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(Jan 03,2011) Three Stories మూడుకథలు
పర్తీ ఏడూ ఆఖరి రోజులోల్ పతిర్కలకీ, టీవీ ఛానళళ్కీ ఓ వారిష్కం ఉంది. ఈ సంవతస్రంలో జరిగిన గొపప్ విషయాలూ, గొపప్ అరిషాట్లూ, గొపప్
అవినీతులూ, గొపప్ హతయ్లూ, గొపప్ మోసాలూ - ఇలా మరోసారి అనిన్టినీ తలుచుకుని 'అయోయ్ ' అనో 'ఆహా! ' అనుకుని కొతత్
సంవతస్రంలోకి అడుగు పెటట్డం రివాజు.
నాకేమో మూడే మూడు కథలు చెపాప్లని ఉంది. కెనడాలో 24 ఏళళ్ చకక్ని కీర్డాకారిణి ఉంది. పేరు జోన రోసెట. ఐస మీద సేక్టింగ చేసుత్ంది.
ఈ పిలల్ వాంకోవర (కెనడా)లో జరిగే చలికాలపు ఒలంపిక పోటీలోల్ పాలొగ్ననుంది. వారం రోజుల ముందు వాళళ్మమ్కి ఫోన చేసింది. "నువువ్
తపప్కుండా బహుమతి గెలుసాత్వు. వేదిక ఎకిక్ గరవ్ంగా పతకానిన్ పుచుచ్కుంటావు" అంది తలిల్. పీటీ నాలుగు రోజులుందనగా 55 ఏళళ్ తలిల్
గుండెనొపిప్తో కనున్ మూసింది. రోసెట గుండె పగిలింది. కళళ్ ముందు కల చెదిరింది. కాని వేలమంది అభిమానులూ, మితుర్లూ ఆమె భుజం
తటాట్రు. "మీ అమమ్ దీవెన నిజం చెయియ్" అని. రోసెట పీటీలో పాలొగ్ంది. మూడో బహుమతి - కంచు పతకం గెలుచుకుంది. ఒక టీవీ ఛానల
అనన్ది - నిజానికి అది కంచు కాదు - పాల్టినం అని.
గుండెని ఛినాన్భినన్ం చేయగల అంతటి విషాదంలోంచి పర్పంచ సాథ్యిలో పోటీ చేసి ఏకాగర్తతో, విశావ్సంతో, ఆతమ్సైథ్రయ్ంతో మూడో సాథ్నంలో
నిలబడగలగడమే ఏ దేశపు భగవదీగ్త అయినా చెపప్గలిగేది. మానవ చితత్శుదిధ్, కారయ్దక్షతలో ఔనన్తాయ్నికి ఈ విజయం పర్తీక. ఒక గొపప్
విషాదానిన్ ఒక గొపప్ విజయానికి సంధించగల గుండె దిటవు మానవాళి ఆదరాశ్నిన్ పతాక సాథ్యిలో నిలుపుతుంది. అది రోసెట సాధించిన
విజయం. జోన రోసెట సౌందరాయ్నిన్ మీరు కంపూయ్టరోల్ చూడవచుచ్. అదుభ్తమైన శారీరక సౌందరాయ్నిన్ ధికక్రించే పారమారిధ్క ఔనన్తయ్ం ఆ
అమామ్యిలో దోయ్తకమౌతుంది.
************

రెండో కథ ఆకాశం మీదనుంచి నేలమీదకి - ఇంకా చెపాప్లంటే పాతాళానికి జారిపోయే కథ. ఈ దేశంలో ఘనత వహించిన అవినీతి కథ. ఈ
మధయ్ పర్భుతావ్ల కంటే టీవీ ఛానళుళ్ - నిజమైన కారణాలకే - అవినీతికి జుతుత్ పీకుక్ంటునాన్యి. అలా పీకగా పీకగా - రుజువులతో,
దాడులతో ముందుకు సాగిన రెండు అవినీతులునాన్యి. ఒకటి చినన్ చేప - సురేష కలామ్డీ గారిది ('చినన్ ' అనడానికి కారణం - పకక్నునన్
పెదద్ గీత). ఈయనది 17 వేల కోటల్ అవినీతి. పెదద్ చేప - రాజాగారిది లకాష్ డెబైబ్ ఆరు వేల కోటల్ అవినీతిది. మొనన్ రాతిర్ అనిన్ పతిర్కలూ,
ఛానళూళ్ ఈ కథలిన్ ఉదారంగా వకాక్ణించాయి. కాని నాకు అరధ్ంకాని విషయమేమిటంటే - కలామ్డీగారు చేసింది నిజంగా అవినీతి అయితే,
ఆయన చుటూట్ ఉనన్ ఉదోయ్గులూ, సహచరులూ జైళళ్కు వెళితే కలామ్డీగారు ఎందుకు వెళళ్లేదా అని. అలాగే 2జీ సాక్ంలో అందరూ దాదాపు
వీధిన

పడితే

-

రాజాగారు

మాతర్ం

మదార్సు

ఆసుపతిర్లో

ధైరాయిడ

చికితస్

చేసుకుంటూ

సుఖపడుతునాన్రెందుకని?
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మన దేశంలో ఎందరో సీజరు పెళాళ్లునాన్రు. పారీట్కో సీజరు. మదార్సులో ఓ సీజరు, బొంబాయిలో ఓ సీజరు, ఢిలీల్లో ఓ సీజరు. వారి వారి
పెళాళ్ల వీరంగం, చిరునవువ్లు చూసి మురిసిపోయే 'అలవాటు 'ని చేసుకోవడమే ఈ పాత సంవతస్రం మనకు చేసిన గొపప్ అలవాటు.
************
మూడో కథ - నాకు మరింత ఇషట్మయినది. వికీలీకస్ ఈ మధయ్ పర్పంచమంతా పార్చురాయ్నిన్, సంచలనానీన్ సృషిట్ంచింది కాని - నేను ఆ
విధమయిన బటట్బయలుని వయ్తిరేకిసుత్నాన్ను. నేనెపుప్డో రాసిన 'నిజం నిదర్పోయింది ' నాటిక ఇతివృతత్ం ఇదే. మనసు లోతులిన్ విపిప్తే విపిప్న సందరాభ్లు బటట్బయలయితే - పెళాళ్ం పిపిప్ పనున్, సేన్హితుడి బదద్కం కారణాలుగా మనుషులు విడిపోతారు. ఈ పర్పంచంలో
సహజమయిన బాంధవాయ్లు ఉండవు - అని. నలుగురూ అరధ్ం చేసుకునే, అంగీకరించే నిరణ్యాలు తీసుకునే ముందు ఏకాంతంగా నాయకులు
'లజుజ్ గుజుజ్లు ' పడడానిన్ వీదిఝ్న పెటట్డం అనాయ్యం. అనవసరం. గాంధీగారి రోజులోల్ వికీలీకస్ ఉంటే "ఈ ముసలాడు (గాంధీ) మన
దుంపతెంచుతునాన్డయాయ్ - మాటాల్డితే నిరాహార దీక్ష అంటాడు. అసలు పనులు మానేసి ఆయన వెనుక నిమమ్రసం పటుట్కు తిరగాలిస్
వసోత్ంది"

అని

నెహూర్గారు,

పటేలాగ్రూ

ఏ

బలహీనమయిన

క్షణంలోనో

ఏకాంతంగానయినా

అనుకుని

ఉంటారు.

శీర్కృషుణ్డు అవతార పురుషుడు అనే కాలంలోని ఆయనిన్ రోజూ బండబూతులు తిటేట్ శిశుపాలుడు, చంపాలనుకునన్ కంసుడూ ఉనాన్రు.
గాంధీగారిని ఒకాయన చంపనే చంపాడు.
ఇంతకీ ననాన్కరిష్ంచిన కథ. మన యువరాజుగారు - ముందు ముందు ఈ దేశానికి పర్ధాని కావడానికి అనిన్ హంగులీన్ సంతరించుకుంటునన్
రాహుల గారు అమెరికా రాయబారితో మాటాల్డుతూ "ఈ దేశంలో ముసిల్ం దౌరజ్నయ్కారులకంటే హిందూ దౌరజ్నయ్కారులవలల్ వలల్ ఎకుక్వ
పర్మాదం ఉంద"నడం. అయితే అంతకు ముందు యువరాజుగారు హిందూ వైభవానీన్, సావ్మి వివేకానంద, అరవిందుల గురించి
మాటాల్డేవుంటారు. అసాంజేకి ఆ పేరుల్ అరధ్ంగాక రాసి ఉండడు.
ఏతావాతా 'ఇటలీ ' రకత్ం ఉంది. వారి అమమ్ సాథ్యిలో 'హిందూ ' నేపథాయ్నికి అవగాహన పెరిగి ఉండదు. యువరాజుగారనాన్రుగాని, ఇనిన్
అనరాధ్లు మనచుటూట్ జరుగుతునాన్ ఈ దేశంలో ఒకక్రు - ఒకక్రు - 'ముసిల్ం ' దౌరజ్నయ్ం అంటూ విమరిశ్ంచలేదు. కాగా ఒక అబుద్ల కలాం,
ఒక ఉసాత్ద అంజాద అలీఖాన, ఒక జహీర ఖాన, ఒక దిలీప కుమార లను చూసి మనం గరవ్పడతాం. ఇంకా ఆఫగ్నిసాథ్నోల్, ఇంగల్ండులో,
పాకిసాథ్నోల్, పారల్మెంటు బయట, అక్షరధాం దగగ్ర గోదార్లో, బొంబాయిలో జరిగిన ఉదంతాల 'కథ 'కి పర్తేయ్కమయిన వాయ్ఖాయ్నాలు ఎవరూ
చెయయ్నకక్రలేదు.
ఒకక్టే భయం. ఈ దేశం ఆలోచనా సరళి మీద, సంసక్ృతి వైభవం మీద, విశాల దృకప్ధం మీద సరైన అవగాహన లేని యువరాజుగారు కేవలం మెజారిటీ పుణయ్మా అంటూ ఈ దేశపు పర్ధాని అయితే బొతిత్గా పరిపాలన అనుభవమూ, అనవ్యమూ చాలని చేతులోల్కి - ఈ దేశపు
భవిషయ్తుత్ ఇరుకుక్ంటుందేమోనని - ఈ సంవతస్రంలో నాకనిపించిన భయం. (ఈ వాకాయ్లు రాసినపుప్డు - నా ఆలోచనలిన్ కామెరల్రోగి
రంగులాగ చాలామంది తోసిపారేయవచుచ్. నేను భారతీయ జనతా పారీట్ సభుయ్డినీ, విశవ్హిందూ పరిషత సభుయ్డినీ, రాషటరీయ సవ్యం సేవక
సంఘ సభుయ్డిని కానని, ఆ సంసథ్లతో నాకేమీ సంబంధం లేదని చెపప్డం వలల్ నా భయానికి కాసత్ బరువుంటుందని మనవి చేసుత్నాన్ను.)
(జనవరి 3, 2011)
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(Jan 10,2011) Manavudu..మానవుడు... మానవుడు....
ఈ మధయ్ ననోన్ మితుర్డు అడిగాడు: ఏమండీ, ఈ సృషిట్లోంచి తవ్రలో పులి మాయమవుతోంది కదా? అలాంటి పరిసిథ్తి మనిషికి వసుత్ందా?
అని. సమాధానమే ఈ కాలం. "వసుత్ంది బాబూ వసుత్ంది" అనాలో "వసోత్ంది బాబూ వసోత్ంది" అనాలో "వచేచ్సింది బాబూ వచేచ్సింది" అనాలో
తెలియడం లేదు. అంతే తేడా. అయితే 'ఈ పర్కృతి ఊహించినంత ఆలశయ్ంగా కాదు.' మానవుడి చేతలకు 'ఊహించనంత తొందరగా ' అని
చెపుప్కోవాలి.
పర్కృతి పరిణామాలను గురించి మాటాల్డేటపుప్డు సంవతస్రాలు చాలా అరధ్ం లేని కొలతలు. కొనిన్ కోటల్ సంవతస్రాల కిందట ఈ గర్హం
అగిన్పరవ్తాలతో, లావాతో, పగుళుళ్ చూపిన భూమితో, బొగుగ్పులుసు వాయువుతో నిండి ఉండేది. 'పార్ణి ' అనన్ ఆలోచన పర్మేయమే లేదు.
ఎకక్డా పార్ణవాయువు లేదు. మనిషి మనుగడ దాదాపు రెండు లక్షల సంవతస్రాల కిందటి కథ. కొనిన్ వేల సంవతస్రాలు సూరయ్రశిమ్కి ఈ
భూమి ఉపరితలం రగిలి - అకక్డా అకక్డా ఉనన్ నీటి తేమ కరిగి - సూరుయ్ని వేడికి ఆవిరి అయి, వరిష్ంచి భూమి పొరలోల్ ఎకక్డో విచితర్ంగా
ఆకిస్జన చాయలు బయటపడి- ఇలా - ఈ గర్హం మీద పార్ణి ఉనికి ఓ అదుభ్తం. (యాన ఆరధ్స బెరార్టండ అదుభ్తమైన చితార్నిన్ 'హోం '
అనే పేరిట నిరిమ్ంచాడు.)
వటపతర్శాయి, నోవా ఆరక్ కథలిన్ ఒకక్ క్షణం పకక్న పెటిట్ సహేతుకంగా ఈ సృషిట్ని అరధ్ం చేసుకోడానికి పర్యతిన్సేత్ - ఈ సృషిట్లో ఏ పార్ణికీ
సవ్తంతర్మైన పర్తిపతిత్లేదు. పర్తీ పార్ణీ మరొక పార్ణితో సహజీవనం చెయయ్డమే ఈ సృషిట్ రహసయ్ం. (ఈ సతాయ్నిన్ మన మతమూ,వేదమూ
చెపుతుంది - తెలుసుకోగోరిన వారికి - అది వేరే విషయం.)
గాలిలో ఎగిరే పకిష్కీ, నేలలో పాకే సూక్షమ్జీవికీ, మనకీ అదుభ్తమైన సయోధయ్ ఉంది. సావ్మి పారధ్సారధి ఓ చకక్ని మాటని చెపుతారు. ఈ
సృషిట్లో పర్తీ పార్ణికీ వివేచన (intellect) ఉంటుంది. కాని మానవుడు అభాయ్సంతో అలవరచుకునేది ఒకటుంది. వివేకం (intelligence).
పులిని చూడగానే లేడిపిలల్ ఆగిపోతుంది - పార్ణభయం ఉనన్దని, తపిప్ంచుకునే పర్యతన్ం చేసుత్ంది. వివేచన, మనిషికి వివేకం ఉంది. తుపాకీ
తీసాత్డా,

పరుగున

వెళిళ్

జీపు

ఎకుక్తాడా?

వేసిన

'మాటు

'

వేపుకి

పులిని

మళిళ్సాత్డా?

ఏమో.

అడివిలో సింహం దునన్ని చంపుతుంది. తినగా మిగిలిన అవశేషాలిన్ నకక్లు, దుముమ్ల గొండి జంతువులు తింటాయి. మిగిలిన అవశేషాలిన్
రాబందులు తింటాయి. ఇంకా మిగిలిన దానిన్ భూమిలో సూక్షమ్ కిర్ములు భుజిసాత్యి. కొంతకాలానికి ఆ దునన్ అవశేషం కనిపించదు. కొనిన్
జంతువులిన్

Scavengers

అనాన్రు.

అకక్రలేని

వసుత్వులోంచి

తమకి

కావలసినది

వెదుకుక్నే

పార్ణులు.

అడివిలో ఏ సింహం - ఆకలి లేనపుప్డు - సరదాకి - కేవలం సరదాకి పదిలేళళ్ని చంపదు. ఆ పని 'వేట ' రూపేణా మనిషి చేసాత్డు. అది
చరితర్. అది మనిషికి వినోదం. అంటే ఊసుపోవడానికి పరాయి పార్ణిని హింసించే కీర్డ. అడివిలో ఏ జంతువూ ఏనుగు జోలికి పోదు. నిజానికి
పోలేదు. "గార్సం లేక సుర్కిక్న జరాకృశమైన.." అని ఏనుగు కుంభసథ్లానిన్ కొటిట్ సింహం భుజిసుత్ందనన్ది - సాధారణంగా ఉతేర్ప్క్ష. ఏ
జంతువూ ఏనుగు జోలికి పోవడానికి సాహసించవు. కాని వాటిని చంపి - దంతానిన్ వాడుకోవచుచ్ననే పర్లోభం, దురామ్రగ్మయిన ఆలోచన
ఉనన్ పార్ణి ఏది? మానవుడు. మంచి ఉదాహరణ వీరపప్న. కొనిన్ వందల ఏనుగులిన్ చంపిన వీరుడు మన వీరపప్న.
సృషిట్లో పర్తి జంతువుకీ - కేవలం వివేచన కారణంగా - ఒక అదుభ్తమైన కర్మశిక్షణ ఉంది. ఇది కోటల్ సంవతస్రాలలో వరస తపప్కుండా ఈ
సృషిట్లో జరిగే అదుభ్తమైన పరిభర్మణం. "నెలకి మూడు వరష్ముమ్లు కురియుచునన్వా?" అనన్ కవుల పాట పాత రోజుల మాట. ఇపుప్డు
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మూడు సంవతస్రాలకి ఒకక్సారయినా వరష్ం కురియదు. కరువు కాటకాలు, తుస్నామీలు మనకి మామూలు సంఘటనలు.
హిమాలయాలు కరిగిపోతునాన్యి. ఉతత్ర ధుర్వంలో మంచు నీరయిపోతోంది. సముదర్ మటట్ం పెరుగుతోంది. రుతువుల కర్మశిక్షణ
మృగయ్మయింది. విచితర్మేమిటంటే - లక్షల సంవతస్రాలుగా పుటిట్ చసుత్నన్ పురుగులకీ, జంతువులకీ ఈ విషయం తెలీదు. వాటికి విచితర్మైన
కర్మశిక్షణతో బర్తకడమే తెలుసు. విశేషం - మానవుడికి తెలుసు. అతనికి ఆలోచన ఉంది. అవగాహన ఉంది. చందర్మండలానికి దూకే
మేధసుస్ ఉంది. కొనిన్ వందల సంవతస్రాలుగా సముదర్ంలోని పార్ణులను కాపాడే 'రీఫ 'లను ధవ్ంసం చేసేత్త్ ఏమవుతుందో తెలుసుకునే
తెలివితేటలునాన్యి. కాని తెలిసి తెలిసి ధవ్ంసం చేసే ఆతమ్వంచన ఉంది.
తన ఉనికి ఈ సృషిట్లో అంతం కాబోతోందని పులికి తెలియదు. కాని తన ఉనికిని పర్తీ క్షణం కురుచ చేసుకుంటునన్ విషయం మానవుడికి
తెలుసు. ఎంత విచితర్ం! భసామ్సురుడి కథ మనం పురాణాలోల్ చదివాం. తన చేతిని తన నెతిత్మీదే పెటిట్ నాశనమయిన 'ఆసురుడి ' కథ. ఇపుప్డు
మానవుడు అక్షరాలా 'తెలిసి ' ఆ పనే చేసుత్నాన్డు.
పర్సుత్తం మానవుడి మేధసుస్ కారణంగా - ఇంకా చెపాప్లంటే ఆతమ్వంచన, సావ్రధ్ం, మూరఖ్తవ్ం కారణంగా పులి మాతర్మే కాదు - సాలీనా 50
వేల రకాల పార్ణులు ఈ సృషిట్లో మాయమవుతునాన్యి. కాసత్ ఊపిరి బిగపటట్ండి. రోజుకి 137 రకాల పార్ణులు సమసిపోతునాన్యి. ఈ వేగం
- మామూలు ధోరణికనాన్ వెయియ్ రెటల్ వేగం. ఈ లెకక్న - పులి దారిలోనే మానవుడి వెళళ్డానికి 'తెలిసి తెలిసి ' వేగానిన్ పెంచుకుంటునాన్డు.
తన మానాన తనని వదిలితే పులి మరో 20 లక్షల ఏళుళ్ బతికేదేమో. తెలియదు. కాని ఒకక్టి మాతర్ం తెలుసు. ఈ సృషిట్కి పటిట్న పెదద్ చీడ మానవుడు - కేవలం తన మేధసుస్, విజాన్నం, సావ్రధ్పరతవ్ం కారణంగా ఈ గర్హానిన్ అతి తవ్రగా తొలినాటి భయంకరమైన సిథ్తికి
లాకుక్పోతునాన్డు.

పులి వెళిళ్పోతోంది. కనుచూపు దూరంలో - బహుశా కొనిన్ తరాల దూరంలో మానవుడూ ఆ దారినే పోబోతునాన్డు. మరిచిపోవదుద్ - భూమి
పరిణామ కర్మంలో సంవతస్రం చాలా హాసాయ్సప్దమైన కొలత.
(జనవరి 10, 2011)
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(Jan 17,2011) NR Chandur చందూర సమ్ృత
చెనైన్లో ఆగసుట్ 7న సవేరాలో ఆనాటి ముఖయ్మంతిర్ రోశయయ్గారికి కొందరు తెలుగు మితుర్లు విందు చేశారు. ఇలాంటి కారయ్కర్మాలలో
సాధారణంగా అందరు తెలుగు పర్ముఖులు హాజరుకావడం రివాజు. ఆనాడు చందూరు దంపతులు (ఎ.ఆర.చందూర, మాలతీ చందూర)
వచాచ్రు. భోజనాలయాక హోటల పార్ంగణంలో అతి అందమయిన కారెకాక్రు ఎన.ఆర.చందూర గారు. "కారు చాలా ముదుద్గా ఉంది"
అనాన్ను ఆయనతో. వెనకనే వసుత్నన్ మాలతీ చందూర గారు అందుకుని "నేను లేనా? దురామ్రుగ్డా! అనాన్రు. చేతులు జోడించి "80 ఏళళ్ మీ
గురించి 94 ఏళళ్ మీ ఆయనకి ఏం చెపప్నమామ్" అనాన్ను. కారు వెళిళ్పోయింది. అదీ నేను చందూర గారిని ఆఖరుసారి చూడడం. అదీ ఆ
దంపతులూ సెనాస్ఫ హూయ్మరిక్, అనిన్ సంవతస్రాల జీవితంలో సరసతావ్నికీ మచుచ్తునక.

నేను రచనలు చేయడం పార్రంభించిన రోజులున్ంచీ - అంటే దాదాపు 56
సంవతస్రాల

నుంచీ

చందూర

గారిని

వింటునాన్ను.

ఆయన

కథలు

చదువుతునాన్ను. "వాళుళ్ నలుగురూ..", "సీతతో సినిమాకి" వంటి కథలు తేలికగా
అరధ్శతాబద్పు పాతవి. ఆయన సంపాదకతవ్ం వహించే 'జగతి' పతిర్క కూడా అంతే
పాతది. నాకు తరచుగా వచేచ్ ఎనోన్ పతిర్కల మధయ్ విధిగా 'జగతి'ని
ఏరుకుంటాను. కారణం - నెలనెలా తెలుగు సాహితీ పర్పంచానిన్ పరిచయం చేసే
పెదద్మనిషి 'జగతి'. నిజానికి ఈమాట చందూర గారికే వరిత్సుత్ంది. దాదాపు 40
ఏళళ్ పై చిలుకు ఆయనతో నాకు వయ్కిత్గతమైన పరిచయం. ఏనాడూ, ఎవరినీ
ఆయన మాటతో, విమరశ్తో నొపిప్ంచగా నేనెరగను. ఆయన పతిర్కా అంతే.
అతయ్ంత ఉదారంగా, గంభీరంగా జీవితంలో మంచి చెడులిన్ సమతులయ్ంగా బేరీజు వేసే పెదద్మనిషి చందూర. సాహితీ పర్పంచంలో ఎందరో
పర్ముఖులకు ఆయనతో పార్ణసేన్హం. చలం గారు, బెజవాడ గోపాలరెడిడ్, శీర్ శీర్, ఆరుదర్ - ఎవరయినా సరే - విశవ్నాధవారనన్టుట్ - చెనైన్లో
చందూర

దంపతుల

సౌహారాధ్నిన్

చవి

చూడనివారు

అరుదు.

చందూర గారిదీ, మాలతిగారిదీ అపురూపమైన బంధుతవ్ం. ఆయన మాలతీ
చందూర గారికి భరత్, సఖుడు, సెకర్టరీ - అనీన్. మాలతీ చందూర ఆయనకి
ఒక ఉదయ్మం. ఆమె వాయ్సాంగానీన్, అభిరుచినీ, వాయ్పకాలీన్, సారసవ్త కృషినీ
చేయూత నిచిచ్ నిలిపిన, నడిపిన వయ్కిత్ ఆయన. ఆమె పర్తిభ ఉదీద్పనకు పూరిత్
వాటా ఆయనదే. నాకు తెలిసి - జీవితంలో ఇదద్రినే ఇలాంటి వయ్కుత్లిన్
చూశాను. ఎం.ఎస సుబబ్లకిష్ గారి భరత్ సదాశివంగారు, చందూర గారు.
చందూర గారిది నిసావ్రధ్మైన, నిరంతనమైన సహకారం. ఆమె నాతో
ఒకసారి అనాన్రు. రచన పూరిత్ చేశాక తీసుకొచిచ్ ఆయన టేబులు మీద
పారేసాత్ను - అని. దానిని సవరించి, కవరులో పెటిట్, అడర్సు రాసి, సాట్ంపులు
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అంటించి పంపండం - అనీన్ ఆయన బాధయ్తే. చందూర, మాలతిగారి సారసవ్త సేవకి దకిక్న అదృషట్ం.
అభిపార్యం బేధం, విమరశ్కి తావునన్ ఏ పనికీ ఆయన పూనుకోరు. ఆమెని పూనుకోనివవ్రు. ఒకానొక కథల పోటీకి ఆమెని నాయ్యనిరేణ్తగా
ఉండమని కోరాను. మేమిదద్రం కలిసినపుప్డు "ఎందుకూ - అనవసర సప్రధ్లకి చోటు? వదుద్లెండి" అనాన్రు పాజిటివ థికింగ ని జీవితంలో
నమిమ్, పతిర్కలో పాటించి, జీవనంలో భాగంగా, ఉదయ్మంగా చేసుకునన్ వయ్కిత్ చందూర గారు.

మనిషి ఆరోగాయ్నికి ముఖయ్కారణం - జీవితంలో గంభీరమైన ఆదరశ్ం ఉండడం, జీవించడానికి ఆరోగయ్కరమైన లక్షయ్ం ఉండడం. ఈ రెండూ
పుషక్లంగా ఉనన్ వయ్కిత్ చందూర గారని 95 ఏళళ్ ఆయన జీవితం చెపుతుంది. కరత్వయ్ దీక్ష, కర్మశిక్షణ తననుంచి 'తన 'ని దూరంగా పెటట్గల,
విచక్షణ ఆతమ్విశావ్సం, అందరిలో మంచిని మాతర్మే చూడాలనన్, చూపాలనన్ నిబదద్తా - చందూర గారి జీవితానికి మూలసథ్ంభాలు.
చెనైన్లో తెలుగువారికి చెదిరిపోని ఓ జాఞ్పకం - ఏ సభలో, ఏ సమావేశంలో ఎన.ఆర.చందూర గారు తారసపడాడ్ పకక్నే వెదికితే మాలతీ
చందూర కనిపిసాత్రు. మాలతీ చందూర గారు ఎకక్డ కనిపించినా పకక్నే ఉనన్ వయ్కిత్ పేరు ఎన.ఆర.చందూర. కొనిన్ దశాబాద్లపాటు
అసమ్దాదులు అలవాటు పడిన ఈ తైలవరణ్ చితర్ంలో సగభాగం ఇక ముందు కనిపించదు మా అందరికీ. మైలాపూర లోని కచేచ్రీ రోడుడ్ చందూర
దంపతుల వీధి. ఇపుప్డది సగం కళావిహీనమయి కనిపిసుత్ంది.
కొందరు విదుయ్దీద్పంలాగ జిగేలుమనిపించరు. దేవుని ముందు పర్మిదె లాగ పవితర్ంగా నిలకడగా వెలుగుతారు. సాహితీ పర్పంచంలో, సేన్హ
పర్పంచంలో అలాంటి నమమ్కమయిన, విభినన్మయిన వెలుగు - చందూర.
(జనవరి 17, 2011)
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(Jan 24,2011) Adarsa Avineethi ఆదరశ్ అవినీతి
ముంబైలో 'ఆదరశ్ ' హౌసింగ సొసైటీ కుంభకోణం 31 అంతసుథ్ల భవనానిన్ కూలదోర్యాలని కేందర్పర్భుతవ్ం నిరణ్యం తీసుకుంది. మంతిర్
జైరాం రమేష గారు ఈ నిరణ్యానిన్ కుండబదద్లు కొటిట్ మరీ చెపాప్రు. ఇది మరీ పెదద్ అవినీతి అని నా ఉదేద్శం. ఒక రొటెట్ముకక్ ఉంది. వెంకయయ్
తినాలా రామయయ్ తినాలా అనన్ది తగువు. మధయ్వరిత్ వచిచ్ ఎవరూ తినకూడదు అంటూ తను నోటోల్ వేసుకోవడం ఫకుత్ 'కాంగెర్సు' తీరుప్. దీనికే
పాతకాలం సామెత ఒకటుంది - పిలీల్ పిలిల్ తగువు కోతి తీరిచ్ందని. కాని ఎవరూ తినకూడదు అంటూ సముదర్ంలోకి గిరాటు వెయయ్డం జైరాం రమేష గారు ఇవవ్వలసిన తీరుప్ కాదు.
ఆ అపారుట్మెంటుని పడగొడితే అసలు సిసలైన కారిగ్ల వీరులం మా మాటేమిటని ఒకాయన వాపోయాడు. ఖరచ్యిన సిమెంటు, ఇసుక,
సరంజామా మాటేమిటని మరొకాయన బుగగ్లు నొకుక్కునాన్డు. అసలు అవినీతిపరులు కికుక్రుమనకుండా ఉనాన్రు. ఇవనీన్ సముచితమైన
నిరణ్యాలు కావని నా ఉదేద్శం. నాదొక సలహా ఉంది. దీనిని పర్భుతవ్మూ, పెదద్లూ పరిశీలించి ఒక నిరణ్యానికి రావాలని మనవి చేసుత్నాన్ను.
ఇంగీల్షులో "సాక్ండర్లస్, రోగస్" కథల పుసత్కాలునాన్యి. దగులాబ్జీలు, దగాకోరల్ కృతిర్మ మేధాసంపతిత్ని, అనూహయ్మైన తెలివితేటలిన్
ఉటంకించే కథలవి. ఇంగీల్షు వాడికి గొపప్ సెనాస్ఫ హూయ్మర ఉంది.వాళళ్ దేశంలో అగాధా కిర్సీట్కి ఉనన్టేట్, చారెల్స శోభరాజ వంటి వారికీ
సముచిత సాథ్నం ఉంది.
ఇపుప్డు నా సలహా ఇది. ఆదరశ్ అపారట్ మెంటస్ ని కూలదోయడం అనాయ్యం. అవాసత్వం. తెలివితకుక్వతనం. మనదేశంలో 64 కళలలోనూ
దొంగతనానిన్ కూడా ఒక కళగా పేరొక్నన్ సంసక్ృతి మనది. దానిన్ పరాకాషట్కు చేరిచ్న తరం మనది. సైనికాధికారులూ, మంతుర్లూ, మంతుర్ల
తొతుత్లూ, బంధువులూ, చిలల్ర మలల్ర ఆఫీసరూల్ - అంతా ఏకమయి ఆరు అంతసుత్ల భవనానిన్ 32 అంతసుథ్లకు సాగదీయడం అదుభ్తమైన
కథ. ఈ 'ఆదరశ్' భవనానిన్ మన దేశంలో అవినీతికి ఆదరశ్ంగా ఒక మూయ్జియంగా మారాచ్లని నా సలహా. ఇంగీల్షువాడిలాగే మనకీ మనలిన్
చూసి మనమే నవువ్కుని అభినందించే విచక్షణ మనకీ ఉనన్దని చాటి చెపాప్లి. ఈ దేశంలో రకరకాల సాథ్యిలోల్ అవినీతికి పాలప్డిన వారి
ఫోటోలూ, కథలూ అకక్డ పర్దరిశ్ంచాలి. చూసేవారికి ఒక పకక్ కితకితలు పెటిట్నటుట్ సరదా కలగాలి. కొందరికి ఆశచ్రయ్ం, కొందరికి కోపం,
కొందరికి

కనువిపుప్

-

ఇలా

రకరకాల

అనుభూతులు

కలగాలి.

ఇది

'ఆదరశ్'

అవినీతికి

ఆదరశ్ంగా

నిలవాలి.

అదిగో, మీలో కొందరికి తపప్నిసరిగా నవువ్ వసోత్ందని నాకు తెలుసు. ఈ భవనంలో లలూల్గారూ, వారు తినన్ గడీడ్, ఏ.రాజాగారూ,
కలామ్డీగారూ, దరాబ్రీగారూ, మహేందూర్గారూ, ఖతోర్చీగారూ, హరష్ద మెహతాగారూ, రామలింగరాజుగారూ, కేతన పారిఖ గారూ, పండిత
సుఖ రాం గారూ, మనూశరమ్గారూ, సంతోష సింగ గారూ మొనన్ పెళాళ్నిన్ చావగొటిట్ రకత్ం మడుగులో వదిలేసిన అనిల వరమ్గారూ, నీరా
రాడియాగారూ, పి.జె. ధామస గారూ, రాజా భయాయ్గారూ, రాధోడ గారూ, తెలీగ్ గారూ, బంగారు లక్షమ్ణ గారూ, షిబూ సారేన గారి, గాలి
సోదరులు,

ఎడూయ్రపప్

గారూ,

మధుకోడాగారూ

-

ఇలా

ఇంకా

ఎందరికో

సాథ్నం

ఉంటుంది.

అందరికనాన్ ముందు గదిలో మహాతామ్ గాంధీ ఫోటో - ఆయనే సవ్యంగా చెపుప్కునన్ అవినీతి - ఆఫిర్కాలో పెళాళ్నిన్ చెంపదెబబ్ కొటిట్న
సందరభ్ం - ఉటంకించడం జరుగుతుంది.
31 అంతసుథ్లూ తిరిగి వచిచ్న వాడికి - నినన్ మొనన్టి రెవినూయ్ గుమాసాత్ వెయియ్ రూపాయల అవినీతి ఏనుగు ముందు చలిచీమలాగా
కనిపిసుత్ంది. మానవ సవ్భావం ఎనిన్ రకాలయిన పుంతలు తొకక్గలదో, మేధసుస్ ఎనిన్ రకాలయిన వకర్మారాగ్లు తొకక్ గలదో అరధ్మవుతుంది.
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ఆసాక్ర లకు దీటుగా అమెరికాలో ఉతత్మ చెతత్ చితర్ం, ఉతత్మ దరిదర్ కళా దరశ్కుడు, ఉతత్మ ఛండాలపు నటుడూ - ఇలా బహుమతిలిచేచ్ సంసథ్
ఉంది. వారి సెనాస్ఫ హూయ్మర కి జోహారుల్. ఈ దేశంలో అవినీతి కథలకు ఆదరశ్ంగా 'ఆదరశ్' మూయ్జియం నిలవాలని, అపూరవ్మయిన
విజయాలు సాధించిన వారి చరితర్ గినీన్స బుక లోకి ఎకిక్నటుట్ ’ఈ మధయ్ ఫలానా ఆయన పేరు ఆదరశ్ మూయ్జియం చేరింది ' అని చెపుప్కోవడం
ఒక కొలబదద్లాగ నిలుసుత్ంది.
ఈ సొసైటీకి బారసాల చేసి 'ఆదరశ్' అని పేరు పెటిట్న మహాతుమ్డెవరో ఆయనకి జోహార. ఇది నిజమైన 'ఆదరశ్' పర్దరశ్న. ఇందులో తామందరికీ
చోటుంది. పెళాళ్నిన్ కొటాట్రా? పకక్వాడి జేబు కొటాట్రా? సిగరెటుట్ దొంగతనం చేశారా? గడిడ్ తినాన్రా? పొరుగాయన పెళాళ్నిన్
లేపుకుపోయారా? మంతిర్గా ఉంటూ ఓ గిరిజన అమామ్యిని మానభంగం చేసి జైలుకి పంపారా? కకుక్రిత్పడి కారాకిళీళ్ డబిబ్వవ్కుండా నోటోల్
వేసుకునాన్రా? రండి. మీకు ఈ ఆదరశ్ పర్దరశ్నలో చోటుంది. తమ ఫోటో, తమ కథ, ఇలాంటి ఆలోచనలు తమ కెపప్టినుంచీ వసుత్నాన్యి?
అనీన్ సెలవివవ్ండి. ముందు తరాలు మిమమ్లిన్ గురుత్ంచుకుంటాయి.
అయితే, ఈ దేశపు పాలనా వయ్వసథ్కి, మంతుర్లకు ఇంత ఆబెజ్కివ
ట్ గా ఒక మూయ్జియం ఏరప్రచి నవువ్కునే దముమ్, సెనాస్ఫ హూయ్మర ఉనన్దా
అని.మరొకక్సారి - ఇది నవువ్కుని మరిచిపోయే కాలం కాదు. పార్చీన కాలం నుంచీ - అంటే మృచఛ్కటికలో చారుదతుత్డి కాలం నుంచీ నేటి
మధుకోడా దాకా అవినీతి ఎనిన్ రకాలయిన పరిణామాలను పొందింది, మానవ సవ్భావం ఎంతగా దిగజారిపోయింది - ముఖయ్ంగా
భారతదేశంలో - తెలియజెపేప్ పర్దరశ్న శాల ఇది.
చివరగా ఈ పర్దరశ్న శాలలో ఒక భగవదీగ్త శోల్కం ఉంచాలి:

యదయ్దాచరతి శేర్షట్ః తతత్దేవేతరోజనః|
సయతర్ప్మాణం కురుతే లోకసత్దనువరత్తే||

పెదద్లు ఏం చేసాత్రో వారి వెనుక ఉనన్వారూ అదే చేసాత్రు. ఎవరు ఏ ఆదరాశ్నిన్ నిరేద్శిసాత్రో దానినే సమాజం అనుసరిసుత్ంది. పరయ్వసానం:
'ఆదరశ్' సొసైటీ పర్దరశ్న శాల.
(జనవరి 24, 2011)

Page 11

gollapudimaruthirao.blogspot.com

gmrsivani@gmail.com

(Jan 31, 2011) Padma Trayam 'పదమ్ 'తర్యం
ఒకరు పదమ్శీర్. మరొకరు పదమ్ భూషణ. ఇంకొకరు పదమ్విభూషణ . ఆటా పాటా నటనలకు పెదద్ పీట - వి.వి.యస. లక్షమ్ణ, ఎస.పి.
బాలసుబర్హమ్ణయ్ం, అకిక్నేని నాగేశవ్రరావు.
లక్షమ్ణ అంతరాజ్తీయంగా పర్సిదుధ్డు. మిగతా ఇదద్రూ తొలిదశలో పదమ్శీర్. తరువాత పదమ్భూషణ. ఇపుప్డు అకిక్నేనికి మరొక ఉనన్త గౌరవం పదమ్విభూషణ. జీవితమంతా దేశం గురిత్ంచి సతక్రించే ఉదధ్తికి నిదరశ్నాలు.
లక్షమ్ణ అలుపెరగని వీరుడు. ఊహించని సందరాభ్లలో ఆశలు వదులుకునన్ ఆటలోల్, ఊహించనంత ఎతుత్న నిలిచి, ఊహించని విజయాలని
దేశానికి సమకూరిచ్న ధీరుడు. విన సట్న కిర్కెట ఆలమ్నాకల్ లో చోటు చేసుకునన్వాడు. 2001 కలకతాత్లో ఆసేట్ర్లియా మాచ లో 201 పరుగులు
పర్పంచం నివెవ్రపోయి చూసిన చరితర్. కలకతాత్లో 143 పరుగులతో దకిష్ణాఫిర్కా జటుట్ని విజయానికి అవతలి గడపలోనే నిలిపి దేశానిన్
పులకితం చేసిన సందరభ్ం. కషాట్లోల్ టీంని ఆదుకునే ఆపదాభ్ంధవుడూ. చెపప్డానికి ఎనిన్ ఉదాహరణలు! వయ్కిత్గతంగా తెలిసినవారికి - అతి
సాధువు. దేశానీన్, తన టీంనీ ముందు నిలిపి దాని నీడలో గరవ్ంగా ఒదిగి నిలబడే దేశభకుత్డు. అనిన్టికనాన్ ముఖయ్ం - ఆటలో సరువ్లకూ
ఆనందానిన్ పంచే 'కళాకారుడు '. అందుకూ ఈ కాలం లో చోటు. అతని పెళిళ్ శుభాకాంక్షలు పంపాను. వి.వి.యస. లక్షమ్ణ కేరాఫ
హైదరాబాద - అంటూ. అందాయి. ఫోనోల్ గొంతు వినగానే ఒకే పర్శన్ - 'బాగునాన్రా? ' అంటూ.
ఈ తెలుగు తేజానిన్ గురించి పర్ముఖ బౌలర బెర్ట లీ అనన్మాటలు తెలుగులో రాయాలని ఉంది కాని, వాటి రుచిని చెడగొటట్డం ఇషట్ం లేదు If
you get Dravid, great. If you get Sachin, brilliant. If you get Laxman, it is a miracle. అని తన కెపెట్న సీట్వ వాతో
అనాన్డు.

తెలుగువారి గొపప్తనానిన్ గురిత్ంచడం, గురిత్ంచేటటుట్ చేయడం తెలుగు పర్భుతావ్లకు రివాజు కాదు. ఆ విధంగా ఈ పదమ్శీర్కి అరుదైన విలువ
ఉంది.

ఇక బాలసుబర్హమ్ణయ్ం పదమ్భూషణ. ఆయన ఇంటింటి పరిమళం. మాధురయ్ం. ఆయన పదమ్భూషణ కి తమిళనాడు కారణం అని విని
"అమమ్యయ్. నా ఆలోచన తపుప్కాదు" అని నిటూట్రాచ్ను. తెలుగు పాటకి 164 సంవతస్రాలుగా - అంటే తాయ్గరాజు కాలం నుంచీ, శాయ్మా
శాసిత్ కాలం నుంచీ, బాలూ కాలం వరకూ నెతిత్న పెటుట్కునన్ ఘనత తమిళులదే. మొనన్ పి.సుశీల గారి పదమ్ భూషణ కీ వారే కారణ. మనం
గానగంధరువ్డని చంకలు గుదుద్కునే గాయకుడిని తమిళులు పదమ్భూషణుడిని చేశారు. ఆనవాయితీ చెడిపోలేదు.

ఎనోన్ దశాబాద్లుగా ఎనోన్ భాషలలో కవితావ్నీన్, సంగీతానీన్ (తెలుగు, ఇంగీల్షు, తమిళ, కనన్డ, మళయాళం, హిందీ, ఉరూద్) సుసంపనన్ం
చేసిన, చేసుత్నన్ పి.బి.శీర్నివాస ఇంకా పదమ్శీర్ కయినా నోచుకోలేదని తెలుగు పర్భుతావ్నికి గురుత్నన్దా?
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ఏమయినా ఆనవాయితీ పర్కారం అపురూప గాయకుడికి జరిగిన సతాక్రం పర్తి తెలుగువాడికీ గరవ్కారణం.
ఇక అకిక్నేని. ఏడు దశాబాద్ల పాటు ఎనోన్ తరాల పేర్క్షకులిన్ అలరించిన అదుభ్త నటుడు - అకిక్నేనిని సతక్రించడానికి కొతత్ 'అభిజన్'లను
వెదుకోక్వాలి. రఘుపతి వెంకయయ్, కళాపర్పూరణ్, కాళిదాస సమామ్న, దాదా సాహెబ ఫాలేక్, ఎన.ట.ఆర. సతాక్రం. అమమ్యయ్ - ఇపుప్డు
పదమ్విభూషణ ఉనన్ది.
కళలో, జీవితంలో అనూహయ్మైన కర్మశిక్షణ passion నీ నిలుపుకునన్ కళాకారుడు అకిక్నేని. ఈ మధయ్నే నేను సంపాదకతవ్ం వహించే 'సురభి
'లో ఆయన గురించి వాయ్సం రాయడానికి రెండు రోజులు ఆయనతో గడిపాను. వారిపటల్ నా అభిమానం 65 ఏళుళ్ పాతది. వారితో నా
సాంగతయ్ం 47 ఏళళ్ పాతది. వయ్కిత్గా జీవించడంలో సతీశ్లానికి పార్ముఖాయ్నిన్చిచ్, దాని సరసనే కళని నిలిపిన అతి అరుదయిన కళాకారుడు
అకిక్నేని. ఈ రోజులోల్ హీరోలు నటనకి ఏ నాలుగో సాథ్నానోన్ ఇచేచ్ నేపధయ్ంలో ఆయన తలమానికంగా నిలుసాత్రు. ఆ నాలుగు సాథ్నాలేమిటి? వాయ్పారం, వాయ్పారం, అమమ్కం, గాల్మర. ఆ తరావ్తే బతికి బటట్కడితే - నటన. "నటన ఎవడికాక్వాలి పోవయాయ్?" అని నేటి హీరోలు
ఈసడించినా మనం ఆశచ్రయ్పోనకక్రలేదు. ఆ మాట ఒక దేవదాసు, ఒక కాళిదాసు, ఒక విపర్నారాయణ, ఓ సీతారామయయ్గారిని అనమనండి
చూదాద్ం.
'నటుడి'కి ఉండాలిస్న లక్షణాలేమీటో - ముందు తరాలు బేరీజు వేసుకోడానికయినా మనకి ఒక 'కొలబదద్' కావాలి. అదృషట్వశాతూత్ మనకి
ఉంది. దాని పేరు పదమ్విభూషణ అకిక్నేని.
(జనవరి 31, 2011)
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(Feb 07,2011) Ayyo Magallu అ

య్ మ ాళుళ్

దాదాపు 50 సంవతస్రాల కిందట నేనో పెదద్ కథ రాశాను. పేరు: అహంకారపు అంతిమ క్షణాలు. నాతో ఆంధార్ విశవ్విదాయ్లయంలో ఆనరస్
చదివే సీనియర ఒకాయన ఉండేవాడు. నాగభూషణం. ఏలూరు దగగ్ర ఏదో ఊరిలో ఉంటునన్ ఓ హెడామ్షట్రుగారబాబ్యి. తలిల్దండుర్లిన్ కాదని,
ఓ టెలిఫోన ఆపరేటరిన్ పెళిళ్చేసుకునాన్డు. తండిర్ చదువుకి డబుబ్ పంపడం నిలిపేశాడు. ఆమెకి సంపాదన ఉంది. ఇతనిన్ చదివించేది.
నరకయాతన పడిపోయేవాడు. మించి ఆమెని యాతన పెటేట్వాడు. సంసాక్రే. చదువుకునన్వాడే. కనకనే మానసికంగా మధన ఎకుక్వ. ఇదద్రికీ
మనశాశ్ంతి ఉండేది కాదు. సంవతస్రాలు గడిచాక నేను ఉదోయ్గానిన్ ఊరు విడిచి వెళిళ్ తిరిగి వచాచ్క - ఇదద్రూ నాకు కనిపించారు.
వాళళ్కిపుప్డూ ఇదద్రు పిలల్లు. అతని ముఖంలో విజయ గరవ్ం. ఆమె ముఖంలో మనశాశ్ంతి. ఏం జరిగింది? అతనికి ఉదోయ్గం వచిచ్ంది. ఆమె
జీతం కనాన్ తకుక్వ. అయినా భారయ్ ఉదోయ్గం మానిపించాడు. ఇపుప్డు తను ఇంటికి యజమాని. తనదే పై చెయియ్. ఆమె అతని అహంకారానికి
ఒదిగింది. విజయం ఒదిగిన ఆమెదా? వంచిన భరత్దా? అదీ కథ.
మనది పురుషాధికయ్త చెలుల్బాటయే సమాజం. బాగా సంపాదిసూత్, కీరిత్ పర్తిషట్లునన్ భారయ్లిన్ రాసి రంపాన పెటిట్న చదువుకునన్,
సంసాక్రవంతులైన 'నాగభూషణా'ల నెందరోన్ నాకు తెలుసు. నవువ్తూ భరత్ వెనుక నడిచే పెదద్ కీరిత్మంతురాలి కంటి కింద మచచ్ రాతిర్ జరిగిన
'రచచ్'ని చెపేప్ది. పేరుల్ చెపప్లేను. ఆ సంసారాలు నిలబడడానికి భరత్ల దౌషఠ్య్ం కంటే, పురుషాధికయ్తని చెలల్నిచేచ్ ఆ ఇలాల్ళళ్ 'పరిణతి ' గొపప్ది.
కషాట్నిన్ కడుపులో దాచుకుని కాపురాలిన్ నిలబెటుట్కునన్ ఆ సాధీవ్మ తలుల్లది. అంతకనాన్ మారాగ్ంతరం మాతర్ం ఏముంది?
రాతర్ంతా టెలిఫోన ఆఫీసులో డూయ్టీ చేసి వచేచ్ది ఈ ఇలాల్లు. నాగభూషణం పొదుద్టే హోటల కి వచిచ్ ఫలహారం తీసుకువెళేళ్వాడు - చాలా
కృంగిపోతూ.
'టిఫిన తెచాచ్రా? ' అతి సాదా సీదా పర్శన్.
'ఏం? సంపాదిసుత్నాన్నని అహంకారమా? '
'నేను నీకు నౌఖరాన్? '
'ఎవడి కోసం తెసాత్డులే అనన్ జులుమా? '
'నువువ్ దుపప్టీ కపుప్కు నిదర్పోతే నేను చాకిరీ చెయాయ్లా? '

ఆ

పర్శన్కి

ఇనిన్

సమాధానాలు

అకక్రలేదు.

కాని

చదువుకునన్

మెదడులో

అతని

'ఆతమ్నూయ్నత'

అలిల్న

'చెద'

ఇది.

పాపం. అతని మనసుస్ నొపిప్ంచకూడదని అతనికి కనిపించేటటుట్ రోజు ఖరుచ్కి డబుబ్ ఉంచేది. 'కుకక్కి బిసక్తుత్ అందించినటుట్ డబుబ్ పడేసుత్ంది'
- భరత్ కామెంటు.
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అతి నిరపాయమైన, సరదా పర్శన్ ఉందనుకోండి: 'ఏమిటివాళ ఆనందంగా ఉనాన్రు? '
'ఏం? అడుకుక్ తినేటటుట్ ఉండాలని నీ ఉదేద్శమా?'
'కాఫీ తాగారా? '
'ఏం? ఏమీ తాగక మాడి చావాలని నీ ఉదేద్శమా?'

ఆతమ్నూయ్నత భయంకరమైన జబుబ్. అహంకారం అరధ్ంలేని రోగం. పురుషాధికయ్త ఈ సృషిట్లోనే మగాడిని పటిట్పీడించే రోగం. టొరెంటో
విశవ్విదాయ్లయంలో రోతస్న సూక్లులో కొందరు పరిశోధకులు ఈ మధయ్ ఓ గొపప్ సతాయ్నిన్ కనుగొనాన్రని పేపరోల్ చదివాను. హాలీవుడ
సినీతారలకి కీరిత్తోపాటు ఆసాక్ర బహుమతులు వసేత్ సంసార జీవితం తపప్నిసరిగా విడాకులకు దారి తీసుత్ందని కనుగొనాన్రట. కారణం పురుషాధికయ్త.

జోన

కర్ఫోరడ్,

బెటీల్

కర్ఫోరడ్,

బెటీల్

డేవిస,

హాలీ

బెరీర్,

కేట

వినస్

లెట

-

ఉదాహరణలుగా

చెపాప్రు.

ఇది గొపప్ పరిశోధన చేసి సూరుయ్డు తూరుప్న ఉదయిసాత్డని తేలచ్డం లాంటిది. నేను రెండు ఉదాహరణలు చెపుతాను.
మా పనిమనిషి నాలుగిళళ్లో పనిచేసి సమృదిధ్గా సంపాదించి - ఇంటికి భోజనం తీసుకు వెళుతుంది. మొగుడు వడర్ంగి పని చేసి నూరు
రూపాయలు సంపాదించి, దానితో మందు తాగి, పెళాళ్ం తెచిచ్న అనన్ం తిని దానిన్ చావబాదుతాడు. పొదుద్టే పగిలిన పెదవితో, కమిలిన
మోచెయియ్తో, విరిగిన నడుంతో కనిపిసుత్ంది. 'ఆ వెధవ మళీళ్ కొటాట్డా? ' అని నేను హుంకరిసేత్ వెనెన్ల లాగ నవువ్తుంది - పిలల్ల కోసం
మొగుడి అరాచకానికి తలవంచే - ఈ పనిమనిషి హాలీ బెరిర్ కనన్ గొపప్ మానసిక సౌందరయ్ రాశి అంటాను నేను.
మా వంట మనిషి భరత్ వంట చేసాత్డు భారయ్తో కలిసి. తన వాటా ఆదాయానిన్ తాగుడుకి ఖరుచ్ పెడతాడు. ఇంటికి వచిచ్ భారయ్ని డబుబ్ ఇవవ్మని
సతాయిసాత్డు. భారయ్ తిటిట్, కొడితే తనున్లు తిని అతనిన్ బయటికి పంపింది. ఇపుప్డు శవాలు మోసూత్ బతుకుతునాన్డు. గత 14 ఏళుళ్గా ఇదద్రు
ఆడపిలల్లిన్ చదివించుకుంటోంది నాలుగిళళ్లో వంటలు చేసుకుంటూ. పెళిళ్ అంటే తెలియని వయసుస్లో 14 ఏట ఆమెకి పెళిళ్ జరిగింది. నిండా
మునిగిన సంసారం అనే 'టైటానిక 'లోంచి తననీ, ఆడపిలల్లీన్ కాపాడుకుంటునన్ అభినవ కేట విన సెల్ట ఈ ఇలాల్లు.
పురుషాధికయ్త అనే రోగం పర్పంచ వాయ్పత్ం. ఈ రోగానికి ఎవరికి వారు తమదైన చికితస్లిన్ వెదుకుక్నన్ సౌందరయ్రాశులెందరో ఉనాన్రు.
హాలీవుడ

కనుక

వాళళ్

కథలు

వీధిన

పడాడ్యి.

ఈ

నేలబారు

తారల

కథలు

-

మేఘాల

చాటు

తారల

కథలు.

నేను మా వంటమనిషితో అంటూంటాను. "నీలాంటి పెళాళ్ం నాకుంటే హాయిగా నీ చేతి వంట తిని ఇంటోల్ కూరుచ్ని కథలు రాసుకునేవాడిని'
అని.
భరత్ అనే చీడనుంచి తన బిడడ్లిన్ ఉదధ్రించుకునే గొపప్ 'ఉదయ్మానిన్' నిరవ్హిసుత్నన్ ఉదయ్మకారిణిలాగ ఆమె నాకు కనిపిసుత్ంది.

(ఫిబర్వరి 07, 2011)
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(Feb 14,2011) Neecha Naayakulu నీచనాయకులు
చాలా ఏళళ్ కిర్తం ఒకానొక పతిర్కలో నేను టంగుటూరి పర్కాశం గారి మీద కాలం రాశాను. వెంటనే ఒక పాఠకుడు ఈ సందరాభ్నిన్ ఉటంకిసూత్
సంపాదకునికి లేఖ రాశాడు. ఆ లేఖలో వివరాలివి. ఇది ఆయన ఆంధర్పర్దేశ ముఖయ్మంతిర్గా ఉనన్ రోజులోల్ జరిగిన సంఘటన. పర్కాశం గారు
అతిధి బంగళా గదిలోంచి ఎంతకీ బయటికి రావడం లేదట. బయట కొందరు ఎదురు చూసుత్నాన్రు. తీరా ఆలశాయ్నికి కారణం అయిన
(ముఖయ్మంతిర్) చొకాక్కి తెగిపోయిన రెండు బొతాత్ములు కుటిట్ంచుకుంటునాన్రట! బయట నిలబడిన ఓ పెదద్ మనిషి తన మితుర్డిని పిలిచి తను
ఇసేత్ ఆయన ఎలాగూ పుచుచ్కోరు కనుక, ఆయనతో సేట్షన దాకా వెళిళ్ - ఆయనకి ఎకక్డికి వెళుతూంటే అకక్డికి రైలు టికెక్టుట్ కొని ఇచిచ్
రమమ్నాన్డు. ఈ ఉతత్రానిన్ ఆ రోజులోల్ దాచుకోనందుకు ఇపప్టికీ బాధపడుతూంటాను. ఎపప్టికయినా వేటపాలెం లైబర్రీకి వెళళ్యినా ఈ
ఉతత్రం సంపాదించాలని నా కోరిక. నాయకులు కోటుల్ ఆసుత్లు మూటగటుట్కుంటునాన్రని పతిర్కలు ఘోషించే ఈ రోజులోల్ ఇలాంటి అసమరుధ్లు
నాయకతవ్ం వహించారనన్ నిజం అబుబ్రంగా చెపుప్కోవాలిస్న విషయం.
మరొకాయన ఉనాన్డు. ఆయన ఈ దేశపు రెండవ పర్ధాన మంతిర్. లాల బహదూర శాసిత్. ఆయన కొడుకు సునీల శాసిత్ 'లాల బహదూర శాసిత్ :
ఫాసట్ ఫారవ్రడ్' అనే పుసత్కంలో ఈ సంఘటనలిన్ ఉదహరించాడు. ఒకసారి ఆయనకి తన తండిర్గారి (పర్ధాని) చెవరెల్ట ఇంపాలా కారులో
తిరగాలని ముచచ్ట కలిగింది. డైరవరిన్ తాళాలడిగి బయటికి వెళాళ్డు. ఆ విషయం తెలిసిన పర్ధాని డైరవరిన్ పిలిచి "ఈ కారు తిరిగిన వివరాలు
రాసుకుంటావా?" అని అడిగారు. డైరవరు భయం భయంగా తలూపాడు. తన కొడుకు ముందు రోజు ఎంత దూరం తిరిగాడని అడిగారు.
పధాన్లుగు కిలోమీటరుల్. తన పరస్నల సెకర్టరీని పిలిచి - ఆ పధాన్లుగు కిలోమీటరల్కి అయిన ఖరుచ్ - తన సొముమ్ని గవరన్మెంట
అకౌంటులో నమోదు చెయయ్మనాన్రు.
వాళాళ్విడ హిందీ నేరుచ్కోవాలనపుప్డు ఓ హిందీ టీచరిన్ పెటుట్కునాన్రట. ఆదాయం ఎలాగ? ఇంటి పనిమనిషిని తీసేసి ఆ డబుబ్తో టీచరిన్
పెటుట్కునాన్రట.

పాతబడిన

ఆయన

చొకాక్లను

కతిత్రించి

రుమాళుళ్

చేయమని

ఆయన

భారయ్కి

ఇచేచ్వారట.

ఓసారి ఫైజాబాద జైలోల్ రాజకీయ ఖైదీగా ఉనన్పుప్డు భారయ్ రెండు మామిడి పళుళ్ తెచిచ్ందట. శాసిత్గారు భారయ్ని గటిట్గా మందలించారట అలాంటి తపుప్డు పనిచేసుత్నన్ందుకు. ఏమిటా తపుప్డు పని? ఖైదీగా శిక్షని అనుభవిసుత్నన్ తను రూలస్ పర్కారం జైలు కూడే తినాలిగాని ఇలా
మామిడి పళుళ్ తినడం దొంగతనం అవుతుందనాన్రట! కేందర్ రైలేవ్ మంతిర్గా ఉనన్పుప్డు నిజమైన గాంధేయ మారగ్ంలో లోకల రైళళ్లో ఆఫీసుకి
వెళేళ్వారట.
ఈ కథలనీన్ - అబుబ్రాలు. కొందరికి విపరీతాలు, విచితార్లుగా కనిపిసాత్యి. ఎందుకంటే పర్సుత్తం మనం గూండాలనీ, హంతుకులనీ
పారల్మెంటు దాకా పర్యాణం చేయడం చూసుత్నాన్ం. జైళళ్లో మందు, విందు, సెల ఫోనల్ రవాణా విరివిగా జరగడం వింటునాన్ం. ఈ
నేపధయ్ంలో

శాసిత్గారిలాంటి

నాయకులు

ఈదేశానిన్

పాలించారంటే

ముకుక్మీద

వేలేసుకునే

రోజులొచాచ్యి.

నాకు తెలిసి - నా తరంలో - అంటే మన తరంలో అలాంటి నాయకుడిని చూశాను. ఆయన వావిలాల గోపాలకృషణ్యయ్. ఓసారి మేమిదద్రం
ఆంధర్ విశవ్విదాయ్లయం సభలకి అతిధులం. ఆయన చేతిలో ముతక ఖదద్రు సంచి ఉండేది. అందులో ఓ పంచె, చొకాక్. సభ అయాక ఆయనిన్
విశాఖపటన్ంలోనే ఏదో బస సాట్ండులో దింపిన గురుత్. వాళళ్ పాదాలు అందుకునేటంత ఎతుత్కి ఎదగగలిగితే అటువంటి నాయకులకి
పాదాభివందనం చేయగలగడం అదృషట్ం.
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ఈ కాలంకి 'నీచ నాయకులు' అని పేరు పెటట్డం చాలా మందికి ఆశచ్రయ్ంగా ఉండొచుచ్. కడివెడు పాలలో చినన్ విషపు చుకక్ ఆ పాల 'రుచి 'ని
నాశనం చేసుత్ంది. పర్సుత్తం కడివెడు 'విషం 'లో ఓ పాలచుకక్ కథ మనం చెపుప్కునేది. అందుకని ఈ కాలం కి ఈ శీరిష్క సారధ్కమని నా
ఉదేద్శం.

ఇంకా

తమరు

నాతో

ఏకీభవించకపోతే

ఒక

చినన్

నమూనా.

కేవలం

రెండు

రోజుల

కిందటి

కథ.

ఉతత్ర పర్దేశ లో ఆరియా జిలాల్లో పరయ్టనకి మహారాణి మాయావతి - ఆ రాషర్ట్ ముఖయ్మంతిర్గారు - హెలికాపట్ర లో దిగారు . వారి బూటల్
మీద దుమిమ్ పడింది. డిపూయ్టీ సూపరింటెండెంట అయిన పోలీసు ఆఫీసరు టీవీ కెమెరాల సమక్షంలో ఆమె బూటుల్ తుడుసుత్నాన్డు. ఈ
మహతత్ర దృశాయ్నిన్ దేశమంతా చూసి తరించింది. ఓ టీవీ కారయ్కర్మంలో ఎమెమ్లేయ్ నవాబ ఖాసీం ఆలీగారు - ఆవిడ తుడవమనక పోయినా,
అసంకలిప్తంగా, తమ నాయకుల మీద భకిత్ పారవశయ్ంతో పోలీసు అలా తుడిచి ధనుయ్డయాడని పేరొక్నాన్డు. సదరు పదం సింగ కి ఈ మధయ్నే
సరీవ్సుని ఓ సంవతస్రం పాటు పొడిగించారట,
చెపుప్లు తుడిచే చెంచా కథ చెపుతూ, నాయకులని విమరిశ్ంచడం ఏం సబవు? అని కొందరికయినా అనిపించవచుచ్. అయాయ్, గంజాయి
వనాలోల్నే కలుపు మొకక్లు ఏపుగా పెరుగుతాయి. సంజయ గాంధీ బూటుల్ తుడిచే ఎన.డి.తివారీలనూ, జయలలిత కాళళ్మీద పడి నెతిత్కి ధూళిని
పూసుకునే

భకత్శిఖాగేర్సరులనూ..

ఏదీ?

వాజ

పేయ

సభలోనో,

సరేవ్పలిల్

రాధాకృషణ్న

గారి

సభలోనో

చూపించండి.

ఈ పని లాల బహదూర శాసిత్గారి చెపుప్లకి ఎవరేనా చేసి ఉంటే ఏం జరిగేదనే ఆలోచన నాకొచిచ్ంది. ఆ ఆఫీసరుని సంజాయిషీ అడిగేవారా?
కసిరి తిటేట్వారా? కళళ్నీళుళ్ పెటుట్కుని అతని రెండు చేతులూ పటుట్కునేవారా? భారయ్ రెండు మామిడి పళళ్ని జైలుకి తీసుకొచిచ్నందుకు
మందలించిన పెదద్మనిషి ఆ ఉదోయ్గిని బరత్రఫ చేసినా ఆశచ్రయ్ం లేదు.
కనన్కొడుకు పర్యాణం చేసిన కారుకి తండిర్ డబుబ్ చెలిల్ంచే పర్ధానులు, చిరిగిన చొకాక్కి బొతాత్ములు కుటుట్కునే ముఖయ్మంతుర్లూ, సభలకి
బసుస్లోల్ వచేచ్ ఎమెమ్లేయ్లూ ఈ తరానికి నమమ్శకయ్ం కాని 'నాయకులు'. మహాతామ్గాంధీ చచిచ్పోయి ఇంకా ఎంతో కాలం కాలేదు. మహారాణీ
మాయావతుల వినాయ్సాలకు అలవాటుపడిపోతునన్ తరం మనది.
ఆఖరుగా పాఠకులకు మనవి. 'నీచ' అనన్మాటకంటే ఛండాలంగా, హీనంగా మరో మాట వాడలేని నా అసమరధ్తకి భేషరతుగా నా క్షమాపణ.

