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ఈ పుసతకంపై ప్రమఖుల అభిప్రాయాలు

క్రొతతగా పెళ్ళైన వారికి ఇదొక చకకని గైడ్. పెళ్లి బహుమతిగా ఇవ్వదగ్గ పుసతకం. ఈ కాలంలో భారయ భరతలు
ఒకరినొకరు అరధంచేసుకోలేక అపారాధలకు గురవుతున్నారు, విడ్డగా ఉంటున్నారు, విడ్డపోతున్నారు. ఈ పుసతకంలో
అటువ్ంటివారికి కొనిా మంచి చిట్కకలున్నాయి.
పుసతకం బాగుంది, భారయ, భరతల అన్యయనయత గురించి సమగ్ర సమాచారంతో కూడ్డన పుసతకం తెలుగులో
రావ్టం సంతోషంగా ఉంది.

డాకటర్ బి. వి. పట్కటభిరామ్
సైకాలజిస్టట

భారాయ భరతల సంబంధాల గురించి ఎన్యా పుసతకాలు ఉన్నా అనిా విషయాలూ సమగ్రంగా
చరిచంచినవి లేవు. ఇతర భాషలోి కొంతవ్రకూ ఉన్నా తెలుగులో బాగా ప్రాచురయం పందిన పుసతకాలు లేవ్నే
చెపాాలి. నేటి ఆధునిక యుగ్ంలో పెళ్లి కూడా వేగ్ంగా జరిగే వేడుక అయిపోయింది. అందుకనే అంతే వేగ్ంగా
విడాకులు తీసుకునే వారూ పెరుగుతున్నారు. ఒకపుాడు పెళ్లి అంటే అటు ఇటు ఏడుతరాలు చూసేవారట. ఇపుాడు
అమాాయి, అబాాయి చూసుకోవ్డమే ఎకుకవ్. అనిాటికీ తందరే. ఈ పరిస్థితులోి మీరు రచించిన ఈ-పుసతకం
చాలా చకకగా అందరికీ ఉపయోగ్పడే విధంగా ఉంది. పెళ్లి చేసుకోబోయేవారికి, పెళ్లి అయిన వారికి కూడా
దికూూచి అంటే అతిశయోకిత కాదు. స్త్రీ, పురుషుల సవభావాల నంచి వివాహానంతరం భారాయభరతలుగా వారి కోరికలు,
అలకలు ఏ విధంగా మొలకెతుతతాయో చకకగా వివ్రించారు. అలాగే పెదదవారు చేయకూడనివి చెపాారు. వివాహానికి
మందు కౌనిూలింగ్ తీసుకుంటే ఎన్యా సమసయలు రాకుండా నివారించవ్చుచ. అలాగే సమసయ ప్రారంభంలో ఫ్యయమిలీ
కౌనిూలర్ వ్దదకు వెళ్తత సులభంగా పరిష్కకరమవుతుంది. అనిా విధాలా ఉపయుకతంగా ఉనా ఇటువ్ంటి పుసతకం
ఇంగ్లిషు లో కూడా వ్సేత యువ్తరానికి మేలు. ఎంతో శ్రమకోరిచ రాస్థన ఈ పుసతకం అనిా వ్యసులవారి సంసార
జీవితానికి కరదీపికగా నిలుసుతందనడంలో ఎటువ్ంటి సందేహం లేదు.
అభినందనలతో

కె.శోభ
ఫ్యయమిలీ కౌన్సూలర్
(హార్ట టు హార్ట)
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రాయవ్లస్థ వ్చిచంది అంటే?

దాదాపు ఏ కుటుంబంలో చూస్థన్న, ఏ భారయ భరతన కదిలించిన్న అసంతృపితతో జీవిస్తత, సొసైటీ కోసం,
పరువు కోసం, పిలిలకోసం, అవ్కాశం లేక, బయటికి రాలేక జీవిసుతన్నారు.
ఇందుకు మొదటి కారణం ఒకరి వ్యకితతవం గురించి మరొకరికి అవ్గాహన లేక, ఎలా మారుచకోవాలో
తెలిపే స్తచనలు, చిట్కకలు తెలియక, తమకు తెలిస్థన, నేరుచకొనా జాానంతో కాపురానిా న్సటుటకొసుతన్నారు.
చాలామంది పెళ్ియిపోయింది కదా! ఒకరిగురించి తెలుసుకొనేది ఏమంది? తెలుసుకొని ఏమి సాధంచాలి? అనే
అపోహ ఉంది. ఈ అభిప్రాయంతో అన్యయనయత స్తత్రాలు, చిట్కకలు, స్తచనలు తెలుసుకోకుండా తెలిస్థన జాానంతో
న్సటుటకొసుతన్నారు.
ఈ పుసతకంలో ప్రధానంగా చెపాదలచుకునాది ఏమంటే సాదాసీదాగా, బలవ్ంతంగా, నీరసంగా కాపురానిా
న్సటుటకురావాలిూన అవ్సరం లేదు! కొదిదపాటి శిక్షణ/అవ్గాహన పందితే సంతోషంగా, ఆనందంగా జీవించవ్చుచ
కదా! ఆ చిట్కకలు, స్తచనలు ఒకపుాడు అమామా, న్ననమాలు చెపేావారు. అటువ్ంటి స్తత్రాలు, చిట్కకలు ఒకచోట
చేరిచ అందించాలనేది ఈ పుసతక ఉదేదశయం!
కషటపడుతూ, బలవ్ంతంగా, అయిషటంతో కాపురానిా న్సటుటకురావ్టం కాదు! ఇషటపడ్డ, సంతోషంతో,
సంతృపితతో మందుకు వెళ్ళైలి అనేది లక్షయం!
ఈ రోజులోి ఉదయం పెళ్లి చేసుకొని, సాయంత్రం విడాకులు అంటున్నారు. ఇలా విడాకుల సంఖ్య
విపరీతంగా పెరిపోతున్నాయి.
ఈ పుసతకం అనిా విడాకుల సమసయలన పరిష్కకరం చేయలేకపోవ్చుచ, కానీ ఆవేశంలో, కోపంలో చినా,
చినా గొడవ్లకు కోర్ట మెటుి ఎకాకలనకొనేవారికి, ఓ సారి మిమాలిా మీరు సమీక్షంచుకోవ్డానికి ఈ పుసతకంలో
గ్ల మారగదరశకాల దావరా ప్రయతాం చేస్థ ఆ తరావత నిరణయం తీసుకోండ్డ అనేదే న్న వినాపం...
ఈ పుసతకం ఓ మంచి సేాహితునిగా మీకు తపాక సహాయం చేయగ్లదని ఆశిస్తత ....
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Who Can
ThisBook

ఈ పుస్తకం ఎవరికి ఉపయోగపడొచ్చు?

