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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

øöeTT~

www.koumudi.net

y˚T

2017

2
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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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సుబాబ్రెడిడ్, రాయపోర్లు:

ర్
డ్ వర్క్

హారడ్ వరక్ కి, కృషికీ తేడా ఏమిటి?
హారడ్ వరకని తెలుగులో కషట్మైన పని అంటారు. కొంతమంది ‘కృషి’
అని కూడా అరథ్ం చెపాత్రు. కానీ కృషిలో ఉతాస్హం ఉంటుంది.
చెయాయ్లనన్ తపన ఉంటుంది. కషట్మైన పనిలో అది ఉండదు.
అందుకని విదాయ్రుథ్లోల్ ‘హారడ్ వరక్ చేసి చదువుతునాన్ము’ అనన్
ఫీలింగ తగిగ్ంచాలి.
ఈ బొమమ్ చూడండి. ఈ వయ్కిత్ సికుక్ మత పర్చారకుడు, విభినన్ంగా
ఉండాలని ఒక భినన్మైన టరబ్న ధరించాడు. దీని పొడవు నాలుగు
వందల నలభై ఐదు మీటరుల్. చారిమ్నార ఎతుత్కంటే దాదాపు 8 రెటుల్
పొడవైన వసత్రం అది. (చారిమ్నార ఎతుత్ 50 మీటరుల్ మాతర్మే). దీనిని
కటట్టానికి అతడికి దాదాపు మూడు గంటలు పడుతుంది. వంద తల
పినున్లు వాడతాడు. యాభై రకాల మత ముదిర్కలు దానికి అతికిసాత్డు. నలభై కిలోల బరువు ఉంటుంది. దీనితో అతడు పంజాబ, హరాయ్నా
లలో రోజంతా తిరిగి పర్చారం చేసాత్డు. మరో రకంగా చెపాప్లంటే అరవై కిలోల బరువు ఉనన్ఇదద్రు యువకులను నెతిత్ మీద పెటుట్కొని
దాదాపు ఎనిమిది గంటలు పర్యాణం చేసాత్డనన్మాట. మతం మీద అతనికి ఉనన్ నమమ్కం అది.
ఒక పని ఎపుప్డు కషట్మవుతుంది? శరీరం సహకరించకపోతే, మనసు ఇషట్పడకపోతే…! అంతే కదా. పెదద్లు కూడా పిలల్లిన్ "హారడ్
వరక్ చెయియ్. పైకి వసాత్వు" అంటారు. హారడ్ వరక్ అంటే కషట్పడి పని చెయయ్టం...! మనసుకు గానీ, శరీరానికి గానీ ఒక పని సాధయ్ం
కానపుప్డు అది హారడ్ వరక్ అవుతుంది. "...హారడ్ వరక్ చేసూత్ టీవీ చూడు. హారడ్ వరక్ చేసి కిర్కెట ఆడు" అనరు. కేవలం చదువుకే ఈ పదం
ఆపాదిసాత్రు. ఇంకో రకంగా చెపాప్లంటే, పెదద్లే పిలల్లకి చినన్తనం నుంచీ చదువంటే ఒక రకమైన విరకిత్ భావం కలుగ చేసుత్నన్రనన్ మాట.
ఇది తపుప్.
ఎపుప్డైతే మనం ఒక పనిని కషట్ం అనుకునాన్మో దాని మీద ఇషట్ం తగిగ్పోతుంది. తొందరగా అలసట వచేచ్సుత్ంది. అందుకే చాలా
మంది విదాయ్రుథ్లకు చదువు బోరు కొడుతోంది.
అంకిత భావం అలా కాదు, పని పటల్ ఇషట్ం ఉండాలి. ‘ఎపుప్డెపుప్డు ఆ పని చేదాద్మా’ అని మనసు ఉవివ్ళూళ్రాలి. అంకితభావంతో
చేసే కొదీద్ పని పటల్ ఉతాస్హం పెరుగుతుంది. అంతరగ్తమైన శకిత్ ఉబికి వసుత్ంది. దీనికి పెదద్ పెదద్ ఉదాహరణలు అవసరం లేదు.
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శిలా పర్తిమలా నిలబడడ్ ఈ వయ్కిత్ అంకిత భావానికి మరో
పర్తీక. పర్తిరోజూ ఆరు నుంచి ఎనిమిది గంటల పాటు చెనైన్
వి.జి.పి లో అతడు గుమమ్ం దగగ్ర ఈ విధంగా
నిలబడతాడు. ముకుక్ మీద ఈగ వాలినా, కళళ్ ముందు
దోమ తిరుగుతునాన్ కదలడు, కనుగుడుల్ తిపప్డు. చలికి
వణకడు, వరాష్నికి కదలడు. ఇలా చేయటం కోసం అతడు
తెలల్వారు జామునే రెండు గంటల పాటు యోగ చేసాత్డు.
శరీరం కదలకుండా, కనురెపప్ వాలచ్కుండా అలా
నిలబడటానికి కావాలిస్న సహనానిన్, ఓరుప్ని అతడు యోగా
దావ్రా సమీకరించుకుంటాడు. అంకిత భావానికి ఇంత
కనాన్ గొపప్ ఉదాహరణలు ఇంకేమి కావాలి?
చందర్శేఖర, విజయవాడ:

