
 
శృా ఆతు ఴయసమి: మెండో  దీక్ష వహమిి కోత్సవహలు: 

 

తెలంగహణలో ఇవహళ టీఅమెస్ అధినేత్ కెసఆర్ దీక్షన షమమించకుంటృ మెండఴ వహమిికోత్సఴం జయుుకునననయు . అఴున ఇది 
గుయుు ంచకోఴలసన మోజే , దండి భార్్ అంత్ దినం ఴంటిదేనేమో . అభతే ఇుడె వహమిికోత్సవహలు , షమయణలు చేషకొనే 
షభమభా ఇది ? మెండె షంఴత్సమహలు కహలం లో భనం కోలోభన లృ ఎతున తృహాణనలు ? వహటికి లృలుఴ ఏది ? కెసఆర్ దీక్ష 
చేస తనాగం చేశూహయు అనడం లో ఏ షందేసం లేద అభతే వహటి పలితనలు మహఫటటు కోఴడం లో భనం ఘోయంగహ లృపలం 
అభనభనన షంగతి కకన ెటిు , తృహమటు షు ంట్ కోషం ఒక తృరాగహా ం లాగహ చేమడబే ఇఫబంది గహ ఉంది .  మెండె షదీయగ  
షంఴత్సమహలు, ఫూటకు కమిటీలు, చమో్ చయ్లు, అడిగినోడికి, అడగనోడికి దఴులు ..ఆదివహసల జీలృతనలన చిదంా చేసే 
తృరలఴయం టెండయుు , కహఴూమి శూహంఫశిఴ మహవ్ లాంటి వహమికి కమటంనగర్ తౄరర్ ల ైను  తుమహమణం కహంటరాక్టు ,అడడ గోలుగహ ఉదోాగ 
కాటనలు.. ఇంకొక వ ైు  ఆత్మసత్ాలు, కేషలు, చెయకు ష ధనకర్ లాంటి వహమిైె ననన్ ఫ ైలఫుల్ కేషలు , ఉవ ెత్ేు న 
ఎగసడిన షకల జనల షబమమ, మిలిమన్ భామి్లు..ఈ మెండె షంఴత్సమహలలో ఏది ఆగలిగినం? తృహం ాంచ ఫరశలలో 
అతునంటిలో చఽసనన ఇంత్ చిత్ ాలృచిత్బామైన షంఘటనలు కనడవేమో.  
 

తృహయు బమంట్ షభావేశహలోు  తలుు  ెడతనం , షు ంతంఫ చేశూహు ం, త్ల తెగిడినన కహతు భడభ తిం ..ఎతున భాటలు, ఊషలు..ఈ 
చెలృటి బాుతనెలకు ఇఴతున లృనడతనమా ? తృహయు బమంట్ భుందట వఴబమై వేలాడిన మాదిమెడిడ  భయణం కదిలించ లేక 
తృరభంది, ఇంక ఎతున ధమహనలు కదిలిశూహు భ ? తృొయతృహటటనో, గాస తృహటటనో కహతు ననమకులు ఇుడె కహకతృొతే 2014 లో 
చఽషకుంటరం తూ షంగతి అతు చభతనకమహలు చేషు నననయు .  అఴున ఏమి చఽషకుంటరయు ? వహయు కహకతృొతే లౄయు , తుజబే 
కహంగాెస్ మహకడద, తజె ఴసేు  ముతను తుకి తెలంగహణ ఴషు ది , అది ఒక బమోశూహ ,నభమకం.  భాతుపెశూరు లలు  ెటటు కొతు, తృొత్ేు లు, 
జిత్ేు లు వేస , చిదంఫయం నోటి వ ంట కాటన వ ళళగకిక, మహశు రతి, దాననభంతాిల చేత్   షాంగహలు 
చేంచి,శూరతుమభమ  తెలంగహణనల భాటరు డడం అతున భమిచి తృరభ , ఇది నభుమదనభా ? నభమ ఴలసనదేనన ? ఇుడె 
భభతన ఫ నమటీ కథ చఽషు నననభు కదన , కహఴలసన అంత్ షతృరర్ు తీషకొతు , భావోఇషు లన తృొగిడి తృొగిడి చిఴమికి ఎం 
చేసంది? షడెడ న్ గహ ఆబమకు ఉగావహదలకంటే ఘోయంగహ కతుంచనయు , అతి కా యంగహ హింసంచి చంంచింది ననమకుడితు .  ఇలృ 
తృహయు బమంటమట బాుతనెల కుటలాు , కుత్ంతనాలు..ఏ మహభ అభతే ఏంది ళైళ మహలగొటటు కోఴడనతుకి .  అభన, భనకు 
గెలించడభు త్తే , వహమితు దింే సకుక  మహజయాంగం ఇఴెలే ద, ఉననన అది తుకి మహద .  మహజకీమ ననమకులు 
షెమంగహ మహజీననభాలు చేసేు  కడన తీషకునే బాుత్ె మంతనాంగం భనకు లేద .  కహతు ఏలినవహమికి కోం ఴసేు  భాత్ంా 
ఎఴమిన ైనన, ఎుడైెనన తీసవేమ ఴచ్, జైెలుకు ంంచ ఴచ్.ఇదే వోటట మహజకీమం, ఇటట వ ైే భన మాాణం.   
 

