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సమసయ్లు-పరి క్రాలు

తవ్రలో పర్చురణ కాబోతునన్ పుసత్కం నుంచి

ముందుగానే కౌముది పాఠకులకోసం.. పర్తేయ్కంగా..!

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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సమసయ్లు-పరి క్రాలు

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
కాంపెల్కుస్

ఉష, రాజమండిర్:
నేను ఎమ.బి.ఏ చేశాను. పెదద్ కంపెనీలో ఉదోయ్గం. నలభై వేలకు పైనే వసోత్ంది. ఉదోయ్గంలో చేరిన వెంటనే నా కాల్సమేటని పేర్మించి పెళిల్
చేసుకునాన్ను. ఆయన ఓ చినన్ కంపెనీలో అకౌంటెంట గా పని చేసుత్నాన్రు. జీతం నాకంటే చాలా తకుక్వ. దానికి నేనేం బాధపడటం లేదు.
మొదటోల్ చాలా సంతోషంగా ఉండేవాళళ్ం. కానీ ఈ మధయ్ తను లోలోపల కుమిలిపోతునాన్డని అనిపిసోత్ంది. తనకంటే నాది మంచి ఉదోయ్గం
అనీ, ఎకుక్వ జీతం అనీ చాలాసారుల్ అనేసుత్ంటాడు. అది మాములుగా అనడం లేదేమో అని నాకు అనిపిసోత్ంది. ఇది మా ఇదద్రి మధయ్ గాయ్ప ను
పెంచుతుందేమో అని కూడా భయంగా ఉంది. తన మనసులో నుంచి ఆ ఫీలింగ ను ఎలా తీసేయాలి?
ఈ పర్పంచంలో ఎవరికి వారు పరిషక్రించుకోవలసిన, పరిషాక్రం చెపప్లేని ఒకే ఒకక్ సమసయ్ “ఇనఫీరియారిటీ కాంపెల్కుస్”. ముందు
మీరు మీ బాధనీ, భయానిన్ తనకి సప్షట్ంగా అరథ్మయేటటుట్ చెపాప్లి. మీ భరత్ మనసత్తవ్ం ఎటువంటిది? సునిన్త మనసుక్డా? లేక పార్కిట్కలగా
ఆలోచించేవాడా? అతడు పార్కిట్కల అయితే, "నాకనాన్ నీకు జీతం తకుక్వని నువువ్ బాధపడుతునాన్వ! నేనేం చేయాలో నువేవ్ చెపుప్. ఉదోయ్గం
మానేయనా?" అనండి. కంగారుపడి ‘వదుద్-వదుద్’ అoటాడు.
అతడు సునిన్త మనసుక్డైతే, ఒక పది రోజుల పాటు ఇదద్రూ హాయిగా ఎకక్డకైనా వెళళ్ండి. మెలిల్గా మీ భావాలను తనతో పంచుకోండి.
'తన కనాన్ మీ జీతం ఎకుక్వనన్ కారణం వలల్ మీరు కూడా బాధపడుతునాన్రు' అనన్ సంగతిని అతనికి తెలిసేలా చేయండి. పనిలో
పనిగా....(పేర్మ వివాహం అంటునాన్రు కాబటిట్) డబుబ్ లేకపోవడం వలల్ వచేచ్ కషట్నషాట్ల గురించి కూడా డిసక్స చేయండి. మిమలిన్ పేర్మించే
వయ్కిత్ కాబటిట్, అతడు మీలో జరిగే సంఘరష్ణను తపప్కుండా అరథ్ం చేసుకుంటాడు.
పర్తి మనిషి తాలూకు గది తాళం చెవి అతడి మనసు పెటెట్ లోనే ఉంటుంది. ఖాళీగా ఉండి
అనవసరపు ఆలోచనలతో సతమతమవవ్కుండా, తీరిక వేళలో ఏదైనా హాబీ
పెంపొందించుకునేలా పోర్తస్ హించండి. చితర్లేఖనం నుంచి పతిర్కలకు వాయ్సాలు వార్యటం
వరకు ఏదైనా కావొచుచ్. ఏ మంచి హాబీ లేనివాళల్కు నిరాశాపూరితమైన ఆలోచనలు ఎకుక్వ
వసాత్యి. ఏమో ఎవరు చెపొప్చాచ్రు.... రేపు అతడి హాబీనే అతనిన్ ఉనన్త శిఖరాల మీద
నిలబెటట్ వచేచ్మో!

