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గత వాయ్సంలో వేలం పాటలిన్ గురించి కొంతవరకు వార్శాం. మరి కొనిన్టినికక్డ వివరిసాత్ను. 
ఉదోయ్గాల విషయం ఆలోచించండి. అభయ్రిధ్ అరహ్తలనిబటిట్ ఎకక్డ వసుత్నాన్యి ఉదోయ్గాలు? ఇకక్డ కూడా వేలం 

పాట తపప్డం లేదు. అయితే ఈ వేలం పాటకు "పలుకుబడి" చెలామణి అవుతోంది. ఇవావ్ళ ఒక సిఫారుస్. రేపు 
మరొకటి. 

ఇలా రోజు రోజుకీ హెచిచ్పోయే సిఫారుస్లలో పెదద్దాని పేర ఆ ఉదోయ్గం కొటిట్వేయబడుతోంది. తకిక్నవారి 
ఆశలు, అరహ్తలూ అనీన్ సభానంతరం చాపలు చుటిట్ మూలపెటిట్నటుల్ పెటిట్ వేయబడుతునాన్యి. 

ముందుగా ఫలానా, ఫలానా అరహ్తలునన్ వాళుళ్ అరీజ్లు పెటుట్కోవచుచ్. ఫలానా తారీకు లోపల అరీజ్లు అందాలి. 
యోగయ్తా పతార్లుంటే పంపవచుచ్ అని పతిర్కలలో పర్కటనలు చేసాత్రనుకోండి. ఎంత చేసినా వేలం పాట తపప్దు. 

"ఉదోయ్గాలు ఇసాత్ం ఇసాత్ం" అని గందరగోళం చెయడమేగాని, ఎవరికి ఇచేచ్ది? దేనిన్ బటిట్ ఇచేచ్ది అనన్ 
విషయాలు ఆలోచించి కాదు. "ఇసాత్ం.. ఉదోయ్గం ఇసాత్ం. ముందుగా సిఫారుస్ దొరికిన వారికిసాత్ం. తకిక్నవాళళ్ంతా సుసీత్ 
మొహాలతో ఇళళ్కు పోవలసిందే" అనన్టుల్ అవుతుంది చివరికి జరిపే చరయ్. 

 కొనిన్ కొనిన్ సంసథ్లోల్ ఉదోయ్గాలివావ్లంటే ఒక నెల జీతం దగగ్రనుంచి ఒక సంవతస్రం జీతందాకా వేలం పాట 
జరుగుతునన్టుల్ చెపుప్కుంటూ వుంటారు. నిరుదోయ్గ జీవితంలో మరి కొంత కాలమనుకుని అలా వేలం పాటకు 
సిదద్మయేయ్వారు అనేకమంది వునాన్రు. 

ఇటీవల ఒక గృహసుథ్ కుమారెత్కు వివాహం చేశాడు. అలుల్డికి అయిదువేలు కటన్ం అడిగారు. ఇవవ్డానికి 
అంగీకరిసూత్ "అయితే మీ అబాబ్యికి ఉదోయ్గం లేదు కదా వెంటనే మీరు ఇపిప్ంచినా సరే లేకపోతే నేనిపిప్సాత్ను. దానికి 
కింద రెండు వేలు తగిగ్ంచుకునాన్సరే" అనాన్డుట. 
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పెళిళ్ కుమారుడి తండిర్ "అంత తొందరలో మేము సంపాదించుకోలేం. మీరే ఇపిప్ంచండి" అనాన్డుట దాని 

పర్కారం రెండువేలు తగిగ్ంచుకునాన్రట. ఆయనగారూ సొముమ్ తీసుకుని ఉదోయ్గం వేలంపాటకు బయలుదేరాడట. 
ఇవి "చాటు వేలం పాటలు" కిర్ంద చలామణి అవుతూ వుంటాయి. ఒక కురర్వాడే సంసథ్లోననాన్ ఉదోయ్గం 

సంపాదించగానే "ఏం ఎంతకు కొటేట్యించుకునాన్వు పాట?" అని అడగడం కూడా పరిపాటి అయిపోయింది. 
మరో విచితర్మేమిటంటే పదవులకూక్డా వేలం పాటలు బయలుదేరినాయి. నేనెరుగునన్ పెదద్ మనిషి ఒకాయన పది 

పదవులిన్ వేలం పాటలో కొటేట్యించుకునాన్డు. ఇపప్టికీ ఠీవిగా అనుభవిసుత్నాన్డు. ఆ పార్ంతంలో పదవుల వేలం 
పాటలలో ఆయనిన్ మించి పాడగల వారు అరుదు. ఆయన ముందే కబురు చేసాత్డు. “అందరికంటే ఇంకో 
అయిదువందలు  ఎకుక్వ వేసుకోండి. నాకు చెపప్కక్రాల్" అని. 

ఇటీవల పతిర్కలో పడింది. అదేదో వూరు పంచాయితీ బోరుడ్ పెర్సిడెంటు పదవికో, దేనికో వేలం పాట పెటాట్రనీ, 
హెచుచ్ మొతాత్లిచిచ్న పెదద్ మనిషి పేరు కొటిట్వేసి ఆ పదవి ఆయనగారికి కటట్బెటట్దనీ. 