తృహయు బమంటటలో మోజు తృరడిమం లో తనమహ జుఴెల దఽషకు వ లుళన తెలంగహణ ఎంలు , షఫర వహభదన , గత్ ననలుగు 
మోజులుగహ టీలృలోు , ేమోు  ఫోర్ కొటిు ంచే షతునవేశహలు . అతునంటికననన జోక్ట ఏందంటే , ఈ టీఅమెస్ ఎం  లకి కహంగాెస్ వహళైళ 
భదద త్ే లకడం .  అఴున లొలిు  చేసంయు , చేషు నననయు, త్యువహత్? మోజులు మోజులు వహభదన డడ ంక భలూు  ఎటి ఆటే , 

ఎడేసన గొంగలు ఆడనే. అషలు మెండె షంఴత్సమహలలో ఒకవేళ షమీక్ష చేషకోవహలంటే దేతు గుమించి చేషకోవహలి ? అమన దీక్ష 
మోజు షమమించకుంటృనే , అటినంచి ఇటిదనకహ భనం ఎకకడ ఓడితృరభనం , ఎటరు  భుందకు తృరవహలి , ఈ కదలతు 



మహజయాలతు ఎటరు  కదిలించనలి అతు ఎుడననన షమీక్ష చేషకునననభా ? అషలు దీక్ష కి జాయ ఉదాభం కి షంఫంధం లేదన ? 

ఒకక ననమకుడితోనే చిదంఫయం కాటన ఇచి్ననా ? జాలు అనకునన వహళైళ తుశూహెయథంగహ చేసన తనాగహల భాట ? వహటి 
వహమిికోత్సవహలు? వహళళలృ  త్దిద ననలు, షంఴత్సమికహలు,కడెు కో త్లు, ఆకలి కేకలు , తుమహశహ, తుషాసలు, భమి  మీలృ 
వహమిికోత్సవహల? ఏభతు చెతృహలి లఫరకహంక్షలు ? భలూు  భలూు  ఇలాగే భనం దిననలు జయుుకుననద భనన ? శృా నఽా ఇమర్ 
లాగహ? అఴున, తెంచిన కాటన తులఫ టటు కోక తృొతే అది ఎఴమి త్ు ? జాల గుండెల తుండన ఉనన ఉదాభాతున వహడె కోక 
తృొతే ఎఴమితు అననలి ? ఈ గడడ  మీద ఉనన అగిగ తు చలాు య్డభా , యగిలించడభా  ? ఇది ననమకత్ెం లేతు   జాయ ఉదాభభా? 

