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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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పేర్మ
(పేర్మ అనే సబెజ్కుట్ గురించి నిజానికి ఇనిన్ పర్శన్లు-సమాధానాలూ అనవసరం. కానీ జనం, ముఖయ్ంగా యువత, పేర్మ కారణంగా ఎనిన్
రకాల బాధలు పడుతునాన్రో పాఠకులకు తెలియటం కోసం వివిధ రకములైన ఉతత్రాలను పర్సాత్వించటం జరిగింది. అంతే కాదు. పేర్మలో
ఇంకా పడని యువతకి, వివాహతూప్రవ్ పేర్మ వలల్ ఎనిన్ కషాట్లుంటాయో తెలియ చెపప్టం కూడా ఒక కారణం. ఒకటి మాతర్ం నిజం. మనకి
చినన్దిగా కనపడిన సమసయ్ వారికి మేరు పరవ్తంలా తోచవచుచ్. ఈ పర్శన్లు చదివేటపుప్డు ఆ విధంగా ఆలోచించండి)

బి.పర్సాద, కడప:
నాకు ఒక అమామ్యితో సేన్హం ఉంది. ఓసారి మా కాలేజ లో ఫంక్షన జరిగింది. ఆ సమయంలో తన దగగ్ర డబుబ్లు లేవని ఆ అమామ్యి
అంటే నేను ఇచాచ్ను. తీసుకుంది. తరావ్త కొనిన్ రోజులకి నేను సరదాగా తనతో నా డబుబ్లు ఎపుప్డిసాత్వ అని అడిగాను. అంతే... ఆ అమామ్యి
సీరియస అయిపోయింది. నేను జోక చేశాను అని ఎంత చెపిప్నా వినిపించుకోవడం లేదు. ఇది ఎలా డీల చేయాలి? నేను జోక చేశానని తనని
ఎలా నమిమ్ంచాలి?
ఇంతచినన్ విషయానికే సీరియస అయిపోయి, ఎంతచెపిప్నా వినిపించుకోని అమామ్యితో ‘ఏమి ఆశించి’ సేన్హం చేదాద్
మనుకుoటునాన్వ బర్దర. వదిలేయ.

జగదీశ, ఈ-మెయిల:
నేను జాబ చేసుత్నన్పుప్డు నాకు ఒక అమామ్యి పరిచయమైంది. ఇదదర
్ ం బాగా కోల్జ ఫెర్ండస్ అయాయ్ం. మాది పవితర్ సేన్హం. ఒకే మంచం
మీద పడుకుని మాటాల్డుకునాన్ ఎపుప్డూ హదుద్లు దాటలేదు. రాతర్ంతా కబురుల్ చెపుప్కునే వాళళ్ం. ఒకక్సారి మాతర్ం ఆమె చేతిని నా చేతిలోకి
తీసుకునాన్ను. అంతే. అంతా బాగానే ఉందనుకునే లోపు ఈ మధేయ్ ఆ అమామ్యికి వేరే అబాబ్యితో మాయ్రేజ జరిగింది. అపపటి
్ నుంచి ఆమె
నాతో సరిగాగ్ మాటాల్డటం లేదు. అంటీ ముటటన
్ టుట్గా ఉంటోంది. ఇదివరకు ఎంతో కోల్జగా ఉండే తను, ఈ మధయ్ నాతో ఏదో కొతత్ వయకి
్ త్తో
మాటాల్డుతుననటు
్ గా
ల్ మాటాల్డుతోంది. ఒకపుప్డు కోల్జ ఫెర్ండ అనన్ తనే, ఇపుప్డు అదంతా అపపటి
్ మాట అంటోంది. ఈ పరిసిథ్తి నాకు
నరకంలా ఉంది. తన గురించి ఆలోచించకుండా ఉండలేకపోతునాన్. నా పరిసథతి
్ ఏమిటో నాకే అరథ్ం కావడం లేదు. దయచేసి తగిన
పరిషాక్రం సూచించండి.
ఒక వయ్కిత్ తన మనసులో భావాలు మరో వయ్కిత్తో పంచుకోవటం కోసం పెటుట్కునే పేరే 'సేన్హం' అని ఎకక్డో వార్సాను. దీనికి తోడు, సతరీ
పురుషుల మధయ్ సేన్హంలో 'ఆకరష్ణ' అనే మరో అంశం కూడా ఉంటుంది. అది ఎటువంటి ఆకరష్ణ అనన్ది మీ మనసుకే తెలియాలి. సతరీ
పురుషుల మధయ్ ‘పవితర్ సేన్హానిన్’ భరత్ కూడా ఒపుప్కోరు. అంతవరకూ ఎందుకు? మీ తలిల్గారికి ఒక పవితర్సేన్హితుడు ఉండి, అది మీ
తండిర్గారికి ఇషట్మైనా కూడా, ఆయన లేనపుప్డు వచిచ్ ఒకే మంచం మిద పడుకుని కబురుల్ వేసుకుంటే మీకెలా ఉంటుంది? ఇనిన్
గొడవలెందుకని మీ సేన్హితురాలు మిమమ్లిన్ దూరoగా పెటిట్ ఉండవచుచ్. మీరు ఆమెకు రాఖీ కటిట్ వాళళ్ ఫామిలి ఫెర్ండ అవవ్టం ఒక మారగ్ం.
మీరు కూడా పెళిళ్ చేసుకుని, మీ భారయ్లోనే మంచి సేన్హితురాలిన్ చూసుకోవటం దానికనాన్ ఉతత్మ మారగ్ం.

