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�ెల��ా��ం��. ఒళ�� �ర�చుక�ంట� బద�కం�ా పక��ద నుం� ల���డ� ��ా� �. పక�ల� ప��లం�ా ��ట�� క�న�           
�����ను ఆ� �ే�ాడ�. "ఆ�ాశ�ాణ� - �ార�ల� చదువ�త�న��� ప�య�గ సుబ���ావ�". అబ��, అప���ే           
��ా ం�య�ార�ల� వ�ే�సు� ���� అ� ��ణ�క��ంట� మంచం ���ాడ�. అర��ా�� ���ా ��ల�� ����� ల�,          
����ల� చూసుక�ంట� �ద�ల��� జ�ర�క��, �ెల��ార�ా�� ��� ఆ� �ే�ా�ా�� కళ�� �ె���ే ��ట� �ాలంల�            
����� �ంట� �ద��� �, ల�సూ� �� ����� ��ట�� ��ా� �ల�ంట� ��ా�మ�నుల� ఉన�ంత �ాలం ఆ�ాశ�ాణ�           
భ�ష�త�� �� �ో�ా ఏ�ల�దు. �ద� ల��న దగ�ర��ం� ������న�ర�� క�ా� టకసం��త క�ే�� అ������ా �����           
�ంట��� ��నచర� �ా�చు�క�� అప��డ� ���నబడడం ��ా� ��� ఆన�ా��. �����ల� �ార�ల� గం�ా          
ప��ాహంల� �ాగ�త�����. �ా����� అల� ర�� - �ా���ా� � �ద ఆ��పణల�; బ�ం�ాల�� వరదల� - �����            
కర�వ�; అంత���ంల��� దూసుక��� �న ఇ��� �ా��� - ��ల�� ర�ల� పట�� ల� త�ి�న గ��� ���ల�; ప��ప��ల            
�సుర��  - అ���ారప�ం కసుర�� ; ఇల� ��ట�� �ా �ాగ�త����� �ార�ల�.  
 
ఒక� �ణం గ�క� �ప��క�� మ�� చదవడం �దల�ట�� డ� నూ�� ��డ�. "�న� ��త�����ల�           
సమ���రప��ార�ాఖ� మం�� మ�ట�� డ�త� ��ర�య �ా�ీ� �య కళలను, సంస���� �ా�ాడ���వడం ప��ార         
మ�ధ�మ�ల �ామ��క బ�ధ�త�, ఈ బ�ధ�తను ప��ారమ�ధ�మ�ల� మ����� వడం ��ల� బ���కరమ� తన          
ఆ��దనను వ�క�ం �ే�ార�. �ేశంల�� ��ౖ���� �����, ట�� ����ళ���ంట��� గతంల� ఎ����ార�� మ�ర�దర��ాల�           
జ����ే�ి�� �ార� ఖ�తర� �ెయ�నందున ఈ మ�ర�దర��ాలను �ర�ంధం�ా అమల��ెయ�బ� త����మ�        
�ె�యజ��ార�. ��ట� నుం�� అ�� ��ౖ���� ����� ������ ���క� క�సం అరగంట����ౖ�� �ా�ీ� �యసం������,           
అ�� ట�� ������ ���క� క�సం అరగంట�ాట� �ా�ీ� �యనృ����� ప��ారం �ేయ�ల�, ఈ          
ఆ�ే�ాలన�క��ం�న ������ �క� ల�ౖ��ను�ల� రదు� �ేయబడ��య�, ఈ ఆ�ే�ాల� త�ణ��         
అమల�ల��� వ�ా� య� క��� �ె�యజ��ార�". ��ా� ��� ఎ���� గం�ే��� మ��ిం�ం�� �ా� సూ� ల�ాయం         
ఒప����ల�దు. ఒక�ా�� ���� చూసు��� ఇ�� కల�ాద� ��ా� రణ �ేసుక����డ�. అప�యత�ం�ా         
ఆనంద���ా�ల� �ాల��. "ఇ�ా��నుం� అ�� ����� ��న�� ల�నూ �ా�ీ� �యసం��తం వసు� ం�ో�" అ�         
ఇంట�� అంద���� �నబ�ేల� ��ద� �� ���క ��ట�� డ�. అ�� ��ౖ���� ��న�� ల� ��ల�� '����� బ�� ' ��ల� ప�జ�దరణ              
�� ం��ం��. 'ట��ే� �� � �ా� �� ఇ� ����� బ�� ' అ� గ�గ�� ల� ట�ౖ� �ే�ాడ�. ఉదయం ఎ���� గంటలక�             
�ా� �ిక� మ���� అ� క��ిం�ం��. ��ా� � ఆనం����� అవధుల�� వ�. ఇం�ా గంట మ�త��� ఉంద�           
అనుక�ంట� హ������ా ��నచర�క�పక��ం�ేడ�. 
 