Use

ఈ పుసతకం భారయ-భరతలకే కాక, విడాకులు తీసుకునావారికి, చటటపరంగా విడాకులు తీసుకోనపాటికీ
దూరంగా/వేరువేరుగా ఉండే భారయ-భరతలకు, అలాగే ఎవ్రైతే పెళ్లి చేసుకోవ్డానికి స్థదధంగా ఉన్నారో వారికి కూడా
ఉపయోగ్పడగ్లదు.
ఈరోజులోి మంచి విమరశన కూడా ఇగో లేకుండా సీవకరించే పరిస్థితి సమాజంలో కనపడటం లేదు! అనబంధాలు
చాలా పెళుసుగా ఉండటం వ్లన సలహాలు కూడా చెపాలేని పరిస్థితి. ఈ పుసతకం చదవ్టం వ్లన ప్రయోజనం ఏమిటంటే
మన తపుాలన ఇగో దెబా తినకుండా సరిచేసుకోవ్చుచ, అంటే ఒక వ్యకితకి మాటలతో చెపేత తనకు తెలియకుండా ఇగో
అడుిపడుతుంది, తదావరా అనబందం చెడ్డపోయే ప్రమాదం ఉంది, అదే పుసతకం దావరా చెపిాతే, సరిచేసుకొనే అవ్కాశాలు
చాలా ఎకుకవుగా ఉన్నాయి. అంటే ఇతరులచేత చెపిాంచుకోకుండా ఎవ్రికి వారు తమ జీవితానిా తామే సరిదిదుదకోవ్టం
అనామాట!
ఉదాహరణకు భారయలో కొనిా బలహీనతలు, ఇబాందులు ఉన్నాయి అని భరత
గ్మనించాడు, పోనీ చెబుదామ అంటే అహం దెబాతిని గొడవ్లు వ్చేచ అవ్కాశం ఉంది,
చెపాకపోతే సమసయ అలాగే ఉండ్డపోతుంది. మందు నయియ, వెనక గొయియ అనే సామెతలాగా
సతమతమవుతాడు. అలాగే భరతలో కూడా తనకు నచచని విషయాలన భారయ చెపాాలనకొన్నా
ఎకకడ బంధం దెబాతింటుందో అని చెపాట్కనికి భయపడుతుంది. కావున ఈ పుసతకం మీ
తరపున మీరు చెపాాలనకునా విషయాలన స్తటిగా, సునిాతంగా మీ భాగ్సావమికి చెపేా
ప్రయతాం చేసుతంది, అలాగే మీకు కూడా సునిాతంగా చెపుతుంది, మీ వైపున ఏమైన్న మారుాలు
అవ్సరమైతే సులువుగా మారుచకోవ్చుచ. తదావరా ఎవ్రికివారు మారుచకోవ్చుచ, సరిదిదుదకోవ్చుచ.
కొందరు “మంచివాళ్ైకే కష్కటలు వ్సాతయి, దేవుడు కష్కటల నంచి
బయటపడేసాతడు, మన మంచితనమే మనలిా కాపాడుతుంది” అని అనబంధం
గ్టిటపరచుకోవ్ట్కనికి ఏ ప్రయతాం చేయకుండా అలానే కూరుచంట్కరు. అది
సరైన పదదతి కాదు, మన ప్రయతాం మనం చేయాలి, ఆపై దేవుడ్డ మీద భారం
వేయాలి. మరి ప్రయతాం చేయట్కనికి ఓ సాధనం కావాలి కదా! అదే ఈ పుసతకం.
అంటే మన చుట్టట ఉనా, అందుబాటులో ఉనా వ్నరులన ఉపయోగంచుకొని
ఈ చిత్రంలో చూపించినటుట సమసయ నంచి బయటపడాలి.
ఈ పుసతకం మీరు ఎంచుకొన్నారు అంటే ఏదో ఒక కారణం కోసం అంటే మీ అనబంధంలో ఉనా సమసయన అరధం
చేసుకొని పరిషకరించుకోవ్డం కోసం, మారుా కోసమే కదా! కొనిా సంవ్తూరాలుగా కాపురం చేస్తత ప్రయతాం చేసేత రాని
మారుా, ఈ పుసతకం చదివితే వ్సుతందా అని అనకోవ్చుచ. అవున, తపాక వ్సుతంది!
అదే మేజిక్స! ఈ పుసతకంలో చెపిానటుి 3 రోజులు మీరు చేయండ్డ,