బీఎన, పర్కాశం జిలాల్:
నేనో పర్భుతవ్ ఉదోయ్గిని. మూడేళుల్గా ఓ అమామ్యిని పేర్మిసుత్నాన్ను. కానీ మా ఇంటోల్ వాళుల్ మా పేర్మను అంగీకరించడం లేదు. వేరే కులం
అమామ్యి కాబటిట్ చేసుకోవడానికి వీలేల్దు అంటునాన్రు. తనను చేసుకుంటే సమసయ్లు వసాత్యి, మాకు, బంధువులకు శాశవ్తంగా దూరంగా
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ఉండాలిస్ వసుత్ంది అంటునాన్రు. వాళల్ మాట వినాలనే ఉంది. కానీ ఈ విషయం తెలిసి ఆ అమామ్యి రెండుసారుల్ ఆతమ్హతాయ్ పర్యతన్ం కూడా
చేసింది. తన ఇంటోల్ పరిసిథ్తులు కూడా బాగోవు. వాళల్ అమామ్నానన్లు తనతో సరిగాగ్ మాటాల్డరు. వాళల్ అకక్ దగగ్ర ఉంటోంది. చాలా మంచి
అమామ్యి సర. తనకి కూడా అనాయ్యం చేయాలనిపించడం లేదు. నిరణ్యం తీసుకోలేక ఇబబ్ంది పడుతునాన్ను. సలహా ఇవవ్ండి.
ఆ అమామ్యి మీ పటల్ గాఢమైన పేర్మలో ఉనన్దా? లేక మిమమ్లిన్ ఎమోషనలగా మారిచ్ వివాహం చేసుకోవటం కోసం ఆతమ్హతాయ్
పర్యతన్ం చేసిందా అనన్ది ముందు నిరాధ్రించుకోండి. మూడేళుళ్గా పేర్మలో ఉండి ఇంకా ఈ విషయానిన్ ఎందుకు నానుసుత్నాన్రు? మీరు
పర్భుతవ్ ఉదోయ్గి. కేవలం కులం కారణంగా ఒక అమామ్యిని దూరం పెటాట్లి అనుకునన్పుప్డు...
పేర్మించే ముందూ, ఆ అమామ్యిని ముగుగ్లోకి దింపే ముందు ఆ విషయం మీకు తెలీదా? ఇంత
దూరం వచిచ్న తరావ్త మీరు ఎలా వెనకుక్ వెళళ్గలరు? ఈ విషయాలనీన్ మీ పెదద్వాళళ్తో
కూలంకషంగా చరిచ్ంచి వారిని ఒపిప్ంచండి. పేర్మించిన అమామ్యిని శాశవ్తంగా దూరం
చేసుకోవటం కనాన్, కేవలం ఆ అమామ్యిని వివాహం చేసుకునన్ందుకు దూరం అయిపోతునన్
బంధువులని శాశవ్తంగా దూరం చేసుకోవటం మంచిది.
ఓ సోదరుడు:
నేను, నా సేన్హితుడు డిగీర్ పూరిత్చేసి ఓ సూక్లోల్ టీచరుల్గా చేరాం. ఓరోజు మారెక్ట కి వెళిల్నపుప్డు తొమిమ్దో తరగతి విదాయ్రిథ్ని అకక్డ
తారసపడింది. తను ఎందుకో నాకు చాలా నచిచ్ంది. తనని అలానే చూసూత్ ఉండిపోయాను. తనూ అంతే. తరావ్త సూక్లోల్ కూడా అలాగే
జరిగింది. మెలల్గా నాకు తను అంటే ఇషట్ం ఏరప్డింది. వాళల్ నానన్ మొబైల నంబర కి మెసేజ చేసేత్, రిపైల్ ఇచిచ్ంది. రెండు నెలల పాటు బాగానే
