
మన ‘ఇల్లు ’ను మనమే చక్కబెట్టు కోవాలి 
వర్గ దృక్పథం ఉన్న క్థక్ుడిగా, తెలంగాణ సామాజిక్, ఆర్థిక్, ర్ాజకీయ మార్పపలన్ు క్థకీ్ర్థంచిన్ ర్చయితగా పరే్పన్న 
తుమ్మేటి ర్ఘోతతమ ర్డెిి  నిజానికి తెలుగు క్థా సాహితయంలోన ే ఒక్ సంచలన్ ర్చయిత. 1981లో ‘ధకిాార్ం’ క్థతో 
మొదలు పటెిి  సుమార్ప 23 క్థల్నన ర్ాశార్ప. తుమ్మేట ిర్ాసని్ ‘పనిపలిల ’, ‘సెజ్’ క్థల మీద జర్థగథన్ంత చర్చ బహుశా 
తెలుగులో మర్ే క్థల మీద జర్గలేదేమో! ‘చావువందు’, ‘జాడ’, ‘నా పాత సనేహతిుడు’లాంటి అనేక్ మూల 
మలుపులాల ంట ిక్థలేగాక్ ‘న్లల  వజరం’ అన ేన్వల్నక్న్ు ర్ాసిన్ తుమ్మేటి చాలా కాలం కిితమ్మ క్థలు ర్ాయడం మానసే ి
ఇటవీల మిదెె  తోటల్నన పెంచుతూ న్గర్ జీవులోల  పర్ాయవర్ణ సపృహన్ు పెంచుతూ వసుత నానర్ప. కొనిన క్థలు ఇతర్ 
భాషలోల క ిఅన్ువాదమయాయయి. 2009లో ‘ఏడు మౌఖిక్ క్థలు’ పరే్ DVD ని వలెువర్థంచి ఒక్ కొతత  సంపరదాయానిక ి
తెర్ తీశార్ప. 2011లో ‘జీవంచు-నరే్పచకో-అందించు’ కోట్స్ బుక్ న్ు అందించార్ప. తుమ్మేట ిర్ాసని్ క్థలపెనై్ వచిచన్ 
వమర్శన్ంతా ‘ఒక్ క్థక్ుడు: న్ూర్పగుర్ప వమర్శక్ులు’ (తుమ్మేటి ర్ఘోతతమ ర్డెిి  క్థల చర్ాచ సర్వసవం-2013) 
పేర్పతో పుసతక్ంగా తీసుక్ు వచాచర్ప. అడపాదడపా టవీీ చర్చలోల , క్థా కార్యశాలలోల  పాల్గ ంటూ ర్పేటి తర్ం క్థక్ుల్నన 
తీర్థచదదెిడంలో నిమగనమయాయర్ప. వీర్ప ర్ాసని్ మర్ో వర్గ దృక్పథం ఉన్న క్థే ‘ఇలుల ’. మొదట ఈ క్థ ‘నీడ కోసం’ 
ట ైటలి్ తో ‘కార్థేక్’ అన ేక్లం పరే్పతో వచిచంది. ఈ క్థ 1991లో భూమిక్ క్థా సంక్లన్ంలో మొదట పరచుర్థంపబడింది.   
  “పొ దుె  పొ దుపూ.. మ్రె్పపు తీగా.. పొ యియయటి మ్మన్తత  క్ూతుర్ా..” అంటూ ఎక్ాడి న్ుంచ  ోఒక్ జాన్పద గతీం 
వనిపిసుత న్నది. ఆ ర్ాత్రర గుడసి ెముందు మంచంలో వలెల కలిా పడుక్ున్న నార్ాయణ మన్సంతా వక్లమ్ె ంది... సెవన్ 
యింకెలలన్ కాలనీలో ఒక్ చిన్న గుడసిలెో కాపుర్ముంటున్న సూర్మే, వీర్యయ అనే దంపతుల కొడుకే ఈ నార్ాయణ.  
వీర్యయ బొ గుగ  గనిలో కోల్ ఫలిల ర్ గా, అతని కొడుక్ు నార్ాయణ బదలిీ ఫలిల ర్ (ట ంపర్ర్ీ కోల్ ఫిలల ర్)గా పని చసేుత నానర్ప. 
