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ఒక ా�� ఎప��ో �ా���సు 
(ఇల��� � ను బ#ధ పడ%ట'( ), �� 
రచనల+, సహృదయ1ల 
కళ3మ�త567 ప�ేటట9( �ా �� ను�:ట; 
<=ౖన ?5ా @, ను�:ట; <=ౖన ?5ా @, 

ను�:ట; <=ౖన ?5ా @ అ+ 
అమB?ా��మ1ందు ?ాCDయ�డట. 

ఇల��� బ6EBర CDతన కF�� తనక�తGం మంH రసహృదయం 

Iీ:// పం��త బ��తలK పడకKండ చూడ�మ, 

క�తమ1�:తను M�కక +లKపNమ! 

రసహృదయ1లK�ా+ రసOPన 
పం��త�QR(షణంబ1ల UనులVదుW !  
య�X�Y�:త �Z:త యందచం��ల�� 
పర[లమ1ంగట�]దుW  పరచకయ^!  
రచనలK ��కK పN_5కలK �ా�ా? `కa�ైనను 
�cd డ� ?ా+�]సగ1! 
 

Mే.�e:// �ద^ ?fలKవలh ?fలXేట; �ట9ల మద^ 
�� రచనలh�య1 +లKపనంచు ��కK  
?5ా @ నుదుటన, నుదుటందు ?5ా @, నుదుట  
?5ా @! �నయ���^ధ�ా �ామచంద5! 

 
 



ఉన,?ా�� చద?ాల+ �ేవN���j దణkం <=ట9l కK��,డ+ కథలK 
ఉ��,@. <=దW  <=దW  పం��త	లK�ా <nర[�ాంHన?ార[, లhక M�67 <=దW  
పం��త	లమ+ �రoU��?ార[, ?pరIి ప5_?ాడూ ఇం�rక�� రచనలsద 
?ా^ఖ^లK Xేయడ67 ?ా�� మ�u ? దనలకK మ1ఖ^ �ారణ�లK 
అయ�^@. క�M�G+, ఆాG�:ంచ దwXే?ార[ రచ��సంద�ాxy,, 

zస^ప5{�ాలy, క�హృదయ�+, అర|ం Xేసు�}వడ+�j 
ప5య_,ంX�w�ాy, ~��~�� జ�d నంM��ాy, లhక ?ా�� 
�మర���X�త	�ా^+, ప5ద���ంచ��+�j �ాy ?ా^ఖ�^��లK XేIn�  
కవNల దుIి�_ ఇల��� ఉంట9ం�: మ��. అల��� "ఇల� �ాIn�  ఎవ���u 
�jంచపరచడం అవNత	ంద+�ాy"," మ� �ంత అ�మM�లM�, 
అ�C5ా య�లM� కలవడంలhద+" �ాy, "ఇ�: తప�", "ఇ�: 
అసమజసం" అ+ పలకడం వల(  ల�భం కంట' నషl67 ఎకKaవ.  

ఇల��� ఇం�rక కథల� ా��త	�  పర67శGరప5ణ�త6E�న ప��^+, 
�ాc�ా���j చూ<ింH ఒక బహ�మ�నమ1 C�ంద���� ఓ <nదబ5zBణ1డ� 
�ాజసభ�j ?p��3దు. అకaడ మzపం��త	�ైన న�aర[డ� ఆ పద^ంల� 
?ా��న అలం�ా�ాలనూ, సమయ�లనూ, ?ా^కరణ�+, తప�పట;l  
�వN��+ ఆత�� భకK� డను అవమ�+ంH పం<ిా� డ� (�o�ాళహIీ�సGర 
మహత^ం, దూర�ట;)  

 

అ�:�న, �వNడ� M�� వHY సGయం�ా తన పద^ంల� తప�లhద+ Xెప� 
ప5య_,ంX�డ�. � �  �వNడ+ అ+కF�� MెలKప����, మ�డవకను,ను 
చూ<ిా� డ�.  

