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      అబూయ్జ్ అనబడు ంస .. పలురకాలు  
 
ఈసారి మొదటిసారిగా నేను, నా కాలమ పంపటం కొంచం లేట చేసాను. విపరీతమైన ఎండ దెబబ్ తగలటం వలల్. ముఖయ్ంగా కొనిన్ 

సరీవ్స ఆకిట్విటీస కోసం వెళిల్ రావటం వలల్, బాగా ఎండ దెబబ్ తినాన్ను. ఇంకా రీల అవుతునాన్ను దాని నుండి. ఇకపోతే, ఇవాళ అబూయ్జ 
గురించి మాటాల్డుదాం అనుకుంటునాన్ను. ఈ మధయ్ కాలంలో విపరీతంగా వినబడుతునన్ పదం ఇది. ఎనిన్ రకాల అబూయ్జ లు.. ఎనిన్ 
మానసిక హింసలు ? ఎనిన్ కథలు? ఎనిన్ వెతలు.  

 ఎందుకు ఇంత అబూయ్జ జరుగుతోంది అని ఆలోచిసేత్, కొనిన్ విషయాలు బోధపడతాయి. అనిన్రకాల హింస వెనుక , వొక 
కలచ్ర , వొక కంటోర్ల మెకానిజం ఉంటుంది. నేను నాకు తెలిసిన అబూయ్జ ని , రకరకాల పాతర్లలో వివరించే పర్యతన్ం చేసాత్ను. 
అంతరీల్నంగా ఎపుప్డు అబూయ్జ కి పూరిత్గా లొంగిపోయి, ఇదే మన జీవితం అనుకుంటామో, చాలా మందికి తెలీదు. ఏది, ఎంతవరకూ ఎలా 
భరించాలి అనన్ది మనిషి మనిషి నిరణ్యించుకోవలసిన విషయమే అయినా.. హింస అనేది, ఎవరు ఎవరి మీద చేసినా, వికిత్ం యొకక్ 
మానసిక, శారీరక ఆరోగాయ్నికి తీరని గాయం కాబటిట్.. చాలా హింసలను మొదటోల్నే ఆపాలిస్న అవసరం ఉంది.  

ఇక పాతర్ల విషయపరంగా అబూయ్జ రకాలలోకి వదాద్ం ..  
Spousal Abuse- భారయ్/భరత్ పై వోకరిపై వొకరి హింస :  
ఇపుప్డు సగం పైగా, కేసులు ఇవే. ముఖయ్ంగా spousal అని రాసినా, భారయ్ పై మానసిక/శారీరక హింస అనే ఎకుక్వ అరధ్ం 

చేసుకోవాలి. జరుగుతునన్ విషయాలను బటిట్, కానీ, భారయ్ భరత్పై చేసే అబూయ్జ కేసులు కూడా చాలా సట్డీ గా పెరుగుతునాన్యి. భారయ్పై 
జరుగుతునన్ హింసని పరిశీలిసేత్, అపప్టిదాకా, ఎంతో ఈకవ్ల వాతావరణంలో పెరిగిన అమామ్యి కూడా, పెళిల్ కాగానే, భరించటం తపప్నిసరి 
అనుకుంటుంది. దానికి తోడు, సరుద్కుపోవాలి అంటూ చెపేప్, సోషల కండిషనింగ తోడు ఎలానూ ఉంది. ఈ పార్సెస లో ఎంత చదువుకునన్ 
అమామ్యి అయినా, తాను కుటుంబ గౌరవానికి, అసిత్తావ్నికి పర్తీకను అనుకుంటుంది. పైగా, భారయ్ అనేది వొక మనిషిగా కంటే, వొక 
కుటుంబపు ఆసిత్ గా పరిగణించే ఈ సమాజంలో, అలా నమమ్టం వాళళ్ ఆడవాళళ్కి వొక కంఫరట్ దొరుకుతుంది మొదటోల్, దానిన్ సోషల 
acceptance అనవచుచ్. కొనేన్ళళ్, తరావ్త గానీ , తాము శారీరకంగా , మానసికంగా హింస కు గురి అవుతునాన్మని వాళల్కి అరధ్ం కాదు. 
వొకోక్సారి అరధ్ం అయేటపప్టికి చాలా ఆలసయ్ం జరుగుతుంది. హింసను ముందు వికిత్ం ఐడెంటిఫై చేసుకోవటం ముఖయ్ం.  

Parental Abuse- పేరెంటస్ పిలల్ల మీద/ పిలల్లు పేరెంటస్ మీద చేసే అబూయ్జ:  
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మన సమాజానికి రెండూ కొతత్ కాదు. దండం దశగుణం భవేత దగగ్రనుండీ...Spare the rod, Spoil the child దాకా చెపేప్ది 
వొకక్టే, శారీరక దండన దావ్రా కర్మశిక్షణ వసుత్ందని. ఈ వాదన ఎందుకో కరకట్ అని నాకు అనిపించదు. ఈ వాదనకి, పర్సుత్తపు లైఫ సైట్ల 
లో ఇంకో విషయం తోడు అయింది, ఏంటీ అంటే, తలిల్తండుర్ల నో కానిఫ్ల్కట్ జోన. అంటే, పర్సుత్తపు బిజీ వాతావరణం లో ఎవరికీ టైం లేదు. 
కాబటిట్ దొరికిన కాసత్ టైం పిలల్లతో, ఆరోగయ్ కరమైన చరచ్, వాదన కనాన్ , వొకక్ దెబబ్ వేసి గానీ, లేదా లైఫ సైట్ల యొకక్ హంగులు పరిచయం 
చేసి గానీ..విషయం దాటవేసుత్నాన్రు. ఉదాహరణకి తలిల్ మీద తపుప్లు తోసే తండిర్, తండిర్ అబూయ్జ ని పిలల్ల ముందు భరించే తలిల్, లేదా తన 
తాయ్గానిన్ పిలల్లముందు గోల్రిఫై చేసే పేరెంటస్ , చెసేది, వొక విచితర్మైన హింస. ఇకపోతే, పిలల్లు తలిల్తండుర్ల మీద చేసే హింస కూడా 
తకుక్వేం కాదు, పరుషంగా మాటాల్డటం, జీవితకాలపు వొంతరితనానిన్ వాళల్కి బహుమతి గా ఇవవ్టం, ఇలాంటివి. ఇకక్డ అబూయ్జ కతిత్కి 
రెండు వైపులా పదునే.  

ఇవి ముఖయ్మైన హింసలు అయితే, ఇంకా రకరకాల హింసలు ఉనాన్యి. పర్తీ మనిషికీ, కుటుంబం ముఖయ్మైన, అవసరమైన 
అసిత్తవ్పు యూనిట. దాని నుంచి ఎదురొక్నే హింసలు కొనిన్ రాసేను. మిగతావి తరావ్త.  

an eye for an eye.. makes whole world blind అనాన్రు గాంధీజీ. ఆలెర్డీ మనం వొకరి కనున్ మరొకరు పొడుచుకొనే 
సేత్జీలోనే ఉనాన్ము. ఈ కామన బైల్ండ నెస నుండి , అందరూ రకిష్ంప బడాలిస్న అవసరం ఉంది.  

మళీళ్, వచేచ్ నెల సరిగాగ్ సమయానికి కలుదాద్ం 
                       ( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy)    
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