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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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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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దరి, ర సరం:

సర్. నేనూ, ఓ అబాబ్యీ
ఉందని ఈ మధేయ్ తెలి ంది. నాకు

మించుకునాన్ం. పెళిళ్ కూడా చే కుందాం అనుకునాన్ం. కానీ అతనికి గరెట్ తాగే అల టు

గరెట్ తాగే ళళ్ంటే అసహయ్ం. అందుకే అతనికి 'నో' చెపాప్ను. కానీ అతను మేమిదద్రం కలి దిగిన

ఫోటోలతో ననున్ బాల్క్ మెయిల్ చే త్నాన్డు. అతని బారి నుండి ననున్ రకిష్ంచుకొనే ఓ పరి క్రం చూపించగలరని ఆ

త్నాన్ను.

మీ ఇదద్రూ దిగిన ఫొటోలు ఎలాంటివో చెపప్లేదు., బాల్క మెయిల చేసే భంగిమలతో ఫొటోలు దిగే వరకూ తనకి సిగరెట
తాగే అలవాటు ఉందనన్ విషయం మీకు తెలీకుండా మేనేజ చేసినందుకు ఆ కురర్వాడిని అభినందించాలి. 'అలాంటి’ ఫొటోలు కాకపోతే
అతడు ఏ విధంగా బాల్క మెయిల చేసుత్నాన్డో మీరు వివరించ లేదు. పోలీస రిపోరట్ ఇవవ్టం దావ్రా మీరు మీలాంటి చాలామంది అమామ్యిలని
రకిష్ంచిన వారవుతారు. మీ పేరు బయటకు రాదు. కానీ ఇలాంటి చరయ్లు తీసుకుంటే
అవతలివాళుళ్ ‘మొహం మీద ఆసిడ పోసాత్రనో, దారి కాచి కతుత్లతో పొడుసాత్రనో’
అమామ్యిలు భయ పడతారు. కానీ ఒక విషయం గురుత్ంచుకోండి. మీరెంత భయపడతారో
అవతలివారు కూడా అంతే భయపడతారు. మీరు పోలీస సేట్షనకి వెళేళ్ ధైరయ్ం చేయలేకపోతే
ఉనన్దునన్టుల్ మీ ఇంటోల్ పెదద్వాళళ్తో చెపప్ండి. ఎందుకంటే వివాహం జరిగిన తరువాత
ఇలాంటి విషయాలు బయటకి పొకిక్తే మీరు మీ జీవితానేన్ కోలోప్వలసి రావచుచ్. ఇలాంటి
విషయాలు తండిర్కి చెపప్టానికీ, భరత్కి తెలియాటానికీ తేడా ఉంది. తండిర్ రకిష్ంచటానికి పర్యతిన్సాత్డు. భరత్ విడాకులకి ఆలోచిసాత్డు.
అదీగాక, మీ పెదద్వారికి ఈ విషయం తెలిసిందని గర్హిసేత్, మీ మాజీ సేన్హితుడు భయపడతాడు. మళీళ్ చెపుతునాన్ను. బాల్క మెయిలరస్ మనం
భయపడినంత వరకే బెదిరిసూత్ ఉంటారు. ఒకసారి ఎదురుతిరిగితే వారు మనలొన్దిలేసి మరొక బలహీనమైన మనసత్తవ్మునన్ వయ్కిత్ని
లోబరుచుకోవటానికి పర్యతిన్సాత్రు.
గోపీ కిషన్, అనంతపురం:
నేను ఇంజినీరింగ్ నలియర్ చదు తునాన్ను. నాకు మా ఇంగీల్ మేడం అంటే చాలా ఇషట్ం. ఆ డకు కూడా నేనంటే చాలా
ఇషట్ం. చాలా

రుల్ గమనించాను. నేనెపుప్డూ ముందు బెంచి లోనే కురుచ్ంటాను. ఆమె ఎపుప్డూ ననున్ చూ

త్నే పాఠం చెపుతుంది. కానీ ఆ డ

నాకంటే నాలుగేళుళ్ పెదద్. ఓ అనాథ. పెళిళ్ చే కో లా? వదాద్? అనే ఆలోచనలతో కన్ఫూయ్జ్ అ తునాన్ను. ఆమెను అడగలేదు. ఇంటోల్ చెపాప్ను.
మా ఇంటోల్

ళళ్కి ఈ పెళిళ్ ఇషట్ం లేదు. చాలా బాధ పడుతునాన్రు. నా ఇ ట్నికా లేక కుటుంబానికా

ధానయ్త తెలు కోలేకపోతునాన్ను.

