
Dr. AP Vithal is currently in Vijayawada. He is a little old and is not even able to hear properly. I called him 
yesterday and thanked him for coming up with this brilliant piece. 
  
Konatham Dileep 
  
  
[నవంబర్6 ��డ�్నమ��త ్ �ె ంం�ాెల పరమమ�్మమ���క్�స ్ట� �మ ్, �జ��న్ కండబబదెక్� ��స�టస ్����్ ��ె ్�స ్

�� సర్్.�.ి్�ఠల్ం�ార్���ని్ ్  ��్ట� ్ం్ బవం�వ.్్�మీమంధర క్ �ంం�నట����ె�్ �ె ంం�ా్అంశంప�ల ్ ం్్

��ల ���ట్  ంం�్ చడం�వ.] 

ఇ�టవె్  �ెంం�ా్ ��షస ్్ ్ �్ అధ యెక్ � �ీ�ర్ �జ�ం్ నట�బమన�్ పర్ �త �ం డం�ంె్ �ట�్  �న�లెల్ �ల్లషాెక్ �ల్షంం�్

 చల�మమ.్�జ����్ఇంే�్ప�నః్్�క క్అవ్ాసర�నం్�త్నచ్నసర�న, పర్ �నసర�న్అంశం్��బ�.్గ్ంెలనచ్� �ీ�ర్అెమ్

పర��త �ం �ార.్ ం���ంె్ �ండనెక, మండనెక్ జ��ం��.్ ్� ్ ��పం!్ ఇ ్ ����సె్ పర��ధ�ెక్ �ల్లషాెెల్ ��ె�ా ం��్  టం��ె��, 

�ం��ె��, ్ండసర���్ �్ండసర���్ �యమ్ ����సె్ బద కప���న్ పర�పంపం ��ంంంే్  ం�!్ అెమం ్ �ల్ల ్ిం ేంబ� క్ �ంె్ం్

అంబ�బ��టెల్ � ంబార్ ���థ న్ �ల్లష కెక్  ం��ార.్ ట���ెల్ � ంబార్ ����త ్  క��త ్ �షయం�ంె్ ట ెకగమ్ పర������త , మ��� ంబార్

శబదం, మ��ం్్శబదం్ ే్చత ్ ం��ార.్ న� ్ట��త్్ంగ�్అ�టం�్� �ీ�ర్�జ�ం్నట�బమ్��ెన�ంె్ ే�ిన్పరశంల�్ా ్అంల�ెన�్

ప����ం�ద ం. 

‘�జ�ం్ పర్మవ�్ �జ�ం��గర్ �� ం్  �తసం�్ ెకె్   ��ె క్ ��లల ్మ�లం�, వ వ��యం�ారె క్  ం �్స�ెక్  ేల�డ�.్ అెమం ్

 ��ా�యమ్�్క�ర్ వం�త్అధ���్న్ట ెబ ల�ెెక్���ాం�్పరజె క్ట ెబ ం్అంం�ం �డ�.్��డ�నన్ ����్ ారస , అ�ంం�ల ్ ఇ � ం�్

ం�పక్్వ��ెన�్���ాం �డ�.్మం�్ాహం�ారెన�్���ాం �డ�.్్ం�వ��్ ��బ��బ��్నగ���న్ ం �్అ�వదం�ృ ్ ేల�డ�.్ ం్ం�్

అం��్ంేశంెల��్ ఐబవ్ం�పక్నగాంం�!్ఇం�్్చథ ెంం�్� �ీ�ర్పర్ంగం.్ఇంబ�ెల్అ్్ ం్్సర���్ ననం�? ె�బ�.అ� ే్ ‘అ థా్

్్ స�’ ఇం�.్ ఇం��్  ���కెం��్ �జ�ం్ �ాం కశ్ పర్ మవ�ెక్  ే�ిన్ అ ద � ెక, పర ే ��ం�్ �ా్  �ెంం�ా్ �పలవ్ �������న్

