
మం�ర్  పదవ�లక్ �్  ం్ ��్ ! 
 
��రణ్లకమ�ర్ ���� ్��్ � ్� �్� పా, �  ం్అనా��లకం� ్����న్ �్  ం్ ప�్అనాలకనన్ట� ట నరన్లప , అ��్ � ��్

� �, �ె�ం� ణ ్�షయం్��్అంపర�్� ��్అ�్��ె�్లళళ్   �.్�  ం్��మ్�్  ���� ్మం�ర్ ప�్�ం�్తాములం� , 

తాఖం� ్అ�����ంప�్  రన్ల���్ల�� ్ఊ��ం�్ఉండల్��దచాచ..��మ్�్ ���� ్��్ �  ళ్� �్ దరన�ఫ్�ె���ౖ  
 
�ె� ప��్ద�చం��, ఆం� ర ్ ��మ�్పరరల్�  ���క్ �ం్టం్�  �్ �ి్��టచాచ.్'��ెం� ణ ్��తం్ పదవ�నా్గ��� ్��చ� ్

ద���్ ం� నా', అ�, అత�క్�ం�్� యగం్ ద ��ట ్��� ా   , అ��్ ల�� , ఈ్గడ� ్ ప్ వ్��,   జ��య్అద� రం్ �ాన్�్

ట యలక�ె�ట ?  �న్� దవ�క,  �న్� య� �క,  �న్� ె��క,   ళ�ళ, � దవ్డ ��క..�్���్� పా్మ �, ��ద�ం్�ె�ం� ణ ్

��త��్ � యగం్�� �ట రన.్త �, � �్గమ���ా ్అ�న్�షయం్�ంపం్�,  లకటం్  ళళ ్�ము�డమ్  జ్�జ� ఫ్ ���� ్ఉం్్డమ్

� �్అయన్  �ట మ�్��యడమ..్�����ళ ్చ  �  మనం్ ���చ�ళ ం్�   ��ం��, అనన��్ద�చన్ను��� ్�ము�����్ ంపాలక్

ఉండపా?  ంపాలం్�్ , �లకడ్ ం్ ఫ్�్ పదవ���,  ం్ �్ పదవ���్ ��� �కం్్�..మం��ర ���, మం��ర �క్� �్   ���్

ల�� ్న�� �కం్్�.  
 
 ట గం్నృంపం్��్���ంపా�క్� తా�్�� �ట , ట�్���్ ద�చన్ట� ్�్��ట , లళళ్ ళ�ళ్ �్ ��ట ్్  �ట మ��క్ఆ���ంచరన, 

్��� �్  ళళ�్ల�� ్ఆ���ంచరన,   �డమ్��ం��,  పీలర్యమ�్్ ర�్�ిడమ��ం్్రన, అ��్ ల�� ్���� ���, మం�్

����్ � ��జ,  పీలర్���్ ల�� ్్ ర�యెల్దత���క్ఉం్్య�్మన��్ � వ��్ ��ెకతాా ం��.్మం�ర్ పదవ�ం్�్ �ం్టం్

��రణ్లకమ�ర్� రన్పగదరనం��్ గదరనర్��్  �� ర�్��� ా రన..  ట్�్లం్�ర(�ర్ )్� �్�క�..త �, అ���్ � వడమనన్��ెం� ణ ్

మం��ర �ంపర�్�ల�్ౖల్్� ��ం��, ��ల���,ె ��మ్�్  ���� ్� రన్ ం్ �్ అ�్��� రన్ల� ్మ �.్్��్, అఫ్జజక�్,  ీళ ్్ �క్

అప, మనం్అంప �్ మం��ర �నా్  �ట మ��క్�� �ా ్,  ్ట� లకం్�్ అ వడమ్అం� ్ మీ�ంపర్ మం��ర ��్ ఉం్్రన,  లక�  �్

