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సమ�జంల� తనకంట� గ����ంప� ఉం��ల�, ప�  మం� ! 
మ�ందుక$ న�%&ిం(�ల!, అల� ప�  మం� ల�నూ &+ర,ప-ఖ��త/ల$ 
సం�ా� ంచు12వల� కనబడ6  17�8 వ�19�త: ;1ాస ప�స�1ాల�<  చ� ;న 
ఓ సుబ>?�ావ� ఎల� (ేB+�  C�ను చ� ;నవ!8 �జం (ేBి 
చూసు12వ(DE Cెగ ఆల��ంచHాIాడJ. అల� ఆల��సూ�  ఒక Bి�మ� 
చూ��L మ� �MNOPడJ. Bి�మ� బ>QR ఉం� , జనం బ>QR ఉQ�8ర,. 
చకSIా ఆHాంతమT చూUాడJ. Bి�మ� అV�Wయ�క ప� 
హ��;�%ల� అంద��కQ�8 మ�ందు బయటపడట>�19 వ�%Iా 
క� ల�డJ. Bి�మ� Zల$ బయట[19 అంద��కQ�8 మ�ం�ే 
ఈల�Rసుక$ంట� వ�E �Mన19S ]��I�చూUాడJ. Zల$ జనమంC� తన 
�Mన1̂ ఉQ�8ర,. C�ను మ�ందుం�% న�%&ిసు� న8ట_< Iా అ�&ిం�ం� . 
అతIా�%19 ఆనందంIా, ప� మం� ! మ�ందుక$ న�%&ిం(�లన8 తపన 
`�̂ందుక$ ఒక మ�రaంల� క�&ిం�ం� . అంCే! అపbట[ నుం�c జనం 
బ>Iా ఉం�ే Bి�మ�లక$ �MళPడం eదల$&fట[g  అంద��కQ�8 మ�ందు 
బయట19 వసూ�  Cెగ అనం� ంచడం, ప� మం� � మ�ందు19 
న�%&ిసు� న8 �ా�%ల�, Q�యక$�%న� అంద��ల�నూ (ెపh12వటం 
eదల$&fటigడJ.  

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

Q�యకత:మంటi ఏkటl, ఎల� ఉండకmడ�ో మ� 
kత/- �ొకHా�� (ెబ�తp ఈ &ిటg కథ (ె�ాbడJ. ;న���1̂ ఇంత 
ZHా�సbదstuన ప� �జంIా (ేB+�ార, ఎవ�vwన ఉంట>�̂x 

 
 

   



CెyయదుIా! స��Iాa  అల�Î ప-వ���ం(ే�ా��� �త� z;తంల� 
చూసు� ంటi eదటIా నవ�: వసు� ం� , ఆ&fౖన బ>ధ కల$a త/ం� , ఆయ� 
వ�క$� ల$ మన�ాN}~PCే. అVCే, ఇల� ప� మం� ల�నూ గ����ంప� ��ం�  
ఒక Q�యక$�%ల� ఉం��లన8 తపన �Mనుక అసల$ 1ారణం, "1���� 
కండూ]".  

స:తంత- �>రత చ��త-ల� అ] &fదL  &+ర,��ం� న వ�19� 
మZత/��ే. అVCే ఆయన తన వ�19�త:ంC�, �బ��C�, క�మ��ణC� 
&+ర, ��ం��లన8 ఎట_వంట[ 1ాం� ల�క$ం�� సత�వ-తంC� అంద��1� 
ఆదర��-ా యంIా �y(�డJ. అ�8 అందల�లm ఆయను8 �Mత/క$S� 
వ(�EV. అ�� ఆయన వదL� �ా��ం�Q� తపb� ప��Bి�]. ఆయన 
చ��త- Cెల$సుక$న8 ప-] వ�1�� ఆయనల� సత�వ-C��కంటi ఆయనల� 
&+ర,��ం��లQR గట[gIా 12ర,క$ంట_Q�8ర,. �ా]-19 �ాCే- ఒక 17త�  
"జ�]&ిత" అన8 &+ర, CెచుE12�ాలన8 య�వ (�ల�మం� ల� �M��� 
తలల$ �RHW� ం�  ఈQ�డJ.  

C�మ� (ేB+ ప-] ప�ల�నూ ఏ�ో గ����ంప�, &+ర, �ా�ాల� Cెగ 
ఆ�ాటప�ే�ాళP� మనం �త� z;తంల� చూసూ� QR ఉంట>ం. ���1̂ 
"1���� కండూ]" అ� మ�దుL Iా &+ర,. ఈ కండూ] కmడద� 
అQRకమం�  &fదLల$ ఎQ�8 ర1ాల$Iా అనIా Zస�ంIా, �C�SరంIా, 
�ం��త�కంIా ఎQ�8 కథల$, నవలల$ ఇల� పల$ ప-19�యల�<  
Cెyయజv&ిbQ� ఆ కండూ] మ�త-ం మన సమ�జంల� Q�Q�ట[1� 
&f��I��Wత/ండటం బహ�బ>ధకరం.  

