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(January 07,2013) Melukolupu మేలుకొలుపు
అకబ్రుదీద్న ఒవైసీకి నేను మనసారా కృతజఞ్తలు చెపుప్కుంటునాన్ను. శరీరంలో సిథ్రపడి దానిని నయం చెయాయ్లని కూడా గర్హించని,
చెయయ్నకక్రలేదని భావించిన అలసతావ్నికి గురుత్గా వికటించి బయటపడిన కేనస్ర అకబ్రుదీద్న ఒవైసీ. ఇపుప్డు బయటపడినా చికితస్కి లొంగని
చావుకి గురుత్ ఈ 'కేనస్ర'. అయితే అంత దయనీయమైన దశలో ఉనన్దా హిందూదేశం? హిందూమతం?
మన మతానికి విసత్ృతి ఎకుక్వ. ఔదారయ్ం ఎకుక్వ. జాలి ఎకుక్వ. సంయమనం ఎకుక్వ. అనిన్టికీ మించి అలసతవ్ం ఎకుక్వ. బటట్లేల్ని సీతమమ్నీ,
నగన్ంగా నిలిపిన భరతమాతనీ చూసికూడా తన తలిల్కి బటట్లు తొడిగిన ఎమ.ఎఫ.హుసేస్నగారి కళాసేవ్చఛ్ని నెతిత్కెతుత్కునే కళాతృషణ్ మనది.
'మతం' గురించి ఎవరు మాటాల్డినా, దేవుడిని వెనకేసుకొచిచ్నా 'హిందుతవ్'మని కతుత్లు దూసే సెకుయ్లర కవచాలు తొడుకుక్నన్ ఆతమ్వంచన
చేసుకునే అవకాశవాద పారీట్లునన్ దేశం మనది. మనం నలుగురు ముసిల్ం పెదద్లిన్ రాషట్రపతులిన్ చేసుకునాన్ం. ఇదద్రు ముసిల్ంలను
ఉపరాషట్రపతులిన్ చేసుకుని గౌరవించుకునాన్ం. మరే ముసిల్ం దేశంలోనూ ఏ హిందువూ ఏ విధమయిన పదవిలోనూ నిలిచిన దాఖలాలు లేవు.
నెదరాల్ండులో తమ దేవుడిని వెకిక్రించే కారూట్నుల్ వేసేత్ పర్పంచంలో అనిన్ దేశాలోల్నూ ఆసుత్లూ, ఇళూల్ తగలెటాట్రు. తమ దేవుడిని దూషించిన
ముసిల్ం రచయితనే చంపాలని మరో దేశపు మతగురువు శాసిసేత్ -యిపప్టికీ సాలమ్న రషీద్ రహసయ్పు బతుకు బతుకుతునాన్డు. మనం
చితర్గుపుత్డిని, యముడినీ (రెండు 'యముడికి మొగుడు' సినీమాలిన్ చూసి సంతోషించాం) శీర్కృషుణ్డినీ, నారదుడినీ ఆటపటిట్సేత్ పేర్క్షకులు
వందరోజులు చూసి ధనుయ్లవుతారు. బార్హమ్ణాయ్నిన్ గరిహ్ంచి -వాళల్ చేత పేడ తినిపిసేత్ -బార్హమ్ణ

తరులు కిల కిల నవువ్కుంటారు.

ముసిల్ంలలో అలాంటి పరాచికాలు ఎపుప్డయినా ఎవరయినా చేసిన దాఖలాలు ఉనాన్యా? చేసి బతికి బటట్కటట్గలరా?
ఈ దేశంలో ముసిల్ం సోదరులంతా ఒకటి. ఎకక్డ ఉనాన్ ఒకటిగా ఓటు వేసాత్రు. అయిదేళల్ ఆడపిలల్కి బురఖా వేసాత్రు. అరవైయేయ్ళల్
ముసలాయనా టోపీ పెడతారు. తమని కాదంటే పదేళల్ పిలల్నీ కాలిచ్ చంపుతారు. మతం పటల్ గౌరవం, మరొక పకక్ భయం - వారిని సంఘటిత
పరుసుత్ంది.
మనదేశంలో మనం మహారాషుట్ర్లం, తమిళులం, బెంగాళీలం, వెనుకబడిన వారం, ముందుబడినవారం, కులాలవారం, రెడల్ం, కమమ్వారం,
కాపులం, బార్హమ్ణులం, శీర్వైషణ్వులం, శైవులం, మాలలం, మాదిగలం -మనం సామూహిక పర్తిపతిత్ని ఏనాడూ పర్కటించుకోము. ఎవరూ
ఎవరిమాటా వినరు. ఎవరి పర్యోజనాలు వారివి. ఎవరయినా ఎపుప్డయినా ముసిల్ంలకు పార్తిపదిక మతం. మనకి? వయ్కిత్గత పర్యోజనం,
సవ్లాభం, డబుబ్, పదవి, ఎదుటివాడి పతనం -మరేదో, మరేదో.
హిందూదేశంలో ముసిల్ంల 'హజ' యాతర్కి పర్భుతవ్ం ఆరిథ్క సహాయం చేసుత్ంది. పర్పంచంలోని 52 ముసిల్ం దేశాలలో ఏ దేశంలోనూ ఈ
ఉపకారం లేదు. శుభం. మరి భారతదేశంలో కాశీ, గయ, కేదార, బదరీ, వైషోణ్దేవి యాతర్లకు మన పర్భుతవ్ం ఆరిథ్క సహాయం చెయయ్దేం?
అడిగే నాధుడేడీ? వాళల్ సావ్రాద్లకే వయ్వధి చాలకపోయె. మన చినన్ పొటట్కు శీర్రామరక్ష. మన కులానికి మేలు కలిగితే చాలు. మొనన్
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విశాఖపటన్ంలో ఓ సావ్మీజీని బహిరంగంగా కొటాట్రు. కారణమేదయినా ఈ పనిని ఏదీ? ఒక 'ఇమామ'కి దముమ్ంటే చేయమనండి. మనది
భారతదేశం. పరాయి పెదద్ని అవమానించమనడం ఉదేద్శం కాదు. మన మరాయ్దకి నీడలేదని చెపప్డం ఉదేద్శం.
అకబ్రుదీద్న చేసిన పర్సంగం ఏ హిందువయినా చేసి బతికి బటట్కటట్గలడా? ముసిల్ంలు మాట దేవుడెరుగు. ఔదారయ్ం కటట్లు తెంచుకునే మన
సెకుయ్లర వీరులు 'హిందుతవ్ం' పేరిట గొంతుచించుకోరా? అకబ్రుదీద్న అరాచకానిన్ ఉతత్రపర్దేశలో మరో ముసిల్ం నాయకుడు సమరిథ్ంచారు!
హిందూ దేశంలో ముసిల్ంల కిచిచ్న పర్తేయ్క సాథ్నం మరే ముసిల్ం దేశంలోనయినా హిందువుల కిచిచ్న దాఖలాలు ఉనాన్యా? ఈ దేశంలో 15
శాతం మైనారిటీ వరాగ్నిన్ 85 శాతం మెజారిటీ వరగ్ం నెతిత్న పెటుట్కుంటోంది.
కరుణానిధికి రామాయణం కటుట్కథ. ఆయన మన ముఖయ్మంతిర్. దేవుడిని నమమ్ని, నమమ్కం లేదని బలల్గుదేద్ ఏ ముసిల్మయినా ఏ ముసిల్ం
దేశంలో నయినా నాయకుడు కాగలడా?
ఈ విచితార్నిన్ ఎవరయినా గమనించారా? గాజాలో అరబుబ్లు కేష్మంగా లేరు. పాకిసాత్నలో వందలమంది ముసిల్ంలను వారే
చంపుకుంటునాన్రు. లిబియాలో, మొరాకోలో, ఆఫగ్నిసాథ్నలో, సిరియాలో, లెబనానలో, ఈజిపుట్లో, ఇరాకలో, యెమెనలో ముసిల్ంలు హింసకు
బలి అవుతునాన్రు. ఆసేట్ర్లియాలో, ఇంగల్ండులో, ఫార్నస్లో, ఇటలీలో, జరమ్నీలో, సీవ్డనలో, అమెరికాలో, నారేవ్లో వారు కేష్మంగా, హాయిగా
ఉనాన్రు. అయినా ఆ దేశాలోల్ ముసిల్ంలు పై దేశాలోల్ ముసిల్ంలుగా ఉండాలనుకుంటునాన్రు.
మహారాషట్రలో, ఉతత్రపర్దేశలో, బీహారలో ముసిల్ంలు మైనారిటీలుగా రాయితీలు పొందుతునాన్రు. శుభం, మరి ఈ దేశంలోనే జముమ్ కాశీమ్రలో,
మిజోరంలో, నాగాలాండలో, అరుణాచలపర్దేశలో, మేఘాలయలో మైనారిటీలయిన హిందువులకు ఆ రాయితీలు యివవ్డం లేదేం?
ముసిల్ం మత కారయ్కలాపాలను, వారి వయ్వహారాలను చూసే వకఫ్ బోరుడ్లునాన్యి. వాటి ఆదాయానిన్ ఈ దేశంలో ఎవరయినా ముటుట్కోగలరా?
పదిమంది దరిశ్ంచే పర్తి హిందూ దేవాలయ పరిపాలనా, ఆదాయం -రాజకీయ నాయకుల, వారి పర్తినిధుల చేతులోల్కి పోయిందేం?
ఎవరయినా మనలిన్ తిటిట్నపుప్డు -మనం హిందువులం. ఎవరూ తిటట్నపుప్డు -మనలిన్ మనమే తిటుట్కునే సవ్దేశీయులం. అదీ మన పర్తాపం.
'మనవాళుల్ ఉతత్ వెధవాయిలోయ!' అనాన్డు గిరీశం. అకబ్రుదీద్న వంటి పెదద్లు ''వీళల్ంతా ఉతత్ వెధవాయిలోయ!'' అని నవువ్కుని ఉంటారు.
అందుకే రొముమ్ విరుచుకుని -పేర్క్షకులు మురిసిపోయేలాగ -హిందూ దేశంలో హిందువులిన్ తిటిట్ -తీరిగాగ్ లండన వెళిల్ కూరుచ్నాన్రు. ఇకక్డ
మన వీరంగం చూసి -అకక్డ పేపరల్లో చదువుకుని నవువ్కుంటూ ఉండి ఉంటారు.
కులాల పేరిట, వరాగ్ల పేరిట -కిషిట్గాడు, రాములు వెధవ, సీతి, లచిచ్ సాథ్యికి మతానిన్ యీడిచ్న గౌరవనీయులైన హిందువులు -మొదట ఇలుల్
చకక్బెటుట్కోవలసిన అవసరం ఎంతయినా ఉంది. తమలో ఏ లోపాలునాన్ 'మతం'- భేషరతుగా -నయానికో, భయానికో -తమకి గురిత్ంపునీ,
బలానీన్, సామూహిక పర్తిపతిత్నీ యివవ్గల శకిత్ అని ముసిల్ంలు నముమ్తునాన్రు. మనం ఏనాడయినా -ఎవరో మనని దుయయ్బటిట్న యిలాంటి
అరుదయిన సందరాభ్లోల్ పర్థమ కోపానిన్ చూపడం తపప్ -యిలాంటి సంఘటిత శకిత్ని పర్దరిశ్ంచామా?
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అకబ్రుదీద్న తపుప్ చేశాడా? ఇపుప్డు కైరసత్వ మతానిన్ సహాయం తెచుచ్కుంటాను. మీ మతానిన్, మీ విలువలిన్, మీ విశావ్సాలిన్, మీ ఆచారాలిన్
గౌరవించే మొనగాడెవరయినా ఉంటే మొదటి రాయి వెయయ్ండి.
నా ఉదేద్శంలో అకబ్రుదీద్న పర్సంగం మేలుకొలుపు. పేడ తినే బార్హమ్ణయ్ం, యముడిని వెకిక్రించే సినిమాలూ, సవ్జనానిన్ గౌరవించుకోలేని
సావ్రథ్ం, వేలంటీన వేలం వెరిర్కి విరర్వీగే సామూహిక పైతయ్ం, దేవుడు, దేవాలయాలు 'హిందుతవ్ం' అని రాజకీయ పర్యోజనాలకు గొంతు
చించుకునే అవకాశవాద పారీట్లూ మతానికి విలువని పెంచవు. అకబ్రుదీద్న వంటి వారి నోటికి బలి అవుతాయి. అంతకంటే భయంకరమైన
విషయం పేర్క్షకుల పర్శంస అనే హెచచ్రిక.

( జనవ ి 7, 2013 )
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(January 14,2013) Burada Kolanulo.. బురదకొలనులో ఒంటరి మొగగ్
సినీమా పాఠాలు చెపప్కూడదు. ఆ పని సినీమాది కాదు.
సినీమా చంకలు గుదేద్ వెరిర్ వేషాలు వెయయ్కూడదు. ఆ పనీ సినీమాది కాదు.
సినీమా విసీక్కాదు. తులసి తీరధ్ం కాదు. మారిఫ్యా కాదు పాలగాల్సూ కాదు. కాని పార్చురయ్ం దృషాట్య్, అపీప్లు దృషాట్య్ సినీమాకి ఓ బాధయ్త
ఉంది.

ఇదీ

నాయ్యంగా

ఉండనకక్రలేదు.

కానీ

ఉండక

తపప్ని

పరిసిథ్తి

-

కేవలం

దాని

పార్చురయ్ం

కారణంగా.

పర్ఖాయ్త ఫెర్ంచి దరశ్కుడు గొదారద్ (ఇపుప్డాయనకి 82 ఏళుళ్) ఓ మాట అనాన్డు. "సినీమా సెకనుకి ఇరవై నాలుగు సారుల్ నిజానిన్ చెపుతుంది"
అని. సినీమా ఫేర్ములు 24 కదిలితే తెరమీద బొమమ్ కదులుతుంది. అయితే అవి ఫేర్ములు కావట. అనిన్సారుల్ నిజానికి మదద్త(ట)!
మిరియాల కషాయంతో బెలల్ం ముకక్ ఇసుత్ంది అమమ్. బెలల్ం తాయిలం. కషాయం వైదయ్ం. కేవలం బెలాల్నేన్ తినిపిసేత్ మరో వైదయ్ం చెయాయ్లి.
డార్యింగు రూములోల్కి దూసుకువచిచ్ - అనితర సాధయ్మైన పర్భావానిన్ చూపే మాధయ్మం - సినీమా - అంత బలమైన పర్భావానిన్ చూపుతునన్
కారణంగానే - కాసత్ బాధయ్తని తీసుకోవాలి. తీసుకోకపోతే? బాధయ్తని వహించని, వహించాలని తెలియని, వహించనకక్రలేదనన్ అహంకారం
గల వయ్కుత్ల చేతులోల్ అది మారణాయుధం అవుతుంది. ఫలితం? నినన్ మొనన్టి ఢిలీల్ సంఘటన కావచుచ్. మరేదయినా కావచుచ్. మేం సినీమాలు
రాసే రోజులోల్ - అంటే దాదాపు 50 ఏళళ్ కిందట - సినీమాకి ఏదో ఆదరశ్ం, లక్షయ్ం, దారం, నీతి, సందేశం - కనీసం అంతరగ్తంగానయినా ఉండాలనుకునేవాళళ్ం. ఉండడానిన్ పేర్క్షకులూ ఆశించేవారు. ఆ 'ఆశ 'ని వముమ్ చేయకూడదని మడిగటుట్కునేవాళళ్ం. "పూలరంగడు" ఏ
వెరిర్వేషాలు వేసేత్ బాకాస్ఫీసు దగగ్ర కొలల్గొడుతుందో మేం ఆలోచించలేదు. గురర్బబ్ండీ నడుపుకునే నేలబారు మనిషి - చెలెల్లి కాపురానిన్
నిలబెటట్డానికి తండిర్ నిరోద్షితావ్నిన్ నిరూపించడం కథ. మరో పాతికేళళ్ తరావ్త - ఈ కథని మళీళ్ రాశాను - "ఆలయ శిఖరం". మళీళ్
పేర్క్షకులు వందరోజులు చూశారు. విపరీతమైన పర్భావానిన్ చూపే మాధయ్మానికి సంసాక్రపు అంచులను నిరేద్శించుకోవడం - సామాజిక
బాధయ్త. నైతిక బాధయ్త. అనిన్టికీ మించి మానవతవ్పు బాధయ్త. ఏ తలీల్ ఉగుగ్ గినెన్తో బిడడ్కు విసీక్ పటట్దుకదా? అయితే - సినీమాని వినిమయ
వసుత్వుగా, డబుబ్ని కొలల్గొటేట్ సాధనంగా మాతర్మే ఆయుధానిన్ చేసిన బాధయ్తారహితమైన నేపధయ్ంలో 'మిథునం' బురదకొలనులో ఒంటరి
మొగగ్.
'మిథునం' రెండు నిజాలిన్ చెపుతుంది. మంచి అభిరుచికి కాలం చెలల్లేదని. మంచి ఆదరశ్ం - అదెంత సూథ్లమయినదయినా - ఆదరించి
ఆహావ్నించే పేర్క్షకులు - ఇంకా ఇంకా కొనవూపిరితోనయినా ఉనాన్రని. నేనీమధయ్ ఆరు సినీమాలలో నటించాను. కానీ పర్తిరోజూ "ఈ మధయ్
సినీమాలలో వేయడం లేదా సార?" అని ఎవరో ఒకరు అడుగుతూనే ఉంటారు. "అదేమిటి? ఈ మధయ్ ఆరు సినిమాలలో..." మాట
పూరిత్కాకుండానే చినన్నవువ్ - "ఈ మధయ్ సినీమాలు చూడడం లేదండీ!" అనడం తరుచుగా వినిపిసూత్ంటుంది. మరెవరు చూసుత్నాన్రు?
సినీమాలిన్ చూసే అలవాటునన్ తరం దూరంగా వెళిళ్పోయి - ఎందుకు చూడాలో, ఎలా చూడాలో తెలీని కొతత్ తరానికి చోటిసోత్ందా?
చూడాలిస్న, చూడగలిగిన, చూడడానికి కొనిన్ గురుత్లిన్ పెటుట్కునన ఎందరినో సినీమాఎందుకు దూరం చేసుకుంటోంది?
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ఆ పర్శన్కి సమాధానం - 'మిథునం'.
మిథునంలోనూ లోపాలునాన్యి. ఇంకా బాగుండగలిగిన ఆసాక్రం ఉంది. పెదద్ హిట కాగలిగిన గొపప్ లక్షణాల ఆవశయ్కత ఉంది.
(శంకరాభరణం, మయూరి, పర్తిఘటన, సీతారామయయ్గారి మనవరాలు, మనుషులు మరాలి.. వగైరా వగైరా). కాని 'మిథునం ' ఈ మధయ్
కాలంలో చలల్ని చలివేందర్. మాధయ్మం విలువని, బలానిన్ ఎరిగి బాధయ్త వహించిన పెదద్మనిషి. గంభీరంగా, గుంభనంగా, నిరుద్షట్ంగా,
నిరమ్లంగా కథ చెపిప్న వాయ్పారికాని దరశ్కుడు భరణి. వాయ్పారానిన్ సినీమా చేసుత్ంది ఎలాగూ. కాని సినీమాని కేవలం వాయ్పారం మాతర్మే
చెయయ్కూడదు. శంకరాభరణంలో బటట్లిపుప్కునే అందమయిన బొంబాయి హిందీ అమామ్యి డానస్ వాయ్పారి భయానికో, పర్లోభానికో
నిదరశ్నం.
భరణి అందం మీద దృషిట్ పెటట్లేదు. ఆకరిష్ంచాలనన్ యావ చూపించలేదు. ఒపిప్ంచాలని తాపతర్యపడలేదు. ఇదద్రు ముసిలి దంపతుల ఏకాంత
జీవితానిన్ - డీ గాల్మరైజ చేసి - చెయయ్డానికి నానా తంటాలు పడి చూపించాడు. మరి ఏది ఆకరిష్ంచింది ఈ సినీమాలో? దరశ్కుడి గొపప్
నిజాయితీ ఆకరిష్ంచింది. కథలో ఉనన్ జీవలక్షణం ఆకరిష్ంచింది. ఎకక్డో మన మనసుస్లోల్ - ఇలాంటి అనుభూతిని గురుత్పటిట్న పేర్క్షకుల
సప్ందనకి పటట్ం కటిట్ంది. వృదద్ దంపతులు ఇలా ఉండాలా? మనం ఇలా ఉనాన్మా? ఉంటే బాగుంటుందా? ఏమో! ఉండడం బాగుంది. అది
చాలు. అదే కళ. అదే సినీమా. అదే ఉతత్మయిన కళ చేసే పని. ఉదాతత్మయిన కళ పర్యోజనం. ఉతత్మమయిన కళ అనుభూతిని
గురుత్పడుతుంది. కాదు. అపురూపమయిన అనుభూతికి గురుత్పెడుతుంది. అపుప్డు అది వాయ్పారమూ అవుతుంది.మళీళ్ ఉదాహరణ:
శంకరాభరణం,

మయూరి,

పర్తిఘటన,

సీతారామయయ్గారి

మనుమరాలు,

మనుషులు

మారాలి..

వగైరా

వగైరా.

'మిథునం ' గుండె బలంతో, సంపూరణ్మైన విశావ్సంతో, పేర్క్షకుల అభిరుచిమీద అపారమైన నమమ్కంతో నిరిమ్ంచిన చితర్ం. పేర్క్షకులు దరశ్కుడు,
నిరామ్త ఇచిచ్న గౌరవానిన్ నిలబెటుట్కునాన్రు. మంచి అభిరుచిని పంచాలనే సదుదేద్శానిన్ గురుత్పటాట్రు. కృతజన్తతో థియేటరోల్ కూరుచ్నాన్రు.
ఫిర్డజ్ లాంగ అనే గొపప్ దరశ్కుడు ఓ గొపప్ మాట అనాన్డు. దరశ్కుడికి తనేం చేసుత్నాన్డో తెలిసేత్ - అతనికి తెలుసుననన్ విషయానిన్ పేర్క్షకులూ
గురుత్పడతారు. అంతేకాదు. గౌరవిసాత్రు. ఆ గురిత్ంపు పేరే - విజయం.
ఆ 'విజయం' వాయ్పారం కాదు. కానీ నిజమైన 'విజయం' వెనక వాయ్పారీ సంతృపిత్ చెందుతాడు. కేవలం - అమిమ్ సొముమ్ చేసుకోవాలనుకునే
సాథ్యికి - కకుక్రిత్కి సినీమాని దించకూడదు. దించనకక్రలేదు. ఆ నిజానిన్ చాలా ఆలశయ్ంగానయినా, ధైరయ్ంగా, గుండెబలంతో నిరూపించిన
చితర్ం - మిథునం.
మా - అంటే పేర్క్షకుల - అభిరుచిని గురుత్పటిట్, గౌరవించి, మమమ్లిన్ కేవలం సెకస్ బజారులో విటులుగా చేయనందుకు - 'మిథునం ' యూనిట
కి - పేర్క్షకుల తరపున మా ధనయ్వాదాలు.

(జనవ ి 14, 2013)
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(January 21,2013) Railu Prayanam రైలు పర్యాణం
మనం చాలాసారుల్ రైలు పర్యాణం చేసి ఉంటాం. చేసూత్నే ఉంటాం. మన కళళ్ ముందునుంచి సేట్షనుల్ వెనకుక్ వెళిళ్పోతూంటాయి. అనకాపలిల్
దాటాక ఎలమంచిలి వసుత్ంది, తరువాత తుని. తరువాత అనన్వరం వసుత్ంది. మరేదో మరేదో. దాటిపోయే సేట్షనుల్ మన గమనానికి గురుత్. కానీ
పర్యాణమంతా మనతో వచేచ్ కొనిన్ దృశాయ్లుంటాయి. పచచ్ని పొలాలూ, అకక్డకక్డ చెరువులూ, కాలవలూ, ఎగిరే పకుష్లూ, మీద
నీలపుటాకాశం - ఇలాగ. పర్యాణంలో సేట్షన మజిలీ. మనతో కదిలే దృశయ్ం పర్యాణానిన్ అలంకరిసుత్ంది - మనకి తెలియకుండానే.
చాలామందికి సేట్షనుల్ గురుత్ండవు. కానీ అందరికీ పర్యాణం ఇచిచ్న అనుభూతి గురుత్ంటుంది - తపప్నిసరిగా. పర్యాణానికి అనుభూతే పార్ణం.
గమయ్ం లక్షయ్ం.
గమనించండి. మన కాల పర్యాణంలోనూ చాలా సేట్షనుల్ ఉనాన్యి - గాంధీ జయంతి, సావ్తంతర్య్ దినం, సంకార్ంతి, వివేకానంద జయంతి,
విజయదశమి, దీపావళి - ఇలాగ. గాంధీ జయంతి రోజంతా దేశంలో పర్తీ నాయకుడూ గాంధీజీ గురించి ఊదరగొటేట్సాత్డు. ఎకక్డెకక్డి
విగర్హాలమీదా దండలు గుమమ్రించేసాత్రు. మన మీడియా పుణయ్మాని పేపరల్నీన్, టీవీలనీన్ వారత్లతో నిండిపోతాయి. మనం వివేకానందుడీ
సందేశానిన్ పాటించాలని - అవినీతి కేసులు కోరుట్లోల్ మురుగుతునన్ నాయకుడు మనకి నీతిని చెపాత్డు - (మాయాబజారులో సీఎసాస్ర అనన్టుట్
సిగుగ్లేకుండా.) మనం వింటూంటాం. విజయదశమికి విగర్హాలను రకరకాల కారొప్రేటరుల్, మంతుర్లూ, నాయకులూ దండలతో అలంకరిసాత్రు.
ఈ దేశంలో ఇంత భకిత్ వెలిల్విరుసోత్ందా అని మనకు గరవ్పడాలనిపిసుత్ంది. కానీ మరునాడే - ఆ ఆలోచనా, ఆ ఆదరశ్ం, ఆ సందేశం
అటకెకిక్పోతాయి. వివేకానందుడు ఎవరు? అని ఏ నాయకుడినయినా అడగండి. ఆయన కంగారు పడతాడు అడిగింది పెదద్మనిషి అయితే. తన
మనిషే అయితే "నీకు బుదుద్ందా లేదా?" అని విసుకుక్ంటాడు. ఆయన సందేశం ఆనాటి సభకే పర్తేయ్కం. మరాన్టినుంచీ మానభంగాలూ,
సబిస్డీలూ, పాదయాతర్లూ, అవినీతి కేసులూ, కోరుట్ల విచారణలూల్ - మామూలు 'మురికి ' జీవితం.
మజిలీలను మరిచిపోయినా దారి పొడుగునా పచచ్ని పొలల పలకరింత ఆనాటి పర్యాణం. గాంధీ జయంతి దాటిపోయినా ఆయన ఆదరశ్ం
పర్యాణమంతటా పరుచుకునన్ ఆరోగయ్కరమైన దినాలు - ఆనాటివి. పండగలు పర్తీకలై - పర్యాణం ఆదరశ్మై - రైలు యాతర్ ఆరోగయ్కరమైన
పర్సాథ్నమయేది.
ఈనాడు ఆదరశ్మూ, వివేకానందుడి సందేశమూ 'మజిలీల' సేట్షన ల సాథ్యిలోనే నిలిచిపోయాయి - మురికి బతుకే పర్యాణంగా సాగే యాతర్.
పర్యాణం దృకప్ధమూ, దృషీట్ మారిపోయింది. సంపర్దాయం కేవలం ఆచారంగా కొన ఊపిరితో మిగిలి - ఇంకా ఆనవాయితీగానే నిలిచి అది కూడా కర్మంగా ఒక తతంగంగా మీడియాకు మాతర్మే అముమ్డు పోయింది. ఆ రోజులోల్ పండగలు, పబాబ్లూ సమాజానీన్, వయ్కిత్నీ
పర్భావితం చేసే సైన పోసుట్లు. వాటి ఉదేద్శమూ, నిరేద్శమూ అదే. మనకి ఇపుప్డా సద్ృషేట్ మృగయ్మైపోయింది. డిసెంబరు 31న తాగుడు పారీట్లూ,
జనవరి ఒకటిన బసొటా డినన్రుల్, వాలంటీన డేనాడు ఆడామగా విచచ్లవిడి డానుస్లూ, మదరస్ డేనాడు వృదాద్శర్మాలకు సీవ్ట పాకెట, పూల
గుతిత్ రవాణాలూ - గాంధీ, వివేకానందుడు, ఆఖరికి గణేశ ఉతస్వాలూ రాజకీయమైన 'సింబలస్ 'గానే రూపుదిదుద్కునాన్యి.
ఉదాహరణకి - 364 రోజులు నగర పర్జానీకం భరించాలిస్న హుసేస్న సాగర కాలుషాయ్నిన్ ఒకక్ రోజులో చేసుత్నన్ గణేశ నిమజజ్నానిన్
ఎవరయినా జంట నగరాలోల్ ఆపగలరా? భగవంతుడి పేరిట అనారోగాయ్నిన్ కోరి కోరి, తెలిసి తెలిసి నెతిత్న వేసుకుంటునన్ విషయం - ఇంత
తెలివైన పర్జానీకానికి తెలియదా? పర్తీ వినాయకుడి వెనకా ఓ కారొప్రేటరో, ఓ మంతోర్, ఓ రాజకీయనాయకుడో, ఓ భకుత్డో ఉంటాడు.
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'భకిత్'గా

చెలుల్బాటయే

పర్జాసావ్మిక

వయ్వసథ్

మనది.

తెలాల్రి లేసేత్ నవరాతిర్ ఉతస్వాల వెనుక భకిత్ కంటే సాముహిక పర్వృతిత్ని చూపుకునే వాయ్పారమో, వాయ్సంగమో ఎకుక్వయిపోయింది. పేపరల్లో
ఫోటోలూ, నాయకులు తెలిసీ తైల్యని (ఎకుక్వగా తెలియవనన్ విషయం మనకి సప్షట్ంగా తెలిసూత్ంటుంది) అమమ్వారి గురించి మనకి చెపేప్
ఊదరగొటుట్డు - పతిర్కలీన్, టీవీ తెరలిన్ నింపేసాత్యి. ఎలమంచిలి దాటిపోయింది.
పచచ్ని పొలాలు, చెరువులూ ఎవడికాక్వాలి? లావాదేవీలు, వాయ్పారాలు, కక్షలూ, రాజకీయాలూ, లాకప లూ - మళీళ్ మరో మజిలీ దాకా
పర్యాణం.
గణేశుడి మీద ఇదివరకు ఇంత భకిత్ ఎరగం. ఇనిన్ కెమెరాలు లేవు. ఇంతమంది నాయకులు లేరు. ఇనిన్ టీవీలు లేవు. అమమ్వారి మీద ఇంత
బరితెగించిన భకిత్లేదు. కానీ ఆ రోజులనాటి భకిత్లో ఆధాయ్తిమ్క సాందర్తా, ఔదారయ్ం, మానవ మనుగడలో గాంభీరయ్ం ఉండేవి. ఆనాటి
పర్యాణంలో పచచ్ని పొలాలది పెదద్వాటా. గాంధీజీ ఇచిచ్న సందేశం జీవితమంతా పరుచుకోవాలనే ఆరిత్.
ఈనాడు గాంధీ ఒక మైలు రాయి. నేరసుత్డైన ఓ ఎమెమ్లేయ్గారు - ఆరోజుకి మాతర్ం, ఆ సభలోనే, ఆ ఒకక్సారే, ఆ ఒకక్ ఫోటోల వరకే మనకి
అహింస గురించి, శాంతియుత సహజీవనం గురించీ చెపాత్రు. ఆ నిజానిన్ ఆయన నమిమ్ ఆచరించడం లేదని మనకి తెలుసుత్ంటుంది. ఆయనకీ
పాపం - నమమ్కం లేని విషయం మనకీ అరధ్మవుతూ ఉంటుంది. ఈనాటీ పర్యాణంలో గాంధీలు, వివేకానందులూ, విఘేన్శవ్రులూ,
దురాగ్మాతలూ - ఆయా పండుగలకు పెటుట్బడులు. కేవలం వారిష్క మరాయ్దలు. ఆ రోజులకే పరిమితమైన వాయ్పారాలు. కొండొకచో తదిద్నాలు.
ఇపప్టి పర్యాణంలో ఆ 'మజిలీలు' నిరేద్శించిన ఆదరశ్ం మచుచ్కైనా లేదు. సేట్షనల్ మధయ్ పచచ్ని పొలాలు లేవు. బీటలు వారిన బీళుళ్, అరధ్ం పరధ్ం
లేని దృశాయ్లూ చోటు చేసుకునాన్యి. నినన్టికి నినన్ - పతిర్కలోల్ చెలరేగిన సంకార్ంతి హోరుని చూశాక ఈ నిజం కొటొట్చిచ్నటుట్ కనిపించిచింది.
సూరుయ్డు మకర రాశిలో పర్వేశించిన ఉతత్రాయణ పుణయ్కాలంలో - పంటని ఇంటికి తోలుకొచిచ్న రైతు - తన సంపదని చుటూట్ ఉనన్వారితో ఏటేటా వచేచ్ మాలదాసరితో, గంగిరెదుద్ల సామితో, భజన బృందాలతో, పగటి భాగవతులతో, పాలేళళ్తో పంచుకుని పండగ చేసుకుని - తనకి
ఏడాది పొడుగునా బాసటగా నిలిచిన మూగజీవాలు - పశుసంపదకి కనుమ రోజున 'కృతజన్త' చెపుప్కునే సతస్ంపర్దాయానిన్ - టీవీలోల్
మొరిగే, పతిర్కలోల్ గొంతు చించుకునే, వృదాద్శర్మాలకు తలిల్తండుర్లిన్ అపప్చెపిప్ విదేశాలోల్ మాయమయిన రైతనన్ బిడడ్లు ఎందరికి తెలుసు?
పండగలూ, పబాబ్లూ జన జీవనానిన్ పర్భావితం చెయాయ్లిస్న ఒక నిరంతన పర్భావ శీలానికి సంకేతాలు. ఈనాడు పబబ్ం గడుపుకుని,
వాయ్పారమో, గూండాయిజమో వృతిత్గా జీవితమంతా కపప్ల తకెక్డ చేసుకునే అవయ్వసథ్లో కేవలం సైన పోసుట్లుగా మిగిలిపోయాయి. ఈనాటి
రైలు పర్యాణం దృషిట్ పూరిత్గా మారిపోయింది. పొరపాటు. పూరిత్గా దృషిట్ మాసిపోయింది.

(జనవ ి 21, 2013)
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(January 28,2013) Tanalo Taanu తనలో తాను
ఒక విచితర్మైన, కాని ఆలోచింపజేసిన, ఆలోచించాలిస్న అరుదైన సందరభ్ం. దకిష్ణామాన్య శృంగేరీ శీర్ శారదా పీఠాధీశవ్రులు జగదుగ్రు
శంకరాచారయ్ శీర్శీర్శీర్ భారతీ తీరథ్ మహాసావ్మి విశాఖపటన్ం వేంచేశారు. భీమునిపటన్ంలో సదుగ్రు శివానందమూరిత్వారి ఆశర్మానికి -వారి
దరశ్నారథ్ం వెళాల్ను. శివానందమూరిత్గారు ననున్ అందరిలోనూ పిలిపించారు. సావ్మివారికి సవ్యంగా పరిచయం చేశారు. సావ్మివారు
ముందుకు వంగి ఆసకిత్గా వింటునాన్రు. ననున్ ఏమని పరిచయం చేసాత్రు? పర్ముఖ రచయితననా? సినీనటుడిననా? రేడియో డైరెకట్రుగా
రిటైరయాననా? టీవీలోల్ కారయ్కర్మాలు నిరవ్హిసాత్ననా? మంచి వకత్ననా? వీటిలో ఏదయినా లేదా అనీన్ చెపప్వచుచ్. కాని రెండే మాటలు
చెపాప్రు -సదుగ్రువులు. అవి ఇవి: ''ఈయన గొలల్పూడి మారుతీరావు. మంచి సంసాక్రం వుంది'' అంతే! ఈ విశేషణాలలో ఏవో చెపాత్రని
ఊహించిన నేను ఈ పరిచయానికి ఆశచ్రయ్పోయాను. ఆలోచించగా -కనువిపూప్ అయింది.
హిందూ మతానికి 36వ పీఠాధీశవ్రులయిన ఒక మహాసావ్మి సమక్షంలో నా గురించిన ఏ పరిచయమూ నిలవదు. ఏదీ వారికి ఆసకిత్ని
కలిగించదు. లౌకికమయిన ఏ అరహ్తా, ఏ విజయమూ పీఠాధీశవ్రుల సమక్షంలో పర్తిభగా నిలిచేదికాదు. అయితే- ఏభై ఎనిమిది సంవతస్రాలు
జీవన సరళినీ, కృషినీ, పరిశర్మనీ కోర్డీకరించగల ఒకక్ గుణం -అంతటి మహానుభావుల 'ఎఱుక'లో రాణించేది ఉనన్దా? ఉనన్ది. దానిపేరు సంసాక్రం.
ఓ జీవితకాలం పరిశర్మలో -ఏ పర్తిభా, ఏ వుయ్తప్తీత్, ఏ పార్ముఖయ్తా, ఏ కీరీత్, ఏ పదవీ, ఏ సంపదా మనిషి ఔనన్తాయ్నిన్ మహానుభావులముందు
నిలపదు. నిలిచేదిగా రాణించదు. ఒకే ఒకక్టి వీటనిన్టినీ తలదనేన్ది ఉంది. ఇంకేమీ లేకపోయినా ఉండవలసింది ఉంది. వీటితో పర్మేయం
లేనిది ఉంది. పొరపాటు. ఎనిన్ చేసినా, ఏం సాధించినా -ఆ సాధనకి లక్షయ్ంగా, మూలధాతువుగా ఉండాలిస్న ఒకే ఒకక్ గుణం ఉంది. దాని
పేరు సంసాక్రం.
అది ఒక దేశపు సంసక్ృతీ, ఉదధ్తీ, సంపర్దాయ వైభవం, ఆలోచనా ధోరణీ, వయ్కిత్ శీలత, పెదద్ల వారసతవ్ంగా, అనూచానంగా వచిచ్న సంపదా యినీన్కలిసేత్ -యినిన్టిని కలిపి నిలిపేది ఒకటుంది. దానిపేరు సంసాక్రం.
దీని వైభవం ఎంతటిదో, దీని విలువ ఎంత గొపప్దో -మన సమాజంలో నాయకతవ్ం వహించవలసిన నాయకులు, ఐయేయ్యసుస్లూ, ఇతర
మతాల పెదద్లూ, ఉదోయ్గులూ పర్తిరోజూ జైళల్లో మాయమవుతూ చెపప్క చెపుత్నాన్రు. అసదుదీద్న ఒవైసీని అరెసుట్ చెయయ్గానే -కొనిన్ బసుస్లు
ధవ్ంసమయాయి. కొనిన్ దుకాణాల అదాద్లు పగిలాయి. ఆయనిన్ జీపు ఎకిక్ంచి నినాదాలు చేసే కారయ్కరత్ల మధయ నుంచి ఆయనిన్
తీసుకెళల్లేకపోయారు. మనకి గురుత్ండే ఉంటుంది -ఒక తెలల్వారు ఝామున దేశం ఇంకా కళిల్పప్కుండానే కంచి సావ్మిని జైలుకి తరలించారు.
కొందరిగుండె కలుకుక్మంది. కొందరు ఏడాచ్రు. ఇతర మతాల పెదద్లూ బాధపడాడ్రు. కాని ఏ విధవ్ంసమూ జరగలేదు. ఎవరి అనుతాపమూ
ఆవేశంగా తరుజ్మా కాలేదు. అరాచకంగా కారయ్రూపం దాలచ్లేదు. అసదుదీద్న నేరం చేశాడని నాయ్యసాథ్నం నిరణ్యిసోత్ంది. శిక్ష వేసోత్ంది.
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నాయ్యానిన్ కారయ్కరత్లు పర్శిన్సుత్నాన్రు. కంచిసావ్మి అరెసుట్కి కంటతడి పెటాట్రు. అది అనివారయ్మా? అది నాయ్యసాథ్నం నిరణ్యం. అరాచకమా?
అది వయ్వసథ్ తేలుచ్కోవలసిన విషయం. ఈ విచక్షణ పేరే సంసాక్రం.
ఈ కాలమ మాటాల్డే విషయం -సంసాక్రం. రాజకీయం కాదు. రోడుడ్మీద తన మితుర్డితో వెళుత్నన్ ఆడపిలల్ని ఆరుగురు చెరిచి ఆమె చావుకి
కారణమయారు. కొనిన్లక్షల కోటుల్ దోచుకునన్ ఓ నేరసుథ్డు తను జైలునుంచి బయటికి రావడానికి ఒక నాయ్యాధిపతి నీతికి ధర
చెలిల్ంచబోయాడు. ఒక కేందర్ మంతిర్గారు టెలిఫోన శాఖని నిరవ్హిసూత్ 320 లైనల్ టెలిఫోన ఎకేచ్స్ంజీని తన వయ్కిత్గత పర్యోజనాలకి యింటోల్నే ఏరాప్టు చేయించుకునాన్డు. పర్సుథ్తం రెండు రాషాట్ర్ల మాజీ ముఖయ్మంతుర్లు -పండిత సుఖరాం, ఓం పర్కాష చౌతాలా జైలోల్
ఉనాన్రు. ఆ మధయ్ అరెసట్యిన ఓ వయ్భిచారి -తన ఇంటికి వచిచ్న నాయకులు, ఆఫీసరల్ జాబితాను బయటపెడతానని గరవ్ంగా బెదిరించింది.
ఇంత విసత్ృతమైన అవినీతి, కుసంసాక్రం నేపధయ్ం -58 సంవతస్రాలు శర్మించిన నా జీవనయాతర్లో అనిన్ విజయాల వడపోతగా 'సంసాక్రి'
అనన్ కితాబుని మూటగటుట్కోవడం ఎంత వైభవం?
ఒక పీఠాధిపతి ముందు -ఓ వయ్కిత్ జీవిత సాఫలాయ్నికి యింత సంకిష్పత్మయిన కితాబు లభిసేత్ -మరి భగవంతుడి సమక్షంలో నిలిచిన భకుత్డికి ఆ సాథ్యిలో అతని ఉనికి, అతని ఆసిథ్కత, ఆయన తపసుస్, ఆయన అనిషాట్న వైభవం -ఏవీ నిలవవు. సావ్మి సమక్షంలో భకుత్డు పిపీలిక,
నిరీవ్రుయ్డవుతాడు. అపప్టి అతని ఉనికికి వుయ్తప్తిత్ లేదు. అరథ్ం లేదు. గురిత్ంపు లేదు. ఆ సాథ్యిలో అవసరమూ లేదు.
జీవిత సాఫలాయ్నిన్ కాచి వడబోసేత్ -కళాపర్పూరణ్లూ, కేబినెట హోదాలూ, ఐయేయ్యసుస్లూ, కోటల్ బాయ్ంకు అకౌంటూల్, పర్పంచ పర్ఖాయ్తులూ,
గానగంధరవ్ బిరుదాలూ -అనీన్ అనీన్ అసందరాభ్లు. అనిన్టికీ మించి వయ్కిత్కి అవసరమైనదీ, నికారుస్గా నిలిచేదీ ఒకక్టి -ఒకక్టే ఒకక్టి ఉంది.
వయ్కిత్గత సంసాక్రం. దానిలోపం విశవ్రూపం దాలచ్డానిన్ మనం ఏ రోజు పేపరు తెరిచినా అరథ్మౌతుంది. ఆ ఒకక్ సుగుణానేన్ ఫణంగా పెటిట్
మిగతా పర్పంచానిన్ జయించబోయిన ఎందరో మహనీయుల గోతార్లు -పర్తి రోజూ ఆవిషక్ృతమౌతునాన్యి.
సంసాక్రం ఒకక్టే ఉండి మరేది లేకపోయినా బాధలేదు. అది లేక మరేది ఉనాన్ పర్యోజనం లేదు. సదుగ్రువులు పీఠాధిపతుల సమక్షంలో
నాకిచిచ్న కితాబు -60 సంవతస్రాలు కషట్పడి సంపాదించుకునన్ది, మరెవరూ దూరం చేయలేనిదీను. ఒక తెరని సదుగ్రువులు తొలగించారు.

( జనవ ి 28, 2013 )
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(February 04,2013) Viswarupam విశవ్రూపం
విశవ్రూపం సమసయ్ నిజంగా ''విశవ్రూపం'' సినిమాది కాదు. పార్ంతీయ, మత ఛాందసుల అభిపార్యాలను నెతిత్కెతుత్కోవడం దావ్రా వోటల్కు
కకుక్రిత్పడే రాజకీయ వరాగ్ల పర్లోభపు విశవ్రూపమది.
పర్తి వయ్కిత్లోనూ ఈ పర్లోభం ఉంటుంది. మా వాళల్ని పొగిడితే నాకు ఆనందం. ననున్ తిడితే కోపం. తన పార్ంతం, తన భాష, తన మతం,
తనవాడు -యిలాగ. అయితే వయ్కిత్ పార్తినిధయ్ం వయ్వసథ్ సాథ్యికి పెరిగే కొదీద్ వయ్కిత్ పర్యోజనం మరుగున పడి -సామాజిక పర్యోజనంపై దృషిట్
మరలుతుంది.
కాని రోజులు మారిపోయాయి. వయ్కిత్ పర్యోజనానిన్ వయ్వసీథ్కరించే నాయకతవ్ం, తమ సవ్లాభానిన్ హకుక్గా వకాక్ణించి, పోరాడి సాధించుకునే
నాయకతవ్ం -వీటికి వోటల్ బంగారు ముసుగు రాజయ్మేలుతునన్ రోజులు. ఆ వయ్కిత్ సముదాయానిన్ వోటల్ బంగీగా ముదుద్పెటుట్కునే నాయకతవ్ం
పర్సుత్తం వారిని దువువ్తోంది.
నినన్ కమలహాసన ఒక ఇంటరూవ్య్లో మాటాల్డుతూ మహాతామ్గాంధీ బతికి ఉంటే ఈపాటికి పాకిసాథ్నలో సిథ్రపడి ఉండేవారు అనాన్రు. ఇది
ననున్ మెరుపులాగ ఆకరిష్ంచిన విషయం. వయ్కిత్ మీమాంసని తొకిక్పెటిట్ 'మానవతవ్పు' విలువలిన్ విహంగసాథ్యిలో నిలిపిన ఓ మహాతుమ్ని
దృకప్థానికి దకిక్న కితాబు ఇది.
''విశవ్రూపం'' తాలిబనల్ కథ అని కమల చెపప్నే చెపాప్రు. కాగా ఇది కేవలం వినోదాతమ్క చితర్ం అని కూడా అనాన్రు. ఏమీ గజిబిజి లేకుండా
నాగరిక పర్పంచంలో ఏ మరాయ్దనూ పాటించకుండా భామియన బుదధ్ విగర్హాలను ధవ్ంసం చేయడం దగగ్రున్ంచి, చదువు ముఖయ్మనన్ ఓ
అమామ్యిని

కాలిచ్

చంపి

గరవ్పడే

సంపర్దాయం

తాలిబనల్ది.

కాగా

ఇది

కలిప్తగాధ.

మనదేశంలో ముసిల్ం సోదరులకు, ముసిల్ం మతానికి -వారు కళలకు, సంగీతానికి, సమాజానికి చేసిన సేవలను మనలో ఒకరుగా తవ్మేవాహంగా నెతిత్న పెటుట్కుంటునన్ దేశం మనది. 'సారే జహాసె అచాఛ్ హిందుసాథ్న హమారా' అని ఒక ముసిల్ం కవి ఇకాబ్ల గొంతెతిత్న దేశం
మనది. దిలీప కుమార, మధుబాల, నౌషాద, బడే గులాం ఆలీఖాన, అబిద హుసేస్న, ఆలీ అకబ్ర ఖాన వంటి మహనీయులు మనం గరవ్పడే
వయ్కుత్లు.
మరి ఈ అసహనం ఎకక్డిది? అది ఒక పారశ్య్ం. అసహనానిన్ పర్దరిశ్ంచే వరాగ్లను భూతదద్ంలో చూపించే నాయకతవ్పు అవకాశవాదం
ఈనాటి చరచ్నీయాంశం. ఆయా వరాగ్లకంటే -వాటికి విలువనిచిచ్ నెతిత్కెతుత్కునే నాయకతవ్ం ఇంకా భయంకరమైన కీడుని సమాజానికి
చేసోత్ంది.
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రాజ ధాకరే మహారాషటరీయుల కోసం ఎతిత్న పార్ంతీయ వాదం ఆ రాషాట్ర్నికి చెందిన కొందరు పెదద్లిన్ రహసయ్ంగానయినా మనసుస్లోల్ ఆనందానిన్
కలిగిసూత్ ఉండవచుచ్. ''మనవాడు జెండా ఎగరవేసుత్నాన్డు. మంచిదే'' అని తలలు అటు తిపుప్కునన్ సందరాభ్లు మనకు తెలుసు. ఈ ధోరణిని
వారు ఎదిరించిన దాఖలాలు లేవు.
ఒక అదుభ్తమైన ఉదంతం చెపుప్కుంటే చాలు. పర్ముఖ రాజకీయ నాయకులు, ఒకపప్టి మంతిర్వరుయ్లు శీర్ భాటట్ం శీర్రామమూరిత్ గారు తమ
ఆతమ్కథ ''సేవ్చాఛ్ భారతం''లో ఈ ఉదంతానిన్ ఉటంకించారు.
ఈనాటి ఆవశయ్కత ఏమిటి? ఇదీ సమాధానం.
నౌఖాలీలో హిందూ ముసిల్ంల మధయ్ కొటాల్ట జరుగుతోంది. రకత్ం ఏరులయిపారుతోంది. వారి మధయ్ కూరుచ్ని మహాతుమ్డు నిరాహార దీక్షని
చేసుత్నాన్డు. సోషలిసుట్ నాయకుడు డాకట్ర రామ మనోహర లోహియా వారిని పరామరిశ్ంచడానికి వెళాల్రు. ''నేను చెపిప్ంది చేసాత్వా?'' అని
అడిగారు బాపూ. ''అది నాకరత్వయ్ం'' అనాన్డు లోహియా. ''పది ముసిల్ం మొహలాల్లకు వెళిల్ పర్తీ తలుపు తటిట్ సమావేశానికి పిలువు. వారితో వారి
తపిప్దాలిన్ చెపుప్'' అనాన్రు. ఆవేశాలు ఆకాశానికి అంటే వాతావరణంలో వారిని పిలవడమా? వారి అనుచితాలిన్ చెపప్డమా? కొందరు తిటాట్రు.
కొందరు కసిరారు. కొందరు బెదిరించారు. కొందరు అరిచారు. కాని మీటింగుకి అరడజను మంది హాజరయారు. ఆయన మాటాల్డడం
మొదలెటట్గానే తిడుతూ అయిదుగురు లేచిపోయారు. మహాతుమ్డిని కలిశారు లోహియా. ఈ ఒకక్డే సభలో మిగిలాడని చూపించారట. అపుప్డు
మహాతుమ్డు అనాన్రట: ''ఈ ఒకక్డే ఒక సైనయ్ం. అలాంటి ఒకక్డినే ఇకక్డ కూరుచ్నాన్ను. అతనిన్ విడిచిపెటట్కు. సమాజంలో ఒకక్డు చాలు సతాయ్నిన్ నిరేద్శించడానికి''. అదీ మహాతుమ్డు. వేల రూపాయలు ఖరుచ్పెటిట్ లక్షలాది జనానిన్ పోగుచేసి ఆకాశం దదద్రిలేల్టటుట్ ఉపనాయ్సాలు ఇసేత్
చపప్టుల్ వసాత్యేమో కాని వోటుల్ రావు. ఎవరిదారిన వారు పోతారు. అలనాటి తిరుపతిలో చిరంజీవి అవిలాల సభ అందుకు గొపప్ తారాక్ణం.
మనకి చాలా విశవ్రూపాలునాన్యి. పర్లోభాల, సావ్రాథ్ల, పదవీ వాయ్మోహాల, ఆతమ్వంచనల, విశవ్రూపాలు. ఇపప్టి విశవ్రూపానిన్ ఎదిరించే
చినన్ చినన్ మత ఛాందసులలో అసహనం ఉంది. అయితే ఆ అసహనానిన్ పర్దరిశ్ంచే ఎంతో కొంత నిజాయితీ ఉంది. కాని వారిని సమరిథ్ంచే,
వారిని బుజజ్గించే, తమ పర్యోజనాలకు వాడుకునే, వోటల్ కోసం తాకటుట్పెటేట్ పర్లోభాల విశవ్రూపం పర్మాదకరమైనది. అదీ ఈనాటి
దురవ్య్వసథ్.
కావలసింది -సహేతుకమైన, సజావయిన, సతాయ్నిన్ నిరేద్శించగల, ధైరయ్ంతో నిలిచే ఒకే ఒక గొంతు. నా ఉదేద్శం ''విశవ్రూపానిన్'' ఎదిరించే
మత శకుత్లలో ఉనన్ నిజాయితీ, వాటిని ఎదిరించవలసిన నాయకతవ్ంలో లేదని. ఇది ఆతమ్వంచన ఆరోపార్ణం. మన నాయకతవ్పు
నిజసవ్రూపం. ఇందుకు చకక్ని ఉదాహరణలు -జయలలిత, మమతా బెనరీజ్.

( ిబర్వ ి 4,2013)
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(February 11,2013) Battalleni Samasyalu బటట్లేని
ల్ సమసయ్లు
చాలా సంవతస్రాల కిందట మా ఆవిడా మా అబాబ్యి వతిత్డి చేయగా చేయగా మాల దీవులకు వెళాల్ం. బియాదూ అనే చినన్ దీవ్పంలో ఒక
భారతీయ సంసథ్ (తాజ గూర్పు అనుకుంటాను) ఒక రిసారట్ని నిరవ్హిసోత్ంది. ఆ దీవ్పం కొనిన్ ఎకరాల విసీత్రం
ణ్ . దీవ్పం అంతా రిసారేట్. మాలే
విమానాశర్యం నుంచి చినన్ లాంచీలో గంటనన్ర పర్యాణం. మాతోపాటు లాంచీలో ఒక సివ్టజ్రాల్ండు దొరగారూ, ఆయన కంటే వయసుస్లో
కాసత్ పెదద్దయిన ఆయన గరల్ ఫెర్ండూ వచాచ్రు. చుటూట్ ఉనన్ హిందూ మహాసముదర్ంలో మెడలోతు నీళల్లో మునిగి -లక్షలాది రంగు చేపలిన్
చూడడం ఒక గొపప్ వినోదం. దీనిన్ సాన్రక్లింగ అంటారు. ఈ సివ్టజ్రాల్ండు జంటే నాచేత ఆ పనిని చేయించారు. దీవ్పంలో దిగగానే ననున్
ఆకరిష్ంచిన మొదటి పర్కటన: ''ఇకక్డ యాతిర్కులు విధిగా బటట్లు ధరించి ఉండవలెను'' అని. మొదట పొరపాటుగా రాశారేమోననుకునాన్ను.
''సరైన బటట్లు ధరించవలెను'' అనో ''మరాయ్దపూరవ్కమైన దుసుత్లు ధరించవలెను'' అనో ఉండాలి కదా? మేనేజరుని అడిగాను. ఆయన
నవావ్డు. వారు రాసిందే కరెకట్ట. ఆ దీవ్పానికి ఎకుక్వగా విదేశీ యాతీర్కులు వసూత్ంటారు. వారు ఆ చినన్ దీవ్పంలో ఈదుతూ, సాన్రక్లింగ
చేసూత్ బటట్లేల్కుండా గడుపుతారట ముఖయ్ంగా సతరీలు. చెపిప్ చెపిప్ -ఆఖరికి విసిగి -విధిగా ఒక నిబంధన లాగ ఆ బోరుడ్ తగిలించారట. ''అయినా
వారి అలవాటు మానరు సార'' అని వాపోయాడు మేనేజరు. మేమునన్ మూడు నాలుగు రోజులోల్ బటట్లేని
ల్ చాలామంది కనిపిసూత్ వచాచ్రు. వారి
వారి

దేశాలలో

నగన్తవ్ం,

ఎండలో

బటట్లేల్కుండా

తిరగడం

ఒక

వాయ్పకం

కావచుచ్.

కాని

ఇకక్డది

వికారం.

కాని పటుట్చీరె కటుట్కుని వొళల్ంతా కపుప్కునే ఒక భారతీయ మహిళతో నేనకక్డికి వెళాల్ను. ఆవిడ నా పకక్న ఉండడం వలల ఆ దృశయ్ం మరీ
ఇబబ్ందిగా కనిపించింది. తపిప్ంచుకు తిరిగే పర్యతన్ం చేశాం ఆ నాలుగు రోజులూ.
ఇందులో చినన్ వివరణ అవసరం. అది అభయ్ంతరకరం, అనౌచితయ్ం అని ఎందుకనిపించింది? మరి ఇటలీలో, గీర్సులో, ఆసేట్ర్లియాలో వారు
ఎందుకలా భావించరు? జాగర్తత్గా అరథ్ం చేసుకుంటే మన సంసక్ృతికి అలవాటులేని, అసభయ్మనిపించే చరయ్ని మన 'మరాయ్ద'ని దృషిట్లో
ఉంచుకుని బేరీజు వేసాత్ం. ఆసేట్ర్లియా మనిషి ఆ నగన్తావ్నిన్ పటిట్ంచుకోడేమో! నా పకక్న ఉనన్ పటుట్చీరె మహిళ ఆ అసభయ్తని మరీ
కొటొట్చిచ్నటుట్ వేలెతిత్ చూపుతోంది. ఆమె సంసాక్రం ఇకక్డి విశృంఖలతావ్నికి కొలబదద్. మనకి అది వెకిలితనం, వెగటుతనం, అభిరుచి లేమి ఇంకా చెపాప్లంటే కుసంసాక్రం. ఇంకాసత్ ముందుకు పోయి చెపాప్లంటే పశుతవ్ం.
సమాజం సహించలేని అభయ్ంతరానిన్ ఆ సమాజం తరతరాలుగా గౌరవించే 'మరాయ్ద'తో పోలిచ్ తూకం వేసాత్ం. మాల దీవులోల్ ఒ క భారతీయ
రిసారట్లో ఇది అభయ్ంతరం. అసభయ్ం. అమరాయ్ద. అభిరుచి దారిదర్య్ం. కుసంసాక్రం -ఈ కొలబదధ్లనీన్ ఈ దేశానివి, తరతరాల మన
సంసాక్రానివి.
మహాసాధివ్ సతీ అనసూయని తిర్మూరుత్లు -కేవలం పరీకిష్ంచడానికి నగన్ంగా వడడ్న చేయమంటే ఆమె వారిని ముగుగ్రు పసివారిని చేసిన కథ
మనకి తెలుసు. ఇది ఈ దేశపు సంసక్ృతి ఒక గొపప్ 'మరాయ్ద'కి ఇచిచ్న విలువ. ఈ ఐతిహాయ్లు మన సమాజపు విలువలిన్ చితిర్క పటేట్ సాధనాలు.
హిమాలయాలోల్ తపసుస్ చేసుకునే నాగా సాధువుల సముదాయానికి వారి నగన్తవ్ం అపభర్ంశం అనిపించదు. కారణం -వారి దృషిట్, దృకప్థం
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అటు లేదు కనుక. భగవాన రమణ మహరిష్లో మనం నగన్తావ్నిన్ చూడము. ఒక నిరాడంబరతని చూసాత్ం. ఒక మహనీయతని చూసాత్ం. ఇకక్డ
మన

'సామానయ్త'

కొలబదద్.

వారి

జీవన

లక్షయ్ం

మన

దృకప్థానిన్

సంధిసుత్ంది.

లేదా

నిరణ్యిసుత్ంది.

ఈ మధయ్ లాస ఏంజలిసలో జరిగిన 55వ గార్మీ అవారుడ్ల సమావేశంలో కారయ్కరత్లు ఒక హెచచ్రిక చేశారు -పాలొగ్నేవారికి. వాకయ్ం ఇది:
''మీరు వేసుకునే బటట్లు మీ మరామ్వయవాలను కపేప్టటుట్ చూసుకోండి బాబూ! బొతిత్గా శరీరంలో పర్తీ అవయవం కనిపించే ఉలిల్పొర బటట్లు
ధరించకండి'' ఇంత చెపేత్ చాలు. ఇదేమిటి? అమెరికా ఇంత చెడిపోయిందా? అనిపిసుత్ంది. మరేం పరవాలేదు. మనం కూడా విదేశాలతో పోటీ
పడే సంసాక్రానిన్ గరవ్ంగా సముదధ్రించుకుంటునాన్ం.
మాలేలో బియాదూ ఒక 'అపశృతి' అనేంత గొపప్గా ఈ మధయ్ బెంగుళూరులో చితర్కళా పరిషత కళా పర్దరశ్నలో మన దేవుళల్, దేవతల
నగన్సౌందరాయ్నిన్ కళాకారులు చితిర్ంచి పర్దరిశ్ంచారట. దురాగ్వాహిని, విశవ్హిందూపరిషత, శీర్రామసేవ వంటి సంసథ్లు ఈ పర్దరశ్నని
వయ్తిరేకించాయట. ఇలా తిరగబడడం నిజంగా నేరమే. కాని భారతదేశంలో 1.2 బిలియనల్ జనాభాలో 85 శాతం భారతీయులు ఉండగా
శతాబాద్ల సాంసక్ృతిక చరితర్ని విసమ్రించి కళాకారులు మన దేవుళల్నీ, దేవతలీన్ నగన్ంగా చితిర్ంచిన నీచపు అభిరుచిని ఎవరయినా
వయ్తిరేకించరేం?
ఎకక్డో ఏ దేశంలోనో తమ పర్వకత్ మీద అరథ్ం లేని కారూట్నుల్ వేసేత్ పర్పంచంలోని అనిన్ దేశాలలో ముసిల్ంలు ఆవేశితులయి -తమ కోర్ధానిన్
పర్కటించారు. అది సబబని నేననను. కనీసం వారి దగగ్రనుంచయినా మతానికి ఎంత విలువనివావ్లో కొనిన్ పాఠాలు నేరుచ్కోవలసిన ఆవశయ్కత
ఉంది. అరాచకానిన్ కలిప్ంచడం నా ఉదేద్శం కాదు అసమమ్తిని పర్కటించడం. ఈ దేశపు సంసక్ృతిని కనీసం అరథ్ం చేసుకోలేని ఆ కళాకారులిన్
పర్భుతవ్ం ఎందుకు అరెసుట్ చెయయ్దు? ఈ కళాకారులు మొనన్ మన పారల్మెంటు మీద దాడికి కారణమయిన అఫజ్ల గురు కంటే పర్మాదకరమైన
దౌరజ్నయ్కారులు. వీరికీ నినన్కాక మొనన్ ఉరితీసిన అజామ్ల కసబకీ పెదద్ తేడాలేదు.
ఒకక్ మహిళ నా పకక్న నిలబడిన కారణంగానే ఒక చినన్ దీవ్పంలో నగన్తవ్ం ననున్ వణికిసేత్ -తరతరాల భారతీయ సంసక్ృతీ వైభవానిన్ కనీసం
మననం చేసుకోని ఈ కళాకారుల అంధతావ్నికి ఎలాంటి శిక్షయినా తకుక్వేననిపిసుత్ంది. ఇది మతానికి సంబంధించిన విషయం కాదు. వయ్వసథ్
సంసాక్రానికి, కళయొకక్ ఉదాతత్తకీ సంబంధించిన విషయం.
లోగడ ఇలాంటి ఔచితయ్ రాహితాయ్నిన్ పర్కటించిన ఓ పదమ్విభూషణుని పటల్ ఈ దేశం తన నైరాశాయ్నిన్ పర్కటించింది. కళాకారుని సేవ్చఛ్కి
అంతరాయం కలిగించే హకుక్ ఎవరికీ లేదని కొందరు 'సిగుగ్లేని' కళాహృదయులు జుతుత్ పీకొక్నాన్రు కాని -హుసేస్న సాహెబగారు తన తలిల్కి
వొంటినిండా బటట్లు తొడగడం వారి సేవ్చఛ్కి, అభిరుచికీ కొలబదద్ అయితే ''సుజలాం సుఫలాం మలయజ సీతలాం -మాతరం వందేమాతరం''
అని మనం అనునితయ్ం కొలిచే భారతమాతను భారతదేశంలో పుటిట్ పెరిగిన ఓ కళాకారుడు నగన్ంగా చితిర్ంచడం ఏ సేవ్చఛ్కు నిదరశ్నమో
ఎవరూ ఉదహరించలేదు. ఈ దేశంలో పర్భుతావ్ల చేతులకి గాజులునాన్యి. మత వరాగ్ల చేతులోల్ వోటుల్నాన్యి. నాయకుల జీవితాలోల్
క్షమించరాని నేరాలునాన్యి. వారి మనసుస్లోల్ ఈ దేశ వైభవం పటల్ అవగాహన లేదు.
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అందుకనే ఢిలీల్లో, నినన్కాక మొనన్ బెంగుళూరులో భారత దేశంలో యుగాల సంసక్ృతిని పర్తిఫలించే దేవతల, దేవుళల్కు బటట్లిపేప్ నీచపు కళ
'సేవ్చఛ్' పేరిట విరగబడుతోంది. విశృంఖలంగా పర్దరశ్నలిచుచ్కుంటోంది. ఇది మన సంసక్ృతీ మరాయ్ద కాదని పాలనా యంతార్ంగం నోరు
విపప్దేం?
కళకి అభిరుచి, మరాయ్ద, సభయ్త, సంసాక్రం, పర్తిభ, దక్షత, యుకత్త వంటి పలచ్ని తెరలెనోన్ ఉనాన్యి. ఎంత గొపప్ కళయినా జాతి జీవన
సరళినీ, ఆలోచనా సంవిధానానిన్, సంపర్దాయాలీన్, విశావ్శాలీన్ కించపరిచే హకుక్లేదు.
పదమ్విభూషణ హుసేస్నగారు -బటట్లేల్ని హనుమంతుడు చంక ఎకిక్న బటట్లేల్ని సీత బొమమ్ తను పుటిట్ పెరిగిన, తను అనునితయ్ం గమనిసుత్నన్ ఒక
జాతి విశావ్సాలను వెకిక్రించే నీచపు అభిరుచికి నిదరశ్నమని గర్హించలేని అంధుడా?
కళాసేవ్చఛ్కీ, సంసక్ృతీ మరాయ్దలకీ గల పలచ్ని తెరలను చెరిపే హకుక్ ఏ దేశంలోనూ ఎవరికీ లేదు. పర్దరశ్నని అడుడ్కునన్ వారిని శికిష్ంచండి.
కాని ఇలాంటి దికుక్మాలిన బొమమ్లిన్ కళ పేరిట వేసి జాతిని అవమానించే ఆ కళాకారులిన్ కూడా ఆ జైలులోనే మరో దరిదర్మయిన గదులోల్
బంధించండి.
జాతి విశావ్సాలను గౌరవించలేని నాయకతవ్పు అలసతావ్నిన్ ఎనన్డూ పర్జలు క్షమించరు. క్షమించరు. క్షమించరు.