గడిచింది. ఆ తరావ్త నేను ఉదోయ్గానికి రాజీనామా చేసి కాంపిటీటివ పరీక్షలకు కోచింగ తీసుకోవడం మొదలుపెటాట్ను. ఓరోజు అనుకోకుండా
ఆ అమామ్యి ఫెర్ండ కనబడితే తన పర్సాత్వన వచిచ్ంది. నాకు తనంటే ఇషట్మని ఆ అమామ్యితో చెపాప్ను. తను వెళిల్ ఏం చెపిప్ందో తెలియదు కానీ
ఆ రోజు నుంచీ ఆ అమామ్యి నాతో మాటాల్డటం మానేసింది. కనిపిసేత్ తల దించుకుంటుంది. మెసేజ ఇసేత్ రిపైల్ ఇవవ్దు. ఎందుకు అలా
మారిపోయిందో అరథ్ం కావడం లేదు. తన గురించే ఆలోచిసూత్ నేను చదువు మీద మనసు పెటట్లేక పోతునాన్ను. ఎలాగైనా గవరన్మెంట జాబ
సంపాదించాలని ఉంది కానీ, చదువు ఎకక్డం లేదు. నేను ఓ విదాయ్రిథ్ని పటల్ ఇలాంటి భావాలు కలిగివుండటం తపేప్. కానీ తనంటే నాకు
ఎందుకో చాలా ఇషట్ం. నాకు చాలా దుఖం కలుగుతోంది. ననేన్ం చేయమంటారు?
తొమిమ్దో తరగతి అమామ్యంటే సాధారణంగా మైనరయుయ్ంటుంది. అటువంటి వారితో సంబంధం మిమమ్లిన్ కటకటాల వెనకిక్
పంపించే పర్మాదం ఉంది. ఈ విషయంలో జాగర్తత్గా ఉండండి. వాళళ్ నానన్గారి ఫోనుకి మీరు మెసేజిలు పంపుతునాన్రు. అది మరీ
పర్మాదం. ఎనోన్ సందరాభ్లోల్ గార్మసుత్లు టీచరల్కి దేహశుదిధ్ చేయటం చదివే ఉంటారు కదా. పేర్మలో పడితే చదువు ఎకక్కపోవటం
సహజమే. కాబటిట్ కొంతకాలం దానిన్ దూరంగా పెటట్ండి. దీనికి మీకు నిరావ్ణయోగ పర్కిర్య ఉపయోగపడుతుంది. దాని గురించి వివరంగా
'విజయ రహసాయ్లు' అనే పుసత్కం లో ఇచాచ్ను. పార్కీట్సు చేయండి.
ఆ అమామ్యి మీ మెసేజకు రిపల్య ఇవవ్టంలో కేవలం సేన్హ భావమో లేక మీరు పెదద్వారనే
గురుభావమో ఉండి ఉండొచుచ్. ఎపుప్డైతే మీరు పేర్మను పర్కటించారో ఆ చినన్ అమామ్యి తన
గూడులోకి వెళిళ్పోయింది. పదిహేనేళళ్ అమామ్యి ఆ విధంగా పర్వరిత్ంచటంలో ఆశచ్రయ్మేమీ లేదు.
తనంటే మీకు చాలా ఇషట్ం అనాన్రు. మొదటి పేర్మలో ఇటువంటి ఆకరష్ణలు చాలా బలంగా ఉంటాయి.
ముందే చెపిప్నటుట్ కొంతకాలం కేవలం చదువు మీదే ఏకాగర్త నిలిపితే మీ భవిషయ్తుత్కి మంచిది. పేర్మ

