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(January 02, 2012) Siberian Geetha సైబీరియన గీత
మహాభారతంలో అరుజ్నుడు దౌరజ్నయ్కారుడు. కౌరవ సైనాయ్నిన్ తుదముటిట్ంచడమే అతని లక్షయ్ం. కాకపోతే కురుకేష్తర్ంలో సైనాయ్ల మధయ్
నిలబడగానే గుండెవణికింది. కాళుల్ తడబడాడ్యి. తన అనన్దముమ్లీన్, బంధువరాగ్నీన్ చంపాలా అని వాపోయాడు. శీర్కృషుణ్డనే ఓ జితుత్లమారి రకరకాల సిదాధ్ంతాలిన్ ఉటంకించి, పూరిత్గా గందరగోళం చేసి, చంపడమే పరమ కరత్వయ్మని నూరిపోశాడు. కృషుణ్డి విషం తలకెకిక్ంది. మరో
ఆలోచన లేకుండా -తన పర అని చూడకుండా వేలాదిమందిని చంపాడు అరుజ్నుడు. ఇదీ భగవదీగ్త లక్షయ్ం, మారణహోమం, జీవహింస, దీనికి
కరమ్, విధి, సాంఖయ్ం, కేష్తర్ కేష్తర్జఞ్ం వంటి సాకులిన్ జతచేసి మానవాళికి తరతరాలుగా ఎకిక్సుత్నన్ విషం -ఈ భగవదీగ్త. సూథ్లంగా అతి
సూథ్లంగా రషాయ్లో సైబీరియాకు చెందిన టోంసక్ కోరుట్లో పార్సికూయ్టరగారి ఆరోపణల సారాంశమిది. దీనికి పేర్రణ ఇపప్టికీ వందలాది
దేశాలలో వేలాదిమంది ఆదరిసుత్నన్ హరేకృషణ్ ఉదయ్మ వయ్వసాథ్పకులు (ఇసాక్న) భకిత్ వేదాంత పర్భుపాద వారి భాషాయ్నికి పటిట్నగతి.
కైరసత్వ ఛాందసం తలకెకిక్న టోంసక్ విశవ్విదాయ్లయానికి చెందిన ముగుగ్రు మేధావులు 'కృషుణ్డు పాపాతుమ్డు కైరసత్వ సిదాధ్ంతాలకి ఆయన
బోధలు బొతిత్గా చుకెక్దురు' అని సెలవిచాచ్రు. అదే దేశంలో రషాయ్కవి అలెగాజ్ండర వుషిక్నకి రామాయణం అభిమాన కృతి. 1792 నాటికే
కాళిదాసు శాకుంతలం రషయ్న భాషలోకి అనువదింపబడింది. 1788లో భగవదీగ్త అనువాదం ఆ దేశంలో పర్చురితమయింది. హిందూ
ధరమ్మూ, పౌరాణిక చింతనా ఈ దేశానికి కొతత్ కాదనడానికి ఇవి కేవలం ఉదాహరణలు మాతర్మే. పర్ముఖ రషయ్న రచయిత లియొ టాలసాట్య
కి భగవదీగ్త అతయ్ంత అభిమాన గర్ంథం. ఈ మేధావి వరగ్ం నిరసించిన ఈ విషానిన్ 80 దేశాలలో 10 కోటల్మంది యిపప్టికీ చదువుతునాన్రు.
ఆదరిసుత్నాన్రు. ఆలబ్రట్ ఐనసీట్న, ఎమరస్న వంటి ఎందరో మహనీయులు ఈ గర్ంథానిన్ ఎంతగానో పర్శంసించిన ఉదాహరణలునాన్యి.
ఈ కోరుట్ కేసుని నిరసిసూత్ -యిపప్టికే దేశంలో కనీసం 600 పతిర్కలు, యితర సంచికలలో వాయ్సాలు, కావాయ్లు, సంపాదకీయాలు రాశారు.
పారల్మెంటులో ఎందరో గొంతులెతాత్రు. మరీ ముఖయ్ంగా మౌలానా ఖాలిద రషీద అనే ముసిల్ం మత గురువు (ఫిరణి మహర) లకోన్లో ఇసాల్ం
మత పర్చారకులు. ఆయన రషాయ్ అహంకార యుతమైన చరచ్ని తీవర్ంగా ఖండిసూత్ అందరు ముసిల్ంలు ఈ చరయ్ని నిరసించాలనాన్రు.
ఇటువంటి మత దుషర్ప్చారానిన్ పర్భుతవ్ం తీవర్ంగా గరిహ్ంచాలనాన్రు. కిర్యా యోగ పర్చారకులు శీర్శీర్ రవిశంకర యీ చరయ్ వలల్ రషాయ్ పర్జలకే
తీరని నషట్మని వాపోయారు. అయితే ఇందులో చినన్ విసరవ్యం ఉంది. రషాయ్లో ఒక మూల ఇలాంటి దుశచ్రయ్ సాగుతుండగా, మాసోక్లో
వునన 80 ఇసాక్న కేందార్నికి సంబంధించిన 50 వేలమంది భకుత్లు 2012 నాటికి లెనిన గార్డసీక్లో మాసోక్ వేద కేందార్నిన్ సాథ్పించే ఏరాప్టుల్
పూరిత్ చేసుత్నాన్రు.
అకోట్బర విపల్వం తరావ్త -మతానీన్, దేవుడినీ అటకెకిక్ంచిన దేశమది. కొనిన్ దశాబాద్లు -ఎకక్డో మారుమూలలో, మరెకక్డో భకుత్ల
మనసుస్లోల్నో 'దేవుడు' తలదాచుకునాన్డు. దాదాపు 15 సంవతస్రాల కిర్తం అంతరాజ్తీయ చలన చితోర్తస్వంలో ఒక సినీమా చూశాను.
దానిపేరు ''పశాచ్తాత్పం'' (రిపెంటెనస్) దేశంలో వామపక్ష సిదాధ్ంతాలను వెకిక్రిసూత్ తీసిన ఈ చితర్ం చాలా సంవతస్రాలు బయటికి రాలేదు.
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గోరబ్చేవ కాలంలో దీనికి మోక్షం లభించిందంటారు. ఈ సినీమాలో ఆఖరి సీను -80 ఏళుల్ దాటిన ముదుసలి (ఆనాటి అకోట్బర విపల్వానిన్
చూసిన వయ్కిత్) -ఈ ఇంటి ముంగిట ఆగి తలపు కొడుతుంది. 18 ఏళల్ పిలల్ తలుపు తీసుత్ంది. ''చరిచ్కి తోవ ఎటు?'' అని అడుగుతుంది. ఆ పిలల్
కంగారుపడి ''అటు తోవవుంది. కాని అకక్డ చరిచ్లేదు'' అంటుంది. ముదుసలి నవువ్కొంటూ -వెనుదిరిగి 'చరిచ్లేని తోవ ఉండేం లేకపోతేనేం?'
అనుకొంటూ వెళిల్పోతుంది. అదీ ముగింపు. ఈ నిరీవ్రయ్తలోంచి ఇంకా ఆనాటి 'ఛాందసం' నిలదొకుక్కొనన్ కొందరు మేధావులునాన్రని ఈ కేసు
నిరూపించింది. ఇండియాలో రషాయ్ రాయబారి అలెగాజ్ండర కడాకిన బాధపడుతూ -రషాయ్వంటి పర్జాసావ్మిక దేశంలో ఇలాంటి ఆలోచనలకు
తావులేదు. ఇకక్డ పర్పంచంలో అనిన్ మతాలకూ గౌరవ పర్పతుత్లునాన్యి'' అనాన్రు. మన పారల్మెంటులో (రాజయ్సభలో) తరుణ విజయ అనే
సభుయ్డు ఆవేశంతో ''సూరుయ్డిని ఎవరయినా ఆపగలరా? హిమాలయానిన్ బహిషక్రిసాత్రా? భూమి చలనానిన్ ఆపుతారా? భగవదీగ్తని
బహిషక్రించడం అలాంటిది'' అనాన్రు. టోంసక్లో ఒక పతిర్క ఈ చరయ్ని ఖండిసూత్ -గీత -ఒక మతానిన్ నిరేద్శించే గర్ంథం కాదు. మానవాళి
అంతటికీ సంబంధించిన పర్బోధం.మానవాళికి మారగ్దరిశ్ అనన్ది. టోంసక్ కోరుట్లో జరిగిన అనరాధ్నికి టోంసక్ లోనే ఒక పతిర్క సబబైన
సమాధానం చెపిప్ంది. భారతీయ ఆధాయ్తిమ్క చింతనని రెండు మాటలోల్ సూచించింది. నిజానికి భగవదీగ్త మతగర్ంథం. పర్తిమనిషికీ కరదీపిక.
సరవ్ కాలికమయిన విశావ్సాలకు 'దేవుడు' తొడుగువేయడం వలల్ ఆ విశావ్సాలకు మనిన్క, ఆదరణ లభిసుత్ందని -అలనాటి పెదద్లు తొడిగిన
'అంగీ' మతం. శీర్కృషుణ్డిని, అరుజ్నుడిని కాదనుకొని చదివినా ఓ గొపప్ గురువు ఓ గొపప్ శిషుయ్నికి బోధించే అదుభ్త జీవన సతాయ్లకు నిలయం
భగవదీగ్త. అనిన్ కాలాలకూ వరిత్ంచే గైడ.
అందుకనే పర్తీ కాలంలో, పర్తీ తరంలో, పర్తీ మతపర్వకత్, నాయకులూ, పెదద్లూ -ఆ కాలానికి, ఆ సమాజానికీ ఆనాటి విలువలకీ అనవ్యిసూత్
-భగవదీగ్తకి భాషయ్ం చెపాప్రు. అనిన్ కాలాలకూ సరిపోయే 'రైలేవ్ గైడ' ఉండదు. కాలానికనుగుణంగా, అవసరాలకు అనుగుణంగా మారుతుంది.
శంకరాచారయ్, రామానుజాచారయ్, మధావ్చారయ్, మహాపర్భు, ధాయ్నేశవ్ర, సావ్మి వివేకానంద, అరవిందులు, సరేవ్పలిల్ రాధాకృషణ్న, అనీబిసెంట,
తిలక, మహాతామ్గాంధీ, పర్భుసాద, చినమ్యానంద, దయానంద సరసవ్తి, పారథ్సారధి, సుందర చైతనయ్ -ఆఖరికి యండమూరి వీరేందర్నాథ ఈ జాబితా అనంతం -అది మానవాళి జీవన సరళిని సుగమం, సుఖవంతం చేసే ఎలికిస్ర. ఒకే ఒకక్ ఉదాహరణ 12వ అధాయ్యం
'భకిత్యోగం'లో 8, 9, 10, 11, 12 శోల్కాలు. అదైవ్షాట్ సరవ్భూతానాం మైతర్: కమలావచ'' -భకుత్డి (మంచి నడవడికకి) లక్షణాలను గురువు
(కావాలనే శీర్కృషుణ్డనడం లేదు) 31కి సూచించారు. అనిన్ పార్ణులపటల్ కరుణ, మైతిర్, నిరమ్మత, సుఖదు:ఖాల పటల్ సమభావం, క్షమ... యిలా.
ఈ 31 లక్షణాలనూ దేవుడికే ఏమీ సంబంధం లేదు. ఆ మాటకివసేత్ -ఈ లక్షణాలకీ భకిత్కీ ఏమీ సంబంధం లేదు. కాని ఈ లక్షణాలు ఏ
కొనిన్టినీ, కనీసం ఒకక్టి సాధించినా -అతను 'భకుత్డు' కాదు జీవనుమ్కుత్డు -ఒకక్ కరుణచే ఈ పర్పంచంలో అదుభ్తమైన సంకేతం -ఏసు
పర్భువు.
ఇంతకంటె భగవదీగ్త విశవ్జనీనత, సరవ్కాలజఞ్తని చెపప్డానికి నాకు శకిత్ చాలదు. చివరకు సైబీరియాలోని టోంసక్ సాథ్నిక కోరుట్ 'గీత'పై కేసును
కొటిట్వేయడం ఊహించినదే
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(January 09,2012) Todikodalu Navvimdi తోడికోడలు నవివ్ంది
నా చినన్తనంలో - నిజానికి 20 సంవతస్రాల కిందటివరకూ - ఆడవాళుళ్ చుడీదార డర్సుస్లు వేసుకోవడం తెలీదు. అందరూ పరికిణీ, ఓణీలతో
లక్షణంగా తెలుగుదనంతో కనిపించేవారు. అలాంటి డర్సుస్లు పర్సుథ్తం మాయమయిపోతునాన్యి. నేటి తరం సినీమాలోల్ హీరోయినల్ ఒంటి మీద
బటట్లు వెదుద్కోక్వలసిన పరిసిథ్తి.
ఏదో సినీమాలో కూతురు పొటిట్ నికక్రుతో మెటుల్ దిగుతూంటుంది. తండిర్ వచిచ్ ఇబబ్ందిగా "కింద బటట్లు వేసుకోవడం
మరిచిపోయినటుట్నాన్వమామ్" అంటాడు ఇబబ్ందిగా. ఈ సీనుని రాసుకుని నేనూ, విశవ్నాధ గారూ ఓ రోజంతా నవువ్కునాన్ం. అది ఆ రోజుల
మాట. పర్సుథ్తం చాలామంది ఆడపిలల్లు ఇలా మరిచిపోయి చాలా రోజులయింది. అలాంటి ఇబబ్ందులు ఎవరూ పడడం లేదు. మగవాళుళ్ ఆడ
డర్సుస్లు వేయడం లేదు కానీ, నూటికి నూరుపాళుళ్ ఆడవాళుళ్ మగ డర్సుస్లు, మగ జుతుత్లు, మగ డిర్ంక, మగ సిగరెటుట్, మగ డానుస్లూ అనీన్ చేసుత్నాన్రు. దీనేన్ పర్పంచీకరణ అంటారు కాబోలు! మాదక దర్వాయ్లు నిండిన హుకాక్ కేందార్లు జంట నగరాలోల్ విరివిగా ఆడపిలల్లిన్
ఆకరిష్సుత్నాన్యని ఆ మధయ్ ఓ ఛానల ఒక పర్తేయ్క కారయ్కర్మానిన్ చేసింది.
నలభై మూడేళళ్ నాటి మాట. గగన మహల రోడుడ్లో నేనూదెద్ ఇంటికోసం వెళాళ్ను. సాక్టస్ ఆఫీసుకి ఎదురుగా ఉనన్ కిర్సెంట రోడుడ్లో సౌందర
రాజన అనే ఓ తమిళులు ఉండేవారు. ఆయన పదెద్నిమిదేళుళ్ పైబడిన అమామ్యి ఉంటే ఇలుల్ అదెద్కి ఇవవ్ననాన్డు. కారణం - ఆ అదెద్ ఇంటోల్ ఒక
పడకగది ఉనన్ పోరష్న మాతర్మే ఉంది. పదెద్నిమిదేళళ్ అమామ్యి సొంత కూతురయినా, తోడబుటిట్న చెలెల్లయినా - పరాయి సతరీ కిందే లెకక్ అని
ఆయన ఉదేద్శం. ఒక గదిలో ఉండకూడదట! ఇపుప్డు ఇలాంటి దికుక్మాలిన ఛాందసాలు ఎవరికీ లేవు. ఆ మాటకి వసేత్ ఈ విచక్షణ పరాయి
అమామ్యిలకే వరిత్ంచదు. మన నాగరికత పెరిగింది. సతరీలలో 'సమాన పర్తిపతిత్' ఇంకా వెరిర్తలలు వేసింది. ఎటిట్ పరిసిథ్తులలోనూ సతరీలు
మగవారికంటే ముందుండగలరని భేషరతుగా నిరూపించుకుంటునాన్రు. ఇది ఆకేష్పణీయంగా అంటునన్ మాట కాదు. గరవ్పడుతూ
చెపుతునన్మాటే. కానీ కొనిన్ నియమి తులు ఆ సమాజపు సంసక్ృతిని కాపడతాయి. సతరీ సంకేష్మానికి గొడుగుని పడతాయి. అయితే ఇలాంటి
మాటలెవరయినా అంటే బూతు మాట వినన్ంతగా కసుస్మనే రోజులొచాచ్యి.
ఆడవాళుళ్ - ఎంతగా శరీరానిన్ వీధిన పడేసుత్నాన్రో - హైదరాబాదు సెంటర్ల మాల, నెకెల్స రోడ, పర్సాద మలీట్ పెల్కస్ ల దగగ్ర ఒకక్ అరగంట
నిలబడితే అరధ్మవుతుంది. ఎవరూ ఈ విషయం చెపప్నకక్రేల్దు. సరే. రేపులూ, హతయ్లూ, ఏసిడ దాడులూ మనం ఇపుప్డిపుప్డు విరివిగా
వింటునాన్ం. ఈ విషయాలు - వీటికి కారణాలు - ఇంత అవగాహన పెంచుకునన్ సతరీలకు మటుట్కు తెలీదా!

ఈ మధయ్ పోలీసు డైరెకట్ర జనరల దినేష రెడిడ్గారు - పటట్ణాలోల్, పలెల్లోల్ అమామ్యిలు రెచచ్గొటేట్ విధంగా బటట్లు వేసుకోవడం ఈ నేరాలకు ఒక
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కారణమని అనాన్రు(ట). చాలామంది సతరీలూ, సంసథ్లూ కోపంతో ఊగిపోయారట. కేందర్ మంతిర్ పురందరేశవ్రి గారికి కోపం వచిచ్ంది. పోనీ
ఆవిడెందుకు పాంటూ చొకాక్తో పారల్మెంటుకి రావడం లేదు? ఇంతమంది కళుళ్మూసుకుంటునాన్రా అని ఆశచ్రయ్పోవలసిన సందరభ్మిది.
బాబోయ! నేనలా అనలేదు - నా మాటలోల్ తపుప్డు అరధ్ం తీశారు అని వెనకుక్ తగాగ్రు దినేష రెడిడ్గారు. ఆయన అలా అనే మనిషి కాదు మాకు తెలుసు. ముసిలివారికీ, సతరీలకీ ఎంతో ఉపకారం చేసే సవ్భావులు - అని ఇదద్రు మహిళా పోలీసు అధికారులు - తేజ దీప, అనురాధ
ఆయనకి వతాత్సు పలికారు.
వెనకటికో సామెత ఉంది. అతత్కొటిట్ందని కాక తోడికోడలు నవివ్ందని ఒకావిడ గింజుకుందట. ఈఆడ సంసథ్ల గింజుడు అలానే అనిపిసోత్ంది.
వారికి ఆడపిలల్ల వికారాలకంటే దినేష రెడిడ్గారి మాటలు ఆకేష్పణీయంగా కనిపించాయి.మొనన్ ఒకావిడ టీవీలో చెపోత్ంది. కొతత్ సంవతస్రం
నాడు తాగి కల్బుబ్లో తందనాడాడుతునన్ అమామ్యిలిన్ పటుట్కుని మీ ఇళళ్ ఫోన నంబరుల్ ఇవవ్మనాన్రట పోలీసులు. "వదద్ండీ. మాడాడీ, మమీమ్
ఇపుప్డు దొరకరు. కల్బుబ్లోల్ ఉంటారు - అనాన్రట పిలల్లు. యదయ్దాచరతి శేర్షట్ః. ఇది ఒక మహిళ కారయ్కర్మంలో ఆకేష్పణగా చెపుతోంది.
ఆ మధయ్ పూణే వెళాళ్ను. రోడుడ్మీద పర్తీ ఆడపిలాల్ మొహం కనిపించకుండా పెదద్ గుడడ్ - చునీన్నో బనీన్నో చుటుట్కుని కనిపించింది. ఒక పోలీసు
అధికారి ఆ నగరానికి వచిచ్ "ఇదేంటమామ్ వీరిలో తీవర్వాదులునాన్రా? నేరసుథ్లునాన్రా? రంకు నడిపే పెళిళ్కాని పిలల్లునాన్రా? పెళళ్యిన
ఇలాల్ళుళ్నాన్రా? పెదద్ మనుషులునాన్రా? తెలియడం లేదు" అంటూ అభయ్ంతరం తెలిపాడట. అంతే. మినున్ విరిగి అతని నెతిత్న పడింది.
"మమమ్లిన్ అలాంటి మాటలంటారా?" అని విరుచుకుపడాడ్రట. అభయ్ంతరపెడితే హకుక్. పెటట్కపోతే - రంకు, బొంకు, నేరం - ఏదో ఎదో.
పాపం ఆయన భయపడిపోయి నోరుమూసుకునాన్డట. పర్సుథ్తం అలాంటి ముసుగులు మన నగరాలోల్కీ రవాణా అవుతునాన్యి. సూరయ్
నమసాక్రాలు చెయయ్డానికి సంసాక్రం కావాలి కాని - నేరాలకి 'ముసుగు ' సంపాదించడం ఏం కషట్ం? శరీరం వీధిన, మొహాలు ఉసుగులో ఇది నేటి ఆడపిలల్ల సంసాక్రానికా? ఈ దేశపు సంసక్ృతికా? ఈ సమాజపు సేవ్చాఛ్ పర్వృతిత్కా? పెరుగుతునన్ పాశాచ్తయ్ వాయ్మోహానికా?
విమరశ్ని సదుదేద్శంతో గర్హించలేని కుమతికా - అనిన్టికీ మించి "మా ఇషట్ం వచిచ్నటుట్ బతికే హకుక్ మాకుంది. అది మా చదువూ, జీవన
విధానం నేరిప్న వెసులుబాటు. కాదనడానికి నువెవ్వరివి?" అనే కుహనా అహంకారానికా?
అనన్టుట్ - దినేష రెడిడ్గారిని ఆర ఎస ఎస కి సంబంధించిన రాషట్ర సేవికా విభాగం మహిళా శాఖ సమరిధ్ంచి హరిష్ంచింది. అదిగో, ఇది
ఛాందసానిన్ పర్చారం చేసే అతివాద శకుత్ల వాగుడు - అని ఎవరో అంటారు. సంసాక్రానికి సాకుల ముసుగు, కుసంసాక్రానికి సేవ్చఛ్ హకుక్ని
పులిమే దబాయింపు ఈకాలానిది.
నేను దినేష రెడిడ్గారిలాగ గవరన్మెంటు ఆఫీసరిన్ కాదు. నా అభిపార్యాలను చెపుప్కునే హకుక్ - ఆడవాళళ్ బటట్లాల్గ, మొహాల ముసుగులాల్గ,
సగం సగం డర్సుస్లాగ - నాకూ ఉంది.

(జనవ ి 9, 2012)
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(January 16,2012) Tuntipallu తుంటి పళుళ్
1971లో 'అండరస్న టేపస్' అనే హాలీవుడ చితర్ం వచిచ్ంది. జేంస బాండాగ్ నటించిన షాన కోనరీ దొంగ. ఒక అపారుట్మెంటునంతా
దోచుకోడానికి పనాన్గం చేసాత్డు. కొనిన్ నెలలపాటు దొంగతనానికి ఏరాప్టుల్ చేసాత్డు. అతను చేసే పర్తీపనీ - గవరన్మెటులో ఏదో విభాగాంకి
తెలుసోత్ంది. కారణం - అతను సంపర్దించిన అనిన్సంసథ్ల, వయ్కుత్ల టెలిఫోనల్ను ఆయా విభాగాల డిపారుట్మెంటుల నిఘా ఉంది కనుక. అయితే
అనిన్ వి భాగాల సమాచారానిన్ కలిపే ఆసాక్రం లేదు. ఏరాప్టు లేదు. కనుక దొంగతనం గవరన్మెంటుకి తెలియలేదు. నెలల తరావ్త పధకం
పర్కారం దొంగతనం పార్రంభమయింది. మరో అరగంటలో తపిప్ంచుకుంటాడనగా - పర్భుతవ్ం మేలుకుంది. దొంగని పటుట్కుంది. అదీ కధ.
ఉతత్ర పర్దేశ ముఖయ్మంతిర్ మాయావతి పదవిలోకి వచిచ్ంది. వచిచ్ంది లగాయతు కొనిన్ వేల కోటల్ ఖరుచ్తో లకోన్లో పారుక్ల నిరామ్ణానిన్
సాగించారు. ఆమె పారీట్ గురుత్ ఏనుగు. కనుక లకోన్లో పారుక్ల నిండా బలసిన ఏనుగుల రాతి బొమమ్లిన్ చెకిక్ంచారు. మాయావతివి విగర్హాలు
పదకొండు చెకిక్ంచారు. పారుక్ల నిండా ఏనుగు బొమమ్ల తలుపుల పిడులూ, మాయావతి సథ్ంభాలు, మాయావతి చకార్లు, కానీష్రాం విగర్హాలు
సమృదిద్గా ఉనాన్యి. నోయిడా పారుక్లో రెండు పెదద్ మాయావతి విగర్హాలు, యాభైరెండు ఏనుగుల రాతి విగర్హాలు ఉనాన్యి. ఇవనీన్ ఒకక్
రోజులో వెలిసినవి కావు. వేలకోటల్ ఖరుచ్తో సంవతస్రాల తరబడీ నిరిమ్ంచినవి. మెజారిటీ పర్జల మదద్తుతో పదవిలోకి వచిచ్న నాయకురాలు
తన పారీట్కీ, తనకీ ఇషట్మైన - ఇంకా చెపాప్లంటే తన విగర్హాలను నిరిమ్ంచుకోవడం ఏం సబబు? ఈ పర్శన్ ఇనిన్ సంవతస్రాలలో ఎవరూ
వేయలేదు. నిరాఘాటంగా నిరామ్ణం సాగింది. ఆ మధయ్నే పారుక్ల నిరవ్హణకు మరికొనిన్ వందల కోటల్ను కేందర్ం కేటాయించాలని మాయావతి
కేందార్నిన్ డిమాండ చేశారు.
ఎవరో ఈ నిరామ్ణాల మీద కోరుట్ కెకిక్తే కొంతకాలం నిరామ్ణానిన్ ఆపివేసింది కోరుట్.
ఇపుప్డు ఎనిన్కల సమయంలో ఎనిన్కల సంఘం కళుళ్ తెరిచింది. ఈ సంఘం ఇంతకాలం దుబాయిలోనో, హాంకాంగ లోనో లేదు కదా? ఇంత
విసుర్త్ తంగా నిరామ్ణాలు జరుగుతునన్టుట్ ఈ సంఘానికి తెలీదా? తెలిసి తెలిసి - ఎనిన్కల వరకూ నిదర్పోవడమేనా చెయయ్గలిగిన పని? ఇపుప్డు
ఎనిన్కలకి పదెద్నిమిది గంటల వయ్వధి ఉండగా - ఈ విగర్హాల మీద - ఏనుగుల మీదా, మాయావతి విగర్హాల మీదా ముసుగులు కపాప్లని
నిరణ్యం తీసుకుంది.
లకోన్, నోయిడా అధికారులు అపుప్డు సమావేశమయి - ఏ విధంగా విగర్హాలను కపాప్లి, ఏ రంగు పరదాలతో కపాప్లి? దానికి ఎంత
గుడడ్కావాలి అనన్ విషయాల మీద చరిచ్ంచారు. బహుజన సమాజ పారీట్ గురుత్ ఉదా రంగు ఏనుగు. కనుక ఏనుగుని ఊదారంగు పాల్సిక
ట్
పరదాలతో, మాయావతిగారిని ఊదారంగు గుడడ్లోత్ కపాప్లని నిరణ్యించారు. ఇందుకు మరికొనిన్ లక్షల ఖరుచ్.
ఇపుప్డు ఇపుప్డు చూసేవారికి ఏనుగులు కనిపించకపోవచుచ్. మాయావతి విగర్హాలు కనిపించకపోవచుచ్. కానీ ముందుకనన్ కొటొట్చిచ్నటుట్
అకక్డ ముసుగుల కింద ఏం ఉనాన్యో మరింత సుప్టంగా చూపరులకు గురుత్కొసూత్ంటుంది. ఇది ఎనిన్కల సంఘం చేసిన ఉపకారం.
వెనకటికి "పెళిళ్వారి గుటుట్ బయటపెటట్కురా బాబూ!" అని ఓ పెళిళ్కొడుకుకి నచచ్చెపితే - అతను బుదిధ్గా పెళిళ్వారితో అనాన్డట: "అయాయ్ ఈ
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షరూట్, పాంటూ నాదే, కానీ ఆ తివాచీ గురించి ననన్డగకండి" అని. ఎనిన్కల కమిషన మేధసుస్కి జోహారులరిప్ంచాలి. ఒకరోజులో ఎనిన్క
జరుగుతుందనగా - అధికార యంతార్ంగానిన్ మేలుకొలిపి, లక్షల ఖరుచ్తో ముసుగులు తొడిగి - 'పెళిళ్కొడుకు' ఫకీక్లో "ముసుగుల వెనుక
మేం ఉనాన్ం సుమా!" అనన్ సప్ృహని పర్తేయ్కంగా ఈ చరయ్దావ్రా పర్సాదించారు.
బహుజన సమాజ పారీట్ నాయకులు మిశార్గారు ఓ ధరమ్సందేహానిన్ వెలిబుచాచ్రు.
"అయాయ్, ఏనుగులకి ముసుగులు తొడిగారు. బాగానే ఉంది. మరి సైకిలు గురుత్నన్ పారీట్ ఎనిన్కలోల్ సైకిళళ్ను మాయం చేసాత్రా?
ఈ దేశంలో రచయితలు ఏనాడయినా మైనారిటీ వరగ్మే. చేతన భగత అనే రచయిత ఓ మాట అనాన్డు. మొదట ఆ విగర్హాలు కటట్డానిన్
ఆపివుండాలి. తీరా కటాట్రు కనుక నోరుమూసుకోవాలి. ఇపుప్డు కావలసింది విగర్హాలకు ముసుగులు కావు. నిలవనీడయినా లేని పర్జానీకానికి
ఆ డబుబ్తో కపుప్కునే దుపప్టుల్.
ఆకరి క్షణంలో అధికారులు మేలుకొనడం వలల్ - కొనిన్ విషయాలు దేశ పర్జలకు అరధ్మవుతాయి. అధికార యంతార్ంగం వీలయినంతకాలం
కళుళ్ మూసుకుని నిదర్పోతుందని. పదవిలో ఉనన్వారు ఏం చేసినా ఎవరూ ఏమీ చెయయ్లేరని. ఏ రోజయినా మొండివాడు రాజుకనాన్
బలవంతుడని. చేతులు కాలాక ఆకులు పటుట్కోవడం వలల్ ఆకులకు నషట్ం - చేతులకు, చేతలకు లాభం ఉండదని.
కిందపడినా నేనే గొపప్ అనన్టుట్ - ముసుగులు కపిప్న ఏనుగులూ, మాయావతులూ - ముసుగులిన్ తలదనేన్లాగ అధికారుల చేతకాని తనానీన్,
అజాన్నానీన్, నిసస్హాయతనీ, తెలివితకుక్వ తనానీన్ చెపప్క చెపుతునాన్యి. లేదా పర్జల కళుళ్ తుడవడానికి ఇదొక దగగ్రతోవా?
ఏతావాతా - తాను మళీళ్ పదవిలోకి వచాచ్క - అరాధ్ంతరంగా కలిసొచిచ్న ఈ లక్షలాది వయ్యంతో సమకూరిన ముసుగులు ఏ సంసథ్ల కళళ్
మీద కపాప్లో మాయావతిగారు తన అనుచరులతో ఈ పాటికే చరచ్లు జరుపుతూ ఉంటారని మనం ఊహించవచుచ్.

మన దేశంలో ఎపుప్డూ పలుళ్ రాలలంటే తుంటి మీదే కొటట్డం ఆచారం.

(జనవ ి 16, 2012)
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(January 23,2012) Jateeya Rugmata జాతీయ రుగమ్త
కిర్కెట కీర్డాభిమానులకు ఆనందాన్ కలిగించే ఆట -పర్పంచంలో చాలా దేశాలలో. కా మన దేశంలో అది జబుబ్. జూదాకి ఆలంబన. వాయ్పార
సాధనం. రాజకీయ లబిధ్కి పెటుట్బడి. అవీతికి అవకాశం. అజాఞ్నులకీ, అడడ్మయిన వాళల్కీ ఫాషన సింబల. వెరసి -కీర్డ తపప్ మిగతా అనీన్ను.
1975 లో రిలీజయిన హాలీవుడ చితర్ం ''మాన ఫైరడే'' గొపప్ చితర్ం. రాబినసన కూర్సో అనే నావికు నౌక మెరకలో దిగబడి ఒక దీవ్పంలో
లిచిపోతాడు కొన్ సంవతస్రాలపాటు. అత దగగ్ర బంగారు నాణాలు ఉనాన్యి. మఖమల వసాత్ర్లునాన్యి. అd◌్న ఉనాన్యి. కా అనుభవించే
అవకాశం లేదు. ఆ దీవ్పాకి బందీ అతను. ఓ సారి ఓ చినన్ పడవ గాలివాలుకి కొటుట్కు అటువేపు చేరింది. అందులో నలుగురు నలల్వాళుల్
ఉనాన్రు. చేతిలో ఉనన్ తుపాకీతో ముగుగ్రిన్ చంపాడు. ఒకడు బతికాడు. శరణు జొచాచ్డు. అతన్ తన బాస చేసుకునాన్డు. శుకర్వారం నాడు
దొరికాడు కనుక అతకి ఫైరడే అ నామకరణం చేశాడు. నెమమ్దిగా ఇంగీల్షు భాష అరథ్ం చేసుకోవడం పార్రంభించాడు నలల్వాడు.
''ఇకనుంచీ నేను నీ యజమనిని'' అనాన్డు తెలల్ కూర్సో.
''ఎందుకు బాస?'' అనాన్డు ఫైరడే.
ఒకక్క్షణం ఆలోచించాడు కూర్సో. ''నా దగగ్ర తుపాకీ ఉంది కనుక''. ఇపప్టికీ ఈ ఒకక్ కారణాకే తమ గొపప్తనాన్ మనమీద రుదుద్తునన్ పెదద్
దేశాలు ఉనాన్యి. హింసించడం,ఎదుటి వయ్కిత్ జీవనాన్ నాశనం చేయగలగడం -పెదద్రికం, అధికారం. ఇది నవల. అదుభ్తం.
బంతాట ఆడదామంటాడు కూర్సో. ''కీర్డ అంటే ఏమిటి?'' నలల్వాడి పర్శన్.
మళీల్ ఆలోచనలో పడాడ్డు తెలల్వాడు. చివరికి సమాధానం దొరికింది. ''మన సంతోషం కోసం ఎదుటివాడి హింసించడం''
నాగరిక పర్పంచంలో అన్ సంసాక్రాలీన్ ఇలాంటి పార్థమిక పర్శన్లతో దుయయ్పటిట్ంది రచయితిర్. దీకి ఓ నలల్ మహిళ రచయితిర్ అ గురుత్.
పర్సుత్తం కిర్కెట ఎనోన్రకాల 'హింస'లకు ఆటపటుట్.
ఈ మధయ్ కాళుల్ తిమిమ్రుల్ ఎకుక్తూంటే డాకట్రకి ఫోన చేశాను. చాలాసేపటి వరకూ ఫోన తియయ్లేదాయన. తీరా తీశాక చాలా ఉతేత్జంగా
ఉనాన్డు. ఆయనేదైనా ఆయాసంతో, జబుబ్తో బాధపడుతునాన్డేమోన భయమేసింది.
''బాగునాన్రా? అ డాకట్రిన్ నేనడిగాను.
పరాకుగా ''ఊ'' అనాన్డు. చెవులు పగిలేలాగ టీవీలో కేకలు విపిసుత్నాన్యి. నా రుగమ్త చెపప్బోయాను. ''ఓ అరగంట తరావ్త ఫోన చేసాత్రా?''
అనాన్డు ఇబబ్ందిగా.
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ఏదయినా ఆపరేషన హడావుడిలో ఉనాన్డేమో. లేదా అతి ముఖయ్మైన పేషెంట చూసుత్నాన్డేమోననుకునాన్ను. కా సచిన తెందూలక్ర వెసట్ ఇండీస
లో 80 పరుగుల సోక్రలో ఉనాన్డు. ఇంకో 20 పరుగులోల్ వంద వందల పరుగులు తీసిన ఘనత దకుక్తుంది. మా డాకట్రగారికి ఊపిరి
తిరగడం లేదు. టీవీ ఆన చేశాను. దేశంలో ఛానలస్ అd◌్న ఒకే విషయాన్ పర్సారం చేసుత్నాన్యి. సచిన జీవితం, అత చినన్తనం,
బొంబాయిలో తొలినాళల్లో పార్కీట్సు, అత విజయాలు, అతకి భారతరతన్ యివవ్వలసిన అవసరం, అత వినయ సంపద, పర్తిభ -రకరకాల
మనుషులు ఆవేశంగా చెపుత్నాన్ను. మధయ్ మధయ్ కిర్కెట చూపిసుత్నాన్ను. బహుశా గాంధీ జయంతినాడు గాంధీగారి కూడా ఇంత భకిత్గా, ఇంత
ఆవేశంతో సమ్రించి ఉండరేమో!
దేశంలో అన్ కారయ్కలాపాలూ లిచిపోయాయి. జన జీవనం సథ్ంభించిపోయింది. ఎందుకు? సచిన వందవ సెంచరీ కోసం. ఎవరి పలకరించినా
అదేమాట.
''బాబూ! కడుపునొపిప్!''
''dకు బుదిధ్ ఉందా లేదా? అకక్డ సచిన సెంచరీ కొడుతునాన్డు -ఇపుప్డా దికుక్మాలిన కడుపునొపిప్?''
పెళాల్న్ కాఫీ అడిగినా దకక్దు. ''ఇపుప్డేమిటండీ? సచిన సెంచరీ కావవ్ండి బాబూ మీకు పుణయ్ముంటుంది''.
ఆ క్షణంలో సచిన జాతీయ విపతుత్.
రికాష్వాళల్కీ, పాన షాపులవాళల్కీ, మరమరాల దుకాణాల వాళల్కీ యిపప్టికీ కిర్కెట లోతుపాతులు తెలీవు. కా అది జరుగుతూండగా తన టీవీలకీ,
రేడియోలకీ గిరాకీ పెరుగుతుంద తెలుసు. థరడ్ మాన, తీసార్, గుగీల్, యారక్రలంటే బొతిత్గా తెలీదు. నాలుగు పరుగులకు బంతి వెళిల్ంది.
అరుపులు. ''కొటట్మనండి బాబూ. దార్విడ అయినా నాలుగు దెబబ్లు కొడితే మన పరువు లుసుత్ంది. అందాకా ఓ కిళీల్ బిగించండి గురువుగారూ''
ఇదీ ధోరణి. కిర్కెట గురించి మాటాల్డడం ఓ ఫాషన, నాగరికతకి చిహన్ం, సేట్టస సింబల. ఆధుక జీవన కృతిర్మతవ్ంలో కీలక సాథ్నంలో కిర్కెట
ఉంది పర్సుథ్తం.
ఇది ఒక పారశ్వ్ం. ఇవd◌్న తెలియ, తెలియనకక్రలే రాజకీయ నాయకులు -కేవలం అధికారాకి, తేనెపటుట్లాగ డబుబ్తో బలిసి ఉనన్ వాయ్పారాన్
కొలల్గొటట్డాకి కిర్కెట సంసథ్ల పదవులు చేపడతారు. నలాల్రి కిరణకుమార రెడిడ్గారు విశాఖ సాహితికి అధయ్కుష్లుగా ఉంటారా? పర్తిభా పాటిల
తెనాలి నాటక సంసథ్కి పర్ధాన పోషకురాలిగా ఉంటారా? (ఇది నవువ్లాటగా అంటునన్ మాట కాదు. ఇంగల్ండులో షేకిస్ప్యర నాటకం కంపెd
పర్ధాన పోషకురాలు ఎలిజబెత మహారాణి.) మన దేశంలో కిర్కెట కంటోర్లు బోరడ్ అధయ్కుష్డు శరద పవార, బీహార కిర్కెట సంసథ్ అధయ్కుష్లు
లలూల్ గారు! ఇపుప్డిపుప్డు ఏడాది పొడుగునా కిర్కెట సాగుతోంది. ఇదివరకు ఏడాదికి ఒక సీజనలోనే సాగేది. ఐసిఎల, ఐపిఎల, రంజీటోర్ఫీ,
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మరేదో మరేదో. కీర్డాకారులిన్ సంతలో పశువులాల్గ వేలం వేసాత్రు. ఆటల మీద జూదాలు సాగుతాయి. జూదగాళల్కి అనుకూలంగా ఆట
తగలబెటేట్ పర్బుదుధ్ల కథలు ఈ మధయ్నే వెలుగుచూశాయి.
ఇదో పర్పంచం. వేలం వెరిర్. పర్పంచంలో మనదేశమే పర్సుత్తం కిర్కెటలో అవమానాల పాలవుతోంది. కా వెరిర్ విషయంలో, డబుబ్ విషయంలో
మనలిన్ కొటేట్వాడు లేడు. ఆట జరుగుతూండగా కోటల్ రూపాయలు చేతులు మారతాయి. పర్తిభలోకాక పెటుట్బడిలో భారతదేశం ముందుంది.
కిర్కెట ఆట రోజున ఆఫీసులోల్ పని లిచిపోతుంది. వాయ్పారాలు ఆగిపోతాయి. రోడల్మీద వాహనాలు సథ్ంభించిపోతాయి. జనజీవనం
అసత్వయ్సత్మయిపోతుంది. కోటాల్దిమంది పనులు మానుకు టీవీలకీ, రేడియోలకీ అతుకుక్పోతారు. ఎన్ లక్షల కోటల్ మానవశకిత్ (మాన అవరస్)
వృధా అవుతోందో ఆలోచించే నాథుడు లేడు.
గత నెల రోజులుగా దేశం కుర్ంగిపోయివుంది. కారణం -భారతదేశం ఆసేట్ర్లియా చేతులోల్ చితుత్గా ఓడిపోతోంది. ఏ బాటస్మేనూ రాణించడం
లేదు. దేశమంతా దిగాలు పడిఉంది. టీవీలు పెడితే బేల్డులూ, పాలపీకలూ, టైరూల్, మందులూ, ఇనూస్రెనస్లూ, పౌడరూల్ అముమ్తూ అందంగా
కపించే కీర్డాకారులు వెరిర్ముఖాలు వేసుకు మనకు దరశ్న మిసుత్నాన్రు. దేశం విషాదంలో ముగిపోయింది.
సెంచరీ కొటట్డం సచిన పకదా? దాకోసం అతను బెంగపెటుట్కోవాలి కదా? దేశం ఎందుకిలా విలవిలలాడుతుంది? అధవా సచిన సెంచరీ కొడితే
ఏలూరులో మరమరాల వాడికి ఏం లాభం? చెపప్మనండి. ఇది దేశభకాత్? కిర్కెట భకాత్? సచిన భకాత్? పిచాచ్?
నాకూ కిర్కెట అంటే యిషట్ం. కారణం -ముఖయ్ంగా దాకీ నా తెలివితేటలకీ ఏమీ సంబంధం లేదు. కొటేట్వాడి పర్తిభకీ, ఆటకీ సంబంధం. సచిన
బాగా కొటిట్నా, సచిన ఎదుటివాడు తెలివిగా అవుట చేసినా నాకు ఆనందం, అబుబ్రపాటు కలుగుతాయి. కీర్డ నా ఆనందం. ఇండియా గెలవడం
మాతర్మే కాదు. రణ్యించేది ఆనాటి పర్దరశ్న కా మరొకటి కాదు కనుక. కీర్డ ఏకపక్షంగా చూసేత్ అది కీర్డ అపించుకోదు. అసలు కీర్డ ఉదేద్శం
అదే. షారాజ్లో పేర్క్షకులకు పాకిసాత్న గెలవడమే ఆనందం. మనకి సచిన సెంచరీయే జీవితలక్షయ్ం. పర్సుత్తం వినోదం ముదిరి వికారమయి,
కోటాల్ది మంది రీవ్రుయ్లిన్ చేసే మతుత్మందుగా తయారయింది. ఎందరో దీనిన్ వాయ్పారంగా డబుబ్ చేసుకుంటునాన్రు. ఎకుక్వమంది దీని జబుబ్
చేసుకుంటునాన్రు.
రాబినస్న కూర్సో ఇవాళ ఉంటే ':ఒక జాతి రీవ్రయ్ం చేసే అదుభ్తమైన వాయ్పార సాధనం కిర్కెట'' అనేవాడేమో!
వెనకటికి చలం 'పర్పంచం బాధ శీర్శీర్ది' అనాన్డు మహాపర్సాథ్నాకి ముందుమాట రాసూత్. పర్సుత్తం సచిన సెంచరీ బాధ దేశాకి పటిట్న బాధ.
ఆయన తవ్రగా ఆ సెంచరీ కొటేట్సి భారతరతన తీసేసుకుంటే దేశం ఈ బాధ నుంచి విముకత్ం అయే అదృషట్ం కలుగుతుంది.

(జనవ ి 23, 2012)
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(January 30,2012) Evee I Padmalu ఏవీ ఈ పదామ్లు
'సాయంకాలమైంది' అనే నా నవలలో కథానాయకుడు బాగా చదువుకునాన్డు. విదేశాలకు వెళేల్ అవకాశం వచిచ్ంది.
'మావాడు పై దేశాలకు ఎందుకు వెళాల్లి?' అనడిగాడు అలాంటి చదువు చదువుకోని తండిర్.
అమెరికా నుంచి వచిచ్న మనిషి ఎడిత కామెరాన సమాధానం చెపిప్ంది. ''మీ దేశంలో చదువుకీ, అరహ్తకీ, సామరాథ్య్నికీ కులాల గురుత్లు
పెటుట్కునాన్రు. మేం కేవలం సామరాథ్య్నికి, విజయానికీ డబుబ్ గురుత్ పెటుట్కునాన్ం. మీరు ముసిలి వాళల్ను గౌరవించి సంపర్దాయానిన్
గౌరవిసుత్నాన్మని చంకలు గుదుద్కుంటారు. పదమ్భూషణలూ, భారతరతన్లూ జీవితం ఆఖరి దశలో ఉనన్ సమాజానికి సెంటిమెంటల తృపిత్నిచేచ్
పెదద్లు. మా దేశంలో పర్తీయేటా నోబెల బహుమతులు పుచుచ్కునే యువరకత్ం కావాలి. పర్తీ యేటా కొతత్ ఆలోచనకి పటట్ం కటాట్లి. మేం
యువకుల సామరాథ్య్నిన్ సంపాదించి, వాడుకోడానికి సముదార్లు దాటి వెళాత్ం.'
సేవలకు గురిత్ంపు ఏనాడూ కొలబదద్కాదు. పర్తిభకి బిరుదులు ఏనాడూ గురిత్ంపు కాదు. కాని గురిత్ంపులూ, బిరుదులూ -ఆ సమాజం, వయ్వసాథ్ ఆ
వయ్కుత్లకు కృతజఞ్త చెపుప్కునే ఔదారాయ్నికీ, పెదద్ మనసుస్కీ, ఉదాతత్తకీ నిదరశ్నం.
కుచేలుడిని శీర్కృషుణ్డు అనుగర్హించడం కుచేలుడి భకిత్కి కొలబదద్ కాదు. కాని శీర్కృషుణ్డి ముందు కుచేలుడు చెయియ్జాచక పోవడం కుచేలుడి
ఉదాతత్తకీ, ఆ ఆలోచనకయినా తావులేని నిషక్లమ్షమైన మైతిర్కీ నిదరశ్నం.
ఇంత చెపాప్క మరొకక్మాట చెపాప్లి. మన దురదృషట్ం -మనం ఆంధుర్లం కావడం. మనలిన్ చూసి మనకి గరవ్పడడం తెలీదు. అది చినన్
విషయం. గరవ్పడాలని తెలీదు. పర్తి తెలుగువాడూ ఒక దీవ్పం. నాయకులయితే బొతిత్గా కులాల, పదవుల, డబుబ్, సవ్జాతీయుల ఎలల్లు
గీసుకునన్ దీవ్పాలు. ఈ దేశానికి జాతీయ గీతం రవీందుర్డిది. ఈ దేశానికి మాతృవందనం బంకించందర్ ఛటరీజ్ది. ఇదద్రూ వంగదేశీయులు.
తమ రాషటరీయుల పర్తిభను గరవ్ంగా చాటుకోవడంలో పర్థమ సాథ్నం వంగదేశీయులది. ఈ దేశంలో మొటట్మొదటి జాఞ్నపీఠ పురసాక్రం శంకర
కురూపది. తమ రాషట్రంవారి పర్తిభకు కిరీటం పెటేట్ పెదద్మనసుస్ గలవారు -మళయాళీలు. ఈ దేశంలో సంగీతానికి మొటట్మొదటి భారతరతన్
పొందింది ఎమెమ్స సుబబ్లకిష్. సంగీతానికీ, తాయ్గరాజుకీ దైవతావ్నిన్ కలిప్ంచి ఆరాధించే ఔదారయ్ం తమిళులది.
మనం ఆంధుర్లం. చాలా సంవతస్రాల కిర్తం ఓ ఎమెమ్లేయ్గారితో గౌరవ డాకట్రేట విషయం పర్సాత్వించాను. 'అదేమిటి? ఎవరిసాత్రు?'
అనాన్రాయన. ఈయనకి మంతిర్ అయేయ్ అరహ్తలునాన్యనుకునాన్ను. నిజంగా ఆయన తరావ్త మంతిర్ అయాయ్డు!
శీర్పాద పినాకపాణికి 1984లో పదమ్భూషణ ఇచాచ్రు. ఆయన వయసిస్పుప్డు నూరేళుల్. గత దశాబద్ంగా మంచంమీద పడుకునే చాలామంది
చెయయ్లేని కృషి చేసుత్నాన్రు. ఈ మధయ్నే వారి సీడీలు హైదరాబాద భారతీయ విదాయ్ భవనంలో విడుదల చేశారు. ఆయనకి పదమ్విభూషణ
ఇవావ్లని ఎవరూ అనుకోలేదు.
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బాలమురళీకృషణ్ బాలమేధావి. ఓ జీవితకాలం సంగీతానిన్ తపసుస్ చేసుకునన్ వయ్కిత్, 72 మేళకరత్లలో కీరత్నలు చేశారు. తాయ్గరాజు, దీకిష్తార
కీరత్నలనిన్ంటినీ పాడి రికారుడ్ చేశారు. ఏనాడో ఆనాటి ముఖయ్మంతిర్ జయలలిత వారికి భారతరతన్ ఇవావ్లనాన్రు. నేటికీ ఇవవ్లేదు. తెలుగుజాతి
గరివ్ంచే చితర్కారులు బాపూ. రామకథ అంటే ఆయన పులకించిపోతారు. కుంచె వీరవిహారం చేసుత్ంది. ఆనాటి 'సీతారామ కళాయ్ణం' మొనన్టి
'శీర్రామ రాజయ్ం' గొపప్ కృషి. బాపూకి పదమ్భూషణ ఇవవ్లేదు. ఈపాటికి పదమ్విభూషణ సతాక్రం జరపవలసినంత ఎతత్యిన కళాకారుడు
బాపూ.
నినన్కాక మొనన్ మంచి రచనలు చేసిన తమ సినీ గీత రచయిత వైరముతుత్ని పదమ్శీర్ చేసుకునాన్రు తమిళులు. గీత రచనలో చరితర్ను సృషిట్ంచిన
ఇదద్రు మహా రచయితలు ఆచారయ్ ఆతేర్య, వేటూరి ఆ గౌరవానికి నోచుకోకుండానే నిషర్క్మించారు. గుమమ్డి, సావితిర్ వంటి మహా నటులకి ఆ
గౌరవం దకక్లేదు. వేద వాఙమ్యానిన్, బార్హమ్ణులను, ఉపనిషతుత్లను తెలుగు జాతికి అందించిన రచయిత, అలనాటి తెలంగాణా పోరాటంలో
పాలొగ్నన్ వీరుడు దాశరథి రంగాచారయ్ను కనీసం పదమ్శీర్ని చెయయ్లేదు. గత యాభై సంవతస్రాలుగా తెలుగు భాషకూ, మహిళాభుయ్దయానికీ
సేవ చేసుత్నన్ రచయితిర్ మాలతీచందూర. కనీసం పది భాషలోల్ తనదైన బాణీలో రచనలను అసిధారా వర్తం లాగ కృషి చేసిన పండిత
గాయకుడు పి.బి. శీర్నివాస, ఏమయింది మనవాళల్కి?
ఎనభయోయ్ పడిలో కూడా ఎనోన్ అపూరవ్ తాయ్గరాజ కీరత్నలకూ, అనన్మాచారయ్ కీరత్నలకూ బాణీలను ఏరప్రచిన మహాగాయకులు -ఎమెమ్స
సుబబ్లకిష్ వంటివారికి ఆ బాణీలను నేరిప్న సంగీత కళానిధి నేదునూరి కృషణ్మూరిత్గారిని పదమ్భూషణలిన్ చెయయ్డం తెలుగువారు ఆయన కృషికి
రుణానిన్ తీరుచ్కోవడం. అరవై సంవతస్రాలుగా తనదైన బాణీతో చరితర్ను సృషిట్ంచిన రావు బాలసరసవ్తి, పర్ముఖ నేపథయ్గాయని ఎస.జానకి
గారల్కు ఏ పదమ్ పురసాక్రమూ అందలేదు.
తమిళనాడులో వీధికొక పదమ్శీర్ కనిపిసాత్రు. అది వారి అభిరుచి, వారి అవగాహనకి నిదరశ్నం. వారి సంసాక్రానికి గురుత్. ఆ రాషట్రం చేసుకునన్
పుణయ్ం. హరిహరన, చితర్, సుధారఘునాథన, టి.వి.శంకరనారాయణ, ఈ జాబితా అనంతం. తమ కళాకారులిన్ గౌరవించుకోడానికి
అవసరమైతే ఢిలీల్తో తగాదా పడతారు. మనం కులం కోసం, మంతిర్ పదవులకోసం, వాటాల కోసం... పర్ముఖ గాయని పి.సుశీలని పదమ్భూషణ
ని చేసింది తమిళులు. బాలసుబర్హమ్ణయ్ంను పదమ్భూషణని చేసింది తమిళులని వినాన్ను. ఆనాడు శీర్పాద పినాకపాణిని పదమ్భూషణని చేసింది
శెమమ్ంగుడి అంటారు. మాండలిన శీర్నివాసని పదమ్శీర్ని చేసింది తమిళులు. భూపేన హజారికా 85 సంవతస్రాలు బతికారు. గాయక శిఖామణి.
ఆయన కనున్ మూశాక పదమ్విభూషణని చేసింది ఈ పర్భుతవ్ం. ఎవరి కళుల్ తుడవడానికి? అలాగే కారూట్నిసుట్ మారియో మిరాండా.

'సాయంకాలమైంది' నవలలో నా పాతర్ ఎడిత కామెరాన నిదద్టోల్ నవువ్కుంటూంటుంది, ఈ దేశపు ఆతమ్వంచనకి.

(జనవ ి 30, 2012)
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(February 06,2012) 49 O - '49 ఓ'
పర్జాసావ్మిక విధానాలలో కొనిన్ సౌకరాయ్లునాన్యి. అంతకు మించిన ఎనోన్ అనరాథ్లునాన్యి. సౌకరాయ్లను మింగేసిన అనరాథ్లు పెచుచ్రేగితే
ఏమౌతుంది? అది భారతదేశమౌతుంది.
ఏ విచక్షణా అకక్రలేకుండా కేవలం పర్జల మదద్తు సంపాదించుకునన్ ఎవరయినా 'పర్జాపర్తినిధి' కావచుచ్ను. ఇది గొపప్ ఏరాప్టు. అయితే
'ఎవరయినా' అనన్ ఒకక్ కారణానికే, ఎంతమంది బొతిత్గా అరహ్తలేని, చాలని, ఏ విధంగానూ నాయకతవ్ లక్షణాలు లేని హంతకులూ,
గూండాలూ, తపుప్డు కారణాలకి పార్చురాయ్నిన్ సంపాదించిన వారూ (ఇందుకు ఉదాహరణ చెపాప్లని నా కలం ఊరిసోత్ంది. టీవీ
రామాయణంలో సీత, రావణుడు) మనకు నాయకులయి మన దేశానిన్ ఈ సిథ్తికి తీసుకు వచాచ్రు.
ఎనిన్కలలో చాలామంది పోటీ చేసాత్రు. దానికి పారీట్ మదద్తు, పలుకుబడి, పార్చురయ్ం (అది ఎలాంటిదయినా కానీ), బలం, బలగం, కులం,
మతం, ధనం -ఇవనీన్ కలిసిరావాలి. కానీ ఇవి మాతర్మే కలిసివచిచ్న బొతిత్గా సమరథ్త, నిబదధ్త, సమాజహితం తెలియని ఎంతోమందిని ఈ
దేశం 64 సంవతస్రాలుగా భరిసోత్ంది. ఫలితం నేటి అరాచకం. నాకు అనిపిసుత్ంది, ఆయా పారీట్లో, సంసథ్లో నిలిపిన వారిని తపప, లేదా
నిలిపిన వారిలో మాతర్మే ఎనోన్కోవలసిన, ఎనున్కోక తపప్ని పరిసిథ్తి ఓటరుది. తమిళనాడు సంగతే తీసుకుందాం. అకక్డ పర్ముఖమయిన
పారీట్లు రెండే రెండు. పాతికేళుల్గా ఓటరు ఏ ఒకక్పారీట్నీ రెండోసారి ఎనున్కోలేదు. ఒక పారీట్ పదవిలోకి వసేత్ అయిదేళల్కి వారి విధానాలకి విసిగి,
మొహంమొతిత్ తపప్నిసరిగా రెండో పారీట్ని ఎనున్కుంటునాన్డు. మరోగతి లేదు కనుక. పర్తీసారీ ఎనున్కొనన్ పారీట్ని గదెద్ దించుతునాన్డు. ఇది
వారి నిరావ్కానికీ, పర్జల నిరేవ్దానికీ నిదరశ్నం. ఇంతకనన్ అతనికి గతయ్ంతరం లేదు. అది పర్జాసావ్మయ్పు అనరథ్ం. అవినీతిపరుల అవకాశం.
నినన్టి వరకు కరుణానిధి నాయకుడు. ఆయన కొడుకు సాట్లిన దాదాపు ముఖయ్మంతిర్. ఇవాళ అతని మీద కిర్మినల కేసులు బనాయించింది
జయలలిత పర్భుతవ్ం. ఎందరో డిఎంకె మంతుర్లూ, ఎమెమ్లేయ్లూ కిర్మినల కేసులతో జైళల్కు వెళాల్రు మేడమ ధరమ్మంటూ. కరుణానిధిగారి
హయాంలో ఆ పని డిఎంకె పర్భుతవ్ం చేసింది. జయలలిత పూనుకునన్ సెకర్టేరియట భవనానిన్ డిఎంకె గర్ంథాలయానిన్ చేసింది. డిఎంకె
నిరిమ్ంచిన సెకర్టేరియట భవనానిన్ జయలలిత ఆసుపతిర్ని చేసింది. పర్జాహితం ఎవరి మనసుస్లోనూ లేదనడానికి ఇంతకంటే నిదరశ్నం ఇంకే
కావాలి? ఇంతకంటే మరోగతి లేదా దేశానికి? మాయావతిగారు అదుభ్తమైన మెజారిటీతో పదవిలోకి వచాచ్రు. కోటల్ ఖరుచ్తో తన బొమమ్లూ,
ఏనుగుల బొమమ్లూ, కానీష్రాం బొమమ్లూ సాథ్పించారు.
తన హయాంలోనే పదవులోల్ పాలించిన 26 మంది మంతుర్లను అవినీతిపరులని ఎనిన్కలముందు బరత్రఫ చేశారు. వారంతా తాను పదవులోల్
నిలిపిన వారే. అంటే ఈ అయిదేళూల్ నాయకురాలి కళల్ బడకుండా 26 మంది అవినీతిపరులు పరిపాలన సాగించారనన్మాట! ఈ మధయ్
తమిళనాడు, మన రాషట్రం, ఇంకా చాలా రాషాట్ర్లు వేల కోటల్ రాయితీలిన్ పర్జలకు పంచుతునాన్రు. ఆ పని వారి శేర్యసుస్ పటల్ సానుభూతిగా కాక
తమ పారీట్ పరపతి పెంచుకునే దేబిరింపుగా అందరికీ అరథ్మౌతూనే ఉంది. ఆ సౌకరాయ్లు పొందుతునన్ వారికీ ఈ విషయం తెలుసు. ఇది ఎవడి
బాబు సొముమ్? ఈ పని ఆయా నాయకుల నెరవ్సనెసకీ, లాభసాటి బేరానికీ నిదరశ్నం. ఈ రోజులోల్ ఎవరూ పొలాలోల్ పనులు చేయడం లేదు.
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చేయాలిస్న అవసరం లేదు. చాలామంది తాగుడు మరిగారు. పలెల్లోల్ రైతులు సవ్యంగా చెపిప్నమాట ఇది. ససయ్శాయ్మలమైన కోనసీమలో
ఈసారి దాదాపు లక్ష ఎకరాలోల్ పంటలు వేయలేదట. పర్భుతవ్ం చేసే ఉపకారం పనులు చెయయ్డానికి సూఫ్రిత్కావాలి కానీ, సోమరితనానికి సాకు
కాకూడదు. పదవులకి పెటుట్బడి కాకూడదు. పని చెయయ్కుండా ఓటరల్ని ముదుద్చేసే 'మొదుద్' నాయకుల కాలమిది.
వీళల్ందరినీ కాదనే హకుక్ ఓటరుకి లేదా? ఇలాంటి దరిదార్నిన్ కాదనే ఓటరు గొంతు వినిపించే మారగ్ం ఏదయినా వుందా? ఇది పెదద్ మీమాంస.
ఉందిబాబూ ఉంది. ఎలక్షన కమిషనర టి.ఎస.కృషణ్మూరిత్ 2004 లో అపప్టి భారత పర్ధానికి ఒక పర్తిపాదన చేసారు. '49ఓ' అనే సవరణను
సూచించారు. రహసయ్ ఓటింగులోనే మతాల, కులాల, గూండాల, హంతకుల జాబితాలలో నాయకులు 'ఎవరూ మాకు వదుద్' అని చెపప్గల ఒక
ఏరాప్టును చెయాయ్లనాన్రు. ఎనిన్కయిన కుహనా నాయకుని కంటే 'ఎవరూ వదద్నే' ఓటుల్ ఎకుక్వయితే ఆ ఎనిన్క రదద్వుతుంది. ఆ నాయకులు
జీవితమంతా ఎనిన్కలోల్ పోటీ చేసే హకుక్ పోతుంది.
అయితే పర్జాసావ్మయ్ంలో సజావుగా పర్జా పర్తినిధులిన్ ఎనున్కునే ఆదరాశ్నిన్ ఇది దెబబ్తీసుత్ందని పెదద్ల భావన. ఈ భావనని చాలామంది
'అవినీతిపరులు, అవకాశవాదులు' ముసుగు చేసుకుంటారని అందరికీ తెలిసిందే. ఆదరశ్ం చకక్ని ఆరోగయ్కరమైన ఆలోచనల పరయ్వసానం.
అవినీతి ఆదరాశ్నిన్ దురివ్నియోగం చేసే అడుడ్తోవ. ఈ ఏరాప్టు తపప్నిసరిగా ఉండాలని భావించే ఉదయ్మం పేరు అనాన్ హజారే. అయితే
మహిళా రిజరేవ్షన బిలుల్లాగ, లోకపాల బిలుల్లాగ ఈ '49 ఓ' ఏనాడూ కారయ్రూపం దాలచ్దు. దాలిచ్తే మన ఉచిత టెలివిజనుల్, లాపటాపులూ,
సైకిళూల్, మంగళసూతార్లూ, వడీడ్లు లేని రుణాలూ, వెరసి పదవులకి పెటుట్బడులు ఏం కావాలి? మన మధయ్ బలిసిన ఏనుగులెనోన్ ఉనాన్యి.
వాటి పునాదులు బలంగా ఉనాన్యి.
కొసమెరుపు:ఇలాంటి అవకాశానిన్ ధైరయ్ంగా అమలు చేసిన దేశం రషాయ్. అయితే ఇందువలల్ ఎనిన్కలు రదద్యితే పర్జాధనం వృధా అవుతుంది
కనుక, తపప్క వోటుచేసి తీరాలని, అంటే మీకు నచిచ్నా, నచచ్కపోయినా, బాచనన్నో, బూచనన్నో, అతను కొంపముంచుతునాన్డని తెలిసినా
ఎనున్కోక తపప్దని నిరణ్యించింది ఆసేట్ర్లియా. కిర్కెటలోనే కాదు, మూరఖ్తవ్ంలోనూ ఇండియాకంటే ఒకడుగు ముందే ఉంది ఆసేట్ర్లియా.

