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(పార్రంభం)

భూతం
ఓ పూనకంతో చేతిలో ఆయధం వుపయోగిసుత్నాన్...ఎవరిన్?ఎందుకు? ఏమిటి? అనన్ విచక్షణ మొదటోల్వుండేది. ఈ యుదద్ం
మొదలవక ముందు వుండేది. ఇపుడది లేదు. ఈ వేడి, వాడి చపప్బడకుండా ఆవేశంతగగ్కుండా...ముందుకి దూసుకుపోతునాన్..మెళోళ్ రుదార్క్ష
అటు ఇటు ఎగురుతోంది. ఆయుధపు తళతళలు..శబాధ్లు వినిపిసుత్నాన్.., అరుపులు హాహాకారాలముందు వెలవెలబోతునాన్యి. అపుప్డపుప్డు
హరహరమహదేవ అంటూ హూంకారం వినబడితే...హాహతవిధి అనన్ అరపు దానిన్తినేసోత్ంది.
ఏమిటి విచితర్ం నేనెవరిన్?ఎందుకిలా చేసుత్నాన్ను? ఎవరిన్ చంపుతునాన్? ఎవడు వాడు ఎందుకిలా ఎదిరిసుత్నాన్డు?వాడు
ఎవరికోసమో? దేనికోసమో? పోరాడుతునాన్ను. కానీ నాలాంటిఅనేకవేలమంది విజేతలమీద ఆధారపడివుంది. విజయం!!!
విజయం ఎవరిది?... ఎందుకు విజయం?ఇవనీన్ పోరుమొదలయినపుప్డు మదిలోలేవు పోరాడాలి. ఆఖరి రకత్బిందువు వరకూ
పోరాడాలి. భండనంలో కసి కూర్రతవ్ం కోపం పగ..రగిలితే...కయయ్ం కదనంగా మారుతుంది కదనంలో కచిఛ్పుడుతుంది. ఆకచిఛ్తో
ఎదురొక్ంటాం… కలయబడతాం… భంగపరుసాత్ం.. మరిద్సాత్ం… చంపుతాం..వీటనిన్ంటివెనక ఎవరునాన్రు. మనంఎందుకిలాచెయాయ్లి?
అనన్ ఆలోచనేలేదు. ఎదురుగా ఎవడో శతుర్వుగా…మనకి నచచ్నివాడుగా మనం వొపప్నివాడుగా..మనకి పర్తి కూలుడు..కంటకుడు..పర్తయ్రిధ్..
విరోధి..వాడిన్ మననివవ్కోడదు చంపేయాలి. చేతిలో ఆయుధం విచితర్మైన పోకడలు పోయింది. ఎదుటివాడి హాహాకారం తరావ్త
నెతుత్టిమడుగులో మూలిగిముగిసిపోయిన వాడి జీవితం!ఎందుకిలా?
వాడూ మనిషే బావునాన్డు. వాడితో బంధుతవ్ం నెరిపితే వాడు బంధువు,శతుర్తవ్ం నెరిపితే..పగవాడు..అహితుడు..చంపు..మటుట్పెటుట్
తరావ్త అకక్డితో అయిపోయిందా.. లేదే మరో శతుర్వుని వెదుకోక్వాలి!
ఈ వునామ్దంలో మరో శతుర్వుని వెదుకోక్నకక్రలేదు. వాడు మనవాడే కావచుచ్... పరాయివాడే కావచుచ్..చంపాలి అనన్ పిచిచ్లో
పడిపోతాం... హింస పిచిచ్!
అయితే