 

ఉ:// 'త<ి��: Xెప��ాదు, క�M�సమయంబ1న 
�rప� �ాదు, y 

�ప����:� రHంపదగ1� ?' యన �పN� డ� 
Hన,?�@, '�� 
కప�ర67శGర[ండ� వసుZ�పN<=ౖ రH@ంH 
ఇHY�� 
�ొప�ను దప� � �pఱుగ నుత�మ1ల�ర!' యటంచు 
గమBఱ�o  

కం:// తలచుట9l ?ాఱ గను,లK 
గw��న బద^ంబ1 దప� �ాదన వశ67 
వల�:చYట y మ�య� 
�లసనమ1లK ప+�j�ావN �డ�వN మటన,� 



"yవN �వN�ైMే ����~ట;, y తలచుట�l  కను,లK ఉ��, ��కK 
భయంలhదు. y అలం�ారం తప�, y సమయం తప�" అంట� తన 
Cాం��త^ప5కర� చూ<ి పద^ల�wM�^y,, అసలK �షయ�+, 
�సB��ంX�డ� న�aర[డ�. ఆ న�aర[డ� Xె<ి�న� �rంత 
సమంజస6E��� ఆత�� C�గర[ అణX�+�j �వNడ� అత���j 
కK�ిl��గంవXేYల� శ<ించవలIి వHYం�:. ఆ తర[?ాత న�aర[డ� 
తనతప� MెలKసు�r+ మz�వభకK� �ై �ాళహIి�  స|లపN�ాణంల� 
ప5మ1ఖ Cాత5ను సంCా�:ంచుకK��,డ�. �వNడ� �ాబట;l  అట;l  
పం��త	��M�త�మ1��నుం  త<ి�ంచు�}గw�ాడ�, మ�� ామ�న^మ�నవ 
కవNల సంగMే~ట;. ?ా���pవGర[ ?5ా య+ా� ర[?  

మ+�ి�j ?ా�ా¡¢తంత5£ం ఎంత మ1ఖ^¤, ��+క��, క��j ¥#వ 
ాGతంత5£ం మ�e మ1ఖ^ం. +రంకK¦లమ1ందు సహజ 
ాO§త^ప��పకGత, �స�రణ అసంభవం. నHYMే ఆనం�:ంX�w, 

నచYకCDMే నHYన�: మ�¨కట; చదువN�}?ాw. అంMే�ాy �rంద�� 
+��G�ామ �మ��� ?ా�� ©వ�uCాZ: అ@^, అల� PhDలK 
సంCా�:ంచు�}వడం మనం దుగ1మ_Xేసు�rన, ఆధు+క �ౌ�ాxగ^ం. 
పద^ం �ాయడం ఇల��� ఉం��w, ��+ ఛందసు¡ల� మ�ర[�లK Mే�ాదు, 
¥#షల� అ�వృ�:¬  �ా?ాలంట' మ��HCD@న సంసaృత¥#ష�  ?ా��w 
అ�  మన �ందస పం��త	ల �మర�లK తట9l �}లh�� �o �o "పద^ం న��%  
�ర�¨® డM�" అ+ అనవలIి వHYం�:. ఆయన�j పద^ం ?5ా యటం 
Xేత�ాక�ాదు, ��+ల� నూతన Q̄°w+ �ాం��ంచట67 ఆయన XేIిన <=దW  
తప�. అల��� �o��దుడ� సంసaృతం త��®ంH అప�ట;ల�+ 
MెలKగ1మ�టలK ప5{��ంX�డ+ "డ�మ1వNల క�" అ+ 
O±ళనXేIిన?ార[ కF�� మన �ందస పం��త	లh. ఇప�డ� <=ౖన 
ఉదహ��ంHన కవNలందర² �వN��ల�గ శ<ించలhకCD@��, యZ�శ�j� 
ఎంM� కృ�ిXేIి తమ ామ�ా¬ £+, +ర²<ించు�}గw��న?ార[ కనుక, 
తర[?ాత ?ా��?ా�� ప5{�ాలల��j ?pళ3గw�ార[. ?ా���j ఎల��� <nర[ 
వXేYIిం�:కనుక ?ా��+ ఇక అ�  ాహసం ఏ పం��త	డూ 
మ1ందుమ1ందు XేయలhకCDవచుY. �ాy ఎంద�� కవNలK మన 
పం��త	ల Z�ట;�j తట9l �}లhక చ��త5ల�కనుమర[గయ�^ర[ అంట' 
అ_శ{�j��ాదు.  

