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   నేనొక అనాధను. తలిల్ మాతర్ం తెలుసు. తండిర్ అనుకునన్వాడు ఎపుప్డో కనిపించే వాడు. తలిల్ ననున్ ఎంతో 

ముదిగారంగా ఆడిసూత్ పాడిసూత్ పెంచేది. ఆకాశం నేల హదుద్లు లేని నా ఆనంద సామార్జయ్ంలో హఠాతుత్గా  సునామీ 
వచిచ్ తలకిందలు చేసింది. అమామ్ నానన్ ఇదద్రూ నా కళళ్ముందే కారు యాకిస్డెంటులో పచచ్డయిపోయారు.  పిచిచ్ 
పటిట్నటుట్ అమామ్ అమామ్ అంటూ  చనిపోయిన దగగ్రే గుండెలు పగిలేటటుల్ ఏడుసూత్  కూరుచ్నాన్ను. అందరూ ఆ గోలకు  
తరిమికొటేట్వాళేళ్,  దయతలచేవారు ఒకక్రూ  లేరు. ఏడిచ్ ఏడిచ్ శోష వచిచ్ పడిపోయాను.  ఏడుపు ఎవరు కనిపెటాట్రో  
అదే ఈ పార్ణుల జీవితం, జపం అయిపోయింది. 

ఒక రోజు పుటెట్డు దిగులుతో  నడిచి పోతునాన్ను.  ఎకక్డనుంచో వీనులు విందుగా కమమ్ని సవ్రం వినిపించింది. 
వర వీణా మృదు పాణీ వనరుహ లోచన .... అటాల్గే నిలిచిపోయాను. సరవ్ం మరిచి పోయాను. ఏదో సమోమ్హిత శకిత్ 
ననున్ కటిట్పడేసి అడుగు వెయయ్డం మరిచిపోయాను. బహుశా సంగీతం మీద మకుక్వ. నేను కడుపులో ఉనన్పుప్డు మా 
అమమ్  వేదాంతి, మేధావి  అయిన ఓ సంగీత విదావ్ంసుని  ఇంటిదగగ్రే  ఉండింది. నీతి కధలు, పురాణాలు వినాన్ను. అనీన్ 
గురుత్ ఉనాన్యి. 

“చలల్ గాలిలో యమునా తటిపై  శాయ్మ సుందరునే మురళీ” ఎంత మధురంగా పాడేవాడో. అలాగే తనమ్యతవ్ంతో 
లోకానిన్ మరిచి పోయేవాడిని. అభిమనుయ్డు, పర్హాల్దునిలాగ కడుపులోనే గర్హించే శకిత్ నాకూ ఉందేమో? కాలకర్మేణా 
ముఖ కవళికలనుబటిట్  ఇటేట్ మనుషులు ఎలాంటి మానసిక సిథ్తిలో ఉనాన్రో కనిపెటట్గల  జాఞ్నానిన్  గర్హించాను. ఎవరు 
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ఎలాంటి బండబూతులు తిడుతారో, రాళుళ్ రపప్లు తీసుకుంటారో, ఎంత ఎతుత్లో  రాగం తీసాత్రో  ఊహించగలిగే శకీత్ 
సంపాదించాను. కానీ నా రాత మారుచ్కోలేక పోయాను. ఒకక్రూ దయతో చేరతీసి మంచి చెడులు చూసిన పాపాన 
పోలేదు. 
          ‘అది నీ ఖరమ్!’  

‘ఎపుప్డు చేశాను?’ 
‘పూరవ్ జనమ్లో! రాత!!’ 
‘ ఏవిటో రాత. ఎవరు రాసాత్రో మందుతాగి?  సోట్రీ, సీర్క్న పేల్, డైలాగస్నిన్ ఆయనే! డికేట్టర అట. మారచ్లేవంట. 

మరి మనం ఎందుకో?’ 
 దొరికితే గొంతుకోరికి చంపాలని ఉంది. జంతువులకు సప్ందనలు ఉండవంటారు. ఉండేది  వాటికే!!       
గర్హింపు, విచక్షణ కూర్ర మృగాలకు,పశుపకాష్య్ధులకు చివరకు చీమకు దోమకు కూడా ఉంటాయి. శీర్ కృషుణ్డు 

మురళీరవంతో  ఆలమందలిన్, గోపికలను ఎలా మైమరపింప చేసాడు!? పాము, నాగసవ్రం ఊదితే నాటయ్ం చేసుత్ంది 
కదా! దా ..దా  అంటే పశు పకాష్య్దులనిన్ దగగ్రకు వసాత్యి.. పర్తి పకిష్ పలుకు ఒక అపూరవ్ రాగం. సునిశిత సంగీత 
మాధురయ్ం. అవి పిలుచుకుంటాయి, మన పలుకులు గర్హిసాత్యి. ఈ మానవజాతి - పేర్మానురాగాలు, దయ 
సానుభూతులు, కనీసపు  సప్ందనలు,  డబుబ్ వయ్సనంలోపడి పూరిత్గా మరిచిపోయింది . ఆశ ఉనాన్పరవాలేదు, అతాయ్శ , 
దురాశ! లేకుంటే  జీవితం మధుర సంగీత సాగరం అనే పరమ సతాయ్నిన్ మరిచిపోయారు.. కలికాలం మరి. డబుబ్.. 
డబుబ్. అహంకారం..అహంకారం. ఎందుకో కోవిడ శవాలకు ?       

ఎంత వేదాంతం తెలిసినా ఆకలిని జయించలేదు. ఎనిన్ రోజులు భరించగలను? ‘ఎకక్డ ధరామ్తుమ్లు, 
అనన్పూరణ్లు’ అని ఊరంతా వందసారుల్ తిరిగాను. లాభం లేకుండా పోయింది. చివరకు రైలేవ్ సేట్షన మేలేమోననిపించి, 
వెళాల్ను. అకక్డ నాలాంటి దరిదుర్లు చాలా మంది ఉనాన్రు.  విరకిత్ పుటిట్ంది. ‘ఎందుకు కనాన్వమామ్!?’  అని బోరు 
బోరున ఏడాచ్ను. ఎందుకు బర్తకడం? ఎవరికోసం బర్తకాలి? ఇవే  ఆలోచనలు. బాగా కృంగి పోయాను. ఎవరు ఏమనాన్ 
తలొంచుకొని తిరగపడకుండా  ఉండిపోవడం,  చలిలో, మటిట్లో, ఆకలితో, తలిల్ని  తలుచుకుని కుమిలి  కుమిలి 
ఏడవడమే జీవితమైపోయింది.  
         సేట్షనోల్ టైరన రానపుప్డు ఎవవ్రూ ఉండరు. అపుప్డు మాతర్ం నిదుర పోయేవాడిని .  టైరన వచేచ్ సమయం. ఈ రోజు 
అయినా కూడు దొరికితే బాగుండును అని ఎంతో ఆశతో ఎదురుచూసుత్నాన్ను. 

