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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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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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ఫలవంతం - సమరథ్వంతం

శేఖర, నలల్కుంట:
నేను ఒక కంపెనీలో పొర్డక్షన ఇన-చారీజ్ని. ఎంతో శర్దధ్తో పని చేసాత్ను. ఎంత చేసినా పైవారి నుంచి మెచుచ్కోలు లేదు. పని శర్దధ్గా
చెయాయ్లనన్ది నా విశావ్సం. దానిన్ 'ఆలసయ్ం' అంటారు మా వాళుళ్. ఏమి చెయాయ్లో అరథ్ం కావటం లేదు.
మీరు తయారు చేసే పోర్డకట్ ఏమిటో చెపప్లేదు. ఒక పనిని ‘ఫలవంతం’గా చేయటం వేరు, ‘సమరథ్వంతం’గా చేయటం వేరు. కిలో
మైదాపిండితో ఒక గంటలో వంద కేకులు తయారు చేయటం ఫలవంతం (ఎఫిషియెనీస్). ఒక రోజు పాటూ ఎవరూ చేయలేనంత అదుభ్తంగా
ఒక కేకు తయారు చేయటం సమరథ్వంతం (ఎఫెకిట్వనెస). ఏ పని సమరధ్వంతంగా చెయాయ్లి? దేనిన్ ఫలవంతంగా చెయాయ్లి? అనన్ది
తెలుసుకోవటమే వృతిత్లోనూ, వాయ్పారంలోనూ విజయం. దురదృషట్వశాతూత్ మనం 'ఫలవంతంగా' చేయవలసిన పనిని సమరథ్వంతం
గానూ, 'సమరథ్వంతంగా' చేయవలసిన పనిని ఫలవంతంగానూ చేసి పేరు పోగొటుట్కుంటూ ఉంటాం. ఈ ఇబబ్ంది నాకూ ఉంది. ఒకసారి
రచన పూరత్యాయ్క కరత్ కరమ్ కిర్యలిన్ మాటి మాటికీ అటూ ఇటూ మారచ్టం, వార్సిన దానేన్ మళీళ్ మళీళ్ చెకక్టం, వగైరా..! అవసరం
లేకపోయినా ఈ విధంగా మెరుగులు దిదేద్వారిని 'పెరఫెక్షనిసుట్లు' అంటారు. కొనిన్ వృతుత్లకి ఇది పనికి రాదు. మీరు, మీ పై అధికారుల
చెపుప్లోల్ కాళుళ్ పెటిట్ ఆలోచిసేత్, మీ పొరపాటు ఎకక్డుందో తెలుసుత్ంది. దానికనాన్ ముందు, మీది సమరథ్వంతంగా పని చేసే మనసత్తవ్మా?
ఫలవంతంగా పనిచేసే అభిరుచా నిరణ్యించుకోండి.
భకిత్ – దేవుడు - నమమ్కం

రాఘవ, తిరుపతి:
నాదో చితర్మైన సమసయ్. అసలు దీనిన్ సంసయ్ అనవచోచ్ లేదో కూడా తెలీదు. తిరుమల కొండల పైకి వెళేళ్ దారి మొదటోల్ మా ఇలుల్. ఎందరో వెళూత్
ఉంటారు. అందులో ఫార్క్షనిసుట్ రాజకీయ నాయకులూ, నేరసుత్లూ, లంచగొండి అధికారులూ కనబడుతూ ఉంటారు. వీరిని రోజూ చూసూత్ ఉంటే
దిగులుగా ఉంటోంది. దానికి నీకెందుకు దిగులు అనకండి. అరథ్ంచేసుకుని జవాబివవ్ండి. వీరు తాము చేసే పనులకీ, భకిత్కీ మధయ్ ఏవిధంగా
సమనవ్యం చేసుకుంటారు?
అది సమనవ్యం కాదు. ‘దేని దారి దానిదే’ అనన్ ఆతమ్వంచన. హుండీలో ఓ కోటి వేసేత్, దేవుడు ననున్ చటట్ం బారినుంచి రకిష్సాత్డు..'