 ప�్���నంల్మన్  ళళం� ్� యగ్మ రనా �క్ ర ంచం��్ లక� ్లన డనం�్�న్్�ిడ� రన.్� ప్�్ � ల్ రజ�క్

�� �నపం� ్� ���్ ���ం��, �ళళ్  �ట మ��్��తం్ ం�్మం��్ ప్����తా�్ �కం, ��తా�క, �ెనబ�క, అ�న్

���ట య..�ం� ్���న్� ర ణ �్�షయం్అం్్  , ట�్� ర నళ ం,  �్�� ్ � ���్   ళ�ళ్ల� ,  �్� ్్��ల్�ె�ం� ణ ్

అనాలకం్్త�చట��ళ �్ దరన్�లలక్ �డ� రన.్��ెం� ణ �్� ట �క్�తా��టంం�్ ���చళ�ళ్ఉం్్రన, ఉ�ోయ� �క్ద���, 

 ండగ్ న్బ�క్ లకన్ � �్�, �� �క్ �పా�క�ి�్ జడళ ్ ప్ ��్జ��్��ెం� ణ ్అం్రన.్్ ��ళ�్న��్���న్ ర  ��పా, 

నతా��క్��ల్���న్ ం్న్ప్��పా,  �������్ ల �ం్ట్��ల్���న, ఊళళ�ళ ్ జజం� ్ల �ంట్��ల్���న, � వ ్అనన్

 ప్హ� య్ రయ�నం్జ ���ట ..అం� ్� ం�ం� ్ఉపయమం్�� �ం�్ ���చళ�ళ్ఉం్్రన.  
 
�ం� ్త  కరన్�  వళ్మ� ��తా� �్జజ � �్ రల్�ం�్ �ికలకళళ్ట��ా్ ప్���్ర�� య�్ �్ట� న��్ �్�� ం��.్అ �్

అట న!్తమతయ్నా్  �షక �ంచం��  ్అం్�,  ర్న�క్��దట��ాన్  ళళ�్చం వ� ం్అం్రన్ ్్ళ ?  లళళ�్చం ���్దంప�్

మం��్  వ్ట� �ి� ా రన్అ�్త  కర్��్��ెద� ?  ల్త� ద ం,   ల ���ై  �న��్ ం�్త� ద ం్్�క్�  ళ్అ�� �� �్గజ్గజ్

����తాా ట నరన్  �ాళ్� ెవ��ట నరన్ల� !తమతయ్మ ����్చ డలకం� ్�మ్న���న్ రజ�్ ప్రన��ద��్జ �����్

�పవంత��.్� వడమ్�ె�ం� ణ ్�షయం��్ల�� ,  రను�వం్అ��్��తాా ం��, త���్��్ ర� యమ�నయ��క్చ తాా ం��, ల �ంట్



��ల���,ె ల �ంట్�ిం్టం��, ��ల్�న��్ � �్  ంతాా ం��, నతా��క్నడదల్�న��్ ్��ణ్���్�ె�దెర్��్ �్ �� ్న�� �ంచాడమ, 

�ద ���్ � ��్ �లకర్ల�� ్�య�రన్�� �� ా రన్అం్్, అం్�్ � వ్�లక ��చ  చం  ��్ ల�� ్చ తాా ం��్ అటం్ల� ్అరరం.్

్ �ంగ �ణ�్ ��్ �ికలక ���్ ట �కగు్, అ�పా్మత�రనళ ్��ఇ , న���నా��్��ంగ్��తా�ి�, మనయ్ �్��, త���్���ం్

��య� ���్ చ తాా ట నరన.. ��, �� �ా , ఆ������, ��ెం� ణ ్మం్్చ��ళ రన��ం� ? � వడమ్త���్ఆ������, �ం�ిల్ర� ం్

