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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

øöeTT~

www.koumudi.net

y˚T 2018

2
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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
భవబంధాలు

తిభ, ం
నా వయ

గడ:
40 సంవత రాలు. నాకు ఒకరేత్ కూతురు. నా భరాత్ నేనూ డిగా ఉంటునాన్ం. నా కూతురూ నేనే ఉండటం వలల్ తన మీద పరీత న

మ పెంచుకునాన్ను. ఇపుప్డు తన వయ

18 ఏళుళ్. మొనీన్ మధయ్ వరకూ జరిగిన

ఆధారపడే నా కూతురు ఇపుప్డు స తం ంగా వరిత్

తి

షయం నాతో చెపిప్, నా మీద

తి

షయానికీ

త్ంటే భరించలేకపోతునాన్ను. ఈ వృతిత్ నుండి బయటపడేదెలా?

కొందరు పెదద్లు పర్తీ విషయానికీ పిలల్లు తమ మీద ఆధారపడేలా చేసుకుని, దానికి 'పేర్మ’ అని పేరు పెటుట్కుంటారు. మీ కూతురు
పర్సుత్తం తన పనులు తాను చేసుకుంటోంది. అంతే కదా. అలా కాకుండా పర్తీ విషయానికీ మీ మీదే ఆధారపడి ఉంటే, ఇదే శీరిష్కకి మీరు
"పదెద్నిమిదేళళ్ నా కూతురు పర్తీ చినన్ విషయానికీ నా మీదే ఆధార పడుతుంది. ఏం చేయాలి?" అని వార్సి ఉండేవారు.
మరో కోణంలోంచి ఆలోచిసేత్, సింగిల పేరెంటస్ చాలా మందికి వచేచ్ సమసేయ్ ఇది. తమ పిలల్లు ఎమోషనలగా, సైకలాజికలగా తమ
మీదే ఆధారపడాలని కోరుకుంటారు. అదే విధంగా యుకత్వయసు (ఐ యామ ఓకే సేట్జ) లోకి వచిచ్న పిలల్లు తలిల్దండుర్ల పరిధి నుండి
దూరంగా వెళళ్టం కూడా సరవ్సాధారణమైన విషయమే. మారాలిస్ంది మీరే. ఎందుకంటే ఈరోజు కాకపోయినా రేపయినా మీ అమామ్యి
మిమమ్లిన్ విడిచి వెళిళ్పోవలసిన పాపే కదా. మొదటోల్ కొంత వాకూయ్మ (శూనయ్త) ఉంటుంది.
మీరు ఇపప్టి నుంచీ మరొక మంచి అభిరుచిని పెంచుకోండి. బంధంలో ఇరుకోక్కుండా
మనిషిని ‘మంచి అభిరుచి’ కాపాడుతుంది.

