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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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మోహన, గుంటూరు.
మొనన్ మా ఉళోళ్ సభలో తాపతర్యం గురించి కథ చెపూత్, ఒక పుసత్కం గురిoచి చెపాప్రు. మైకు సరిగాగ్ లేక ఏమీ వినిపించలేదు. దాని పేరేమిటి?
వివరించగలరు.

ఆ పుసత్కం పేరు విజయానికి అయిదు మెటుల్. ఏది ఎంత వరకూ కావాలో, ఏది ఎపుప్డు వదులుకోవాలో తెలుసుకోలేక... దేనిపటల్నైనా

పెంచుకునే మితి మీరిన వాయ్మోహమే తాపతర్యం. అ‘నా’రోగయ్కరమైన ఎటాచమెంట..! 'తాపం' అంటే కోరిక. 'తర్యం' అంటే మూడు.
"నేను బావుండాలి. ననున్ బావుంచటం కోసం అవతలివారు బాధపడినా నేను బావుండాలి. నేను పోయిన తరువాత కూడా నా వాళుళ్
(మాతర్మే) బావుండాలి" అనే మూడు కోరికలే. విషాదాలకీ మూల కారణమైన తాపతర్యం.
ఈ ‘తాపతర్యం’ గురించి తవ్రలో రాయబోయే రెండు కధల
సారాంశానిన్ అకక్డ సభలో పర్సాత్వించాను. మొదటి కధలో ఒక
రాజకీయనాయకుడు అవినీతి పదధ్తులోల్ కోటుల్ సంపాదించి జైలు
కెళాత్డు. ఒక రోజు అకసామ్తుత్గా ఆరోగయ్ం పాడైతే జైలు అధికారులు
ఆసుపతిర్లో

చేరిప్సాత్రు.

కోలుకుంటాడు.