( ిబర్వ ి 11,2013)
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(February 18,2013) Maro Kumbhakonam మరో కుంభకోణం
మూలిగే నకక్మీద మరో తాటిపండు ఈ కొతత్ కుంభకోణం. ఈ శతాబాద్నికి అటు 13 సంవతస్రాలకు, ఇటు 13 సంవతస్రాలకు ఈ దేశంలో
రెండు పెదద్ కుంభకోణాలు జరిగాయి. రెండూ కాంగెర్స పర్భుతవ్ హయాంలోనే జరిగాయి. రెండూ రక్షణ శాఖకు సంబంధించినవే. రెండూ
అపప్టి రక్షణ మంతుర్లూ, అపప్టి ఆయా సైనాయ్ధిపతులతో ముడిపడినవే. ఒకటి ఇపప్టికీ ముడి విడలేదు. రెండోదానికి -మొదటి అనుభవం
దృషాట్య్ ఎపప్టికీ విడుతుందనన్ ఆశలేదు. ఎందుకంటే నిజాయితీ, పర్జాభిపార్యం కంటే ఏనాడయినా అధికారం నోరు పెదద్ది. చేసేది ఎలాగూ
ఏమీలేదు కనుక -ఒక చకక్ని అపరాధ పరిశోధక కథలాగ ఈ వయ్వహారానిన్ విపుప్కుందాం. చెపుప్కుందాం. నేలబారు మనిషికి తెలియని, వంట
బటట్ని రంగం ఏమిటి? రక్షణ శాఖ. యుదాధ్ల గురించి మనం వింటూంటాం. ఎకక్డో సరిహదుద్లోల్ తుపాకులు పేలుతాయి. మనం టీవీలోల్
బొమమ్లు చూసాత్ం. ఎపుప్డో -రిపబిల్క దినోతస్వం నాడు సరదాగా ఢిలీల్లో ఊరేగే ఆయుధాల, శకటాల వైభవానిన్ చూసి సంతోషిసాత్ం.
తుపాకులు, బాంబులు, హెలికాపట్రుల్, టాంకులు -వీటి కొనుగోళుల్ గురించి మనకేమీ తెలియదు. తెలుసుకునే అవకాశమూ లేదు. అది రక్షణ
శాఖకు సంబంధించిన అభయ్ంతరకరమైన సమాచారం కనుక. కొనిన్కోటల్ సొముమ్ ఆయా ఆయుధాల మీద ఖరచ్వుతుందని మనం వింటూంటాం.
ఎలా ఖరచ్వుతోందో మనకు తెలిసే అవకాశం లేదు. కనుక కొలల్గొటట్దలచినవారికి ఈ రంగం నలేల్రుమీద బండి. అడిగే నాధుడు లేడు. మనం
నమేమ్ నాయకులు, రక్షణ అధికారులు, ఉదోయ్గులకు తపప్ ఎవరికీ తెలియవు. మరి కంచే చేనుమేసేత్? అదే 1987 లో తెలిసింది. మళీల్ ఇపుప్డు
2013 లో బయటికి పొకిక్ంది. ఇది యాదృచిఛ్కం అనండి, అనుకోకుండా జరిగింది అనండి, అనుకునే చేసింది అనండి -ఆనాటి దోపిడీకి,
ఇపప్టి దోపిడీకీ చాలా పోలికలునాన్యి. దొంగలకి కొనిన్ చేతివాటాలుంటాయి. పోలీసులు సాధారణంగా ఆ వాటంని గురిత్ంచే పటుట్కుంటారు.
అలాగే అలనాటి బోఫోరస్ చేతి వాటానికీ, ఇపప్టి హెలికాపట్ర దోపిడీ వాటానికీ చాలా పోలికలునాన్యి. సరదాగా ముచచ్టిదాద్ం.
అపుప్డూ ఇటలీ సామగిర్ కొనుగోలు జరిగింది. ఇపుప్డూ ఇటలీ కొనుగోలులోనే మతలబు జరిగింది. ఇటలీకీ కుంభకోణాలకీ ఏదైనా దగగ్ర
సంబంధం ఉందా? ఆ రోజులోల్ బోఫోరస్లో చేతులు మారిన సొముమ్ 250 కోటల్నాన్రు. రూపాయి విలువ పడిపోయిందో, అవినీతి విలువ
పెరిగిందో తెలీదు కాని -ఒక టీవీ ఛానల సమాచారం పర్కారం 5.5 బిలియనల్ సొముమ్ -ఇపప్టికి చేతులు మారిందట! బోఫోరస్ కుంభకోణానికి
కేందర్ సాథ్నం సీవ్డన. ఇపుప్డు ఇటలీ. రక్షణ శాఖ అధికారులు సరిహదుద్లోల్ పరవ్త పార్ంతంలో తిరగడానికి 18 వేల అడుగుల ఎతుత్న ఎగరగల
హెలికాపట్రను
ల్ ఫినమెకానికా అనే ఇటలీ సంసథ్ నుంచి కొనుగోలు చెయాయ్లనుకునాన్రు. అందులో జరిగిన అవినీతి కారణంగా ఇపప్టికే
కమరిష్యల డైరెకట్ర పావోల్ పొజిసేస్రీర్, చీఫ ఆఫీసరు గిసెస్పీప్ ఆరీస్నీ అరెసుట్ చేశారు. అలనాడు అనటార్నిక కారొప్రేషన వినచెదాద్ గారికి జరిగిన
మరాయ్ద గురుత్ండే ఉంటుంది.
ఈ డబుబ్ ఎవరెవరికి ఎలా చేరింది. అపుప్డూ ఇపుప్డూ రూటుల్ ఒకక్టే. మారిషసలో పోరట్ లూయీ, సివ్టజ్రాల్ండలో లుసానే, ఇంగల్ండు,
నూయ్యారుక్ల మీదుగా మళీల్ ఢిలీల్కి చేరుతుంది. అలనాడు బోఫోరస్ శతఘున్లు కూడా సైనాయ్నికి కావలసిన తరహాలో లేవనాన్రు. అయినా రాజీ
జరిగింది. ఇపుప్డూ ఫినమెకానికా హెలికాపట్రుల్ 18 వేల అడుగులకి ఎగరలేవనాన్రు. కనుక 15 వేలకి రాజీ పడాడ్రు. ఎవరు? పర్పంచంలో 15
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వేల అడుగుల ఎతుత్న ఎగర గలిగిన హెలికాఫట్రుల్ ఒకక్ ఫిన మెకానికా కంపెనీయే తయారు చేసోత్ంది. వారికిక పోటీలేదు. అది ముఖయ్
కారణమా? లేక అదే ముఖయ్ కారణమా?
ఇపుప్డు మరో లొసుగు. అపప్టి ఎయిర ఛీఫ మారష్ల శశి తాయ్గీ. ఈ కుంభకోణానికి కారకులు ముగుగ్రు -వారు జూలీ తాయ్గీ, డోకాస్ తాయ్గీ,
సందీప తాయ్గీ. వీరు ముగుగ్రు ఎయిర మారష్ల గారి సోదరులు. ఆ మాట వారే ఒపుప్కునాన్రు. కాని తనకేమీ తెలియదనాన్రు తాయ్గీ. తమకూ
ఏమీ తెలియదనాన్రు సోదరులు. మంట లేనిదే పొగరాదు కదా? అయితే 5 బిలియనుల్ అవినీతికి తలాపాపం పంచుకునే పెదద్లు ఎకక్డెకక్డ
ఎందరునాన్రో! ఇంకో మధయ్వరిత్ లండనలో ఉనాన్డు. (అలనాడు బోఫోరస్కి ఏ.ఈ. సరీవ్సెస లండనలో ఉనన్ సంగతి గురుత్ండే ఉంటుంది)
పర్సుథ్త లండన మధయ్వరిత్కీ మన కాంగెర్సకూ చాలాదగగ్ర సంబంధాలునాన్యట. ఈ వయ్వహారమంతా 23 ఏళల్ కురార్డు అభిషేక వరమ్
నడుపుతునాన్డట. ఇతనికి బొతిత్గా వాయ్పార దక్షత లేదు. మరేముంది? వాళల్నానన్ శీర్కాంత వరమ్ ఒకపుప్డు కాంగెర్స జనరల సెకర్టరీ. తలిల్
మినిమిత వరమ్ 24 సంవతస్రాలు పారల్మెంటు సభుయ్రాలు. పర్సుథ్తం ఈ అభిషేకగారు మరేవో కారణాలకి తీహార జైలోల్ ఉనాన్రు. వీరు ఇపప్టికే
ఎందరో పాతిర్కేయులు, ఎడిటరుల్, రాజకీయ నాయకులు, మధయ్వరుత్ల మధయ్ 5.5 బిలియనల్ సొముమ్ని పంచారట. భేతాళ కథలాగ ఉందికదా?
ఇటలీలో ఏ కోరుట్ వయ్వహారాలయినా బహిరంగంగా సాగుతాయి. కావాలంటే బహిరంగంగా ఆ కాగితాలను తెపిప్ంచుకోవచుచ్. ఒకక్
టుయ్నీసియా నుంచి మారిషసకి 510 లక్షల యూరోలు చేతులు మారినటుట్ తెలియవసోత్ంది. ఇటలీలో ఈ అవినీతి పనులు చేసినవారిని అరెసుట్
చేశారు. ఈ కుంభకోణానిన్ సంవతస్రం కిందటే ఒక ఛానల బయట పెటిట్ంది. అయినా భారతదేశం ఇంకా మీనమేషాలు లెకక్పెడుతోందేం?
''ఛానల కథనాలు మేం వింటాం. కాని మా రుజువులు మాకు కావాలి'' అని ఒకానొక నాయకులు టీవీలో వకాక్ణించారు. పర్భుతవ్
అలసతావ్నికి ఎనిన్ సుళువయిన తొడుగులునాన్యో! పాలుతాగే పిలుల్లకు ఎనిన్ గంతలునాన్యో! మనకి నిజాయితీ పరుడయిన రక్షణ
మంతిర్గారునాన్రు. అతి నిజాయితీ పరుడయిన పర్ధానమంతిర్ గారునాన్రు. కాని చుటూట్ ఉనన్ వాతావరణం అవినీతిలో కూరుకుపోతూంటే కళుల్
మూసుకునే నిజాయితీ కూడా భయంకరమైన అవినీతే. ఇపప్టికే మనలిన్ చూసి పర్పంచమంతా నవువ్కుంటోందని అలనాడు బోఫోరస్ గుటుట్
రటుట్ చేసిన చితార్ సుబర్హమ్ణయ్న జెనీవా నుంచి చెపాప్రు.
ఇంతగా కొంపలు మునుగుతూంటే -ఇలా తేలికగా తీసుకుంటునన్టుట్ పాఠకులకు అనిపించవచుచ్. అయాయ్, మనదేశంలో కుంభకోణాలు
బయటపడతాయి. అవి బయటే ఉంటాయి. కాకపోతే బోఫోరస్ కుంభకోణం వలల్ 1989 లో కాంగెర్స పర్భుతవ్ం కూలింది. ఇపప్టి కుంభకోణం
వలల్ రేపు 2014 ఎనిన్కలలో అదే పరిసిథ్తి రావచుచ్. అయితే వచేచ్దాకా బుకాయించడం రాజకీయం. కొనిన్ నెలల కిందట అపప్టి తన
పిర్యురాలుకి ఐపిఎల కేరళ కంపెనీలో పర్మేయం ఉనన్దనన్ కారణంగా శశిధరూర అనే మంతిర్గారు కేందర్ంలో పదవీ విరమణ చేశారు.
తరువాత ఏమీ జరగలేదు. కాలం గడిచింది. మళీల్ వారు పర్సుథ్తం మంతిర్ పదవిలోకి ఎలా వచాచ్రు? కొనిన్ నెలల కిర్తం పదవికి ఎసరుపెటిట్న
అవినీతి ఇంతలో ఎలా మాయమయింది? ఎవరు అడుగుతారు? రాజకీయాలోల్ కాలం చాలా సుఖవంతమయిన ముసుగు. పర్జాభిపార్యం
ఎనిన్కల దాకా ఎవరికీ బోధపడదు. కాగా ఈ దేశంలో పర్జాసావ్మయ్ం పెదద్ గాడిద.

( ిబర్వ ి 18,2013)
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(February 25,2013) Mrutyuvu మృతుయ్వు
మృతుయ్వు జీవితానిన్ అడిగిందట: ననున్ చూసి అందరూ అసహియ్ంచుకుంటారు. భయపడతారు. కాని నినున్ పేర్మిసాత్రేం? -అని. జీవితం
సమాధానం చెపిప్ంది: ''ఎందుకంటే నేను అందమయిన అబదాధ్నిన్. నువువ్ తపప్నిసరయిన, బాధాకరమైన నిజానివి'' అని.
నా కాలేజీ రోజులోల్ చదివాను దువూవ్రి రామిరెడిడ్ గారి 'పానశాల'. ఆయన మృతుయ్వు గురించి అంటారు: ''అయయో మూలధనముమ్
హసత్గళితమౌమ్చుండె నానాటికిన, వయ్యమై పోయిరి మానవుల మరణశయాయ్సుపుత్లై...''. అయోయ్, చేతిలో ఉనన్ మూలధనం పర్తీదినం
జారిపోతోంది. మానవులు మృతుయ్వుని చేరి ఖరచ్యిపోతునాన్రు -అని.
మృతుయ్వు జీవితానికి హఠాతుత్గా ముగింపుని రాసే కూర్రమైన రచయిత. నినన్ ఇదద్రమామ్యిలు సినిమా చూడడానికి హైదరాబాద వచాచ్రు.
చూశారు. బసుస్ సాట్ండు దగగ్ర బాంబు పేలింది. సేన్హితురాలు చచిచ్పోయింది. 22 ఏళల్ ఈ అమామ్యి రజితని బీడీలు చేసుకు బతికే
తలిల్దండుర్లు చదివించుకుంటునాన్రు. ఆమె కాలు తీసేశారు. ఇంకా పర్మాదసిథ్తిలో ఉంది.
ఒకాయన మరో రెండు నెలలోల్ కూతురు పెళిల్ చేదాద్మనుకుంటునాన్డు. నినన్ దారుణంగా హతుడయాడు. తలీల్, భారాయ్, ముగుగ్రు పిలల్లూ
గురుత్పటట్డానికీ సాధయ్ంకాని ఆ శవానిన్ చూసి గుండె బాదుకునాన్రు.
పర్ఖాయ్త రచయితిర్ డి.కామేశవ్రి గారి భరత్ డి.వి.నరసింహంగారు ఒకసారి చెపాప్రు. ఆయన బెనారసలో చదువుకునే రోజులోల్ -శలవులకి
ఇంటికి బయలు దేరారు. రైలోల్ మితుర్లంతా పేకాట వేశారు. ఆనందంగా పర్యాణం సాగిపోతోంది. ఈయనకి టీ తాగాలనిపించి -ఏదో సేట్షనోల్
దిగారు. తీరా టీ తాగుతూండగా రైలు కదిలిపోయింది. అది గర్హించి -పరుగెతాత్రు. తన కంపారుట్మెంటుని అందుకోలేకపోయారు. మరో
కంపారుట్మెంటు ఎకాక్రు. మరికాసేస్పటిలో ఆకిస్డెంటు. తనకు తపిప్పోయిన కంపారుట్మెంటులో ఉనన్ మితుర్లందరూ పోయారు.
తపిప్పోయింది రైలు కాదు –మృతుయ్వు
సికిందార్బాదులో పేరడైజ థియేటర కటిట్న రోజులోల్ నేను హైదరాబాదలో ఉనాన్ను. దాదాపు 50 ఏళల్ కిర్ందటి సంగతి అనుకుంటాను. ఆ
రోజులోల్ ఆ థియేటర యజమాని గురించి చెపుప్కునేవారు. ఆయన రైలు ఎకక్డానికి సికిందార్బాద వచాచ్రు. రైలు అపుప్డే వెళిల్పోయింది.
పర్యాణం అవసరం. కారులో రైలుని వెంటదరిమి జనగాంలో అందుకునాన్రు. జనగాం దాటుతూనే పెదద్ ఏకిస్డెంటు. ఆయన కనున్మూశారు.
పర్యతిన్ంచి, శర్మపడి మృతుయ్వుని అందుకునన్ అరుదైన క్షణమిది. పేరడైజ థియేటరిన్ ఎపుప్డు చూసినా ఈ విధి వైపరీతయ్ం గురుత్కొసుత్ంది
నాకు.
మృతుయ్వు కొందరికి శాపం. కొందరికి ఆటవిడుపు. కొందరికి విముకిత్. కొందరికి అవకాశం. కొందరికి కసి. పగ. మృతుయ్వు సమదరిశ్.
పర్ముఖ రచయిత, నోబెల బహుమతి గర్హీత జీన పాల సారేత్ర్ నాటకం -''నో ఎకిజ్ట'' చావబోతునన్ వయ్కిత్ని రకిష్ంచడంతో పార్రంభమవుతుంది.
బతికిన వయ్కిత్ రకిష్ంచిన వయ్కిత్మీద కోపం తెచుచ్కుంటాడు -'ననున్ ఎందు కు రకిష్ంచావు?' అని. 'అదేమిటి? చావు ఆటంకం కదా?' అంటాడితను.

Page 21

gollapudimaruthirao.blogspot.com

gmrsivani@gmail.com

''దేనికి? చావుకనన్ బర్తకడంలో ఏం సుఖం వుందని నీ ధైరయ్ం? బతకడానికి ఎంత సాహసం?' ఇలా సాగుతుంది. బర్తకడమే ఓ శిక్ష. ఓ దురవసథ్
-అనే ఎకిజ్సెట్నిస్యాలిజమ అనే సిదాధ్ంతానిన్ పర్తిపాదించే రచయితలోల్ పర్ముఖుడు సారేత్ర్.
చాలామంది మృతుయ్వుని చూసి భయపడతారు గాని -మృతుయ్వుకి కూడా లొంగని అమరతవ్ం ఒకటి ఉనన్దని గర్హించరు. అది జీవనుమ్కిత్.
మృతుయ్వు కూడా నాశనం చెయయ్లేని దశ మానవుడికి -ఆ మాటకివసేత్ ఒకక్మానవునికే ఉంది. ధామస ఆలావ్ ఎడిసన, గార్హం బెల, లూయీ
పాశచ్ర, జీసస, శంకరాచారయ్, మహాతామ్గాంధీ, వివేకానంద -ఈ జాబితా అనంతం. విచితర్మేమిటంటే వీరిలో చాలామంది ముపైప్
సంవతస్రాలే

జీవించారు!

ఎంతకాలమనన్ది

ముఖయ్ం

కాదు.

ఎంత

ఉదాతత్త?

ఎంత

మానవతవ్ం.

ఎంత

సేవాతతప్రత.

మతం పేరిట మనుషులిన్ చంపడంలో, పదవుల కోసం డబుబ్ని కొలల్గొటట్డంలో, సుఖాల కోసం పకక్వాడిని మోసం చేయడంలో పబబ్ం
గడుపుకుంటారు ఎందరో. కాని జీవించిన కొదిద్కాలానిన్ శతాబాద్ల మానవాళికి చెరిగిపోని వైభవం చేసిపోయిన మహానుభావుల కాలి గురుత్లు వెదికితే మనచుటూట్ కనిపిసాత్యి.
ఉతత్ర ధృవం నుంచి పర్కృతి వతిత్ళల్ కారణంగా భూభాగం విడిపోయి -ఖండాలు కావడానికి కొనిన్ కోటల్ సంవతస్రాలు పటిట్ంది. కోటల్
సంవతస్రాలు. ఆ విషయం మనం మరిచిపోతామేమోనని పెదద్లు ఆయా భూభాగాలకి ఆ పేరేల్ పెటాట్రు. ఆసియా ఖండం, ఆఫిర్కా ఖండం ఇలాగ. కొనిన్ కోటల్ సంవతస్రాల వయసునన్ ఈ భూమిలో కొనిన్ పదులయినా జీవించలేని మానవులు -రెండు రకాలు. కొనిన్ శతాబాద్లు
మానవాళిని పర్భావితం చేసే మహనీయత. సజావుగా బతకగల కొనిన్ జీవితాలిన్ వయ్రథ్ంగా సగంలోనే తుంచివేసే పాశవిక పర్వృతిత్. మానవుడు
మహనీయుడు కావడానికి చినన్ వయ్వధి చాలు. మానవుడు పశువు కావడానికి ఒక జీవితకాలం అకక్రలేదు.
అతని పేరు సూరయయ్. చినన్తనం నుంచీ నాకు తెలుసు. బొతిత్గా చదువుకోలేదు. నోటిలోంచి మాట వసేత్ ముందో వెనుకో బూతు ఉండాలి. కాని
అతని మాటలిన్ వినాలనిపించేది -చినన్తనం నుంచీ. కారణం -జీవితానిన్ తెగేసే నిజాయితీ, నికక్చిచ్గా నిజానిన్ గురుత్పటేట్ గుణం, దానిన్
కుండబదధ్లు కొటిట్నటుట్ చెపేప్ సవ్భావం -ఇందులో ఏదో కాపటయ్ం లేని వయ్కిత్తవ్ం కనిపించేది.
కావలసింది తిని -అకక్రలేనిది అరిచి గీపెటిట్నా అందుకోనివాడు. భోజనంలో ఆయన తినన్ంత కారం ఎవరూ తినలేరు. రోజూ పది చుటట్లు
కాలేచ్వాడు. శీర్మంతుడు. పిలల్ల గురించి అనేవాడు: ''ఈ లం....కొడుకులు మనం పుటిట్సేత్ పుటాట్రయాయ్. మా అయయ్ నాకు కొలిమిచిచ్ బతకరా
నాకొడకా అనాన్డు. బతికాను. ఈళల్కి నేనిసేత్ ఆళల్ని చెడగొటిట్నాడవుతాను. బతకడం తెలీని నాకొడుకులకి ఏటిసేత్ ఏం లాభం?'' అనేవాడు.
పిలల్లు ఆయనిన్ తిటుట్కోలేదు. మనసులోల్ ఉనన్ది ఏనాడూ దాచుకోలేదు గనుక. దాచుకోడానికి ఏమీ మిగులుచ్కోలేదు గనుక. నేను చదువుకొని
ఉదోయ్గాలు చేసి తిరుగుతునన్ రోజులోల్ ఒక సాయంకాలం ఫోనొచిచ్ంది. ''నేను నారాయుణణ్ండి. మా అయయ్ మాటాల్డతాడంట'' అనాన్డొకాయన.
వెంటనే గురుత్పటట్లేకపోయాను. అంతలో కంగుమనన్ సూరయయ్ గొంతు వినిపించింది: ననున్ 'పెదద్ముకక్యయ్' అని పిలిచేవాడు. ''ముకక్యాయ్ (ఇకక్డ రాయలేని బూతు అని) ఎలిల్పోతునాన్ను. నాకు కేనస్రనాన్రు ఈ నాకొడుకులు. మరే బయంనేదు. పోతానని తెలిసి ఇపుప్డే రెండు
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చుటట్లు పీకాను. ఇవొవ్దద్నుకునాన్ డబుబ్ మిగిలింది. ఈ లం....కొడుకులకి ఇవవ్క తపప్డంలేదు. నువువ్ గేపకమొచాచ్వు. సినీమాలోల్
చెండేసుత్నాన్వ. ఎయ గొపేప్సాలు! ఎలాత్ -సెపాద్మని..'' అంతే. వెళిల్పోయాడు.
ఏమిటి సూరయయ్లో పర్తేయ్కత? ఏనాడూ మృతుయ్వు గురించి ఆలోచించలేదు. భయపడలేదు. తన జీవితం ఏమిటో నికారుస్గా ఎరిగినవాడు. తన
జీవితం మీదా, జీవనం మీదా, ఆఖరికి పిలల్ల మీదా ఏ ఆశా పెటుట్కోనివాడు. ఎపుప్డూ ఎవరి కొంపా ముంచలేదు. నిరభ్యంగా జీవించాడు. తల
యెతుత్కుని బతికాడు. చెపిప్, ఎరిగి, తన ధోరణిలో జీవితానిన్ అనుభవించి తెలిసి వెళిల్పోయాడు. మహానుభావుల జీవితాలకీ అరథ్ం ఇదే.

( ిబర్వ ి 25,2013)
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(March 04,2013) Devudu Chegodeelu, దేవుడూ-చేగోడీలూ
మితుర్లూ, పర్ముఖ రచయితా ఇచాచ్పురపు జగనాన్ధరావుగారు పర్తీరోజూ ఏదో కథో, జోకో ఇంటరెన్టలో పంపుతూంటారు. అదీ మా
బంధుతవ్ం. ఈ కథ నలుగురూ వినవలసినది.
ఓ కురార్డికి దేవుడిని చూడాలనిపించింది. దేవుడునన్ చోటుకి వెళాల్లంటే చాలా దూరం కదా? కనుక అమమ్ ఇచిచ్న చేగోడీల పొటాల్నీన్, సూక్లుకి
తీసుకెళేల్ మంచినీళల్ సీసానీ పటుట్కుని బయలుదేరాడు.
వీధి చివరికి వచేచ్సరికి -పకక్నే ఉనన్ పారుక్లో ఓ ముసలాయన పారుక్ బెంచీమీద కనిపించాడు ఎగిరే పావురాలిన్ చూసూత్... కురార్డు వచిచ్
పకక్నే కూచునాన్డు. చేతిలో ఉనన్ చేగోడీలిన్ తింటూ ముసలాయనిన్ చూశాడు. అతనూ ఆకలితో ఉనన్టుట్ గురిత్ంచాడు. ఓ చేగోడీ ఇచాచ్డు.
ముసలాయన అందుకుంటూ ఓ చిరునవువ్ నవావ్డు -మిగిలిన నాలుగు పళల్తో.
ఆ నవువ్కి మురిసిపోయాడు కురార్డు. మళీల్ ఆ నవువ్ని చూడాలనిపించింది. మరో చేగోడీ అందించాడు ముసలాయనకి. ఆయన మళీల్ నవావ్డు.
కురార్డు మళీల్ సంతోషించాడు.
మధాయ్హన్ం దాకా ఇదద్రూ అలాగే కూరుచ్నాన్రు. ఇదద్రూ చేగోడీలు తినాన్రు. ఇదద్రూ నీళుల్ తాగారు. ఇదద్రూ నవువ్కునాన్రు. కాని ఒకక్
మాటయినా మాటాల్డుకోలేదు. ఎండ నెతిత్కెకక్గానే కురార్డి ధాయ్స ఇంటివేపు మళిల్ంది. లేచి నాలుగడుగులు వేశాడు. అంతలో వెనకిక్ తిరిగి
ముసలాయనిన్ చూసి దగగ్రికి వచిచ్ ఆయనిన్ కావలించుకునాన్డు. ముసలాయన చిరునవువ్నవావ్డు.
ఇంటికి వచాచ్క వీధి తలుపు తీసిన తలిల్ ఆనందంతో వెలిగిపోతునన్ బిడడ్ని చూసి ఆశచ్రయ్పడింది. ''ఎందుకంత ఆనందంగా వుంది?
ఎకక్డికెళాల్వు? ఏం చేశావు?'' అని అడిగింది.
''పారుక్ బెంచీ మీద దేవుడు కనిపించాడు. దేవుడితో కలిసి చేగోడీలు తినాన్ను. ఆయన ఎంత బాగా నవావ్డనుకునాన్వు?'' అనాన్డు కురార్డు.
''నీకు తెలుసా? దేవుడు బొతిత్గా ముసలాడయిపోయాడు'' అనాన్డు.
అకక్డ ముసలాయనా మిటట్ మధాయ్హన్ం యింటికి చేరాడు. ఆయన ముఖమూ ఆనందంతో వెలిగిపోతోంది. చూసి -ముసలాయన కొడుకు
ఆశచ్రయ్పోయాడు. ''ఏమిటి నానాన్? ఏం జరిగింది? అంత ఆనందంగా వునాన్వు? అనడిగాడు.
''నీకు

తెలుసా?

పారుక్బెంచీ

మీద

యిందాకటివరకూ

దేవుడిచిచ్న

చేగోడీలు

తినాన్ను''

అనాన్డు.

విసుత్పోతునన్ కొడుకుని చూసూత్ ''నీకు తెలుసా? దేవుడు బొతిత్గా పసివాడురా'' అనాన్డు ముసలాయన.
ఓ చిరునవువ్, ఓ మంచిమాట, మౌనంగా పలకరింత, బుజజ్గింపు, దయ -యిలాంటివేవయినా జీవితానిన్ వెలిగిసాత్యి. దేవుడిని తలపిసాత్యి.
ఈ దేశంలో కొందరికి దేవుడంటే బూతుమాట. కరుణానిధి గారికి రామసేతు అభూతకలప్న. రాముడు ఆయనలాంటి మానవుడే. ఏ
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రామయయ్రో, అలగపప్న అని వారి నమమ్కం. కాని వారు 2జి ని నముమ్తారు. అందులో చేతులు మారిన కోటల్ ధనం వారికి వాసత్వం. వారి పిర్య
పుతిర్క కనిమొళి వునన్ తీహార జైలు వారికి గుండెలు పిండే వాసత్వం. పండిత సుఖరాం గారు దేవుడిని నముమ్తారు. కాని 17 కోటుల్ దోపిడీనీ
నముమ్తారు.
పరిమితమయిన హర్సవ్దృషిట్ -మేధసుస్నే పెటుట్బడిగా, జాతి విశావ్సానిన్ అటకెకిక్ంచిన నేటితరం జిజాఞ్సువులు కొందరికి తరతరాల సంపర్దాయ
వైభవం ఏవగింపు. వారిని వారి అవిశావ్సం రకిష్ంచుగాక. కాని చినన్ పలకరింత, మంచిమాట, చూపే కరుణతో దైవతవ్ం వుంది. మళీల్ 'దైవతవ్ం'
అనన్మాటలో చినన్ తిరకాసు ఉంది. నమమ్ని కరుణానిధి గారి 'అవిశావ్సం' వుంది. దానిన్ 'అతిమానవతవ్ం' అందామా? 'అపురూప మానవతవ్ం'
అందామా? పారుక్ బెంచీమీద ముసలాయన చిరునవువ్లో, పసివాడు పంచిన చేగోడీల తాయిలంలో -సాజనయ్ంలో- వునన్ మహనీయత పేరే 'దేవుడు!'. అలనాడు కుచేలుడి అటుకులు, యిపప్టి పసివాడి చేగోడీలు ఆ కథ చెపాత్యి. అయితే దేవుడిని నమమ్నివారికి- 2జిలూ, కోలగేటూల్,
ఆరమ్ గేటూల్ వంటి పర్తాయ్మాన్యాలు చాలావునాన్యి. నాసిత్కులకు ఆతమ్వంచన నలేల్రు మీద బండి.
తొలిరోజులోల్ పుటట్పరిత్ వెళిల్న సందరభ్ం గురుత్ంది. బాబాగారి సోదరులు జానకిరామయయ్ గారు ననున్ మొదటిసారిగా పుటట్పరిత్ సూపర సెప్షాలిటీ
ఆసుపతిర్కి తీసుకెళాల్రు. బయట చెపుప్లు వదలడం మరిచిపోయాను -తెలియక. నా వెనుక ఓ ముసలాయన వచాచ్డు -''మీ చెపుప్లు'' అంటూ.
విషయం తెలిసి బయట చెపుప్లు వదలడానికి వెళల్బోయాను. ఆయనే సవ్యంగా నా చెపుప్లు తీసుకునాన్రు -భరతుడు సావ్మి పాదుకలు
అందుకునన్టుట్. ఆయన ఏదో వూరిలో పోసట్ల డిపారుట్మెంటులో పెదద్ ఆఫీసరు. ఏమిటీ సేవ! ఆసుపతిర్లో సౌకరాయ్లు ఒక పకక్ అలావుండగా అకక్డ పనిచేసుత్నన్ వయ్కుత్ల కమిటమెంటు ననున్ ఆశచ్రయ్పరిచింది. ఆ క్షణంలో బాబా దేవుడా కాదా అనన్ పర్శన నాకు కలగలేదు. కాని ఇకక్డి
వయ్కుత్ల సేవలో దైవతవ్ం తొణికిసలాడింది. సాటి మనిషికి సేవ చేసే దృకప్ధానిన్ అంతమందిలో మేలుకొలపడం దైవతవ్మే. 'సేవ'ని ఒక వయ్కిత్
లేదా శకిత్ ఒక జీవితకాలం ఉదయ్మం చేయడం -సందేహం లేదు. దైవతవ్మే. ఈ మధయ్ పుటట్పరిత్ వెళాల్ను. అంతా నిరామ్నుషయ్ంగా వుంది.
ఆసుపతిర్లో ఎవరూ లేరు. బాబా సమాధిని దరిశ్ంచడానికి వేళలు నిరణ్యించారు. అదేమిటి? రాజఘాటలో గాంధీ సమాధిని ఎవరయినా
ఎపుప్డయినా దరిశ్ంచవచుచ్. సివ్టజ్రాం
ల్ డులో చారీల్ చాపిల్న సమాధిని అలాగే చూశాను. బాబాగారి సమాధికి వేళలెందుకు? బాబా జీవించిన అనిన్
సందరాభ్లలో వారిని దరిశ్ంచివచిచ్న నేను, ఆయన లేనపుప్డు వారి సమాధిని చూడలేక తిరిగి వచాచ్ను. ఇపుప్డెవరు చూసుత్నాన్రో ఆ ఏరాప్టల్ను.
వారికీ విషయం తెలియాలి. గోళుల్ గిలుల్కుంటునన్ భాషరాని ఓ కారయ్కరత్ ఇపుప్డు చూడడానికి వీలేల్దని గోళుల్ గిలుల్కుంటునాన్డు. దురదృషట్ం.
కలకతాత్లో మదర థెరిసా తన దగగ్రికి 12 మంది మతిసిథ్మితం లేని బిడడ్లిన్ చేరుచ్కునే దృశాయ్నిన్ టీవీలో చూపించారు. వారు అనాధలు. పైగా
కరుణ, ఆదరణకి నోచుకోనివారు. వారిని ఒకొక్కక్రినీ బుగగ్లు పుణికి ఆ తలిల్ పలకరిసూత్ంటే నాకు భోరున దు:ఖం తోసుకొచిచ్ంది.
ఎపుప్డో 'నిపుప్లాంటి మనిషి'లో రాశాను. ''కనీన్ళల్కి మతం లేదు ఇనసెప్కట్ర! అవి ఎవరు కారిచ్నా కషాట్నికిగురేత్!'' అని.
దేవుడు ఆకాశంలో ఉంటాడేమో తెలియదు. కాని చూడగలిగే మనసుస్ంటే దైవతవ్ం మన చుటూట్ కనిపిసుత్ంది. మనలో ఔదారయ్ం ఉంటే
మానవతవ్ం మనచుటూట్ వెలిల్విరుసుత్ంది.
( మారిచ్ 04.2013)
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(March 11, 2013) Dosela ..Doshula..!దోశెలా..దోషులా!?
అందుకే వంటొచిచ్న మంతుర్లిన్ కేందర్ంలో ఉంచడం చాలా తెలివైన పని అని సోనియా గాంధీగారికి తెలుసు. తెలంగాణా గురించి ఎంతమంది
ఎనిన్సారుల్ అడిగినా గులాం నబీ అజాద కానీ, వీరపప్ మొయిలీ కానీ -సరైన సమాధానం కాదుకదా, తృపిత్కరమైన సమాధానం
చెపప్లేకపోయారు. కాని ఇపప్టి ఆంధర్పర్దేశ వయ్వహారాల పర్తినిధి వయలార రవిగారు కళల్కు కటిట్నటుల్, నోటికి అందేటటుట్ -ఆ సమసయ్ని
వివరించారు. 'తెలంగాణా సమసయ అంటే దోశె వెయయ్డమంత తేలికకాదు' అని శెలెవిచాచ్రు.
ఈ మాట కొందరికి అరథ్మయింది. మరికొందరిని బాధపెటిట్ంది. అది నాయ్యం. ఎందుకంటే ఇంతవరకూ పర్జలు దోశెల భాష ఎరగరు. నా
ఉదేద్శంలో వయలార గారు తెలంగాణా పెదద్లకు ముందు దోశెలు వేయడం నేరాప్లి. దోశెలపిండి ఎలా కలపాలి? పచిచ్మిరపకాయలు ఎనిన్
తరిగి పెటుట్కోవాలి? తగుమాతర్ం జీలకరర్ ఎపుప్డు వెయాయ్లి? ఘాటుపోకుండా ఉలిల్పాయ ముకక్లు ఏ మోతాదులో కలపాలి -యివనీన్ చాలా
నేరుప్తో కూడిన పని. కేరళ రాజకీయ నాయకుల శిక్షణలో భాగంగా వయలారగారు దోశెల తయారీ నేరుచ్కునాన్రని మనకు ఇపుప్డిపుప్డే
అరథ్మవుతోంది. వారెపుప్డూ రాజకీయ సమసయ్లిన్ దోశెలు వేయడంతో పోలుచ్కుని అరథ్ం చేసుకుంటూంటారు. అయితే దోశెలోల్
చాలారకాలునాన్యి. ఆయా పార్ంతాలను బటిట్ దోశెల రుచి, నేరుప్ మారిపోతుంది, తెలంగాణా సమసయ్లాల్గే. హైదరాబాద కలిసి ఉండాలా?
రాయలసీమలో కొనిన్ జిలాల్లు కలవాలా? హైదరాబాద కేందర్ పాలిత పార్ంతంగా ఉండాలా? కొనిన్ సంవతస్రాల పాటు సమషిట్ రాజధానిగా
ఉండాలా? తెలంగాణాకు పర్తేయ్క ఆరిథ్క పర్తిపతిత్ యిసేత్ బాగుంటుందా? -యిలాగ.
దోశెల విషయానికొసేత్ సాదా దోశెకి కొంచెం పిండి పులుపుగా ఉండాలి. రవవ్దోశెకి పిండి పలచ్గా పాళుల్ మారుతాయి. ఒకొక్కక్పుప్డు కొతిత్మెర,
జీడిపపుప్ కలిసినా రుచి పెరుగుతుంది. వయలారగారి దేశంలో -అంటే కేరళలో దీనిన్ 'ఆపప్ం' అంటారు. చిదంబరం గారి దేశంలో -అంటే
నాటుకోట చెటిట్యారల్ పార్ంతంలో 'నాటు దోశె' బహురుచిగా ఉంటుంది. మన రాషట్రంలో -చితూత్రు, పీలేరు, తలకోన పార్ంతాలోల్ -కనన్డ
దేశంలో లాగ దళసరి అటుట్కి ఒక పకక్ ఉలిల్కారం రాసాత్రు. నెలూల్రు సమీపంలో బిటర్గుంట వేంకటేశవ్రసావ్మి తిరనాళుల్, రంగడి తిరునాళల్లో
దోశెలకి పర్తేయ్కమైన రుచి. కనుము పండగనాడు కోడికూర దోశె మరో పర్తేయ్క సృషిట్. కటెట్ల పొయియ్మీద చేసే దోశె యిపప్టికీ పలెల్టూళల్లో
పర్తేయ్కం. పెనం మాడితే కటెట్లిన్ వెనకిక్ తీసి వేడి తగిగ్సాత్రు. మరి దోశె పిండి మురిగిపోతే పచిచ్మిరపకాయలు, ఉలిల్పాయలు సంతరించుకుని
ఊతపప్ం అవుతుంది -కూరలు తగుమాతర్ం లేనపుప్డు అరవదేశంలో 'అవియల' రూపు దాలిచ్నటుట్.
అయాయ్! పిండి కొదీద్ దోశె. అలనాడు చిదంబరం గారు నాటుకోట చెటిట్యార సంపర్దాయంలో 'వెరత్ కొళంబు'తో నాటు దోశె వడిడ్సుత్నాన్మని
చెపిప్, నోరూరించి వెయయ్కుండా తపిప్ంచుకునాన్రు కదా? మరి ఈ వయలార గారి 'ఆపప్ం' ఎంతవరకూ తయారవుతుందో చూడాలి.
తీరా దోశెకి సైడ డిషగా చెనికాక్య పచచ్డి చేసుత్నాన్రా? సాంబారు తయారవుతోందా? ఉలిల్ చెటీన్ సిదధ్మవుతోందా? లేక సోనియాగారు -వారి
దేశపు -అంటే ఇటలీ 'పీజాజ్' ధోరణిలో ఏదైనా కొతత్రకం దోశెలు తయారుచేసుత్నాన్రా? కేందర్ం అనిన్ పార్ంతాల దోశెల సమాహారంగా ఉండడం
మన అదృషట్ం. మన మంతుర్లు రాజకీయాలు కూడా దోశెల భాషలో మాటాల్డుతారని మనం గర్హించాలి. ఎంత మంతిర్కి అంత దోశె!
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అయితే గియితే -బాబూ! యిపప్టికి ఎనిన్సారుల్ దోశెలు వేసే పర్యతాన్లు జరిగాయి? అసలు పెనం మీద పిండి పడిందా? ఒక పకక్ కాలిందా?
అటుట్ తిపాప్రా? ఇవనీన్ వయలారగారు తమ దోశెల భాషలో మనకి తెలియజెయాయ్లని నా మనవి. తెలంగాణా దోశె వెయయ్డమంత
సుళువుకాదని మంతిర్వరుయ్లు వకాక్ణించారు. పర్తేయ్క రాషట్రం ఏరప్డాలా వదాద్ అనన్ విషయం మీద ఉపసంఘం మాట అటుంచి -దోశె
వెయయ్డంలో మెలకువలు, కషట్నషాట్లు, రుచిబేధాలు, రూపాంతరాలు దేశానికి తెలియజెపాప్లని -ఈ బోధనలో గులాం నబీ అజాదగారు కాశీమ్ర
దోశెల మరమ్మేదయినా చెపప్గలరా? వీరపప్ మొయిలీగారు కూరగ్ రుచులేమయినా నేరుప్తారా? మనకు తెలియజెయాయ్లి. రాషాట్ర్లు అడిగే మనకి
ఆఖరికి దోశెలిన్ మాతర్ం మిగిలేచ్ ఈ నాయకుల దగగ్ర కనీసం వంటయినా వంటబడితే అదయినా మన అదృషట్ం అని భావించే సిథ్తికి మనలిన్
తీసుకువచాచ్రు.
నోరూరించి, పేల్టుల్ వేయించి, వడడ్నకి సిదధ్ంగా కూరోచ్పెటిట్, పెనానిన్ చూపించి, అనుపానానిన్ సిదధ్ం చేసుకోమని అటుట్ ఇంకా తిరగబడలేదని
నాయకతవ్ం ఇపప్టికే చాలాసారుల్ ఆశ పెటిట్ంది. అసలు వంటగదిలో ఏం జరుగుతోందో, ఏ రకమయిన దోశెకు పర్యతాన్లు జరుగుతునాన్యో,
తీరా అది వంటగదో సాన్నాల గదో అనే అనుమానం కలిగే సిథ్తి వచిచ్ంది.ఏమయినా హోటళల్వారూ, మహిళలూ నినన్ వయలారగారి మాటలకు
నిరసన తెలపాలని నా మతం. తెలంగాణా సమసయ్కంటే దోశెలు వేయడం సుళువయిన పనిగా ఈ దేశపు పాకకళని చినన్చూపు చూడడం కేందర్
మంతిర్కి భావయ్ంకాదు. పీతకషాట్లు పీతవి. దోశె వెయయ్డంలో కషాట్లు దానికీ ఉనాన్యి.అయాయ్ వయలార మహాశయా! తెలంగాణా దోశె
వెయయ్డమంత సుళువు కాదని సెలవిచిచ్ మాకు కొతత్ విషయానిన్ బోధించినందుకు ధనయ్వాదాలు. కాని కేందార్నిన్ తమవంటి పెదద్లు 'దోశె'కు
కూడా నోచుకోని దురదృషట్పు 'పూటకూళల్మమ్' సతర్ంగా తయారు చేశారు. తమ చేతులమీదుగా 'పొంగరం' వంటి దోశె తయారవుతుందని
పర్జలు ఆశిసుత్నాన్రు. అటుపకక్ పెనం వేడెకిక్ ఎరర్బడింది. అనుపానాలు చపప్బడుతునాన్యి. తినేవాడి ఆకలి పోయి కోపం పెలుల్బుకుతోంది.
వాసత్వం కంటే ఆశ ఎకుక్వ హింసిసుత్ంది. సమసయ్లిన్ వంటగదికి ఈడుచ్కొచేచ్ చాకచకయ్ం తమకి ఉనన్ది కాని భోజనం గదులు అపుప్డే వీధిన
పడిన వాసత్వం తమరు పటిట్ంచుకునన్టుట్ లేదు. లోగడ రకరకాల దోశెల ఎరచూపించారు. ఈసారయినా ఆకలితీరే అసలైన దోశె వేసాత్రో
వెయయ్రో తేలిచ్ చెపప్మని మనవి.
ఆఖరికి మాకు దకేక్ది ఆపప్మా? పాపమా? దోశెలా? దోషులా?

(మా ిచ్ 11.2013)
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(March 18, 2013) Avyavasthaku Avaligattu అవయ్వసథ్కు ఆవలిగటుట్
ఇలాంటి సమసయ్లు మరే దేశంలోనూ వచిచ్ వుండవు. ఒక మంతిర్ పోలీసు ఆఫీసరిన్ హతయ్ చేయించాడు. ముఖయ్మంతిర్ ముఖం
చాటుచేసుకునాన్డు. ఆ మంతిర్ పేరు రాజాభయాయ్. ఉతత్రపర్దేశలో పేరు మోసిన గూండా.
ఒక పోలీసాఫీసరు గారి తనయుడు ఒక జరమ్న మహిళని రేప చేశాడు. కోరుట్ అతనికి ఏడేళుల్ శిక్షని విధించింది. అతని బాబు ఒరిసాస్లో డైరెకట్రు
జనరల ఆఫ పోలీసు. కురార్డు అమమ్ని చూడడానికి బెయిల కోరాడు. కోరుట్ ఆరు నెలల తరావ్త ఇచిచ్ంది. ఆ తరావ్త మాయమయాడు. ఎనేన్ళుల్?
ఏడు సంవతస్రాలు. కొడుకు ఎకక్డ ఉనాన్డో నాకు తెలియదనాన్డు డైరెకట్ర జనరల కెమెరాల ముందు. ''వాడిని మరిచిపోయాను'' అనాన్డు.
నేరం రాజసాథ్నలో జరిగింది. తండిర్ ఒరిసాస్లో ఉనాన్డు. కొడుకు పుటట్పరిత్ అనే పుణయ్కేష్తర్ం చేరాడు. బాబాగారు ఉనన్ రోజులవి. రోజూ లక్షల
మంది వచిచ్పోయే కేష్తర్ం. తపిప్ంచుకునన్ ఖైదీ అంత గుండెలు తీసినటుట్ పుటట్పరిత్లో ఎలా వునాన్డు? ఆయన పుటట్పరిత్ నివాసి అని డాకట్ర
కృషణ్యయ్ అనే గజిటెడ ఆఫీసరు సరిట్ఫికెట ఇచాచ్రు. ఒక ఐయేయ్యస ఆఫీసరుగారు ఆయనిన్ ఉదోయ్గానికి సిఫారస్ చేశారు. ఓ హెడ మాసట్రగారు
ఉదోయ్గం ఇచాచ్రు. ఆయన చదువు సరిట్ఫికెటుల్? నివాసం ఉనన్ సాకాష్య్లు? సాథ్నికంగా కేందర్ ఎనిన్కల కమిషన గురిత్ంపు కారుడ్ పుచుచ్కునాన్డు ఈ
పర్బుదుధ్డు. వాళల్ నానన్ తరుచు అకక్డికి వచిచ్పోతూండేవాడు. ఆయన తన 'అంకుల' అని పరిచయం చేశాడు. ఫలానా తండిర్- అంటే
పోలీసాఫీసరు గారి గురిత్ంపు కారుడ్ తనయుడి గదిలో ఉంది. రకరకాల విశవ్విదాయ్లయాల దొంగసరిట్ఫికేటుల్, దొంగ గురిత్ంపు కారుడ్లు,
కంపూయ్టర -ఇవనీన్ ఈ మానభంగం చేసిన నేరసుథ్డి గదిలో దొరికాయి. అకక్డినుంచి ఈ పర్బుదుధ్డు కేరళ వెళాల్డు. బాయ్ంకు పరీక్షలు రాశాడు.
ఉదోయ్గం సంపాదించాడు. బాయ్ంకులోల్ అకౌంటుల్ పెటుట్కునాన్డు. భారత దేశంలో నాలుగు రాషాట్ర్లలో విచచ్లవిడిగా దొంగ సరిట్ఫికేటల్తో బతికే ఓ
నేరసుథ్డి వెనుక ఎంత మోసం, ఎంతమంది అండదండలు ఉనాన్యో ఊహించలేము. ఈ మోసం ఇలా కొనసాగేదే కాని ఎవరో ఓరవ్లేని వారు
బాయ్ంకుకి ఆకాశరామనన్ ఉతత్రం రాశారు -ఫలానా ఉదోయ్గి ఫలానా నేరసుథ్డని. అపుప్డు మినున్విరిగి మీద పడింది. ఒక పోలీసు డైరెకట్ర
జనరల, ఒక ఐయేయ్యస ఆఫీసరు, ఒక గజిటెడ ఆఫీసరు, ఒక హెడామ్షట్రు, ఒక బాయ్ంక -ఇంతమంది మదద్తుతో, ఇనిన్ రాషాట్ర్లలో
కనున్మూయగల ఒక నేరసుథ్డు రేపు మరో రాజాభయాయ్ అవడానికి అనిన్ అరహ్తలూ సంపాదించుకుంటునాన్డు. అరెసుట్ చేయవలసింది -ఈ
దౌరాభ్గుయ్డిని మాతర్మే కాదు. అతని వెనుక నిలిచిన పోలీసు ఆఫీసరిన్, మిగతా పర్మధ గణాలని.
ఇదొక కథ. గత ఫిబర్వరిలో ఒక ఇటలీ నావలో పనిచేసుత్నన్ రక్షణదళ అధికారులు -భారత దేశపు సముదర్ పార్ంతాలకు వచాచ్రు. వారు
మాసిస్మిలియన లతోరే, సాలతోర గిరోన. సముదర్ జలాలలో తిరుగుతునన్ ఒక బోటులో ఉనన్ ఇదద్రు కేరళ జాలరల్ను -సముదర్పు
దొంగలనుకొని కాలిచ్ చంపారు. వారిని పర్భుతవ్ం అరెసుట్ చేసింది. కోరుట్లో లజుజ్గుజుజ్లు జరుగుతునాన్యి. నేరానిన్ మా దేశంలో విచారిసాత్మని
ఇటలీ అనన్ది. భారతదేశం ఒపుప్కోలేదు. ఈలోగా ఇటలీ ఎనిన్కలలో పాలొగ్నడానికి ఈ నేరసుథ్లు, వారి పర్భుతవ్ం కోరుట్ని ఆశర్యించింది.
నేరసుథ్ల ఓటు హకుక్ని మన నాయ్యసాథ్నం గురిత్ంచి -ఓటువేసి మళీల్ మన దేశంలో జైలుకి రావడానికి అంగీకరించింది. వసాత్రని ఇటలీ
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రాయబారి వార్తపూరవ్కంగా కోరుట్కి హామీని ఇచాచ్రు. హంతకులు వెళాల్రు. వారి దేశంలో పర్ధానమంతిర్తో సహా అంతా వారికి ఘనసావ్గతం
పలికారు. కథ అకక్డితో సరి. వారు రాలేదు. రాయబారిని దేశం వదిలి వెళల్వదద్ని మన నాయ్యసాథ్నం ఆదేశించింది. ''హాయిగా ఇకక్డే
ఉంటాను'' అని రాయబారి శెలవిచాచ్రు. గమనించాలి. తపుప్ని ఒపుప్కోవడం గాని, నేరసుథ్లిన్ రపిప్సాత్మని గాని చెపప్లేదు.
మన దేశంలో నేరాలూ, చటాట్లూ, నాయ్యసాథ్నాలూ, మన పటల్ విదేశాల చినన్చూపూ -యివనీన్ ఆటలో అరిటిపండుగా మారిపోతాయి. జపాన
లో, ఇటలీలో (అవును, వారి దేశంలోనే) దేశ నాయకులిన్ అవినీతికి చటట్ం నిలదీసిన కథలు మనం చదివాం. కాని మనదేశంలో బొగుగ్ గనుల
కుంభకోణం, టూజీ కుంభకోణం, హెలికాపట్రల్ కుంభకోణం, కామనెవ్లుత్ కీర్డల కుంభకోణం, ఆదరశ్ అపారుట్మెంటల్ కుంభకోణం, వాన పిక
కుంభకోణం,

తీహార

వంటి

జైళల్లో

ఆతమ్హతయ్లు,

మానభంగాలు

-యివనీన్

దైనందిన

కారయ్కర్మాలయిపోయాయి.

ఇంట గెలవలేనివాడు ఎలాగూ రచచ్గెలవలేడు. మనదేశపు పారల్మెంటు మీద దాడిచేసి, దేశంలో అతుయ్తత్మ నాయ్యసాథ్నం శిక్ష విధించి,
రాషట్రపతి

సమరిథ్ంచిన

నేరసుథ్డిని

ఎందుకు

ఉరితీయకూడదో

పకక్దేశపు

పారల్మెంటు

మనకి

చెపోత్ంది.

జైలోల్ -ఏ కారణానికయినా ఉరిపోసుకునన్ రాంసింగ అనే రాక్షసుడి అరాధ్ంతరం చావుకి అతని తలిల్దండుర్ల ఏడుపుని పతిర్కలు
నెతిత్కెతుత్కుంటునాన్యి. తలనీ, మొండానీన్ వేరుచేసి వీధిన పారేసిన పోలీసు శవానిన్ చాలామంది మరిచిపోయారు. మానవతా హకుక్ల
సంఘాలు అలాంటి సంఘటనలిన్ గురిత్ంచవు.
9/11 తరావ్త -ఒకటి -ఒకక్టంటే ఒకక్ సంఘటన అమెరికాలో జరగకుండా ఆ దేశం జాగర్తత్పడింది. ఊరూ పేరూ విచక్షణ లేకుండా మన
హీరో షారూక ఖాననీ, మన రాషట్రపతి అబుద్ల కలామ గారిని నిలదీసింది. మొనన్ ఢిలీల్లో జరిగిన అనరాథ్నికి దేశమంతా నిరసన తెలిపింది.
తరావ్త ఢిలీల్లోనే మానభంగాలు జరిగాయి. డజనల్ మానభంగాల కథలు రోజూ పతిర్కలోల్ కనిపిసుత్నాన్యి.
ననున్ ఆ మధయ్ ఎవరో అడిగారు -అయాయ్, ఎపుప్డూ అవినీతి, అనాయ్యం, అకర్మాలంటూ గొడవ పడతారు. మంచి మీకు కనిపించదా? అని.
మంచి పర్శన్. గత 32 సంవతస్రాలలో సంవతస్రానికి తేలికగా 30 వారాలు ఈ కథలే రాయడానికి కావలసినంత విషయం ఈ దేశపు అవినీతి
కలిప్సోత్ంది. మంచిని భూతదద్ంతో వెదికి రాయాలని తంటాలు పడుతునాన్ను. అపుప్డపుప్డు రాశాను కూడా.
మన దేశంలో అవినీతికి సిగుగ్పడే రోజులు పోయి -నా అవినీతితో మీ అవినీతిని పోలిచ్ నేను గరవ్పడే రోజులు వచాచ్యి. ''అయాయ్, మీరు బొగుగ్
కుంభకోణంలో 250 కోటుల్ ఫలహారం చేశారు కదా?' అని అడగండి. ఆ నాయకుడు సిగుగ్పడడు. ఒపుప్కోడు. తల దించుకోడు. ''ఫలానా
సంవతస్రంలో తమరు తినన్ రగుగ్ల కుంభకోణం మాటేమిటి?'' అంటాడు. నినన్ కాశీమ్రులో దుండగులు నలుగురు జవానల్ను చంపేశారు. ఎవరో
టీవీలో అడుగుతునాన్రు: ''జవానుల్ చావడం సరే. ఒక జవాను ఫలానా చోట ఒకడిని చంపాడు. దీనికి మీ సమాధానం ఏమిటి?'' అని.
మొండివాడు రాజుకంటే బలవంతుడని సామెత. అవినీతికి సిగుగ్పడడమో తలవొంచడమో మరిచిపోయి -పెదద్ అవినీతికంటే చినన్ అవినీతి
'నిజాయితీ'గా బుకాయించే నాయకులు పాలిసుత్నన్ దేశం మనది. మానభంగాలు ఆనవాయితీ అయిన దేశం మనది. గూండాలు అధికారులిన్
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చంపి ''ఇది పర్తయ్రుథ్లు నామీద పనిన్న కుటర్'' అని బుకాయించే రోజులివి.ఈ నేపథయ్ంలో మరో పై దేశం -తమ వాటా అవినీతిని జతచేసి ''ఏం
చేసాత్రో చేసుకోండి'' అనడం ఆశచ్రయ్ం కాదు. ఇదీ ఇటలీ కథ మనకి చెపేప్నీతి.
అమెరికా మీద నాకు మకుక్వలేదు. కాని తమకు జరిగిన అనాయ్యానికి ఓ దేశానిన్ (ఆఫగ్నిసాథ్నని) నేలమటట్ం చేసి, తమ శతుర్వుని పొరుగు
దేశంలో (పాకిసాథ్నలో) వాళల్కి చెపప్కుండా జొరబడి, చంపి, తపిప్ంచుకుని -వారి నోరు మూయించిన బుకాయింపు పర్పంచానికి అరథ్ం
కాకుండా పోదు. ఈ దేశపు అతుయ్నన్త నాయ్యసాథ్నానికి దొంగ హామీ యిచిచ్ హంతకులిన్ ఎగరేసుకుపోయిన మరో దేశానిన్ చూసి ఎనిన్దేశాలు
నవువ్కుంటునాన్యో, మన దేశపు చేతకానితనానిన్ ఎంత ముచచ్టగా చెపుప్కుని నవువ్కుంటునాన్యో ఎవరికి ఎరుక?

(మా ిచ్ 18.2013)
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(March 25, 2013) Sanjay Vishada Yogam సంజయ విషాద యోగం
భారత దేశం జాలిగుండె గల దేశం. దయకీ, కరుణకీ, ఆరర్ధ్తకీ, జాలికీ పెటిట్ంది పేరు. నినన్కాక మొనన్ తీహారలో ఆతమ్హతయ్ చేసుకునన్ -ఢిలీల్
అమామ్యిని ఘోరంగా మానభంగం చేసి చంపిన ఘనులలో ఒకడయిన రాంసింగ బతికి -17 సంవతస్రాల తరావ్త ఉరిశిక్ష విధిసేత్ -అతని
పటల్ 2030లో జాలి చూపే గుండె, కనీన్ళుల్ పెటుట్కునే దయారర్ధ్ హృదయులు ఉంటారు. రాజీవ గాంధీతో పాటు ఏమీ నేరం చెయయ్ని 18 మంది
చచిచ్పోయినా -నళిని మీద సానుభూతి చూపే సోనియా కూతుళూల్, హంతకులిన్ ఉరితీయకూడదని ఒక రాషట్ర శాసనసభ తీరామ్నం ఇందుకు
సాక్షయ్ం. మనది ఖరమ్భూమి.
సునీల దత మానవతవ్ం మూరీత్భవించిన మహనీయుడు. నరీగ్స కొనిన్ దశాబాద్లు ఈ దేశానికి ఆనందానిన్ పంచిన నటీమణి. సునీల దత మా
గొలల్పూడి శీర్నివాస ఫౌండేషన పార్రంభ సమావేశంలో మొటట్మొదటి సామ్రక ఉపనాయ్సం ఇచాచ్రు. నేను ముంబై వెళిల్ ఆయనిన్ కలిశాను. ఆయన
గదిలో ఆయన కురీచ్ వెనుక గోడమీద తలిల్ ఫొటో. టేబిలు మీద భారయ్తో చినన్ ఫొటో. నాతో గుమమ్ందాకా నడిచి వచిచ్ సాగనంపాడు.
చివరిరోజుల వరకూ మా కుటుంబంతో సానిన్హితయ్ంగా ఉనాన్రు. ఇంత చెపప్డానికి కారణం ఆయన సంసాక్రానిన్, ఆ కుటుంబం ఔనన్తాయ్నిన్
గురుత్చేయడానికి.
తన కొడుకుని మాదకదర్వాయ్ల నుంచి కాపాడడానికి సునీల దత ఎంత యాతన పడాడ్రో ఒకసారి వివరించారు. వయ్సనం బలహీనత.
కుసంసాక్రం కాదు. అయితే సంజయ దత ఈ మారణాయుధాల ఇరకాటంలో పడేనాటికి 33 సంవతస్రాలు. అది పసితనం కాదు. పోలీసులకు
కూడా అందుబాటులో లేని ఏకె -56 రైఫిలస్, 9 ఎం.ఎం.పిసట్లస్, హాండ గెర్నేడస్, మందుగుండు సామగిర్ -యింత పెదద్మొతాత్నిన్ తన దగగ్ర దాచి
ఉంచాడు. దుబాయ వెళిల్ -ఈ దేశదోర్హిగా ముదర్పడిన దావూద ఇబర్హీంని కలిశాడు. ఆయన తన తముమ్డు అనీస ఇబర్హీంని, అబూ సలేంని,
ఛోటా రాజననీ ఇతర మాఫియా కారయ్కరత్లిన్ పరిచయం చేశాడు. మారణాయుధాలను దాచడానికి పరువైన సంజయదత కుటుంబం ఉనన్
ఇంటికంటే భదర్మైన సథ్లం ఏముంటుంది? ఇది ఒక యెతుత్. తీరా 1993 ముంబై పేలుళుల్ జరిగాక, పర్పంచం దిగార్భ్ంతమయాక -272 మంది
చనిపోయి, 700 మంది గాయపడాడ్క -సంజయ దత కిమమ్నలేదు. తీరా రహసయ్ం బయటపడాడ్క -ఆయుధాలిన్ మాయం చెయాయ్లని
పర్యతిన్ంచాడు. పర్యతిన్ంచలేదని కోరుట్లో అబదధ్ం చెపాప్డు. 'టెరర్రిసుట్' నేరం కింద అరెసట్యాక, తన కొడుకుమీద 'టెరర్రిసుట్' ముదర్
పడినందుకు సునీల దత ఎంత కుర్ంగిపోయారో వరణ్నాతీతం. ఆయన పారల్మెంటు సభుయ్లు. అయినా తన బిడడ్ని జైలు నుంచి
విడిపించుకోవాలని ఆయన చేయని పర్యతన్ం లేదు. కలుసుకోని నాయ కుడు లేడు. ఎవరూ అకక్రకు రాలేదు. నిజానికి రాలేని నేరమది.
ఆఖరికి బాల థాకరే సహకరించారు. కొడుకు బయటికి వచాచ్డు -18 నెలల తరావ్త.
సంజయ దత కుటుంబ మరాయ్ద గొపప్ది. రకత్ంలో ఉనన్ సంసాక్రం గొపప్ది. చటాట్నిన్ గౌరవిసూత్ 17 సంవతస్రాలు గడిపాడు. ఈలోగా ఎనోన్
చితార్లు. మునాన్భాయ పెదద్ హిట అయింది. నాకేమో మునాన్భాయ సినిమాలో కొడుకు అభివృదిధ్ని చూసి పొంగిపోయిన సునీల దత పాతర్
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ననున్ వణికించింది. అది 'నటన' కాదు. ఆయన కళల్లో కనీన్ళుల్ గిల్సరీన కాదు. విలువైనవి. నిజమైనవి. నేను ఉతత్రం రాశాను. మునాన్భాయ
కేవలం ఈనాటి సమాజం మీద సరదాగా చేసిన సమీక్ష. వాసత్వాలిన్ ఎరగని ఓ రౌడీ -కేవలం గమాయ్నిన్ దృషిట్లో పెటుట్కుని వయ్వసథ్ని తలవొంచే
ఓ పారిహాసిక. సబబైన ఏ ఆలోచనకూ లొంగని కథ. నేలబారు పేర్క్షకులను కితకితలు పెటేట్ అలిల్క. దానికి చాలారకాల మసిపూసి
మారేడుకాయని చేశారు. ఒక విధంగా నికారస్యిన నాయ్యానికి నిలబడని సంజయ పర్వరత్నలోంచే మునాన్భాయ ఉదబ్వించాడేమో! ఏమైనా
మునాన్భాయ హాసయ్ం చెలిల్ంది. తన మోసానికి మునాన్భాయ చెపిప్న కారణాలకంటే సమాజపు నిరల్కాష్య్నిన్ పేర్క్షకులు గురుత్పటాట్రు. ఇలాంటి
కుకక్కి

ఈ

చెపుప్దెబబ్

సరైనదేనని

చంకలు

గుదుద్కునాన్రు.

అది

ఒక

అందమైన

బుకాయింపు.

ఇపుప్డు సంజయ దతకి శిక్ష పడింది. ఈ శిక్ష కొతత్కాదు. ఇలాంటి నేరానికే లోగడ జేబునిన్సా ఖాజీ అనే మహిళకు కనీసపు శిక్ష -అయిదేళల్ను
కోరుట్ విధించింది. చాలామంది నేరసుథ్లు చేసిన నేరాలకు శిక్షలు అనుభవిసుత్నాన్రు. మనం మనూశరమ్ శిక్షకి ఇంతగా చలించలేదు. పండిత
సుఖరాం శిక్షని పటిట్ంచుకోలేదు. చంపరాని జంతువులిన్ చంపిన సలూల్భాయ (మన పిర్యతమ సలామ్న ఖానగారు) ఒక రాతిర్ జైలోల్ ఉంటారా
లేదా అని బెంగపెటుట్కునాన్ం.
సంజయ విషాదానిన్ సినీరంగంలో చాలామంది పంచుకుంటునాన్రు. ఆయన ఇంతవరకూ అనుభవించిన యాతన పడిన మనోవేదన, శిక్ష
చాలునని రామ జెతమ్లానీ, మాజిద మెమూన, మహేష భట, ముఖేష భట, జయా బచచ్న, అజయ దేవగన వంటి వారెందరో అంటునాన్రు.
చాలామంది మంతుర్లూ, పర్భుతావ్లూ శిక్షని తగిగ్ంచడమో, రదుద్ చేయడమూ జరపడానికి పర్యతాన్లు చేసుత్నాన్యని వింటునాన్ం. వీరందరూ
ఒపుప్కునే నిజం ఒకటుంది. సంజయ దత చేయకూడని నేరం చేశాడనన్ది. వీరంతా సమరిధ్ంచే దొకక్టి ఉనన్ది. సంజయ దత ఇపప్టిదాకా
అనుభవించిన శిక్ష చాలునని. వారు కూడా అంగీకరించిన నేరం రుజువైనదే అయితే, లోగడ ఇలాంటి నేరాలకి పడిన శిక్ష ఒరవడిని గురిత్సేత్ వారు అంగీకరించవలసింది శిక్షని నిరణ్యించాలిస్ంది వారి సానుభూతి కాదనీ, నాయ్యసాథ్నమని.
ఫోకసలో ఉనన్ రంగంలో నేరం చేసినవారి నేరం మరింత ఫోకస లో కనిపిసుత్ంది. అలాంటి నేరం నేలబారు మనిషి చేసిన నేరం కనన్ వెయియ్రెటుల్
ఘోరమయినది. కారణం -రేపు ఆ పర్ముఖుడి నేరానిన్ -అతని పటల్ చూపిన ఔదారాయ్నిన్ కాదు -సామానుయ్డు ఆదరశ్ం చేసుకుంటాడు. మనకి
నమమ్కాలు పోయాయి కాని -ఈ విషయానేన్ అలనాడు గీతాకారుడు చెపాప్డు: యదయ్దాచరతి శేర్షట్: -అంటూ. సమాజంలో పెదద్రికం
సానుభూతిని రాబటుట్కోడానికి కాదు -ఆదరశ్ం కావడానికి ఉపయోగపడాలి. రోడుడ్మీద పోలీసుని చంపించే మంతిర్గారు, మరణాయుధాలిన్
నేరసుథ్లతో కుమమ్కక్యి దాచిన సినిమా హీరోగారు -సానుభూతిని నొలుల్కోవాలనుకోవడం -మరో మునాన్భా యి చేసిన సాహసం వంటిదే
అవుతుంది.

(మా ిచ్ 25.2013)
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(April 1, 2013) 'Penta' Raajakeeyalu ’పెంట’ రాజకీయాలు
మేముండే అపారుట్మెంటులో 12 కుటుంబాలునాన్యి. ఆరు కుటుంబాలు ఒకవేపు, మరో ఆరు మరొకవే పు. మా ఇంటి పకక్నే మరో
అపారుట్మెంటు. ఈ కుటుంబాలు -ఎవరో తెలీదుకాని -వారిలో ఒకరు తమ చెతత్ని పకక్ అపారుట్మెంటు గోడదగగ్ర వేసాత్రు. కొనాన్ళల్కి వారి
కాలువలోల్ నీరు నిలిచిపోతుంది. వారు తగాదాకి వసాత్రు. వేసేది ఎవరు? ఈ ఆరుగురిలో ఎవరయినా కావచుచ్. ఎవరూ ఒపుప్కోరు. పకక్
అపారుట్మెంటు కాలువ పూడుకుపోతూనే ఉంటుంది. తగాదా జరుగుతూనే ఉంటుంది. కాని సమసయ్ ఎనన్డూ పరిషాక్రం కాదు. ఇకక్డో
సౌకరయ్ం ఉంది -కనీసం ఆ వేపున ఉనన్ ఆరుగురికి. ఎవరో చెతత్ వేసుత్నాన్రు. చెతత్ని దూరంగా పారేసే శర్మ తపిప్ంది. నేరం ఎవరిమీదా రుజువు
కాలేదు. కనుక తగాదా కారణంగా ఇవాళ ఒకాయన చెతత్ వేయడం మానుకుంటే -మరో అయిదుగురికి ఆ అవకాశం ఉంది. ఎందుకంటే నేరం
ఆరుగురి మధయ్ నిలిచిన విషయం. కనుక చెతత్ పడుతూనే ఉంటుంది. వేసేవారు మారుతారు. కాని కాలువలోల్ దరిదర్ం కొనసాగుతూనే
ఉంటుంది. సూథ్లంగా ఇదీ పర్సుథ్తం మన పాలక వయ్వసథ్ పరిసిథ్తి.
పెంట ఎవరిదనన్ పర్సకిత్ కాదు. నేరం ఎవరిదనన్ బాధా లేదు. మొతత్ంమీద నషట్పోయేది పకక్ ఇంటివాడు. తరజ్న భరజ్నలు జరుగుతూనే
ఉంటాయి. నేరారోపణ జరుగుతూనే ఉంటుంది. కాని చెతత్ అలాగే ఉంటుంది. చెతత్ రాజకీయాలు సాగుతూనే ఉంటాయి. మన రాజకీయ
పరిసిథ్తిని చూదాద్ం. కాంగెర్సకి రాకూడననిన్ రోగాలు వచిచ్పడాడ్యి. రకరకాల కుంభకోణాలు. అవినీతులు. మానభంగాలు. వగైరా వగైరా. మన
పర్ధానికి పర్సుథ్తం 81 సంవతస్రాలు. మొదటినుంచీ ఆయన ఆపదధ్రమ్ నాయకుడు. తీరా రేపు పర్ధాని అవుతాడని మనకు చెపుత్నన్ యువ కిశోరం
-రాహుల గాంధీ తనకు పర్ధాని అయే ఆలోచన లేదని కుండబదద్లు కొటేట్శాడు. ఇక తపప్నిసరిగా మనోమ్హన సింగుగారే కొనసాగుతారా? లేదా
-ఏతావాతా పదవి చేతికి దకిక్తే అంత నోరులేని మనిషి, కళుల్ మూసుకొనే సౌకరాయ్నిన్ ఇవవ్గల మనిషి సోనియా గారికి దొరుకుతాడా? మనకి
అరథ్ంకాని విషయం.
అసలే చావు తపిప్ కనున్లొటట్పోయిన డియెంకె -తమ మంతిర్ జైలుకి వెళిల్నా, తమ కూతురు జైలోల్ ఉనాన్ తటుట్కుని -గతిలేక -భరించింది.
ఇపుప్డు

రాషట్రంలో

కనీసం

వయ్తిరేక

పక్షంగానయినా

నిలిచే

యోగయ్త

లేదు.

చావూ

తపప్లేదు.

కనూన్

లొటట్బోయింది.

కనుక ఎలాగో నాలుగు మారుక్లయినా సంపాదించుకోవాలంటే పర్భుతవ్ పక్షం చెయయ్ని ఏదో సాహసం చెయాయ్లి. 12 నెలల ముందు యూపీఏ
నుంచి బయటకి వచిచ్ సాధించిందీ లేదు. ఓటల్ని కూడబెటిట్ందీ లేదు. ఏతావాతా ఢిలీల్లో కాంగెర్సకి అది మూతి బదద్లయే దెబబ్. ఏమాటకి ఆ
మాటే చెపుప్కోవాలి -గత 18 నెలలుగా ఢిలీల్ సంకీరణ్ పర్భుతవ్ం రోజువారీ లెకక్ల మీదే బతుకు సాగిసోత్ంది. రోజులెల్కక్న పొరుగింటి చెతత్మీద
పడుతోంది. డిఎంకె తపుప్కోగానే మరో ఇదద్రికి 'పెంట' వేసే అవకాశం దొరికింది. ఎవరి పెంట వారికి సిదధ్ంగా ఉంది. ఎవరికీ 2014 దాకా అంటే మరో సంవతస్రం దాకా ఎనిన్కలు లాయకీ కాదు. ఈలోగా కాంగెర్స అడుకుక్నే సిథ్తికి వచిచ్ంది. ఆ జోలెలో ఎవరు ఏం వేసినా,
వెయయ్కపోయినా పుటెట్ మునుగుతుంది. ఇదద్రిముందు -పర్సుథ్తం -ఆ జోలె వుంది. మాయావతి, ములాయం సింగ. ఇదద్రికీ కాంగెర్స మీద పెదద్
మోజు లేదు. ఆ పారీట్ పిలక తమ చేతిలో ఉందని ఇదద్రికీ తెలుసు. ఎవరు ముందు పెంట వేసినా కాలువ పూడిపోతుంది. వెయయ్కుండా
ఆపడానికి కాంగెర్స దగగ్ర ఉనన్ అసర్థ్ం సీబీఐ. వెనకటికి ఓ సినిమా మనిషి నాతో అనాన్డు -'నాకు రాజకీయాల మీద మోజు లేదు. కాని నా
ఆసిథ్ని కాపాడుకోవాలంటే రాజకీయ జెండా అవసరమ'ని. ములాయంగారు కాంగెర్సని కూలదోయనని అంటూనే నవంబరులో ఎనిన్కలు
తపప్వనాన్రు. అదేమిటి? వారు దనున్గా నిలబడితే 2014 దాకా పర్భుతవ్ం సాగవచుచ్ కదా? మరి ఈ సందిగధ్ం ఎందుకని? ఈ గవరన్మెంటు
నిలవడానికి వారొకక్రూ చాలుకదా? పొమమ్నలేక పొగ పెటిట్నటుట్ -వారి మారుక్ పొగని వారు సిదధ్ం చేసుకుంటునాన్రా? లేదా పొరుగింటి చెతత్ని
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వారపుప్డే గురుత్పటాట్రా? మాయావతిగారు కిమమ్నడం లేదు. వారి జాబితాలో మరికొనిన్ కొతత్ విగర్హాలు ఏమైనా ఉనాన్యా? ఏ రోజైనా, ఏ
ఒకక్రైనా -ఏ క్షణానన్యినా 'ఊ' అనకపోతే కూలిపోయే సిథ్తిలో పర్సుథ్తం పర్భుతవ్ం ఊగిసలాడుతోంది. ఈ పదాన్లుగు నెలలోల్ ఎవరి ఇళుల్
వారు చకక్బెటుట్కోడానికి ఏ ఇలూల్ అడర్సులేని ఈ దికుక్మాలిన పర్భుతావ్నిన్ నిరాద్కిష్ణయ్ంగా వాడుకుంటారా? 'మా అవసరం లేనపుప్డు మా
మీదికి సీబీఐని ఈ పర్భుతవ్ం పురికొలుప్తుంది' అంటూనే కాంగెర్సని పర్సుథ్తం కూలేచ్ ఆలోచన లేదని ములాయం వాకుర్చాచ్రు. వారి మాటలోల్
కాంగెర్స పటల్ పేర్మ కంటే -వారి అవకాశవాదం గురిత్ంపూ, తమ అవసరానికి మదింపూ తెలుసోత్ంది.
పదాన్లుగు నెలల తరావ్త తనని ఉంచితే ఉండాలనన్ తపన మనోమ్హనసింగ మాటలోల్ తెలుసోత్ంది. ఆయనకొచిచ్న నషట్ం ఏమిటి? ఆయన పాపం, కొండకి కటిట్న వెంటుర్క. ఉంటే ఉపయోగమూ లేదు. పోతే ఊడిందీ లేదు. కాని పర్తిదినం, పర్తీ సందరభ్ంలోనూ -ఈ బలహీనపు
పర్భుతావ్నిన్ నిలపడానికి ఎనిన్రకాల తాయిలాలు చేతులు మారుతునాన్యో, ఎనిన్ విధాలుగా బుజజ్గింపులు తపప్నిసరవుతునాన్యో
తలుచుకుంటేనే -ఈ మెజారిటీ వయ్వసథ్మీద ఏహయ్భావం కలుగుతోంది. ఎవరయినా, ఎపుప్డయినా తమ సేవ్చఛ్ మేరకి మనమీద 'పెంట'ని వేసే
అవకాశం ఉంది. వారి పకాష్న ఆలోచిసేత్ -ఏ విధమైన పేర్మలూ, బంధుతావ్లూ లేని ఈ పర్భుతవ్ం మీద ఎవరయినా రాయి వేసే హకుక్ ఉంది.
ఏతా వాతా నషట్పోయేది ఈ వయ్వసథ్. పూడిపోయేది మన జీవనం. తన కొడుకు పాలనని విమరిశ్ంచి, ఎల.కె.అదావ్నీ గారిని పర్శంసించి, కాంగెర్స
వెనున్పోటు మనసత్తావ్నిన్ ఎతిత్చూపి -మూడో ఫర్ంటుకి వతాత్సు పలికిన ములాయం అనే గుంటనకక్- తన పర్ణాళికా రచనను -పర్ధాని
కావాలనే ఆలోచనకు -కారాయ్చరణను సిదధ్ం చేసుకుంటునాన్రని మనకి సప్షట్ంగా అరథ్మవుతూనే ఉంది. ఒకక్టి మాతర్ం నిజం. మన జీవన
విధానంలో 'పెంట' తపప్దు. గత 18 నెలలలోనూ ఎవరయినా సమాజ శేర్యసుస్ అనే బూతుమాట మాటాల్డారా? మన ఆవరణలో 'పెంట'
గురించి ఆందోళన వయ్కత్ం చేశారా? పర్సుథ్తం ఢిలీల్లో జరుగుతునన్ వైకుంఠపాళీలో మనం కేవలం పావులం. అకక్డ నాయకులు పరిచిన
పరమపద సోపాన పఠంలో మనం కేవలం గురిత్ంపుకి కూడా నోచుకోని నిరాభ్గుయ్లం. రేపు ఢిలీల్ గదెద్ని ములాయం ఎకిక్నా, మాయావతి ఎకిక్నా
మనకి ఒరిగేదేమీలేదు. మన ఆవరణలో 'పెంట' పడుతూనే ఉం టుంది. వేసేవారు మారతా రు. వెయయ్డంలో అనువుని అరథ్ం చేసుకునన్ మరో
పర్ముఖులు వసాత్రు. మనం చెయయ్వలసినదలాల్ మన వాటా 'పెం ట'కు సిదధ్పడి ఢిలీల్ నాటకానిన్ చూసి ఆనందించి, తరించాలి. మనవి 'పెంట'
జీవితాలు అని అరథ్ం చేసుకోవాలి.