గమయ్ం-కోరిక

నేనో కంపెనీలో మారెక్టింగ డిపారట్మెంట లో పని చేసుత్నాన్ను. పని విషయoలో కానీ, వయ్కిత్గత జీవితం విషయంలో కానీ, మంచి
ఆలోచనలు కలిగి ఉంటాను. ఏవేవో చేయాలని తపిసుత్ంటాను. కానీ ఆచరణలో పెటట్డంలో విఫలo అవుతునాన్ను. అనుకునన్ది
అనుకునన్టుట్గా చేయలేక తడబడుతుంటాను. ఎందుకిలా జరుగుతోంది?
మనిషికి బుదిధ్, మనసు అని రెండు ఉంటాయి. బుదిధ్ ‘గమయ్ం’ గురించి చెపుతుంది. మనసు ‘కోరిక’ గురించి చెపుతుంది. మీరు ఏ
విదాయ్రిథ్నైనా ‘నీవేమి చదవాలనుకుంటునాన్వు?’ అని అడగండి. ‘ఐ.ఐ.టి., ఐ.ఏ.యస. ఎం.బి.బి.యస.’ అంటాడు. మంచి గమయ్ం మంచిదే.
కానీ దానికి హృదయం తోడవావ్లి కదా. బాగా చదువుకోమని చెపేప్ది బుదిధ్.
‘లావయి పోతునాన్వు సీవ్టుల్ తినొదుద్’ అని చెపేప్ది బుదిధ్. ‘ఈ ఒకక్ సారికీ పరేల్దులే’ అని చెపేప్ది మనసు. పరీక్షల ముందయినా సరే...
టీవీ చూడమని కోరేది మనసు. వదద్ని చెపేప్ది బుదిధ్. ఈ రెండిటి మధాయ్ ఘరష్ణ ఎకుక్వయేయ్ కొదీద్ నిరాశా నిసప్ృహలు కూడా ఎకుక్వవుతాయి.
దేనిపటాల్ తృపిత్ ఉండదు. ఏపనినీ మనసూప్రిత్గా చెయయ్లేం. ఇలాంటి పరిసిథ్తులలో మనిషి తను అనుకునన్దేదీ ఆచరణలో పెటట్లేడు.
గెలుపుకి మొదటి మెటుట్ నియమ నిబదధ్త. మీ అసంబదధ్ కోరికలిన్ కంటోర్ల చేసుకోవటానికి పర్యతిన్ంచండి. దీనికి నేను పెటిట్న పేరు ‘వైస
హాలిడే’. వైస అంటే వయ్సనం. పర్తిమనిషికీ తనకునన్ చెడు వయ్సనాలు తెలుసాత్యి కదా. ఒకొక్కక్ వయ్సనానికీ వారంలో ఒకోక్ రోజు శలవు
ఇవవ్టం దావ్రా, కర్మ కర్మంగా ఆ అలవాటల్కి దూరమయేయ్ పర్కిర్యే 'వైస హాలిడే'. ఉదాహరణకి మీకు టీ.వీ. చూడటం చాలా ఇషట్మయితే,
ఆదివారం పూట అటు వైపు వెళొళ్దుద్. ఒక రోజంతా సెల ఫోన ముటుట్కోవదుద్. అలాగే మాంసాహారం ఇషట్మయితే వారానికి మూడురోజుల
పాటూ మానేయండి. మంగళవారం ఛాటింగ మానెయయ్ండి. ఈ విధంగా కోరికలిన్ అదుపులో పెటుట్కుంటూ, మనసును కంటోర్ల చేయటానేన్
“నిరావ్ణ యోగం” అంటారు. అపుప్డు ఆటోమేటిగాగ్ మీరు అనుకునన్ మంచి విషయాలని ఆచరణలో పెటట్గలిగే శకిత్ మీకు వసుత్ంది. అసలు
మీరు అనుకుంటునన్ ఆలోచనలిన్ కాగితం పై వార్సుకుని, తేదీల లక్షయ్ం పెటుట్కోండి. అవి ఎందుకు నేరవేరలేదో ఆలోచించండి.
రాజేశ:
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నేను ఎంబీబీఎస లాంగ-టరమ్ కోచింగ తీసుకుంటునాన్ను. రెండేళల్ కిర్తం ఫేసబుకలో ఓ అమామ్యితో పరిచయం అయింది. అపప్టి