పరి క్రం చూపించగలరు.
మీరు ఆమెకనాన్ వయసులో పెదద్వారా? చినాన్? అనన్ది సమసయ్ కాదు. మీరిదద్రూ మానసికంగా ఎదిగారా లేదా అనన్దే
సమసయ్. ఇంతకీ... ఆమెకు మీరంటే ఏవిధమైన ఇషట్ం? ఆ విషయం సప్షట్ంగా కనుకుక్నాన్రా? సాధారణంగా లెకచ్రరుల్ ముందు బెంచి
పిలల్లకేసి చూసూత్ పాఠం చెపుతారు. కొంపతీసి దానేన్ పేర్మ అనుకుంటునాన్రేమో ఆలోచించండి. ఇహ మీ పేర్మ విషయానికి వసేత్… ఏదైనా
సమసయ్కి పరిషాక్రం ఆలోచించవలసి వచిచ్నపుప్డు, మనకు కలిగే లాభాలూ, (మానసికపరమైన, ఆరిథ్కపరమైన, సెంటిమెంటుకి
సంబంధించిన) నషాట్లూ ఆలోచించుకోవాలి. ఇతరులకి వచేచ్ సమసయ్లని కూడా దృషిట్లో పెటుట్కోవాలి. ఉదాహరణకి మీకు పెళిళ్ కావలసిన
చెలెల్ళెళ్వరైనా ఉండి, మీది సనాతనమైన కుటుంబమయితే, మీరు తీసుకుంటునన్ ఈ చరయ్వలల్ వారికి వివాహం జరగకపోయే పరిసిథ్తులు
వసాత్యంటే… అది కూడా దృషిట్లో పెటుట్కోవాలి. మీ తలిల్దండుర్ల మనసత్తవ్ం ఎలాంటిది? మీరు తీసుకునన్ నిరణ్యం వలల్ వారు కృంగి
పోతారా? లేక కొంతకాలానికి మామూలుగా అయిపోతారా? ఇది బయటవారి కనాన్ మీకే బాగా తెలుసుత్ంది. అనిన్టికనాన్ ముఖయ్మైన
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విషయం ఏమిటంటే మీరు ఇంజినీరింగ పాయ్సవుతారా? ఒకవేళ మీరు ఇంటిలోంచి బయటకొచిచ్ ఆమెను వివాహం చేసుకుంటే ఆ తరువాత
మీకు వెంటనే ఉదోయ్గం దొరకకపోయినా ఆవిడ తన జీతంతో మిమమ్లిన్ పోషించగలదా?
వతేజ, ఊరు రాయలేదు:
నేను ఫారామ్డి చే త్నాన్ను. నాకో మరదలు ఉంది. తనంటే నాకు చాలా ఇషట్ం. మి త్నాన్ను. ఆ షయం తనకు చెబితే ‘నో.
ండ్ లా ఉందాం, మా గీమా వదుద్’ అంది. ఎంత చెపిప్నా ఒపుప్కోవడం లేదు. తనని ఎలా ఒపిప్ంచాలి?
ఆమె ఎందుకు ఒపుప్కోవటంలేదు? మిమమ్లిన్ భరత్గా చూడటం ఇషట్ం లేకా? తలిల్దండుర్లు ఒపుప్కోరని భయమా? మొదటిదే
కారణం అయితే మిమమ్లిన్ ఆ దృషిట్తో చూడలేని అమామ్యిని చేసుకొని మీరేం సుఖపడతారు? లేదా ఆమె అభయ్ంతరానికి కారణం తలిల్దండుర్లే
అయితే, ఆమె తండిర్ మీ బంధువే కాబటిట్ మావగారిన్ డైరెకుట్గా అడిగి ఒపిప్ంచండి. అనిన్టికనాన్ ముందు మీరు చదువు పూరిత్ చేయండి. ఒక
ఉదోయ్గసుత్డయిన తరావ్త ‘అడిగే అరహ్త కూడా’ మీకు లభిసుత్ంది. ఈ లోపులో మీ శకిత్, ఏకాగర్త, నిదర్లేని రాతుర్ల ఆలోచనలూ… అంతా
చదువు మీదే ఉపయోగించండి తపప్ ఆమెను ఎలా ఒపిప్ంచాలా అని కాదు.
ఓ

దరి:

ఒకరిని మించాను. సర స ం అరిప్ంచాను. కానీ తను నాకు
తనకి నేనంటే

ంతం కాలేని పరి థ్తి. తన మ మీద నాకు అనుమానం లేదు.

ణం. వళోళ్ తల పెటుట్కుని చాలా ఏడు త్డు. నాకంటే ముందే తన జీ తంలో ఉనన్ భారయ్ని వదులుకొమమ్ని చెపప్లేను. దానివలల్

ఆయనకు సమసయ్లు వ త్యి. తన కోసమే జీ

త్నాన్ను. దూరంగానూ ఉండలేను. కానీ తనని బాధపెటట్కుండా ఉండాలంటే తన

చాలని అనుకో లి. అలా అనుకోవడం చేతకాక నలిగిపోతునాన్ను. సల

మ ఒకక్టే

ఇవ ండి.