ననలృకుడె లేతు డఴ అనడం షసజంగహ నే ఉంటటందన? 

 

ఒకవ ైు జయుగుత్ేనన దోడితు ఆలేక తృరత్ేనననం , అుడె గహంధీ గహయు నడినన షెదేశీ ఉదాభాతున , లృదేశీ ఴషు  
ఫహిశకమహనతు చేటు డం కడన చేమలేకతృరత్ేనననం .  భనకు భన షంషకాతీ , షందానమాల మీద భన కంటరాల్ లేద . 
ఇకకడ వహాతృహమహలన అభిఴాదిధ  చేషఽు , భన ఆమిథక ఴాఴషథ తు భనం  తుమిమంచకోలేభా? ఎఴమికీ చీభ కుటు కుండన ఎకకడననన 
ఉదాభాలు షపలం అభనటటు  చమిత్లాో ఉందన ? అందయు భామాఴతి లాగహనే ఆలోచించయు కదన , ఆబమ టటా అంఫేదకర్ 
 వహది, చినన మహశుహు ర ల ఴలు  అభిఴాదిధ  శూహధాం , ెత్ు నం నంచి త్ంచ కోఴచ్ అనన ఆమన భాటలన (వోటు  భూటలన 
కహకతృొతే) శియశూహ ఴహించి భుందకు తృరలేయు కదన?  

 

అషలు భలాు  ఎలక్షను  అననుడె , భంచిగహ కహడర్ తు తుమిమంచకొతు  జాల భధాలోకి తృరభ , వహమి షభషాలైె తృరమహటం 
చేయొచ్కదన? అషలు భందోకహకడన మోగహమోకహకడన ఉననటటు ండి భన ఉదాభం   .  ఎం చేసేు  ఉదాభం ఉదాత్ంగహ తృరత్దో 
భనకు అందమికి తెలుష కహతు , ఎటరు  భానేజ్ చేమాలో కేందనాతుకి, ఆంధనా ెటటు ఫడి దనయులకి తెలిసనంత్గహ ఎఴమికీ తెలఴద . 
ఇటికి జాలు సదధ ంగహనే ఉనననయు , ఒకక వోటట మహజకీమాలకి షందిశూహు యతు భాత్ంా భనం అనకుంటే తృొయతృహటే , ఆఖమి 
తుభుశం ఴయకు వహమితు ఎతున లాోబ ెడతనమో భనకి తెలుష . ఇుడె వహమితో ఉండే ఒక భతుష కహవహలి , ననమకత్ెం 
ఫరదాత్ తీషకోవహలి.  చెయకు షధనకర్ మీద కేషలు ఎతిు వేమాలతు తృరమహటం చేమాలి, చఽస తృరఴడం కహద.  
 

ఏది ఏబమైనన , ఈ దినం ఒక వేళ షమమించకో దలచకుంటే అది కేఴలం భన మిసు తితు ఫేమటజు వేషకోవహలి .  భలాు  దీక్షలు 
ఎభననన తుకి ఴశూహు భేమో ఆలోచించనలి . అషలు దీక్షల మీద జాలకు లృయకిు  ుటటు ండి ..అషలు లౄడె చనఴద , చంతృహడె 
తెలంగహణ ఎటరు త్ు ది   అతు ఒక ండె భుషలభామ అడిగింది , ఏమి షభాధననం చెతృహలి ? బేధనలృ ఴయగ ం తుభమకి తూమెతిు నటటు  
ఉంది, తృహయు బమంటరు  సడనలృడి చఽస ఉతబ త్తబఫుబ అభ కలలు కడన కొందయు కనొచ్.  
 