అనన్ ఆతమ్ సమరధ్న ఇది. ఇటీవల కనన్డ సినిమాకి ఒక డైలాగు వార్సాను. 'తన వాదనలకు తాను డిఫెనుస్ లాయరు, అవతలి వారి వాదనలకు
పార్సికూయ్టరు' అని. నిజంగా భగవంతుడనే వాడుంటే, అతడు డిఫెనుస్ లాయరూ కాదు. పార్సికుయ్టరూ కాదు. జడిజ్.
మంచివాళళ్తో కలిసి ఉండు. చెడడ్వాళళ్ని వదిలిపెటట్మని అంటారు పెదద్లు. కాదు. అందరిలో మంచిని చూడు. చెడుని
వదిలిపెటట్మనన్ది కరెకుట్. ఎందుకంటే, ఈ పర్పంచంలో ఎవరూ పెరఫెకుట్ కాదు. ఈ దృకప్ధమే మీ సమసయ్కు పరిషాక్రం.

రమణ, చెనైన్:
జీవితంలో విజయం సాధించాలంటే అనిన్టికనాన్ పర్ధమంగా కావలసింది ఏమిటి?
జాన గాడ అనే వయ్కిత్ ఒక బాయ్ంకు సాథ్పించాడు. ఇందులో అందరూ మెంబరుల్ కావచుచ్. పర్వేశం అందరికీ ఉచితం. మీరు కూడా
పాలొగ్నవచుచ్. మీ అకౌంటోల్ ఎనభై ఆరు వేల నాలుగు వందలు జమ చేయబడుతుంది. ఎవరు ఎంత ఖరుచ్ పెడితే అంత గెలిచినటుట్. మరుసటి
రోజుకి మీరు ఖరుచ్ పెటట్క మిగిలినదంతా తిరిగి వెనకిక్ వెళిల్పోతుంది. మరుసటి రోజు పొదుద్నన్ మళీళ్ ఎనభై ఆరువేల నాలుగు వందలు జమ
చేయబడతాయి. మీరు ఖరుచ్ పెటట్కపోతే అవి కూడా వృథా అయిపోతాయి. దీనిన్ ఇంకొకరి పేరు మీద టార్నస్ ఫర చేయటానికి వీలు ఉండదు.
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ఈ రోజు ‘అదా చేసి’ తరువాత ఖరుచ్ పెటుట్కుంటానూ అంటే కుదరదు. ఎందుకంటే బాయ్ంకు వారు ఎపుడైనా సరే ‘…నేటితో మీ అకౌంట
కోల్జ చేసుత్నాన్ము’ అని నోటీసు ఇవవ్కుండానే చెపప్వచుచ్. వారసతవ్ం పర్సకేత్ లేదు.
దీంటోల్ మీరు మెంబర అయితే ఏం చేసాత్రు? వీలైనంత వరకు ఖరుచ్ పెటట్టానికి పర్యతిన్సాత్రు. మరింత లాభదాయకంగా ఎలా
ఖరుచ్పెటాట్లా అని ఆలోచిసాత్రు. మీకోసమే కాదు. మీ చుటూట్ ఉనన్ వాళళ్ కోసం, మీరు పేర్మించే వాళళ్ కోసం ఖరుచ్ పెడుతూనే ఉంటారు.
ఎందుకంటే మరుసటి రోజు పొదుద్నన్కి దాని విలువ సునాన్ అయిపోతుంది కాబటిట్. అంతే కదా..!
నిజంగా ఇలాంటి బాయ్ంకు ఉంది, నమమ్కం కలగటం లేదా? అవును, నిజంగానే ఉంది. ఈ బాయ్ంకు సృషిట్ంచింది అకౌంట లో వేసేది
పర్కృతి. రోజుకి ఎనభై ఆరు వేల నాలుగు వందల సెకండుల్. మీరు వాడుకోని సమయం అంతా వృథా అయిపోయినటేట్. మరణంతో అకౌంటు
కోల్జ అయిపోతుంది. మీరు ఎంత ధనవంతులో ఆలోచించండి. ఈ విధంగా పర్తి
క్షణానీన్ ఆనందం కోసమో, ఆరిథ్క లాభం కోసమో, పేర్మ కోసమో ఖరుచ్ పెటిట్నవాడు
విజయం సాధించినటేట్. కాదంటారా?