మీ

భాగ్సావమిలో మారుాని 4వ్ రోజు నంచి గ్మనించగ్లరు అని మీకు హామీ
ఇసుతన్నాన. ఈ పుసతకం చదవ్టంలో మీరు పెటేట ప్రతి నిమిషం పెటుటబడ్డకి రాబడ్డ
తపాక చూసాతరు అని ఆశిసుతన్నాన.
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ఓ పరిశోధనలో తేలింది ఏమిటంటే కౌనిూలింగ్ కి వెళ్తిమందు లేక
సీరియస్ట గా ఇలాంటి పుసతకం చదవాలి అనకొనేమందు, ఓ 4సంవ్తూరాలు
అసంతృపితగా జీవిస్తత చివ్రి ప్రయతాంగా కౌనిూలింగ్ కి వెళ్ైటం లేదా ఇటువ్ంటి
పుసతకాలు చదవ్టం జరుగున, కావున అందరిలా 4సంవ్తూరాలు వ్ృధా
చేసుకోకుండా మీరు ఇపుాడే చదవ్గ్లరు.
వ్ంట చేయటం వేరు-సమరధవ్ంతంగా(Professional,Excellence) వ్ంట
చేయటంవేరు! పాట పాడటం వేరు-వినసొంపుగా పాడటం వేరు! మాట్కిడటం వేరు-ఆకరిషంచే విధమగా మాట్కిడటం వేరు!
యాంత్రికంగా కాపురం చేయటం వేరు-అన్యయనయతగా కాపురం చేయటం వేరు! ఇందులో మీ ఎంపిక ఏది?
విచిత్రం ఏమిటంటే ఎకుకవ్మంది యాంత్రికంగా కాపురం చేయట్కనికే
ఇషటపడుతున్నారు. దీనివ్లేి సమసయలు వ్సుతన్నాయి,అంటే పెళ్లితో విభినా ధ్రువాలు
కలిస్థనటుి కలుసాతరు, ఒకరినొకరు ప్రేమికులాి కూరుచని ఒకరి గురించి ఒకరు
తెలుసుకోవ్ట్కనికి ఇషటం చూపించటం లేదు! ఎందుకంటే పెళ్ళైపోతే ఈ
అరధంచేసుకోవ్టం, మాట్కిడుకోవ్టం అవ్సరమా? ఇది ఒక వ్ృధా ఖ్రుచలాగా
భావిసుతన్నారు. దీనివ్లి ఒకరి మనసుూ మరొకరికి తెలియటంలేదు. వారి ఇష్కటలు
ఏమిటో తెలియదు, ఎపుాడు కోపాడతారో తెలియదు, ఎందుకు అలుగుతారో
తెలియదు. అందుకు కారణం ఏమిటంటే మనసతతావనిా, వ్యకితతావనిా తెలుసుకోకుండా
కాపురం చేయటమే!
30 సంవ్తూరాలు పాటు భాగ్సావమితో కలస్థ ఉండాలిూ వ్చిచనపుాడు, కనీసం 30 రోజులు కూరుచని ఒకరికొకరు
తెలుసుకోవ్డానికి సమయం ఖ్రుచ చేయలేరా?
చాలా మందికి ఓ సందేహం రావ్చుచ భారయ-భరత అనబంధం గురించి
తెలుసుకోవ్టం కోసం ఈ పుసతకం చదవాలా? దీనికోసం సమయం వ్ృధా చేయాలా? ఇది
కొందరికి స్థలీిగా అనిపిసుతంది. భాగ్సావమితో వ్యవ్హారం చాలా సులభం అనిపిసుతంది,
కానీ సమసయలు మొదలైతే తెలుసుతందిభారయ-భరతలు గొడవ్లు పడుతూ, వెలితిగా,
నిరిిపం
త గా కాపురానిా న్సటుటకురావ్టం వేరు, ఆనందంగా, సంతృపితగా, అన్యయనయతతో
జీవించటం వేరు అని. ఈ పుసతకంలో
అన్యయనయతగా, ఆనందంగా, తృపితగా
జీవించాలనకొనే వారికోసం స్తత్రాలు తెలియచేయబడాియి. మీ జీవితానిా అందంగా
తీరిచదిదుదకోవ్టం అనేది మీ చేతులోినే ఉంది!
“ఎకకడ న్సగాగలో కాదు, ఎకకడ తగాగలో తెలిస్థన్యడు గొపోాడు” ఇది అందరికీ
తెలిస్థన డైలాగ్. భారయ-భరతల అనబంధం అంటేనే పటుటవిడుపుల బంధం, కొనిాసారుి
తగాగలి, కొనిాసారుి న్సగాగలి అపుాడే ఆ బంధం కలకాలం నిలబడుతుంది. కానీ ఈన్నటి
యువ్ జంటలు చినా చినా విషయాలకే కోరుటకెకుకతున్నారు, క్షణికావేశంలో నిండు
జీవితానిా బలి తీసుకొంటున్నారు. సరుదకుపోవాలిూనచోట ఇగో ప్రదరిశంచటం, ఇగో
ప్రదరిశంచాలిూనచోట
సరుదకుపోవ్టం
జరిగ
సంసారానిా
అయోమయం
చేసుకొంటున్నారు. ఈ పుసతకంలో ఎవ్రు, ఎకకడ, ఎలా తగాగలో, న్సగాగలో తెలియచేసే
ప్రయతాం చేశాన.
అనబంధం అంటేనే రాజీపడటం, సరుదకుపోవ్టం, క్షమించుకోవ్టం, గౌరవించుకోవ్టం, తాయగ్ం చేసుకోవ్టం.
ఈన్నటి యువ్తరానికి "సరుదకుపోవ్టం" అనే మాట నచచటంలేదు అని తెగేస్థ చెపుతున్నారు. భావోదేవగాలన అదుపులో
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పెటుటకోలేక తందరపాటు నిరణయం తీసుకొంటున్నారు. ఈ పుసతకంలో ఒకరినొకరు ఎలా సరుదకుపోవాలో, ఎందుకు
సరుదకుపోవాలో తెలియచేసే ప్రయతాం చేసుతన్నాన. ఇది మీకు చకకని మారగదరశకతవం చేయగ్లదని ఆశిసుతన్నాన.
మా మధయ అన్యయనయత, అనబంధం ఇంకా పెంచుకోవాలి, అందుకోసం నేన
మారతాన అనే దృకాధం ఉండాలి! అంతేగానీ నేన మారన, న్న భాగ్సావమి మాత్రమే
మారాలి అనకోవ్టం సరికాదు! మొదట ఈ స్తత్రాలన తెలుసుకొని, ఆచరణలో పెడ్డతే,
ఆ మారుాని చూస్థ భాగ్సావమి కూడా ఆసకిత కనబరచగ్లరు. కావున మారుాని మీతోనే
మొదలుపెటటండ్డ. అలాగే మారుా కోసం కొంత సమయం కేట్కయించండ్డ.
భారయ-భరతలు ఈ పుసతకానిా సాధయమైనంత వ్రకు గొడవ్లు లేనపుాడు,
మొదలు కాకమందే చదివితే అవ్తలి వారు కూడా సహకారం అందిసాతరు. గొడవ్లు
జరిగనపుాడు చదివితే అవ్తలి వ్యకిత పూరితగా సహకరించరు, కావున ఒకరినొకరు బాగా
అరధం చేసుకోవాలనకొంటే మంచిగా ఉనాపుాడే సరదాగా మొదలుపెటటండ్డ.
జీవితంలో ఆతాహతయ చేసుకోవాలనే ఆలోచన ప్రతి ఒకకరికీ ఒకకసారి అయిన్న
వ్సుతంది, అలాగే జీవితంలో ఈ భాగ్సావమిని ఎందుకు పెళ్లి చేసుకొన్నాన? విడాకులు
ఇసేత పోతుంది! అని ఒకకసారి అయిన్న అనిపిసుతంది. అంటే అలా ఆతాహతయ ఆలోచన
వ్చిచనంత మాత్రాన చనిపోమ, అలాగే విడాకులు ఇసేత పోతుంది అనకొనా మాత్రాన
ఇవ్వమ! జీవితం అంటే ఎపుాడూ సంతోషమే కాదు, అపుాడపుాడు విష్కదం కూడా
వ్సుతంది, అపుాడు కూడా నిలబడ్డ తటుటకోవాలి, అదే అన్యయనయత! అలా నిలబడ్డ
తటుటకోవ్డానికి ఈ పుసతకం సహాయం చేయగ్లదు.
ఈ రోజున ఒక చినా ఉదోయగ్ం చేయడానికి పలాన్న సాఫ్టట స్థకల్సూ(జీవ్న
నైపుణాయలు) కావాలి అని కారొారేట్ కంపెనీలు ఆశిసుతన్నాయి. అలాంటిది జీవితాంతం ఎవ్రో మకుక మొహం తెలియని
వ్యకితతో కలస్థ ఉండాలిూ వ్చిచనపుాడు స్థకల్సూ అవ్సరం లేదు అంట్కరా? అంటే ఆ క్రొతతగా వ్చిచన వ్యకిత మనసతతవంతో ఎలా
సరుదకోవాలి? ఎలా అరధం అయేయలా చెపాాలి? ఎలా ఒపిాంచాలి? గొడవ్ వ్సేత ఎలా
పరిష్కకరం చేసుకోవాలి? ఇలాంటివి అనీా చినాపుాటి నంచి మనం ఎకకడా ట్రైనింగ్
తీసుకొని రాలేదు కదా? ఇపుాడు జీవితంలో ఇలాంటివి అవ్సరం అవుతాయి అనిపిసేత
నేరుచకోవ్డానికి ఎందుకు స్థగుగపడతామ? ఉదోయగ్ం కోసం సాఫ్టట స్థకల్సూ నేరుచకోవ్డానికి
స్థగుగపడతామా? లేదే? మరి అన్యయనయతగా ఉండట్కనికి అవ్సరమైన నైపుణాయలు
నేరుచకోవ్ట్కనికి ఎందుకు స్థగుగపడాలి?
విచిత్రం ఏమిటంటే దాదాపు దూరంగా ఉండే భారయ-భరత తమ మనసుూలో
భాగ్సావమితో అలా, ఇలా ఉంటే బాగుండున అని ఊహిస్తత ఉంట్కరు, కానీ ఆచరణలో
అలా ప్రవ్రితంచట్కనికి ఇగో అడుివ్సుతంది. భారయ ఒక మెటుట తగగతే బాగుండున అని భరత అనకొంట్కడు, భరత ఒక మెటుట తగగతే
బాగుండున అని భారయ అనకొంటుంది. ఇలా అనకోవ్డంలోనే కాలం గ్డ్డచిపోతుంది. ఈ పుసతకం వ్లన భారయ-భరత ఓ
మెటుట దిగ్ట్కనికి సహాయం చేసుతంది.
పెళ్ళైన క్రొతతలో న్న భాగ్సావమి ఇలా ఉండాలి, అలా ఉండాలి అని ఊహలలో తేలిపోతుంట్కరు, జరగాలని
ఆశిసాతరు. కానీ అలా జరగ్టం సాధయమా, అసాధయమా అనేది ప్రశా కాదు, ప్రతీది సాధయమే! కానీ అందుకు కావ్లస్థన ప్రయతాం
చేసుతన్నామా? అనేదే ప్రశా! భాగ్సావమి న్నతో ఇలా, అలా ప్రేమగా ఉండాలి అని కలలు కనటంలో తపుాలేదు, కానీ అందుకు
అరధం చేసుకోవ్ట్కనికి, సరిదిదుదకోవ్ట్కనికి నేన ప్రయతాం చేసుతన్నాన్న? లేదా? అని ప్రశిాంచుకోవాలి. సాధారణంగా
అందరూ ఏ ప్రయతాం లేకుండా అదృషటం వ్చిచనటుిగా మనం కోరుకునాటుిగా భాగ్సావమి ప్రవ్రితంచాలని ఆశిసాతరు.
ఆశించటం వేరు, ప్రయతాం చేసేతనే వ్సుతంది అని అరధం చేసుకోవ్టం వేరు!
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ఈ రోజున ప్రతి ఒకకటీ సెల్స్ లెరిాంగ్(Self Learning) దావరా సొంతంగా
నేరుచకొంటున్నారు, నైపుణాయలన అభివ్ృదిధ చేసుకొంటున్నారు. అన్యయనయత స్తత్రాలన
అమామా, న్నయనమా దావరా తెలుసుకొనే అవ్కాశం తకుకవుగా ఉంది కాబటిట వారి దావరా
సేకరించిన స్తత్రాలు, చిట్కకలు ఈ పుసతకం దావరా నేరుచకొని, స్థకల్సూ అభివ్ృదిధ చేసుకొని మీ
అనంబంధం గ్టిటపరచుకోగ్లరు అని మనవి.
చాలా మంది భాగ్సావమిని అరధం చేసుకోవ్టం మీద శ్రదధ చూపటం తగగంచి పిలిల మీద ఎకుకవ్ చూపిసుతన్నారు.
ఒకసారి ఆలోచించండ్డ రెకకలు వ్చిచన పిలిలు ఎంతమంది తమ తలిిదండ్రుల దగ్గర ఉంటున్నారు? అంటే రేపు మీ పిలిలు
కూడా మీ దగ్గర ఉండరు, జీవితాంతం కలస్థ ఉండాలిూంది మీ భాగ్సావమితోనే! కావున ఆ శ్రమలో కొంత ఒకరినొకరు అరధం
చేసుకోవ్డానికి వెచిచసేత పిలిలు చూస్థన్న, చూడకపోయిన్న చివ్రిదాకా తోడుండే వ్యకితతో సంతోషంగా ఉండొచుచ కదా!
శారీరక ఆకరషణ తగేగకొందీ, భాగ్సావమి మనసుూ గురించి
తెలుసుకోవ్టం, అరధం చేసుకోవ్టం పెరగాలి, లేదంటే గొడవ్లు వ్సాతయి.
ఎందుకంటే పెళ్ళైన కొతతలో శారీరక ఆకరషణ అనేది మనసారిలు వ్చిచన్న
సరుదకొనేలా చేసుతంది, కానీ వ్యసుూ పెరిగేకొదీద ఆకరషణ తగుగతుంది, శారీరక
ఆకరషణ తగగతే మనసారిలు రాకుండా ఆపలేదు. కావున ఎంత తందరగా
ఎదుటివ్యకిత గురించి తెలుసుకొని, అరధంచేసుకొని భాగ్సావమి మనసుూ
గెలుచుకొంట్కమో
అంత
మంచిది!
మీ
భాగ్సావమి
మీ
శరీరం/డబుా/ఆస్థి/ఉదోయగ్ం తపా ఏదైన్న ఒక లక్షణం/గుణం/విలువ్లు చూస్థ
ఆకరిషతులు అయితే, మీ బంధానికి తిరుగులేదు. అంటే భాగ్సావమిలో ఈ మంచి గుణం ఉంది, ఈ మంచి లక్షణం, ఈ
మంచి అలవాటు వుంది, ఈ మంచి విలువ్లు ఉన్నాయి కావున నేన వ్దులుకోకూడదు అనే గురితంపు తెచుచకోవాలి, అందుకు
కృషి చేయాలి, నేరుచకోవాలి, ఆచరణలో చూపాలి. అంటే న్న భాగ్సావమి న్న ప్రకకన ఉంటే కొండలనైన్న జయిసాతన అనే
నమాకం కలగాలి, అంతులేని ధైరయం కలగాలి, ఆనందం కలగాలి. ఈ ఫీలింగ్ వ్లన భాగ్సావమి మిమాలిా వ్దులుకోమన్నా
వ్దులుకోరు. ఈ ఫీలింగ్ భాగ్సావమిలో ఎలా కలిగంచాలి అనేదే ఈ ప్రయతాం.
ఈ చిత్రం గ్మనిసేత భారయన పామ కరుసుతనాది కానీ భరత
చూడలేకపోతున్నాడు, అలాగే భరత మీద పెదద బండరాయి ఉంది కానీ భారయ
గ్మనించలేకపోతుంది. కానీ ఇదదరూ న్న పరిస్థితిని అరించేసుకో, న్న పరిస్థితిని
అరధం చేసుకో అని అనకొంటున్నారు, ఇదదరి వాదనలూ సరైనవే! ఎందుకంటే
భారయ ఎందుకు బాధపడుతుందో భరతకు అరధం కాదు, భరత ఎందుకు
భాదపడుతున్నాడో భారయకు అరధం కాదు. అందుకు కారణం వారు ఒకరినొకరు
మనసువిపిా మాట్కిడుకోలేకపోవ్టం వ్లన “ననా అరధం చేసుకోలేదు” అని
భారయ-భరత ఒకరినొకరు అపారిం చేసుకొంటున్నారు. ఈ పుసతకం దావరా ఒకరి
బరువు మరొకరు తెలుసుకొనే ప్రయతాం చేదాదమ.
ఎపుాడైతే భాగ్సావమి గురించి తెలుసుకొన్నామో సగ్ం విజయం సాధంచినటేి!
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ఓ సరేవ ప్రకారం భారయ, భరతల మధయ “నిజమైన ప్రేమ” ఏరాడట్కనికి పెళ్ళైన 7 నంచి 10
సంవ్తూరాలకు ఏరాడుతుంది. అంటే ఈ పది సంవ్తూరాలలో ఒకరినొకరు అరధం చేసుకోవ్టం, సమసయలు
ఉన్నా ధైరయంగా నిలబడ్డ ఉండటం అనేవి ఈ పది సంవ్తూరాలలో చూసాతరు. అంటే శరీర ఆకరషణ తగగన్న ,
ఆరిధక ఇబాందులు వ్చిచన్న, ఆరోగ్య ఇబాందులు వ్చిచన్న అంతటి అన్యయనయత ఉంటే అది నిజమైన
ప్రేమ/అన్యయనయత. అపాటిదాకా ఇదదరిమధయ ఉండేది ఇషటం. అంటే డబుా/ఆస్థిని చూస్థ, అందం/ఆకరషణ చూస్థ,
అవ్సరం చూస్థ, ఉదోయగ్ం చూస్థ, అభిరుచిని చూస్థ ఇషటపడతామ. ఈ డబుా, అందం, ఆరోగ్యం పోతే ఆ వ్యకిత మీద అయిషటం
మొదలగున, అపుాడు అది ప్రేమ/అన్యయనయత కాదు. ఈ పుసతకం మీ మధయగ్ల ఇష్కటనిా ==>ప్రేమగా మారుచకోవ్టం ఎలా?
అనేదానిపై అవ్గాహన కలిగసుతంది.

