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మనకాక్వల ంది ఏంటి ?  

 అసలు అరధ్ం కాని విషయాలోల్ .. వొకటి, అసలు మనకాక్వలసింది ఏంటీ అని ..? మనకి అంటే, సదరు తెలుగు జాతికి, 
ఇకక్డ ఉనాన్ లేక దేశాంతరాలోల్ ఉనాన్.. ఈ తెలుగూస ఉనాన్రే , మనకో పటాట్న అరధ్మై చావరు. మనం తెలుగులో మాటాల్డితే, ఇంగీల్ష లో 
జవాబిచేచ్ సగటు తెలుగు మనసత్తవ్ం కషట్మే సుమీ..! కానీ ,తపప్దు, ఇవాళ టాపిక అదే!  

తెలుగు వాళుళ్ ననున్ ఆశచ్రయ్పరుసాత్రు- శంకరాభరణం, సాగర సంగమం చూసిన కళళ్తో , టెంపర లూ, ఏమే వోసే పూరీ 
సినిమాలూ చూసి తరించగలరు. పోనీ పాపం మనిషికో టేసట్ మహిలో సుమతీ.. అనుకునాన్, సకుటుంబ సపరివారంగా లెజెండ సినిమాకి 
వెళళ్గలిగే కెపాసిటీ ఉనన్వాళుళ్. వీళుళ్ వోకరకంగా సాధుజంతువులు. కానీ, ఎడా పెడా హీరో రకత్పుటేరులు పారిసుత్నాన్, నిరాసకత్ంగా 
పాపాక్రన్ నములుతూ చూడగలరు. నిరభ్య రేప గురించి గంటలు గంటలు మాటాల్డే వీళుళ్, నెలూల్రు లో రేప జరిగితే , “రోజులు 
పాడయిపోయాయి అండీ.. మా రోజులోల్, నెలూల్రు ఎలా ఉండేదీ?” అని వొక సినిమా టైం అంత లెకచ్ర ఇవవ్గలరు. లివ ఇన రిలేషన అంటే , 
కేవలం అమెరికాలోనే జరుగుతుంది , అని మన హైదరాబాదులనీ .. కాకినాడ కాలేజీ హాసట్ళళ్ నీ పటిట్ంచుకోనంత అమాయకులిన్ చూసేత్ , 
నిజంగా ఆశచ్రయ్ం రాదా మీకైనా ? 

తెలుగు వాళుళ్ ననున్ ఇబబ్ంది పెడతారు- గృహపర్వేశాలనీ , పెళిళ్ళళ్నీ, వోణీ ఫంక్షనల్నీ హడావిడి పడేవాళళ్ని చూసేత్ , 
కొంచం ఇబబ్ందిగా ఉంటుంది. “ అయోయ్ ! పెళిల్ లేదా ? పటుట్చీర విపెప్యనా ?” అని అడిగే జంధాయ్ల పాతర్ వొకటి భలే గురొత్సుత్ంది. 
ఎపుప్డెపుప్డు ఈ తంతు అయిపోతుందా ఫేస బుక లో ఫోటోలు అపోల్డ చేసి, వేషం మారేచ్దాద్మా అని చూసే వధువులూ, వరులూ, వోణీ 
అమామ్యిలూ.. తరావ్త ఆ వోణీ వేరే దేశంలో హడావిడిగా సంసక్ృతీ, సాంపర్దాయం ఎవరైనా గురుత్ చేసేదాకా గురుత్రాదు. ఇకపోతే, 
అబాబ్యిల తెలుగు డెర్స చాలావరకూ పేంటూ, చొకాక్ కాబటిట్ బెంగే లేదు. వాళల్కి చాలా మారుప్లతో సంబంధం లేదు. “ సరిగంచు చీర 
ఊహించినాను “ అని కలలోల్ తేలిపోవటమే! మన తెలుగు సినిమాలాల్ , సీన ఏ యూరప కో, ఆసేట్ర్లియాకో మారిపోయి ఉంటుంది, కాసూట్య్మస్ 
తో సహా..!  

