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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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తరక్ం – తరక్రా తయ్ం
రజనీ భ, రంగరాజపురం.
మీరు తరుచు తరక్ం-తరక్రా తయ్ం అనన్ మాటలు

డుతూ ఉంటారు. తేడా కాసత్

వరించండి.
కషట్మే. సతాయ్లు వేరు, అభిపార్యాలు వేరు. అభిపార్యాలు మళీళ్ రెండు రకాలు. ఒపుప్కునే అభిపార్యాలు, విభేదించే
అభిపార్యాలు. కొందరికి తారిక్కంగా కనపడినది మరికొందరికి కనపడదు. నలభై కిర్తం జరిగిన ఈ సంఘటన నాకు ఇపప్టికీ గురుత్.
ఆడిటింగ పనిమీద నలుగురం చారెట్డ అకౌంటెంటస్ బాయ్ంకాక వెళాళ్ం. అపుప్డు నేను చినన్వాణిణ్. మాలో ఒకరు తనకి తెలిసినవారింటోల్
సాయిబాబా భజనకీ, మరో సేన్హితుడు మసాజ పారల్రకీ వెళాళ్రు. ఈ విషయం మా పై అధికారి (ఆడిటర)కి తెలిసినా, తేలిగాగ్ నవేవ్సూత్
‘ఎవరికి ఎందులో ఆనందం దొరికితే దానికి వెళాళ్రు. మొతాత్నికి అందరూ ఎంజాయ చేశారు కదా’ అనాన్డు. ఆయన చాలా కాయ్జువలగానే
ఈ మాట అనాన్ ఆ రోజులోల్నే అది నా మీద పర్భావం చూపించింది. తరచి చూసేత్ అందులో మంచి ఫిలాసఫీ కనబడింది.
కానీ ఎకక్డ బాధ అనిపిసుత్ందంటే తోటకూరకాడలాల్ వేలాడే చంటిపిలల్లిన్ ఎతుత్కుని అడుకుక్నే బిచచ్గతెత్లకి కారల్
కిటికీలోల్ంచీ, సూక్టరుల్ ఆపీ డబుబ్లిచేచ్వారిని చూసి..! వాళుళ్ ఆ పిలల్లిన్ అదెద్కి తీసుకొసాత్రనీ, నిదర్లోంచి లేవకుండా నలల్మందు పెడతారనీ,
నారోక్టిక ఇంజెక్షనుల్ ఇసాత్రనీ, కర్మకర్మంగా ఆ పిలల్లు బలహీనమై ఎందుకూ పనికిరాకుండా పోతారనీ, అభం శుభం తెలియని పసికందుని
ఎండలో రాక్షసంగా పడుకోబెటేట్ హీనమైన వాయ్పారానికి తాము కూడా తోడప్డుతునాన్మని ఈ చదువుకునన్ మూరుఖ్లకి తెలియదా?
హోమంలో బిందెల కొదీద్ నెయియ్ పోసి యజఞ్ం చేసేవారినీ, విగర్హాలిన్ కడవల కొదీద్ పాలతో అభిషేకం చేసే వారినీ “కొంచం
మంచిపని కోసం దానిన్ ఉపయోగించవచుచ్ కదా. లక్షల కొదీద్ అనాన్రుత్లునన్ దేశంలో ఇంత ఎందుకు వేసట్ చేసుత్నాన్రు" అని అడిగితే, “ఇదే
పర్శన్... కోటల్ కొదీద్ దాహారుత్లనన్ దేశంలో లికక్ర మీద ఎందుకు వేసట్ చేసుత్నాన్రని మందు బాబులిన్ అడుగు” అంటారు. వారిని అడుగుతే, “మా
డబుబ్, మా ఆనందం కోసం ఖరుచ్ పెటుట్కుంటునాన్o. నినున్ అడగటం లేదు కదా” అంటారు. ‘మా డబుబ్ మా ఆనందం’ అని వాదించేవారికి
ఈ కిర్ంది ఉదాహరణ ఒక కనువిపుప్.
పదెద్నిమిదేళళ్ కురార్డు ఒక కురర్నటి ఫొటోలు పడకగదంతా నింపేశాడు. ఆమె సినిమాల కోసం, పర్తయ్క్ష దరశ్నం కోసం
డబబ్ంతా ఖరుచ్ పెడుతునాన్డు. "అదంతా మేకపుప్. ఆమె కోసం అంత ధనము, సమయమూ ఖరుచ్ పెటట్వదుద్ నాయినా" అనాన్డు తండిర్.
"నాకు దానివలల్ అమితమైన సంతోషం వసొత్ంది. నా పాకెట మనీలోంచే ఖరుచ్ పెటుట్కుంటునాన్ను. నషట్ం ఏమీ లేదు కదా" అని సమాధానం
ఇచాచ్డు కురర్వాడు. "దీనిన్ ఇంకా మoచిపనికి వినియోగించవచుచ్కదా" అనన్ సలహాకి, "ఏది మంచి పనో చెపప్టానికి నువెవ్వరు? " అనాన్డు
కొడుకు. ‘చెపప్టం ధరమ్ం’ అని తండిర్ ఉదేద్శయ్ం. ‘వినటం/వినకపోవటం నా ఇషట్ం’ అని కొడుకు ఉదేద్శయ్ం. ఆసిత్క నాసిత్క వాదనలకి కూడా
ఈ సిదద్ంతమే వరిత్సుత్ంది.
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మేనరికం
బి. న న్, మెయిల్,
నా మరదలoటే నాకు పిచిచ్ మ. కానీ మేనరికం చే కుంటే పిలల్లు సరిగాగ్ పుటట్రని మా ళుల్
పెళిల్కి ఒపుప్కోవడం లేదు. నా మరదలు లేకుండా నేను జీ ంచలేను. తనను నాకు దూరం చేయడం
నాయ్యమా? నేనిపుప్డు ఏం చేయాలి?
మేనరికం చేసుకుంటే అవలక్షణమైన సంతానం కలుగుతుందని నాతో సహా చాలా మంది నముమ్తారు. ఇటీవలి కాలంలో
OHIO సేట్ట యూనివరిస్టీ వాళుళ్, వందేళళ్ కిర్తం మేనరికం/రకత్ సంబంధo చేసుకునన్ దంపతుల తాలుకు ఇరవై అయిదు కుటుంబాల
నాలుగు తరాలకు సంబంధించిన వివరాలు కొనిన్ సేకరించారు. అందులోని 176 కుటుంబ సభుయ్లోల్ 4 మంది దంపతులకి సంతానం లేదు.
8 మంది అంగవైకలయ్ంతో ఉనాన్రు. 21 మంది పిలల్లు పదేళళ్ లోపే మరణించారని తేలింది.
జీవ పరిణామ సిదాధ్ంతానిన్ పర్పంచానికి పరిచయం చేసిన చారెల్స డారివ్న మేనరికమే చేసుకునాన్డు. అతని అమమ్మమ్,
నాయనమమ్లవి కూడా మేనరికాలే. డారివ్నకి పదిమంది సంతానం. వారిలో ముగుగ్రు పిలల్లు పదేళళ్ లోపులోనే చనిపోయారు. మరి
కొంతమంది పిలల్లకి సంతానం కలగలేదు. కొందరు మనవలు అంగవైకలయ్ంతో జనిమ్ంచారు (మరినిన్ వివరాల కోసం అతడి జీవిత చరితర్
చదవండి). మేనరికంలో మొదటి తరం సంతానం బాగునాన్, రెండు మూడు తరాలకొచేచ్సరికి ఎకక్డో ఒకచోట దెబబ్ కొడుతుందని ఈ
విధంగా