( ిబర్వ ి 06, 2012)
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(February 13,2012) Boothu Samasya?Parishkarama? బూతు
సమసాయ్?పరిషాక్రమా?
ఈ మధయ్ అడడ్మయిన కారణాలెనిన్ంటికో రాజకీయనాయకులిన్ విమరిశ్సుత్నాన్రు. దుమెమ్తిత్ పోసుత్నాన్రు. ఇళళ్మీద రాళేళ్సుత్నాన్రు. పదవులోల్
ఉనన్వారిని మంతిర్ పదవులకు రాజీనామా చేయాలని నినాదాలు చేసి గదెద్లు దించుతునాన్రు. ఇది చాలా అనాయ్యం. అనుచితం.
నాకింకా తేలని మీమాంస ఒకటుంది. ఒకాయన ఒక అమామ్యిని రేప చేశాడు. అది నేరం. మరొకాయన పర్జల సొముమ్ తినేశాడు. అది నేరం.
ఒకాయన మరొకాయనిన్ హతయ్ చేయించాడు. అది నేరం. ఒపుప్కుంటునాన్ను. కానీ ఒకాయన ఓ మూల కూరుచ్ని తన మానాన తాను ఓ బూతు
సినిమాని చుసుత్నాన్డు. అది నేరమంటే ఒపుప్కోడానికి నాకు మనసక్రించడం లేదు. కాకపోతే ఆయన మంతిర్ కావడం - ఆయన కూచునన్ది
కరాణ్టక

రాషర్ట్

చటట్సభ

కావడం

కాసత్

అభయ్ంతరం

కావచుచ్.

కానీ

దానికీ

నా

సమరధ్న

ఉనన్దని

మనవి

చేసుత్నాన్ను.

ఆ మధయ్ ఓ నాసిత్కుడు - ననున్ అడిగాడు - రోజూ దేవాలయానికి వెళళ్డం వలల్ ఏం పుణయ్ం వసుత్ందని. దానికి రకరకాల సమాధానాలునాన్యి.
కానీ ఎదురుగా ఉనన్ది నాసిత్కుడు. ఆయనకి గుడిమీదా, గుడిలో ఉనన్ దేవుడు మీదా నమమ్కం లేదని తెలుసోత్ంది. అతనిదీ ఈ పర్శన్. నేను
సమాధానం చెపాప్ను. "చూడు బాబూ! మనం పర్తి క్షణం ఏవో దికుక్మాలిన పనులు చేసూత్ ఉంటాం. అందులో ఎనోన్ పకక్వాడి కొంప
ముంచేవే అయివుంటాయి. కానీ - అరగంట సేపు గుడికి వెళిళ్నవాడు - ఆ అరగంట సేపయినా తన ఆలోచనలకి సెలవిసాత్డు. అతను వెళళ్డం
వలల్ పకక్వాడికి జరిగే దౌరాభ్య్గపు పని నుంచి సమాజానికి ఓ అరగంట సెలవుని ఇసుత్నాన్డు. ఇదీ అతని వలల్ సమాజానికి జరిగే ఉపకారం. ఇదీ
గుడివలల్ సమాజానికీ, పరోక్షంగా అతనికి దకేక్ పుణయ్ం" అనాన్ను. ఇది ఒక విధంగా బుకాయింపు. మరో విధంగా సరిద్ చెపప్డం. అనిన్టికనాన్
ముఖయ్ం నాసిత్కుడికి అరధ్మయే విధంగా వివరించడం.
పురుషులందు పుణయ్ పురుషులు వేరయా అనాన్రు. అటువంటి అసమరధ్పు మైనారిటీల గొడవ మనకి వదుద్. ఇపుప్డు నా వాదన వినండి.
నిజమైన, సిసలైన నాయకులు అనుక్షణం దేశానిన్ దోచుకు తింటూంటారు. ఎవరి కొంపలో ముంచుతూంటారు. తెలాల్రితే తమది కాని మరెవరో సుఖంగా ఉండగల అవకాశానిన్ దొంగలిసాత్రు. అది నిజమైన అవినీతి. కానీ ఒకాయన - ఇవేవీ చెయయ్కుండా ఓ మూల కూరుచ్ని
బూతు సినిమాలు చూసూత్ ఆనందిసుత్నాన్దనుకోండి - ఈయన రాజసాథ్న లో నరస్ తో పేర్మకలాపాలు నడిపి ఆమెని హతయ్ చేయించిన
మంతిర్కంటే ఎంత గొపప్వాడు?
ఈయన ఎవరి కొంపలూ ముంచలేదు. ఏ అమామ్యిని మానభంగం చెయయ్లేదు. టీవీలో విరివిగా వితరణ చేసుత్నన్ బూతు సినిమాలిన్ చూసూత్ కేవలం

ఆనందించడమేకాక

మరో

ఇదద్రు

తోటి

సహచరులతో

ఆ

ఆనందానిన్

పంచుకునే

సేన్హశీలత

కల

మంతిర్గారు.
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'బూతు' అభయ్ంతరం, అసభయ్ం అనన్ విషయానిన్ మన సినిమాలు మరిచిపోయి చాలా ఏళూళ్ పూళూళ్ అయింది. ఇదివరకు జయమాలిని,
జోయ్తిలకిష్ , సిలక్ వగైరాలు బటట్లిపుప్కు చేసిన నృతాయ్లు పర్సుత్తం ముంబైనుంచి హైదరబాదుకి దిగుమతి అవుతునన్ పర్తి తెలుగురాని హిందీ
నటీమణి చేసోత్ంది. మొనన్నెవరో అడడ్ం పడాడ్రనిగాని - ఆ మధయ్ బొడూడ్డని పిలల్లచేత కూడా ఈ వికారపు డానుస్లు గెంతించి ఆనందించిన
తలిల్దండుర్ల అభిరుచిని మనం టీవీలోల్ చూశాం.
బజారులో మాంసం దొరుకుతోంది. మాంసాహారి తింటునాన్డు. ఆంక్ష విధించడం అనాయ్యం. గుడిలో దేవుడునాన్డు. భకుత్డు గుడికి వెళతాడు.
భకుత్డిని విమరిశ్ంచడం పాపం. టీవీలోల్ బూతు సినిమాలు వసుత్నాన్యి సరదా పడేవాడు చూసి ఆనందిసాత్డు. మిఠాయి అముమ్తూ తినవదద్నడం
ఏం నాయ్యం?
ఒకే ఒకక్ విషయంలో అభయ్ంతరానిన్ మనం ఒపుప్కోవాలి. సదరు మంతిర్గారు - సతరీ, శిశు సంకేష్మ శాఖ మంతిర్. ఆయన ఇలాంటి బూతు
సినిమా చటట్ సభలో చూశారనన్ది అభయ్ంతరం. అయాయ్ 'దొరికితే దొంగలు' అనన్ది సామెత. దొరికారు కనుక గాలి జనారధ్న రెడిడ్గారు నేరసుత్లు.
దొరకనంత వరకూ ఆయన సుషామ్ సవ్రాజ దీవెనని సవ్యంగా అందుకునన్ మంతిర్గారు. అలాగే ఎంతమంది కాల్సురూములోల్, కాలేజీలోల్,
పార్రధ్నా

మందిరాలోల్,

పారుక్లోల్

-

మరెకక్డో

ఈ

బూతు

సినిమాలిన్

చూసి

ఆనందిసుత్నాన్రో

మనం

చెపప్గలమా?

వంటవాడు ఎకక్డవుంటాడు? వంటగదిలోనే ఉంటాడు. అతను చేసే ఏ పనయినా వంట గదిలోనే చెయయ్గలడు. లెకెచ్రర గారు కాల్సు గదిలోనే
చేసాత్డు. పూజారిగారు ఏదో ఆనందం కోసం - ఏం చేసినా ఏం చూసినా గుడిలోనే చెయయ్గలడు. అలాగే మంతిర్గారు చటట్సభలోనే
చెయయ్గలరు. అందుకాయనిన్ మనం అరధ్ం చేసుకుని అంగీకరించాలి.
మళీళ్ మరొకక్సారి - దొరికితే దొంగలు అనన్ సామెతని మనం మరిచిపోకూడదు. ఎవరో ఆకతాయి కెమెరామన కెమెరాకి దొరికారు కనుక
ఇంత రాదాద్ంతం జరిగింది కానీ - వారు తమ ఆఫీసులోనో, కారులోనో, ఇంటోల్నో, డార్యింగు రూంలోనో తమకు అభయ్ంతరం ఉండేది కాదని
తుర్ణమూల కాంగెర్సు నాయకులు డెరిక ఓబిర్యన చెపప్నే చెపాప్రు. కనుక - చేసిన పని తపుప్కాదు. చేసిన చోటులో చినన్ పొరపాటు ఉంది.
అదినీన్ కెమెరాకు దొరికింది కనుక.
దేనివలల్ సమాజానికి పెదద్ హాని? అని మనం పర్శిన్ంచుకోవాలి. మంతిర్గారు పీకలు కోయిసేత్ దురామ్రగ్ం. కోటుల్ దోచుకుంటే అనాయ్యం. మన
ఐయేయ్యసుస్లాల్గ చటాట్లకు దగగ్ర తోవలు వెదికితే ఘోరం. అమామ్యిలిన్ మానభంగం చేసేత్ అపచారం. కానీ - వీటి జోలికి పోకుండా అహింసాయుతంగా,

బూతు

సినిమాలిన్

ఏకాంతంగా

చూసుకునే

నాయకుల

మీద

కతిత్గటట్డం

చాలా

అమానుషం.

గాలిజనారధ్న రెడిడ్గారు, రామలింగ రాజుగారు, ఏ.రాజాగారు, సురేష కలామ్డీగారు, బి.పి.ఆచారయ్గారు - ఇలాంటివారు చటాట్లూ, అవినీతుల
జోలికి పోకుండా తమ తమ కారాయ్లయాలోల్ బూతు సినిమాలు చూసుకుంటూ గడిపితే ఈ సమాజం వారికెంత కృతజన్తలని చూపేదో ఒకక్సారి
ఆలోచించాలి.
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పీకలు కోయడం నేరం. కానీ ఎవరి పీకల గురించి ఆలోచించకుండా పీక సౌందరాయ్నిన్ చూసి పులకించే రసికుడు ఈ దేశానికి అంత హానికాడని
గురిత్ంచాలి. అంతేకాదు. నేరాలు రుజువయినా, సాకాష్య్లు కనిపిసుత్నాన్ - రాజీనామాలు చెయయ్ండి బాబోయ అని రాజకీయ పారీట్లు
మొతుత్కుంటునాన్ నిమమ్కు నీరెతిత్నటుట్ పదవులిన్ పటుట్కు వేలాడే ఈ రోజులోల్ టీవీలో పడిందే తడవుగా పదవులకు రాజీనామాలు చేసి, ఈ
వయ్వహారం మీద నివేదిక వచేచ్ వరకూ చటట్ సభలో అడుగు పెటట్నునన్ ఈ ముగుగ్రు మంతుర్లూ అవినీతిపరులలో అదుభ్తమైన నీతిపరులని
మనం గురిత్ంచాలి. అవినీతిలోనూ ఒక నీతిని పాటించిన ఈ మంతుర్లకు మనం జేజేలు అరిప్ంచాలి. అసలు నా ఉదేద్శంలో పురుషులందు పుణయ్
పురుషులంటే వీరే!
ననన్డిగితే పైన పేరొక్నన్ జాబితాలోని పెదద్లిన్ ఒకచోట చేరిచ్ - సమాజానిన్ దాని మానాన దానిన్ వదిలేసి బూతు సినిమాలు చూసుకోవడం ఎంత
అహింసాయుతమైన వాయ్పకమో ఒక కార్ష కోరస్ ఇపిప్ంచాలని మనవి చేసుత్నాన్ను.

( ిబర్వ ి 13, 2012)
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(February 20,2012) Nalla Sommu నలల్సొముమ్
సతయ్జిత రే సినిమా 'పథేర పాంచాలీ' సినిమాను తలచుకునన్పుప్డలాల్ నాకు ఒళుల్ పులకరించే సంఘటన ఒకటి గురుత్కొసుత్ంది. ఆ ఇంటోల్ అకాక్,
తముమ్డూ చినన్పిలల్లు. ఒక సనిన్వేశంలో అకక్ పూసలదండ దొంగతనం చేసిందని సేన్హితురాలు నిందవేసుత్ంది. తన బిడడ్మీద నింద
పడినందుకే ఉదాసీనతతో తలిల్ కూతురిన్ కొడుతుంది. తముమ్డు నిసస్హాయంగా గమనిసాత్డు. తరావ్త అమామ్యి చచిచ్పోతుంది. కొనిన్ నెలల
తరావ్త ఆ కుటుంబం వేరే చోటుకి తరలిపోతోంది.
సామానుల్ తీసూత్ండగా -ఓ కుండ పిడతలో -పూలదండ -తముమ్డికి కనిపిసుత్ంది. పసివాడు ఏం చేసాత్డు 'ఇదిగో దండ, అకక్ నిజంగానే
దొంగతనం చేసిందమామ్' అని తలిల్ దగగ్రికి పరిగెతుత్తాడా? రచయిత, దరశ్కుడు మహాదర్షట్లు. పసివాడు -ఆ దండ పటుట్కుని యింటికి
దూరంగా వునన్ కోనేరు దగగ్రికి వసాత్డు. అకక్ చచిచ్పోయింది. చచిచ్పోయిన అకక్మీద కళంకం ఇది. దండని కోనేరులోకి విసిరేసాత్డు.
ఎండుటాకుల మధయ్ దండ మాయమయే వరకూ నిలబడి వెనుదిరుగుతాడు. ఈ పర్పంచంలోనే లేని అకక్మీద 'కళంకానికి' ఆ దశలో
శాశవ్తంగా తెరవేశాడు. ఇది అతి ఉదాతత్మయిన సనిన్వేశంగా నాకెపుప్డూ జాఞ్పకం వసుత్ంది.
ఇంత చెపాప్క, ఇంతటి ఉదాతుత్లు మనదేశంలో రాజకీయ రంగంలోనూ ఉనాన్రని మనం గరవ్పడే రోజులొచాచ్యి. ఈ మధయ్నే మన సిబిఐ
డైరెకట్రు ఏ.పి.సింగ కేవలం సివ్టజ్రాల్ండు బాయ్ంకులోల్నే 500 బిలియనల్ నలల్ధనం ఉనన్దని వకాక్ణించారు. నలల్ధనానిన్ దాచిపెటేట్ దేశాలు
పర్పంచంలో 69 ఉనాన్యట. మారిషస, సివ్టజ్రాల్ండు, లిసెట్సీర, బిర్టిష వరిజ్న దీవ్పాలు, ఇలాగ. అయితే విదేశాలోల్ దాచిన ధనం కనాన్ మూడు
రెటుల్ నలల్ధనం మన దేశంలోనే ఉంది. మొదట ఇంటగెలిచి రచచ్ గెలవడం మంచిది అనాన్రు మాజీ సిబిఐ డైరెకట్ర జోగీందర సింగ. అనిన్
దేశాలోల్ నలల్ధనం కలిపితే దాదాపు 1456 బిలియనుల్ ఉండవచుచ్నట.
ఆ మధయ్ లోపాయికారీగా జరమ్న వరాగ్ల దావ్రా ఇలా నలల్ధనం అకౌంటుల్నన్ 18 మంది పేరుల్ పర్భుతావ్నికి అందాయి. అలాగే ఫార్నస్ నుంచి
మరికొనిన్ జాబితాలు చేరాయి. ఆ పేరుల్ బయటపెటట్మని పర్తిపకాష్లు అంటునాన్యి. 'మీ హయాంలో మీరెందుకు ఆ పని చెయయ్లేదు?' అని
దిగివ్జయ సింగ ధవ్జమెతాత్రు.
చాలా సంవతస్రాల కిందట, కేందర్ం ఇలాంటి నలల్ధనానిన్ మన దేశానికి తెచుచ్కోడానికి ఒక పథకానిన్ అమలులోకి తెచిచ్ంది. 'మీ డబుబ్ని
బయటపెటట్ండి. ఫలానా శాతం పనున్ కటిట్ బాయ్ంకులోల్ వేసుకోండి' అనాన్రు. చాలామంది దొంగలు పెదద్మనుషులయిన అరుదయిన
సందరభ్మిది. మళీల్ అలాంటి పర్యతన్ం ఈ మధయ్కాలంలో జరగకపోవచుచ్నని పర్భుతవ్ వరాగ్లంటునాన్యి.
ఈ వయ్వహారంలో అసలు రహసయ్ం ఏమిటంటే 'దొంగలు'గా బయటపడడానికి ఇషట్పడేవారు కొందరుంటారు. వాళల్కి డబేబ్ పర్ధానం. ఇషట్పడని
వారు ఎకుక్వమంది ఉంటారు. వారికి డబేబ్ కాక, పరపతి, పదవి, కీరిత్, యివనీన్ పర్ధానం. వీరు 'పథేర పాంచాలి'లో అకక్ లాంటివారు.
మనం అరథ్ం చేసుకోవలసిన విషయం ఏమిటంటే', మన పర్భుతవ్ంలో 'పథేర పాంచాలి' తముమ్డు వంటి ఉదాతత్ నాయకులునాన్రని. వారికి
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పర్సుత్తం మన మధయ్లేని వారి పేరుల్, ఉనన్ పదవులోల్ ఉనన్వారి పేరుల్, పదవులోల్ లేకపోయినా అపూరవ్మైన కీరిత్పర్తిషట్లునన్ వారి పేరూల్,
బయటపెటట్డం ఇషట్ంలేని ఉదాతుత్లు వీరు. అదావ్నీగారూ, వెంకయయ్ నాయుడు గారూ, సుషామ్సవ్రాజ గారూ -ఈ 'ఉదాతత్త'ని వారి
బలహీనతగా భావించడం అనాయ్యం. మనం మహానుభావులని భావించే పెదద్లు సాదాసీదా డబుబ్ దొంగలని తెలిసేత్ మనగుండె ఎంత
పగిలిపోతుంది? కొనిన్ పేరల్యినా చెపాప్లని వుంది. కాని నేనూ 'తముమ్డు' లాంటివాడిని. కనక చెపప్డానికి సాహసించడంలేదు. అసలు
దిగివ్జయసింగ' 'మీ బి.జె.పి. హయాంలో చరయ్లు ఎందుకు తీసుకోలేదయాయ్?' అనడంలోనే మనకు ఆ సూచనలు తెలుసుత్నాన్యి. 'బాబూ!
ఇపుప్డు మేం పడడ్ బాధలే అపుప్డు మీరు పడాడ్రని మా కరథ్మవుతోంది. కనుక, ఒకరి నొకరు అరథ్ం చేసుకొని నోరు మూసుకొందాం, అని వారి
తాతప్రయ్ం. కడుపు చించుకుంటే తపప్నిసరిగా కాళల్మీద పడుతుంది. కేవలం డబుబ్కోసం, దశాబాద్లుగా మనం పెంచుకునన్ గౌరవాలు, ఇచిచ్న
పదవులకి ఎసరు పెటట్డం మంచిది కాదనన్ పెదద్ మనసుస్తోనే పర్భుతవ్ం తొందర పడడం లేదని మనం గర్హించాలి. పర్తిరోజూ పేపరల్లో వెయియ్
రూపాయలకి కకుక్రిత్పడిన అమాయకపు కానిసేట్బుల, మూడు వేలకి గడిడ్ కరిచిన రెవినూయ్ గుమాసాత్, రెండు వేలకి తపుప్పని చేసిన
మంతర్సానుల కథలీన్ వింటునాన్ం కానీ, 1400 కోటుల్ దేశం నుంచి దాటేయించిన ఖతోర్చీలు, హరష్ద మెహతాల కథలు -అధవా బయట
పడినా నిరూపణ అయాయ్యా? చేతికందిన 18 నలల్ధనం 'పెదద్ల' జాబితాలో ఎంతమంది పెదద్ల గోతార్లునాన్యో?!
'వినిపించని రాగాలు తియయ్న' -అనాన్డు ఆతేర్య. దొరకని కారణాన, మన దేశానికి 18 మంది 'పెదద్ మనుషులిన్' మిగిలిచ్న ఈ పర్భుతవ్ం పెదద్
మనసుని గురిత్ంచి, మరోసారి పదవులోల్కి తీసుకురావాలని ఓటరల్కి మనవి చేసుత్నాన్ను.

( ిబర్వ ి 20, 2012)
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(February 27,2012) Mamdu Bghagyulu మందుభాగుయ్లు
దాదాపు ముపైఫ్ సంవతస్రాల కిందటిమాట. అపప్టోల్ ఇపప్టి పదమ్విభూషణ పర్తాప సి.రెడిడ్ నాకు వైదుయ్లు. సెయింట మేరీ వీధిలో హెచ.ఎం.
ఆసుపతిర్ని నిరవ్హించేవారు. నాకు ఆ రోజులోల్ గుండె నొపిప్ వసుత్ందేమోననన్ భయం ఎకుక్వగా ఉండేది. పర్తి చినన్ అసౌకరయ్ం నాలో ఆ
భయానిన్ రెచచ్గొటేట్ది. ఆయన దగగ్రికి వెళాల్ను. అనిన్ రకాల పరీక్షలూ చేసి, ననెన్లా ఒపిప్ంచాలో తెలీక 'మీకు గుండె నొపిప్ ఎటిట్ పరిసిథ్తిలోనూ
రాదని రూపాయినన్ర సాట్ంపు పేపరుమీద రాసి ఇవవ్గలను' అనాన్రు. అపుప్డే మందు అలవాటు గురించి మాటాల్డుతూ ఆయన చెపిప్న మాటలు
గురుత్నాన్యి. 'మొదటి పెగుగ్ ఔషధం. రెండోది అలవాటు. మూడోది అనరథ్ం' అని. మధయ్లో చాలాసారుల్ కలిసినా ఈ మధయ్ పర్తేయ్కమైన పనిమీద
ఆయన దగగ్రికి

వెళిల్నపుడు

ఆనాటి

మాటని గురుత్ చేశాను.

ఆయన మనసూఫ్రిత్గా

నవివ్ 'మీకింకా

గురుత్ందే!'

అనాన్రు.

'లేదు. గురుత్ంచుకునాన్ను. చాలామందికి గురుత్ చేసూత్ంటాను' అనాన్ను.
ఈ దేశంలో సెకస్, పదవి, డబుబ్ -అదే వరసలో భయంకరమైన లౌలాయ్లు. వాటనిన్టినీ మించినది -మందు. కాళల్కూరి నారాయణరావు సరిగాగ్
పటుట్కోలేనిది శరతబాబు పటుట్కోగలిగారని నాకనిపిసుత్ంది. చింతామణి మీద వాయ్మోహానిన్ తటుట్కోలేక భవానీశంకరుడు అరధ్రాతిర్ వరష్ంలో
పాముని పటుట్కుని చింతామణి ఇంటిగోడని ఎగబాకాడు. కానీ ఆయన చేతికి మందు సీసా ఇచిచ్వుంటే దేవదాసులాగ ఓ మూల పడివుండేవాడు.
మిగతా వయ్సనాలనీన్ మనసుస్ని మతెత్కిక్ంచి నరాలు రిలాకస్ అవడానికి సహకరిసాత్యి. అంటే అవనీన్ ఆనందానికో, మతుత్కో పరోక్షమైన
ఆలంబన. కానీ మందుకి ఆ గొడవ లేదు. సరాసరి నరాల మీదే పనిచేసుత్ంది. తన పని ముగించుకుంటుంది. మీకు ఆనందం కావాలనాన్,
అలసట నుంచి విముకిత్ కావాలనాన్, ఆటవిడుపు కావాలనాన్, విషాదం నుంచి తపుప్కోవాలనాన్ దేనికైనా సరాసరి రకాత్నిన్ వేగవంతం చేసి,
వేడెకిక్ంచే ఆలెక్మీ మందు.
కనకనే కాయకషట్ం చేసే కూలీ దగగ్రున్ంచి, ఏడు నక్షతార్ల హోటల గదిలో విశర్మించే కోటీశవ్రుడిదాకా, మందు సాథ్యిలో మారేప్, కానీ
పరయ్వసానం ఒకటే. అందుకే మందు పర్భుతావ్లకి బలమైన, బరువైన ఆదాయం. ఆ కారణానికే బలమైన అవినీతికి ఆలంబన.
కొనిన్ దశాబాద్లుగా ఈ మందుని నముమ్కుని లక్షలు, కోటుల్ గడించిన మహానుభావులు నాకు తెలుసు. అలవోకగా కోటుల్ కుమమ్రించి సినిమాలు
తీసినవారిని గురించి నాకు తెలుసు. మందు కారణంగానే అతి సుతారంగా, అతి ఉదారంగా పీకలు కోసిన సంఘటనలు మనం వినాన్ం.
'మందు' సభయ్ సమాజంలో సరసవ్తీ నదిలాంటిది. ఉందని అందరికీ తెలుసు, కళల్కి కనిపించదు. ఈ మందు పెటుట్బడిగా దశాబాద్లుగా
కానిసేట్బుళూల్, ఎకైస్జ ఇనసెప్కట్రూల్, మధయ్వరుత్లూ, అమమ్కందారులూ, టోకు వాయ్పారులూ, రవాణాదారులూ నిరంతరం లక్షలు గడిసుత్నాన్రని
అందరికీ తెలుసు. పర్భుతావ్నికీ, అవినీతి నిరోధకులకీ తెలియదంటే పిలిల్ కళుల్ మూసుకుని పాలు తాగినటేట్.
మందు కథ చెపుప్కుంటునాన్ం కనుక ఈ మాట మందుతో సరిపెటుట్కుంటునాన్ం కానీ నిజానికి 'అవినీతి' అనిన్టా సరసవ్తీ నదిలాగ
పర్వహిసోత్ందని తెలియనివారు లేరు. ఎందుకనో, ఎవరి కారణంగానో, పాపం బదధ్లయి ఈ మందు మాఫియా మీద వేట మొదలయింది.
నాయ్యంగా ఎపుప్డో కావలసింది. సాథ్ళీపులాక నాయ్యంగా -లాంఛనంగా కొందరు కానిసేట్బుళూల్, కొందరు సిబబ్ంది, కొందరు మాఫియా
ఘనులూ అరెసట్యారు. ఇంకా బోలెడంత 'కంపు' వుంది. కొనిన్ వరాగ్లు బయటపడకపోవడానికి మళీల్ కొనిన్ లక్షలో, కోటోల్ చేతులు మారి
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ఉంటాయి. ఈమాటే తెలుగుదేశం నిలదీసోత్ంది. పదవిలో ఉంది కనుక కాంగెర్సకి ఇది గొంతులో పచిచ్ వెలగకాయ అయింది కానీ ఈ భాగోతం
తెలుగుదేశం రోజులోల్నూ సాగిందే!
అయితే ఈ చరయ్కు కారణమైన మహానుభావులకి చేతులెతిత్ నమసాక్రం పెటట్కతపప్దు. అవినీతిమయమై పోయిన ఈ వయ్వసథ్లో ఒకానొక
రంగంలో వీధినపడిన కేవలం నమూనా 'అవినీతి' కథలివి.
ఇందులో మంతిర్గారికి సవ్యానా ముడుపులు చెలిల్ంచినటుట్ అరెసట్యిన ఒకాయన రుజువులతో సహా వినన్వించారు. అవినీతి గుండె ఎంత
బలమయినదో, ఎంత గుండెలు తీసిన వయ్వహారమో మనకిపుప్డిపుప్డే అరథ్మౌతోంది. ఆయన అరెసుట్ కాకముందు ఈ విషయం బటట్బయలు చేసేత్
వారి నిజాయితీ తెలిసేది. 'ముతాయ్లముగుగ్'లో రావుగోపాలరావు అనన్టుట్ 'ఆ మాట ముందు చెపాప్ల'. తీరా మంతిర్గారు ఆ
ముడుపుపుచుచ్కునాన్రో లేదో మనకు తెలియదు. హిరణయ్ కశిపుడు 'నినన్రాతిర్ కలలో విషుణ్మూరిత్ కనిపించి ననున్ క్షమించమని వేడుకునాన్డు'
అని చెపేత్ మనం ఎంత విలువనివవ్గలం? నేరసుత్డి నీతికీ, నిజాయితీకీ అంతే విలువ.
అయితే నేరసుత్లిన్ వీధిన పెటిట్న వయ్వసథ్ -మహానుభావుల ధైరాయ్నికి నివాళులరిప్సూత్ మంతిర్గారు నిజంగా 10 లక్షలు పుచుచ్కుంటే ఇదద్రు సాకుష్ల
సమక్షంలో ఆ పదిలక్షలూ ఆ పెదద్మనిషికి వాపసు ఇపిప్ంచి, మంతిర్కి లంచం ఇచిచ్నందుకు మరో కేసుని ఆ నేరసుత్డి మీద నిందారోపణ
చెయాయ్లని నాకనిపిసుత్ంది. దీనినే కోరుట్లో 'అపూర్వర' అంటారు. ఈ రోజులోల్ అంటే అవినీతి మయమైన కాలంలో ఏ పర్కాష్ళన జరగాలనాన్
అవినీతి నుంచి అవినీతివరకే జరగాలి. తపప్దు. అది సరావ్ంతరాయ్మి కనుక.
శివుడిని పూజించే భకుత్డు 'సావ్మీ! నినెన్లా పూజించాలనాన్ పర్పంచమంతా ఎంగిలిగా కనిపిసోత్ంది' అని వాపోయాడట. 'అవినీతి' మయంగా
వునన్ ఈ వయ్వసథ్లో దశాబాద్లుగా తినమరిగిన నేరసుత్లిన్ బయటపెటేట్ పర్కిర్యలో లాంఛనపు అవినీతి ఒకవేళ నిజమైనా సరిపెటుట్కోవలసిన
అగతయ్ం ఉనన్దని వారాత్పతిర్కలు మాతర్మే చదివి సప్ందించగల నాలాంటి 'అవినీతి' లోతులు తెలియని, అరథ్ం కాని, అవగాహన లేని అజాఞ్నికి
అనిపిసుత్ంది.

( ిబర్వ ి 27, 2012)
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(March 05,2012) Chattalanevi Unnaya? చటాట్లనేవి ఉనాన్యా?
టెలికాం శాఖకీ, అవినీతికీ అనాదిగా అవినాభావ సంబంధం వుంది. 1996 నుంచీ ఈ చరితర్కి పునాదులు ఉనాన్యి. అలనాడు పండిట సుఖ
రాం పూజా మందిరంలో, పడక గదిలో 3.6 కోటల్ రూపాయల సొముమ్ దొరికింది. ఇవాళ ఏదో పతిర్కలో చకక్ని కారూట్న వచిచ్ంది. భరత్,
భారయ్తో అంటాడు, 'మన రాజా అవినీతిని చూశాక, పాపం సుఖ రాం అవినీతి బొతిత్గా టార్ఫికలో ఎరర్ దీపానిన్ దాటినంత చినన్దిగా
కనిపిసోత్ంది' అని. ఏమైనా కాలం మారింది. దేశం మారింది. అవినీతి కూడా అభివృదిధ్ చెంది ఈ దేశంలో లకాష్ డెబైభ్ అయిదు కోటల్ సాథ్యికి
చేరింది. ఆ రోజులోల్ పండిట సుఖరాంని 'బాండిట' సుఖరాం అనాన్రు. ఆ లెకక్న ఇవాళ కలామ్డీకీ, రాజాకీ పెటుట్కోడానికి ఏ ముదుద్పేరూల్
చాలవు.
అయితే అసలు కథ ఇదికాదు. పదహారు సంవతస్రాల కిందట ఈ నేరం జరిగింది. ఆ రోజులోల్ నేరసుథ్డికి బెయిల ఇచాచ్రు. తీరా అది నేరమని
రుజువు కావడానికి 16 సంవతస్రాలు పటిట్ంది. ఈలోగా సుఖరాం హిమాచలపర్దేశలో సొంత పారీట్ పెటిట్, ఆ రాషాట్ర్నికి ముఖయ్మంతిర్ కూడా
అయాయ్రు. విధానసభకి అయిదుసారుల్, లోకసభకి మూడుసారూల్ ఎనిన్కయాయ్రు! వారు పర్సుత్తం తన 86వ యేట తీహార జైలోల్ రాజా సరసన
ఉనాన్రు. ఇదే లెకక్ల రాజా, కనిమొళి నేరాలు రుజువుకావడానికి ఎంత లేదనాన్ మరో 19 సంవతస్రాలు పటట్వచుచ్. అపుప్డు మన రాజా తన
76వ యేట తీహార జైలుకి సాధికారికంగా వేంచేసాత్రు.
ఈ దేశంలో చటాట్లు 1860 నాటివి. పాత బడాడ్యి. పాడుబడాడ్యి. 150 సంవతస్రాల కిందటి సంపర్దాయానిన్, మరాయ్దలిన్ దృషిట్లో పెటుట్కుని
బిర్టిషవారు ఆ రోజులోల్ రూపొందించిన చటాట్లు ఈనాటికీ మనకి శీర్రామరక్ష. వాటిని కదిలిసేత్ తేనెతుటట్ కదులుతుంది కనుక వాటి నీడలోనే
విశర్మిసుత్నాన్రు ఈనాటి అవినీతిపరులు. ఆ రోజులోల్ నేరం రుజువయేయ్దాకా నేరసుథ్డు బోరవిరుచుకుని తిరగని రోజులు. బిర్టిష సంపర్దాయం
పర్కారం నేరసుథ్డిని వేలెతిత్ చూపితే అతని పర్జాజీవితం అంతటితో ముగిసినటేట్. ఆ మరాయ్దని పాటించిన వయ్కుత్లను ఉదేద్శించిన చటాట్లవి. నేరం
వేలెతిత్ చూపితే 'నేను చెయయ్లేదు. ఇది కుటర్' అనే బుకాయింపు ఈనాడు సామానయ్మయిపోయింది. ఉదాహరణకు మాయావతి, ములాయం
సింగ, లాలూ, జయలలిత వగైరా. తీరా అరెసుట్చేసి జైలుకి పంపితే బెయిలు పుచుచ్కు రావడమే విజయంగా బోర విరుచుకుని ఊరేగే 'సిగుగ్'లేని
నాయకుల రోజులొచాచ్యి. ఈ నేరసుథ్డు బయట తిరగడం వలల్ నేర విచారణకి ఎటువంటి ఇబబ్ందీ రాదని నాయ్యసాథ్నం నమిమ్న తరావ్తే
బెయిలు ఇసాత్రు. నిరపరాధితవ్ం నిరూపణ అయినందుకు కాదు. కానీ అలా బయటికి రావడమే గొపప్ విజయంగా కనిమొళికి చెనైన్
విమానాశర్యంలో పారీట్శేర్ణులు బర్హమ్రథం పటట్డం మనం చూశాం.
అంతకనన్ అనరథ్మైన విషయం, ఈ సమాజానికీ, వయ్వసథ్కీ పటిట్న ముఖయ్మైన 'అనరథ్ం' మరొకటి ఉంది. నేరం రుజువుకాని దశలోనే, తరావ్త
నేరసుథ్డని తేలిన ఒక నేరసుథ్డు (సుఖరాం) హిమాచలపర్దేశలో కొతత్ పారీట్ని సాథ్పించి, ఆ రాషాట్ర్నికి ముఖయ్మంతిర్ అయాయ్రు. గడిడ్ తినన్ లలూల్
పర్సాద బీహార ముఖయ్మంతిర్ అయాయ్రు. ఆయన పదవిలో ఉండడానికి వీలులేదని నాయ్యసాథ్నం అనన్పుప్డు వంటగదిలోంచి తన శీర్మతిని
సరాసరి ముఖయ్మంతిర్ గదెద్కి బదిలీ చేశారు.
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మరో 16 సంవతస్రాల తరావ్త నినన్ వారిమీద చారిజ్షీటు నమోదయింది. తీరా తీరుప్ వచేచ్నాటికి వారికి 90 ఏళుల్ వచిచ్నా ఆశచ్రయ్ం లేదు.
ఇనాన్ళూల్ నాయ్యసాథ్నం ఎందుకు నిదర్పోయింది? వయ్వసథ్ ఎందుకు చరయ్ తీసుకోలేదు? ఇదే పెదద్మనిషి, లోకపాల బిలుల్ చటట్మయితే మనమంతా
జైలోల్ ఉంటామనన్ నిజానిన్ బహిరంగంగా పారల్మెంటులోనే వకాక్ణించారు. సవ్సవ్రూపజాఞ్నం తెలిసిన అవినీతిపరుడిగా లాలూకి పెదద్పీట
వేయాలి. మరో గొపప్ ఉదాహరణ జయలలిత. ఆమె మీద బోలెడు కేసులు నడుసుత్నాన్యి. ఆమధయ్ ఆమె పదవిలో ఉండరాదని కోరుట్ తీరుప్
ఇచిచ్ంది. ఆమె తన 'చెంచా'ని ముఖయ్మంతిర్గా నిలిపి రాషాట్ర్నిన్ పరిపాలించింది. తనే రెండుసారుల్ ముఖయ్మంతిర్ అయింది. రేపు ఆవిడ
నేరసుథ్రాలని నాయ్యసాథ్నం నిరణ్యిసేత్? ఒక నేరసుథ్డి పరిపాలనలో రాషట్రం నిలవడం ఎంత దురదృషట్ం? కాక, ఆమె నిరపరాధి అని నాయ్యసాథ్నం
తీరుప్ ఇసేత్ -ఒక నిజాయితీ పరురాలయిన నాయకురాలికి ఎంత అనాయ్యం జరిగినటుట్? అలాగే ములాయం మీద కేసులునాన్యి. మాయావతి
మీద ఉనాన్యి. ఇవికాక మన ఘనత ఇతరతార్ బోలెడు ఉంది. రాజీవ గాంధీని దారుణంగా హతయ్ చేసినందుకు మరణశిక్ష పడిన హంతకులు
21 సంవతస్రాలుగా జైళల్లో మర్గుగ్తునాన్రు. అఫజ్లగురు సంగతి సరేసరి. ఈ అలుసు చూసుకుని మన కళల్ముందే ఎందరినో చంపిన అజమ్ల
కసబ తనకి నాయ్యం జరగాలని వాపోతునాన్డు. ఇది ఈ దేశానికి హాసాయ్సప్దమైన దుసిథ్తి. మొనన్నే సుపీర్ంకోరుట్ రాషట్రపతిని ఈ శిక్షల మీద
తాతాస్రానికి సంజాయిషీని కోరింది.
డబుబ్నన్ వాళల్ బరితెగించిన పిలల్లు తాగి, మనుషుల మీద కారల్ని నడుపుతునాన్రు. గాజులు తొడుకుక్నన్ చటాట్లు వారిని విడుదల చేసుత్నాన్యి.
టీవీల వాళూల్, పతిర్కల వాళల్ పుణయ్మా అని అమామ్యిని చంపి ఆటగా తిరుగుతునన్ మనూశరమ్ గతిలేక జైలుకి వెళాళ్డు.
ఎపుప్డో 1860 నుంచీ మురిగిపోయిన ఈ ముసలి చటాట్లు నేరసుథ్లకి గుండె ధైరాయ్నిన్ పెంచుతునాన్యి. పైగా సిగుగ్లేని తనం నేరసుథ్డికి ఈ
తరం సమకూరిచ్న మొదటి ఆయుధం. మనకి నేరాలు తెలుసుత్నాన్యి. నేరసుథ్లు పదవులోల్ కనిపిసుత్నాన్రు. రుజువు కానివవ్క పోవడం తన
నిరోద్షితవ్ంగా జబబ్లు చరుసుత్నాన్రు. మంచో, చెడో, అటు పకక్న ఉంచితే, నేరసుథ్డని భావించిన సదాద్ం హుసేస్న మీద నెలలలోనే శిక్ష అమలు
జరిపారు. అలనాడు జులిఫ్కర ఆలీ భుటోట్ మీద అలాగే శిక్ష అమలయింది. ఈ దేశపు దురదృషట్ం, నాయ్య వయ్వసథ్ చేతులు కటేట్సే ముసలి
చటాట్లు అండకావడం. నాయకతవ్ం వాటిని అలుసుగా తీసుకోవడం. వెయియ్మంది అవినీతిపరులు తపిప్ంచుకునాన్ ఒక నిరపరాధికి అనాయ్యం
జరగకూడదనన్ అపురూపమయిన మానవతా దృకప్థం పెటుట్బడిగా బిర్టిష సంపర్దాయపు చటాట్లు అలనాడు ఏరప్డాడ్యి. కానీ 90 మంది
నీతిపరులు బలి అయిపోయినా (అకోట్బర విపల్వంలాగ) ఈ దేశానిన్ భర్షుట్ పటిట్ంచే ఒకక్ అవినీతి పరుడిని నేల కరిపించే చటాట్లు ఈ రోజు
అవసరం. నిజంగా నాయ్యసాథ్నం కళుల్ తెరిసేత్ మనం కొతత్ జైళల్ను కటుట్కోవాలి. తీహార చాలదు. మనకి పర్సుత్తం పదిమంది శేషనలూ, పది
సుపీర్ంకోరుట్లూ, ఓ డజను సుబర్హమ్ణయ్ సావ్ములూ, ఇదద్రు అనాన్ హజారేలూ కావాలి.

(మా ిచ్ 5. 2012)
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(March 12, 2012) Telugu Tegulu తెలుగు తెగులు
ఈ దేశంలో తెలుగు మీద తెగులు 120 సంవతస్రాల కిర్తమే పార్రంభమయింది. ఆ రోజు అది సరదా. ఓ ముచచ్ట, గొపప్. ఇంకా చెపాప్లంటే
అభివృదిధ్. కాకపోతే ఇపప్టికీ అదే అభివృదిధ్ అని భావించేవాళేల్ ఎకుక్వగావునాన్రు. అందులో ఈనాడు చదువుచెపేప్ పాఠశాలల పిర్నిస్పాళూల్
ఉనాన్రు. 1890 పార్ంతంలో రాసిన కనాయ్శులక్ంలో గురజాడ అపాప్రావు గారు పాతర్ చేత కూడా అనిపించారు. అగిన్హోతార్వధానుల్ భారయ్
సుబబ్మమ్ గిరీశానిన్ అడుగుతుంది: 'ఏదీ! మావాడూ' మీరూ ఇంగీల్షులో మాటాల్డుకోండి, అని. నానా చెతాత్ వాగినా, అరథ్ం కాకపోయినా ఆవిడ
పొంగిపోతుంది. విశేషమేమంటే ఈనాడూ మన మధయ్ సుబబ్మమ్లునాన్రు. వారికి ఇంగీల్షు గురించి ఏమీ తెలియకపోవచుచ్. కానీ అదే అభివృదిధ్
అని నముమ్తునాన్రు మరో కారణానికి.
ఆ రోజులోల్ చదువంటే శిషట్ వయ్వహారికులకు వేదం, శాసత్రం, ఛందసుస్, జోయ్తిషం, వాయ్కరణం వగైరా. పామరజనానికి శతకం, పాట.
జానపదులకు కాచి వడపోసిన జీవన సతాయ్ల సామెతలు, నానుడులూ, పదాలెనోన్ వీటి వేటికీ ఆదాయం లేదు. ఆనాడు అవసరమూ లేదు.
నిజానికి గురువు శిషుయ్డిని తన ఇంటోల్ ఉంచుకుని అనన్ం పెటిట్ చదువు చెపేప్వాడు. ఆ కురార్డూ చదువుకుని పెదద్వాడయి అదేపని చేసాత్డు. ఈ
చదువు వలల్ ఏతావాతా ఉపయోగం ఏమిటి? చదువు లక్షయ్ం సంసాక్రం, సతర్ప్వరత్న, సౌశీలయ్ం, ధరమ్పాలన వంటివి. ఇవనీన్ పర్సుత్తం
బూతుమాటలు. చదువుతో వాయ్పారం, ఆరజ్న మనకి బిర్టిషవారు పెటిట్న భిక్ష. నీకు ఎకౌంటుల్ రాయడం వచాచ్? అయితే నీ జీతం ఇంత. రాదా?
నేరేప్ చదువులు మేం పర్వేశపెడతాం. ఉదోయ్గాల దృషిట్తో కొతత్ రకం చదువులు వచాచ్యి. డిగీర్లు వచాచ్యి. కనాయ్శులక్ం నాటికే ఈ భాగోతం
పార్రంభమయిపోయింది. మావాడు పటన్ం చదువు చదువుకుంటే ఏనాటికైనా కానిసేట్బులు అవుతాడు. తనకి దికుక్మాలిన చదువు చెపుత్నాన్డని
కరటక శాసిత్ని -అంటే గురువుని శిషుయ్డు ఆకేష్పిసాత్డు. బండి చకార్లు తపప్డం కొతత్ సంసాక్రంగా మహాకవి వెకిక్రించిన తొలిరోజులవి. మనకి
తెలియని, అకక్రలేని, మరెవరికో ఉపయోగపడే చాకిరీ నువువ్ చేసిపెటుట్, నీ జీతం ఇంత రేపు వయసుస్ మళిల్నా నీకు పింఛను వసుత్ంది నువువ్
చసేత్ నీ పెళాల్నికి అందులో సగం వసుత్ంది. నీ ఆలోచనతో పర్మేయం లేకుండా నీ శకిత్ని తాకటుట్ పెటట్డానికి ఇది జీవితకాలమంతా ఏరప్రిచిన
రుసుము. నీ సేవ్చఛ్ ఖరీదు. ఈ సరీవ్సులో ఉనన్ంతకాలం నువువ్ అనుమతి లేనిదే ఊరు వదిలి వెళల్రాదు. అదనపు సంపాదన పనికిరాదు.
ఆసుత్లు పెంచుకోరాదు. మళీల్ పెళిల్ చేసుకోరాదు. పర్భుతవ్ం మీద నీ అభిపార్యాలు చెపప్రాదు. ఏ పారీట్లోనూ చేరరాదు. వెరసి నువువ్
పర్భుతావ్నికి బానిసవి. పర్సుత్తం సాఫట్వేర పరిశర్మ ఉంది. ఎవరో తెలివైన వాయ్పారి మరో దేశపు చాకిరీని లాభసాటి ధరకి ఒపుప్కుంటాడు.
నువువ్ రాతిర్ పగలుగా, పగలు రాతిర్గా పనిచేసాత్వు. ఆ లాభాలతో నీకు పర్మేయం లేదు. నీ జీతం లక్షలోల్ ఉంటుంది. ఇది పర్సుత్తకాలపు ఖరీదైన
బానిసతవ్ం. ఇపప్టికీ పలెల్లో రచచ్బండ దగగ్ర శతకం చదివేవాడికి తృపిత్ ఉంది. పదయ్ం చదివేవాడికి ఉంది. కాని రచచ్బండ ఎకక్డిది? ఇపుప్డు
చదువుకీ, డబుబ్కీ మాతర్మే లంకె. చదువు విలువకి సేక్లు -సంపాదన. తెలుగు చదువుకుంటే ఏం వచిచ్ చసుత్ంది? మావాడు సాఫట్వేర ఇంజనీరు
అమెరికాలో. సంవతస్రానికి 18 లక్షలు జీతం. అదీ కొలబదద్. ఆదాయం కొదీద్ కటాన్లు. మొనన్టిదాకా డాకట్రకి పదిలక్షలు. ఇంజనీరుకి
ఎనిమిది. ఇపుప్డు సాఫట్వేరకి గిరాకీ.
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ఏం చేసాత్వయాయ్? అని ఏ కురార్డినయినా అడగండి. 'మీకు తెలీదులెండి' అంటాడు. నిజానికి వాడికీ తెలీదు, వాడెందుకు చేసుత్నాన్డో! టాటా
కంపెనీకి తెలుసు. ముఖేష అంబానీకి తెలుసు. ఖోటక మహేందార్కి తెలుసు. గురార్నికి పెటేట్ గడిడ్కీ, కురార్డి చదువుకు పెటేట్ పెటుట్బడికీ పెదద్ తేడా
లేదు. ఈ మాటే నాచేత 29 సంవతస్రాల కిందట 'మనిషికో చరితర్'లో చెపిప్ంచారు. 'నీకంటే మా పెరటోల్ ఉనన్ గౌడు గేదె నయమయాయ్'
అంటాడు అవధాని డిగీర్ కురార్డితో. అయితే ఆనాడు నవువ్కుని మరిచిపోయారు. ఈనాడూ అంతకంటే ఏమీ చెయయ్లేరు.
'కుల విదయ్కు సాటిలేదు గువవ్ల చెనాన్' అనాన్, సవ్ధరమ్ం గొపప్ది పరధరమ్ం కనాన్ అని గీతాకారుడిని ఉదహరించినా చాలామంది నవువ్తారు.
కొందరికి కోపమూ రావచుచ్. విదవ్తుత్కీ, విదయ్కీ, విజాఞ్నానికీ, సంసాక్రానికీ, సంపాదనకీ ఏమీ సంబంధం లేదు. అందుకనే మన తలుల్లూ,
తండుర్లూ ఉగుగ్పాలతో ఇంగీల్షునే నేరిప్సుత్నాన్రు. 'ఒరులేయని యొనరించిన' అనే దికుక్మాలిన పదయ్ం ఎవడికాక్వాలయాయ్? మావాడు
కానిసేట్బులయి మరో పది లక్షలు పెటుట్బడి పెడితే ఎకైస్జ డిపారుట్మెంటులో ఉదోయ్గం వసుత్ంది, తనో సిండికేటుకి పెటుట్బడిదారుడవుతాడు
అంటారు. మాతృభాషని వదిలిపెటేట్ చదువుని పెంచిన ఘనత ఈ దేశంలో ఆంధర్ దేశానిదేనని మొనన్నే అంకెలతో సహా పర్కటించారు. తమిళ
గవరన్రు వచీచ్రాని తెలుగులో మాటాల్డితే మనం ఆనందంతో చపప్టుల్ కొడతాం. మనోమ్హన సింగ గారు 'మీకు వందనాలు' అంటే
పొంగిపోతాం. కానీ తెలుగింటి అమామ్యి తెలుగుదేశంలో చదువునేరేప్ బడిలో తెలుగులో మాటాల్డితే తెలుగు పిర్నిస్పాల చావగొటిట్ తటుల్
తేలేలాగ కొడతారు. అదీ మన ఘనత.
ఇపప్టికీ కరుణానిధిగారు ఒకక్టి ఒకక్టంటే ఒకక్ ఇంగీల్షు మాట మాటాల్డగా నేను వినలేదు. మన తెలుగు మంతుర్లు ఎకక్డో ఆఫిర్కా నుంచి
దిగుమతి అయినటుట్ దికుక్మాలిన తెలుగు మాటాల్డి మనలిన్ రంజింపజేసూత్ంటారు. అది మన నాయకతవ్ం చూపే మారగ్దరశ్కతవ్ం.
చెటుట్కొమమ్లకి చెదపటిట్ంది. కానీ ఇంకా మూలాలోల్ చెమమ్ ఉంది. నాయకులు, చదువుకునన్ పెదద్లు ఆరజ్న కోసం చదువుని అముమ్కుంటునాన్రు.
కానీ నేరిప్తే 'పావని' వంటి చినన్ పిలల్లు తెలుగు నేరుచ్కుంటారు. విశాఖపటన్ం మురళీనగరలో ఎమ.ఎస.ఎమ. పబిల్క సూక్లు పిర్నిస్పాల
మూరిత్గారు పెదద్ల తలకెకిక్న విషానికి మూరీత్భవించిన పర్తిరూపం. పాపం. ఆయన ఒకక్డినీ ఏకాకిని చేసి నిందించడం సబబు కాదు. ఈ
ముషక్రతవ్ంలో

తలా

పాపం

ఉంది.

ఆయన

కేవలం

ఈ

సమాజంలో

లాభసాటి

చదువులు

నేరేప్

పర్తినిధి.

ఈ వాతలు పావని శరీరం మీద కాదు, తెలుగు అధికార భాష కావాలంటూ తమ పిలల్లకి కానెవ్ంటు చదువులు చదివించే పెదద్ల ఆతమ్వంచనకి
కేవలం గురుత్లు. దముమ్ంటే అధికార భాష కోసం ఢిలీల్ పరుగులు మాని తెలుగుదేశంలో పర్తీ బడిలో ఒకక్టి -కనీసం ఒకక్ తెలుగు పదయ్ం
నేరిప్ంచే పర్యతన్ం చేయమని పెదద్లిన్ పార్రిథ్దాద్ం. ఐకయ్రాజయ్సమితి పరిశోధనల పర్కారం వినియోగంలేని కారణాన మాయమయే భాషల
జాబితాలో తెలుగు పదకొండో సాథ్నంలో ఉనన్దని మనవి చేసుత్నాన్ను.

(మా ిచ్ 12. 2012)
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(March 19,2012) Pidapa Buddhula Peddakka పిదప బుదుధ్ల 'పెదద్కక్'
'క్షణ క్షణముల జవరాండర్ చితత్ముల' అనాన్రు. జవరాండర్ మాటేమోగానీ తృణమూల కాంగెర్స పెదద్కక్ మమతా బెనరీజ్ విషయంలో ఆ మాట
నిజం. మొనన్టిదాకా వారి పారీట్లో సీనియర సహచరుడు, పర్భుతవ్ంలో తృణమూల పర్తినిధి రైలేవ్మంతిర్ దినేష తిర్వేదీ. కానీ నినన్నే ఆయన
'దోర్హి' అయిపోయాడు. ఆయన చేసిన దోర్హం అలాల్ పెదద్కక్ని సంపర్దించకుండా బడెజ్టని తయారు చేయడం, కాంగెర్సతో కుమమ్కక్యి
సామానయ్ పర్జల మీద అదనపు ఖరుచ్ల భారానిన్ వేయడం. అది తపేప్ కావచుచ్. చెయయ్కూడని పని కావచుచ్. కానీ ఒకక్ రోజులోనే 'దోర్హి'
అయిపోతాడా? సరే. మొనన్ మారిచ్లో ఆయన ఇంతకనాన్ పెదద్ దోర్హమే చేశాడే! రైలేవ్ రవాణా ఖరుచ్లను పెంచాడు. అది పరోక్షంగా సామానయ్
పర్జల నడుం విరగగొటట్డం. అయితే ఆ 'విరుగుడు' పర్జలకి సూటిగా 'తెలియదు'. కనుక ఆ దోర్హానిన్ పెదద్కక్ మౌనంగా సరిపెటుట్కునాన్రు.
'దోర్హా'లు రెండు రకాలు. సూటిగా పర్జలకి అరథ్మయి -ఓటల్ను భంగపరిచే దోర్హాలు.
పోలీసోడి దెబబ్లాల్గ తగిలినా తమదాకా రాని దోర్హాలు. ఇది దినేష తిర్వేదీకి అరథ్ం కాలేదా? లేదా మొనన్టి రవాణా వయ్వహారం లాగే పెదద్కక్ దీనీన్
సరిపెటుట్కుంటారని భావించారా? రైలేవ్ బడెజ్ట రాగానే రెండు నిరణ్యాలు చేశారు పెదద్కక్. దినేష తిర్వేదీని దోర్హిని చేశారు. ముకుల రాయని
రైలేవ్ మంతిర్ని చేయాలనాన్రు. తమ వంటగదిలో కూరల మారిప్డిలాగ. ఈ రెండూ జరగాలని పర్ధానిని డిమాండ చేశారు. పాపం, మనోమ్హన
సింగ గొంతుపోయి చాలా రోజులయింది. ఆయన ఏం చెపాప్లనుకునాన్ పర్ణబ ముఖరీజ్ గొంతుని ఎరువు తెచుచ్కుంటారు. అపుప్డపుప్డు
ధనంజయ పూజారీ, రేణుకా చౌదరీ వంటి చిలల్ర గొంతులను వాడుకుంటూంటారు. పర్సుత్తం కేందర్ంలో బొతిత్గా నోరులేని వాళుల్ ఇదద్రునాన్రు,
సోనియాగాంధీ, మనోమ్హన సింగ. ఇందులో మరో విచితర్ం ఉంది. ఎనిమిదేళుల్గా రైలు టికెక్టల్ చారీజ్లు పెరగనందుకు దేశంలో చాలామంది
ఆనందించారు. ఇది ఆఫీసరల్కి టూరులోల్ జరిగే రాచమరాయ్దలాల్ంటివి. మంతిర్ని ఫలానా ఉదోయ్గి సతక్రిసుత్నాన్డంటే పకక్న ఎవడి జేబుకో కనన్ం
వేసుత్నాన్డనే అరథ్ం. మరి ఇంత విసత్ృతమైన రైలేవ్ ఖరుచ్ ఎలా సాగుతోంది? ఎవడికాక్వాలి? పోనీ, ఇపుప్డు చారీజ్లు పెరిగినందుకు ఎవరూ
గగోగ్లు పెటిట్నటుట్ కనిపించలేదు. పర్జల కంటే పెదద్కక్ కోపం అసలు విషయానిన్ మరిపించినటుట్ంది. దొంగపోటు కంటే లింగపోటు
ఎకుక్వయిపోయిందనాన్డట వెనకటికి ఒక భకుత్డు. పర్సుత్తం దినేష తిర్వేదీ, పెదద్కక్ల వీరంగమే రంగసథ్లం మీద సాగుతోంది. నాకు భగతసింగ
తాయ్గం లక్షయ్ం అంటునాన్రు తిర్వేదీ. ఆయనిన్ తీసెయయ్డమే నాకు కావాలి అంటునాన్రు పెదద్కక్.
ఎనిమిదేళుల్గా మంతుర్లు ఎందుకు చారీజ్లు పెంచలేదు? అవి మామూలు పర్జలకి తటేట్ విషయాలు కావు. వెనకటికి గిరీశం బండివాడితో
గంటసేపు రాజకీయాల గురించి మాటాల్డితే 'మావూరి కానిసేట్బులని ఎపుప్డు బదిలీ చేసాత్రండీ' అని అడిగాడట బండివాడు. కొనిన్ పారీట్లకి
కొనిన్ ఊతపదాలునాన్యి. బడుగు వరాగ్లు, సామానయ్ పర్జలు, తిండికీ బటట్కీ నోచుకోని పేద పర్జానీకం యిలాగ. ఇవనీన్ కాదనలేని నిజాలు.
కానీ ఇవి కొనిన్ పారీట్లకి పెటుట్బడులుగా ఉపయోగపడే ఇజాలు. నిజంగా ఈ బడుగువరాగ్ల గురించే పాటుబడితే లక్షల ఆదాయం ఉనన్
మాయావతి వయ్కిత్గతమైన ఖజానాలో వందల కోటుల్ ఎలా చేరతాయి? లకోన్లో ఒకొక్కక్ ఏనుగు ఎంతమంది తిండిలేని పర్జలకి ఆహారానిన్
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ఇవవ్గలదు? లెకక్లోల్కి వెళేత్ చాలామందికి అరథ్ం కాదు కానీ, ముకత్సరిగా చెపుప్కుందాం. మనదేశంలో రైలు ఒక కిలోమీటరు నడిసేత్ పాసింజరు
తలా ఒకక్డికీ సగటున 412.22 రూపాయల ఆదాయం రైలేవ్కి దకుక్తుంది. కానీ రైలు ఒక కిలోమీటరు నడవడానికి ఇంధనం, ఖరుచ్లు,
జీతాలు, బొగుగ్, పెటుట్బడులు -అనీన్ కలిసేత్ 550.97 రూపాయలు ఖరుచ్ అవుతుంది. ఇలా రోజుకి 250 లక్షల మంది 64 వేల కిలోమీటరుల్
పర్యాణం చేసుత్నాన్రు. ఇది కేవలం 2008 మాట. 2012కి ధరలూ, ఖరుచ్లూ అనీన్ పెరిగాయి. మొనన్టిదాకా సరకుల రవాణా మీదా,
నేటిదాకా -గత ఎనిమిదేళల్లో పాసింజరల్ చారీజ్ల దావ్రా ఆదాయం పెరగలేదు. ఇకక్డితో అంకెలిన్ వదిలేసేత్ గత ఎనిమిదేళుల్గా ఆయా మంతుర్లు
ఆయా బడెజ్టల్తో పర్జలిన్ ఆనందపరిచి తమ భుజాలు చరుచుకుని పారీట్లకి ఓటల్ని దండుకునే పనిలో దేశం సొముమ్ను ఖరుచ్ చేసుత్నాన్రు.
ఈ ఘనత మన లాలూతో పార్రంభమయి, పెదద్కక్దాకా కొనసాగింది. పర్సుత్తం దినేష తిర్వేదీ లాంఛనంగా పెంచారు కానీ అలా వచేచ్ ఏడు వేల
కోటల్ ఆదాయం కొండలిన్ మింగేవాడికి వేరుశనగ గింజ తినిపించినటుట్. తాను రైలేవ్ మంతిర్గా ఉనన్పుప్డు రైలేవ్ శాఖ పాలిచేచ్ జెరీస్ ఆవు. ఇపుప్డు
వటిట్పోయిందనాన్రు లాలూ. సరే, బడెజ్టని పర్తిపాదించగానే తన పారీట్ మంతిర్నే పదవిలోనుంచి తొలగించాలంటూ పాలక యంతార్ంగంలోనే
భాగమయిన ఒక పారీట్ నాయకురాలు పెదద్కక్ వీధిన పడడం చరితర్లో ఇది మొదటిసారి. కేందర్ం ఏమైనా తన ఓటల్ని పెంచుకోవాలనుకునన్
రాజకీయమైన యావకి -సమషిట్ బాధయ్త అనే నీతిని పకక్న పెటట్డానికి ఇది నాంది. ఇంతకీ దినేష తిర్వేదీ ఉండేనా? ఊడేనా? ఛారీజ్లు పెరిగేనా?
వెనకిక్ తిరిగేనా? భగతసింగ వంటి తాయ్గశీలత కలిగిన మంతిర్ పారల్మెంటులో మిగిలేనా? కలకతాత్ రైలెకేక్నా? సామానయ్ మానవుడి నడిడ్
విరిగేనా? పర్సుత్తానికి మిగిలేనా? పర్జల కళుల్ తుడిచి కుళిల్న మేడిపండుకి ఏటేటా కొతత్రంగులు పులిమే జెరీస్ ఆవు పాలకుల ఆటలు ఇంకా
సాగేనా? ఆగేనా? ఇవనీన్ భేతాళుడి పర్శన్లు. తెలిసి చెపప్కపోతే తల వెయియ్ చెకక్లవుతుంది. తెలియక చెపప్కపోతే పారీట్ల 'బడుగు' వరాగ్ల
లిసుట్లో మనమూ ఉంటాం కేష్మంగా.

(మా ిచ్ 19. 2012)
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(March 26,2012) Chevilo Tufanu చెవిలో తుఫాన
చాలా సంవతస్రాల తరావ్త మా మితుర్డొకాయన నైరోబీ నుంచి వచాచ్డు. ఆ మాటా ఈ మాటా మాటాల్డుతూ ఈ మధయ్కాలంలో మన దేశం
సాధించిన గొపప్ అభివృదిధ్ ఏమిటని అడిగాను.
తడువుకోకుండా 'సెల ఫోన' అనాన్డు.
నిజమే. ఈ మధయ్ పేపరోల్ చదివాను. ఈ దేశంలో మరుగుదొడుల్ లేని ఇళుల్ బోలెడనిన్ ఉనాన్యి. కానీ ఒకక్ సెల ఫోనయినా లేని కుటుంబాలు
వీటిలో లేవట. ఇంకా చెపాప్లిస్ వసేత్ దేశంలో పర్తి పదిమందిలో ఒకక్రికయినా రెండేసి సెలఫోనుల్ ఉనాన్యి. రోజుకి 28.65 రూపాయలు ఖరుచ్
చేసుత్నన్ వారందరూ పేదరికం పరిధిలోకి రారు అని మన పాల్నింగ కమిషన డిపూయ్టీ చైరమ్న మాంటేక సింగ అహూల్వాలియా సెలవిచాచ్రు.
అయితే సెలఫోనుల్? వాటి అవసరం, అలవాటు దాదాపు అందని వారు లేరేమో!
వీళల్కి ఆదాయం ఎలా? ఈ ఖరుచ్ని ఎలా భరిసాత్రు? ఒక పేద సెలఫోనదారుడు నాతో చెపాప్డు. ఎలాగో తంటాలుపడి పాత సెలఫోన
కొనుకుక్ంటాడు. అవసరానికి ఫోనలో అందుబాటులో ఉనన్ కారణానికే అతనికి పనిదొరుకుతూంటుంది. అందులో పదిరూపాయల చారీజ్
వేసాత్డు. ఎవరికీ ఫోన చెయయ్డు. కావాలనుకునన్పుప్డు మిసడ్ కాల ఇసాత్డు. అవతలివాడికి అరథ్మౌతుంది ఫలానా వాడి ఫోనని. అతను ఫోన
చేసాత్డు. వచేచ్కాలకి చారీజ్ లేదు. పది రూపాయలు భదర్ంగా ఉంటాయి. అందరికీ అతనితో మాటాల్డే సౌకరయ్ం ఉంది. అతనికి ఫలానా వాడితో
మాటాల్డాలని చెపేప్ సౌకరయ్ం ఉంది. చాలు. సెలఫోన పర్యోజనం సాధించినటేట్. నాకు తెలిసి చాలామంది డైరవరుల్ చేసే పని ఇదే. ఈ దేశంలో
ఎరువుల కుంభకోణాలునాన్యి. గడిడ్ కుంభకోణాలునాన్యి. సాట్ంపుల కుంభకోణాలునాన్యి. కాని వీటనిన్టినీ తలదనేన్ కుంభకోణం -సెల
ఫోనల్కి

సంబంధించింది

-2జి

కుంభకోణం.