+జ�+�j ప5_ కUల�నూ ఒక పం��త	డ�ంట#డ�. అల��� X�ల� 
మం�: పం��త	లల� కF�� కవNలKకF�� ఉంట#ర[. ?ా��?ా�� ప5Mే^క 
సంద�ాxవారలనుబట;l  ?ా�� Cాత5 మ�ర[త´ ఉంట9ం�:. �µండూ X�ల� 



¥#ధ^M�య1త6E�న Cాత5లh. �ాy క� ¥#ధ^త, ఆ? శం ? ర[. 
?ాట;�j హదుW లK +��Bంచ�ాదు. పం��త	డ� తన Xే_ల� ఉన, �QR(షణ� 
శ�j�M� క�+ �]<ి�ంచడంవల(  తన ¥#ధ^తను ఉల( ం��ంHన?ాడవNM�డ�. 
�QR(షణలK క� Xెప�కXె<ి�న మంH �షయ�లను 
బయటకK�య�w�ాy, కవNలK�ేW�ంచ+ తప�డ� �ప�eM��ా| లను ?pw�j 
�యడం�ాదు. ఒక రచనల� చమM�aరప5{గం జ����Mే Uల¶ౖMే (sense 

of humor ఉంట')నవNG�}గల�ాw�ాy ��+, 
రకర�ాలకట�ాలమ1ందుంH ప�e·లK జ��<ి ��+ల� దGం���ా¬ లనూ 
లhక చమM�aరధGంQా+�} M�డ���Mే ఆ �మర�లF, �QR(షణలh 
ఎంతమ�త5ం Qా( ఘyయం �ాలhవN.  

సమస�  ాం¹Pక©వనమ� మనం +��BంచుకKన, కృ_5మ 
శ�j���ం��5 ల<=ౖ ("The centers of Powers" ) ఆZ�రప��ఉంట9ం�:. ఇ� 
ఏU �ేవN��HYన��ావN. �rంద�� సGప5{జనIి�:¬�}సం ?ార[ 
+��W�ంHన శ�j�కFట#లK. ఈ ��ం��5 లK మ1ఖ^ం�ా మ�డ� �}వలల��j 
వా� య+ �cd ల అ�C5ా యం. (1)�ాజy_క సంబంZ:త ��ంద5ం(political 

power-or authority) (2) అ��|క సంబంZ:త ��ంద5ం (money power - or 

ability buy)(3) మ�ధ^మ సంబంZ:త ��ంద5ం (power of press-or 

control of media). ఈ మ�డ� ��ం��5 లy ాGZ»నపరచుకKన,?ా���j 
భ�~ <=ౖన _ర[గ1లhదు. కనుక Uట;+ అంద���¼ పంH ఇ?ాGల�  
ఉ�ేWశ^ంM� అ� కమం�: అ� క ఉCాయ�లను ఆల�HంX�ర[. ½దట; 
��ం��5 +, ప5జ�ాGమ^ం (Democracy) అ�  ప5{గంM� 
+ర²BwంచలhకCD@�� �rంత అదుపNల�+�j �సుకK�ాగw�ామ1. 
�µండవ��+, Dషwజం <nర[M� �rందర[ అదుపNXేయ ప5య_,ంX�ర[. 
మ�డవ�: అ_ �j(షl6E�న�:. ఇ�: ామ�న^ం�ా 
పం��త	లవశ6E�య1ంట9ం�:. అందుక+ ఈ శ�j� ��ం��5 +, అంతMేwక�ా 
పంచyయర[. �ాy ఈమధ^�  ాం��_క రంగం అ�వృ�:¬  Xెం�: 
అంత�ా� ల�+, (Internet+) సృ�ిlంHం�:. ఈ అంత�ా� లంM� ఎవ���j ?ార[ 
తమ ఇషlం వHYనట9(  ?5ా సు�}వచుYను. ఇల� బ#( గ1లK ��సaష� 
ర²మ1లK ఏర���% @. అంత�ా� లప_5కలల� <n©లకK కర[వNలhదు, ఎ+, 
<n©ల¶ౖ��, ఎ+, ¥#?ాల¶ౖ�� ప5కట;ంచు�}వచుY. అంట' ఇ�: ఒక +జ6E�న 
ప_5�ా ాGతంత5£సమ�ా+�j ��ం�: పw�jందన,మ�ట.  