పరిశోధకులు తేలాచ్రు. ‘ముపైప్ ఆరు రకాల బఠాణీల థియరీ’ రూపొందిoచిన జనుయ్ శాసత్రజుఞ్డు మెండెల కూడా ‘సవ్పరాగ

సంపరక్ం వలల్ మొకక్లు బలహీనంగా పుడతాయి’ అని నిరాధ్రించాడు.
మీకు పర్సుత్తం ఇరవై మూడు సంవతస్రాలు. ఆ వయసులో పేర్మ ‘పిచిచ్’ గానే ఉంటుంది. ఇంకో రెండు సంవతస్రాలు
ఆగితే మెచూయ్రిటీ పెరుగుతుంది. అపుప్డు పిచిచ్ తగిగ్, నిజమైన పేర్మ పెరుగుతుంది. మీ మూరఖ్తవ్ంతో అంగవైకలయ్ం గల పిలల్లిన్
సృషిట్ంచకండి. వారు మిమమ్లిన్ ఎపప్టికీ క్షమించరు. అలాoటి పిలల్లు ఇంటోల్ సంచరిసూత్ ఉంటే మీకూ, మీ మరదలికీ మనశాశ్oతి ఉండదు.
‘లేదూ. ఇదంతా అనవసర భయం’ అనుకుంటే మీ ఇషట్ం.