తన భారయ్తో ఉంటూ మీ సరవ్సావ్నీన్ సావ్హా చేసిన ఆ వయ్కిత్ పటల్ మీ ‘పేర్మ’ ని అరథ్ం చేసుకోవటం చాలా కషట్ం. కానీ
కౌనిస్లరల్ దగగ్రకు నెలకో నాలుగు కేసులు ఇలాంటివే వసాత్యి. మీ సేన్హితుడు భారయ్తో సుఖంగా సంసారం చేసుకుంటూ, సమాజంలో
గౌరవంతో బర్తుకుతూ, ఒక పెళిళ్కాని అమామ్యిని అనుభవించేవాడు. రోజూ ఇంటోల్ భోంచేసూత్ ఆదివారం పూట బయట బిరాయ్నీ తినే
అలవాటునన్ మనసత్తవ్ం ఉనన్వాడు. మీకు అతడి వలల్ పిలల్లు పుటిట్నా, వారిని 'బాసట్రడ్ చిలర్డ్న' అంటారు. ఆ విషయం కూడా గురుత్ పెటుట్కోండి.
ఇపుప్డు సమసయ్ అతనిది కాదు. మీది. మీరు చినన్ పిలల్ కాబటిట్, తన సంసారానికి
ఢోకా లేనంతవరకూ అతను అనుభవిసూత్ ఉంటాడు. మీకు వయసు పైబడిన తరావ్త
మీ పటల్ అతనికి మొహం మొతిత్నా, తన పిలల్లు ఎదిగి వచిచ్ సెకూయ్రిటీకి భంగం
కలుగుతుందనుకునాన్ నిరాధ్కిష్ణయ్ంగా మిమమ్లిన్ వదిలేసాత్డు. మీకు అతని పటల్
ఉనన్ది పేర్మ కాదు. వాయ్మోహం. దానిన్ తగిగ్ంచుకొని ఒక అభిరుచిని పెంచుకొని,
మనసూప్రిత్గా (మిమమ్లొన్కక్రినే)

పేర్మించే

వయ్కిత్ని

ఎనున్కోండి. ‘అయినా

పరావ్లేదూ... నాకు సెకూయ్రిటీ తపప్ ఇంకేమీ వదుద్’ అని నిశచ్యించుకునన్ పక్షంలో, ఆసిత్ వార్సి ఇమమ్నండి. దానికి అతడు ఒపుప్కుంటే, మీరు
అతడికి ఉంపుడుకతెత్గా ఉండిపోవచుచ్. కొందరు అలాగే చేసాత్రు.
, ఖమమ్ం:
నేను బీ టెక్ థరిడ్యర్. తను డి ఫ ట్యర్. తను ఇంటర్లో ఉనన్పుప్డు ఇదద్రం ల చే కునాన్ం. డి లో జాయిన్ అయిన
తరా త ననున్ అ యిడ్ చేయడం మొదలుపెటిట్ంది. మాటాల్డటం కూడా మానే ంది.

రం కిందట నా బర్త్డే పారీట్కి మా ఇంటికి వచిచ్ంది. ఆ

రోజు నేను తనకు కేక్ తినిపించా. ‘నేనంటే ఇషట్మేనా’ అని అడిగా. ఇషట్మేనని చెపిప్ంది. అయితే, అనీన్ మాయ్రేజ్ అయిన తరా తే అంది. నేను
తననేమీ అడగలేదు. అడగకముందే అలా అనడం నాకు బాధ కలిగించింది. నేను తనను ల చేయొచాచ్? ఇపుప్డు తను ననున్ నిజంగా ల
చే త్ందా? ఈ పరి థ్తిలో నేనేం చే త్ మంచిది?
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ఎలాగూ 'అనీన్' పెళిళ్ తరువాతే అనన్ది కాబటిట్, అమామ్యి విషయం మీ తలిల్దండుర్లకి చెపిప్ సలహా అడగటం మంచిది.
జిత, నకిరేకల్:
నేను డి

నలియర్ చదు తునాన్ను. మా కాలేజీలో ఒక లెకెచ్రర్ దగగ్ర టూయ్షన్ కి చేరాను. అయితే ఓ రోజు నేను అందరి

కంటే ముందు టూయ్షన్ కి ళాల్ను. ఒకక్దానేన్ ఉనన్పుప్డు నేనoటే ఇషట్మని ఆయన చెపాప్రు. కంగారుపడాడ్ను. ఏం మాటాల్డాలో తెలియలేదు. ఆ
తరా త చాలా రుల్ చెపాప్రు కానీ పటిట్ంచుకోలేదు. గురు ని
చే

మించడం తపుప్ అని నా ఉదేద్శయ్ం. కానీ ఆయనేమో పదే పదే నాకు

పోజ్

త్నే ఉనాన్రు. తనకి ఎటువంటి దురుదేద్శం లేదని, ననున్ పెళిల్ చే కో లని ఉందని చెబుతునాన్రు. నేను బాగా చదు కుని టిలయేయ్వరకు

ఎదురు చూ త్నని, కా లంటే మా పేరెంట్ తో మాటాల్డతానని కూడా అంటునాన్రు. నేను ఏం చేయాలి? గురు ను పెళాల్డటం తపుప్ కాబటిట్ ‘నో’
అనాలా? లేక ఆయనను నమామ్లా? ఏమీ అరథ్ం కావడం లేదు. సల

ఇవ ండి.

