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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

øöeTT~

www.koumudi.net

qe+ãsY 2018

2

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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ఉపనాయ్స కళ
లోకేశవ్రరావు, అడడ్తీగెల.
సేట్జ ఫియర గురించి ఇదే శీరిష్కలో చెపాప్రు. నాకు సభా పిరికితనం లేదు. కానీ శోర్తలిన్ ఆకటుట్కోలేక పోతునాన్ను. దాని గురించి మరింత
వివరoగా చెపప్గలరు.
1.సబెజ్కట్: శోర్తలిన్ ఆకటుట్కోవాలంటే అనిన్టి కనాన్ ముఖయ్ంగా మాటాల్డాలనుకునన్ సబెజ్కట్ ఏమిటో కుష్ణణ్ంగా తెలిసుండాలి. ‘సేట్జ మీదకి వెళిల్
అకక్డ ఆలోచిసాత్’ అనుకుంటే కషట్ం. ఇపప్టికీ మేము (మోటివేటరస్) మాటాల్డే ముందు నోటస్ రాసుకుంటాము. తెలియని సబెజ్కట్ మీద కమేండ
తకుక్వ ఉంటుంది. సబెజ్కట్ బాగా తెలియడం వలల్ భయం పోయి, మీ మీద మీకు నమమ్కం పెరిగి, మెదడులో కారిట్జోల అనే నూయ్రో టార్నస్
మిటర పర్భావం ఆటోమెటికగా తగిగ్పోతుంది. ఉపనాయ్సంలో పటుట్తవ్ం దానంతట అదే వసుత్ంది
2. రైటింగ డౌన థీ నోటస్: మనం అషాట్వదానం చేయగలిగే పండితులం కాదు.ఫసట్ పాయింట నూకిల్యస అని చెపాప్ను కదా. ఆ
నూకిల్యస నే కొంత అనుభవం వచేచ్ంత వరకు పాయింట-బై-పాయింట వార్సుకుంటే కంఫూయ్జన లేకుండా ఒక సబెజ్కట్ నుండి మరొక సబెజ్కట్
లోకి జాగర్తత్గా వెళళ్టానికి వీలవుతుంది.
3. టైమ ఫాయ్కట్ర: మీకు సేట్జ మీద మాటాల్డటానికి కొంత టైమ ఇసాత్రు. చాలామంది ఇచిచ్న టైమకనాన్ ఎకుక్వ మాటాల్డుతూ ఉంటారు.
అయిదు నిముషాలు మాటాల్డదలుచ్కుంటే, అదే టైంలో సబెజ్కట్ కుల్పత్ంగా చెపాప్లి. గంట మాటాల్డదలుచ్కుంటే సోల్గా ఆ సబెజ్కట్లోకి వెళిళ్ 45
నిముషాలు మాటాల్డి. అకక్డ నుంచి పోసట్ కైల్మాకస్లోకి వెళాళ్లి. దీనేన్ టైమ ఫాయ్కట్ర అంటారు.
4. కముయ్నికేషన: మనం చాలా గొపప్గా మాటాల్డుతునాన్ము అనుకునన్పుప్డు కూడా, మన సంభాషణ ఒకోక్సారి అవతలివారికి అరథ్ం
కాకపోవడం జరుగుతుంది. ఎపుప్డు ఆగాలి? ఎపుప్డు ఆగకుండా చెపాప్లి?అది వినాయక చవితి మైకా? అకోసిట్కస్ అదుభ్తంగా ఉనన్ మైకా?
మైక కి ఎంత దగగ్రలో మొహం పెటాట్లి?
5. సెలఫ్ థెరపీ: మైకు ముందు నువెవ్లా నిలబడతావు? మాటాల్డుతునన్పుప్డు నీ చేతులు ఎకక్డ పెటుట్కునాన్వు? దీనేన్ బాడీ లాయ్ంగేవ్జ
అంటారు. బాడీ లాయ్ంగేవ్జ, సెలఫ్ థెరపీ ఎంత బాగా వసేత్, ఉపనాయ్సం అంత సులువుగా సకెస్స చెయయ్టం అలవాటైపోతుంది.
6. ముఖ కవళికలు: ‘నూయ్స చదివేటపుప్డు అంత సీరియసగా చదవొదుద్. నవువ్తూ మొహం కాసత్ పల్జెంటగా పెటట్ండి’ టైరనింగ
ఇసుత్నన్పుప్డు యాంకరస్కి చెపుతారు. మొదటోల్ నవువ్తూ, తరువాత దాని గురించి మరిచ్పోతారు. “...ఈ రోజు ఆసేట్ర్లియాపై భారతదేశం పది
వికెటల్ తేడాతో నెగిగ్ంది” అనన్ తరువాత, ‘నవువ్తూ చెపాప్లి కదా’ అని గురొత్సుత్ంది. “మకాక్మసీదు బాల్సలో
ట్ పది మంది దురమ్రణం” అని
నవువ్తారు.
7. సీప్చ పార్రంభం: ఉపనాయ్సం మొదలుపెటేట్ ముందు కొనిన్ సెకెండుల్ మౌనంగా ఉండటం చాలా అవసరం. వెళళ్గానే మైకు పటుట్కుని
‘మహాజనులారా’ అనవదుద్. ఎంత గొపప్ ఉపనాయ్సకుడికైనా, మైకు ముందు వెళేళ్టపుప్డు కాసత్ బీ.పీ పెరిగి ఉంటుంది. అది తగగ్టానికి అలా ఒక
నాలుగైదు సెకెండుల్ మొతత్ం ఆడిటోరియంని పరిశీలించి చూసి, సోల్గా సాట్రట్ చెయయ్ండి. పోర్టోకాల ఉంటే తపప్ అనవసరంగా చైరెమ్నగారికి,
పకక్నే కూరుచ్నన్ సెకర్టరి గారికి, ఆ పకక్న కూరుచ్నన్ అధయ్కుష్ల వారి రెండో భారయ్ మూడో తముమ్డికీ... ఇలా చెపప్నవసరం లేదు. ‘వేదికపై
పెదద్లకి, ఆహావ్నితులకి నమసాక్రం’ అని చెపిప్ డైరెకట్గా సబెజ్కట్లోకి వెళిళ్పోవచుచ్.
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8. లుకింగ పోసచ్రస్: మీరు ఎవరిని చూసి మాటాల్డుతునాన్రు? ఎదురుగా ముందు వరుసలో కూరుచ్నన్ వాళళ్నే చూసూత్ సబెజ్కట్ అంతా