నార్ాయణక్ు ఈ మధేయ అద ే ముర్థకి పటేలోని సుజాతతో పళె ్ళంది. పెళ లల  ఆర్ప నెలల ైనా భార్యన్ు కాపుర్ానిక ి
తీసకిొచుచకోలేక్ పో తునానడు. కార్ణమ్మంటంట ే ఉన్నది ఒక్ట ే చిన్న గుడిసె. బహరి్భూమిక ి పో వాలనాన ఇంటకి ి
దూర్ంగా ఉన్న పొ దలోల క ిపో వాల్న్ందే. నార్ాయణక్ు తల్నలదండుర ల మీద కోపం వచిచంది. అటు పో తూనో, ఇటు పో తూనో 
భార్యన్ు చూసి ముసమిుసి న్వువలు న్వవడంతోనే సర్థపటెుి క్ునే వాడు. ఇంటిక ితీసుకొదాె మంటే మర్ో గది లేదు.  
 మంచంలో అసహన్ంగా అటూ ఇటూ క్దులుతున్న కొడుక్ున్ు చూస ి“అవవ పొ దుె టునంచి చెపాత ందట! పో యి 
పొ లలన్ు తీసుకొచుచకోర్ాదు బిడాి !” అనానడు వీర్యయ.  సర్పి న్ లేచిన్ నార్ాయణ వీధి చివర్ ఉన్న పాన్ షాప్ దగగర్థక ి
పో యి పాన్ క్టిించుక్ుంటునానడు. ఇంతలో నార్ాయణ వనె్ుక్ ఎవర్ో నిలబడిటుి  అయిత ేత్రర్థగథ చూశాడు. ఎదుర్పగా 
వాళ్ళ నాన్న వీర్యయ. “పొ మేని అంటేన ే గథటి ఉర్థక్తత  వేంది బిడాి !” అనానడు నిమేళ్ంగా. “తీసుకొచుచకొని ఎవల 
మంచం కింద పండవటెాి ల ” అనానడు పాన్ అందుక్ుని ఇంటి ముఖం పడుతూ. వీర్యయ పరా ణం వుసు్ర్పమన్నది.    
“ఛీ ఛీ ఒక్ా కొడుక్ు పెండల ంట చసేేత  ఓ గుడిస ె క్టిియయక్ పో త్ర” అని వచార్పడాి డు వీర్యయ. బొ గుగ  క్ంపెనీలో గథనిన 
ర్ోజులు పని చసేనిా ఒక్ా గుడసిె క్టిియయక్పాయియ క్ంపనెీ అని అన్ుక్ునానడు.  ఇంతలో అక్ాడి వచిచన్ లక్ష్మే ర్ాజంతో 
తన్ బాధన్ంతా చెపుపకొని బాధపడాి డు. “పదెెయాయ ఇద ిగుడసిె గుడసిె భాగోతమ్మ! నీ తీర్పగ శానామంద ిచెపాత ండుర . ఏదో 



ఒక్టి చెయాయల . ర్ెలైు క్టాి వల క్ంపెనీ ఖాళీ జాగ బో ల డున్నది. కొదిెగా ధెైర్యం జసేేత  సూత్రత  మనేటాళ్ళక్ు తలో గుడసి ె
ఏసుకోవచుచ” అనానడు లక్ష్ిేర్ాజం.  గదదేో  జెర్ జెపపన్ అయియయటటుల  సూడుమని పరా ధేయపడాి డు వీర్యయ.   
 తెలాల ర్ే సర్థకి అన్ుక్ున్నటుల గానే ర్ెలైు క్టాి వల అర్ కిలోమీటర్  పొ డుగూతా సుమార్ప అయిదు వందల 
గుడసిలెు వలె్నశాయి. నార్ాయణ క్ూడా ఒక్ గుడిస ెవసేుకొని భార్య సుజాతన్ు తీసుకొచుచక్ునానడు. అక్ాడనీన కొతత  
సంసార్ాలే. అంతా సంతోషంగా సాగథపో తోంది. కానీ బొ గుగ  క్ంపెనీ మ్మనజే్ మ్ెంట్స ఊర్పాంటుందా? ఒక్నాట ితలెలవార్ప 
జామున్ పద ిలార్ీలు, వంద మంద ిసాయుధుల ైన్ పో లీసులు, ర్ెండు వందల మంద ివాచ్ మ్నె్ూల , ఇనె్ెకి్ర్పల , అమీన్ు 
దిగార్ప. “గుడిసలెు పకీ్ుతార్ా? పీకించుమంటార్ా?” అని గదిె ంచార్ప. “నీకమే్ె తందయాయ.. లావూ.. ఏమో మీ తాత 
పెర్టల  ఏసుక్ున్నటుి  మాటాల డాత న్నవ్?” అని ఒక్ర్ెన్ుక్ ఒక్ర్ప గుడిసలె న్ుంచి బయటక్ు వచిచ పో లీసుల ఎదుట 
నిలబడాి ర్ప. మాటా మాటా పెర్థగథంది. పో లీసులు లాఠ ీఛార్ీీ చశేార్ప. జన్ం పో లీసుల మీద ర్ాళ్ళళ వసిర్ార్ప. ఉర్పక్ులు.. 