ఇందులో 'నమమ్టం' అనన్ పర్సకిత్ ఎకక్డునన్ది? మీ అభయ్ంతరం కేవలం ‘గురువు’ అనన్దొకక్టే అయితే, మిగతా అనిన్
విషయాలూ కరెకుట్గా ఉంటే ఏమాతర్ం సంశయించకుండా వివాహం చేసుకోవచుచ్. గురువును పెళాళ్డటం తపుప్ అని ఎకక్డా వార్సి లేదు. ఈ
రోజులోల్ బీటెక పాసయిన కురార్ళేళ్ తరావ్త సంవతస్రం లెకచ్రరస్గా పని చేసుత్నాన్రు. వయసులో ఎకుక్వ తేడా లేకపోతే గురువుని
నిరభయ్ంతరంగా చేసుకోవచుచ్. మీరు వార్సిన ఉతత్రం బటిట్ ఆ కురర్వాడు మంచివాడిలాగానే కనబడుతునాన్డు. బెసాట్ఫ లక.
అనూష, మెయిల్:
నేనొక అబాబ్యిని
చెపాప్ను. కానీ నా
ళల్ పరు

మి త్నాన్ను. మా ఇంటోల్ పెళిల్ సంబంధాలు చూడటం మొదలు పెటట్గానే నేను ఆ అబాబ్యి గురించి

మ గురించి మా ళుల్ అస లు పటిట్ంచుకోకుండా రే సంబంధాలు చూ త్నాన్రు. నేను, ఆ అబాబ్యి మ పెళిల్ చే కుంటే

పోతుందట. అంతకు మించి ‘నో’ అనడానికి కారణమే లేదు. నేను

చేయడానికి అభయ్ంతరం చెపప్డానికి ఏమీ లేదు. కానీ కేవలం పరు
ఎలా మరిచ్పోగలను? ఆ అబాబ్యి ఏమో... ‘మీ

పోతుందని

మించిన అబాబ్యి జీ తంలో చకక్గా థ్రపడాడ్డు. ననిన్చిచ్
ళుల్ చూ న సంబంధం చే కోమంటునాన్రు. ఆరేళల్ మ...

ళుల్ చూ న సంబంధం చే కో లనుకుంటే చే కో, నీ ఇషట్ం’ అంటూ నిరణ్యానిన్ నాకే

వదిలే డు. ఇపుప్డు నేనేం చేయాలి? దారి చూపండి.
పర్తి సమసయ్ పరిషాక్రానికీ రెండు దారుల్ ఉంటాయి. చాలా సమసయ్లు… ఏ మారగ్ం గుండా వెళాళ్లో
నిశచ్యించుకోలేకపోవటం వలల్ వసాత్యి. మీరు మీ సమసయ్ను విశేల్షించుకోండి. రెండే దారుల్. అతనిన్ వివాహం చేసుకోవటం. లేదా
మరిచ్పోవటం. వివాహం చేసుకుంటే వచేచ్ నషాట్లేంటి? మీ వాళళ్ పరువు పోతుంది. పోయేది పరువే అయితే
దానికి అంత పార్ముఖయ్త ఇవవ్కక్రేల్దు. కాలం సరుద్బాటు చేసుత్ంది. కానీ మీరు వివాహం చేసుకోవటం వలల్
మీ చెలెల్ళళ్ పెళిళ్ళుళ్ ఆగిపోవటం లాంటి విపరీత పరిణామాలుంటే మాతర్ం, ఆ పరిణామాలు. తరావ్త తరావ్త
మీ మనసును బాధపెటట్కుండా ఉంచుకో గలిగే నిబబ్రం మీకు ఉందా? ఇవనీన్ ఆలోచించుకోవాలి. మీ పెదద్ల
మనసత్తవ్ం మీకు తెలిసే ఉంటుంది కదా. కొనాన్ళళ్ తరువాత రాజీ కొసాత్రా? లేక సినిమాలోల్ చూపించినటూట్ తరాల తరబడి ఆ దూరం అలానే
ఉండిపోతుందా? మీవాళళ్ని అందరీన్ వదిలేసి వెళిళ్ చేసుకునేటంత అరహ్త ఉనన్ వాడేనా ఆ అబాబ్యి? లేక తొలి పేర్మ ఆకరష్ణా?
రెండో మారగ్o, అతనిన్ మరిచ్పోవటం. రకరకాల అభిరుచులు పెంచుకోవటం దావ్రా, చకక్గా వివాహం చేసుకొని భరత్ను
పేర్మించటం దావ్రా మీరు అతనిన్ మరిచ్పోవచుచ్. మీ పేర్మికుడు నిరణ్యానిన్ మీకు వదిలేశాడు కాబటిట్ ఇవనీన్ ఆలోచించుకొని, విశేల్షించుకొని
ఓ నిరణ్యం తీసుకోండి. చిదిమేసుత్నన్పుప్డు కూడా పరిమళం వెదజలుల్తూ తాయ్గానికి అరథ్ం చెపుతుంది పువువ్. కానీ మనం పువువ్లం కాదు.
మనుషుయ్లం.
లU య, మదనపలిల్:
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సమసయ్లు-పరి క్రాలు
నేను బీఈడీ పూరిత్ చే ను. వయ

ఇరవయేయ్ళుల్. మా ళుల్ నాకో టీచరు సంబంధo చూ రు. ఏ చెడు అల టూ లేదు.