 ఒక పెదాద్విడ, ఆమె కొడుకు అనుకుంటా, కూరొచ్ని ఉనన్  బెంచి కింద  దూరాను. పర్శాంతంగా పడుకోవచుచ్. 
నా తలిల్ని ఆ తలిల్లో చూడొచుచ్, ఓదారుప్ పొందొచుచ్ అని. 
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 “ననున్ దికుక్లేనిదానిన్ చేసి మీ సుఖం చూసుకుంటే, పూట గడవటం కషట్ంగా ఉందిరా. తండిర్ లేని 
బిడడ్వని కొరత లేకుండా..” అది వింటునన్ నాకు విపపరీతమైన బాధ వేసింది. 

కొడుకు  చిరాగాగ్ విసుకుక్నాన్డు. ”ఎవరు పెటట్మనాన్రు? బి.సిలో ఉనాన్వు. ఎవరు సుఖపడుతునాన్రు? చాలక 
అడుకుక్తింటునాన్ము. నీ కోడలు బూయ్టీ పారల్రల్కు తపప్క నెలకు పది వేలు.  బయట రెసాట్రెంటులో తిండి ఐదు వేలు. 
కారు, పనివాళుళ్  ఒక ఇరవై వేలు. ఎకక్డ చచేచ్ది ? పిలల్లకు చదువు, గుడడ్లు..ఎంత అవుతుందనుకునాన్వు? ఇపుప్డు 
చినన్ బిడడ్కు బొమమ్గావాలి ఐదు వేలు.” 

“నేను చసాత్నురా! ఆ ఐదు వేలతో నాకు ఐదు నెలలు కడుపు నిండుతుంది రా!” 
“ఛీ! నీచురాలా!  మనవరాలు బొమమ్ కొనిమమ్ని అడిగితే నీ కడుపుకోసం.. చావు” 

          చాలా కోపం వచిచ్ంది నాకు. తలిల్రా! ఆకలిరా.. నా కొడకా. నీ ఇపప్టి ఎదుగుదలకు ఆ మాతృమూరిత్ తాయ్గం 
రా! శార్వణ  కుమారుని కధ చదవరా తలిల్దండుర్లిన్ ఎలా చూసుకోవాలో తెలుసుత్ంది.  

నేటి తరం మరి. కుకక్లే నయం.. పెటిట్న చెయియ్ని కరవువ్ , మరవువ్ . బౌ...బౌవ. 
         “నానాన్! కుకక్రా. కరుసుత్ందేమో? పిచిచ్దేమో? నా బిడడ్ను కరిసేత్ పిచిచ్ పడుతుందేమో?” 

ఆ వీరుడు తలిల్ చాటు దాకుక్నాన్డు. ‘ చెయ..చెయ!” లేని శకిత్ని  తెచుచ్కుని కరర్ తీసుకుని కొడుకిక్ అడడ్ంగా 
నిలుచుకుంది.  బిడడ్ కోసం దేవుడన్యినా వదలదు. పుతర్వాతస్లయ్ం ... పేగు బంధం.! 

ఆమె కోపం చూసి నాకూ భయం వేసింది. ఆ తలిల్ తపుప్గా ననున్ చితక బాదుతుందని అటుఇటు చూసూత్ 
పరుగెతాత్ను. 

చినన్ పెదద్, ఆడ మగ, బికాష్ధికారి,  లకాష్ధికారి, చివరకు కళుళ్ తెరవని పసిగుడుడ్లోల్ సైతం  అందరి చేతులోల్ సెల 
ఫోనుల్. అవే పార్ణం అదే జీవితం అయినటుల్ లోకం గీకం మటుమాయం. సోదరా..సోదరీ.  వయ్సనం రా. మెదడు 
మందగిసుత్ంది రా, నరాలు చిటుల్తాయిరా, నోమోఫోభియా అనే తిరుగులేని జబుబ్ వసుత్ంది రా, వయ్కిత్తవ్ం నాశనం 
అవుతుంది రా.  కళళ్ముందు హతయ్, మాన భంగం, యాకిస్డెంట జరిగి, ఎదుటివాడు రకత్పు మడుగులో చావు బర్తుకులోల్ 
ఉనాన్, పకక్న బాంబులు పడినా పటిట్ంచుకునేటటుల్ లేరు. మరి నా గోడు ఎకక్డ వినిపిసుత్ంది? మానసిక చాపలయ్ం 
,అదుపు చేసుకోలేని దురభ్లతవ్ం. ఈ  బానిసతవ్ంతో, వయ్సనాలతో, మానసిక దురభ్లతవ్ం  పెరిగి, మీకు పుటట్బోయే బిడడ్ల 
జీనుస్లో మారుప్వచిచ్  పర్హాల్దుకులకు బదులు దురోయ్దన, కీచకులు, శాడిసుట్లు  పుడుతారు రా!. 

 నోరుమూసుకో!!  ఐ కూయ్ డెవలప అయి చడీడ్లిపుప్కుని తిరిగే హీరోలు, అంతా ఇపిప్  చూపే, అపప్గించే మరో  
ఆరబోసే తారా సాధీవ్మణులు మయం అయిపోతుంది. ఆనందానిన్  అనుభవించు అనే ఒకే మంతార్నిన్, ఈ విశావ్నికి 
అందించి, మరణంలేని మరో మరణంలోకి సునాయాసంగా వెళేళ్ జీవన విధాన సమాజానిన్  నెలకొలుప్తారు, మర 
మనుషులిన్ వంశాంకురాలుగా ఇచిచ్!!               



  

øöeTT~                              www.koumudi.net                                     »qe] 2022 

4  గమయ్ం ఏది?  డా. కనుపూరు శీర్నివాసులు రెడిడ్. 

బేర్కింగ వారత్లు,  ముడిడ్కడిగినా, ముకుక్ చీదినా, వాంతి చేసినా  వైరల వీడియోలు. అందరూ   ఫిదా.  ఆ 
బూతుబొమమ్ల పురాణం, తారా, తారమణులు  పది మందితో అఫైరస్, కడుపొచిచ్ంది, తీయించుకుంది, మారేచ్సింది,  
అది చూసి నెటజనుల్, ఓ.సి.డి వాయ్ధిగర్సుత్లు కోటి లైకులు, రెండు డిజ లైకులు , ఒకరికొకరు వరాగ్లు ఆన లైను కొటాల్టలు, 
బూతులు, తిటుల్, వాళళ్తో పాటు బుడతలు బుడితలు జడీడ్లు రుదుద్ కుంటునన్..  జోళుళ్.. ఛీ... బర్తుకు చెడ . దికుక్మాలిన 
దగులాభ్జీ ఆలోచనలోసాత్యిరా. రేపో మాపో నీ అమమ్ను, చెలిల్ని, చివరకు బిడడ్ల కొలతలు? నిజ సవ్రూపం 
మరిచిపోతావురా? ఈ రాతలు రాసే వారు డబుబ్కోసం.. ఇంత తారుప్డు పనులా? మానసిక వయ్భిచారానిన్ పోర్తస్హించే 
ఈ బేర్కింగు నూయ్స ఎలా రాసాత్రు? ఇలాగేనా రెచచ్గొటేట్ది.   అడుడ్ చెపితే, ఈ పర్సార మాధయ్మం  రాత, రోత, 
సావ్తంతార్య్నికి అడుడ్ తగిలారని వీధిలో గుడడ్లిపేప్సి కూరోచ్వడమేనా? 