అా�ట�యమె�్వంబెమం�్��� �ంం��న్బ�ం���నడ�.్ (� హ�� ్�ంె�� ెక్అం్ ం��్  క�వమంం��్బ�ం���న�)్్న్�ెమ��ె్

��్ం్����ల ం�్పరజ�ధ���న్బ���వ��గం్ ేల�డ�.్ఇం�్� �ీ�ర్�జ�ం్పర్మవ��ంె్ ే�ిన్ట� � ె్్ంబాసంం�్�యనన�్‘ం�్ి’ం�్

�ంం�ం ేట���్పర్�న్ట�బన.్ట�బన్��్ం్ ్�ల్లషాెక్ క��్�జ�ం్నట�బమెల�్ �డ�్����వ్�న్ చ�ి, మం�్����శ్�న్

మారగమనప���, అ థా్్్ ం్ ��ికన��ల ్ ం�!్���్� �ీ�ర్ ��ికన్��ాశ్ం్ �ెమ్్ క�వ్��థ �ం�్ ్�ల్లష కెక్ష��ం���్అం�్

అబబృం్అ�్అనజ�ెమమ్ ం�!్ ‘�జ�ం్��ెనెల్�ార్ ( �ెంం�ా్పరజెక)్�ం� , ట ెబ ్�� �� ెక్ె� ్వ వ��యం్ ేయ�� , 

 ేయబె���్వ్్�ెక్ె� ్�జ�ఞ �����్బచాంం�, �్బ�ం న్ం�ా్అం�ట్అ��గ�� ంం�్ క����ెమల ార.్స�మమ్వ�చ్ ��బ��బ��్

నగ���న్ అ�వదం�ృ ్  ేల�ం.్స�మమ్ వ�చ్� క్ వ వ��యం్ ����క, ట ెబ ల�ెెక, ాహం�ారల ్ ఇ � ం��్  �కం �మమ.్ అ�్్మ్

వ లె��్ట���్ ��గ�� ప�్ ��బ�ద ్���ిం�న�టస ్ �ీమమంధ�ర ెక్ ం�పకెక్ �ప�త ��నార.్ ��బ��బ��్నగాం్్మంేన��్ మా�వబ��, 

 �ెంం�ా్ట���ం�్మమ్రం్��బ��్�ీమమంధ�ర ెక్ట�ం�్�త నన్్ంబాసంం�్� �ీ�ర్అననమమ�. 

�జ�ం్ ఒ ్ ఫ� డల్ �� �� ్ వ వ థ్ క్ పర�� �్!్ �్ మమ�� ��త ్ మన్ �ి లెె్ ��ఠ ప� త్��ెెల్ మనం్ పర్�త �ం ే్ అలఅ కడ�, 

�� దషణ ంేవ��యెక్ �ెంం�ా్��ర ం్ంెల�్‘�� �య్ ��్ట ె్వమమా’ అం�ట్����తం ే్�� ణాారవ�బమ్�ాంబార్ఫ� డల్�� �� ్

వ వ థ్ ్పర��ధ�ె�.్���్��జ� ెెల్పర్ �నంం�్��ం�ంం�్్ ��వమ ్��ెన్అం��్��� �ంగం�ంె, పరజె�ంె్�ాం కశ్ం��ి��, అా�ట�్్

బ���ా��ా ెక్��ం��!్���్��ెనెల్ �్ం్అషసవం ారె �్్రష�స పడ�్�నన్���త్పరజ���వమ సర���్ె�బ�.్ �సమ ్ె�బ�.్ఇ ్

 �సబబృ ్��ెన్  �డం�్�్�� �� ్��ెనెల.్�ంె�ంె్సరారగమెకం�్మం�్ నప�వ��, మ�� ంం�్అంే్ క� ాసర�న్��ె��.్అ���్

�్���ెెల్ె�ం�్  �వారత ెెల్� ంబార్� �న్పరజ� �్్��ా యవ మమెక్  ేయ ��ె�బ�.్ ��న్యమం�ృ ెక్  ే�ి, ట�ెమం�మంం��్



