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1  ఆపరేషన్ వ క కుటుంబకం గిరిధర్ రాజే  

ఆపరేషన్ఆపరేషన్  వ ధై కవ ధై క  కుటుంబకంకుటుంబకం                            గిరిధర్గిరిధర్  రాజేరాజే  
 

 టైం ఉదయం 11:18 అవవ్డానికి సరిగాగ్ ఓ గంట ముందు, వేసవికాలం...విశాల విశవ్ంలోఉనన్, కోటాను కోటల్ galaxyలోల్ (నక్షతర్ 
మండలాలోల్), పాలపుంత అనే ఒక galaxyలోని, ఓ నీలి రంగు చుకక్లో ఉనన్ అనేక వేల నగరాలోల్ ఒక నగరం. 

“ఎపుప్డు చూసినా ఈ దేవతా కాలనీ లో ఉనన్ అనిన్ పంచాయితీలకీ పెదరాయుడు రేంజ లో తీరుప్లివవ్డమే  తపప్, నా గురించి ఎపుప్డైనా 
పటిట్ంచుకునాన్రా?” 
  అని అలిగింది సరసవ్తీ దేవి. అపుప్డు గానీ వెలగలేదు బర్హమ్ దేవుడికి, ఆ రోజు సరసవ్తీ దేవి పుటిట్న రోజని.  

“పటిట్ంచుకోకపోవడమేoటోయ, చూడు నీకోసం ఇవాళ నేనే వంట చేసాత్” అంటూ  వంటింటోల్కి వెళాళ్డు బర్హమ్.  
ఒకక్ క్షణంలో కోటానుకోటల్ light elementsని (కాంతి మూలకాలని) high temperatures and pressures (తీవర్మైన ఉషోణ్గర్త, 

పీడనాల)  దగగ్ర ఉడికించి నక్షతార్లని తయారుచేసి…వాటితో ‘హాయ్పీ బరత్ డే సరు’ అని రాసి సరసవ్తీ దేవి దగగ్ర మారుక్లు కొటేట్సాడు బర్హమ్. ఆ చుకక్లే 
కొనిన్ కోటల్ సoవతస్రాల తరువాత ఈ భూమి, భూమి మీద జీవరాశి సృషిట్ంచబడటానికి కారణమయాయ్యంటూ” పాఠం మొదలు పెటాట్డు కేందీర్య 
విదాయ్లయంలో సైనుస్ టీచర.  

“మన శరీరం అనేక పరమాణువుల కలయిక. పర్తి పరమాణువు అనేక అణువుల అందమైన అలిల్క. ఆ అణువులనిన్ ఆకాశంలో మినుకు 
మినికుమంటూ మెరిసే ఆ నక్షతార్లనుండి వచిచ్నవే.  

పర్తి రాతిర్ మనకి  తమ మెరుపులతో  హాయ చెపిప్, వెలుగులతో పలకరించే  ఆ మెరిసే చుకక్లనీన్ మన చుటాట్లే…అదే…మనకి అమమ్మమ్లూ, 
తాతయయ్ల వరసనమాట! అందుకేనేమో పండు వెనన్లోల్ ఆరుబయట పడుకుని ఆకాశంలో నక్షతార్లని చూసుత్ంటే, అమమ్మమ్ ఒడిలో పడుకుని పేదరాసి 
పెదద్మమ్ కధ వినన్ంత హాయిగా ఉంటుంది. మనమే కాదు, ఈ భూమి మీద ఉనన్ పర్తి జీవరాశికి మూలం ఒకటే. వేకువజామునే తన సంగీతంతో మనని 
నిదర్లేపే కోయల, వరష్ం రాబోతుందనే చలల్టి కబురుని...చినుకు కంటే ముందు తన చపప్టల్తో మనకి చిరుగాలి దావ్రా తెలియచేసే చెటుల్, తొలకరి 
చినుకుకి తడిసాననన్ ఆనందానిన్...కమమ్ని సువాసన దావ్రా మనతో పంచుకునే ఈ మటిట్....అనీన్...అనీన్ ఒకే మాదిరి అణువులతో సృషిట్ంచబడాడ్య.  

ఒకటే రకత్ం పర్వహించే వళళ్ంతా ఒక కుటుంబం అయితే మరి ఒకటే అణువులతో చేయబడడ్ మీరూ, నేను, ఈ చెటుల్, పకుష్లు, జంతువులూ, ఆ 
నక్షతార్లు అందరమూ ఒకటే కుటుంబం అవుతాం కదా!” అంటూ పాఠం కొనసాగించాడు టీచర. 