�ే�ాలయంల� అంద��12సం అమ��Eన Bీyం� �ా�ను ప-] 
�vకS&fౖQ� 19ం�� ��తల &+ర,<  �-ా యటం చూసు� QR ఉంట>మ�. �Mనకట[12 
ఊN�P ఒ1ాయన C�ను ;�ాళk�Eన �ా�ను �RయదLQ�8డట. �ా�ను 
�vకSల$ ]��I�Cే తన &+ర, క�&ించద�. ఇక �ే�ాలయ�ల�<  ప-] 
Q�ప�ాV ��� కనప�ే &+ర<� చూసు� ంటi అంతమం�  
��నk(�Eర� ఆనం� ం(�ల� ల�క &+ర, గట[gIా కనపడటం 12సమ� 
C�పత-య పడటం చూBి నవ�:12�ాల� Cెyయదు. మన &+ర, 
క�&ించక�WCే వ(ేE నషgs�ంట[? ��నx ధర�x గ�ప�ంIా ఉంటi 
12ల�bV��ేమ�ం� ?  

ఈ మ�ే� 17త�Iా ఒక 17త�  సంప-��యం �Rళ�Pనుక$ంట�ందట. 

బజ�ర<ల� క�&ిం(ే ���6ంగ�ల &fౖన ఇంతక$ మ�ందు 1̂వలం Bి�మ� 
ప-కటనల� ఉం�ే;. ఈ మధ� ఒ1ాయన తన కmత/�� ప�ట_g న�� � 



జనమంద��1� CెyB+ల� &fదL��ాలల� �-ా Vం� ¡�>1ాం�ల$ 
Cెy�ాడట. సదుర, కmత/ర, మ�ణ¢క�ం చూBి ఎంత ఆనం� ం�ం�ో 
Cెyయదు 1ా! ఆ తం�%- తన &+ర,నూ &fదL  అ��ాలల� 
�-ా Vం(ేసుక$Q�8డట. మNOP ఆ కmత/ర, ఎకSడ ��రబడJత/ం�ో 
అ�. ఇల� ఒకళPను చూBి మ�£కళ¤P �ాతల$ &fట_g 12వడం ప���ాట[ 
అవ�C�ందట. మ�ంటl<  మన�ాళP19 ¡�>1ాం�ల$ Cెyయజvయ�లంటi 
ఆ�ా�యంగ �ా��� దగaరక$ `సుక$� (ెపbచుE. ఇం1ా 
(�లదనుమ�ంటi �ా��19షgstuన వసు� �RదQ�8 Cె�E ఇవ:చుE. మ�¥ 
అసహ�కరstuన ప-దర�న ల�క$ం��. అల� 1ాక ఈ ���6ంగ�ల &ి�E� 
ఏమQ�y. ప�  మం�  స�ృ]ల� తమ &+ర, బలవంతంIా ర,దL���19 
�RB+ &ిy<eగaల$ మ�త-s� అ;.  

ఇ�ాళ ఈ ���6ంగ� సంప-��యం ;ంత అనుక$ంటi, ఒకపhడJ 
Cెyయ� �ా��19 �ార� అం� ంచడం 12సం �ా�ా�  ప]-కలల� �-ా రంభstuన 
శ�©�� ంజy ;�>Iాల$, ఈQ�డJ ఎంCెంత ;కృత రª�ాల$ 
సంత��ంచుక$Q�8« మనం చూడటi< దూ. ఓ మTడJQMలల 19�తం 
17�8 �ా�ా� ప]-కల$ ]రÎసు� ంటi క�&ిం�న ;షయం చూBి 
;సు� �Wయ�ను. ఓ 1ా���క Q�యక$డJ స:ంత ప��ద &ిల<ల$ &ిyB+�  
అst��1ా చూBివ(�EడJ. ���వల<  ఎవ��1� ఒ��I�ం�ే� ల�దు. 
ఆయనక$ 1ాస�  &ిలలదగaర ఉQ�8నన8 తృ&ి�  తపb. ���19 ఆ సంఘం 
సభ��ల$ య�వతp�  రకర1ాల ప]-కలల� (ేBిన హ��;�% ఇంత 1ాదు. 
ఆయన1̂ 1ా�ాల� �RVంచుక$Q�8�ో, ల�క ఏ �ాజ1�య 1ారణ�ల� 
ల�క 1���� కండూత/ల� eత�ం �ద �ా�ా�  ప]-కల �ా��19 మం� 
ల��>ల� Cె�E&fట>g V. స:�ేUాగమన, ;�ే పర�టన, పద® ;రమణ, 

