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జా వ ( )లిమిటెడ్                                       డా. రమణ యశ

అది ఓటుల్రాలు  కాలం  
అది ఎర వేయు సకలం  
పర్జాసావ్మయ్ంలో పెదద్ పండగ వచేచ్సింది  
అది ఎనిన్కల సంఘం కేందర్పర్భుతవ్ంతో సంకర్మణ జరిగితే వచేచ్ పండుగ
పర్జలకు ,నేతలకు అది చలికాలమో ,ఎండాకాలమో తెలియని సందడి  
అది ఓటుల్ రాలుకాలం  
అది ఓటుల్ పటుట్  గాలం  

వేదిక మూడు వరసల కురీచ్లలో నేతలతో కిటకిట లాడుతోంది  
మూతికొక కారడ్ లెస  మైకు  ,హారట్ లెస  నేతలకు ఇచాచ్రు  
ఆ ఆవరణ తోలుకొచిచ్న జనంతో బిసక్టేల్సేత్ రాలినటుల్ వుంది  
తాయిలాల కోసం లేని తోకలు వూపుతునన్టుల్నాన్రు చేతులూపుతూ . వాళుల్  పిడికిడంత బిరాయ్ని తో దేశమంటే గొరెర్ 

మనుషులోయ అని నిరూపించడానికి సమాయతత్ మవుతునాన్రు .పిడికిలి బిగించి ఓటరు వజార్యుధానిన్ ధరించాలిస్న హసత్ం బిరాయ్ని 
పొటాల్నికి  బానిసయింది  

నాటు సారా మన సారా తాగి నరాలు జివువ్మంటునాన్యి.  జివువ్మనన్ నరాలు వణికి,  వేలు ఏమి నొకుక్తుందో తెలీని 
మైకంలో ఓలలాడుతూ భావి భారత జోయ్తిషుయ్లు నోటు తీసుకుని జేబులో పెటుట్కుంటునాన్రు .మధయ్లో ముఖయ్ నేత గొటట్ం గురవయయ్  గురించి 
అందరూ పొగుడుతుంటే మైకులు పొంగి పొరుల్తునాన్యి అనుసంధానం చేసిన నదులాల్ .  పారీట్  గురుత్ మొకక్జొనన్ పొతుత్.  

ఎవరు ఏమి మాటాల్డుతునాన్రో వారికే తెలియటేల్దు . వాళళ్లోల్ ఎవరు ఏ పారీట్నో కూడా చాలామంది తేబడిన పర్జలకు 
తెలీదు 

 ఇంత జరుగుతుంటే ఆ సేట్జ  మధయ్లోని    గొటట్ం గురవయయ్  సనన్గా మనసులో నవువ్కునాన్డు .నేనెవరు ఎకక్డికి 
ఎదిగాను?అని సవ్గతం లోకి రింగులు రింగులు గా జారుకునాన్డు . 
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  పదోతరగతి పదిసారుల్ దండెతిత్నా అవవ్దని దృఢ నమమ్కంతో మా నానన్ ననున్ సుబబ్యయ్ అండ కో పొగాకు కంపెనీ లో 
ఆఫీస బాయ గా అంటే టీలు కాఫీలు కపుప్లోల్ పోసి ఇవవ్డం ,అకక్డకు వచేచ్ దొరలకు చిలల్ర పనులు చేసిపెటట్డం ఆ దొరలని చూసేత్ బతికితే 
అలా బతకాలనిపించేది.  ఏమి డబుబ్ ఏమి దరాజ్.  

అలా డబుబ్ మీద పేర్మ  పుటిట్ంది నాకు.  సాథ్యి పెరిగితే థాయ దాకా దేకవచచ్ని అనిపించింది  !   
 
