఇంతకనన్ అపురూపమైన ఉదాహరణలు దొరకవనుకుంటాను. 

మరొకక్సారి నా 'నిపుప్లాంటి మనిషి'లో నా కిషట్మయిన డైలాగ: 

''మంచితనానికి మతం లేదు. కనీన్రు ఎవరు కారిచ్నా అది కషాట్నికి గురేత్.''  

 ( సెపెట్ంబర 22  ,   2014 ) 
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( September 29,2014) Oka Udyamam Astamayam ఒక ఉదయ్మం అసత్మయం 

 

   
 29 సంవతస్రాల కిందట ఓ 16 ఏళల్ కురార్డికి మితుర్లు 

రమణయయ్ రాజాగారు రాజాలకిష్ ఫౌండేషన పురసాక్రం 

యిసుత్నన్పుప్డు నేను ఆడియనస్లో ఉనాన్ను. మాండలిన శీర్నివాస 

గురించి అపప్టికి నేను వినలేదు. రాజాగారికి మతిపోయిందా 

అనుకునాన్ను. ఈ కురార్డిని శీర్శీర్, బాలమురళీకృషణ్, వెంపటి 

చినసతయ్ం, బాపు, టంగుటూరి సూరయ్కుమారి, బెజవాడ గోపాలరెడిడ్ 

వంటి దిగగ్జాల సాథ్యిలో ఈయన నిలుపుతునాన్డేమిటి? అని నా 

ఆశచ్రయ్ం. కాని వారందరికీ దీటుగా నిలిచే సాథ్యిలో తన సాథ్నానిన్ 

అపప్టికే సుసిథ్రం చేసుకునాన్డని తరావ్తత్రవాత ఎనోన్సారుల్ ఆతని 

కచేచ్రీలు వింటూ ముగుద్డినవుతూ పదే పదే అనుకుని లెంపలు వేసుకునాన్ను. ఆ కురార్డు అపప్టికి పదకొండేళల్ కిందటే తనకంటే పొడుగాగ్ 

వునన్ మాండలినని మెడలో వేసుకు తిరిగేవాడు. మరో సంవతస్రానికి- అంటే ఆరేళల్పుప్డు -సంగీతానిన్ నేరుచ్కోవడం పార్రంభించి 9వ యేట 

గుడివాడలో మొదటి కచేచ్రీ చేశాడు. ఆనాటి సభలో ఆయన కచేచ్రీ పార్రంభించేటపుప్డు 15 మంది ఉనాన్రు. పూరత్యేసరికి కేవలం 4 

వేలమంది ఉనాన్రట -ముకుక్మీద వేలేసుకుని దిగర్బ్మతో ఆ కురార్డి పర్తిభని చూసూత్. 

తమిళనాడులో తెలుగువాడి పాండితయ్ం అంతగా చెలల్దు -అది తెలుగు పాండితయ్ం కనుక. మదార్సు సంగీతోతస్వాలలో ఇండియన ఫైన ఆరట్స్ 

అనే తెలుగు సంసథ్ ఈ తెలుగు కురార్డికి -కురార్డు కదా అనీ, తెలుగువాడనీ మధాయ్హన్ం ఒంటిగంటకి చానస్ యిచాచ్రు. ఎవరూ సభలో 

ఉండని సమయమది. శీర్నివాస కచేచ్రీ పార్రంభించగానే సభలోకి ఆ సంసథ్ అధయ్కుష్లు పర్ముఖ వైణిక శిఖామణి ఎస.బాలచందరగారు వచాచ్రు. 

ఆయన వెనుకనే పదమ్భూషణ శేషగోపాలన. ఆయన వెనుకనే సంగీత పర్పంచమంతా గడగడలాడే విమరశ్కుడు 'సుబుబ్డు' వచాచ్రు. శీర్నివాస 

వణికిపోయాడు. అయితే విశావ్సం తన సంగీతం మీద. ఖరహరపిర్యలో ''చకక్ని రాజమారగ్ము'' వాయించాడు. కీరత్న అవుతూనే వేదిక మీదకి 

బాలచందర వచిచ్ మైకు అందుకునాన్రు. బాలచందర ముకత్సరి మనిషి. కాని ఆరోజు పొంగిపోతూ పర్సంగించారు. శేషగోపాలన సేట్జిమీదకు 

వచిచ్ తనచేతి ఉంగరం తొడిగారు కురార్డికి. మరునాడు 'సుబుబ్డు' అతని మీద పర్తేయ్క వాయ్సమే రాశారు. 

అతని 15వ యేట కంచి పరమాచారయ్ సమక్షంలో కచేచ్రీ చేశారు. పరమాచారయ్ ఆశీరావ్దంతో కంచి పీఠం ఆసాథ్న విదావ్ంసుడయారు. 28వ 

యేట భారత పర్భుతవ్ం ఆయనకి పదమ్శీర్ బిరుదానిన్ ఇచిచ్ సతక్రించింది. బహుశా ఇంత చినన్ వయసుస్లో ఆ సతాక్రం పొందిన ఒకే ఒకక్ 
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విదావ్ంసుడు శీర్నివాసేనేమో! 1985లో శీర్కృషణ్ గానసభలో ఆయన కచేచ్రీకి పుంభావ సరసవ్తి ఎమ.ఎస.సుబుబ్లకిష్ వచిచ్ పరవశించి, 

ఆయనకి 'సంగీత బాల భాసక్ర' బిరుదానిన్ ఇచిచ్ సతక్రించింది. ఇవి ఆయనకి దకిక్న పురసాక్రాలలో నమూనాలు మాతర్ం. 

చినన్ వయసుస్లోనే పర్పంచమంతా సైవ్ర విహారం చేశారు శీర్నివాస. కచేచ్రీలో ఆయనచుటూట్ మురుగభూపతి, వికూక్ వినాయకరాం వంటి 

దిగగ్జాలు కూరుచ్ండగా, ఆయన పర్తిభకు ఉరూర్తలూగుతూ వారు పకక్వాదాయ్లు వాయిసూత్ండగా శీర్నివాస కచేచ్రీ పదమ్వూయ్హంలో 

అభిమనుయ్డి విహారానిన్ తలపిసుత్ంది. 

190 సంవతస్రాల కిందట మన దేశంలోకి ఒక విదేశీ వాదయ్ం పర్వేశించింది. దానిపేరు వయొలిన. ఇవాళ వయొలిన లేని కచేచ్రీని మనం 

ఊహించలేము. కరాణ్టక, హిందుసాత్నీ సంగీతంలో దానిన్ లొంగదీసుకుని అమృతధారలిన్ కురిపించిన ఎందరో మహానుభావులు మన 

కళల్ముందు కదులుతారు. దావ్రం వెంకటసావ్మి నాయుడు, భువనేశవ్ర మిశార్, పరూర వెంకటార్మయయ్, మైసూరు చౌడయయ్, ఎమ.ఎస

.గోపాలకృషణ్న, లాలగుడి, ఎల.సుబర్హమ్ణయ్ం -యిలాగ. ఈ వాదాయ్నిన్ మన దేశానికి తీసుకువచిచ్న ఘనత ముతుత్సావ్మి దీకిష్తార సోదరులు 

బాలూసామి దీకిష్తారకి దకుక్తుంది. 39 సంవతస్రాల కిందట అలాంటి మరో సింహానిన్ -మాండలినని -జూలుతో పటుట్కుని -కరాణ్టక 

సంగీతంలోని గమకాలు, రవవ్ సంగతులు పొలుల్పోకుండా లొంగదీసిన ఘనత శీర్నివాసది. 

శీర్నివాస గొపప్ భకుత్డు. కంచి పరమాచారయ్, సతయ్సాయిబాబా, మదర థెరెసాస్, ఎమ.ఎస.సుబుబ్లకిష్- మొదలయిన వారి చితార్లు ఆయన 

డార్యింగు రూము గోడలనిండా పలకరిసాత్యి. శీర్నివాస గొపప్తనం -తనకు సహకారం అందించే గొపప్ విదావ్ంసుల పర్తిభకు ఆనందిసూత్ 

అభినందిసాత్డు. తన వాదాయ్నిన్ తనమ్యుడయి వాయిసాత్డు. అతని కళుల్ ఓ అలౌకికమైన ఆనందానిన్ పొందుతూంటాయి. పర్పంచమంతటా జకీర 

హుసేస్న, వికూక్ వినాయకరాం, వి.శెలవ్ గణ�ష, హరిపర్సాద చౌరసియా, పండిత జసరాజ వంటి దిగగ్జాలతో కచేచ్రీలు చేశారు. మైకేల 

బూర్క, టేర్ గన, నిగెల కెనెన్డీ, మైకేల నైమాన, జానమెకలాఫిన వంటి పాశాచ్తయ్ సంగీత దిగగ్జాలతో కలిసి కచేచ్రీలు చేశారు. 1992 బారిస్లోనా 

ఒలింపికస్ పార్రంభోతస్వ సభలోల్ కచేచ్రీ చేశారు. ఒక వింత, గొపప్ సంఘటన. 2005లో లాస ఏంజిలిసలో జాన మెకలాఫిన బర్దంతో కచేచ్రీ 

చేశాక, అభిమానులు కూయ్లో నిలబడాడ్రు ఆయన ఆటోగార్ఫ కోసం. ఒక పొటిట్ వయ్కిత్ ఆయన సంతకం తీసుకుని వెళూత్ండగా శీర్నివాస చూసి 

''ఆయన చితర్ దరశ్కులు సీట్వెన సీప్ల బరగ్లాగ ఉనాన్రు కదూ?'' అనాన్రట పకాక్యనతో. ఆయన నవివ్: ''ఉండడం కాదు సార. ఆయన సీప్ల 

బరేగ్!'' అనాన్రట. ఇజార్యిలలో ముతుత్సావ్మి దీకిష్తార రాసిన కామాకిష్ మీద కీరత్నని వాయించి కళకి కులం, మతం, భాషల ఎలల్లు లేవని 

నిరూపించారు. 