 
11:18 A.M.…..అదే పర్దేశం 

హఠాతుత్గా పెదద్ పెదద్ అరుపులు “కదలొదుద్ కదిలితే చంపేసాత్ం” అంటూ గురుత్తెలియని వయ్కుత్లు సూక్లిన్ ముటట్డించారు.  
ఊహించని పరిణామంతో అందరి గుండెలు రెటిట్ంపు వేగంతో కొటుట్కోసాగాయి.  
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“ఎవరు కదిలినా, ఈ బాంబ పేలేచ్సాత్మంటూ” తమ చొకాక్లోల్పల అనేక వైరల్ తో ఉనన్ బాంబులిన్ చూపిసూత్ బెదిరించారు...నలల్టి ముసుగులతో 
ఉనన్ ఆ ఆతామ్హుతి దళం.  

“సిటీలో ఉనన్ అనిన్ సూక్లస్ ని ముటట్డించాo, సరిగాగ్ 60 నిముషాలోల్ ముఖయ్మంతిర్ని మాకు అపప్గించాలి. యువర టైం సాట్రట్స్ నౌ” అంటూ... 
తెలీని నెంబర నుండి బెదిరింపు కాల వచిచ్ంది సిటీ పోలీస కమీషనర కి.  

అదే రోజు...ఒక ధరమ్ల పవర సేట్షన శంకుసాధ్పనకోసం సిటీకి వచిచ్న ముఖయ్మంతిర్ మరియు వివిధ శాఖల మంతుర్లకి ఇవావ్లిస్న భదర్తా 
పనులోల్ మునిగి ఉనన్ కమీషనర, ఇది కచిచ్తంగా ఎవరో ఆకతాయి పనే అనుకునే లోపు...తన మొబైల కి వరుసుగా మరినిన్ కాలస్ రావడం 
మొదలయాయ్యి. మొతత్ం అనిన్ సూక్లస్ నుండి ఇదే రకమైన బెదిరింపు రావడంతో కంగారు పడడ్ కమిషనర ఏమి చేయాలో తెలియని అయోమయ 
పరిసిత్తులోల్ పడాడ్డు.  

“ఇంటలిజెనస్ నుండి కూడా ఎటువంటి వారిన్ంగ లు లేవు, ఎవరయి ఉంటారు?...ఎవరయినా గాని పకాక్ పాల్నింగ తో చేసారు, ఉనన్ పోలీసులోల్ 
సగం మంది శంకుసాధ్పన కారయ్కర్మం లోనూ...మిగతా సగం షాపింగ మాల పార్రంభోతస్వానికొచిచ్న సినిమా హీరోకి భదర్త కలిప్సుత్oడగా...సిటీలో 
అలల్కలోల్లo సృషిట్ంచడానికి ఇంతకంటే మంచి అవకాశం ఏముంటుంది.!” అనన్ కమిషనర ఫోన మళీళ్ మోగింది.  

ఇపుప్డేం వినాలిస్ వసుత్ందో అనన్ భయంతో ఫోన లిఫట్ చేసాడు కమిషనర.  
“ఇపప్టికైనా అరధ్మైందిగా ఇది మాకు కాలకేష్పం కాదని. ఎకుక్వగా టైం వేసట్ చేయకుండా నేను చెపిప్నటుట్ ముఖయ్మంతిర్ ఇకక్డుండకపోతే, 

2004లో...రషాయ్లోని Beslan సూక్ల లో జరిగిందే ఇకక్డ రిపీట అవుతుంది. ఇంకా 55 నిముషాలే మీకు టైం ఉంది, ఆ తరావ్త ఒకోక్ నిముషం ఖరీదు, 
ఒకోక్ పార్ణం అవుతుంది” అనాన్డు వాళళ్ లీడర.   