ఎ������ం�ా ఒక ��షం ఉందన�ా�� ఒక�ే��� ����� మ��క�ే��� ���� �ా�ీకప��ను పట�� ��� ట�బ��           
దగ�ర�����డ� ��ా� �. �ా�ీకప��ను ట�బ�� �ద ��ట�� , ఎ� ఎం �����ల� '����� బ�� ' ట��� �ే�ి,           
క�ల��ా�ా క����ల� క�ర���, �ా�ీ �ి� �ేయడం �దల���ట�� డ�. 



  
"�� ���ం��, ���ంతవరక� 'ప��� �ెం� �ాట �ా�ాల�' �ార�క�మం ����ర�. ��ా �జక�ల� - ప��� �ెం�.           
చక�ట� ������పళ��� ప��� �ెం� ట�� ����  �� �ాడం��.  
�ర� �ంట����ర� '����� బ��  103.1'.  
త�ా�త '��ల��ి� క�ా� టక సం��తం' - ��ా ��త �ార�క�మం. ��ా �జక�ల�: ��ల��ి�.  
ట��ం� ట��ం� - ఒక� �ెం�� ��ల��ి� ��గం�� - కడ�ప�మంట�� గ�� బ�ౖ �ెప�ం��". ��ా� � త���ప��� డ�.             
కడ�ప�ల� మంట�ా, �ా�ీ �ేదు�ా అ��ిం�ం��. "సహ��ా �జక�ల�: ���� క� - తల���ి� ��ా��ణ�.          
'ఒ��ఒక� �ళ� - తల ���ి� �ాదు మ���', 
'వస� ��ా� ం� - ��ట���ం� ��డ�'. ఒ��ఒక� ఉత�క� - బట�లక� ��ర�ప�" - ట��ం� ట��ం�.  
 
��ా� � ����ష�� �ై�� య�డ�. 'ఇ�� ��ా ��త �ార�క�మమ�? �� ��ా రబ�కర�మ�? క�ా� టక సం������� ఈ          
కడ�ప�మంట మందు �����ట�?, తల���ి� మందు, బట�ల సబ�� ప�కటనల��ట�? �ేవ��� అనుక�ంట� తల           
పట�� క����డ�. 
 
"��ల��ి� క�ా� టక సం��తంల� �ీ�� �న�మ��� �ానం �ంట�ర�. మ�ందు�ా - ఎందుక� దయ�ాదు�ా, ����            
�ాగంల� ���గ�ాజకృ� - �శ���ప� ��ళం". మ�ందు '��మ�' అ��, ��నక '�ార�' అ�� ల�క�ం�� అల�             
ఏకవచనం�� �ెప�� ం�ేంట�? అ� సణ�క��ంట� మ�� �ా�ీ ��గ�త� �ాటల� �న����� య�డ�. ��ర�న          
�వ�����ే�టప�ట��� �ా�ీ కప��ల� మ��ా��క వంత� ఖ���ే�ాడ�. ఇల� మ���ంప� అ��ం�ో  ల��ో  అం� ే 
'ట��ం� ట��ం� - తల��ప�� �ం�ెందుక�? ���� క� �ెంత�� ఉండ�ా భయ��ందుక�? ���� క� �� తల���ి�           
ఫ�. ట��ం� ట��ం�' "త�ా�� అంశం - ఏ� ��రమ� - శంక�ాభరణం �ాగంల� ���గ�ాజ కృ�  - ఆ����ళం". 
 
��ా� ��� �జం�ా�� తల���ి� �దల�ౖం��. కృత�ల� క��� �ింబ��� �ా వసు� �����ంట�� ��య��, �ాస�          
ఉ���హం�ా ఓ ��ౖ�ాలం కృ� �ా�ొచు�గ�� అనుక�ంట� �ా�ీ కప��� అట� ఇట� �ప�డం �దల�ట�� డ�.            
�ా�ీ �ద ����క చ���� �ం��. ఈ కృ� త�ా�త ఏ ప�కటన వసు� ం�ో బ�బ� � అ� ఆల��సూ� క�ే��              
�ంట����డ�. కృ� ప�ర��ం��. ��ా� � అసంక��తం�ా ఊ�ి�� �గపట�� డ�.  
 