 నేనెపుప్డూ ఇలా సమ్ృతి వాయ్సం రాయలేదు. ఇలాంటి సందరాభ్లలో సాధారణంగా నా అనుభవాలనే ఉటంకిసాత్ను. కాని కేవలం వయ్కిత్ 

అనుభవాలకు పరిమితంకాని వైభవం శీర్నివాసది. ఒకసారి విశాఖ కళాభారతిలో కచేచ్రీ అయాక ఆతీమ్యుడినై వేదిక మీదకి వెళిల్ మనసారా 

అభినందించాను. నా చెయియ్ పుచుచ్కుని ''నేను మీ అభిమానిని సార!'' అనాన్డు కళల్నిండా ఆనందానిన్ పూరించి. ఏనాడూ అభిరుచిని 

అటకెకిక్ంచని కళాకారుడు. కచేచ్రీ ముందు ఎపుప్డు పలకరించినా నాకిషట్మయిన రాగం వాయించమని అడుగుతాను. నేను అడిగానని చెపిప్ 

మరీ వాయిసాత్రు. 
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టైమస్ ఆఫ ఇండియా మాసపతిర్క ''సురభి'' ఎడిటరగా ఉనన్ రోజులోల్ దేశ సాథ్యిలో పార్ముఖాయ్నిన్ సాధించిన తెలుగు పర్ముఖుల ఇంటరూవ్య్లు 

చేశాను. ఆ సందరభ్ంలో దాదాపు రెండునన్ర గంటలు నాతో ఆతీమ్యంగా కూరుచ్ని పాదాభివందనం చేసి, తన రికారుడ్లు ఇచిచ్ పంపారు. 

పదమ్భూషణ శీర్పాద పినాకపాణిగారు పోయినపుప్డు ఆయన ఇండియాలో లేరనుకుంటాను. వసూత్నే నాకు ఫోనచేసి ''నాకు వారి కుటుంబీకులిన్ 

తేలీదు. ఒక మహనీయుడు వెళిల్పోయారు. మీ శీర్మతికీ, వారి కుటుంబానికీ నా సానుభూతిని తెలపండి'' అనాన్రు. 

ఈ సంవతస్రం మా శీర్నివాస మెమోరియల ఫౌండేషన ఉతస్వానికి ఆయన కచేచ్రిని పెటాట్లనుకునాన్ం. ఆరోజు వేరే పోర్గార్ం ఒపుప్కునన్ందుకు 

చాలా బాధపడిపోయారు. నాతో క్షమాపణలు చెపాప్రు. మా అబాబ్యితో : ''మీ నానన్గారంటే నాకు చాలా గౌరవం. వచేచ్యేడు తపప్క కచేచ్రీ 

చేసాత్ను'' అనాన్రు. కాని ఆ యేటికి వేళమించిపోయింది. శీర్పాద పినాకపాణి ఆయన విదవ్తుత్ని గురించి చెపిప్న మాటలు వేదాక్షరాలు.''దావ్రం 

వెంకటసావ్మి నాయుడు తరావ్త -అంతరుమ్ఖుడై వాదాయ్నిన్ పలికించే మాంతిర్కుడు శీర్నివాస'' అనాన్రు. గొపప్ వినయ సంపద, సంగీతం 

జీవలక్షణానిన్ పటుట్కునే ఆరర్ద్త, పెరిగినకొదీద్ వొంగే ఇంగితం గల గొపప్ సంసాక్రి శీర్నివాస. సంగీతంలో కొతత్ వాదాయ్నిన్ లొంగదీసుకోవడం, 

సంపర్దాయవాదులిన్, ముఖయ్ంగా తమిళనాడు పండితులీన్, సామాజికులీన్ వొపిప్ంచడం సామానయ్మైన విషయం కాదు. అయిదేళల్ బాలమేధావి 

జీవితం 45 ఏళల్కే ముగియడం సంగీత పర్పంచానికి దురదృషట్ం. మాండలినకి మారుపేరుగా నిలిచిన శీర్నివాస సంగీత పర్పంచంలో గొపప్ 

అధాయ్యం. గొపప్ ఉదయ్మం. ఆయన మృతి గొపప్ పర్తిభకు కూర్రమయిన ముగింపు.     

                                 

( ె ెట్ ంబర్ 29  ,   2014) 
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( October 06,2014) Antarikshamlo Adbhutam అంతరిక్షంలో అదుభ్తం 

 

నా జీవితంలో భారతీయుడిగా ఆనందంతో, గరవ్ంతో కళళ్నీళుళ్ తిరిగిన అరుదయిన సందరభ్మిది. భారతదేశం మొదటి పర్యతన్ంలోనే ఒక 

హాలీవుడ సినీమాకయే ఖరుచ్లో  పదోశాతం బడెజ్ట తో అంగారక గర్హం కక్షయ్లోకి అడుగుపెటిట్ంది. ఇది సామానయ్మయిన విషయంకాదు. 

ఇంతకు ముందు ఇలాంటి పర్యతాన్లు 51సారుల్ జరిగాయి. 21 సారుల్ మాతర్మే విజయానిన్ సాధించాయి. ఇంతవరకూ అమెరికా, రషాయ్, 

యూరోపు యూనియనల్ సమిషిట్ పర్యతాన్లు సఫలమయాయి. ఆ వరసలో భారతదేశం నాలుగోసాథ్నంలో నిలిచినా, మొదటి పర్యతన్ంలోనే అతి 

తకుక్వ బడెజ్ట తో, సవ్దేశీ నైపుణయ్ంతో విజయానిన్ సాధించిన మొదటి దేశం మనది. 

మనకంటే కేవలం 48 గంటల ముందు అమెరికా ఉపగర్హం అకక్డికి చేరింది. అయితే వారి వారి ఉదేద్శాల వెనుక ఆయా సంసక్ృతుల 

పార్ధమిక విలువలిన్ గురుత్పటాట్లనిపిసుత్ంది. (నాకెపుప్డూ ఇలాంటి విషయాలే ఎకుక్వగా ఆకరిష్సాత్యి.) అమెరికా పర్యోగించిన ఉపగర్హం 

పేరు "కూయ్రియాసిటీ" (ఆసకిత్). భారతదేశం పర్యోగించిన ఉపగర్హం పేరు "అమమ్". ఇది బొతిత్గా రంధార్నేవ్షణలాగ కొందరికయినా 

అనిపించవచుచ్కానీ - ఎదుటి వయ్కిత్కి చెయెయ్తిత్ సెలూయ్ట చెయయ్డంలో, శిరసుస్ వంచి నమసాక్రం చెయయ్డంలో ఆ సంసక్ృతీ మూలాలు 

పర్తిఫలిసాత్యని నేను నముమ్తాను - మనం గురుత్పటిట్నా, గురుత్పటట్కపోయినా. అంతరిక్షంలోకి ఉపగర్హానిన్ పంపి కనీ వినీ ఎరగని విజయానిన్ 

సాధించిన ఇసోర్ డైరెకట్రు రాధాకృషణ్న పర్తీసారీ వెంకటేశవ్రసావ్మిని దరిశ్ంచుకు రావడం నా దృషిట్ని దాటిపోదు. అకక్డునన్ చాలామంది 

శాసత్రజుఞ్ల నుదుటిమీద కుంకుమ బొటుల్ ఉనాన్యి - చెరిపినా చెరగనంత దిటట్ంగా. 

ఇక ఈ 'మామ ' అనే అంగారక గర్హయాతర్ 5 నవంబరు, 2013లో అంతరిక్షంలోకి పంపిన ఈ ఉపగర్హం 323 రోజులు 65 కోటల్ 

కిలోమీటరుల్ పర్యాణంచేసి 24న అంగారకుడి కక్షయ్కు చేరింది. దీనికి ఏదయినా సంకేతం ఇవావ్లంటే - ఎనిన్రోజుల ముందు, ఎంత 

నిరుద్షట్మయిన సమయానికి, ఎలా ఇసేత్ - అంతరిక్షంలో అంత వేగంగా, అనిన్ కోటల్ దూరంలో ఉనన్ ఉపగర్హానికి అందుతుంది? ఇసోర్ 

శాసత్రజుఞ్లు దానిన్ నిరాధ్రించారు. బొగుగ్ని 214 కంపెనీలు దొంగతనం చెయయ్డం మనకు 20 సంవతస్రాలు తెలియలేదు - వినోద రాయ చెపిప్, 

సుపీర్ం కోరుట్ సమరిధ్సేత్ తపప్. మహాశూనయ్ంలో మన ఆలోచనల పర్యాణం చెయయ్డానికి మారాగ్లిన్ నేటి శాసత్రజుఞ్లు కనిపెటాట్రు. 

సరే. నాకేమో అంతరికాష్నిన్ తలుచ్కునన్పుప్డలాల్ నేనొక పిపీలికలాగ, కిర్మిలాగ, కీటకంలాగ, బొతిత్గా ఉనికికే అరధ్ంలేని పార్ణిలాగ తోసుత్ంది. ఈ 

భూమిమీద మానవుని జీవనపరిణామం 60 సంవతస్రాలనుకుంటే - అసలు ఈ భూమి దకిష్ణ ధృవం నుంచి భౌగోళికమైన వతిత్డులకు విడివడి 

వేరేవ్రు ముకక్లు కావడానికి ఇపప్టికి 1800 లక్షల సంవతస్రాలు పటిట్ంది. ఇపప్టికీ ఈ ముకక్లిన్ మనం ముకక్లనే పిలుచుకుంటునాన్ం - 

ఆఫిర్కా ఖండము, ఆసియా ఖండము - ఇలాగ. ఈ హాసాయ్సప్దమయిన జీవితమనే అతి చినన్ వయ్వధిలో మన విజయాలు, మన పదవులు, మన 

ఆదాయాలు, మన కీరిత్పర్తిషట్లు, మన సాధనలు - విలువలు ఎంత? తలుచుకునన్ కొదీద్ సిగుగ్తో కుంచించుకుపోతాం. 
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అంతరిక్షంలో ఎనోన్ సూరయ్గోళాలునాన్యి. మనం చూసేది ఒకక్ సూరుయ్డినే. మన ఊహకి అందని ఎనోన్ ఉపగర్హాలునాన్యి. మనకి తెలిసింది 

- తొమిమ్దే. ఈ మధయ్నే మరో కొతత్గర్హానిన్ గురుత్పటాట్రు. అయితే ఈ తొమిమ్ది గర్హాల సంచారాలిన్, వైలక్షణాయ్లిన్ శతాబాద్లుగా సెకనుల్ 

తేడాలేకుండా ఇపప్టికీ మన వాళుళ్ గురుత్పడుతునాన్రు! పర్తి సూరోయ్దయానిన్, అసత్మయానిన్, గర్హణాలీన్ - మరెనిన్ంటినో మన పంచాంగాలు 

చెపుతునాన్యి. ఆరయ్భటుట్ ఎపప్టివాడు! 

కాంతి సెకనుకు లకాష్ ఎనభై ఆరువేల మైళుళ్ పర్యాణం చేసుత్ంది. ఆ లెకక్న మనం ఆకాశంలో చూసేత్ నక్షతర్ం వెలుగు మనకు చేరడానికి కనీసం 

నాలుగు సంవతస్రాలు పడుతుంది. అంటే - మనం కళళ్తో ఇపుప్డు చూసుత్నన్ నక్షతర్ం - నాలుగేళళ్ కిందట అకక్డ ఉనన్దనన్మాట! ఇపుప్డు 

ఉందా? ఏమో! ఇపుప్డు పర్యాణం పార్రంభిసేత్ మరో నాలుగేళళ్కు కానీ తెలియదు. 

