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సమసయ్లు-పరి క్రాలు

సమసయ్ రాగానే మనం పరిషాక్రం ఆలోచించటం మానేసి, విచారించటం పార్రంభిసాత్ం.
సముదర్ం ఎంత పెదద్దైనా, నీళళ్ని లోపలికి రానివవ్కపోతే పడవ మునగదు. సమసయ్ ఎంత పెదద్దైనా,
మనసులోకి రానివవ్కపోతే బాధ ఉండదు.
పాతికశాతం సమసయ్లు పరిషాక్రం లేనివి. పరిషాక్రం లేని ఈ పాతిక శాతం గురించీ మనo జీవితంలో
సగభాగం ఆలోచిసూత్ గడిపేసాత్ం. ఇంకో యాభై శాతం సమసయ్లు మనకి ఇతరుల వలల్ వచేచ్వి. అవి తీరాలంటే
మారవలసింది వాళుళ్. మనం కాదు. తాగుబోతు భరత్, దుబారా భారయ్, గయాయ్ళి అతత్గారు, చెడుదారోల్
సంతానం వగైరా. వాళళ్ని మారచ్టం ఎలా అని నిరరథ్కంగా విచారిసూత్ మరో పాతిక శాతం కాలం గడిపేసాత్ం.
మిగిలిన పాతిక శాతం సమసయ్లున్ంచి బయటపడాలంటే కఠినమైన నిరణ్యాలు అమలు జరపాలి.
దురదృషట్వశాతూత్ ఇటువంటి సందరాభ్లోల్ మనం ఆలోచిసూత్ కూరుచ్ంటాము తపప్ నిరణ్యాలు తీసుకోము.
తీసుకునాన్, అమలు జరపం.
...
ఎలాంటి నిరణ్యం తీసుకోవాలో, ఆ నిరణ్యానిన్ ఎలా అమలు జరపాలో, ఏ సమసయ్కి ఎలాంటి నిరణ్యం
తీసుకుంటే సమసయ్ తాలూకు సాందర్త తగుగ్తుందో ఆతీమ్యంగా చెపేప్ పుసత్కం.

బొమమ్లు: డా. జయదేవ
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సమసయ్లు-పరి క్రాలు

ముందు మాట
ఈ పుసత్కంలోని చాలా పర్శన్లు నవయ్, సాకిష్ మొదలైన పతిర్కలలో పర్చురింపబడినవి. కొనిన్ పర్శన్లు, సభలోల్ ఉపనాయ్సం అనంతరం
శోర్తలు అడిగినవి, మరి కొనిన్ మితుర్ల మధయ్ జరిగిన సంభాషణలో దొరిల్నవి. కేవలం రెండు పర్శన్లు మాతర్ం సమాధానం ఇవవ్టం కోసం
సృషిట్ంపబడినవి.
కొనిన్ సమాధానాలోల్ కొనిన్ కొటేషనుల్, చినన్ చినన్ కథలు, సంఘటనలు, సందరాభ్లబటిట్ గతంలో వార్సిన పుసత్కాల నుంచి
పునరుదాఘ్టించబడినవి. వీలైనంత ఎకుక్వ మంది పాఠకులకు విషయం చేరాలనే ఉదేశంతో వాటిలిన్ తిరిగి పర్సాత్వించడం జరిగింది. వీటిని
అంతకు ముందే చదివిన పాఠకులకు ఈ పునరుకిత్ విషయమై క్షమాపణలు. ఇకక్డ, సమాధానాల కనాన్... పర్శన్లు ముఖయ్మని ఉదేద్శయ్ం.
పర్సుత్తం యువత ఎలాంటి సమసయ్లతో బాధపడుతోందనన్ విషయం తెలియజెపప్టంకోసం, జవాబులిన్ పునరుకీత్కరిoచటం జరిగింది. అదే
విధంగా, కాపీ రైట లేని ఇంటరెన్ట బొమమ్లు కొనిన్ వాడుకోవటం జరిగింది. ఆ అజాఞ్త కళాకారులకి కృతజఞ్తలు.
చివరిగా ఒక మాట.
ఈ పర్పంచంలో ఏ ఇదద్రి అభిపార్యాలూ ఒకలా ఉండవు. ఇందులోని కొనిన్ అభిపార్యాలు కొంతమందికి నచచ్కపోవచుచ్. మరి
కొందరికి కడుపులో దేవినటుట్గా కూడా అనిపించవచుచ్. ముందే చెపిప్నటుట్ ఎవరి అభిపార్యాలు వారివి. దీనికోసం వాదనలు, పర్తివాదనలు
అనవసరం. వాదించేటపుప్డు మనం అవతలి వారిని అరథ్ం చేసుకోవటానికి వినం. మనం గెలవటానికి వీలుగా జవాబు పిర్పేర చేసుకుంటూ
వింటాం. ఇదద్రు రెచిచ్పోయి దీరఘ్oగా వాదించుకుంటునాన్రంటే, అందులో ఒకరు మూగ, మరొకరు చెవిటి.
మూగ వాడికి అందరూ చెవిటి వాళళ్లాగా కనబడతారు. చెవిటి వాడికి పర్పంచమంతా మూగగా ఉనన్టుట్ అనిపిసుత్ంది. అరథ్ం - పరథ్ం
లేని వాదనల పరమారథ్ం ఇదే.
వాదనలో గెలవటానికి అతుయ్తత్మ సాధనం చిరునవువ్. ఇతరులతో వచేచ్ చాలా సమసయ్లిన్ ‘నవువ్’ పరిషక్రిసుత్ంది. ‘మౌనం’ సమసయ్లిన్
రాకుండా చేసుత్ంది.
-రచయిత.
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సమసయ్లు-పరి క్రాలు
షేర మారెక్ట