ఆ

ఒక

గంటలో

సమయంలో

అతడు

అతడికొక

నాటకీయoగా

చితర్మైన

కోరిక

కలుగుతుంది. తాను అకసామ్తుత్గా ఇంటికి వెళేత్ వాళుళ్ ఎలా రిసీవ
చేసుకుంటారో చూడాలని అనిపిసుత్ంది. జైలుకి వెళళ్బోయే ముందు అదే
అంబులెనసలో ఇంటికి వెళిళ్ తన వాళళ్ని చూడటానికి పోలీసు
అధికారులిన్ అనుమతివవ్మంటాడు. పోలీసు అధికారి దయతో దానిన్
అనుమతిసాత్డు. వాళుళ్ వెళేళ్ సరికి అదుభ్తంగా అలంకరింపబడిన
ఇంటి బయటి లానసలో అందరూ చాలా సంతోషంగా అతడి భారయ్ తముమ్డి పుటిట్న రోజు వేడుకని పెదద్ ఎతుత్న జరుపుకుంటూ ఉంటారు. ఆ
యువ నాయకుడికి షాక తగిలినటుట్ అవుతుంది. ఆతామ్వలోకనం చేసుకుంటాడు. తను జైలోల్ చిపప్ కూడు తింటునాన్, కటిక నేల మీద
పడుకుంటునాన్ ఇంటోల్ వాళుళ్ తమ ఎయిర కండీషండ పడక సుఖాలు తాయ్గo చెయయ్రని అరథ్మవుతుంది. ఇంత తాపతర్యం అరథ్రహితమని
తెలుసుకుంటాడు. కధ నాటకీయంగా ఉనాన్ చెపప్దలుచ్కునన్ భావం ముఖయ్ం.
రెండో కధలో ఒక లంచగొండి గుమసాత్ కూతురు ఇంటరీమ్డియట పాసవుతుంది. ఆ సమయంలో మెడికల కోరుస్ పర్వేశ పరీక్ష పేపరుల్
లభయ్మవుతునాన్యని తెలుసుత్ంది. యాభై లక్షలు పెటిట్ కొని కూతురితో పరీక్ష రాయిసాత్డు. ఆ అమామ్యికి సెకెండ రాయ్ంకు వసుత్ంది. అందరూ
చాలా సంతోషంగా ఉనన్ సమయంలో పోలీసులు అతడిని, అతడి కూతురిన్ అరెసట్ చేసాత్రు. అతడికి ఏడు సంవతస్రాలు, కూతురికి రెండు
సంవతస్రాలు శిక్ష పడుతుంది. కూతురి జీవితం సరవ్నాశనం అయిపోతుంది. ఏది మంచో, ఏది చెడో నిరణ్యించుకోగలిగే విచక్షణా ఙాఞ్నం
లేని చినన్ పిలల్, ఆ విధంగా తండిర్ తాలూకు అతాయ్శకి బలైపోతుంది. తాచుపాములాంటి కోరిక తన పిలల్లిన్ కూడా మింగేసుత్ందని చెపప్టం
ఇకక్డ కథాంశం.
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శరమ్:
మేం ఒక అగర్ కులసుత్లం. సమాజంలో మాకంటూ ఓ గురిత్ంపు, గౌరవం ఉనాన్యి. కానీ నా కూతురు ఒక తకుక్వ కులం కురార్డిని
పేర్మించింది. తననే పెళిల్ చేసుకుంటాను అంటోంది. అబాబ్యి మంచివాడు, బాగా చూసుకుంటాడు అని కచిచ్తంగా చెపేప్సోత్ంది. కానీ నాకది
ఇషట్ం లేదు. ఈ పెళిల్ వలల్ మా బంధువులు, సేన్హితుల మధయ్ మా గౌరవం పోతుంది. అలాగే ఆ అబాబ్యి కుటుంబం, మా కుటుంబం ఎపప్టికీ
కలవలేవు. రకరకాల సప్రథ్లు వసాత్యి. తారతమాయ్లు కనిపిసాత్యి. కాబటిట్ జీవితాంతం ఇబబ్ందే. అందుకే వదద్ంటునాన్ను. కానీ నా కూతురు
వినడం లేదు. ఇపుప్డు నేనేం చేయాలి? నేను అనుకునన్దే చేయాలా లేక తన జీవితం తన ఇషట్ం అని పెళిల్కి ఒపుప్కోవాలా?
మీ పర్శన్ తాలూకు చివరి వాకాయ్లు పరసప్ర విరుదధ్ంగా ఉనాన్యి."...నేను చేసుకోవదద్ంటునాన్ను. కాని నా కూతురు వినటం లేదు.
నేనుకునన్దే చేయాలా? లేక పెళిల్కి ఒపుప్కోవాలా?” అని వార్సారు. మీరు ఏమనుకుంటునాన్రు? ‘పెళిల్ జరగటానికి వీలేల్దు’ అనుకుంటునాన్రు.
అవునా? కాని మీ కూతురు వినటంలేదు. మరేం చేసుత్ంది? ఇంటోల్ంచి వెళిల్పోయి ఆ అబాబ్యిని వివాహం చేసుకుంటుందా? లేక ఆజనమ్
బర్హమ్చారిణిగా ఉండిపోతుందా?
ఎలాగో మీ మాట వినననన్పుడు ఇక మీకు వేరే పరిషాక్ర మారగ్ం ఏముంది? లేదూ, మీరు ఎమోషనలగా బలవంతం చేసేత్, ఆ
కురర్వాడిని మరచిపోయి మీరు చెపిప్న వివాహం చేసుకుంటుందనుకుందాం! ఆ అమామ్యి మనసత్తవ్ం ఎలాంటిది? ‘గతం గతః’ అనుకుని
భరత్తో సుఖంగా కాపురం చేయగలుగుతుందా, లేక డిపెర్షన కి గురై ఒక కురర్వాడి(భరత్) జీవితం నాశనం చేసే మనసత్తవ్మా? తండిర్గా మీరే
దానిన్ బాగా గురిత్ంచగలరు. మీ పర్శన్లో మరి కొనిన్ వివరాలు ఇవవ్లేదు. అతడు ఉదోయ్గం చేసుత్నాన్డా? ఆ అబాబ్యి తలిల్దండుర్లు ఈ పెళిల్కి
సుముఖంగా ఉనాన్రా? లేదా పెదద్ల నుండి దూరంగా వెళిళ్పోయి విడిగా సంసారం పెటాట్లనే ఆలోచనలో ఉనాన్డా?
ఆ అబాబ్యి గురించి మీ అమామ్యి, "చాలా మంచివాడు. బాగా చూసు కుంటాడు అంటుంది" అనాన్రు. పేర్మించిన కొతత్లో
పర్తివాళూళ్ అలాగే అనుకుంటారు. కౌనిస్లింగ కి వచేచ్ కేసులోల్ సగం పైగా పేర్మ వివాహలే! ఇవనీన్ మీ అమామ్యికి చెపిప్ చూడండి. దానికనాన్
ముందు ఆ అబాబ్యిని కలుసుకుని ఒకసారి మాటాల్డండి. అతడి ఆరిథ్క సాథ్యి గురించి వివరాలు సేకరించండి. అనీన్ మీ అమామ్యికి
చెపప్ండి. ఆ తరావ్త నిరణ్యం ఆమెకే వదిలిపెటట్ండి. మీరనన్టుట్గా మీ కుటుంబం, ఆ అబాబ్యి కుటుంబం ఎపప్టికీ కలవక పోవచుచ్.
వాళిల్దద్రూ పరిసిథ్తులకి అనుగుణంగా అడజ్సట్ అయి సామరసయ్oగా సంసారం చేసుకునే మనసత్తవ్ం ఉనన్వాళేళ్నా? నిజంగా వాళల్కి అలా
సంసారం చేసుకునే సైథ్రయ్ం, నిబదద్త, సామరద్య్o ఉంటే, మీరు మీ కుటుంబగౌరవం గురించి, మీ సేన్హితుల గురించి, ఏ మాతర్ం బాధ
పడవలసిన అవసరం లేదు. ఈ రోజులోల్ కులాంతర వివాహాల గురించి ఎవరూ పటిట్ంచుకోవడం లేదు. అలా కాకుండా, మీ కుటుంబంలో
మిగతా వారి వివాహాలకు మీ అమామ్యి తీసుకునన్ నిరణ్యం అడొడ్సుత్ందంటే, మీనుండి విడిపోవలసి వసుత్ంది అని హెచచ్రించండి. చివరగా
ఒక మాట..! మీ కులం కాని వారందరిదీ ‘తకుక్వ కులం’ అనే అభిపార్యం మారుచ్కోండి. మారే అభిపార్యాల గురించి మరో జెన కథ
వినండి.
'నాకు కాళుళ్ నొపిప్గా ఉనాన్యి. నిదర్ వసోత్ంది. ఈ మెడిటేషనూ, యోగా వృధా అనిపిసోత్ంది’ అనాన్డట శిషుయ్డు.
'నీ అభిపార్యం తవ్రలోనే మారుతుంది’ అనాన్డు గురువు.
సంవతస్రం అయింది. 'యోగా అదుభ్తంగా ఉంది. నేను సంపూరణ్ జాఞ్నవంతుణిణ్ అయాయ్ను' అనాన్డట శిషుయ్డు.
'నీ అభిపార్యం తవ్రలోనే మారుతుంది' అనాన్డు గురువు.
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సమసయ్లు-పరి క్రాలు
పిలల్ల (తో) సమసయ్లు