దేశంలో

కోటల్

మంది

అలవాటల్కు

పార్ణం

పోసే

వాయ్పారం,

వాయ్సంగం.

మాటాల్డడం ఒక వయ్సనం. ఒక ఆకరష్ణ. ఒక వాయ్పకం. నేను పనిచేసే సీరియల డైరవరు ఒకడునాన్డు. ఏ విధంగా చూసినా అందంగా ఉండడు.
చదువు పెదద్గా లేదు. రోజూ కారుని ఒక కలవారి ఇంటిపకక్న ఉంచి కడుగుతూంటాడు. ఆ ఇంటి అమామ్యి అతనిన్ చూసూత్ంటుంది,
యధాలాపంగానే. అది ఆకరష్ణ కాకపోవచుచ్. చూడడం అలవాటు. ఓ రోజు ఆమెకి తన సెలఫోన నంబరు ఇచాచ్డు యధాలాపంగానే. ఆమె
ఫోన చెయయ్డం పార్రంభించింది. ఇదద్రూ తమ అంతసుత్లిన్, మరిచిపోయి -కర్మంగా కేవలం మాటాల్డుకోవడం అనే వాయ్పకానికి అలవాటు
పడాడ్రు. రోజూ ఓ కురార్డితో కబురుల్ చెపప్డం ఒక ఊసుపోని పని ఆ అమామ్యికి. మాటాల్డేది అమామ్యి కావడం ఈ కురార్డికి ఆకరష్ణ. దీనికి
'పేర్మ' అని దొంగపేరు పెడదామా? లేదా కర్మంగా శారీరకమయిన దగగ్రితనానికి దగగ్రితోవ అందామా? ఏదయినా సాధనం -సెల ఫోన.
అడడ్మయిన కారణాలకి అడడ్ంగా ఆకరష్ణని పెంచే తాయిలం.
హైదరాబాదలో ఓ రియల ఎసేట్టు వాయ్పారి ఉనాన్డు. నా అభిమాని. అపుప్డపుప్డు పారీట్లిసూత్ ఆహావ్నిసూత్ంటాడు. ఓసారి ఫోన చేశాను.
'అరజ్ంటు పనిమీద బెంగుళూరు వచాచ్ను సార. ఈసారి కలుసాత్ను' అనాన్డు. సరేననాన్ను. ఆ సాయంకాలం నెకెల్సు రోడుడ్లో పుసత్కాల ఎగిజ్బిషన
ముందు దిగాను. దూరంగా ఈ మితుర్డు కనిపించాడు. అతను ననున్ చూసేత్ తన అబదధ్ం దొరికిపోయినందుకు సిగుగ్పడతాడేమోనని -అతని
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వెళిల్పోయాను.

సెలఫోన

చకక్ని

అబదాధ్లకు

దగగ్రతోవ.

సెకస్ కంటే, మందు కంటే, టీవీ కంటే సెలఫోన భయంకరమైన వయ్సనం. అరథ్ంలేని కారణాలకు, అవసరం లేని ఆకరష్ణగా -అకారణంగా
దగగ్రతనానిన్ కలిప్ంచే దురామ్రగ్మయిన సాధనం సెలఫోన.
సెల ఫోనుల్ రహసయ్ వాయ్పారాలకు, రంకుకి, దౌరజ్నయ్కారులకీ, హతయ్లకీ, రాజకీయాల లావాదేవీలకీ, ఆతమ్హతయ్లకీ, విడాకులకీ అనిన్టికీ
సరవ్రోగ నివారిణి. ఈ మధయ్ హారవ్రడ్ బిజినెస సూక్లువారు ఓ విచితర్మైన పరిశోధన జరిపారు. ఒక సాఫట్వేర కంపెనీలో 1400 మంది
ఉదోయ్గులిన్ ఎంపిక చేశారు. వాళల్ చేత వారానికి ఒకరోజు, సాయంతర్ం ఆరు గంటల తరావ్త సెలఫోనుల్ వాడకుండా చేశారు. ఇలా మూడు
సంవతస్రాల పాటు ఈ పర్యోగం జరిగింది. మూడేళల్ తరావ్త 78 శాతం మందికి తమ పనిలో రుచి పెరిగింది. కొతత్ ఉతాస్హం వచిచ్ంది. మళీల్
లేని ఊతం శరీరంలో, మనసుస్లో కనిపించింది.
మొనన్టిదాకా మనం సెలఫోనుల్ లేకుండా బతికాం. మన తాత, ముతాత్తలకి అవేమిటో తెలీదు. ఇపుప్డు వారానికి ఒకరోజు వాడకం మానుకొనే
పర్యోగాలు చేసుత్నాన్రు. కొతత్ సదుపాయాలు వయ్సనాలయి ఎలా నెతిత్కి చుటుట్కుంటునాన్యో, మానవ జీవితాలిన్ ముంచి ఎతుత్తునాన్యో
చెపప్డానికి ఇది శాసతరీయమైన పర్యోగపు నమూనా.
మా మితుర్డు మూడు నెలల తరావ్త నైరోబీకి బయలుదేరాడు.
'ఏంటి భాయ! ఈ దేశానికి పటిట్న అనరథ్ం' అని అడిగాను.
'సెలఫోన' అంటూ కారెకాక్డు.

(మా ిచ్ 26, 2012)

Page 32

gollapudimaruthirao.blogspot.com

gmrsivani@gmail.com

(April 02, 2012) Rakshana Neeti Sarawathi Nadi 'రక్షణ' నీతి సరసవ్తీ నది
ఈ దేశంలో ఇంకా పూరిత్గా గబుబ్ పటట్ని వయ్వసథ్లు రెండు ఉనాన్యి. నాయ్య వయ్వసథ్, సైనిక వయ్వసథ్. ఒకటి వయ్కిత్ నైతిక జీవనానిన్, మరొకటి వయ్కిత్
సావ్తంతార్య్నిన్ కాపాడే ఆదరాశ్లు. కానీ ఈ రెండింటి మీదా పర్జల నమమ్కం కర్మంగా సనన్గిలేల్ చాలా దయనీయమైన పరిణామాలు ఈ మధయ్
మరీ ముమమ్రంగా కనిపిసుత్నాన్యి. మొనన్టిదాకా సుపీర్ం కోరుట్ పర్ధాన నాయ్యమూరిత్గా వునన్ కె.జి.బాలకృషణ్న ఆదాయానికి మించిన ఆసుత్లను
కూడబెటిట్న కేసు నడుసోత్ంది. ఇది నాయ్యవయ్వసథ్కి పటిట్న గర్హణం. ఇక సైనిక వయ్వసథ్లో అడపా తడపా పునాదులిన్ కదిపే చారితర్క
కుంభకోణాలు ఎనోన్ తలెతుత్తూనే ఉనాన్యి.
1948లో అంటే ఈ దేశానికి సావ్తంతర్య్ం వచిచ్ ఇంకా సంవతస్రం దాటకుండానే భయంకరమైన అవినీతి కుంభకోణం జరిగింది. పర్ధాని
నెహూర్ హయాంలో ఆయన పిర్యతమ మితుర్లు కృషణ్మీనన ఇంగల్ండులో హైకమిషనరగా ఉనాన్రు. రక్షణ శాఖకు కావలసిన 2000 జీపుల
కొనుగోలుకి అనిన్రకాల నియమాలనూ ఉలల్ంఘించి ఆయనే సవ్యంగా 80 లక్షల కాంటార్కుట్ని సాధికారికమైన నిబదధ్త లేకుండా, బొతిత్గా
పేరులేని సంసథ్తో ఒపప్ందం చేశారు. చాలామటుట్కు డబుబ్ని ముటట్చెపిప్ంది పర్భుతవ్ం. 2000 జీపులు రాలేదు. కేవలం 155 జీపులే దిగుమతి
అయాయ్యి. పారల్మెంటులో దుమారం లేచింది. అనంత శయనం అయయ్ంగార పరిశీలన జరగాలనాన్రు. కానీ నెహూర్ తన మితుర్డి మీద కేసుని
అరథ్ంతరంగా ముగించేశారు. 'గవరన్మెంటు ఈ ఫైలుని ఇంతటితో మూసేసోత్ంది. పర్తిపకాష్లకు ఈ చరయ్ నచచ్కపోతే రేపు ఎనిన్కలలో మామీద
కతిత్ కటట్వచుచ్' అనాన్రు. ఇది గుండెలు తీసిన బుకాయింపు. ఆనాటి నెహూర్ పాపులారిటీకీ, ఆయన పటల్ వయ్వసథ్ ఆనాడు ఉంచిన విశావ్సానికీ
ఇది నిదరశ్నం. ఈ రోజులోల్ ఈ మాటని ఏ నాయకుడికైనా అనగల దముమ్ ఉందా? పర్జలూ, పర్తిపకాష్లూ నోరుమూసుకునాన్యి. కాంగెర్సని
గదెద్ దింపడానికి మరో 29 సంవతస్రాలు పటిట్ంది. అదీ చరితర్.
మరో 32 సంవతస్రాల తరావ్త ఈసారి నెహూర్ మనుమడు రాజీవగాంధీ పర్ధానిగా ఉనన్ రోజులోల్ బోఫోరస్ శతఘున్లు 155 హోవిడజ్రస్
కుంభకోణం వెలుగుచూసింది. ఈ కొనుగోలుకి ముడుపులు ఖతోర్చీ, వినచదాద్, రాజీవగాంధీ పర్భృతులకి దకాక్యని, లక్షల డాలరుల్ అకౌంటుల్
మారాయని రుజువులతో సహా బయటపడింది. పారల్మెంటులో తుపాను చెలరేగింది. అయితే పదవిలో ఉనన్ కాంగెర్స పర్భుతవ్ం అవినీతికి
అందమైన సమాధి కటిట్ంది. ఇది మరో చరితర్.
ఇపుప్డు టెటార్ వాహనాల కుంభకోణం వెలుగుచూసింది. అవి నాసిరకం వాహనాలయినా అభయ్ంతరం చెపప్కుండా బేరానిన్ సాగించడానికి
సరాసరి సైనిక పర్ధానాధికారి జనరల వి.కె.సింగకే మరొక సైనిక ఉదోయ్గి లెఫట్నెంట జనరల తేజీందర సింగ లోపాయకారీగా 14 కోటుల్
ముటట్జెపప్డానికి బేరం చేశాడట.
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పుటిట్నరోజు తగాదాతో గటిట్ దెబబ్తినన్ వి.కె.సింగ ఎపుప్డో ఈ విషయానిన్ రక్షణమంతిర్కి చెపాప్రు. పర్సుత్తం ఈ రహసాయ్నిన్ పతిర్కలకు చెపాప్రు.
పారల్మెంటులో నిపుప్ రగిలింది. తీరా చెపిప్, ఏ చరాయ్ తీసుకోనకక్రలేదనాన్రట. మంతిర్ ఆంటోనీ వారి మాటని ఆనాడు గౌరవించి ఊరుకునాన్రు.
మరి ఇపుప్డు పుటిట్న రోజు తగాదాని చినికి చినికి గాలివాన చేశారేం?!
ఆంటోనీ నీతికి ఈ దేశంలో ఘనమైన పేరుంది. 'నిజానిన్ వెలికితీసాత్ం, వెదికి తీసాత్ం' అని వారు పారల్మెంటులో బలల్గుదుద్తూ తగుపాళల్లో
కనీన్రు కూడా కారాచ్రు. కనీన్రు నిరపరాధితావ్నికి బలమైన సాక్షయ్ం. అలనాడు ఇలాంటి పరిసిథ్తులోల్నే కపిల దేవ కంట తడిపెడితే దేశం
కరిగిపోయింది. భారతీయులది జాలి గుండె. కనీన్రు చాలా 'నిజాయితీ'లకు పెటుట్బడి.
ఇంతకీ ఎవరిది నిజాయితీ? రక్షణ శాఖలో ఇలా చాలామంది అధికారులు గడిడ్కరవడం ఆనవాయితీ అని తేజీందర సింగ వకాక్ణించినటుట్
వి.కె.సింగ మనకి చెపాప్రు. తేజీందర సింగ కోరుట్కు ఎకాక్రు. మరి ఎవరిది నిజం?
ఇది వికర్మారుక్డి మారుక్ పర్శన్. ఈ మీమాంసలనిన్ంటిలో ఏది నిజం? ఇదద్రు సింగలూ, ఒక ఆంటోనీ కనీన్రు మధయ్ దేనికి విలువ ఎకుక్వ?
రక్షణ శాఖలో నీతి సరసవ్తీ నదిలాంటిది. అది ఉందని అందరికీ తెలుసు. కానీ ఎకక్డ, ఎలా వుందో తెలీదు. అయినా మన విశావ్సం సడల
లేదు. తిర్వేణీ సంగమంలో రెండు నదులతోపాటు కంటికి కనిపించని సరసవ్తీ నదిని తలుచుకొంటూ తరతరాల విశావ్సానిన్ నిలుపుకుంటునన్
భారతీయులకి సైనిక వయ్వసథ్లో ఇంకా నీతి ఉనన్దని ఆతమ్వంచన చేసుకోవడం ఏమంత కషట్ం కాదు.

(ఏ ిర్ల్ 2, 2012)
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(April 09, 2012) Cheekati 'Tera' చీకటి 'తెర '
ఫెర్ంచ దరశ్కుడు లూక గొదారద్ సినిమా పర్భావానిన్ గురించి చెబుతూ ఒక మాటనాన్డు. సినిమా సెకెనుకి 24సారుల్ నిజానిన్ చెబుతుందట.
సినిమా పర్కిర్య తెలియని వారికి ఒక నిజం చెపాప్లి. సినిమా రీలు 24 ఫేర్ములు కదిలితే తెరమీద బొమమ్ కదులుతుంది. అదీ రహసయ్ం. గొదారద్
అనే నిజాయితీపరుడు రొముమ్ చరుచుకునన్ మాధయ్మం పర్భావం అంత గొపప్ది.
అయితే అది ఆ రోజుల మాట. ఆనాటి సినిమాల మాట అపప్టి సినిమా ఫేర్ముల మాట. ఇపప్టి సినిమాలు సెకెనుకి 24 సారుల్ కాలకూట
విషానీన్, గాల్మరనీ, ఆకరష్ణనీ, నినాదానీన్- అనిన్టికీ మించి అబదాధ్నీన్ సంధిసుత్నాన్యి. నేను సి◌ినిమాల వాడిని. ఈ మాట చెబుతునన్పుడు
ఇంటిగుటుట్ తెలిసిన మేనమామ రటుట్ చేసినటుట్ చాలామందికి అనిపించవచుచ్. తోటి, సాటి సినిమాల వారికి బాధగానూ ఉండవచుచ్. కానీ ఈ
కాలమ పర్యతన్ం రొముమ్ చరుచుకోవడం కాదు. రొముమ్ చీలుచ్కు నిజాలిన్ విపుప్కోవడం, ఒపుప్కోవడం.
సినిమా పర్భావానిన్ నిరామ్తలూ, దరశ్కులూ మరిచిపోయి చాలా రోజులయిపోయింది. సినిమాని ఎలా అముమ్కోవడమో - అనన్ ఒకక్
ఆలోచనతోనే తంటాలు పడుతునన్ యావ మనకి తెలుసోత్ంది.
గొదారద్ కాలంనాటి సినిమా - నిజానిన్ ఆకాశంలో నిలిపే సినిమాని - 'పోతన'ని ఓ కురార్డు అలనాడు చూశాడు. అతను జీవితకాలమంతా
ధాయ్నముదర్లో బాలయోగిగా ముమిమ్డివరంలో నిలిచిపోయాడు.
నేను చెపిప్న మారుక్ సినిమా పర్భావం ఎలాంటిది? తమిళనాడులో అలనాడు కె. బాలచందర 'నూతికిక్ నూరు' అనే చితార్నిన్ తీశారు. ఆ చితార్నిన్
చూసి పర్భావితుడైన సూరయ్పర్కాష అనే ఓ కురర్వాడు కేవలం ఎనిమిది హతయ్లే చేశాడు. మొనన్నే - తలిల్దండుర్లకు తనమీద టీచర ఫిరాయ్దు
చేసిందనన్ కోపంతో ఆమెని సూక్లులో వెంటాడి కతిత్తో ఎనిమిది సారుల్ పొడిచి చంపాడు ఓ కురార్డు. అతనికి 'అగిన్పథ' అనే చితర్ం
సూఫ్రిత్నిచిచ్ందని తెలిసింది.
పూణ

లోనే - మొనన్నే - 16 ఏళల్ కురార్డిని - అతనితో చదువుకుంటునన్ సహచరుడు మరో ఇదద్రు మితుర్లతో (అంతా మైనరుల్)

ఎతుత్కుపోయి - తండిర్ని 50 వేలు చెలిల్ంచమనాన్రట. తరావ్త తమ డిమాండని 15వేలకి కుదించారట. బెదిరిపోయిన నిసస్హాయపు తండిర్
డబుబ్ని చెలిల్ంచాడు.
కానీ కురార్ళల్కి కావలిస్ంది డబుబ్ కాదు. తన తోటి విదాయ్రిథ్ని ధిగీ పార్ంతపు అడవులోల్కి తీసుకెళిల్ గొంతు పిసికి చంపేశారు. ఈ కురార్ళల్కి టీవీలోల్
వసుత్నన్ 'సిఐడి' సీరియల సూఫ్రిత్నిచిచ్ందట. అనన్టుట్ - సినిమా పర్కిర్య తెలియని వారికి - టీవీలో బొమమ్ కదలడానికి 26 ఫేర్ములు కదలాలి.
అంటే గొదారద్ అనే అమాయకుడి మాటలోల్ టీవీ సెకెనుకి 26 సారుల్ నిజానిన్ - ఈ సందరభ్ంలో - దురాలోచనని సంధిసోత్ందనన్మాట. కొందరు
కురార్ళల్ని మాధయ్మం రెచచ్గొటిట్ంది. దురామ్రాగ్నికి రెకక్లు తొడిగింది. ఎవరూ ఊహించలేని పర్భావం చూపే మాధయ్మానికి మిడి మిడి జాఞ్నం
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ఇవవ్గలిగే అనరాథ్నికి ఇది మచుచ్తునక. సరైన తూకంలో నిజానిన్ చెపప్లేని మాధయ్మం - చెయియ్ జారిన - లేదా చెయియ్దాటిన అబదాధ్నిన్
అదుభ్తంగా అలంకరిసుత్ంది. నరాలని రెచచ్గొడుతుంది. ముఖయ్మైన విషయం గమనించాలి. పైన చెపిప్న అనిన్ పర్భావాలూ - బాలయోగితో
సహా - రెచచ్గొటేట్ వయసుస్లో ఉనన్వారి పైన చూపినవే. సినిమా గురిపెటిట్న తుపాకీ. సంధించడం తెలియని వాడి చేతులోల్ అది ఆయుధం. తన
పని తెలియని ఒకక్ ఎడిటరు చేతిలో చినన్ ఆలోచన పెదద్ ఉదయ్మం కాగలదు. భయంకరమైన కిష్పణీ కాగలదు. ఒకాయన 'మంచి'ని
చెబుతునాన్డు. ఒకసారి చెబితే అది సూకిత్. రెండోసారి చెబితే అది నీతి. మూడోసారి అది ఉదోబ్ధ. నాలుగోసారి నినాదం. అయిదోసారి
ఉదయ్మం. ఆరోసారి విపల్వం. ఏడోసారి వినాశనం. ఒకక్ ఫేర్ముకు ఉనన్ శకిత్ అది. అనాన్ హజారే మాలేగావలో చెపిప్ంది నీతి. ఢిలిల్dలో లక్షల
సమక్షంలో చేసింది ఉదయ్మం.
పర్సకిత్ వచిచ్ంది కనుక చెబుతునాన్ను. ఉదయ్మాలకీ, రాజకీయాలకీ, నాకూ ఎలాంటి సంబంధమూ లేదు. ఇది కేవలం మాధయ్మం శకిత్ని
ఉటంకించడానికి ఉదాహరణ మాతర్మే. ఆతమ్హతయ్- ఓ వయ్కిత్ బలహీనతకు పరయ్వసానం. ఆవేదనకి అంతిమ చరయ్ కాదు. అది సైకిక నూయ్రోసిస.
దానిన్ కిల్నికల డిపెర్షన అంటారు. తన ఉదేద్శానిన్ వాసత్వం చెయయ్లేని, చేసుకోలేని వయ్కిత్ వెదుకుక్నే దారి. ఎసేక్ప రూట. (రైతుల ఆతమ్హతయ్లు
బలమైన ఉదాహరణలు) ఇది చాలా దయనీయమైన పరిణామం. మారుక్లు సరిగాగ్ రాని కారణాన, రావేమోననన్ భయానికి, తండిర్ తిటాట్డనన్
కారణానికి, పేర్మ ఫలించని కారణానికి మనం ఆతమ్హతయ్లిన్ ఎనిన్ చూడడం లేదు? తమిళనాడులో ఎమ.జి.రామచందర్న పోయినపుప్డు, మన
రాషట్రంలో ఎన.టి.రామారావు పోయినపుప్డు ఆతమ్హతయ్లు చేసుకునన్ వారునాన్రు. తమ అభిమాన నటుడు రజనీకాంత సినిమాకి టికెక్టుల్
దొరకక్పోతే ఆతమ్హతయ్ చేసుకునన్ సందరాభ్లునాన్యి. ఇవనీన్ 'నూయ్రోసిస'లో భాగాలే. సరే. ఇందులో మాధయ్మం పర్సకిత్ ఎకక్డ?
ఇది ఆ వయ్కిత్కీ, ఆ కుటుంబానికీ సంబంధించిన తీరచ్లేని విషాదం. దానిన్ భూతదద్ంలో చూపి, నినాదాలు చేసి, చచిచ్న వయ్కిత్ని హీరోని చేసి,
తాయ్గశీలుడిని చేసి, ఫెల్కీస్లు, బాయ్నరల్తో జిలాల్లోల్, రాషట్రంలో, ఢిలిల్dలో ఊరేగింపులు జరిపి పెదద్లు నీరాజనాలరిప్సేత్ - మాధయ్మాలూ, పతిర్కలూ ఆ
నిసస్హాయుడి ఫోటోలిన్ పర్చురిసేత్- వైదయ్ సహాయం అవసరమైన, తొందరపడిన ఓ నిసస్హాయుడి దురమ్రణం - ఓ జాతిని మేలొక్లిపే సమిధిగా
రూపు దాలిచ్తే - ఒక వైదయ్పరమైన రుగమ్త గాల్మరైజ అవుతుంది. అరథ్ంలేని పాపుయ్లారిటీకి దగగ్రితోవ అవుతుంది. ఎంతమంది - ఇలాంటి
నిసస్హాయపు సిథ్తిలో ఉనన్ - నుయ్రోసిసలో ఉనన్ యువకులు - ఆ చినన్ 'అంగ'ని వెనకిక్ తీసుకోలేని మారగ్ంలో వేసాత్రు? ఇందులో పెదద్ల,
మాధయ్మాల వాటా ఉంది. సెకెనుకి 26 ఫేర్ముల ఫోకస ఉంది. బలహీనుడిని కొండమీద నుంచి దొరిల్ంచే సూఫ్రిత్ ఉంది. పూణ
కురార్ళల్

హతయ్కీ,

ఇకక్డ

మాధయ్మం

నిరవ్హించే

పోర్తాస్హానికి

పెదద్

ఆరీట్సి బసుస్ కిందపడి కనున్మూసిన కురార్డి కథ ఎందరికి తెలుసు? అది తీరచ్లేని ఆ కుటుంబపు విషాదం. పూణ

తేడా

లో ముగుగ్రి
లేదు.

లో 16 ఏళల్ కురార్డు బసుస్

కిందపడితే అది పతిర్కలో ఆరోపేజీలో ఓ దురదృషట్కరమైన సంఘటన. కానీ ఈ హతయ్ - మాధయ్మాల తపుప్డు పర్భావానికి 90 శాతం బాధయ్తని
వహించవలసిన దురఘ్టన.
అమామ్యిలతో పనెన్ండు రీళుల్ ఊరేగిన విలనని ఆఖరి రీలులో చంపినంత మాతార్న సతాయ్నికి పటాట్భిషేకం జరగదు. పైగా అవినీతికి గాల్మరు
పెరుగుతుంది. 16 ఏళుల్ నిండని కురార్డిని చంపిన సాటి యువకుల తలలోల్కి పాకిన విషం దిగడానికి - వాళల్ జీవితకాలం చాలదు. వాళల్ని -
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మరో 40 ఏళల్ తరావ్త - ఎవరయినా పర్శిన్ంచగలిగితే - వాళల్ చూపుడువేలు చివరన - ఒకటే ఒకక్టి ఉంటుంది. సినిమా - ఇంకాసత్
ముందుకుపోయి - టీవీ- ఇంకాసత్ ముందుకుపోయి - మాధయ్మం.
రెండే రెండు విషయాలిన్ చెపిప్ ముగిసాత్ను. మొదటిది పర్పంచ పర్ఖాయ్త దరశ్కులు ఆలెర్ఫ్డ హిచకాక చెపిప్నది: సినిమా తాలూకు భయంకరమైన
బలహీనత - నిరేద్శించిన చెలియలికటట్ని దాటడం. విలన ఎంత విజయవంతమైతే సినిమా అంత రాణిసుత్ంది. మరొక మాట: విలనల్లో ఆకరష్ణ
- మానవ సవ్భావంలో పార్థమికమైన బలహీనతలకు పార్తినిధయ్ం వహించడం. వాళల్లో ఉనన్ బలహీనతలే - వాళల్ని పేర్క్షకులకు మరింత దగగ్ర
చేసాత్యి. వారి జీవితాలోల్ అసమగర్త లోపం కాదు - సి◌ినిమాకు పెటుట్బడి. సగటు మానవుడి బలహీనతలిన్ అదద్ంలో చూపించి ఆ విలనల్ని
వారిలో ఒకరిని చేసాత్యి కనుక. తెరమీద తన సాటిమనిషి - విలన - చెయయ్గలిగిన పని జీవితంలో తను ఎందుకు చెయయ్కూడదు? అని
ఆలోచిసాత్డు. అదే అనరాథ్నికి పునాది. ఒకరు బలహీనతలకి బలి అవుతునాన్రు. మరొకరు బలహీనతలిన్ వాడుకుంటునాన్రు.

(ఏ ిర్ల్ 9, 2012)
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(April 16,2012) Sexy Story సెకీస్కథ
సెకస్ వసుత్తః జంతు పర్వృతిత్. సంసాక్రం దానికి ముసుగు. అందం సాకు. పరపతి పెటుట్బడి. వయ్భిచారం వాయ్పారం. పోలీసు దరాయ్పుత్ ముఖం
దిగదుడుపు.
మనిషి ఈ పార్ధమిక దశకి పెదద్ పర్యతన్ం అకక్రేల్కుండా అతి సుళువుగా, అతి తవ్రగా దిగజారిపోగలడు - అది అతని సవ్భావ దశ కనుక.
కృతయుగంలో సెకస్ కేవలం సంకలప్ం. తేర్తాయుగంలో ఆలోచన. దావ్పర యుగంలో అనుషంగం. కలియుగంలో సంఘరష్ణ. ఈ యుగంలో
మనిషి సమగర్తను సాధించిన పూరిత్ జంతువు. విచక్షణ, పదవి, సంపద, సంసాక్రం, పరువు - వీటనిన్టినీ మరిపింపజేసే పర్వృతిత్, కీర్డ - సెకస్.
అసలు - మధయ్ధరా సంసక్ృతిలోనే - అలనాటి పురాణాలు, చరితర్, సాంఘిక జీవనంలోనూ సెకస్ ఒక బలమైన ఆయుధం. మహాభారతంలో
కరువు కాటకాలు ముసురుకునన్ పార్ంతంలో వరాష్లు కురియడానికి మహాయాగం తలపెటాట్రు. చేసే ఋతివ్కుక్ ఋశయ్శృంగుడు. అతనికి
పుటుట్కనుంచే సతరీ అంటేనే తెలియదు. ఆయనిన్ సామార్జాయ్నికి తీసుకురావడానికి ఒక దేవ వేశయ్ని నియోగించారు. ఆమె పేరు వైశాలి. ఇది
పర్ముఖ రచయిత ఎం.టి.వాసుదేవన నాయర అదుభ్త చితర్ం.
ఎవరైనా మహా తపసుస్ చేసేత్ - తన ఇందర్పదవి ఊడుతుందని భయం కలిగినపుప్డు - ఇందుర్డు ఏం చేసాత్డు? తపసుస్ని భగన్ం చెయయ్డానికి
ఒకే ఒక మారగ్ం. సెకస్. దేవవేశయ్లిన్ పురమాయిసాత్డు. మహరిష్ విశావ్మితుర్డంతటివాడు మేనక ముందు బలాదూరు అయిపోయాడు.
ఇంత ఉదాతత్మయిన ఉదాహరణలు చెపప్డానికి కారణం - నినన్కాక మొనన్ తారా చౌదరి ఉచుచ్లోల్ పడిన పారల్మెంటు సభుయ్లు, ఎమెమ్లేయ్లు,
రాజకీయ నాయకులు, వాయ్పారవేతత్లు, విదాయ్రుధ్లు ఏ మాతర్ం సిగుగ్పడనకక్రలేదని. వారందరూ మహరిష్ ఋశయ్శృంగుని వారసులుగా
గురుత్ంచుకోవాలి.
పర్తీ వయ్వసథ్లోనూ ఒక తార ఉంటుంది. అలనాడు కిల్యొపాతార్ ఉంది. 1963 పార్ంతాలోల్ బిర్టిష రాజకీయ వయ్వసథ్ని పునాదులోత్ కదిపిన కిర్సిట్న
కీలర కథని మనమింకా మరిచిపోలేదు. అపప్టి పర్ధాని మాకిమ్లన మంతిర్వరగ్ంలో రక్షణ మంతిర్ పొర్ఫూయ్మో 1961లో ఆ అమామ్యిని కలిసి
వాయ్మోహంలో పడాడ్రు. అదంతా పెదద్ కథ.
మొనన్టికి మొనన్ మోనికా లెవెన సీక్ అమెరికాలో శేవ్తభవనానిన్ వణికింపజేసింది. బిల కిల్ంటన దొరగారితోనే శృంగారం నెరిపింది. 1995 97 మధయ్ జరిపిన ఈ రంకుని సాటి ఆడవారితో పంచుకోవడం సరదాగా ఉంటుంది. ఆమె తన సహచరురాలు లిండా టిర్క తో ఈ రంకు కథలు
చెపుప్కుని ఆనందించేది. లిండా ఈ కథలిన్ బుదిధ్గా రికారుడ్ చేసింది. తరావ్త పర్పంచానికి తెలిసింది.
పర్సుత్తం తారాచౌదరి అనే శృంగార మూరిత్ని లకిష్ అనే విశాఖపటన్ం అమామ్యి వీధిన పెటిట్ందికాని తారా చౌదరికి తెలుసు ఇలాంటి ఒకరోజు
వసుత్ందని. అందుకనే డిజిపీలు, డి.ఎసీప్లు, పారల్మెంటు సభుయ్లు, ఎమెమ్లేయ్లు, వాయ్పారవేతత్లు, సినీ పర్ముఖులు తదితర పెదద్ల శృంగార లీలల
టేపులూ, వీడియోలూ సిదధ్ంగా ఉంచుకుంది. నినన్ ఆవిడ టీవీ కెమెరాల ముందు సప్షట్ంగా చెపిప్ంది - ఇవనీన్ బయటపెటట్డం తన ఉదేద్శం
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కాదని. రాజకీయనాయకులు పదవితో బెదరిసాత్రు. ఆమె 'పరువు'తో బెదిరిసుత్ంది. అవసరమైనపుప్డు అడపా తడపా డబుబ్ చేసుకుంటుంది.
మనిషిలో జంతువు మేలొక్నన్పుప్డు చేసే పనులను పెదద్మనిషి ముసుగు తొడుకుక్నన్పుప్డు ఎవరూ గురుత్చేసుకోవాలనుకోరు. అది తారకూ
తెలుసు. పెదద్మనిషి తనానిన్ పెటుట్బడిగా ఉపయోగించుకునే పెదద్లు ఈ మధయ్ 'మందు' కుంభకోణాలోల్ వీధిన పడి ఎలా గింజుకుంటునాన్రో
మనం చూసుత్నాన్ం. మందు పర్సకేత్ అవినీతి అని చెపిప్న మహాతుమ్ని పారీట్ జెండా ఎగురవేసే ఈ సభుయ్లంతా నీతికి కొతత్ అరాధ్లు కలిప్ంచే వయ్వసథ్
నేపధయ్ంలో ఆ 'నీతి'కి ధర కటేట్ తారలు ఉండడం విడూడ్రమూ కాదు. విశేషమూ కాదు. తారా చౌదరి అరెసట్యాక ఆమె లాప టాపులోల్, సీడీలోల్
బయట పడిన పెదద్లిన్ లోపాయకారిగా పోలీసులు చాకచకయ్ంగా బాల్క మెయిల చేసుత్నాన్రనే ఓ కథనం వినవచిచ్ంది. పాపం. బంజారా హిలస్
పోలిసు అధికారి తనని పకక్లోకి ఆహావ్నించాడని తార కోరుట్లో చెపుప్కుంది. ఇంత విసత్ృతమైన రంకుని బయట పెటేట్ పోలీసులందరూ
మహాతామ్ గాంధీ వారసులయి ఉంటారని మనం ఊహించడం, ఆశించడం అనాయ్యం. నోరూరించే పాయసానిన్ వండుతునన్ వంటవాడు ఒక
కిసిమ్స పండుని నోటోల్ వేసుకోబోవడం అబుబ్రం కాదు. పురుషులందు పుణయ్ పురుషులు నినన్టి బూతుమాట. జంతువులందు కొతత్ జంతువులు
నేటి సాధారణాంశం.
ఇలాంటి మరొక తారామణి కథ - గుంటూరు శీర్దేవి హైదరాబాదులో చేసుత్నన్ వాయ్పారం కూడా ఇపుప్డే వెలుగులోకి వచిచ్ంది. గురజాల మాజీ
ఎమెమ్లేయ్ నరిసిరెడిడ్గారు ఈ గుటుట్ను బయట పెటాట్రని టీవీలు చెపుతునాన్యి.
ఆయా సాథ్యిలను బటిట్, పదవులను బటిట్ - ముందు ముందు ఆయా వయ్కుత్ల ఉపయోగానిన్ బటిట్ (తెనాలి రాజకీయ నాయకులొకాయన తారకు
పిర్యతమ ముఖయ్ మంతిర్ రాజశేఖర రెడిడ్గారితో ఫోటో తీయించారట.) సరసమయిన ధరలకు మనుషులోల్ జంతు పర్వృతిత్ని మచిచ్కచేయడానికి
అలవాటు పడింది తార. ఇంకా అలనాటి సినీతార యమున (ఒక హిట సినీమా 'పుటిట్ంటి పటుట్చీర'లో నా కూతురుగా నటించింది),
సైరాబాను, భువనేశవ్రి, జోయ్తి - ఈ జాబితా అనంతం.
మరిర్చెటుట్కు మామిడికాయలు కాయవు. గంజాయివనంలో తులిసిమొకక్లు పెరగవు. తారా చౌదరులకు ఆలవాలమయిన వయ్వసథ్లో - ఒక
రిటైరడ్ డీజీపీ, ఆంధర్ పార్ంతపు పారల్మెంటు సభుయ్లు, తెలంగాణా ఎమెమ్లేయ్లు, ఆందర్దేశపు ఆరుగురు ఎమెమ్లేయ్లు, సినీ పర్ముఖులు,
ఎనిమిదిమంది రాజకీయ నాయకులు, 20 మంది వయ్పారవేతత్లు - వీరందరి రాసకీర్డలు తార టేపులోల్ ఉనాన్యి. ఇదంతా 2జి కంటే అతి
విలువైన, అతి ముచచ్టైన సమాచారం. 2జి కేవలం మనిషి పర్లోభానిన్ బయటపెటేట్ కథ. ఇది మనిషి నైతిక పతనానికి అదద్ం పటేట్ కల.
కిందటి తరం నాయకులు బొతిత్గా అసమరుధ్లు, పిరికివాళుళ్. వాళుళ్ ఒక ఎమామ్ర పనిని చేసుకోవడం తెలీదు. ఒక బోఫోరస్ వయ్వహారం
చేతకాదు. ఏదీ? తెనేన్టి విశవ్నాధం, టంగుటూరి పర్కాశం, చండర్ రాజేశవ్ర రావు, గోవింద వలల్భ పంత లకు ఇలా తారా చౌదరిని ఆశర్యించే
దముమ్ందా?
ఎంత చెటుట్కి అంతగాలి. నేటి వయ్వసథ్లో విశృంఖలమైన జంతు పర్వృతిత్కి తారా చౌదరి అందమైన భూతదద్ం.

(ఏ ిర్ల్ 16, 2012)
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(April 23,2012) Arachetilo Vaikuntham అరచేతిలో వైకుంఠం

నేను భారతీయుడినైనందుకూ అందునా ఆంధుర్డి నయినందుకూ ఈ మధయ్ మరీ గరవ్ంగా ఉంది. అంతా మన నాయకుల చలవ అని
మరిచిపోలేకుండా ఉనాన్ను. బర్తుకు బంగారు బాటలో నడుసుత్నన్ందుకు గరవ్ంగా ఉంది.
మొనన్టికి మొనన్ కొయయ్లగూడెంలో మన రాషట్ర పర్తిపక్ష నాయకులు చందర్బాబు గారు -తమ పారీట్ పదవిలోకి వసేత్ ఉచితంగా బియయ్ం
యిసాత్మని శెలవిచాచ్రు. అంతేకాదు. వృదుధ్లకి, వితంతువులకీ 500 రూపాయిలు, వికలాంగులకయితే వెయియ్, నిరుదోయ్గులకు వెయియ్ యిసాత్రు.
ఇవనీన్ యిసూత్నే పెదద్యెతుత్న ఉదోయ్కావకాశాలు కలిప్సాత్రు. నిరుదోయ్గులకు వెయియ్ రూపాయిలు దకుక్తూండగా ఉదోయ్గాలు ఎవరు చేసాత్రు?
హాయిగా పర్భుతవ్ం పేరు చెపుప్కుని కాలుమీద కాలేసుకుని బర్తకవచుచ్కదా?
మన ముఖయ్మంతిర్గారు యిపప్టికే కిలో రూపాయికి బియయ్ం యిసుత్నాన్రు. బడుగు వరాగ్ల శేర్యసుస్కి పర్తిరోజూ యుదధ్ పార్తిపదికన కోటల్
రూపాయిలను

మంజూరు

చేసుత్నాన్రు.

ఈ

శేర్యసుస్ని

తెలుసుకుని,

తలచుకుని

పర్జలు

ఉకిక్రి

బికిక్రి

అవుతునాన్రు.

ఆ మధయ్ చిరంజీవిగారు పోటీ చేసిన రోజులోల్ పర్తి ఇంటికీ కావలసిన పపుప్ దినుసులు వగైరాలను కూడా నూరు రూపాయలకే
సమకూరుచ్తామని ఆయన హామీ ఇచాచ్రు.
కొంచెం అటు జరిగి, తమిళనాడుకి వెళేత్ -అకక్డి నాయకులు మరొక అడుగు ముందుకు వేసి, అలనాడు అనన్గారు నడిచిన మారగ్ంలో కిలో
రెండు రూపాయిలకే బియాయ్నిన్ యిసుత్నాన్రు. కరుణానిధి గారు కలర టీవీలు యిచాచ్రు. చదువుకునే వాళల్కి సైకిళుల్ యిచాచ్రు. మేడమ
జయలలిత కాలేజీ కురార్ళల్కు లాప టాపులు యిసుత్నాన్రు. పెళిల్ చేసుకునే ఆడపిలల్లకు మంగళసూతర్ం యిసుత్నాన్రు. నాయకులు ఇంత
ముమమ్రంగా పర్జాశేర్యసుస్ను దృషిట్లో పెటుట్కునన్ శుభతరుణం యిదేననిపిసుత్ంది.
అయితే ఈ నాయకులు బొతిత్గా భారయ్లిన్ పటిట్ంచుకోవడం లేదని నా ఉదేద్శం. వారు వెంటనే భారయ్లిన్ సంపర్దించాలి. కుటుంబాలు కేవలం
బియాయ్నిన్ బొకుక్తూ గడపరని వారి వారి భారయ్లు చెపప్గలరు. అయితే మన రాషట్ర నాయకులు ఉచితంగా బియాయ్నిన్ యిసేత్ కేందర్ నాయకులు
వంట గాయ్సు ధరలు పెంచుతునాన్రు. పోనీ, వండుకోకుండా ఉచిత బియాయ్నిన్ తింటూ గడపలేరుకదా? అందుకని మన రాషట్ర నాయకులు బియయ్ంతోపాటు తగు మాతర్ం చింతపండు, ఉపుప్, కందిపపుప్, వేరుశనగ మాంసాహారులకయితే చినన్సైజు కోడిపెటట్ -అటూ యిటూ కాని
నాలాంటి బార్హమ్ణ పౌరులకు కోడిగుడుల్ వంటివి ఉచితంగా ఇవావ్లని మనవి.
తమిళనాడులో కిలో రెండు రూపాయిల బియాయ్నిన్ అకక్డివారు అముమ్కోగా -లారీలోల్ మేలురకం బియయ్ం పొరుగు రాషాట్ర్లకు తరలిపోతూండగా
పోలీసులు

పటుట్కునాన్రు.

ఏమిటీ

విపరీతం?

మేలురకం

ఆహారానిన్

యిసేత్

అనుభవించలేం?

ఇకక్డే ఉంది విచితర్ం. గుడిసెలోల్ ఉండేవాడిని రాషట్రపతి భవనానికి పంపితే నిదర్పటట్దు. హఠాతుత్గా అతని ఆలోచనా ధోరణి, దృకప్థం,
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జీవనసరళి మారిపోదు. మారుప్ లేదా 'మేలు' ఉచితంగా యిచేచ్ సౌకరాయ్ల వలల్ జరగదు. అవసరమైన సౌకరాయ్లను అమరుచ్కునే వెసులుబాటు,
సామరథ్య్ం, అవకాశం, విజఞ్తా ఇవనీన్ కలిసివసేత్ జరుగుతుంది. అంతకంటే దీరఘ్కాలిక పార్తిపదికన వారి జీవన సరళిని మారేచ్ పథకాలు,
వాటిపటల్ వారి అవగాహన కలిసిరావాలి.
తమిళనాడు ఇచిచ్న కలర టీవీలు 24 గంటలు తిరగకుండా బజారులోకొచాచ్యి. సైకిళుల్ 90 శాతం హైసూక్లు కురార్ళల్ యిళుల్ దాటిపోయాయి.
రెండు రూపాయల బియాయ్నిన్ అముమ్కుని బెలుట్షాపులకు పరిగెతిత్నవారి కథలు ఎనోన్ ఉనాన్యి.
సరే. మరి ఇనిన్ వనరులు -యుదధ్పార్తిపదికన రాషట్రం ఏరప్రుసూత్ండగా 'పర్జాపథం' కారయ్కర్మంలో పర్జలు పర్జాపర్తినిధుల మీద విరుచుకు
పడుతునాన్రేం? పర్జాపర్తినిధులు సమాధానం చెపప్లేక, సముదాయించలేక ముఖం చాటుచేసుకుని పారిపోతునాన్రేం? కారణం -నేలబారు
కుటుంబానికి కావలసిన, తీరవలసిన సమసయ్లు వేరే ఉనాన్యి. మంచినీరు, మురుగునీటి పారుదల, చెతత్కుపప్ల నిరూమ్లన -ఇవనీన్ వారి
సుఖవంతమైన జీవనానికి అవసరం. వాటిని పటిట్ంచుకునే నాథుడు లేడని వారు గొంతులు చించుకోవడం ఈ పథంలో మనం చూసుత్నాన్ం.
రాజనీతిజుఞ్డు వచేచ్తరం గురించి ఆలోచిసాత్రు. రాజకీయ నాయకుడు వచేచ్ ఎనిన్కల గురించే ఆలోచిసాత్డు. ఈనాటి పారీట్లకు వచేచ్తరం వరకు
మనిన్క ఉంటుందనన్ నమమ్కం లేదు. అందుకని హడావుడిగా తమ యిళల్ను చకక్బెటుట్కునే పర్యతన్మిది. అలనాడు పండిత నెహూర్ కనన్
మూడు బంగారు కలలు -నాగారుజ్నసాగర, హీరాకుడ, భాకార్నంగల పార్జెకుట్లు. ఈనాటి నాయకులు -కిలో బియయ్ం, సైకిళుల్, కలర టీవీలు.
ఈ నాయకులు చేసే ఉపకారం తాతాక్లికంగా వారి అవసరాలను తీరేచ్ పనులు. ఏ భూకంపమో, వరదలో, అగిన్పర్మాదాలో సంభవించినపుప్డు
'మాతర్మే' చేయగలిగే, చెయయ్వలసిన ఉపకారాలు. దీరఘ్కాలిక పర్యోజనాలు మనసుస్లోలేని పర్భుతవ్ం కేవలం తమ వోటు కోసమే పబబ్ం
గడుపుకొంటోందని సామానయ్ పర్జలకీ అరథ్మౌతోంది.
ఇదివరకటి కంటే కెమెరాలూ, మైకులూ నాయకులిన్ వీధిన పెడుతునాన్యని వారికి అరథ్మౌతోంది. ఈ ఉపకారాలు కేవలం ఉపకారాలు కావనీ,
తమ ఓటల్కి తాయిలాలని వారికి తెలుసు.
వాటి మనిన్కా తెలుసు. అందుకనే ఇదివరకు నెహూర్గారికి, పటేల గారికీ, టంగుటూరి వారికీ యిచేచ్ గౌరవానిన్ పర్జలు వీరికి ఇవవ్డం లేదు.
ఊళోల్కి వచిచ్న నాయకులిన్ నిలదీసుత్నాన్రు. చినన్ చినన్ సంఘాలు, కులాలు, వరాగ్లు, పేటలూ, గూడాలు, మతాలవారు తమ అవసరాల కోసం
నాయకులిన్ నిలదీసుత్నాన్రు. బేరాలు తేలుచ్కుంటునాన్రు. బుకాయిసుత్నాన్రు. బాల్కమెయిల చేసుత్నాన్రు. డిమాండ చేసుత్నాన్రు. హెచచ్రిసుత్నాన్రు.
దుయయ్పడుతునాన్రు. బొడుడ్లో చెయియ్ వేసి తమ హకుక్గా ముకుక్ పిండుతునాన్రు.
కలుల్పాకకీ దేవాలయ పార్ంగణానికీ చాలా దూరం ఉంది. ఎంత చెటుట్కి అంత గాలి.

(ఏ ిర్ల్ 23, 2012)
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(April 30, 2012) Mrutyvu Oka Meemamsa మృతుయ్వు ఒక మీమాంస
ఒక దయనీయమైన కథ. అతయ్ంత హృదయ విదారకమైనది. పొలాలోల్ కూలి చేసుకునే భారాయ్భరత్లకి ఒకక్డే కొడుకు. విమానయాన శాసత్రంలో
పటట్భదుర్డయాడు. ఆసేట్ర్లియాలో ఉదోయ్గానికి సిదధ్పడుతూండగా ఆకిస్డెంటయింది. 15 సంవతస్రాల పాటు కేవలం అచేతనమైన సిథ్తిలో
ఉండిపోయాడు. అయిదేళుల్ కోమాలో ఉనాన్డు. కర్మంగా తెలివొచిచ్ంది. కానీ మాటాల్డలేదు. కాళూల్ చేతులూ చచుచ్బడాడ్యి. అపప్టికి కురార్డి
వయసుస్ 36 సంవతస్రాలు. ఆ దంపతులు నెలకి 500 సంపాదిసాత్రు. బిడడ్ని సాకలేక తండిర్ చచిచ్పోయాడు. తలిల్కి 75 సంవతస్రాలు.
మానవతా దృకప్థంతో కురార్డిని ఇంజక్షనిచిచ్ అతనిన్ నరకయాతన నుంచి విముకత్ం చేసెయయ్మని కోరుట్కి మొరపెటుట్కుంది. తరావ్త తాను
మనశాశ్ంతితో పోగలనని చెపుప్కుంది. బిడడ్ని సాకే సోథ్మతులేదు. శకిత్ చాలదు. కాని కోరుట్ అందుకు అంగీకరించలేదు. ఈ తలిల్ దండువారి
పలెల్లో (చితూత్రు జిలాల్) ఉంటోంది. బహుశా ఆంధర్దేశంలో ఇలాంటి కేసు -బిడడ్ పార్ణాలు తీయమని (మానవతా దృకప్థంతో) కోరిన కేసు
ఇదేనేమో. నాయ్యమూరిత్ మరొకరి పార్ణాలను ఎటువంటి పరిసిథ్తిలో నయినా తీసే హకుక్ ఎవరికీ లేదనాన్రు.
**
ఎపుప్డో హైసూక్లులో చదువుకునే రోజులోల్ దువూవ్రి రామిరెడిడ్ 'పానశాల' చదువుకునాన్ం. ఉమర ఖయాయ్ం అంటాడు:
ఇలకు రాకపోకల నాకు సేవ్చఛ్యునన్
రాకయుందును, వచిచ్న పోకయుందు
వీలుపడునేని ఈ పాడు నేలయందు
ఉనికి పటుట్వు చావు లేకునన్ మేలు.
పాడు జనమ్ అంటూనే చావులేని అమరతావ్నిన్ కోరుకుంటాడు. అతనికి జీవించడం ఒక అవకాశం. ఆనందంగా జీవించడం వయ్సనం. జీవితానిన్
జీవనయోగయ్ం చేసుకోవడం అభిరుచి. మృతుయ్వు అతనికి అభయ్ంతరం. ఆనకటట్.
**
భారతీయ కరమ్ సిదాధ్ంతానిన్ నమిమ్న వారందరికీ -మృతుయ్వు జీరణ్ వసాత్ర్లిన్ విడిచి కొతత్వాటిని ధరించే మజిలీ. మృతుయ్వు ఒక శరీరం నుంచి
మరొక శరీరానికి బదిలీ. బహుశా భారతీయ వయ్వసథ్ మనిషిని మృతుయ్వుకి సిదధ్పరిచినటుట్ మరే ఇతర మతం పర్యతిన్ంచలేదేమో.
మృతుయ్వు మరో కొతత్ పేజీని తెరవడం.
**
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చాలామందికి మృతుయ్వు ఆయుధం. కొందరికి ఉదయ్మం. ఎకుక్వమందికి అవకాశం. తెలాల్రిలేసేత్ తమ సవ్పర్యోజనాలకు, తాము నమిమ్న
సామాజిక సిదాధ్ంతాలకి, తన కోపం తీరడానికి, తన పబబ్ం గడవడానికి, తన మేలుని పొందడానికి -ఎంతమంది మృతుయ్వుని
వాడుకుంటునాన్రో తెలాల్రి పతిర్క తెరిసేత్ కోకొలల్లు. మృతుయ్వు చాలా మందికి సాకు. కొందరికి సామాజిక నాయ్యం. కొందరికి తపిప్ంచుకునే
దొంగదారి.
**
పర్యతన్ం లేకుండా, ఆలోచించకుండా, ఆశించకుండా, ఎదురుచూడకుండా మృతుయ్వు వాతని బడే ఎందరో దురదృషట్వంతుల కథలు మనం
వింటూంటాం. వారి బర్తకాలనే ఆశకీ, బర్తకలేని నిసస్హాయతకీ పొంతన లేదు. జీవితం దురామ్రగ్ంగా వారిని ఆ అవకాశానికి దూరం చేసుత్ంది.
మృతుయ్వు కొందరికి ఎదురుచూడని అతిథి. ఆశించని అనరథ్ం. మీదపడే దురదృషట్ం.
**
ఊహించని ఘోరమయిన నేరం చేసినవాడికి, భయంకరమైన తపిప్దం చేసినవాడికి వయ్వసథ్ మరణ శిక్షని విధిసుత్ంది. గాంధీ హంతకుడిని ఉరి
తీసింది. వందలమందిని చంపిన అజమ్ల కసబకి చావు సరైన శిక్ష అని నిరణ్యించింది. అది వయ్వసథ్ నిరణ్యించే నాయ్యం. ఎవరికయినా, ఏ
కారణానికయినా మరొకరి పార్ణం తీసే హకుక్ ఎవరిచాచ్రు? మృతుయ్వు వయ్వసథ్ నీతికి చెలియలికటట్. శిషట్ సమాజం దురామ్రాగ్నికి నిరణ్యించిన
ఆఖరి మజిలీ.
**
బలవంతంగా చంపినవాడిని ఉరికంబం ఎకిక్ంచే నాయ్యవయ్వసథ్ -ఊహించని నేరానిన్ చేసిన నేరసుథ్డిని జీవితాంతం జైలుకి పంపగలిగిన వయ్వసథ్
-ఒక నిసస్హాయుడి నిరరథ్క జీవితానికి ముగింపు రాయడానికి వణికిపోతుంది. అపరాధికీ, నిసస్హాయత నెతిత్న పడిన నిరాభ్గుయ్డికీ మధయ్ ఎకక్డో
'నీతి'కి

సంబంధించిన

మీమాంస

చికుక్కుని

ఉంది.

మానవాళి

మానవతవ్పు

విలువల

ఔనన్తయ్ం

ఉంది.

అయితే అది ఔనన్తయ్మా? నిసస్హాయతా? దవ్ందవ్నీతా? విచికితాస్? ఏమో! పర్పంచంలో ఏ నాయ్యవయ్వసాథ్ యిపప్టికీ ఆ సాహసం
చెయయ్లేకపోతోంది.
మృతుయ్వు కొందరి నెతిత్మీద పిడుగు
కొందరు నిసస్హాయుల మనుగడకి గొడుగు
మనకిషట్ం ఉనాన్ లేకపోయినా
పర్తీ వయ్కీత్ చేసే ఆఖరి అడుగు

(ఏ ిర్ల్ 30, 2012)
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(May 07, 2012) Avyavastha అవయ్వసథ
నినన్ ఇంగీల్షు వారత్ల ఛానలలో నలుగురయిదుగురు మహిళలు -'తవ్రగా విడాకులు' ఇచేచ్ చటట్ం గురించి చరిచ్సుత్నాన్రు. వారందరూ సతరీలకు
ఇంకా దకక్ని సావ్తంతర్య్ం గురించీ, ఆరిథ్క సోత్మతు గురించీ, భరత్ ఆసిత్ని పంచుకునే హకుక్ని గురించీ -యిలాంటివనీన్ ఆవేశంగా,
అరథ్వంతంగా, అనుభవపూరవ్కంగా మాటాల్డుతునాన్రు. అందరూ పర్సిదుధ్లయిన మహిళలు. అందరి ఉదేద్శమూ, ఆదరశ్మూ అభినందనీయం,
వాంఛనీయం. కానీ వారంతా నేలవిడిచి సాము చేసుత్నాన్రని నాకనిపించింది. నిజానికి -చాలారంగాలలో 'ఆధునికం' పేరిట -మనం ఎనోన్
సంవతస్రాల నుంచీ నేలని విడిచాం. మనకాళుల్ నేలమీద లేవు. మన కళుల్ మనకి అకక్రలేని, పొంతనలేని, బొతిత్గా పొసగని విదేశీ వాయ్మోహం
మీద ఉంది. ఆకరిష్ంచే, తాతాక్లిక పర్యోజనాలను తీరేచ్, అవసరాలను తీరుచ్కునే, ఆనందానికి ఆలంబనగా నిలిచే 'సాము'లు చేసుత్నాన్ం.
వాటికి రకరకాల 'సాకు'ల పూటులిన్ సిదధ్ం చేసుకుంటునాన్ం.
ఈ రోజునే పేపరోల్ ఒక వారత్. ముంబైలో రమేష షినాయ (30) తన భారయ్ పీర్తి తన బటట్లు సరిగాగ్ మడతపెటట్డం లేదనీ, వంట చెయయ్డం
లేదనీ, ఇంకా ఆరిథ్క కారణాలు చూపి కేవలం నాలుగు నెలల కిర్తమే కోరి పెళిల్ చేసుకునన్ భారయ్ నుండి విడాకులిన్ కోరుకుంటునాన్డు!
ఈ దేశంలో 'విడాకుల' అవసరం ఒక వయ్వసథ్ పతనానికి నిదరశ్నం. ఇంకా ఏ కాసోత్, ఎంతో కొంత బలహీనంగా తూరుప్ ఆసియా దేశాలలో ఈ
వయ్వసథ్ బతికి ఉంది. ఇపుప్డిపుప్డు -మనం కూడా ఆ వయ్వసథ్లో పాశాచ్తయ్ దేశాలతో పోటీ పడుతునాన్ం. నా మటుట్కు నాకే -జీవితంలో
రెండుసారుల్ పెళిల్ చేసుకుని విఫలమయిన 35 ఏళల్ అమామ్యిలిన్ -పర్సిదుధ్లిన్ -కనీసం ముగుగ్రిన్ తెలుసు. విడాకులు తీసుకునో, అవసరం లేకో భరత్లకి దూరంగా ఉంటునన్ సతరీలని కనీసం 15 మందిని తెలుసు. వారందరూ బాగా చదువుకునన్వారు. అందమయినవారు. పిలల్లు గలవారు.
వయసుస్లో ఉనన్వారు.
ఇపుప్డిపుప్డు మనకి తొందరగా విడాకులు తీసుకునే సౌకరయ్ం కూడా కలిసివచిచ్ంది. ''ఆతమ్హతయ్కు దగగ్ర తోవ'' వంటి మెలకువ ఇది. ఎంతో
ఆలోచనతో, ముందుచూపుతో, పరసప్రం సహజీవనం చేసే ఒదిద్కతో -పిలల్ల భవిషయ్తుత్నీ, విలువలీన్, శేర్యసుస్నీ, దక్షతనీ, పెదద్ల వృదాద్పయ్పు
అవసరాలీన్ కాపాడే లక్షయ్ంతో ఒక సమగర్మైన పర్ణాళికగా ఏరప్డిన వివాహ వయ్వసథ్ యిపుప్డిపుప్డు ఛినాన్భినన్మవుతోంది.
కూతురు అమెరికాలో ఇజేర్లీ వయ్కిత్ని పేర్మిసుత్ంది. తలిల్ ఇండియాలో ఒంటరిగా వండుకు తింటూంటుంది. తలీల్ తండీర్ వృదాధ్శర్మంలో ఉంటారు.
భరత్ ఓ తాతాక్లిక భారయ్తో కాపురం చేసూత్ంటాడు. తాతాక్లికం ఎందుకు? ఇపప్టి భారయ్కి ఆదాయం, వేరయిన భరత్, ఆధారపడే కొడుకూ
ఉనాన్రు కనుక. ఇదద్రూ 'రేపు' గురించి చరిచ్ంచుకోరు -ఇదద్రి రేపూ ఒకటి కాదు కనుక. ఎంతకాలం ఇలా? ఒకావిడని అడిగాను. నవివ్ సాగినంతకాలం -సాగుతోంది కదా? అంది. ఆ నవువ్లో గరవ్ం లేదు. తృపిత్ లేదు. తపప్నిసరి అయిన రాజీ వుంది. రాజీ ఎందుకని? ఏ దశలోనో
తీసుకునన్ నిరణ్యం పటల్ తొందరపాటా? ఇదద్రి మధయ్ ఏరప్డిన పరిచయం సేన్హమయి, పేర్మగా మారి, అనుబంధంగా సిథ్రపడడానికి వయ్వధి
కావాలి. ఇదద్రి అవగాహనా కావాలి. తాయ్గాలు కావాలి. ఇపప్టికీ -మా ఆవిడ నామీద కేకలేసేత్ -గత ఏభై ఏళల్లో అంతకనన్ ఘోరంగా కేకలేసి
నా మాటని చెలిల్ంచుకునన్ వెయియ్ సందరాభ్లు గురుత్ చేసుకుని నోరుమూసుకుంటాను. వెయియ్ రాజీల పెటుట్బడి, 50 ఏళల్ వయ్వసథ్ యిచిచ్న దనున్.
అవసరమా ఇది? ఎవరు నిరణ్యిసాత్రు? పెళల్యిన రెండో ఏటనే విడాకులా? పరవాలేదు. నాలుగో నెలకే విడాకులా! మీ తాతని అడగండి. మీ
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అమామ్ నానాన్ గంజి తాగి అయిదు రూపాయలు పంపడం దావ్రా పటన్ంలో మీ చదువుని సాగనిచిచ్న వారి తాయ్గానిన్ అడగండి. అది సమషిట్
కారయ్ం.

ఎపుప్డూ

విలువలిన్

పరిణామాల

ఫలితాలతో

కాదు

వయ్కుత్ల

పెటుట్బడితో,

పరిణతితో

బేరీజు

వెయాయ్లి.

జాతిలో సంపర్దాయ వైభవం కొరవడుతోంది. అమెరికాలో ఇజేర్లీ పిర్యుడు 'జన గణ మణ' పాడడు. ''ఫలానా వయ్కిత్ ఫలానా మహానుభావుడి
తరం'' అని చెపుప్కునే గరవ్ం పోయింది. ఈలోగా భరత్లో, పిర్యునిలో, జీవితమో 'జీనస్'ని కలగాపులగం చేసేసింది. చేసేత్ నషట్మేం? అది
అభిశపుత్డి ఆఖరి వైరాగయ్ం.
ఓ వయ్వసథ్ నిలదొకుక్కోడానికి -అది ఏ వయ్వసథ్ అయినా -అకోట్బరు విపల్వం అయినా -వయ్కుత్ల తాయ్గాలు కావాలి. చెటుట్ పెరగాలంటే నీరు పటాట్లి.
ఆ తాయ్గాలు ఒకపుప్డు సంపర్దాయం, కటుట్బాటుల్, సదాచారం, కుటుంబ పరపతి, పెదద్ల ఆంక్షలు -వీటిలో వేటి కారణంగానో సాగుతూ
వచాచ్యి.
మా అమమ్ మారుటి తండిర్ దగగ్ర ననున్ పెంచలేదు. మా పొరుగింటి అమమ్కి తన కూతురు పెళిల్ చేసుకునన్ దెవరోన్ తెలీదు. ఇంకాసత్ ముందుకి
వెళేత్ ఆ కూతురుకే తెలీదు. తెలిసేనాటికే తతత్రపాటు, విడాకులు. హఠాతుత్గా వచిచ్న ఆరిథ్క సావ్తంతర్య్ం -కొంత ఆతమ్సైథ్రాయ్నిన్, చినన్
అహంకారానిన్, అనాదిగా వసుత్నన్ పురుషాధికయ్తని సజావుగానే పర్శిన్ంచే నిజాయితీని -యినిన్టిని ఇచిచ్ంది. పాపం. మా అమమ్కి ఇవేవీ తెలీవు.
ఆవిడ ఆఖరి రోజులోల్ కొడుకుని పది రూపాయలు అడిగేది -ఎవరయిన దండం పెడితే యివవ్డానికి. ఆమె సమాజ ధరామ్నిన్ పాటించి జీవనానిన్
సాగించిన నేలబారు జీవి.
అనూహయ్మయిన వెరిర్తలలు వేసుత్నన్ -పిచిచ్ పిచిచ్ ఆలోచనల పోర్గుగా తయారయిన పర్పంచ చలన చితర్రంగంలో -మొనన్టికి మొనన్ బెరిల్నలో
గోలెడ్న బేరని పుచుచ్కునన్ ఉతత్మ ఇరాన చితర్ం (విచితర్ంగా ఆ సినిమా పేరు 'సెపరేషన' అంటే విడాకులు!). భారయ్ భరత్నుంచి విడాకులిన్
కోరుకుంటుంది. భరత్ అంగీకరిసాత్డు. (11 ఏళల్ కూతురు తండిర్తో ఉండాలని కోరుకుంటుంది.) ఎందుకు? 80 ఏళల్ రోగిషిట్ తండిర్ని సాగడానికి.
పర్పంచంలో ఏ మూలనో ఇంకా కుటుంబ వయ్వసథ్ని పటుట్కు వేలాడే సభయ్ సమాజాలునాన్యి. మనం విడాకులీన్ వీలయినంత శీఘర్వంతం
చేసుకుంటునాన్ం.
మన వివాహంలో 'సాథ్ళీపాకం'లో ఒక మంతార్నిన్ భరత్ భారయ్తో చెపాత్డు -ఆమె రెండు చేతులూ పటుట్కుని 'నాకు నీ దావ్రా పదిమంది
సంతానానిన్ యివువ్ (ఎందుకు? ఈ సమాజ ధరామ్నిన్ కాపాడడానికి) నేను నీకు పదకొండో సంతానానిన్ అవుతాను' అని.
వీలుంటే విడాకుల కోరుట్లోల్ గోడలకి ఈ శోల్కానిన్ అతికించండి. ఈ దేశంలో వివాహ వయ్వసథ్ శరీర సప్రశ్కి ముందుగానే సతరీలో తలిల్ని చూడడం,
ఆశించడం నేరిప్ందని ఒకరికొకరు దూరం కావాలని కోరుకునే ఈ కాలం ముంబై మారుక్ భారయ్భరత్లకి అరథ్మవుతుందని.

