
ఎ�ిల� ��తర �్��  ప��ిిత-  �దంబరం! 

 
�దంబరం �ార� ��ల���చర�, ఇకక్ ��తర్ ���  ప�త�ిిత ్ందఉ. ����ద �ా  అచచత తల� ్ ����చక�ంక� �దంబరం , 

�మమ్� ్ర�  �చ�ుబ�బ   ర� � ప� ్��కన్  ��ర�.  ్క�  ప��ాల � �ామరధ్్� లలద�చక� ��మ్ �ాఉ, మ���ిక 

��ౖకలయం కక��  వందఉ ఇ వ��  రరం ంతఐం��, మ� కళ�ళ  �ప��ిం��ందచక�  త �ుకట దం��ల�.    వ్�  �లం�ాణ� �� ౖ

 రకక� ఇ�చం��   �చ �ాదచ మ�  ర్ ్తతం  �చక�ంకం, ఇ వ్� మ�తరం  ప��ిిత � ��్ం�ా, �కటలం�ా,  �మ�ం�ా, 

ఆం�ోళ��ా ్ందంకం ��క � సచి  ��ర�,  �క��క మ�క మ�క�� �� �ాళళఉ �మ �ల�? ��కట ్ ��ద �దంబరం?  మ� 

 ర�   రతఉ�చల� ఎక�� ల్ �మమ్�  రరం ��సచ�ులలక �లతఐ ��ర�, క�సం మ���� � �� పం��.  ్�మ్ ��ల మం�� ��కర�ఉ 

��ప�సచి  ��మ్, ్ప�ంత మ�క�? ఇ పకట�� ్  వణయమ�  ఉ మ�క� � �� ం ల� సతతంతరం ్ం��,  సల� ఇకక్ 

 ర� �ాతమయం  ��ా ��? �ాప�్ల�  ��ా  ర�ల�చ � ��ంఅచక�ఉ,  �ాల   ్ద  పా�����ల� ���్�చ,  ���పా  ���పా 

 ర �ల� � సచక�ంకం, ఎ  � ����ల ల్ప�ం�  �ల�సచ�ు లల�ల్తఐ ��మ్.    ్  ప��ిి త ఎంత ��తరం�ా ్ం�ం, ్ర� 

బఫ���  కంకట  రం�ా ్ ��ర�, ్ర� ��ందరం ల� ��దయ � �్త ్��� �ాి �ంల� ్ ��రంకట, మ� ��  ్దర � ్ద మ�క� 

ఆం�ోళ��ా ్ం��, ఉ��కట ్ మ�క� , ఇ�ాత్్ ��ాబ్�  � ంత� లలదచ, ్�మ్ మ�  ��క�లల ��ిచ  �చక� ��ం �ాఉ, 

�తిం �ాం���� �ాప�్ ఇక��  ఉప�తరయం  బ�ాబం��  ఉ  �ల�సచ�ులలక �లబ�ం. మ�క�  ర్్ �తల� �లబ ప�ం్� 

సం తసపాల� ంతఐం��, ఇకక్ �� లలదచ, బ���ద త�పి �, ప� కట ��ౖ ఆ ల� లల వ, ఇ వ్� మ� మ్ందచ ్���� ఒ�� ఒకక 

�ుప�క , � దచద   � � �� వ �ారి ��క�ం�� ్ంకఉ బ�ల్ం్��చ  ఉ.  సల� � ��  పా�����లల ��తర ్��� �ిితల� 

్ ��బ, � �� ంల� ఒక �ాప�్ ఒక �ి��ధ ంతం ్ం్��చ  �చక�ంకట ��ల � ర�ాకన.  ఒక �ాప�్ ప�ం్� కళ�ళ,  �ల�కల�..��ర 

ఆఫ మ�తరం ఒ�� �లఉ�మమ. మ�  రతఉ�చల�, ్  రతఉ�చల�..ఇ��  ఉ� �ాప�్లల��� ్����. మప� ప�ం్�  ర్్ �తల� 

్ంకఉ �ం��? ఇ�� అ��ి కక�� ్క�  రరం ంతలలదంకట ్  ప��ిి త..్�ంకల  �ిపకల �� �ల� లలక�ల � మ� ఎర�ల ర్ �  రం��ర 

 ందర�..మ� ల్ం��  ��ల ��దద��,  తఐర  వలఉ కక�� మం��ా   అ��ాి ం. �ాం���� �ాళళందప��� ఆ ద �లయ్��� ఉర �ం 

�సచక�ంక�ర?  ంకట �ం��?  సల�  ంత ్ంకఉ, ఇంత ్దయమం ఎందచక� �దంబరం? ్ �ాప�్ల� ప�ం్� �రా ం �లల��  

 ర�ల� ����లఇ �ర� క��? ��ఉ  రరం �� మ �చ���ా? �ార� �మమ్� బ బ�కప�ం��రఉ  రరం..్క� ్బ్బ 