ఓ సోదరి:
నేను బీటెక చేసి రెండేళుల్ జాబ చేశాను. మొనన్ డిసెంబరోల్ పెళిల్ అయాయ్క జాబ మానేశాను. మావారు షేర మారెక్ట బిజినెస చేసుత్నాన్రు. అది
గాయ్రంటీ ఉండదు కదా, ఏదైనా ఉదోయ్గం చేయమంటే వినరు. పెళిల్కి ముందే చెపాప్ను కదా చేయనని అంటునాన్రు. ఆయన పర్వరత్న,
యాటిటూయ్డ నాకు నచచ్డం లేదు. భవిషయ్త గురించి ఆలోచించాలి కదా! ఆయనేమో ఏ పనీ చేయకుండా లగజ్రీగా ఎలా గడపాలా అని
చూసుత్ంటారు. ఇది నేను తటుట్కోలేక పోతునాన్ను. నరకంలా ఉంది. మా వాళళ్కు చెబితే చచేచ్దాకా భరించాలిస్ందే అనన్టుట్ మాటాల్డుతునాన్రు.
పిలల్లు పుటాట్క విడిపోయి వాళళ్ జీవితాలు పాడు చేయడం ఎందుకని నేను ఇంతవరకూ ఆయనకు దగగ్ర కాలేదు. ఈ సమసయ్ నుంచి ఎలా
బయటపడాలో చెపప్గలరు.
ఛారెట్రడ్ అకౌంటెంటగా... చాలామంది షేరల్ వాయ్పారం చేసే వయ్కుత్లతో నాకు సంబంధాలు ఉనాన్యి. ఈ వాయ్పారానికి తెలివితేటలే తపప్
ఇంకే శర్మా అవసరం లేదు. మిగతావాయ్పారాలాల్ కాకుండా షేరల్ వాయ్పారంలో ఒడిదుడుకులు చాలా తొందరగానూ, తీవర్ంగానూ వసాత్యి.
అందువలేల్ వీరి మూడ కూడా వెంటవెంటనే మారిపోతూ ఉంటుంది. మనసత్తవ్ం కూడా హైపర-ఆకిట్వ గా పర్వరిత్సుత్ంటారు. వీరి సైకాలజీ
(అందరిదీ కాదు) చాలా గమమ్తుత్గా ఉంటుంది. చాలామంది తమని తాము తెలివైనవారిగా ఉహించుకుంటారు. పొర్ఫెషనలసని వదిలిపెడితే,
90% ఫెయిల అవుతుంటారు. మీరనన్టుట్ వీళుళ్ చాలా ఖరీదైన జీవితానిన్ ఆశిసుత్ంటారు. అందువలల్ ఏ మాతర్ం నషట్ం వచిచ్నా తటుట్కోలేరు.
ఎయిర-కండిషనర లేకపోతే నిదర్ పటట్ని సిథ్తితో దీనిన్ పోలచ్వచుచ్.
ఈ షేర మారెక్ట లో భవిషయ్తుత్ ఎపుప్డూ ఆశాజనకంగానే ఉంటుందనే దుందుడుకు సవ్భావంతో ముందుకు సాగిపోయే మనసత్తవ్ం
ఉనన్వారిని ‘బులస్’ అంటారు. భవిషయ్తుత్లో షేరు ధర తగిగ్పోతుందని ఊహిసూత్ టేర్డింగ చేసేవాళళ్ని 'బేరస్' అంటారు. మీరు రాసిన ఉతత్రం
బటిట్ చూసుత్ంటే మీవారిది బుల మనసత్తవ్ం లా ఉంది. ఇటువంటి మనసత్తవ్ం ఉనన్వాళుళ్ సిథ్తపర్జఞ్త లేకపోతే నషాట్లని తటుట్కోలేరు. నేను
చూసుత్ండగానే చాలా మంది ఓడలు బండల్యాయ్యి. ఎకక్డో గానీ బండుల్ ఓడలు అవవ్డం గమనించలేదు.
నిజానికి మీ పర్శన్కి ఇంత వివరణ అనవసరం. కానీ యువతలో ఈ మధయ్ కాసత్ డబుబ్లు రాగానే షేర బిజినెస చేసి లక్షలు
సంపాదించాలి అనే కోరిక పెరుగుతోంది. ఏ మాతర్ం ఏమరపాటుగా ఉనాన్ ఈ వాయ్పారం మనిషిని కొండచిలువలా మింగేసుత్ంది. ఈ
రంగంలో రాటు తేలిన వాయ్పారసుత్లతో పోటీపడాలి. విపరీతమైన అవగాహన ఉండాలి. పొదుద్నున్ంచి సాయంతర్ం వరకూ రేసు పుసత్కాలు
చూసూత్ అతయ్ంత మేధావితనంతో పపుప్లో కాళేళ్సేవాళళ్కీ, లోతు పాతులు తెలియకుండా నిరంతరం కంపెనీ షేరల్ చరితర్ చూసూత్ లెకక్లు
కటేట్వారికీ తేడా లేదు. అంత ఆకరష్ణీయమైన రంగం ఇది. సామానయ్ ఆరిథ్క సిథ్తి ఉనన్ యువతని ఈ ఊబిలో పడకుండా హెచచ్రించడం కోసమే
ఇంత వివరణ ఇవవ్వలసి వచిచ్ంది.
