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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
నాయ్యబదద్o - చటట్బదధ్౦

అరుణకుమార, హైదరాబాద:
ఒంగోలులో రోటరీ కల్బుబ్ వారు నిరవ్హించిన సభలో, చాలా కాలం కిర్తం రిలీజైన ‘ఛాలెంజ’ అనే సినిమాలో హీరో, హీరోయినల మధయ్
నాయ్యబదద్మైన సంపాదనకీ, చటట్బదధ్మైన సంపాదనకీ మధయ్ తేడా గురించి జరిగిన చరచ్ చెపూత్, సంపాదన 7 రకాలు అనాన్రు. ఆ తరువాత
టాపిక మారిపోయి వివరణ ఇవవ్లేదు. ఏమిటా రకాలు?
1.

నీతిమంతo - నాయ్యబదద్o: రూలస్ పర్కారం వాయ్పారసుత్లు తమ లాభాలోల్ంచి, ఉదోయ్గసుత్లు తమ జీతాలోల్ంచి పనున్లు కడితే, ఆ
సంపాదన నీతిబదధ్మైంది, నాయ్యబదద్మైంది.

2.

నాయ్య రహితం – నీతి రహితం: ఒక పర్భుతావ్ధికారి లంచం తీసుకొని గవరన్మెంటకి రావలసిన రాబడి తగిగ్సేత్ ఆ పనులు
చటట్బదధ్మయినవి కావు. నీతిరహితం కూడా.

3.

చటట్బదధ్౦ - కానీ అనైతికం: పేషెంటని రకరకాల పరీక్షలు చేయించుకోమని ఒక డాకట్ర సూచిసాత్డు. ఆ పరీక్ష చేసే సంసథ్లున్ంచి
అతనికి కమిషన లభిసుత్ంది. మరొక ఉదాహరణలో, “మునిగిపోతూనన్” కంపెనీ షేరుల్ కొనమని ఒక బోర్కరు తన కసట్మరకి సలహా
ఇసాత్డు. అతడికి ‘కిక బాయ్కస్’ లభిసాత్యి. ఇవనీన్ చటట్బదధ్మైన సంపాదనలే కానీ నీతిమంతమైనవి కావు. అయిదు సంవతస్రాలు పురిత్
అవుతు ఉండగా, తిరిగి ఎనిన్కల సమయంలో పారీట్ తరఫున పర్చారానికి వెళేళ్ ఎమెమ్లేయ్మంతిర్/, ఆ రెండు మూడు నెలలూజీతం ...
ఎలా తీసుకుంటాడు? రాజీనామా చేసి పర్చారానికి వెళాళ్లి కదా.

4.

చటట్రహితం - అమానుషం: అడవిలో తమ పనులు నిరాటంకంగా సాగటం కోసం ఫారెసట్ గారడ్ ని చంపటం, గనులునన్ పర్దేశానిన్
ఖాళీ చేయించటం కోసం ఒక మైనింగ మాఫియా ఆ పార్ంతపు గిరిజనుల గుడిసెలు తగలబెటట్టం, విటులిన్ ఆకరిష్ంచమని బోర్కరు ఒక
సతరీని శారీరకంగా హింసించటం చటట్రహితo, రాక్షసం.

5.

చటట్ విరుధధ్ం - కాని నాయ్యబదద్ం: భారతదేశంలో డాకట్రుల్ పర్కటనలివవ్కూడదు. ‘ఫలానా ఆసప్తిర్లో చేరండి’ అని రోడుడ్ పర్కక్న
బోరుడ్లు పెటట్కూడదు. కాని కొతత్గా పార్కీట్సు పెటేట్ డాకట్రల్కి గానీ, కొతత్ ఆసప్తుర్లకి గానీ పర్కటనలు అవసరమేకదా! ఏ మాతర్ం
నాయ్యబదధ్ంగా ఆలోచించినా ఇది కరకేట్ అని తోసుత్ంది కానీ, అది చటట్విరుదధ్ం.

6.

చటట్ బదధ్ – రాక్షస కృతయ్o: “చటట్బదధ్మైన” రాక్షస కృతాయ్లు కూడా వుంటాయా? ఉంటాయి. రాబడి కోసం కొనిన్ బీద దేశాలు పెదద్
పెదద్ కంపెనీలకి తొతుత్లుగా మారి, తమ దేశంలో చినన్ పిలల్లిన్ బాల కారిమ్కులుగా మారుసాత్యి. చైలడ్ లేబరని చటట్బదధ్ం చేసాత్యి.
నైజీరియా లాంటి దేశాలోల్ ‘షెల ఆయిల’ అకక్డి తాగునీటిని పాడుచెయయ్టమే కాకుండా, పది మంది పిలల్లోల్ ఒకరు చినన్ వయసులోనే
అనారోగయ్ కారణాలోత్ మరణించటానికి కారణమౌతుంది. అది తెలిసికూడా పర్భుతావ్లు చూసీ చూడనటుట్ ఊరుకుంటాయి. పర్కృతి
పరిరక్షణ సమితి వారి నాయ్యబదధ్ పోరాటానిన్ ‘షెల’ పోలీసులు అణగదొకేక్సాత్రు. పర్భుతవ్మే వారిని నియమిసుత్ంది. బహుళజాతి
కంపెనీల పార్పకం కోసం కొనిన్ దేశాలు ఈ విధంగా పాకులాడతాయి. ఇది చటట్బదధ్మైన దురామ్రగ్ం.

7.