పర్పగులు... అర్గంటలో కొంత మందిని అర్ెసి్ట చసేి అయిదు వందల గుడిసలెు పకీి లార్లీోల  వసేుకొని పోయార్ప 
పో లీసులు. ఎపపటి తీర్పగాన ేఆ పరదశేం వెలవలె బో యింది.  
 గుడసిలెు కోలోపయిన్ కార్థేక్ులక్ు ఏం చయేాలోన అరి్ం కావడం లేదు. వాళ్ళలో వాళళళ 
తొక్ుాలాడుక్ుంటునానర్ప. బొ గుగ  బాయిల పని బంద్ పదెుదామా? క్ల కి్ర్ క్ు ఫరి్ాయదు చదేాె మా? కోరి్ క్ు పో దామా? 
ఇటాల  చాలా ఆలోచిసుత నానర్ప. లక్ష్మే ర్ాజం అందర్ీన క్ూడసేి ఒక్ ఉపాయం చెపాపడు. అందర్భ తలాడించార్ప.  
 “తెలలవార్థంది. బొ గుగ  బావులు యధాపరకార్ం న్డుసుత నానయి. క్ంపెనీ కార్ాయలయం ముందు సందు లేక్ుండా 
కార్థేక్ులు సంసార్ాలతో దగిథండుర . ఆడవాళ్ళళ నిమేళ్ంగ పొ యియలు అంటించుక్ుంట ముచచటుల  బెటుి క్ుంటున్ుర . 
గడంచెలోల  కొందర్ప కార్థేక్ులు నిరి్ంధిగ నిదర పో తున్నర్ప. పసి పాపలు ఏడుసుత ంటే ముసల్నవార్ప సముదా 
యిసుత నానర్ప. వనె్ుక్గా జి. ఎం. కార్ప వచిచ ఆగథంది. జి. ఎం. క్న్ుబొ మేలు ముడేసిండు. ఆయన్క్ు నాలుగు ర్ోజుల 
కిితం గుడసిెలు పీకయేించిన్ సంగత్ర జాా పక్ం వచిచంది.” కి్మంగా అయన్ ముఖంలో ర్ంగులు మార్పతునానయి... 
 సగటు మనిషికి క్నీస అవసర్ాల ైన్ క్ూడు, గూడు, గుడి ఇపపటికీ అందని దరా క్ష్ే. జీవతానిన సర్వసవం బొ గుగ  
బాయిక ి ధార్ పో సనిా చివర్ాఖర్థక ి క్నీసం ఒక్ గుడిస ె క్ూడా మిగలక్ పో వడం అతయంత వషాదం. తలెంగాణ మటిి  
పొ ర్లోల  న్ుండ ి వెల్నకి తీసిన్ బొ గుగ  ఎక్ాడికో తర్ల్న పోయి ఏ పటెుి బడదిార్ ీ జీవతానోన వెల్నగథసుత ంది. కానీ భూ 
ఉపర్థతలానికి సుమార్ప ర్ెండు వందల మీటర్ల లోతులో సహజ వాతావర్ణానికి భిన్నమ్ె న్ పర్థసిితులోల  జీవతాలన్ు 
ఫణంగా పెటిి  బొ గుగ న్ు తవవ తీసని్ కార్థే క్ునికి మాతరం చివర్థకి బూడది క్ూడా మిగలదు. ఇటాల  ఎనోన తర్ాలు బొ గుగ  
బావులోల  క్ూడుక్ు పో తునానయి. బొ గుగ  బాయి ఇర్పసులో పడి సీత ,ీ పుర్పష సంబంధాలు ఎలా చిటిల  పో తునానయో 
ర్చయిత తుమ్మే టి ర్ఘోతతమ ర్ెడిి  హృదయ వదార్క్ంగా వర్థణంచాడు ఈ  క్థలో. నితయం చీక్టి గుయాయర్ంలో తలక్ు 
ఒక్ చిన్న ల ైట్స పటెుి కొని పని చేస ేబొ గుగ గని కార్థేక్ుల జీవతాలోల  పర్పచక్ున్న చీక్టిని చాలా మంది క్థక్ులు చెపపినా 