"��ల��ి� క�ా� టక సం��తంల� �న� బ���" ఉన�ట�� ం�� ��ౖ�ాలంల� మృదంగ లయ����సం �దల�ౖం��.          
క�ా� టక సం��తం మధ�ల� ఈ బ��� ఏ�ట�� ? అందుల�నూ ఈ లయ����సం ఏ�ట�? ఎ��ట�ం� తప�� �ే�ా�ా?             
అ� అనుక�ంట� ఉండ�ా�� మృదంగం ఆ���� �ం��. 
 
'ట��ం� ట��ం�' "�క�ట� �ా������, చక�� అనుసరణ�� ఆ�ాశ�ాణ� ట�� ���� క���ార�ల� ప�చండ          
మ��ా� ండ�ావ��ా�� మృదంగ �ా������ �నం��. సరస���న ధరలక� ఆ���� ��� క�ే��ల� బ�� �ేసు��ం��.          
బ���ం� ల�, �ా��ల�, ఇతర �వ�ాల ��సం www.chandaprachanda.com ��బ�ౖ�� � సంద���ంచం��.        
�� �: 9444665544". �త�ం ప�� ��కండ�� ��టక�ం�� గడగ�� చ�����ిం�� అ��న��. ��ా� � �ా� ల�           
ఉ���డ�. "�వర�ా ఇంతకంట� �ావల��� ఈ కష�మ� ��ల�� - కన�డ �ాగంల� పట�ం సుబ�హ�ణ� అయ��             
రచన, ర�పక ��ళం". 
 
�ా�ీ కప�� పక�క� �����ాడ� ��ా� �. నుదుట� �ద �ేత�ల� ��ట�� క��, తల ��ంచుక�� క�ర�����డ�. ఇ�ే             
ప�����ంశం �ాబ� ల�ననుక����డ�. �ా�ాల�పన, కృ�, ��రవ�, స�రకల�న ప�ర�� త� ఆవర�నం         

http://www.chandaprachanda.com/


�దలవ�త� ఉండ�ా �ాల��� త���ం��. తల��� చూ�ాడ� ��ా� �. 'త� ఆవర�నం ��ా �జక�ల� - ఒ�� ఒక�             
ఉత�క� - బట�లక� ��ర�ప� - వస� ��ాం� ��ట���ం� ��డ�'. మ�� �ాల��� ������ం��. ������            
��ి����డ��మ� అన�ంత ��పం వ��ం�� ��ా� ��� �ా� తమ��ంచుక����డ�. 'క�ే��� ఇల� మ�క�ల�          
��ంద ��ట�� ఉ���ి ఆ��సు� �����ంట�� �ేవ���' అ� �ట�� ర�సూ� మ�� తలపట�� క����డ� ��ా� �. క�ే��           
ప�ర��ం��. �దట �ె�ి�న ��ా �జక�ల �వ�ాల�, ప�కటనల� మ�� వ����. 
 
"��ప� ఉదయం క�ా� టక సం��త �ార�క�మంల� 'అమృ��ంజనం �ాగం-��నం-పల��' �నం��". ����� కట���ి,          
��రం�ా అడ�గ�ల�సూ�  పడకగ��ల��� వ�� మంచం�ద క�లబ��� డ� ��ా� �.  
 
'�ా�ీ� �య సం�������క ప�త�త ఉంద�, అ�� ���ాధన��క మ�ర�మ�, ����ల� అ��రవపరచక�డద�         
�ళ���ందుక� �ె�యల�దు?' 
 
'అక�డ ప� �ే�� �ాళ��� �ా�ీ� �యసం��తం �ా�ాలన� �బంధ��� ల�దుక��, �ాళ���ల� తప��పడ��ం' అ�           
సమ���నం �ెప��క����డ�. ప�భ�త�ం ��� సం��తం ప��ారం �ెయ�మం��. �ళ�� �ే���ార�. అం�ే. ����న           
�షయ�ల��వర� పట��ంచు��ల�దు. 'Dog booked - Dog delivered'  అన�ట�� ం�� ��� వ�వ�రం. 
 
'�ి�మ� ఆ����త ��య��� �� ల�, ������ార�లవంట� �ార�క�మ�ల� �ర���ం�ే య�ంకర�� �ి�మ�లగ���ం�,         
���డల గ���ం� క�స ప��జ�� నం సం�ా��సు� ���ర� క��, అ� ల���ాళ��� అక�డ ఉ�ో ��ాల� ఇవ�ర�క��, మ��            
సం��త �ార�క�మ�ల� �ర���ం�ే య�ంకర�క� సం��తంల� క�స ప��జ�� నం ఉం��లన� �యమ��ందుక�         
ల�దు? అసల� ప�సు� త�ాలంల� �ి�మ��ాటల�, ఆటలగ���ం� �ె�య� �ా��వ�ర�? �న��ిల�ల� క���         
�ాట�గ���ం� అనర�ళం�ా మ�ట�� డ�త������, మ�� �ా�ీ� �యసం��తం గ���ం� క�సప��జ�� నం, ఆస��� ఎవ����         
ఎందుక� ల�వ�?' 
 