చెపప్టం సరి కాదు. A టు Z… మొతత్ం అందరినీ చూసూత్ మాటాల్డాలి. పర్తీవాళళ్కి ‘ననున్ చూసూత్ మాటాల్డుతునాన్రు’ అనన్ ఫీల రావాలి. ఆ
ఫీలింగ వాళళ్కి మనమే ఇవావ్లి.
9. హితం అండ పిర్యం: ఒక ఉపనాయ్సకుడు సభని ఎలా రంజింపజేసాత్డు - అనేది దీని మీదే ఆధారపడి ఉంటుంది. హితం అంటే
మంచి. పిర్యం అంటే నవివ్ంచేది. కొంతమంది పేర్క్షకులకి హితం ఒకక్టే నచుచ్తుంది, వాళుళ్ ఎపుప్డూ సీరియసగానే ఉంటారు. మీ నుంచి
కూడా సీరియస ఉపనాయ్సం మాతర్మే ఆశిసాత్రు. పబిల్క సీప్కింగలో పిర్యం ముఖయ్ం. మీరు షేకస్-పియర గురించి మాటాల్డాలనుకునాన్రు.
‘అతను ఒక గొపప్ నాటక రచయిత. టార్జెడీలు బాగా వార్సాడు...’ ఇలా ఒక వాయ్సం లాగా చెపేత్ వినే వాళళ్కి బోర కొడుతుంది. మరి ఎలా
చెపాప్లి? ‘...అతను రాసిన వాటిలో కొనిన్ సినిమాలు తీసారు. అందులో రెండు హిందీలో తీసారు. ఒకటి సూపర హిట, మరొకటి ఫాల్ప
అయియ్ంది...’ ఇలా కొనిన్ ఉదాహరణలతో చెపేత్ పేర్క్షకులలో ఇంటెరెసట్ పెరుగుతుంది. మరొక విషయం. బిజినెస సూక్లస్లో గానీ, విదేశాలోల్
గానీ ఉపనాయ్సం ఇచేచ్టపుప్డు ఎకుక్వ హితం చెపాత్ము. ఎందుకంటే అకక్డ ఎకుక్వ టైమ ఉండదు. అదీ కాక అంతలా నవివ్ంచే అవకాశం
కూడా మాకు ఇంగీల్షులో ఉండదు. ఏడో, ఎనిమిదో తరగతి వాళుళ్నన్పుప్డు ఎకుక్వ జోకులు కలిపి హితం చెపూత్ ఉంటాము. ఆడియనస్ ఐ.కూయ్
ఏమిటి? మేథసుస్ ఎంత? ఇలాంటివనీన్ దృషిట్లో పెటుట్కొని ఈ హితం అంద పిర్యం సరైన నిషప్తిత్లో మికస్ చేసేత్ ఉపనాయ్సoతగిన ఫలితం
ఇసుత్ంది.
10. మూడ: ఉపనాయ్సంలో రసవతత్రంగా ఉండాలి. చలిలో బిచెచ్గతెత్ గురించి మాటాల్డుతూనన్పుప్డు గొంతు ఆరర్ద్ంగా, పేర్మగా,
ఆపాయ్యoగా పలకాలి. జెండా గురించి మాటాల్డినపుప్డు ఆవేశంగా మాటాల్డాలి. ఏదైనా జోక వేసినపుప్డు అవతలవాళళ్ నవువ్
ఆగిపోయినపుప్డు ఉపనాయ్సం తిరిగి మొదలుపెటాట్లి. ఉపనాయ్సంలో మోనో-టోన లేకుండా ఉంటే, వినేవాళుళ్ కూడా మంతర్ ముగుధ్లై
సంగీతానిన్ ఆశావ్దిసుత్నన్టుట్ వింటూ ఉంటారు. ఫాసట్గా, గాయ్ప లేకుండా గబగబా చెపొప్దుద్. ఇది కూడా పార్కీట్స వలేల్ వసుత్ంది.
11. ఆడియెనస్: ఒక గమమ్తైన ఉదాహరణ చూదాద్ం. మిమమ్లిన్ వేలెంటైనస్ డే గురించి మాటాల్డమని అడిగారు. “...పేర్మికులoదరూ
పేర్మించుకోవాలి. జీవితమే పేర్మ. పేర్మ తపప్ ఈ పర్పంచంలో ఇంకేమీ లేదు. ఆకలి, డబుబ్ ఇవనీన్ పేర్మ ముందు బలాదూర” ఇలా
మాటాల్డారు. వాళుళ్ మిమమ్లిన్ తరిమి తరిమి కొటాట్రు. ఎందుకంటే మిమమ్లిన్ పిలిచింది అడవిలో విపల్వకారులు. “పరవ్త శిఖరాన ఎరర్ జెండా
రెపరెపలాడాలంటే...” అంటూ మాటాల్డాలి. అదే రోజు టీనేజరస్ అయిన అమామ్యిలు, అబాబ్యిలు ఉనన్ ఒక కాలేజీలో చెపాప్లిస్వసేత్ “...
మితుర్లారా, ఈ రోజు శుభ దినం. మీరెవరైనా అమామ్యిని పేర్మిసేత్ ఒక గులాబీ పువువ్ తీసుకువెళిళ్ ఇచిచ్ "ఐ లవ యు" అనండి. ఆ
అమామ్యికి ఇషట్మైతే ఆ పువువ్ తలోల్ పెటుట్కొని మీ వైపు అలా కోన చూపున చూసేసి నవేవ్సి వెళిళ్పోతుంది. ఒకవేళ మీరు నచచ్కపోతే, ఆ పువువ్
తీసుకోకుండా వెళిళ్పోతుంది. అది తీసి మీరు చెవిలో పెటుట్కోండి” అనగానే ఘోలుల్మని చపప్టుల్ కొడతారు జనం. అదీ ఉపనాయ్స కళ. సబెజ్కట్
యొకక్ వెలాసిటీ, సాందర్త అనీన్ గురుత్పెటుట్కొని మాటాల్డటమే మీ యొకక్ వాకాచ్తురాయ్నికి అండగా నిలుసుత్ంది.
12. ముగింపు: పబిల్క సీప్కింగలో ‘ఎంతసేపు మాటాల్డాలి? ఎకక్డ ఆపాలి’ అనేది చాలా ముఖయ్ం. ఉపనాయ్సం ఇసుత్నన్పుప్డు పేర్క్షకుల మొహం