చట్రం/విధానం(Framework/Methodology) ఎందుకు?
ఒక సమసయపై పోరాడటం కోసం, ఎకుకవుగా/తవరగా/మంచి ఫలితాలు
పందటం కోసం వివిధ రకాల పదదతులు ఉంట్కయి. అందులో ఒకటి మంచి ఫలితాలు
ఇసుతనాపుాడు, దానిని అందరూ ఆచరించవ్చుచ కదా అనే ఉదేదశయంతో ఈ పదదతిని
తెలియచేయటం జరిగంది.ఈ పదధతి వ్లన ఉపయోగ్ం ఏమిటంటే ఈ పుసతకం అంతా
సులభంగా గురుతపెటుటకోగ్లరు. అలాగే సమసయ వ్సేత ఎకకడనంచి వ్సుతందో వెంటనే
గురితంచగ్లరు, ఏమి చేసేత తందరగా పరిష్కకరం అవుతుందో మీకు అరధం అవుతుంది.
ఉదాహరణ: విదాయరుధలకు పాఠం అనేది మంచిగా/తవరగా అరధం అవావలి అనేది టీచర్ లక్షయం(Mission). అందుకు ఒక
టీచర్ కాిసు రూమ్ లో పాఠం చెపూత + బోరుి ఉపయోగంచటం ఒక పదదతి(Methodoloy)/పదధతి(Strategy). మరో టీచర్ కాిసు
రూమ్ లో పాఠం చెపూత+వీడ్డయో రూపంలో/యానిమేషన్ రూపంలో చూపించటం అనేది మరొక పదధతి. ఈ రెండ్డంటిలో ఏది
సమరధవ్ంతంగా విదాయరిధకి మంచి ఫలితాలు ఇసుతంది అని అనాపుాడు, వీడ్డయో/యానిమేషన్ దావరా పాఠానిా వివ్రించటం
వ్లన ఎకుకవ్ అరధం అయేయలా, ఎకుకవ్ గురుతవుండేలా చేసుతంది కావున ఆ పదధతి మంచిది.
అలానే భారయ, భరతలు ఆనందంగా, సంతోషంగా ఉండాలి అనేది లక్షయం(Mission), మరి ఆ లక్ష్యయనిా
చేరుకోవాలంటే ఒక వ్యయహం/పధకం(Strategy) కావాలి, అంటే ఆ లక్ష్యయనిా ఎలా చేరుకోవాలో తెలియచేసే విధానం/క్రమ
పదధతి ఉంటే సులభంగా సాధంచవ్చుచ. సాధారణంగా ఇపాటివ్రకు అందరూ ఏ సరైన పదధతి లేకుండా చేసుతన్నామ, కానీ ఈ
పుసతకంలో ఇదదరిలో ఉండే ఇబాందులు, బలహీనతలు మందుగా గురితంచి(IDENTIFY), తరావత ఆ బలహీనతల మూలంగా
సమసయలు రాకుండా నైపుణాయలన పెంచుకొనేలా చేస్థ(PROTECT), అయినపాటికీ కొనిా సమసయలు వ్సుతంట్కయి(DETECT), వ్సేత
వాటిని సమరధవ్ంతంగా ఎలా పరిషకరించాలో తెలుసుకొంట్కమ(RESOLVE). అంతేగాక మళ్ళై మళ్ళై ఆ సమసయ రాకుండా
చరయలు తీసుకొంట్కమ(IMPROVEMENT), కావున ఈ పదధతి వ్లన ఎకుకవ్ ప్రయోజనం కలుగుతుంది.
ఎంతో పరిశోధన చేస్థన తరావత ఈ క్రంద ఇచిచన చట్రం/విధానం(Framework/Methodology) అనేది భారయ,భరత
మదయ వ్చేచ సమసయలన సమరధవ్ంతంగా ఎదురోకగ్లదు అని నిరాధరణకు వ్చాచన. కావున ఈ పుసతకం అంతా కూడా ఈ
విధానంలో వివ్రించబడుతుంది.
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IPDRI: IDENTIFY →PROTECT →DETECT →RESOLVE →IMPROVE
కుిపంత గా:
1.