( ఏ ిర్ల్ 1, 2013)
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(April 8, 2013) Vinta Manishi Konta Navvu వింతమనిషి - కొంత నవూవ్
అమెరికాలో పిర్నస్టన విశవ్విదాయ్లయం కులపతికి అరధ్రాతిర్ ఫోన వచిచ్ంది. అటునుంచి ఓ వయ్కిత్ ఆతృతగా అడుగుతునాన్డు: ''112 మెరస్న
సీట్ర్టకి ఎటువెళాల్లో చెపప్గలరా?'' అని. ఆ పర్శన్ని వినగానే ఈ కులపతి దిగుగ్నలేచి కూరుచ్నాన్డు. ''బాబూ, మీరెవరో తెలీదు కాని -ఇంత
అరధ్రాతిర్ అంత పెదాద్యనిన్ ఎందుకు డిసట్రబ్ చేసాత్రు?'' అనాన్డు. కారణం -ఆ అడర్సు పర్పంచ పర్ఖాయ్త శాసత్రకారుడు ఆలబ్రట్ ఐనసీట్నది. కాని
అటువేపు నుంచి నిసస్హాయంగా సమాధానం వచిచ్ంది:''నేను ఐనసీట్ననే మాటాల్డుతునాన్ను. నా ఇంటికి దారి తెలియడం లేదు''. కులపతికి
పూరిత్గా మెలకువ వచేచ్సింది. కంగారు పడిపోయాడు. ''సార! మీరెకక్డ ఉనాన్రు?'' అని దిగుగ్న లేచి కూరుచ్నాన్డు. అటు పకక్నుంచి
నిసస్హాయంగా సమాధానం వచిచ్ంది: ''అదే అరథ్ం కావడంలేదు. ఎదురుగా ఎరర్టి భవనం కనిపిసోత్ంది. దానిమీద ఫలానా టీవీ బొమమ్
ఉంది...'' అని ఏవో గురుత్లు చెపప్బోయాడు. కులపతి కారుతాళాలు తీసుకుని కారులో దూకాడు. ఆయనకి ఆ గురుత్లు అరథ్ం అవుతునాన్యి.
మరో అరగంటకి నిసస్హాయంగా రోడుడ్మీద నిలబడిన ఐనసీట్న ముందు కారాగింది. కులపతి సగౌరవంగా ఆయనిన్ కారులో ఎకిక్ంచుకుని ఇంటి
దగగ్ర దింపి వచాచ్డు. ఐనసీట్న ఇంటి అడర్సు పర్పంచ పర్ఖాయ్తమయినది: 112, మెరస్న సీట్ర్ట, పిర్నసట్న యూనివరిస్టీ, నూయ్జెరీస్.
మేధావులలో గొపప్తనం వారికే పర్తేయ్కం. అయితే అదెపుప్డూ ఏకపక్షంగానే ఉంటుంది. మనకి అతి సామానయ్ంగా కనిపించే తేలికయిన
విషయాలు వారి తలలో నిలవవు. ఈ ఉదాహరణకి పర్తేయ్కమయిన నిదరశ్నం పర్పంచంలో కలాల్ గత శతాబద్పు గొపప్ మేధావి ఐనసీట్న. ఇందుకు
మనలాంటి వారిని కితకితలు పెటేట్ ఎనోన్ సందరాభ్లునాన్యి. ఆయన ఒకసారి రైలోల్ పర్యాణం చేసుత్నాన్రు ఒంటరిగా. టికెటుట్ తనిఖీచేసే
ఉదోయ్గి వచాచ్డు. ఆయన ఐనసీట్నని వెంటనే గురుత్పటాట్డు. నమసాక్రం చేశారు. ఆనవాయితీగా, సగౌరవంగానే టికెక్టుట్ అడిగాడు. ఐనసీట్న
టికెక్టుట్ కోసం జేబులనీన్ వెదుకుతునాన్డు -కంగారు పడుతూ. టికెక్టుట్ ఎంతకీ కనిపించడంలేదు. ఆయన కంగారు ఎకుక్వయింది. అంతటి
మహానుభావుడు టికెక్టుట్ లేకుండా ఎందుకు పర్యాణం చేసాత్డు? మరిచిపోవడం సహజం. ''మరేం పరవాలేదు సార!'' అని చెపిప్ ముందుకు
సాగిపోయాడు ఉదోయ్గి. మరో నలభై నిముషాల తరావ్త ఉదోయ్గి అటువెళూత్ ఐనసీట్న వేపు చూశాడు. ఆయన ఇంకా కంగారుగా టికెక్టుట్
వెదుకుతునాన్డు. రైలు నడుసూత్నే ఉంది. ఉదోయ్గికి సానుభూతి కలిగింది. దగగ్రికి వెళాల్డు. ''టికెక్టుట్ చూపించకపోయినా పరవాలేదు సార.
దానికోసం వెదకకండి'' అనాన్డు. ఐనసీట్న నిసస్హాయంగా అనాన్డు: ''నేను వెదికేది నీకోసం కాదు బాబూ. నాకోసం నేను ఏ సేట్షనలో దిగాలో
మరచిపోయాను'' అనాన్రట. ఆయనిన్ ఎవరో అడిగారట. ''అయాయ్, మీ పరిశోధన జగత పర్సిదధ్ం. కాని 'సాపతయ్ సిదాధ్ంతం' (ధియరీ ఆఫ
రెలిటివిటీ) నా కరథ్మయేలాగ చెపప్గలరా?'' అని. ఆయన చెపాప్రు. ''ఒకేచినన్ ఉదాహరణ. నినున్ ఎరర్గా కాలిన పెనం మీద
కూరోచ్పెటాట్రనుకోండి. క్షణమొక యుగంలాగ కనిపిసుత్ంది. అదే ఓ అందమయిన అమామ్యి సమక్షంలో ఉనాన్రనుకోండి -ఒక యుగం
క్షణంలాగ జరిగిపోతుంది. అదే థియరీ ఆఫ రిలెటివిటీ -సూథ్లంగా'' అని వివరించారట. ఆయన ఒకసారి బూటుల్ కొనుకోక్డానికి షాపుకి
వెళాల్రట. వెళేల్ముందు -ఆయన సెకర్టరీ -ఈయన ఇబబ్ందులు ఎరిగిన వయ్కిత్ కనుక -పాదం సైజు, తనకి ఏ నంబరు బూటు కావాలో
చెపప్లేడని -కాలి ఆదెని ఒక కాగితం మీద గీసి ఆయన జేబులో పెటిట్ంది. తీరా ఆయన షాపులోకి వెళిల్ -తన సెకర్టరీ ఇచిచ్న కాగితానిన్
వెదుకుక్నాన్డు. యధాపర్కారంగా కనిపించలేదు. షాపు యజమాని నమసాక్రం పెటిట్ ఆహావ్నించాడు. ఈయన వెదికి వెదికి వేసారి -లేచి
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బయలుదేరిపోయాడు. ''ఏం సార! వచిచ్ వెళిల్పోతునాన్రు?'' అని అడిగాడు యజమాని. ''ఏం లేదయాయ్. నా సెకర్టరీ నా కాలి సైజుని కాగితం
మీద రాసి ఇచిచ్ంది. అదెకక్డో పారేసుకునాన్ను. మళీల్ వసాత్లే'' అని షాపులోంచి బయటకు వచాచ్రట!
ఆయనకి మహా తెలివైన డైరవరు ఉండేవాడు. అతని దినచరయ్ -తన యజమాని అదుభ్తంగా చేసే ఉపనాయ్సాలు రోజూ వినడం. ఎంత
అలవాటయిపోయిందంటే -తు.చ. తపప్కుండా తనే చెపప్గలిగే సిథ్తికి వచాచ్డు. ఐనసీట్నని వయ్కిత్గతంగా తెలియని సభకి ఇదద్రూ వచాచ్రు.
డైరవరుకి ఓ సరదా కలిగింది. ''సార! ఈసారి మీరు చెపేప్దంతా నేను చెపేప్సాత్ను'' అనాన్డట. మేధావులు పసిపిలల్ల వంటివారు. ఐనసీట్న
నవువ్కునాన్డు. ''ఏదీ. చెపుప్చూదాం'' అని సభలో వెనక కూరుచ్నాన్డు. డైరవరు అనరగ్ళంగా రోజూ వినే తన యజమాని ఉపనాయ్సానిన్
అదరగొటేట్శాడు. అంతా అయాక -ఒక జిజాఞ్సి లేచి -ఒక కిల్షట్మయిన పర్శన్ వేశాడు. అంతే. డైరవరు నీళుల్ నమలడం పార్రంభించాడు. వెనకన
కూరుచ్నన్ ఐనసీట్న లేచి నిలబడాడ్డు. ''దీనికి సమాధానం మా బాసుదాకా ఎందుకు? వారి డైరవరుని -నేను సమాధానం చెపప్గలను'' -అని
గడగడా చెపేప్శాడట. ఆయన లేబరేటరీలో ఎపుప్డూ పిలుల్ల బెడద ఉండేది. ముఖయ్ంగా రెండు పిలుల్లు- ఒకటి పెదద్ది, మరొకటి బొతిత్గా చినన్దీ
వసూత్ండేవి. ఈయన పనిలో ఉనన్పుప్డు బయటికి వెళల్డానికి, లోనికి రావడానికి గొడవ చేసూత్ండేవి. ఐనసీట్న బాగా ఆలోచించి మంచి ఆలోచన
చేశాడు. ఆ విషయానిన్ తన సేన్హితునికి గరవ్ంగా వివరించాడు. ''నా గదిలోకి రెండు పిలుల్లు వచిచ్ గొడవ చేసూత్ంటాయి. వాటి రాకపోకలకి
అడుడ్లేకుండా మంచిమారాగ్నిన్ ఆలోచించాను'' అనాన్డు.
''ఏం చేశారు సార!'' అనాన్డా సేన్హితుడు. ''గోడకి రెండు కనాన్లు చేయించాను. పెదద్ పిలిల్కి పెదద్ కనన్ం. చినన పిలిల్కి చినన్ కనన్ం'' అని
వివరించాడు -ధియరీ ఆఫ రిలెటివిటీని కనుగొనన్ పర్పంచ పర్ఖాయ్త శాసత్రజుఞ్డు!
ఒకసారి ఏదో సభలో రావలసిన వాదయ్గాడు రాలేదట. ఏం చెయాయ్లో తెలీక సభా నిరావ్హకులు ఇబబ్ంది పడుతునాన్రు. ఎవరో వారితో
చెపాప్రట. ''మీకు తెలుసో తెలియదో -ఐనసీట్న ఫిడేలు వాయిసాత్రు'' అని చెవిలో గొణిగారు. భయపడుతూనే, అడగలేక అడగలేక ఐనసీట్నని
అడిగారట. ఆయన వెంటనే అంగీకరించారు. మేధావికి తన పనికంటే చినన్ వినోదం మీద రుచి ఎకుక్వ ఉంటుంది. ఆయనకి సాధయ్మయినటుట్
వయొలిన వాయించి, వేదిక దిగి తన సేన్హితుడితో అనాన్రట. ''చూశావా? చాలామందికి తెలియని విషయం ఏమిటంటే -ఈ ఐనసీట్న
మామూలు 'ఫిడల్ర' అని'' అని పగలబడి నవావ్రట. ఇంగీల్షులో ఫిడల్ర అంటే 'మోసగాడు' అనే అరథ్ం కూడా ఉంది! మహానుభావుల మామూలు
విషయాలు కూడా వినముచచ్టగా ఉంటాయి. గత శతాబద్ం గరివ్ంచదగగ్ మహా శాసత్రవేతత్లలో ఆలబ్రట్ ఐనసీట్న ఒకరు. ఆయనెంత గురుత్ంటారో
ఆయన అనన్ మరొకమాట అంత గురుత్ంటుంది. అది మహాతామ్గాంధీని గురించి. ఒకాయన నోబెల బహుమతిని పుచుచ్కొనాన్రు. మరొకరికి
ఆనాటి బిర్టిష పర్భుతావ్నిన్ ఇబబ్ంది కలిగిసుత్ందని భయపడి నోబెల బహుమతి (గాంధీకి) యివవ్లేదు. మహాతుమ్డు కనున్మూసినపుప్డు ఐనసీట్న
అనన్మాటలివి: ''రాబోయే తరాలు ఈ భూమిమీద ఇలాంటి వయ్కిత్ ఒకరు రకత్మాంసాలతో సంచరించారా అని నమమ్లేకపోతా రు''. ఈ మాటని
రిచరడ్ అటెనబ్రో గత శతాబద్పు గొపప్ చితార్నిన్ ''గాంధీ''ని నిరిమ్సూత్ -మొదటి సీనులోనే ఉటంకించారు.
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(April 15, 2013) Oka Alochana - Oka Meemamsa ఒక ఆలోచన - ఒక మీమాంస
గొపప్గా మాటాల్డేవారంతా గొపప్ వకత్లు కారు. అలాగే గొపప్ వకత్లంతా గొపప్ విషయాలను మాటాల్ డనకక్రలేదు. రెండో నిజానికి గొపప్
ఉదాహరణ -మన రాజకీయ నాయకులు. మరో అనరథ్మైన ఉదాహరణ హిటల్ర. జాతిని ఊపి ఉరూర్తలూగించి -తన దౌషాట్య్నిన్ అంత గొపప్గా
సబబనిపించేలాగ మాటాల్డే వకత్ బహు శా మానవ చరితర్లో మరొకరు లేరేమో. మరి గొపప్ విషయాలను బొతిత్గా నేలబారుగా మాటాల్డే గొపప్
వయ్ కుత్లు? మూడు ఉదాహరణలు చాలు. మహాతామ్ గాంధీ, శీర్శీర్, రామకృషణ్ పరమహంస. గొపప్ విష యం చెపూత్, గొపప్ వకత్గానూ
చెలుల్బాటయే గొపప్తనం చరితర్లో అరుదు. అలాంటి గొపప్తనం కొటొట్చిచ్నటుట్ చరితర్ చేసిన వయ్కిత్ -కాదు వయ్వసథ్ -సావ్మి వివేకానంద. చెపిప్న
విషయంలో, చెపప్డంలో పర్పంచ దేశాలను దిగార్భ్ంతులిన్ చేసిన ఘనత వివేకానందుడిది. సదుగ్రు శివానంద మూరిత్గారి సమక్షంలో కూరోచ్
వడం గొపప్ అనుభవం. వారు అపుప్డపుప్డు ఇచిచ్న అపురూపమయిన పర్సంగా లనీన్ -పుసత్క రూపంలో వారి శిషుయ్లు తీసుకువచాచ్రు. కాగా,
ఆయన గొపప్ వకత్కారు. అంటే మైకు బదద్లుకొటేట్ పర్సంగాలు చేయరు. ఆ మాటకి వసేత్ గొపప్ వయ్కుత్లెవరూ చేయరు. వారి మాటలిన్ జాగర్తత్గా
విని మనం విజాఞ్నానిన్ ఏరుకోవాలి. సినీ పర్పంచంలో ఇలా అతి సాధారణమైన సాథ్యిలో మాట ని నిలిపి (అండర పేల్) అతి అసాధారణమైన
పాతీర్కరణను సృషిట్ంచిన సందరభ్ం ది గాడ ఫాదర. పాతర్ను నటిం చిన మహానటుడు -మారిల్న బార్ండో. దరశ్కుడు ఫార్నిస్స ఫోరడ్ కొపోప్లా.
ఎంతో కొంత ఈ సృషిట్ నామ నసుస్లో చెరగని ముదర్ వేసింది. సంవతస్రాల తరావ్ త -నేను జీవితంలో మొదటిసారిగా ఒక విలన’ పాతర్
వెయయ్వలసి వచిచ్నపుప్డు -ఫార్నిస్స ఫోరడ్ కొపోప్లా, మారిల్న బార్ండో నా మనసుస్లో ఉనాన్రు. వారి పర్భావమే ఇంటోల్ రామయయ్ -వీధిలో
కృషణ్యయ్ లోనా సుబాబ్రావు పాతర్. దురామ్రాగ్నిన్ అతినేలబారు సాథ్యిలో సంసాక్రానికి దీటుగా నిలిపిన పాతీర్కరణ. తరావ్త అది ఒక
దురామ్రాగ్నికి నమూనాగా, నా జీవితకాలమంతా ఎనోన్ పాతర్లు చేశాను. దురామ్రాగ్నిన్ అండర పేల్ చెయయ్డం ఆ దురామ్రాగ్నికి మరింత దురామ్రాగ్నిన్
జత చేసుత్ంది. ఇంటోల్ రామయయ్ పాతర్లో సంధించిన కొతత్, వింత కోణమిదే. సరే. ఇది విషయాం తరం. మళీల్ సదుగ్రువుల దగగ్రికి వసేత్ మొనన్
వారి సమక్షంలో గడిపిన క్షణాలు అమూలయ్మైనవీ, అపురూప మైనవీను. వారు బిగగ్రగా మాటాల్డ లేని సిథ్తి. నిజానికి అది వారి సవ్భా వం. కాని
చెపేప్ విషయం అతి లోతైన ది. నాలాంటి వారు గొంతు చించుకుని నలభైసారుల్ చెపప్వలసినదీను. వరత్మాన సామాజిక అవయ్వసథ్ గురించి
మాటాల్డుతూ శివానంద మూరిత్గారు నేటి సమాజ ధోరణిని ఒకక్మాటలో కోర్డీకరించారు. నేడు మనిషి కేవలం సుఖం కోసం కషట్పడు
తునాన్డుఅని. ఇదొకక్టి చాలు మన వయ్వసథ్లో వికారాల నిన్ంటినీ వివరించడానికి. నాకు మంచి కారు కావాలి. సుఖం. 50 వారాలు శర్మ పడి
వాయిదాలు చెలిల్ంచాలి. నాకు కోటి రూపాయిలు కావాలి. ఎందుకు? మనిషి బతకడానికి అంత అవసరం లేదుకదా? కాదు. నేను సుఖంగా
బతకాలి. నా సుఖా నికి నేను పెటుట్కునన్ గురుత్ -కోటి. మరి ఏ. రాజా పెటుట్కునన్ గురుత్? కనిమొళి పెటుట్కునన్ గురుత్? వానపిక పెదద్లు పెటుట్కునన్
గురుత్? జగన పెటుట్కునన్ గురుత్? యెడూయ్రపప్ పెటుట్కునన్ గురుత్? ఇలా ఎనిన్ పర్శన్ల యినా ఉనాన్యి. మరొక గొపప్మాట. ఈ దేశంలో -మన
ధరమ్ంలో -వైరాగయ్ం ఆఖరి దశ. ఎవరికయినా. రాజుకయినా. రైతుకయినా. మనిషనన్వాడికి. కాని -అది చాలాముఖయ్ం -వైరాగయ్ం విరకిత్ దావ్రా
రాకూడదు. కేవలం తృపిత్ దావ్రా రావాలి. నేరాలు చేసి, జైళల్కి వెళిల్, అలసిపోయి, అపకీరిత్ పాలయి, విసిగిపోయి -అవసాన దశలో -విరకిత్తో
వచేచ్ది వైరాగయ్ం కాదు. అది నిలవదు.”నాకిది చాలు అనుకొనన్ ది, అనిపించిన జీవితం వైరాగయ్ం. ఆ పని మన వయ్వసథ్లో రాజులూ చేశారు.
మామూలు మను షులూ చేశారు. అందుకనే ఆరోగయ్కర మైన కాలధరమ్ం ఇంతకాలం సాగింది. అయితే తృపిత్ ఎలా వసుత్ంది? నాయ్యస
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మమ్తమైన జీవితంతో వసుత్ంది. అనాయ్ య జీవనం వలల్ భయం వసుత్ంది. సంకటం వసుత్ంది. కీడు వసుత్ంది. ఆపద వసుత్ంది. మనం శివుడిని
దరిదుర్డని కీరిత్సాత్ం. సినీమా భాషలో ఒకక్ గురుత్ని సూచిసేత్ చాలు. “ఆది భికుష్వు వాడినేమికోరేది? బూడిదిచేచ్వాడినేమి యడిగేది?” అనాన్డు
సిరివెనెన్ల. శివుడి దరిదర్ం వైభవం. అసలు దరిదర్ం అంటే ఏమిటి? ఏది అవసరమో అది లేకపోవడం దరిదర్ం. మరి శివుడి దరిదర్ం? ఏదీ
అవసరం లేకపోవడం ఆయన దరిదర్ం.
ఈ వయ్వసథ్లో “ఇక చాలు’ అనుకోవడం ఆరష్ సంపర్దాయం. ఇది సుఖానికీ, సంపాదనకీ, జీవికకీ, జీవన విధానానికీ -అనిన్టికీ వరిత్సుత్ంది.
ఈనాటి వయ్వసథ్లో రాజూభయాయ్లు, మనూశరమ్లూ, నినన్ మొనన్టి రేప వీరుడు రాంసింగులూ ఈ సంపర్దాయ విపరయ్యానికి ఎంత గొపప్
ఉదాహరణలు? అలాగని అందరూ ఆశర్మాలకి వెళిల్ జీవించనకక్రలేదు. రఘు మహారాజు, జనక మహారాజూ రాజాయ్లిన్ పాలిసూత్నే
సంపర్దాయ’వైభవానికి అదద్ం పటాట్రు. ఒక పుచచ్లపలిల్ సుందరయయ్, ఓ అనాన్ హజారే తమ జీవికతో ఆ నిజానిన్ నిరూపించారు. లేకపోతే అనాన్
హజారే గొంతుని ఈ దేశం ఎందుకు వినాలి? జీవించే జీవ నం కూడా “ఇక చాలు’ అనుకొని శరీరం లోంచి నిషర్క్మించడం ఈ జాతి వైభవం.
శరీరం అనన్ మాటకే నశించేది అని అరథ్ం. శరీరంలోంచి జీవం పోయాక చచిచ్పోవడం నిజమైన చావు కాదు. అది చాలామంది చచేచ్ చావు.
మనం రోజూ వింటునన్ చావు. ఇవాళ మనకి చావంటే అరథ్ం అదే. కాని శరీరంలో జీవలక్షణం ఉండగానే దానిన్ ఐచిచ్కంగా వదిలిపెటట్డం
ఒకనాటి సంసాక్రం. పార్ణానిన్ వదలాలనుకునన్ దశలో శరీరంలోపార్ణం ఉండాలి. అదీ వైభవం. ఇదంతా పుకిక్టి పురాణంలాగ అనిపిసుత్ంది
మనతరానికి. జైలునుంచి విడుదలయాక -దకిష్ణాఫిర్కా గవరన్రు దగగ్రే ఒక డాలరు అపుప్ అడిగిన గాంధీ, ఔషదానికి లొంగని శరీరానిన్
విడిచిపెటిట్ -దాని నిసస్హాయతను గౌరవించాలని భావించిన వినోభా భావే ఈనాటి కథలు. పర్జాధనానికి జవాబుదారీగా మాతర్మే పాలకుని
బాధయ్త అని భావించి, ఆ నీతికి నిలిచిన పాలకులునన్ ఈ దేశంలో పర్జాధనానిన్ దోచుకుంటునన్ నాయకులు -జైళల్లోల్కి మాయమవుతునన్ ఈ
తరంలో -పర్జాధనానిన్ -కోటల్కి కోటుల్ దోచుకుంటునన్ పర్బుదుధ్లకి “ఇక చాలు’ అనిపించే తృపిత్ ఈ వయ్వసథ్ సంసాక్రమని ఎలా చెపిప్
ఒపిప్ంచగలం! సదుగ్రువులతో ఒకక్ సాయంకాలం ఇంత ఆలోచింపజేసేత్ ఈ దేశ ఆలోచనా సర్వంతికి ఎంత లోతయిన మూలాలునాన్యి?
పాటించడం అదృషట్ం. కనీసం తెలుసుకోవడం -అవకాశం. అవసరం. మనం పర్తిరోజూ ఏం పోగొటుట్కుంటునాన్మో తెలియని దురదృషట్పు
జీవితాలను గడుపుతునాన్ం.

( ఏ ిర్ల్ 15, 2013)
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(April 22, 2013) Maro Telugu Peethadhipati మరో తెలుగు పీఠాధిపత
భారతీయ జాఞ్నపీఠ పురసాక్రం మన దేశసాథ్యిలో నోబెల బహుమతి లాంటిది. జాతీయసాథ్యిలో అనిన్ భారతీయ భాషలలోనూ ఉతత్మ
రచయితగా నిలిచి జాఞ్నపీఠానిన్ అధిరోహించడం -తెలుగు దేశానికి, తెలుగు రచయితకి ఇది మూడవసారి. 1970లో కవిసామార్ట విశవ్నాధ
సతయ్నారాయణకు 'రామాయణ కలప్వృక్షం' రచనకు బహుమతి లభించింది. 1988లో పదమ్భూషణ సి.నారాయణ రెడిడ్గారికి ''విశవ్ంభర''
రచనకిగాను జాఞ్నపీఠ పురసాక్రం దకిక్ంది. ఇపుప్డు రావూరి భరదావ్జకు -వారు రచించిన ''పాకుడురాళుల్'' నవలకి.
నిజానికి మొదటి సంవతస్రమే విశవ్నాధకు బహుమతిని ఇవావ్లనుకునాన్రని ఒకక్ వోటులో దకక్లేదని చెపుప్కునాన్రు. ''అది మంచికే జరిగింది.
గురిత్ంపు పొందాలిస్న కృషికి దకిక్ందని తరావ్త విశవ్నాధ అనాన్రట. బహుమతిని అం దుకునాన్క ఒక పాతిర్కేయుడు ఆయనిన్ అడిగారు.
అయాయ్, ఇంత డబుబ్తో ఏం చేసాత్రు? అని. ''డబుబ్ నా జేబులోకి పోతుంది. కాని జేబు కి చాలా కనాన్లునాన్యి'' అనాన్రు విశవ్నాధ.
ముగుగ్రూ మూడు తరాలకు, మూడు ధోరణులకు, మూడు దృకప్థాలకు పర్తినిధులు. అనాదిగా వసుత్నన్ ఆరష్ సంపర్దాయ 'ధరామ్నిన్' పర్తిపాదించే
అపూరవ్ రచన కలప్వృక్షం. ఆధునిక కవితాతమ్కు అదద్ం పటేట్ రచన విశవ్ంభర. ఇ క రావూరి భరదావ్జ అటట్డుగు జీవితాలకు అదద్ంపటేట్
ఉదయ్మానిన్ తన రచనలోల్ 70 సంవతస్రాలపాటు అనవరతంగా సాగించిన రచయిత. చదువుకునన్వాడు కాదు. తన పదమూడవయేట -ఏడో
తరగతి చదువుతూండగా -కేవలం లేమి కారణంగా చిరిగిన బటట్లతో బడికి వె ళిల్న అతనిన్ ఉపాధాయ్యుడు పిలిచి -పదిమంది ముందూ
చావగొటాట్డు. దైనయ్త పడగవిపిప్ంది. బాధతో, నిసస్హాయతతో రెచిచ్పోయి -పుసత్కాలు అకక్డే పారేసి -కాల్సు రూంలోంచి పారిపోయాడు. ఆ
తరావ్త బడికి వెళళ్లేదు. కాని తన రచనలు కొనిన్తరాల పిలల్లు కాల్సు రూ ములోల్ చదువుకొనే రచనలు -కేవలం పరిశర్మతో, కృషితో
సాధించుకునాన్డు. ఆ మధయ్ హెచ.ఎం.టి.వీ.కి చేసుత్నన్ 'వందేళల్ కథకు వందనాలు' కారయ్కర్మానికి ఇంటరూవ్య్ చేసూత్ ''మీ రచనా వాయ్సంగానికి
సూప్రిత్ ఏమిటి? అని అడిగాను. సమాధానం సూటిగా, నిరద్వ్ందంగా గుండెలోతులోల్ంచి వచిచ్ంది. ''అవిదయ్, అవసరం, ఆకలి'' -అనాన్రు. ఇది
ఒక జీవితకాలం రచయితని వెనాన్డిన జీవుని వేదన. 86వ యేట కూడా దానిన్ మరిచిపోలేదు.
బహుమతి వారత్ వింటూనే అలనాడు ఆయనతో ఆకలిని పంచుకునన్ మితుర్డిని -ఆలూరి భుజంగరావుని -పలకరించాను. ఆయనిపుప్డు
గుంటూరులో ఉంటునాన్రు. దాదాపు డెబైబ్ ఏళల్ కిందట -భరదావ్జ, ఆలూరి భజంగరావు (ఆయన వయసుస్ ఇపుప్డు 85), మరో గొపప్
రచయిత నటరాజన (కలం పేరు 'శారద') మితుర్లు. ఆకలినీ, అవసరానీన్, అవిదయ్నీ పంచుకుంటూ తెనాలిలో జీవించారు. భుజంగరావు
భరదావ్జకు వండిపెటేట్వాడట. నటరాజన తమిళుడు. కేవలం కూటికోసం పొటట్ పటుట్కుని మదార్సు నుంచి తెనాలిలో దిగాడు. రోజుకి 18
గంటలు హోటల కారిమ్కుడిగా పనిచేసూత్ రచనలు చేశాడు. ఆ రోజులోల్ తెనాలి పతిర్కా పర్చురణకు కూడలి. భరదావ్జ వయ్వసాయ కూలీగా
పనిచేశాడు, నలంద పెర్సలో పూర్ఫ రీడరగా పనిచేశాడు. ఆనాటి పతిర్కలు యువ, జోయ్తి, రేరా ణి, అభిసారిక వంటి పతిర్కలకు రాశాడు. సెకుస్
కథలు రాశాడు. ఉపాధి లక్షయ్ం. ఆకలిని తరిమికొటట్డం ఆదరశ్ం. అపప్టికే ఇజాలకు, సిదాధ్ంతాలకు ముడిపడలేదు. నవలలు, కథలు, వాయ్సా
లు, బాల సాహితయ్ం, నాటికలు -ఒకటేమిటి? అనిన్టిలోనూ తనదయిన పర్తిభనీ, ఉపజఞ్నీ చాటాడు. 185 పుసత్కాలు పర్చురితమయాయి.
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కొనాన్ళుల్ 'జమీన రైతు'లో పనిచేశాడు. కొనాన్ళుల్ 'దీనబంధు' అనే పతిర్కను నడిపారు. 1959లో అసలైన ఉదోయ్గం దొరికింది. ఆలిండియా
రేడియోలో గార్మసుథ్ల కారయ్కర్మంలో సిర్క్పుట్ రచయితగా చేరాడు. ఆ రోజులోల్నే 1963 నుంచి 8 సంవతస్రాల పాటు మేమిదద్రం కలిసి
పనిచేశాం. ఏ విషయం మీదయినా అలవోకగా రాసే పనివాడితనానీన్, పసనీ సాధించారు. ఇదద్రం సభలోల్ కలిసేవాళల్ం. రేడియో మా కూడలి.
1968లో ఆంధర్పర్దేశ సాహితయ్ అకాడమీ పురసాక్రానిన్ అందుకునాన్రు. 1983లో కేందర్ సాహితయ్ అకాడమీ పురసాక్రం లభించింది.
నాగారుజ్న, ఆంధార్, జవహరలాల సాంకేతిక విశవ్విదాయ్లయాలు గౌరవ డాకట్రేటులతో ఆయనిన్ సతక్రించాయి. ఇక పురసాక్రాలు వెలుల్వెతాత్యి.
యువ సాహితీ, సోవియట భూమి నెహూర్ పురసాక్రం, రాజలకీష్ పురసాక్రం, లోకనాయక ఫౌండేషన పురసాక్రం మొదలైనవెనోన్
అందుకునాన్రు. తన నలభైయయ్వ యేటనే పర్సుథ్త భారతీయ జాఞ్నపీఠ పురసాక్రానికి కారణమైన 'పాకుడు రాళుల్' నవలను రాశారు. ఈ నవల
ఒక చరితర్. సినీరంగంలో మెరుపుల జీవితాల వెనుక బయట పర్పంచానికి తెలియని సుడిగుండాలను ఎతిత్చూపే రచన పాకుడురాళుల్. అలాంటి
ఇతివృతాత్లు ఆంగల్భాషలో చాలానే వచాచ్యి. సిడీన్ షెలడ్న 'ది అదర సైడ ఆఫ మిడైన్ట' ఇటువంటి రచన. అయితే ఈ అరధ్ శతాబిద్లో ఇలాంటి
ఇతివృతత్ం, ఇంత విశేల్షణాతమ్క రచన రాలేదు. మొదట ఈ నవలకి ''మాయ జలతారు'' అని పేరు పెటుట్కునాన్రట. ఆయన మితుర్లు
శీలావీరార్జు ''పాకుడు రాళుల్'' పేరుని సూచించారు. తరావ్త కృషాణ్పతిర్కలో మూడు సంవతస్రాల పాటు పాఠకలోకానిన్ ఊపి
ఉరూర్తలూగించింది. ఇపుప్డది చరితర్.
అనితర సాధయ్మైన మరొక కృషి ఆయన వార్సిన సమ్ృతి కావాయ్లు. తన జీవన సహధరమ్చారిణి కాలం చేసినపుప్డు -హృదయం చెదిరి, తన
వేదనకి అక్షరరూపం ఇచిచ్ -ఒకటికాదు -అయిదు పుసత్కాలు రాశారు. 'నాలోని నీవు', 'అంతరంగిణి', 'ఐతరేయం', 'అయినా ఒక ఏకాంతం',
'ఒకింత వేకువకోసం'. ఇవి అపూరవ్మైన సమ్ృతి రచనలు. విచితర్మేమంటే -అంతకుముందు -అలాంటి రచన చేసింది -మరో జాఞ్నపీఠ
బహుమతి గర్హీత విశవ్నాధ సతయ్నారాయణ. తన శీర్మతి వెళిల్పోయాక 'వరలకీష్ తిర్శతి' వార్శారు. 48 సంవతస్రాల సుదీరఘ్ జాఞ్నపీఠ చరితర్లో
రావూరి భరదావ్జ -ఒక సరికొతత్ అధాయ్యానికి పర్తీక. చదువుతో పర్మేయం లేకుండా తన రచనలకు జీవితానేన్ పెటుట్బడిగా చేసుకుని అటట్డుగు
వరాగ్ల దయనీయ జీవితాలకు అదద్ంపటేట్ సాహితాయ్నిన్ జాతీయ సాథ్యిలో నిలిపిన ఘనత రావూరి భరదావ్జకు దకుక్తుంది. సాహితీ చరితర్లో
ఒక గణనీయమైన మలుపుకీ, పర్జాసావ్మికమైన ధోరణికీ, నికారస్యి న జీవుని వేదనకీ -అభిజఞ్గా నిలిచిన ఉదయ్మకారుడు, కాళుల్ నేలమీద
నిలుపుతూనే సృ జనను ఆకాశాన నిలిపిన గొపప్ సూఫ్రిత్దాయకుడు రావూరి భరదావ్జ.

( ఏ ిర్ల్ 22, 2013)
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(April 29, 2013) Medhavi Astamayam మేధావి అసత్మయం
గొపప్ గాయకుడు, కవి, రచయిత, మితుర్డు -యివనీన్ నేలబారు విశేల్షణలు. పర్తివాది భయంకర శీర్నివాసాచారుయ్లు (పి.బి.శీర్నివాస)కి యివేవీ
సరిపోవు. ఇవనీన్ ఎవరయినా సాధించగలిగినవి. సాధిసుత్నన్వీను. ఆయన బర్తుకు రహసయ్ం తెలిసిన మనిషి. ఆదయ్ంతమూ జీవించిన మనిషి. ఆ
మధయ్ చాలా జబుబ్పడి కోలుకునాన్రు. నేను నా నలభైయేయ్ళల్ పరిచయంలో ఏనాడూ ఆయన నిసప్ృహతో, నిరాశతో, నిసస్తుత్వతో, దైనయ్తతో
ఉండగా చూడలేదు. ఎపుప్డూ ఆనందంగా -ఎదుటివాడిలో మంచిని గురిత్సూత్, కీరిత్సూత్ జీవించిన యోగి. అదీ ఆయన ఆరోగయ్ రహసయ్ం.
ఎపుప్డూ కొతత్దనానికీ, కొతత్ ఆలోచనకీ, కొతత్ పదానికీ పెదద్ పీట వేసేవారు. గొపప్ సేన్హితుడు. జేబునిండా కలాలు. చేతినిండా పుసత్కాలు.
మెదడునిండా ఆలోచనలు. మనసునిండా ఆరర్ధ్త. కారునిండా పుసత్కాల కవిలి కటట్లు. పనెన్ండు భాషలోల్ పర్తిభా పాటవాలు. ఆయన గొంతు
శుర్తిబదధ్ంగా పలికే రోజులోల్ -ఆయన గొంతు పలకగలిగినంత సుసవ్రం, గమకం అనితర సాధయ్ం. ఆ రోజులోల్ ఏ కొతత్ గజల రాసినా -రాతిర్
ఎంత ఆలసయ్మయినా యింటికి వచిచ్ పాడి -ఆ రాగంలో సావ్రశాయ్నిన్, ఆ భావంలో గడుసుదనానీన్ వివరించి చెపిప్ మరీ యింటికి వెళేల్వారు. ఆ
సందరాభ్లలో నేను తరచు అనే మాటని ఆయన చెపిప్ చెపిప్ మరీ కితకితలు పెటిట్నటుట్ నవువ్కొనేవారు. కొతత్ పలుకుబడి ఆయనకి పార్ణం.
''అయాయ్!

మీరో

కొతత్

గజల

గజలీకరించి

ననున్

ఆనందాగిన్లో

కాలిచ్

వేయండి''

అనేవాడిని.

సాధారణంగా రాతిర్ పదినన్ర దాటాక -ఆయన యిలుల్ చేరాక -యిదద్రం పదాయ్లోల్, పాటలోల్ పలకరించుకునేవాళల్ం. ఆ పాటలనీన్ నాదగగ్ర
ఉనాన్యి. కకుక్రిత్, అరజ్ంటు కవితలు. ఒకసారి నీలాంబరిలో నాకు జోలపాట పాడారు. మరో పదిహేనేళల్ తరావ్త ఆ పాటని నాకు అదే రాగంలో
పాడి వినిపించారు! అదీ ఆయన ధారణ.
పాట: (నీలాంబరి)
పలల్వి|| నిదురపో యిక మారుతీ
నీకు చేసెద నే 'నతి' (నమసాక్రం)
అనుపలల్వి|| కలలలో శీర్రామచందుర్ని
కనుచు మరియగ నీ మది ||నిదుర||
రామ రూపము కనని నిముసము
నీ మదికి కలిగించు విరసము
సవ్పన్ మందిరమందు రాముని
పర్భలు కురియును కౌముది ||నిదుర||
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ఇందుకు సమాధానంగా నా షషట్య్ంతం వినదగగ్ది:
షషట్య్ంతము:
పర్తివాది భయంకరునకు అ
పర్తిహత నిరీభ్కర పర్తిభావంతునకు
మితిలేని మితర్వరునకు స
నమ్తి శీర్నివాస కుల శేర్షుట్నకున
నామీద 'శీర్నివాస మారుతీ వృతత్ం' అనే కొతత్ ఛందసుస్ని సృషిట్ంచి -రెండు పేజీల పదాయ్నిన్ రాసి నాకు బహూకరించారు. అదిపప్టికీ నా దగగ్ర
ఉంది.
ఏదో సనామ్నంలో బహూకరించిన టోపీ, ఒక దుశాశ్లువా, చివరి రోజులోల్ వరస తపిప్న అడుగులతో పర్తీ సాహితీ సమావేశానికీ వచేచ్వారు.
ఇపుప్డు జరుగుతునన్ నా ''వందేళల కథకి వందనాలు'' ధారావాహికకి తన సప్ందనని ఆనందంగా రికారుడ్ చేశారు. నేను టైమస్ ఆఫ ఇండియా
'సురభి' పతిర్క సంపాదకుడిగా ఉనన్పుప్డు -ఆయనమీద ఒక పరిచయ వాయ్సానిన్ రాశాను. ఎపుప్డూ ఆయన కొలువు ఉడలాండస్ హొటల. డైరవ
ఇన మూత పడినపుప్డు నూయ్ ఉడలాండస్కి మారారు. నలభై అయిదు సంవతస్రాల కిందట హొటలకి దుకిక్పాటివారితో వచిచ్నపుప్డూ అకక్డే
కనిపించేవారు. ఓసారి ఆలిండియా రేడియోలో తెలుగు సెక్షనుకి వచాచ్రు. నేను కనిపించలేదు. ఒక పదాయ్నిన్ నా టేబిలు మీద ఉంచి
వెళిల్పోయారు.
అనుషుట్పుప్: (అమృతవాహిని)
మీ సీటు నేడు శూనయ్ంబై
ఓ గొలల్పూడి మారుతీ!
మీకై పర్తీక్ష సలేప్నే!
వేవేగ రండు ధీనిధీ
పీ.బీ.శీర్. 10-7-1977
ఆయన ఖాళీ చేసి వెళిల్న ఈ పర్పంచంలో ఎంతమంది మితుర్లు ఎనిన్ అనుషుట్పుప్లు చెపేత్ తనివి తీరుతుంది?
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ననున్ మెహదీ హసనకీ, గులాం ఆలీకీ -వెరసి ఉరూద్ కవితకీ, గజలకీ పరిచయం చేసిన ఘనత శీర్నివాస గారిదే. నా పకక్న కూరుచ్ని -ఆనాటి
మదార్సు యూనివరిస్టీ సెంటినరీ ఆడిటోరియంలో జరిగిన మెహదీ హసన కచేచ్రీలో -మెలల్ మెలల్గా గజల మాధురాయ్నిన్ నా నరాలోల్కి
సంధించిన రసజుఞ్డు పీబీయస. కొతత్ గమకానికి 'అహా!' అంటే -దానిన్ గురిత్ంచే నా రసజఞ్తకి 'ఓహో!'అంటూ రుగమ్తని వెయియ్ రెటుల్ పెంచగల
వైదుయ్డు

పీబీయస.

ఇది

సరువ్లూ

కోరుకునే

రోగం.

అలాంటి

వైదుయ్డు

అందరికీ

దొరకడు.

అది

నా

అదృషట్ం.

ఆతమ్తృపిత్, ఆనందం, మౌలిక కృషి పటల్ తీరని తృషణ్, సేన్హశీలత -యివి పెటుట్బడులుగా ఆరోగాయ్నీన్, జీవితానిన్ జయించిన గొపప్ మితుర్డు,
హితుడూ, శేర్ యాభిలాషి -ఇపుప్డు చెపప్క తపప్దు -గొపప్ గాయకుడు, కవి, బహుభాషా కోవిదుడూ పీబీయస అనే జీనియస.

(ఏ ిర్ల్ 29, 2013)
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(May 6, 2013) Varaala Velluva వరాల వెలుల్వ
వరం అరహ్తతో వచేచ్దికాదు. సాధించుకుంటే దకేక్ది కాదు. అపప్నంగా కొటేట్సేది. అది దేవుడయినా, యజమాని అయినా, నాయకుడయినా ఆయన ఇషట్పర్కారం ఇచేచ్ది. దాని పరిమితి ఎదుటివాడి దయా దాకిష్ణయ్ం. హిరణయ్కశిపుడు చావులేని వరం అడిగాడు. ''అది కుదరదు. ఎలా
చావకూడదనుకునాన్వో చెపుప్'' అనాన్డు బర్హమ్దేవుడు. మన నాయకులూ అంతే. మనకేం కావాలో ఊహించుకుని, ఏది యిసేత్ రాణిసుత్ందో
పసిగటిట్, యివవ్డం వలల్ తమకొచేచ్ లాభానిన్ ముందుగా మీకు చెపిప్, మీ ముకుక్పిండి -అపుప్డు యిసాత్మంటారు. మీకు కావాలిస్ంది కాదు.
వారికి ఇవవ్డానికి అనువుగా ఉనన్దీ, ఇవవ్డం వలల్ వారికి కలిసివచేచ్దీను. ఉదాహరణకి: తమిళనాడులో పేదలు పర్తీ ఇంటికీ కలర టీవీ
అడగలేదు. కాని గవరన్మెంటు ఇసాత్నంది. పేదవాడికి గంజికావాలి. అందరూ తినగలిగిన వనరులు కావాలి. కాని రెండు రూపాయలకి బియయ్ం
యిసాత్నంది. మరి పపుప్? వంటచెరుకు? ఉపుప్? చింతపండు? గవరన్మెంటు జాబితాలో చింతపండులేదు. అనిన్టికీ మించి రెకక్లు
ముకక్లయేటటుట్ పనిచేసి వచిచ్న పేదవాడికి 200 మిలీల్ల 'సరుకు' కావాలి. పర్భుతవ్ం ఇవవ్దుకదా? కనుక -పర్భుతవ్ం ఇచేచ్ మేలురకం
బియాయ్నీన్, టీవీలనీ అమిమ్ -తనకి కావలసింది కొనుకుక్నాన్డు తమిళనాడులో. పర్భుతవ్ం పంచిన వారం రోజులోల్ ఏ గుడిసెలో నూ కలర టీవీ
పాటలు పాడలేదు. మేలురకం బియయ్ం లారీలు ఆంధార్, కరాణ్టక సరిహదుద్లోల్ పటుట్బడాడ్యి. పర్భుతవ్ం ఒకందుకు ఇచిచ్ంది. నేలబారు మనిషి
మరొకందుకు వాడుకునాన్డు.
అనిన్టికనాన్ ముఖయ్మయినది -గవరన్మెంటు బలహీనత -వరాలతో వోటుల్ రాబటాట్లనే యావ, వరాలతో పదవులోల్కి రావాలనే తాపతర్యం
వోటరుకి పెటుట్బడి. వోటరల్కి -కులాలను బటిట్, మతాలను బటిట్, వాడలను బటిట్, పేటలనుబటిట్ ఒకోక్ మేసతరీ ఉనాన్డు. అతను రేపు ఎమెమ్లేయ్
అవుతాడు. పర్భుతవ్ం నుంచి ఏం రాబటాట్లో ఎంత రాబటాట్లో అతనికి తెలుసు. లంచం అలవాటుగా మారిపోయిన నేటి వయ్వసథ్లో వోటుకి
బహిరంగంగా లంచం యిచేచ్ నాయకులను బాల్కమెయిల చెయయ్డం ఏం కషట్ం? ఈ లావాదేవీల రామాయణం పేరు మనదేశంలో ఒకటుం ది దానిపేరు 'పర్జాసావ్మయ్ం'.
సరదాగా మన రాషట్రంలో వరాలను పరిశీలిదాద్ం...
మొనన్ పాదయాతర్ ముగిశాక పర్తిపక్ష నాయకులు కురిపించిన నమూనా వరాల వెలుల్వ:
అనిన్ వయ్వసాయ రుణాల మాఫీ, బెలుట్ దుకాణాల బాధితులయిన సతరీలకు మేళుల్, సతరీల పటల్ అతాయ్చారాలపై తవ్రగా విచారణ జరిపే కోరుట్లు,
బీసీలకు చటట్ సభలోల్ నూరుసీటుల్, పదివేల కోటల్ ఉపకార పధకం, కాపులకు రిజరేవ్షనుల్, బార్హమ్ణులకు 500 కోటల్ ఉపకారాలు, డావ్కార్
మహిళలకు వడీడ్ల మాఫీ, ఇది కాక పుటిట్న పర్తీ ఆడపిలల్కీ ఆరిథ్క సహాయం, పర్భుతవ్ ఉదోయ్గులకు ఉచితంగా ఇళుల్, పేదలకు ఇళుల్, ముసిల్ం
యువతులకు ఏభైవేల రుణాలు, దేశం లో పర్తి మసీదులో పనిచేసే ఇమామ, ముజిజ్నలకి మూడువేలు, ఐదు వేల నెలసరి జీతాలు, చదువుకునన్
నిరుదోయ్గ యువతకు నెలసరి మంజూరుల్ -ఇవి సాథ్ళీపులాక నాయ్యంగా కొనిన్ మాతర్మే.
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ఇక పర్భుతవ్ వరాల నమూనా: విదాయ్రుథ్లకు ఆరిథ్క సహాయం, విదేశాలలో చదువుకునే వెనుకబడిన కులాల విదాయ్రుథ్లకు 5 లక్షల నుంచి 10
లక్షల ఆరిథ్క సహాయం, పొలాలు కొనుకుక్నే వెనుకబడిన కులాల రైతులకి ఎకరాకు లకష నుంచి 5 లక్షల ఆరిథ్క సహాయం, దళిత
కుటుంబాలకు -అంటే నెలకు 50 యూనిటల్ కనాన్ తకుక్వ వినియోగించుకునే కుటుంబాలకు ఉచిత విదుయ్త (పర్సుథ్తం రోజుకి 8 గంటలు
గార్మాలోల్ విదుయ్త లేదు -అది వేరే విషయం), దారిదర్య్ రేఖకి కింద ఉనన్ కుటుంబాలకు పర్తీనెలా 185 రూపాయలు కిమమ్తుత్ చేసే 9 అతయ్వసర
వసుత్వుల పంపిణీ -అంటే కిలో పామ నూనె, కందిపపుప్, గోధుమలు, గోధుమ పిండి, ఉపుప్, అర కిలో చింతపండు, పావుకిలో కారపొప్డి,
నూరు గార్ముల పసుపు, తొమిమ్ది, పది కాల్సుల కురార్ళల్కి సాక్లరషిపుప్లు, బయట ఉండి చదువుకునేవారికి నెలకి 2224 రూపాయలు,
హాసట్ళల్లో ఉనన్వారికి 4500, పుసత్కాలు కొనుకోక్డానికి 750 రూపాయలు, కడుపుతో ఉనన్ మహిళలకు సహాయం చెయయ్డానికి నూరుకోటల్
మం జూరు, ఇవి కాక గార్మాలోల్ ఉండే గార్మీణులకు సహాయానికి గాను 884 కోటల్ మంజూరు. ఇవి కేవలం నమూనావరాలు.
అయితే ఎవరికి ఏం కావాలో నాయకతవ్ం ఎలా నిరణ్యించగలదు? ఈ దేశంలో ఉనన్ 121 కోటల్ పర్జల అవసరాలను ఎవరు జనరలైజ
చెయయ్గలరు? నా కొడుకిక్ పర్భుతవ్ం సైకిలిచిచ్ంది. కాని నాకు పెదద్కూతురు పురిటికి వచిచ్న ఖరుచ్ ముఖయ్ం. తమిళనాడులో ఏ కురార్డికిచిచ్న
సైకిలూ ఆ కురార్డు తొకక్గా చూడలేదు నేను. పర్తేయ్కంగా తమిళనాడు గురించే రాయడానికి కారణం నేను గడుసువాడిని కనుక. తమిళనాడులో
మామిడిచెటుట్కి కొబబ్రికాయలు కాయించాలని చేసిన పర్యతన్ం లాంటిదే ఇకక్డా జరుగుతోంది కనుక. రాషట్రంలో అందరి సామూహిక
అవసరానికి రాజకీయ నాయకులు కొనిన్ గురుత్లు పెటుట్కునాన్రు. తుంటి మీద కొడితే పళుల్ రాలతాయని నిరణ్యించారు. ఎకక్డయినా కొడితే
చాలునని పర్జలు ఎదురు చూసుత్నాన్రు. పుసత్కాలకిచిచ్న డబుబ్తో విదాయ్రిథ్ ''అసలిలా మొదలయియ్ంది'' సినిమా చూసాత్డేమో ఎవడు
చూడొచాచ్డు?
నిజానికి పర్భుతవ్ం చెయాయ్లిస్న పని -వయ్కిత్ సోత్మతుని పెంచడం. అతని ఆరిథ్క సాథ్యిని మెరుగు పరచడం. ఇది ఒక ఎనిన్క వయ్వధిలో జరిగే
పనికాదు. మరుసటి ఎనిన్కకి మనం ఉంటామో ఊడుతామో! పర్సుథ్త ఎనిన్కకు పబబ్ం గడుపుకోవడమే పారీట్ల లక్షయ్ం. ఆ విషయం సప్షట్ంగా
జనానికి అరథ్మౌతోంది. వారికి అరథ్మౌతోందనన్ నిజం పారీట్లకీ అరథ్మౌతోంది. ఇది వోటరూ, వా రి వారి పర్తినిధులూ తెలుసుకుని బెలిల్సుత్నన్
బాల్కమెయిల. ఎవరి ఊరింపు గొపప్దో వారిది గెలుపు. బాచాబూచుల లోపల బాచనేన్ పెదద్ బూచి!

( మే 6, 2013)
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(May 13, 2013) Vandella Cinema వందేళళ్ సినిమాకు వందనాలు
సినిమా తెరకెకిక్ వందేళల్యింది. నేను సినిమాకెకిక్ ఏభై యేళల్యింది. 1913లో దాదా సాహెబ ఫాలేక్ 'రాజ హరిశచ్ందర్' మొదటి చితర్ం.
1963లో 'డాకట్ర చకర్వరిత్' నా మొదటి చితర్ం. సినిమాతో నా బంధుతావ్నిన్ చెపప్డాని కే, చెపప్డం వరకే ఈ విషయం.
నేను సినిమాలో తొలిపాఠాలు నేరుచ్కునన్ రోజులోల్ -సినిమా బాగా ఆడడానికి ఏయే హంగులు ఉండాలో ఎవరూ పర్ససత్ంగానయి నా మాటాల్డిన
గురుత్లేదు. వాయ్పారపరంగా ఏ సినిమా డబుబ్ చేసుకుంటుందో కూడా చెపిప్న గురుత్ లేదు. సమాజంలో నైతిక విలువలో, మానవీయమైన
ఇతివృతత్మో, హృదయ్మైన పాతర్లో, ఆరర్ధ్మైన సంఘటనలో -వీటి గురించే నెలల తరబడి మాటాల్డుకునన్ గురుత్. ఇవనీన్ సినిమా రాణించడానికి,
పేర్క్షకుల ఆదరణ పొందడానికి పార్థమికమైన అవసరాలని మాతర్మే చరచ్లు జరిగేవి.
ఒక జటాక్వాడు. చెలెల్లు. తండిర్ ఏ కారణానికో అతని చినన్తనంలోనే జైలుకి వెళాల్డు. చెలెల్లికి పెళిల్ చేశాడు. తీరా బావ తండిర్నే తన తండిర్ హతయ్
చేశాడని తెలిసింది. చెలెల్లి కాపురం చెడింది. ఆమె జీవితానిన్ చకక్ దిదద్డానికి తండిర్ నిరపరాధి అని నిరూపించా డు. ఇదీ కథ. బాధయ్త గల
అనన్, కాపరానిన్ చకక్దిదుద్కునన్ చెలెల్లు, నిరోద్షి అయిన తండిర్ -ఇది రాణించే కథ. సినిమా రజతోతస్వం చేసుకుంది. పేరు 'పూలరంగడు'.
మరో పాతికేళల్ తరావ్త మళీల్ అదే కథ రాశాను. ఈసారి చిరంజీవితో. మళీల్ వందరోజులు పోయింది. పేరు 'ఆలయ శిఖరం'.
విలువలిన్ నముమ్కునన్ సినిమాలవి. డబుబ్కోసం అముమ్కుంటునన్ సినిమాలు ఇపప్ టివి. ఒకక్ తెలుగు చితార్లనే తీసుకుంటే -ఆనాటి లవకుశ,
మలీల్శవ్రి, మాయాబజారు, మనుషులు మారాలి, పర్తిఘటన, సీతారామయయ్గారి మనుమరాలు -మచుచ్కి ఇవనీన్ పేర్క్షకులిన్ ఊరించే దృషిట్తో
తీసినవికావు. అలరించే దృషిట్తో తీసినవి. వాటికి రాణింపూ, ఆదరణా, చరితర్లో భాగమయే గౌరవం -మూడూ దకాక్యి. ఏదీ? ఈ మధయ్ కోటుల్
సంపాదించిన చితార్లిన్ -గురుత్ంచుకు -నలుగురిన్ కనీసం నాలుగు పేరుల్ చెపప్మనండి.
దేశ సాథ్యిలో మదర ఇండియా, వకత్, మొఘల ఏ ఆజం, అంకుర, జాగతే రహో -యిలా ఎనన్యినా చెపప్వచుచ్. ఇవనీన్ విలువలిన్ ఎతిత్చూపే
పనిచేశాయి. డబుబ్ చేసుకునాన్యి. ''ఈ సినీమాలు చూడండి బాబోయ!'' అని గోలపెటట్లేదు. పెదద్మనిషి అరవడు. కొంటె కురార్డు
కేకలేసాత్డు.విలువల పతనానికి ఒకే ఒక కారణం -డబుబ్, సినిమాకీ, డబుబ్కీ మొద టినుంచీ లంకె ఉంది. అయితే పెళాల్ం నగలు తాకటుట్పెటిట్
రాజా హరిశచ్ందర్ని తీసిన ఒక జిజాఞ్సి సాథ్యినుంచి -సినిమానీ, విలువలీన్ తాకటుట్పెటిట్ బాంకు అకౌంటుల్ పెంచుకునే సాథ్యికి సినిమా 'రాజీ'
పడిపోయింది. ఇదీ సూథ్లంగా సినిమా చరితర్ పరిణామం -ఒకక్మాటలో. ఇవాళ సాంకేతిక విలువలోల్ కాని, సామరథ్య్ంలో కాని ఏ భాషకీ, ఏ
దేశానికీ తీసిపోని సాథ్యిలో మన తెలుగు పరిశర్మ ఉంది. 'ఈగ' వంటి చితర్ం భారతీయులుగా మనలిన్ పర్పంచ పఠంలో నిలపగల సాథ్యి. కాని
హృదయం లోపించింది. విచితర్మేమిటం టే -విలువలు లేకపోయినా 'సరుకు' అముమ్డుపో తోంది. విలువలు ఎవరో నిరేద్శించేది కాదు. నిరామ్త,
దరశ్కుని సంసాక్రానికీ, సామాజిక బాధయ్తకి సంబంధించింది. ఇది లేకపోతే ఎవరూ ఉరితీయరు. ఒక గొపప్ మాదయ్మానికి ఉనన్, ఉండగల
'నీతి' బలి అయిపోతోంది. అమమ్ని 'అమామ్' అని పిలవడం సంసాక్రం. దానిన్ ఎవరూ నేరప్రు. అది జనమ్త: వచేచ్ విలువ. వాయ్పార కోణంతో

Page 46

gollapudimaruthirao.blogspot.com

gmrsivani@gmail.com

సంధించే ఒక గొపప్ మాదయ్మంలో సవ్చఛ్ందంగా నిలుపుకోవలసి న ఈ గొపప్ అంశానిన్ కర్మకర్మంగా సినిమా కోలోప్వడమే నూరేళల్లో
పరిణామానికి పెదద్ నిదరశ్నం.
ఈ పరిణామం అనిన్ దేశాలలో, అనిన్ సిని రంగాలలోనూ జరుగుతోంది. సినిమా కంటే అతి చురుకైన, డార్యింగు రూములోల్కి దూసుకువచిచ్న
మాదయ్మానిన్ (టీవీ) సంధించే ఈ పర్కిర్యకి ఇదివరకెనన్డూ లేని కోరలు వచాచ్యి. తెరమీద ఆకరిష్ంచే గుణం పర్తీ నటిట్ంటోల్ తుపాకీ లాగ
పేలుతోంది. అమితాబ బచచ్న పాపులారిటీకీ అలనాటి శివాజీ గణేశన పాపులారిటీకీ బొతిత్గా పోలికలేదు. పర్తిభలో కాదు. పర్చారం
లో.కారణం మాదయ్మం విసత్ృతి. ఈ విసత్ృతి బలమైతే? ఈ విసత్ృతి ఒక ఆరోగయ్కరమైన సందేశానిన్ కూడా చితార్నికి సంధించగలిగితే?
నేలబారు జీవితాలను అలరించే పోకిరీతనానిన్, తిరుగుబాటునీ (సహేతుకమైన దికాదు), బాధయ్తా రాహితాయ్నిన్ సినీమా అలంకరిసేత్ మొనన్
ఢిలీల్లో ఏడుగురు పర్బుదుధ్ల పైశాచిక పర్వృతిత్కి మనం వారసులమౌతాం. సెకెనుకి 24 ఫేర్ములు కదిలే సినిమా 'సెకెనుకి 24 సారుల్ నిజానిన్ లేదా
అబదాధ్నిన్ లేదా పోకిరీత నానిన్ బూతదద్ంలో చూపిసుత్ంది. నషట్పోయే సమాజంలో ఈ సినిమా పర్పంచమూ ఉంది. నా కొడుకూ ఉనాన్డు. మీ
చెలెల్లూ ఉంది. సినిమా భగవదీగ్త చెపప్నకక్రలేదు. ఆ పని సీనిమాదికాదు.
నినన్కాక మొనన్ అలరించిన మణిరతన్ం ''నాయకన'' సినిమాని ఉదహరిసాత్ను. తన కారణాలకి సమాజం మీద తిరగబడిన ఒక మాఫియా
నాయకుని కథ. భయంకరమైన అవినీతి పెటుట్బడిగా పెరిగి, నిలదొకుక్కుని, నిరుద్షట్మైన ఉపకారిగా మారడం రెండో పారశ్య్ం. అయితే ఏది
ఆకరిష్సుత్ంది. దురామ్రగ్మే. తిరుగుబాటే. చివరలో కుకక్చావు చచేచ్ అతణిణ్ మూడోతరం పర్శిన్సుత్ంది -అతని మనుమరాలు. ''నువువ్
మంచివాడివా? చెడడ్వాడివా?'' అని. పార్ణం వదలబోయే ముందు ఒకక్ క్షణం ఆలోచించి, నిసస్హాయంగా ''తెలీదు'' అంటాడు నాయగన. ఆ
సనిన్వేశం మహాకావయ్ం. ఒక దురామ్రుగ్డి ఆకరష్ణమీయమైన కథకి -బాధయ్తగల నిరామ్త, దరశ్కుడి ముకాత్యింపు.
సినిమాని ఆకాశంలో నిలపగల నేరుప్ని కూడదీసుకునన్ ఈ తరం -విలువలిన్ నిలిపే చితార్లు డబుబ్తో పాటు, పేరునీ, వాటి ఆయురాద్యానిన్
పెంచుకుంటాయని నముమ్ తూ సినీమాలు తీయగలిగితే (మొనన్ మొనన్టి 'ది వెడెన్స డే', 'తారే జమీన పర',నినన్టి 'మిధునం') మరో నూరేళల్
తరావ్త విలువలూ, వికాసమూ కలిసి వచేచ్ మరో కొతత్ శతాబాద్నికి నాందీ పలకగలదని నాకనిపిసుత్ంది.

(మే 13, 2013)
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నినన్కాక మొనన్ జరిగిన కరాణ్టక ఎనిన్కలు ఎనోన్ కొతత్ విషయాలిన్ చెపప్క చెపుత్నాన్యి. ఇపప్టికే రాజకీయ నాయకులకీ, దేశానికీ అరథ్మయేయ్
విషయం -చదువుకునన్ వాడి దగగ్రున్ంచి, మామూలు మనిషి వరకూ రాజకీయ పారీట్ల నైచాయ్నీన్, నమమ్కదోర్హానీన్, అవినీతినీ, బుకాయింపునీ,
నిరంకుశతావ్నీన్, గూండాయిజానీన్, దోపిడీని, రంకుతనానిన్ గమనిసుత్నాన్రని, అసహియ్ంచు కుంటునాన్రని. అవకాశం వచిచ్నపుప్డలాల్ సప్షట్ంగా
తమ అసహాయ్నీన్, అసహనానీన్ పర్కటిసుత్నాన్రని. అయితే ఇందులో -'పర్జాసావ్మయ్ం పేరిట మరో పెదద్ లొసుగు ఉంది. దానిన్ చరిచ్ంచే ముందు
కొనిన్ నిజాలు. 1985 తరావ్త పదవిలో ఉనన్ ఏ పారీట్నీ కరాణ్టకలో పర్జలు ఎనున్కోలేదు. ఈ మధయ్కాలంలో అదేపనిని తమిళనాడు ఓటరూ
నిషక్రష్గా చేసుత్నాన్డు. ఈసారి కరుణానిధి పారీట్ పదవిలోకి వసేత్ రేపు జయలలిత పారీట్ వసుత్ంది. పదవిలో ఉనన్పుప్డు ఆయా పారీట్ల అవినీతినీ,
అరాచకానీన్ ఎపప్టికపుప్డు తిరసక్రిసూత్నే ఉనాన్డు. అయితే అయిదేళల్ తరావ్త మళీల్ వారినే ఎందుకు ఎనున్కుంటు నాన్డు? మరో గతిలేక.
పర్తీసారీ పదవిలో ఉనన్ పారీట్ పటల్ విముఖత -ఎదుటి పారీట్ పటల్ సుముఖతగా చలామణీ అవుతోంది. పదవిలోకి వచిచ్న పారీట్ కొనాన్ళుల్
నీతికథలు చెపుత్ంది. మళీల్ తన భాగోతం మొదలెడుతుంది. ఎంతవరకు? మళీల్ చీదరించుకుని, నిషక్రష్గా, నిరుధ్షట్ంగా వోటరు పొమమ్నే వరకూ.
పర్సుథ్తం కరాణ్టక భాగోతమే తీసుకుం దాం. బిజెపి అవినీతి, అరాచకం, వీధినపడి పారీట్లు చీలుచ్కోవడం, అనీన్ వోటరు చూసూత్నే ఉనాన్డు.
గాలి భాగోతం దేశం కళాల్రా చూసిం ది. కాని తన విసుగుదల, కోపం పర్దరిశ్ంచ డానికి అయిదు సంవతస్రాలు ఆగక తపప్దు. ఈలోగా
మనచుటూట్ జగనలు ఉంటారు. వానపిక పర్సాదులుంటారు. గాలి సోదరులుం టారు. వారు నీతిగురించి మాటాల్డుతూనే ఉంటారు.
కరాణ్టకలో బిజెపిని గదెద్ దించి కాంగెర్సని ఎకిక్ంచడానికి కాంగెర్స మీద ముదొద్చిచ్కాదు. వారి భాగోతాలు కోకొలల్లు. ఎనిన్కల విజయం
చవిచూసూత్ండ గానే మరో రైలు గేటు, మరో సిబిఐ అధికార దురివ్నియో గం -ఇదద్రు మంతుర్ ల బరత్రఫ జరిగింది. మరెందుకు ఎనున్కొనన్ టుట్?
మరో గతిలేక. (అందుకే 'అవినీతి నాయకులిన్ గదెద్దింపే చటట్ం రావాలని అనాన్ హజారే మొతుత్కుంటునన్ది). ఎదుట ఉనన్ దరిదుర్డూ, దానవు
డూ మధయ్ ఎవరినో ఎనున్ కు చావాలి కనుక. పర్జాసావ్ మయ్ంలో ఈ అనరథ్ం తపప్దా? ఒకరు పోతే మరొకరిని తెలిసీ చంక ఎకిక్ంచుకునే
దరిదార్నికి పర్తాయ్మాన్ యం ఏదయినా ఉందా?
ఉంది బాబూ! ఉంది. ఇలాంటి ఆలోచన ఉంది. ఇది మన దేశంలో పర్తీ వోటరుకీ తెలియజెపాప్లిస్న రోజొచిచ్ంది. దాని పేరు 49 ఓ. 2001
లోనే వోటరు తన అభీషట్ం మేరకి అందరు అభయ్రుథ్లనూ తిరసక్రించే అవకాశం కలిప్ంచాలనే పర్తిపాదన వచిచ్ంది. 2004లో అపప్టి ఎనిన్కల
కమిషనర టి.ఎస.కృషణ్మూరిత్ గారు (ఆయన తెలుగువారు. సాహితీ పిర్యు లు. నాకు మితుర్లు) పర్ధానమంతిర్కి ఒక పర్తిపాదనని చేశారు.
ఎనిన్కకి నిలబడే ఏ అభయ్రీథ్ వోటరుకి నచచ్కపోతే? ఇపప్టి బాలెట కాగితంలో అభయ్రుథ్ల జాబితా మాతర్మే ఉంటుంది. అంటే వోటరుకి ఎవరికో
ఒకరికి వోటు వేసే అవకాశమే ఉంటుంది. కనుక, బాలెట కాగితంలో ఆయా అభయ్రుథ్ల పేరల్తో పాటు -''వీళెల్వరినీ ఎనున్కోను'' అని వోటరు
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చెపప్గలిగే ఒక కాలమ ఉండాలని పర్తిపాదిం చారు. రషాయ్లో ఈ నెగిటివ వోటుకి ఆసాక్రం ఉంది. ఈ దేశంలో ఇపప్టి నాయకుల నిరావ్కం
దృషాట్య్, నానాటికీ పెరుగుతునన్ వోటరు నైరాశయ్ం దృషాట్య్ అందరినీ తిరసక్రించే హకుక్ వోటరుకి ఉండాలి. ఈ మాటే అనాన్ హజారే చెపుత్నాన్రు.
ఎవరికీ వోటు చేయని హకుక్ తన విసుగుదలని అందరిపటాల్ -లేదా ఈ నాయకుల ఆతమ్వం చన పటల్ పర్దరిశ్ంచే హకుక్ ఉండాలని. అయితే ఈ
పర్తిపాదన మీద ఒక విమరశ కుడా ఉంది. దేశంలో పర్తీ వోటరూ తన అభిపార్యానిన్ పర్కటించే అవకాశం ఎనిన్క. కోటుల్ ఖరుచ్ చేసే ఈ
పర్కిర్య 'ఎవరూ నచచ్లేదు' అనే మెజారిటీ అభిపార్యంతో ముగిసేత్? అయితే అవినీతిపరుడిని గదెద్ ఎకిక్ంచి -అయిదేళుల్ అతని దోపిడీని,
అరాచకానిన్ (ఇపుప్డు సుపీర్ం కోరుట్ దాకా వెళిల్న అవినీతి భాగోతాలని చూసుత్నాన్ ము కదా?) భరించే ఖరుచ్కనన్ -మెజారిటీ పర్జానీకం
నైరాశాయ్నిన్, నిరుద్షట్మైన విసుగుదల ని తెలిసేటటుట్ చేయడం కొందరికయినా కనువిపుప్ కాదా అని ఆశ. ఈ రెండు నషాట్లోల్ ఏది ఎకుక్వ నషట్మో
చూదాద్ం. మన దేశంలో ఎనిన్క నిరవ్హించడా నికి పది వేల కోటుల్ ఖరచ్వుతుం ది. సరే. ఒక అవినీతిపరుడిని నాయకుడిగా అయిదేళుల్ భరిసేత్?
ఒకక్ రాజావారి 2జి కుంభకోణంలోనే లకాష్ డెబైబ్యాయ్రు వేల మూడువందల డెబైబ్ తొమిమ్ది కోటుల్ తినాన్రు. బొగుగ్ కుంభకోణంలో 1855.91
బిలియనుల్ సావ్హా చేశారు. ఇలాంటివి -ఒకక్ యూపీఏ 2లోనే పది కుంభకోణాలునాన్యి. సెప్కట్ర్మ కుంభకోణం, కామనెవ్లత్ కీర్డల కుంభకోణం,
తెలీగ్ కుంభకోణం, సతయ్ం కుంభకోణం, బోఫోరస్ కుంభకోణం, బీహారు గడిడ్ కుంభకోణం, ఆదరశ్ అపారట్మెంటల్ కుంభకోణం, హవాలా
కుంభకోణం (18 వేల కోటుల్ చేతులు మారాయి!), ఐపీఎల కుంభకోణం, హరష్ద మెహతా, కేతన పారీఖ కుంభకోణం, చివరగా జగన
వయ్వహారంలో ఇంకా లెకక్లు తేలలేదు. ఇవి చాలనుకుంటాను -49 ఓ కారణంగా -అవినీతి పరుడిని అందలం ఎకిక్ంచేకనాన్ పదివేల కోటల్ని
వోటరు గరవ్ంగా, నిషక్రష్గా, కుండబదద్లుకొటిట్ -నాకీ దరిదుర్లు ఎవరూ వదద్ని చెపప్డానికి, జీవితంలో మళీల్ వాళల్ మొహం చూపకుండా
చేయడానికి.
ఒకవేళ ఎనిన్కయిన అభయ్రిథ్కి వచిచ్న వోటల్ కనాన్ -వోటరు తిరసక్రించిన వోటల్ సంఖయ్ ఎకుక్వయితే? ఆ అభయ్రిథ్ని శాశవ్తంగా ఎనిన్కలలో
నిలవకుండా బరత్రఫ చేయవచుచ్ననే ఆలోచన ఉనన్ది. అయితే అలాంటి నిరణ్యం తీసుకోలేదని ఎనిన్కల సంఘం పర్కటించింది. కాని ఇలాంటి
అవకాశమే యిసేత్ ఈ దేశంలో ఎంతమంది నాయకుల నుంచి సమాజానిన్ కాపాడవచుచ్ను?
ఈ దేశంలో మహిళల రిజరేవ్షన లాగా, దేశసాథ్యిలో లోకాయుకత్ లాగ, 49 ఓ ని శాసనం చేసే అవకాశం -పిలిల్ మెడలో మరో పిలిల్ గంట
కటట్డం లాంటిది. సీబీఐ ని జేబులో పెటుట్కుని పారీట్లిన్ బాల్క మెయిల చేసూత్, తమ అవినీతికి తామే నీతిసూతార్లిన్ నిరేద్శించే ఈనాటి నాయకతవ్ం
49 ఓ కి సావ్గతం పలుకుతుందనుకోవడం కొంతదురాశే. అందుకు 'లీడర'లో నా పాతేర్ సాక్షయ్ం. తమని బరత్రఫ చేసే చటాట్నిన్ తెలిసి తెలిసి
వారే ఎందుకు చేసాత్రయాయ్ పిచిచ్వాడా! అని ముఖయ్మంతిర్ని నిలదీసుత్ంది నా పాతర్. పర్భుతవ్ం చెయయ్లేని, చెయయ్ని పనిని తలవొంచి చేయించే
నాయ్యసాథ్నం ఉండడం నేలబారు మనిషికి కొంత ఊరట. ఏనాటికయి నా ఈ దౌరాభ్గుయ్లనుంచి విముకిత్ కలగదా అని ఒక ఆశ.