చూసేత్, మీరు చెపిప్ంది సంతృపిత్గా ఉందా? మీ దగగ్ర నుండి ఇంకా ఎకుక్వ ఆశిసుత్నాన్రా? అనన్ది తెలిసిపోతుంది. సేట్జి మీద ఉనన్పుప్డు జనం
ఎందుకు చెపప్టుల్ కొడుతునాన్రో అరథ్ం చేసుకోవాలి. పేర్క్షకులు కొటేట్ చపప్టుల్ రెండు రకాలుగా ఉంటాయి. ‘ఇంక చాలురా బాబు. ఇక
దిగిపో...’ అనీ, ‘బావుంది... బావుంది. ఇంకా చెపుప్. అని’. ఇందులో ఏది అనన్ది మనం కరెకట్గా అరథ్ం చేసుకోవాలి.
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పైన చెపిప్నవనీన్ గురుత్పెటుట్కుని ఉపనయ్సిసేత్, ఒకటి రెండు అనుభవాలు వచేచ్సరికి మీరు సేట్జి మీదకు వెళిళ్ అదుభ్తంగా మాటాల్డగలరు.
“కీరిత్శేషులు” అనే నాటకంలో రాధాకృషణ్ గారు ఒక డైలాగ రాసారు. “...అవిగో వినరా చపప్టుల్. అవే కదరా ఆకలిగొనన్ కళాజీవికి
పంచభక్షయ్ పరమానాన్లు' అని. మీ ఉపనాయ్సానికి జనం కొటేట్ చపప్టుల్ మీకెంత సూప్రిత్నిసాత్యంటే, నిజమైన విజయమేంటో అపుప్డు
తెలుసుత్ంది.

