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(July 20,2009) Price Of Pleasure ఆనందం ఖరీదు-ఆలోచన  

చాలామంది ఆనందానికీ, ఖరీదుకీ లంకె వుంటుంది. ఖరీదయిన కారూ, ఖరీదయిన సూటూ, ఖరీదయిన భోజనం,ఖరీదయిన పరుపూ- మీ 

యిషట్ం -ఏదయినా దాని చివర వునన్ చీటీని బటిట్ మనసుస్లో ఆనందానికి తూకం వుంటుంది. మా ఆవిడ షాపులో చీరెల రంగులూ, నాణాయ్నిన్ 

చూసే ముందు ధరని చూసుత్ంది. ఖరీదు నాలుగంకెలోల్ వునాన్క- ఆమెకి మెలల్గా చీరె నచచ్డం పార్రంభిసుత్ంది. ఆ తరువాతే రంగు, మనిన్కా 

వగైరా. ఓసారి నేను తెచిచ్న చీరెని ఆనందంగా అందుకుంది. తృపిత్గా కటుట్కుంది. ఖరీదుని దాచి నెలరోజుల తరావ్త చెపాప్ను-ఫలానా 

మారెక్టోల్ చవకగా తీసుకునాన్నని. ఆ క్షణం నుంచీ ఆ చీరెమీద ఆమెకి మకుక్వ పోయింది. 

మా పెదద్బాబ్యి అనిన్టా వాళళ్మమ్ పోలిక. ఓసారి బూటుల్ దరిదర్ంగా వునాన్యనాన్ను. ననున్ జాలిగా చూసి-ఆవి ఫలానా బార్ండువి- 

యింగల్ండులో ఆకస్ ఫరడ్ సీట్ర్ట లో 10 రూపాయలకి కొనాన్నని గరవ్పడాడ్డు. మొనన్ సివ్టజ్రాల్ండు నుంచి వసూత్నే ఓ కళళ్జోడు చూపించాడు. 

“దీని ఖరీదు చెపుప్?” ఆనాన్డు- కంటి మెద అటూ యిటూ తిపుప్తూ. మా ఆవిడ సంగతి తెలిసినవాడిని కనుక పదివేల దగగ్ర మొదలెటాట్ను. 

మా వాడు తపిప్పోయిన అనాధని చూసుత్నన్టుట్ ననున్ క్షమిసూత్ నవావ్డు. ఇది ఫలానా వీధిలో ఫలానా షాపులో కొనాన్ననాన్డు. దాని ఖరీదు 

75వేల రూపాయలు. బిర్టిష పర్ధాని గారెడ్న బౌర్న దగగ్రున్ంచి మెడోనాన్ దాకా అంతా అకక్డే కళళ్జోళుళ్ కొంటారట. అసలు సివ్టజ్రాల్ండు నుంచి 

తిరిగి వసూత్ లండనోల్ అగడానికి కారణం- ఆ కళళ్జోడుని ఖరీదు చెయయ్డం. 

ఓసారి బదరీనాధ నుంచి కారులో ఢిలీల్ చేరాం. ఉదయం చెనైన్ విమానం. ఆ రాతిర్ మా అబాబ్యితో ఐదు నక్షతార్ల హొటలోల్ వునాన్ను. రాతిర్ 11 

గంటలకి కేవలం పెరుగూ అనన్ం తెపిప్ంచుకునాన్ను. దాని బిలుల్ చూశాక అనన్ం నోటికి పోలేదు. బిలుల్ 750 రూపాయలు! అయితే- ఆ మాట 

వినాన్క మావాడికి ఆ హొటల మీద మోజు పెరిగింది. 

అనుభవించే పర్తి వసుత్వూ ముందు ఆలోచనలోల్ అనందానిన్ పంచాలి- చాలామందికి. ఏ ఖరీదూ అకక్రలేని చందమామ వెనెన్ల బొతిత్గా 

చవకగా వుంటుంది. ఆలఫ్స్ ని చూసూత్-డాలరల్ ఖరుచ్తో హొటల గది వరండాలోకి తొంగిచూసే వెనెన్లకి మాతర్మే ఆ రుచి వుంటుంది. 

నేనూ ఏ వసుత్వయినా కొనేముందు ధరని చూసాత్ను-అరధ్ంలేని ఖరీదునీ, అవసరంలేని సాథ్యినీ మించిపోతుందేమోనని. పదివేల రూపాయల 

లండన బూటుల్ నా కాళళ్ను కరుసాత్యి. అంతకంటె వెయియ్రూపాయల విశాఖపటన్ం బూటుల్ నమమ్కంగా నాకు సుఖానిన్ పంచి నాలుగుసారుల్ 

కొతత్వి కొనుకుక్నే వనరల్ని జేబులో మిగులుసాత్యి. 

కొందరు విమానాలొల్ కల్బ కాల్సులోల్ పర్యాణాలు చేసాత్రు. నేను పర్యతిన్ంచి మరీ “ఎకానమీ” లో కూరుచ్ంటాను. సుఖం కంటె తన అంతసుథ్ 

“లేబుల” వారిని ఆనందపరుసుత్ంది. అంతకంటె గరవ్పరుసుత్ంది. 

 ఉపాధికీ, పటెట్డనాన్నికీ నోచుకోలేని కోటాల్దిమంది వునన్ మన సమాజంలో- ఈ ’లేబుల’ కాసత్ ఎబెబ్టుట్గా, హాసాయ్సప్దంగా వుంటుంది. అయితే 

చాలామందికి సుఖం అనన్ది వసుత్వు చివర అంటించిన ధర చీటీ. అవసరానిన్  తీరిసేత్ చాలదు. తమ అతిశయానిన్ రెచచ్గొటట్గలగాలి. 
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విచితర్మేమిటంటే- ఒకక్ భారతదేశంలోనే పేదరికానికి చాలా సంపనన్మయిన అరధ్ం వుంది. డబుబ్ లేకపోవడం అంటే మరే దేశంలోనయినా 

దరిదార్నికి గురేత్.     కాని ఒకక్ భారతదేశంలోనే దాని అరధ్ం వేరు. ఇకక్డ ’లేమి’కి అరధ్ం వైభవం. ఆ వైభవం సాథ్యి-ఆ వయ్కిత్ సాథ్యి, 

సంసాక్రం, మానసిక పరిపకవ్తని బటిట్ పెరుగుతుంది. పరమాచారయ్ వుంటిమీద బటట్ ఖరీదు పటుట్మని పదిరూపాయలుండదు. భగవాన రమణ 

మహరిష్ – మనిషికీ పశువుకీ తేడాని తెలిపే చినన్ ఆఛాఛ్దన- కౌపీనం చాలునని తను జీవించి నిరూపించారు. 

అడవిలో, ఆశర్మంలో కందమూలాలు తిని తపసుస్ చేసుకునే భరదావ్జ మహరిష్- శీర్రాముడిని రాజాయ్నికి ఆహావ్నించడానికి భరతుడు సైనయ్ంతో 

తరలి వచిచ్నపుప్డు-అందరికీ మృషాట్నన్ భోజనంతో విందుని చేశాడు. కందమూలాలు తిని బతికే బైరాగి చేసిన ఘనమయిన విందు ’భరదావ్జ 

విందు’గా పురాణాలలో శాశవ్తంగా నిలిచిపోయింది. కోరుకుంటే తను పర్తీ రోజూ ఆ సాథ్యిలో విందుని అనుభవించ వచుచ్కదా? ఆ 

అవసరం- ఆ పరిపకవ్ దశలో ఆ ఋషికి అనవసరం. కాని దేశానిన్ పాలించే మహారాజుకీ, అయన పరివారానికీ అది మరాయ్ద. 

అసిథ్, అంతసుథ్, అరధ్ంలేని కీరిత్, సౌఖయ్ం- అనీన్ పతనానికి దారితీసాత్యి. మారిల్న మనోర్ దగగ్రున్ంచి నినన్ మొనన్టి మైకేల జాకస్న దాకా 

ఎనన్యినా ఉదాహరణలునాన్యి. అందుకే టాటాలూ, బిరాల్లూ గుడులు కటిట్ంచీ, టర్సుట్లు నెలకొలీప్ ఎపప్టికపుప్డు తమ దృకప్ధానిన్ 

సంసక్రించుకుంటూంటారు.  

చూపు బేధంలోనే ఆనందపు రహసయ్ం వుంది. కాలికి తొడుకుక్నే లండన బూటల్లో కాదు. అమెరికాలో పీటర జి.పీటరస్న ఆనే వాయ్పారికి 

నడిమంతర్పు సిరి ఎతుత్కుని కోటుల్ సంపాదించాడు. ఆయన ఈ మధయ్ పర్జా సేవకి బిలియన డాలరల్ టర్సుట్ని ఏరాప్టు చేశాడు. ఆయన ఎపుప్డూ 

ఆనందంగా,తృపిత్గా కనిపించే తన డైరవరిన్ అడిగాడట: 

 “ఎపుప్డూ ఆడిటరల్తో, పనున్ల ధాయ్సతో, బాంకుల చెకుక్బుకుక్లతో నేను సతమతమవుతూంటాను. నువువ్ ఆనందంగా ఎలా 

వుందగలుగుతునాన్వ”ని. 

 డైరవరు నవివ్ అనాన్డట:”మీకు లేనిది- ఒకదానిన్ నేను సమృదిధ్గా సంపాదించుకునాన్ను సార” ఆని. 

“ఏమిటది?” 

 “ఇంకచాలు అనే ఆలోచనని” అనాన్డట. 

ఆనందానీన్,తృపిత్నీ, సుఖానీన్- ఆలోచనలొ ఎంత గొపప్సాథ్యిలోనయినా నిలుపుకోవచుచ్. దానికి భగవాన రమణ మహరిష్, పీటరస్న డైరవరూ- 

యిదద్రూ రెండు రకాలయిన ఉదాహరణలు. 

*******  
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(July 27,2009)Ring Festival ఉంగరం గరంగరాలు 

ఈ మధయ్ తమిళనాడులో అదుభ్తమైన వితరణ జరుగుతోంది. నినన్కాక మొనన్నే తమిళనాడు ఉపముఖయ్ మంతిర్ సాట్లిన గారు 3.67 లక్షల 

ఖరుచ్తో 250 ఉంగరాలను పంచారు. ఎందుకు? తలిల్దండుర్లు తమ పిలల్లకు తమిళ పేరల్ను పెటుట్కుంటే ఒక ఉంగరం యిసాత్రు. మొదటి 

విడతలో తమిళరసి, తమిళరసు, తమిళ చెలవ్న, ఇళకిక్య, తెన మొళి, అరవిందన, మణిమేఖలై-యిలాంటి 

రకరకాల పేరల్తో తమ పిలల్లకు బారసాలలు చేసి తలిల్దండుర్లు ఆనందంగా ఉంగరాలు సంపాదించుకునాన్రు. 

 ఇది చాలా విపల్వాతమ్కమైన పధకం. భాషాభిమానానికీ, రాషాట్ర్భిమానానికీ చిహన్ం. అయితే యిలాంటి 

"సంతరప్ణ’ని కరుణానిధిగారి హయాంలో ఆలోచించి వుంటే ఆయన ఒక ఉంగరం నషట్పోయేవారు. కారణం- 

వాళళ్బాబ్యి పేరు సాట్లిన కనుక. 

  ఇలాంటి పోర్తాస్హం తెలుగు దేశంలోనూ జరగాలని నా కోరిక. ఆంధర్పర్దేశ పర్భుతవ్ం ఈ పురోగతిని గురిత్ంచి 

తెలుగుదనం ఉటిట్పడే పేరుల్ పెటుట్కునన్వారికి ఒక ఉంగరమో, చినన్ వెండి కడియమో, అదీ యిదీ కాకపోతే 

ఏడుకొండలవాడి ముదర్బిళోళ్ యివావ్లి. తమిళనాడుకొ ఏమాతర్ం   తీసిపోని పేరుల్ మన రాషాట్ర్నికీ ఉనాన్యి. ఈ రోజులోల్ అందరూ తిర్ష, 

రుతివ్క, భిషక, భుక, తొక అని పేరుల్ పెటుట్కుంటునాన్రు. నేను తెలుగువాడిని కనుక- కొనిన్ పేరుల్ బొతిత్గా అరధ్ం కావడం లేదు. దీని అరధ్ం 

ఏమిటండీ అని మొనన్ ఒక తండిర్ని అడిగాను. ఆయన గరవ్ంగా చిరునవువ్ నవివ్- లలితా సహసర్నామంలో ఈ పేరు ఉందండీ.. అమమ్వారిని 

తాకే కాంతి కిరణానిన్ ఈ విధంగా పిలుసాత్రు-అనాన్డు. నాకు ఆయన పాండితాయ్నికి ఈరష్య్, నా తెలివితకుక్వ తనానికి బాధా కలిగింది. 48 

సంవతస్రాల కిందట నేను రాసిన ’వెనెన్ల కాటేసింది’ అనే నవలలో పర్ధాన పాతర్ పేరు సుబుబ్లు. 

నేటి రచయితలయితే నికష, వినిరిమ్త, సంగవిహీన, పరిహుర్త- యిలాంటి పేరుల్ పెటేట్వారేమో. నా అసమరధ్తకి ఆలశయ్ంగా పాఠకులిన్ క్షమాపణ 

కోరుకుంటునాన్ను. 

 ఏతావాతా-తెలుగు దేశంలో మన పర్భుతవ్ం తెలుగు పేరల్ను పోర్తస్హిసేత్- తరావ్త బాబీజ్, బుజీజ్, చిటీట్, బంటీ, గొంటీ అని పిలుచుకునాన్- 

పలెల్లోల్వారయితే- పులల్యయ్, ఎరర్యయ్, వెరర్పప్, వెంగళపప్, తుపప్నన్, నారయయ్ వంటి పేరుల్ పెటుట్కోవచుచ్. కొదిద్గా చదువు వంటబటిట్న పటన్ం 

మనుషులయితే- కాళహసిత్, తిరుపతి, అనన్వరం-అని కేష్తార్ల పేరల్తో పిలుచుకోవచుచ్. మరీ మతం మీదా, దేవుడిమీదా ముఖం మొతిత్తే- 

విశాఖ, తుని, చందర్గిరి వంటి పేరుల్ పరవాలేదు. సాహితీపరులు పోతనన్, తికక్నన్,ధూరజ్టి, మలల్నన్ వంటి పేరుల్ పెటుట్కోవచుచ్ 

మరి యిదివరకే పేరుల్ పెటుట్కునన్ వారి మాటేమిటి? నా పేరు మారుతి. రుషయ్మూక పరవ్త పార్ంతాలలో కోతి పేరు. ఏ సింహాచలం కోతిగానో 

పేరు మారుచ్కోవలసి వుంటుంది. తమిళనాడు పర్భుతవ్ం ముందు ముందు ఆ పురోగతిని సాధిసుత్ందనడంలో నాకే అపనమమ్కం లేదు. ఈ 

మారుప్ల పర్కారం సర సి.వి.రామన పేరు మారిచ్- సర సి.వి.అనబ్ళగన గా మారచ్వచుచ్. గణిత శాసత్ర నిధి రామానుజం పేరు బొతిత్గా బీహార 

వాసన కొడుతోంది కనుక అ పేరు  నలల్ చెళవ్మ గా మారుచ్కోవచుచ్. 
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చినన్పుప్డు మా పెదనానన్ పారవ్తీపురం నుంచి వచేచ్వాడు. ననున్ దగగ్ర కూచోపెటుట్కుని మా నాయనమమ్ని- అంటే వాళళ్మమ్ని బూతు తిడితే 

అణా యిచేచ్వాడు. ఇది అయనకి వినోదం.  నేను పుషక్లంగా బూతులు మాటాల్డి జేబు నిండా డబుబ్లు సంపాదించేవాడిని. ఆ దశలో నా 

సాథ్యి- నా కంటే పెదద్వారి పోర్తాస్హం. తదావ్రా వచేచ్ పర్శంస. బహుమతి. ఇది పసివాడిలో కుసంసాక్రానికి పెటుట్బడి. 

దీనికీ సాట్లిన గారి ఔదారాయ్నికీ పెదద్ తేడా లేదు. ఒక నాయకుడు- పార్ంతీయ అభిమానానికి యిచేచ్ పర్తిఫలం- కిర్ంది సాథ్యివాడిని 

అకరిష్సుత్ంది. అలరిసుత్ంది. తాతాక్లిక పర్యోజనాలను తీరుసుత్ంది. ఆ పని నాయకుడే చేసుత్ంటే మజాగా వుంటుంది. 

కాని పార్ంతానిన్ దాటి దేశానిన్ దృషిట్లో పెటుట్కోవాలని చెపప్డానికి నాయకతవ్ంలో ఔదధ్తయ్ం కావాలి. మహాతుమ్డు కావాలి. వివేకానంద కావాలి. 

ఇంకా అలౌకికమైన సంసాక్రానికి మనిషిని ఉతేత్జపరచడానికి రమణ మహరిష్ కావాలి. కబీర కావాలి. తులసీదాస కావాలి. 

రాముడినీ కృషుణ్డినీ, హనుమంతుడినీ, గాంధీ, నెహూర్లనూ యింటింటి పేరుల్గా సంసక్ృతిలో భాగంగా నిలపడానికి బదులు పార్ంతీయ 

తతావ్నికి పాచికలుగా చేసే నాయకుల దశకి ఈ దేశం పర్యాణం చేసింది. 

అచిరకాలంలో- మనుషుల, భాషల, పార్ంతాల, కులాల, నదుల మధయ్ గోడలు బలమయి, తమ హకుక్లయి- గరవ్పడే శకిత్గా మారి 

సిథ్రపడతాయి. అలాంటి దయనీయమయిన దశలోనే ఒకపుప్డు బుడతకీచులు, ఈసిట్ండియా కంపెనీవారూ మన దేశానిన్ కొలల్గొటట్డానికి 

విజయవంతంగా దిగబడాడ్రు. 

చరితర్ పునరావృతానికి యిపుప్డిపుప్డే వేళుళ్ నాటుతునాన్యి. ఈ నాటి ఉంగరాలు  ఆ దురద్శకి పెటుట్బడులు. 

******* 
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(Aug 03,2009)Crime and Punishment  సీజరు పెళాళ్లు 

ఎపుప్డయినా, ఎకక్డయినా- పెదద్ రాజకీయనాయకుడి అవినీతి బయటపడిందనుకోండి. ఆయన సమాధానానికి మీరు ఎదురుచూడ నకక్రలేదు. 

ఒకే ఒకక్ వాకయ్ం చాలాకాలంగా వినిపిసోత్ంది. ఇపుప్డూ వినిపిసుత్ంది: "ఇది పర్తిపకాష్లు నా మీద చేసిన కుటర్”. 

ఆ తరావ్త వారి నిజాయితీ, సేవలను మనకి వెలల్డిసాత్రు."నేను ౩౦ ఏళుళ్గా రాజకీయాలోల్ సేవ చేసుత్నాన్ను. 16 ఏళుళ్ కేందర్ మంతిర్గా గౌరవానిన్ 

సాధించాను. 3 సారుల్ గవరన్రుగా ఉనాన్ను. రెండేళుళ్ ఫలానా కమిటీ చైరమ్న గా వునాన్ను"- యిలా సాగుతుంది-ఆవేశంగా. 

నాధూరామ గోడేస్ కూడా మహాతామ్ గాంధీ మీద తుపాకీ పేలేచ్వరకూ ఈ దేశానిన్ పదిమందిలాగ పేర్మించే దేశభకుత్డే. నేరసుత్డిలో నేరానికి 

ముందునన్ గొపప్తనం వారి నేరానికి మదద్తు నివవ్దు. "నేను 30 ఏళుళ్ ఘనత వహించిన భరత్ని. ఇవాళే మా ఆవిడ పీకకోశాను"- అనన్ది సాకు 

అవుతుందేకాని సమరధ్నగా చెలల్దు. "అవును. నేనే చేశాను బాబూ. మరెపుప్డూ చెయయ్నని లెంపలు వేసుకుంటునాన్ను. నాకే శిక్ష విధించాలో 

నిరణ్యించండి” అని యింతవరకూ ఏ రాజకీయనాయకుడూ అనలేదు! 

 ఆ మాటకి వసేత్ అమెరికా శేవ్త భవనంలొ మోనికా లెవెన సీక్తో రంకు నడిపిన అదయ్కుష్లవారే- ఓ పకక్ లెవెన సీక్ తన పేర్మాయణానిన్ సరదాగా 

పతిర్కలకి విపిప్ చెపూత్ంటే- తను నిరోధ్షినని కమిటీ ముందుకి వచాచ్రు. విశేషమేమిటంటే దేశం వారి నిరోధ్షితావ్నిన్ అంగీకరించింది. 

పర్సుథ్తం అలాంటి వినోదం - ఈ దేశంలో వెనుకబడినవారి హకుక్ల పరిరక్షణ కమిటీ చైరమ్న- కేందర్ మంతిర్ సాథ్యిని అనుభవిసుత్నన్ బూటా 

సింగ గారి విషయంలో జరిగింది. మహారాషట్రలో రామారావు పాటిల అనే ఆయన వెనుకబడిన వారి పటల్ అనాయ్యం చేశారు. అందుకు విచారణ 

జరపాలిస్న బాధయ్త బూటా సింగుగారిది. వారి మీద శిక్ష పడకుండా తపిప్ంచడానికి బూటా సింగ గారి సుపుతుర్డు శరభ జిత సింగ గారు కోటి 

రూపాయలు అడిగాడు. రామారావు పాటిల అనే ముదాద్యి యిచాచ్డు. ఎలాగ? అంత మొతత్ం చేతులు మారాలంటే మదయ్వరుత్లు ఉండాలి కదా? 

ఏతావాతా అందరూ దొరికారు. అరెసట్యారు. 

 సంపర్దాయం పర్కారమే "ఇది నా శతుర్వుల కుటర్” అనాన్రు బూటా సింగ గారు. 

 "కారణం దేవుడికే తెలియాలి” అనాన్రు దైవభకుత్లు, 400 కేజీల బరువైన వారి సుపుతుర్లు శరబ జిత సింగ గారు. ఇలాంటపుప్డు వారికి దేవుడే 

గురొత్సాత్డు. 

 లోగడ యిలాగే మాయావతిగారి మీద కేసులు పెటిట్నపుప్డు వారూ శతుర్వుల కుటర్గానే పేరొక్నాన్రు. అపుప్డెపుప్డో జయలలితగారూ ఈ మాటే 

వాకుర్చాచ్రు. పర్తిపకాష్లు ఎపుప్డూ నిజాయితీపరులు, సేవాతతప్రులయిన నాయకుల మీద యిలాంటి కుటర్లు పనున్తూంటాయని మనం 

గర్హించాలి. 
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అయితే మన దేశంలో ఓ సుఖం వుంది. నాయకుల మీద నేరాలు ఏనాటికీ రుజువుకావు. ఏనాయకుడూ ఏనేరానికీ, ఎపుప్డూ జైలుకి వెళిళ్న 

దాఖలాలు లేవు. ఇలా జరిగినపుప్డు ఆ నాయకుడేం చేసాత్డు? పర్జల ముందుకు వెళిళ్ తన నిజాయితీని వొలకబోసాత్డు. పారల్మెంటుకి 

ఎనిన్కవుతాడు. నేరసుథ్లకి చలివేందర్ం లాంటిది పారల్మెంటు. 

ఈ దేశంలో ఎల.కె.అధావ్నీగారి మీద కేసులునాన్యి. ఒకపుప్డు పీ.వీ.నరసింహారావుగారిమీద కేసులునాన్యి. మాయావతిగారి మీద 

కేసులునాన్యి. నరేందర్ మోడీగారిమీద కేసులునాన్యి. జయలలిత మీద కేసులునాన్యి. బాల ధాకరేగారిమీద కేసులునాన్యి. రాజ ధాకరేగారిమీద 

కేసులునాన్య. ఎనీట్ఆర మీద కేసులుండేవి. అయినా యీ జాబితాలో- అంతా పర్ధాని, ముఖయ్మంతిర్, పారల్మెంటు సభుయ్లు, ఆయా పారీట్ల 

నాయకులుగా గౌరవంగా కాలకేష్పం చేసుత్నాన్రు. ఆమాటకి వసేత్ - ఈ దేశంలో ఉరిశిక్షలు పడిన నేరసుథ్లకే దికుక్ లేదు. అపజ్ల గురు హాయిగా 

జైలోల్ జీవిసుత్నాన్రు. చారెల్స శోభరాజ ఆ మధయ్ జైలోల్నే పెళిళ్ చేసుకుని సుఖంగా సంసార జీవితానిన్ సాగిసుత్నాన్డు. పపూప్ యాదవ జైలోల్నే పుటిట్న 

రోజు వేడుకలు జరుపుకొంటునాన్డు. 

 విదేశాలలో ఈ సుఖం లేదు. జపాన పర్ధాని జైలుకి వెళాళ్రు. అమెరికా నికస్న గారు పదవీ భర్షుట్లయారు. పాకిసాథ్న లో అయితే పదవిలో ఉనన్ 

నాయకులు అవినీతి నాయకులకి టికెక్టుల్ కొని పరాయి దేశాలకి పంపిసాత్రు. కాని మన దేశంలో శిలా విగర్హాలను నిరిమ్ంచుకుంటూ హాయిగా 

పుటిట్న రోజుల జరుపుకొంటూంటారు.  గటిట్గా ఏ అవినీతయినా బయట పడితే - ఇది నా శతుర్వుల కుటర్ అనన్ పాత పాట వుండనే వుంది. 

కారణం ఏమిటి? ఈ దేశంలో నాయ్యవయ్వసథ్ చేవచచిచ్ ఈడిగిల పడుతోంది. అవినీతి బలగానిన్ పెంచుకుని గొంతు చించుకుంటోంది. 

అవకాశవాదం పారల్మెంటులో తలదాచుకుంటోంది. నీతిని గూండాయిజం నోరుమూయిసోత్ంది. మెజారిటీ వీధిన పడి ఎపప్టికపుప్డు తన పబబ్ం 

గడుపుకొంటోంది. పరాయి రాషాట్ర్లవారి పళుళ్ రాలగొటిట్న రాజ ధాకరే గారిమీద ముంబై పర్తీ పోలీస సేట్షన లోనూ కేసులుంటే ఆయన మాతర్ం 

హాయిగా యింటోల్నే సేవ్ఛఛ్గా కాలం గడుపుతునాన్రు.  ఈ దేశంలో నేరాలు ఓ పటాట్న రుజువుకావు. రుజువయినా శిక్షలు అమలుజరగవు. 

జరగలేదని గొంతు చించుకునాన్ పర్భుతవ్ం పటిట్ంచుకోదు. అనాయ్యం గొంతుచించుకుంటుంది. అధికారం ధన వాయ్మోహానికి లాలూచీ 

పడుతుంది. అచిరకాలంలో బూటా సింగుగారి తనయుడు పారల్మెంటుకి పోటీ చేసి గెలుసాత్డనడంలొ నాకెటిట్ సందేహమూ లేదు. రాజకీయ 

నయకుడిని డబిబ్చిచ్ కొనవచుచ్ననన్ సూతార్నిన్ ఎరిగిన ముదాద్యి రామారావు పాటిల మహారాషట్రలో మరో మనిన్కయిన నాయకుడవుతాడు. 

 సీజరు పెళాళ్ం నేరం చెయయ్దు- అనన్ది పాత సూకిత్. ఎవరు పెళాళ్మో, ఎందరు పెళాళ్లో, ఎవరు సీజరో- నేరాలేమిటో- అసలవి నేరాలో కావో, 

ఏ పెళాళ్నికి ఏ నేరం వరిత్సుత్ందో- ఏ పెళాళ్నిన్ అడడ్ం పెటుట్కుని ఏ శతుర్వులు ఏ సీజరుని నాశనం చెయాయ్లని కుటర్ పనున్తునాన్రో- అయాయ్, యిది 

పెదద్ ఊబి. దీని వలల్- చదివించే పేపరల్కీ, కాలానిన్ అముమ్కునే ఛానళళ్కె కావలసినంత - గడిడ్ !! 