‘ఎవరు చెపాప్రు నీకు? ఇదంతా పర్గతికోసం. చీకటిని తరిమెయయ్డానికి. అబాబ్యి! నువువ్ చాలా తపుప్గా  
ఆలోచిసుత్నాన్వు. టెకాన్లజీకి, బూతులు కబాజ్లు తెలియవు.  అనీన్ ఒకటే! ఇంకా పామరుడుగా ఉంటే ఎటాల్? ఎదగాలి. 
అదే నేటి నడక సవ్రగ్ం నరకంకూడా.  ఆ క్షణిక సుఖం తిర్ల..జోష, తపన, అదే జీవితం...సతయ్ం కూడా. ఎలోల్ మీడియా. 
అకర్మ సంపాదన, కృతిర్మ పాపులారిటీ అనాన్వంటే నినున్ బొకక్లిరగతంతారు. కిర్ందో పైనో ఒక చినన్ సోల్గన, గమనిక. 
వారిన్ంగ—సెకుస్, వయోలెనస్, నూయ్డిటి ,డర్గస్, ఫౌలాల్ంగేవ్జేగ్ అని రాసేసేత్ సరిపోతుంది. చూడొచుచ్, చదవొచుచ్, మనం 
చెయొయ్చుచ్ అనే భరోసా! జీవితంలో ఇవనీన్ జరిగేవే, కాక పోతే ..? సోల్గన చాలు. పరిమ్షన ఫుల!’        

 ‘అవునా? ఇవే సహజమా.’  కానీ మనసు తిరగబడింది. తెలియ చెపప్కపోతే నేను కుకక్.   
 ‘ఏడాచ్వు. అమమ్. అబబ్,గురువు దైవం వాళళ్కే దికుక్లేదే నువువ్ ఎంత?’ 
  ‘సంసక్ృతి, సంసాక్రం, నైతిక విలువలను గౌరవించకపోతే నాగరికత సరవ్నాశనం అయి పోతుంది. 

డబుబ్ ఈ రోజు వసుత్ంది రేపు పోతుంది. కానీ...’.   
 ‘నువువ్ చాలా అవుట డేటెడ గా ఆలోచిసుత్నాన్వు. అవి ఏవీ డబుబ్ను ఎంత కకుక్రిత్తో సంపాదించాలో 

నేరప్వు. ఇపుప్డు డబుబ్...తిర్లస్, కిక కోసం ఏదైనా చేసేందుకు. తినేందుకు పాయిఖానాలుకూడా తీసే ఉంచుతునాన్రు. 
నువువ్ వెళుళ్ ..నీ పని చూసుకొ..పో! పాపం ! నీ  బాధ, దిగులు చూసేత్ ఆతమ్హతయ్ చేసుకునేటటుల్ంది.  ఈ సందేశాలు, 
సంసక్రణలు నీ వొంటికి మంచిదికాదు. బుదిద్  తెచుచ్కో!.’  

‘ఇవి సందేశాలు కావు, నగన్ సతాయ్లు. చివరకు మిగిలేది ఆకోర్శపు సమ్శానాలే!.’ 
‘నీకు తగగ్ మాటలు మాటాల్డరా, ఆకృతులు , పర్కుర్తులు ఆహుతులు అంటే బూతు అనుకుంటారు. తెలుగు 

ఎపుప్డో మరిచిపోయారు, బేకు, గీకు, బొకక్లు, గికుక్లు,  పొడుపులు, పడకటిలుల్, ఈ బాషే  నేటి వాడుక బాష. విమరశ్లు 
,వాయ్ఖాయ్నాలు చేయకు, విమరిశ్ంచడం  సభయ్త, సంసాక్రాలు కావు’ అని మనసు బెదిరించింది,  తలమీద ఒకటిచుచ్ 
కునాన్ను. .              
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  అకక్డెవరో ఆడపిలల్లు మగ పిలల్లు పోపాక్రాన తింటునాన్రు. కాసత్ పెడతారేమో మెలల్గా దగగ్రకు వెళాళ్, 
పర్కృతికి పర్తిరూపాలని, సాదీవ్మ తలుల్లని  !?అదేవిటి ఆడపిలల్లు, పైనా కిర్ంద చిరిగి పోయిన గుడడ్లేసుకొని తాండవ 
నృతాయ్లు చేసుత్నాన్రు.ఫారినరాస్...విదేశీయులా ? సవ్రగ్లోక దిగుమతా ...? 

నీ ముఖం .మన  తోటలోల్ని పూవులే ఇవి. విదేశీయులు  ఆ నాగారికతకు అనుగుణంగా మరాయ్దగా, పదద్తిగా 
ఉంటారు. ఇలా ఆరబోసుకుని ఉండరు. వాళల్కు ఆడతనం  మీద, వయ్కిత్తవ్ం మీద అపార గౌరవముంది. ఇవనీన్ కాపీకాటస్ 
. ఇది మన ఎదుగుతునన్ దేశ సవ్తంతర్ పార్రబద్ం.    

పాపం! ఎంత దయగల తలుల్లో ఏదీ దాచిపెటుట్కోలేదు.పూయ్ర హారట్స్ !!  
 నీ తెలివి! వయ్కిత్తవ్దురభ్లతవ్ం. మగాళుళ్ చూడాలనే తపన, కామ కోరికలిన్ పరోక్షంగా తీరుచ్కోవడం. పరేవ్రష్టెడ 

మానియా అంటే మందులేని ముదురు పిచిచ్ ..కకుక్రిత్ !!అదేవంటే మా శరీరం మా ఇషట్ం అని రెడే లై టస్!! అందుకే నోటి 
దురద.వొళుళ్ గీరుకోవడం. 

సమయ సందరాభ్లనుబటిట్ వసత్ర దారణే  సతరీలకూ ఇంపు సొంపు. షోరూంలో వసుత్వులాల్ ఉండకూడదు. ఉనన్తిని, 
ఔనతాయ్నిన్చాటేది కటుట్, బొటుట్; నడక, నాణయ్త, పలుకులో, పర్వరత్నలో దాగి ఉంటాయి. అదే మరిచి పోయారు నేటి 
నాగరిక యువత.ఇనిన్ మానభంగాలు,కిడాన్పప్లు వీళుళ్ ఇచేచ్ అవకాశాలవలన. చటట్ం ,నాయ్యం, శిక్ష అంటే  భయం, 
గౌరవం లేనందువలన.కొనుకోక్వచుచ్!?         