(మే 20, 2013)
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(May 27,2013) Mudu Cheppula Kathalu మూడు 'చెపుప్ల' కథలు
ఎన.టి.రామారావు గారు 'దాన వీర శూర కరణ్' మొదలైన చితార్లు చేసే రోజులోల్ చాలా బిజీ. నేనూ చాలా చితార్లకు రాసే రోజులు.
రామారావుగారితో ఎపుప్డు చరచ్లు జరపాలనాన్, కథ చెపాప్లనాన్, జరుగుతునన కథకి సవరణలు వినిపించాలనాన్ ఉదయం మూడు గంటలకు
ఆయన దగగ్రకు వెళాల్లి. బహుశా ఏ రెండుకో రెండునన్రకో లేచి, కాలకృతాయ్లు తీరుచ్కుని పటుట్పంచె కటుట్కుని ముందుగదిలో కూరుచ్నేవారు.
చకక్ని అగరొతుత్ల పరిమళం ఆయన గదిలో గుపుప్మనేది. మేం వచేచ్సరికి శీర్మతి బసవతారకం గారితో కూరుచ్ని పెదద్ గాల్సులో టీ
తాగేవారిదద్రూ. మేం వచాచ్క ఆవిడ వెళిల్పోయేవారు లోనికి. బహుశా ఇదద్రూ కలిసిమాటాల్డుకునే అరుదైన క్షణాలు అవేనేమో. తరావ్త
అయిదునన్ర, ఆరయేసరికి మా చరచ్లు పూరత్యేవి. మేకపమాన పీతాంబరం వచేచ్వాడు. ఈలోగా వంటవాడు వచిచ్ భోజనానికి ఏం చెయాయ్లో
అడిగేవాడు. మేకప అయేసరికి తిరుపతి బసుస్లు వచేచ్వి. వారందరినీ పలకరించి ఏ ఏడుగంటలకో లోనికి వెళిల్ సుషుట్గా భోజనం చేసి -ఓ
గంట నిదర్తీసేవారనుకుంటాను. దాదా పు ఇదీ దినచరయ్. అంతకర్మశిక్షణ, కరత్వయ్దీక్ష నభూతో నభవిషయ్తి.
ఇపుప్డు చెపుప్ల కథ. ఆనాటి చరచ్లు పూరత్యాయి. ఇదద్రమే ఉనాన్ం. ఇదద్రం లేచాం. ఆయన పౌరాణిక గెటపతో సిదధ్ంకావాలి. పీతాంబరం
పకక్ గదిలో సిదధ్ంగా ఉనాన్డు. ఇదద్రం బయటికి వచాచ్ం. నేనింక బయలుదేర వచుచ్నని ఆయన సూచన. కాని నేను కదలను. వెళేత్ లోపలికి మేకపకి వెళాల్లని ఆయన ఉదేద్శం. నేను కదలడం లేదు. కాలయాపనకి ఏవో చిలల్ర కబురుల్ జరుగుతునాన్యి. ఇక ఉండబటట్లేక ''పదండి.
టైమవుతోంది మీకు'' అనాన్రు. అపుప్డిక నాకు చెపప్క తపప్లేదు. ''మీరు నా చెపుప్లు తొడుకుక్నాన్రు'' అనాన్ను. అపుప్డాయన చూసుకుని
నవువ్కునాన్రు. విపిప్ నాకిచాచ్రు. బయలుదేరాను. ఆయనకీ ఎంత లేదనాన్ నిదర్మతుత్ ఏ కాసోత్ మిగిలే సమయమది. ఈ సంఘటన
గురొత్చిచ్నపుప్డలాల్ నవొవ్సుత్ంది.
రెండో కథ. చెనైన్లో మొనన్నే జరిగింది. సంగీత కచేచ్రీకి వెళాల్ను. కొనిన్ సభలవారు చెపుప్లతో లోనికి రాకూడదంటారు. మైలాపూరలో ఈ సభ
అలాంటిది. చెపుప్లు బయట వదిలివెళాల్ను. తీరా కచేచ్రీ అయాక బయటికి వసేత్ నా చెపుప్లు లేవు. ఎవరో తొడుకుక్ని వెళిల్పోయారు. పొరపాటా?
దొంగతనమా? ఏదైనా ఇబబ్ందే. చెపుప్లు లేకుండా కారెకాక్ను. తెలాల్రితే అమెరికా పర్యాణం. కొతత్ చెపుప్లు ఉదయమే కొనుకుక్నాన్ను.
మరునాడూ అకక్డే కచేచ్రీ. నా విమానం రాతిర్ మూడింటికి. కచేచ్రీకి వెళాల్ను. బయట వదిలిన చెపుప్లోల్ నా చెపుప్లు సప్షట్ంగా కనిపిసుత్నాన్యి.
ఆనందంగా తొడుకుక్ని కారెకాక్ను. మరి ఈనాడు కొనుకుక్నన్ చెపుప్లు ఎకక్డునాన్యి? కొతత్ చెపుప్లు నినన్టిలాగే పోతాయని కారులో
వదిలేశాను. కనుక నా చెపుప్లు తొడుకోక్వడం నాకు అనువైంది. ఇకక్డో మీమాంస. నినన్ నా చెపుప్లు తొడుకుక్పోయిన పెదద్మనిషి పొరపాటు
చేశాడా? తను తొడుకుక్నన్ చెపుప్లు గురుత్ పటట్లేకపోవడం నమమ్శకయ్ం కాని విషయం. కావాలనే దొంగతనం చేసేత్ -ఇవాళిట్ కచేచ్రీ మళీల్ అతనిన్
ఇకక్డికి తీసుకొచిచ్ంది. 24 గంటలు నా చెపుప్లు నాకు దూరమయాయి. ఒకక్టి మాతర్ం నిజం. నినన్ నా చెపుప్లు వేసుకెళిల్న కారణంగా తన
చెపుప్లు బయట వదిలేసి పోయుంటాడు. ఆయన చేసింది దొంగతనమే అయితే ఇపుప్డు ఈ చెపుప్లూ పోయాయి. తనవి నషట్పోవడం శిక్ష.
పొరపాటయితే (కాసత్ నమమ్శకయ్ం కాకపోయినా) పొరపాటుకీ ఇదే శిక్ష. తనవి పోగొటుట్కోవడం. ఏమయినా దొంగని కూడా సంగీతం మీద
అభిరుచి మళీల్ ఇకక్డికే తీసుకొచిచ్ంది.ఇది చెపుత్నన్పుప్డు నాకెపుప్డూ గురొత్చేచ్ గొపప్ కథ ఒకటుంది. సరక్సులో కళల్కు గంతలు కటుట్కుని
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ఎదురుగా అమామ్యిని నిలబెటిట్ -ఆమె చుటూట్ కతుత్లు -ఆమెకు తగలకుండా విసిరే గొపప్ ఫీట చేసే ఒక గారడీవాడునాన్డు. ఎదురుగాగ్ బలల్
దగగర నిలబడేది తన భారయ్. ఏనాడూ అతని విదయ్ గురితపప్లేదు. దరిమిలాను అతని భారయ్ మరెవరితోనో సంబంధం పెటుట్కుందని వినాన్డు.
కోపంతో, పగతో విలవిలలాడిపోయాడు. ఆమెని చంపాలనుకునాన్డు. ఆ పని అతనికి సుళువు. ఒకరోజు ఒకక్ కతిత్ గురితపిప్తే చచిచ్పోతుంది.
గారడీలో పొరపాటుని ఎవరయినా అరథ్ం చేసుకోగలరు. కాని పది సంవతస్రాలపాటు మనసుస్లో అగిన్ వునాన్, పగ వునాన్ ఆ పని
చెయయ్లేకపోయాడు. కారణం -అతను గొపప్ కళాకారుడు. మనసుస్లో పగకూడా అతని కళలో అపశృతిని కలిప్ంచలేకపోయింది. మనసుస్లో
సప్రద్ ఉంది కాని,పర్యతిన్ంచినా తన కళలో కళంకానిన్ తెచుచ్కోలేకపోయాడు.చెపుప్లు ఎతుత్కుపోయిన దొంగ నిజంగా దొంగయితే కరాణ్టక
సంగీతానిన్ విడిచిపెటట్లేని వాడు. కారణం -తను పొరపాటు చేసినా అభిరుచి మళీల్ అతనిన్ అకక్డికి తీసుకొచిచ్ంది. కనుక చెపుప్లు
నషట్పోయాడు.
మూడో కథ. అదుభ్తమైన వేదాంతానిన్, జీవన దృకప్థానిన్ చెపుప్ల పర్సకిత్లో ముడిపెటిట్న కవి పదయ్ం. కవికోకిల దువూవ్రి రామిరెడిడ్గారు
''పానశాల'' అనే పేరిట -ఉమర ఖయాయ్ం రుబాయీలను తెనుగు చేశారు. ఒక పదయ్ంమునుపు మసీదు వాకిటను
ముచెచ్లు దొంగిలిపోతి, పాతవై
చినిగెను, నేడునున మఱల
చెపుప్లకోసమే వచిచ్నాడ నె
మమ్నము సెడంగ నియెయ్డ
నమాజొనరింపగ రాను నీవు చ
చిచ్నయెడ వీడిపోయెదవు
చెపుప్లవోలె నమాజు సైతమున.
నా ఎసెస్లీస్లో (అంటే 59 సంవ తస్రాల కిందట) చదువుకునన్ పదయ్మిది!

(

ే 27, 2013)

Page 51

gollapudimaruthirao.blogspot.com

gmrsivani@gmail.com

(June 3, 2013) Chattaniki Kallu Levu చటాట్నికి కళుల్ లేవు
మన దేశంలో చటాట్నికి కళుల్ లేవు. కాని కాళుల్నాన్యి. కళల్ ముందు జరిగిన సంఘటన ఆయినా ఎవరూ నోరెతత్రు. రాజధాని నగరం నడిబొడుడ్లో
ఒకాయన యిదద్రిన్ రోడుడ్ మధయ్ నిలబెటిట్ కారు ఆపి, తన మనుషులిన్ పిలిపించి చావగొటిట్ంచడానిన్- ఎంత లేదనాన్ వందమంది చూసి వుండాలి.
కాని మన పోలీసులకి ఫిరాయ్దు కావాలి. దాని గురించి రిపోరుట్ కావాలి. ఆ తరావ్త చరయ్. ఈ ఆకృతాయ్నిన్జరిపింది ఓ సినీ కధానాయకుడు.
ఆయన మరో సినీ కధానాయకుడి కొడుకు. కాక- అయన కేందర్ మంతిర్. ఆధికారం చటాట్నికి గాజులు తొడుగుతుంది. తపుప్ అధికారానిది
కాదు. చటాట్నిది. ఒకవేళ- ఓ నిసస్హాయుడూ, నిజాయితీపరుడూ ఆయిన పోలీసాఫీసరు చరయ్ తీసుకునాన్డనుకుందాం. ఏం చరయ్
తీసుకుంటాడు? మంతిర్గారి కొడుకయిన కధానాయకుడిమీద కేసుపెడతాడు, నడిరోడుడ్ మీద మనుషులిన్ పెటిట్కొటిట్ంచాడని. రాషట్రంలో ఆయన
పారీట్ మనుషులు "అనాయ్య’మంటారు. ఆఫీసరుకి పై అధికారులనుంచి ఫోనుల్ వసాత్యి. ఇవనీన్ అతని నిజాయితీకి దనున్గా నిలబడని
పరిణామాలు. మరో వారం రోజులోల్-వీలయితే ఇంకా తవ్రగా-ఆతనికి బదిలీ అవుతుంది. అతని గురించి ఎవరూ పటిట్ంచుకోరు. కొడుకు
చదువు మధయ్లో ఆగిపోతుంది. పెళాల్నికి జరుగుతునన్ వైదయ్ం నిలిచిపోతుంది. అంతకు మించి హైదరాబాదులో ఉండడం వలల్ కలిసి వచేచ్
"కిటుట్బాటుల్’ నిలిచిపోతాయి. నిజాయితీ ఎవడికాక్వాలి? ఈ దేశంలో ఎవరు అడగొచాచ్రు? ఏ చటట్ం- నిజాయితీపరుడయిన (ఒకవేళ
అయితే!)పోలీసు వెనక నిలుసుత్ంది? ఇవనీన్ సినీనటుడి కొడుకిక్ తెలుసు. తెలియకపోయినా- తెలిసే వాతావరణంలో పెరుగుతునాన్డు. నడిరోడుడ్
మీద తన విశృంఖలతావ్నిన్ చెలుల్బాటు చేసుకునే యువకుడు ఏమవుతాడు? ఆ మధయ్ రాజసాథ్న లో జరమ్న మహిళను రేప చేసి- రెండేళుల్
దకిష్ణాదిన సేవ్చాచ్ జీవనం గడిపే ఏ మహంతిగారి కొడుకో అవుతాడు.
చటట్ం కళుల్ ఏం చూడాలో, ఎలా చూడాలో, ఎంతవరకూ కళుల్ మూసుకోవాలో, ఈ దేశంలో అధికారం నిరణ్యించే ’జులుం’ఎటువంటి
పరిణామాలకు దారితీసుత్ందో, పర్తి రోజూ మనం చూసుత్నాన్ం.
కోటుల్ పెటుట్బడితో సాగే కిర్కెట వినోదంలో లక్షలు ఆదాయానిన్ ఆవినీతితో సంపాదించే కీర్డాకారులూ, వాళల్కి సినీ నటీమణులిన్పరిచయం చేసే
పెదద్మనుషులూ- యివనీన్ ఈ విష సంసక్ృతిలో భాగం.
ఇపుప్డు మొనన్నే ఆమెరికాలో జరిగిన కధ. మేం కారులో విహార యాతర్కి వెళుత్నాన్ం. ఉనన్టుట్ండి కారాపాడు మామితుర్డు. "పోలీసు. మీరెవరూ
సీటోల్ కదలకండి” అనాన్డు. ఆయన చేతులు సీట్రింగు మీద పెటుట్కుని కూరుచ్నాన్డు. అతి మృదువుగా మాటాల్డే పోలీసు కిటికీ తలుపు కొటాట్డు.
"87 మైళల్ వేగంతో కారు వెళోత్ంది సార!” అనాన్డు. "సార!” మరిచిపోవదుద్.
భారతదేశంలో మంతిర్గారబాబ్యి ఏమంటాడు? "నీ కళుల్ నెతిత్కెకాక్యా? ఎవరితో మాటాల్డుతునాన్వో తెలుసా?” అని కదా?
ఈ మితుర్డు కికుక్రుమనలేదు. డైరవింగ లైసెనస్, ఇనూస్రెనస్ అడిగాడు. తన కారుదగగ్రికి వెళిల్ ఒక చీటీ రాసిచిచ్ "జాగర్తత్గా వెళల్ండి సార!
కారులో పసిబిడడ్ కూడా ఉంది” అనాన్డు పోలీసు. తపుప్కి జరిమానా వేశాడు. జరిమానాను మా మితుర్డు అంగీకరించాడు. ఎవరికీ ఎవరిపటాల్
అమరాయ్ద లేదు. మాటలేల్వు. శిక్షపడింది. నేరసుథ్డు తలవొంచాడు. బస. మా కారు కదిలిపోయింది.
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"ఆయనతో మీ మాట చెపప్రేం?” అనాన్ను.
"చెపిప్ లాభం లేదు. ఏం చెపిప్నా కోరుట్లో చెపుప్కోవాలి- అంత సమయం ఉంటే. ఎవరికీ కోరుట్కెళేల్ తీరిక ఉండదు. జరిమానా కటేట్సాత్ం”
అనాన్డు.
"మరి మమమ్లిన్ కదలొదద్నాన్రేం?” అడిగాను.
"మనం కదిలినా, కారు దిగే పర్యతన్ం చేసినా పోలీసు రివాలవ్ర తీసాత్డు. మన కారులో ఏం వుందో, మనమెవరమో అతనికి తెలీదుకదా?”
అనాన్డు.
మరి హైదరాబాదులో సినీనటుడి కొడుకుని దేశానికంతటికీ తెలుసుకదా? ఇదద్రీన్ చావగొటట్డం అందరూ చూసిన సాక్షయ్ం ఉందికదా? వాళల్
చేతులోల్నూ చటట్ం, అయుధాలూ ఉనాన్యికదా? అయితే మనది భారతదేశం కదా! అంతే తేడా.
ఓసారి అమెరికాలో ఒక కారుని అపాడట పోలీసు. అది బుషుష్ దొరగారి కూతురుకారు. పాపం, ఆ అమామ్యి- అకక్డికీ తెలుగు సంసక్ృతితోనే
"నేనెవరో తెలుసా?” అందిట.
"అది తరావ్త చెపుద్వుగాని- ముందు లైసెనూస్, ఇనూస్య్రెనూస్ చూపించు” అనాన్డట పోలీసు.
అనీన్ చూసి "ఇపుప్డు చెపుప్ నువెవ్వరివో” అనాన్డు.
"నేను అమెరికా పెర్సిడెంటుగారి కూతురిన్ ” అంది ఆ అమామ్యి.
పోలీసు చెకుక్చెదరలేదు. "అయితే చటాట్నిన్ గౌరవించే బాధయ్త నాకనాన్ నీకే ఎకుక్వ వుంది. సాధారణంగా ఇటువంటి నేరాలకి 200 డాలరల్
జరిమానా. నువువ్ పర్తేయ్కమైన వయ్కిత్వికనుక నీకుమరో 50 డాలరుల్ వడిడ్సుత్నాన్ను” అనాన్డట.
ఇలాంటి మాట మన దేశంలో ఎవరికయినా అనే దముమ్ందా? అనే పర్యతన్మయినా చేసాత్రా? అని నెగుగ్కురాగలరా? అమెరికాలో పోలీసు
వయ్వసథ్కీ, అధికార యంతార్ంగానికీ సంబంధం లేదు. పోలీసు ఎవరికీ భయపడడు. అవినీతికీ, నిరభ్యతావ్నికీ మాతర్మే సంబంధం. అమెరికాలో
పతిర్కలనీన్ ఈ పోలీసుని నెతిత్న పెటుట్కుని ఊరేగాయి. అతని ఫొటోలిన్ విరివిగా పర్చురించాయి. మన దేశంలో డవాలా బంటోర్తు దగగ్రున్ంచి,
గవరన్మెంటు ఆఫీసులో గుమాసాత్ దగగ్రున్ంచి, సోనియా గాంధీ వరకూ ఒకే మాటమీద నిలబడతారు- అవినీతి.
గీతాకారుడి

వాకయ్ం

ఒకటుంది.

""సమాజంలో

పెదద్వాడు

ఏ

పనిచేసేత్

చినన్వాడూ

ఆయనిన్అనుకరిసాత్డు”

అని.

మన దేశంలో మంతిర్గారి సినీహీరో కొడుకు చాలు- అవినీతిని ఆయుధం చేసుకోడానికి.
(జూన ౩, 2013)
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(June10,2013) Vidya Vyaparam - 1 విదాయ్ వాయ్పారం - 1
విదాయ్ వాయ్పారం ఒక విషవృక్షం. దీనికి మూలాలు ఎకక్డో ఎపుప్డో పడాడ్యి. ఈ తరంలో ఉపాధికీ, మంచి జీవనానికీ, సంపాదనకీ, కులాల
వికాసానికీ, భాష సరవ్ నాశనం కావడానికీ, అనిన్టికీ మించి చదువులు కారొప్రేట వాయ్పారం కావడానికీ -అనిన్టికీ పునాదులు ఏరప్డి తేలికగా
నూటపాతిక సంవతస్రాలయింది. ''అనీన్ మన వేదాలోల్నే ఉనాన్యిష!'' అని అనుకోవలసిన రోజులు. నాకు తెలిసింది, తెలిసినంత మటుట్కు
వినన్విసాత్ను.
సాహితయ్ం చరితర్కు రుజువులు సిదధ్పరుసుత్ంది. చరితర్ గోతార్లు సాహితయ్ంలో దొరుకుతాయి. 1897లో పర్చురితమయిన గురజాడ
'కనాయ్శులక్ం' -ఈనాటి పరిణా మాలకు పార్రంభ సూచికలని అందజేసుత్ంది. గిరీశం వెంకటేశంతో కలిసి వాళల్ ఊరు వచిచ్నపుప్డు అగిన్హోతార్
వధానుల్ భారయ్ వెంకమమ్ ''బాబూ -యేదీ, మా అబాబ్యీ మీరొకక్ పరాయ్యం ఇంగిలీషు మాటాల్డండి బాబూ'' అని అడుగుతుంది. పరయ్వసానం
'టివ్ంకిల టివ్ంకిల లిటిల సాట్ర..' అంటూ చేసిన మోసం. ఇంగిలీషు మోజు అపప్టికే పార్రంభమయిపోయిన రోజులు. వీళల్ని నోరెళల్బెటిట్ చూసుత్
నన్ మరో కురార్డు -కరటక శాసిత్ శిషుయ్డు -''మృగా పిర్యాళు దృమమంజరీణాం'' ఎవడికాక్వాలి -యీ చదువికక్డితో చాలించి గిరీశం గారి
దగగ్ర నాలుగు ఇంగిలీషు ముకక్లు నేరుచ్కుంటాను -అని ఉవివ్ళూల్రిపోతాడు.
ఎందుకు ఇంగీల్షు మీద మోజు? కొతత్ ఒక వింత అని మాతర్మే కాదు. కుంపిణీ వారు (ఇసిట్ండియా కంపెనీ) మన దేశంలో కాలుమోపి అపప్టికే
130 సంవతస్రాల యింది. నిలదొకుక్కుని -వారి పాలన, వారి విధానాలు, వాటి పర్భావం పలెల్ పలెల్కీ పార్కడానికి చాలా సమయం పటిట్ంది.
అంతకు ముందునన్ వృతుత్లు మారిపోయాయి. ఉదోయ్గాలు మనవారికి తెలియవు. గార్మం ఒక సమిషిట్ జీవన కుటుంబంగానే ఉండేది -వాటిలో
లోటుపాటుల్ ఎలా వునాన్. చదువులు, ఉదోయ్గాలు, బోనసలూ, జీతాలూ, పర్మోషనుల్ -యిలాంటివి కొతత్. మించి -జన జీవనానిన్ పర్భావితం చేసే
ఎనోన్ మారుప్లు -దొరల పదధ్తులు వచాచ్ యి. (అవి ఎనోన్ మేళల్నూ చేశాయి. మనం చరిచ్ంచేది మారుప్ కనుక ఆ విషయానిన్ కాసేపు పకక్న
పెడదాం) మారిపోతునన్ సామాజిక, ఆరిథ్క వయ్వసథ్లో తెలుగు, సంసక్ృతం చదువులు వెనకబడి ఇంగీల్షు చదువు అవసరం, తతాక్రణంగా
దానిపటల్ మోజు గార్మాలలో సిథ్రపడుతునన్ -తొలిరోజులవి. ఇంగీల్షు వచిచ్న కారణం గానే అగిన్హోతార్వధానుల్ గిరీశానిన్ తన ఇంటోల్
ఉండనిచాచ్డు. కారణం? ''డబుబ్ కానీ ఖరుచ్లేకుండా వీడిచేత కాగితం ముకక్లనీన్ తరుజ్మా చేయించేసాత్ను'' అనుకునాన్డు సప్షట్ంగా. ఏమిటా
కాగితం ముకక్లు? కోరుట్ కాగితాలు. అపప్టికే కోరుట్ వయ్వహారాలోల్ ఇంగీల్షు అవసరమూ, తపప్నిసరికావడమూ మొదలయింది. అంత కుముందు
చదువులంటే -మళీల్ అగిన్హోతార్వధానుల్ మాటలోల్నే 'కానీ ఖరుచ్ లేకుండా గురువుగారి ముఖత: వే దం నేరుచ్కో వడం'. దానివలల్ ఉపయోగం?
ఇది ముఖయ్ం -చదువు ఉపయోగానికి, వినియోగానికి, ఉదోయ్గానికి, సంపాదనకి, జీవనానిన్ మరింత సుఖమయం చేసుకోడా నికి, ఆసుత్లు
పెంచుకోడానికి కానేకాదు. ఆ రోజులోల్ చదువుకీ, వీటికీ ఏమీ సంబంధం లేదు. విదయ్ ఉపాధికి కాదు. విజాఞ్నం అముమ్కోడానికి కాదు.
వికాసానికి. ధరామ్నిన్ నిలుపుకో డానికి. సరే.
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ఇంగీల్షు పరిపాలనలో కోరుట్ వయ్వహారాలనీన్ ఇంగీల్షులో నడవడం పార్రంభమయి చాలా రోజులయిం ది అపప్టికే. కోరుట్ వాయ్జాయ్లకి ఆసుత్లు
తగలెటుట్కోవడం, వాటి పదధ్తులు తెలియని -ఇంగీల్షు రాని వాళల్ని -ఏ కాసోత్ ఇంగీల్షు వచిచ్నవారు నంచుకు తినడం పార్రంభమయి పోయింది.
'కనాయ్శులక్ం' నాటకమం తా వెధవ్ల (కోరుట్లు), పీల్డరుల్, కోరుట్ కేసులు, సాకుష్లు, దావాలు -యిదే వయ్వహారం.
''నాకు ఇంగీల్షు తెలియకపోవడం చాలా చికొక్చిచ్ంది'' అని వాపోతాడు అగిన్హోతార్వధానుల్.
''మీకే ఇంగీల్షు వొసేత్ భాషయ్ం అయయ్ంగారాల్ అయిపో రా?'' అంటాడు గిరీశం.
ఎవరా భాషయ్ం అయయ్ంగారు? అపప్టికి పేరు మోసిన నాయ్యవాది -సంయుకత్ మదార్సు రాషట్రంలో.
జనజీవనానిన్ 'పర్యోజనం' పెటుట్బడిగా, ఆవశయ్కత మూలకారణంగా -ఉపాధికోసం, ఉదోయ్గాల కోసం కొతత్ చదువుల అవసరం, గిరాకీ,
మోజు, నేరుచ్కో వాలనన్ ఆరీత్ పెరిగింది -మరో అడుగు ముందుకువేసి అరథ్ం చేసుకుంటే -నేరుచ్కోక తపప్ని పరిసిథ్తి ఏరప్డింది. కనాయ్శులక్ం
నాటికి చదువు బాగా సాధించానని గిరీశం బుకాయించినా, పదధ్తిగా చదువుకునన్ సౌజనాయ్రావు పంతులదే పైచెయియ్.అంటే -మనకి తెలిసి 116 సంవతస్రాల కిందట ఆనాటి జనజీవనానికి ఇంగీల్షు పునాది అవుతునన్ రోజులు. నిసస్హాయంగా పర్తీవాడూ తనకి తెలియని భాష వేపు
తను ఆశించే జీవనానికి అరుర్లు చాసుత్నన్ రోజులు.
116 సంవతస్రాల తరావ్త -2013లో ఇంగీల్షు చదువులు చదువుకుని, గొపప్ ఉదోయ్గాలు చేసి, కోరి అమెరికాలోనే పిలల్లిన్ కని, పిలల్లకి
అమెరికా పౌరసతావ్నిన్ పుటుట్కతోనే సంపాదించిపెటిట్నందుకు గరవ్పడి ఆనందించే తరానిన్ మనం ఇపుప్డు చూసుత్నాన్ం. పదేళుల్ గా అమెరికాలో
ఉంటునన్ తన కూతురు కొడుకు (మనుమడు) తెలుగులో మాటాల్డడం అసస్లు రాకపోతే -ఆ పసివాడితో మాటాల్డడానికి నా తముమ్డి భారయ్
ఇపుప్డి పుప్డు ఇంగీల్షు పాఠాలు నేరుచ్కుంటోంది -ఇంగీల్షురాని బార్హమ్ణా గర్హారం -గంగలకురుర్ అమామ్యి. ఆనాటి వెంకమమ్కి కురార్డు
ఇంగీల్షు మాటాల్డితే మోజు. ఈనాటి సూరమమ్కి మనుమడు తెలుగు మాటాల్డితే అపురూపం! విచితర్ం! శీర్పాదవారి కాలంలో తెలుగు చదువుకోవ
డం నిషిదధ్ం. ఆయనకి మనుచరితర్ చదువు కోవాలని ఉంటే ఉపాధాయ్ యుడు పాఠం చెపప్డానికి నిరాకరించాడు. మనుచరితర్ చదువుకుని
చెడిపోతాడని తండిర్ బాధపడాడ్డు. ఆ రోజులోల్ సంసక్ృతం చదువు కోవడం సంపర్దా యం. తరువాత కొంతకా లం -తెలుగు. అటు తరావ్త
ఇంగీల్షు చదువు అవసరం. ఆనాటి సంసక్ృతం చదువు కేవలం ధరమ్నిషట్కి. ఇంగీల్షు చదువు కేవలం -ఉపాధికి.
మారుప్ అవసరానిన్ ఒరుసుకుని జీవనానిన్ పెనవేసుకుంది. ఉపాధి దాని మూలకారణం. మంచి జీవితం లక్షయ్ం. కొందరికి -ఆ రోజులోల్
మనగలగడం లక్షయ్ం. ఆనాడు ఇంగీల్షు నేరుచ్కోడానికి తాపతర్యపడే దశ ఇపుప్డు తలిల్ భాషని బతికించుకోవాలనే యావ. ఏ కాసత్ మాటాల్డినా
అదృషట్ం. కనీసం మనవలతో ఏ కాసత్ వాళల్ కొచిచ్న భాషలో ముచచ్టించగలిగినా ఆమెకి ఆనందం.
ఒక శతాబద్ం కిందట -పాలక వయ్వసథ్ మనకిచిచ్పోయిన పాశాచ్తయ్ జీవన విధానంలో వొదగడానికి అతలాకుతల మయి -తమకు
తెలియకుండానే -లేదా ఏ కాసోత్, ఏ కొదిద్మందికో తెలిసినా (కరటక శాసిత్ శిషుయ్డిలాగ) భాషని అటకెకిక్ంచి -అవసరానిన్ అటక దించడంలో -
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పూరిత్ పరాకాషట్ని సాధించిన దశ ఈనాటిది. ఇపుప్డు మన యావ తెలుగుని ఉదధ్రించడం. అది బలహీనపు యావ అనుకుం దాం. ఉపాధి
కారణంగా అమెరికాలో మాయమయి -శాశవ్తంగా కుటుంబం నుంచి నిరాధ్కిష్ణయ్ంగా తెగిపోతునన్ రెండోతరానిన్ నిసస్హాయంగా మరిచిపోతునన్
పరిసిథ్తి. మా బంధువు -ఒకాయన ఇదద్రు పిలల్లూ నలల్బాబ్యిలిన్ పెళిల్ చేసుకునాన్రు. అమెరికాలో పెరిగే ఏ పిలల్లూ తెలుగు మాటాల్డరు. ఆ
కారణంగా తెలుగువారితో కలవరు. వాళల్కి తెలుగుదేశం తెలీదు. తెలియాలిస్న అవసరం తెలీదు. నినన్నే! -కేవలం నినన్నే -మా తముమ్డి
మనుమడు -ననున్ ఇంగీల్షులో అడుగుతు నాన్డు -''మా అమమ్ని (అంటే నా తముమ్డి కూతురిన్) నీకెలా తెలుసు?'' అని!! వీడు తన
కుటుంబానికి దూరమవడం పార్రంభించి అయిదేళల్యింది. వాడి వయసుస్ అయి దు. ఉగుగ్పాలతో ఈ భర్షట్త పోర్దవుతోంది.
(ఇది 'విదాయ్ వాయ్పారం' శీరిష్కలో కేవలం మొదటి భాగం.)
(జూన 10, 2013)
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(June17,2013) Vidya Vyaparam - 2 విదాయ్ వాయ్పారం - 2
వయ్కిత్గతమైన, కేవలం కులం పార్తిపదికగా గల వృతుత్ల నుంచి ఉదోయ్గ వయ్వసథ్వేపు కర్మంగా భారతదేశపు సమాజం పరిణామం చెందింది.
ఉదోయ్గం దావ్రా సంపాదించుకునే ఆదాయం, తదావ్రా కుటుంబ నిరవ్హ ణ, భవిషయ్తుత్లో కుటుంబ భదర్త -ఈ దిశగా పర్యాణం చేసింది.
ఇది దాదాపు శతాబద్ం పైగా సాగిన మారుప్. తరతరాలుగా అగర్వరాణ్ల పెదద్రికం కింద, అజమాయిషీ కింద, అణచివేత కింద నలిగిపోయిన
వెనుకబడిన వరాగ్లు -ఏనాడూ తమ సాథ్యినుంచి విముకిత్ గురించి ఆలోచిం చనయినా ఆలోచించలేని దశలో అలాంటి ఆశయాలకు,
ఆలోచనలకు తావిచిచ్న మారుప్ ఇది. ఎదుగూ బొదుగూ లేని గార్మీణ జీవనం, చేతికీ నోటికీ దారి వెదుకుక్ంటూ జీవించే గంగిరెదుద్ జీవితం
వీటినుంచి బయటకి చూసే వెసులుని ఈ వయ్వసథ్ కలిప్ంచింది. ఇది పెదద్ గుహ చివర కనిపించిన చినన్ వెలుగు. మారుప్కి సంకేతం. కాగా గత
65 సంవతస్రాలలో వెనుకబడిన వరాగ్లకు కలిప్ంచిన వెసులుబాటుల్ ఈ సంకెళల్ను పూరిత్గా తెంచేశాయి.
తరతరాలుగా అభివృదిధ్ నెరగని బడుగు కుటుంబాలు ఒకక్సారి వొళుల్ విరుచుకునాన్యి. గార్మం లో ఆసుత్లిన్ అముమ్కుని అయినా, తల తాకటుట్
పెటిట్ అయినా -ఒకక్ వయ్కిత్కయినా ఉదోయ్గానిన్ కలిప్ంచే మారగ్ంగా పర్యాణం చేశాయి. కుటుంబ వికాసానికి హఠాతుత్గా ఏరప్డిన అవకాశానిన్
అందుకోడానికి అడడ్దారిన హుటాహుటిగా పర్యాణం చేసిన సందరభ్మది. ఆదినుంచి ఆకాశానిన్ అందుకునే పర్యతన్మది. ఆశచ్రయ్మూ లేదు.
ఆకేష్పణా లేదు. చదువురాని ఇంటిపెదద్ కేవలం మంచి జీవితం వేపు మోర సారించిన తరుణమది. తరాలుగా మర్గిగ్నవరాగ్లు ఒకక్సారిగా వొళుల్
విరుచుకునన్ సందరబ్ éమది. ఆతృతగా, ఆశగా లక్షయ్ం వేపే వాళల్ దృషిట్. వాళల్ పిలల్లు ఏం కావాలో వాళల్ మనసుస్లోల్ లకాష్య్లునాన్యి. మంచి
ఉదోయ్గం, మంచి ఆదాయానిన్చేచ్, తమ కుటుంబ సరళిని మారేచ్సే విముకిత్. దానికి ఒకటేదారి. ఇంగీల్షు చదువు. సాంకేతిక, శాసతరీయ వాయ్పార
రంగాలోల్ ఇపప్టికీ ఒకక్ ఇంగీల్షు చదువే అవకాశాలిన్ కలిప్ంచే కలప్తరువు. (భాష, దేశభకిత్ -యివనీన్ చదువులేని ఆ తలిల్దండుర్లకు తెలియని
విషయాలు). పిలల్లకి ఇంగీల్షు చదువులు చెపిప్ంచాలి. తమ లకాష్య్ల దిశగా పిలల్లిన్ నడిపారు. ఎందరో మెటల్నీన్ ఎకిక్ అంతరాజ్తీయంగా తమ
సతాత్ని చాటారు. భారతీయ శాసత్రరంగంలో అంతరాజ్తీయ సాథ్యికి చేరిన యలమరిత్ నాయుడమమ్ ఒక మామూలు కుటుంబం నుంచి వచిచ్న
వయ్కిత్. సామాజిక పర్గతికి తన వృతిత్ని అంకితం చేసిన డాకట్ర సదాశివరావు వంటివారు ఎందరో ఉనాన్రు. ఇవనీన్ కొనిన్ ఉదాహరణలు. మరో
గొపప్ ఉదాహరణ. రెండునన్ర ఎకరాల కుటుంబం నుంచి వచిచ్ నిమమ్కూరు నుంచి సైకిలు మీద పాలు విజయవాడకి తెచిచ్ ఇళల్కీ, హోటళల్కీ
పోసి చదువుకునన్ మరొక ఆసామీ ఉనాన్రు. ఆయన పేరు నందమూరి తారక రామారావు.
సంకెళుల్ తెగిపోయాయి. వేదానిన్ నముమ్కునన్ కుటుంబాలూ ఉదోయ్గాలవేపు పిలల్లిన్ మళిల్ంచాయి. మొనన్టికి మొనన్ ఒక వేదపండితుడు -తన
జీవనం వేపు తన బిడడ్లిన్ నిలపడం ఇషట్ం లేక కుటుంబ నియంతర్ణ చేయించుకునాన్నని నాతో చెపాప్రు. పేరు అనవసరం. నూయ్ ఆరీల్నుస్లో దాదాపు 23 సంవతస్రాల కిందట -పర్దరశ్నలు ఇచిచ్ నేనూ, జె.వి.సోమయాజులు, పదమ్నాభం, తులసి ఎయిరపోరుట్కి ఒక డాకట్రుగారి కారులో
వసుత్నాన్ం. ఆయన ఘంటశాల పాటలు పెటాట్రు. ఉనన్టుట్ండి ''నేను మా నానన్ని క్షమించలేను మారుతీ రావుగారు!'' అనాన్రు. ఈయన
పేరుమోసిన డాకట్రు. భారాయ్ ఆయనా అకక్డ మంచి కిల్నిక నడుపుతునాన్రు.

Page 57

gollapudimaruthirao.blogspot.com

gmrsivani@gmail.com

ఆయన చెపుప్కొచాచ్రు. ''మావూళోల్ -కుటుంబాలోల్ పిలల్లిన్ తలో, పొలమో తాకటుట్పెటిట్ అమెరికా పంపించా లనన్ ముమమ్రంలో మా నానాన్
ననున్ ఇకక్డికి తరిమా డు. ఇకక్డ ఆరిథ్కంగా నిలదొకుక్కునాన్ను. కాని నా మనసుస్ని మన దేశంలో పారేసుకునాన్ను'' -అనాన్రు.
అవును. తరతరాల బడుగు జీవితాల నుంచి విడివడే ముమమ్రంలో ఎవవ్రూ ఏ బిడడ్ ఆలోచనలకీ తావివవ్లేదు. ఆనాడు ఆరిథ్క వికాసానికే
పార్ధానయ్ం. అవకాశం ఉంటే కళారంగంలోనో, మరో రంగంలోనో రాణించగల ఎందరో విదేశీ తెలుగువారిని తెలుసు నాకు. డిటార్యెటలో
డాకట్ర వామరాజు మూరిత్, కెంట (ఇంగల్ండు)లో డాకట్ర వాయ్కరణం రామారావు, డాకట్ర నాగభైరు అపాప్రావు, విగానలో డాకట్ర కె.వివేకానంద
మూరిత్, అబూదాబీలో డాకట్ర కోడి రామారావు -యిలా. మీరు క్షమిసేత్ యిపుప్డూ అదే పరిసిథ్తి. పిలల్లిన్ మంచి జీవితం వేపు తరిమే పెదద్ల చదువుల కొనుగోళుల్. అందుకే -చదువులోల్ సరదాలు పోయాయి. పోటీలు, డిపెర్షనుల్, ఆతమ్హతయ్లూ -ఇదో కొతత్ దశ. అయితే యిదొక
ఉదయ్మం. ఆ కుటుంబాల పరంగా చూసినపుప్డు సంకెళుల్ తెంచుకునన్ ఆవేశంలో దారితపిప్న కొనిన్ ఉదాహరణలు. అదొక వెలుల్వ. ఇందులో ఈ తరం కుటుంబాలు చెలిల్ంచిన మూలయ్ం -భాష, తెలుగుదనం. సమాజం చెలిల్ంచిన మూలయ్ం -బెర్యిన డెర్యిన. చదువులు మన దేశంలో,
ఫలితం మరొక దేశంలో.
ఇపుప్డిపుప్డు -ఇది పరిణామం కాదు. అపుప్డు వందల డాకట్రుల్ వెళాల్రు. ఇపుప్డు సాఫట్వేర ఇంజనీరుల్. అపుప్డది మారుప్. ఇపుప్డు? మంచి
జీవితానికి అరుర్లు. తన కొడుకు బాగుపడాలి. అంటే ఏం కావాలి? ఫసుట్కాల్సు రావాలి. 98 శాతం మారుక్లు రావాలి. అమెరికా ఉదోయ్ గం
రావాలి. లక్షలు సంపాదించాలి. మరొక ముఖయ్ కారణం -నానాటికీ చెదలు పటిట్, అవినీతితో కుళిల్పోతునన్ ఈ వయ్వసథ్ నుంచి విముకిత్. ఈ మాట
నాతో ఎందరో అనాన్రు. ఇకక్డ ఉండాలని పర్యతిన్ంచి, ఈ అవినీతికి షాక అయి అమెరికా పారిపోయిన నా ఆనరస్ సహచరుడు, శాసత్రవేతత్ కృషణ్మాచారి. కేవలం జీవన సాయంకాలం గడపడానికి మళీల్ అమెరికాకి మళిల్పోయాడు.
అతినేలబారు జీవితం గడిపిన ఓ రైతు కొడుకు -లేదా ఓ మామూలు కులవృతిత్ చేసుకుంటునన్ వయ్కిత్ కొడుకు -అమెరికాలో అనూహయ్మైన కొతత్
జీవన పర్ణాళికని ఏరప్రుచుకుంటాడు. కారు, తన యిలుల్, పరిశుభర్మయిన జీవితం, కంపుకొటేట్ నీచపు రాజకీయాలు లేని వయ్వసథ్. సంపాదించే
పర్తీ డాలరూ ఇకక్డ 50 రెటుల్ ఫలితానిన్సుత్ంది. చేసిన కృషి -ఏనాడూ ఎరగని తన తలిల్దండుర్లకి సుఖానిన్ కొనిపెడుతుంది. అతను భాష
తగలడిపోతోందని గింజుకునే తెలుగువాడు కాదు. తరాల దాసయ్ం నుంచి ఈ తరంలోనే బయటపడి వెలుగు చూసుత్నన్ వాసత్వానిన్ ఎరిగిన
మనిషి. తన తముమ్డికి చదువు చెపిప్సుత్నాన్డు. చెలెల్లికి పెళిల్ చేసుత్నాన్డు. తలిల్ జబుబ్కి వైదయ్ం చేయిసుత్నాన్డు. ఆ దేశపు చటాట్నికి వొదిగి -ఎవరి
పర్మేయం లేకుండా హాయిగా బతుకుతునాన్డు. ఇకక్డ ఆధార కారుడ్కి లంచం. పనున్ కటట్డానికి లంచం. కటట్కుండా ఎగవేసే లంచం. కొడుకుని
సూక్లోల్ చేరాచ్లంటే లంచం. బదిలీ కాగితం చేతికి రావాలంటే లంచం. ఆసుపతిర్కి గుండె తణిఖీకి వెళాల్లంటే లంచం. ఎందుకీ దరిదర్పు,
కుకక్బతుకు? ఇవి నా మాటలు కావు. అక్షరాలా నేను వినన్ మాటలు. నామితుర్డు -ఓ అతి మామూ లు గుమాసాత్ కొడుకు. వీడూ గుమా
సాత్యే. వీడి కొడుకు అమెరికా వెళాల్డు. పర్తి మూడేళల్కీ 20 రోజులు వసాత్డు. పర్తివారం గంట మాటాల్డుతాడు. వాడి కొడుకుకి తెలుగురాదు.
నేను అడిగాను. నా మితుర్డి సమాధానం: ''నాతరంలో వాడు అనుభవించేవేవీ నేను చూడలేదు. అకక్డ వాడయినా సుఖంగా ఉంటాడు''. ఇది
గొపప్ నిసాత్ర్ణ. ఆ సౌకరాయ్లు ఇవవ్లేని ఈ దేశంలో పరిసిథ్తులు ఎరిగిన ఒక తండిర్ తెగింపు.

Page 58

gollapudimaruthirao.blogspot.com

gmrsivani@gmail.com

ఈ దశగానే ఇపుప్డిపుప్డు కుటుంబాలనీన్ పర్యాణం చేసుత్నాన్యి. మంచి జీవితానికి మారగ్ం మంచి ఉదోయ్గం. మంచి ఉదోయ్గానికి పెటుట్బడి మంచి చదువు. మంచి చదువంటే? బాలశిక్ష, మనుచరితర్కాదు. ఇంగీల్షు చదువు. సాంకేతికంగా, వాయ్పార రంగంలో పర్గతికి మన బాష ఏ
కొదిద్గానయినా పనికిరాదు. అవసరమైన ఒకే ఒక భాష -ఇంగీల్షు.
పాలసిథ్నా, కొరియా వంటి చినన్దేశాలు -పర్పంచంలోని అనిన్ సాంకేతిక విలువలనూ తమ బాషలోకి తెచుచ్కునాన్రు. కొరియా ఇవాళ
అణవ్సాత్ర్లు తయారు చేసోత్ంది. కొరియా మనుషులు అమెరికా ఉదోయ్గాలోల్ కనిపించరు. మన తలిల్ భాష? గుమాసాత్గా మురుగుతునన్ నౌకరీ
చేసుకొనేవాడికి ఎందుకు? తన కొడుకు బాగుపడాలి. బాగు అంటే? మంచి ఆదాయం. డబుబ్. సుఖం. అంతే. మన విదాయ్ వయ్వసథ్లో -ఎవరు ఆపి
నా ఆగని -ఆపలేని పెనుతుపాను -ఇంగీల్షు చదువు. అపుప్డది విముకిత్. ఇపుప్డిది అవకాశం. మంచి జీవితానికి దగగ్ర తోవ. కషట్పడి బిడడ్ని
చదివిసేత్, వాడు అమెరికా వెళిల్ మంచి ఉదోయ్గం చేసేత్ -లక్షలు గడిసేత్ -ఇదే మామూలు సగటు మనిషి కల. మా పనిమనిషి రెకక్లు ముకక్లు
చేసుకుని తన కూతురిని బీటెక చదివిసోత్ంది. ఆవిడ పాచిపోయిన అనన్ం తినదు. కూతురు తలిల్కి సహాయం చెయయ్డానికి రాదు. అచిరకాలంలో
ఆమెకూడా నా సాథ్యిలోనే హాయిగా, డిగిన్టీతో బతకగలదు. వయ్వసథ్లో దృషిట్ మారిపోతోంది.
ఇదిగో -ఈ నేపథయ్ంలో చదువుల బజారుకి పునాదులు ఏరప్డాడ్యి. దానిన్ అవినీతి అందామా? పోటీ అందామా? మీ ఆశలకు మధయ్వరుత్లు
నిరణ్యించిన మూలయ్ం అందామా? వాయ్పారం నిలదొకుక్కుని -మీ ఆశలకు ఇపుప్డే ఖరీదులిన్ నిరణ్యించే సంసథ్లు తలయెతాత్యి.

(ఇది విదాయ్వాయ్పారంలో రెండో భాగం మాతర్మే)
(జూన 17, 2013)
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(June 24,2013) Vidya Vyaparam - 3 విదాయ్ వాయ్పారం - 3
ఉదోయ్గాలకోసం చదువులుసాగి, డిగీర్లకు ఉదోయ్గాలిచేచ్ వాయ్పారం బిర్టిష వారి ధరమ్మాఅని ఆ రోజులోల్నే మన దేశంలో పార్రంభమయింది..
మనవాళుల్ మేధావులు. ఇపుప్డు చదువులేన్ వాయ్పారం చేసే బజారల్ని విరివిగా, విశృంఖలంగా కొనసాగిసుత్నాన్రు.
దేశంలో వాయ్పారాలోల్కలాల్ లాభసాటి వాయ్పారం- రాజకీయం. ఒకక్ సారి పదవిలో ఉంటే ఎంత నొలుల్కోవచోచ్ ఈ మధయ్ చాలామంది
నిరూపించారు. మంచి లాయకీ ఉనన్ పెటుట్బడి పదవి. దానికి పెదద్ చదువులు అకక్రలేదు. వేలిముదర్ వేసే నిశానీకూడా మనకి మంతిర్కాగలడు.
మన మంతుర్లోల్ పర్సుథ్తం జైలుకి వెళిల్నవారు, వెళుత్నన్వారు, వెళల్వలసినవారూ చాలామంది ఉనాన్రు. పారల్మెంటు సభుయ్లు చాలామంది
వారికోసం జైళల్లో ఎదురుచూసుత్నాన్రు.
మన దేశంలో రాజకీయనాయకులు పదవిలోకి రాగానే చేసే మొదటిపని కాలేజీలు తెరవడం. రాజకీయం తరువాత వారికి అచొచ్చేచ్
మరోవాయ్పారం-చదువు. మన దేశంలో కాలేజీలు లేని రాజకీయ నాయకులు దాదాపు లేరు. తాము ఏ కొదిద్గానో చదువుకునాన్- సంపాదనకి
చదువులతో పర్మేయం లేదని వారి జీవితాలే నిరూపిసుత్నాన్- చదువుల మీద వీరికి ఇంత పేర్మ ఎందుకు పుటుట్కొచిచ్ంది? రెండు కారణాలు.
చదువుల వాయ్పారం లాయకీ ఆని వీరు గర్హించడంవలల్. నిజంగా చదువుల వలల్ తమ జీవితాలు, బిడడ్ల జీవితాలూ బాగుపడతాయని, తదావ్రా
తమ కుంటుంబానికి మంచి రోజులు వసాత్యని నిజమైన అరిత్తో ఉనన్ తలిల్దండుర్లు ఈ సమాజంలో ఉనాన్రని వీరికి తెలియడం వలల్. వీరికి
చదువుల బజారు చలల్ని చలివేందర్ం.
ఇది చాలా లాభసాటి అయిన వాయ్పారం. డాకట్రు చదవడం వలల్ ఏం లాభం? రేపు పార్కీట్సు పెడితే లక్షలు గడించవచుచ్. మరి లక్షలు గడించే
డిగీర్కి ముందుగానే కొనిన్ లక్షలు తమవాటాగా తీసుకునే టోకు వాయ్పారం ఈ చదువుల బజారు. కొనిన్ కుటుంబాలలో డాకట్రు చదువుకునన్
కురార్డికి లక్షలు కటన్ం పలుకుతుంది. ఆ కటన్ండబుబ్ బజారులో పెటుట్బడి పెడితే- తరావ్త పార్కీట్సు అంతా కిటుట్బాటే కద? ఈ సూతార్లు
ఇలాంటి బజారల్లో సూచిసాత్రు.
మన దేశంలో ఒక దికుక్మాలిన నానుడి పర్చారంలో ఉంది. వైదోయ్ నారయణో హరిః ఆని. వైదుయ్డు దేవుడులాంటివాడు అనలేదు మన
సంసక్ృతి. సాకాష్తూత్ దేవుడే అంది. సుమతీశతకకారుడు కూడా “అపిప్చుచ్వాడు, వైదుయ్డు..” ఉనన్ చోట ఉండమనాన్డు. ఏదీ? ఏ కారొప్రేట
ఆసుపతిర్లో ఏ డాకట్రు తనకు తెలిసిన ఇదద్రు పేషెంటల్ పేరుల్ చెపప్మనండి చూదాద్ం. అదీ పర్సుథ్తం మన దేవుళల్ కధలు. డిగీర్కే లక్షలు పోసిన ఈ
నిసస్హాయమయిన వైదుయ్డు ఎందరి గొంతులు కోసేత్ అ పైకం కిటుట్బాటవుతుంది?
చావుబతుకులోల్ ఉనన్ 88 ఏళల్ మా పినతలిల్ని చూడడానికి ఇంటికి రావడానికి డాకట్రుగారు నిరాకరించారు. ఆమె లేచి నడవలేని పరిసిథ్తి
ఆవిడది. వైదుయ్డు ఏ దికుక్మాలిన సమాజానికి దేవుడు? ఈ దేవుళల్కి మానసికమైన కమిట మెంటు యిచేచ్ చదువులు ఎవరయినా నేరిప్తేకద!
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తమిళనాడులో – ఆంధర్దేశం గురించి రాసి నేను అలల్రిపాలు కావడానికి ఇషట్ం లెదుకనుక- డాకట్రు చదువుకి కేవలం 75 లక్షలు
యాజమానాయ్నికి ముడుపు కటాట్లి. ఇక ఆ పై చదువులకి కోటీ పాతిక లేదా కోటినన్ర చెలిల్ంచాలి. ఇంజనీరు చదువుకయితే 20 లక్షలు. మన
రాషట్రంలో ఇంజనీరుల్ తామర తంపరగా తయారవుతునాన్రు ఏటేటా. కారణం పర్తీ రాజకీయనాయకుడికీ ఒకోక్ కాలేజీ ఉండడమే. అవసరానికి
మించి డిగీర్లు ఉతప్తిత్ అవుతునాన్యి-గమనించండి- ఇంజనీరుల్కాదు.
ఇక చినన్ చదువులోల్ వేలకి వేలు దోచుకునే రకరకాల చదువుల బజారుల్ తయారయాయి. అలనాడు మా పిలల్ల చదువులకి నెలకి రూపాయి
చెలిల్ంచాను సెంటర్ల సూక్ళల్లో. రాషాట్ర్నికంతటికీ మొదటిసాథ్నంలో నిలిచిన వారి ఫొటోలు లోగడ పేపరల్లో వేసెవారు. ఇపుప్డు 2000 బజారుల్.
పర్తీ కాలేజీలోనూ మొదటి సాథ్నాలోల్ నిలిచిన 3500 బొమమ్లు. చదువుకునన్ వయసుస్లోనే పిలల్లకి కీరిత్ దురదని ఎకిక్ంచే పర్యతన్ం కాదిది.
తలిల్దందుర్లకి మతుత్. ఈ పరుగులో తమ కొడుకూ ఉంటే ఎంత బాగుంటుంది అని. ఇలాంటి పని ఒకపుప్డు సినీమా రంగానికే లాయకీ.
ఇపుప్డు ఈ సూక్ళల్ కురార్ళల్ ఫోటోలు కోకొలల్లు. తమ వాయ్పారానికి పెటుట్బడి.
రోజుకి 16 గంటల చదువులట. మా చినన్తనంలో డిపెర్షన, ఆతమ్హతయ్లు- ఇలాంటి మాటలకి అరధ్ం తెలీదు. చెడుగుడు, తొకుక్డు బిళల్, గుడు
గుడు కుంచంలాంటి ఆటలు ఉనాన్యని ఈ కాలం కురార్ళల్కి తెలీదు. లోకజానం లేని రూళల్ కరర్ చదువులు లక్షలతో అమేమ్ బజారులివి.
తలిల్దండుర్లకి పిలల్ల చదువులు తమ మంచి జీవితాలకి పెటుట్బడి. కారొప్రేట విదాయ్సంసథ్లకి చదువు వాయ్పారం. మొనన్నే ఓ మాజీ నిరామ్త- తన
కొడుకిక్ ఒక సూక్లులో తెలుగులో పాఠం చెపుత్నాన్రని భయపడి లక్షలు కటిట్ ఇంగీల్షు సూక్లుకి మారేచ్శానని గరవ్ంగా చెపుప్కునాన్డు నాతో.
మన పర్భుతావ్నికి ఈ పరిణామం లో వాటా ఏమిటి? తెలుగునాట తెలుగు సూక్ళల్లో తెలుగు నేరప్నకక్రలేదని తేలిచ్ంది. ఇదీ పర్భుతవ్ం చేసిన
ఘనకారయ్ం. బడులు నడిపేవారికీ, విదాయ్శాఖ పెదద్లకీ- పోలీసు శాఖలాగే మాసికాలు, ముడుపులూ ఉంటాయట. ఈ మధయ్ ఎవరో
అంటునాన్రు- మా రోజులోల్ ఇనిన్ మారుక్లు ఎరగమని. ఇపుప్డు 98 శాతం, 99.5 శాతం రావడం ఆశచ్రయ్ంకాదు. ఇందులో బజారల్కీ,
పరీకాష్ధికారులకీ, తరావ్త సీటుల్ ఇచేచ్ పై చదువుల సంసథ్లకీ మధయ్ ఒపప్ందాలుంటాయట. ఆ రోజులోల్ ఒకక్ లెకక్లోల్ తపప్ ఎవరికీ ఏ
సబెజ్కుట్లోనూ 70 శాతం దాటి వచేచ్ అవకాశం ఉండేదికాదు. ఇపుప్డు తెలివిమీరింది విదాయ్రుధ్లు కారు. విదయ్ని అమేమ్ బజారుల్, కొనుగోలు చేసే
నిసస్హాయులైన తలిల్దండుర్లు. మధయ్లో మారుక్లు పంచి డబుబ్చెసుకునే దళారులూ.
పర్తి రోజూ బటీట్పటేట్ కురార్డు రెండూ రెండూ కలిపితే ఎంతో చెపప్గలడు. ఎందుకు కలపాలో తెలీదు. చదువుయొకక్ పరిణతి వారికి లొంగదు.
మారుక్లొచేచ్ యంతార్లు, డబుబ్ చేసుకుని పెటుట్బడిని భరీత్ చెసుకునే వాయ్పార దృషిట్తో డిగీర్లు పుచుచ్కుని వీళుల్ వీధిన పడతారు. ఈ
దికుక్మాలిన సమాజానిన్ మరింత దికుక్లేనిదిగా తమవంతు సహాయం చెసాత్రు.వీళుల్ తమ వంటు బజారు తెరిచినా అశచ్రయ్ం లేదు.
పదాన్లుగోయేట కధలు రాసే వినోదంనుంచి ననున్ కటట్డిచేసేత్ నేను గుమాసాత్ అయేవాడిని. మా నానన్- ఓ మామూలు గుమాసాత్ నాకు ఈ
బజారు చదువులు చెపిప్ంచలేకపోయేవాడు. గేదెలు కాసుకునే ఓ రైతుబిడడ్ ఓ పదమ్భూషణ అయేవారుకాదు.
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’ఏపిల’ కంపూయ్టర తయారుచేసిన సీట్వ జాబస్ హైసూక్లుకి వెళల్లేదు. యోగివేమన డిగీర్ పుచుచ్కోలేదు.పోతన హలం పటిట్ పొలం దునాన్డు.
ఒకాయన సైకిలుకి పాల బిందెలు కటుట్కుని విజయవాడలో పాలు అమిమ్ కాలేజీకి వెళిల్ చదువుకునాన్డు. అయన పేరు నందమూరి తారక
రామారావు.
చదువుల బజారు మంచి బతుకిక్ కలలుగనే తలిల్దండుర్లిన్ కొలల్గొటేట్ భయంకరమైన దోపిడీ. ఇందులో పర్భుతావ్నికీ, చదువుల వాయ్పారులకీ,
మధయ్వరుత్లకీ అందరికీ సరసమయిన వాటాలునాన్యి. ఈ దేశానిన్ పర్భావితం చేయగల మేధసుస్ని కాక, ఆచరణకు లొంగని కొనిన్ వేల
యంతార్లు అనాయ్యంగా ఈ బజారల్లో తయారవుతునాన్యి. వీటి నుంచి విముకిత్ లేకపోవడం, ఉండాలనన్ ఆలోచన మన పరిపాలకులకి
లేకపోవడం మన దరిదర్ం.
ఉదాతత్త పదవులతో రాదు. ఉపజన్ బజారల్లో అమమ్కానికి దొరకదు. ఉదయ్మం చితత్శుదిధ్ లేని వాయ్పారుల కరామ్గారాలోల్ కారయ్రూపం దాలచ్దు.

( న్ 17, 2013)
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(July 1, 2013) Mudo Kannu మూడో కనున్
పరాయ్వరణం తలిల్లాంటిది. మనజీవితంలో పర్తీ విషయానికీ పరాయ్వరణానికీ అతి దగగ్రి సంబంధం వుంది. హాయి అనిపించే చెటుట్గాలి
దగగ్రున్ంచి, ఆహారం, పళుల్, పుషాప్లు, కలప, ఔషదాలు- ఏదయినా, ఏమయినా మనిషి తన ధరామ్నికి కటుట్బడి పర్వరిత్సేత్ పర్కృతి అతనికి బాసట
అవుతుంది, తోడయి నిలుసుత్ంది.
పరాయ్వరణం ఓరుప్తో నిలిచే ధరితిర్. మనిషి తన సావ్రధ్ంతో, అహంకారంతో, దురామ్రగ్పు చింతనతో పర్కృతిని ఎంత దురివ్నియోగం చేసుత్నాన్
ఓరుప్తో, నిశశ్బద్ంగా తలవొంచుతుంది. అతని ఆలోచనారాహితాయ్నికి, అవకాశవాదానికి తలవొంచుకు బలి అవుతుంది.
పరాయ్వరణం మహంకాళి, ఒక పరిమితి దాటి, మానవ సావ్రధ్ం కటట్లు తెంచుకుంటే పర్కృతి నిరాధ్కిష్ణయ్ంగా మూడోకనున్ విపుప్తుంది. సృషిట్ని
నేలమటట్ం చేసుత్ంది. మనిషి సావ్రాధ్నిన్ పునాదులు లేకుండా పూడిచ్పెడుతుంది.
చాలాసంవతస్రాల కిందట జంటనగరాలలో కనీవినీ ఎరగని వరాష్లు పడాడ్యి. పలల్పు పార్ంతాలలో ఉనన్ కాలనీలు, యిళుల్ వారాల తరబడి
నీళల్లో మునిగి ఉండిపోయాయి. పర్జలు నానా కషాట్లు పడాడ్రు. మైకులు మరిగిన మనుషులు పర్భుతవ్ం ఏం చేసోత్ందని, యంతార్ంగం తమ
గోడు వినిపించుకోవడం లేదని మూలిగారు. సంవతస్రాల పాటు పలల్పు పార్ంతాలలో నీరు దారులు వెదుకొక్నే సథ్లాలిన్ ఆకర్మించుకుని,
అధికారులూ కుమమ్కక్యి, లంచాలు పుచుచ్కుని అమమ్కాలు జరిపిన కాలనీలు ఇవనీన్. తెలిసీ కళుల్ మూసుకునన్ అధికారులు, డబుబ్తో కళుల్
మూసిన పెటుట్బడిదారులు- ఆనాడు వీరి చేతులోల్ మైకులు లేవు, డబుబ్ సంచులే ఉనాన్యి. సమాజ శేర్యసుస్ని ఖాతరు చెయయ్కుండా మన
పొటట్నింపుకుంటే ఏమవుతుంది? ఆనాటి అనరధ్ం అవుతుంది. చెపిప్నా వినేనాధుడు లేడు. పర్కృతి ఓరుప్గల ధరితిర్. పర్కృతి ధరామ్నిన్
మంటగలిపితే మానవుడి సావ్రాధ్నికి అనాటి విలయం సమాధానం.
హిమాలయాలు భౌగోళికంగా తకుక్వ వయసుస్నన్(geological age) పరవ్త శేర్ణి. అంటే భూకంపాలకీ, సహజ వాతావరణ పరిణామాలకీ
ఎకుక్వగా సప్ందించే పరవ్త శేర్ణి.మంచుకరిగి కొనిన్ వందల అడుగులు కిందకి దూకే మంచునీరు ఉధృతంగా పర్వహిసూత్ పర్కృతి పార్ధమిక
శకిత్ని పర్తిబింబిసుత్ంది. కేదార ఒకపుప్డు అతి చినన్ పలెల్టూరు. కొనిన్ డజనల్ సాధువులు, రుషులూ, ఏ కొందరో భకుత్లు వచిచ్ దరిశ్ంచుకునే
కేష్తర్ం. 2010 నాటికి సాలీనా 3.11 కోటల్మంది దరిశ్సుత్నాన్రట. గత ఏడేళల్లో ఇకక్డికొచేచ్ వాహనాల రదీద్ మూడింతలు పెరిగింది. 11 వేల
ఎతుత్న ఉనన్ ఈ పార్ంతంలో ఏమాతర్మూ అనుభవంలేని జనసమూహం ఉండడానికి ఏయే ఏరాప్టుల్ జరిగాయి? వారికి వసతులు కలిప్ంచే
పనేమయినా ఆ రాషట్రపర్భుతవ్ం చేసోత్ందా? ఏం చెయాయ్లి? ఒకక్సారి తిరుపతిని దరిశ్సేత్ అరధ్మవుతుంది. సశాసతరీయమైన ఎంత infrastructure కావాలి? వీరంతా రంబాదా మారగ్ం దావ్రానే రావాలి. అసలు ఇలా ఇకక్డికి వచేచ్వారు ఎవరు? వాళల్ పేరేల్మిటి? అడర్సులేమిటి?
అకక్డ వీరి అలుసు కనుకుక్నే ఏరాప్టేదయినా ఉందా? అంటే ఇలాంటి అనరధ్ం జరిగితే- వారు బయలేద్రిన కుటుంబాలు మొరబెడితే తపప్
ఎవరు ఎవరో తెలియని అవయ్వసథ్.2013లో ఇంకా మనం ఇంత పార్ధమికమయిన సిథ్తిలో ఉనాన్మా? సమాధానం వుంది. ఆలోచించే నాధుడు
లేడు.
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టాంజానియాలో మేం అడవులిన్ చూడడానికి లోనికి వెళేల్టపుప్డు పర్వేశదావ్రం దగగ్ర మా వివరాలు, కారల్ నంబరూ, గైడ పేరూ ఇవావ్లి.
అడవిలోకి వెళిల్నవారంతా కేష్మంగా తిరిగి వచాచ్రోలేదో వారు గమనిసూత్ంటారు. ఇది చాలా ముఖయ్మయిన ఏరాప్టు. కూర్రమృగాల బారిన
ఎవరయినా పడితే సహాయమో, సమాచారమో అందే, అందాలిస్న ఏరాప్టు. ఇది ఒక పారశ్య్ం.
మందాకిని, అలక నందా నదుల మీద జలవిదుయ్త కేందార్లను- దాదాపు 70 పార్జెకుట్లు చేపటాట్రు.(300 డామ లు నిరిమ్ంచాలని పర్ణాళిక)
వాటి నిరామ్ణానిన్- ఒకక్సారి ముకుక్మీద వేలు వేసుకోండి- పాన మసాలా అమేమ్వారికీ, సైకిళుల్, బిసక్తుత్ల తయారీవారికి మంజూరు చేశారు!
ఇది 2010 కాగ రిపోరుట్ సారాంశం. పరాయ్వరణంలోని సాధకబాధకాలేమిటి? భూకంపనలకు ఆటపటట్యిన ఈ పార్ంతంలో నిరామ్ణాలు ఏ
విధంగా జరగాలి? ఇలాంటివి పరిశీలించే బాధయ్తగల సంసథ్ల పర్మేయం లేదు-గమనించాలి. మనం ఏ రాతియుగంలో ఉనాన్ం! ఏమిటీ
అవినీతి? ఎంత దారుణం?
రంబాదా ఒకపుప్డు నడిచే యాతిర్కులకు కాసత్ సేద తీరుచ్కునే చినన్ సథ్లం. చినన్ కూడలి. అకక్డ ఇపుప్డు కొనిన్ వందల వాయ్పారాలు, కొనిన్
వేలమంది ఉంటునాన్రు. ఇక కేదార లో అకర్మంగా, సరియైన పాల్నింగ లేక లేచిన కటట్డాలే దాదాపు అనీన్. దుకాణాలు, హొటళూల్, చినన్ చినన్
వసతిగృహాలు- ఎవరికి వారే పర్జల విశావ్సానిన్ పెటుట్బడిగా డబుబ్ సంపాదించే అలవాటు మరిగినవారు. యివనీన్.సంవతస్రాల తరబడి
పేరుకుపోయిన అకర్మాలు, అవినీతి- లక్షల మంది విశావ్సం పెటుట్బడిగా వాయ్పారాలు చేసుత్నన్ పాపాతుమ్ల సావ్రధ్ం పరాయ్వరణానిన్ పర్తీ క్షణం
కలుషితం చేసోత్ంది.
పరాయ్వరణం లాలించే తలిల్. భరించే ధరితిర్. కాని ఆ కటట్దాటితే? అదే మొనన్ జరిగింది. కేదార లో పర్సుథ్తం యిళుల్ లేవు. అకర్మంగా కటిట్న
దుకాణాలు లేవు, నడిపిన మనుషులు లేరు, గురార్లులేవు,వాటిని నడిపే సైసులు లేరు. వెళిల్న భకుత్లు లేరు, వాళల్ని దోచుకునే పాపాతుమ్ల
జాడలేదు.
ఎపుప్డో ఒకపుప్డు అనరధ్ం తపప్దని, తపప్ని పనిని తాము చేసుత్నాన్మని చేసేవారికి తెలుసు. ఇది భయంకరమైన దోపిడీ. అయితే మినున్ విరిగి
ఎపుప్డు మీద పడుతుంది? ఎనిన్ లక్షల మంది ఇనిన్ సంవతస్రాలుగా ఈ సింహం నోటిలో తలని అనునితయ్ం దూరుసుత్నాన్రని తెలియకుండానే
వెళిల్వసుత్నాన్రు? ఆ సంగతి ఈ దురామ్రుగ్లకి తెలుసు. ఈ విలయంలో భకుత్ల విశావ్సాలను దురివ్నియోగం చేసుత్నన్, చేసిన పాపాతుమ్ల వాటా
పెదద్ది.
ఇక మరో దరిదర్ం. ఏదో ఛానల లో ఈ భీభతాస్నిన్ చూపుతూ జేసుదాస “ఆటకదా శివా” అనే పాటని వేసుత్నాన్రు. పాట విని పరుగున టీవీ
దగగ్రికి వసేత్ దృశయ్మిది. ఇది బొతిత్గా అవగాహనలేని, బాధయ్తారహితమైన, డబుబ్ చేసుకునే ఛానళల్ “మెలోడార్మా”. ఇంతకనన్ ఛానళుల్ గొపప్
పరిశోధన చేసి వెలగబెడతారని మనం అశించడం- ముఖయ్ంగా వాయ్పారసుథ్ల నుంచి-వృధా. బొతిత్గా అవగాహన లేని, అనుభవం చాలని,
అధికారానిన్ పర్లోభపెటిట్ కాంటార్కుట్లు దకిక్ంచుకునన్ పర్బుదుధ్లు- నదుల, వరదల, పర్వాహాల దారులిన్ పూరిత్గా అడడ్గించిన కారణాన- జరిగిన
భయంకరమైన అనరధ్మిది –అని ఛానళుల్ సోదాహరణంగా వివరించాలి. పర్సారమాధయ్మాల కనీస బాధయ్త ఇది. “ఆట కదరా శివా!” అని
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సొలుల్ కబురల్తో, భయంకర దశ్శాయ్లతో పేర్క్షకులిన్ రెచచ్గొటట్డం కాదు. కాగా, అతయ్వర పరిసిథ్తులలో రక్షణ చరయ్లకు ఎకుక్వ పర్చారం ఇవావ్లి.
రెచచ్గోటేట్ పర్కృతి వైపరీతాయ్నికి కాదు .పర్జలోల్ భయోతాప్తం కలిప్ంచకూడదు. వీలయినంత నమమ్కం కలిగించాలి. కషట్ంలో ఆతీమ్యుడి
సానుభూతిలాంటిదిది. ఇది పర్సార మాధయ్మాల కనీస సామాజిక బాధయ్త. అయితే మన మాధయ్మాలు కుకక్గొడుగులు. నెలసరి జీతాలతో
పొటట్గడుపుకునే గుమాసాత్లనుంచి ఇంత కరత్వయ్ దీక్షని ఆశించడం అనాయ్యం. ఆమాటకి వసేత్ చానళల్ను నడిపే అధిపతులలో గొపప్
అవగాహనని ఆశించడం కూడా మటిట్లోంచి నూనెని పిండడం లాంటిది.
సంవతస్రాల తరబడి పర్జల భకిత్ విశావ్సాలను వినియోగించుకుంటునన్దౌరాభ్గుయ్ల నిరావ్కానిన్ దముమ్ంటే పరిశీలించి చచిచ్నవారు పోగా,
బతికునన్ పర్బుదుధ్లిన్ ఫొటోలతో సహా పర్జల ముందు నిలబెటేట్ పని నిజానికి ఛానళుల్ చెయాయ్లి- చచిచ్న వారి కనీన్టిని వాడుకోవడం కాదు.
కనీన్టితో ఆడుకోవడం కాదు. ఈ విషాదం ఇవాళ మరొకరికి జరిగింది కాని, నినన్ మీకు జరిగి ఉండవచుచ్. రేపు నాకు జరగవచుచ్.
బాబూ ఇది శివుని ఆటకాదు, శివుడినీ- తరతరాల ఈ జాతి విశావ్సాలిన్ మదుపుగా శివుడి మీద భకిత్ని వాడుకుంటునన్ అవకాశవాదుల ఆట
అని చెపాప్లి మహపర్భో!
విలయానికి విచక్షణ ఉండదు. నిపుప్ కాలుసుత్ంది. అందులో ఎండు కటెట్లూ కాలుతాయి. చెయియ్ పెడితే చెయీయ్ కాలుతుంది. అది పర్కృతి ధరమ్ం.
అయితే “ధరమ్ం” అనే బూతుమాటని మనం మరిచిపోయి ఎనాన్ళల్యింది?