రాజయ్లకిష్, సికిందార్బాద:
నేను ఓ గవరన్మెంట సూక్లోల్ టీచరాగ్ పనిచేసి రిటైరయాయ్ను. మావారు రెండేళల్ కిర్తమే
పోయారు. ఒకక్డే కొడుకు. వాడు, వాడి భారయ్ ఉదోయ్గాలు చేసుత్నాన్రు. చినన్ పిలాల్డిని నేనే
చూసుకోవాలి. అది నాకు ఆనందమే. కానీ నా కోడలు ఇంటోల్ ఏ ఒకక్ పనీ చేయదు. పిలాల్డిని రోజంతా నేను చూసుత్నాన్ను కదా. కనీసం తను
వచాచ్కయినా వాడి బాధయ్త తీసుకోవచుచ్ కదా! అలా చేయదు. పైగా పొదుద్నన్ నేనే వంట చేసి ఇదద్రికీ బాకుస్లు పెటాట్లి. సాయంతర్ం వచేచ్సరికి
వంట చేసివుండాలి. వాళల్ మీద ఎంత పేర్మ ఉనాన్ ఇదంతా కషట్ంగా అనిపిసోత్ంది. ఈ వయసులో ఇంత శర్మ భరించలేక పోతునాన్ను. నా
కొడుకుతో చెబుదామంటే చాడీలు చెపుతునాన్ను అనుకుంటాడే మోనని భయం. ఎవరూ బాధపడకుండా ఈ సమసయ్ను ఎలా
పరిషక్రించుకోవాలి? ‘పంకా వేగంగా కదులుతోందని’ ఒకరు, ‘కాదు... గాలి వేగంగా కదులుతోందని’ మరొకరూ వాదించుకొoటూ, ఎటూ తేలక ఒక
బౌదధ్భికుష్వుని అడిగారట. "తేలని విషయం గురించి వాదించుకొంటునన్ మీ ఇదద్రి బుదీధ్ తిరుగుతోంది" అనాన్డట ఆ భికుష్.
మిమమ్లిన్ తకుక్వ చెయయ్టం కోసం కాదు ఈ ఉదాహరణ చెపిప్ంది. ఇదే సమసయ్ మీ కోడలు ముందు ఉంచితే ఆమె ఏమని వాదిసుత్ందో
మీకు తెలుసా? "...ఆఫీసులో రెకక్లు ముకక్లు చేసుకుని వసాత్ము. ఆవిడ గారు ఇంటోల్నే ఉంటుంది కదా. పొదుద్నేన్ కాసత్ బాకుస్లు సరిద్చిచ్,
సాయంతర్ం వచేచ్సరికి వంట చేసి ఉంచుతే అలసిపోతుందా? ఎపుప్డూ పిలాల్డితో ఆడుకోవడం తపప్ ఏ పనీ చేయదు” అంటుంది. ఉమమ్డి
కుటుంబాలోల్ ఒకరి బాధయ్తని మరొకరు వెసులుబాటుగ చూసాత్రు. ఒకరి ఆనందానిన్ మరొకరు ‘కోలోప్తునన్ హకుక్’ గా భావిసాత్రు.
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మీరు మీ సమసయ్ గురించి మీ అబాబ్యితో చెపితే, మీరు భావించినటుట్ ‘చాడీలు చెపుత్నాన్రని’ అతను అనుకోకపోవచుచ్. మీ బాధ అరథ్ం

చేసుకోవచుచ్. మీరెలా ఫీల అవుతునాన్రో తన భారయ్తో చెపొప్చుచ్. కానీ దానికి ఆమె రియాక్షన మాతర్ం తపప్కుండా నెగిటివ గానే ఉంటుంది.
ఒకవేళ మీరు ఆమెతోనే డైరెకట్ గా మాటాల్డినా, ఫలితం పైన చెపిప్న విధంగానే ఉండొచుచ్.
మీరు రెండు విషయాలు ముందు తేలుచ్కోండి. మీకు వసుత్నన్ పెనష్న ఏం చెసుత్నాన్రు. మీ మనవడిని వదిలి మీరు కొంత కాలం
ఉండగలరా? ఏ తీరథ్యాతర్ల నెపంతోనో లేదా బంధువుల దగగ్రకి వెళుత్నాన్ననో, కొనిన్ రోజులు వాళల్కి దూరంగా ఉండండి. ఆ ఇంటి పటల్
వాయ్మోహం కాసత్ తగిగ్ంచుకోండి. బాధపడుతూ ఒక ఇంటోల్ ఉండటం కనాన్, దూరంగా ఉండటం మేలు కదా. అలా అని మిమమ్లిన్ మీ వాళళ్కి
శాశవ్తంగా దూరంగా ఉండమనటం లేధు. వాళల్కి బాధయ్త తెలిసొచేచ్లా చేయ మంటునాన్ను. ఇంకొనాన్ళుల్ పోతే మీ మనువడు కూడా సూక్ల
కి వెళల్డం మొదలు పెడతాడు. అపుప్డు మీకు మరింత తీరిక దొరకవచుచ్.
ముందు మీరు మీ సమసయ్ని విశేల్షించుకోండి. మీ సమసయ్ ఓపిక లేకపోవటమా? లేక ఇంటోల్ చాకిరి అంతా నేనే చేసుత్నాన్ననన్
ఫీలింగా?