ఆకా , కూకట్ పలిల్:
నేనో

ఫ్ట్ ర్ ఇంజినీర్ ని. నాకో మరదలు ఉంది. పెదద్గా చదు కోలేదు. మావయయ్

ళల్ది

పలెల్టూరు. గా సం దాయాలకు ఎకుక్వ లు చేచ్ మను లు. ఆడపిలల్కు చదు ందుకు అని ఇంటర్ తో
ఆపే రు. అకక్ కొడుకుని కాబటిట్ తనని నాకి

లని మావయయ్ ఆలోచన. అమమ్ కూడా మావయయ్కు మా

చినన్పుప్డే మాటిచిచ్ందట. దాంతో నాకు మా మరదలితో పెళిల్ చేయాలనుకుంటునాన్రు. కానీ నాకది ఇషట్ం
లేదు. నేను చాలా మో న్ గా ఉంటాను. నా సరిక్ల్ కూడా చాలా పెదద్ది. పెదద్గా చదు కోని పలెల్టూరి
అమామ్యిని చే కోవడానికి నా మన
నో అనే

ఒపుప్కోవడం లేదు. మా ళల్ ఆలోచనలు నాకు మొదటే తెలి ంటే

డిని. కానీ ఈ మధేయ్ అమమ్ నాతో చెపిప్ంది. కుదరదు అంటే కనీన్ళుల్ పెటుట్కుంటోంది. ఈ మాయ్టర్

ఎలా డీల్ చేయాలి?
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మీరు మోడర్నా? మీ మరదలు పలెల్టూరి టెర్డిషనలా? అనన్ది పకక్న పెడితే, మేనరికం చేసుకోవటం ఆరోగయ్మైన పదధ్తి

కాదు. మేనరికంలో మొదటి తరం సంతానం బాగునాన్ రెండు మూడు తరాలకొచేచ్సరికి ఎకక్డో ఒకచోట దెబబ్ కొడుతుందని పరిశోధకులు
తేలాచ్రు. దీని వలల్ మీ సంతానానికి ఎంత పర్మాదమో ఆ తరువాతి వారసులకి కూడా అంతే పర్మాదానిన్ మీరు కొనితెచిచ్న వారవుతారు
ఈ విషయం మీ పెదద్లకి వివరించండి. మేనరికం వలల్ వచేచ్ నషాట్లు ఇదే శీరిష్కలో చెపప్టం జరిగింది. ఇంకా వివరాలు
కావాలంటే ఇంటరనెటలో "మెండెల థియరీ" వెతకండి. చాలా ఉదాహరణలు దొరుకుతాయి.

వలిల్, నెలూల్రు:
మాదో మధయ్ తరగతి ఉమమ్డి కుటుంబం. నేను ఇంటోల్ చినన్ కోడలిని. అందుకనో ఏమో,
అందరూ తి పనీ నాకే చెబుతారు. ఇదద్రు తోడి కోడళుల్ ఉనాన్ అతత్గారు, మావగారు మంచినీళల్ దగగ్రున్ంచి
అనీన్ ననేన్ అడుగుతారు. పోనీ అలా అని

ముఖయ్తని త్రా అంటే అదీ లేదు. ఏ నా ముఖయ్ న షయం

ద్ తో చెపాత్రు. నేనెంత సరుద్కుపోదామనాన్
మాటాల్డాలి అనుకునన్పుప్డు మా ం అతత్గారు పెదద్ కోడళిల్దరి
ఇలాంటి ననున్ బాధపెడుతునాన్యి. గా పని చే చే

గు పుడుతోంది. ‘నేనూ మీలాంటిదానేన్ కదా’

అని అడిగేదాద్మంటే తోటికోడళుల్ ఏమనుకుంటారోనని భయం. నాకు
అ

లంటే మా ం కషట్ంగా ఉంది. నా బాధను

ళల్ంటే ఇషట్మే. కానీ ఇంతగా అడజ్ ట్

ళల్కు చెపేప్దెలా?