మ�కల  ్ద  ంత ��రమ ్ంకఉ ���ౖ � �ాయ�ారం ��కన్ ��ఉ ్ం�ంఅచచక��?  �చ వత ��ేాఉ� �ోఅచ��ఉ, �����్ల�  

 మ్మతఐ�� �� సంలత, � '� ��ంతం', � ్��ఉంల్ల� ల�ంకట  �ారి ��� వ��  ందప��   �్ �ిం��..�చ వత �లఉ�మమ 

క్� ి��ేాఉ�  మ్మ��ఉ �ల�ాలఉ అ�సచి  ��పా �ం��?  ంత లలదచ �దంబరం, ఇకక్ ్�� �ాళళఉ ��ల ��� అ� వ 

అ�్క� , ఆతర��ాత అ�్��ఉ�  కళ�ళ ్ం్ వ, ����ఉ�  �� వల� ్ం్ వ..్�ంకల �ా �ి�చ �ా��� ఎల�ల్ 

 బ�ల��ర�, ఇం�ా ేాప�రక ��కౖలయం ల్ప�ం� కక�� ఆల��ంఅం��. �చ వత ��ాా�రా �ం మ�క ఎ �ి  ంకట    �� బ�ల�, 

   వ్� కృ�  క�కట � �ి� వ్� కక�� ఇ�� మ�క మ�క�� ���చర .. ్ �ాల�� �  ల�  �ా �ల� �లతఐ ��బర ర లల! ఎం 

అదచ వ అదచ వ క� ��ర�పా?   సమసయల�   ప��ాకరం ్బ్బ మ�తర్ �  ఉ ���ిప �ర ? మ� �� వల� క��్ ంఅ వ, 

బందచల�, స్�మల�, ఉపా ర  ��కల� � ప��  ్ ��ల��  పాా �మ� ���ి �కక�� అ్ంఅపా?  

 



మ���ల� �  �ిల్� లలదచ  ���ఉ�  ఒకకట ఉదరద�ం, ఇం�ా ్ ���చకబ�� తరల్ం, ్ ���ౖ  �ార �మమకం క్�� ్ం్్ం. 

ఒ�ా��  ంక్�,  ్�మ్ కట���ిఉ  ఒ�ిపంఅచ�ు�ాలంక, �ి�ఎన , �ా�ంక తఐల�్ �ా్�, �ా�� సంలత ఎ వ�ో ం� ఇఉద 

 �లం�ాణ�ల, ్  మమఉ ఒ�ిపంఅచ�ు ��త�ాఉ �ాళ�ళ, మమమ్�  ర�ి�ం����  ఎకక����?   ర��ిం�  ��ఉ  ప���్ ���ి మప� 

��ం��  ం్�లల� ��సచి  ��ర� క�� ? ఎ ప� �ుసం  ం్�లల�? � సందరబం ల�? ్ర� అ�చ�  �్�, ్�మం �  ం్�లల� 

��సచక�ంక�ం,  ప��ాన �ాక�ం��ర. మ� �లర�ాళళ�చ � క్� బబకన్ క� ��ర� కదపా..మ� ్సచర� తలలక మ��దచ, ���ర ! ఇ�� 

 �లం�ాణ� ల ర్ , � �� � బ అల�ి ..సమజ  బం��? ్ర� �ా�� ్ద, �ా్� ఇం��క�� ్ద..�ా�ిసంం �� బం, సప�, ఆ్ం�� 

, ఎఉ�ప��ల� ఆ్ �ప�  ��కక�� అ��ాి ం. పాా �మ�ల� మ��ళ ఎలక��  �ుసం  �చక�  ర� ..్ ��కన ్క� కక్ 

 ్దచ..మల��   �లం�ాణ� పా�్టంల   ్ర�  ందర� ఎఉ�కల�  ఉలబ��లల, ఇ�� �ాక�ం��  �మ�తరం ���మ్స ��� ి� 

మం�ల్�ర��.   ్క�  ఉ లలక�ల � మ�క�  ఉ లలదచ  �చక�ంక�ర? ఆందర  ��క�ల� ఎందచక�  ంత కకతల� 

కకసచి  ��ప� మ�క�  రరం ంత   ్ం��, ్  ం్ దం్ల�  ప� �ర ం�ా ్ం��  ఉ  �ల�స�ి    ్ం��. ఆం��ర  ��చల�పా, 

కళ�ళ  �ర ం��, ఉ��కట�  ఉ�� ్ ����ా్ల� ద త బరబ��చల� ఒక ��� ్కటంం ��కన్ �ులలక �ాబ �ర�, ్ 

దల�ర �� �ాతతంతరం ్ం��  �చక�ంకన ��ర�?  �లం�ాణ�ల �క�లం  బ �, మతం  బ � ఎకక��ౖ � ్కటంం 

��కన్ �ు అచచ ��ౖరయం�ా, దపాజ �ా..  �ల�సచ�ుం��,  �  ��కన్ బ�� పా����  ��క�ల�, �మమ్� , మమమ్�  సం 

����లఉ అ�సచి  ��ర�, మ�క�  �ల�సచ, ఆ '�ల�ల్ర�' త�పి �, ్�� ప�కట  ర�ల�   �లం�ాణ� ఆం��ర  �� ప�� �ా�ాలఉ 

 ్ందఉ,  ర�ల��ా క్�,ి �రా ం �ల��ా ����ల��మఉ �ుర�క�ంకన ��రఉ, �ాఉ ఇ�  �దర పా�����ల� �మమ్� 

 ణల�ం� క, ఇకక్ కక�� �ో�ి�� ����ద మఉ  �చక�ంకన ��ర�.   