జాఞ్నం మన అవగాహన పరిధిని పెంచి, మన అహంకారానిన్ ఛినాన్భినన్ం చేసుత్ంది. మనకేం తెలుసు? ఎంత తెలుసు? అనిన్టికనాన్ ముఖయ్ం 

మనకి ఎనోన్ తెలియవని మనకి తెలుసా? 

జీవితమెమ్లల్ బహుశాసత్ర సేవలందు గడిపితిని 

రహసయ్ములు చాల గార్హయ్మయయ్ 

ఇపుప్డు వివేక నేతర్ముమ్ విపిప్జూడ 

తెలిసికొంటి నాకేమి తెలియదంచు -  అనాన్డు దువూవ్రి రామిరెడిడ్. 

మనకి దేవుడు పెదద్ అనేవ్షణ. మతం చినన్గొడుగు. అంతరిక్షం ఇంకా ఆవిషక్ృతం కావాలిస్న పెనుచీకటి. ఆలోచన విసత్రించినకొదీద్, అవగాహన 

పెరిగిన కొదీద్ జాఞ్నం మన మనసులిన్ ఆరథ్ం చేసుత్ంది. చెయాయ్లి. తలవొంచుతుంది. వొంచాలి. మనిషి తాతివ్క ధోరణిలో పడతాడు. పడాలి. 

అదృషట్వంతుడయితే మనకు తెలియని మరేదో శకిత్ ఉనన్దని నముమ్తాడు. ఇంకా అదృషట్వంతుడయితే ఆ శకిత్ 'దేవుడు ' అని గురుత్పడతాడు. 

విశావ్సం చేతికరర్. చినన్ ఊతం. 

"లోకంబులు లోకేశులు లోకసుథ్లు తెగిన తుది నలోకంబు పెంజీకటి కవవ్ల.."అనాన్డు పోతన.  

ఆయన ఇసోర్ శాసత్రజుఞ్డు కాడు. కానీ సహేతుకమైన చరచ్తో సరైన సమాధానాలను పటుట్కునన్ ఎందరో మహనీయుల వారసతవ్ం మనది. మనకి 

గతం మీదా, సంసక్ృతీ మూలాలమీదా నమమ్కం లేకపోయినా - వాటిని చూసి గరవ్పడవచుచ్.  

గొపప్ జాఞ్నం - ఇంకా అవగాహనకు లొంగని పర్శన్లిన్ సంధిసుత్ంది. అదే వేదాంతం, గొపప్ శాసత్రజుఞ్డు - అతని అనేవ్షణ - అతనిలో సరైన 

సప్ందనని కలిగిసేత్ గొపప్ యోగి కావాలి తపప్దు. మరో మారగ్ం లేదు. నేను అలాంటి యోగిని కళాళ్రా చూశాను. 
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నేను ఆనరస్ చదువుకునే రోజులోల్ ఆంధర్ విశవ్విదాయ్లయంలో అణుశాసత్ర విభాగానిన్ పార్రంభించారు. దాని ఆచారుయ్డిగా ఆయనిన్ 

ఆహావ్నించారు. ఆయన పేరు సావ్మి జాఞ్నానంద. సనాయ్సం సీవ్కరించకముందు ఆయన లౌకిక నామం భూపతిరాజు లకీష్ నరసింహరాజు. 

ఆయన సనయ్సించి హిమాలయాలోల్ పదేళుళ్ గడిపి, తపసుస్ చేసుకుని - 1936లో అణుశాసత్రంలో పరిశోధనలు జరిపి, జరమ్నీలో పనిచేసి, 

మిచిగన విశవ్విదాయ్లయంలో పనిచేసి భారతదేశానికి వచాచ్రు. 1947లో ఢిలీల్లో జాతీయ భౌతిక శాసత్ర పరిశోధనాలయంలో చేరారు. 1954లో 

భీమవరంలో ఒక ఏకిస్డెంటులో గాయపడి విశాఖపటన్ం కింగ జారజ్ ఆసుపతిర్లో చేరారు. అపప్టి వైస ఛానస్లర వి.ఎస.కృషణ్ వారిని కలిసి 

ఆంధర్ విశవ్విదాయ్లయంలో అణుశాసత్ర విభాగానిన్ పార్రంభించడానికి ఆహావ్నించారు. ఆ సంవతస్రమే నేను ఆనరస్ లో చేరాను. ఒక యోగి 

ఏమిటి, అణుశాసత్రం ఏమిటి అని కురార్ళళ్ం మేము విసుత్పోయేవాళళ్ం. చదువు నాకు సరిగా అబబ్లేదుగాని నా చదువు మాధమేటికల ఫిజికస్. 

పర్యతిన్సేత్ ఆ రోజులోల్ అరధ్మైయేదేమో! 

విజాన్నం శకిత్. విజాఞ్నం కనువిపుప్. విజాఞ్నం చీకటోల్ దివెవ్. విజాఞ్నం విముకిత్. విజాఞ్నం ముకిత్. 

( అకోట్ బర్ 06 ,   2014 ) 
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( October 13,2014) Vignanam Viswasam విజాఞ్నం – విశావ్సం 

ఒక విచితర్మైన, అనూహయ్మైన విషయానిన్ ఈ మధయ్ మితుర్లు, మలాల్ది గూర్ప వయ్వసాథ్పక అధయ్కుష్లు మలాల్ది సచిచ్దానంద మూరిత్గారు నాకు 

తెలిపారు. ఆయన ఛాందసుడుకాదు. బొతిత్గా చదువుకోని వాడుకాదు. సహేతుకమైన ఇంజనీరింగు పటాట్ పుచుచ్కునన్వారు. 

తులసీదాసు రచించిన 'హనుమన చాలీసా ' తెలియని, చదవని, వినని భారతీయుడు ఉండడు. ఇది పుకిక్ట పురాణమనీ, మతఛాందసమనీ 

భావించే భారతీయులూ చాలామంది ఉంటారు. ఒకచోట "యుగ సహసర్ యోజన పరభానూ, లీలోయ్తాహి మధుర ఫల జానూ" అనాన్డు 

తలసీదాసు. పసితనంలో హనుమంతుడు సూరుయ్డిని చూసి ఫలమనుకుని ఆ లోకానికి ఎగిరాడట. ఇంతవరకూ ఇది పుకిక్ట పురాణమని 

ఒపుప్కుందాం. ఒక కోతి ఏమిటి? సూరుయ్డి దగగ్రికి ఎగరడమేమిటి? అనిపించడం సహజం. సరే. ఎంతదూరం ఎగిరాడు? యుగ సహసర్ 

యోజన పరబానూ" ఇది తులసీదాసు కలిపించినదికాదు. శాసతరీయమైన తూకం. లెకక్ చూదాం.   

యుగము - 12,000 సంవతస్రాలు 

సహసర్ము - 1000 

ఒక యోజనము - 8 మైళుళ్ 

ఇపుప్డు - యుగ X సహసర్ X యోజన + 1200X1000X8 మైళుళ్ + 96000000 మైళుళ్. (96 కోటల్ మైళుళ్) 

ఒక మైలు - 1.6 కిలోమీటరుల్ 

అంటే 96000000 X 1.6 + 1536000000 కిలోమీటరుల్ (1536 కోటల్ కిలోమీటరుల్) 

అమెరికాలో అంతరిక్ష పరిశోధక సంసథ్ - భూమికి సూరుయ్నికీ సరిగాగ్ ఇంతే దూరం ఉనన్దని నిరాధ్రించింది. దీనిని అంతరాజ్తీయ ఖగోళ సంసథ్ 

బలపరచింది. ఈసారి మీ అబాబ్యి ఉతుస్కతతో ‘భూనికీ సూరుయ్నికీ మధయ్ దూరమెంత నానాన్? ' అంటే ధైరయ్ంగా 'హనుమాన చాలీసా 

చదువుకోబాబూ ' అని మీరు రికమెండు చేయవచుచ్. 

ఇందులో మనం గర్హించవలసిన విషయం ఒకటుంది. ఆ రోజులోల్ పెదద్లు మనకి కొనిన్ పడికటుట్రాళళ్ని ఏరప్రిచినా, కేవలం కాకమమ్ కథలు 

చెపప్లేదు. తరతరాల విజాఞ్నిన్  కాచివడబోసి దానిన్ మనకు అందేటటుట్ 'కాకమమ్కథ ' అంత సరళం చేశారు. మనం అబుబ్రపడేంత 
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శకిత్సామరాధ్య్లు హనుమంతునికి ఉనాన్యని మనకి చెపప్బోయారు. ఇంత లెకక్ తులసీదాసు మనసుస్లో ఉంది, అతను చెపిప్న సోత్ర్తర్ంలో ఉంది. 

దానికి అంతరాజ్తీయ సంసథ్ మదద్తు ఉంది. 

మరో సరదా అయిన కథ. నేను సినీమా నటుడిని అయే కొతత్ రోజులోల్ నా నుదుటి మీదకి చుండుర్ పాకేది. రచయిత నుదుటి మీద చుండుర్ వలల్ 

నషట్ం లేదుకానీ నటుడినయే తొలి రోజులుకదా? కనుక సతవ్ర చరయ్ అవసరమని దేశంలో కలాల్ గొపప్ చరమ్వాయ్ధి నిపుణుడి దగగ్రికి వెళాళ్ను. 

ఆయన పేరు ఏ. తంబయయ్. చెనైన్లో పూనమలిల్ హైరోడుడ్లో ఆయన కిల్నిక. ఈయన దేశ సాథ్యిలో డాకట్ర బి.సి.రాయ అవారుడ్ని పుచుచ్కునన్ 

ఘనుడు. చాలా పేరునన్వాడు. నా సమసయ్ని చూసి - తీరా వెళాళ్ను కనుక, డబుబ్ ఇచాచ్ను కనుక ఏదో టూయ్బు రాసి - అనిన్టికనాన్ ముఖయ్ం - 

పొదుద్నేన్ సూరుయ్ని ఎండలో తలకి నువువ్ల నూనె రాసుకుని పది నిముషాలు నిలబడమనాన్డు.  ఇదేమిటి? చినన్పుప్డు మా అమమ్మమ్ - నువువ్ల 

నూనె రాసుకుని పొదుద్నేన్ ఎండలో నిలబడితే సూరయ్భగవానుడి ధరమ్మా అని ఎలాంటి చరమ్ వాయ్ధులయినా పోతాయంది కదా? ఆవిడ మా 

అమమ్మమ. ఈయన డాకట్ర తంబయయ్. పర్తేయ్క నైపుణయ్ంగల పర్ముఖ వైదుయ్డు. సరే. ఈ పదినిముషాలూ ఏం చెయాయ్లి? "కావాలంటే హిందూ 

పేపరు చదువుకో, లేదా పాటలు పాడుకో." అనాన్డు. సరిగాగ్ మా అమమ్మమ్ అదే చెపిప్ంది. పదినిముషాలు 'ఆదితయ్ హృదయం' చదువుకోమని. 