��్ఉపయ  �ా ్ దరన్న్పాయ�క? �ిం�్మం��్ ��� దవ�క్ఉపయమం్ ర� ం�ం్� ్నడ  �, �్్ళ ్ఉం� �్అ్్ళ ్ఉం� �్అ�్

  �్ ర�ము��ళ ్ల����్  ��క్  తాా ం్్రన..అ �్���్ !్ �న్�రళ్�ె ���్ లక్మ�్న్ప్అరరం్అ����, �ం� ్ టంనండమళ ్

��  ్ం్��య��,  ం�్మం�� ్�   �? దంప్మం��్ ఉనన్ ల్ఆఆీతా��్,  ��కడమ్���్�ి�కదవ్��� ా ్అం్�్ అ��్

� వరరం్� � ? ల తం్��్�్ఉ�ోయగు�క్ ంపాలక్త���్��తాా ట నరన్అ�్�ిం�్తంత��్దం్ల�� ్��లకం� ్ ్టళ ం్్రన? 

మ  యప� ్�ె ���్ �నల్�న��్ ���చ� ా రన? మ�నద�వం్న�ం�్���ం� ? మన్ ��కం ళ్ ్ మట న్అ���టం్���్చ  �్

 �ల �ం�్ద� ా ం్ల� ..  జ��య్ట యలక���్ను��� ్ ళ్ నన్��ల్� ��, ల తం్చ  ����ళ ��్ ఉం��� ద ?  

 
�ం� ్��ంపరం్లక్లకలక�క్�ం �న్�తా �్ �లలల్ ఉం��, �య�య�్ రణ్్అటం్�్  ల్���ర్��న్్మ�న�, ��ర్ ���ర్ ��్న్

�్ష��్అరరం్� ��్� ం �్� ె�పండమ..�ె�ం� ణ ్� �ా ్ ం �్   ా � ట �్తమతయ్దతా��్ అం్,  ్�ళ తా�ో్మ �, �నన్ నన్

��చన్ �ాతద ర, జజరలంం, ఉ�ా  ఖంం్�్్��్�  ంపాలక్  ��పా? అ వడమ్��న్ప� ్చరచ�క్ ంపాలక్జర ��పా? ఆ్ట్

చ  �ా ్అజజప ్�ం�ిల్్ట�ప  మ�న�, ��న్ర� �్  ళ�ళ్్ఉం్్ర�  �ె�య్�ె �పనంపాలక్మన్�ె�ం� ణ ్ఉపయమ����్

మనం్  వడమ్రనణ్ ��్ఉం� �.్ఆయన��్ చరచ���్ పత  ్అడ�ం్ద�చంపం్్!్ � వ్��� ద�, ���త�్్అ�్ �న్��ె ా �ో్

��!్�ం�్నరష�� ్ ్��న్  జ��య��నా్చ  �్, ఈ్ ���్మ��న్ రజజ� వమ�య�నా్చ  �,  రజ�క్�్��ం� ్అరరం్

��తా��  �? ఈ్ రజజ� వమయం్� న్�� ్ రన్��  డ్గ�కగు��ట నరన్అ�్ � యన్అం్డమ, అయ�య!్మ�్తమతయ�నా్

  �షక �ంచం��, ��ము్��  ్్�క్��యము్్అం��్ � �, ��  ్్�క్��యగ���నము్� న్�� ్మ�్ రను� వ�క్మం��్

అ�్మ��రం్అనలం��..��  ్ం, � ర ణ �క్�తా��దడం్అం�్తా�లం్� పా.్��  ్ం్అం్� ��� �నా్� యగం్��యడం, 

అ�న్����పదడం,  లక్  జ��య్ట యలక�క్మ��ర��్ ��  ్్�్ �రన్� ె��ి�్న్గు్ డ్గ�కగు� రన,  ���న్

  ళళం� ్ ర���యం్చత ా ్న�లడ��.్�్్ళ ం్�్  ��చ్  గుడమ్  ��్  ర��పా����్�ం� ్ ం�్మం��్ ��ర� �కళ ్చ� ా  జ్

��, అత��్ లకళ�ళ, లక�ం� ర �క్��ెద�్అమ�యలక�క్మట�ళ�ళ.. రజ��్తామ�!  
 