ఇలా

ఎనాన్ళుళ్

ఎందుకీ

ఆరాటం...ఎందుకీ

పోరాటం?అలుపెరుగని

పోరాటం..సెదతీరని

కేల్శం..బెరుకులేని

బిరుసుదనం..ఎకక్డవెదికి చూసినా కంపితమేగాని అనుకంప(దయ)లేదే...జాలి చూపమే. అయితే ఇదంతా ఎవరి కోసం.. ఎవరికోసమో
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సంగార్మం మొదలుపెటట్క ముందే నిరణ్యం అయిపోయింది. ఇపుడీ ఆలోచనకి..అరధ్ంలేదు. తనచేతనైనది…చేసుత్నాన్డు…చేతిలో వునన్ది
వుపయోగిసుత్నాన్డు.
ఆ క్షణంలో…రెపప్పాటుకాలంలో వెనున్లోంచి గుండెలోల్కి ఆయుధం దిగింది!
నివెవ్రపాటు క్షణకాలం సధ్ంబించిన కాలం..చీకటుల్ కమిమ్నలోకం..వొరిగిపోయినదేహం ఎవరూ పటిట్ంచుకోలేదు.

దేహానిన్

తొకేక్సుత్నాన్రు. తపిప్ంచేసుత్నాన్రు. కాలేచ్సారు..ఎవరో ఏడాచ్రు...కనబడని దేహంగురించి..,ఎందుకేడాచ్రు? తెలియడం లేదు.
ఏదో జాఞ్నం నుండి విముకిత్…. పూరిత్గా తెలియకపోలేదు. తెలియడమూ లేదు. చాలా శకిత్ మాతర్ం వుంది.ఆశకిత్కి రూపం లేదు.
కలప్న చెయాయ్లి. రూపకలప్న జరగాలి.ఎలా జరుగుతుంది. కలప్న చెయయ్డానికి జాఞ్నం వుంది.కాని అదేమిటో మరుగున పడడ్టుట్ంది. ఆశకిత్
ఏమిటో తెలియకుండా కలప్న చెయయ్డం ఎలా జరుగుతుంది. ఈశకిత్ నాదికాదు. శకిత్కి సేవ్చఛ్వుందా?సంకలప్ంవుంది. సేవ్చచ్లేదు. లేక
సేవ్చఛ్పాలు తకుక్వగావుంది.సేవ్చచ్లేని శకిత్ దేనికి కటుట్బడింది...విధికి…!
ఏమిటి విధి? విధి బలీయంగా వుంది. శకిత్ని ఎకక్డికో నెటుట్తోంది. అందుకే శకిత్కి సేవ్చచ్నశిసోత్ంది. విధి ఎందుకింత బలంగావుంది.
కాలం గడిచిన కొదీద్ తహతహఎకుక్వ అవుతోంది. విధి బలంగా తయారవడానికి కారణం ఏమిటి? శకిత్కి మరుపు ఎందుకొచిచ్ంది? విధి
తనపని తను చేసోత్ందా.
మహాశకిత్ నుండి శకిత్ విడిపడి రూపం చెందుతోంది. ఎందుకు విడిపడాడ్ననన్ జాఞ్నం ఎకక్డో తెలుసోత్ంది. రూపాంతరం చెందడం
లేదు. రూపం సంతరించుకోంటోంది. ఓహో ఇది నా రూపం! నేను...,అనన్ రూపానికి., పర్కుర్తికి ఏదో అంతరం.
మహాశకిత్ని వదిలేసుత్నాన్ తపుప్చేసుత్నాన్ ఒపుప్మహాశకిత్తో మమేకం అయివుండడమే! కానీ విధిబలీయం... కుదరడం లేదు. నాకు
తపొప్పుప్లు తెలుసుత్నాన్యి. బుధిద్ ఏరప్డుతోంది. అయినా శకిత్ని పరిమితం చేసుకు, విధికిలోబడి,సంసాక్రవంతమైన బుధిద్ని వదలి,ఇఛాచ్శకిత్
పర్కటించా, కదలిక ఏరప్డింది. ఏదో కదిలాచ్ ఏమిటి పంచభౌతిక శరీరం! అపుప్డే జనమ్కలప్న జరగాలి. పుటాట్లి.
మరోజనమ్ఎకక్డ. నీ తీరని కోరెక్లు, నీ కరమ్ నిరవ్హణకి వీలైన,లేదా అవసరం అయిన గరభ్ం వెదుకోక్....,నాకవసరమైన గరభ్ం
ఏది?తెలిసింది. నే గరభ్ంలో కదిలానని..అమమ్కి నిదర్చెడింది.
ఎనోన్పర్శన్లు అనిన్ంటికీ సమాధానాలు.....
“ఎవరు నువువ్?”
“ఆతమ్ను…!”
“మరీ రూపం ఏమిటి?”
“పంచభౌతిక శరీరం…!”
“ఈ గరభ్ంలోనే ఎందుకు?”
“పూరవ్జనమ్ వాసన….!”
“గరాభ్నిన్ నువేవ్ఎంచుకునాన్వా?”
“లేదు విధి ననున్ ఈ గరభ్ంలోకి నెటిట్ంది..!”
“తపుప్ విధి నినీన్ గరభ్ం నెటట్వలసిన అవసరం ఏముంది.?”
“పూరవ్జనమ్వాసన…!”
“పూరవ్జనమ్ సుకృతం కాదా…!”