ఆదితయ్ హృదయం పుణయ్ం సరవ్శతుర్ వినాశనం 

  జయావహం జపేనిన్తయ్ మక్షయం పరమం శివమ 

ఈ శోల్కాలు చెపితే "సూరుయ్డు దేవుడేంటి, కాళుళ్లేని అనూరుడు అతనికి సారధి ఏంటి? ఏడురధాలేంటి? పోవమామ్, మా తంబయయ్గారు 

చెపిప్ందే వైదయ్ం" - అని 21 వ శతాబద్పు చదువుకునన్ కురార్డు ఎగతాళి చెయయ్వచుచ్. 

విజాఞ్నానిన్  విశావ్సంగా మలిచిన అదుబ్తమైన కాలమది. ఇవాళ అంతరాజ్తీయ ఖగోళ సంసథ్, 'నాసా ' సంసథ్ తులసీదాసుని సమరిధ్సేత్ తపప్ ఇవి 

పుకిక్ట పురాణాలని అవతలికి తోసేసే తెలివైన రోజులు. మరి ఈ ఆదితయ్ హృదయంలో ఈ పుకిక్ట పురాణం ఏమిటి? దానికీ ఓ పరమారధ్ం 

ఉంది. డాకట్రు తంబయయ్ చెపాప్డు కనుక పదినిముషాలు ఎండలో నిలబడి హిందూ పేపరు చదువుకోవడం కనాన్ - "నా రుగమ్తని పోగొటుట్ 

సావ్మీ!" అనుకుంటూ - మన అనారోగయ్ం మీదా, మనలిన్ బాగుచేసే ఆ పర్కిర్యమీదా ఆ పదినిముషాలూ ధాయ్నానిన్ ఉంచితే ఇంకా 

గొపప్దికదా? 

అయితే ఆ హిందూ పేపరులో ఒబామా కథ మనకి అరధ్మవుతుంది. తులసీదాసు చెపిప్న హనుమాన చాలీసా మనకు అసందరభ్ంగా 

కనిపిసుత్ంది. అవసరమైన పర్కిర్యని మనలిన్ అబుబ్రపరిచి, ఆశచ్రయ్ పరిచే అతి పార్ధికమైన 'విశావ్సం'గా మలిచి తరతరాలు మన మనసుస్లోల్, 

సంపర్దాయంలో నిలిపిన పెదద్లు ఎంత ముందు చూపు కలవారు? 
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విజాఞ్నానికి ఎలల్ ఉంది. విశావ్సానికి విసుర్త్తి ఉంది. విజాఞ్నం నిరాద్రిసుత్ంది. విశావ్సం మనసుని ఆయుతత్ం చేసుత్ంది. విజాఞ్నం  మానవ మేధకు 

సంబంధించినది. విశావ్సం ఒక జాతి వికాసానికి సంబంధించినది. విశావ్సం మత ఛాందసుడి గుడిడ్తనం కాదు, సంపర్దాయవాది బలహీనత 

కాదు, ఆరష్ విజాఞ్నం సిదద్ం చేసుకునన్ ముసుగుకాదు, అనిన్టికీ మించి ఆలోచనకి తావివవ్ని జబుబ్కాదు. ఏ కాలానికయినా, ఏ పనికయినా, ఏ 

విజయానికయినా ఉండవలిస్న పార్ధమికమైన అరహ్త. ఈ తరం చదువుకునన్ మనిషి మా మితుర్డు, ఫామిలీ డాకట్రు - ఎపుప్డూ ఒక మాట 

చెపాత్డు. ఏ రోగానికయినా వైదయ్ం ఫలించడానికి నాలుగు 'డీ 'లు అవసరమని. అవి - డయాగోన్సిస, డర్గ, డిలిజనస్, డెడికేషన. అనగా రోగం 

నిరాద్రణ, మందు, శర్దద్ - నాలుగోది - కాని అతి ముఖయ్మైనది - ఈ వైదయ్ం ఫలిసుత్ందనే విశావ్సం. 

చినన్పుప్డు తేలు కుడితే మా నానన్గారు ననున్ విశాఖపటన్ంలో మంగళగిరి సీతారామయయ్గారింటికి తీసుకువెళళ్డం గురుత్ంది. ఆయన నా 

ముందు కూరుచ్ని పెదాలు కదుపుతూ ఏదో వరిణ్ంచేవాడు. నాకు భయంకరమైన బాధ. తరావ్త ననున్ నోరు తెరవమని నోటోల్ ఏదో వేసాడు. 

విచితర్ం మరో పదినిముషాలకు బాధ తగగ్డం పార్రంభించేది. ఇపుప్డాలోచిసేత్ సీతారామయయ్గారు రెండు సాథ్యిలలో వైదయ్ం చేశాడు. 

'మంతార్లకు చింతకాయలు రాలుతాయి ' అనే విశావ్సానిన్ పునరుదద్రించాడు. నొపిప్కి అసలు మందు ఏదో ఇచాచ్డు. మందు వలల్ నొపిప్ 

పోయింది. మంతర్ం వలల్ విశావ్సం బతికింది. ఇది అపూరవ్మైన చికితస్. 

నాసాని, అంతరాజ్తీయ ఖగోళ విజాఞ్నిన్ మాతర్మే నమేమ్ ఈనాటి విజఞ్త ఒక గొపప్ సాథ్యిలో శాశవ్తంగా మన సంపర్దాయంలో ఇనుస్లేట చేసిన 

మరో విలువైన చికితస్ని వదులుకొంటోంది. ఇందుకు తులసీదాసు, డాకట్ర తంబయయ్, మంగళగిరి సీతారామయయ్లే ఉదాహరణలు. 

 
(అకోట్ బర్ 13 ,   2014) 
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( October 20,2014) Hud..Hud..hurray! హుద..హుద..హురేర్..!  

34 సంవతస్రాల కిర్తం దివిసీమలో ఓ అరధ్రాతిర్ ఉపెప్న కెరటాలు ఉవెవ్తుత్న లేచాయి. లేసాత్యని ఎవరికీ తెలీదు. లేసేత్ ఏం చెయాయ్లో తెలీదు. 

ఎటుపోవాలో తెలీదు. అందరూ నిదర్లో ఉనాన్రు. బెంబేలెతిత్ పరుగులు తీశారు. ఎటు పరుగెతాత్లో తెలీదు. ఆసిత్ నషట్ం సరే. శవాలు 

గుటట్లయాయి. ఒకాయన మరాన్డు పటాట్ల మీద నడుసూత్ గుంటూరు బయలుదేరాడు. రైలు పటాట్లకు రెండు పకక్లా శవాలు. తెగిన చెటుల్. 

పర్కృతి చేసిన బీభతస్ం. "మారుతీరావుగారూ! ఆ రాతిర్ గాలి చపుప్డులో మృతుయ్ఘోష వినిపించింది" అనాన్రు. రేడియోలో ఆయనిన్ నేను 

ఇంటరవూయ్ చేశాను. 

మొనన్ ఒకాయన పేపరోల్ రాశాడు. అంగారక గర్హానికి ఇంత ఖరుచ్పెటిట్ ఉపగర్హానిన్ పంపడం అవసరమా? ఆ డబుబ్ని పేదల భోజనానికి, 

వసతులకి ఖరుచ్పెటట్వచుచ్కదా? అని. ఈయనెవరో ఇంకా రాతియుగంలో ఉనాన్రు. ఆశచ్రయ్ం. ఇలాంటి అరధ్ంలేని చవకబారు, సెనేష్షనల 

తెలివితేటలిన్ ఓ పతిర్క పర్కటించింది. ఇది గేలరీలకు అందే నినాదం. ఈ ఉతత్రం రాసిన లాంటి మనుషులు దైనందిన అవసరాల వేపే చూసాత్రు. 

కానీ వయ్వసథ్  జాతి దీరఘ్కాలిక పర్యోజనాల వేపు దృషిట్ని సారిసుత్ంది. సారించాలి. పరాయ్వరణానిన్, భూకంపాలను, పర్కృతి విలయాలను 

ఎపప్టికపుప్డు గురుతుపటేట్ ఉపగర్హాలను ఇపప్టికి 36 దేశాల తరపున మనదేశం అంతరికాష్నికి పంపింది. అదీ ఆధునిక మానవుడి అపర్మతత్త. 

అంగారకుడి దగగ్రగా వెళిళ్న ఉపగర్హం వలల్ ఏం మేలు జరుగుతుందో ఇపుప్డిపుప్డే మన ఆలోచనకి అందకపోవచుచ్. పిచిచ్ కుకక్ కాటుకి - 

రాబీ వాయ్ధికి అంతవరకూ లేని చికితస్ను కనిపెటిట్న లూయీ పాశచ్ర ఆనాడు తొమిమ్దేళళ్ పసివాడిమీద పర్యోగానిన్ చేసే ధైరయ్ం లేకపోతే ఇవాళ 

మానవాళికి ఈ ఉపకారం జరిగేదికాదు. 

 

మొదట 'హుద హుద' అంటే ఏమిటి? అది ఇజేర్ల జాతీయ విహంగం పేరు. 

చాలా అందమయిన పకిష్. ఇంత భయంకరమైన తుఫానకి ఇంత అందమయిన 

పకిష్ పేరేమిటి? దూసుకు వచేచ్ విపతుత్ మనలిన్ రెచచ్గొటేట్దో, భయపెటేట్దో 

కానకక్రలేదని భావించారేమో! 'భూలోకరాక్షసి ', 'పర్జాహంతకి ' - ఇలా పిలిసేత్ 

ఇంకా భయపడి పోయేవాళళ్మేమో! హిరణయ్ కశిపుడనే రాక్షసుడి తలవొంచే శకిత్ 

అతి సరళమైనదీ, సరావ్మోదయోగయ్మయినదీ. పేరు - పర్హాల్దుడు. 

