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పడిలేచే కడలి తరంగాలు-సంవత రాల సమ్ృతులు 

  మళీళ్ మరో సంవతస్రం వచేచ్సోత్ంది...వడివడిగా ..జడిగా వొకోక్సారి, అలజడిగా! నేను అనుకుంటూ ఉంటాను. పర్తీ సంవతస్రం యేవో 
ఆశలతో మొదలెటేట్సాత్ం. కొనిన్ రిజలూయ్షనస్, మరికొనిన్ ఇలూయ్షనస్. భలే విచితర్ంగా అనిపిసుత్ంది. నూయ్ ఇయర అనేది ఎపుప్డు పండగలా మారిందో 
ఆలోచిసేత్, నిజానికి మన కొతత్ సంవతస్రం ఉగాది అయినా.. నూయ్ ఇయర కే మన వోటు. అదే రోజు పనులు మొదలెటేట్వాళుళ్, పేర్మలు, బంధాలు మొదలెటేట్ 
వాళుళ్. ఎటు చూసినా కొతత్దనమే, పచచ్దనమే ( పాల్సిట్క పూలలాల్ )  
 నిజానికి మనకి సెలబేర్షన కి వొక సాకు కావాలి, రొటీన జీవితం నుండి భినన్త కావాలి. ఏదో ఏదో, అరధ్ం కాని కొతత్దనం కావాలి. చేతిలో ఉనన్ 
వొక రోజునే సరిగాగ్ పాల్న చేసుకోలేని మనం, ఆ రోజుల సముదాయం అయిన, సంవతస్రం మాతర్ం ఏదో చాలా బాగా జరిగిపోవాలని ఆశపడతాం. నూయ్ 
ఇయర అని సెప్షల పూజలు, బాబా గుళోళ్, లేకపోతే ఇంకే మఠాలో వెళిల్ అరెజ్ంటు గా మొకేక్సుకోవటం, ఇలాంటివి అలాంటి ఇనస్ట్ంట సెలబేర్షన లో 
భాగాలు అనన్మాట. విచితర్ంగా లేదూ, మనం చేసే చరయ్లు మాతర్ం ఏమీ మారవు. ఫలితాలు మాతర్ం మారాలని కోరుకుంటాం. ఏపిల మొకక్ వేసి, 
మామిడి పళుళ్ కాయాలంటే, ఎంత హైబీర్డ కోరికైనా, తీరుతుందా ? 
 నేనైతే మారదామని నిశచ్యించుకునాన్ను. అందుకే, కొతత్ సంవతస్రం గురించి చూడకుండా వొక రెండు వారాల ముందుగానే. నాకూ ఈ జాఞ్నం 
అంత వీజీ గా రాలేదు, చాలా పడి లేసేత్ వచిచ్ంది. అంటే, సరదాకి కాదు, నిజంగానే భారీగా బాతూర్ంలో పడాడ్ను అండీ.. తల వెళిల్, టాప రాడ కి కొటుట్కొని, 
నడుం అంచు కమోడ కి తగిలి, బొకక్ బోరాల్ పడాడ్ను. బాతూర్ం తలుపు వేసుకోవటం వలల్, నేనే చాలా ఇబబ్ంది పడి, విపరీతమైన నెపిప్లో, నీళళ్ మధయ్ ( 
నేను పడి, వేడివేడి నీళళ్ బకెట ని కూడా పడేసాను మరి..) ఎలాగో.. కాసత్ కాసత్ కదలి, అరగంట తరావ్త తలుపు తీసేత్ గానీ.. ఎవరూ లోపలకి నా 
సాయానికి రాలేని పరిసిథ్తి. తలచుకుంటే వొళుళ్ జలదరిసుత్ంది. శారీరక బాధ కనాన్, మానసిక సిథ్తిలో ఉండే నిసస్హాయత, కోపం, వేదన. అంత 
దుఖంలోనూ నాకు గురొత్చిచ్ంది ఏంటో తెలుసాండీ.. నేను కౌనెస్లింగ చేసూత్, సపోరట్ చేసుత్నన్ ఒకమామ్యి. ఆ అమామ్యి వొక రేర డిజేబిలిటీ తో బాధ 
పడుతోంది. దాని పేరు ‘ఆసోత్ జెనిసిస ఇమెప్రెఫ్కాత్ (osteogenesis imperfecta) ‘ ఈ డిసీజ ఉనన్వాళళ్కి, బోనస్ చాలా బిర్టిల గా అంటే, పెళుసుగా 
ఉంటాయి. ముటుట్కుంటే విరిగిపోయే కండిషన ఉనన్ పేషెంటస్ ఉనాన్రు. నాలా పడిపోయి ఉంటె, ఆ అమామ్యి ఎనిన్ ముకక్లయి ఉండేది? అంత 
నొపిప్లోనూ దుఖం ఆగిపోయింది. శారీరక బాధ మిగిలింది. జాఞ్న బోధ అని అనను గానీ.. పారలల గా ఎవరికీ ఏదీ ఫుల గా దొరకదు, ఎంతో కొంత 
దుఖం , బాధ లేకపోతే ఏదనాన్ చేదాద్మనన్ ఇనిస్ప్రేషన కూడా రాదేమో.  
 ఇదంతా ఎందుకు చెపుత్నాన్నంటే, నేరుచ్కోవటం, మారటం ఏదీ ఎకక్డా ఆగిపోదు. చివరి శావ్స దాకా..ఎంతో కొంత నేరుచ్కొంటూనే ఉంటాం. 
రోజూ నేరేప్ పాఠాలు కొనిన్ అయితే. పడిలేచే కెరటాలాల్ వసూత్.. మనలోని నేగేటివిటీనీ, నిరాశ నీ కూడా పటిట్కెళిళ్పోతాయి. ఇకక్డే జాగర్తత్గా ఉండాలిస్ంది.. 
ఏం ఖాళీ చేసుత్నాన్ం ? ఏం మనతో కెరీ చేసుత్నాన్ం? -  అనేది..  ఈ సంవతస్రం నా టేక ఎవే .  
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రిజలూయ్షనస్ కంటా, మనం ఏం నేరుచ్కునాన్మో , ఎలా మారుతునాన్మో గమనిసేత్, మనకి మనలిన్ మించిన రీసెరచ్ టాపిక ఉండదేమో.  
ఎంతో కొంత ఖాళీ చేసేత్నే నింపుకోగలం  
జాఞ్నమైనా, పేర్మైనా  
ఎంతో కొంత దుఖపడితేనే అందుకోగలం  
మమతనైనా, మనిషినైనా  
ఎంతో కొంత సంతోషిసేత్నే ఇవవ్గలం  
కరుణనైనా, సేన్హమైనా  
ఎంతో కొంత పరిణితి ఉంటెనే చూడగలం  
లకాష్య్నౖెన్నా , విజయానైన్నా  
ఎంతో కొంత వదిలేసేత్నే పొందగలం  
క్షమనైనా, శాంతినైనా  

అవును కదూ.. మీ అందరికీ, నా తరపునా, మా గోల్బల ఎయిడ కుటుంబం తరపునా, హృదయ పూరవ్క నూతన సంవతస్ర శుభాకాంక్షలు... wishing 
you a great year of evolution than just making resolution...!! Happy New Year ..!! మళీళ్ వచేచ్ నెల కలుదాద్ం  
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