రమేశ, బెంగుళూరు.
ఎందుకు రచయితలకి ఈ సమాజం మీద అంత కసి?
నేను ఒక పారీట్కి వెళిళ్నపుప్డు కొంతమంది రాజకీయ నాయకులు పేకాడటం చూశాను. కొనిన్ లక్షలు చేతులు మారాయి. డబుబ్లు గోనె
సంచులతో తీసుకు వచాచ్రు. లీడర సినిమా గురొత్చిచ్ంది. నమిమ్నా నమమ్క పోయినా ఇది నిజం. ఇలాంటి జూదాలిన్ పర్భుతవ్ం
అరికటట్లేనపుప్డు పోర్తస్హించడమే మంచిదేమో అనిపిసూత్ వుంటుంది. కిర్కెట బెటిట్ంగ మన దేశంలో చాప కిర్oద నీరులా ఎనిన్ వేల కోటల్
రూపాయలతో జరుగుతుందో అందరికీ తెలిసిందే కదా. దీని గురించి మన సి.బి.ఐ ఛీఫ నోరుజారి "రేప తపప్నిసరైనపుప్డు ఆనందించడమే
మంచిది కదా" అనాన్డు. ఆయన ఉదేద్శయ్ం, ‘…మనం ఎలాగూ ఈ బెటిట్ంగులిన్ ఆపు చేయలేనపుప్డు చటట్బదద్ం చేసేత్ మంచిదే కదా’ అని. కానీ
ఆయన చేసిన కామెంట చాలా సంచలనానిన్ సృషిట్ంచింది. క్షమాపణ చెపుప్కునే వరకూ పర్జలు వదలేల్దు.
ఆయన చెపిప్నదాంటోల్ మాతర్ం చాలా సతయ్ం వుంది. ఆయనేం సామానుయ్డు కాదు. సి.బి.ఐ ఛీఫ. ఆయనే చేతులెతేత్శాడు. ముసీల్ం
దేశమైన మలేషియా కూడా కాయ్సినో సాథ్పించి ఏడాదికి పదివేల కొటల్కి పైగా ఆదాయం సంపాదిసోత్ంది. ఇటీవల కాలంలో సింగపూర, శీర్లంక
కూడా కాయ్సినోలు పెటాట్యి. జూదగృహంలోపర్వేశించాలంటే అయిదువేల రూపాయలు చెలిల్ంచాలి. విదేశీయులిన్ ఆకరిష్oచి తమ దేశసుత్లని
రకిష్ంచుకోవటం కోసం ఆ దేశం ఈ విధంగా నిబంధనలు ఏరప్రచుకుంది. మన దేశంలో కూడా ఎంటీర్ ఫీజు పదివేల రూపాయలు పెడితే
సామానుయ్లు లోపలికి వెళళ్లేరు. మనదేశంలో ఇలాంటి జూద గృహాలు నిరిమ్సేత్ లంచగొండులు, రాజకీయ నాయకులు, మాఫియా లీడరల్
డబబ్ంతా పర్భుతావ్నికి వెళేళ్ అవకాశం వుంది. గాయ్ంబిల్ంగ హౌసెస ఎలాగూ అనధికారికంగా నడుసుత్నన్పుప్డు వీటిని చటట్బదద్ం చేయటంలో
తపేప్ముంది? అదే విధంగా పర్భుతవ్మే వయ్భిచార గృహాలు నడిపిసేత్ నిశచ్యంగా రేపల సంఖయ్ కొంతవరకైనా తగుగ్తుంది. మగాడిలో వుండే
మృగాలు కొనైన్నా శాంతిసాత్యి కదా? తపోప్, ఒపోప్... జరుగుతునన్ పరిణామాలిన్ చూసి సప్ృహ ఉనన్ రచయితలు ఆ విధంగా సప్ందిసాత్రు.
కొందరు దానిన్ ‘కసి’ అని అంటారు.
సంపాదన