**********  
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(Aug 10,2009) Fake Melodrama దొంగ మెలోడార్మా 

ఒక చకక్ని డిటెకిట్వ కధ.                      

ఫమీదా అనే యిలాల్లు. హనీఫ సయయ్ద భరత్. ఇదద్రూ తమ దేవుడినీ, మతానీన్ పేర్మిసాత్రు. ఆ రెంటికీ దూరమయిన వాళళ్ని దేవ్షిసాత్రు. 

అంతేకాదు. వాళళ్ని నాశనం చేసే కుటర్కూడా చేసాత్రు. వారు ఆరేళళ్ కిర్తం అలాంటి కృషి చేసి కొనిన్ బాంబులిన్ తయారు చేశారు. భారాయ్మణి 

ఫమీదా ఆ బాంబులిన్ ఒక టాకీస్లో భదర్ంగా తీసుకొచిచ్ గేట వే ఆప ఇండియా (ముంబై)లో ఓ మూల వుంచి- టాకీస్ దిగి వెళిళ్పోయింది. మరి 

టాకీస్వాడికి తను అకక్డికి వచిచ్న వైనం తెలీదా? తెలిసినా వాడూ ఆ బాంబు పేలుడిలో పోతాడని ఆమె ధైరయ్ం. ఆశ. కాని అలా జరగలేదు. 

టాకీస్ డైవరుకి టీ తాగాలనిపించి టీకొటుట్ దగగ్రికి వెళాళ్డు. ఇపుప్డు బాంబు పేలింది. టాకీస్ ధవ్ంసమయింది. కేవలం 54 మంది  

చచిచ్పోయారు. 144 మంది గాయపడాడ్రు. బతికిన టాకీస్ డైరవరు షాకయి తాను తెసుకొచిచ్న ఫమీదాగిర్ యిలుల్ని పోలీసులకి చూపించాడు. 

దంపతులు అరెసట్యారు. ఇది 2003 నాటి మాట. ఈ ఆరేళళ్లోనూ- ఏ ఒకక్ క్షణమూ. ఏ ఒకక్ రోజూ- నాయ్యసాథ్నం తమని నిరోద్షులుగా 

పరిగణించి, తమ దైవ భకిత్కి మెచుచ్కుని, మేకతోలు కపిప్ యింటికి పంపుతారని ఆ దంపతులు ఊహించి వుండరు. అంటే- ఈ ఆరేళూళ్ వారి 

మనసుస్లోల్ ఉనన్ తీరుప్నే నాయ్యసాథ్నం నినన్ (ఆగసుట్ 7 న) పర్కటించింది. పార్ణం పోయేవరకూ ఉరి తీయాలని తీరుప్నిచిచ్ంది. 

ఇపుప్డు చకక్ని మెలోడార్మా. 

తీరుప్వినాన్క ఫమీదా తన కొడుకుని చూసి భోరున ఏడిచ్ందట. పతిర్కలవారికీ గుండె కరిగి ఆ విషయానిన్ చకక్గా వరిణ్ంచారు. శర్మ తీసుకుని 

ఎవరయినా చచిచ్పోయిన 54 మంది కధలిన్ కెలికితే వారిలో ఎంత మంది బిడడ్ల తలుల్లునాన్రో, ఎంత మంది తలుల్ల బిడడ్లు దారుణంగా 

రూపయినా తెలియకుండా చచిచ్పోయి తలిల్దండుర్ల దుఃఖానికి కారణమయారో తెలిసేది. అలాగే కాలో చెయోయ్ కనోన్ పోగొటుట్కుని ఉపాధిని 

నషట్పోయిన నిరాభ్గుయ్ల కధలు- 144 మందివి తెలిసేవి. ఎనిన్ కుటుంబాలు గత ఆరేళుళ్గా వీధిన పడాడ్యో తెలిసేది. 

మరొక కధ. 

నళిని అనే మరో దేశ భకుత్రాలు- దాదాపు 18 ఏళళ్ కిందట- రాజీవ గాంధీని దారుణంగా హతయ్ చేసే గూడుపుఠానీలో పాలొగ్ంది. రాజీవ  

గాంధీతో పాటు మరో 18 మంది శరీరంలో భాగాలు కూడా దొరకకుండా ఛిదర్మయిపోయారు. కాగా హతయ్ జరిపాక- నళిని మురుగేశన తో 

కాపురం చేసి పిలల్నికంది. ఇపుప్డు ఆ పిలల్కి తలిల్గా తన మీద చటట్ం జాలి చూపించాలని పదే పదే నాయ్యసాథ్నానికి దరఖాసుథ్లు పెటుట్కుంది. 

అమెరికావంటి దేశాలలో నాయ్యసాథ్నం యిలాంటి నేరాలకి 70 సంవతస్రాలు, 122 సంవతస్రాలు శిక్షలిన్ విధిసాత్యి. 
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ఇక- రాజీవ గాంధీ కూతురు- పిర్యాంక ఒకరోజు జైలుకి వెళిళ్ నళినితో కబురుల్ చెపిప్ "మా నానన్ని ఎందుకు చంపావు? మా నానన్ నీకేం 

అపకారం చేశాడు?" అని అడిగింది. అడగాలిస్ంది ఆ పర్శన్కాదు. ఆ గుంటకి తెలివితేటలుంటే- "మా నానన్తో పాటు - ఎందుకు 

చచిచ్పోతునాన్రో తెలియకుండా- శరీరాలు ముకక్లు ముకక్లై చచిచ్పోయిన 18 అనామకులు నీకేం అపకారం చేశారు?" అని అడగాలి. రాజీవ 

గాంధీ చావుకి కారణమయినా వుంది. కాని అతనితో పాటు చచిచ్పోయిన వారికి ఏ కారణమూ  లేదు- ఆ క్షణంలో సమీపంలో ఉండడం తపప్. 

అయితే యింత మంది చావుని నళిని ముందే ఊహించివుండాలి. నళిని మీద కోపం లేదని చెపప్డానిక పిర్యాంక ఎవరు? మదర ధెరిసాస్నా? ఆ 

మాట రాజీవ గాంధీతో పాటు చచిచ్పోయిన 18 కుటుంబాలవారు అనగలరా? అసలు వాళెళ్వరు? యిపుప్డు వారి పరిసిథ్తి ఏమిటి? ఎవరయినా 

ఆలోచించారా? రాజీవ గాంధీ పోయాక శీర్పెరుంబుదూర లో అందమయిన సమ్ృతి చిహన్ం వెలిసింది. కాని ఆ 18 కుటుంబాలకీ దకాక్లిస్న 

ఉపశమనమో, ఉపకారమో దకక్లేదని ఆ మధయ్ పిర్యాంక అనే ఆధునిక మదర దెరిసాస్ నళినిని క్షమిసుత్నన్టుట్ పర్కటించినపుప్డు ఆ కుటుంబాల 

వారు పతిర్కలోల్ వాపోయారు. 

మరో గొపప్ మెలోడార్మా. 

మొనన్నే రాఖీల పండగ జరిగింది. తమ శేర్యసుస్నీ, జీవితాలీన్ చలల్గా కాపాడమంటూ మహిళలు సోదరుల చేతులకి రాఖీలు కటేట్ 

సతస్ంపర్దాయం ఉతత్ర హిందూ దేశమంతటా వుంది. 

కాని జైలోల్ వునన్ కసాబ అనే కసాయి నాకెవరూ రాఖీ కటట్డం లేదే అని వాపోయాడు. అవును కటిట్ తీరాలి. 163 మంది చావుకి కారణమయిన 

ఓ హంతకుడు- పరాయి దేశం జైలోల్ మర్గుగ్తూండగా- ఆడపిలల్లందరొ వెళిళ్ ""చాలా మంచిపని చేశావు బాబూ! యిలాగే ముందు ముందు 

మా వాళళ్ని చంప పుణయ్ం కటుట్కో’’ అని ఆ లం.కొ (దీని అరధ్ం తమకు తెలిసేవుంటుంది) కి తపప్ని సరిగా రాఖీ కటాట్లి. 

ఈ దేశంలో డిటెకిట్వ కధల కనాన్ మెలోడార్మాకి మనం పెదద్ పీట వేసాత్ం. కషాట్లకు కారేచ్ కనీన్రు కనాన్ కరుణతో కారేచ్ కనీన్రు మనకి గొపప్ది. 

మనకి మానవతాహకుక్ల సంఘాలునాన్యి. మానవతవ్ం వునన్ మనుషులునాన్రు. ఆనిన్టికీ మించి అరధ్ం పరధ్ం లేని సెంటిమెంటుని పతిర్కలోల్ 

మోసే మహనీయులునాన్రు. మెలోడార్మాని అముమ్కునే పతిర్కలునాన్యి. 

ఇవనీన్ తెలిసిన ఫమీదాలు, నళినిలూ, కసాబ లూ వునాన్రు. అందుకే మనది కరమ్భూమి మాతర్మే కాదు. మన "ఖరమ్’భూమికూడా. 

**********  
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(Aug 17,2009) Exploiting Tomorrow 'రేపు ' దోపిడీ 

బహుశా ఎవరూ ఈ విషయానిన్ ఆలోచించి ఉండరు. మనలిన్ పర్తిరోజూ, పర్తీ క్షణం ఎవరో ఒకరు దోచుకుంటునాన్రు. నమిమ్ంచి మోసం 

చేసుత్నాన్రు. మనలిన్కాపాడవలసిన వాళేళ్ మనలిన్ కబళిసుత్నాన్రు. పోలీసు సేట్షనోల్ పోలీసులు మానభంగాలు చేసుత్నాన్రు. నినన్నే చెనైన్లో 

పోలీసులు ఇన కమ టాకస్ అధికారులుగా నటించి ఓ నగల వాయ్పారిని కొలల్గొటాట్రు. రాజకీయ నాయకులు మోసాలు చేసి 

సమరిథ్ంచుకొంటునాన్రు, అధికారులు లంచాలు తీసుకుని సమాజానిన్ గులల్ చేసుత్నాన్రు 

కాని మనిషి మనుగడ సజావుగా , ఏ పొరపొచాచ్లూ లేకుండా , నమమ్కంగా, తనగురించి ఆలోచించకపోయినా ఎటువంటి మోసమూ, కలీత్ 

లేకుండా మనకి సేవ చేసే శకిత్ ఒకటి ఉంది. దాని పేరు పర్కృతి. 

 ఒకక్సారి ఆలోచించండి., పసిగుడుడ్ తలిల్ గరభ్ంలోంచి బయటికి వచిచ్న కొదిద్ క్షణాలు ఆకిస్జన అందకపోతే మెదడు దెబబ్ తింటుంది.. నరాలు 

దెబబ్ తింటాయి. సాప్సిట్క లక్షణాలు నిలదొకుక్కుంటాయి. మనం ఏనాడూ ఆలోచించకపోయినా నిముషానికి 54 సారుల్గా - సంవతస్రాలూ, 

దశాబాద్లూ, కొండొకచో శతాబాద్లూ గాలి మనకి ఆకిస్జన ని పంచుతోంది. మన పార్ణాలిన్ నిలబెటుట్తోంది. చెటుల్ నిశశ్బద్ంగా, నమమ్కంగా 

ఆహారానిన్సుత్నాన్యి. మృగాలు ఏనాడూ నీతి తపప్దు. ఆకలి వేసుత్నన్ సింహం జంతువుని వేటాడి తినాన్క ఎనిమిది రోజులపాటు తన ఒడిలో 

మరో జంతువు ఆడుకునాన్ ముటుట్కోదు. 

 కాని ఏ విధంగానూ అనుభవించలేని, ఏ విధంగానూ దాచుకోలేని, శాశవ్తంగా తానే మిగలడని తెలిసినా మనిషి ఎంత సంపదని, ఎంతగా 

పొరుగువాడిని దోచుకుంటునాన్డు..! 

  ఇది ఒక ఎతుత్. ఈ పర్కృతికి పటిట్నపెదద్ చీడ మనిషి. మనిషికి దకిక్న పెదద్ ఆయుధం తెలివితేటలు. అంతకు మించి - ’నేటి’ ని సుఖవంతం 

చేసుకోవాలనే యావ. అరహ్తకు, అవసరానికి మించిన ఆదురాద్, దోపిడీ. 

పర్సుత్తం కరువు కాటకాలు దేశంలో తాండవం చేసుత్నాన్యి. రుతువుల పర్కారం వరాష్లు పడడం లేదు. చకక్గా పర్కృతి యిచేచ్, యివవ్గల 

అదుభ్తమైన వనరుల్ దోపిడీ జరుగుతోంది. ఋషి ఆశర్మాలకి పూరవ్కాలంలో రాజులు వెళితే అడిగే యోగకేష్మాలలో ముఖయ్మైన పర్శన్: నెలకి 

మూడు వరాష్లు కురుసుత్నాన్యా? అని. మూడు సంవతస్రాలకి ఒకసారీ వరష్ం కురిసే అవకాశం లేదిపుప్డు. 

అడవిలో ఏనుగుని ఏ జంతువూ చంపలేదు. కేసరి కుంభసథ్లానిన్ బదద్లుకొటిట్ తినడం భరత్ృహరు ఊహించిన కవి సమయం. ఆఫిర్కాలో నేను 

సవ్యంగా చూశాను. అడవిలో భయపడే పర్తీ జంతువూ గౌరవించేది ఒకక్ ఏనుగునే. ఏనుగు ఏదైనా పర్మాదంలో లేదా వయసు వలల్ 

మరణించాలి. కాని వేల ఏనుగులిన్ చంపి , దంతాలు అముమ్కుని బర్తికిన ఓ పెదద్ దోపిడి దొంగ , వీరపప్న, మొనన్నే మరణించాడు.  

నీటిని కొనుకుక్నే దశకి మానవుడు వచాచ్డు. ముందు ముందు యుదాధ్లు నీటికోసం జరుగుతాయనాన్రు. ఇపుప్డే కావేరీ జలాలకోసం రాష 

టార్ల పోరు సాథ్ళీపులాక నాయ్యంగా చూసుత్నాన్ం. ముందు ముందు పీలేచ్ గాలికి ’రేష్న’ వసుత్ందనాన్రు - ఈ మధయ్న తమిళనాడులో ఓ 

విశవ్విదాయ్లయ సాన్తకోతస్వానికి ముఖయ్ అతిథిగా వచిచ్న దేశ పర్ఖాయ్త పరాయ్వరణవేతత్. 
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ఒక కారు వంద మైళుళ్ నడిసేత్ - ఓ మనిషి జీవితానికి సరిపోయే ఆకిస్జన వినియోగమౌతుందట. ఆ లెకక్న ఒకక్ చెనైన్ అనాన్ శాలైలో రోజుకి 

ఎని వందల జీవితాల ఆకిస్జన ఖరచ్యిపోతోంది.! మరి అంతరిక్షంలో పకుష్లాల్గ ఎగిరే విమానాలు ఎనిన్ లక్షల మందికి వినియోగపడే ఆకిస్జనిన్ 

మింగేసుత్నాన్యి..!? 

ఆరువందల యాభై వేల సంవతస్రాలలో ఎపుప్డూ లేనంతగా మనిషి ఈ పర్కృతిని దోచుకుంటునాన్డు, భూమి ఉపరితలం వేడెకిక్ 

మంచుకొండలు కరుగుతునాన్యి. సముదర్మటట్ం పెరుగుతోంది. అడవులు అంతరించి పోతునాన్యి. ఈ భూమిమీద పరిశర్మలు, బొగుగ్పులుసు 

వాయువు, ఇంధనాల వలల్ ఏరప్డే వేడి - సముదార్లను ఆరుచ్కుపోవడమే కాదు, భూమిలో ఉనన్ తేమనీ పీలేచ్సుత్ంది. భూమి పగుళుళ్ తీసుత్ంది. 

ఆకాశం వరిష్ంచదు. 

2070 పార్ంతానికి ’సాన్నం’ అంటే ఏమిటో - అది రెండు, మూడు తరాల కిర్ందటి ’అదృషట్ం’ గా చెపుప్కునే దశవసుత్ంది. తినడానికి పర్కృతి 

ఇచేచ్ ఆహారం ఉండదు. రసాయనిక ఆహారం మీద ఆధారపడవలసి వసుత్ంది. శరీరం అరాథ్ంతరంగా వొడిలిపోతుంది. ఆయుషుష్ 

కుంచించుకుపోతుంది. మృతుయ్వు మీదపడుతునన్ందుకు ఆనందించే రోజులు వసాత్యి.  

మనకి అనాయ్యం జరిగితే ఎదురుతిరుగుతాం, సమెమ్లు చేసాత్ం..దోచుకుంటాం..లూఠీ చేసాత్ం. కానీ యివనీన్ పర్కృతిమీద అనుక్షణం మనిషి 

చేసుత్నాన్డు. కొనిన్ లక్షల సంవతస్రాలుగా భూమిలో ఉనన్ వనరల్ని కొనిన్ దశాబాద్లలో ఆరేచ్సుత్నాన్డు. 

పర్కృతికి నోరులేదు, ఎదిరించదు . విశావ్సంగా , నమమ్కంగా ’అమమ్’ లాగ ఆదరించే పర్కృతి కర్మంగా ఛిదర్మయి పోతుంది. ఓపికునన్ంతకాలం 

- తను కాలి వెలుగునిచేచ్ శకిత్ పర్కృతి. ఏదో రోజు వెలుగూ ఉండదు, పర్కృతి ఇచేచ్ ఫలితమూ ఉండదు. 

విశావ్సఘాతకుడైన మనిషి తన ముందు తరాల దోపిడికి నిరీజ్వమై, దారుణమైన ’కృతఘన్త’ కి లోనౌతాడు.  

**********  
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(Aug 24,2009) Story Of A Student's Tooth కురార్డి పనున్కధ 

ఎనిమిదేళళ్ కురార్డు బొతిత్గా ఏమీ తెలీని దశలో మేషాట్రిని తిటాట్డు. మేషాట్రికి కోపం వచిచ్ చెంప మీద కొటాట్డు. కురార్డి పనున్ రాలిపోయింది. 

తిటుట్ ఎవరికీ గురుత్ లేదుకాని చేతిలో పనున్ కనిపిసోత్ంది. మేషాట్రిని అందరూ నిలదీశారు. ఈ కధకి పర్తాయ్మాన్యం కధ- నినన్ మొనన్టి జినాన్ 

రచయిత జసవ్ంత సింగ గారిది. 

ఆయనికి 70 ఏళుళ్ దాటాయి. ఆలైమ్రస్ వాయ్ధి ముసురుకొసోత్ంది. పాత విషయాలు మరిచిపోతునాన్రు. 42 సంవతస్రాలుగా రాజకీయాలలో 

ఉంటునాన్రు. 30 సంవతస్రాలుగా ఒకే సిదాధ్ంతానికి కటుట్బడిన ఒకే రాజకీయ పారీట్లో ఉంటునాన్రు. బి.జె.పీకీ, ఆ పారీట్ మాతృ సంసథ్ 

ఆర.ఎస.ఎస.కీ ఉనన్ అవినాభావ సంబంధాలు వారికి తెలియవని ఎవరూ నమమ్రు. అంతకంటే ఎందరో ఆర.ఎస.ఎస. సవ్యం సేవకులు 

నాయకతవ్ం వహిసుత్నన్ భారతీయ జనతా పారీట్లో ఏ సిదాధ్ంతాలకు ఛలామణీ ఉనన్దో మనకంటే వారికి ఎకుక్వ తెలిసి వుండాలి. అంతకంటే 

జినాన్ ఆర.ఎస.ఎస.కి బదధ్ శతుర్వని వారికి ఏనాడో అరధ్మయి వుండాలి. ఇంకా జినాన్ ఉదంతం పర్సుధ్త పారీట్ అదయ్కుష్లను ఒకపుప్డు సంచలనం 

లేపి గదెద్దించిన విషయం వారికి గురుత్ండే ఉండాలి. ఇవనీన్ తెలిసి జసవ్ంత సింగ గారు నిరుధ్షట్ంగా, సప్షట్ంగా, సహేతుకంగా , నిసస్ంకోచంగా 

జినాన్పెదద్మనిషి అనీ, మహానుభావుడనీ, పటేల లోపభూయిషట్మయిన పనులు చేశాడనీ 750 పేజీల గర్ంధానిన్ రాసి పర్చురించారు. పటేల 

1948 లో ఆర.ఎస.ఎస ని బహిషక్రించినా "ఉకుక్మనిషి”గా ఆయన పరపతి ఇంకా గుజరాత వంటి రాషాట్ర్లలో ఆకాశంలో వునన్దనీ, 

పర్సుథ్తం గుజరాత ను తమ పారీట్యే పాలిసోత్ందనీ వారికి గురుత్ండేవుండాలి. 

కాగా, జినాన్గారి గురించి గర్ంధ రచన చేసుత్నన్టుట్ తెలిసినపప్టినుంచీ బీజేపీ భుజాలు తడువుకొంటోందనీ, అసెంబీల్ ఎనిన్కలలో ఒకసారీ, 

పారల్మెంటు ఎనిన్కలలో ఒకసారీ ఆ గర్ంధావిషక్రణని వాయిదా వెయయ్మని రాజ నాధ సింగ గారు తనని కోరినటుట్ జసవ్ంత సింగ గారే 

చెపాప్రు. 

 ఎంత రవీందర్నాధ ఠాకూర గారు "ఎకక్డ ఆలోచనకు సేవ్ఛచ్ ఉంటుందో, ఎకక్డ శిరసుస్ ఎతిత్ నిలవగలుగుతామో” అనాన్ అవి రాజకీయ 

పారీట్లలో, తలబొపిప్కటేట్ సిదాధ్ంతాల గుహలోల్ చెలల్వని జసవ్ంత గారి మేధా సంపతిత్ వారికి తెలియజెపిప్ వుండాలి. రాజీ ఏ విధంగానూ 

అంగీకరించని ఆర.ఎస.ఎస. పంచలో వుంటూ రవీందర్నాధ ఠాకూర కలిసి వసాత్డని 750  పేజీల గర్ంధ రచనకి పూనుకొని ఉండరు. జినాన్ని 

పొగిడి, పటేల ని తెగడిన రచనకి తన పారీట్ శేర్ణులు వారికి బర్హమ్రధం పడతారని ఎదురుచూసి వుండరు. 

ఉదాహరణకు- కాంగెర్సులో  30 సంవతస్రాలుగా వుంటునన్, వుండాలనుకుంటునన్ పర్ణబ ముఖరీజ్గారు నెహూర్గారి అసమరధ్త గురించీ, 

ఇందిరా గాంధీ అరాచకం గురించీ 700 పేజీల గర్ంధం రాసి, పర్చురించి పారీట్లో "మెపుప్’ పొందుతారని ఆశించడం అవివేకం. 
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పారీట్ అంటేనే కొనిన్ సిదాధ్ంతాలకు కటుట్బడిన ఒక వరగ్ం అని అరధ్ం. అందులో 30 సంవతస్రాలుగా వునన్ 42 ఏళళ్ అనుభవజుణ్డికి ఈ విషయం 

తెలియదనుకోవడం ఆతమ్వంచన. నిజంగా "జినాన్’ గర్ంధంలో తాము పేరొక్నన్వనీన్ చారితర్క  సతాయ్లనీ, చరితర్కు చకక్ని సమనవ్యమని వారు 

భావిసేత్- సవ్యంగా పారీట్కి రాజీనామా చేసి ఆ గర్ంధానిన్ పర్చురించాలి. 

 ఇది ఒక పారశ్య్ం. 

 జరిగిన అనరధ్ం ఏమిటంటే- ఔచితాయ్నిన్ పాటించకుండా, అడుడ్గోలగా, అరాధ్ంతరంగా ఫోన లో జసవ్ంత సింగ గారికి ఉదావ్సన చెపిప్ బీజేపీ 

అపపర్ధని కొనితెచుచ్కుంది. జసవ్ంత గారి 750 పేజీల వినాయ్సం తరావ్త బీజేపీ అంత ముఖం చాటు చేసుకోనవసరం లేదు. ఆలోచించి, 

సమక్షంలో చెపిప్నా జసవ్ంత సింగ గారు అరధ్ం చేసుకోవలసిన పరిసిథ్తి. 

 ఇపుప్డు నా మొదటి కధ. నాయ్యంగా బూతులు తిటిట్న కురార్డికి మేషాట్రి చెంప పెటుట్ ఆకేష్పణీయం కాదు. కాని ఊడిపోయిన పనున్ విదాయ్రిధ్ పటల్ 

సానుభూతికీ మేషాట్రి పటల్ కోపానికీ కారణమయింది. 

జసవ్ంత సింగ గారు తన ఉదావ్సనని చాలా గంభీరంగా, చాలా వినయంగా, చాలా హుందాగా అంగీకరించడం దావ్రా పదిమంది 

సానుభూతినీ ఎకుక్వగా కొటేట్శారు. వారి తపుప్ కంటే పారీట్ అనౌచితయ్ం ఎకుక్వ అపకీరిత్ని పోగుజేసుకుంది. 

అయితే పోయిన పనున్ కురార్డికి మళీళ్ పుటుట్కొసుత్ంది. కాని మేషాట్రి పటల్ అతను వాడిన బూతు ఏనాటికీ "శీర్రామ’ కాదు. కాలేదు. 

జినాన్ గారి మీద జసవ్ంత సింగ గారి 750 పేజీల గర్ంధం చాలా గర్ంధాలయాలలో ఆయన బరత్రఫ కి బలమైన మదద్తుని శాశవ్తంగా 

పలుకుతూనే వుంటుంది. 

 

      
**********  
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(Aug 31,2009) Time Will Not Rewind కాలం వెనకిక్ తిరగదు  

చాలా సంవతస్రాల కిర్తం - ఇపుప్డా సేన్హితుడి పేరు కూడా గురుత్ లేదు- మేం తిరుపతి యాతర్కి కారులో వెళుత్నాన్ం. పుతూత్రు దాటగానే- మా 

చుటూట్ వునన్ కొండలిన్ చూసూత్ "మారుతీరావుగారూ, మీకు తెలుసా? ఈ కొండలు సంవతస్రాల తరబడి సముదర్ గరభ్ంలో వుండగా ఏరప్డినవి. 

ఇలాంటి శిలలు సంవతస్రాల నీటి రాపిడితో యిలా నునుపు తేరుతాయి” అనాన్డు. 

నేను ఆశచ్రయ్పోయాను. కొండలిన్ యిపుప్డు పిండి చేయడం మనకి వెనన్తో పెటిట్న విదయ్. ఆ మాటకి వసేత్ దేశాలిన్, నగరాలిన్, భవనాలిన్, 

పారీట్లని, సంసక్ృతులని - మీ యిషట్ం- దేనినయినా కూలదోయడం  కషట్ంకాదు. అలనాటి హిరోషిమా, నాగసాకీ దగగ్రున్ంచి, నేటి ఇరాఖ, 

ఆఫగ్నిసాథ్న లు, మొనన్టి నూయ్యారక్ లో వరలడ్ టేర్డ సెంటర, ముంబై మారణహోమం- దేనన్యినా, ఎలాగయినా మానవుడు కేవలం తన 

"దృకప్ధం’లో బేధం కారణంగా కూలదోర్యగలడు. కానీ- పర్కృతి- ఆ మూల పదారాద్లను రూపు దిదద్డానికి- లక్షల కోటల్ సంవతస్రాలు 

పడుతుంది. ఏతావాతా, పుతూత్త్రు, తిరుపతి కొండలు కొనిన్ లక్షల సంవతస్రాలు సముదర్ గరభ్ంలో వునాన్యనన్మాట! సముదర్ం యికక్డికి 60 

మైళళ్ దూరంలో వుంది. కాలగమనంలోఅదేమంత పెదద్దూరం కాదు. 