మంచి వయ్కిత్. కటన్ం వదద్ంటునాన్రు. మా ఇంటి బాధయ్త కూడా తనే తీ కుంటానంటునాన్రు. నాకు చాలా నచాచ్రు. అయితే నాకంటే పదేళుల్
పెదద్ రని మా ళుల్ ఆ సంబంధానిన్ కాయ్ని ల్ చే రు. నాకు ఆయనేన్ చే కో

లనుంది. అయినా మా ళుల్ అంగీకరించడం లేదు.

ళల్నెలా

ఒపిప్ంచాలి?
భారాయ్ భరత్ల మధయ్ పదేళళ్ వయసు తేడా అనేది పెదద్ సమసయ్ కాదు. మీరు ఆయనిన్ మనసూప్రిత్గా ఇషట్పడుతునాన్రు కాబటిట్
మీ సమసయ్ ఆయనతోనే చరిచ్ంచండి. "మా ఇంటి బాధయ్త ఆయన తీసుకుంటాననాన్రు" అని వార్శారు. ఈ వాకయ్ం అరథ్ం కాలేదు. మీకు తలీల్
తండీర్ లేరా? ‘మా వాళుళ్’ అంటే ఎవరు? మరింత విపులంగా రాసేత్ తపప్ ఈ పర్శన్కి ఇంతకనాన్ సమాధానం చెపప్టం కషట్ం.
యాంక, ఆ లి
ట్ర్ యా:
నేను ఓ

ఫ్ట్ ర్ కంపెనీలో పని చే త్నన్పుప్డు ఒక కాయ్బ్ వర్ ననున్ రెగుయ్లర్ గా

ప్ చే

డు. చాలా మంచి డు.

దాంతో నేను కోల్జ్ గా ఉండేదానిన్. కొనాన్ళల్కు ననున్ మి త్నాన్నని చెపాప్డు. మొదట కాదనాన్ను. కానీ అతడు నాకు చాలా
ననోన్ దేవతలాగా చూడటం చూ

నేనూ

మించాను. మా ఇంటోల్

ఇంటోల్ ళుల్ మా ం ఒపుప్కోలేదు. ఉదోయ్గాలు,

ళల్కు

ధానయ్త ఇవ డం,

షయం చెబితే మొదటకాదనాన్ తరా త అంగీకరించారు. తన

త్మతలో తేడాల వలల్ పెళల్యాయ్క గొడవలు వ త్యనాన్రు. ఎంత చెపిప్నా నకుండా తనకి రే

అమామ్యితో ని చ్తారథ్ం చే రు. సరిగాగ్ అపుప్డే నాకు ఆ ట్ర్లియాలో ఉదోయ్గం రావడంతో ఇకక్డకు వచేచ్ ను. కానీ ఇదద్రం టచ్ లోనే ఉనాన్ం.
ఓరోజు తను సడెన్ గా ఫోన్ చే ఇంటోల్ ళుల్ పెళిల్కి డేట్ పెటేట్ త్నాన్రని చెపాప్డు. అపుప్డు నేను... ‘నా కోసం యిట్ చెయయ్గలిగితే చెయియ్,
లేదంటే ఆ అమామ్యిని చే

కో’ అని చెపాప్ను. ‘సరే’ అని ఫోన్ పెటేట్ డు. అపప్టున్ంచి ఫోనుల్, మె జులు లే . నేను చే త్ బిజీగా ఉనాన్నని

పెటేట్ డు. ఆ తరా త అతని మూడు నంబరూల్ పని చేయడం మానే యి. తన ండ్ కి ఫోన్ చే అడిగితే ఆ అబాబ్యికి పెళళ్యి పోయిందని,
నంబర్ కూడా ఇ

దద్నాన్డని చెపాప్రు. నా గుండె పగిలిపోయింది. I loved him truly from my heart and became very close to him

physically also. మా ళేల్మో... ఆ అబాబ్యికి నిజంగా నీ మీద మ ఉంటే నీకోసం wait చే

డు, మరిచ్పో అంటునాన్రు. నేనేం చేయాలి?