పర్తి శనివారం పూజ చెయయ్డానికి వచేచ్ పూజారి ఒకరు ఈ కంపెనీ లోనే నాకు పరిచయమయాయ్రు.  జీవితం మీద విరకిత్ 

గా మీద వునన్ నాకు ఆయన ఒక గొపప్ ఒయాసిస లాగా కనిపించారు . నాలో ఆతమ్సైథ్రాయ్నిన్ నింపారు .నాకు లోక జాఞ్నం నేరిప్ంచారు. నా 
చెయియ్ చూసి నీది గొపప్ జాతకమని రాజకీయాలలోకి వెళితే  బాగా రాణిసాత్వని చెపాప్రు.  మధయ్ మధయ్ లో  తమాషాగా పదాయ్లు చెపేప్వాడు . 
ఆ కంపెనీ వాళుళ్ పేదలకు తకుక్వ జీతాలిచిచ్ లాభాలు ఎలాపొందుతారో ఇలా చెపాప్డు ఆయన పదయ్ంలో. .  

                
                సుబబ్యయ్ అండ కో  
                పేదోళల్ రకత్ం పీలుచ్కో  
                నేతల అండచూసుకో   
                దొరల డబుబ్ దోచుకో  
                తరతరాలకు దాచుకో  
 
.కొనిన్ రోజుల తరావ్త సేవ్చఛ్  కావాలనిపించి ఆ వుదోయ్గం మానేసాను ఏమి చెయాయ్లో తెలీక జీతం డబుబ్లోల్ 

మిగులుచ్కునన్ వాటితో రోడుడ్పకక్న మసాలా బండి పెటుట్కునాన్ను  జీరో యాపారం   బాగా సాగింది.  కూడబెటిట్నది   తెలివితేటలతో రెటిట్ంపు 
చేసుకునాన్ను . కులం కలిసొచిచ్ంది. కాలం కూడా నని తరావ్త తెలిసొచిచ్ంది. మా  కులం కారొప్'రేటర' తో రేటు   మాటాల్డుకొని చౌక డిపో 
దకిక్ంచుకునాన్ను  

 పేద పర్జలకి చౌక డిపో అది.  నాకు మాతర్ం  కలప్తరువు ఆ డిపో  .తపుప్డు కొలతలు ,కారుడ్ల తనఖాలు ,చీకటి 
అమమ్కాలు ,ఇలా ఎనిన్రకాలుగా  డబుబ్ సంపాదించాలో అనిన్ రకాలుగా ఆ  అడుడ్ పెటుట్కుని సంపాదించాను . నాకు నవువ్ వచేచ్ 
విషయమేమిటంటే ఆ వూరోల్ అందరికి పర్తి చౌక డిపోలో జరిగే ఆమాయ్మాయ్ తంతు తెలుసు.  అది పర్తి డిపోవాడు చేసుకోవచచ్నన్టుల్ 
మాటాల్డుకొంటారు అదీ వాళళ్ కులం వాడు అయితే ' మా వాడు చౌక డిపో పెటిట్ బాగా సంపాదించాడు అని గరవ్ంగా ఫీల అవుతారు అలా 
హాయిగా జీరో టెనష్నోత్  నేతలతో' మామూలు' గా ఉంటూ జనులతో జాగర్తత్గా ఉంటూ  జీవితంలో ఊహించని డబుబ్ రుచిచూసాను . 

 డిపో మీద సంపాదించిన డబుబ్లు కొనిన్టితో సాథ్నిక కేబుల టీవీ భాగసావ్మయ్ం తీసుకునాన్ను.దాంటోల్  బాగా లాభాలు 
వసుత్నాన్యని తెలిసి .  దానికి పేరు 'సీ . సీ ' టీవీ అని పేరు పెటాట్ను తెలుగులో అయితే 'చూడు చూడు ' టీవీ అని నా ఉదేద్శం . అది కూడా 
నాకు చాలా సొముమ్లు మిగిలిచ్ంది . నాకు అనిపించింది కేబుల నెట వరక్ అంటే అనుసంధానించబడిన అవినీతి కనెక్షనుల్ .సీసీటీవీ (CCTV 
) అంటే ఠీవీ గా ఛానెలైజడ్ కరపష్న అని బాగా చదివి వూళోళ్ కొచిచ్న పిలల్లు అనడం నా చెవిన పడింది .పదో తరగతి తపిప్న నాకు ఊహించని 
డబుబ్ .డాకట్రుల్ ఇంజనీరుల్ అయిన వాళుళ్ డబుబ్ సంపాదించడానికి పడుతునన్ పాటుల్ చూసుత్ంటే ఆశచ్రయ్ం కలుగుతుంది నాకు .  
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 అదే విషయం పూజారితో పంచుకుంటే ,'నీ చేతిలో గీతల  మహతయ్ం అది' అంటూ చెయియ్ చూసి ఇపుప్డు నువువ్ 
రాజకీయాలోల్ దూకితే ఎమెమ్లేయ్ కూడా అయిపోతావు అని భుజం తటిట్ చెపాప్డు  