వెంటనే ననున్ సమెమ్టతో కొటిట్నటుట్ రూపు దిదుద్కునన్ మరొక పర్శన్: "మరి మన వెంకటేశవ్ర సావ్మి మాటేమిటి?” 

కొనిన్ లక్షల సంవతస్రాలు తిరుపతి కొండలు సముదర్గరభ్ంలో వునాన్యి. కొనిన్ వేల సంవతస్రాల తరావ్త బయటపడాడ్యి. కొనిన్ వందల 

సంవతస్రాలు అకక్డొక దేవుడునాన్డు. కొనిన్ తరాల జీవితాలు (ఒక జీవితకాలం- యిపప్టి లెకక్ల దృషాట్య్ చూసుకునాన్ 60 అనుకుంటే)కొనిన్ 

విశావ్సాలకు,నమమ్కాలకు ముడివడాడ్యి. అంతవరకు పరవాలేదు. ముడిపడి ఒకరినొకరు నరుకుక్ంటునాన్రు. వీరశైవమూ, వైషణ్వమూ, 

శాకేత్యమూ- యిదంతా చరితర్. 

ఇకక్డ కాసేస్పు శాఖా చంకర్మణం- ఆ మధయ్ అమెరికా తానా సభలలో నేను దాశరధి గురించి పర్సంగించాను. మిగతావారు ననన్యయ్, తికక్న, 

పోతన- పర్భృతుల గురించి మాటాల్డారు. నేను పర్సంగానిన్ పార్రంభిసూత్ "దాశరది గురించి యితముతధ్మనే నిరణ్యాలకి రావడానికి కాలం 

చాలదు. ఆయన చేతన, కవిత, ఆలోచనల సాథ్యి- కాలగమనంలో ఫిలట్ర కావాలి” అనాన్ను. దాశరధిగారిని నాకు తెలుసు. వారి రచనలు 

తెలుసు. వారితో కలిసి తిరిగాను. భోజనం చేశాను. కబురుల్ చెపుప్కునాన్ను. ఈ మాట ననన్యయ్ గురించి అనలేం. ననన్యయ్ రోజూ పెళాళ్నిన్ 

సాధించేవాడా? భారతం రాసుత్నన్పుప్డు పిలల్లు గొడవ చేసేత్ విసుకుక్ని కసురుకునేవాడా? ఆ కసురు ఉతఫ్లమాలలో వుండేదా? షషట్య్ంతాలలో 

వుండేదా? పోతనన్ గారికి అజీరణ్ వాయ్ధి వుండేదా? ఏ వైదుయ్డు ఆయన రోగానిన్ కుదిరేచ్వాడు? యిలామనం ఆలోచించం. కాలం చాలా వివరాలిన్ 

మన మనసుస్లోల్ంచి తొలగించి, ఫిలట్రు చేసి- ఆయన కవితా వయ్కిత్తావ్నిన్ మాతర్మే మన మనసుస్లోల్ మిగిలిచ్ంది. 
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        మరో ఉదాహరణ- సుబర్హమ్ణయ్ భారతి దేశభకిత్ పూరితమయిన గీతాలకూ, అదుభ్తమైన కవితా 

పటిమకూ నిదరశ్నంగా యిపప్టికీ తమిళులు ఆయనిన్ ఆరాధిసాత్రు. కాని ఆ రోజులోల్ ఆయన 

సంపర్దాయ విలువలకి విడాకులిచిచ్- బార్హమ్ణాయ్నికి తపప్నిసరి అయిన పిలకను 

తీసేసి, తలకి పాగా చుటిట్, మీస కటుట్ని వుంచారు. సరే. దాదాపు 90 ఏళళ్ కిర్తం 

ఆయన మూరిత్ని ఈనాటి తరం ఎలా సంసక్రించి గురుత్ంచుకొనన్దో - ఈ రెండు 

పొటోలే నిదరశ్నం. మరో నిజానిన్ గమనించాలి. తన జీవితకాలంలో సుబర్హమ్ణయ్ 

భారతి తన కులానిన్ దూరం చేసుకునాన్డు. ఈ 90 సంవతస్రాలలో సమాజం 

ఆయన మతానిన్ ఆయన నుదుటినుంచి చెరిపేసింది! చరితర్ తన కాల గమనంలో 

తన సవరణలిన్ తాను చేసుకుంటుంది. ఈనాటి సమాజానికి ఆయన వైషణ్వంతో పని లేదు.ఒకటి:ఆనాటి నిజ రూపం. 

మరొకటి సమాజం సంసక్రించుకునన్ యిపప్టి రూపం. ఆ రోజులోల్ ఆయన పెళాళ్ం భుజం మీద చెయియ్ వేసి రోడుడ్ మీద నడిచేవారట. ఆ 

కారణంగా వారిని కుల బహిషాక్రం చేశారట 

ఈ కధ యిపుప్డు మనకి విడూడ్రంగా, ఆసకిత్కరంగా అనిపిసుత్ంది. 

ఇపుప్డు -ఒక జాతీయ పారీట్లో చిచుచ్పెటిట్న జినాన్ కధ.  ఈ తరానికి - కనీసం ఏ కొందరికో- జినాన్ అంటే ముంబై మలబారు హిల లో జినాన్ 

బంగళా, అలనాటి దేశ విభజన కారణంగా 10 లక్షల మంది ఊచకోత, మరో 30 లక్షల మంది నిరావ్సులయి దేశం నుంచి తరిమిగొటట్బడడం, 

హతయ్లు, మానభంగాలు, అటుతరావ్త పాకిసాథ్న దేశ గవరన్ర జనరల పదవి- యివీ మిగిలాయి. 

కాని విచితర్ంగా- ఈనాటి 20 ఏళళ్ యువతరానిన్ పలకరిసేత్- వారిని ఈ మధయ్ ఏదో టీవీ ఛానలు పర్శిన్ంచింది:జినాన్, పటేల మీకు తెలుసా? 

అని. నమమ్ండి. 99 శాతం వెరిర్ మొహం వేశారు. యీ ఆలోచనలిన్, జాణ్పకాలని దాటి నేటి యువతరం అపుడే ముందుకు సాగిపోయింది! దేశ 

విభజనకి సంబంధించిన పీడకలకి- తిలాపాపం తలా పిడికెడు అనన్టుట్గా -నెహూర్గారికీ, పటేల గారికీ, జినాన్ గారికీ- అందరికీ పాతర్వుంది. 

అయితే వారి పాతర్లు- కొనిన్ తరాలపాటు రెండు మతాల మధయ్ వునన్ అసహనపు ఛాయలు కారణంగా రూపుదిదుద్కునన్వా? వారి ఆలోచనా 

సరళి ఆనాటి రాజకీయ ధోరణికీ, ఆవశయ్కతకీ అదద్ం పడుతోందా? ఏమో? యింకా కాలం గడవాలి. ఇపప్టికే నేటి తరం వారి జాణ్పకాలను 

అటకెకిక్ంచేశారు. రాజకీయ పారీట్లు మాతర్ం జుతుత్పీకొక్ని కొందరి కెరీర లని బలితీసుకుంటునాన్యి. 

జిజాణ్సి ఆలోచిసాత్డు. మేదావి విశేల్షిసాత్డు. చరితర్ విమరిశ్సుత్ంది. రాజకీయం దానిన్ వాడుకుంటుంది. కాని కాలం- నిషక్రష్గా, నిరుధ్షట్ంగా, 

కూర్రంగా- అరధ్ంలేని, అవసరం లేని నిజాల మీద ముసుగు కపిప్ ముందుకు సాగిపోతుంది. 

లక్షల సంవతస్రాల కిందట తిరుమల సావ్మే ఈ కాలగమనంలో లేడు! ఇక వయ్కుత్ల, నాయకుల, పారీట్ల, ఉదేద్శాల, ఉదయ్మాల పరయ్వసానం 

ఎంత హాసాయ్సప్దం! 

******* 
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(Sept 07,2009) A Tribute An analysis ఒక నివాళి ఒక విశేల్షణ 

నా అరవయోయ్ యేట రాజకీయాలనుంచి వైదొలగుతాను- అనాన్రు రాజశేఖరరెడిడ్ ఆ మధయ్. ఈ మధయ్ ఎవరో ఆ పర్సాథ్వన తెసేత్ "ఒకటి రెండు 

పనులు చకక్బెటిట్ ఆ పని చేసాత్ను” అనాన్రు. 

కాని మృతుయ్వుకి ముందువెనుకలు నిరుద్షట్ంగా తెలుసు. మృతుయ్వు కొనిన్ జీవితాలకు అమోఘమైన డిగిన్టీని యిసుత్ంది. అనూహయ్మైన గాల్మర ని 

యిసుత్ంది. పర్జాసప్ందననీ, ఆవేదననీ జత చేసుత్ంది. ఒకక్ మృతుయ్వుకే ఆ శకిత్ వుంది. తపప్నిసరిగా విషాదం, ఆవేదన- ఆ వయ్కిత్ మంచి 

చెడడ్లమీద మనిన్కయిన తెరని కపిప్- కేవలం అమరుడి వయ్కిత్తావ్నేన్ ఆకాశానికి ఎతుత్తుంది. గత నాలుగు రోజులోల్ రాజశేఖరరెడిడ్గారి వయ్కిత్తావ్నిన్ 

ఎవరూ విశేల్షించలేదు. విశేల్షించలేరు. ఈ దశలో ఆయన నిషర్క్మణ ఆయన జీవితానికి అరాధ్ంతరంగా, హడావుడిగా అపత్వాకాయ్నిన్ 

రాయవలసిన అగతాయ్నిన్ కలిగించింది. 

దివంగత నేతపటల్ ఈ విశేల్షణ కాసత్ ఎబెబ్టుట్గా, కూర్రంగా కనిపించవచుచ్. కాని ఆ వాటా చరితర్ది అని మనం మరిచిపోకూడదు. రాజకీయ 

రంగంలో ఇంకా పార్రంభంలోనే ఉనన్ రాజీవ గాంధీని, ఊహించలేని వయ్తిరేకతకి గురయిన ఇందిరాగాంధీని మృతుయ్వు అమర వీరులిన్ చేసింది. 

ఆయితే రాజశేఖరరెడిడ్ ఘనతని కేవలం మృతుయ్వుకే కటట్బెటిట్ చేతులు దులుపుకోవడం అనాయ్యం. 31 సంవతస్రాల కిర్తం కేవలం రాజకీయమైన 

పర్యోజనాలనే దృషిట్లో పెటుట్కుని తన పర్యాణానిన్ పార్రంభించిన ఓ వైదుయ్డు మూడు దశాబాద్లలో  పర్జల గుండె చపుప్డుని చదవగల 

సెట్తోసోక్పుని సంపాదించుకునాన్డు. వంశపారంపరయ్ంగా వచిచ్న నిషక్రష్మైన వయ్కిత్తావ్నిన్ తను నమిమ్న నిజాలకు అంతే  నిరుద్షట్ంగా 

అనవ్యించడం అలవాటు చేసుకునాన్డు. 

అలనాడు తెలుగుదేశం రెండు కోణాలనూ తాకుతూ 1400 మైళళ్ పర్సాథ్నం- ఆయనకి కనువిపుప్నీ, పర్జలకు ఆయన పటల్ మెపుప్నీ 

సంపాదించిపెటిట్ంది. దకిష్ణాఫిర్కాలో దమన నీతిని పాటించే పర్భుతావ్నిన్ ఎదిరించి గాంధీ ఇండియాకి వచిచ్నపుప్డు గోఖలేవంటి నాయకులు 

సావ్తంతర్య్ పోరాటానిన్ సాగిసుత్నాన్రు. గాంధీకి గోఖలే చెపిప్న మొదటి సలహా- నువువ్ సేవ చెయాయ్లనుకుంటునన్ దేశం ఏమిటో, ఆ పర్జలు 

ఎవరో, వారి మనోభావాలు ఏమిటో ముందు తెలుసుకో- అనాన్రు. గాంధీ ఆ పని చేశారు. తతప్లితమే మహాతుమ్ని అవతరణ. 

ఆంధర్ దేశంలో రాజశేఖరరెడిడ్గారి పాదయాతర్ అలాంటి మలుపు. తదాదిగా ఆయనకి పర్జల పటాల్,  పర్జలకి ఆయన పటాల్ కొతత్ బంధుతవ్ం 

ఏరప్డింది. ఆ బంధుతావ్నిన్ ఆయన సారధ్కం చేసుకునాన్రు. చరితారధ్ం చేశారు. 



 
gollapudimaruthirao.blogspot.com    gmrsivani@gmail.com   
 

 Page 73 
 

ఐటి అభివృదుధ్లతో, సేట్డియం నిరామ్ణాలతో, అమెరికా అదయ్కుష్ల సతాక్రాలతో పరపతిని కుదించుకునన్ నాయకతవ్ంనుంచి పేద పర్జానీకపు 

పర్తినిధిగా కురీచ్లో కూరుచ్నాన్రు.తరతమ బేధాలు లేకుండా ఆరోగాయ్నికి వసతులీన్, వృదుధ్లకు పెనష్నల్నీ, ఆహారానీన్, నితాయ్వసరాలీన్ 

యుదధ్పార్తిపదిక మీద సమకూరాచ్రు. కొతత్ ఆలోచనను కాగితం రాసుకునాన్రు. రాసిన ఆలోచనకు ఆచరణ రూపం యిచాచ్రు. 

 ఇక, మొనన్టి ఎనిన్కలలో రాజశేఖరరెడిడ్ వయ్కిత్తవ్ం కొతత్ మెరుగులు దిదుద్కుంది. సినీగాల్మరుతో మైదానాలు నిండినా, పూల వరాష్లు కురిసినా 

నిండిన కడుపులూ, జరిపిన మేళేళ్ నిజమయిన వోటుల్గా తరుజ్మా కాగలవని నమిమ్ విశావ్సంతో, నిలకడతో వోటరల్ను పలకరింఛారు.వోటర 

నిషక్రష్గా, నిరుద్షట్ంగా, నిరద్వ్ంధంగా, నిరొమ్హమాటంగా కుండ బదద్లు కొటేట్శాడు. కలుపుమొకక్లీన్, అవకాశవాదులీన్ వేళళ్తో పెకలించాడు. 

తరావ్తి చరయ్- రాజశేఖరరెడిడ్ని రాజకీయ నాయకుడి సాథ్యినుంచి రాజకీయ వేతత్ సాథ్యికి లేవదీసింది. భారతదేశంలో ఏ రాషట్రమూ యివవ్నంత 

బలానిన్ కేందర్ంలో కాంగెర్సుకి- 33 సీటల్ను- ఆంధర్దేశం యిచిచ్ంది. కేందార్నిన్ సమరిధ్సుత్నన్ కారణానికే మంతిర్ పదవులిన్ బేరం పెటిట్, అలిగి, 

కొడుకులకీ, మేనలుల్ళళ్కీ, కూతుళళ్కీ, యిషుట్లకీ పదవులు సంపాదించిపెటిట్న పొరుగు రాషట్ర బాల్క మెయిల నేపధయ్ంలో- రాజశేఖరరెడిడ్ ఒకక్ 

పదవిని కూడా కోరలేదు. తన పారీట్ని కేందర్ంలో బలపరిచి- రాషట్రం వేపు తిరిగి "మీకేం సంకేష్మం కావాలో చెపప్ండి. ఏ పధకాలు కావాలో 

చెపప్ండి. డబుబ్ని నేను కేందర్ంనుంచి తెసాత్ను” అని ధైరయ్ంగా, గరవ్ంగా చెపాప్రు. ఇది రాజకీయ వేతత్ పరిణతికీ, విశావ్సానికీ నిదరశ్నం. 

తనవారి పదవులిన్ కొనుకోక్వడం కంటె తన పర్జల vote bank ని బలం చేసుకోగలిగిన నాయకుడు- కేవలం రేపుని కాదు, భవిషయ్తుత్ వేపు 

దృషిట్ని సారిసుత్నన్టుట్ లెకక్. వయ్కిత్గత పార్తినిధాయ్నికి కాక, సమాజ పర్యోజనానికి పెదద్ పీట వేసి పదిమంది నాయకులకంటె పది అడుగుల 

ఎతుత్న నిలిచారు రాజశేఖరరెడిడ్.   A politician thinks of the next election while a statesman thinks of the next 

generation.  

ఈలోగా మృతుయ్వు తొందర పడింది. కాని మృతుయ్వుకి కొనిన్ లక్షణాలునాన్యి. It leant dignity and grace to his life! 

 KOUMUDI WITH YSR in 2007 

            
      **********                   *********                *********                   **********  
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(Sept 14,2009) Glamour In Corruption  గాల్మర అవినీతి 

నాకు జరాద్ కిళీళ్ అలవాటు చేసింది మితుర్లు, దరశ్కులు కె.విశవ్నాధ. "చెలెల్లి కాపురం” సినీమాకి కధా చరచ్లు జరిపే రోజులోల్. మంచి ఆలోచన 

చేసినపుప్డలాల్ ఉపొప్ంగిపోయి తనూ ఒక కిళీళ్ కటుట్కుని నాకూ ఒకటి యిచేచ్వారు. మంచి ఆలోచనా, చినన్ మతూత్- రెండూ ఆనందంగా 

వుండేవి యిదద్రికీ. కర్మంగా మతేత్ ఆలోచనయి, కర్మంగా వయ్సనమయి దాదాపు 20 సంవతస్రాలు సిథ్రపడింది. నాకంటె విశవ్నాధ ముందు 

మానేశారు. నా జీవితంలో వయ్సనంగా చెపుప్కోవలసిందీ, మానెయయ్డానికి యాతన పడవలసింది జరాద్ కిళీళ్యే. 

మానెయయ్డానికి ముఖయ్ కారణం -యింకా విచితర్ం. నేను ముమమ్రంగా నటిసుత్నన్రోజులు.. నా హవా సాగుతునన్ రోజులు. రోజుకి మూడు 

కంపెనీల షూటింగులు చేసేవాడిని. మా మేకప మాన మూడు కంపెనీలలోనూ- జరాద్, కిమామ, వకక్, సునన్ం -యిదంతా ఒక పాకేజ- 

తీసుకునేవాడు. అతి విరివిగా మేకప డిపారట్ మెంట వారూ, మిగతా విభాగాల వారూ- ఈ సరంజామాని వాడుకునేవారు. కంపెనీ సొమేమ్కదా? 

మళీళ్ 4 గంటల తరావ్త మరో కాల షీట కి వెళితే అకక్డా ఈ సరంజామా అంతా తీసుకునేవాడు మా మేకప మాన. వినియోగం 

మామూలే.ఇలా రోజుకి మూడు కంపెనీలోల్. పేరు నాది. వాడకం- యూనిట వారందరిదీ. నా పేరిట అయే ఖరుచ్ని ఆపే అవకాశం లేదు. పైగా 

పొర్డక్షన మేనేజరూ ఈ వయ్సనానికి దాసుడే. ఉలాఫ్గా వచిచ్న సరుకు కదా? ఈ దురివ్నియోగం, exploitation  ననున్ భాధపెటిట్ంది. తరావ్త 

నా సరంజామాని నేను తెచుచ్కోవడం పార్రంభించాను. దురివ్నియోగం కాసత్ తగిగ్నా- వినియోగం జరిగేది. ఈ దశలో అలవాటుని పూరిత్గా 

అటకెకిక్ంచాలనన్ నిరణ్యానికి వచాచ్ను. 

ఈ కధ నీతి:పరపతి ఉనన్ వయ్కుత్ల వెనక అవినీతిని పోషించేవారు కోకొలల్లుగా వుంటారు. సమకూరిచ్ పంచుకునేవారూ ఉంటారు. మరో 

విధంగా చెపాప్లంటే- నీ అవసరం ఎదుటి వయ్కిత్కి ఉనన్పుప్డు- నీ బలహీనతలిన్ ఆనందంగా పోషిసాత్డు. కారణం- "బలహీనత’ నువువ్ 

గరవ్పడేదికాదు. అతను చేసే పనీ గరవ్పడేదికాదు. కాగా- నీ తల వొంచేది. ఉదాహరణకి- రోజూ పూజకి పువువ్లు తెచిచ్యివవ్డం భకిత్ 

అనిపించుకుంటుంది. రోజూ చీకటిపడే సమయానికి విసీక్ తెచిచ్యివవ్డం- నినున్ లోబరుచుకునే గాలం అనిపించుకుంటుంది. 

ఇక- రాజకీయాలలో- దేశీయమైన సాథ్యిలో- ఈ అవినీతి విశవ్రూపం దాలుసుత్ంది. ఇలాంటిదే మొనన్ ఓ విషయం వెలుగులోకి వచిచ్ంది. 

కేందర్ంలో కొతత్ మంతిర్వరగ్ం పదవులోల్కి వచాచ్క- గత మూడు నెలలుగా- యిదద్రు మంతిర్ పుంగవులు తమ నివాస గృహాలు- వారి వారి 

అవసరాల మేరకు సిదధ్ం అయేవరకూ- ఎకక్డ వుంటునాన్రు? విదేశాంగ మంతిర్ ఎస.ఎమ.కృషణ్గారు మౌరయ్ షెరాటన అనే 8 నక్షతార్ల 

హొటలోల్ పెర్సిండెంట సూట లో వుంటునాన్రు. దానికి అదెద్ద్ రోజుకి లక్ష రూపాయలు. నెలకి 30 లక్షలు. 

మరో మంతిర్గారునాన్రు. వారు దేశ సేవ చెయాయ్లని ఈ మధయ్నే కంకణం కటుట్కుని ఖదద్రు దుసుత్లు ధరించి వాడ వాడలా తిరిగి, ఎనిన్కయి, 

మొదటిసారిగా మంతిర్ అయారు. వారు శశి తరూర గారు. ఆయన తాజ హొటలోల్ ఒక సూట లో నివసిసుత్నాన్రు. దానికి అదెద్ రోజుకి 40,000 

రూపాయలు. నెలకి లకాష్ యిరవై వేలు. ఆయా మంతుర్లు ఉండడానికి ఢిలీల్లో ఆయా రాషాట్ర్ల వసతి గృహాలునాన్యి.  ఇంకా ఎనోన్ కారొప్రేట, 
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పైరవేటు కంపెనెల గెసట్ హౌస లు ఉనాన్యి. అయినా ఈ ఘనత వహించిన మంతిర్ పుంగవులిదద్రూ ఖరీదయిన హొటళళ్లో వునాన్రు. ఇందుకు 

వారి సమరధ్న- గవరన్మెంటు సొముమ్తో కాక- తమ సొముమ్ ఖరుచ్చేసుకుని ఉంటునాన్మని. తొలిసారి మంతిర్ అయిన శశితరూర గారి బాధ 

వినదగగ్ది. రాషట్ర వసతి గృహాలోల్ వారికి రెండు దకక్వట- 1.వాయ్యామం చేసుకునే విసులుబాటు. 2.ఏకాంతం. 

 మనకి అరధ్ంకాని విషయం- సమాజానికి సేవ చేసాత్నని కంకణం కటుట్కుని, పర్జలిన్ ఒపిప్ంచి, ఎనిన్కయి, మంతిర్ అయి- యిపుప్డు 

వాయ్యామం, ఏకాంతం కావాలనే కురర్ మంతిర్ కావాలని ఎవడేడాచ్డు? వారి ఊరిలోనే బసీక్లు, గుంజీలు తీసుకుంటూ పడివుండొచుచ్కదా? 

ఇక పదవిలేక యింటోల్ కూచునన్ మనిషిని బూజు దులిపి కాంగెర్సు అధిషాట్నం మంతిర్ని చేసేత్ లక్ష రూపాయల విడిదిలో బైఠాయించిన వృదద్ద్ నేత 

పర్జలకి ఏం సందేశం యిసుత్నన్టుట్? 

విదేశాంగ మంతిర్ ఉంటానంటే- రోజుకి పది లక్షలు ఖరుచ్ చేసే సంసథ్లు వందలు ముందు కొసాత్యి. మౌరాయ్ హొటల యాజమానయ్మే ఆ పని 

చేసివుండొచుచ్. కాని దానికి పర్తిఫలం-లోపాయకారీగా వారు రాబడతారని కృషణ్గారికి తెలియని అమాయకులు కారు. ఇపప్టికే వారు కోటి 

రూపాయలు- కేవలం వసతి కోసం ఖరుచ్ చేశారు. 

మూడు నెలల తరావ్త ఈ విషయం తెలిసిన పర్ణబ ముఖరీజ్ గారు వారిని రాషట్ర భవనాలకు తరలమని చెపాప్క వారాపని చేశారు. మరి ఇపుప్డు 

వాయ్యామం ఏమయింది? ఏకాంతం మాటేమిటి? 

సమాజంలో అవినీతికి అరధ్ం కేవలం నిదులిన్ దోచుకోవడం, విధులిన్ మరిచిపోవడమేకాదు. విచక్షణని మరిచి, పర్జలకు మారగ్ దరశ్కం 

కావలసిన- ఎనిన్కయిన పర్జాసేవకుడు- యిలాంటి అనుచితమైన విలాసాలకు లోనుకావడం భయంకరమైన అవినీతి. మన వయ్వసథ్లో 

"అవినీతి’కి 700 పై చిలుకు ఉదాహరణలు దొరికే చోటు ఒకటుంది. అది పారల్మెంటు. 

 తాను వడికిన ఖదద్రు నూలుతో నేసిన బటట్ను కటుట్కుని, మేకపాలు తాగి జీవించి, బడుగు  మనుషులతో అడుగులు వేసిన ఒక బారిసట్రు- 

అవును- మహాతుమ్డు- యిదే నేలమీద మొనన్ మొనన్నే వునాన్డంటే మన పిలల్లు విడూడ్రంగా చూసే రోజులొచాచ్యి. 

      
      **********                   *********                *********                   **********  
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(Sept 21,2009) New Face In NewDelhi ఢిలీల్కి కొతత్ గొడుడ్ 

 ఈ మధయ్ ఢిలీల్కి ఓ అందమయిన మంతిర్ చేరారు. ఆయన నూయ్యారుక్నుంచి తెలివైన వాయ్సాలు రాయగా మనం పతిర్కలలో చదువుకునాన్ం. 

మనకి సంబంధించని విషయాలు ఆయన చెపూత్ంటే ఆనందంగా వినాన్ం. ఐకయ్రాజయ్ సమితిలో కబురుల్ పొరుగింటి పులల్కూరలాంటివి.  అవి 

వూరి, రుచి ఎకిక్ నోరూరిసాత్యి. అవి విని, తిని మనం తృపిత్పడాడ్ం. ఇంతకీ ఆయన పేరు శశి తరూర. ఆయన ఆ మధయ్ ఐకయ్ రాజయ్ సమితి 

కారయ్దరిశ్ కావాలని మనమంతా ఆశించాం. కొనిన్ దేశాలు మదద్తు పలికాయి. ఆయన నూయ్యారుక్లో కారయ్దరిశ్ అయి అకక్డి కబురూల్ 

కాకరకాయలూ మనకి చెపూత్ంటే మనకి తియయ్గా, పులల్గా వినసొంపుగా వుండేవి. కాని బన కె మూన అనే ఆయన కారయ్దరిశ్ అయిపోయారు. 

అటు తరావ్త ఈ అందమయిన ఉదోయ్గి మనమంతా యిచిచ్న మదద్తుకి మురిసి, అది తన పరపతిగా అపారధ్ం చేసుకుని- ఈ అందమయిన 

మేధావి ఇండియా వచిచ్ - తన రాషాట్ర్నికి వెళిళ్- మొదటి సారిగా ఖదద్రు కండువా ధరించి- దేశభకిత్ కబురుల్ దంచి "తెలివైన వాడు, ఉండదగిన 

వాడు’అని వోటర ని మెపిప్ంచి, ఢిలీల్ అధిషాట్నానికీ ఇలాంటి దురబిపార్యమే కలిగించి మంతిర్ అయిపోయాడు. 