నుంచీ నాకు తెలియకుండానే తన మీద ఇషట్ం పెరిగిపోయింది. ఒకక్రోజు కూడా తనతో మాటాల్డకుండా ఉండలేకపోతునాన్ను. దాంతో
చదువు మీద శర్దధ్ తగిగ్ంది. నా లక్షయ్ం దెబబ్ తింటుందేమోనని భయంగా ఉంది. తనతో మాటాల్డకుండా బాగా చదువుకోవాలంటే ఏం
చేయాలి?
ఇంటరీమ్డియట అంటే లాటిన భాష లో ‘ఇన-ది-మిడిల’ అని అరథ్ం. విదాయ్రిథ్ జీవితం ఒక రైలు పర్యాణం అనుకుంటే, ఇంటర
‘విజయవాడ పాల్ట-ఫాం’ లాంటిది. అకక్డికి చాలా రైళుళ్ వసాత్యి. ‘సెలుల్, టివి’ నుంచి ‘పేర్మ, మందు’ వరకూ రకరకాల ఆకరష్ణలునన్
రంగు రంగుల బండి ఎకిక్తే, అది మిమమ్లిన్ జైసెలీమ్రు ఎడారికి తీసుకెళిళ్ దింపుతుంది. పదివేల రూపాయల జీతానికి సిథ్రపడి సంతృపిత్ పడాలి.
మంచి సేన్హితులు, పుసత్కాలూ ఉనన్ బండి కాశీమ్రు ఉదాయ్నవనానికి తీసుకెళుత్ంది. ఏ రైలు ఎకుక్తారు? మనిషి
జీవితం ఒక పుసత్కమయితే, దాని ముఖయ్ కథాంశం (సోట్రీలైన) ఆనందం. పేర్మా, శృంగారం ఉనన్ పేజీల దగగ్ర
పుసత్కం చదవటం ఆపెయయ్ము కదా. అలా అనన్ మాట. ముందు ఏకాగర్త పెంచుకుని చదువు పూరిత్ చెయయ్ండి.
తరువాతి గోల గురించి అపుప్డు ఆలోచిదాద్ం.
ముకుక్, ముఖం తెలియని అమామ్యితో పేర్మలో పడటం…. మీరనన్టుట్ అది పేర్మ కాదు. ఇషట్ం. ఒక
అమామ్యి ననున్ ఇషట్పడుతోందనన్ ఫీలింగ. మరో భాషలో చెపాప్లంటే ఆకరష్ణ. మీ లక్షయ్ం ఆ అమామ్యిని పెళిళ్
చేసుకోవడమా? చదువు కోవడమా? ఒకవేళ పెళిళ్ చేసుకోవడమే అయితే ఇపుప్డేనా? ఐదేళుళ్ పోయాకా? అపప్టి
వరకు ఆ అమామ్యి ఆగుతుందా! వాళళ్ తలిల్దండుర్లు ఒపుప్కుంటారా? ఒకవేళ ఆ అమామ్యి ఆగినా, వాళళ్ తలిల్దండుర్లు వపుప్కునాన్,
పరీక్షలయేయ్వరకూ మనసుని చదువు మీద నిలపగలిగేటంత కంపారటమెంటలైజేషన మీలో ఉనన్దా? ఒకవేళ ఉనాన్, మీ ఇదద్రిలో ఏ ఒకక్రి
మనసైనా ఈ లోపులో మారితే అవతలివారి పరిసిథ్తి ఏమిటి? అసలినిన్ గొడవలు కావాలా! నేనేదో పర్శన్ అడిగితే చాట భారతం రాసుత్నాన్డేంటి
అనుకోకండి. మీ పర్శన్ ఆఖరి వాకయ్ంలోనే సమాధానం ఉంది. చదువుకోoడి.
పేరు లేదు.
నేను బీ.టెక మూడో సంవతస్రం చదువుతునన్ అబౌ యావరేజ సూట్డెంటని. నిజానికి ఫైనలియర లో ఉండాలి. కానీ మొదటి
సంవతస్రం పిర్పరేషన హాలీడేసలో యాకిస్డెంట అవడం వలల్ ఆ సెమిసట్ర సరిగాగ్ రాయలేదు. దాంతో బాయ్క-లాగస్ ఉనాన్యి. అవి కిల్యర
చేయలేకపోవడం వలల్ ననున్ ఫైనలియరకి పర్మోట చేయలేదు. మాది జాయింట ఫాయ్మిలీ అవవ్డం వలల్ ఇంటోల్ చినన్వాళల్ందరితోనూ పోలిచ్
తిడుతునాన్రు. ఎం.ఎన.సి. లో జాబ చేయాలనన్ది నా గోల. కానీ అది సాధించగలననన్ కానిఫ్డెనస్ నాకిపుప్డు లేదు. నేను నా గోల
సాధించాలంటే ఏం చేయాలి?
కోరిక - గమయ్ం… రెండూ ఒకటే అనుకుంటారు చాలామంది. కాదు. వేరు వేరు. కోరిక కోసం మనం ఏమీ చెయయ్నవసరం లేదు.
అది జీవితాంతం అలాగే ఉండి పోతుంది. గమయ్ం అంటే, కోరిక తీరుచ్కోవటానికి చేసే పర్యతన్ం.
పర్యతన్ం లేని గమాయ్నిన్ ‘కోరిక’ అంటారు. చాలా మంది విదాయ్రుథ్లకు ఉండేది గమయ్ం కాదు. కోరిక.
ఒలంపికస్ లో మెడల రావాలంటే కేవలం కోరిక ఉంటే సరిపోదు. తెలాల్రుఝామునే లేచి వాయ్యామం
చెయయ్టంతో దినచరయ్ పార్రంభించాలి.
సుదూరంలో ఎకక్డో పెదద్ గోలస్ పెటుట్కుని, వాటిని సాధించటానికి పర్యతిన్ంచటం కనాన్, దగగ్రోల్ చినన్
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చినన్ గోలస్ పెటుట్కుని, వాటిని పూరిత్ చేసుకుంటూ గమయ్ం చేరటం ఉతత్మమయిన పదధ్తి. ఎం.ఎన.సి లో ఉదోయ్గం లాంటి గొపప్ గమయ్ం
ఉండటం మంచిదే కానీ, గత సంవతస్రం సబెజ్కటలు మిగిలిపోయిన వారికి పెదద్ పెదద్ కంపెనీలోల్ ఉదోయ్గాలు రావటం కషట్ం.
సరే, ఆ విషయం పకక్న పెడదాం. ఎంత పర్మాదకరమైంది మీ ఆకిస్డెంటు? రెండు సంవతస్రాలుగా దానిన్ంచి బయటపడలేక
పోయేటంత తీవర్మైనదా?