 ఈ సంభాషణ జరిగిన కొదిధ్  రోజులకే మునిసిపల ఎనిన్కలు వచాచ్యి . మా చుటట్ం కారొప్రేటర 
“నాకేమో  వయసయిపోయింది మళీళ్ నుంచోలేను ఈ సారి నా వారుడ్లో నా బదులు నువువ్ నుంచో” అని డీల మాటాల్డుకుని ననున్ నిలబెటిట్ 
గెలిపించాడు సీటిచిచ్నందుకు తనకు, తన ఓటుల్ నాకువేయించినందుకు ఓటుకు ఇంత అని వాటికి ,నాకు పడిన వోటల్కి నేను 
కొనుకుక్నన్ందుకు కానీ చాలా డబుబ్ వేసట్ అయింది.  వేసట్ అంటే రాజకీయాలోల్ విజయం కి మారుపేరు అనిపించింది.  

 తంతే గారెల బుటట్లో పడడ్టుల్ కారొప్రేటర అవవ్డమే గొపప్ అనుకుంటే ,కు(గు)ల సమీకరణాలోల్ నేను మేయర ని కూడా 
అయిపోయాను . ఓటుకు నోటు తీసుకునన్ పర్తి వాడికీ అవినీతి కాటు వేసాను అదృశయ్ అవినీతి మరిర్చెటుట్  పర్జలు అనే నలల్రేగడి నేలలో 
మొలిచి ,అధికారులు పోసిన అధికారమనే నీరు తాగి , రాజకీయమ నే ఎరువు ,గాలితో విశవ్రూపం దాలిచ్ంది  

మేయర గా ఐదేళుల్ నాకు తోచినది చేసాను . గదెద్పై గదద్లా గడిపేశాను. పర్జలకు ఏమిచేయాలో నిజంగా నాకు తెలీదు . 
అధికారులు ఎవరికి లాభం వునన్ రీతిలో వారు ననున్ తపుప్డు తోవ పటిట్ంచి అవినీతి రాజయ్మేలుకొనాన్రు . అనుసంధానించబడిన అవినీతి 
ఛానళుళ్గా పర్వహించి పర్జలు ఇంకా ఇంకా  కషాట్లోల్ కొటుట్కుపోయేలా చేసింది . 

  గుంతల రోడుల్ ,దురగ్ంధపు దోమల కారాఖ్నాల కాలువలు , కీష్ణించిన పచచ్దనం ,పెరిగిన భూతాపం ఇవి నా రికారుడ్లు 
.  వెరసి నాకు తెలియని బాయ్ంకులిన్ ,భూములిన్ , అవినీతి కోణాలని , తిమింగళాలని పరిచయం చేసి పారిపోయింది ఐదేళల్ కాల కోయిల . నా 
చుటూట్ పైరవేట సెకూయ్రిటీ ,కులగుల గాళుల్, భజన పరులు చేరారు.  

  అసెంబీల్ ఎనిన్కలోల్ ననున్ అధికార పారీట్ అధిషాట్నానికి సిఫారుస్ చేశారు . మేయర అనుభవం ? డబుబ్ ,కులబలగం ,నాకు 
ఎమెమ్లేయ్ టికెట వచేచ్లా చేశాయి.  