ప�శ�ల� సమ�����ల� ��ండూ త�� �ెప��క�ంట����డ�. '�ి�మ�ల� సులభం�ా అర�మవ����. ఎం��         
������� క��� అం���ా� �. �ా�ీ� �య సం������ అర�ం �ేసుక��, ఆనం��ంచడం అంత సులభం �ాదు క��.            
అర�ం�ా���� గ���ం� అంత సమయం ఎందుక� వృ�� �ేసు���ా�?' 
 
'మ�� ల�క�ల�, ��ౖను� క��� అంత సులభం�ా అర�మ��� �షయ�ల� �ావ� క��. �ిల�ల�� �ాట�ల� ���దం             
క��� ఏ� కనబడదు. అ��� అప��ల� �ే�ి మ�� బ� ల�ంత �ీ�ల� కట�� , ట��షను� ��ట�� , �ాన�ంట��ష�             
�ా�ంప�ల�� ంట� �స�ళ�ల� ప�ే�ి, �ిల� �� �ా� రం�ాన ��ట��  మ�� చ���సు� ���ర�. ఎందుక�? 
 

'అ� చదువ�క�ంట� మం� ఉ�ో��ాల��ా� �. బ� ల�ంత డబ�� సం�ా��ంచుక�� సుఖసం���ాల�� ఆనందం�ా         
��ంచవచు�. సం��తం ��ర��క�ంట� మం� ఉ�ో��ాల�, �తం వ�ా� యన� భ���ా ఏ�ట�?' ��ా� ��� ��ంట��           
సమ���నం తట�ల�దు. �ా� ��ల���ల� �ా సమస� అర�మవడం �దల���ట��ం��. 
 
'�ిల�లక� జ�� నం వ��న దగ����ం� సుఖం�ా బత�ాలంట� బ� ల�ంత డబ�� �ా�ాల�, అ��          
సం�ా��ంచు���ాలంట� మం� ఉ�ో�గం �ా�ాల�, ఆ ఉ�ో�గం �ా�ాలంట� బ��ా చదువ����ాల� మ�త���          
�ెప�� ���ం. చదువ� ధనసం�ాదన ��సం మ�త��� �ాద�, ��� ప������ే�శ�ం జ�� నసమ��ార�న, బ������ాసం          