నమమ్కం మీద సంపాదన: ఇది నీతిబదధ్మో, నాయ్యబదద్మో చెపప్లేని సిథ్తి. బాబాలూ, దొంగ సావ్ములూ చేసేది. పర్జలయొకక్ నమమ్కం
మీద సంపాదించే ఈ మారాగ్లు పటుట్బడనంత సేపు నాయ్యబదద్ం మైనవి, దొరికిపోతే జైలుపాలు చేసేవి. ఒక గుడినో, ధాయ్న కేందార్నోన్
సాథ్పించి చుటుట్పకక్ల సథ్లాల ధరలు పెంచటం, ఎందుకూ పనికిరాని ఒక వయ్కిత్కి కొనిన్ మహిమలు నేరిప్ బాబాగా తయారు చెయయ్టం
మొదలైనవి కొంత మంది ఎనున్కునన్ కొతత్ మారాగ్లు.
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సమసయ్లు-పరి క్రాలు
డబుబ్ సంపాదించటానికి ఇనిన్ కళలు కావాలా, వేషాలు వెయాయ్లా, అమాయకులని మోసం చేయాలా, అనుక్షణం భయపడుతూ

బర్తకాలా - అనన్ది ఎవరికి వారు నిరణ్యించుకోవలసిన విషయం.
ఒక చోట ఓషో అంటాడు "డబుబ్ అవసరమే. కానీ చాలా మంది మనుషుయ్లు అవసరానికనాన్ అధికమైన డబుబ్ కోసం, అధికారం
కోసం, గురిత్ంపు కోసం, గౌరవం కోసం ఎనోన్ పాటుల్ పడుతూవుంటారు. వీళళ్ంతా లోపల ఎంతో ‘ఖాళీ’ వునన్వారు. నానా చెతాత్ పోగు చేసి
ఆ ఖాళీలో నింపుతూవుంటారు. ఎంత నింపినా అది శూనయ్ంగానే వుంటుంది. అలా కాకుండా, తనలోని శూనాయ్నిన్ ఆతమ్సంతృపిత్తో నింపేవాడే
జీవితంలో సుఖంగా ఉంటాడని బుదుధ్డి సూకిత్. బుదుధ్డి సూకుత్లిన్ ఆచరించిన వారెవవ్రూ అసంతృపిత్తో బర్తకరు. ఆతమ్ సంతృపిత్ కోసం
కాకుండా కోరికతో తపసుస్ చేసే ఋషులు కూడా సావ్రధ్పరులే. సవ్రగ్పు ఉదాయ్నవనాలోల్ మిగతావారి కనాన్ ఖరీదైన భవనం కోసం; ఊరవ్శి
మేనకల కనాన్ అందమైన సతరీ కోసం, మేలు జాతి గురార్లు పూనిచ్న రధం కోసం వాళుళ్ తపసుస్ చేసూత్వుంటారు. వాళళ్కి సవ్రగ్ం లభించదు.
మరుజనమ్లో వారు పదవి లేని నాయకులుగా పుడతారు. “
నైతిక విలువలు - జీవన సుఖాలు

ననన్పనేని. సామరల్కోట:
నేను మీ పుసత్కాలకి అభిమానిని. పర్సుత్తం సాఫటవేర ఉదోయ్గం చేసుత్నాన్ను. మీ పుసత్కాలోల్ మీరు ‘రేపు మరింత సుఖంగా జీవించడం కోసం
ఈరోజు కషట్పడటమే జీవితం (విజయం)’ అని వార్శారు. నేను పర్సుత్తం చేసుత్నన్ ఉదోయ్గం నాకు సుఖానిన్సుత్ంది (డబేబ్ ఇంధనం కదా
జీవితానికి). కానీ నాకు నచచ్టము లేదు. నా నమమ్కాలకి వయ్తిరేకంగా పని చేసేత్నే ఆ ‘సుఖం’ నాకు లభిసుత్ంది. ఇలా నమమ్కాలకీ, మరింత
సుఖపడటానికి మధయ్ సంఘరష్ణ ఏరప్డినపుప్డు ఎలా సమనవ్యపరచుకోవాలి? ఏదో ఒకదానిన్ వదులు కోవలసిందేనా? ఇంకేమైనా పరిషాక్రం
ఉందా? ఎపప్టిలానే లాజికల సొలూయ్షన ఇసాత్రని ఆశిసుత్నాన్ను.
‘నైతిక విలువలిన్ వదులుకోవాలా, సుఖానిన్ వదులుకోవాలా’ అనన్ది మీ పర్శన్గా నాకరథ్మయింది.. ముందొక విషయానిన్ సప్షట్ంగా
అరథ్ం చేసుకోండి. ‘విలువలిన్ వదులుకుంటేనే డబుబ్ సంపాదన’ అనన్ మీ అభిపార్యం తపుప్. ఇక
సంతృపిత్ గురించి ఆలోచిదాద్ం. ‘…నా ఉదోయ్గం నాకు సుఖానిన్సుత్ంది కానీ సంతృపిత్నివవ్టేల్దు’ అని
వార్శారు. హొటలోల్ మనం ఇడీల్ తింటునన్పుప్డు, పకక్వాడి పూరీని చూసి, తపుప్ నిరణ్యం తీసు
కునాన్మేమో అని బాధపడితే తింటునన్ ఇడీల్ ఏమాతర్ం సంతృపిత్నివవ్దు.
ఒక పని సంతృపిత్ ఇవవ్కపోవటానికి కారణాలు మూడు రకాలు. ఒకటి: శారీరకంగా మనం ఆపని
చేయలేకపోయినపుప్డు పని సంతృపిత్ ఇవవ్దు. ఉదాహరణకి, రోగంతో బలహీనమైన వయ్కిత్ రైలేవ్ కూలీగా
పని చేసేత్, చాలా బాధపడవలసి ఉంటుంది. రెండు: మానసికంగా ఆ పని ఇషట్ం లేకపోయినపుప్డు పని
సంతృపిత్నివవ్దు. ఉదాహరణకి సృజనాతమ్కత ఉనన్ ఒక కళాకారిణి బాయ్ంకలో రొటీన ఉదోయ్గం చేయవలసి వచిచ్నపుప్డు చాలా నిరాసకత్త
ఆవహిసుత్ంది. మూడు: చేసుత్నన్ పనికీ, తన సిదాధ్ంతాలకీ నిరంతర ఘరష్ణ జరుగుతునన్పుప్డు. మీ సమసయ్ మూడోదే అనుకుంటునాన్ను.
సాఫటవేర ఉదోయ్గంలో కూడా లంచాలూ, కమీషనూల్ ఉంటాయి. ఇలాంటి గొడవ మనసులో ఒకసారి మొదలవకూడదే కానీ,
పార్రంభమయితే మాతర్ం అది మరిర్ చెటుట్లాగా ఎదిగి పోతుంది.
ఉదాహరణకి, పకక్ సీటోల్ కూరుచ్ని లంచాలు తీసుకుంటునన్ వయ్కిత్ రోజు రోజుకీ ధనవంతుడవటం చూసూత్ ఉంటే, నైతిక విలువల పటల్
నమమ్కం ఉనన్ వయ్కిత్కి “తనకునన్ నైతిక విలువ గొపప్దా? ధనం విలువ గొపప్దా?” అని సంఘరష్ణ మొదలవుతుంది.

