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అసహనాలఅసహనాల  సహనాలుసహనాలు  ..vsvs..  సహనాలసహనాల  అసహనాలుఅసహనాలు  
 

 వినటానికి ఇదేదో పజిల లా అనిపిసుత్ంది గానీ, అనిన్టిలో జరుగుతునన్ చరచ్ , సోషల మీడియా , ఇతర మీడియాలు కోడై కూసుత్నన్ 
చరచ్ ఇదే . భలే విచితర్ం అనిపిసుత్ంది ఆలోచిసేత్ .. ఎవరిన్ అయిన కరెకట్ , రాంగ చెపప్టానికి మనం ఎవరం ?  

వొక మతానికి, కులానికి, వరాగ్నికి , చెందినంత మాతార్న .. మన భావాలు కరెకట్ , మిగతావారందరూ కాదు అంటే ఎలా ? ఈ మధయ్ 
పార్చురయ్ం పొందిన పదాలోల్ , సహనం , అసహనం అనేవి గొపప్వి. ఆమీర ఖాన ఏదో అనాన్డని వొక గూర్ప, హిందూ మతానికి, మన 
సహనానికి అది చెంపదెబబ్ అని కొంతమంది, అంత ఇబబ్ందయితే , పాకిసాత్న పారిపో అని మరికొంతమంది అసహనాలు..!  

నిజంగా, వొక ఫేం ఉనన్ వయ్కిత్ వొక మాట మాటాల్డితే వోవర రియాకట్ అయేయ్ మనం .. గార్మాలోల్ ఎదురవుతునన్ కుల , మత 
అసహనాలని ఏం చేసుత్నాన్ం ? అంతెందుకు , మనతో సమానంగా మన పనమామ్యి లేదా అబాబ్యి కూరొచ్నే లెవెల పేల్యింగ ఫీలడ్ ని మనం 
ఇసుత్నాన్మా ? ఇలాంటివి ఎవరూ అడగరు.. సందేహం వసేత్ ఆనస్ర కూడా దొరకదు.  

గౌరవనీయంగా భావజాలానికి అంగీకారమో, వయ్తిరేకమో ఉండదు , వెంటనే పరస్నల గా ఎటాక చేసి మాటాల్డతారు. తరాలుగా 
మనం ఇంత అసహనం పెంచుకొని, ఇవాళ సహనం , అసహనం అని మాటాల్డితే , భలే నవొవ్సుత్ంది.  
కొనేన్ళళ్ కిర్తం నేను రాసుకునన్ వొక నోట లాంటి ఆవేదన – 
అక్షరాలు రానపుప్డు, డానాస్డే దాని కూతురివి, చదువెందుకులే అనాన్రు  
చదువుకునాన్క, ఎవడోన్ వొకనిన్ పటుట్ , ఉదోయ్గం వసుత్ందనాన్రు  
పర్తిభతో ఉదోయ్గం వసేత్ , నెలా నెలా డబోబ్సేత్, మొగుడు వాడే వసాత్డనాన్రు 
పెళిల్ చేసుకోవాలంటే, కనయ్వా కాదా , కనుకోక్మనాన్రు  
పిలల్లు పుడితే, ఇంకా కాపరం చేసోత్ందా అనాన్రు  
విసుగెతిత్ అరిసేత్, ఇదింతే, ఎపప్టికీ మాతో కలవదనాన్రు  
విరకిత్ వచిచ్ , చసేత్ , కాలాచ్లా పూడాచ్లా అని కులాల వారీగా యోచించారు  
అనీన్ వాళేళ్ అనేసి నాకు సహనం లేదు  
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జీవితం నిలబెటుట్కోలేకపోయిందనాన్రు  
 

కొంతమంది పిలల్లోల్, ముఖయ్ంగా రికారిడ్ంగ డానస్రల్ పిలల్లు, HIV సిట్గామ్ కి గురి అయిన పిలల్లోల్, నేనో తెలీని ఉదాసీనత చూసాత్ను. 
ఆరోగయ్పరంగా వాళళ్కేమీ సమసయ్ లేదు. కానీ.. ఆరోగయ్ం అంటే కేవలం శరీరం కాదుగా .. మానసికంగా వాళుళ్ ఎదురొక్నన్ అసహనాలు ఎనిన్ 
? అసలు మన ఊహకే అందవు ..! 

అసమానత ఉనన్ంత వరకూ, అసహనం ఉంటూనే ఉంటుంది .. ఇంత చినన్ విషయం అరధ్ం కావటానికి , సమానత సాధించటానికి 
ఎనిన్ మానసిక విపల్వాలు జరగాలో, ఎంతమంది సేవ్చఛ్ గా మాటాల్డేవాళుళ్ బలవావ్లో ..!!  
ఆలోచించండి వొకక్సారి .. మళీళ్ కలుదాద్ం మరో సారి ..! 

                            ( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy)    
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