లోకేష, నిడదవోలు.
ఒకక్ క్షణం కూడా ఆలోచించకుండా డబుబ్ సంపాదించే చిటాక్లు రెండు చెపప్గలరా?
‘First hour with my husband on first night’ అని యూటూయ్బ లో ఒక పది నిముషాల వయ్వధి గల వీడియో పెటట్ండి.
లోపల మీరు ఏం చూపిసాత్రా, ఏం చెపాత్రా అనేది అనవసరం. లక్ష వూయ్స వసాత్యి. మీకు గూగుల వాళుళ్ డబుబ్లు ఇసాత్రు.
'బేబీ ఐన సీట్న డీ.వీ.డీ కానెస్పట్' అని, 'టివ్న బెర్యిన డెవలపెమ్ంట ఫర యువర చైలడ్' అని రెండు సి.డి.లు విడుదల చేయండి. వేల
సంఖయ్లో అముమ్డవుతాయి.
డబుబ్ సంపాదించడానికి రకరకాల పదధ్తులు ఉనాన్యి అని చెపాప్ను కదా. నా మితుర్డి కొడుకు కౌష్రము చేసి వేలకి వేలు డబుబ్
సంపాదిసుత్నాన్డు. ఇందులో చితర్మేముంది అని మీకు అనిపించవచుచ్. కానీ అతడు చేసేది ధనవంతుల కుకక్లకి.
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కొతత్ కొతత్ ఆలోచనలు ధనారజ్నకి ఉపయోగపడతాయి. కృషణ్, గోదావరి, కావేరి నదుల మధయ్ పoట లు కటిట్ వాటి మీద విశాలమైన
వివాహ వేదికలను నిరిమ్సేత్, తమ పిలల్ల వివాహం నీటి మీద చేయటానికి ఎందరో ధనవoతులు ముందుకు వసాత్రు. పర్భుతవ్ అనుమతి
తీసుకోవటం కూడా పెదద్ కషట్మేమీ కాదు. ఇలాంటి కొతత్ ఆలోచనలే ధనారజ్నకి తొలిమెటుల్.
మారెక్టింగ అనేది మరో అంశం. ఒకపుప్డు సీవ్టుల్ రుచికరంగా చేసేత్ డిమాండ ఉండేది. కానీ మీరు గమనించారా... సీవ్టుల్ ఎలా
ఉనాన్యి అని కాదు... దాని చుటూట్ పాయ్కింగ ఎంత అందంగా ఉనన్ది అనన్ విషయమే పర్సుత్తం దాని ధరని నిరణ్యిసుత్ంది.
డబుబ్ సంపాదించాలని అనుకునేవాడు కొనిన్ ముఖయ్మైన పాయింటస్ గురుత్పెటుట్కోవాలి.
1) నీ దగగ్ర కోడిగుడుల్ ఉంటే వాటనిన్టినీ ఒకే గంపలో పెటుట్కోకు అనేది ఇంగీల్ష సామెత. డబుబ్ కూడా అంతే. 2) అవసరం లేని
విషయాల మీద డబుబ్లు ఖరుచ్ పెటుట్కుంటూ పోతే, డబుబ్ కోసం అవసరమైన వాటిని అమేమ్యవలసి ఉంటుంది. 3) డబుబ్ అంతా ఖరుచ్
పెటిట్న తరువాత మిగతా దానిన్ ఆదా చేసే వాడి కనాన్, కొంత ఆదా చేసే తరువాత ఖరుచ్ పెటేట్వాడు జీవితంలో తొందరగా పైకి వసాత్డు. 4)
వాయ్పారం కెర్డిట మీద, కెర్డిట నమమ్కం మీద, నమమ్కం నిజాయితీ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. 5) నీ కిర్ంద పని చేసే వాళళ్ మీద
దయ,దాకిష్ణాయ్లతో ఉండు. ఈరోజు నువువ్ నీడలో కురుచ్నాన్వంటే కొనిన్ సంవతస్రాల కిర్తం ఎవరో పాతిన చెటేట్ కదా అది. 6) ధర నువువ్
ఇచేచ్ది. విలువ నీకు దకేక్ది.