ఇల� ఏ�ో ఒక1ారణం (�ల$ ఆ వ�19� పట<  తమ ;�ేయతను 
ప-పం(��19 (�ట_12వ���19. త��:�ా "&+ప��<  &fదL��ాలల�" తమ 
&+ర, చూసుక$� మ���Bి�Wవ���19. తమ &+ర, ప� మం� ల� 
Q�న���19. త��:�ా ఏ�ో ప-]ఫలం ��ంద���19.  

ఏ పండJగQ�8 వB+�  ఇక �ాజ1�య Q�యక$ల$ (ేB+ ;Q��Hాల$ 
స�̂ స��. ప-] సందు �వ�ా ఆయ� పండJగక$ సంబం� ం� 
¡�>1ాం�ల &+��ట బ>�నర,< , ���6ంగ�ల$, అందుల� ఆయ� 
Q�యక$�% ��టlల$. చూBిన�ా��19 బ>Iా గ�ర,� ం�ేల�. ¡�>1ాం�ల$ 
Cెల$�ాలంటi ఒకHా�� నడJం వం� 1ాy19 ప� (ె&ిb ఆయ� వ�క$� ల 
దగaరక$ �M°P (ెపbవచుE క��. ఇల�ంట[ ;కృC�లను చూB+ ఎవ�� అ� 
ఉంట>ర,, "&fNOPం &ిల<ల19 ]ం�% &fట[g  ఊర,ను����ం�నట_<  



మ�ట>< డJత/Q�8డ�". ఏ ���6ంగ�ల� ఎవర, 
�RVంచుక$Q�8�� తమ &ిల<�ాపలక$ అన8ం &fట[g  �W±ిసు� న8 
;షయం.  

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

ఈ "&+ర, CెచుE12వడం" అన8 క$&ిbగంత/ల$ ఒకపhడJ 
ఇంతIా �>రత�ేశంల� ఉం�ే; 1ాదన���1̂ ఎక$SవIా ఆ���ాల$ 
�ొర,క$త/Q�8V, �-ా �Q� Hా²³త�మంC�. &+ర, 12సం (ేయ���8 
సQ�తనుల$ మZ�ాపంIా �>;ం(�ర,. ఎంC� I£పb Uాస� ´ 
;షయ�లక$ ఆల�ాలstuన �Rదం ఒకSళ¤P �-ా Bిన�  అ� (ెపb���19 
అ���ాల$ ల�వ�. "Bfౖనుµ" ఎవర, �-ా Uార, అంటi ఏమ� (ెబ�C�ం? 

1ాబట[g  ఆ �R��ల రచVత ఎవరన8 ప-శ8 అర�ం ల��ద� ఒపhక$Q�8, 

అందుల� ఏ�ో ఒ17SకS ;షయ��8 ఒ17SకSళ¤P �-ా Bి ఉండవచుE 
క��? క!సం �ా�� &+ర< �దుIా ఏ "సుబ>?�ావ� పనస" అQ� ల�క 
"�Mంకట>- వ� అను�ాకం" అQ� ఎకS�� &+ర,<  ల��R. ఇం1ా అ�¶ర,±+యం 
అ� కm�� గట[gIా (ె�ాbర,.  

ఇ]Zసప� ®ర,ల చ��త-ల$ చ� ; ప-]�ారª నమ·తC�, 
;నయంIా ఉండటs� QRర,Eక$Q�8ర, తపb, అర�ం ల�� &+ర,ల12సం 
�-ా క$ల�ట మచుE1vwన క�&ించదు. ఇం1ా, అల� ప-య]8ంచడం ప-]-

Q�యక$�% ల�ణంIా �`-క��సూ�  �-ా �న Hా²³త�ం య�వతp�  
మనుష/లను క�మstuన మ�రaంల� &fట[gం� . ఒకళ¤P I£�Wb 1ా�ో 
�ర̧Vంచడం ఎవ��19�ాళ¤P స:ంతIా (ేసుక$QR� Iా 1ాక, Uాస� ´ 
�ారంగత/ల¹ౖన వ�క$� లక$ అపbI�ంచడంC�, సమ�జ��19 ��ర��క 
దృ±ిgC� కm�%న మం� లºసూ�  వ�Eం� . అదృషgవUాతp�  ఆయ� Uాస� ´ 
�ారంగత/ల$ క$మ�1vwS తమ పబ?ం గడJప�12క�Wవడం అన8�  (�ల 
తక$Sవ Uాతం జరగడం వల< , సమ�జ��19 17ంతల� 17ంత s�ల$ 
జ��I�ం� .  