ఇక మీ సమసయ్ కొసేత్… మీరు తిరిగి ఉదోయ్గం పార్రంభిoచండి. కొంతకాలం పిలల్లు పుటట్కుండా జాగర్తత్ పడటం నిజంగా
అభినందనీయమైన విషయం. వివాహం జరిగిన కొతత్లో పరసప్ర అవగాహన పూరిత్గా లేకుండానే పిలల్లిన్ కనటం వలల్ వచేచ్ ఇబబ్ందుల
గురించి ‘అనైతికం’ అనే పుసత్కంలో వివరంగా రాసాను.
మీ భరత్ ఆరిథ్కంగా ఎంత సిథ్తిమంతుడో రాసుంటే మరి కొంత వివరoగా సమాధానం చెపప్డానికి వీలు దొరికేది. కొంత డబుబ్ మీరు
పకక్కి తీసి పెటుట్కోండి. అతడి వాయ్పారంలో పూరిత్గా నషట్ం వచిచ్నా సరే, ఆరిథ్కంగా మీ కుటుంబానికి ఏ లోటూ ఉండకూడదు. మిగతా
డబుబ్తో ఆయన ఏ విధమైన రిసక్ తీసుకునాన్, కనీసం కుటుంబం నడవడానికి పర్మాదం ఉండదు. మంచి ఉదోయ్గం చేసూత్ కూడా, సైడ
బిజినెసగా షేరల్ వాయ్పారం చేయవచచ్ని మీ వారికి నచచ్ చెపప్ండి. వీలైతే మీరు కూడా ఉదోయ్గంలో చేరండి.
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రామబర్హమ్ం, కదిరి:
సాట్క ఎకేస్చ్ంజిల మీద మీ అభిపార్యం ఏమిటి?
ఇటీవల దీని మీద చాలా కథలు వచాచ్యి. నేను కాసత్ మారిచ్ చెబుతాను. ఒక ఊరోల్ ధనవంతుడికి చితర్మైన వాయ్ధి వచిచ్ంది.
హిమాలయ పరవ్తాలలో ఉండే ఒక ఋషి, ‘మనిషి వెంటుర్కల మీద నెల రోజులపాటు శయనిసేత్ ఈ రోగం తగుగ్తుందనీ, కానీ ఆ వెంటుర్కలు
ఆరు అంగుళాల కనాన్ పొడవు ఉండాలనీ’ చెపాప్డు. మనిషి జుటుట్ కేజీకి ఐదువేల రూపాయలు ఇసాత్నని ఆయన చాటింపు వేయించగానే
ఊరోల్ అందరూ జుటుల్ పెంచి, గుళుళ్ కొటిట్ంచుకొని అతడికి అమమ్సాగారు. కొంతమంది పకక్ ఊళళ్వాళుళ్ కూడా వచిచ్ జుటుట్ ఇవవ్సాగారు.
పది రోజుల తరువాత జమీందారు గారి రోగం తగుగ్ ముఖం పటట్సాగింది. అయితే హిమాలయ పరవ్తాల ఋషి చెపిప్న మరో షరతు
ఏమిటంటే, వెంటుర్కలు పది రోజులకోసారి మారాచ్లని..! అనిన్ వెంటుర్కలు దొరకలేదు. దాంతో ఆయన ఐదు వేల నుంచి పది వేలకు ధర
పెంచాడు. ఉతాస్హపడిన మనుషులు ఇంటోల్ ఉనన్ సతరీల జుటుట్ కూడా ఆరు అంగుళాలు కతిత్రించి ఆయనకు అమామ్రు. అయినా సరిపోలేదు.
కేజీ ఇరవై వేలనాన్, ఒకక్ శషప్ం దొరకలేదు. దికుక్ తోచని ఆ జమీందారు మళీళ్ హిమాలయ పరవ్తాలకు బయలుదేరాడు.
ఈలోపులో ఆయన దగగ్ర నమమ్కంగా పనిచేసే మేనేజరు తన దగగ్ర ఉనన్ పాత జుటుట్ని ఊరోల్ వాళళ్కు లోపాయికారీగా (ఇది ‘సెకండ
హాయ్ండ జుటుట్’ అనన్ విషయం జమీందారుకి తెలియకుండా ఉంచమని గార్మసుత్లను సూచిసూత్) కిలో పదిహేను వేలకి అమేమ్శాడు. జనం
వేలంవెరిర్గా ఆ వెంటుర్కలను కొనుకుక్ని కొనుగోలుదారు కోసం ఎదురుచూడసాగారు. జుటట్ంతా అముమ్డు పోయిందని కబురోచాచ్క,
జమీందారు హిమాలయ పరవ్తాల నుంచి సంపూరణ్ ఆరోగయ్ంతో తిరిగొచిచ్, మేనేజరుకి తగిన బహుమతి ఇచిచ్ సతక్రించాడు. వెంటుర్కల
అవసరం మరి లేదని తెలిసాక, ఊరోల్ జనాలందరూ తమ ఖరీదైన జుటుట్ని (షేరు సరిట్ఫికెటల్ని) ఇళళ్లో దాచుకొని బోడిగుండల్తో తిరిగారు.
ఈ విధంగా అమాయకులకు గుళుళ్ కొటిట్ంచే జమీందారులాంటి వాళళ్ సామార్జయ్మే "సాట్క ఎకేస్చ్ంజి".
అవేకెన ద జెయింట వితిన

