
 

�శశ బ్ ద్ య�ద! 
 
�ెలద�ాణదలదసప�డ�దల��ేద��దఅ�దఅడ�గ త�ననడ� ఒకద�ోస్, ఒకకద ాా��ాదగ దంెలదకలలకలకకనన��.దఇ��దత��ానుదక దయుద

పర్ ాదతతదలలగ ద��దకలకలదఅ�ద ఎటల్దగఎట దలె �ెన..�జద�ాదసప�డ�దల���? సమ్ానద�శశ �్తదఅదఎఅదఇఎటలటద్దఎ ద��? �జ����ద

�ెలద�ాణ�ద�యరద ��ద��ద ననడ�?  కకడల్దఒకదయగగ్  ఆక�దల�వ�లదడప�ల�ద�నపడత�  క��.దఆక�ద�ాక ��ేద'అకమ' ��సద, 

ల�లలగ ద��ఎట దకద��ద�తతదదకలవా�దలేదఅకమ.దదద�యరద డ ��ద�ో,  ���ాదతదల�ా�ద�ాడ�నదం ఒ��కకకద ానదదకదడటడ����ం�ద

ఏ���ద�� �ెలద�ాణదఅ�దఅడ�గ త�ననఎ � దఎ��.  ����బ�ాద�ెలద�ాణ�దవవ�్ ద్ గ దడ�ను, ఒకద ���బ ్నదఆశ..దంవా�ద��ా��ాద, డ���ద

్ననదఆ్ాదఅ�నద�ెలద�ాణలట  , ఇప�డ�దజ్�గదవలవ�నదప�, జ్�గ్���దకల..�ెలద�ాణదత్��ాతలటదఏ�ౖెల�దఅననఎ � దప�పకక్�ద

కళళళళదవత�్ ల�సు���  యు్�దచూసు్ నన్�.. 
 
 కకడదల�ద�ెలద�ాణ?  వడ�దఅడ�డ పడ�త�ననడ�? ఓఎట దజ�త�ాలలదఏడదలెప�త�ల�న�, ఇద�ాద �నద ాల�లద యద వం�దాాజతదద

నడ�చుకలదఎ ాా�ాల�? ��ఎట , వీఎట దక దయుదనకమ�ాలలద కకం��, అ�నదన్్లలల�.ద కకం�ద్యతకద? ఈద�దయ��ద��దఇ��దల�లల, 

�స���ల�, �ేవ్���ల�, ఇ��ద��యతకద.ద�ాక ��ే  ఒకకఎటద్ద��,  � ావ ర్ద�ాద�దడ� నూా�ళ�ళద్త�ా��నద �లటలలద

అాార దత్ద�ాదతనువ�దల��దంనదజ�ఞ ప�ాలల.దకల్��ా�లలట దపం��ాప�లలద�ావ�నదా �లల, ఇ�దఆతమ హతతలలద�ావ�ాా, హతతలలదఅ�ద

అా�ం, ాావ�, ల��టద �ఎట�నదా �లల, ఒకకఎటకకఎఅద �ఎ�లలదపం�ద యదపడ�త�ల�న�.  �ఇనద ాల�లలద ��న�, క�సదదఈద

ాాజ��్దల�్కలలల, భర్ �� దపఎట�నదాాజ��్లలలదచూవ�దఇపెఎట���ల�దసా�ద �లట లలదగ ణ ా�దదలట్��కలననఎఅట   , ల�వ�లలదపా��ాక్దద

�ావ�, ఈదలెత్దపరజ� ావకతదదలదల�త్దద��్కలద �ాాం�ల�ద�ా�ద్�దప వ�లలద�ా��యబ�.  
 
అవ�ను, కలలట ద �నకలట ద�ెలద�ాణద�ె ా్ దదఅ�ద ఎ ట ద�సదదలే్లలలనదఅ�దల్కఅలద యదల్కఅలల.దఏద ాా��ద�పద �త�్ ద �ఎ � కలదఎఅద

 దతదలలభద ాఎటదఅ�ద��ఎట ద యద బ్ాాలల.దదకలలట ద��ద ్క�దద�ాళళద  �ా�ాల్, జ�ౖద�ెలద�ాణదఅనదగలట, ఇంతరదదఏద�ోద�ా�,  భ�డలద

��దందక�ం�ద ీనుగలలదల�స్�, ఆతమలలదఆయ్్ య్�ాదప్�గ ద �ఎ � కలదఎదవ ా్ �.దఏ���్లల�?  వం��దనకమ���దఏద��ాద