జాయింట ఫాయ్మిలీలో ఇవనీన్ మామూలే శీర్వలిల్గారూ. మిగతా సీనియరల్oదరూ కొతత్ కోడలికే పని చెపప్టం, కొనిన్
కుటుంబాలోల్ సాధారణంగా జరుగుతూ ఉంటుంది. ‘వీళళ్ందరికీ చేసి పెటట్లేక చసుత్నాన్ను’ అని ఒకక్సారి కూడా అనుకోని గృహిణి ఒకక్రు
కూడా ఉండరు. మీ ఈ సమసయ్ మీ భరత్తో చరిచ్ంచారో లేదో చెపప్లేదు. ముందు ఆ పర్యతన్ం చేయండి. కలిసి ఉండాలా, లేక విడిగా వెళిళ్
పోవటానికి ఆసాక్రం ఉనన్దా ఆలోచించమనండి. అయితే పర్తీ సమసయ్కీ దూరంగా వెళిళ్పోవటం పరిషాక్రం కాదు. చినన్ చినన్ సమసయ్లకి
కూడా మీరు లోతుగా ఆలోచించి బాధపడుతునాన్రేమో ఒకసారి ఆతమ్విమరశ్ చేసుకోండి. మీ వివాహం జరిగి ఎంత కాలం అయింది? మీకు
సంతానం ఉనాన్రా? ఒక వేళ లేకపోతే ఎలాగో మీరు తలిల్ అవుతునన్ కాలంలో కొంతకాలం పుటిట్ంటోల్నే ఉంటారు. ఆ తరావ్త పుటట్బోయే బిడడ్
సేవతో చాలా కాలం గడిచిపోతుంది. అపుప్డు ఆటోమేటిగాగ్ ఇంటోల్ వారందరూ మీకు దగగ్రవుతారు. వరత్మానంలో సమసయ్, భవిషయ్తుత్లో
అనుభవంగా మిగులుత్ంది. ఈ కోణంలో ఆలోచించి చూడండి.

బి.చం

ఖర్, జడెచ్రల్:

కాష్తూత్ భగవంతు న కృ ణ్నికి,

డికి, ంకటేశ ర

మికి ఇదద్రు భారయ్లు ఉనాన్రు.

కానీ నేను 'రెండో నెంబర్' మాట ఎతిత్తే మా ం నా భారయ్ ఒపుప్కోవడం లేదు.

గా

డాకులు

ఇ త్నంటోంది. భగవంతునికి ఓ రూలు, భకుత్డికి ఓ రూలా?
ఈ శీరిష్క సమసయ్లోల్ ఉనన్వారి కోసం నిరవ్హిసుత్నన్ది. మీరేదో సరదాగా ఈ పర్శన్ అడిగినటుట్ంది. అయినా చెపాత్ను.
కృషుణ్డికీ, శివుడికీ ఇదద్రు భారయ్లు. కానీ దౌర్పదికి ఐదుగురు భరత్లు. మీ భారయ్ కూడా ఈ విధంగా ఆలోచిసేత్ మీరు ఏమవుతారు? ఉనాన్డో
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లేడో తెలీని భగవంతుణిణ్ ఆదరశ్ంగా తీసుకోకుండా, ఒకవేళ తీసుకోవలసి వసేత్, ఇటువంటి విషయాలోల్ భగీరథుడు, కరుణ్డు, ఏకలవుయ్డు
లాంటి వారిని పార్మాణికంగా తీసుకుంటే మంచిది.