పవన, మెయిల:
నాకు ఇదద్రు పిలల్లు. ఎనిమిదో తరగతి, ఆరో తరగతి చదువుతునాన్రు. ఈ మధయ్ వాళిల్దరూ
ద్ డబుబ్లు దొంగిలించి బయట అవీ ఇవీ కొనుకుక్ని
తినడం చేసుత్నాన్రు. అలా దాదాపు ఎనిమిది వందలు ఖరుచ్ చేశారు. వాళుల్ సూక్లు నుంచి వచేచ్సరికి వాళల్ కోసం ఫుడ రెడీగా ఉంచుతాం.
అయినా ఎందుకు చేసుత్నాన్రో అరథ్ం కావడం లేదు. వాళల్ని మందలించాలా లేక డబుబ్లు కంట పడకుండా దాచేయాలా? నేనిపుప్డు ఏం
చేయాలి?
ఎనిమిది వందలు దొంగతనం చేసేటంతగా వారు ఏమి తినాన్రు? తినటంకోసమే వారు దొంగతనం చేసుత్నాన్రని మీరెలా నిరాధ్రణకి
వచాచ్రు. నెల రోజులోల్ ఎనిమిది వందలు ఖరుచ్ పెటాట్రంటే సేన్హితులoదరూ కలిసి తింటునాన్రా? ముందు ఆ విషయం కనుకోక్వాలి. ఇది
తిండికి సంబంధించిన వయ్వహారంలా అనిపించటేల్దు. డబుబ్లు కనబడకుండా దాచేయటం దీనికి పరిషాక్రం. వాళళ్ దొంగతనం మీకు
తెలిసింది అనన్ విషయం వాళళ్కి తెలిసేలా చేయాలి. కొటిట్నా, తిటిట్నా అది ఆశించిన ఫలితాలు ఇవవ్కపోవచుచ్. సునిన్తంగా వయ్వహరించి
తెలుసుకోండి. తమ దొంగతనం విషయం మీకు తెలిసిందని గర్హించిన తరావ్త కూడా వాళుళ్ అదే పని చేసూత్ంటే, ఎవరైనా మనసత్తవ్ శాసత్ర
నిపుణుడి దగగ్రకి తీసుకెళళ్ండి.