అ� �ెప�ట�� దు. సుఖసం���ాల �ర�చనం క��� స���ా� �ెయ�ట�� దు. ధనం ���క, ��ా పం�క ఆనం��లను           
మ�త��� ఇవ�గలద�, �ట�� �ం�న మ�న�ిక, ఆ�����క ఆనం��లను సం�ా��ం� ��ట�ల�ద�,         
మ�నవ������� ��ా పం�క ��ఖ��ల��నం��ంచ����� �ం�న పరమ�ర�ం మ��కట� ఉంద� �ెప�ట�� దు. ఒక         
వ������ ల��� జ���� గ����ంప�ను, ��ర�ా�� �ె����ట��� ధనం, అ���ారం �ావ�, కళల�,          
సంస�ృ��ాంప���య�ల� మ�త���న�, మనం �ిల�ల�� బ� ��ంచటంల�దు. �ా�ా�త��ే�ాలను చూ�ి       
మన����� �ాతల� ��ట�� క����ం. మన ����������� ఆమ�ల�గ�ం మ�����ాం. �ా�ా�త��ే�ాలల��        
�ాఠ�ాలల�� సం��తం తప��స�� �ా�ా�ంశం. ����� క��� ప���ల�, మ�ర��ల� ఉంట��. ��ర�య సం��త           
ఔన������ �ా�ా�త��ల� ఒప��క������. మ�� మన��ందుక� �ాఠ�ాలల�� సం������ తప��స��        
�ెయ�ట�� దు? ఇల� జ����న��డ� �ిల�లందర� అం�� ఇం�� సం��తం ��ర��క�ంట�ర�. �����ళ��         
చదువ�క�����ా చదువ��క� �ల�వ, అవసరం అర�ం అ�నట�� ���� సంవత��ాల� ��ర��క�����ా         
సం��తం�క� ��ప�దనం, ఉప��ాల� క��� అర�ం అవ����. ��ర��క�న� �ారందర�        
����ంసులవల�ర�. �ా� క�మం�ా ఆ �ద��ద, క���ార�ల�ద ��రవం ��ర�గ�త�ం��. సం��తంవలన         
���దం�� �ాట� మ�న�ిక ప��ాంతత, ఆ��గ�ం క��� కల�గ���య�, అల���క���న ఆ������ానందం క���          
కల�గ�త�ంద� అనుభవంల��� వసు� ం��. స�చ����న �ా�ీ� �యసం��తం మ��ి�� అవసరమ� �ె��ినప��డ�        
�����సం ధనం, సమయం, శ�మ ����ంచ����� ��న�ాడర�. ఎప���ై�ే ప�జలల� ఈ �ైతన�ం వసు� ం�ో           
అప��డ� ప��ారమ�ధ�మ�ల� క��� సం������� ��ంత సమయం ��ట��ంచడం తమ బ�ధ�త�         
�ెల�సుక�ంట��. సం��తక�ే��లల��� ఇ�ా� ను�ారం�ా ప�కటనల� గ��ి�ం�, అ��రవ పరచక�ం�� ���ల�        
����న సమయమం�� ��మ� సం�ా��ం�న��ంట�� ��ంత��గం సం��తం��సం ఖర����ట�� లన� జ�� నం        
కల�గ�త�ం��. ����� �ాణ�జ� ప����షల� �ా������ �� ష� ���ా�����ట� (CSR) అంట�ర�. అంట� ఏ           
ప��శ������ తన సం�ాదనల� ��ంత��గం సమ�జ��తం��సం ఖర�� ��ట�� �. ఈ �త�ం��ౖ         
పను��న��ంప� క��� ఉంట�ం��. సం������� డబ�� ����ంచడం క��� CSR ��ంద�� వసు� ం��'. 
 
'సంస�ృ�, కళల ప��ర�ణ ��సం ప�భ�త�ం �సుక�న� �ర�యం హర�ణ�య��. అ��ే ఆచరణల� ఇల�           
ఎందుక� జ����ం��? అ���ార�లక� సం��తంల� ప��చయం, �����ౖ అవ�ాహన ల�క�� వడం వలన. ప�మ�ఖ          
ఒ�ం�ి� ష�ట� �ాజ�వర�� �ిం� �ా�ో� ను ��ంద�ప�భ�త� ������ాఖ�మం���ా �య�ం�నట�� ఒక క���ార��          
�ాంస�ృ�క�ాఖ�మం���ా �య�ం���. ��ంద�, �ాష� � సం��త��టక అ�ాడ�ల�, ICCR, CCRT, IGNCA,         
జ�న� కల�ర� ��ంటర�వంట� జ��య�ా� � సంస�లల�� అత��న�త పదవ�ల�� క���ార�లను �య�ం���.         
అప���ే కళలన�వృ��� �ెయ������, క���ార�లను �� � త���ంచ����� అవసర���న �ర�య�లను స���ా�        
�సు��వడం, �ాట�� స���ా� అమల��ెయ�టం �ాధ�పడ���. �ా�ీ� �యసం��తం సత�గ�ణ��� ������ిసు� ం��.        
ఎప���ై�ే �ేశంల�� ప�జలంద���� �ా�ీ� �య సం��తంల� ప���శం, అ�ర�� కల�గ���� అప��డ� �ా��ల�          
సత��వర�న కల�గ�త�ం��. �ైవభ���, �ాప�� ��ర�గ����. ���ాల�, ��ాల� తగ�� ���. అ�భక�         
��రత�ేశంల� ఒ��� క�ట�ంబం నుం� క�సం ఒక������ �ా�ీ� �యసం��తం ��ర��క�� ఉండ�ంట� �ేశ �భజన           
జ��గ�ం�ే�� �ాద'న� ఉ�ా� � బ�ేగ�ల�ం అ�ఖ�� �ా�� మ�టల� గ���� ���� ��ా� ���.  
 
ఇంతల� గ��య�రం ������ ��ట��ం��. ��ా� � ఆల�చనల�� బ��� ప��ం��. 'అ��, ఈ ఆల�చనల�� ప��            
మ����� య�ను. ఈప�ట �����ల�, అ�ే ఆ�ాశ�ాణ�ల� ��య�డ��ా�� వ��� �� ల�' అనుక�ంట�         
�����దగ����� ప����ట�� డ� ��ా� �. 
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