(మే 07, 2012)
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(May 14,2012) Khareedaina 'Nijam' ఖరీదైన ’నిజం ’
సతయ్మేవ జయతే అనన్ది పాత నానుడి. సతయ్ం వలల్ మాతర్మే జయం లభిసుత్ంది - అంటే ఈ రోజులోల్ చాలామందికి నవువ్ వసుత్ంది. అయితే
'అసతయ్ం'తో 18 సంవతస్రాలు సేవ్చఛ్గా ఉనన్ పండిత సుఖ రాం ని చూసినా, తెలల్రేషన కారుడ్లతో మదయ్ం వాయ్పారం చేసే బడాబాబుల కథలు
చదివినా 'సతయ్ం' ఎంత నిసస్హాయమయిన జడపదారధ్మో అరధ్మౌతుంది. మరెందుకీ నానుడి? దీనిని 'కరమ్'అని సరిపెటుట్కునన్ వేదాంతులూ,
'ఖరమ్' అని తలవంచిన వాసత్విక వాదులూ ఎందరో ఉనాన్రు.
ఈ మధయ్ - అంటే మొనన్ ఆదివారం ఈ సతయ్ం మళీళ్ వీధిన పడింది. కారణం - ఈ సతాయ్నికి ఈ దేశంలో బహుళ పార్చురాయ్నిన్ సాధించిన ఓ
పర్ముఖ నటుడి దనున్ లభించింది కనుక. 'సతయ్మేవజయతే' అని ఎకక్డో ఢిలీల్లో ఉనన్ వెంకయయ్ అనాన్, మరో చందర్యయ్ అనాన్ దేశం ఇంత
తుళిళ్పడదు. కానీ ఈ మాట అనన్ది అమీర ఖాన. ఆయన గొంతుకి ఎంత బలం ఉందంటే - సతాయ్నికి కాదు - ఆయన చేపటిట్న కారయ్కర్మానికి
("సతయ్మేవ జయతే") 6 కోటల్ అడవ్రట్యిజు మెంటుల్ వచాచ్యి. వాయ్పార సంసథ్లు 90 కోటుల్ ఇచిచ్ ఈ కారయ్కర్మానిన్ సాప్నస్ర చేశారు. ఈ
కారయ్కర్మం పర్సారమవుతునన్ గంటలో కేవలం దేశం నలుమూలలనుంచీ లక్షమంది ఫోనుల్ చేశారు. ఇక ఈ మెయిళళ్తో ఛానళళ్ సమాచార
సర్వంతి తెగిపోయింది. ఆరు దేశ భాషలలో ఈ కారయ్కర్మం పర్సారమయింది. దూరదరశ్న పర్సారం చేసింది. ఏ ఛానల చూసినా రాషట్రపతి
పర్సంగంలాగ అమీర ఖాన గొంతే వినిపించింది. ముఖమే కనిపించింది. కారయ్కర్మానిన్ చూసుత్నన్ పేర్క్షకుల చేతులోల్ టరిక్ష టవలస్ కనీన్రుతో
తడిసిపోయాయి. పర్శన్లడుగుతూ అమీర ఖాన ఏడాచ్డు. చెపుతూ తలుల్లు ఏడాచ్రు. వింటునన్ పేర్క్షకులు ఏడాచ్రు. గంటనన్ర సేపు దేశం దుఃఖ
సముదర్ంలో మునిగిపోయింది.
ఈ కారయ్కర్మం భూర్ణ హతయ్ల గురించి. శిశువు ఇంకా తలిల్ కడుపులో ఉండగానే ఆడో మగో తెలుసుకుని ఆడపిలల్ అయితే కడుపులోనే
గరభ్సార్వం చేయించే గరభ్సార్వాల గురించి. పలెల్టూరివారూ, చదువుకునన్ పటాన్లవారూ, వాయ్పారంగా డాకట్రూల్, ఆడపిలల్ని కనడం లాభసాటి
కాదని భావించే అతత్లూ, మామలూ, భరత్లూ - సంవతస్రాల తరబడి ఈ దేశంలో సాగిసుత్నన్ సామూహిక భూర్ణ హతయ్ల దారుణ మారణకాండ
ఈ కారయ్కర్మం ఇతివృతత్ం. అయితే ఈ దారుణానిన్ తెలిసినవారు చాలామంది ఉనాన్రు. ఆపలేకపోతునన్వారునాన్రు. పుటిట్న ఆడపిలల్ని
పశువులాగ హింసించినవారునాన్రు. ఇవనీన్ రాజకీయ నాయకులకి ఎంతో కొంత తెలుసు. అయినా ఈ అరాచకం చెలిల్ పోతోంది. రహసయ్ంగా
గరభ్ సార్వం జరిపించి డబుబ్ చేసుకునే వైదుయ్లునాన్రు. ఇది నిశశ్బధ్ మారణ హోమం. సతరీని తలిల్గా, దేవతగా, కులదైవంగా పూజించే
భారతదేశంలో జరుగుతునన్ దారుణం. ఈ దారుణానిన్ ఆపుతునాన్మని బోరవిరుచుకునే రాజకీయ నాయకులునాన్రు. తెలివైన
దురామ్రుగ్లునాన్రు. చెయయ్లేదనన్ సాక్షయ్ం ఉంది.
ఒక భారయ్కి భరత్ - ఆడపిలల్ని గరభ్ం దాలిచ్ందనన్ కారణానికి ఆరుసారుల్ వరసగా గరభ్సార్వం చేయించాడు. మరొక భరత్ పుటిట్న బిడడ్ని
పశువులాగా హింసించాడు. ఇందులో ఎవరిది ఎంత భాధయ్త? ఇలా జరుగుతూపోతే దేశం ఏమవుతుంది? ఆయా వరాగ్ల వారితో
సమగర్మయిన సతయ్శోధన జరిపిన కారయ్కర్మమిది.
భారతదేశానిన్ ఒకక్ కుదుపు పలకరించిన వందకోటల్ వాయ్పారమిది. ఇందులో ఓ సినీనటుడి నిజమైన పరివేదన ఉంది. పరిషక్రించవలసిన
సమసయ్ ఉంది. సామాజిక సప్ృహ ఉంది. తీరా ఈ కారయ్కర్మం పర్సారమయాక - మేం చరయ్లు తీసుకుంటామని కెమేరాల ముందుకొచిచ్న
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రాజసాథ్న ముఖయ్మంతిర్గారునాన్రు. సతయ్ం తపప్క జయిసుత్ందని భావించే - ఆరోగయ్కరమైన - కానీ బలహీనమయిన మూలుగు ఉంది.
ఈ కారయ్కర్మం ఓ గొపప్ సినీనటుడి వయ్పారమని (సెలబిర్టీ ఏకిట్విజం), కేవలం సానుభూతి, పాపులారిటీ పర్సారానికి దగగ్ర తోవ అని పెదవి
విరిచినవారునాన్రు. టీవీ కారయ్కర్మాల రేటింగు పెంచుకోడానికి, డబుబ్ చేసుకోడానికీ ఈ కారయ్కర్మం ఉపయోగిసుత్ంది తపప్ సామాజికంగా పెదద్
పర్యోజన ఉండదనే నిరాశావాదులునాన్రు. ఇది కేవలం పరపతిని పెంచుకోవడం వంటిదని భావించిన సంజయ ఝూ వంటి
కాలమిసుట్లునాన్రు. నిజాయితీగా కెమెరాముందు కూరుచ్ని కళుళ్ ఒతుత్కునన్ అమీర ఖాన ఉనాన్డు. తలుల్ల కనీన్టిలో వేదన ఉంది.
కారయ్కర్మంలో అంతరీల్నంగా ఒక అనాయ్యానికి పరయ్వసానానిన్ పర్జల ముందు పెటాట్లనన్ తపన, పెటిట్న చితత్శుదిద్ ఉంది.
ఈ దేశంలో రాముడు వారధి నిరిమ్సూత్ండగా ఓ ఉడత నాలుగు చుకక్ల నీటిని విదిలించడం - గొపప్ నీతి కథ. 'ఉడతా భకిత్ ' ఈదేశంలో గొపప్
ఆదరాశ్నికి సామనుయ్డి చేయూతకు గొపప్ ఉదాహరణ. వంద కోటల్ వాయ్పారానిన్ చెయయ్గల ఓ నటుడి చితత్శుదిద్ సమంజసమా? ఆకేష్పణీయమా?
ఇది వాయ్పారానికి దగగ్ర తోవగా సరిపెటుట్కుని మరిచిపోవాలా? ఇందులో పర్యోజనానిన్ వడగటాట్లా? ఎంతోమంది ఉదయ్మకారులు పూనుకునాన్
అరికటట్లేని ఒక సామాజిక దురనాయ్యానిన్ - అరికటట్డానికి పర్జాభిపార్యానోన్ (అనాన్ హజారేలాగ), అరికటట్డానికి రాజకీయ నాయకులిన్
ఉదుయ్కత్పరచలేని నేపధయ్ంలో ఓ పర్ముఖ నటుడి వాయ్పారానిన్ సాధించే సామాజిక చైతనయ్ం ఏ విధంగా, ఏ మేరకు సమంజసం? ఏ మేరకు
ఉపయోగకరం? ఏ మేరకు వాంఛనీయం? ఇది కారయ్కర్మానిన్ అముమ్కునే వాయ్పారసుథ్ల గడుసుదనానికి నిదరశ్నమా? సామాజిక సప్ృహతో
దేశానికి ఏదో సేవచేయాలని తహ తహ లాడే ఓ నటుడి ఆరోగయ్కరమైన ఆదరాశ్నికి మాతర్మే నిదరశ్నమా?
ఇనిన్ లక్షల మందిలో కలిగిన 'సప్ందన ' కారయ్కర్మానిన్ మాతర్మే దీవించి, వాయ్పారసుథ్ల జేబులు నింపి మరుగున పడిపోతుందా? చరమ్
మందంగా ఉనన్ వయ్వసథ్నాయకులు, మంతుర్లు - ఈ కారయ్కర్మం గాల్మర ని వాడుకుని యధాపర్కారంగా సమసయ్ని ఓ అటకెకిక్ంచేసాత్రా?
1930 లో ఉపుప్ సతాయ్గర్హానికి మహాతామ్గాంధీ సబరమ్తీ ఆశర్మం నుంచి 25 రోజులపాటు 322 కిలోమీటరుల్ దండీ వరకూ లక్షలాదిమందితో
నడిచాడు. అది చరితర్. ఈ అవకాశానిన్ తీసుకుని 322 మైళూళ్ జంగిడీ పటుట్కుని ఉపుప్ శనగలు అముమ్కునన్ ఓ వాయ్పారసుథ్డి వాయ్పారదక్షత
కారణంగా వందలు సంపాదించి దానిన్ వేలూ లక్షలూ చేసుకునన్ ఆరో తరం ఇపుప్డు సంపనన్ంగా బతుకుతూ ఉండవచుచ్. కానీ చరితర్
దండీయాతర్ది. సంపనున్డి అవకాశానిది కాదు. (ఇది కేవలం ఉదాహరణ)
రామాయణంలో ఉడతది - ఎంత చినన్దయినా గురుత్ంచుకునే పాతర్. మనం ఇపుప్డు ఉపుప్ సతాయ్గర్హమనే చరితర్కి జేజేలు చెపాత్మా? ఉపుప్
శనగల వాయ్పారసుథ్డి వాయ్పార దక్షతకి తపుప్ పడతామా? అనాయ్యంగా లక్షలాది ఆడపిలల్లు తలుల్ల కడుపులోల్నే దారుణంగాబలి
అయిపోతునాన్రు. చరయ్లు తీసుకోవలసిన నాయకులు నిదర్పోతునాన్రు. సజావుగా, నివారణోపాయాలిన్ చేపటట్వలసిన రాజకీయ నాయకుల
అలసతవ్ం కంటే, సమాజంలో ఓ సప్ందనని కలిప్ంచాలనే యావతో ఓ నటుడు పూనుకునన్ పర్యతన్ం - కేవలం 'ఉడత' సాథ్యిలోనిదే అయినా
- కేవలం ఉపుప్ శనగల వాయ్పారం కారణంగా రాళుళ్ వేయడం సమంజసం కాదేమోనని నాకనిపిసుత్ంది.
నూరుకోటల్ వాయ్పారం మన ఏ.రాజాగారు బొకిక్న డబుబ్కంటే ఎకుక్వకాదు. ఒక సాయంకాలం దేశానన్ంతటినీ పలకరించే సప్ృహని కలిప్ంచిన
ఓ నటుడి చితత్శుదిద్ ఏ ఆరోగయ్కరమైన పరిణామాలకు దారితీయగలదో వేచి చూడాలి. తీయకపోయినా ఒక అరాచకానికి ఒక సాయంకాలం
దేశమంతటా కలిప్ంచిన సప్ందన విలువ నూరుకోటల్ని సరిపెటుట్కుందామా?
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May 21, 2012) Seetha Ane Buthu 'సీత' అనే బూతు
దాదాపు 30 ఏళళ్ కిందట 'ఆరాధన' అనే సినీమాకి మాటలు రాశాను. (మహమ్ద రఫీ పాట పాడిన సినీమా అంటే చాలా మందికి జాన్పకం
వసుత్ంది - నా మది నినున్ పిలిచింది గానమై) ఎన.టి.రామారావు పశువుల కాపరి. వాణిశీర్ సంపనున్రాలయిన నరత్కి. పటన్ం తీసుకు వసుత్ంది
అతనిన్. గోపీ మూగవాడయాడు. ఓ దశలో రహసయ్ంగా తన ఊరికి వెళిళ్పోబోతాడు. వాణిశీర్ అడుడ్పడి "ననున్ వదిలిపోతావా గోపీ?" అంటుంది.
ఈ ఆసీత్ అంతసుత్కి నేను సరితూగను - అని సూచిసాత్డు. వాణిశీర్ అడవులోల్ తిరుగుతునన్ సీతారాముల బొమమ్దగగ్రికి తీసుకు వెళుతుంది. "ఈ
దంపతులిన్ చూశావా గోపి. రాముడు తండిర్ మాటకోసం అడవులకు వెళాళ్డు. కానీ సీత భరత్ నీడకోసం అడవులకు వెళిళ్ంది" అంటుంది. ఇది
ముపైఫ్ ఏళళ్ కిందటి ఊకదంపుడు ఇపప్టివాళళ్కి. అపుప్డు పర్జలు చూశారు. సినీమా పెదద్ హిట.
నేటి కథ. ఓ భారాయ్భరత్లు బొంబాయిలో కాపురం చేసుత్నాన్రు. వారికో కొడుకు. భరత్కి అండమానస్ బదిలీ అయియ్ంది. నేను రానంది భారయ్.
రాకపోతే ఎలాగ? అనాన్డు భరత్. విడాకులు కావాలని కోరుట్లో కేసు పెటిట్ంది భారయ్. పాపం, ఆ జడిజ్గారు 30 ఏళళ్ కిందటి ఆలోచనలునన
'పాత'బడిన మనిషి. "అమామ్, ఈ దేశంలో భారయ్ సీతలాగ భరత్ని అనుసరించాలి కదమామ్" అనాన్డట. అంతే. మినున్ విరిగి మీద పడింది.
ఆడదానిన్ - అందునా ఆధునిక మహిళని - ఆ పాతచింతకాయ పచచ్డి సీతలాగ భరత్ వెనుక నడవమంటారా? అని ఎదురు తిరిగారు. ఓ
ఇంగీల్ష ఛానల ఆ జడీజ్గారిని తపుప్పడుతూ ఓ చరచ్ను జరిపింది. అందరూ - బాబూ! ఈ రోజులోల్ ఎవరూ మొగుళళ్ వెనుక నడవడానికి
సిదధ్ంగా లేరు. ఈ జడిజ్గారెవరో బొతిత్గా 'ముసలి' ఆలోచనతో ఉనాన్రు - అని వాపోయారు.
మనం గొపప్ వయ్కిత్తావ్నిన్ చెపప్డానికి రాముడిని ఉదహరిసాత్ం. రాముడు మరాయ్ద పురుషుడనీ, సదుగ్ణ సంపనున్డనీ - దాదాపు 300 తెలుగు
రామాయణాలు, మధయ్ధరా సంసక్ృతికి తూరుప్న ఉనన్ 30 దేశాల సమాజ సంసక్ృతి చెపుతుంది. 2012 లో ఎవరయినా ఎదురు తిరిగి
"హాతెత్రీ! ననున్ సగం బటట్లు కటుట్కుని లేళళ్ని వేటాడుతూ తిరగమంటావా?" అంటేనో, "ఎవడో నా పెళాళ్నిన్ ఎతుత్కుపోతే కోతులిన్
వెంటబెటుట్కుని యుదద్ం చెయయ్మంటావా? ఆ మాతర్ం పెళాళ్ం దొరకక్పోతుందా?" అంటేనో మనం మొహం ఎకక్డ పెటుట్కోవాలి?
ఈ మధయ్ హిటట్యిన తెలుగు సినీమాలో ఓ మహానుభావుడైన కవి పాట రాశాడట. "నాకు రాముడులాంటి మొగుడొదుద్ బాబూ - ఆడుతూ
పాడుతూ అమామ్యిల వెంట తిరిగే నీలాంటి మొగుడే కావాలి" అంటూ సగం బటట్లిపుప్కుని గెంతుతుందట. శుభం. ఆవిడకి సీత కషాట్లు లేవు.
దికుక్మాలిన రామాయణం లేదు. కానీ తన సేవ్చచ్నో, వెసులు బాటునో కోరుకోడానికి మొనన్ వయ్భిచారం కేసులో 'తార ' కాక 'సీత ' ఎందుకు
కావలసివచిచ్ంది ఈ మహానుభావుడికి? వయ్కిత్తవ్ంలో ఇంకా ఈ సమాజానికి రాముడు 'ఆదరశ్ం ' అనన్ విషయానిన్ ఈ మహా రచయిత
మరిచిపోలేదు. భారతీయ సమాజంలో కొనిన్ ఎలల్లిన్ చెరిపేయడానికైనా కొనిన్ గురుత్లు కావాలి. అవే రామాయణం, రాముడు, సీత.
మనకి తెలివితేటలు పెరిగాయి. సేవ్చచ్ పెరిగింది. అడడ్మయిన ఆలోచనలీన్ పంచే ఛానలస్ విరర్వీగితనం పెరిగింది. ఏదయినా సభలో చెపేత్
సవరించడానికో, వివరించడానికో ఎవరో దొరికేవారు. ఆలోచనలిన్ విశృంఖలతవ్ంగా భావించే 'ఆధునికత' పైతయ్ం ముదిరింది. ఇంగీల్షు ఛానల
నిరవ్హించే బరాఖ్ దత కి గిలిల్ రెచచ్గొటేట్ట్ 'అముమ్డు పోయే' చరచ్కావాలి. అందులో నోరు పారేసుకునే 'కుహనా' మేధావులు కావాలి. పాపం, ఆ
జడిజ్ గారెవరో - ఈ అభుయ్దయ ఆదరశ్వాదుల నోళళ్లో బలి అయిపోయాడు.
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"నా మొగుడు అండమాన వెళేత్ నేనెందుకు వెళాళ్లి? కొడుకు ఉంటే ఉండొచుచ్గాక - మరో మొగుడిని వెదుకుక్ంటాను" అంటూ సేవ్చచ్ని ఆశించే
అపర సీతల కాలం 2012లోనే అరజ్ంటుగా వచేచ్సిందని ఆ జడిజ్గారికి తెలీదు.
రాముడు తండిర్ మాటని గౌరవించి పనెన్ండేళుళ్ అడవులకి వెళేళ్ తెలివితకుక్వ కథానాయకుల కథ అమెరికాకి వలస వెళిళ్ వృదాద్శర్మాలలో
తండుర్లిన్ మరిచిపోయే నేటి తరం కురార్ళళ్కి విపరీతంగా ఉంటుంది. ఆ రోజులోల్ మా నానన్ ఓ పంజాబీ అమామ్యిని తగులుకుని తాగి
మాటిచాచ్డు. నేనెందుకు ఆసిత్ని వదులుకోవాలి అంటూ తండుర్లను వెళళ్గొటేట్ రాంరావ ల కాలమిది.
రామాయణానిన్ ఈ తరం క్షమించాలి. నేడు అండమాన వెళళ్ని, విడాకులు కోరే భారయ్కి 'సీత' పురషాధికయ్తకి బానిస. మరిదిని తగులుకుని
మొగుళళ్ని చంపే మోడర్న సీతలకి 'రామాయణం' విషవృక్షం.
ఈ మధయ్ కాల్స రూములోల్ జొరబడి - 60ఏళళ్ కిందటి కారూట్నల్కి కొతత్ అరాధ్లిన్, అభయ్ంతరాలీన్ వెదుకుతునాన్రు - ఈనాటి తెలివైన అభుయ్దయ
నాయకులు. దేశంలో తెలివితేటలు ముదిరాయి. ఎపుప్డో - రామాయణానిన్ ఉతికి ఆరెయాయ్లని ఓ మళయాళం టీవీ పోర్గార్ంలో ఓ దృశాయ్నిన్
చూసిన

గురుత్.

ఉతికినా

ఉపయోగపడని

సాథ్యిలో

రామాయణం

ఇపుప్డు

చిదికిపోయింది.

చివికిపోయింది.

రామాయణం ఓ సంసక్ృతికి పర్తీక. కొనిన్ ఆదరాశ్లకు ఆవలిగటుట్. దేవుడూ, దేవతలిన్ పకక్న పెడితే - ఓ ఆదరాశ్నికి సంకేతం. 'సీత'లాగ
ఉండాలంటే నార చీరెలు కటుట్కుని, అడవులు పటుట్కు తిరగాలని కాదు. ఆదరశ్ం ఆవలిగటుట్ ఆ పాతర్. అదొక పర్తీక. ఆదరశ్వంతమయిన
మానవ జీవితానికి పర్తినిధి - రాముడి పాతర్. పర్తీకాతమ్క మయిన ఆదరశ్ం - తనని అనుసరించమనదు. అనువదించుకోమంటుంది.
అనవ్యించుకోమంటుంది. చేసినటుట్ చెయయ్మనదు. చేసిన కారణానిన్ గర్హించమంటుంది ఇకక్డ ఆదరశ్ం అంటే అదద్ం కాదు. చూసే దృషిట్. ఈ
ఆదరశ్ం అకక్రలేకపోతే - జడీజ్లిన్ క్షమించండి. మరో మొగుడిని తెచుచ్కుని సుఖంగా బతకండి. రామాయణంలోనూ అలాంటి పాతర్లునాన్యి.
అండమాన వెళళ్డానికి ఇషట్ం లేని భారయ్కి 'సీత' ఉదాహరణ రుచించని ఈ సమాజం - ఈ 'కుహనా' మేధావుల పుణయ్మా అని రామాయణానిన్
బహిషక్రిసుత్ందనడంలో నాకెటువంటి అపనమమ్కం లేదు. తులసీదాసు, మొలల్, విశవ్నాధ - అచిరకాలంలో అటకెకిక్పోతారు. అపప్టికి
నాలాంటి 'భయపడే ' నినన్టి తరం ఉండదు. అది మా అదృషట్ం.

(మే 21,2012)
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(May 28, 2012) Gorredatu గొరెర్దాటు
చాలా సంవతస్రాల కిర్తం అమెరికాలో పర్దరశ్నలకు వెళిల్నపుప్డు నా నాటిక ''దొంగగారొసుత్నాన్రు సావ్గతం చెపప్ండి'' పర్దరిశ్ంచాం. అందులో
తాగుబోతు మేనమామ జే.వీ. సోమయాజులు లాయరు. మేనకోడలు తులసి. నెకెల్సు దొంగతనం జరిగింది. పడకగదిలోనే దొంగ పటుట్బడాడ్డు.
''తలుపు వేసియునన్ కారణాన మీకు సహాయం చెయాయ్లనన్ ఆతృతతో ఫలానా పెదద్మనిషి కిటికీలోంచి దూకి నీ వసుత్వు మీకు ఇచిచ్పోదామని
వచిచ్వుండొచుచ్కదా?'' అంటాడు మతుత్లో ఉనన్ లాయరుగారు. దొంగకీ పెదద్మనిషికీ ఉనన్ వయ్తాయ్సానిన్ ఇంత ఉదారంగా విశేల్షిసాత్డు. ఈ
మధయ్ తిరణాల లాగ -కేందర్ మంతుర్లూ (ఎ.రాజా), పారల్మెంటు సభుయ్లూ (సురేష కలామ్డీ, కనిమొళి), ముఖయ్మంతుర్లూ (మధుకోడా,
యెడూయ్రపప్, రాషట్ర మంతుర్లు (మోపిదేవి), ఇక ఐయేయ్యసలు సరేసరి (శీర్లకిష్ , ఆచారయ్, వి.డి.రాజగోపాల, పర్దీపశుకాల్, గుజరాత, అరవింద
జోషీ టినూ జోషీ -యిలా) జైళల్కు వెళిల్ వసుత్నాన్రు. అభియోగాలునన్వారూ, ఇంకా వెళల్వలసినవారూ చాలామంది ఉనాన్రని మనం
వింటునాన్ం. నేర పరిశోధక సంసథ్ పరిశోధన జరిపి వారు నేరాలు చేశారని సాకాష్య్లు చూపాక, నాయ్యసాథ్నం అవి నేరాలేనని నిరాధ్రణ
చేసుకునాన్క అరెసుట్లకు ఆమోదించాక కూడా వారు విచితర్మైన వాదనలను వినిపిసుత్నాన్రు.
''నేను చేసినా పని పర్ధానికి ముందే చెపేప్శాను'' అని ఒకాయన అంటారు. అంటే పర్ధానికి చెపప్డం వలల్ అవినీతి నీతి అవుతుందా? లేక ఈ
అవినీతిలో పర్ధానికి వాటా ఉందని తాతప్రయ్మా? ఈ మంతిర్గారు దాదాపు పది నెలలు జైలోల్ ఉండి వచాచ్రు. నిరపరాధిగా కాదు, బెయిలమీద.
ఓ ఐయేయ్యస ఆఫీసరు నేను రాకముందే జీవోలు తయారయాయి. మంతిర్గారు సంతకాలు పెటట్మనాన్రు. నేను కేవలం సంతకాలు మాతర్మే
పెటాట్ను -అని వాకుర్చాచ్రు. మంతిర్గారు సంతకాలు పెటట్మంటే, పెటట్మనన్ చోట సంతకాలు చెయయ్డానికి ఐయేయ్యసలే అకక్రలేదు. ఇంటి
నౌఖరుల్ చాలు. (అయితే అలాంటి తెలల్రేషన కారుడ్దారుల భాగోతాలూ పర్సుత్తం మనం వింటునాన్ం) ఈ దేశం గరివ్ంచే పాలక వయ్వసథ్కు
దనున్గా నిలిచి -రక్షణ, దక్షత కలిప్ంచే ఉదోయ్గ శేర్ణిగా రూపుదిదుద్కునన్ సివిల సరీవ్స ఆఖరికి ఈ దశకి వచిచ్ంది. పర్పంచంలో ఏ దేశంలోనూ,
ఏ ఉదోయ్గానికీ యింత రక్షణ కలిప్ంచిన దాఖలాలు లేవు. నిజానికి పర్జాసావ్మిక వయ్వసథ్లో పర్జాపర్తినిధులుగా ఎనిన్కయిన నాయకులకు
సజావయిన పాలక యంతార్ంగపు మదద్తునిచేచ్ 'పెదద్రికం' సివిల సరీవ్సులది. వారి కుతంతార్లకు తాళం వేసే భజనపరులు కాదు.
ఈ దేశంలో అవకాశ వాదం నీతిని గొయియ్ తీసి కపెప్టిట్ంది. ఒక లాల బహదూర శాసిత్కీ, ఒక వావిలాలకూ, ఒక టంగుటూరికీ అరథ్ంకాని
వయ్వసథ్ ఇది. మంతిర్గారు చెపిప్నటుట్ సంతకాలు చేసి తలవొంచుకు జైళల్లోకి పోయే ఈనాటి ఆఫీసరుల్ -అలనాటి జె.పి.ఎల.గివ్న, హెచ.వి.ఆర.
అయయ్ంగార, వి.కె.రావు (యిపప్టికీ తొంభైయయ్వ పడిలో ఉనాన్రు) -వంటి వారిని చూసిన ఈ తరానికి షాక, బాధ కలుగుతుంది. అయితే
అపప్టి నాయకుల శేర్ణులకీ ఇపప్టికీ పోలిక లేదు. ఇపప్టివారంతా సామయ్ం తెసేత్ మరుగుజుజ్లు. నాయ్యంగా ఇది అందరి గురించే అనాలిస్న
మాటకాదు. ఉనన్ ఆ కాసత్ నీతిపరులూ తాటిచెటుట్కింద పాలు తాగుతునాన్రు. అదే దురదృషట్ం. ఇక మంతుర్లు. ''మా నాయకుడు చెపాప్రు
కనుక చేశాం'' అనడం విడూడ్రంగా ఉంటుంది. అది అవినీతి పని అని తెలిసే చేశారా? అపుప్డు తమకూ ఆ కారయ్కర్మంలో వాటా ఉందికదా?
సమిషిట్ బాధయ్త ఏమయింది? తెలియక చేశారా? అపుప్డు నాయకుల పర్సకిత్ ఎందుకు? మీరే బాధుయ్లు కదా? ఒక కుంభకోణంలో మేనేజింగ
డైరెకట్రూ, ఒపప్ందాల మీద సంతకం చేసినవారూ అంతా జైళల్లో ఉండాలిస్న నేరసుథ్లుగా కోరుట్ నిరణ్యం తీసుకునన్ నేపథయ్ంలో పర్భుతవ్ం
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తరఫున సంతకాలు చేసిన నాయకతవ్ం నిరోద్షి ఎలా అవుతుంది? చేసుత్నన్ పని సబబో కాదో నిరణ్యించుకునే విచక్షణ లేని సాథ్యిలో బాధయ్తలిన్
చేపటాట్రా? నిరణ్యించగలిగితే పరయ్వసానంలో కుంభకోణంలో వారికీ వాటా ఉనన్టేట్ కదా? సుపీర్ం కోరుట్ కూడా ఎతిత్చూపిన లొసుగులునన్
నాయకులు -తమ 'పెదద్ల' గొడుగుకింద సాకులిన్ వెదకడం విడూడ్రం. ఈ సంవతస్రం మారిచ్ 21 ఢిలీల్ హైకోరుట్ నాయ్యమూరిత్ జసిట్స పి.కె.భాషిన
ఒక తీరుప్ నిచాచ్రు. (చూ.హిందూ.22.3.2012. పేజీ 4) ఇది ఛీఫ ఎగిజ్కూయ్టివ ఆఫీసరల్కీ, మేనేజింగ డైరెకట్రల్కీ, రాషట్రపతులకీ, పర్ధానులకీ,
ముఖయ్మంతుర్లకీ, నాయకులకీ వరిత్సుత్ందని చెపిప్మరీ ఈ వారత్ని పతిర్క ఉటంకించింది.
తమరు చాలా బిజీగా ఉండి తమ హయాంలో వునన్ పరిపాలనలో అవకతవకలూ, అకర్మాలను తెలుసుకోలేకపోతే అది సమరథ్న కానేరదు.
నాకు తెలియదని తపిప్ంచుకునే వీలులేదు. ననున్ విడిచి పెటట్ండి కాని నాకిందనునన్ వాళల్ందరినీ ఉరితీయండి అనే ధోరణిని నాయ్యమూరిత్
విమరిశ్ంచారు. ఇవీ నాయ్యమూరిత్ మాటలు: ఒక నౌక కెపెట్నగా తన హయాంలో అవినీతి జరిగినపుప్డు -ఒంటరిగా బోటు తీసుకుని నౌకలోంచి
గెంతి పారిపోవడం తగదు. కెపెట్నగా అతనూ నౌకలో పర్యాణం చెయాయ్లిస్ందే. లేదా సిబబ్ంది అందరితోనూ కలిసి మునిగిపోవాలి''. మన
రాషట్రంలోనే కాదు, మన దేశంలోనే కాదు, పర్పంచంలో నేటి 'నిజాయితీ' రూపు రేఖలు తలచుకుంటేనే ఆశచ్రయ్ం కలుగుతుంది. మొనన్
మొనన్టిదాకా ఒసామా బిన లాడెన ఎకుక్డునాన్రో తెలియదంటూ చెపిప్ంది పాకిసాత్న. (ఇపప్టికీ మహమమ్ద ఇబర్హీం, టైగర మెమూన
ఎకక్డునాన్రో తెలీదు -అంటోంది). తీరా అమెరికా- పాకిసాత్న సైనిక సాథ్వరాలకు పకక్నే ఉంటూ, పెళాల్నికి మూడు పురుళుల్ పోయించిన బిన
లాడెనని చంపాక- ఈ విషయానిన్ అమెరికాకు తెలిసేటటుట్ చేసిన షకీల అఫిర్దీకి 33 ఏళుల్ కఠిన శిక్షని విధించింది.
తమకి తెలిసింది అమెరికాకు తెలియజేసినందుకా? పర్సుత్తం రుజువులు కళల్ముందు కనిపిసూత్ండగా నిరపరాధులమనే మన నాయకుల నేరాలు
రుజువు కావడానికి మరెవరో పూనుకోవాలి. అపుప్డు పాకిసాత్న సంపర్దాయంలో రుజువులు చూపించినవారిని జైళల్కి పంపించే గుండె ధైరాయ్నిన్
కూడదీసుకుంటామేమో. అవినీతిపరుడికి ఆతమ్వంచన వెనన్తో పెటిట్న విదయ్. తమ ముందునన్ రుజువులతో నేరం జరిగిందని నమిమ్ పర్తిరోజూ
జైళల్కు పంపించే ఆఫీసరుల్, నాయకులూ తాము నిరోద్షులమని -ఆ మంతుర్లో, తమ నాయకులో, ఆనాటి ముఖయ్మంతోర్, పర్ధానో, ఆరిథ్క మంతోర్
మరెవరో మరెవరో చెపప్గా చేశామని, చెపిప్ చేశామని, చేసి చెపాప్మని, తెలిసేటటుట్ చేశామని అనడం ఆశచ్రయ్ంగానూ, ఆతమ్వంచనగానూ
ఉంటుంది. నేరం అభియోగానికీ, రుజువు కావడానికీ కనీసం 18 సంవతస్రాలుంటుంది దురదృషట్వశాతూత్ ఈ దేశంలో. ఉదాహరణ: పండిత
సుఖరాం. ఈ 18 సంవతస్రాలూ ఆయా ఆఫీసరల్, నాయకుల బుకాయింపులిన్ భరిసూత్ -పదే పదే వారిని ఎనున్కునే గొరెర్దాటు వయ్వసథ్ పేరు పర్జాసావ్మయ్ం.

(మే 28,2012)
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(June 04, 2012) Telugu Burada, తెలుగు బురద
తెలుగు అధికార భాష అయిన రోజులివి. మన నాయకులు తెలుగుని అందలం ఎకిక్సుత్నన్ రోజులివి. కాకపోతే ఇందులో చినన్ తిరకాసు ఉంది.
చాలామంది నాయకులకే సరైన తెలుగు రాదు. అందువలల్ వారు అపుప్డపుప్డు పపుప్లో కాలు వేయడం, తపుప్లో కాలు వేయడం
జరుగుతూంటుంది.
కిరణ కుమార రెడిడ్గారితో నాకేమీ తగాదా లేదు. ఆయన ఆలోచనలు ఆరోగయ్కరమైనవే. కానీ చెపేప్ ధోరణిలో ఇబబ్ంది ఉంది. దానిని
పర్తిపకాష్లూ, ఎనిన్కల పర్ధానాధికారి భనవ్రలాల గారూ అపారథ్ం చేసుకుంటునాన్రని నా ఉదేద్శం. కిరణకుమార రెడిడ్గారు వెంటనే ననున్
ఆయన తరఫు తెలుగు లాయరుగా నియమించుకోవాలని సూచిసుత్నాన్ను.
మన నాయకులు -తెలుగును వారి వారి పార్ంతీయ భాషలలో గుపిప్సాత్రు. 'చెయయ్టాకి', 'చేసేత్గినా', 'సేతాత్రంటూ', 'చెపిప్ండు',
'చేయించినారంటేనే', 'ఇంగ, గిటల్ జేసేత్, చెపప్రబబ్ మీరు', ఏం చెపిప్నావ', 'ఏమి అటల్ంటవ' -యివనీన్ తెలుగు పార్ంతీయ భాష సౌందరాయ్లు.
ఇక భాష సరిగా రానివారు అరథ్ం లేని, అకక్రలేని ఊతపదాలను వాడడం మనం వింటూంటాం. 'ఇక అసలు విషయానికొసేత్', 'అదేవిధంగా',
'నేను మనవి చేసుత్నాన్ను', 'ఇక పర్ధానంగా', 'మరి ఇపుప్డు పెటోర్లు గురించి చెపాప్లంటే', -ఇలా సాగుతాయి. మధయ్ మధయ్ 'సమాజ సేవ',
'నీతివంతమైన పాలన', 'దేశానికి అంకితం', 'సమాజ కళాయ్ణం' వంటి బూతు మాటలు వినిపిసూత్ంటాయి.
కిరణకుమార రెడిడ్గారు చితూత్రు మండలం భాషని విరివిగా వాడతారు. వారు తెలుగు సూక్లోల్ చదువుకోలేదేమో నాకు తెలీదు. ఆయన
సహృదయతతో సమాజ శేర్యసుస్ని దృషిట్లో పెటుట్కునే పర్తి వోటరూ పదివోటుల్ వేయాలని అనాన్రు. ఆయన ఉదేద్శానిన్ అరథ్ం చేసుకోకుండా
కోడి గుడుడ్మీద వెంటుర్కలు ఏరుతునన్ పనిగా నేను భావిసాత్ను. ఏ ముఖయ్మంతీర్, ఏ బహిరంగ సభలోనూ, ఏ వోటరునీ -అయాయ్,
మీరెలాగయినా ఒకొక్కక్రూ పదేసి వోటుల్ గుదెద్యయ్మని చెపప్రు. కిరణ కుమార రెడిడ్ అసస్లు చెపప్రు -ఆయన ఏనాడూ మంతిర్ కాలేదు కనుక.
ఒకొక్కక్రూ కనీసం పదిమందిచేత వోటు వేయించాలని వారి తాతప్రయ్ం.
మన నాయకుల సమసయ్లు -పర్ధానంగా తెలుగు సమసయ్లు. 'అధికార' తెలుగుని కాసేస్పు పకక్నపెటిట్ వీరందరికీ 'అరథ్మయే' తెలుగు మాటాల్డే
కాల్సులు నడపాలని నా మనవి.
రాయలసీమ కవి తికక్న ''అనాన్ ఫలుగ్ణ'' అని ధరమ్రాజు తన తముమ్డు అరుజ్నుని పిలిసేత్ దానిన్ తపుప్గా భావించేవారుంటారు. కానీ ఆ
పార్ంతంలో 'అనన్' అనే పిలుపు ఏకోదరుడి వరుసకాదని, కేవలం గౌరవ వాచకమని తెలియజెపాప్లి. అలాగే నెలూల్రు నాయకులు 'దొబబ్' మంటే
బాధపడేవారుండవచుచ్. కానీ ఆ మాటకు గర్ంథసమమ్తం ఉనన్దని నచచ్జెపాప్లి.
భాష భావానిన్ అందించే సాధనం. అపారాథ్నిన్ సంధించే ఆయుధంగా -ఉదేద్శం వలల్కాక, ఉదధ్తి లోపం వలల్ జరుగుతోందని మనం అరథ్ం
చేసుకోవాలి. ఎవరి భాషలో వారు రచనలు చేసుకుని, ఎవరి సినీమాలు వారు తీసుకుని, ఎవరి ధోరణిలో వారు తిటుట్కుని తిముమ్కుని, ఎవరి
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భుజాలు వారు చరుచుకుంటే ఎవరికీ గొడవలేదు. ఇషట్మునన్వారు చదువుతారు, కషట్మునన్వారు చదవరు. చూడరు. వినరు. కానీ శీర్కాకుళం
నాయకులు పర్జలకు చేసిన వాగాద్నం అదిలాబాద పౌరునికి అందాలంటే -ఏదో మధేయ్మారగ్ం ఉండాలి. ముఖయ్మంతిర్గారి ఉదేద్శం భనవ్రలాల
గారికి 'అభయ్ంతరంగా' పరిణమిసేత్ ఆ నేరం వారు సరిగాగ్ చెపప్లేని 'తెలుగు'ది కాని -నాయకులది కాదని నా నమమ్కం.
అందువలల్ ఎనిన్కలలో పోటీ చేసే నాయకులకు -ఆసిత్ ఎంతవుంది? రెండో పెళాల్ం ఉనన్దా? ఎపప్డయినా జైలుకి వెళాల్రా? ఎవరి పీకయినా
కోశారా? -యిలాంటి పర్శన్లకు సమాధానాలు వెదకడంతోపాటు -అందరికీ అరథ్మయే, ఎవరికీ అభయ్ంతరం లేని తెలుగు ఎంతవరకూ
వచుచ్నో తెలుసుకోవడం కూడా అవసరం. అలాగే ఎనిన్కల కమిషన -రాబోయే ఎనిన్కలలో పోటీచేసే నాయకులకు తెలుగులో కార్ష కోరస్
నడపాలని నా ఉదేద్శం. అయితే ఆ కోరుస్లు ఎవరు నిరవ్హిసాత్రు? ఇది పెదద్ సమసయ్ అయే పర్మాదం ఉంది కనుక ముందు జాగర్తత్గా -ఇదద్రు
వెనుకబడిన పెదద్లు, ఒక ముందుపడిన పెదద్, మరొక మహిళా పెదద్, మరొక అంగవైకలయ్ం గల పెదద్, మరొక తెలుగు వచిచ్న పరాయి భాష పెదద్,
మరొక వెనుకబడినవారిలో ముందు పడిన పెదద్, ఒక గిరిజన పెదద్, ఒక కిర్సిట్యన, ఒక ముసిల్ం, ఒక హిందీ పెదద్ -ఉండాలని పర్తిపాదిసుత్నాన్ను.

(జూన 04,2012)
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(June 11, 2012) Maakoddi Nalla Doratanam మాకొదీద్ నలల్దొరతనమూ...
విమానయాన శాఖ మంతిర్ అజిత సింగ గారు ఎయిర ఇండియా విమానాలోల్ పర్యాణాలు చేసేవారందరినీ పారల్మెంటు మెంబరుల్గా
గౌరవించాలని యాజమానాయ్నికి వినన్వించారు. ఇది చాలా అనాయ్యమని నా మనవి. బెరాన్రడ్ షా ''ఆండోర్కిల్స అండ లైన'' నాటకంలో
ననుకుంటాను. ఒకాయన పకక్వాడిని 'కుకాక్' అని తిడతాడు. వెంటనడుసుత్నన్ అతని కుకక్ అభయ్ంతరం తెలుపుతుంది. ''సావ్మీ! ఇది
అనాయ్యం. నేనేం తపుప్ చేశాను?'' అని. కుకక్కీ మనిషికీ ఉనన్ తేడాని చకక్గా విశేల్షించిన ఒకే ఒకక్ రచయిత మారక్టేవ్న. ''ఆకలి వేసుత్నన్
కుకక్కి

అనన్ం

పెడితే

అది

నినున్

కరవదు.

కుకక్కీ

మనిషికీ

ఉనన్

తేడా

యిదే''

అనాన్డు.

వెనకటికి -నేను పతిర్కలో పనిచేసుత్నన్ రోజులలో జి.కృషణ్గారు మాకు చితూత్రులో ఎడిషన ఎడిటరు. ఓ కురార్డు నౌఖరు ఉదోయ్గానికి వచాచ్డు.
''ఏం చదువుకునాన్వు?'' అని అడిగారు కృషణ్గారు. కురార్డు గరవ్ంగా ''ఎసెస్లీస్ -పాసయానండి'' అనాన్డు. ''పాసయావు కనకే పూయ్న
ఉదోయ్గానికి వచాచ్వు. ఫెయిలయితే మా ఎడిటర అయే వాడివి'' అనాన్రు. ఆయనకీ ఎడిటరగారికీ ఆ రోజులోల్ చుకెక్దురు. ఏమయినా సొంత
ఖరుచ్లతో టికెక్టుట్కొనుకొక్ని, మరాయ్దగా పర్యాణం చేసే పర్యాణీకులిన్ బొతిత్గా 'పారల్మెంటు మెంబరల్' సాథ్యికి దిగజారచ్డం చాలా కూర్రమని
నేను బలల్ గుదుద్తునాన్ను.
ఇంతకీ వాళుల్ చేసిన నేరమేమిటి? భకత్ రామదాసు అడిగినటుట్ అడుగుతునాన్ను. లకాష్ డెబైభ్యాయ్రు వేల కోటల్ పర్జాధనానిన్ కొలల్గొటిట్
సంవతస్రంపాటు చిరునవువ్తో జైలోల్ గడిపారా? తన నిరపరాధితావ్నిన్ నిరూపించుకోడానికి టీవీ ఛానల మీద పరువునషట్ం దావా వేసాత్నని
బోరవిరుచుకుని వేల కోటల్ ధనానిన్ ఫలహారం చేసిన కీర్ఢాభిరాముడికి దీటుగా నిలబడగలరా? శృంగారానికీ, వాయ్పారానికీ అడుడ్తోవలు మలిచి,
అడడ్మయిన కిటిట్ంపులతో ఒక సరికొతత్ ఛానలకే శీర్కారం చుటిట్న ఓ ముఖయ్మంతిర్గారి ముదుద్ల కూతురు సామరాథ్య్నికి పొలిమేరలోల్నయినా
నిలవగలరా?
కెమెరాల ముందు పోలీసులకీ, ఉదోయ్గులకీ చెంపదెబబ్ కొటేట్ చేవని వారు అలవరచుకోగలరా? సభలోల్ చెపుప్ల మరాయ్దకి నోచుకోగలరా?
పడగగ్దిలో కోటుల్ దాచి పదెద్నిమిదేళల్ తరావ్త జైలోల్ విశార్ంతి తీసుకుంటునన్ 'నిజాయితీపరులు' 80 ఏళల్ సుఖరాంగారి పాటి చెయయ్గలరా?
తపుప్డు సంబంధాలతో సంకర సంతానానికి నీరుపోసి పారల్మెంటు దగగ్రున్ంచి, మంతిర్పదవులు, రాజ భవనల దాకా ఎగబాకిన ఎన
.డి.తివారీలు -90 ఏళల్ వృదధ్ జంబుకం కాగలరా? అనాన్ ఉదయ్మం పర్కారం లోకపాల బిలుల్ చటట్మయితే అందరు పారల్మెంటు సభుయ్లూ
జైళల్లోనే ఉంటారనన్ సవ్సవ్రూప జాఞ్నానిన్ పోగుజేసుకునన్ లలూల్ పర్సాద గారి వంటి మేధావుల వరగ్మది. వీళెల్వరూ తమ సంపాదనతో
విమానాలు ఎకక్రు. మామూలు పర్యాణీకులు చకక్గా చదువుకొని, తమ సామరథ్య్ంతో ఉదోయ్గాలు సంపాదించుకుని, వాయ్పారాలు చేసుకుని టికెక్టుట్ కొనుకుక్ని పర్యాణం చేసే నేలబారు నిజాయితీపరులు. బంగారు లక్షమ్ణలాగ చేతివాటం చూపించి పర్సుథ్తం జైలోల్ సేద తీరుచ్కుంటునన్
పెదద్మనుషులు కారు. కాలేరు. నాలుగుసారుల్ బీహారులో పారల్మెంటుకి ఎనిన్కయిన మహమమ్ద సహాబుదీద్నగారు -హతయ్లు చేశారు. డబుబ్ని
కొలల్గొటాట్రు. కిడాన్పులు చేశారు. ఇది నేను చెపిప్న మాట కాదు. నాయ్యసాథ్నం నిరాద్రణ చేసుకుని వారికి యావజీజ్వ కారాగార శిక్షని
విధించింది. కాని వారెపుప్డూ అనారోగయ్ంతో ఆసుపతుర్లలోనే ఉంటారు. ఆ మధయ్ అమరసింగ గారూ నాయ్యసాథ్నం పంపగా చుటట్పు చూపుగా
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జైలుకి వెళాల్రు. గొపప్ నాయకులకి జైలుకి వెళల్గానే గుండె జబుబ్లు, రకత్పు పోటూ వసుత్ంది. వెంటనే వారు ఈ దేశంలో కలాల్ గొపప్ ఆసుపతిర్లో
చేరతారు. తరువాత బెయిల మీద ఇంటికి, సరే. మనుషులిన్ ఊచకోత కోసిన ఫూలన దేవిని మనం పారల్మెంటుకి పంపి సతక్రించుకునాన్ం.
తపుప్డు పనిచేసుత్నన్ తనని ఫొటో తీసినందున నడిరోడుడ్ మీద -మొనన్ తిరుపతిలో ఒక పర్జానాయకుడు పోలీసులిన్ ''ఏమనుకుంటునాన్వు
ననున్?'' అని నిలదీసి సంసాక్రం వునన్ నాయకతవ్ం మనది.
వారికి తపప్నిసరిగా రెండు అకక్రలేదు -సిగుగ్, లజజ్. సిగుగ్ తన పర్తేయ్కతనో, తన లోపానోన్, తన బలహీనతనో పకక్ వయ్కిత్ తెలుసుకునాన్డనన్
సప్ృహతో కలిగే తతత్రపాటు. దీనిలో చినన్ రుచి వుంది. లజజ్ -తన సంసాక్ర లేమికి, తన అశకత్తకి, తన అసమరథ్తకి తలవొంచే గొపప్ సదుగ్ణం.
ఈ రెండూ ఈ తరం నాయకులకి అవసరం లేదని -నెలల తరబడి జైళల్లో వుంటూ -నేరారోపణ అలా వుండగానే బెయిల మీద బయటికి వచిచ్
-అదే తమ నిరోద్షితావ్నికి విజయంలాగ పండగలు చేసుకునే దృశాయ్లే చెపాత్యి. జైళల్లోంచి చిరునవువ్లతో, దొంగ నమసాక్రాలతో, షోకయిన
బటట్లతో, సమాజానిన్ క్షమించగల ఉదాతత్తని నటించే హుందాతో మనకి దరశ్నమిచేచ్ ఈ నాయకులిన్ చూసేత్ మనకి సిగేగ్సుత్ంది -ఏండోర్కిల్స
అండ లైనలో కుకక్లాగ -యిలాంటి వారా మనకి నాయకులని.
అజిత సింగు గారూ! మా మీద కోపం వుంటే మరో విధంగా తిటట్ండి. పైలటల్ పొటట్కొటిట్నటుట్ మమమ్లీన్ కొటట్ండి. భరిసాత్ం. కాని పారల్మెంటు
సభుయ్ల మరాయ్దలకి మమమ్లిన్ బలిచేసి బొతిత్గా చులకన, హేళన, అవమానం, చినన్చూపు చూసే హకుక్ మీకు లేదని ఈ పతిర్కా ముఖంగా
మిమమ్లిన్ హెచచ్రిసుత్నాన్ను -ఇవి అడడ్మయిన వాళూల్, పర్తీ అడడ్మయిన కారణాలకీ పర్భుతావ్నిన్ 'హెచచ్రించే' రోజులు కనుక.
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(June 18, 2012) Gireesam Avedana గిరీశం ఆవేదన
వెనకటికి ఒకాయన రేడియోలో కరాణ్టక సంగీతానిన్ వింటూ పకాక్యనిన్ అడిగాడట;
''ఏమండీ, ఆ పాడేది ఎమెమ్స సుబుబ్లకేష్మ్ కదా?'' అని. ''తమకెందుకూ అనుమానం వచిచ్ంది?'' అనాన్డట పకాక్యన. ''ఏం లేదు. పాట
మధయ్లో అపశుర్తి వసేత్ను'' అనాన్డట. ఎమెమ్స సుబుబ్లకిష్ అయినంత మాతార్న అపశుర్తి రాకూడదనన్ రూలు లేదు. తపప్టడుగు
మానవమాతుర్లకి సహజం. మొనన్ పేపరు చదువుతూ ఒకాయన గుండె బాదుకునాన్డు. ''ఇదేమిటండీ -ఈయన -పటాట్భిరామారావు నాయ్యమూరిత్ అంటునాన్రు -ఈయన కూడా లంచం...'' అంటూ బుగగ్లు నొకుక్కునాన్డు. అయాయ్, వాయ్మోహం మానవమాతుర్లకి సహజం.
పటాట్భిరామారావు గారు కూడా మానవ మాతుర్లే. అయితే కనాయ్శులక్ంలో గిరీశం తన శిషుయ్డయిన వెంకటేశానికి ఓ ఠసాస్ వేశాడు. 'పెదద్వాళల్కి
పెదద్ కాయలు, చినన్వాళల్కి చినన్కాయలు' అంటూ.
ఇది అవినీతికీ వరిత్సుత్ంది. పాతిక రూపాయల అవినీతి అయితే -ఆయన డవాలా బంటోర్తు అయివుంటాడు. నాలుగు వేలయితే ఏ రెవినూయ్
గుమాసాత్వో అయివుంటాడు. పదివేలయితే ఎలకిట్ర్సిటీ ఇంజనీరు అయివుంటాడు. లక్షరూపాయలు దాటితే సెకర్టేరియేట ఫైళల్కి సెక్షను హెడుడ్
అయివుంటాడు. కోటి వరకూ కేందర్ం సెకర్టరీ అనుకోవచుచ్. లక్షకోటల్యితే ఏ ఏ రాజాగోరో అయివుంటారు. 10 కోటల్కు 'నాయ్యం' ఈ
దేశంలో రాజీపడడంలో ఆశచ్రయ్ంలేదు. పెదద్వాళల్కి పెదద్కాయ. కాకపోతే ఈ పటాట్భిరామారావుగారు బొతిత్గా అనుభవంలేని అవినీతిపరుడిగా
ఆయన మీద మనకి జాలి కలుగుతుంది. ఆయన అవినీతిపరుడికి బెయిల ఇవవ్డంలో కకుక్రిత్ పడి వుండవచుచ్గాక కాని డబుబ్ని
తీసుకోవడంలో, దానిన్ సరిగాగ్ దాచుకోవడంలో యింకా కొంత అనుభవం సంపాదించాలని నా కనిపిసుత్ంది.
అవినీతి గురించి తన సొంత సెలఫోనులోల్ంచే మాటాల్డడం, కాసత్ ముందు జాగర్తత్గా భావించి తన కొడుకు సెలఫోనలోంచే మాటాల్డడం డబుబ్ని తన లాకరల్లోనే పెటుట్కుని -కొడుకు దగగ్రే లాకర తాళం చెవులు ఉండడం వంటివి -అతి పార్థమికమైన విషయాలోల్ పపుప్లో కాలేసే
తపప్టడుగులు. సంవతస్రం పాటు మన రాజాగారు జైలోల్ వునాన్రు. ఆయన లకాష్డెబైభ్ కోటుల్ సావ్హా చేశారని అందరూ గొంతులు
చించుకుంటునాన్రు. కాని ఏ రోజయినా ఆయన దగగ్ర సాంబారు ఇడీల్ తినడానికి అయిదు రూపాయల నోటు దొరికిందా? సురేష కలామ్డీ గారి
దగగ్ర జేబులో ఏనాడయినా చిలల్ర డబుబ్లు చూశామా? బంగారు లక్షమ్ణగారు అలనాడు నోటల్ కటట్లతో దొరికిపోయారు కానీ, వారి దగగ్ర బసుస్
టికెక్టుట్కి సరిపోయే చిలల్రయినా కనిపించిందా? డబుబ్ లాకరల్లోనే ఉంటుంది. కాని తాళాలు కొడుకుల దగగ్ర ఉండకూడదు. ఇలాంటి
వయ్వహారాలోల్ అయిదారు సెలఫోనలు ఉండాలి. చిలల్ర హతయ్లు చేసేవారే నాలుగయిదు సెలఫోనుల్ వాడడం మనం చూసుత్నాన్ం. పోలీసుల
సోదాలోల్ ఎపుప్డూ సెలఫోనుల్ దొరికినంత విరివిగా లాకర తాళాలు దొరకడం మనం వినలేదు.
తీసుకునన్ది బోడి 10 కోటుల్. ఆమాతర్ం డబుబ్ని ఈ మధయ్ సాదా సీదా రియల ఎసేట్టు బోర్కరలు తీసుకుంటునాన్రు. మన నిమమ్గడడ్వారి
నడగండి. ఎలా యివావ్లో వారు చకక్గా నిరవ్హించగలరు. ఈ విషయానిన్ ఆయన జైలోల్ పేపరోల్ చదివి నవువ్కుంటూ ఉంటారని నా నమమ్కం.
పటాట్భిరామారావు గారికి డబుబ్ ఇపిప్ంచిన సాటి నాయ్యమూరిత్ చలపతిరావు గారి దగగ్ర, సోమశేఖర రెడిడ్గారి దగగ్ర మధయ్వరిత్గా వునన్
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బాలాజీరావు (ఐటీసీ మేనేజరు గారి దగగ్రా), నాచారం యాదగిరి దగగ్రా -అందరి దగగ్రా చిలల్ర డబుబ్లాగ దొరికిపోయింది -ఒకచోట కోటి,
మరొకచోట కోటీ 60 లక్షలు -యిలాగ. నాయ్యమూరిత్ పటాట్భిరామారావుగారిది బొతిత్గా అనుభవం చాలని అవినీతిగా నాకు తోసుత్ంది. గాలి
జనారథ్నరెడిడ్ గారి వంటి పర్సిదుధ్లయిన మంతిర్గారు, కోటల్ కోటల్ సొముమ్ను కొలల్గొటట్డంలో అందెవేసిన చెయియ్గా- నాయ్యమూరిత్కి మరింత
పకడబ్ందీగా, గుంభనంగా సొముమ్ను అందజేసే ఏరాప్టుల్ చేయకపోవడం శోచనీయం. ఇందువలల్ నషాట్లు -గిరీశం పదుద్ పర్కారం -(అ) గాలి
వారికి బెయిల దకక్లేదు. వర్తమూ చెడింది. ఫలమూ కలిసి రాలేదు. (ఆ) పటాట్భిరామారావుగారికి డబుబ్ మిగలలేదు. (ఇ) ఇచిచ్న డబుబ్
గవరన్మెంటు ఖాతాలోకి వెళిల్పోయింది. (ఈ) ఇంతవరకూ దేశం ఆశలు పెటుట్కునన్ నాయ్యశాఖ పరువుకూడా భర్షుట్ పటిట్పోయింది.
(ఉ) ముందు ముందు నాయ్యసాథ్నాలు తమని కాపాడుతాయనన్ సామానయ్ మానవుడి కల మంటగలిసిపోయింది. ఇంతకూ ఈ కథలోని నీతి
ఏమిటయాయ్ అంటే -గాడిద చేసే పని గాడిదే చేయవలెను. ఒకవేళ గురర్ము చేసినా దానికి గాడిద మదద్తు పూరిత్గా ఉండవలెను. గురర్ములు
గాడిద సాథ్యికి ఎగబాకే పర్యతన్ము చేయరాదు. ఎనన్డూ గాడిదలిన్ చినన్చూపు చూడరాదు. నీతిని పాటించవలసిన, కాపాడవలసిన
నాయ్యమూరిత్ అవినీతికి తలవొంచితే -దానికి చాలా కటుట్దిటట్మయిన పర్ణాళిక కావలెను. నాయ్యవయ్వసథ్కి పటాట్భిరామారావు గారు ఒక
గుణపాఠం. ఒక చెలియలికటట్. వారికీ, వారి అడుగుజాడలోల్ పర్యాణం చెయాయ్లని కలలు గంటునన్వారికీ ఒక హెచచ్రిక. బోనులో నిలబడిన
నేరసుథ్లందరినీ చినన్చూపుచూడడం తగదు. వారు ఎంతో కృషి చేసి, ఎనోన్ లాకరుల్, తాళాలు, మధయ్వరుత్లను సిదధ్ం చేసుకుని ఆ పనులను చేసి
ఉంటారని మనం గర్హించాలి. ఆఖరుగా గిరీశంగారి సూతర్ం మరువరాదు. పెదద్వాడికి పెదద్కాయలు. చినన్వాడికి చినన్కాయలు.
చేసుకునన్వాడికి చేసుకునన్ంత. తీసుకునన్వాడికి తీసుకునన్ంత.
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(June 25, 2012) Nijam Nidrapoyindi నిజం నిదర్పోయింది
చాలా సంవతస్రాల కిందటిమాట. ఒక ఆసిత్ రిజిసేట్ర్షనకి 30 లక్షలు అదనంగా సాట్ంపు చారీజ్లు కటాట్లి. మినహాయింపుని కోరుతూ కోరుట్లో
పిటిషన దాఖలు చేశాను. లాయరుగారు చిరునవువ్ నవువ్తూ రెండు మూడు సుళువులు చెపాప్రు. ఈ చారీజ్లు ఎంతకాలం కటట్కుండా వాయిదా
వెయాయ్లి? అయిదేళాల్? ఆరేళల్? సుళువులు వునాన్యి. మీ ఫైలు అయిదేళుల్ కనిపించకుండా మాయమయిపోతుంది. అసలు పూరిత్గా కటట్కుండా
దాటెయాయ్లా? ఫైలు శాశవ్తంగా మాయమైపోతుంది. ఈ పనులకి సరసమైన ధరలునాన్యి. ఆశచ్రయ్పోయాను. గవరన్మెంటు మన గురించే
ఆలోచిసూత్ గడపదు. ఫైలు కనిపించకపోతే ఆ వివరాలనీన్ పూరిత్గా నిదర్పోతాయి. ఈ సౌకరాయ్లు చేసే అవినీతి ఆయా కారాయ్లయాలలో
ఉంటుంది. సరసమైన ధరలకు మనం ఆ అవినీతిని కొనుకోక్వచుచ్. నారల్గారూ, శీర్శీర్, ఆరుదర్ దగగ్రున్ంచి నా దాకా -ఆ రోజులోల్ మదార్సులో
మూర మారెక్ట సెకెండ హాండ పుసత్కాల షాపులోల్ తిరగడం అలవాటు. విశవ్విదాయ్లయం ఇంగీల్షు డిపారుట్మెంటువారు చెపప్లేకపోవచుచ్ గాని
-కిర్సొట్ఫర ఫైర నాటకాలునాన్యా? ఎమిలీ డికినస్న పొయిటీర్ ఉందా? ఆ షాపువాడు అలవోకగా తీసి యివవ్గలడు. వారంతా తమిళులు.
బి.సీతారామాచారుయ్లవారి శబద్రతాన్కరము ఉందా? సుళువుగా తీసి యివవ్గలడు. ఎనోన్ అరుదయిన, అమూలయ్మైన పుసత్కాలను, సరసమయిన
ధరలకి కొనుకుక్నన్ సందరాభ్లునాన్యి. దువూవ్రి రామిరెడిడ్ 'పానశాల' మొదటి ముదర్ణ పర్తి అకక్డ నాకు దొరికింది. ఆ భవనం కొనిన్
శతాబాద్ల పాతది. ఆ దుకాణదారల్కు మమమ్లిన్ తెలుసు. మాకు వాళల్ని తెలుసు. ''ఏం ముతుత్సావ్మీ! కొతత్ పుసత్కం...?'' అంటే ''మీకోసమే
చూసుత్నాన్ను సార! ఇదిగో ముదుద్పళని 'రాధికా సావ్ంతనం'' అని యిచేచ్వాడు. తంజావూరు సరసవ్తీ గర్ంథాలయం లాగ ఈ మూర
మారెక్టుట్ని జాతీయం చెయాయ్లి అనుకునే వాళల్ం.
మూర మారెక్టుట్ని ఆనుకునే సెంటర్ల సేట్షన ఉంది. రాను రాను పర్యాణీకుల రదీద్ పెరిగింది. సేట్షన సౌకరాయ్లు పెంచవలసిన అగతయ్ం
పెరిగింది. మూర మారెక్టని అకక్డినుంచి పెకళించాలని పర్యతిన్ంచారు. వందల దుకాణదారులు గొలుల్మనాన్రు. మాలాంటి సాహితీపరులు
కసుస్మనాన్రు. అనిన్వైపులనుంచీ పర్తిఘటన వచిచ్ంది. అపుప్డేమయింది? ఓ తెలల్వారు ఝామున మూర మారెక్టకి నిపప్ంటుకుంది.
దుకాణదారులకు తెలిసేలోపున లక్షలాది పుసత్కాలు, యితర దుకాణాల సామగిర్ బూడిదపాలయింది. పర్భుతవ్ం, రాజకీయ నాయకులు
పశాచ్తాత్పం

పర్కటించారు.

లారీలతో

బుగిగ్ని

తీసి

పారబోశారు.

కొతత్

రైలేవ్

భవనాలు

వెలిశాయి.