రమణి, ధవిళేశవ్రం.
చినన్ పిలల్లోల్ లెకక్ల పటల్ ఉతాస్హం పెరగాలంటే ఏమి చెయాయ్లి?
కుడి వైపు మెదడు పెరిగేలా చెయాయ్లి. సాయంతర్పు పూట, మరియు శలవు రోజులోల్ కూరోచ్బెటిట్ చినన్ చినన్ పర్శన్లు అడగాలి. మంచి
సమాధానానికి బహుమతులు ఇవావ్లి. అలాంటి పర్శన్ల పుసత్కాలు మారెక్టలో చాలా లభిసాత్యి. 'ఒక కంపెనీ వారు తమ చాకెల్ట పర్మోషన
కోసమై, ఫలానా బార్ండు చాకెల్ట పై చుటిట్న రేపరుల్ 5 ఇసేత్, ఒక చాకెల్ట బహుమతిగా ఇసాత్రు. ఒక కాలనీ కురార్ళుళ్ తమ దగగ్ర ఉనన్ చాకెల్ట
రేపరుల్ అనిన్ కలిపి 77 పోగు చేసారు. వారికి ఎనిన్ బహుమతిగా వసాత్యి? అని అడగండి. మీ వాళుళ్ 19 (15+3+1) అని కరెకుట్గా చెపితే,
ఒక చాకెల్ట బహుమతిగా ఇవవ్ండి. ఇది ఇటీవలే రిలీజైన నా పుసత్కం "డెవలపింగ రైట బెర్యిన" అనన్ పుసత్కం నుoచి ఒక పర్శన్ (ఇది సేలస్
పర్మోషన కాదు. ఉదాహరణగా చెపాప్నంతే ).