94 సంవతస్రాల తరావ్త వచిచ్న ఈ భయంకరమైన ఉపెప్న - ఏ క్షణంలో, ఏ 

వేగంతో, ఏ సథ్లానిన్ తాకగలదో పర్తీ చినన్ సమాచారానిన్ మన శాసత్ర పరిజాఞ్నం మనకి చెపిప్ మనలిన్ అపర్మతత్ం చేసింది. గంటకి 200 

కిలోమీటరల్ వేగంతో తాకే గాలి, వాన ఉధృతి ఆనాడు దివిసీమ బాధితుడు చెపిప్న మృతుయ్వు తాకిడిని గురుత్ చేసింది. కొనిన్ లక్షలచెటుల్ 
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కూలిపోయాయి. కొనిన్వేల ఎలకిట్ర్క సత్ంభాలు పూచిక పులల్లాల్ ఎగిరిపోయాయి. కాని ముగుగ్రు, కేవలం ముగుగ్రే ఈ గాలివాన తాకిడికి కాక, 

పరయ్వసానం తాకిడికి బలి అయారు. 

ముందురోజు తెలల్వారు ఝామున మూడునన్ర గంటలకి పెదద్ శబద్మయితే లేచాను. అయిదో అంతసుథ్లో ఉనన్ నా పుసత్కాల గది తలుపు 

తెరుచుకుపోయి - కుండపోతగా వరష్ం, భయంకరమైన గాలితో ఇంటోల్కి వసోత్ంది. అది మృతుయ్వు. తలుపు మూయాలని నేనూ, మా ఆవిడా 

పర్యతిన్ంచాం. అరగంట పర్యతిన్ంచినా తలుపు మూయలేకపోయాం. కాసత్ అడుగు తడబడితే గాలికి ఇదద్రం కొటుట్కుపోతామని 

అరద్మౌతోంది. పర్యతన్ం మానుకునాన్ం. తలుపు వదిలేశాం. మరుక్షణంలో పెళపెళమంటూ అదాద్లు బదద్లయిపోయాయి. గదిలోకి నీటి వరద. 

మరికాసేస్పటిలో మరినిన్ అదాద్లు పగిలాయి. ఇది చినన ఉదాహరణ. కొనిన్వేల అదాద్లు, కొనిన్ వందల భవనాలోల్ తునాతునకలయాయి. 

కొబబ్రిచెటుల్ అపజయానికి తలవొంచిన వీరులాల్గా - పీలికలై, వికవికలాడాయి. అదొక పర్ళయం. 

పర్కృతి విలయతాండవానిన్ ఎవరూ ఆపలేరు. కానీ ముందుగా తెలిసేత్ తపిప్ంచుకోగలరు. వీలయినంత పర్భావానిన్ తగిగ్ంచగలరు. ఈ విపతుత్ 

పగలు రావడం మరో గొపప్ అదృషట్ం. జనం కళుళ్ తెరిచి అపర్మతత్ంగా ఉనాన్రు. "ఇలాంటి మరో విపతుత్కి మనం ఉండమేమో. ఏఏ చరయ్లవలల్ 

ఈ విపతుత్ని ఈమాతర్మయినా ఎదురోక్గలిగామో ఒక 'బూల్ బుక '  తయారు చేసి ముందు తరాలకి అందించాలి" అనాన్రు ఈ విపతుత్ని చూసిన 

నరేందర్మోడీ. 

చావు దెబబ్తిని పర్జలు కకావికలు కాలేదు. చావు తపిప్నందుకు ఆ మేరకు ఊపిరి పీలుచ్కునాన్రు. అతలాకుతలమయిన ఓ నగరం అవసరాలు 

వెంటనే తీరవు. కానీ సతవ్రంగా తీరేచ్ పర్యతన్ం యంతార్ంగం చేసోత్ంది. ఆ ఫలితాలు కర్మంగా పర్జలకు చేరుతునాన్యి. 

సముదర్తీరానేన్ మా మితుర్డి హోటల ఉంది. మదాయ్హన్ం పనెన్ండు గంటల సమయంలో 200 కిలోమీటరల్ వేగంతో దూసుకువచేచ్ 

వాయుగుండం కైలాసగిరిని ఢీకొటట్డం సవ్యంగా చూసి వణికిపోయాడు. వాయుగుండం ఎటు కదలాలో తెలీక అరగంటసేపు అకక్డే 

గిజగిజలాడిందట. తరావ్త వాయుగుండం భీమిలీ వేపు తిరిగింది. పొరపాటున నగరం వేపు తిరిగివుంటే   ఎమ.వి.పి కాలనీ, మదిద్లపాలెం, 

రేసవానిపాలెం, యూనివరిస్టీ, సిరిపురం ఇవనీన్ నేలమటట్ం అయిపోయేవి. ఇపప్టికే అకక్డి విధవ్ంసం అనూహయ్ం. ఏమయినా వాయుగుండం 

విశాఖని తాకింది. విశాఖ - భీమిలి మధయ్ తీరానిన్ దాటింది. 

కనీవినీ ఎరగని మరోదృశయ్ం - ముఖయ్మంతిర్ సవ్యంగా పెటోర్లు బంకులో నిలబడి పెటోర్లు అమమ్కానిన్ పరయ్వేకిష్ంచడం, గాజువాక ఎలకిట్ర్కల 

సబసేట్షనలో కూరుచ్ని ఉదోయ్గులని కారోయ్నుమ్ఖులిన్ చేయడం. కొనిన్ వందల బలగాలు ఏలూరు, గుంటూరు, మైదుకూరు మొదలైన 

పార్ంతాలనుంచి వచాచ్యి. సైనిక సిబబ్ంది, అగిన్మాపక సిబబ్ంది అంతా ఏకమయి సహాయక చరయ్లు చేపటాట్రు. ఒక అపూరవ్మైన సామూహిక 

చరయ్. 24 గంటలోల్ కొనిన్ పార్ంతాలలో దీపాలు వెలిగాయి. సబిస్డీ ధరలకు కూరగాయలు అందాయి. ఉచితంగా బియయ్ం అందింది. కానీ 

మానవ సవ్భావంలోని నీచతావ్నికీ ఇదే అదను. పెటోర్లు ధరని 200కి పెంచి వాయ్పారులు లాభం చేసుకునాన్రు. నీటి లారీలనుంచి నీరు 
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పటుట్కుని - మూడు బకెటుల్ నింపిన ఓ పెదద్మనిషి వీధి చివర బకెట పది రూపాయలకు అమమ్కం సాగిసుత్నాన్డు. గాల్సు అదాద్లు పగిలిన 

షోరూములలో అంత తుఫానులోనూ దోపిడీలు చేశారు. 

అంతరిక్ష పరిశోధన ఉపయోగం ఏమిటని అడిగిన పాఠకునికి సమాధానం - ఆరోజంతా అమెరికాలో హూయ్సట్న నుంచి నాకు ఫోన కాలస్ 

వసుత్నాన్యి - విశాఖపటన్ంలో మా ఇంటి బయట, సముదర్ తీరంలో ఏం జరుగుతోందో ఎపప్టికపుప్డు చెపుతునాన్రు. సిడీన్నుంచి ఒక మితుర్డు 

ఇంకెంత సేపటోల్ వాయుగుండం తీరానిన్ తాకబోతోందో మమమ్లిన్ హెచచ్రిసుత్నాన్డు. చెనైన్ నుంచి మా అబాబ్యి చెపుతునాన్డు - వాయుగుండం 

ఇపుప్డే విశాఖని తాకిందనాన్డు. రామకృషాణ్ బీచ రోడుడ్ మీదకి సముదర్ కెరటాలు వచాచ్యనాన్డు. మరో 40 నిముషాలకు కాసత్ విరామం. 

"మీరిపుప్డు వాయుగుండం కేందర్ంలో ఉనాన్రు" అనాన్డు. మరో అరగంటకి వాయుగుండం దిశమారింది. "ఈసారి మరీ తీవర్ంగా 

తాకబోతోంద"ని హెచచ్రించాడు. 

పరిశోధన మానవ కళాయ్ణానికి దీరఘ్గాలిక పర్ణాళికలిన్ రచిసుత్ంది. ఓ జాతికి ఉపకారం చేసుత్ంది. ఒకనాడు మశూచి మహమామ్రి. మానవుడు 

జయించాడు. 34 ఏళళ్ కిర్తం ఉపెప్న మృతుయ్వాత. 2014 నాటికి మానవుడు ఎదిరించడానికి ఆయుతత్మవుతునాన్డు. 

నినన్ సముదర్తీరంలో హోటలకి వెళాళ్ం. ఎదురుగాగ్ పర్శాంతంగా పరుచుకునన్ సముదర్ం. మానవుడు - తన మేధసుస్తో, పర్తిభతో, అతాయ్శతో, 

అహంకారంతో నిరిమ్ంచుకునన్ ఎనోన్ విజయాలిన్ కేవలం గంటలో సరవ్నాశనం చేయగల పార్ధమిక శకుత్లు - నీరు, గాలి - అని హెచచ్రించిన 

సముదర్ం మళీళ్ నంగనాచిలాగ చెలియలికటట్కి లోబడి కెరటాలిన్ తనలోకి తాను లాగుకుంటోంది. 

ఈ ఉపెప్న భీభతాస్నిన్ నా పెంటహౌసని వదిలి - పకక్ ఇంటోల్ ఉనన్ మా తముమ్డి ఇంటోల్ గడిపాను. ఉదయమే మేడమీదకు వచాచ్ను. వేలాది 

పుసత్కాలు నా కళళ్ముందు నీళళ్లోల్ పడవలాల్గ తేలుతునాన్యి. గుండె పగిలిపోయింది. నిరీవ్రుయ్డినయి చదికిలబడిపోయాను. 

తలుపు చపుప్డయింది. కింద ఫాల్టులో ఉండే అయిదేళళ్ ముసిల్ం అమామ్యి వచిచ్ంది. ఒక గాల్సుతో మంచినీళుళ్ నాకు అందించింది. ఎందుకు? 

నేను అడగలేదే! కానీ అవసరమని ఆ పసి మనసుస్కు అనిపించినటుట్ంది ఆ పిలల్ నోరెతత్లేదు. కేవలం instinctతో చేసిన పని. 

ఆ పసిపాప అందించిన మంచినీళళ్ గాల్సు - నా జీవితాంతం ఈ భయంకరమైన ఉపెప్నకి ఉపశమనంగా నా మనసుస్లో నిలిచిపోయే జాఞ్పకం. 

