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by ాం!"#ాం
(Listen to this wonderful song - http://chimatamusic.com/playcmd.php?plist=3587)
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Cా<రం?ంచమ= EF=ాG అIి న
 టK ా గర-1). ఎదుర- చూLిన #() #ా%NలOదు. !ె ంQ %N%N Cా<రం?సు1%"'ను. "!ె ంQ" అనI"=7 R='
ారణ"ల%"'T.
ేవలప ా# !"లను UVWింXే ప<జZ లOద= !ెLీ ఆ దు@ా\హ@ా=7 ప^ను_వడం aదట.ి "రU ాన= X( కU ాంచు%Tbcడd"
అ= క" efదgల ఉాచ. అలాంట ఒక కUjకk, అందు%" ేవలప ా# lmాలను ఆకnంప XేసుR%N ప#జZ oనం లOద= !ెLీ ఆ
ప<యత'ం Xేయడం.
ఒకNళ అం!r ఇం!r అరt ం XేసుR= ా<Lి%" అCార ప#జZ oనం క న
 uFతలను/Cాఠకలను wxeిyంచగల%" అ%N సంశయం #{ండవి. ఈ
|డతంl}టK CాంIి!"c=' ఎంతవరక హ#~@1 ార%N సం_చం.
ఇవ' పకkనబట  ఈ ాcఖc ా<ాను (ా<LాIి7 చి
N ాడ లకవ క" :) ). ఇి %"క సు#ంQన lmవం. కU lmవం NరT
ఉండవచు. ఏె%
ౖ " ఎవ#%%
ౖ " 7ంచప#X
ే ి ా అ=eిL1 అి ఉేgశప^రకం, దుర-ేgశప^#తం ాద= మనU.
EF ేవలప కృష ాLి1  - ఈ eర- Uన ా%N !ెలగా# గంIెల మృదుమధుర lmవ !"ల శత_ట ణల. @ామానcజ%"=' Lfౖతం
ఓలలాIింQన ఈత= lmవకUతప సంద<ంల మనకయc= ా#{వర-!! #ాయC9 < ల, అబ# lmవకU!rదcమా=' Cా<రం?ంQ
ఉండవచు ాక, ఈ ాఖల అగF!"ంబలం మాత<ం ేవలప ా#.ే lmవకUతప @ామాజoc=7 %"ట, %Nట
  ర-గలO= #ా#ా).
1950వ దశకంల "మశ#" Qత<ం!r చలనQత< రంగప<శ
N ం XేLి నభ!r నభUషc అన' చం"న ఎ%&' ఆణమ!"cలాంట Cాటలను
!ెలగ e<కలక అంింX"ర-. ఏ ఏ Q!"<లల ఏ ఏ Cాటల ా<ార- అన' Uషయా=' ాస1 పకkనefట  # Cాటల ఒక Cాట= Rంత
UVWింQ చు"gమా !
"కటలగల" Qత<ంల= "కటల
 గల  టల
 " అన' Cాట %"A ాదు ఎంద#_ ఇష wxన Cాట. ప<ాతకత7 ప#ాాష ా =Xే
అదుతwxన Cాట. efౖ7 చూL1 ప<కృ వర %" తం ా క=eింQ%" అంతర తం ా ప<కృ!r ఆCాిస1 ూ ప<కృపర-ష ల (Lీ1 ప
 ర-ష ల)
e<మానుబం¡"=7 =రచనం Xెey Cాట. aదట #{ండ చరణ"ల ఈ బంధం ఎలా ఉంI"ల Xెe!
ి ే ఆఖ# చరణం ఎలా ఉండక¢డో
Xెపత ంి. అం!ేాక ఈ Cాట పలU ఎం!r అరt వంతం ా ఉంటKంి. పలUల= పదప<¤గం అననcం.
మందు ా పలUల= aదట #{ండ ాాcల.

"కట
కటల
 గల  ట
 ల
  Qంే కంకమ వ%'ల
ఏకwxన
 హౄదయాలల CాA బంగర- రంగల"
రంగల
ఈ #{ండ ాాcలల= మడ పదప<¤ ాల - "కటలగల  ట
 ల
 ", "కంకమ వ%'ల", "బంగర- రంగల" - టకన'
UV8ా=' ప#E"gం.