( లై 1, 2013)

Page 65

gollapudimaruthirao.blogspot.com

gmrsivani@gmail.com

(July 8, 2013) Vruddhapyaniki Aahvanam వృదాధ్పాయ్నికి ఆహావ్నం
చమకం యజురేవ్దంలోని శీర్రుదర్ంలో ఒక భాగం. చమకం అంటే నాకెపుప్డూ చినన్ చూపే. కారణం కనాయ్శులక్ం నాటకంలో గిరీశం. గిరీశం
వెంకటేశంతో అంటాడు: ''మీ నానన్ పర్తీ రోజూ దేవుడి ముందు కూరుచ్ని ఏం చేసాత్డనుకునాన్వ? ఓయి దేవుడా! నాకు సుఖమియియ్. నా కోరుట్
కేసు గెలిపించు. అలల్వాడి కొంపముంచు'' అంటూ దేవుడిని దేబిరిసాత్డు. 'చమే'అంటే 'నాకియయ్వయాయ్' అని అరథ్ం. నువువ్ కూడా
నీకాక్వలసినవనీన్ అడగొచుచ్. 'గేదె పెరుగూ చమే, చేగోడీ చమే' అని హితోపదేశం చేసాత్డు.
తీరా భగవంతుడంటూ కనిపిసేత్ బొతిత్గా ఈ జాబితా చదవడం ఏమిటి? ఇనిన్ కోరడమేమిటి? ఈ జీవితానిన్ పటుట్కు యింతగా దేబిరించే వీడికి
సవ్రగ్ం, మోక్షం ఎందుకని దేవుడు అనుకోడా? -యివనీన్ నా సందేహాలు. అయితే చమకంలో ఒకచోట -ఈ ఆలోచనలనిన్ంటికీ అడడ్కటట్ కటేట్
విచితర్మైన కోరిక ఉంది. ''వృదిధ్ం చమే, వృదధ్ం చమే'' అని. ఇదేమిటి? నాకు వృదిధ్నియియ్ అనన్ంతవరకూ బాగానే వుంది. నాకు వృదాధ్పాయ్నిన్
యివవ్మని అడుగుతాడేమిటి? అని ఆశచ్రయ్ం. కోరికలనుంచీ, ఈ జీవితంలో సుఖాల నుంచీ బయటపడలేని జీవుడు -అలా బయటపడేసే
మానసిక సిథ్తిని, ఆ దశని పర్సాదించు సావ్మీ -అంటూ ఆ కోరికల వెలుల్వలోనే ఒక విచితర్మైన కోరికని జతచేశాడు. అనిన్ కోరికలనుంచీ
విముకత్ం చేసే -లేదా విరకిత్ని కలిగించే వృదాధ్పాయ్నిన్ పర్సాదించు -అని వేడుకోవడం బహుశా ఏ మతంలోనూ ఏ భకుత్డూ ఏ దేవుడినీ యింత
పరిణతితో, యింత గంభీరమైన కోరిక కోరలేదేమో!
''ఈ మనసుస్ కోతి సావ్మీ! దానికి ఉనన్ చాపలాయ్లుల అనీన్ తీరుచ్. తపప్దు. చేసేదీ లేదు. కాని ఏదో ఒకనాడు ఈ చాపలాయ్లనిన్ంటినీ
వదులుకొనే దశనీ, సాథ్యినీ, వయసుస్నీ -వృదాధ్పాయ్నిన్ పర్సాదించు'' అంటునాన్డు జీవుడు.
వృదాధ్పయ్ం ఒక మజిలీ. పర్తీ వయ్కీత్ కోరుకు నాన్ కోరుకోక పోయినా తపప్నిసరిగా చేరుకునే మజిలీ. వయసుస్లోని కోరికలనిన్ంటికీ సెలవిచిచ్,
అలసిపోయిన అనుభవాలనీ, ఆరిపోయిన అనుభూతులనూ నెమరువేసుకునే చలివేందర్ం. వృదాధ్పయ్ం ఒక అవకాశం. వెనకిక్ తిరిగి చూసుకుని
చేసిన తపిప్దాలకు నవువ్కుని, దాటిన అడడ్ంకులను పరామరిశ్ంచి, ఇక దాటనకక్రలేని సిథ్తికి వచిచ్నందుకు పర్శాంతంగా నిటూట్రేచ్ ఆటవిడుపు.
ముసిలితనం కొడుకు కంటె ఒక అడుగు వెనక నడిపిసుత్ంది. మనవరాలి భుజానిన్ ఆసరా చేసుకుంటుంది. జీవితమంతా కొరుకుడుపడని
నిజాలతో ఆనందంగా రాజీపడేటటుట్ చేసుత్ంది. పిలల్లు ''నీకేం తెలీదు నానాన్!'' అంటే కోపం రాదు. ఒక జీవితకాలానిన్ తెలీనితనానికి తాకటుట్
పెటిట్న కొడుకుని చూసి నవువ్కుంటుంది. తనకి తెలీదని పకక్కి తపిప్ంచే తరానిన్ చూసి గరవ్పడుతుంది. అవలీలగా అరథ్ం చేసుకుంటుంది.
''వాడికి తోచినటేట్ చెయయ్నివవ్ండి'' అనే భారయ్ హితవుకి గంభీరంగా తలవొంచుతుంది. ఏ విమరాశ్ అవమానం అనిపించదు. ఏ నిందకీ కోపం
రాదు.
వృదాధ్పాయ్నిన్ అందరూ గౌరవిసాత్రు. నీ జీవితకాలంలో సాధనలిన్ పకక్నపెటిట్ కేవలం వయసుస్ కారణంగానే పెదద్రికానిన్ అంగీకరిసాత్రు. అదొక
అంతసుథ్. అతని హితవుని నలుగురూ వింటారు. నీ ఆలోచనని గౌరవిసాత్రు. దానిన్ పాటించరని అరథ్మవుతునాన్ కోపం రాదు. వయసుస్ అరథ్ం
చేసుకునే సంయమనానిన్ నేరుప్తుంది.
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''మా రోజులోల్...'' అని చెపుప్కోవడంలో చినన్ 'సాకు'ని వృదాధ్పయ్ం మపుప్తుంది. ''ఈ కాలం కురార్ళుల్...'' అనన్ వెకిక్రింతకి అరహ్తని సంపాదించి
పెడుతుంది. తన గురించి తన పెదద్లూ అలనాడు -అలాగే అనుకొని ఉంటారని అపుప్డు జాఞ్పకం వసుత్ంది.
వేసిన పర్తీ అడుగూ తెలిసి వేసే నమమ్కానిన్సుత్ంది. చేసే పర్తీ పనీ యిబబ్ంది లేని, శర్మ అనిపించని మారగ్ం వేపే పర్యాణం చేయిసుత్ంది. తన
'రేపు' కర్మకర్మంగా కురుచనయిపోతోందని అరథ్మవుతూంటుంది. దకిక్న చినన్ తపుప్లిన్ వృదాధ్పయ్ం భదర్ంగా అలంకరించుకుంటుంది. ''మనకి
చేతకాదు'' అని చెపప్డం పెదద్ అరహ్తగా కనిపిసుత్ంది. అసాధాయ్నికి 'అనవసరం' అంటూ గడుసుదనం చినన్ ముసుగు వేసుత్ంది. దానికి ఊతం
వృదాధ్పయ్ం. జీవితంలో చాలా పర్శన్లకు సమాధానాలు అరథ్మవుతూంటాయి. ఇపుప్డా సమాధానాలకూ వేళ మించిపోయిందని అరథ్మవుతుంది.
ఈ సమాజంలో అవినీతి అనే కుళుల్ ఎపుప్డు తొలగుతుంది? పర్తీక్షణం దోపిడీకి గురవుతునన్ ఈ పరాయ్వరణం ఒకక్సారి ఎదురు తిరిగితే
ఏమవుతుంది? ఏమయినా తనకేం బాధలేదు. ఆ సమయంలో తను ఉండడు. ఈ జీవిత నుంచి శలవు తీసుకోవడమే తనకి ఉపశమనం. దేవుడు
ఎకక్డ ఉంటాడు? ఎలా వుంటాడు? మృతుయ్వు తరువాత ఏమవుతుంది? సమాధానాలు అరథ్మయే క్షణాలు దగగ్రవుతునాన్యి. చుటూట్వునన్
జీవితానిన్ కర్మంగా ఖాళీ చేసుకుంటుంది వృదాధ్పయ్ం. చినన్కేక తుళిల్పడేటటుట్ చేసుత్ంది. చినన్ నిశశ్బద్ం పర్శాంతంగా ఉంటుంది. ఎపప్టిలాగే
తెలాల్రి, వృదుధ్లతో కలిసి నడిచి, రెండుముదద్ల అనన్ం తిని, అరగంట సేదతీరి, వేడి టీ తాగి, సాయంకాలం పారుక్ బెంచీ దగగ్ర ''ఈ దేశం
తగలడిపోతోంద'ని తిటుట్కుని, శాంతపడి -కీళల్ నొపుప్లకు మాతర్లు మింగి, రాని నిదర్నీ, నినన్టి జాఞ్పకాలనీ నెమరు వేసుకోవడం -వృదాధ్పయ్ం
వయ్సనం.
ఇపుప్డు విచారం దగగ్రకు రాదు. వెళిల్పోయిన హితులూ, సనిన్హితులూ దిగులుగా జాఞ్పకం వసాత్రు. ముగింపు భయపెటట్దు. ఎందుకంటే
భయపడినా రాకతపప్దు కనుక. అనిన్టినుంచీ, అందరినుంచీ తనని కుదించుకుని -మెలల్గా అంతరుమ్ఖుడు కావడం వృదాధ్పయ్ం.
ఇపుప్డు అనిన్ దురదృషాట్లకూ కారణాలు అరద్మౌతాయి. చేసిన తపిప్దాలు, మాటతపిప్న కపప్దాటూల్, మనసు నొపిప్ంచిన చినన్ చినన్ జాఞ్పకాల
ముళూల్ -అవనీన్ ఓ జీవితకాలం ఆలసయ్ంగా కళల్ముందు కదులాత్యి. ఈ అనుభవాలిన్ హెచచ్రికలు చెయయ్బోతే పిలల్లు వినరు. వినినటుట్
నటిసాత్రు. నటిసుత్నాన్రని తనకీ తెలుసు. వినన్ తృపిత్ని తానూ నటిసాత్డు. వారికీ వృదాధ్పయ్ం ఒకనాడు పాఠాలు చెపుత్ందని తెలుసు. కాని
వృదాధ్పయ్ం ఒక వరమని ఇపుప్డు చెపిప్ ఒపిప్ంచలేడు. వారు ఒపుప్కునే వేళకి తను ఉండడు. జీవితం ఎంత విచితర్ం! నవువ్కుంటాడు. ఆ నవువ్
ఖరీదు ఒక జీవితం.'చమకం' ఏ రుషి, ఏ మహానుభావుడు ఎపుప్డు సృషిట్ంచారో -ఎంత ముందుచూపు, ఎంత వినయసంపద, జీవుని
నిసస్హాయత, నిరేవ్దం -అందులో నికిష్పత్మయివుందో -ఆనాటి కోరిక సంపూరణ్మయిన సవ్రూపంతో కళల్ముందు దరశ్నమిచేచ్నాటికి -తాను
జీవితమంతా కోరుకునన్ 'వృదాధ్పయ్ం' తనని ఆవరించుకుని ఉంటుంది.ఈ దేశపు వేద సంపద, సాంసక్ృతిక వైభవం, జాతి దరశ్నం అపూరవ్ం,
అననయ్సామానయ్ం. చమకంలో 'వృదధ్ం చమే' అనే ఒకక్ కోరికా ఈ జాతినీ, మతానీన్, ఆలోచనా సోర్తసుస్నీ అతయ్దుభ్తంగా ఆవిషక్రించే అభిజఞ్.
వరం. భగవంతుడిని కోరడంలోనే భగవంతుడు పర్సాదించిన తన ఆలోచనా పరిణతిని అలంకరించే భగవదద్తత్మైన ఆశీరావ్దం. అదీ
వృదాధ్పయ్ం.

(

లై 8, 2013)
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(July 15, 2013) Nookala Znapakalu నూకల జాఞ్పకాలు
నూకల చిన సతయ్నారాయణగారితో నాకు తేలికగా ఏభై సంవతస్రాల పరిచయం. అందుకు ముఖయ్కారణం ఆలిండియా రేడియో. ఆయన
పాండితాయ్నికీ, పర్తిభకీ నాకూ పరోక్షమయిన బంధుతవ్ం ఉనన్దని తెలిశాక మా దగగ్రతనం మరింత పెరిగింది. ఆయన మా పినమామగారు శీర్పాద పినాకపాణిగారి శిషుయ్లు. ననున్ ఆపాయ్యంగా 'అలుల్డు గారూ!' అని పిలిచిన కొదిద్మందిలో ఒకరు. గురువుని మించిన
శిషుయ్డనిపించుకునన్ అదృషట్వంతులు. గురువుగారిలాగే పదమ్భూషణులయారు. కాని గురువుగారు నడిచిన దారినే తొందరపడి పదేళుల్
ముందుగా సాగిపోయారు.
మొదట వయొలినని తన సంతకం చేసుకునన్ దావ్రం వెంకటసావ్మి నాయుడుగారి దగగ్ర విజయనగరంలో వయొలిన నేరుచ్కోడానికి చేరారు
నూకల. నాయుడుగారే ఆయన గాతర్ వైదుషాయ్నిన్ గురుత్పటిట్ డాకట్ర పినాకపాణి గారికి పరిచయం చేశారు. మనోధరమ్ సంగీతానికి జీవితమంతా
సాధికారికమైన పర్తినిధిగా నిలిచారు నూకల. పాండితయ్ం ఆయన సంగీతయాతర్లో ఒక పారశ్య్ం. సంగీత గురువుగా, సంగీత వైభవానిన్ -250
సంచారి రాగాల సమీకరణ, విశేల్షణ గర్ంథానిన్ 'రాగ లక్షణ వైభవా'నిన్ రచించారు. దీకిష్తార నవగర్హ, కమలాంబ నవావరణ్కృతులమీద చకక్ని
పరిశోధనా గర్ంథానిన్ వెలువరించారు. అలాగే మరెనోన్. మహామహోపాధాయ్యులయారు. పర్పంచంలో ఎనోన్ విశవ్విదాయ్లయాలలో సంగీతం
మీద సోదాహరణ పర్సంగాలు చేశారు.
కొనిన్ సంవతస్రాల కిర్తం అమెరికా వెళిల్నపుప్డు తపప్నిసరిగా కెనడా వెళిల్ అటునుంచి నయాగరా చూడాలని మా అబాబ్యి పటుట్బటాట్డు. అతని
సేన్హితుడి అనన్గారు -ఓ పంజాబీ మితుర్డు అకక్డ ఉనాన్రు. వారికి నా గురించి చెపాప్రు. ఆ దంపతులు ననూన్, నా భారయ్నీ నయాగరా
తీసుకువెళాల్రు. వారి ఇంటి పకక్నే ఒక తెలుగు కుటుంబం ఉంది. ఆ మాటా యీమాటా చెపూత్ ఇండియా నుంచి ఎవరో 'గొలాల్పూడ మారీత్'
అంటూ వచీచ్రాని పేరు చెపాప్డట. ఆ కెనడా తెలుగు దంపతులు విజయ, శాసిత్గారూ తుళిల్పడాడ్రట. 'బాబోయ! గొలల్పూడి మారుతీరావా?'
అనాన్రట. తెలల్వారితే మేం బోసట్నకి పర్యాణం చెయాయ్లి. వారు మా గదిలోకి దూకేశారు. ఆ సాయంకాలం అపప్టికపుప్డు మమమ్లిన్ ఒపిప్ంచి
-చినన్విందు ఏరాప్టు చేశారు. ఆ సాయంకాలం మాకు గురుత్నన్ అంశం -ఒకావిడ ఉనన్పాటునే కురీచ్లోంచి దిగి నేలమీద కూరుచ్ని 'గం
గణపతే నమో నమో' అనే హరికేశనలూల్ర ముతత్యయ్ భాగవతార కీరత్న పాడారు. ఎకక్డ కెనడా? ఎకక్డ హంసధవ్ని? ఎకక్డ ముతత్యయ్
భాగవతార? 'ఎవరు నేరాప్రమామ్?' అని అడిగాను. ''నూకల చిన సతయ్నారాయణగారు మా గురువుగారు'' అనన్దావిడ గరవ్ంగా. కళ పాండితయ్ం -రెండు సందరాభ్లలో పరిమళిసుత్ంది. ఒకటి అభయ్సించినపుప్డు. మరొకటి -పర్దరిశ్ంచినపుప్డు. కెనడాలో నూకల పరోక్షంగా
పలకరించిన అరుదయిన సందరభ్మది.
ఎపుప్డు కలిపినా ''మీరు మా ఇంటి అలుల్డుగారు. భోజనానికి రండి'' అని సాదరంగా ఆహావ్నించేవారు. ఒకసారి దంపతులం వెళాల్ం. చకక్ని
సంగీతంతో, శీర్మతిగారి చకక్ని వంటలతో ఉభయులూ విందుచేశారు. కొతత్బటట్లు పెటిట్, ఆయన కేసెటూల్, సీడీలూ ఇచాచ్రు.
నూకల ఆరర్ద్మయిన హృదయంగల వయ్కిత్. ఉదారులు. ఉదాతుత్లు. గురువుగారిని ఏ క్షణం తలచుకునాన్ గౌరవ పర్పతుత్లతో ఆయన గొంతు
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ఆరర్ద్మవుతుంది. జీవితంలో గురువుగారికి దకిక్న బంగారు పతకాలని కరిగించి భదార్చల దేవేరికి వడాడ్ణం చేయించారని చెపిప్నపుప్డు ఆయన
గొంతు గాదగ్దికమవడం నాకు జాఞ్పకం.
నూకల చాలా అందమయిన సంగీతజుఞ్లు. అంతటి అందం, ఠీవీ మరొకరిలో మాతర్మే గురుత్పటాట్ను నేను. జి.ఎన.బాలసుబర్హమ్ణయ్ం. ఆయన
ముఖంలో వయ్కిత్తవ్ంలో పాండితయ్పు తేజసుస్ వెలిల్విరుసూత్ంటుంది. ఆయనిన్ ఆ మధయ్ చాలా శర్మతో చికక్డపలిల్ తాయ్గరాయ గానసభలో ఏదో
కారయ్కర్మానికి తీసుకొచాచ్రు వారబాబ్యి. అది కేవలం శరీరానికి ఏరప్డిన రుగమ్త. పేర్క్షకులోల్ ననున్ చూడగానే ఆనందంతో మురిసిపోయారు.
విశాఖపటన్ంలో గురజాడ కళాకేష్తర్ంలో ఏదో కారయ్కర్మానికి ఆయన వచాచ్రు. ననూన్ కారయ్కరత్లు వేదిక ఎకిక్ంచారు. తరావ్త ఆయన కచేచ్రీ.
నేనెకక్డికో వెళాల్లి. ''మీ కీరత్న ఒకక్టి విని వెళాత్ను'' అంటూ 'బృహదీశవ్ర మహాదేవ!' పాడమని కోరాను. అది మంగళంపలిల్ బాలమురళీకృషణ్
రచన అనుకుంటాను. నాకు నూకల గారి గొంతులోనే మనసుస్లో మిగిలిపోయింది. ''అయోయ్, గురుత్లేదే!'' అనాన్రు. ''సాహితాయ్నిన్ నేను గురుత్
చేసాత్ను'' అంటూ చెపాప్ను. 'మమత పాశముల తాళను శమనవైరి దయలేకను' ఆయన గొంతులో వింటే నాకు తనమ్యతవ్ం. పాడారు. కేవలం
నాకోసం. అదీ ఆయన ఔదారయ్ం. సేన్హశీలత.
గురువుగారు శీర్పాద పినాకపాణిగారి నూరేళల్ పండగకి వెళల్లేనందుకు ఎంతగా బాధపడివుంటారో నేనూహించగలను. హైదరాబాదలో
రోజంతా జరిగిన ఉతస్వంలో శర్మతో వచాచ్రు. ఉదయం ఇదద్రం మొదటివరసలో కూరుచ్నాన్ం. సాయంకాలం రవీందర్భారతిలో జరిగిన
సభలో

ఇదద్రం

వేదికమీద

ఉనాన్ం.

ఆనాటి

ఆయన

ఉపనాయ్సమంతా

గురువుగారికి

అశుర్తరప్ణమే.

11వ తేదీ రాతిర్ 11 గంటలకి ఆయన పోర్గార్ం చూసుత్నాన్ను. కింద కీ.శే. నూకల చిన సతయ్నారాయణ అని సోర్క్ల నడుసోత్ంది. తుళిల్పడాడ్ను.
వెంటనే ఛానలకి ఫోన చేశాను. ఆ ఉదయమే కనున్మూశారనాన్రు. ఉదయమే మా ఆవిడకి చెపేత్ ఆమె కళుల్ ధారాపాతాలయాయి. ఆయన
శీర్మతి శేషుగారిని జాఞ్పకం చేసుకుంది.
ఇంటికి ఫోన చేసేత్ మనుమడు తీశాడు. ''తాతగారు దేనికీ రాజీపడరు. తలవొంచరు. నాలుగు రోజుల కిందట -'ఇంక మేడమీదకు వెళల్లేనురా.
కిందనే ఉంటాను' అనాన్రట. మనసుస్ని శరీరం జయిసుత్నన్ అరుదయిన క్షణం అది. నినన్ ఉదయం డాకట్రు దగగ్రకి వెళాల్లి. అబాబ్యి
అనాన్జీరావు పూజ చేసుకుంటునాన్రట. పంచెకటుట్కుని బాతరూమకి వెళిల్వచిచ్ మంచంమీద ఒరిగారు. అంతే. పర్శాంతంగా వెళిల్పోయారు.
అనాయాస మరణం అపూరవ్మయిన యోగం. ఒక వయ్కిత్ మహనీయత ఆయన నిషర్క్మణం చెపుత్ంది. దాదాపు 80 సంవతస్రాలు సంగీత
పర్పంచానిన్ ఆనందపరిచి -తన కేల్శానిన్ తనకే మిగులుచ్కుని -నిశశ్బద్ంగా, నిరమ్లంగా, నిరాసకత్ంగా శలవు తీసుకునన్ నూకల యోగి. ఓ
పరిపూరణ్మయిన జీవితానికి అరుదయిన, అపురూపమయిన ముగింపు అది. ఓ చరితర్ ముగింపులో హుందాతనం, యో గం, వయ్కిత్తవ్ శబలతనూ
సమీకరించిన గొపప్ మానవతావాది -నూకల.

( లై 15, 2013)
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(July 22, 2013) Oka Mugimpu ఒక ముగింపు
ఇపప్టికీ నా ఫైళల్లో రెండు పాతబడిన టెలిగార్ంలు ఉనాన్యి. అవి మాసి, మూలలంట నలిగి ఉనాన్యి కాని అవి రెండూ నా జీవితంలో
ఆకుపచచ్ని జాఞ్పకాలు. ఇపప్టికీ రెండు పెదద్ మలుపులకు అభిజఞ్లవి. ఒకటి 54 సంవతస్రాల కిందట వచిచ్నది. నాకు అంతరివ్శవ్విదాయ్లయ
నాటక రచనా పోటీలోల్ నా ''అనంతం'' నాటికకు మొదటి బహుమతి వచిచ్నటుల్ ఢిలీల్ ఆకాశవాణి నుంచి వచిచ్న టెలిగార్ం. రెండవది 51
సంవతస్రాల కిందట మా మామగారు పంపింది -నా పెదద్ కొడుకు పుటాట్డంటూ. మొనన్ ఆఖరి టెలిగార్ం సికిందార్బాదలో పారడైజ దగగ్ర
టెలిగార్ం ఆఫీసునుంచి ఒకాయన పంపాడు. బహుశా భారతదేశంలో ఆఖరి టెలిగార్మేమో అది. ''బాస టెలిగార్ం చచిచ్పోయింది సాట్ప వయసుస్
169 సాట్ప రేపే అంతయ్కిర్యలు సాట్ప.'' నాకు తెలిసి 'సేవకుడు' అనన్మాట ఒకక్ టెలిగార్ం యిచేచ్ మనిషికే వాడిన గురుత్. టెలిగార్ం బంటోర్తు
అనేవాళల్ం. నాయ్యంగా టెలిఫోన ఆఫీసరుగారినీ 'టెలిఫోన బంటొర్

తు' అనాలి -ఆయనా గవరన్మెంటు సరెవ్ంటు కనుక. కాని వారెపుప్డూ

సేవకులుగా భావించిన దాఖలాలు లేవు. వాళుల్ 'గవరన్మెంటు మొగుళుల్'గానే నినన్మొనన్టి దాకా అధికారాలిన్ చెలాయించారు.
తపాలా బంటోర్తు మీద బాలగంగాధర తిలక కవిత ఎలా మరిచిపోగలం?
ఉతత్రం యిచిచ్ నిరిల్పుత్డిలాగ వెళిల్పోయే నినున్ చూసినపుప్డు
తీరం వదిలి సముదర్ంలోకి పోతునన్ ఏకాకి నౌక చపుప్డు
ఎపుప్డో మోరస్ కోడ సంజఞ్లతో బిర్టిష వారి పుణయ్మాంటూ పార్రంభమయిన సంపర్దాయం టెలెకస్, టెలిపిర్ంటర దశలలో హంగులు
మారుచ్కుని -మొబైలస్, ఎసఎమఎసలూ, ఇంటరెన్టల కాలంలో పూరిత్గా తన అవసరానిన్ మినహాయించుకుంది. మొనన్ మొనన్టివరకూ కోరుట్
కాగితాలకూ, గవరన్మెంటు ఉతత్రాలకూ పరిమితమయిన టెలిగార్ం ఇపుప్డిక ఆ వునికినీ కోలోప్యింది. ఒక పాత సంపర్దాయపు అవసరం
తీరిపోయింది. చరితర్లో భాగమయిపోయింది. అది కాలధరమ్ం.
ముసలమమ్ నిషర్క్మిసుత్ంది. ముసిలితనం వచేచ్దాకా పడుచుదనం పలకరిసుత్ంది. నినన్ చరితర్. నేడు చైతనయ్ం. రేపు నిరీక్షణ.
అచిరకాలంలో టెలిఫోనకీ అదేగతి పటట్బోతోంది. అయితే టెలిఫోన గురించి ఎవరూ అంతగా బెంగపెటుట్కోరేమో! టెలిఫోన దరిదర్ం
ఎపుప్డయినా వదిలిపోతుందా అని దేశం ఎదురుచూసిన సందరాభ్లు బోలెడు. ఇరవై సంవతస్రాల కిందటిమాట. ఈ దేశంలో పదమ్శీర్, డాకట్రేట
రావడం అసాధయ్ం కాదు. కాని టెలిఫోన కనెక్షన రావడం దురల్భం అనే సాథ్యికి డిపారుట్మెంటు అవినీతితో రాజయ్మేలింది. అది భయంకరమైన
బాల్కమెయిల. డాకట్ర సరిట్ఫికేట, ఇంటి ఆసిత్ దసాత్వేజులు, అడర్సుని సమరిథ్ంచే పతార్లు, నువువ్ ఫలానా నువేవ్నని సమరిథ్ంచే పతర్ం,
రికమెండేషనల్ ఉతత్రాలు -వాళల్ం ఇషట్ం. కసట్మరల్తో చెడుగుడు ఆడారు. ఆఖరున ఆఫీసరుగారి చేతులు తడపాలి. తీరా టెలిఫోన ఇంటోల్
ఉంచడానికి వచేచ్ మరో 'బంటోర్తు' (కసిగానే ఈ మాట వాడుతునాన్ను) ఆకాశంలోంచి దిగివచిచ్న గంధరువ్డిలాగ నిలబడతాడు -తన వాటా
లంచానికి. చాలా ఏళల్ కిందట మదార్సులో మూడు నక్షతార్ల హొటల పార్రంభించాడు మా అబాబ్యి మితుర్డు. అనీన్ జరిగినా టెలిఫోనుల్
రాలేదు. బాసకి తెలిసింది. ఆయన నవువ్కునాన్డు. ఓ పెదద్ కరెనీస్ కటట్ పటుట్కుని డిపారుట్మెంటుకి బయలుదేరాడు. సాయంకాలానికి ఆరు లైనల్
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కనెక్షనుల్ తెచాచ్డు. అనిన్టికీ అవినీతి సమాధానం. అంతెందుకు? ఈ దేశంలో టెలిఫోన మంతిర్గారు మదార్సులో తన ఇంటోల్నే 200 లైనల్
టెలిఫోన ఎకస్చేంజని పెటిట్ంచుకునాన్డు! బిఎసఎనఎల ఉదోయ్గులు కొందరయినా ఈ కాలమ చదువుతారనుకుంటాను. వీలయితే ఈ కాలమని
ఫఠం కటిట్ంచి డిపారుట్మెంటులో వేలాడదీయాలి.
ఈ కాలమ రాసూత్ శానఫార్నిస్సోక్లో మా మితుర్డికి ఫోన చేశాను. ఆయన చెపిప్న విషయాలివి. ఆయన 1980లో ఇండియాలో ఉనన్ రోజులోల్
టెలిఫోనకి దరఖాసుత్ పెటాట్డట. కేవలం 15 సంవతస్రాల తరావ్త 1995లో వచిచ్ందట. 1992లో మా నానన్గారు విశాఖలో చావుబతుకులోల్
ఉనాన్రు. నేను మదార్సులో. ఎంత పర్యతిన్ంచినా టెలిఫోన తెచుచ్కోలేకపోయాను. మా ఇంటి ఎదురుగా పర్ముఖ రచయిత అనిశెటిట్
సుబాబ్రావుగారుండేవారు. ఓ రాతిర్ 11-30 కి మా నానన్గారికి గుండెపోటు వచిచ్ందని వారింటికి ఫోన వచిచ్ంది. ఈ దేశంలో ఇంతకంటే
టెలిఫోన అవసరం ఉంటుందని ఎవరిని ఒపిప్ంచాలో తెలియని దురబ్రమయిన పరిసిథ్తి అది. అమెరికాలో టెలిఫోనని రెండు లేక మూడు
రోజులోల్ యిసాత్రని ఆ మితుర్డే చెపాప్డు. సింగపూరలో మూడేమూడు రోజులు. అపప్టికి ఇవవ్కపోతే నాలుగో రోజున డిపారుట్మెంటల విచారణ
జరుగుతుంది. అయిదో రోజున ఉదోయ్గాలు పోతాయి. కృతఘన్తకి ఈ దేశం పెటిట్ంది పేరు కనుక మనం తలుచుకోంగాని ఈ దేశానికి పీవీ
నరసింహారావుగారు 'లిబరలైజేషన' దావ్రా చేసిన మేలు నిరుపమానం. రెండు దరిదర్మయిన వయ్వసథ్ల నుంచి ఈ దేశానిన్ కాపాడారు. టెలిఫోన,
విమానయానం. ఇవాళ కసిగా -మరో దికుక్లేక బిఎసఎనఎల కసట్మరల్ కోసం దేబిరిసుత్నాన్ -ఎవరూ అటు చూడనయినా చూడడం లేదు. ఒకక్
టెలిగార్ం విషయానికొసేత్ ఈ దేశంలో ఒకపుప్డు 45,000 టెలిగార్ం ఆఫీసులు ఉండేవి. ఇపుప్డు 75 కి వచేచ్శాయి. పర్సుథ్తం టెలిఫోన వయ్వసథ్
గతీ అంతే. ఇవాళ ముషిట్వాడి చేతిలో కూడా మొబైల ఫోన ఉంటుంది -పకక్వీధి ముషిట్వాడితో మాటాల్డడానికి. ఎయిర ఇండియా కూడా
ఒకపుప్డు అవినీతితో రాజయ్ం ఏలింది. ఒకే ఒకక్ ఉదాహరణ. 1990లో మా పెదద్బాబ్యి పెళిల్ -విశాఖలో. నేను మదార్సు ఎయిర పోరుట్లో
ఉనాన్ను. నా చేతిలో మంగళసూతర్ం దగగ్రున్ంచి, అనిన్ పర్ధాన అంశాలూ ఉనాన్యి. తెలల్వారితే పెళిల్. విమానం ఎకక్డానికి బోరిడ్ంగు కారుడ్
కూడా ఇచిచ్, రెండు గంటలు కూరోచ్పెటిట్ విమానానిన్ రదుద్చేశామనాన్రు. ఎందుకు? చెపేప్ నాధుడు లేడు. పర్తి ఉదోయ్గి ఒక నవాబు. నాకు
మతిపోయింది. 800 మైళుల్ ఎలా వెళాల్లి? నాతో ఎయిరపోరుట్లో విజయలకిష్ డిసిట్ర్బూయ్టర రాజుగారు, శృంగవరపుకోట అపాప్రావుగారు
ఉనాన్రు. ననున్ పటుట్కుని, ధైరయ్ం చెపిప్ -రెండు రైళుల్ మారిప్ంచి విశాఖపటన్ం తీసుకొచాచ్రు. ఆనాటి పెళిల్ విశాఖపటన్ంలో చరితర్. ఇవాళ
ఎయిర ఇండియా ఎలా అడుకుక్తింటోందో మనం వింటునాన్ం.
'గవరన్మెంటు సరెవ్ంట' అనన్మాట బిర్టిష వారి పుణయ్ం. ఆ తరంలో సి.పి.బౌర్న, ఆరద్ర కాటన, జె.పి.ఎల.గివ్న, మెకెంజీ వంటి వారు నిజంగానే
పర్జలకు నౌఖరులుగా పనిచేశారు. ఇపప్టికి బౌర్న సృషిట్ంచిన నిఘంటువుకి మించినది మరొకటి లేదు. మొనన్నే మెకెంజీ కైఫీయతలు అయిదు
సంపుటాలు కడపలో బౌర్న గర్ంథాలయం లో ఇచాచ్రు. అది వారు మనకి చేసిపోయిన ఉపకారం. ఇపుప్డు? మనవాళేల్ మనలిన్ దోచుకుతింటునన్
ఖాతరు. ఏ కొందరినో మినహాయిసేత్ -అంతా దొరలు! అందుకే 65 ఏళల్ తరావ్త పారల్మెంటులో, రాషట్ర శాసనసభలోల్ దొంగలు, ఖూనీకోరుల్,
మాఫియా లీడరుల్, రేపిసుట్లు ఉండకూడదని ఇపుప్డిపుప్డు చటాట్లు చేసుకుంటునాన్ం.

(

లై 22, 2013 )
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(July 29, 2013) Kukkapilla Katha కుకక్పిలల్ కథ
అమెరికా నుంచి మా మితుర్డొకాయన ఒక కారూట్న పంపించాడు. కారూట్న అంటే తెలియనివారికి -దృశయ్రూపమయిన వెకిక్రింత. దాని శీరిష్క
'ఇండియా రాజకీయాలు -మాధయ్మాల అదుభ్త పర్దరశ్న'. ఒక పాతిర్కేయుడు భారతీయ జనతా పారీట్ నాయకులు మోడీగారిని అడుగుతునాన్డు:
''అయాయ్, మీకే పండు ఇషట్ం?'' అని. మోడీ కుల్పత్ంగా 'ఆపిల' అనాన్రు. వెంటనే పెదద్ అక్షరాలతో టీవీ తెరనిండా ''తాజా వారత్!'' అనే అక్షరాలు.
ఏమని? ''మోడీ మామిడిపళల్ని అసహియ్ంచుకుంటునాన్రు!'' అని. వెంటనే కాంగెర్స పర్తినిధి ఒకాయన ఆవేశంగా కళుల్ పెదద్వి చేసి చెపుత్నాన్రు:
''ఇపప్టికైనా నా మాట నిజమని నముమ్తారా? ఏపిల రంగునిబటిట్ మీకేం అరథ్మౌతోంది? మోడీకి రకత్దాహం! అందుకనే ఎరర్టి పండు దావ్రా
ఆయన అసలు రంగు బయటపడింది!''
ఇది నికారస్యిన నీచ రాజకీయం. నూటి కి నూరుపాళూల్ కోడి గుడుడ్కి వెంటుర్కలు పీకడం. ఇంకా చెపాప్లంటే గొంగళిలో బొచుచ్ ఏరడం.
పర్సుత్తం మోడీగారు ఏం మాటాల్డినా అందులోంచి రకరకాల అరాథ్లు పీకగల అదుభ్తమైన పాతిర్కేయులు -వాటిని నెతిత్కెతుత్కుని మోడీని కేవలం
గబుబ్ పటిట్ంచడమే పరమావధిగాగల రాజకీయ దురంధరులు ఈ దేశంలో బోలెడుమంది ఉనాన్రు. వీళల్ందరికీ రకరకాల కళల్దాద్లునాన్యి.
కొందరి కళల్కి పూరిత్గా కామెరుల్ ఉనాన్యి. కొందరయితే కళల్తో చూడడమే మానుకునాన్రు!
నేను భారతీయ జనతాపారీట్ సభుయ్డిని కాను. ఆ మాటకి వసేత్ ఏ రాజకీయ పారీట్కీ సంబంధించినవాడిని కాను. కాని అనిన్ రాజకీయాల
కంపునూ, అవినీతినీ నిసస్హాయంగా భరిసూత్నన్ దురదృషట్వంతుడయిన భారతీయుడిని. ఈ కిర్ంది పేరాలకు ఈ ఉపోదాఘ్తం అవసరమనిపించి
ఈ నాలుగు వాకాయ్లూ రాసుత్నాన్ను.
మోడీగారిని ఫలానా మారణకాండ గురించి మీరు బాధపడడం లేదా? అని ఓ పాతిర్కేయుడు అడిగాడు. ఇంత జరిగినా -ఆ మారణకాండకు
ఆయన పర్తయ్క్షంగా కారణం కాకపోయినా (మనం వింటునన్ దానిన్బటిట్) -ఆయన ఈ సంఘటన పటల్ పశాచ్తాత్పమో, క్షమాపణో చెపాప్లని
కొనిన్ పారీట్ల, ఎందరో పాతిర్కేయుల మనోగతం. మోడీగారికి చెవిలో పువువ్లేదు. ఆపిల పండు గురించి చెపేత్ రకత్ం మరిగాడని అరాథ్లు తీసి కోడి
గుడుడ్మీద వెంటుర్కలను రాజకీయ దురంధరులు పీకుతారని వారికి తెలుసు. ఒకవేళ నిజంగా పశాచ్తాత్పం ఉనాన్ ఆ విషయానిన్ తన మాటగా
చెపేత్ ఆ ఒకక్మాటనీ పీకి ''తనకి అందులో పర్మేయం లేకపోతే క్షమాపణ ఎందుకు చెపాప్లిస్ వచిచ్ంది? పరోక్షంగా ఆ మారణకాండలో వారి
పర్మేయం ఉనన్దనడానికి ఇంతకనన్ రుజువు ఏంకావాలి?'' అని కతుత్లు దూసేవారు. అది మోడీకి తెలియని విషయం కాదు. మోడీకి తెలుసనన్
విషయం ఈ దురంధరులకి (ఇందులో పాతిర్కేయులూ ఉనాన్రు) తెలియంది కాదు.
కాని గడుసయిన పాతిర్కేయుడు మోడీని ఇరుకున పెటాట్లనే కాలుదువావ్డు. అంటే నేరసుథ్డని తాను నమేమ్ వయ్కిత్చేత నేరానిన్ అంగీకరించే
'మాట'ని రాబటాట్లని ఈ దురంధరిడి యావ. కాని మోడీ 'కొండలిన్ మింగే' అఖండుడు. కాక పరిచిన ముఖమల తివాచీ కింద ఎనిన్ అగాధాలకు
ముసుగులు కపాప్రో ఆయనకి తెలియకపోలేదు.

Page 72

gollapudimaruthirao.blogspot.com

gmrsivani@gmail.com

ఆయన సమాధానం -ఎదుటివాడి ఆనుపానులు ఎరిగిన, కొముమ్లు తిరిగిన, తెలివైన, నిజమే అయితే అందులో పర్మేయం లేని, రాజకీయ
నాయకుడు మాతర్మే చెపప్గలిగిన అదుభ్తమయిన సమాధానానిన్ చెపాప్రు. నిజానికి -ఈ సమయసూఫ్రిత్నీ, ఈ గడుసుదనానీన్, ఈ
చమతాక్రానీన్, ఈ తెలివితేటలనీ -ఎపప్టికపుప్డు -నేను నేరుచ్కోడానికే ఈనాటి రాజకీయ నాయకుల కారయ్కర్మాలిన్ 'పాఠశాల'గా
వింటూంటాను. దేవుడిని అనునితయ్ం ఆరాధించే పర్హాల్దుడు మనకే పాఠం చెపప్డు -చేతనయితే ఆ విశావ్సానిన్ పుణికి పుచుచ్కోమనడం తపప్.
ఎపప్టికపుప్డు కొతత్ తిటుల్, కొతత్ కారణాలు వెదికే హిరణయ్కశిపుడిది నిరంతర పరిశర్మ. గొపప్ మౌలికమయిన కృషి. ఐాూ◌ు-సశ-◌ా శ
◌ౌషషె◌ెప| ◌ి◌ుశి అనాన్డు సోమరెస్ట మామ.
ఈ పర్శన్కి ఏం సమాధానం వసుత్ంది? ఇకక్డ ఈ పోర్గార్ంని నిలిపి -అయిదు నిముషాలు నిశశ్బాద్నిన్ పర్సారం చేసేత్ -నేను టీవీని విడువకుండా
కూరుచ్నేవాడిని. ఇది గడుసయిన పదిరకాల సమాధానాలకు సిదధ్పడిన, నికారస్యిన 'రాజకీయపు' పాతిర్కేయుని పర్శన్. మరి సమాధానం?
ఇకక్డ ఆరు నమూనాలు.
''మీరెందుకు ఈ పర్శన్ అడుగుతునాన్రో మీకూ తెలుసు నాకూ తెలుసు'' అని మోడీ చిరునవువ్ నవివ్ ఊరుకోవచుచ్.
''ఇలాంటి పర్శన్కి ఇపప్టికి లక్షసారుల్ సమాధానం చెపాప్ను'' -మరో నమూనా.
''నేను ఏం చెపిప్నా మీరు ఏం కెలుకుతారో నేను ఊహించగలను''
''సమాధానం లేదు''
కేవలం చిరునవువ్.
''ఈ విషయమై విచారణ జరుగుతోంది. నా అభిపార్యం ఇపుడు చెపప్డం సబబుకాదు''
''నేనేమనుకొని ఉంటానో మీరే ఊహించండి''
-ఇలా ఏదయినా కావచుచ్.
కాని -ఏమీ కంగారు పడకుండా (నేనూ పాతిర్కేయుడినని మరిచిపోవదుద్) నిషక్లమ్షంగా, ఏమీ నటనలేకుండా, అతి ఆరర్ధ్ంగా ఓ మాట
అనాన్రు.
''కారు వెనక సీటోల్ కూరుచ్నాన్ -ఓ చినన్ కుకక్పిలల్ కారుకిందపడినా మనసు కలుకుక్మంటుంది'' -ఇవీ మాటలు.
ఇది పర్తయ్రుథ్లకి భగవదీగ్త. కుహనా పాతిర్కేయులకి, మనసులో మత విదేవ్షణ పెటుట్బడిగా ఉనన్వారికి మృషాట్నన్ భోజనం.
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ఇందులోంచి ఎవరూ ఊహించని విధంగా పుటుట్కొచిచ్న ఆలోచనా సర్వంతి మనవారి మౌలిక పర్తిభకు కరదీపిక. వెనక సీటోల్ అంటే మారణ
హోమానికి పర్తయ్క్షంగా పర్మేయం లేదు అనే సూచన కదా! అంటే పరోక్షంగా ఉనన్దనేగా అరథ్ం? కారుకింద కుకక్పిలల్ పడింది. కారులో నువువ్
ఉనాన్వు. మరి దాని హింసకి నీ పాతర్లేదని ఎలా అనగలవు? పోతే, హింసాకాండలో హింసించబడినవారంతా 'కుకక్'లా? అంత నీచమయిన
ఆలోచనా? ఎంత అహంకారం? ఎంత బాధయ్తారహితం? ఎంత దురామ్రగ్ం?
అపప్టికపుప్డు చెపాప్రుకనుక -పోనీ, మరోమూడు నమూనా సమాధానాలను మోడీగారు చెపప్గలిగారనుకుందాం.
''ఒక పిలిల్ కారుకిందపడితే....''
పిలిల్ కాసత్ మెరుగయిన ఉదాహరణగా ఉండేదా?
''ఒక పావురం పడితే...''
అపుప్డు ఈ దురంధరులు ఆ 'పావురం' మతం ఏమిటి? అని వెంటుర్కలు పీకేవారేమో.
''ఎలకిట్ర్క తీగెల మీద వాలిన పకిష్షాకకి కిందపడి మరణిసేత్....''
మోడీ తాను 'విదుయ్తుత్' ననుకుంటునాన్డేమో! అనో ''మారణహోమంలో చచిచ్పోయినవాళల్ంతా దికుక్మాలిన పకుష్లాల్గ రాలిపోయారు అని
ఈసడిసుత్నాన్రు'' అని దుయయ్బటేట్వారేమో!
ఏతావాతా -ఇనిన్ అరాథ్లు అపప్టికపుప్డు చెపిప్న ఆయన మాటలోల్ంచి పుటుట్కు రావచుచ్నని ఆరోగయ్ంగా ఆలోచించగల ఎవరికీ తటట్దు. అయితే
మన ఆలోచనలోల్ ఆరోగయ్ం చెడి ఎనాన్ళల్యింది? ఎదుటి వయ్కిత్ యధాలాభంగా మాటాల్డిన మాటలోల్ కూడా కుతిస్తం ఉనన్దని అనవ్యాలు చేసే
పాతిర్కేయుల, రాజకీయ దురంధరుల 'కంపు' నేటి వాతావరణం. ఊహించలేని సందరాభ్లలో అరాథ్లు కుకక్డం పాతిర్కేయ వృతిత్కి సొగసుని,
హుందానీ ఇవవ్దు. నేను మోడీగారిని వెనకేసుకు రావడంలేదు. ఆపని నాదికాదు. కాని ఒక మామూలు వాకయ్ంలోంచి పెడరాథ్లు తీయడం
నాలాంటివారికి ఆశచ్రయ్చకితులిన్ చేసిందని చెపప్డమే నా ఉదేద్శం. ఇంతకూ ఈ కసరతుత్ని చూసేవారికి ఒకటి అరథ్మౌతుంది. మోడీని
దుయయ్పటాట్లనే తాపతర్యం పరోక్షంగా ఆయన పార్చురాయ్నిన్, ఉనికినీ, పరపతినీ పెంచుతుంది. నీడని చూసి భయపడేవాడు బలహీనుడు.
కతిత్దూసేవాడు దురామ్రుగ్డు -ఆ ఆలోచనలోనే దురుదేద్శం ఉంది కనుక.
ఏమైనా ఈ దేశం రాజకీయాలకి చకక్గా అదద్ం పటిట్న కారూట్నని అమెరికాలో వండిన మా మితుర్ని కి ధనయ్వాదాలు. ఈ వికారానికి ఇంతకంటే
అదుభ్తమయిన సప్ందన మరొకటి ఉండదు.

( లై 29, 2013)
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(August 05, 2013) Goonda Rajyam గూండారాజయ్ం
ఈ దేశంలో నిజాయితీ బొతిత్గా చెలల్ని సరుకు. ముఖయ్ంగా ఆఫీసరల్ నిజాయితీ పకక్లో బలెల్ం. ఆ విషయం ఎరిగిన చాలామంది ఐయేయ్యస
ఆఫీసరుల్ దీపముండగానే యిలుల్ చకక్బెటుట్కుంటునాన్రు. పాపం, శీర్లకిష్, రాజగోపాల వంటివారు వీధినపడి, కొందరు జైళళ్లో పడినా
మొతాత్నికి నిజాయితీని అటకెకిక్ంచడం బాగా కిటుట్బాటవుతునన్ సందరాభ్లే కనిపిసుత్నాన్యి.
కొందరు ఐయేయ్యసలూ, ఐపీయసలూ బహిరంగ సభలోల్ నాయకుల కాళల్మీద పడి తమ విశావ్సానిన్ తెలియజేసూత్ పబబ్ం గడుపుకుంటునాన్రు.
మరికొందరు ఆఫీసరుల్ -ముఖయ్మంతిర్ చెపుప్లిన్ మెరుగుపెటిట్ తమ నిజాయితీని చాటుకుంటునాన్రు. వీరందరి మధాయ్ -బొతిత్గా అనుభవం లేని,
బొతిత్గా నేలబారు నిజాయితీపరులు -తొందరపడి వీధిన పడుతునాన్రు. ఉతత్రదేశంలోనయితే నాయకుల అడుగుజాడలోల్ నడవకపోతే జైళల్కు
వెళేల్ వరకూ శాలీత్లు మిగలవు. అకక్డి నాయకుల ముందు శషబిషలు పనికిరావు. దకిష్ణ దేశంలోనయినా -ఏ నాయకులయినా -యింత
కుండలు బదద్లుకొటిట్నటుట్ అవినీతిని సమరిథ్ంచారా చూడండి. పర్సుథ్త ఉతత్రపర్దేశ ముఖయ్మంతిర్ చినాన్యన -ఆయనా ఒక మంతిర్ సతత్ములు ఐయేయ్యస ఆఫీసరల్కు బాబూ కషట్పడి పనిచేసేత్ కాసత్ దోచుకునాన్ పరవాలేదు అని హితవు చెపాప్రు.
ఆజం ఖాన అనే మరో సమాజవాది పారీట్ నాయకులు అనాన్రు :”శీర్రాముడి పేరిట కాసత్ దోచుకోవచుచ్. ఈ దేశంలో పర్కృతి వనరులు అందరి
సొతుత్’’
ఇలాంటి విజాఞ్నానిన్ -బరితెగించిన అవినీతిని మనవారికి వంటబటట్డానికి ఇంకా చాలా అనుభవం కావాలి. మరి తమ నీతిని పాటించని
అమాయకుల గతి ఏమిటి? 1994లో బీహారలో గోపాలగంజ మెజిసేట్ర్టు జి.కృషణ్యయ్. ఓ సాదాసీదా తెలుగు పేద రైతు కుటుంబానికి చెందిన
నిజాయితీపరుడు. ఆయన ఈ నాయకుల అడుగుజాడలోల్ నడవలేదు. 1994లో ఒక రాతిర్ తన విధిని నిరవ్రిత్ంచి తిరిగి వసూత్ండగా జనతాదళ యునైటెడ నాయకులు ఆనంద మోహనసింగ, ఆయన సతీమణి లవీల్ ఆనంద, మరికొంతమంది సాయుధ గూండాలు ఆయన జీపని ఆపి ఆయనిన్ రోడుడ్మీదికి ఈడాచ్రు. సూటిగా తుపాకీని పేలాచ్రు. రకత్సికత్మయిన శరీరంతో కిందపడి ఇంకా పార్ణం వునన్ కృషణ్యయ్ని రాళల్తో కొటిట్
చంపారు. ఆ మధయ్నే డిఎసపి మహమమ్ద జియా ఉల హక మరో ఇదద్రిని ఉతత్రపర్దేశ మాజీ మంతిర్, కుందా ఎమెమ్లేయ్ రాజా భయాయ్, అతని
అనుయాయులు దారుణంగా హతయ్ చేశారు.
రాజసాథ్న అశోక ఖేమాక్ అనే ఆఫీసరుగారు సోనియా గాంధీ, రాబరట్ వదోదార్ సథ్లాలు నియమ బదధ్ంగా లేవని నిలదీశారు. ఆయన గుండెలు
దీసిన సాహసం దేశమంతా చెపుప్కుంది. కనుక ఆయనిన్ ఏమీ చెయయ్లేకపోయారు. కాని సరీవ్సులో ఆయన సీనియారిటీని అయిదు సాథ్నాలు
కిందకి లాగారు. ఆయన పాపం, నిజాయితీపరుడు. బొతిత్గా బతకనేరవ్నివాడు. ఆయనిన్ 21 సంవతస్రాలలో కేవలం 43 సారుల్ మాతర్మే బదిలీ
చేశారు. అంటే పర్తీ ఆరు నెలలకీ ఆయనకి బదిలీ జరిగింది. మరొక అమాయకుడైన ఆఫీసరుగారునాన్రు. ఆయన సి.ఉమాశంకర. ఆయన
నలభైయోయ్ పడిలో ఉనాన్రు. ఆయనకి కేవలం 19 సారుల్ మాతర్మే బదిలీలు జరిగాయి. ఇంకా విచితర్ం ఏమిటంటే 108 రోజులోల్ రెండుసారుల్
బదిలీ జరిగింది!
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ఉతత్రపర్దేశలో మాయావతి హయాం లో డిడి మిశార్ అనే డిపూయ్టీ ఇనసెప్కట్ర జనరలగారు ఓ పొరపాటు చేశారు. మాయావతి గారిది
అవినీతిపాలన అని పర్కటించారు. మేడమ వారిని ఉదోయ్గం నుంచి తొలగించి సరాసరి పిచిచ్ ఆసుపతిర్కి పంపించారు. పిచిచ్ ఆసుపతిర్కి వెళల్డం
మంచిదా? మన రాషట్ర ఆఫీసరల్లాగ జైళల్కు వెళల్డం మంచిదా? ఈ దేశంలో ఒకనాడు పాలక వయ్వసథ్కు వెనున్దనున్గా నిలిచిన సివిల సరీవ్స
పరిసిథ్తి ఇది. నిజాయితీని గౌరవించే నాధుడు లేడు. కాగా, అవినీతికి కలిసివచేచ్ కిటుట్బాటుల్ ఉనాన్యి. ఉదాహరణకి -పాదమ సింగ అనే
ఐపియస ఆఫీసరుగారు బహిరంగసభలో మాయావతి చెపుప్లమీద ధూళిని భకిత్తో తుడిచాడు. ఆయనకి వెంటనే రెండేళుల్ సరీవ్సుని మేడమ
పొడిగించారు! మొనన్టికి మొనన్ దురాగ్ శకిత్ నాగపాల అనే 28 ఏళల్ అమామ్యి -ఆలిండియా సివిల సరీవ్సు నియామకాలోల్ 20 సాథ్నంలో
నిలిచింది. గేర్టర నోయిడాలో గౌతమబుదధ్ నగరలో సబ డివిజనల మెజిసేట్ర్టుగా నియమితురాలయింది. వచిచ్న కొదిద్ నెలలలోనే ఇసుకని దొంగ
రవాణా చేసుత్నన్వారి మీద కతిత్ ఝళిపించింది. రెండు నెలలోల్ 297 లారీలను సావ్ధీనం చేయించింది. ఎందరిమీదో కేసులు బనాయించింది. 80
లక్షల జరిమా నా వసూలు చేసింది.
ఈ ఇసుక మాఫియాని నిరవ్హిసుత్నన్ది నరేందర్ భాటీ అనే సమాజవాదీ పారీట్ నాయకులు. ఎంత సాహసం! ఎంత ధైరయ్ం! ఈ అమామ్యికి
బొతిత్గా అనుభవం లేదని భాటీగారు భావించారు. దెబబ్తీసే అవకాశం కోసం వేచి ఉనాన్రు. మొనన్ కాదలపూర గార్మంలో ఒక మతపరమైన
కటట్డానికి పర్భుతవ్ సథ్లంలో గార్మీణులు గోడ కడుతునాన్రని తెలిసి మెజిసేట్ర్టుగారు పరిసిథ్తిని చకక్బెటట్మని దురాగ్శకిత్ నాగపాలని పంపారు.
గార్మీణులకి ఆమె హితవు చెపిప్ంది. బాబూ! పర్భుతవ్ం అనుమతిని తీసుకుని గోడ కటట్ండి. లేదా మీ అంతట మీరే ఆ పని మానుకోండి అని.
గార్మీణులు ఆమె మాట చెవినిపెటాట్రు. గోడ నిరామ్ణం మానుకునాన్రు. సమసయ్ సడలిపోయింది. కాని గవరన్మెంటు ఊరుకోలేదు. మత
వైషమాయ్లకు దారితీసే చరయ్ తీసుకునన్దని -అరధ్రాతిర్ 1 -27 నిముషాలకు ఆమెని ససెప్ండు చేసూత్ ఉతత్రువ్లిచాచ్రు. ఇంకా గుండెలు తీసిన
విషయమేమిటంటే ఈ నరేందర్ భాటీ గరవ్ంగా మొనన్ బహిరంగసభలో ఈ ఐయేయ్యస ఆఫీసరుని అరధ్రాతిర్ కేవలం 41 నిముషాలలో ససెప్ండు
చేయించానని గరవ్ంగా రొముమ్ విరుచుకునాన్రు. మనం ఏ కాలంలో ఉనాన్ం? ఏ విధంగా మనం సోమాలియా, కాంగో వంటి దేశాలకంటే
గొపప్వారం! ఒక గూండా బహిరంగంగా తన నేరానిన్ సభలో చెపిప్ మరీ రొముమ్ విరుచుకునే సిథ్తిలో ఈ దేశ వయ్వసథ్ ఉనన్దా!
ఇదీ నిజాయితీకి ఈ దేశంలో దకేక్ బహుమతి. సమాజవాదీ పారీట్ మదద్తు కేందార్నికి పర్సుథ్తం ఎంతయినా అవసరం. ఈ చదరంగంలో
జీవితంలో అడుగుపెడుతునన్ ఓ నిజాయితీతో, కారయ్దక్షత గల ఆఫీసరు కెరీర బలి అయిపోయినా పెదద్ నషట్ం లేదు. పర్సుథ్తం జైళల్కు వెళిల్న మన
ఐయేయ్యసలు ఇలాం టి భయంకరమైన చదరంగంలో తపప్నిసరయిన పావులయారేమో! మనకు తెలీదు. నిజాయితీపరులను రోడుడ్మీదకి
ఈడిచ్ మారణహోమం చేసే అభివృదిధ్ దకిష్ణాది ఇంకా సాధించలేదు. అయి తే మనకీ మంజూనాధ వంటి కథలునాన్ యి. ఎంత చెటుట్కి
అంతగాలి. పదవిలో ఉనన్ మంతుర్లే “అవినీతి’ తపుప్లేద ని కుండబదద్లు కొటేట్సాథ్యి కి మన అవినీతి ఇంకా రాలేదని మనం గరవ్పడవచుచ్.
ఎపుప్డయి నా దొరికితేనే దొంగలు. లేకపోతే మంతుర్లు!

(ఆగసుట్ 5, 2013)
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(August 12, 2013) Tomotolu Ullipaayalu టొమాటోలు- ఉలిల్పాయలు
ఒకొక్కక్పుప్డు ఉదయ్మాల వలల్ సాధించేవాటికనాన్ ఉదయ్మాల కారణంగా కలిసివచేచ్ మేళుల్ -కొండొకచో రుచికరంగానూ, కడుపునింపేవిగానూ
ఉంటాయి. అలాంటి సందరభ్ం -ఈ మధయ్ చెనైన్లో కనిపించింది. అవేమిటి? టొమాటోలూ, ఉలిల్పాయలూ, అలల్ం. ఎలాగో చెపాత్ను. ఈ మధయ్
ఉధృతంగా తెలుగుదేశంలో ఉదయ్మం సాగుతోంది. ఎటునుంచీ లారీలూ, వాహనాలూ కదలడం లేదు.
ఉతత్రదేశం నుంచి ఆంధర్పర్దేశకి బయలుదేరిన లారీలు మదనపలిల్ దాటి రాలేకపోయాయి. వెనకిక్ వెళేత్ సరుకు మురిగిపోతుంది. కనుక
తమిళనాడు చేరుకునాన్యి. తమిళనాడులో -ఒకక్ చెనైన్కే పర్తిరోజూ 40 నుంచి 50 లారీలు వసాత్యి. కాని ఈసారి మరో 15 లారీలు ఎకుక్వ
వచాచ్యి. అపుప్డేమయింది? కూరగాయల ధరలు పడిపోయాయి. టొమాటోలు అంతవరకూ కేజీ 32 రూపాయలకి అముమ్తునాన్రు. పర్సుథ్తం
18 రూపాయలకే దొరుకుతునాన్యి. అ లాగే అలల్ం కేజీ 175 రూపాయలుండేది. ఇపుప్డు 80 రూపాయలకి దిగిపోయింది. అయినావరంలో
కేవలం కేజీ 40 రూపాయలకే ఉలిల్పాయలు దొరుతునాన్యి. ఉదయ్మాల వలల్ ఉపయోగం లేదని ఎవరనగలరు! ఇంకా పొరుగు రాషాట్ర్లకు
ఉపయోగపడే పనులను ఆయా పర్భుతావ్ల నాయకులు చేసుత్నన్ ఎనోన్ మేళుల్ ఉనాన్యి. ఉదాహరణకి -మేలురకం సనన్బియయ్ం. ఆ మధయ్
తమిళనాడులో డిఎంకె నాయకులు కరుణానిధిగారు కిలో రెండు రూపాయలకే పేద పర్జలకి బియయ్ం ఇచాచ్రు. ఆ బియయ్ం కూడా మేలురకం
బియాయ్నిన్ కొనుగోలుచేసి మరీ ఇచాచ్రు. ఆ బియయ్ం ఏమయింది? పొరుగు రాషాట్ర్లయిన ఆంధర్, కరాణ్టక, మహారాషట్రలకు లారీలకు లారీలే
తరలిపోయాయి. సనన్బియాయ్నిన్ తమిళ పర్జలు సరసమయిన ధరలకు అముమ్కుని -తమకి కావలసిన కాపుసారా, రొటెట్లు, మరేవో కొనుకుక్ని
సుఖపడాడ్రు. అలాగే పేద విదాయ్రుథ్లకు ఉచితంగా సైకిళుల్ ఇచాచ్రు. ఒకక్ సైకిలుని -ఒకక్ విదాయ్రిథ్ ఉపయోగించగా నేను చూడలేదు. సరసమైన
ధరలకు చినన్ చినన్ ఉదోయ్గులు కొనుకుక్ని వాడుకునాన్రు. అలాగే రంగు టీవీలను పేదలకు పంచారు. ఒకపకక్ తాటాకు కపుప్నుంచి వరష్ం నీరు
కురుసూత్ండగా, బయట మురికి కాలువ కంపు దూసుకు వసూత్ండగా పేదలు రంగు టీవీలలో సినిమాలు చూసి ఆనందించారా? వారంత
తెలివితకుక్వవారుకారు. సరసమయిన ధరలకు వాటిని అముమ్కునాన్రు. అదినీన్ పకక్ రాషాట్ర్లవారికి అమామ్రు. కారణం? సాథ్నికంగా అమిమ్తే
పర్భుతవ్ం దృషిట్కి వెళుత్ందని. ఇది గొపప్ రాజకీయ ఉదయ్మం. తదావ్రా పొరుగు రాషాట్ర్లకి జరిగిన మేళుల్.
ఈ కాలమకి రాజకీయమైన రుదుద్డు ఏమీలేదు. టొమాటోలూ, ఉలిల్పాయలూ ఆంధార్ వంట గదులోల్నయినా, తమిళుల వంట గదులోల్నయినా
అవే పర్యోజనానిన్ యిసాత్యని శెలవివవ్డమే ఉదేద్శం. ఓ పార్ంతపు ఉదయ్మం మరొక పార్ంతపు వంటగదిదాకా పర్యాణం చేసిందని తెలిసి
ఆనందించడమే ఉదేద్శం. పేదవాడి గోడునీ, అతని కనీస దినసరి అవసరాలిన్ కేందర్ం ఎలాగూ పటిట్ంచుకోలేకపోతోంది. పర్భుతవ్ం పెటిట్న ఆహార
బిలుల్ -ఇసుక తొకిక్డిగా గలాల్పెటెట్లు నింపుకుంటునన్ రాజకీయ మాఫియాల పుణయ్మా అని అటకెకక్బోతోం ది. ఆ మధయ్ చెనైన్లో ఎసఆరఎం
యూనివరిస్టీలో మా మనుమరాలిని చేరచ్డానికి మా అబాబ్యితో కలిసి వెళాల్ను. ననున్ చూసి దూరం నుంచి ఇదద్రు కురార్ళుల్ నవావ్రు. చెనైన్లో
ననున్ పలకరించే కురార్ళుల్ తెలుగువారే అయివుంటారని దగగ్రికి పిలిచాను. వారిదద్రిదీ హనుమకొండ. ఓ కురార్డి పేరు రాం భూపాలరెడిడ్.
సుబేదారి, హంటర రోడుడ్ అడర్సు. మా అబాబ్యి అకక్డ పుటాట్డు. ''వెలకం సోదరా'' అని ఆనందంగా పలకరించాడు మా అబాబ్యి.
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హనుమకొండలో కురార్డు చెనైన్లో ఎందుకు చదువుతునాన్డు? ఆంధార్ ఉలిల్పాయ లు చెనైన్ ఎందుకొచాచ్యి? అందుకే. అకక్డ గత మూడేళుల్గా
కురార్డి చదువు సాగడం లేదేమో. ఒక కురార్డి జీవితంలో మూడేళుల్ ఎంత విలువయినవో తండిర్కి తెలుసు. బహు శా ఆ తండిర్ హనుమకొండలో
ఏ చినన్ ఉదోయ్గం చేసుకుంటునాన్డో. ఇకక్డ బిడడ్ని చదివించడానికి కనీసం మూడు రెటుల్ ఎకుక్వ ఖరుచ్ అవుతుంది. అతనికాసోథ్మతు ఉందా?
లేకపోయినా కొడుకు జీవితానిన్ ఓ దారి పటిట్ంచడానికి వేరేమారగ్ం ఉందా? నిసస్హాయంగా ఆ తలిల్దండుర్లు రెకక్లు ముకక్లు చేసుకుని కొడు
కు చదువుకోసం కషట్పడుతునాన్రేమో. ఎనోన్ ఆలోచనలు. ఒక ఉదయ్మ పర్భావం ఉలిల్పాయలో కనిపిసుత్ందా? పకక్ రాషాట్ర్నికి పోవలసిన కురార్డి
చదువులో పర్తిఫలిసుత్ందా? పొరు గు రాషాట్ర్నికి చేరే మేలురకం బియయ్ంలో కనిపిసుత్ం దా? మూడు ఉదాహరణలు. మూడు మీ మాంసలు.
మూడు లకాష్య్లు. మూడు పరయ్వసానాలు. మూడు పర్భావాలు. మూడు వేరేవ్రు కారణాలు. మూడు వతిత్డులు. ఉదయ్మం ఒక ఆదరశ్ం. ఉలిల్పాయ
ఒ క చినన్ పర్భావం. ఇది ఉదయ్మానిన్ పర్శిన్ంచదు. కాని ఒక పార్ం తపు ఆవేశం మరొక పార్ంతపు కంచానిన్, అవసరానిన్ తీరచ్డం, ఒక పార్ంతపు
జీవిత లకాష్య్నికి మరొక పార్ంతం ఆసరాకావడం అసంకలిప్తమైన, యాదృచిఛ్కమైన సందరభ్ం. అంత మటుట్కే ఈ కాలమ పరిమితి.