(అకోట్ బర్ 20 ,   2014) 
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( October 23,2014) Anusarana Anukarana! అనుసరణ అనుకరణ..!(సాకిష్ పతిర్కనుంచి)  

(పాఠకులకు గమనికః ఈ కాలమ ఈ వారం నుంచి పర్తి గురువారం సాకిష్ దినపతిర్కలో వసుత్ంది. ఆడియో వెరష్న తో కలిపి కౌముదిలో అదే 

రోజు వసుత్ంది)  

 ఈ రెండు మాటలూ వినడానికి దగగ్రగానే కని పించవచుచ్ను కాని అరథ్ం లో ఒకదానికొకటి చాలా దూరం. ఈ రెండు మాట లకీ 

రామాయణపరంగా అరాథ్నిన్ వెదుకుదాం.సీతమమ్ వనవాసం లో శీర్రాముడిని అనుస రించింది. మారీచుడు మాయలేడిగా శీర్రాముడిని 

అనుకరించాడు. ఎంత తేడా! మరో గొపప్ ఉదాహరణని చూదాద్ం. కనాయ్శు లక్ంలో గిరీశం దేనినయినా తన పబబ్ంగడుపుకో డానికి 

అనుకరించగలడు. ఇది పాతర్. మధురవాణి ఇంటోల్ పందిరి పటెట్ మంచం కింద కనిపించిన రామ పప్ంతులిన్ పూటకూళల్మమ్ చీపురు దెబబ్లకి 

వాడు కునాన్డు. అది ఆ పాతర్ ధోరణి. 

ఆ రోజులోల్నే గొపప్ కవితలు రాసిన ఇంగిల్షు రచయితిర్ ఒకావిడ ఉనాన్రు-ఆన టైలర. ఆమె మొదటి సంకలనానిన్ తన సోదరి జేన టైలర 

రచనలతో కలిపి పర్చురించారు. ఆన టైలర పేరు చాలా మందికి వెంటనే గురుత్రాదు. కాని పిలల్లకి ఇంగిల్ష చదువులు గరవ్ంగా చెపిప్ంచే 

తలిల్దండుర్ల దగగ్రున్ం చి, చదువుకొనే పిలల్ల వరకూ ఈ పదాయ్నిన్ ఆనం దంతో కితకితలు పెటిట్నటుట్ గురుత్పడతారు. 

   
‘‘టివ్ంకిల టివ్ంకిల లిటిల సాట్ర  

 హౌ ఐ వండర వాట యూ ఆర...’’ 

 

 ఆన టైలర రాసిన ‘మై మదర’ అనే కవితను చూడండి. 

Who fed me from her gentle breast   

And hushed me in her arms to rest 

And on my cheeks sweet kisses prest  

My mother. 

దీనిన్ పర్తిభావంతుడూ, మేధావీ అయిన గిరీశం (గురజాడ అందామా?) మకీక్కి మకీక్ 'కనాయ్శులక్ం 'లో ఎలా అనుకరించారో చూడండి.  

She leaves her bed at AM four  

And sweeps the dust from off the Floor  

And heaps it all behind the door  

The widow. 
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ఇది అచచ్మైన అనుకరణ. 

మితుర్లు వెలేచ్రు సుబర్హమ్ణయ్ంగారిని పలకరించినపుప్డలాల్ కొతత్ ఆలోచనవేపు చెయియ్సారిసూత్ంటారు. 

గురజాడ వారిదే మరో ఉదాహరణ. మన జానపద సాహితయ్ంలో దూసుకుసాగే మాతార్ఛఛ్ంద సుస్తో నడిచిన పాటని చూడండి.  

గుమామ్డేడే ముదూద్ గుమామ్ 

గుమామ్డేడే కనాన్ తలీల్  

గుమామ్డేడే గోపీ కృషాట్  

గుమామ్డేడమామ్.  

 

మొదటి మూడు లైనూల్ 14 మాతర్లు. ఆఖరి లైను 7 మాతర్లు. దానిన్ అపురూపమైన ముతాయ్ల సరానిన్ చేశారు మహాకవి. 

 మెచచ్నంటావీవు 

నీవిక మెచచ్కుంటే మించి పోయెను 

కొయయ్బొమమ్లు మెచుచ్ కళల్కు  

కోమలుల సౌరెకుక్నా  

 

కొతత్ మాతార్ చందసుస్ని తెలుగు సాహితాయ్నికి అందించిన ఘనత గురజాడది.  

దీనికి అనుసరణ - పుంభావ సరసవ్తి, తెలుగు సాహితీ పర్పంచంలో తన ఉదద్తితో 'దిషణాహంకారం ' తన సొతత్ని నిరూపించుకునన్ విశవ్నాధ 

తొలినాటి రచన - 'కోకిలమమ్ పెళిళ్'.  

చిలుకతలిల్ మహానవ్యంబున  

నిలిచినవి సాంసక్ృతిక వాకుక్లు  

కోకిలమమ్ తెలుగు పలుకూ  

కూడబెటిట్ందీ. 

 

 ‘తెలుగు పలుకు కూడబెటట్డం’ ఈ కవిసామార్ టుట్కే చెలుల్. ఇది అచచ్మయిన అనుసరణ. మరొక ఆధునిక వైతాళికుడు శీర్శీర్ కవితలోల్ ఎనిన్ డజనల్ 

కవుల, విదేశీ రచయితల జీనియస తొంగిచూసిందో చెపప్డం కషట్ం. మయకోవసీక్, సివ్నబరన్, ఎడాగ్ర ఎలెన పో.. ఈ జాబితా అనం తం. శీర్శీర్ 
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పాదరసం. నేను రేడియోలో పనిచేసే రోజులోల్ ఒకసారి యాదృచిఛ్కంగా ఆలబ్రట్ కామూ ‘రైనాసిరస’ నాటకానిన్ గురించి చెపాప్ను. మరాన్టికే - 

మరొకక్సారి - మరాన్టికే "మటిట్రాక్షసుడు"  అనే కవితని రాసి రేడియో సేట్షనకి తీసుకువచాచ్రు. తెలుగు సాహితయ్ం మలుపులో కొతత 

ఆలోచననీ, కొతత్ ఊపిరినీ తెలుగు కవితకి మపిప్న కవి శీర్శీర్. 

 ఇక, ఎనోన్ చారితర్క మైన కథలని తన బాణీకి మలుచుకుని అనుసరించిన అదుభ్తమైన నాటక రచయిత షేకస్పియర.  

గొపప్ పర్తిభావంతుడి వెనుక - ఆ ఆలోచనని నమేమ్ ఎందరో నడుసాత్రు. అనుసరిసాత్రు. గొపప్ పర్తిభ కొనిన్ గొపప ఆలోచనలిన్ తన సొంతం 

చేసుకుంటుంది. అనుసరణ మూలానిన్ గౌరవిసూత్, గురిత్సూత్, గురుత్పెడుతూ దాని వెనుక వినయంగా అడుగులు వేయడం. అనుకరణ మూలంలో 

పర్కిర్యని, విలువలిన్ సొంతం చేసుకుని కొతత్ రూపానిన్ సంతరించడం. రెండూ రెండు రకాలయిన జీనియసలు. 

వాలీమ్కి రామాయణానిన్ తమ భాషలో చెపిప్, అనువదించిన మహాకవులెందరో ఉనాన్రు. రామాయణానిన్ తన నరాలోల్కి ఎకిక్ంచుకుని, ధమనులోల్ 

పూరించుకుని తన వేదనతో మేళవించి కొతత్గా ఆవి షక్రించిన వారూ మరెందలో ఉనాన్రు. ఒకక్ ఉద హరణ - మళీల్ విశవ్నాథ. 

జాగర్తత్గా పరిశీలిసేత్-షెలీల్ని దేవులపలిల్ రచనలోల్ గురుత్పటట్వచుచ్. కాని  

’ఎవరని ఈ రేయి నిద ర హృదయమదర 

 వేయి చేయి ఛాయలాడ పెనుచీకటి సైగలతో 

 నా కనున్ల రకత్ మురల లాగి కొందురు...’ అనన్పుప్డు ఒకక్ కృషణ్శాసేర్త్ కనిపిసాత్డు. 

 

ఈ కాలానిన్ ఇంతవరకూ రాసి మితుర్లు పేరి రవికుమారగారికి చదివి వినిపించాను. ఆయన మరో రెండు సందరాభ్లిన్ గురుత్చేశారు - 

పూరవ్కవులూ ఈ సతస్ంపర్దాయంలో భాగసావ్ములే - అంటూ. 

శీర్నాధుడు 'శృంగారనైషదం 'లో "ఓ మహికాంసువంశ! కలశోధ కౌసుత్భరథ ..' అని పదయ్ం మొదలు పెటాట్డు. పెదద్నన్గారు ఆ సూప్రిత్తో 

'మనుచరితర్ 'లో సిదుధ్డు పర్వరాఖుయ్నితో అనన్ పదాయ్నిన్ : 'ఓ చతురాసయ్వంశ! కలశోధధి పూరణ్ శశాంక..' అని మొదలుపెటాట్రు. 

మరో గొపప్ అనుసరణ: 

ననన్యయ్ భారతంలో అరుజ్నుడు దుర్పదుని బంధించి గురువు దోర్ణా చారుయ్నికి కానుకగా ఇచిచ్నపుప్డు, ఒకపుప్డు తన సహోధాయ్యి, తనని 

అవమానించిన మహారాజుని చూసి దోర్ణుడు ఎకసెకక్ంగా అంటాడుః ‘వీరెవ రయయ్! దుర్పద మహరాజులె’!! అని. 

పోతన పరమ భకుత్డు. సాధువు. భాగవతంలో యశోద! శీర్కృషుణ్డిని తన అకుక్న చేరుచ్కుని ముదుద్ లాడుతూ ‘‘వీరెవరయయ్! శీర్కృషుణ్డు కారె!’’ 

అం టుంది. ఇవి సుపర్సిదధ్మయిన అనుసరణలు. మూలానికి వనెన్ తెచేచ్వి కూడా. 
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ఆలోచన సూరయ్రశిమ్ లాంటిది. 

 పర్తీ ఉదయం దరశ్నమిసుత్ంది. 

 కాని దానిలో భేదమలాల్ ఆ వెలుగు ఆ ఉదయానికే పర్తేయ్కం. 

 అంతే. 

 

(అకోట్ బర్ 23 ,   2014) 
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( October 30,2014) Maro Gandhi Giri! మరో గాంధీగిరి..!(సాకిష్ పతిర్కనుంచి)  

 

(పాఠకులకు గమనికః కిర్ంది వాయ్సంలో కొంతభాగం మాతర్మే సాకిష్ దినపతిర్క , అకోట్బర ౩౦ తేదీ సంచికలో వచిచ్ంది)  

   
కనాయ్శులక్ంలో అగిన్హో తార్వధానుల్ భారయ్ వెంకమమ్ సెలవులకి తన కొడుకుతో వచిచ్న గిరీశానిన్ ‘‘మీరిదద్రూ ఇంగీల్షులో 

మాటాల్డుకోండిబాబూ!’’ అని అడుగుతుంది. వారి మాటలోల్ ఓ ఆంగల్ కవిత - రెండు లైనుల్, దొరాల్యి: 

 A boy stood on the burning deck 

 whence all but he had fled 

 

 ఈ కవిత వయసుస్ 188 సంవతస్రాలు. బిర్టిష కవయితిర్ ఫెరీసియా డరోతియా హేమరస్ రాశారు. ఇది కాసిబ్యాంకా అనే కురార్డి కథ. ఈ 

రెండు శతాబాద్లోల్ ఈ కవితని చదవని ఇంగీల్షు కురార్డు లేడు. 1798లో నైలు యుదధ్ంలో వాసత్వం గా జరిగిన సంఘటన ఈ కవితకి మూలం. 