"కటలగల" అన ా%N మనక సు#ంXేి పరసyర Uర-ద¦ lmవనల (క|లOమల, ఆశ=#ాశల, సుఖదుఖాల aదల§ౖన
ాటలా ా). ఈ పదబంధంల ప<ణయ lmవన ఏ _ా%" క=eించదు. ా ీ=7 " ట
 ల" అన' ప"=' జ©Iించ ా%N పరసyర Uర-ద¦
lmవం పలాయనం Qత1 ంQ ఆ @ాtనంల ప<ణయ lmవం X(టK XేసుకంటKంి. U%Nా#7 "కటల
 గల  ట
 ల
 " అ%N ప<¤గంల
Aవలం e<wక
x lmవన మాత<wª తడ త ంి. " ట
 ల" అన' ప"=' ప<¤ ంQ aదట పదwxన
 "కటలగల"7 ఉన' =జo#ాt='
ప^#1 ా మర-గపరQ uFతల మిల ఒక ?న' lmా=' క ంచడమ%Nి అదుతం.
"కటలగల"  ంచుక%N సమయాల Cా<తఃాలం, సం¡"c సమయం ... అటK పగల, ఇటK కట ా= సంిగ¦ సమయాల ... .
"కటలగల  ట
 ల" అనడం "#ా ఈ #{ండ సమయాల= ఏక ాలంల సు#ంపXేయడం, ""కటల
 గల  ట
 ల Qంే
కంకమ వ%'ల" అనడం "#ా Cా<తః ాలంలనూ, సం¡"c సమయంలనూ ఆాశంల Qంే అర-ణవ#ాల= ధృ  (చ#ంపXేయడం
ేవలప ా# రచ%" చమ!"kరం. ఇి ప<కృ పరం ా. మ# ీ%'
N ప<ణయ పరం ా చూL1 ? ప<ణయంల ఎర-efకkటm=' Lిగ 7 ప<క ా
చూL1  
 ల Qంే Lిగ ొ ంతరల, ఆ Lిగ !r ఎర-efకkటమ క=eి@1 ాT.
ఎర-ప వ#ా=' సూQంచI"=7 UUధ ప"ల ఉండ ా "కంకమ" ప"=' ప<¤ ంX"ర-. అలా A "బంగర-" పదప<¤గం క¢I"
ప<!cే కwxని. "బంగర-" 4భప<దwxన
 పసుప వ#ా=' సూQంచడwª ాకంI" అమలcత, Uలవ, తరగ= ప<ాశత
!ెలపత ంి. మన @ాంప<"యంల పసుప కంకమల, పత1 Iి Uష @ాtనం ఉంి. పUత<త, @®lm ాc=, అమలcత,
4భ!"=, Uలవ, ఔన'!"c= ప<కU. ఇU లO= పణcారcం లOదు. ఈ ప"ల= ాడటం "#ా Lీ1 ప
 ర-ష అనుబం¡"=7
పUత<త=, పణc!"=' ఆCాించటwª ాక ఆ e<మకన' Uలవ=, ఔన'!"c=', అమలcత=, వLిాడ=త%"=' !ెయప#X"రేవలప ార-.
ఇంRంత లత ా చూL1 క°"పరం ా క¢I" R=' అ#ాtల కనబడ!"T (ఈ Lి=మా %Nను చూడలOదు. ఈ అ#ాtల %" ఊహల మాత<w.ª
కథ!r స#C9 !ే అంతక%"' ావలLింేమంి? :) ). కటల
 గల  ట
 = పగల, కట ా= సంిగ¦త7 ప<క ా చూL1 Qత<ంల=
Cాత<¡"ర-ల e<మల ఉన' {లప ఓటమల సంిగ¦త క=eిస1 ుంి. అలా A కటల
 గలకన' పరసyర Uర-"¦#ాt=' ప#గణంQ
ఎర-ప= సంఘర~ణ7, Uపా=7, అభcదయా=7 ప<కల ా సుకంటే Uర-ద¦ ఆ#tక, @ామాµక వcవసt ల7 Cా<=థcం వ¶·ంXే
Lీ1 ప
< ల= సంఘర~ణ, Uపవం, "= "#ా ఆంQన అభcదయం క=eి@1 ాT.)
 ర-ష ల మధc e<మ, ఆ eమ
"ఈ
ఈ wxడ చుట¸
 గలా¹ల¢
ఈ LిగCాయల మం"#ాల¢"
మం"#ాల¢

ఆº!! ఒక# ఒIిల ఒకర- ఒిగ%"'ర= ఎంత చకk ా XెCాyర- ేవలప ార-!! ఆంగ%"=', ా#రక @ా»Cాc=', @ా='¶·!"c='
సూQంXే ప"లO ాడకంI" ఒక#  
 ల ఇంRకర- ఇ|Iి ఉండటm=' అదుతం ా వ#ంX"ర-. పర-ష Iి wxడల= ప^ల Lీ1 
LిగCాయలల ప^ల ా క=eించడమ%Nి ా#దgర¼ ా#రకం ా ఎం!r @ా»పcం ా ఉన'పyIే @ాధcం. ఈ ా#రక @ా»పcwª  .