ఆయన ఈ మధయ్నే అయిదారు ఖదద్రు కండువాలు కొనాన్రుకాని- ఎకుక్వగా ఖరీదయిన అమెరికా సూటూల్, అమెరికా మారుక్ షరుట్లూ 

ధరిసాత్రు. అమెరికా మారుక్ ఆలోచనలే చేసాత్రు. ఇంగీల్షు కూడా అమెరికా ధోరణిలోనే మాటాల్డుతారు. అంతేకాదు. మంతిర్ అయితే 

అయారుకాని- వారికి భారతీయుల పటల్, రాజకీయ నాయకుల పటల్, ఇకక్డి విమాన సంసథ్ల పటల్- అమెరికా ఆసేట్ర్లియావారికునన్ చినన్ చూపే 

వుంది. ఈ మధయ్ ఎనిన్కలు కనుక "మెరుగయిన’ పర్శంసలిన్ గుపిప్ంచారుకాని- వారికి భారతీయులు "గొడుల్’వంటి వారని, ముఖయ్ంగా విమాన 

సంసథ్లు గొడల్ చావిడీలు నడిపే పాలెగాండర్ని- యిలాంటి సదభిపార్యాలునాన్యి. 

అవడానికి మంతిర్ అయారే కాని- వారికి మంతుర్లుండే బంగళాలు నచచ్వు. వారు బతికే ధోరణి నచచ్దు. వారికి రాజకీయ వాతావరణం 

రణగొణ ధవ్నిలాగవుంటుంది. వారి ఏకాంతానికి భంగం కలుగుతుంది. పర్ణబ ముఖరీజ్ వంటి పెదాద్యన చెపాప్రు కనుక- హొటల గది ఖాళీ 

చేశారుగాని వారికి తాజ హొటళళ్లో "సూట’లలో వుండాలనే వుంటుంది. 

ఖరుచ్లు తగిగ్ంచమనన్ పెదాద్యన పిలుపుకి గతిలేక సప్ందించి "సరే, నేనూ నలుగురిలాగే విమానాలోల్ గొడల్చావిడి కాల్సులోనే పర్యాణం 

చేసాత్ను” అని సరిపెటుట్కునాన్రు. డబుబ్ తగినంత లేని, గతయ్ంతరం లేని, పరిసిథ్తులకు తలవొంచే మామూలు తరగతి భారతీయులందరూ వారికి 

"గొడుల్’లాగ- చేసే తరగతి వారికి "గొడల్ తరగతి’లాగ కనిపిసుత్ంది.(వారామధయ్నే ఈ గొడల్ తరగతిలో కేరళ వెళూత్ హాయిగా నిదర్పోయిన 

దృశాయ్నిన్ ఓ అమెరికా ఫొటోగార్ఫర పతిర్కలో పర్కటించారు. అయితే అది తపప్నిసరిగా గొడల్చావిడిలో నిదర్ ముంచుకొచిచ్న సందరభ్ం 

అయివుండొచుచ్.) 

ఇవాళ వారి "గొడల్’ హాసాయ్నిన్ విని ఆనందించలేనివారికి క్షమాపణ చెపూత్ వారు చెపిప్న వివరణ అనిరవ్చనీయం. వారు "గొడుల్’ అనన్ది 

పర్యాణీకులిన్ కాదట. విమాన సంసథ్లు పర్యాణీకులిన్  గొడల్లాగ చూసుత్నాన్రట. మరి వారా మధయ్ కేరళ వెళిళ్నపుప్డు ఏ గొడుడ్కిచేచ్ మరాయ్దలు 
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చేశారో వారే తెలియజేయాలి. కొనిన్ లక్షల గొడుల్ ఈ దేశంలో పర్తీ రోజూ ఇవే చావిళళ్లో పర్యాణం చేసుత్నాన్యనీ, ఆ గొడల్ జాబితాలో 

ఇనోప్సిస నారాయణ మూరిత్ వంటి వారునాన్రని- ఏతావాతా మన దేశంలో "గొడల్’కి పవితర్మైన సాథ్నం వునన్దని- ఈ అమెరికా గొడుడ్కి తెలీదు. 

క్షమాపణ చెపూత్ వారనన్ మాటలు మనకి మరింత ఆనందానిన్ కలిగిసాత్యి. "పర్జలు హాసాయ్నిన్ అవగాహన చేసుకుని ఆనందిసాత్రనన్ నా ఊహ 

తపప్ని నేను తెలుసుకునాన్ను. నా మాటలిన్ వకీర్కరించేవారితో మాటాల్డకూడదని యిపుప్డరద్మయింది" అంటూ తాను "గొడుల్’ అనన్ది వయ్కుత్లిన్ 

కాదని,ఎవరూ ఎదిరించలేని, పరిషక్రించలేని "సమసయ్’లని విమరశ్కులు అరద్ం చేసుకోవాలి’ అని అనాన్రు. ఎంత గొపప్ అనవ్యం! 

ఇంత తెలివైన మేధావులు యినాన్ళూళ్ మన మంతిర్ మండలిలో లేనందుకు విచారిసూత్-వారు ఉటంకించినటుట్గానే యిలాంటి వయ్కిత్ 

మంతిర్కావడం ఢిలీల్కి కొతత్ గొడుడ్ (వారి మాటలోల్నే "సమసయ్’ అనే అరధ్ం లోనే) వచిచ్నందుకు ఆనందిదాద్ం. అయితే గొడుడ్కో తెగులు 

వుంటుందనన్ది సామెత కనుక 

ఏకాంతమూ, వాయ్యామమూ కావలిసిన ఇలాంటి "అమెరికా’ భారతీయులిన్ మనమంతా బతికే గొడల్పాకలోల్కాక  ఏ అండమాన లోనో, లేదా ఏ 

మాలీ దీవులోల్నో నివసించే అవకాశం కలిప్ంచాలని, వీరి మారుక్ హాసాయ్నిన్ ఆసావ్దించే సాథ్యికి ఈ దేశం పెరిగే వరకూ వీరి ఏకాంతానిన్ ఢిలీల్ 

అధిషాట్నం కాపాడాలని మనం ఆశిదాద్ం. భారతీయ "గొడల్’ పాకలోల్ అమెరికా "గొడుల్’ నివసించడం "పాడి’ కాదు. (పాడిని నాయ్యం అని 

వాడుకునాన్,’పశు సంపద’ అని అరధ్ం చేసుకునాన్ నా కభయ్ంతరం లేదు.)     

 

      **********                   *********                *********                   **********  
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(Sept 28,2009) Remembering S.Varalakshmi ఎస.వరలకిష్  అసత్మయం 

"బాలరాజు’ సినీమాని నా తొమిమ్దో యేట మా అమమ్ వొడిలో కూరుచ్ని చూశాను విశాఖపటన్ం మంగరాజుగారి పూరాణ్ హాలులో. అది 

ఎస.వరలకిష్ గారి మొదటి సినీమా.  ఆ రోజులోల్ సినీమా అంటే ఓ వింత పర్పంచంలోకి తొంగి చూడడం లాంటిది. నటీనటులు ఏ గంధరవ్ 

లోకం నుంచో దిగివచిచ్నటుట్ అబుబ్రంగా వుండేది. విభర్మంతో, చొంగలు కారుతూ పేర్క్షకులు చూసేవారు. వారిలో ఓ తొమిమ్దేళళ్ కురార్డూ 

ఉనాన్డు. మరో పదాన్లుగేళళ్ తరావ్త పార్రంభమయి- దాదాపు బాలరాజులో పనిచేసిన అందరితోనూ సాహచరయ్ం లభించింది నాకు. అది 

జీవితం అలిల్న అందమయిన పడుగు పేకల జవుళి. నా రేడియో ఉదోయ్గంలో ఒక పాట ననెన్పుప్డూ వెనాన్డుతూండేది. బాలాంతర్పు 

రజినీకాంతరావుగారి రచన. వరలకిష్ గారి గొంతు. "ఊపరె ఊపరె ఉయాయ్ల, చినాన్రి పొనాన్రి ఉయాయ్ల’’- అదీ. ఎనిన్సారుల్ వినాన్నో! నేనూ నా 

ధోరణిలో పాడుకునేవాడిని. 

నాకంటె వరలకిష్ గారు 14 సంవతస్రాలు పెదద్. 

జీవితంలో వైచితిర్ ఏమిటంటే మేమిదద్రం 

భారాయ్భరత్లుగా కనీసం మూడు చితార్లు చేసిన గురుత్. 

"శీర్వారు’లో తొలి సనిన్వేశం మరీ రుచికరమైనది.  

నేను భారాయ్ విధేయుడిని. ఓ భకుత్రాలు శోల్కాలు 

చదువుతోంది. పూజ అయాక "ఏవండీ’ అని గావుకేక 

పెటిట్ంది. రెండు కాళుళ్ భయంభయంగా వచాచ్యి. 

మెటుల్నన్ చినన్ వేదిక మీదకు ఎకక్మంది. శర్మ 

లేకుండా భరత్ కాళళ్కి నమసక్రించి తరించింది ఆ 

పతివర్తా రతన్ం. ఆమె వరలకిష్ . నేను భరత్. అదీ 

సినీమాలో మా యిదద్రి పరిచయం. 

ఆవిడకి రేడియో పాటని గురుత్ చేశాను. కాని జాణ్పకం రాలేదు. ఎపప్టి పాట! 40 ఏళుళ్ పైన గడిచిపోయాయి. జీవితంలో ఎనోన్ అనుభూతులు 

ముసురుకునాన్యి. సాహితయ్ం గురుత్ చేశాను. నా ధోరణిలో పాడి వినిపించాను. అందుకుని మెలల్గా అనాన్రు. ఇలాంటి సందరబ్ం 

కలిసివసుత్ందని  ఊహించనివాడిని. పొంగిపోయాను. షాట కీ షాట కీ మధయ్ ఆవిడని బతిమాలి పదాయ్లో పాటలో పాడించుకునేవాడిని. మూడ 

వునన్పుప్డు పాడేవారు. గాయనీమణులు సుశీల, జానకి,చితర్ పదయ్ం చదివినా, పాటపాడినా మధురంగా వుంటుంది. సందేహం లేదు. కాని 

వరలక్షమ్మమ్గారు పదయ్ం చదివితే అందులో నాటకీయత ఉటిట్పడే గమకం తెలుసూత్ంటుంది. ఈ గుణం కొంతలో కొంత పి.లీల గొంతులో 

కనిపిసుత్ంది. ముఖయ్ంగా ఆ బేస, రేంజ ఆమెకే పర్తేయ్కం. ఇంతకు మించి నేనేం చెపిప్నా మితుర్లు వి.ఏ.కె.రంగారావుగారు నా మీదకి 

దూకుతారు. ఉతత్రమయినా రాసాత్రు. లేదా ఇంటికొచిచ్ తగాదా పెటుట్కుంటారు. 
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నేను నటించే సినీమాలో కలిసేటపప్టికి ఆమె జీవితంలో చాలాభాగం గడిచిపోయింది. ఏదో పిలిచారు కనుక- వేసే వేషాలు. లేదా ఎంతో కొంత 

ఆదాయం కలిసివసుత్ందనో. షూటింగ కి ఆమె యింటికి వెళిళ్ కారెకిక్ంచుకునేవాడిని. "నా జీవితమే పెదద్ సినీమా మారుతీరావుగారూ” 

అనేవారావిడ. నా కంటె సీనియర కనుక, కడుపు చించుకుంటే కాళళ్ మీద పడుతుంది కనుక ఆ జీవన విషాదానిన్ కావాలనే తాకేవాడిని కాదు. 

రావుగోపాలరావుగారింటోల్ వారి శీర్మతి దేవీ నవరాతుర్ల పూజలు జరిపేవారు. అకక్డికి వరలకిష్ గారు వచిచ్నపుప్డు మా ఆవిడ కలుసుకుంది. 

కాంభోజిలో దీకిష్తార కీరత్న "మరకతవలీల్ం” అదుభ్తంగా పాడారట.  "నేను మీ ఫాన నమామ్” అని మా ఆవిడ మురిసిపోతే  "నేను మీ ఆయన 

ఫాన ని” అనాన్రట. ఈ మాటని పదే పదే గురుత్ చేసుకుని గరవ్పడుతూంటుంది మా ఆవిడ. 

ఒకపుప్డు తాయ్గరాజ భాగవతార తో, శివాజీతో, ఎనీట్ ఆర తో ఆమె నటన, పాడిన పాటలు చిరసమ్రణీయాలు. 1947 లో పలనాటి యుదధ్ంలో 

మాంచాల, 1954 నాటి సతీ సకూక్బాయి, 1957 నాటి సతీ సావితిర్, మహామంతిర్ తిమమ్రసు, వీరపాండయ్ కటట్బొమమ్న, వేంకటేశవ్ర 

మహాతమ్య్ం వంటి చితార్లతో తెలుగు, తమిళ, కరాణ్టక దేశాలలో అపూరవ్మైన ఖాయ్తిని ఆరిజ్ంచారు. ఈ తరం నటీమణులకు- ఆమాటకి వసేత్- 

నటులకు కూడా అరధ్ంకాని గొపప్ screen presence ఆమెది. అది ఒక aura. 

కీరిత్కి కూడా ఒకొకక్పుప్డు కాలదోషం పడుతుంది. ఒక చినన్ సందరభ్ం గురొత్సుత్ంది. ఓసారి షూటింగ నుంచి ఇంటికి వసుత్నాన్ం. ఉనన్టుట్ండి 

తేనాంపేట జంక్షన దగగ్ర కారుని నిలిపేశాడు పోలీసు. కారు తపుప్తోవలో వచిచ్ంది. డైరవర ని పోలీసు నిలదీసుత్నాన్డు. కారులో 

వరలక్షమ్మమ్గారు కనిపిసూత్నేవునాన్రు. ఆమె తమిళనాడులో ఎంతో పార్ముఖాయ్నిన్ సాధించిన విదుషీమణి. ఆవిడ సమాధాన పరచబోతునాన్రు. 

కాని పోలీసు డైవర తోనే మాటాల్డుతునాన్డు. రెండు గజాల దూరంలో వునన్ వయ్కిత్ని విసమ్రించడం, గురుత్ పటట్నటుట్ మాటాల్డడం 

మహానుభావులకీ, పోలీసులకే సాధయ్ం. కాకపోతే ఆమె పర్ఖాయ్తిని తెలియని కురర్ వయసుస్వాడయినా అయి వుండాలి. ఉనన్టుట్ండి వరలకిష్ గారు 

పదిరూపాయల నోటు తీసి పోలీస చేతిలో పెటాట్రు. అంతే. బంజరులో పచచ్దనంలాగ అతని ముఖం మీద చిరునవువ్ మొలిచింది. కారు 

కదిలింది. 

 కీరిత్ది దురామ్రగ్మయిన రుచి. నిరుపరాయ కీ, ఐశవ్రాయ్రాయ కీ కాలం ఆ రుచిని వేరేవ్రుగా పలకరిసుత్ంది. కాని డబుబ్ రుచి ఏనాటికీ మారాదు. 

ఆ మధయ్ వరలక్షమ్మమ్గారు అయయ్పప్సావ్మి గుడి దగగ్ర యింటికి మారారని వినాన్ను. వై.జి.మహేందర్ ఏదో సభలో ఆనాటి నటీమణులందరినీ 

ఒక వేదిక మీద కలిపాడు. వరలక్షమ్మమ్గారిని కలుసుకొందామని ఫోన చేశాను. ఎవరో తమిళం మాతర్మే తెలిసిన గొంతు ఫోన ఎతిత్ంది. నా 

గురించి చెపాప్ను. ఆవిడ ఆరోగయ్ం బాగులేదనన్ విషయం తెలిసింది. ఎపుప్డు కలవొచుచ్? సమాధానం నా కరధ్ం కాలేదు. నా "తెలుగు పరపతి’ 

ఆ తమిళ గొంతుకి అందలేదు. 

నా చినన్తనంలోనే వెండి తెరమీద బంగారు పంటలు పండించిన ఓ విలక్షణమయిన నటీమణి, గొంతులో నాటకరంగపు హుందానీ, 

మాధురాయ్నీన్ నిలుపుకునన్ నటీమణి బతికుండగానే ఈ తరానికి దూరమయింది. 22 సెపెట్ంబరున కేవలం జాణ్పక మయిపోయింది. 

****** 
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(Oct 05,2009) Two Crimes రెండు నేరాలు - రెండు నాయ్యాలు  

 

రెండు ఆసకిత్కరమైన సంఘటనలు ఈ మధయ్ జరిగాయి. రెండింటికీ చినన్ పోలిక వుంది. పెదద్ వైరుధయ్ముంది. రెండింటిలోనూ నేరం నుంచి 

పరారి వుంది. సమరద్న వుంది. చెపప్రాని కేల్శముంది. అరద్ంలేని ఆతమ్వంచన వుంది. 

అలనాడు రాజీవ గాంధీ మారణహోమానికి జరిగిన గూడుపుఠాణీలో భాగమయి, మారణహోమానిన్ సాధించి, నేరసుథ్డితోనే 

కడుపుచేయించుకుని పిలల్ని కనన్ నేరసుథ్రాలు- నళిని- 18 సంవతస్రాల తరావ్త చటట్ం పర్కారం తన యావజీజ్వకారాగార శిక్ష ముగిసిందికనుక 

విడుదలవడం తన హకక్ని- ఈ నిరణ్యానిన్ తీసుకోవడంలో జాపయ్ం చేసుత్నన్ తమిళనాడు పర్భుతవ్ం అలసతావ్నికి నిరసనగా జైలోల్ నిరాహార దీక్ష 

చేసింది. 

31 సంవతస్రాల కిందట అమెరికాలో 13 ఏళళ్ అమామ్యిని రేప చేశానని ఒపుప్కునన్ గొపప్ నటుడు, దరశ్కుడు రొమాన పొలాన సీక్- ఈ మధయ్ 

సివ్టజ్రాల్ండు జూరిక ఫిలిం ఫెసిట్వల లో జీవిత సాఫలయ్ పురసాక్రానిన్ అందుకోడానికి వచిచ్నపుప్డు అరెసట్యాడు. రేప జరిగినపుప్డు అతని 

వయసుస్ 44 సంవతస్రాలు. రేప అయినపిలల్కి యిపుప్డు 44 సంవతస్రాలు. 

పర్పంచం అంతా ఒకటయి సానుభూతిని చూపిన సందరభ్ం - రాజకుమారుడులాంటి రాజీవ గాంధీ మారణహోమం. మరికొనాన్ళళ్కి ఆయన 

నిరుద్షట్ంగా పర్ధాని అవుతాడని అందరికీ తెలుసు. తమ రాజకీయ విపల్వంలో పెదద్ పొరపాటు రాజీవ గాంధీని హతయ్ చెయయ్డమేనని శీర్లంక 

పులుల సిదాధ్ంత వేతత్ ఆంటన బాలసింగం అనరధ్ం జరిగిన ఒకటినన్ర దశాబాద్ల తరావ్త ఆనాన్డు. 

నేరానిన్ కోరుట్లో ఒపుప్కునన్ రొమాన పొలాన సీక్ అనారోగయ్ంకారణంగా మూడు రోజులు వెసులుబాటుని సంపాదించి అమెరికా దాటేశాడు. 

రోజ మెరీ బేబీ, ది  పియానిసట్ వంటి అదుభ్తమైన చితార్లు నిరిమ్ంచాడు. పియానిసట్ కి ఉతత్మ దరశ్కుడుగా ఆసాక్ర లభించినా అమెరికా 

వెళళ్లేదు. కాన చల చితోర్తస్వంలో బహుమతిని అందుకునాన్డు. 

నళిని కూతురు- 18 ఏళళ్ అమామ్యి శీర్ లంకలో పెరుగుతోంది. భారతీయ చటట్ం పర్కారం విధించిన శిక్షను అనుభవించాను కనుక సేవ్ఛఛ్ 

పొందే హకుక్ తనకు ఉందని నళిని వాదన. ఇకక్డ మరో విషయం గురుత్ చేసుకోవాలి. ఒక నాయకుని హతయ్లో భాగసావ్మి కనుక ఆమెకి 

నాయ్యసాథ్నం ఉరిశిక్షని విధించింది.అయితే సోనియా గాంధీ అనే దయారర్ధ్ హృదయిని- అపుప్డామె గరభ్వతి కనుక- తన భరత్ని చంపినా 

ఆమెకి శిక్ష తగిగ్ంచాలని విజణ్పిత్ని చేసింది. తతాక్రణంగా ఉరిశిక్ష యావజీజ్వ కారాగారశిక్ష అయింది.           
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భారత దేశపు నాయ్య శాసత్రం పర్కారం యావజీజ్వ కారాగార శిక్ష అంటే 18 ఏళుళ్. జైలోల్ కర్మశిక్షణ పాటిసేత్ శిక్షని తగిగ్ంచే సంపర్దాయం కూడా 

వుంది. 

 అయితే ఇలాంటి సౌకరాయ్లు అమెరికాలో లేవు. 1968 లో మానవ హకుక్ల కోసం పోరాటం సాగించిన అదుభ్తమైన ఉదయ్మకారుడు మారిట్న 

లూధర కింగ ని హతయ్ చేసినందుకు జేమస్ ఎరల్ రే అనే నేరసుథ్డికి నాయ్యసాథ్నం 99 సంవతస్రాల జైలు శిక్షను విధించింది.(నిజానికి ఎరల్ రే 

నేరసుథ్డు కాడని, నిజానిన్ కపిప్ పుచేచ్ కుటర్లో యితనిన్ సాకుగా వాడారని ఒక పర్తీతి ఉంది. నలల్జాతివారి మీద అమెరికాలో జరిగే ఏ నేరం 

కూడా యితమితధ్మని తేలదు. కెనెడీని చంపిన లీ హారీవ్ ఆసావ్లడ్ నోరిపేప్ లోగానే చచిచ్పోయాడు. రాబరట్ కెనెడీని చంపిన హంతకుడు 

నోరిపప్లేదు. తమ అకక్సు తెరుచ్కోవడం, చరితర్ పుటలిన్ మూయడం తెలల్ నేరసుథ్లకి వెనన్తో పెటిట్న విదయ్) విచితర్మేమిటంటే సోనియా 

గాంధీలాగే ఎరల్ రే శిక్షను రదుద్ చేయాలని మారిట్న లూధర సతీమణి కొరెటాట్ సాక్ట కింగ అపప్టల్ ఉదయ్మం జరిపారు. 

ఒక మహానుభావుడిని చంపిన ఒక మామూలు నేరసుథ్రాలు. ఓ మామూలు అమామ్యి మీద అతాయ్చారం జరిపిన ఓ మహానుభావుడు. శిక్ష 

అనుభవించి సేవ్ఛఛ్ తన హకక్ని వాదించే నేరసుథ్రాలు.శిక్షని తపిప్ంచుకుని- గొపప్ కళాఖండాలిన్ సృషిట్ంచి- తీరా దొరికిపోయిన నేరసుథ్డు- 

రెండూ రెండు రకాలయిన ఉదాహరణలు. 

నేను రొమాన పొలాన సీక్ని చూసాను- దాదాపు 40 ఏళళ్ కిర్తం బెంగులూరు అంతరాజ్తీయ చలన చితోర్తస్వంలో. ఆయన "కుల డి 

శాక”సినీమా చూసి దిగార్భ్ంతుడునయాను. చాలా అందమయిన నటుడు పొలాన సీక్. నాలాగే పొడుగయిన ముకుక్. ఆయన నటించిన చితర్మూ 

చూసాను. ఆయన పతిర్కా సమావేశంలో పాలొగ్నాన్ను. 

ఈ రెండు సంఘటనలలోనూ సామానయ్ గుణం ఒకటి వుంది. 18 సంవతస్రాలు గడిచాక తన నేరానికి పర్కాష్లన జరిగి, తాను పవితుర్రాలయి, 

పదిమందిలాగ బతికే అవకాసానిన్ సంపాదించుకునాన్నని నళీని ఉదేద్శం. ఉదేద్శమే కాదు- తన హకుక్ అని ఆమె వాదన. 

30 ఏళుళ్ గడిచినా, పర్పంచానిన్ మెపిప్ంచే కళాఖండాలిన్ సృషిట్ంచినా చేసిన పాపానికి నిషుక్తి శిక్షని  అనుభవించడమేనని నాయ్యవయ్వసథ్- 

ముఖయ్ంగా అమెరికా నాయ్యవయ్వసథ్ ఉదేద్శం. 

నళిని చేసిన అదుభ్తమైన చరయ్ కారణంగా -కేవలం రాజీవ గాంధీ మాతర్మే కాక మరో 18 మంది దారుణంగా మరణించారు. తమిళ పులుల 

కక్షతో ఏ విధంగానూ సంబంధం లేని ఈ అనామకుల అనవసర, అనూహయ్మయిన మరణం కాలం గడుసుత్నన్ కొదీద్ ఆయా కుటుంబాలిన్ 

మరింత దారుణంగా తయారు చేసాత్యి. 

కాలం నేరానికి కాల దోషం పటిట్సుత్ందని నేరసుథ్డి వాదనయితే- కాలం గడుసుత్నన్కొదీద్ నషట్పోయిన వారి దీన, హీన సిథ్తి మరింత దురబ్రమూ 

దయనీయమూ అవుతుంది. రాజీవ గాంధీ మారణహోమంనాడు ఆయనకు దగగ్రోల్ ఉనన్ పాపానికి చచిచ్పోయిన ఏలుమలై కొడుకు తండిర్ వుంటే 
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డాకట్రయేవాడేమో! తండిర్ పోవడం వలల్ తలిల్ వంటపని చేసుకుని కొడుకుని గుమాసాత్గా చేయగలిగిందేమో! ఈ దారుణానిన్ ఆ కుటుంబం 

జీవితాంతం మరిచ్పోలేదు. ఇది ఒక కుటుంబం కధ అయితే మనకు తెలీని 18 కధలునాన్యి. వారేనాటికీ హంతకులిన్ క్షమించలేరు. 

అలాగే రొమాన పొలాన సీక్ నేరానిన్- నషట్పోయిన  ఈనాటి 44 ఏళళ్ సతరీ మానసిక సిథ్తితో, ఆమె కోలోప్యిన మనశాశ్ంతితో బేరీజు వెయాయ్లి. 

నేరాలు క్షణికాలు. ఆకసిమ్కాలు. కాని వాటి పరయ్వసానాలు శాశవ్తం, పరివాయ్పత్ం, సమగర్ం. నేరం ఒకరికి జాణ్పకం. మరొకరికి వెంటాడే 

పీడకల. 

నళినికీ, పొలాన సీక్కీ వారి దుశచ్రయ్ల పరయ్వ్సానానిన్ నిరాద్రించే, నిరన్యించే హకుక్లేదు. 

             *******  
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(Oct 12,2009) Natural Calamities విపతుత్ - విపరీతం  

చరితర్లో ఎనన్డూ వూహించని విపతుత్ ఆంధర్రాషట్రంలో జరిగింది. కృషాణ్, గుంటూరు, మెహబూబ నగర, కరూన్లు, అనంతపురం జిలాల్లలో 

కృషాణ్, తుంగభదర్ నదీజలాలు సృషిట్ంచిన భీభతస్ం భయానకం, నషట్ం హృదయ విదారకం. 

దశాబాద్ల కిందటి మాట. అపప్టి అమెచూయ్ర నాటక రంగ పర్ముఖుడు, మహానటుడు కె.వెంకటేశవ్రరావు కొడుకు పోయాడు. ఈ విషయం 

తెలీని రేడియో అధికారులు ఆయనిన్ రేడియో నాటికలో నటించడానికి పిలిచారు. అపప్టోల్ రేడియో పర్సారాలు సరాసరి సాగేవి. రికారిడ్ంగులేల్వు. 

కొడుకుని పోగొటుట్కునన్ తండిర్ పాతర్ని వెంకటేశవ్రరావు పోషించాలి. పర్సారంలోనే బావురుమనాన్డు వెంకటేశవ్రరావు. అపుప్డు పోర్గార్ం 

ఆఫీసర ఎస.ఎన.మూరిత్గారికి తెలిసింది అతనినషట్ం. కాని ఎదురుగా పర్సారం జరిగిపోతోంది. ఇపుప్డేం చెయాయ్లి? అతనిన్ ఎలా ఓదారాచ్లి? 