నందిత, చేబోర్లు:
నేను నలల్గా, పొటిట్గా ఉంటాను. మొహం మీద మచచ్లు. కళళ్జోడు. జుటుట్ కూడా ఊడిపోతోంది. బయటకు వెళాళ్లనాన్, అందరితో
మాటాల్డాలనాన్ ఫీర్గా ఉండలేక పోతునాన్ను. నా మీద నాకు అసహయ్ం వేసోత్ంది. ఏం చేయాలో అరథ్ం కావటంలేదు.
సమసయ్లు రెండు రకాలు. మనం అధిగమించ గలిగేవి. అధిగమించ లేనివి. అధిగమించ లేని సమసయ్లిన్ మరిచ్పోవాలి.
అధిగమించగలిగినవి దాటుకుని

ఉనన్త సాథ్నాలిన్ చేరుకోవాలి. మీరు జాగర్తత్గా గమనిసేత్ చాలా రంగాలోల్ పెదద్ పెదద్ సాథ్నాలు

అలంకరించిన వారందరూ కాసత్ అందవిహీనంగానో, ఆరిథ్కంగా బలహీనంగానో ఉంటారు. ఆ ఆతమ్నూయ్నతా భావమే బహుశా వారి
వెనుక సూఫ్రిత్. మిమమ్లిన్ మీరు పేర్మించడం మొదలు పెటట్ండి. అందంతో కాదు. ఏదైనా కళతో గెలవండి. సచిన టెండూలక్ర పొటిట్. సీట్ఫెన
హాకింగ అంగవైకలుయ్డు. మదర థెరెసాస్ నిశచ్యంగా ఐశవ్రాయ్రాయ లా ఉండదు. అయినా కూడా వారందరూ కృషితో, పటుట్దలతో
పైకొచాచ్రు. అందరి చేతా గురిత్ంప బడాడ్రు. వారిని పేర్రణగా తీసుకుంటే మీకంటూ ఒక పర్పంచం ఏరప్డు తుంది. బెసాట్ఫ లక.
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సమసయ్లు-పరి క్రాలు
మొహమాటం