(ఫిబర్వరి 14, 2011)
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ెలో ర్ామా

ఆనాటి బిర్టిష పర్ధానమంతిర్ విన సట్న చరిచ్ల తన అనుభవాలలో చెపిప్న కథ ఇది. రెండవ పర్పంచ యుదధ్ం రోజులోల్ - ఇదద్రే పాపులర
నాయకులు - హిటల్ర, చరిచ్ల. మిగతా వారంతా వీరి తరావ్తే. ఇదద్రూ అమోఘమైన వకత్లు. రెండు వేరేవ్రు దృకప్ధాలకి పర్పంచానిన్
ఆకటుట్కునన్ నాయకులు - ఇదద్రూ విరోధి పకాష్లవారు.
యుదధ్పు రోజులోల్ జాతిని ఉతేత్జపరచడానికి చరిచ్ల రేడియోలో చేసే పర్సంగాలు చాలా ఆవేశపూరితంగానూ, ఆసకిత్కరంగానూ ఉండేవి.
పర్పంచమంతా చెవులొగిగ్ వినేది. ముఖయ్ంగా - బిర్టిష పర్జలకి అవి అపూరవ్మైన క్షణాలు. అపప్టికింకా చరిచ్ల పర్ధాని కాలేదు. ఇపుప్డు చరిచ్ల
చెపిప్న ఉదంతం వినండి.
ఆయన హడావుడిగా - బి.బి.సి. ఆఫీసుకి వెళాళ్లట - పర్సంగిచడానికి. టాకీస్ ఎకక్వలసి వచిచ్ంది. డైరవరు తీసుకెళళ్ననాన్డు. కారణం - మరో
అరగంటలో చరిచ్ల పర్సంగం వినాలని. "పోవయాయ్ నేను రాను. చరిచ్ల పర్సంగం వినాలి" అనాన్డట. అవి రేడియో రోజులు. టీవి రోజులు
కావు. చరిచ్ల ముఖం అంత పాపులర కాదు (కనీసం ఆ టాకీస్ డైరవరుకి). చరిచ్ల ఆ మాటకి ఆనంద పడాడ్డు. తనే చరిచ్ల నని చెపప్డం
నామోషీ అనిపించింది. ఉదారంగా, ఉదాతత్ంగా తన అభిమాన శోర్తకి రెటిట్ంపు ధర ఇసాత్ననాన్డు. టాకీస్ డైరవరు ఎగిరి గంతేశాడు.
"ఎవడికాక్వాలయాయ్ బోడి చరిచ్ల ఉపనాయ్సం! కారెకుక్" అనాన్డట. ఇది చరిచ్ల సవ్యంగా చెపిప్న సంఘటన. అదీ ఈ కథకి రుచి.
ఈ కథ నీతి ఏమిటయాయ్ అంటే - డబుబ్కంటే ఏ వయ్కిత్ పరపతీ ఎకుక్వ కాదు - అని. దీనిన్ పర్సుత్తం మన దేశంలో నిరూపిసుత్నన్ంత ఉదారంగా
ఏ దేశపు రాజకీయ చరితార్ నిరూపించలేదు.
నా కనిపిసుత్ంది. పదేళళ్కిందట ఎవరైనా డి.ఎం.కె.రాజాగారిని ఓ గదిలో కూరోచ్బెటిట్ "చూడు బాబూ! నినున్ పదేళళ్ పాటు రెండుసారుల్ మంతిర్ని
చేసాత్ం. చేతనయినంత తిను. మా చేత తినిపించు. ఏనాడయినా గుటుట్ బయటపడితే - ఓ పధాన్లుగు రోజులు జైలోల్ ఉండడానికి సిదధ్పడాలి. ఆ
తరావ్త నీకేమీ జరగదు. నీవాటా నీకుంటుంది" అని చెపిప్వుంటే (చెపాప్రేమో!) ఆయన ఆనందంగా తలూపేవాడనుకుంటాను. నా మటుట్కు
ఆయన వాటాలో నాకు నాలుగోవంతు (పోనీ పదోవంతు) ఇసేత్ నేను 28 రోజులు జైలోల్ ఉండడానికి అంగీకరించేవాడిని.
మనకి బోలెడనిన్ పాతకథలునాన్యి. అలనాడు జైన గారు రాసుకునన్ హవాలా డైరీలు దొరికాయి. అందులో విషుణ్ సహసర్ నామంలాగా పర్ముఖ
నాయకులందరి పేరూల్ - ఎల.కేదావ్నీ, వీ.సీ.శుకాల్, పి.శివశంకర, శరద యాదవ,బలరాం జకక్ర, మదన లాల ఖురానా వంటి నాయకుల
పేరుల్నాన్య. పర్సుత్తం వీరిలో కొందరు ఇపప్టికీ నాయకులే. వీరందరికీ 180 లక్షల డాలరుల్ ముటట్జెపిప్నటుట్ జైన గారు రాసుకునాన్రు. వారిలో
ఒకక్రూ అరెసుట్ కాలేదు. తగినంత సాక్షయ్ం లేదని డైరీలోల్ రాతలు మాతర్మే నేర నిరూపణ చెయయ్లేవని 1997 లో కోరట్ కేసుని కొటేట్సింది.
(అవినీతికి చినన్ కిటుకు: తమరెపుప్డైనా అవినీతి విషయాలపై డైరీలోల్ రాసుకునేటపుప్డు - ఎందుకేనా మంచిది - నలుగురైదుగురు నాయకుల
పేరుల్ కూడా జతచేసుకోండి. వారు మురికి నీటిలో ఇండుగ పికక్లాంటివారు. మీ అసలు అవినీతికి వారి పేరుల్ విరుగుడుగా పనిచేసాత్యి.)
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మధయ్లో చాలా కథలునాన్యి గాని - ఇటీవలి కథ - కామనెవ్లుత్ కీర్డలోల్ కోటల్ అవినీతి ఉనన్దని పతిర్కలు, ఛానళుళ్ గొంతులు చించుకునాన్యి.
దీనికి కారకులు సురేష కలామ్డీ అనాన్రు. వారి అనుచరులు మహేందూర్, దరాబ్రీ వంటి పెదద్లిన్ అరెసుట్ చేశారు. 90 రోజుల తరావ్త వారి
నేరాలకి తగిగ్న సాకాష్య్ధారాలు లేవని విడుదల చేశారు.గిరీశం అనన్టుట్ పెదద్వాళళ్కి చినన్ గడువు. చినన్వాళళ్కి పెదద్ గడువు. అయితే ఆఖరికి
అందరూ విడుదల అవుతారు. తీరా వారు కూడబటుట్కునన్ సొముమ్! వారి దగగ్రే మిగిలిపోయింది!
రాహుల ఫతే ఆలీ ఖాన అనే గాయకుడి దగగ్ర లకాష్ పాతిక వేల డాలరల్ కరెనీస్ దొరికింది. వారిని అధికారులు పర్శిన్సుత్నాన్రు కాని, ఆయన
సేవ్చచ్గా వీధులోల్ తిరుగుతునాన్డు. 'పాడు' వారికి 'పాడు' పనులోల్ వాటాని పర్శిన్ంచరాదని పాకిసాథ్న ఆవేశపడుతోంది. ఆయనిన్ జైలోల్ పెటేట్
దముమ్ ఈ పర్భుతావ్నికి ఉందా? ఆయనకి డబిబ్చిచ్నవారి గోతార్లు ఎంత బలమైనవో!
పర్సుథ్తం మన రాజాగారిని తీహార జైలుకి పంపించారుగాని - లోపాయకారీ ఒపప్ందం పర్కారం వారు జామపండులాగ 14 రోజులోల్ బయటికి
వసాత్రని నా నమమ్కం.
అసలు విషయమేమిటంటే - ఈ దేశంలో సురేష కలామ్డీ ఇంటోల్ సోదా, రాజాగారి అరెసుట్, షహీద బాలావ్ అందమైన సూటోల్ కారుల్ ఎకిక్
దిగుతూండడం - ఇవనీన్ పేదవాడి మెలోడార్మాలు. నాయ్యానికి మంచి రోజులు వచాచ్యని చంకలు గుదుద్కోడానికి పర్దరశ్నలు. గొపప్వాడు
తలవొంచుకు నడవడం జనానిన్ కితకితలు పెటేట్ చకక్ని మెలోడార్మా. పతిర్కలోల్ చదివి, టీవీలోల్ చూసి జనం మురిసిపోతూంటారు. ఈలోగా
బాలధాకరేలు, ఇందిరాగాంధీలు, లలూల్ పర్సాద లూ, జయలలితలూ, నరేందర్మోడీలు, పీవీ నరసింహారావులూ - నేరసుత్లుగా చితిర్తమౌతూంటే
- అమోమ్! మనది ఎంత నిజాయితీ! అంటూ ముకుక్మీద వేళుళ్ వేసుకుని వేసుకుని ఈ పాటికి పర్జల ముకుక్లు అరిగిపోయుంటాయి.
తమిళనాడులో కళైనర టీవీ మీద దాడి మరో గొపప్ మెలోడార్మా. కరుణానిధిమీదా, దయాళూ అమామ్ళ మీదా, కనిమొళి మీదా చరయ్లు
తీసుకునే దముమ్ ఈ పర్భుతావ్నికి ఎకక్డ ఉంది? మొనన్ పర్ధాని మాటలోల్నే రాజాగారి అవినీతి తెలుసుత్నాన్ తోటి పారీట్లతో పొతుత్ కారణంగా
వారికే ఆ మంతిర్తవ్శాఖని అపప్గించామని వకాక్ణించారు.
మహానుభావుడి బెళిళ్ంపు నేలబారు మనిషిని ముచచ్టపడేటటుట్ చేసుత్ంది. నాయ్యం జరిగిపోతుందని అమాయకంగా చంకలు గుదుద్కునేటటుట్
చేసుత్ంది. అలనాడు చరిచ్ల గారు సరదాగా చెపిప్న కథ నేడు మన పర్జల విషయంలో అక్షరాలా నిజం. మనకి చరిచ్ళుళ్ లేరు. రాజాలే ఉనాన్రు.
అవసరం లేనపుప్డు చరిచ్ల వంటి నాయకులేన్ గదెద్ దింపే ఓటరుల్ లేరు. రాజాలే ఉనాన్రు. కరుణానిధులీన్ కనిమొళులీన్ రాజాలీన్ పోషించి
అందలాలెకిక్ంచే

'గొరెర్'లే

ఉనాన్రు.

మనది

పర్జాసావ్మయ్ం.

తనున్కు

చావండి

-

తాంబూలాలు

ఎపుప్డో

పుచేచ్సుకునాన్రు.

(ఫిబర్వరి 21, 2011)
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(Feb 28,2011) Iddaru peddalu - Oka nivali ఇదద్రు పెదద్లు ఒక నివాళి
ఒక మహానటుడు:
ఈ వారం ఇదద్రు పెదద్లు వెళిళ్పోయారు. ఇదద్రూ వారి వారి రంగాలలో పర్సిదుధ్లు, పర్తిభావంతులు, నిషాణ్తులు, చరితర్ని తిరగరాసినవారు.
కిందటి జనవరి మొదటి తేదీన పుసత్క పర్దరశ్న పార్రంభించడానికి ఆహావ్నించినపుప్డు - నేను కలుసుకోవాలని ఎదురు చూసిన మితుర్లు,
హితులు మికిక్లినేని. ఉదయం రైలు దిగుతూనే భారాయ్ సమేతంగా వెళాళ్ను.
మికిక్లినేని కూతురు ఆలనలో అతి పర్శాంతంగా కనిపించారు. ఆయన జీవితమే ఆదయ్ంతమూ ఒక ఉదయ్మం. ఇంత విసత్ృతమైన పరిధి
చాలామందిలో చూడము. అలనాడు పారీట్ కలాపాలలో వెనున్పూసగా నిలిచి ఇండియన పీపులస్ థియేటర ఆంధర్ విభాగం పర్జా నాటయ్మండలి
సభుయ్డిగా బురర్కథ దళాలతో ఎనోన్ కారయ్కర్మాలు ఇచాచ్రు. సుకర సతయ్నారాయణగారి "మా భూమి"ని ఊరూవాడా పర్దరిశ్ంచారు. అటు
పర్ముఖ నటుడు బలరాజ సహానీ ఆ నాటకానిన్ హిందీలోకి అనువదించారు. వివిధ కళాపర్దరశ్నలతో జన చైతనాయ్నిన్ కలిగించిన దశ అది. ఆ
అనుభవాలను కదిలిసేత్ అలవోకగా ఎనోన్ ఒళుళ్ గగురొప్డిచే కధలిన్ విపేప్వారు. ఇక 'దీక్ష ' సినిమాతో సినీరంగ పర్వేశం చేసి కొనిన్
విలక్షణమయిన పాతర్లకు పర్తాయ్మాన్యం లేని నటుడిగా దాదాపు 350 చితార్లు నటించిన దశ మరొకటి. పుటిట్నిలుల్ని మరిచిపోకుండా
కనన్తలిల్ నాటకరంగానికి తనదైన సేవగా 'నాటక రంగ చరితర్ ', 'నటరతాన్లు ' వంటి పరిశోధనాతమ్క కృషి ఇంకొకటి. ఇది నాటకరంగానికి
ఆయన చేసిన ఎనలేని ఉపకారం.
మదార్సులో - ఆ మాటకి వసేత్ మదార్సులో అనన్మాటేంటి? - ఏ తెలుగు సభలోనయినా - ఓ బృందం పర్తేయ్కంగా దరశ్నమిచేచ్ది. మికిక్లినేని,
నేరెళళ్ వేణుమాధవ, పేకేటి, సినారె - ఇలాగ. బంగారం రంగు ఖదద్రు లాలీచ్, చకక్టి పంచెకటుట్తో ఎపుప్డూ పర్శాంతంగా, పర్సనన్ంగా
కనిపించేవారు. దశాబద్ం కిందట తరం మారి, అభిరుచుల అంతరం పెరిగినపుప్డు విజయవాడ తరలిపోయారు. నేను కలిసినపుప్డు "ఆరోగయ్ం
బాగుంది కాని నడుసూత్ంటే తూలు వసోత్ంది. ఆ మధయ్ రోడుడ్మీద పడిపోయాను. ఇపుప్డు ఎటూ వెళళ్డం లేదు" అనాన్రు. 94 సంవతస్రాల
సమగర్ జీవనమే ఆయన జీవన శైలికీ, కర్మశిక్షణకీ తారాక్ణం.
పదిమంది శేర్యసుస్ గురించిన ఆలోచన ఆయనకి పారీట్ ఇచిచ్న సూఫ్రిత్. చకక్ని విగర్హం, గంభీరమయిన శరీరం, నటనా కౌశలం - జనమ్తః
వచిచ్న వరాలు. బురర్కథలో వేదిక మీద సింహం లాగా దూకే మికిక్లినేని ఛాయలు 'మాయాబజార' వంటి చితార్లలో మచుచ్కి దొరుకుతాయి.
ఆ కళాఖండంలో మరో తార రాలిపోయింది. జీవితానిన్ నిలకడగా, నిండుగా, హుందాగా, హృదయ్ంగా పండించుకునన్ నటుడు, రచయిత
మికిక్లినేని. మనిషి నడిచిపోయిన అడుగుజాడలు అభుయ్దయానిన్ ఆశించేవారికి దారిచూపుతూనే ఉంటాయి.

ఒక మహా రచయిత:
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చాలా నెలల కిందట చెనైన్ పొటిట్ శీర్రాములు హాలులో జరిగిన బాపూ చితర్పర్దరశ్నకు నేను పార్రంభకుడిని. ఆనాటి సభలో బాపూ రమణగారుల్
ఉనాన్రు. నేను పర్సంగంలో చెపాప్ను. మహా రచయితలు ముందు తరం వేసిన మారగ్ం వెంట పర్యాణం చేసాత్రు. కానీ జీనియస లు కొతత్
మారాగ్నేన్ నిరేద్శిసాత్రు - అని. అటువంటి జీనియసుల్ బాపూ రమణ.
ఏ పేరు మొదలెటిట్నా రెండో పేరు కలవకపోతే అది సంతకంలో సగభాగమే. ఇదద్రూ ఒకే నాణానికి రెండు పారాశ్వ్లు. ఒక విలక్షణమైన హాసయ్
ధోరణికి రెండు సూచికలు. రమణ రచనలు చెయయ్లేదు. అది మామూలు రచయితలు చేసే పని. కొతత్పాతర్లీన్, కొతత్ నుడికారానీన్, కొతత్
ఇతివృతాత్లీన్, కొతత్ తరహా హాసాయ్నీన్ సృషిట్ంచారు. మించి జీవించే నైరమ్లాయ్నీన్, జీవితపు విలువలీన్ తాను జీవించి నిరూపించారు. ఆ జీవితానికి
దృశయ్భాషయ్ం పేరు - బాపూ.
నా జీవితంలో నేను రాసిన రెండో చితర్ం - రమణగారు మొదలు పెటిట్ - హఠాతుత్గా అకిక్నేని 'బుదిద్మంతుడు 'కి కాల షీటుల్ ఇచిచ్న కారణంగా
తాను పూరిత్చెయయ్లేని 'భలే రంగడు '. "ఈ పని నాకు సహాయం చేసుత్నాన్ననుకొని చేయండి" అనాన్రు రమణ. అది ఆయన పెదద్మనసుస్.
మదార్సులో మా రెండు కుటుంబాలూ అతయ్ంత సనిన్హితం. మా కోడళుళ్ పెటేట్ బొమమ్ల కొలువుని చూడటానికి వచిచ్ మనసారా
ఆనందించేవారు.

మా

ఇంటోల్

పర్తీ

శుభకారయ్ంలోనూ

వారి

సతీమణుల

పాతర్

ఉంటుంది.

ఏ సభకయినా - మా సభలకూ - రమణగారు రహసయ్ంగా వచిచ్ - ఓ మూలన కూరుచ్ని ఆనందించి మాయమవుతారు. ఏ సభలోనయినా
'మొహమాటం'గా పాలొగ్ంటూ తమ చుటూట్ తెర దించుకుంటారు. అది ఆయన సవ్భావం.
వారి పాతర్లూ, సినిమాలూ, కథలూ నినన్ మొనన్టి కోతి కొమమ్చిచ్ వరకూ వారికే పర్తేయ్కం. అలాగే వారి అభిమానుల సంపద వారికే పర్తేయ్కం.
మంచి చెడులూ, రాణింపులూ, విజయాల పర్మేయం లేకుండా బాపూ రమణ సంతకం ఉనన్ందుకే - చూసి, చదివి ఆనందించే అభిమానులిన్
సంపాదించుకునన్ ఘనత వారిది. చదువు మీద ఏ మాతర్మూ ఆసకిత్లేని ఇళళ్లోల్ కూడా వారి పుసత్కాల బైండుల్ - కేవలం వారివే - ఎనోన్ దేశాల
తెలుగు ఇళళ్లోల్ చుశాను నేను. వాటి పకక్న ఏమూలయినా నా పుసత్కం మచుచ్కి ఒకక్టయినా ఉంటుందా అని వెదికి వెదికి నిరాశ చెందాను.
'నవువ్'కి రమణగారు ఆలోచనతో, బాపూగారు ఆలోచనాతమ్కమయిన బొమమ్తో ఇచిచ్న యూనివరస్ల పాస పోరుట్ అది.
ఇదద్రూ రామభకుత్లు. రమణగారి ఆఖరి చితర్ం రామకథ. అంతకనన్ ధనయ్తవ్ం ఏముంది?
విశాఖ పటన్ంలో ఉనన్ నాకు ఎవరో ఫోన చేసి రమణగారు వెళిళ్పోయారని చెపాప్రు. మూడు నాలుగుసారుల్ బాపూగారికి ఫోన చెయాయ్లని ఫోన
పటుట్కుని, పర్యతిన్ంచి చెయయ్లేకపోయాను. కారణం - బాపూగారిలో ఓ పెదద్ భాగం కనున్ మూసింది. సంతాపానికి సంతాపం చెపప్డం
సాహసం. నా అనుభవానికి లొంగని పర్యతన్మది. బాపూగారి సోదరులు, రమణగారి వియయ్ంకులు, రేడియోలో నా సహచరులు, చితర్కారులు,
నా మితుర్లు శంకర నారాయణగారికి ఫోన చేశాను.
A part of Bapu is dead. Can you convey my condolences... please..!
(ఫిబర్వరి 28, 2011)
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(March 07, 2011) Chaavu Hakku - 'చావు' హకక్
నాకు చాలా ఇషట్మైన ఆలెర్ఫ్డ హిచ కాక సినిమాలోల్ 'ది రోప' ఒకటి. ఒక సాయంకాలం - కేవలం ఊసుపోకకి, తమ తెలివితేటలిన్
నిరూపించుకోవాలనే వికారమైన, విపరీతమైన ఆనందానికి ఇదద్రు యువకులు తన మితుర్డిని హతయ్చేసి ఒక సందుగ పెటెట్లో శవానిన్ ఉంచి, ఆ
పెటెట్ మీదే ఆ సాయంకాలం మితుర్లకి విందుని ఏరాప్టు చేసాత్రు. వాళళ్ టీచరు హతయ్ని గురుత్పడతాడు. అపప్టి పర్ముఖ నటుడు జేమస్ సూట్వరట్
ఆ పాతర్ని నటించాడు. విషయం తెలిసి షాక అయి వాళిళ్దద్రినీ నిలదీసాత్డు. "మరొక వయ్కిత్ని చంపేహకుక్ మీకెవరిచాచ్రు? మీరేం దేవుళాళ్?"
అంటాడు. సంవతస్రాలు గడిచినా ఆ సనిన్వేశం నాకు జాన్పకం వసూత్ంటుంది. రీలు నిడివి 900 అడుగులు కనుక - తపప్దు కనుక - 8
షాటల్లో తీసిన ఈ చితర్ంలో ఆ పతాక సనిన్వేశానిన్ అదుభ్తంగా నటించారు జేమస్ సూట్వరట్. ఆనాటికీ, ఈనాటికీ అది గొపప్ పర్యోగం. అయితే
అలా తీసినందుకు తరావ్త హిచ కాక బాధపడాడ్డు. కారణం? కొనిన్ నిశితమైన విషయాలిన్ నిలదీసి చెపప్లేకపోయినందుకు. సరే. ఇది
విషయాంతరం.
మనిషి చావుని నిరణ్యించే అధికారం ఒకక్ దేవుడికే ఉందని గురుత్చేసిన సందరభ్మది. మరి ఉరిశిక్షలు? అవసరమా? ఉరిశిక్షలు విధించే హకుక్
నాయ్యసాథ్నానికి ఉనన్దా, ఉండాలా అనన్ది ఇంతవరకూ తెగని సమసయ్. ఏ అజమ్ల కసాబోన్, అఫజ్ల గురూనో, కొనిన్ లక్షల మంది యూదుల
చావుకి కారణమయిన అడోలఫ్ ఈక మన నో తలుచుకునన్పుప్డు మన నమమ్కాలు సడులుతాయి. కాని ఆరోగయ్కరమైన వయ్వసథ్లో 'చావు'
సామానయ్మే అయినా చంపడం, చచిచ్పోనివవ్డం, కోరి చావుని అంగీకరించేటటుట్ చేయడం - సంసాక్రానికీ, ఉదాతత్మయిన మానవతా
విలువలకీ ఎదురు తిరిగే సమసయ్.
ఇపుప్డు అసలు కథ. 1973 లో కరాణ్టకలో హాలీద్పూర లోని కింగ అడవ్రడ్ మెమోరియల ఆసుపతిర్లో పనిచేసే అందమయిన నరస్ - అరుణా
షాన బాగ ని సోహన లాల భారాత్ వాలీమ్కీ అనే వారడ్ బోయ కుకక్ గొలుసుతో గదిలో బంధించి దారుణంగా రేప చేశాడు. ఆమె చెవి రింగులు,
రిసుట్వాచీ దోచుకునాన్డు. గొలుసుతో గొంతు బిగించడం వలల్ - మెదడుకి అందాలిస్న పార్ణవాయువు నిలిచిపోయింది. అతని హింసకి ఆమెకి
చెవులు పోయాయి. కళుళ్పోయాయి. మానసిక సిథ్మితం పోయింది. అపప్టినుంచీ - 37 సంవతస్రాలు - ఇదే సిథ్తిలో - అరుణ
కొనసాగుతొంది. ఆమెకి పర్సుత్తం 62 సంవతస్రాలు. కేవలం పార్ణం ఉనన్ కటెట్లాగ - జీవచచ్వమైపోయింది. శరీరంలో పార్ణం ఉంది.
ఏదయినా ఆహారం ఇసేత్ నోరు తెరుసుత్ంది. ఆమెకి ఆ రోజులోల్ ఇషట్మైన మాంసాహారం ఇసేత్ ముఖం కాసత్ వికసిసుత్ంది. నోటమాట లేదు.
ఇపుప్డు ముఖయ్మైన పర్శన్. ఎవరికీ ఉపయోగంలేని, తనకూ పర్యోజనం లేని ఈ జీవితానిన్ నిరవధికంగా ఇలా కొనసాగించవలసిందేనా అనన్ది. అయితే మనిషి ఏదయితే ఇవవ్లేడో - మనిషి పార్ణానిన్ - దానిన్ తీసే హకుక్ అతనికి లేదనన్ది - ముఖయ్మయిన వాదన. ఆమె
దయనీయంగా హింసని అనుభవించకుండా - హుందాగా, నిశశ్బద్ంగా కనున్మూసే హకుక్ ఆమెకి ఉనన్ది - అనన్ది మరో వాదన.
అయితే ఈ హకుక్ని ఎవరు నిరణ్యించాలి? వెళిళ్పోవడానిన్ ఆమె కోరుకుంటునన్దని ఎవరు నిరూపించగలరు? మనకు తెలియని నిరణ్యానిన్,
మనం మంచిదనుకునన్ విధంగా - ఒక పార్ణానికి సంబంధించి తీసుకునే హకుక్ ఉనన్దా? సంసక్ృతీ వికాసంలో మానవుని సంసాక్రానీన్,
ఉదాతత్త పర్శిన్ంచే అతయ్ంత కీలకమైన విషయం ఇది. ఈ నిరణ్యానిన్ బంధువులు కోరినా, ఆతీమ్యులు ఆరిధ్ంచినా "ఆమె తనున్కులాడుతోంది.
వెళిళ్పోనివవ్ండి" అని అయినవాళుళ్ పార్రిధ్ంచినా - నిరణ్యం తీసుకోడానికి నాయ్యవయ్వసథ్ ఎపుప్డూ వణుకుతూనే ఉంది.

Page 22

gollapudimaruthirao.blogspot.com

gmrsivani@gmail.com

కారణాలు - మానవతవ్పు విలువలకి సంబంధించినవే - ఎనెన్నోన్. గుండెలిన్ వణికించే ఉదాహరణ - అమెరికాలోనే జరిగింది. కారెన ఆన కివ్న
లాన అనే ఆవిడ చాలా సంవతస్రాలుగా ఇలాంటి దయనీయమైన సిథ్తిలోనే ఉనన్ది. ఇది 1975 మాట. కోరుట్ ఆమెను చచిచ్పోనివవ్వచచ్ని
అంగీకారం తెలిపింది. వెంటిలేటరుల్ తీసేశారు. ఆ తరావ్త ఆమె - కేవలం పది సంవతస్రాలు బతికింది. నాయ్యసాథ్నం, పర్పంచం
వణికిపోయింది. 1985 జూన 11 న కనున్మూసింది. మృతుయ్వుని ఆహావ్నించడానికి మనమెవరం? మన తాహతు ఎంత? భవిషయ్తుత్ని గురించి
మన అవగాహన ఎంత? నైతికమయిన ఊతం ఎంత? ఈ విషయమై గుండెలిన్ పిండిచేసేంత అదుభ్తమైన నాటకానిన్ బెన కాల్రక్ అనే అమెరికన
నాటక రచయిత రాశాడు. ఈ నాటకం ఆధారంగా తీసిన సినిమాలో ఈ పాతర్ని మహానటుడు రిచరడ్ డైరఫస నటించారు. ఆ చితర్ం ఒక
మహాకావయ్ం. అతని నటన అపూరవ్ం. అంతకుమించి - ఆ నాటకం ఇచేచ్ సందేశం.
అరుణ గురించి పింకీ ఇరానీ అనే పాతిర్కేయురాలు 'అరుణ కథ' అని పుసత్కం రాసింది. ఆమె సుపీర్ం కోరుట్లో ఒక దరఖాసుత్ పెటిట్ంది. అరుణ
చూడలేదు. వినలేదు. ఒక నిరీజ్వమైన కటెట్ ఆమె జీవితం. ఆహారానిన్ ఆపుచేసి హుందాగా ఆమెని వెళిళ్పోనివవ్ండి - అని ఆమె దరఖాసుత్
సారాంశం. ఒక నిరణ్యానికి రావడానికి సుపీర్ం కోరుట్ గుంజాటన పడుతోంది. ఒక విధంగా అజమ్ల కసాబ శిక్షని నిరణ్యించడం తేలిక. ఒక
దురనాయ్యానికి గురై, పార్ణాలతో ముపైప్ ఏడు సంవతస్రాలుగా పోరాడుతునన్ మనిషిని చచిచ్పోనివావ్లా వదాద్ అనన్ది, అతి కిల్షమై
ట్ న
నిరణ్యం.ఇంతకీ నేరసుథ్డు సోహన లాల ఎమయాడు? హతయ్కి పర్యతిన్ంచినందుకు అతనికి కోరుట్ ఏడు సంవతస్రాలు శిక్షని విధించింది. రేప
నేరానిన్ కోరుట్లో పర్వేశపెటట్లేదు నరస్ భవిషయ్తుత్ దృషాట్య్. ఫలితంగా సోహన లాల ఏడేళళ్ తరావ్త విడుదలయి, పేరు మారుచ్కుని - మళీళ్ ఢిలీల్
ఆసుపతిర్లో వారడ్ బోయ గా చేరాడు. ఈ మధయ్ ఎయిడస్ వాయ్ధితో చచిచ్పోయాడు.
ఆమెని పరీకిష్ంచిన వైదుయ్డు డాకట్ర పర్జాన్ పాయ - ఇలా అనాన్రు. పార్ణానిన్ నిలిపే యంతార్ల మీద ఆధారపడి ఆమె పర్సుథ్తం పార్ణం
నిలుపుకోలేదు. గుండె కొటుట్కుంటోంది. మెదడు - ఏ కొంచెమయినా పనిచేసోత్ంది. అంటే ఆమె చచిచ్పోయినటుట్ లెకక్కాదు.
అయితే ఏది చావు? మరాయ్దసుత్డికి పరువు, నీతి పరుడికి నింద, ఆడదానికి మానం, మగాడికి బర్తికే ఆశ - చాలదు. మనిషి ఇంక
చచిచ్పోవచుచ్నని చెపప్డానికి ఈ తూకపు రాళుళ్ చాలవు. ఇంకాసత్ లోతుకి పోతే పార్ణం పోయలేని మనిషి మరొక పార్ణం తీయవచుచ్నని
నిరణ్యించడానికి ఏ తూకపు రాయీ చాలదు.మరి పేర్మించలేదని ఏసిడ పోసేవాళళ్కి, మతానిన్ ఎదిరించారని మారణ హోమానికి
పూనుకునన్వారికి, కారప్ణాయ్లు కారణంగా కతుత్లు దూసేవారికి - 'చావు' ఒక పర్తీకారం. కాని నాయ్యవయ్వసథ్కి, ఉదాతత్మయిన మానవతా
దృషిట్తో చూడగల వయ్కిత్కి - మరొకరి 'చావు'ని నిరణ్యించడం - అతయ్ంత సాహసం. అనూహయ్ం. నరాలిన్ వణికించే మీ మాంస.
ఇదే ఓ ఏసుపర్భువు, ఓ మహాతుమ్డూ, ఓ బుదుద్డూ, ఓ మదర థెరెసాస్ - తాము జీవించి - నిరూపించినది. తమ పార్ణాలు ఒడిడ్ రుజువు
చేసినది.మృతుయ్వు సమదరిశ్ - మన పర్మేయం లేకుండా మీద పడినపుప్డు. మృతుయ్వు పెదద్ చెలియలి కటట్ - మనిషి జీవన గమనానిన్ ఆపే
అవసరం, అగతయ్ం మన చేతులోల్కి వచిచ్నపుప్డు.
సుపీర్ం కోరుట్ పింకీ ఇరానీ దరఖాసుత్ని తోసిపుచిచ్ంది. అరుణని పార్ణాలతో ఉండనివావ్లని శాసించింది.
(మారిచ్ 7, 2011)
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(March 14,2011) Neethi Avineethi నీతి - అవినీతి
నేను చదువుకునే రోజులోల్ భాగలూప్ర వెళిళ్ హిందీ పరీక్షలు రాసే సౌకరయ్ం ఉండేది. నేను కొనిన్ పరీక్షలకి చదివిన గురుత్. దేశంలో ఇనిన్
రాషార్ట్లు, ఇనిన్ జిలాల్లు ఉండగా భాగలూప్ర పర్తేయ్కత ఏమిటా అని ఆ రోజులోల్ నేను ఆలోచించలేదు. ఆలోచిసేత్ ఇనాన్ళళ్కి, ఇనేన్ళళ్కి
సమాధానం దొరికేది. ఈ పర్తేయ్కత ఆ ఊరుదీ, ఆ విశవ్విదాయ్లయానిదీ కాదు. ఆ రాషార్ట్నిది - బీహారుది. ఈ విషయం నినన్ టీవీలో కనిపించిన
ఓ సుందర దృశయ్ం విశదపరచింది. ఇదీ ఆ దృశయ్ం.
బీహారులో ఒక సూక్లులో - లోపల విదాయ్రుధ్లు పరీక్షలు రాసూత్ంటే - బయట గోడల దగగ్ర వారికి సహాయం చేసి, వారిని నెగిగ్ంచాలని
కంకణం కటుట్కునన్ అభుయ్దయవాదులు కొందరు తంటాలు పడుతునాన్రు. ఒక రక్షక భటుడు వాళళ్ దగగ్రికి వచాచ్డు. ఇక వాళళ్ ఆట కటట్ని
మనం భావించవచుచ్. కాని వాళళ్ని ఆపలేదు. ఆపకుండా వాళళ్ పని వాళళ్ని చేసుకోనివవ్డానికి 'రుసుము' అడిగాడు. ఉదారులయిన ఈ
సహాయకులు రుసుముని ఆనందంగా ఇచాచ్రు. పోలీసు ఆనందంగా అకక్డనుంచి నిషర్క్మించాడు. ఇపుప్డు సహాయకులు దివ్గుణీకృతమైన
ఉతాస్హంతో గోడలు ఎకక్డం పార్రంభించారు. ఇపుప్డూ - నా చినన్నాటి భాగలూప్రు పర్తేయ్కత అరధ్మయింది.
అలనాడు - ఇలాంటి రక్షణనే కలిప్ంచిన భటుల, సహాయకుల పుణయ్మాంటూ పరీక్షలోల్ నెగిగ్, ఉదోయ్గాలు సంపాదించిన అధికారులే పెరిగి
పెదద్వారయి - మనకు 2 జి సాక్ములోల్ అరెసట్యిన ఆర.కె.చందోలియాలుగా, టెలికాం సెకెర్టరీ సిదాధ్రధ్ బేహుజాలుగా దరశ్నమిచాచ్రని మనం
గరవ్పడవచుచ్. అయితే వీరిలో కొందరు తాటిచెటల్ కింద పాలుతాగిన పెదద్లయివుండవచుచ్. ఏమయినా 'అవినీతి'కి అందమయిన రక్షణ
కలిప్ంచే రక్షక భటులునన్ ఈ వయ్వసథ్లో ఇలాంటి సాక్ంల పునాదులుంటాయని, ఈ సాక్ంలు చదువులకి గోతులు తవేవ్ సాథ్యిలోనే
ఏరప్డుతునాన్యని మనం గర్హించాలి. డిగీర్లని లంచాలతో దకిక్ంచుకునే ఆఫీసరుల్, అధికారుల నుంచి ఇంతకనన్ నిరావ్కానిన్ మనం ఆశించడం
అనాయ్యం.
'నీతి' చాలా దురామ్రగ్మయిన ముడి సరుకు. అది పర్దరిశ్ంచే వసుత్వుకాదు. రాజకీయ నాయకుల ఉపనాయ్సాల దగగ్రున్ంచి, టెలికాం మంతుర్ల
చీకటి గదుల భాగోతాల దగగ్రున్ంచి, పరీక్ష హాళళ్ గోడల పకక్ ఖాకీజేబులదాకా - ఇది సరావ్ంతరాయ్మి. కెమెరా ఉంది కనుక మనం చూశాం
కాని - దీనికి 'నీతి' బురఖా తొడగడం చాలా తేలిక. నీతి ఎవరి సాథ్యిలో వారు విశృంఖలంగా, నిసిస్గుగ్గా, నిరభ్యంగా వాడుకునే వయ్భిచారం.
మొనన్టిదాకా ఏ.రాజాగారు నీతి గురించి ఎంత హుందాగా, ఎంత నమమ్కంగా, ఎంత సప్షట్ంగా, ఎంత నిరభ్యంగా మాటాల్డారు?
ఖతోర్చీ వంటి పర్తినాయకుడు దొరికాడా? చసేత్ ఆ నీతికి తిరుగులేదు. ఎంత గడిడ్తినాన్ మంతిర్ పదవి దొరికిందా - ఆ 'నీతి' (అవినీతి అని
చదువుకోగలరు) జేగీయమానంగా వెలిగిపోతుంది.
నాకు నాకు చాలా ఇషట్మయిన ఓ చినన్ కథని టూకీగా చెపిప్ ముగిసాత్ను. ఈ కథని చెపప్డానికి నేను ఎనన్డూ జీవితంలో అలసిపోను.
ఓ మారుమూల గార్మంలో గాంధీగారి మితుర్డు జబుబ్పడాడ్డు. అతనిన్ చూడాలని బయలుదేరారు బాపూ. అరధ్రాతిర్. సమీపంలోని రైలు సేట్షనోల్
దిగారు - ఒంటరిగా. అకక్డనుంచి దాదాపు పదిమైళుళ్ రోడుడ్ పర్యాణం. చీకటి. అలవాటులేని మారగ్ం. ఒక ఒంటెదుద్ బండివాడు బండి
కడతాననాన్డు. జీవహింస బాపూకి కిటట్దు. ఎదుద్ని కొటట్కుండా దాని మానాన దానిన్ నడవనిసేత్ ఎకుక్తాననాన్రు. బండివాడు అంగీకరించాడు.
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బండి కదిలింది. యజమాని కొరడా దెబబ్కి అలవాటుపడిన ఎదుద్ మొరాయిసూత్ పెళిళ్ నడక నడుసోత్ంది. బండివాడి చేతిలో కొరడా దురద
పెడుతోంది. ఒకక్టి తగిలిసేత్ బండి దూకుతుందని తెలుసు. కాని ఇచిచ్న మాట. పదిమైళుళ్ - రెండు గంటలు నడిచింది. బాపూ
కునుకుతునాన్రు. దూరాన ఊరు కనిపిసోత్ంది. ఇక బండివాడు ఆగలేకపోయాడు. ఎదుద్ వీపు మీద కొరడా ఛళుళ్మంది. బండి దూకింది. బాపూ
తుళిళ్పడి లేచాడు. బండిని ఆపమనాన్డు.
"ఊరొచేచ్శాం మహరాజ! దీనికిది మామూలే" అనాన్డు బండివాడు.
బాపూ చేసినవి రెండు నేరాలు. జీవహింసకి కారణం కావడం. అందుకు బండివాడికి అవకాశానిన్ ఇవవ్డం. తనకి శిక్షపడాలి. బాపూ బండి
దిగారు. ఎదురుగా ఊరు. తన చుటూట్ ఎవరూ లేరు. జరిగిన అనరాధ్నికి బాధపడి మరిచిపోవచుచ్. ముందుకు తరలిపోవచుచ్. ఎవరికీ
సంజాయిషీ చెపప్నకక్రలేదు. ఎవరూ పర్శిన్ంచరు. కాని బాపూ తపుప్ చేశాడు. తన అంతరాతమ్ ఉంది. ఆ తపుప్కి శిక్షపడాలి. తనని తాను
సంసక్రించుకోవడం నీతి. నీతి ఎదుటివాడికి మనం చేసే పర్దరశ్న కాదు. సభలో ఉపనాయ్సం కాదు. కెమెరాల ముందు చేసే బుకాయింపు కాదు.
ఆతమ్బలానిన్చేచ్ అంటువాయ్ధి.
బాపూ - డబుబ్ చెలిల్ంచి - మూగ పార్ణం ఎదుద్కి క్షమాపణ చెపిప్ - వెనకిక్ తిరిగి పదిమైళుళ్ వెనకిక్ సేట్షన కి నడిచి - మళీళ్ ఊరికి నడిచి
వెళాళ్రు.
ఆయన బాపూ. ఈ తరానికి మహాతుమ్డు. నీతికి ఇంతకంటే గొపప్ ఉదాహరణ - ఉంటే - అది నాకు తెలీదు.
(ఈ కథ వినాన్క బాపూ నిరాహార దీక్షల వెనుక పరమారధ్ం మనలాంటివారికి ఏలేశమయినా అరధ్మౌతుంది. అది సమాజానికో, వయ్వసథ్కో చేసే
బెదిరింపు కాదు. ఆనాటి పాలక వయ్వసథ్ బెదిరింది, ఆయన బాల్క మెయిల కి కాదు. అటువంటి మహానాయకుడు పోతే పెలుల్బికే పర్జల
ఆగర్హావేశాలకి. ఆయన దీక్ష - వయ్కిత్ సాథ్యిలో - కేవలం ఆతమ్కాష్ళనికి ఆయుధం. జీవుని వేదనని సమాజ హితంతో సంధించిన గొపప్ జిజాన్సి
ఆయన. రాజకీయ హితానిన్ ఆధాయ్తిమ్క చింతనతో ముడిపెటిట్ సాధించిన వీరుడు - అంతకు ముందూ, ఆ తరావ్తా ఎవరూ లేరు. అందుకే
పర్పంచం నిశేచ్షట్మయిపోయింది. రవి అసథ్మించని బిర్టిష పాలక వయ్వసథ్ వేళళ్తో కదిలింది. ఇపుప్డు ఈ మధయ్ మనం వింటునన్ ఆమరణ
నిరాహార దీక్షలు, రిలే దీక్షలోల్ అపురూపమయిన 'హాసయ్ం' ఇపుప్డు అవగతమౌతుంది.)

(మారిచ్ 14, 2011)
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(March 21, 2011) Cell is hell సెల ఈజ హెల
పీవీ నరసిం హారావుగారి ధరమ్మాంటూ టెలిఫోన డిపారట్ మెంట వారి నిరంకుశతవ్ం అణగారి పర్జలకి సేవ్చఛ్ లభించింది. ఆ రోజులోల్ టెలిఫోన
సౌకరయ్ం ఒక ఆసిత్ సంపాదనలాగా తయారయి - ఎంతో భయంకరమైన అవినీతి ఎనోన్ దశలోల్ ఆవరించుకోవడం చాలామందికి ఇంకా
గురుత్ండే ఉంటుంది. ఇవాళ ఆ డిపారట్ మెంట రకరకాల రాయితీలతో పర్జలిన్ దేబిరించే సిథ్తికి వచిచ్ంది. అది దాని ఖరమ్. అకక్సుతోనే ఈ
నాలుగు మాటలూ అంటునాన్ను.
సెల ఫోన పెదద్ సమాచార విపల్వం. కోటల్ మంది చేతులోల్ ఆ సౌకరయ్ం ఉంది. అయితే ఇపప్టికీ సెల వినియోగదారుల్ దానిన్ సరిగా అవగాహన
చేసుకోని సందరాభ్లు లక్షలు. అయితే ఇంత విసత్ృతమయిన వినియోగంలో ఇంత పెదద్ అవగాహనని ఆశించడం అనాయ్యమేమో!

నాలాటి ఎందరికో ఇది హింస. నరకం. కొనిన్ ఉదాహరణలు. ఫోన మోగుతుంది. తీసాత్ను.
"గొలల్పూడిగారేనాండీ?"
"ఆ"
"నిజంగా గొలల్పూడి గారేనాండీ?"
"అవును బాబూ"
"నేను నమమ్లేకపోతునాన్నండి"
"నముమ్బాబూ"
"అయ బాబోయ - నాకు చినన్పప్టున్ంచీ మీరంటే చచేచ్ంత అభిమానమండి" - ఇక ఫోన ఆగదు.
కొందరు ఫోన చేసాత్రు. ఉపోదాఘ్తం ఉండదు. "రంగా! ఏటార్? ఇంకా బయలేద్రలేదురా తపుప్డునా కొడకా?"
మరి కొందరు సరాసరి విషయం లోకి వచేచ్సాత్రు: "మీరిక కాదనకండి బాబూ - ఏభైకి బేరం తెగొగ్టెట్యయ్ండి. మావోడు ఏడుతుత్నాన్డండి"
అసలు సెల ఫోన తిపేప్ వాళళ్కి అరధ్ం కావలసిన మొదటి విషయం - అవతలి మనిషి గెడడ్ం చేసుకుంటునాన్డా? కాఫీ తాగుతునాన్డా? కడుపు
నొపిప్తో బాధపడుతునాన్డా? పెళాళ్ం తిటల్ను భరిసుత్నాన్డా? ముకుక్పొడుం దొరకక్ ఇబబ్ంది పడుతునాన్డా? కకక్సులో ఉనాన్డా? బదిలీ అయి
భయంకరమైన డిపెర్షన లో ఉనాన్డా? సెల ఫోన ఎపుప్డయినా, ఎకక్డయినా హఠాతుత్గా మోగుతుంది.అవతలి వయ్కిత్ని అదాటుగా
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పటుట్కుంటుంది. అవతలి వయ్కిత్ అపప్టి పరిసిథ్తి మనకి తెలీదు. కాని తెలుసుకోవలసిన అవసరం ఇవతలి వయ్కిత్కి ఉంది. అది మొదటి షరతు.
అవతలి వయ్కిత్ హకుక్.
"రంగయయ్గారా?" అని అడిగితే తపేప్ముంది.
లేదా - "నేను వెంకటార్వునండి. విజయనగరం పాల డిపో వెంకటార్వునండి. ఒకక్ నిముషం మాటాల్డవచుచ్నాండి?" అనాన్రనుకోండి.
"అయోయ్ - తపప్కుండా -" అనాన్డనుకోండి. అంతే. ఇదద్రికీ సయోధయ్ ఏరప్డినటుట్.
లేదా –
"నేను వీరభదార్నిన్ -" అని పలకరిసేత్ –
"ఏరా, బాగునాన్వా? ఎనాన్ళళ్యియ్ంది నీ గొంతువిని -" అని సమాధానం వచిచ్ందనుకోండి. ఇదద్రూ ఒక వేవ లెంకత్ లో ఉనన్టుట్.
ఒకపుప్డు: "నేను ఫలానా." అని ఫోన వసుత్ంది.
మెలల్గా "సభలో ఉనాన్ను. పదినిముషాలోల్ మాటాల్డుతాను.." అంటే ఒక సమనవ్యం. ఎదుటి వయ్కిత్ కషాట్నిన్ అరధ్ం చేసుకోవడం. ఒక మరాయ్ద.
మరో రకం హింస: "నేను రాజునండి. నినన్ వసాత్నని రాలేదేమండి?"
రాజు, శరమ్, శాసిత్, రావు - ఇవనీన్ వెంటనే గురుత్కురాని పొడి పేరుల్. మరేదో పనిలో ఉంటునన్ వారికి ఏ రాజు, ఏ పనో వెంటనే సుఫ్రించి
చావదు. కాని ఆలోచించరు. ఆ ఫోన కోసమే ఎదురు చూసుత్నన్టుట్, రాజు అనగానే ఇటుపకక్ అతని ముఖం సినిమా సోక్పులో కళళ్ముందు
దరశ్నమిసుత్ందనీ, రాజు మనసుస్లో ఉనన్ ఆలోచనలనీన్ ఇటు ఫోన ఎతిత్నవారి మనసుస్లోల్నూ అంతే ఉధుర్తంగా తోసుకువసాత్యనీ
నముమ్తారు. ఇది హింస.
నేను కథ రాసుకుంటూ ఉంటాను. లేదా నెలసరి లెకక్లు చూసుకుంటూ ఉంటాను. ఇపుప్డు ఈ రాజు ఫోను. ఏ రాజు? ఎకక్డికి వసాత్ననాన్ను?
ఎందుకు? నా రచన ఆలోచన తెగిపోతుంది. లెకక్లు గాడి తపుప్తాయి. మనసుస్లో విసుగు. నిసాత్ర్ణ. ఇపుప్డీ ఫోన ఏమిటని - చిరాకు.
"నేను వీరార్జునండి. మీ పొలాల గురించి దసాత్వేజులు రాయమని నాకు అపప్గించారు కదండి?" అని చెపితే –
వెంటనే ఆలోచనకి ఆలంబన దొరుకుతుంది. మెదడు - ఆ విషయానిన్ ముందుకు తోసుత్ంది. రాజు మనసుస్లో నిలుసాత్డు. అపుప్డు మనకి తీరిక
లేకపోతే "పనిలో ఉనాన్ను. పది నిముషాలోల్ మాటాల్డుతాను రాజుగారూ" అనే అవకాశం దొరుకుతుంది.
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హఠాతుత్గా చేతిలో మోగిన ఫోన కి – ఫోన చేసే వయ్కిత్ ఊతం ఇవవ్గలిగాలి. తపుప్లేదు. తపప్దు. విధిగా చెయాయ్లిస్న పని. నిజానికి ఇపప్టికీ
నేనా పని చేసాత్ను.
"నేను గొలల్పూడి మారుతీరావుని బాబూ - రచయితని, సినిమా నటుడిని" అని చెపుప్కుంటాను.
"అయోయ్, మిమమ్లిన్ తెలియని వారెవరుంటారండీ" అని అటునుంచి సమాధానం వసేత్ మంచిదే. కాని ఒకొక్కక్పుప్డు - రాదు. రాకపోతే
తపుప్లేదు. "మీరు ఫోన చేశారని మా డాడీతో చెపుతానండి" అంటుంది ననున్ గురుత్పటట్ని గొంతు. మరాయ్దే. నేను సరావ్ంతరాయ్మిని ను. కాని
ఇకక్డ గజిబిజిలేదు. మరాయ్దలోపం లేదు.
ఆఖరుగా సెల ఫోన లో క్షమించలేని, భరించరాని, అతి దురామ్రగ్మయిన, అతి కూర్రమైన, ఆలోచనారహితమైన, రాక్షసతవ్ం - ఒకటి ఉంది.
ఇపప్టికీ చాలామంది ఈ పని చేసూత్ంటారు. ఎంతో నిరద్యతో, బొతిత్గా sensitivity లేని పని ఇది. ఎంతో ముఖయ్మైన పనిలో ఉనన్పుప్డూ
ఫోన మోగుతుంది. "ఏరా?" అంతే పిలుపు.
నిసస్హాయంగా, పనిలో ఉనన్ మనం "ఎవరు?" అనాన్మనుకోండి.
"ఆ మాతర్ం పోలుచ్కోలేవా?" అని సవాలు.
ఇటు బల్డ పెర్జర పెరుగుతుంది. మనం ఏదో సభలో ఉంటాం.
"ఎవరో చెపప్ండి" అంటాం, అకక్డికి కోపానిన్ తటుట్కుని.
అటు పకక్ వయ్కిత్ సరదాగా మన నిసస్హాయతకి ఆనందిసూత్ంటాడు - పకక్వాడిని సూదులు గుచిచ్ కితకితలు అనుభవించే శాడిసుట్లాగ.
"నీ ఫెర్ండు. పోలుచ్కో చూదాద్ం.."
ఇంతకంటే హింస లేదు. అటు పకక్ సేన్హితుడి మూడ లో మనం ఉండం. తలకెకిక్న పనిలో ఉంటాం అతని మూడ తన సేన్హితుడి
నిసస్హాయతతో ఆడుకునే పర్సనన్త. మన బాధ - ఇటు భరించలేని కడుపునొపిప్ కావచుచ్. దురభ్రం. అటు పకక్ వయ్కిత్కి అరధ్ం కాదు. ఇంకా ఆ
ఆకతాయి, అలల్రి, కూర్రమయిన ఆటని కొనసాగిసాత్డు. ఇది చాలా దరిదర్మయిన prank. ఎవరూ - అతను నీ పార్ణ మితుర్డయినా
హరిష్ంచడు.
నేను - ఒకసారి - కావాలనే - ఈ నరకానిన్ బరించలేక - అవతలి వయ్కిత్కి బుదిద్చెపాప్లనే ఆ జోక ని అతి దారుణంగా కొనసాగించాను.
"ఒరేయ, నువవ్టార్ దరిదర్ం నా కొడకా! ఇనాన్ళళ్కి ఫోన చేసాత్వా? నినున్ చెపుప్ తీసి కొటాట్లిరా. నేనిపుప్డు జాన్పకం వచాచ్నా? ఈ మాటు
కలిస్నపుప్డు - నినున్ జుతుత్ పటుట్కు చావగొటట్కపోతే నీ మీద ఒటుట్, పెంట వెధవా!" అనాన్ను.
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అటు పకక్ గొంతు కంగారుపడిపోయింది.

"అయాయ్ అయాయ్ - నేను గంగాధరరావుని. మనిదద్రం - 1996 లో హౌరా మెయిల లో నిడదవోలుదాకా పర్యాణం చేశాం" అని తడబడాడ్డు.
వెంటనే నేనూ తడబాటుని నటించాను. "అరెరె! మీరా? మీ గొంతు అచుచ్ మా ఆంజనేయులు గొంతులాగ ఉందండీ. వాడెపుప్డూ
వసాత్నంటాడు. రాడు - పింజారీ వెధవ. సారి. మా వాడేమో అనుకునాన్ను - బాగునాన్రా?"
అకక్డితో ఆ కూర్రమయిన పర్హసనానికి తెరపడింది.
దయచేసి ఒకక్టి గురుత్ంచుకోండి. సెల ఫోన ఎదుటి వయ్కిత్ని అదాటుగా, హఠాతుత్గా, ఉనన్టుట్ండి పటుట్కునే కూర్రమయిన ఆయుధం కాదు.
కేవలం ఒక సౌకరయ్ం. సెల ఫోన లో మొదటి వాకయ్ం - అటు మీ పెళాళ్ం ఉనాన్ - తపప్నిసరిగా - మీరెవరో చెపేప్దిగా ఉండాలి.
"భారతీ - నేను శీనూని" అనడంలో మీ మరాయ్దకి భంగం రాదు.
మీరు దేవుడయినా - మీరెవరో, ఎందుకు ఫోన చేసుత్నాన్రో చెపాప్లి. అందుకు వయ్వధి - పది సెకనుల్. అది మరాయ్ద. పదధ్తి. మీ కాల ని తీసుకుంటునన్ అవతలి వయ్కిత్ హకుక్. అనిన్టికీ మించి - మీ చేతిలో ఉనన్ సౌకరయ్ం యొకక్ పరిమితి. పరిధి. ముఖయ్ంగా పాటించాలిస్న రూలు.

(మారిచ్ 21, 2011)
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(March 28,2011) Desa Seva దేశసేవ
ఈ దేశంలో ఎందరో రాజకీయనాయకులు లక్షలు, కోటుల్ ఖరుచ్చేసి, రాతిర్ంబవళుళ్ శర్మించి, అవసరమయితే హతయ్లు చేసి, చేయించి ఎందుకు
నాయకులవుతునాన్రో ఎపుప్డయినా ఆలోచించారా? వాళళ్ని అడగండి. కళుళ్ ఎరర్బడేలాగ ఆవేశపడి 'దేశ సేవ ' కోసమని చెపుతారు. వీళళ్ని
దేశసేవ చేయమని ఎవడేడాచ్డు? వీళుళ్ 'చెయయ్ని' రోజు ఏనాడయినా వసుత్ందా అని ఆశగా ఎదురు చూసే ఎందరో నాయకుల పేరుల్, మొహాలు
మనకు తెలుసు.
ఆ రోజులోల్ తిలక, లాల బహదూర శాసిత్, మహాతామ్గాంధీ, నెహూర్ - వీళళ్ంతా ఏం పెటుట్బడులు పెటిట్ నాయకులయారు? నెహూర్గారు
ఏనాడయినా "ననున్ ఎనున్కుంటే మీకో టారిచ్లైటు ఇసాత్ను. లేదా నాలుగు పెనిస్ళుళ్ ఇసాత్ను" అనన్ పాపాన పోయారా? పోనీ, అనలేదని ఓటుళ్
వేసేవాళుళ్ ఆలోచించారా? మా అమామ్ నానాన్ గాంధీగారిని రెండు ఫరాల్ంగుల దూరం నుంచి మాతర్మే చూసిన అతి నేలబారు వోటరుల్.
చచిచ్పోయే వరకూ మా అమమ్ కాంగెర్సుకే ఓటు వేసేది.
విజయనగరంలో పుటిట్ పెరిగింది కనుక "మా రాజావారు" అంటూ ఏ రాజుగారు నిలబడినా ఓటు వేసేది. ఆయన పారీట్లో, అభిపార్యాలో
ఆవిడకి తెలీవు. అవినీతి విశవ్రూపం దాలచ్క, ఇంకా విశావ్సానికి కాలదోషం పటట్ని రోజులవి.
గుండె బాదుకుంటూ ఉపనాయ్సాలిచేచ్ నాయకులు ఎంత దుగులాభ్జీలో ఓటరుకి తెలుసు. ఏ విధంగానూ వాళళ్ నుంచి తనకు విముకిత్ లేదనీ
తెలుసు. నిలబడిన నలుగురిలో - ఎవరి వలల్ 'తకుక్వ ' అనాయ్యం జరుగుతుందో ఆలోచించి, ఎవరివలల్ ఎకుక్వ 'లాభం ' కిటుట్బాటవుతుందో
బెళిళ్ంచుకుని ఓటు వేసుత్నాన్డు - మరో గతయ్ంతరం లేక. ఏతావాతా నాయకుడికి పదవి పెటుట్బడి. ఓటరుకి ఓటు రాబడి. మధయ్లో దరిదర్ంలో
పడి నాశనమయిపోయేది ఏమిటి? దేశం. అది ఎవడికాక్వాలి?
ఈ ఒపప్ందానికి అతి లాయకీగా పురోగతిని సాధించిన రాషర్ట్ం - తమిళనాడు. కరుణానిధిగారి మొహానిన్ చూసూత్ - ఆయన దేశానిన్
ఉదద్రిసాత్రని ఎవరూ నమమ్రు. పెళాళ్ల పేరిట ఛానళూళ్, కొడుకులూ, రెండో పెళాళ్ం కూతుళూళ్, మేనలుల్ళుళ్, వారి దగగ్రి సంబంధాలవారూ అందరికీ మంతిర్ పదవులూ - అనిన్టినీ ఏరాప్టు చేసుకునన్ కరుణానిధిగారు - ఓటరుతో లాలూచీ దావ్రానే పదవులు సాధయ్మని నమేమ్ వేతత్.
"అయాయ్, తమరు బాగా మేసుత్నాన్రని మాకు తెలుసు. మా చేత ఏం తినిపిసాత్రు?" అని ఓటరు అడుగుతాడని తెలుసు. ఇందులో తికమకలేదు.
అందుకే కిర్తం ఎనిన్కలోల్ ఉచితంగా కలర టీవీలూ, చదువుకునే కురార్ళళ్కు సైకిళూళ్, పేదలకు సరసమైన ధరలకి మేలు రకం బియయ్ం - అనీన్
ఇచాచ్రు. ఆ బియాయ్నిన్ దళారీల దావ్రా లారీల పళంగానే పకక్ రాషార్ట్లకి తరలిపోతుండగా కొందరు పటుట్కోవడం మనం వినాన్ం. వీరికక్డ లకాష్
డెబైబ్ ఆరువేల కోటల్ ధనానిన్ కొలల్గొటిట్న కథలు చదువుకునాన్ం.
గుడిసెలోల్ మగేగ్ పేదవాడు - మేలు రకం బియయ్ం వండుకు తినడు. దానిన్ అముమ్కుని - నాసిరకం సారాని కొనుకుక్ని తాగుతాడు. అది అతని
ఆనందం.
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తన మీద కోటల్ ఆదాయం కేసులు పొరుగు రాషర్ట్ం కోరుట్లోల్ మురుగుతునన్ మరో తమిళ నాయకురాలు జయలలితగారు - ఆనాడే వారు శకిత్
మేరకు ఓటరుని మేపే ఎనోన్ పధకాలను పర్కటించారు.

పర్సుత్తం - ఈ నాయకుల పదవులకి పెటుట్బడులు - మరీ ఆనందకరంగా, నోరూరించేవిగా ఉనాన్యి.
కరుణానిధిగారు ఈ సారి ఓటరుకి ఉచితంగా గైరండరూ లేదా మికీస్, ఒక ఫాన ఇసాత్రు. పర్భుతవ్ కళాశాలల విదాయ్రుధ్లకు లాప టాపుల్ ఇసాత్రు.
సవ్యం సహాయక సంఘాలకు నాలుగేసి లక్షలు ఇసాత్రు. గరిభ్ణీ సతరీలకు పదివేల రూపాయలు ఇసాత్రు. పెళిళ్కాని ఆడపిలల్లకు 25 వేల
రూపాయలు, పెళిళ్ చేసుకునేటపుప్డు నాలుగు గార్ముల మంగళ సూతర్ం ఇసాత్రు. డిగీర్లు చదివే అమామ్యిల పెళిళ్ళళ్కి 50 వేలు ఇసాత్రు.
బడుగు వరాగ్లవారికి 300 చదరపు అడుగుల విసీత్రణ్ంలో 1.80 లక్షల వయ్యంతో ఇళుళ్ కటిట్ంచి ఇసాత్రు. పాలకోసం ఆవులిన్ ఇసాత్రు.. ఇంకా..
ఇంకా..
జయలలితగారు ఏం తకుక్వ తినలేదు. ఇవనీన్ మేమూ ఇసాత్ం, అంతకంటే ఎకుక్వ ఇసాత్ం. పర్భుతవ్ కళాశాలలేం ఖరమ్ - 11, 12 తరగతుల
వారందరికీ లాప టాపూల్, సవ్యం సహాయక సంఘాలకి పది లక్షలు, గరిభ్ణీ సతరీలకి పనెన్ండువేలు, ఆవులకి బదులు నాలుగేసి మేకలు - అయాయ్,
నేను మేసే గడిడ్కి మీరు కళుళ్ మూసుకుంటే మీ వాటా గడిడ్ మీకు దకుక్తుందని హామీ.
'దేశసేవ' చేయడానికి ఇలా ఉతాస్హపడే నాయకులుండడం ఈ దేశానికి శుభ సూచకం. ఇలాంటి ఉపకారాలు మన రాషర్ట్ంలోనూ ఓటరల్కి
జరగాలని, పొరుగు రాషర్ట్ నాయకుల దేశసేవ ఆంధర్ నాయకులకు ఒరవడి కావాలని నా ఆశ.
నాయకతావ్నిన్ వాయ్పారం చేసి, ఓటరిన్ వెరిర్గొరెర్ని చేసి ఇచిచ్ పుచుచ్కోడాలోల్ ఇంత బరితెగించి వీధిన పడిన ఈ దేశంలో - "దేశసేవ" అందరి
నాయకుల నోళళ్లోనూ నానే బూతుమాట.
తాయిలాలు పంచడం సమాజ శేర్యసుస్కి దగగ్ర తోవకాదని, నిసిస్గుగ్గా వాయ్పారం సాగించడానికి సంకేతమని - మన నాయకులు మరిచిపోయి
చాలా రోజులయింది. మరి ఓటరు? కర్మంగా నిజానిన్ గమనిసుత్నాన్డు. నాకు కేవలం కలర టీవీ, రెండు కిలోల బియయ్ం - మీకు మాతర్ం లకాష్
డెబైబ్ కోటల్ చీకటి ధనమూనా అని ఆలోచిసుత్నాన్డు. వాటాలు పంచుకోవడంలో తేడాలు గమనిసుత్నాన్డు. పెదద్ తిమింగలాలు,చినన్ చేపలిన్
ఎరలుగా ఇచిచ్ తమని జోకొడుతునాన్యని అరధ్ం చేసుకుంటునాన్డు. అయితే చీడపటిట్న పంటలో - దకిక్నంత రాబటుట్కునే గడుసుదనానికి
అలవాటుపడుతునాన్డు. కాని అవకాశం దొరికినపుప్డు - ఆ మాతర్ం 'పచచ్గడిడ్' దొరికినపుప్డు వాటాలలో అనాయ్యం పాలవుతునన్ - చినన్
వాటాదారుడు - ఓటరు - దుడుడ్కరర్తో తన నిసప్ృహనీ, కోపానీన్ సంధించి - చీడని దులుపుతాడు. ఉదాహరణలు: ఈజిపుట్, లిబాయ్ .

(మారిచ్ 28, 2011)
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(April 04, 2011) Kaalam gurinchina kaalam కాలం గురించి ' కాలమ'
నేను 30 ఏళుళ్గా కాలం రాసుత్నాన్ను. ఆ మధయ్ మితుర్లు, పర్ముఖ సినీనటులు వంకాయల సతయ్నారాయణ అమామ్యి నా రచనల మీద
పరిశోధన చేసాత్నంటూ వచాచ్రు. నేను నా కాలంల మీద చెయయ్మనాన్ను. తెలుగు పతిర్కా పర్పంచంలో ఎందరో మహానుభావులు కాలంస
రాసూత్ వచాచ్రు. ఆ విధంగా ఈ పరిశోధన మారగ్దరశ్కం కాగలదని నా ఆలోచన. నినన్నే డాకట్రేట సిదాధ్ంత గర్ంధానిన్ నాకు చూపించింది
చి.లావణయ్.
దినపతిర్క ఆయుషుష్ తకుక్వ. మహా అయితే రెండు గంటలు. ఒకపుప్డు అదీ ఎకుక్వే. ఎవరూ దినపతిర్కని ఆరుగంటలు చదవరు. చాలామంది
రెండోసారి చదివే పర్సకేత్ లేదు. అందరూ అనీన్ చదవరు. కాలేజీ లెకెచ్రర దగగ్రున్ంచి ఎకక్డో మునన్ంగి రైతుదాకా ఎందరి చేతులోల్కో పతిర్క
పోతుంది. చాలామంది చదివిన చోటే వదిలేసి పోతారు. అది దాచుకునే వసుత్వు కాదు. ఇంటోల్ ఉనాన్ నెలాఖరుకి చితుత్కాగితాల షాపుకి
పోతుంది. చదివి పడేసే వసుత్వు. దినపతిర్క మొదటి పర్యోజనం - సమాచారం. కేవలం సమాచారం. ఇందులో ఒక కాలమ నిడివిలో - ఆ
సమాచారానోన్, సమసయ్నో, సనిన్వేశానోన్, విషయానోన్ విశేల్షించే చినన్ 'మెరుపు ' కాలమ'. ఇది అటు కాలేజీ లెకెచ్రర కీ, ఇటు రైతుకీ అందే
సాథ్యిలో ఉండాలి. తీరా అందరూ చదవకపోవచుచ్. కొందరు పర్తేయ్కంగా గురుత్పెటుట్కుని - ఈ కాలమ కోసమే పేజీలు తిపప్వచుచ్. ఈ
పర్జాసావ్మిక వయ్వసథ్లో వయ్కిత్ అభిరుచికి - కేవలం తన అభీషట్ం మేరకు - పలకరించే అతి అలాప్యుషుష్ రచన కాలమ. అలాగని - దానిన్
చినన్బుచచ్డం ఉదేద్శం కాదు. దాని లిమిటేషన ని చెపప్డం ఉదేద్శం. ఎంతోమంది నా కాలమస్ ని చదువుతారు. కాని చాలామందికి ఆ కాలమ
శీరిష్క కూడా గురుత్ండదు. "ఆ మధయ్ మీరు గోదావరి గురించి రాశారే! చాలా బాగుందండీ" అంటారు. ఏ మధయ్? ఏం రాశాను? "ఏదోనండీ.
కాని బాగుందండీ" అకక్డితో ఆగిపోతుంది దాని అపీప్లు.
కాలమ ని ఒకటికి రెండుసారుల్ చదివి, కతిత్రించి, జాగర్తత్ చేసి గురుత్ంచుకునే వాళూళ్ ఉనాన్రు. కాని వీరు తకుక్వ. ఇదొక నిశశ్బద్ విపల్వం.
సంతలో ఎరర్పాగా. కర్మంగా అలవాటవుతుంది - రంగువలల్. తరావ్త గురుత్పడతాం. తరావ్త గురుత్పెడతాం. తరావ్త గురుత్ంచుకుంటాం.
సంవతస్రాలుగా సాగే ఉదయ్మంలో గొంతు బలపడుతుంది. ఆ కోణానికి విలువనిసాత్డు పాఠకుడు. "మారుతీరావు ఈసారి ఏమనాన్డు?" అని
వెదుకుతాడు. దినపతిర్క రెండు గంటల ఆయుషుష్లో ఈ కాలమ ఫోకస - పదినిమిషాలు. ఈ వయ్వధిలో తనదైన అభిపార్యానోన్, విమరశ్నో,
వివేచననో - సంధించే పర్కిర్య కాలమ. కమిట మెంట ఏ మాతర్మూ లేని పాఠకుడికి పరిచయం కావడమా? సేన్హం చెయయ్డమా?
లొంగదీసుకోవడమా?
ఆ మధయ్ నా కాలమ ని ఎవరో మెచుచ్కుంటూంటే పకాక్యన "మీరు రాతాత్రాండీ నేనెపుప్డు సూడలేదండీ" అనాన్డు. 'చూడలేదు' గమనించండి
'చదవలేదు ' కాదు!
కాలమ కి ఉనన్ ఈ పరిమితే దాని బలం కూడా. దానిన్ సంధించే బలం కూడా It influences the non denominational audiences
without prejudice or favour. They fell liberated because they have their right to reject. ఈ 30 సంవతస్రాలలో
నేను సప్ృశించని అంశం లేదు. - మోనికా లెవెన సీక్ రంకు, వైట హౌస లో అమెరికా అధయ్కుష్డి కుకక్ పర్సవం, ఒలింపికస్, ఎనిన్కలు, హతయ్లు,
వికారాలు - అనీన్.. అనీన్...
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శనివారం ఉదయం ఈ కాలమ రాసుత్నాన్ను. మధాయ్హన్ం పర్పంచమంతా అతయ్ంత ఆసకిత్తో ఎదురు చూసే కిర్కెట పర్పంచ కప ఆట ఇండియా, శీర్లంకల మధయ్, సచిన కి ఆఖరి పర్పంచ కపుప్. ఈసారి వందో వంద చేసాత్డా? మురళీధరన కి ఆఖరి పర్పంచ కపుప్. అసలు ఈసారి
ఆడగలడా? కపుప్ మనం గెలుసాత్మా? 1983 తరావ్త మూడుసారుల్ ఆఖరిదాకా వచిచ్ దకిక్ంచుకోలేని చరితర్ పునరావృతమౌతుందా? లేదా
1983 తరావ్త మరి కొనేన్ళుళ్ నెమరు వేసుకునే మైలురాయిగా 2011 నిలుసుత్ందా?
ఈ కాలమ మీరు చదివేసరికి ఈ పేరా పాచిపటిట్న పాత కథ. రాతిర్ ఈ పర్శన్లనిన్టికీ సమాధానానిన్ మీరు చూశారు. కాలమ లో విషయానికి
ఇంత తకుక్వ వయ్వధిలో కాలదోషం పటిట్ంది!
వేదాంత ధోరణిలో ఆలోచిసేత్ - నా పిర్యమితుర్డు, మంచి నటుడు నూతన పర్సాద మొనన్ వాసత్వం. నినన్వారత్. నేడు జాన్పకం. రేపు గోడమీద
బొమమ్. ఆ తరావ్త......ఆ తరావ్త....
పర్కిర్య ఎంత పెళుసు! కాలం పరుగు ఎంత కూర్రం! ఎంత వేగం! కాలమ అపీప్లునీ, పరిమితినీ, పాఠకుని అలసతావ్నీన్, అశాశవ్తతావ్నీన్, అతి
సవ్లప్ ఆయుషుష్నీ - ఇనిన్టినీ ఎరిగి 'విశవ్రూపం' దాలచ్వలసిన - అతి పదునైన రచన.
విచితర్ంగా - ఇవనీన్ జీవితానికీ వరిత్సాత్యి. నినన్ ఉనన్ మనిషి ఇవాళ లేడు. నినన్ ఉనన్పుప్డు - అందరూ అతనిన్ ఆదరించలేదు. కొందరే
గురిత్ంచారు.వెళిళ్పోయాక ఏ కొందరో బాధపడాడ్రు. ఆ తరావ్త - దినపతిర్క వసూత్నే ఉంది. కాలమస్ రాసూత్నే ఉంటారు. ఎవరో - ఎకక్డో చదివి
- చీమకుటిట్నటుట్ సప్ందించి - ఆ చెటుట్కిందే పతిర్కని వదిలేసి వెళిళ్పోతూంటారు.
కాలం - మనిషికి వేదాంతానిన్ బోధించే సందేశం. వినయానిన్ సంధించే కనువిపుప్ . కాలదోషానిన్ పరిణామ శీలంగా హెచచ్రించే గురువు .