ఆలోచించి, ఇదద్రు వయొలినిసుట్లను సుట్డియోలోకి పంపి అతని దుఃఖానిన్ సంగీతంతో అలంకరించారు. 

నేడు మన దేశంలో చాలామంది మూరిత్గారి వంటివారునాన్రు. అయితే వారు గతయ్ంతరం లేక చేశారు. కాని నేటి తరం మూరుత్లు- తెలిసి 

దుఃఖానిన్ సదివ్నియోగం చేసుకుంటునాన్రు. 

హిరోషిమా, నాగసాకీ మీద ఆటంబాంబులు పడితే జపాన పర్భుతవ్ం ముందు చూపుతో సరైన జాగర్తత్ తీసుకోలేదని మైకు ముందు 

మాటాల్డవచుచ్. 116  సంవతస్రాల చరితర్లో కృషాణ్ నదికి కనీ వినీ ఎరగని వరదలొసేత్ పర్భుతవ్ం ఎందుకు ముందు జాగర్తత్ తీసుకోలేదని 

మాటాల్డినవారునాన్రు. నేను కాంగెర్సువాదిని కాదు. ఏ పారీట్ తరఫునా మాటాల్డబోవడం లేదు. 

సమాచార యంతార్ంగం ధరమ్మాంటూ ఇవాళ రాబోయే విపతుత్ నుంచి పార్ణాలను కాపాడ గలిగారు. సమాచార యంతార్ంగం లేని రోజులోల్- 

శీర్శైలం నుంచి వచేచ్ నీరు 36 గంటలోల్ పర్కాశం వంతెన చేరుతుందని చెపేప్ మారగ్ం ఇదివరకు లేదు. టెలిఫోనల్ దావ్రా అధికారులకు చెపేత్ వారు 

టముకు వెయయ్డమో, సాథ్నికంగా పర్కటనలో చేసేవారు. అరధ్ం చేసుకునన్వారు జాగర్తత్ పడేవారు. మీదకు విపతుత్ ముంచుకొచేచ్దాకా కొందరు 

కదిలేవారు కాదు. ఫలితం పార్ణ నషట్ం. ఇవాళ ఇనిన్ ఛానళుళ్ గోలపెడుతూంటేనే ఇళుళ్ వదిలి రానివారునాన్రు. ఏమయినా సమాచార 

యంతార్ంగం పుణయ్మాంటూ పార్ర్ణ నషట్ం తపిప్ంది.  

అయినా ఈ విపతుత్లో పర్జల పార్ణాలను కాపాడడం సాధయ్మయింది. ఇది గొపప్ విషయం. తరావ్తి భాధయ్త పర్జల ఆరోగాయ్నిన్ కాపాడడం. 

తరావ్త ఆసుత్ల మాట. బతికుంటే బలుసాకు సామెతకదా? ఇలాంటి సందరభ్ంలో ఛానళళ్ బాధయ్త- పర్జలు భీతావహులుకాకుండా వారిని 

సముదాయించడం. ఒకవేళ పరిసిథ్తి విషమంగా వునాన్- పార్ణం పోయే రోగికి డాకట్ర ఇచేచ్ సముదాయింపులాంటిదది. 
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ఛానళుళ్ నెగిటివ ఆలోచనని ఫిలట్ర చేసి, వీలయినంత ఆశనీ, ఉపకార ధోరణినీ కలిగించాలి. కారణం కోటల్ మంది చూసే ఒక పర్సార 

మాధయ్మం సమాజానిన్ కకావికలు చెయయ్గలదు. కషట్ంలో చేతులు కలిపి నిలబెటట్నూ గలదు. 

పుంఖాను పుంఖంగా పెరిగిపోతునన్ ఛానళళ్కు నేటి సిథ్తి కోతికి కొబబ్రికాయలాగ దొరికింది. కొనిన్ చానళుళ్ ఆయా పారీట్లవి. కనుక వారికి 

ఉపకారం కంటె పర్చారం పర్దమ లక్షయ్ం. కాని మిగతా ఛానళూళ్ దాదాపు ఆ పనే చేశాయి. Sensationalism undercuts the truth 

and spreads panic. 

 ఒక ఛానల పర్భుతావ్నిన్ దుమెమ్తిత్పోసింది. మరో ఛానల తాము కనీ వినీ ఎరగని సేవ చేసుత్నాన్మని రొముమ్ విరుచుకుంది. మరో ఛానల 

సినీమా పోర్గార్ంల మధయ్ వరద భీభతాస్నిన్ నంజుకుంది. 

కాని సరదా అయిన విషయాలు ఇకక్డ చెపాప్లని వుంది: 

ఒకావిడ మైకు ముందు చెపోత్ంది: మాకు పంచిన అనన్ం పొటాల్లలో ఉపుప్ ఎకుక్వయిందండీ. 

 మరొకావిడ: అలల్కక్డ ఎకక్డో పంచుతునాన్రండి. మేం వెళిళ్ తీసుకోవాలంటండీ. 

ఒకావిడ: ఆ పొటాల్లు తింటే మా పిలల్లు ఏమయిపోతారోనని భయంగా వుందండీ. 

 ఓ ఇంటి డాబా మీద తలదాచుకొనన్ బాధితుడు: ఈ పర్భుతవ్ం ఒకక్రూ మా దగగ్రికి రాలేదు. 

మరొకడు: ఈ పర్భుతవ్ం ఏం చేసోత్ందని అడుగుతునాన్ను! 

నారా చందర్బాబు నాయుడు: (లక్షల గార్మాలు నీటిపాలయి, వందల గార్మాలు ముంపు అయాక) కనకదురగ్మమ్ ఈ జిలాల్ను, 

 మలిల్ఖారుజ్నసావ్మి కరూన్లు జిలాల్ను కాపాడారు. 

అయితే అందరిలోకీ నా అభిమాన నాయకులు తెలంగాణా రాషట్ర సమితి అదయ్కుష్లు కె.చందర్శేఖరరావుగారు. వారెపుప్డు, ఏది మాటాల్డినా నాకు 

కితకితలు పెటిట్నటుట్ంటుంది. 

వారి ఉవాచ: 
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 "నా కొడుకులాల్ర.... దముమ్ంటే నా సవాలును సీవ్కరించండి... దముమ్ంటే రండి” ఎందుకట? పబిల్క గారెడ్న లో లక్షమందితో సభ చేసి ఛీఫ 

ఇంజనీరల్ను పిలిసేత్ పార్జెకుట్లపై బహిరంగ చరచ్ జరుపుతారట. 

తాను తపప్యితే పబిల్క గా ఉరిపోసుకుంటారట.  

(తెలంగాణాఉదయ్మంలో ఎనిన్సారుల్ "ఉరి’ని ఫణంగా పెటాట్రు! రాని తెలంగాణాకు ఆయన పార్ణాలు ఎనిన్సారుల్ "ఉరి’ కి గురయేవి!) 

మిసట్ర పొనాన్ల లక్షమ్యాయ్! నీకు చీములేదు.... నెతుత్రులేదు... ఒకక్ నాలుక లేదు... ఆరు నాలుకలునాన్యి. 

-(పర్దేశ కాంగెర్సు అదయ్కుష్డు డి.శీర్నివాస తో) నువువ్ నా కాళుళ్ కడిగి  నీళుళ్ నెతిత్మీద చలుల్కునాన్, కాళుళ్ మొకిక్నా కాంగెర్సులోకి వెళేళ్ ఖరమ్ 

నాకు లేదు. (అయితే కాంగెర్సుతో చెయియ్ కలిపే ఖరమ్ వేరే విషయమేమో. దానికి ఎవరూ కాళుళ్ కడగనకక్రలేదేమో!) 

అనిన్టికనాన్ గొపప్ విషయం ఈ కిందది: 

హిందూపూర లో 200 ఇళుళ్ కూలాయి. ఎతత్యిన పర్దేశంలో 40 ఎకరాల పోరంబోకు ఉనన్దట. బంజారా హిలస్ లోని తన బంగళాని 

వికర్యించి హిందూపూర లో 200 మందికీ ఇళుళ్ కటిట్ంచి యిసాత్రట!!! 

"నేను ఈ రాతేర్ హైదరాబాదు చేరుకుని రాతిర్ 10 గంటలోల్పు సీయం రోశయయ్కు ఓ లేఖ రాసాత్. మళీళ్ తిరిగి వచిచ్ నేనే పటాట్ సరిట్ఫికేటుల్ యిసాత్. 

అపుప్డు కృషాణ్ కాదుగదా దాని తాత వచిచ్నా యిళుళ్ మునగవు.” 

ఇంతగా అరిటిపండు వొలిచినటుల్ మరే నాయకుడూ నాకు తెలిసి ఉపనాయ్సాలు ఇవవ్లేడు. అయితే ఈ పాటికే తెలంగాణాలో పర్తి వయ్కిత్ 

చేతిలోనూ చందర్శేఖరరావుగారు వొలిచి పెటిట్న అరిటిపళుళ్ వునాన్య. అయితే అవి నోటిదాకా పోవడం లేదు. బోలెడు ఉరితాళుళ్నాన్యి. పటాట్ 

సరిట్ఫికేటల్ కోసం ఎదురుచూపులునాన్య. 

ఫలితానిన్ కళళ్కు కటిట్నటుట్ చూపడం ఒక కళ. ఆ కళను వంటబటిట్ంచుకోవడానికి ననన్డిగితే- రోశయయ్, చందర్బాబు, చిరంజీవి- ఆ మాటకి 

వసేత్ మనోమ్హన సింగ, సోనియా గాంధీ కూడా చందర్శేఖరరావు బడిలో చేరాలిస్ందే. 

అయితే ఆయన పెటుట్బడి తెలంగాణా తిటుల్. వాటిని వంట బటిట్ంచుకోడానికి ఈ నాయకులు మరో జనమ్ నెతాత్లి.          

              *******  
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(Oct 19,2009) New Wave కొతత్నీరు 

ఈ మధయ్ హైదరాబాదులో టీవీ చూసూత్ ఓ కొతత్ సినీమా శీరిష్క కనిపించగానే ఆనందంతో హాహాకారాలు చేశాను. ఆ చితర్ం పేరు: "సారీ, మా 

ఆయన ఇంటోల్ వునాన్డు”  

దాదాపు 27 సంవతస్రాల కిర్తం "ఇంటోల్ రామయయ్- వీధిలో కృషణ్యయ్” పెదద్ హిట అయినపుప్డు చాలా మంది చాలా రకాలుగా 

మెచుచ్కునాన్రుగాని ఒకే ఒకక్ సమీక్ష నాకు బాగా గురుత్ండిపోయింది. అది చేసింది నిరామ్త  నవతా కృషణ్ంరాజుగారు. "ఆ సినీమాలో చినన్ 

బూతు వుందండీ. అది ఆడియనస్ కి బాగా పటిట్ంది” అనాన్రు. 

సమాజంలో రంకు నడుపుతూ పెదద్మనిషిలాగ చెలామణీ అయే ఓ దొంగముండా కొడుకు, పెదద్మనిషి అయివుండీ  పెదద్మనిషినని పెళాళ్ం దగగ్రే 

నిరూపించుకోలేని నిసస్హాయుడైన పెదద్మనిషి కధ అది. అందులో నేను దొంగముండా కొడుకుని. "మాపలెల్లో గోపాలుడు” లో పెదద్ పులుసు, 

చినన్ పులుసు శృంగారం వాటా కూడా నాదే. ఈ 27 సంవతస్రాలలో బూతు పెరిగి పెరిగి యినాన్ళళ్కి విశవ్రూపం దాలిచ్ంది. 

ఎనోన్ దశాబాద్ల కిర్తం "బాలరాజు’ చితర్ంలో కసూత్రి శివరావు "నా అపప్డాల కరార్, నా ఆవకాయ బదాద్” అని పాట పాడితే పెదద్మనుషులు ఆ 

రోజులోల్ బుగగ్లు నొకుక్కునాన్రు. 

ఈ రోజులోల్ తెరమీద సంభోగం మినహా అనిన్ భంగిమలూ ఏమీ సందిగడ్ం లేకుండా చూపితే పేర్క్షకులు కేరింతాలు కొడుతూ ఆనందిసుత్నాన్రు. 

మన సంసక్ృతిలో చాలా మారుప్లు వచిచ్నటేట్- అభిరుచులోల్, అభిపార్యాలోల్, దృకప్ధాలలో, అలవాటల్లో, విశృంఖలతవ్ంలో ఎనొన్ రకాల 

మారుప్లు వచాచ్యి. 

వయ్కుత్ల మధయ్ సంబంధాలలోనూ మారుప్లు వచేచ్శాయి. ఇదివరకు పనిమనుషులు "అయయ్గారు, అమమ్గారు’ అనేవారు. మొనన్ ఓ పనిమనిషి 

వచిచ్ంది. జీతం గటార్ మాటాల్డుకుంటూ "అంకుల ఏం చేసాత్రు?’ అనడిగిందట మా ఆవిడని. ఆ పనిమనిషి అంకుల వాళాళ్యనేనని మా 

ఆవిడకి అరధ్ం కావడానికి చాలా సమయం పటిట్ందట. ఆ మధయ్ వైషోణ్దేవి యాతర్కి వెళాళ్ను. డోలీని మోసే బోయీలు చకక్గా "అంకుల, కాసత్ 

పకక్కి జరగండి” అని నాతో వరస కలుపుకునాన్రు. "మేనళుళ్లూల్, జాగర్తత్గా తీసుకువెళళ్ండి’ అందామని ఆవేశం వచిచ్ందికాని "నెవూయ్లూ” 

అంటే వాళళ్కి అరధ్ం కాదేమోనని ఊరుకునాన్ను. 

ఇపుప్డిపుప్డు గరల్ ఫెర్ండూ, బోయ ఫెర్ండూ ఉండడం వయ్భిచారం అనిపించుకోదు. అభిరుచి, ఫాషన అనిపించుకొంటుంది. పర్పంచ చలన 

చితోర్తస్వాలలో విదేశీ చితార్లను చూసూత్ంటాను. చాలా దేశాలలో- ఇరాన,ఇండియా వంటి వెనుకబడిన దేశాలలో తపప్- సెకస్ ఆటవిడుపు, 

వినోదం, జీవితంలో విసుగుదల నుంచి విముకిత్, ఓ గేలం, ఓ ఎర, ఓ శకిత్, ఓ ఆయుధం. అపుప్డెపుప్డో మన దేశంలో సతరీ పురుషుల మధయ్ సెకస్ 
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ని సమాజం ఉతస్వంలాగ జరిపే ఘటట్ం ఇపప్టికీ కొందరు జరుపుతునాన్రు. శోభనం వివాహంలో ఓ భాగం.  సెకస్ కీ వారసతావ్నికీ, 

వంశాభివృదిధ్కీ, సంపర్దాయానికీ, ముందు తరాల జీనస్ కీ లంకె వుందని భావించే "వెనుకబడిన’ జాతి ఇంకా మనమధయ్ ఉంది. ఏడు తరాల 

జీనస్ ఏదో తరంలో తపప్క నిలదొకుక్కుంటాయనన్ది శాసతరీయంగా నిరూపణ అయిన సతయ్ం. వివాహంలో నూతన వధూవరులు తలంబార్లు 

పోసుకునన్పుప్డు వరుడు ఓ మంతర్ం చెపూత్ వధువు తల మీద తలంబార్లు పోసాత్డు. "పర్జామే కామసస్మృధయ్తామ’అంటాడు. నేను కోరిన 

సంతానాలు సమృదిధ్గానుండుగాక- అని దానరధ్ం. 

నక్షతార్ల హొటళళ్లోనో, పారుక్ల చెటల్ నీడలోల్నో అబాబ్యిలూ అమామ్యిలూ ఇలాంటి దురాభ్షలాడతారనుకోను. ఆ మధయ్ ఓ పతిర్క ననున్ 

ఇంటరూవ్య్ చేసుత్నన్పుప్డు ఓ పర్శన్ అడిగిందావిడ. "2050 కనాయ్శులక్మా? వరకటన్మా? సీనేంటంటారు?’ అని. "అసలు వివాహ వయ్వసథ్ 

వుంటుందో లేదో” అనాన్ను. ఇది చదివిన - బొతిత్గా చదువుకునన్ పెదద్మనిషి- కందాళం పారధ్సారధి అనే ఆయన తన కూతురు పెళిళ్ శుభలేఖ 

లోనే భాగంగా మన వివాహ వయ్వసథ్ వైభవానిన్ ఉటంకిసూత్ "పెళిళ్ పుసత్కం’గా ముదిర్ంచి అందరికీ పంచాడు. ఇలాంటి అమాయకులిన్ మనం 

సుళువుగా క్షమించవచుచ్. 

ఏతావాతా, నాకు నచిచ్న సినీమా శీరిష్క సూప్రిత్తో మరికొనిన్ కొతత్ చితార్ల పేరల్ని సూచిసుత్నాన్ను. "గదివెనుక గొళాళ్ం తీసే వుంటుంది’’, 

"అయోయ్, గదిలో జాకెటుట్ మరిచిపోయాను, "మళీళ్...అపుప్డేనా!”, "కిటికీ మీద సెల ఉండిపోయింది చూడు’, "ఆ తలుపు గొళాళ్ం పెటుట్”, "మా 

ఆయన మళీళ్ గొడవ చేసుత్నాన్డు", "ఈసారి ఎకక్డ కలుదాద్ం?” 

నేను సినీమాలు రాసే రోజులోల్ మంచి టైటిల పెడితే నిరామ్త నాకు మంచి వాచీ కొనిచేచ్ సంపర్దాయం పార్రంభించాను- మనుషులోల్ దేవుడు, 

మరపురాని తలిల్, దేవుడు చేసిన పెళిళ్-ఇలాంటివి. ఇపుప్డలాంటి దికుక్మాలిన టైటిలస్ పెడితే వాచీలు మాటేమోకాని వీపు వాచిపోతుంది. 

అయినా అలాంటి ఇబబ్ందులు లేవు. "ఛీ, మళీళ్ ఆమాటంటే మూతి మీద తంతాను” అనాన్మనుకోండి. ఇందులో నాలుగయిదు సినీమా టైటిలస్ 

వునాన్య. "ఛీ’’,"మళీళ్ ఆమాటంటే”, "మూతి మీద”, "తంతాను”. ఇంకా మాటాల్డితే  "మళీళ్” "ఆ మాటంటే” రెండు టైటిలస్ గా పనికొసాత్యి. 

చివరగా ఒకక్ మాట. "సారీ, మా ఆయన ఇంటోల్ వునాన్డు” సినీమాను నేను తపప్కుండా చూసాత్ను. ఆవిడెవరో, వాళాళ్యన ఆ రోజు ఇంటోల్ 

ఎందుకునాన్డో, సారీ చెపాప్లిస్న పెదద్మనిషి సౌందరయ్ం ఎలాంటిదో- యివనీన్ నాకు ఉతాస్హానిన్చేచ్ విషయాలు. కేవలం టైటిల తో నిరామ్త  నా 

వాటా వంద రూపాయలిన్ కొటేట్శారు! 

అయాయ్, చేసుకునన్వాడికి చేసుకునన్ంత!   

              *******  
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(Oct 26,2009) Modern Gods కొతత్దేవుళుళ్ 

  ఈ మధయ్ ఓ వారత్ చదివాను. మీరత లో మీనాకిష్పురం అనే గార్మంలో (నిజానికి యిలాంటి పేరునన్ గార్మం దకిష్ణాదిన వుండాలి) సైనీ అనే 

తెగవారు ఈ దీపావళికి కొతత్రకం దేవుడి బొమమ్లు తయారు చేసుత్నాన్రట.  ఆ బొమమ్లు గణేశ, లకిష్ . (నిజానికి లకీష్ గణపతి విగర్హం, 

ఆరాధన ఆంధర్ దేశంలో ఉభయ గోదావరులోల్ ఎకుక్వగా చూశాను నేను. లకిష్  తొడమీద కూరోచ్బెటుట్కునన్ పది చేతుల గణపతి ఓ పర్తేయ్కమైన 

పూజా పర్కిర్యకి సంకేతం.) హసీత్ందార్నన మిందు చూడ మరుణ ఛాఛ్యం తిర్నేతర్ం- యిలా వివరిసుత్ంది ఈ మూరిత్ని ధాయ్న శోల్కం. 

       . 

  సాధారణంగా దేవతా 

విగర్హాలిన్ మటిట్తోనో,పాల్సట్ర ఆఫ 

పారిస తోనో, ఆలయ 

పర్తిషట్కయితే శిలతోనో 

నిరిమ్సాత్రు. కాని ఈ గార్మసుథ్లు 

కొతత్ పదధ్తిలో విగర్హాలను 

తయారు చేసుత్నాన్రు. ఆవు పేడ, 

ఆవు మూతర్ం, పాలు, పెరుగు, 

నెయియ్తో ఈ విగర్హాలు 

తయారవుతునాన్యట.  

ఆవుపేడని ఎండబెటిట్, పొడి చేసి మిగతా సరుకులనీన్ కలిపి ఓ ముదద్ చేసాత్రు. ఆ ముదద్ని కావలసిన రూపాలోల్, కావలసిన పరిమాణాలోల్ అచుచ్లోల్ 

పోసాత్రు. ఆ అచుచ్లకు రంగులు దిదుద్తారు. ఈ కృషికి గోసంవరధ్న సమితి చేయూత నిసోత్ంది. 

వయసుస్లో పాలిచిచ్, వటిట్పోయిన ఆవులిన్ సాధారణంగా రైతులు పోషించలేక కబేలాలకు తోలేసాత్రు. అయితే ఆ ఆవుల వలల్ కూడా ఓ 

పర్యోజనానిన్ సిదిధ్ంప జేయడం, తదావ్రా గోహతయ్ని మానుకోవడం ఈ పార్జెకట్ లక్షయ్ం. ఢిలీల్లో చాలా దుకాణాలోల్ వీటి అమమ్కానికి 

అంగీకరించారట. బొమమ్లో కనిపిసుత్నన్ లకీష్ దేవిని చూసూత్ంటే పనివాడితనంలో, నైపుణయ్ంలో ఏ మాతర్మూ లోపం లేదని తెలుసోత్ంది. 
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ఈ వారత్ చదవగానే మనసుస్లో కలుకుక్మనన్ ఆలోచన- దేవుళళ్ విగర్హాలని పేడతోనూ, మూతర్ంతోనూ తయారు చెయయ్డమా అని. దైవానికి 

అపూరవ్మైన విలువనిచేచ్ ఈ జాతి కనిపించే విగర్హం మూతర్ంతో తయారయిందనన్ ఆలోచనతో సరిపెటుట్కోగలదా అని. ఐతే పండగలూ, 

పబాబ్లలో ఏ పార్ంతానన్యినా ఆవుపేడతో అలికి ముగుగ్లు పెటిట్ అలంకరించడం సంపర్దాయం కదా? Anti bacterial లక్షణాలు 

ఆవుపేడలో వునాన్యని మనవాళుళ్ భావించడమే ఇందుకు కారణం. పోనీ, దేవుడి బొమమ్లు కాకపోతే డార్యింగ రూములోల్ అలంకరించే  

రకరకాల బొమమ్లిన్ తయారు చెయొయ్చుచ్కదా? లేపాకిష్ బొమమ్లు ఈ వనరులతో కాకపోయినా తేలికయినకాగితం గుజుజ్లాంటి వాటితో 

తయారయినవే.      

ఓ శివ భకుత్డు వాపోయాడు: "ఏమి చేతురా లింగా!” అంటూ. పతర్ం, పుషప్ం, ఫలం, తోయం- ఏది ముటుట్కునాన్ఎంగిలిగానే 

కనిపిసోత్ందనాన్డు. నీటిలో కపప్వుంది. పువువ్ని తుమెమ్ద ఎంగిలి చేసోత్ంది. పతార్నిన్ పురుగులు తింటునాన్యి. తెలిసి తెలిసి నినెన్లా పూజించడం 

అని బాధపడాడ్డు. 

మనిషి తనకు యిషట్మయినవి, తాను గొపప్గా భావించేవనీన్ దేవుడికి సమరిప్ంచి ఆనందిసాత్డు. ఆవు పొదుగులో పిండిన పాలు దేవుడికి అతి 

పవితర్మైన కీష్రాభిషేకం. నాయ్యంగా ఆ పాలు దూడకి చేరాలికదా? పొదుగుని కడిగి పాలు పిండినా ఒకరి సొతుత్ మరొకరికి ఇవవ్డం కదా? 

మనలాగే దేవుడు సాన్నం చెయాయ్లి. వసత్రం కావాలి. యజోణ్పవీతం కావాలి. చామరం కావాలి. అనీన్ అయాక భోజనం కావాలి. సౌందరయ్ం 

గొపప్ది. దేవుడు ఊహించలేనంత సౌందరయ్వంతుడు. సామరధ్య్ం గొపప్ది. భగవంతుడి సామరధ్య్ం అనంతం. మనకి చాలా కోరికలునాన్య. 

వాటనిన్టినీ తీరచ్గల మహిమానివ్తుడు దేవుడు. ఆ శకిత్ మన ఊహకందనిది. ఆ వెలుగు మనం చూడలేనిది. ఆ మహిమ మన ఆలోచనలకు 

అందనిది. 

సరే. ఇవనీన్ ఎంగిలి. నోటినుంచి వచేచ్ "మాట’? పర్సుత్తి పవితర్మైనదే కదా? కాని నోరు పరిశుభర్మయినదని ఎలా చెపప్డం? మాట 

గొపప్దయినా అది వెలువడేది పంచభూతాతమ్కమయిన నోటిలోంచి కదా? ఇవనీన్ మనిషి తన ఆలోచనల పరిధిలో చేసే ఆరాధన. మన ఊహల 

పొలి మేరలిన్ తాకే muse. 

ఈ లోపాలు లేని, ఈ ఎలల్లను తెంచి చేయగలిగే ఆరాధన ఏదయినా వుందా? వుంది. ఒకక్ భారత దేశమే ఆ plane లో దేవుడిని 

ఆరాధించడానిన్ ఆచరించి సాధించింది. అది- ధాయ్నం. వీటి వేటి అవసరమూ లేని, అకక్రలేని తపసుస్. ఏ రూపంతోనూ పర్మేయంలేని 

నిశశ్బద్ం. పంచేందిర్యాలనూ లొంగదీసుకుని ఏకాగర్తతో సాధించే యోగం. 

ఈ మధయ్ ఈ యోగానికీ రోగమొచిచ్ంది. ఏతావాతా ఇది అమెరికా పేటెంటయి కూరుచ్ంది. కొదిద్కాలంలో ఒబామాగారు మన రాముడిని, 

కృషుణ్డినీ పేటెంట చేసాత్రేమో! కాళూళ్ చేతులూ సాగదీసి యిపుప్డు మనవాళుళ్ చేసే కసరతుత్ ఈ "యోగా’నికి కేవలం పార్ధమిక దశ. ఆ నిశచ్ల 

సిథ్తిలో మనిషి గంటలు, రోజులు, కాలపరిమితిని మరిచిపోయి trance లో ఉండడానికి శరీరానిన్ లొంగదీసుకుని, ఒక దశలో మలుచుకునే 
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భౌతికమైన వాయ్యామం. యోగం యొకక్ అంతిమ లక్షయ్ం తపసుస్. Meditation. ఏయే చరయ్ల వలల్ శరీరం మానసికమైన పేల్న లో ఏకాగర్తకి 

భంగం కాకుండా ఉంటుందో దానిని యోగులు కనుగొనాన్రు. పాటించారు. ఆ ఏకాగర్తని సాధించారు. (విచితర్ం- దీనిన్ంకా యోగం అనే 

పిలవడం నా కాశచ్రయ్ం. అచిరకాలంలో పేటెంట చేసిన అమెరికా యోగాను "మైకేలిజం’ "ఒబామాయిజం’ అని మారిచ్నా 

ఆశచ్రయ్ం లేదు.) 