(ఆగసుట్ 12, 2013)
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(August 19, 2013) Malli Ulli మళీళ్ ఉలిల్
పేదవాడి జీవనాధారం ఉలిల్పాయ. మా చినన్తనంలో మా అమమ్మమ్ పులుసిన చదద్నన్ంలో కాసత్ నూనె వేసి చేతికి చినన్ ఉలిల్పాయని ఇచేచ్ది.
ఇపప్టికీ తలుచుకునాన్ మతెత్కిక్ంచే ఆహారం అది. తెలంగాణాలలో ఇపప్టికీ బడుగుజీవులకు ముఖయ్ ఆహారం గొడుడ్కారం. పచిచ్ ఉలిల్పాయ,
ఎండు మిరపకాయలు, ఉపుప్. ఇంతే. అనన్ంలో ఏది కలిసినా కలవకపోయినా -యినిన్ నీళుల్ పోసుకుని ఉలిల్పాయ కొరుకుక్ని తినన్వారిని నాకు
తెలుసు. పేదవాడి భోజనానికి 'రుచి'ని ఇచేచ్ది అదే. అతనికి ఆరిథ్క వయ్వసథ్ తెలీదు. రాజకీయం తెలీదు. ధరల పెరుగుదలలెందుకు వసాత్యో
తెలీదు. అతని దైనందిన జీవితంలో ఆ కాసత్ అధరువు మాయమయితే ఎంతగా ఉపాధి కొరవడుతుందో తెలుసు. అందుకనే ఈ దేశంలో ఒకక్
ఉలిల్పాయే ఢిలీల్లో పర్భుతావ్లను గదెద్ దించింది. రాజకీయ నాయకుల గుండెలోల్ రైళుల్ పరిగెతిత్ంచింది. పేదవాడి గుండెకి లేని బలం అతని
కడుపుకి ఉంది. అది అతని ఉపాధి కనుక. కనీస గార్సం కనుక.
పర్సుథ్తం ఉలిల్పాయ ఖరీదు కిలో 80 రూపాయలు. లోగడ కొనిన్ సరుకులు కొనన్వారికి చినన్ వసుత్వులు ఉచితంగా యిచేచ్ వాయ్పారసూతర్ం
యిపప్టికీ ఉంది. అలా యివవ్డం వారిని ఊరించడానికి. ఒక కిలో కాఫీపొడి కొంటే ఒక చెంచా. ఒక పాకెట బిసక్టుల్ కొంటే ఒక చినన్ సీట్లు
గినెన్. నాలుగు సబుబ్లు కొంటే ఒక టంబల్ర. నినన్ జంషెడపూరలో సతాన్ం సింగ గంభీర అనే ఆయన -టైరల్ కంపెనీ నడుపుతునాన్డు. మీరు
కారుకో, లారీకో టైరుల్ కొంటే 5 కిలోల ఉలిల్పాయలు ఉచితంగా యిసుత్నన్టుట్ పర్కటించారు. ఈ కరువుని పర్భుతవ్ం దృషిట్కి తీసుకువచేచ్ మారగ్ం
యిదొకక్టేనని అనాన్రు. మా పనిమనిషి -ఉలిల్పాయ లేకుండా వంట చేసుకోలేని పేద వరాగ్నికి చెందిన వయ్కిత్. ''అమామ్, బంగారం తాకటుట్పెటిట్
ఉలిల్పాయలు కొనుకొక్నే రోజులొచాచ్యి'' అని వాపోయింది.
పాపం, మన పారల్మెంటు సభుయ్లకి ఏ రూటోల్ంచి తమ కంచాలోల్కి ఉలిల్పాయ వసోత్ందో తెలియడంలేదు. కాని వారికి తెలిసేటటుట్ చేసి -వారిని
గదెద్ దింపిన సందరాభ్లు మన దేశ చరితర్లో బోలెడునాన్యి. అలనాడు ఇందిరాగాంధీని జనతా పర్భుతవ్ం గదెద్ దింపడం చరితర్ అయితే కేవలం ఉలిల్ ధరల కారణంగా జనతా పర్భుతవ్ం కూలిపోవడం చరితర్. అయితే దరిమిలాను ఉలిల్పాయ ఆమెకీ కళల్నీళుల్ తెపిప్ంచింది. అపప్టోల్
ఉలిల్ ధర కేజీ ఆరు రూపాయలయింది. ఆరుకీ పర్సుథ్తం ఎనభైకీ మధయ్ రూపాయి విలువ కుర్ంగిపోవడమే ముఖయ్కారణం. రూపాయి ధర
తరిగింది. ఉలిల్ ధర పెరిగింది.
ఇపుప్డిపుప్డు తిటుట్కోవడంలో, కొటుట్కోవడంలో, అరుచుకోవడంలో, కరుచుకోవడంలో పారల్మెంటు సభుయ్లు బరితెగించారు గాని ఆ రోజులోల్
సభయ్తతో కూడిన హాసాయ్నికి, చమతాక్రానికి పారల్మెంటు కూడలిగా ఉండేది. ఇందిరాగాంధీ పర్భుతవ్ం ఉలిల్ ధరని అదుపులో పెటట్లేనందుకు
నిరసనగా ఆనాటి లోకదళ సభుయ్లు రామేశవ్ర సింగుగారు రాజయ్సభలోకి ఉలిల్పాయల దండ వేసుకుని వచాచ్రు. అపప్టి రాజయ్సభ చైరమ్న,
అపప్టి ఉపరాషట్రపతి హిదయతులాల్గారు. ఆయన చమతాక్రానికి, సునిన్తమైన హాసాయ్నికి పెటిట్ంది పేరు. సింగు గారిని చూసూత్ ''ధరలు
పెరిగింది ఉలిల్పాయ కావడం వలల్ బతికిపోయాం. అదే ఏ కారు టైరోల్, చెపుప్లో అయితే గౌరవసభుయ్లు యిబబ్ందిలో పడేవారు పాపం'' అనాన్రు.
ఈ రామేశవ్ర సింగుగారే రాజయ్సభ చైరమ్న బలల్మీద 1300 రూపాయలు పెటిట్ చవక ధరలకు ఉలిల్పాయలు తెపిప్ంచండి అనాన్రు. వెంటనే
కాంగెర్స సభుయ్ లు హరిసింగ నలావ్గారు ఆ డబుబ్ని అందుకుని జేబులో వేసుకుని 'అలాగే' అనాన్రు. ఒక సమసయ్కి ఆరోగయ్కరమైన నిరసన,
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దానికి చమతాక్రానిన్ జతచేసిన సందరభ్ం, 33 సంవతస్రాల తరావ్త కూడా గురుత్ చేసుకొనే ఔచితయ్ం -యినిన్టికి ఆటపటుట్ ఆనాటి
పారల్మెంటు.
అయితే కేవలం ఉలిల్ ధరల పెరుగుదల కారణంగా ఆనాడు (1998) ఢిలీల్, రాజసాథ్న పర్భుతావ్లు కూలిపోయాయి. 2000 లో నాసికలో జరిగిన
ఎనిన్కల

సభలో

బిజెపి

నాయకులు

పర్మోద

మహాజన

మీద

ఉలిల్పాయల

వరాష్నిన్

సభికులు

కురిపించారు.

ఇవాళ పాల్నింగ కమిషన డిపూయ్టీ చైరమ్న గారికి చెపాప్లిస్న రోజులొచాచ్యి. ''అయాయ్, ఈ దేశంలో పర్జల పేదరికానికి కొలబదద్ వారి దినసరి
ఆదాయం కాదు. ఉలిల్పాయని తిని ఎనిన్రోజులయిందో వాకబు చేయించండి'' అని. ఉలిల్పాయల మీద ఇంటరెన్టోల్ రకరకాల టివ్టట్రలు
చిటపటమంటునాన్యి. ''అయాయ్, బాంకుల మేనేజరూల్! ఉలిల్పాయలు తాకటుట్ పెడితే అపుప్లిసాత్రా?'' అని ఒకాయన రాశారు. మరొకావిడ
''కటన్ం మాట దేవుడెరుగు. ఓ కారునిండా ఉలిల్పాయలతో వచిచ్నాయనిన్ పెళిల్ చేసుకుంటాను'' అనాన్రు. మరొకాయన ''బపీప్ లహరిగారు ఈ
మధయ్ ఫేషన మారాచ్రు. పూలదండలకి బదులు అందంగానూ, ఖరీదుగానూ ఉంటాయని ఉలిల్పాయల దండలను ధరిసుత్నాన్రు'' అనాన్రు.
పర్సుథ్తం ఇరాన, ఈజిపుట్, చైనా, పాకిసాథ్నల నుంచి దిగుమతికి నాయకులు ఆలోచనలు చేసుత్నాన్రని తెలుసోత్ంది. ఉలిల్పాయలు సమృదిధ్గా
పండించే రాషాట్ర్లు -మహారాషట్ర, కరాణ్టకలలో ఆ మధయ్ కరవు, ఈ మధయ్ అధిక వరాష్లు కారణంగా పంటలు దెబబ్తినాన్యి. అయితే అకోట్బరులో
మరో పంట మారెక్టోల్కి వచేచ్లోగా వరత్కులు సరుకుని దొంగ నిలవలు చేసి -కృతిర్మమైన కరవుని సృషిట్సుత్నాన్రని వాణిజయ్ వరాగ్లు చెపుత్నాన్యి.
ఉలిల్ చేసిన మేలు తలిల్కూడా చెయయ్దని సామెత. కాని ఉలిల్ని అశర్దధ్ చేసేత్ ఉలిల్చేసే కీడు ఏ తలీల్, ఏ నాయకుడూ తటుట్కోలేనిదని భారత
'ఉలిల్పాయ' నిరూపించడం ఈ దేశంలో చరితర్. పేదవాడి హృదయం కంటే పేదవాడి కడుపు రగిలితే రాజకీయ నాయకులు కురీచ్లు దిగవలసి
వసుత్ందని ఈ దేశంలో పదే పదే నిరూపణ జరిగింది. నాకు రాజకీయాలలోకి వచేచ్ ఆలోచన ఏనాడూ లేదు. ఏతావాతా రావడం సంభవిసేత్
యిపుప్డే రిజరువ్ చేసుకుంటునాన్ను -నా ఎనిన్కల చిహన్ం -ఉలిల్పాయ.

(ఆగసుట్ 19, 2013)
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(August 19, 2013) MalathiChandur ZnapakAlu మాలతీచందూర జాన్పకాలు
నేను పుటిట్న పదేళళ్కి ఆవిడ మొదటి కథ పుటిట్ంది. పేరు 'రవవ్ల దుదుద్లు '. ఏలూరులో ఆవిడ చినన్తనం గడిచింది. తెలుగు భాషని డార్యింగు
రూములోల్కి తెచిచ్న కొవవ్లి లకీష్ నరసింహారావుగారు, బంగారు మామని పరిచయం చేసిన కొనకళళ్ వెంకట రతన్ంగారు, ఎంకి - నాయుడు
బావ సృషిట్ కరత్ నండూరు సుబాబ్రావుగారు, 'బాలబంధు ' బి.వి.నరసింహారావుగారు మొదలైన వారు ఇంటికి తరచు వచిచ్పోతూండేవారు. వీరు
కాక 'ఆనందవాణి ' పతిర్క చినన్తనం నుంచే ఆవిడకి వయ్సనం. కాగా ఎన.ఆర.చందూర గారు సొంత మామయయ్. మాలతిగారు చినన్పుప్డు
అలల్రిచేసూత్ 'టాం బాయ'లాగ ఉండేవారు ఆమె మాటలోల్నే . మామయయ్ ఆమెని కోరి పెళిళ్ చేసుకునాన్రు. వారిదద్రూ ఆనాటి మదార్సులో రైలు
దిగి - ఆ రోజులోల్ టాకీస్లు, ఆటోలు లేవు - ఒంటెదుద్ బండి కటిట్ంచుకుని జారిజ్ టౌనులో ఒక లాడిజ్లో దిగారట. అదీ వారి మదార్సు నగర
పర్వేశం. అపప్టోల్నే వారి గదికి ఒకాయన వచిచ్పోతూండేవారు - ఆచంట జానకిరాం. మరొకాయన - ఎస.ఎన.మూరిత్గారు. ఇంతమంది
సాహితీపరుల మధయ్ - చిగురుకొమమ్యినా వికసించే వాతావరణం. ఆమెని రేడియోకి తీసుకెళాళ్రు చందూర గారు. ఆమె లొడలొడ
మాటాల్డుతునాన్రు - ఆమెకి తెలియకుండానే టెసుట్ జరిగిపోయింది. అంతే. మొదటి రేడియో పర్సంగం రాశారు. ఆమె ఏం రాసినా చందూర
గారి పరయ్వేక్షణ ఉండేది. రాతలో మధయ్ మధయ్ అక్షరాలు ఎగిరిపోయేవి. వాటిని చందూర గారు సరిచేసేవారు. ఈ పని తేలికగా 60
సంవతస్రాలు పైగా ఆయన చేశారు. చందూర గారు ఆమెకి సేన్హితుడు, మారగ్దరిశ్, పరయ్వేక్షకులు, హితైషి, మేనేజరు - ఆ తరావ్తే భరత్ అని
ఆవిడ నాతోనే "వందేళళ్ కథకు వందనాలు" ఇంటరూవ్య్లో చెపాప్రు.
52 సంవతస్రాలు ఆగకుండా పాఠకలోకానిన్ తన 'పర్మదావనం' అనే శీరిష్కతో అలరించిన ఘనత మరే రాషట్రంలోనూ, ఏ భాషలోనూ ఎవవ్రూ
సాధించలేదు. మొదట కొనిన్ రచనలకు పాఠకుల సప్ందన అంతగా రాలేదట. ఆలోచించి ఒక పుసత్కం పర్చురించారు. తెలుగు శాఖాహార
వంటల గురించి "వంటలూ - పిండి వంటలూ" అనే పుసత్కం. ఇది తెలుగుదేశంలో ఒక విపల్వం. ఇది లేని ఇళుళ్, చదవని ఇలాల్లు, వంటగదిలో
జొరబడి ఆమె సహాయంతో వంట చేయని సందరభ్మూ లేదు. తదాదిగా పెళిళ్ళళ్లో ఇపప్టికీ దంపతులకిచేచ్ బహుమతులోల్ "వంటలూ - పిండి
వంటలు"దే అగర్సాథ్నం. ఇపప్టికీ ఈ పుసత్కం 29 సారుల్ పునరుమ్దర్ణ అయింది. అనిన్ పునరుమ్దర్ణలకు నోచుకునన్ గర్ంధం తెలుగులో మరొకక్టే
ఉంది. అది విశవ్నాధ "వేయిపడగలు".
మాలతీ చందూర ఏ సూక్లుకీ వెళిళ్ చదువుకోలేదు. సంపర్దాయ యుకత్మైన బడి చదువులు సాగలేదు. అయితే ఇంటిలోనే ఆమెకో పెదద్
మాషాట్రు ఉనాన్రు. చందూరుగారు. అనిన్టికీ మించి - మనసులో పెదద్బడబానలం ఉంది. చదవాలని. పర్పంచ సాహితయ్ంలో అనిన్ గొపప్
నవలలూ చదివారు. అకక్డితో ఆగలేదు. దాదాపు 300 నవలలను తెలుగులో అనువదించి పర్చురించారు. జేన ఆసిట్న, డాఫేన్ డూ మారియర,
పెరల బుక దగగ్రున్ంచి వాసుదేవన నాయర, తసీల్మా నసీర్న 'లజజ్ ', అరుంధతీ రాయ వరకూ ఎందరినో తెలుగు పాఠకులకు పరిచయం చేశారు.
ఈ నవలలనీన్ పది సంపుటాలుగా పర్చురితమయాయి. ఇవి కాక 'శతాబిద్ సూరీడు ', 'శిశిర వసంతం ', 'భూమి పుతిర్ ', 'హృదయనేతిర్ ',
'ఆలోచించు ', 'కలల వెలుగు ', 'మనసులోని మనసు ', 'కొతత్ కెరటాలు ' మొదలైన నవలలు రాశారు.
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ఇక మదార్సు వసేత్ వారింటికి రాని, వారి ఆతిధయ్ం తీసుకోని సాహితీ పర్ముఖులు భారతదేశంలో ఉండేవారు కాదు. అది ఒక విధంగా
ఎన.ఆర.చందూర గారి పుణయ్ం. చలం, కొడవటిగంటి కుటుంబరావు, బెజవాడ గోపాలరెడిడ్, వాసుదేవన నాయర - ఎవరైనా. కచేచ్రీ రోడుడ్లో
వారి ఇలుల్ - మదార్సు వచేచ్వారికి ఒక సందరశ్నా సథ్లం.
మా గొలల్పూడి శీర్నివాస ఫౌండేషన కారయ్కర్మాలకి వారిదద్రూ తపప్నిసరిగా వచేచ్ అతిధులు. ముందు రోజు వేసే పూరిత్ సినిమా పొర్జెక్షన కి
తపప్క వచేచ్వారు. "మీరిదద్రూ దంపతులు. కానీ ఎవరికి వారే పర్ముఖులు. మీకు వేరేవ్రు ఆహావ్నాలు పంపుతాను" అనేవాడిని. మా అవారుడ్,
మేం చేసే కృషికి ఆమె పొంగిపోయేవారు.రెండవ సంవతస్రం బహుమతి పర్ధాన సభ అయాక ఫోన చేశారు. "నినన్ పెళిళ్వారిని పంపించే
హడావుడిలో ఉంటారని చెయయ్లేదు. ఇవాళ చేశాను. కిందటి సంవతస్రం శీర్నివాస పారాడాడు. ఇవాళ అడుగులు వేసుత్నాన్డు. సభ చాలా
గొపప్గా ఉంది. నినన్ ఓ వాకయ్ం చదివాను. అది మీకు వరిత్సుత్ందని చెపాప్లనుకునాన్ను. వెలుగులో ఉనన్వాడు చీకటి వసుత్ందని భయపడతాడు.
చీకటిలో ఉనన్వాడు - ఏ చినన్ వెలుగు కనిపించినా దాని వెనుక నడిచిపోతాడు. మీరీపని చేసుత్నాన్రు.అది సామానయ్మైన విషయం కాదు" - ఇవీ
ఆవిడ మాటలు.
నగరంలో ఏ సాహితీ సభ జరిగినా చందూర దంపతులు లేకపోతే వెలితిగానే ఉండేది. ఎన.ఆర. చందూర గారు పోయాక రాశాను. 'ఓ గొపప్
చితర్పఠంలో సగం బొమమ్ చెరిగిపోయిందని. ఇపుప్డు బొమమ్ పూరిత్గానే మాయమయింది. ఆమె పొటిట్ శీర్రాములు కేందర్ం అధయ్కుష్రాలు. రమమ్ని
పిలిచేవారు కాదు. రావాలని శాసించేవారు. నా చేత ఆంధర్ రాషాట్ర్వతరణ దినాన పొటిట్ శీర్రాములుగారి విగర్హానికిపూలదండ వేయించారు.
ఇవనీన్ మధుర సమ్ృతులు. ఆమె బాపు, రమణల అభిమాని. వారిదద్రూ ఆమె అభిమానులు. ఒకసారి బాపూగారి చితర్ పర్దరశ్న ఏరాప్టు చేసి,
ననున్ ఉపనాయ్సకునిగా పిలిచారు. నా ఆతమ్కథ మీద ఒక పతిర్కలో తేలికగా ఆరు పేజీల సమీక్ష రాశారు. కోరి తెపిప్ంచుకుని చదివి మరీ.
చందూర గారు ఆమెని ఎటువంటి అభిపార్యబేధాలు, వివాదాల జోలికి పోనిచేచ్వారు కాదు. ఆయన ఆమె సాహితీ జీవితానికి పెదద్ గొడుగు.
ఆమె కేందర్ సాహితయ్ అకాడమీ బహుమతి, రాషట్ర సాహితయ్ అకాడమీ బహుమతి, పదామ్వతీ విశవ్విదాయ్లయం డాకట్రేట, గృహలకిష్ కంకణం,
లోక నాయక ఫౌండేషన పురసాక్రం - ఇలాగ అందుకోని గౌరవం లేదు. రెండేళళ్ కిందట తన 94 వ ఏట చందూర గారు నిషర్క్మించారు. అది
మాలతీ చందూర జీవితంలో పెదద్ విషాదం. ఈ రెండేళూళ్ ఆమె మనసుస్ని నిలదొకుక్కోలేకపోయారు. ఈ వయసులో పెదద్ అండని, సేన్హితుడినీ
దూరం చేసుకునన్ విషాదమది. "ఆయన మీకెలా జాన్పకం ఉంటారు?" అని ఒక అరధ్ం లేని పర్శన్ వేశాను - వందేళళ్ కథ రికారిడ్ంగులో.
"ఆయనిన్ మరిచిపోయిందెపుప్డు?" అనాన్రు విషాదంగా. మొనన్ ఆమె శలవు తీసుకునే నాటికి జాన్పకాలతో కుచించుకుపోయిన 40 కేజీల
శరీరంలోంచి హంస లేచిపోయింది. తను పోయాక కూడా సమాజానికి ఉపయోగపడే కృషి చేసిన ధనుయ్రాలామె. తన భౌతిక దేహానిన్
రామచందర్ మెడికల కాలేజ కి అపప్గించిపోయారు.

(ఆగసుట్ 26, 2013)
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(September 02, 2013) Sangeethaniki Ellalunnayi సంగీతానికి ఎలల్లునాన్యి
ఇదద్రిన్ దరిశ్ంచుకోడానికే నేనూ, మా ఆవిడా చాలా సంవతస్రాల కిర్తం వారణాశి వెళాల్ం. కాశీవిశేవ్శవ్రుడిని, భారత రతన్ ఉసాత్ద బిసిమ్లాల్ ఖాన
ని. ఇదద్రిముందూ సాషాట్ంగపడి నమసాక్రాలు చేశాం. బిసిమ్లాల్ఖాన కి అతయ్ంత శర్దాధ్భకుత్లతో శాలువా కపాప్ను. లలిత కళలకీ ముసిల్ంలకీ
అవినాభావ సంబంధం. చితర్కళ, కవితవ్ం, సంగీతం, అభిరుచి, అందం -అనిన్ంటిలోనూ వారికి పర్థమ తాంబూలం. అది వారి గొపప్
అదృషట్ం. సమాజంలో అందరికీ గొపప్ అవకాశం.
కాగా, ముసిల్ం ఛాందసుల దృషిట్లో మతంలో వీటిలో వేటికీ సాథ్నం లేదంటారు. ఇది ఆశచ్రయ్కరం. అనూహయ్ం. కె.అసిఫ ''మొగల -ఏ-ఆజమ'',
యూసఫఖాన (దిలీపకుమార) సలీం, నౌషాద సంగీతం, బడే గులాం ఆలీఖాన తుమీర్ -వీటనిన్ంటిలోనూ దేవుడు లేకపోతే -ఆయన ఎకక్డ
దాగొనన్టుట్!
మహమ్ద రఫీ గొంతులో లేకుండా ఈ దేవుడు ఎలా తపిప్ంచుకుంటాడు? తలత మహమమ్ద గజలలో, మీరాజ్గాలిబ సాహితయ్ంలో, ఉమర
ఖయాయ్ం సూఫీ తతవ్ంలో, మెహదీ హసన పాటలో, గులాం ఆలీ గొంతులో, బేగం అఖత్ర ఖయాలలో, అలాల్వుదీద్న ఖాన దాదార్లో, నరీగ్స
సౌందరయ్పు ఠీవిలో -వీటనిన్టిలో కనిపించని దేవుడు ఏం చేసుత్నన్టుట్? బిసిమ్లాల్ ఖానకి నేనెవరో తెలీదు. తెలిసే అవకాశం లేదు. తెలియాలిస్న
అవసరమూ లేదు. నేను పదమ్భూషణ పినాకపాణిగారి అనన్గారి అలుల్డినని -ఆయనకి అరథ్మయే గొపప్తనానిన్ ఎరువు తెచుచ్కుంటే ఆయన
తెలల్మొహం వేశారు. బహుశా ఆయన పినాకపాణి పేరు కూడా వినలేదేమో! ఇంకా విశేషమేమిటంటే గంట తరావ్త నేను శలవు తీసుకోడానికి
లేసేత్ -కాసత్ సిగుగ్పడుతూ 'మీ పేరేమిట'ని అడిగారు! లౌకికమయిన గురుత్లు ఆయన మనసుస్ పరిధివరకూ కూడా పోలేదు!
వారింటినుంచి కాశీవిశవ్నాధుడి ఆలయం కూతవేటుదూరం. సావ్మిని ఎపప్డయినా దరిశ్ంచుకుంటారా? అని అడిగాను. ''పర్తిరోజూ
పలకరిసాత్ను'' అనాన్రు. 'ఎలా?' అని నా పర్శన్. వెంటనే ఆ వృదాధ్పయ్ంలోనే ఆలాపన పార్రంభించారు. 'ఏ రాగం?' అనాన్ను. బిలావల అనాన్రు.
అంటే కరాణ్టక సంగీతంలో శంకరాభరణం! ఆ మధయ్ మా గొలల్పూడి శీర్నివాస జాతీయ బహుమతి పురసాక్ర సభకి పర్పంచ పర్ఖాయ్త సరోద
విదావ్ంసులు పదమ్ విభూషణ ఉసాత్ద అంజాద ఆలీ ఖానని ఆహావ్నించాం. అలాంటి మహానుభావుల సమక్షంలో నిలిచినందుకే వొళుల్
పులకరిసుత్ంది. ఇంకా మరిచిపోలేని సంఘటన ఏమిటంటే -ఆనాడు ఆయన కారు దిగగానే వెళిల్ పాదాభివందనం చెయయ్బోయాను. అంతే.
వెంటనే ఆయన వొంగి నాకు పాదాభివందనం చేశారు. (ఫొటో చూడండి).

Page 83

gollapudimaruthirao.blogspot.com

gmrsivani@gmail.com

పాండితయ్ం అఖండమయిన తేజసుస్. వినయం దాని మొదటి లక్షణం. ఆరర్ధ్త దాని సవ్రూపం. నాకు కళల్నీళుల్ తిరిగాయి. ఆయనకీ తిరిగాయి.
ఎకక్డిదీ మత మౌఢయ్ం? ఇంత సంపదని భగవంతుడు వారికిసేత్ దానిన్ రాజకీయ కారణాలకి అటకెకిక్ంచి మూరఖ్తవ్ం ఎంత దయనీయం? రేపు
కాశీమ్రులో మొటట్మొదటిసారిగా జరమ్న రాయబార కారాయ్లయం నేతృతవ్ంలో పర్పంచ పర్ఖాయ్త సంగీత విదావ్ంసుడు రూబిన మెహతా
నిరవ్హిసుత్నన్ బెరిల్న ఫిలహారోమ్నిక వాదయ్సమేమ్ళనానిన్ కాశీమ్ర వేరాప్టువాదులు వయ్తిరేకిసుత్నాన్రు. ఈ సంగీతోతస్వం జరగడానికి వీలేల్దని
అడుడ్పడుతునాన్రట. కేవలం రాజకీయాల కారణంగా తమ మతంలో సంగీతానికి తావులేదని వీరి వాదన. ''బాబూ! ఈ సృషిట్లో ముసిల్ంలు
లేకపోతే సంగీతంలో ఓ సింహభాగం లేనటేట్'' అని ఈ రాజకీయవాదులకి చెపాప్లని నాకనిపిసుత్ంది. నామటుట్కు -వీలయితే జుబిన మెహతా
పర్దరశ్నకి పరాయి దేశానికయినా వెళిల్ హాజరుకావాలని అనిపిసుత్ంది. రేపు సెపెట్ంబరు 5న కేవలం నసీరుదిద్న షా నాటకం 'డియర లయర'
చూడడానికి బెంగుళూరు వెళుత్నాన్ను -20 వేలు ఖరుచ్పెటిట్. అది నాకు ఆనందం. కొనిన్ సంవతస్రాలపాటు కేవలం నాటకాలు చూడడానికే
లండన వెళిల్వచేచ్వాడిని. అది నా అదృషట్ం. నేను జరమ్నీలో కొలోన అనే పటట్ణానికి వెళాల్ను. నాయ్యంగా కొలోనని ఎవరూ
గురుత్ంచుకోనకక్రలేదు. విశాఖ జిలాల్లో ఎలమంచిలి ఎవరికాక్వాలి? -నాయ్యంగా. కాని కావాలి బాబూ! కావాలి. కారణం -150 ఏళల్ కిందట
అకక్డ గురజాడ అపాప్రావుగారు పుటాట్రు. అలాగే కొలోనలో ఒక చినన్ వీధిలో పర్పంచానికి కొతత్ గానానికి మారగ్దరశ్కుడైన ఒక
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మహానుభావులు తన జీవితమంతా గడిపాడు. ఆయన బితోవెన. నేను ఆ చినన్ ఇంటికి వెళిల్ మేడమీద గదిలో ఆయన పర్పంచానిన్ మతెత్కిక్ంచిన
సింఫొనీలను సృషిట్ంచిన పియానో ముందు నిలబడి పులకించాను. జీవితంలో విధివైపరీతయ్మేమిటంటే -ఆయన సింఫొనీలను పర్పంచమంతా
విని తనమ్యులయేనాటికి ఆయన ఏమీ వినలేని చెవిటివాడయాడు! తలుచుకుంటే కళల్లో నీళుల్ తిరుగుతాయి.
రేపు కాశీమ్రలో దాల సరసుస్ సమీపంలో జబరావ్నలో జుబిన మెహతా వాదాయ్లతో బితోవెన ఐదవ సింఫొనీ, బర్కన్న ఎనిమిదవ సింఫొనీని
వాయిసూత్ కాశీమ్ర లోయలో సంగీత వైభవానిన్ సృషిట్సుత్నన్పుప్డు -దశాబాద్లుగా సప్రధ్లతో, వైషమాయ్లతో, హతయ్లతో, కావేషాలతో
అతలాకుతలమయిన కాశీమ్ర సేదతీరదా అని అసమ్దాదుల ఆలోచన. రాజకీయం మనసుస్లోల్, పరిసరాలోల్, జిలాల్లో,ల్ ఇళల్లోల్ కూర్రంగా ఎలల్లను

నిరేద్శిసుత్ంది. కళ వాటితో పర్మేయం లేని కొతత్ పర్పంచానిన్ సృషిట్సుత్ంది. అయితే జుబిన మెహతా సంగీత పర్దరశ్నని తిరసక్రించిన మరొక
సందరభ్ం ఉంది. అది 1981లో ఇజేర్లలో జరిగింది. ఇజేర్ల రాజధాని తెల అవివలో రిచరడ్ వాగన్ర 19వ శతాబద్పు సంగీత సృషిట్ని
ఆవిషక్రిసుత్నన్పుప్డు -ఒకపుప్డు నాజీలు ఆ సంగీతానిన్ ఆహావ్నించిన కారణంగా, యాంటీ సెమిటిజమ పేరిట యూదులు వయ్తిరేకించారు. ఇది
రెండవసారి.
రాజకీయాలు కారణంగా కాశీమ్ర అసత్వయ్సథ్మయే తరుణంలో -పర్యతిన్సేత్ మరో సాథ్యిలో ఒక కళ -సంగీతం అదుభ్తమైన సామరసాయ్నికి
తలుపులు తెరవగలదని జుబిన మెహతా -ఒక సాయంకాలం నిరూపించే సదవకాశానిన్ ముసిల్ం ఛాందసులు దురివ్నియోగం చేసుకోరని
ఆశిదాద్ం. రాజకీయాలూ, సప్రద్లూ సంబంధాలను పర్యోజనాలకు ముడిపెడతాయి. కాని కళలూ, సంగీతమూ పర్యోజనాలను మరిపించి

సంబంధాలను మరింత సుసంపనన్ం చేసాత్యి. ఆలోచన మనుషుల మధయ్ అసహయ్కరమైన గీతలు గీసుత్ంది. కళ మనసు సాథ్యిలో ఆ గీతలిన్
చెరిపేసి -అలౌకికమైన సాథ్యిలో నూతన పర్పంచానిన్ ఆవిషక్రించి అదుభ్తమైన సామరసాయ్నికి తలుపులు తెరుసుత్ంది.

( ె ట్ ంె బర్ 02, 2013 )
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(September 09, 2013) Jaillalo Chillara Devullu జైళల్లోల్ 'చిలల్ర' దేవుళుల్!
మా చినన్తనంలో ఎవరినయినా పరిచయం చేసూత్ ''ఈయన సావ్తంతర్య్ ఉదయ్మంలో పాలొగ్ని జైలుకి వెళాల్రు'' అంటే దేవుళల్ని చూసినటుట్
చూసేవాళల్ం. ఆనాడు అది అరుదైన తాయ్గం. అపప్టి మహానాయకులంతా జైళల్కి వెళిల్ వచిచ్నవారే. తిలక జైలోల్ 'భగవదీగ్త' వాయ్ఖాయ్నం రాశారు.
రాజాజీ మహాభారతం, భాగవతం, రామాయణం వంటి పురాణాలను అతి సరళమయిన భాషలో జైలోల్నే రాశారు. నెహూర్ 'ది డిసక్వరీ ఆఫ
ఇండియా' రాశారు. మరో కారణానికి జైలుకి వెళిల్న పర్ముఖ రచయిత ఆసాక్ర వైలడ్ 'డి పొర్ఫండిస' అనే సమ్ృతి కావయ్ం రాశారు. ఆ రోజులోల్
పరాయి పర్భుతవ్ం గొపప్ గొపప్ నాయకులిన్ జైళల్లో పెటిట్ంది. పర్సుథ్తం మన నాయకులు నేరాలు చేసి జైలు పాలవుతునాన్రు. కొందరు జైళల్నుంచే
పారల్మెంటుకీ, రాషట్ర శాసనసభలకీ ఎనిన్కవుతునాన్రు. పైగా అలా ఎనిన్కకావడం -సిగుగ్గానో, నామోషీగానో కాక తమ హకుక్గా భావించే
నిసిస్గుగ్ దశకి రాజకీయ నాయకతవ్ం వచిచ్ంది. ఇది ఒక పారశ్వ్ం.
పారల్మెంటులో ఏ విషయంలోనూ అనిన్ రాజకీయ పారీట్లూ ఏకాభిపార్యానికి రాని చరితర్ ఉండగా -పర్తిపకాష్లు తమ మాటని
నెగిగ్ంచుకోడానికి నెలల తరబడి పారల్మెంటు నడవకుండా అడుడ్పడుతూండగా -కేవలం మూడు అంశాలోల్ రాజకీయ పకాష్లనీన్ భేషరతుగా
ఏకాభిపార్యానికి రావడం గమనారహ్ం. 1. పారల్మెంటులో మహిళల పార్తినిధయ్ం బిలుల్. తమ ఉనికి ఎంతమాతర్ం వదులుకోడానికి ఇషట్పడని
మగనాయకుల నిరద్వ్ందమైన ధోరణి ఇది. 2. పారల్మెంటు సభుయ్ల జీతాలు, భతాయ్ల బిలుల్. ఏ చినన్ కారణానికయినా ఎవవ్రూ విభేధించలేదు. 3.
మూడోది మరీ ముఖయ్మైనది. ఈ మధయ్ ఈ దేవుళల్ బెడద మరీ రెచిచ్పోయే దశకి రావడానిన్ ఇటు దేశమూ, అటు నాయ్యసాథ్నమూ గమనిసూత్ నేర చరితర్ ఉనన్ ఏ రాజకీయ నాయకుడికీ ఎనిన్కలలో పోటీచేసే హకుక్లేదని సుపీర్ం కోరుట్ బెంచీ ఈ మధయ్ చారితార్తమ్కమైన తీరుప్ ఇచిచ్ంది.
అయితే -ఈ ఒకక్ విషయంలోనే దేశంలోని రాజకీయ పారీట్లనీన్ ఏకాభిపార్యానికి వచేచ్శాయి! కారణం -దేశంలో ఎవరి పారీట్ల దేవుళుల్ వాళల్కి
ఉనాన్రు. వాళల్ డబుబ్, జులుం, వరగ్ బలం, కులం -మరేకారణంగానయినా వాళల్ని కదపలేని దుసిథ్తి ఆ పారీట్లకు ఉంది. కదపడం వారి అభీషట్ం
కూడా కాదేమో! నిజానికి సుపీర్ం కోరుట్ తాఖీదు అమలులోకి వసేత్ మన మధయ్నుంచి చాలామంది దేవుళుల్ శాశవ్తంగా జైళల్కి వెళాత్రు. వారి వరగ్ం
ఓటుల్ కారణంగా ఒకపుప్డు యెడూయ్రపప్ ఆ పారీట్లో ఓ వెలుగు వెలిగి -పారీట్ని బెదిరించిన కథలు మనము చదివాం. పర్సుథ్త ఉతత్రపర్దేశ
ముఖయ్మంతిర్ చినాన్నన్ కాసత్ దోచుకుంటే పరవాలేదని ఐయేయ్యస ఆఫీసరల్కి హితవు చెపప్డం మనం వినాన్ం. పర్సుథ్త కాంగెర్స మంతిర్ బేణీ
పర్సాదగారు 37 కోటుల్ పెదద్ అవినీతి కాదని చిరునవువ్ నవివ్న హాసాయ్నిన్ మనం ఆసావ్దించాం. రెండు వేలో, నాలుగు వేలో లంచం
తీసుకుంటునన్ సాథ్నిక ఉదోయ్గిని అరెసుట్ చేసిన కథలు మనం పేపరల్లో చదువుతూనే ఉంటాం. గుడులిన్ మింగే నాయకులు మనలిన్ ఢిలీల్లో
పాలిసూత్ండగా, గతిలేక పదే పదే ఈ జైళల్లోల్ దేవుళల్నే నిసస్హాయంగా ఎనున్కునే ఈ పర్జాసావ్మాయ్నికి ఎకక్డో అడడ్కటట్ వేసే రోజు ఏనాడయినా
వసుత్ందా అని తమ చికాకునీ, నిసప్ృహనీ, కోపానీన్ ఈ నాయకుల పటల్ వోటరుల్ తమ విముఖతని ఎపప్టికపుప్డు సప్షట్ంగా చెపిప్ కుండబదద్లు
కొడుతూనే ఉనాన్రు. అయినా పర్తాయ్మాన్యం లేదు. మరో గతిలేదు.
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ఒక సమాచారం పర్కారం పారల్మెంటులో కిర్మినల కేసులునన్ ఎంపీలు 162 మంది ఉనాన్రట. ఇందులో 76 మంది చేసిన నేరాలకు కనీసం 5
సంవతస్రాల కఠిన శిక్ష వేయవలసిన నేరాలు. అలాగే రాషట్ర శాసనసభలలో కేసులునన్ 1460 సభుయ్లు ఉండగా ఇందులో 30 శాతం వారి
నేరాలు కనీసం అయిదేళల్ శిక్ష పడవలసిన నేరాలు. చటట్సభలోల్ ఉనన్వారిపైన విచారణలు సాగవనన్ ధైరయ్ం, తమ పదవులతో, డబుబ్తో చటాట్నిన్
లొంగదీసుకోవచుచ్ననే ధైరయ్ం వీళల్ చరయ్లకి ఆజయ్ం పోసుత్నాన్యి. కేవలం మెజారిటీ బలం దనున్గా విరర్వీగే నాయకమమ్ణుయ్ల కథలు మనం
పర్తీరోజూ వింటూనే ఉనాన్ం. ఈ తరుణంలో -ఇనాన్ళల్కి సుపీర్ం కోరుట్ తీసుకునన్ గొపప్ నిరణ్యానికి నేలబారు మనిషి సంబరపడుతూండగా
పర్సుథ్తం కేందర్ పర్భుతవ్ం -అనిన్ పారీట్ల సమనవ్యంతో -పెటిట్న ఈ రివూయ్ పిటిషన విచారణకి వచిచ్ంది. ''అయోయ్. ఓ గొపప్ తీరుప్కి
అవకాశవాదులు మళీల్ గండి వేసుత్నాన్రని బాధపడే నేపథయ్ంలో నినన్టి విచారణ -నాయ్యసాథ్నం సప్ందన -ఇంకా ఈ దేశంలో సబబైన
జీవనానికి ఆసాక్రం కలిప్ంచే వయ్వసథ్ పూరిత్గా నేలమటట్ం కాలేదని ఊపిరి పీలుచ్కునేటటుట్ చేసింది.
మొనన్ సుపీర్ం కోరుట్ పర్భుతవ్ రివూయ్ దరఖాసుత్ని అతి సప్షట్ంగా తోసిపుచిచ్ంది. ''మీ వాదనలో బొతిత్గా ఆధారం లేదు. లోగడ ఇచిచ్న తీరుప్లో ఏ
లోపమూ లేదు. కేవలం కావేషాలతో -రాజకీయ దురుదేద్శాలకు ఎవరిమీదైనా ఎవరైనా కేసులు బనాయిసేత్ -ఆయా కేసులిన్ వాటి మంచి చెడడ్ల
దృషాట్య్ పరిశీలించడం జరుగుతుంది'' అని తెగేసి చెపిప్ంది సుపీర్ం కోరుట్. ఈ తీరుప్ ఇలాగే అమలులోకి వసేత్ -మనకి పర్తి నితయ్ం కనిపించే
చాలామంది నాయకుల ముఖాలను తపిప్ంచుకునే అదృషట్ం దేశానికి దకుక్తుంది. ఈ దేవుళల్ అంతిమ గమయ్సాథ్నం జైలు గదులనన్ ఆలోచనే
పర్సుథ్తం పర్జలకు ఎంతో ఊరటగా ఉంది. అయితే ఇందులో మళీల్ కొనిన్ దొడిడ్దారులునాన్యి. కేసుల విచారణ సంవతస్రాల తరబడి ఒక
నిరణ్యానికి రాకుండా జాపయ్ం చేయగలిగితే? పండిత సుఖరాం కేసు 17 సంవతస్రాలు సాగింది. దశాబాద్లు పైన తేలని -లేదా గడుసయిన
వాళుల్ తేలనివవ్ని సందరాభ్లు ఉనాన్యి. ఇంకా ఎకుక్వవుతాయేమో. అలాగే తమ పర్యోజనాలకు దొంగ కేసులిన్ బనాయించి -తవ్రగా శిక్షలిన్
రాబటేట్ కుతంతార్లు జరిగితే? నేరం మోపడం అతి సుళువు. కాని రుజువు చెయయ్డం కషట్ం.
రుజువులునాన్ తమ మాట సాగించుకునే ముఖయ్మంతుర్లు (ఉతత్రపర్దేశ అఖిలేష యాదవ ఐయేయ్యస ఆఫీసరు దురాగ్శకిత్ నాగపాల
విషయంలో) పుషక్లంగా ఉనన్ ఈ దేశంలో ఏదయినా అసాధయ్ం కాదు. సమాజంలో చదువు, కులం, వరగ్ం, పార్ంతం పర్మేయం లేకుండా
అందరికీ పర్జా పర్తినిధులను ఎనున్కునే, పర్జా పర్తినిధులు కాగలిగే అదుభ్తమైన 'పర్జాసావ్మయ్ం' అనే ఆలోచనని ఎంతగా ఈ 70
సంవతస్రాలలో దురివ్నియోగం చేశారో మనం చూసూత్నే ఉనాన్ం. అవకాశవాది బురర్లో పర్తీ చటాట్నికీ ఒక విరుగుడు ఉంటుంది. అయితే
చటట్ం ఎపప్టికపుప్డు ఆరోగయ్కరమైన దిశగా సమాజం నడిచే పర్యతన్ం మాతర్మే చేయగలదు. అదే ఇపుప్డు జరిగింది. పర్తీ విషానికీ విరుగుడు
ఉంటుంది. అలాగే పర్తీ విరుగుడినీ చెడగొటేట్ కొతత్ విషానిన్ సృషిట్ంచే పర్బుదుధ్లు పెరుగుతునన్ దేశం మనది.
( సెపెట్ంబర 09, 2013)
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(September 16, 2013) Jaillalo Chillara Devullu నేరము-శిక్ష
ఆ మధయ్ అటాల్ంటాలో ఓ మితుర్డి ఇంటోల్ ఉనాన్ం నేనూ మా ఆవిడా. ఆయన రచయిత. ఆయన కూతురు చాలా అందమయినది.
చురుకయినది. అయితే విపరీతమైన పెంకితనం. కాగా, ఏ కారణం చేతయినా తలిల్దండుర్లు పసిపిలల్ల వొంటిమీద చెయియ్ వెయయ్రాదు -అనేది
అమెరికాలో పెదద్ నిబంధన. ఆ విషయం సూక్లుకి వెళిల్న తొలిరోజులోల్నే పిలల్లకి చెపాత్రట -అలాంటిదేదయినా జరిగితే ఫలానా నంబరుకి ఫోన
చెయయ్మని. కనుక పిలల్లకి ఒక మొండి ధైరయ్ం వసుత్ంది. తలిల్దండుర్లిన్ ఏడిపించే చినన్ విశృంఖలతవ్మూ అలవడుతుంది. అది తొండ
ముదిరినటుట్ ముదిరి ఊసరవిలిల్ అయితే ఏమవుతుంది? నినన్టి 'నిరభ్య' నేరసుథ్డవుతుంది. ఆ పసిపిలల్ పెంకితనం మీద కూర్రమయిన
తీరుప్కాదు. ఇది కేవలం భయం నేరప్ని వయ్వసథ్ గతిని చెపప్డానికి ఉదాహరణ మాతర్మే. ఈ మితుర్డు నాతో అనన్మాట గురుత్ంది: ''ఇండియా
వచెచ్యాయ్లనుంది. హాయిగా పిలల్ల పిరర్ మీద రెండు దెబబ్లు వేసి భయం చెపేప్ అవకాశం కోసం'' అనాన్డు. మా చినన్తనంలో చేతిలో బెతత్ం
లేని ఉపాధాయ్యుడి బొమమ్ ఎపుప్డూ అసమగర్మే. బెతత్ంతో దెబబ్లు తినని చినన్తనమూ అసమగర్మే. ఇపుప్డిపుప్డు ఉపాధాయ్యులిన్ పిలల్లే
కొడుతునాన్రు. ఉపాధాయ్యులూ కసిపెంచుకునన్టుట్ పిలల్లిన్ శికిష్సుత్నాన్రు. గురువుల ఉదేద్శమూ శిషుయ్ల వినయమూ మూలబడడ్ రోజులివి.
దేశంలో -రాషాట్ర్ల పోరు, రూపాయి పతనం, ధరల పెరుగుదల, పెటోర్లు ఖరీదుల పెంపు, అవినీతి, మానభంగాల మధయ్ అందరికీ తృపిత్నిచేచ్
విషయం నినన్ జరిగింది. 'నిరభ్య' కేసులో నిందితులందరికీ మరణ దండన. ఎకక్డో ఆమనెసీట్ ఇంటరేన్షనల సంసథ్ వంటివారు వినా
దేశమంతా -నిరభ్య తలిల్దండుర్లతో సహా -తృపిత్గా ఊపిరి పీలుచ్కునాన్రు. ఇందులో రెండు పారాశ్య్లునాన్యి. మొటట్మొదటిసారిగా 9
నెలలలో తీరుప్రావడం. రెండు: అందరికీ ఉరిశిక్ష పడడం. ఇందులో చినన్ సబబు ఉంది. మనిషిలో పార్ధమికమైన విధవ్ంసక శకిత్ -పశువు.
మనిషికి పార్థమికమైన బెదిరింపు -భయం. ఈ రెండిటికీ పొంతన ఉంది. మరొకటి కూడా చెపుప్కోవాలి. ఈనాటి మానవునిలో
అవకాశవాదానికి దగగ్ర తోవ -మానవతా వాదం. ఇంటోల్ కూచుని ఉరిశిక్ష రదుద్ గురించి మాటాల్డే పెదద్లు -రోడుడ్ మీద పర్యాణం చేసే, మరో
పదిహేను రోజులోల్ పెళిల్ చేసుకోబోతునన్ అమామ్యిని నిరాద్కిష్ణయ్ంగా ఆరుగురు కళల్ముందే మానభంగం చేసి, ఇనుప ఊచతో ఆమెనీ, ఆమె
మితుర్డినీ చావగొటిట్, ఢిలీల్ నడిరోడుడ్మీద నగన్ంగా శిధిలమయిన అమామ్యి శరీరానిన్ తోసేసి, లారీ టైరల్తో తొకిక్ చంపాలనుకునన్ ఆరు
పశువులిన్ ఏ మానవతా విలువలకి కటుట్బడి ఈ సభయ్ సమాజంలో బతికించుకోవాలో గుండెలు మీద చెయియ్ వేసుకుని చెపాప్లి. మన చటాట్లు,
మన నాయ్యవయ్వసథ్, ఇలాంటి పెదద్ల పుణయ్మా అని 'మానవతవ్ం', 'నిజాయితీ', 'సతర్ప్వరత్న' వంటివి నవువ్ కునే, సభలోల్ నేరసుథ్లు చటట్ సభలకు
ఎనిన్క కావడానికి వాడుకునే ఊతపదాలయాయి. వాటి విలువ ఏమిటో ఒక మంజునాధని, ఒద దురాగ్శకిత్ నాగపాలని, ఒక అశోక కేమాక్నీ
అడిగితే తెలుసుత్ంది. ఉరిశిక్ష రదుద్కావాలనే పెదద్లు అలనాడు రాజీవ గాంధీతోపాటు, కేవలం తమ విధులను నిరవ్రిత్సుత్నన్ కారణంగా
చచిచ్పోయిన 18 కుటుంబాలలో ఎవరినయినా ఒపిప్ంచగలరా? అసలు వారెవరో -ఒక నేరసుథ్డి కారణంగా 18 కుటుంబాలు ఎలా కుకక్లు
చింపిన విసత్రులయాయో గురుత్పటాట్రా అని అడగాలనిపిసుత్ంది. పటట్పగలు నేరం చేసినా ఈ వయ్వసథ్లో నేరం రుజువుకావడానికీ, జైలుకి
వెళల్డానికీ మధయ్ కనీసం 20 సంవతస్రాల అంతరం ఉంటుందని తెలిసిన పెదద్లు జైళల్కి కాక సరాసరి చటట్ సభలకి వెళల్డం మనం అనునితయ్ం
చూసుత్నాన్ం.
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మన చటాట్లకు కాలదోషం పటిట్నా, ఇపప్టి కాలానికి, ఇపప్టి నేర ధోరణులకూ వరిత్ంచనంతగా పాతబడినా, పాడుబడినా -రుజువయేవరకూ
నేరసుథ్డిని కేవలం 'నిందితుడి'గానే పరిగణించాలనే అతి మానవీయమైన వయ్వసథ్ -మనకు బిర్టిష వయ్వసథ్ ఇచిచ్పోయిన వారసతవ్ం. అతి చినన్
లొసుగు లేకుండా నేరం రుజువయేవరకూ నిందితుడు ఏనాడూ 'నేరసుథ్డు' కానేరడు అని మన చటాట్లు నిందితులకు బాసటగా నిలిచాయి. కాగా
చటాట్ల విసులుబాటుని దురివ్నియోగం చేసూత్, చరమ్ం మందమెకిక్న నేరసుథ్లను -మన 'నిరభ్య' నిందితులలాంటివారికి ఇలాంటి శిక్షలు -వారి
వరకే ఆగవు. అలాంటి నేరాలు చేసేవారికి కనువిపోప్, హెచచ్రికో కాగలవు. అలాకావడం లేదని తెలిసిన ఈ నేరసుథ్ల డిఫెనుస్ లాయరుగారు ''ఈ శిక్ష విధించాక ఈ దేశంలో రాబోయే రెండు నెలలలో ఎకక్డా మానభంగం జరగకపోతే -ఈ శిక్ష కనువిపుప్ అయిందని నముమ్తాను.
పైకోరుట్కి అపీప్లు చెయయ్కుండా మా నిందితులు శిక్షని శిరసావహిసాత్రు'' అని ఛాలెంజ విసిరారు. ఆయన తపుప్లేదు. ఈ దేశమూ, ఈ వయ్వసథ్
అలాంటి నైరాశయ్ంలో పడిన కారణంగానే ఈ దేశంలో ఈ తాజా హంతకులు -ఇలాంటి అలసతావ్నిన్ ఆసరా చేసుకుని నేరాలు చేసూత్
తపిప్ంచుకుపోవడం మనం చూడడం పరిపాటి అయిపోయింది. ''బాబూ! డిఫెనస్ వారూ! మీరు రైటే. కాని మీలాంటివారి వెనున్ విరవడానికి ఇది
పార్రంభమని మేం నముమ్తునాన్ం'' అని నిరూపించాలిస్న సమయం వచిచ్ంది. నూటపాతిక మందిని వినోదంగా ఊచకోత కోసిన కసాబనీ,
'దముమ్ంటే ననున్ శికిష్ంచండి' అని బోరవిరిచిన అఫజ్లగురుని ఎవరికీ చెపప్కుండా ఉరితీయాలిస్న దశలో వయ్వసథ్ ఉంది. హతయ్లు చేసి ఉరిశిక్ష
పడిన నేరసుథ్లను విడిచిపెటాట్లని రాషట్ర శాసనసభలు (దకిష్ణాదిన తమిళనాడు, ఉతత్రాదిన జమూమ్కాశీమ్రూ) తీరామ్నాలు చేసే దశకి ఈ
రాజకీయ వయ్వసథ్ దిగజారిపోయింది. హతయ్ చేసి శిక్షపడిన నేరసుథ్డిని రాజకీయ పారీట్ల అలజడి కారణంగా బలవ్ంత సింగ రాజోనా ఉరిశిక్షని
పంజాబులో అమలు చెయయ్లేని కథ మనం చదువుకునాన్ం. మానవతా వాదులకు ఒక వినన్పం. అటాల్ంటాలో మా మితుర్డు రెండు దెబబ్లు
వేయడానికి చేతులు దురద పెడుతునాన్యని వాపోయిన పాప -అతని సొంత కూతురు. (నాయ్యవయ్వసథ్కి పార్రంభదశలో పర్తి నిందితుడూ
పసిబిడేడ్!) ఆమెని హింసించడం అతని ఉదేద్శం కాదు. కాని చేసిన తపిప్దానికి శిక్ష ఉం టుందనన్ ఆలోచన ఆ మేరకు ఆమెని సంసక్రించగలదని
అతని ఆశ. ఆ నిజానిన్ నిరూపించిన తరంలోనే మేషాట్రి చేతిలో బెతత్ంతోనే మేమంతా పెరిగాం. నేరం ఆ పసిపిలల్ ఆకతాయితనం దగగ్ర ఆగితే
ఈ సమాజమూ పర్తి వయ్కిత్నీ ఆ పసిపిలల్ సాథ్యిలోనే బుజజ్గిసుత్ంది. మరణశిక్ష అమలుకి -హైకోరుట్ నుంచి సుపీర్ం కోరుట్దాకా -అయిదారు దశలు
ఉనన్ నిజం పెదద్లకి తెలిసే ఉంటుంది. అయితే వయ్వసథ్ మానవతా దృకప్థానిన్ 'అలుసు'గా ఆరుగురు పశువులు ఒక అమాయకురాలయిన
అమామ్యిమీద అతాయ్చారం చేసేత్ ఈ దేశంలో వారిశిక్షను బహిరంగంగా అమలుజరపాలని నమేమ్వారిలో నేనొకడిని. ఒక చినన్ ఉదాహరణ.
దుబాయ వంటి దేశాలలో దొంగతనం చేసేత్ చేతులు నరికేసాత్రని చెపప్డం వినాన్ను. చేతులేల్ని వయ్కిత్ని ఒకక్డినయినా నేను చూడలేదు. కాని
దొంగతనమూ చూడలేదు. ''మీరికక్డ సూటకేసు వదిలివెళేత్ -అకక్డే ఉంటుంది'' అని గరవ్ంగా, నమమ్కంగా చె పిప్న తెలుగు మితుర్లిన్ నాకు
తెలుసు. ఎందుకని? ''భయం'' మనిషిలోని ''పశువుని'' అదు పులో పెటేట్ పార్థమిక శకిత్. వయ్వసథ్కి దముమ్ంటే -చేతులేల్ని దొంగలు మనముందు
కనిపించరు. చేతులిన్ కాపాడుకోడానికి తాపతర్యపడే దొంగబుదిధ్ భయపడుతుంది. ఈ నాలుగు పశువు లీన్ శికిష్ంచడం ఆ భయానికి పార్
రంభం కాగలిగితే చాలామంది 'నిరభ్య'లు మహాతుమ్ని మాటలోల్ అరధ్రాతిర్ కేష్మంగా ఇంటికి నడిచిరాగలరు.
( సెపెట్ంబర 16, 2013 )
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(September 23, 2013) Nurella Cinema నూరేళళ్ సినిమా
నూరేళల్ కిందట భారతీయ సినిమా మన దేశంలో అపప్టికి ఉనన్ అనిన్ పరిమితులనూ పుణికి పుచుచ్కుని పురుడుపోసుకుంది. పర్పంచ సినిమాకు
కలిసివచిచ్న అదృషట్ం -సిమోన వాన సాట్ంపర, డి.డబూల్య్. గిర్ఫిత, చారీల్ చాపిల్న వంటి వైతాళికులు మనకి లేరు. అయితే మన అదృషట్ం చితత్శుదీద్, కరత్వయ్ దీకాష్గల ఒక సావ్పిన్కుడూ, కారయ్సాధకుడూ మన సినిమాకి కలిసివచాచ్రు. ఆయన దాదా సాహెబ ఫాలేక్. కదిలే ఫిలింల
ఫేర్ములు దగగ్రున్ంచి, కెమెరా కవాటాల దగగ్రున్ంచి, ఎడిటింగు వరకూ పర్తీదీ 'ఓం నమ:' అంటూ ఆదయ్ంతమూ పరిశీలించి ఒడుపుని
సాధించిన మహానుభావుడు ఫాలేక్. ఈ కృషిలో -సినిమాకు చరితర్ను సృషిట్ంచిన ఈ సావ్పిన్కుడు దాదాపు గుడిడ్వాడయాడు. ఇతని కారయ్దక్షతను
గురిత్ంచిన బిర్టిష నిపుణులు ఇంగల్ండులో ఉండమని ఆహావ్నించినపుప్డు -'మా దేశంలో మాదయిన మాధయ్మానికి సేవచేసాత్ను. మరో దేశానికి
వలసపోను' అంటూ మన దేశం తిరిగివచిచ్న దేశభకుత్డు ఫాలేక్. ఆయన తీసిన మొదటి చితర్ం ఈ దేశంలో ఈ పరిశర్మకి మొదటి మైలురాయి
-రాజా హరిశచ్ందర్ (1913). విచితర్మేమిటంటే ఒక కొతత్ మాధయ్మం రూపురేఖలిన్ దిదుద్కునే సమయంలో ఆనాటి పరిమితుల కారణంగా
రెండు వయ్వసథ్లు ఈ పర్కిర్యలోకి దొడిడ్దారిన పర్వేశించాయి. నాటకం, సంగీతం. ఈ నూరేళల్లో సినిమా నాటక పర్కిర్యకు దూరంగా తనదైన
గొంతుని సవరించుకుంటూ ఉండగా, ఇపప్టికీ -లేదా ఎపప్టికీ సంగీతం అతి నిరుద్షట్ంగా భారతీయ సినిమాలో పీట వేసుకు కూరుచ్ంది.
వాసత్విక ధోరణి అయినా, మరే ధోరణి అయినా కథానాయకుడు, నాయకీ ''చెటుట్లో ఏముంది? ఈ పుటట్లో ఏముం ది?'' అంటూ చెటల్చుటూట్
పరిగెతుత్తూ పేర్మగీతాలు పాడడం, ''నినుబాసిపోవుదానా, కొనుమా సలాము ఖయస'' అంటూ పేర్య సి కంట తడి పెటుట్కోవడం -అపప్టికీ
ఇపప్టికీ మన పేర్క్షకులకి ఎబెబ్టుట్గా కనిపించదు. ఈ పని -సంగీత రూపకాలలో తపప్ మరే దేశంలోనూ, భాషలోనూ ఏ సినిమా చేయదు.
విచితర్ంగా ఇది నూరు సంవతస్రాల పాటు పేర్క్షకులు అంగీకరించి, రాజీపడిన విషయం. భారతీయ సినిమా పర్తేయ్కతగా గరవ్పడేటటుట్ చేయగల
ఎందరో మహనీయులు -ఈ అసంబదాద్నిన్ అలంకరించారు. నౌషాద, సి.రామచందర్, ఓ.పి.నయయ్ర, సుబబ్రామన, కె.వి.మహదేవన,
ఇళయరాజా, ఏ.ఆర.రెహమాన, మహమమ్ద రఫీ, లతా మంగేషక్ర, ఘంటశాల. పి.లీల, సుశీల, జానకి -ఈ జాబితా అనంతం. ఈ ఆనందం
వరణ్నాతీతం. ఇక సినిమాలో ఇతివృతత్ం. మెలోడార్మాని ఆనాటినుంచీ ఈనాటివరకూ కొంగుబంగారంగా ఉపయోగిసుత్నన్ మాధయ్మం -సినిమా.
నీతి జయించును, దురామ్రుగ్డు శికిష్ంపబడును, పాపికి ఏనాటికయినా రోజు మూడును, సతాయ్నికి పటట్ంగటెట్దరు -ఇవనీన్ నికారస్యిన మూల
సూతార్లు. వీటికి అపజయంలేదు. పేర్క్షకులలో రాణింపుకి ఢోకా లేదు. ఈ మెలోడార్మాకి మూలనిధి మన పురాణాలు, ఇతిహాసాలు,
జానపదాలు. ఇవనీన్ సినిమాకు అపురూపమయిన పెటుట్బడులయాయి. మొటట్మొదటి చితర్మే 'సతాయ్నికే పటాట్భిషేకం' అని ఢంకా భజాయించే
''రాజా హరిశచ్ందర్''. ఇక నాటకం. మన తెలుగు సినిమా గురించి చెపుప్కుంటే -అలనాడు -అంటే 1931లో ''భకత్పర్హాల్ద'' నాటకంలో
నటించిన నటీనటులిన్ కెమెరాముందు నిలబెటిట్ నటింపజేశారు. కెమెరా ఫీలుడ్కి బయట నిలబడి హారోమ్నిసుట్ వాయిసూత్ండగా పాటలు, పదాయ్లు
పాడారు. నాటకానిన్ చూసి ఆనందించడం అపప్టి పేర్క్షకుల అలవాటు. తెరమీద కూడా ఆ పనినే చూసి అపప్టి పేర్క్షకులు ఆనందించారు.
సినిమాలోల్కి పాట వచిచ్ చేరిన రూటూ అదే. మెలల్గా సినిమా తన గొంతు సవరించుకుంది. పురాణ పాతర్లు, వాసత్విక సమాజంలో
పర్తీకలయాయి. ఈ కథలు కొతత్ అంగీలు తొడుకుక్నాన్యి. కొతత్రూపులు దిదుద్కునాన్యి. ఇతివృతత్ం తనదైన పర్కిర్యని ఒడిసిపటుట్కునే
పరిణామ దశ అది. ఆదరశ్ం, నీతి, శాశవ్త విలువలు, సామాజిక బాధయ్త -ఇలాంటి ఇతివృతాత్లను దాటి -సమాజ నీతిని పర్శిన్ంచే, విమరిశ్ంచే,
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ఎదురుతిరుగే కథలు వచాచ్యి. మనుషులు మారాలి, పర్తిఘటన, కరత్వయ్ం, పర్తిధవ్ని వంటివి 'యాంటీ హీరో'కి సాథ్నానిన్ కలిప్ంచిన చితార్లు.
సినిమా రూపురేఖలు మారే తరుణంలో మరో ఉపెప్న ఈ మాధయ్మం మీదకి వచిచ్ పడింది -టెలివిజన. డార్యింగు రూములోల్ 24 గంటలూ
పలకరించే ఈ పర్కిర్య అరుదైన మాధయ్మానిన్ అలవాటయిన సాథ్యికి తీసుకువచేచ్సింది. వందలాది సినిమాలు అయాచితంగా డార్యింగు
రూములోల్నే కొలువు తీరాచ్యి. మరి సినిమాకి మనుగడ ఏమిటి? చినన్ డబాబ్కి పరిమితం కాలేని, కేవలం తెరమీద మాతర్మే చూడగలిగిన
విశవ్రూపానికి సినిమా విసత్ృతమైంది. విసాట్ విజన, సినిమాసోక్ప, 70 ఎం.ఎం. మొదలైన 'విశవ్రూపాలు' వచాచ్యి -పర్పంచమంతా. ఇక
డిజిటల టెకాన్లజీ, గార్ఫికస్ -ఒకటేమిటి? కొతత్దనానిన్ -గదులోల్ చూడలేని గొపప్దనానీన్ పెదద్ పెదద్ తెరలమీద ఈ తరానికి మపాప్రు నిరామ్తలు.
ఉదాహరణకి -ఒకానొక సినిమాలో ఫారెసట్ గంప (టామ హాంకస్) అనే పాతర్ -ఒకనాటి అమెరికన అధయ్కుష్డు జాన కెనెన్డీని కలిసే సనిన్వేశానిన్
చితిర్ంచారు! ఇపుప్డు అభిరుచులు మారాయి. జీవనంలో వేగం పెరిగింది. విలువలు మారా యి. ఉదేద్శాలు మారాయి. సౌండాప మూయ్జిక, టెన
కమాండమెంటస్, చందర్లేఖ, శీర్ వేంకటేశవ్ర వైభవం, అవవ్యాయ్ర, తాయ్గయయ్, విపర్నారాయణ చూసే పేర్క్షకులు వెనకబడాడ్రు. కొతత్తరం, కొతత్
అభిరుచులు ముందుకొచాచ్యి. కళుల్ మిరుమిటుల్ గొలిపే దృశాయ్లు, నరాలిన్ మతెత్కిక్ంచే సంగీతం, సాప్ట ఇంటరెసట్ -ఇవీ ఈనాడు చితర్ం
రాణింపుకి పెటుట్బడులు. ఆదరశ్ం సాథ్నంలో ఆనందం మాతర్మే మిగిలింది. సందేశం సాథ్నంలో సందరభ్ం మాతర్మే మిగిలింది. ఒక తరం
ధియేటరల్కు దూరమయింది. ''మీరీ మధయ్ సినిమాలలో నటించడం లేదేం?'' అని అడిగే తరం నాకు కనిపిసూత్ంటుంది. ''మీరీమధయ్ సినిమాలు
చూడడం లేదా?'' అంటూ నేను నటించిన అయిదారు చితార్ల పేరుల్ చెపేత్ ''మేం ఈ మధయ్ సినిమాలు చూడడం లేదు సార! కాని మీ 'సంసారం
ఒక చదరంగం' అనే తరం కనిపిసోత్ంది. మరి పర్సుథ్తం సినిమాలు చూసే కొతత్తరం ఎవరు? వారికి ఏం కావాలి? దురదృషట్వశాతూత్ సినిమా
వాయ్పారం కూడా. దాదా సాహెబ ఫాలేక్లూ, బి.ఎన.రెడిడ్లూ, శాంతారాంలూ వెనకబడి -వాయ్పారి సినీ నిరామ్త అయాడు. చెపేప్ విషయం కనాన్
దకిక్ంచుకునే ఆదాయానికి పార్ధానయ్ం పెరిగింది. ఆ మేరకు ఇపప్టి సినిమా ఇంగువ గుడడ్ని కటిట్న వంటకం అయింది. ఇది మనదేశంలోనే
కాదు, పర్పంచమంతటా జరిగింది. కిల్యొపాతార్లు, బెనహర లూ వెనకబడాడ్యి. జురాసిక పారక్లూ, చెనైన్ ఎకస్పెర్సలు వచాచ్యి. ఈ మాట
చెపుత్నన్పుప్డు సినీరంగంలో అమోఘమయిన పర్తిభాపాటవాలిన్గాని, పార్వీణాయ్నిన్గాని కించపరచడం ఉదేద్శం కా దు. ఆసాక్ర సాథ్యిలో మన
కళాకారులు నిలిచిన సందరాభ్లివి. శీర్కర పర్సాద అనే ఫిలిం ఎడిటరు 9 సారుల్ జాతీయ బహుమతినందుకునాన్రు. రెసూల పూకుటీట్ సౌండ
మికిస్ంగకి (సల్ండాగ మిలియనైర) ఆసాక్ర పుచుచ్కునాన్రు. ఈయన ఈ మధయ్ నిరిమ్ంచిన అపూరవ్మైన చితర్ం ''ఐ.డి.''కి దరశ్కతవ్ం వహించిన
కమాల కె.ఎమ. అనే యువ దరశ్కుడికి ఈ సంవతస్రం మేం గొలల్పూడి శీర్నివాస జాతీయ బహుమతినిచాచ్ం. రేపు ఇరాభ్న ఖాన నటించిన,
మొటట్మొదటి చితర్ంగా దరశ్కతవ్ం వహించిన యువ దరశ్కుడు రితేష భాటియా చితర్ం ''లంచ బాకస్'' ఆసాక్ర బహుమతికి వెళల్నుంది.
ఇక మితుర్డు, నటుడు తణికెళల్ భరణి ఇటీవల నిరిమ్ంచిన ''మిధునం'' తెలుగువారి మనసుస్లోల్ పచచ్గా, గొపప్ జాఞ్పకంగా మిగిలే ఉంది. ఇపుప్డు
కమరిష్యల సినిమా, ఆరట్ సినిమా అని రెండు విభాగాలకు గురుత్లు ఏరప్డాడ్యి. ఇవి నాయ్యంగా విభాగాలు కానకక్రలేదు. ఒకే కుటుంబంలో
తండుర్ల విభాగం, తలుల్ల విభాగం అని ఉండదు కదా? కాని వాయ్పారం మూలసూతర్ంగా వచేచ్ చితర్ం, కళని మూల సూతర్ంగా పెటుట్ కుని తీసే
చితార్నికి ఇవి గురుత్లు. పర్సుథ్తం భారతీయ సిని మా -ఆ మాటకి వసేత్ పర్పంచ సినిమా ఈ రెండు ఎలల్ల మధాయ్ తనదైన గొంతు విపుప్తోంది.
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ఒకపకక్ అపూరవ్మైన అభిరుచి, మరొకపకక్ -బాగా డబుబ్ చేసుకోవాలనే వాయ్పారి యావ -ఈ రెండే ఎలల్లుగా సినిమా రూపుదిదుద్కుంటోంది.
అయి తే కళ మీద వాయ్పారం పెదద్రికం వహిసేత్ -రెండు పనులు జరుగుతాయి. అభిరుచి, మంచి ఇతివృతత్ం శలవు తీసుకుంటాకుంటాయి.
(సెపెట్ంబర 23, 2013 )
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(September 30, 2013) Kreeda Kshetramlo Karnudu కీర్డా కేష్తర్ంలో కరుణ్డు
కురుకేష్తర్ంలో కరుణ్డు అరజ్నుడి బాణాలకు కూలిపోయాక - రణరంగంలో పాండవులు శీర్కృషుణ్డు వెంటరాగా అతని దగగ్రకు వచాచ్రు. "ఇదా
నువువ్ సాధించదలచిన విజయం?" అంటూ ఎకసెకక్ం చేశాడు ధరమ్రాజు. కరుణ్డు చిరునవువ్తో ఒక మాట అనాన్డు: "నేను జీవితమంతా
అకక్రతో చెయియ్జాచిన వాడిని లేదనకుండా ఆదుకునాన్ను. జీవితమంతా ఒకే వయ్కిత్తో (భారయ్తో) జీవనం గడిపాను. జీవితంలో ఒకక్రికే
(దురోయ్ధనుడు) విధేయుడిగా జీవించాను. జీవితం ఆఖరి క్షణాలలో దేవుడిని తలుచుకోవడం లేదు. దేవుడే నా సమక్షంలో నిలబడాడ్డు. నాకనన్
అదృషట్వంతుడు ఎవరుంటాడు?"
నినన్కాక మొనన్ కిర్కెట బోరుడ్ జీవితకాలం బహిషక్రించిన లలిత మోడీని కరుణ్డంతటివాడిని చెయయ్డం నా ఉదేద్శం కాదు. కానీ పర్తీ
కారయ్సాధకుడి మనసుస్లో - అతను గొపప్ పనిని సాధించినా, గొపప్ అనరాధ్నిన్ తెచిచ్పెటిట్నా కరణ్తతవ్ం ఉంటుందనన్ది నా ఉదేద్శం. నలుగయిదు
పేరుల్ - హిటల్ర, సాట్లిన, దురోయ్ధనుడు, మోడీ, మహాతుమ్డు - ఎవరయినా. తను చేసుత్నన్ పనికి మనసుస్లో తన సమరధ్న - ఆ కృషికి - అది
మంచయినా, చెడయినా ఊతానిన్ ఇసుత్ంది. ముఖయ్ంగా అంతకు ముందెనన్డూ జరగని, జరపని ఒక కొతత్ ఉదయ్మానిన్ పార్రంభిసుత్నన్పుప్డు.
విచితర్మేమిటంటే - ఆ కృషి మంచి చెడడ్లిన్ - దరిమిలాను - మామూలు కొలబదద్లతో చూసేవారు - ఆ విలువలకు, ఆ దశలో కటుట్బడని
అతడిని వెలి వేసినపుడు అతడు తపప్నిసరిగా చాంపియనో, యుగపురుషుడో, ఏదీ కాకపోయినా 'హీరో' అవుతాడు. అలాగని లలిత మోడీ
దేవుడు కాదు. రాజసాథ్న రాయలస్ లో అతని పరోక్షమైన వాటాలు, అతని నిరంకుశతవ్ం, కూర్రమైన వయ్వహారశైలి - ఇవనీన్ ఈ విషయానిన్
నిరూపిసాత్యి. అయితే ఒకక్టి మరిచిపోకూడదు. అతను దేవుడు కాదు కనుకే కరుణ్డయాడు. అవకాశం అవినీతికి పురికొలుప్తుంది.
అహంకారం అంటేనే అవినీతి. ఈ రెండూ లలిత మోడీకి కలిసివచాచ్యి.
అసలు హీరోయిజానిన్ ఎలా గురుత్పడతాం? సాధించే విజయానిన్ బటిట్కాదు. సాధనలో అతని చితత్శుదిధ్ని బటిట్ పర్తీ వైతాళికుడూ ఇదివరకు
ఎవరూ వెళళ్ని ఊహించని మారాగ్నిన్ వెదుకుతునాన్డు. అది కొతత్గా, వింతగా ఉంటుంది. సంపర్దాయవాదులకు అబుబ్రంగా, కొండొకచో
ఎబెబ్టుట్గానూ ఉంటుంది. ఊహించని పదద్తిలో పర్యాణం చెయయ్డమే మౌలికమైన కృషి. ఇందులో 'నిబంధన 'లకు తావులేదు. కొతత్వి
ఏరప్రచుకోక తపప్దు - అసలు ఆ పనే కొతత్ది, ఆ దారి ఎవరూ తొకక్నిదీ కనుక. ఇలుల్ తగలబడుతోం,ది ఒకాయన చుటూట్ చూశాడు.
పటుట్బటట్ల మూట కనిపించింది. ఒకొక్కక్ బటట్నీ తాడులాగ అతికించాడు. ఆరుగురి పార్ణాలు కాపాడాడు. అంతా జరిగాక - దూరంగా నిలబడి
ఏడుసుత్నన్ వాళుళ్ 'నికేష్పంలాంటి బటట్లిన్ వృధా చేశాడు కనుక ఇతను నేరసుథ్డు' అనాన్రు. ఏది సబబు? మౌలిక కృషిని వివరించడానికి
వాయ్కరణం పుటిట్ంది. వాయ్కరణానిన్ దగగ్ర పెటుట్కుని ఏ రచయితా రచన చెయయ్లేదు. గొపప్ రచనలో గొపప్ ఆలోచనకి వాయ్కరణం ఒదిగింది.
షేకిస్పియర ఒకక్డు చాలు - ఈ విషయానిన్ సమరిధ్ంచడానికి. ఒక కొతత్ కృషిలో ఎనోన్ నిబంధనలు నలిగిపోతాయి. కొతత్వి ఏరప్రచుకోవాలి.
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అయితే ఇకక్డ ఒక దురామ్రగ్ం ఉంది. చేసే వయ్కీత్ మనిషేకదా? కొతత్దారిలో ఒక వజర్ం దొరికింది. జేబులో వేసుకునాన్డు - ఎవరూ తన వెనక
నడవడంలేదు కనుక. అవకాశం, అందులో కలిసివచిచ్న కొండంత ఐశవ్రయ్ం అతనినీ మనిషిని చేశాయి. కకుక్రిత్పడాడ్డు. లలిత మోడీ పైరవేటు
జెట లో ఊరేగాడు. తను చెపిప్ందే వేదమనాన్డు. అడొడ్చిచ్న వారిని నేలరాసేశాడు. అతని కారయ్దక్షతకి నిరాఘ్ంతపోయిన వారంతా ఆయన
అహంకారానికి వెకక్సపడాడ్రు. వారి దగగ్ర అతని దగగ్ర ఉనన్నిన్ ఆయుధాలు లేవు. కాని వారికి తెలిసినవి అతను పటిట్ంచుకోడు. ఏమిటవి?
రూలస్. తెలియని దారిలో ఊహించని ఉదయ్మానిన్ పార్రంభించి కిర్కెట సంసథ్కి కోటుల్ ఆరిజ్ంచి పెటిట్న ఒక ఉదయ్మకారుడిని చుటూట్ ఉనన్ వాయ్పార
వేతత్లు - (వారూ సామానుయ్లు కారు. వారికీ వారి వాటా అవినీతి ఉంది. శీర్నివాసన ని గురునాధ మెయయ్పప్న ఉనాన్డు!) తమకి తెలిసిన
ఆయుధాలతో ఎదిరించారు. ఏమిటవి? రూలస్.
లలిత మోడీ తనని తాను సమరిధ్ంచుకుంటూ ఒక మాట అనాన్డు: "నేను కొతత్దారులని ముందుగా వెతికాను. అందరికంటే ముందు నడిచాను.
మిగతావారు అనిశిచ్తంగా ఆగిపోయిన చోట నేను ఒక అవకాశానిన్ గురుత్పటాట్ను. అందులో లోతుపాతులీన్, ఎగుడు దిగుడులీన్
ఆకళించుకునాన్ను. తపప్టడుగు వేసిన చోట అడుగు తపిప్ంచుకునాన్ను. కొతత్ విజయం వెనుక మరో కొతత్ విజయానికి దారులు వెదికాను.
ఇందులో నేను రిసక్ తిసుకునాన్నా? అవును. తీసుకునాన్ను. గొపప్ కృషికి, కొతత్ కృషికి ఆ పని అవసరం. ఒక కొతత్ 'కలని' గురుత్పటిట్నపుప్డు కొతత్గా, గొపప్గా ఆలోచిసూత్ పోవాలి. నేనాపనే చేశాను."
ఇపుప్డు కిర్కెట బోరుడ్ లలిత మోడీని శాశవ్తంగా వెలివేసింది. ఐ.పి.ఎల వంటి ఉదయ్మానిన్, వాయ్పారానిన్ పార్రంభించినవాడిగా కిర్కెట బోరుడ్
తనకి హారతులు పటిట్, తన లోపాలను అరధ్ం చేసుకోవాలంటాడు లలిత మోడీ.
ఆయన మాటలివి:"ననున్ దూరం చేసుకోవడం వారికే నషట్ం. కారణం - నేను విజయం సాధించాను. ననున్ సముదాయించాలి. నాతో కలిసి
నడవాలి"
కురకేష్తర్ంలో కూలినా తనదే విజయం అనన్ కరుణ్డి ధోరణి ఇకక్డ కనిపిసోత్ందా?
కుర్ంగిపోయే పర్తీయోధుడికీ 'నేను' అనే అహంకారం పటిషట్ంగా ఉంటుంది. కానీ ఎదుటివాడికి అతని పర్వరత్నలో అపశృతులే కనిపిసాత్యి.
అందుకే పర్సుత్తం అతను కృంగిపోయాడు. అలనాటి కరుణ్డికీ, ఈనాటి లలిత మోడీకీ ఈ ఒకక్ విషయంలోనూ చకక్ని పోలిక కుదురుతుంది.