సుమతి, రాజమండిర్:
చాలామంది పిలల్లకి సంబంధిoచిన విషయాలోల్ ‘హైపర-యాకిట్వ’ అనన్ పదానిన్ వాడుతునాన్రు. దీని గురించి కాసత్ వివరించగలరు.
విపరీతమైన అలల్రీ, ఒక చోట కుదురుగా ఉండకపోవటం, చేతిలో వసుత్వులు గిరాటు వేయటం, టీ.వీ. చానలస్ తరచూ మారుసూత్
దేనితోనూ సంతృపిత్ చెందకM పోవటం, ఆలోచించకుండా సమాధానం చెపప్టం, పరిణామం ఆలోచించకుండా పని చెయయ్టం మొదలైన
విశేషణాలని హైపర యాకిట్వ అంటారు. అయితే హైపరాగ్ ఉండటం కనాన్, లేకపోవటం
(ఆటిజం) భయపడ వలసిన పరిసిథ్తి. అలాంటి పిలల్లు మనున్ తినన్ పాములాల్ ఉంటారు.
చినన్పిలల్లోల్ హైపర-యాకిట్విటి మంచి లక్షణం. కొంత వయసు వచాచ్క (అంటే దాదాపు
పనెన్ండేళుళ్ దాటాక) నిబదధ్త, నమర్త, నెమమ్ది అలవాటవావ్లి. అలా తగగ్ని పిలల్ల హైపరయాకిట్విటీ తగిగ్ంచే కొనిన్ పదధ్తులునాన్యి. చాలా వయ్కిత్తవ్ వికాసపుసత్కాలలో వీటి గురించి చరచ్
జరిగింది.
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విశవ్జీత, విజయనగరం:
మా అబాబ్యికి పదేళుళ్. వాడికి జనరల నాలెడజ్ పటల్ ఉతాస్హం పెంచాలంటే ఏమి చెయాయ్లో చెపప్ండి.
అరథ్వంతంగా సాయంతర్ం వాడితో ఒక గంట గడపండి. టి.వీలో తనతో కలిసి హిసట్రీ, నేషనల జియగర్ఫీలాంటి చానలస్ చూడండి.
కొంత కాలానికి, పోగో కారూట్నస్ కనాన్ అవే బావునాన్యనన్ భావానిన్ అలవాటు చేసుకుంటాడు. మిగతా పిలల్ల కనాన్ తాను డిఫరెంట అనే
భావం అతడిలో ఏరప్డటం కోసం ఏమి చెయాయ్లో అదంతా చెయయ్ండి.
జనరల నాలెడిజ్ ఉతాస్హంగా ఉండేలా చెపప్ండి. పజిలస్ ఇవవ్ండి. ఉదాహరణకి ఈ 6 వాకాయ్లను సరైన కర్మంలో అరధ్వంతoగా
తయారుచేయమని అడగండి.1. ఇండియాలో ఏనుగులు, ఆఫిర్కా ఏనుగుల కంటే చినన్విగా ఉంటాయి 2. ఇండియా ఏనుగులు అడవులు
ఎకుక్వగా వుండే పరిసరాలోల్ ఉండడానికి ఇషట్పడతాయి 3. వరాష్కాలం పార్రంభoలో విశాలమైన పార్ంగణ పర్దేశాలోల్ గడిడ్ తినటానికి
బయటకు వసాత్యి. 4. వరాష్లు పడే సమయంలో ఒక అడవి నుండి ఇంకో అడవిలోకి ఎపుప్డూ ఒకే వరుసలో సంచరిసాత్యి. 5. అవి
సాధారణంగా దాదాపు మూడు మీటరల్ ఎతుత్లో, మూడువేల కేజీల బరువుతో ఉంటాయి. 6. ఇంకోవైపు ఆఫిర్కా ఏనుగులు మూడునన్ర కేజీల
ఎతుత్తో ఆరువేల కేజీల బరువుతో ఉంటాయి.
ఆలీబాబా నలభై దొంగలు, డేవిడ అండ గోలియత, సిందబాద సాహసయాతర్లాల్oటి కథలు చినన్పిలల్లేన్ కాదు. టీనేజరస్ని కూడా
ఆకరిష్సాత్యి. Developing Right brain (The best gift to your child) అనన్ పుసత్కంలో లేటరల థింకింగకి సంబంధించిన 4౦౦

పర్శన్లునాన్యి. పాత పుసత్కాలు ఎందుకు మంచి పరిమళంతో అదో రకమైన సువాసన వెదజలుల్తాయి? ఈ పర్పంచంలో ఒక కనున్ ఉనన్ జీవి

ఏది? చందర్మండలం మీద క్షవరం చేసుకోవటం ఎలా? సీతని కోలోప్యిన రాముడు దీపావళి రోజు రాతిర్ ఎలా గడిపాడు? రైలోల్ వెళూత్ దాని
వేగం కనుకోక్వటం సాధయ్మా? ముగిసిన తరువాత కూడా ఎవరు గెలిచారో ఆటగాళళ్కి తెలియని ఆట ఏది? పచిచ్రొయయ్కి గుండె
ఎకక్డుంటుంది (తలలో)… లాంటి పర్శన్లు అందులో చాలా ఉనాన్యి. సమాధానాలు పర్యతిన్ంచండి. సమసయ్ని పరిశీలించే నేరూప్,