          ఎంగిలి, అంటు, మైలతో పర్మేయంలేని ఓ గొపప్ సాథ్యిని సాధించిన సంసక్ృతి మనది. మనకి  తెలిసిన అతి సమీప 

గతంలో ఇదద్రు మహనీయులు గురుత్కు వసాత్రు వెంటనే. రమణ మహరిష్, కామకోటి చందర్శేఖర సరసవ్తీ సావ్మి. దాదాపు 

78 సంవతస్రాల కిందట పాల బర్ంటన అనే ఫెర్ంచ తతత్వ్ శాసత్రజుణ్డు భారతదేశ మంతా యోగ మహిమానివ్తులను 

దరిశ్ంచాలని పరయ్టించాడు. తన అనుభవాలను A Search in Secret India అని గర్ంధంగా పర్చురించాడు. ఆయన 

పరమాచారయ్ని కలిసినపుప్డు "నేను నిజమైన యోగిని దరిశ్ంచాలని ఉతాస్హపడుతునాన్ను. నేను చూచినవారంతా మాటాల్డేవారే. వారి 

యోగసిథ్తి తెలియడంలేదు” అనాన్డట. 

పరమాచారయ్ నవివ్ "మీరు కోరిన చోటికి వెళాత్రు” అనాన్రు. ఆ తరావ్త విచితర్మైన పరిసిథ్తులలో బర్ంటన రమణాశర్మం చేరి రమణమహరిష్ని 

దరిశ్ంచుకునాన్రు. 

వటిట్పోయిన గోవులనుంచి పర్యోజనానిన్ రాబటట్డం, ఊహించని వనరులలోంచి దేవతా విగర్హాలిన్ సృషిట్ంచడం హరిష్ంచదగిన కారయ్కర్మమే. 

బురదలోంచి కలువ లేసుత్ంది. కింద పేడ పురుగులు, కపప్లు, కిర్ములు ఉంటాయి.కాని వాటి అంటకుండా పవితర్ంగా కలువ కళుళ్ విపుప్తుంది. 

మహానుభావులయిన ఆదిశంకరుల దగగ్రున్ంచి, వివేకానందుడి వరకూ అంతా మాతృ గరభ్ సంజాతులే. శీర్ కౄషుణ్డు మాతర్ం కంసుడి జైలులో 

దేవకీ దేవి సమక్షంలో చతురుభ్జాలతో సవ్యంభువుగా అవతరించాడంటారు. ఈ సంసక్ృతికి భాషయ్ం చెపిప్న ఆచారుయ్డాయన. వీటి 

పరమారాఢ్నిన్ విజుణ్లు వివరించాలి. 

పర్తీ నేలబారు విషయానికీ, పర్తీ అపూరవ్మైన ఆలోచనకీ అందమైన లంకెలునాన్యి. వాటిలో కొనిన్ సంకేతాలు. కొనిన్ సవ్యం పర్కాశితాలు.  

ఏమయినా, మీనాకిష్పురం పనివారు తాటిచెటుట్కీ తాత పిలకకీ లంకె సాధయ్మని నిరూపించారు. 

              ********  
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(Nov 2,2009) Suffering Of Ignorance అజాఞ్ని ఆవేదన  

ఇనేన్ళొళ్చిచ్నా నాకు లోకజాణ్నం పెరగలేదు. పైగా రాజకీయ జాణ్నం బొతిత్గా కలగలేదు. పార్ంతీయ జాణ్నం బొతిత్గా కలిసిరాలేదు. కనుక ఈ 

కాలమ ని ఓ అజాణ్ని కాలమ గా విజుణ్లు చదువుకోవాలని నా మనవి. 

చితర్కారుడు ఎమ.ఎఫ.హుసేస్న గారు పర్ముఖులు. సాయిబుగారు. మనదేశంలో మనం ముసిల్ంలను గౌరవించి నెతిత్న పెటుట్కునన్టుట్ ముసిల్ం 

దేశాలే చేసుత్నన్టుట్ కనిపించదు. పర్ముఖ గజల గాయకుడు మెహదీ హసస్న పాకిసాథ్న లో అనారోగయ్ంతో డబుబ్లేక ఆసప్తిర్లో ఉనాన్డని పేపరోల్ 

చదివాను. మన దేశంలో బిసిమ్లాల్ ఖాన భారతరతన్. జకీర హుసేస్న, ఫకుర్దిద్న ఆలీ అహమమ్ద, అబుద్ల కలాం గారలు మనకు గౌరవనీయులైన 

అదయ్కుష్లు. అబుద్ల కలాంగారు భారతరతన్. 

ఈ హుసేస్న గారినీ మన పర్భుతవ్ం పదమ్భూషణ యిచిచ్ గౌరవించింది. వీరి పర్తిభా పాటవాలిన్ మెచుచ్కునే అభిమానులూ, intelellectuals 

ఈ దేశంలో వునాన్రు. మంచిదే. 94 ఏళళ్ ఈ చితర్కారులు- సరసవ్తి, లకిష్ , భారతమాతలను నగన్ంగా చితిర్ంచారు. పోనీ, వీరికి ఆడవాళుళ్ 

బటట్లిపుప్కుంటే సరదాయేమో అని సరిపెటుట్కుందామనుకుంటే- వాళళ్మమ్, మదర ధెరిసాస్, ఇందిరా గాందీలకు బటట్లుంచారు. ఈ దేశంలో 

కోటల్మందికి లకిష్ , సరసవ్తి తలిల్కంటె ఎకుక్వని ఈ పదమ్భూషణులకు తెలియదనుకోవడం తెలివితకుక్వతనం. 

కొందరు ఉదేర్కపడి ఆయన చితార్లిన్ చించారు.ఆయన పర్దరశ్నలిన్ఆపారు. ఓపికచాలదుకాని నేనూ ఒకరాయిని వేసేవాడిని.  

డేనిష పతిర్కలలో అలాల్ గురించి రాసేత్నే (నేనా పతిర్కలు చూశాను. అవి ఎందుకు ఆకేష్పణీయాలో నాకయితే అరధ్ం కాలేదు) వాటిని చూడని, 

చదవడమయినా రాని చాలామంది పర్పంచంలో ఎనోన్ దేశాలలో కారుల్ తగలెటాట్రు. ఇళుళ్ ధవ్ంసం చేశారు. ఊరేగింపులు చేశారు. అపుప్డు ఈ 

ఉదయ్మకారులను గరిహ్ంచే పెదద్లు ఏమయారు? అపుప్డు నోరెతిత్తే వీరి ఇళూళ్ కూలుతాయని వీరికి బాగా తెలుసు. "బాబూ, ముసిల్ందేవుళళ్ పాటి 

చెయయ్రా మా దేశంలో మా లకీష్  సరసవ్తులు. పోనీ. మతం ఓ పారీట్ సొతుత్ అనుకుంటే. మా భారతమాత?’’ అని ఒకక్రయినా హుసేస్న సాహెబ 

గారిని అడగరేం?  

హుసేస్న గారి మేధావి నాయ్యవాది టీవీలో మతఛాందసుల ముషక్ర పర్వరత్నమీద విరుచుకు పడాడ్రు. భేష. అటువంటి నాయ్యం, విచక్షణ 

మనదేశంలో హరష్ణీయమే. తనువేసిన బొమమ్లు గరవ్పడే చితార్లే అయితే- హుసేస్న గారు ఎందుకు నోరిపప్రు? కబీర గీతాలిన్ ఆనందంగా 

పాడుకునే ఈ దేశం ఆయనని ఎందుకు గరిహ్సోత్ందో ఆయనకి తెలియకుండానే దుబాయ లో తలదాచుకునాన్రని అనుకోను. ఈ దేశంలో 

పర్భుతవ్ం, మేధావి వరగ్ం, కళానిపుణులు, కళారాధకులు హుసేస్న వంటి మహానుభావులు విదేశాలోల్ వునన్ందుకు జుతుత్ పీకొక్ంటునాన్రు? "మా 

దేవుళళ్ చితార్లు ఇలా వేయడం సబబా? కొనిన్ కోటల్మంది sensitivities ని దెబబ్కొటిట్న మీకు ముఖం చెలల్డంలేదంటే తపాప్? మా లకీష్  దేవి, 
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సరసవ్తి మీ అమమ్పాటి మరాయ్దకి నోచుకోలేదా?’అని ఆ సాయిబుగారి ఒకక్ వెంటుర్కయినా పీకరేం? భారతదేశంలో భారతమాతనే 

బటట్లిపిప్నిలబెటిట్న చితర్కారుడిని ఆరాధించే ఆతమ్వంచన ఈ దేశానికి తగునా? 

కంచిసావ్మిమీద  నేరారోపణ జరిగినంత మాతార్న బెయిల కూడా నిరాకరించి ఆయనిన్ 40 రోజులు జైలోల్ పెటాట్రు. భేష. ఈ నాయ్య వయ్వసథ్ని 

చూసి నేను గరవ్పడతాను.  అయితే హతయ్లు జరిపిన సినీనటులు, మాదక దర్వాయ్లు విరివిగా మింగి తన సహచరుల చావులకు కారణమైన 

నాయకుల సుపుతుర్లు, తుపాకులు పేలిచ్న సినీనటులు, పిర్యురాళళ్తో వేటలు జరిపి, ఆంక్షలునన్ జంతువులను చంపి ఒకక్రాతిర్కూడా 

జైలుకెళళ్కుండా తపిప్ంచుకునన్ ఖరీదయిన నేరసుథ్ల దేశం మనది. 

ఈ మధయ్నే తెలుగు దేశంలో ఓ ఇంగీల్షు బడిలో (మైదుకూరులో సెంట జోసెఫ కానెవ్ంట)లో తెలుగులో మాటాల్డిన ఓ కురార్డిని "తెలుగు 

మాటాల్డను’ అను బోరుడ్ మెడలో వేలాడేసి ఓ ఉపాధాయ్య పర్ముఖుడు ఊరేగించాడట. మనం ఏ అడవులోల్ వునాన్ం? ఏ రాతియుగంలో 

వునాన్ం? నేను కనీసం రెండు దిన పతిర్కలకు ఫోన చేసి - ఈ దురామ్రగ్ం మీద ఓ ఉదయ్మం నడపండి. చూసూత్ ఊరుకుంటారేం? అని ఆవేశ 

పడాడ్ను. ఓ పతిర్క వెంటనే 15 మంది పర్ముఖుల ఖండనలిన్ పర్కటించింది. ఈ ఉపాధాయ్యుడు ఇంకా బోర విరుచుకుని తెలుగు దేశంలో 

తిరుగుతునాన్డు. ముసిల్ం దేశాలలో అయితే ఈ పాటికి ఓ హతయ్ జరిగేది.  తెలుగు జాతి గాజులు తొడిగించుకుందని ఈ పాటికే ఈ 

ఉపాదాయ్యుడు రహసయ్ంగా ఆనందిసూత్ ఉండి ఉంటాడు. ఈ ఉపాదాయ్యుడిని భేషరతుగా  దేశ దోర్హ చటట్ంకింద అరెసుట్ చేసి రోడల్ మీద 

ఊరేగించవదాద్? ముందు ముందు మరో భాషా దోర్హికి ఈ అలసతవ్ం మారగ్దరశ్కం కాదా?తెలుగుకి జాతీయ భాషగా గురిత్ంపు రావాలని 

గుండెలు బాదుకునన్ భాషాభిమానులు పతిర్కలు చదవడం లేదా?వారు ఏ ఉపగర్హాలలో జీవిసుత్నాన్రు? ఈమాతర్ం భాషాభిమానం లేని ఈ 

"నపుంసక’ రాషట్రం రేపు (ఈ కాలమ ని అకోట్బరు 31 న రాసుత్నాన్ను.)ఈ దేశంలో భాషాపర్యుకత్ రాషాట్ర్ల విభజనకు ముందునన్ందుకు బోర 

విరుచుకోబోతోంది. ఎందుకొచిచ్న గరవ్ం ఇది? 

ఏం దరిదర్ం పటిట్ంది మన సావ్భిమానానికి? Intellectual hypocrisy is taken for granted as permissiveness to bigotry- 

in this country. 

నేను తెలుగు దేశంలో లేనందుకు ఇనాన్ళూళ్ ఆనందించాను. ఇపుప్డిపుప్డు ఇంకా భారత దేశంలో ఉండక తపప్నందుకు విచారిసుత్నాన్ను. 

ఇనేన్ళొళ్చిచ్నా నాకు లోకజాణ్నం పెరగలేదు. పైగా రాజకీయ జాణ్నం బొతిత్గా కలగలేదు. పార్ంతీయ జాణ్నం అసస్లు కలిసిరాలేదు. కనుక ఈ 

కాలమ ని  ఓ అజాణ్ని కాలమ గా విజుణ్లు చదువుకోవాలని నా మనవి. 

                                                                         ****** 
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(Nov 9,2009) Hugging of Rajanartaki రాజనరత్కి పరిషవ్ంగం  

నాకు చాలా యిషట్మయిన జోక ఒకటుంది. నిజానికి ఇది అబూబ్రి రామకృషాణ్రావుగారు తమ ఉపనాయ్సాలోల్ -ఆ రోజులోల్- తరుచు చెపేప్వారు. 

వెనకటికి ఒకాయన అనాధ శరణాలయానికి సహాయం చెయయ్మని ఉతత్రం రాశాడట. ఉతత్రం చూసుకునన్ పెదద్మనిషి బాగా ఆలోచించి ఇదద్రు 

అనాధలిన్ పంపాడట. 

అహింసకీ, శాంతికీ పర్తీకగా నిలిచిన మహాతామ్గాంధీ పుటిట్న రోజునాడు ఆనాన్రుత్లకు రుచికరమైన చికెన బిరియానీ పంచితే ఎలావుంటుంది? 

దకిష్ణాఫిర్కానుంచే సవ్దేశీ ఉదయ్మానిన్ పార్రంభించిన మహాతుమ్డు- ఇండియా వచాచ్క మిలుల్బటట్లను విడనాడమంటూ- మీ చేతోత్ వడికిన ఒకక్ 

నూలు బటట్ మీ వొంటిని కాపాడితే అది ఐశవ్రయ్ం అనాన్డు.  మహాతుమ్డు ఎపుప్డూ మేకపాలు తాగేవాడు. అతి నిరాడంబరమయిన జీవనం 

సాగించేవాడు. మరి ఆయన ఎకక్డికి వెళిళ్నా మేకలిన్ వెదకాలి. లేదా వాటిని భదర్ంగా ఆయనతో తీసుకువెళాళ్లి. సరోజినీ నాయుడు జోక ఒకటి 

ఆ రోజులోల్ చాలా పర్చారంలో ఉండేది. If only Bapu knows how much it costs Birla to keep him poor అని. రిచరడ్ అటెన 

బరో తన గాంధీ చితర్ంలో ఈ జోక ని వాడారు ఒకచోట.  

మహాతుమ్డు అతి సరళమయిన జీవనానికీ, అతి పొదుపయిన అలవాటల్కీ పర్తీక. ఆయన కాగితానికి పొదుపుగా రెండు పకక్లా రాసేవారు. 

వీలయినంత వరకు పనికి వచేచ్ ఏ వసుత్వునయినా తిరిగి ఉపయోగించే పదధ్తిని అవలంభించేవారు. భారతదేశంలో పర్తి భారతీయుడి 

వయ్కిత్గతమైన హకుక్ని సమరిఢ్ంచడానికి 1930 లో ఉపుప్ సతాయ్గర్హానిన్ నిరవ్హించారు బాపూ. దండీ యాతర్ పర్పంచానిన్ నివెవ్రపోయి 

చూసేటటుట్ చేసింది. ఏమి ఈ కార్ంత దరిశ్ ఉదయ్మశీలం! రవి అసత్మించని బిర్టిష సామార్జయ్ం వేళళ్తో వొణికింది. అపప్టి వైసార్యి వేషానిన్ 

నాకు పిర్యమైన నటుడు సర జాన గిల గుడ "గాంధీ’ సినీమాలో నటించారు. బిర్టిష నాయకులకు "ఉపుప్” తయారు చెయయ్డంలో సందేశం 

అరధ్ం కాలేదు! అంతకు మించి- ఆ పర్యతాన్నిన్ ఆపాలా వదాద్ అనన్ది బొతిత్గా వంటబటట్లేదు. కతిత్ పటుట్కునన్వాడిని ఎదిరించవచుచ్. తుపాకీ 

పటుట్కునన్ వాడిమీద కాలుప్లు జరపవచుచ్. కాని సముదర్ తీరంలో నిలబడి చెంబుడు నీళళ్తో ఉపుప్ తయారు చేయబోయే ఓ 60 ఏళళ్ 

ముసిలావిడని ఏం చెయాయ్లి? బీర్టిష అధికారులకు అరధ్ం కాలేదు. తెలల్బోయారు. అయితే దేశం నాలుగు చెరగులా ఉవెవ్తుత్న లేచిన పర్జా 

సందోహం ఒక చరితర్. ఆనాడు భారతీయుడి రకత్నాళాలోల్ పర్వహించిన విదుయ్తుత్ ఈ తరానికి తెలీదు. గాంధీ చితర్ంలో రవిశంకర తన సితార తో 

ఎంతో కొంత శృతి చేశారు. అది కేవలం ఆనాటి ఉతుత్ంగ ఆవేశ తరంగానికి నమూనా. 

ఇంత చెపాప్క మహాతుమ్ని జాణ్పకారధ్ం చేసే కృషి ఎలాంటిదయి ఉండాలి? మొనన్ పర్పంచ పర్ఖాయ్తి గడించిన మాంట బాల్ంక కంపెనీ ఒక 

నివాళిని సమరిప్ంచింది మహాతుమ్నికి. ఎలాగ? ఆనాడు కేవలం 14 లక్షల రూపాయలు ఖరీదు చేసే కలానిన్ విడుదల చేసింది! గాంధీ పర్తి 

రోజూ తన రాటన్ం మీద వొడికే సనన్టి ఖదద్రు దారం లాగ ఈ కలం చుటూట్ బంగారు తీగెను చుటాట్రట. రోడియమ తో తయారయిన  ఈ కలం 
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పాళీ మీద గాంధీజీ చేతికరర్ పటుట్కునన్ ఆకారానిన్ ముదిర్ంచారట. గాంధీజీ దండీ యాతర్లో 241 మైళుళ్ నడిచారు. మాంట బాల్ంక కంపెనీ 

సరిగాగ్ 241 కలాలనే తయారు చేసిందట. ఈ కలానిన్ మహాతుమ్ని మనుమడు తుషార గాంధీ విడుదల చేశారు. ఇది కొనుకుక్నే డబుబ్ లేదా?  

లకాష్ డెబైబ్య వేల ఖరీదయిన ఇంకు పెనున్,  లక్షనన్ర ఖరీదయిన బాల పాయింట కలానిన్ కొనుకోక్వచుచ్. అందుకూ సోథ్మతు లేకపోతే ఆ 

పెనున్ని చూసి ఆనందించవచుచ్.  

ఆ రోజులోల్ మదర ధెరెసాస్కి అపప్టి అమెరికా అదయ్కుష్డు రోనాలడ్ రీగన (?) ఓ ఖరీదయిన కారుని బహూకరిసూత్- ఆ కారుని ముకక్లు చేసి 

ఆమె పేదలకు పంచినా ఆశచ్రయ్ంలేదని అనాన్రట. సరిగా ఆపనే చేసింది మదర. 

నాకిపప్టికీ ఆలోచనకందని విషయం ఒకటుంది. ఈ 14 లక్షల పెనున్ని మహాతుమ్డు చూసేత్ వేరే గోడేస్ అవసరం వుండదేమోనని. అయినా ఈ 

పెనున్ని చెరిచి ఆయన కొనిన్ వేల తకిలీలు తెపిప్సాత్డా? దూదిని కొనిపిసాత్డా? రాటాన్లు చేయిసాత్డా? అని. 

ఖరీదయిన కంపెనీ అంతకంటే విలువయిన ఏ దేశపితకు నివాళినివవ్డం చాలా హరిష్ంచదగగ్ విషయం. సందేహం లేదు. కాని నా కనిపిసుత్ంది. 

మాంట బాల్ంక కంపెనీ- 241 మైళుళ్ నడిచిన మహాతుమ్నికి నివాళిగా 241 సథ్లాలలో అనాన్రుత్లకు అనన్దానం చేసినా, 241 జీవితాలను 

ఉదధ్రించే విరాళాలిచిచ్నా, 241 మందికి ఉచితంగా కలాలు పంచినా, 241 కలాలతో మహాతుమ్ని వైభవానిన్ తెలియజెపేప్ వాయ్సపోటీని 

నిరవ్హించినా ఇంతకంటె ఘనంగా ఉండేదేమో. 

చాలా సంవతస్రాల కిర్తం నాకు కాలూ చెయీయ్ విరిగి మదార్సులో ఓ ఆసుపతిర్లో ఉనాన్ను. సెప్షల వారద్ కిటీకీలోంచి- వసంతం లో పూచిన 

మామిడి చివుళూళ్, పువువ్లూ కనిపించేవి. ఏమీ తోచక పాటలు రాసాను. వాటి పేరు "ఆసుపతిర్ పాటలు”. మితుర్లు పురాణం సుబర్హమ్ణయ్ 

శరమ్గారు వాటిని ఆంధర్జోయ్తి వారపతిర్కలో పర్చురించారు. 

అందులో రెండు వాకాయ్లు గురుత్కొసుత్నాన్యి. 

ఆసుపతిర్లో వసంతం 

నపుంసకుడికి రాజనరత్కి పరిషవ్ంగం లాంటిది. 

మహాతుమ్ని జనమ్దినాన మాంట బాల్ంక 14 లక్షల కలమూ నాకలాగే అనిపిసుత్ంది. 

                                                                       ********  
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(Nov 16, 2009) Story Of Sambar And Vada  సాంబారు వడ కథ 

ఇపుప్డిపుప్డు రాషట్రమంతా వచేచ్ దిన పతిర్కలకు జిలాల్ అనుబంధాలు వచాచ్యి. జాతీయ సాథ్యిలో పది మందీ తెలుసుకోవలసిన వారత్లిన్- 

బొతిత్గా అనుభవం చాలని సాథ్నిక సంపాదకులు- జిలాల్ అనుబంధానికి అంటగటిట్ మరిచిపోవడం కదుద్. 

ఒకటి రెండు ఉదాహరణలు. విజయనగరంలో దాదాపు 28 సంసథ్లు ఒకటయి- ఏటేటా గురజాడ అపాప్రావు సామ్రక పురసాక్రం యిసాత్రు. 

ఇది విజయనగరానికీ, పుచుచ్కునేవారికీ గరవ్కారణం.- అపాప్రావుగారి సమ్ృతి చిహన్ం కనుక. చాలా సంవతస్రాలు- యిపప్టికీ కూడానేమో- 

ఇలాంటి వారత్లు జిలాల్ తోకపతిర్కలోల్ మాయమవుతూంటాయ. 

మా గొలల్పూడి  శీర్నివాస  జాతీయ బహుమతికూడా అపుప్డపుప్డు సాథ్నిక తోకలోల్నే పర్సుప్టంగా కనిపించి మాయమవుతూంటుంది. వారత్ 

విలువ, scope పటిట్ంచుకునే నాధులు లేరు. 

ఇది రాయడానికి కారణం- మదార్సువంటి మహానగరాలలో జిలాల్ అనుబంధాలులాగే- ఆయా పేటలకు పరిమితమయే చినన్ చినన్ 

పతిర్కలొసాత్యి. టినగర టైమస్, మైలాపూర టైమస్, సైదాపేట టైమస్-యిలాగ. మంచిదే. కాని ఈ టైమస్ లో వారత్లు- పదిమందీ పంచు 

కోవలసినసాథ్యిలో వుంటే వాటి గతి ఏమిటని? ఈ పర్శన్కు బలానిన్ చేకూరచ్డానికే ఈ కాలమ. 

నినన్ ఉదయం పతిర్కలు తిపుప్తూంటే టి.నగర పతిర్కని నా మీద పడేసి పోయాడు సైకిలు కురార్డు. దాని మీద సహజంగా నాకు చినన్ చూపు. 

మూడు నాలుగు మైళళ్ విసీత్రణ్ం వునన్ ఓ పేట వారత్లు ఏం వుండి చచాచ్యని. కాని ఓ మంచి వారత్, ఆలోచింపజేసేవారత్, పదిమందీ  

ఆలోచించవలసిన వారత్ కనిపించింది. దీనిన్ అనిన్ జాతీయ పతిర్కలలో పర్కటించి ఛానలస్ లో చరచ్ జరపాలని. 

2005 ఏపిర్ల 10 న ఓ ముసలాయన (పేరు ఆర.సుందర) పాండే బజారులో కాఫీ హొటల కి వెళాళ్డు (శీర్ బాలాజీ ఫుడస్). సాంబారు వడ 

ఆరడ్రు చేశాడు. సరవ్ర 35 రూపాయల బిలుల్ యిచాచ్డు. అందులో 32 రూపాయలు టిఫిన కీ- మిగతా మూడు రూపాయలూ-అమమ్కం పనున్, 

అదనపు చారజ్, సరీవ్స చారజ్. నాయ్యంగా యివనీన్ కలిపితే 34-28 పైసలయింది.హొటల వారు చకక్గా దానిన్ 35 రూపాయలకి సవరించారు. 

"ఇదేమిటయాయ్?’ అని ఈ ముసలాయన సూపర వైజర నీ, మేనేజర నీ ఆడిగారట. అకక్డ వారత్లో ఒకక్ వాకయ్మే రాశారు. ఆయనిన్ వెకిక్రించి, 

అవమానించారని. 

రచయితని కనుక, తమిళ వెకిక్రింతలిన్ 38 సంవతస్రాలు చూసినవాడిని కనుక ఈ విధంగా సంభాషణ సాగి వుంటుంది. 

"యోయ్వ! ఏందయాయ్ పొదుద్నేన్ తగాదా? పెదద్ తినే మొనగాడొచాచ్డు-తినన్ది   వడ- నిలదీసేది గంట” 
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"ఏం ముసలాయనా?అంత యిచుచ్కోలేనోడివి ఎందుకు తినాన్వ?” 

"ఏం? నీకు కారణాలు చెపప్డానికి మాకు టైం లేదు.’ పకక్ టేబిలు మీద తింటునన్ వారితో "వచాచ్డయాయ్ మొనగాడు. 70  పైసలకి భారతం 

చదువుతునాన్డు. వెళళ్వయాయ్- వెళుళ్- యిచాచ్వులే బోడి 35 రూపాయలు.." 

తమిళనాడులో వెంటనే ఎకక్డలేని ఐకమతాయ్నీన్ పకక్వాళుళ్ చూపుతారు. అంతా పెదద్లయిపోతారు. 

"యోయ్వ! ఎందుకయాయ్ షండ(తమిళంలో తగదా)? డబిబ్చిచ్పో" 

"నీలాగ మేమంతా మాటల్డలేకా? అయినా నువువ్ సంపాదించింది కాదుకదా? నీ కొడుకో అలుల్డో యిచాచ్డు. తిని గముమ్న ఉండు"" (అందరూ 

నవువ్లు) 

ఇలా సాగివుంటుంది సీను. సుందర గారికి కాలింది. కాగా యింతమంది అవమానం తలకెకిక్ంది. అంతటితో ఊరుకోలేదు. ఆ సరవ్ర యిచిచ్న 

బిలుల్ జత చేసి హొటల కి నోటీసు పంపించాడు- తనకి 72 పైసలు, 5000 రూపాయల నషట్పరిహారం చెలిల్ంచాలని. 

ఆయనో పిచిచ్ముండా కొడుకని నవువ్కొని హొటల యాజమానయ్ం ఆ నోటీసుని పొయియ్లో పారేసివుంటుంది. 