వెంటనే చీఫ సెకర్టరీకి ఫోన చేసి విషయానిన్ వివరించాడు, కమిషనర.  
“ఈపాటికే మీడియాకి, విషయం తెలిసిపోయుంటుంది. ఇంక ఆలసయ్ం చేయకుండా, C.M గారికి విషయం చెపప్డం మంచిదని” 

నిరణ్యించుకునాన్రిదద్రూ.  
అనుకునన్టుట్గానే, శంకుసాధ్పన పోర్గార్ం దగగ్రా...అనిన్ సూక్లస్ దగగ్ర మీడియా పర్తయ్క్షమైంది.  
విషయం వినన్ C.M  “రేపటి తరం మొతత్ం వాళళ్ చేతులోల్ ఉంది. బదులుగా వాళళ్డిగిoది ననున్కక్డినేగా! ఎంత రిసక్ అయినా...నేను వెళళ్డమే 

కరెకట్. ఈ నిరణ్యం సరయినదా...కాదా...అని ఆలోచించే సమయం లేదు. ఆలసయ్ం చేయకుండా అకక్డకి బయలుదేరడం మంచిదని” నిరణ్యించడంతో, 
C.M తో పాటు, మొతత్ం మంతుర్లూ, పర్భుతవ్, పోలీసు యంతార్ంగం అంతా కేందీర్య విదాయ్లయానికి బయలుదేరారు.  

 
11:25 A.M, నగరశివారల్లో....ఓ హైవే... 

ఓ మెరిస్డీస బెంజ కార...ఆకసిమ్కంగా సోల్ అవుతూ...రోడ పకక్కి కి ఆగింది. కార నెంబర పేల్ట బటిట్ అది కొనాన్ళుళ్ ఢిలీల్లో రిజిసట్ర అయినటుట్ 
అరధ్మవుతుంది. డైరవర సీటోల్ ఉనన్ నడి వయసు వయ్కిత్ ఊపిరి తీసుకోడానికి ఇబబ్ంది పడుతూ.....సప్ృహ కోలోప్యి పకక్కు ఒరిగిపోయాడు. హైవే మీద 
వేగంగా వెళేళ్ వాహనాలు ఏవి తన అవసథ్ని గమనిoచలేకపోయాయి. 

 
11:35 A.M, శంకుసాధ్పన కారయ్కర్మం నుండి కేందీర్య విదాయ్లయానికి వెళేళ్ దారిలో... 

ఆ ఆతామ్హుతి దళం ఇచిచ్న సమయానికి  సరిగాగ్ చేరుకోవాలనే తొందరలో, మెయిన రోడ నుండి కాకుండా షారట్ కట దారి లో మొదలయిన 
ముఖయ్మంతిర్ మరియు మిగిలిన మంతుర్లకి చుకెక్దురయియ్ంది. రోడ వైడిన్ంగ పేరిట వందల ఏళుళ్ ఈ భూమికి కాపు కాసిన చెటల్ని కొటేట్యడంతో...ఆ రోడ 
మూసి వేయబడి ఉంది. వాహనాలు వెళేళ్ పరిసిథ్తులు లేవు. ముఖయ్మంతిర్ ఇటుగా వసాత్రని ముందుగా ఎటువంటి పర్ణాళికా లేకపోవడంతో, అధికారులకి 
ఏం చేయాలో పాలు పోలేదు.  
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“మొతత్ం రోడుడ్, వాహనాలు వెళేళ్లా సరి చేయడానికి చాలా సమయం పటేట్లా ఉంది...ఈ దారి లో నడుచుకుంటూ వెళిళ్నా 20 నిముషాలోల్ 
వెలిల్పోవచనన్” కమీషనర సలహాతో అందరూ కాలినడకన కేందీర్య విదాయ్లయానికి బయలుదేరారు. 

 
 మిటట్ మధాయ్హన్ం 12:18, కేందీర్య విదాయ్లయం.... 

ఏంతో మంది పేరెంటస్, మీడియా, పోలీసులతో ఆ సథ్లo కికిక్రిసిపోయింది. AC కారుల్ వదిలి...ఎండలో నడిచి రావడం వలల్ మంతుర్లంతా 
వడదెబబ్కి కుపప్కూలిపోయారు.  

“దయ చేసి...తవ్రగా బయటకొచిచ్ మీ డిమాండస్ ఏంటో చెపప్ండి! ఏదో పాదయాతర్లు చేసిన అనుభవం ఉండటం వలల్...కేవలం 
ముఖయ్మంతిర్గారు మాతర్మే కాసత్ మాటాల్డే ఓపికతో ఉనాన్రు. ఇంకా ఆలసయ్ం చేసేత్ మీకాసౌకరయ్ం కూడా ఉండదంటూ” వేడుకునాన్డు సిటీ పోలీస 
కమీషనర.  