కొనిన్ సమసయ్ల పరిషాక్రానికి అగిన్హోతుర్డు దగగ్ర తోవ. నినన్ మహారాషట్ర పర్భుతవ్ కారాయ్లయం 'మంతార్లయం'లో అగిన్పర్మాదం అలాంటి
చకక్ని పరిషాక్రం. రాషట్ర పర్భుతవ్ం ఆఫీసులో దేశానిన్ నిరాఘ్ంతపోయేటటుట్ చేసిన మహారాషట్ర ముఖయ్మంతుర్లు, కేందర్ మంతుర్లు, పారీట్
నాయకులు, సైనాయ్ధిపతులతో కూడిన పెదద్ ఆదరశ్ కుంభకోణం ఫైళుల్నాన్యి. ఇంకా ఇంకా రకరకాల కుంభకోణాలు -మనదాకా రానివి
ఉండవచుచ్. వాటిని శాశవ్తంగా సమాధి చెయయ్డానికి 'ఫైళల్ మాయం' లాయకీ కానపుప్డు మూక ఉమమ్డి చరయ్ అవసరం. అదే
మంతార్లయంలో అగిన్పర్మాదం. అందరికీ ఇదద్రి చావు, వందలాది మంది పార్ణాలతో బయట పడడమే తెలుసోత్ంది కాని ఈ అగిన్పర్మాదం
ముందు ముందు కొనిన్ సంవతస్రాల పాటు 'అవినీతి'ని బూడిద చెయయ్గలదు. అందులో కాలని ఇబబ్ంది ఫైళుల్ కూడా ముందు ముందు కొనిన్
ఏళల్పాటు ఆ అగిన్పర్మాదం పేరిట మాయమయే అవకాశాలునాన్యి. చేసుకునన్వాడికి చేసుకునన్ంత. డబుబ్ కొదీద్ అవినీతి. ఈ అగిన్పర్మాదంలో
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3.18 కోటల్ పేజీల కాగితాలు, 2.27 లక్షల ఫైళుల్ ఆహుతి అయిపోయాయి. ఇందులో ఎంతమంది గొపప్వాళల్ గోతార్లునాన్యో ఆ భగవంతుడికే
తెలుసు. ఎంతమంది ఈ శుభపరిణామానికి పండగ చేసుకుంటునాన్రో మనకి తెలియదు.
నాలుగు రోజుల కిందటే ఎరర్ చందనానిన్ రవాణా చేసుత్నన్ ఓ డైరవరు శరీరం వొంటి నిండా బులెట గాయాలతో దొరికిందని మనం పతిర్కలోల్
చదివాం. డైరవరు బతికుంటే ఎంతమంది గుటుల్ బయటపెటట్గలడో మనం ఊహించవచుచ్. లోగడ ఇలాగే మాఫియా రహసాయ్లు తెలిసిన
చాలామంది అనాయ్యంగా హతయ్లకు గురికావడం వినాన్ం. ఇకక్డొక ధరమ్ సందేహం. అనాయ్యాలు ఎలల్కాలం జరుగుతూంటాయి.
దొరికినవాళుల్ దొరుకుతారు. తెలివైనవాళుల్ బయటపడతారు. దొరకకుండా తపిప్ంచుకోదలచినవారు ఇలా కొందరి పార్ణాలు తీసాత్రు. అయితే
మనుషులిన్ చంపడం మంచిదా? ఫైళల్ని తగలెయయ్డం మంచిదా అని బేరీజు వేసుకుంటే -గిరీశం అడుగుజాడలోల్ -యింపిర్మిస ఒకటో పదుద్
పర్కారం ఫైళుల్ మాయమవడమే శేర్యసక్రం అని అనిపిసుత్ంది. అవినీతిని ఎలాగూ ఆపలేం కనుక -నీతి ఎలాగూ బుటట్దాఖలు అవుతుంది కనుక
మనుషులిన్ నషట్పోవడం కంటే అగిన్పర్మాదాలోల్ ఫైళల్ని నషట్పోవడమే శేర్యసక్రం.
ఒకక్ ఫైలు మాయమయితేనే నాలాంటివాడికి 30 లక్షలు కిటుట్బాటుకాగల నేపథయ్ంలో -ఈ అగిన్పర్మాదం ఎనిన్ కోటల్ అవినీతికి ఉపకారమో,
ఎందరి పదవులను సుసిథ్రంగా కాపాడిందో, ఎందరి కీరిత్పర్తిషట్లకు గొడుగు పటిట్ందో, ఎంతమంది సైనిక అధికారుల పించనులకు రక్షణ
కలిప్ంచిందో వారికి తెలుసు. ఆ పరమాతమ్కి తెలుసు.
అగిన్హోతుర్డు సరవ్నాశనకారి అనే అపపర్ద ఉంది. కాని ఎంతోమంది కీరుత్లు, పదవులు, ఆసుత్లు, జీవితాలు కాపాడే చలల్ని చలివేందర్ం.
పెదద్మనిషి. నినన్టి మంతార్లయం మంటలు అగిన్పర్మాదం కాదని నా ఉదేద్శం. చాలామందికి 'అగిన్పర్మోదం'.

(జూన 25,2012)
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(July 02 2012) Tappu(du)maata తపుప్(డు)మాట
పర్జాసావ్మయ్ం పెదద్ గాడిద అనాన్డొకాయన. ఈ మాట అకక్సుతో, నిషూట్రంగా, కాసత్ అనాయ్యంగానూ అనన్ మాటగా నాకనిపిసుత్ంది. మరి
ఎందుకనాన్డాయన?
పర్జాసావ్మయ్ంలో ఒక సుఖం ఉంది. ఏ పనిచెయయ్డానికయినా, ఎవరికయినా హకుక్ ఉంది. అరహ్తలతో పనిలేదు. "అందరికీ అనీన్ తెలుసు. అదే
మన అజాన్నం" అనంది మరో అనాయ్యమైన శీర్శీర్ ఉవాచగా మనం సరిపెటుట్కోవచుచ్. నినన్ రాషట్ర పతి ఎనిన్కల నామినేషనల్ కథని తీసుకుందాం.
తన 34వ ఏట పారల్మెంటులో పర్వేశించింది లగాయతు దాదాపు 40 సంవతస్రాలపై చిలుకు రాజకీయ రంగంలో పండి ముదిరిన ఒకాయన
పేరుని రాషట్ర పతి పదవికి పర్తిపాదించారు. తూరుప్ భారతానికి సంబంధించిన మరొకాయన గిరిజనాభివృదిధ్కి కంకణం కటుట్కుని, పారల్మెంటు
సీప్కర గా పనిచేసిన నాయకుని పేరుని మరికొందరు పర్తిపాదించారు. ఎనిన్కల ఫలితం మాట ఎలా ఉనాన్ ఆ పదవికి రాణింపు తేగల
అనుభవం, దక్షత ఉనన్ పెదద్లు వీరు. ఎనిన్కలో పోలికలెందుకు? కావలసింది మెజారిటీ కదా? - తేలుచ్కోవలసింది బలబలాలు కదా?
ఈ రెండూ సరే. రాషట్రపతి పదవికి ఒక పాన షాప వాలా, ఒక టీకొటుట్ వాయ్పారీ తమ పేరుల్ ఇచాచ్రు. అందరికీ అనీన్ అయే హకుక్ ఈ దేశంలో
ఉంది. అదే పర్జాసావ్మయ్ం. ఇదిదేశపు మొటట్మొదటి పౌరుడి ఎనిన్కకు జరిగిన తతంగం. ఇక రాషట్రశాసన సభలకూ, పారల్మెంటుకీ పోటీ చేసే
రకరకాల అభయ్రుధ్ల అదుభ్తాలు, అనూహాయ్లు. హరికథలు చెపేప్వారూ, నాటకాలు వేసేవారూ, టీవీ సీరియలస్ లో పార్చురాయ్నిన్ సంపాదించి
వాటిని వోటుల్గా తరుజ్మా చేసుకునేవారూ, హతయ్లు చేసేవారూ, దోపిడీలు చేసేవారూ, ఖూనీలు చేసినవారూ, డబిబ్చిచ్ వోటల్ను కొనుకుక్నే సోథ్మత
గలవారూ - మీ ఇషట్ం.
జైలుకెళళ్డం ఈ పోటీకి ఆంక్ష అయితే జైళళ్లోంచే పోటీ చేసేవారూ, జైళళ్లోంచే తమ నీతిని చాటేవారూ మనకు దరశ్నమిసాత్రు.
అలనాడు అకక్రలేని చదువులు చదువుకునన్ మోహందాస కరంచంద గాంధీ, జవహరాల్ల నెహూర్, చకర్వరిత్ రాజగోపాలాచారి, ఎన.జి.రంగా,
టంగుటూరి పర్కాశం పంతులు, డాకేట్ర అంబేదక్ర - వీ రంతా లాయరుల్. కొందరు బారిషట్రు.ల్ ఈ దేశపు ఔనన్తాయ్నికి, దాసయ్ శృంఖలాల
విముకిత్కీ పాటుపడినవారు. నాయ్య పటాట్లతో వాయ్పారానిన్ పరాయి పాలకులోత్ పోరాటానిన్ సాగించడానికి వదులుకునన్వారు.
మొనన్ సంవతస్రం పాటు జైలోల్ ఉండి బెయిల మీద వచిచ్న ఏ.రాజాగారు జైలునుంచి వచాచ్క మొదటిసారి ఊటీకి వెళాళ్రు. వారికి అకక్డ ఒక
దేశానిన్ జయించి వచిచ్నంత వీరసావ్గతం లభించింది. ఆయనిన్ ఎండీటీవి పర్తినిధి శీర్నివాసన జైన ఏదో అడగబోయారు. "నేను లాయరిన్.
నువేవ్ం అడుగుతునాన్వో తెలుసు" అంటూ అతనిన్ ఖండించి నిషర్క్మించారు రాజాగారు. ఈ మంతిర్గారు తమ లాయరు పటాట్ని ఈ దేశానిన్
దోచుకోడానికి

వినియోగించారు.

పైన

చెపిప్న

లాయరుల్

ఈ

తాజా

రాజా

దగగ్ర

నేరుచ్కోవలసింది

చాలావుంది.

అవనీతి పనులు చేసి, కోరుట్లు ఇంకా వారి నేరాల పటల్ తీరుప్ ఇవవ్కముందే - చిరునవువ్లు చిందిసూత్ - కెమెరాలకీ, పర్జలకీ నమసాక్రాలు పెటేట్
ధోరణిని "సోషలైజడ్ ఏంటీ సోషల" ధోరణిగా మనసత్తవ్ శాసత్ర వేతత్లు పేరొక్నాన్రు. అపోలో ఆసుపతిర్ సైకియాటీర్ పొర్ఫెసరుగారు "పెదద్ నేరాలు
చేసే ఈ 'పెదద్రికం' నేరసుథ్లు - ఈ రాజకీయ నాయకులు - పర్జలలో తమ ఇమేజ ని కాపాడుకోవడం అవసరం. వాళుళ్ సాధారణంగా
పశాచ్తాత్పం, గిలట్ మీద 'ముందు జాగర్తాత్ అనే ముసుగు కపుప్తారు" అనాన్రు. ఒక పకక్ కోరుట్ల సమక్షంలో వారి నేరాలు ఏకరువు అవుతునాన్
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- వీరు నవువ్తూ తిరగడంలో అంతరారధ్ం ఏమిటి? నిజంగా నేరాలు చెయయ్లేదా? చేసేత్ అంత ధైరయ్మూ, నిబబ్రమూ ఎలాగ సాధయ్ం? అనే
సందిగధ్ం పర్జల మనసుస్లో కలిగితే చాలు. ఆ మేరకు వారి నేర చరితర్ పలచ్బడుతుంది. చేశారా అనన్ సందిగధ్ం - చేశారనన్ తీరుప్ (ఈ దేశంలో
ఏ 18 సంవతస్రాల తరావ్తి మాట!) వాళళ్కి కొంగు బంగారమౌతుంది. వీళళ్కి భావవయ్కీత్కరణలో ఆరితేరిన 'నిబబ్రం' ఒక ఆటో పైలెట లాగ
పనిచేసుత్ంది - అనాన్రు మరో కిల్నికల సైకాలజిసుట్ సీమా హింగోరనీ.
ఏమైనా ఇది పర్జాసావ్మయ్ంలో ఉనన్ విసులుబాటు. ఈ పర్జాసావ్మయ్ం పేర - సామూహిక హతయ్లు చేసిన ఫూలన దేవి- ఈ దేశపు అతుయ్నన్త
సభలో సభుయ్రాలు.
ఏతావాతా, ఈ దేశంలో అందరికీ అనీన్ అయే హకుక్లునాన్యి - టీ కొటుట్వాలాతో సహా. దానిపేరే పర్జాసావ్మయ్ం. టీకొటుట్ వాయ్పారి రాషట్రపతి
కావడం - కాగలగడం - ఒక గొపప్ సదవకాశం. మహదాభ్గయ్ం. ఇది ఈ దేశ సామాజిక పర్గతిలో సరువ్లకూ వాటాని కలిప్ంచాలనన్
జిజాన్సువుల ఉదాతత్మయిన కల. కానీ రాషట్రపతి భవనానిన్ టీ దుకాణం చేయగలవారు చాలామంది పర్సుత్తం ఎనిన్కవుతునాన్రు.
అందుకేనేమో - ఆ పెదద్మనిషి ఎవరో "పర్జాసావ్మయ్ం పెదద్ గాడిద" అని వాపోయాడు.

(జూలై 02,2012)
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(July 09, 2012) Gatamemto Ghanakeerthi గతమెంతొ ఘనకీరిత్
ఈ మధయ్ టీవీలో ఏదో ఛానలలో ఓ సరదా అయిన కారయ్కర్మానిన్ చూశాను. రామబాణం అణవ్సత్రమా? ఆ విసోఫ్టనానికీ నినన్కాక మొనన్ (పోనీ
77 సంవతస్రాల కిందటి) విసోఫ్టనానికీ ఏమైనా పోలికలునాన్యా అంటూ ఎనోన్ చితార్లు, రుజువులతో ఓ కారయ్కర్మానిన్ పర్సారం చేశారు.
ఇదేమిటి దేశం ఇంత వెనకుక్ పోతోందా అని ఆశచ్రయ్పోయాను. ఇంతలో ఈ ’దైవ కణం ’ పర్సకిత్. వివరాలు మనకి చాలా అరథ్ం కావు. వదుద్.
గత నలభై అయిదు ఏళుల్గా కొనిన్ వందలమంది పరిశోధనలు చేసుత్నన్ విషయానికి చినన్ తలా తోకా దొరికినందుకే పీటర హిగస్ ఆనందంతో
కళల్నీళుల్ పెటుట్కునాన్డు. దీనికి ’హిగస్బోసోన ’ కణం అని పేరుపెటాట్రట. నాకాశచ్రయ్ం లేదు. ఇదే మన దేశంలో అయితే దీనికి ’సోనియోన ’
అనో, ’రాహులోన ’ అనో, ’రాజీవోన’ అనో పేరు పెటాట్లని పర్భుతవ్ం రాజాయ్ంగ సవరణ చేసేది. సిపిఐ, బిజెపి దీనిన్ వయ్తిరేకించేవారు. అసలు
విషయానిన్ వదిలేసి (అసలు విషయం ఎవరికయినా తెలిసి చసేత్కదా) 60 ఏళల్ కిందటి కారూట్నని రాజకీయం చేసిన ’నవువ్కోవడం ’ తెలీని
రాజకీయ నాయకులునన్ దేశం ఇది. పర్తీవాడికీ పెదద్ భుజాలునాన్యి -తడువుకోడానికి.
సరే. హిగస్ మాటలోల్ ’సృషిట్లో ఈ కణం సరావ్ంతరాయ్మి ’ అనాన్రు. The particle is omnipresent and imperceptible. It is
likely to shed light on other mysteries of the universe. ఇవీమాటలు. ఒకాయన చాలా దశాబాద్ల కిందట ఈ మాటే చెపాప్డు:
ఎవవ్నిచే జనించు, జగమెవవ్ని లోపలనుండు లీనమై. ఎవవ్ని యందు డిందు, పరమేశవ్రుడెవవ్డు.. అంటూ. దీనిన్ ఇంగీల్షులో అనువదిసేత్ హిగస్
పర్కటన అవుతుంది.
అణవ్సాత్ర్ల రహసాయ్లంటే బాంకులోల్నో, కరామ్గారాలోల్నో దాచేవికావు. మేధసుస్తో దరిశ్ంచిన శాసతరీయమైన పర్యోగాలు. మనకి నమమ్కం
లేకపోతే పొరుగుదేశం ఐ.కూయ్. ఖానని అడిగితే తెలుసుత్ంది. ఒక గొపప్ పర్యోజనానిన్ సాధించడానికి -ఒకాయనిన్ 16వ యేటనుంచీ రుషులు
అడవులకు తీసుకుపోయారు. మరో 14 ఏళుల్ ఈ అసాత్ర్ల రహసాయ్లను ఆయనకి అపప్గించారు. లోకకళాయ్ణం వారి లక్షయ్ం. ఇరానకి
అముమ్కోవడం కాదు. దుషట్సంహారం ఆదరశ్ం. ఆ రుషులోల్ ఐ.కూయ్. ఖానులేల్రు. ఇపుప్డిపుప్డు టీవీలకు ఈ అణవ్సాత్ర్ల వివరాలు అందుతునాన్యి.
ఏతావాతా, దీనిన్ ’దైవకణం ’ అని ఎందుకనాన్రు సృషిట్లో ఇంత సమగర్మైనదీ ఇంత సూకాష్మ్తి సూక్షమ్మైనదీ ఇంత బలమైనదీ మరొకటి లేదు
కనుక. సృషిట్లో ఈ శకిత్కి మరో పేరు అందదు కనుక. అతి పార్థమికమయిన -నా అనుభవంలోకి వచిచ్న ఒక ఉదాహరణని చెపాత్ను. నేను
సినీనటుడిని అయే తొలిరోజులోల్ -1981 పార్ంతంలో తలమీద నుంచి నుదురు వరకూ పాకే సోరియాసిస ఉండేది. భయపడి -దేశంలోకలాల్
పెదద్ చరమ్వాయ్ధి నిపుణుడు, డాకట్ర బి.సి.రాయ బహుమతిని అందుకునన్ డాకట్ర తంబయయ్ (పూనమలిల్ హైరోడుడ్లో దాశ పర్కాష హోటలకి
ఎదురుగా ఆయన కిల్నిక) దగగ్రికి వెళాల్ను. ఆయన పరీక్ష చేసి తలకి నువువ్ల నూనె రాసుకుని పది నిముషాలు ఉదయం ఎండలో నిలబడి
సాన్నం చెయయ్మనాన్డు. ’చరమ్వాయ్ధులు రాకుండా ఉండాలంటే సరిగాగ్ ఆ పనే చెయయ్రావెధవాః ’ అని మా అమమ్మమ్ చెపేప్ది. మరి పది
నిముషాలు ఏం చెయాయ్లి ’సూరయ్నమసాక్రాలు ’ చేసుకో అనేది. నేను ఇపుప్డు హిందూ పేపరు చదువుకునాన్ను. మనం సింబలస్ని వదిలి
’హిందూ పేపరు వలల్ చరమ్వాయ్ధులు పోతాయా ?’ అని నవువ్కునే తెలివితేటలిన్ పెంచుకునాన్ం. రుషులు గుహలోల్ సంవతస్రాల తరబడి
యోగముదర్లో ఉంటారు. అనిన్ రోజుల తాటసాథ్య్నిన్ శరీరం తటుట్కోలేదు. కీళల్ నొపుప్లకీ, గుండె నొపిప్కీ, గరభ్కోశ సమసయ్లకీ వారు
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హిమాలయాలనుంచి అపోలో ఆసుపతిర్కి రాలేరు. రారు. మరెలాగ కేవలం కూరుచ్నే, సాగిలపడే, నిలబడే పదధ్తులలో -ఆసనాల దావ్రా తమ
రుగమ్తలిన్తీరుచ్కుని ఏకాంతానిన్ కాపాడుకునే పదధ్తులిన్ శతాబాద్ల తరబడి నిరేద్శించుకునాన్రు తమకు తామే. ఇవి ఎంపెరికల సాధనాలు.
యోగాసనాలు. కర్మంగా అది శాసత్రమయింది. వీటిని అమెరికా పేటెంటు చేశాక మనకి ఆసకిత్ పెరిగింది. ఇది సైనుస్ని తలదనేన్ తాత. మనం
చాలా చదువుకునాన్ం. చదువులసారమేమిటో తెలియనకక్రలేనంత చదివాం. ఆడా మగా తేడా లేకుండా సంసాక్రానిన్ మరిచిపోయి, రెచిచ్పోయి
-మన తెలివితేటల కందని వాటిని పర్శిన్ంచే ’కుహనా ’ తెలివితేటలిన్ పెంచుకునాన్ం. 45 సంవతస్రాల పైగా పరిశోధనలు జరిపి -ఫలితాలకు
’దైవం ’ పేరుతపప్ మరోమాట చెలల్దని ఓ విదేశీయుడు తేలిసేత్ భుజాలు తడువుకుంటాం. పోతనకాక హిగస్ దొరగారు చెపేత్ మనకి నచుచ్తుంది.
మనం పర్సుత్తం విషవృకాష్ల ఛాయలోల్ ఉనాన్ం. ఒక చినన్ అలవాటుని పెంచుకోమని మన పెదద్లు ఏనాడో చెపిప్న మాటని మనం
మరిచిపోయాం. ఆ మాట పేరు ’విశావ్సం ’
అదొకక్టే ఉంటే పర్పంచం మన కాళల్ దగగ్ర ఉండే వైభవం మన సంసక్ృతిలో ఉంది. పర్సుత్తం దొరగారు చెపేప్ ’దైవకణం ’ దాకా మన తెలివి
పర్యాణం చేసోత్ంది. శుభం.

(జూలై 09,2012)
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(July 16, 2012) Charitarthulu చరితారుధ్లు
2001లో నా నవల 'సాయంకాలమైంది'కి వరంగలుల్ సహృదయ సాహితీ సంసథ్ 'ఒదిద్రాజు సామ్రక ఉతత్మ నవలా' పురసాక్రానిన్ ఇచిచ్ంది.
ఒదిద్రాజు కవుల పేరుల్ నేను అదే వినడం. ఎవరీ ఒదిద్రాజు కవులు? వారిని ఇంతగా సమ్రించుకునే కృషి ఏం చేశారు? అని తెలుసుకోవడం
పార్రంభించాను. తెలిసిన విషయాలు వినన్కొదీద్ నిరాఘ్ంతపోయాను. నమమ్శకయ్ం కాలేదు. ఒక జీవితకాలంలో మానవమాతుర్లకు ఇనిన్ పనులు
సాధయ్మా? అని ఆశచ్రయ్పోయాను. వీరు 'ఒదిద్రాజు కవులు' అనాన్రు. కాని అది వారి విసత్ృతమైన కృషికి చినన్మూస. నిజానికి వారు
పరిశోధకులు, సంఘ సంసక్రత్లు, రచయితలు, కవులు, విమరశ్కులు, చితర్కారులు, పర్చురణ కరత్లు, ముదార్పకులు, సంపాదకులు,
చరమ్కారులు, కుటుట్పనివారు, సూటకేసుల తయారీ చేసినవారు, గృహనిరామ్తలు, వాసుత్నిపుణులు, జోయ్తిషుక్లు, ఆయురేవ్దం, హోమియోపతీ,
అలోల్పతీలలో వైదుయ్లు, నూతన ఔషదాల తయారీ చేసినవారు, ఫారమ్సీలు సాథ్పించినవారు, శసత్రచికితస్ జరిపినవారు.
బియయ్ం మిలుల్, నూనె మిలుల్, పిండిమరలు సాథ్పించి నడిపినవారు. సబుబ్లు, ఇంకులు, రకరకాల నూనెలు, రొటెట్లు తయారీ చేసినవారు,
పుసత్కాల బైండింగులు చేసినవారు, తాపీపని, వడర్ంగి పని చేసినవారు, పశువైదయ్ం తెలిసినవారు, ఆరిక్టెకచ్రలో నైపుణయ్ం సాధించినవారు.
వీటితోపాటు పొలంలో నాగలిపటిట్ సేదయ్ం చేసినవారు. అనిన్టికీ మించి -మానవ కళాయ్ణమే లక్షయ్ం గల మానవతావాదులు. ఒకక్మాటలో
చెపాప్లంటే ఒక జీవితకాలంలో చరితర్ను సృషిట్ంచినవారు. ఇనిన్ రంగాలలో కృషి చేసినవారు అపప్టికీ ఇపప్టికీ లేరంటే అతిశయోకిత్ కాదు.
వరంగలుల్లో మానుకొండ తాలూకాలో ఇనుగురిత్ గార్మం వారిది. వారు సీతారామచందర్రావు, రాఘవరంగారావు. ఏడేళల్ తేడాలో జనిమ్ంచి 62
సంవతస్రాలు కలిసి జీవించారు. కథలు, నాటికలు, చారితర్క నవలలు, కవితలు, వేదాలపై విసత్ృతమైన వివరణ గర్ంథాలు రాశారు.
'పాణియాషాట్ధాయ్యి', 'సిదాధ్ంత కౌముది' వంటి గర్ంథాలకు భాషాయ్లు రాశారు. ఇంగీల్షులో కవితలు రాశారు. పర్చురితమైన రచనల కనన్ కానివే
ఎనోన్ ఉనాన్యి. విజాఞ్న పర్చారిణీ గర్ంథమాల అనే పర్చురణ సంసథ్ను పార్రంభించి వందకుపైగా పుసత్కాలను పర్చురించారు. పర్చురించారనడం
తపుప్. తమ ఇంటోల్నే ముదర్ణా యంతార్నిన్ ఏరప్రుచుకొని, పుసత్కాలను కంపోజచేసి, టెర్డిల సవ్యంగా తొకుక్తూ తామే ముదిర్ంచారు. 'బాల
విజాఞ్న మంజూష' అనే పేరిట చినన్పిలల్లకు 500 పైగా చేతి పనులు నేరేప్ పుసత్కానిన్ పర్చురించారు.
ఇనుగురిత్లో తామే సవ్యంగా ఇలుల్ కటుట్కుని కాగితం మీద సీతారామచందర్రావు అనే అక్షరాలను చెకిక్, వాటిని బయటి గోడమీద సిమెమ్ంటుతో
దిదాద్రు. 72 సంవతస్రాల తరావ్త ఇపప్టికీ చెకుక్చెదరకుందా ఉంది! ఇంటి ముఖదావ్రం మీద భగవదీగ్త శోల్కానిన్ రాశారు.
ఆ రోజులోల్ హోమియోపతీ బెంగాలులో పర్సిదధ్ంగా ఉండేది. ఆ విదయ్ నేరుచ్కోడానికి కలకతాత్ వెళాల్రు. అపప్టికే వారి మనసులోల్ ఒక పతిర్కను
నడపాలనే కోరిక బలంగా ఉండేది. రోజూ 'అమృత బజార పతిర్క' కారాయ్లయం ముందు గంటల కొదీద్ నిలబడి ఆ సంసథ్ కారయ్కలాపాలను
వంటబటిట్ంచుకునాన్రు. ఇంటికి వచాచ్క తెలుగులో -బహుశా మొటట్మొదటి పతిర్క 'తెనుగు పతిర్క'ను పార్రంభించారు. అందులో పార్ంతీయ
వారత్లు, విదేశీవారత్లు, వాయ్సాలు, కథలు, సంపాదకీయాలు అనీన్ వారే రాసేవారు. వారే పిర్ంటు చేసేవారు. వారే పంచేవారు. నైజాము
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పార్ంతంలో తొలి దినపతిర్క అవసరానిన్ ఆ రోజులోల్నే గురిత్ంచిన కార్ంత దరశ్లు వారు. అది 1922 మాట. మొదట 500 కాపీలు పిర్ంటు
చేశారు. కర్మంగా సరుక్లేషన రెటిట్ంపు అయింది. ఈ పతిర్క 8 సంవతస్రాలు నడిచింది.
వైదయ్ం పార్కీట్సు చెయయ్డమేకాక మలేరియాకి 'తికత్' అనే మందు, విరేచనాలకి 'మధుర', ఇనఫూల్యంజాకి మరో మూలికా ఔషధానిన్
కనుగొనాన్రు. ఆ చుటుట్పకక్ల వారందరికీ ఉచితంగా వైదయ్ం చేసేవారు. వారా వృతిత్ని మానుకోవడానికి ఒక మానవీయమైన కథ ఉంది. వారి
మితుర్డు గోవిందరాజులు నాయుడు మేనలుల్డు సారంగపాణి సింగరేణిలో పార్కీట్సు చేసుత్నాన్డు. ఏదో కారణానికి పార్కీట్సు చెడింది. ఇనుగురిత్లో
పార్కీట్సు పెటాట్లనుకునాన్డు. ఇకక్డ ఉచితంగా అందరికీ ఒదిద్రాజు సోదరులు వైదాయ్నిన్ అందిసుత్నాన్రు. వారిని కలిసి ఉచితంగా వైదాయ్నిన్
మానుకోమని అరిథ్ంచారు. అతని ఉపాధికోసం సోదరులు వైదాయ్నిన్ తమ కుటుంబానికే పరిమితం చేసుకునాన్రు! ఆ రోజులోల్ గార్మీణులు
ఏనాడూ చూడని ఎనోన్ చెతత్ వసుత్వులను గార్మానికి తెచాచ్రు. ధరోమ్స ఫాల్సక్, టారిచ్లైటు, సైకిలు, గార్మఫోను వంటివి వారు గార్మానికి తెసేత్
అందరూ విచితర్ంగా చూసేవారట.
వారు పది భాషలోల్ నిషాణ్తులు. వాటిని నేరుచ్కునన్ తీరు ఇంకా అదుభ్తం. ఆనాటి ఒక ముసిల్ం ఉపాధాయ్యుడు హసన ఖాన వారికి భారతం,
భాగవతం నేరాప్డు. తమిళనాడులోని ఓ ఊరిలో జంతు చరామ్లను శుభర్ంచేసే అబుద్లాల్ అనే తమిళుడి నుంచి తమిళం నేరుచ్కునాన్రు.
నీటిపారుదల శాఖలో పనిచేసే యూరోపియన జిడబూల్య్డి కెంప అనే ఉదోయ్గి దావ్రా ఇంగీల్షు నేరుచ్కునాన్రు. మధయ్లో అతనికీ బదిలీ అయిపోతే
కేసముదర్ం సేట్షన మాసట్ర దగగ్ర కలోనియల పొర్ననిస్యేషన డిక్షనరీని తెచుచ్కుని, శంకరనారాయణ డిక్షనరీని పెటుట్కుని చదువుకొని,
రవీందుర్డి 'నౌకా భంగము' నవలని తెలుగులోకి అనువదించారు.
ఇంకా నమమ్శకయ్ం కాని విజయం 1911 నాటిది. మునగాల రాజా నాయని వెంకటరంగారావు గారు ఇనుగురిత్ వచిచ్నపుప్డు సోదరులిన్
మదార్సులో

విజాఞ్న

చందిర్కా

పరిషద

పరీక్షలు

రాయమని

సూచించారు.

ఆ

రోజులోల్

నైజాం

కరెనీస్

హాలీ

అనేవారు.

బిర్టిష ఆంధార్ కరెనీస్ కాలద్ర. అంటే డబుబ్ సింగరేణిలో పోసాట్ఫీసుకి వెళిల్ చెలిల్ంచాలి. కటాట్రు. కాని మదార్సు నుంచి పుసత్కాలూ, హాల టికెక్టూట్
ఎనిన్ నెలలయినా రాలేదు. పరీక్ష 18 రోజులుందనగా వచాచ్యి. 18 వాచకాలిన్ 18 రోజులోల్ చదివి పరీక్ష రాయాలి. అయినా ధైరయ్ంగా
రైలెకాక్రు.
తీరా ఆ హడావుడిలో ఇంటి దగగ్ర పుసత్కాలు మరిచిపోయారు. అయినా మదార్సు చేరుతూనే వాషరమాన పేటలో పుసత్కాలిన్ పర్చురించిన
జయశంకర అండ కో యజమాని వీరనన్ శెటిట్ని కలిశారు.
పరీక్షకు 13 రోజుల ముందు పుసత్కాలు చదవకుండా పరీక్ష రాయడానికి వచిచ్న ఇదద్రు కురార్ళల్ని చూసి ఆయన ఆశచ్రయ్పోయాడు.
నవువ్కునాన్డు. పుసత్కాల మొదటి ముదర్ణ కాపీలు లేవు. రెండో ముదర్ణ అవుతోంది. ఫారాలు ఒక పకక్ పిర్ంటవుతూంటే వీరికి ఇవవ్డానికి
ఒపుప్కునాన్డు.
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తీరా పరీక్ష రాసేనాటికి సీతారామచందర్రావుగారికి వొళుల్ కాలిపోయే జవ్రం. పరీక్ష హాలులో పేపరు రాసూత్ండగా కుడిచెయియ్ పనిచేయలేదు.
కొంకరుల్ పోయింది. ఎడం చేతోత్ రాయడానికి సిదధ్పడాడ్రు. కాని కాగితాలలో రెండు దసూత్రీలు ఒకరివేనని పరీకాష్ధికారి నమామ్లి కదా?
పరయ్వేక్షక అధికారి -ఆనస్ర పేపరు మీద ఆ విషయానిన్ తెలియజేసూత్ సంతకం చేశారట. ఆ పరీక్షలోల్ మొదటి తరగతిలో మొదటివారిగా నిలిచి
బంగారు పతకానిన్ గెలుచుకునాన్రు. అలాంటి అనూహయ్మైన కారయ్దకుష్లు, ఏకసంతాగార్హులు ఆ సోదరులు.
వారి గార్మంలో తాయ్గరాజ ఉతస్వాలు జరిపేవారు. సవ్యంగా వీణ, వయొలిన, వేణువు నేరుచ్కునాన్రు. అది ఎవరైనా చేయగలిగిన పని. ఆయా
వాదాయ్లిన్ వారేతయారు చేసుకునేవారట!
ఈ కాలమ చదివిన ఒక తమిళుడు నిరాఘ్ంతపోయి: ''అయాయ్, ఇది కేవలం పతిర్కలో చదువుకునే చరితర్ కాదు. పర్తీవిదాయ్రిథ్ పాఠయ్పుసత్కంలో
చేరాచ్లిస్న చరితర్'' అనాన్డు.
భోజనానికి కూరుచ్ని ఔపోశన పటిట్, ఉతత్రాపోశన పటేట్లోగా 500 పదాయ్ల పర్బంధానిన్ ఆశువుగా చెపిప్న కొపప్రపు కవులు, ఒదిద్రాజు సోదరుల
వంటి చరితారుథ్లను కనన్ దేశం మనది అని గరవ్పడాలనిపిసుత్ంది. సీతారామచందర్రావుగారు 1956 జనవరి 28న కేనస్రతో కాలధరమ్ం
చెందారు. రాఘవరంగారావుగారు తన 79వ యేట 1973 మే 17న పరమపదించారు.
(జూలై 16,2012)
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(July 23, 2012) Oka asadharanudu ఒక అసాధారణుడు
హతయ్లు చేసినందుకు, ఏసిడ ముఖం మీద జలిల్నందుకు, పర్జల సొముమ్ దోచుకునన్ందుకు, పర్భుతవ్ ఖజానాలు కొలల్గొటిట్నందుకు -అలవోకగా
కీరిత్ పర్తిషట్లు పెరిగి రోజూ పతిర్కలలో దరశ్నమిచేచ్ పార్చురయ్ం పెరుగుతునన్ ఈ రోజులోల్ 40 ఏళల్ కిందట యివేవీ చెయయ్కుండానే
మంచిమాటతో, పాటతో, చకక్ని నటనతో 4 దశాబాద్ల పాటు పర్జల మనసుస్లోల్ నిలిచిన ఓ సరళమయిన సినీ నటుడి కథ ఈ మధయ్నే
ముగిసింది. ఆయన రాజేష ఖనాన్. రాజేష ఖనాన్ రాజకపూర లాగ అనిన్ సినీ విభాగాలనూ ఔపోశన పటిట్న నటుడు కాదు. దిలీపకుమార లాగ
సమగర్మైన నటుడు కాదు. దేవానందకి ఉనన్ంత అందం, సైట్ల ఉనన్వాడు కాదు. కాని వీరందరిలో ఉనన్ కొనిన్ పర్తేయ్కతలిన్ కలబోసేత్ రాజేష
ఖనాన్ అవుతాడు. ఆయన కనున్ మూసినపప్టున్ంచీ యిపప్టిదాకా ఆయన పర్తిభను నెతిత్కెతుత్కుంటునన్వారంతా చెపప్ని ఒక విషయం
ఒకటుంది. అలనాడు రాజేందర్కుమార అనే నటుడు పటుట్కునన్దంతా బంగారమయినటుట్ (ఆయనకు సిలవ్ర జూబీల్ హీరో అనే
పేరుండేదంటారు) ఓ దశలో హిందీ చలన చితర్రంగంలోని బంగారమంతా రాజేషఖనాన్ చితార్లలోనే పెటుట్బడి జరిగింది. ఎస.డి.బరమ్న, సలీల
చౌదరి, ఆర.డి.బరమ్న, కళాయ్ణజీ ఆనంద జీ వంటి హేమాహేమీలు చలన చితర్రంగంలో అజరామరం చేసిన బాణీలు, గులాజ్ర, గులష్న ఆనంద
వంటి రచయితల రచనలు, ఆనంద బకీష్, గులాజ్ర, యోగేష, ఇందీవర వంటి కవుల కలాలు, ముఖేష, కిశోరకుమార, రఫీ వంటి గళాలు,
హృషీకేష ముఖరీజ్, శకిత్ సామంత వంటి దరశ్కుల కళాతమ్క కృషీ -ఇనిన్ంటి కలబోత రాజేష ఖనాన్ అనే హీరో విజయానికి దోహదకారులు. మళీల్
హృషీకేష ముఖరీజ్, శకిత్ సామంత యిదద్రూ రెండు ధోరణులకు పర్తినిధులు. ఆనాటి 'ఆనంద', 'ఆరాధన' ఓ నటుడిని చరితర్గా మలిచాయి.
ఆయనిన్ ఆకాశంలో నిలిపాయి. 'సూపర సాట్ర' అనేమాట ఆయన కోసమే, ఆయనతోటే పుటిట్ంది. అభిమానుల ఆరాధన అంచులిన్ చూసిన, లేదా
అంచులిన్ చూపిన ఘనత రాజేషఖనాన్ది. 1969 పార్ంతాలలో ఆయన భారతదేశంలో లక్షలాది మందికి దేవుడు. ఆయన కారు నడిచిన నేలమీది
మటిట్ని తలమీద పెటుట్కునన్ వీరాభిమానులూ, ఆయన పటానికి తాళికటిట్ంచుకునన్ అమామ్యిలు, తమ రకత్ంతో పేర్మలేఖలు రాసిన పిచిచ్
పేర్మికులూ -ఇది కనీ వినీ ఎరగని మతుత్. ఆవేశం.
తరావ్త కథలూ, పాటలూ సినిమా రాణింపుకి కారణమయిన రోజులుపోయి, పాతీర్కరణలూ, సనిన్వేశాలూ సరిపోయే (సాప్ట ఇంటెర్సట్)
సినిమాల రోజులు వచాచ్యి. యాంగీర్ యంగమాన కథలు (జంజీర, దీవార, తిర్షూల) టిర్కుక్లూ, కికుక్లూ చెలిల్పోయే రోజులోల్ రాజేష ఖనాన్
శలవు తీసుకునాన్డు. పాట కథలో భాగమయిన చితర్ంలో కథకి పార్ణం వసుత్ంది. పాట మాతర్మే అలరించే సాథ్యిలో (ఐటెమ సాంగస్)
సినిమాకి ఆకరష్ణ వసుత్ంది, డబుబ్ వసుత్ంది. కాని చితార్నికి జబుబ్ వసుత్ంది. పర్సార మాధయ్మాలు పెచుచ్రేగిపోయిన రోజులోల్ ఆకరిష్ంచే చితార్లే
వసాత్యి. నోరునన్, డబుబ్నన్ నిరామ్తలూ ఆకరష్ణని సొముమ్ చేసుకుంటారు. అదే ఆనాటి సూపర నటులకీ, ఇపప్టికీ తేడా. ఇపుప్డు అకిక్నేని,
ఎనీట్ఆర, దిలీప, రాజకపూర, రాజేషఖనాన్లను చూడలేము. బాకాస్ఫీసులను బదద్లు కొటట్డానిన్, టీవీ తెరలమీద వాయ్పారానిన్ చూసాత్ం. మారే
కాలంతో పాటు మాధయ్మమూ మారుతుంది. అది సహజం. రాజేష ఖనాన్ ఆనాటి, మనిన్కయిన సూపర హీరో. అందుకే ఒక ఎనీట్ఆరకీ, ఒక
శివాజీకీ, నినన్ రాజేషఖనాన్కీ అంత సాథ్యిలో అభిమానులు నివాళులరిప్ంచారు. ముందు ముందు అలాంటి అభిమానానిన్ చూడం.
కరుణ్డిలాంటి మహావీరుడికి పదిరకాలయిన అనరాథ్లు తోడయి రణరంగంలో పరాజితుడయాడు. రాజేషఖనాన్ పదిరకాలయిన పర్తిభల
సమేమ్ళనానికి పర్తీక. దానిన్ అదృషట్మని ఒకక్మాటలో కొటిట్పారేయడానికి వీలులేదు. సునీలదత ఆయనకంటే అందగాడు. శతృఘన్సినాహ్
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ఆయనకంటే కుష్ణణ్ంగా నటనని ఎరిగినవాడు. కాని ఓ నటుడు 'సూపర సాట్ర' అనిపించుకోడానికి ఇవి మాతర్మే చాలవు. తెలుగు సినిమాలో
అందమయిన నటులోల్ రామకృషణ్ నాకెపుప్డూ గురుత్కొసాత్డు. కాని బహుళ పార్చురాయ్నిన్ సాధించడం వేరేకథ. ఆ 'కెమిసీట్ర్' కి కేవలం అదృషట్ం
అని సరిపెటుట్కోవడం దొంగదారి వెదకడం లాంటిది. రాజేష ఖనాన్ తన కీరిత్ని అతి సహజంగా నిలుపుకునాన్డు. భేషజాలు లేకుండా
గడుపుకునాన్డు. పర్జల మధయ్ కర్మంగా గోమతేశవ్రుడిలాగ పెరిగాడు.
'ఆనంద' చేసుత్నన్పుప్డు -ఆనాటి అదుభ్తమైన హిటల మధయ్ హీరోయిన కూడా లేని, చివరలో చచిచ్పోయే పాతర్ని చేసుత్నన్ందుకు ఇబబ్ంది
పడేవాడట రాజేష ఖనాన్. పది గొపప్ ఆనందాలిన్ ఒకే ఒకక్ విషాదం తలదనున్తుందని ఎరిగిన ఒక గొపప్ దరశ్కుని చేతులోల్ -అయిదారు
దశాబాద్లు పైగా పార్ణం పోసుకు బతికే గొపప్ దృశయ్ కావయ్ం తయారవుతోందని ఆయనకి తెలీదు. ఆ మాటకి వసేత్ హృషీకేశ ముఖరీజ్కీ తెలీదు.
వండే పాయసంలో పర్తీ జీడిపపుప్ రుచీ ఎవరూ పసిగటట్లేరు -వండే మనిషితో సహా. మరో గొపప్ పారశ్వ్ం -ఆయన కీరిత్ పర్తిషట్లనే గొపప్
పరవ్తానిన్ గరవ్ంగా అధిరోహించాడు. కాని కొండ దిగడానికి ఇషట్పడలేదు. అశోక కుమారలాగనో, అమితాబ బచచ్నలాగనో కారెకట్ర పాతర్లు
నటించలేదు. హీరో దశ గడిచాక పకక్కి తపుప్కునాన్డు. నాకు తెలిసి పర్పంచ సినిమా చరితర్లో అలాంటి పని చేసిన హీరోయినుల్ ఇదద్రే ఇదద్రు గేర్టా గారోబ్, సాధన. రాజేష వృదాధ్పాయ్నిన్ ఈ మధయ్నే దేశం చూసింది. ఆయన మాసిన గెడాడ్నిన్ ఆ తరం ఏనాడూ చూడలేదు.
''మీరు సూపర సాట్ర కాదని మీకు ఎపుప్డు అరథ్మయింది?'' అని ఎవరో అడిగారట. ''రోజూ నా యింటికి టర్కుక్లోల్ వచేచ్ పూల గుతుత్ల
సంరంభం ఆగిపోయినపుప్డు'' అనాన్రట రాజేష ఖనాన్.
'ఇక చాలు' అనడం జీవితంలో గొపప్ సంసాక్రం. దానిన్ వయసోస్, అసమరథ్తో, పేర్క్షకులో నిరేద్శిసాత్రు. చివరి దశలో ఎదురయిన విషాదానిన్ కేనస్రని -పర్పంచం ముందు పరచకుండానే తన పాతర్ 'ఆనంద' అంత హుందాగా నిషర్క్మించిన మొదటి సూపర సాట్ర రాజేషఖనాన్.
ఆయన కనున్ మూశాక కూడా ఆయన పంచిన ఆనందానేన్ అభిమానులు గురుత్చేసుకునాన్రు. ఆయన దయనీయమయిన దురదృషాట్నోన్, ఆఖరి
రోజుల యాతననో కాదు. అది ఆయన డిగిన్టీకి ఉదాహరణ. మృతుయ్వుని కేవలం నిషర్క్మణకి సంకేతంగా మాతర్మే నిలిపిన కారణజనుమ్డు -ఆ
కారణానికీ 'సూపర సాట్ర' రాజేషఖనాన్.
(జూలై 23,2012)
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(July 30, 2012)Olympics A Wonder ఒలింపికస్:ఒకఅదుభ్తం
కొనిన్ కీర్డలిన్ చూసుత్నన్పుప్డు -ఇంత చినన్వయసులో -యింత సుతిమెతత్ని శరీరాలోల్ ఈ కీర్డాకారిణులు పర్పంచానిన్ జయించాలనే
వజర్సంకలాప్నీన్, జయించే పర్తిభనీ భగవంతుడు ఎలా సిదధ్ం చేశాడా అని ఆశచ్రయ్ం కలుగుతుంది. తొలి వింబులడ్న విజయం నాటి మేరియా
షారాపోవా, అలనాటి మారిట్నా హింగిస, 16 ఏళల్నాటి ఒలింపికస్ కీర్డాకారిణి కెరీర్ సట్ర్గ కొనిన్ ఉదాహరణలు. సరిగాగ్ 16 ఏళల్ కిందట అపప్టి 18
ఏళల్ అమామ్యి కెరీర్ సట్ర్గ పర్పంచానిన్ జయించిన అదుభ్తమయిన కథని ఆ రోజులోల్నే ఒక కాలమ రాశాను. ఒలింపిక కీర్డలు ఇంగల్ండులో
పార్రంభమయిన ఈ సందరభ్ంలో ఆ అనూహయ్మైన విజయానిన్ మరొకక్సారి జాఞ్పకం చేసుకోవడం విషయాంతరం కాదు. ఒలింపిక చరితర్లోనే
అది మరిచిపోలేని క్షణం. పర్పంచమంతా విసుత్పోయి చూసిన క్షణం. అందరి కళల్లోల్ నీళుల్ తిరిగిన క్షణం. మానవుని సంకలప్బలానికి
శారీరకమైన పరిధులు కూడా అడడ్ంగా నిలవలేవని 18 ఏళల్ అమామ్యి నిరూపించిన అపూరవ్మైన సందరభ్ం. కీర్డా సథ్లంలో ఉనన్ 32
వేలమంది, టీవీలోల్ చూసుత్నన్ లక్షలాదిమంది గుండె చపుప్ళుల్ ఒకక్క్షణం నిలిచిపోయిన క్షణం.
అది 'జిమాన్సిట్కస్' పోటీ. వాలట్స్ మీద కీర్డాకారిణులు చేసే వినాయ్సాలు. వినాయ్సం ముగిశాక వాలట్స్ మీదనుంచి చివర కిందకి దూకాక
తడబడకుండా కీర్డాకారిణి ఒకక్క్షణం నిలవాలి. అపుప్డూ కీర్డ పూరత్యినటుట్. ఈ కీర్డలో సాధారణంగా ముందు నిలిచే రషాయ్, రుమేనియా
ఆనాడు వెనుకపడాడ్రు. అమెరికా కీర్డాకారిణి కెరీర్ సట్ర్గ ముందంజ వేసింది. అయితే తొలి రౌండస్లో ఆమెకి ముణుకు దగగ్ర బెణికింది. దానిన్
పేర్క్షకులు గురిత్ంచారు. కోచ కెరోలీయ్ కూడా గురుత్పటాట్డు. ఇక ఆఖరి అవకాశం ఉంది. ఈ రౌండు పూరిత్ చేయగలిగితే సవ్రణ్ం ఆమెదే. కాదు
అమెరికాది.
''ఆగిపోతేనో!'' అంది సట్ర్గ.
''వదుద్. నువువ్ గెలుసాత్వమామ్. నువివ్పుప్డు కెరీర్వి కావు. ఒక దేశానివి'' అని పోర్తస్హించాడు కెరోలీయ్. వసుత్నన కనీన్ళల్ని బనీనుతో తుడుచుకుంది.
వాలట్స్

దాకా

వెళల్డానికే

కాళుల్

సహకరించలేదు.

పేర్క్షకులకూ

ఆమె

బాధ

అరథ్మౌతోంది.

ఒకక్ పరుగులో ఎగిరి వాలట్స్ మీద వినాయ్సం చేసి దూకింది. అంతే. కాలి మణికటుట్ దగగ్ర ఎముక విరిగింది. విరిగిన శబద్ం అందరికీ తెలిసింది.
ఆమె శరీరంలో పర్కంపన తెలిసింది. పేర్క్షకులు 32 వేలమందీ గతుకుక్మనాన్రు. పర్పంచం ఆ క్షణంలో ఊపిరి బిగబటిట్ంది. ఆ దశలో ఆమె
ఆమె కాదు. ఒక దేశపు ఘనత. ఒక లకాష్య్నికి సంకేతం. ఆమె జీవితంలో కాదు, దేశ చరితర్లో కాదు -ఒలింపికస్ చరితర్లో ఒక మైలురాయి.
గాలిలోకి లేచింది. ఎతిత్వేసే పర్తి అడుగులోనూ విరిగిన ఎముక మరింత తునాతునకలవుతోంది. గాలిలో ఒకటినన్ర మొగగ్. విరిగిన కాలిమీద
నేలమీదకు దిగాలి. అదొక భయంకరమైన క్షణం శరీరానికి. కాని అదొక అదుభ్తమైన చరితర్ -దేశానికి, ఒలింపికస్కి.
ఇదే భగవదీగ్త. 'నియతం కురు కరమ్తవ్ం...'
ఈసారి మరినిన్ ఎముకలు విరిగాయి. నిలదొకుక్కుని నిలుసుత్ందా? పర్పంచమంతా ఒకక్టయి ఆమె నిలవాలని పార్రిథ్ంచింది. ఊపిరి
బిగబటిట్ంది. ఒకక్క్షణం. నిలిచింది కెరీర్ సట్ర్గ. పర్పంచం నిలబడి నివాళులరిప్ంచింది. నాయ్యనిరేణ్తలూ నివెవ్రపోయారు. ఇది ఒక కీర్డాకారిణి
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పర్తిభకే కాదు. అదుభ్తమైన లక్షయ్శుదిధ్కీ సంకలప్బలానికీ విజయం. ఒకక్ క్షణం తరావ్త -నేలమీద కుపప్లాగ కూలిపోయింది సట్ర్ గ. కోచ కెరోలీయ్
వచిచ్ ఆమెని గరవ్ంగా రెండు చేతులోల్కీ ఎతుత్కునాన్డు.
''వెళిల్ సవ్రాణ్నిన్ అందుకోవచాచ్?'' అంది కెరీర్.
''పర్పంచమంతా ఎదురయినా నీతో నేను నిలబడతానమామ్'' అనాన్డు కెరోలీయ్. ఆ ఫొటో ఒక అదుభ్తమైన జాఞ్పకం.''భగవంతుడు అందమైన
రబబ్రు బొమమ్లిన్ తయారు చేసి అందులో ఎముకలిన్ ఉంచడం మరిచిపోయాడేమో!'' అనాన్డో పాతిర్కేయుడు ఈ వినాయ్సానిన్ చూసి. అతను
పొరపాటు పడాడ్డు. భగవంతుడు ఎముకలిన్ ఉంచి అందులో అనూహయ్మైన చితత్శుదిధ్నీ, సంకలప్బలానీన్ ఊహించలేని పదారథ్ంతో నింపాడు.
ఇది 1996లో జరిగింది. ఇపుప్డు కెరీర్ సట్ర్గకి 34. ఆమె ఒలింపికస్ కీర్డలోల్ చరితర్.
మనిషి మనసుస్లో ఏరప్రుచుకునన్ సాధనాబలంతో శరీరానికి మించిన లకాష్య్లిన్ సాధించవచుచ్నని నిరూపించిన అమృత క్షణాలవి.

(జూలై 30, 2012)
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(August 06,2012) Remdu Pustakalu Remdu Prapamchalu రెండు పుసత్కాలురెండు పర్పంచాలు

అనుకోకుండా రెండు వేరేవ్రు కారణాలకి రెండు విచితర్మైన, విభినన్మైన పుసత్కాలను ఒకదాని వెంట మరొకటి చదివాను. ఒకటి: దలైలామా
ఆతమ్కథ (మై లైఫ అండ మై పీపుల, మెమొరీస ఆఫ హిజ హోలీనెస దలైలామా). రెండోది: ఒక నేర పరిశోధకుడు హుసేస్న జైదీ రాసిన దావూద
ఇబర్హీం జీవిత కథ (డోంగీర్ టు దుబాయ).
ఈ రెండింటిలో సామానయ్ గుణాలేమిటి? ఇదద్రూ తమ మాతృదేశం నుంచి వెళిల్పోయిన కాందిశీకులు. దలైలామా టిబెట నుంచి భారతదేశం
వచాచ్రు. దావూద ఇబర్హీం భారతదేశం నుంచి పాకిసాథ్న వెళాల్రు. ఒకాయన తన దేశం మీద జరిగిన దురాకర్మణ నుంచి తలదాచుకోడానికి
దేశం వదిలిపెటాట్రు. మరొకాయన తన దేశంలో జరిపిన నేరకాండ నుంచి తపిప్ంచుకోడానికి దేశం ఎలల్లు దాటారు. ఇదద్రూ పర్పంచ
వాయ్పత్ంగా పర్సిదుధ్లు. ఫోబస్ పతిర్క దావూద ఇబర్హీంని పర్పంచంలోకెలాల్ అతి శకిత్వంతులయిన వయ్కుత్ల జాబితాలో 50వ సాథ్నంలో నిలిపింది.
దలైలామా ఆ జాబితాలో లేరు! చెడు విశవ్విఖాయ్తిని సాధించింది. మంచి ఇంకా మరుగునే ఉంది!
దలైలామా సాకాష్తూత్ గౌతమ బుదుధ్ని అవతారంగా ఆ దేశ పర్జలు భావిసాత్రు. ఆరాధిసాత్రు. ఇపప్టికీ ఆయన ధరమ శాల నుంచి తమ పర్జలిన్
పాలించే మహారాజే. దావూద ఇబర్హీం మాఫియా గాంగకి మహారాజు. దొంగరవాణాదారుడు. మాదకదర్వాయ్ల పంపిణీదారుడు. పటట్పగలే ఎనోన్
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హతయ్లు చేయించాడు. కొనిన్ చేశాడు. అతని కారయ్కలాపాలు ఎనోన్ దేశాలలో నిరివ్ఘన్ంగా సాగుతునాన్యి. పాకిసాథ్న, ఆఫఘ్నిసాథ్న,
ఇండోనీషియా, నేపాల, థాయలాండ, దకిష్ణ ఆఫిర్కా, బిర్టన, యునైటెడ అరబ ఎమిరేటస్, సింగపూర, శీర్లంక, జరమ్నీ, ఫార్నస్, బంగాల్దేశ,
ఫిలిపైప్నస్, మలేషియా, ఇండియా. దావూద ఇబర్హీం నిసస్ందేహంగా నేర చరితర్ మూరీత్భవించిన అవతారం. దాదాపు నూరు హతయ్లు
చేయించిన ఘనత ఆయనది. దలైలామా దయ, కారుణయ్ం మూరీత్భవించిన వయ్కిత్. దావూద ఇబర్హీం పగ, కారప్ణయ్ం, అధికార వాయ్మోహం
మూరీత్భవించిన వయ్కిత్. దలైలామా ఓ మామూలు రైతుబిడడ్. దావూద ఇబర్హీం నిజాయితీపరుడైన ఓ పోలీసు కానిసేట్బుల కొడుకు. దలైలామాను
పదవి, అధికారం వరించింది. దావూద ఇబర్హీం రకత్పాతంతో, దురామ్రగ్ంతో అధికారానిన్ చేజికిక్ంచుకునాన్డు. దలైలామా చెపిప్న ఈ వాకయ్ం
మరువరానిది. 'బాధ ఆనందానిన్ తూకం వేసే కొలబదద్' అని. కానీ దావూద ఇబర్హీంకి 'హింస ఆనందానిన్ చేజికిక్ంచుకునే మారగ్దరిశ్'. ఇదద్రూ
కొనిన్వేల మైళల్ దూరంలో పొరుగు దేశాలలో ఉంటునాన్రు. గత కొనిన్ దశాబాద్లుగా లక్షలాది టిబెటట్నను
ల్ చైనా మటుట్బెటిట్నా దలైలామా
ఒకమాట అనాన్రు: వసుత్త: చైనీయులు ఉతత్ములు. కాని పాలక యంతార్ంగంలో కొందరు వయ్కుత్ల దుశచ్రయ్ల ఫలితం ఈ వినాశనం. ఆయన
పుసత్కంలో ఆఖరి మాటలివి: ''టిబెటుట్ పర్జల ఓరుప్ సహనాల మీద నాకు అపారమైన నమమ్కం ఉంది. మానవాళి అంతరంగాలలో నిజాయితీ,
నాయ్యదృషిట్ మీద నా విశావ్సం యింకా సడలిపోలేదు''. దావూద ఇబర్హీం జీవిత చరితర్ రాసిన రచయిత ఇలా అంటారు: దావూద ఇబర్హీం
పగని దాటి చూడలేడు. తన చుటూట్ ఉనన్వారంతా తనకి కీడు తలపెటేట్వారేననన్ భయం కలవాడు. వయ్కిత్గా హతయ్లు చేసే పర్వృతిత్ అతనిది. వివేక
రహితమైన ఆవేశం, ఆకోర్శం అతని సవ్భావం.
విచితర్ంగా ఒకక్సారి -ఒకే ఒకక్సారి -ఇదద్రి పర్పంచాలూ ఒక సందరభ్ంలో దగగ్రయాయి. ఇందులో ముఖయ పాతర్ హిందీ సినీనటి
మందాకినిది. ఆమె మీరట వాసత్వుయ్రాలు. అసలు పేరు యాసిమ్న జోసెఫ. పర్ముఖ నిరామ్త, నటుడు రాజకపూర తన చితర్ం ''రామ తెరీ గంగా
మైలీ''లో నటించడానికి ఆమెని ఎంపిక చేశాడు. తడిసిన బటట్లోల్ ఆమె శరీరానీన్, అంగాంగాలీన్ చూసి దేశం మూరచ్పోయింది. అతి విచితర్ంగా
నా సరసన 'సారవ్భౌముడు' అనే బాలకృషణ్ చితర్ంలో నా ఉంపుడుకతెత్గా నటించింది. మతెత్కిక్ంచే అందం, కైపెకిక్ంచే శరీరం ఆమె సొతుత్.
ఒకసారి షారాజ్లో జరిగిన భారత -పాకిసాథ్న కిర్కెట మాయ్చలో పేర్క్షకులోల్ దావూద ఇబర్హీం సరసన ఆమె కనిపించింది. పాతిర్కేయులకు ఈ కొతత్
సంబంధం -దాని వెనక గల కథా చాలా ఆసకిత్ని కలిగించింది. వివరాలను బయటికి లాగగా ఆమె పేరిట బెంగుళూరు శివారల్లో ఓ తోట
రిజిసట్ర అయినటుట్ బయటపడింది. తరువాత ముంబయి సినీరంగం ఆమెని దూరంగా ఉంచింది. చితార్లు కరువయాయి. అయితే ఈ ఇదద్రి
పర్పంచాలకూ ఈ పాతర్కీ ఏమిటి సంబంధం? చాలా సంవతస్రాల తరావ్త ఈ యాసిమ్న జోసెఫ -ఊహించలేని వయ్కిత్ని -దలైలామా
అనుచరుడు డాకట్ర కుగయూర రింపోచో ధాకూరను పెళిల్ చేసుకుంది. అంతేకాదు. తనూ బౌదధ్మతానిన్ సీవ్కరించింది. తరతరాలుగా
శాంతియుతంగా బయటి పర్పంచంతో సంబంధం లేకుండా జీవించే దేశం -టిబెట మీద దాడి చేసి, మత పార్తిపదికతో తమ మానాన తాము
జీవించే పర్జల మీద అమానుష చరయ్లను చైనా జరిపినపుప్డు, దలైలామా అనన్ మాటలివి: ''హింస ఏనాటికీ ఆచరణ యోగయ్ం కాదు. అహింస
ఒకక్టే నైతికమయిన పర్తాయ్మాన్యం... మమమ్లిన్ హింసించవచుచ్. తరతరాల మా వారసతావ్నిన్ నాశనం చెయయ్వచుచ్. అయినా తలవొంచే మా
జాతి ధరామ్నిన్ వదులుకోం''. దావూద సోదరుడు సబీరని శతుర్వరగ్ం వారు చంపినపుప్డు, ఇవీ దావూద కథని రాసిన రచయిత మాటలు:
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''దావూదలో క్షమించే గుణం ఏకోశానికీ లేదు. తన తముమ్డిని చంపిన పర్తీ వయ్కిత్నీ చంపి పగ తీరుచ్కుంటానని పర్తిజఞ్ చేశాడు. దరిమిలాను
అతనిన్ చంపాడు. అతని శరీరం మీద బులెటల్ వరష్ం కురిపించాడు. చచిచ్న శవం మీద కాండిర్ంచి ఉమామ్డు. తన సొంత చేతులోత్ చంపే
అవకాశం, చరయ్ దావూదకి పీర్తిపాతర్మైనది. కోపంతో అతనికి విచక్షణా జాఞ్నం పోతుంది.''ఇటు ఓ మామూలు రైతుబిడడ్ భగవంతుడి
అవతారమై నిలిచాడు. అటు ఓ నిజాయితీపరుడి కొడుకు రాక్షసతావ్నికి పర్తిరూపమై నిలిచాడు.మానవసవ్భావం పరిపుషట్ం కావడానికి పుటుట్క
తపప్నిసరిగా ఏ కాసోత్ కారణమవుతుంది. కాని అంతకంటే పెరిగిన వాతావరణం, మన చుటూట్ ఉనన్ వయ్కుత్లూ పూరిత్గా మన జీవికనీ, మన
సంసాక్రానీన్ నిరేద్శిసాత్యి. ఇందుకు ఆదిశంకరుల మాటే అక్షరాలా సాక్షయ్ం చెపుత్ంది. సతాస్ంగతయ్మే మనిషి ఎనోన్ మెటుల్ ఎకిక్ంచి జీవనుమ్కిత్ని
కలిగిసుత్ందనాన్రు ఆదిగురువులు. ఇందుకు రెండు వైపులా రెండు విభినన్మైన ఎలల్లు ఈ ఇదద్రు వయ్కుత్లూ, వారి జీవితాలూ.