తిర్వేది, కాకినాడ
ఆఫీసులో కొలీగస్ అపుప్ అడిగినపుప్డు ఇవవ్ను అనలేక పోవటం నా మంచితనం. కానీ వాళుళ్ ఆ తరువాత మొహం చాటేసుత్నాన్రు. ఏమి
చెయాయ్లో అరథ్ం కావటం లేదు.
ఇవవ్టం వలల్ వచేచ్ ఆనందంకనాన్, కోలోప్యేదాని వలల్ వచేచ్ విషాదం ఎకుక్వైతే దానిన్ 'మొహమాటం' అంటారు. కోలోప్యేదాని వలల్
వచేచ్ విషాదం కనాన్, ఇచేచ్దానివలల్ వచేచ్ ఆనందం ఎకుక్వైతే దానిన్ 'దాతృతవ్ం' అంటారు. నషట్ం కలిగించే మంచితనం అరథ్రహితం. ఆరిథ్క
విషయాలోల్ మొహమాటం కూడదు.
ఒక ఉదాహరణ చూదాద్ం. మీ సేన్హితుడు కాబూలీవాలా నుంచి మూడు రూపాయల వడీడ్కి లక్ష తీసుకునాన్డు. రెండు సంవతస్రాల
నుంచి వడీడ్ కడుతునాన్డు. ఆ సమయంలో అతడికి నెల రోజుల కోసం అరెజ్ంటుగా మరో లక్ష రూపాయలు అవసరం వచిచ్ంది. మీ రిటైరెమ్ంట
డబుబ్లోంచి అతడికి అపిప్చాచ్రు. అతడికి అనుకునన్ సమయానికి డబుబ్ రాలేదు. దాదాపు ఆరెన్లల్నుంచీ మీ చేబదులు వెనకిక్ ఇవవ్లేదు. ఈ
సమయంలో అతనికి ఎకక్డిన్ంచో కేవలం లక్ష డబుబ్ వచిచ్ంది. అపప్టికే మూడు రూపాయల వడీడ్కి ఇచిచ్న కాబూలీ అతడి మీద ఒతిత్డి
తీసుకొసుత్నాన్డు. వచిచ్న డబుబ్ అతను మీకిసాత్డా? కాబూలీకి ఇసాత్డా?
మొహమాటం కూడా కాంపెల్కసలో ఒక భాగమే. ఆ మాటకొసేత్ కాంపెల్కస్ ఉనన్ వయ్కుత్లే మొహమాటసుత్లుగా మారతారు. ఇతరుల
కోరికలకీ, మన ఇబబ్ందులకీ మధయ్ సరైన గీత గీసుకోగలిగితే మానవ సంబంధాలు బావుంటాయి.
అవతలివారు మనతో ఎలా ఉoటే మనకి బావుంటుందో మనం చెపప్కపోతే వారికి ఎలా తెలుసుత్ంది? ఇతరులకి
"నో" చెపప్టం వారిని మనకి దూరం చెయయ్వచుచ్. "యస" చెపప్టం మనని మనకి దూరం చేయకూడదు కదా!
మీరో విదాయ్రిథ్ అనుకోండి. అపుప్డే చూసిన సినిమా గురించి మీ సేన్హితుడికి ఫోన చేశారు. అవతలున్ంచి "సారీ.
చదువుకుంటునాన్ను. రేపు మాటాల్డుకుందాం" అని సమాధానం వచిచ్ంది. అతడి మీద నీకు శతుర్తవ్ం
పెరిగిందా? గౌరవం పెరిగిందా?

రామోజి, నలల్మరల్:
సర. నేను ఒక కారొప్రేట సంసథ్లో పని చేసుత్నాన్ను. మా బాస తన ఆఫీస పనులనీన్ మాతోనే చేయిసాత్డు. దీనితో
వతిత్డి మరియు వరక్ లోడ ఎకుక్వ అవుతుంది. నేనే కాదు. మా ఆఫీసులో ఒకరిదద్రికి ఈ ఫీలింగ ఉనన్ది. బాసే
కదా మాకు మెమోలు ఇచేచ్ది. అందుకే మొహమాటంతో 'నో' అని చెపప్లేక పోతునాన్ను. పరిషాక్రం
చూపించగలరు.
నీ జీవితంలో ముఖయ్మైనవారు ముగుగ్రు: నినున్ కషాట్లోల్ ఆదుకునేవారూ, నినున్ కషాట్లోల్కి నెటేట్వారూ, నువువ్ కషాట్లోల్ంచి బయట
పడగలవని నమమ్కం ఉనన్వారు.
మొదటిదీ, మూడోదీ మీరే.
మీ ఉదోయ్గం బాసు మీద ఆధారపడి ఉంది కాబటిట్ 'నో' చెపప్లేక పోతునాన్రో, మొహమాటంతో 'నో' అని చెపప్లేక పోతునాన్రో సరిగా
వార్య లేదు. మీ బాసు కేవలం మిమమ్లిన్ మాతర్మే ఇలా వేధిసుత్నాన్డో, అందరిపటాల్ ఆవిధంగానే ఉంటునాన్డో చెపప్లేదు. ఆఫీసులో పని
ఎకుక్వగా ఉండి, ఉదోయ్గసుత్లు తకుక్వగా ఉనాన్ ఈ సమసయ్ వసుత్ంది. ఆయన పని మానేసి, అది కూడా మీకిసుత్నాన్డా, లేక... సాట్ఫ తకుక్వై,
మీతో పాటూ ఆయన కూడా కషట్పడుతునాన్డా? అనేది మీరు వార్యలేదు.
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సమసయ్లు-పరి క్రాలు
మీ ఉదోయ్గానిన్ తీసేసే అధికారం బాసుకి ఉనన్టట్యితే మీకు రెండే దారుల్. ఆయన చెపిప్న పనంతా చేయటం, లేదా ఉదోయ్గం