 అదేవిటి ముఖాలకు వింత వింత రంగులు పులుముకోనునాన్రు. ఏం అవి లేకపోతే అంత దరిదర్ంగా 
ఉంటాయా ముఖాలు? సహజ సౌందరయ్మే కదా సతరీల ఆతోమ్నన్తి. ఇవేంటి ఎబెబ్టుట్గా తాటకిలు, శూరప్ణకలు. 
అసహయ్ంగా, వాంతి వచేచ్టటుల్. పర్కృతి వింత రూపాలు ఎతిత్తే, మరీ భరించలేనంత జుగుపస్గా  ఉంటుంది. చరమ్ం 
కుళిళ్పోతుంది.  ఎందుకో ఆ తెగులు ఈ ఆడకూతుళళ్కు  లేనిది ఉనన్టుల్ చూపించుకోవాలని? వయ్కిత్తావ్నిన్ 
అలకరించుకుంటే ఈ విశవ్మే కాళళ్ ముందు పడదా ? అజాఞ్నం, అహంకారం!! ఆడవాళళ్కు అదో వింత వాయ్ధి. మగవాడి 
సవ్రగ్ం వాళళ్ శరీరంలో దాగుందనా ? 

మగాళుళ్ తకుక్వలేదు మరీ ఆడంగులయిపోతునాన్రు.వాళళ్కంటే వీళేళ్ బూయ్టీ పారేల్సుస్ల దగగ్ర కూయ్కడుతునాన్రు. 
మందేలేని లింగమారిప్డి!! వయసు లేదు వణుకు లేదు అందరూ ఎలిజబులస్ !! 

దొందూ దొందే అయినపుప్డు ముషిట్ యుదాద్లేందుకు, గంగ జాతరలు ఎందుకు? అది పెండిల్కి ముందు ఇది 
శోభనం రోజునుంచి.  నిండు నూరేళుళ్ కాపురం చేయడానికి కాదా?       

నోరుమూసుకో దదద్మామ్! నిఘంటువును మారేచ్సారు అది  విముకిత్కి పరాకాషట్, విశృంకలతవ్  ఆధారకారుడ్.  
పర్వరత్న, వయ్కిత్తవ్ం, అణుకువ_ఓరుప్, సహనం గౌరవానిన్, శాశివ్త బంధాలను ఏరప్రుసుత్ందని  అసలు నమమ్కం లేదు. 
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అతీందిర్యశకుత్లకుకూడా లొంగని వాయ్మోహం, వయ్సనం,నేటి వయ్కిత్తవ్ం. ఈ కాలంలో బంధాలు అనుబంధాలు 
టాటా,చీరియోలే !!ఆ పలుకు , పిలుపు పాదరసాలే!!    

 వాళుళ్  భాష  ఏవిటో, మరీ గీర్కు లాటిన... తెలుగు అలా...? ఒకక్ముకక్ కూడా ..?    
 దేశ  భాషలందు తెలుగు లెసస్ !!మహా చకర్వరిత్  శీర్కృషణ్దేవరాయుల విశావ్సం ,సుందర తెలుగు పాటకు 

ఇంపు, మన పొరుగు రాషట్ర మహాకవి భారతియార గౌరవం, ఇటాలియన ఆఫ ది ఈసుట్, యురోపియన చరితర్కారుని 
అభినందనలు. పంచదారకనాన్, పనస తొనలకనాన్, కమమ్ని తేనెకనన్, తెలుగు మినన్ అనాన్రు. మరి ఇపుప్డో ? తలిల్నే 
మరిచిపోయిన ఈ కాలంలో వాతస్లయ్ంలోని మధురిమలు, మాటలోల్ని తియయ్దనాలు, లాలిలోని లాలితాయ్లు మరిచిన 
తరువాత భాష ఎందుకురా? విరిగిపోయి తరిగిపోయి ఈ ఏడుప్ ఏడుసుత్ంది. అందుకే అరధ్ంకాదు. బూతులోనే పేర్మ, 
మాటాల్డకు !! 

 నోరు మూసుకునాన్ను. భయం భయంగా అడిగాను.  
‘మరి ఈ  సోదరీమణులనేవిటి ... ఫీర్ ..లిబ ...కీర్ అనే పిర్య పిలుపులు.  వైరసా?’ 

 ‘వైరస కాదు. వాళళ్ బుదుధ్లను ,ఆలోచనలను బటిట్ పేరుల్. అందులోనూ  పొదుపు. పైశాచిక పేర్మలో, 
చూపులో మనసులోని   సతరీ ఎతుత్ పలాల్ల మీద ఉనన్ కకుక్రిత్,  లైంగిక  వకర్పు తపన ఆ పిలుపులు .  ఫీర్ అంటే ఫీర్డంకాదు 
నేను  ఫీర్ ఫార ఆల...దేనికీ అభయ్ంతరం లేదు. లిబ అంటే అందరికీ అందుబాటులో , కీర్ అంటే పాలనురుగులాంటి 
శరీరం. మీ సొంతం ..? ఇనెవ్నష్న ...కిర్యేటివిటీ. నేటి యువత మరి! అటుచూడు ఎనిన్ రకాల డానుస్లేసుత్నాన్రో 
తిమిమ్రేకిక్నటుల్ షాకొక్టిట్నటుల్ చలి జవ్రం వచిచ్నటుల్.!! 

 జొలుల్కుకక్లాల్ చుటూట్ తిరుగుతునన్ మగ పిలల్లిన్ చూసి ఒకటే వినరాని బూతులు,నవువ్లు! వాళూళ్ 
తకుక్వేమీకాదు అసభయ్ంగా అంగాలు తడుముకుంటూ, చూపిసూత్ అరుపులూ కేకలు , “వాడు చూడు ఎటాల్ చూసుత్నాన్డో? 
సెకీస్గా!  అబబ్. ఎకక్డో ఏదో అయిపోతుంది. బలే తిర్ల గా ఉందివే! లైఫ అంటే ఇంత రొమాంటిక గా ఉండాలి. అబబ్! 
ఎంత ఎకైజ్టేడ గా ఉందో! ఫిదా అయిపోతునాన్నువే! ” అవి ఇవి తడివి తడివి చూసుకుని భయంకరంగా అరుసూత్, 
విరగబడి నవువ్తునాన్రు.పబిల్క ఏమయినా ..? 