 
 సల�  ఉ� �ాప�్ల�చ ��ంత �ాలం మ�ం మప�� � ఇ, మ� స్�మల�, మ� బందచల� ఉరత బ��ి?   వ్� �ాఉ  ందర� 

్ప��  పార� క��?  �య � క�� , ్ర� ���ఆిర దల�ర�  �  � ��ల త త్� సం�� �ల� �లతఐ��బ, ద���� ి ందర� ఒకక 

�ా్ కల ం��..��దద���  స��న �ా కలబ��, స్�మ �ర�ంఅం��ర  ఉ �����ాి ్�, త�ామ్ � ల�తి! ఎం �ౖ �  �� మ�సచ ���� 

 ంకట �మ్మఉర. � �ాప� మ�తరం ్ర� సతతంతర ఉర ��ల� �సచ�ుం��, లలక�ల � ఉ�ం�ా   ర ంఅం మ్ందచ తల 

 ంఅచ�ు�ా్స  సచి ం��.  ఇ�� ��ౖ�ల బకట్ల, ���  �ర సతర� ! �లఉ�మమ  ,  �లం�ా�  ! కట��� ి , ����ి  ..��ో 

ఒకకట  �లలచ��ద ం. ఇం�ా ��ల్్� మ�తల� ఆ్్ం  ల� , ఆతమ బ్ �� �ల� ఎక�క�� ౖ�ౖ త�పి �  ప��ాకరం లాంఅదచ.  

 
్�మ్ ��్��ి  పా�్టం  రకకట�ాి ం  ంకన ��ర� ����,ి ��ల క �  �?     �లం�ాణ� క��? ్ �ాప�్ల�  ందర�, ఒక క�చ�, ఒక 

���, ఒక  �ల�క ్���ార� కల ం��ర ద����,ి ���్ � �ాళళఉ  ప�� �చ త�చ�ఉర. ఇం�ా ����ా ��� ి� ��ర� 

 ��ల�� ర, ��ం��ం అచరక తలల�్,   వ్� మ�తర్ � ్దయమం మ్ందచక� �లత��. ఇం�ా �� �్�  �  �  �లం�ాణ� పాదచ  �� 

���ం మప���ల దచద ! ్క� ��త � ౖ� �లఉ��మమఉ ర�ిపంఅచఉర,  ఎక�   �ుదం్ �ార� ���ాి ర�, ఇం�ా �లపాక ర��ాల� 

ఇ వ�� వ�� మ�ర�ి తఐ ��ౖ, మ� ��ౖరయం అ��,ి మ�  కన్ దల అ��,ి మ� �మమ�ాల�� ౖ �ాప� �ల�ం �� �్ దఉ 

 �్��ిాబం�� ��ల � లలల� ,..�ాబకట్   ర�  ్దయమం ����ి��ద మ్, స � ఉపాకరణ ����ద మ్, �ల�� ల� కకన్ ్� బందచ, 

కప�ం� బందచ, �ల�� ల� బంం..మప�  ందరం ����  �ల��ం..కకకకప �్,  ��ా్ ్  వరం �ల��ం!  ఇం�ా ౨౦౧౪  రక� ్�మ్ 



ఆలలలమ్.   పకట  రక� ల���కఉ  �చ�రంకట మ� ్దయమం ఒ�� �ాబ�కట్, ఆతమల�   మ��  ర్కట్ . మ�క� పా���� 

�ాప�్ల� లల�కట్ .. 

 
మ� � క�� ,  ర�  సంం�ల� ���ం �ా����ి , �ాప� మ�  � � కమ�మంం, మ�  ��క�ల� �ాదచ..�ాళ�  ల�ం�� మం� 

 ��క�లఉ ఎ�చ�క�ం��ం, ఎ ్�  �యలం ����ి  �ా��  ��క�్�,  ఉ ���ి� �ా���� రక�క.. 

 
�చ వత ���� � ��రం � మ్ళళళ.. లల� ర� �ా��ల� 

� కలల ఉం�� �ాల�ల ����ల�, 

�  రిమ��ం �ా�ా్ ఒక  

 ల���ర�లఉ �లపాకం.. 

 

 
��ౖ  �లం�ాణ�! 

సచ� త స�ప� �్  

 
 
 
 
 
 

 