భారయ,భరతలలో సాదారణంగా ఉండే ఇబాందులు, రిస్టక, లోపాలన, బలహీనతలన గురితంచుట (IDENTIFY)

2. భారయ,భరతల మదయ సమసయలు రాకుండా మందుగా రక్షణ చరయలు/నివారణ చేపటటడం (PROTECT)
3.

భారయ,భరతల మదయ రాబోయే సమసయన కనిపెటుటట(DETECT)

4.

భారయ,భరతల మదయ వ్చిచన సమసయన పరిషకరించుట(RESOLVE)

5.

భారయ,భరతల మదయ మళ్ళై మళ్ళై సమసయ రాకుండా చరయలు తీసుకొనట(IMPROVE)

IMPROVE
RESOLVE
DETECT
PROTECT
IDENTIFY

01 02 03 04 05
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1. IDENTIFY

1

IDENTIFY

భారయ,భరతలలో సాదారణంగా ఉండే ఇబాందులన,బలహీనతలన గురితంచుట(IDENTIFY Risks/Weakness). ప్రతి
ఒకకరు వారు పుటిట పెరిగన వాతావ్రణం వ్లన, జీన్ూ వ్లన, చదివిన పుసతకాల వ్లన, సేాహితుల వ్లన, విలువ్లు, గుణాలు,
అలవాటుి, బలాలు, బలహీనతలు, కాంపెిక్సూ లు, మానస్థక లోపాలు/వైకలాయలు, ఇష్కటలు, అయిష్కటలు ఏరాడతాయి. ఈ భాగ్ంలో
వాటి గురించి తెలుసుకోవ్టం వ్లన రాబోయో ఇబాందులన తగగంచవ్చుచ, నషట తీవ్రత కూడా అంచన్నవేయవ్చుచ.

భార్య(స్త్రీ),
(పురుషుడు)
స్హజ స్వభావం
ంచ్చట(DNA)
1.1
1.1 భారయ
(స్త్రీ), భరత(భర్త
పురుషుడు
) సహజసవభావ్ంగురిత
ంచుటగురిత
(DNA
Risks/Weaknesses)

orem
Risks/Weaknesses)