యుదధ్ంలో వాళల్ నానన్ ఓ షిపుప్కి కమాండరగా ఉనాన్డు. యుదధ్ం జరుగుతోంది. ఈ కురార్డిని తండిర్ తను వచేచ్దాకా షిపుప్పై డెక మీద నిలబడ 

మని చెపిప్ వెళాల్డు. షిపుప్కి నిపప్ంటుకుంది. ముని గిపోతోంది. మంటలు లేచాయి. తండిర్ చచిచ్పో యాడు. సిబబ్ంది అంతా నీటిలోకి 

దూకేశారు. కాని పదేళల్ కురార్డు తండిర్ చెపిప్న మాటకు కటుట్బడి డెకుక్ మీదే నిలబడాడ్డు. మంటలోల్ కాలిపోయాడు. 

ఈ కవిత ఇనిన్ శతాబాద్లు పిలల్లకి పాఠయ్ గర్ంథం ఎందుకయింది? ఒక విలువ కోసం పదేళల్ కురార్డు తన పార్ణానేన్ వదులుకునాన్డు కనుక. 

చావు భయంకరమైన మూలయ్ం. కాని ఒక విలువకి పటాట్భిషేకం. అందుకే ఒక జాతికి 188 సంవతస్రాలు తలమానికంగా నిలిచింది, 

‘కాసిబ్యాంకా ఆన ది బరిన్ంగ డెక’. 

దురదృషట్ం ఏమిటంటే- కొనిన్ రూపాయల లాభం కోసం విలువలిన్ తాకటుట్ పెటిట్న కథలిన్ - మొనన్ హుదహుద తుపానులో నేను చూశాను. 

తుపాను మరాన్డు నిసస్హాయంగా లేచిన వినిమయదారులకు పెటోర్లు లీటరు 200కి అమిమ్ కొందరు సొముమ్ చేసుకునాన్రు. ఉచితంగా పాల 

పాకెటల్ను జోడుగుళల్పాలెంలో లారీ నుంచి పంచుతూండగా అటట్పెటెట్లతో పాలపాకెటల్ను దోచుకునన్ వారిని సవ్యంగా చూశాను. 

జపానలో డిపారుట్మెంటు సోట్రులో నిపప్ంటుకుంటే లోపలవునన్వారు - ఒకరి తరావ్త ఒకరుగా బయటికి నడుసాత్రు. పరుగులు పెటట్రు. కేకలు 

వెయయ్రు. వొళుళ్ కాలితే? మనిషే కాలితే? కాలవచుచ్. కానీ పరుగులు తీయడంవలల్ మొనన్నే పాటాన్లో దసరా ఉతస్వాలలో 32 మంది 

నిసస్హాయంగా చచిచ్పోవడానిన్ చూశాం. ఇలాంటిది ఏనాడూ జపానలో జరగదట. ఎంత దయనీయమైన సిథ్తిలోనయినా ఏ ఒకక్రూ తమకి 

అవసరమయిన ఒకక్ పాల పేకెటనే తీసుకుంటారు. ఇది అపురూపమైన సామాజిక నీతి. విపతుత్కి లాజిక లేదు. కానీ విపతుత్ని ఎదురొక్నే 

మనసత్తావ్నికి లాజిక ఉంది. సాధించగలిగితే అదుభ్తమయిన ఫలితం ఉంది. 
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హుద హుద గురించి నేను చెపిప్న ఈ అవినీతిని చదివిన ఓ మితుర్డు నాగేందర్రావు టోకోయ్ నుంచి నాకో ఈమెయిల పంపారు. విషయం ఇది: 

తుపాన పరిసిథ్తులు చకక్బడాడ్క వినిమయదారులందరూ కలసి 200కి లీటరు పెటోర్లు అమిమ్న వాయ్పారిని ఎందుకు నిలదీయరు? ఎందుకు 

వెలివేయరు? ‘‘ఇతను నేరసుథ్డు. మన అవసరాలతో వాయ్పారం చేసి మనలిన్ దోచుకునాన్డు’’ అని ఆ పెటోర్లు బంకు ముందు ఓ పోసట్రు 

పెటట్ండి. అతని దగగ్ర సరుకు కొనకండి. ‘‘నువువ్ దొంగ’’ అని వేలెతిత్ చూపండి. అందరికి తెలిసేలాగ చేయండి. ఏనాడయినా కొనిన్ వేలమంది 

వినియోగదారుల శకిత్ ముందు పదిమంది వాయ్పారుల అవినీతి వీగిపోతుంది. వాయ్పారి తలవొంచకమానడు. 

చకక్బడిన పరిసిథ్తులలో దొంగని ఎండగడితే అతను మారకపోవచుచ్. కానీ మిగతావారికి అది తపప్క గుణపాఠం అవుతుంది. ఏనాడయినా 

"సమాజం తిరగబడడం గొపప్ శకునం". ఇదే 150 సంవతస్రాల కిందట ఒకాయన చేసి చూపించాడు. ఆయన పేరు గాంధీ. బిర్టిష పర్భు 

తావ్నిన్ భారత పర్జలు గదెద్దించారు. అది చరితర్.  

కాని ఎవరు పూనుకుంటారు? మధయ్ తరగతి మనిషి అవినీతితో పర్తిరోజూ రాజీ పడుతునాన్డు. శకిత్ లేక కాదు. గతి లేక. వయ్వధి లేక. ఓపిక లేక. 

‘నాకెందుకులే!’ అని నెగిటివ ఆలోచనతో. అనిన్టికీ మించి సామాజిక సప్ృహ లేక. అవకాశం ఉనాన్ నిలబడే మనసత్తవ్ం, ధైరయ్ం లేక. మోహన

దాస కరంచంద గాంధీ అనే లాయరు ఆ రోజు అరధ్రాతిర్ దకిష్ణాఫిర్కాలో మారిస పీటరస్బరగ్ సేట్షనలో తెలల్ నౌఖరు రైలులోంచి బయటికి గెంటాక 

పాల్ట ఫారం మీద లేచి ఒళుళ్ దులుపుకుని మూడో కాల్సు టికెక్టుట్ కొనుకుక్ని పర్యాణం సాగించి ఉంటే అదుభ్తమైన లాయరుగా దకిష్ణాఫిర్కాలో 

జీవనం సాగించేవాడు. మహాతుమ్డయేవాడు కాదు.  అవినీతికి తలవొంచే మనిషే వాయ్పారికి అవకాశం. వయ్కిత్ గతమయిన పర్యోజనం 

బలహీనత. వయ్వసాథ్గతమైన పర్యోజనం ఉదయ్మం. ‘వయ్కిత్కి బహు వచనం శకిత్’ అనాన్డు శీర్శీర్. పెటోర్లు ఖరీదు చేసిన వయ్కిత్ బలహీనుడు 

కావచుచ్. కాని నలుగురూ కలిసేత్ ఉదయ్మం అవుతుంది. వాయ్పారికి హెచచ్రిక అవు తుంది. మా మితుర్డు చెపిప్ంది - దేశ సావ్తంతర్య్ ఉదయ్మం 

కాదు. మీ పేటలో, మీ వాడలో- మీ అవసరానిన్ అవకాశం చేసుకునన్ వాయ్పారి పటల్ నిరసన. ఒకక్సారి- ఒకక్రు- ఒకక్చోట చేసేత్ ఇది కారిచ్చుచ్ 

అవుతుంది. దేశంలో దావానలంలాగా వాయ్పిసుత్ంది. 

ఈ పర్యతాన్నికి వయ్కిత్గతమయిన నిజాయితీ పెటుట్బడి. వయ్కిత్ కోపానిన్ సామూహికంగా పర్దరిశ్ంచడం ఆయుధం. ఆ సామూహిక శకిత్ అణవ్సత్రం. 

దీనిన్ ఆచరణలో సాధించిన ఓ పదేళల్ కురార్డి పేరు కాసిబ్యాంకా. ఓ పెదద్ పర్జాసావ్మయ్ం పేరు- భారతదేశం. ఈ 67 సంవతస్రాలలో 

మనకేమయింది? వయ్వసథ్ని తాకటుట్ పెటేట్ పాల పాకెట అయింది మన జీవితం. ఎవరికి దకిక్ంది వారు దోచుకునే కుకక్లు చింపిన విసత్రి 

అయింది మన దేశం. అనాయ్యంగా నీకు దొరికిన - లేదా దకిక్ంచుకునన్ పాల పాకెట ఏనాడయినా నీ అవసరానికి, నీ పర్యోజనానికి 

బాసటగా నిలిచే, నిలవగల వయ్వసథ్ ఔదారాయ్నిన్ ఫణంగా పెడుతోంది. ఇది నేలబారు మనిషికి తెలియాలి. అతని రకత్ంలోకి ఎకాక్లి. ఆ పని ఓ 

చినన్ దేశం - జపాన - చేసి అణవ్సత్ర దాడితో విశీరణ్మైన దేశానిన్ పునరిన్రిమ్ంచుకుని పర్పంచానిన్ శాసిసోత్ంది. 

 ఇది వయ్కిత్ శీలానిన్ మలిచిన ఒక వయ్వసథ్కి కిరీటం. 