( ె ట్ ంె బర్ 30, 2013)
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(October 07, 2013) Amma Kodukula Bhagotam అమామ్ కొడుకుల భాగోతం
వాయ్పార లావాదేవీలలో ఎపుప్డూ ముగుగ్రుండాలి (రాజకీయం వాయ్పారమయి చాలాకాలమయింది). మొదట ఇదద్రు చరచ్లు జరుపుతారు.
మూడో వయ్కిత్ ఆ చరచ్లకి దూరంగా ఉంటాడు. తీరా నిరణ్యాలనీన్ జరిగిపోయాక -వాటిని ఆ మూడో వయ్కిత్ వింటాడు. ఇందులో ఎవరికి
నచచ్కపోయినా, కొతత్ కిరికిరి పెటాట్లనాన్ ఈ మూడో వయ్కిత్కి వెసులుబాటు ఉంటుంది. అనీన్ తమకి అనుకూలంగా లేకపోతే ఆ ఒపప్ందానిన్
గంగలో కలిపే అవకాశమూ అతనికే ఉంటుంది. అంటే ఏతా వాతా ఏ ఒపప్ందానికయినా ఆఖరి నిరణ్యం దూరంగా నిలిచిన ఈ మూడో
పెదద్మనిషిది.
అలాంటి మూడో పెదద్మనిషి కాంగెర్సకి కొంగు బంగారంగా ఒకరునాన్రు. ఆయన రాహుల గాంధీ. ఆయనెపుప్డూ ఏ విషయం మీదా తన
అభిపార్యాలు చెపప్రు. తన చుటూట్ జరిగే అవినీతులూ, కుంభకోణాలకి సప్ందించరు. బొగుగ్ కుంభకోణం, టూ జీ కుంభకోణం, ఆదరశ్
కుంభకోణం, కామనెవ్లుత్ కీర్డల కుంభకోణం, ఇసోర్ -ఎస బాండ కుంభకోణం -ఏదయినా సరే. వారు నిమమ్కు నీరెతిత్నటుట్ంటారు. కాని
అవసరమైనపుప్డు ముందుకు వసాత్రు. ఎవరికి అవసరమైనపుప్డు? అమమ్గారికి. సోనియా అమమ్గారికి. అనిన్ మారాగ్లూ మూతపడి, పర్భుతవ్ం
ఏమీ చెయయ్లేని ఊబిలో పడినపుప్డు -ఈ మూడో పెదద్మనిషి అవసరం వసుత్ంది. అసలు ఏ సమసయ్కు ఎలా మేడం సోనియాగాంధీగారు
సప్ందిసుత్నాన్రో మనకు తెలీదు. ఎవరో చెపప్గా మనం వింటూంటాం. వారెంత గటిట్గా చెపేత్ మేడం అంత గటిట్గా సప్ందిసుత్నాన్రని మనం
సరిపెటుట్కుంటాం. ఇదేమిటి? పర్భుతవ్ వయ్వహారాలలో ఈ ఏకాంత సందేశాలేమిటి? అదంతే. తపప్నిసరి అయినపుప్డు, తపేప్ది లేనపుప్డు
అమమ్గారు కొడుకుగారి భుజం గిలుల్తారు. కొడుకుగారు పతిర్కా సమావేశానిన్ ఏరాప్టు చెయయ్రు. ఏదో సమావేశంలో జొరబడతారు. ఆయన
చెపాప్లిస్న నాలుగు మాటలూ చెపేప్సి మాయమౌతారు. చందర్బాబుగారు ఓ మాట అనాన్రు: మన యువరాజుగారు కాసత్ ఆలశయ్ంగా
నిదర్లేచినటుట్నాన్రు. కాంగెర్స అధయ్కుష్రాలి సమమ్తితోనే ఈ ఆరిడ్నెనస్కి రెకక్లొచాచ్యి. ఏమయినా మన 43 ఏళల్ యువరాజుగారు ఇంకా
రాజకీయ భాష ని వంటబటిట్ంచుకోలేదు. కేందర్ మంతిర్వరగ్మంతా చరిచ్ంచి, పర్తిపకాష్లతో చరచ్ లు జరిపి, సుపీర్ం కోరుట్ తీరుప్కి తూటుల్ పొడిచే
శాసనానిన్ రాషట్రపతి సమమ్తికి పంపాక -ఈ పెదద్మనిషి -జరుగుతునన్ పతిర్కా సమావేశంలోకి దూసుకు వచిచ్ ''ఇది నానెస్నస్. ఈ శాసనానిన్
చించేసి పారెయాయ్లి'' అని చెపిప్ తపుప్కునాన్డు. దేశం నిరాఘ్ంతపోయింది. ఇలా ఖండించడం పర్ధానమంతిర్ని బజారున పెటట్డం కదా? ఆయన
అపుప్డు అమెరికాలో అధయ్కుష్డు బరాక ఒబామాతో మంతనాలు జరుపుతునాన్రు. ఆయనిన్ ఇరకాటంలో పెటట్డం కదా? బయటికి వసూత్నే
అరజ్ంటుగా రాహుల గాంధీ మనోమ్హన సింగుగారికి ఒక వరత్మానం పంపారు. ''మీరంటే నాకు అపారమైన గౌరవం ఉంది'' అంటూ.
ఇదెందుకు ఇపుప్డు? ఆ రోజు వీధిన పడి పరోక్షంగా ఆయనిన్ వీధిన పెటాట్రు కనుక. ఇలా చెయయ్డంలో గూడుపుఠాణీ ఏమయినా ఉందా?
బొతిత్గా నోరు తెరవని యువరాజు పరపతిని ఆకాశానికి దూసుకెళేల్టటుల్ చెయాయ్లనన్ సంకలప్ం దీనివెనుక ఉనన్దా? ఇలాంటి చరయ్లు ఆయన
పరపతిని పెంచవు. ఆయన అనుభవలేమిని, కురర్తనానీన్ చాటి చెపాత్యి. ఎపుప్డూ నోరు విపప్ని నాయకుడు హఠాతుత్గా, వేళమించిపోయాక
ఔచితాయ్నిన్

మరిచి,

బహిరంగంగా

తమ

నాయకుని

మీదే

విరుచుకు

పడడం

-నిజాయితీ

అనిపించుకోదు.

ఆకతాయితనం

అనిపించుకుంటుంది.అసలు ఇపుప్డెందుకీ శాసనం? ఏ విషయంలోనూ ఏకాభిపార్యానికి రాకుండా, పారల్మెంటుని వివాదాల, ఆవేశాల
రచచ్బండగా మారిచ్న రాజకీయ పారీట్లు -దాదాపు ఏకీభావంతో రాషట్రపతిదాకా పంపిన ఈ శాసనం ఎవరిని కాపాడడానికి? గడిడ్
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కుంభకోణంలో ఇరుకుక్నన్ లలూల్ పర్సాద గారిని రకిష్ంచడానికా? (తీరా తీరుప్ వచిచ్ లలూల్గారు జైలుకి వెళాల్రు). కరుణానిధి కుటుంబమంతా
ఇరుకుక్నన్ అవినీతి నేరాలనుంచి కాపాడడానికా? పవనసింగ బానస్ల గారిని ఉదద్రించడానికా? సుపీర్ం కోరుట్ తీరుప్నే సవరించడం
తపప్నిసరయిన ఈ శాసనం తమ చేతులు దాటిపోతునన్దని గురుత్పటిట్న అమమ్గారు కొడుకుని రంగంలోకి దింపారా? ఎనన్డూ నోరిపప్ని
కొడుకుశీర్ పర్సుథ్తం హఠాతుత్గా నోరుచేసుకోవడంలో కేవలం ఆయన నిజాయితీయే తెలుసోత్ందా? ఇవనీన్ విడని చికుక్పర్శన్లు.
ఒక పకక్ సుపీర్ం కోరుట్ నానాటికీ పెచుచ్రేగిపోతునన్ రాజకీయ నాయకుల జులుంని గురుత్పటిట్, అవినీతిపరులని పరిపాలనా వయ్వసథ్ నుంచి
దూరంగా ఉంచాలిస్న సమయం వచిచ్ందని ఎరిగి ఇచిచ్న తీరుప్ -నినన్కాక మొనన్ సాధికారికంగా ఎనిన్కలలో అవినీతిపరులని తిరసక్రించే
అవకాశానిన్ చటట్బదధ్ం చేసింది. దీనిన్ రూలు 49-ఓ అంటారు. 2001లోనే అపప్టి ఎనిన్కల కమిషనర టి.ఎస.కృషణ్మూరిత్గారు వోటరుకి
అభయ్రుథ్లిన్ తిరసక్రించే హకుక్ని ఇవావ్లని, బాలెట కాగితం మీద ''నేనెవరినీ ఎనున్కోవడం లేదు'' అనే అవకాశం ఉండాలని, ఇది రాజాయ్ంగం
పర్కారం వోటరు హకక్ని పర్తిపాదించారు. అయితే ఎనిన్కల ఉదేద్శం నాయకుని ఎనున్కోవడం కాని, ఎవరినీ ఎనున్కోని వోటరు హకుక్ని -కోటుల్
ఖరుచ్ పెటిట్ సమరిథ్ంచడం కాదని అపప్టోల్ ఆ పర్తిపాదనని అటకెకిక్ంచారు. కాని నానాటికీ పెరుగుతునన్ అవినీతి, చటాట్నిన్, నిబంధనలిన్ తమకు
అనుకూలంగా మలుచుకుంటునన్ నాయకుల కుతంతార్లు, సమాజం భర్షుట్ పటేట్ వాతావరణానిన్ గురిత్ంచిన సుపీర్ం కోరుట్ ఈ హకుక్ని
సమరిథ్ంచింది. ఇంతలో ఆలశయ్ంగా కనున్విపిప్న యువరాజులో నిజాయితీ ఉందా లేక మనకి అరథ్ం కాని మరేదయినా మెలిక ఉందా అని
చాలామంది ముకుక్మీద వేలేసుకునాన్రు. జరగకూడని, జరగని, జరగరాని పని చేసిన రాహుల గాంధీగారి కుండబదద్లు కొటేట్ చరయ్ కొందరిని
ఉతాస్హపరిచినా, చాలామందిని అనుమానంగా చూసే అవకాశానిన్ కలిప్ంచింది. ఏమయినా అరాద్ంతరంగా చొచుచ్కువచిచ్న రాహుల గాంధీ
నిజాయితీ -పర్భుతవ్ం ఉదేద్శాలకి పటట్ం గటట్దు. పారీట్లతో లాలూచీలో తమవంతు వాటాలేవో కుదరలేదేమోననన్ అనుమానం దగగ్రే ఆగుతాయి.

నిజాయితీ ఉనన్టుట్ండి ఒకక్ వెలుగు వెలిగే మతాబు కాదు. అనునితయ్ం ఆకాశాన పర్జవ్రిలేల్ సూరుయ్డు. సూరయ్రశిమ్కి కాలదోషం లేదు. మతాబుకి
ఎకుక్వ ఆయుషుష్ లేదు.

( అకోట్బర్ 07, 2013)

Page 96

gollapudimaruthirao.blogspot.com

gmrsivani@gmail.com

(October 14, 2013) Sarikotta Devudi Katha సరికొతత్ దేవుడి కథ
మా పెదద్బాబ్యి చెనెన్లో టార్వెలస్ సంసథ్ని నడుపుతాడు. పర్తీ రెండు మూడేళల్కీ పాతబడిన, మరమమ్తుత్కి వచిచ్న కారల్ని అమిమ్ కొతత్ కారల్ని
కొంటూంటాడు. కాని ఎనిన్ ఏళళ్యినా మారచ్ని, అమమ్ని ఓ పాతకారుండేది. నాకు అరథ్ం కాలేదు. ''అనీన్ అముమ్తునాన్వు. దీనిన్ ఎందుకు
అమమ్వు?'' అనాన్ను. మా అబాబ్యి నవావ్డు. గరవ్ంగా సమాధానం చెపాప్డు. చెనైన్లో చీపాక గౌర్ండుకి ఒకసారి సచిన టెండూలక్ర ఆ కారులో
వెళాల్డట. అది ఒక గొపప్ అనుభవానికి గురుత్. ఈ కారు ఒక జాఞ్పిక. అదీ 41 సంవతస్రాలుగా కిర్కెటని ఆరాధిసుత్నన్ ఓ భకుత్డి తాదాతమ్య్ం.
41 సంవతస్రాలు సచిన వయసుస్ కాదు. మా అబాబ్యి కిర్కెటతో ముడిపడిన వయసుస్. నేను హైదరాబాదలో ఆలిండియా రేడియోలో
చేరినపుప్డు మా అబాబ్యి పుటాట్డు. నా పని డూయ్టీ ఆఫీసర. అది 1963. వెసిట్ండీస జటుట్ హైదరాబాద ఫతే మైదాన సేట్డియంలో టెసుట్ మాచ
ఆడుతోంది. మా రేడియోకి వందలాది ఫోనుల్ వచేచ్వి -కిర్కెట సోక్ర అడుగుతూ. నాకు ఆటంటే బొతిత్గా అవగాహన ఉండేదికాదు. ఆసకీత్ లేదు.
పకక్న ఉనన్వాళల్ని అడిగేవాడిని. 1963 లో ఫతేమైదాన గౌర్ండులో భారత వెసిట్ండీస మధయ్ జరిగిన చరితార్తమ్కమైన కిర్కెట ఆటని రేడియో
పర్తయ్క్ష పర్సారం జరిగే బాకస్లో ఉండి చూసిన అవకాశం నాది. కాని అది అవకాశమని అపుప్డు తెలీదు. గారీ సోబరస్, డెసమ్ండ హేనస్, వెసీల్
హాల, జయసింహ మొదలయినవారు ఆడిన సందరభ్ం. ఆనాటి వెసిట్ండీస జటుట్లో అందరిలోకీ కురర్ ఆటగాడు కైల్వ లాయడ! ఒక పెదద్ పోలీసు
ఆఫీసర నారాయణ సావ్మి పర్తయ్క్ష పర్సారం చేసేవారు. నాతో పనిచేసిన గోపాల కృషణ్ మరార నాకు జయసింహని పరిచయం చేసేత్
యధాలాపంగా తలూపాను. మరి కిర్కెట మీద ఆసకిత్ ఎలా కలిగింది? పదేళల్ మా పెదద్బాబ్యి 30 రూపాయల గేలరీ టికెక్టుట్ కోసం రాతర్ంతా
చెనైన్లో చీపాక పేవమెంటు మీద జాగారం చేసినపుప్డు నేనూ మా ఆవిడా తెలల్వారుఝామున వెళాల్ం కంగారుగా. 30 రూపాయల టికెక్టుట్తో
గరవ్ంగా ఎదురయాడు మా అబాబ్యి. ఉదయమే 5 గంటలకి అనన్ం వండి, చినన్ డబాబ్ సరిద్ బసుస్ దగగ్ర దింపి వచేచ్ది మా ఆవిడ. గేలరీలో
తొమిమ్దినన్ర దాకా నిదర్పోయేవాడట. ఎంపైరుల్ వసుత్నన్పుప్డు పేర్క్షకుల హాహాకారాలతో లేచేవాడు. తరావ్త ఆట. అదిగో, అపుప్డూ -మా
అబాబ్యి కారణంగా కిర్కెట మీద ఆసకిత్ కలిగింది. ఆ ఆటలో జి.ఆర.విశవ్నాథ 97 పరుగులు చిరసమ్రణీయం. కైల్వ లాయిడ ఇంటరూవ్య్కి
రేడియోకి వచిచ్నపుప్డు మా అబాబ్యిని తీసుకెళాల్ను. మరొకసారి ఓ హిందీ నిరామ్త ఇంటోల్ సునీల గవాసక్ర, చేతన చౌహాన లను కలవడానికి
తీసుకెళాల్ను. అవి మా అబాబ్యి జీవితంలో గొపప్ క్షణాలు. తరావ్త నాకూ. సంవతస్రాల తరావ్త కేవలం సచిన ఆటని చూడడానికి,
సాయంకాలం నాతోపాటు వెసెట్ండులో 'మౌస టార్ప' చూసే ఒపప్ందం మీద మేమిదద్రం ఇంగల్ండు వెళాల్ం. అది 20 జూన 1996. ఆ రోజులోల్
మా పకక్ సచిన మామగారు (అంజలి తండిర్) కూరుచ్నేవారు. ఆ ఆటలో చిరసమ్రణీయమైన సంఘటన సౌరవ గంగూలీ మొదటి టెసుట్ కావడం.
అతని సెంచరీ. 40 సంవతస్రాల కిందట -ఓ మహారాషట్ర మధయ్తరగతి కుటుంబంలో పుటిట్న మూడో కొడుకుకి వాళల్ నానన్ తన అభిమాన
సంగీత దరశ్కుడు సచిన దేవ బరమ్న -పేరు పెటుట్కునాన్రు. సచిన రమేష టెండూలక్ర. అలల్రి చిలల్రగా పర్వరిత్ంచే ఆకతాయి కురార్డిని అనన్
అజిత రమాకాంత అచేర్కర అనే మేషాట్రికి అపప్గించారు. కురార్డిలో అలల్రి ఏకాగర్త అయి, నైపుణయ్మయి, అసాధారణమయిన పర్జఞ్గా
రూపుదిదాద్రు అచేర్కర. మరో రెండు గుణాలు సచినకు వారసతవ్ంగా వచాచ్యి -వినయం, వివాదాలకు చోటివవ్ని పర్వరత్న.
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అకుంఠితమైన దేశభకుత్డు. 1999 పర్పంచ కపుప్లో ఆయన తండిర్ పోయినపుప్డు -మరోకారణానికి భారతదేశం కుర్ంగిపోయింది. సచిన లేని
జటుట్తో ఆడాలని. తండిర్ అంతయ్కిర్యలకి ఇండియా వచిచ్, వెంటనే బిర్సట్లలో పర్పంచకపుప్ ఆటకి తిరిగి వచాచ్డు. ఆనాడు కీనాయ్తో ఆటలో 101
బంతులకి 140 పరుగులు చేసిన పర్దరశ్నకి -రెండు కారణాలకి పర్పంచం ఆనందంతో నివాళు లరిప్ంచింది. ఏమిటీ 26 ఏళల్ కురార్డి
కరత్వయ్దీక్ష? ఏమిటి ఈ నైపుణయ్ం? ఎకక్డ దాచాడు తన వయ్కిత్గత విషాదానిన్? మాతృదేశం మీద, తన కరత్వయ్ం మీదా ఎంత పర్గాఢమైన
ఏకాగర్త? భారతీయులంతా సచినకి మనసుస్లో నివాళులరిప్ంచారు. నేనూ ఆనందంతో ఉపొప్ంగిపోయాను. కొదిద్ రోజుల కిర్తమే కనున్మూసిన
తండిర్కి ఆ సెంచరీని ఆ కురార్డు అంకితమిచాచ్డు. ఒక ఆటలో ఎవరూ ఊహించనంత గొపప్గా 136 పరుగులు చేశాడు. కాని తన జటుట్
ఓడిపోయింది. అయితే సచిన 'మాన ఆఫ ది మాచ'గా నిలిచాడు. కాని ఆ బహుమతిని పుచుచ్కోడానికి మనసక్రించలేదు. బహుమతిని
పుచుచ్కోలేదు. తన జటుట్తో 'అపజయం'నే పంచుకునాన్డు! షారాజ్లో పర్పంచ పర్ఖాయ్త సిప్నన్ర షేనవారన్ని గడగడలాడిసూత్ షారాజ్లో 131
బంతులకి 142 పరుగులు చేసిన అదుభ్తం కిర్కెట అభిమానుల కలల పంట. ఆ తరావ్త సచిన టెండూలక్ర తన కలలను చెడగొటాట్డని షేన
వారన్ చెపుప్కునాన్డు. ఒపుప్కునాన్డు. ఇవనీన్ చరితర్లు. ఇవాళ -పర్పంచం విసుత్పోయేలాగ -కిర్కెట ఆటలో ఉనన్ అనిన్ రికారుడ్లనూ ఛేదించిన
సచిన ఆటనుంచి నిషర్క్మించడం -ఓ చరితర్కి తెరదించడం.ఆ మధయ్ ఏదో ఛానలలో కిషోర బిమానీని ఓ ఏంకర ఇంటరూవ్య్ చేసోత్ంది.
''అందరూ సచిన దేవుడులాంటి వాడంటారు...' అని ఏదో చెపప్బోయింది. బిమానీ ఆపాడు. ''మాకు సచిన దేవుడు లాంటివాడు కాదు. దేవుడే!
అనాన్డు. ఆసేట్ర్లియా ఆటగాడు మేథూయ్ హేడెన అనాన్డు: ''నేను దేవుడిని కళాల్రా చూశాను. అతను ఇండియా జటుట్లో నాలుగో సాథ్నంలో కిర్కెట
ఆడుతునాన్డు'' అని. సచిన ఆడుతునన్పుప్డు ఈ దేశంలో ఉపవాసాలు చేసినవారునాన్రు. కూరుచ్నన్ చోటు నుంచి కదలకుండా, వేసుకొనన్
బటట్లు మారుచ్కోకుండా, గెడడ్ం చేసుకోకుండా కూరోచ్వడం వలల్ సచిన గొపప్గా ఆడగలడనే విశావ్సం పెంచుకునన్వారిని నాకు తెలుసు. ఒక
ఆటముగిశాక ఎవరో సచినని ఆటోగార్ఫ అడిగారట. ఆయన సంతకం చేసుత్నాన్డు. దూరంగా ఉనన్ సునీల గవాసక్ర పకక్ ఆయనతో అనాన్డట:
''వెళిల్ సచినతో చెపుప్ -అక్షరాలు సరిగాగ్ చూసుకోమని. ముందు ముందు ఆ కాగితం పఠమై, జాఞ్పిక అయి, ఓ దేవుడికి గురుత్గా కోటల్ విలువ
చేసుత్ంది''.సంవతస్రం కిందట ఆరాన్డ గోసావ్మి ఓ ఇంటరూవ్య్లో సచినని అడిగాడు: ''జావేద మియదాద వంటివారు మీరు ఆటలో
అగర్సాథ్నంలో ఉనన్పుప్డే రిటైరవాలంటునాన్రు. మీరేమంటారు?'' అని. సచిన సమాధానం ఇది: ''ఆటలో రాణిసుత్నన్పుప్డు తపుప్కోవడం సావ్రథ్ం.
అపుప్డే ఆటకీ, మన జటుట్కీ -వెరసి దేశానికి సేవ చేసే అవకాశం ఉంది. బాధయ్త వహించడానికీ, నావంతు కృషి చెయయ్డానికీ అదే తరుణం''
అని.
ఓ గొపప్ వయ్కిత్, గొపప్ వినయ సంపనున్డు, గొపప్ ఆటగాడు, గొపప్ దేశభకుత్డు చేసే ఆలోచనలో నిసావ్రథ్మైన కోణమిది. ఆలబ్రట్ ఐనసీట్న ఓ
భయంకరమైన విషాద సమయంలో -జాతిపిత కనున్మూసినపుప్డు ఓ మాట అనాన్రు: ''రాబోయే తరాలు ఈ భూమిమీద ఇలాంటి వయ్కిత్
రకత్మాంసాలతో తిరిగారా అని ముకుక్ మీద వేలు వేసుకుంటారు''. సచిన ఆట విరమణ కిర్కెట పర్పంచానికి పెదద్ విషాదం. రాబోయే తరాలు
ఈ 24 ఏళల్ కీర్డా చరితర్ని, సాధించిన 40 ఏళల్ కీర్డాకారునీ, అతని విజయాలనీ తలచుకుని దాదాపు అంతగానూ ముకుక్మీద వేలేసుకుంటారు.
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2011 లో బెంగుళూరులో ఇంగల్ండుతో జరిగిన ఆటలో ఒక అభిమాని ఓ బోరుడ్ని పటుట్కునాన్డు: ''నేను దేవుడిని చూసేవరకూ సచినతో
సరిపెటుట్కుంటాను'' (నా అనువాదం నాకేనచచ్లేదు). ఇదీ వాకయ్ం:

Until I see God, I will settle for Sachin..!!

(అకోట్బర్ 14, 2013)
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(October 21, 2013) Arachakaniki Ellalu ఆరాచకానికి ఎలల్లు
ఓ యింటిముందు రాలుగాయి కురార్ళుల్ సీనారేకు డబాబ్లు మోగిసూత్ అలల్రి చేసుత్నాన్రు. ఇంటోల్ ముసలాయన గుండె ఆ శబాధ్నికి
రెపరెపలాడుతోంది. ఆపమంటే ఆగరని తెలుసు. రోజూ అదేవరస. ఏం చెయాయ్లి? ముసలాయన అఖండమైన మేధావి. బయటికి వచిచ్
వాళల్ందరినీ పిలిచాడు. ముసలాయనిన్ అనుమానంగా చూశారు కురార్ళుల్. ఆపమంటే రెచిచ్పోవడానికి సిదధ్ంగా ఉనాన్రు. కాని వాళల్ని
ఆపమనలేదు. ''మీరెంతమంది?'' అనాన్డు.
''ఆరుగురం. ఏం?'' అనాన్రు కురార్ళుల్ రొముమ్లు విరిచి.
జేబులోంచి పదిరూపాయల నోటు తీశాడు. ''నా చినన్తనానిన్ గురుత్చేసుత్నాన్రయాయ్. ఈ డబుబ్తో బఠాణీలు కొనుకోక్ండి. రోజూ యిసూత్ంటాను.
ఆ పకక్న కిటికీ దగగ్ర వినిపించేలాగ వాయించండి. నా చినన్తనానిన్ గురుత్చేసుకుంటాను'' అనాన్డు. కురార్ళుల్ ఆనందించారు. పదిరూపాయలు
తీసుకుని మరీ రెచిచ్పోయి మోర్గించారు. నాలుగు రోజుల తరావ్త ముసలాయన బయటికి వచాచ్డు. కురార్ళుల్ పదిరూపాయల కోసం
ఎదురుచూసుత్నాన్రు. కాని అయిదు రూపాయలే బయటికి తీశాడు. ''జీతం ఇంకా రాలేదు. వచాచ్క మళీల్ యిసాత్ను. మీ కృషి అమోఘం.
కానివవ్ండి'' అనాన్డు. కురార్ళల్కి ఉతాస్హం తగిగ్ంది. అయినా ఎంతో కొంత ముటిట్ందికదా? యధాలాభంగా కిటికీ ముందు రెచిచ్పోయారు.
మరోవారం తరావ్త దిగాలుగా ముఖం పెటిట్ వచాచ్డు ముసలాయన. ''మీరెంత ఉపకారం చేసుత్నాన్రు? ఈమాట చెపప్డానికే సిగుగ్గా ఉంది. నా
చేతిలో డబుబ్లు అయిపోయాయి. అయినా ఆపకండి. రాగానే యిసాత్ను'' అనాన్డు. కురార్ళుల్ ఎదురు తిరిగారు. ''అపప్నంగా వాయించడానికి
మేమేం వెరిర్కుటెట్లనుకునాన్రా? అదేం కుదరదు. రండిరా'' అంటూ కురార్ళల్ లీడర వాళల్ని తోలుకుపోయాడు. ముసలాయన హాయిగా కిటికీ
తలుపులు మూసుకుని పర్శాంతంగా నిదర్పోయాడు. ఈ కథ ఇకక్డితో ఆగవచుచ్. ఒక జోకగా. కాని దీనిలో ఒక ఆసకిత్కరమయిన కోణం వుంది.
కురార్ళల్ అరాచకానిన్ వాళల్ మానాన వారిని వదిలేసేత్ -వారిని నియంతిర్ంచడం జరిగే పని కాదు. కాని వాళల్ అరాచకానికి ధర కటాట్డు
ముసలాయన. అంటే పిలల్ల దృషిట్లో వారు చేసుత్నన్ అలల్రి ఆదాయమయింది. ఒక 'విధి' అయింది. ఒక సంపాదన అయింది. దానికి ఒక
పర్యోజనం, ఒక కొతత్కోణం సంతరింపు జరిగింది. ఇపుప్డు వారి దృషిట్ అరాచకం మీదనుంచి తదావ్రా వచేచ్ ఫలితం మీదకి మళిల్ంది. ఆ
ఫలితం ఇపుప్డు ఆగిపోయింది 'అరాచకం' అనే విధిని వాళుల్ ఆపేశారు. మామూలుగా అయితే ఆ అరాచకానికి గమయ్ంలేదు. ఇపుప్డు వచిచ్ంది.
లేదా ఎవరో కలిప్ంచారు. అది ఆగిపోయింది. పనీ ఆగింది. ఓ అదుభ్తమైన సినిమా -పర్ముఖ హాలీవుడ నటీమణి కాధరిన హెపబరన్ తన
తొంభైయయ్వ పడిలో నటించింది. ఆ సినిమా పేరు 'గేర్స కివ్గీల్'. ఆమె బజారులో పేవమెంట మీద నడుసోత్ంది. ఎదుటి పేవమెంట మీద ఒకాయన
ఆగి వునన్ కారుని దాటాడు. దాటిన క్షణంలోనే కారు సీట్రింగు ముందు కూరుచ్నన్ డైరవరు తల వాలిపోయింది. అతనిన్ చంపేశాడు. ఈవిడ
చూసింది.అతనిన్ వెంబడించింది. అతను వెళిల్న ఇంటోల్కి వచిచ్ తలుపు తటిట్ంది. ముసలమమ్ని చూసి ఆశచ్రయ్పోయాడు హంతకుడు.
''నేను చూశాను'' అంది ముసలమమ్.
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హంతకుడు అనుమానంగా చూశాడు. లోపలకి వచిచ్ కూరుచ్ంది. ''నువువ్ చాలా సునాయాసంగా మనిషిని చంపావు'' అంది. తనని బాల్క
మెయిల చేసుత్ందా? హంతకుని నరాలు బిగుసుకునాన్యి. ఈ సాకిష్ని చంపడం ఎంతసేపు? కాని ఆమె ఆలోచన వేరు. ఆమె తరావ్తి పర్శేన్ ఆ
విషయానిన్ చెపిప్ంది.
''చంపడానికి ఎంత తీసుకుంటావు?''
సమాధానం చెపప్లేదు.
''నువొవ్కరిని చంపాలి''
ఆశచ్రయ్పోయాడు. ''ఎవరిని?''
''ననున్. ఆ కారు డైరవరు లాగే ఎకుక్వ బాధలేకుండా సునాయాసంగా చచిచ్పోవాలి''
''ఎందుకు?'' అని అడగలేదు. అదే ఇంగీల్షు సినిమా గొపప్తనం. మన సినిమా అయితే ఆ ముసలమమ్ వృదాధ్పయ్ం, కలిసిరాని కొడుకు, కోడలి
దురామ్రగ్ం, అనారోగయ్ం -యిలాంటి వాటి గురించి ఊదరకొటేట్సేది.
''ఎంత?''
''400 డాలరుల్''
''నేనంత యిచుచ్కోలేను. కాని యివవ్గలిగే మనిషిని రేపు తెసాత్ను. నిజానికి యిదద్రిన్ తెసాత్ను. నాకు కనెస్షన యివువ్.'' మరో 87 ఏళల్ వృదుధ్డిని
తెచిచ్ంది. అతనికేం సమసయ్లు. ఏమో?కళుల్ తిరిగిపోయే కథ యింతవరకే చెపాత్ను. ఏతావాతా దుశచ్రయ్కి డబుబ్ పుచుచ్కునే అతను
ఆశచ్రయ్కరమైన కారణానికి -ఉదారంగా డబుబ్ చెలిల్ంచి నిరపాయంగా చావడానికి సిదధ్పడిన వీరిని చంపలేకపోయాడు. ఎందుకని? అరాచకం
ఆరర్ద్తముందు నిరీవ్రయ్మవుతుంది. చంపే కూర్రతవ్ం చచిచ్పోయే దయనీయమైన కారణం ముందు వీగిపోయింది. మరో కథ. పర్పంచ పర్ఖాయ్త
వసాత్దు మహమమ్దాలీ ఆతమ్కథని చదివాను. అతను ఏనాడూ జీవితంలో వసాత్దు కావాలని కలలు గనలేదు. కాని తన చుటూట్నన్ తెలల్వారి
దౌషట్య్మూ, హింసాపూరితమైన ఎదిరింపులూ -తటుట్కుని బతకడానికి ఓ నలల్కురార్డు తను ఉనన్పటట్ణం వెనుక వీధులోల్ తనదయిన మారాగ్నికి
పదును పెటాట్డు. ఎదిరించే పనితనానిన్ పెంచుకునాన్డు. తపప్నిసరిగా తన రక్షణకు కొతత్ శకుత్లిన్ కూడదీసుకునాన్డు. ఒక అరాచకానిన్
ఎదిరించక తపప్ని నిసస్హాయత అతనిన్ పర్పంచపు సాథ్యిలో నిలిపింది. ఇది అరాచకానికి మరో కొతత్ ఆవలిగటుట్. మరో అందమయిన కథతో
ముగిసాత్ను. ముంబై శివాజీ పారుక్లో రమాకాంత అచేర్కర సారథయ్ంలో తన ఆటకి మెరుగులు దిదుద్కుంటునన్ కురార్డి పేరు సచిన టెండూలక్ర.
సచినని రెచచ్గొటట్డానికి అచేర్కర పర్తీరోజూ వికెటమీద ఒక రూపాయి ఉంచేవాడట. రోజంతా ఆ నాణం పడిపోకుండా ఆడాలి. పడిపోతే
పడగొటిట్న బౌలరకి ఆ రూపాయి దకుక్తుంది. అలా 33 రూపాయలు సచిన సంపాదించుకునాన్డు. అవి చాలా విలువయినవి అంటాడాయన.
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కాదు. ఓ విలువైన ఆటగాడి జీవితానికి అవి పెటుట్బడి. ఆనాటి రూపాయి ఒక సాకు. ఒక పోర్తాస్హం. సచిన సాధనకు ఒక లక్షయ్ం. మరో
దృషిట్తో చూసేత్ బౌలర చేసేది అరాచకం -వికెటని పడగొటట్డం. దానికీ రుసుం ఉంది -రూపాయి. సచిన పర్తిభని మరో విధంగా చెపాప్లంటే 24 సంవతస్రాలు ఓ అరాచకం నుంచి తన వికెటని కాపాడే కృషికి ఆనాడు 33 రూపాయలు పెటుట్బడి. ఇతివృతత్మూ, నేపధయ్మూ
భినన్మయినా ఈ నాలుగు కథలోల్నూ ఓ సామానయ్మైన గుణం ఉంది. మొదటి, ఆఖరి కథలోల్ దృషిట్ పార్ధానయ్ం. రెండూ మూడు కథలోల్ సామాజిక
అపశృతి పార్ధానయ్ం. అంతే తేడా

( అకోట్బర్ 21, 2013)
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(October 28, 2013) Malli Taj మళీళ్ తాజ
నేనూ మా ఆవిడా తాజమహల చూసి 51 సంవతస్రాలయింది. అపుప్డు ముగుగ్రం కలిసి చూశాం. మేమిదద్రం, మా చేతిలో పదినెలల మా
పెదద్బాబ్యి. అపుప్డే ఆలిండియా రేడియోలో చేరిన రోజులు. నా వయసుస్ 24. మా ఆవిడ 22. ఢిలీల్ టెర్యినింగకి పదిరోజులు పిలిచారు. ఢిలీల్
వెళల్డం మా ఆవిడకి కొతత్. అపుప్డు నా జీతం 260 రూపాయలు (1963 మాట). అయితే అపప్టికే 'డాకట్ర చకర్వరిత్' రాసి ఉనాన్ను. కనుక కాసత్
డబుబ్ చేతిలో ఉనన్ పరిసిథ్తి. మళీల్ ఇలాంటి అవకాశం ఎపప్టికో? ఇదద్రం వెళాల్లని నిశచ్యించుకునాన్ం.
కరోల బాగలో మకాం. పారల్మెంటు సీట్ర్టలో ఆకాశవాణి భవనలో టెర్యినింగ. సాయంకాలం పదినెలల అబాబ్యిని, ఓ బుటట్లో పాలగుండ
డబాబ్, ఫాల్సుక్తో వేడినీళుల్, గాల్సులు, చెంచాలు, రెండు గాజు పాలసీసాలతో మా ఆవిడ బసుస్లో వచిచ్ మా భవనకి ఎదురుగా రిజరువ్ బాయ్ంక
ఆఫ ఇండియా ముందు బసుస్సాట్ప దగగ్ర నిలబడేది. అయిదు గంటలకి ఆఫీసులోంచి బయటకి వచిచ్ ఆటోలో డిపొల్మాటిక ఎనకేల్వ (ఈనాటి
చాణికయ్పురి), రాషట్రపతి భవన, ఇండియా గేట, పారల్మెంట హౌస -యిలా చూసేవాళల్ం. మధయ్లో ఒకే ఆదివారం వచిచ్ంది. ఆ రోజు ఆగార్
వెళాల్లని పాల్న చేసుకునాన్ం. కాని ఆనాడు భయంకరమైన తుఫాను పార్రంభమయింది. ఆ రోజు మానుకుంటే మళీల్ వెళేల్ అవకాశం లేదు.
కుండపోత వరష్ంలో రాతిర్ పదిగంటలకి పాత ఢిలీల్ సేట్షనకి చేరాం. రాతిర్ పదకొండునన్రకి ఆగార్ పాసింజరు. ఉదయం ఆగార్ చేరాం. అపప్టికి
తుఫాన ఇంకా తీవర్రూపం దాలిచ్ంది. ఆనాటి ఆగార్ సేట్షనోల్ ఆచాచ్దన లేదు. జలుల్లో ఇదద్రం తడిసి ముదద్యాం. కాసత్ వెచచ్ని చోటు మాచేతిలో
అబాబ్యి. ఎలాగో ఏదో హోటల చేరాం. ఆటోలూ, టాకీస్లూ లేని రోజులు. ఈ వరష్ంలో ఎవరొసాత్రు? కూటికి గతిలేని ఓ పాత టాంగావాలా పేరు నందలాల రావడానికి ఒపుప్కునాన్డు. వాడికి కురూపి భారయ్. తలమీదా, ముఖంమీదా ముగుసు తియయ్దు. ఇతమదుదౌద్లా, ఎరర్కోట,
దయాలాబ్గ, తాజమహల- అనీన్ చూపించారు. బురద రంగునీటితో ఒడుడ్ని ఒరుసుకుంటూ పర్వహిసోత్నన్ యమున. కాని చూసి ఆనందించే
మనసేది? రొజజ్ గాలి. వరష్ం. చేతిలో నెలల బిడడ్. ఆ వరష్ంలోనే తాజమహల దగగ్రికి తీసుకొచాచ్డు. సంవతస్రాల తరబడి వినన్, మనసుస్లో
ఊహించుకునన్ కల ఆవిషక్ృతమౌతునన్ మధురమైన క్షణమిది. మలుపు తిరిగాం. గుండె ఝలుల్మంది. ఇదేమిటి? తాజమహల ఇంత పేలవంగా
వుంది? ఎవరేనా ''ఇది తాజమహల కాదు'' అంటే బాగుణిన్నిపించింది. కర్మంగా కారణం అరథ్మయింది. 1653 నుంచీ -అంటే నిరిమ్ంచినపప్టి
నుంచీ 350 సంవతస్రాలపాటు కర్మంగా శిధిలమవుతునన్ కటట్డం ఇది. కాని నా మనసుస్లో తాజ నా ఆలోచన అంత కొతత్గా, నేను వినన్,
ఊహించుకునన్ంత గొపప్గా అనుక్షణం వృదిధ్ పొందుతునన్ కటట్డం. A tear of melody glistening on the cheek of time అనాన్డు
టాగూర. కాలం చెకిక్లిమీద ఘనీభవించిన కనీన్టి చుకక్ -అని. జాషువా ''ఒకొక్కక్ రాతిలో నిమిడియునన్దు షాజహాను భూభుకుక్ నెడందలో
నుడికి పోయిన రకత్పుం జుకక్లలోని చకక్దనముమ్...'' అనాన్డు.
వరష్ం ధారలమధయ్ -బూడిదరంగు కటట్డంలో ఆ చకక్దనం కనిపించలేదు. తాజ అనుభూతి నా మనసుస్లో పర్తీక్షణం నితయ్నూతనం
అవుతోంది. నా మనసుస్లో తాజమహల నా ఆలోచనలంత నూతనమయినది. ఈ కటట్డం కాలం చేతిలో 350 సంవతస్రాలుగా
పాతబడుతునన్ది. నా మనసుస్లో నిలిచిన మొదటి అనుభూతి -అసంతృపిత్. వెనకిక్ తిరిగాం. ఆ రోజు వరష్ంలో ఒకక్ ఆగార్లోనే 8 మంది
చచిచ్పోయారు. ఆ తరావ్త చాలాసారుల్ ఢిలీల్ వెళాల్ను. మరోసారి తాజ చూడాలని అపుప్డపుప్డు అనిపించేది. కాని అవకాశం కలిసిరాలేదు.
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మొనన్ ఢిలీల్ తెలుగు అకాడమీవారు నాకు జీవన సాఫలయ్ పురసాక్రం యిచిచ్ సతక్రించారు. ఈసారి -51 సంవతస్రాల తరావ్త తాజమహలని
చూసే ఏరాప్టు చేసుకునాన్ను. అపుప్డు చూసింది- ముగుగ్రం -నేనూ, మా ఆవిడా, చేతిలో పది నెలల మా పెదద్బాబ్యి. ఇపుప్డు మా అబాబ్యి
వయసుస్ 51. నేనూ వసాత్ననాన్డు. ఈసారీ ముగుగ్రం కలిసి బయలుదేరాం.
ఢిలీల్ నుంచి భారతదేశంలో కలాల్ అదుభ్తమైన యమునా ఎకస్పెర్సవే వేశారు. కారులో కేవలం రెండునన్ర గంటల పర్యాణం. ఈసారి మంచి
యెండ. గత కొనిన్ యేళుల్గా కారబ్న కాలుషాయ్నిన్ ఆపడానికి తాజకి కిలోమీటరు ముందుగానే కారల్ను నిలిపివేసాత్రు. అకక్డినుంచి బేటరీ బళల్
మీద వెళాల్లి. ఇపుప్డూ ముసిలి టాంగాలు అకక్డా అకక్డా కనిపించాయి. ఆ రోజు శనివారం. ఇపుప్డు గొలల్పూడి పర్ముఖుడు.
తెలుగువారందరికీ సుపరిచితుడు. వందల తెలుగు ముఖాలు పలకరించాయి. తాజ ముందు గొలల్పూడితో ఫొటో పర్తేయ్క ఆకరష్ణ వారికి. ఇక
ఆటోగార్ఫుల ముమమ్రం. 72 ఏళల్ మా ఆవిడ సగం దూరం నడిచి -తృపిత్గా చూసి, ఇకరానంది. నేనూ, మా అబాబ్యీ నడిచాం.
1653 లో నిరిమ్ంచిన ఈ కటట్డానికి గురుత్గా
చుటూట్ 16 లానుల్, 53 నీటి ఫౌంటెనూల్ ఉనాన్యి.
22 సంవతస్రాలు వేలాదిమంది నిరిమ్ంచినపుప్డు
''తాజమహల నిరామ్ణానికి రాళెల్తిత్న కూలీల'' ఇళల్
మధయ్నుంచి నడిచివెళాల్ం. అనిన్టికనాన్ అదుభ్తం తాజ పార్కారం చుటూట్ అంచున చెకిక్న కొరాన
సూరాలు. కాలిగర్ఫీ. నిజానికి అక్షరాలను చెకక్లేదు.
తెలల్ పాలరాయిలో అక్షరాలుగా నలల్పాలరాయిని
తాపడం చేశారు. ఈ పనికి పర్తేయ్కంగా అబుద్ల
హక అనే పనివాడిని రపిప్ంచాడు చకర్వరిత్. ఈ
గొపప్ కృషికి ఆయనకి 'అమానత ఖాన' అనే
బిరుదునిచిచ్

సతక్రించాడు.

ఎదురుగా

నిలిసేత్

హాయిగా ఉరూద్ అక్షరాలను చదవవచుచ్. అయితే
వందలగజాలు దూరమయినా -అంటే -పార్కారం
చివర ఉనన్ సూరానీ అంతే సౌలభయ్ంతో అకక్డే
నిలిచి చదవగలం. ఇదెలా సాధయ్ం? అక్షరం
దూరమవుతునన్కొదీద్

కనున్

ఏ

సౌలభాయ్నిన్

నషట్పోతోందో -ఆ సౌలభాయ్నిన్వవ్డానికి అక్షరం
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ఎంత పెదద్దికావాలో ఆ నిషప్తిత్లో అక్షరానిన్ పెదద్దిగా చేశాడు శిలిప్. దూరంగా వునన్ది కంటి పరిమితిని గురెత్రిగిన 'పెదద్' అక్షరం. Art is
larger than life అనడానికి ఇంతకనన్ గొపప్ ఉదాహరణ ఎకక్డ దొరుకుతుంది? ఈసారి తాజ గొపప్గా ఉంది. కొతత్గా ఉంది. నిజానికి కళ
యిచేచ్ తృపిత్ కళలో లేదు. చూడగల చూపులో వుంది. ఆనాడు తపప్నిసరిగా తుఫానలో నిసస్హాయంగా చూసి అనుభూతిని వాసత్వంతో
పొదగలేని

కురర్

రచయిత

అసంతృపిత్.

వెచచ్టి

దుపప్టి

కపిప్,

పసిబిడడ్ని

కాపాడుకుంటూ

యిదద్రం

నడిచాం

ఆనాడు.

ఇవాళ మా యిదద్రినీ చెయియ్ పటుట్కు నడిపించుకు వచాచ్డు 51 సంవతస్రాల పెదద్బాబ్యి. అందమయిన కారులో, అదుభ్తమైన రోడుడ్మీద
పర్యాణం చేసివచాచ్ం. వెయియ్ రూపాయల భోజనం పెటిట్ంచాడు. అయిదు నక్షతార్ల సుఖం పరిచాడు. ఈ అనుభవంలో పరిణతి ఉంది.
సాధించుకునన్ తృపిత్ ఉంది. 51 సంవతస్రాల పర్సాథ్నంలో ఎకిక్న మెటుల్నాన్యి. వృదాధ్పాయ్నికి బాసటగా నిలిచే రెండు చేతులు మా చుటూట్
ఉనాన్యి. ఈ జీవితం గొపప్గా, తృపిత్గా, నమమ్కంగా, ధైరయ్ంగా ఉంది. విచితర్ం! ఈసారీ తాజమహల మమమ్లిన్ జయించలేకపోయింది!
ఈసారీ తాజమహల కనాన్ మా జీవన పర్సాథ్నమే అందంగా ఉంది! కళ -ఎదురుగా ఉనన్ది కాదు. మనం చూసే చూపు.

(అకోట్బర్ 28, 2013)
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(November 05, 2013) Tagore Nobel Prize టాగోర నోబెల కి నూరేళుళ్
చాలామందికి గురుత్ండకపోవచుచ్. భారతదేశంలో మొటట్మొదటి నోబెల బహుమతి సరిగాగ్ నూరేళళ్ కిందట - 1913లో విశవ్కవి రవీందర్నాధ
ఠాకూర అందుకునాన్రు. నిజానికి యూరోపియన దేశాలకి చెందని రచయిత మొదటిసారిగా సాహితయ్పు బహుమతిని అందుకునన్ మొదటి
సందరభ్ం ఇదే. అటు తరావ్తే పెరల బక, నయాపాల వంటివారిని నోబెల బహుమతి వరించింది. తూరుప్దేశాల ఆలోచనా సర్వంతిని, తాతివ్క
చింతననీ మరో 20 సంవతస్రాల ముందే పాశాచ్తుయ్లకు పరిచయం చేసి, వారిని నిశేచ్షుట్లను చేసిన ఘనత మరొకరికి దకుక్తుంది. ఆయన
సావ్మి వివేకానంద. ఇదద్రూ భారతీయ సాంసక్ృతిక పునరుజీజ్వనానికి పర్తీకగా నిలిచిన బెంగాలు దేశసుథ్లు కావడం యాదృచిచ్కం.
ఈ మధయ్ సీవ్డన వెళాళ్ను. నిజానికి ఈ విషయానిన్ నాకు గురుత్చేసింది - సీవ్డన లో ఒక మితుర్డు పర్వీణ రంగినేని. ఆ ఉదయానేన్ నోబెల
బహుమతి గర్హీతలకు విందుని ఏరప్రిచే సిటీ హాల ని సందరిశ్ంచాం. బహుమతి పర్దానం తరావ్త నోబెల గర్హీతలకు ఇకక్డ సీవ్డన రాజు,
నోబెల సంసథ్ విందుని ఇసుత్ంది. వారి గౌరవారధ్ం నాలుగు రకాలయిన దార్వకాలను సేవిసాత్రు (టోసట్). విశాలమయిన హాలు, మీదకు
వెళళ్డానికి మెటుల్ ఎకుక్తూ - వంద సంవతస్రాల కిందట 52 ఏళళ్ రవీందుర్లు ఈ మెటుల్ ఎలా ఎకాక్రా అనుకునాన్ను. తరావ్త రెండు
విషయాలు తెలిశాయి. 1913లో విందుని ఈ సిటీ హాలులో కాక రాజుగారికి పాలస కి ఎదురుగా ఉనన్ గార్ండ హోటల లో ఇచాచ్రని.
బహుమతిని అందుకోవడానికి రవీందుర్డు రాలేదని. ఆయన ఒక టెలిగార్ం నోబెల కమిటీకి పంపారు. దానిని అపప్టి బిర్టన రాయబారి కైల్వ
చదివారు. కారణం - భారతదేశం అపప్టికి బిర్టిష పాలనలో ఉంది. అటు తరావ్త 1921, 1926లలో టాగూర నారేవ్కి వెళాళ్రు.
1913 సంవతస్రానికి నోబెల సాహితాయ్నికి బహుమతిని నోబెల కమిటీ పర్కటిసూత్ - అదుభ్తమైన కవితావ్నిన్, పర్తిభావంతంగా
అభివయ్కీత్కరించిన కవికి ఇసుత్నన్టుట్ పేరొక్నాన్రు. అటు తరావ్త విచితర్ంగా రవీందుర్డి నోబెల బహుమతికి కారణమైన "గీతాంజలి" అనువాదం
మొదట సీవ్డన లో పర్చురితం కాలేదు. ఆయన 'గారెడ్నర ', 'కిర్సెంట మూన ' పర్చురితమయాయి. 2004 ఆగసుట్ 4న శాంతినికేతన లో ఉనన్
ఆయన నోబెల మెడల దొంగతనం జరిగింది. శాంతినికేతన మళీళ్ దానిని ఇవవ్వలసిందిగా నోబెల కమిటీకి విజన్పిత్ చేసింది. ఆ మోడల
నమూనా బంగారు పతకానీన్, మరో బార్ంజ పతకానీన్ నోబెల కమిటీ పంపింది. ఇదీ చరితర్లో మొదటిసారీ, ఆఖరిసారీను. ఒక కవి రాసిన
పాటలిన్ రెండు దేశాలు తమ జాతీయగీతానిన్ చేసుకునాన్యి - భారతదేశపు 'జణగణమణ ', బంగాల్దేశ ' 'అమోర సోనార బంగాల్ '. ఇది ఒక
కవికి దకిక్న అరుదైన గౌరవం.
అనిన్టికనాన్ రవీందుర్ని జీవితంలో తలమానికమైన సంఘటన ఒకటిఉంది. ఆయనకి 'సర ' బిరుదునిచిచ్ బిర్టిష పర్భుతవ్ం గౌరవించింది. కానీ
జలియన వాలా బాగ మారణ కాండ తరావ్త బిర్టిష చరయ్ని నిరసిసూత్ ఆ గౌరవానిన్ రవీందుర్లు తిరసక్రించారు. అపప్టి ఆయన బిర్టిష
పర్భుతావ్నికి రాసిన లేఖ గురుత్ంచుకోదగగ్ది. "మాకు జరిగిన అవమానం, అనాయ్యానిన్ ఈ గౌరవాలు మరింత పర్సుప్టంగా ఎతిత్ చూపిసాత్యి.

Page 106

gollapudimaruthirao.blogspot.com

gmrsivani@gmail.com

వీటనిన్టినీ తిరసక్రించి, నా పర్జల సరసన నిలబడే సమయం ఆసనన్మయింది. మానవాళి ఊహించని పరాభవానికి లోనైన జాతికి
చెందినవాడిగా ఇది నా కనీస కరత్వయ్ం" - ఇదీ సూథ్లంగా ఆయన లేఖ సారాంశం.
తన జీవితకాలంలో రవీందుర్లు 30 దేశాలు, 5 ఖండాలు పరయ్టించారు. ఆ తరానికి చెందిన ఎందరో పర్ముఖులను కలిసి, వారితో
సంబంధానిన్ పెటుట్కునాన్రు. డబూల్య్.బి.ఈటస్, ఎజార్ పౌండ, జారజ్ రాబరట్స్, గాంధీ అనుచరులు చారెల్స ఏండూర్స, ఇంకా అపప్టి ఇటలీ నియంత
ముసోస్లినీని కూడా కలిశారు.
అనిన్టికనాన్ గొపప్ విషయం - ఏ పర్యతాన్నికయినా కాలం చెలల్దంటూ తన అరవైయయ్వ ఏట చితర్కళనీ, తన డెబైబ్వ ఏట సంగీతానీన్
అభయ్సించి - సంగీతంలో 'రవీందర్ సంగీతం 'కు ఒరవడి దిదాద్రు.
సంవతస్రాల కిందట హైదరాబాదు రవీందర్ భారతిలో శంభుమితర్ (ఆ పేరు గురుత్రాని చాలామందికి - రాజ కపూర నిరిమ్ంచిన అదుభ్తమైన
చితర్ం 'జాగ తేరహో ' చితర్ దరశ్కుడు. నిజానికి ఆయన ఒకే చితార్నికిదరశ్కతవ్ం వహించారు) తన నాటక సంసథ్ 'బహురూపి 'తో రవీందుర్ని
రెండు నాటికలు 'రకత్ కరభీ (రెడ ఓలియండరస్), కుష్ధిత పాషాన (హంగీర్ సోట్నస్) చూసిన అదుభ్తమైన అనుభవం గురుత్ంది నాకు. పర్ముఖ కవి,
దరశ్కులు గులాజ్ర తరావ్త 'కిష్ధిత పాషాణ ను చితర్ంగా నిరిమ్ంచారు.
"ఎకక్డ శిరసుస్ ఉనన్తంగా నిలుసుత్ందో.." అనన్ కవితను తెలుగులో 46 మంది కవులు అనువదించారు. ఆ కవితలిన్ పర్ముఖ పాతిర్కేయులు
బి.యసాస్ర కృషణ్గారు "నివేదన" అనే పేరిట పుసత్కంగా పర్చురించారు. శంకరం బాడి సుందరాచారి, కొంగర జగగ్యయ్ చలం, కనకమేడల,
కేతవరపు రామకోట శాసిత్, బెజవాడ గోపాలరెడిడ్, దాశరధి, బెలల్ంకొండ రామదాసు వంటి వారెందరో ఆ కవితకి మురిసి తెనుగు చేశారు. దానిని
పునరుమ్దిర్సాత్నని నా దగగ్ర ఉనన్ ఒకే ఒకక్ కాపీని తీసుకునాన్రు బియసాస్ర. కాని పునరుమ్దర్ణకి వేళ మించిపోయింది. వెళిళ్పోయారు. ఈ
పుసత్కం మళీళ్ పునరుమ్దర్ణ కావలసినంత విలువైంది. ఆ కవితని చదవనివారూ, చదివి సప్ందించని వారూ ఉండరు. అది కవితగా
మిగిలిపోయింది కాని పాట అయితే - ఏదేశానికయినా - లేదా మానవజాతికంతటికీ 'జాతీయగీతం ' కాగలిగిన కవిత అది. ఆ పాట ఒకక్టి
చాలు రవీందుర్ని 'విశవ్కవి 'ని చేయడానికి.
నాకనిపిసుత్ంది - కొందరి కవితలు గొపప్గా ఉంటాయి. కొందరు కవులు చూడ ముచచ్టగా ఉంటారు - తిలక, గుంటూరు శేషేందర్ శరమ్
వంటివారు. రవీందుర్డు - పెదద్ అంగీతో, పటుట్దారాల వంటి తెలల్టి జుతుత్తో, గెడడ్ంతో, నిలిపి పలకరించే ఆరర్ద్మైన కళళ్తో - అపూరవ్మైన,
పవితర్మైన కళాఖండంలాగ దరశ్నమిసాత్రు. కవితకి సౌందరాయ్నిన్ సృషిట్ జతచేసిన సందరభ్మిది. మతానికి సౌందరయ్ం జత కలిసిన మరొక
అపూరవ్మైన, పవితర్మైన రూపం - గౌతమ బుదుద్డు. ఈ మధయ్ గణేశునికీ అలాంటి కళాతమ్కతను జతచేసుత్నాన్రు - మన కళాకారులు.
లౌకికమైన సౌందరాయ్నికి పారలౌకికమైన కోణానిన్ జతచేసిన అరుదైన సందరాభ్లివి.

(నవంబర్ 05, 2013 )
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(November 11, 2013) EvaDabba Sommu ఎవడబబ్ సొముమ్?
బసుస్ చారీజ్లు పెరిగాయి. సందేహం లేదు. సామానయ్ మానవుడి జీవితం మీద ఇది గొడడ్లి పెటుట్. ఈ కారణంగా ఖరుచ్లు, నితాయ్వసర వసుత్వులు,
ఇతర సంభారాల ధరలూ - అనీన్ పెరుగుతాయి.
ఇవాళ పేపరోల్ ఒక సుందర దృశాయ్నిన్ (ఫోటో)ని పర్చురించారు. ఓ పారీట్ హరాత్ళ చేసూత్ బసుస్ని తాళళ్తో లాగుతునాన్రు. ఇది ఊహించిన,
సబబైన నిరసన. కానీ దీనికి బాధుయ్లు?
దాదాపు 45 ఏళళ్ కిందట "నీలయయ్గారి దయయ్ం" అనే నాటిక రాశాను. అందులో ఓ కాలేజీ కురార్డిని అతని బాబాయి అడుగుతాడు. "ఏమిటార్
నీ శకిత్?" అని. కురార్డి సమాధానం. "నీకేం తెలుసు బాబాయ? ఏ క్షణాన బడితే ఆ క్షణాన , ఏ కారణానికి బడితే ఆ కారణానికి సిటీబసుస్లు
తగలబెటట్డానికి 60 మంది మితుర్లునాన్రు. ఏ రకమయిన సతాయ్గర్హం - అంటే నిరాహారదీక్ష, హరాత్ళ, ఘొరావ వగైరా వగైరా జరపడానికి
పాతికమంది నిగుగ్లాల్ంటి వీరులునాన్రు. బసుస్లు తగలబెటట్డానికి ఉచితంగా పెటోర్లు సరఫరా చేసే సరీవ్సు సేట్షన ఉంది. నాశనం చెయయ్డానికి
కావలసినంత దేశం ఉంది. ఇంతకంటే మాకు కావలసినదేముంది?" అని బోరవిరుసాత్డు.
ఈ దేశంలో ఎవరయినా ఏ కారణానికయినా నిరసన తెలుపాలనాన్ బసుస్లు తగలడాలి. రాజకీయ కారణాలకి, నిరభ్య పటల్ అనాయ్యానికి,
మంతిర్గారి మనుమడిని బసుస్ కండకట్రు టికెక్టుట్ అడిగిన కారణానికి, పరీక్షలు వాయిదా వెయయ్డానికి, దేశనాయకుల విగర్హాలు కూలిచ్న
కారణాలకి - దేనికయినా బసుస్లు తగలడతాయి. తాళళ్తో బసుస్లిన్ లాగి నేలబారు మనిషి కషాట్నిన్ వీధిన పెటిట్ సమరిధ్ంచే ఈ పారీట్లు
ఏనాడయినా, ఏ ఒకక్సారయినా "బాబూ! ఇది మన సొముమ్. తగలెటొట్దు.ద్ నషట్పోయేది మనమే" అని ధరాన్చేశారా? ఏ కారణానికయినా, ఏ
దేశంలోనయినా బసుస్లు తగలడడం మనం చూశామా? అంతెందుకు? మన పొరుగు రాషాట్ర్లలో ఈ అనరధ్ం కనిపించిందా?
ఈ మధయ్ రాజకీయ కారణాలకి నెలల తరబడి బసుస్లు నిలిచిపోయాయి. 2849 బసుస్లు రోడల్మీంచి మాయమయాయి. ఒకక్ ఉతత్రాంధర్లోనే
రవాణాశాఖకి 160 కోటుల్ నషట్ం వచిచ్ందని తెలిపారు. పర్జలు కదలలేక, ఆటోల జులుముని తటుట్కోలేక కకావికలయిపోయారు. ఒకాయన
వాపోయాడు: "పర్తేయ్క రాషట్రం కావాలనన్ వారిమీద కోపానిన్ మన రాషట్రంలో ఉనన్ పర్జానీకం మీద చూపడం ఏం సబబు?" అని. సిబబ్ంది
ఆరాటం, వారి చితత్శుదిద్ గొపప్దే. కానీ ఈ చరయ్ దరిమిలాను - మనమే భారానిన్ మోయవలసిన సిథ్తికి వసుత్ందని తెలియదా?
బాపూజీ విదేశీయుల పాలనలో - ఆ పాలకుల వయ్వసథ్ని అతలాకుతలం చేసే సమెమ్లను చేపటాట్రు. రవి అసత్మించని బిర్టిష సిం హాసనం
పునాదులు కదిలాయి. వారిని దికుక్తోచకుండా చేసింది. జపాన లో ఇపప్టికీ సిబబ్ంది తమ నిరసనని తెలపాలంటే యజమానిని నషట్పెటట్రు.
తమ విధులిన్ యధావిధిగా నిరవ్రిత్సూత్నే - లంచ వేళలో అదనంగా పనిచేసి - మరింత ఉతప్తిత్ని చూపి - మా కోరికలు తీరిసేత్ ఈ పర్యోజనానిన్
ఇవవ్గలమని నిరూపిసాత్రు. యాజమానయ్ం దిగివసుత్ంది.
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అయితే మనకి కరెంటు ఆపేసి, బసుస్లు నిలిచిపోయి, పరిపాలన సథ్ంభించినా - ఢిలీల్లో నాయకులు సప్ందించరు. వారి చరమ్ం
మొదుద్బారిపోయింది. అది మన ఖరమ్. లేదా మన హకుక్ని పదే పదే వాడి దురివ్నియోగం చేసుకునాన్మా? మందుకూడా మితి మించితే
వికటిసుత్ంది.
మరి ఇంత నషట్ం - ఇనిన్ విధాలుగా జరిగాక - ధరలు పెంచకపోతే ఎలా? ఎవడబబ్ సొముమ్ తీసుకొచిచ్ - బసుస్లు తగలెటట్డానికి, ఆదాయానికి
గండికొటట్డానికి కూడా పర్భుతవ్ం వెసులుబాటు కలిప్ంచగలదు? అరధ్ంలేని ఆవేశానిన్ ఆనాడు ఆపలేని వయ్వసథ్ అవసరమయిన వడిడ్ంపులిన్ నోరు
మూసుకు భరించక తపప్దని ఈ పారీట్లకి తెలియదా? ధవ్ంసమయిన పర్తీ బసూస్, బసుస్ నడవని పర్తీరోజూ సామానుయ్డి జేబులోంచి రొకాక్నిన్
బెలిల్ంచుకు పోతోందని గర్హించకపోవడం దురదృషట్ం.
సామూహిక ఉనామ్దం (mob frenzy) తరచుగా విచక్షణని కోలోప్తుంది. ఫాకట్రీకి నిపెప్డితే యజమాని కతిత్ దూసాత్డు. ఇంటికి నిపెప్డితే
ఎవరూ ఎదురు తిరగరు. ఎందుకని? అది నీ సొతుత్ కనుక. నీ చేతిని నువేవ్ కాలుచ్కుంటునాన్వు కనుక. రేపు నీ ఆవేశం చలల్బడాడ్క నువేవ్ డబుబ్
చెలిల్ంచాలి కనుక. ఇపుప్డాపనే చేసుత్నాన్ం
లోగడ ఇలా తగలెటిట్న బసులిన్ పర్భుతవ్ం ఊరేగించింది. "బాబూ! ఇదెంత అరధ్రహితమైన పనో మీరే తేలుచ్కోండి" అంటూ. కాని పార్ధమికమైన
ఆవేశానికి విచక్షణ కలిసిరాదు. అపుప్డదే జరిగింది.
నేను పర్భుతానిన్ సమరిధ్ంచడం లేదు. నేలబారు మనిషి మీద భారానికి బాధపడుతునాన్ను. కానీ పొయియ్లో చెయియ్పెటిట్ కాలిందని వాపోవడం
ఆతమ్వంచనేమోనని అంటునాన్ను.
పర్జానీకం మానసిక భావాలిన్ గర్హించి గౌరవించలేని వయ్వసథ్, చెపుప్తీసి కొటట్డం తపప్ మరొక మారగ్ం లేని సిబబ్ంది, పర్జల ఆవేశం, అరధ్ం లేని
ఆకోర్శానికి అనరాధ్నిన్ ఆశర్యించే ఆలోచనాలేమి - ఇవనీన్ సమషిట్గా ఎదురు తిరిగిన పరిణామమే - బసుస్ చారీజ్ల పెంపు. సందేహం లేదు.
సామానయ్ మానవుని జీవితం మీద ఇది గొడడ్లి పెటుట్. కానీ 'గొడడ్లిని' ఎంతో కొంత నియంతిర్ంచే శీలం సామానయ్ మానవుడి పరిధిలోనే ఉనన్దని
నాకనిపిసుత్ంది. వయ్వసథ్ని నిలదీయండి. కానీ మన కాళళ్ని మనం నరుకుక్ని కాదు.