øöeTT~

www.koumudi.net

&çôd+ãsYY 2017

5

సమసయ్లు-పరి క్రాలు

ముఖయ్మే. కానీ భవిషయ్తుత్ దానికనాన్ ముఖయ్ం కదా.

సురేశ, హైదరాబాద:
నేను ఇంటర ఫసిట్యర చదువుతునాన్ను. మూడేళుల్గా ఒక అమామ్యిని గాఢముగా పేర్మిసుత్నాన్ను. మేమిదదర
్ ం చాలాకాలంగా ఫెర్ండస్.
అందువలల్ పేర్మ విషయానిన్ ఆమెకు చెపపలే
్ కపోతునాన్ను. ఆమె చాలామంది జులాయి అబాబ్యిలతో తిరగడం కళాల్రా చూశాను. అయినా
పేర్మించడం మానుకోలేక పోతునాన్ను. మరోవైపు ఆమె వాళలతో
్ తిరగడం తటుట్కోలేకపోతునాన్ను. ఒకోక్సారి కోపం. మరో సారి బాధ.
పిచెచ్కుక్తోంది. ఏం చేయాలో చెపప్ండి.

మనకి దొరకనిది ఎపుప్డూ బాధగానే ఉంటుంది. మనం తపప్, మన గరల్ ఫెర్ండ ని పేర్మించిన పర్తి కురార్డు జులాయి వెధవలాగే
కనపడతాడు. ఎనిమిదో కాల్సులో ఉండగా పేర్మలో పడడ్ మీరు, ఏ గమయ్ం ఊహించి పేర్మిసుత్నాన్రు? పెళాళ్? కేవలం తిరగటo కోసమా?
తిరగటం (ఈ పదం మీరు వాడిందే) కోసం అయితే, మీరు ఇసంత మాతర్ం నచచ్కే గదా ఆమె మీతో తిరగటానికి ఒపుప్కోవటం లేదు. పెళిళ్
చేసుకుందామని పేర్మిసేత్ మాతర్ం, మీరు అదృషట్వంతులు. భారయ్ అయిన తరువాత తిరిగితే మరింత బాధ కదా. ఇలా పాజిటివ గా
ఆలోచించండి. జీవితంలో పైకి వసేత్, మిమమ్లేన్ బోలెడు మంది పేర్మిసాత్రు. ఐనసీట్న నుంచీ అబుద్ల కలాం దాకా అందరూ అలాగే
పేర్మింపబడాడ్రు. అఫోక్రస్. మరో అరథ్ం లో.
అరవింద, నందాయ్ల:
నేను డిగీర్ పూరిత్ చేసి, మూడేళుల్గా బాయ్ంక పరీక్షలకు కోచింగ తీసుకుంటునాన్ను. ఓ మంచి అవకాశం వసేత్ ఓ అమామ్యి పేర్మలో పడి దానిన్
పోగొటుట్కునాన్ను. ఆ అమామ్యీ దకక్లేదు, అవకాశమూ పోయింది. ఇటీవల మరో అమామ్యి కోసం పిచోచ్డిలా తిరుగుతునాన్ను. దాంతో నా
సేన్హితులు ననున్ చాలా ఏడిపిసుత్నాన్రు. నువీవ్ జనమ్లో మారవు అంటూ తిడుతునాన్రు. నేను ఎలా అయినా ఉదోయ్గం తెచుచ్కోవాలి. అందుకు
ఏం చేయాలో సలహా ఇవవ్ండి.
బాయ్ంక ఉదోయ్గం సంపాదించలేని మీ అశకత్తకి ‘అమామ్యి పేర్మ’ అనే అంశానిన్ కారణంగా తీసుకుని ఆతమ్వంచన
చేసుకుంటునాన్రేమో అని నా అభిపార్యం. రెండో అమామ్యి కోసం పిచోచ్డిలా తిరుగుతునాన్ను అని వార్శారు. అరథ్ం కాలేదు. ఆ రెండో
అమామ్యి మీ పేర్మను ఒపుప్కుందా? ఒపుప్కోకపోతే పిచోచ్డిలా తిరుగుతునాన్రా? ఒపుప్కునన్ తరువాత పిచోచ్డయాయ్రా? మొదటి అమామ్యి
పేర్మలో పడి, అవకాశం పోగొటుట్కోవటం ఏమిటో కూడా అరథ్ం కాలేదు. ఏదైనా ఒక సమసయ్కి పరిషాక్రం అడుగుతునన్పుప్డు చెపేప్వారికి
అరథ్మయేయ్టటుట్ వివరంగా పర్శన్ వార్యాలి.
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శివ, మదనపలెల్:
నేను పీహెచడీ సాక్లరని. ఒక అమామ్యిని ఇషట్పడాడ్ను. ఆమె ఒపుప్కుంటే ఆమె ఇంటోల్వాళళ్ని ఒపిప్ంచి పెళిల్ చేసుకోవాలని అనుకుంటునాన్.
తనకు ఈ విషయం చెబితే ముందు ఇషట్ం లేదని చెపిప్ంది. నేను నిరాశలో పడాడ్ను. తను చాలా మంచి మనసునన్ అమామ్యి. తను నిరాకరించినా
నేను నా పర్యతన్ం మానుకోలేదు. ఒక రోజు తనకు ఇషట్మేనని చెపిప్ంది. చాలా హాయ్పీగా ఫీలయాయ్. ఇదదర
్ ం బాగా దగగర
్ యాయ్ం. అయితే, మా
కులాలు వేరు. వాళల్ ఇంటోల్వాళుల్ ఒపుప్కుంటారా అనేది అనుమానమే. అలాగని ఇదద్రం ఒకరిని విడిచి ఇంకొకరం ఉండలేం. ఈ పరిసిథ్తిలో ఏం
చేయాలి?
అంతిమ గమయ్ం తెలియకుండా అడుగు ముందుకు వెయయ్టం విజుఞ్ల లక్షణం కాదు. పెదద్లు వపుప్కోరనన్ విషయం మీకు తెలిసీ 'బాగా'
ఎందుకు దగగ్రయాయ్రు? కోరి ఎందుకు బాధలు తెచుచ్కునాన్రు? సరె. గతం గతః. జరగవలసింది ఆలోచిదాద్ం.
భయం సమసయ్ కాదు. బలహీనత. దాని వలల్ వచేచ్ది సమసయ్..! పిలల్లు తమ పోర్గెర్స రిపోరట్ చూపించకుండా దాచటానికి కారణం
‘భయం’. చాలా విషయాలోల్ మనం కూడా అలాగే పర్వరిత్సాత్ం. ‘భయం’ నేటి సమసయ్ని రేపటికి వాయిదా వేసేలా చేసుత్ందే తపప్ సమసయ్కు
పరిషాక్రం చెపప్దు.
వెళిళ్ ఇరువైపు పెదద్లీన్ అడిగి చూడండి. వాళుళ్ కాదంటే ఏమి చెయాయ్లో అపుప్డు ఆలోచిదాద్ం. మొదటి మెటుట్ ఎకక్కుండా, ఊరికే
శిఖరం వైపు చూసూత్ నిలుచ్ంటే ఏమి లాభం?