øöeTT~

www.koumudi.net

ôdô|º+ãsY

2017

5

సమసయ్లు-పరి క్రాలు
మీ సమసయ్ ఇదే అయితే ముందొక నిరణ్యం తీసుకోండి. "చెరువులో నీళుళ్ నచచ్కపోతే బయటకు వచిచ్ చచిచ్పో, కానీ జీవితాంతం ఆ

నీళళ్లోనే ఈదొదుద్" అని చేపపిలల్కి సలహా ఇచిచ్నటుట్ సలహా ఇవవ్లేను కానీ, సుఖం అనేది రెలిటివ టరమ్. దానికి అంతులేదు. డబుబ్
నిశచ్యంగా సుఖానిన్ ఇసుత్ంది. కానీ ఆనందానిన్ ఇసుత్ందనన్ గాయ్రంటీ లేదు. పర్సుత్తం మీరు బర్తకటానికి లోటు లేదు కదా. నిరంతరం “నేను
చాలా మంచి వాడిని. అందుకే నాకు ఇనిన్ బాధలు” అని మనసులో సంఘరిష్సూత్ ఉంటే మీకు ఎపప్టికీ ఆనందం దొరకదు. నైతిక విలువలు
కోలోప్మని నేను మిమమ్లిన్ పోర్తస్హించటేల్దు. ఘరష్ణని వదులుకొని జీవించమని చెపుతునాన్ నంతే. లంచం పొందటానికి వీలునన్ కురీచ్లో
కూరొచ్నిన్ కూడా నిజాయితీగా బర్తికేవాడి మొహంలో పర్శాంతత; విలువలు కోలోప్యిన వయ్కిత్ మొహంలో ఉండదు. కషట్పడి సంపాదించే
డబుబ్ సంతృపిత్నిసుత్ంది. ఇది నేను నా అనుభవంతో చెపుతునన్ మాట. నైతికవిలువలు కోలోప్కుండా కూడా డబుబ్ సంపాదించవచుచ్. ఇది
ఆఖరి సూతర్ం.

రాములు, రంపచోడవరం
ఈ పర్పంచంలో నిజాయితీకి చోటు లేదనిపిసోత్ంది. నీతిని నమిమ్న నాలాటివాళుళ్ అలాగే ఉండి పోతునాన్రు. అకర్మారుక్లు కోటల్కి
పడగెతుత్తునాన్రు. నేను నిజాయితీగా బర్తకటానిన్ ఇషట్పడతాను. అందుకే ఇలా ఉండిపోయాను. నా చుటూట్ ఉండే వాళళ్ని చూసూత్ ఉంటే
డిపెర్షన కలుగుతోంది. డబుబ్ కోసం ఏ పనికైనా రెడీ. నాకు ఏమి చెయాయ్లో సలహా ఇవవ్ండి. ఇంటోల్ పోరు ఎకుక్వైంది.
తాను అరిథ్కంగా వెనుకబడి వుండిపోవటానికి కారణం ఈ సమాజమనీ, లంచగొండితనంతో పుచిచ్పోయిన వయ్వసథ్లో 'తెలివికీ,

కషాట్నికీ, మంచికీ' చోటులేదనీ మైండపవర అనే పుసత్కంలో సుబాబ్రావ అనే వయ్కిత్ బలంగా నముమ్తాడు. ఆ పై భగవంతుడి నించి కొనిన్

శకుత్లు పొంది దేశానిన్ సంసక్రించటానికి పూనుకుంటాడు. అతని అతీందిర్యశకుత్లవలల్ నేరసుథ్లూ, లంచగొండులూ, టాకుస్లు ఎగొగ్టేట్వారూ,
చివరికి ఎరర్లైటు వెలిగినపుప్డు రోడుడ్ కార్స చేసేవారు కడుపు నొపిప్తో విలవిలలాడి పోతారు. దేశం సుభిక్షమవుతుందని అనుకుంటాడు.
అవదు.

అలల్కలోల్లమవుతుంది.