అతడిని మరిచ్పోవటం తపప్ మీకింకో మారగ్ం ఏముంది చెపప్ండి! ‘రంభ తా వలచి వచిచ్న..’ అనే సామెత గురుత్ంది కదా.
ఫిజికల గా ఒకసారి దగగ్రయాయ్క మగవాళళ్కి పెళిళ్ చేసుకోవాలనే ఇంటరెసుట్ సగం తగిగ్పోతుందటారు అనుభవజుఞ్లు. ఇంత జరిగాక ఇకపై
మీరు దేబిరించే కొదీద్ అతనికి మీమీద అసహయ్ం కూడా ఏరప్డుతుంది. కాబటిట్ మీకు అతడిని మరిచ్పోవటం తపప్ మరో మారగ్ం లేదు. గుండెలు
పగలటాలూ, మళీళ్ అతుకోక్వటాలూ మామూలే. కాలమే అరాలడైటగా పని చేసుత్ంది. మనసు నెమమ్ది నెమమ్దిగా సరుద్కుంటుంది.
సముదర్ం ఎంత పెదద్దైనా నీళుళ్ పర్వేశించకపోతే ఓడని ముంచలేదు. సమసయ్ ఎంత పెదద్దైనా, మనసులోకి
రానివవ్కపోతే బాధ ఉండదు. సమసయ్ని ‘మనసు బైటే’ ఉంచి పరిషాక్రం ఆలోచిసేత్ సగం సమసయ్లు తగిగ్పోతాయి. అలా చెయయ్ కుండా మనం
సమసయ్ని లోపలికి అహావ్నించి దుఖ సాగరంలో మునిగిపోతాం.
శ , మెయిల్:
నేనొక అమామ్యిని నాలుగేళుల్గా

మి త్నాన్ను. తను

ంగర్. మా ఇదద్రి పేరెంట్ పెళిల్కి ఒపుప్కునాన్రు. కానీ అంతలో

ఏ ందో ఏమో ననున్ చే కోనని చెపేప్ ంది. తన పేరెంట్ తో మాటాల్డుకుని ఓ మూయ్జిక్ రెకట్ర్ తో పెళిల్ కుదురుచ్కుంది. నేను తనని టారచ్ర్
చే త్నన్ందుకే అలా చే నని అంటోంది. అది నిజం కాదు. నేనెపుప్డూ అలా చేయలేదు. అతనిన్ చే కోవడం కోసమే తనలా చెబుతోందని
అరథ్ ంది.

ళల్ పేరెంట్ కి ఈ షయం తెలియదు. షయం ఆ మూయ్జిక్ రెకట్ర్ తో కూడా చెపాప్ను. కానీ అతను తనకవనీన్ అనవసరం

అంటునాన్డు. నేనా అమామ్యిని మరిచ్పోలేక పోతునాన్ను. తను మళీల్ ననున్ మించాలంటే ఏం చేయాలి?
పేర్మించినవారి చేత ‘విదిలించుకో’ బడాడ్మనన్ అవమానంకనాన్ ఘోరమైన నరకం మరొకటి లేదు...! కానీ బాధపడకండి.
మంచి సేన్హితులు మిమమ్లిన్ ఎపుప్డూ వదిలెయయ్రు. అలా వదిలేసినవారు సేన్హితులు కాదు. అటువంటివారు మిమమ్లిన్ వదిలేసేత్, అలా
వదిలేసినందుకు మీరు అదృషట్వంతులని అనుకోండి.
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సమసయ్లు-పరి క్రాలు
ఒక కురర్వాడు కౌనిస్లర దగగ్రకు వెళాళ్డట. “ఒక అమామ్యి నాతో కొంతకాలం సేన్హం చేసి మానేసింది. కలిసినపుప్డు