(ఆగసుట్ 06, 2012)
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(August 13, 2012) Himanagam ఈ శతాబద్పు హిమనగం

నాకు తెలిసి గత వంద సంవతస్రాలలో ముగుగ్రే ముగుగ్రికి తమ జీవితకాలంలోనే శతజయంతి ఉతస్వాలు జరిగాయి. ఒకరు: పర్ముఖ
ఇంజనీరు, భారతరతన్ మోక్షగుండం విశేవ్శవ్రయయ్, కంచి కామకోటి పీఠాధిపతి, పరమాచారయ్ చందర్శేఖరేందర్ సరసవ్తీసావ్మి, మూడవ వారు
సంగీత కళానిధి, పదమ్భూషణ, కళాపర్పూరణ్ డాకట్ర శీర్పాద పినాకపాణి. నా ఉదేద్శంలో వందేళుల్ బర్తకడానికి శరీర ఆరోగయ్ంకంటే ముఖయ్మైందీ,
అవసరమైందీ మరొకటి ఉనన్దని, జీవితం పటల్ ఒక ఆరోగయ్కరమైన దృకప్థం, ఒక ఉదాతత్మయిన వరత్న కేవలం ఆహారంకంటే మరేదో
జీవలక్షణానిన్ పోర్దు చేసుత్ంది.ఈ మధయ్ ఆయన పాత పేపరల్ని వారబాబ్యి తిరగేసూత్ండగా ఆ రోజులోల్ రేడియోలో పాడినందుకు గాను యివవ్గా
మారుచ్కోని ఎనెన్ చెకుక్లు బయటపడాడ్యట. ఆయన జీవితంలోఎందరో సతక్రించిన బంగారు పతకాలు తను సంపాదించినవి కావని నమిమ్ భదార్చలంలో సీతమమ్కి పాదుకలు చేయించాలని సంకలిప్ంచారు. అయితే విగర్హాలకు అవి అమరవని ఆలయ అధికారులు చెపిప్న మీదట
సీతమమ్కు వడాడ్ణం చేయించారు. ఈ రెండు సంఘటనలూ ఆయన కీరిత్ పర్తిషట్లూ, సంపాదనకు అతీతమైన మరేదో సాథ్యిలో తన దృకప్ధానిన్
నిలుపుకునాన్రని అరథ్మౌతుంది. ఇదే నేను చెపిప్న ఆ 'మరొకటి'. ఇది ఒక కారణం. యోగశాసత్రం రీతాయ్ 'పార్ణాయామం' చిరంజీవతావ్నికి దగగ్ర
తోవ అనన్ది లోకవిదితం. మరి 88 సంవతస్రాల పాటు వందలాది వేలాది పర్యోగాలతో ఎనోన్ రాగాలను లయబదధ్ంగా, శృతిబదధ్ంగా గానం
చేసిన గాయకులు -ఆ యోగానిన్ మరొక ఉనన్త సాథ్యిలో ఉపాసన చేశారు. తన శరీరానిన్ ఒక శృతిబదధ్మైన వాదయ్ంగా తీరిచ్దిదుద్కునాన్రు.
అది మహాయోగం. దీనిన్ తపసుస్లాగ నిరవ్రిత్ంచి చిరాయువుని పొందిన మరికొందరి ఉదాహరణలు -శెమమ్ంగుడి శీర్నివాస అయయ్ర, ఎమ.ఎస
.సుబుబ్లకిష్ , డి.కె.పటాట్మామ్ళ. నా జీవితంలో పర్తేయ్కమైన అదృషట్ం శీర్పాదవారి ఇంటి అలుల్ణిణ్ కావడం. పినాకపాణి గారి పెదద్నన్యయ్గారు నాకు
పిలల్నిచిచ్న మామగారు. 51 సంవతస్రాల కిందట పినాకపాణి గారు నా పెళిల్లో చాంబరు కచేచ్రీ చెయయ్డం నాకు గొపప్ జాఞ్పకం. ఆనాడు వారు
పాడిన ఒక కీరత్న కూడా గురుత్ంది. కాపీనారాయణి రాగంలో తాయ్గరాజ కీరత్న 'సరససామదాన'. తరావ్త నేను ఆలిండియా రేడియోలో చేరడం
-వారితో, వారి సంగీతంతో మరింత దగగ్ర సంబంధం ఏరప్డింది.
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నేను కడప రేడియో సేట్షన ఇనచారిజ్గా ఉనన్పుప్డు పినాకపాణిగారు కచేచ్రీకి వచాచ్రు. అది 1981. పర్ముఖ మృదంగ విదావ్ంసులు పాలాగ్ట
మణి అయయ్ర అంతకుముందే గతించారు. ఆ సందరాభ్నిన్ గురుత్ చేసూత్ ''ఆయన పోయినపుప్డు వారి పాత రికారిడ్ంగులు పర్సారం చేశారు. మా
రికారిడ్ంగులేమైనా ఉంచుతునాన్రా?కాలం ఒకక్లాగ ఉండదు. ఎపుప్డేం జరుగుతుందో!'' అనాన్రు నాతో. నేను నవివ్ చాలా ఉంటాయనాన్ను.
తరావ్త మరో 31 సంవతస్రాలు జీవించారు! ఇంకా జీవిసుత్నాన్రు. వారు కాలానిన్ జయించిన చిరంజీవులు. మరోసారి వారింటికి వెళిల్నపుప్డు
అనాన్రు: ''75 ఏళుల్ వచాచ్క నా జీవితంలో చరమ దశకి వచాచ్ను. ఇక చాలు అనుకునాన్ను'' అనాన్రు. కాని సంగీత పర్పంచానికి వారి
నిజమైన సేవలనీన్ ఆ తరావ్తే జరిగాయి. వారి 'సంగీత సౌరభం -700 పుటల నాలుగు భాగాలు, ఇంకా ఎనోన్ గర్ంథాలు పర్చురితమయాయ్యి.
ఒకసారి నాతో తిరువయూయ్రులో వారి తొలినాటి కచేచ్రీ గురించి పర్సాత్వించారు. కచేచ్రీ అయాక అరియకుక్డి వారి భుజం తటిట్ ''మీ గానంలో
ఎందరో సంపర్దాయజుఞ్ల బాణీలు తెలుసుత్నాన్యి'' అనాన్రట. ఆయన మారగ్దరశ్కులలో అరియకుక్డి ఒకరు. నేననాన్ను -మీరు ఆతమ్కథ
ఎందుకు రాయకూడదు? అని. రాసేత్ ఎవరూ నమమ్రేమో! అనాన్రు. ''అది వారి ఖరమ్. కాని ముందు తరాలకి మీ కథ మారగ్దరశ్కమవుతుంది''
అని అపప్టోల్ ఆంధర్పర్భ వారపతిర్కని చూసుత్నన్ మితుర్లు వాకాటి పాండురంగరావుగారికి ఉతత్రం రాశాను -మీరు ఆతమ్కథని వార్యమని
పినాకపాణిగారిని ఆహావ్నిసేత్ బాగుంటుందని. పాండురంగరావుగారు ఉతత్రం రాశారు. తతఫ్లితంగా 'నా సంగీత యాతర్' రూపుదిదుద్కుంది.
అదినాకు పర్తేయ్కమైన గరవ్కారణం.విశవ్నాథవారు చెపిప్నటుట్ పినాకపాణి గారి శిషుయ్లు గరవ్ంగా 'అల ననన్యయ్కు లేదు తికక్నకు లేదా
భాగయ్ము' అని చెపుప్కోగలిగే ధిషణాహంకారం చూపగలిగినంత ఉదద్ండులు. ఈ పదమ్భూషణ శిషుయ్డు మరొక పదమ్భూషణ నూకల
చినసతయ్నారాయణ. ఈ సంగీత కళానిధి శిషుయ్డు మరొక సంగీత కళానిధి నేదునూరి కృషణ్మూరిత్. ఇంకా పదమ్శీర్ శీర్రంగం గోపాల రతన్ం, ఈ
బిరుదులు లేకపోయినా ఆ సాథ్యిలో నిలవదగిన మరొక గాయకులు వోలేటి వెంకటేశవ్రుల్గారు. నా అదృషట్ం రేడియోలో వీరందరితోనూ కలిసి
పనిచెయయ్డం. వారి మనోధరామ్నిన్ ఈ తరంలో అందలమెకిక్సుత్నన్ రెండవతరం గాయకులు మలాల్ది సోదరులు, వైణికురాలు జయలకిష్ శేఖర.
సంగీతానికి సరికొతత్ బాణీని -పాణిబాణిని పరిచయం చేసిన సంగీత మూరద్నుయ్లు పినాకపాణి. ఈ వయసుస్లోనూ వారి మనసస్ంతా సంగీతమే
నిండిపోయింది. ధమనులోల్ గానసుధే పర్వహిసోత్ంది. ఆ మధయ్ వారిని కలిసినపుప్డు పాడుకొంటూ ''ఇంకా భైరవి పూరిత్ సవ్రూపం అందడం
లేదండీ!'' అనాన్రు గత 88 సంవతస్రాలుగా సంగీతానిన్ ఉపాసిసుత్నన్ ఈ రుషి. ''ఇపుప్డు వెళిళ్పోవాలని లేదు. నాకునన్దంతా, నాకు
తెలిసిందంతా నలుగురికీ పంచిపెటేట్సి, పిండేసిన గుడడ్లాగ ఈ కటెట్ కటెట్లమీదకి పోవాలి'' అనాన్రు. ఏ చినన్ గమకమైనా, సవ్రమైనా ఆరర్ద్మై
ఆయన హృదయానిన్ తాకుతుంది. కళుల్ ఆనందంతో నీటి చెలమలౌతాయి. నూరేళళ్ జీవితానిన్ చరితారథ్ం చేసుకునన్ ఈ గాయకుని మరో
అరుదైన అదృషట్ం -గత ఎనిమిదేళుల్గా మంచం మీదే పడుకుని ఉనన్ వారిని కంటికి రెపప్లాగా సాకే ఇదద్రు కుమారులు ఉండడం -కా.పాప,
డాకట్ర గోపాల. ఇదద్రూ ఆలయంలో మూలవిరాటుట్కి చేసినటుట్ సేవలందిసుత్నాన్రు. మూరీత్భవించిన శార్వణ కుమారులు. సంగీత పర్పంచం
వారికీ రుణపడి ఉంటుంది.మనసుస్ని సంగీతానికి ఆలయానిన్ చేసి, జీవితానిన్ ఉపాసన చేసుకునన్ ఈ శత వరష్గాయకులు మరినిన్ సంవతస్రాలు
రోగయ్ంగా, వారి లక్షయ్ం వేపు యాతర్ని కొనసాగించగలరని ఆ పరమేశవ్రుడిని పార్రిథ్దాద్ం.

(ఆగసుట్ 13, 2012)

Page 75

gollapudimaruthirao.blogspot.com

gmrsivani@gmail.com

(August 20,2012) Manaki Swatantryam Vacchindi మనకి సావ్తంతర్య్ం వచిచ్ంది!
మనకి 65 ఏళల్ కిందట సావ్తంతర్య్ం వచిచ్ంది.
మనం గరవ్పడే అభివృదిధ్ని చూసుకుందాం
ఈ దేశ చరితర్లో మొదటిసారిగా ఓ కేందర్ మంతిర్ అవినీతి ఆరోపణలకి జైలుకి వెళాల్డు.
అతని మీద కిర్మినల చరయ్ని పార్రంభించవచుచ్నని సుపీర్ం కోరుట్ ఆదేశించింది.
ఓ ముఖయ్మంతిర్ కూతురు అవినీతితో కోటుల్ దోచుకునన్ందుకు జైలులో ఉంది, ఈ దేశం గరవ్పడే కామనెవ్లత్ కీర్డల వయ్వహారంలో కోటుల్
దోచుకునన్ నాయకుడు, పారల్మెంటు సభుయ్డు -సురేష కలామ్డీ జైలుకెళాల్డు.
లక్షల కోటల్ (5 బిలియనుల్) నలల్ధనం విదేశీ జైళల్లో మగుగ్తోందని బాబాలు, నీతిపరులూ నిరాహార దీక్షలు చేసుత్నాన్రు.
ముంబై ఆదరశ్ కుంభకోణంలో నేటి ముఖయ్మంతుర్లూ, కేబినెట మంతుర్లూ, సైనిక అధికారులూ వాటాలు పంచుకునాన్రు.
ధనానిన్ దోచుకునన్ ఓ రాషట్ర ముఖయ్మంతిర్ -మధు కోడా -జైలు కెళాల్రు.
రెండుసారుల్ కిర్మినల చారీజ్ల మీద అరెసట్యిన శిబు శొరేన కేందర్ంలో కేబినెట మంతిర్ అయారు.
రాజసాథ్న మంతిర్ ఓ నరుస్తో పేర్మ వయ్వహారం నడిపి ఆమె హతయ్కి కారణమయాయ్డు. ఇపుప్డిపుప్డే మరో మంతిర్గారు ఎయిర హోసెట్సతో రంకు
నడిపి ఆమె ఆతమ్హతయ్కి కారణమయి పోలీసులకు లొంగిపోయాడు.
ఓ ముఖయ్మంతిర్గారి కొడుకు తన తండిర్గారి హయాంలో లక్షల కోటుల్ కొలల్గొటాట్రని ఈ దేశపు నేరపరిశోధక సంసథ్ కేసులు నడుపుతూండగా
ఆయన జైలులోంచి ఒక పారీట్ని నడుపుతునాన్రు.
తేలికగా డజనల్ కొదీద్ ఐయేయ్యస ఆఫీసరుల్ అలవాటుగా జైళల్లోల్ మగుగ్తునాన్రు.
కనీసం ఆరుగురు రాషట్రమంతుర్ల మీద అవినీతి పరిశీలన జరపాలని సుపీర్ం కోరుట్ ఆదేశించింది.
అవినీతి నేరానికి అరెసట్యి ఇపప్టికే ఒక రాషట్ర మంతిర్ జైలులో ఉనాన్రు.
నేరం నిరూపణ అయి శిక్ష పడిన మంతిర్ ఇంకా పదవిలో ఉండే హకుక్ని సమరిథ్ంచుకుంటునాన్రు.
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నేరం చేశారని సిబిఐ చారిజ్షీటు ఫైలు చేసిన మంతిర్వరుయ్లు రాజీనామా చెయయ్నవసరం లేదని ఓ ముఖయ్మంతిర్ గారు, సహచర మంతుర్లు
భావిసుత్నాన్రు!
తపుప్లు

చేసిన

నాయకులు

-తమ

తపుప్లో

అందరివాటా

ఉనన్దని

తపిప్ంచుకోవాలని

చూసుత్నాన్రు.

గాంధీ పుటిట్న దేశంలో కలుల్, మందు వాయ్పారాలు చేసుత్నన్ పెదద్లు నాయకులుగా చెలామణీ అవుతునాన్రు.
గడిడ్ తినన్ కుంభకోణంలో ఇరుకుక్నన నాయకులు పారల్మెంటులో నీతులు వకాక్ణిసుత్నాన్రు.
నిజానిన్ బయట పెటేట్ యువకులు నిరాద్కిష్ణయ్ంగా హతయ్లకు గురవుతునాన్రు.
ఏ కారణానికయినా తెలుగుదేశంలోనే తెలుగుదనానిన్ చాటిన మహానుభావుల విగర్హాలను తెలుగువారే నేలమటట్ం చేసుత్నాన్రు.
గనుల కుంభకోణంలో జైలు పాలయిన కరాణ్టక మంతిర్, తెలుగు రెడిడ్గారు కోటల్ ఖరుచ్తో సేవ్చఛ్కి పెటుట్బడి పెటాట్రు.
చటాట్నిన్ ఖరీదుకి అమేమ్ నాయ్యమూరుత్లు డబుబ్కి గడిడ్ కరిచి పర్సుథ్తం జైళల్లో మర్గుగ్తునాన్రు.
మన దేశంలో అకర్మ సంపదని చూసి సిగుగ్పడాలని ఒక రాజకీయ విశేల్షకుడు సావ్తంతర్య్ దిన సందేశానిన్చాచ్రు.
రంకుతనానికి అరెసట్యిన యువతి తగిన రక్షణ కలిప్సేత్ పెదద్ల రంకుని బయటపెడతానని గరవ్ంగా జైలోల్ రొముమ్ చరుసోత్ంది.
తలీల్ తండీర్ తరావ్త దైవంగా భావించే గురువు శిషుయ్లతో లైంగిక వేధింపులకి పాలప్డినందుకు ఒక విశవ్విదాయ్లయం పొర్ఫెసరగారు
అరెసట్యారు. శిషుయ్రాండర్కి సాకాష్తూత్ తలిల్ కావలసిన గురుపతిన్ భరత్కి సహకరించిన నేరానికి అరెసట్యింది.
ఈ దేశంలోనే -ఈ దేశ పర్జలకే రక్షణ లేదని ఈ మధయ్ అసాస్ంలో మత రాజకీయాలు నిరూపించాయి. అసాస్ంలో దౌరజ్నయ్ం, మారణకాండ
పర్కంపనలు మహారాషట్ర, తమిళనాడు, కరాణ్టక, ముంబై, పూణ

, హైదరాబాదలలో కనిపిసుత్నాన్యి.

పారల్మెంటు అనే 'ఆతమ్'ని పవితర్ంగా కాపాడుకోవాలని ఈ దేశం రాషట్రపతి వాపోతూ సావ్తంతర్య్ దిన సందేశానిన్ ఇసుత్నాన్రు.
రాషట్రంలో మంతిర్ పదవిలో ఉనన్ ఘనత వహించిన మంతిర్గారు కషట్పడి పనిచేసి -కాసత్ దోచుకుంటే తపుప్లేదని -ఇపప్టికే దోచుకుంటునన్
ఐయేయ్యసలకు హితవు చెపుత్నాన్రు.
పదవిలో ఉనన్ ముఖయ్మంతిర్గారు తమ నివాసానికి, తమ పారీట్కీ, తమ నాయకులకీ, తమ కులానికీ కోటుల్ పర్జాధనానిన్ వెచిచ్ంచి సామ్రక
మందిరాలను నిరిమ్ంచుకుంటునాన్రు.
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పొర్ఫెసరల్ను

ఓ

ముఖయ్మంతిర్

గారు

హుటాహుటిన

అరెసుట్

చేయిసుత్నాన్రు.

గుండాయిజం జరిపిన తమ పారీట్వారిని పోలీసులు అరెసుట్ చేసేత్ ముఖయ్మంతిర్ సవ్యంగా పోలీసు సేట్షనకి వచిచ్ వారిని విడిపించుకుపోయారు.
ఏ కారణానికయినా ఈ దేశపు పర్ధాన సైనికాధికారి పర్భుతవ్ం మీద కోరుట్కెకాక్రు.
ఏ కారణానికయినా ఈ దేశంలో ఉపాధాయ్యులు విదాయ్రుథ్లిన్ కొటిట్ చంపుతునాన్రు. అమామ్యిలిన్ బటట్లిపిప్ పదిమంది ముందూ
నిలబెడుతునాన్రు.
కాశీమ్రు

పండితులిన్

కాశీమ్రులోంచే

తగిలేసిన

మతం

వారు

కాశీమ్రు

మన

దేశంలోనే

భాగంగా

ఉండరాదంటునాన్రు.

కేందర్ం ఆదాయంలో 90 పాళుల్ అవినీతి పరుల ఖాతాలోల్కి పోతోందనన్ శుభవారత్ని పర్ధానమంతిర్గారు సావ్తంతర్య్ దిన సందేశంగా జాతికి
వకాక్ణించారు.
మన దేశంలో పర్ధాన నాయ్యమూరిత్ అకర్మ సంపాదన మీద కేసులు నమోదు అయాయ్యి.
పర్పంచ అవినీతిలో మన దేశం 87వ సాథ్నంలోవుంది.
నాయ్యమూరుత్ల తీరుప్లిన్ డబిబ్చిచ్ కొనుకోక్వచుచ్నని ఒక రాషట్ర ముఖయ్మంతిర్గారు సెలవిచాచ్రు.
ఆడపిలల్లు బటట్లు సరిగాగ్ వేసుకోని కారణం చేతనే వారిమీద అతాయ్చారాలు పర్బలుతునాన్యని భావించిన ఓ పోలీసు అధికారిమీద మహిళా
సంఘాలు కతుత్లు దూశాయి. ఉచిత మొబైళూల్, రూపాయి బియాయ్లూ పంచి వోటుల్ దండుకోవాలని చూసే రాజకీయ పారీట్లు పర్జల సామరాథ్య్నిన్
పెంచాలనన్ విషయానిన్ మరిచిపోయాయి. వారు మరిచిపోయారనన్ విషయానిన్ పర్జలూ మరిచి పబబ్ం గడుపుకొంటునాన్రు.
పర్తిరోజూ చేపలిన్ పంచి, చేపలిన్ పటేట్ రహసాయ్లిన్ గడుసయిన పర్భుతావ్లు ఇపప్టికీ తమ చేతులోల్నే ఉంచుకుంటునాన్యి.
తమిళనాడులో బియయ్ం నుంచి లాపటాప దాకా, సైకిళల్ నుంచి టీవీసెటల్ దాకా, మంగళసూతార్ల దగగ్రున్ంచి మాన మరాయ్దలదాకా అనీన్ ఫీర్!
దౌరజ్నయ్కారుల పేరిట నోరులేని గిరిజనులను అధికారం అనునితయ్ం చంపుతోంది. విపల్వం పేరిట ఈ తిరుగుబాటుదారులు పోలీసులిన్ చంపి
భుజాలు చరుచుకుంటునాన్రు.
జీవితం -కుళిల్పోయిన పులల్ విసత్రాకు -బడుగు వరాగ్లకి. వడిడ్ంచిన మృషాట్నన్ భోజనం కలవారికి.
అవును, మనకి నిజంగానే సావ్తంతర్య్ం వచిచ్ంది!
(ఆగసుట్ 20, 2012)
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(August 27,2012) Kotikokkadu కోటికొకక్డు
వి.వి.యస.లక్షమ్ణ కిర్కెట కెరీర కి సవ్సిత్ పలికాడు. అందరూ ఏదో ఒక సమయంలో ఆ పని చెయాయ్లిస్ందే. కానీ నేటి నుంచీ జరగబోతునన్
నూయ్జిలాండ మాచ లో జటుట్కి ఎంపిక అయిన తరావ్త - తన ఆటని చాలించుకోబోతునాన్నని పర్కటించాడు. పర్పంచ చరితర్లో ఇది మరొక
రికారుడ్. మనిషి జీవితంలో తనంతట తాను 'ఇకచాలు' అనుకోవడం అతని హుందాతనానికీ, ఆతమ్తృపిత్కీ, సమయ్మనానికీ - వెరసి వయ్కిత్
గంభీరమైన శీలానికీ తారాక్ణం.
లక్షమ్ణ మొదటి నుంచీ అందరిలాంటి మనిషి కాడు. అందరిలాంటి ఆటగాడూకాదు. తన పనిని తాను నెరవేరిచ్, తనవాటా బాధయ్తను నిరవ్రిత్ంచి,
బోరవిరుచుకోకుండా తలవొంచుకు పకక్కి తపుప్కునే మనసత్తవ్ం అతనిది. ఇటీవలి కాలపు కిర్కెట చరితర్లో సామరధ్య్ం గల ఇదద్రు గొపప్
ఆటగాళుళ్ - ఈ దేశపు కీరిత్ని ఆకాశంలో నిలిపినా - పర్తీసారి జుటుట్లో తమ సాథ్నానిన్ నిలుపుకోడానికి తమ సామరాధ్య్నిన్ ఎపప్టికపుప్డు
నిరూపించుకోవలసిన సిథ్తిలోనే ఉంటూ వచాచ్రు - నాకు తెలిసి. ఒకరు మొహీందర అమర నాధ. అలనాడు దేశం సాధించిన మొటట్మొదటి
పర్పంచకపుప్ పోటీలో కీలక పాతర్ని పోషించాడు. (ఫైనలుస్ లో అతను మాన ఆఫ ది మాచ). ఇక ఎనోన్ సందరాబ్లలో ఆటమీద మన జటుట్
ఆశలు వదులుకునన్ సమయంలో మౌనంగా మధయ్కి నడిచి చరితర్ను పదే పదే సృషిట్ంచిన ఘనత లక్షమ్ణ ది.
2001 మారిచ్ 13 చరితర్. కలకతాత్లో గౌర్ండులోకి నడిచి రెండు రోజులు నిరివ్రామంగా ఆడి 281 పరుగులతో ఆసేర్ట్లియా వెనెన్ముకలో చలి
పుటిట్ంచి, పర్పంచానేన్ దిగార్భ్ంతులిన్ చేసి, అలవోకగా 'విసడ్న ' పుటలోల్కి దూసుకు వెళిళ్న ఒకే ఒకక్ ఆటగాడు వి.వి.యస లక్షమ్ణ. అతని ఆట కీర్డ
కాదు. ఓ యాతర్. ఓ ఉదయ్మం. ఓ ఆదరశ్ం. జావీద మియాన దాద లాగ పర్దరశ్నగానో, వివ రిచరుడ్ లాగ పోటోగానో, బిర్యాన లారాలాగ
పరిశర్మగానో సాగించే మనసత్తవ్ం కాదు.
ఏనాడూ ఆట మధయ్లో మాట తూలిన సందరభ్ం లేదు. ఒక కర్మశిక్షణ, సమనవ్యం, కరమ్ సిదాద్ంతానిన్ నముమ్కునన్ యోగిలాగ లక్షల మంది
మధయ్ ఏకాంత యాతర్ సాగిసుత్నన్ పధికుడిలాగ కనిపిసాత్డు. కిర్కెట అతని ఊపిరి. ధేయ్యం కాదు.
ఆయన జీవితంలో డాకట్ర కావాలని ఆశించినటుట్ కుటుంబ వరాగ్లు తెలిపాయి. ఆశచ్రయ్ం లేదు. మరో రంగంలో మరో విధంగా ఆ పనే చేశాడు.
ఆయన సేక్వ్ర కట, ఫిల్క - ఏ వైదుయ్డో సశాసతరీయంగా, అతి సుతారంగా, అలవోకగా, కానీ నిరుద్షట్ంగా - మరలచ్గలిగిన కతిత్వేటు. అవును. తన
వృతిత్లో మెలుకువలిన్ ఆపోశన పటిట్న అరుదైన డాకట్ర కిర్కెట మైదానంలో లక్షమ్ణ.
లక్షల మంది మధయ్ ఒంటరి. ఏ ఇంటరూవ్య్ లోనూ తన బృందం గురించీ, దేశానిన్ గురించే తపప్ తన గురించి మాటాల్డిన దాఖలాలు లేవు.
కిర్కెట ఆటనుంచి విరమించుకోడానికి కారణాలు చెపూత్ - యువతరానికి అవకాశానికి దోహదంగా ఆ పని చెసుత్నాన్ననాన్డు. ఈ మాట అతని
హృదయంలోంచి వచిచ్న మాట. మన రాజకీయ నాయకుల 'సమాజసేవ', 'లోకకళాయ్ణం' లాంటి బూతు మాటకాదు.
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నా జీవితంలో ఒకే ఒకక్సారి కురర్తనంగా పెంకితనానిన్ పర్దరిశ్ంచాను. అతని పెళిళ్కి శుభాకాంక్షలు పంపుతూ 'వి.వి.యస.లక్షమ్ణ,
హైదరాబాదు' అని రాశాను. వారాల తరావ్త నాకు కృతజఞ్తల ఉతత్రం వచిచ్ంది. ఆ మధయ్ టైంస ఆఫ ఇండియా తరపున "సురభి" అనే
మాసపతిర్క సంపాదకుడిగా తెలుగులో లబద్పర్తిషుట్లయిన చాలామంది గురించి వరసగా వాయ్సాలను పర్కతించాను. ఆ సందరబ్ంలో
వి.వి.యస.లక్షమ్ణ మీదా రాయాలని తలంపు. పదిసారుల్ ఆలోచించి ఆలోచించి అతనికి ఫోన చేశాను. నాకునన్ పేరు పర్తిషట్లు నాకునాన్యి.
కానీ లక్షమ్ణ పర్పంచ పర్ఖాయ్తిని సాధించిన ఆతగాడు. యువకుడు. చినన్ గోరోజనం, నిరల్క్షయ్ం, అహంకారం - ఇలాంటివి ఏవయినా, అనీన్
అయినా ఉనాన్ ఆశచ్రయ్ం లేదు. అబుబ్రమూ కాదు. చాలా తకుక్వ సందరాభ్లలో ఇలా ఫోన చెయయ్డానికి సందేహించి ఉంటాను. అటు పకక్
లక్షమ్ణే మొబైల తీశారు. నా గొంతు వినగానే అతి మృదువుగా, మరాయ్దగా, అణుకువగా "బాగునాన్రాండీ?" అనాన్డు. పొంగిపోయాను.
గొపప్తనానికి కళుళ్ ఆకాశంలో ఉంటాయి. వినయానికి హృదయం ఆకాశంలో ఉంటుంది. 'వినయం ' అంటే తలవొంచడం, తపుప్కోవడం
కాదు. తన గొపప్తనం విలువ ఎరిగి, బేరీజు వేసుకుని దానిన్ సముచితమయిన సాథ్యిలో నిలపగలగడం. ఆ పనిని అతి సమరధ్నీయంగా చేసిన
సంసాక్రి లక్షమ్ణ.
ఆయన దైవచింతనగల కుటుంబానికి చెందినవాడు. సాయి భకుత్డు. ఎదురుక్నే పర్తి బంతిలోనూ పెదాలు కదుపుతూ దైవం పటల్ విశావ్సానీన్,
తోడునీ వదలనివాడు. తన బిడడ్లు - కొడుకుకి 'సరవ్జిత' అని పేరు పెటాట్డు. అంటే అనిన్ంటినీ జయించినవాడని అరధ్ం. కూతురుకి 'అచింతయ్'
అని పేరు పెటాట్డు. అంటే ఏ చింతాలేని నిరంతనమైన శాంతిని సాధించుకునన్ది అని అరధ్ం. ఈ రెండు పేరూల్ లక్షమ్ణ లోని రెండు ముఖయ్మైన
సవ్భావాలకు అదద్ం పడతాయి.
జీవితంలో చాలామంది తమ వృతిత్నుంచి రిటైరయే సమయానికి - ఏ వృతీత్ చేయలేని దశకి - వయసుస్ రీతాయ్ రావడం రివాజు. కానీ కిర్కెట లో
పదవీ విరమణ జీవితంలోఒక దశ ముగింపుకి చిహన్ం కానీ రెండవ దశలో పర్శాంతతకీ, మనిన్కయిన జీవికకీ మొదటి దశలోనే పునాదులు
వేసుకునన్ లక్షమ్ణ అదృషట్వంతుడు. చరితారుధ్డు. ఇంకొకక్ మాట చెపాప్లి - కోటి మందిలో ఒకక్డు.

(ఆగసుట్ 27, 2012)
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(September 03,2012) Namdo Raja Bhavishyati నందో రాజా భవిషయ్తి
ఎంతమందినయినా అడిగాను ఈ లోకోకిత్ వెనుక కథేమిటని. ఈ కథ నాకు బాగా నచిచ్ంది. ఓ రాజుగారికి ఇదద్రు భారయ్లు. పెదద్ భారయ్కి
పెదద్కొడుకు. చినన్ భారయ్కి చినన్ కొడు కు. అతని పేరు నందుడు. చినన్ భారయ్మీద రాజుగారికి మోజు తీరిపోయింది. చినన్ భారయ్ తముమ్డు ఏదో
నేరం చేశాడు. ఉరిశిక్షని విధించింది నాయ్యసాథ్నం. చినన్ భారయ్ బాధపడింది. తండిర్ సముదాయించాడు. కొడుకిక్ ఉరిశిక్ష వేశారు. అంతేకద?
శిక్ష అమలు జరిగేలోగా ఎనన్యినా జరగవచుచ్. ముసిలిరాజు మరణించవచుచ్. పెదద్కొడుకు రాజు అయాక అతనికి మతి చలించవచుచ్.
మతిలేనివాడికి రాజాయ్ధికారం చెలల్దుకదా? అపుప్డు నందుడే రాజు కావచుచ్. ఇందులో ఉపశమనం ఉంది. ఆశావాది ముందుచూపు ఉంది.
అంతకుమించి అవకాశవాది పలాయనవాదం ఉంది.పర్సుథ్తం ఆనవాయితీగా జైళల్కు వెళిల్వసుత్నన్ నాయకుల ఆంతరంగిక సేన్హితుడు ఒకాయన
ఈ మధయ్ తారసపడాడ్డు. మాటలోల్ ''ఏమయాయ్, మీ నాయకులు జైలోల్ంచి వచిచ్నందుకే పండగ చేసుకుంటునాన్రు. ముందుందికదా ముసళల్
పండగ'' అనాన్ను. ఆయన నవావ్డు. ''అయాయ్, ఈ దేశంలో ఏ నేరం ఏ దశాబద్ంలో రుజవయింది? ఏ శిక్ష ఎవరికి అమలు జరిగింది? కోటుల్
ఖరుచ్పెటిట్ బెయిల కొనుగోలు చేసే దేశంలో -కేసు ముగింపుకి రాకుండా సంవతస్రాల తరబడి సాగేటటుట్ చూడడం ఏం కషట్ం? ఈ మధయ్
బొతిత్గా పతిర్కలు, ఛానళల్ గొడవ ఎకక్వయింది కనుక -చుటట్ం చూపుగా ఈ మాతర్మయినా జైళల్కి వెళల్డం తపప్లేదు. రాజాగారి కేసే
తీసుకోండి. లక్ష కోటుల్ మాయం చేయగల నాయకునికి మరో 30 సంవతస్రాల దాకా కేసు ఓ కొలికిక్ రాకుండా చూడడం కషట్మా? అపప్టికి ఏ
పర్భుతవ్ం ఉంటుంది? ఏ చటాట్లుంటాయి? గడిడ్ కరిచే ఏ నాయ్యాధిపతులుంటారు? నేరం బయటపడినా పదవులిన్ వదలి ఏ
నాయకులుంటారు? రాబోయే కాలంలో ఎందరు నందులో!'' అనాన్డు. వారి దృషిట్లో జైలు నుంచి బెయులతో బయటికి రావడం ఒక విధంగా
కేసుకి ముగింపు. మళీల్ కనిమొళి, కలామ్డీ నేరాలు రుజువయి జైళల్కి వెళాత్రా? ఏ పాతిక సంవతస్రాల మాటో -అధవా జరిగినా. నందో రాజా
భవిషయ్తి. అపప్టికి కనిమొళి పుతర్రతన్ం ముఖయ్మంతిర్ కావచుచ్. కలామ్డీ మనుమడు పర్ధాని కావచుచ్. రాజా మేనలుల్డు సీబిఐ అధిపతి కావచుచ్.
పరిపాలనలో కాసత్ అవినీతి తపుప్కాదనే ఉతత్రపర్దేశ మంతిర్ (ములాయం గారి సోదరుడు) వంటి మహానుభావులు ఈ దేశపు నైతిక వయ్వసథ్కి
కొముమ్ కాయవచుచ్. తాజా ఉదాహరణ -మన కసాబగారు. మూడు రోజుల పాటు 166 మందిని చంపి, 238 మందిని గాయపరిచిన
దౌరజ్నయ్కారుడి మీద సంవతస్రాల తరబడి విచారణ సాగింది. అనిన్ కోరుట్లూ అతనికి ఉరిశిక్ష ఖాయం చేశాయి. నినన్ మరొకసారి సుపీర్ం కోరుట్
ఖాయం చేసింది. చేసినపుప్డలాల్ దేశం ఆనందించింది. ఇది రెండో నందుడి కథ. కేసు విచారణ తేలకపోవడం ఒక దశ. తేలినా శిక్ష అమలు
జరగకపోవడం మరో దశ. ఆ మధయ్ బిర్టనలో జరిగిన పేలుళల్కి నిందితులిన్ అరెసుట్ చేశారు. సరిగాగ్ మూడే మూడు నెలలలో విచారణ ముగించి
శిక్షలు అమలుచేశారు. మన దేశంలో కథ వేరు. 21 సంవతస్రాల కింద జరిగిన రాజీవగాంధీ హంతకులు ఇంకా జైళల్లో ఉనాన్రు. వీరపప్న
అనుచరులు -సిమోన. జాఞ్నపర్కాశం, మీసెకార మాదయయ్, బిళేవ్ందర్న జైలులో ఉనాన్రు. అఫజ్లగురు ఉనాన్డు. బబబ్ర కలాస్ దౌరజ్నయ్కారుడు
బలవ్ంత సింగ రాజోనా ఉనాన్డు. ఆయనిన్ ఈమధయ్ -అంటే మారిచ్ 31, 2012న ఉరి తీయాలని పర్భుతవ్ం నిరణ్యించింది. కాని సికుక్ వరాగ్లు
ధరాన్ చేశాయి. శిక్ష అమలు జరగలేదు. ఈ దేశంలో అవినీతికి ఇనిన్ దశలలో ఇనిన్ సౌకరాయ్లునాన్యి.రాషట్రపతి గారి దగగ్ర 26 మంది
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ఉరిశిక్షలవారు తమని రకిష్ంచమనన్ దరఖాసుత్లునాన్యి. నలుగురు రాషట్రపతులు మారారు. కొతత్ రాషట్రపతి ఏం చేసాత్రు? శిక్షలు అమలు జరపడం
పార్రంభిసేత్ ఎకక్డనుంచి పార్రంభిసాత్రు? సీనియారిటీ పర్కారమా? చావు సీనియారిటీలో ఎవరు ముందు? కసాబ సాహెబగారా? అఫజ్ల
సాహెబగారా? ఈ దేశంలో నేలబారు మనిషి విలువ అతి చవక. మొనన్ ముంబై పేలుళల్లో చచిచ్పోయిన వారికి ఒకొక్కక్రికి 2 లక్షలు
పర్కటించారు పర్ధాని. కసాబగారి మీద ఇపప్టికి 42 కోటుల్ మాతర్మే ఖరుచ్ చేసింది పర్భుతవ్ం! ఏమిటి ఈ నీతి? ఎవరు దీనికి జవాబుదారీ?
నాయకుల నిరల్జజ్కీ, నేరసుథ్ల నిసిస్గుగ్కీ పర్భుతవ్ం కొముమ్ కాసోత్ందనడానికి ఇంతకనన్ ఉదాహరణలు ఏం కావాలి?
చటాట్నిన్ అటెకెకిక్ంచిన అలసతవ్ం ఒక పకక్.
చటాట్నిన్ ఖరీదు చేసే వాయ్పారం మరొక పకక్.
చటాట్నిన్ కాలదోషం పటిట్ంచే చాకచకయ్ం మరొక పకక్.
హంతకులిన్ రకిష్ంచే ఔదారయ్ం మరొకపకక్.
మన దేశం లో ఎందరో నందులునాన్రు. రాషాట్ర్నికొక నందుడు.

(సెపెట్ంబర 03, 2012)
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(September 10,2012) Kopparapu Kavulu కొపప్రపు కవులు
విదేశీయులకు నమేమ్ అవకాశం ఎలాగూ లేదుకాని, సవ్దేశీయులిన్ కూడా నమిమ్ంచాలిస్న రోజులొచేచ్శాయి. ఎందుకంటే మన తెలివితేటలు
ఎకుక్వగా అకక్డినుంచే దిగుమతి అవుతునాన్యి కనుక. అయితే చూడాలనుకునన్వారికీ, తెలసుకోదలిచిన వారికీ ఈ వైభవం కనిపించే
దాఖలాలు ఈ సంసక్ృతిలో ఇంకా ఇంకా మిగిలే ఉనాన్యి. ఇంతకీ ఏమిటి ఆ వైభవం? ఈ దేశంలో విదయ్, విదవ్తుత్ కేవలం పరిశర్మతో
మాతర్మే ఒడిసి పటుట్కునే 'సాధన' మాతర్మే కాదు. ఒక అనూహయ్మైన సాథ్యిలో విదవ్తుత్, పాండితీ పర్కరష్ 'దరశ్నం'. ఆది శంకరులు తన
ఆరవయేట సాహితీ జగతుత్లో మకుటాయమానంగా నిలవగల 'కనకధారా సోత్తార్నిన్' చెపాప్రు. (ఈ కాలమ రాసూత్ ఈ నిజానిన్ మరొకక్సారి
రూఢి చేసుకోడానికి సామవేదం షణుమ్ఖశరమ్గారికి ఫోన చేశాను. ఆయన అనంతపురంలో ఇపుప్డే 'శంకర విజయం' పర్వచనం చేసి
అనుషాట్నానికి కూరోచ్బోతునాన్రట. మీ ఫోన దైవికం అనాన్రు). ఆటవికుడు కాళిదాసుకి అమమ్వారి దరశ్నమయాక -అపప్టికీ ఇపప్టికీ
ఎపప్టికీ అదుభ్తంగా నిలిచే 'శాయ్మలాదండకం' చెపాప్రు. దండకం ఒకే వాకయ్ంతో సాగుతుంది. అటువంటి దండకం నభోతో నభవిషయ్తి. ఒక
పుటుట్మూగ చెవిటి అయిన మూక కవి దేవీకృపతో నోరిపిప్ 500 శోల్కాలు ఆశువుగా చెపిప్ -మళీల్ మూగకావాలనే వరానిన్ అమమ్ దగగ్ర
అనుగర్హంగా పొందాడు. ఈ మూడు తారాక్ణాలూ మన కళల్ముందునాన్యి. అయితే మనకి విశావ్సం సాథ్యిపోయి, సహేతుకమయిన
సాథ్యిలోనే ఆలోచనలిన్ పరిమితం చేసుకొనే రోజులొచాచ్యి. ఆశచ్రయ్ం లేదు. మన ఋషులు ఆచరించి సాధించిన యోగశాసాత్ర్నిన్ అమెరికా
పేటెంటు చేసింది. పతంజలి అటకెకాక్డు. సరే. ఇలాంటి వారికి విదవ్తుత్ ఉపాసనాబలమని మనతరం లోనే రుజువు చేసిన ఇదద్రు
మహానుభావులు పుటాట్రు. వారు కొపప్రపు కవులు. పెదాద్యన వేంకట సుబబ్రాయశరమ్. (1885 -1932). చినాన్యన వేంకట రమణ శరమ్
(1887 -1942). చినాన్యనని చూసిన తరం ఇంకా మన మధయ్ ఉనన్ది.ఒక భారతీయ సాహితయ్ంలోనే కవితావ్నిన్ వినోదంగా, కీర్డగా
చేసుకునే సాథ్యిని సాధించిన ఘనత కనిపిసుత్ంది. అది అవధాన పర్కిర్య. సంసక్ృత సాహితయ్ం ఇందుకు మూలం. ఎంతో కొంత కనన్డంలోనూ
అవధాన పర్కిర్య వుంది. అయితే దీనిన్ సొంతం చేసుకొని అనూహయ్మైన పరిణతిని సాధించిన ఘనత తెలుగువారిదే. ఇపప్టికీ అషాట్వధానాలు,
శతావధానాలు, సహసార్వధానాలూ చేసే పండితులు -పర్ముఖులు ఎందరో ఉనాన్రు. ఆనాడు కేవలం సభలో కూరుచ్ని ఆనందించడమే కాక
సామాజికులు కూడా తమదైన పర్తిభతో అవధానులమీద పదాయ్లు చెపేప్వారు. అదొక సమగర్మైన విందు. సుబబ్రాయ కవి తన 5వ యేట
హనుమత కవచ రూప నక్షతర్మాల అనే 27 పదాయ్లు చెపాప్రట. కొపప్రపు కవులు తమ ఎనిమిదవ యేటే శతకాలు ఆశువుగా చెపాప్రు. తమ
12వ యేట అషాట్వధానాలు చేశారు. 16 వ యేట శతావధానాలు చేశారు. 20వ యేటికి గంటకి 300 పదాయ్లు చెపేప్ ధారని సాధించారు.
తెలిసిన పదాయ్లు -300 చదవడమే గగనం. అలాంటిది ఆశువుగా చెపేప్వారు. 1916 నాటికి అలా మూడు లక్షల పదాయ్లు చెపాప్రట. మన
దురదృషట్ం ఏమిటంటే ఆ రోజులోల్ రికారిడ్ంగులూ, వీడియోలూ లేకపోవడం. ఆ వైభవానిన్ ఈ తరం చూసే అదృషట్ం లేకపోయింది. తమ
జీవితకాలంలో వారు ఎనోన్ లక్షల పదాయ్లు చెపాప్రు.
ఇదంతా ఒక యెతుత్. ఈ విదవ్తుత్ను మరో అనూహయ్మైన సాథ్యికి తీసుకువెళాల్రు. ఒకసారి మారేట్రు సభలో ఎవరో పందెం వేయగా గంటకు
720 పదాయ్లు చొపుప్న కేవలం అరగంటలో 'మనుచరితర్'ను ఆశువుగా చెపాప్రట. మరొక సంఘటన. ఇది ఇంకా విచితర్ం. అదుభ్తం. ఇది
సరిగాగ్ వంద సంవతస్రాల కిర్తం జరిగింది. గుంటూరులో అపప్టి పర్ముఖ నాయ్యవాది పాటిబండ సూరయ్నారాయణ గారు వారిని భోజనానికి
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ఆహావ్నించారు. ఇరవై ఆధరువులతో భోజనం వడిడ్ంచి -తృపిత్గా భోజనం చేసూత్నే హనుమంతుని మీద శతకానిన్ చెపప్మనాన్రట. ఏ పదారథ్మూ
వదిలి పెటట్కూడదనన్ది కూడా ఒక నియమం. వారు నవువ్ కుని పరిషేచన చేసి ఆశువుగా ''నమసక్రింతు హనుమంతా నీ మహా శకిత్కిన'' అనే
మకుటంతో 350 పైగా పదాయ్లు చెపిప్ ఉతత్రాపోశన చేశారు. ఇంతకూ వారి సాధన ఎలాంటిది? పర్ముఖ పాతిర్కేయులు బూదరాజు
రాధాకృషణ్గారి మాతామహులు పంగులూరి వారింట వారు అతిథులుగా ఉనన్పుప్డు ఆయన గమనించిన విషయమిది. ఈ కవులు ఉదయమే
లేచి సాధనగా మహాభాగవతానిన్ ఆశువుగా చెపుప్కునేవారట! మరొకక్సారి. ఈ జాతిలో విజాఞ్నం విదవ్తుత్ -సాధన మాతర్మే కాదు, దరశ్నమని
నిరూపించిన ఉపాసకులు వీరు. సాధారణంగా ఆశువుగా చెపుత్నన్పుప్డు ధార సాగుతుంది కాని కవితవ్పు పలుకు కాసత్ంత కొరవడే
సందరాభ్లుంటాయి. కొండొకచో అది ఆకేష్పణీయమూ కాదు. అయితే వారి పదాయ్లు చదువుతునన్పుప్డు ఆ దోషం వారి పదాయ్లకు ఏమాతర్మూ
అంటదని మనకు బోధపడుతుంది. శబద్గాంభీరయ్ం, అరధ్ సాందర్త, ఆశుపటిమా పెనవేసుకొనన్ చికక్దనం వారి పదాయ్లలో దోయ్తకమవుతుంది.
ఒకే ఒకక్ ఉదాహరణ. ఒక శతావధానంలో సీతను రాముడు అరణాయ్నికి ఎందుకు పంపాడో సమరిథ్సూత్ పదయ్ం చెపప్మనాన్రు. ఈ పదయ్ం
ఆశువుగా చెపిప్ంది.
అలా లంకాపురి సీత సాధివ్యని వహన్య్దుల దిశాధీశవ్రుల
తెలుపం జేరిచ్తి నీయయోధయ్ జనసందేహంబుపో దొంటిరీ
తుల దేవావళి తెలుప్నంతవఱకిందునిన్లప్గాదంచు శీర్
నళినాక్షయ్ంశజ సీత గాన కనిచెన రాముండు రాజాగర్ణీ!
'నళినాక్షయ్ంశజ' అదుభ్తమైన పర్యోగం. పార్ససాథ్నంలో అరధ్గాంభీరయ్ంతో కూరుచ్నన్ పదం ఇదద్రు ఉపాసకుల మేధాసంపతిత్కి చిహన్ం.
కొపప్రపు కవులోల్ పెదద్వారైన సుబబ్రాయ శరమ్గారి దౌహితుర్డు మారుతీ సుబబ్రామ శరమ్ తమ పితామహుల అవధాన వైభవానిన్ పునరుదధ్రించి
గర్ంధసత్ం చేసే కారయ్కర్మానికి నడుంకటిట్ సరిగాగ్ పదిసంవతస్రాల కిర్తం కొపప్రపు కవుల కళాపీఠానిన్ సాథ్పించారు. మొదట వారి వైభవానిన్
ఆకళించుకోడానికి సాధికారికంగా పరిశోధన చేసిన వారిచేత ఆ సంపదను సేకరించి ఇపప్టికి పది గర్ంథాలు వెలువరించారు. పర్తీయేటా ఆ
పర్కిర్యలోనో, తదనుబంధమైన పర్కిర్యలోల్నో కృషి చేసిన లబద్పర్తిషుట్లను సతక్రిసుత్నాన్రు. ఈ పర్ణాళికలో భాగంగానే విశాఖ సముదర్ తీరంలో
ఆ కవుల శిలా విగర్హానిన్ ఆవిషక్రింపజేశారు. ఇది వారు తీరుచ్కుంటునన్ పితృరుణం.
మన సాహితీ వైభవానిన్ సుసంపనన్ం చేసిన ఇటువంటి మహానుభావులిన్ సమ్రించుకుని నివాళులరిప్ంచడం జాతి తీరుచ్కోవలసిన రుషి
రుణం.నేడు మన జీవన సరళి -కేవలం ఉపాధికీ, సంపదకి, పదవులకీ పరిమితమైపోతునన్ తరుణంలో వయ్కిత్శీలానిన్ మరింత ఉదుబ్దధ్ం చేసే
ఇలాంటి వైభవానిన్ కనీసం తలచుకోవడమైనా చేయగలిగితే ఆ మేరకు జాతికి ఉపకారం జరుగుతుంది.

( ె ట్ ంె బర్ 10, 2012)
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(September 17,2012) Eela Vese Vallu ఈల వేసే వాళుళ్
తెలుగులో ఈ మాట లేదు కానీ -ఇంగీల్షులో ఓ అందమైన మాట ఉంది -ఈల వేసేవాళుల్ (విజిల బోల్యరస్). తమ చుటూట్ జరిగే వయ్వహారాలోల్
అనాయ్యానిన్ ధైరయ్ంగా బటట్బయలు చేసేవాళుల్. దీనికి పర్ధానంగా మూడు కావాలి. మొకక్వోని నిజాయితీ. నిజానిన్ చెపిప్ నిలవగల దముమ్,
రెంటినీ సాధించే చితత్శుదిధ్. వీటిలో ఏదిలోపించినా ఈల గోల అవుతుందేతపప్ -అసలు అవినీతికీ వీరి పర్తేయ్కమైన అవినీతికీ తేడా కనిపించదు.
నాకెపుప్డూ ఏసుపర్భువు, మేరీ మాగడ్లీన కథ గొపప్గా కనిపిసుత్ంది. ఈ కథని పాటని చేసి ''నేరం నాదికాదు ఆకలిది'' అనే చితర్ంలో వాడాం.
ఎనీట్ఆర నాయకుడు. పతితురాలయిన సతరీని కొందరు రాళేల్సి కొడుతునాన్రు. ఏసుపర్భువు అడుడ్పడాడ్రు. ''చేసేది మంచిపనే బాబూ. కాని మీలో ఏ
తపూప్ చెయయ్నివారెవరో మొదటిరాయి విసరండి'' అనాన్రు.
ఈల వేసేవారికి ముందు అరహ్త అది. ఈల నిపుప్. గోల పోకిరీతనం. ఈల వేసేవాళుల్ అనగానే మనకి మొటట్మొదట గురుత్కొచేచ్ది సతయ్దేవ డూబే.
2003లో వాజపేయిగారి హయాంలో దేశమంతటా నాలుగు రోడల్ రహదారి (గోలెడ్న కావ్డీర్లేటరల) రూపుదిదుద్కుంటునన్ వయ్వహారంలో
అవినీతిని బయట పెటట్బోయిన డూబేని మాఫియా దారుణంగా హతయ్ చేయించింది. అలాగే ఇండియన ఆయిల కారొప్రేషనకి చెందిన ఎస
.మంజునాథ ఘోరంగా హతయ్కు గురయాడు. ఇంకా ఐయేయ్యసల అవకతవకలిన్ బయట పెటట్బోయిన ఎమ.ఎన.విజయకుమార, ఎస
.పి.మహతేష యిలాగే ఈల వేసి నేలపాలయారు. ఇది ఒక విధంగా సాహసం, తాయ్గం -అంతకుమించి అవినీతిమీద పోరాటం. ఈ మధయ్నే
గిరిపర్సాద శరమ్ అనే ఓ హెడ కానిసేట్బులు లకీష్నారాయణ అనే ఎసీప్గారిని ఓ గదిలో బంధించి, కురీచ్కి చేతులు కటిట్, గదిలో నలభై లీటరల్
పెటోర్లు గుమమ్రించి ఆయనిన్ విడిపించబోతే నిపెప్టేట్సాత్నని చకక్ని బూతులతో బెదిరించాడు. ఈయన కోరిక పోలీసు రవాణా సంసథ్లో
అవకతవకలిన్ సవరించాలని. హోంగారడ్స్నే డైరవరుల్గా నియమించాలని. ఇవనీన్ మంచి ఆలోచనలే. కాని చెపుప్చుచ్కు కొటిట్ నమసాక్రం పెటట్డం
'వినయం' అనిపించుకోదు. ఈ శరమ్గారు ఇపప్టికే నాలుగుసారుల్ ఉదోయ్గంలో ససెప్ండు అయాడట. అవినీతికి లోనయిన వయ్కిత్ నీతికోసం
పోరాడడం -అదినీన్ -డిపారట్మెంటుని బాల్కమెయిల చెయయ్డం వయ్భిచారి భగవదీగ్త వలిల్ంచడం లాంటిది. మరో ఈల గోల. తూరుప్గోదావరి
రంపచోడవరంలో పనిచేసే అసిసెట్ంట పోలీసు సూపరింటెండెంట నవీన కుమారగారు -తన పై ఆఫీసరు తిర్వికర్మగారు గంజాయి అకర్మ
రవాణాదారులతో లాలూచీ పడుతునాన్రని, తనమీద హతాయ్పర్యతన్ం చేశారని పతిర్కలవారిముందు పర్కటించారు. అదే నిజమైతే ఆ ఆఫీసరు
శికాష్రుహ్డే. సందేహం లేదు. కానీ ఈ విధంగా ఒక జూనియర ఆఫీసరు పతిర్కలకెకక్డం రుజువయిన నేరం. డిపారుట్మెంటులో పనిచేసే ఐపీఎస
ఉదోయ్గికి పర్భుతవ్ పర్వరత్నా నియమావళి తెలియకుండా ఉండదు. ఏ కారణానికయినా ఏ ఆఫీసరయినా పతిర్కలకెకక్డం నిషిదద్ం. కాగా తన పై
ఆఫీసరుమీదే అభియోగం బహిరంగంగా చేయడం -ఒకవేళ అది నిజమైనా -అది నేరం. ఈ ఆఫీసరు విచక్షణారాహితాయ్నికి అందరూ
షాకయారు. వెంటనే పర్భుతవ్ం సప్ందించింది. ఈ నవీన కుమారని ససెప్ండు చేసింది. అది సబబు. ఈల వేసే వయ్కిత్లో చితత్శుదిధ్ ఆ ఈలకి
బలానిన్సుత్ంది. సతయ్దేవ డూబేని హరిష్ంచడానికీ, నవీన కుమారని గరిహ్ంచడానికీ అదే తేడా. ఏ ఉదయ్మానికయినా -ఆ ఉదయ్మకారుని వయ్కిత్తవ్మే
నిలువుటదద్ం. అలనాటి మహాతుమ్డు, పొటిట్శీర్రాములు, నినన్టి అనాన్ హజారే -యిందుకు నిదరశ్నాలు.
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ఇంకా విశేషమేమంటే -హైదరాబాదలో కొందరు తెలంగాణా నాయ్యవాదులు మంతిర్ సబితా ఇందార్రెడిడ్ గారిని కలిసి -నవీన కుమార ససెప్నష్న
ఉపసంహరించాలని డిమాండ చేశారు. ఆయన తెలంగాణా ఆఫీసరు కనుక దురుదేద్శంతో ఆయనిన్ బలిపశువును చేశారని అనాన్రు.
విశేషమేమిటంటే ఈ మంతిర్గారు తెలంగాణా పార్ంతీయురాలు. లోగడ -పిఎసఆర ఆంజనేయులనే ఎసీప్ ఇలాగే పతిర్కలవారికి పర్కటనలిసేత్
చూపిన అలసతవ్మే నవీన కుమారకీ చూపాలని వీరనాన్రు. ఒక తపుప్ మరో చరయ్ రదుద్కి మారగ్దరిశ్ కావాలని వారి ఉదేద్శం. పైగా వీరంతా
నాయ్యవాదులు. ఈ మధయ్ ఈలని గోలగా మారేచ్ పర్యతాన్లు బోలెడు జరిగిపోతునాన్యి. దేశంలో అవినీతిని రూపుమాపాలని అరవింద
కేజీర్వాల గొంతు విపప్గానే ఆయన గొంతు నొకక్డానికి అపుప్డెపుప్డో ఆయన సరీవ్సులో ఉండగా జరిగిన సాక్లితాయ్నిన్ బయటికి లాగింది
పర్భుతవ్ం. లక్షల కోటల్ కుంభకోణం బొగుగ్ తవవ్కాలలో జరిగిందని రాజాయ్ంగం మదద్తు ఉనన్ కంటోర్లర ఆడిటర జనరల సహేతుకంగా
నిరూపిసేత్ పర్ధానమంతేర్ సవ్యంగా పారల్మెంటులో ఆ వయ్వసథ్నే తపుప్పటాట్రు. మరొకపకక్ -దోపిడీ జరిగిందంటూ కొనిన్ కాంటార్కుట్లు రదుద్చేసే
కారయ్కర్మానిన్ చేపటిట్ంది. ఇది సంసాథ్గతమైన ఆతమ్వంచనకి దగగ్రతోవ. ఈ దేశంలో ఈల వేసే నిజాయితీపరుల అవసరం ఎంతయినా ఉంది.
అయితే వారు సతయ్దేవ డూబే కావడమూ దురదృషట్మే. నవీన కుమార కావడమూ దురదృషట్మే. మరొకక్సారి ఈల నిపుప్. గోల పోకిరీతనం.

( సెపెట్ంబర 17, 2012)
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(September 24, 2012) Gurajada 'Desam' Paata గురజాడ 'దేశం' పాట
గురజాడ పుటిట్ మొనన్టికి 150 సంవతస్రాలయింది. వెళిల్పోయి 97 సంవతస్రాలయింది. అజరామరంగా నిలిచిన 'దేశమును పేర్మించుమనాన్'
పాట ఆయన కలం నుంచి జాలువారి 102 సంవతస్రాలయింది. ఆ పాట పాఠకుల చేతులోల్కి వచిచ్ 99 సంవతస్రాలయింది. దానికి పర్ముఖ
వాయులీన విదావ్ంసులు దావ్రం వెంకటసావ్మి నాయుడుగారు బాణీని ఏరప్రిచి 98 సంవతస్రాలయింది. ఆ తరావ్త మరో 26 నెలలకు
మహాకవి

కనున్మూశారు.

ఆ

పాటని

1913

ఆగసుట్

9న

కృషాణ్పతిర్కలో

ముటూన్రి

కృషాణ్రావుగారు

పర్చురించారు

ఇంత వివరంగా ఈ తేదీలు ఉటంకించడానికి కారణం ఓ మహాకవి ఆయుషుష్ పోసిన పాట జీవలక్షణానిన్ పుణికి పుచుచ్కుని ఇపప్టికీ తెలుగు
లోగిళల్లో మారుమోర్గుతోందని గరవ్పడడానికి.
గురజాడ దాదాపు 29 సంవతస్రాలు ఇంగీల్షులో రచనలు చేశారు 'ది లీజర అవర'లో, అటు తరావ్త ''రీస అండ రాయిట''లో వారి ఆంగల్
రచనలు పర్చురితమయాయి. ఆ పతిర్క సంపాదకులు శంభు చందర్ ముఖరీజ్ వారిని తమ మాతృభాషలో వార్యమని పోర్తస్హించారు. తరువాత
24 సంవతస్రాలు మాతర్మే తెలుగులో రచనలు చేశారు. కనూన్మూయడానికి అయిదేళల్ ముందు ఈ దేశభకిత్ పాటని రాశారు.
గురజాడ రాసిన గొపప్ రచనలు ఎనోన్ ఉనాన్యి. కనాయ్శులక్ం నాటకం, దిదుద్బాటు, మీపేరేమిటి? మెటిలాడ్ వంటి కథలు, లవణరాజు కల,
దించు లంగరు. ముతాయ్ల సరాలు, పుతత్డి బొమమ్, కనయ్క -యిలాగ. ఇవనీన్ రచయిత తన చుటూట్ ఉనన సమాజం పర్భావితం చేయగా, సమాజ
సంసక్రణ ఆదరశ్ంగా రాసినవి. ఒక పకక్ గిడుగు వయ్వహారికోదయ్మం, మరొక పకక్ వీరేశలింగం గారి సంసక్రణోదయ్మం ఊతం చేసుకుని 120
సంవతస్రాలు తెలుగువారి మనసుస్లోల్ నిలిచిన రచనలు చేసిన వైతాళికుడు గురజాడ. అయితే పార్ంతీయపు ఎలల్లను దాటి, జాతీయ భావాలను
సంతరించుకుని నూరేళల్ ఆయుషుష్ పోసిన ఒకే ఒకక్ రచన 'దేశమును పేర్మించుమనాన్' పాట. అంతకుముందు కాని, ఆ తరావ్త కాని ఇంత
సమగర్మైన జాతీయ భావాలను సంతరించుకునన్ రచన కనిపించదు. రాయపోర్లు ''ఏ దేశమేగినా'' వంటి రచనలు బోయభీమనన్ ''ఒకొక్క
దీపం'' వంటి రచనలు, 'మా తెలుగు తలిల్కి' సుందరాచారి రచనా, కృషణ్శాసిత్ ''జయ జయ జయ పిర్యభారత'' -ఇవనీన్ మనసుస్లో ఉంచుకునే
ఈ మాట అనుకోవాలి. విశవ్మానవతావ్నిన్ పర్తిపాదించిన నూరేళల్ రచన అది. మరొకాయన, మరొక రాషట్రంలో ఇలాంటి పనే చేశారు. ఆయన
సుబర్హమ్ణయ్ భారతి. వీరంతా భారతమాతను ఆకాశంలో నిలిపిన కవులు. అయితే గురజాడ విశవ్మానవతావ్నిన్ పర్తిపాదించిన కవి. ఆ పాటలో
భారతదేశం ఎకక్డా లేదు. అనిన్దేశాలూ ఉనాన్యి. అనిన్ మతాలూ ఉనాన్యి. మానవ కళాయ్ణానిన్ పర్తిపాదించిన జీవుని వేదన ఉంది. అందుకే
ఆ పాటకి అంత ఆయుషుష్. మరొక సరదా అయిన పోలిక. ఆ రోజులోల్ పర్భుతవ్ నౌఖరీ చేసేవారంతా తలపాగా చుటుట్కునాన్రు. అటు
సుబర్హమ్ణయ్ భారతి, ఇటు గురజాడ, ఇంకా గిడుగు రామూమ్రిత్, వీరేశలింగం పంతులు, మోక్షగుండం విశేవ్శవ్రయయ్, సర సి.పి.రామసావ్మి
అయయ్ర, సరేవ్పలిల్ రాధాకృషణ్న, పరవసుత్ చినన్యసూరి -యిలాగ. సమకాలీన సంపర్దాయానిన్ పాటించిన మహాకవి ఆకాశానికి రెకక్లు
విపప్డం గురుత్ంచుకోదగగ్ విషయమని ఈ ఉటంకింపు. మరో గమనిక. గురజాడ ఆ దశలోనే ఇంగీల్షు సాహితాయ్నిన్ ఔపోశన పటిట్న రచయిత. ఆ
పరిమళం ఆయన గిరీశం ఒకక్ పాతర్ చెపప్క చెపుత్ంది. ముఖయ్ంగా గిరీశం ''ది విడో'' మీద చెపిప్న పదయ్ం చదివి టెనిన్సన గుండె
బాదుకునాన్డనాన్రు రచయిత. టెనిన్సన పర్భావం గురజాడ మీద ఉంది. ఆయన అభిమాన రచయిత. అసలు ఈ విడో పదాయ్నికి అతి దగగ్ర
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మాతృక అపప్టి పర్ఖాయ్త బిర్టన రచయితిర్ ఆన టేలర 'మై మదర'. ఆశచ్రయ్ం లేదు. సూఫ్రిత్ తను బాగా వంటబటిట్ంచుకునన్ సాహితయ్ం నుంచి
దకక్డం సమంజసం. అలాగే ఆనాటి వాలట్ విటమెన, టెనిన్సన ఛాయలు, సూఫ్రిత్ ఈ దేశభకిత్ గీతంలోనూ ఉంది. నాయ్యం. కాలం సమదరిశ్.
ఒకసారి బెరాన్రడ్ షా అనాన్డట. నేను అనిన్ నాటకాలూ పాఠకులు అభిమానిసుత్నాన్రని రాశాను. కాని నేనభిమానించే నా రచన సెంటజోన అని. ఓ సారి విశవ్నాధ కూడా (రామాయణ కలప్వృక్షం వార్యకముందు) అనాన్రట -నా రచనలనీన్ కాలగరభ్ంలో కలిసిపోయినా ఒకక్
'ఏకవీర' నిలుసుత్ందని. కాలానికి నిషక్రష్ అయిన పదును ఉంది. కాలం ఒరిపిడికి నిలవని రచనలు జారిపోతాయి. మరికొనిన్ ఆ కాలానికి
పార్తినిధయ్ం వహించే రచనలు గానే మిగులుతాయి. కొనిన్టి జాఞ్పకాలు కూడా మిగలవు. నూట యాభై సంవతస్రాల మహాకవి జీవితంలో
ఆయన రచనలోల్ కాలానికి ఎదురీది నిలిచిన ఒకే ఒకక్ రచన 'దేశమును పేర్మించుమనాన్' పాట అంటాను. మిగతా రచనలు గొపప్వే. ఒక
మేధావి అనూహయ్మైన సృషేట్. కాని ఇటు అదిలాబాదు నుంచి, అలంపూరు నుంచి, అలూల్రు నుంచి, శీర్కాకుళం, కరూన్లు -ఎటు తిరిగినా
తెలుగువాడి నోటిలో ఒకక్ చరణమయినా నిలిచే గొపప్ పాట అది. మహాకవి 150 జయంతుయ్తస్వాల సందరభ్ంగా దేశ కాల సమాజ సిథ్తుల
పర్మేయం లేని చిరంజీవిగా ఒక పాటకి పార్ణం పోసిన గురజాడకు కృతజఞ్తతో నివాళు లరిప్ంచడం విధాయకం.