ఇరుగు-పొరుగు సమసయ్లు – సల లు.
కృషణ్ ణి, రేణిగుంట:
నేనో గృ ణిని. మా రు ఆఫీ కి, పిలల్లు
ఉంటాను. దాంతో ఊ పోక అపుప్డపుప్డూ పకిక్ంటి

క్లుకి

ళిల్పోయిన తరా త ఇంటోల్ ఖాళీగానే

ళల్తో కబురుల్ చెబుతుంటాను. ఈ మధయ్నే మా

పకిక్ంటోల్కి కొతత్గా ఒక కుటుంబం వచిచ్ంది. ఆ ఇంటా డే వచిచ్ ననున్ పరిచయం చే కుంది.
మంచిదానిలాగే ఉంది కదా అని

న్హం చే ను. కానీ ఆమె ధోరణి నాకు కాసత్ ఇబబ్ందిగా ఉంది. మా

వయ్కిత్గత షయాలోల్ కూడా జోకయ్ం చే కుంటోంది. మాట తపిప్ంచినా పదే పదే గుచిచ్ అడుగుతుంటుంది.
అలాగే

ళల్ ఇంటోల్ షయాలూ నాకు చెబుతుంది. నాకు ఈ రెండూ ఇషట్ం లేదు. అలాగని ఆమె చెడడ్దేమీ

కాదు. అందుకే న్హం చెడగొటుట్కోలేకపోతునాన్ను. ఎం నా ఇరుగు పొరుగు

ళళ్ం కదా? ఆ డ మన

బాధపడకుండా ఆమెలో మారుప్ ఎలా తీ కురా లో తెలియజేయండి.
ఆమెలో మారుప్ తీసుకురావటానికి మీరేమీ పర్యతన్ం చేయకక్రలేదు. బాధ మీది కాబటిట్ మీరు మారండి. ముకత్సరిగా
మాటాల్డటమనేది ఒక కళ. ఆసకిత్గా వినకుండా ‘ఏదైన పని ఉంది’ అని తపిప్ంచు కోవచుచ్. సేన్హానిన్ ఎకక్డ ఉంచాలో అకక్డవరకూ
ఉంచడానికి పర్యతన్ం చేయండి. ఆమె చెడడ్దేమీ కాదు అనాన్రు. మనలిన్ బాధపెటట్డానికి అవతలి వారు చెడడ్వారు కానవసరం లేదు. ఇదద్రు
మంచి వయ్కుత్లు కూడా ‘మంచి’ ఇరుగూపొరుగూ అవక పోవచుచ్.

న్హ, ఊరిపేరు లేదు:
మా పొరుగింటా డ మొదటోల్ చాలా బా ండేది. ఆమెకు నేను ఎనోన్ సల లు ఇచేచ్దానిన్.
తీదానికీ నామీదే ఆధారపడటంతో తగిగ్ంచే ను. ఇపుప్డు ఆమె అటుపకక్ ఇంటా డతో దగగ్రగా
ఉంటోంది. ఎంత కాదనుకునాన్ బాధగా ఉంది. ఇదొక పు. మరో పు, ననున్ ఎవరు సల
మన తో ఇ త్ను. అందుకనే నాకు పొరుగు

అడిగినా మంచి

తులు ఎకుక్వ. ఎలా వదిలించుకో లో అరథ్ం కావటం లేదు.

నా సమసయ్ మీకు అసలు సరిగాగ్ అరథ్ం అయియ్ందా? నాకే కావటం లేదు.
ఈ సమసయ్ మీ ఒకక్రిదే కాదు. చాలామందిది. “సేన్హితులిన్ ఎలా చేసుకోవాలి?” అని డేలకారీన్ నుంచీ చాలా మంది
వార్శారుగానీ ‘ఎలా వదిలించు కోవాలి’ అనే పుసత్కాలు తకుక్వ వచాచ్యి. తెలుగులో అయితే అసస్లు రాలేదు. బాధలు వినటంలో ఆసకిత్
తగిగ్ంచుకోండి. మీరొక జాఞ్నమూరిత్గా ఊహించుకొని సలహాలివవ్టం మానెయయ్ండి. 'నాకునన్ అనుభవంతో ఇసేత్ తపేప్మి ఉంది?' అని మీరు
అడగవచుచ్, కానీ... అవతలి వారు అడిగితేనే సలహా లివవ్ండి. ఇచేచ్ ముందు ఒక ముఖయ్మైన విషయం గురుత్ పెటుట్కోండి. రూపాయి ఫీజు
అంటే సగం మంది రారు. ‘ఉచితం' అనేసరికి లక్షల మంది తమ బాధ చెపుప్కోవటానికి రెడీగా ఉంటారు. వీరు పదిమంది దగగ్ర సలహా
తీసుకుంటారు. చివరికి తమకి నచిచ్ందే చేసాత్రు.
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హరి

ద్, వరంగల్:

మరొకరికి సల

ఇ

లంటే జాఞ్నం ముఖయ్మా? అనుభవం ముఖయ్మా?