లేక.... మీరు వరుసగా పరీక్షలు ఫెయిల అవటానికి దానిన్ ఒక సాకుగా తీసుకుంటునాన్రా? లేకపోతే మీ

ఆకిస్డెంటు గురించి తెలిసీ, మీ పెదద్లు మిమమ్లిన్ ఎందుకు అవహేళన చేసాత్రు? తన అపజయాలకు కారణాలు వెతుకోక్వటం మనిషి ఓటమికి
మొదటి మెటుట్. సెలఫ్ పిటీ కనాన్ అపజయ కారకం మరొకటి లేదు. మీ అలవాటల్నీ, దినచరయ్నీ పునః సమీకిష్ంచుకుంటూ ఫెర్షగా జీవితానిన్
పార్రంభించండి. కేంపస పేల్సమెంటసలో ఉదోయ్గం రాకపోతే ఆ తరువాత ఎం.ఎన.సీలోల్ డైరెకుట్గా ఉదోయ్గం కాసత్ కషట్మే. కాల్సులో మొదటి
పదిమందిలో ఒకడిగా ఉండటానికి పర్యతిన్ంచండి.
తనమ్యి, మెయిల:
నా లక్షయ్ం ఉసామ్నియా యూనివరిశ్టీలో ఎంబీబీఎస చేయడం. అది తపప్ నాకు వేరే ఆలోచన లేదు. లాంగ టరమ్ కోచింగ
తీసుకుంటునాన్ను. అయితే నాతో పాటు కోచింగ తీసుకుంటునన్ ఒక అబాబ్యి పేర్మిసుత్నాన్నని అంటునాన్డు. డిసట్రబ్ చేసుత్నాన్డు. నా కానస్న
టేర్షన తపుప్తోంది. ఎలా అవాయిడ చేయాలో అరథ్ం కావడం లేదు. నేను ఎలా అయినా లకాష్య్నిన్ సాధించాలి. ఈ పరిసిథ్తి నుంచి ఎలా
బయటపడాలో చెపప్ండి పీల్జ.
ఆ అబాబ్యి మిమమ్లిన్ ఏ విధంగా డిసట్రబ్ చేసుత్నాన్డు? మీకు నిజంగా చదువే గమయ్ం అయితే అతడిని అవాయిడ చేయటం అంత
కషట్ం కాదు. మీ తండిర్కి, లేదా మీకు తెలిసిన సరిక్లలో ఎవరైనా పెదద్వారికి/ పిర్నిస్పాల కి చెపప్ండి. ఇంటరీమ్డియెట చదివే కురార్డిని
భయపెటిట్ మీ నుంచి దూరం చేయటం అంత కషట్మైన పనేమీ కాదు. అయితే మీ ఉతత్రం చూసూత్ ఉంటే అతనిన్ అవాయిడ చేయటం మీకంత
ఇషట్ం లేదేమో అనిపిసోత్ంది. అతను మీ వెంట పడుతూనే ఉండాలి. మీరు కాదంటూనే ఉండాలి. ఒకవేళ మీ సిథ్తి ఇలాంటిదయితే మీరు చదువు
మీద దృషిట్ నిలపలేరు. పదిమందిని తన చుటూట్ తిపుప్కుంటూ, తను ఎవవ్రితోనూ సేన్హం
చెయయ్కుండా ఆనందించే ఇలాంటి మనసత్తావ్నిన్ 'కోకెట' మెంటాలిటి అంటారు. దీని గురించి
థామస హారీడ్ పుసత్కం "ఫార ఫర్ం మాడింగ కౌర్డ" అనన్ పుసత్కంలో బాగా వివరించబడింది. వీలైతే
చదవండి.

వసంత, చిలకలూరిపేట.