కొనిన్

కోటల్మంది

సైనికులూ,

పోలీసులూ,

నాయ్యవాదులూ,

ఇనకమ-టాకస్

అధికారులూ

నిరుదోయ్గులవుతారు. వాయ్పారసుత్లకి బాల్క మనీ, రాజకీయనాయకులకి సంపాదన, ఉదోయ్గులకి పై రాబడీ వుండదు. కాబటిట్ బారూల్, సాట్ర
హోటళూళ్ ఖాళీగా వుంటాయి. పాపభీతి పోవటంతో గుళళ్కి రదీద్ తగిగ్పోతుంది.
ఇందులో నీతి ఏమిటంటే… సమాజం మారితే సరే. మారక పోతే ఏంచేయాలి? ఉనన్ వయ్వసథ్లోనే వీలైనంత వరకూ నిజాయితీగా
సంపాదించుకోవాలి. లంచగొండులూ, అవినీతిపరులూ ఉండొచుచ్గాక! కానీ డబుబ్ సంపాదించటానికి ఇపుప్డునన్నిన్ అవకాశాలు గతంలో
ఎనన్డూ లేవు. అబుద్ల కలాం (రాయలీట్స), దీరూభాయ (పరిశర్మలు), ఎమెమ్స ధోనీ (ఆటలు), నారాయణ మూరిత్ (కంపూయ్టరస్) నిజాయితీ
గా సంపాదించిన వారే కదా! కావలిస్ందలాల్ తనలో ఎటువంటి శకిత్ వునన్దో గర్హించే అవగాహన, ఎకక్డ తవివ్తే డబుబ్ జల పడుతుందో
తెలుసుకునే శకిత్.
తనలోని అటువంటి అంతరగ్తశకిత్ని తెలుసుకునన్ ఒక వయ్కిత్ యథారథ్గాథ ఏ పుసత్కంలో వార్శానో గురుత్ లేదు. చదవండి. నగరంలో
అదెద్ భరించలేక అతడు ఊరి పొలిమేరలో వుండేవాడు. పిలల్లు సూక్లకి ఆటోలో వెళేళ్వారు. ఇంతలో తోటి ఉదోయ్గి టార్నస్ఫర మీద వెళూత్
అతడికి తన సూక్టర అమేమ్సాడు. దాంతో అతడు ఆటో మానిప్ంచి పిలల్లిన్ సూక్టర మీద దింపసాగాడు. వారి సూక్ల కూడా అతడి ఆఫీసు
దగిగ్రే కానీ, అది పొర్దుద్నన్ ఎనిమిదింటికి..! అంత దూరం వెనకిక్ వెళళ్టం ఇషట్ం లేక ఆఫీసు పకక్నే చినన్ గది అదెద్కి తీసుకుని టూయ్షనస్
చెపప్టం పార్రంభించాడు. తనలో అంత గొపప్ టీచింగ సిక్లస్ వునాన్యని అతడికి తెలియదు. తవ్రలోనే అతడు ఆ ఏరియాలో పాపులర
అయాయ్డు. సాయంతర్ం మరో రెండు గంటలు కొనసాగించాడు. ఆరెన్లుల్ గడిచేసరికి, ఆఫీసులో ఎనిమిది గంటలు పని చేసేత్ వచేచ్ డబుబ్కనాన్
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- గంట టూయ్షన మీద వచేచ్ డబుబ్ ఎకుక్వని గర్హించి, ఉదోయ్గం మానేసి భారయ్తో కలిసి కోచింగ సెంటర పార్రంభించాడు. పర్సుత్తం అతడు
కోటుల్ విలువగల సంసథ్లకి ఛైరెమ్న.