అనుభవం జాఞ్నం లో ఒక భాగం. ఆదిశంకరాచారయ్ వంటి ఏ కొందరికో తపప్, అనుభవం (ఎకసపీరియెనస్) వలల్,
పాoడితయ్ం (నాలెడజ్) వలల్, పరిశీలన వలల్ జాఞ్నం వసుత్ంది. అందువలల్ ఆ విషయంలో ‘చదువు-వయసు’ కూడా ముఖయ్మైన రోలస్ పేల్ చేసాత్యి.
వయసు పర్భావం నిరణ్యాలపై ఎలా ఉంటుందో ఒక మంచి ఉదాహరణ దావ్రా తెలుసుకుందాం.
ఒక కురర్వాడు వంటింటి ఫిర్జ లోంచి కేకు తసక్రిసూత్ ఫిర్జ పైనునన్ కపుప్ బర్దద్లకొటాట్డు. అతడి చెలెల్లు వంటింటోల్
అమమ్కి సాయం చేసూత్ ఆరు కపుప్లు కిర్ంద పడేసింది అనుకుందాం. ఎవరికెంత శిక్ష విధించాలి? 1. అయిదేళళ్ కురర్వాడు ఈ విషయంలో
జడజమెంట ఇసేత్, జరిగిన నషట్ం దృషిట్లో పెటుట్కుని అబాబ్యి కనాన్ అమామ్యికి ఆరు రెటుల్ ఎకుక్వ శిక్ష వేయాలంటాడు. 2. పనెన్ండేళళ్
వయసులో జడిజ్ దృకప్థం మారుతుంది. 'అబాబ్యి నేరసుత్డు కాబటిట్ శికిష్ంచాలి. అమామ్యి నేరం లేదు కాబటిట్ శిక్ష అవసరం లేదు'అంటాడు.
3. పాతికేళళ్ వయసునన్ వారు ఇదే కేసులో జడిజ్మెంటు ఇవవ్వలసి వసేత్,

'బర్దద్లు కొటాట్లని ఎవరూ బదద్లు కొటట్రు కాబటిట్ ఇదద్రీన్

శికిష్ంచవలసిన అవసరం లేదు ' అంటారు.దీనిన్ పైగెట అండ కోలబెరగ్ థియరీ అంటారు

రాణి, చెనన్య్:
నా పనెన్ండేళళ్ పెదద్ కూతురికి జ రం తగిగ్తే అనన్వరం తీ కెళిళ్ గుండు కొటిట్ త్నoటారు మా
పెదద్ బావగారు. ‘… ంత కూతురు కాకపోయినా మా ఆయనకి ఎంత
తోటి కోడలు. నా రెండో కూతురిన్ రెండో కాల్
సల ల మరిది. ఇక మా

ఐ.ఐ.టి ఫౌండేషన్

మో’ అంటుంది మా

మమయి

క్లోల్ చేరిప్ంచమంటాడు మా ఉచిత

ల్ఫ్-సట్యిల్డ్ మేధా మావయయ్ గారి షయానికి వ త్,

యం ం అవగానే

తనతో పాటూ టీ లో వచనాలు ంటూ, తాను అ కులూ-చ కుల రనిన్ంగ్ కామెంటరీతో చే
సరజ్నని ఆ

జాఞ్న

దించమంటారు. తనతో పాటూ గుడి చుటూట్ 116 దకిష్ణలు చే త్ పదేళళ్ తరు తయినా సరే

పండంటి కొడుకు పుడతాడని వతిత్డి చే త్ంది మా అతత్యయ్. తనతోపాటు కలి మందు కొటట్టమే ఆధునిక
అనోయ్నయ్ దాంపతాయ్నికి దార నికత అంటాడు నా మొగుడు. తమ పనులు తాము చే కోకుండా,