(ఏపిర్ల 04, 2011)
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(April 11, 2011) Anna..Aha.Ahaha..అనాన్..ఆహా..ఆహాహా.
ఉదయ్మాలూ, నిరాహార దీక్షలూ, నినాదాలూ, బుకాయింపులూ దైనందిన కారయ్కర్మాలుగా మారిపోయిన ఈ రోజులోల్ - మహాతామ్గాంధీని 'పాత
చీపురుకటట్'లాగా వాడుకుంటునన్ కాలంలో, 'దేశసేవ' అనే బూతుమాటని 'మాటలు కూడా సరిగాగ్ చెపప్లేని పర్తీ దోపిడీదారుడూ వాడుకుని
నిచెచ్న ఎకుక్తునన్ ఈనాటి వైకుంఠపాళీ రాజకీయాలోల్, లాప టాపులూ, గైరండరూల్, మంగళసూతార్లూ వొడిడ్ - ఎవడి బాబు సొముమ్తోనో ఓటుల్
కొనుకోక్డానికి పందెం కాసుత్నన్ పారీట్లు పేటేర్గిపోతునన్ నేపధయ్ంలో, ఈ దేశంలో 'అవినీతి' ముదర్పడిన నాయకులు పిఏసి సమావేశాలకి అలా
షికారు వెళిళ్నటుట్ వెళిళ్ మాయమవుతునన్ తమాషాని చూసుత్నన్ ఓ మామూలు, నేలబారు మనిషి - కేవలం 'నీతి' పెటుట్బడిగా ఎంత
సాధించవచుచ్నో, దాని పర్భావం ఎంత ఉండగలదో - అనాన్ హజారే గతవారం రోజులుగా నిరూపించారు. పర్జల నైరాశయ్ం, ఆవేశం అనే
కారిచ్చుచ్ ఎంత ఉధుర్తంగా దేశమూ, రాషర్ట్మూ, జిలాల్, గార్మం సాథ్యిని దాటి ఎలా రేగిందో కోటాల్ది మంది విసుత్పోయేలాగ, ఆవేదనతో
రెచిచ్పోయేలాగ చేయగలదో గత ఏడురోజులూ నిరూపించాయి. గంటలోల్ ఢిలీల్ సింహాసనం పునాదులోత్ కదిలింది. నాయకులు అరధ్ంకాక
దికుక్లు చూశారు. నిరాహార దీక్షలిన్ కమిటీల ఉచుచ్లతో సుళువుగా దాటేసే పాలకులు - ఈ ఉదయ్మం అలా లొంగే లాకాయి లూకాయి
ఉదయ్మం కాదని గర్హించారు. గంటలోల్నే చరచ్లకు దిగారు. అయితే మాటలోల్ మభయ్పెటిట్, కమిటీల ఉచుచ్లు బిగించి - నీతిని సమాధి చెయయ్డం
వీరికి వెనన్తో పెటిట్న విదయ్. అయితే నిపుప్కి చెదలంటవు. అది శాశవ్త సతయ్ం. ఆ నిజం చెదలకీ తెలుసు.
ఇంటరెన్ట చూడగలిగిన వారికి ఖండాంతరాలలో, జాతీయంగా, జిలాల్లలో, ఊళళ్లో, గలీల్లలో - పేరు కూడా తెలీని నేలబారు మనిషి
సప్ందించాడు. దేశం వెలుల్వై లేచింది. ఈ పాలక వయ్వసథ్ అవినీతికి దేశం ఎంత విసిగిపోయిందో, ఎంతగా నేలబారు మనిషి ఆశలు
వదులుకునాన్డో, ఏనాడయినా ఈ ముఖాలు కనిపించకుండా పోతాయా అని ఎంతగా ఎదురుచూసుత్నాన్డో ఈ ఏడు రోజుల ఉధుర్తం తెలిపింది.
ఇది కేవలం నమూనా.
ఇదొక వెలుల్వ. దీనికి మూల సూతర్ం అనాన్ హజారే ఆగర్హం. కాని సమిధెలు ఎలెల్డలా ఎండి రాజుకోడానికి సిదధ్ంగా ఉనాన్యి. అదే ఇపుప్డు
జరిగింది. బొజజ్లు పెంచుకుని, చిరునవువ్లు చిందిసూత్ కారల్లో తిరిగే ఈ నాయకులిన్ చూసి పర్జలు ఎంత అసహియ్ంచుకుంటునాన్రో - ఆ
విముఖతకి ఊపిరి కలిసొచిచ్ంది. "మీరు మాకు యజమానులు కారు. మాకు సేవకులు. మేం మీ యజమానులం. ఆ మాటని మీరు
మరిచిపోతునాన్రు" అని జంతర మంతర దగగ్ర అనాన్ హజారే బలల్ గుదాద్రు.
విజయనగరంలో ఉదోయ్గి చెంపని సభలోనే పగులగొటిట్న నమూనా నాయకులకి ఈ మాటలు వినిపించే ఉండాలి. వినకపోతే పర్జలు చెవులు
పిండి మరీ వినిపిసాత్రు.
గాంధీగారిలాగే అనాన్ హజారే గొంతు పెదద్ది కాదు. కాని బలమైనది. ఆ బలానికి మూలం నీతి. అంతకు మించి పవితర్మైనది. 1965 లో
ఇండియా పాకిసాథ్న యుదధ్ంలో పాలొగ్నన్ ఓ సిపాయి మహా రాషర్ట్లో అహమ్ద నగర జిలాల్లోని రాలేగాం సిదిధ్ అనే ఓ మారుమూల గార్మానిన్
ఆదరశ్ గార్మంగా ఎలా తీరిచ్ దిదాద్రో తెలిసేత్ - అవినీతిలో కూరుకుపోయిన వయ్వసథ్ కాదు - నీతికి నిలబడిన ఒకక్డు - ఒకే ఒకక్ వయ్కిత్ ఏం
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చేయగలడో అరధ్మవుతుంది. 1975 లో రాలేగాం ఒక కుగార్మం. ఇపుప్డది మన దేశంలోనే సంపనన్మయిన గార్మం. సవ్యం సమృదిద్తో,
వాతావరణ కాలుషాయ్నికి దూరంగా, సామరసయ్ంతో జీవించే పార్ంతం.
ఈ వయ్వసథ్ని బాగు చెయాయ్లంటే ఏం చెయాయ్లి? అని ననున్ చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు. అతి చినన్ సమాధానం. వయ్కిత్ బాగుపడాలి. నీ
సాథ్యిలో నువువ్ చితత్శుదిధ్తో నీ జీవనానిన్ తీరిచ్దిదుద్కుంటే - నీ సమీప వాతావరణంలో జోయ్తిలాగా పర్జవ్లిసాత్వు - అనాన్ హజారే ఆ పనే
చేశారు. ఆయనిన్ భారత పర్భుతవ్ం పదమ్భూషణ గౌరవంతో సతక్రించింది.
విదాయ్రుధ్లు, యువకులు, సినిమా నటులు, కారొప్రేట సంసథ్లు - అందరూ అనాన్ హజారేకి మదద్తు పలికారు. కిరణ బేడీ, బాబా రాందేవ, ధోనీ,
అమితాబ బచచ్న, అమీర ఖాన - ఒకరేమిటి? వేలాదిమంది - అనాన్ హజారేని చూడని, తెలియని కోటాల్ది మంది సప్ందించారు. కారణం ఆ
వయ్కిత్ని తెలియకపోవచుచ్. కాని వారు మర్గుగ్తునన్ ఈ సమసయ్కు కారణమెవరో తెలుసు.
42 సంవతస్రాలుగా కేవలం 8 సారుల్ జన లోక పాల బిలుల్ని పారల్మెంటులో పర్వేశపెడుతూనే ఉనాన్రు. కాని ఆ బిలుల్ హసీం ఆలీలు, సురేష
కలామ్డీలు, బాలకృషణ్న లూ ఉండగా - పర్జాపర్తినిదుల పార్తినిధయ్ంతో అవినీతి జరిపిన ఏ వయ్కిత్ అయినా, ఏ నాయకుడినయినా నిలదీయగల
వయ్వసథ్ని ఎందుకు ఏరప్రుసాత్రు?
ఈ నిరాహార దీక్ష విశేషం ఏమిటంటే - ఈ అవినీతిలో అతి చకక్ని వాటా ఉనన్ దేవ గౌడలూ, మన రాషర్ట్ నాయకులూ, గడక్రీలూ - అనిన్
పర్తిపకాష్లవారూ మదధ్తు పలికారు. ఎందుకు? వారు పర్తిపకాష్లలో ఉనాన్రు కనుక. దొంగలే దొంగలిన్ ఎదిరించే ఉదయ్మానికి మదద్తు పలకడం
గమనారహ్ం. ఇదే తంతుని 63 ఏళుళ్గా వీరు సాగిసుత్నాన్రు. ఈ వినోదానికి, ఈ వికృతమైన ఆతమ్వంచనకి మనమంతా ఇనిన్ సంవతస్రాలుగా
పేర్క్షకులం.
ముంబైలో వేలమంది విదాయ్రుధ్లు "నేను అనాన్ హజారే!" అని గాంధీ టోపీలు పెటుట్కుని ఊరేగింపులు జరిపారు. మరెందరో నిరాహార దీక్షలు
జరిపారు. జరుపుతునాన్రు. జమూమ్, ముంబై, బెంగుళూరు, భోపాల, ఢిలీల్, విశాఖపటన్ం, హైదరాబాదు - ఇలాంటి తిరుగుబాటు చూసి
చాలాకాలమైంది.
అకోట్బరు విపల్వం గురించి మనకు తెలీదు. వినాన్ం. కాని ఇది ఏపిర్ల విపల్వం. ఇలాగే వయ్వసథ్ కుళిళ్ పురుగులు పడితే అకోట్బరు విపల్వానికి ఎంతో
దూరం లేదు. ఎపుప్డయినా కుళిళ్, మురిగిన భూమిలోంచే పవితర్మైన పదమ్ం తలెతుత్తుంది.
పర్సుథ్తం అనాన్ హజారే అందుకు పార్ణం పోసిన వితుత్.

(ఏపిర్ల 11, 2011)
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(April 18,2011) O Gundayya Katha ఓ గుండయయ్ కథ
నేను దైవ భకుత్డిని. కాని చదువుకునన్ దైవభకుత్డిని. చదువుకోని దైవభకుత్డు తన విశావ్సానికి సమాధానం చెపప్లేడు. కాని అతను నాకంటే
చాలా విధాలుగా, చాలా కారణాలకి నాకంటే గొపప్ దైవభకుత్డు కావచుచ్. నేను కారణాలు చెపప్గలను. మన దేశంలో రకరకాల ఛానలస్
ఉనాన్యి. ఇవనీన్ వాయ్పార కేందార్లు. నేను 20 సంవతస్రాలు ఆకాశవాణిలో పనిచేశాను. కాని ఏనాడూ ఆకాశవాణి గొపప్తనానిన్ బేరీజు వేసే
పర్యతన్ం చెయయ్లేదు. పకక్న హిరణయ్ కశిపుడు ఉంటేగాని పర్హాల్దుడి గొపప్తనం అరధ్ం కాదు. ఇనిన్ ఛానళుళ్ సామూహికంగా ఆ ఉపకారం
చేసుత్నాన్యి. నేను ఎకుక్వగా ఛానళుళ్ చూడను. చూడకుండా జాగర్తత్ పడతాను. అది నా ఆరోగయ్ రహసయ్ం.
మీ తలిల్దండుర్లు మిమమ్లిన్ రంజింప చేయాలని పర్యతిన్ంచరు. మీ శేర్యసుస్కి ఏది మంచిదో నిరణ్యిసాత్రు. మీ భారయ్ మిమమ్లిన్ రెచచ్గొటాట్లని
పర్యతిన్ంచదు. మిమమ్లిన్ ఆనంద పరిచే సాథ్యిలో ఆగుతుంది. 'రెచచ్గొటట్డం' వయ్భిచారి చేసే పని. ఈనాటి ఛానలస్ చేసే పని. అందరి మాటా
కాకపోవచుచ్. కాని ఎకుక్వ ఛానలస్ కి ఇది వరిత్సుత్ంది. నిరూపిసాత్ను.
ఈ మధయ్ సతయ్సాయిబాబా ఆరోగయ్ం కీష్ణించింది. ఇపప్టికీ పర్మాదకర పరిసిథ్తిలో ఉంది. ఆ వివరాలు తెలుసుకోవడానికి మాతర్మే కొనిన్
ఛానళుళ్ చూసుత్నాన్ను. ఒక ఛానల లో చాలా మేధావి అయిన ఏంకర సతయ్సాయి విదాయ్సంసథ్లో చదువుకుని, డాకట్రయి, అకక్డ సేవ చేసుత్నన్
ఒక డాకట్ర ని పర్శిన్సుత్నాన్డు.
"సతయ్సాయి దేవుడయితే వీల చైర లో ఎందుకు కూరుచ్ంటాడు సార?" అని.
ఎంత గొపప్ లాజిక ఇది! ఈ ఏంకర కూడా భారత దేశంలో పుటిట్నవాడే. సంకర జాతి వాడనుకోను. అతని మొహమూ, భాషా ఆ విషయానిన్
తెలుపుతునాన్యి. ఆ పర్శన్ వెయయ్డంలోనే "పిచిచ్ముండా కొడకా! మీరు దేవుడని భజన చేసుత్నన్ మనిషి వీల చైర లోంచి లేవలేకపోతునాన్డురా
- ఇంకెకక్డ దేవుడు?" అనే వెటకారం ఉంది. టీవీ పేర్క్షకులిన్ కితకితలు పెటాట్లనే యావ ఉంది. ఆ డాకట్ర పాపం, చాలా ఆవేదనతో,
సంతాపంలో ఉనన్ మనిషి. సమాధానానికి తడువుకునాన్డు. దైవభకుత్లిన్ ఇలాంటి ఎనిన్ పర్శన్లయినా వెయయ్వచుచ్. శీర్కృషుణ్డు దేవుడయితే నెమలి
ఈకలు ఎందుకు పెటుట్కునాన్డు సార? కోడి ఈకలు పెటుట్కోవచుచ్కదా? నీల మేఘశాయ్ముడు ఎందుకు సార? తెలల్గా ఉండవచుచ్కదా? ఎనిమిది
మంది పెళాళ్లు ఎందుకు సార? అతనిన్ కామపిశాచి ఏమయినా ఆవహించిందా? ఇవే ఏ ఫార్నస్, ఏ జింబాబేవ్, ఏ లిబియా నుంచో వచిచ్న
మనిషి అయితే మనం అతని అజాన్నానిన్ అరధ్ం చేసుకోగలం. కాని ఈ ఛానల మనిషికి తెలియక కాదు. కాని తనకు దేవుడిని వీధిన పెడితే వచేచ్
ఆనందం తనవంటి వారెందరికో ఆనందానిన్సుత్ందనన్ వాయ్పార సూతర్ం తెలుసు. ఇది నలల్బజారులో గంజాయిని అముమ్కోవడం లాంటిది.
'గంజాయి' వాయ్పారం లాభసాటి అవడం పార్రంభించి చాలా రోజులయిందికదా - ఈ దేశంలో.
మీ అమమ్ని మీరు పేర్మిసుత్నాన్రా? ఆమె పారపళల్నా? బొకిక్ నోటినా? మధుమేహం కారణంగా ఒడిలి శిధిలమైన అసిథ్పంజరానాన్? ఈమెనే
తమరు అమమ్ అంటునాన్రా? ఇదే బాబాగారి వీల చైర పర్శన్.
ఈ పర్శన్కి సమాధానం చెపప్ను. చెపప్డానికి పర్యతిన్ంచను. ఆ ఛానల లో నేనుంటే చాలా గొపప్ సమాధానం చెపేప్వాడిని. వాయ్పారానికి,
పకక్వాడి కోరికని రెచచ్గొటేట్ వయ్భిచారానికి ఇది నిదరశ్నంగానో - అంత దూరం పోనకక్రలేదనుకుంటే - విశావ్సమంటే సరైన అవగాహన లేని
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ఓ అజాన్ని వాయ్పార లౌకాయ్నికి ఇది నీచమయిన ఉదాహరణగా భావిసాత్ను. మనం ఏ.రాజాలు, కరుణానిధులూ, హసీం అలీలులాగే ఇలాంటి
వాయ్పారసుత్ల బాల్క మెయిల పర్సారాలను భరిసూత్ జీవిసుత్నాన్మని - కుషుట్ రోగుల ఆసుపతిర్లో ఉనన్ కుషుట్ రోగం రాని వయ్కిత్గా
సరిపెటుట్కుంటాను.
ఇలా చెపప్డానికి కారణం - ఈ భారతదేశం ఇలాంటి చాలా తెలివైన అమమ్కందారల్ను, ఛానళళ్నూ భరిసోత్ంది. జాతి విశావ్సాలకూ, వయ్కిత్
విశావ్సాలకూ సంబంధం లేదని, ఉండనకక్రలేదని - హేతువుతో సంబంధం లేని దానేన్ విశావ్సం అంటామనీ ఇలాంటి వారికి చెపాప్లని శర్మ
పడను. అది కలుల్పాకలో పాలకుండని ఉంచడంలాంటిది. పండు ముసిలి అయి, తల ముగుగ్బుటట్యి అవసానంలో ఉనన్ మూరిత్ని వాటేసుకునన్
ఓ పర్ముఖ వయ్కిత్ విశావ్సానికి విలువనివావ్లేగాని, ఆ అవవ్ అరహ్తలను వెదికికాదు. శరీరంలో రకాత్నిన్ పాలుచేసి బిడడ్కి జీవలక్షణానిన్ పంచే
మాతృమూరిత్ మమకారానికి ఏ హేతువు ఆంక్షని నిరణ్యిసుత్ంది? ఆయన అడిగే చాలా పర్శన్లకు ఈ దేశంలో చాలా మంది దగగ్ర వారి వారి
సాథ్యిలను బటిట్ సమాధానాలునాన్యి. ఈ దేశంలో శీర్కృషుణ్డు ఎందుకు నెమలి ఈక పెటుట్కునాన్డో, బాబాగారు ఎందుకు వీల చైర లో
ఉనాన్డో, పి.భానుమతి లేవలేని సిథ్తిలో ఉనాన్ తెలుగువాడిని కొనిన్ దశాబాద్లు ఆనందపరిచిన కారణానికి ఆమెను ఎందుకు పేర్మించాలో
చెపప్గల సామరధ్య్ం, అవగాహన ఉనన్వారు - నాకంటే గొపప్వారు చాలామంది ఉనాన్రు. ఉంటారు.
కుళుళ్ కారయ్కర్మాలతో ఛానలస్ నింపే వారికి నా వినన్పం. పర్జల విశావ్సాలను వారి వారి విచక్షణకి విడిచిపెటట్ండి. మీరు ఛానల ఉనన్
కారణానికీ ఈ సమాజంలో నైతిక చైతనాయ్నికి (moral police) కి బదధ్ కంకణం మీకు మీరే కటుట్కోకండి. చేతనయితే దికుక్మాలిన
కారయ్కర్మాలను కటిట్బెటిట్ మంచి పాటలిన్ పర్సారం చెయయ్ండి. మంచి సంగీతానిన్ పంచండి. మంచి మాటలిన్ చెపప్ండి. ఈ దేశానికి ఇపప్టికే
చాలా దరిదర్ం పటిట్ంది. దానికి మీ సహాయ సహకారాలనయినా ఆపండి. గంజాయి రుచి మపిప్ బొజజ్లు పెంచుకునే వయ్భిచార సాథ్యికి జాతిని
పర్భావితం చేసే అతి బలమైన, విలువైన మాధయ్మానిన్ దిగజారచ్కండి. ఇపుప్డు ఈ కాలంకి శీరిష్క అయిన ఓ గుండయయ్ కథ. ధోనీ ఈ దేశపు
కిర్కెట టీంకి కెపెట్న. పర్పంచ సాథ్యిలో దేశానిన్ నిలిపిన ఘనుడు. 52 మిలియనల్ మంది పర్పంచమంతటా చూసుత్ండగా బిలియనల్ భారతీయులను
ఆనందపరిచిన ఆటగాడు. పర్పంచకపుప్ అందుకునన్ కొనిన్ నిముషాలోల్ డర్సిస్ంగ రూంలోనే గుండు చేయించుకుని తలనీలాలను తిరుపతికి
పంపాడట మొకుక్ కారణంగా శీర్ వేంకటేశవ్రసావ్మి ధోని తలనీలాల కోసం ఎదురుచూసుత్నాన్డా? పదకొండు మంది ఆటకంటే ధోని గుండు తతాక్రణంగా - పరోక్షంగా వేంకటేశవ్ర సావ్మి మనకీ కపుప్ తెచిచ్పెటాట్డా? శీర్లంక వాళళ్కి ఇలాగ గెలిపించే దేవుళుళ్ లేరా? వాళళ్కి
గుండుకాక మరేదయినా సమరిప్ంచుకోవాలా? ఇవనీన్ తెలివైన ఏంకరుల్ అడగగ్ల - పేర్క్షకులిన్ కితకితలు పెటేట్ పర్శన్లు. ఒకక్ విషయం చెపిప్
ముగిసాత్ను.
ఈ ఏంకరు మహాశయుడికి అతి చినన్ సమాధానం. విశావ్సం పార్రంభమయిన క్షణంలో హేతువు శలవు తీసుకుంటుంది. రేపు మీ అమమ్ని
పలకరించినపుప్డు ఈ వాకాయ్నిన్ తలచుకుని అరధ్ం చేసుకోడానికి పర్యతిన్ంచండి.
తెలుగువారంకదా? ఇంగీల్షులో చెపితే ఈ తరానికి మరికాసత్ సులభంగా అరధ్మౌతుంది.
Faith starts when logic ends.

(ఏపిర్ల 18, 2011)
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(April 25,2011) Avineethiki Godugu అవినీతికి గొడుగు
మనం అవినీతికి 'నీతి' గొడుగు పటట్డం పార్రంభించి చాలా ఏళళ్యింది. తమకు గురుత్ందా? ఆ మధయ్ పర్భుతవ్ం మనతో లాలూచీ పడింది.
"మీరు నలల్ధనం ఎలా, ఏ అవినీతి పనిచేసి సంపాదించారని మేం అడగం. మీ దగగ్ర ఎంత ఉందో చెపప్ండి.40 శాతం మాకివవ్ండి. మిగతా
60 శాతం మీ దగగ్రే ఉంచుకోండి" అనన్ సీక్ము పెటిట్ంది. ఎందరో పెదద్ మనుషులు సంతోషించారు. వేలకోటల్ ధనం పాతరోల్ంచి బాంకులోల్కి
బదిలీ అయిపోయింది. ఇది ఊళళ్ని కొటేట్వాళళ్ని మంగళహారతి ఇచిచ్ సతక్రించడం లాంటిది. అయితే లాభసాటి వాయ్పారం. ఎవరికి?
కొలల్గొటేట్వాళళ్కి.
ఇంతకంటే గొపప్ ఆలోచన మరో మహనీయుడు ఈ మధయ్నే చేశాడు. అది మీరో నేనో అయితే గొంతు చించుకోనకక్రలేదు. కేందర్ ఆరిధ్క శాఖలో
పర్ధాన ఆరిధ్క సలహా దారుడు డాకట్ర కౌశిక బసు అనే అధికారి ఆలోచన ఇది. అది ఆరిధ్క శాఖ వెబ సైట లోనే వచిచ్ంది.
(http://finmin.nic/working paper/Act Giving Bribe Legal.pdf)
విషయం ఇది. దేశంలో లంచగొండితనం పెరిగిపోయింది. లంచాలు అడిగేవాళూళ్, గతిలేక ఇచేచ్వాళూళ్ నానాటికీ పెరిగిపోతునాన్రు. ఏం
చెయాయ్లో తెలీక నేలబారు మనిషి ఈ అవినీతికి తలవంచుతునాన్డు. పుచుచ్కునేవాడు లాభపడుతునాన్డు. ఇచేచ్వాడు పబబ్ం గడుపుకుని
రాజీపడుతునాన్డు. పర్భుతవ్ం నషట్పోతోంది.
కనుక ఈ మేధావి అయిన బసుగారు ఓ పధకానిన్ సూచించారు. లంచాల అవినీతిని రెండు భాగాలుగా విభజించారు.మన మీద వతిత్డి లేకుండా
చేతులు మారే లంచాలు. ఓ పిటట్కథ. మొనన్నే ఓ కురార్డు నాదగగ్రికి వచాచ్డు. ఏదో ఉదోయ్గానికి తను ఏ నేరాలూ చేయలేదని పోలీసు శాఖ
నుంచి ఓ కాగితం కావాలని. ఆ కాగితానిన్ సంపాదించడానికి నేరం చెయయ్వలసి వచిచ్ంది. ఓ మధయ్వరిత్ పోలీసు శాఖలో బసువంటి పెదద్
మనిషికి అంతగా వతిత్డి లేని లంచం ఇచిచ్ కాగితం తెచుచ్కునాన్డు. ఇంతకూ వతిత్డి ఎవరి మీద? తన జేబుమీదా? సోథ్మతు మీదా? నైతికమైన
విలువల మీదా? చేసుకుంటునన్ ఆతమ్వంచన మీదా?
సరే. బసుగారేమంటారంటే (అందరికీ అరధ్మయేలాగ పామర భాషలో చెపుప్కుందాం). తపప్క, గతిలేక, పనిగడుపుకోడానికి మరో మారగ్ం లేక
(పై పిటట్కథలో నిసస్హాయుడిలాగ) లంచం చాలామంది ఇసుత్నాన్రు కనుక - ఈ దేశంలో మరీ వతిత్డిలేని లంచానిన్ చటట్సమమ్తం చేసేదాద్ం.
అంటే మీరు ఎమామ్రోవ్ ఆఫీసులో 50 రూపాయలు లంచం ఇచాచ్రనుకోండి. ఇచిచ్న మిమమ్లిన్, మీ పరిసిథ్తిని అరధ్ం చేసుకుని పర్భుతవ్ం
క్షమిసుత్ంది. చటట్ం మీ వేపు ఉంది కనుక. ఆ 50 రూపాయలు పుచుచ్కునన్వాడి పీక పటుట్కుంటుంది. నాయ్యంగా ఇచేచ్వాడూ
పుచుచ్కునన్వాడంత నేరసుథ్డే. కాని ఇపుప్డు ఇచేచ్ నేరానికి చినన్ వెసులుబాటు. మీకూ నాకూ ఈ ఏరాప్టు ఎంత ఆలోచనాతమ్కంగా, సుఖంగా
కనిపిసోత్ంది! ఆహా! ఢిలీల్ ఇంతగా మన లంచాల కషాట్ల గురించి ఆలోచిసోత్ందా అని మనం సంబరపడతాం. ఇలాంటి పర్భుతవ్ం, ఇలాంటి
ఆఫీసరుల్,

ఇంత

గొపప్

మేధావులూ

ఉనన్

పర్భుతావ్నిన్

మనం

ఎనున్కునన్ందుకు

మనం

గరవ్పడతాం.

కదండీ?

కాని మనం వెరిర్ గొరెర్లమని ఢిలీల్ బసూలకు తెలుసు. అవినీతిని నిరూమ్లించలేని పర్భుతవ్ం చేతకానితనానికి - కొండలిన్ ఫలహారం చేసే బడా
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నాయకులిన్ చూసే రాళళ్ను నంచుకునే ఉదోయ్గులు ఉంటారని మనలిన్ మరిపించే మారిఫ్యా ఈ ఉపకారం. ఇది మీకూ నాకూ కాదు. అసలు
గుటుట్ చూడండి.
రేపు ఎనిన్కలోల్ వోటు కోసం మీ చేతిలో నోటుని పెటేట్ నాయకుడు 'నిసస్హాయంగా' ఇచిచ్న కారణానికి నిరోద్షి. కోటుల్ ఖరుచ్ చేసి పదవిని కొనే
ఆయన పదవిలోకి వెళతాడు. వందరూపాయలు పుచుచ్కునన్ ఓటరు జైలుకి వెళతాడు. బహుశా - ఈ దేశంలో ఉనన్ ఇలాంటి 'నిరోద్షులిన్'
రకిష్ంచడానికే

ఇంత

బృహతత్రమైన

చటట్ం

అవసరమని

నాయకుల

మధయ్వరిత్గా

'బసు'

ఈ

పధకానిన్

పర్తిపాదిసుత్నాన్రేమో!

నా మీద వతిత్డి తెచేచ్ పర్యతన్ం జరిగినందుకే నేను ఆయా లంచాలు పంచవలసి వచిచ్ందని రేపు మరో నిరోద్షి రాజా జైలు నుంచి బయటకు
నడవచుచ్.

(అవినీతిని

పర్జలతో

పంచుకునే

పని

పర్భుతవ్ం

చేసిందని

ముందే

మనవి

చేశాను)

కారొప్రేట సంసథ్ల పెదద్లు వతిత్డి పెరిగిన దురభ్రమైన సిథ్తిలో లంచాలు చదివించక తపుప్లేదని తపుప్కోవచుచ్. ఇచేచ్వాడు నేరసుథ్డు కాదు కదా!
రేపు ఓ జడీజ్గారికి నేను లంచం ఇచిచ్, ఇచిచ్నటుట్ నిరూపిసేత్ నేను బయటపడతాను. ఆయన జైలుకి వెళతాడు. ఈ ఒకక్ ఆయుధంతో నేను నాయ్య
వయ్వసథ్ని బాల్క మెయిల చెయవచుచ్కదా! మన రహసాయ్లు కనుకోక్డానికి విదేశీ ఏజెంటు మన రక్షణ శాఖలో మనిషికి లంచం ఇచాచ్డు.
రహసాయ్లిన్ ఎగరేసుకుపోయాడు. రేపు వయ్వహారం బటట్బయలయింది. ఫలానా ఉదోయ్గికి ఇచాచ్నని అతని విమానం ఎకేక్ సాత్డు. అతని నేరసుత్డు
కాదు కదా? ఉదోయ్గి వీధిన పడతాడు. అది వీడి ఖరమ్. ఈ దేశం దరిదర్ం.
బాబూ. ఇలాంటివి బోలెడునాన్యి. కడుపు చించుకుంటే కాళళ్ మీద పడుతుంది. ఈ దేశం అధావ్నన్ సిథ్తిని ఇంతకంటే భయంకరమైన
తెలివితేటలు నిరూపించవు. ఇవి మీరూ నేనూ చేసిన ఆలోచనలు కావు. కేందర్ ఆరిధ్క శాఖ వెబ సైటులో చోటుచేసుకునన్ ఓ పర్ధాన అధికారి
యంతార్ంగం.
ఈ వయ్వసథ్లో అవినీతి పునాదులకు ఎంత మదద్తు లభిసుత్ందో, ముందు ముందు మరెందరు పెదద్మనుషులు చటట్బదద్ం కానునన్ ఈ గొడుగు
కిందకి వసాత్రో - వేచి వినోదం చూడాలి.
నాకూ

పోతులూరి

వీరబర్హేమ్ందర్

సావ్మి

లక్షణాలు

కొనిన్

ఉనాన్యి.

రేపు

రాబోయే

కొనిన్

సౌకరాయ్లు

గమనించండి.

రేప చేసేత్ నేరం కాదు. మనిషి చావకుండా ఉంటే చాలు.
అయిదు కోటల్ లంచం నేరం కాదు. మినహాయింపు ఇసుత్నాన్ం. పది కోటుల్ దాటితే నేరం.
కాలు విరగొగ్డితే నేరం కాదు. పీక తెగొగ్సేత్ నేరం.
అవినీతికి మినహాయింపుని కలిప్ంచే వయ్వసథ్లో ఎనిన్ సౌకరాయ్లకు చోటుండదు!
183 మంది నేర చరితులూ, గూండాలూ, హంతకులూ ఉనన్ పారల్మెంటులో నేరాలకి చటట్బదద్తని కలిప్ంచే - ఇలాంటి దికుక్మాలిన
ఆలోచనలు చేసే బసూలు కోకొలల్లుగా దొరుకుతారు!

(ఏపిర్ల 25, 2011)
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(May 02, 2011) Kukkamuthi Pindelu కుకక్మూతి పిందెలు
ఈ కాలమ కీ సతయ్సాయిబాబా దేవుడా? అవతార పురుషుడా? అనన్ పర్శన్లకీ ఎటువంటి సంబంధంలేదు.
1964 మే 27 సాయంకాలం ఢిలీల్ నుంచి తెలుగువారత్ల పర్సారం పార్రంభమయింది. "మన పిర్యతమ పర్ధాని జవహర లాల నెహూర్ ఇకలేరు"
అని నూయ్స రీడర చదువుతూంటే అతని గొంతు వణికింది. దుఃఖంతో గొంతు బొంగురుపోయింది. ఆ రీడర పేరు రామచందర్రావు. ఆ ఒకక్
కారణానికే అతని ఉదోయ్గం పోయింది.
'వారత్ 'ని చెపేప్టపుప్డు వయ్కిత్గతమయిన - ఇంకాసత్ ముందుకు వెళిళ్ - వయ్వసాథ్గతమైన ఆవేశానికి సాథ్నం లేదు. ఇది అతి ముఖయ్ సూతర్ం.
మొనన్ సతయ్సాయిబాబా అసత్మించారు. ఒకానొక ఛానల ఆ విషయానిన్ ఇలా చెపిప్ంది. "సాయిబాబా మరణించారు. 96 సంవతస్రాలు
బతుకుతానని చెపిప్న బాబా మాట తపాప్రు" అని. ఆ ఛానల పేరు చెపిప్ ఆ పాపం కటుట్కోను. ఇదే సమయంలో అతి బాధయ్తాయుతమైన
మరాయ్దతో, సంయమనంతో - ఇంకా భకిత్తో ఈ టీవీ, హెచ ఎం టీవీ, రాజ టీవీ (నేను చూసిన ఛానళుళ్) ఈ వారత్లిన్ పర్సారం చేశాయి. ఆ
నాలుగు రోజులూ పర్సారం చేసుత్నాన్యి - అంతే ఉదాతత్ంగా. నేను తీవర్వాదిని కాను. అతివాదిని కాను. ఛాందసుడిని కాను. ఈ దేశంలో
కోటాల్దిమందిలో ఒకడిని. వారత్కీ, వాయ్ఖయ్కీ బోలెడంత తేడా ఉంది. రాషర్ట్పతులూ, పర్ధాని, దేశ దేశాల పర్తినిధులూ, గవరన్రుల్,
ముఖయ్మంతుర్లూ, పర్తిపక్షనాయకులూ, ఇటలీ నాయకులూ, 160 దేశాల వారు శర్దాధ్ంజలి ఘటించిన ఒక 'భారతీయునికి' ఒక భారతీయ
ఛానల ఈ దేశంలో చూపించిన మరాయ్ద ఇది. ఈ ఛానల ని మరాయ్ద చూపమని ఎవరూ దేబిరించలేదు. మీ అమమ్ని విమరిశ్ంచే హకుక్
మీకుంది. అది మీ సంసాక్రం. కాని మా అమమ్ని, మా దేవుడిని గౌరవించవలసిన బాధయ్త మీకుంది. అది మా హకుక్. ఇది బతిమాలి
పుచుచ్కునేది కాదు. వారాత్ పర్సారంలో పార్ధమిక సూతర్ం. వేలాదిమంది సెనిస్టివిటీని గౌరవించవలసిన బాధయ్త అది. బహుశా ఈ ఛానలస్
నడిపేవారి సాథ్యి, సంసాక్రం, అవగాహన - ఈ పార్ధమిక సూతార్ల వరకూ వచిచ్ ఉండదు.
You have a right too be wrong when it is a question of opinion. But you have no right to be wrong when it
is a question of fact.
ఒక నూయ్స రీడర వదరుబోతుతనం ఇది. గాజులు తొడుకుక్నన్ భారతదేశం కనుక చెలిల్ంది. ఎకక్డో డేనిష పతిర్కలో అలాల్ గురించి కారూట్ను
పర్చురిసేత్ - డెనామ్రక్ ఎకక్డుందో తెలియని వాళుళ్, ఆ కారూట్నుల్ ఏమిటో చూడని వాళుళ్ పర్పంచంలో ఎనోన్ చోటల్ కారుల్, బసుస్లు తగలెటాట్రు.
నేనా కారూట్నుల్ చూశాను. అలాంటి పని చెయయ్మని కోరడం లేదు. ఆతమ్వంచనని ఈ జాతి అరహ్తగా మెడలో మూరచ్ బిళళ్లాగ కటుట్కుని
ఊరేగడానిన్ నిరసిసుత్నాన్ను. ధరామ్నికి పర్తీకగా పురాణాలు అభివరిణ్ంచిన యమధరమ్రాజు చేత లిమాక్ తాగించే సరదా సినిమాని చూసి మనం
చంకలు గుదుద్కుంటాం. ఎపుప్డయినా, ఎవరయినా కైరసత్వ మతానిన్ అవలంభించే ఇనిన్ పర్పంచ దేశాలలో సెంట లూక గురించో, సెంట పీటర
గురించో ఇలాంటి పారిహాసిక తీశారా? తీసేత్ బతికి బటట్కటట్ గలుగుతారా? మన సంసక్ృతిని గురించి మనకి అభిమానం లేదు. ఛానళళ్ను కలుల్
దుకాణాలాల్గ నడిపే వాయ్పారసుత్ల వదరుబోతుదనానిన్ భరించే దురద్శ మనకి పటిట్ంది. పర్పంచంలో కొనిన్ కోటల్ మంది సెనిస్టివిటికి గౌరవం
ఇవావ్లనన్ కనీసపు మరాయ్ద నియమానిన్ పాటించని ఈ ఛానలిస్న్ ఈ పర్భుతవ్ం ఎందుకు నిలదీయదు? పర్భుతవ్ లాంఛనాలతో గవరన్రు,
ముఖయ్మంతిర్, పర్తిపక్షనాయకులు సవ్యంగా నిలబడి ఈ గొపప్ లాంఛనానిన్ జరిపించిన పెదద్లు "సాయిబాబ మాట తపాప్డు" అని చంకలు

Page 41

gollapudimaruthirao.blogspot.com

gmrsivani@gmail.com

గుదుద్కునన్ ఛానల పరిహాసానిన్ మాధయ్మాల సేవ్చచ్గా సరిపెటుట్కుంటారా? మైనారిటీలకు వీరిచేచ్ గౌరవం వారే సవ్యంగా పూనుకుని
గౌరవించిన ఒక మహనీయుని పటల్ జరిగిన బాధయ్తారాహితాయ్నిన్ ఎందుకు నిలదీయరు? మరొక దరిదర్ం. ఈ వారత్ని రాసేవారికి బొతిత్గా
అవగాహన లేమి. బాబాగారు విదాయ్రంగానికి సేవ చేశారు, అనంతపురానికి నీళుళ్ ఇచాచ్రు, తమిళనాడుకి గొటాట్లు వేశారు - అని పదే పదే
ఛానళుళ్ చెపాప్యి. ఈ కారణంగానే వారికి తామిచేచ్ గౌరవం, ఈ కారణంగానే వారికి జాతి నివాళులరిప్సోత్ందని వారి కితాబులోల్ అరధ్మయింది.
అయాయ్, ఇవనీన్ అతి చినన్ విషయాలు. నేలబారు సంగతులు. ఒక బిరాల్ గారు, ఒక టాటాగారు ఇంతకంటే బాగా, గొపప్గా చెయయ్గలరు. 160
దేశాలలో లక్షల మంది ఈ పర్యోజనానిన్ పంచుకోలేదు, ఈ నీళుళ్ తాగలేదు, అయినా వారంతా సప్ందించారు. ఎందుకని? ఈనాటి ఆధునిక
యుగంలో అకర్మాలు, అవినీతి, ఆ వయ్వసథ్ పెచుచ్ రేగిపోతునన్ నేపధయ్ంలో సేవాభావం, పేర్మ అనే రెండు గొపప్గుణాలను దేశాల ఎలల్లు చెరిపి
సావ్మి పర్సారం చెయయ్గలిగారు. నేను పుటట్పురిత్ ఆసుపతిర్లోకి వెళుతూ నా చెపుప్లిన్ బయట వదిలేశాను. ఒక ముసలాయన ఆ చెపుప్లిన్
భరతుడు పాదుకలిన్ పటుట్కునన్టుట్ అందుకుని పెటాట్లిస్న సథ్లంలో ఉంచుతునాన్డు. ఆయన ఏదో రాషర్ట్ంలో పర్భుతవ్ంలో గెజిటెడ ఆఫీసరు.
సావ్మి అదుభ్తాలతో మనకి పనిలేదు. కాని 2011 లో ఏకీభావంతో, వినయంతో కుల, మత, పార్ంత వివక్ష లేని సేవా సైనాయ్నిన్
తయారుచేశాడాయన. ఈ విజయం ముందు విదయ్, నీళుళ్ తృణపార్యం. విదయ్ ఇపుప్డు చదువుకునేవారికి. సమభావం, పేర్మ వయసుస్లో ఉనన్
సరువ్లకూ. ఈ సతయ్ం దాదాపు అనిన్ ఛానలస్ కీ అరధ్ం కాలేదు. ఆశచ్రయ్ం లేదు. 165 సంవతస్రాల కిర్తం ఒకాయన రాముడితో
మొరపెటుట్కునాన్డు. "నాదుపై పలికారు నరులు, వేద సనున్త భవము వేరుచేసి తిననుచు.." అని. ఆధాయ్తిమ్క చింతనని పెంచి ఈ లోకపు రీతిని
విసమ్రించానని ననన్ంతా విమరిశ్సుత్నాన్రయాయ్ - అని వాపోయాడు. ఆయన పేరు తాయ్గరాజసావ్మి. ఆధాయ్తిమ్కానికి విడాకులిచిచ్, నీళుళ్,
గొటాట్లు అని మనకరధ్మయే విలువలకి మాతర్మే పరిమితమైయిపోయే 'కురచ' దృకప్ధానిన్ పెంచుకోడానికి కేవలం 165 సంవతస్రాలు
సరిపోయింది! సతయ్సాయిబాబా మరణించాడు, మాట తపాప్డు అని ఈ ఛానల ఉవాచ.
నిరాయ్ణం, అసత్మయంలాంటి మాటలు ఈ ఉదోయ్గులకు చేతకావు. భేష.
పోనీ, "సాట్లిన చచాచ్డు. లెనిన చచాచ్డు" అని చెపుతారా వీరు?
మనకి తెలియని విషయం తెలియదని తెలుసుకోవడం విజాన్నం. మనకి తెలిసిన విషయమే దేశానికంతటికీ తెలిసిన, తెలియాలిస్న విషయం
అనుకోవడం

మూరీత్భవించిన

అజాఞ్నం,

వారాత్

పర్పంచంలో

ఎటిట్

పరిసిథ్తులోల్నూ

చోటులేని

అహంకారం.

జులుం.

కోటంరాజు రామారావు, ఎస.వై. చింతామణి, కుందురిత్ ఈశవ్రదతుత్, ఖాసా సుబాబ్రావు, నారల్వంటి మహనీయులు జాతీయ సాథ్యిలో
తీరిచ్దిదిద్న ఈ గొపప్ మాధయ్మం ఈనాటికి ఇలాంటి కుకక్ మూతి పిందెల పాలున పడిపోయింది. అది మన దౌరాభ్గయ్ం.
రేపు తాజ మహల కూలిపోయిందని ఎవరయినా చెపితే నిజమా కాదా అని పరీకిష్ంచుకునేందుకు పారదరశ్కమైన ఛానళుళ్ లేవు. తమ
నమమ్కాలిన్ అమమ్కాలు చేసుకునే వాయ్పారసుత్లకు వృతిత్లో నిజాయితీని నేరప్డం, హంతకుడికి మంగళహారతి పటట్డం లాంటిది.
నేనిదివరకు బాబా గారి గురించి చాలా కాలంస రాశాను. చివర ఒక వాకయ్ం రాయడం రివాజు - "నేను బాబా భకుత్డిని కాను" అని.
ఇపుప్డు బాబా పారిధ్వ శరీరంలో లేరు. బహుశా ఇది వారి మీద ఆఖరి కాలం కావచుచ్. ఇది నా ఆఖరి వాకయ్ం - నేను బాబా భకుత్డిని.

(మే 02, 2011)
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(May 09, 2011) Thotikodalu Navvimdi తోటికోడలు నవివ్ంది
పాకిసాత్న కి తనదైన గొపప్ చరితర్ ఉంది. ఆ దేశం అవతరించినపప్టి నుంచీ ఇపప్టి వరకూ ఎకుక్వగా సైనిక నియంతల పాలనలోనే ఉంది.
కాగా, ఇపప్టి పర్జాసావ్మాయ్నికీ గొపప్ చరితర్ ఉంది. ఎనోన్ అవినీతి నేరాలకి అరెసట్యి, జైలుకి వెళిళ్, దేశానిన్ వదిలి పారిపోయిన ఒక నేరసుథ్డు
జరాద్రీగారు - కేవలం బేనజీర భుటోట్ భరత్ అయినందుకే, అదృషట్వశాతూత్ ఆమె హతయ్ జరిగినందుకే ఆ దేశపు అధయ్కుష్డయారు. ఇది ఆ దేశానికి
గొపప్ కిరీటం.
నిజానికి రాజకీయ దౌతయ్ంలో - ఒక దశలో - అదుభ్తమైన అవగాహన చూపించి, పర్పంచమంతటికీ - ఒకక్ ఇండియాకి తపప్ సేన్హితుడయిన దేశంగా పాకిసాథ్న ని నిలిపింది అయూబ ఖాన అని చెపుప్కుంటారు. ఆయన హయాంలో పాకిసాథ్న - నాటోకి, సెంటోకి,
సియటోకీ మితర్దేశం. కాని ఇండియాతో యుదధ్ం - లాల బహదూర శాసిత్తో తాషెక్ంటు ఒపప్ందం తెలిసిందే.సరే. పర్సుత్తానికి వదాద్ం. ఈనాటి
పాకీ పర్భుతవ్ రాజకీయాలు మంచి హాసయ్నాటకానిన్ తలపిసాత్యి. ఒకానొక రాతిర్ అమెరికా తమ దేశానికి వేలమైళళ్ దూరంలో ఉనన్ దేశంలోకి
చొరబడి వారి రాడార లను జాం చేసి - మిలటరీ సాథ్వరాలకి కేవలం 500 గజాల దూరంలో ఉనన్ భవనం మీద దాడి చేసి అతి నిరుద్షట్ంగా కేవలం 40 నిమిషాలలో - పర్పంచంలో కలాల్ భయంకరమైన తీవర్వాదిని చంపింది. బాగా ఆలోచిసేత్ అలనాడు 9 / 11 న ఒసామా బిన లాడెన
పధకం పర్కారం అయిదు విమానాలు అమెరికాలో సృషిట్ంచిన దిగర్భ్మకి ఇది తీసిపోదు. చేసుకునన్వాడికి చేసుకునన్ంత. ఈ వినోదం
పర్పంచానికి తెలీదుకాని - వేలమైళళ్ దూరంలో శేవ్త భవనంలో పెదద్లంతా సినిమాలాగ చూశారు.
ఇందులో మూడు విషయాలు అరధ్మౌతాయి. అవసరమైతే అమెరికా తాననుకునన్ది సాధించగలదని. రెండు: పాకిసాథ్న నోరు మూయించగలదనే
విశావ్సం అమెరికాకు బలంగా ఉనన్దని. బిసక్తుత్ అందించిన కుకక్పిలల్లాగ ఆరిధ్కంగా అమెరికా దయాదాకిష్ణాయ్లను అనుభవిసుత్నన్ పాకిసాథ్న కి
మరో గతిలేదని. ఇవి నేలబారుగా చెపుప్కోవలసిన నిజాలు. వీటికి 'రాజకీయపు ముసుగు' అందంగా ఉంటుంది. పర్పంచమంతటిలాగే ఈ దాడి
వారత్ పాకిసాథ్న కి తెలిసింది. తెలియాలిస్న వారందరికీ అమెరికా ఫోనుల్ చేసి చెపిప్ంది. వెనకటికి ఒకావిడ మొగుడు కొటాట్డని కాక తోటికోడలు
నవివ్ందని ఏడిచ్ందట. అమెరికా పళూళ్డకొటిట్ందని కాక భారత సైనాయ్ధిపతి "మాకూ ఆ శకిత్ సామరాథ్య్లునాన్యి" అనన్ందుకు జుతుత్ పీకుక్ంది.
సలామ్న బషీర అనే విదేశీ కారయ్దరిశ్ - ఆయనకీ నాలాగే బుగగ్లు బూరెలాల్గ ఉంటాయి. వాటిని పూరించి "భారతదేశం ఏమైనా తొందరపడితే
కొంపముంచుతామ"ని హెచచ్రించాడు. అయితే మళీళ్ ఇలాగే చావగొటేట్ హకుక్మాకుందని మరునాడే అమెరికా సప్షట్ంగా చెపిప్ంది. అంతేకాదు
-

నినన్ంటే

నినన్నే

చావగొటిట్

చూపించింది.

పాకిసాథ్న

పొలిమేరలోల్

దోర్న

దాడులు

జరిపి

12

మందిని

చంపింది.

మరో సరదా ఆరోపణ. మా ఇంటోల్ భదర్ంగా ఓ నగని దాచిపెటాట్ను. ఎవరో వచిచ్ ఎతుత్కుపోయారు. "మీరు జాగర్తత్గా లేరు కనుక మా ఇంటోల్
దొంగతనం జరిగింది" అనాన్రు పాకీపర్ధాని. ఇది విచితర్మైన తరక్ం. అలనాడు - 9/11 న అమెరికా దాడులకీ, మొనన్ 26/11 దాడులకీ,
తమ మిలటరీ కాలనీలోనే అయిదేళుళ్ భదర్ంగా వసతి కలిప్ంచిన ఒసామా బిన లాడెన చావుకీ - అంతరాజ్తీయ పరిశోధనా యంతార్ంగం
పనిచెయయ్కపోవడమే కారణమని ఆయన ఉవాచ. "మా దేశంలో ఒసామాని దాచాం.మీరు కనుకోక్లేకపోయారు. అది మీ లోపం" అనన్ది వారి
ఉదేద్శం.
అలనాడు - 9/11 దురఘ్టన తరావ్త బుష దొరగారు ముషార్ఫ పిలక పటుట్కుని - పాకిసాథ్న లోనే సాథ్వరాలు ఏరప్రచి - ఆఫగ్నిసాథ్న ని సమ్శానం
చేశారు. పాకిసాథ్న కి అటు పరువూ పోయింది. ఇటు మరాయ్దా దకక్లేదు.
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ఏమాటకామాటే చెపుప్కోవాలి - ఒసామా బుదిధ్గా తన మూడో భారయ్తో, ఎనిమిదిమంది పిలల్లతో మిలియన డాలరల్ భవనంలో బుదిద్గా
గడిపాడు కాని - దావూద ఇబర్హీం మెమూన, టైగర మెమూన, హఫీద సయీద వంటి పెదద్లు టెలివిజన కెమెరాల ముందు దరశ్నమిసూత్,
వాయ్పారాలు చేసుకుంటూ, పెళిళ్ళుళ్ జరిపించుకుంటూ జీవిసుత్నాన్రు. వారి అడర్సులు పర్పంచమంతా తెలుసు. పాకీ పర్భువులకి తెలీదు. ఇదే ఈ
దేశంలో వింత.
డబిబ్చిచ్ - చెపుప్తో కొటేట్ పనిని - అమెరికా చెపిప్ మరీ సాధిసోత్ంది. చెపప్కుండానే వారి దేశంలో జొరబడి ఒసామాను చంపింది. మళీళ్ మళీళ్ ఆ
పనే చేసాత్మంటూ నినన్నే చేసి చూపించింది.
"అయినా

పాకిసాథ్న

మాకు

మితుర్లు.

వారు

తీవర్వాదులిన్

అణచడానికి

ఎంతో

కృషి

చేసుత్నాన్

రు"

అంటోంది.

"మాకూ వారంటే గౌరవమే నినన్టి విషయం మరిచిపోదాం" అంటునాన్రు బషీర సాహెబ గారు మింగలేక, కకక్లేక ఇండియా వేపు చూసి
పళుళ్నూరుతూ.
ఏతా వాతా పాకిసాథ్న నిజాయితీ పర్పంచాని కంతటికీ తెలుసు. తెలుసునని అమెరికాకు తెలుసు. అమెరికాకు తెలిసిన విషయం పాకిసాథ్న కి
తెలుసు. ఇండియా ఆ పని చెయయ్లేదని తెలుసు. పాకిసాథ్న కి తెలుసని మనకి తెలుసు. మధయ్లో అమెరికా పాకిసాథ్న పళూళ్డగొటిట్ందని
పర్పంచానికంతటికీ తెలుసు. తెలిసిపోయిందని ఇపుప్డు పాకిసాథ్న కీ తెలుసు.
పర్సుత్తం ఇండియా పాకిసాథ్న కి తోడికోడలు. అసలు కొటేట్ మొగుడు ధైరయ్ంగానే కొడుతునాన్డు. నినన్నే రెండో దెబబ్ కొటాట్డు. ఇపుప్డు పాకిసాథ్న
బాధలాల్ తోడికోడలు నవివ్ందని.

(మే 09, 2011)
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(May 16,2011) Cheekatloki Prayanam చీకటోల్కి పర్యాణం
దాదాపు 40 ఏళుళ్ పైగా నా మనసుస్లో నిలిచిన ఒక వాకయ్ం ఉంది."కథ బర్హమ్ దేవుడి ఆఖరి వయ్సనం" అని. ఇది ఎపుప్డూ నాకు గురొత్చేచ్
వాఖయ్. బర్హమ్దేవుడు అందమయిన ముఖానిన్,శరీరానిన్, సౌషట్వానిన్ సిదధ్ం చేశాక ఆయన చెయాయ్లిస్న ఆఖరి పని - ఆ బొమమ్కి ఒక కథని
నిరేద్శించడం. ఈ సృషిట్లో కోటాల్ది కథలిన్ సిదధ్ం చేసిన గొపప్ కథా రచయిత, సృషిట్ కరత్ - బర్హమ్ దేవుడు. ఇది చాలా అందమయిన ఆలోచన.
పర్సుత్తం నేను అబూదాబీలో ఉనాన్ను. ఈ పరాయ్వరణానిన్ సుపర్తిషట్ం చేసే అనిన్ రకాల వాసత్వాలను సమీకృతం చేసి పుసత్కాలుగా - కాదు విజాఞ్న సరవ్సావ్లుగా పర్చురించే యునెసోక్ పార్జెకట్ ఇకక్డ నడుసోత్ంది. దానిన్ సిదధ్ం చేసే అంతరాజ్తీయ సంపాదక మండలిలో నేను సభుయ్డిని.
ఆ పనిమీదే ఇకక్డికి వచాచ్ను.
ఇది వివరణ. ఈ కాలమ ఉదేద్శం ఇది కాదు. ఇవాళ సృషిట్కరత్ శకిత్కి మూలకారణమయిన జనుయ్కణాలలో (డి ఎన ఏ) ఏ అంశం వలల్
మానవజీవితంలో ఈ వైవిధయ్ం రూపు దిదుద్కుంటోందో అరధ్ం చేసుకునే సామరాధ్య్నిన్ కూడా మానవుడు పెంచుకునాన్డు. మనిషి పెరిగి
పెదద్యాయ్క బటట్తల రావడానికీ , నేతర్ సౌలభయ్ం దెబబ్తినడానికీ, శరీరం రంగు నలల్గా ఉండడానికీ, పక్షవాతం రావడానికీ - ఆ కణాలలో ఏ
భాగాలు కారణమో మానవుడు గురుత్పటాట్డు. ఇంకా గొపప్విషయం ఏమిటంటే ఆయా ఏరాప్టల్ను మారేచ్ సామరాథ్య్నిన్ కూడా మానవుడు
పెంపొందించుకునాన్డు. ఇది అదుభ్తమైన అభివృదిధ్. అనూహయ్మైన ముందడుగు.
మరొక గొపప్ విషయానిన్ గురుత్ చెయయ్డానికే ఈ కాలమ. కోటాల్ది మంది ఉనన్ ఈ భూగర్హం పై ఒక మనిషికీ, చీమకీ, సింహానికీ, చెటుట్కీ - ఆ
మాటకొసేత్ పార్ణం ఉనన్ ఏ జీవరాశికైనా - ఆ జీవసవ్భావానిన్ నిరణ్యించే పార్తిపదికలు ఈ జనుయ్కణంలో కేవలం నాలుగే ఉనాన్యి. ఈ దశలో
దీనిన్ అరధ్ం చేసుకోడానికి ఈ మాతర్ం వివరణ చాలు. ఈ నాలుగు ముఖయ్ లక్షణాలను శాసత్రజుఞ్లు A, G, C, T గా గురుత్పటాట్రు. ఈ నాలుగు
పార్తిపదికల వివిధ సంయోగమే ఒక జీవరాశిని మరొక పార్ణికి భినన్ంగా సృషిట్ని చేసుత్ంది. కేవలం నాలుగు. ఈ సృషిట్ అంతా కేవలం ఈ
నాలుగు పారాశ్వ్లలో ఇమిడి ఉంది. ఇంతకంటే మరో కారణమూ లేదు మరో సంయోగమూలేదు. కేవలం నాలుగు పారాశ్వ్లు.
ఇపుప్డు - మనసృషిట్ కరత్కి కేవలం నాలుగే ముఖాలు. నాలుగు విభినన్మైన పారాశ్వ్లు. పర్తేయ్కతలు. వీటిని సంయోగపరచడమే సృషిట్కరత్
చేసేపని.
ఆశచ్రయ్ంగా ఉందా? అదుభ్తంగా ఉందా? పూరీవ్కులు - ఆనాటి ఋషులు లేదా మేధావులు - ఇంత సాందర్తగల జనుయ్శాసత్ర రహసాయ్నిన్
ఆనాడే గురుత్పటాట్రా? బర్హమ్ నాలుగు ముఖాలలో దతాత్తేర్యుడి మూడు ముఖాలలో - ఇంకాసత్ ముందడుగు వేసి రావణాసురుడి పది
తలకాయలలో - మన "పార్ధమిక"మైన ఆలోచనలకి అందని అభిజఞ్ (సింబల) ఏదైనా ఉందా?
ఎరిగిన బలమైన నిజానిన్ ఎరగనకక్రలేని విశావ్సంగా తరతరాల మానవాళికి వారసతవ్ం గా పంచిన అలనాటి రుషులు తాము తెలుసుకునన్,
అరధ్ం చేసుకునన్ గొపప్ సతాయ్లిన్ కేవలం విశావ్సాలోల్కి ఇరికించి నికిష్పత్ం చేశారా?
వెకిక్రించే పరిమితమైన తెలివితేటలు మాతర్మే పోర్దు చేసుకునన్, వాలంటైనులను దొడిడ్దారిన దిగుమతి చేసుకునన్ నేటి "తెలివైన" ఆధునికునికి
ఇది అభూతకలప్నా? ఇలా చాలా నిజాలను చాలా రంగాలలో కేవలం విశావ్సానికి మాతర్మే అందే దశలో వదిలిపెటేట్రా మన పూరీవ్కులు?
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మరొక గొపప్ సంఘటనని ఇకక్డ ఉదహరించక తపప్దు. మనం గురిత్ంచుకునాన్ లేకపోయినా లోక కళాయ్ణానికి అనునితయ్ం, నిశశ్బద్ంగా
కృషిచేసేవాడు ఋషి. కొనిన్ వేల సంవతస్రాలు ఈ పనిని మనదేశంలో చాలామంది చేశారు. వాళుళ్ మనదేశంలో చేశారు కనుక మనం వాళళ్ని
తేలిగాగ్ మరచిపోవచుచ్. ఆపనే సమరధ్నీయంగా పర్సుత్తం చేసుత్నాన్ం. కాని అలాంటి పని 19వ శతాబధ్ంలో విదేశాలోల్ ఒకాయన చేశాడు. ఆయన
పేరు థామస ఆలావ్ ఎడిసన. ఆయన మానవజాతికి వెలుగునిచిచ్న వైతాళికుడు. పండితుడినీ పామరుడినీ, మెచుచ్కునన్ వాడినీ తిటుట్కునన్వాడినీ
వెలుగుతో (విదుయ్దీద్పంతో) సతక్రించిన ఋషి. ఇంకా చలనచితర్ కెమెరానీ, గార్మఫోను రికారుడ్నీ కనుగొనాన్డు. కనుగొనాన్క గార్ం ఫోను మీద
మొదటిసారిగా ఎవరిచేత మాటాల్డించాలా అని ఆలోచించాడు. పర్ముఖ జరమ్న తతవ్వేతత్ మేకస్ ములల్ర అతని మనసుస్లో కదిలాడు. ఆయన
ఇంగాల్ండులో ఉంటునాన్డు. ఎడిసన షిపుప్లో ఇంగాల్ండు బయలుదేరాడు. ఎందరో హాజరైన సభలో మాకస్ ములల్ర గార్మఫోను ముందు గొంతు
విపిప్ మాటాల్డాడు. పేర్క్షకులు ఆయన కంఠధవ్ని ఆ పెటెట్లోంచి రావడానిన్ చూసి దిగార్భ్ంతులయారు. కాని ఆయన మాటాల్డిన భాష, విషయం
వారి కరధ్ంకాలేదు.
అపుప్డు మాకస్ ములల్ర వారికి వివరించాడు: నేను మాటాల్డిన భాష 'సంసక్ృతం ' చెపిప్న మొదటి వాకయ్ం - ఋగేవ్దంలో మొదటి శోల్కం "అగిన్మీలే పురోహితం". వేదం మానవాళి చరితర్లో సృషిట్ంచబడిన మొటట్మొదటి కృతి - శృతి. పార్చీన కాలంలో యూరపులో మనుషులు
చెటుట్నుంచి చెటుట్కి కొమమ్నుంచి కొమమ్కి చింపాంజీలలాగ ఎగురుతూ, ఒళుళ్ దాచుకోడానికి ఆకులు చుటుట్కుని, వయ్వసాయమంటే ఏమిటో
తెలియక, గుహలోల్ తలదాచుకుని, జంతువులని వేటాడి, తిని బర్తికే రోజులోల్ భారతీయులు అతుయ్నన్త సాథ్యిలో సంసక్ృతీ వికాసానిన్
మానవాళికి అందిసుత్నాన్రు. పర్పంచ తాతివ్క చింతనకు వేదం దావ్రా ఒక పరిణతినీ, మారాగ్నీన్ సూచిసుత్నాన్రు. అదృషట్వశాతూత్ ఈ మాటని ఒక
విదేశీయుడు మాకస్ ములల్ర అనాన్డు కనుక మనం గౌరవించవచుచ్.
మళీళ్ మనం ఈ కాలం ముఖాయ్ంశం - బర్హమ్సవ్రూపం దగగ్రికి వదాద్ం. ఎంతవరకు ఈ సమయ్మనానిన్ మనం అంగీకరించవచుచ్?
ముందుతరాలకు "పరాయ్వణ కాలుషాయ్నిన్ గురించి" పార్ధమిక సమసయ్ల గురించి సాధికారంగా పరిశోధనలు జరిపి, విజాఞ్నిన్ 600 సంపుటాలలో
- 20 విజాఞ్న సరవ్సావ్ల దావ్రా రేపటి మానవుడికి నికిష్పత్ం చేసుత్నన్ UNESCO-EOLSS కారాయ్లయంలో (అబుదాబి శాఖలో) కూరుచ్ని ఈ
పర్శన్లిన్ సంధిసుత్నాన్ను.
చీకటి అందరీన్ భయపెడుతుంది. అజాఞ్నం కొందరికి ఆయుధం అవుతుంది. కానీ చీకటిలోనే గురిచూసి బాణానిన్ సంధించే సామరాధ్య్నిన్ వేల
సంవతస్రాల కిర్తమే పురాణాలోల్కి ఎకిక్ంచిన మన వయ్వసథ్ ఈ "చీకటిని" సమనవ్యం చేసుకునే సమయం వచిచ్ందా? అనన్ పర్శన్ వేయడానికే
ఈ కాలం.
ముగించే ముందు పర్పంచ పర్ఖాయ్త రచయిత లియొ టాల సాట్యి మాటలు: "నేటి పర్ధాన సమసయ్ల గురించి అధయ్యనం చేసేముందు,
గతించిన శతాబాద్ల ఆలోచనా సరళి పటల్ మన దురభిపార్యాలు, సప్రధ్లిన్ మనం సమూలంగా నిరూమ్లించుకోవాలి."