తెలి -పాండితయ్ం-జా
ఞ్ నం

జాఞ్నం అంటే ఏమిటి? నాలెడిజ్ తెలివీ వేరు వేరా? వాటి మధయ్ సంబంధం ఏమిటి?
ఈ రోజు ఏది జాఞ్పకం ఉంటే అది మన నాలెడిజ్. దానిన్ కరెకుట్గా ఉపయోగించు కోవటం ‘తెలివి’. కొడుకు కొడుకుని మనవడు
అంటారని, తండిర్ తండిర్ని తాత అంటారనీ తెలియటం నాలెడిజ్. 'మీ తండిర్ తండిర్కి మీ తాత కొడుకు ఏమవుతాడ’ని అడిగితే ఆనస్రు
చెయయ్టం తెలివి. పాండితయ్మూ, అనుభవమూ కలసిన పరిపకవ్తే జాఞ్నం. వీటితో పాటూ పర్తిసప్ందనా, సమయసూఫ్రిత్, తరక్మూ (లాజిక),
పరిశీలన, నవయ్త తో కూడిన ఆలోచనా పదధ్తి మొదలైనవనీన్ కూడా జాఞ్నం అనే మహా వృక్షంలో భాగాలే. విడిగా ఏ ఒకక్టీ
నాలుగీగ్సుకోవటానికి కూడా పనికి రాదు.
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రామ బర్హమ్ం, భదార్చలం:

చదు

మీద ఇంటెరె ట్ లేదు

నాకు చదువు మీద అసస్లు ఇంటెరెసట్ ఉండటం లేదు. ఏకాగర్త పెరగాలంటే ఏమి చెయాయ్లి?
చదువు మీద దృషిట్ నిలవకపోవటానికి బీదరికం, పేర్మ వైఫలయ్ం, ఇంటోల్ గొడవలు వగైరా కారణాలని కొందరు వెతుకుక్ంటారు. మీరు
కూడా వాళళ్ జాబితాలో చేరకండి. ఏకాగర్త లేకపోవటానికి కారణాలు రెండు. 1. నో ఇంటరెసట్ 2. అదర ఇంటరెసట్.
1. ఎకాక్లు రానివాడికి లెకక్లు బోర కొటిట్నటూట్, పునాది సరిగాగ్ లేకపోతే చదువుమీద ఇంటరెసట్ ఉండదు. చాలా మంది విదాయ్రుథ్లు
తమకి ఏకాగర్త నిలవటం లేదంటారు. ఇంటరెసట్ లేని చోట ఏకాగర్త ఉండదు.
2. చదువు మీద ఇంటరెసట్ ఉనాన్, దాని కనాన్ బలంగా ఉండే టీ.వి, ఇంటరెన్ట లాంటి ఇతర ఇంటరెసట్లు మనం గమయ్ం వైపు
వెళళ్కుండా ఆపుతాయి. దురదృషట్కరమైన విషయం ఏమిటంటే, ‘ఉపయోగపడే’ విషయాలకంటే ఈ పర్పంచంలో హాని చేసే ‘పర్లోభాలు’
ఎకుక్వ సంతోషానిన్ ఇసాత్యి. చదువు కంటే టి.వీ, వాయ్యామం కంటే చిరుతిండి, శర్మ కంటే విశార్ంతి, పని కంటే బదద్కం... ఇలా ఎనన్యినా
చెపుప్కుంటూ పోవచుచ్. అనవసర ఆనందానిన్ ఇచేచ్ వాయ్పకాల పటల్ అభిరుచి తగిగ్ంచుకుంటే, అవరమైన విషయాల పటల్ ఆసకిత్ పెరుగుతుంది.
విదాయ్రుథ్లోగా
ల్ నీ, పెదద్వారిలోగానీ ఏకాగర్త పెంచటానికి నాలుగు సూతార్లు:
1.ఆలోచన కర్మశిక్షణ: కొతత్గా నిరామ్ణం అవుతునన్ భవనం దగగ్ర మనం ఎపుప్డూ ఆగం. కానీ ఒక బుల-డోజర ఇళళ్ని
పగులగొడుతూ ఉంటే ఆసకిత్గా చూసాత్ము. పోలీసులు పేదవారి గుడిసెలిన్ ఖాళీ చేయిసూత్ ఉంటే పూరత్యేయ్ వరకూ అకక్డే ఉంటాము. వంకర
విషయాలను చూడటానికి మనసు ఎపుప్డూ ఇషట్పడుతూనే ఉంటుంది. మొదటి రోజే సినిమా చూడాలనే కోరిక, అశీల్ల వెబ సైటల్ను బౌర్జ
చేయాలనే తపన… ఇలాంటివనీన్ ఇలా మనసు ఆడే నాటకాలే.
2. వాచాల కర్మశిక్షణ: గాసిపస్ మటాల్డుకోవటం ఆనందానిన్ ఇసుత్ంది. అయితే దానికి కూడా కేవలం కొంత సమయమే
కేటాయించుకోవాలి. ఐడెంటిటీ కైరసిస వలేల్ మనుషులు గంటల కొదీద్ ఛాటింగ చేసాత్రని మానసిక శాసత్రవేతత్లు చెబుతారు. ‘నా మెదడులో చాలా
చెతత్ ఉంది. అది నువువ్ తీసుకుంటే, దానికి బదులుగా నీ చెతత్ నేను తీసుకుంటాను’ అనుకోవటమే ఈ ఛాటింగ ఉదేద్శయ్మట. నాలుక దురద
తగిగ్ంచుకొంటే ఏకాగర్త నాలుగురెటుల్ పెరుగుతుంది. సేన్హానికి మాటలు అవసరమే. కానీ అదే జీవితం కాకూడదు కదా.