వదిలేయటం. కానీ మీరు ‘మొహమాటం’ అనన్ పదం వాడారు. మీరు ఒకవేళ 'నో' అని చెపిప్నా మీ బాస మిమమ్లిన్ ఏమీ చేయలేకపోయినా,
మీ పర్మోషనకి అడుడ్పడే అధికారం ఆయనకి లేకపోయినా, నిరొమ్హమాటంగా 'ఆ పని నేను
చేయ(లే)ను' అని చెపప్ండి. ఒకవేళ అలా చెపప్టానికి మళీళ్ మొహమాటం అయితే, ఆఫీసులో
ఎనిన్ గంటలు పని చేసినా తరగని పని వతిత్డి, మీరు నిరవ్హిసుత్నన్ బాధయ్తలు ఉతత్రం వార్సి
ఆయన టేబిల మీద పెటట్ండి. ముఖయ్ంగా ఆయనకునన్ అధికారాల గురించి ఒక నిరిద్షట్మైన
అవగాహనతో ఉండి ఒక నిరణ్యం తీసుకోండి.
కాలేజీ సమసయ్లు

మంజరి, హైదరాబాద:
నేను ఇంజినీరింగ మొదటి సంవతస్రం చదువుతునాన్ను. నా రూమేమ్ట పదధ్తి అంత బాలేదు. ఎపుప్డూ ఫోనోల్ గటిట్గటిట్గా మాటాల్డుతూ
ఉంటుంది. అరధ్రాతిర్ వరకూ లాయ్ప-టాప లో సినిమాలు చూసూత్ ఉంటుంది. అది నాకు చాలా ఇబబ్ందిగా ఉంది. పర్శాంతంగా
చదువుకోవడానికి ఉండదు, నిదర్పోవడానికి ఉండదు. ఇనాన్ళూల్ భరించాను కానీ పరీక్షలు దగగ్ర పడుతునన్పుప్డు కూడా అలానే చేసుత్ంటే
భరించలేక వారెడ్న కి చెపాప్ను. ఆవిడ మందలించింది. మారాలిస్ంది పోయి ఆ అమామ్యి కావాలని ఇంతకు ముందు కంటే ఎకుక్వ గొడవ
చేసోత్ంది. రూమ మారచ్మంటే వారెడ్న ఒపుప్కోవడం లేదు. ఆ అమామ్యిది చాలా పెదద్ బాయ్గౌర్ండ అట. అందుకే ఎవరూ అంత సీరియస గా
తీసుకోవటేల్దనిపిసోత్ంది. నా సమసయ్ ఎలా తీరుతుంది? నేనిపుప్డు ఏం చేయాలి?
చాలామంది

హాసట్లసలో

ఉండే

విదాయ్రుథ్లకు

(ముఖయ్ంగా

విదాయ్రిథ్నులకు) ఇది చాలా పెదద్ సమసయ్. ఇలాంటి కాంపెల్యిoటస్ దాదాపు పర్తి
కాలేజీ లోనూ ఉంటునాన్యి. బాగా చదువుకొనే విదాయ్రిథ్నులని ఒక గదిలోనూ,
అలల్ర చిలల్రగా చదివేవారిని మరొక గదిలోనూ వేయాలనే సప్ృహ వారెడ్నల్కు
ఉండదు. అయితే వారి సమసయ్లూ, కారణాలూ వారికి ఉంటాయి.
మీరింకా

మొదటి

సంవతస్రమే

చదువుతునాన్రు

కాబటిట్,

నాలుగేళళ్పాటూ ఇలాంటి డిసట్రెబ్నెస్స ఉంటే కషట్ం. పై అధికారులతో కానీ,
పిర్నిస్పాలతో కానీ మాటాల్డమని మీ తలిల్దండుర్లకు చెపప్ండి. అకక్డితో సమసయ్
పరిషాక్రం అవుతుంది. లేదా మీరు ఏ ఇంజినీరింగ కాలేజీలో చదువుతునాన్రో ఆ కరెసాప్ండెంటతో మీ పెదద్వాళుళ్ డైరెకుట్గా మాటాల్డొచుచ్.