ఈ పదద్తి చాలా బాగుంది. ఎనిన్కలూ, లేనిపోని అటట్హాసం కక్షలూ కారప్ణాయ్లూ  వగైరా లేసూత్ లేకుండా ఒక 
వెనెన్ల రాతిర్ అందరూ చెటుట్కిర్ంద కూరుచ్ని హాయిగా వేలం పాట పెడితే పెదద్ మొతత్ందారుని పేర కొటిట్వేయవచుచ్. ఆ 
సొముమ్ గార్మం కోసం ఖరుచ్ పెటట్వచుచ్. ఇలా చెయయ్డం ఉభయతారకంగా వుంటుంది. 

కాకపోతే ఎంత పర్జాఞ్వంతుడైనా, ఎంత నిజాయితీ పరుడైనా, ఎంత పరిపాలనా దకుష్డైనా పదవిలోకి 
రావడమంటూ వుండదీ పదద్తి. అమలులోకి వసేత్ ఈ వేలం పాటకు అందరూ నిలవగలరామరి? లకీష్దేవి దతత్పుతుర్లై 
వుండాలి.  

వోటల్ వేలం అంటూ వుండనే  వుంది మనకు. నోటల్కూ, వోటల్కూ అవినాభావ సంబంధం కుదిరి ఎనాన్ళోళ్ 
అయింది. ఇనపెప్టెట్లోల్ వునన్ నోటుల్, ఉకుక్ చేతులలో వునన్ నోటల్ను కూడా లాకుక్వచిచ్ బాలెట పెటెట్లోల్ పారేయిసుత్నాన్యి. 

రాజకీయపు వేలం పాటలోల్ ఇది ముఖయ్మైంది. 
రాజకీయ రంగంలో వేలం పాటలు అనేక రకాలు పదవులు, హోదాలు వేలం పాటలోల్ పాడి, ఇవావ్ళ ఒక పారీట్లో 

వునన్ వయ్కిత్ మరాన్డు మరో పారీట్లో పర్వేశిసుత్నాన్డు అంటే ఏమనన్మాట? వారి దేశభకిత్ని విచితర్మైన వేలం పాటలో పెటిట్ 
అవతలవాళుళ్ తేలిగాగ్ తమ పేర కొటిట్వేయించుకుంటునాన్రు. దీనివలల్ రాజకీయ వేతత్లు అనుకోని అవతారాలు అనేకం 
ఎతత్వలసి వసోత్ంది. 

ఈ కాలంలో సలహాలు వగైరాలు కూడా అతిగా లభిసుత్నాన్యి. నా దగిగ్ర బోలెడు తెలివితేటలునాన్యి. 
"ఎంతమందికైనా సరే సలహాలిసాత్.. ఎలాటి సలహాలైనా సరే ఇసాత్. అనిన్ వేళలోల్ ఇసాత్" అని ఎవరికి వారు వేలం పాట 
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పాడుకోవడం ఎకుక్వైపోయింది దేశంలో. ఏం చేసాత్రు పాపం. భగవంతుడు అంతులేని తెలివితేటలిచిచ్నపుప్డు వాటిని 
ఇతరులు సరిగా గురిత్ంచనపుప్డూ? 

ఇపుప్డు ఇంకో తమాషా రకం వేలం పాటలు వచాచ్యి. అవి కొందరు రచయితలు కొని రచయితలు పాడే వేలం 
పాటలు. వీరు వార్యడం మాట ఆలోచిసాత్రుగాని వార్యడం మటుకు జరగదు. అయినా వూరుకోకుండా 
"వార్సాత్....వార్సాత్... నే వార్సాత్... అదుభ్తంగా వార్సాత్. అనేక విషయాల మీద వార్సాత్" అంటూ వేలంపాట పాడుతూ 
వుంటారు తమ శేముపిదురంధరతను. 

అనిన్టికంటే విచితర్మైన విషయమేమంటే భకుత్లు భగవంతుని దయను కూడా వేలం పాడుతునాన్రీ కాలంలో 
అవసరం వచిచ్నపుప్డలాల్ ఆ పాటలు పార్రంభిసుత్నాన్రు. నడిరోడుడ్ మీదా, నటిట్ంటా కూడా ఏదో ఒక పనికావలసి 
వసుత్ందనుకోండి" నీకే కానుకలిసాత్.. ముమామ్టికీ ఇసాత్. మూడోసారికలాల్ తెచిచ్ ఇసాత్" అని పాట పెడుతునాన్రాయన 
దయకు. ఆ పాటకు పోటీ వచేచ్వారెవరూ లేరు గనుక ఆయన పేరనే కొటిట్వేసుత్నాన్రు. 

ఈ చిలిపి పాటలకు లొంగుతాడా ఆయన. హృదయ తంతుర్లు మీటి భకిత్గానం వినిపిసేత్ వింటాడు గాని. ఆయన 
దగిగ్ర పాడాలంటే బర్తుకులేన్ వేలం పాటపాడాలి. మెచుచ్కుని ఆయనే తన పేరు కొటిట్వేయించుకోవాలి.     
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