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ఏ॓ఏ॓  కుడి కుడి జిదా నామ్జిదా నామ్  మోహబబ్త్మోహబబ్త్  
ఈ మధయ్ వచిచ్న “ ఉడాత్ పంజాబ “ అనే సినిమాలో, ఏక కుడి జిదా నామ మోహబబ్త .. అని వొక పాట ఉంది. అంటే, పేర్మ’ అనే 

పేరు గల పిలల్ ఉండేది, ఎకక్డో మాయమైంది అని వసుత్ంది పలల్వి. వినన్ అనిన్ పాటలోల్కీ, ఎందుకో ఆ పాట అలా హతుత్కుపోయింది. కషట్పడి, 

పంజాబీ అరాద్లూ లిరికస్ వెతుకోక్వలసి వచిచ్నా!  

ఎందుకంటె, మనం కోలోప్తునన్ పేర్మనీ, విలువలీన్, ముఖయ్ంగా అమాయకతావ్నీన్ వొక అమామ్యి రూపంలో డిపికట్ చేసి, మాయమైన 

ఆ అమామ్యి కోసం బాధపడటం హతుత్కుంది మనసుకి. ఎనిన్ కోలోప్తునాన్ం మనం? ఎదుగుదల లేదా డెవలపెమ్ంట అనే పదాలోల్, ఫేర్ములోల్ 

బిగుసుకుపోయి. లేదా వాదాలోల్ వరాగ్లోల్ వొదిగిపోయి ?  

ఈ నెల అంతా ఒలింపికస్ ఫీవర లో గడిపాం అందరం. బాడిమ్ంటన లో సిలవ్ర మెడల గిలిచిన సింధు, కోరట్ లో చూపించిన 

మెచూయ్రిటీ కీ, సవ్రణ్ం కోసం ఆమె పటుట్దలకీ, కోచ పటల్ ఆమె చూపించిన గౌరవానికీ, ఆమె కర్మశిక్షణకీ, సాధించిన విజయాలకీ ముగుధ్లు 

కానివారు లేరు అంటే, అతిశయోకిత్ లేదు. అలాగే ఇరవై రెండేళళ్ జిమాన్సట్ దీపా కరామ్కర కూడా! ఆమె పుటిట్నరోజు సెలెబేర్ట చేసుకోకుండా, 

పార్ణాలకు తెగించిన చందాన ఆమె చేసిన వినాయ్సాలు , ఆ పటుట్దలకీ, ఆమె భారతీయురాలు అయినందుకు భలే గరవ్ంగా అనిపించింది.  

అలాగే సింధు, ఆమె గెలిచిన తరావ్త , ఇండియా జెండా అలా పై పై కి వెళూత్ ఉంటె, కనీన్ళుల్ వచాచ్యి ఆనందంతో. ఇనేన్ళళ్కి 

మొదటిసారి వోకమామ్యి అకక్డిదాకా రీచ అయింది అంటే, వెనుక ఆమె కషట్ం, కోచ ల కషట్ం, తలిల్తండుర్ల తాయ్గం ఎనిన్ ఉంటాయి ? 

ఏదనాన్ మొదటగా సాధించటం ఎంత కషట్ం ?  

వోకపకక్ ఈ విజయాల పటల్ మనసు ఇంత ఆహాల్దంగా మారిపోతే, అదే సమయంలో సింధు కులం ఏంటి, మతం ఏంటి అనన్ది 

అంత చరచ్కీ, గూగుల సెరచ్ కీ గురి అయింది అంటే, మంచి భోజనంలో విషం కలిసిన ఫీలింగ వచిచ్ంది. ఏంటి ఇంత వేలం వెరిర్? ఆ 

అమామ్యి ఏ కులం అయితే మనకేంటి? ఏ మతం అయితే మనకేంటి ? వొక దేశానికి పార్తినిధయ్ం వహించడానికి  అడుడ్రాని కులం , గెలిచాక 

సవ్ంతం చేసుకోవటానికి , సవ్ంతంగా ఫీల అవటానికి వచిచ్ందా ?  

అలా ఆలోచిసుత్ంటే , మా బాబాయి అనాన్రు, ” మొనోన్ ఐ ఏ ఎస ఆఫీసర రీసెంట గా సెలకట్ అయినవాడు, నాకు కొంచం తెలుసు , 

అతను ననున్ చూడగానే, నాకు పాద నమసాక్రం చేసాడు. చేయటం అతని సంసాక్రం, వయసులో పెదద్వాణిణ్, ఎకడమీషియన ని అని, అతను 
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నాకిచిచ్న మరాయ్ద. అతను అలా వొక ఫంక్షన లో నాకు నమసాక్రం చేయగానే , నా విలువ పెరిగిపోయింది. మా కులం వాళుళ్ , బోలుడ్ మంది 

ఫోనుల్, ఆ అబాబ్యి మీకంత విలువ ఇచాచ్డంటే, మీరు చెపేత్ వింటాడేమో.. మా అమామ్యి ఉంది , పెళిళ్కి. కటన్ం కూడా అతని రేంజ కి 

తగగ్టుల్గానే ఇసాత్ం అంటూ.! నాకెంతో, విచితర్ంగా అనిపించింది, సకస్స ని కొనుకొక్నే విధానం. కులంతో దానిన్ ఓన చేసుకొనే పదధ్తి!” -

అనాన్రు  

ఎంత బాధాకరం? ఎకక్డికి వెళుత్నాన్ం మనం ? ఇంకా ఇంకా కులాల మూలాలలోకి, వోకపప్టి రచచ్బండ చరచ్ ఇవాలిట్ గూగుల 

సెరచ్ లా మారింది.  టెకాన్లజీ ని ఇలాంటి దరిదర్కరమైన విషయాలకి వాడుకోవటం తపప్, ఏమీ ఎదగలేదా మనం?? ఆశచ్రయ్ంగా ఉంటుంది.  

ఈ కర్మంలో మనం కోలోప్తునన్ది సవ్చచ్మైన ఏ షరతులూ లేని పేర్మని , సునిన్తతావ్నిన్, అమాయకతావ్నిన్ , There’s no 

UNDO button for the loss of INNOCENCE ..!! 

ఏక కుడి జిదా నామ మోహబబ్త ..గుమ హై గుమ హై ..  

వొక చినిన్ పిలల్ , పేర్మ దాని పేరు  

ఎకక్డో తపిప్పోయింది, ఎటో మాయమైంది  

చినిన్ చినిన్  కోరికలు కలది, అందంగా ఉండేది  

ఎకక్డ మాయమైంది , ఎటు తపిప్పోయింది  

 నవువ్తుంటే పూలు రాలేవి, నడుసుత్ంటే ఘజల లా ఉండేది  

ఏమై పోయింది, ఎటు తపిప్పోయింది  

వొక చినిన్ పిలల్ , పేర్మ దాని పేరు  

ఎకక్డో తపిప్పోయింది, ఎటో మాయమైంది  

 

పైన రాసింది నా సేవ్చాచ్నువాదం .. కోలోప్యింది , కోలోప్తునన్ది అరధ్మైంది కదూ !! 

మళీళ్ కలుసాత్ను  
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