 మదిలో కలిగే మెరుపులు, తలపులు దాచి అదిమి ఉంచుకోకూడదు నాయనా హృదోర్గం వసుత్ంది. 
సపేర్షనోత్ డిపెర్షన వాయ్ధి వసుత్ంది. ముసలి ముతక చాటుగా ,వీళుళ్ ఓపెనాగ్! రజనీష సిదాద్ంతం.        

  అతి ఎపుప్డూ ఎకైజ్ టెడ...  తిర్ల గానే ఉంటుంది. అంటుకునేదాక!!గుండు సూదులు, దబబ్నాలు, కరుర్లు 
గడడ్పారలు దిగేదాకా. ఘోరం!  పాపం!  నిరభ్య, దిశ...ఎనెన్నోన్కోటుల్   >>>!? ఎలా మరిచిపోతారు?  ఏవిటి ఈ 
దరిదర్ం? మరీ అంత పచిచ్ బూతులా ?      

 “ఛీ..ఛీ ..పాడు. ఏవిటా మాటలు? మరీ దిగజారిపోయి.”  ఆ మహాతలిల్ ఎవరో అంది.  
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7  గమయ్ం ఏది?  డా. కనుపూరు శీర్నివాసులు రెడిడ్. 

సుఖీభవ తెలియకనే అనేశాను.చూసాను. తెలుగింటి ఆడపడుచు. సాంపర్దాయ కటుట్బొటుట్తో, ఆకృతిలో పర్కృతిని 
నింపుకొని దరశ్నమిచిచ్ంది. చేతులెతిత్ దండం పెటాట్ను. పర్శాంతతను అందించే మరుల మలెల్ల పందిరి!! 

 ‘అందరూ అపప్లమమ్లాల్ ఉండాలంటావా?’ 
 రంభ అయినా రాక్షసి అయినా సోంపు  వొంపు; మాట, పలుకు; సతరీ పర్తి కదలికలోను మగాడిన్ మతి 

పోగొటిట్ంచే సమోమ్హిత శకీత్ దాగుంది. దానికెందుకు ఇటుకరాళుళ్, దురదగుంటాకు.      
 “ఏమామ్ ! మేం మాటాల్డితే తపుప్, సినిమాలో చూపిసేత్ వేదమా?అడగరా? గుంట, బొకక్, ఇవేనా  తలిల్  

పెళాళ్ం  పిలుపులు. ?  ఏదో చూపించలేక, బొడుడ్  చూపిసుత్నాన్రు. ఈ కుకక్లు.. అది కూడా ఒకటే అని జొళుళ్ 
కారుచ్కుంటునాన్రు. అనీన్ డబుల మీనింగులే! అవే కదా చినన్ పిలల్లు ఇంటోల్  మాటాల్డుతుంది.  పంచ  డైలాగులు 
పడకడింటి చేషట్లు!! వాళుళ్ నిజమే చూపిసాత్రని పిలల్లం నముమ్తాం. మాకేం తెలుసు అమాయకులం.ఏ తలిల్ ఏది చూపిసేత్ 
అది. ఏ సాట్రు ఏం కూసేత్ అది. చిలకలం!! దుసుత్లిపిప్నా, ఏది చూపించినా సహజం! అంతే.. మా యూత  
మారగ్దరశ్కులు...కులదైవాలు వాళేళ్!  ”  

 “ ఛీ... బానిసలయిపోయారే! అదెవరో పరవ్రేట్డ , వయ్కిత్తవ్ంలేని ఉనామ్దపు పందులు . తలిల్, సతరీ అంటే 
గౌరవం లేని అడడ్ంగా పుటిట్నోళుళ్ తపప్,  అనుబంధాలను ఆపాయ్యతలను  వకర్ంగా నీఛ దృషిట్తో అవమానించరు!! 
డబుబ్కోసం  బూతుతో  యువతను తపుప్ దోవ పటిట్ంచి రెచచ్గొటట్రు!!  బుదిధ్ ఉండాలి. అవి అనుసరిసేత్  చింపిరి ఇసత్రాకే 
జీవితం”   

   “ విముకిత్  పొందాము.  బార్లేని సహజ నటి. బిగుతు ఎదను బజారున పెటిట్న మహానటి. నట సామార్ట 
రేప సీనులో నిజం సెకస్. అనిన్ అందాలను ఆరబెటిట్న చినాన్రి .. . లేటెసుట్లో పైన దుసుత్లు తీసి బిగుతులు.... 
సహజనటి..ఫేసుబుక  నిండా సెకుస్ బురద, నెటిట్జెనుల్ జోళుళ్, మందు మాతర్లు కడుపులు కాళుళ్ ...నీళుళ్...ఇదే బేర్కింగ 
నూయ్స, అవే చూసాత్ం చదువుతాం . అణిచి అణగారిపోయిన మా  ఆలోచనా పరిధి పెరగాలనేకదా హీరోయినుస్ దగగ్ర 
చెమటలు కారుసుత్నాన్రు. నేషనల చానలస్, ఇంటరెన్టుల్  చూపించినా  పరావ్లేదా ? తపుప్ లేదా ?... సమాజం- సహజం 
; నిజమే అనుకుని చేసుత్నాన్ం. అదే నిజం, జీవితం అని మా అమమ్లు, పంతుళుళ్, పరిపాలించేవాళుళ్ మనిన్ంచేసారు..  
నీకెందుకు బాధ”  

   “మరెందుకు ఏడుపు? మానభంగం , సెకుస్వల అబూయ్జు అని గోల. ఫేస బుక, ఇంసాట్గార్మ, టిక టాక 
బజారు  జీవితం!! తీరిక సమయానిన్ ఎలా ఉపయోగించుకోవాలో తెలియని అసమరుద్ల పేర్రాపాలు. ఇతరల్ గుడడ్లోల్కి, 
కొంపలోల్కి చూడటమే శావ్స, ధాయ్స. తిరుగులేని వయ్సనం. అతి మతి లేనిది. కడుపులోసాత్యివే. మీలాగే మగవాళుళ్ 
గుడడ్లేసుకుని మేకపుప్లేసుకుంటే మీరు మనిన్ంచగలరా?”  
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8  గమయ్ం ఏది?  డా. కనుపూరు శీర్నివాసులు రెడిడ్. 