ఇకkడ ాIిన ఏార పదం "ఈ" ీ=%N బలపర-సు1ంి. "ఈ" = @ా»పcంల ఉన'ాట= సూQంచటm=7 ాడ!"ర-. "ఈ wxడ", "ఈ
LిగCాయల" అనడం "#ా ాట మధcనున' అ @ా»Cాc=' చూeింX"ర-. అలా A "ఈ" ఏార ప"=' Lీ1 ప
 ర-ష ల=ర-వ#
సూQంచI"=7 ప<¤ ంచడం "#ా  ల ఏకwxన
 ఇదg #=
 సూQసు1%"'ర-. (ఈ ాాcలక ఇం_ #{ండ అ#ాtల%"'T. aదటి ఈ
ాాcలకన' అ#ాt=' య¡"తథం ా సుకంటే "Lీ1  wxడల= ప^ల ఆwx LిగCాయలల ప^ల ా కనపడ త %"'T" అ%N lmవం
వసు1ంి. ఇందుల Lీ1 ప
 ర-ష ల e<మానుబం¡"=' వ#ంXే అంశం ఏ| కనపడదు. Aవలం Lీ1  అలంార వరనలా !rసు1ంి. ఈ అరt ం |గ!"
తlmవన!r స#C9 లడం లOద= %" lmవన. #{ండవి Lీ1  LిగCాయలల= ప^ల పర-ష Iి wxడ చుట¸
 ప^ల ా క=eించడం. ా
Uర-లల= ప^ల wxడచుట¸
 అల_వడం అ%Nి Rంత Uడూ
½ రం ా !rసు1ంి.)
అలా A ఈ వరనల Rంత %"టయత క¢I" క=eిస1 ుి. ఈ వరన Uన'ా#7 పర-ష = wxడల ప^ల, ఆ పర-ష Iి=  
 ంచుR=
ఉన' Lీ1 , ఆ  
 ంతల UIివIిన Lీ1  LిగCాయల, అU పర-ష Iి వసt లం »ద పర-చుR= ఉండటం, అలా పర-చు_వటం వల అత=
wxడల= ప^ల ఆwx LిగCాయలల ప^ల ా క=eించడం ... ఇవ' కళ¾క కటనటK ా క=eి@1 ాT.
పలU ప<కృపర-ష ల e<మానుబంధం ¿పyత%"=' X"ట!ే చరణ"ల ఆ e<మానుబం¡"=' =రQ@ా1T.
"!ే
!ేట ట ఈ ఏట ఒడ½ న %"టన పవల !rట
=ండ కడవల ర- C9 Lి
గంIెల వలపల కమ#ంQ
ప< గక Xేయత=Q
ప< మానూ పల7ంపXేLి
మనwª efంQనీ !rట
మ# ఎన'డ ాడ=ీ !rట
మరQC9 కమా !rటమా
CÀ రబIి అT%" మమా"
మమా
సచÁwxన
 తలపల!r క¢Iిన మానసస#(వరం ఒడ½ న %"టన %"%"Uధ ప#మళభ#త ప^ో ట Lీ1 ప
 ర-ష ల e<మ. =ండ మనసులల=
e<మ%N ర- C9 Lి, గంIెల= వలపలను కమ#ంQ, ప< (Q%"'efదg) తలపను ఆ@ాిస1 ూ e<|కల efంచుక%N అందwxన
 ప^ో ట
e<మ. ఇటKవంట e<మ ఎన'డూ ాడ=ి. ఈ e<మను CÀ రబmటKన క¢I" అశFద¦ Xేయ#ాదు. ఇకkడ e<మను పవల !rట!r C9 లసూ
1 ఆ

!rటను ఏUధం ా efంCÀ ంింQ సంరÂించు_ాల !ెయXేార-. ఈ ప^ల!rట efంపనక ావలLింి అంతహౌ\ందరcమ, కలషం లO=
మనసుల, మనసు#1 ా e|
< ంచగ న
 హౄదయాలO ా= బmహc@®ందరcమ, Lి#స
 ంపదల ావ.