భరత(పురుషుల) సవభావ్ం

1. పురుషులు భౌతిక ఆకరషణకు(అందం) ఎకుకవ్ ప్రాధానయత ఇసాతరు.
2. మెదడులోని Anterior Cortex వ్లన ఉదేవగాలన((బాధ, కోపం, ప్రేమ, బాధ, ఆందోళ్న ..) తకుకవ్సేపు మాత్రమే
ఉంచుకోగ్లరు.
3. మెదడులోని Corpus Callosum వ్లన ఒక సమసయన ఒకసారి పరిష్కకరం చేసాతరు, వ్దిలేసాతరు.
4. పురుషులలో Testosterone హారోాన్ అనేది స్త్రీలలో కంటే 20 రెటుి ఎకుకవుగా
ఉండున, ఇవి విజయం పందినపుాడు ఎకుకవుగా, బాధలో ఉనాపుాడు
తకుకవుగా ఉంటుంది, కనక మళ్ళై సాధారణ సాియికి రావ్డానికి కొంచెం
ఏకాంతం అవ్సరం. ఈ సమయంలో స్త్రీలు విస్థగంచకుండా ఓపికగా ఉండాలి.
5. పురుషుల బ్రెయిన్ అనేది ఏదైన్న మళ్ళై మళ్ళై తిరిగ వినిపిసుతంటే ఆపేసుతంది,
అంటే స్త్రీలు మళ్ళై మళ్ళై ఏదైన్న చెపాాలని చూసేత బ్రెయిన్ లోకి వెళ్ైదు, అంటే ఇది
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పురుషుల తపుా కాదు, అందులోగ్ల Testosterone అలా చేసుతంది. కావున ఇది తెలియని స్త్రీలు నేన ఎనిాసారుి చెపిాన్న మా
ఆయన వినటం లేదు అనకొంట్కరు.
6. పురుషులు ఎకుకవుగా లాజికల్స గా ఉంట్కరు.
7. సమసయలలో వెంటనే నిరణయం తీసుకోగ్లరు.
8. Oxytocin హారోాన్ అనేది పురుషులలో కూడా ఉంటుంది, ఇది ధైరాయనిా ఇసుతంది.
9. Cortisol హారోాన్ వ్లన సెెస్ట, ఆందోళ్న వ్సుతంది. ఇది స్త్రీలలో కంటే పురుషులలో 1 శాతం తకుకవ్.
10. నొపిాని తటుటకొనే శకిత స్త్రీల కంటే కొంచెం ఎకుకవ్.
11. పురుషులు స్త్రీల కన్నా తవరగా దిగులు నంచి బయటపడతారు.
12. పురుషులలో గ్ల అధక Testosterone హారోాన్ వ్లన పోట్కిట,
పోరాటమ, జగ్డమ, కొట్కిట వ్సేత వారికి ఉతాూహంగా ఉంటుంది.
అందుకే కోడ్డ పందాలు, ఆన్సళిన్ గేమ్ూ, జూదం, క్రకెట్ పందాలు,
కొట్కిటలు, గొడవ్లు అంటే ఉతాూహం. అదే విధమగా ఇంటోి స్త్రీలతో
గొడవ్ పడటం కూడా వారికి కొంచెం ఉతాూహం ఇసుతంది.
13. పురుషులు ఉదేవగాలన(కోపం, భయం...) సరిగాగ ప్రదరిశంచలేరు.
14. పురుషులు స్త్రీల కన్నా నిద్ర పోకుండా ఉండగ్లరు, అంటే నైట్ షిఫ్టట లాంటివి.
15. కొట్కిటలో, గొడవ్లో, దాడ్డ చేసేటపుాడు మాటలతో కంటే, భౌతికంగా వ్యకతపరుసాతరు. ఈ లక్షణం వ్లన భారయతో గొడవ్
జరిగతే తన భావానిా, ఉదేవగానిా మాటలతో చెపాటం కంటే, చేతులతో వ్యకతం చేసాతరు.
16. పురుషులలో చినా చినా విషయానికి కనీాళుి రావు.
17. పురుషులు ఒకేసారి అనేక పనలు చేయలేరు.
18. పురుషుల చేతి రాత, మాట్కిడే నైపుణయం స్త్రీలతో పోలిచతే తకుకవ్.
19. తన భారయ తనన కాదని వేరొకరితో భౌతికంగా ఎకుకవ్ సేపు గ్డపటం అంటే
తటుటకోలేరు. భౌతికంతో పోలిచతే మానస్థకానికి తకుకవ్ ప్రాధానయత ఇసాతరు.
20. పురుషులు సమసయన సొంతంగా పరిష్కకరం చేసుకోవాలనకొంట్కరు. ఇతరులకు
చెపిా, సలహాలు తీసుకొని చేయడానికి ఇషటపడరు.
21. పురుషులు సహజ స్థదధంగా పోటీతతతవం కలిగ ఉండటం వ్లన గెలవాలని చూసాతరు , అది
ఆటలో అయిన్న, ఉదోయగ్ంలో అయిన్న, గొడవ్లలో కూడా చూపిసాతరు. బహుశా
సంపాదన అనేది పురుషుల సమరధతకు సంబంధం కాబటిట, పోటీపడ్డ అయిన్న
కుటుంబం కోసం కషటపడాలి, అలా కుటుంబ పోషణలో భాగ్ంగా ఈ గుణం సహజ స్థదధంగా వ్చిచ వుండవ్చుచ.
22. పురుషులు ఒకే విషయం మీద ఫోకస్ట చేసాతరు, చుట్టట ఏమి జరుగుతుందో అనేది గ్మనించలేరు.
23. గురితంపు అంటే పురుషులకి అతయంత ఇషటం(స్త్రీలతో పోలిచతే). గురితంపు ఉంటే శకిత,
సామరాధయలు అందరికీ తెలుసాతయి కాబటిట ఉదోయగ్ం, సంపాదనకి ఇబాంది రాదు (లేక)
ఎకుకవ్ సంపాదన చేయవ్చుచ. సంపాదించటం అనేది ఒక ప్రధాన బాధయత కాబటిట , ఆ
బాధయతకు గురితంపు అనేది సహాయం చేసుతంది కాబటిట, దానికోసం ఎకుకవ్
ఆరాటపడతాడు. ఇదేవిధమగా ఇంటోి భారయ నంచి కూడా గురితంపు, ప్రశంశ
ఆశిసాతరు. ఇంటోి భారయ సరైన గురితంపు ఇవ్వకపోతే అక్రమ సంబంధాలు ఏరాడట్కనికి ఒక కారణం అవుతుంది.
24. ప్రపంచం మొతతం అంగ్లకరించిన సతయం ఏమిటంటే పురుషుడు సంపాదించాలి, స్త్రీలు సంపాదించటం అనేది ఆపషనల్స.
సంపాదనకు అవ్సరమైన గురితంపు కోసం, పోటీ కోసం, ఆకరిషంచటం కోసం ఇతరులతో పరిచయాలు పెంచుకోవ్టం, క్రొతత
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అలవాటుి నేరుచకోవ్టం, రాజకీయం చేసాతరు. ధైరయం కోసం, ఒతితడ్డ తటుటకోవ్టం కోసం అలవాటుి అయిన పగ్, మందు,
సేాహం, ఆటలు ఆడటం వ్ంటివి చేసాతరు. భద్రత/సమరిత కోసం క్రొతత స్థకల్సూ నేరుచకోవ్టం చేసుతంట్కరు.
25. పురుషుడు హీరో లాగా సాహసం, ధైరయంతో ఉండాలని, గొపావ్యకితగా, ఆదరశ వ్యకితగా ఉండాలని కోరుకొంట్కడు.
26. పురుషుల, స్త్రీల బ్రెయిన్ లో తేడాలవ్లన పురుషులు తకుకవుగా మాట్కిడతారు, ఎకుకవుగా భౌతిక పనలు చేసాతరు(స్త్రీలతో
పోలిచతే).
27. పురుషులు భౌతిక చరయలన ఎకుకవుగా ఇషటపడతారు, ఎందుకంటే వీరు సహజంగానే చరయలకు ఎకుకవ్ చేసాతరు కాబటిట. కావున
పురుషులన ఆకరిషంచాలంటే భౌతిక చరయలు(డ్రెస్ట, వ్ంట, వ్సుతవులు, సారశ, అందం, ఆటలు ఆడటం) చేయాలి.
28. అధకంగా ఉనా Testosterone హారోాన్ అనేది పురుషులలో భయం లేకుండా, రిస్టక
తీసుకొనేలా, సాహసం చేసేలా చేయున. ఈ హారోాన్ వ్లనే ఏమీ కాదు అనే మొండ్డ ధైరయం,
అశ్రదధ, చులకన, అజాగ్రతత, నిరిక్షయం, రిస్టక తీసుకొనేలా చేసుతంది, అందువ్లనే యాకిూడంట్
చేయటం, దురుసుగా డ్రైవ్ చేయటం జరుగున.
29. పురుషులకి అన్నది కాలం నంచి కుటుంబానిా రక్షంచాలి, కాపాడాలి, భద్రంగా ఉంచాలి అనే
తతతవం మీద ఆధారపడ్డ ఉండటం వ్లన, ప్రమాదాలనంచి, ఇబాందులనంచి కాపాడటం కోసం "కంట్రోల్స" చేస్థ ప్రమాదం
రాకుండా చూడాలి అనే మనసతతవం సహజంగా వ్స్తత ఉండవ్చుచ. పెరిగన వాతావ్రణంలో
తలిిదండ్రి కూడా సమానంగా బాధయత తీసుకొంటే, ఇపుాడు భారయకు కూడా సేవచఛ ఇవ్వగ్లడు
లేకపోతే కంట్రోల్స చేసే తతతవం ఉంటుంది.
30. పురుషులు వెంటనే ఫలితం వ్చేచ వాటికోసం ఆలోచిసాతరు.
31. పురుషులు మాటలకంటే, కంటిచూపుతో లైంగక ప్రేరణ పందుతారు.
32. పురుషులు ఒంటరిగా/ఏకాంతంగా ఉంటే ఆకీూటోస్థన్ హారోాన్ విడుదల అయియ ఒతితడ్డ
తగగంచుకోవాలని చూసాతరు, అందుకే సహజంగా తనన కాసేపు ఒంటరిగా ఉండనీయమని కోరుకొంట్కరు.
33. పురుషులకు ఒతితడ్డ సహజంగా గురితంపు పోతుందేమో అనకొని వ్సుతంది, ఎందుకంటే
గురితంపు పతే సంపాదన పోతుంది, సంపాదన పతే ఇంటోి-సమాజంలో గౌరవ్ం
పోతుంది అనేది ఒతితడ్డకి మూల కారణం. గురితంపు పోతుందేమో అనకొని ఆతాహతయ
చేసుకొంట్కరు.
34. చెడు అలవాటుి అనేవి ఎకుకవుగా పురుషులలో ఉంట్కయి, ఆడవారికి తకుకవ్.
35. పురుషులు ఉదేవగాలన అణచుకోలేరు స్త్రీల లాగా, అందుకే అతాయచారాలు ఎకుకవుగా జరుగుతున్నాయి