(అకోట్ బర్ 30 ,   2014 ) 
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( November 06,2014) Chattaniki Chakkani Kallu చటట్నికి చకక్ని కళుళ్..!(సాకిష్ పతిర్కనుంచి)  

( కిర్ంది వాయ్సం సాకిష్ దినపతిర్క , నవంబర 06 తేదీ సంచికలో వచిచ్ంది ఆడియో - కౌముది పర్తేయ్క సమరప్ణ) 

 

(నవంబర్ 06 ,   2014) 
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( November 13,2014) Omgina Aakasam ఒంగిన ఆకాశం..!(సాకిష్ పతిర్కనుంచి)  

( కిర్ంది వాయ్సం సాకిష్ దినపతిర్క , నవంబర 13 తేదీ సంచికలో వచిచ్ంది ఆడియో - కౌముది పర్తేయ్క సమరప్ణ) 

 

(నవంబర్ 13 ,   2014) 



 
gollapudimaruthirao.blogspot.com    gmrsivani@gmail.com   
 

 Page 114 
 

( November 20,2014) Pidikedu Bhayam పిడికెడు భయం..!(సాకిష్ పతిర్కనుంచి)  

( కిర్ంది వాయ్సం సాకిష్ దినపతిర్క , నవంబర 20 తేదీ సంచికలో వచిచ్ంది ఆడియో - కౌముది పర్తేయ్క సమరప్ణ) 

 

( నవంబర్ 20 ,   2014) 
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( November 27,2014) Kappala Takkeda కపప్ల తకెక్డ.!(సాకిష్ పతిర్కనుంచి) 

 ( ఈ కాలమ నవంబర 27, 2014  సాకిష్ దినపతిర్కలో వచిచ్ంది. ఆడియో వెరష్న కౌముది పర్తేయ్క సమరప్ణ)   

బొతిత్గా బూజుపటిట్న ఆలోచనలునన్ ఒక పాఠ కుడు - ఒకానొక ఆంగల్ దినపతిర్కలో మొనన్ ఒక సంపాదక లేఖ రాశాడు. ఈ దేశంలో సంసక్ృత 

భాషని పెంపొందించుకోవాలని అంటూ, ఆ భాష మతానికే కాక వైదయ్ం, రసాయనిక శాసత్రం, ఖగోళ శాసత్రం, జోయ్తిషశాసత్రం, గణితశాసత్రం, 

ధనుశాశ్సత్రం, అణుశాసత్రం వంటి విభాగాలలో ఎంతో పురోగతిని సాధించిందని గరవ్ పడాడ్డు. ఇలాంటి మైనారిటీ ఆలోచనలునన్ వయ్కుత్లింకా ఈ 

దేశంలో ఉండటం ఆశచ్రయ్కరం. 

చాలా కాలం కిందట ఓ విదేశీ దౌతయ్ ఉదోయ్గి మన భారతీయ ఉదోయ్గిని అడిగారట: 

 ‘ఏమండీ! మీ దేశంలో పర్పంచానికి దీటుగా నిలువగల, అతయ్ంత పురాతనమయిన సంసక్ృత భాష ఉందికదా, దాని వికాసానికి మీ పర్భుతవ్ం 

పూనుకోదేం?’’ అని. 

 భారత దౌతయ్ ఉదోయ్గి ఆ పర్శన్కే కంగారు పడి పోయి ‘‘బాబూ, మా దేశంలో సంసక్ృతానికీ మతానికీ లంకె. అందుకని ఆ భాషని మేం 

ముటుట్కోము’’ అనాన్రట. మన దేశంలో చాలా దునన్లు ఈనుతూ ఉంటాయి. వాటి దూడలిన్ మనం అనునితయ్ం పశు వుల కొటాట్లోల్ 

కటేట్సూత్ంటాం.  

మన గొపప్తనం పొరుగువాడు చెపేత్ మనకు రుచిసుత్ంది. అమెరికా అంతరిక్ష పరిశోధక సంసథ్లో సైంటిసుట్ రిక బిర్గ మాటలివి. ‘సంసక్ృతం 

గణితం, శాసత్ర పరిశోధనకేకాక ఉచాచ్రణను అభివృదిధ్ చేయ డానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఏకాగర్తను పెంచుతుంది. ఆ భాషలోని అక్షరాలు 

సశాసతరీయమైనవి. వాటిని సరిగాగ్ ఉచచ్రిసేత్ మాటలో సవ్చఛ్త, ధాటీ పెరుగుతుంది. ఆలోచనాశకిత్ పదునుదేరి, జాఞ్పకశకిత్, ధారణ పెరుగుతుంది.’ 

విచితర్ంగా పర్పంచ భాషల నిన్ంటిలో నేటి కంపూయ్టరకి చకక్గా అతికినటుట్ సరిపోయే భాష సంసక్ృతం (ట). Sanskrit and computer 

are perfect fit.  

  ఐరాల్ండులో ఒక సూక్లులో సంసక్ృతం నేరుప్తారు. ఇలాంటి సూక్ళుల్ పర్పంచంలో ఆరే ఉనాన్యి. ఓ జరమ్న తండిర్ రడగ్ర కోరెట్నహోసట్ తన 

కొడుకిక్ ఎందుకు సంసక్ృతం నేరిప్సుత్నాన్డో ఒక వాయ్సం రాశా డు. ఆయన మాటలు:  శబద్ సౌందరయ్ం, ఉచాచ్రణలో తూకం, భాషా శిలప్ంలో 

నిరుద్షట్త ఏ భాషలోనూ ఇంతగా లేదు. మిగతా భాషలాల్గ సైదాధ్ంతికంగా ఈ భాషలో ఎటిట్ మారూప్ రాదు. మానవాళి ఆరిజ్ంచుకునన్ అతి 

పరిణతిగల భాషగా సంసక్ృతానికి ఎలాంటి మారూప్ అవసరం లేదు. అందుకే సంసక్ృ తం లిపిని ‘అక్షరం’, అంటే నశించనిది, అనాన్రు. ఇదీ 

ఆయన వివరణ.  
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కొందరికి, కొనిన్ంటికి - వాటి దావ్రా కలిగే పర్భావానిన్ బటిట్ కొనిన్ అపపర్థలు మిగులుతాయి. సంసక్ృతం ‘మతవాది’ అనన్ది కూడా అలాంటిదే. 

ఈ రోజులోల్ పర్తి రచనా కాలధరామ్నిన్ బటిట్ ఎలా పీడిత పర్జాభుయ్దయం లక్షయ్ంగా పురోగమిసోత్ందో, ఆ రోజులోల్ సంసక్ృతమూ ధరమ్మూ, 

దైవమూ పార్తిపదికగా రచనలిన్ సాగించింది. 

ఊహించని సాథ్యిలో మేధా సంపతిత్ని, భకిత్ తతప్రతని పర్దరిశ్ంచినపుప్డు తనమ్యులమవుతాం. ఆ పర్తిభ అవధులు దాటితే చెపప్డానికి మాటలు 

చాలవు. అపుప్డేమంటాం? మాటలకం దని ‘దేవుడు’ అంటాం. ఇంకా పై దశ - సాకాష్తూత్ దేవుని అవతారమే అంటాం. వరత్మానంలో అలాం 

టి ఉదాహరణ ఒకటుంది. సచిన తెందూలక్రని మనం ‘దేవుడు’ అనే అంటునాన్ం. ఈ యీ అపూరవ్మైన మౌలిక రచనల మీద మతం ‘మరక’కి 

అరథ్ం అదే.  

 కాగా, మనది పర్జాసావ్మిక వయ్వసథ్. పాపం, మన పర్భుతవ్ం ఆగసుట్ 7-15 వరకు సంసక్ృత వారోతస్వాలు జరపాలని సెకెండరీ విదాయ్ కేందర్ 

సంసథ్ ఒక ఆదేశానిన్ జారీ చేసింది. తమిళనాడులో వైకోగారి ఎం.డి.ఎం.కె.; రామదాసుగారి పి.ఎం.కె. పారీట్లు దీనిన్ తీవర్ంగా వయ్తిరేకించాయి. 

వెంటనే ఈ ఆదేశానిన్ వెనకిక్ తీసుకోవాలని డిమాండ చేశాయి.  

డి.ఎం.కె. ఇలంగోవన ఒకమాట అనాన్రు: ‘మా తమిళం సంసక్ృతం కంటే ఏ మాతర్ం తీసి పోదు’ - అని. వరత్మాన పరిభాషలో ‘వెంకయయ్ 

మహానుభావుడు’ అంటే ‘వీరయయ్ శుంఠ’ అని అరథ్ం. 

 హిందీ భాష పటల్ ఇలాంటి ఉదయ్మానేన్ దర్విడ మునేన్తర్ కజగం జరిపి-హిందీని వయ్తిరేకించిన కారణంగానే పర్జామోదానిన్ సంపాదించి 45 

సంవతస్రాలుగా ఆ రాషాట్ర్నిన్ పరిపాలిసోత్ంది.  

భారతదేశం పర్పంచంలో మొటట్మొదటి సారిగా ‘సునాన్’ను కనిపెటిట్ంది. గణితశాసత్రంలో అదొక పెదద్ మలుపు. ఆరయ్భటుట్, వరాహమిహు రుడు, 

చరకుడు, శుశుర్తుడు, పాణిని, లీలావతి వంటివారెందరో సంసక్ృతంలో ఎనోన్ విభాగాల వికాసానికి బాటలు వేశారు.  

అయినా ఈనాటి భాషా వికాసం ఆయా విష యాల మీద బొతిత్గా అవగాహన లేని రాజకీయ పారీట్లు, నాయకుల పరిధిలో ఇరుకోక్వడం - 

ఈనాటి అభివృదిధ్కి నిదరశ్నం. మరొకక్సారి - సంసక్ృతంలో మతం వాటా కేవలం పది శాతం.          

 
            

( నవంబర్ 27 ,   2014 ) 
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( December 04,2014) Repu Theepi రేపుతీపి.!(సాకిష్ పతిర్కనుంచి) 

( ఈ కాలమ డిసెంబర 04, 2014  సాకిష్ దినపతిర్కలో వచిచ్ంది. ఆడియో వెరష్న కౌముది పర్తేయ్క సమరప్ణ)

 

( ి ెంబర్ 04 ,   2014) 
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( December 11,2014)  Mrutyu Hela మృతుయ్ హేల.!(సాకిష్ పతిర్కనుంచి) 

( ఈ కాలమ డిసెంబర 11, 2014  సాకిష్ దినపతిర్కలో వచిచ్ంది. ఆడియో వెరష్న కౌముది పర్తేయ్క సమరప్ణ)

 

( ి ెంబర్ 11 ,   2014) 
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( December 18,2014)  Naadamuni నాదయోగి జాఞ్పకాలు (సాకిష్ పతిర్కనుంచి) 

( ఈ కాలమ డిసెంబర 18, 2014  సాకిష్ దినపతిర్కలో వచిచ్ంది. ఆడియో వెరష్న కౌముది పర్తేయ్క సమరప్ణ) 

( ి ెంబర్ 18 ,   2014) 
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( December 25,2014)  Rahul Navvali రాహుల నవావ్లి (సాకిష్ పతిర్కనుంచి) 

( ఈ కాలమ డిసెంబర 25, 2014  సాకిష్ దినపతిర్కలో వచిచ్ంది. ఆడియో వెరష్న కౌముది పర్తేయ్క సమరప్ణ - అతి తవ్రలో) 

 

( ి ెంబర్ 25 ,   2014) 