పూజారిగారి పదాయ్లు గురొత్చాచ్యి  
 
నాడు  
 
పర్జా సేవ అండ కో  
సోలెడు బియయ్ం వండుకో  
హాయిగా తిని పండుకో  
బరిలో విజయం అందుకో  
 
నేడు  
 
పర్జాసేవ ముసుగేసుకో  
పాదయాతర్లు చేసుకో  
నాటు ,నోటు పంచుకో  
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బరిలో నుంచుని తేలుచ్కో  
నిసిస్గుగ్గా,దరాజ్గా దండుకో   
  
నేను నుంచునన్ నియోజకవరగ్ం భౌగోళిక పరిసిథ్తులు ,పర్జల సిథ్తిగతులు అకక్డ సమసయ్లు నాకు తెలీవు .  మైకు ఇసేత్ 

సరిగా మాటాల్డలేని ననున్ ఎవరో తటిట్ లేపారు .  
కల చెదిరింది మైకు నా చేతికిచాచ్రు.' వినేవాడు యెరిర్వాడైతే పంది  కూడా పాప సాంగ పాడుతుంది'  అని ఎకక్డో వినన్ 

సామెత గురొత్చిచ్సనన్గా నవువ్కుంటూ 'హలొ హలొ' అంటూ మైకు శబద్ంలో ఆ నవువ్ని కలిపేసాను  
  ' నాకు ఓటెయయ్ండి . అవినీతిని పారదోలుతాను . అభివృదిధ్ని అందలం ఎకిక్సాత్ను . రైతులకు నాయ్యం  చేసాత్ను , 

పేదోళల్కు కొతత్ పధకాలు తెసాత్ను,  సారా మహమామ్రి అంతు చూసాత్ను'  . పూజారి గారు రాసిచిచ్న సిర్క్పట్ ని నటుట్ నటుట్లు గా మైకులోకి 
వంపుతునాన్ను. 

బిరాయ్ని పేకెటుల్ చేతిలో ఉండటం వలల్ చపప్టుల్ చపప్గా వునాన్యి .  
 జిందాబాద జిందాబాద గొటట్ం గురవయయ్ జిందాబాద.  తాగేసినటుల్నాన్రు పంచిన సారా  పేకెటుల్ . ముదద్ముదద్గా వుంది 

జిందాబాద . మొకక్జొనన్ 'పొతుత్' గురుత్కే మనవోటు అంటూ సేట్జ పైన వునన్వాళళ్ందరూ పొతుత్లు ఎతిత్ చూపారు . పొతుత్ గురుత్కే మన ఓటు 
అని కింద నుండి అరుపులతో సభ ముగిసింది . సేట్జ దిగి కారెకాక్ము ఇంకో సభ చేరుకోవడానికి .   

 
 ముందు చూసేత్ 'గొయయ్' , వెనక చూసేత్ 'నుయయ్'  అని శీరిష్క పెటిట్ పర్తిపక్ష పారీట్ బాకా పేపరు  
గొటట్ం గురవయయ్ని ఉతికేసింది . అధికార పారీట్ అభయ్రిథ్ గొయయ్ అంటే ,'గొ'టట్ం గురవ'యయ్'  
,నుయయ్ అంటే సినిమా నటుడి  పారీట్ అభయ్రిథ్ 'ను'లక పేర' యయ్' అని అరధ్ం వచేచ్లా రాశారు  
వీరిదద్రికీ పర్జలు ఓటుల్ వెయయ్డానికి 'ముందు గొయయ్ వెనక నుయయ్ ' అని సందేహిసుత్నాన్రనిఅందుకే వాళళ్ పారీట్ అభయ్రిథ్ 

కుంచా కూనయయ్కి ఓటుల్ వెయయ్ండి అని ఆ వారత్ సారాంశం .   
ఇంకో పకక్ మైకులోనుండి సవ్తంతర్ అభయ్రిథ్  'సేవయయ్' అరుపులు వినిప్సుత్నాన్యి           
 