భారయ(స్త్రీల) సవభావ్ం
1. స్త్రీలు ఫీలింగ్ూ కి(Emotional) ఎకుకవ్ ప్రాధానయత ఇసాతరు.
2. స్త్రీల మెదడులో గ్ల పెదద హిపోాకాయంపస్ట వ్లన ఎపుాడో 5 సంవ్తూరాల క్రతం జరిగన సంఘటన కూడా గురుత పెటుటకోగ్లరు.
3. నిరణయాలు తీసుకోవ్డంలో కొంచెం ఆలసయం, ఎందుకంటే నిరణయం తీసుకోవాలంటే ఇతరుల సలహా తీసుకోవాలి.
అందుకోసం సమయం పటుటడుంది. అలాగే ఏదైన్న ఒక విషయం గురించి ఎకుకవ్ అలోచించి వివ్రాలు చెపాగ్లరు.
4. మెదడులోని Corpus Callosum వ్లన ఒక సమసయన పరిష్కకరం చేస్థ, మళ్ళై వెనక జరిగన గొడవ్లలో గురుతచేసాతరు. అంటే
గొడవ్లలో ఒక సమసయకు మరో సమసయన లింక్స చేయటం జరుగుతుంది.
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5. మెదడులోని Anterior Cortex వ్లన ఉదేవగాలు( కోపం, ప్రేమ, బాధ, ఆందోళ్న ..) ఎకుకవ్ సేపు ఉంచుకోగ్లరు.
6. స్త్రీలలో 11 రెటుి వినికిడ్డని పస్థగ్టటగ్లిగే శకిత ఉంది, అలాగే ఆ శబదంలో గ్ల తేడాన కూడా గ్మనించగ్లరు. అందువ్లనే పిలిలు
ఏడుసుతన్నా ఎవ్రికీ వినపడకపోయిన్న స్త్రీలు తందరగా వినగ్లుగున, అలాగే రుచి, వాసన చూసే శకిత ఎకుకవ్.
7. స్త్రీలలో Testosterone అనేది పురుషులతో పోలిచతే 1వ్ వ్ంతు మాత్రమే
ఉండున.
8. స్త్రీలు ఉదేవగాలన(కోపం, భయం,నవువ,..) పురుషులకన్నా బాగా
ప్రదరిశంచగ్లరు.
9. Oxytocin హారోాన్ అనేది స్త్రీలలో కూడా ఉండున ఇది ధైరాయనిా ఇచుచన.
10. Cortisol హారోాన్ వ్లన సెెస్ట, ఆందోళ్న వ్సుతంది. ఇది స్త్రీలలో 2 రెటుి
ఎకుకవ్.
11. నొపిాని తటుటకొనే శకిత మగ్వారికంటే కొంచెం తకుకవ్.
12. స్త్రీలు పురుషులకన్నా ఎకుకవ్ కాలం దిగులు పడతారు, ఎకుకవుగా చింతిసాతరు.
13. స్త్రీలకి పోట్కిట, పోరాటమ, జగ్డమ, కొట్కిట వ్సేత వారికి నిరుతాూహం, భయం
కలుగుతాయి. అందుకే ఏక్షన్ స్థనిమాలు తకుకవుగా చూసాతరు.
14. స్త్రీలు నైట్ షిఫ్టట లాంటివి ఎకుకవుగా చేయలేరు.
15. కొట్కిటలో, గొడవ్లో, దాడ్డ చేసేటపుాడు న్యటితో మాటల దావరా వ్యకతపరుసాతరు.
దీనివ్లన గొడవ్ జరిగతే తన భావానిా, ఉదేవగానిా మాటలతోనే వ్యకతం చేస్థ
గాయపరచగ్లరు, ఇది బ్రెయిన్ లో గ్ల తేడా. వీరికి భౌతిక దాడ్డ చేయగ్ల సమరధత
తకుకవ్, మాటలతో దాడ్డ చేయగ్ల సమరధత ఎకుకవ్.
16. స్త్రీల హారోాన్ూ వ్లన చినా విషయానికే కనీాళుి వ్చేచలా చేయున, ఇదే హారోాన్ చినా
ఏడుపు విన్నా కూడా పాలు వ్చేచలా చేయున, అందువ్లి చినా పిలిలు ఏడుసుతంటే
వెంటనే పిలిలకు పాలు ఇవ్వగ్లుగుతున్నారు.
17. స్త్రీలు ఒకేసారి అనేక పనలు చేయగ్లరు.
18. స్త్రీల చేతి రాత, మాట్కిడే నైపుణయ పురుషులతో పోలిచతే ఎకుకవ్.
19. స్త్రీలు ఎమోషనల్స గా తన భరత తనన కాదని వేరొకరితో ఎకుకవ్ సేపు గ్డపటం అంటే
తటుటకోలేరు. భౌతికంతో పోలిచతే మానస్థకానికి ఎకుకవ్ ప్రాధానయత. అంటే ఫోన్, మాటల
దావరా ఎకుకవ్గా వేరేవారికి ప్రాధానయత ఇసేత తటుటకోలేరు.
20.స్త్రీలకి పురుషులకన్నా జీవితకాలం 5 సంవ్తూరాలు ఎకుకవ్.
21. స్త్రీలు సమసయన ఇతరులకి చెపిా, సలహా తీసుకొని చేసాతరు. అందుకే స్త్రీల న్యటిలో విషయాలు దాగ్వు అంట్కరు.
22.స్త్రీలు చుట్టట ఉనా పరిస్థితి మీద కూడా ఫోకస్ట చేసాతరు, ఇష్కటలన కూడా చూసాతరు,
అంటే వ్సుతవు కొనటమే కాకుండా, రేటు, న్నణయత, మనిాక వ్ంటివి కూడా పరిశీలిసాతరు.
23.పురుషుల, స్త్రీల బ్రెయిన్ లో తేడాల వ్లన స్త్రీలు ఎకుకవుగా మాట్కిడతారు.
24.స్త్రీలు రిస్టక వ్దుద, భద్రత/ప్రైవ్సీ కావాలనకొంట్కరు.
25.స్త్రీలు ఎకుకవ్శాతం దూరదృషిటతో ఆలోచిసాతరు.
26.స్త్రీలు జాగ్రతతగా, బాధయతగా ఉండాలనకొంట్కరు.
27.స్త్రీలు ఇతరులతో మాట్కిడటం దావరా ఆకీూటోస్థన్ హారోాన్ విడుదల అయియ ఒతితడ్డ
తగగంచుకోవాలని చూసాతరు, అందుకే సహజంగా భరతన తనతో మాట్కిడమని కోరుకొంట్కరు లేదా ఇతరుల స్త్రీలతో
మాట్కిడుతూ ఉంట్కరు.
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28.స్త్రీలు మఖ్ంలోని ఫీలింగ్ూ ని తందరగా కనిపెటటగ్లరు, అంటే బాధ, కోపం, సంతోషంగా ఉన్నారా? అని సులభంగా
తెలుసుకోగ్లరు.
29.స్త్రీలకు చూపుకంటే, మాటల దావరా లైంగక ప్రేరణ కలుగున.
30. స్త్రీలకి చినాతనం నంచే సేవా/సహాయం గుణం వ్సుతంది, పురుషులకి కొంచెం తకుకవ్.
31. కవ్లలుగా పుటిటన స్త్రీ, పురుషులన గ్మనిసేత స్త్రీకి, పురుషులకంటే కొంచెం హుష్కరు, తెలివితేటలు ఎకుకవ్. కావున స్త్రీలకు
పరిపకవత అనేది పురుషులతో పోలిచతే 3సంవ్తూరాల తేడా ఉంట్కరు. అంటే 18సంవ్తూరాల అమాాయి = 21సంవ్తూరాల
అబాాయితో మానస్థక పరిపకవత కలిగ ఉంట్కరు. ఇది సహజస్థదధంగా స్త్రీలకి వ్సుతంది.