వి. శీర్రామచందర్మూరిత్, ఏలూరు:
నేనో రిటైరడ్ పర్భుతోవ్దోయ్గిని. ఒకక్డే కొడుకు. ఎంతో పేర్మగా పెంచుకునాన్ం. కానీ వాడు మాతర్ం మామీద పేర్మే లేకుండా ఉనాన్డు. ఎంత వదద్ని
చెపిప్నా వినకుండా ఓ గొపిప్ంటి అమామ్యిని పేర్మించి పెళాల్డి ఇలల్రికం వెళిల్పోయాడు. ఎపుప్డో ఒకసారి వచిచ్ చూసి పోయేవాడు. తరావ్త
దంపతులిదద్రూ ఫారిన వెళిల్పోయారు. మొదటోల్ ఫోన చేసేవాడు. ఆ తరావ్త అది కూడా మానేశాడు. మేం చేసినా పొడిపొడిగా మాటాల్డి
పెటేట్సాత్డు. ఒకక్సారి వచిచ్ కనిపించమంటే వినిపించుకోడు. దాదాపు పదేళుల్గా ఇదే వరుస. నేనేదో సరిద్ చెపుప్కుంటునాన్ను. కానీ నా భారయ్ బెంగ
పెటేట్సుకుంది. కొడుకుని చూసుకోకుండానే కనున్మూసాత్నేమో అని కుమిలిపోతోంది. వాడిని రపిప్ంచలేను. ఆమె బాధని చూడలేను. ఏం
చేయాలో అరథ్ం కావడం లేదు.
బంధానిన్ ‘సరైన సాథ్యి’లో పెంచుకొని, అవసరమైనపుప్డు తెంచుకోగలిగే వారిని విషాదాలు దరిచేరవు. బంధం వలల్ విషాదo
వసుత్ందని తెలుసుకోవటమే ఙాఞ్నం. చాలా విషాదాలని మనం కొని తెచుచ్కుంటాం. పెంపుడు కుకక్ చనిపోతే భోజనం మానెయయ్టం, భరత్
తనతో కాకుండా అతడి తలిల్తో ఎకుక్వ చనువుగా ఉంటాడని ఈరష్య్ చెందటం, కొడుకు విదేశo నుండి పుటిట్నరోజు నాడు శుభాకాంక్షలు
పంపలేదని బాధపడటం కూడా బంధాలకి ఉదాహరణే.
పేర్మ వేరు. బంధం వేరు. బాధకి మూలకారణం ‘పేర్మ’ కాదు. ‘బంధం’. ఎకక్డైతే బంధంలేని పేర్మ ఉంటుందో, అకక్డ బాధ లేదు. మీ
పర్శన్కి సంబంధం లేకపోయినా, మరొక విషయం. విదేశాలోల్ సెటిలయిన సంతానం గురించి దుఃఖించే వారు ఒక విషయం పాజిటివగా
ఆలోచించాలి. ‘పోటీ పర్పంచంలో ఇది తపప్దు’ అనన్ ఆలోచనతో పిలల్లిన్ రాతిర్ంబవళుళ్ పోర్తస్హించి చదివించింది మీరే కదా! ‘డబుబ్
సంపాదించే యంతర్ంగా’ తయారు చేదాద్మని, నిదార్హారాలు మానిపించి, ఆరో కాల్సులోనే ఐ.ఐ.టి. కోచింగ కోసం కారొప్రేట కాలేజీలో చేరిచ్,
వారి బాలాయ్నిన్ నాశనం చేసి, సరసవ్తీదేవి కాళళ్కు పారాణిగా పూసారు. వారు వెళూత్ంటే, 'మా సంతానం అమెరికా' అని గరవ్ంగా
చెపుప్కునాన్రు. వారు మళీళ్ తిరిగి రారు. మీ వృదాధ్పయ్ంలో ఇటు చూడరు. కావాలంటే డబుబ్లు పంపిసాత్రు. జీవితంలో పైకి రావటమంటే
అమెరికా వెళిళ్ డబుబ్ సంపాదించటం అనన్ థియరీని బలంగా నమిమ్ వుంటే, ఇంక దుఃఖం దేనికి? వారి జీవితానిన్ ఆరిథ్కంగా బాగుపరచాననన్
సంతోషంతో ఉండండి.
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సమసయ్లు-పరి క్రాలు
“మనసుండే వారికే తెలుసుత్ందా బాధ. మెటట్ వేదాంతులకీ, మెటీరియలిసుట్లకీ ఇలాంటి సెంటిమెంటుస్, బాధలూ ఉండవు” అంటారా?

