ఆనందమనేది ఒక ప్రవృత్తి
~

2
:

ఒక

యచన:
ప్రచుయణ: కినిగె త్రిక patrika.kinige.com
కాలం: జనవరి 2014
శాశ్వత లంకు: http://patrika.kinige.com/?p=1371
©Author.
What can you do with this document?
Read it!
Store this PDF on your device.
Share the link with your friends
Share this PDF with your friends via personal communication (e.g. email)
Take printouts for personal use
What is not allowed by Owner of this document?
Editing the document. No page to be removed or added.
Distributing to public (instead kindly share the link to Kinige given above)

ఒక

కినిగె

patrika.kinige.com

3

ఒక
"జీవితం బోర్ దొబ్బేస్తందిరా అబ్బేయ్" భయలా అనేసాడు సాగర్. ఈ నెలలో రండువేల
దమూడోసారి ఇదే ముకక వాడనటం. నిజానికి వాడికే కాదు నాకు కూడా రోజుకోసాయనన ఈ ముకక
అనుకోవటం రిపాటి. అనుకోవటానికి మాకు పెదద కాయణాలు కూడా అవసయం లేదు. ఉదయానేన
ఆఫీస్లో ఫండెడు వర్కకనన, అససలు వర్కకలేక ఊస్పోకపోయినా, జీతం పెరిగినా పెయగకపోయినా,
ప్రమోషన్ వచ్చినా రాకపోయినా, వయషం డకపోయినా, సభయానికి రావాలసన ట్రైన్ రాకపోయినా,
ట్రాఫిక్ సిగనలోో ఇర్కకుకపోయినా చ్చరాగ్గా టీకొట్టుకి వెళ్ళి క చాయ్ చెప్ప "చీ దీనెభమ జీవితం బోర్
దొబ్బేస్తంది బ్బబ్బయ్" అనుకోవటం క అలవాట్ట. కాదు కాదు క వంసనం. భందు టగటం,
సిగరట్ కాలిటంలానే ఇది మా వంసనం. మేనేజమంట్ పాఠాలోో చెప్పనట్టు భనకునన కసిని, కోపానిన
ఇలా ఫమట పెట్టుస్తత, భనసంట హిమాలయాలోో తస్స చేస్తత వచేింత ప్రశాంతతతో నిండిపోతంది.
ఈ రోజు రాహువు, కేతవులు నా రాశిచక్రభనే రిసార్ులో ఏ ఏ గదులోో భకాం పెటాురో
తెలమదు కానీ, వాడనన ఆ ముకక నాకు నచిలేదు. నచికపోవటానికి క కాయణముంది. నిలేక అదే
నిగ్గ ఫేస్బుకుకలో తిర్కగుతూ ఉంట్ట జనాలు వ్రాస్త టెకోన ఫాస్ుఫుడ్ హితభోధలనీన బ్బగ్గ
వంటఫట్టుసి, సంత రసిపీతో క థిమరీ తయార్క చేస్కునానను. దానిన ప్రంచానికి రిచమం
చెమంటానికి సరైన సభమం కోసం ఎదుర్క చూస్తండగ్గ ఈ ముకక అనేసాడు సాగర్ గ్గడు. ఆప్పల్
ఐఫోన్ 5ఎస్/ఎన్ (*ఎన్ అంట్ట నో చేంజ) అనే 2014 లో రాబోయే సరికొతత మోడల్ రిలీజ పంక్షన్
రంజులో, నా థిమరీని విశ్వవాంతంగ్గ జనాలు వెర్రెకిక చూస్తండగ్గ, టిఆరిల గ్రాఫులు చూసి సకల
చానెళ్ి మజమానులు అపోలో హాసిటల్కి ర్కగులు తీస్తండగ్గ డయాస్ మీదకి టూపీస్ లుంగీలో
వచ్చి ప్రకటిదాదం అనుకునాన. కానీ ఇలా టీకొట్టులో చెప్పయాల్ససస్తందని కలలో కూడా అనుకోలేదు.