వెంకట, నాయుడుపేట:
నేను బీటెక మూడో సంవతస్రంలో ఉండగా చదువు మానేశాను. ఇంటోల్ ఖాళీగానే ఉంటునాన్ను. నాకు సెలెబిర్టీ అవావ్లని ఉంది. ఏం చేయాలి?
కుటుంబసభుయ్లందరూ హాలోల్ టి.వీ. చూసూత్ వుండగా, ఓ పదేళళ్పాప తన చినిన్ గదిలో నేలపై మోకాళళ్ మీద కూరుచ్ని ఏకాగర్తతో
బొమమ్ వేసుకుంటూ ఉందనుకుందాం. ఇంటోల్ వాళళ్oదరూ ఇంకొకరి వరక్ చూసుత్నాన్రు. ఆపాప తన వరక్ ఇంకొకరికి
చూపించాలనుకుంటోంది. సెలెబెర్టి అవటానికి అదే పార్రంభం.
ఖాళీగా మాతర్ం ఉండకూడదు. పర్తి మనిషీ తనలోని మనిషిని నిదర్ లేపటానిన్ "అవేకెనింగ ద జెయింట" అంటారు. ఆ లోపలి మనిషి
మేలొక్ంటే, ‘పనికి రాని’ సేన్హితులు తుపుప్ రాలినటూట్ రాలిపోతారు. ఒకరే సేన్హితుడు మిగులుతాడు.
అతడి పేరు ‘గెలుపు’.
ఒక రంగంలో సెలెబెర్టీ అవావ్లంటే నాలుగు పర్శన్లు వేసుకోవాలి: 1. నాకు నిజంగా టాలెంట ఉందా? 2. కేవలం నా ఉతాస్హానిన్
నా టాలెంట (కెపాసిటీ) అనుకుంటునాన్నా? 3. దీనిలోని పోటీ గురించి నాకు కుష్ణణ్ంగా తెలుసా? 4. గెలుపు మొదటి మెటుట్ ఎకేక్వరకూ
ఎదురయేయ్ శారీరక, మానసిక, ఆరిథ్క ఒతిత్ళళ్ని తటుట్కోగలిగే శకిత్ నాకు వునన్దా?
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అనిన్టికనాన్ మొదటిపర్శన్ ముఖయ్మయింది. ఒక పలెల్టూరి సూక్లు కిర్కెట కెపెట్న, పటన్ం కాలేజీ కిర్కెట టీమలో దారుణంగా ఫెయిల