ఇకkడ "!ేటట ఏట ఒడ½ " - సచÁwxన
 తలపల!r క¢Iిన మనసు7
"=ండ కడవల ర-" - =ండ మనసులల= e<మ7
"ప< గ, ప< మాను" - e<మల ఉదTంXే ప< Q%"'efదg తలపల7, అనుభత ల7 ప<కల. గ Qన' అనుభ7, మాను efదg
అనుభ7 Qº'ల.
ప^ల, ప^ల!rట అన ా%N మనక సు#ంXేి సు='తతమ, ప#మళమ, ఆºదతమ, ఇంప ¿e UUధ వ#ాల. ప^ల!rట!r
C9 లటం "#ా ఈ లణ"ల='ంట eమ
< క ఆCాింX"ర-.
"ఆరఆర- ౠత వల ఆమ= NళలO మన !rటల
అ=' #ాత< ల పన'| #ాత< లO మన మనసుల
మల§ల!r వసంతం
Xేమంత ల!r ¶Åమంతం
%'
 ల Cా#జo!"ల
ానార- సంefంగల
అ=' మనక చుటmలOలO
వC9 TÆ అథులO"
"మనసున మనLf,ౖ బ<త కన బ<త {"Ç ఒక#7 ఒకర- !rడ ా =Xే =జwxన
 e<మల ఎటKవంట ాలాల§ౖ%" ºT ¿e ఆమ= ాలాల,
పన'| #ాత< ల. మనల= e<|సూ
1 మన అNదనల, వcధలల CాలపంచుR%N ÈUత సహచ#ణ/ సహచర-= @ా='ధcంల =పyల
Xె# A Fషwx%
 ", Bడ ా#న రwx%" ఆమ= NళలలO !r@ా1T. కటక కటK క¢I" పన'| #ాత< లO.
ఆర- ఋత వల, అ=' #ాత< ల ÈUతంల మా#A Lిtగత ల7 ప<కల ా ా ఆయా ఋత వలల మాత<wª పWిyంQ #ాC9 TÆ
ప8ాyల (మల§ల, Xేమంత ల, Cా#జo!"ల, సంefంగల) ఆ Lిtగత ల అాశత7 ప<కల. అలా A ఋత వల!rను, #ాత< ల!rను
C9 లడం "#ా ÈUతంల ఆయా Lిtగత ల 'cyclicity' = గర-1క !ెeyి @ా1ర-.
ఇకkడ చుట #
 ా=7, అ°ి7 ఉన' !ేI"= క¢I" చకk ా వ#ంX"ర-. చుట #కమ%Nి ÈU!"ంతం ఉంటKంి. ా= అథుల అడCాదడCా
వQC9 త ంటmర-. సుఖదుఖాల, క|లOమల, =#ాా=సౄహల, aదల§న
ౖ Lిtగత ల!r మ=Wి ÈU!"=కన' అనుబంధం

చుట #కం. ా= ఇU ÈUతంల ఎలNళలా ఉండవ. వQC9 TÆ అథుU. ÈUతంల ఏ ణంల%ౖ%", ఏ దశల%%
ౖ " - బmలcం, యవనం,
వృ"¦పcం - !"!"kకం ా #ావచు, C9 వచు.
ప#(ం ా చూL1 ÈUతంల ఏీ ాశతం ాదు, అ='ంట సమానం ా సు_ాల%N సంేాల క=eి@1 ాT.
"గలగల
గలగల మనక¢డదూ ఆకలల ా
జలజల మన#ాదు అలల!r Rండాగ
=ద#(Tb Rలను ర- కదపక¢డదూ
ఒిగంIే ప^లగ ఊప#ాదూ
Rమ ef=
ౖ ట జంట ప^ల
గటల ఇట #{ండ గవల"
గవల
ఈ చరణంల Lీ1 ప
 ర-8ానుబంధంల ఉండక¢డ= లణ"ల Uవ#ంX"ర-. తమ అనుబంధంల కలతల7, కలºల7, మనసyరt ల7
!"Uవక, Lీ1 ప
 ర-ష ల ఒక#efౖ ఒకర- ఆ¡ిాc=' ప<ద#Êంచక అ%&cనcం ా ఉంI".
ఇకkడ ఇ|Iి ఉన' "ఆకలల ా", ఒిgక ా "ఒిగంIే ప^లగ" Lీ1 
 7 ప<కల.
UUధ ప<ేాల ర- ాIే "అలల!r Rండాగ", గంËరwxన
 "=ద#(Tb Rలను" పర-ష Iి7 ప<కల.
"గలగలమనటం, జలజలమనటం, ర- కదపటం, ఊపటం" కలºల7, మనసyరtల7, అలజడ ల7 ప<కల.