కించ్చతత నిరాశ్ కలగినా, కనఫడనివవక దాచేస్తత సాగర్కి సమాధానం చెపాను.
"ఆనందభనేది క ప్రవృతితరా. సంతృప్పత అనేది క మానసికసిితి, జీవనవిధానం". నోటిలో
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ంపుకునన టీని మంగలేక కకకలేక నిలఫడిపోయాడు సాగర్. భరో క్షణంలో నోర్కకాల, మ్రంగ్గక
గంతకాల నానా ఆసోపాలు డాాడు. తరావత చ్చర్రెతతకొచ్చి ఏ చ చ్చటాులు ఏకర్కవు పెటాుడుంండి.
చ్చరాకులో ఉనోనడికి చ్చదంఫయ యహసాంలు అయధం కావని గ్రహించే సాియికి నేనెపుడో మచూంర్
అయిపోయాను. అందులోనూ ప్పదరికం క మానసిక సిితి అనన పెదాదమనిన అందరూ మీదడి
ఈకలు పీకి ఏకిపారసిన సంగతి కూడా నాకు గుర్కతంది. జనాలకు నచ్చినా నచికపోయినా నా స్వవమ
జాానంతో, సవంత అనుబవంతో తయార్క చేస్కునన థిమరీ వృధాపోనిసాతనా? జీవితభంట మధాశ్కిత
పుసతకాలు వ్రాసో, ఉనాంసాలచ్చి దీనికి ప్రచాయం కలసాతను భరి. నిలో ని మీరూ వినాల భరి.
ఈ ఫలమైన థిమరీకి భీజం డటానికి మొదటి కాయణం ఫస్స రైవరవర్కగ్గ నిచేస్త మా
బ్బబ్బయ్ పైడిరాజు. పైడిరాజు చ్చనాననన ఏ రాశిలో పుటాుడో తెలమది కానీ, భనిషికి వొళ్ింట
చభటకయమే. నిండుగ్గ నవువటడు, కూకరికి వినిప్పంచేలా మాటాోడటడు. మా కుట్టంఫంలో చెవుడు
ఉననవాళ్ికి మషనో అవసయం లేకుండా చేసాడు. చెవులు ఉనోనళ్ికి చెవుడొచేిలా చేసాడంటార్క. మా
ప్పనిన పుయటాలుగ్గ ఉననపుడు బిడా పాల ఖర్కి కనాన, చెవులో పెట్టుకునన దూది ఖరికుకవయింంది అని
చెబుతంది. కాదనటానికి నా అనుబవమూ పుకోలేదు.
ఒసారపుడో మా పెదదభమగ్గర్క కాలం చేసార్క. దకొండోరోజు పెదదకాయంం జర్కగుతంట్ట
చ్చనాననన మా నాననగ్గరి దగాయకొచ్చి "ఎపుడో కాని రావు. కిస్ర్క మా ఇంటిలో కూడా అడుగెటిు
వెళ్ళి. చంటిది హడావుడి చేసింది. రపు ఇంటి దగార భోజనాలు పెడుతనాన అనానడు". "చావింటి
నుండి వేర ఇంటిలో అడుగు పెటుకూడదురా. ఇపుడెలా?" అనానర్క నానన. "ననున నా కుట్టంబ్బనిన
నిండు భనస్తో దీవించే ఫంధువులు మీర. మీ ఆశీస్సలు లేకపోతే నా కూతరి విశేషం వెలతి
అయిపోతంది. ఏ అనుమానాలు పెట్టుకోకండి. మీయంట చలాోగ్గ దీవిస్తత మా ఇంటికే కీడురాదు" అని
ట్టుఫటిు అకకడునన ఫంధువులందరినీ ఇంటికి తీస్కునిపోయాడు. అకకడే మొదటిసారి బ్బబ్బయ్ నా
థిమరీకి ఫలమైన పునాది వేసాడు.
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ఆ రోజు ఆ భందితో పాటూ నేనూ చ్చనాననన ఇంటిలో మొదటిసారి అడుగుపెటాును. ఇంటిలో
ఉననది నలుగుర్క బ్బబ్బయ్,ప్పనిన,చెలో,తముమడు. మూసలో పోసి చేసినట్టుగ్గ అందరూ కే రీతిలో
సననగ్గ, పొడవుగ్గ ఉనానర్క. ఇలుో చూస్తత చ్చననది. ఫంధువులంట వచేిసరికి అనిన గదులు