రామలకిష్, నాగారుజ్నసాగర.
నేను ఇంటరోల్ మంచి మారుక్లతో పాస అయాయ్ను. ఇపుప్డు పై చదువుల కోసం హాసట్లోల్ ఉనాన్ను. పర్తి రోజు ఏడు గంటలకలాల్ పుసత్కాల
ముందు కూరొచ్ని చదువు కోవటం మా తండిర్ చినన్పుప్డే అలవాటు చేసారు. హాసట్లోల్ అలా చేసుత్ంటే నా తోటి విదాయ్రుథ్లందరు
హేళన చేసుత్నాన్రు. "రాయ్ంకర వచిచ్ందిరా మన కాలేజీకి" అని ఎగతాళి పటిట్సుత్నాన్రు. వాళళ్లా జీవితానిన్ ఎంజాయ చేయమని అంటునాన్రు.
ననున్ ఒకక్దానిన్ చేసి ఏడిపిసుత్నాన్రు. నాకేం చేయాలో అరథ్ం కావడం లేదు.
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ఈ పర్పంచంలో ఐదుగురు ఐనసీట్నలు, పదిమంది పైథాగరసలు ఉండరు. ఒకక్రే ఉంటారు. అలాగే బాగా చదువుకునే వాళుళ్

కొంతమందే ఉంటారు. మిగతా వాళళ్ందరూ వాళళ్ను మెచుచ్కుంటూనో, లేదా ఎగతాళి చేసూత్నో, తమ లాగా వాళుళ్ జీవితానిన్ ఎంజాయ
చేయటం లేదు అని భర్మ పడుతూనో ఉంటారు. మీ తండిర్ మీకు ఒక మంచి దినచరయ్ని అలవాటు చేసారు. దానిని కొనసాగించండి.
కర్మకర్మంగా కాల్స లో మీకు వచేచ్ మంచి పేరు చూసి వాళళ్ందరూ నోరు మూసుకుంటారు.
కాలేజీ రోజులోల్ సిగరెట తాగేవాడు, మందు కొటేట్వాడు పదిమందిలో గూర్ప లీడరగా తాతాక్లికంగా రెచిచ్పోవచుచ్ కానీ గోలడ్ మెడల
వచిచ్నవాడికి ఉనన్ గౌరవం అతడికి ఉండదు. ‘నీరము తపత్ లోహమున’ అనన్ పదయ్ంలో చెపిప్నటుట్, ఒకరోజు తామరాకు మీద తళతళలాడిన
నీటిబొటుట్లా ... వారు కాలేజీ రోజులోల్ వెలిగి, ఆ పైన అమెరికా వాడి కిర్ంద డైలీ లేబరుగా మారతారు. మీరు డిఫరెంటగానే ఉండండి.
పిలల్లని తరచూ "యు అర డిఫరెంట రా" అంటూ పెంచమని పెదద్లకి కూడా మేము ఎపుప్డూ చెపూత్ ఉంటాం. మీరు నిరభ్యంగా, నిశిచ్ంతగా
మీ ‘చదువుకునే అలవాటు’ని కొనసాగించండి. బెసట్ ఆఫ లక.