��ం� ్ ప్ ��్  ల్�్ �ం�ో్   జ��య్���్ టళ ్అదవట్అ���ట��న, �ంల్మనం్గ్��� ్ ్ట� ��ద� �ం��్ మన్ట యలక��, 

  �ట మ��క్��యల����్ మ���, అంపరన్ లక్� డట�,  ంరన్ ంరన్� ట�్�  �ర్����క్�� �ా ్న్గుం్టం���..అ��్

ల�� ్� �� ల����, తన్య� వ���్  �ట మ��క్�� �్  రజజ్ఉపయమ����్� ��ద ం్�్ న్గుం్టం��, జజక్ ంపాలక్  జ��య్

ట యలక�నా్ద���్ ంతాా ం�ో్ అరరం్� ద్�ళ పా్అం్టట నరన్జట �క..త���్�్అ�న్�� �్అణ�్ ం �్  రయ� న�క్

��తాా నన��్త  కర, ����్ల�� ్� గ�� �ా ్మ��ళ ్నష� ్������్ మన��.. ం��� ్ఉనన వ��్ �నా��్దంగు��ం��, నం�   �న్

� �చ్న వ��్ న��నీ�క్�ెలక్గ�కగు� రన..చ��ళ  �నం� ్�� ���్� ్��పా. 
 
అ�న్జజలకళ ్ల� �్  జ��య్ట యలక���్ ��ం్�ల�ౖ ్ �����్ న్గుం్టం��.్  ళళ��్  �గుద ్, ్రం్��ప�, ల తం్మనాష��క్

ల�� ్� ప�్���్���నంల్,    ���్ ్్ళ ్� ె���్అరరం్అ���ో్అ��్  �్��య��్� �..అ�న్�� ళ్ ్� ం��య్  పం్



 ���్   పా..�  ం, � వడమ్� ం��్� రన్ఉం��్  ల్�ెం ్చ  � �ా ,  �ండమ్�ెం �క్  �టంచ� ా రన్

మట�ళ�ళ..� ం� మం� ర �లక  ���్తమయం్� పా్అ ళ్ ్అ�్��ంత్నా్��ర ��్��ంచ��ము.. రజ�్ఆ ం్ం్, ఆ��� ్ం, � య� �క్

 ం �్మ�క వ్�రగల్ముం��్ మనం్��ో్  ల్�్��య��, ఉపయమ��న్�దర్�రం్��య��.్�్ రయ�ణం్��్అ�ట ్ ��్

పాడమలక�క్� పదవ, ఉపయమ����్, యు� ద ���్  వడమ్ ��్మ త్�� �న్ట� ్ర�� �క్ఉండదవ..  ్�్అదత  �న్న్�� ్

మ�రన��ట � �్��పం్�్  రజజ్ఉపయమ���్అణ�్ ం �్  రలు� వ�క్�మ్న���న్దవ ట��ం�్� ర ణ �క్�� ా రన, ��ంత�్

 �ర � �� ా రన..� ���్  � �ా� ్   �్న్పాయ�క,  రజ�క్� పా.. 
 
� ం�్� ములక��  !్మ�్��� ���్ల�� ్ ల్హపాద ్ఉం్టం��్అ�్గురనా ంచా��ం��,  ��ళ్�్ల�� ్ట �కగు్�జడ�్మ�య్

నం�� �ా ్ వ���్మ�రన��ం��..మ� �న్ర�� ��్న్�� ్ఉపయమ���్అంచట ్ ంయలం��, ఆ్  � �ా ��్త ��ంచం��.  
 
జ��్�ె�ం� ణ ! 
 
తాజజ� త  � �ళ  

 