బ�ం�నన్‘అలఅ క���్ �ంగ్యమం�ృ నం్ాం్జ�ఞ ��బమ�, బ�బృమ ��న్�ీవ ��ం�, ల�ం���మమ క��ె��డ�.్�యన్ ే�ిన్మం�్

పన�ెన�్పర్ �త �్చత ్ప� త్��ెక్���ినట�ార, పర ���ం�న్ట�ార్ట��త�్��ా� ంల�ెకం�్� ణా�ం�న్��ె కెక్ట��త�్బబ �్ం ే్

 ��్� యమెక్�ాంబ���్్మ���? అెమం ్�� �య్పర్మవ�ెక్ట���ెల�్�� ణాారబరమ.్ట���్��ె��్అం ే.్��మపక్ �ా రవ�్

్�వం���, ట��్ త్ంష�ె్గమ�వ్  �తసం���, ��మమన ్పరజ�� ం�ంె, ���్�ె�ంె్�ాం కశ్ం��ి��్ ��ె��్ఇం�్ ���్ ర ్్్ ం.్అంే్

్మయంెల్���త��్ �ెంం�ా్పరజ�� ం, అ్ ం్్  �ంహంం�్��్���ె �్్మా �-��ా �్జ�్ాెక్జారప� కం��ార. 

 వ��్ ్మా �్ ��ా �ెక? �్ �� �యమె్ ��ెన� ం���ం�,  �త ్ ప�టస  క్ �����వన్ �ధ�ెక!్  ంబ� క, ���   వ వ థ్ ్

బ���ా��ా �న్ �త ్ చపడంె�బ�్అం��్ అలఅ కెక,  దషణ ంేవ��యెక, �� �్ారబరమాెక్ట���్ ��ెన్మమం��ి్  �ెమ్ ��ెసర�ంం�.్

���త్�� �� ్��ెన్బ���ా��ా �న, ంౌ జా�� �న్అన�్�ం�న్్ాం, ్��వ్్్ాం్ప���తం�్అం్��ం�ంం�.్���్ట�ార్ ే�ిన్ ��్

��షా, పరజ� �్్��ా యవ మమెక్ ం����యమ�.్ట����్ం�నం ే��్ట�ార��నార.్�జ�ం్పర్ మవ�్��ెన్అం్్ప���్నసర�నం�్

��బ�.్ ఇ�టవె��్ అ��ిం ే��టస ్ �యన్ ��ెన్ అన�్�ం�న్ ్ాం్ ం����, �్ ్��వ్్ ్ాం్ ం�ె�్  ననం�.్ �్ బ���ాాా్

�ాం శ్వం్ �నన�త్ మమ�ం�్ గమారత ంం�.్ అంే్ ్మయంెల, �జ�ం��గర్ �� ం,  ��ా�యమ్ �్క�ర్ ్ం�్ా్ �్కవ�్�ెక్

 ��బ��బ��్ నగాంెల�్ అ�ంం�ల ,  ����ారస ్ ఇ � ం�్ ్వ��ెక్ పరజె క్ జ�ఞ ప ం్  ��న�.్ బహ�ల�్ ఇం��్ ��ండ�్ మ డ�్

శ �బ�ద ెకం�్గ�వ��త ్�జ�ం్నట�బమ్ క��్అలఅ కడ�,  దషణ ంేవ��యెక, �� �య్��ె కె్్ా్న్జనం్ ే��చ��్ ేాచవ �చ. 