మ

పేరుతో తమ భా లిన్ ఇతరుల మీద రుదుద్తారెందుకో ఈ దగగ్ర బంధు లు.
నీవు చెపేప్ది లక్షలమంది 'ఆహా-ఓహో' అంటునాన్రంటే, నీవేదో విశవ్ రహసాయ్నిన్ విపిప్ చెపుతునన్టుట్ కాదు.
ఎవరీన్ ఆలోచింప చేయ(లే)ని ఒక ఊబిలోకి దింపుతునాన్వనన్ మాట. అనవసర జాఞ్న విసరజ్న (ఈ
పదం మీరు వాడిందే. నాకు బాగా నచిచ్ంది) చేసే వారందరికీ ఇది వరిత్సుత్ంది. ఒక రకంగా మేము
చేసేది కూడా అదే కానీ, అడిగితేనే కదా మేము చెపుతునన్ది.
సావ్భిపార్యాలు 'చెపప్టం' వేరు. 'రుదద్టం' వేరు. ఆఫీసులోల్నూ, ఇళళ్లోనూ
కొందరు తమకునన్ అధికారానిన్ బటిట్ ఇలాంటి నియంతృతావ్నిన్ పర్దరిశ్సాత్రు. చెపేప్ హకుక్ ఎవరికైనా
ఉంటుంది. జాయింటు ఫాయ్మిలీలలో మరీ ఉంటుంది. మనం బలహీనమైనపుప్డు, ఈ సవ్యంకృత
బిరుదాంకిత విజుఞ్లు, తమ అభిపార్యాలిన్ 'రుదద్టం' మొదలు పెడతారు. "నీ హేతువుకు సరిపోక
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పోతే, ఏ పర్వకత్ చెపిప్ందీ వపుప్కోకు. నాతో సహా..." అనాన్డు బుదుధ్డు. మన అభిపార్యాల మీద, నమమ్కాల మీదా నిలబడాలంటే దానికి చాలా
ధైరయ్ము, బలమైన వయ్కిత్తవ్ం, దాని కనాన్ ముఖయ్ంగా ఆరిథ్క సావ్తర్ంతర్మూ ఉండాలి. వంద మంది చెపేప్ పర్వచనాలు వింటే అయోమయం
తపప్ ఏమీ మిగలదు. ఏ చెటుట్ ఫలము రుచికరమో దానిని ఎనున్కుంటారు సామానుయ్లు. ఏది ఆరోగయ్కరమో దానిని ఆసావ్దిసాత్రు విజుఞ్లు.
"ఒకే గురువు దగగ్ర అభయ్సిసేత్ నేను విజుఞ్డవటానికి ఎంతకాలం పడుతుంది?" అని అడిగాడు శిషుయ్డు.
"పది సంవతస్రాలు"
"పోనీ పది మంది గురువుల దగగ్ర ఏకకాలంలో అభయ్సిసేత్?"
"వంద సంవతస్రాలు".
మానవ సంబంధాలు
అనామిక:
పెళిళ్ చూపులోల్ ఎవరి భావాలూ నాకు నచచ్టం లేదు. ఒకరైతే చాలా ఘాటుగా మాటాల్డారు. నేనేమి చెయయ్ను?
‘నాకు తగిన వయ్కిత్ కనిపించలేదు’ అనాన్రు. నూరు శాతం తగిన వయ్కిత్ అంటూ ఉండరు. వివాహం అంటేనే అడజ్సటమెంట.
పెళిళ్ చూపులోల్ మీకు కాబోయే భరత్తో మాటాల్డినపుప్డు ఎవరి భావాలూ నచచ్లేదని వార్శారు. అంత కొదిద్ సమయంలో అంత ఘాటుగా ఉండే
భావాలేమిటి? మీరు దేని గురించి చరిచ్ంచుకునాన్రు? మీ మనసుకు నచేచ్వారు వచేచ్వరకూ ఎదురు చూసేత్, వివాహం ఒక జీవిత కాలం లేటు
అవుతుంది. మీ వయసెంతో చెపప్లేదు. మీకు ఇంకా వయసు మీరకపోతే మీ తలిల్దండుర్లని కొంత సమయం కావాలని అడగండి. ఆ
గడువులోగా మీకు తగిన వాడిన్ ఎనున్కోలేకపోతే వారు చెపిప్న వారినే చేసుకుంటానని చెపప్ండి. వయసు పెరిగే కొదీద్ “బెగగ్రస్ ఆర నాట
ఛూసరస్” అనే సూకిత్ వరిత్సుత్ంది. అపుప్డిక ఎనున్కోవటానికంటూ ఎవరూ మిగలరు.