అవుతూ వుంటే, అతడు తన కెపాసిటీని పెంచుకోవటమో, లేక పరిసిథ్తిని అరథ్ం చేసుకుని ఆ ఫీలుడ్ నుంచి తపుప్కోవటమో చేయాలి. లేకపోతే
మొతత్ం జీవితం పటేల్ ఫర్సేట్ర్షన వసుత్ంది. ఇలాంటి ఫర్సేట్ర్షన రావటానికి రెండు కారణాలు ఉంటాయి.
1. నిజమయిన టాలెంట లేకపోవటం. "నువువ్ చాలా అందంగా వుంటావు. సినిమారంగమే నీకు సరి అయిన చోటు" అనన్ మితుర్ల
పోర్దబ్లంతో నగరానికి వచిచ్న యువకుడు నటన రాక, ఇంపూర్వ చేసుకోలేక, కెమేరాకి సూట కాక ఎకసాట్ర్ ఆరిట్సటగా మిగిలిపోవచుచ్.
2. ఉనన్ టాలెంటు గురిత్ంపబడకపోవటం: వేటూరి లాంటి

సరసవ్తీ పుతుర్డు కూడా సినిమారంగంలో పర్వేశానికి చాలా

కషట్పడవలసివచిచ్ంది. కృషాణ్నగరోల్ ఇరుకు గదులోల్ నిదర్లేని రాతుర్లెనోన్ గడిపిన దరశ్కుల అనుభవం ఈ విషయం నిరూపిసుత్ంది. అయితే
ఒకక్ విషయం మాతర్ం సతయ్ం. టాలెంట వుంటే అది ఎపప్టికయినా గురిత్ంపబడుతుంది. పైన చెపిప్న మొదటి పాయింటకీ రెండో దానికీ తేడా
తెలుసుకోవటం చాలా కషట్ం. తనలో శకిత్, కళ, నైపుణయ్ం ఉండటం వేరు, ఉనాన్యి అనుకోవటం వేరు. నిరంతర ఆతమ్విమరశ్ దావ్రా మాతర్మే
విశేల్షణ సాధయ్మౌతుంది.
ఓటమి