మణికంఠ, మెయిల:
నా వయసు 24. మంచి ఆడిటర ని కావాలని సీఏని ఓ పవితర్మైన వృతిత్గా భావించి ఎంచుకునాన్ను. కానీ ఆరిట్కల షిప చేసుత్నన్ సమయంలో
నాకు ఆ వృతిత్ మీద అసహయ్ం ఏరప్డింది. 2013లో నేను మా గార్మ సరప్ంచ గా ఎనిన్కయాయ్ను. అందులో ఓటల్ కోసం మదయ్ం, డబుబ్ కూడా
భాగమయాయ్యి. నేను వదద్నాన్ మా నానన్గారు వాటిని పంచారు. నిజాయితీగా బతకాలని, వచిచ్ంది రూపాయి అయినా దానిన్ నీతిగానే
సంపాదించాలనేది నా అభిలాష. కానీ నా చుటూట్ అవినీతే కనిపిసోత్ంది. సేందీర్య వయ్వసాయం, ఆధాయ్తిమ్క విషయాలంటే నాకు చినన్పప్టున్ంచీ
పిచిచ్. కానీ వయ్వసాయం అమామ్నానన్లకు ఇషట్ం లేదు. అందరిలా ననూన్ దరాజ్గా బతకమని పోరుతుంటారు. దాంతో నాకు నచిచ్నటుట్ నేను
బతకలేకపోతునాన్ను. అది ననున్ నలిపేసోత్ంది. నా సమసయ్కు పరిషాక్రం చెపప్ండి.
మీరు ఆరిట్కలషిప చేసుత్నన్ సమయంలో మీ యజమాని అవలంబించే విధానాలు చూసి మీకు సీ.ఏ. వృతిత్ మీద అసహయ్ం ఏరప్డి
ఉండవచుచ్. లేదా, అంత కషట్మైన కోరుస్ చదవలేని మీ అసకత్తకి ‘అసహయ్ం’ అని పేరు పెటుట్కుని ఉండవచుచ్. ఏది నిజమో మీరే మనసాస్కిష్గా
ఆలోచించుకోండి. కేవలం మీకు నచచ్లేదు కాబటిట్, సీ.ఏ. అనేదే ఒక అపవితర్మైన వృతిత్గా భావించటం తగదు. నేనూ చారట్రడ్
ఎకౌంటెంటనే...! సంపాదించటానికి ఎనోన్ అవకాశాలునన్ ఆరిథ్క సంసథ్లోల్ పదిహేను సంవతస్రాలు పని చేసినా పైసా లంచo సీవ్కరించలేదు.
ఇపుప్డు పైరవేటు పార్కిట్సు చేసుత్నాన్ను. పైసా ఇవవ్లేదు. కాబటిట్ చారెట్రడ్ ఎకౌంటెనీస్ అంటే తపప్కుండా లంచంతో కూడిన వృతిత్ అనే
అభిపార్యానిన్ మారుచ్కోండి. నిజాయితీగా బర్తకాలనీ, నీతిగా సంపాదించలనన్దే మీ అభిలాష అయితే కాదనన్ది ఎవరు? మీ చుటూట్ అవినీతి
కనిపిసూత్ ఉండవచుచ్. కానీ మీరు నిజాయితీగా బర్తకవచుచ్ కదా.
వీలైనంత వరకూ వయ్కిత్తావ్నిన్ పెంచుకోవటానికి పర్యతిన్ంచండి. ఎవరి టూయ్నకో నాటయ్ం చేసుత్నన్ంత కాలం జీవితం మన చేతులోల్
ఉండదు. ముందు ఆరిథ్క సావ్తంతర్ం సంపాదించండి. సేందీర్య వయ్వసాయం, ఆధాయ్తిమ్క విషయాలు మీ అభిరుచి. కానీ మీరు మీ
తలిల్దండుర్ల మీద ఆధారపడి ఉనన్ంతకాలం వారు, తమ అభిపార్యాలకు అనుగుణంగానే బర్తకమని మిమమ్లిన్ వతిత్డి చేసూత్నే ఉంటారు.
జీవితంలో అనిన్టికనాన్ దౌరాభ్గయ్కరమైన విషయం తనకు నచిచ్నటుట్ బర్తకలేకపోవటo. ఒక వైపు ‘మదయ్ం, డబూబ్ పంచాను’ అని వార్శారు.
మరోవైపు ‘నిజాయితీగా బర్తకటం నాకిషట్ం’ అనాన్రు. పరసప్ర విరుదధ్మైన అభిరుచులూ కోరికలూ పెటుట్కోకుండా, కేవలం ఒకే గమయ్ం వైపు
సాగండి. విలువలు, వాసత్వాలు... ఆ రెంటికీ తేడా ఎకుక్వయేయ్ కొదీద్ మనిషి మానసికంగా కలతపడతాడు. ఒక పని చేసూత్, మరో వైపు దాని
పటల్ అసహయ్ం పెంచుకుంటే జీవితం నరకమే అవుతుంది. విజయం అంటే “బర్తుకుతునన్ జీవితవిధానం పటల్ పూరిత్ సంతృపిత్తో ఉండటం”.
ఇంతకనాన్ గొపప్ నిరవ్చనం నాకింతవరకూ దొరకలేదు.
కెరియర

అక్షర, హైదరాబాద:
నేను డిగీర్ పూరిత్ చేశాను. పాటలు పాడటం నాకిషట్ం. నాకిషట్మైన రంగంలో రాణించాలని ఉంది. హైదార్బాదు వచిచ్ సినీ రంగంలో
పర్యతిన్oచాలని నా అభిలాష. కానీ నా తలిల్దండుర్లు అందుకు ఒపుప్కోవడం లేదు. వాళుల్ చెపిప్న రంగంలోనే అడుగిడాలని బలవంతం
చేసుత్నాన్రు. నాకది ఏమాతర్ం ఇషట్ం లేదు. ‘నేను దానిన్ ఎంజాయ చేయలేను’ అని ఎంత చెపిప్నా వారికి అరథ్ం కావడం లేదు. ఏం చేయాలో
తెలియక కుమిలిపోతునాన్ను. అమామ్నానన్లకు నా బాధ అరథ్మవావ్లంటే ఏం చేయాలి?
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పర్సుత్తం చాలా మంది యువత సమసయ్ ఇది. మనకు ఒక రంగంలో ఇషట్ం ఉంటుంది. కానీ ‘మనం ఇంకోలాగ పనిచేసేత్ బాగుంటుంది’

అని మన తలిల్దండుర్లకి ఉంటుంది. ‘ఏమి చదవాలి?’ అనన్ విషయం నుంచీ ఈ విభేదాలు తలెతుత్తాయి. కొంత వరకూ మీ తలిల్దండుర్లు
చెపిప్ంది కూడా కరెకేట్ అవచుచ్ కూడా. దీనికి ఉతత్మమైన పరిషాక్రం మీరు మీ సంపాదన పై నిలబడగలగటం. జీవితపు పార్రంభ దశలో
మీకిషట్మైన వృతిత్ని చేపటట్డం కుదరక పోవచుచ్. మీ అభిరుచికి వయ్తిరేకంగా ఇషట్ంలేని వృతిత్ చేపటట్ వలసి రావచుచ్. అపుప్డు: 1. ఆరిథ్కంగా
నిలదొకుక్కోవడం కోసం ఒక ఉదోయ్గంలో చేరండి. 2. తరువాత మీకిషట్మైన వృతిత్లోకి మారండి. కానీ మీకిషట్మైన వృతిత్ మీకు జీవితాధారం
ఇవవ్గలిగేంత ఆరిథ్క వనరులిన్ సమకూరేచ్ది అయుయ్ండాలి. 3. మీకిషట్మైన వృతిత్, ఆరిథ్క వనరులిన్ ఇచేచ్ంత బలమైనది కాకపోతే,
బర్తకటంకోసం మొదటి వృతిత్లోనే కొనసాగి, మరోవైపు మీ అభిరుచిని కొనసాగించండి. అపుప్డు జీవితంలో నిరాసకత్త తగిగ్పోతుంది. 4.
ఒకవేళ మీ అభిరుచి, ఆరిథ్కపరంగా నిలదొకుక్కొనే వీలునన్దైతే కొంత కాలానికి, అదే మీ వృతిత్ అవుతుంది.
తమకిషట్మైన రంగంలో పైకి వదాద్మనుకునే పర్తీవారూ తెలుసుకోవలసిన సూతార్లు పైవి. ఇవే సూతార్లిన్ నేను కూడా అమలుజరిపాను.
ఇక మీ విషయానికి వసేత్, ఈ కిర్ంది ఉదాహరణ మరింత సప్షట్ంగా విశదీకరిసుత్ంది.
1. ఒక కురర్వాడికి పాటలు పాడే అభిరుచి ఉంది. ఆ వృతిత్లో సెటిల అవుదాం అనుకునాన్డు. 2. కానీ ఒక చినన్ పలెల్టూరోల్ ఉదోయ్గం
వచిచ్ంది. 3. ఉదోయ్గo రాజీనామా చేసి నగరానికొచిచ్ పర్యతాన్లు పార్రంభిసేత్ రెంటికి చెడడ్ రేవటి అయిపోతాడు. 4. ఉదోయ్గం చేసూత్
మధయ్మధయ్లో నగరానికి రావాలి. అదృషాట్నిన్ పరిశీలించుకోవాలి. సూట్డియోల చుటూట్ తిరిగి దరశ్కులిన్, నిరామ్తలీన్ కలుసు కొని