అయితే కోరికను తయ్జించమనన్ బుదుధ్డి కనాన్ గొపప్ వేదాంతి, ఫలితo ఆశించకుండా పని చెయయ్మని చెపిప్న కృషుణ్డి కనాన్ పెదద్
మెటీరియలిసుట్లు మరొకరు లేరు.
పై వివరణ చదివి, “అసలు బంధాలే ఉండకూడదు” అని ఈ రచయిత చెపుత్నాన్డా అనన్ అనుమానం పెంచుకోవదుద్. దుఃఖ కారణమైన
బంధాలు ఉండకూడదని చెపప్టమే ఇకక్డ ఉదేద్శయ్ం.

రామలింగయయ్, రాజమండిర్:
రకత్ సంబంధీకులు, దగగ్రవాళుళ్, నా అనుకునన్ వాళుళ్.... వీరితోనే సమసయ్లు. నా పేర్మని వారు అరథ్ం చేసుకోవటం లేదు. చచిచ్పోవాలని ఉంది.
బుదుధ్డి కథ మరొకటి చెపుతాను. ఒక ఇలుల్ తగలబడి పోతోంది. జనం చుటూట్ చేరి చూసుత్నాన్రు. యజమాని దూరoగా నిలుచ్ని
రోదిసుత్నాన్డు. ఎంతో అందమైన ఇలుల్. రెటిట్ంపు ధర ఇసాత్మనాన్ అమమ్లేదు. అందుకే దుఃఖం. ఇంతలో పెదద్ కొడుకు వచాచ్డు. "నీకు తెలీదా
నానాన్? మూడు రెటుల్ ధర వసేత్, ఇలుల్ నినేన్ అమేమ్సాను. నీకు చెపేప్టంత సమయం లేక పోయింది" అనాన్డు. చేతోత్ తీసేసినటుట్ ఒకక్ సారిగా
వేదన పోయింది. గుండెలిన్ండా సంతోషంగా గాలి పీలుచ్కునాన్డు. ఆ తరువాత తనూ ఒకడిగా మంటలిన్
చూసూత్ పకక్ వారి సంభాషణలో పాలుపంచుకొనసాగాడు…!
అదే ఇలుల్. అవే మంటలు. క్షణం కిర్తం వరకూ ఉనన్ అటాచమెంట పోయింది. ఇపుప్డు
నిరివ్కారంగా... నిజం చెపాప్లంటే... కాసత్ ఆనందిసుత్నాన్డు కూడా. ఇంతలో రెండో కొడుకు వచాచ్డు.
"నువువ్ సంతకం పెటట్కుండా అమమ్కం ఎలా పూరిత్ అవుతుంది నానాన్. ఆమాతర్ం తెలీదా?" అనాన్డు. అంతే.
తిరిగి దుఃఖం చుటుట్ ముటిట్ంది. ఈ లోపులో మూడో కొడుకు వచిచ్, "మాట మీద నిలబడే నిజాయితీ గల
మనిషి ఆయన. మాటతోనే అమమ్కం జరిగిపోయిందనాన్డు. సగం డబుబ్ చెలిల్ంచేశాడు కూడా" అనాన్డు. తిరిగి సంతోషం పెనవేసుకుంది.
‘ఇది నాది’ అనుకునన్పుప్డు దుఃఖం వసోత్ంది. కాదనుకునన్పుప్డు పోతోంది. నిజానికి ఏమీ మారలేదు. ఇదే బుదుధ్డు చెపిప్న నిరివ్కార
నిరావ్ణ యోగం. ఇతరుల పేర్మ/గురిత్ంపు కోసం మంచిగా బర్తకక్ండి. మీకోసం బర్తకండి. అపుప్డు దుఃఖం మిమమ్లిన్ వదిలేసుత్నన్ందుకు
దుఃఖిసుత్ంది.