పరిషక్రించే విధానం, తరక్ం, రీజనింగ, కామన సెనుస్ పెంపొందించుకోవటానికి ఆ పర్శన్లు ఉపయోగ పడతాయి. మళీళ్ చెపుతునాన్ను...
ఇది సేలస్ పర్మోషన కాదు. పిలల్లకి ఇవనీన్ చెపాప్లనన్ తపన.

ఆకాష. గుంటూర.
మా కాల్సులో టీచరు, పదిహేడు గీతలు, రెండు సునాన్లతో ఒక చతురసర్ం గీయమని చెపాప్రు. ఇది మీ పుసత్కం లోదే అనాన్రు. ఎలా?
ఈ పాటికి ఆయన చెపేప్ ఉంటారు. ఇది ‘డెవలపింగ రైట బెర్యిన’ అనన్ పుసత్కం లోది. సలామ్న ఖానని అతడి గరల్ ఫెర్ండ ఈ పర్శన్ అడిగి
చాలెంజ చేసి, అతను చెయయ్లేకపోతే... తాను చేసి చూపించి పెళిళ్ చేసుకుంటుంది. పదిహేడు గీతలు, రెండు సునాన్లతో ఒక చతురసర్ం…
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రేషామ్, వైజాగ:
నేను డిగీర్ ఫసిట్యర చదువుకుంటునాన్ను. మా ఊరు సిటీకి దూరం. అందుకే సిటీలోని మా మావయయ్ వాళల్ ఇంటోల్ ఉంటూ చదువుకుంటునాన్ను.
మా అతత్ వేరే ఊళోల్ సూక్ల టీచర. ఆమె సూక్ల దగగరే
్ ఉండాలి. అందుకే పర్తి ఆదివారం వచిచ్ వెళుతూ ఉంటుంది. మా మావయయ్ బాయ్ంకు
ఉదోయ్గి. ఇంటోల్ మావయయ్, ఒకటో తరగతి చదివే వాళల్ బాబు, మా అతత్ తముమ్డు ఉంటారు. రోజూ నేను మావయయకి
్ కాయ్రేజీ రెడీ చేసి, నేను
రెడీ అయియ్ కాలేజీకి వెళాల్లి. ఇంటి పనులకే ఎకుక్వ సమయం కేటాయించాలిస్ రావడంతో చదువు కుంటుపడింది. పరిసిథ్తి ఇలా ఉంటే, పర్సుత్తం
మా అతత్ పెర్గెన్ంట..సిటీలోనే ఉండే మా అకక్వాళల్ దగగ్రకు వెళిల్ ఉండాలనుకుంటునాన్ను. ఈ పరిసిథ్తిలో నేను మావయయ్ వాళల్ ఇంటి నుంచి
వెళిల్పోతే పనులు చేయడానికి బదధ్కించి వెళిళ్పోయాననుకుంటారు. ఇపుప్డు ఏం చేయాలో తోచడం లేదు. సరైన మారగ్ం సూచించగలరు.
అవసరం ఉనన్ంత కాలం వాడుకుని, పని చెయయ్వలసి వచిచ్నపుప్డు వెళిళ్పోవటం బాధయ్త కాదు. మరోవైపు మీ చదువు మీకు ముఖయ్ం..
మావయయ్కీ, బాబాయికీ వంట చేసిపెటట్టంలో తపుప్ లేదనిపిసేత్ ఉండండి. ఇదద్రు మగవాళుళ్ ఉనన్ ఇంటోల్ ఒంటరిగా ఉండటం బావోదనిపిసేత్
వెళిళ్పోండి. అంతే తపప్ "ఎవరేమి అనుకుంటారో" అనన్ భావంతో మాతర్ం ఉండొదుద్.

(కొన గింపు వచేచ్నెల)
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