(మే 16, 2011)
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(May 23,2011) Paapam పాపం
తమిళనాడు ఎనిన్కలకు ముందు ఎన డీ టీవీ పాతిర్కేయురాలు బరాఖ్దత కరుణానిధిగారిని చెనైన్లో ఓ పర్శన్ వేసింది. "జయలలిత గురించి
తమరు చెపేప్దేమైనా ఉనన్దా?" అని. కరుణానిధిగారు కుల్పత్ంగా "పాపం" అనాన్రు. బరాఖ్దత కిసుకుక్న నవువ్కుంది.
కరుణానిధిగారు నాసిత్కులు కనుక, వారికి పాపపుణాయ్ల మీద నమమ్కం ఉండదు కనుక ఈ పాపానికి అరధ్ం జయలలిత మీద జాలో, రోగం
కుదురుతుందనన్ వయ్ంగయ్మో అనుకోవాలి . ఇది జరిగి కేవలం నెలరోజులు కూడా కాలేదు.
2జి అవినీతికి పర్పంచ చరితర్లోనే ఓ గొపప్ సాథ్నం లభించింది. దికుక్మాలిన పనులు చేసిన పర్పంచనాయకుల జాబితాను అమెరికా టైమస
పతిర్క జాబితా సిదధ్ం చేసింది. అధికార దురివ్నియోగం చేసి, పదవిని పావుగా వాడుకునన్ మహానాయకుల దరిదర్పు ఘనతకి ఈ జాబితాలో
చోటుంటుంది. ఈ జాబితాలో ఏ.రాజాగారి ఘనత - 7 బిలియనల్ డాలరుల్ ఫలహారం చేసిన ఘనత - రెండో సాథ్నంలో నిలిపింది. మరి మొదటి
సాథ్నం? వాటర గేట కుంభకోణం కారణంగా నికస్న దొరగారిది. ఇక రాజాగారు జయించిన మిగతా ఘనులు? లిబాయ్ అధయ్కుష్లు గదద్ఫీ, ఉతత్ర
కొరియా

నాయకులు

కిం

యోంగ,

ఆడపిలల్ల

మోజు

విడని

యూఢుడు,

ఇటలీ

పర్ధాని

సిలివ్యో

బెరుల్సోక్నీ.

ఏమైనా ఇది అనితర సాధయ్మైన ఘనత. ఇందులో రాజా తరావ్త లేదా రాజాతో అనిన్టినీ పంచుకునన్ కరుణానిధిగారి కూతురు కనిమొళికే ఈ
తాంబూలం దకుక్తుంది.
ఇలాంటి పరయ్వసానం పతిర్కలు, నాయ్య వయ్వసథ్ సాధించిన విజయం. సావ్తంతోర్దయ్మ కాలంలో గాంధీజీ, నెహూర్, పటేల, తిలక, పటాట్భి
సీతారామయయ్ వంటి మహనీయులెందరో జైళళ్లో ఉనాన్రు. తరతరాలు గరవ్పడే వైభవమది. పర్సుత్తం ఒక కేందర్ మంతిర్, ఇదద్రు పారల్మెంటు
సభుయ్లు - అందులో ఒక ముఖయ్మంతిర్గారి ముదుద్ల కూతురు, ఎందరో కారొప్రేట పెదద్లు ఉనాన్రు. మరో విధంగా తరతరాలు
గురుత్ంచుకోవలసిన క్షణమిది.
'వాడి పాపం పండుతుంది' అనుకోవడమే కాని పండడం లేదని వాపోయే పర్జల నిరేవ్దానికి నినన్ కనిమొళి జైలుకి వెళిళ్న దృశయ్ం - చకక్ని
ఊరట. "మీకూ ఒక కూతురుంటే - ఆమె చెయయ్ని నేరానికి జైలుకి వెళితే.." అని వకాక్ణించిన ఆమె తండిర్, మహా రచయిత, ఒకపప్టి
ముఖయ్మంతిర్ కరుణానిధిగారు వాపోయారు. ఏ నేరమూ చెయయ్కపోతే కోటల్ పెటుట్బడితో తమ పేరున టీవీ ఛానల ఎలా వెలిసిందో తెలియని
అమాయకులు వారు కారని దేశానికి తెలుసు. తమ కొడుకులూ, కూతుళూళ్, మేనలుల్ళూళ్, ఇంకా కూతురి ఆతీమ్యులూ కోటల్ రూపాయలిన్
ఫలహారం చేసూత్ంటే ఏ నలల్ కళళ్జోడుతో వారు ఈ 'నిరపరాధులిన్ ' పరికించారో కోటాల్ది పర్జలు గమనిసుత్నాన్రనన్ది నినన్టి ఎనిన్కలు తేలిచ్
చెపిప్న సతయ్ం. నినన్ కోరుట్లో కనిమొళి ఏడిచ్ందట. ఈ మెలో డార్మాని పర్జలు హరిష్ంచలేదు. నేటి పతిర్కలనీన్ రంగు రంగుల కనిమొళి
బొమమ్లతో పండగ చేసుకునాన్యి. అందరూ జైళళ్లో పకక్పకక్నే ఉనాన్రట. కనిమొళి కళళ్జోడు, కాగితాలు అడిగినటుట్ పతిర్కలు చెపాప్యి.
భేష. పర్పంచ సాహితయ్ం గురుత్ంచుకోతగగ్ రచనని ఆసాక్ర వైలడ్ జైలోల్ చేశాడు - 'ది పొర్ఫండిస ' (అంటే - హృదయాంతరాళాల లోంచి అని), తిలక భగవదీగ్తకి భాషాయ్నిన్ రాశారు. నెహూర్ డిసక్వరీ ఆఫ ఇండియా రాశారు. రాజాజీ రామాయణానిన్ రాశారు. కనిమొళి ఏం
రాసుత్ందో చూడాలి. పకక్ జైలుగదిలో ఉనన్ పిర్యుడికి పేర్మలేఖా?
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ఇకక్డో నీతికథ. ఓ రాజుగారికి తన అనుచరుడి మీద పేర్మ కలిగిందట. అతనిన్ పిలిచి "నువువ్ నడిచి వెళిళ్నంత మేరా నీ సొంతం అవుతుంది.
నడిచి వెళిళ్ తిరిగిరావాలి" అనాన్రట. ఆ అనుచరుడు పరుగులు తీశాడు. అడుగులు దూసుకునన్ంత మేరా తన సొంతం. ఆశ ఎగదనున్తోంది.
మధాయ్హన్ం దాటింది సాయంతర్మైంది ఇంకా పోతునాన్డు తిరుగు ముఖం పటేట్సరికి వేళ మించిపోయింది. రాలేక, అడుగులు పడక పార్ణం
వదిలాడు. ఆఖరికి అతనికి కావలసింది - పరుగులతో దోచుకునన్ ఆసిత్కాదు. ఆరడుగుల నేల.
లకాష్ డెబైబ్ ఆరువేల కోటుల్ భుజించిన నాయకమమ్ణుయ్లకు ఆఖరున మిగిలింది - తీహార జైలులో 15x10 అడుగుల జైలు గది. గాంధీజీ ఓ మాట
అనాన్రు: ఈ భూమి మీద పర్తి వయ్కిత్ అవసరాలను తీరచ్గలిగిననిన్ వనరుల్ ఉనాన్యి. పర్తి వయ్కిత్ పేరాశను తీరచ్గలిగే వసతి లేదు - అని. పది
కారుల్, పది టీవీలు, వందకోటుల్, రెండుటీవీ ఛానళుళ్, ముగుగ్రు భారయ్లు, ఇదద్రు భరత్లు -ఇదీ ఈనాటి పేరాశకి నిదరశ్నాలు. ఏ.రాజా అనే ఓ
నేలబారు రాజకీయ నాయకుడూ, ఓ మామూలు అడొవ్కేట ఇంటిని తమరు చూడాలి
(http://mail.google.com/mail?shva=1#search/A.RAJA+HOUSE/12de6ed7adceeb7e)
కళుళ్ తిరిగి పోయే దోపిడీకి, పేరాశకీ vulgarity of money కీ చిహన్మిది.
ఈ దేశంలో అనాన్ హజారే ఉనాన్రు. ఆయన ఫరీదాబాద లో ఒకగుడిలో 10x 12 గదిలో నివసిసాత్రు. పదమ్భూషణ. ఆయన అవినీతి మీద
ధవ్జమెతిత్తే దేశం ఒకక్టయి ఆయన వెనుక నిలిచింది. మదర ధెరిసాస్ ఉంది. ఆమె మతి సరిగాగ్ లేని 8 మంది పసివారిని అకుక్న చేరుచ్కుంటే
దేశం ఆమెతో కలిసి కంటతడి పెటుట్కుంది. ఇంకా మనూశరమ్ ఉనాన్డు. ఏ.రాజా ఉనాన్డు. పర్సుత్తం తీహార జైలోల్ ఆరవ నెంబరు గదిలో ఓ
ముఖయ్మంతిర్

కూతురు

-

కనిమొళి

ఉంది.

నినన్

దేశమంతా

ఒకక్టయి

పండగ

చేసుకుంది.

చేసిన పాపానికి ఏడవరోజున తక్షకుడి కాటుతో పార్ణం వదులుతాడని శాపం పొందిన పరీకిష్త మహారాజుకి శీర్ శుకుడు ఏడు రోజుల పాటు
పురాణాలనీన్ వివరించాడు. ఆఖరి మాటలు చెపుతూ చనిపోతానని బాధపడకు, పుటిట్నవాడికి చావు తపప్దు - అంటూ ఆయన చెపిప్న హితవుని
పోతనన్గారు అతి హృదయ్ంగా వివరించారు:
కారే రాజులు, రాజయ్ముల కలుగవే, గరోవ్నన్తిం బొందరే,వారేరీ, సిరి మూటగటుకుని బోవంజాళిరే, యురివ్పై పేరైనం గలదే..!!?
కరుణానిధిగారి 'పాపం' - ఇపుప్డు కొంగుబంగారంలాగ కలిసివసుత్ంది - నాసిత్కుడి వయ్ంగయ్ంగానైనా, ఆసిత్కుడి 'పాపం'గా నయినా!!

(మే 23, 2011)
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(May 30,2011) Bhaktimaargalu భకిత్మారాగ్లు
'మతం' రేపరోల్ చుటట్డం వలల్ - మన చుటూట్ ఉనన్ పర్పంచంలో చాలా విషయాల పరమారధ్ం మరుగున పడిపోతుంది. మతం నిజానికి రంగు
కళళ్దద్ం. ఈ దేశంలో మతం అనన్మాట శతాబాద్ల కిర్తం లేదు. ఆ మాటకి వసేత్ ఎకక్డా లేదు. ఏ పురాణాలోల్నూ ఈ మాట కనిపించదు. ఆ
రోజులోల్ మనకునన్ది సనాతన ధరమ్ం. నాయ్యంగా 'ధరమ్ం' అంటే చాలు. అది ఆనాటిది కనుక 'సనాతనం' చేరాచ్ం. నిజానికి ఈ ధరమ్ం పర్తి
మతానికీ వరిత్సుత్ంది. మనిషి చెయాయ్లిస్న విధి. పర్వకత్ల, మహానుభావుల, పర్వచనాల, పర్భోధాల అరధ్ం ఇదే. ఈ గొడవ ఇకక్డికి చాలు.
'మతం' రేపరోల్ చుటట్కుండా రామాయాణానిన్ గొపప్ కోణంలో చూసి, చూపి విశేల్షించారు పర్ముఖ పరిశోధకులు, సంసక్ృత పండితులు
వి.రాఘవన గారు. (ఆయన చితర్పఠానిన్ చెనైన్ మూయ్జిక అకాడమీ మినీ హాలులోకి అడుగు పెడుతూనే ఇపప్టికీ చూడవచుచ్) సరవ్కాలికమయిన
విలువలిన్ కలబోసిన రచన రామాయణం. అలాంటి రామాయణంలోనే ఒక లోపం మిగిలిపోయిందట. సావ్మి భకిత్కి, కృతజఞ్తకి పర్మాణం
లేకపోవడం. కొనిన్ శతాబాద్లపాటు - కొనిన్ రామాయణాలోల్ ఒక పాతర్లేదు. తరావ్త దానిన్ చేరాచ్రట. దాని పేరు - హనుమంతుడు. నరుడు
కాదు. వానరుడు. పర్పంచంలోకలా రెండూ గొపప్ విలువలిన్ నరుడు కాని ఒక వానరం పార్తినిధయ్ం వహిసోత్ంది. మనకి సూచిసోత్ంది. ఇపుప్డు
ఆయనిన్ దేవుడు చేసుకుంటే గొడవ లేదు. (ఇలా రాసుత్నన్పుప్డు చాలామంది భకుత్ల మనసుస్లు కలుకుక్మంటాయేమోగాని, నా పేరు 'మారుతి'
అని గురుత్ంచుకుంటే కాసత్ ఊరట కలగవచుచ్.) ఏతావాతా, ఈ జాతికి కృతజఞ్త, సావ్మి భకిత్ విలువకటట్లేని ఆభరణాలు. నెహూర్గారు
పోయినపుప్డు నేను హైదరాబాదు రేడియోలో పనిచేసుత్నాన్ను. అపప్టి సమాచార, పౌర సంబంధాల మంతిర్ పి.వి.నరసింహారావుగారు నెహూర్కి
శర్దాద్ంజలి ఘటిసూత్ - ఈ దేశంలో పర్జలకి పాలించే నాయకుడే కాక, ఆరాధించే పర్భువూ కావాలి అనాన్రు. తమకి బాగా నచిచ్న, తాము బాగా
మెచిచ్న లేదా మేలు చేసే 'పెదద్' కి జీవితంలోనే పెదద్ పీట వేయడం ఈ జాతికి వయ్సనం.
ఒబామాకి ఎకక్డా గుడి ఉనన్టుట్ మనం వినలేదు. ఘంటశాల గారికి గుడి ఉంది. ఎంజీఆర కి గుడి ఉంది. జయలలితకి గుడి ఉంది. ఎనీట్ ఆర
పాదాల మీద నెలల బిడడ్ని ఉంచి - ఆయన చేత పేరు పెటిట్ంచుకునన్ సందరాభ్లని నేను ఆయన పకక్న నిలబడి కళాళ్రా చూశాను. తమ
నాయకులిన్ గౌరవ సాథ్యిలో ఆపడం మన జాతికి సాధయ్ం కాదు. లేదా మనసుస్ ఒపప్దు. ఆ పరిధిని దాటి ఆయనని 'వేలుపు'గా, 'దేవుడు'గా
నిలుపుకుంటే తపప్ ఊరట కలగదు. ఇది జాతి బలం అందామా? బలహీనత అందామా? సవ్భావం అందామా? పర్తేయ్కత అందామా? వికారం
అందామా? - సూథ్లంగా వీటనిన్టికీ వరిత్ంచే గుణమిది.
ఏకపతీర్న్వర్తుడు, పితృవాకయ్ పరిపాలకుడు, దానవులిన్ సంహరించే యోధుడు, అబదధ్ం చెపప్నివాడూ, పరిపాలనా దకుష్డూ, మనోహరుడూ,
మంగళ సవ్రూపుడూ - శీర్రాముడు - మనకి దేవుడు. ఈ గుణాలు అతనిన్ దేవుడిని చేశాయా? ఆయన దేవుడు కనుక ఈ గుణాలనీన్ అబాబ్యా
అనన్ది చరితర్. మొదటిది ఆదరశ్ం. రెండోది ఆరాధన. మొదటిది మారగ్దరశ్కం. రెండోది పారమారిధ్కం. మొదటిది విశేల్షణాతమ్కం. రెండోది
విశావ్సాతమ్కం.
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ఇపుప్డు అసలు విషయానికి వసేత్ అతి పార్ధమిక సాథ్యిలో - అతి మామూలు జీవితానిన్ గడిపే
ఒకాయన - తమిళనాడులో అవనియాపురం అనే గార్మంలో ఉనాన్డు. అతని పేరు ఉదయకుమార.
ఆయన తండిర్కి ఎంజీఆర దేవుడు. ఆయనిన్ ఆరాధిసూత్ గడిపాడు. ఆయన కొడుకు ఉదయకుమార,
అమమ్(జయలలిత)ని ఆరాధిసూత్ గడిపాడు. ఆమె కోసం దేవాలయాలోల్ పూజలు చేశాడు.
మొకుక్కునాన్డు. పార్రధ్నలు చేశాడు. పర్సుత్తం ఈయన జయలలిత మంతిర్వరగ్ంలో సమాచార,
సాంకేతిక శాఖ మంతిర్ అయాడు. (భకుత్లకు దేవుడు వరాలు ఇవవ్డని ఎవరనగలరు!) ఇతనికి ఒకటే
నియమం. అమమ్ నడిచిన నేలమీద చెపుప్లు వేసుకుని నడవరాదు. (అమమ్వారు - అలమేలు మంగ
సావ్మి కోసం పర్తి రాతీర్ తిరుమలకి వసుత్ందని నమేమ్ భకుత్లు తిరుమలలో పాదరక్షలు వేసుకోరు) ఒక
దశాబద్ంగా ఆ పనే చేసుత్నాన్డు. పర్సుత్తం ఈ మంతిర్గారు చెపుప్లు లేకుండానే ఆఫీసుకి వసుత్నాన్రు.
మెరిసే బూటల్తో, పాదరక్షలతో వచేచ్వారంతా ఆయన కాళుళ్ చూసి కంగుతిని - గుమమ్ం దగగ్రికి
పరిగెతుత్తునాన్రట తమ పాదరక్షలు విపప్డానికి.

"నా ఆరాధన ఎవరికీ పర్తిబంధకం కాదు. నా విశావ్సం నాది. ఎవరూ దీనిన్ పాటించనకక్రలేదు.
ఆకేష్పించనకక్రలేదు" అంటారు ఈ అమమ్ భకుత్డు.

అయాయ్, ఎవరి భకిత్వారిది. ఎవరి దేవుళుళ్ వాళళ్కి. పరాయి దేవుళుళ్ కారణంగా మన కొంపల మీద బాంబులు పడితే బాధపడాలిగాని జయలలితని కొలిచే ఈ చెపుప్లేల్ని భకుత్ల వలల్ ఎవరికీ ఇబబ్ంది లేదు.
కాగా, విశావ్సం వెరిర్తలలు వేసే సాథ్యికి వచిచ్న సందరభ్మిది. ఆ మాట 'రాముడు ' విషయంలోనూ కొందరు అనొచుచ్కదా? అంటునాన్రు
కదా? 'విశావ్సం' వింత కొలబదద్. దాని తూనికరాళుళ్ - శీర్ కృషణ్ తులాభారంలో తులసి దళం. దౌర్పది వసాత్ర్పహరణంలో సోర్థ్తర్ం. కురుకేష్తర్ంలో
పార్రధ్న. అవనియాపురంలో - పాదరక్ష. అలా సరిపెటుట్కుంటే గొడవలేదు. తాటిచెటుట్నీ తాతపిలకనీ ముడివేసిన సందరభ్ంగా ఇది కొందరికి
కనిపించవచుచ్కానీ - తీగెలాగితే డొంక కదిలే విచికితస్ ఇది.

(మే 30, 2011)

Page 50

gollapudimaruthirao.blogspot.com

gmrsivani@gmail.com

(June 06, 2011) Kalmadiki Borukodutondi కలామ్డీకి బోరుకొడుతోంది
ననెన్వరయినా "మీరేం చేసూత్ంటారు?" అనడిగితే - " వెధవేవ్షాలు వేసూత్ంటాను - సినిమాలోల్" అంటూంటాను. మరోసారి "ముఖానిన్
అముమ్కుని బతుకుతూంటాను" అంటాను. నేనే వేషం వేసినా, మితుర్లు రావుగోపాలరావుగారూ నేనూ షూటింగులలో కలవక పోయినా
'కైమా
ల్ కస్ లో కలుసాత్ం లెండి ' అనుకునేవాళళ్ం. ఎందుకంటే తపప్నిసరిగా కైమా
ల్ కోస్ల్ మా ఇదద్రినీ శికిష్సేత్ కాని కథ పూరిత్కాదు. ఇదద్రం కనీసం
రెండు రోజులయినా కోరుట్ బోనులో నిలబడేవాళళ్ం. హీరో మమమ్లిన్ దుయయ్బడతాడు. జడిజ్గారు మాకు శిక్షవేసాత్డు. అపుప్డు శుభం కారుడ్. మా
అదృషట్ం బాగుంటే సినిమాలో 'చావు' ముందే వసుత్ంది. ముంచుకొసుత్ంది. మితుర్లు మోహన బాబుతో నేను విలన గా నటించిన సినిమా
'పదమ్వూయ్హం'. ఇపుప్డు టీవీ పోర్గార్ం చేసుత్నన్ ఆయన కుమారెత్ లకిష్ని ఎతుత్కుని నటించిన గురుత్ కాంచీపురం ఆలయంలో. కైమా
ల్ కస్ లో నా
మీద రకరకాల పాములిన్ విసురుతారు - ననున్ హింసించడానికి. పాములకి మనుషులంటే భయం. నాకు పామంటే చీదర. "ఇదంతా చూశాక
పేర్క్షకులకి విలన మీద సానుభూతి పెరిగిపోతుందయాయ్" అనేవాడిని.
ఇంత వివరంగా ఈ పూరావ్శర్మానిన్ జాఞ్పకం చేసుకోవడానికి కారణం - నిజజీవితంలో రకరకాల ఆటలు ఆడించి - డబుబ్కోసం నానా
నాటకాలూ ఆడి వందల కోటల్ ఫలహారం చెయయ్డానికి కారణమయిన కీర్డాకారులు సురేష కలామ్డీ గారు. మొనన్టి కామనెవ్లుత్ ఆటలోల్ జోయ్తిని
వెలిగించడానికి బిర్టిష రాణి సరసన నిలిచారు. కీర్డలు అయాక బహుమతి పర్ధానానికి మన పర్ధాని సరసన నిలిచారు. పర్సుత్తం తీహార జైలులో
10x12 అడుగుల జైలు గదిలో నిలిచారు. అవినీతికి చకక్ని, తపుప్ని ముగింపుని సినిమాలోల్ 150 చితార్లలో నటించిన నాకు - నిజజీవితంలో
మొదటిసారిగా కలామ్డీగారిని చూశాక కళుళ్ చెమరాచ్యి.
వారికి పర్సుత్తం జైలులో బోరుకొడుతోంది. కారణం - 27 ఛానళుళ్ చూపే టీవీని వారు ఏమీ తోచక చూసుత్నాన్రు. వారానికి రెండుసారుల్
పెళాళ్ం, పిలల్లు వసాత్రు. జైలుగదిగురించీ, దొంగ సొముమ్గురించి వారు శీర్మతితో మాటాల్డుకుంటారు. రోజంతా జైలోల్ పచారుల్ చేసాత్రు.
సాయంకాలం ఆరునుంచి ఉదయం ఆరుదాకా తపప్నిసరిగా జైలుగదిలో ఉండాలి. ఇదిగో, ఇకక్డ కలామ్డీగారికి బోరు కొడుతోంది. ఈ
సందరభ్ంలో తనతో ఎవరయినా గదిలో ఉంటే బాగుండునని వారికనిపిసోత్ంది. ఆ విషయానిన్ వారు జైలు అధికారులతో చెపాప్రట. ఆయన
అనుచరులు లలిత భానోత, వి.కె.వరమ్గారిని కానీ, లేదా ఇదద్రినీ తన గదిలోకి పంపమని కోరారట. రాతర్ంతా ముగుగ్రూ కామనెవ్లుత్ భాగోతానిన్
గురించి మాటాల్డుకోవచుచ్. దోచుకునన్ డబుబ్ ఎలా పంచుకోవాలో చరిచ్ంచుకోవచుచ్. తీరా జైలు నుంచి విడుదల అయాక ఏం చెయాయ్లో ఒక
సమగర్మైన పర్ణాళికని వేసుకోవచుచ్. అయితే కలామ్డీగారికి తెలియకుండా ఫలహారం చేసిన సొముమ్ను వారిదద్రూ సంపర్దించుకుని
పంచుకోవలసిన కారయ్కర్మంలో వారునాన్రేమో!
ఏతావాతా, కలామ్డీగారికి ముందు చూపు తకుక్వంటాను. ఇపుప్డూ అవినీతిపరులకి నా సలహా. తమరు నిజజీవితంలో వెధవేవ్షాలు
వేసేటపుప్డూ - రేపు జైలుకి వెళితే మీతో తోడుగా గదిలో ఉండేవాళళ్నే, ఉండడానికి ఇషట్పడేవాళళ్నే సహచరులుగా ఉంచుకోవాలి. చేతులు
కాలాక ఆకులు పటుట్కుని పర్యోజనం లేదు. రేపు మారన సోదరులు జైలుకి వచాచ్రనుకోండి. దయానిధిగారినీ కళానిధిగారినీ ఒకే గదిలో
ఉంచుతారని నమమ్కం లేదు. ఒక కడుపున పుటిట్న పిలల్లయినా, ఒకే పాపంలో పాలు పంచుకునాన్ జైలోల్ ఒకే గది దొరకక్పోవచుచ్. ఎవరి పాపం
వారిది. ఎవరి గదివారిది. ఎవరి ఏకాంతం కోసం హిమాలయాలోల్ గుహలిన్ ఆశర్యించిన వైభవం ఈ దేశానిది. అపప్నంగా తీహార జైలులో
సాయంతర్ం ఆరునుంచి ఉదయం ఆరుదాకా లభించిన ఏకాంతం - 'బోరు'గా ఉండడం కలామ్డీ సాథ్యి మనుషులకి సహజం.
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ఏకాంతం అంతరుమ్ఖులకి వైభవం. గోముఖ వాయ్ఘార్లకి నరకం. ఒంటరి తనం తనని తాను తెలుసుకోడానికి చకక్నివకాశం. నేరసుత్లకి తమ
నేరాలు తమని హింసించే నరకం.
చేసుకునన్వాడికి చేసుకునన్ంత.

(జూన 06, 2011)
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(June 08, 2011) Brahma Muhurtam బర్హమ్ముహూరత్ం
"చెడు సేన్హాలు అనరధ్దాయకం.." అనాన్రు కరుణానిధిగారు తన పుటిట్నరోజునాడు. ఇనాన్ళళ్కి - 88 వ ఏట - వారికి జాఞ్న్నోదయమైంది.
'మంచి ' కోణం నుంచి చూడగలిగే మరో మహానుభావుడు - ఆదిశంకరులు - మంచి సేన్హాలు మిమమ్లిన్ జీవనుమ్కుత్లిన్ చేసాత్యి - అనాన్రు.
సజజ్న సాంగతయ్ం జీవనుమ్కిత్ హేతువు అంటూ.
కరుణానిధిగారిది సమ్శాన వైరాగయ్ం. దొంగ డబుబ్ని తినే వాయ్పారంలో - తన మటుట్కు 'మంచి' సేన్హం చేసుత్నాన్నని గరవ్పడిన రాజా వంటి
'చెడు ' సేన్హం పుణయ్మాంటూ గడిడ్ కరిచి - తకుక్వ కరిచిన తన కూతురు జైలోల్ ఉండగా ఎకుక్వ కరిచినవారు ఇంకా పదవులోల్నే ఉనాన్రని
వారి తాతప్రయ్ం. కరుణానిధిగారికి ఇది కనువిపుప్ కాదు - ఫకుత్ తెలుగువాడి గోడు లాంటిది.
వెనకటికి 'పకక్వాడు బాగుపడిపోతునాన్డు బాబోయ!' అని ఓ తెలుగువాడు ఏడాచ్డట - భమిడిపాటి కామేశవ్రరావుగారు అనన్టుట్.
కరుణానిధిగారు రచచ్ గెలిచారుగాని - పర్సుథ్తం వారింటికి నిపప్ంటుకుంది. దొంగ సొముమ్ 20శాతం తినన్ దయాళు అమామ్ళ పిలల్లు నిమమ్కు
నీరెతిత్నటుట్ బయటే ఉనాన్రని రాజాతి అమామ్ళ బాధ. మొదటి పెళాళ్ం పిలల్లు 60 శాతం తిని ఇంటోల్ భోజనం చేసుత్ండగా, 20 శాతం తినన్ తన
కూతురు హైలు కూడు తినడం ఏ తలిల్కయినా కడుపుమంటే.
రాబోయే పుటిట్న రోజుకయినా కరుణానిధిగారు - తన 89 వ ఏట - రెండు పెళిళ్ళళ్ అనరాధ్నిన్ గురిత్సాత్రని మనం ఆశించవచుచ్.
అకక్డ ఢిలీల్లో - మిగతా పారీట్ తోడు దొంగల పని అంత వైభోపేతంగా లేదు. ఏ మూలనుంచి ఏ సాధువో, ఏ అనాణ్ హజారేవో వచిచ్ - నిరాహార
దీక్ష అంటారని వణికిపోతునాన్రు. వారి గోతార్లనీన్ సివ్స బాంకులోల్ ఉనాన్యి. వారి వాటాలనీన్ మూటలోల్ అడర్సులు తెలియని చోటులోల్
ఉనాన్యి.
ఆ విషయానిన్ సూచనగా గర్హించినవారు - వారిని వీధిని పెటాట్లని చూసుత్నాన్రు. నినన్కాక మొనన్నే చారట్రుడ్ విమానంలో దిగిన బాబా రాందేవ
గారు సాకాష్తుత్ అమెరికా అధయ్కుష్డిలాగ దరశ్నమిచాచ్రు కాంగెర్స నాయకులకి. ఉప పర్ధాని సాథ్యిలో ఉనన్ పర్ణబ ముఖరీజ్ దగగ్రున్ంచి కేందర్
మంతుర్లు విమానాశర్యంలోనే సావ్గతం పలికారు. అయిదు నక్షతార్ల హోటలోల్ భేటీ వేశారు.
ఇటుపకక్ రెండునన్ర లక్షల చదరపు అడుగుల విసీత్రణ్ంలో - రాంలీలా మైదానంలో - అయిదు నక్షతార్ల సాథ్యిలో ఏరాప్టుల్ జరుగుతునన్
విషయం వారికి తెలియకుండా ఉండదు. ఆ డబుబ్ ఎకక్డినుంచి వసోత్ందో తనకు సప్షట్ంగా రుజువులతో తెలుసునని దిగివ్జయ సింగాగ్రు టీవీ
కెమెరాల ముందు బోరవిరిచారు. తెలిసేత్ బాబాగారిని విమానాశర్యంలోనే అరెసుట్ చేయాలి కదా?
ఏతావాతా, మంతుర్ల మంతనాలు ఫలించలేదు. కారణం - బాబాకి యోగా బాగా తెలుసు. కాని రాజకీయ నాయకుల పైయెతుత్లు తెలీవు. బాబా
'గూండా, దురామ్రుగ్డు' అంటూ దిగివ్జయ సింగు గారు మైకుల ముందు వీరంగం చేశారు. అంత తెలిసేత్ గూండాలతో మంతనాలు జరపడం
ఎందుకు? మంతుర్ల మంతనాలిన్ ఆపాలికదా? తమ మేడం ముందు ఆ గోతార్లు విపాప్లికదా? అయాయ్, ఏ ఎకౌంటుల్, ఎవరివి, ఎకక్డ
ఉనాన్యో వారందరికీ ఎరుక. బాబా కలిసొసేత్ మహానుభావుడు. ఎదిరిసేత్ గూండా. నిజానికి ఈ మంతార్ంగంలో బాబా వెరిర్ గొరెర్. కాని వెనుక
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బోలెడంత మదద్తు ఉంది. మింగలేక, కకక్లేక, బాబాగారి అడుగులకి మడుగులొతిత్ వారిని ఆపాలని చూశారు. ఎందుకు? కనిమొళికి పెదద్
వాటాదారులు - అకక్డ గాజు అదాద్ల భవనాలలో ఉనాన్రు కనుక.
తీరా మంతనాలు పొసగకపోయేసరికి - ఉనన్టుట్ండి వీధిన పడాడ్రు. అరధ్రాతిర్ రాం లీలా మైదానంలో పోలీసు చరయ్లో పర్భుతవ్ అనుచిత
పర్వరత్నకంటే - పర్భుతవ్ నిసస్హాయత, వారి మనసుస్లోల్, వెనెన్కలోల్ పుటిట్న 'చలి 'కి నిదరశ్నం.
ఈ ఒకక్ అరధ్రాతిర్ వీరంగం చాలు. బాబాగారి దీక్షకి అపురూపమయిన ఫలితం దకిక్ంది - దకిక్ంచుకోవాలనుకునన్వారికి. అంతవరకు
ముభావంగా ఉనన్ కమూయ్నిషుట్లు , మాయావతులూ, ములాయంలూ, ముసిల్ంలూ - అందరూ పర్భుతావ్నిన్ దుయయ్బటాట్రు. బాబాగారి ఉదయ్మం
అపుప్డే పర్యోజనానిన్ సాధించేసింది. దేశంలో పర్జాభిపార్యం, రాజకీయ పకాష్ల అభిపార్యం ఒకక్టయింది.
అలనాడు - కరుణానిధిగారి మీద కక్ష తీరుచ్కోవాలని అరధ్రాతిర్ ఆయనిన్ అరెసుట్ చేయించాలనన్ మేడం పర్యతాన్నిన్ - మురసోలి మారన, వారి
కొడుకు కళానిధి మారన కలిసి చకక్ని కెమెరాల సాయంతో కరుణానిధిగారిని గాలిలోకి ఎతిత్న దృశయ్ం, మురసోలి మారన గారు ఎదిరించిన
దృశయ్ం, దయాళు అమంఆళ ఏడుపు - కేవలం అడుగుల దృశాయ్నిన్ ఒకే రోజు రెండు వందల సారుల్ సన టీవీ పర్సారమ్ చేసింది. అలా చేసూత్నే
ఉంది.
ఆనాడే డి.ఎం.కె పారీట్ పదవిలోకి వచేచ్సింది!
పర్తిపకాష్లకు నినన్టి రాంలీలా మైదానంలో పోలీసు చరయ్ బర్హమ్ ముహూరత్ం. అపుప్డే కాషాయ జెండా పదవిలోకి వచేచ్సింది. 2014నాటి
ఎనిన్కలు కేవలం పునరకిత్.
ఇపుప్డు ఆఖరున మొదటి మాట. చెడు సావాసాలు అనరధ్దాయకం. ఢిలీల్ నాయకులకి తమిళనాడు సేన్హితుల మాట - ఇపుప్డు చెపేప్ది.

(జూన 08, 2011)
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(June 13, 2011) Vayassuni Jayimchina Vallu వయసుస్ని జయించినవాళుళ్
ఉదయం పారుక్లో నడిచే మితుర్లలో నోరి రామకృషణ్యయ్గారొకరు. ఆయన వయసుస్ 82. ఆ మధయ్ హిందీ పర్చార సభ సాన్తకోతస్వానిన్
చూశారు. అకిక్నేని ముఖయ్ అతిధి. పటట్భదుర్లందరికీ ముతక ఖదద్రు శాలువాలు కపాప్రట. శాలువాకి నాలుగు అంచులోల్ మూడు హృదయాలు
(ఆటీనుల్) ముదర్లుంటాయి. "ఏక రాషర్ట్ భాషా హిందీ హో, ఏక హృదయ హో భారత జననీ" (హిందీ రాషర్ట్ భాష, భారతమాత హృదయం) అని
రాసి ఉంటుంది. ఆ శాలువా కొనుకోక్వాలని హిందీ పర్చార సభకి వెళాళ్రు. అకక్డి గుమాసాత్ "దీనిన్ అమమ్రు. పరీక్ష రాసి సంపాదించుకోవాలి"
అనాన్డట. ఈయనకి 82. ఎపుప్డో - ఈ దేశానికి సావ్తంతర్య్ం వచిచ్న తొలిరోజులోల్ (1948లో) రాషర్ట్ భాషా విశారద పాసయారు. గుమాసాత్
వెకిక్రింత తుపాకీలాగ పనిచేసింది. పర్వీణ పరీక్షకి డబుబ్ కటిట్ పుసత్కాలు తెచుచ్కునాన్రు. 63 సంవతస్రాల తరావ్త చదువు పార్రంభించారు. రేపు
ఆగసుట్లో పరీక్ష రాసుత్నాన్రు.
నేను కడపలో పనిచేసే రోజులోల్ జోగారావుగారని విదుయ్చచ్కిత్ శాఖ సూపరింటెండెంట ఇంజనీరు ఉండేవారు. తరుచు కడప మునిస్పల
కమీషనర వేమరాజు నరసింహారావుగారింటోల్ కలిసేవాళళ్ం. నేను సినిమాలోల్ పడి ఉదోయ్గం మానేశాక ఆయన గురించి మరిచిపోయాను. ఆ
మధయ్ ఓ పెళిళ్లో ఒకాయన కలిసి తను జోగారావుగారి అబాబ్యినని పరిచయం చేసుకునాన్డు. "నానన్గారు బాగునాన్రా?" అనాన్ను.
"వెళిళ్పోయారు" అనాన్డు. ఆయన రిటైరయాక బోరుకొటిట్, ఏం చెయాయ్లో తెలీక పి.హెచ.డి (పరిశోధన)కి దరకాసుత్ పెటిట్ థీసిస రాశారు.
మౌఖిక పరిక్షలో పొర్ఫెసరుల్ పర్శన్లు వేసేత్ ఆయన నవివ్ పర్శన్లిన్ సవరించారట. పొర్ఫెసరుల్ దండం పెటిట్ "బాబూ! నీ పర్శన్లు నువేవ్ వేసుకో, నీ
సమాధానాలు నువేవ్ చెపుప్కో" అని ఆయనకు డాకట్రేట ఇచేచ్శారట.
ఎనభయోయ్ పడిలో ఉనన్ ఒకావిడ చెనైన్లో అయిదారు విదాయ్ సంసథ్లు నడుపుతునాన్రు. ఆమె పేరు శీర్మతి ఐ.జి.పారద్సారధి. ఆమె తన 70 వ
పడిలో సాంఘిక సమసయ్ మీద డాకట్రేట చేసి డిగీర్పుచుచ్కునాన్రు. ఆమెని భారత పర్భుతవ్ం ఇటీవలే పదమ్శీర్తో సతక్రించింది.
మితుర్డు, సినీ నిరామ్త మురారికి 67 సంవతస్రాలు. నినన్ంటే నినన్నే తనకి వీణ నేరేప్ సంగీతం గురువుకి కొతత్బటట్లు పెటిట్ నమసాక్రం చేసి
వచాచ్డు.
ఈ ముదిరిన వయసుస్లో ఈ సాధన వలల్ ఏం పర్యోజనం? సమాధానానికి మరో సందరభ్ం. నేను ఆంధర్పర్భలో పనిచేసే రోజులోల్ విశవ్నాధ
సతయ్నారాయణగారు చితూత్రు వచాచ్రు. మాటల సందరభ్ంలో ఆయన ఇంగీల్షు నవలలు - అందునా డిటెకిట్వ నవలలు చదివే అలవాటు పర్సకిత్
వచిచ్ంది. ఆయన నవివ్ "ఈ జీవితానికి ఉపయోగపడకపోతే వచేచ్ జనమ్కి దాచుకుంటాను" అనన్ గురుత్. ఆయన పునరజ్నమ్ మీద "పునరజ్నమ్" అనే
అదుభ్తమైన నవల రాశారు.
ఈ మధయ్ చెనైన్ భారతీయ విదాయ్భవనోల్ సంగీత సభకి వెళిళ్నపుప్డు ఓ పదేళళ్ కురార్డు ఆడుకుంటూ కనిపించాడు. సంగీత సభ మొదలయే
టైముకి అతని తలిల్ ఆ కురార్డిని మైకు దగగ్రికి పంపింది. అతని పేరు పర్చోదన. హైదరాబాదు నుంచి వచిచ్న తెలుగు కురార్డు. పేర్క్షకులు
నిశేచ్షుట్లైపోయేలాగ అదుభ్తంగా పాడాడు. ఆయన హైదరాబాదు సోదరులలో జేయ్షుట్లు రాఘవాచారిగారి శిషుయ్డు. కచేచ్రీ నుంచి బయటికి
రాగానే ఫోన చేశాను. పదేళళ్ వయసుస్లో అయిదారేళుళ్ శైశవంలోనే పోతే ఇంత విదవ్తుత్ని ఎలా వొడిసి పటుట్కునాన్డు? విశవ్నాధగారనన్టుట్ గత
జనమ్లో దాచుకునాన్డేమో!
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ఇలాంటి

ఆలోచనలు

నమమ్ని

వారుంటారు.

gmrsivani@gmail.com

అదినీన్

విశవ్నాధవారనాన్రు

కనుక

ఛాందసమూ,

అభూతకలప్న

అని

నాలిక

చపప్రించేవారుంటారు. వారికి ఇంగీల్షు ఉదాహరణ చెపితే రుచిగానూ, నమమ్కంగానూ ఉంటుంది. "మెనీ లైవస్ - మెనీ మాసట్రస్" (ఎనోన్
జనమ్లు - ఎందరో గురువులు) అంటూ డాకట్ర బిర్యాన వీస అనే అమెరికా శాసత్రజున్డు అతి విచితర్మైన, అనూహయ్మైన జనమ్ జనమ్ల వివరాలతో
సోదాహరణంగా తనకు తారసపడిన కేసుల గురించి రాశాడు.
మరొకాయన ఉనాన్డు. ఆయన 80 సంవతస్రాలు బతికాడు. చివరి అయిదు సంవతస్రాలు అనారోగయ్ంతో ఉనాన్డు. తన అరవయోయ్ ఏట
చితర్కళని అభయ్సించడం పార్రంభించాడు. దానిని 15 సంవతస్రాలు కొనసాగించాడు. బహుశా జీవితంలో కొతత్వాయ్పకం, కొతత్ లక్షయ్ం ఆ
దశలో కొతత్ రుచిని కలిగించి ఉంటుంది. ఆయన రాసిన రెండు కవితలిన్ రెండు దేశాలు తమ జాతీయ గీతాలుగా చేసుకునాన్యి జనగణమణ, అమోర సోనార బంగాల్. ఇపప్టికి ఆయనెవరో అరధ్మయి ఉంటుంది. ఆయనపేరు రవీందర్నాధ ఠాకూర.
కొతత్ విషయానిన్ నేరుచ్కోడానికీ, కొతత్ లకాష్య్నిన్ ఏరప్రుచుకోడానికి (సాధించడం అనడం లేదు - పర్యతిన్ంచి వీగిపోయినా అందులో రుచి
ఉంది) వయసుస్ ఏనాడూ మించిపోదు. వయసుస్ని మరిపించే గొపప్ ఆయుధం - కొతత్ ఆదరశ్ం. జీవితానిన్ జీవనయోగయ్ం చేసే రహసయ్ం.
సాధించినవారు తమ సాధన మేరకు ఒక చెంచా జీవామృతానన్యినా రుచి చూడగలుగుతారు. అది వారి వారి అదృషట్ం.
మరొకక్ ఉదాహరణ. చెపాప్లని మనసుస్ పీకుతోంది. ఒకాయన తన ఎనిమిదవ ఏటే నాలుగు వేదాలనూ జీరిణ్ంచుకునాన్డు. 16 వ ఏటికి అనిన్
శాసాత్ర్లనూ ఆపోశన పటేట్శాడు. మరో పదహారేళుళ్ మాతర్మే బతికాడు. ఆ పదహారేళూళ్ కాలినడకన ఈ దేశమంతా పరయ్టించి దేశంలో
నాలుగు దికుక్లోల్ నాలుగు పీఠాలను సాథ్పించాడు. అనిన్ శాసాత్ర్లకూ అనితర సాధయ్ంగా భాషాయ్లను రాశాడు. హిందూ ధరామ్నికి (మతం అనడం
లేదు) సడులుతునన్ పునాధులిన్ పటిషట్ం చేశాడు. గురార్లమీదా, హెలికాపట్రల్ మీదా తపప్ వెళళ్లేని కేదార కేష్తార్నిన్ దరిశ్ంచుకుని అకక్డే తనువు
చాలించాడు. ఆయన ఎనిన్ దోసిళళ్ జీవామృతానిన్ సేవించి ఉంటాడు? ఎనిన్ తరాలు జాతికి జీవామృతానిన్ పంచాడు? దీనిన్ కేవలం పూరవ్జనమ్
'వాసన 'గా సరిపెటుట్కోలేము. ఇది ఒక జనమ్కి కూడదీసుకోగల శకిత్కాదు. అది మానవశకిత్ ఊహించలేని సాధన. అలౌకికమైన ఆధాయ్తిమ్క
వైభవం.
ఆయన ఆదిశంకరులు. సాకాష్తూత్ శంకరుని అవతారం. అందుకు ఒకక్ ఉదాహరణ కావాలా? ఒకక్ సౌందరయ్లహరి, ఒకక్ శివానంద లహరి,
ఒకక్ మనీషా పంచకం, ఒకక్ లకీష్నృసింహ ఒకక్..ఒకక్..ఒకక్
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(June 20, 2011) Punya Dongalu పుణయ్ దొంగలు
దొంగలందు మంచి దొంగలు వేరయా ' అనాన్రు పెదద్లు. ఒకాయనకి తరుచుగా ఫోన కాలస్ వచేచ్వి. అటు పకక్ పెదద్మనిషి 'నమో వెంకటేశ!'
అని మొదలెటిట్ "బాబూ! తిరుమల తిరుపతి దేవసాథ్నం ఫోన నంబరు చెపప్గలరా!?" అని అడిగాడు. అటువంటి భకుత్డు అడిగితే కాదనలేక
తెలుసుకుని మరీ చెపాప్డీయన. రెండు రోజుల తరావ్త మళీళ్ ఆ భకుత్డే ఫోన చేసి 'జై శీర్రాం!' అంటూ బిరాల్మందిర నంబరు అడిగాడు. పాత
పరిచయసుథ్డిలాగ తోచింది ఈయనకి. వెతికి మరీ చెపాప్డు. మరో వారం తరావ్త పనిలో ఉండగా "జై సాయిరాం!" అంటూ సాయిబాబా గుడి
నంబరు అడిగాడు. కాసత్ చికాకు కలిగినా - ఈయనా భకుత్డు కనుక - ఆ పెదద్మనిషికి నంబరు చెపిప్ "అయాయ్, మీకిలాంటి సమాచారం
కావాలంటే ఫలానా నంబరుకి చెయయ్ండి" అని సలహా ఇచాచ్డు. పదిరోజుల తరావ్త మళీళ్ ఫోన మోగింది. ఆ భకుత్డి గొంతు వినిపించగానే
ఈయనకి కోపం రాబోయింది. "అయాయ్, ఈసారి నంబరు కోసం ఫోన చెయయ్లేదు. మీ కారణంగా దేవుళళ్ని దరిశ్ంచి తరించాను. ఈ పుణయ్ంలో
మీకూ వాటా ఉంది. కృతజఞ్తగా 'భకత్రామదాసు' సినిమాకి మీ ఇంటిలిల్పాదికీ టికెక్టుల్ మీ సూక్టర లో ఉంచాను. చూసి తరించండి" అనాన్డు.
ఈ పెదద్మనిషి పొంగిపోయాడు. సకుటుంబంగా సినిమాకి వెళిళ్ తరించాడు. ఇంటికి వచేచ్సరికి ఇలల్ంతా దోచుకునాన్డు దైవభకుత్డు.
మరొకక్సారి. "దొంగలందు పుణయ్దొంగలు వేరయా". 'పుణయ్దొంగ' అనే తెలుగు సంకరానిన్ క్షమింతురుగాక. దొంగలగురించి రాసేటపుప్డు ఆ
మాతర్ం అవినీతి చెలుల్తుంది.
ఏమయినా దొంగలు తెలివిమీరిపోతునాన్రు. కొతత్ కొతత్ ఎతుత్లు వేసుత్నన్రు. మొనన్ బొంబాయిలో పటట్పగలే జోయ్తిరమ్యిడే అనే ఒక పాతిర్కేయుణిణ్
నలుగురు 9 బులెల్టను
ల్ పేలిచ్ చంపేశారు. అది చినన్ నేరం. చంపినవారు ఏ చినన్ ఆచూకీ అయిన ఆ పోలీసుకి దకక్నివవ్కుండా చేసి
మాయమయాయ్రు. వారం గడిచినా వారి అంతు చికక్డం లేదు. నినన్ మహారాషర్ట్ హోం మంతిర్ టి.టి.పాటిల గారు వాపోయారు. "ఈ మధయ్
దొంగలు బొతిత్గా తెలివి మీరి పోతునాన్రు. నేరాలు చేసి ఏ ఆచూకీ తెలియకుండా చేసుత్నాన్రు" అని. ఇది చాలా అనాయ్యమని నేను వారితో
ఏకీభవిసాత్ను. ఎంత గొపప్ నేరానిన్ చేసిన నేరసుథ్లు ఏదో ఒక ఆచూకీని హోం మంతిర్కో, పోలీసులకో తెలిసేటటుట్ చెయాయ్లి. ఆ పుణయ్ దొంగలాగ
చినన్ చీటీ రాసి "బాబూ! నా పేరు కామేశవ్రరావు. బుగగ్మీద పుటట్మచచ్ ఉంటుంది. వయసుస్ 32. బియేయ్ తపాప్ను. జింఖానా వీధిలో ఆరో
నంబరు ఇంటోల్ ఉంటునాన్ను. ఉదయం తొమిమ్ది పనెన్ండు మధయ్ వసేత్ నాకు సౌకరయ్ంగా ఉంటుంది. మీకు వీలులేకపోతే నా మొబైల కి ఫోన
చేసేత్ నేనే తమ దరశ్నం చేసుకుంటాను. నా మొబైల నంబరు: 9988776531" అని రాసేత్ మరాయ్దగా ఉంటుంది. బొతిత్గా ఆచూకీ ఇవవ్ని
దొంగల తెలివితేటలు ఈ సమాజానికి అనరధ్ం అని పాటిల గారు బాధపడాడ్రు.
పోలీసులను సుఖపెటట్లేని నేరసుథ్ల తెలివితేటలు ఈ దేశ సంకేష్మానికి గొడడ్లిపెటుట్ అని వారి ఆవేదన. ఈ మధయ్ నేరసుత్లలో బొతిత్గా నీతి
సనన్గిలిల్ంది. మన పొరుగు దేశం పాకిసాథ్నిన్ చూడండి. ముంబై దాడులు జరిపాక, వాళళ్ తరపున కసాబ సాహెబ గారిని వదిలివెళాళ్రా లేదా?
వారిని మనం నవాబుల సాథ్యిలో గౌరవంగా చూసుకుంటునాన్మా లేదా?
అలనాడు మహాతుమ్డిని కాలిచ్న నాధూరాం గాడేస్ గారు ముందు బాపూజీని నమసాక్రం పెటిట్ చంపిన విషయం మరిచిపోయారా? నడిరోడుడ్
మీద రివాలవ్రుల్ పేలేచ్ నేరసుత్లు ఈ విషయాలిన్ మనసుస్లో పెటుట్కోవాలి. తమ నేరాలకి ఎంతో కొంత ఆచూకీ ఇవవ్కపోతే పోలీసుల గతి
ఏమిటని ఆలోచించాలి. హోం మంతుర్లు పడే నిందలిన్ దృషిట్లో పెటుట్కోవాలి.
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మీరెవరిని కాలాచ్లంటే వారిని కాలుచ్కోంది. మానభంగం చేయాలనుకుంటే చేసుకోండి. కానీ చివర మీ విజిటింగ కారోడ్, ఫోన నంబరో
పోలీసులకి ఇచిచ్ పొండి. అది కనీస మరాయ్దగా గురిత్ంచండి. "నేను ఫలానా రివాలవ్ర వాడాను. నా అడర్సు 15 జంబులింగం వీధి" అని
చెపప్ండి చాలు. నేరాలలోనూ ఇచిచ్పువువ్కోడాలు ఉండాలి. నినన్ కాక మొనన్టి కుంభ కోణంలో కేవలం 200 కోటల్ చెకుక్ సొముమ్ బదిలీ
అయింది. గవరన్మెంటు మిగతా లకాష్ అయిదువందల కోటల్ గురించి పళెళ్తుత్మాట అడిగిందా? ఇందులో సబబుని అరధ్ం చేసుకోండి - అని
పాటిల గారి ఉవాచ.
అయితే దొంగలకి దొంగల అడర్సులు తెలియకపోవు - అని వారు భావించి ఉండవచుచ్. ఒకొక్కక్పుప్డు ఈ దొంగలు పరాకుగా ఉంటారు. కొతత్
దొంగల ఇటీవలి జాబితా వారి దగగ్ర లేకపోవచుచ్. దొంగలు ఈ బలహీనతలిన్ గమనించాలి. మనుషులిన్ చంపి ఏ ఉపకారమూ పోలీసులకి
చెయయ్కుండా తపిప్ంచుకునే తెలివి ఈ దేశానికి అరిషట్ం అని సూచిసుత్నాన్రు పాటిల మంతిర్వరుయ్లు.
తీరా ఆ మాట అనాన్రో లేదో ఆయన మంతిర్ పదివికి రాజీనామా చెయాయ్లని పర్తిపక్ష నాయకులు ఒంటికాలు మీద లేచారు. అయాయ్! రేపు మీ
హయాంలోనూ ఇలాంటి దొంగల బెడద ఉండవచుచ్నని మరిచిపోకండి.
ఏతావాతా, జోయ్తిరమ్యి డేగారి చావు మంతిర్వరుయ్ల పదవికి ఎసరు పెటేట్ సిథ్తికి వచిచ్ందని నేరసుథ్ల గర్హించాలి. వారి తెలివితేటలిన్ అరధ్ం
చేసుకునే మంతుర్లుండడం మన అదృషట్ం. చాపకింద నీరులాగ కోటుల్ మింగడం లాయకీ అనిపించుకోదు. చినన్ ఆచూకీ వదలడం ఇచిచ్పుచుచ్కోవడం అవుతుందని, అది సామాజిక బాధయ్త అని ఒక రాషర్ట్పు హోం మంతిర్గారు వకాక్ణిసుత్నాన్రు.
నాయకులలో ఇది అరుదయిన నీతిగా దేశం గర్హించాలని, ముఖయ్ంగా నేరసుథ్ల అరధ్ం చేసుకు సహకరించాలని పతిర్కా ముఖంగా నేను పుణయ్
దొంగలకు వినన్పం చేసుత్నాన్ను.

(జూన 20, 2011)
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(June 27,2011) Asupatriki Trova Etu ఆసుపతిర్కి తోవ ఎటు?
ఈ మధయ్ టీవీలో ఒక ఆలోచనాభరితమైన చరచ్ని చూశాను.
మందు ఆ చరచ్కి పార్తిపదిక. మహారాషర్ట్ పర్భుతవ్ం పిలల్లు మదయ్ం తాగే వయసుస్ని 21 నుంచి 25కి పెంచారు. అమితాబ బచచ్న గారికి
కోపం వచిచ్ంది. అలా పెంచడం అనాయ్యమని ఆయన వాపోయారు. ఈ టీవీ చరచ్ ముఖోయ్దేద్శం ఏమిటంటే - అలా పెంచడం దావ్రా పిలల్లు
తమకేం కావాలో నిరణ్యించుకునే హకుక్ని కోలోప్తునాన్రని పెదద్లు కొందరు వాకుర్చాచ్రు. పెదద్ల బుదుద్లు ఎలా వెరిర్తలలు వేసుత్నాన్యో మనం
అనునితయ్ం చూసి ఆనందిసుత్నాన్ం. జైలోల్నే డాకట్ర సచాన హతయ్, బీహార లో ధరాన్ చేసుత్నన్ రైతును తొకిక్ చంపిన పోలీసుల వీరంగం, కోటల్ ధనం
దోపిడీ- ఇవనీన్ మనం రోజూ చూసే సుందర దృశాయ్లు. పాతికేళళ్ లోపునే మందు తాగే విచక్షణ యువకులకు ఉనన్దని వీరి వాదన. టీవీలో ఈ
చరచ్ వీలయినంత అసహయ్ంగా, అసందరభ్ంగా, ఆలోచనారహితంగా కనిపించింది నాకు.
ఒకాయన అనాన్డు: "ఈ దేశంలో 18 ఏళళ్కి యువకులకి ఓటు హకుక్ ఇచాచ్రు. 21 సంవతస్రాలకు పెళిళ్ చేసుకునే హకుక్ ఇచాచ్రు. మరి 25
ఏళళ్ దాకా తాగే విచక్షణ రాదని ఎందుకు ఎందుకు భావిసుత్నాన్రు?" అని. సమాధానం ఎవరూ సరిగాగ్ చెపప్లేదు. నేను చెపప్గలను. "అయాయ్!
18 ఏళళ్కి ఓటు హకుక్నిచిచ్న కారణంగానే రాజాలు, కలామ్డీలు, కనిమొళిలు, మాయావతులూ పదవులోల్కి వచేచ్ దరిదర్ం ఈ దేశానికి పటిట్ంది.
21 ఏళుళ్ పెళిళ్ చేసుకునే విచక్షణ కారణంగానే రొటెట్ల పొయియ్లలో పెళాళ్లు కాలుతునాన్రు. ఈ మధయ్ పెదద్ కుటుంబాలలో జరిగిన పెళిళ్ళుళ్
పెటాకులయి భారాయ్ భరత్లు విడిగా బతుకుతునన్ సందరాభ్లు నాకు తెలిసే - కోకొలల్లు. కనీసం తాగే దరిదార్నిన్ మరో నాలుగేళుళ్ దాచడం వలల్
- ఆ మేరకు ఈ దేశం సుఖంగా ఉంటుంది" అని.
ఈ చరచ్లో పాలొగ్నన్ పెదద్లందరూ సూటుల్ వేసుకుని, కనుబొమమ్లు చిటిల్ంచి ఆవేశపడుతునన్ చదువుకునన్ మూరుఖ్లు. ఇందులో ఓ కురార్డు
కూడా ఉనాన్డు. అతనంటాడు: "మాకు ఆ మాతర్ం విచక్షణ లేదని ఎందుకనుకుంటారు? ఏ బార వాళుళ్ మా వయసుస్ని పరీకిష్సాత్రు? ఈ
ఆంక్షవలల్ దొంగతనంగా తాగే అవకాశానిన్ పెంచుతునాన్రు" అని. వాళళ్ నానన్, అమమ్ ఎవరో తెలీదు కాని "నువేవ్ం అనుకోవదుద్ బాబూ! మీ
అమామ్ నానాన్ ఎపుప్డో చెయాయ్లిస్న పని నేను చేసుత్నాన్ను. ఈసారికి ననున్ క్షమించు" అని ఆ కురార్డి చెంపని చాచి పగులగొటాట్లని
అనిపించింది.
కేవలం 20-30 సంవతస్రాల కిందట "తాగడం తపుప్బాబూ" అని చెపేప్ వయ్వసథ్ ఉండేది. తాగి తందనాలాడి ఇంటికొచేచ్ పర్బుదుధ్లూ, ఆ
వీరంగం ఫాషన అయే రోజులు వచాచ్యి. సరే. పెదద్లు చేసిన పనిని పిలల్లు చేసాత్రు. కాని చేసే పనిని కాసత్ 'ఆంక్ష'గా నయినా ఆపదం నేరమని
టీవీలోల్ చరచ్! ఈ దేశంలో పర్జాసావ్మిక మనే దురనాయ్యానిన్ ఎంత ఘోరంగా, ఎనిన్ అనరాధ్లకు సాకుగా వాడుతునాన్రో ఊహించలేం.
ఇపుప్డు కొనిన్ నిజాలు. రెండు పెగుగ్లకోసం కకుక్రిత్పడి - రెండో పెగుగ్నుంచి తన శరీరానిన్ మరిచిపోయి ఎదుటి వయ్కిత్కి అపప్గించే ఓ సినీ
పరిశర్మ మనిషిని తెలుసునాకు. ఆ పిలల్ని చూసేత్ జాలి వేసేది. తలిల్తండుర్లు ఆమెనేం చెయాయ్లో తెలీక అదుపులో పెటేట్ ఆసాక్రం లేక అమెరికా
పంపేశారని వినాన్ను. అమెరికాలోనూ అలాంటి పనే చేసేత్? అది అమెరికా కనుక పరవాలేదు. చేసినా మనకి తెలీదు. 'అవనీతి'కి మడిబటట్ కటిట్
కళుళ్ మూసుకునే దయనీయమైన ఆతమ్వంచన ఇది.
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నినన్కాక మొనన్నే - ఇండోర లో పనెన్ండేళళ్ అమామ్యిలు ఇంటినుంచి మంచినీళళ్ సీసాలో వోడాక్ పోసుకుని తెచుచ్కుంటునాన్రట. వోడాక్?
మిగతా మందు రంగు తెలుసుత్ంది. వోడాక్ మంచినీళళ్లాగే ఉంటుంది. సూక్లోల్ మరో ఇదద్రు పిలల్లతో కలిసి ఈ అమామ్యి తాగుతోంది.
ఒకమామ్యి వాంతి చేసుకుంది. యాజమానయ్ం ఆ ముగుగ్రినీ సూక్లునుంచి బహిషక్రించింది. అమామ్యిలు, అబాబ్యిలు కలిసి తాగి
తందనాలాడే దృశాయ్లిన్ విరివిగా టీవీలో చూపించారు.
మన వివాహ వయ్వసథ్లో వంశోదధ్రణకి వివాహం తరావ్త ముహూరాత్నిన్ నిరణ్యించడం ఆచారం. వంశానిన్ ఉదద్రించే ఇలవేలుపు, గృహలకిష్,
కుటుంబ వయ్వసథ్కి మూలాధారం - ఇవనీన్ పర్సుత్తం బూతుమాటలు. ఇపుప్డిపుప్డు పటాన్లోల్ 45 శాతం మంది - ఆడపిలల్లు అనూహయ్మైన
వయసుస్లో మందు తాగుతునాన్రు. ఇది అవినీతికి దగగ్ర తోవ. తరావ్త పైన చెపిప్న అమామ్యి సిథ్తికి వేరే పర్యతన్ం అకక్రలేదు. తరావ్త
జరిగేది - ఆ పిలల్ పదిమందికీ చెపేప్ అబదద్ం, తలిల్దండుర్లు వేసే ముసుగు. ఆరాచకం. అవయ్వసథ్.
ఈ మధయ్ సరేవ్ జరిపారు. 32 శాతం మంది ఏమీ తోచక, 42 శాతం మంది సేన్హితులతో తామూ చేయగలమనన్ డాబుకి, గొపప్కి
తాగుతునాన్రట. ఈ దేశం తాగుడికి వయసుస్ని నిరణ్యించే సిథ్తికి వచిచ్ంది.అది మేలు. ఆ నిరణ్యం తపప్ని, తమకి తామే నిరణ్యించుకునే
వెసులుబాటు,

విచక్షణ

తమకి

ఉండాలని

పెదద్లు

పినన్లకు

అండగా

నిలిచే

భయంకరమైన

'పర్జాసావ్మయ్ం'

వచేచ్సింది!

ఈ దేశానికి బాలమేధావులిన్ తెలుసు. బడిలో చదవకుండానే 'హరికథ' వంటి పర్కిర్యై పార్ణం పోసిన ఆదిభటల్ నారాయణ దాసు వంటి
మహనీయులిన్ తెలుసు. ఒక వీణ గాయతిర్, ఒక మాండలిన శీర్నివాస, ఒక బాలమురళీకృషణ్ ఇంకా మన మధయ్ ఉనాన్రు.
తాగడానికి 25 ఏళుళ్ ఆంక్ష అనాయ్యమని, 18 ఏళళ్కే దరిదర్పు నాయకులిన్ ఎనున్కునే వయ్వసథ్లో తాగే నిరణ్యానిన్ తీసుకునే విచక్షణ
తమకునన్దని - 12 ఏళళ్ ఆడపిలల్ బడిలో తాగి వాంతి చేసుకునే సిథ్తికి మనం పురోగమించాం.
'విచక్షణ' విషయంలో పెదద్లకి పాఠాలు చెపప్వలసిన దయనీయమైన రోజులు వచాచ్యి. 18 ఏళుళ్ వచిచ్న ఆడపిలల్ తోడబుటిట్నదయినా పరాయి
సతరీగా గౌరవించాలని ఈ వయ్వసథ్లో పెదద్లు చెపిప్న మాట బూతుమాటలాగ వినిపించే రోజులొచాచ్యి.
నాకు వయసుస్ మీదపడింది. ఈ జబుబ్ కుదిరేచ్ ఆసుపతిర్ పేరు చెపప్ండి - మీకు పుణయ్ముంటుంది..