 “  బావోదు. మూడార్దు. కడుపులు అంటే...వసాత్యి. అదీ సహజం... పర్కృతి! తీయించుకుంటాం ! పెండిల్  
చేసుకుంటాం!  పాతివర్తయ్ం నిలుపుకుంటాం .మొనాటినీ మాకు నచచ్దు. తిర్ల...కిక లేని బర్తుకు వేసుట్.  మా ఇషట్ం మా 
శరీరం!!  సిక్న టు సిక్న దేర  ఈజ నో సిన మా  మతం.  మాకు లివింగ టు గేదర ఇషట్ం. చాలా రుచులు...అబబ్!! 
అవారుడ్ సినిమా...కమరిష్యల అని ఏమీ లేదు పదిమంది మగాళళ్తో తిరిగే  యువతిని ఆదరశ్ంగా చూపిసుత్నాన్రు. 
తాగుడు, ముండలు లేని మగాళళ్ను  వెధవలుగా విమరిస్సుత్నాన్రు. అనుభవించి  ఆనందించలేని జీవితం దండుగ 
ఆతమ్హతయ్ మేలు అని నిరూపిసుత్నాన్రు. అందుకే  అనుభవించి చసాత్ము.  మగాడు , ఆడదిగా  పుటిట్ పర్యోజనం 
ఏవిటి?క్షణం క్షణికం ఈ జీవితం.ఇదే నేటి నాగరికత,సామాజిక విముకిత్.”   అని  బూతులు ఇంకా ఎకుక్వ చేసారు. 

 “చావండి. సతరీ జనమ్కు గౌరవం, సుఖమయ జీవితానిన్ మలినం చేసేది  విచచ్లి విడితనం!!  సినిమా 
మీడియా నికృషట్పు భావదురభ్లులతో కలిసి వయ్భిచార సంఘానిన్ నిరిమ్ంచి సమాజ సేవకు అంకురారప్ణ చెయయ్ండి.” 

 “ఇపుప్డుండేది, నియంతిర్సుత్నన్ది అదే. మళీళ్ తిగిరానిదమమ్ వయసుస్. అందుకే జీవితానికి ఒక అరధ్ం 
చావుకు ఒక గురిత్ంపు తెచుచ్కుంటాం. శిలా ఫలకాలు, ధవ్జసత్ంభాలు శాశవ్తంకాదు, అనుభవం ఒకక్టే మనతో వచేచ్ది.” 

 అందరూ ఇంతేనా అనుకోగానే నిరాశా నిసప్ృహలతో కృంగిపోయాను. వెంటనే వాళళ్ను మందలించిన 
తలిల్ గురొత్చిచ్ంది. ఉంటారు, ఉనాన్రు ఎందరో  ఆలోచించే సంసాక్రులు సాధీవ్మణులు. 

అమామ్ అబాబ్ తారుప్డు వాయ్పారాలలో అడడ్దిడడ్ంగా సంపాదించిన డబుబ్ దీనికంతా కారణం.     
సిగుగ్పడతారనుకునాన్! ఎనుబోతు మీద వానకురిసినటేల్ ఉంది. పటిట్ంచుకోనేలేదు. 

      వీళాళ్ భావిభారత పౌరుల తలుల్లు, ఆణిముతాయ్లను పర్సాదించే సాధీవ్మణులు. పర్కృతి వరాలు!! 
అదుపులేని అతి ఇచేచ్ది క్షణిక ఆనందమే! బాధతో, జుగుపస్తో  అటు ఇటు చూసాను. 

 “లంజ!” ఎగిరి దూకాను.  
“ఎవరి దగగ్ర పడుకునాన్వువే!” ఇరగొగ్డుతునాన్డు సేట్షన లో లైటుల్, బెంచీలను. ఒక ఆడకూతురిన్ 

జుటుట్పటుట్కుని, కిందతోసి కాలితో చేతులతో చావకోడుతునాన్డు. ఒకక్రూ  అడగరు !! ఇదేవిటి ఇంత దారుణం? 
  పాపం తాగేసి ఉనాన్డు!! ఏవిటో ఆ దయ? పర్భుతవ్ఖజానా! ఇది భారత దేశం నాయనా!తపుప్డు పనుల 

క్షమాగుణం, బానిసతవ్మై రకత్ంలో జీరిణ్ంచుకుపోయి ఉంటుంది. అందుకే కీచకులు,కబాజ్దారులు మానభంగాలను, 
నడిరోడుడ్మీద హతయ్లను, ఆడపిలల్ల అమమ్కాలను నాయ్యశాసత్ర పరిధిలోనుంచి తపిప్ంచారు. ఎదుగుదలలు 
కుంటుపడతాయని. 

 ‘మరీ దారుణం నాయ్య వయ్భిచారం.!! మరో దేశంలో అయితే చావగొటిట్ చెవులుమూసి సతరీలపైన గౌరవ 
భావం, ఆదరశ్ంగా మారెంతవరకు తల తిని, తోలు వలిచి, సంఘంలోకి వదులుతారు.  చూడు చూడు  ఆమె కూడా 
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తగగ్టంలేదుకదా! తపుప్లేదు.సమానవ  హకుక్లు!! లేకపోతే బాధయ్తా   రహితులతో ఎలా కాపురం చేసాత్రు.? ఇంత 
బరితేగించి మావతావ్నిన్, సభయ్త, సంసాక్రాలను...బజారు ?!  

 “ అవి ఉండేది అకక్డే! బూతులు మాటాల్డకురా!” అనే అరుపులతో ఎకక్డున్ంచి వచాచ్యో చెపుప్లు నా  
ముఖం మూతి  పగలగొటాట్యి. పళుళ్ రాలుతాయని క్షణంలో తపిప్ంచుకుని ,గుండెలిన్ పిడికిట పటుట్కుని పరుగు తీసాను. 

 భూమి బర్దద్లయేయ్టటుల్ వినిపించిన మాటతో గజగజ వణికి పోతూ నేల తడిపేసాను. చుటూట్  చూసాను. 
బురర్ మీసాలు,నిపుప్లు కురిపిసూత్ తెలల్ శాంతికపోతంలో రాక్షస వీరుడు ఎదురుగా నిలబడి తొడగొటుట్తునాన్డు.ఎందుకో 
ఈ మధయ్ నాచురల విలల్నస్ అందరూ తెలల్ గుడడ్లు వేసుకుంటునాన్రు?        

 “ఆ టీచరగాడిని కుకక్ను కొటిట్నటుల్ కొటాట్ను. మూడోఎకక్ం రాలేదని తరిమేసాత్డా. చదివేది ఆరో తరగతి. 
ఎందుకండీ వాళుళ్ ఉండేది? అదీ నా కొడుకుని.!!” రంగేసిన బురర్మీసాలను ఊడొచేచ్టటుల్ తిపుప్తూ  గాండిర్సుత్నాన్డు.  