3. భోజన కర్మశిక్షణ: ‘మనం బర్తకడం కోసం తింటునాన్మా? తినటం కోసం బర్తుకుతునాన్మా?’ అనన్ పర్శన్కు ఒక క్షణం
ఆలోచించి సమాధానం చెపప్ండి. ‘తినటం కోసమే బర్తుకుతునాన్ం’ అనన్ది మీ సమాధానం అయితే అది తపుప్. జంతువులు మాతర్మే
(కేవలం) తినటం కోసం బర్తుకుతాయి. తినటం తపప్ మరే పనులూ చెయయ్వు. అఫకోరస్... కొందరు మనుషుయ్లు కూడా అంతే అనుకోండి.
ఇహ పోతే, ‘తినటం కోసమే బర్తుకుతునాన్o’ అనన్ది మీ సమాధానం అయితే అది కూడా తపేప్. జంతువులు ఒకే తిండి తింటాయి. మనం
వెరైటీగా ఐసకీర్మలూ, బిరియానీలూ కూడా ఆసావ్దిసాత్ము. తినటం అనేది జంతువులకి ఒక అవసరం
మాతర్మే. అది మనకొక ఆనందం. అయితే జంతువులకు తినటంలో కర్మశిక్షణ ఉండదు. నిరంతరం
తింటూనే ఉంటాయి. ఎపుప్డు పడితే అపుప్డు, ఎకక్డపడితే అకక్డ, ఏది కనపడితే దానిన్ తినేదానిన్
గాడిద అంటారు.
కోపం తెచుచ్కోకండి. ఆదివారం ఒక రోజు తినటం కోసం బర్తుకుతూ మిగతా రోజులోల్ బర్తకడం
కోసం తింటే, తిండిలో ఉండే ఆనందం అరథ్మౌతుంది. ‘తినాలి’ అనన్ కోరికను కంటోర్ల
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చేసుకోవాలoటే, చదువుకొనే టేబుల మీద మీకిషట్మైన సీవ్ట ఉంచుకోండి. చదువు పూరత్యాయ్క దానిన్ తీసి లోపల పెటెట్యయ్ండి. మొదటి రోజు
ఉనన్ంత కోరిక తరువాతత్రువాత ఉండదు. కర్మకర్మంగా మీకు ‘కోరికను జయించాననే’ గొపప్ సంతృపిత్ కలుగుతుంది.
4. శర్వణ కర్మశిక్షణ: ‘అవసరమునన్పుప్డు మాటాల్డ(లే)కపోతే తపుప్. అవసరం లేనపుప్డు మాటాల్డితే అది మరీ తపుప్’. ఏకాగర్త
పెరగటం కోసం రోజూ ఒక గంట సేపు మౌనంగా ఉండండి. మీలో వచిచ్న మారుప్ చూసి మీరే ఆశచ్రయ్ పోతారు. అంతవరకూ ఎందుకు? మీ
సేన్హితులు మాటాల్డు కుంటునన్పుప్డు (వారి సంభాషణలో పాలు పంచుకోకుండా) కొంచెం సేపు వినండి. ఎనిన్ పనికిరాని విషయాలతో
మనుషుయ్లు తమ ఎనరీజ్ని ఖరుచ్ చేసుకుంటునాన్రో అరథ్మవుతుంది. మేధావులీన్, అతుయ్నన్తసాథ్నాలోల్ ఉనన్వారినీ, సమరథ్మంతమైన వారినీ
పరిశీలిసేత్, నిచెచ్నపైకి వెళుత్నన్కొదీద్ వృథా సంభాషణలు తగిగ్పోతాయని తెలుసుత్ంది.
చూపు, రుచి, శర్వణం, వాచాలతవ్ం అనే 4 కోరికలీన్ కంటోర్ల చేయటం దావ్రా ముఖయ్మైన 4 ఙాఞ్నేందిర్యాలిన్ మనం సావ్ధీనంలో
పెటుట్కుంటునాన్మనన్మాట. ఏకాగర్తకి ఇదే తొలి మెటుట్.