(జూన 27, 2011)
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(July 04, 2011) Devudiki Jvaramoccimdi దేవుడికి జవ్రమొచిచ్ంది
మన దేవుళుల్ ఒకొకక్పుప్డు మనకంటే బలహీనులు. బొతిత్గా ఆరోగాయ్నిన్ నిలుపుకోలేనివాళుల్.
పర్తీ సంవతస్రం ఆషాడమాసంలోనే జగనాన్ధుడికి జవ్రం వసుత్ంది. ఎందుకని? ఆయనకి 108 కలశాలతో అభిషేకం జరిగినందుకు.
జలుబుచేసి, ముకుక్ దిబబ్డవేసి జవ్రం పార్రంభమవుతుంది. భకుత్లు ఆయనకి రకరకాలయిన లేహాయ్లను సిదధ్ం చేసాత్రు. అంతేకాదు. ఆయన
సోదరుడు బలభదుర్డు, దేవేరిలతో మూడు రధాలతో బయలేద్రదీసి- వేరే ఏకాంతమందిరంలో వుంచుతారు. అకక్డ ఆయనకి 15 రోజులపాటు
అభిషేకాలు లేవు. దేవుడు పతయ్ం చేసాత్డు. జలుబు తగిగ్ ఆరోగయ్ం పుంజుకునాన్క- మళీల్ సవ్సథ్లానికి వసాత్డు.
మన దేవుళుల్ వెనన్దొంగతనం చేసాత్రు. తలుల్లతో చినన్ చినన్ అబదాధ్లు చెపాత్రు. పెదద్యాక పెదద్ పెదద్ అబదాధ్లను చెపిప్ంచే నేరప్రులవుతారు.
పరాయి ఆమామ్యిల బటట్లు దొంగతనం చేసాత్రు. మనకొచేచ్ కషాట్లు- ఆ మాటకు వసేత్- మనం కూడా తటుట్కునే కషాట్లను దేవుళుల్
తటుట్కోలేరు. ఆయనకీ శరీరం రంగు సమసయ్లునాన్యి. మూడు పూటలా సాన్నాలునాన్యి. కొతత్ బటట్లునాన్యి. యజోన్పవీతం ఉంది.
పెళాల్లునాన్రు. పెళాల్ల సమసయ్లునాన్యి. కొడుకుల సమసయ్లునాన్యి. పెళాల్ల కాళుల్ పటుట్కోవలసిన పరిసిథ్తులునాన్యి. వెరసి- మనం
ఊహించని- ఒకక్ మనిషి జీవితంలో రాలేని, రాకూడని పాటుల్ ఉనాన్యి.
ఇంక వీళుల్ దేవుళేల్మిటి? అనిపిసుత్ంది- మన దేవుళల్ కధలు చదివినవాళల్కి. "అదేమిటయాయ్! అకక్డ ఒరిసాస్లో చెలెల్లిన్ కటుట్కునన్వాడా?" అని మీ
దేవుణిణ్ ఆడిపోసుకుంటారు. మరెకక్డో వాలిని దొంగదెబబ్ కొటిట్నవాడా? అని తిటుట్కుంటూంటారు. వినాయకచవితినాడు మీ దేవుడిలాగ మీరూ
తిటుల్ తినాలని కోరుకుంటారు. మీ దేవుళుల్ చేతులతోనూ, చకార్లతోనూ, గదలతోనూ చెయయ్ని హతయ్లు లేవు. పైగా అవనీన్ ధరామ్నిన్
ఉదధ్రించడానికని పెదద్లు సమరిధ్సారు
థ్ - ఇవనీన్ ఈ మతానిన్ కొతత్గా తెలుసుకునన్వాడికి విడూడ్రంగా కనిపించే విషయాలు.
మహాభకుత్డు-నందనార చెపుప్లు కుటుట్కునేవాడు. అతనికి ఆలయ పర్వేశం లేదు. మహాశివుడిని దరిశ్ంచాలని కోరిక. ఎపుప్డూ ఆలయం
బయటనుండే ఆతర్ంగా చూసేవాడట. కాని సావ్మి దరశ్నం కాదు. కారణం- సావ్మి ముందు పెదద్ శరీరంతో నందీశవ్రుడు
కొలువుతీరివుంటాడు. నందనార గుండె పగిలిపోయింది. సావ్మిని వేడుకునాన్డట. "సావ్మీ! నినున్ చూడాలని కొండంత ఆశతో వసుత్నాన్ను. ఈ
నందీశవ్రుడు నీకూ నాకూ మధయ్ నిలబడాడ్డు. కాసేస్పు పకక్కి తపుప్కోమని చెపుప్ సావ్మీ. నినున్ కళాల్రా చూసుకుంటాను.” ఆనాన్డు. సావ్మి
నందీశవ్రుడిని తపుప్కోమనాన్డు. నందనార కి మూలవరల్ దరశ్నమయింది. తమిళంలో ఆదుభ్తంగా సంగీతరూపకంగా రచించారు ఒక ఆళావ్ర.
తమిళనాట 12 మంది ఆళావ్రులలో ఒకాయన కులశేఖరుడు. ఆయన సావ్మిని మోకాష్నిన్ కోరుకోలేదు. ""సావ్మీ! నినున్ అనునితయ్ం
కోటాల్దిమంది భకుత్లు దరిశ్ంచిపోతూంటారు. వారి పాద ధూళి నా శిరసుస్ని తాకేలాగ నీ ముందు గడపగా ననున్ పడిఉండనీ” అనాన్రు.
తిరుమల కేష్తర్ంలో గరభ్గుడిలో సావ్మివారి ముందు గడపని "కులశేఖరపప్డి’ అంటారు.
మరొక భకుత్డు శివుడికి పందిమాంసానిన్ పెటాట్డు. రెండో కనున్ని యివవ్డానికి తన కాలిని గురుత్గా శివుడి ముఖంమీద పెటాట్డు. ఆలోచనకి
ఆసాక్రమయినా లేని ఒక ఏనుగు సావ్మికి పర్తినితయ్ం అభిషేకం చేసుత్ంది.
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ఇలాంటి కధలనీన్ అభూతకలప్నలాల్గా అనిపిసాత్యి. బొతిత్గా ఆలోచనచాలని పార్ధమిక సాథ్యిని గురుత్చేసాత్యి. మన మతానీన్, మన దేవుళల్నీ,
మన ఆచారాలీన్, మన ఆలోచనలీన్ వెకిక్రిసాత్యి. వేళాకోళం చేసాత్యి. హేతువాదులకి యివనీన్ అవకాశవాదుల ఆగడాలుగా, అరాచకాలుగా
కనిపిసాత్యి.
కానిదేవుడు మనకి పైవాడు కాదు. మనమే! ఇకక్డ భకుత్డు తన దేవుడిని తన limitations లోనే తయారు చేసుకునాన్డు. అతనిలోని
limitlessness ని వెదకడం భకిత్. అమమ్కి అనిన్విధాలా తనపైన ఆధారపడే నిసస్హాయుడు తన బిడడ్. అనిన్విధాలా తన పని తాను చేసుకునే
సమరుధ్డయిపోతే? ఇక అమమ్ అవసరమేముంది? దేవుడిలో limitation భకుత్డి గడుసుదనం. పర్పంచ మతాలోల్ మరేమతంలోనూ
భగవంతుడితో యింత తాదాతామ్య్నీన్, యింత ఏకీభావానీన్ సాధించిన మతం లేదు. ఇసాల్ంలొ దేవుడికి రూపం లేదు. కైరసత్వమతంలో దేవుని
కొడుకే ఉనాన్డు. హిందువులు తనరూపంలో దేవుడిని భావించుకునాన్రు. తమ లక్షణాలీన్, అవలక్షణాలీన్, తమకి అనందానిన్చేచ్ కిర్యలిన్ అనీన్
దేవునికి ఆపాదించుకునాన్రు. ఆయన తమలాగే సాన్నాదికాలు చెయాయ్లి. తమలాగే అరఘ్య్ం పుచుచ్కోవాలి. తమలాగే బటట్లు కటుట్కోవాలి.
మంచిపదారాధ్లు సేవించాలి. తమకొచేచ్ కషాట్లనీన్ సావ్మికీ వసాత్యి. వాటనిన్టినీ ఆయనా అధిగమించాలి. అపప్టికి భకుత్డికి తృపిత్. ఈ
మతంలో అనాదిగా చేసినంత muse మరేమతంలోనూ లేదు.
మానవుడి నైమితిత్క జీవితంలో పర్తి లక్షణానికీ, అవలక్షణానికీ, గొపప్తనానికీ, బలహీనతకీ- దేవుడికీ దగగ్రతోవవుంది. అవనీన్ ఎపుప్డో
ఒకపుప్డు దేవుడు అనుభవించాడు. ఆ అనుభవాల అమృతసారమే ఎందరో ఆళావ్రుల, వాగేగ్యకారుల, దాసుల, కవుల, సాహితీపరుల
కీరత్నలు! పర్పంచంలో కళాపరంగా, సాహితయ్పరంగా, ఆధాయ్తమ్ చింతనపరంగా యింత వైవిధయ్ం మరే

మతంలోనూ లేదు.

ఎంత ఉనన్తుడైనా -అంతులేని బాధలో, ఊహించని ఆనందంలోఅతి పార్ధమిక మానవుడయిపోతాడు. తటుట్కోలేనిబాధతో సుడులు తిరిగిపోయే
90 ఏళల్ వృదుధ్డూ ఆమమ్నే ఆశర్యిసాత్డు. "మేషాట్రూ!” ఆని ఏడవడు. ఆరర్ధ్తలో, అంతులేని ఆరాధనలో భకుత్దు పసివాడవుతాడు. బేల
అవుతాడు. తనకంటిని భగవంతుడినికి దానమిచేచ్ ఉదారుడవుతాడు. ఊహల ఎలల్లు చెరిపేసుకుంటాడు. పరిమితులు లేని పేర్మ, పరాకాషట్
సాధించిన భకిత్- "హేతువు’కి లొంగని సింబల అవుతుంది. బయటనుంచి చూసేవారికి అది అసందరభ్ం. నందనార వంటి భకుత్డి అది దేవుడి
సమక్షం.
మరొ దేవుడి జలుబు? నిజమైన పార్ధమిక మనసథ్తావ్నికి అది మొదటి నిచెచ్న. అంతలోతుగా అలోచించలేనివాడూ దేవుడిని ఆశర్యిసుత్నాన్డు.
అది గొపప్ గమాయ్నికి పార్ధమిక పర్యతన్ం. తపుప్లేదు. మన దేవుడు అకాశంలొ లేడు. మన మధయ్నే ఉనాన్డు. మనలోనే ఉనాన్డు. మనమేఅనుకోవడంలో ఎంత ధైరయ్ం! ఎంత నమమ్కం! ఎంత దగగ్ర తోవ! ఉనన్తమయిన సాథ్యిలో తాదాతమ్య్ం సాధించిన భకుత్డు- దళితుడైనా
నందనార అవుతాడు. నందీశవ్రుణిణ్ పకక్కి తపుప్కొమమ్ంటాడు. దేవుడు తలవొంచి అతని కోరికని తీరుసాత్డు. ఇది ఈ తాతివ్క చింతనలోని
మూలసూతర్ం. నమేమ్వారికి వైభవం!

(జూలై 04, 2011)
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(July 11,2011) A Rare Evening ఓ అరుదయిన సాయంకాలం
మహానటి సావితిర్ నా మొదటి సినీమా (డాకట్ర చకర్వరిత్) హీరోయిన. నా ఆఖరి రేడియో నాటకం హీరోయిన. ఈ రెండు సంఘటనల మధయ్ ఆమె
జీవితంలో జరిగిన అనిన్ ముఖయ్మయిన ఘటాట్లూ పరుచుకునాన్యి. ఆకాశం ఎతుత్కి ఎగసిన కీరిత్ పర్తిషట్లునాన్యి. కృంగదీసిన
అపజయాలునాన్యి. అనారోగయ్ం ఉంది. నిసస్హాయమైన జీవన విధానం ఉంది. ఎనిన్ ఉనాన్- దాదాపు మూడు దశాబాద్ల తరావ్త సావితిర్
జాఞ్పకానిన్ యింకా యింకా పచచ్గా, పవితర్ంగా కాపాడుకుంటునన్ అభిమానులునాన్రు.
సావితిర్ తెలుగువాడి గొపప్ జాఞ్పకం. ఒక తరం సినీ పేర్క్షకుల వరం. కొనిన్ పాతర్లకు పర్తాయ్మాన్యం లేని కళా వికసనం.
నాకు ఆ కుటుంబంతో ఆతీమ్యమైన పరిచయం. ఆమె కూతురూ, అలుల్నికి నేనంటే ఎనలేని గౌరవం, భకిత్. ఆమె మనుమడు ఈ మధయ్నే
సెలూయ్లాయిడ మీద అమమ్మమ్ వారసతావ్నిన్ పుచుచ్కునాన్డు.
జులైలో శాంతాకాల్రా తానా సభలకి వచిచ్నపుప్డు ఆమె కొడుకు సతీష ఈ పార్ంతాలోల్నే ఉనాన్రని తెలిసింది. ఫోన చేసేత్ అతీమ్యంగా వచిచ్
కలిశారు. మరునాడు భారయ్నీ, కొడుకునీ పరిచయం చేశాడు. తలిల్ కనున్మూసినపుప్డు సతీష వయసుస్ 16 సంవతస్రాలు. ఆలోచనలు,
ఆవేశాలూ, జాన్పకాలూ, ఉదేర్కాలూ ముసురుకుంటునన్ వయసస్ది. ఇనేన్ళల్ తరావ్త- యిపప్టికీ తెలుగు దేశానిన్ ఆనందపరుసుత్నన్ ఆ
విదుషీమణి జాన్పకాలు అతని మనసుస్లో ఎలా నిలిచాయి? ఆతీమ్యమయిన పర్సంగం ఇది. మారియట హొటలోల్ ఒక గంట. ఓ గొపప్
జీవితంలోని గొపప్ జాఞ్పకం.
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ఇవీ సతీష మాటలు:
అమమ్ అందరి తలుల్లలాగే తన పాతర్నీ మా జీవితంలొ పోషించేడానికి పర్యతిన్ంచేది. ఇది నటించే పాతర్కాదు. జీవించే పాతర్. ఏది చేసినా ఒక
నిరుద్షట్మయిన పూనికతోనే చేసేది.
ఆమె ఓ విభినన్మయిన వాతావరణంలో పెరిగింది. కాని ఆమె అమమ్. ఆమెలో పర్తేయ్కంగా గురుత్నన్ విషయం -అచంచలమైన అతమ్విశావ్సం.
అలాగే

ఎందరునాన్-

నానన్-అందరికనన్

ఎతుత్గా

నా

జీవితంలోకి

తొంగిచూశారు.

పర్భావానిన్

చూపించారు.

చినన్తనంలో అకక్కి ఏ బొమమ్లు కొనాన్ వాటిని విరగొగ్టిట్ చూసేవాడిని. చిలిపితనం కాదు. జిజాఞ్స. ననున్ ఇంజనీరుని చెయాయ్లని అమమ్ కోరిక.
అలాగే అకక్ డాకట్రు కావాలని. అమమ్ కలని అకక్ దాదాపు సాధించింది. ఫిజికల ఫిటెన్స నైపుణాయ్నిన్ సాధించుకుంది అకక్.
అమమ్

ఎపుప్డూ

అంటూండేది:

ఎనిన్రకాల

మనుషులు

కలిసినా

వారిలో

మంచిని

చూడు,

చెడుని

చూడకు-అని.

మమమ్లిన్ ఏదో పేరునన్ గొపప్ కళాకారిణి పిలల్లాల్గ పెంచలేదు అమమ్. అలా మేం పెరగడం యిషట్ం లేదు. నేలమీద నిలబడి నలుగురు పిలల్లాల్గే
పెరగాలని అమమ్ ఆశించేది. 1980 పార్ంతాలోల్ అమమ్తో కలిసి అనాన్నగర లో చింతామణి సూపర మారెక్ట లో కూరగాయలు కొనుకోక్డానికి
వెళిల్న జాన్పకాలునాన్యి.
వెనకిక్ తిరిగి చూసుకుంటే కొడుకుగా నేను అదృషట్వంతుడినే అనిపిసుత్ంది. నేనెకక్డికి వెళిల్నా- యిపప్టికీ- సావితిర్ మా అమమ్ అని తెలిసేత్ ఆ
ఒకక్ కారణానికే ననున్ అభిమానిసాత్రు. ఇది అమమ్ నాకిచిచ్న వరం.
అమమ్ది ఎడం చేతి అలవాటు. కిర్కెటంటే చాలాయిషట్ం. వెసట్ ఇండీస ఆటగాడు గారీ సోబరస్ ఎడం చేతి ఆటగాడు. అతని అభిమాని మా అమమ్.
ఎనిన్ పనులునాన్ తీరిక చేసుకుని మాతో చదరంగం ఆడేది. బాడ మెంటన ఆడేది. పేకాటలో "లిటరేచర’ ఆట ఆంటే అమమ్కి అభిమానం. నాకు
అమేమ్ యీత నేరిప్ంది.
అమమ్ నటించిన సినీమాలనీన్ చూసే అవకాశం నాకు రాలేదు. ఇపప్టికీ అనీన్ చూడలేకపోయాను. అమమ్ నటించిన మాయాబజార, గుండమమ్
కధ, మిసస్మమ్ వంటివి చూశాను. విషాద భరితమైన పాతర్లు నటించేదికాని ఏడుపు పాతర్లీన్, కధలీన్ మమమ్లిన్ చూడనిచేచ్దికాదు.
నాకు బాగా నచిచ్న సినీమా- అమమ్ పాతర్- అరాధ్ంగి. తెలుగు వెరష్న లో అకిక్నేని హీరో. తమిళంలో శివాజీ విలన పాతర్ని చేశారు. ఆమె
నటించిన సినీమాలనీన్ ఎపప్టికయినా చూడాలనీ, అవనీన్ పోగుచేసి ఒక లైబర్రీ చేయాలనీ నాకోరిక.
హాలీవుడ నటి షిరీల్ మాకిల్యన అంటే అమమ్కి యిషట్ం. షిరీల్ మాకిల్యన కీ అమమ్ంటే యిషట్ం. ఓసారి ఆవిడ మా యింటికి వచాచ్రు.
చివరలో చాలా కారణాలకి ఆమె ఆరోగయ్ం దెబబ్తినడం పార్రంభించింది. "తనవాళుల్’ అనుకునన్వాళేల్ వెనున్పోటు పొడిచారు. తన చుటూట్
ఉనన్వాళల్మీద ఎకుక్వ నమమ్కానిన్ పెంచుకుంది(ఓవర కానిఫ్డెనస్). మరికాసత్ జాగర్తత్గా ఉండవలసింది. ఆరోగయ్ం పాడయిందికాని అది
అవసానమని ఎనన్డూ అనుకోలేదు. నాకేం పరవాలేదనుకునే మొండి ధైరయ్ం ఉండేది.
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కర్మంగా ఆరోగయ్ం కీష్ణించింది. బాగుచెయాయ్లని పర్యతిన్ంచాం. కాని మా చెయియ్ దాటిపోయింది. ఒకటినన్ర సంవతస్రాలు
బాధపడింది.1977 లో ఒకక్సారి కోలుకుంది. ఆ రోజులోల్నే గోరింటాకు, బెంగుళూరులో రాజ కుమార తో "తాయితకక్మగ’ వంటి చితార్లు
చేసింది. ఇంక పరవాలేదని, మెలల్గా కోలుకుంటుందని నిటూట్రాచ్ం.
అయితే ఇన కంటాకస్ సమసయ్లూ, కోరుట్ కేసులూ ఆమెని మరీ కుర్ంగదీశాయి.
1981 లో కోమాలోకి వెళిల్పోయింది. అది ఆఖరి దశ. కాసత్ ముందుగానే వెళిల్పోయివుంటే బాగుండేది అనన్ంతగా బాధపడింది. మేమేం
చెయయ్లేకపోయాం.
ఎనిన్ అవాంతరాలు మీద పడినా- ఆమె మెదడు, ఆలోచనలు పదునుగా ఉండేవి. ఆరోగయ్ం ఏమాతర్ం సహకరించినా యింకా ఎనోన్ అదుభ్తాలు
చేసి ఉండేది అనుకుంటూంటాను. తన కళని పదిమందికీ పంచగలిగేది.
మా అబాబ్యికి నానన్మమ్ పోలికలు బాగా వచాచ్యి. మా అమమ్లాగే ఎడం చెయియ్ అలవాటు. అమెలాగే ఉంటాడు. మొండితనం, నిరుద్షమై
ట్ న
అభిపార్యాలూ అమమ్వే. "మూరఖ్తవ్ం’ కాదు- "పటుట్దల’ అని నా ఉదేద్శం.
మా

ఆవిడ

మా

అమమ్కి

పెదద్

అభిమాని.

ఆమె

చితార్లిన్

చూసినపుప్డు

తపప్నిసరిగా

ఆమె

కళుల్

చెమమ్గిలుల్తాయి.

""మరి మీకు?” అనడిగాను.
చెపప్లేదు. ఒపుప్కోలేదు. నవేవ్శాడు. కాని తలిల్ జాఞ్పకాలు పదిలంగా, ఆతీమ్యంగా, ఏకాంతంగా దాచుకునన్ కొడుకు తెలిశాడు.
అమెరికా మరాయ్దలకి అలవాటుపడిపోయాడు. లేచి ఒకక్సారి నా కాళల్కి నమసాక్రం చేశాడు-""మిమమ్లిన్ కలుసుకోవడం ఆనందంగా ఉంది”
అంటూ.
వెనకటికి చెలం ఒక పేర్మలేఖలో పేర్యసికి రాసాత్డు. నీ వేపు పర్యాణం చేసుత్నన్ ఏ రైలు అయినా- నాకు ఆతీమ్యంగానే కనిపిసుత్ంది-నీకు
చేరువవుతోంది కనుక-అని.
తన తలిల్తో పనిచేసిన ఏవయ్కిత్ అయినా, ఏ జాఞ్పకమయినా అతనిన్ ఆరర్ద్ం చేసుత్ంది. మనసుస్లో ఏకాంతంగా దాచుకునన్ "అర’ ఒకక్క్షణం
తెరుచుకుంటుంది. ననున్ చూసుత్నన్పుప్డు అలాంటి సప్ందన ఏదో కదిలింది.
చెపప్లేని మాధురయ్ం, వాతస్లయ్ం, మమకారం, గరవ్ం, వేదన, తియయ్ని బాధ- యినిన్టిని కదిలించింది. అదీ ఓ అరుదయిన అమమ్ జాన్పకాలకు
- అమమ్ అభిమాన పర్పంచానికి దూరంగా జీవిసూత్ జనజీవనంలో కలిసిపోతునన్ ఓ కొడుకు అంతరంగం.

(జూలై 11, 2011)
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(July 18, 2011)America Karma Siddhantam అమెరికా కరమ్ సిదాధ్ంతం
అమెరికాలో అనిన్టికనాన్ ఆకరిష్ంచే విషయం- వాయ్పారం. సరవ్కాలసరావ్వసథ్లలోనూ వీటిని అమమ్వచాచ్, వీటికి బేరం ఉంటుందా, యిలాకూడా
వాయ్పారం చెయయ్వచాచ్ అనిపించేరీతిగా నితయ్నూతనంగా- ఎపుప్డూ కొతత్ కొతత్ తాయిలాలను, వరాలను కురిపిసూత్- ఎనన్టికీ అలసిపోని,
ఎపుప్డూ సాగే కరమ్కాండ వాయ్పారం.
పర్తీ వసుత్వూ ఒకే చోటు నుంచి కొనుకోక్డానికి కొనిన్ బిగింపులుంటాయి. మీకొక సభయ్తవ్ం కారుడ్ యిసాత్రు. పర్తీసారీ మా దగగ్రే కొనుగోలు
చేసుత్నాన్రా? అయితే మీకు కొనిన్ రాయిఅతీలు. కొనిన్ టోకు వాయ్పారాల "మాల’లు ఉంటాయి. అకక్డా కారుడ్ పదధ్తి. పది దువెవ్నలు, పనెన్ండు
టూత పేసుట్లు, 20 బిసెక్ట పాకెటుల్, 30 మంచినీళల్ సీసాలు, 20 పెనున్లు, 15 గోళూల్డదీసే కతెత్రలు- మీయిషట్ం. ఆ మాల లోనే ఉచితంగా
ఏదో పానీయానిన్ యిసాత్రు. ఇది అమేమ్ సరుకు వరకు. సరుకుల వాయ్పారులు యిచేచ్ వరాలు బోలెడు. అలాంటి సౌకరాయ్లు, అంత సరసంగా
యివవ్వచుచ్నని మనం ఊహించలేం.
పర్తీ వసుత్వు ధరా చూడముచచ్టగా ఉంటుంది వినముచచ్టగానూ ఉంటుంది. వాయ్పారులకి 99 యిషట్మయిన సంఖయ్. 5 డాలరుల్ అనరు. 4.99
డాలరుల్ అంటారు. 500 డాలరుల్ చెపప్రు. 499 డాలరుల్ చెపాత్రు. అలాగే చినన్ చినన్ వసుత్వులు. ఒకొక్కక్టి డాలరు 99 సెంటుల్. మూడు డాలరల్
99 సెంటుల్.
"ఇంకా ఎంత దూరం బాబూ?” అని అలసిపోతూ నడిచేవాడికి
"అదిగో- ఆ సందు మలుపే-” అంటే ఓదారుప్గా ఉంటుంది.
""ఇంకా రెండునన్ర మైళుల్” అంటే అలసటగా ఉంటుంది.
399 డాలరుల్ చేతిలో అరటిపండు. నాలుగువందలు? అమోమ్! ఎకుక్వ!
ఇక టీవీలోల్, పేపరల్లో చాలక యింటికి పంపే వందల ఉతత్రాల బంగీలలో ఊరింపులే ఊరింపులు.
""మీ పనున్ నొపిప్గా ఉందా? చూసే సౌకరయ్ం ఫీర్. మీ యింటికే వచిచ్ చూసే విసులుబాటు ఉంది. రెండు పళుల్ పీకితే మూడో పనున్ ఫీర్.మీరు
నాలుగు

రకాలుగా

నాలుగు

పీకించుకునాన్రా?

మీకు

నాలుగు

కూపనుల్

వసాత్యి.

వాటి

మీద

రేపు

మీ ఆవిడ పనున్ పీకినపుప్డు (మీ పళుల్ ఎలాగూ అయిపోయాయి కనుక) 25 శాతం రాయితీ వుంటుంది. అయితే ఈ సౌకరయ్ం మూడువారాల
వరకే! మరి తరావ్త? అవిడ పళూల్ అపప్టికి ఊడిపోవచుచ్. ఊడకపోతే కొతత్ సౌకరయ్ం వసుత్ంది. ఎదురుచూడండి. అమేమ్ సరుకు ఖరీదులు3.99, 12.99 అంటారుకదా? ఆ సరుకుల మీద యిచేచ్ రాయితీలు మాతర్ం శాతాలలో ఉంటాయి. వాటిని పెదద్ పెదద్ అక్షరాలలో వేసాత్రు. 40
శాతం తగిగ్ంపు! గమనించండి-39.99 శాతం కాదు. కొనేవాడికి అంకె హాయిగా కనిపించాలి. దకేక్ విసులుబాటు డాబుగా ఉండాలి.
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రకరకాల వసుత్వుల అమమ్కం గురించి పెదద్ బొతిత్ పోసుట్లో వసుత్ంది. ఆ బొతిత్ విపిప్ చదివినందుకే మీకు 3 కూపనుల్ దకుక్తాయి. వాటివలల్
ఏమిటి

లాభం?

ఇలాంటివి

16

సంపాదిసేత్-

మీకు

ఒక

పూల

తొటిట్

ఫీర్.

ఆదినీన్

రెండుకొనాన్క.

వరాష్నికి మీ యిలుల్ కారుతోందా? చూడడం ఫీర్. మీకు చూపడం ఫీర్. అలా పాడయిన వసుత్వులకి ఇనూస్రెనుస్ ఎలా రాబటాట్లో రాసే పదధ్తి ఫీర్.
1200 డాలరల్దాకా రాయితీలు. అయితే ఆగసుట్ మొదటివారందాకానే ఈ సౌకరయ్ం. ఎందుకని? తొందరపెడితే విచక్షణకి అవకాశం ఉండదు.
తరావ్త ఏమౌతుంది? వరాష్లు అగిపోవచుచ్. మీ యిలుల్ కూలిపోవచుచ్. ఉంటే మళీల్ కొతత్ తాయిలాలు అమలులోకి వసాత్యి.
మరికొనిన్ వరాలు-ఇంకా విచితర్ం. మీరు కెమెరాకొని 30 రోజులోల్ నచచ్కపోతే వాపసు యిచెచ్యయ్వచుచ్. తలగడకొని-పది రోజులు పడుకుని
మెడ నొపిప్పెడితే మారుచ్కోవచుచ్. రకరకాల వంట సామానుల్- కొని, వంట చేసుకొని 30 రోజుల తరావ్త వాపసు యివవ్వచుచ్.
మీ కుకక్ జుతుత్ దువేవ్ దువెవ్నలు నాలుగు కొంటే ఒకటి ఫీర్. కుకక్ జబుబ్ల వివరాలు, జాగర్తత్లు చెపేప్ పుసత్కం ఫీర్. దానికి పెటేట్ రకరకాల
ఆహారం మీద 30 శాతం రాయితీ. పర్తి వసుత్వు మీదా 4 కుకక్ బిసెక్టుల్ ఫీర్. కుకక్ కూరుచ్నే రెండు రకాల కురీచ్లు- 20 రోజులు వాడి వాపసు
యివవ్వచుచ్. ఖరీదు-17.99!
ఇక అమేమ్ వసుత్వులు- మనం ఊహించలేం. పంది కాలు, ఆవు చటట్, కోడి తొడ, టీ బోన రొటెట్లు(?), రొటెట్లకి రాసే ఎరర్ నూనె, మూకుడు
తుడిచే బర్ష, వంటింటోల్ నేల మీద నిలబడడానికి పరిచే పాల్సిట్క చాప, ఫీర్ కూపన ల మీద చెరీర్లు-2 డాలరల్ 99 సెంటుల్ మాతర్మే.
ఇక సౌకరాయ్లు- మీ తివాచీలు శుభర్పరిచే సౌకరయ్ం- వారానికి ఒక రోజు తోట గడిడ్ని కతిత్రించి శుభర్ం చేసే సరీవ్సు- ఒకొక్కక్ విడతకి గంటకి
90 డాలరుల్. నాలుగు గదులు తుడవాలా? 69 డాలరుల్. 5 గదులు తుడిపించుకుంటే మీ హాలు తుడవడం ఫీర్. 6 గదులు ఆయితే వంటగది,
పాయిఖానా ఫీర్.
అనిన్టికనాన్ టీవీలో ననున్ ఆకరిష్ంచిన రెండు పర్కటనలు- ఇదద్రు ముసిలిదంపతులు టీవీలో కనిపించారు. ముసలావిడ చెపోత్ంది.
""గడుడ్రోజులు వచాచ్యి. ఏ రోజెలావుంటుందో చెపప్లేం. రేపు మా ఆయన చచిచ్పోతే నాకేం బెంగలేదు. గవరన్మెంటు 200 డాలరుల్
యిసుత్ంది. కాని నేను 20,000 డాలరల్కి ఇనూస్ర చేశాను”
ముసలాయన నవావ్డు. ""నేనూ మా ఆవిడకదే చేశాను. ఆవిడ చచిచ్నా నాకేం బాధలేదు”
మరొక ముసలాయన సూటులో ఉనాన్డు.""నా జీవితమంతా అనీన్ పరిశుభర్మయిన వసుత్వులే వాడాను. రేపు నేను పోతే తళ తళా మెరిసే శవం
పెటెట్ని యిపుప్డే బేరం చేసుకుని పెటుట్కునాన్ను. తరావ్తి షాట- మెరిసే అందమయిన కరర్పెటిట్లో మెరిసే అందమయిన సూటుతో- చిరునవువ్తో
ముసలాయన శవం. తళ తళామెరిసే మూత పడింది. ఆంకర గొంతు: తవ్రపడండి. మూడువారాలలో నాలుగు రంగుల పెటెట్లు. ఇపుప్డే మీరు
పోతారని కాదు. ఎపుప్డు పోయినా పెటెట్మీకు గాయ్రంటే. మీ శార్దధ్ం మీకు పెటట్డం గాయ్రంటీ.
మా మితుర్డొకాయన- ఓ విచితర్మైన సందరాభ్నిన్ చెపాప్రు. ఒకాయన 350 డాలరల్ ఫొటో సాక్నర కొనాన్డు.అంటే దాదాపు 18 వేల
రూపాయల సరుకు. నేను ఆశచ్రయ్పోయాను. అలవోకగా ఎడం చేతోత్ కొనాన్డు. కొనేముందు "నచచ్కపోతే 30 రోజులోల్ తిపిప్ యిచేచ్ సౌకరయ్ం
ఉందా?” అని అడిగాడు అకక్డి మేనేజరిన్. ఉంది.

Page 69

gollapudimaruthirao.blogspot.com

gmrsivani@gmail.com

ఈ మితుర్డితో మెలల్గా చెపాప్డు. ఇంటోల్ బోలెడు ఫొటోలు సాక్న చెయాయ్లి. ఓ వారం రోజులోల్ పీకిపారేసి- 20 రోజుల తరావ్త వాపసు
యిచేచ్సాత్ను. అదిగో చూడండి- నాలాంటివాడే సరుకుని తెచిచ్ యిచేచ్సుత్నాన్డు- అంటూ డబాబ్ విపిప్న బంగీతో వెళుత్నన్ మనిషిని చూపించాడు.
మరి యిందులో షావుకారుకి ఏమిటి లాభం?
ఇలాంటి సౌకరాయ్నికి అలవాటుపడినవాళుల్ షాపు మీద ముసురుకుంటారు. సరుకులు చెలుల్తాయి. 30 రోజులోల్ సరుకు పాడయితే? యివవ్డం
మరిచిపోతే? యిచిచ్ందానోల్ లొసుగు ఉంటే? ఈలోగా మీమీద పిడుగు పడితే? ఒసామా దేశం మీద బాంబు వేసేత్?- యిలా ఏదో కారణానికి
సరుకు మీ చేతులోల్నే ఉండిపోతే? కొనన్ 40 మందిలో 11 మంది ఇలాచేశారనుకుందాం. ఆ పదకొండు మంది వలల్ వచేచ్ నషాట్నిన్, అరుగుదల
ఖరుచ్ని, మీ గడుసుదనానికి రుసుమునీ సరుద్కోడానికి అమేమ్ సరుకుమీదే 15 శాతం భరోసా సుంకం (వారంటీ) వేసాత్రు. ఈ సిదాధ్ంతానిన్
ఫైనానిష్యల ఇంజనీరింగ అంటారు.
అయాయ్, భారతీయ కరమ్ సిదాధ్ంతానిన్ వంటబటిట్ంచుకునన్ నికారస్యిన వాయ్పారం- అమెరికా జీవనం. నేను వాయ్పారానిన్ గురించి మాతర్మే
చెపప్డం లేదు. జీవనం గురించి మాటాల్డుతునాన్ను. గమనించాలి.

(జూలై 18, 2011)
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(July 25,2011) Dourjanyakaraulaku Lekha దౌరజ్నయ్కారులకు లేఖ
పిర్యమైన సోదరులారా!
ఈ మధయ్ కాలంలో మీ గురించి ఈ దేశ పర్జలు ఆలోచిసుత్నన్టుట్ మా తలిల్దండుర్లు, ఆతీమ్యుల గురించి కూడా ఆలోచించడంలేదు. అందుకు
బోలెడనిన్ కారణాలునాన్యి. పాకిసాథ్న మితుర్లకి 'కాశీమ్ర' ఊతపదం. కానీ మాకు మీ దౌరజ్నయ్కాండలు ఊతపదం. అయితే మీరు చినన్ చినన్
తపుప్లు

చేసుత్నాన్రు.

మీలో

చినన్

అవగాహనా

లోపం

ఉంది.

దానిన్

తొలగించడానికే

ఈ

ఉతత్రం.

చితత్గించండి.

మా దేశంలో నాయకులూ, పర్భుతవ్మూ, పర్జలూ మీ బాంబు పేలుళళ్కీ, పార్ణ నషాట్నికీ చలిసాత్రని మీకో దురభిపార్యం ఉంది. కానీ వాళళ్కి
ఎంతమాతర్ం లక్షయ్ం లేదు. ఎందరు పోయారో, ఎకక్డ పోయారో చూసి మరిచిపోతారు. మా దేశంలో జననషాట్నికి బొతిత్గా విలువలేదు.
నేలబారు మనుషులు చచిచ్పోవడం వలల్ ఎవరికీ, ఏమీ కాదు. నాయకులు ఇలాంటపుప్డు సాధారణంగా చెపేప్ మాటలునాన్యి. "మన పర్జలు
ఇలాంటి పిరికి దెబబ్లకు లొంగరు. మన ఆతమ్సైథ్రయ్ం గొపప్ది" అంటారు. ఈ బూతు మాట వారి ఊతపదమని తమరు గర్హించాలి. దుండగులిన్
పటుట్కుని తీరుతామని చెపుతారు. వాళళ్లా చెపుతునన్పుప్డే చేసే నమమ్కం లేదని వాళళ్ మొహాలోల్ మనకు తెలుసూత్ంటుంది. ఆ మధయ్ మీరు
కషట్పడి కొనిన్ వందల మందిని ముంబైలో చంపారు. "మా ముంబై ఇలాంటి దాడులకు లొంగదు. నిలదొకుక్కుంటుంది. మరునాటికే మామూలు
జీవనం కొనసాగిసుత్ంది" అని నాయకులు బోర విరిచారు. అంతకంటే నేలబారు మనిషికి మరోగతిలేదుకదా? వాడి దినచరయ్ నడవకపోతే నోటి
దగగ్ర కూడు పడిపోతుంది. కనుక తపప్నిసరిగా చావును లెకక్చెయయ్క వీధిని పడతాడు. అది ఈ పర్జల గొపప్తనం కాదు. నిసస్హాయత.
అకక్డితో అంతా మరిచిపోతారు. కనుక మీరు చేసుత్నన్ పని బూడిదలో పోసిన పనీన్రవుతోందని గమనించవలసిందిగా నా పార్రధ్న.
కాకపోతే మీ దాడుల వలల్ ఛానళళ్ వాయ్పారం పెరుగుతుంది. వాళళ్ పర్కటనలు గొపప్ గొపప్ ధరలకి అముమ్డుపోతాయి. గొపప్ గొపప్ నాయకులు,
పోలీసు అధికారులు పదే పదే మైకుల ముందుకు వసాత్రు. వాళళ్ గాల్మరు పెరుగుతుంది. నిముషాలోల్ నిజానిజాలు ఎలా తేలేచ్సాత్రో - ఎవరు ఈ
దాడులు చేశారో మాకు పూస గుచిచ్నటుట్ చెపేఫ్సాత్రు. వీటి వలల్ మీకు పర్చారమొసుత్ందని మీరు భావిసేత్ మీతో నేను ఏకీభవిసాత్ను. ఏమయినా
ఘోటక్పర, ములంద, కొలాబా, దాదర, వరీల్లలో చినన్ చినన్ పేలుళుళ్ పెదద్ సప్ందన కలిగిసాత్యని తమరు నముమ్తునాన్రు. కానీ మేము వాటికి
అలవాటు పడిపోయాం.
మీ సోదరులు దొరికితే మేం ఏమీ హాని చెయయ్మని మనవి చేసుత్నాన్ను. కోటల్ ఖరుచ్ పెటిట్, పువువ్లోల్ పెటిట్ కంటికి రెపప్లాగ కాపాడుకుంటాం.
మాది కరమ్ భూమి అని తమరు ఈ పాటికి గర్హించే ఉంటారు. ఇంకా గర్హించకపోతే అజామ్ల కసబ, అఫజ్ల గురు సోదరులని అడిగి
తెలుసుకోండి.
ఒకక్టి మాతర్ం మీరు సరిగాగ్ అరధ్ం చేసుకునాన్రు. మాకు సావ్తంతర్య్ం వచాచ్క పోలీసులిన్ గసీత్ తిపేప్ శర్మ నుంచి మా నాయకులు తపిప్ంచారు.
కాగా రోడుడ్ మీద, మారెక్టల్లో చెతత్కుపప్లిన్ పెంచే హకుక్మాకుంది. కనుక - చెతత్కుండీలోల్, పాడయినసూక్టరల్లో, విరిగిన సైకిళళ్లో చినన్ చినన్
బాంబులు పెటేట్ సౌకరయ్ం మీకు కలిసివసుత్ంది. బాంబులు పేలగానే వరష్ం పడగానే కలుగులోంచి బయటకు వచిచ్న చీమల దండులాగ
పోలీసులు వచిచ్పడతారు. ఎకక్డ చూసినా వాళేళ్ కనిపిసాత్రు. ఎందుకు? పర్తేయ్క భదర్త. ఎవరికి? పర్జలకి కాదు. ఈ వినోదం చూడడానికి వచేచ్
నాయకులకి. నాయకులు వెళిళ్పోగానే పోలీసులూ మాయమౌతారు. ఎకక్డికి? వాళళ్ వాళళ్ సౌకరాయ్ల మేరకి. చావు కబురుల్ చలల్గా చెపిప్న
ఛానళుళ్ మళీళ్ తమరు కొతత్ కథలిన్ ఎపుప్డు సృషిట్సాత్రా అని ఎదురు చూసుత్ంటాయి.
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మరో పొరపాటుని మీరు గమనించాలి. మొనన్ ముంబైలో సీరియల పేలుళుళ్ జరిపారు. వెంటనే తమరు రెండు రోజులు శలవు తీసుకునాన్రు.
అకక్డే మీరు పపుప్లో కాలేసుత్నాన్రు. వెంటనే మా నాయకులు ఆసుపతుర్ల చుటూట్ మూగి విరిగిపోయిన చెయియ్లీన్, పగిలిపోయిన తలలీన్
నిమురుతునన్పుప్డు తమరు దెబబ్కొటాట్లి. నేను ఇలా చెపుతునన్పుప్డు దేశదోర్హిగా మీకు కనిపించవచుచ్. కారణం - మా నాయకులు వారికి
అనాయ్యం జరిగినపుప్డే సప్ందిసాత్రు.
వాళళ్మాయిలు, బంధువులు జైళళ్కు వెళిళ్నపుప్డే వారిలో చలనం కనిపిసుత్ంది. మా కరుణానిధిగారు జీవితంలో ఏనాడయినా చెనైన్లో పుగల
జైలుకి వెళిళ్నటుట్ మనం వినాన్మా? ఈ మధయ్ తీహార జైలుకి మీనాకిష్ దేవాలయానికి వెళిళ్నంత విరివిగా, భకిత్తో వెళుళ్నాన్రని తమరు గర్హించే
ఉంటారు. అలల్పుప్డు ఎపుప్డో కాశీమ్ర హోం మంతిర్ కూతురిన్ తమరు ఎతుత్కుపోయినపుప్డు కేందర్ం ఎలా సప్ందించిందో తమకు గురుత్ండే
ఉంటుంది.
మామూలు మనుషులు చచిచ్పోతే, గాయపడితే నలుగురూ వింటారు, వెంటనే మరిచిపోతారు. పండగ తరావ్త పాచి అనన్ం అది. రాజీవ
గాంధీతోపాటు చచిచ్పోయిన 18 మంది పేరుని - నెలల కొదీద్ పరిశోధన చేసిన కారిత్కేయన గారిని చెపప్మనండి. మూడు పేరుల్ చెపితే ఆయనకి
పదమ్భూషణ ఇవవ్వచుచ్.
పాకిసాథ్న పేలుళళ్లో అకక్డ మా దేశంలో లాగే ముకూక్ మొహం తెలీని మనుషులు పోతునాన్రు. అందువలల్ అకక్డి నాయకులకూ
చీమకుటిట్నటుట్ ఉండదు. పైగా మాకూ మా దేశంలో 'తలనొపిప్' ఉందని చెపుప్కోడానికి మీ దేశం నాయకులకి ఆ మాతర్ం పార్ణ నషట్ం
ఉపయోగపడుతోంది. నిజానికి ఈ చావులిన్ అకక్డి నాయకులు కొంగు బంగారం చేసుకుంటునాన్రని ఒక అపపర్ధ ఉంది. అలాగే మా దేశంలో
పేలుళుళ్ పాకిసాథ్నిన్ తిటట్డానికి ఉపయోగిసాత్యి.
ఒకక్ విషయం మా కరధ్మౌతోంది. చచిచ్పోతే తమకు ఈ 'జిహాద'లో వీరసవ్రగ్ం తపప్దని మాకు తెలుసు. బతికుంటే మా జైళళ్లో మీరు సమసత్
భోగాలూ అనుభవిసూత్ ఉండవచుచ్నని మీకు తెలుసు. ఎపుప్డయినా మీ సోదరులు కరుణిసేత్ ఖాందహార దాకా మా మంతుర్లు మీ మనుషులిన్
తీసుకువచిచ్ సమసత్ రాజమరాయ్దలతో అపపించే ఔదారయ్ం మాకుందని మీకు తెలుసు.
కనుక కేవలం మా నాయకుల దరశ్నానికీ, మా ఛానళళ్ వాయ్పారానికీ మీ బాంబులిన్ వృధా చేసుకోవదద్ని చెపప్డానికే ఈ ఉతత్రం రాసుత్నాన్ను.
ముందు ముందు కొతత్ బాంబులిన్ తెలివిగా వినియోగించమని, నేలబారు మనుషుల మీద వృధా చెయయ్వదద్ని నా మనవి.
(ఎకనామికస్ టైంసులో పాతిర్కేయుడు జైతీరధ్రావ సూఫ్రిత్తో)

(జూలై 25, 2011)
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(August 1, 2011) Dementia డిమెనిష్యా
పర్పంచ సాహితయ్ంలోనే గొపప్ కథలోల్ ఒక కథ జరమ్న రచయిత ఫార్నస్ కాఫాక్ "ది మెటొమారొఫ్సిస". ఒక రోజు కథానాయకుడు నిదర్లోంచి
లేవగానే తను ఒక పెదుద్ 'పురుగు' అయిపోయినటుట్ భావిసాత్డు. అధివాసత్వికత, అదుభ్తమైన 'సింబాలిజం'తో కథ సాగుతుంది. ఇపప్టికీ ఈ
కథని ఎంతో మంది విశేల్షిసుత్నాన్రు. ఎనోన్ రకాల రచనా రూపాలను ఈ కథ సంతరించుకుంది. పర్పంచ సాహితయ్ంలో ఇది చరితర్. ఇంతవరకూ
దీని పర్సకిత్ చాలు.
ఇపుప్డింత గొపప్ కళాఖండానిన్ జాఞ్పకం చేసుకోవడానికి కారణం మరో గొపప్ కళాఖండం వంటి నాయకులు సురేష కలామ్డీగారు. వారు ఒక
రోజు లేచిన వెంటనే వారికి 'మతి' మందగించి, చాలా విషయాలు మరిచిపోతునన్టుట్ అనిపించింది. ఈ నిజానిన్ వారికంటే ముందు వారి
నాయ్యవాదులు గురుత్పటాట్రు. ఇది కాఫాక్ కథ సాథ్యిలో గురుత్ంచుకోవలసిన విషయం.
వారికిపుప్డు 67 సంవతస్రాలు. అపుప్డపుప్డు తల తిరుగుతునన్ మాట నిజం. ఒకొకక్పుప్డు - ముఖయ్ంగా తీహార జైలోల్ వారికి బోరింగుగా
ఉంటోంది. ఆ మధయ్ తన మితుర్లతో - అంటే తీహార లోనే ఉనన్ లలిత భానోత, వి.కె.వరమ్ వంటివారితో కలిసి ఉంచమని జైలు అధికారులను
కోరారు.

అయినా

వారు

అంగీకరించలేదు.

ఇపుప్డిపుప్డు

వారికి

'మతిమరుపు'

అనే

రోగం

మీదపడింది.

వారికి తాను సురేష కలామ్డీ అని గురుత్ంది. కామనెవ్లుత్ కీర్డలు చూచాయగా గురుత్కు వసుత్నాన్యి. గత నవంబరు 30 న ఢిలీల్లో సిబిఐ జరిపిన
పదకొండు దాడులు బొతిత్గా గురుత్లేవు. సివ్స సంసథ్తో కుమమ్కక్యి ఫలహారం చేసిన 107 కోటుల్ ఏదో పూరవ్జనమ్ సమ్ృతిలాగ ఉంది. టి.ఆర.ఎస.
కాంటార్కుట్ల బాపతు 95 కోటల్ కుంభకోణం - అసలు గురుత్రావడం లేదు. మధయ్ మధయ్ టైంస నౌ వాయ్ఖాయ్త ఆరాన్ద గోసావ్మి ముఖం జాన్పకం
వసోత్ంది. ఎందుకు? సప్షట్ంగా తెలియడం లేదు.
తీహార లో అపుప్డపుప్డు కనిపించే లలిత భానోత, వరమ్ పర్భృతులిన్ ఎకక్డో చూసినటుట్ంది. ఎకక్డ? ఆసేట్ర్లియా దేశం - అకక్డి దొంగ
కంపెనీలు - అబేబ్, అసస్లు గురుత్లేదు.
ఇది అసలు సిసలైన కాఫాక్ కథ. సందేహం లేదు. ఆ కథలో నాయకుడు గిర్గోర శాంసా అచచ్ం మన కలామ్డీ గారే. కవి కాలం కంటే
ముందుంటాడంటారు. 2011 లో మనదేశపు రాజకీయ నాయకుడిని ఎకక్డో జరమ్నీలో - 1915 లో ఒక రచయిత గురుత్పటట్డం ఎంత
విడూడ్రం! 1915లో కాఫాక్ సృషిట్ంచిన 'పురుగు' పేరు సురేష కలామ్డీ!
మానవ సవ్భావాల నైచాయ్నికి ఎలల్లు లేవనడానికి ఇది గొపప్ ఉదాహరణ.
అయితే ఈ మతిమరుపు పార్రంభం కావడానికి ముందు కొనిన్ సంఘటనలు జరిగాయి. కలామ్డీగారికి తాను పారల్మెంటు సభుయ్డినని గురుత్ంది.
ఒకటో తారీకునుంచి పారల్మెంటు సభలు జరుగుతాయని జాన్పకం ఉంది. అవినీతి పనులు చేసి జైలుకి వెళిళ్నా ఫలానా మధు కోడాలాగ,
రాషీర్ట్య జనతా దళ రాజేష రంజన లాగ రోజూ పారల్మెంటుకి వెళిళ్రావచుచ్ననే ఆలోచన ఉంది. అయితే గత 29 సంవతస్రాలలో వారు
ఎనిన్సారుల్ పారల్మెంటుకి వెళాళ్రు? వెళిళ్ ఏం ఉదద్రించారు? ఆ మాటే ఘనత వహించిన నాయ్యమూరిత్ అడిగారు. ఒక నాయ్యమూరిత్ ఇంత
సప్షట్ంగా కుండ బదద్లు కొటిట్న సందరభ్ం నేనెరగను. అచచ్ంగా వారి మాటలివి. "పారల్మెంటులో పర్సుథ్తం మీరు (కలామ్డీ) వెళళ్కపోతే
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పర్భుతవ్ం కూలిపోయేంత ముఖయ్మైన వయ్వహారం ఏమీలేదు". నమూనాకి కిందటి పారల్మెంటు సమావేశాలోల్ కలామ్డీగారు ఎనిన్ పర్శన్లు వేసి,
ఏయే చరచ్లోల్ పాలొగ్నాన్రో సెలవివవ్మని అడిగారు.
ఈలోగా వారికి మతిమరుపు జబుబ్ వచిచ్ంది.
కొందరికి 'మతి' పెటుట్బడి. మరికొందరికి సాకు. కలామ్డీ వంటివారికి అది చకక్ని పలాయనం.
లలిత భానోత ని కలిసినపుప్డలాల్ 'మిమమ్లిన్ ఎకక్డో చూసినటుట్ంది' అంటునాన్రట.
ఉనన్టుట్ండి "అనన్టుట్ కీర్డాకారుల మేజోళళ్ కుంభకోణంలో మనకు కిటిట్నదెంత?" అనడుగుతునాన్రట.
"మేజోళుళ్ కావు బాస - ముఖం తుడుచుకునే గుడడ్లు" అని నాలిక కరుచుకుంటునాన్రట భానోత గారు.
మధయ్ మధయ్ "నా పేరేమిటి?" అనడుగుతునాన్రట.
ఈ విధంగా వారి 'మతి మరుపు' తీహార లో మూడు పువువ్లూ ఆరుకాయలుగా సాగుతోంది. నిజానికి 'మతిమరుపు' నేరం చేసిన పర్తివాడికీ
వసుత్ందని నా ఉదేద్శం. మొనన్మొనన్టిదాకా మన రాజాగారు తను నిరోద్షిననే అంటునాన్రు కదా? లకాష్ డెబైబ్ ఆరు వేల కోటల్గురించి వారు
మరిచిపోతునాన్రు. మనం కళాళ్రా ముంబైలో మారణకాండను చూసినా అజమ్ల కసాబ గారేమనాన్రు? తను నిరోద్షిననే కదా? నేరసుథ్లందరికీ
డిమెనిష్యా ఉంటుంది. అది వారిలో సామానయ్గుణం. ఒకొక్కక్పుప్డు ఈ జబుబ్ దేశాలకీ వరిత్సుత్ంది. కసాబ తమ దేశసుథ్డనన్ విషయం
చాలాకాలం వరకూ పాకిసాథ్న పర్భుతవ్ం మరిచిపోయింది. ఇపప్టికీ దావూద ఇబర్హీం గారి అడర్సు ఆ పర్భుతావ్నికి గురుత్లేదు. టైగర మెమూన!
ఆ పేరెకక్డో వినన్టుట్ందే! మన రాజకీయ నాయకులందరికీ డిమెనిష్యా ఉంటుంది. ఆ మధయ్ చాలామందిని మన జాతీయ గీతం గురించి
అడిగారు. కానీ చాలామంది మరిచిపోయారు. కొందరయితే రవీందుర్డు రాశారని మరిచిపోయారు. బాబూ! ఇవి డిమెనిష్యా లక్షణాలు - వాళళ్
బుదిద్లోపం కాదని మనం గర్హించాలి.
యెడూయ్రపప్ వంటి నాయకులు మంతుర్లకి 'సిగూగ్ లజాజ్' ఉండాలని మరిచిపోయారు. చాలామందికి 'నీతి' అనన్ పదానికి అరధ్ం మరిచిపోయారు.
ఈ దేశం జాతిపితని - మహాతామ్గాంధీని పర్తీ సంవతస్రం 364 రోజులు మరిచిపోతోంది! వారు ఒకే ఒక రోజు గురుత్కు వసాత్రు.
అయితే నినన్నే - కలామ్డీగారు తేరుకుని "నాకిపుప్డనీన్జాన్పకం వసుత్నాన్యి. మీరేమడిగినా చెపప్గలను. నా పేరే సురేష కలామ్డీ. నేను రోజూ
కోలేగ్టు తోటే పళుళ్ తోముకుంటాను" - ఇలా సప్షట్ంగా ఆలిండియా మెడికల సైనెస్స ఆవరణలో వాకుర్చాచ్రు. అది ఈ దేశానికి శుభసూచకం.
నేరసుథ్డికి తను చేసిన పని గురుత్లేకపోతే - గురుత్లేని పరిసిథ్తిలో అతని మనసుస్ ఉంటే ఇంక ఆ నేరం చెలల్దు. ఇదీ నాయ్యవాదులు ఎతుత్.
పాపం. ఒక అవినీతిపరుడి 'సాకు'కి నాయ్యవాదులు వెదికిన దొంగతోవ డిమెనిష్యా.
కానీ ఈ దేశం యావతూత్ ఎనోన్ రంగాలలో 'డిమెనిష్యా'లో పడి చాలా ఏళళ్యింది.

(ఆగసుట్ 1, 2011)
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(August 8,2011) Sense of Humor సెనస్ ఆఫ హూయ్మర
ఇది తెలుగు కాలం కనుక ఇంగీల్షులో మొదలెడతాను. సెనాస్ఫ హూయ్మర అంటే కషాట్నీన్, నషాట్నీన్ చూసి కడుపారా నవువ్కోవడం. మనకి ఆ
అలవాటు బొతిత్గా తకుక్వంటాను. సాథ్ళీపులాకనాయ్యంగా ఇకక్డ కొనిన్ ఉదాహరణలు.
ఆ మధయ్ పేపరోల్ ఓ వారత్ చూశాను. తమిళనాడులో ఎకక్డో ఓ కురార్డు ఓ కకుక్రిత్ దొంగతనం చేసూత్ పటుట్బడాడ్డు. కోరుట్ ఆ కురార్డిని జైలోల్
పెటిట్ంది. తీరా విచారణ జరుపుతూ బెయిల ఇవవ్డానికి 1200 రూపాయలు కటట్మంది. వెనకటికి ఓ పూరవ్సువాసిని 'మా ఆయనే ఉంటే
మంగలి ఎందుకు బాబూ' అనన్దట. ’నా దగగ్ర అంత డబుబ్ంటే దొంగతనం ఎందుకు చేసాత్ను బాబూ?!’ అనాన్డట ఆ కురార్డు. కటట్ని
కారణంగా జైలోల్నే ఇరుకుక్నాన్డు. కేసుని పటిట్ంచుకునే నాధుడు లేడు. అలా ఎనాన్ళుళ్? కాదు. ఎనేన్ళుళ్? ఏడు సంవతస్రాలు. ఈ మధయ్ ఎవరో
జైలు రికారుడ్లు తిరగేసూత్ వీడిని గమనించి అవతలికి పొమమ్నాన్రు. సూథ్లంగా ఇదీ కథ.
మనకి సరదాగా నవువ్కోవడం తెలీదంటాను మరొకక్సారి. ఈ కురార్డిని ఆ రోజులోల్నే - మా తూరుప్ భాషలో - ఓ టెంకిజెలల్ కొటిట్ పొమమ్ంటే
ఈ దేశానికి ఒక మేలు జరిగేది. వాడు తన కళకి మెరుగులు దిదుద్కుని - చూసీ చూడనటుట్ వదిలేసే వయ్వసథ్ అలుసు చూసుకుని - పెరిగి
పెదద్వాడయి ఏ రాజువో, కలామ్డీవో - అదీ ఇదీ కాకపోతే - మధుకోడాలాగానో, షీలా దీకిష్త మేడం లాగానో ఓ రాషార్ట్నికి ముఖయ్మంతిర్
అయేవాడు. ఇపుప్డు వయ్వసథ్ వాడిని ఏడేళుళ్ మేపి, పోషించింది. వాడు చేసిన నేరం పెదద్దా? వయ్వసథ్ చేసిన నేరం పెదద్దా?
నవువ్కోండి బాబూ! నవువ్కోండి.
నినన్ ఏలూరులో రవి అనే ఓ టౌన పాల్నింగ ఆఫీసరు గారు కేవలం ముపైప్ వేలు లంచం తీసుకుంటూ పటుట్బడాడ్డని వారత్. ఇది చాలా నీరసమైన
పనిగా నేను భావిసాత్ను. ఆయనింకా తన వృతిత్లో పరిణతిని సాధించలేదని మనం జాలిపడాలి. ఆయనిన్ వీధిన పెటట్డం అనాయ్యం. ఆయనిన్
వెంటనే ఢిలోల్ ముఖయ్మంతిర్ కారాయ్లయానికో, కామనెవ్లత్ కీర్డల కారాయ్లయంలోనో తరీఫ్దు ఇపిప్ంచాలి. ఇంత పలచగా పార్రంభమయిన కృషే
రేపు పుషిప్ంచి ఫలితాల నివవ్గలదని అదే పేపరులో, అదే పేజీలో టోకు అవినీతి వారత్లు మనకు చెపుతునాన్యి. ఇంకా గొపప్ అవినీతిని
తటుట్కునే శకిత్ మనకునన్దని రవిగారికి తెలియజెయాయ్లంటాను. మరొకక్సారి మనకి సెనాస్ఫ హూయ్మర బొతిత్గా లేదంటాను.
మరొక కథ. పర్కాష ఝూ అనే చితర్ దరశ్కుడు ఈ మధయ్ "అరక్షణ" అనే హిందీ సినీమా తీశాడు. అందులో అమితాబ బచచ్న, సైఫ ఆలీఖాన,
దీపికా పదుకునే వంటి హేమాహేమీలు నటించారు. ఇదీ కథ. నిజాయితీపరుడైన ఓ పిర్నిస్పాల. అంతే నిజాయితీ, పటుట్దల ఉనన్ ఓ కురార్డు.
కథ పేర్మ వయ్వహారంతో పార్రంభమయి, ముదిరి - ఆ మధయ్ సుపీర్ం కోరుట్ 'రిజరేవ్షనల్' మీద ఇచిచ్న తీరుప్ చుటూట్ తిరుగుతుందట. పెదద్
నాటకీయత, తిరుగుబాటు, సంఘరష్ణ కలబోసిన ఈ చితర్ం కొందరికి అపుప్డే ఇబబ్ంది కలిగిసోత్ందట. సినిమా ఇంకా రిలీజు కాలేదు. రిజరేవ్షనల్
గురించి కథ నడిచిన కారణంగా 'రిజరేవ్షనల్' పర్యోజనం పొందేవారికి ఇబబ్ందిగా ఉనన్దేమో. ఏమయినా ఉతత్ర పర్దేశ లో ఈ సినిమా
విడుదలను నిషేధించింది అకక్డి రాషర్ట్ పర్భుతవ్ం. విశేషమేమంటే అకక్డ ముఖయ్మంతిర్ ఓ దళిత నాయకురాలు. పశిచ్మ బెంగాల, బీహార
రాషార్ట్లు అభయ్ంతరం చెపప్లేదు.
మన దేశంలో నారదుడు బఫూన గా, ధరమ్దేవత అయిన యముడు లేకి హాసయ్నటుడిగా తీసిన చితార్లను చూసి తరించే పేర్క్షకులునన్ ఈ
కరమ్భూమిలో ఇంకా ఇలాంటి వెనుకబడిన వారునాన్రా అని ఆశచ్రయ్ం కలుగుతుంది. ఓ గొపప్ వాగేగ్యకారుడి చితర్ంలో బార్హమ్ణులు పేడ
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ముదద్లు తింటూ మంతార్లిన్ వరిణ్ంచే హాసాయ్నిన్ ఆశావ్దించిన రసజున్లు మనవారు. పౌరాణిక పాతర్లిన్ భర్షుట్ పటిట్సేత్ బహుమతులిచేచ్ ఉదారులు
మనవారు. కేవలం సినీమాని చూసి నవువ్కోవడం తెలియకపోవడం దురదృషట్కరం.
ఈ మధయ్నే అంతరాజ్తీయంగా పేరు తెచుచ్కునన్ భారతీయ చితర్కారుడు హుసేస్న సాహెబ గారు పరదేశంలో కనున్మూశారు. ఆయనిన్
మనదేశానికి రపిప్ంచి, వారి చితార్లిన్ నెతిత్కి ఎతుత్కోలేదని చాలామంది పెదద్లు బాధపడాడ్రు. ఈ మధయ్నే వారు చితిర్ంచిన చితార్లిన్ నాకో మితుర్లు
పంపారు. చూసి నా జనమ్ధనయ్మయిందని తరిచాను. వారు దురాగ్దేవిని బటట్లిపిప్ నిలబెటాట్రు. కానీ ముసిల్ం పర్వకత్ కూతురు ఫతిమాను పూరిత్
దుసుత్లతో అలంకరించారు. విఘేన్శవ్రుడి నెతిత్మీద బటట్లిపుప్జుని కూరుచ్నన్ లకీష్దేవిని అదుభ్తంగా రచించారు. తన తలిల్ని పవితర్ంగా
బటట్లతో చితిర్ంచారు. సథ్నాలు వేలాడేసుకుని వీణని కాళళ్ దగగ్ర పెటుట్కునన్ సరసవ్తీ దేవిని రూపొందించారు. మదర థెరెసాస్ను పసిబిడడ్ను
ఎతుత్కునన్ దేవతగా చితిర్ంచారు. పారవ్తీదేవి గుడడ్లిపుప్కుని ఎలకపిలల్లాంటి విఘేన్శవ్రుడిని ఎతుత్కునన్టుట్ రచించారు. తన కూతురిని అందంగా
బటట్లోత్, టోపీతో చితిర్ంచారు. దౌర్పది బటట్లిపుప్కుని నిలుసుత్ంది. ముసిల్ం యువతి పువువ్ల చీరె కటుట్కుని సభయ్తతో దరశ్నమిసుత్ంది. బటట్లేల్ని
హనుమంతుడినీ, రావణుడి తొడమీద బటట్లిపుప్కుని కూరుచ్నన్ సీతనీ, బటట్లేల్ని భారతమాతనీ..
ఒకరోజు కాదు, ఒక దశలో కాదు - పోనీ, ఆ దశలో ఆయన మనసాథ్పంతో ఉనాన్రని సరిపెటుట్కోడానికి - ఇవనీన్ ఆయన జీవితకాలంలో
పరుచుకునన్ అపూరవ్మయిన కళారూపాలు. పరమ పవితర్మైన పండరీ పురకేష్తర్ంలో జనిమ్ంచిన ఈ కళాకారుడి భారతీయ సంసక్ృతి వైభవం
అవగాహనకిగాను ఒక పదమ్శీర్ పదమ్భూషణ, పదమ్విభూషణ కాక ఇంకా భారతరతన్ ఇచిచ్ సతక్రించకుండా దేశం వదిలి వెళిళ్పోయేటటుట్
చేశాం. మరొకక్సారి. మనకి నవువ్కునే పెదద్ మనసుస్ లేదు.
మన

దేశంలో

చటట్ం,

వయ్కిత్

నీతి,

సినీమా

కళ,

సామాజిక

బాధయ్త,

అభిరుచి

-

కర్మంగా

భర్షుట్

పటిట్పోతునాన్యి.

ఒకక్టే మారగ్ం. తలపంకించి సరదాగా నవువ్కునే సెనాస్ఫ హూయ్మర ని పెంపొందించుకోవాలి.

(ఆగసుట్ 8, 2011)
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(August 15,2011) Mushti Pettanam ముషిట్ పెతత్నం
ఒక ముషిట్వాడు ఒక ఇంటికి బిచాచ్నికి వెళాళ్డట. ఇంటి కోడలు ఏమీ లేదు వెళళ్మంది. బిచచ్గాడు బయలుదేరిపోయాడు. వెళుతునన్ బిచచ్గాడిని
అతత్గారు పిలిచారట. ఏమయాయ్ వెళిళ్పోతునాన్వని.
కోడలమమ్గారు వెళళ్మనాన్రండి అనాన్డట బిచచ్గాడు. అతత్గారు చరుర్న లేచింది. "అదెవరయాయ్ చెపప్డానికి. నువువ్ రా" అనన్ది. ఇతను
వెళాళ్డు.

అపుప్డు

అతత్గారు

చెపిప్ందట

సాధికారికంగా

"ఇపుప్డు

నేను

చెపుతునాన్ను.

ఏమీలేదు

వెళుళ్"

అని.

ఇచిచ్నా, పొమమ్నాన్ అతత్గారికే చెలుల్ను - అనన్ది సామెత. ఈ దేశానికంతటికీ అలాంటి ఓ అతత్గారుంది. తిటిట్నా తిమిమ్నా, శికిష్ంచినా,
రకిష్ంచినా,

పొమమ్నాన్

ఉండమనాన్

ఆ

అతత్గారికే

చెలుల్ను.

ఆ

అతత్గారు

-

సుపీర్ం

కోరుట్.