ముసుగు తీసి బయటకొచాచ్డు వాళళ్ లీడర. తన కళుళ్...వేయిపిడుగుల వెలుగుతో మెరుసుత్నన్ ఆశల ఆకాశానికి చిరునామా! తన ఊపిరి...కోటి 
సూరీళుళ్ ఉదయించిన వేకువ వెచచ్దనం! తన ఆవేదనతో కటిట్న మాటల మూటను విపప్డం మొదలుపెటాట్డు.  అనిన్ నూయ్స ఛానలస్ లో లైవ టెలికాసట్ 
మొదలయింది. 

“కాకినాడలో ఉనోన్డికి కాశీమ్ర లో చలి అరధ్మవుతుందా...AC కారులోల్ తిరిగే వాడికి ఎండ దెబబ్ తెలుసుత్ందా? అరనిముషం AC లేకుండా 
బర్తకలేని బలహీనతని టెకాన్లజీ అందామా?..సాయంతర్ం ఆరు దాటితే గాని బయట తిరగలేని దౌరాభ్గాయ్నిన్...అభివృదిధ్ అందామా? ఇరవై 
నిముషాలు...కేవలం ఇరవై నిముషాలు AC కారుల్ వదిలేసేత్నే...వీళళ్ పరిససిథ్తి ఇలా ఉందంటే…అసల ACల ఊసే ఎతత్లేని సామానుయ్డి ఆవేదన మీకు 
ఇపప్టికయినా అరధ్ం అయిఉంటుందని అనుకుంటునాన్ను. 2002 వేసవి వేడికి దేశంలో 643 మంది చనిపోతే…అందులో 600 మంది మన రాషట్రం 
వాళేళ్. వీలెల్వరికీ బాధ తెలియలా...వాళళ్కి తగలేల్దుగా! 2003 వడదెబబ్కి దేశంలో 1426 మంది చనిపోతే...వాళళ్లో 1300 మంది ఈ రాషట్రం నుండే. 
మనకి చీమ కుటిట్నటుట్ కూడా అనిపించలా...మనవాళేల్వరూ పోలేదుగా! 2002 నుండి 2014 వరకు దేశం మొతత్ం మీద వడదెబబ్కి 6529 మంది 
చనిపోతే, ఒకక్ మన రాషట్రంలోనే 4769 మంది చనిపోయారు...అంటే దాదాపు 73%. దేశంలో మనమే టాప...అసల పోటీనే లేదు మనకి!  

ఇపప్టికీ నిదర్లేవకుండా...సహజ వనరులనారగించి...గాలిలో CO2 ని పెంచి, భూ ఉపరితలంలో ఉషోణ్గర్తలు పెరగడానికి కారణం అయేయ్...ఈ 
కరామ్గారానిన్ పార్రంభించడం సిగుగ్చేటు. 2003 వడదెబబ్ సమసయ్కి ఎకస్ గేర్షియా (ex-gratia) తో చేతులు దులుపుకోకుండా...దాని వెనక కారణాలు 
అనేవ్షించి...భవిషతుత్లో...అలాంటి సంఘటనలు జరగకుండా తీసుకోవాలిస్న నివారణ చరయ్లు తీసుకుని ఉండి ఉంటే...ఇవాళ ఉషోణ్గర్తలోల్ కొంతలో 
కొంత అయినా మారుప్ ఉండేదేమో! గోల్బల వారిమ్ంగ పరిణామమయిన...మన రాషట్రం లోని 2003 వడదెబబ్ని ఇతర దేశాలోల్...పాఠంగా 
చదువుకుంటునాన్రు. మన రాషట్రం లో ఎంత మందికి గోల్బల వారిమ్ంగ మీద అవగాహన ఉందో మీకే తెలియాలి. 