మొహం తిపుప్కుంటుంది. ఫోన చేసేత్ సరిగాగ్ మాటాల్డదు. నేను చదువు మీద ఏకాగర్త నిలపలేకపోతునాన్ను. కనీసం సేన్హ పురసస్రంగానే ‘బై’
చెపిప్ విడిపోవచుచ్గా…” అంటూ బాధ చెపుప్కునాన్డు.
‘‘బై’ చెపిప్నపుప్డు, మీలాంటి వాళళ్ రియాక్షన ఎలా ఉంటుందో ఎదుటివారికి తెలియదు కదా. ఇటువంటి విషయాలోల్
ఎవరూ సంతృపిత్ పడరు. ముఖయ్ంగా మొగవారు. కొందరు లైటగా తీసుకుని 'సరేల్' అనొచుచ్. మరి కొందరు వివాహ సమయంలో వెళిళ్ గొడవ
చెయయ్వచుచ్. వివాహo అయాయ్క పాత మెసేజీలు చూపించి బాల్క మెయిల చెయయ్వచుచ్. ఇంకా దురామ్రుగ్లైతే యాసిడ పోయొచుచ్”.
ఆ అబాబ్యి ఏదో అడగబోయేటంతలో “…వారి సంగతి వదిలిపెటుట్. నీ విషయం
ఆలోచించు. నువువ్ పేర్మించిన అమామ్యి నినున్ ఎందుకు వదిలేసింది? నువువ్ నచచ్కనో, నీ కనాన్
తలిల్దండుర్లు ముఖయ్మనో, నీతో కనాన్ నినున్ వదిలేసేత్ భవిషయ్తుత్ బావుంటుందనో అనుకోవటం
వలల్నే కదా మరెవరినో వివాహమాడింది. నీ పేర్మ నిజమైనదైతే, నీ పిర్యురాలు తృపిత్గా ఉండటం
కనాన్ నీకేమి కావాలి? బాధ దేనికి?”
కురార్డు ఉకోర్షంగా, "నేను అమామ్యినై, నా బాయ-ఫెర్ండ ననున్ వాడుకుని
వదిలేసినా ఇలాగే తృపిత్గా ఉండమని సలహా చెపాత్రా?" అడిగాడు.
“చెపప్ను. అమామ్యిలకైతే మరోలా చెపాత్ను. ఇషట్ం తగిగ్పోయో, ఎకుక్వ కటన్ం వసుత్ందనో, చెలిల్కి మంచి సంబంధం
వసుత్oదనో, తలిల్ ఆతమ్హతయ్ చేసుకుంటానని బెదిరించటం వలల్నో నినున్ వదిలేసేడనుకుందాం. అలా పేర్మలో లాభనషాట్లు బేరీజు
వేసుకునేవాడు దూరమైనందుకు సంతోషించాలి గానీ, బాధ ఎందుకు? అని చెపాత్ను…” అని నవివ్, “మరీ వితండ వాదనలా ఉనన్దా?” అని
అడిగాడు.
"లేదు. లేదు. మీరు చెపేప్ది అరథ్మైంది" అనాన్డు కురర్వాడు.
పేర్మ ఒక కళ పుసత్కంలో వార్సిన పై ఉదాహరణ మీ విషయంలో సరీగాగ్ సరిపోతుంది. ఆ అమామ్యి తన ‘మంచి’
భవిషయ్తుత్ కోసం మిమమ్లిన్ వదిలేసి, మరో మారగ్ం చూసుకుంది. అది సావ్రథ్మే అయుయ్ండవచుచ్. కానీ పెళళ్యాయ్క వదిలెయయ్ లేదు కదా.
ఇకక్డ అమామ్యిని సపోరట్ చెయయ్టం కాదు. మిమమ్లిన్ ‘ఛీ కొటిట్‘ వెళిళ్పోయిన అమామ్యిని మళీళ్ మీ జీవితంలోకి ఆహావ్నించాలని ఎలా
అనుకుంటునాన్రు? సావ్భిమానం లేదా మీకు?
పైగా, మీ పేర్మ విషయం కాబోయే పెళిళ్కొడుకిక్ చెపిప్ ఆ వివాహం చెడగొటాట్లని చూసాత్రా? ఇది సాడిజం కాదా?
ఇటువంటి మనసత్తవ్ం ఉంది కాబటేట్ మిమమ్లిన్ బహుశా 'టారచ్రర ' అని ఉంటుంది. ఇక మీ విషయానికి వసేత్, జరిగినది మరిచ్పోయి, మీ
కెరియర మీద దృషిట్ పెటట్ండి. టి-20 లో ఒక బంతి మిస అయితే ఆటగాడు బాధ పడుతూ కూరోచ్డు. తరువాతి బంతిని ఎలా సికస్ర కొటాట్లా
అని ఆలోచిసాత్డు. ఈ సూతర్ం జీవితానికీ అనవ్యించుకోవాలి.
సందీప్:
నేను బీటెక్

నలియర్ చదు తునాన్ను. నా జూనియర్ మీద నాకు చాలా ఇషట్ం పెరిగింది. తనని

మి త్నాన్నేమో

అనిపి త్ంది. కానీ తనకి చెపప్లేదు. ఎందుకంటే చదు లో జూనియర్ అయినా, తను నాకంటే రెండు నెలలు పెదద్ది. గా రే కులం. అయితే
మా రెండు కుటుంబాలూ ఫాయ్మిలీ

ండ్ అవ డం వలల్ నాకు

ళల్ ఫాయ్మిలీతో కూడా మంచి అనుబంధం ఉంది. నా

మ షయం తెలి త్ ఆ

అనుబంధం పాడ తుందేమోనని భయంగా ఉంది. నిజానికి నాకు ల అనాన్, ఇంటర్ కాయ్ ట్ మాయ్రేజ్ అనాన్ పెదద్ ఇషట్ం లేదు.

టి వలల్ పెదద్లిన్
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సమసయ్లు-పరి క్రాలు

బాధపెటిట్నటుట్ అ తుందని భయం. కానీ అనుకోకుండా తన
మా కుటుంబాల న్హం కోసం మన

మారుచ్కో లా? సల

మ పెరిగింది. ఇపుప్డు నేనేం చేయాలి? తనతో నా మని చెపాప్లా? లేదంటే
ఇవ ండి.