సుబర్హమ్ణేయ్శవ్ర రావు, దార్కాష్రామం:
పెదద్ నోటల్ రదుద్ నలల్ ధనానిన్ తగిగ్సుత్ందా?
తెలీదు. ఇపుప్డే చెపప్లేం. కానీ నలల్ ధనానిన్ తగిగ్ంచటానికి మరినిన్ మారాగ్లునాన్యి. ఉదాహరణకి ఒక వయ్కిత్ తన ఇలుల్ యాభై లక్షలకు
అముమ్తునాన్డు అనుకుందాం. పాతిక లక్షలు నలల్ధనం, పాతిక లక్షలు తెలల్ధనం ఒపప్ందం జరిగింది. అమమ్కం కూడా అలాగే
జరిగిపోతుంది. అలాకాకుండా పర్సుత్తం ఉనన్ రూల మారాచ్లి. తన ఇలుల్ పాతిక లక్షలకి అమమ్బోతునాన్నని పర్భుతావ్నికి నివేదించాలి.
పర్తిరోజూ

సెకెర్టేరియట నుంచి ఒక బులిటెన విడుదలవుతుంది. రాషట్రంలో ఎవవ్రెవరు ఎకక్డెకక్డ ఇలుల్, తోటలాంటి సిథ్రాసుత్లు; కారు, ఫరిన్చరు
లాంటి చరాసుత్లు ఎంత ధరకు అముమ్తునాన్రో అందులో ఉంటుంది. అదే ఇంటిని పాతిక లక్షలకనాన్ ఎకుక్వకు కొనుకుక్oదాం అనుకునే
వారు ఇంటరెన్ట లో అమేమ్వాడికి వార్యాలి. పదిహేను రోజుల తరువాత ఎవరు ఎకుక్వ ధర ఇసేత్ వారికి "కచిచ్తంగా" ఆ వయ్కిత్ అమామ్లి.
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లేదా ‘అంతకు సరిపడా ధర’ కు గిఫటటాకస్ కటాట్లి. ఇలా చేసేత్ సంవతస్రంలో పూరిత్గా నలల్ధనం రదుద్ అయిపోతుంది. ఈ ఆలోచన
కొంతమంది పారల్మెంటేరియనల్కు చెపేత్ నిజంగా బావుంది అనాన్రు. మీరు కూడా ఆలోచించి చూడండి.