చదు

వికాస, మెయిల:

- శృంగారం

వయసు పదెద్నిమిదేళుల్. మనసును అధీనంలో ఉంచుకోవడం నాకు చేతకావడం లేదు. ముఖయ్ంగా శృంగార పరమైన ఆలోచనలు ననున్
కుదురుగా

ఉండనివవ్డం

లేదు.

దాంతో

చదువు

మీద

అసస్లు

శర్దధ్

పెటట్లేకపోతునాన్ను.

ఏం

చేయాలో

చెపప్ండి.

పదెద్నిమిదేళళ్ వయసులో శృంగార పరమైన ఆలోచనలు రాకపోతే తపుప్ కానీ, వసేత్ తపుప్ లేదు. అయితే, చదువు మీద శర్దధ్నీ,
శృంగారపరమైన ఆలోచనలనీ చానలైజ చెయాయ్లి. “...ఇలాంటి ఆలోచనలు ఉనన్ ఒక వయ్కిత్ చితర్కారుడై, తన కోరికలకి ఒక చానెల
చూపించి, గొపప్ విజయానిన్ సాధించాడు” అని వార్సాత్డు ఫార్యిడ. ఏదైనా ఒక మంచి హాబీ అలవరుచ్కోండి. గమయ్ం వైపు దృషిట్ పెటిట్
‘భవిషయ్తుత్లో నేనెలాగో దానిన్ అనుభవించబోతునాన్ను కదా’ అనే ఆశతో చదువు మీద శర్దధ్ నిలపండి.
సాధారణంగా ఈ ఆలోచనలు తెలల్వారు ఝామున వసాత్యి. ‘మెలకువ రాగానే పకక్మీద
నుంచి లేచిపోవటం, సాయంతర్ం పూట గేమసతో అలసి, నిదర్ ముంచుకు వచేచ్వరకూ
పకక్ చేరకపోవటం’ మొదలైన అలవాటుల్ చేసుకోండి. కీప యువర సెలఫ్ ఆలేవ్స బిజీ.
అదొకటే మంతర్ం. చదువుకునే వాతావరణానిన్ తగిన విధంగా సృషిట్ంచుకోవటం, పొదుద్నన్
లేవగానే కాసింత సేపు పార్రథ్న, ఆపై మరి కాసత్ సేపు యోగా మొదలైన పర్కిర్యల దావ్రా
మనసుని కంటోర్లలో ఉంచుకో వచుచ్.
సినిమాలు చూడటం తగిగ్ంచండి. ఇంటరనెటలో ఇటువంటి వెబసైటల్ జోలికి వెళళ్కండి.
తరచూ సెకస్ గురించి మాటాల్డే సేన్హితులని దూరం పెటట్ండి. అపప్టికీ మారుప్ రాకపోతే
మంచి సైకాలజిసటని సంపర్దించండి.

(కొన గింపు వచేచ్నెల)
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