రామబర్హమ్ం, ఒంగోలు:
నాకు చచిచ్పోవాలని ఉంది.
‘బర్తుకు’ తో ‘చావు’ “…అందరూ నినెన్ందుకు ఇషట్పడతారు? నేనంటే ఎందుకు భయపడతారు?” అని అడిగిందట. "నేను తియయ్ని
అబదాద్నిన్. నువువ్ చేదు నిజానివి" అని బర్తుకు సమాధానం ఇచిచ్ందట. నిజమైనా, అబదద్మైనా... తీపి తీపే కదా. మరణించి ఏం సాధిసాత్రు?
మీరు లేకపోతే ఈ పర్పంచంలో ఒకక్రైనా బాధ పడతారనన్ విషయం మీకు తెలీదా? ఒకసారి
వెనెన్ల వైపు చూడండి. భగవంతుడు ఎంత భావకుడో తెలుసుత్ంది. సూరుయ్డి వైపు చూడండి.
భగవంతుడు ఎంత శకిత్వంతుడో తెలుసుత్ంది. అదద్ంలో మిమమ్లిన్ మీరు చూసుకోండి. భగవంతుడి
సృషిట్ ఎంత అపురూపమైనదో తెలుసుత్ంది. అటువంటి సృషిట్ని నాశనం చేసే హకుక్ మీకు లేదు.
జీవితం ఒక తోట లాంటిది. ఎరువు వేసి నీళుళ్ పోయండి. అది ఉదాయ్నవనంగా మారుతుంది.
లేకపోతే బీడు అవుతుంది.

పేరు లేదు. నేను జీవితంలో అనిన్విధాలా ఓడిపోయాను. ఏమి చెయాయ్లోల్ అరథ్ం కావటం లేదు.
జీవితం బాకిస్ంగ ఆటలాంటిది. పడటం ఓటమి కాదు. మూడు లెకక్పెటేట్ లోపులో తిరిగి
లేవలేక పోవటo ఓటమి. ఆ మూడూ ఏమిటో తెలుసా?
1. అసలిలా ఎందుకు జరిగింది? నా అతాయ్శ వలనా… శకిత్కి మించి ఆశించటం
వలల్నా… అనుభవ లేమి వలనా… అమాయకతవ్ం వలనా… (మొదటి రెండూ సాధారణంగా
ఎవరూ వపుప్కోరు).
2. పైకి లేవాలంటే నేనేమి చెయాయ్లి? గాయాలకి ఔషధం వాడాలా… వాయ్యామం చెయాయ్లా… ఆలోచిసూత్ కూరోచ్వాలా-లేచే
పర్యతన్ం మొదలు పెటాట్లా? (చాలామంది పర్యతన్ం చెయయ్రు. విధినీ, విచారానీన్ ఆశర్యిసాత్రు).
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3. లేవటానికి నేను ఎవరి సాయం తీసుకోవాలి? నాదా… డబుబ్దా… నా పలుకుబడా… ఇతరులదా… శతుర్వులదా... (చాలామంది

మోసగాళళ్నీ, మాయలో పడేసేవాళళ్నీ ఆశర్యిసాత్రు. ఎందుకంటే ఈ (తాయెతుత్/గాజురాళుళ్ వగైరా టైపు) మోసగాళుళ్ 'దీపం' అంటూ
మిణుగురులిన్ చూపిసాత్రు. చీకటోల్ అదే దివిటీలా కనపడుతుంది. ఓటమినుంచి బయటపడాలంటే కావలసింది కృషి. గెలుపుకి లూపు లైను
లేదు).