రెండు కుటుంబాలు విడిపోకుండా ఉండటం కోసం మీ తాయ్గం... ఒక మంచి బాకాస్ఫీసు చితార్నికి సరిపోయేలా ఉంది.
‘అకక్డ లేని నలల్ పిలిల్ని చీకటోల్ వెతకటం…’ అనన్ సామెత బహుశ ఇకక్ణుణ్ంచే పుటిట్ ఉంటుంది. అంచెలంచెలుగా మీ సమసయ్ని
విశేల్షించుకుంటూ వెళాద్ం. ఒకవైపు పేర్మ అంటే ఇషట్ం లేదు అంటూనే, మరోవైపు 'పేర్మిసుత్నాన్నేమో అ..ని..పి..సుత్ం..ది' అనాన్రు. ముందు
మీది పేర్మా? ఆకరష్ణా? అనన్ విషయం తేలుచ్కోండి.
వయ్కిత్ని పేర్మించటం ‘పేర్మ’. పేర్మ భావానిన్ పేర్మించటం ‘ఆకరష్ణ’ (ఇన ఫాచుయ్యేషన). పేర్మలో ఆలోచన, అవగాహన,
సప్షట్త, భదర్తభావం ఉంటాయి. ఆకరష్ణలో ఆవేశం. ఉదేవ్గం, అసప్షట్త, అయోమయం ఉంటాయి. పేర్మ అనుభూతి కోసం. ఆకరష్ణ
అనుభవం కోసం..! భవిషయ్తుత్ తెలియటం పేర్మ. కాలం తెలియక పోవటం ఆకరష్ణ. పేర్మలో రోజు రోజుకీ ఎదుటి వారి గురించి ఆలోచన,
నమమ్కం పెరుగుతుంది. ఆకరష్ణలో రోజు రోజుకీ అనుమానం పెరుగుతుంది. మిమమ్లిన్ మీరు ఈవిధంగా విశేల్షించుకునన్ తరువాత, ఆ
అమామ్యిని తన అభిపార్యం అడగండి. ఆమె, "అసలు నాకా భావమే లేదు. నువువ్ నా కనాన్ చినన్వాడివి" అంటే అసలు గొడవే లేదు. మీకు
కూడా వరాణ్ంతర వివాహాలు ఇషట్ం లేవు కదా.
ఒకవేళ ఆ అమామ్యి యసస్ంటే, ఇరువైపు పెదద్లీన్ సంపర్దించండి. వారు కూడా యస అంటే సమసేయ్ లేదు. కాదంటే,
పెదద్వారిని ఎదిరించి వెళిళ్పోయి వివాహం చేసుకునేటంత తీవర్మైనదా, పెదద్లిన్ బాధ పెటిట్ చేసుకోవటం అవసరమా (ఈ విషయం కూడా మీరే
వార్సారు) అనేది ఆలోచించుకోండి. మనసులోని అసప్షట్తతో బాధ పడటం కంటే, ఏదో ఒకటి తేలేచ్సుకోవటమే మంచిది కదా. ఇంకో రెండు
నెలలోల్ పరీక్షలు. ముందు చదువు మీద ఏకాగర్త నిలప్ండి. పరీక్షలు ఫెయిలయేయ్ కురార్ళళ్ని, కాసత్ ముంచు చూపునన్ ఏ అమామ్యీ
పేర్మించదు.
పదమ్ య:
ననున్ ముగుగ్రు అబాబ్యిలు మి త్నాన్రు. ముగుగ్రికీ నేనంటే చాలా ఇషట్ం. కానీ నాకు మ మీద అంత నమమ్కం లేదు. గా
ఒకరిన్ ల చే త్ మరొకరు ఫీల తారని భయం. ఎవరినీ హర్ట్ చేయలేను. ఇపుప్డు నేనేం చేయాలి?
అవతలి వారిని హరట్ చేసాత్నేమో అనన్ భయంతో, పర్పోజ చేసిన పర్తివారినీ మీరు
పేర్మించటం మొదలుపెడితే, మీ ఇంటి ముందు కురార్ళుళ్ కూయ్లు కడతారు. కొనిన్ లక్షల మందిని
పేర్మించవలసి వసుత్oది. ముందు మిమమ్లిన్ మీరు పేర్మించుకోండి. వయ్కిత్తవ్ం పెరగటానికి అది
పార్రంభం. అపుప్డు, ‘ఒక అమామ్యిని ఒక అబాబ్యి పేర్మించటానికి ఆ అమామ్యిలో ఏ పర్తేయ్కతా
ఉండనవసరం లేద’నన్ చేదు వాసత్వం మీకు అరథ్మవుతుంది. పేర్మింపబడటానికి మనకునన్
అరహ్తలు పెరిగేకొదీద్, పేర్మికులు తగిగ్ ఆరాధకులు పెరుగుతారు. మహాతామ్ గాంధి, మదర థెరిసాస్ల విజయ రహసయ్ం అదే.

(కొన గింపు వచేచ్నెల)
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