గత పదేళళ్లో కరువు...తార్గు నీటి సమసయ్...దారుణంగా పెరిగాయి. అనేక రకాల పకుష్లు, జంతువులు, మొకక్లు అంతరించిపోతునాన్యి. 
వసుధైక కుటుంబకం అనన్ గొపప్ భావం ఉనన్ ఒకక్ మన భారత దేశంలోనే...దాదాపు 552 జీవ జాతులు పర్మాదం అంచున ఉనాన్య. ఇవి మాతర్మే 
కాదు...కొతత్...కొతత్ తుఫానల్ పేరుల్ మనకి పరిచయం అవవ్డానికి...అవి తరచుగా సంభవించడానికి కూడా...గోల్బల వారిమ్ంగే కారణం. మే 2010 ‘లైలా’ 
తుఫాను, నవంబెర 2012 ‘నీలం’ తుఫాను, అకోట్బర 2013 ‘ఫైలిన’ తుఫాను,నవంబెర 2013 ‘హెలెన’ తుఫాను, మరియు ‘లేహార’ తుఫాను, అకోట్బర 
2014 ‘హుద హుద’ తుఫాను, మే 2016 ‘రోను’ తుఫాను, డిసెంబర 2016 ‘వారాధ్’ తుఫాను.…ఇవనీన్ మనకి హెచచ్రికలే. ఒకక్ హుద హుద దెబబ్ 
చాలదా…ఇంకో హుద హుద వచేచ్ దాకా వేచి చూడాలా ? 

 గత 25 సంవతస్రాలోల్…ముందెనన్డూ లేని విధంగా దాదాపు 40 కొతత్ వాయ్ధులు ఈ భూమి మీద ఉదభ్వించాయ. థరమ్ల పవర సేట్షనూల్, 
ఆయిల రిఫైనరీలూ...మోటారు వాహనాలు విడుదల చేసే వాయువులు, కానస్ర మరియు గుండె జబుబ్లకు కారణమవుతాయి. కేవలం ఒకక్ వాయు 
కాలుషయ్ం వలేల్ ఏటా దాదాపు 55 లక్షలమంది చనిపోతునాన్రని, కొతత్ పరిశోధనలో తేలింది. ఇకనయినా సహజ వనరులను వదిలి పెటిట్ పునరుతాప్దక 
వనరులు (renewable resources) గురించి ఆలోచించాలి.  
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ఆ మారుప్ మొదట పర్భుతవ్ం నుండే మొదలవావ్లి. సిగరెట అలవాటునన్ తండిర్, సిగరెట కాలుసుత్నన్ కొడుకుని దండినచ్లేడుగా!  
ఇక నుండి వచేచ్ పర్తీ పర్భుతవ్ ఆఫీసూ...గీర్న బిలిడ్ంగ అయి ఉండాలి. అసాధయ్మయిన పరిసుథ్తులోల్ భవనాల నిరామ్ణానికి చెటుల్ 

కొటిట్వేయాలిస్వసేత్...కొటేట్సిన పర్తి చెటుట్కి బదులు కనీసం ఐదు చెటల్యినా...నాట గలిగిన వేరే పేల్స లో నాటాలి. పర్తీ ఆఫీసోల్...ఇంకుడు గుంతలు ఏరాప్టు 
చేయాలి. అనిన్ ఆఫీసులోల్ వీలయిననన్ మొకక్లు పెంచాలి, టెరర్స గారెడ్నింగ ని  తపప్నిసరి చేయాలి. గవరన్మెంట ఆఫీసులో వాడే పర్తీ పేపరూ, రీ సైకిల 
చేయబడిన పేపరే అయిఉండాలి. ఇవే పదధ్తులు...తమ ఇళల్లోల్ పాటించిన పర్జలకి టాకస్ బెనిఫిటస్ ఇచిచ్ పోర్తస్హించాలి. అలాగే...గోల్బల వారిమ్ంగ గురించి 
పర్జలలో అవగాహన తీసుకొచేచ్ కారయ్కర్మాలు చేపటాట్లి.  