ర్ఘోతతం చపెేప తీర్ప మన్ల్నన నిలువలెాల  క్దలి్నసుత ంది. ఎందుక్ంటే ఆయన్ సవయంగా బొ గుగ గని కార్థేక్ుడు కావడమ్మ. ఆ 
నొపిపని పాఠక్ుని గుండలెోక ి బదలిీ చయేడంలో ర్చయిత న్ూటిక ి న్ూర్ప పాళ్ళళ సఫలీక్ృతం అయాయర్ప. తలెంగాణ 
పరజల జీవతాలోల  పర్పచక్ున్న క్ర్పవు, పేదర్థక్ం, నిర్పదో యగం, వార్సతవంగా వచచే భూమి లేని తన్ం ఇలా ఎనోన 



కార్ణాలు ఇక్ాడి యువక్ులని అనివార్యంగా బొ గుగ  బావులోల కి తర్థమికొడుతునానయి.  అక్ాడ పని గంటల తగథగంపు 
కోసం, క్నీస ఆర్ోగయ సౌక్ర్ాయల కోసం, క్నీస వతేనాల కోసం గని కార్థేక్ులు దశాబాె లుగా ఎనోన ఉదయమాలు చసేూత  
వసుత నానర్ప. అటాల  చసేూత  వసుత న్న పో ర్ాటాలోల  ఎంతో మంద ిపరా ణాలు వడచిార్ప. ఎంతో మంది కార్థే క్ులపెనైా పో లీసు 
కేసులు మోపబడాి యి. ర్ాజయ హింస, సింగర్ేణ ి గన్ుల యాజమానాయల వధవంసం అంతా తుమ్మేట ి పలు క్థలోల  
ఆవషార్థంచార్ప. ‘ఇలుల ’ క్థ క్ూడా యాజమాన్యం కార్థేక్ుల పెనై్ జర్థపని్ ఒక్ వధవంస కాండక్ు అక్షర్ ర్భపమ్మ. 
కార్థేక్ులంతా ఏక్మ్ె  త్రర్పగుబాటు చేయందే ఏ సమసాయ పర్థషాార్ం కాదని, ర్ాజయ, యాజమాన్య గుండలెు బదెలు 
కావని క్థని ముగథంచడం తలెంగాణ పో ర్ాట సవభావానిక ిఎత్రతన్ పతాక్.  
 ‘ఇలుల ’న్ు పొ ర్ాడి సాధించుకోవాలనే ఒక్ సాధార్ణ వసుత వున్ు తీసుకొని ర్చయిత ఒక్ గొపప శిలపంతో 
ర్ాయడం ఆక్టుి క్ుంటుంది. నిజానికి శిలపం వలేల  ఈ క్థ గొపప క్థ కాగల్నగథంది. ఎతుత గడ, క్థ మధయలో క్ల్నపంచిన్ 
వవధ సంఘటన్లు, సనినవశేాలు, ముగథంపులో సమషిి  శకితతో సమసయన్ు పర్థషార్థంచుకోవడం అంతా ఎంతో నరే్పపతో 
ర్ాసని్ క్థ. ఇక్ాడి జీవతాల్నన ర్ాయడానికి ఇక్ాడి భాషనే ఎన్ునకోవడం వలల  క్ూడా క్థ ఒక్ వాగులాగా 
పరవహించుక్ుంటూ ముందుక్ు సాగథపో తుంది. సందర్ాూనికి తగగ సామ్ెతల్నన వాడడం క్థక్ు మర్థంత బలానిన 
క్ల్నగథంచింది. సామూహకి్ శకితతో మన్ ‘ఇలుల ’న్ు మన్ం చక్ాబెటుి కోవచుచన్నే ఒక్ ముందు చూపుతో, భవషయత్ 
ఉదయమాలక్ు సూూర్థతదాయక్మ్ె న్ ఈ క్థ ఇపపటి సందర్ూంలో ఎనోన పాఠాలన్ు మన్క్ు చపెూత  ముగుసుత ంది. మన్ 
క్ర్తవాయనిన క్ూడా మౌన్ంగా బో ధిసుత ంది.     
    
   