అVCే, ఆధు�క య�గంల�, �ాUాEత� దండయ�త-ల 
అనంతరం, ప�ాV �ాలనల� 17� L  17� L Iా ఈ &+ర,12సం �-ా క$ల�డటం 
అన8 జ�ఢ�ం మన సమ�జంల� వ�E (ే��ం� . ప�ాV �ాలనల� 
అవస�ాల 12సం ప-భ�వ�ల దగaర మం� &+ర, CెచుE17� "ప�" 

జ��&ించుక$QR "ల¼క�ం" మనక$ ఎవ�� ప�ాV �ాడJ QR��bం�  1ాదు. 
మన జ�Cే స:ంతIా QRర,Eక$ం� , స�vwన Q�యకత: ల�kC�, 
మ��యT ఆ���క ప-గCే అ�8ట[1� సమ���నమన8 సంక$�త �ోరణ¢ 



&fం��ం� ం�న న®న s���వ�ల ఆల�చQ� �ోరణ¢C�. ప-] 
�న8�ాట[ మం� ప�1� కర�ల¹ౖన �ాళ¤P తమను అందరª st�E 
Uాల$�ాల$ క�ాbలను12వడం �ాUాEత� Q�గ��కC� ప-�>వం మ�త-s� 
అ� ఒకS మ�టల� పర,ల&fౖన ఆ �ందను xపల�ం. మన 
I£పbతQ��19 మనం ఎంత 1ారణం అవ�C�x అల� మనల� 
!చC�:లకm మనం అంCే 1ారణం అవ�C�ం. అ�  ఒపhక$� 
� దుL 12వడంల�QR మ�నవత:ం ప��మ°సు� ం� .  

మం� (ేB+�  stచుEక$ంట>ర, 1ా!, అందు12సs� మం� 
(ేయడం, అ�� ఏ�ో 17� LIా కంట[త/డJప�Iా అన8�ే అసల$ సమస�. 
ఇక Cెల<�ొరల$ వ� ల�క "నల<�ొర"ల స:యం�ాలనల� మ��ంత 
&f��గ�తp వ�Eం� . అ�  �Mౖర½ ల� గ�ణU¾�¿%ల� &f��I� ఎవరª 
అడJ6 12ల�నంతIా &f��I��WC�ం� . ప-] �న8 ;షయ��1� ప-]�ాళ�P 
గ����ంప� 12సం పయ]8ంచడం, తమను C�మ� I£పbIా 
ఊ²³ంచు12వడం, ఆ&fౖ మ��ంత ప-]ఫలం ఆ�ంచడం �M���తలల$ 
�RHW� ం� . మం�తనం కm�� ఒక �ా��ా�ాత�క &fట_g బ�% 
అV�WVం� .  

మం�తనంC�, &+ర,C� "�ా��ారం" (ేయడం అన8�  ఇ�Rళ 
అసల$ సమస�. ఈ సమస�ను సమ�జం ఎంత త:రIా అ� గkB+�  
అంత s�ల$. ల�క�WCే ఇక మం�తనs� kగలల�� ప��Bి�] వసు� ం� . 
ఆ పర�వHానం త&ిbం(�లంటi మÀP గ�ప�ంIా పర²³తం (ేయడం 
అన8�  &fం��ం��y. అందుక$ ప-] వ�1�� �ైనం� న 1ార�క�మల నుం�ే 
ఆ అల�ాట_ను &fం��ం� ంచు12�ాy. మం�తనం అవస�ా�8 బట[g  
Iాక ఒక వ�19�త: పర�వHానంIా మ�త-s� ఉం��y. అప�డJ ఏ �కm 
�ంC� ఉండదు.  
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ప-ఖ� వంకృష̧  

సుజనరంజ� ºన8 అº�-ా య�లక$ �R� క మ�త-s�సుజనరంజ� ºన8 అº�-ా య�లక$ �R� క మ�త-s�సుజనరంజ� ºన8 అº�-ా య�లక$ �R� క మ�త-s�సుజనరంజ� ºన8 అº�-ా య�లక$ �R� క మ�త-s�. ఇందyఇందyఇందyఇందy రచVత రచVత రచVత రచVత
(త/-త/-త/-త/- )ల అº�-ా య�లను మనసూÁ���Iా IÂర;Hా� మ�ల అº�-ా య�లను మనసూÁ���Iా IÂర;Hా� మ�ల అº�-ా య�లను మనసూÁ���Iా IÂర;Hా� మ�ల అº�-ా య�లను మనసూÁ���Iా IÂర;Hా� మ�.  
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