తన

టాలెంటు పరీకిష్ంచుకోవచుచ్. పాటలు పాడే టూర్పులోల్ చేరి పారటటైంలో పాటలు పాడొచుచ్. డబిబ్ంగ అవకాశాలు కూడా పరీకిష్ంచుకోవచుచ్.
నగరంలో సెటిలవటం ముఖయ్ం. 5. తవ్రలోనే అతనికి తనలో వునన్ విదయ్, ఒక పొర్ఫెషనలగా మారటానికి సరిపోతుందా, లేక అది భార్ంతా,
తనగురించి తను ఎకుక్వగా అంచనా వేసుకొంటునాన్డా అనన్ విషయం తెలిసిపోతుంది. 6. పొర్ఫెషనల అవటానికి కావలసినoత టాలెంటు
తన దగగ్ర లేని పక్షంలో అతడు మరింత సాధన చేయవలసి వుంటుంది. ఒకసారి బేర్క-తూర్ వచిచ్న తరువాత అతడి అదృషాట్నికి ఆకాశమే
హదద్వుతుంది. బేర్క-తూర్ వచేచ్వరకూ గెలుపు గది బయట వేచివుండక తపప్దు.

బుజిజ్, మెయిల:
నేను ఇంటర సెకెండియర చదువుతునాన్ను. ననున్ అందరూ గురుత్పటిట్, నాకంటూ కొందరు ఫాయ్నస్ ఉండే రంగంలో సెటిలవావ్లనన్ది నా
కోరిక. దానికి నటిని కావడమే మంచి మారగ్ం అనిపించింది. అందుకే సీరియళల్లో, సినిమాలోల్ టైర చేయాలని అనుకుంటునాన్ను. కానీ
అమామ్నానన్లేమో ఇపుప్డొదుద్, చదువయాయ్క వెళుల్ అంటునాన్రు. కానీ ఇపప్టి నుంచీ మొదలెడితే ఎపుప్డో ఒకపుప్డు వసాత్యి కదా! అందుకే
వాళల్కు చెపప్కుండా హైదరాబాద వచిచ్ పర్యతాన్లు చేయాలని అనుకుంటునాన్ను. నా నిరణ్యం సరైనదేనా?
మీ ఉదేద్శయ్ం మంచిదే కానీ హైదరాబాదు వచిచ్ సినిమాలోల్ చేయాలంటే మీకు దగగ్రివారు, నమమ్కమైన వాళూళ్ ఒకరు ఉండాలి.
మీరు ఒంటరిగా వసేత్, మీలాంటివాళళ్ కోసం ఇకక్డ చాలా తోడేళుళ్ రెడీగా ఉంటాయి. మీరు ఎంత తెలివైనవారైనా ఏదో ఒక బలహీన
క్షణంలో తపప్టడుగు వేసాత్రు. ఇకక్డ తపప్టడుగంటే నా ఉదేద్శయ్ం శీలం కోలోప్వటం, వయ్భిచార గృహంలో మగగ్టంలాంటివి కాదు.
సరియైన వయ్కిత్ మీకు దొరకకపోవటం..!
చాలామందికి ఒక దురభిపార్యం ఏమిటంటే చలనచితర్ రంగంలో సతరీ పైకి రావాలంటే తపప్నిసరిగా హీరోకో, నిరామ్తకో, దరశ్కుడికో
కమిట అవావ్లని. కానీ అది తపుప్. నిజంగా టాలెంట ఉండి తన పని తను చేసుకుపోతూ ఉంటే ఎవరూ ముగుగ్లోకి లాగటానికి పర్యతన్ం
చేయరు. అలా తమ పని తాము చేసుకుపోయే హీరోయినుల్ కనీసం ఇదద్రు ముగుగ్రు నాకు తెలుసు. మీ ఆరిథ్క సిథ్తి ఏమిటో, ఇంటరీమ్డియెట
చదివిన మీరు, హైదరాబాదు వచిచ్ ఎలా బర్తుకుతారో అలాంటి వివరాలేమీ వార్యలేదు కాబటిట్ ఇంతకనాన్ సమాధానం చెపప్టం కషట్ం.
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కె.రమణ:
నేను బీటెక చేశాను. తరావ్త రెండేళుల్ కాంటార్కట్ బేసిస మీద జాబ చేశాను. ఎంటెక చేయడానికి జాబ మానేశాను. మరో మంచి ఉదోయ్గం
రావడంతో మధయ్లోనే ఎంటెక ఆపేశాను. ఆ జాబోల్ జాయినయిన నెల రోజులకి ఎకక్డో గూర్పస్ గురించి చూశాను. వెంటనే ఉదోయ్గం మానేసి
గూర్పస్ కోచింగోల్ చేరాను. కానీ నాకిపుప్డు అనిపిసోత్ంది.. నేను చేసోత్ంది తపేప్మో అని. దేని మీదా దృషిట్ పెటట్లేకపోతునాన్ను. ఒకదాని నుంచి
ఒకదానికి మారుతూనే ఉనాన్ను. ఇలా అయితే నేను ఏం సాధించగలను? ఇలా మాటిమాటికీ మనసు మారిపోకుండా ఉండాలంటే ఏం
చేయాలి?
‘రోలింగ సోట్నస్ కి దర్వయ్రాశి (మాస) సమకూరదు’ అని ఒక సామెతుంది. అదెంత నిజమో, మరో వైపు దానికి వయ్తిరేకంగా... ‘కదలని
మురుగు నీటికి సుగంధం ఉండదు’ అనన్ది కూడా అంతే నిజం. ఎవరి పరిసిథ్తి బటిట్ వారు మెలగాలి. మనసత్తవ్ం బటిట్ కెరియరిన్
నిరణ్యించుకోవాలి. నేను పదిహేను సంవతస్రాలు ఒకే సంసథ్లో మారకుండా పని చేశాను. మా అబాబ్యి పదేళల్లో పదిహేను సంసథ్లు మారి
ఒక సాథ్యికి వచాచ్డు. కాబటిట్ ఏది కరకట్ అనేది ఆయా పరిసిథ్తుల బటిట్ ఉంటుంది.
మంచి ఉదోయ్గం రావడంతో మీరు ఎంటెక ఆపేశారు. మళీళ్ళ్ గూర్పస్ కోసం ఎంటెక మానేసారు. ఇందులో తపేప్ముంది? అయితే మీరు
చేసుత్నన్ ఉదోయ్గం, గూర్పస్ పాస అవవ్డం వలల్ వచేచ్ ఉదోయ్గం కనాన్ మంచిదా కాదా? అనే విషయం మీరు నిరణ్యించుకోవాలి. కొనిన్ లక్షల
మంది గూర్పస్ కి చదువుతునాన్రు. పాస అయేయ్ది చాలా తకుక్వ శాతం. మీకాసామరథ్య్ం ఉనన్దా అనన్ విషయం నిరణ్యించుకోండి.
అనిన్టికనాన్ ముఖయ్ంగా మీ వయసెంత, మీ కుటుంబ ఆరిథ్క సోత్మత ఎంత. మీమీద ఎవరైనా ఆధారపడి ఉనాన్రా! మీకు వయసు
మీరిపోతోoదా? ఇవనీన్ ఆలోచించి... ఉదోయ్గం (జీవితం)లో సిథ్రపడాలా, రిసక్ తీసుకోవాలా అనే నిరణ్యం తీసుకోండి.