రాములు, కాజీపేట:
నా జీవితంలో ఇనిన్ కషాట్లుంటాయని అనుకోలేదు. నా మంచితనమే ననున్ ముంచేసింది. ఏమి చేయాలో అరథ్ం కావటేల్దు.
కషట్-సుఖాల మిశర్మం జీవితo. కషట్ం లేకపోతే సుఖం విలువ తెలియదు. పెదద్వరష్ం వచిచ్ నదులు పొంగినపుప్డు తీరపార్ంత పుటట్లు
మునిగి చీమలు బయటకువసాత్యి. చేపలు వాటిని తింటాయి. వేసవికాలంలో నీళుల్ ఎండిపోయి చేపలు చనిపోయినపుప్డు వాటిని చీమలు
తింటాయి. ఇలాంటివే కషట్ సుఖాలు. మీరు ఎవరితో ఎందుకు మోసగింపబడాడ్రో కారణాలు విశేల్షించుకొండి. చాలామంది మిమమ్లిన్ మోసం
చేశారని మీ సుధీరఘ్మైన ఉతత్రంలో వార్శారు. చాలామందితో ఒకసారి మోసగింపబడటం, ఒకరితో చాలాసారుల్ నషట్పోవటం,
మొహమాటానికీ, చేతగానితనానికి సూచన. మంచితనo అంటే ‘అందరూ మంచివాళుళ్’ అని నమమ్టం కాదు. మనం నషట్పోకుండా ఇతరులకి
సాయం చెయయ్టం.
రేపు ఏం జరుగుతుందో తెలియని మనం ఎలుల్ండి గురించి ఆలోచిసూత్ నిదర్ పాడుచేసుకుంటాం. సమసయ్లకి పరిషాక్రాలు
దొరకడంలేదు అనాన్రు. పర్తి సమసయ్కీ వంద పరిషాక్రాలుంటాయి. తొంబై తొమిమ్ది పరిషాక్రాలని పర్యతిన్ంచి మీరు సమసయ్ నుంచి
బయటపడ లేదంటే, నూరో పరిషాక్రానిన్ ఇంకా కనుకోక్లేదనన్మాట. ఇదే జీవిత సూతర్ం.
జీవితం పేకాటలాంటిది. పర్తిసారీ మనకి మంచి కారుడ్లు పడవు. ఉనన్ కారుడ్లతో ఎంత బాగా ఆడగలిగాం అనేదే జీవితం. చివరిగా
ఒక మాట. జీవితంలో సమసయ్ ‘ముగింపు’ కాదు. ‘మలుపు’ మాతర్మే.

అవినాష, విశాఖపటన్ం:
నాకు పదాన్లుగు సంవతస్రాలు. నాకు ఇంటోల్ వాళుళ్ ఎవరూ నచచ్డం లేదు. అమమ్, నానన్, అనన్యాయ్, అకక్ అందరిలోనూ ఏదో ఒక లోపం
కనబడుతోంది. అలా అని నేనేమీ గొపప్ వాడిని కాను. కానీ ఆ ఇంటోల్ ఇమడలేకపోతునాన్ను. ఏం చేయాలి?
పర్తి వయ్కిత్ ఎదుగుదలా నాలుగు సాథ్యిలోల్ ఉంటుంది. ‘నేను బాలేను. మిగతా వాళుళ్ బావునాన్రు’ అనన్ది రెండో సేట్జి. ‘నేను
బావునాన్ను. మిగతా వాళుళ్ బాగా లేరు" అనే సేట్జి మూడోది. మీరు ఏ సాథ్యిలో ఉనాన్రో నిరణ్యించుకోండి.
చాలా కాలం కిర్తం నేను ఒక గొపప్ కొటేషన చదివాను. “… చుటూట్ ఉనన్వారు మనకి ఎందుకు నచచ్రoటే, మన తపుప్లకి మనం
డెఫెనస్ లాయరుల్ గానూ, ఎదుటివారి తపుప్లకి జడిజ్గానూ వయ్వహరిసాత్ం కాబటిట్" అని.
ఈ పర్పంచంలో నివసించటానికి అనిన్టికనాన్ అతుయ్తత్మమైన పర్దేశం అవతలి వారి హృదయంలో ఉండటం. మనసులో గంధం చెటుట్
పెంచేవాడు పర్తిరాతిర్ సుగంధ భరితమైన మంచం మీద సుఖంగా నిదర్పోతాడు. 'అన-కండిషనలగా' నవవ్గలగటం, ఆశించకుండా
ఇవవ్గలగటం ఆతామ్నందానికి చివరి రెండు మెటుల్.
ఇదే పుసత్కంలో ఒక చోట "ఎనోన్ గొపప్ విషయాలని మనం బాలయ్ంలో గురిత్ంచము, అమమ్ వంట రుచి తెలుసుకోవాలంటే
అబాబ్యిలూ, నానన్ సహనం విలువ తెలియాలంటే అమామ్యిలూ... పెళిళ్ చేసుకోవాలి" అని వార్సాను. కొంచెం ఆలోచిసేత్ గానీ అరథ్ం కాదు
కానీ, చాలా అరథ్వంతమైన సూకిత్. మనకోసం బర్తకటానికి ఇషట్పడి నంతగా, ఇతరులని ఇషట్పడటం కోసం బర్తకటం నేరుచ్కుంటే జీవితం
చాలా ఇషట్ంగా ఉంటుంది. మెచూయ్రిటీ అంటే ఇతరులను మారచ్టం కాదు. వారి కోసం మనం మారటం. వారిని వారిలాగే పేర్మించ
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గలగటం. వారినుంచి ఎకుక్వ ఆశించకుండా ఉండటం. అనిన్టికనాన్ గొపప్ విషయం ఏవిటంటే మెచూయ్రిటీ అంటే ‘మనం తెలివైన వాళళ్మనన్
భావానిన్’ వదిలిపెటట్ గలగటం.
ఇతరులతో మనకుండే సంబంధాలనీన్… ఆ సంబంధాలలో జీవం ఉనన్పుడే రాణిసాత్యి. మీ చుటూట్ ఉనన్వాళుళ్ మీకు నచచ్డం లేదు
అంటునాన్రు, జీవితమంటే నచచ్నివాళళ్ని వదిలేసి నచిచ్న వాళల్తో ఉండటం కాదు. మనవాళళ్లో నచచ్ని విషయాలను వదిలేసి, నచిచ్న
విషయాలని మాతర్మే చూడటం. బెసట్ ఆఫ లక.