 వాడెంత? వీడెంత?  ఇజజ్త ముఖయ్ం !! పదిమందిని ముంచి, పాతికమందిని చెరిచి, ముగుగ్రుతో కాపురం 
చేసుత్నన్  మాజీ టీ  బొంకుల బాకీ దారుడు నేటి పాలనాధయ్కుష్డు , 

 ‘అందరూ మనిన్సుత్నాన్రు వెలి వెయయ్డం లేదు కదా నీకెందుకు దురద!’ 
  ‘పర్తిదానికి కొటట్డం చంపడమేనా! కర్మ శిక్షణ లేకపోతే ఇతని కొడుకు ఏమవుతాడో?’ 
 ‘చంపుతాడు. కబాజ్లతో కోటీశవ్రుడౌతాడు. పరవు పర్తిషట్లు పెంచుకుంటాడు.అభివృదిధ్ దేశాల అధయ్కుష్డు 

పిలల్నిచిచ్ ఆశర్యం ఇసాత్డు. బొరుగులు తిని చేతులు కడుకుక్నన్టుల్. అకక్సు తీరాలి అంతే !’ 
 ‘ఇంత చినన్దానికే?’ 
 ‘చినాన్ పెదద్ అని ఏం లేదు. తండిర్నుంచి పుచుచ్కునన్ రకత్ంలోని ఆసిత్. పగ పర్తీకారం.పంతం పటుట్దల... 

పిర్సేట్జే. చీరలు ఎగరవేయయ్డం, రకత్ం చిందించడం. వీడి పెళాళ్ం  చీరలు రేపు. రకత్ం రాతిర్కి.!’ 
 ‘మరి దానికెందుకు మారణహోమాలు మానభంగాలు?  వీడయినా నిండు నూరేళుళ్!?’ 
 ‘ఉండడు. తెలుసు! అయినా రకత్ం..రవికలు చూడాలి లేకపోతే అంతవరకు నిదర్పటట్దు.విచక్షణ ,ఓరుప్, 

క్షమ ఉండవు. పర్తీకారం తీరుచ్కోకపోతే బిపి ,షుగర, హారట్ అటాక! చంపి చావాలి !!’                            
 అంతా అయోమయంగా ఉంది..నా జీవితగమనం తెలిసిపోయింది గనుక. వీళళ్తో బర్తికే బర్తుకు ఎలా 

ఉంటుందో తెలుసుకోలేనా? నా తలిల్దండుర్ల చావుతో,  దరిదార్నిన్, అదృషట్ంగా తెచుచ్కునాన్ను.  దానితో  నాకు అడుకుక్ 
తినడం వరంగా లభించింది. కానీ అంత దిగజారి బర్తకలేను. నాకు సంసక్ృతి, సంసాక్రం, దయ సానుభూతుల మీద 
నమమ్కం ఇంకా ఉంది.  మంచి రోజు రాకపోతుందా ?  

 పొరపాటు...పొరపాటు. పునరపి  జననమే గాని పునరపి మరణంలేని నేటి యుగపు   కుసంసక్ృతి , 
సంకోష్భాలు, కుసంసాక్ర సునామీలు సృషిట్సాత్యేగాని  చివరి రోజులోల్ మానసిక సంతృపిత్ని ఇవవ్లేవు. పర్శాంతత 
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మనశాశ్ంతి ఏ ఒకక్రికీ దొరకదు. మన దేశం రెండువందలసారుల్ విదేశీయ దాడులకు గురి అయియ్ంది. మన సంసక్ృతి, 
నైతికవిలువలు చెకుక్ చెదరలేదు . కానీ ఇపుప్డు డబుబ్ కకుక్రిత్ , విశృంఖలత, నామరూపాలు లేకుండా 
చేసుత్నాన్యి.విచక్షణ అనేది  మరిచిపోయారు.         

 వాంతి వచేచ్టటుల్ంది పిచిచ్ పటిట్పోతందేమోననిపించింది.  నిజంగానే పారిపోవాలి!! 
 ఎకక్డికి?ఈ విశావ్నిన్ కబళించి ఉనన్దంతా ఆ దురఘ్ంధమే అయినపుప్డు...!  
 సంసక్ృతి సంసాక్రాలు లేవా?.........??? 
 ‘పిచిచ్ నీకు. ఎవరు ఎకక్డ చసేత్ నీకెందుకు? ఏ కూడుతింటే నీ కెందుకు?  తాట వలుసాత్రు. అందునా ఈ 

కాలం యువతులు. పేగుబంధానిన్  తెంచి పారేసి, తాళి బొటుట్ను తీసేసి,   కాలి మెటుట్లు చేయించుకోవచచ్ని దాచిపెటిట్, 
మొగుళళ్ను వెరైటీ  కోసం  మారేచ్సుత్నాన్రు. బాధయ్తలేదు  బంధమూ లేదు..పెడాకులు,ముషిట్ఘాతాలు  మాతర్మే 
ఉంటాయి. తొలి రోజునే నీ పడక నీది, నా ఒళుళ్ నాది అనే ఆంక్షలతో శోభనం. అదీ మూడ ఉండాలి లేదా తెపిప్ంచాలి 
బూల్ సినిమాలు వేసి!! 

 ‘అయాయ్ అమామ్,గురువు దైవం మీరయినా చెపప్ండి. పాపం అజాఞ్నంలో బంగారు భషయ్తుత్లను సుఖమయ 
సంసారాలను తగలబెటుట్కుంటునాన్రు.’ 

 ‘ఎవరార్ వినేది? పండుల్ రాలగొడతారు. యానిట్సోషల అని పిచిచ్ ఆసుపతిర్లో చేరుసాత్రు. తివిరి ఇసుమున 
తైలంబు దీయ వచుచ్, దవిలి మృగతృషణ్లో నీరు...పో..పో... చెపోప్చాచ్వు. మూరుఖ్డా!’ 

 ‘మీరు కనాన్రు, చదివించారు పెంచారు. మరి...?’ 
 ‘ఎందుకు వినాలి? పుటిట్సేత్...చదివిసేత్...పెంచితే..!వాళళ్  బానిసలమా?ఫీర్డం...ఫీర్డం .మా బర్తుకు మేం 

నిరణ్యించుకుకుంటాం. మా జీవితానిన్ గురించి ఒక నిరుద్షట్మైన విజన ఉంది. దాని కోసం ఎంత పనయినా  చేసాత్ము. 
అడుడ్ చెపాప్వంటే... చుపేర్ ...చెపప్లేస్ పళుళ్ రాలగొడతా!’           

 మనసు ఆలోచనలతో అలిసిపోయి విశార్ంతి కోరింది. చూశాను. రెండు బెంచీల మీద  అనుభవంతో 
పండిపోయిన వృదద్ మేధావులు,విజాఞ్నంతో పండిన  మహానుభావులు కూరొచ్ని ఉనాన్రు. వాళుళ్ కాపాడుతారని, మంచి 
మాటలు వినొచచ్ని  బెంచి కిర్ంద  దూరి  ముడుకుక్ని దాకుక్నాన్ను 

 “ఈ వయసులో మంచి ఆతీమ్య  సేన్హం అమరం.  మనలో ఐకయ్త, సహృదాభ్వం ఉంది. అహంకారం 
లేదు. అందరిది ఒకే కులం, సేన్హ కులం. ఈ వయసుస్లో దివయ్ ఔషధం . విజాఞ్న గనులం ” 

 “మనలిన్ ఎవరు ఉపయోగించుకుంటునాన్రండి. ఈ యువత మరీ హీనంగా చూసుత్నాన్రు. ” 
 “ఏం శాసుత్ర్లు గారూ ! శాలువా కపాప్రు. కొటుట్కొచాచ్రా? ఎవరు చేసారేవిటి  సనామ్నం?” 
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 “సనామ్నమా నా బొంద. గంపెడు పడిఉనాన్యి ఇంటోల్. పారెయయ్డానికి ఒపప్దు. కాళుళ్  తుడుచు 
కోవడానికి కూడా  పనికి రావు. ఏదైనా పనికొచేచ్ది ఇవవ్కూడదా? దుపప్టో,  టవలో,  ఇచిచ్నా పదికాలాలు పాటు 
వాడుకొని జాఞ్పకం చేసుకుని మరీ చసాత్ను.  పాడు. ఇక సనామ్నాల  జోలికే పోను.” 