సులKవN�ా ఇంత ాGతంత5£ం వXేYIి ��++ ఆాG�:ంXే?ా��+ 
చూIn�  ామ�న^ం�ా �rంద���j కను,కKటlక మ�నదు. అందుXేత ?ార[ 
మ¾3 �r+, ఆం·లను ప5? శ<=టlదలKా� ర[. మ� ?pబ1¿I=ౖట9ల� లhక 



ప_5కల� ప5చు��ంX�లంట' sర[ ఇల��� ?5ా య�w, అ�: Xేయ�w, 

ఇ�: Xేయ�w అంట� తమ అZ:�ా�ా+, సృ�ిlంచుకKంట#ర[. అల��� 
ప5భ1M�GలK కF�� (ప5జ�ాGమ^6E��� �ాకCD@��) తమ తమ 
ఉ�ేWQాలకF, ఉప{�ాలకK అనువN�ాలh+ ప_5కలను 
అణÀH? యట#+�j ప5య_,ా� @. ఇ�: ఒక ాZ�రణ ఆట�కధరBం. 
ఎవ�� ఊzతBకదృ�ిlనుం  ?ా�� సమజసం �ా?fచుY. �ాy ఒక మంH 
సమ�జ�+�j మనం ర²పN�:��W లనుకKంట' అ+,ట;ల�నూ ాGతంత5£ం 
మ1ఖ^ం. అంట' �ాజy_క,ఆ��|క, రచ�� ాGతంM�5 £లన,మ�ట. అంట' 
InG�Âమ�ధ^మ ప5{�ా+�j అవ�ాశం ఏర���w. ఇ�: ఒక 
ప5జ�ాGమ^¤ లhక ఇం�rక సమగ+రంకKశతG¤ Mేలh+�:o .  

అల�ంట; ాGతంత5£ ల·ణ�y,, ల��^y, సుజనరంజ+ 
�}ర[కKంటÃం�:. ఇందుల�+ రచనలF, ¥#?ాలF, Iిw�ా��ంధ5కK 
సంబంZ:ంHన� �ావN. అల��� మ� �QR(Äాk �చ·ణలM� ?ాట;�j 
ర²పకల�నలF Xేయడంలhదు. ఈ ప_5క అ+, ర�ాల ¥#?ాలకF ఒక 
? �:క మ�త567. ¥#వ+యంత5ణ మ� �ే^యం�ాదు, ఆదర�ం�ాదు, 
అవసరం అంతక��,�ాదు. �ాకFడదు కF��!  

**** **** **** 

మన పÅ�eGకKలK ాO§M�^+, �µండ�ర�ాలK�ా �భÆంX�రట. 

½దట;�: ?pౖ�»కం అy, �µండవ�: లÇ�jకం అ+. ?pౖ�»క ాO§త^ంల� ?pౖ�:క 
మంత5 ాంప5��య సంబంZ:త ాO§M�^లK ఉంట', లÇ�jక ాO§త^ంల� 
పN�ాణ�లK, ధరBQాా� È లK, అర|Qాస� Éం, దర���లK, అలం�ారQాస� Éం, 
తంత5Qాస� Éం, �ా?ా^లK మ1న,గ1నU, అల��� �ా?ా^లల� 
సం�ేశ�ా?ా^లK, D� త5�ా?ా^లK, y_�ా?ా^లK ఉ��,@. Uట+,ంట;y 
కలKపNకK+ మన ?ాజBయ�లK ర²పN�:దుW కK��,@ట. ఈ సంపద 
ఒకa��c వHYన�ో లh�� ఏ ఒకa�� ?5ా Iిప�ేIిన?� �ావN. ఇ�: 
తరత�ాల ాంసaృ_క Êరభ భ��త ాంప5��యక ~Iి~సO§త 
అపNర²ప సందర�నం. ఇ�: మన ఆIి� , మన67 ?ారసులం. ఈ ఆIి�+ 
��Iి�XేIి�� <=ంC�ం�:ంH�� ��పట;త�ాల?ా��మ1ందు బ#ధ^త మన�ే 
అవNత	ం�:, అ?ాGw.  

