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బాధలకి అటౖో పు....ఇటో ౖ పు  
 

వొకోక్సారి, బాధలు, నెపుప్లు , శారీరకమైనవి , మానసికమైనవీ , కొనిన్ వారాలు, నెలలు, సంవతస్రాలు గా కుదిపేసాత్యి. 
జీవించాలనే కోరిక ఎంత బలంగా ఉనాన్, అవసరమా ఈ జీవనం అనిపించే ఘటనలు ఎనోన్ ఎదురవుతాయి. మొనాన్మధయ్ విజయనగరం 
లైబర్రీ అసోసియేషన వారు, నాకు సనామ్నం చేసిన తరావ్త, ముఖాముఖీ పెటాట్రు. అందులో అడిగిన వొక పర్శన్- మీకెపుప్డూ చనిపోవాలని 
అనిపించలేదా ?  

నాకు కొంచం ఆశచ్రయ్ం, ఆనందం వేసింది. ఎందుకంటే, తెలుగు సమాజం వొక పర్శన్ డైరకట్ గా అడిగినందుకు. అది 
సమాధానం చెపేప్ అవకాశం నాకు వచిచ్నందుకు.  

చనిపోవాలని ఎందుకు అనిపించదు?  
వొకటికీ రెంటికీ కూడా, ఎవరో వొకరు వచేచ్వరకూ బిగదీసుకు గిజగిజ లాడే క్షణాన  
పాతికేళుళ్ పెంచుకునన్ అందమైన జుటుట్ని, లేవలేని రోజులోల్, వొక బకెట లో పెటిట్ కడిగేసి, కతిత్రించిన క్షణాన  
పిలుపుకి లేసూత్ పడిపోయి, ఏడుసారుల్ కాలు విరగొగ్టుట్కునన్ క్షణాన  
నిరొమ్హమాటంగా వైకలాయ్నిన్ ఉపయోగించుకొని, తరావ్త నువెవ్వరు అని ఆపుత్లు అడిగిన క్షణాన  
సామాజిక సేవలో, చేసే పనులకు కొందరు సావ్రధ్పు రంగు పులమాలనుకునన్ క్షణాన  
అక్షరాలోల్ వొదగలేని నిసస్హాయ క్షణాల కుపప్లోల్  
చావాలని ఎవరికి అనిపించదు? అనిపించలేదంటే, అదో అందమైన అబదధ్మే అనిపిసుత్ంది నాకు. కానీ, అవే క్షణాలోల్ 

వొచిచ్న ఆలోచన – నిజమే , దుఖమే, భరించలేనంత బాధే, కానీ ఈ శరీరమే నశించిన క్షణాన, ఎనిన్ సంతోషాలైనా, ఆనందాలైనా ఎవరు 
అనుభవిసాత్రు? ఎవరికి తెలుసుత్ంది ?  

రంగనాథ గారు చనిపోయిన నూయ్స , అదీ వొంటరితనంతో , వినగానే నాకు అలానే అనిపించింది. చావాలని అనిపిసుత్ంది. 
వొంటరితనం సమూహాలోల్ ఉనాన్ కాటేసినటుల్ తెలిసొసుత్ంది. ఎవరి కోసం బర్తకాలి? అని చాలామంది పర్శిన్సాత్రు  

నేను అడిగేది వొకటే .. వొకరి కోసం పుటాట్రా? తోడుగా మీతో ఎవరైనా పుటాట్రా? జంతువులలో ఆతమ్హతయ్ పదధ్తి ఉందా .. 
పార్ణం, శారీరం రక్షణ కోసం చేసే శారీరక, మానసిక యుదాధ్లే కదా చరితర్.  
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మరి, వొకక్ సెకన వచిచ్న ఆలోచన కోసం, పూరిత్ పార్ణం తీసుకోవటం, మీరే ఆలోచించండి.  
మరో విషయం, సైనస్ అండ సైకాలజీ పర్కారం,  సూయిసైడల టెండేనీస్, డిపెర్షన , ఎమోషనల లోనీల్నేసస్ ఇలాంటివి వొకక్ 

రోజులో, లేదా నెలలో జరిగే విషయాలు కావు. కొనిన్ నెలల, సంవతస్రాల పాటరన్ ఉంటుంది వీటికి, ఏదైనా మామూలు జబుబ్లానే.  
అలాంటిది, శరీరం మీద చినన్ గాయం అయితేనే, తగేగ్ మందు వేసాత్ం కదా .. మరి మనసులో జరుగుతునన్ ఏ విషయానీన్ 

పటిట్ంచుకోం ఎందుకు!?  
మనసుకి అంత మేకప ఎందుకు.. ఆతమ్హతయ్ తో పేకప చెపేప్ంత ? 
ఆలోచిసాత్రు కదూ ..!!? మళీళ్ మరో విషయంతో వచేచ్ నెల కలుదాద్ం .. కొంచం తీపి ఎకుక్వ షుగర కోటెడ చెడు 

కబురల్తో..!  
 
                            ( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy)    
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