కోటేశవ్రరావు, కాకినాడ.
నేనొక అమామ్యిని పేర్మించాను. నా పేర్మను చెపిప్నపుప్డు తన గతం చెపిప్ంది. తానో అబాబ్యిని పేర్మించానని, అతనికి అనిన్ రకాలుగానూ
దగగ్రయాయ్నని, ఇదద్రూ విడిపోయారని చెపిప్ంది. తన నిజాయితీ కారణంగా నేను తనని యాకెస్పట్ చేశాను. కానీ తను ఈ మధయ్ సడెన గా
మారిపోయింది. ‘నాకు పేర్మ మీద నమమ్కం పోయింది, నువువ్ నాకు మంచి సేన్హితుడిగా ఉండు’ అంటోంది. కారణం అరథ్ం కాక ఆరా తీసేత్...
పాత లవరకి మళీల్ దగగ్రయియ్ందని తెలిసింది. నేనిపుప్డేం చేయాలి? తను కోరుకునన్టుట్ సేన్హితుడిగా ఉండాలా లేక సంబంధాలనీన్ తెంచేసుకుని
నా పని నేను చేసుకోవాలా?
మీరు చెపిప్నటుట్ మీకు రెండే ఆపష్నుల్. 1. తనతో సేన్హంగా ఉండటం, 2. తనతో సంబంధాలనీన్ తెంచేసుకోవటం. సేన్హితుడిగా
ఉండటం వలల్ మీకొచేచ్ లాభనషాట్లు బేరీజు వేసుకోండి. ఆమెను వివాహం చేసుకోవాలనుకుంటునాన్రా? లేదా కేవలం

సేన్హితుడిగానే ఉందామనుకుంటునాన్రా? సంబంధాలనీన్ తెంచేసుకుంటే మీరు మరింత మనః సిథ్మితంగా ఉంటారేమో ఆలోచించండి. ఆమె
నిజాయితీని ఇషట్పడాడ్ననాన్రు. ఇపుప్డుకూడా అలాగే ఇషట్పడండి. ఒకవేళ ఆమెకు తరువాతత్రువాత మరో ముగుగ్రు నలుగురు సేన్హితులు
ఏరప్డాడ్, దానిన్ కూడా ఒపుప్కోవటానికి మీ మనసు సిదద్పడితే, సేన్హం కొనసాగించండి. 'ఇంత నిజాయితీని నేను భరించలేను బాబోయ' అని మీ
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మనసు వేధిసూత్ంటే మాతర్ం, ఈ సేన్హానిన్ వదిలెయయ్ండి. ”సేన్హితురాలు ఎవరితో ఉంటోంది? ఎకక్డికి వెళోత్ంది?” లాంటి ఆరా
తీయటాలూ, డిటెకిట్వలను పెటట్టాలూ మొదలయిన పతేత్దారు పనులు ఎపుప్డూ మనసులను కలచివేసూత్ ఉంటాయి. ఆమెను మీరు వివాహం
చేసుకునే ఉదేద్శయ్ం లేనపుప్డు ఆమె జీవితం ఆమెది. లేక కేవలం ఆమెను సేన్హితురాలిగా చూసిన పక్షంలో ఆమె జీవితంలో మీరు ఒక చినన్
భాగం మాతర్మే. మిగతా భాగంలో ఎవరుంటే మీకు ఎందుకు? ఈవిధంగా ఆలోచిసేత్ మీకు మనశాశ్ంతి దొరుకుతుంది.