ఈ దేశంలో ఎవరూ ఏ విషయంలోనూ మరే కోరుట్నీ పటిట్ంచుకోవడం మానేశారు. ఎనోన్ కోరుట్లోల్ శిక్షలు పడినా, పడకపోయినా, నాయ్యం
జరిగినా జరగకపోయినా ఆఖరికి అతత్గారిదే ఆఖరి మాట.
ఎవరు చేసిన పనయినా తపప్ని కింద కోరుట్ చెపిప్ందనుకోండి. ఈ రోజులోల్ నేరసుథ్డు సిగుగ్పడడం మానేశాడు. "ఆరోపణ జరిగింది కాని
శిక్షపడలేదు కదా?" అని బోరవిరుచుకుంటాడు. ఇదివరకు 'అవినీతిపరుడు' అనన్ందుకే కుమిలి చచేచ్వాళుళ్. ఇపుప్డిపుప్డు పారల్మెంటులో
పవితర్ంగా చటాట్లు చెసే పనిలో మునిగితేలుతునాన్రు. నేరం వారిని బాధించడం మానేసింది. సుపీర్ం కోరుట్ అవినీతికి అంతిమ పరిషాక్రం.
మా నానన్గారు పనిచేసే రోజులోల్ - నా చినన్తనం మాట - ఆ కంపెనీ మేనేజరు - ఓ బిర్టిష దొరగారు ఉండేవారట. చాలామంచివాడు.
తాగుడికి అలవాటు పడి, ఆఫీసు సొముమ్ ఖరుచ్చేసేశాడు. సంజాయిషీ చెపుప్కోలేని సిథ్తికి వచాచ్డు. అయితే తను చేసింది తపుప్కాదని
బుకాయించే నిజయితీ చాలని ఆ దొరగారు ఒకరోజు విశాఖప టన్ం బీచ కి వెళిళ్ రివాలవ్రుతో కాలుచ్కుని ఆతమ్హతయ్ చేసుకునాన్డు. ఈ కథని
తరచుగా మా నానన్గారు చెపేప్వారు. ఈ రోజులోల్ రివాలవ్రుతో కాలిచ్న వాళేళ్ సుపీర్ం కోరుట్ చెపేప్వరకూ సమాజంలో పెదద్మనుషులుగా
ఛలామణీ అయిపోతునాన్రు.
ఏతావాతా, నిజాయితీపరుల కాలం ముదిరిపోతోంది కనుక - ఒకక్ సుపీర్ం కోరుట్ తీరుప్నే నిజాయితీపరులు శిరసావహిసుత్నాన్రు కనుక మన
దేశంలో పర్తి రాషర్ట్ంలోనూ ఒకొక్కక్ సుపీర్ం కోరుట్ని సాథ్పించాలని మనవి చేసుత్నాన్ను. తమిళనాడు కయితే రెండు చాలవు. ఎందుకంటే డిఎంకే
పదవిలో ఉనన్పుప్డు ఏడిఎంకేవారు పరువు నషట్ం దావాలు వేసాత్రు. గదెద్ దిగాక కరుణానిధిగారు ఆ పని చేసాత్రు. పైగా ఆయా రాషార్ట్లలో
అయితే వీరికి సరైన నాయ్యం జరగదు కనుక (పర్సుత్తం జయలలితగారి కేసులు కరాణ్టకలో విచారణ జరుగుతునన్టుట్) పొరుగు రాషార్ట్లలో
వీరికి తైనాతిగా మరో సుపీర్ం కోరుట్ ఉండాలి.
ఈ లెకక్న - మన దేశంలో 28 రాషార్ట్లు, ఏడు కేందర్పాలిత పార్ంతాలూ ఉనాన్యి కనుక, పర్తీ రాషార్ట్నికీ రెండేసి చొపుప్న 70 సుపీర్ం
కోరుట్లూ, ఇవికాక పొరుగు రాషర్ట్ంలో ఈ రాషర్ట్ కేసులకి మరో 35 అదనపు సుపీర్ం కోరుట్లూ ఉండాలి. ఇంకా పర్తేయ్క రాషార్ట్ల ఉదయ్మాలు ఎనోన్
రాషార్ట్లలో జరుగుతునాన్యి కనుక - తెలంగాణా, గూరాఖ్లాండ, విదరాభ్ మొదలయిన రాబోయే రాషార్ట్లకు జరిగిన అనాయ్యాల పరిశీలనకు
ఇపుప్డే ముందుగా సుపీర్ం కోరుట్లను ఏరాప్టు చెయయ్డం సబబు. ఆ విధంగా రాషాట్ర్ల ఏరాప్టుకు నాయ్యసాథ్నం సముచితమైన సంకేతం
కాగలదు.
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ఈ దేశంలో పిలల్ల పాఠాల పుసత్కాలకు, కాలేజీలోల్ సీటల్కు, విడిపోయిన పెళాళ్లకు మనోవరిత్కి, కలిసునన్ భారాయ్భరత్ల విడాకుల సమసయ్లకి,
ఎమెమ్లేయ్ల రాజీనామాల సమరధ్నకి, ఆఫీసరల్ని ఉదోయ్గాలనుంచి తీసెయయ్డానికి, సీనియారిటీలను కాపాడడానికి, జైళళ్లో టీవీలకి, నేరసుత్లకి
కంపూయ్టర అవసరాలకి, పోలిసాఫీసరల్ టోపీల రంగు నిరణ్యించడానికి - అనిన్ంటికీ, అందరికీ సుపీర్ం కోరేట్ శరణయ్ం. హైకోరుట్లు బొతిత్గా
మాట చెలల్ని నేలబారు ఇంటి కోడళళ్లాంటివి. ఆఖరి తీరుప్ అతత్గారిదే - అనగా సుపీర్ం కోరుట్దే.
మరొకక్ ముఖయ్మయిన పరిణామం ఈ దేశంలో పర్బలుతోంది. ఎనన్డూ కనీవినీ ఎరగనంతమంది మహానుభావులు వరసగా జైళళ్కు
తరలిపోతునాన్రు. ఇదివరకు జంతువులిన్ చంపినా మనుషులిన్ చంపినా ఎవరికీ ఖాతరు ఉండేది కాదు. ఇపుప్డిపుప్డు కేందర్ మంతుర్లు,
ముఖయ్మంతుర్ల కూతుళుళ్, పారల్మెంటు సభుయ్లు, కారొప్రేట అధిపతులు, ఐయేయ్యస ఆఫీసరుల్, మేనేజింగ డైరెకట్రుల్ - జైళళ్కి వలస వసుత్నాన్రు.
మరి ఒకరిదద్రు మంతుర్లు, ముఖయ్మంతుర్ల కొడుకులు రావచుచ్నని ఊహాగానాలు వినిపిసుత్నాన్యి.
మన దేశంలో ఒక అపపర్ధ ఉంది. మన చటాట్లు ఎపుప్డో నూట పాతిక సంవతస్రాల కిందట రూపుదిదుద్కుని బూజుపటిట్పోయాయని.
కావచుచ్గాక - ఇంత గొపప్వారు తరుచుగా వచిచ్పోయే ఈ జైళళ్ను సంసక్రించుకోవలసిన అవసరం మనకి ఎంతయినా ఉంది. ముందు జైళళ్
నిబంధనావళిని సవరించుకోవాలని నా ఉదేద్శం. ఇందుకు నా సూచనలు కొనిన్ంటిని మనవి చేసుత్నాన్ను.
జైళళ్లో పపూప్ యాదవ లాగ అపుప్డపుప్డు విసత్ృతంగా పుటిట్న రోజులు చేసుకునే హాళుళ్ ఏరప్రచాలి. చారెల్స శోభరాజుగారిలాగ జైళళ్లో
ఉండగానే పేర్మించి పెళిళ్చేసుకునే వాతావరణానిన్ - ఉదా: బృందావనం, విజయా గారెడ్నస్ వంటి విహారోదాయ్నవనాలిన్ ఏరప్రచాలి. చినన్బార,
ఓ నైట కల్బ ఉండాలి. అడపా తడపా తాము నిరోద్షులమని బలల్గుదిద్ చెపప్డానికి పెదద్ పెదద్ బలల్లతో వారం వారం పతిర్కా సమావేశాలకి
అవకాశం ఉండాలి. పిర్యదరిశ్నీ మటూట్ హంతకులు సంతోష సింగ, జెసిస్కా లాల హంతకుడు మనూశరమ్ల వంటివారికి తరచుగా జలుబు,
దగుగ్, పంటి నొపిప్, వెనున్పోటు - వంటివి ఆలిండియా మెడికల సైనెస్స ఆసుపతిర్లో చేరుతూంటారు కనుక - అలాంటి వారి సౌకరాయ్రధ్ం
అయిదు నక్షతార్ల సాథ్యిలో ఓ ఆసుపతిర్ ఏరాప్టు ఉండాలి. ఇక కలామ్డీ, మధూకోడా వంటి పారల్మెంటు సభుయ్లు - జైలోల్ ఉనాన్ దేశ శేర్యసుస్
గురించే కలలు కంటూ పారల్మెంటు సభలలో పాలొగ్నాలని తహతహలాడుతూంటారు కనుక - ఒక మినీ పారల్మెంటు గదిని జైలులోనే ఒక
పకక్ ఏరప్రిచి - అకక్డినుంచే పారల్మెంటు వయ్వహారాలలో పాలొగ్నే అవకాశం కలిప్ంచాలి. అకక్డినుంచే పాలొగ్ంటూ మన శేర్యసుస్కి చటాట్లు
చేసాత్రని మనం ఆశించవచుచ్.
నిరపరాధికి ఏ లేశమయినా అనాయ్యం జరగకూడదనన్ నూట పాతిక సంవతస్రాల కిందటి ధరమ్సూకాష్మ్నిన్ అవినీతి పరులు అవకాశంగా
చేసుకునే ఈ 'సిగుగ్ 'లేని సమాజంలో - సుపీర్ం కోరుట్లూ, జైళూళ్ - వీధిభాగవతుల మేళాలు కావడంలో ఆశచ్రయ్ం లేదు.
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(August 22, 2011) Anna Venuka Manishi అనాన్ వెనుక మనిషి
మా ఇంటోల్ ఇదద్రు అవినీతిపరులునాన్రు - నేనూ, మా అబాబ్యి. మేమిదద్రం ఈ దేశంలో సగటు అవినీతికి నమూనాలం కాము. అయినా
మాకూ ఈ గుంపులో సాథ్నం ఉంది.
చాలా ఏళళ్ కిందట మా పెదద్బాబ్యి మంచి డర్సుస్ వేసుకుని టై కటుట్కుని సిదధ్ం అవుతునాన్డు. ఎకక్డి కనాన్ను. కోరుట్కి అనాన్డు. అరధ్ంకాలేదు.
అయిదారు రోజుల కిందట రోడుడ్ మీద పోలీసు అతనిన్ ఆపాడట. ఏదో నేరం చేశాడో, చేశాడని పోలీసు భావించాడో. (నీతికీ అవినీతికీ
అభిపార్యబేధాలు తపప్వు కదా?) నాయ్యంగా పోలీసు చేతిలో ఆమాయ్మాయ్ పడితే తేలిపోయే వయ్వహారమది. కానీ కోరుట్కే వచిచ్ తాను రైటని
నిరూపిసాత్ననాన్డు మా వాడు. పోలీసు తలవూపాడు. సమనుల్ వచాచ్యి. ఇపుప్డు కోరుట్కి వెళుతునాన్డు. యువకుడు, ఉడుకు రకత్ం కలవాడు.
రోడుడ్ మీద అవినీతిని ఎదురోక్వాలనే చితత్శుదిధ్ కలవాడు. మంచిదే అనాన్ను.
ఆ సాయంకాలం అతి నీరసంగా ఇంటికి వచాచ్డు. రకరకాల అలగా జనంతో కోరుట్ వరండాలో ఆరుగంటలు కూరుచ్నాన్డట. ఆ జనానికి
కోరుట్లు పరిపాటి. కేసులు ఉపాధి. అవినీతి వృతిత్. ఈ యువకుడికి ఛాలెంజ. మధాయ్హన్ం ఏ రెండు గంటలకో మెజిసేట్ర్ట పిలుపు వచిచ్ంది.
బోనులో నిలబడిన ఇరవైయేయ్ళళ్ పవితర్మైన కురార్డిని మెజిసేట్ర్ట కనెన్తత్యినా చూడలేదు. మాట వినలేదు. పోలీసు ఏదో చెపప్గా "నూరు
రూపాయలు" అనాన్డు. "మిలారడ్! నేను నిజానికి..." ఏదో చెపప్బోయాడు. మెజిసేట్ర్ట విసుగాగ్ "నూటయాభై" అనాన్రు. మళీళ్ నోరెతత్బోతే
బోరవుతునన్ గుమాసాత్ చెయియ్పటుట్కుని అతనిన్ బోనులోంచి బయటికి లాగాడు. అదీ కథ.
ఇరవైయేయ్ళళ్ యువకుడి నిజాయితీకి పరిషాక్రం - ఆరుగంటల నిరీక్షణ, ఒకరోజు కోరుట్ వరండాలో పడిగాపులు, తన నీతిని చెవినయినా బెటట్ని
నాయ్యమూరిత్, గుమాసాత్ల అలసతవ్ం - వెరసి 150 రూపాయల జరిమానా. యువకుడికి ఇది మంచి పాఠం. తరావ్త ఏమయింది? ఈ
సమాజానికి ఓ కొతత్ అవినీతిపరుడు జమ అయాడు. ఈసారి రోడుడ్ మీద పోలీసు ఆపినపుప్డు 20 రూపాయలు నిశిచ్ంతగా అతనికి
సమరిప్ంచుకునాన్డు. పోలీసు సెలూయ్ట చేశాడు. అవినీతికి వెసులుభాటు తోడయింది. అలవాటయింది. పోలీసుకి అవసరమయింది. అరుదుగా
ఎదురయేయ్ ఓ కురార్డి నీతిని రోజూ తనముందు తారసిలేల్ వందలాదిమంది మధయ్నుంచి ఏరే వయ్వధి మేజిసేర్ట్ట కి లేదు. కాగా ఆ నీతిని ఆయన
గురుత్పటట్డం మరిచిపోయి చాలా సంవతస్రాలయింది. ఆయనకి తెలియని విషయం - పోలీసుకీ, యువకుడికీ అరధ్మయిన విషయం ఏమిటంటే
ఈ దేశంలో నీతిని పాటించాలనే పటుట్దలతో ఉనన్ ఓ యువకుడు కొతత్ 'అవినీతి పరుల జాబితాలో నమోదు అయిపోయాడు.
ఈ వెసులుబాటు పోలీసుకి ముందే తెలుసు. ఈ యువకుడికి ఇపుప్డు తెలిసింది. అవినీతితో రాజీకి ఇపుప్డు ఇదద్రూ బంధువులయారు.
రెండో అవినీతిపరుడిని నేను. నేను కొంచెం ముదిరిన - తెలివైన, కాని నిసస్హాయమైన అవినీతిపరుడిని. వయ్వసథ్ చేతకానితనం, నాయకుల
నిసస్తుత్వ, ఉదోయ్గుల అవకాశవాదం, అవసరానిన్ గడుపుకోవలసిన గతయ్ంతరం, వయ్వసథ్తో పోరుకి దిగలేని, దిగే వయ్వధిలేని నిరీవ్రయ్త - ఇనిన్ నా
అవినీతికి పెటుట్బడులు.
ఒకానొక ఊరిలో నా గెసట్ హౌస లో - ఇంకా ఉపయోగించని ఆ బిలిడ్ంగుకి విదుయ్చచ్కిత్ ఇవవ్లేదు. మరాన్డు ఉదయమే ఫోన. ఒక ఇంజనీరుగారు
అటునుంచీ మాటాల్డారు. నా బిలిడ్ంగుకి అకర్మంగా విదుయ్చచ్కిత్ని తీసుకోవడం వలల్ - ఆయన నా ఫోటో పేపరోల్ వేసి, నా మీద కిర్మినల
కేసుపెటిట్, ననున్ 24 గంటలోల్ అరెసుట్ చేసాత్రట. పేరునన్ రచయిత ఫోటో కింద "ఫలానా మారుతీరావు అరెసుట్" అనన్ అక్షరాలు నా కళళ్ముందు
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కదిలాయి. ఇంకా విదుయ్చచ్కిత్ వాడలేదు కదా? నోనో, కనెక్షన తీసుకోవడమే నేరం. దీని పరయ్వసానం - నేను జైలోల్, తరావ్త బెయిల, సివిల కేసు,
నెలల తరబడి కోరుట్ల చుటూట్ ఆ ఊరికి తిరగడం, నా పరపతి రోడుడ్ మీద పడడం. నేను ఆఫీసరుగారికి అతయ్ంత ఒడుపయిన చేప. బంగారు
బాతుగుడుడ్. ఈ వయ్వసథ్లో వయ్కిత్ ఎంత బలహీనుడో, నాలాంటివాడిని సుళువుగా బజారుకీడవ్డం ఎంత తేలికో అతనికి తెలుసు. కాగా, అది అతని
దైనందిన చరయ్. కేసు ముఖయ్ం కాదు. కేసు రూపేణా నేను భయపడడం ముఖయ్ం. నా నిసస్హాయత ముఖయ్ం. ఫలితం - అక్షరాలా పాతిక వేలు ఆ
ఇంజనీరుగారికి సమరిప్ంచాను. గరభ్గుడిలో దేవుడిలాగా చిరునవువ్తో అందుకుని, నా సినీమాలు ఎంత బాగా చూసాత్డో వివరించి, పెళాళ్నికి
ననున్ పరిచయం చేసి, గుమమ్ం దాకా వచిచ్ ననున్ సాగనంపాడు.
రాం లీలా మైదానంలో నిరాహార దీక్ష చేసుత్నన్ అనాన్ హజారే పర్తిపాదించిన లోక పాల బిలుల్ గురించి ఈ దేశంలో చాలామందికి తెలియదు.
తెలిసినా వాళళ్కి లెకక్లేదు. తెలాల్రితే రాజాలు, కలామ్డీలు, ముఖయ్ మంతిర్ కూతుళుళ్ జైళళ్కి వెళళ్డం - వాళళ్కి కేవలం అవినీతిపరుల
పళూళ్డడంలాంటి మెలోడార్మా మాతర్మే.
కానీ తెలాల్రిలేసేత్ - బియయ్ం కూయ్ల దగగ్రున్ంచి, రైలేవ్ దగగ్రిన్ంచి, ఆఫీసు గుమాసాత్ల చేతులోల్, డవాలా బంటోర్తుల అహంకారానికి, చినన్
ఉదోయ్గుల నిరంకుశతావ్నికి - తపప్నిసరయి, మరో గతిలేక, దముమ్చాలక ఎదిరించే వయ్వధీ, సోథ్మతూ చాలక నలిగిపోయే మధయ్ తరగతి, కింది
తరగతి పౌరులు లక్షలాది మంది అనాన్ వెనుక నిలబడాడ్రు.
వెనకటికి 'కనాయ్శులక్ం'లో గిరీశం బండివాడితో రాజకీయాల గురించి గంట లెకచ్రు ఇసేత్ 'మా ఊరు పోలీసుకి ఎపుప్డు బదిలీ అవుతుంద'ని
అడిగాడట. సామానయ్ మానవుడి జీవితం - తన సాథ్యి అవినీతిలో మురుగుతోంది.
ఆ మురికి కూపంలోంచి విడుదలని కలిప్ంచే పెదద్ ఆశ, కనిపించదా అనే చినన్ కోరికా, దైనందిన జీవితానిన్ కకావికలు చేసే నేలబారు అవినీతికి
చెంపపెటుట్ ఏనాటికయినా సాధయ్ం కాదా అనన్ ఆకోర్శం - అనాన్ వెనక నడిచే లక్షలాది నినాదాలకు పెటుట్బడి. లోకపాలులూ, పారల్మెంటులూ,
పర్జాసావ్మిక సూతార్లూ, రాజకీయ సిదాద్ంతాలూ - ఇవనీన్ ఆ మనిషికి అరధ్ంకాని, అకకర్లేని కకావికలు.
అనాన్ ఉదయ్మంలో నినాదం చేసే మనిషి - కనాయ్శులక్ంలో బండివాడు.

(ఆగసుట్ 22, 2011)
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(August 29,2011) Maro Leader Katha మరో 'లీడర'కథ
ఆ మధయ్ 'లీడర ' సినీమాలో ఓ తమాషా అయిన పాతర్ వేశాను. పాతర్ చినన్ది. రెండు సీనల్ వయ్వహారం. ఏదో తేలికగా సాగిపోయే పాతర్ అని
సరిపెటుట్కునాన్ను. కానీ ఆ పాతర్కి వచిచ్న సప్ందన చూసి ఆశచ్రయ్పోయాను. అంతకు మించి నివెవ్రపోయాను. ఎంతోమంది ఆ పాతర్ని
మెచుచ్కునాన్రు.
కారణం? నేను బాగా నటించడం కాదు. ఆ పాతర్లో కొటొట్చిచ్నటుట్ కనిపించే నిజం. కుండ బదద్లు కొటేట్ లౌకయ్ం. వెరసి - ఒక సీనియర
నాయకుని రాజకీయ చాతురాయ్నికి మచుచ్తునక. అయితే ఒకపుప్డు గాంధీగారి ఉదయ్మానికి మురిసిపోయిన నాయకుడు ఇతను. రాజకీయాలు
మరిగి, పండిన ముసలి నకక్. కకలు తీరినవాడు. అవినీతిని నిరూమ్లించాలని కంకణం కటుట్కునన్ కురర్ ముఖయ్మంతిర్ని నిలదీసి పాఠం చెపప్గల
అనుభవం ఉనన్వాడు. శాసన సభలో 'మమమ్లిన్ జైలుకి పంపే చటాట్నిన్ మమమ్లేన్ చెయయ్మంటావయాయ్? ఎవరయాయ్ నీకు చదువు చెపిప్న
మేషట్రు?' అని వెకిక్రిసాత్డు. నీ చటట్ంలో శాసన సభుయ్లిన్ మినహాయించు - చటట్ం పాసయిపోతుందని సలహా ఇసాత్డు. అలాగే చేసాత్డు
ముఖయ్మంతిర్. చటట్ం నెగుగ్తుంది. ఈ పాతర్లో కుటిల నీతి, దాపరికం లేకుండా చెపేప్ నిరభ్యతవ్ం చాలా మందికి నచిచ్ందనుకుంటాను.
అలాంటి లీడర వయ్వహారమే పర్సుత్తం ఢిలీల్లో, పారల్మెంటులో జరుగుతోంది. అయితే పర్సుత్తం ఢిలీల్లో నిరాహార దీక్షని చేసుత్నన్ అనాన్ హజారే
'లీడర' సినీమాలోలాగా కురర్ ముఖయ్మంతిర్ కాదు. అయితే రాజకీయ నాయకుడూ కాదు. అదుభ్తమైన మానవతావాది. అపూరవ్మైన
ఆతమ్శకిత్గల కరమ్యోగి. ఎటిట్ పరిసిథ్తులలోనూ రాజకీయాలు వంటబటిట్ంచుకునన్వాడు కాదు. ఆ లక్షణాలు, ఎతుత్గడలకూ బొతిత్గా దూరం.
ఆయన వెనుక నిలిచిన - కొదిద్మంది పెదద్లు - నిజాయితీగా సమసయ్కి పరిషాక్రానిన్ ఆలోచించగల ఉదద్ండులు. వారూ రాజకీయ నాయకులు
కారు. దేశమంతటా ఈ ఉదయ్మానిన్ ఉవెవ్తుత్న సమరిధ్సుత్నన్ లక్షలాది పర్జనీకం - అవినీతికి నషట్ పోయినవారు. కొందరు - లేదా చాలామంది
అవినీతికి తలలు వంచినవారు. అంటే తపప్నిసరిగా 'అవినీతి' లో వాటాపంచుకునన్వారు. వెరసి - ఈ ఉదయ్మం బలం - నాయకతవ్పు నైతిక
బలం. పర్జల ఆకోర్శం, విసుగు, నిరీవ్రయ్త. వీరెవరూ రాజకీయ నాయకులు కారు.ఏతావాతా, ఈ బిలుల్ చటట్ం కావాలంటే ఎకక్డికి పోవాలి?
ఎవరు సమరిధ్ంచాలి? ఎవరు చటట్ం చేయాలి? రాజకీయ నాయకులు. అకక్డ ఈ పెదద్లకి కాని, ఈ బాధితులకి కానీ సాథ్నం ఉనన్దా? లేదు.
ఇపుప్డూ 'లీడర' సినిమా. నా పాతర్ మెలిక.
2008 లో వాషింగట్న పోసట్ పతిర్క లెకక్ల పర్కారం 540 సభుయ్లునన్ పారల్మెంటులో దాదాపు నాలుగోవంతు - అంటే దాదాపు 120 మంది
నేరసుథ్లునాన్రు. వీరిలో దొమీమ్లు, దొంగతనంగా మనుషులిన్ రవాణా చేసినవారు, డబుబ్ని దోచుకునన్వారూ, మానభంగాలూ, హతయ్లూ
చేసినవారూ ఉనాన్రు. వారంతా కేవలం పాలక వరగ్ం సభుయ్లు కారు. తిలాపాపం తలా పిడికెడు అనన్టుట్ అనిన్ పారీట్లలోనూ ఉనాన్రు. పర్సుత్తం
లోక సభ సభుయ్లు - నలుగురు - ఒక కేందర్ మంతిర్, మరో ముగుగ్రు సభుయ్లు తీహార జైలోల్ ఉనాన్రు. ఇది ఈ దేశంలోనే చరితర్. ఒక రికారడ్.
ఈ లోకపాల బిలుల్ ఇంతవరకూ పారల్మెంటులో 1968 నుంచి కనీసం పదిసారుల్ పర్వేశపెటాట్రు. ఎవరూ దీనిన్ పటిట్ంచుకోలేదు సరికదా
సీరియస గానయినా తీసుకోలేదు. పదకొండోసారీ ఆ గతే పటేట్ది కానీ - ఓ ఉదయ్మకారుడు నడుం బిగించాడు. ఓ మారుమూల గార్మంలో ఓ
గుడి వసారాలో ఒకే ఒకక్ పరుపు చుటట్, అనన్ం కంచం ఆసిత్గా గల ఓ కటిక పేద - కానీ మానసికంగా అవినీతి పునాదులిన్ కదిలించే దముమ్నన్
వీరుడు అండగా నిలిచాడు. విసుగెతిత్న, కసుస్మనే పర్జానీకం సముదర్మై లేచింది.

Page 81

gollapudimaruthirao.blogspot.com

gmrsivani@gmail.com

ఇపుప్డు బిలుల్ పారల్మెంటులో చరచ్కు నిలిచింది. ఈ పారల్మెంటు నిజాయితీగా, నికక్చిచ్గా ఈ బిలుల్ని చటాట్నిన్ చేసేత్ ముందుగా 120 మంది
పారల్మెంటు సభుయ్లు జైలుకి వెళళ్డమో, వీధిన పడడమో జరుగుతుంది. చాలామంది గొపప్వాళళ్ గోతార్లు బయటకొసాత్యి. ఇది జరిగే పనేనా?
అలనాడు కాళిదాసు తాను కూరుచ్నన్ కొమమ్ని తానే నరుకుక్నన్ంత వెరిర్బాగులవాళాళ్ మన నాయకులు? వీరిలో ఘనత వహించిన రాజా
భయాయ్లు, లలూల్ పర్సాద లూ, మాయావతులూ, మధుకోడాలు, కరుణానిధులూ, అళగిరులూ, సుపీర్ం కోరుట్ లెకక్ల పర్కారం జగన లూ
ఉనాన్రు. ఇపుప్డు 'లీడర ' సీను పారల్మెంటులో జరగబోతోంది.
ఈ దేశంలో అనాన్ హజారే ఉదయ్మానికి తలవంచి పారల్మెంటరీ వయ్వసథ్ని, రాజాయ్ంగానిన్ మంటగలపడం సరికాదని సోమనాధ చటరీజ్, హరీశ
సాలేవ్, అరుంధతి రాయ వంటి మేధావులు వాపోతునాన్రు. ఏ పారల్మెంటరీ వయ్వసథ్ని? పర్జాసావ్మయ్ం పేరిట 120 మంది నేరసుథ్లిన్ చటట్సభలో
నిలిపిన వయ్వసథ్నా? వీరా నేరసుథ్లిన్ ఎండగటేట్ చటాట్నిన్ చేసేది? లీడర లో నా పాతర్ భాషలో 'ఎవరయాయ్ మీకు పాఠం నేరిప్ంది?' అనాలిస్న సిథ్తి.
చటట్ం చేతకానితనానికి 64 ఏళుళ్గా నలిగిపోతునన్ పర్జానీకం ఆవేశం ఒక పకక్, డబుబ్నీ, కండబలానీన్, కులానీన్, మైనారిటీ సాకునీ అడడ్ం
పెటుట్కుని చటట్సభకు చేరిన నాయకమమ్ణుయ్లు ఒక పకక్. ఏ వయ్వసథ్ని రకిష్ంచాలి? మొనన్ టీవీలో ఏంకరు - పర్ముఖ నాయ్యవేతత్, మాజీ ఎడవ్కేట
జనరల పాలీ నారీమన ని ఒక పర్శన్ అడిగాడు. అయాయ్, ఈ ఉదయ్మం పారల్మెంటరీ వయ్వసథ్ ఔనన్తయ్నిన్ దెబబ్తీసోత్ందంటునాన్రు.
తమరేమంటారు? అని. ఆయన ఒకక్టే అనాన్రు" నానెస్నస్, ఈ దేశంలో ఒకే ఒకక్ పుసత్కానిదే పై చెయియ్. దాని పేరు రాజాయ్ంగం. దానిలో
మొదటి రెండు మాటలు: మేం, పర్జలం.."
పర్జలకనన్, పర్జల తిరుగుబాటుకనాన్ వయ్వసథ్లో దేనికీ బలం లేదు. ఏదీ గొపప్ది కాదు. ఇందుకు అడడ్ం నిలిచిన వయ్వసథ్లు కూలిపోతాయి.
ఆనాడు అకోట్బరు విపల్వంలో అదే జరిగింది. అటు మొనన్టి ఇరాన లో రాజపాలనని పర్జలు అలాగే తిపిప్కొటాట్రు. నినన్ టరీక్ ఆ నిజానిన్
నిరూపించింది. నేడు లిబాయ్ ఆ పనే చేసోత్ంది. వేళళ్తో కూలిపోతునన్ వయ్వసథ్ని కాపాడడం కోసం ఎవరూ పాటుపడనకక్రలేదు. సమాజంలో
ఇలాంటి ఉదయ్మాలే కొతత్ వయ్వసథ్లిన్ రూపుదిదుద్తాయి. ఈ ఉధుర్తంలో బలహీనమయిన వయ్వసథ్లు నేలమటట్మవుతాయి. ఆవేశం, నిజాయితీ,
జీవుని వేదన పెటుట్బడులుగా నిపుప్లు చెరిగే ఉదయ్మాలు బూజుపటిట్న వయ్వసథ్లకి లోబడిసాగవు. సాగితే అవి ఉదయ్మాలు కావు. ఉదోయ్గాలు.
అయితే –
అదుభ్తంగా పెలుల్బికిన గొపప్వెలుల్వ పర్సుథ్తం - నేరసుత్ల మధయ్, భుజాలు తడువుకునే రాజకీయ నాయకుల చేతులోల్కి పోయింది.
చరితర్లో పదకొండోసారి ఇది అటకెకుక్తుందా, బతికి చటట్మౌతుందా అనన్ది సందిగధ్ం. ఈ భయానికి ఒకక్టే కారణం - మహిళల రిజరేవ్షన
బిలుల్. ఇరవై లక్షల కోటల్ను ఇండియా ఎలల్లు దాటించి, ఖతోర్చి వంటి వారి అవినీతికి గొడుగుపటిట్, నోరెతిత్, నేరసుత్లిన్ బయటపెటేట్ 13 మందిని,
కొందరి కుటుంబాలతో సహా దారుణంగా హతయ్ చేసిన భారత చరితర్లో ఓ మహానుభావుడి ఆరిత్కి, మహా పర్జా సందోహం ఆవేశానికి ఘనమైన
సావ్గతం లభిసుత్ందా?
ఇకక్డే మరో 'లీడర' మెలిక.

(ఆగసుట్ 29, 2011)
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(September 5, 2011) Chaavu Telivi, 'చావు'తెలివి
ఈ విషయానిన్ గురించి చాలాసారుల్ రాసిన గురుత్ అయినా మరోసారి మననం చేసుకునే అతి ముఖయ్మయిన ఘటట్ం ఇది.
20 ఏళళ్ కిర్తం ఈ దేశానికి పర్ధాని కావలసిన ఒక మాజీ పర్ధానిని - రాజీవ గాంధీని - ఎల టీ టీయీ బృందం దారుణంగా హతయ్ చేసింది.
అది నిజానికి హతయ్కాదు. మారణకాండ. అందులో రాజీవ గాంధీతోపాటు మరో 17 మంది చచిచ్పోయారు. వారి పేరల్కోసం, వారి కుటుంబ
వివరాలకోసం కంపూయ్టర ముందు కూరుచ్ని కొనిన్ గంటలు వెదికాను. ఎకక్డా ఆ వివరాలు లేవు. ఎవరో అనామకుల చావు వివరాలు ఎవరికి
కావాలి? రాజీవ గాంధీ చావుకి గాల్మర ఉంది. తెలుసుకోవాలనే ఉతాస్హం పర్జలకీ, తెలపాలనే ఉతాస్హం ఇంటరెన్ట ఇంజనల్కీ ఉంది. చచిచ్న
పదహారో కానిసేట్బుల కుటుంబం వాళళ్కి బోరింగ వివరం. తాజ మహల నిరామ్ణానికి రాళెళ్తిత్న కూలీలు ఎవరో పిచిచ్ కవి శీర్ శీర్ వంటివారి
బాధ. రాజీవ గాంధీ? అది తురుపు ముకక్. నేరానికి బంగారు అంచు. అది చంపిన వాళళ్కీ తెలుసు. చావుని పర్చారంలో నిలిపిన మాధయ్మాలకి
తెలుసు. నేరసుథ్లని క్షమించే ఔదారయ్ంతో దానిన్ సొముమ్ చేసుకునన్ పిర్యాంక వంటి (మా తూరుప్ భాషలో) 'గుంట'లకి తెలుసు.
రాజీవ గాంధీతో చచిచ్పోయిన 17 మందికి సిదాద్ంతాలతో కానీ, రాజకీయాలతో గానీ ఏమీ సంబంధం లేదు. వాళళ్లో కొందరు కేవలం
ఉదోయ్గాలు చేసుకుంటునన్ పోలీసులు. వాళళ్కి పెళాళ్ం, పిలల్లూ ఉనాన్రు. వాళళ్ తండిర్, భరత్ పర్తి రోజులాగే ఆ రోజూ నౌఖరీ చేసి ఇంటికి
వసాత్డని ఎదురుచూశారు. కానీ రాలేదు. ఓ కొండ చరియ కూలినటుట్, రాజీవ గాంధీ అనే పెదద్ పేరు నీడలో దికుక్లేని చావు చచాచ్రు. రాజీవ
గాంధీ హతయ్కి పర్పంచం దిగార్భ్ంతి చెందింది. పర్పంచం సానుభూతి పలికింది. దేశం కనీన్టితో వారి అంతయ్కిర్యలిన్ చూసింది. ఈ 17 మంది
కుంటుంబాలవారూ ఏకాంతంగా కనీన్రు కారాచ్రు. వారికి పర్భుతవ్ం సానుభూతితో ఉపకారం చేసాత్నంది. కాని ఉపకారం వారికి అందలేదు.
వాళళ్ కుటుంబాలు - పిలల్లు - తండుర్లు పోయిన కారణంగా ఛినాన్భినన్మయారు. ఆ సంగతి దేశంలో చాలామందికి తెలీదు.
రాజీవ గాంధీ చచిచ్పోవడం వలల్ పారీట్కి మేలు జరిగింది. ఊహించరాని మెజారిటీతో పదవిలోకి వచిచ్ంది. భరత్ చావు కారణంగా భారయ్ దేశంలో
అతుయ్నన్త పదవిలో కూరుచ్ంది. పిర్యాంక, రాహుల గొంతులు అందరూ వింటునాన్రు. ఈ 17 మంది కుటుంబాల పిలల్లీన్ ఎవరికీ తెలీదు. ఏ
కారిత్కేయనో -ఫైళుళ్ చూసేత్నే కానీ వారి పేరుల్ కూడా ఎవరికీ తెలీదు.
ఈ హింసని పకడబ్ందీగా రూపొందించినవారికి జరగబోయే మారణ హోమం తెలుసు. నిజానికి 18మంది పోయారు కానీ - ఎంతమందయినా
చచిచ్పోయే అవకాశం ఉనన్దని తెలుసు. వాళళ్ందరూ చెయయ్ని నేరానికి, నిరాద్కిష్ణయ్ంగా చంపబడుతునాన్రని తెలుసు. వాళుళ్ అతి కూర్రంగా 18
మంది చావుకి కారణమయారు.
హతయ్ కుటర్ జరుగుతునన్ సందరభ్ంలో ఇదద్రు చెయియ్ కలిపారు. మురుగేశన, నళిని. భయంకరమైన కుటర్ వారి సఖయ్తకి పార్తిపదిక. అది
కర్మంగా ముదిరింది. హతయ్ తరావ్త - కేవలం - ఆ భయంకరమైన వతిత్డి నుంచి 'ఆటవిడుపు'కి ఇదద్రూ సెకస్ అనుభవించారు. నళిని గరభ్వతి
అయింది. ఇదద్రూ అరెసట్ అయేనాటికి - రాజీవ గాంధీ హతయ్ తరావ్తే ఆమె గరభ్ం దాలిచ్న రుజువులునాన్యి. ఇది ఇదద్రూ భయంకరమైన వతిత్డి
నుంచి విడుదలకి నిదరశ్నం.
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మీరూ నేనూ కాదు - పర్భుతవ్ం పర్తేయ్కంగా ఏరాప్టు చేసిన పర్తేయ్క పరిశోధక విభాగం - వారి నేరాలిన్ రుజువు చేసింది. కోరుట్లు అతి
నిశితంగా, నిరుద్షం
ట్ గా ఆయా నేరాలను పరిశీలించాయి. నిందితులలో దాదాపు 20 మందిని నిరపరాధులుగా తగిన సాకాష్య్ధారాలు లేనందువలల్
విడిచిపెటాట్యి. కొందరికి శిక్షలు పడాడ్యి. హైకోరుట్ పునఃపరిశీలించి శిక్షలను ఖరారు చేసింది. నేరసుథ్లు సుపీర్ం కోరుట్కు వెళాళ్రు. సుపీర్ం కోరుట్
మళీళ్ వివరాలని తిరుగదోడి ఉరిశిక్షలను ఖరారు చేసింది. దరిమిలాను క్షమాభిక్షకు నేరసుథ్లు రాషర్ట్పతిని ఆశర్యించారు. రాషర్ట్పతి ముందు
దాదాపు అయిదేళళ్ పైగా నడిచిన కేసుల వివరాలునాన్యి. మూడు నాయ్యసాథ్నాల వేరు వేరు తీరుప్లు - ఒకే శిక్ష వివరాలునాన్యి. అయినా
ముగుగ్రు రాషర్ట్పతులు 11 సంవతస్రాలపాటు ఈ క్షమాభిక్ష మీద నిరణ్యం తీసుకోలేదు. ఇపుప్డు రాషర్ట్పతి తిరసక్రించారు. నళిని అపప్టికి
గరభ్వతి కనుక సోనియాగాంధీ ఆమె పటల్ సానుభూతిని చూపమనాన్రు. నాయ్యసాథ్నం చూపింది. ఇపుప్డు ఉరిశిక్ష ఆపాలని తమిళనాడులో
పర్దరశ్నలు జరిగాయి. ఒకరు ఆతమ్హతయ్ చేసుకునాన్రు.
పిర్యాంక అనే ఒకావిడ జైలోల్ నళినిని కలిసి - తనకి ఆవిడంటే ఏ దేవ్షమూ లేదని నవువ్తూ పర్కటించింది. 18 కుటుంబాల సాముహిక
విషాదానికి ఆమె పర్తినిధికాదు. తండిర్ చావు కారణంగా తలిల్కి దకిక్న దేశీయమైన పదవి, అధికారానిన్ రుచిచూసే కూతురి ఔదారయ్మది. భేష.
అలాంటి ఔదారయ్ం ఆ 17 మందిలో ఏ అనామకుడి బిడడ్పటల్ ఆమె చూపినా ఆ 'క్షమ' విలువ మరింత పెరిగేది. మిగతా కుటుంబాలకు మేలు
జరిగిందా అని ఆమె పూనుకుని వారికి ఉపకారం చేసేత్ ఆమె ఔదారయ్ం ఉదాతత్ంగా ఉండేది. నళిని కూతురు పర్ణీత - పర్సుత్తం ఇంగల్ండులో
చదువుకుంటోంది. ఆమె అమామ్ నానాన్ మారణ హోమంలో పాలు పంచుకుని తనకు పార్ణ పర్తిషట్ చేసేనాటికి ఆ నేరం భోగటాట్ తెలీదు. ఇపుప్డా
పిలల్ తన తలిల్దండుర్లు నిరపరాధులని చెపిప్ంది. ఆ మాట తమ తండిర్పోయిన కారణంగా కనీసం తమిళనాడులో చదువుకొనసాగించే మరే
హతుడి కూతురయినా చెపప్గలిగితే సజావుగా ఉండేది.
నిసస్హాయుడి కనీన్రు వయ్వసథ్కి అందని వయ్రధ్మైన వయ్ధ. 'క్షమ'కీ ఒక గాల్మరుంది. హింసకీ ఒక గాల్మరుంది. హింస పరయ్వసానంగా
దేశసాథ్యిలో నిలవగలిగే ఓ తలిల్ కూతురు చిరునవువ్కీ బోలెడంత గాల్మరుంది. తన బిడడ్ని కాలేజీలో చేరచ్డానికి డబుబ్ సమకూరుచ్కోవాలని ఆ
రోజు అదనపు డూయ్టీ చేసూత్ కనున్మూసిన అలగపప్న (పేరు ఇది కాకపోవచుచ్) దికుక్మాలిన చావుకి గాల్మర లేదు. 20 సంవతస్రాల తరావ్త
- ముగుగ్రికి అమలు కావలసిన శిక్షకి ఒక రాషర్ట్ం, ఒక పార్ంతం, ఒక పారీట్, ఒక సిదాద్ంతం సమరధ్న ఉంది. మిగతా 17 కుటుంబాలకీ వీరెవవ్రి
సమరధ్నా లేదు. ఆతమ్వంచనకి ఇది దగగ్ర తోవ.
ఈ కథకి ముగింపు ఏమిటంటే దారుణమయిన మారణ కాండలో భాగమయిన నేరసుథ్లకు సానుభూతిని చూపే ఈ కరమ్భూమి 'ఖరమ్'ని
గమనిసుత్నన్ - కేవలం 128 మంది చావుకి మాతర్మే కారణమయిన ఓ పొరుగు దేశం నేరసుథ్డు - అజమ్ల కసాబ - తనకి విధించిన ఉరిశిక్ష
గురించీ ఆలోచించాలని నాయ్యసాథ్నానికి దరఖాసుత్ పెటుట్కునాన్డు. చచిచ్పోయిన 128 కుటుంబాలలో ఒకక్ పిర్యాంక అయినా ఉండదా అని
ఆ నిరపరాధి ఆశ.
చావడం మీదే ఖాతరులేని పొరుగు దేశపు దౌరజ్నయ్కారుడికి - 20 సంవతస్రాల కిందట తమ పర్ధానిని చంపిన వారి చావుని అమలు చెయయ్లేని
అలసతవ్ం (మానవతవ్ం కాదు) మరింత అలుసు కావడంలో ఆశచ్రయ్ంలేదు. ముందుంది ముసళళ్ పండగ.
(సెఫెట్ంబర 05, 2011)
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(September 12, 2011) Mayapradesh , 'మాయా' పర్దేశ
పర్పంచంలోకలాల్ ఆసకిత్కరమైన విషయాలు మూడు ఉనాన్యి. పకక్వాడి రహసాయ్నిన్ కనిపెటట్డం, ఎదుటివాడి అవినీతిని బయటపెటట్డం,
పొరుగువాడి రంకు గురించి కబురుల్ చెపుప్కోవడం. ఇంతకనాన్ రుచికరమైన వాయ్వృతిత్ పర్పంచంలో మరొకటి లేదు.
"నీకు తెలుసా - మన గోవిందుగాడు - వాళళ్ వంటమనిషితో మొనన్ --" ఆ రుచి అదుభ్తం.
"మీకు తెలీదు బాబూ - ఫలానా మంతిర్గారు పదికోటుల్ సావ్హా చేశారు.." ఆ ఆనందం తొడమీద దురద గోకోక్వడం అంత సుఖం.
"మీరు వినాన్రా? మనవాడు ఫలానా సావ్మి దగగ్రకి వెళళ్డానికి కారణం పుణయ్మూ కాదు, పాపమూ కాదు - తను సంపాదించిన బంగారానిన్
దాచిపెటట్డానికి" - ఆ రహసాయ్నిన్ పంచుకోవడం సవ్రగ్ం.
జూలియన అసాంజే వికీలీకస్ లో అంత సుఖం ఉంది. మనకి తెలియని ఎనోన్ 'నీచపు' విషయాలిన్ తెలియచెపేప్ తాటాకు పతార్లవి.
ఇందులో బొతిత్గా తెలియన కక్రేల్ని కథ - మాయావతి మేడంది. పాపం, ఆవిడకి కొతత్ జోళుళ్ కావలసి వచిచ్ంది. వెంటనే జెట విమానం
లకోన్నుంచి ముంబైకి బయలుదేరింది. ఫలానా జత జోళళ్ను తెచిచ్ంది. దాని ఖరీదు - ఏతావాతా పది లక్షలు.
ఇందులో ఎవరినయినా ఆ ఖరీదయిన చెపుప్చుచ్కు కొటాట్లంటే - ముందు ఓటరిన్. ఆమె దళితులకే అనాయ్యం చేసోత్ందని ఆ వికీలీకస్
సమాచారం. ఇందుకు నేను సుతరామూ అంగీకరించను. ఆ మధయ్ నేను అయోధయ్ వెళుతూ ఒకరోజు లకోన్లో ఆగాను. సవ్యంగా ఆమె
దళితులు గరవ్పడే పనులెనోన్ చేయడం చూశాను.
మహాతామ్ గాంధీ అనే ఓ గరభ్ దరిదుర్డి సమ్ృతి చిహన్ం - రాజాఘ్ట - వీటి దిషిట్కి కూడా పనికిరానంత వైభవంగా బాబా సాహెబ అంబేదక్ర, వారి
సతీమణి రమాబాయ అంబేదక్ర, పాఠాలు చెపుప్కుంటూ ఏదో మూల ఉదోయ్గం చేసుకుంటునన్ ఓ దళిత యువతికి - కేవలం దళిత యువతి
అయిన కారణంగానే పారీట్లో పార్ముఖాయ్నిన్ కలిప్ంచి, రాషర్ట్ ఆధిపతాయ్నికి రాగల ఆసాక్రానిన్ కలిప్ంచిన మాయావతి మారగ్దరశ్కులు కానీష్రాం
పేరిట నిరిమ్ంచిన సమ్ృతి భవనాలు అనూహయ్ం. ఒకక్ 'కానీష్రాం ఇకో గారెడ్న'కి మాతర్మే కేవలం 450 కోటుల్ ఖరచ్యించట. ఇంకా అభివృదిద్కి
మరో 41 కోటుల్ కావాలని ఆమె కేందార్నిన్ అడుగుతునాన్రు. మిగతా రెండు సమ్ృతి మందిరాలకీ కేవలం 500 కోటుల్ మాతర్మే ఖరచ్యాయ్యి.
కానీష్రాం మెమోరియల లో తమరు మాయావతి మేడం విగర్హానిన్ దరిశ్ంచవచుచ్.
ఈ పారుక్లకీ, సమ్ృతి భవనాలకీ కోటల్కి కోటుల్ ఖరచ్యిపోతోందని కంటోర్లర, ఆడిటర జనరల గగోగ్లు పెటిట్నా పటిట్ంచుకునే నాధుడు లేడు.
మరి చెపుప్లకోసం పర్తేయ్క విమానం కథ వారిదాకా వెళిళ్ందో లేదో మనకి తెలియదు.
నాయకులు పదవులోల్ ఉనన్పుప్డు, వారి పారీట్ పర్భుతావ్నిన్ నడుపుతునన్పుప్డు తమ తమ పెదద్లకు ఇలా నివాళులరిప్ంచడం ఈ దేశంలో సబబు,
సంపర్దాయం. ఈ అరాచకానికి కొలబదద్లేదు. వెదకడం వృధా. 1967 లో కనీవినీ ఎరగని రీతిలో అధికారంలోకి వచిచ్న దర్విడ మునేన్టర్
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కజగం నాయకులు అనాన్దురై కొనిన్ నెలలు మాతర్మే ముఖయ్మంతిర్గా ఉనాన్రు. వారి అకాల మరణానికి 150 లక్షల మంది మాతర్మే తరలి
వచాచ్రు. ఆయన సమ్ృతి చిహన్ం చెనైన్ బీచిలో ఉంది. అదే కోవలో మరొక నాయకులు, నటులు ఎం.జిఆర సమాధి పకక్నే ఉంది.
ఈ దేశంలో రాజకీయ పారీట్ల పుణయ్మా అని బొంబాయి ముంబై అయింది. మదార్సు చెనైన్ అయింది. బరోడా వదోదార్ అయింది. వెసట్ బెంగాలు
పశిచ్ం బంగా కానుంది. ఒకక్ చెనైన్లోనే మౌంట రోడ అనాన్శాలై అయింది. ఇంకా ఈవీ రామసావ్మి నాయకర శాలై, పసుంపోన మతుత్
రామలింగ తేవర శాలై వంటివెనోన్ ఉనాన్యి. మరి 'నాయకర ', 'తేవర ' కులాల పేరుల్ కదా? ఆ మధయ్ దర్విడ నాయకులు కులాల పేరుల్
ఉండరాదని రోడల్ పేరల్మీద పడాడ్రు. వారే గౌరవంగా పెటిట్న బి.ఎన.రెడిడ్ రోడుడ్ బి.ఎన.రోడడ్యి, బి.ఎన.అంటే ఏమిటో ఎవరికీ అరధ్ంకాక ఇపుప్డు నరసిమహ్న రోడుడ్ అయింది! ఇపప్టి ఈ నరసిమహ్నే మన బొమిమ్రెడిడ్ నరసిమాహ్రెడిడ్ అనబడే బి.ఎన రెడిడ్ అని ఎవరయినా
అనవ్యించుకుంటే వారికి ముందు 'పదమ్భూషణ' ఇవావ్లి. కులపిచిచ్ తలకెకిక్న మరో వింత పారశ్య్మిది! బాబూ, రాజకీయ వినాయ్సాలు
అనూహయ్ం, అపూరవ్ం, అమోఘం!
తన జీవితకాలంలోనే రాజీవ గాంధీ కనీసం ఒకసారి ఎనిన్కలలో ఓడిపోయారు.. అయినా ఆయన పేర హైదరాబాదులో అంతరాజ్తీయ
విమానాశర్యం ఉంది. చెనైన్లో ఐటీ కారిడార పేరు రాజీవ గాంధీ శాలై.
అంతెందుకు? మన రాషార్ట్నిన్ పాలించి, ఆకిస్డెంటులో కనున్మూసిన రాజశేఖర రెడిడ్గారి పేరు ఒక జిలాల్కు పెటాట్రు. మంచిదే. ఇంకా
రెండేళళ్యినా తిరగకుండా, అదే పారీట్ హయాంలో, అదే పర్భుతవ్ం అదే నాయకుని పేరుని ఆ నాయకుని కొడుకు మీద పెటిట్న కిర్మినల కేసులో
పేరొక్ంది!
మన

దేశంలో

వయ్వసథ్లిన్

గబుబ్

పటిట్ంచడానికి

మెజారిటీ

మదద్తు

చాలు.

మన

అరాచకానికి

పర్జల

హిసీట్రియా

చాలు.

ఇటలీలో విమానాశర్యాల పేరుల్ - గెలిలియో, మైకెలాంజిలో, అమెరిగో విసూగ్చీ, లియొనారోడ్ డివించీ, ఫెడిరికో ఫెలినీ - మానవాళిని
పర్భావితం చేసిన - తరతరాలు ఆరాధిసుత్నన్ మహనీయులు వీరంతా.
మనకి రాజీవ గాంధీ, ఎన.టి.రామారావు, రాజశేఖర రెడిడ్, - వీరి గొపప్తనానిన్ మనం శంకించనకక్రలేదు. ఆయా కాలాలల్లో ఆయా పారీట్లకి
పెదద్రికం వహించిన పెదద్లు వీరు. కాని మరిచిపోకూడదు. వీరి జీవితకాలంలోనే పర్జలు వీరిని తిరసక్రించిన సందరాభ్లునాన్యి.
రాజకీయాలలో మెజారిటీకీ సరవ్కాలికమైన మహనీయతకూ బోలెడంత తేడా ఉంది. దూరం ఉంది. మైకెలాంజిలోకి బెరుల్సోక్నీకి ఉనన్ంత తేడా.
(మన దేశంలో నాయకుల పేరుల్ చెపప్డానికి మొహమాటపడి ఈ విదేశీ ఉపమానంతో కకుక్రిత్ పడుతునాన్ను.)
చెపుప్లిన్ విమానాలోల్ తెపిప్ంచుకునే నాయకులకు మనమే కారణం. మెజారిటీ ఉదాతత్తని ఇవవ్దు. అసమరుధ్డికి అహంకారానిన్ ఇసుత్ంది.
కుసంసాక్రికి కుహనా ఆధిపతాయ్నిన్ అంటగడుతుంది. చెపుప్లిన్ ఆకాశంలో ఊరేగిసుత్ంది. మరోసారి ఎనిన్కయితే ఉతర పర్దేశ మాయా పర్దేశ
అవకపోతే నేను చెవి కోయించుకుంటాను.
(సెఫెట్ంబర 12, 2011)
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(September 19, 2011) Adhikaram Ahankaram అధికారం అహంకారం
అధికారం అంటే ఎదుటి వయ్కిత్ సేవ్చచ్కి అంతరాయం కలిగించే శకిత్. అరాచకం అంటే ఆ అధికారం అదుపు తపప్డం. అనరధ్ం అంటే ఈ రెండూ
విచచ్లవిడిగా సాగడం. అహంకారం సాగించుకునే నిషప్తిత్.
నాకు పోలీసు శాఖ అధికారులలో ఎందరో మితుర్లు ఉనాన్రు. పోలీసు అకాడమీ నడిపేవారూ ఉనాన్రు. వారితో ఎపుప్డూ చెపూత్ంటాను - పర్జా
సంబంధాల గురించి మీ సిబబ్ందితో మాటాల్డే అవకాశం కలిపించమని. అదెపుప్డూ జరగలేదు.
అధికారానిన్ అవకాశంగా భావించడం - వయ్కిత్ సంసాక్రానికి చిహన్ం. అది ఏ మహాతామ్గాంధీ అవగాహనలోనో, అనాన్ హజారే సాథ్యిలోనో
సాధయ్మవుతుంది.
అధికారానికి జవాబుదారీతనం పోతునన్కొదీద్ - జవాబు చెపాప్లిస్న బాధయ్త నుంచి అధికారి తపిప్ంచుకోవాలని చూసాత్డు. మొదటి వయ్కిత్ బలం
అవినీతి. రెండో వయ్కిత్ బలహీనత - సామాజిక నాయ్యం.
బొతిత్గా ఈ విచక్షణ లేని - లేదా చాలని సాథ్యిలో - నేలబారు దశలో 'పోలీసు'కి ఈ అధికారం ఇవవ్డం - ఒక విధంగా తపప్నిసరి.
మరొకవిధంగా దురదృషట్ం.
ఏవో కొనిన్ మినహాయింపులు తపప్ - ఎంతమంది ఈ అధికారానిన్ దురివ్నియోగం చేసుత్నాన్రో, ఎంతమంది చెపుప్కునే అవకాశం, దిదుద్కునే
ఆసాక్రం లేక - ఈ అరాచకానికి బలవుతునాన్రో మనకందరికీ తెలుసు. మనకి తెలుసునని వాళళ్కీ తెలుసు.
గార్మంలో ఓ పసులకాపరి తపుప్ చేశాడు. కానిసేట్బులు లెంపకాయ కొటాట్డు. అది అరాచకం. ఆ హకుక్ పోలిసుకి లేదని పసుల కాపరికి తెలీదు.
ఇంకా దురదృషట్ం ఏమిటంటే - తమకి లేదని కొందరు కానిసేట్బుళళ్కే తెలీదు! అతని సీనియర చేశాడు. చెలిల్పోయింది. తనూ చేశాడు.
చెలిల్పోతుంది. తనని కొటాట్డని పసులకాపరి సాకాష్య్లతో కోరుట్లో నిరూపించగలిగితే కానిసేట్బుల బరత్రఫ అవుతాడు. పసులకాపరిది అజాన్నం.
పోలీసుది చెలిల్పోయే జులం. పటన్ంలో నేలబారు మనిషిది నిసస్హాయత. కోరుట్లో ఏ కానిసేట్బుల చెయియ్ దుడుసుదనానిన్ నిరూపించే వయ్వధి,
తీరిక, విసులుబాటు ఎవరికి ఉంది. ఇలాంటి నిసస్హాయతల టోకు విసుగుదల, కోపం, నిరీవ్రయ్తే - అనాన్ హజారే వంటి ఉదయ్మకారుల వెనుక
లక్షల మంది నిలబడడానికి కారణం. అంటే వయ్వసథ్ -నిసస్హాయంగా అంగీకరించి, తపప్నిసరయి సరిపెటుట్కునన్ 'అవినీతి' ఇది. లోబడి
బతుకుతునన్ దయనీయమయిన పరిసిథ్తి. కానిసేట్బులు పర్జాబంధువు కావాలి. పర్జాహితుడు కావాలి. ఆ దశలో రోడుడ్మీద మనిషికి ఉపకారి
కావాలి. కానిసేట్బులు పర్జలలో కలిగించాలిస్ంది భయానిన్ కాదు. నమమ్కానిన్ విశావ్సానిన్ అయితే ఇవనీన్ నీతిపాఠాలు.
అమెరికాలో తపుప్ చేసిన కారు డైరవరునీ 'సార ' అనే పలకరిసాత్డు పోలీసు. తపుప్ చేసేత్ నిరద్యగా కేసు రాసాత్డు. రాసాత్డని తెలుసు. కానిసేట్బుల
అరాచకం మనకి వినిపించదకక్డ. కూర్రమయిన విధి నిరవ్హణ తెలుసుత్ంది. అమెరికాలో తపుప్ చేసిన వాడి నిసస్హాయతా తెలుసుత్ంది. తపుప్
చేయకూడదనే భయమూ తెలుసుత్ంది. ఆ భయానికి కారణం అతని కూర్రతవ్ం కాదు. చటట్ బదద్త. తెలల్వారు ఝామున 3 గంటలకి
నిరామ్నుషయ్మయిన అమెరికా రోడుడ్ మీద టార్ఫిక మీద రూలస్ కి భంగం కలుగకుండా కారు నడిపిన మితుర్లిన్ నాకు తెలుసు.
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"ఇపుప్డెవరు చూసాత్రయాయ్?" - నికారస్యిన మన దేశపు నిరసన
"అమోమ్, పోలీసు పటుట్కుంటే లైసెనస్ పోతుంది" సమాధానం.
మన దేశంలో అయితే మనం ఆఫీసరుగారి బంధువయినా, మంతిర్గారి మేనలుల్డయినా, పెళాళ్ం తముమ్డయినా, 20 రూపాయలు ఇచుచ్కునాన్
- లైసెనస్ కీ, మనకీ మన దేశంలో ఏమీ ఢోకా లేదు. కొండొకచో పోలీసులు ఈ అవినీతి కారణంగా దారుణంగా అలుసయిన సందరాభ్లను నేను
కళాళ్రా చూశాను. అతిర్ కూర్రంగా, అతి మరాయ్దగా, అతి నిరల్క్షయ్ంగా నగరాలోల్ పోలీసులిన్ నిలదీసిన వాళళ్ని నాకు తెలుసు.
"ఎవరు నువువ్? సీట్రింగు ముందు ఎవరునాన్రో చూశావా? ఫలానా మనిషి మేనమామ. ఏం? కళుళ్ కనిపించడం లేదా?" అనన్వాళళ్నీ,
అనన్వాళళ్కి సెలూయ్ట కొటిట్ పకక్కి తపుప్కు నిలబడిన నిసస్హయాపు పోలీసులీన్ చూశాను..
ఇది - ఈ దేశంలో వయ్వసథ్కి పటిట్న చీడ.
నినన్ బీహర లో నలందా జిలాల్లోని నూర సరాయ పోలీసు సేట్షన దగగ్ర పోలీసులు జరిపిన జులం అమానుషం. పాశవికం. ఆ పార్ంతంలో ఓ
24 ఏళళ్ సతరీ మాయమయింది. అందుకు ఒక పోలీసు ఆఫీసరు పర్మేయం ఉనన్దని తెలిసింది. పర్జలు మందగా వచిచ్ నిలదీశారు. రాళుళ్
రువావ్రు. ఉదిర్కుత్లయిన పోలీసులు లాఠీలతో ఆడా మగా బేధం లేకుండా తరిమి తరిమి చావగొటాట్రు. ఆడవాళుళ్ నేలమీద పడి దొరిల్నా
కొటాట్రు. ఇది ఆటవికం. పోలీసుల మీద పర్జల రాళుళ్ వాళళ్ అవినీతి పటల్ పర్జల నిరసనకి, ఉదాసీనతకి నిదరశ్నం. పర్జల మీద పోలీసుల
లాఠీల ఝళిపింపు అధికార దురివ్నియోగం. ఒక పకక్ టీవీ కెమెరాలు తిరుగుతునాన్యని తెలిసినా బరితెగించిన వారి అహంకారం - ఈ వయ్వసథ్
దుసిథ్తికి నిదరశ్నం. మొనన్నే ఉతత్ర పర్దేశ లో అమేతీకి చెందిన సులాత్న పూర పోలీసు సేట్షన లో జరిగిన దురఘ్టన గురుత్ండే ఉంటుంది. ఓ దళిత
యువతి భరత్ శవం దొరికింది. పోలీసు సేట్షన కి భారయ్ని పిలిపించాడు సేట్షన ఆఫీసర కైలాస దివ్వేదీ. ఊపిరి అందక తనని చావగొడుతునన్
అతనిన్ బతిమాలుకుంది దళిత యువతి. కానీ దివ్వేదీ ఆగలేదు. ఆమె చేత నేరానిన్ ఒపిప్ంచాలని అతని పటుట్దల. అలా చెపిప్న వాజూమ్లం
చెలల్దని అతనికీ తెలుసు. మరి? దివ్వేదీని పర్భుతవ్ం బరత్రఫ చేసింది.
ఆ మధయ్ అరేరియా జిలాల్లోని ఫర బేస గంజ పోలీసు లాఠీ దెబబ్లకి పడివునన్ శరీరానిన్ హోం గారడ్ తొకిక్ గంతులేసిన అతి దారుణమయిన
దృశాయ్నిన్ మరిచిపోలేదనుకుంటాను. ఇది ఊహకి కూడా అందని పాశవిక పర్వృతిత్.
విదేశీ దౌరజ్నయ్కారుల చేతులోల్ అనునితయ్ం జరుగుతునన్ దౌరజ్నయ్ చరయ్లు గరహ్నీయం. కానీ పర్జలని రకిష్ంచి వారి శేర్యసుస్ని కాపాడవలసిన ఈ
పశువుల నిరాద్కిష్ణయ్మైన చరయ్లు దౌరజ్నయ్కారుల చరయ్ల కంటే దారుణం. ఆ దౌరజ్నాయ్నికి నిసస్హాయమైన జుగుపస్, ఈసడింపు తపప్ మరో మారగ్ం
లేదు. అధికారం ఈ దేశంలో అవినీతిగా తరుజ్మా కావడం పార్రంభించి చాలాకాలమయింది. కానీ పశుతవ్ంగా, ఆతవికమైన జులుంగా
మారడం దురదృషట్ం. అమానుషం. ఈఈ శాఖలోల్ ఎవరయినా ఇంకా నీతిపరులూ, సజజ్నులూ ఉంటే దురదృషట్వశాతూత్ వారంతా తాటి
చెటల్కింద పాలుతాగుతునన్వారే.
(సెఫెట్ంబర 19, 2011)
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(September 26,2011) Oka Keerthi Seshuralu ఒక 'కీరిత్ ' శేషురాలు
మంచి పని ఎపుప్డూ ఒదిద్కగా జరుగుతుంది. దౌరాభ్గయ్పు పని బాహాటంగా ఒళుళ్ విరుచుకుంటుంది. ఒక 70 సంవతస్రాలలో మానవాళి
మరిచిపోలేని

దౌరాభ్గయ్పు

పని

రెండవ

పర్పంచ

యుదధ్

కాలంలో

యూదుల

మారణ

హోమం.

మూలపురుషుడు

హిటల్ర.

ఆ మారణ హోమం నుంచి తనదైన పర్యతన్ంలో కొందరు యూదులిన్ రకిష్ంచిన జరమ్న షిండల్ర కథని పర్పంచ పర్ఖాయ్త దరశ్కుడు సీట్వెన సీప్ల
బరగ్ చితర్ంగా తీసి అజరామరం చేశాడు. అలాంటి మరొక అదుభ్తమైన వయ్కిత్ కథ ఇది. మానవాళి కృతజఞ్తతో పులకించి చిరసమ్రణీయం
చేసుకోవలసిన కథ.
ఆమె పేరు ఇరీనా శాండల్ర. పోలెండ దేశసుత్రాలు. రెండవ పర్పంచ యుదద్కాలంలో జరమ్నీ పోలెండుని ఆకర్మించాక పోలెండులో యూదుల
మారణహోమానికి తలపెటిట్ంది. అందుకు వారాస్లో ఒక శిబిరానిన్ ఏరప్రిచింది. దానిన్ ఘెటోట్ అంటారు. ఇరీనా సాంఘిక సేవా సంసథ్లలో
పనిచేసేది. పాలక వయ్వసథ్కి వయ్తిరేకంగా పనిచేసే జెగోటా అనే రహసయ్ (అండర గౌర్ండ) సంసథ్లో ఇరీనా సభుయ్రాలు. ఈ వారాస్ ఘెటోట్లో
కుళాయిలు, మురుగు కాలువల మరమమ్తుత్ చేసే పనికి కుదురుకుంది. అపప్టికి ఇరీనా వయసుస్ 23 సంవతస్రాలు.

రోజూ చేతిలో పనిముటుల్ ఉనన్ పెటెట్, వీపు మీద పెద గోనె గోతాంతో పనిలోకి వచేచ్ది. కేవలం నౌఖరీ చెయయ్డం
ఆమె లక్షయ్ం కాదు. ఆ శిబిరాలోల్ ఉనన్ యూదుల పసిబిడడ్లిన్ తన పనిముటల్ పెటిట్లో అడుగున దాచిపెటిట్
బయటకు రహసయ్ంగా చేరవేసేది. కాసత్ శరీరం పెదద్దిగా ఉనన్ పిలల్లిన్ వీపు మీద గోతంలోకి ఎతుత్కునేది.
ఆమెతో ఓ కుకక్ కూడా వచేచ్ది. ఈ పిలల్లు ఏడిచి శబద్ం చేసేత్ నాజీ సైనికుల చెవినిపడకుండా వాళళ్ని
చూసినపుప్డలాల్ మొరగడం కుకక్కి అలవాటు చేసింది. కుకక్ అరుపులకు అలవాటు పడిపోయిన సైనికులు
ఆమెను పటిట్ంచుకునేవారు కాదు. అనుమానం వసేత్ నిరాధ్కిష్ణయ్ంగా కాలిచ్ చంపే నరరూపరాక్షసుల మధయ్ నుంచి
అలా రెండు వేల అయిదువందల మంది పిలల్లిన్ బయటికి చేరిచ్ంది.
బయటికి తెచాచ్క వారి తలిల్దండుర్ల వివరాలు, అడర్సులు - అనీన్ సప్షట్ంగా రాసి - ఆ విలువైన జాబితాలను ఓ గాజు కుపెప్లో ఉంచి - ఇంటి
వెనుక పెరటోల్ ఓ చెటుట్ కింద పాతిపెటిట్ంది. ఈ పిలల్లకి కొతత్ పేరూల్, కొతత్ అడర్సులూ సృషిట్ంచి కొనిన్ కుటుంబాలలో, బాల రక్షణ కేందార్లలో
వారిని చేరిచ్ంది. ఇదొక అపూరవ్మైన విపల్వం. తలిల్దండుర్లని కాపాడడం సాధయ్ంకాకపోయినా వారి సంతానానిన్ కాపాడే మానవీయ విపల్వం.
యుదద్ం ముగిశాక - అడర్సులోల్ వివరాల పర్కారం ఆయా పసివారిని వారి వారి తలిల్దండుర్ల దగగ్రికి చేరాచ్లని ఆమె పధకం. కానీ యుదధ్ం
ముగిసేనాటికి చాలా మంది తలిల్దండుర్లు ఈ నాజీ శిబిరాలలో విషవాయు పర్యోగాలలో మరణించారు. తపిప్ంచుకుని పార్ణాలు
దకిక్ంచుకునన్ ఏ కొదిద్మందో ఆచూకీ లేనంతగా మాయమయారు.
1943లో పిలల్లిన్ చేరవేసూత్ ఇరీనా నాజీ సైనికులకు దొరికిపోయింది. అపుప్డామెకు 23 సంవతస్రాలు. (ఫోటో చూడండి). ఇలాంటి సాహసాలు
తలపెటట్నకక్రలేని వయసస్ది. కానీ మనసుస్లో మానవతా చైతనయ్ం వెలిల్విరిసిన అమృతమూరిత్ ఇరీనా. నాజీలకు పటుట్బడాడ్క నిరాద్కిష్ణయ్ంగా
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ఆమెని చావగొటాట్రు. కాళూళ్ చేతులూ విరగొగ్టారు
ట్ . నానా చితర్హింసలూ పెటాట్రు. చివరికి మరణ శిక్షను విధించారు. ఆమెని కాలిచ్
చంపడానికి తీసుకువెళుతుండగా ఆమె పనిచేసే జెగోటా సంసథ్ మనుషులు - నాజీ సైనికులకు లంచాలిచిచ్ ఆమెని కాలిచ్ చంపకుండా
తపిప్ంచారు. కానీ బయటి పర్పంచానికి ఇరీనా చచిచ్పోయినటేట్ పర్కటన వచిచ్ంది. యుదధ్ం తరువాత పోలెండుని సోవియట యూనియన
ఆకర్మించుకుంది. రహసయ్ంగా పనిచేసిన ఈ కారయ్కరత్లందరిని ఆ పర్భుతవ్ం రాసిరంపాన పెటిట్ంది. అపప్టికి ఇరీనాకి పెళళ్యి - రెండోసారి
గరభ్సార్వమయింది. కర్మంగా రాజకీయ వాతావరణం మారింది. కమూయ్నిసుట్ పాలన నుంచి పోలెండు విముకత్మయింది. కొతత్ పోలెండు
పర్భుతవ్ం ఆమె సేవలను గురిత్ంచింది. ఇజేర్ల పర్భుతవ్ం యూదులకు చేసిన సేవలకుగాను ఆమెకు తమ దేశపు అతుయ్నన్త పురసాక్రానిన్చిచ్ంది.
పోలెండు పర్భుతవ్ం ఆమె సవ్యంగా వెళిళ్ ఆదుకునేందుకు అనుమతినిచిచ్ంది.