గంగాధర, ఏలూరు.
నేను ఇంజనీరింగ ఫైనలియర చదువుతునాన్ను. కాలేజీలో మా మేడమతో సమసయగా
్ ఉంది. కాల్సలో పాఠం చెపేప్టపుప్డు అందరిలాగే నేనూ
నవువ్తూ ఉంటాను. ఇతరులు నవివ్నపుప్డు ఏమీ అనని మేడం ఎపుప్డూ ననేన్ తిడుతూ ఉంటారు. కాల్సలో నవవడ
్ ం మానేశాను. అయినా,
ఇతరులెవరైనా నవివ్నా ఆమె ననేన్ తిడుతునాన్రు. ఏం చేయాలో అరథ్ం కావడం లేదు. సలహా ఇవవగ
్ లరు.
ఆమె మనఃసిథ్తి, గృహపరిసిథ్తి తెలీదు కాబటిట్ తరచు పిలల్లిన్ ఎందుకు తిడుతోందో వదిలేదాద్ం. తిటట్టానికి ఎపుప్డూ ‘మిమమ్లేన్’
ఎందుకు ఎనున్కుంటూందో కారణాలు వెతకండి. మీ నవువ్ ఎలా ఉందో పరిశీలించుకోండి. వెటకారంగా ఉందా? ఆమె లెకచ్రిన్
పరిహసిసుత్నన్టూట్ ఉందా? అలా ఉంటే ఎవరికైనా వళుళ్ మండుతుంది కదా. రెండో విషయం ఏమిటంటే, నవువ్తూ
ఉండటం వేరు. ఆహాల్దంగా ఉండటం వేరు. మేము తరచు కాల్సులోల్ విదాయ్రుథ్లకు 'సీరియస గా ఉండొదద్నీ, పాఠాలిన్
ఆహాల్దంగా వినమనీ' చెపూత్ ఉంటాము. చాలామంది టీచరుల్ కాల్సులో పిలల్లిన్, "నవవ్కు. శర్దధ్గా విను" అని తిడుతూ
ఉంటారు. శర్దధ్గా వినటం అంటే సీరియసగా వినటం కాదు. పర్శాంతంగా వినటం. అవసరమునన్ చోట నవవ్టం
సంవరథ్కం. అవసరం లేని చోట నవవ్టం అనరథ్కం. ఈ సమాధానం ఆమె చదివేలా చెయయ్ండి. మీ సమసయ్ తొలగిపోతుంది.
ఆఫీసు సమసయ్లు.

శంకరార్వు, జీడిమెటల్:
నేనో పర్యివేటు కంపెనీలో ఉదోయ్గిని. ఎవరైనా రూలస్ పాటించకపోతే నచచ్దు. ఆఫీసులో కొలీగస్ కానీ, రోడుడ్ మీద ఆటోవాడు కానీ, అది
ఎవరైనా కానీ నియమాలు తపిప్తే సహించలేను. అలా చేయడం తపుప్ కదా అని ముఖమీమ్దే అడిగేసాత్ను. అది ఎవరికీ నచచ్దు. నీకు అవసరమా
అని కొందరు అంటారు. ‘ఏదో తనే పెదద్ సినిస్యర అయినటుట్’ అని కొందరు ఎగతాళి చేసుత్ంటారు. నేనలా చేయడం తపాప్ ఒపాప్ అనేది
నాకిపప్టికీ అరథ్ం కాదు. మీరు చెపప్ండి... నాలో లోపం ఉందా?
సమాజంలో జరుగుతునన్ అకర్మాలను చూసి, ఆవేశం రావటం, రకత్ం సలసలా మరగటం సాధారణమే. అయితే, “పరిసిథ్తి అలా
తయారవటానికి మనం కూడా దోహదపడుతునాన్మా?” అనే విషయం ఆలోచించు కోవాలి. దానేన్ ఇంగీల్ష లో ‘సెలఫ్–రియలైజేషన’
అంటారు. రోడుడ్ పకక్న చెతత్ చూసి పర్భుతవ్ం మీద కోపం తెచుచ్ కునాన్రని అనుకుందాం. దానికి ముందు మీరెపుప్డైనా రోడుడ్మీద చెతత్
పడేశారా? అని ఆలోచించుకోవాలి. సినిమాలో లంచగొండి అధికారి మీద హీరో ఉమేమ్సినపుప్డు పేర్క్షకులందరూ చపప్టుల్ కొడతారు.
చితర్మేమిటంటే అలా కొటిట్నవాళళ్లో చాలామంది లంచగొండులు కూడా ఉంటారు. ఒక వరష్ం కురుసుత్నన్ రాతిర్ ఆటోవాడు రెటిట్ంపు చారీజ్
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అడిగినపుప్డు కోపం రావటం సహజమే. ఎందుకంటే బలహీనత మీద అతడు ఆడుకుంటునాన్డు కాబటిట్..! అయితే, పాస బుక కోసం వచిచ్న
రైతుని లంచం అడిగితే, ఇతరుల బలహీనతల మీద ఆడుకునే వారిలో మీరు కూడా ఒకరనన్ మాట. అపుప్డు మీకు, ఆటో డైరవర మీద కోపం
తెచుచ్కునే అధికారం లేదు.
ఇకపోతే, మీ ఆవేశం తగిగ్ంచుకోవటానికి, సమాజంలో ఏఏ పరిసిథ్తుల పటల్ ఉదేవ్గం కలుగుతోందో, వాటిని వాయ్సాలుగా వార్సి
పతిర్కలకి పంపించండి. ఫేస బుకుక్లో పోసుట్లు, బాల్గులు పెటట్డం కూడా ఒక పదధ్తి. దీనేన్ "ఔట-లెట" అంటారు. తమ అంతరగ్త ఆవేశానికీ,
ఉదివ్గన్తకీ కారణమైన పరిసిథ్తుల పటల్ పర్తిసప్ందించటానికి చాలామంది కళాకారులు ఎనున్కునే పదధ్తి ఇది. అవలంబించి చూడండి. మంచి
ఫలితం రావచుచ్.