సుందర గారు అకక్డితో ఆగలేదు. జిలాల్ వినిమయ దారుల నాయ్యసాథ్నంలో కేసు పెటాట్డు. యాజమానయ్ం కాసత్ ఖంగు తిని వుంటుంది. వారు 

నాయ్యసాథ్నంలో యిచిచ్న వివరణ- కంపూయ్టర సమసయ్ కారణంగా బిలుల్ని 35 రూపాయలకు సవరించామని, 72 పైసలూ వాపసు యిసాత్మనీ 

అనాన్రు. ఆమాట ఆనాడే అనివుండొచుచ్కదా? ఈ దేశంలో అహంకారంతో కూడిన పొగరుబోతుతనానికి అవకాశం ఏదీ? 

14 నెలల తరావ్త ఘనత వహించిన నాయ్యసాథ్నం- హొటల యాజమానయ్ం 72 పైసలు యివవ్డానికి అంగీకరించారు కనుక 

(అంగీకరించడానికి 14 నెలలూ, కోరట్ లో కేసు మాటో!!) వారి సరీవ్సులో (సేవలో) లోపం లేదుకనుక కేసు కొటేట్సింది. 

కాని సుందర గారు పటుట్వదలని వికర్మారుక్డు. రాషట్రసాథ్యి వినిమయ దారుల నాయ్యసాథ్నానికి అపీప్లు చేశాడు. మరో 2 సంవతస్రాల ఏడు 

నెలల తరావ్త రాషట్ర వినిమయదారుల నాయ్యసాథ్నం అదయ్కుష్లు జసిట్స తనికాచలం, సభుయ్లు గుణశేఖరన గారలు- వినిమయదారుడు కోరుట్ 

కెకాక్క  72 పైసలు వాపసు యిసాత్ననడం సేవ అనిపించుకోదని, సేవ అనన్ది వినిమయదారుడికి ఉపయోగం కావాలిగాని ,శిక్ష కారాదని 

అంటూ, 50 పైసల కంటే ఎకుక్వ తేడా బిలుల్లో ఉనన్పుప్డు 34-28 పైసలిన్ 34 చెయయ్డం సబబు కాని 35 చేయడం అనాయ్యమని తేలిచ్ంది. 
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  "ఇది అనాయ్యమయిన వాయ్పార సరళి. దీనిని పోర్తస్హించకూడదు. ఓ ముసలాయనిన్ అంతమంది ముందు ఆనాడు అవమానించకపోతే 

ఆయన నాయ్యసాథ్నం వరకు వచేచ్వారే కాదు” అంటూ 72 పైసలు వాపస యివాలని, సేవలో లోపానికి నెలరోజులోల్గా వెయియ్ రూపాయలు 

చెలిల్ంచాలని తీరుప్ యిచిచ్ంది. 

ఈ కేసు ఎనోన్ పర్శన్లిన్ రేపుతుంది.మన దైనందిన జీవితంలో ఎనోన్ రంగాలలో- అనౌచితాయ్నీన్, అలకాష్య్నీన్, పొగరునీ, పెడసరానీన్, 

భాధయ్తారాహితాయ్నీన్, ఎవడికి చెపుప్కుంటావో పోయి చెపుప్కో అనే చులకనభావానీన్- వెరసి తమ హకుక్గా భావించే అవినీతిని పర్తి దినం 

చూసాత్ం. 

సిగరెటుట్ కాలిచ్- 20 నిముషాలు ఆలశయ్ంగా కురీచ్లో కూరుచ్నన్ గవరన్మెంటు గుమాసాత్మీద రేషన షాపులో రికాష్ వెంకయయ్ విసుగుని చూపితే 

"ఏంటయాయ్ అరుసాత్వు? ఇది నీ అతాత్రిలాల్?” అంటూ అతని అసమరద్తని నిలదీసినందుకుగాను "రేషన కారుడ్ ఈ మూల చిరిగిపోయింది. కొతత్ 

కారడ్ రాయించుకురా .అపుప్డు కిరసనాయిలు యిసాత్ను”అని కారడ్ మొహంమీద విసిరేసాత్డు. పాపం, వెంకయయ్ టి.నగర సుందర కాలేడు. 72 

పైసలకోసం 4 1/2 సంవతస్రాలు కోరుట్ల చుటూట్ తిరగలేడు. తిరిగే ఉదివ్గన్త, పౌరుషం, చెలుల్బాటయే సోత్మతూ వెంకయయ్కి ఉండదు. 

ఉండదని సిగరెటుట్ కాలేచ్ అవినీతిని తన హకుక్గా ఛలామణీ చేసుకునే గుమాసాత్కి తెలుసు. ఈ గుమాసాత్లూ, హొటల వినిమయదారులూ, 

వారిని ఉదారంగా సమరిధ్ంచే చెంచాలూ ఇదంతా ఒక విషవలయం. 

ఈ కధలో ముసిలి సుందర వీరుడు. కాని దురదృషట్వశాతూత్ ఆయన వీరతవ్ం కోటాల్ది సామానయ్ పర్జకి మారగ్దరశ్కం కాలేదు. ఆ వయ్వధి,సోత్మతు 

చాలామందికి పార్కిట్కల కారణాలకి పొసగదు కనుక. 

చాలామంది 4 1/2 సంవతస్రాల పోరాటం కంటే 72 పైల నషాట్నికి, ఆ క్షణంలో హొటల లో అవమానానికీ తలొంచుతారు. కాగా, దినం 

గడిసేత్ చాలునని పరుగులు తీసేవాడు అవినీతితో పోరెకక్డ జరపగలడు? 

ఇది గొపప్ నీతి కధ. అయితే సుందర వంటి నీతిమంతుడూ, రోజుగడుపుకోగలిగిన వాడూ సాధించగలిగిన విజయం. ఈ కధకి ఫలశుర్తి. 

సుందర కో దండం. కాని తెలాల్రిలేసేత్ ఎంతమంది వెధవాయలతో మనం బతకాలి? ఎనిన్ కోరుట్ కేసులు? 

సమాజంలో వయ్కిత్గత శీలం లోపించడం ఇందుకు కారణం. మరొక ముఖయ్మయిన కారణం- ఎవరేం చేసినా చెలిల్పోయే పరపతి, పదవి, 

అవినీతి, గూండాయిజం, డబుబ్, అలసతవ్ం-యినిన్ వునాన్యి వెనుకదనున్గా. పైగా మనది పర్జాసావ్మయ్ం. అదొకక్టి చాలు మనరోగం 

కుదరచ్డానికి. ఎవడూ ఎవడికీ జవాబుదారీకాదు- 72 పైసలకి 4 1/2 సంవతస్రాలు పోరాటం సాగించే మొనగాళుళ్ంటే తపప్. 

            

                                                                          *********  
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(Nov 23,2009) Award For 'Trash' "చెతత్" నోబెల 

కేందర్ మంతిర్ జయరాం రమేశ ఈ మధయ్ ఓ గొపప్ నిజానిన్ వకాక్ణించారు. "దుముమ్ దూసర చెతత్కు ఏదైనా నోబెల బహుమతి వుంటే మన 

దేశానికి పోటీ లేకుండా ఆ బహుమతి దకుక్తుంది” అని. 

వెంటనే దుమారం లేచింది. ఈ దేశంలో ఓ గొపప్ సంపర్దాయం వుంది. అధికారంలో వునన్ పారీట్లు ఎపుప్డూ అబదాద్లే చెపాప్లి. ఎదుటి పారీట్లు 

నిజాలు చెపాప్లి. అధికార పారీట్ చెపిప్ందికనుక ఎపుప్డూ అబదద్ం నిజంగానే చెలామణీ అవుతుంది. పర్తయ్రుధ్లు చెపాప్రు కనుక నిజం ఎపుప్డూ 

అబదద్ంగానే కనిపిసుత్ంది. ఇది అబదద్మని సీబీఐ, పోలీసులు, కొండొకచో నాయ్యసాథ్నాలూ సమరిద్సాథ్యి. ఈ వయ్వసథ్నే తెలుగులో 

"పర్జాసావ్మయ్ం” అంటారు. 

వెరసి- అధికారంలో వునన్ నాయకులు, పారీట్వారు "మూడు కోతుల” పాతర్ని నిరవ్హిసూత్ంటారు. చెడు చూడరు. చెడు వినరు. చెడు మాటాల్డరు. 

పొరపాటున ఏ కోతయినా తొందరపడి నోరిపిప్తే ఆకాశం విరిగి మీదన పడుతుంది. ఉదాహరణకి మంతిర్గారు "కేందర్ నాయకతవ్ంలో అవినీతి 

పరులునాన్రు’’ అనుకోండి. ఇదేమంత విడూడ్రమయిన విషయం?-ఆకాశంలో నక్షతార్లునాన్యి అనన్టుట్! కాని ఆమాట అధికారంలో వునన్ 

మనిషి అనకూడదు. అంటే-"అదిగో, మీ మంతిర్గారు చెపాప్రు- అవినీతిపరులునాన్రని. వారెవరో, వారు చేసిన అవినీతి ఏమిటో పారల్మెంటుకి 

చెపాప్లి” అని పర్తిపకాష్లు నిలదీసాత్యి. అందుకే  మధు కోడా అనే జారఖ్ండ ఒకపప్టి ముఖయ్మంతిర్ 4000 కోటుల్ ఫలహారం చేశాడని 

ఇనక్ంటాకస్ రుజువులు చూపినా- నాయ్యసాథ్నం ఒపుప్కునే వరకూ "ఇది నా శతుర్వుల కుటర్"  అనడం రివాజు. బొతిత్గా సతయ్ం 

రామలింగరాజులాగ "అవునుసార! బుదిద్ గడిడ్ తిని 7000 కోటుల్ తినేశాను” అని ఏ నాయకుడు ఒపుప్కుంటాడు? పాపం, రామలింగరాజుగారు 

కరాణ్టకలో వుంటే యెడూయ్రపప్గారు ఆయనిన్ మంతిర్ని చేసేవారు. 

సరే. ఇపుప్డేమయింది? జయరాంగారి మాటవినగానే- నలుగురు "చెతత్’మేయరుల్- నాలుగు అబదాద్లతో- "కోతుల” పాతర్లు ధరిసూత్ కెమెరాల 

ముందుకొచాచ్రు. చెనైన్ మేయర "దేశంలోకెలాల్ మా నగరం పరిశుభర్మయినది” అని నోరారా అబదద్ం చెపాప్రు- మరొక పకక్ భయంకరమైన 

చెతత్ దృశాయ్లను ఛానల కనున్లపండగగా చూపించింది. అలాగే ముంబై మేయర గారు గరవ్పడాడ్రు. వెంటనే మరో చెతత్ దృశయ్ం. జయరాం 

రమేశ గారు నోరు పారేసుకునాన్రుగాని మన దేశంలో "చెతత్”సేట్టస సింబల. 

అపుప్డెపుప్డో అబుద్ల కలాంగారు ఓ వాయ్సంలో వాపోయారు- బొతిత్గా పెదద్మనిషి కనుక.సింగపూర లో మనవాడు దిగుతాడు. అకక్డ సిగరెటుట్ 

పీకలు రోడుడ్ మీద పారెయయ్డేం? టొకోయ్లో రోడల్ మీద కిళీళ్ ఉముమ్ వెయయ్డేం? బోసట్నోల్ నిషేధించిన సథ్లాలలో కారల్ను నిలపడేం? భారత దేశంలో 

దిగగానే మనకి ఎకక్డ లేని సేవ్ఛఛ్ వసుత్ంది. పేపరుల్ రోడల్ మీద విసిరేసాత్రు. సిగరెటుట్ పీకలు పారేసాత్రు. 
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ఒక ఇంటరూవ్య్లో బోంబే మునిసిపల కమీషనర  తినయక్ర ఓ మాట చెపాప్డు. ధనవంతుల కుకక్లు యజమానులతో షికారల్కు వసాత్యి. 

ఎకక్డ పడితే అకక్డ రోడల్ మీద మలవిసరజ్న చేసాత్యి. మళీళ్ ఈ ధనవంతులే అధికారులు పేవ మెంటల్ను శుభర్ంగా ఉంచడంలేదని, 

దురగ్ంధభూయిషట్ంగా వుంటునాన్యంటారు. కారొప్రేషన ఆఫీసరుల్ ఏం చెయాయ్లని వారి ఉదేద్శం? పర్తీ ఆఫీసరూ వాళళ్ కుకక్ల వెనుక ఓ 

చీపురూ చేటా పటుట్కు తిరిగి వాటి కుపప్లు ఎతాత్లనా? 

అమెరికాలో ఏ కుకక్ ఇలాంటి పని చేసినా దానిన్ వెంటనే తీసే బాధయ్త ఆ కుకక్ యజమానిది. జపాన లోనూ అంతే. అమెరికాలో వునన్ తెలుగు 

కుకక్కీ ఈ గౌరవం దకుక్తుంది. కాని అమలాపురం రాగానే అధికారులది కుకక్ బతుకయిపోతుంది. చెనైన్లో ఏ ఆఫీసు మూలని చూసినా 

భయంకరమైన తాంబూలాల ఉముమ్లుంటాయి. పర్తీ బసుస్ సాట్ండు రాటలకీ సునన్ం ముదద్లుంటాయి. 

అమెరికాలో ఎవరి ఇంటి చెతత్ని వారు తీసుకొచిచ్ చెతత్లారీకి అందే పదధ్తిలో డబాబ్ని పెటాట్లి. లారీ ఫోరక్ కి ఆ డబాబ్ అందకపోతే? లారీ 

తీసుకెళళ్దు. చెతత్ అకక్డే వుండిపోతుంది. ఈ విషయానిన్ మా మితుర్లు డబిల్న లో చెపాప్రు. 

మరి మనకి ఇండియాలో ఎంత సేవ్చచ్? నాలుగో అంతసుథ్నుంచి చెతత్ గాలిలో విహరిసుత్ంది. మనకి రోడల్నీన్ విశాలమయిన కుపప్ తొటిట్లే! 

ఇదో రకమయిన చెతత్. మనకి చాలా రకాలయిన "చెతత్’ నాయకులునాన్రు. మహారాషట్రలో మహారాషుట్ర్లకే ఉదోయ్గాలివావ్లంటూ రాషేట్ర్తరులిన్ 

చావగొటేట్ రాషట్రభకుత్లు కొందరు. వాళుళ్ అతాయ్చారాలు చేసుత్నాన్రంటూనే వారిని సమరిధ్ంచే అశోక చావన వంటి ముఖయ్మంతుర్లు 

మరికొందరు(నినన్ ఓ రైలేవ్ సభలో రాజ ధాకరే పాటనే వీరూ పాడారు). శీర్లంకనుంచి వచిచ్న కాంధిశీకులకు పౌరహకుక్లు కలిప్ంచాలనే 87 

సంవతస్రాల ముసిలి ముఖయ్మంతిర్గారు. ఇవనీన్ ఒకెతుత్. తమకో సుందర దృశయ్ం. తమిళనాడులో అనాన్ డిఎంకె కి సంబంధించిన ఓ "చెతత్’ 

నాయకుడు- బహుశా అమమ్ పాలనలో ఆనాటి మంతిర్ అయివుండొచుచ్. అమమ్ పాదాల మీద తల ఆనించి మొకేక్ సుందర దృశాయ్నిన్ 

తమిళనాడు పర్జలు చూసి తరించారు. ఏతావాతా, మన దేశంలో చెతత్ రకరకాలు. అవి కేవలం దుముమ్ దూసర సాథ్యిలోనే వుండవు. కొందరు 

నాయకుల బుదుధ్లోల్, కొందరు పౌరుల చేతలోల్, కొందరి ఆలోచనలోల్, కొందరి ఆచరణలోల్- పర్తిఫలిసూత్ంటాయ. 

భారత "చెతత్" సరావ్ంతరాయ్మి.సరవ్వాయ్పి. జయరాం రమేశ గారు - పాపం పదవిలో వునన్ పాపానికి నిజం చెపిప్ వీధిన పడాడ్రు కాని- "చెతత్” 

నోబెల బహుమతి అంటూ వుంటే ఈ పర్పంచంలో ఎవరికీ మనతో పోటీ చేసే దముమ్ండదు. 

మనది పర్జాసావ్మిక దేశం. రోడుల్ మావి. ఉముమ్తాం. పదవులు మావి. పీకొక్ంటాం. కుకక్లు మావి. కుపప్లు వేయిసాత్ం. 

చెతత్మీది. కాని నోబెల బహుమతి మాది. 

                                                                        **********  
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(Dec 07,2009) Story Of Commissions కమీషనుల్-కమామీషు 

వెనకటికి ఒకాయన అడిగాడు: రైలేవ్ టైంటేబిల వలల్ లాభం ఏమిటని. చాలా పెదద్ లాభమే వుంది. రైళుళ్ ఎపుప్డెపుప్డు, ఎలా సమయానికి 

రావడం లేదో మనం అరధ్ం చేసుకు ఆనందించవచుచ్. లేదా కర్మశిక్షణతో ఎపుప్డూ ఎలా లేటవుతాయో తెలుసుకోవచుచ్.అయితే ఎందుకు? చసేత్ 

ఈ పర్శన్కు దేవుడుకూడా సమాధానం చెపప్లేడు.  

అలాంటిదే మరో పర్శన్. ఈ దేశంలో ఎంకైవ్రీ కమిషనుల్ ఏం చేసాత్యి? రిటైరయిపోయిన నాయ్యమూరుత్లకు చేతినిండా పనినిసాత్యి. వారు పని 

చెయయ్డానికి సాయపడేవారికి పనులు దొరుకుతాయి. ఎపుప్డో ఎలాగో నాయ్యం జరగకపోదనుకునేవారికి తృపిత్ కలుగుతుంది. ఎపుప్డూ 

నాయ్యం జరపనకక్రలేదని తెలిసిన పర్భుతావ్నికి పబబ్ం గడుసుత్ంది. పర్తిపకాష్లకు అకక్సు తీరుతుంది. వెరసి- ఎపుప్డూ ఏమీ జరగదు. 

అసలు కధేమిటంటే- ఎపుప్డయినా ఏదయినా ఉపదర్వం జరిగినపుప్డు రాజకీయ నాయకులు (అనగా అధికారంలో ఉనన్ పర్భుతవ్ం) వాడే 

మొదటి ఆయుధం- పరిశీలక సంఘం. ఇది అనిన్ రోగాలకీ Shock absorber. అలాంటిదే మరో ఆయుధం- సీబీఐ విచారణ. సీబీఐ వారు 

ఎకక్డో ఆకాశం నుంచి దిగివచిచ్న దేవతామూరుత్లో, హరిశచ్ందుర్లో కారు. కాని సీబీఐ గవరన్మెంటు ఆరేసిన మడిబటట్. అది పూనుకుంటే 

పవితర్త సిదిధ్ంచినటేట్. కాని వారూ గవరన్మెంటు మాటే వింటారనీ, గవరన్మెంటు అడుగులకే మడుగులొతుత్తారనీ అందరికీ తెలుసు. ఒతాత్లని 

వారికీ తెలుసు. ఇది అందరికీ తెలిసినా అందరూ అంగీకరించే చిదంబర రహసయ్ం. పర్జాభిపార్యం ఎపుప్డూ గొరెర్ మనసత్తవ్ం. దాని నడకని 

మొదటి రెండు మూడు గొరెర్లు నిరణ్యిసాత్యి. దాని ఆవేశానిన్ ఆ గుంపులో మొజారిటీ నిరణ్యిసుత్ంది. ఆ గొరెర్ల దారిని మళిళ్ంచి, వాటిని 

సముదాయించి, నోరెతత్కుండా ఓ మూలకి తోసే అతి చాకచకయ్ మైన, సాధికారికమైనఎతుత్గడ పేరు- పరిశీలక సంఘం. 

బొంబాయిలో పేలుళుళ్ జరిగాయి. కొనిన్ వందలమంది చచిచ్పోయారు. చచిచ్పోతారని తెలిసిన పెదద్లు పాకిసాథ్న కి తరలి పోయారు. పాకిసాత్న 

తో మనకో సుఖం వుంది. వాళుళ్ ఎకక్డ ఉనాన్రో మనకు తెలుసాత్యి. వాళళ్ అడర్సులు దొరుకుతాయి. ఇళళ్ ఫొటోలు పేపరల్లో వసాత్యి. కాని 

పాకిసాథ్న పర్భుతావ్నికి వీరు దేవతామూరుత్లు. కళళ్కు కనిపించకుండా తిరుగుతూంటారు. ఆ మధయ్ అంతరాజ్తీయ సాథ్యిలో పర్ముఖ 

కీర్డాకారుడు జావేద మియందాద కొడుకిక్ దావూద ఇబర్హీం కూతురిన్చిచ్ పెళిళ్ చేశారు. పెళిళ్కి చాలామంది వచాచ్రు. ఆ పెళిళ్లో ఒకక్రే ఎవరి 

కళళ్కూ కనిపించకుండా తిరిగారు. ఆయన దావూద ఇబర్హీం. 

సరే. బొంబాయి పేలుళళ్ మీద విచారణకి శీర్ కృషాణ్ కమిషన ని వేశారు. కేవలం 14 సంవతస్రాల తరావ్త రిపోరట్ వచిచ్ంది. ఇంతకీ టైగర 

మెమూన గారెకక్డ! 1984 లో సికుక్ ఊచకోత జరిగింది. నానావతీ కమిషన విచారణ జరిపింది. ఎనాన్ళుళ్? దాదాపు 25 సంవతస్రాలు. 

నేరసుథ్లని భావించిన వారు కొందరు చచిచ్పోయారు. ఇంకా  జగదీశ టైటల్ర గారు పిలిల్ గెడడ్ంతో మనమధయ్ తిరుగుతూనే వునాన్రు. ఇలాగ 

తలుచుకోవాలంటే- అహూజా కమిషన, ధిలల్న కమిషన, తెహలాక్ కమిషన,  వాలేకర కమిషన, ఖోసాల్ కమిషన, ముఖరీజ్ కమిషన, సహారియా 

కమిషన, సరాక్రియా కమిషన,  మిశార్ కమిషన, మారావ్ కమిషన-ఇలా కోకొలల్లు. కనాయ్శులక్ంలో అగిన్హోతర్వధానుల్ పకిక్ంటి వాడి గోడ 
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తనదేనని దావా వెయాయ్లంటాడు. గిరీశం వెంటనే "ఈ గోడ సప్షట్ంగా మీదానాల్గే కనబడుతోందండి” అంటాడు. ఈ కమిషనుల్ సరిగా గిరీశం 

పాతర్ను నిరవ్హిసాత్యి. వీటికి తమ అభిపార్యం చెపప్డం వరకే పరిమితం. చరయ్ని అపప్టి పర్భుతవ్ం తీసుకోవాలి. కొనన్ నివేదికలిన్ పర్భుతావ్లు 

బయటికి తియయ్వు. మండల కమిషన రిపోరట్ కొనిన్ దశాబాద్లు అలా పడివుంది. కొనిన్ బయటికి వచిచ్నా ఏ చరయ్లూ తీసుకోరు. కొనిన్టికి 

కాలదోషం పడుతుంది. 

ఇలాంటిదే ఇపుప్డు రంగంలో దిగిన లెబరాహ్న కమిషన రిపోరట్. 1992 లో బాబీర్ మసీదుని విశవ్ హిందూ పరిషత, భజరంగ దళ, శినసేన 

కారయ్కరత్లు కూలాచ్రు. ఇది ఒక నిముషంలో జరిగే పనికాదు. కొనిన్ గంటలు, కొనిన్ వేలమందితో జరగాలిస్న పని. మరి ఇంత సమగర్మైన పని 

జరుగుతూండగా దేశమంతా చూసింది. పర్భుతావ్లు ఎందుకు చూడలేదు? సరే, దీనికి భాధుయ్లెవరు? మన దేశంలో నాయకులు మతం పేరెతిత్తే 

రెచిచ్పోతారు.(కులం పేరెతిత్నా రెచిచ్పోతారు- అది రెండో పారుట్.) రెచిచ్పోయారు. వెంటనే పర్భుతవ్ం ఓ కమిషన ను నియమించింది. లెబరాహ్న 

కమిషన ఈ దేశంలో ఓ చరితర్ను సృషిట్ంచింది. 17 సంవతస్రాలపాటు 48 సారుల్ వాయిదాలు తీసుకుని, అయిదేళళ్ కిందటే విచారణ పూరిత్చేసి, 

మరో అయిదేళళ్పాటు రచనకు కూరుచ్ని , 900 పేజీల అపూరవ్ గర్ంధానిన్ సిదధ్ం చేసింది.ఈలోగా ఈ నేరంలో భాగముందని నలుగురూ 

అనుకునన్ పీవీ నరసింహారావుగారు కనున్మూశారు. అపప్టీ ఉతత్ర పర్దేశ ముఖయ్మంతిర్ కళాయ్ణ సింగ పర్సుథ్తం గోళూళ్ గిలుల్కుంటూ యింటోల్ 

ఉనాన్రు. అసలీపని రెచచ్గొటాట్రని అభియోగం వునన్ వాజ పేయీగారు అటు తరావ్త రెండు సారుల్ పర్ధాని అయి, రెండో విడతలో అయిదేళుళ్ 

పాలన జరిపి, రిటైరయి పర్సుథ్తం అనారోగయ్ంతో మంచమెకాక్రు. నేరసుథ్ల జాబితాను లెబరాహ్న గారు సోదాహరణంగా పర్కటించారు. కాని ఇది 

కొతేత్ముంది? అందరికీ తెలిసిన విషయమే కదా? అయితే పర్సుథ్తం నిజానిన్ శంఖంలో పోశారు.  ఆ జాబితాలో ఉనన్వారంతా "అవును. మేం 

నేరాలు చేశాం. మీ దికుక్నవాడితో చెపుప్కోండీ' అని పదే పదే అంటూనేవునాన్రు. మరీ ముఖయ్ంగా లెబరాహ్న నివేదిక బయటపడిన రోజున 

కళాయ్ణ సింగ పతిర్కా సమావేశానిన్ పెటిట్ "ఆ రోజు మసీదు కూలిచ్నందుకు నేను సిగుగ్పడడం లేదు. బాధ పడడం లేదు. పశాచ్తాత్ప పడడం లేదు. 

ఏం చేసాత్రో చేసుకోండీ' అనాన్రు. 

అయాయ్, కొండని తవవ్డానిన్ ఎలుక మన పకక్నే వుండి చిరునవువ్తో గమనిసోత్ందనన్ నిజానిన్ పర్భుతవ్ం తెలుసుకోడానికి 17 సంవతస్రాలు 

పటిట్ంది. ఇది హాసయ్వంతమైన లెబరాహ్న కామెడీక ముకాత్యింపు. వెండి తెరమీద ఎనోన్ సినీమాలు ఆడుతూంటాయి. కధలు మారుతాయి. 

పేర్క్షకులు మారుతారు. నటులు మారుతారు. నిరేద్శకులు మారుతారు.సనాన్యి నొకుక్లు మారుతాయి. కాని తెరకి దోషం అంటదు. అది 

ఎకక్డికీ పోదు. అలాగే దోషులు మారుతారు. నేరాలు మారుతాయి.కొతత్ కమిషనుల్ వసాత్యి. కాలం జరుగుతూంటుంది. ఏమీ జరగదని పర్జలకి 

తెలుసు. పర్జలకి తెలుసనన్ విషయం నేతలకీ తెలుసు.ఇది కధముందే తెలిసిపోయిన కొతత్ సినీమాలోని పాత ముగింపు. 

కాని నాదొకక్టే బాధ. 17 సంవతస్రాల తరావ్త లెబరాహ్న గారు నిరుదోయ్గి అయిపోయారే- అని. 