øöeTT~

www.koumudi.net

»qe] 2018

నాసిత్(న+అసిత్)

3
“సుకుర్తమోదుషుర్క్తమో నాకెలా తెలుసుత్ంది?”
“ఏం ఎందుకు తెలీదు?”
“మరుపు బలంగా వుంటోంది…!”
“మరుపా?”

“అవును చాలా మందికి ఈ జనమ్లోనే అలిజ్మరస్ వసోత్ంది కదా భౌతికదేహం తోనే ఆతమ్సాధ్యికి చేరుకుంటునాన్రనన్మాట...!”
“అలాగే అనిపిసోత్ంది…!”
“నీ శకిత్వంతమైన ఆతమ్ సంసాక్రవంతమైన బుదిద్కనాన్ దిగజారి...నీ మానసిక వాయ్పారం ఎపుప్డు మొదలవుతుందో, ఆనాటినుండి
నీవు కరమ్ఠివి.నీకొతత్ పర్యాణం మొదలవుతుంది.”
“ఎందుకింత భేదభావన?”
“ఇది భేదభావన కాదు పర్కృతి ధరమ్ం కరమ్ అనుభవించక తపప్దు.”
“ఏకరమ్ అనుభవం లోకి వసుత్ంది? నితయ్ం కరమ్ చేసుత్నాన్గా... కాదు గతంలో కరమ్ చెయయ్డానికి నీలో తపన వుంది. ఫలితం
పొందలేదు.”
“ఇపుప్డు తపన వుండదా?”
“తపన వుంటుంది… ఫలితం పొందుతావు కానీ...”
“కానీ...?”
“ఫలితం వుండదు..,”
“ఫలితం పొందడానికి..ఫలితం ఉండడానికి తేడా..?”
“ఈ జనమ్ సంసాక్రం వలల్ అలా ఫలితం వుండనటుట్ అనిపిసుత్ంది..!,”
“అదేమిటి?”
“నీకరమ్ పరిపకావ్నికి తగగ్టు నీవో గరభ్ం వెతుకుక్ జనిమ్సుత్నాన్వు.”
“ఏగరభ్ంలో పుడతానో ఎవరు నిరణ్యిసాత్రు.?”
“ఏగరభ్ంలోనో అంటే?”
“బుదిద్జీవుల గరభ్ంలోనా శర్మజీవులగరభ్ంలోనా సేవాజీవుల గరభ్ంలోనా?”
“శర్మజీవులలో…. సేవాజీవులలో…. బుదిద్వుండదా?”
“అయితే నాపర్శన్ ఇలావేసాత్ బుదిద్ని మాతర్మే వుపయోగించే జీవులగానా? శర్మమాతర్మే వుపయోగించే జీవులగానా? సేవమాతర్మే
చేసే జీవులగానా?”
నీవు చాలాభర్మలో వునాన్వు. సృషిట్ఎపుప్డూ అలా వుండదు. నీ అవకాశం కొదీద్ ఏదో ఏరాప్టు...చేసుకుని... అదేనిజం అనే వూబిలో
కూరుకు పోయావు. బుదిద్జీవులలో పుటిట్నంతమాతార్న బుదిద్వుండకపోవచుచ్… వాడు శర్మజీవిగానే బతకవచుచ్... పుటుట్కతో వాడికరమ్
నిరణ్యింపబడదు. వాడు బుదిద్జీవులలో పుటట్డం శర్మజీవిగా బతకడం వాడి పూరవ్జనమ్ వాసన ఫలితం. శర్మజీవులు బుదిద్జీవిని తమలో