అభిరామ, ఊరుపేరు లేదు:
నేను ఒక ఫైనానస్ కంపెనీలో ఉదోయ్గంలో చేరాను. ఆ ఉదోయ్గంలో చేరినపపటి
్ నుంచీ నాకు మనశాశ్ంతి లేకుండాపోయింది. సూసైడ థాటస్
కూడా వసుత్నాన్యి. ఆ జాబలో చేరక ముందు నేను చాలా సంతోషంగా ఉండేవాడిని. ఇపపడు
్ నేను ఏదో పోగొటుట్కునన్ వాడిలా మారాను. ఈ
్ నచచడ
్ ంలేదు. మా నానన్ రోడుడ్ పకకన
్ బండి మీద
పరిసిథ్తి భరించ లేక రిజైన చేసేశాను. నేను జాబకి రిజైన చేయడం మా ఇంటోల్ వాళలకు
పళుల్ అముమ్తుంటారు. మా వాళుల్ నాకు పెళిల్ చేయాలనుకుంటునాన్రు. ఈ పరిసిథ్తిలో నాకు లేనిపోని ఆలోచనలతో నిదరప
్ టటడ
్ ం లేదు. ఏం
చేయాలో అరథ్ం కావడం లేదు. దయచేసి సలహా చెపప్ండి.
ఆఫీసు వాతావరణం నచచ్కపోయినా, చెయయ్వలసిన పని చేతకాక పోయినా, పై అధికారులు
సాడిసుట్లైనా చచిచ్పోవాలని అనిపించటం సహజం. అయితే కొనిన్ సారుల్ మనకి నచచ్ని పనులు కూడా
చెయయ్వలసి వసుత్ంది. మీ తండిర్ గారు ఎండలో, వరష్ంలో నిలబడి పళుళ్ అముమ్తూ ఉంటారు. ఎంత
వేగంగా వీలైతే అంత తొందరగా ఆయనిన్ ఆ శర్మ నుంచి తపిప్ంచటం మీ బాధయ్త కాదా? నచచ్ని పని
మానేసారు సరే. పర్సుత్తం ఏమి చేసుత్నాన్రు? పని లేకుండా కూరోచ్వటం కనాన్, ఆలోచనలతో నిదర్ లేని
రాతుర్లు గడపటం కనాన్ నికృషట్ం మరొకటి లేదు. మీరేమి చెయయ్గలరో ఆలోచించండి. ఏదో ఒకటి చెయయ్టం మాతర్ం మానకండి.
నిరంతరం శర్మించేవారికనాన్, ఏపనీ లేనివారికే నిదర్ సరిగాగ్ పటట్దు.

(కొన గింపు వచేచ్నెల)
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