రాజనన్, కడప:
తెలివికి ‘అతి’ తెలివికి తేడా ఏమిటి?
మన పనులు సులువుగా, లాభవంతంగా చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడే దానిన్ ‘తెలివి’ అంటారు. అవతలివారికి మనo తెలివైన
వాళళ్మని నిరూపించడానికి, ఉనన్ తెలివికనాన్ ఎకుక్వ ఉపయోగించి భంగపాటు చెందడానిన్ ‘అతి తెలివి’ అంటారు. ఒక చినన్ ఉదాహరణ
దావ్రా వివరించడానికి పర్యతన్ం చేసాత్ను.
ఒక డాకట్రు తన కిల్నిక ముందు "ఫీజ వంద రూపాయలు. రోగం తగగ్కపోతే తిరిగి వెనకిక్ వెయియ్ రూపాయలు" అని బోరుడ్ పెటాట్డు.
అతడి దగగ్ర వెయియ్ రూపాయలు కొటేట్దాద్మని ఒక లాయరు కనస్లేట్షనకు వచిచ్ “…నాకు ఏం తినాన్ రుచి తెలియడం లేదు, మజిజ్గ తాగినా,
కజిజ్కాయలు తినాన్ ఒకలాగే ఉంటోంది” అనాన్డు. డాకట్ర నరసతో “ఇంజెక్షనుల్ వేడిచేసే సట్వ పకక్నే ఒక నలల్ సీసా ఉంది చూడు. ఆ సీసాలో
మందు రెండు చుకక్లు ఈయన నోటోల్ వేయి. నిముషంలో రోగం తగిగ్పోతుంది” అనాన్డు. ఆమె అలా వేయగానే లాయర చివాలున లేచి
“థూ... ఇది కిరసనాయలు” అని ఆరిచాడు. డాకట్ర నవివ్ “మీ రోగం నయమైపోయింది. వంద ఫీజ ఇచిచ్ వెళళ్oడి” అనాన్డు.
ఇంటికి వెళిళ్న లాయరుకి పది రోజులైనా ఒళుళ్ మంట తగగ్లేదు. ఎలాగైన కసి తీరుచ్కోవాలని మళీళ్ వెళిళ్ "నా కనుచూపు పూరిత్గా
పాడైపోయింది. బాగు చెయాయ్లి" అని అడిగాడు. “క్షమించండి. దానికి సరిపడ మందు నా దగగ్ర లేదు. ఓడిపోయాను" అంటూ చేతిలో డబుబ్
పెటాట్డట డాకట్రు. లాయర కోపంగా "వేయి రూపాయలు ఇసాత్మని బోరుడ్ పెటిట్ వందే ఇచాచ్రేంటి?" అని డబాయించాడు. "చూశారా. మీ
చూపు బాగుపడింది" అనాన్డట డాకట్రు. అతి తెలివితో అవతలివాళళ్ను మోసం చేదాద్ం అనుకుంటే ఏం జరుగుతుందో ఇంతకనాన్ ఉదాహరణ
ఏం కావాలి?

(కొన గింపు వచేచ్నెల)
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