 “వాళళ్ను అవమానిసుత్నాన్రు. మీకు ఫిర్డేజ్లు, ఏసీలు ఇవావ్లా? కులానికో సనామ్నం సంఘం!! మీ 
కులపోళుళ్ డబుబ్లిచిచ్ చేయించుకుని మరీ పేపరోల్ వేయించు కుంటునాన్రు. గాడిదలకిసేత్ అంతే!”   

 “ గురుర్గా చూడకు ..చూడు .ఆ పిలల్ అనీన్ కనపడేటటుల్....! ఎంత నీలుకుక్ని..అబబ్ నాకే ఏదో ?” 
 “ఇదేవిటి? యూటుయ్బులో విషుణ్ సహసర్నామం.. మధయ్లో బూతు కద. కలచ్ర తారుప్డు.” 
 “టేసుట్ మారింది. నీతి కదల లింకులో బూతు కథలుండాలి. రకిత్కటేట్ది అపుప్డే కదా! ఈ వయసుస్లో   

కావాలిస్ంది తియయ్ని వలపు తలపు, రకిత్ ; మోక్షమెందుకు. ఉందో  లేదో తెలియదు ”  
 “ చావు దగగ్రకొచిచ్నా, బుదిద్ పోనిచుచ్కునాన్డు కాదు.  జాతి గుణం !” ఎవరో చిర చిరలాడారు. 
 “ఎవరిన్  అంటునాన్వు . మా కులపోళళ్ను అనే అరహ్త లేదు. మూసుకో!” మాట సాథ్యి పెరిగింది.  
 “కాక! ఇకక్డ పొంగి మదించి నోళుళ్ ఎవవ్రూ లేరు. ఎకక్డికి పోయినా చింతపండు కంపే!” 
 అంతే బెంచీని ఒకక్ తనున్  తనాన్డు. కోపంతో వణికి పోతునాన్డు. 
 చుటూట్ పకక్నోళుళ్ పటుట్కునాన్రు.” మీరిదద్రూ రోజు అనుకునే మాటలేకదా! దానికెందుకు ఇనిన్ నాళళ్  

సేన్హానిన్... ? ఎనోన్  పంచుకునాన్రు. ఎంతో  ఒదారుచ్కునాన్రు ? ఇంత చినన్ విషయానికి...?”  
 “చినన్దా...చినన్దా. గనిసూత్నే ఉనాన్ను. ఎపుప్డూ ఏదో ఒక జోకు కులానిన్ అవమానించేటటుల్. వాడి 

కొంపను, కులానిన్ చూసేత్ తెలుసుత్ంది. నీచులు,  ఎదుటివాడు బాగుంటే చూడలేరు.” 
 “ఏవిటి నువువ్ మాటాల్డేది?  నువువ్ అనలేదా నా కులానిన్. ఆ రోజు నవువ్కునాన్ం కదా!” 
 “అది వేరు ఇది వేరు. ఈ రోజు గుండెల మీద తనాన్వు. మా కులం మీద ఉమేమ్సావు.”      
 జుటుల్ జుటుల్ పటుట్కునాన్రు బండ బూతులు తిటుట్కుంటునాన్రు. రకత్ కళళ్ చూసాత్నంటునాన్రు. 
 ఉండలేక, చూడలేక ఒకక్ అరుపు అరిచాను. అదిరి పడి, కుకక్..కుకక్. జాతి  తకుక్వది అంటూ  వెనకుక్ 

తగాగ్రు, రాళుళ్ తీసుకునాన్రు. నిలిచిపోయారు, నేను ఏ జాతికుకోక్ తెలియక. మేధావులు, వయో వృదుద్లు, 
విజాఞ్నఘనులు!! ఛీ వెదవలాల్రా!  సిగుగ్ చేటురా!  మీ వయసుకు, అనుభవానికి నీచపు ఆలోచన, తకుక్వ బుదుద్లు 
ఉండకూదదురా! కులమా మీ పుటుట్కకు గురిత్ంపు హృదయ వైశాలయ్ం కాదా?     

  గుండె పగిలేలా అరుసూత్,  “అమామ్ సరసవ్తీదేవి, ఇదేవిటి ఈ అనాయ్యం? వాళళ్ నాలుకలు తెగొగ్యియ్. 
సోదరతవ్మూ , మానవతవ్మూ లేని కడజాతి. కులానిన్, మతానిన్ అడుడ్పెటుట్కుని మంచిని  మరచిన  ఈ హీనజాతికి 
నోరెందుకిచాచ్వమామ్!  ఛీ..యాకుక్” అని ఉమిమ్ ఊసి, “దేవ్షమూ, పర్తీకారం,అహంకారం,ఆభిజాతయ్ము  వీళళ్ గమయ్మా 
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మనిషి పుటుట్కకు అరధ్మా!?”   అని గుండెలు బాదుకుంటూ, చలల్గాలిని, యమునా తటిని  వెతుకుక్ంటూ, వరవీణ 
వినిసుత్దేమో అని సరవ్మానవ సౌభార్తుర్తవ్ం  కోసం ఏడుసూత్... ఏది  గమయ్ం. నా గమయ్ం ఎకక్డ  అని... ???   

ఓ యాతిర్కుడా ఓహో యాతిర్కుడా! 
బర్తుకు పర్యాణంలో గమయ్మెంత దూరమో  తెలుసా? ఓ బాటసారి  ...???  
ఆ పాట వినిపించిన దికుక్ వెతుకుక్ంటూ పరుగులు తీసాను. కనీన్ళళ్తో మసకబారిన కళళ్ను 

తుడుచుకోవాలనిపించలేదు. కాలికి ఏదో అడుడ్ తగిలి కళుళ్ తెరిచాను. రైలు  పటాట్లు...సమాంతర రేఖలు? కలుసాత్యా? 
విసుగు విరకిత్ పుటిట్తే? రజనీష లు ఉంటారేమో వాలీమ్కులు కూడా...?  
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