పరసా
్ ద,హైదరాబాద:
మూడేళుల్గా ఒక అమామ్యిని పేర్మిసుత్నాన్ను. ఏడాది కిందట పరపో
్ జ చేసేత్ తను అపపటి
్ కే వేరే వయకి
్ త్తో పేర్మలో ఉననటు
్ ట్ చెపిప్ంది. అయితే,
ఆమెను మరిచ్పోలేకపోతునాన్ను. తను లేకపోతే జీవితంలో ఏదో పోగొటుట్కుననటే
్ ట్ అనిపిసోత్ంది. ఆమెను కనివ్నస్ చేయాలా? మరిచ్పోవాలా?
అరథ్ం కావటేల్దు. పరిషాక్రం చెపప్ండి.
పేర్మ గుడిడ్దా? కాదు. నిజమైన పేర్మ నాలుగు వైపులా చూసుత్ంది. ఆకరష్ణ మాతర్మే గుడిడ్ది. ఆకరష్ణ కేవలం గుడిడ్దే కాదు. మూగదీ,
చెవిటిదీ, పిచిచ్ది కూడా..! ఆకరష్ణ బలమైనది. ఎకక్డలేని శకీత్ ఇసుత్ంది. ఒకరిమీద ఆకరష్ణ ఎందుకు కలుగుతుందో ఏ సైకాలజిసూట్
వివరించలేడు. మరేవరోన్ పేర్మించిన అమామ్యిని పేర్మించారు. మీది పేర్మే అయితే నిశశ్బద్ంగా పేర్మిసూత్ ఉండండి. ఆకరష్ణ అయితే
అంతకనాన్ బలమైన మరో ఆకరష్ణ లో పడండి. కౌనెస్లింగకి వెళేళ్ముందు “1. నా సమసయ్కు పరిషాక్రం ఉందా 2. ఆ పరిషాక్రం నాకు
తెలుసా లేక ఇంకొకరి సలహా కావాలా 3. వారిచిచ్న సలహా నేను అమలు జరపగలనా” అనన్ మూడు విషయాలు ఆలోచించుకోవాలి.

రఘువర, రాజమండిర్:
నేను, ఒక అమామ్యి పేర్మించుకోవటం మొదలు పెటిట్ ఓ సంవతస్రం అయింది. కానీ సంవతస్రం అయేయ్సరికి తన మీద నాకు నిరాసకత్త
వచేచ్సింది. పెళిళ్ చేసుకుంటే ఒకే వయ్కిత్తో జీవితాంతం..! కొతత్దనం లేనటుల్ అనిపిసుత్ంది..! ఇలా ఓ రకమైన కాంపెల్కస్ కి లోనవుతునాన్ను. జాబ
కూడా ఒక సంవతస్రం మించి నేను ఎకక్డా పని చేయను. పర్తీసారీ నేను కొతత్దనానిన్ కోరుకుంటాను. ఈ కాంపెల్కస్ నుండి బయటపడే
పరిషాక్రానిన్ చూపగలరు.
పర్తిసారీ కొతత్దనానిన్ కోరుకుంటాను అని వార్శారు. అంటే భోజనమూ, దుసుత్లూ, అనీన్ సంవతస్రం అయేయ్సరికి మారుసుత్నాన్రా? లేక
పిర్యురాలీన్, ఉదోయ్గానీన్ మాతర్మేనా? పై రెండు వాకాయ్లీన్ మళీళ్ ఒకసారి చదవండి. చాలా విషయాలు మనం రొటీనగానే కొనసాగిసూత్
ఆనందానిన్ ఆసావ్దిసూత్ ఉంటాము. ఒక నెల భోజనం, మరొకరోజు పులిహోర, ఆపై బిరాయ్ని, ఆ తరువాత చపాతీలూ వెరైటీగా తినము కదా.
ఎంత కొతత్దనానిన్ ఆశించేవాడైనా సంవతస్రానికొకసారి పెళిళ్చేసుకోడు. మీకు నిరాసకత్త వచిచ్ంది మీ సవ్భావం వలల్ కాదు. ఆ
అమామ్యిని మనసూప్రిత్గా పేర్మించకపోవటం వలల్. ఈ కోణంలో ఒకసారి ఆలోచించి చూడండి. పేర్మ వేరు. బంధం వేరు. మీకు సంతానం
కలిగి, ఒక పొదరిలుల్ నెమమ్దిగా అలుల్కోవటం మొదలుపెడితే మీరు రోజూ కొతత్గానే ఫీలవుతారు. పిలల్లతో తపప్టడుగులు వేయించటం
నుంచీ, అక్షరాలు దిదద్టం వరకూ పర్తీ విషయానీన్ ఆసావ్దిసాత్రు. వివాహబంధం లేకుండా కేవలం పేర్మించుకోవటమే చేశారు కాబటిట్ బహుశ
అది మీకు బోరు కొటిట్ంది. దానిన్ మీ మనసత్తావ్నికి అనవ్యించుకొని అదేదో కాంపెల్కుస్లాగ మీరు బాధపడుతునాన్రు.