(నవంబర్ 11, 2013)
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(November 25, 2013) Manishi Mahatmudu మనిషి మహాతుమ్డు
ఈ మధయ్ నారేవ్, సీవ్డన దేశాలకు వెళాళ్ను. ఆ దేశాలలో పరయ్టించేటపుడు ననున్ ఆకరిష్ంచేది చుటూట్ కనిపించే భవనాలూ, కటట్డాలు కాదు.
వాళళ్ జీవన సరళి, వయ్కిత్తవ్ వికాసం, సామాజిక శీలం.
మొదట బిర్టన లో నా అనుభవం. బిర్టన చాలా చినన్దేశం. మాంచెసట్ర దగగ్ర విగాన అనే చినన్ ఊరు. అకక్డికి ఉదయానేన్ 7 గంటల ఆరు
నిముషాలకు రైలు వసుత్ందని రాశారు. నేను నవువ్కునాన్ను. 7 గంటల ఆరునిముషాలేమిటి? ఏడుంపావు లేదా ఏడుగంటల అయిదు
నిముషాలు అనవచుచ్కదా? మనదేశంలో కనీసం గంటనన్రయినా లేటుకాకుండా ఏ రైలు ఎపుప్డు వచిచ్ చచిచ్ంది అనుకుంటూ సేట్షన కి
వచాచ్ను. 7 గంటల 5 నిముషాల 50 సెకనల్కి పాల్ట ఫారం చివర ఇంజను కనిపించింది. ఏడుగంటల ఆరు నిముషాలకు మా ముందు రైలు
ఆగివుంది. అయాయ్, ఈ చినన్ దేశం గత శతాబద్ంలో కనీసం యాభై ఏడు అతి పెదద్ దేశాలను పాలించింది. ఆ పాలకులు చేసిన ఉపకారానిన్
మించి చేసుకోలేక - ఇపప్టికీ అదే బౌర్ను నిఘంటువునీ, అదే కాటన నీటి వనరులనీ వాడుకుంటూ దేశానిన్ కొలల్గొటుట్కుంటునాన్ం. ఇక
నారేవ్నావికులు ఒకపుప్డు సముదర్ం మీదుగా వచిచ్ ఇంగల్ండుని ఆకర్మించుకునాన్రు. ఇపుప్డునన్ ఆంగేల్యులు నారేవ్, ఆంగోల్శాకస్న జాతుల
సమిమ్శర్మని చెపుప్కుంటారు. నారేవ్లో జనాభా మన విశాఖ జిలాల్ అంత. ఏమిటి వీరి గొపప్తనం? పర్తేయ్కత? మొనన్నే మన దేశంలో మన
పారల్మెంటు సభుయ్లు ఇదద్రిని మానభంగం చేసి చంపిన వారత్లిన్ చదువుకునాన్ం. అదీ మన ఘనత.
ననున్ ఆశచ్రయ్పరిచిన విషయాలు - 2013లో - ఇవి. నారేవ్లో మనదేశంలో టాకీస్లాల్గా సైకిళళ్ను అదెద్కిసాత్రు. మంతిర్గారి దగగ్రున్ంచి,
పారల్మెంటు సభుయ్డు దాకా అంతా వీపుకి సంచి తగిలించుకుని వెళాత్రు. కొందరయితే బసుస్లోల్ వెళాత్రు. మా మితుర్డి భారయ్ చెపిప్ంది. అ మధయ్
ఆవిడ రైలుకోసం పాల్ట ఫారం మీద నిలబడిందట. ఎదుటి పాల్ట ఫారం మీద ఆ దేశపు రాజుకొడుకు, అతని పి.ఏ రైలుకోసం నిలబడి
ఉనాన్రట. - కేవలం ఇదద్రే. మన దేశంలో పంచాయితీ అధయ్కుష్డి దగగ్రునించి, ఎమెమ్లేయ్ చుటూట్ నలుగురయిదుగురు చెంచాలు, ఇదద్రు
సాయుధ రక్షక భటులూ, నాలుగు కారూల్, రెండు తుపాకులూ ఉంటాయి. ఆ మధయ టోల గేట దగగ్ర పేరడిగినందుకు తుపాకీ తీసిన
రాజకీయనాయకుడి వీరంగం మనం చూసి తరించాం కదా! (ఇకక్డో ఆసకిత్కరమైన పిటట్ కథ. తొలి రోజులోల్ మహానుభావులు, పర్జానాయకులు
పుచచ్లపలిల్ సుందరయయ్గారు పారల్మెంటుకి నికక్రుతో సైకిలు మీద వచేచ్వారట. నెహూర్గారి దృషిట్కి ఆ విషయం వెళిళ్ంది. సుందరయయ్గారంటే
నెహూర్గారికి అమితమైన గౌరవం. వారిని పిలిచి సభా మరాయ్దకోసమయిన - కనీసం పైజమా వేసుకోమనాన్రట! - ఈ విషయం సుపీర్ం కోరుట్
నాయ్యమూరిత్ జసిట్స చలమేశవ్ర గారు నాకు చెపాప్రు.)
ఏదీ? పటన్ంలో - కాలుషయ్ం కారణంగా - ఆటోలను ఆపే పర్యతన్ం చేయమనండి. అయిదుగురు మంతుర్లు, పది యూనియనుల్, కొనిన్ బడుగు
వరాగ్ల పారీట్లు ఎదురు తిరుగుతాయి. రెండు ధరాన్లు జరుగుతాయి. పదిమంది పర్ధానిని కలుసాత్రు. మనం మెజారిటీ కుసంసాక్రానిన్,
అజాన్నానిన్ కాపాడుకునే హకుక్ కోసం మనం పోరాడుతాం. దీని పేరు పర్జాసావ్మయ్ం. మరి ఆరోగయ్ం? కాలుషయ్ం? - పర్భుతవ్ం ఏం చేసోత్ంది?
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వీరిని ఎందుకు ఎనున్కునాన్ం? మనకి నినాదం కావాలి. ఓటు కావాలి. పదవి కావాలి. సమాజ శేర్యసుస్? అది ఉపనాయ్సాలోల్ కావాలి.
వాసత్వానికి - ఎవడికాక్వాలి?
ఇక - సీవ్డన లో ఏ దరఖాసుత్లోనూ, ఎకక్డా రెండు అవసరం లేదు. కులం, మతం. అసలు జన జీవన సరళిలో వాటి పర్సకిత్ లేదు. అవి రెండూ
వయ్కిత్కి వయ్కిత్గతమయిన విషయాలని పర్భుతవ్ం నముమ్తుంది. ఇది అదుభ్తం. మన దేశంలో ఆ రెంటినే మూల సూతార్లుగా మన పారీట్లు,
సమీకరణలు, ఓటుల్, నోటుల్, సిగపటుల్ ... ఇది 2013లో సీవ్డన వంటి చినన్దేశం మాట. ఇక కాలుషయ్ం. కారుల్. మన దేశంలో రోజూ కొనిన్వేల
కారుల్ రోడల్మీదకు వసుత్నాన్యి. కాలుషాయ్నిన్ ఆపే ఏరాప్టుల్ వాటికి జరుగుతునాన్యా? పకక్న పెటట్ండి. ఒకక్ సింగపూరులోనే ఒక గడువు
దాటాక ఆ కారు రోడుడ్మీద నడవడానికి అనుమతిలేదు. కారల్ వాడకానిన్ సీవ్డన లో ఎలా నియంతిర్ంచారు? ఎవరయినా, ఎకక్డయినా, వారి
వారి సొంతకారుల్ వారి ఆఫీసులోల్ ఉంచినా చారీజ్లు కటాట్లి. సిటీలోకి వసేత్ - వచేచ్టపుప్డూ, వెళేళ్టపుప్డూ చారీజ్లు కటాట్లి. ఇదికాక - రదీద్
సమయాలోల్ సిటీలోకి వసేత్ మరీ ఎకుక్వ చారీజ్లు కటాట్లి. ఇది కారుల రదీద్ని నియంతిర్ంచడానికి పరోక్షమయిన ఆంక్ష. మనకి? ఇలాంటి ఆంక్షని
పెటట్ండి. మంతిర్గారికీ, మంతిర్గారి బావమరిదికీ, ఎమెమ్లేయ్లకీ, వారి చెంచాలకీ, బడుగు వరాగ్లకీ, పర్తేయ్కమయిన మత పెదద్లకీ, వృదుద్లకీ,
పొర్ఫెసరల్కీ, రాబరట్ వదేరాలకీ, సోనియాగాంధీ అనుచరులకీ - ఇదీ మన దరిదర్ం. ఈ ఏరాప్టు మినహాయింపులు కోరేదికాదు. సమాజ
ఆరోగాయ్నిన్ సమూలంగా నాశనం చేసేది - అని ఈ నాయకమమ్ణుయ్లకి ఎవరు చెపాత్రు?
ఇక పారల్మెంటులో మహిళలకు రిజరేవ్షనుల్. సతరీలు సంవతస్రాలుగా జుతుత్ పీకొక్ంటునాన్రు. మనం మన తలుల్లిన్ గౌరవిసాత్ం. పిలల్లిన్ నెతిత్న
ఎతుత్కుంటాం. కానీ చటట్ సభలోల్ మన పెదద్రికమే చెలాల్లి. ఈ నిషప్తిత్ చూడండి. సీవ్డన లో 47 శాతం సతరీలు ఉనాన్రు. ఫినెల్ండులో 43 శాతం.
నారేవ్లో 38 శాతం. మనకి వోకస్ వాగన ఫాకట్రీ డబుబ్ తినేసిన మంతుర్లూ, టాటా కారల్ ఫాకట్రీని రాషట్రంలోంచి తరమేసిన ముఖయ్మంతుర్లూ
ఉనాన్రు - ఏ కారణానికయినా. సీవ్డన వంటి చినన్ దేశం పర్పంచ సాథ్యిలో నిలిచే అదుభ్తమయిన పరిశర్మల కూడలి. వోలోవ్, ఎరిక సన,
సావ్న సాక్, సైక్ప, ఐకియా, హె అండ ఎం, ఎలకోట్ర్లకస్, భోఫోరస్ - ఇలా ఎనన్యినా చెపప్వచుచ్. బోఫోరస్ అనగానే మనకి కోటల్ కుంభకోణం
గురుత్కు వసుత్ంది. మన నాయకుల అవినీతి, ఇపప్టికీ బయటపడని కోటల్ దోపిడీ గురొత్సుత్ంది. కానీ బోఫోరస్ శతఘున్లు లేకపోతే అలనాడు
కారిగ్ల యుదాద్నిన్ మనం జయించలేకపోయేవారమనన్ నిజం చాలామంది మనసుస్లోల్నయినా లేదు. 90 డిగీర్ల వాలులో పేలే శతజిన్
పర్పంచంలో అదొకక్టేనని చాలామందికి తెలీదు. మనకి అంగారకుడిదాకా ఉపగర్హాలిన్ పంపే మేధసుస్ం ది. మానవజాతికి మారగ్దరశ్కం కాగల
సంసక్ృతి ఉంది. పర్పంచానిన్ దిగార్బ్ంతం చెయయ్గల కళా వైదగద్య్ం ఉంది. కానీ సవ్పర్యోజానిన్ దాటి చూడలేని, చూడడానికి ఇషట్పడని,
చూడనివవ్ని నీచమయిన పశుతవ్ం రాజయ్మేలుతోంది. అలాంటి కారణానికే మనం అడుకుక్తింటునాన్ం. ఇంగల్ండు వంటి అతి చినన్ దేశాలు
మనలిన్ శతాబాద్లుగా బానిసలిన్ చేశాయి.
మనకి మహాతుమ్లునాన్రు. కానీ వయ్కిత్గత శీలానిన్ గరవ్ంగా నిలుపుకోగల, చాటుకోగల 'మనిషి 'లేడు.

( నవంబర్ 25, 2013)
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(December 02, 2013) Taliban Deshabhakti తాలిబన దేశభకిత్
నాకెపుప్డూ తాలిబనల్ మీద అమితమైన గౌరవం ఉంది. ఈ మాట వయ్ంగయ్ంగానో, వెకిక్రింతగానో అనడం లేదు. అజాఞ్నమో, సుజాఞ్నమో,
పార్థమికమో, పాశవికమో -తాము నమిమ్న నిజానిన్ -మాయాబజారులో సియెసాస్ర మాటలోల్ 'సిగుగ్లేకుండా' పర్దరిశ్ంచగల నిజాయితీ
వారికుంది. వారి విశావ్సాలు మధయ్ధరా సంసక్ృతి కాలంలోనే ఆగిపోయి ఉండవచుచ్. వారి ఆచరణలు రాతియుగం నాటివి కావచుచ్. కాని
అందుకు వారు సిగుగ్పడరు. ఆడపిలల్లు చదువుకోరాదు. ఎందరు పెళాల్లను మగాళుల్ పెళిల్చేసుకునాన్ -వారికి పెళాల్లయి, పిలల్లిన్ కంటూనే
బతకాలి అని వారు నముమ్తారు. వారి మతానిన్, వారి జాతిని ఉదధ్రించాలని కంకణం కటుట్కునన్ ఒసామా బిన లాడెన కూడా నలుగురు పెళాల్లిన్
పెళిల్ చేసుకొని పదాన్లుగుమంది పిలల్లిన్ కనాన్డు. మలాలా అనే అమామ్యి దొంగతనంగా చదువుకోవాలనుకొంది. ఆ అమామ్యిని నిరాధ్కిష్ణయ్ంగా
కాలేచ్శారు. తమ మతానికి వయ్తిరేకమైన బుదుధ్ని విగర్హాలను -భామియన బుదుధ్డి విగర్హాలను ధవ్ంసం చేశారు. తమని ఎదిరించినవారిని
ఆతమ్తాయ్గం చేసుకుని అయినా చంపుతారు. ఇవనీన్ ఒక యెతుత్. ఈ మధయ్ పర్పంచ పర్ఖాయ్త కిర్కెట ఆటగాడు సచిన తెండూలక్ర ఆట నుంచి
రిటైరయాడు. పర్పంచమంతా ఆయనిన్ తలకెతుత్కుని పర్శంసించారు. పాకిసాథ్న పతిర్కలు కూడా తెండూలక్రని ఆకాశానికి ఎతేత్శాయి. ఇది
తాలిబనకి బొతిత్గా నచచ్ని విషయం. ఎందుకు? ఇది దేశ భకిత్కి సంబంధించిన విషయం కనుక. పాకిసాథ్నలో బహిషక్రించిన తెహరీక -ఏ తాలిబన సంసథ్ పర్తినిధి షహీదులాల్ షహీద ఏకే 47 తుపాకీని ధరించి ఒక సందేశానిన్ పాకిసాథ్న మాధయ్మాలను వీడియో దావ్రా
హెచచ్రించాడు. ''ఈ మధయ్ కిర్కెట ఆటనుంచి రిటైరయిన ఒక ఆటగాడిని -సచిన తెండూలక్రని పాకిసాథ్న మాధయ్మాలు ఆకాశానికి
ఎతేత్సుత్నాన్యి. ఇది చాలా దురదృషట్కరం. ఎందుకంటే అతను ఇండియన. మరి మన పాకిసాథ్న ఆటగాడు మిసాబ్ -ఉల -హకని
దుయయ్పడుతునాన్యి. ఇది మరీ విచారకరం. తెండూలక్ర ఎంత గొపప్వాడయినా అతను ఇండియన కనుక పొగడడానికి వీలులేదు. మన
మిసాబ్ ఎంత దరిదర్ంగా ఆడినా మనవాడు, మన పాకిసాథ్నీవాడు కనుక పొగడండి -అంటూ వీడియో సందేశమిచాచ్రు. మాధయ్మాలు వారి
తాఖీదులిన్ పాటించకపోతే? చేతిలో ఆయుధం వారికి హెచచ్రిక. మనం హిరణయ్కశిపుడిని దురామ్రుగ్డుగా దుయయ్పడతాం. పర్హాల్దుడిని
మహాతుమ్డని నెతిత్కెతుత్కుంటాం. ఏనాడయినా -తన విశావ్సానిన్ -ఆఖరి ఊపిరివరకూ మారుచ్కోని నిరుద్షట్మయిన సైథ్రయ్ం కల వయ్కిత్గా
హిరణయ్కశిపుడిని పొగిడామా? ఇది విచక్షణ కాదా?
దలైలామా దేవుని అవతారం టిబెటనల్కి. కాని చైనా పర్భుతావ్నికి ఆయనొక పొరుగు దేశపు పాలకుడు. ఆయనిన్ పొమమ్నలేక పొగపెటాట్రు. నేను
దిన పతిర్కలో నా ఉదోయ్గ జీవితానిన్ పార్రంభించాను. రాయటర అనే బిర్టిష వారాత్సంసథ్ -ఆనాటి కాంగోలో సావ్తంతర్య్ పోరాట శకుత్లిన్ విపల్వ
శకుత్లని పేరొక్నేది. కాని మేము 'జాతీయ దళాలు' అని అనువదించేవారం. బిర్టిష వారికి కాంగో పర్జల పోరాటం తిరుగుబాటు. కాని ఆ
దేశీయులకి జీవనమ్రణ సమసయ్. తమది సావ్తంతర్య్పోరాటం. ఆనాటి బిర్టిష పర్భుతావ్నికి గాంధీ తిరుగుబాటు దారుడు. మనకి మహాతుమ్డు.
ఇండియన తెండూలక్ర గొపప్వాడయినా నిషిదధ్ం. మిసాబ్ ఉల హక మరుగుజుజ్ అయినా ఆదరణీయం. సగటు పర్తిభని అపూరవ్మైన పర్తిభగా
'సాగదీసే' పని ఎవరు చెయయ్గలరు? చేతిలో తుపాకీ ఉనన్వారే చెయయ్గలరు.
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రాచకొండ విశవ్నాథ శాసిత్గారి గొపప్ కథ ఒకటి -ఆరు సారాకథలోల్ ఉంది. ఇదద్రు దొంగసారా వాయ్పారులు -విశాఖలో. ఇదద్రూ అవినీతితో
ఒకరినొకరు పోటీపడుతూ రహసయ్ వాయ్పారం చేసుత్నాన్రు. ఒకరంటే ఒకరికి పడదు. బదధ్ శతుర్వులు. అందులో ఒకడు మహా శివభకుత్డు.
వాడికో ఉంపుడుకతెత్ కూడా ఉంది. ఒకానొక సందరభ్ంలో ఈ భకుత్డి శతుర్వుని ఎవరో ఓ హోటలోల్ చంపేశారు. నాయ్యంగా ఇతనికి ఆటవిడుపు
కలగాలికదా? కాని వాడు మహాశివరాతిర్నాడు చచిచ్పోయాడు. కనుక కైలాసానికి వెళిల్పోతాడని జుతుత్పీకొక్నాన్డు. అదీ కథ.
చాలా సంవతస్రాల కిందట 'మాన ఫైరడే' అనే చితార్నిన్ చూశాను. పర్ఖాయ్త నవలా రచయిత డేనియల డెఫో రాసిన నవల ఆధారంగా తీసిన
చితర్మిది. 1719 నాటి నవల అది. ఈ రెండు వందల సంవతస్రాలలో ఈ రచన ఎనోన్ పర్కిర్యలలో తలమానికమయి నిలిచింది. కారూట్ను,ల్
సినీమాలు, టీవీ రూపకాలు -ఒకటేమిటి? కారణం? వొంటిరంగు కారణంగా, తెలల్వాడయిన కారణానికి మరొకరిమీద అధికారానిన్ చెలాయించే
పెతత్నానిన్ అతి పార్థమికంగా పర్శిన్ంచే గొపప్ రచన ఇది. ఒకానొక దీవ్పంలో ఒక ఓడ చికుక్కుని ఆగిపోతుంది. గొపప్ శీర్మంతుడు -రాబినస్న
కూర్సో అనే నావికుడు ఏకాకిగా మిగిలిపోయాడు. అతని దగగ్ర తుపాకులు ఉనాన్యి. బంగారం ఉంది. కాని ఆ దీవ్పం నుంచి బయటపడే
మారగ్ం లేదు. ఆటవికుడిలాగ జీవిసుత్నాన్డు. ఒకసారి -ఆ రోజు ఫైరడే -ఒక పడవ అటుకొటుట్కు వచిచ్ంది. ఒక నలల్వాడు అకక్డ ఇరుకుక్నాన్డు.
అతను ఫైరడేనాడు 'దొరికాడు' కనుక అతనికి ఫైరడే అని పేరుపెటాట్డు. సమాజంలో సిథ్రపడిపోయిన ఎనోన్ విషయాలని అతి పార్థమికంగా ఈ
నలల్మనిషి దావ్రా పర్శిన్ంచాడు రచయిత. ఇలా మనం ఎపుప్డూ ఆలోచించం. నిజానికి కొనిన్ పర్శన్లకు మనం సమాధానం వెదకం.
ఉదాహరణకి కూర్సో ఫైరడేతో ''నేను నీ యజమానిని'' అనాన్డు. ''అంటే?'' అనడిగాడు నలల్వాడు. ''నేను చెపిప్నటుట్ నువువ్ నడుచుకోవాలి?''
అనాన్డు. ''ఎందుకు?'' మళీల్ పర్శన్. రాబినస్న కూర్సోకి వెంటనే సమాధానం దొరకలేదు. తన చేతిలో తుపాకీ ఉంది. దానిన్ చూశాడు. వెంటనే
అనాన్డు ''నాచేతిలో తుపాకీ ఉంది కనుక''. తుపాకీతో ఎపుప్డయినా ఎవరినయినా నాశనం చెయయ్గలగడమే అతని శకిత్. పెదద్రికానికి కారణం.
''మనిదద్రం కుసీత్ పడదాం'' అనాన్డు. ''అంటే?'' ఎలా చెపాప్లో తెలియలేదు కూర్సోకి. ''ఒకరినొకరు కొటుట్కోవడం''. ''ఎందుకు?'' మళీల్ పర్శన.
సమాధానానికి వెతుకుక్నాన్డు. ''అదొక కీర్డ'' అనాన్డు. ''కీర్డ అంటే?'' ఎంత గొపప్ పర్శన్! ''ఎదుటివాడి వినోదానికి ఒకరినొకరు
హింసించుకోవడం''. ఇంతకంటే మానవ వికారానిన్ పర్శిన్ంచే ఆయుధం లేదు 1719 నాటి రచన. 2013లో తాలిబనలు సరిగాగ్ అదే జులుంని
నిరూపిసుత్నాన్రు. రచయిత కాలం కంటే ముందుంటాడనడానికి ఇంతకంటే మంచి ఉదాహరణ ఏముంటుంది? తెండూలక్ర గొపప్తనంతో
తాలిబనల్కేమీ తగాదాలేదు. ఆయనిన్ పర్పంచమంతా పొగిడితే నిజానికి వారికి అభయ్ంతరం లేదు. కాని పాకిసాథ్నలో శతుర్దేశం ఆటగాడిని
నెతిత్కెతుత్కోవడం వారికి నచచ్ని విషయం. మీకు మరీ మోజుగా ఉంటే మన మిసాబ్ -ఉల -హకని పొగడండి. అతనంత గొపప్ ఆటగాడు కాదా?
'కొంచెం' పొగడండి. తెండూలక్రని అసస్లు పొగడకండి. తదావ్రా కొనాన్ళల్కయినా మన మిసాబ్ మీ పుణయ్మా అని తెండూలక్ర సాథ్యికి
'సాగదీసి' నటట్వుతుంది. మన చేతిలో తుపాకీ ఉండాలికాని -మలాలా చదువుని ఆపగలం, బుదుధ్ని విగర్హాలను నాశనం చెయయ్గలం,
తెండూలక్ర గొపప్తనానిన్ అటకెకిక్ంచగలం, మన పాకిసాథ్న ఆటగాడు మిసాబ్ని ఆకాశంలో నిలబెటట్గలం. అదీ తాలిబనల్ విశావ్సం.
ఒకజాతి సంసక్ృతిని, విశావ్సాలనీ, వైదగాద్య్నిన్, వైభవానిన్, పర్తిభనీ -కేవలం అధికారంతో, కేవలం తుపాకీతో, కేవలం దౌరజ్నయ్ంతో
సాధించవచచ్ని నమేమ్ వయ్వసథ్ ఇంత పార్థమికంగా ఆలోచించగలగడం, ఈ 2013లో ఇంతగా బరితెగించి ఆలోచించగలగడం -విడూడ్రంగా
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కనిపించవచుచ్. కొండొకచో నవువ్ పుటిట్ంచవచుచ్. కాని పొరుగు దేశంలో అది వాసత్వమని మరిచిపోకూడదు. తుపాకీని చూపించి ఈ
సిదాధ్ంతానిన్ నేరుప్తునాన్రని మరిచిపోకూడదు. మానవ చరితర్ ఇనిన్వేల సంవతస్రాలలో ఏమయినా నేరుచ్కుందా? నాగరికత పేరిట
అధ:పాతాళానికి కృంగడం అదుభ్తంగా పార్కీట్సు చేసోత్ంది. పర్పంచ చరితర్లో గొపప్ శకిత్ ఏది? ఈ పర్శన్కీ సమాధానం ఉంది. పకక్వాడిని
నాశనం చెయయ్గల శకిత్, ఉదేద్శయ్ం, అవకాశం అవసరం.

( ి ెంబర్ 02, 2013)
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(December 09, 2013) Nalla Suryuni Astamayam నలల్ సూరుయ్ని అసత్మయం
2003లో మా అబాబ్యి కిర్కెట పర్పంచ కపుప్ ఆటలకు దకిష్ణాఫిర్కా వెళిల్ వసూత్ నాకో బహుమతిని తెచాచ్డు. నెలస్న మండేలా ఆతమ్కథ -ఎ
లాంగ వాక టు ఫీర్డమ. "సావ్తంతార్య్నికి సుదీరఘ్ పర్యాణం" దాదాపు తెనుగు సేత. అపప్టికి ఆతమ్కథల మోజులో ఉనన్ నేను -నా ఆతమ్కథ
రచనకు ఉపకర్మించబోతునన్ నేను -వదలకుండా కొనిన్ రోజులు చదివాను. చదివాక కొనిన్ సంవతస్రాలు ననున్ వెంటాడిన పుసత్కం -కాదు వెంటాడిన జీవితం మండేలాది. మండేలాకీ మన దేశానికీ దగగ్ర బంధుతవ్ం ఉంది. మహాతుమ్ని అహింసాయుతమైన పోరాటానిన్ -శాంతియుత
సమరానిన్ సూఫ్రిత్గా తీసుకునన్ రెండో వయ్కిత్ -నెలస్న మండేలా. మొదటి వయ్కిత్ -మారిట్న లూధర కింగ.
దకిష్ణాఫిర్కాలో తెలల్వారి పాలన మీదా, వారి ఆంక్షల మీదా, విధించిన శిక్షల మీదా కొనిన్ దశాబాద్లపాటు జరిగిన పోరాటంలో -ఎంతోమంది
మరణించగా, ఎందరో పాలకుల దౌషాట్య్నికి బలిఅయిపోగా -వారిపై తిరుగుబాటు చేసి -వారు విధించిన శిక్షకు 27 సంవతస్రాలు తలవొంచి
కేవలం తన చితత్శుదిధ్తో, ఆతమ్విశావ్సంతో, ధృడమైన కరత్వయ్ దీక్షతో -నిశశ్బద్ విపల్వం జరిపి -తెలల్ పాలకుల తలలు వంచిన ఏకైక వీరుడు నెలస్న
మండేలా. దురామ్రాగ్నీన్, దౌషాట్య్నీన్, అనాయ్యానీన్ -కేవలం సంయమనంతో, నిరుద్షట్మైన ఆతమ్విశావ్సంతో ఎదిరించిన యోధుడు మండేలా. తమ
పోరాటానికి ఫలితానిన్ తన జీవిత కాలంలోనే చూసి -దకిష్ణాఫిర్కా రిపబిల్కకు మొదటి అధయ్కుష్డయాయ్డు. ఓరుప్, సంయమనం, అకుంఠితమైన
చితత్శుదిధ్లో తన గురువు కంటే నాలుగు అడుగులు ముందు నిలిచిన అదుభ్త మానవతావాది మండేలా. చరితర్ మలుపులో తనని జైలులో పెటిట్న
నాయకతవ్ంతో (డి కాల్రక్తో) పర్పంచ సాథ్యి గౌరవానిన్ -నోబెల శాంతి బహుమతిని పంచుకునన్ యోధుడు.
శుకర్వారం మండేలాకు నివాళులరిప్సూత్ ఆరిచ్బిషప డెసమ్ండ టుటు అనాన్రు: "రేపు సూరుయ్డు ఉదయిసాత్డు. ఎలుల్ండీ, ఆ తరావ్తా ఉదయిసాత్డు.
కాని నినన్టి సూరుయ్డి పర్కాశానిన్, ఆశనీ చూపలేడు" అనాన్డు -మండేలాలేని జాతిని ఊహించుకుంటూ.
ఆయన ఒకసారి చెపాప్రు. "మా కుటుంబంలో ఎవరూ సూక్లుకి వెళల్లేదు. కాని నా చినన్తనంలో నేను సూక్లుకి వెళాల్ను. అపప్టి మా టీచరు
ఎమడింగానే సూక్లులో చేరిన మొదటి రోజునే నాకో కొతత్పేరు పెటిట్ంది. మా పెదద్లు పెటిట్న ఆఫిర్కన పేరల్తో కాక -సుళువైన పేరుల్ టీచరుల్
పెటట్డం ఆనవాయితీ. ఆవిడ పెటిట్న పేరు -నెలస్న. నెలస్న అని ఎందుకు ఏమో తెలీదు" మనకి ఇపుప్డు తెలుసు. మానవాళి ఎలల్కాలం
గురుత్ంచుకోడానికి. మానవతవ్పు విలువలకి మనిన్కైన మారుపేరుగా శాశవ్తంగా నిలవడానికి.
జైళల్లో ఐదు నక్షతార్ల సుఖాలిన్ అనుభవిసుత్నన్ మన నాయకమమ్ణుయ్ల కథలు మనం చదువుకుంటునాన్ం. నోబెల శాంతి బహుమతి గర్హీత,
భారతరతన్, దకిష్ణాఫిర్కా మొదటి అధయ్కుష్డు, అమెరికా శాంతి బహుమతిని, రషాయ్ లెనిన పతకానిన్ అందుకునన్ మండేలా అనే సావ్తంతర్య్
యోధుని జైలు జీవితానిన్ ఒకక్సారి పరిశీలిదాద్ం.
మండేలా రాబిన దీవ్పంలో 18 సంవతస్రాలు జైలులో ఉనాన్రు. బి తరగతి ఖైదీల విభాగంలో ఒంటరిగా అతనిన్ బంధించారు. 8 అడుగుల
పొడవు, 7 అడుగుల వెడలుప్గల గదిలో కాంకీర్టు నేలమీద ఒక గడిడ్ చాపమీద పడుకునేవాడు. ఎందరో తెలల్జాతి వారడ్నుల్ రాసి రంపాన
పెటేట్వారు. పగలు రాళల్ని పిండికొటేట్ చాకిరీ. తరావ్త చెకక్సునన్ం కావ్రీని తవేవ్పని. నలల్కళల్దాద్లు పెటుట్కోవడానిన్ వారడ్నుల్ నిషేధించారు. సునన్ం
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తాకిడికీ, వెలుగు సునన్ంలోంచి కళల్మీదికి పర్తిబింబిసూత్ండగా కంటిచూపు శాశవ్తంగా దెబబ్తింది. రాతిర్వేళలోల్ ఎలఎలబి (నాయ్య శాసత్రం)
చదువుకునేవాడు. వారాత్పతిర్కలు ఆయనకి ఇచేచ్వారు కాదు. తోటి ఖైదీలు దయతలిచి ఆయనకి పేపరల్ కటిట్ంగులు అందిసేత్ -వాటిని
సంపాదించుకునన్ందుకు ఎనోన్ సందరాభ్లలో ఆయనిన్ ఏకాంతంగా బంధించి ఉంచేవారు. ఆయన నాలుగో తరగతి ఖైదీగా లెకక్. పర్తీ
ఆరునెలలకీ ఒకక్రు మాతర్ం కలిసేవారు. ఒకక్ ఉతత్రానిన్ బాగా సెనాస్రు చేసి యిచేచ్వారు. ఆయన జైలోల్ ఉనన్పుప్డు -1968లో ఆయన తలిల్
ఒకక్సారే ఆయనిన్ చూడనిచాచ్రు. తరావ్త ఆమె కనున్మూసింది. ఆయన కొడుకు కారు పర్మాదంలో మరణించాడు. కాని రెండు విషాదాలిన్
పంచుకోడానికి ఆయనకి అనుమతి లభించలేదు. ఆయన భారయ్ వినీన్ ఒకటి రెండుసారుల్ మాతర్మే ఆయనిన్ చూడగలిగింది. తరావ్త
రాజకీయమైన ఉదయ్మాలకు ఆమెనీ అరెసుట్ చేశారు.
1982 -88 మధయ్ పోలస్ మూర జైలులో నిబంధనలను సడలించారు. ఈ పీడనని ఇంత విపులంగా వార్యడానికి కారణం -ఒక జాతి
జీవనానిన్ మలుపు తిపేప్ నాయకుడి ఆతమ్సైథ్రాయ్నిన్ చెదరగొటట్డానికి మానవ హృదయం -ఒక నిరేవ్దంతో, నిసప్ృహతో, నిరీవ్రయ్ం కావడానికి
ఎంత పర్యతన్ం జరిగిందో అరథ్ం కావడానికి.
నేను అండమానలో అలనాటి సావ్తంతర్య్ యోధులెందరినో బంధించిన సెలుయ్లర జైలుని చూశాను. తెలల్వారిలేసేత్ వందలాది మందిని ఉరితీసే
దృశయ్ం అనుక్షణం కళల్బడేటటుట్ -ఉరికంబం పకక్నే ఉనన్ జైలుగదిలో అలనాడు వీర సావరాక్రని ఉంచారట. ఒక నిరుద్షట్మైన మానవ
సంకలప్ం, అకుంఠితమైన కారయ్దీకాష్ వీరుల చితత్శుదిధ్ని ఛినాన్భినన్ం చేయలేకపోవడమే చరితర్. 1988 -90 మధయ్ వికట్ర వెరట్స్ర జైలుకి
మారాచ్రు. తరావ్త డి కాల్రక్ దకిష్ణాఫిర్కా నాయకతావ్నిన్ చేపటట్డం -దేశ సావ్తంతర్య్ం తరావ్తి చరితర్.
మండేలా జీవితంలో మూడుసారుల్ పెళిల్ చేసుకునాన్రు. ఆయనకి ఆరుగురు పిలల్లు. 29 మంది మనుమలు, ఆరుగురు మునిమనుమలు. ఆయన
80 వ యేట తనకంటే 27 సంవతస్రాలు చినన్దయిన వయ్కిత్ని పెళిల్ చేసుకునాన్రు. జీవితమంతా తను నమిమ్న నిజాల కోసం పోరాటం
సాగించాడు. జీవితమంతా తనకోసం జీవిసూత్నే ఉనాన్డు. తొమిమ్ది సంవతస్రాల కిర్తం మన రాషట్రపతి అబుద్ల కలామ దకిష్ణాఫిర్కా మాజీ
రాషట్రపతిని ఆయన ఇంటి దగగ్ర కలిశారు. ఆయన శలవు తీసుకుంటునన్పుప్డు మండేలా గుమమ్ందాకా నడుసూత్ చేతికరర్ని వదిలేసి కలామ
భుజానిన్ ఊతం చేసుకునాన్రట. అపుప్డు కలామ అడిగారట: "డాకట్ర మండేలా! దకిష్ణాఫిర్కాలో జాతి వివక్షని ఎదిరించి పోరాడిన తొలి
నాయకులు ఎవరు" మండేలా నవివ్ ఒకే ఒకక్పేరు చెపాప్రు -గాంధీ. "ఇండియా మాకు ఎమ.కె.గాంధీని ఇచిచ్ంది. మేము మీకు
మహాతామ్గాంధీని అందజేశాం"అనాన్రట.
ఆయన హయాంలోనే మన దేశ సావ్తంతార్య్నికి తొలి బీజాలు పడిన దకిష్ణాఫిర్కా రైలు సేట్షన -పీటర మారిటస్ బరగ్లో -సేట్షనోల్నే
మహాతామ్గాంధీ విగర్హానిన్ సాథ్పించారు. విచితర్మేమిటంటే అహింసా పోరాటానిన్ జీవితాంతం జరిపిన ఈ వీరుని విగర్హం ఉనన్చోట ఇంకా
హింస కొనసాగుతూనే ఉంది. మా అబాబ్యి -ఆ విగర్హానిన్ చూడడానికి పీటర మారిటస్ బరగ్ సేట్షనకి వెళాల్డు టాకీస్లో. టాకీస్ని ఓ నలల్
అమామ్యి నడుపుతోంది. ఇతని ఉదేద్శానిన్ గమనించి ఆమె ఆశచ్రయ్ంగా చూసిందట. "ఎందుకంత రిసుక్ తీసుకుంటునాన్వని" "బడీ! నేను కారు
ఇంజన నడుపుతూ ఏకస్లరేటర మీద కాలు పెటిట్ ఉంటాను. నీ అదృషట్ం బాగుండి పరిగెతుత్కు రాగలిగితే ఇకక్డినుంచి దూకేదాద్ం" అనన్దట.
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నేనపుప్డు విశాఖపటన్ంలో ఉనాన్ను. మా అబాబ్యి మారిస పీటరస్ బరగ్ సేట్షనలో గాంధీని దరిశ్సుత్నన్పుప్డు -నేను రోడుడ్పకక్ కారు ఆపి -అతని
ఫోనకి ఎదురుచూసుత్నాన్ను -కొనిన్ వేల మైళల్లో టాకస్ డైరవరు లాగే ఆతృతగా.
మండేలా చెపిప్న రెండు మాటలు ఆయన జీవితానీన్, ఆయన ఆదరాశ్నీన్, ఆయన వయ్కిత్తావ్నీన్ కళల్కు కటిట్నటుట్ నిరవ్చిసాత్యి. ఆయన అంటారు:
జీవితంలో గొపప్తనం ఎ పుప్డూ ఓడిపోకుండా నిలవడం కాదు. కాని పర్తీసారి కింద పడినపుప్డూ లేచి నిలబడగలగడం గొపప్తనం -అని.
మరొకక్మాట: భయం లేకపోవడమే ధైరయ్ం అని నేను నమమ్డం లేదు. భయానిన్ జయించడం ధైరయ్మని నముమ్తాను. జీవితంలో ఎపుప్డూ
భయపడనివాడు కాదు ధైరయ్సుథ్డు. భయానిన్ శాశవ్తంగా జయించినవాడు -అంటారు ఆయన. మండేలా ఈ రెండు సూతార్లను కేవలం నోటితో
చెపప్లేదు. జీవితంలో 95 సంవతస్రాలు పాటించి ఆకాశమంత ఎతుత్న నిలిచాడు. కొందరు సతాయ్నిన్ గురిత్సాత్రు. కొందరు సతాయ్నికి గురుత్లు
పెడతారు. కొందరు ఆ సతాయ్నికి తమ జీవితానేన్ అభిజఞ్లు చేసుకుంటారు. జీవితమంతా మహాతుమ్ని అడుగుజాడలోల్ నడిచి మరో మహాతుమ్డుగా
నిషర్క్మించిన ఆకాశం పేరు నెలస్న మండేలా.

( ి ెంబర్ 09, 2013)
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(December 16, 2013) Cheepuru Rajakeeyam చీపురు రాజకీయం
చీపురుని ఎనిన్కల గురుత్గా ఉంచాలని ఆలోచించిన వారెవరో నిజంగా మహానుభావులు. ఇంతకంటే ఇంటి ముంగిటోల్, వీధులోల్, గదులోల్ తిషట్
వేసుకు కూరుచ్నే సాధనం మరొకటి ఉండదు. దాని అవసరం లేని రోజూ, అవసరం లేని మనిషీ, అవసరం లేని సందరభ్మూ ఉండదు. నిజానికి
'చీపురు'ని ఎనిన్కల గురుత్ చేయగానే సగానికి సగం విజయం సాధించినటేట్ లెకక్. అందునా ఈ మధయ్ సమాజంలో చెతత్ ఎకుక్వయి, చెతత్
రాజకీయాలు తల బొపిప్ కటిట్ంచే నేపధయ్ంలో ఎలాంటి చీపురుతో ఈ చెతత్ని బుటట్దాఖలు చెయాయ్లా అనే ఆలోచనతో దేశంలో చాలామంది
జుతుత్ పీకుక్ంటునాన్రు. ఈ నేపథయ్ంలో 'చీపురు' పారీట్ ఎంతగానో సావ్గతించవలసిన సంఘటన. గాలిలో వందలాది చీపురుల్ ఎగరేసూత్ ''మాకు
ఓటు వెయయ్ండి. చెతత్ సంగతి మాకు వదిలేయండి'' అనన్ దృశయ్ం అతయ్ంత హృదయ్మయినదీ, ఈ దేశం కలలు కంటునన్దీను. చెతత్ని
వదిలించినా వదిలించకపోయినా -చీపురు దానిన్ 'చెతత్' అని గురుత్ పెటట్డం, దానిన్ సమూలంగా తుడిచి పెటాట్లని తలపెటట్డం -దేశభకిత్, సమాజ
సేవ అని దొంగపేరుల్ పెటిట్ బొరర్లు, ఖజానాలు నింపుకునే నాయకమమ్ణుయ్ల మీద 'ఏవగింపు' ఈ నినాదానికి గొపప్ పెటుట్బడి. ఈ దేశానికి
సావ్తంతర్య్ం వచాచ్క ఇలాంటి పర్యతన్ం ఎనన్డూ జరగలేదు. అంతేకాదు. ఆ కారణానికే పారీట్ అవతరించగానే సగం విజయానిన్ సాధించేసింది.
అంతేకాదు. పారీట్ అవతరించిన 9 నెలలోల్ -170 సంవతస్రాల చరితర్ ఉనన్ పారీట్ని మటిట్ కరిపించి, 15 సంవతస్రాలుగా ఢిలీల్లో రాజయ్మేలుతునన్
ముఖయ్మంతిర్ని గదెద్ దింపడం కనన్ వోటరు 'కసి'కీ, ఈ రాజకీయ వయ్వసథ్ పటల్ అతని 'అసహాయ్నికీ' మరొక నిదరశ్నం అకక్రలేదు. ''వాళూల్
మాలాగే హామీలిచాచ్రు. ఏదీ? చేసి చూపమనండి'' అని మొనన్ ఓ రాజకీయ నకక్ టీవీలో పెదద్ కబురుల్ చెపాప్డు. ఇది సిగుగ్లేని మాట. అయితే
సిగుగ్ వంటి గుణాలు వీరినుంచి ఆశించడం నిజానికి అనాయ్యం. మొదట వారి రాజకీయ నీతిని ఎండగటిట్నందుకు సిగుగ్పడడం పోయి, ఎదురు
తిరగడం దయనీయం. ఈనాటి సిగుగ్లేని రాజకీయ వయ్వసథ్కి ఇది కేవలం నీచమైన ఉదాహరణ.
ఈ చీపురు పారీట్ తాము ఇచిచ్న హామీలను తీరచ్లేకపోవచుచ్. వాళూల్ సమాజంలో అవినీతికి, దురాశకీ, దురామ్రాగ్నికీ బలికావచుచ్. వాళూల్
కర్మంగా మిగతా పారీట్లలాగే నేలబారు సాథ్యికి దిగజారిపోవచుచ్. అవుతుందని కాదు. అయితే ఆశచ్రయ్ంలేదని మాతర్మే. ఒకవేళ అయినా ఈ
విపల్వానిన్, ఈ దశలో చరితర్నీ ఏనాటికీ మరిచిపోదు. మరిచిపోకూడదు. పదవిలోకి వచిచ్నపప్టి నుంచీ పెటెట్లు సరుద్కునన్ నాయకుల పటల్
వోటరు 'ఏహయ్త'కు ఈ ఎనిన్క అదద్ం పడుతోంది. నిరాద్కిష్ణయ్ంగా అవినీతిని వోటరు గదెద్దించడం ఈ దేశానికి శుభసూచకం. చరితర్.
సిగుగ్లేకుండా రోజూ టీవీలముందు కనిపించే ఎందరి మొహాలనుంచి తమకు విముకిత్ కావాలని ఈ దేశ పర్జలు కలలు కంటునాన్రో ఈ ఎనిన్క
-కుండ పగలగొటిట్ నిరూపించింది. తపప్ని సరిగా కోడి గుడుడ్మీద వెంటుర్కలు పీకే పర్బుదుధ్లు ఆయా పారీట్లలో ఉనాన్రు. నిజానికి అదే వారి
ఘనత. ఈ ఎనిన్కలో వోటరు 'విసుగు'ని రహసయ్ంగానయినా ఈ అవకాశవాదులు గురుత్పడతారని ఆశిదాద్ం.
ఇక రాజసాథ్నలో, మధయ్పర్దేశలో తమ 'హవా' చెలుల్తోందని రొముమ్ విరుచుకునే నాయకులూ ఒకటి గురుత్పటాట్లి. పర్తీసారీ -నాయకుల పటల్
తమ కోపానిన్, అసహాయ్నీన్, అసమమ్తినీ చూపడానికి మరో ఆసాక్రం లేని ఓటరు -తపప్నిసరిగా, నిసస్హాయంగా, ఏడుసూత్ -బాచా బూచులలో
మరో పాత 'బూచి'నే ఎనున్కుంటునాన్డు మరో గతిలేక. ఈ రాజకీయ నాయకులు ''మిమమ్లిన్ తిటాట్రంటే మ మమ్లిన్ పొగుడుతునన్టుట్ లెకక్'' అని
చంకలు గుదుద్కుని తమ బార్ండు అవినీతిని అయిదు సంవతస్రాలు ఆచరణలో పెడతారు. అపుప్డు నిసస్హాయంగా వీళల్ని గదెద్ దించుతునాన్డు
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వోటరు -అపుప్డూ మరో గతి లేక. దీనికి ఒకే ఒక ఉదాహరణ -తమిళనాడు. గత 46 సంవతస్రాలలో డిఎంకెని గదెద్ దించి, ఎడీఎంకెనీ, అలాగే
వీళల్ని దించి వాళల్నీ ఎనున్కుంటునాన్డు ఓటరు -నిసస్హాయం గా. కారణం -అతనికి మరో పర్తాయ్మాన్యం లేక. ''బాబూ! రాజసాథ్నలో,
మధయ్పర్దేశలో బలమైన 'చీపురుల్' ఉంటే నిజమైన వోటరు 'అభిపార్యం' దేశానికి తెలిసేది. ఈ చీపురు పారీట్ విజయాలిన్ చూదాద్ం. మూడుసారుల్
ఎనిన్కయిన ముఖయ్మంతిర్ షీలా దీకిష్తనే కాదు. గత 60 సంవతస్రాలుగా అలవాటుగా అంబేదక్ర నగర నుంచి తపప్నిసరిగా ఎనిన్కవుతూ,
గినిన్స పుసత్కం ఎకిక్న రాజకీయ భీషుమ్ డు చౌదరీ పేర్మ సింగుని అశోకకుమార చౌహాన అనే కురార్డు ఓడించాడు. ఆ వోటమిలోనూ
మూడోసాథ్నంలో ఉనాన్రు పేర్ మసింగుగారు. ఇది మరో కారణానికి గినిన్స పుసత్కం ఎకాక్లిస్న చరితర్. సోమ దతాత్ శరమ్ అనే విదాయ్రిథ్ నాయకుడు
ఉచితంగా వైదయ్ శిబిరానిన్ నడిపి, పేద విదాయ్రుథ్లకి చదువుకి సహాయం చేసే పని చేసుత్నాన్డు. అతను ఈ చీపురు పారీట్ అభయ్రిథ్. సంజీవ ఝా పై
రాషాట్ర్ల నుంచి ఢిలీల్ వచిచ్ సిథ్రపడాలనుకునన్ వారికి సహాయం చేసే 'నవ పలల్వ' అనే సంసథ్ని నడుపుతునాన్డు. సతేయ్ందర్కుమార జైన పర్భుతవ్
కారాయ్లయాలోల్ అవినీతికి విసిగి ఉదోయ్గానికి రాజీనామా చేసి -పుటుట్కతో మానసికంగా దెబబ్తినన్ పిలల్లకు సహకరించే సంసథ్ని
నడుపుతునాన్డు. మిగతా పారీట్లలో -రాజకీయ నాయకుల కొడుకులు, పెళాల్లు, మేనళుల్ళు,ల్ కూతుళుల్, పినతండుర్లు -వీరుకాక గూండాలు,
మానభంగాలు చేసేవారు, దోపిడీదారులు, మాఫియా పెదద్లు, హంతకులు -వీరంతా ఎనిన్కయి -మన శాసన సభలోల్, పారల్మెంటులోల్ ఉనాన్రు.
వీళుల్ చినన్ చినన్ అవినీతులు చేసేత్ తపుప్లేదని ఐయేయ్యసలకు గీతాబోధ చేసాత్రు. 17 కోటుల్ దోచుకుంటే పెదద్ అవినీతికాదని పెదవి విరుసాత్రు.
ఇళల్లో టెలిఫోన ఎకస్ఛేంజలు నిరిమ్ంచుకుంటారు. గడిడ్ తింటారు. అమామ్యిలతో రంకు జరిపి, హతయ్లు చేసి శవాలిన్ మాయం చేసాత్రు. పేరు
అడిగినందుకు గుమాసాత్ల మీద తుపాకులు తీసాత్రు. పోలీసు సేట్షనల్లోకి వెళిల్ పోలీసులిన్ కొడతారు. వీళల్ అరాచకాలు వరణ్నాతీతం. అతయ్ంత
జుగుపాస్కరం.
ఈ నేపథయ్ంలో వీరి అవినీతికి పర్జలు ఎంతగా విసిగిపోయి ఉనాన్రో, ఎకక్డయినా రవంత చలల్గాలి పర్సరిసేత్ ఊపిరి పీలుచ్కోవాలని ఎంత
తహతహలాడుతునాన్రో -నినన్టి ఢిలీల్ ఎనిన్క చెపోత్ంది. చీపురు అవసరానిన్ వోటరు ఎంతగా ఆశిసుత్నాన్డో నిరూపిసోత్ంది. బాబూ! మిగతా
పారీట్ల నాయకులూ! తమకొక మనవి. ఆమ ఆదీమ్ పారీట్లోనూ ఒకరిదద్రి అవినీతిపరులు దొంగ దారి గుండా పర్వేశించారని నినన్ ఎవరో పరాయి
పారీట్వారు దేశానిన్ హెచచ్రించబోయారు. వారూ తమ హామీలను తీరచ్లేకపోతారా? వారూ నిజాయితీగా రాజకీయాలిన్ నిరవ్హించలేక మెలల్గా
దిగజారిపోతారా? అయినా వారితో పర్యాణం చెయయ్డానికి చెయియ్ కలుపుతాం. ఎందుకో తెలుసా? వాళుల్ మీలాగ చెడిపోవడానికి మరో 60
ఏళుల్ పటట్వచుచ్. కాని 2013 లో హంతకులతో, ఖూనీకోరల్తో సతమతమవుతునన్ మేము, 1947 తరావ్తి కాలంలో అవినీతిని భరిసూత్ ఇంకాసత్
మనశాశ్ంతితో జీవించగలం. అయిదేళల్ కురార్డిలో తొలినాటి అవినీతి -వేళుల్ నిలదొకుక్కొని మమమ్లిన్ సమూలంగా కబలించే చెయియ్ తిరిగిన
అవినీతి కంటే మేలయినది. అయితే -రవీందుర్ని మాట మాకు ఊరట. ఈ పర్పంచంలో కళుల్ విపుప్తునన్ పర్తీ పసివాడూ -మనిషి అనునితయ్ం
చెడిపోతునాన్ ఏనాటికయినా బాగుపడడా అనే భగవంతుడి నిరంతనమైన ఆశాభావానికి, విశావ్సానికి పర్తీక -అనాన్రు రవీందుర్లు. ఈనాటి
చీపురు ఏనాటికయినా ఒక నిజాయితీపరుడిని గదెద్ ఎకిక్ంచదా అని మా ఆశ. అందుకు వోటరు ఏనాటికీ అలసిపోడు. కారణం మీ దౌరాభ్గయ్పు
అవినీతితో కుర్ంగి, కృశించి విసిగి వేసారి ఉనాన్డు కనుక.
(డిసెంబర 16, 2013)
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(December 23, 2013) Oka Neram Oka Nirupana ఒకనేరం ఒక నిరూపణ
ఈ మధయ్ మన దేశంలో రెండు అపురూపమైన సంఘటనలు జరిగాయి. శంకర రామన హతయ్కేసులో అరెషట్యి నూరు రోజులు జైలులో ఉనన్
కంచి పీఠాధిపతి జయేందర్ సరసవ్తీ సావ్మి మీద నేరం రుజువు చేయలేకపోయారని పుదుచేచ్రి కోరుట్ కేసు కొటిట్వేసింది.
ఆయనతోపాటు అభియోగం మోపిన 23 మందినీ కోరుట్ నిరపరాధులని పేరొక్ంది. నిజానికి 24 మంది మీద కేసు పెటాట్రు. మరి 24వ
ముదాద్యి ఎవరు? కదిరవానన అనే ముదాద్యి. ఆయనిన్ ఆరేళల్ కిందట నరికి చంపారు. శంకరరామనని కూడా నరికి చంపారు. (ఈ నేరంలో
పదధ్తి ఒకే నేరసుథ్డి పటల్ వేలుచూపిసోత్ందా?) ఇపుప్డు కంచి సావ్మిని అరెసుట్ చేయించినందుకు తమిళనాడు ముఖయ్మంతిర్ ఆయనకి క్షమాపణ
చెపాప్లని సుబర్హమ్ణయ్ సావ్మి అనాన్రు. నేను 33 సంవతస్రాలుగా ఈ కాలమ రాసుత్నాన్ను. నాకు సీనియర మాలతీ చందూర వెళిల్పోయారు
కనుక -ఈ రచనలో నేనే బతికునన్ సీనియరని. ఈ మాట చెపప్డానికి కారణం ఈ కాలమ చరితర్లో అంత ఆవేశంగా నేను కాలమ రాసిన
గురుత్లేదు. ఈ సందరభ్ంలో ఆ కాలమని మళీల్ పాఠకులు చదవడం నాయ్యమని నాకనిపిసోత్ంది. ఈ దేశంలో హతయ్లు చేసిన సినీతారలు జైళల్కు
వెళల్కుండా కోటుల్ ఖరుచ్చేసి ఆసుపతుర్లనుంచి ఇళల్కు వెళాత్రు.
సలామ్న ఖాన అమామ్యిలతో అడవులకు వెళిల్ చెయయ్కూడని పనులు చేసి, చంపకూడని పకుష్లిన్ చంపితే -ఆయన ఒకరోజు జైలుదాకా వెళల్డానిన్
పతిర్కలు నెతిత్న పెటుట్కుని -అదేదో ఈ దేశానికి పటిట్న అనరథ్ం లాగ మోశాయి. లలూల్ పర్సాద అనే గడిడ్తినన్ రాజకీయ నాయకుడు జైలోల్ ఉంటే
జైలులో వారి జీవితం ఎలా సాగుతోందో పాతిర్కేయులు మనకి కథలుగా చెపిప్ మనలిన్ ధనుయ్లిన్ చేశారు. జగనోమ్హనరెడిడ్గారి జైలు జీవితానిన్
మనకి పతిర్కలు అదుభ్తంగా అభివరిణ్ంచాయి. నిజాయితీని అటకెకిక్ంచి, ఆసకిత్ని అమమ్కానికి జరన్లిజం పెటిట్ చాలాకాలమయింది. అదీ మన
దౌరాభ్గయ్ం. జయేందర్ సరసవ్తి అరెసుట్ రోజున పతిర్కలు గొంతు చించుకోలేదు. కంచిసావ్మి తలవొంచుకుని ఆనాడు జైలుకి వెళిల్ నూరురోజులు
ఉనాన్రు. ఇది మన పొరుగు ముఖయ్మంతిర్గారి నిరావ్కం. ఆ రోజు చాలామంది భోజనాలు చెయయ్లేదు. ఈ దేశంలో మరో ముఖయ్మంతిర్
కరుణానిధి, ఆమె కొడుకులూ, కూతుళూల్, మేనళుల్ళూల్ దేశానిన్ దోచుకుతింటునాన్రని, ఆయన పదవిలో ఉంచిన మంతిర్ లకాష్ డెబైబ్ కోటల్ని
పంచాడని రుజువులొచిచ్నా -ఈ ముఖయ్మంతిర్ ఏమీ చెయయ్లేకపోయింది. కంచి సావ్మిని విమానంలో తీసుకువెళిల్ జైలులో ఉంచారు. ఈ
దేశంలో రాజకీయ నాయకుల బలం, జులుంకీ -2000 సంవతస్రాల చరితర్ ఉనన్ సావ్మి చూపిన ధరమ్ నిరతికీ వయ్తాయ్సం చెపప్కపోయినా
తెలుసూత్నే ఉంటుంది. ఇవాళ ఈ కాలమ రాయడానికి కారణం -ఒక పొరుగు రాషట్రపు నాయ్యసాథ్నం సావ్మి నిరపరాధిగా తీరుప్ ఇవవ్డం.
పాఠకులకు గురుత్ంటే సావ్మి నేరానిన్ నిరూపించే సాకాష్య్నిన్ అలనాడు ఇచిచ్న రవి సుబర్హమ్ణాయ్నిన్ ఆనాడు అరెసుట్ చెయయ్లేదు -అపూర్వర అయిన
కారణానికి. అలనాడు అపూర్వర బురఖా జైలుకి వెళల్కుండా తపిప్ంచుకోవడానికి. సరిగాగ్ అయిదు సంవతస్రాల తరావ్త రవి సుబర్హమ్ణయ్ం -తన
కథని మారేచ్శాడు. ఇపుప్డిక నూరురోజుల సావ్మి జైలు శిక్షకి ఎవరు సమాధానం చెపాత్రు? శిక్ష అనుభవింపజేశాక నిరోద్షితావ్నిన్ తీరుప్గా
చెపప్డం ఈ దేశపు నాయ్యసాథ్నాలకి తీరని మచచ్.
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పదిమంది నేరసుథ్లిన్ విడిచిపెటిట్నా ఒకక్ నిరోద్షికి అనాయ్యం జరగరాదనన్ బిర్టిష నాయ్యవయ్వసథ్ సూతార్నిన్ మన నాయ్య వయ్వసథ్ అటకెకిక్ంచి
చాలారోజులయింది. నినన్నే మాజీ అటారీన్ జనరల తరుణ తేజపాల రంకు గురించీ, ఆ మహానుభావుడిని పతిర్కలు నేరసుథ్డని దుయయ్పటట్డానిన్
ఖండిసూత్ -ఒక వయ్కిత్మీద అభియోగం నేరనిరూపణ కాదు. అపప్టి అరెసుట్ కేవలం అతను సాకాష్య్ధారాలను, పరిశోధనను వకీర్కరించకుండా
నియంతిర్ంచే పర్కిర్యేననాన్రు. భేష. ఆ పర్కిర్యను కంచి సావ్మి విషయంలో నూరురోజులు పొడిగించారు. జైలుకి పంపితే అభయ్ంతరం చెపప్ని
సావ్మి నాయ్య విచారణను గలల్ంతు చేయగల సమరుథ్డా? ఆ ముఖయ్మంతిర్, ఆనాటి నాయ్యసాథ్నం పెదద్లు చెపాప్లి. అధికారం నిసస్హాయుడి
చేతులు ఎలా విరగదీసుత్ందో ఆనాటి సంఘటన రుజువు చేసింది. అదొకక్టే కారణంగా ఆ ముఖయ్మంతిర్ని పర్జలు ఎనిన్కలలో ఇంటికి
పంపించారు.
మతం సమాజంలో జీవన సరళిని నిరేద్శించే మారగ్సూచిగా అనాదిగా ఎందరో మహానుభావులు పర్తిపాదిసూత్ వచాచ్రు. పర్వకత్లు శంకరాచారయ్, రామానుజులు, గురునానక, రామకృషణ్ పరమహంస, అరవిందుల వంటివారంతా ఆయా కాలాలకు అనుగుణంగా మతానిన్,
వారి మారాగ్లిన్ సవరిసూత్, నిరేద్శిసూత్ వచాచ్రు. కేవలం మనిషి జీవనానిన్ సజావుగా తీరిచ్దిదేద్దే మతం. కాని మన దేశంలో మతం
రాజకీయాలలోకి పాకింది. విశావ్సం ఒక సామూహిక మూరఖ్తవ్ంగా, మెజారిటీగా, హకుక్గా, అవకాశంగా మారింది. అది దురదృషట్ం.
ఆసారాం బాపూలు, నితాయ్నంద సావ్మి వంటి సావ్ములు పర్జల విశావ్సాలను తపుప్తోవలు పటిట్ంచే అవకాశవాదులయి -ఆ వయ్వసథ్నే భర్షుట్
పటిట్ంచారు.
రాజకీయాలలో కూడా ఈ భర్షట్తని మరింత ఎకుక్వగా పర్తిదినం చూసుత్నాన్ం. ఒకపుప్డు ఈ దేశంలో అవినీతిని తర్వివ్ బయటపెటట్డంలో
సవాలుగా నిలిచిన తెహలాక్ అధిపతి -బర్హమ్కైనా పుటుట్ రిమమ్ తెగులు అని నిరూపించాడు. 2000 నాటి కిర్కెట మాచ ఫికిస్ంగు గూడుపుఠాణీ,
బంగారు లక్షమ్ణ కేసు వంటివి అనూహయ్మైన సాధనలు. అయితే తన కూతురు వయసుస్నన్, తన కూతురు సేన్హితురాలితో జరిపిన ముచచ్ట
ఒక గొపప్ వయ్వసథ్కి గొడడ్లిపెటుట్. ఈ రెండు సంఘటనలూ ఒకే వారంలో జరగడమే ఈ రెంటినీ కలిపి ఉదహరించడానికి కారణం. వయ్వసథ్లోనూ,
చరితర్లోనూ ఏ విధంగానూ పొంతనలేని సంఘటనలివి. కంచిసావ్మి నిరోద్షితవ్ం ఈ దేశంలో కోటాల్ది మందికి ఊరట మాతర్మే కాదు. వారి
విశావ్సాలకు మళీల్ మదింపు.
అరెసుట్ వెనుక రాజకీయ దురుదేద్శాలు అపప్టోల్ వెలుగులోకి వచాచ్యి. అవనీన్ ఇపుప్డు తవివ్ పర్యోజనం లేదు. కా ని ఆనాడు కంచిసావ్మి పటల్,
ఆయన నిరోద్షితవ్ం పటాల్ అనేకమందికి గల నమమ్కానిన్ ఇనిన్ సంవతస్రాల తరావ్త సాధికారికమైన వయ్వసథ్ సమరిథ్ంచడం ఒక గొపప్ ఊరట.

అవమానానికి నీతి తలవొంచుతుంది. అవినీతి రెచిచ్పోతుంది. ధరమ్ం తను నమిమ్న దారిలో సజావుగా పర్ యాణం చేసుత్ంది. ఆధరమ్ం అడుడ్పడి
పగబడుతుంది. కంచిసావ్మి కథ ముగింపు ఈ నిజానేన్ నిరూపిసోత్ంది.

(Old Column when Kanchi Swamy was arrested)
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సమాధిపై ఆఖరి రాయి

ఈ కుంభకోణం శతాబాద్ల చరితర్ ఉనన్ కాంగెర్సు పారీట్కి చరమగీతమని చెపప్వచుచ్. ”ఆదరశ్ం” అనే పేరుని, దాని అరాధ్నీన్ భయంకరంగా
అనుభవం, అధికారం, అనిన్టికీ మించి విచక్షణ, వివేచన తెలిసిన నాయకులు భర్షుట్ పటిట్ంచడానికి ఇది పరాకాషట్. దేశంలో ఒక నాయ్యాధిపతి
జె.ఏ.పాటిల, ఒక మాజీ పర్ధాన కారయ్దరిశ్ పి.సుబర్హమ్ణయ్ం ఈ కుంభకోణానిన్ పరిశీలించి ఇచిచ్న రిపోరుట్ని ఒకక్సారి చూదాద్ం. ముందుగా ఈ
కుంభకోణంలో తలదూరిచ్ లబిద్ పొందిన పెదద్ల జాబితా: నలుగురు ముఖయ్మంతుర్లు, ఒక కేందర్ హోం మంతిర్, ఇదద్రు జాతీయ కాంగెర్సు
మంతుర్లు, పనెన్ండు మంది ఐయేయ్యస ఆఫీసరుల్, ఇదద్రు రాషట్ర మంతుర్లు, ఇదద్రు దేశ సైనాయ్ధిపతులు, ఇదద్రు మేజర జనరలస్, ఒక కలన్ల,
ఒక బిర్గేడియర, ఒక ఐ ఎఫ ఎస, ముగుగ్రు కలెకట్రుల్, ఎందరో పారల్మెంటు సభుయ్లు, ఇంకా మరెందరో. బహుశా మన దేశానికి సావ్తంతర్య్ం
వచాచ్క జరిగిన కుంభకోణాలోల్ ఇది తలమానికం. దేశంలో ఇంత పెదద్ పదవులోల్ ఉనన్ ఇంతమంది సామూహికంగా జరిపిన కుంభకోణానికి
ఇది గొపప్ చరితర్ని సృషిట్ంచే కుంభకోణం. ఈ దేశంలో మానవ సవ్భావం ఎంత నీచానికి ఒడిగటట్గలదో, ఎంత గొపప్ పదవులోల్ ఉనాన్ సవ్లాభం
ఎంతగా పాతాళానికి కృంగదీయగలదో నిరూపించే గొపప్దరిదర్ం. దీనిలో ఆయా అపారుట్మెంటులిన్ అవినీతితో పంచుకునన్వారంతా ఈ దేశపు
విలువలిన్ నిలిపే బాధయ్తలిన్ చేపడతామని ఈదేశపు రాజయ్ంగం మీద పర్మాణం చేసి ఆయా పదవులిన్ చేపటిట్నవారు. తీరా కుంభకోణం
వివరాలను సాధికారమైన కమిటీ బయటపెటిట్నపుప్డు - కాంగెర్సు పర్భుతవ్ం ఏం చేసింది? మహారాషట్ర పర్భుతవ్ం ఈ నివేదికని తిరసక్రించింది.
ఎందుకు? మాజీ ముఖయ్మంతిర్ మీద నేర పరిశోధన పార్రంభించడానికి మహారాషట్ గవరన్ర శంకర నారాయణ నిరాకరించినందుకు. నిజానికి
ఈ విచారణ సంఘం నిరణ్యానిన్ దృషిట్లో పెటుట్కుని గవరన్ర మహాశయులు తన నిరణ్యానిన్ తీసుకోవాలి. అలాకాక్క గవరన్ర గారి ఏకపక్ష
నిరణ్యానిన్ వెనకేసుకు వచిచ్ కమిటీ రిపోరుట్ని మహారాషట్ర పర్భుతవ్ం తిరసక్రించింది. ఇదేం విపరీతం? 2010 లో ఈ కుంభకోణం వెలుగులోకి
వచిచ్ రాజకీయ వరాగ్లను పునాదులతో కుదిపినపుప్డు అశోక చవాన పదవికి రాజీనామా ఇచాచ్రు. ఇపుప్డు విచారణ సంఘం అతి సప్షట్ంగా
ఆయా అధికారులు ఆయా దశలలో తీసుకునన్ నిరణ్యాలు, సరైనవికావు, సమరధ్నీయాలుకావు, పర్జాహితానిన్ దృషిట్లో ఉంచుకుని
తీసుకునన్వికావు అని కుండబదద్లు కొటిట్ తేలిచ్ చెపాప్క గవరన్రు సీ.బి.ఐ కి అనుమతిని తిరసక్రించడం ఏమిటి? దానిన్ ఆసరా చేసుకుని
మహారాషట్ర పర్భుతవ్ం కమిటీ రిపోరుట్ని తిరసక్రించడం ఏమిటి? సరే. నినన్టికి నినన్ కాంగెర్సు యువరాజు రాహుల గాంధీగారు ఈ కుంభకోణం
మీద విచారణ జరగాలి అనన్ వెంటనే మహారాషట్ర ముఖయ్మంతిర్గారు వెనక అడుగు వేశారు. ఈ దేశపు నీతి ఒక 'నాయకుని' అభిపార్యం చుటూట్
ఏరప్డడం - అదినీన్ నెహూర్ కుటుంబానికి కాంగెర్సు నాయకతవ్ం తలవంచడానికి ఇది దయనీయమైన మచుచ్తునక.
అసలు పర్జలి ఆసుత్లిన్ కొలల్గొటిట్న దొంగలు ఎలా పంచుకునాన్రో ఆ ముచచ్ట చూదాద్ం. పర్తీ దశలోనూ ఈ “ఆదరాశ్నిన్”కి కొముమ్ కాసిన పర్తీ
రాజకీయ నాయకుడూ, పర్తీ గవరన్మెంటు ఆఫీసరూ తనవాటా గడిడ్ని తినాన్డు. 1980 పార్ంతాలలో ఈ నిరామ్ణం పాల్నల్కు అశోక చవాన
మదద్తు పలికారు. లాభం? వారి అతత్గారి పేరిట కోటల్ ఖరీదు చేసే ఒక ఫాల్ట, ఆయన దగగ్రి బంధువులకి ఈ ఆదరశ్ సొసైటీలో సభయ్తవ్ం.
విలాస రావ దేశ ముఖ కొనిన్ నిబంధనలను సవరించాక - ఇదద్రు ఈ దేశపు సైనాయ్ధిపతులు ఎన.సి.విజ, దీపక కపూర తమ తాంబూలాలను
పుచుచ్కునాన్రు - రెండు ఫాల్టల్ రూపంలో. దేశ ముఖ గారు ఈసథ్లం పకక్నునన్ కొంత సథ్లానిన్ కలుపుకోడానికి నిబంధనలను సడలించారు తదావ్రా ఈ కటట్డానికి ఎఫ ఎస ఐ పెరిగే అవకాశానిన్ కలిప్సూత్. ఆయన తరావ్త పర్సుత్త హోంమంతిర్ సుశీల కుమార షిండేగారు ముఖయ్మంతిర్
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అయారు. ఈ విషయం మీద మంతిర్వరగ్ం నిరణ్యం తీసుకోవాలని ఆరిధ్క శాఖ సూచించగా వారు ఆ సూచనని తుంగలోకి తొకిక్ తన సంతకం
చేశారు. తతాక్రణంగా ఈ సొసైటీలో ఉనన్ 71 మందిలో 20 మందికి అపారుట్మెంటులు కేటాయించే అరహ్తని సంపాదించుకునాన్రు.
ముఖయ్మంతిర్ సెకర్టరీ సుభాష లలాల్గారు తెలివిగా ఈ ఫైలుని కదిపారు. తతాక్రణంగా వారి తలిల్కీ, కూతురికీ రెండు ఫాల్టుల్ దకాక్యి. ముంబై
కలెకట్రు పర్దీప వాయ్స సతీమణికి ఒక ఫాల్ట దకిక్ంది. అలాగే మహారాషట్ర నగర పాలక సంసథ్ పర్ధాన కారయ్దరిశ్ డి.కె.శంకరన గారికీ, సి.ఎస
సంగీతరావు అనే మరో కలెకట్రుగారికీ వారి వారి కొడుకుల పేరిట ఫాల్టుల్ దకాక్యి. ఐ.కె.కుందన అనే కలెకట్రుగారికీ, నగర అభివృదిద్ సంసథ్
కారయ్దరిశ్ పి.వి.దేశ ముఖ గారు ఏమీ గజిబిజి లేకుండా తమ పేరిటే ఫాల్టుల్ నమోదు చేసుకునాన్రు. ఇక మాజీ జనరల మేనేజరు ఉతత్ం
ఖోబర్గాడే. ఆయన నేరంగానీ, గూడుపుఠాణీగానీ రుజువు కాలేదని ఈ కమిటీ పేరొక్ందికానీ వారి సుపుతిర్ - దేవయాని ఖోబర్గాడేకి (ఈ మధయ్
అమెరికాలో పోలీసుల అమరాయ్దకరమైన అరెసుట్కు వారత్లలోకి ఎకిక్న సీనియర దౌతయ్ అధికారి) ఇందులో ఒక ఫాల్ట అనధికారికంగా
కేటాయించారు. కారణం - తనకు ముంబైలో మరో ఆసిత్లేదని ఆమె తపుప్డు సమాచారానిన్ తన దరఖాసుత్లో ఇచాచ్రు. ఇది కేవలం సాథ్ళీపులాక
నాయ్యంగా మన పెదద్మనుషులు సిగుగ్లేని దోపిడీకి కేవలం నమూనా.
పార్రంభంలో ఈ పార్జెకుట్ని కారిగ్ల సమరంలో పార్ణాలు పోగొటుట్కునన్ అమర వీరుల భారయ్లకు నివాసాలు కలిప్ంచే లకాష్య్నిన్ కాగితాల మీద
చూపారు. నిజంగా ఈ లక్షయ్ం అభినందనీయం. ఉదాతత్ం. కానీ తమ తమ దోపిడీకి ఈ దేశంలో ఉతత్మ పదవులోల్ ఉనన్ రాజకీయ నాయకులు,
ముఖయ్ంగా సైనికాధికారులు ఈ కుంభకోణంలో చేతులు కలపడం ఒక ఉదాతత్మైన ఆదరాశ్నిన్ అతినీచమైన లకాష్య్లను, ఆదరాశ్నిన్ చూపవలసిన
సైనికాధికారులు - అతినీచంగా రాజకీయ నాయకులతో, సిగుగ్లేని, నిజాయితీ కొరవడిన ఆఫీసరల్తో ఈ దోపిడీని పంచుకోవడం - చరితర్లో
సైనిక శాఖ నీచానికి ఇది దయనీయమైన నిదరశ్నం. మన దేశంలో సుపీర్ం కోరుట్ నాయ్యమూరుత్ల రంకునీ, రాజ భవన లో గవరన్రుల్ వేశయ్లతో
కులికే నీచానిన్ దరిశ్ంచాం. ఇపుప్డు - మనం గరవ్ంగా తలకెతుత్కునే మరో వయ్వసథ్ సైనిక వయ్వసథ్ పతనానికి ఇది అతి దయనీయమైన
ఉదాహరణ. ఇపప్టికే కాంగెర్సు ఊపిరి పీలుచ్కోడానికి, సమరిధ్ంచుకోడానికి వీలు లేని పీకలోతు కుంభకోణాలలో మునిగి తేలుతోంది. పర్జలు
తమ విముఖతని ఈ మధయ్ జరిగిన ఎనిన్కలలో నిరద్వ్ంధంగా చూపారు. కరక్శంగా కాంగెర్సుని గదెద్ దింపారు. తమ విముఖతని చెపుప్తీసి
కొటిట్నటుట్ పర్కటించారు. ఇపుప్డీ కుంభకోణం ఈ అవినీతికి పరాకాషట్. ఇంతకంటే నీచానిన్ చరితర్లో మనం ఊహించలేము. పైగా ఈ అవినీతిపై
విచారణకు ఒక గవరన్రు, ఒక రాషట్ర పర్భుతవ్ం నిరాకరించడం - ఏం జరిగినా పరవాలేదని మొండికేయడమా? పర్జల ఏహయ్తను ఎలా
ఎదిరించాలో తెలియని ఊబిలో కూరుకుపోవడమా?
ఓటరు విసుగుదలా, తిరసాక్రానిన్ పూరిత్గా చవిచూసే సమయం ఇంక ఎంతదూరమో లేదు. తెలుగులో ఒక సామెత ఉంది. చాలా
సంవతస్రాలకిందట ఇందిరాగాంధీ అరధ్రాతిర్ అరాధ్ంతరంగా ఎమరెజ్నీస్ని పర్కటించి, తనని అరెసుట్ చేయడానికి జయపర్కాష నారాయణ ని
అరధ్రాతిర్ నిదర్లేపినపుప్డు ఆ మాట అనాన్రు - వినాశకాలే వీపరీత బుదిధ్ః అని. ఈనాటి పాలకుల విపరీత బుదిద్ మరో వినాశకాలానికి కేవలం
సూచన.

( ి ెంబర్ 30, 2013)
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