జీవితంలో విజయం సాధించాలంటే అనిన్టికనాన్ మొదటగా కావలసింది
'సమయం' విలువ గర్హించటం. మీ పర్శన్కి అదే సమాధానం.

సాయికుమార:
నేను బీటెక ఫైనలియర చదువుతునాన్ను. నాకు పదెద్నిమిదేళుల్ ఉనన్పుప్డు మా అమమ్గారు చనిపోయారు. దాంతో నానన్ తాగుడికి బానిస
అయిపోయారు. అపప్టికి పెదద్కక్కి మాతర్మే పెళిల్ అయియ్ంది. చినన్కక్, నేను ఉనాన్ం. నానన్ బాధ చూడలేక రెండో పెళిల్ చేశాం. కానీ ఆ తరావ్త
నానన్ చాలా మారిపోయారు. అకక్లిన్, ననున్ పటిట్ంచుకోవడం మానేశారు. చినన్కక్ పెళిల్ కూడా అయిపోవడంతో నేను ఒంటరివాణిన్
అయిపోయాను. నానన్ ననన్సలు పేర్మగా చూడటం లేదు. పైగా ఇంటోల్ంచి వెళిల్పో అంటునాన్రు. నేనేం చేయాలి?
పేర్మని అడుకోక్వటంకనాన్ దౌరాభ్గయ్కరమైన సిథ్తి మరొకటి లేదు. ఈ సమాధానం పర్చురింపబడేసరికి మీ గార్డుయ్యేషన అయిపోయి
ఉంటుంది. ఉదోయ్గం చూసుకుని వెళిళ్పోండి. మీరు పర్యోజకులు అయితే, మీ చుటూట్ ఉనన్వారు మిమమ్లిన్ గౌరవిసాత్రు. గౌరవంలో పేర్మ
ఉంటుంది.
మానసిక శాంతికి మొదటి మెటుట్.

రఘువంశి, ఆతమ్కూరు:
సమసయ్లు అందరికి వసూత్ ఉంటాయి, పోతూ ఉంటాయి. కానీ నాది ఒక చితర్మైన సమసయ్. ఏదైనా ఒక సమసయ్ వచిచ్నపుప్డు దాని గురించి
విపరీతంగా ఆలోచిసాత్ను. ఉదాహరణకి నా పరుస్ పోయింది. అందులో ఉనన్ది పది రూపాయలు మాతర్మే అనుకుందాం. కానీ దాని గురించి
చాలా రోజులు ఆలోచిసాత్ను. ఎంత విపరీతంగా ఆలోచిసాత్నంటే రాతుర్ళుళ్ నిదర్ కూడా పటట్దు. ఇంత నిరల్క్షయ్ంగా పరుస్ ఎందుకు
పోగొటుట్కునాన్నా అని బాధ పడతాను. అదే విధంగా, ననున్ ఎవరైనా ఒక మాట అని వెకిక్రించినా, దెబబ్లాడినా విపరీతమైన కోపం వసుత్ంది.
బాధ కూడా కలుగుతుంది. ఎనోన్ రాతుర్ళుళ్ వాటి గురించే ఆలోచిసూత్ ఉంటాను. ఎవేవిఁటో ఉహించుకుంటాను. నేను వాళళ్ని గెలిచినటుట్, వాళుళ్
నాకు క్షమాపణ చెపుప్కునన్టుట్, మళీళ్ అంతలోనే వాళుళ్ అనన్ మాటలకి కోపం, బాధ కలుగుతుంది. ఇలాంటి సమసయ్ అందరికి ఉంటుందా లేక
నాకు మాతర్మేనా అనన్ది అరథ్ం కావటం లేదు. మొనన్ సూక్టర మీద వెళూత్ ఎవరినో ఢీ కొటాట్ను. పెదద్ గొడవ జరగ లేదు కానీ ఆ తరువాత
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అతడు నా మీద పోలీస రిపోరట్ ఇసాత్డేమో అనన్ భయంతో చాలా రాతుర్లు నిదర్ పటట్లేదు. చినన్ చినన్ విషయాలకే ఏదో జరుగుతుందేమో అని
బాధపడటం, భయపడటం నా సమసయ్. దేనికేమైనా పరిషాక్రం ఉందా?