�ాy ఆంగ(మ�ధ^మ�శ�j�పర[ల¶ౖన మనసగట9 ¥#ర�య 
CాఠకKలకK కyసం ఇంత ాO§త^ సంపద ఉంద+కF�� � డ� 
MెwయకCDవచుY. అల��� మ���rంద���j CాQాYత^ాO§త^ం మ1ందు 
మన?ాట;గ1��ంH MెలKసు�}వడంకF�� Hన,తనం�ా అ+<ింXÌచుY. 



ఇం�rంద���j MెలKసు�}వల�  ఆశ�j� ఉ��, ?ాట;+ అర|ంXేసుకK�  
శ�j� లhదు. Hన,చూపNన,?ా��+ ?ా�� CాCా+�j 
?ా��+వ�:లh��W మనుకK��,, ఆశ�j�య1న, �r�:Wమం�:�pౖ�� ఆద��ంH 
త��న �e_ల� ఆంQాలను �శ�»క��In�  ఆ ఆశ��� ఒక మz శక�@^ 
ాO§త^ ప5¥#స య1�j�+ అ�ే ప5ా�:సు� ం�:.  

మనగంZ�లK X�ల�వరకK సంసaృతంల� ఉ��,@o . � డ� MెలK�� 
స���ా �ా+ ���^ర[| ల�j త��న సంాaరం ఉ��, సంసaృత�ావ^పఠనం 
అంత ామ�న^ం�ాదు. అల��� X�ల� MెలKగ1 �ా?ా^ల�( , 
ప5బంధాO§త^ంల� ?ా��న పదజ�లం ఈ��ట;�:�ాదు. ?ాట;+ 
అర|ంXేసుకK+ ఆాG�:ంచ��+�j X�ల� Cాం��త^ం�ా?ాw.  

ఇట9వంట; అ+, అడ�% ��డలనూ ��ట;, ఔM�¡O§క 
�ా?ా^ధ^య��శ�j�పర[ల�j ద��®ర�ా, ఒక ామ�ను^+�j I=ౖతం 
అర|మ@Î^�e_ల� �ా?ా^లను సం��ప��e_ల� తర[� మ�Xేసూ� , ��వలం 
అవసర6E�న XÏట త��న �QR(షనలను అం�:సూ� , C5ా  న 
�ావ^ాO§M�^+, అంద���¼ పంH<=ట#l లన, మ� సంకల�ం ఈ �pలనుం�Ð 
ఒక ర²పN �:దుW �}బÑM�ం�:. మ1వGలసుబ¿�ామయ^�ార[ ఇక �pల�pల� 
మనకK ?ా^వz��క¥#షల� "C5ా  న �ావ^ సందర�నం"ల� �r+, 
�ా?ా^లను మనమ1ందు�j Mెసు� ��,ర[.  

ఈ �rత�  సంవత¡రంల� ఇట9వంట; అ� క �నూ,త, ����కలF, 

స���rత�  ?pÒ ��జµౖ� M�Cాట� sమ1ందుకK �సుకKవసు� ��,మ1. 
�ాబÑ@Î మ�డ� �pలలల� sర[ అ� క �ro త�  మ�ర[�లను 
చూడబÑత	��,ర[. Uట;+ sర[ ఎప�ట;ల��� ఆాG�:సూ�  ఆద��ా� ర+ 
తలKసూ�   

నూతన సంవత¡ర ¦¥#�ాం·లను s అంద���¼ MెలKపNకKంట�, 

�ాబÑ@Î సంవత¡రం s అంద��ల�నూ �ro త�  ాO§త^ Êర¥#+, 
?pదజల�( ల+ �}ర[కKంట�  
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తల�ప5గడ  
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