పేరులేదు, వరంగల్:
నా నాలుగేళళ్ వయ లో నానన్ చనిపోయాడు. అమమ్,
అనన్యాయ్ మేము ముగుగ్రమే. మా అనన్యాయ్

త్తం ఇంజినీరింగ్ మొదటి

సంవత రం చదు తునాన్డు. ఒక రెబెల్ లాగా తయారయాయ్డు. ఇంటోల్
రాకష్ డిలాగా వరిత్

త్ డబుబ్ల కోసం అమమ్ను కొడుతూ ఉంటాడు. నానన్

పోయిన కొతత్లో మా చినన్పుప్డు చాలామంది మగ ళుళ్ ఇంటికి రావటం
నాకు తెలు . నల
అరధ్రా ళుళ్ చాటింగ్ చే

యేళుళ్

పడిన తరు త ఇపప్టికి కూడా అమమ్

త్నే ఉంటుంది. దానిన్ అడా ంటేజ్ గా తీ కొని అనన్యయ్ అమమ్ని బాల్క్ మెయిల్

చే త్ంటాడు. ఈ సమయంలో నాకో వయ్కిత్తో పరిచయం అయింది. అతనిన్ మన

ఫ్రిత్గా

కొంతకాలం తరా త అతడు ననున్ వదిలే

పంచమంతా నాకు

మరో

దురామ్రగ్ంగా కనిపి త్ంది. చుటూట్ ఉనన్ మను లను చూ

హం చే కునాన్డు. ఈ

మించాను.

త్ ఉంటే రకిత్ కలుగుతోంది, క పెరుగుతోంది,

చనిపో లని కూడా అనిపి త్ంది. ఏం చెయాయ్లో అరథ్ం కావడం లేదు.
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సమసయ్లు-పరి క్రాలు
చినన్ వయసులో భరత్ చనిపోయిన ఒక సతరీ, సేన్హం వెతుకుక్ంది. వయసు పెరిగినా కూడా ఆ దాహం తీరలేదు, ఆమె మీ

తలిల్. తలిల్ పటల్ విముఖత పెంచుకునన్ కొడుకు ఒక రెబెలాల్ తయారయాయ్డు. ఆ శూనయ్ం నుంచి బయటపడటానికి మీరు ఒక వయ్కిత్ని ఇషట్పడి,
దానికి పేర్మ అని పేరు పెటుట్కునాన్రు. ఎవరి బలహీనతలు, అవసరాలు వాళళ్వి.
నిజానికి అది పేర్మ కాదు. ఉనన్ పరిసిథ్తుల నుంచి బయటపడాలనన్ మీ తాపతర్యం. అందువలల్ మీ సమసయ్కి మీ తలిల్, మీ
అనన్యాయ్, మరియు మీ జీవితంలో పర్వేశించిన వయ్కిత్ అనుకుంటునాన్రే తపప్ ‘మీరే’ అని నమమ్డం లేదు. చుటూట్ ఉనన్ పరిసిథ్తులు
ఎటువంటివైనా జీవితంలో పైకి వచిచ్ సుఖశాంతులతో బర్తకడం మన కరత్వయ్ం. మన సమసయ్లకి ఇతరులని కారణభూతులిన్ చెయయ్టం మన
బలహీనత. అయిపోయిందేదో అయిపోయింది. మీ చుటూట్ ఉనన్ వాళళ్ని దేవ్షంతో కాక పేర్మతో అరథ్ం చేసుకోవడానికి పర్యతిన్ంచండి.
దానివలల్ సగం సమసయ్ అకక్డితో తీరిపోతుంది.
నది లోతు తెలుసుకోవటానికి రెండు కాళుళ్ పెటిట్నవాడు మూరుఖ్డు. దానిన్ సాహసంగా అభివరిణ్సేత్ అంతకనాన్ దురదృషట్ం
మరొకటి ఉండదు. జీవితానిన్ కరెకట్ గా పాల్న చేసుకొని మీ భవిషయ్తుత్ను పునరిన్రామ్ణం చేసుకోండి.

(కొన గింపు వచేచ్నెల)
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