ఈ సమసయ్ మీకే కాదు. చాలా మందికి ఉంటుంది. చినన్ చినన్ విషయాలకే చాలా లోతుగా, చాలా కాలం ఆలోచించటం అనేది ఒక
మానసిక బలహీనత. దీని గురించి నా సమాధానం కనాన్ ‘రాబరట్ ఆడమస్’ పుసత్కం "సైలెనస్ అఫ ది హారట్" చదవమని నా సలహా. ఈయన ఒక
అమెరికన అదైవ్త టీచర. భారతదేశం వచిచ్ రమణమహారిష్తో సూఫ్రిత్ పొంది, అమెరికాలో సత-సంగ గూర్ప నిరిమ్ంచాడు. ‘పర్తి మనిషిలోనూ
ఒక టీచర ఉంటాడని. తన ‘యధారధ్త’ని తాను తెలుసుకోవటమే పూరణ్తవ్ం’ అనీ ఆడమస్ చెపాత్రు. ఏ మతానిన్ సపోరట్ చేయకుండా కేవలం
అదైవ్త వేదాంతానిన్ వివరించే సిప్రిటుయ్యల అవేకనింగ (అధాయ్తిమ్కత) తెలుసుకుంటే, మీ సమసయ్ చాలా వరకూ తగిగ్పోతుంది. “ఆయన
మాటలలోనే” మీ సమసయ్కి పరిషాక్రానిన్ వివరించటానికి పర్యతిన్సాత్ను.
“...సరిగాగ్ ఆలోచించ గలిగితే, నీ జీవితంలో జరిగే పర్తి సంఘటనా నీ సిత్త పర్జఞ్తని ఒక మెటుట్ పైకి తీసుకువెళళ్టానికి
ఉపయోగపడుతుంది. పొరపాటు అనేది లేదు. గతంలో జరిగింది, పర్సుత్తం జరుగుతునన్ది అంతా నీ ఎదుగుదల కోసమే, నీ అనుభవం
కోసమే, నీ పరిణితి కోసమే.
నీ పటల్ జరుగుతునన్ది ఏదైనా నీకు అసమమ్తిగా ఉంటే, అటువంటి ఆవేశానికి కారణం నీ మెదడు తాలూకు అసమమ్తి కాదు. నీ
అహం తాలూకు పర్తిసప్ందన. జరుగుతునన్ దానిని అనుభవిసుత్నన్ వాడిగా కాకుండా పేర్క్షకుడిగా చూడు. ఘరష్ణ పడకు, వాదించకు, అవతలి
వారిని మారచ్టానికి పర్యతిన్ంచకు. కేవలం చూసూత్ ఉండు..! ఏ మాతర్ం ఉదేవ్గపడకుండా చూసూత్ ఉంటే, నువువ్ సగం పరీక్ష నెగిగ్నటేట్.
నీకు కోపం వచిచ్నా, దుఃఖం వచిచ్నా, ఆవేశం వచిచ్నా, ఆవేదన పడినా... అవతలి వారిని హింసించో, ఘరిష్ంచో అణచాలని
చూసినా, నీవు నిరంతరం దాని గురించే ఆలోచిసూత్ ఉంటావు. అతడి తరువాత మరొకరు, ఒక పర్మాదం తరువాత మరోక పర్మాదం
వసూత్నే..... వసూత్నే..... వసూత్నే ఉంటాయి. నీ జీవితమంతా యాక్షన మానేసి రియాక్షన లోనే గడిచిపోతుంది. వేదన, కోపము తపప్ అది
మరింకేమి మిగలచ్దు...”