%"డ Âీర@ాగర మధనంల లవIింి అమృతమT!ే ేవలపా# కలం నుంIి లవIింి !"మృతం. అమృతం F(నారఅమర-లT!ే ఈ !"మృ!"=' F(న మనమ (!ెలగ ారమ) అమర-లwª!!

రచTత ప#చయం:
యం
తతండ< ల ఇQన eర- : ాం!"#ాÍ మడక.
ఇతర కటKంబ సభcల, L'¶·త ల, !ెLిన ార- ఇQన eర- : Cాటల eిX (డ .
Èవన ప<@t ానంల aదట మµ కడప µలా Nప#ాల Fామం. ప<స1 ుత మµ బంగళÎర-. %"న' ార- ప<భ!rో c  అవడం వల ఎ%&'
మµల. CాతX(టKల efంచుకన' అనుబం¡"ల= వి Rత1 ప<శ
ే ంల నూతన అనుబం¡"ల{Ç అ%Nషణ ÈUతంల lmగwx C9 Tంి.
వృ1 #!"c ఒక Software Engineer =.
ప<వృ1 #!"c ఒక కÏÐ@ాదకIి=, ప<కృ ఆ#ాధకIి=, సమాజ LవకIి=.

Èవన భృ _సం code ా<సు1ంటmను. మ%&తృeి1 _సం అడCాదడCా ఇలాంటU ా<సు1ంటmను. :)
Cాటల బmణÑలనూ, @ా¶·తcంలనూ, పదప<¤గంలనూ నూతన!"=' ఆ@ాించI"=7 ఇష పIే %"క ఇU పషkలం ా ల?ంXే
CాతCాటలంటే అ?మానం. ట!r CాటK Qన'%"ట
న'%"ట అనుభత ల క¢I" efనNసుకC9 వడం వల అనుకంటm 70s, 80s Cాటలంటే
వలమాన అ?మానం. ఇే ాలంల !ెలగ Cాటల మధు#మ7 Rత1 అ#ాt='Qన సం త (<)మర-1లంటే (MSR - Mahadevan,
Satyam, Ramesh Naidu - చూా#ా! %" eర-ల= initials ల ఈ <మర-1లను ఇమడ క%"'ను) అ|తwxన
 ఆ#ాధన.
మాధురcం, @ాంద<త, ఉX"Áరణ" సచÁత ఉన' ఏ ¿ంత %%
ౖ " ఇష పడ!"ను. బmల, ఘంట@ాల, రÓీ, 789 : కమా:,
కమా: సుEల, జoన7, లత,
ఆాల!r CాటK eిÒాపరం, మాధవefg ,ి #ామకృష , ఆనంÔ, µ7k, ల, LR ఈశ# aదల§న
ౖ ారందర¼ ఇష wxన ాయకలO.
%"Tా %"యకలక%"' సºయనటKలefౖ (character artists), ºసcనటKలefౖ అ?మానం wxండ . క%"'ంబ ా# నుంIి _టm "ా,
వ#ావ నుంIి బ<¶· (The Software Engineer) "ా ఇష wxన నటKల§ంద#(. మఖcం ా క%"'ంబ,, SVR, సతc%"#ాయణ, గమIి,
చంద< Bహd, #ాజబmబ, ఆ, EFలÂి, బ<ºనందం aదల§ౖనారంటే X"లా ఇష ం.
అ8ాదశ ప#ాణ"ల aదలR= నన'య, కkన
కkన, efదgన, EF%"థుIి రచనల, శతక మంజర-ల, కృష ాLి1 , లÖ, EFEF, చలం రచనల,
శంకరమంQ సతcం, మధు#ాంతక #ాజo#ాం, మలాి #ామకృష ాLి1  కథల, Qన'పyడ చిUన efదg బmల,
బmల eిలల య
A ాల,
ఆ¡"cక పస1 ాల టefౖ ఉన' ఆస71 నవలలefౖ లOదు. %"క నQన నవలల అ తకkవ. అతడ అడU= జTంX"డ , అరణc ాండ
లాంట నవలల= ఇష పడ!"ను.Cా<న కళలంటే Cా<ణం
ణం.
ఒ_k Cాట Uంట¸ Qన'%"ట సృత ల %మర-Nసు_వడం eి<యwxన ాటల ఒకట. Qన'తనంల తCాలాÕళ¾ల
తCాలాÕ
Lకరణ!r aదల§ౖన
º¹ల %Nడ Cాటల, !ెలగ @ా¶·తcం, Cా<న వసు1వల, Qత<లOఖ%"ల Lక#ంXేంత ా U@ా1రమయాcT.
రమయాcT