వాయు కాలుషాయ్నికి కారణం శిలాజ ఇంధనాలు (fossil fuels) వాడకం. 2020 సంవతస్రం కలాల్...తమ దేశాలిన్ పెటోర్ల ఫీర్ దేశంగా 
మారచ్డానికి చరయ్లు తీసుకుంటునన్...జరమ్నీ...సీవ్డన...లాంటి దేశాలని సూప్రిత్గా తీసుకోవాలి. వేసట్ నుండి తయారు చేయబడే బయోడీజిల...నదుల 
దిగువలో...టరైబ్నస్ వాడి ఉతప్తిత్ చేసే టైడల పవర...అసలు ఇంధనమే అవసరం లేకుండా నడిచే పల్గిన-హైబిర్డ-వెహికలస్...లాంటి పార్జెకుట్లోల్ 
పెటుట్బడులు పెటాట్లి. బంజరు భూమిలనిన్టిలోనూ...సోలార పానెలస్ ఏరాప్టు చేసి విదుయ్త ని ఉతప్తిత్ చేయాలి. సిటీలోల్...వరిట్కల ఫారిమ్ంగ ని 
పోర్తస్హించాలి. తదావ్రా గాలిలో CO2 ని తగిగ్ంచుకోవటమే గాక...ఎంతో మందికి ఉపాధి అవకాశం కూడా దొరుకుతుంది. ఇవాళ మీరు ఈ పార్జెకట్ 
పార్రంభిసేత్ మీ చేతులోత్ మీరే పరాయ్వరణానికి తూటుల్ పొడిచిన వారవుతారు. ఈ పవర సేట్షన పార్రంభించదలిచిన సథ్లoలో...సోలార పానెలస్ ఏరాప్టు చేసి 
వాటి నుండి పవర ఉతప్తిత్ చేయాలి...పరాయ్వరణానిన్ కాపాడుకోడానికి మీరు వేసే తొలి అడుగు ఇదే కావాలి. ఒక సామానయ్ రైతు కుటుంబంలో 
పుటిట్...ఇవాళ ముఖయ్మంతిర్ సాథ్యికి ఎదిగిన మీరు...మా ఆవేదనని అరద్o చేసుకుంటారనుకుంటునాన్ను.!” అంటూ తన పర్సంగానిన్ ముగించాడు ఆ 
ఆతామ్హుతి దళం లీడర.  

“ఇందంతా నువెవ్ందుకు చేసుత్నాన్వ?...మీ వాళెళ్వరైనా....?” అంటూ ముఖయ్మంతిర్ అడగదలిచిన పర్శన్ పూరత్వకముందే...పర్తిసప్ందించాడు ఆ 
లీడర.  

“మన దేశ రాజధాని మరియు పర్పంచంలోనే అతయ్ంత కలుషితమయిన నగరమయిన ఢిలీల్లో, సoవతస్రానికి దాదాపు 30,000 మంది వాయు 
కాలుషాయ్నికి బలవుతునాన్రు...ఈ పార్జెకట్ ఆపాలీ...అంటే, ఆ చనిపోయినవారు....నా వాళేళ్ అయిఉండాలా?....ఇందాకే ఒక టీచర పిలల్లకి పాఠం 
చెబుతునాన్డు...ఈ భూమి ఉనన్ ఒకక్ మనుషులే కాదు...పర్తి జీవరాశి ఒకటే కుటుంబం అనీ...అదే వసుధైక కుటుంబకo అని !  

ఇంతలో “సార ముఖయ్మయిన ఫోన కాల” అని ముఖయ్మంతిర్కి కంగారుపడుతూ ఫోన ఇచాచ్డు చీఫ సెకర్టరీ.  
ఆ ఫోనోల్ మాటాల్డుతుండగా...ఆయన కళుళ్లో నీళుళ్ తిరిగాయి.  
ఆ ఫోన మాటాల్డం పూరత్వగానే  “ఇవాలిట్ శంకుసాథ్పనను ఆపేసుత్నాన్ను! ఇక నుండి పర్భుతవ్ం చేసే పర్తి పని గోల్బల వారిమ్ంగ ని దృషిట్లో 

ఉంచుకునే చేసాత్ం.!” అని ముఖయ్మంతిర్ హామీ ఇవవ్డంతో  పరిసిథ్తి సదుద్మణిగింది.  
ఆ తరువాత ఆ లీడర పై పర్శన్ల వరష్ం కురిపించింది మీడియా.  
“మీరంతా ఎవరు?....మీ దగగ్రునన్ బాంబులు ఎకక్డ నుండి వచాచ్యి?...మీరు అడిగిన డిమాండస్ అనిన్ సాధయ్పడగలవనే మీరు 

అనుకుంటునాన్రా?” అని మీడియా పర్శిన్ంచింది.  
“మేమంతా ఇంజనీరింగ సూట్డెంటస్...అవనీన్ ఇంటరెన్టోల్ చూసి తయారు చేసినవి, ఒరిజినలాగ్ కనిపించే డూపిల్కేట బాంబులు. మా 

డిమాండస్...మన ఎకానమీకి సాధయ్పడవనుకుంటే...రేపు ఎకానమీ ఎంత పెరిగినా....అనుభవించడానికి...రేపటి తరం ఉండబోదు. పర్తి మనిషి తమ 
జీవితాంతం కషట్పడేది...తమ పిలల్లు సంతోషం కోసమే! తార్గడానికి సవ్చచ్మైన నీరు...పీలచ్డానికి సవ్చచ్మైన గాలి...ఈ నేల మీద సేవ్చచ్గా ఎపుప్డైనా 
తిరగగలిగే సావ్తంతర్య్ం...రేపటి తరానికి ఇవవ్గలమనన్ నమమ్కం ఎంతమందికి ఉంది ఇవాళ?  