ఆలోచించే కొదిద్ మరింత లోతైనా అరాధ్నిన్ ఇచేచ్ అదైవ్త సిదాధ్ంతం ఇది. దీని గురించి ఒక చినన్ కథ:
జైన మతానికి పునాది 'అహింస'. చీమలకు కూడా హాని కలగించటానికి ఇషట్పడని జైనులు, కాలి కిర్ంద నలిగిపోతాయేమో అనన్
సంశయంతో, నడిచే బాటను కూడా శుభర్పరుసూత్ ముందుకు సాగే నిషాట్గరిషుట్లు. అటువంటి జైన యువకులిదద్రిని భర్షుట్ పటిట్ంచటానికి ఒక
సాడిసుట్, వారిని విందుకు పిలిచి మాంసాహరం వాడిడ్ంచి, వెళిళ్పోయే ముందు వారికి ఆ విషయం చెపాప్డు. ఆ మతానికి కోపం నిషిదద్ం కనుక
వారు అతడిని ఆశీరవ్దించి అకక్డినుండి కదిలారు.
మరుసటి రోజు కలిసినపుప్డు, మొదటి యువకుడు రెండో వయ్కిత్తో, 'రాతర్ంతా ఈ విషయమై నిదర్
లేదు ' అనాన్డు అమితమైన వేదనతో.
'తెలియక చేసిన దానికి మనమేమి చేసాత్ం? బాధ పడకు. మరిచ్పో' అనాన్డు జైనుడు.రెండు రోజుల
తరువాత దేవాలయం దగగ్ర కలిసినపుప్డు మొదటి వయ్కిత్ తిరిగి 'మనం తపుప్ చేశామంటావా?' అనాన్డు
సందేహంగా.
'మితర్మా. నేను ఆ మరుసటి రోజే ఆ విషయానిన్ విసరిజ్ంచాను. నువెవ్ందుకు దానిన్ ఇంకా
కడుపులో పెటుట్కుని తిరుగుతునాన్వు? ' అని పర్శిన్చాడు సేన్హితుడు.
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సమసయ్లు-పరి క్రాలు
బటట్ర ఫైల్ ఎఫెకట్

లకీష్ నారయణ, కాంచీపురం.
"డేగ రెకక్ల చపుప్డు" పుసత్కంలో మీరు 'బటట్ర ఫైల్ ఎఫెకట్', ‘ఒంటె పై ఆఖరి గడిడ్ పరక’ అనన్ పదాలు వాడారు. పూరిత్ వివరణ ఇవవ్లేదు. అంటే
ఏమిటి? రెండిటికి సంబంధం ఉందా?
ఒక కురర్వాడు ఇంటరూవ్కి వెళూత్ంటే బసుస్ మిస అవుతుంది. నడుసూత్oటే దారిలో ఒక పరుస్ కనపడుతుంది. అందులో నెంబరు చూసి ఫోన
చేసాత్డు. అతడి నిజాయితీకి మెచిచ్ యజమాని తన దగగ్ర మొదటోల్ ఉదోయ్గమూ, ఆ పై భాగసావ్మయ్మూ ఇసాత్డు. కురర్వాడు
కోటీశవ్రుడువుతాడు. ఏదో మీటింగ లో ఓ అమామ్యి పరిచయం అవుతుంది. ఇంటోల్ వపుప్కోరు. ఈ లోపులో ఆమె మరొకరిన్ వివాహం
చేసుకుంటుంది. అతడు తాగుడుకి అలవాటు పడి నాశనం అయిపోతునన్ సమయoలో ఒక సావ్మి తటసథ్పడతాడు. అతడి పర్భావం వలల్, ఆ
యువకుడు అనిన్ తయ్జించి హిమాలయాలకు వెళిళ్పోతాడు. ఆ రోజు బసుస్ మిసస్వకుండా ఉంటే, ఈ రోజు అతడు హిమాలయాలలో
ఉండేవాడు కాదు కదా.
'బటట్ర ఫైల్ ఎఫెకట్' అంటే అది. ఎపుప్డో జరిగిన ‘చినన్’ సంఘటన, తరువాత ఒక పెదద్ మారుప్కి దోహదపడటం ఈ చాటువు అరథ్ం. మన
అందరి జీవితాలోల్ ఇలాంటి చినన్ చినన్ సంఘటనల పర్భావం ఉండే ఉంటుంది.