ఫయాజ, ఈ-మెయిల:
నేను ఇంటర చదువుతునాన్ను. నాతో పాటే కాలేజీలో చేరిన ఒక అమామ్యిని పేర్మిసుత్నాన్ను. తను ననున్ పేర్మిసోత్ందో లేదో తెలీదు. అయితే,
ఆమె ననున్ పేర్మిసోత్ందని నా కాల్సమేటస్ చెబుతునాన్రు. అలాగని, ఆమెకు పరపో
్ జ చేయాలంటే భయంగా ఉంది. ఒకవేళ ఆమెకు ఇషట్ం
లేకపోతే ఫెర్ండషిప దెబబతి
్ ంటుందేమోననే ఆలోచన ననున్ కుదురుగా ఉండనివవడ
్ ం లేదు. దీనివలల్ చదువు మీద దృషిట్పెటటలే
్ కపోతునాన్.
దయచేసి సలహా చెపప్ండి.
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ముందు మీ సేన్హితులదావ్రా మీ పేర్మని వయ్కత్పరచండి. అ అమామ్యి ఒపుప్కునన్టట్యితే మీరు వెళిల్ కలవండి. ఒక వేళ
నిరాకరించినటుట్గా మాటాల్డితే, ‘నాకేమీ సంబంధం లేదు, మా సేన్హితులే ఆట
పటిట్ంచటానికి అలా అనన్ర’ని తపిప్ంచుకోండి. అయితే మరో విషయం. ఇపుప్డు మీరు
ఇంటరలో ఉనాన్రు. లాటినలో ఇంటర అంటే, 'మధయ్లో' అని అరథ్ం. జీవితం ఎటు
వెళాళ్లో నిరాధ్రించుకోవలసిన ఈ వయసులో, ఈ పేర్మలు అవసరమా?
ఆలోచించుకోండి.
రచన, గుంటూర:
పదెద్నిమిదేళళ్ వయసులో నాకు ఒక సేన్హితుడుండేవాడు. ఆరు సంవతస్రాల పాటూ
పేర్మించిన తరావ్త అతడు వేరే వివాహం చేసుకునాన్డు. నాకు బాగా దుఃఖం కలిగింది.

అతడి మరో సేన్హితుడు ఓదారాచ్డు. పాత సేన్హితుడి మీద కసితో నేను ఈ రెండో వయ్కిత్కి దగగ్రయాయ్ను. పైగా అతడు వివాహితుడు. ఆ విషయం
నాకు చెపప్లేదు. ఒకరికి మనసు, ఒకరికి శరీరం అరిప్ంచిన నేను భవిషయ్తుత్లో నా భరత్కు ఏ విధంగా నాయ్యం చేయగలను? నాకు బాగా
దుఃఖం కలుగుతోంది. సమాధానం ఇవవ్గలరు.
మనం బాగా నమిమ్నవాడు మనసు గాయపరిచి వెళిళ్పోతే, ఆ షాకని, బాధని, ‘ఇదద్రికీ (మనకీ, మనని మోసం చేసిన వయ్కిత్కీ) తెలిసిన
మూడో మనిషి దగగ్ర వెలిబుచుచ్కోవాలనుకోవడం సహజం. కానీ ఎపుప్డైతే మూడో వయ్కిత్కి చెపాప్మో వారు దానిన్ కాయ్ష చేసుకునే అవకాశాలు
ఉంటాయి. అయిపోయిందేదో అయిపోయింది. ఒకక్ విషయం గురుత్పెటుట్కోండి. జీవితానిన్ ఎపుప్డంటే అపుప్డు ఫెర్షగా పార్రంభించ వచుచ్. మీ
భరత్కి నాయ్యం జరుగుతుందా లేదా అనేది, వివాహానంతరం మీ పర్వరత్న మీద ఆధారపడి ఉంటుంది తపప్, వివాహతూప్రవ్ అనుభవం పై
కాదు. వీలైనంత వరకూ గత అనుభవాలిన్ సమ్ృతిపథంలోంచి చెరిపేయండి. సంతోషంగా ఎలా ఉండాలో మీకు ‘కాలం’ నేరుప్తుంది.