హరిత:
నేను మొదటున్ంచీ బాగా చదివేదానిన్. ఇంటర వరకూ అనీన్ అనుకునన్టుట్గానే జరిగాయి. కానీ తరావ్త నాకు ఇషట్ం లేకపోయినా బలవంతంగా
ననున్ సీ.ఏ. లో చేరిప్ంచారు. అయినా ఎలాగో కషట్పడే దానిన్. నానన్ కోసమైనా బాగా చదవాలని పర్యతిన్ంచే దానిన్. కానీ నావలల్ కాలేదు.
ఫెయిలైపోయాను. దాంతో తిరిగి డిగీర్లో చేరాను. కానీ నా జూనియరస్ తో కలిసి డిగీర్ చదవాలంటే బాధగా ఉంది. డిపెర్స అయిపోయాను.
అంతలో పెళిల్ సంబంధాలు చూశారు. ననున్ అరథ్ం చేసుకునే ఏకైక వయ్కిత్ నా ఫెర్ండ. తనకు దూరం అవవ్డం ఇషట్ం లేక పెళిల్ వదద్నాన్ను. దాంతో
అనిన్టికీ ఆ అమామ్యే కారణం అంటూ అమమ్ నా ఫెర్ండ ను తిటిట్ంది. అది తటుట్కోలేక పెళిల్కి ఒపేప్సుకునాన్ను. కానీ ఎందుకో చాలా బాధగా
ఉంది. ఎందుకు నాకిషట్ం లేనివే జరుగుతునన్యో అరథ్ం కావడం లేదు. ఈ బాధను నేను ఎలా అధిగమించాలి?
ఇషట్ంలేనివి జరుగుతునన్పుప్డు, జరుగుతునన్వాటిని ఇషట్ంగా చేసుకోవటానిన్ ‘పాజిటివ థింకింగ’ అంటారు. నేను చదువుకునే రోజులోల్
నాకు ఇదే సమసయ్ ఎదురైంది. నాకు లెకక్లు చాలా ఇంటెర్సట్. జువాలజీ అసస్లు ఇంటరెసట్ లేదు. కానీ ఇంటోల్ బలవంతం మీద సైనస్ లో చేరి,
ఎంత బాగా చదివినా, మెడిసినోల్ సీట సంపాదించలేక పోయాను. అదృషట్వశాతుత్ కామరుస్తో డిగీర్ చదివి, ఆ తరావ్త 4 సంవతస్రాల సి.ఏ.
కోరస్ కేవలం మూడు సంవతస్రాలోల్నే పూరిత్ చేసాను. మన అభిరుచి పెదద్లు అరథ్ం చేసుకోలేకపోతే వచేచ్ సమసయ్ 90% కుటుంబాలోల్ ఉనన్దే!
పోతే మీ జూనియరస్ తో కలిసి చదవవలసి వచిచ్ందనే బాధ మీకు ఎకుక్వగా ఉంటే, పైరవేటుగా చదివే వెసులుబాటు ఉనన్దేమో ఆలోచించండి.
భవిషయ్తుత్లో మీరు వివాహం చేసుకుంటారా లేదా అనేది వేరే విషయం కానీ, కేవలం సేన్హితురాలికి దూరమవుతామని వివాహం
వదద్నుకుంటునన్ మీ ఆలోచన మాతర్ం అంత ఆరోగయ్కరమైనది కాదు. కొంత కాలానికి మీ ఫెర్ండ కూడా పెళిళ్ చేసుకుని వెళిళ్పోతుంది కదా!
కేవలం సేన్హితురాలి గురించి వివాహం మానుకోకండి. కొనిన్ వాసత్వాలిన్ భరించక తపప్దు. మీకు వివాహం చేసుకోవాలనే కోరిక ఉండి,
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అబాబ్యి నచిచ్తే చేసుకోండి, లేదా ఇంకా చదువుకోవాలనుంటే పైరవేట గా చదువు కొనసాగించండి. అదీ గాక పోతే, వివాహం చేసుకుని
చదువు కొనసాగించండి. చదువుకి వయసుకీ సంబంధం లేదు.