రేపటి తరానికి నువువ్ వారసతవ్ం గా ఇవావ్లిస్ంది పరిశుభర్మయిన వాతావరణం. భూ ఉపరితల ఉషోణ్గర్త ఇపప్టికే 0.8  C పెరిగింది...అది 
గనుక 2 C చేరక ముందు కటట్డి చేయలేకపోతే...ఈ భూమి మనుగడే పర్శాన్రధ్కం అవుతుంది. ఇదంతా పర్కృతి విపరితయ్ం కాదు...మానవుడి పైశాచికతవ్ం 
అని పర్జలకి చెపాప్లనుకునాన్ం...అంతే” అంటూ అకక్డనుండి విరమించాడు ఆ లీడర. 
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ఈ సీప్చ కి 18 నిముషాల ముందు....ఇందాక చెపిప్న నగరశివారల్లోని హైవే... 
రోడ పర్కక్న ఆగిపోయిన బెంజ కారుకి కాసత్ దూరంలో ఒక పూరిలుల్ంది. ఇలుల్ చినన్దేగాని వాళళ్ మనసు మాతర్ం చాలా పెదద్ది. ఆ ఇంటి బయట 

మూగ జీవులకు కోసం రెండు బకెక్టల్ నీళుళ్ పెటాట్డు...ఆ ఇంటాయన.  
అవి తార్గడానికి...ఆ చుటుట్పకక్లునన్ పశువులు, పకుష్లు రావడం మొదలెటాట్య. ఆ నీళుళ్ తార్గడానికి...ఒక లేగ దూడ...తన తలిల్ని 

వదిలి...వేగంగా ముందుకు పరిగెటట్డం మొదలు పెటిట్ంది. సరిగాగ్ అదే సమయానికి ఆ కారులో ఉనన్ వయ్కిత్ సెల ఫోన రింగ అవడం మొదలయింది. ఆ సెల 
ఫోన సౌండ కే ఆగిందో లేక పకక్కు ఒరిగిపోయిన ఆ మనిషిని గమనించి ఆగిందో తెలీదు కాని...ఎవరో చెపిప్నటుట్...ఆ కారు దగగ్రకి రాగానే ఆగింది...ఆ 
పరిగెతిత్న లేగ దూడ. ఆ కారులోని వయ్కిత్ ఎవరో తనకి తెలియక పోయినా...ఏదో తన వారికి ఆపద వచిచ్నటుట్ అరవడం మొదలు పెటిట్ంది. అది చూసి దాని 
తలిల్ కూడా అకక్డే ఆగింది. ఆ తరువాత వెనక వచిచ్న మిగిలిన పశువులు, పకుష్లు కూడా ఆ కారు దగగ్రే ఆగి...వింతగా పర్వరిత్ంచడం మొదలు పెటాట్యి.  

అది గమనించిన ఆ పూరింటి యజమాని వెంటనే...ఆ కార దగగ్రకి వెళిల్, సరయిన టైం కి హాసిప్టల కి తరలించి ఆ వయ్కిత్ని కాపాడాడు. ఆ వయ్కిత్ 
సప్ృహ కోలోప్వడానికి కారణం పార్ధమిక దశలో ఉనన్ లంగ కాయ్నస్ర. గత పదేళళ్గా...ఢిలీల్లో ఉంటూ అనేక ఫాయ్కట్రీస నడుపుతునన్ ఆ వయ్కిత్...ఎవరో కాదు, 
ముఖయ్మంతిర్ కొడుకు. ఇందాక ఆయన ఫోనోల్ మాటాల్డాక, కంట తడి పెటట్డానికి ఇదే కారణం!  

తన కొడుకు ఆరోగయ్ం దెబబ్ తినడానికి కారణం, ఢిలీల్ లోని కలుషిత వాతావరణం అని డాకట్రుల్ కచిచ్తంగా నిరాద్రించకపోయినా, బహుశా 
అటువంటి ఆలోచనేదో ముఖయ్మంతిర్ నిరణ్యానికి కారణమయిందేమో! 