పేరు లేదు:
నేను ఇంటరలో ఒక వయకి
్ త్ని పేర్మించాను. డిగీర్లో ఈ సంగతి తెలిసి మా పేరెంటస్ ననున్ కాలేజీకి పంపడం మానేశారు. అయితే మేం మా
పేర్మను మానుకోలేకపోయాం. వాళల్ ఇషట్పరకా
్ రమే నడుచుకుంటానని మాట ఇచిచ్న తరావ్త కాలేజీకి వెళలని
్ సుత్నాన్రు. ఈలోగా అతడు వేరే
్ త్ నా జీవితంలోకి వచాచ్డు. నేను టెనతలో
మతం పుచుచ్కునాన్డని తెలియడంతో మేం విడిపోవాలిస్ వచిచ్ంది. ఇదిలా ఉంటే, ఇపుప్డు మరో వయకి
ఉననప
్ పటి
్ నుంచే నా మీద పేర్మ పెంచుకునాన్డు. అయితే, ఇంటరలో నా పేర్మ తెలుసుకోవడంతో వెనకుక్తగాగ్డు. నేను మొదట
పేర్మించినవయకి
్ త్కి దూరమయాయ్క నాకు మళీల్ దగగర
్ యాయ్డు. అతడి తాయ్గం గురించి చెపూత్ ఉంటే నాకు కళళ్లోల్ నీళుళ్ తిరిగాయి. నిజమైన
పేర్మంటే ఏమిటో తెలిసింది. ఒకే కులానికి చెందిన మా కుటుంబాల మధయ్ సానిన్హితయ్ం కూడా ఉంది. అతనికి ఆసుత్లేమీ లేవు. మా పేరెంటస్
ఇపుప్డు నాకు పెళిల్ సంబంధాలు చూసుత్నాన్రు. ఆసిత్పరుడైన అబాబ్యి కోసం వెతుకుతునాన్రు. ఇపుప్డు నేనేం చేయాలి?
“మన జీవితంలోంచి ఒకరు నిషర్క్మించినపుప్డు, పేర్మని తిరిగి ఫెర్షగా మొదలుపెటట్వచచ్నీ, పేర్మని పునఃపార్రంభించటం తపుప్

కాదనీ” చెపేప్ ఒక ‘పాజిటివ’ వివాదాసప్దమైన చరచ్ పేర్మ ఒక కళ అనన్ పుసత్కంలో జరిగింది. "పేర్మలో ఫెయిల అవుతే, జీవితం అకక్డే

ఆగిపోదు. జీవితంలో కామాలే తపప్ ఫులసాట్పులు ఉండవు" అనన్ ఆ పుసత్కంలోని వాకాయ్లు నిజం చేసినoదుకు ముందుగా అభినందనలు. 1.
సమసయ్లు రెండు రకాలు 1) భగవంతుడు సృషిట్ంచినవి 2) మనిషి చేతులారా చేసుకునన్వి. అందులో భగవంతుడు సృషిట్ంచినవి సమసయ్లు
రెండు రకాలు 1. అధిగమించలేనివి 2. అధిగమించేవి.
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సమసయ్లు-పరి క్రాలు
దురదృషట్వశాతుత్ మనలో చాలామందిమి, సొంతంగా తయారు చేసుకునన్ సమసయ్లకి, అధిగమించలేని వాటికి ఎకుక్వ బాధపడటం

తపప్, బయట పడగలిగే సమసయ్ల నుంచి బయటికి రావటానికి పర్యతిన్ంచము. ఈ కోణంలో ఆలోచించండి. ఇక మీ సమసయ్కొసేత్, పర్తీ
సమసయ్కీ రెండు మూడు పరిషాక్రాలు ఉంటాయి. ఏ పరిషాక్రం మనకు 'ఆరోగయ్కరమైన సంతోషానిన్' ఇసుత్ందో తెలుసుకుంటే, సగం
సమసయ్లు ఉండవు.
పరిషాక్రం మెటుల్ మెటుల్గా ఆలోచించాలి. 1. డబుబ్ ముఖయ్మా? పేర్మ ముఖయ్మా? ముందు
తేలుచ్కోండి. 2. పేర్మ ముఖయ్మనుకుంటే, ఆ రెండో అబాబ్యిని మీ తలిల్దండుర్ల దగగ్రకు తీసుకు
వెళళ్ండి. 3. వాళుళ్ వదద్ంటే, అబాబ్యిని వదిలెయాయ్లా? మీ పెదద్లిన్ వదిలెయాయ్లా తేలుచ్కోండి. 4.
అబాబ్యిని వదిలెయాయ్లనుకుంటే, పెదద్లు కుదిరిచ్న పెళిళ్కొడుకుని మూడోసారి పేర్మించి, జీవితానిన్
సుఖవంతం చేసుకోండి.

(కొన గింపు వచేచ్నెల)
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