2003లో రెండవ పోప పాల యుదద్కాలంలో ఆమె కృషిని అభినందిసూత్ ఉతత్రం రాశారు. అదే సంవతస్రం
పోలెండు తమ దేశపు అతుయ్నన్త పురసాక్రంతో ఇరీనాను సతక్రించింది. 2007లో పోలెండు సెనేట
ఆమెను గౌరవించుకుంది. అపప్టికి ఆమె వయసు 97. లేచివెళళ్లేని పరిసిథ్తి. ఆమె రకిష్ంచిన బిడడ్లలో
ఒకరయిన ఎలిజబెత ఫికోసాక్ అనే ఆమె ఇరీనా తరపున వెళిళ్ ఆ గౌరవానిన్ అందుకుంది.
2009లో ఐకయ్రాజయ్సమితి తరపున పర్ముఖ హాలీవుడ నటి - ఆడీర్ హెప బరన్ ( ''రోమన హాలీడే'
హీరోయిన) పేరిట ఏరప్రిచిన మానవతా పురసాక్రానిన్ ఆమెకి అందజేశారు. 2007 లో కానాస్స లో ఒక
ఉపాధాయ్యుడు నోబెల శాంతి బహుమతికి ఆమె పేరుని పర్తిపాదించారు. బహుమతిని పర్కటించాక అంగీకరించని నామినేషనల్ని గత 50 సంవతస్రాలుగా బయట పెటకపోవడం ఆచారం. కానీ ఇరినా
శాండల్ర పేరు బయటికి వచిచ్ంది. శాంతి బహుమతికి ఆమె కంటే ఎవరికి అరహ్త ఉంటుంది?
మానవతావ్నిన్ అంతకంటే ఎవరు ఉనన్త సాథ్యిలో నిలపగలరు? ఒక మదర థెరిసాస్, ఒక దలైలామా, ఒక మహాతామ్గాంధీ (ఆయన పేరుని
నోబెల శాంతి బహుమతికి సూచించలేదు!), ఒక ఇరీనా శాండల్ర. కాదు బాబూ! కాదు. అరహ్తలు చాలామందికి ఉనాన్యి. నోబెల సాథ్యి
రాజకీయాలూ ఉనాన్యి. పరాయ్వరణ కాలుషాయ్నికి కృషిచేసిన అమెరికా ఉపాధయ్కుష్లు ఆల గోరేకి ఆ సంవతస్రం శాంతి బహుమతిని ఇచాచ్రు.
అది 2007. ఈ విషయానిన్ తెలిసిన ఇరీనా నవువ్కుని ఉంటుంది. 68 సంవతస్రాల ముందు వీపు మీద మోసిన మానవాళి ఔనన్తాయ్నికి ఇలాంటి
విలువలిన్ ఆశించి ఉండదు. విరిగిన కాళూళ్, చేతులూ, దాదాపు చావుదాకా వెళిళ్న పర్యాణం, తన కళళ్ముందే పెరిగి పెదద్దయిన ఎలిజబెత
ఫికోసాక్, ఇంకా 2499 మంది పిలల్లు ఆమెకి సజీవ నోబెల బహుమతులు. ఈ బహుమతి కేవలం ఒక సంసథ్ గురిత్ంపు. ఆ కృషి మానవతవ్ం
ఆమెకిచిచ్న కితాబు. పర్శంస. తన 98 వ ఏట - ఆ మధయ్నే ఇరీనాశాండల్ర అనే దేవతామూరిత్ కనున్మూసింది.
దేవుడిని చాలామంది నమమ్రు. 23 ఏళళ్ ఓ అందమయిన అమామ్యి - 2500 పసి జీవితాలకు పార్ణం పోసిన మాతృమూరిత్లో దైవతావ్నిన్ 98 సంవతస్రాలు ఆ జీవితానిన్ జీవనయోగయ్ం చేసిన వైభవానిన్ అందరూ నమమ్క తపప్దు. ఇది వాసత్వం. 98 వ ఏట ఆ దేవత ముఖంలో
చిరునవువ్ ఆ జీవన సాఫలాయ్నికి అదద్ం పడుతుంది.
(సెఫెట్ంబర 26, 2011)
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(October 03, 2011) Chttaniki Gajulu చటాట్నికి గాజులు
మన రెండో పర్పంచ యుదధ్ంలో హిటల్ర రాక్షస పర్వృతిత్ గురించి ఇపప్టికీ కథలు కథలుగా చెపుప్కుంటాం. ఇపప్టికీ ఆ పీడకల నుంచి తేరుకోలేని
దేశాలు, వయ్వసథ్లు, కుటుంబాలూ, వయ్కుత్లూ ఉనాన్రు. ఈ పీడకలలను తమ కథలోల్, నవలలోల్, సినిమాలోల్ ఇపప్టికీ తలుచ్కు దు:ఖిసుత్నన్
సందరాభ్లునాన్యి. మానవాళి చరితర్లో అది మాయని, మానని గాయం. అంతకనన్ పైశాచికమైన 'ఇండియా' మారుక్ దౌరాభ్గయ్మిది.
అనగా అనగా వాచాతి అనే గార్మం. తమిళనాడులో ధరమ్పురికి 50 కిలోమీటరల్ దూరంలో, హరూర అనే ఊరుకి 12 కిలోమీటరల్ దూరంలో
ఉంది. ఈ రెండూ గురుత్లుగా చెపప్డానికి కారణం హరూరలో పోలీస సేట్షన ఉంది. ధరమ్పురిలో సెషనస్ కోరుట్ ఉంది. ఈ రెండింటితోనూ ఈ కథ
ముడిపడివుంది. 19 సంవతస్రాల కిందట సరిగాగ్ చెపాప్లంటే 1992 జూన 20న వాచాతి గార్మంలోని ఆదివాసులు మంచిగంధం చెటల్ను
పడగొడుతునాన్రని విని ఫారెసుట్ విభాగం, పోలీసు విభాగం, రెవినూయ్ విభాగానికి చెందిన వారు దాదాపు 300 మంది ఆ గార్మం మీద దాడి
చేశారు. ఆ గార్మంలో ఉనన్ పర్తీ ఆడదానీన్ నిరాద్కిష్ణయ్ంగా మానభంగం చేశారు.
రెండే రెండు ఉదాహరణలు. ఎనిమిదో కాల్సు చదువుకుంటునన్ 13 ఏళల్ అమామ్యిని జుతుత్ పటుట్కుని గుడిసెలోంచి ఓ పోలీసు రాక్షసుడు
ఈడుచ్కొచాచ్డు. బూతులు తిటాట్డు. పకక్న ఉనన్ చెరువు గటుట్కి అంతా కలిసి ఈడుచ్కొచాచ్రు. ''నేను చదువుకుంటునన్ చినన్ పిలల్ని బాబూ.
ననున్ విడిచిపెటట్ండి'' అని ఆ పిలల్ మొతుత్కుంది. ''నువువ్ ఆడదానివి. అదిచాలు నాకు'' అని ఆ కాకీ దగులాబ్జీ సమాధానం. పరంధాయి అనే
ఆదివాసి ఈ కథని విపిప్ంది. తన కళల్ముందే 16 ఏళల్ కూతురిన్ ఈడుచ్కొచిచ్ ఆవిడ కళల్ముందే బటట్లు ఊడదీశారు. బటట్లేల్ని ఆ పిలల్ని
మధాయ్హన్ం 2.45 కి తీసుకుపోయారు.
సగం సప్ృహతో ఉనన్ పిలల్ని 9 గంటలకి వెనకిక్ తీసుకొచాచ్రు. ఇంటిదగగ్ర వదిలిపెటట్డానికి కాదు. ఆ రాతిర్ ఫారెసుట్ బంగళాలో ఆఫీసరల్
పకక్లోకి చేరాచ్రు ఈ తారుప్డుగాళుల్. ఈ అరాచకానిన్ తటుట్కుని ఇపప్టికీ బతికే ఉందీ అమామ్యి. ఆమెకి పెళల్యింది. ముగుగ్రు పిలల్లు. పైన
చెపిప్న చదువుకంటునన్ పిలల్నీ ఓ ఆదివాసి పెళిల్ చేసుకునాన్డు. మానవతావ్నికి మరో బంగారు అంచు ఈ ఔదారయ్ం. గత 19 సంవతస్రాలుగా
ధరమ్పురి కోరుట్లో జరుగుతునన్ విచారణకి ఈ కుటుంబాలనీన్ వచిచ్పోతునాన్యి. సాకాష్య్లు చెపూత్నే ఉనాన్యి. ఏనాటికయినా నాయ్యం జరగదా
అని ఎదురుచూసుత్నాన్యి.
అంతకు ముందు కథ మచుచ్కి. ఈ దురనాయ్యం, కీచకుల దారుణ నేరకాండ బయటి పర్పంచానికి 15 రోజుల దాకా తెలియలేదు. గిరిజనులు
హరూర పోలీస సేట్షనోల్ ఫిరాయ్దు ఇయయ్బోయారు. కాని ఫిరాయ్దు తీసుకోవలసిన పోలీసు నీచుడికీ ఇందులో పాతర్ ఉంది. అందుకని కేసు
నమోదు కాలేదు. గిరిజనుల తరఫున కమూయ్నిసుట్ మారిక్స్సుట్ కారయ్కరత్లు పూనుకునాన్రు. ఈ అరాచకానిన్ బయటపెటట్డంలో వారి కృషి గొపప్ది.
వారు కారయ్రంగంలోకి దిగారు. నాలుగు నెలలకి కేసు నమోదు అయింది.
అపప్టికి ఈ పీడితులు ఎకక్డ ఉనాన్రు? తమ సతరీల మీద జరిగిన దురనాయ్యాలకు హడలెతిత్ వాళల్ని తీసుకుని అడవులోల్కి చెటుట్కొకరు
పుటట్కొకరుగా పారిపోయి తలలు దాచుకునాన్రు. వాళల్ందరినీ పారీట్ కారయ్కరత్లు సముదాయించి వారి గుడిసెలకు చేరాచ్రు. పలెల్ అంతా
అసత్వయ్సథ్మై కిరసనాయిలు వాసనకొడుతోంది. వీళల్ని, 18 మంది మానభంగం పాలయిన వారినీ తీసుకుని ఒకనాటి అరధ్రాతిర్ ధరమ్పురి జిలాల్
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కలెకట్రుని లేపి చరయ్ తీసుకోవలసిందని నిలదీశారు. అలా కారాయ్చరణ పార్రంభమయింది. మరో నాలుగు నెలల తరావ్త అంటే జనవరి 1993న
హైకోరుట్ సిబిఐకి ఈ కేసుని అపప్గించింది. ఎంతమంది మీద కేసులు నమోదు చేశారు? 269 మీద. ఇది ఈ దేశపు చరితర్లో రికారుడ్. ఈ
కేసులో నలుగురు ఐఎఫఎస ఫారెసుట్ ఆఫీసరుల్ ఉనాన్రు. పశుతావ్నిన్ పంచుకోడానికి అనిన్ డిపారుట్మెంటులూ కలిశాయి. 126 మంది అటవీ
శాఖవారు, 84 మంది పోలీసు శాఖవారూ, అయిదుగురు రెవినూయ్ శాఖవారూ -ఈ పాపానిన్ పంచుకునాన్రు. 19 సంవతస్రాలు ఈ కేసు
నడిచింది. ఈ వయ్వధిలో 54 మంది చచిచ్పోయారు. చాలామంది ఉదోయ్గాలనుంచి రిటైరయారు. ఇదద్రికి పక్షవాతం వచిచ్ కాళుల్ చచుచ్బడాడ్యి.
మొనన్ తీరుప్ని కోరుట్ పర్కటించిననాడు వీరంతా కోరుట్కి హాజరయాయ్రు. నడవలేని ఈ ఇదద్రు కోరుట్ మెటల్మీద చతికిల బడాడ్రు. కోరుట్ గుమాసాత్
నాయ్యమూరిత్ ఆదేశం మీద వీరికి శిక్షలిన్ చదివి వినిపించారు. బంధువులతో వచిచ్న 17 మందిని అపప్టికపుప్డు 19 సంవతస్రాల తరావ్త
జైలుకి తరలించారు. మిగతా వాళల్కి పై కోరుట్లకు అపీప్లు చేసుకోడానికి నెలరోజులు వయ్వధి ఇచిచ్ంది కోరుట్. కొందరికి రెండు నుంచి పదేళల్
దాకా

జైలుశిక్షలు

పడాడ్యి.

ఇంత

ముమమ్రంగా

శిక్షలు

విధించడం

భారత

దేశ

చరితర్లోనే

మొదటిసారి.

ఈ దారుణానికి బలయినవారికి పర్భుతవ్ం 15 వేలు నషట్పరిహారం ఇచిచ్ంది. ఈ 19 సంవతస్రాలూ తమకు జరిగిన అనాయ్యానికి ముదాద్యిలు
శిక్ష అనుభవించాలని ఎదురుచూసూత్ కోరుట్లున్ పటుట్కు తిరుగుతూ ఈ దారుణానిన్ ఎపప్టికపుప్డు పునశచ్రణ చేసూత్, సాకాష్య్లు చెపూత్ గిరిజనులు
బతికారు. ఇది వారికి యావజీజ్వ కారాగార శిక్ష. ఇంకా ఇపప్టికీ కథ ముగియలేదు. ముదాద్యిలు పైకోరుట్లకి వెళాత్రు. మళీల్ విచారణ
సాగుతుంది. మళీల్ ఈ నిసస్హాయులు తమకు జరిగిన అనాయ్యాల గోడుని పై కోరుట్లోల్ చెపుప్కుంటారు. మరికొందరు చచిచ్పోతారు.
ఇంకొందరికి పక్షవాతం రావచుచ్.
కాని ఈ దేశంలో నాయ్యానికి పటిట్న దురవసథ్ ఇది. సుపీర్ం కోరుట్ నాయ్యమూరిత్ ఎస.మోహన అనాన్రు: ఎనిన్కల కేసుల విచారణ ముగించడానికి
నిరిద్షట్మైన గడువుంది. కాని ఇలాంటి కేసులకి లేదు వీటికీ ఉండాలి. మాజీ అడొవ్కేట జనరల పి.ఎస.రామన మాట: నేరచటాట్లు నేరసుథ్లిన్
శికిష్ంచడానికి, వారిని ఆపు జెయయ్డానికి ఉపయోగిసాత్యి. కాని నిరీణ్త సమయంలో శిక్షలు పడకపోతే నాయ్యవయ్వసథ్ ఉదేద్శమే
మంటగలిసిపోతుంది. ముంబై హైకోరుట్ నాయ్యమూరిత్ హెచ.సురేష, నేరం జరిగిన 8 -10 ఏళల్ దాకా శిక్షలు పడకపోతే నేరసుథ్లకి గుండె ధైరయ్ం
పెరుగుతుంది. వాళల్కి కొముమ్లు మొలుసాత్యి. దారుణమైన నేరం చేసి చచిచ్నవాళుల్ తృపిత్గా నవువ్కుంటూ చచిచ్వుంటారు. కోరుట్ గుమమ్ం దగగ్ర
నడవలేక చతికిల బడడ్ దౌరాభ్గుయ్లిదద్రికీ కాళాల్ వేళాల్ పడిన 13 ఏళల్ అమామ్యి కనీన్ళుల్ ఒకక్సారయినా మనసుస్లో కదిలివుంటాయి.
కాని మిగతా 199 మంది మాటేమిటి?
సుపీర్ం కోరుట్ ఖరారు చేసిన మరణ దండనలిన్ ఆపాలని రాషట్ర శాసనసభలు (తమిళనాడు, కాశీమ్ర) రెచిచ్పోతునన్ నేపథయ్ంలో చటాట్నికి గాజులు
తొడిగే నాయకతవ్ం ఈ దేశంలో పెచుచ్రేగిపోతోంది. దౌరాభ్గుయ్డిని కాలం శికిష్సుత్ందని సరిపెటుట్కోవడం నిసస్హాయుడు నమేమ్ మెలోడార్మా.
చటాట్నిన్ చవటని చేయడం నేటి నాయకతవ్ం కొనసాగిసుత్నన్ కొతత్ మెలోడార్మా. చటాట్నికి ఈ మాతర్ం చెలుల్బాటూ లేనినాడు ఊరుకొక వాచాతీ
దరశ్మిచిచ్నా ఆశచ్రయ్ం లేదు. ఇది నిరాశావాది ఆకోర్శం కాదు. చేతకాని చటాట్లకు తలవొంచిన ఈ వయ్వసథ్ దౌరాభ్గాయ్నికి దారి తోచని ఓ
నిసస్హాయుడి ఆవేశం. ఇందులో వాచాతీ గిరిజనుల కనీన్రు ఉంది. ఆవేశం ఉంది. నిసస్హాయత ఉంది. గాయపడిన గుండెలతో జీవికలిన్
నడుపుకుంటునన్ వారి దయనీయమైన జీవనయాతర్ ఉంది. ఈ దేశం సిగుగ్తో తలవొంచుకోవలసిన భయంకరమైన పీడన ఉంది.

(అకోట్బర 03,2011)
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(October 10,2011) Mexico Mark Pellillu మెకిస్కో మారుక్ పెళిళ్ళుళ్
ఈ మధయ్ మెకిస్కోలో కొతత్రకమైన పెళిల్ చటాట్లు అమలులోకి తేవాలని తలపోసుత్నాన్రు. పేర్మించి పెళిల్ళుల్ చేసుకుని -తీరా ఇదద్రి మధాయ్
సంబంధం పొసగక విడిపోవాలని -విడాకులు తీసుకోవాలని తంటాలు పడే నూతన దంపతులు ఎకుక్వగా కనిపిసుత్నాన్రట. వారి సౌకరాయ్రథ్ం
అసలు పెళిల్ళల్ లైసెనుస్లనే రెండేళల్కు పరిమితం చెయాయ్లని ఆలోచిసుత్నాన్రట.
ఇది చాలా సుఖవంతమైన ఏరాప్టుగా నాకు తోసుత్ంది. పెళిల్ బాదరబందీ లేకుండా ఈ మధయ్ కలిసి బతికే పదధ్తులు వచాచ్యి. అలా బతకడానికి
'పెళిల్'ని గురుత్గా పెటుట్కోవడం వారికి యిషట్ం వుండడం లేదు. అలాంటి వారి సౌకరాయ్నిన్ దృషిట్లో పెటుట్కుని ఈ సంసక్రణ జరపాలని పెదద్లు
ఆలోచిసుత్నన్టుట్నాన్రు. బరితెగించి, కుండబదద్లు కొటిట్నటుట్ రాసిన ఆతమ్కథ పర్సిదధ్ హాలీవుడ తార హెడీడ్ లామరది. ఆమె సిసిల బి.డిమిలీల్
దరశ్కతవ్ం వహించిన 'శాంపస్న అండ డలైలా' లో హీరోయిన. ఆ చితార్నికి హీరోయినగా ఖరారు చేసేముందు ఆమె కదలికలిన్, హావభావాలనీ
గమనించడానికి డిమిలీల్ ఒక సంవతస్రంపాటు ఆమెని తనతో తిపుప్కునాన్డంటారు. లామర చాలా అందగతెత్. జీవితంలో కేవలం అయిదుసారుల్
మాతర్మే పెళిల్ చేసుకుంది. (ఇలాంటి ఘనత దరిమిలాను ఎలిజబెత టేలర సాధించింది). ఆమె తన ఆతమ్కథ 'ఎకస్టసీ అండ మీ'లో రాసిన ఓ
సంఘటన. ఓసారి ఆమెకి ఒకానొక రచయిత మీద మకుక్వ కలిగిందట. అతనిన్ కారెకక్మంది. ''నీ యిషట్ం వచిచ్నపుప్డు నీతో రాడానికి నీ
మొగుడినేం కాను'' అనాన్డట ఆ రచయిత. అతని చొకాక్ పుచుచ్కుని కారులో కూలేసి తాతాక్లికంగా పెళిల్ లైసెనుస్లు పుచుచ్కునే వూరికి
తీసుకుపోయి పెళిల్ చేసేసుకుంది. శని, ఆదివారాలు అతనితో గడిపాక సోమవారం అతనికి విడాకులిచిచ్ంది. సూథ్లంగా ఇదీ కథ.
ఇలాంటి వెసులుబాటు కేవలం అందగతెత్ల సొతేత్ కాదు -తవ్రలో అందరి సొతూత్ కాబోతోంది.
ఈ మధయ్ ముగుగ్రు నలుగురు ఆడవాళల్ను ''మీ వారేం చేసుత్నాన్రు?'' అని అడిగాను. ''మేం కలిసి ఉండడం లేదండీ'' అని ముకత్సరిగా -కాని
సిగుగ్పడకుండా, అదేదో నేరంలాగ కాకుండా ధైరయ్ంగా చెపిప్న సందరాభ్లు నాకు తెలుసు. అతి ఘనంగా జరిగిన గొపిప్ంటి పెళిల్ళుల్
పెటాకులయిన సందరాభ్లూ తెలుసు. కాలం మారిపోతోంది. పెళిల్ళుల్ మునపటిలాగ జరగడం లేదు. సాయంకాలం పార్రంభమయి అరధ్రాతిర్కి
ముగిసిపోతునాన్యి. వాళల్ వైవాహిక జీవితాలూ అంతే కుల్పత్ంగా ముగిసిపోతునాన్యి. 'తవ్ంజీవ శరదశశ్తమ' అంటే అరథ్ం చాలామందికి
తెలీదు. తెలిసినవాడికి అది బూతుమాట. నూరేళల్ జీవితానిన్ పంచుకోవడం ఎంత బోరు! ఎవడెనాన్ళుల్ంటాడో ఎవరికి తెలుసు? అసలు ఈ
రోజులోల్ కొనిన్ పెళిల్ళేల్ పెదద్లదాకా రావడంలేదు. పెళల్యిపోయిన చాలారోజులకి పెదద్లకి తెలియజేసుత్నాన్రు. ఆ రోజులోల్ అంటే మా రోజులోల్
దికుక్మాలిన చాదసత్ం ఉండేది. ఆడపిలల్ని చూసేవాళుల్ ఆ పిలల్ తలిల్నీ చూడాలనేవారు -పటుట్గా. కారణం పిలల్ పెరిగి రెండు మూడు పురుళల్యాక
తలిల్ రూపునీ, తండిర్ ఆలోచనలీన్ పుణికి పుచుచ్కుంటుంది అనేవారు.
ఈ మధయ్ ఎవరో ''ఫలానా ఆయన కూతురిన్ మా అబాబ్యికి చేసుకోవచాచ్?'' అని అమెరికానుంచి ఫోన చేశారు. అమెరికా వెళాల్క కూడా ఇంకా
తలిల్దండుర్లకి ఇంత వెసులుబాటు ఇచిచ్న ఆ అసమరుథ్డైన కొడుకు ఎవరా అని నిరాఘ్ంతపోయాను.
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మా రోజులోల్ పెదద్లెవరయినా కనిపిసేత్ ''ఎవరబాబ్యివి బాబూ? మీ ఇంటి పేరేమిటి?'' అని అడిగేవారు. చెపాప్క -''ఫలానా వారబాబ్యివా? మీ
నానన్గారు-'' అంటూ మురిసిపోయేవారు ఆ అడిగిన పెదద్మనిషి. సంపర్దాయం సతర్ప్వరత్నకి దగగ్రతోవ. నమమ్కమయిన రేపుకి పునాది. పెళిల్
అనే వెండి పళాల్నికి ఆధారమైన గోడ. పైగా ఆ రోజులోల్ గరాభ్దానానికి పెదద్తంతు. ముహూరత్ం. చెలంగారు మన పెళిల్ళుల్ ఆ రోజులోల్ ఆడదానిన్
చెరచడంతో పార్రంభమవుతాయని వాపోయారు. ఇపప్టి యువత ఈ వయ్వహారం చూసి తపప్నిసరిగా నవువ్తారు. తన వంశానిన్ పరిపుషట్ం చేసే
జనుయ్కణానిన్ -ఆ నిరాకార బీజం తటిలల్తయై గరాబ్నిన్ చొచుచ్కుపోయినపుప్డు ఆ పిండం శిశువుగా మారే హిరణమ్యతవ్ం -అంటూ
మురిసిపోయారు మితుర్లు, రచయిత వాకాటి పాండురంగరావు గారు. ఈ కాలంలో గరాభ్దానాలు కారు వెనుక సీటల్లో జరిగిపోతునాన్యి.
రాధారీ బంగళాలోల్ సాగిపోతునాన్యి. దీనికో బోడి ముహూరత్ం ఒకటి!
కోరి పెంచుకునన్ శారీరక సంబంధానికి 'పేర్మ' అని తపుప్డు గురుత్ పెటుట్కుంటుంది యువత. పేర్మ అంటే పుచుచ్కోవడం కాదు. యిచుచ్కోవడం
-సుఖానీన్, సేన్హానీన్, సానుభూతినీ, సహజీవనానీన్ -అనిన్టినీ. తరావ్త వచేచ్ అభిపార్య బేధాలకూ, అభయ్ంతరాలకూ -యిదద్రి మధాయ్ కుదరని
సమనవ్యం మీదే మొగుగ్. పరిషాక్రం -విడాకులు. వయ్వసథ్ దీవెన, పెదద్ల ఆశీరావ్దం, కుటుంబాల పర్తిషాట్, ఆయా తరాల సంసాక్రం పోవయాయ్,
ఎవడికాక్వాలి ఈ ముసలి ఆలోచనలు? గరాభ్దానానికి గదులునాన్యి. పెళిల్ళల్కి కళాయ్ణ మంటపాలునాన్యి. విడాకులకి కోరుట్లునాన్యి. పుటిట్న
బిడడ్లు పెరగడానికి అనాధ శరణాలయాలునాన్యి. మళీల్ చేసుకోడానికి కావలసినంత మంది చుటూట్ ఉనాన్రు. ఈనాటి పెళిల్ళల్కీ పెదద్లకీ,
వయ్వసథ్కీ, కుటుంబ పర్తిషట్కీ ఏమీ సంబంధం లేదు. మనం గదిలో వాల పేపరు మారుచ్కుంటాం. అడపా తడపా సెల ఫోనులు మారుసాత్ం. కారుల్
మారుసాత్ం. ఉదోయ్గాలు మారుసాత్ం. ఇళుల్ మారుసాత్ం. తొడుకుక్నే బటట్లు మారుసాత్ం. జీవిత భాగసావ్ములిన్ ఎందుకు మారచ్కూడదు? ఈ
ఆలోచనలో మెకిస్కో పర్పంచంలో అందరికంటే ఒకడుగు ముందుకు వేసింది. వాలెంటినుల్, ఫాదరస్ డేలూ, మదరస్డేలూ దిగుమతి చేసుకుని
ఆనందించే మనకి రెండేళల్ పెళిల్ళల్ లైసెనుస్లు వడిడ్ంచిన విసత్రి.
పెళిల్ళల్ మంతార్లు చదివే పురోహితులూ -పెళిల్తంతు మీదాకా వసేత్ మంతార్లు మారచ్ండి. ''ఈ పెళిల్ మనం మళీల్ మనసుస్ మారుచ్కునేదాకా
వరిథ్లుల్గాక'' అని దీవించండి. కోరుట్ ఖరుచ్లు కలిసొసాత్యి. పిలల్ల పెంపకం బెడద లేదు. అనిన్టికీ మించి పెళిల్ అనే బోర నుంచి ఆటవిడుపుకి
ఇది దగగ్రతోవ.
నినన్కాక మొనన్నే ఓ పెదద్మనిషి నాతో మాటాల్డుతూ -మన ఆరష్ ధరమ్ంలో సనాయ్సం అనే ఆలోచనే లేదు. మన ఋషులందరూ చకక్గా పెళిల్ళుల్
చేసుకునాన్రు. గృహసాథ్శర్మమే సనాతన ధరమ్ం. యాజఞ్య్వలక్య్ రుషి రెండుసారుల్ పెళిల్ చేసుకునాన్డు. బౌదధ్ం, జైనం నుంచే ఈ సనాయ్సి అనే
ఆలోచన వచిచ్ంది. జాతిని పెంపొందించే ఆలోచన, సమాజానిన్ పరిపుషట్ం చేయడమే ఈ ధరమ్ం మూలసూతర్ం -అనాన్రు. దానికేం? మనకీ ఆరష్
ధరమ్ం వదిద్పుప్డు. మెకిస్కన ధరమ్ం చాలు.

(అకోట్బర 10,2011)
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(October 17,2011) Majority Raajakeeyalu మెజారిటీ రాజకీయాలు
ఇది అపర పర్హాల్దుల కాలం. దేశానిన్ పాలించే రాజునీ, రాజు ఆలోచనలీన్, పాలక వయ్వసథ్నీ, పాలన సరళినీ నిలదీసి, ఎదిరించి, ఎదిరించడం
తమ హకుక్గా బోరవిరుచుకుని, అవసరమయితే వీధినపెటేట్ అదుభ్తమైన రోజులు వచాచ్యి. అనాన్ హజారే పాలక వయ్సథ్ని ఎదిరిసుత్నన్
పెదద్మనిషి. పెదద్మనిషి. ఈ దేశ చరితర్లో పాలక వయ్వసథ్కి వోటు వెయయ్వదద్ని ఎనిన్కలోల్ పర్చారం చేసిన సవ్చఛ్ంద సంసథ్ -పోనీ, ఉదయ్మం
ఆయనది. ఇది విడూడ్రం. ఇందులో ఒకనీతి ఉంది. అయితే ఈ నీతిని పర్శిన్ంచే పెదద్మనుషులూ ఈ దేశంలో ఉనాన్రు. నినన్నే సుపీర్ం కోరుట్
ఆవరణలోనే అనాన్ అనుయాయులు, సుపీర్ం కోరుట్ నాయ్యవాది పర్శాంత భూషణని నలుగురు చావగొటాట్రు.
కాశీమ్ర గురించి ఆయన ఆలోచన వారికి నచచ్లేదు. వాళల్ ఉదేద్శానోన్, కోపానోన్ అరథ్ం చేసుకొందాం. మా అవినీతిని వోటరు తేలాచ్లిగాని
మీరెవరయాయ్ అనన్ది వారి వాదం. వాళల్ని అరెసుట్ చేసేత్, చేసినందుకు ఒక తిరుగుబాటు. వదద్ని అడుడ్పడిన అనాన్ మనుషులిన్ మరాన్డు సుపీర్ం
కోరుట్ గేటు ముందే చావగొటాట్రు.
ఇలాంటి పర్హాల్దులు మనకి బోలెడు. కోటల్ రూపాయలిన్ సావ్హా చేశారని రాజాగారి మీద అభియోగం. సుపీర్ం కోరుట్ ఆయనీన్, ముఖయ్మంతిర్గారి
ముదుద్ల కూతురీన్, మిగతా కారొప్రేట సంసథ్ల పెదద్లీన్ జైలుకి పంపింది. నాయ్యంగా అవినీతికి ఇదే పరయ్వసానం. కాని పాలక వయ్వసథ్లో
భాగసావ్మి అయిన ఒకపారీట్ నాయకతావ్నికి ఈ అవినీతిలో వాటా ఉంది. అందుకనే తన కూతురు నిజాయితీపరురాలని కరుణానిధిగారు
కేందర్ం మీద కాలుదువావ్రు. నాయ్య వయ్వసథ్ నిరణ్యానిన్ నిలదీసే రోజు వసుత్ందని నా జీవితంలో ఊహకందని విషయం.
అణు విదుయ్తను శాంతియుత పర్యోజనాలకు వినియోగించేందుకు కూడాంకులంలో ఒక కేందర్ నిరామ్ణం సాగుతోంది. సాథ్నికులు
నిరిమ్ంచడానికి వీలులేదంటునాన్రు. తమిళనాడు పర్భుతవ్ం, జయలలితగారు వారితో చెయియ్ కలిపి మదద్తుని పర్కటించారు. రాజీవ గాంధీని
చంపిన వారిని ఉరితీయాలని సుపీర్ం కోరుట్ తీరుప్ ఇచిచ్ంది. వారిని నిరపరాధులుగా విడుదల చేయాలని కరుణానిధిగారు బలల్ గుదుద్తునాన్రు.
వారిని ఉరి తీయరాదని పర్సుత్త తమిళనాడు పర్భుతవ్మే -శాసనసభలో తీరామ్నానిన్ సాధికారికంగా చేసింది. అలాగే అఫజ్ల గురుని
ఉరితీయాలని సుపీర్ంకోరుట్ తీరుప్ ఇచిచ్ంది. తీయరాదని కాశీమ్ర సభలో పర్భుతవ్మూ, పర్తిపకాష్లూ కొటుట్కుంటునాన్రు.
ఇది మిశర్మ పర్భుతావ్ల రోజులు. ఎనోన్ పారీట్ల సంకరం. ఆ సంకరం సప్షట్ంగా వీధినపడి తెలుసోత్ంది. పాలక వయ్వసథ్ గౌరవం ఎవరికీ పటట్దు.
ఎవరి పారీట్ల ఎజెండాలను, ఎవరి పారీట్ల వారిని వారు ఒపిప్ంచుకోగలిగితే మళీల్ అందలమెకక్వచుచ్. దేశానిన్ పాలించే వయ్వసథ్ ఐకమతయ్ం
పాలనకి అవసరమనన్ సప్ృహ పోయి చాలారోజులయింది. నా పారీట్ అవసరాలను, లకాష్య్లను, పర్యోజనాలిన్ నేను నిలుపుకుంటే రేపు ఈ
పర్భుతవ్ం

కూలిపోయినా

-మళీల్

నా

పారీట్కి

నిలవనీడ

ఉంటే

నాకు

చాలు.

చినన్

నా

బొజజ్కు

శీర్రామరక్ష.

ఒకే పారీట్లో ఉనన్కారణంగా అభిపార్య బేధాలునాన్ వాటిని దిగమింగుకుని పర్జల దృషిట్లో ఈ పాలన ఏక తాటిమీద సాగుతోందని
ఒపిప్ంచాలిస్న బాధయ్త తమదిగా భావించిన రోజులు ఆనాటివి. అపప్టి రాషట్రపతి రాజేందర్పర్సాదకూ, పర్ధాని నెహూర్కు చాలా విషయాలలో
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అభిపార్య బేధాలుండేవి. కాని వారిదద్రూ ఈ దేశ పాలక వయ్వసథ్ రధసారథులు. ఐకమతయ్ం సమషిట్ బాధయ్త. అభిపార్య బేధం
ఆరోగయ్కరమేకాని, ఆ కారణంగా వీధిన పడడం వయ్వసథ్ని బలహీనపరుసుత్ంది. వారిదద్రి దగగ్రా సెకర్టరీగా పనిచేసిన ఐసియస ఆఫీసరు హెచ
.వి.ఆర. అయయ్ంగార వారు కనున్మూశాక ఆ విషయాలు చెపేత్ అంతా ఆ నాయకుల ఉదాతత్తకీ, విచక్షణకీ ముకుక్మీద వేలేసుకునాన్రు.
బాబూ, ఇపప్టి పర్భుతావ్లు మిశర్మ పర్భుతావ్లు. అంటే కపప్ల తకెక్డ. ఎగిరే హకుక్ పర్తీ కపప్కీ ఉందని పర్తీ కపాప్ బాల్కమెయిల చేసే రోజులు.
అవినీతి పరుడైన మంతిర్ -నేనీపని పర్ధానికి చెపేప్ చేశాను అని జైలోల్ంచి బోరవిరుచుకునే రోజులు. చేసిన అవినీతికి సిగుగ్పడే రోజులు
పోయాయి. నా అవినీతిలో పర్ధానికీ వాటావుందని బోరవిరుచుకునే 'సిగుగ్లేని' అవినీతి నేటిది.
ఆ మధయ్ మనోమ్హనసింగ 2జి కుంభకోణం గురించి ఒక పతిర్కా సమావేశంలో మాటాల్డుతూ -మిశర్మ పర్భుతావ్లలో ఇలాంటి
సరుద్కుపోవడాలు తపప్వని వాకుర్చాచ్రు. వారు సరుద్కుపోతునాన్రని తెలిసే చాలా పారీట్లవారు సూటకేసులు సరుద్కునన్ ఫలితమే పర్సుథ్తం కలామ్డీ దగగ్రున్ంచి ఎందరో తీహారలో కొలువు తీరచ్డం. ఇవాళ చెలుల్బాటయే మూలసూతర్ం -మెజారిటీ. పర్సుత్తం పదవులిన్ పంచుకునన్
పర్భుతవ్ం తటట్ తగలేసినా తమ తమ లాభాలను, లకాష్య్లనూ కాపాడుకుంటూపోతే, కాపాడినటుట్ తమ పార్ంతీయ వోటరల్ ముందు రేపు బోర
విరుచుకోగలిగితే -అపుప్డు వచేచ్ కొతత్ మిశర్మంలో మళీల్ కొతత్ పంపకాలకు అవకాశం ఉంటుంది. ఈ 'సిగుగ్లేని', 'తెగింపు' మనసత్తావ్నికి
పెటుట్బడి -మెజారిటీ.
అందుకే మెజారిటీ ఒక గాడిద అనాన్డు బెరాన్రుడ్షా. నిజాయితీపరుడు మెజారిటీ వయ్వసథ్కి మొదటి శతుర్వని నిరూపిసూత్ నూరేళల్ కిందట గొపప్
కళాఖండానిన్ సృషిట్ంచాడు -ది ఎనిమీ ఆఫ ది పీపుల - By Henrik Ibsen. ఒక నమూనా ఉదాహరణ. మొనన్నే జీవితంలో మొదటిసారిగా
మెజారిటీని సంపాదించి మమతా బెనరీజ్ పశిచ్మ బెంగాలలో చరితర్ను సృషిట్ంచారు. ఈ దేశపు పర్ధాని పొరుగు దేశం బంగాల్దేశతో రకరకాల
ఒపప్ందాల మీద సంతకాలకి ఆయా పార్ంతాల ముఖయ్మంతుర్లతో తరలివెళాల్రు. ఇది దేశ పర్తిషట్కీ, శేర్యసుస్కీ సంబంధించిన విషయం. రెండు
దేశాల నదీజలాల పంపిణీ గురించిన ఒపప్ందం మీద సంతకాలకి మమతా బెనరీజ్ వెళాల్లి. కాని ఆవిడ వెళల్లేదు. ఈ దేశపు పర్తిషట్ కనాన్
ముఖయ్మంతిర్కి తన రాషట్రంలో తన వోటరల్ మదద్తు ముఖయ్ం. రేపు తన మెజారిటీ ముఖయ్ం. అంతకుమించి ఈ దేశ పర్తిషట్కీ ఆవిడకీ ఏమీ
సంబంధం లేదు. అయినా కేందర్ం ఏమీ చెయయ్లేదు. కారణం? ఇది ఉమమ్డి కుంపటి.
ఆ మాటకి వసేత్ నినన్టి సుపీర్ం కోరుట్లో జరిగిన దౌరజ్నాయ్నికీ, కరాణ్టకలో శీర్రామసేన వీర విహారానికీ, జారఖ్ండలో శిబూసొరేన అవినీతికీ -దేనికీ
కేందార్నికి శకిత్ చాలదు. ఇది ఉమమ్డి పొయియ్. ఈ దేశపు నాయ్యవయ్వసథ్నే నిరసించి, ఎదిరించే 'మెజారిటీ' సంపాదించిన ఆ పార్ంతపు
పర్భుతావ్లు, పారీట్లు -దాదాపు 160 ఏళల్ కిందట జమీందారీల విశృంఖలతావ్నిన్ గురుత్ చేసుత్నాన్యి. అందరూ ఎవరి మానాన వారుంటే
పైనుంచి ఎవరో వచిచ్ తన పబబ్ం గడుపుకునాన్డు. అదే ఆనాటి ఈసిట్ండియా కంపెనీ పునాదులకి పెటుట్బడి. ఆ వాతావరణం ఈ దేశంలో
కర్మంగా నెలకొంటోంది. వయ్వసథ్ని ఎనిన్కయిన పర్భుతవ్ం ఎదిరిసేత్ దికుక్లేదు. మెజారిటీ సంపాదించిన పారీట్ ఎదిరిసేత్ చెయయ్గలిగిందేమీ లేదు.
చెయియ్ చేసుకోగల ముషక్రతవ్ం ఎదిరిసేత్? నిజాయితీ పరుడైన పాపానికి పార్ంతీయ దురహంకారం ఎదిరిసేత్? దికుక్లేదు. హిరణయ్కశిపుడి
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పాలనలో మామూలు మనిషి రాజుని ఎదిరించినా నరసింహావతారం అవసరం లేదు. కాని రాజుని ఎదిరించింది -రాజు కొడుకే! కనుక మన
పురాణాలోల్ దేవుడు దిగివచిచ్ రాజుని చంపాడు.
మన కాలంలో వయ్వసథ్గా బలం చాలని, సాథ్నికంగా బలం ఉనన్ ఎనిన్ పారీట్లో ఎదిరిసుత్నాన్యి. కనుక ఇక అవతారంతో పనిలేదు. కారణం మనదేశంలో వీధికో అవతారం. పారీట్కో అవతారం. రాషాట్ర్నికో అవతారం. పర్హాల్ద తతవ్ం దేశానన్ంతటినీ ఆవరించుకునన్ అదుభ్తమైన
రోజులివి. ఆధునిక కాలంలో నరసింహుడు సథ్ంభాలోల్ంచి రాడు. ఏ అమెరికా రూపంలోనో ఆకాశం నుంచి దిగబడతాడు. మరో 200
సంవతస్రాలు పరపీడన. మరో గాంధీ. మరో సావ్తంతర్య్ సమరం. మళీల్ వందేమాతరం.

(అకోట్బర 17,2011)
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(October 24,2011) Cheppudu Maata చెపుప్డు మాట
ఏదైనా నిరణ్యం తీసుకునేటపుప్డు నేనూ మా రెండో అబాబ్యీ వేసుకునే పడికటుట్ పర్శన్లు కొనిన్ ఉనాన్యి.
''ఈ పని వలల్ వచేచ్ నషట్ం ఏమిటి?''
''దానిన్ తటుట్కునే శకిత్ మనకి ఉనన్దా?''
''లేకపోతే ఈ సమసయ్కి మొదటి పర్తాయ్మాన్యం ఏమిటి?''
''రెండో పర్తాయ్మాన్యం ఏమిటి?''
''వీటిలో ఏది మంచిది?''
ఏ సమసయ్కీ వీటికి భినన్ంగా పరయ్వసానాలుండవు.
ఉదాహరణకి. కాలుకి ఆపరేషన జరపాలి. పరయ్వసానాలు: 1. కాలు బాగుపడుతుంది. మంచిదే. ఉదేద్శం అదే. 2. మూడు నెలలు కుంటిగా
నడవక తపప్దు. మూడు నెలలు మన పని చెడకుండా తటుట్కోగలమా? 3. అసస్లు కాలు బాగుపడదు. ఇపుప్డునన్ సమసయ్ అదే కదా? ఇవీ
ఆలోచనలు. ఇంతవరకూ మేమిదద్రం ఈ విచికితస్లో పరాజయం పొందలేదు -అనిన్ పరయ్వసానాలూ మా కళల్ ముందునాన్యి కనుక.
విచితర్మేమిటంటే మాకంటే గొపప్గా, సునిశితంగా ఇలాంటి ఆలోచనలు చేసే యంతార్ంగం ఒకటి ఉనన్దని మాకు ఈ మధయ్నే అరథ్మయింది.
అసలు కథ ఇది. అనాన్ హజారే, ఆయన మనుషులూ అవినీతిని తుదముటిట్ంచాలంటునాన్రు. యంతార్ంగం ఆలోచనలు:
1. అది అసాధయ్ం. మనకి తెలుసు. అనాన్కి తెలీదు. తెలియజెపప్డం సాధయ్ం కాదు -ఆయన వీధిన పడాడ్డు కనుక.
2. అనాన్ ఉదయ్మం వలల్ మన పర్తిషట్ మంటగలుసుత్ంది. కనుక ఆయనిన్ ఒపిప్ంచడమో, తలవొంచడమో చెయాయ్లి. (తలవొంచే పని దిగివ్జయ
సింగ సమరథ్వంతంగా సాగిసుత్నాన్రు. ఒపిప్ంచే పర్యతన్ం కపిల సిబల చేసుత్నాన్రు) రెండూ సాధయ్ం కాకపోతే?
3. అనాన్ కొంపముంచుతాడు. ఈలోగా అతని కొంప మనం ముంచగలమా? బాబా రాందేవ కొంపముంచాం. రాజకీయమైన 'మతలబులు'
తెలియని వాళల్ని రొచుచ్లోకి దించి గజిబిజి చెయయ్డం సుళువు. అపుప్డే అనాన్ హజారేకి ఈ రొచుచ్ అరథ్మయి మౌనవర్తంలో పడాడ్డు. మనిషి
అలిసిపోయి, మన పనాన్గాలకి తలవొంచుతునాన్డనడానికి ఇది సూచన. ఈ లోగా ఒక అనుచరుడిని కొందరు కొటాట్రు. మరొకరిమీద చెపుప్లు
వేశారు. మరో ఇదద్రు ఉదయ్మం లోంచి తపుప్కునాన్రు. మన పర్యతన్ంలో పార్థమిక విజయం మనదే.
రాజకీయ నాయకులకి తెలుసు -అవినీతి లేకుండా వాళల్కి ఉనికి లేదని. ఈ దేశంలో ఇంతమంది నాయకులు -కేవలం దేశానిన్ ఉదధ్రించడానికే
కంకణం కటుట్కుని కృషి చేసూత్ంటే దేశం ఇలా ఎందుకు ఏడుసుత్ంది? కేవలం దేశసేవకే రాజకీయాలోల్కి దిగే అసమరుథ్లెవరూ ఈ రోజులోల్ లేరు.
కనుక అనాన్ హజారే డిమాండ చేసే బిలుల్ని చెడగొటేట్ పర్యతన్ం ఒకపకక్ చేసూత్, ఒకవేళ బిలుల్ చేసినా -మన పనులు చెడకుండా ఉండే
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లొసుగులు సమృదిధ్గా ఉండేటటుట్ చూసుకోవాలి. వీలైనంత వరకూ ఈ బిలుల్ -మహిళా రిజరేవ్షన బిలుల్లాగ అటకెకిక్ంచడానికి లేదా 2014
దాకా వాయిదా పడేటటుట్ చూడడానికీ పర్యతిన్ంచాలి.
అనాన్ ఉదయ్మం మీద పర్జలకి నమమ్కం సడలితే ఆయన మరో బాబా రాందేవ అవుతాడు. ఈ దేశంలో దేనన్యినా భర్షుట్ పటిట్ంచాలంటే రెండు
మూడు సాకులునాన్యి. ఇవి గొపప్ పర్చార సాధనాలు. అవి మాయావతి, దిగివ్జయసింగ, లలూల్ వంటి నాయకులకు కొటిట్నపిండి.
1. ఇందులో ఆరఎసఎస హసత్ం ఉంది.
2. నా పర్తయ్రుథ్లు నామీద పనున్తునన్ కుటర్ ఇది.
3. ఇదీ అదీ కాకపోతే -ఇందులో విదేశీ హసత్ం ఉంది.
ఈ దేశంలో అవినీతిని అరికటట్డానికి దికుక్మాలిన చటాట్లు బోలెడు ఉనాన్యి. పర్భుతావ్లకి అరికటేట్ మనసే లేదు. అరికడితే వారికి గతిలేదు.
అరికడితే ఈ బోడి పదవులెందుకు? (ఏ చటట్ం దయానిధి మారన అనే మంతిర్గారింటోల్ 300 టెలిఫోన లైనల్ను పర్తిషిట్ంచే అవినీతిని
ఆపగలిగింది? ఎవరైనా గమనించారా? రాజకుమార అనే కనన్డ హీరోగారిని వీరపప్న అనే వీరుడు అపుప్డెపుప్డో పదేళల్కిందట
ఎతుత్కుపోయాడు. ఈ పదేళల్లో వీరపప్న చచిచ్పోయాడు. రాజకుమార కూడా వెళిల్పోయారు. నినన్నే ఆ కేసు విచారణ పార్రంభమయింది! ఇది
ఈ దేశంలోని నాయ్యానికి సంబంధించిన పెదద్ జోక!)సరే. అసలు విషయానికి వసేత్ -ఈ దేశంలో నిజాయితీపరుడికి ఒకే తోవ -రాజమారగ్ం.
కాని అవినీతి పరుడికి ఎనోన్ సందులు. చకక్ని రాజమారగ్ములుండగ సందులు ఎందుకు వెదకాలి అనాన్రు తాయ్గరాజసావ్మి. తిరువయూయ్రలో
పాటలు రాసుకునే పెదద్మనిషి పెదద్కల ఇది. ఢిలీల్లో వుంటే ఆయనకి ఆ అవసరం తెలిసొచేచ్ది. అనాన్ హజారేకి ఇంతవరకూ అరథ్ంకాని,
ఇపుప్డిపుప్డే అరథ్మవుతునన్, ముందు ముందు బాగా వంటబటేట్ 'కనువిపుప్' ఒకటి ఉంది.
లోగడ ఆయన జిలాల్ సాథ్యిలోనో, నగర సాథ్యిలోనో, మునిసిపాలిటీ సాథ్యిలోనో -బెంచి కల్రుక్నీ, పంచాయతీ పెర్సిడెంటునీ, ఓ చినన్
సూపరెన్ంటునీ నిలదీసి ఉదోయ్గాలోల్ంచి బరత్రఫ చేయించడం సుళువు. మాలేగాంలో అనాన్ మహా పరవ్తం కావచుచ్. కాని ఢిలీల్లో 'అవినీతి'కి
పటాట్భిషేకం చేసి నిలదొకుక్కునన్ ఎవరెసుట్ శిఖరాలునాన్యి. వాటిని కదపబోయిన వారి పునాదులు కదపడం వారికి వెనన్తో పెటిట్న విదయ్.
నిజాయితీ పరుడి చితత్శుదిధ్ అతని బలం కావచుచ్. కాని అతనిమీద బురదజలేల్ మహానుభావులకి ఆయన మనసు గాయపరచడం తేలిక. అవినీతి
పరుడి 'ఆతమ్రక్షణ' ఆయుధాలు మరీ బలమైనవి. వెయియ్మంది నిజాయితీ పరులిన్ ఊచకోత కోసే పదునైన ఆయుధాలు వారి పొదిలో ఉంటాయి.
పాపం, అనాన్ మౌనవర్తంలో ఒక నిజాయితీపరుడి విసుగు ఉంది. కాని సుపీర్ం కోరుట్లో నాయ్యవాదిని కొటిట్న ముషక్రతవ్ంలో, కేజీర్వాల మీద
చెపుప్విసిరిన కుసంసాక్రంలో రాజకీయ నాయకుల తొలి విజయం ఉంది.

(అకోట్బర 24,2011)

Page 100

gollapudimaruthirao.blogspot.com

gmrsivani@gmail.com

(October 31,2011) Mitrulu Avasarala మితుర్లు అవసరాల
అవసరాల కాసత్ ఆలసయ్ంగా నా జీవితంలో పర్వేశించారు. ఆయన రచనలూను. అంతవరకూ ఎకక్డో పర్వాసంలో ఉంటూ కథలు రాసే
రచయితగానే నాకు తెలుసు.
సరసమైన సరదా రచనల రచయిత అని నా మనసుస్లోని భావన. అవసరాలని కలిశాక నా ఆలోచనలెనిన్ంటినో మారుచ్కునాన్ను. చుటూట్ ఉనన్
అసత్వయ్సత్ పర్పంచంలోంచి చాలా రుగమ్తలిన్ వడబోసి - వాటిలోంచి 'సరదా'ని పిండిన రచయిత. ఆయన ఇబబ్ందులు నాకు తెలుసు. చుటూట్
ఉనన్ పర్పంచంలో ఒదగక తపప్ని ఇరకాటాలూ తెలుసు. కానీ పర్తి చాలా ఛాలెంజ నుంచి మొండిగా వెలుగు రేఖని చూడడం అలవాటు
చేసుకునన్ మనిషి.
చకక్ని కర్మశిక్షణ, మరాయ్దలు తెలిసిన మనిషి, నాకోసారి తన కథల పుసత్కం ఇవావ్లనాన్రు. నేను వసాత్ననాన్ను. "నా కథల పుసత్కం ఇవవ్డానికి
మీరు రావడమేమిటి? నేనే మీ ఇంటికి వసాత్ను. అపుప్డు మా ఇంటికి రండి" అని ఆటోలో వచిచ్ ననున్ తీసుకెళాళ్రు.
ఏదయినా మనసుస్కి నచిచ్న పనయితే పసిపిలాల్డిలాగ పొంగిపోయి పండగ చేసే మనిషి. తన జీవితంలో 'రచన'ని అదుభ్తమైన ఆటవిడుపుని
చేసుకునన్ మనిషి. ఆయన రచనలోల్ సాందర్త వయసుస్తోపాటు చికక్నయింది.
ఆయనకి దేవుడూ, దెయాయ్ల మీద నమమ్కం లేదు. నేను కేవలం పరమారాధ్నిన్ నముమ్కునన్ ఓ వైషుణ్వుని కథ "సాయంకాలమైంది" నవల రాశాను.
ఇండియా టు డే పతిర్కకి సమీక్షని రాశారు అవసరాల. బహుశా అందులోంచి పరమారాథ్నిన్ మినహాయించి 'పలుకు'ని పటుట్కోవడం ఆయన కతిత్
మీద చేసిన సాము అనుకుంటాను. నవువ్కునాన్ను. పైగా నాకు మితుర్లు. చాలా హృదయ్ంగా, పెదద్రికంతో రాశారు.
మా ఇదద్రికీ భరాగో (భమిడిపాటి రామగోపాలం)ని చూసేత్ ఆశచ్రయ్మూ, అబుబ్రమూ. భరాగోకి ఉనన్ అనరాధ్లలో ఏ ఒకక్టి ఉనాన్ మేం ఏ
మాతర్ం ఏమీ చెయయ్లేమనుకునేవాళళ్ం. ఆ కారణానికే - మాకు ఏ చినన్ అవసరం ఎదురయినా మా పకక్న భరాగో పెదద్ గీతలాగా
కనిపించేవాడు.
తనకి నచచ్ని విషయాలిన్ కుండబదద్లు కొటేట్టటుట్ చెపేప్వారు. నచిచ్న విషయమయితే పసివాడయిపోయేవారు. ఈ ఒకక్ కారణానికే నా ఆతమ్కథ
చితుత్పర్తిని ఆ దశలో ఆయనకి చదవడానికి ఇచాచ్ను. మరో మితుర్లు డాకట్ర పపుప్ వేణుగోపాలరావు.
ఆ అవకాశం ఇచిచ్నందుకే పొంగిపోయారు. 'గొలల్పూడి మారుతిరావు ఆతమ్కథకు మొటట్మొదటి పాఠకుడు కావడం నా అదృషట్ం' అంటూ
ఆయనకి సరదా పుడితే కవితవ్ం వేపు మళిళ్పోతారు:
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ఎరగని రంగం ఉందా?
జరగని సనామ్నసీమ జగతిని ఉందా?
తిరగని దేశం ఉందా?
పరచిన ఈ అనుభవాల పర్తిభకు జేజే - అనాన్రు.
నేను 'వందేళళ్ కథకు వందనాలు' ధారావాహిక తలపెటిట్నపప్టి నుంచి ఆయనకి చెపుతూనే ఉనాన్ను. వివరాలు వినన్కొదీద్ పొంగిపోయారు.
"చాలా బాగుందండీ. మరెవరూ చెయయ్లేరు" అంటూ ననున్ పోర్తస్హిసూత్ వచాచ్రు. తనకి నచిచ్న వంద కథల జాబితాను పంపిన మొదటి
రచయిత అవసరాల.
తీరా విజయదశమి నాడు మొదటి కరెట్న రైజర పర్సారమయినపుప్డు - నాకు వచిచ్న మొటట్మొదటి ఫోన అవసరాలదే. "మా ఆవిడని కూడా టీవీ
ముందుకి లాకొక్చిచ్ కూరోచ్పెటాట్ను" అంటూ పొంగిపోయారు.
నవంబరు 11 న ననెన్వరో సభకి విశాఖపటన్ం ఆహావ్నించారు. వెళళ్డానికి పోర్తాస్హం ఈ ధారావాహికకి పెదద్లిన్ రికారుడ్ చేయడమే. అయితే
షూటింగ అడొడ్చిచ్ - డిసెంబరుకి పర్యాణం వాయిదా వేసుకునాన్ను - శాశవ్తంగా అవసరాలను నషట్పోతానని తెలియక.
మొనన్ - అయిదారు రోజులకిందట హైదరాబాదులో మలాల్ది నరసింహ శాసిత్గారిని రికారుడ్ చేసుత్నాన్ను - వారి తండిర్గారు మలాల్ది రామకృషణ్
శాసిత్గారి గురించి. "అవసరాల రామకృషాణ్రావుగారట. హైదరాబాదు ఆసుపతిర్లో ఉనాన్రట. ఫోన" అని మా అసిసెట్ంటు ఇచాచ్రు.
అవసరాలేమిటి?

హైదరాబాదులో

ఏమిటి?

మొబైల

లో

నంబరు

నొకిక్

అంతలో

మరో

రికారిట్ంగుకి

పరిగెతాత్ను.

ఇవాళ ఈ వారత్. అవసరాల ఆఖరి పలకరింత, ఆయన పర్యతిన్ంచి ఫోన చేసినా అందుకోలేకపోయాను.
కొనిన్ జాన్పకాల ఊలుదారాలు అతి సునిన్తంగా ఉంటాయి. అయితే ఆ కారణానికే అవి మనిన్కగా మనలిన్ పెనవేసాత్యి. అవసరాల మనసుస్లోపలి పొరలిన్ అలుల్కునన్ మనిన్కయిన ఊలుదారం.

(అకోట్బర 31,2011)
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(November 07,2011) Karnuni Parivedana కరుణ్ ప ి ేదన
ఆయన తలిల్దండుర్లెవరో పురాణాలిన్ బాగా తెలిసినవారు. పుటుట్క గొపప్దయినా పెంపు
తకుక్వయిన కరుణ్డి పేరు కొడుకిక్ పెటుట్కునాన్రు. ఆయన దళితుడు. అయినా బాగా
చదువుకుని నాయ్యమూరిత్ అయాయ్రు. పర్సుత్తం ఆయన తమిళనాడులో హైకోరుట్
నాయ్యమూరిత్.
శీర్రామ అంటే బూతు మాటా అనన్ సామెత ఉంది. అయితే కొనిన్ సందరాభ్లలో శీర్రామ
అంటే బూతుమాటే. కనీసం కొందరికి. హిరణయ్ కశిపుడు తన కొడుకు 'నారాయణ' అంటే
కోర్ధంతో వొళుల్ మరిచిపోయాడు. ఇపప్టికీ శీర్లంకలో రావణుడు పరిపాలనా దకుష్డయిన
పర్భువు వారికి. రాజీవ గాంధీ హంతకులు ఈ దేశంలో కొందరికయినా క్షమాపణకి
అరుహ్లయిన అమాయకులు. దృషిట్ వైవిధాయ్నిన్ సూచించడానికే ఈ ఉదాహరణలు.
సాధారణంగా అందరూ గురుత్ంచుకోని విషయాలు కొందరిని అమితంగా బాధిసాత్యి. కారణం వారి ఆతమ్ నూయ్నతా భావం అని
సరిపెటుట్కోడానికి వీలులేదు. కరుణ్డి గారి పరిసిథ్తి పర్సుత్తం ఇదే. మొనన్ ఆయన ఒక పెళిల్కి వెళాళ్రు. ఆయన పకక్న మరో సాటి నాయ్యమూరిత్
కూరుచ్నాన్రు. ఈయన దళితుడు కాదు. కూరుచ్నన్వాడు తినన్గా కూరోచ్క కాలు మీద కాలు వేసుకుని - కుడికాలు పకక్నునన్ కరుణ్డు గారికి
తగిలేటటుట్ కూరుచ్నాన్డు. ఇది సాటి నాయ్యమూరుత్లు- ఆడా మగా అంతా గమనించి నవువ్కుంటునాన్రు. ఇది అనుకోకుండా జరిగిన పనికాదు.
కావాలనే చేశారు. కరుణ్డు గారు సరిపెటుట్కుని దూరంగా జరిగి కూరుచ్నాన్రు.
మొనన్టికి మొనన్ రిపబిల్క డే రోజున మరో సాటి నాయ్యమూరిత్- (ఈయనా దళితుడు కాడు)- తనని అవమానించాడు. ఎలాగ నాయ్యమూరుత్ల
పేరుల్ నిరావ్హకులు ఆయా కూరీచ్లకు అంటించారు. ఫలానా నాయ్యమూరిత్ కావాలనే కరుణ్డిగారి చీటీని చించి, బాగా నలిపేసి తన పాదం కింద
అంటించుకుని కాలు ఊపుతూ కూరుచ్నాన్డు. మిగతా వారు చూసి ఆనందిసుత్నాన్రు. అంటించుకునన్ నాయ్యమూరీత్ సంతోషిసుత్నాన్డు.
ఇలాంటి వివక్ష అనాయ్యం, అకర్మం నాయ్యంగా వీటిని తమ పెదద్ అయిన పర్ధాన నాయ్యమూరిత్కి వీరు ఫిరాయ్దు చేయాలి. కాని కరుణ్డుగారు
దళితుల జాతీయ కమిషనకు ఫిరాయ్దు చేశారు. ఈ సంఘటనలు కేవలం అనుకోకుండా జరిగినవి కావని, ఉదేద్శయ్పూరవ్కంగా జరిపినవేనని
నిరూపించడానికి కరుణ్డిగారి దగగ్ర సాకాష్య్లూ,చూసిన సాకుష్లూ ఉనాన్రు. రుజువులునాన్యి.
ఈ విషయాలను కరుణ్డుగారు ఒక పతిర్కా సమావేశానిన్ ఏరాప్టు చేసి పాతిర్కేయులకు వివరించారు. మీరిలా అపోహ పడాడ్రేవెూనని ఒక పతిర్కా
రచయిత

అనన్పుప్డు

కాదని

నిరూపించే

రుజువులు

తన

దగగ్ర

ఉనాన్యని

కరుణ్డుగారు

నొకిక్

వకాక్ణించారు.

ఇది తేలికగా తీసుకునే విషయం కాదు. ఇకక్డ మరో విషయం చెపప్డం అనౌచితయ్ం కాదు. పేర్మించి పెళిల్ చేసుకునన్ యువతీ, యువకులకు
అభిపార్య బేధాలొసేత్ వారి దృషిట్ తమ పెళిల్ మీదకీ, తాము తీసుకునన్ నిరణ్యం మీదకీ పోతుంది. తమ 'పెళిల్'లోనే లోపం ఉందనుకుంటారు.
పెదద్లు చేసిన పెళిల్కి మూలాధారం- సంపర్దాయం. పిలల్లు చేసుకునన్ పెళిల్ బలవెూ లేదా బలహీనతో - వారి నిరణ్యం.
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ఆ నిరణ్యం తపప్ని వారికి ఎపుప్డనిపించినా ఆ పెళిల్కి ముపుప్ తపప్దు.
నేను తాడి చెటుట్కీ తాత పిలకకీ ముడి వేసుత్నాన్ననిపించినా - ఈ రెండు సందరాభ్లలోనూ చినన్ పోలిక ఉంది. పకక్న కూరుచ్నన్ వయ్కిత్ కాలు
తగిలే సందరభ్ం ఎవరికీ కొతత్ కాదు. తెలిసిన వెంటనే పకక్ వయ్కిత్ 'సారీ' అనడమూ, సరుద్కు కూరోచ్వడమూ జరుగుతుంది. అకక్డితో ఆ
సందరాభ్నికి తెర పడుతుంది.
అలాగే - సభలో ఒక కురీచ్కి అతికించిన చీటీ వూడి కిందపడడమూ, కాలికి అంటుకోవడం అసాధారణం కాదు. కాలికింద అంటుకునన్ చీటీని
ఆ వయ్కిత్ గురిత్ంచకపోవడమూ అసాధారణం కాదు. ఆయన మరో మితుర్డితో మాటాల్డుతూ నవువ్కోవడానికీ ఈ చీటీకీ ఎటువంటి సంబంధమూ
లేకపోవచుచ్. ఆ పకక్న కూరుచ్నన్ది కరుణ్డుగారు కాకపోతే ఈ ఆలోచనలనీన్ సబబుగా కనిపిసాత్యి.
కాని కరుణ్డుగారికి అలా అనిపించలేదు. ఆయన ఆయా సంఘటనలకీ తన 'కులానికీ' సంబంధం ఉనన్దని భావించారు. అందుకు బోలెడనిన్
రుజువులూ, కారణాలూ ఆయనకి ఉనాన్యి. దళితుల పటల్ అతాయ్చారాలు- ఇంకా ఈ దేశంలో - ముఖయ్ంగా ఉతత్ర హిందూ దేశంలో
యిపప్టికీ ముమమ్రంగా జరుగుతునాన్యి. అమెరికాలో 'రంగు' వివక్షలాంటిదిది.
అయితే మారుతునన్ సామాజిక దృకప్థం, చటాట్లు, ఆయా వరాగ్లకు పర్భుతవ్ం ఇచేచ్ మదధ్తు- యివనీన్ - నచచ్కపోయినా సరుద్కుపోయేవారూ,
తపప్నిసరిగా తలవొంచేవారూ- ఇపప్టికీ ఉనాన్రు - నలల్వారిని - ఆ మాటకి వసేత్ రంగుతకుక్వ వారినందరినీ ఈసడించుకునే తతత్వ్ం ఇపప్టికీ
అమెరికాలో, ఇంగల్ండు వంటి దేశాలలో కనిపిసుత్ంది.
సామాజిక పరిణామంలో నాయ్యమూరిత్ సాథ్యికి చేరగలిగిన ఒక చదువుకునన్ దళితుడిలో ఈ నూయ్నతా భావం - ఎంతో కొంత అభదర్తనీ,
ఇంకా మనసుస్లో తొలగిపోని వయ్తాయ్సానీన్ పర్తిఫలిసుత్ంది. దీనికి కారణం ఆయన దృకప్థం అనడానికి వీలులేదు. అలాంటి ఆలోచనలకు ఇంకా
తావు కలిప్సుత్నన్ సమాజ ధోరణి .
వినడానికి, చూడడానికి అతి చినన్విగా కనిపించే సంఘటనలు - ఆలోచనలో సెనిస్టివగా భావించక తపప్ని - ఇంకా మనసుస్ని
కలుకుక్మనిపించే సిథ్తిలో బాధిసుత్నన్ సమాజమూ ఉంది. బాధపడే మనుషులూ ఉనాన్రు - అందుకు నిదరశ్నం - కరుణ్డు.