� �ీ�ర్ పర�� �్.్ �యన్ �� లాసరం�ట్ ్్మ ెక.్ ��్�ాా్ పరజె్ వె�్ �ెల�ం డం్ ట���్ వె�్ మమ��ల డడం, ట���ెల్ ఒ �ం�్

�ెకవగెడం్వం�త�్�యన్అన� కెమంల�ెక్ క��.్ న� ��్�జ�ం్నట�బమ్పరజ� �్్��ా యవ మమెన�్పర్ �త �ం �డ�.్అంే్

�� �� ్వ వ థ్�ంె్గమ���ం�తస ్�� �్ంం�్�����వన్� మమాం�ంన�్అం్ ం��్  క�వం���్పరశం�ిం �ార.్ఒ �్� మమాం్�ం్�గ�హం్

�� ం కబంం్ �బ్  నన�ల� ే్ అ �డ్ �గ�హ్ �ధవం్ం్ జ��ం�్  ం�ేం�్ ��బ�్ � మమాం్ �ం్ పర ే  ్్ పర��త �ం �ార.్  న� ్

� �ీ�రన్�్�జ�ం్��ెనన�్����తం�న్వ ��త్అనె�మమ.్ం����్ వ ��  ంం�్�����వన్ట����్�ంె్ం్అం్ ం��్అబనంం�్����తం �ార.్

�ార్ఇం్్ట�ం�్�త ��నార్ం��..్� �ీ�ర్్వ��ా ���్ �ంం�నట�ార? ్ ��వమ ్వ��ా ���్ �ంం�నట�డ�్అవ���? ��ం�? ��యమధ్

 �ెంం�ా్ �����ంెల్ పరమమ��ెలెన్ �������యా���వ� , �మ�్వ� ్ న��ంం్���వ� , జనా్ః్ ్ ��వమమెక.్ ���్ �్ వ వ థ్ క్

వ ��  ంం�్������ార.్అం�్గమ�ం ��. 

� �ీ�ర్్న్ క�టంబ్్్మ ె��్��జ��య్ాంగంెల్మమంబ� క్ �్�త ��నడ�్�బాశనంం�్ చ�ి్ ‘ట�ా్్వ్��జ��యమెక’ అ�్

్మ్ ట�బ��్ ప�తమన�్ పరబ��శం గెార.్ అయమ ్ ���త��్ మనంేశంెల్ ్ ��వమ ్ వ వ థ్ ్ ��్  ే్  ననం�.్ ��ం్�ద� ంం�్

అ� ే���త��్�్్ ��వమ ్�ెల ��్్�ా ణా్అ �్ ంం���్ ననం�.్అంబ�ెల్ష�గస�్ట�ా్్వం.్ఇం �ంబ� క్�ీమమం్ధర్ ��ర ం్ం్

బ�ం�్అ�వదం�ృ �ంం�న్��ర ం్ం్- �ెంం�ా్ట న� బ�వన్అ��గ�� ్��ర ం్ం్��బ�మ��!్ం�వంగ్్��్్ట ె స్��జల్�ర�్వ� ్్నయమడ�్

జగన�్హన�్వ� ్��ధ్ ెమల ెలల ్లం�ారక్యమ్ర్ � �న్� ెె���ట్పెలల పెలల  క్�ారగమ్�్��ం�్�త ��నార.్�యన్యమ్ర క్పరజ�్

్కంబన్ అప�ావం!్ అబం �్ డబమబ��చ్  ��చన్ జనం్ అ�్ ��పం, ��ంం��స, �ట���ీ్ వ��ా ెక్  ం్�్�త  క��న్ అంే్

��ాామనగ�ం�న్�ిథ�ె�బ�. 

��ంం��స, �ట���ీ్ట���ెమ్ పక�త పపడ�్మమ�్మమార్చత , ాంగమెక్మమ� చ్ ్ా్ట �ల్��బ�్పరజె్అ���ర యం.్అ���్� హ�� , 

ఇంం�ా, ���వ్ ,���యమ్ , ��హ�లం్�ం �్్ ట���్ అ్� నన్్ ��య ్వం్  ం�?  ్ అంశం్ మంబ� క్  ��చ్ ్ం�వ��్ ్మ్

ం�గజ�ార్�నన్��జ��య్పెక కబ�వ�్�ెబబ�టస  కంం�మ�్వ థా్పరయ్నం్ ే్�త ��నార్ ంబరబ�బమ. 