ల�యుదఇప�డ�.దదఅప�డ�ద �త�్ లలద �ఎ � కల�్డ..ాాకద ���, క��ళద �త�్ ద �ఎ � కల�్డ..ఇప�డ�ద�ాళ�ళదఅడడ� లలదఅదఎటడ.ద

అప�ం�స్దఅల్నడ�దఇ్తక ��ేదఇప�ంేడదలేసు్ ల�నద?  ఇప�ం� ా్ దఅల్నడ�దా�ప�దఇ్తక ��ేద, అప�ంేడదలే ా్ ద? 69 జ�ఞ పకద  

ల్కఅద, 2009 �దక�ం�దచా�తరదప�స్�ాలాట దాాసు���దక ్�సుకలన�కల?   ల�వ���దక�ం�ద ాల�లలదల�క ా��, ్తక���దజ��ాద

 ఎ ట గ దల�యుద�ా�.దలటనుద��� �దంనదక����దలటనుద�వ�్తల�ను,  ాపదదఅ్నదాా�ల�కలదలేవ�్ దక�ం�ద�వ�్లత్�.దఇ��ద

�కమళద�ాదాాసుకలననదఅ ద �యబ దాాజ�తదగద.ద�ా�దఏ�నద�ాా���ద��పదదవం�నద��దఎలట, ఒకక ాా��ాదఅ�� దఅలటదల�పదద�ప�దఅదయా�ద

 ��దకడఎ�లలదఏ్ెడ�ను, అయుర �్దదఅదతద్ �ాదల�క ��ెద���నదా �లలదజ�ౖలలద్లతరలలదలే్ ను.దఇప�డ�ద ాయద్లతరలల, 

వసూలలద్లతరలలద�ాదకలా�ల��ద�ా�దక�సదదజ�ౖలలద్లతరలలదఇద��దతద్���హద�ప�ద ఎట ద�ో �ంోదలే్లల�దఅ�దఆలాందచ���ద

కదందఅవ�ాశద.దద���ద��వాాదఅ ర్క�నద� దఏదయదఎఅ, �నునద వడ�ద్బదయద �ఎ � లానదను�టవద��ఎట ద��వాాద��� �దం, అదయలదద

 ��కదందక� �ద బ్ఎట� , �ా�దలే లదద్�ద�ావల్.దఇ్లతలదకకతదఅకక��దసంె�ద�ాదకల��ఇసు్ లలద్గ��ాయులకననదక్ద�ాద

కనపడడ్� అదఎ,  దతదకలతదఎట�దఅ�ాక!ద�ాళట ద �్�దలెప���లటదక��దపయ�ల��వ�్�, �ాళట దకయబత�  �పలటదద���వ�్�.దఇద��కద� ద

ల�త్దదఏదయదఎఅ, �పటవ�ా్�లలదఅనుకలననదద�ాళ�ళ క�ం�దఈదపరజ� ావకతదచఎరదలాదక ���ద�స ��నప�డ�, కలద

అకల్కదపరజల్దత? 

 



ఇప�డ�ద��దదక్్వతద? ఒ�ాల�కద ాా��దడ��� ��ద��ద �త�్ ద �ఎ � ��కలదం�.దద�ాా�ద �ా�దజగ�ద్ ్ !దఅ్తద ీం�దంనద�ెలద�ాణద

 �ౖసలలదసా� �ల�వదఎదఇద�ాదఇప�డ�ద��డ�కల��దజ�ౖదఅల�లలన? ఇదకద���ోబ ద�� �ెద్జ� �దజ�ౖద�ెలద�ాణదఅల�నదక�ం�, �ాళట ద ాా��ద�ాళ�ళద

ఏడదతకలకవద నల�యు, ఆద��ర ద�ాళటకలద ఎ వదఎటదఅల�త్దదజ్�గకలదం�ద�ెలద�ాణద�ె ా్ ్�ద ఎట దనక మ��ద?  �లవ్దద

ఆపకలదం�ద�ెలద�ాణద�ె ా్ దదఅదఎఅద వ్�ద��ప�కలదఎ ్�? ఆ���ావీలద్రత�కలల�ప�దఆడ���లటద�ెలద�ాణద వం��ాకవల్? ఒఎఅ�వ�ద

లెప�త�ల�నద,  వడ�ద �లవ్దద��దకయబత�దఇవ�్ ద�ాడ�ద�ెలద�ాణదవత ా���!దా�దడ�దల�లకలల, ా�దడ�దవ���� ద��లల..కసు్ �ాదచూవ�నద.ద