మధాయ్హన్ం 1:18, కేందీర్య విదాయ్లయం గేటు ముందర... 
పిలల్లందరూ పరగున వాళళ్ తలిల్ దండుర్ల దగగ్రకి చేరుకునాన్రు.  
“డాడీ..ఈ భూమి మీద ఉనన్ చెటుల్, పకుష్లు, జంతువులూ, ఆకాశంలో నక్షతార్లు అంతా ఒకటే ఫాయ్మిలీ అని మా టీచర  చెపాప్రు. మరి ఈ 

మనుషులు చెటల్ని ఎందుకు నరుకుతునాన్రు?...వాళుళ్ చెపేప్దంతా నిజమేనా..? మేము రేపు సేవ్ఛచ్గా తిరగలేమా? ” అని అడిగాడో పిలాల్డు.   
ఆ పర్శన్లకి సమాధానమ పొందే అదృషట్ం లేకపోయినా...ఆలోచింపచేసే శకిత్ మాతర్ం కావలసినంత ఉందని నా అభిపార్యం.  
మా బెర్దరస్, మన ముఖయ్మంతిర్ గారబాబ్యిని సేవ చేసిన ఇనిస్డెంట ని టీవీలోల్ పదే పదే డిసక్స చేసుత్ంటే...మా పెదాద్ళుళ్ మాకు చినన్పుప్డు 

వసుధైక కుటుంబకం గురించి చెపిప్న మాటలు జాఞ్పకం వసుత్నాన్య. మా పెదాద్ళుళ్ ఎవరూ...ఇపుప్డు లేరు! వాళేల్ కాదు...మా చుటాట్లోల్ కూడా చాలా 
మంది ఇపుప్డు లేరు. దానికి కారణం మీ మానవులే అని మీ మీద నాకు దేవ్షం లేదు...ఎందుకంటే...మీరు కూడా మా ఫాయ్మిలీనే కదండీ! అనన్టూట్...ననున్ 
నేను పరిచయం చేసుకోవడం...మరిచేపోయాను.  

నేను ఆరడుగులుండనూ...కనీసం సికస్ పాయ్క కూడా లేదు! అయినా...అమామ్యిలంతా నా వెంటే పడతారు! 
నా దగగ్ర Kinder Joy కాదు కదా...ఆశ చాకేల్ట కూడా లేదు! కాని...పిలల్లంతా నా చుటూట్నే తిరుగుతారు! 
నేను కొనిన్ వేల కిలోమీటరుల్...ఏ టికెటుట్ లేకుండా ఫీర్ గా పర్యాణిoచగలను!  
నేనండీ...మీ ఆశల హరివిలుల్ని నా రెకక్లోల్ దాచుకునన్ సీతాకోకచిలుకనీ. లాసట్ టైం ననున్ మీరెపుప్డు చూశారో ఓ సారి గురుత్చేసుకోండి?   
నేను...ఆ లీడర వాళిళ్ంటి పెరటోల్ ఉంటాను. వాడికి మేమనాన్...మొకక్లనాన్ మహా ఇషట్ంలెండి. వాళళ్ ఫెర్ండస్ అందరూ కలిసి...ఈ ఆపరేషన కి 

సంభందించిన మంతనాలనీన్ జరిపింది...మా పెరటోల్నే! ఆ పాల్న ఎలా అమలుపరుసాత్డో...లైవోల్ చూదాద్మని ఇలా వచాచ్ను.  
వాడనన్టుట్...రేపు నేను తిరగడానికి...ఈ రంగుల లోకం ఉంటుందా లేదా అనే డౌటయితే నాకు లేదు. ఎందుకంటే...గొంగళిగా ఉనన్ చివరి 

రోజులోల్ నాకూ...అదే సందేహం వచిచ్ంది...ఈ పర్పంచం అంతమయిపోతందేమో  అనీ...కాని ఆ మరుక్షణమే...సేవ్చచ్గా తిరగగలిగే సీతాకోకచిలుకగా 
మారిపోయాను నేను! మంచి రోజులోసాత్యని నాకు నమమ్కముందండి. మనుషులు కచిచ్తంగా మారతారు. వాళుళ్ రేపటినుండి చేసే పర్తి పనీ...పర్కృతిని 
దృషిట్లోపెటుట్కునే చేసాత్రని ఆశిదాద్ం...ఉంటానండీ...ఇంక శెలవు మరి!        ఇటుల్, 

మీ రంగుల కలల కోక కటుట్కునన్....సీతాకోకచిలుక! 
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