లకిష్, నాయుడుపేట:
నా వయసు 55. నాకు నలుగురు పిలల్లు. పెళిల్ళయి
ల్ య్ వేరేవ్రు ఊళల్లో సిథ్రపడిపోయారు. నేను, నా భరత్ ఉంటునాన్ం. నాకు పిలల్లంటే చాలా పిచిచ్
పేర్మ. ఎపప్టికపుప్డు ఫోన చేసి వాళళ్ ఆరోగయ్ం ఎలా ఉనన్దో, ఎలా ఉనాన్రో కనుకుక్ంటూ ఉంటాను. వాళూల్ బాగానే మాటాల్డతారు కానీ,
ఒకోక్సారి విసుకుక్ంటూoటారు. ‘ఎందుకు కంగారు పడతారు, మేమే ఫోన చేసాత్ం కదా’ అంటారు. నా మనసు చివుకుక్మంటుంది. అయినా
వాళల్ గురించి తపన పడకుండా ఉండలేను. రోజుకొకసారి మాటాల్డకపోతే మనసు నిలవదు. మావారు కూడా నాదే తపప్నన్టుట్ మాటాల్డతారు.
ఎందుకు అసత్మానం ఫోనల్ని విసుకుక్ంటారు. పిలల్ల మీద పేర్మ చూపించడం కూడా తపేప్నా? మీరే చెపప్ండి.
జీవితంలో గొపప్గొపప్ విషాదాలకి కారణమైనవి ఆరిథ్క సమసయ్లూ, కుటుంబ సమసయ్లు అనుకుంటాం. కాదు. అనిన్ సమసయ్ల కనాన్
తీవర్మైన అసంతృపిత్ పేర్మించటానికి ఎవరూ లేకపోవటం..! అయితే దానికనాన్ దారుణమైనది పేర్మ ‘హదుద్లు దాటటం’. అందుకే మిగతా
అనిన్ సమసయ్ల వలల్ ఆతమ్హతయ్లు చేసుకునన్వారి కనాన్, పేర్మ కారణంగా చనిపోయినవారే ఎకుక్వ.
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ఏది ఎంతవరకూ కావాలో… ఏది ఎపుప్డు వదులుకోవాలో తెలుసుకో(లే)క పోవటమే మోహం. మోహం అంటే అనారోగయ్కరమైన

అటాచమెంట. బంధంవలల్ విషాదం వసుత్ందని తెలుసుకోవటమే జాఞ్నం. బంధానిన్ సరి అయిన సాథ్యిలో పెంచుకొని అవసరమైనపుప్డు
తెంచుకోగలిగేవారిని విషాదాలు దరిచేరవు. పేర్మ హదుద్లు దాటితే మోహం అవుతుంది.
మోహం ముదిరితే వాయ్మోహం అవుతుంది.
.
ఒక రైతు గురర్ం అడవిలోకి పారిపోయింది. అందరూ సానుభూతి తెలిపారు.
'పార్పత్ం కదా' నిరిల్పత్ంగా అనాన్డు రైతు. మూడు రోజులుపోయాక అది తిరిగివసూత్
అడవిలోంచి మూడు గురార్లిన్ తోడుగా తెచిచ్ంది. అందరూ అభినందించారు. 'పార్పత్ం
కదా' అనాన్డు రైతు. టైరనింగ అవని గురార్నిన్ సావ్రీ చెయయ్బోయి కొడుకు కాలు
విరగొగ్టుట్కునాన్డు. 'పార్ణం పోలేదు కదా' అనాన్డు రైతు. మరుసటి రోజు సైనయ్ంలోకి
యువకులిన్ బలవంతంగా పటుట్కెళిళ్న అధికారులు అందరీన్ తీసుకెళిళ్, కాలు విరిగిన కొడుకుని వదిలేసారు. 'పార్పత్ం కదా' అనాన్డు రైతు. చినన్
జెన కథలో గొపప్ నీతి.