భర్మర, రాజమండిర్
మీ సేన్హితుడు కోటి రూపాయలోత్ సినిమా తీసాడు. చివర వరకు వచిచ్ ఆగిపోయింది. ఇంకో పది లక్షలు పెడితే అది పూరత్వుతుంది. ఆ
తరువాత కనకవరష్ం కురిపించవచుచ్. లేదా ఏమీ రాకపోవచుచ్. మీ సేన్హితుడి దగగ్ర మరో పది లక్షల రూపాయలు మాతర్మే ఉనాన్యి.
అంతే. సినిమా అకక్డితో ఆపు చేసేత్ ఉనన్ పది లక్షలోత్ కాసత్ ఇటు అటుగా జీవితం గడిపేయొచుచ్. ఆ పది లక్షలు కూడా ఖరుచ్పెడితే
కుటుంబంతో సహా రోడుడ్న పడాలిస్ందే. ఆ సమయంలో అతను వచిచ్ మిమమ్లిన్ సలహా అడిగితే ఏమిసాత్రు?
చాలా మంచి పర్శన్ భర్మర గారూ. అయితే మీరు నా 'డెసిషన మేకింగ' మీద ననున్ పరీకిష్ంచటానికి ఈ పర్శన్ అడిగారో, సినిమా ఫీలడ్
మీద నా అనుభవ జాఞ్నం గురించి పర్శిన్ంచారో తెలియటం లేదు.
పది లక్షలోల్ సినిమా పూరత్వుతుందనాన్రు. షూటింగ పూరత్వటం వేరు, సినిమా విడుదల అవడం వేరు. ఒక సినిమా పూరత్యాయ్క మరో
నలభై, యాభై లక్షలు ఉంటే తపప్ అది విడుదల కాదు. దురదృషట్ం ఏవిటంటే సినిమా తీసే పర్తివాడికీ, తనది అదుభ్తమైన పోర్డకట్ అనన్
నమమ్కం ఉంటుంది. అయితే దానిన్ ధృవీకరించ వలసినది, తీసిన వాళుళ్ కాదు. కొనే వాళుళ్. లేదా డిసిట్ర్బూయ్ట చేసే వాళుళ్.

సినిమా దాదాపు పూరిత్ అయి పోయింది కాబటిట్ దానిన్ సినిమా వాయ్పారంలో ఉనన్ పదిమందికి చూపిసేత్ అందులో కనీసం ఒకక్ళైళ్నా
దాని కొనటానికి గాని, పెటుట్బడి పెటట్టానికి గాని ముందుకు వసేత్ ఆ సినిమా ‘కాసత్’ బావునటుట్ లెకక్. అలా ఎవరూ రాని పక్షంలో మరో
పదిలక్షలు పెటిట్ సినిమా పూరిత్ చేసినా కూడా అది విడుదల అవవ్దు. అందువలల్ అతడు అకక్డితో దానిన్ ఆపుచేసి మరో వాయ్పారం చేసుకోవడం
మంచిది. నాకునన్ అనుభవంలో చాలామంది నిరామ్తలు సినిమా ఆఖరి సేట్జిలో సిథ్రాసుత్లనీన్ అముమ్కొని బికారులవవ్టం తెలుసు.
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ఆసిత్ - ఐశవ్రయ్ం
సృజన, కడప:
ఒక మీటింగ లో ‘ఆసిత్- ఐశవ్రయ్ం వేరేవ్రు’ అనాన్రు. అరథ్ం కాలేదు.
సిరి సంపదలంటారు. సిరి (ఆసిత్) వేరు. సంపద (ఐశవ్రయ్ం) వేరు. ఆసిత్ అంటే మనం అనుభవించేది. ఐశవ్రయ్ం అంటే మనకి
అనుభవించడానికి సరిపడా ఆసిత్ని సమకూరేచ్ది. ఆసిత్ మీద మనం ఖరుచ్ పెటాట్లి. మునిసిపల టాకుస్లు, కరెంటు బిలుల్లు, కారు పెటోర్లు
అనీన్ మనం అనుభవించే ఆసుత్ల మీద ఖరుచ్లే కదా. ఐశవ్రయ్ం అలా కాదు. అదెద్కిచిచ్న ఇలుల్, టాకీస్ నడిపే కారు, బాయ్ంకులో డబుబ్ మనకి
సంపాదన ఇసాత్యి. ఒకక్ మాటలో చెపాప్లంటే... ఆసుత్లు ఐశవ్రాయ్నిన్ తగిగ్సాత్యి. ఐశవ్రయ్ం ఆసిత్ని/ఐశవ్రాయ్నిన్ పెంచుతుంది. జీవిత
పార్రంభంలో ఐశవ్రాయ్నికి ఎకుక్వ పార్ధానయ్త ఇవావ్లి. కాని చాలామంది అలా చెయయ్రు.