నిండిపోయాయి. జనాలకి డుకోవటానికే త అట్టఇటూ కదిలే అవకాశ్ం లేనట్టుంది. అందరూ
ఇఫేంది డుతండగ్గ బ్బబ్బయ్ ఫమట నుండి అపుడే ఇంటికొచాిడు. ఈ ఇఫేంది చూసి బ్బబ్బయ్
నొచుికుంటాడేమో అని అందరూ ఆమన మొహంలోకే చూస్తనానర్క. "హభమమం ఇనానళ్ళి ఈ
ఇంటిలో అనీన నిండుకోవటం త ఇళ్ళి నిండటం ఇదే మొదటిసారి" అని గటిుగ్గ నవావడు. ఆ
నవువలోో డి అందరూ నిద్ర భరిిపోయి రాత్రంట కబుర్కో చెపుకుంటూ గడిప్పసార్క.
ఆ మాటల భధంలో "దొభంకుకవగ్గ ఉనానయేంటిరా పైడి" అని మా మేనతత కంపె్ోంట్
చేసింది. "కొందీసి కొటిు చంప్పసావా ఏంట్ట? అవి మా పెంపుడు దోభలు. మేము నీచు తినాన
తినకపోయినా వాటికి మాత్రం రోజూ మా యకతం పెటిు పెంచుకుంట్టనానం" అనానడు బ్బబ్బయ్. ఆ
మాటకి జనాలు నవావరో లేదో గుర్కతలేదు కానీ, నా వయకూ ఆ మాటతో లైఫస్్ుల్ అనే పుసతకం పై
సంతృప్పతని నియవచ్చస్తత తనదైన సిగ్ననచర్ పెట్టుసాడు బ్బబ్బయ్.
నాలో నిద్రానమై పోయినన పైడిరాజు చ్చనాననన తటవలన ఇపుడు ఫటుఫమలు చేసింది
ఇంటర్నెట్టు. ఎలా అంట్ట అదీ చెబుట. వయషం కురిసి చ్చకాకు డిపోతంట్ట "ఈరోజు వయషంలో
తడిసాను. చాలారోజుల తరావత నా ఫ్రండ్ వయషం ననున చూడటానికి వచ్చింది. వి హగ్ ఈచ్ అదర్"
అని సాఫువేర్ ఇంజనీయయిన కమామయి పోస్తుస్తంది. జనభంట పొలోభని లైకులు కొడటర్క.
కకసారిగ్గ ఫేస్బుకకంట వయషం కుర్కస్తంది. ఎండభండిపోతనన క భధాంహనం "ఈ రోజంట
వేడిగ్గ ఉంది. ఫమటకు వెళ్ిలేదు. కిటికీలో నుండి నా పూల మొకకలన, నీటికై వెతకుకంట్టనన
ప్పచుికలన చూస్తత గడిప్పసాను. BTW మీర్క కూడా మీ మేడ మీద ప్పచుికుల కోసం వేసవిలో క
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గినెనతో నీళ్ళి పెటుడం భరిచ్చపోకండి" అని క గృహిణి కిటికీ గుండా తీసిన ప్పచుికుల ఫోటోలతో
సహా పోస్ు వేస్తంది. తరావత ప్రహసనం మీకు తెలసిందే.
భనలో నలోఫటులేస్కుని తిరిగ్న ఆ సైటన్ గ్గడిని ఫమటకు నెట్టుసి, తెలో ఫటులేస్కునోనడితో
చరిిస్తత భనకో విషమం అయధభవుతంది. ఆ ఎండలో రిలీజ సినిమా టికెటోకోసం డిగ్గపులు కాసి,
బ్బోకుటికెట్టు గ్గడితో బ్బరాలాడి చ్చరాకు డిపోతనానవు కానీ ఇంటిట్టునే ఉండి, తలకి నవయతన
వ్రాస్కుంట్ట నీకు మాత్రం మదడు కూలుగ్గ ఉండదూ?
అంచేత నే చెపోచేిదేంటంట్ట “ఆనందభనేది క ప్రవృతిత. సంతృప్పత అనేది క మానసికసిితి,
జీవనవిధానం”. అవి రైతఫజార్కలోనో, బిగ్ఫజార్కలోనో దొయకవు. ఎవరికి వారి సవంత రసిపీ
ఉండాల. మీర్క తయార్క చేస్కునానక దిభందికీ ంచటం భరిచ్చపోకండి. అపుడే కదా ఆ
దిభంది వారి రసిపీలు మీకూ ంచుటర్క.
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