ఇప�డ�ననద ాలకలల��దఆ���ావీలలదఅదఎఅదల్కఅదల�యు,  ��ేద ��య..అడవ�ల,  రా ణక ల,నయుల!దయ��కనదల�లల�దల�లలగ దకా���ద

ల్ఎట దక�ఎలద!దఅప�ంేదక వ�ట దలద యద��డ�లలద�యల్ౖల��ద ��యాా్ యులా, కతదదక సుగ లాదక�టద్క్ప�ఎఅ్�ట ..ఒకం� యద

పగద�ా��చు�, కవ�ద�ా��చు�ద�ా�ద, ��ఎట ద��సదదఅకల్కలలద్�, పరజలదకమతదంచు�.దచదయర్ ్   అ�� ప్�డ�దఅ�దఇ�నద

సదవత�ాాల��ద�ె�వ�ద��ద�ాద���సద��,  ాపదదజగ�దక�ం�దఅ�� దప్�ంేదఅ�దఅ్నదాా�ల�కలదలేవ�నదకదకలతర��ద�ె�్ �.ద

�ననఎటదవ్కలదక�వ�దవ��ప�ల�వ�ననద��ద��� �లలట దసంె�ద�ాదలెంోబ లలట !దకా�  వడ�దకదల�ం�ర ద బౖదదదఈద  ్తద�ేశదల? అకకదకల్లవ ద

�దచూవ�ద దతదకద��దవ�గ గ ద�ెచు����ాల్? ఒకకదాా �్ టదద��సదదఇ�నద ాల�లలద్�దఅ�నదవ�గ గ దాా�దల�్కలలకల, లెదపదలెలలట ద

కలటఎఎ � దల�లలగ దాా�ా� ట లదవ�్ౖ�..పదజ�దఅదఎఅదఅఎట ద్దం�ల�, అ�త��, �ా��, కదం��ద, లెడడ��ద�ాయుదఇకకడదక చ�ఎ.దఅసలలద

యక మద��దల���దఅనన��ద�్్ద.దఊ��దఅకక�ద��� �వ�్ ద్ గ దడ�దఅ�ద�ాల��లలట ద �్�ాలలట దఅదఎ నుర .దఏ�ే���ల�ద్ ��ద

కల్లవ , కలంోస!దహమదఆ �కద ా�ద ��!దఈద�ే్ా�నద �నదక కకలలద�డ� ఎ � కలదఅలటద�ాళటకలద, ఈద�ే్బ�ప� ంననదాా�ా� ట లలద

పా� ాలనకలదఅనుక�లదదఅ�ద�ెలలసు���ా��ద�ే.  
 
్ య�దదజ్�గ తలటద్ద��ద�శశ బ్ ద�ా!ద �యబ ద �యబ దచప�లట కదఎఅదఈదగ దంెదచప�ళ�ళద�ాద���సదను, కళళద్బ�టదక్ ్�ట దలె �ెద�ాలదదగం� �ద

ల�్కలలకలదగ ్ లలదప�ఎట�సు్ ద��.దఇప�డ�దఇదకద�సదదలేవ�్ దకలలట ద ా���దల�లే��దల�యుదఅ�ద����బ�ాదఅల�నదఅ ర్దదఅ�త�ద��.ద

అవ�ను, కజ��ా!దద్ల��దా�ం�డ ద్ల��దకా�ంనకనుకలల�నాా? ం��టలద��సుకలల�న, గ�టలద��సుకలనన,  ాా� ��దఅ��ా ��ాలద

క�సునన, వ�గ గ ల�కలదం�దఆద�రోలట దల�నళళకలదఇదఎ్ఇవటలలదఇం�ల�..�ెలద�ాణద దఎ్డతలట  ్ద��, �ల��స్లటద్ద��..ఏం���ద

 ాా� ���్�? కలలట ద లలనట ద��దకల�ాం���దాా�ా��ద�ే, కల్లనుట ద��డవ�్లటదక��ద  య!ద ద ావాా్ ల��సకల�నద�ెలద�ాణద��్కలద

క �్పడ��ర.దల�క ��ెదఈద్ య�దలదచూసు�����దఇదకదఏడదడగలయు..్�ం�యదక�ం�!  
 
జ�దౖ�ెలద�ాణ!దద 
 
సుజ�త  సూా�ప�ట   
--  
 
 