వొకడుగాచేరుచ్కోలేకపోడం మనుషులు కృతిర్మతావ్నికి నిదరశ్ం.అలాగే శర్మజీవిగా పుటిట్ లేదా సేవాజీవిగా బుదిద్జీవిగా జీవితానిన్ గడుపుతూ
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శర్మజీవుల లేదా సేవాజీవుల, ఇడెంటింటీని వదిలి పెటట్లేకపోడం వారి కుతిర్మతవ్ం,కానీ లోకం బుదిద్జీవిని,బుదిద్జీవిగానూ,శర్మజీవిని
శర్మజీవిగానూ సేవాజీవిని, సేవాజీవిగానూ, గురిత్సాత్యి. మిగతావి అనీన్ కృతకం! కృతిర్మం!.
నాకరధ్ం కాలేదు. బౌదిధ్కమైన ఆలోచన అంటే ఏమిటి? శర్మఅంటే ఏమిటి? సేవఅంటే ఏమిటి? వీటిని నిరవ్చించు.
సేవచేసేవాడు ఎందుకు సేవచెయాయ్లి. అనన్ ఆలోచన చేసేత్… శర్మ చేసేవాడు ఎందుకుశర్మచెయాయ్లి అని ఆలోచిసేత్బుదిధ్జీవి నా
బుదిధ్ఇతరులకి ఎందుకు వుపయోగపడాలి. అనుకోడంతో సావ్రధ్ం, సంఘరష్ణ ఏరప్డచుచ్, విచితర్మైన విషయం ఏమిటంటే ఈ సంఘరష్ణ
రాజకీయలబిధ్కి వాడుకోడం దావ్రా అనిన్ సమసయ్లు బయలుదేరుతాయి. అదితపప్దు.
ఇకక్డే మిగతా ఆలోచనా విధానాలకి, తాతివ్కాలకి ఈ దేశపు ఆలోచనా తాతివ్కవిధానానికి తేడా! ఎనిన్ తాతివ్కవిధానాలు
అపుప్తెచుచ్కునాన్, అవి అపుప్గానే మిగిలాయి. కానీ ఇకక్డ మౌలిక మూలాలిన్ ఛేదించలేక పోయాయి. సేవచేసేవాడు, బుదిధ్ వుపయోగిసాత్డు.
నేనెందుకు సేవచేయాయ్లి. అనన్ ఆలోచనవసేత్ అది తిరుగుబాటు. తిరుగుబాటు చెయాయ్లా?వదాద్? తిరుగుబాటుకి, నాయకుడు కావాలి.ఆ
నాయకుడు యెపుప్డూ బుదిద్జీవే!
వీటి నుండి సేవ్చఛ్ వుండదా?
మరణం వొక అదుభ్తమైన సేవ్చఛ్...!
అంటే?
సమయం, ఉనికి రెండూ మాయలే... ఇవి రెండూ మనిషి ఆలోచనా శకిత్కి అందవు... నిరివ్కలప్ కలయిక ఇందులో నువువ్ వుండవు...!
వునాన్వా..? లేదా? అనన్ పర్శన్ వుండదు. వికలిప్సుత్నాన్వు... మాయలో పడుతునాన్వు.
నీ వెందుకు మరుగున పడుతునాన్వు.
నీవు లోకంలో పడుతునాన్వు. అందుకే...
లోకంలో పడడ్వేమిటి?
నీవు పుడుతునాన్వు. నీకో పేరుంది.
పేరా …..!
అవును ..చిరంజీవి,,.

(కొన గింపు వచేచ్సంచికలో)
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