        ఓటు వజార్యుధం - వాడుకోండి  
         అవినీతికి ఆమడ దూరంలో ఉండండి  
         ఓటుకు నోటు తీసుకోకండి  
         ఓటుకు నాటు వేసుకోకండి  
         తాయిలాల బిసక్టుల్ తిపిప్ కొటట్ండి  
         అనీన్ ఉచితం అంటే ఉతికి ఆరేయయ్ండి  
         సారా నిషేధమ డిమాండ చెయయ్ండి  
         కుల గోడలిన్ కూల గొటట్ండి  
         మత మౌఢాయ్నిన్ విడనాడండి  
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         అభివృదిధ్కి అండగా ఉండండి  
         ఐదేళల్ అక్షయ పాతర్ని అందుకోండి  
         ఓటు వజార్యుధంలా ------ 
  ఇలా గొంతెండి పోయేలా పాడుతునాన్డు.  మైకు బొంగురు పోయింది.  పాపం సేవయయ్ సభలో జనం  కొదిద్  మందే 

వునాన్రు. సేవయయ్  ఐఏఎస ఆఫీసర వుదోయ్గం వదులుకుని సేవ చేదాద్మని వచిచ్ సవ్తంతర్ అభయ్రిథ్గా నిలబడాడ్డు. కింద పడాడ్డు.  
 
ఒకళళ్నొకళుళ్ తిటుట్కోవడం ,ఒకళళ్ అవినీతి ఇంకొకళుళ్ బైటపెటట్డం ,జనులిన్ అయోమయానికి గురిచేయడం ,కండువాలు 

మారుచ్కోవడం ,కపప్ గంతులు ,గోడదూకడాలు , అనైతిక పొతుత్లు వెరసి రాజకీయ వయ్భిచారానికి మీడియా సాకిష్గా తెర తీశారు.         
పర్తిపక్ష పారీట్ వాళళ్ మదద్తు దారుల ఓటుల్ తీసేసుత్నాన్రని ,ఎలకాట్ర్నిక ఓటింగు మిషనుల్ వదద్ని ,దొంగ ఓటుల్ సంసిదధ్ం 

చేసుకుంటునాన్రని , డబుబ్లు సారాపంపిణీ సంసిదధ్మని ,కులాలవారీగా ఓటరల్ని పర్లోభపెడుతునాన్రని ,మహిళలకు చీరలు ,కానుకలు 
ఇసుత్నాన్రని ,ఇలా పేపరల్లో వారత్లు వసుత్నాన్ ఎలక్షన  కమీషను కానీ ,పోలీస వయ్వసథ్గానీ ఏమి చెయయ్లేకపోయింది .  

    అనిన్ అకృతాయ్లతో మళీళ్ ఇంకో ఎనిన్కల పండగ జరిగిపోయింది . ఒకక్ సామానుయ్డు ఎనిన్కలోల్ నిలబడలేకపోయాడు . 
కోటుల్నన్ ధనవంతులు ,పారిశార్మిక వేతత్లు ,ఎనాన్రైలు ,కోటల్కు కోటుల్ ఖరుచ్ పెటిట్ గెలిచారు అవి సంపాదించడం కోసం లంచాల బాట 
పటాట్రు .  

 
   కాల కోయిల ఐదు కూతలు కూసింది  
   కుల గదద్, ఐదేళల్ అక్షయ పాతర్ను తనున్కు పోయింది  
      
     పూజారి పాడుత్ంటే ఎమెమ్లేయ్ 'గొయయ్' పడకుక్రీచ్లో పడుకుని వింటూ             నవువ్కుంటునాన్డు .  
      
     ఎకుక్వ  పర్జలు ఎకుక్డే  
     తకుక్వ  పర్జలు తొకుక్డే  
     ఎకక్డి గొంగళి అకక్డే  
     డెవలపింగ ఇండియా నానుడే  
          సదా పేదోడికి టోపీల పెటుట్డే   
            సదా  సామానుయ్డి సణుగుడే  
                                                    *** 
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