( నవంబర 07,2011)
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(November 14,2011) Kadupu Chinchukunte కడుపు చించుకుంటే
చాలా సంవతస్రాల కిందట నేనో ఆసిత్ని కొనాన్ను. రిజిసేట్ర్షన చారీజ్లు కటిట్ంది పోగా మరో 30 లక్షలు చెలిల్ంచాలిస్ ఉంది. రూలు పర్కారం అది
అనవసరం. అనాయ్యం. కనుక కోరుట్కి వెళిల్ ఆ మొతాత్నిన్ తగిగ్ంచే పర్యతన్ం చెయయ్వచచ్నాన్రు లాయరు. ఇందువలల్ మరో లాభం.
కేసు తేలేవరకూ డబుబ్ చెలిల్ంచనకక్రలేదు. ఈ వయ్వధిలో వడీడ్ పడదు. కోరుట్లో కేసు వేశాను. 30 లక్షల బాకీ వుంచుతూ -ఒక ఆరు నెలలు
చెలిల్ంచడానికి గడువునిచిచ్ ఆసిత్ని రిజిసట్ర చేశారు.
ఇది సివిల కేసు. మరో నెల తరావ్త ఒకాయన నా దగగ్రికి వచాచ్డు. ఈయన ఇలాంటి కేసులోల్ పండి ముదిరిన మధయ్వరిత్. గవరన్మెంటు ఉదోయ్గే.
ఈయన చిరునవువ్ నవువ్తూ -ఈ సమసయ్కి మూడు పరిషాక్రాలు ఉనాన్యనాన్డు.
1. కేసు జరిగినంతకాలం జరగనిచిచ్ -కోరుట్ నిరణ్యం పర్కారం మొతాత్నిన్ చెలిల్ంచడం. అది ఎవరైనా చేసే, చెయాయ్లిస్న పని.
2. ఈ కేసు నాలుగేళుల్ సాగాలా? అయిదేళుల్ సాగాలా? (ఈలోగా 30 లక్షలు కటేట్ భారం ఉండదు కనుక)
3. అసలు శాశవ్తంగా ఈ సమసయ్కి పరిషాక్రం కావాలా? అంటే ఇక ఎపుప్డూ డబుబ్ చెలిల్ంచనకక్రలేదు.
నేను ఆశచ్రయ్పోయాను. అదెలాసాధయ్ం? ఉదోయ్గి సరావ్ంతరాయ్మిలాగ నవావ్డు. అయాయ్, తమరు సెలవిసేత్ ఆ ఫైలు ఆఫీసులోంచి పూరిత్గా
మాయమయే ఏరాప్టుల్ చేసాత్ం. గుమాసాత్లకు చూసిందే గురుత్. మేం గురుత్ లేకుండా చేసాత్ం. దానికి 'ఖరుచ్' అవుతుంది. నేను
నిశేచ్షిట్తుడినయాను.
మనకి చటాట్లునాన్యి. నిబంధనలునాన్యి. కాని వాటిని బుటట్దాఖలు చేసే కిటుకులూ ఉనాన్యి. డబుబ్ ఖరుచ్ చేసేత్ చటాట్లిన్ తుంగలో తొకేక్
మేధావులూ పర్భుతవ్ంలోనే ఉనాన్రు. సమాచార చటట్ం ఉంది. దాని పర్కారం పర్భుతవ్ విభాగాలలో ఏం జరుగుతుందో పూసగుచిచ్నటుట్ పౌరుడు
తెలుసుకొనే అవకాశం ఉంది. కాని ఆ విభాగంలో ఫైలే గలల్ంతయితే!
ఇపుప్డు రెండు గొపప్ ఉదాహరణలు. ఢిలీల్లో 6 కృషణ్మీనన మారగ్ బంగళా ఒకపుప్డు జగీజ్వనరామ నివాసం. ఆయన పోయాక ఆ బంగళాను
వారమామ్యి మీరా కుమారకు కేటాయించారు. ఆమె అందులో ఉండనంది. అపుప్డు దానిన్ సామ్రక మందిరమనాన్రు. అయితే 2000 లో ఇలా
బంగళాలను సామ్రక మందిరాలుగా మారచ్కూడదని మంతిర్మండలి తీరామ్నించింది. అయినా ఇనేన్ళూల్ ఇది ఖాళీగానే ఉంది. ఎందుకని? ఇది
అనాయ్యమంటూ సుభాష చందర్ అగరావ్ల అనే ఆయన సమాచార చటట్ం కింద వివరాలను ఇవవ్మనాన్రు. అయితే ఆ బంగళాకు
సంబంధించిన ఫైలు డిపారుట్మెంటులోంచి గలల్ంతయింది!
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మరోముచచ్ట. దయానిధి మారన అనే టెలికాం మంతిర్గారు పదవిలోకి వచాచ్క 322 టెలిఫోన లైనల్తో ఇంటోల్నే ఒక టెలిఫోన ఎకేస్చ్ంజీని
సాథ్పించుకునాన్రు. ఈ కథ ఈ మధయ్నే వీధినపడి సిబిఐ దరాయ్పుత్ పార్రంభమయింది. ఈ నిరావ్కం అలనాడు బిఎసఎనఎల చీఫ జనరల మేనేజర
గా ఉనన్ ఎమ.పి.వేలుసావ్మిగారి హయాంలో జరిగింది.
పర్సుత్తం వేలుసావ్మిగారు రిటైరయి సేలంలో ఉంటునాన్రు. ఎపుప్డైతే దరాయ్పుత్ పార్రంభమయిందో వేలుసావ్మిగారు చెనైన్ చేరుకునాన్రు. వరస
తపప్కుండా ఆఫీసుకి వెళుత్నాన్రు. ఎందుకు? అధికారిగా ఉంటే ఫైలుని గలల్ంతు చెయయ్డం తేలిక. ఇపుప్డు జాగర్తత్గా కాగితం కాగితం బయటికి
లాగి మాయం చేసుత్నాన్రు. ఇది సిబబ్ంది కనిపెటాట్రు. రేపు విచారణ జరిగితే సిబబ్ంది ఈ కుంభకోణంలో ఇరుకుక్ంటారు. తీరా ఈ ఘనకారయ్ం
చేసేది ఇకపప్టి పెదద్ ఉదోయ్గి. ఎలా? ఈ వయ్వహారం జాతీయ టెలికాం ఉదోయ్గుల ఫెడరేషన చెవిలో వేశారు. ఈ మధయ్ 200 మంది ఉదోయ్గులు
పరశువాకక్ంలోని అధికారి ఆఫీసుముందు ఘెరావ చేశారు. వారి ఫిరాయ్దు: రిటైరైన వేలుసావ్మిగారు రోజూ ఆఫీసుకి వసుత్నాన్రు. రిటైరైయాక
వారికేంపని? పర్తిరోజూ చీఫ జనరల మేనేజరు కారాయ్లయంలో కీలక ఫైళల్ని తిరగేసుత్నాన్రు. కొనిన్ కీలక కాగితాలు మాయమౌతునాన్యి. ఇదీ
వారి ఆరోపణ.
''నా అవసరాలకు వెళుత్నాన్ను. రావదద్ంటే మానేసాత్ను'' ఇదీ ఘనత వహించిన వేలుసావ్మి సప్ందన కీలాప్క పోలీస సేట్షనలో పోలీసు ఇనసెప్కట్ర
ముతుత్కుమార కేసు నమోదు చేశారు.
అయాయ్, కడుపు చించుకుంటే కాళల్మీద పడుతుంది.
సమాచార చటాట్నిన్ గంగలో కలిపే పర్యతాన్లు ఈ మధయ్ కేందర్ం ముమమ్రంగా చేసోత్ంది. ఆ పర్యతాన్నిన్ చేపటిట్ పూరిత్గా ఉదోయ్గులు
సాధించారని ఈపాటికే వారికి తెలిసి ఉండాలి. ఒకవేళ ఎవరైనా అమాయకంగా నిజాలు తవవ్బోతే వాళల్పార్ణాలు తీసేపర్యతాన్లూ
విజయవంతంగా సాగిపోతునాన్యి. మనకి బోలెడంతమంది వేలుసావ్ములునాన్రు. దయానిధులునాన్రు.
పర్సుత్తం సమాచార హకుక్ కాగితం మీదే ఉంది. కర్మంగా ఆ కాగితాలు గలల్ంతవుతునాన్యి.
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(November 21, 2011) Devadutalaku Ahvanam దేవదూతలకు ఆహావ్నం
నేరం ఎపుప్డూ నిరద్యగా, కరక్శంగానే ఉంటుంది. అయితే జాలిగా, సానుభూతితో, కసితో పీకకోసే సందరాభ్లూ, కథలూ పర్పంచ
సాహితాయ్నికి దగగ్ర తోవలు. గోవిందనిహలానీ 'ఆకోర్ష', కాళీపటన్ం రామారావుగారి 'యజఞ్ం' ఇందుకు మచుచ్తునకలు. ఇవి
మినహాయింపులు. మిగతా అనిన్ సందరాభ్లోల్నూ నేరం నేరమే. నేరానికి శిక్షకి రెండు పారాశ్వ్లు. అలాంటి నేరం జరగకుండా 'శిక్ష' ఒక ఆంక్ష
కావడం, చేసిన నేరసుథ్డిని హింసించడం దావ్రా అలాంటి నేరం పునరుకిత్ కాకుండా అరికటట్డం. ఇది ఆయా సమాజాలు సమషిట్గా
ఏరప్రుచుకునన్ వయ్వసథ్లు. అదే నాయ్య వయ్వసథ్. మళీల్ ఇందులో వయ్వసథ్ తన విచక్షణతో -ఏరప్రిచిన వెసులుబాటుల్ -కొనిన్ మినహాయింపులూ,
రాయితీలూ ఉనాన్యి. రూఢిగా 'అపరాధి' అని నిరాధ్రణ అయే వరకూ శిక్ష వెయయ్కు. ఆడవారికీ, గరిబ్ణీ సతరీలకూ కొంత విచక్షణ చూపించు.
సతర్ప్వరత్నకి శిక్షలో రాయితీ నేరసుథ్డి మానసిక పర్వరత్నకి ఉదీద్పన. ఇలాగ. యావజీజ్వ కారాగారశిక్షని 18 సంవతస్రాలకి కుదించారు. మళీల్
సతర్ప్వరత్నకి ఇందులో మినహాయింపు ఉంది. ఇవనీన్ సదుదేద్శంతో, అరహ్త గలవారికి అందేటటుట్ చేయడం వయ్వసథ్లో ఆరోగయ్కరమైన,
ఆరర్ద్మయిన, మానవతవ్పు విలువల పరిపుషిట్కి నిదరశ్నం. ఇంతవరకూ ఈ ఏరాప్టల్నీన్ వయ్వసథ్ని చూసి గరవ్పడవలసిన విషయాలు. అయితే ఈ
దేశపు పర్ధానిని దారుణంగా హతయ్చేసి, అతనితో పాటు మరో 18 మంది నిరపరాధుల మారణహోమానికి కారణమైన నేరసుథ్లను నాయ్యవయ్వసథ్
విచారణ జరిపి, నిరాద్రించి మరణ శిక్ష విధించాక -పాలక వయ్వసథ్ కారణంగా -శిక్ష అమలు జరగని నేపథయ్ంలో వారిని నిరపరాధులుగా
విడుదల చేయాలని ఓ పారీట్ నినాదం -చకక్ని ఉదాయ్నవనంలో 'మెజారిటీ' అనే కూర్రమృగం విహారం వంటిది. గరభ్వతి అని తెలిసీ నళినికీ
కూడా ఉరిశిక్షని నాయ్యసాథ్నం విధించాక -సోనియాగాంధీ అనే హతుడి భారయ్ క్షమాభిక్షని కోరడం సమాజ నియతిని కాదని ఓ వయ్వసథ్
ఏరాప్టుకి అడుడ్కటట్ వేయడం. ఆ మాతర్పు విచక్షణ ఇనిన్ విధాలుగా రాయితీలను కలిప్ంచిన నాయ్యవయ్వసథ్ దృషిట్లోకి రాలేదనుకోవడం కంటే
తెలివితకుక్వతనం మరొకటి లేదు. తీరా వయ్వసథ్ ఒక వయ్కిత్ పర్తిపాదనకి తలవొగగ్డం ఆనాటి మెజారిటీ రాజకీయపు పరిణామమే. పోనీ, ఇదీ ఈ
జాతి దయాగుణానికి పర్తీకగా గరవ్పడదాం. బాధయ్త లేకుండా, సేన్హితులతో తైతకక్లాడడానికి బారకి వచిచ్ జెసిస్కాలాలని కాలిచ్ చంపిన
మనూశరమ్ అనే రాక్షసుడు జైలుకి వెళళ్కుండా తపిప్ంచుకుని హాయిగా జీవించడం -ఈ వయ్వసథ్ అసమరథ్తకి చిహన్ం. కేవలం మాధయ్మాల
పర్మేయం కారణంగానే ఈ కేసుని తిరగదోడి ఆ దౌరాభ్గుయ్డిని జైలుకి పంపడం నాయ్యవయ్వసథ్లో లొసుగుకి నిదరశ్నం.
ఇంతవరకూ ఈ కథ వయ్వసథ్లో నాయ్యానికి పటిట్న దురగ్తికి, లేదా చెలుల్బాటు గలవారు వయ్వసథ్ని ఎంత హాసాయ్సప్దం చేయగలరో నిరూపించే
ఉదాహరణ. ఈ తరావ్తి కథ మరీ దారుణం. వాళల్మమ్ అనారోగాయ్నికని ఈ హంతకుడిపటల్ దయతలచి జైలునుంచి 'పెరోల' ఇచిచ్ తాతాక్లికంగా
ఇంటికి వెళేల్ సౌకరాయ్నిన్ కలిప్ంచింది నాయ్యసాథ్నం. మంచిదే. అయితే ఆ తలిల్ అనారోగయ్ంతో కాక -కిర్కెట ఆటని పోర్తస్హించే కారయ్కర్మాలలో
పాలొగ్ంటూ టివి కెమెరాల ముందు దరశ్న మిచిచ్ంది. ఈ హంతకుడు బారులోల్ విలాసంగా గడుపుతూ టివిలముందు దరశ్నమిచాచ్డు. మళీల్
జెసిస్కాలాల

సోదరి

నాయ్యసాథ్నానిన్

ఆశర్యించింది.

మనూశరమ్

మళీల్

జైలుకి

చేరాడు.

ఇది

పూరవ్కథ

ఇపుప్డు సదరు మనూశరమ్గారు -తన తముమ్డి పెళిల్కి హాజరుకావడానికి కోరుట్ని ఆశర్యించాడు. కలల్బొలిల్ కబురల్తో అబదధ్ం చెపిప్
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నాయ్యసాథ్నానిన్ మోసం చేసిన ఈ హంతకుడికి మళీల్ పెరోల లభించింది! ఏమైంది ఈ దేశంలో నాయ్యానికి? ఎంతమంది హంతకులకి ఇలాంటి
వెసులుబాటుని ఇసోత్ంది ఈ నాయ్యసాథ్నం? హంతకులు బారులోల్ తైతకక్లాడడానికీ, తముమ్డి పెళిల్ళూల్, చెలెల్లు పిలల్ల బారసాలలూ చూసే
అవకాశం పర్పంచంలో మరే వయ్వసథ్లోనయినా జరగుతోందా?
మరో అందమైన కథ. భారతి అనే అమామ్యిని నితీష కటారా అనే యువకుడు పేర్మించాడు. ఆ పేర్మ వయ్వహారం తలిల్దండుర్లకి ఇషట్ం లేదు.
ఆమె డిపి యాదవ అనే ఓ నేర చరితర్గల రాజకీయ నాయకుడి కూతురు. ఆమెని వారింప జూశారు. సాధయ్పడలేదు. నితీషని బెదిరించారు.
చివరికి యాదవగారి తనయుడు సంతోషకుమార నితీషని అతి దారుణంగా హతయ్ చేశాడు. తండిర్ గూండాయిజం, పలుకుబడి పెటుట్బడులుగా
ఈ హంతకుడు సేవ్చఛ్గా తిరిగాడు. ఆ కురార్డి తలిల్ నీలమ కటారా ఒంటరిగా పోరాటం సాగించి, కోరుట్లు పటుట్కు తిరిగి నాయ్యం కోసం
పోరాటం సాగించింది. మాధయ్మాలు సహకరించాయి. తపప్నిసరిగా ఈ సంతోషకుమార యాదవను నాయ్యసాథ్నం అరెసుట్చేసి, విచారణ జరిపి
జైలుకి పంపింది. నేరసుథ్డికి తగిన శాసిత్ జరిగిందని దేశం సరిపెటుట్కునన్ సందరభ్మిది. తరావ్త ఏమయింది? నెలకి కనీసం అయిదుసారుల్
చొపుప్న -ఈ హంతకుడు తన తండిర్ పలుకుబడి పెటుట్బడిగా నాలుగు సంవతస్రాలలో 65 సారుల్ అనారోగయ్ం పేరుతో జైలునుంచి బయటపడి
అయిదు నక్షతార్ల ఆసుపతిర్లో రాజభోగాలతో గడుపుతునాన్డు. మళీల్ నీలమ కటారా గొంతు చించుకుంది. 'నేను ఒంటరిగా ఈ మాఫియాతో
పోరాటం సాగించి అలసిపోయాను. ఈ వయ్వసథ్కి మోక్షం లేదా?' అని ఈ తలిల్ టివి కెమెరాల ముందు వాపోయింది.
అమెరికాలో ఇలాంటి నేరాలకి 80 సంవతస్రాలు, ఒకొక్కక్పుప్డు 100 సంవతస్రాలూ జైలు శిక్షలు వేసాత్రు. అనిన్ సంవతస్రాల నిందుతుడు
బతికుంటాడా? అది ముఖయ్ం కాదు. ఆ నేరం ఎంత ఘోరమయిందో శిక్ష సూచిసుత్ంది. ముందు ముందు రాయితీల పరావ్నికి ఇది అడుడ్కటట్.
జైలుకి వెళిల్న నేరసుథ్లు జైళల్నుంచి బయటికి వచిచ్ నూయ్యారక్ వీధులోల్, బారులోల్ సైవ్రవిహారం చేసిన కథలు మనం వినలేదు.
కేవలం మానవీయమైన కారణాలకి -మినహాయింపులు కలిప్ంచిన అతి ఉదాతత్మైన నాయ్యవయ్వసథ్ లకాష్య్నిన్ ఈ అవకాశవాదులు, గూండాలు
తమ పలుకుబడితో, డబుబ్తో, రాజకీయమైన పరపతితో భర్షుట్ పటిట్సుత్నన్ కథలు ఒకక్ మన దేశానికే పర్తేయ్కం. మరణశిక్ష పడిన నేరసుథ్లను
నిరపరాధులుగా విడుదల చేయాలని రాషాట్ర్ల శాసనసభలు తీరామ్నాలు చేయడం ఈ వయ్వసథ్కే పర్తేయ్కం. పారల్మెంటు మీదే దాడి చేసిన
కుటర్దారులకి సుపీర్ం కోరుట్ శిక్ష వేసేత్ -రాషట్ర శాసనసభలో పర్జలు ఎనున్కునన్ నాయకులు కురీచ్లిన్ విరిచి, గుండెలు బాదుకునే 'మత' వైపరీతయ్ం
ఈ దేశానికే పర్తేయ్కం. వయ్వసథ్ నియతిని తమ పదవులూ, డబూబ్ నిలదీయగలదని -ఎంత గొపప్ నాయ్యసాథ్నం నిరణ్యానన్యినా వీధిన పెటట్గల
శకిత్సామరాథ్య్లు తమకునాన్యని -ఓ నళిని, ఓ పెరారివాలన, ఓ అఫజ్లగురు, ఓ మనూ శరమ్, ఓ సంతోషసింగల తలిల్దండుర్లూ, పారీట్
నాయకులూ రహసయ్ంగా పండగ చేసుకుని నాయ్యవయ్వసథ్కి తొడగడానికి కొతత్ గాజులు సిదధ్ం చేయడం మనకి సూచనగా తెలుసోత్ంది. నేరమూ,
మోసమూ, బుకాయింపు, కోరుట్ల కనున్కపేప్ ఈ హంతకుడికి పోలీసు శాఖ, నాయ్యసాథ్నం మరోసారి పెరోల ఇవవ్డం ఇందుకు నిదరశ్నం. ఈ
దేశపు దౌరాభ్గయ్సిథ్తికి -ఈ దేశపు నాయ్యవయ్వసథ్ని 'నపుంశకం' చేయగలిగిన ఈ శకుత్ల విజృంభణ కారణం. ఇలాంటి సందరాభ్లలోనే
నకస్లైటూల్, మావోయిసుట్లు వంటి అతివాదులు దేవదూతలాల్గ కనిపిసాత్రు.
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(November 28,2011) Nijam Vaddu-Abaddham Muddu నిజం వదుద్ - అబదధ్ం ముదుద్
పర్పంచ పర్ఖాయ్త డచ చితర్కారుడు రెంబార్ంట ఒకమాట అనాన్డు: చితార్లిన్ దగగ్రగా చూడకు. కంపుకొడతాయి -అని. చితార్ల మాటేమోగాని
ఈ మాట మనదేశంలో పర్జా నాయకులకీ, డబుబ్ని కూడవేసే చాలామంది పెదద్లకీ వరిత్సుత్ంది.
ఉదాహరణకు ఒకపుప్డు పి.వి.నరసింహారావు మంతిర్వరగ్ంలో టెలికాం మంతిర్గా ఉనన్ సుఖరాంనే తీసుకోండి. ఆయనిన్ మొనన్కాక మొనన్
సుపీర్ం కోరుట్ నేరసుత్డని జైలుకి పంపింది కాని -ఈ 16 సంవతస్రాలూ ఆయన నాయకతవ్ంలో మనం ఆనందంగా గడిపామా లేదా? ఆయనిన్
అయిదుసారుల్ ఎమెమ్లేయ్గా, మూడుసారుల్ ఎం.పిగా పర్జలు ఎనున్కునాన్రు. కాంగెర్స 1996లో ఆయనిన్ బహిషక్రించినా ఆయన హిమాచల
వికాస కాంగెర్స పారీట్ని ఏరప్రుచుకుని కొతత్ కుంపటి పెటాట్రు. బి.జె.పి.లో చేరారు. రాషట్ర ముఖయ్మంతిర్ అయారు.
ఆ రోజులోల్ ఆయన పడక గదిలో మూడునన్ర లక్షల రొకక్ం సూట కేసులోల్ దొరికింది. అయోయ్, ఈ మాతార్నికే అయిదేళుల్ జైలుకి పంపాలా? మా
వూళోల్ పంచాయతీ బోరుడ్ గుమాసాత్ ఈ మాతర్ం సొముమ్ సంపాదించగలడు అని తమకు అనిపించవచుచ్. కాని ఆనాటి మూడునన్ర లక్షలు
ఈనాటి డజనల్ కోటల్తో సమానమని తమరు గర్హించాలి. కాగా ఈ 16 సంవతస్రాలలోనూ టెలికాం మంతుర్లు సుఖరాం నుంచి రాజా వరకూ
ఎంత అభివృదిధ్ని సాధించారో మనకు అరథ్మవుతుంది. ఇపప్టికీ తన 86వ యేట రాజాగారి సరసన తీహార జైలోల్ ఉనన్ సుఖరాం గారు బెయిల
కోసం కోరుట్లిన్ ఆశర్యిసుత్నాన్రు.
మీరు గమనించాలి. నేను నేరాల గురించీ, నేర చరితర్గల నాయకుల గురించీ మాటాల్డడం లేదు. ఇలాంటి నేరాలు రచచ్కెకక్డం వలల్, కోరుట్లు
వీధిన పెటట్డం వలల్ 16 సంవతస్రాల పాటు పారీట్ నాయకులుగా, ఓ రాషట్ర ముఖయ్మంతిర్గా మన గౌరవానిన్ అందుకునన్ వారి పరిసిథ్తిని
ఆలోచించమంటునాన్ను. ఇలాంటి నాయకునికా మనం ఈ రాషట్ర పాలనను అపప్గించాం. మంతిర్గా ఉంటూనే సావ్హా చేసిన ఈయన,
ముఖయ్మంతిర్గా ఉంటూ ఎంత తినాన్డో ఎవరికి ఎరుక? అని తమరు వాపోవచుచ్. నేను దాని గురించీ విచారించడం లేదు. ఈ నేరాల వలల్ మన
కళల్ముందునన్ మహోనన్త శిఖరం కూలిపోతోందని గమనించండి. చితార్లిన్ దగగ్రగా చూడకూడదు. చూసేత్ 'కంపే' మిగులుతుంది.
ఇపుప్డు అసలు కథ. సివ్స బంకులోల్ 700 మంది పెదద్ల నలల్ధనం అకౌంటుల్ వునాన్యంటునాన్రు. ఆ పేరుల్ తెలిసినా పర్భుతవ్ం మనకు చెపప్డం
లేదని గింజుకుంటునాన్రు. ఇదెంత ఉపకారమో వారికి అరథ్ం కావడం లేదని నా ఉదేద్శం.
ఈ 700 మందిలో మనం అనునితయ్ం ఆరాధించే సినీ నటులు ఉండవచుచ్. మనం పేరు వింటేనే పీకలు కోసుకునే కిర్కెట హీరోలు ఉండవచుచ్.
సోనియా గాంధీ, రాజీవగాంధీ, శరదపవార వంటి అభిమాన నాయకుల పేరుల్ ఉండవచుచ్. మన పిర్యతమ మంతిర్ రాజాగారి పేరూ
ఉండవచుచ్. ఇంకా పారిశార్మిక వేతత్లూ, నిజాయితీ గురించీ, నీతి గురించి మనకి అనునితయ్ం బోధలు చేసే నీతిపరులుండవచుచ్. నినన్టికి నినన్
ఎవరో దురామ్రుగ్డు శరదపవార చెంప పగలకొడితే చాలామంది అభిమానులు ధరాన్ చేశారు. సుఖరాం జైలుకి వెళిల్నందుకు వారి
నియోజకవరగ్ం 'మండీ'లో ఎందరో నిరసనలు చేశారు. ఈ సివ్స ఖాతాలు వారి మనసుస్లిన్ ఎంత గాయపరుసాత్యో ఊహించలేం.
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ఇంకా మరోకొనిన్ పేరుల్ మనలిన్ షాకలో పడేసేవి ఉండవచుచ్. కొందరు డబుబ్ని పర్దరిశ్ంచరు. తలవొంచుకుని అనుభవిసాత్రు. చాలా
సంవతస్రాల కిందట విశాఖపటన్ంలో ఒక బిచచ్గాడు ఉండేవాడు. బిచచ్మెతుత్కుంటునన్ వాడిని నా చినన్తనమంతా చూశాను. తీరా వాడు
చచిచ్పోయాక కొనిన్వేల రూపాయలు వాడిగోతాంలో దొరికాయి. తపుప్ లేదు. సినీనటన, కిర్కెట లాగే ముషిట్వాడి వృతిత్. అందులో రాణించాడు.
నలుగురూ ఇచిచ్ంది దాచుకునాన్డు. వాడికి పేదరికం దయనీయమైన సిథ్తికాదు. ఒక ముసుగు. ఉదారులయిన వితరణశీలురికి ఆ 'ముసుగు'ని
గౌరవించడం పరలోకపార్పిత్కి తోవ.
ఏతావాతా -ఉదాహరణకి -కేవలం ఉదాహరణకి -సివ్స బాయ్ంకు అకౌంట దారులోల్ మనం దేవుడిలాగ కొలిచే సచిన టెండూలక్ర
పేరుందనుకోండి. మన మనసు ఎంత కోష్భిసుత్ంది? 16 సంవతస్రాలు 'దేవుడు'లాగ దేశంలో చెలుల్బాటయిన సుఖరాం తీహారలో రాజాగారి
సరసన ఉనాన్రంటే మనకెంత బాధ కలిగింది? అలాగే అమితాబ బచచ్న పేరుందనుకోండి. ఈ దేశంలో ఎంతమంది గుండెలు పగిలిపోతాయి?
అందుకని కొనిన్ నిజాలు మనకి తెలియకపోవడంలోనే సొగసు ఉంది. శేర్యసుస్ ఉంది. ఈ విషయం మన సోనియాకి తెలుసు. పర్ణబ ముఖరీజ్కి
తెలుసు. ఇంగీల్షులో చెపప్నే చెపాప్రు - Unheard melodies are sweeter అని. మొనాలిసా నవువ్లాగ, చిదంబర రహసయ్ం లాగ -సివ్స
బాంకులోల్ నలల్ధనం ఖాతాదారల్ పేరుల్ ఎపప్టికీ తెలియకుండానే ఉండిపోవాలి.
నిజం నిషూట్రంగా ఉంటుంది. ఒకొక్కక్పుప్డు గుండెలిన్ పిండిచేసుత్ంది. మనం మనసుస్లో పర్తిషిట్ంచుకునన్ దేవుళల్ని నేలమటట్ం చేసుత్ంది. నిజం
కరక్శంగా ఉంటుంది. మన కలలిన్ కాటువేసుత్ంది. కంపుకొడుతుంది. మన కళల్ముందునన్ పంచరంగుల సవ్రూపాలిన్ ధవ్ంసం చేసుత్ంది. మన
అభిమానానిన్ వంచిసుత్ంది. కనుక గవరన్మెంటు చెపేప్ 'అబదధ్ం'లో -అది నిజంగా అబదధ్మైనా మన శేర్యసుస్ ఉనన్దని గమనించాలి. మనకి
మరో సుఖరాంలు వదుద్. సివ్స బాయ్ంకులోల్ వివరాలు తెలియని బాంకు అకౌంటేల్ ముదుద్.

(నవంబర 28, 2011)
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(December 05,2011) Oka Edupu Katha ఒక 'ఏడుపు ' కథ
పర్జాసావ్మిక వయ్వసథ్ బలం నాయకతవ్ం. ఒకనాటి నాయకతవ్ం ఆ నిజానిన్ నిరూపించింది. జవహరలాల నెహూర్, వలల్భాయ పటేల, మౌలానా
అజాద, గోవింద వలల్భపంత, టంగుటూరి పర్కాశం, భోగరాజు పటాట్భి సీతారామయయ్ -యిలాగ. వీళల్కి మదద్తుగా బిర్టిష పాలన ఇచిచ్పోయిన
మరొక గొపప్ వయ్వసథ్ దనున్గా నిలిచింది. అది సివిల సరీవ్స. ఒకనాటి జె.పి.ఎల.గివ్న, హెచ.వి.ఆర.అయయ్ంగార, కె.నటవ్రసింగ, యశవ్ంతసినాహ్
ఈ వయ్వసథ్కి సాథ్ళీపులాక నాయ్యంగా ఉదాహరణలు.
'మెజారిటీ' పెటుట్బడిగా పర్జాసావ్మిక వయ్వసథ్ ఏనాడైతే దిగజారిందో పాలన రూపు రేఖలు మారిపోయాయి. ఆనాడు సామరాథ్య్నికి మెజారిటీ
దనున్గా నిలిచింది. ఈనాడు మెజారిటీయే పదవికి దగగ్ర తోవ అయింది. ఆ రోజులోల్ 'పదవి' కేవలం బాధయ్త. అలవోకగా తమ పదవులకి
రాజీనామాలిచిచ్న లాల బహదూర వంటి నాయకులు ఈ నిజానిన్ నిరూపిసాత్రు. ఇపుప్డు పదవులే లక్షయ్ం. పదవులు అధికారానికి దగగ్ర తోవ.
డి.పి.యాదవ, గాలిసోదరులు, యెడూయ్రపప్లూ -మరెందరో ఇందుకు సాకుష్లు. 'మెజారిటీ'కి మతం, కులం, డబుబ్, గూండాయిజం,
పార్ంతీయవాదం, ఇంకా కుటుంబ తతవ్ం -యివనీన్ సాధనాలయాయి. పైగా ఇవనీన్ తమ హకుక్లుగా రెచిచ్పోవడం ఈనాటి గొపప్తనం, గొపప్
ఆయుధం.
రాజీవగాంధీని చంపిన శివరాసన ఒక అమర వీరుడుగా ఊరేగింపులు, అఫజ్లగురు నిరపరాధి అంటూ అసెంబీల్లలో రెచిచ్పోయిన మతవాదులు,
తమిళనాడులో కొడుకులు, కూతుళూల్, మేనలుల్ళూల్ -పదవులిన్ పంచుకునన్ ఓ ముసలి నాయకతవ్ం -ఇవనీన్ ఈనాటి ధోరణులకు
మచుచ్తునకలు.
ఈ ధోరణులకు గొంతు విపేప్ తొలి రోజులోల్ కూడా -ఇంకా ఇంకా ఈ వయ్వసథ్కి, ఈ దేశ పాలనకి గొడుగుపటేట్ పటిషట్మైన శేర్ణి ఉండేది. అది
మళీల్ ఐఏఎసల శేర్ణ.
ఆనాటి నాయకుల వెరిర్తలలిన్ తటుట్కుంటూనే పాలనని సజావుగా నడిపిన దకుష్లయిన ఐఎఎసలతో నాకు పర్తయ్క్ష పరిచయాలునాన్యి.
బి.కె.రావు, వి.పి.రామారావు, నరేందర్ లూధర, బి.పి.ఆర.విఠల, సి.ఎస.రావు ఇవి నమూనా ఉదాహరణలు. తన పదవి బలం, పదవి లక్షయ్ం
ఎరిగి, రాజకీయ వయ్వసథ్ని ఆసేతు హిమాచలం గడగడలాడించిన ఒక కర్మశిక్షణతో ఎనిన్కలను నిరవ్హించిన ఐఎఎస అధికారి టి.ఎన.శేషనని
ఈ తరం ఇపప్టికీ మరిచిపోదు. అంతకుముందూ, ఆ తరావ్తా ఆ పదవి గురించి కానీ, ఆ బాధయ్త గురించి కానీ మనం వినలేదు.
ఇపుప్డిపుప్డు నాయకతవ్మే డబుబ్ యావ, పదవి యావలో పడిపోతునన్ తరుణంలో వాళల్కు తాళం వేసే శేర్ణులుగా ఐఎఎస మిగులుతోంది. ఇది
అందరీన్ ఒకతాటిని కటేట్ విమరశ్ కాదు. ఇపుప్డు మనం వింటునన్ అవినీతులూ -వాటిలో ఈనాటి ఐఎఎసల వాటాలూ -తలిల్ రంకు
తెలిసినపుప్డు

కొడుకు

మనసుస్

ఛిదర్మయినటుట్

మాతరానికి

అనిపిసుత్ంది.

ఇంతకంటే

కూర్రమైన

ఉదాహరణ

చెపప్లేను.

కులం వెనుక కుతిస్తాలకు పాలప్డిన ఐఎఎసలు నాకు తెలుసు. డబుబ్కోసం పదవిని తాకటుట్పెటిట్న ఆఫీసరల్ బాగోతాలను మనం పర్తిరోజూ
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పేపరల్లో చూసుత్నాన్ం. గనుల కుంభకోణంలో 68.5 హెకాట్రల్ భూమిని ఓబుళాపురంలో కటట్బెటిట్న ఓ మహిళా ఐఎఎస అధికారి ఏడుసూత్
జైలుకెళిల్న బాగోతం మనం చూశాం. ఈ సంఘటన ఈ రాషట్రంలో చరితర్ -మొదటి ఐఎఎస మహిళ జైలుకి వెళల్డం. అంతకుముందే గనుల
డైరెకట్ర బి.వి.రాజగోపాల జైలుకి తరలారు. ఈ మధయ్ పర్భుతవ్ం నిరవ్హించిన సభలో పాలొగ్నాన్ను. అనిన్ విషయాలనూ ఆకళించుకునే కీలక
సాథ్నంలో ఉనన్ ఓ చినన్ ఉదోయ్గి శీర్లకిష్ అహంకారానిన్, తన అనుయాయుల పటల్ నిరంకుశ పర్వరత్ననీ గురించీ చెపాప్డు. నేను చెపప్మనలేదు.
కంచే చేనుమేసిన సందరభ్మిది. తన సామరథ్య్ం, ఔదారయ్ం, పర్జాహితానికి తన చితత్శుదిధ్ కారణంగా పర్జలలో తలమానికంగా నిలిచిన పర్తిభని
'మెజారిటీ'గా ఆనాటి రాజకీయ మేధావులు రాజాయ్ంగంలో గురుత్లు పెటాట్రు. కాని ఇవేవీ అకక్రలేని 'మొండి', దురామ్రగ్పు మెజారిటీ ఇపుప్డు
కొలబదద్గా నిలిచింది. ఇపుప్డు పదవులోల్కి వచిచ్న నాయకులు 'అవినీతి'కి తలవొంచుకోవడం ఎపుప్డో మానేశారు. తాము నిరోద్షులమనన్
బుకాయింపుని ఆయుధం చేసుకునాన్రు.
శీర్లకిష్ మంతిర్ సబితకి తన పాపంలో వాటాను పంచారు. సబిత చేసిన పని సబవుకాకపోతే, తపప్యితే -ఎతిత్ చూపాలిస్న ఓ గొపప్ సివిల సరీవ్స
అధికారి -అరెసట్యాక ఈ విషయానిన్ సాకుగా చెపప్డం -ఆఫీసరల్లో ఎంత రాజీతతవ్ం,ఎంత తలవొంచే తతవ్ం చోటుచేసుకునన్దో అరథ్మయి నీరసమూ, నిరేవ్దమూ కలుగుతుంది. శీర్లకిష్, రాజగోపాల ఈ దేశానికి వెనెన్ముకగా నిలిచే చరితర్గల ఈ శేర్ణి ఎంత భర్షుట్పటిట్ందో చెపుత్నాన్రు.
ఐఎఎసల ఏడుపు నేనెనన్డూ చూడలేదు. కనీన్రు సతరీ అబలతావ్నికి చిహన్ంగా శలవు తీసుకుని చాలాకాలమైంది. ఉదాహరణ: ఇందిరాగాంధీ,
జయలలిత, మాయావతి, మమతా బెనరీజ్, మారగ్రెట థాచర, గోలాడ్ మేయర. కాగా కనీన్రు అవినీతికి చిహన్ం. బలహీనతకు పెటుట్బడి. నిజాయితీ
ఎనన్డూ కనీన్రు పెటట్దు. ఉదాహరణ: కిరణ బేడీ, మదర థెరిసాస్ ఎందరో దు:ఖారుత్లను అకుక్న చేరుచ్కుంది. కాని ఆమె కనున్లోల్ ఎపుప్డూ
కనీన్రు చూడలేదు. కరుణ వరిష్సుత్ంది.

(డిసెంబర 5, 2011)
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(December 12,2011) Swecha సేవ్చఛ్
'సేవ్చఛ్' అనన్ది చాలా దురామ్రగ్మైన విషయం. వివరించడానికి వీలులేనిదీను. ఎంత సేవ్చఛ్? దేనికనన్ సేవ్చఛ్? ఎంతవరకూ సేవ్చఛ్? ఎందుకు
సేవ్చఛ్ -యిలా బోలెడనిన్ మీమాంసలు.
పర్జాసావ్మయ్ంలో మరో దురామ్రగ్ం ఉంది. దాని పేరు సేవ్చఛ్. ఎవరికి వారు ఎవరి కిషట్మయింది, ఎవరికి సాధయ్మయింది చేసుకోవచుచ్ను.
ఎంతవరకు? మినున్ విరిగి మీదపడే వరకూనా? మూతిపళుల్ రాలే వరకూనా? మీదపడే దురవసథ్లిన్ ఎలా అరికటాట్లో తెలీక గింజుకునే
వరకూనా?
రాజకీయ నాయకుడు మాటాల్డితే -దాని అరథ్ం -అతని పదవి మేరకు, పారీట్ మేరకు, పాలన మేరకు, ఆ పారీట్ పరపతి మేరకు మారిపోతుంది.
ఇది పర్జాసావ్మయ్ంలో మరో దురామ్రగ్ం. ''మీరంతా మంచిగా ఉండాలి బాబూ!'' అని కాంగెర్స నాయకుడు అనాన్డనుకోండి. ''మా మంచిని
మీరేం చెపప్నకక్రలేదు. ముందు మీ చిదంబరం మంచినీ, ఎస.ఎం.కృషణ్ మంచినీ, సురేష కలామ్డీ మంచినీ చూసుకోండి'' అని సప్ందన
వినిపిసుత్ంది. బి.జె.పి. నాయకుడు అనాన్డనుకోండి. ''ముందు మీ నరేందర్ మోడీ జరిపించిన హతయ్లూ, యెడూయ్రపప్ అవినీతి సంగతి
చూసుకోండి'' అంటే తీరిపోతుంది.
బి.జె.పి. కోణంలో రాముని పర్సకిత్ మత ఛాందసుల ఆకతాయితనం. కాంగెర్స కోణంలో రాముడి పర్సకిత్ వాచాలతవ్ం. కమూయ్నిసుట్లకి ఆ గొడవ
లేదు. మరో పారీట్ల వాళల్కి రామునితో పర్మేయం లేదు.
దేశంలో అవినీతి గురించి మాటాల్డిన అనాన్ హజారే మీదా, ఆయన అనుయాయుల మీదా అనిన్ వేపులనుంచీ తలో రాయి పడింది. ఓ లాయర
గారిని సుపీర్ం కోరుట్ ఆవరణలోనే చావగొటాట్రు. ఒకావిడమీద అవినీతి కేసు బనాయించారు. మరొకాయనిన్ గవరన్మెంటు ఉదోయ్గం ముగుగ్లోకి
లాగారు. ఆయన ఆశించిన మంచిని అందరూ మరిచిపోయి -చెపేప్ వయ్కిత్ని భర్షుట్ పటిట్ంచేదాకా ఆయా వరాగ్లు నిదర్పోలేదు. 'కలిసి ఉండండి
బాబూ' అని సతయ్సాయి బాబాగారంటే హైదరాబాదలో తిటాట్రు. 'మమమ్లిన్ విడిపోనియయ్ండి బాబూ' అని హైదరాబాదలో అంటే విశాఖలో
రాళేల్శారు. అఫజ్లగురుని ఉరితీయడం నాయ్యం అని కోరుట్ ఆదేశిసేత్ కాశీమ్రలో కాలుదువావ్రు. రాజీవగాంధీ హంతకులిన్ శికిష్ంచడం సబబు
అంటే తమిళనాడులో కతుత్లు దూశారు.
అభిపార్యాలకీ, దురభిపార్యాలకీ, నమమ్కాలకీ, అపనమమ్కాలకీ, నీతికీ, ధరామ్నికీ, నేరాలకీ, రంకుకీ, బొంకుకీ, అసభాయ్నికీ, అవినీతికీ అనిన్టికీ
పారీట్ల, పదవుల, మంతుర్ల, పార్ంతాల వారి వారి పర్యోజనాల, లకాష్య్ల, ఆదరాశ్ల ముసుగులునాన్యి.
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ఆ మధయ్ టీవీలోల్ బొతిత్గా బొడూడ్డని పిలల్లు బొతిత్గా వాళల్కి అరథ్ంకాని పాటలకి శృంగార నృతాయ్లు చేయడం, పెదద్లు వాటిని చూసూత్
మురిసిపోవడం చూశాను. కొందరు పెదద్లు బాధపడడమూ, ఈసడించుకోవడమూ వినాన్ను. ఈ మధయ్ అలాంటివి తారసపడలేదు. పిలల్ల మీద
కూర్రతవ్ం పనికిరాదు అనన్ చటట్ం వలల్ ఈ రకం కారయ్కర్మాలు నిలిచిపోయాయని ఒకాయన చెపాప్రు. ఎంత బాగుంది? అనిపించింది. పది
రాగాలిన్ గురుత్పటేట్ ఓ బిడడ్ పర్తిభ, పది పదాయ్లిన్ చదివే ఓ పాప ధారణ, పది విషయాల గురించి అనరగ్ళంగా మాటాల్డగల ఓ పసివాడి పర్తిభ
ముచచ్టగా ఉంటాయి.
అయితే మీడియాకు సేవ్చఛ్ ఉంది. సినిమాలకు సేవ్చఛ్ ఉంది. 'డరీట్ సినిమా'లు తీయడం వారి హకుక్. ఈ దేశంలో పదవులకి సేవ్చఛ్ ఉంది.
అవినీతికి సేవ్చఛ్ ఉంది. మన ఆరిథ్కమంతిర్ చిదంబరంగారి అవినీతి గురించి పర్జా ఉదయ్మం రాదేం? బయటపడేవరకూ అది వయ్కిత్ సేవ్చఛ్. ఆ
తరువాతే అవినీతి. అపప్టికి సుఖరాంగారి లాగ ఏ పదహారేళోల్ గడిచిపోతాయి. అపుప్డు వృదాధ్పయ్ం ఆదుకుంటుంది.
నేను కంపూయ్టర వయ్సనపరుడిని. అది లేనిదే బర్తకలేనంత అలవాటు. అందులో వెరిర్తలలు, అనవసరంగా ఊసుపోని, ఆకతాయి, అరథ్ంలేని
కువాదాలు, సెకస్ వయ్వహారాలు -ఒకటేమిటి? విశృంఖలతవ్ం కనిపిసుత్ంది. వాయ్పారానిన్ మాతర్మే లక్షయ్ంగా పెటుట్కునన్ అమెరికన గూగుల దీనిన్
సేవ్చఛ్ అనవచుచ్. 'సేవ్చఛ్' సాకుగా చెలేల్ మన దేశం ఇందుకు భుజాలు ఎగరవేయవచుచ్. కాని చైనా గూగుల మీద కతిత్కటిట్ంది. గూగుల
తలవొంచింది. ఈ మధయ్ టీవీలో పర్తి పోర్గార్ం కింద ఒక పర్కటన కనిపిసోత్ంది. 'ఈ కారయ్కర్మంలో ఏమైనా అభయ్ంతరాలుంటే ఫలానా వారికి
తెలియజేయండి' అని. ఒకక్రూ ఆ పని చేసి వుంటారనుకోను. మనది సేవ్చఛ్ను అనుభవించే దేశం. అలాంటి ఫలానా నిజాయితీపరులు మనకి
అనవసరం. ఇలాంటి విశృంఖలతవ్ం మంచిది కాదని ఈ మధయ్ ఓ కాంగెర్స మంతిర్ కపిల సిబల అనాన్రు. దురదృషట్ం. ఆయన కాంగెర్సవాడు.
పైగా మంతిర్. ఆయన మాటకు విలువ పోయింది. ఆ మాటకొసేత్ ఈ దేశంలో అనాన్ హజారేకే దికుక్లేదు. మన దేశంలో పతిర్కా సేవ్చఛ్
మాధయ్మం హకుక్. ఇలా మాటాల్డడంలో ఏదైనా దురుదేధ్శం ఉనన్దేమో! లేకపోతే కాంగెర్స వారెందుకు మాటాల్డతారు? ఉనాన్ కాదనే ఆ కీరిత్
వారికెందుకు దకాక్లి? ఇది పర్సుథ్తం నిజమే అయినా ఇపుప్డు తలవొంచితే రేపు మననెతిత్న ఎకుక్తారేమో! మా ఇంటోల్ మేం 'అశుదధ్ం'
పోగుచేసుకుంటాం. మీకది అభయ్ంతరంగా కనిపించవచుచ్. కాని మాకది అమృతభాండం. దీనేన్ మేం 'సేవ్చఛ్ అంటాం. అంటూ చాలామంది
మేధావులయిన మాధయ్మాల పర్తినిధులు సప్ందించారు.
ఎవరూ ఈ ఇంటరెన్ట వికారాల గురించి సప్ందించలేదు. ఈ దేశంలో -ఆ మాటకొసేత్ ఏ దేశంలోనయినా -ఒకక్ 'మతమే' ఆ పనిని నిరుధ్షట్ంగా
చెయయ్గలిగింది. ఇసాల్ం. గత ఇరవై యేళుళ్గా కాశీమ్రలో సినిమాలు నడవడం లేదు. ఈ మాధయ్మాల సేవ్చాఛ్వాదులేమయారు? ఆఫఘ్నిసాథ్నలో
భామియన బుదుధ్డు లేడు. చెనైన్ నగరంలో అనిన్ ఇళల్నూ పడగొటిట్, మేం మా ఆవరణలోనే నిరిమ్ంచుకునన్ విఘేన్శవ్రుడి మందిరానిన్ కూలిచ్
రోడుడ్లిన్ విసత్రించిన పర్భుతవ్ం -శాంధోమలో చరిచ్ముందు రోడుడ్ని విసత్రించలేకపోయింది. ఎందుకు? అది మతానికి సంబంధించిన విషయం.
మన రాముడు డెమొకార్ట. ఆయన మీద అందరూ రాళేల్యవచుచ్. దానికో పేరుంది. దాని పేరు సేవ్చఛ్.

(డిసెంబర 12, 2011)
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(December 19,2011) Mulla Periyar Bhagotam 'ముళల్' పెరియార భాగోతం
చెనైన్లో మాయింటికి ఎదురుగా ఓ ముసలాయన ఉండేవాడు. మా యింటి ఆవరణలో గనేన్రు, మందార పువువ్లు పూసేవి. ఉదయమే వచిచ్ ఆ
పువువ్లు కోసుకునేవాడు. ఎపుప్డైనా -మేం నిదర్లేవడం ఆలశయ్మయి, వీధి గేటు తీయడంలో జాపయ్ం జరిగితే కోపం తెచుచ్కునేవాడు -గేటు
మూసేసాత్రేమని. ఇలుల్ మాది. పువువ్లు మావి. ఆయన మా ఇంటికి వచిచ్ మా పువువ్లు కోసుకుంటునాన్డు. పెదాద్యన కదా అని మేం
సరిపెటుట్కునేవాళల్ం. అయినా అదేదో తన హకుక్లాగ కసురుకునేవాడు. పైగా ''మీ ఆంధార్ వాళుల్ ఎపుప్డూ ఇంతే. మాదేశం వచిచ్ మమమ్లిన్
దోచుకుంటునాన్రు'' అనేవాడు మా ముఖం మీదే. ఇదో విచితర్మైన బుకాయింపు. మా ఇంటికి వచిచ్ మా వసుత్వుని తీసుకెళూత్ మమమ్లిన్
తిటట్డంలో అనౌచితయ్ం ఏ కోశానా అతని మునసుస్లో కదిలేదికాదు. మేమే తెలల్బోయి -ఈ విసుగుదలలో దురనాయ్యం ఆయనకి తటట్లేదా అని
ఆశచ్రయ్పోయేవాళల్ం. కాని ఆయనకి ఏనాడూ అలా అనిపించలేదు. కారణం -ఇలుల్ మాదయినా, పువువ్లు మా యింటోల్ పూసినా -దేశం తమిళ
దేశం. ఆయన తమిళుడు. అకక్డ పూసిన ఏదైనా వారిని అనుభవించనియయ్క పోవడం దోపిడీ అవుతుంది. ఇదీ ఆయన లాజిక.
సూథ్లంగా ములైల్ పెరియార డామ కథ ఇది. ఎపుప్డో 150 సంవతస్రాల కిందట బిర్టిషవారి హయాంలో అరేబియా సముదర్ంలో కలిసిపోతునన్
పెరియార నదిని దారి మళిల్ంచి తూరుప్ వేపు తిపప్డం దావ్రా ఇపప్టి తమిళ దేశంలో ఉనన్ వేలాది ఎకరాలకు నీరు దకుక్తుందని గర్హించారు.
చాలా కారణాలకి అది వెంటనే జరగలేదు. 116 సంవతస్రాల కిందట కేరళలో ఇదుద్కీ జిలాల్లో టెకక్డి కొండల మధయ్ డామని నిరిమ్ంచారు.
ఇందువలల్ పెదద్ ఉపకారం -తమిళనాడులో తేని, మధురై, శివగంగ,రామనాధపురం జిలాల్ల రైతులకి. డామ కేరళలో ఉంది. వినియోగం
తమిళనాడుకి. ఉపయోగం వీరిది కనుక ఆనాటి బిర్టిష పర్భుతవ్ం డామ రక్షణ, నిరవ్హణ బాధయ్తలిన్ ఆనాటి తిరువానూక్ర మహారాజుకి ఒక
అగిర్మెంటు దావ్రా అపప్గించింది. ఇది 999 సంవతస్రాల ఒపప్ందం. ఆ రోజులోల్ కేరళ తమిళనాడు అంటూ పర్తేయ్కంగా రాషాట్ర్లు లేవు. అంతా
సంయుకత్ మదార్సు రాషట్రం. తరావ్త రాషాట్ర్లు ఏరప్డాడ్యి. డామ కేరళలోకి పోయింది. వినియోగం తమిళనాడుదయింది. ఇది మీ ఇంటోల్ మా
కుకక్పిలల్ని సాకడం లాంటిది. కుకక్పిలల్ంటే మాకు మోజు. బాధలు మీవి. ముదుద్ మాది. దాని నిరవ్హణ ఖరుచ్ల విషయంలో, చెలిల్ంచే పనున్ల
విషయంలో లావాదేవీలు జరుగుతునాన్యి. ఆ రోజులోల్ ఇంజనీరుల్ అపప్టికి తెలిసిన పదధ్తులోల్ చెకక్సునన్ం, రాయితో నిరిమ్ంచారు. పాతబడిన
కారణంగా డామ పగుళుల్ చూపింది. సమసయ్లు వసుత్నాన్యి. ఎపప్టికపుప్డు రిపేరుల్ జరుగుతునాన్యి. పైగా ఆ పార్ంతం భూకంపాలకు
ఆలవాలమయిన చోటు. 1988లో జూన 7న భూకంపం వచిచ్ంది. ఇందుకు కారణం ఈ డామ, కొండల మధయ్ నీటి వతిత్డి కారణం
కావచుచ్ననన్ ఆలోచనలునాన్యి. 1979లో మోరీవ్ డామ బదద్లయి 25 వేల మంది చచిచ్పోయిన పీడకలని ఎవరూ మరిచిపోలేదు. ఇదంతా
పర్జల భయానికి నేపథయ్ం. డామ దెబబ్తింటుది కనుక ఆ రోజులోల్ నీటి మటట్ం 142.2 అడుగుల నుంచి 136 అడుగులకి తగిగ్ంచక తపప్లేదు.
అయితే అందువలల్ 1960 -2005 మధయ్ 40 వేల కోటల్ పంట నషట్ం వచిచ్ందని తమిళనాడు అంటోంది. బాబూ, ఈ డామ కూలితే
కోటాల్దిమంది చచిచ్పోతారు. కొచిచ్న నగరమే మునిగిపోతుంది. వేరేగా కొతత్ డామ కడతాం -అంటుంది కేరళ పర్భుతవ్ం. మా వనరులు
చెడిపోతాయి -అంటుంది తమిళనాడు పర్భుతవ్ం. ఈ గొడవ సుపీర్ం కోరుట్లో మురుగుతోంది.
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ఇపుప్డు మరో ఉపదర్వం వచిచ్పడింది. ఈ మధయ్ 3-డి యునైటెడ అరబ ఎమిరేటస్ -ఇండియా సంయుకత్ నిరామ్ణంగా సోహన రాయ అనే
ఆయన 'డామ 999' అనే చితార్నిన్ నిరిమ్ంచాడు. 1975 చైనాలో బాంకివ్యో డామ కూలి రెండునన్ర లక్షలమంది చావుకి కారణమైన దురఘ్టన
దీనికి మాతృక. ఇది టవరింగ ఇనెఫ్రోన్,పొసైడెన అడవ్ంచెర, డాంటేస పీక లాగ ఒక కలిప్త గాథ. ఎంతో ఉతక్రష్ కలిగేటటుట్ విధవ్ంసానిన్
భయానకంగా, కళల్కు కటేట్టటుట్ చితిర్ంచాడు. సెనాస్ర బోరడ్ దీనికి అనుమతినిచిచ్ంది. ఈ సినిమాని ఇంకా ఎవరూ చూడలేదు. నలుగురికీ
తెలిసిందలాల్ 999 అనన్ సూచన మాతర్మే. అంటే ములల్ పెరియార డామ ఒపప్ందం. అది చాలు ఇదిగో పులి అంటే అదిగో తోక అనడానికి.
తమిళులలో గొపప్ ఐకమతయ్ం ఉంది. తమకి సంబంధించిన ఏ సమసయ్ వచిచ్నా అనిన్ పారీట్లూ ఏకమయిపోతాయి. ఇది పార్ంతీయ
దురభిమానం కలిప్ంచిన గొపప్ సుగుణం. మొనన్ రాజీవ గాంధీ హంతకులిన్ విడిచిపెటాట్లని కరుణానిధిగారూ, వారి పారీట్ అంది. తదావ్రా వారికి
పరపతి పెరిగితే? జయలలితగారు వెనకిక్ తగగ్లేదు. ఏకంగా శాసనసభే హంతకులను ఉరితీయకూడదని తీరామ్నం చేసింది!
పర్తిపక్షం సాథ్యిని కూడా పోగొటుట్కునన్ డి.ఎం.కె. కేరళ మీద కతుత్లు దూసింది. పర్జల సానుభూతికి ఇది దగగ్ర తోవ. డామ మాట దేవుడెరుగు.
ఇపుప్డీ ఉదయ్మం వలల్ పర్తిపక్షం మారుక్లు కొటేట్సేత్! మేడమగారూ కతుత్లు దూశారు. రాషట్రంలో డిఎంకె, డిఎండికె, రెండు కమూయ్నిసుట్ పారీట్లూ,
ఎంఎంకె, ఆరపిఐ -అనిన్ పారీట్లూ ఏకమయాయి. ఇది అదుభ్తమైన ఐకమతయ్ం. పార్ంతీయ దురభిమానం పర్జలలో పరపతికి దగగ్ర తోవ అని
నమిమ్న రాజకీయాలూ, వారి నమమ్కానిన్ నిజం చేసే పర్జలూ ఈ అరాచకానికి పెటుట్బడి. అలనాడు -ఇలాంటి హిందీ వయ్తిరేక ఉదయ్మమే పర్జల
ఆశీరావ్దానిన్ దర్విడ పారీట్లకిచిచ్ంది. ఇపప్టికీ దర్విడ పారీట్లే రాజయ్మేలుతునాన్యి. ఇది చరితర్. తవ్రలో ఎనిన్కలు కేరళలోనూ రాబోతునాన్యి.
డామ కూలుతుందో లేదో దేవుడి కెరుక. ఇపుప్డు తమిళనాడుని ఎదిరించకపోతే తమ ఆబోరు దకక్దు. పైగా పాపులారిటీకి ఇది దగగ్ర తోవ. నా
బాధ ఇది కాదు. మొనన్టికి మొనన్ మన అనన్గారు -ఎనీట్రామారావుగారు -తనని పెంచి పెదద్ చేసిన రాషాట్ర్నికి కృతజఞ్తగా ఉదారంగా
తెలుగుగంగని తమిళ రాషాట్ర్నికి సమరిప్ంచారు. 116 సంవతస్రాల కిర్తం బిర్టిష పర్భుతవ్మూ అలాంటి పనేచేసింది. రేపు -అంటే మరో పాతిక
సంవతస్రాలకి మన పరిసిథ్తీ కేరళ తంతులోనే ఉంటుందని! డామ కూలితే కోటాల్దిమందికి పార్ణ నషట్మని కేరళ భయం. తమకి వనరులు
దెబబ్తింటాయని తమిళనాడు బాధ. కేరళలో కాంగెర్స పర్భుతవ్ం. తమిళనాడులో కాంగెర్సేతర పర్భుతవ్ం. మనదేశంలో ఎపుప్డూ మైనారిటీదలే
పై చెయియ్. మాయావతి, మమతా బెనరీజ్, జయలలిత -కేందార్నిన్ ముకుక్పిండి తమ ఆటని చెలిల్ంచుకోవడమే ఇందుకు నిదరశ్నం. కేందర్ం,
సుపీర్ం కోరూట్, నిపుణుల సంఘాలూ జుతుత్లు పీకొక్ంటునాన్యి. ఎవరు ఏం చేసినా మా ఎదురింటాయనదే అంతిమ విజయం -నాకు తెలుసు.

(డిసెంబర 19, 2011)
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(December 26,2011) Vyakti Vyavastha వయ్కిత్ - వయ్వసథ్
చాలా కాలంగా చాలామంది రాజకీయ నాయకుల మనసుస్లోల్ ఉనన్ భావమే నాకూ ఉండేది. సమాజంలో ఎంత అవినీతి పేరుకునాన్, దాని
నిరూమ్లన ఎంత అవసరమయినా-దేశంలో ఓ వయ్కిత్ చేసే ఉదయ్మమో, చెపేప్ నినాదమో దానిన్ నిరణ్యించాలా? 543మంది సభుయ్లునన్ పర్జా
పర్తినిధుల సభకు ఆ దక్షత లేదా? ఓ వయ్కిత్ చేసే ఉదయ్మం పాలక వయ్వసథ్ని బాల్క మెయిల చెయయ్డం సబబా? యిలాంటి ఆలోచనలకు నా
మనసుస్ కూడా ఓటు వేసింది.
అయితే రాజకీయ నాయకులే యిలాంటి మాటలంటునాన్రని మనం గమనించాలి - మీరూ నేనూ కాదు. మీరూ నేనూ ఏకీభవించే రీతిగా,
మనకూ సబబనిపించే రీతిగా 'రాజకీయ నాయకులు' యీ మాటలంటునాన్రు. ఇందులో రాజకీయమైన మెలిక ఉంది. అనాన్ హజారే అవినీతి
పరుడనాన్, కిరణ బేడీ డబుబ్ సావ్హా చేసిందనాన్, కేజీర్వాల గవరన్మెంటు ఉదోయ్గానిన్ దురివ్నియోగం చేశాడనాన్- ఆ విధంగా ఓ వయ్కిత్ ధవ్జం
ఎతిత్న 'అవినీతి' మీద కాక, ఆ వయ్కిత్ మీద బురద జలేల్ పనికి మన మదద్తు చేకూరుతుంది.
ఈ దేశంలో జరపాలిస్న అనిన్ సహేతుకమైన మారుప్లకీ రాజకీయమైన పర్యోజనాలకు భంగం కలిగితే ఏ మాతర్ం జరగవనన్ నిజానిన్ గత 64
సంవతస్రాలుగా మనం చూసుత్నాన్ం. సతరీలను నెతిత్న పెటుట్కుని పూజించాలని లలూల్గారు బుంగమూతి పెటుట్కుని భావిసాత్రు. వంటింటోల్ ఉనన్
వారి భారయ్ని ముఖయ్మంతిర్ కురీచ్లో కూరోచ్పెటిట్ వెనుక నుంచి వారే సారధయ్ం చేసాత్రు. మరి పారల్మెంటులో మహిళల పార్తినిధయ్ం బిలుల్కి
మదద్తు పలకరేం? ఆడవాళల్ను అడడ్ం పెటుట్కుని తమ సారధయ్ం సాగే నేపథయ్ంలో 'మహిళ'లకు సమాన పర్తిపతిత్ అనే నినాదం వరకూ గొడవ
లేదు. కాని పూరిత్గా వారి చేతికే కళెల్ం యివావ్లంటే కుదరదు. ఇది 64 సంవతస్రాలలో నిరూపణ అయిన సతయ్ం. సరే. ఈ అవినీతి నిరూమ్లనకు
లోకపాల బిలుల్ను యూపిఏ పర్భుతవ్ం పారల్మెంటులో పర్వేశపెటిట్ంది. మంచిదే. అందులో లోటుపాటుల్నాన్యని అనాన్ హజారే వరగ్ం అంటోంది.
చరిచ్ంచాలిస్ందే. కాని నినన్ ఏం జరిగింది? 'అవినీతి' మాట పకక్న పారేసి- లోకపాల కమిటీలో వెనుకబడిన వారికీ, మైనారిటీలకూ
పార్తినిధయ్ం కావాలని అంతా విరుచుకుపడాడ్రు. ఇపప్టికే అనిన్ రంగాలలో 27 శాతం రిజరేవ్షన ఉనన్ది. అందులో మళిల్d రిజరేవ్షన చెలల్దని
తీరుప్. తీరా 8మంది సభుయ్లునన్ కమిటీలో ఇందరికి రిజరేవ్షన ఎలా సాధయ్ం? మన దేశంలో నలుగురైదుగురు రాషట్రపతులూ, ఉప
రాషట్రపతులూ, ముఖయ్మంతుర్లూ, గవరన్రూల్, కేందర్ మంతుర్లూ, పర్ధాన ఎనిన్కల అధికారులూ - యీ రిజరేవ్షనల్ పర్సకిత్ లేకుండానే పదవులోల్
ఉనాన్రు. మతాతీత, వరాగ్తీత వయ్వసథ్కి ఇంతకనన్ నిదరశ్నం ఏం కావాలి? ఎవరో నినన్ టీవీ పోర్గార్ంలో అంటునాన్రు. వీరంతా కోరినటుట్రిజరేవ్షనుల్ కలిప్సేత్ 8 మంది సభుయ్ల కమిటీలో .38శాతం రిజరేవ్షన ఇవావ్లట! ఎలా? సమాజంలో అవినీతిని నిరూమ్లించే గొపప్ ఆయుధం
కదా లోకపాల చటట్ం? ఎకుక్వ అనాయ్యం వెనుకబడిన వారికీ, మైనారిటీలకూ జరుగుతోంది కదా? కనుక అవినీతిని నిరూమ్లించే కమిటీని
బలపరచ్డానికి బదులు- యింకా ఏరప్డకుండానే ఆ కమిటీ నిరవ్హణ మీద అపనమమ్కం వయ్కత్ం చెయయ్డం కదా ఈ పని? అసలు 'అవినీతి'
గొడవ మరిచిపోయి, రిజరేవ్షనల్ గొడవతో నినన్టి పారల్మెంటులో నాయకుల వీరంగం దొడిడ్తోవన ఈ లోకపాల బిలుల్ను అటకెకిక్ంచే కుటర్గా
అరథ్మౌతోంది.

Page 117

gollapudimaruthirao.blogspot.com

gmrsivani@gmail.com

ఇపుప్డు నాకు నమమ్కం కుదిరింది. ఏదైనా సామాజికమైన మంచిపని జరగాలంటే - అది రాజకీయ నాయకుల వలల్ జరగదు. ఒక 'నీతిపరుడి'
ఉదయ్మం వలల్ మాతర్మే జరుగుతుందని, ఇందుకు నినన్టి లిబియా, ఈజిపుల్, మొనన్టి అనాన్ హజారే ఉదయ్మం యిందుకు నిదరశ్నం.
రాజకీయ నాయకులే, పారల్మెంటే నాయ్యంగా ఈ పని చెయాయ్లి. అరహ్త, దక్షత ఆ సభదే. కానీ నాయకుల నిరావ్కం నినన్ చూశాం కదా?
అలనాడు ఒకక్ మహాతామ్గాంధీ అహింసాయుతమైన ఉదయ్మమే ఈ దేశానికి సావ్తంతార్య్నిన్ తెచిచ్ పెటిట్ంది. కానీ రాజకీయ నాయకతవ్ం ఏం
చేసింది? ఈ దేశానిన్ మూడుముకక్లు చేసింది. లక్షలాదిమంది చావుకి కారణమయింది. ఇపప్టికీ ఆ పీడకల నుంచి ఈ దేశం తేరుకోలేదు.
పర్పంచ చరితర్లో మంచికీ, చెడుకీ వెనుక ఒకే ఒక వయ్కిత్ పర్మేయమే కనిపిసుత్ంది. హిటల్ర, సాట్లిన, నెహూర్, నాజర, మండేలా. నిజాయితీకీ,
నిరంకుశతావ్నికీ వయ్కిత్ ఆదరశ్మే పెటుట్బడి. సవ్లాభం చూసుకునే పర్తినిదుల వయ్వసథ్ కపప్ల తకిక్డె. ఏకాభిపార్యానికి ఆసాక్రమే ఉండదు. ఈ
దేశంలో హిందూ దేశంలో 'దేవుడి' విషయంలోనే ఏకాభిపార్యం లేదు! ఒకరికి రాముడు, మరొకరికి శివుడు, మరొకరికి శకిత్, ఇంకొకరికి
బాబా, ఇంకా మరిడమమ్, నూకాలమమ్, కరుమారియమమ్, కంకాణమమ్-మీ యిషట్ం. సామూహిక విశావ్సం వెరిర్తలలు వేసుత్ంది. సామూహిక
చైతనయ్ం ఏకీకృతమైన కృషి దావ్రానే రూపుదిదుద్కుంటుంది. అనాన్రుత్డికి అనన్ం పెటట్డానికి 'మెజారిటీ' మదద్తు అకక్రేల్దు. పేద వారి ఆకలి
తీరచ్డానికి బిలుల్ పెటట్మనండి. వెయియ్ రకాలైన అభిపార్యాలు, అభయ్ంతరాలు తలెతుత్తాయి. అందరికీ ఉపయోగపడే మంచి ఒక ఉదయ్మం. అది
వయ్కిత్ దావ్రానే సాధయ్ం. ఉదాహరణ: వివేకానంద, జీసస, మహాతుమ్డు, నెలస్న మండేలా, మారిట్న లూధరకింగ. బిర్టిష పారల్మెంటు కాదు,
అమెరికా సెనేటు కాదు, ఇండియా పారల్మెంటు కాదు. జెరూసలేం పర్జాసంఘం కాదు. వయ్వసథ్ 'మెజారిటీ' వలలో చికుక్కునన్ సవ్పర్యోజనాల
కూటమి. వయ్కిత్ సవ్పర్యోజనాలకు విడాకులిచిచ్న ఉదయ్మం. అతను సబరమ్తిలో ఉంటాడు. మాలేగాంలో ఉంటాడు. బేలూరలో ఉంటాడు.
జెరూసలేంలో ఉంటాడు. పారల్మెంటులోల్ కాదు. నాకింకా ఒక వయ్కిత్ పాలక వయ్వసథ్ని నిలదీయడం మీద అపనమమ్కం ఉంది. కానీ ఈ దేశానికి
మరో గతిలేదు. అది ఈ దేశపు నాయకుల నిరావ్కం.

(డిసెంబర 26, 2011)
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