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సమయానికి తగుమాట లాడెన్
సమయం, టైం,కాలం.. ఎంత ముఖయ్మైన మాటలు కదూ ! మా ఫెర్ండ అంటూ ఉంటారు, వొకపుప్డు అందరి దగగ్ర వాచీలు ఉండేవి కాదు, కానీ
సమయం ఉండేది .. ఇపుప్డు అందరి దగగ్ర వాచీలు/సెల ఫోనస్ లాంటి టైం చూసుకొనే పరికరాలు ఉనాన్యి.. లేనిదలాల్ సమయం వొకక్టే. “ కాలుడు
కడు నిరంకుశుడు సుమా !” అనన్ది కవి మాట. కానీ ఎంత నిజమైన మాట. అలాగే వొకే విషయం కూడా, వోకో సమయానికి వోకోక్లా అరధ్ం అవుతూ,
చాలా సారుల్ అపారధ్ం అవుతూ ఉంటుంది.
అలాగే జనవరి నెల.. ధనురామ్సం, చలిగాలులు, కోతకి వచిచ్న పంటలు, కొతత్బటట్లు, సంకార్ంతి సరదాలు, ఎంత మరిచ్పోయినా వొకక్సారి,
మళీళ్ గార్మానికి వెళిల్ తీరాలిస్న మనసులోని ఆరాటాలు, అందరీన్ కలవటం.. సమయానికి తగుమాటలాడటం..!! తాయ్గరాజసావ్మి వారి ఈ పంచరతన్
కీరత్న ఎపప్టికీ మనసులోంచి పోదు.. ! దాని రిలవెనస్ అలాంటిది మరి. అనన్టుల్, తాయ్గరాజ ఆరాధనోతస్వాలు కూడా జరిగేది, ఈ ధనురామ్సం లోనే.
వయ్వసాయం ముఖయ్ ఉపాధిగా ఉనన్ గార్మాలలో, సంవతస్రానికి సంకార్ంతి, జమాఖరుచ్ల పటిట్క అయితే, పగలూ రాతిర్ విపరీతమైన సెట్ర్స తో
పనిచేసే సిటీస లో కూడా జనవరి నెల బాలనస్ షీట లాంటిదే. సగం తెలుగు జనాలు, ఇండియా లోనూ, మిగతా సగం వేరే వేరే దేశాలోల్నూ, సరుద్కునన్ ఈ
కాలం లో కూడా సంకార్ంతి నెల, వొక లాంగ హాలిడే లాంటిదే. కిర్సమ్స నెల డిసెంబర లో ఎకుక్వ పని చేసి, జనవరిలో బేర్క తీసుకునన్ తెలుగు వాళుళ్ కొంత
మంది అయితే, ఎనోన్ ఏళుళ్ పనిచేసి , జీవితంలో తమ తమ రూటస్ అనబడే గార్మాలనీ, లేదా చినన్ చినన్ పటట్ణాలని తపప్నిసరిగా, చుటాట్లీన్ పకాక్లీన్
పలకరించేవారు కొంతమంది. ఇదే సమయంలో తమ తమ సూక్లస్ నీ, కాలేజీ సేన్హితులీన్ మిగతా వాళళ్ని చుటోత్చేచ్ వాళుళ్ కొంతమంది. మొతత్ం మీద
జనవరి హడావిడే వేరు. ఎనోన్ పాల్నస్ వేసుకొని వచిచ్నవాళళ్కి అనుకునన్టుట్ చాలాసారుల్ జరగదు, కానీ అనుకోనివి బోలుడ్ జరుగుతూ ఉంటాయి, కరమ్
సిదాధ్ంతంలా..!
మనం ఇపుప్డు, ఎంతో కనెకిట్విటీతో ఉనాన్ం. ఫేసబుక, వాటస్ ఆప గూర్పులు. ఎటు చూసినా మనకి అందరూ కనపడుతూ ఉంటారు. వాళళ్
పొర్ఫైల పికచ్రస్ లా , చూసూత్నే ఉంటాం. పలకరిసూత్నే ఉంటాం. కానీ, ఎనోన్ ఏళుళ్ చూసుత్నన్ మనిషి గురించి మనకి ఏమీ తెలీదు. వాళుళ్ చెపేప్ విషయాలు,
వొకోక్సారి చెపేప్ విషయాలకంటే, గొపప్లే ఎకుక్వ ఉంటాయి. ఎవరు ఎనిన్ సాధించారు, ఎవరు ఎంత సంపాదించారు అనన్ విషయాలకి అగర్ తాంబూలం
ఉంటుంది.
అందుకే అనిపిసూత్ ఉంటుంది.. జీవితం అంతా ‘సమయానికి తగు మాటలాడెనే‘ అంటూ బర్తికేయటమే అని.. అచచ్ంగా కోపప్డి, నిజంగా
అభిమానపడే మనుషులు తకుక్వై పోయారు. అందరూ, తమ తమ బెసట్ సెలఫ్ ని పర్కటించుకోవాలని ఆరాటపడే సేలీఫ్ రాజా /రాణీ లే .
గోపీ జన మనోరధ మొసంగ లేకనే గేలియు జేసే వాడు
సమయానికి తగు మాటలాడెనే... అంటాడు తాయ్గరాజు.
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ఈ జడెజ్మ్ంట మెంటాలిటీ, ముందే వొక అభిపార్యానికి రావటం, వీటివలేల్ సమయానికి తగు మాటలు, ఏ ఎండకి ఆ గొడుగులు పటాట్లిస్
వసోత్ందేమో అని నా అభిపార్యం..!
ఈ మధయ్నే వొక ఫెర్ండ అనాన్రు- ఆతమ్ పరిశీలన, ఆతమ్ పరిశీలన అంటునాన్ం.. కానీ, నిజంగా మనం అందరం చెక చేసుకోవాలిస్ంది, ఆతమ్
పరిశీలన చేసుకుంటునాన్మా, లేక అహం పరిశీలన చేసుకుంటునాన్మా అనన్ది..!
నిజమే కదూ.. ఆతమ్ పేరుతో, మనం చేసుకుంటునన్ది మన అహపు పర్దరశ్నేమో మనం గమనించుకోవాలి. సంవతస్రానికి వచేచ్ ఈ కుటుంబ,
సేన్హితాల కలయికలోల్ నిజమైన సంకార్ంతి, పారదరశ్కమైన సవ్చచ్త పర్తిబింబించటం మన చేతులోల్నే, మన మాటలోల్నే ఉంది.. కాదంటారా ?
నువువ్ కొనన్ సథ్లాలూ, పొలాలూ వివరిసాత్వు నువువ్
వాటి వెనుక చికక్బడుతునన్ నిశశ్బద్ం గమనిసాత్ను నేను
కరెనీస్ నోటల్ రెపరేపలోల్ నవువ్తుంటావు నువువ్
వాటివెనుక నీ రెపప్ల కదలికలోల్ కషాట్నిన్ గురుత్పడతాను నేను
నీ హోదాల వరదలోల్ తలమునకవుతూ ఉంటావు నువువ్
వాగులోల్ పడవలు ఒదిలిన చినాన్రి సేన్హితుడికై
వాడి చలల్ని కబురల్కై వేచి చూసూత్ ఉంటాను నేను

( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy)
Post your comments

øöeTT~

www.koumudi.net

|òæãÁe] 2017