అయమ !్  న�్ట�ర్ ��థ �ిం�న్  �ెకగమంేశం్ ����సెల్ ె��టం�్ జ ��్ అంే్ �ట���ీ్ ����స��్ వ ��  ంం�్ ��ంం��స్ ్ాఫ�న్ ���ట్  ే�ి, 

ల�వ���, మమమ్  ం�్ �బ��ం ం�వ్ అం�ట్  ే��నం�వార? ఇ�టవె్ జ��ం�న్  �ెకగమంేశం్ మ్��డ�్ ��ర ంగాంెల్ నచ, 

 ��టస ప �ె్ ెల� �్ ష���ె �్ �ంల ��ంెక్ �ప��్ంం�్ ��నవ�చనవ�.్ �్ ెల� �్  వార? అ్ెక్ �్ ెల� �్ �ంల ��ం్ ె్ ప�ల ్ ��న� ్

వ �ం�ంం�్ వార? హ�� దషణ .్అం�్� ..్ న�్ట�ర ్క్ట న�న���ట్���వ�న్ ంబరబ�బమ్అంబ� క్��ాాంం�్ వ��న్ చప� �ార? 

��మ�్ ెయవా్ ��ావ��.్ ��ంం��స్ె ల్  బ�గమ్�నన్ ��య క��ెక్ ప�ాంంేశవ��్  వార? ఇబం �్  ంబ� క? న లెం�ండ్  ెమల ్

్�ంగ్���తెల్ అం�్ జనాల్��జ వాాంం�్  నన్ �వ������్ ్పక్ అ�న్ ప�� యమెక్ �మ�్��వ� ్ న��ంం్���వ� , అయన్��బ��్

మెకల ్ ్వ��జ ం, �సర్ ్ తా్మెకల ్ ట ం �న��ంం్���వ� ్ �ాం �్ �ీ�ీ ం్్ాఫ�న్ ( �ెకగమంేశం్్ాఫ�న్ ���ట ే�ిన్  కశెవ���వ� ్

� న్��బార�ే)్అ్ ారథ ెకం�్���ట ేల�ార.్ ్ క�టంబస���? ఇం��వార్ట�� ్ట�ార్ప���్ ����? అ�్��ంం��స్ట�ార్ ��న్ ే��్

ట�ార.్ అపపడ�్ ��న�్  ���కట��వ�, 1946ెల్ ట�ాంబార్ �ా్  �ెంం�ా్ �పలవ్ �����ంెల్ ��ర ా�ె క్  �ం�ం�్ బ� ��నపపడ�, 

�� ��్�����ేం�.్పరజ������ంెల్మమంబ�ం�ేం�? అ�్ ్��ంం��స్ె ల్ ననట�వ�����్అ�వం���? ���ెల్అనారహ ��వ� ్ �పకం�వ? అ�్

బ �ాంగంం�్పరజెెల��్పరరనం ే్ట��వ�. 

అెమం ్ పర ే  ్  �ెంం�ా్ ��ధన్ � ా క్ పరజ�్ �����ంెల్హ����్�వ�, � �ట�ర,  �్్ అనారహ ెమ్  �పకం�వ? అనారహ ెన�్ � �ీ�ర్

��ర ్ం ���త ్��వ థాం.్అం ేం��్ ���్, � �ీ�ర్ె  �్���ట్పడె� ్  �చ్ప� �చ్ట�బనె �్��ెయ పం్వబ�ద .్ ���్ెల, � �ీ�ర్ె ల్

అ్ెక్్పపెక్ె�వ�్��బ�.్���్��డ�్ �ెంం�ా్ బ మమ���్ ప�� యపబంం�్మమ��ంం�్ ���్.్ం��్��్��్� �ీ�ర.్ఇం�్ ా ా్

ట� త్వం.్  �ెంం�ా్ వ ��  ్ �ీమమంధర్ ��య క�న్ ��వ��ం�తస ్ �్ెా ంం�్  �ెంం�ా్ �� �్ం ేంబ� క్ �ిబృపడం�వ!్  క�మాశెక్

మమనం�వ! 

-�� సర్్�ీ్�ఠల 

98480 69720 
 