రమ, హైదరాబాదు.
టి.వీ షోలోల్ పందెం గెలిసేత్ వేలకు వేలు ఇచిచ్నటూట్ చూపిసాత్రు కదా. అంతంత డబుబ్ నిజంగా ఇసాత్రా?
కొనిన్ షోలోల్ తపప్, నటులు, యాంకరుల్ పాలొగ్నే చాలా టి.వి. షోలోల్ ముందే కాంటార్కుట్ ఉంటుంది. అదంతా కేవలం షో మాతర్మే. లక్ష
రూపాయల నోటుల్ ఇచిచ్నటుట్ చూపించి, షో పూరిత్ అవగానే వెనకిక్ తీసుకుంటారు. మరి కొనిన్సారుల్ నిజంగానే పోటీ ఉంటుంది. అందులో
కూడా కొనిన్సారుల్ ఇసాత్రు. కొనిన్ సారుల్ ఎగొగ్డతారు. 'మా' టి.వి. ఛానల లో ఐదు సంవతస్రాల కిర్తం ఐదు వేలు గెలుచుకునాన్ను. ఐదు
నెలలు, ఐదుసారుల్ ఫోన చేశాక విసుగుతో మానేయడం జరిగింది.

బిందు, నిజామాబాద:
నేను ఇంటర రెండో సంవతస్రం చదువుతునాన్ను. నాకు సంగీతం అంటే చాలా ఇషట్ం. బాగా పాడతాను. అందుకే మూయ్జిక లో డిగీర్ చేయాలని
ఉంది. కానీ మా నానన్గారికి కళలపై పెదద్ ఇషట్ం లేదు. అలాంటివేమీ అకక్రేల్దు, ఎమ-సెట రాసి మెడిసిన చేయమంటునాన్రు. నాకు దానిపై
ఆసకిత్ లేదు. మెడిసిన చేయాలంటే చాలా డెడికేషన ఉండాలి అంటారు. కానీ ఇషట్ం లేనపుప్డు నేనెలా మంచి డాకట్రిన్ అవవ్గలుగుతాను? ఈ
విషయం నేను చెపప్లేక అమమ్తో చెపిప్ంచాను. కానీ నానన్ వినడం లేదు. మండిపడుతునాన్రు. నాకేం చేయాలో తోచడం లేదు. నానన్కు నా బాధ
అరథ్మయేయ్లా మంచి సమాధానం ఇవవ్ండి. అది నేను నానన్కు చూపిసాత్ను. మీలాంటివారు చెబితేనైనా ఒపుప్కుంటారని నా ఆశ. దయచేసి
చెపప్ండి సర.
మీ సమసయ్ అరథ్వంతమయినది. అరథ్మయింది.
పిలల్ల సాట్ండరడ్ తెలుసుకోలేక, పెదద్ పెదద్ ఆశలతో వాళళ్ని శాసించి, అనిన్విధాలా నషట్పరిచే తలిల్దండుర్లు కోకొలల్లు. మీ నానన్గారు
కూడా అటువంటి జాబితాలో చేరటం దురదృషట్కరం. నా సమాధానం చూసి మీ తండిర్గారు మనసు మారుచ్కుంటారని అనుకోను. మీ బాధను
అరథ్ం చేసుకోగలిగే పెదద్వారు మీ కుటుంబంలో ఇక ఎవరైనా ఉంటే వారితో మీ తండిర్కి చెపిప్ంచండి. అపప్టికీ వినకపోతే ఎంసెట వార్యండి.
సీట ఎలాగూ రాదుకాబటిట్ ఆయనే మీ దారికి వసాత్రని ఆశిదాద్ం.
అయితే ఆయన తరఫు నుంచి కూడా ఒక నిముషం ఆలోచించాలి. కేవలం మూయ్జికలో డిగీర్ సంపాదించటం వలల్ కచేరీలు చేసి
ఆరిథ్కంగా నిలదొకుక్కోగలరా? లేదా వివాహం చేసుకుని గృహిణిగా సిథ్రపడదామనుకుoటునాన్రా? పైరవేటగా గార్డుయ్యేషన చేసూత్ మూయ్జికలో
డిగీర్ చేయండి. ఒకవైపు చదువు, మరొక వైపు అభిరుచి... మంచి కాంబినేషను.

(కొన గింపు వచేచ్నెల)
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