తెలంగహణ లో వహాతృహమహలు దెఫబ తీమక తృొతే తెలంగహణ మహద , జాలన భలూు  షమీకమించక తృొతే కేందంా  కదలద. మహజకీమ 
ననమకులతోతు తెలంగహణ ఴషు ది అనకుంటే భలూు  భనలిన భనం మోషం చేషకుననటేు . అషలు తెలంగహణలో చేమతు ఏదైెనన 
తృరమహట యౄం ఉందన ? ఆత్మ ఫలిదనననలకంటే కడన ఎంతో శాహంత్ం అనే కదన అయథం , తృరలీష అయచనకహలలో ఫత్ేకుత్ 
తుత్ాం నలిగి తృరత్ేనన జనం ఇంకహ కోకొలు లు ఉండనే  ఉనననయు. యచ్ఫండ అతు చి్ుండె మీద కహయం చలుు త్ేంటే ఉకోా శం 
టు లేక వ ంటఫడి త్మిమిన వహయు ఉనననయు.  
 



అఴున భనం శూహధించింది ఏంది? ాంచంలో ఒక గొ ఉదాభాతున తుమిమంచడం, కేఴలం జాలు త్భకు తనబే భుందకు 
ఴచి్ ఎటటఴంటి షశృమ షసకహమహలు ఫమటి నండి లేకుండన ఒక ననామ  ఫదద బమైన తృరమహటం కోషం తులఫడడం .  చినన 
లు  నంచి , ండె భుషలి ఴయకు జైె తెలంగహణ అతుంచడం . ఎకకడ అననామం జమిగిందో లేకఖలతో షశృ తృరగు చేమడం , 

తాి క్షణం వత్ేాఴు వేసే తాి అడెగు గభతుంచడం ..అఴున, ఎనోన ఴందల తృహాణనలు, వహమి అందమికి ఴందననలు ..మహలి తృరభన 
ూలు..అభయుల ై తులచిన లౄయులు ..మికి వహయు కహద , సత్ా కహలృంచ ఫడడ  వహయు .  ఇంకహ ఇకకడ ాంచీకయణ ఫారఴం 
మహలేద, డి భంది కోషం ఫతికే ఫత్ేకు అందయు కోయుకుంటటనననయు కహతు నేన , ననదీ అనే దనతుకికోషం కహద బేభు 
ఫతికేది అతు ఎలుగెతిు  చెగలిగిననయు. అంతో ఇంతో కొంతైెనన భమహాదగహ ఇచి్ భాటరు డే షందయబం ఏయడడ ది తెలంగహణ వహళైళ 
అభామకులు కహద , అగిగ  డెగులు అతు ఒక ఫరఴన జాలోు కి వ లుళంది , అటు నే ఇకకడి ననమకుల గుమించి కడన ూమిు గహ 
వేమే వహళైళ తెలుషకోగలుగుత్ేనననయు.  
 

భలూు  వహమిికోత్సఴం చేషకోక భుందే తెలంగహణ ఴషు ందన ? మిలిు మన్ డనలర్ వాన ..లేద అందయం ఈ ఫూటకు కహంగాెస్ తు 
గదెద  దించి  ఎఴమైెతే తెలంగహణ ఇశూహు మో వహమితు గెలిసేు  చనల ఫరగుంటటంది అతు అందమి ఆవ . ఆ దివగహ అడెగులు వేమక తృొతే , 

మేు భన నేల /కహళళ  కింద భటిు తు భనబే త్ఴుెకొనే మిసు తి ఴషు ంది . అటి దనక భమింత్ దోడీ ెయుగుత్ేంది . భలూు  
భలూు  ఎలక్షను లు  తృహఴులుగహ వహడెకొతు జాల కోమికలన కకన ెడితే ఏబమైత్దో షశు ంగహ చఽశూహు ం.   
 

ఇది లృమహభబే , కచి్త్ంగహ లృమహభబే , ఏడ తృహమేషకుననమో ఆడనే ఎత్ేకోకవహలే ..అది చేసేు , ఆచమిసేు  తె లంగహణ 
నడెచకుంట ఴషు ది. 
 

జైె తెలంగహణ! 
షజయత్ షఽమేలిు   
 