(సెపెట్ంబర 24, 2012)
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(October 01, 2012) Ettaina Akasam ఎతైత్న ఆకాశం
మరో 48 గంటలోల్ గాంధీ జయంతి. 143 సంవతస్రాల కిందట గాంధీ పుటిట్న రోజు. 64 సంవతస్రాల కిందట గాంధీ నిరాయ్ణం. గాంధీ
తతావ్నిన్ భర్షుట్ పటిట్ంచడం పార్రంభమయి అపుప్డే 65 సంవతస్రాలయిపోయింది.
ఈ తరంలో చాలామందికి గాంధీ చరితర్. కొందరికి జాఞ్పకం. మరీ ఇటీవలి తరానికి గాంధీ ఓ సినిమా. రాజకీయ నాయకులకి గాంధీ
కొంగుబంగారం. ఉదయ్మకారులకి సాకు. కాని ఆయా దేశాల చరితర్లేన్ మారిచ్న ఇదద్రు ఉదయ్మకారులకి గాంధీ సూఫ్రిత్, ఆదరశ్ం, ఆకాశం.
వారిదద్రూ మారిట్న లూధరకింగ, నెలస్న మండేలా. ఓ పాతికేళల్ కిందట పర్తి తెలుగు సినిమా మదార్సులో తయారయేది. ఆ రోజులోల్ మెరీనా బీచ
లో దేవీపర్సాద రాయ చౌదరీగారి విగర్హం ముందు ఒకక షాటయినా తీయడం సెంటిమెంటు. మరీ బాలచందర, వి.మధుసూదనరావు వంటి
దరశ్కులు పాటలేన్ తీశారు. ఇవాళ గాంధీ విగర్హాలను మనం వెతుకోక్వాలి. నేడు మతాతీత, కులాతీత వయ్వసథ్కోసం జబబ్లు చరుచుకుంటునన్
రాజకీయ నాయకులు కోకొలల్లుగా కనిపిసుత్నన్, వినిపిసుత్నన్ రోజులలో -2012లో -ఇటీవల పేరుల్ మారిన పసుంపోం ముతత్రామలింగ తేవర
రోడుడ్లే కనిపిసాత్యి. (నేను గడుసువాడిని కనుక తెలుగుపేరుల్ ఉటంకించడం లేదు). ఇవాళ గాంధీ విగర్హాలకు బదులు సాథ్నిక కుల వీరులు,
పార్ంతీయ

నాయకులు,

జాతీయ

భావాల

ముసుగుకింద

రొముమ్

విరుచుకునే

గూండాల

విగర్హాలు

కనిపిసాత్యి.

ఇవాళ పదేళల్ కురార్ళుల్ పదిమందిని గాంధీ విగర్హం ముందు నిలబెటిట్ ఆయనిన్ గురుత్పటట్మంటే కనీసం నలుగురయినా నీళుల్ నములుతారు.
వాళల్ని మనం క్షమించవచుచ్. ఆ మధయ్ పారల్మెంటు సభుయ్లను 'జణగణమణ' వార్సిందెవరని అడిగితే తెలల్మొహాలు వేసిన కారయ్కర్మానిన్ టీవీలోల్
చూసి ఆనందించాం. ఇవాళ అజాఞ్నానికి బుకాయింపు అందమయిన తొడుగు. నేడు గాంధీ వెలిసిపోయిన జాఞ్పకం. నిజాయితీని -నిజాయితీగా
అనుసరిసేత్ సతఫ్లితాలు ఉంటాయని నిరూపించిన -గాంధీగిరి -చితర్ం నేటి పేర్క్షకులకు వినోదం. చూసి మరిచిపోయారు. అలనాడు అదే
నిజానికి కటుట్బడి కొనిన్ లక్షలమంది -గార్మాలకి గార్మాలు దండీ యాతర్లో గాంధీజీ వెనుక నడిచాయి. ఇపుప్డు 'నిజాయితీ' కేవలం వినోదం
సాథ్యికి పరిమితమయిపోయింది.
గాంధీ అపుప్డెపుప్డో -143 ఏళల్ కిందట మహాతుమ్డిగా పుటట్లేదు. 123 ఏళల్ కిందట ఆయన టెంపుల ఇనలో బారిసట్రు. 119 సంవతస్రాల
కిందట దకిష్ణాఫిర్కాలో పౌరహకుక్ల కారయ్కరత్. 97 సంవతస్రాల కిందట దేశీయోదయ్మంలో పాలొగ్నడానికి షిపుప్ దిగిన ఔతాస్హికుడు. తరువాత
పర్పంచం విసుత్పోయి చూసిన సావ్తంతర్య్ సమరయోధుడు. అటు తరావ్త రవి అసత్మించని బిర్టిష సామార్జయ్ సింహాసనానిన్ పునాదులోత్
గజగజలాడించిన శాంతి సమర నాయకుడు. ఆ పైన రాజకీయ సిదాధ్ంతాలకూ, ఆధాయ్తిమ్క చింతనకీ ఊహించనయినా ఊహించలేని వంతెనని
నిరిమ్ంచిన జిజాఞ్సి. మతానిన్ మానవ జీవితానికి ఊపిరిగా మలిచిన తతవ్జుఞ్డు. ఒక సమగర్మైన ఆలోచనా సర్వంతిని జీవితంలో పర్తీ దశలోనూ
పోర్దుచేసూత్ సంపూరణ్ వయ్కిత్తావ్నిన్ ఆవిషక్రించాడు మహాతుమ్డు.
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అనిన్టికనాన్ ముఖయ్మైన విషయం మరొకటి ఉంది. ముందు ఓ చినన్ ఉదాహరణ. మనం టీవీలోల్ ఇంగీల్షు హాసయ్ నాటికలిన్ చూసూత్ంటాం. పర్తీ
హాసోయ్కిత్కీ పేర్క్షకుల నవువ్లిన్ ఆ నాటికలోనే చేరుసాత్రు. ఆ హాసోయ్కిత్ పరయ్వసానానిన్ కిర్యాతమ్క దశలోనే పొందుపరిచే పర్యతన్మది. ఒక కళ,
ఒక ఉదయ్మం, ఒక పాట -ఏదయినా దాని ఫలితం అవతలి వయ్కిత్కి అందినపుప్డే దాని పరయ్వసానం. శోర్తలేని పాటకి వనెన్ లేదు. అలాగే ఒక
రాజకీయ ఉదయ్మానికి -ఆ ఉదయ్మ లకాష్య్నిన్ అరథ్ం చేసుకుని తలవొంచే వయ్వసథ్ ఉనన్పుప్డే చరితారథ్త. గాంధీజీ శాంతియుత పోరాటంలో
బలానీన్, సబబునీ, ఆవేశానీన్, ఒక జాతి లకాష్య్నీన్ అరథ్ం చేసుకుని, వారి ఆవేశానిన్ గౌరవించి తలవొంచే పెదద్ మనసు, ఆబెజ్కివి
ట్ టీ (ఏ జనరల
డయయ్ర వంటివారినో మినహాయిసేత్) అలనాటి బిర్టిష పర్భుతవ్ం రాజనీతిజఞ్తకి నిదరశ్నం. గాంధీజీ విజయంలో పర్తయ్రుథ్ల లొంగుబాటు వాటా
ఉంది. అలాగే 25 సంవతస్రాలు నిశశ్బద్ంగా జైలోల్ మర్గిగ్న ఓ శాంతి వీరుని (నెలస్న మండేలా) సంకలప్బలానికి -ఆఫిర్కన నేషనల కాంగెర్స
శాంతియుత పోరాటానికి దకిష్ణాఫిర్కాలో డి కాల్రక్ పర్భుతవ్ం తలవొంచింది.
గాంధీజీ ఉదయ్మం ఏ నాజీ జరమ్నీలోనో, ఏ తాలిబన ఆఫఘ్నిసాథ్నలోనో, ఏ సదాద్ం హుసేస్న ఇరాకలోనో జరిగివుంటే -నాధూరామ గాడేస్దాకా ఆ
పర్భుతావ్లు ఆగేవికావు. ఓ ఉదయ్మం కృతారథ్త దాని పరయ్వసానంలో, పర్తయ్రుథ్ల మనన్నలో ఉంటుంది. అవగాహనలో ఉంటుంది. గౌరవింపులో
ఉంటుంది.
ఎకక్డో తమ మతానిన్ గరిహ్ంచే సినిమాని ఎవరో తీసేత్ -ఎనోన్ దేశాలు భగుగ్మంటునాన్యి. ఇది మత సంయమనం లేమికి నిదరశ్నమంటూ
గాంధీజీని ఉదహరించారు అమెరికా అధయ్కుష్లు ఐకయ్రాజయ్సమితి జనరల అసెంబీల్లో. ఒకే ఒకక్ సందరాభ్నిన్ గురుత్ చేసాత్ను. మన దేశానికి
సావ్తంతర్య్ం వచాచ్క నోఖాలీలో జరిగిన మారణ హోమంలో నహారీ అనే బీహారీ బాపూజీ దగగ్రికి వచిచ్ ''నేనో ముసిల్ం పసిబిడడ్ని దారుణంగా
చంపాన''ని చెపుప్కునాన్డు. అపుప్డు బాపూజీ మాటలివి: '' నువువ్ నరకం నుంచి బయటపడడానికి దగగ్ర దారి నాకు తెలుసు. వెళిల్, తలిల్దండుర్లు
హతయ్ అయిన ఓ ముసిల్ం కురార్డిని వెదుకు. అతనిన్ నీ కొడుకులాగ -కాని ముసిల్ం లాగ పెంచు''. మత సామరసయ్ం, మానవతా విలువల
ఔనన్తాయ్నికి ఇంతకనన్ దగగ్ర తోవ కనిపించదు. పర్సుత్తం గాంధీజీ అమెరికా ఐకయ్రాజయ్ సమితిలో వినిపిసుత్నాన్డు. ఆయన పుటిట్న దేశంలో
కనిపించడం లేదు.
ఉదయ్మాల లకాష్య్నిన్ సవ్పర్యోజనాలిన్ దృషిట్లో పెటుట్కుని ఏకపక్షంగా నిరణ్యాలు తీసుకునే పాలక వయ్వసథ్ల నిరావ్కం మనం చూసూత్నే ఉనాన్ం.
ఏతావాతా గాంధీజీ ఓ గొపప్ వయ్వసథ్కి అభిజఞ్. ఆయనిన్ ఒక లేబులగా, చాకలి మారుక్గా, బార్ండగా, ఆయన 'శాంతి'ని సాకుగా వాడుకునే తరం
వచేచ్సింది. అయితే నాసిరకం సరుకు లేబులని ఎపుప్డూ ఆకాశంలో ఉంచుతుంది. అలాంటి ఎతత్యిన ఆకాశం -గాంధీజీ.

(అకోట్బర 01, 2012)
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(October 08, 2012) Bhumi Putrulu భూమి పు(శ)తుర్ల
పరాయ్వరణ పరిరక్షణ ఆవశయ్కతను ఈ తరం గురిత్ంచినటుట్ - ఒకడుగు ముందుకు వేసి చెపితే గురిత్ంచవలసి వచిచ్నటుట్ - మరెపుప్డూ రాలేదు.
193 దేశాలకు చెందిన 8000 మంది పర్తినిధులు 19 రోజులపాటు - తమ తరం చేసుత్నన్ ఘోర తపిప్దాలను లేదా తమ తరం తపప్నిసరిగా
అవలంభించక తపప్ని కనీస మరాయ్దలను హైదరాబాదులో జరిగే సదసుస్లో చరిచ్ంచుకుంటారు. ఇది మానవుడి మనుగడకు సంబంధించిన
అతి విలువయిన - అవసరమయిన, తపప్నిసరయిన - ఇంకా తెగించి చెపాప్లంటే ఇపప్టికే ఆలశయ్మయిన, చెయయ్క తపప్ని పని. మానవుడి
మనుగడను అతలాకుతలం చేసే ఎనోన్ పనులను మనం ఏనాడో పార్రంభించేశాం. మన మధయ్ తిరిగే పిచుచ్క ఇవాళ కనుమరుగు కావడానికి,
రుతుకర్మం తపప్కుండా వరాష్లు కురవకపోవడానికి, అతివృషిట్కీ, ఆ వయ్వసథ్కి, తుస్నామీలకు - అనిన్టికీ పర్ముఖంగా మన పాతేర్ ఉనన్దని
మనం గురిత్ంచాం. కాని గురిత్ంచనటుట్ నటిసుత్నన్ం. ఏం చెయయ్లో మనకి తెలుసు. చెయయ్కపోవడం ఎలాగో కూడా మనకి తెలుసు. మానవుడి
అభుయ్దయానికి అరుర్లు చాచడంలో ఆతమ్వంచన ఉంది. ముందు తరాల దోపిడీ ఉంది. బాధయ్తలిన్ విదిలించుకునే అలక్షయ్ం ఉంది. వెరసి
భయంకరమైన భవిషయ్తుత్ తొంగిచూసోత్ంది.
ఒకాయన - బొతిత్గా సంపర్దాయంలో వేళుళ్నన్ వయ్కిత్ అనాన్డు. మనం ముందు తరాలకి ఏమీ మిగలచ్డంలేదు. ఇలాగే భూమి వనరల్ను
ఊహించలేనంత వేగంగా, కూర్రంగా కబలించుకుంటూ పోతే మరో 70 సంవతస్రాల తరావ్త - మానవుడి పార్ధమికమయిన వనరుల్ ఉండవు.
నీరుండదు. పరిశుభర్మయిన గాలి ఉండదు. ఆరోగయ్ం ఉండదు.
బతుకు మీద ఆశ ఉండదు. చచిచ్పోతే బాగుణణ్నే ధాయ్స ఎకుక్వవుతుంది. చావు సుఖంగా ఉండదు. తమ ముందు తరాలు తమని ఎంత
దారుణంగా దోచుకునాన్యో అరధ్మౌతుంది. అనిన్టికనాన్ భయంకరమైన నిజం - పునరజ్నమ్లిన్ - కరమ్ పరిపాకానిన్ నమేమ్ ఈయన - అపుప్డూ
మనమే పుడతాం కనుక - ఈ నరకానిన్ అనుభవిసాత్ం - అనాన్డు.
ఈ సమావేశాలకి వందకోటుల్ ఖరుచ్పెడుతునాన్రట. ఇలాంటి వృధా సమావేశాలకి ఖరుచ్చేసే బదులు - గిరిజనులకు గోచీలు, పురజనులకు
వాచీలూ ఇవవ్వచుచ్కదా అని ఓ నాయకుడు వాపోయాడు. పర్జలిన్ మురిపించే కబురుల్ చెపేప్ ఈ నాయకులే ఇలాంటి వినాశానికి మూల
పురుషులు. నిజానికి ఆ మేళుళ్ జరగాలిస్ందే. కానీ అంతకంటే అవసరమైన - ఈ భూమి మీద మానవుని ఉనికినే సరిదిదాద్లిస్న కృషికి ఈ
పర్యతన్ం. మనం పదవుల కోసం, ఎనిన్కల కోసం, విగర్హాల కోసం, సీటల్ కోసమ్ నోటల్ కోసం కొటుట్కు చసుత్నాన్ం. కానీ నిశశ్బద్ంగా మన
దారుణమయిన చావుకి పునాదులు వేసుకుంటునాన్మని చాలామందికి తెలియదు.
ఒక చినన్ - కేవలం నమూనా ఉదాహరణ. ఒక కారు రోడుడ్ మీద నూరు కిలోమీటరుల్ నడిసేత్ - ఓ మనిషి జీవితకాలం సరిపోయే పార్ణవాయువు
ఖరుచ్ అవుతుంది. ఈ లెకక్న - పారిస, బీజింగ, వాషింగట్న, ముంబై, కలకతాత్ రోడల్ మీద గంటకి ఎనిన్వేల లక్షల మందికి సరిపోయే
పార్ణవాయువు ఖరచ్వుతుందో ఎవరయినా ఊహించగలరా?
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ఈ సమావేశాలలో పాలొగ్ంటునన్ 193 దేశాల పర్తినిధులలో కనీసం 6,000 మందయినా ఈ అనరాధ్నిన్ గురుత్పటిట్ ఉంటారు. మరి మిగతా
2,000 మంది? వారు మన నయకులు, మన మంతుర్లు, మన పర్భువులు. వీరంతా ఎవరో రాసిచిచ్న భాషణలు చదువుతారు. వారికి ఆ చదివే
విషయాలు అరధ్ం కాలేదని మనకి అరధ్మవుతూంటుంది. అరధ్మయే నిపుణులు వింటారు. వారికి ఏం చెయాయ్లో తెలుసు. వీరికి ఎందుకు
చెయయ్కూడదో తెలుసు. ఈ రెండు వరాగ్ల అంతరంతో ఫాటు అభివృదిద్ దేశాల పొగరూ, పెదద్రికం, దబాయించే గడుసుదనం - ఇవాళ
తపప్నిసరిగా ఆలోచించప్జేసే తుస్నామిలు, అనావృషిట్, అకాలంలో వృక్ష, పకిష్, కిర్మి, జలచరాల వినాశనం - ఇదంతా రాజకీయ విషవలయం.
మనవుడు తెలిసి తెలిసి - తనంతట తానే మునిగిపోతునన్ ఊబి.
మనిషి తెలివైన వాడు. జంతువు విజన్త గలది. ఒకటి విజన్త (ఇంటలెకట్). రెండోది విజాన్నం (ఇంటలిజెనస్ ) ఒకటి జనమ్తహ వచిచ్న శకిత్. 80
శాతం మానవాళి అరధ్ంలేని వైరుధాయ్లతో, అవసరంలేని బంధాలతో సతమతమౌతూ సమూహికమైన విణాశానికి, విధవ్ంసానికీ
హేతుభూతమౌతునాన్డు - అనాన్రు సావ్మి పారధ్సారధి, అడవిలో సింహం ఆకలివేసినపుప్డే జంతువుని వేటాడుతుంది. తినాన్క ఎనిమిది
రోజులు తన చుటూట్ తిరిగే సాధుజంతువులిన్ పటిట్ంచుకోనయినా పటిట్ంచుకోదు. అది తినగా వదిలేసిన ఆహారానిన్ నకక్లు, దుముమ్ల గొండీ,
తోడేళూళ్ తింటాయి. ఇంకా మిగిలిన వాటిని గదద్లూ, రాబందులూ తింటాయి. ఇంకా మిగిలినవాటిని చీమలు, సూక్షమ్కిర్ములూ తింటాయి. ఇది
ఒక అపూరవ్మైన జీవన వలయం (లైఫ సైకిల). ఇది సహజీవనానికి పర్కృతిలోనే ఏరప్డిన కర్మశిక్షన. మనవుడు మేధావి. దురాశ, దురామ్రగ్ం
అతను పెంచుకునన్ లక్షణాలు.
ఏనుగు

అంతం

కోసం

కొనిన్

వమ్దల

ఏనుగులిన్

మటుట్బెటిట్న

ఒకక్

వీరపప్న

ఉదాహరన

ఇందుకు

చాలు.

ఎనిన్ వందల ఎకరాల అరణయ్ం ఎస ఈ జెడ ల పేరిట సావ్హా అవుతోంది? ఎనిన్ వందల జంతుజాలానికి రక్షణ లేక కాలగమనంలో
అంతరించిపోతునాన్యి. సిమెమ్ంటు జనరణాయ్ల మధయ్ మృగయ్మౌతునన్ వృక్ష సంపదలేమికి మన చినన్తనంలో మన మధయ్ తారటాల్డిన పిచుచ్క
ఏమయింది?

పువువ్

ఫలం

కావడంలో

సీతాకొక

చిలుక

ఎంత

గొపప్

పాతర్

వహిసోత్ందో

ఎందరికి

తెలుసు?

మన పకక్న పెరిగే చెటుట్కీ, మన పకక్న తిరిగే బలిల్కీ, మన ఉనికికీ సంబంధం ఉంది. సమసత్ జీవకోటీ పరసప్రాశర్యంతో జీవిసుత్నాన్యి. ఈ
మాటని పురాణాలు చెపాప్యి. పెదద్లు చెపాప్రు. శాంతియుత సహజీవనం ఔదారయ్ం కాదు. అవసరం. పర్తీ జీవరాశికీ హకుక్. మన ముతాత్తలు
పరాయ్వరణ పరిరక్షణ గురించి ఆలోచించలేదేం? వాళళ్ జీవన సరళి పొరుగు జీవిని కబళించేది కాదు కనుక. కానీ మనం ఉంటునన్ చలువ గది
- ఎంత భయంకరమైన పరాయ్వరణ కాలుషయ్ హేతువో ఎందరీ తెలుసు? తెలిసినా ఎందరు ఒపుప్కుంటారు? తెలిసి చరయ్ తీసుకోవాలంటే ఎనిన్
పరిశర్మలు మూతబడతాయి? ఎనిన్ బలమైన లాబీలు కతుత్లు దూసాత్యి?
అంతరాజ్తీయంగా ఐకయ్రాజయ్ సమితి అనుబంధంగా ఓ బృహతత్ర పర్ణాళిక - భూమిపై జీవన పరిరక్షణ శకుత్ల గురిత్ంపుకు (ఇది సరైన
అనువాదం కాదు - ఎరత్ లైఫ సపోరిట్ంగ సిసట్ంస EOLSS) కృషి జరుగుతోంది.
పర్పంచ మేధావుల పరిశోధనలు, పరిశీలనలను గర్ంధ బదద్ం చేసే ఈ అనూహయ్మైన, అసాధారణమైన కారయ్కర్మంలో 18 విజాన్న సరవ్సావ్లను
- రూపొందిసోత్ంది. ఇపప్టికి 800 గర్ంధాలు (ఈబుకస్) ఇంటరెన్ట లో ఉనాన్యి. పర్పంచంలో ఎనోన్ దేశాల శాసత్రజున్లు, మేధావులు ఉనన్ ఈ
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సమ్సథ్ సంపాదక మండలిలో - అదృషట్వశాతూత్ నేనూ ఒక సంపాదకుదిని. అంతేకాదు. ఈ సంసథ్ పర్ణాళికను సిదధ్ం చేసే జాయింట కమిటీలో
పర్పంచంలో కేవలం 14 మందే ఉంటారు. అందులో నేనొకడిని. ఈ విమరశ్ బాధయ్తారహితమని తోచిపుచుచ్తారేమొనని ననున్ నేను
సమరిధ్ంచుకోడానికి ఈ విషయానిన్ సాక్షయ్ం తెచుచ్కుంటునాన్ను నా గొపప్లు చెపుప్కోడానికి కాదు.
ఇది చాలా అవసరమైన , మనలిన్ మనం - పొరపాటు మనలిన్ మనం ఎలాగూ దోచుకుంటునాన్ం( నేను సాక్ంల గురించీ, పదవుల గురించీ
మాటాల్డడం లేదు - కొందరయినా భుజలు తడువుకుంటునాన్రని నాకు తెలుసు) ముందు తరాల వనరలను రకిష్ంచాలిస్న ఆవశయ్కత
ఎంతయినా ఉంది. 70 ఏళళ్ తరావ్త 'సాన్సం' అంటే ఏమీటో తెలియని పరిసిథ్తి వసుత్ందని నిరూపించిన ఒక నిపుణుడి రిపోరట్ నా దగగ్ర ఉంది.
మనసుంటే - చేతనయితే పర్ముఖ దరశ్కుదు యాన ఆరత్స బెరార్ట్ండ తీసిన "హోం" అనే అదుభ్తమైన పరిశోధనాతమ్క చితార్నిన్ చూడండి. 35
దేశాలలో చితిర్ంచిన ఈ అపూరవ్మైన చితార్నికి పర్ముఖ హాలీవుడ నటి గెల్న కోల్స కామెంటరీ చెపిప్ంది. ఈ భూగర్హం రూపుదాలచ్డం,
అపూరవ్మైన పర్కృతి పరిణామం, వైభవం, కర్మంగా శిధిలమౌతునన్ వనరుల్, జరుగుతునన్ దోపిడీ - ఇంకా ఇంకా ఎనోన్ తెలుసాత్యి. దీనిని
ఫెర్ంచి, ఇంగీల్ష, జరమ్నీ, సెప్యిన, రషయ్న, అరబిక భాషలోల్ తరుజ్మా చేశారు. ఇకక్ ఇంటరెన్ట లోనే 320 లక్షల మంది చూశారు. ఒకక్ గార్నస్
లోనే 83 లక్షల మంది చూశారు. గొపప్ చితార్లు చూసే అవసరం మనకు ఎలాగూ లేదు కనుక - తెలుగులోకి తరుజ్మా కాలేదు.
జరిగే అనాయ్యానికి జరిపే మన తరం 'ఎరుక ' కూడా ఒక చికితస్కి పార్రంభమే. ఆ పర్యతన్మే హైదరాబాదులొ ఈ 19 రోజుల సదసుస్
చేయగలదని ఆశిదాద్ం.

(అకోట్బర 08, 2012)
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(October 15,2012) Arachakaniki Akhari Malupu అరాచకానికి ఆఖరి మలుపు
ఇంటికి పెదద్వాడుంటాడు. పెదద్రికం ఒకరిచేచ్ది కాదు. ముఖయ్ంగా ఇంటి పెదద్రికం. తండిర్నో, తాతనో మనం నిరణ్యించలేదు. మన ఉనికిని
వారు నిరణ్యించారు. ఆ పెదద్రికానిన్ ఎదిరిసేత్ ఏమవుతుంది? మన ఉనికికి కారణమయిన పాపానికి వారు తలొంచుతారు. నిసస్హాయంగా
బాధపడతారు. కృతఘన్తకి పరిహారం లేదు. "నువెవ్ంత?" అని ముసిలి తండిర్ని ఎదిరిసేత్ అతని గుండె పగులుతుంది. అందువలల్ ఆ గుండెకే
గానీ దేశానికి నషట్ం లేదు. కానీ ఓ వయ్వసథ్ కూలిపోవడానికి అది పార్రంభం. ఈ ఎదిరింపుకి ఒక పేరుంది. అవయ్వసథ్. అందువలల్ వచేచ్
పరిణామం పేరు అరాచకం.ఇక దేశం విషయం. దేశానికి పెదద్ని మనం ఎనున్కునాన్ం. పార్ంతాలోల్ పెదద్లిన్ ఆ పార్ంతాల పర్జలు ఎనున్కునాన్రు.
ఈ వయ్వసథ్ సుగమంగా నడవడానికి కేందర్మూ, రాషట్రమూ పరసప్ర అవగాహనతో, ఒకరినొకరు గౌరవించుకుంటూ నడవాలి. రాషట్ర
పర్యోజనాలను కేందర్ం కాదనాన్, పారీట్ పర్యోజనాలకు కేందర్ం రాషాట్ర్నిన్ చినన్ చూపు చూసినా అవయ్వసథ్ ఏరప్డుతుంది. అలాంటి పరిసిథ్తులు
ఏరప్డతాయి. అపుప్డే సంపర్దాయం బలం. తల ఒంచుకు నషట్పోమని మన సంసాక్రం నేరిప్ంది. కానీ కేందర్ం మాటకి తలొంచి తన పదవిని,
తన పర్భుతవ్ ఆధికాయ్నిన్ - వెరసి తన సవ్లాభానిన్ నషట్పోయే పార్ంతీయ పాలకల్ సంసాక్రం ఇవాళ ఎకక్డేడిసింది? ఫలితం - అరాచకం. ఇంకా
ముందుకు పోతే పరాయి దేశాల దోపిడీకి దగగ్ర తోవ. ఇది - కొండకచో - చటాట్లూ, శిక్షలూ, ఆంక్షలకు మించి వయ్వసథ్ పాటించవలసిన 'ధరమ్ం '. అదీమాట. కానీ రాజకీయ నిఘంటువులలో ఇది బూతు మాట.
ఈ ధరామ్నిన్ పాటించకపోతే? దేశం కుకక్లు చింపిన విసత్రవుతుంది. వయ్వసథ్ బలహీనమవుతుంది. పార్ంతాలు నీరసపడతాయి. ఒకరికొకరు
ఆసరా కారు. ఇలాంటి కపప్ల తకిక్డి వాతావరణంలో మనదేశానిన్ చీలిచ్ వాడుకునన్ ఈసిట్ండియా కంపెనీ, బుడకీచుల కథలు మనకి తెలుసు.
తండిర్ని ఎదిరించిన కొడుకు తన మునిమనుమడికి ఈ అరాచకానిన్ వారసతవ్ంగా ఇసాత్డు. మూడు తరాలనాటికి ఈ సావ్రాధ్నికి బలమైన
బలమైన వేళుళ్ నిలదొకుక్కుంటాయి. కేందార్నిన్ కాదనన్ రాషట్రం మరొక అవకాశవాదికి ఆసరా అవుతుంది. ఒక నాయకుడికి పబబ్ం పదవి
వసుత్ంది. బొజజ్ నిండుతుంది. కాని వయ్వసథ్ అడుకుక్తింటుంది. తండిర్ని ఎదిరించిన కొడుకు అరాచకానిన్ ఎవరూ పటిట్ంచుకోరు. అతి
వయ్కిత్గతమైన కుసంసాక్రం. వయ్వసథ్లో ఈ కుసంసాక్రానికి బలం చేకూరడానికి దశాబాద్ద్లు పడుతుంది. అపప్టికి వేళ మించిపోతుంది. ఒక
బిర్టిష పాలన పునాదులకు 150 ఏళుళ్ పటిట్ంది. ఒక మహాతుమ్డి అవసరం కలిగింది. ఇది చరితర్.
ఇలాంటి అరాచకానికి ఈ మధయ్నే పునాదులు పడుతునాన్యి. మూడే మూడు ఉదహరణలు:
ఒకపప్టి సైనాయ్ధిపతిని - ఏ కారణం చేతనయినా ఇదద్రు హతయ్చేశారు - పంజాబులో. ఆ హంతకుల కుటుంబాలను అమరవీరులుగా పర్భుతవ్
యంతార్ంగమే మొనన్ సతాక్రాలు చేసి అభినందించింది. నినన్ ఓ ఛానలోల్ ఓ పాతిర్కేయుడు 'ఇది తపుప్కాదా?' అని అడిగాడు. అ పారీట్ పర్తినిధి
ఆవేశంగా మొనన్ కాశీమ్రులో జరిగింది, అటు మొనన్ పారల్మెంటులో జరిగింది, ఆ మదయ్ ముంబైలో జరిగినవాటికి ఈ వయ్వసథ్ ఏం పీకింది? అని
గొంతు చించుకునాన్రు. భేష. ఇదీ ఈనాటి రాజకీయ వయ్వసథ్ బుకాయింపు. మీరు మీ నానన్ని 'వెధవా' అనాన్రు. కనుక నేను మా నానన్ని 'లంజా
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కొడకా' అనవచుచ్. నీతికి పాత తపుప్లిన్ ఓరవడిగా చేసుకోవదం 'సాకు అవుతుంది కానీ 'సమరధ్న' అవదు. ఇదీ ఈనాటి అరాచకానికి
పునాదులు వేసుత్నన్ తరానికి పర్తినిధులు. బురదలోంచి పదమ్ం రావడం సృషిట్. బురదలోకి పంది రావడం సహజ లక్షణం.
మరో కథ. కావేరీ జలలు తమిళనాడుకి ఇవావ్లని ఒపప్ందం. ఇవవ్వలసిందే అనాన్రు మొనన్ పర్ధాని కరాణ్టక పర్తినిధి వరగ్ంతో. కోరూట్
నిరేద్సించింది. కానీ కరాణ్టక పర్భుతవ్ం తమిళనాడుకి నీరు ఇవవ్డానిన్ నిలపవేసింది. కోరూట్, పర్ధానీ, రెండు రాషాట్ర్ల ఒపప్ందం - ఇనిన్టిని
కాదనాన్క ఇక ఈ వయ్వసథ్లో బలమెకక్డ? జలల పంపిణీ పర్సకిత్ కాదికక్డ. చటట్ం పటల్. పర్భుతవ్ం పటల్ మరాయ్ద మాట.
మూడో కథ. గత నెలలో రాజసాథ్న లో కేవలం 15 మానభంగాలు మాతర్మే జరిగాయి. 'అనిన్ చోటాల్ జరుగుతునాన్యి. మా రాషట్రంలోనే కాదు'
అని తృపిత్ చెందారు ఓ రాజసాథ్న మంతిర్గారు. మాజీ ముఖయ్మంతిర్ ఓం పర్కాష చౌతలా గారు. మరొకడుగు ముందుకు వేసి "అందుకే
నేనంటాను - పదిహేనేళళ్ లోపు అమామ్యిలకు పెళిళ్ళుళ్ చేసెయయ్ండి. లేకపోతే మానభంగాలు తపప్వు" అంటూ అనూచానంగా వసుత్నన్
గార్మీణ ఛందసపు (ఖాప) పంచాయితీల ధోరణిని సమరిధ్ంచారు. పదిహేనో ఏట పెళిళ్ళుళ్ చటట్రీతాయ్ నేరం. ఆ విషయం ఒకపప్టి
ముఖయ్మంతిర్గారికి తెలియదా? వారు పర్సుత్తం పదవిలో లేరు. రేపటి ఓటల్కి ఈ ఉవాచ పెటుట్బడి. ఈ దేశంలో అందరు నయకులూ ఈ
మాటలిన్ వినీవిననటుట్ ముఖాలు అటు తిపుప్కునాన్రు. ఒక నీచపు ఉదాహరణ. అశుదాద్నిన్ మొహం మీద విసిరితే ముఖం తిపుప్కునాన్, ఎకక్డ
పడినా దాని దురావ్సన భరించక తపప్దు.
మన శతుర్వులు ఈ పార్ంతీయ నాయకుల విశృంకలతావ్నిన్ గమనిసూత్నే ఉంటారు. మరో పదేళళ్కి కాకపోయినా మరో ఇరవై ఏళళ్కయినా ఓ
పాకిసాథ్న (అపుప్డే ఐ.యస.ఐ ఖాలిసాథ్న దౌరజ్నయ్కారులను దువువ్తోందని వింటునాన్ం), మరో చైనా, మరో నేపలు, మరో బరామ్ మనకి
పాలకులయితే ఆశచ్రయ్ం వదుద్. నేపాలు, బరామ్ల గురించి చెపిప్నపుప్డు కొందరికి నవువ్ రావచుచ్ - మనం అంత తీసిపోయమా అని. అయాయ్,
బలహీనమయిన సరాప్నికి చలిచీమ చాలు. అలనాడు ఈసిట్ండియా కంపెనీ అలాంటి చలిచీమే!

( అకోట్బర్ 15, 2012)
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(October 22, 2012) Keeerti కీరిత్
పర్ముఖ అమెరికన రచయితిర్ ఎమిలీ డికినస్న కీరిత్ గురించి అతి చినన్ కవిత రాసింది. కవిత చినన్దయినా కవితా హృదయం ఆకాశమంత
ఉనన్తమయింది. ఆవిడ అంటుంది: "కీరిత్ తేనెటీగలాంటిది. పాట పాడి లాలిసుత్ంది. కాటువేసి జడిపిసుత్ంది. ఆఖరికి రెకక్లు విపుప్కు
ఎగిరిపోతుంది" అని.
మనం సంపాదించుకునన్ కీరిత్కి అతి పరిమితమయిన, కూర్రమైన ఎలల్లునాన్యి. మొనన్ మా అబాబ్యి చెనైన్ నుంచి హైదరాబాదు వచిచ్ నాకీ కథ
చెపాప్డు. అతని ముందు వరసలో - అంటే విమానం మొదటి వరసలో కేందర్ మంతిర్ గులాం నబీ అజాద కూరుచ్నాన్రట. సాధారణంగా
పర్ముఖుల సీటు పకక్ సీటుని ఖాళీగా వదిలేసాత్రు. కానీ ఆయన పకక్ సీటులో ఓ రాషట్ర మంతిర్ (పేరు అనవసరం) కూరుచ్నాన్రట. చెనైన్లో
విమానం సరీవ్సు వారికి గులాం నబీ అజాద అనే కేందర్మంతిర్ అని తెలుసు. ఆ పకక్న కూరుచ్నన్ వయ్కిత్ తెలీదు. అజాద గారికి ఎయిర హోసెట్స
ఉచితంగా కాఫీ ఫలహారాలు ఇవవ్బోయింది. ఆయన మంచినీళుళ్ చాలుననాన్రు. పకక్నునన్ రాషట్ర మంతిర్గారు నాకూ మంచినీళుళ్
కావాలనాన్రు. ఎయిర హోసెట్స ముకత్సరిగా "మంచినీళళ్కి మీరు డబుబ్ చెలిల్ంచాలి" అంది. మంతిర్గారు కంగారు పడిపోయారు. ఆయన పరపతి
ఆంధర్దేశపు ఎలల్లు దాటలేదు. అజాద గారి పరపతి దాటింది. మంతిర్గారి ఇబబ్ంది కనిపెటిట్ అజాద గారు చినన్ రాజీసూతార్నిన్ పర్యోగించారు.
"నేను సమసయ్ని పరిషక్రిసాత్ను" అంటూ ఒక గాల్సు ఇవవ్మనాన్రు ఎయిర హోసెట్స ని తన సీసాలో నీళుళ్ పోసి రాషట్ర మంతిర్ గారికిచాచ్రు.
ఇబబ్ంది సరుద్కుంది. ఇది రాషట్ర పరపతి కథ.
అజాద గారు రాషట్ర మంతిర్గారితో తన అనుభవం ఒకటి చెపాఫ్రు "ఇంతకనాన్ విచితర్మైన సంఘటన నాకు ఎదురైంది" అంటూ. ఓసారి విదేశీ
విమానంలో విదేశాలకు వెళుత్నాన్రట. విదేశీ విమనాలోల్ అజాద గారు ఎవరో ఆయా విమానాల ఎయిర హోసెట్స లకు తెలియకపోవచుచ్.
(అమెరికలో షారూక ఖాన పరపతికే దికుక్లేదు!) ఇలాగే మంచి నీళుళ్ అడిగారట. ఎయిర హోసెట్స తెచిచ్ ఇసూత్ డబుబ్ ఇవావ్లందట. ఆయన
ఫలనా వెనుక వరసలో ఇదద్రు ఏషియన మహిళలు కూరుచ్నాన్రు. వాళళ్ దగగ్ర తీసుకోమనాన్రట. ఎయిర హోసెట్స వెళిళ్ అంతలో చటుకుక్న
తిరిగి వచిచ్ంది. "అకక్డ ఎవరూ కనిపించలేదు" అంటూ ఆయన చేతిలోంచి మంచినీళళ్ సీసా లాకుక్ందట. దేశీయ సాథ్యి పరపతి విదేశాలోల్
వీగిపోయిన సందరభ్మిది.
రాజకీయ పరపతికి - చాలా చినన్ తెర - ముందు రోజు రాజాగారు కేబినెట మంతిర్ మరునాడు తీహార జైలోల్ ఖైదీ. "కారే రాజులు రాజయ్ముల
కలుగవే, గరోవ్నన్తిం బొందరే, వారేరీ.."
మరో పరపతి కథ. దాదాపు 22 ఏళళ్ కిందట నేనూ, జే.వీ.సోమయాజులు (శంకరాభరణంలో శంకర శాసిత్), పదమ్నాభం, తులసి - అంతా
కలిసి అమెరికా వెళాళ్ం. శీర్లంక నుంచి పారిస కి విమానం ఎగిరింది. సిగరెటుల్ లేక సోమయాజులుగారు ఇబబ్ంది పడుతునాన్రు. ఏం చెయాయ్లో
తెలీక అందరూ తెలల్మొహం వేశాం.
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మరో రెండు గంటల తరావ్త - పకక్ వరసలో సోమయాజులుగారు కనిపించలేదు. విమానం ఎగురుతోంది. ఎకక్డికి వెళాళ్రు? వెదుకుక్ంటూ
విమానంలో నడిచాను. ఆఖరి వరుసలో ఇదద్రు మలేషియా పర్యాణీకులతో కూరుచ్ని విలాసంగా సిగరెటుల్ కాలుసుత్నాన్రు సోమయాజులుగారు.
ఆశచ్రయ్పోతునన్ ననున్ చూసి నవావ్రు. "మరేమిటి? శంకరాభరణం దెబబ్" అనాన్రు. అదీ ఓ విమాన పర్యాణంలో - ఓ సినీమా ఓ సినీనటుడికి
చేసిన ఉపకారం.
ఇంకో గొపప్ సంఘటన. తిరుగు పర్యాణంలో మా విమానం ఉదయం ఏడునన్రకి కొలంబో చేరింది. చెనైన్ వెళేళ్ విమానం రాతిర్ ఎనిమిది
గంటలకి. అంతవరకూ విమానాశర్యంలో పడిగాపులు పడాలి. అమెరికా నుంచి వచిచ్న పర్యాణంలో - జెట లాగ తో అలసిపోయి ఉనాన్ం
ఏం చెయాయ్లో తెలియని నిసస్హాయపు పరిసిథ్తి మాది.
ఒక శీర్లంక ఉదోయ్గి - మహిళ - సోమయాజుగారిని చూసి చటుకుక్న ఆగిపోయింది - కళుళ్ పెదద్వి చేసుకుని. "మీరు - ఆ సినిమాలో"
అంటూ.
నేను పరిచయం చేశాను. "శంకరాభరణంలో శంకరశాసిత్" అంటూ.
అంతే. మా ఇదద్రినీ తీసుకువెళిళ్ ఎయిర పోరుట్ మేనేజరుకి పరిచయం చేసింది. వారిదద్రూ మరెవరితోనో మాటాల్డారు. ఫలితం - మా నలుగురికి
- నాకు, మా ఆవిడ, సోమయాజులు, మా అబాబ్యికి తాతాక్లిక వీసాలు ఇచిచ్ - సాయంకాలం వరకూ కొలంబోలో ఓ హోటల లో వసతిని
ఇచాచ్రు. రోజంతా విశార్ంతి తీసుకుని - రాతిర్ పువువ్లాల్గ చెనైన్ విమానానిన్ ఎకాక్ం.
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మరో సరదా అయిన సంఘటన. చాలా సంవతస్రాలకిందట అబూదాబీలో ఉనన్ మితుర్లు గంటి పర్సాదరావుగారి దంపతులూ నేనూ, మా
ఆవిడా టాంజానియా యాతర్కి బయలుదేరాం.
దార ఎస సలాం అనే రాజధాని నగరం నుంచి కిసిస్వానీ అనే అటవీ
పార్ంతానికి

పర్యాణం

చేసుత్నాన్ం.

ఊరు
దాటుతూండగా

ఆడవాళిళ్దద్రూ
వంటకి

అడవిలో
టమాటలు

కావాలనాన్రు - ఆఫిర్కాలో
అడవిలో
పడకుండా

ఇబబ్ంది
నేనూ

పర్సాదరావుగారూ ఓ చినన్
ఊరు బజారు దగగ్ర ఆగాం.
నాలుగడుగులు వేశామోలేదో
చకక్ని తెలుగు పలకరింత
వినిపించింది:

"మారుతీరావుగారూ!" అంటూ. తెలుగువాడు. ననున్ చూసి పొంగిపోయాడు. అడవిలో ఆవకాయలాంటిది తెలుగు పలకరింత. మాతో తిరిగి
ఏవేం కొనుకోక్వాలో, ఎకక్డ దొరుకుతాయో చెపాప్డు. "ఎనాన్ళుళ్ అడివిలో ఉంటారు? ఎపుప్డు తిరిగిరాక?" తెలుసుకునాన్డు. మా ఫోన
నంబరుల్ తీసుకునాన్డు. మరో అయిదారు రోజుల తరావ్త తిరిగి వచాచ్ం. ఆ సాయంకాలం పెళ పెళలాడే పటుట్ చీరెలతో, తెలుగు వంటకాలతో
దార ఎస సలాంలో ఓ హోటలోల్ చకక్ని విందు , సభ, సతాక్రం ఏరాప్టు చేశారు. అది మరిచిపోలేని మరాయ్ద అనుభవం.
అధికారంతో వచేచ్ కీరిత్ ఎలల్లు దాటదు. అభిమానంతో వచేచ్ కీరిత్కి ఎలల్లు లేవు.

(అకోట్బర 22, 2012)
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(October 29, 2012) Gandhi Puttina Desam గాంధీ పుటిట్న దేశం
గాంధీ పుటిట్న దేశమిది. చినన్ అంగవసత్రం చుటుట్కుని, చేతికరర్ పటుట్కుని, గొరెర్పాలు తాగి, మూడో తరగతి కంపారుట్మెంటులో పర్యాణం చేసూత్
రవి అసత్మించని బిర్టిష సామార్జయ్ పాలకులిన్ గదెద్దించిన ఓ'బికారి' పుటిట్న దేశం. ఈ దేశంలో మంతిర్గారు 71 లక్షలో దురివ్నియోగం చేసేత్
తపుప్లేదని సమరిథ్ంచే ఓ కేందర్ మంతిర్, పని సజావుగా చేశాక, కాసత్ దోచుకునాన్ తపుప్లేదని ఐయేయ్యస అధికారులకు హితవు చెపేప్ ఓ రాషట్ర
మంతీర్ ఉనాన్రు. భారతదేశం అవకాశవాదులు, రోగస్, అవినీతి పరుల పాలిట పడుతుంది -అని ఆనాడే వకాక్ణించిన మాజీ బిర్టిష పర్ధాని విన
సట్న చరిచ్ల జోసాయ్నిన్ అక్షరాలా నిజం చేసే రోజులొచాచ్యి. కేందర్ మంతిర్ బేణీ పర్సాద వరమ్ టీవీ కెమెరాల ముందు ముసి ముసి నవువ్లు
నవువ్తూ 'కేందర్మంతిర్కి 71 లక్షలు ఓ లెకాక్? 71 కోటుల్ అయితే ఆలోచించవచుచ్' అనే హాసోయ్కిత్ దేశం చూసి పులకించింది. ఈ దేశంలో
ఇలాంటి మాటలు అనాన్క కూడా చెలుల్బాటయిపోయే గాజులు తొడిగించుకునన్ పాలక యంతార్ంగం వుంది, దీనిపేరు పర్జాసావ్మయ్ం.
గాంధీ జీవితంలో రెండే రెండు సంఘటనలను ఇకక్డ గురుత్ చేసుకోవడం సముచితంగా వుంటుంది. దకిష్ణాఫిర్కాలో భారతీయుల హకుక్లకోసం
బాపూజీ పోరాటం సాగిసుత్నన్ రోజులివి. ఆనాటి పర్భుతవ్ం -పర్తీ భారతీయుడూ తమ గురిత్ంపు కారుడ్ల కోసం వేలి ముదర్లివావ్లని చటాట్నిన్
చేసింది. ఎటిట్ పరిసిథ్తులలోనూ యివవ్రాదని గాంధీజీ భారతీయులకు ఉదోభ్ధించారు. తతఫ్లితంగా -వందలాది మందిని అరెసుట్ చేశారు.
అపప్టి బిర్టిష పర్భుతావ్నికి 'సహాయ నిరాకరణ', 'సామూహిక చటట్ ఉలల్ంఘన' వంటి ఉదయ్మాల రుచి తెలియదు. పర్భుతవ్ యంతార్ంగం
నిలిచిపోయింది. ఏం చెయాయ్లో పర్భుతావ్నికి కొరుకుడు పడలేదు. జైలులో ఉనన్ గాంధీజీని -గవరన్రు జనరల, అపప్టి ఫీలడ్మారష్ల కిర్సిట్యన
సమ్టస్ తన కారాయ్లయానికి పిలిపించారు. జైలు దుసుత్లోల్, చేతులకి బేడీలతో గాంధీజీని తీసుకువచాచ్రు. బేడీలు తీసి, ఆయనిన్ సమ్టస్గారి
సమక్షంలో నిలిపారు. గాంధీజీ మాటలకి లొంగే ఘటం కాదని తేలుచ్కుని -ఈ చటాట్నిన్ ఉపసంహరిసూత్ -అకక్డికకక్డే గాంధీజీని జైలు నుంచి
విడుదల చేశారు. ఒకడుగు వేసి, తన జైలు దుసుత్లిన్ చూసుకొని గాంధీజీ ఆగారు. ''ఈ బటట్లోల్ నడిచి వెళల్డం కనాన్ -టాకీస్లో వెళాత్ను, నాకు
డబుబ్ అపుప్కావాలి'' అనాన్రు గాంధీజీ గవరన్ర జనరలతో. సమ్టస్ నిరాఘ్ంతపోయారు. ''ఎంతకావాలి?'' అనాన్రు. 'ఒక షిలిల్ంగ'. సమ్టస్కి ఏం
చెయాయ్లో తెలీక తన సహచరుడు డేనియలని అడిగారు. ఈ నిజాయితీ వారికి అరథ్ం కానిది, ఊహించనిది. జేబులోంచి ఒక షిలిల్ంగ తీసి
యిచాచ్రు.
కోటుల్ సావ్హా చేసి, అరెసట్యి నెలల తరబడి జైళల్లో ఉండి నిరపరాధిగా కాక, కేవలం బెయిలమీద విడుదలయిన -మన కాలం నాటి కేందర్
మంతుర్లు (ఉదాహరణకు ఏ రాజా) ఒక సామార్జాయ్నిన్ జయించినటుట్గా జైలు తలుపులు తీసుకురావడం, వారి చెంచాలు ''సతయ్మేవ జయతే''
అనే నినాదాలు చేయడం చూసుత్నాన్ం. అలనాడు గాంధీ తనని అరెసుట్ చేసిన గవరన్రు జనరల దగగ్ర ఒక షిలిల్ంగ అపుప్చేసి టాకీస్లో ఇంటికి
వెళాల్డు. మహా గౌరవనీయులయిన బేణీ పర్సాద వరమ్ గారి కిది పాఠంగా చెపాప్లిస్న సంఘటన. బాబూ! మనది పర్జాసావ్మయ్ం.
మరొక సంఘటన. భారత సావ్తంతర్య్ పోరాటపు రోజులోల్ బీహారలో చంపారన పార్ంతంలో ఇండిగో కారిమ్కుల ఇకక్టల్ను పరిషక్రించడానికి
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గాంధీజీని ఆహావ్నించారు. ఆయన రైలు దిగినపుప్డు వేలాదిమంది సావ్గతం పలికారు. బిర్టిష పోలీసులకి పచిచ్ వెలకాక్య నోటోల్ పడిన
పరిసిథ్తి. ఏం చెయాయ్లో తెలీక గాంధీజీని అరెసుట్ చేశారు. ఆయనిన్ మెజిసేట్ర్ట ముందు నిలబెటాట్రు. చంపారన శాంతి భదర్తల దృషాట్య్ వెంటనే
రాషాట్ర్నిన్ వదిలివెళల్వలసిందిగా మెజిసేట్ర్టు శాసించారు. నేను వెళల్ననాన్రు గాంధీజీ, ఏం చెయాయ్లో మెజిసేట్ర్టకి అంతుబటట్లేదు. ''అయితే నినున్
విడుదల చెయయ్డానికి వంద రూపాయలు జరిమానా విధిసుత్నాన్ను'' అనాన్రు. నేను వంద రూపాయలు చెలిల్ంచననాన్రు. మెజిసేట్ర్టు జీవితంలో బహుశా భారత దేశ చరితర్లోనే ఇటువంటి ఖైదీని ఎవరూ చూసివుండరు. ఏం చెయాయ్లో తెలీక -విలవిలలాడి ''అయితే వంద రూపాయలు
చెలిల్ంచనకక్రలేకుండానే నినున్ విడుదల చేసుత్నాన్ను'' అనాన్రు మెజిసేట్ర్ట. ఒక షిలిల్ంగ, వంద రూపాయలూ -విలువ కేవలం డబుబ్ కాదు.
(ఏ.రాజాలూ, బేణీపర్సాద వరమ్లూ తమరు గర్హించండి) ఒక వయ్కిత్ నైతికమయిన, ఒక జాతి సగరవ్ంగా తలెతుత్కోవలసిన అపురూపమయిన
క్షణాలు. ఆ వయ్కిత్ మహాతుమ్డయాయ్డు. మన దేశానికి సావ్తంతార్య్నిన్ సముపారిజ్ంచి పెటాట్రు. మరో 60 ఏళల్ తరావ్త 71 లక్షలు దోచుకోవడం
అంత పటిట్ంచుకోవలసిన విషయం కాదని కెమెరా ముందే చెపిప్, పదవిని నిలుపుకొనన్ దోపిడీ దారుల పాలనలో వునాన్ం. పనిచేసి
దోచుకోవచుచ్నని బోధించే రాషట్ర మంతుర్ల హయాంలో బర్తుకుతునాన్ం. వారికి గాంధీజీ అపుప్చేసిన ఒక షిలిల్ంగ, చెలిల్ంచడానికి నిరాకరించిన
వందరూపాయలూ గడిడ్పరకలాల్గ, గాంధీజీ వెరిర్బాగుల వారిలాగ కనిపించవచుచ్.
బాబూ!మనది పర్జాసావ్మయ్ం. అదే మన దరిదర్ం.

( అకోట్బర 29, 2012)
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(November 05 , 2012) Anni Unnavade..Emee Leni Vadu అనీన్ ఉనన్వాడే
ఏమీలేనివాడు.
ఇంటరెన్ట లో చాలా మంది మితుర్లు - పర్పంచం అనిన్ మూలల నుంచీ రకరకాల కథలు, సందరాభ్లను ఉటంకిసూత్ంటారు. ఇది నలుగురితో
పంచుకోవలసినంత గొపప్ సగతి:
1923 లో అమెరికాలోని చికాగోలో ఉనన్ ఎడిజ్ వాటర బీచ హోటల లో దేశంలో కలాల్ శీర్మంతులైన తొమిమ్ది మంది కలుసుకునాన్రు.
వాళళ్ందరి ఆసుత్లిన్ కలిపితే ఆనాటి అమెరికా దేశపు సంపద కనాన్ ఎకుక్వ. డబుబ్ని ఎలా సంపాదించాలో, ఎలా కూడబెటాట్లో
వంటబటిట్ంచుకునన్ మహానుభావులు వీరు.
అసలు వీళెళ్వరు?
1. దేశంలో కలల్ పెదద్ సీట్లు కంపెనీ పెర్సిడెంటు.
2. దేశంలో కలాల్ పెదద్ వినియోగ వసుత్వుల కంపెనీ పెర్సిడెంటు.
3. నూయ్యారక్ సాట్క ఎకస్ ఛేంజి అధయ్కుష్డు.
4. అంతరాజ్తీయ వాణిజయ్ బాంకు పెర్సిడెంటు.
5. దేశంలో కలాల్ పెదద్ గోధుమ కొనుగోలు వాయ్పారి.
6. వాల సీట్ర్ట లో షేరల్ వాయ్పారం చేసే అతి పెదద్ వాయ్పారి.
7. అపప్టి పర్పంచంలో కలాల్ పెదద్ పెటుట్బడిదారీ సంసథ్ అధయ్కుష్డు.
ఏ దేశంలోనయినా, ఎకక్డయినా, ఎపుప్డయినా ఇంతకనాన్ శీర్మంతుల జాబితాను మనం చూడలేము.
కానీ, 25 సంవతస్రాల తరావ్త వీరంతా ఎలావునాన్రు? ఆ పర్శన్కంటే ముందు వీరికేమయిందో తెలుసుకోవడం మంచిది.
ఆనాటి అతి పెదద్ సీట్లు కంపెనీ (బెతెల్హాం సీట్ల కారోప్ రేషన) పెర్సిడెంటు చారెల్స సావ్బ అయిదేళుళ్ అపుప్ల పెటుట్బడితో వాయ్పారం చేసి బికారిగా
చచిచ్పోయాడు. దేశంలో కలాల్ పెదద్ గాస కంపెనీ పెర్సిడెంటు హోవరడ్ హబన్న పిచిచ్వాడయాడు. దేశంలో కలాల్ పెదద్ గోధుమ కొనుగోలు వాయ్పారి
ఆరధ్ర కాటన బికారి అయాడు. అంతరాజ్తీయ వాణిజయ్ బాంకు పెర్సిడెంటు రిచరడ్ విటీన్ జైలుకి వెళాళ్డు. అమెరికా పెర్సిడెంటు హారిడ్ంగ మంతిర్ వరగ్
సభుయ్డు జైలు నుంచి కోరట్ దావ్రా విడుదలని పొంది ఇంటి దగగ్ర పార్ణాలు వదిలాడు. వాల సీట్ర్ట లో షేరస్ వాయ్పారి జెసీస్ లివర మోర ఆతమ్హతయ్
చేసుకునాన్డు.
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పర్పంచంలో కలాల్ పెదద్ పెటుట్బడిదారీ సంసథ్ అధయ్కుష్డు ఇవార కూర్గర ఆతమ్హతయ్ చేసుకునాన్డు. అంతరాజ్తీయ వాణిజయ్ బాంకు పెర్సిడెంటు
లియోన ఫేర్జర ఆతమ్హతయ్ చేసుకునాన్డు. దేశంలో కలాల్ పెదద్ వినియోగ వసుత్వుల కంపెనీ పెర్సిడెంటు దామూయ్ల ఇనెన్ల చేతిలో చిలిల్గవవ్లేక
కనున్మూశాడు.
వాళుళ్ జీవితంలో డబుబ్ని కూడబెడుతూ జీవించి, అసలు జీవనానికి అవసరమయిన విలువలిన్ మరిచిపోయారు. డబుబ్ ఎనన్టికీ కీడు చెయయ్దు.
ఆకలి గొనన్వాడికి అనన్ం పెడుతుంది. అనారోగయ్ంతో ఉనన్వాడికి చికితస్ చేయిసుత్ంది. బటట్లేనివాడికి గుడడ్నిసుత్ంది. డబుబ్ మన జీవనోపాధికి
కేవలం ఒక పరికరం. ఒక ఊతం. అవసరం.
మనకి రెండు రకాలయిన అవగాహనలు కావాలి. 1.జీవితానిన్ ఎలా గడపాలి? జీవితానిన్ ఎందుకు గడపాలి? మనలో చాలామంది డబుబ్ని
సంపాదించే యంతార్లుగా మారిపోతారు. భారయ్, పిలల్ల శేర్యసుస్, వారి ఉనికి, సాంఘిక బాధయ్తలు మరుగున పడిపోతాయి. "ఎందుకయాయ్ ఈ
డబుబ్?" అని ఎవరినయినా అడగండి. "నా కుటుంబం కోసం" అని సమాధానం
కానీ ఎకక్డుంది ఆ కుటుంబం? నువువ్ ఇలుల్ వదిలేముందు నీ పిలల్లు నిదర్లేవలెదు. నువువ్ ఇలుల్ చేరేతపప్టికి నీ పిలల్లు మేలుకుని లేరు.
ఇరవైయేయ్ళళ్ తరావ్త వాళళ్ంతా వాళళ్ మానాన వాళుళ్ వెళిళ్పోతారు - వాళళ్ వాళళ్ బతుకులు బతకడానికి, వాళళ్ ఆశయాలను
నెరవేరుచ్కోడానికి. నువువ్ కటిట్న ఇలుల్, నీ అనారోగయ్ం, నీ సంపద - అవసరంలేని, ఎందుకో అరధ్ం కాని సంపద - నీతో ఉంటుంది. ఏం చేసాత్వు
దానిన్? ఇపుప్డు జెసెస్ లివర మోర ఎందుకు నిసప్ృహ లో పడాడ్డో, హోవరడ్ హబస్న్ ఎందుకు పిచిచ్వాడయాడో కాసత్ అరధ్మౌతూ ఉంటుంది.
నీరు లేనిదే ఓడ నడవదు. కానీ ఓడనిండా నీరు నిండితే ఓడకి పర్మాదం. నీరు ఉండవలసినచోట, ఉండవలిసినంతే ఉండాలి. ఇంకా ముఖయ్ం ఉంచాలి. లేకపోతే పర్యాణం సాగదు. ఓడ మునిగిపోతుంది.
సంపాదన అవసరమే. కానీ అదే మన మనసస్ంతా ఆకర్మించుకోరాదు. కావలసినంత మాతర్మే నింపుకుని - మిగతా మనసుస్లో మీ భారాయ్,
పిలల్లు, చుటూట్ ఉనన్ సమాజం - ఇందరికి చోటిసేత్ - జైళుళ్, పిచాచ్సుపతిర్ల అవసరం ఉండదు. పర్యాణం సజావుగా సాగుతుంది. పర్పంచంలో
కలాల్ అనూహయ్మైన సంపదని ఆరిజ్ంచి - దయనీయంగా చచిచ్పోయిన తొమిమ్ది మంది శీర్మంతులు తాము చచిచ్ మనం ఎలా బతకాలో చెపేప్
నీతికథ ఇది.

( నవంబర్ 5, 2012)
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(November 19,2012) Hasyapu Karuvu హాసయ్పు కరువు
ఆ మధయ్ నాగపూర కారూట్నిసుట్ ఆసీం తిర్వేదీని - కారూట్నుల్ వేసినందుకు దేశదోర్హ నేరానికి అరెసుట్ చేసినపుప్డు - ఈ పాలక వయ్వసథ్కి,
నాయకులకీ బొతిత్గా హాసయ్పు రుచి తెలియదని చాలామంది దుమెమ్తిత్పోశారు.
పారల్మెంటుని పాయిఖానా తొటిట్గా, సతయ్మేవ జయతే అనన్ జాతీయ ఆదరాశ్నిన్ 'భర్మేవ జయతే ' అనన్పుప్డు, ఆజామ్ల కసాబ ఈ దేశపు
రాజాయ్ంగం మీద ఉచచ్ పోసినపుప్డు - పాలక వయ్వసథ్కి, నాయకులకీ బొతిత్గా హాసయ్పు రుచి తెలియదని చాలామంది దుమెమ్తిత్పోశారు.
పారల్మెంటుని పాయిఖానా తొటిట్గా, సతయ్మేవ జయతే అనన్ జాతీయ ఆదరాశ్నిన్ 'భర్షట్మేవ జయతే' అనన్పుప్డు, ఆజామ్ల కసాబ ఈ దేశపు
రాజాయ్ంగం మీద ఉచచ్పోసినపుప్డు - పాలక వయ్వసథ్కి కోపం రావడం సహజమే.
కవివ్ంచి నవివ్ంచే కారూట్నుల్ అంతగా బరితెగించాలా? అని కొందరు అనుకోవడమూ సహజమే. కారూట్నుల్ చినన్ చురకలు. వాసత్వానిన్
అనవ్యించే చినన్ మెలికలు. జరిగిన సంఘటనలో అసందరాభ్నోన్, విపరాయ్నోన్ ఎతిత్ చూపే ఒక సునిన్తమైన పర్కిర్య. అంతే దాని పరిమితి.
కారూట్న బరితెగించకూడదు. అయితే బరితెగించిన కారూట్న 'దేశదోర్హం' అవుతుందా? అసమరుధ్ డయిన కురార్డి చేతిలో తుపాకీ అతడిని
హంతకుడిని చేసుత్ందా?
ఇది మరో కథ. మరో మీ మాంస. ఏమయినా ఈ పాలకవయ్వసథ్కి, నాయకులకీ హాసాయ్నిన్ ఆసావ్దించే అభిరుచి లేదని ఈ మధయ్ వాపోయారు.
'ఇండియా టుడే' - ఈ విషయమై ఒక పర్తేయ్క సంచికనే పర్చురించింది. ఈ విమరశ్కి సమాధానానిన్ ఈ మధయ్ మన నాయకులు సమృదిద్గా
సమాధానం

చెపాప్రు.

హాసయ్ం

విషయంలో

తాము

తీసిపోమని

నిరూపించారు.