అదెద్ ఇళళ్లోల్ తెలివైన వాళుళ్
లకిష్, పొర్దుద్టూర.
మీరెకక్డో వార్సినటేట్ మా తముమ్డి విషయంలో జరిగింది. తను ఒక సాఫటవేర ఇంజనీర. ఉదోయ్గం వచిచ్న రెండేళళ్కి పెళళ్యింది. ఒక పిలాల్డు.
ఏడాదిలోపే అపుప్ తీసుకుని ఇలుల్, కారు, ఫరీన్చరు కొనుకునాన్డు. దీనికి మా నానన్గారి పోర్తాస్హం కూడా ఉంది. జీతంలో 80 శాతం
వాయిదాలకే కటేట్వాడు. ఐదు సంవతస్రాల తరువాత రిసిషన వలల్ ఉదోయ్గం కోలోప్యాడు. ఆశచ్రయ్కరమైన విషయం ఏమిటంటే, అతని అపుప్
మొతత్ం దాదాపు అలాగే ఉంది. ఐదు సంవతస్రాల పాటు అతను కటిట్న డబబ్ంతా చాలా వరకూ వడీడ్ కే సరిపోయింది.
మీ ఉతత్రంలో ఏ పర్శాన్ లేకపోయినా, ఈ విషయం అందరికీ తెలియాలని (పేరు మారిచ్) పర్చురిసుత్నాన్ను. మీరు చెపిప్న ఈ అంశం

మైండ పవర అనన్ పుసత్కం లోనిది. ‘తొందరగా ఒక ఇంటివాడవటం’ అనేది ఆరిథ్క పర్ణాళికారాహితాయ్నికి ఉదాహరణ. “తెలివైన వాళుళ్ అదెద్
ఇళళ్లోల్ ఉంటారు” అనే పాత సామెత ఇపుప్డు నిజం కాకపోవచుచ్. కాని మీరు ఒక సొంత ఇంటి కోసం 50 లక్షలు అపుప్ తీసుకుంటే

బాయ్ంకుకి నెలనెలా 50 వేల చొపుప్న 30 సంవతస్రాల పాటు చెలిల్ంచాలి (దాదాపు కోటీ ఎనభై లక్షలు… 1,80,00,000). అదే కనుక మీరు
20 వేల అదెద్ ఇంటోల్ ఉండి, మిగిలిన 30,000 నెలనెలా ఆదా చేసినటల్యితే 30 సంవతస్రాలు అయేయ్సరికి మీ దగగ్ర ఎంత డబుబ్ ఉంటుందో
తెలుసా? ఊపిరి బిగపటిట్ వినండి, అక్షరాలా 5 కోటుల్.
కోరికని వదులుకోవటం మొదటి రకం. కోరికని వాయిదా వేయటం రెండో రకం. ఒక మనిషి తన కోరికను కొనిన్ సంవతస్రాల పాటు
వాయిదా వేయగలిగితే కూడా చాలా మిగులుత్ంది. ఈ ఉదాహరణ చూడండి. ఒక వయ్కిత్ నెలకి 50 వేలు వాయిదా కటట్టానికి పిర్పేర అయి 50
లక్షలు అపుప్తో ఫాల్ట కొనాన్డు. అలా కాకుండా అతడు ఐదు సంవతస్రాల పాటు ఇరవై వేల అదెద్ ఇంటోల్ ఉండి, నెలకి 30,000 బాయ్ంకలో
ఆదా చేసుకోగలిగితే, ఈ 5 సంవతస్రాలోల్ అతడి దగగ్ర 23 లక్షల రూపాయలు ఉంటాయి. అపుప్డు కేవలం 27 లక్షలు అపుప్ తీసుకుంటే
చాలు. నెలకి 50,000 రూపాయల చొపుప్న (అతడు దీనికి ముందే పిర్పేర అయాయ్డు కాబటిట్) సుమారు 6 సంవతస్రాలోల్ దానిన్ చెలిల్ంచి
వేయగలడు. ఏడో సంవతస్రం నుంచి అదే 50 వేలు నెలనెలా బాయ్ంకు రికరింగ డిపాజిట లో వేసుకుంటే, 30 సంవతస్రాలయేయ్ సరికి “సొంత
ఇంటితో పాటు 5 కోటుల్” కూడా మిగులుతాయి. చినన్ లెకక్. కానీ అదుభ్తమైనది. (పోతే, కొతత్ ఫాల్ట రేటు… 5 సంవతస్రాల తరువాత
సెకెండ హాయ్ండ పాల్ట రేటూ… ఒకే సాథ్యిలో ఉంటాయి - అని ఊహించి పై ఉదాహరణ ఇవవ్టం జరిగింది. అదే విధంగా, బాయ్ంకుకి కటేట్
వడీడ్ మీద వచేచ్ టాకుస్ రాయితీలని పరిగణనలోకి తీసుకోలేదు).
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