లకిష్నరిస్ంహాలయ సావ్మి, కోడూరు.
ఇనిన్ విషాదలకి మూలమని తెలిసి కూడా మనిషి భవబంధాలలో ఎందుకు ఇరుకుక్ంటాడు?
ఇవి తెలుసుకోవాలంటే మనం జీవితపు నాలుగు సేట్జెస గురించి తెలుసుకోవాలి.
నేను బాగాలేను, పర్పంచం బాగాలేదు: ఇది చినన్పిలల్లోల్ ఎకుక్వ ఉంటుంది. పర్తీ చినన్ విషయానికి, చివిరికీ కూర నచచ్కపోతే
అలగటం, పెనిస్ల ములుల్ విరిగిపోతే ఏడవటం... ఇలాంటి మనసత్తవ్ం ఈ సేట్జిలోకి వసుత్ంది.
నేను బాగాలేను, మీరు బాగునాన్రు: ‘నేను నిదర్ పోతునన్పుప్డు అనన్యయ్కి చాకెల్టుల్ ఇచిచ్ అమామ్నానన్ సినిమాకి వెళిళ్ సంతోషంగా
ఉనాన్రు. చాకెల్టల్ వలల్ అనన్యయ్ సంతోషంగా ఉనాన్డు. నేను మాతర్ం సంతోషంగా లేను. తముమ్డికి అనీన్
కొనిపెడుతునాన్రు నాకేమీ కొనివవ్టంలేదు’. ఇదే రెండో సేట్జి. ఇదే సేట్జ ఫియరకి కారణం. దీని గురించి
తరువాత మాటాల్డుకుందాం.
నేను బాగునాన్ను, మీరు బాగాలేదు: ఇది చాలా డేంజరస సేట్జ. ఈ సేట్జలోనే పిలల్లు తమకో సెపరేట
రూమ కావాలి అనుకుంటారు. సెలఫోన, కంపూయ్టర, ఛాటింగ ఇవనీన్ వాళళ్కి మంచి మితుర్లౌతాయి. ‘...
మా నానన్కి ఏం తెలుసు? మైఖేల జాకస్న తెలుసా! తెలివైన వాళళ్ంటే మా ఫెర్ండస్”.
ఈ సేట్జలో పిలల్లు తలిల్దండుర్ల కళళ్లోకి చూసి మాటాల్డటం మానేసాత్రు. ఏదైనా విషయం
చెపాప్లిస్వచిచ్నపుప్డు అమమ్తో చెపిప్ నానన్తో చెపుప్ అంటారు. ఏం కావాలిస్వచిచ్నా సరే గడసరిగా
అడుగుతారు. పేర్మతో అడగటం మానేసాత్రు. వాళళ్ రూమలోకి గాని మనం వెళేత్ పెదద్ అగిన్పరవ్తం పేలినటుట్
ఫీలౌతారు. వాళళ్ పుసత్కాలు ముటుట్కోనివవ్రు. సెలఫోనస్లో మెసేజీలు చూడనివవ్రు. అసలు ఎవరితో అనిన్ గంటలు మాటాల్డుతునాన్వు నీకు
అరథ్ంకాదు.
నేను బాగునాన్ను, మీరు బాగునాన్రు: మనిషి ఎదిగే కొదీద్, మెచూయ్రిటీ వచేచ్ కొదీద్ వచేచ్ సేట్జి ‘నేను బాగునాన్ను, అందరూ
బాగుండాలి’. ఈ సేట్జిలో మనిషి తండిర్పటల్ ఎకుక్వ ఆపాయ్యత చూపిసాత్డు. తలిల్తో, అకాక్, చెలిల్తో పేర్మగా ఉంటాడు. కానీ అపప్టికే నలభై
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ఏళోళ్, యాభై ఏళోళ్ వచేచ్సాయి. ఏ మనిషైతే ఈ సేట్జిలోకి వేగంగా వచేచ్సాత్డో సంపూరణ్మైన జీవితానిన్ గడుపుతాడు. కొందరికి వందేళుళ్
వచిచ్న ఆ సాథ్యి రాదు.
ఈ నాలుగు సాథ్యిల గురించి మరింత వివరంగా తెలుసుకోవాలంటే పై పుసత్కం చదవండి. చివరి సాథ్యి గురించి అదుభ్తమయిన
పుసత్కం భగవదీగ్త.

(కొన గింపు వచేచ్నెల)
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