ఇందుకు

బోలెడనిన్

ఉదాహరణలు:

కాంగెర్సు నాయకులు దిగివ్జయ సింగుగారు "అరవింద కేర్జీవాల అవినీతి ముసుగు విపుప్తానంటునాన్డు. ఆయనా, రాఖీసావంత ఎంత
విపిప్నా లోపల సరుకు ఏమీలేదు" అనాన్రు.
ఈ జోక కి 90 కోటుల్ ఖరచ్వుతుందని పాపం, సింగుగారికి తెలీదు. రాఖీ సావంత పర్సుత్తం దిగివ్జయ సింగ గారి మీద పరువు నషట్ం దావా
వెయయ్బోతునాన్రు.
భారతీయ జనతా పారీట్ నాయకులు యశవ్ంత సినాహ్ గారు రాహుల గాంధీ గురించి మాటాల్డుతూ : రాహుల గాంధీ పెళిళ్లో పెళిళ్కొడుకు ఎకేక్
గురర్ం లాంటివాడు. అదెపుప్డూ ఒకే చోట ఆగిపోతుంది. ముందుకి కదలదు. రాహుల గాంధీ అంతే. ఆయనిన్ కదపాలని మనోమ్హన
సింగుగారు మరి కొందరు నాయకులు ఎంత పర్యతిన్ంచినా ఆయన కదులేత్ కద - అనాన్రు.
ఇక ఛతీత్స గడ ముఖయ్మతిర్ రమణ సింగుగారు తమ రాసట్ర్ంలో ఆకిస్డెంటల్ గురించి మాటాల్డుతూ - అందమయిన మోటారు సైకిళూళ్,
అందుబాటులో ఆకిస్డెంటల్ గురించి మాటాల్డుతూ - అందమయిన మోటారు సైకిళూళ్, అందుబాటులో ఉండే మొబైలు ఫోనూల్, వెనుక అందమైన
గరల్ ఫెర్ండస్ కూరుచ్ంటే - ఆకిస్డెంటుల్ జరగకుండా ఎలా వుంటాయి? అనాన్రు.

Page 103

gollapudimaruthirao.blogspot.com

gmrsivani@gmail.com

వయసు మళిళ్న మన కేందర్ బొగుగ్గనుల మంతిర్ శీర్ పర్కాష జైసావ్ల గారు కాన పూర కవి సమేమ్ళనంలో మాటాల్డుతూ - శీర్ లంకలో 20ఓవరల్
మాచ లో పాకిసాథ్న మీద ఇండియా విజయానిన్ గురించి ఓ ఉపమానం చెపాప్రు. కొతత్ విజయం, కొతత్ పెళిళ్ మీద ఎపుప్డూ మోజు ఎకుక్వ.
పాతబడుతునన్ కొదీద్ పెళాళ్ల మీద మోజు తగిగ్పోతుంది - అనాన్రు. మంతిర్గారనాన్రు గనుక ఇది తపుప్ పటాట్లిస్న విషయమైపోయింది.
గుజరాత కాంగెర్సు అధయ్కుష్లు అరుజ్న మదావ్రియాగారు నరేందర్ మోడీని కోతి అనాన్రని చాలామంది తపుప్బటాట్రు. ఆయన నెతీత్ నోరూ
కొటుట్కుంటూ "నేను అలా అనలేదు బాబూ. ఆయనిన్ ఏ పార్ణితోనూ నేను పోలచ్లేదు. అందునా కోతి అని ఎలా అంటాను? కోతి మన
పూరీవ్కులు. మన పూరీవ్కులిన్ మనం గౌరవించుకోవాలి కదా? అందుకని ఈ పోలిక సరికాదు" అనాన్ఉర. ఆరోపణ కంటే వివరణ మరింత
ఘాటుగా ఉంది.
ఇక ఉతత్ర పర్దేశ మాజీ ముఖయ్మంతిర్ ములాయం సింగుగారు తాము మహిళా రిజరేవ్షన బిలుల్ని ఎందుకు వయ్తిరేకిసుత్నాన్రో బయట పడాడ్రు.
"బాబూ,

పలెల్టూళళ్లో

మన

ఆడవాళుళ్

అందంగా

ఉండరు.

ఈ

బిలుల్వలల్

వారికి

అనాయ్యం

జరుగుతుంది"

అనాన్రు.

బిజేపీ పర్తినిధి నిరమ్లా సీతారాంగారికి ఈ మాటలు బొతిత్గా నచచ్లేదు. "మేమేం ముడిసరుకు కాదు. ములాయంగారి మాటలకి నేను
అభయ్ంతరం తెలుపుతునాన్ను" అనాన్రు.
ఇటీవల గుజరాత ఎనిన్కల సబలో మణిశంకర అయయ్ర మాటాల్డుతూ - "నరేందర్ మోడీగారు తన నియోజిక వరగ్ం నుంచి ఎందుకు పోటీ
చెయయ్డం లేదు? ఓడిపోతారని భయం. ఆయన లాహు పురుష (రకాత్నిన్ పీలుచ్కు తాగే జలగ లాంటివారు)" అనాన్రు.
ఇక పర్ముఖ నాయ్యవాది, బిజేపీ నాయకులు రాం జెతమ్లానీగారు ఈ మధయ్ శీర్రాముడి గురించి మాటాల్డారు "నా ఉదేద్శంలో రాముడు చెడడ్ భరత్.
ఎవరో జాలరివాడు నిందవేసినంత మాతార్న పెళాళ్నిన్ వదిలేసాత్డా? ఆ మాటకి వసేత్ లక్షమ్ణుడు చెడడ్ తముమ్డు. వదినని వెదికి తీసుకురా - అని
అనన్ అడిగితే వెళళ్కుండా ఆగిపోతాడా?" అనాన్రు. ఇబబ్ంది ఏమిటంటే తనపేరులోనే రాముడిని పెటుట్కునన్ పెదద్ నాయ్యవాదిగారు
రామాయనం విషామోయ్ల్నే పపుప్లో కాలేశారు. రాముడి మీద నింద వేసింది జాలరి కాదు. చాకలి. ఇంక సీతని వెదకమని రాముడు లక్షమ్ణుడిని
పంపలేదు. రాముడికి సహాయంగా వెళళ్మని సీత లక్షమ్ణుడిని వేడుకుంది. అనడానికీ, ఎదిరించి సమాధానం చెపప్డానికీ సరసత, సావ్రస్య్ం గల
సహజమైన చమతాక్రం - ఆనాటి బిర్టన పారల్మెంటు సభుయ్ల గురించి ఇకక్డగురుత్చేసుకోవడంలో సరదా ఉంది.
ఆనాటి హౌస ఆఫ కామనస్ లో చరిచ్ల ని చీలిచ్చెండాడే పర్తిపక్ష నాయకురాలు లేడీ ఆసట్ర. ఇదద్రూ పర్సిదుద్లు. సరసులు. ఒకరికొకరు
తీసిపోనివారు. ఓసారి లేడీ ఆసట్ర చరిచ్ల తో అనాన్రు: సార, నాకు మీలాంటి భరత్ ఉంటే విషం ఇచేచ్దానిన్" అని. చరిచ్ల వెంటనే సమాధానం
చెపాప్రు. "అమామ్, నాకు మీలాంటి భారయ్ ఉంటే వెంటనే విషానిన్ తాగేసేవాడిని" అని.
ఏతావాతా - ఇంతమంది నాయకులు ఇంత సరసంగా మాటాల్డగలిగే ఈ దేశంలో ఆసీం తిర్వేదీ ఏం పాపం చేశారు?
కొందరు నవువ్తారు. కొందరు నవివ్సాత్రు. కొందరు నవివ్ంచబోయి నవువ్లపాలవుతారు. మన నాయకుల నిరావ్కం ఆఖరుది.

(నవంబర 19, 2012)
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(November 26,2012) Ekkadiki Potondee Vyavastha ఎకక్డికి పోతోంది ఈ వయ్వసథ్?
1948 నాటికి నాకు సరిగాగ్ తొమిమ్దేళుళ్. మహాతామ్గాంధీ హతయ్ జరిగింది. అదెంత నషట్మో, జాతి ఎంతగా కృంగిపోయిందో అరధ్ం చేసుకునే
వయసుస్ కాదు. కానీ ఆనాడు విశాఖపటన్మంతా - ముసిల్ంలు, హిందువులు, పెదాద్ చినాన్ - అంతా సముదర్తీరానికి వచిచ్ కళళ్నీళుళ్
పెటుట్కుంటూ సముదర్ సాన్నం చెయయ్డం నాకు గురుత్ంది. నా చేత కూడా మా అమామ్ నానాన్ సాన్నం చేయించారు. ఓ మహాతుమ్డి నిరాయ్ణానికి
దేశ పర్జలు సమరిప్ంచిన నివాళి అది. అది హతయ్. మరణం కాదు.
మరో 39 సంవతస్రాల తరావ్త పర్ముఖ సినీనటుడు, తమిళనాడు ముఖయ్మంతిర్ ఎం.జి.రామచందర్ అనారోగయ్ంతో మరణించారు. పర్జలు
చెలరేగిపోయి దుకాణాలు ధవ్ంసం చేసారు. బసుస్లిన్ తగలెటాట్రు. మందు షాపులిన్ దోచుకునాన్రు. 23 మంది చచిచ్పోయారు. 47 మంది
పోలీసులు

గాయపడాడ్రు..

కనీసం

ఒకక్డు

దోచుకునన్

మందు

షాపులోల్

మందుని

తపప్తాగి

రోడుడ్మీద

పడి

చచాచ్డు.

దుఃఖం నుంచి విముకిత్కి రెండు మారాగ్లు. కృంగిపోవడం. మానవపర్యతాన్కి లొంగని ఆవేశానికి గుండె బాదుకోవడం. తన పరిసరాలోల్
విధవ్ంసం సృషిట్ంచడం ఆ వయ్వసథ్ సంసాక్రానికి సంబంధించిన విషయం. అతి పార్ధమికమయిన మానవ చేతన - నిసస్హాయంగా తన
ఉదాసీనతకి దారులు వెదుకోక్వడం కుసంసాక్రం. అంతకనాన్ మరో వివరణ అందదు.
ఓ గొపప్ నాయకుడు - తన జీవితకాలంలో తనవయిన విశావ్సాలకు తన చుటూట్ ఉనన్ సమాజానిన్ చైతనయ్వంతం చేయగలిగిన నాయకుడు బాలా సాహెబ ధాకరే కనున్మూశారు. సమాజంలో అనాయ్యానీన్, అవినీతినీ వెకిక్రించి, హేళన చేసే కళకి దక్షత గల పర్తినిధిగా - కారూట్నిసుట్
గా జీవనానిన్ పార్రంభించి - ఆ 'వెకిక్రింత'ని హకూక్, శాసనం చెయాయ్లనన్ విధానాలను అమలు జరిపి, అనారోగయ్ం కారణంగా
కనున్మూశారు. విచితర్ంగా దేశం సప్ందించింది. ఆయన అనుయాయులు, అభిమానులు, సానుభూతిపరులు - 2 లక్షల మంది శోక
సముదర్ంగా

ఆయన

భౌతిక

కాయం

వెనుక

నడి

చారు

-

శాంతియుతంగా.

ఇది

అనూహయ్మైన

సప్ందన.

ఇదేమిటి? అవినీతి పటల్ అతి చినన్ కారణానికి అసహనానిన్ చూపే పారీట్ - ఇంతగా శోక సముదర్ంలో మునిగిపోయినందుకు చాలామంది
విసుత్పోయారు. కానీ అందరూ హరిష్ంచారు.
ఆ రోజు ముంబైలో జనజీవనం సథ్ంభించిపోయింది. హోటళుళ్ మూతపడాడ్యి. చేతిని నోటిని ఆసరా చేసుకు బర్తికేవారు విలవిలలాడారు.
అయితే 21 సంవతస్రాల అమామ్యి షబీనా ధారా బాలధాకరే కారణంగా జనజీవనం సథ్ంభించడానిన్ నిరసిసూత్ ఫేస బుక లో తన అభిపార్యానిన్
వెలల్డించింది. ఆ అభిపార్యానిన్ రేనూ శీర్నివాసన అనే మరో అమామ్యి సమరిధ్ంచింది. ఆవిడ మాటలివి: "గౌరవానిన్ సంపాదించుకోవాలి.
ఎవరూ ఇవవ్రు. బలవంతంగా పొందలేరు. ఇవాళ కేవలం గౌరవం వలల్ ఖాక భయంవలల్ ముంబై సథ్ంభించిపోయింది. బాలధాకరే వంటి
నాయకులు పర్తీరోజూ పుడతారు. వెళిళ్పోతారు. ఆ కారణంగా నగరానిన్ సథ్ంభింపజేయడం అనాయ్యం. ఒకక్సారి ఆనాటి సావ్తంతోర్య్దయ్మ
కాలంనాటి మహనీయులిన్ గురుత్చేసుకోవాలి."
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అంతే. అంతవరకూ బిగపటుట్కునన్ శివసేన ఆవేశం కటట్లు తెంచుకుంది. అసలు రంగు బయటపడింది. ఇపుప్డేం చెయాయ్లి? ఆమె మామయయ్
అబుద్ల గఫార దాదా కిల్నిక ని ధవ్ంసం చేశారు. పేషెంటల్నూ, వారి బంధువులీన్ తరిమికొటిట్ శివసేన కారయ్కరత్లు ఆసుపతిర్ని సరవ్నాశనం
చేశారు.
అసలు కథ ఇదికాదు. పోలీసులకి శివసేన శకిత్సామరాధ్య్లు తెలుసు. వారి కోపానికీ, ఆవేశానికీ ఎవరయినా బలికాక తపప్దని తెలుసు.
అందుకని వారేం చేశారు? ఫేస బుక లో ఇంటోల్ కూరుచ్ని తమ అభిపార్యం చెపిప్న ఇదద్రు అమామ్యిలిన్మతపరమైన అవయ్వసథ్ని సృషిట్సుత్నాన్రని
అరెసుట్ చేశారు.
ఈ దేశంలో పాలక వయ్వసథ్ దుసిథ్తికి ఇంతకనాన్ మరో ఉదాహరణ ఉండదు. ఇది నిరంకుశపాలనికి నిదరశ్నం. వయ్కిత్ సావ్తంతర్య్ం ఏ మంటలో
కలిసిపోయింది - అని వాపోయారు కమూయ్నిసుట్ పారీట్ నాయకులు డి.రాజా. పారీట్ల బెలిల్ంపులకూ, బెదిరింపులకూ - నీతి పునాదులు సరిగాగ్
లేని,

మెజారిటీలను

నముమ్కుని

ఆయుషుష్ను

నిలుపుకునే

నేటి

రాజకీయ

పారీట్ల

నిరావ్కం

ఇది.

ఒకే ఒకక్ సప్ందన - ఈ దేశపు పెర్స కౌనిస్ల ఆఫ ఇండియా అధయ్కుష్లు మారక్ండేయ కటూజ్ మహారాషట్ర ముఖయ్మంతిర్ పృధీవ్రాజ చౌహాన కి
ఉతత్రం రాశారు. దాని సారాంశం ఇది:
ఇదద్రమామ్యిల వయ్కిత్గత అభిపార్యాలు ఈ దేశంలో మత విశావ్సాలను కించపరిచేవిగా ఉనాన్యనన్ కారణానికి అరెసట్ చేశారు. మనది
పర్జాసావ్మయ్ం. ఫాసిసుట్ నిరంకుశపాలన కాదు. మీరు వెంటనే ఈ అరెసుట్కి కారణమయిన అధికారుల మీద చరయ్ తీసుకోవాలి. అలా
చెయయ్కపోతే రాజాయ్ంగ నిబదధ్తతో ఈ రాషాట్ర్నిన్ పాలించలేని మీ అసమరధ్త వెలల్డవుతుంది. ఇందు మూలంగా జరిగే పరయ్వసానాలు మీరు
బాధయ్త వహించాలిస్ వసుత్ంది.
ఒక మహాతుమ్డి మరణానికి జాతి ఉదాతత్ంగా నివాళులరిప్ంచే దశనుంచి - ఒక నాయకుడి మరణానిన్ తమ దౌషాట్య్నికి వాడుకుంటునన్ శకుత్లకు
కొముమ్ కాసే దశకి పర్భుతవ్ం దిగజారడం భయంకరమైన పతనం. ఒక పర్భుతవ్ నేతని ఈ విషయంలో ఒకపప్టి ఈ దేశపు పర్ధాన నాయమూరిత్
నిలదీసే సాథ్యికి రావడం దురదృషట్ం. ఒక వయ్వసథ్ నైతిక పతనానికి ఇది దయనీయమయిన పరిసిథ్తి.

(నవంబర్ 26, 2012)
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(December 3, 2012) Readymade Jeevithalu రెడీమేడ జీవితాలు
ఇపుప్డిపుప్డు జీవితం మరింత సుఖవంతమయిపోయింది. మన సుఖాలిన్ ఎరిగిన పెదద్లూ, మన అవసరలిన్ తెలుసుకునన్ నాయకులూ, మన
కషాట్లిన్ గురిత్ంచిన మంతుర్లూ - జీవితం ఎనన్డూ లేనంత హాయిగా మూడు పువువ్లూ ఆరుకాయలుగా తీరిచ్దిదుద్తునాన్రు. చినన్పుప్డు
తలిల్దండుర్లు మనకి తాయిలాలు ఇసాత్రు. మనం చేసే పర్తి పనికీ చినన్ 'ఎర 'ని చూపిసాత్రు. ఆ పనికి మనం ఉదయ్కుత్లు కావడానికి అది రుచి.
పోను పోనూ తాయిలాలు తగిగ్పోతాయి. నలభయోయ్ ఏట మనకి ఎవరూ తాయిలాలు ఇవవ్రు నిజానికి మనం పిలల్లకి ఇచేచ్ వయసది. ఈ
మధయ్ కాలంలో ఏం జరిగింది? తాయిలాలు ఇసూత్నే మన శకిత్ సామరాద్య్లిన్ పెంచేదారులిన్ మనకి పెదద్లు నేరుప్తారు.సామరాథ్య్నిన్, దక్షతనీ
పెంచుకునే శకిత్ని తలిల్దండుర్లు కలిప్సాత్రు. తాయిలం పోర్తాస్హకమే కాని లబిద్కాదు. ఊతమేకాని సిదిద్కాదు. తరావ్త మనం తాయిలాల గురించి
ఎదురుచూడం. వాటిని అడిగే పిలల్లకి మనం రుచిచూపుతాం. ఒకవేళ ఆ సామరాధ్య్నిన్ మనం అలవరుచుకోవాలని ఎవరూ నేరప్కపోతే? అదీ
దురామ్రగ్ం. అదీ లోపం. ఆ పని పర్సుత్తం మనదేశంలో జరుగుతోంది. ఇపుప్డు రాజకీయ పారీట్లు - రెడిమేడ సుఖాలకు తోవలు వేసుత్నన్యి.
అవనీన్ గొపప్ పనులు. మీకు కలర టీవీలు కొని ఇసాత్రు. సైకిళుళ్ ఇసాత్రు. పిలల్ల చదువులకి పుసత్కాలు కొని ఇసాత్రు. పెళిళ్ చేసుకోవాలంటే
మంగళ సూతార్లు ఇసాత్రు. పెళిళ్కాని పిలల్లకి డబుబ్లిసాత్రు. మీకు తకుక్వ మారుక్లు వచిచ్నా పాసు చేసాత్రు. పరీక్షలు కానిస్లు చేసాత్రు.
ఉదోయ్గం లెదా? లేనందుకు డబుబ్లిసాత్రు. మీ భరత్ పోయాడా? వెయియ్ రూపాయలిసాత్రు. మీకు కాలు చెయియ్ లేదా? పదిహేను వందలు. ఊరికే
ఇళుళ్ కటిట్ంచి ఇసాత్రు. ఆడవాళళ్కయితే చీరలు ఇసాత్రు. లక్షల ఉదోయ్గాలిసాత్రు. ఇలాంటి భూతల సవ్రాగ్నిన్ - మన పాతనాయకులు చూపలేదు.
ఇలాంటి ఉపకారాలు చెయాయ్లని అపప్టి నాయకులకి తోచలేదేం?
ఇపుప్డు కేందర్ం మరో పెదద్ ఉపకారం చెయయ్బోతోంది. మీకు వారు జరిపే ఉపకారం దళారుల పాలు కాకుండా సరాసరి మీకు చేరడానికి
'సరాసరి డబుబ్ బదిలీ ' (డైరెకట్ కాష టార్నస్ ఫర ) ఏరాప్టు చేసాత్రు. ఆధార కారుడ్లు ఉనన్వారందరికీ ఈ ఉపకారం అందుతుంది. ఈ దేశంలో
1.2 బిలియనల్ జనాభా ఉంది. చదువురానివారు, పదద్తులు తెలియనివారు, అసలు మాటాల్డడమే తెలియని వారు, బాంకు అంటే అరధ్మే
తెలియని వారు ఈ దేశంలో లక్షల మంది ఉనాన్రు. వీరందరికీ కొనిన్ కోటల్ బాంకు ఎకౌక్ంటుల్ ఏరప్రచడానికి ఎనిన్ వందల బాంకులు కావాలి?
ఎనిన్ లక్షల సిబబ్ంది కావాలి? గార్మంలో చదువులేని సాదాసీదా మనిషికి ఈ లబిద్ని చేరచ్డానికి ఈ బాంకులోల్ దళారులు ఏరప్డుతారు.
దోచుకునే మనసు ఉండాలేకాని మారాగ్లు బోలెడు. ఇది తెలివైన పథకం. ఢిలీల్ బాబుల ఆలోచనలో పుటిట్నది కాని ఆచరణలో అనూహయ్మైంది.
నా కయితే ఊహకందని విషయం. ఇక - పదవులోల్ లేని నాయకులకి అరచేతిలో సవ్రాగ్నిన్ చూపడం సుళువు. ఇచేచ్ వాడికి బాధకాని హామీలు
ఇచేచ్వాడికి బాధేముంది? ఇపుప్డు పబబ్ం గడుసుత్ంది. రేపు పదవిలోకి వచిచ్నపప్టి మాటకదా! ఎనిన్సారుల్ ఏరు దాటలేదు? ఎనిన్ తెపప్లిన్
తగలెయయ్లేదు? కషట్పడి పనిచెయయ్డం గురించీ, చదువుకుని బాగుపడడం గురించీ, పర్యతిన్ంచి రాణించడానిన్ గురించీ ఎవరూ మాటాల్డినటుట్
కనిపించదు. తాయిలాలు పర్కటించడంలో నాయకులు ఒకరితో ఒకరు పోటీ పడుతునాన్రు. పర్జలకీ ఒక విషయం అరధ్మయిపోయింది. ఓటల్
కోసం వీళళ్ది దేబిరింపు అని. వాళూళ్ - మా సంగతేమిటని బొడుడ్లో చెయేయ్సి నిలదీయడం మరిగారు. దీపముండగానే ఇలుల్ చకక్పెటుట్కోవాలి?
పదవికి దగగ్ర తోవని వెదికే నాయకులకు - లబిధ్ పొందే ఓటరల్కీ మధయ్ అనుబంధాలు, ఆతీమ్యతలకీ ఆసాక్రం లేదు. నిజానికి అవసరమూ
లేదు. ఆనాడు గాంధీని దేశం పేర్మించింది. మా అమమ్ విజయనగరం రాజుగారికి ఓటు వెయాయ్లనేది. ఒకటి ఔనన్తయ్ం, రెండోది సంపర్దాయం.
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ఇపుప్డు రెంటికీ సాథ్నం లేదు. ఓ నమునా ఉపనాయ్సం: "మీ ఊరిలో నలుగువేల ఇళుళ్ కటిట్సాత్ం. అందులో పర్తీ దూలానికి బలుబ్ ఉంటుంది. 24
గంటలూ అందులో కరెంటు ఉంటుంది. మీ పిలల్లందరికీ బటట్లిసాత్ం. ఆడపిలల్లకి పెళిళ్ళుళ్ చేసాత్ం. అతాత్రింటికి మేమె పంపిసాత్ం. మొదటి
పురుడు మేమే పోసాత్ం. బారసాలకి అయిదువేలు. కురార్డికి ఉగుగ్ గినెన్లు, బొంతలూ ఉచితం. జబుబ్ చేసేత్ ఆసుపతిర్ ఖరుచ్లు మావి. మీకు
చేసినా మావే."
నినన్టి తరాల నాయకులకు ఇంతటి ఔదారయ్ం ఎందుకు లేకపోయింది? నెహూర్గారు ఇంత ఉదారులుకారా? నీలం సంజీవరెడిడ్గారికి ఈ
మాతర్ం సహృదయత లేకపోయిందా? ముఖయ్కారణం - చేసేత్కాని పదవులోల్కి రాలేని దుసిథ్తిలో వారు లేరు. వారి దక్షతని నిజమైన సేవతో
నిరూపించుకునాన్రు. తాయిలాలు ఇవవ్డం దావ్రానే ఓటుల్ వసాత్యని దేబిరించాలిస్న వయ్కిత్తావ్లు కావు వారివి. దీరఘ్కాలికంగా ఈ జాతికి ఏది
అవసరమో వారు ఆలోచించారు. వారు ఆలోచించగలరని పర్జలూ గురిత్ంచారు . అనిన్టికనాన్ ముఖయ్ం - తాయిలాలు ఇసేత్కాని వోటుల్ రావనన్
సిథ్తిలో వారు లేరు. వారి హయంలోనే నాగారుజ్న సాగర, భకార్నంగళ, హీరాకుడ వంటి పార్జెకుట్లు - ఈ దేశపు ఆరిధ్క సిథ్తినే మారచ్గలిగినవి
వెలిశాయి. ఈ రోజులోల్ పార్జెకుట్లు లేవా? ఉంటే అవి పోలవరాలవుతాయి. వాన పికల్వుతాయి. కొతత్ దళారుల దావ్రా కాంటార్కుట్ల ఫలహారానికి
ఆధారాలవుతాయి. ఎందుకంటే ఇపప్టి నాయకుల ఆయుషుహ్ కేవలం అయిదేళుళ్. అపప్టి నాయకుల వయసుస్ జీవితకాలం. నెహూర్గారు మంతిర్
పదవి అయాక అలహబాదులో బటట్ల కొటుట్పెటుట్కోవడానిన్ మనం ఊహించలేం. జైళళ్లో మర్గగ్డానిన్ అసస్లు ఊహించలేము. ఈ
పర్జాసావ్మయ్ంలో అదనూ, అవకాశం వచిచ్నపుప్డే ఇలుల్ చకక్బెటుట్కోవాలి . వసుత్వులు కొనుకుక్నే సోత్మతు, ఆతమ్సైథ్రయ్ం, శకిత్ ఇవవ్డానికి వయ్వధి
లేదు. మేమే కలర టీవీలు కొనిసాత్ం. జీతాలు కడతాం. తరావ్త మా గతి? అడగాలని పర్జలకి తెలీదు. నాయకులు ఒక విధంగా పబబ్ం
గడుపుకుంటునాన్రు. తెలివి మీరిన ఆయా వరాగ్ల నాయకులు మరో విధంగా వారిని బెలిల్సుత్నాన్రు. భవిషయ్తుత్? ఎవడికాక్వాలి? భవిషయ్తుత్లో
నిరీవ్రయ్మైన జాతి మిగులుతుంది. గవరన్మెంటు ఇచేచ్ రాయితీల మీద బతికేవాడు - సామరాధ్య్నిన్ పెంచుకోనవసరం లేని బానిస అవుతాడు. ఇది
మరో రకమైన బానిసతవ్ం. బిర్టిష వారు మనకి అలవాటు చేసింది ఇదే! 'నువువ్ ఎందుకు పనికొసాత్వో మేం నిరణ్యిసాత్ం. ఏం చదవాలో మేం
చెపుతాం. ఉదోయ్గాలు మేం ఇసాత్ం. మాకు నౌఖరీ చెయియ్. అదేమిటో నీకు తెలియాలిస్న అవసద్రం లేదు. నువువ్ చచేచ్దాకా నీకు డబిబ్సాత్. నువువ్
చచాచ్క నీ పెళాళ్నికీ డబిబ్సాత్ం '. ఇది మా అమమ్ వంటివారికి చాలా మనిన్కమయిన ఏరాప్టు. మా అమమ్కి చదువులేదు. ఆమె పెటుట్బడి
విశావ్సం. 65 సంవతస్రాల పైగా మనం ఈ బానిసతావ్నికి అలవాటు పడిపోయాం. ఇపుప్డెందుకూ మారచ్డం? ఏతావాతా అక్షరాలు పలక
మీద రాయడానికి కురార్డికి అపుప్డపుప్డు తాయిలాలు ఇవావ్లి. గొరెర్లాల్గ ఓటుల్ గుదద్డానికి చదువులేని పామర జనానికి తాయిలాలే లాయికీ.
తాయిలాలను మరిగే జాతి తన ఆతమ్గౌరవం గురించీ, సామరాధ్య్నిన్ గురించీ ఆలోచించదు. తాయిలాలు మరిగిన కురార్డు అక్షరాల మీద దృషిట్
పెటట్డు. తండిర్ గలాల్ పెటెట్మీదే దృషిట్ పెడతాడు.
పర్జలు పర్సుత్తం ఆ పనే చేసుత్నాన్రు.

( ి ెంబర్ 3, 2012)
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(December 10,2012) Abhinava Keechakulu అభినవ కీచకులు
రాబిన పాల 23 ఏళళ్ అమామ్యి. నాయ్యంగా ఆమె మీద ఈగవాలడానికి కూడా వీలేల్దు. కారణం ఆమె అమృతసర లో పోలీసు అసిసెట్ంటు సబ
ఇన సెప్కట్ర రవీందర పల సింగ కూతురు. కానీ హెడ కానిసేట్బుల గారి కొడుకే ఆమెని ఏడిపిసూత్ంటే? అదే సేట్షన లో పనిచేసుత్నన్ గుర బీర సింగ
బీరా కొడుకే వెంటబడుతునాన్డు. ఆ అమామ్యి - 20 రోజుల కిందట పోలీసు సేట్షన లో పిరాయ్దు చేసింది. ఎవరూ పటిట్ంచుకోలేదు. నినన్ తన
కూతురిన్ ఏడిపిసుత్నన్వాళళ్కి తండిర్ అడుడ్పడాడ్డు. ఏడిపిసుత్నన్వారికి తుపాకీ చూపించాడు. అమృతసర అకాళీదళ జనరల కారయ్దరిశ్ రంజిత
సింగ రాణా రివాలవ్ర లో బులెటుల్ అయిపోయాయి. అందుకని ఇంటికి వెళిళ్ బులెటుల్ నింపుకుని వచిచ్ పటట్పగలు నటట్నిడిరోడుడ్మీద అందరూ
చూసూత్ండగా రవీందర పల సింగుని కాలిచ్చంపాడు. రాజకీయ దురహంకారం తలకెకిక్న - ఈ మధయ్కాలపు డజనల్ కథలలో ఇది ఇటీవలిది.
పారీట్ ముసుగులో ఏం చేసినా చెలిల్పోతుందనే ధీమా ఈ మధయ్ కలంలో రాజకీయ దురహంకారికి తెలుసు. అదే మన వయ్వసథ్కి పటిట్న దరిదర్ం.
మొనన్నే తను ఉంటునన్ కాలనీలో అమమ్యిని కొందరు పోకరీ యువకులు పీడిసుగ్త్నన్పుప్డు సంతోష విచివారా అనే కురార్డు ఆ అమామ్యికి
బాసటగా నిలిచి వారిని ఎదిరించాడు. అంతే. ఆ దుండగులు అతనిన్ పొడిచి చంపేశారు. సంతోష తండిర్ రెండేళళ్ కిందటే కనున్మూశాడు. అతనే
ఆ కుటుంబానికి ఆధారం. ఇపుప్డు ఆ కుటుంబం వీధిన పడింది.
మరో చకక్ని కథ. పర్సుత్తం పర్జాహితం గురించి ఆవేశంగా కబురుల్ చెపేప్ పశిచ్మ బెంగాలు ముఖయ్మంతిర్ మమతా బెనరీజ్ ఆ మధయ్ సజావయిన
కారణానికే పోలీసులు అదపులోకి తీసుకునన్ తన పారీట్ కారయ్కరత్లను సవ్యంగా పోలీస సేట్షన కి వెళిళ్, పోలీసు చెంపపగలగొటిట్ మరీ
విడిపించుకు వచాచ్రు.
ఈ దేశంలో నాయ్యవయ్వసథ్ కూడా పాలక వయ్వసథ్కి తలవొంచుతునన్ భయంకరమైన దుశశ్కునాలివి. ఇంకా భయంకరమైన హతయ్ అకోట్బరు 20
న జరిగినది. ముంబైలో హోటలోల్ంచి వసూత్ండగా తమతో ఉనన్ అమామ్యిలిన్ ఆటపటిట్సుత్నన్ 17 మందిని ఇదద్రు కురార్ళుళ్ ధైరయ్ంగా
ఎదిరించారు. ఆ 17 మందీ వెళిళ్ ఇరవై మందితో కతుత్లతో, కొడవళళ్తో వచిచ్ - ఆ ఇదద్రీన్ - కీనన (24), రూబెన (29) దారుణంగా పొడిచి
చంపారు.
ఈ సందరభ్ంలోనే గురుత్చేసుకోవలసిన మరో అరాచకం - ఉతత్ర పర్దేశ లో పర్ముఖ రాజకీయ నాయకుడు - డి.పి.యాదవ సుపుతుర్ల
భాగోతం. తమ చెలెల్లిన్ పేర్మిసుత్నాన్డనే కారణానికి యాదవ గారి పుతుర్లు - వికాశ యాదవ, విశాల యాదవ లు నితీష కటారా అనే
యువకుడుని దారుణంగా హతయ్చేసి - నాయ్యసాథ్నానికి దొరకకుండా తమ చెలెల్లు భారతిని విదేశాలకు పంపేశారు. నితీష తలిల్ - నీలం కటారా
అనే వీరవనిత - పుతర్శోకానిన్ దిగమింగి, సంవతస్రాల తరబడి పోరాడి ఆ సోదరులకు శిక్ష పడేటటుట్ చూసింది. ఇది అవినీతిలో మొదటి భాగం
మాతర్మే. సదరు వికాశ యాదవ అనారోగయ్ం అనే మిషమీద సంవతస్రంలో కేవలం 66 సారుల్ మాతర్మే అయిదు నక్షతార్ల ఆసుపతిర్లో
గడిపారు. గమనించాలిస్న విషయం - ఇందులో నాయ్యవాదుల, డాకట్ర,ల్ జైలరల్కీ వాటా ఉంది. రాజకీయ నాయకులు శిక్షలకు కూడా
పర్తాయ్మాన్యానిన్ ఈ దేశంలో సాధించగలరనడానికి ఈ ఉదాహరణ తలమానికం.
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ఈ దేశంలో చటాట్నికి అధికార దురహంకారులు గాజులు తొడగ గలరనన్ వాసత్వానిన్ ఈ కథలనీన్ నిరూపిసాత్యి. ఎపుప్డో - 1869 లో - అంటే
బిర్టిష వారికాలంలో రూపుదిదుద్కునన్ చటాట్లే ఇపప్టికీ మన దేశంలో వరిత్సుత్నాన్యి. ఇపప్టికీ అమామ్యిలిన్ ఆట పటిట్ంచే శృంగార రాయుళళ్ను
శికిష్ంచే చటట్ం మన దేశంలో లేదు. హతయ్దాకా వెళిళ్ంది కనుక ఈ కథని మనం వింటునాన్ం కాని - అంధేరీలో అమామ్యిలిన్ ఆటపటిట్ంచడంతో
ఆగిపోతే వారిని శికిష్ంచే చటట్ం మనకు లేదు.
దుశాశ్శునుడి కథ భారతకాలం నాటిది. ఈ అభినవ దుశాశ్శనుల నిసిస్గుగ్ వీరంగం మూడు నిజాలిన్ మన ముఖం మీద కొటిట్నటుట్ చెపుతోంది.
అనుమానం లేదు - చటట్ం గాజులు తొడుకుక్ంది - లేదా యాదవ, పోలీసుని చంపిన రంజిత సింగ రాణా వంటి గూండాలు చకక్ని గాజులు
తొడిగారు. నాయ్యసాథ్నం శికిష్ంచినా శిక్షలు అమలు జరగకుండా తపిప్ంచుకునే సౌకరయ్ం మరే దేశంలో దొరుకుతుంది? ఇక రెండో నిజం కూతురు పరువుని కాపాడుకోడానికి - మాములు మనుషులకు సరే - పోలీసు ఆఫీసరయినా దికుక్లేదు. మూడు: రాజకీయ పారీట్ ముసుగు
ఉంటే - ఏ నేరమయినా - ఆఖరికి హతయ్ అయినా - ఈ దేశంలో చెలిల్పోతుంది.
మన కళళ్ముందే ముసిలి కంటార్కట్రు చెంప పగులగొటిట్న ముంబై కారొఫ్రేటరూ, తపుప్డు నేరాలకి అరెసట్యినా పోలీసుల చెంప పగులగొటిట్
విడిపించుకురాగల ముఖయ్మంతుర్లూ, కూతురుకి అడుడ్పడిన పోలీసు తండిర్ని నడి రోడుడ్మీద చంపిన ఓ పారీట్ కారయ్దరిశ్ ఈ నిజాలిన్
నిరూపిసుత్నాన్రు.
ఆ మధయ్ ఒక వృదుద్డిని అమెరికాలో అడిగాను - ఇకక్డెందుకునాన్రని. కొడుకు బాగా సంపాదిసుత్నాన్డని చెపాత్డనుకునాన్ను. "మన దేశంలో
అవినీతి విశవ్రూపానికి బల్డ పెర్జర ఎకక్వవుతోందండి. ఆరోగాయ్నీన్, మనశాశ్ంతినీ కాపాడుకోడానికి" అనాన్డు. ఏ రోజు పేపరు తెరిచినా ఆ
పెదద్మనిషిమీద నాకు ఈరష్య్ కలుగుతోంది.

(డిసెంబర 10, 2012)
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(December 17,2012) Nijam Nidrapoyindi నిజం నిదర్పోయింది.
దాదాపు 50 సంవతస్రాల కిందట నేనో నాటిక రాశాను. దాని పేరు 'నిజం నిదర్పోయింది '. ఆ రోజులోల్ అది - అపప్టి నాటక పర్కిర్యకి పదేళుళ్
ముందునన్ రచన. ఈ సృషిట్లో అనిన్ నిజాలూ చెపుప్కోదగగ్వి కావు. ఒపుప్కోదగగ్వికావు. పంచుకోదగగ్వి కావు. ఎంచుకోదగగ్వికావు. కొనిన్ నిజాలు
బయటికి రావు. రానకక్రలేదు. ఆ కారణానే మన జీవితాలు ఆనందంగా, పర్శాంతంగా సాగుతునాన్యి.
అయితే ఏ నిజాలు బయటికి రావాలి? ఎంతవరకూ రావాలి? ఎపుప్డు రావాలి? వీటిని నిరణ్యించే దక్షత గల పెదద్ల చేతులోల్నే ఈ నిజాలు
మిగలాలి.
ఓ భయంకరమైన క్షణంలో "ఈ రాక్షసిని ఎందుకు పెళిళ్ చేసుకునాన్ను?" అని పెళాళ్ం గురించి మొగుడు అనుకోవచుచ్. "ఇలాంటి
తిరుగుబోతుని ఎలా కటుట్కునాన్ను?" అని పెళాళ్మూ అనుకోవచుచ్. ఆ రెండు నిజాలూ బయటపడితే వాళళ్ జీవితాలు వేరుకానూవచుచ్. కాని
మనిన్కయిన సాహచరయ్ంలో - ఇదద్రూ మనసుస్ మారుచ్కునన్ 'సమయ్మనం' వాళళ్ 50 సంవతస్రాల వైవాహిక జీవితానికి పర్తీక కావచుచ్. ఆ
క్షణంలో మనసుస్లోల్ ఆలోచనలకనన్ - వాళళ్ సాహచరయ్ం కాలదోషం పటట్కుండా కాపాడగల 'అబదద్ం' ఆ మేరకు వారికి ఉపకారి కావచుచ్. ఇదే
నాటిక ఇతివృతత్ం.
రాజకీయ, సామాజిక రంగాలోల్ ఏ నిజానిన్ ఎవరు ఎపుప్డు బయట పెటాట్లి? దానివలల్ ఏం పర్యోజనం? - ఇవనీన్ చాలా బరువైన పర్శన్లు.
ఒకొక్కక్పుప్డు సమాధానం రాని పర్శన్లు.
మాజీ పర్ధాని పీవీ నరసింహారావుగారి మీద లెబరాహ్న కమిషన విచారణ జరుగుతునన్ రోజులోల్ నేను ఆయనిన్ రెండు మూడుసారుల్ ఢిలీల్లో
కలిశాను. ఆ మాటా ఈ మాటా మాటాల్డుతూ "కొనిన్ విషయాలు తెలియడం వలల్ ఎవరికీ ఉపయోగం ఉండదు. కాగా, కుండ బదద్లవుతుంది.
నాకు తెలిసిన - నాకు మాతర్మే తెలిసిన కొనిన్ నిజాలు నాతోనే కాటికి పోతాయి" అనాన్రు. మాటలు ఇవే కాకపోవచుచ్. అరధ్ం ఇదే. అది
బాధయ్తని నెతిత్న ఎతుత్కునన్ ఒక దేశపు పాలకుని గాంభీరయ్ం.
నినన్ సి.బి.ఐ చైరమ్న గా రిటైరయిన యు.ఎస.మిశార్ నోరిపాప్రు. తమ వయ్వహారాలోల్ రాజకీయ పకాష్ల, మంతుర్ల, శకిత్వంతమయిన నాయకుల
జోకయ్ం ఉందనాన్రు. ఆ జోకయ్ం బి.జె.పి పాలనలోనూ, కాంగెర్సు పాలనలోనూ సాగిందనాన్రు. ఎవరీ పకాష్లు? ఎవరీ మంతుర్లు? ఏ
వయ్వహారంలో జోకయ్ం చేసుకుని వతిత్డి తెచాచ్రు? అపుప్డేమయింది? చెపప్ననాన్రు. సి.బి.ఐ.మీద రాజకీయ పారీట్ల వతిత్డి అందరికీ తెలిసిందే.
ఇపుప్డు మిశార్గారు ఆ విషయానిన్ శంఖంలో పోశారు. వతిత్డివచిచ్న రోజులోల్ పర్భుతావ్నిన్ ఎదిరించడమో, రాజీనామా చేయడమో నిజాయితీ
అనిపించుకుంటుంది. లేదా బయటపడి - ఆ నాయకుల పేరుల్ బయట పెటట్డం సాహసం అనిపించుకుంటుంది. నినన్ మొనన్టి వికీ లీకస్ వలల్
ఏం ఒరిగింది?
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బాధయ్తగల పదవులోల్ ఉనన్వారి మొదటి కరత్వయ్ం - తమ ఉదోయ్గ నిరవ్హణలో తెలిసే ఎనోన్ నిజాలను మనసుస్లోనే నిలుపుకోవడం. వాటిని
వీధిని పెటేట్ పని - అంత ఉనన్త పదవులోల్ ఉనన్ ఉదోయ్గులు చెయయ్వలసిందికాదు. చెయయ్దగింది కాదు. చెయయ్నకక్రలేదు. చెయయ్మని పర్తిజన్లు
చేసి కురీచ్లోల్ కూరుచ్నాన్రు కనుక.
అలాగే - నినన్ కిర్కెట ఆటగాడు మొహీందర అమర నాధ - ఆ మధయ్ టీముని ఎంపిక చేయండంలో ధోనీని తొలిగించాలని ఇదద్రు ముగుగ్రు
అనన్టుట్ బయటపడి చెపాప్డు. ఇది బొతిత్గా బాధయ్తారహితమని నా ఉదేద్శం. జుటుట్ని నిరణ్యించడంలో ఆయా ఆటగాళళ్ మంచి చెడులిన్
చరిచ్ంచడం పరిపాటి. వినోద కాంబీల్ని తొలగించిన రోజులోల్ ఆయన 'తాగుడు' గురించీ మాటాల్డుకుని ఉంటారు. చరిచ్ంచడం సహజం.
అంతమాతార్న ఆ అభిపార్యాలు వీధిన పడనకక్రలేదు. సాముహికంగాకమిటీ నిరణ్యానికే సభుయ్లంతా కటుట్బడి ఉంటారు. ఉండాలి. ఆ పని
అపుప్డు మహీందర అమర నాధ కూడా చేశారు. ఇపుప్డు బయటపడి చెపప్డం ఎందుకు? అందునా తెలల్వారితే టెసట్ పార్రంభమవుతూండగా,
అసలే ఓటమిని రుచి చూసిన సవ్దేశపు కేపెట్న ని గురించి - బయటపడి చెపప్నకక్రలేదని, చెపప్కూడదని, చెపప్డానికి అధికారం లేని - ఓ
సీనియర సభుయ్డు చెపప్డం బొతిత్గా దురామ్రగ్ం. చెపాప్లనన్ నిజాయితీ ఆనాడే ఉంటే అపుప్డే తన సభయ్తావ్నికి రాజీనామా చేసి వీధిన పడాలిస్ంది.
ఓటమిని రుచిచూసుత్నన్ టీం నాయకునిపై కాలుదువవ్డం విచక్షణా రాహితయ్ం. అపుప్డే దొంగలు పడి ఆరునెలలు దాటిపోయింది.
మరి కమిటీమీద బీసీసి ఐ అధయ్కుష్డు, వారి అనుయాయుల ఒతిత్డి ఎలా బయట పడుతుంది? బయట పెటేట్ వయ్కుత్ల నిజాయితీ సమృదిద్గా
ఉనన్పుప్డు. నిజానికి ఎపుప్డూ రెండు ముఖాలుండవు. అబదాద్నికి ఆరు ముఖాలుంటాయి. సందరభ్ం లేని సమయంలో నోరిపప్డమూ అవినీతే
అవుతుంది. ఛానల లో ఆలశయ్ంగా నోరిపప్డం రాజకీయం అవుతుంది.
పర్భుతవ్ం సామూహికంగా జరిపే పాలనలో మంచికీ చెడుకీ, నీతికీ అవినీతికీ, తపిప్దానికీ ఒపుప్కీ - ఎవరిది బాధయ్తో పదిమందిలో నోరిపప్డం
- అనుచితమైన వయ్కిత్తావ్ల పతనానికే నిదరశ్నం.
తమ తమ సవ్లప్కాలిక పర్యోజనాలకు - నీతిని తపిప్ కొనిన్ విషయాలిన్ బయటపెటట్డం - నిజాయితీగా భావించే, కనిపించాలని తాపతర్యపడే
నిజమైన అవినీతిపరుల కాలమిది.
లేకపోతే కొందరు మంతుర్లు జైలులో ఉండి, కొందరు బయట ఉండి, కొందరు ఎకక్డ ఉండాలో తెలియక ఎవరిది అవినీతో తెలియని అవయ్వసథ్
ఇపప్టిది.
పొతూత్రి వెంకటేశవ్రరావుగారి వంటి సీనియర పాతిర్కేయులు - జైళళ్లో ఉండాలిస్న వారు బయట ఉనాన్రు. బయట ఉండాలిస్నవారు జైళళ్లో
ఉనాన్రు - అనాన్రు ఈ మధయ్. సరే. ఎవరి మాటలోల్ నిజం ఉంది? లేకపోతే ఏ నిజం ఎకక్డ ఎంతగా నిదర్పోయింది? మిశార్లూ, అమర నాధ
లూ ఈ పర్శన్లకు సమాధానం చెపప్రు. పర్శన్లను మరింత సంకిల్షట్ం చేసాత్రు. వయ్వసథ్లో మరో కొతత్రకం అవినీతికి తెర తీసాత్రు.

(డిసెంబర 17, 2012)
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( December 24, 2012) Manavatvamaa.Ekkada nuvvu?మానవతవ్మా! ఎకక్డ నువువ్ ?
ఆడవారికి సావ్తంతర్య్ం వచిచ్ందని భుజాలు చరుచుకుంటునన్ రోజులివి. కాని ఆడవారి సేవ్చఛ్ని ఆరోగయ్కరమైన దృషిట్తో చూడడం చేతకాని
పశువులునన్ రోజులు కూడా ఇవే.
వాళుల్ చినన్ కుటుంబాలకు చెందినవాళుల్. కారల్లో డైరవరల్తో తిరిగే సోత్మతు చాలని వాళుల్. తపప్నిసరిగా బసుస్లిన్ నముమ్కోవలసినవాళుల్. వాళుల్
పడే కషాట్లు, అవమానాలూ ఇళల్లో చెపుప్కుంటే ఆ చదువుకొనే అవకాశం పోతుందేమోనని గుండెలోల్నే మంటలిన్ దాచుకునేవాళుల్. జీవితంలో ఏ
కాసత్

అవకాశానన్యినా

అందిపుచుచ్కుని

ఆ

మేరకి,

తమ,

తమ

కుటుంబాలకి

ఆసరా

కావాలనే

కలలు

కనేవాళుల్.

ఈ ఈమెయిల నాకు ఓ అరవైయేళల్ ముసలాయన పంపిసూత్ -దయచేసి కాలమ రాయమని అరిథ్ంచాడు. మొనన్ ఆదివారం ఢిలీల్లో జరిగిన
అనరథ్ం తరువాత రెయిన టీర్ ఫిలింస డైరెకట్ర నిషాత్ జైన 'ఫేస బుక'లో రాసిన ఉదంతం ఇది.
''ఢిలీల్ మారిందంటారు. అవును. మారింది. మరింత అధావ్నన్మయింది. కారూల్ డైరవరూల్ నోచుకోని మధయ్తరగతి ఆడపిలల్ నిసస్హాయంగా వీధిన
పడింది. పర్తీరోజూ కాలేజీకి, యూనివరిస్టీకి వెళేల్ ఆడపిలల్లు రదీద్గా ఉనన్ బసుస్లోల్ పర్యాణం చెయయ్డం తపప్నిసరి. కావాలని దొమీమ్లో
నిలబడి, శరీరాలకు రాసుకుంటూ -ఆడపిలల్ల పిరర్లూ, తొడలూ నొకిక్, గిలిల్, వేళల్తో పొడిచి -కోపంగా చూసేత్ 'ఏం చేసాత్వనన్'టుట్ ధీమాగా
చూసూత్ సథ్నాలపై కొటేట్ పోకిరీరాయుళుల్ పెచుచ్రేగిపోతునన్ రోజులివి. వాళల్ ముఖాలు ఆడపిలల్లకి తెలుసు. వీళేల్మీ చెయయ్లేరని ఆ దౌరాభ్గుయ్లకి
తెలుసు. ఇది దైనందిన విలాసం. ఆడపిలల్కి దిన దిన గండం. ఆ దౌరాభ్గుయ్డు ఆ పనికే ఒరుసుకుంటునాన్డని తెలుసు. తపిప్ంచుకునే మారగ్ం
లేదు. కండకట్రల్కీ తెలుసు. వారూ చిలిపిగా నవువ్కుంటారు. కొందరు నిసస్హాయంగా తలతిపుప్కుంటారు. చాందినీచౌక, కరోల భాగ వంటి
చోటల్కి వెళిల్ మతిచెడి ఇంటికి చేరిన సందరాభ్లు బోలెడు. కొంత పెదద్దానన్యాక నామీద చెయేయ్సిన మగాడిని తిపిప్కొటిట్న సందరాభ్లునాన్యి. ఆ
మగాడు సిగుగ్పడకుండా ఈసారి తెలిసేటటుట్ సథ్నాల మీద బలంగా కొడతాడు. బసుస్లో అందరికీ ఇది కనిపిసూత్నే ఉంటుంది. కాని ఆ క్షణాన ఆ
పని తనకు జరగలేదని ఊపిరి పీలుచ్కుంటారు. ఇది మధయ్తరగతి పలాయనవాదం. ఢిలీల్లో రాతిర్ తొమిమ్ది దాటాక బసుస్లోల్ ఆడపిలల్ పర్యాణం
చేసేత్ -ఆమె వయ్భిచారి కిందే లెకక్. ఆమెని ఎవరయినా ఏదయినా చెయయ్వచుచ్. ఇది నేను చెపుత్నన్మాట కాదు. తాగిన ఒక మగాడు నాకు
చెపిప్నమాట. డిటిసి బసుస్లో పర్యాణం చేసుత్నన్ నా తొడమీద తాగిన మగాడు వచిచ్ కూచునాన్డు. బసుస్ కండకట్రు చూసుత్నాన్డు.
ఎదిరించబోయాను.

బసుస్

కండకట్రు

అనాన్డు

కదా:

'తొమిమ్ది

తరావ్త

బయటికి

రావడం

నీదీ

తపుప్'!

అని''

ఇవి నిషాత్ జైన మాటలు. ఇదీ మన దేశం. మన నీతి. మన మగతనం. మన మహిళ పరిసిథ్తి. 23 ఏళల్ వైదయ్ డిగీర్ చదువుతునన్ ఆడపిలల్ ఢిలీల్లో
ఒక మగాడితో పర్యాణం చేసూత్ంటే నడుసుత్నన్ బసుస్లోనే ఏడుగురు కొటిట్ మానభంగం చేసి, అడుడ్పడిన మగాడిని ఇనుప వూచలతో చావబాది
నడుసుత్నన్ బసుస్లోంచి బయటికి తోసేసిన గుండెనిబబ్రానిన్చిచ్న రాజధాని మనది.
బిడడ్ని చదివించుకోడానికి ఉపాధి చాలని తలీల్దండీర్ ఉపుప్, రొటెట్ తిని -కడుపుకటుట్కుని చదివించుకుంటునాన్రు. ఆ అమామ్యికి డాకట్రు
కావాలని కల. కాని బతుకుమీద ఆశకూడాలేని దశలో పేషెంటు అయింది. తలిల్దండుర్లు బికక్చచిచ్పోయారు. ''నేనెవరినీ నిందించను. ఇలాంటి
ఘోరం మరో ఆడపిలల్కు జరగకూడదు'' అనాన్డు ఆమె తండిర్ తడి ఆరిపోయిన కళల్తో.
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దేశమంతా ఒకక్టయి ఈ సంఘటనని గరిహ్ంచింది. ''నేను చేసింది పరమ ఘోరం. ననున్ ఉరి తీయండి'' అనాన్డట -ఈ ఘోరానిన్ చేసిన ఒక
నీచుడు. సోనియాగాంధీ, సీప్కర మీరాకుమార ఆసుపతిర్కి వెళిల్ పరామరిశ్ంచి వచాచ్రు. పర్ధాని ఈ సంఘటనని గరిహ్ంచారు.
నాకు హింస మీదా, పర్తీకారం మీదా, పగ మీదా, రకత్పాతం మీదా నమమ్కం లేదు. కాని ఈ దేశంలో ఇలాంటి పశువులిన్ నలుగురిమధాయ్
నిలబెటిట్ కాలిచ్ చంపాలిస్న సమయం వచిచ్ందని నాకనిపిసుత్ంది. సిదాధ్ంతాల కోసమో, రాజకీయ కారణాలకో చైనాలో తినామనసేక్వ్ర దగగ్ర
వేలమంది యువకులిన్ చంపి రకత్పు మరకలిన్ చెరిపేసింది పర్భుతవ్ం. ఇలాంటి వారిని అతి ఉదారంగా ఆ పని చేసి -రకత్పు మరకలిన్ అలాగే
ఉంచాలని నా ఉదేద్శం.
ఇంత

దారుణమైన

నైచాయ్నికి

ఈ

దేశంలో

అతి

భయంకరమైన

'ఆంక్ష'

లేకపోవడం

దయనీయమైన

పరిసిథ్తి.

సోనియాగాంధీ, జయాబచచ్న వంటి వారి సానుభూతి ''అమామ్, నాకింకా బతకాలని ఉంది'' అని ఆకోర్శించిన ఆ అమామ్యికి పార్ణం పోయదు.
కాని మరో అమామ్యికి ఇలాంటి దుసిథ్తి రాకుండా చూడవలసిన చరయ్ -మూగగా, నిసస్హాయంగా, నిశశ్బద్ంగా రంపపుకోతని అనుభవిసుత్నన్
నిషాత్ జైన వంటి ఎందరో ఆడపిలల్ల మనసులోల్ ఏ కాసోత్ 'ఆశ'ని నింపుతుంది.
ఈ ఆడపిలల్కి జరిగిన అతాయ్చారం కంటే 'ఉరిశిక్ష' అమానుషమయినదా? మానవహకుక్ల సంఘాల వారు అవసరమైన సమయాలోల్ నోరు
విపప్రేం! అనాయ్యం జరిగిందని గొంతులు చించుకునేవారు, జరగకముందు ఇలాంటి ఘోరాలిన్ గరిహ్ంచరేం? ఆతమ్వంచనకు అదద్ం పటేట్ ఈ
'హకుక్ల' హకుక్దారులు ఏ మానవుల గురించి మాటాల్డుతారో ఆ భగవంతుడికే తెలియాలి.
వారందరికీ ఈ 23 ఏళల్ అమామ్యి ఫొటో, సామూహిక మానభంగం జరిగిన అమామ్యిని హోటలకి పిలిచి రేప చేసిన పోలీసు ఉదోయ్గి ఫొటోని,
ఈసట్ ఢిలీల్లో నూయ్ అశోకనగర కాలనీలో నవంబర 28న 20 ఏళల్ అమామ్యిని రేప చేసిన పొరుగింటి పర్బుదుధ్డి ఫొటోని, కొనిన్ పువువ్లిన్ ఇచిచ్ వాళల్ కాళల్ ఫొటోలిన్ పేపరోల్ వేయించండి. నోరెతత్ని వారి మానవీయతకి మురిసిపోయి ఇకక్డి నుంచే మేం దండం పెటుట్కుంటాం.

( ి ెంబర్ 24, 2012)
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(December 31, 2012) Telugu Tegullu తెలుగు తెగుళుళ్
అమెరికా అధయ్కుష్డిగా ఒబామా ఎనిన్కయినపుప్డు - పర్పంచమంతా సంబరపడింది తమకేదో మేలు జరిగినటుట్. ఆయన పర్సంగానిన్ - తమ
నాయకుడే చెపుతునన్ంతగా విని పొంగిపోయింది. అదొక వెలుల్వ. రెండోసారి ఆయన ఎనిన్కయినపుప్డు ఆయన చికాగోలో పర్సంగించారు. కానీ
ఆయన పర్తయ్రిధ్ మిట రామీన్ చెపిప్న నాలుగు మాటలూ ననున్ పులికింపజేశాయి ఆ వాకాయ్లు. ఇంగీల్షులో కవితవ్మంత పదునైనవి. తపప్నిసరిగా
- తెలుగులో రాసుత్నాన్ను.
"ఇవాళ దేశం కిష్షట్ పరిసిథ్తిలో ఉంది. ఇలాంటి సమయంలో రాజకీయమయిన కుముమ్లాటనీ, అభిపార్యబేధాలనే గుదుద్లాటతో పరిసిథ్తిని
మరింత దిగజారచ్కూడదు. పర్జాహితానిన్ చేయడానికి - మన నాయకులు - అవసరమయితే వయ్కుత్లిన్ దాటి నడవడం అలవాటు చేసుకోవాలి.
పౌరులుగా ఈ సమయంలో కాలానికి తగగ్టుట్ కలిసి నిలబడాలి. ఒబామాకి నా శుభాకాంక్షలు"
ఇంతకనన్ గాంభీరయ్ం, ఠీవి, ఔదారయ్ం, విచక్షణ ఒక పర్తయ్రిధ్లో చూడం. మన 'నీలం ' తుఫాన రోజులోల్నే అమెరికాలో 'శాండీ ' తుఫాన వచిచ్ంది.
అపప్టికి ఒబామా - రామీన్ మధయ్ బాహాబాహీగా చరచ్లు పర్సారమవుతునాన్యి. ఎపుప్డూ లేనంతగా - ఇదద్రూ సప్షట్ంగా విమరిశ్ంచుకునాన్రు.
ఈలోగా తుపాన వచిచ్ంది. ఈ ఎనిన్కల చరాచ్వేదికని వాయిదా వేశారు. ఒకక్మాట -ఒకక్సారి, ఒబామా అసమరధ్తని గానీ, పర్భుతవ్ వైఫలయ్ం
గానీ రామీన్ దుమెమ్తిత్ పోయలేదు. ఇది అతి హృదయ్మయిన అతి హుందా అయిన పర్వరత్న.
పోటీలో ఒకరు ఓడారు. కానీ దేశం ముఖయ్ం - సమాజం ముఖయ్ం - పౌరుడు ముఖయ్ం - పోటో ముగిసిపోయింది. పాలన జరగాలి. దానిన్
వకీర్కరించే సంకుచితానిన్ రామీన్ పర్దరశ్ంచలేదు . మరొకక్సారి - మరొకక్సారి - ???తెలిసి ఇంత ఉదాతత్తని చూపిన సందరభ్ంగాని, పర్తయ్రిధ్ని
కాని - నేనెనన్డూ చూడలేదు. ఒకటి ఎనిన్కలో ఓటిమి, రెండోది పర్కృతి వైపరీతయ్ం. ఇందులో పర్భుతవ్ం అసమరధ్తని - ఆ దశలో
దుయయ్పటట్డం ఏ నాయకునికయినా అనౌచితయ్ం.
ఆ పని 'నీలం ' తుఫాన రోజులోల్ పర్తిపక్ష నాయకులూ చేశారు. పర్కృతి వైపరీతాయ్నిన్ తమకు అవకాశంగా మలచుకోడానికి ఉవివ్ళూళ్రారు. ఇది
'శవ ' రా జకీయం వంటిదని నేను కాలం రాశాను.
ఇపుప్డు మరొక సందరబ్ం. 37 సంవతస్రాల తరావ్త ఆంధర్ పర్భుతవ్ం పర్పంచ తెలుగు మహా సభలిన్ నిరవ్హిసోత్ంది. 30 సంవతస్రాల పాటు ఏ
పర్భుతావ్లు ఈ పని చెయాయ్లనన్ ఆలోచనయినా చెయయ్లేదు. ఈ దేశపు రాషట్రపతి ఆ సభలిన్ పార్రంభిసుత్నాన్రు. పర్పంచంలోని తెలుగువారంతా
చూసుత్నాన్రు. బరామ్, మారిషస, అమెరికా, బిర్టన, మలేషియా వంటి ఎనోన్ పర్పంచ దేశాల నుంచి పర్తినిధులు వచాచ్రు. జరమ్నీ నుంచీ, రషాయ్
నుంచీ తెలుగు నేరుచ్కుని అభిమానించే విజున్లు వచాచ్రు.
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ఈ సభలు రాజకీయ లబిధ్ని దృషిట్లో పెటుట్కునన్వి కావు. ఇందులో పారీట్లు పర్మేయం లేదు. దేవులపలిల్, శీర్శీర్, సురవరం పర్తాపరెడిడ్ వంటి
ఎందరో మహాకవులు, నాయకులు, సేవా తతప్రులు ఉనాన్రు. ఇది తెలుగు వారికి అరుదైన బంగారు పండగ. అందరూ ఆనందించాలిస్న
పండగ. భాషకి, సంసక్ృతికి పటాట్భిషేకం.
తెలుగు సభలను బహిషక్రిసాత్మని సాథ్నికీ ఎమెమ్లేయ్భూమన కరుణాకర రెడిడ్గారు పర్కటించారు. తెలుగు తలిల్ విగర్హం ముందు నిరాహార దీక్షను
పార్రంభించారు. పర్పంచ తెలుగు మహాసభలలో నిరసనను తెలియచేసాత్మని అభుయ్దయ రచయితల సంఘ అధయ్కుష్డు లకీష్నారాయణ
పర్కటించారు. దానికి వారి వారి కారణాలను తెలిపారు. అలాగే మరొక పారీట్ పర్తినిధి - పేరు అనవసరం. లోపాలు పర్తీ పనిలోనూ ఉంటాయి.
కాని ఉదేద్శం, ఆ కారయ్కర్మ లక్షయ్ం - వాటిని ఆ మేరకి కపిప్పుచుచ్తాయి.
ఆ మధయ్ పర్పంచ తమిళ మహా సభలను పర్పంచం ఏకమయి జరుపుకుంది. పారీట్ల పర్మేయం లేకుండా పారీట్ల పర్మేయం లేకుండా అనిన్
పారీట్లూ ఏకమయి వేదిక మీద నిలిచారు. తమిళ భాష మనకంటే ముందే అధికార భాష అయింది. తమకి సమషిట్గా మేలుచేసే ఏ
కారయ్కర్మానికైనా తమిళులు రాజకీయమయిన పరిధులిన్ చెరిపేసాత్రు. అందుకే వారికి మనపటాల్, వారి సంఘటిత శకిత్ పటాల్ కేందార్నికి గౌరవం.
మనకి దకేక్ గౌరవం ఏమిటో - తెలంగాణా వివాదంలో పోలవరం వంటి విషయాలోల్ కేందర్ం తటసాథ్నిన్ చూసుత్నాన్ం కదా! మన మీద, మన
సంసక్ృతి మీదా మనకే బేధాలునన్పుప్డు - మరొకరు - మనకిచేచ్ గౌరవం, విలువా అంతంత మాతర్ంగానే ఉంటుంది.
పర్పంచమంతా ఎకమయి జరుపుకునే తెలుగు పండగ - రాజకీయ పర్మేయం లేని ఈ పండగని - తమ పారీట్లు గిరులు దాటి - పర్పంచ
పర్తినిధుల మధయ్ ఉదాతత్తని చాటలేని - మన పారీట్ల ఒంటిపిలిల్ తనానికి - ఇది అతి హృదయ విదాకరకమయిన నిదరశ్నం అని నా
కనిపిసోత్ంది.
ఈ సభల పటల్ నిరసనని పర్తిపకాష్ల తీరు చూశాక మిట రామీన్ వంటివారు మరీ ఆకాశంలో కనిపిసాత్రు.

( ి ెంబర్ 31, 2012)
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