(ఆంధర్పర్భ సౌజనయ్ంతో) 
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(Dec 14, 2009) Fear of Hiranyakasipa హిరణయ్కశిపుడి భయ◌ం 

మొనన్ సోమవారంనాడు కోపెన హాగన లో పార్రంభమయిన పర్పంచ రాజాయ్ల సమావేశం- గొపప్ చరితర్.. 110 దేశాల నాయకులు ఈ 

సమావేశంలో పాలొగ్ంటునాన్రు. ఇది చరితర్ అనడానికి కారణం- ఈ ఈ దేశాలు సాధించిన ఘనకీరిత్ కాదు.  ఈ దేశాలు ఈ భూగోళానిన్ 

తగలెటట్డానికి ఇనిన్ సంవతస్రాలూ చేసిన నిరావ్కం. 

తాము ఏ పని చెయయ్డం వలల్  అచిరకాలంలో ఈ భూగోళం సరవ్నాశనం కాబోతోందో అరధ్ం చేసుకుని- ఏదో ఒకటి చెయయ్క పోతే పుటెట్ 

మునుగుతుందనన్ “భయా”నికి కారయ్రూపం ఈ చరితర్.  పకక్వాడి మంచితనమూ నినున్ బాగుచేసుత్ంది. పకక్వాడి దురామ్రగ్మూ నినున్ 

హింసిసుత్ందని ఏనాడో సుమతీ శతకకారుడు చెపిప్న నిజానిన్ ఈ దేశాలు అరధ్ం చేసుకోడానికి ఇంతకాలం పటిట్ంది. అజాణ్నం అనరధ్మే. కాని 

సామూహికమైన అజాణ్నం కూడా ఒకొక్కక్పుప్డు కోపెన హాగన లాగ చూడముచచ్టగా వుంటుంది. 

ఇకక్డో వింత. వివిధ దేశాల పారిశార్మిక, ఆధునిక, సాంకేతిక పర్యోజనాలకు పర్కృతిని లొంగ దీసే కృషిలో బొగుగ్పులుసువాయువు 

పెచుచ్రేగుతుందనీ, తదావ్రా వాతావరణం వేడేకుక్తుందనీ, ధృవాలలో మంచు కరుగుతుందనీ, సముదర్ మటాట్లు పెరుగుతాయనీ, తుస్నామీలు 

పెచుచ్రేగుతాయనీ, భూకంపాలు,ఉపెప్నలూ ముంచుకు వసాత్యనీ, భౌగోళికమైన ఎలల్లే మారిపోతాయనీ- యినిన్ నిజాలని గర్హించిన పెదద్లు 

ఇకక్డ సమావేశమయారు. అయితే ఈ 110 దేశాల పర్తినిధులు వచిచ్న 1200 లిమో కారుల్, 140 విమానాలు – ఓ 50 మైళళ్ చదరపు 

విసీత్రణ్ంలో చెలరేగే బొగుగ్పులుసువాయువుని ఉతప్నన్ం  చేసుత్ందట. 

వెనకటికి అనాధ శరణాలయానికి సహాయం చెయయ్మని ఒకాయన ఉతత్రం రాసేత్-యిదద్రు అనాధలిన్ పంపాడట ఓ పెదద్మనిషి. అకక్డ మాలేలో 

సముదర్ మటట్ం కింద, ఇటు నేపాలులో హిమాలయ శేర్ణుల దగగ్ర లాంఛనంగా మంతిర్వరగ్ సమావేశాలు జరిపి మానవుడు చేసిన తపిప్దాలను 

ఎలా సవరించుకోవాలా అని చరిచ్ంచారుకాని-కోపెన హాగన కి మనోమ్హన సింగ గారు సైకిలు రికాష్ మీద, ఒబామాగారు సైకిలు తొకుక్కుంటూ 

వచిచ్వుంటే- ఆ లాంఛనం కూడా చూడముచచ్టగా వుండేది. అయితే 110 దేశాలలో సమషిట్గా ఇంత విజణ్తని ఆశించడం దురాశ! 

సరే. ఈ కోపెన హాగెన సమావేశానికి మూలసథ్ంభాలేమిటి? అభివృదిధ్ పేరిట, అభుయ్దయం పేరిట, విజాణ్నం పేరిట ఈ భూగోళానిన్ 

దోచుకుంటునాన్మని అందరికీ ఏకాభిపార్యం కలగడం.డబుబ్నన్వాడు ఎకుక్వ దోచుకుంటూండగా అంతగా డబుబ్ లేనివాడు దోచుకోడానిన్ 

ఆకేష్పిసుత్నాన్డని తెలుసుకోవడం. ఇలా “దోపిడీ’ కొనసాగితే అది మాలాట్ అయినా, మాలీద్వులయినా అంతా మూక ఉమమ్డిగా నాశనమవుతారనే 

నమమ్కం కలగడం. అయితే ఈ నాశనానిన్ ఆపడానికి ఎవరు ఎంతెంత ఏమేం చెయాయ్లో తేలుచ్కోవడానికి ఈ సమావేశం.  
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 “మేన ఫైరడే” అనే సినీమాలో ఒక దీవిలో ఏకాకిగా మిగిలిపోతాడు ఓ కోటీశవ్రుడు తన ఓడ పగిలిపోగా. సముదర్ంలో పడవ మునిగి ఓ 

నలల్టివాడు ఆ దీవికి కొటుట్కొసాత్డు. వాడిమీద తుపాకీ ఎకుక్పెటిట్ “నేను నీ యజమానిని” అంటాడు దొర. నలల్వాడు తెలల్బోయి “ఎందుకని?” 

అంటాడు. తెలల్దొర నవివ్ “నా దగగ్ర తుపాకీ వుంది. నినున్ చంపగలను.అందుకని” అంటాడు. 

పర్సుథ్తం ఒబామాగారు, గారెడ్న బౌర్న గారూ (ఇది రంగుల కధకాదు- గమనించాలి)వంటి పెదద్లు అలాంటి కబురేల్ చెపప్బోతునాన్రు.సూథ్లంగా 

భారతదేశంలో ఒకోక్ మనిషి వాడే సహజ వనరులకి 15 రెటుల్ అమెరికాలో, 13 రెటుల్ యూరోపులో, 12 రెటుల్ జపాన లో కొలల్గొడుతునాన్రు. 

అయితే “ఒదిద్క” చెయాయ్లిస్ంది ముందు భారతదేశం,చైనాలేనని ఈ పెదద్లు అంటునాన్రు. కారణం- దొర చేతిలో తుపాకీ. 

పర్పంచంలో దేనన్యినా జయించవచుచ్కాని మనిషి సావ్రాధ్నిన్ జయించలేం. ఆ సావ్రాధ్నికి సమరిధ్ంచుకునే తెలివి, సమరధ్నని చెలుల్బాటు 

చేసుకునే బలమూ వుంటే- దానిన్ “రాక్షసతవ్ం” అంటాం. ఇది పర్తీ మానవుడిలో నికిష్పత్ంగా వుండే గుణం. సంసాక్రం, సంసక్ృతీ,పుటుట్క, 

మతం, చింతన- మనిషిని కర్మంగా ఈ రాక్షసతవ్ం నుంచి విముకత్ం చేసాత్యి. ఇంత గొపప్ పని “దోపిడీ” ని భేషరతుగా జరిపే 110 దేశాల 

సమావేశం సాదించగలదనుకోవడం దురాశ. ఎవరి దోపిడీని వారు కాపాడుకోడానికి వారు ఎతుత్లు వేసాత్రు. దీనేన్ దౌతయ్మంటారు. గతిలేని 

చినన్ దేశాలు తలలూపుతాయి. చెలుల్బాటయిన పెదద్ దేశాలు రహసయ్ంగా నవువ్కుంటాయి. 

ఇంత వివరంగా ఈ కాలమ రాసుత్నన్పుప్డు ఈ రచయిత బొతిత్గా “నిరాశావాది’గా తమకు కనిపించవచుచ్. కాని ఎవరయినా, ఎపుప్డయినా 

చూడగలిగితే- వేలాది సంవతస్రాలు ఈ భారతీయ వయ్వసథ్ ఈ సమసయ్ పర్సకేత్ లేని పర్శాంత జీవనం గడిపింది.  మనిషి తనకి కావలిస్ంది 

మాతర్మే పర్కృతినుంచి తీసుకుని, పర్కృతి నియతిని బెలిల్ంచకుండా తన జీవనానిన్ గడిపి, సుసంపనన్ం చేసిన ఈ పర్కృతి వైభవానిన్ కృతజణ్తతో 

తరతరాలుగా- ముందు తరాలవారికి అందిసూత్ శలవు తీసుకుంటూనే వునాన్డు భారతదేశంలో ఇంతవరకూ. ఈ అదుభ్తమైన నియతికి 

కారణం తెలియకపోయినా ఆచరించిన వయ్కిత్ మామూలు రైతు కావచుచ్. కారణం తెలిసి, ఆచరణలో ఆదరశ్ంగా నిలిచిన రుషి కావచుచ్.  ఈ 

దేశంలో “చాలు” అనుకోవడం సంసాక్రం. కావలసిందే తీసుకోవడం-సంపద. అవసరం లేని దానిన్ దూరంగానే వుంచడం –వైభవం. ఈ 

పనిని- ఏ తెలివి తేటలూ లేని జంతువులు- ఇపప్టికీ అడవులోల్ చేసుత్నాన్యి. మన intellect కనాన్ వాటి instinct గొపప్ది. ఒకపుప్డు అది 

మనకీ ఉండేది. కాని మనం చదువుకునాన్ం. జంతువులు చదువుకోలేదు. కనుక వాటికి మిగిలింది. మనకి పోయింది. విచితర్ం. Eco systems 

ని కాపాడాలని వాటి కెవవ్రూ నేరప్లేదు. కాపాడుకోకపోతే సరవ్నాసనమైపోతామని  మనం తెలుసుకోడానికి ఇంతకాలం పటిట్ంది. 

మానవుడు తెలివి మీరాడు. తెలివి అకక్రలేని అవసరానిన్ పెంచింది. అవకాశాల దావ్రాలను తెరిచింది. సావ్రధ్ం ఎలల్లను చెరిపేసింది. 

బుకాయింపుకీ, హకుక్కీ, బడుగుతనానికీ, దోపిడీకీ- అనిన్టికీ ఒకే సూతార్నిన్ బిగించుకునాన్డు మానవుడు. తతాక్రణంగా ఎంతవరకూ 

పర్యాణం చేశాడు?- కోపెన హాగన దాకా.  

(ఆంధర్పర్భ సౌజనయ్ంతో)  
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(Dec 21,2009) Small Treatment చినన్ చికితస్ 

తొమిమ్ది గంటలకి షూటింగ కాల షీట వుంటే అకిక్నేని 8 గంటలకే మేకప రూంకి వచిచ్ మేకప చేసుకుని 9 గంటలకి సిదధ్ంగా వుండడం నాకు 

తెలుసు. ఆయన సినీ పరిశర్మలోనే సీనియర. వయసుస్లో అందరికంటే పెదద్. ఒకక్ అడుగు వెనక వచిచ్నా ఎవరూ ఆకేష్పించరు. పైగా అందరూ 

అరధ్ం చేసుకుంటారు. ఓసారి ఆయనిన్ అడిగాను: కాసత్ మెలల్గా రావచుచ్కదా అని. ఆయన సమాదానం ననున్ ఆశచ్రయ్పరిచింది. 

 “నేను వేళకి వచిచ్ మేకప రూంలో సిదధ్ంగా వునాన్నని తెలిసేత్ అకక్డ డైరెకట్రూ, మిగతా టెకీన్షియనూల్ అపర్మతత్ంగా వుంటారు” అనాన్రు. ఇది 

నేనెనన్టికీ మరిచిపోను. ఒకవేళ డైరెకట్ర కారు ఆలశయ్మయినా దిగగానే అడిగే మొదటి పర్శన్: హీరోగారు వచేచ్శారా? అని. వచాచ్రంటే ఆరోజు 

తను పొరపాటు చేసినటేట్ లెకక్. 

ఊటీలో “పెయ’’ లొకేషన వుంది. “పెయ” అంటే తమిళంలో దెయయ్మని. ఆ లొకేషన కి ఆపేరెందుకొచిచ్ందో తెలీదు. నేనూ ఎనోన్ సినీమాలు ఆ 

లొకేషన లో చేసిన గురుత్. చాలా పర్సిదధ్మయిన సథ్లం. ఎతుత్పలాల్లతో చూడ ముచచ్టగా వుంటుంది. షూటింగ కి ఊటీ వెళిళ్నవారంతా ఏదో 

ఒక సందరభ్ంలో దానిన్ ఉపయోగించుకోవడం కదుద్.సముదర్మటాట్నికి కొనిన్ వేల అడుగుల ఎతుత్న ఉనన్ ఊటీలో- ముఖయ్ంగా ఆసథ్లంలో 

మేఘాలు నేలబారుగా కదులుతాయి. ఊటీలో మంచు విడి తెలల్వారడమే 8 అవుతుంది. చలిని జయించి, సాన్నాదులు ముగించుకుని ఊటీకి 

దాదాపు 18 మైళళ్ దూరంలో వునన్ ఈ లొకేషన కి రావడం- అదినీన్ మేకప చేసుకుని రావడం పెదద్ గగనం. మేఘాలు దూరమయి సూరయ్రశిమ్ 

నేలని తాకేసరికి ఇంకా వేళవుతుంది. అయితేడైరెకట్రూ, సిబబ్ందీ ఇకక్డికి వచేచ్సరికి- ఒకాయన మేకప చేసుకుని పలచ్ని దుసుత్లోల్ వచిచ్ 

కూరుచ్నేవారు. మేఘాలు కదిలేసరికి ఆయన కనిపించేవారు. ఆయన పేరు ఎనీట్ రామారావు. “రండి బర్దర” అని ఆయన పలకరింత వినగానే 

అందరికీ గుండె ఝలుల్మనేది. 

ఇదద్రు పర్సిదుధ్లయిన పెదద్ల ఉదాహరణలివి. ఇదద్రూ తెలుగునాట చరితర్ని సృషిట్ంచినవారు. ఒకాయన బొతిత్గా చదువురాని రైతు. విధి 

వకిర్ంచకపోతే ఎనీట్ఆర సరవ్నాయక సమమ్తంగా ఈ దేశానికి పర్దాని అయేవారు. ఎకక్డ నిమమ్కూరు? ఎకక్డ బిఏ చదువు? ఎకక్డ 

నాటకరంగం?- ఎంత దూరం పర్యాణం? 

నాయకతవ్ం వయ్వసథ్కి ముందు చూపునివావ్లి. సూప్రిత్నివావ్లి. మారగ్దరశ్కం కావాలి. హెచచ్రిక కావాలి. మేలుకొలుపు కావాలి. అది బెతత్ం 

పుచుచ్కునన్ బడిపంతులు కాకూడదు. ముందు నడిచే పెదద్ దికుక్ కావాలి. యదయ్దాచరతి శేర్షట్ః అనన్ది గీతాచారుయ్డి వాకుక్. 

ఈ ఇదద్రి కధలోల్ రెండో పారశ్య్ముంది. ఈ ఇదద్రూ సమయానిన్ పాటించమని ఎవరికీ పాఠాలు చెపప్లేదు. సిబబ్ందిని నిలదీయ లేదు. ఎందుకు 

ఆలశయ్మయిందని కనుబొమమ్లు ఎగరేయలేదు. ఆలశాయ్నికి సంజాయిషీ అడగలేదు. ఆంక్షలు విధించ లేదు. కోపం తెచుచ్కోలేదు. అసలా 
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విషయమే పర్సాత్వించలేదు. చిరునవువ్తో పలకరించారు. తమ “తపుప్’ని ఎదుటి వయ్కిత్ చేసిన “ఒపుప్” ఎతిత్చూపింది. సంసాక్రికి ఆ పాఠం చాలు. 

పొరపాటు. ఇలాంటి పాఠం చదువురాని వాడిని కూడా సంసాక్రిని చేసుత్ంది. 

నా చినన్తనంలో ఓ గొపప్ సంఘటన నాకు చూచాయగా గురుత్ంది. మాయింటినిండా చినాన్నన్లూ, చదువుకునే వారి పిలల్లూ, మేనతత్లూ- 

యిలా రకరకాలవారుండేవారు. అందరికీ మా అమేమ్ వండి వారాచ్లి. ఓ రాతిర్ మా నానన్ ఆలశయ్ంగా వచాచ్రు. పనంతా పూరిత్ చేసుకుని 

రొటెట్,కూర గినెన్లో మూతపెటిట్ వుంచింది అమమ్. అందులో ఓ రొటెట్ బొతిత్గా మాడిపోయింది. నాకరధ్మయింది. ఈ రొటెట్ని నానన్ 

ఎలాతింటారు?చూసూత్ కూరుచ్నాన్ను- నానన్ ఏమంటారో చూదాద్మని. నానన్ కాళుళ్ కడుకుక్ని వచిచ్ “అందరి భోజనాలూ అయాయా?’’ అని 

అమమ్ని పలకరించి, ననున్ నవువ్తూ 

ముదుద్ పెటుట్కుని మాడిపోయిన రొటెట్ని లొటట్లు వేసుకుంటూ తినేశారు. నేను ఆశచ్రయ్పోయాను. రాతిర్ నానన్గారి కడుపుమీద చెయియ్వేసుకు 

నిదర్పోవడం అలవాటు. రాతిర్ అడిగాను. “నిజంగా కాలిన రొటెట్ బాగుందా నానాన్?” అని. నానన్ నవావ్రు. ననున్ దగగ్రికి తీసుకుని “అమమ్ 

రోజంతా పనిచేసి అలసి పోయిందికదా? రొటెట్ కాలిపోయిందని తనకీ తెలుసు . ఒకరోజు కాలిపోయిన రొటెట్ తినడం వలల్ కొంప మునగదు” 

అనాన్రు. అమమ్ ఆ మాటలు వినే వుంటుంది . ఆ తరావ్త నా ఎరికలో ఎపుప్డూ రొటెట్ మాడడం ఎనన్డూ చూడలేదు. 

మన పర్వరత్న గొపప్దే కావచుచ్. కాని ఎదుటి వయ్కిత్ లోపానిన్ నీ పర్వరత్నతో సంసక్రించడం చాలా గొపప్ ఆయుధం. చాలా బలమైనది. 

తుపాకులు, శతఘున్లు చెయయ్లేని పనిని ఈ సహనం చేసుత్ంది. దీనికి అంతరాజ్తీయ సాథ్యినిచిచ్, గొపప్ ఆయుధానిన్ చేసి రవి అసత్మించని 

భిర్టిష సామార్జాయ్నిన్ తలవొంచేటటుట్ చేసిన మహానుభావుడు ఒకాయన ఉనాన్డు- ఆయన మోహన దాస కరంచంద గాంధీ. ఆయనిన్ ఒక జాతి 

మహాతుమ్డని గౌరవించుకుంది. జాతిపితని చేసి ఆరాధించింది. 

(ఆంధర్పర్భ సౌజనయ్ంతో) 
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(Dec 28,2009) Story Of A New Lion కొతత్ సింహం కథ 

వెనకటికి ఒకాయన బెరాన్రడ్ షా నాటకాలోల్ నీకు నచిచ్ందేమిటని నాటకాల అభిమానిని అడిగాడట. 

“ఆండోర్కిస అండ ది లైన” అనాన్డట అభిమాని. 

  “అందులో నీకు నచిచ్న పాతర్?” 

తడువుకోకుండా సమాధానం చెపాప్డట అభిమాని “సింహం” అని. 

మా పెదద్బాబ్యి కిందటివారం చైనా వెళాళ్డు. ఎందుకు? అకక్డి చలిని అనుభవించాలని. తీరా వచాచ్క పైన చెపిప్న నాటకాల అభిమానిలాగ- 

అతనికి నచిచ్న విషయాలు- చకర్వరుత్ల కోట (ఫర బిడెన సిటీ),పర్పంచ అదుభ్తాలోల్ ఒకటయిన చైనా గోడ- 600 సంవతస్రాల కిర్తం 8852 

కిలోమీటరల్ రాతిగోడ- ఇవేమీ కాదు. విచితర్ంగా పర్భుతవ్ పాలన గురించి, పర్భుతవ్ చరయ్ల గురించి, అసలు రాజకీయాల గురించి పర్జలు 

ఎవరూ నోరెతత్కుండా జీవించడం. 

  “మీ గవరన్మెంట సంగతేమిటి?” తనతో వచిచ్న చైనా గైడిన్ అడిగాడట. 

ఆమె సమాధానం- భుజాలెగరేసి పెదాలు నొకుక్కుందట. 

“పర్భుతవ్ం చేసుత్నన్ కారయ్కర్మాలు? “ 

అదే సమాధానం. 

బీజింగ లో తినామిన సేక్వ్ర మరో అదుభ్తం. అంతకుమించి 1989 లో విదాయ్రిధ్ ఆంధోళనను పర్భుతవ్ం అణచివేసిన తీరు ఇంకా నిశేచ్షట్కరం. 

గైడ ని అడిగాడట- ఆ విషయం గురించి. నాకేమీ తెలియదంది ఆ అమామ్యి. దాదాపు 2000 మంది విశవ్విదాయ్లయం విదాయ్రుధ్లు తమ 7 

డిమాండల్ను తీరాచ్లంటూ ఆంధోళనకి దిగారు. పర్భుతవ్ం ఏమీ చెపప్లేదు. తినామిన సేక్వ్ర లోకి టాంకులు వచాచ్య. 2000 మంది 

యువతమీద బాంబుల వరాష్నిన్ కురిపించాయి. రకత్ం ఏరులయిపారింది. ఈ వారత్ని చైనా పేపరుల్ చెపప్లేదు. చైనా పర్జలు మాటాల్డలేదు. 20 

సంవతస్రాల తరావ్త చైనా గైడ పెదవి విపప్లేదు. అపుప్డు చైనాలో వునన్ విదేశీ వారాత్ సంసథ్లు తమ దేశాలోల్ చెపుప్కునాన్యి. వారి వారి దేశాలోల్ 

వారి పర్జలు ముకుక్ల మీద వేళేళ్సుకునాన్రు. తరావ్త- ఒకక్సారి- ఒకక్సారి కూడా- ఎవరూ ఎలాంటి పర్తిఘటనా జరపలేదు. చైనాలో వంద 

కిలోల బంగారంతో నడిరాతిర్ పర్యాణం చేసినా ఏమీ భయం లేదు. ఎవరయినా నేరం చేసి పటుట్బడాడ్డా? కేవలం మూడు రోజులే విచారణ. 
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శిక్ష- టాంక ముందు అతనిన్ నిలబెటట్డం. ఎవరయినా పర్తిఘటిసుత్నాన్రా? అతనీన్నిలబెటట్ండి టాంకుల ముందు. “ఎనీబడీ?”!!  విపల్వానికి 

గురుత్- 20 ఏళళ్ కురార్డు కాలేజీ సంచీతో టాంక కి ఎదురుగా నిలబడిన దృశాయ్నిన్ నేను మరిచిపోలేను- అనాన్రు అమితాబ బచచ్న ఒకసారి.   

కర్మశిక్షణని సాధించడానికి రెండే మారాగ్లు. 1. అదుభ్తమైన సంసాక్రం. 2. భయం. 

ఈ మధయ్ మరో అనధికారికమైన కధని కిందటివారమే సింగపూర వెళిళ్నపుప్డు వినాన్ను. మలేషియాలో భయంకరమైన మాఫియా(గూండా) 

శకుత్లు ఉండేవట. చాలా దారుణంగా దోచుకునేవారట. పర్భుతవ్ం వారి అరాచకానిన్ అరికటట్లేక- వారిని రహసయ్ంగా పిలిచి “బాబూ! మమమ్లిన్ 

పర్శాంతంగా బతకనివవ్డానికి ఏం చెయయ్మంటారు?” అని అడిగిందట. “మాకంటూ ఒక పార్ంతానిన్చెచ్యయ్ండి” అనన్దట మాఫియా. ఆ 

విధంగా సింగపూర వారికి దకిక్ంది. దౌరజ్నయ్కారుల మధయ్ ఉనన్ కర్మశిక్షణ అనూహయ్ం. తపుప్ చేసేత్ పార్ణానికే ముపుప్ అని అందరికీ తెలుసు 

కనుక. ఆ భయంలోంచి, వారి కర్మశిక్షణలోంచి- ఒక నీతి, ఒక సంపర్దాయం  ఏరప్డి పర్సుథ్త పాలనా వయ్వసథ్కు పునాది అయిందట. ఈ కధని 

ఓ తెలుగు మితుర్డు ననున్ చాంగీ విమానాశర్యంలో దింపుతూ చెపాప్డు. ఈ కధ ఏ చరితర్ పుసత్కానికీ ఎకక్దు. బహుశా యిది కధే కావచుచ్. 

అయితే ఆలోచిసేత్- ఈ కధకి కాళూళ్ చేతులూ ఉనాన్యి. 

మా అబాబ్యిని చైనాలో ఆనందపరిచిన ఈ కటుట్బాటు ననున్ భయపెటిట్ంది. కాని ఈ నిరంకుశతవ్ం విలువ తెలిసివచేచ్ అరాచకం మొనన్నే 

మనదేశంలో వెలుగులోకి వచిచ్ంది. హరాయ్నాలో రుచిక అనే 14 ఏళళ్ అమామ్యిని ఓ ఇనసెప్కట్ర జనరల మానభంగం చేశాడు. ఆ పిలల్ ఆ 

పరాభవానిన్ తటుట్కోలేక, కుమిలి మరో రెండేళళ్కి ఆతమ్హతయ్ చేసుకుంది. ఈ కేసు కోరుట్లో 19 సంవతస్రాలు నడిచింది. ఈ 19 సంవతస్రాలూ 

ఈ ఆఫీసరుగారు సుఖంగా నిమమ్కు నీరెతిత్నటుట్ గడిపారు. అంతేకాదు తన అధికారబలంతో  కేసును మలుపులు తిపిప్ వీలయినంత సాగదీశారు. 

ఆ కుటుంబానిన్ ముపప్తిపప్లూ పెటిట్ గతిలేక ఊరు వదిలి వెళిళ్పోయేటటుట్ చేశారు.. 19 సంవతస్రాల తరావ్త నాయ్యసాథ్నం వారికి కేవలం 

వెయియ్ రూపాయల జరిమానా, వారి వయసుస్ను దృషిట్లో వుంచుకుని 6 నెలలు జైలు శిక్షని విధించింది. చిరునవువ్తో ఈ ఆఫీసరుగారు బెయిల 

కి కోరుట్ని ఆశర్యించారు. ఘనత వహించిన నాయ్యసాథ్నం వారికి బెయిల మంజూరు చేసింది. ఇదీ మనదేశంలో చటాట్లు, నాయ్యసాథ్నాల 

నిరావ్కం.తినామన సేక్వ్ర లొ టాంకులు ఎంత తవ్రగా ఈ ఆఫీసరల్ మీదా, ఈ వయ్వసథ్మీదా గురి పెడితే అంత ఉపకారం 

జరుగుతుందనిపించింది. 19 సంవతస్రాలు అదనంగా ఆ ఆఫీసరుకి బతికే అవకాశం కలిప్ంచి, చటట్ం ఈ దేశంలో గాజులు తొడుకుక్ందని 

 కొనిన్ వందల సారుల్ నిరూపణ అవుతునన్ నేపధయ్ంలో మా అబాబ్యి ఆనందానికి అరధ్ం కనిపించింది.  నాయ్యానికి చటట్ం గంతలు కటిట్ 

కాలదోషం పటిట్సోత్ంది ఒకచోట. పర్తిఘటన పేరెతత్కుండా పర్జలోల్ “భయా”నిన్ పర్తిషిట్ంచడం మరొక చోట. ఆలోచనలూ, ఆవేశమూ ఉకిక్రి 

బికిక్రి చేసుత్నాన్యి. నిసస్హాయతతో రకత్ం మరుగుతోంది. ఏమిటి కరత్వయ్ం? సమాధానానిన్ ఆచరణలో పెటిట్ంది చైనా. 

ఊహించలేని నైతిక పతనానికి ఒకొక్కక్పుడు “భయం” కూడా పరిషాక్రమంటోంది మన పొరుగు దేశం. 

(ఆంధర్ పర్భ సౌజనయ్ంతో) 