ఇక మీ రెండో సందేహం. ఒక వయ్కిత్కి ఆరిధ్కంగా ఎనోన్ కషాట్లు. కర్మకర్మంగా కృంగిపోయాడు. అయిన పళళ్ బిగువున అదిమిపెటిట్
బర్తుకుతునాన్డు. ఒక రోజు కొడుకు ఫెయిల అయాయ్డని తెలిసింది. లేదా కూతురు ఎవరితోనో వెళిళ్పోయిందని తెలిసింది. ఆ రాతిర్ ఆతమ్హతయ్
చేసుకునాన్డు. ఆఖరి గడిడ్ పరక మొయయ్లేక ఒంటె కుర్ంగి నేలకు కూలిపోవటం అంటే అది. అపప్టి వరకూ కొండ శిఖరం పై నిలబడిన
మంచు, అడుగున చినన్ ముకక్ కదలటంతో ‘అవలంచి’ గా మారటం కూడా దీనికి ఉదాహరణే.
బటట్ర-ఫైల్ -ఎఫెకట్ కి నూరు శాతం సరిపోయే భారత దేశచరితర్కి సంబంధించి ఒక సంఘటన, డామేనిక లాపెరిర్ వార్సిన ‘ఫీర్డం ఎట మిడ
నైట’ అనన్ పుసత్కంలో ఉనన్ది.
పేర్మ జి భాయ అనే వయ్కిత్, గుజరాత లో చేపల వాయ్పారసుత్డు. అందువలల్ అతడు (శాకాహార) కులo నుంచి వేలివేయ బడాడ్డు. వాయ్పారం
మానేసి తిరిగి కులoలో చేరతాననాన్ కులపెదద్లు వపుప్కోలేదు. దాంతో కోపగించిన పేర్మ జి భాయ కొడుకు ఇసాల్ం మతం పుచుచ్కునాన్డు.
అతడి కొడుకే భారత విభజనకి కారణమైన మహమమ్ద అలీ జినాన్.
నెహుర్, జినాన్ సిదాద్ంత రీతాయ్ బదధ్ శతుర్వులు. ముసిల్ంలకి పర్తేయ్క దేశం కోసం పటుట్బటిట్న జినాన్, భారయ్ మరణంతో లౌకిక విషయాలపై విరకిత్
చెంది లండన వెళిళ్పోయి దాదాపు ఒంటరి జీవితం గడపసాగాడు. ఆ సమయoలో ఒక పైరవేట డినన్ర పారిట్లో జవహర లాల నెహుర్ “జినాన్
ఫినిష అయిపోయాడు” అంటూ చేసిన కామెంట గురిచి తెలిసి అగిగ్ మీద గుగిగ్లమై ఇండియా తిరిగి వచిచ్ ముసిల్ం లీగ పారీట్ని
పునరుదధ్రించాడు. అది అనూహయ్ంగా పెరిగి ఇండియా పారిట్షన కి దారి తీసింది.
విభజన మరో ఏడాదిలో జరుగుతుందనగా జినాన్కి ఆ రోజులోల్ పార్ణాంతకమైన టి.బి. వచిచ్ంది. అయన మరణం అంచున ఉనాన్డని తెలిసిన
పటేల అనే హిందూ ఫాయ్మిలి డాకట్రు, వృతిత్ విలువలకి కటుట్బడి, ఈ విషయం ఎవరికీ చెపప్లేదు. చెపిప్ ఉంటే విభజన (పారిట్షన) విషయం
ఏదో రకంగా వాయిదా వేసేవారు గాంధీ, నెహుర్లు. ఆ తరువాత ఉదయ్మం దానంతట అదే చలాల్రి పోయి ఉండేది.
జినాన్ తాతని హిందూ కుల పెదద్లు తిరిగి తమ కులంలో చేరటానికి ఒపుప్కునాన్, ఆ రోజు పారీట్లో నెహూర్ ఆ మాట అనకపోయినా, జినాన్
ఆరోగయ్ం సంగతి డాకట్రు ముందే వెలల్డి చేసినా, పాకిసాత్న ఉదభ్వించేది కాదు. కొనిన్ లక్షల మంది శరణారుధ్లు మరణించి ఉండేవారు కాదు.
కాశీమ్రు సమసయ్ ఉండేది కాదు. బటట్ర-ఫైల్ –ఎఫెకట్ కి దీనిన్ గొపప్ ఉదాహరణగా చరితర్కారులు చెపుతారు.

(సమాపత్ం!!)
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