తెలుగు వాళుళ్ ననున్ చిరాకు పెడతారు-  ఆడవాళళ్కి మాతర్మే , అని రాసిన పర్తీ దానినీ మగవాళుళ్ వాడటం దగగ్రనుండీ.. 
దేనికీ లైన లో సరిగాగ్ నిలబడకపోవటం వరకూ.. తిరుపతి దేవుడి దరశ్నం రికమెండేషన కోసం ఎంత దూరమైనా వెళళ్టం దగగ్ర 
నుండీ....ఇంటోల్ రామయయ్ వీధిలో కిర్షణ్యయ్ టైప లో వేరే వేరే ముఖాలు తగిలించుకొనే వరకూ..! అనిన్టికనాన్ ముఖయ్మైన చిరాకు ఏమిటీ 
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అంటే.. నో ‘ అని చెపప్కపోవటం.. అలా అని ఎస కూడా అనరు దేనికీ.. రెంటి మధయ్ తిర్శంకుసవ్రగ్ంలో వాళుళ్ వేలాడుతూ.. మిగతావాళళ్ని 
టైట రోప వాకింగ చేయిసాత్రు... వీళళ్కనాన్ ఈటె వాళుళ్ నయం.. వాళళ్ వృతిత్ అది పాపం...!! ఆఖరుకి ఈ మొహమాటమో, మరేమిటో 
తెలీదు గానీ.. ఈ జాడయ్ం ఎకక్డిదాకా దారి తీసుత్ంది అంటే.. ఏదనాన్ వూరు వెళిల్ దారి అడిగితే , వాళల్కి తెలీదంటే, తెలీదని చెపప్రు, మధయ్లో 
తలాడిసాత్రు. లేదా, ఇకక్డే ఉండాలండీ.. తాజ మహల కదిలిపోయిందేమో అనన్ చందాన అడర్స చెపాత్రు. ఈ జబుబ్ కొంచం నాకూక్డా 
ఉందండోయ ..! 

తెలుగు వాళుళ్ ననున్ హింసిసాత్రు-  వొక మనిషి పైకి చేరుతుంటే, వెనకిక్ లాగే నతత్ల జాతిలాంటి వొక పర్మాదకరమైన 
లక్షణంతో వీళుళ్ మనుషులిన్ భలే హింసిసాత్రు. విచితర్ం ఏమిటంటే, చాలా హింసలకి పర్తేయ్కమైన కారణాలు ఉండవు. తాను వూరు 
వెళేళ్టపుప్డు ఉపామ్ చేయలేదని కోడలి మీద అలిగి, కొడుకుని జీవితకాలం హింసించిన తలుల్లిన్ చూసుత్ంటే, వీళళ్ మోటివేషన ఏమిటా అని 
ఆశచ్రయ్ం వేసుత్ంది. కలచ్ర అనేది ఇనిన్ విభజన గీతలు గీసుత్ందా అని ఒక భయం వేసుత్ంది.  

తెలుగు వాళుళ్ ననున్ సంతోషపెడతారు- చాలాసారుల్ నేను గర్హించినదీ మీకు పంచబోయే మహా బోధ ఏమిటంటే ... 
మనం చాలా గొపప్ ఫాలోవరుస్మి, సొంతానికి ఏదనాన్ కనిపెటాట్లంటే, ముందు సందేహాలే.. కానీ ధైరయ్ం చేసి ముందడుగు వేసేవాళళ్ వెనుక 
నడిచే కాళుళ్ మనవాళళ్వే! ఈ ఫోలోవరస్ ఒకోసారి ఎంత బేవారస్ గా అవుతుందీ అంటే, లెజెండ కీ, సెలబిర్టీ కీ మధయ్ మామూలు ఫాలోవరస్ 
కొటుట్కోనేంత ..! కానీ ఇంకో కోణంలో ఆలోచిసేత్, వొక నమిమ్న చినన్ నిజం కోసం పూరిత్ సాథ్యి లో కమిట అయి , వొక గూర్ప కి డెడికేట 
అయేయ్ వొక లక్షణం కనిపిసుత్ంది. ముఖయ్ంగా, మంద నుండి విడివడి, తనదైన వయ్కిత్తావ్లు ఎరప్రచుకొంటునన్ కొతత్తరం మీద నాకు చాలా 
ఆశలు ఉనాన్యి. ఉదాహరణకి, మా హాసట్ల అమామ్యి ఒకామె, తన గోల ఎంటి అంటే, అమామ్యిలపై ఎవరైనా అటాక చేసినా, అతాయ్చారం 
చేయాలని పర్యతిన్ంచినా , అమామ్యి దగగ్ర ఉనన్ ఒక డివైస వలల్, పోలీస సేట్షన లో అలారం మోగే ఏరాప్టు చేసుత్ంది అంట. అవుతుందో 
లేదో అది వేరే సంగతి, ఆ తపన కి ముచచ్ట వేసుత్ంది. భవిషయ్త మీద ఆశ కలుగుతుంది. వీళళ్ మీద మనం పెటుట్కునన్ నమమ్కం వముమ్ 
చేయరనన్ ధైరయ్ం వసుత్ంది.  

ఎకక్డో, జీవితానిన్ సెలెబేర్ట చేసుకోవటం మరిచ్పోయిన మనం,  
నలిగిన పాత దారుల సౌకరయ్ంలో నడుసుత్నన్ జనం  
అలుపెరుగని కొతత్ దారులోల్, గమయ్ం కనాన్ గమనం ముఖయ్ం అనన్ వొక చినన్ వెలుగు .. మనకాక్వలసింది ఏమిటో తెలిసేలా 

చేసుత్ంది పర్తి వొకక్రికీ.. ! 
మళీళ్ వచేచ్ నెల కలుదాద్ం.. కొనిన్ కొతత్ విషయాలతో.. !  
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