ఈ సవభావాలు తెలుసుకోవ్టం వ్లన కలిగే ఉపయోగాలు ఏమిటి?
పైన చెపిాన విషయాలు అందరికీ ఖ్చిచతంగా అలానే ఉంట్కయి అని కాదు, ఎకుకవ్ శాతం
అలా ఉండే అవ్కాశం ఎకుకవ్ ఉంది అని చెపాటమే న్న ఉదేదశయం. పై విషయాలు తెలుసుకోవ్టం వ్లన
స్త్రీలు-పురుషులు శారీరకంగా, మానస్థకంగా కొనిా విషయాలలో బలంగా, కొనిా విషయాలలో
బలహీనంగా ఉంట్కరు అని అరధం చేసుకోగ్లరు.
ఉదాహరణ: స్త్రీలలో గ్ల ఈస్ట్రెజెన్ వ్లన కొంచెం ఎకుకవ్ గురుతపెటుటకొనే శకిత ఉంది, అంటే
గొడవ్ జరిగనపుాడు/న్సగ్టివ్ ఎమోషన్ూ(గొడవ్లో మాట్కిడ్డన మాటలు ఎకుకవుగా
గురుతపెటుటకోగ్లరు, కానీ పురుషులు ఎకుకవుగా గురుతపెటుటకోలేరు) ఎకుకవ్ రోజులు
గురుత ఉండటం వ్లన, గొడవ్లలో పాతవాటిని మళ్ళై మాట్కిడటం, గురుతచేయటం వ్లన
పురుషులకు కొంచెం చిరాకు/కోపం కలిగసుతంది. స్త్రీలలోని ఈస్ట్రెజెన్ హారోాన్ వ్లన ఈ
సమసయ సహజంగా వ్సుతంది అని పురుషులు గురితసేత సరుదకుపోవ్టం సులభతరం
అవుతుంది.
ఎపుాడైతే పై విషయాలు చదివి సహజ సవభావానిా అంగ్లకరిసేత, "అతిగా" ఆశించటం తగుగతుంది. స్త్రీలు చినా
చినా విషయాలకు కళ్ై వెంట కనీాళుి రావ్టం చూస్థన పురుషులకి చిరాకు వేసేత, స్త్రీలకి సహజస్థదధంగా వ్చిచన లక్షణం అని పై
విషయాలన చదవ్టం వ్లన గురితంచి, అంగ్లకరించటం వ్లన కోపం రాదు. ఎందుకంటే అది వారి హారోాన్ వ్లన జనాతః
వ్చిచనవి, వాటిని మారచలేమ అని గ్రహించి, మారచలేని వాటిని అతిగా ఆశించకుండా సరుదకోగ్లరు.
భారయ యొకక సహజ నైపుణయం ఎకుకవుగా మాట్కిడటం, కావున అంతే
నైపుణయంన భరత నంచి ఆశిసాతరు. కానీ అది సాధయమా? కాదు. ఎందుకంటే పుటుటకతో,
శరీర నిరాాణంలో అటువ్ంటి నైపుణయం అంతటి సమరధత భరతకు రాదు. కావున భారయ,
తాన మాట్కిడ్డనటుట భరత మాట్కిడకపోవ్ట్కనికి కారణం తనలో గ్ల హారోాన్ూ అని భారయ
గురితసేత "అతిగా" ఆశించటం తగుగన, లేకపోతే భరత తనతో ఎకుకవుగా మాట్కిడటం
లేదనే గొడవ్లు జరుగున.
స్త్రీ,పురుషులకి హకుకలలో సమానం అని అనవ్చుచ, కానీ శారీరకంగా హారోాన్ూ లో గ్ల వైవిదయం వ్లన ఇదదరూ అనిా
పనలలో సమానం అంటే కుదరదు. అంటే కొనిా పనలన స్త్రీలు బాగా చేయగ్లరు, కొనిా పురుషులు బాగా చేయగ్లరు.
ఇది ప్రకృతి ఇచిచన వ్రం. ఒక వ్యకితకి ఒక పని చేయాలని ఇషటం ఉన్నా, శరీరం/హారోాన్ూ సహకరించలేకపోతే కషటమే కదా! ఈ
విషయం భారయ-భరత అరధంచేసుకోగ్లరు.
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చేయటం వేరు, సమరివ్ంతంగా చేయటం వేరు: భారయ, భరత పిలిలకు సమాన ప్రేమ
అందించాలి అనేది బాలల హకుక. భరతతో పోలిచతే ఈ హకుక ఆచరణలో భారయ
సమరివ్ంతంగా చేయగ్లదు. ఎందుకంటే శరీర నిరాాణంలో గ్ల హారోాన్ూ వ్లన,
9న్సలలు మోస్థ, పురిటి నొపుాల వ్లన వారికి ఆ ప్రేమ, ఆపాయయత, కేరింగ్ ఎకుకవ్గా
ఉంటుంది. ఇపుాడు పురుషులన కూడా చేయమంటే చేసాతరు కానీ స్త్రీ చేస్థనంత
సమరధతతో పోటీగా పురుషులు పిలిలకు ప్రేమ, ఆపాయయత, కేరింగ్ చూపించలేరు.
కావున హకుకలు/బాదయతలు నిరవరితంచాలంటే దానికి సరైన సమరధత ఉనావారు

మారచలేని వాటిని
సరుదకుపోవ్టమే ఉతతమం!

(లేదా) తకుకవ్గా
ఆశించటం మంచిది!!

చేయటం ఉతతమం. ఎవ్రికి ఎందులో సమరధత ఉందో అది చేసేత గొడవ్లు ఉండవు.
స్త్రీలకి మాట్కిడటం అంటే అమితమైన ఇషటం, పురుషులు అవ్సరం
అయితేనే మాట్కిడటం ఇషటం, కాబటిట ప్రేమ తగగంది అనకోవ్టం తపుా. పెళ్లైకి
మందు, పెళ్ళైన కొతతలో, యవ్వనంలో ఆకరషణ అధకంగా ఉండటం వ్లన
డోపమైన్ హారోాన్
అనేది ఎకుకవుగా పనిచేస్థ మగ్వారిని ఎకుకవుగా
మాట్కిడేలాచేసుతంది. ఈ హారోాన్ ఆకరషణ తగేగకొదీద, వ్యసుూ పెరిగేకొదీద
తకుకవుగా పనిచేసుతంది, కావున పురుషులు పెళ్ళైన క్రొతతలో మాట్కిడ్డనటుట తరావత
మాట్కిడలేరు అని స్త్రీలు గురితసేత గొడవ్లు రావు.

1.2
1.2 ఏ ఏ
వ్యకితవయకిత
తవమో
గురితగురిత
ం చటం(Introvert,Ambivert,Extrovert)
(Personality Risk)
త్వమో
ంచటం (Introvert, Ambivert, Extrovert)

Ipsum

అందరూ ఒకే వ్యకితతవం కలిగ ఉండరు, జీన్ూ వ్లన, పెరిగన వాతావ్రణం వ్లన, చదివిన పుసతకాల వ్లన ఒకోక
వ్యకితకి ఒకోక వ్యకితతవం అలవ్డుతుంది. పుటుటకతో వ్యకితతావలు వ్సాతయి, వాటిని కొంచెం మాత్రమే మారచగ్లం, కాని పూరితగా
మారచలేమ! అలానే ఎవ్వరూ కూడా న్నకు ఇలాంటిది రావాలని, ఇది వ్దుద అని కోరుకోరు. ప్రతి వ్యకితతావనికి కొనిా బలాలు,
బలహీనతలు ఉన్నాయి. ఒకటి గొపాది కాదు, ఇంకొకటి చెడిది కాదు.
సహజంగా భాగ్సావమిలో ఒకరు కొంచెం అంతఃరుాఖులుగా ఉంట్కరు, మరొకరు బహిరుాఖులుగా ఉంట్కరు,
కొందరు ఉభయమఖులు ఉంట్కరు. ఒక తలిికి కవ్లులుగా పుటిటన ఇదదరు మగ్ బిడిలలో ఒకరికి Introvert, మరొకరికి
Extrovert లక్షణాలు వ్చిచన్నయి, అంటే వ్యకితతవం అనేది జీన్ూ బటిట కూడా వ్సుతంది.
ఇకకడ చెపిాన వ్యకితతావలు ఖ్చిచతంగా కొలత వేస్థనటుట ఉంట్కయి అని చెపాడం మా ఉదేదశయం కాదు, ఖ్చిచతంగా
ఒక వ్యకితలో ఏదో ఒక రకానికి సంబందించిన లక్షణాలు ఎకుకవుగా ఉంట్కయి.
మూడు రకాలు:
1) Introvert (అంతఃరుాఖులు) - 80:20 (80% అనేది Introvert, 20%మిగలినవి(Extrovert/Ambivert)
2) Extrovert (బహిరుాఖులు) - 80:20 (80% అనేది Extrovert, 20%మిగలినవి(Introvert/Ambivert)
3)Ambivert (ఉభయమఖులు) -50:50 (50% అనేది Introvert, 50% అనేది Extrovert)
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అంత్ఃరుుఖుల(Introvert) లక్షణాలు

Introvert
సహజ ప్రవ్రతన

ఒంటరిగా ఉండటం ఇషటం. ఇతరులు మాట్కిడుకొంటుంటే TV, Mobile, Paper చూడటమో చేసుతంట్కరు.
కలగొలుపుగా ఉండలేరు.

మాట్కిడే నైపుణయం

తకుకవ్(అడ్డగతేనే మాట్కిడతారు), అదీకూడా One -to-One అంటే ఇషటం, మాట్కిడ్డతే లోతుగా
మాట్కిడతారు, భావాలు కలిసేత ఒకే వ్యకితతో గ్ంటల తరబడ్డ మాట్కిడతారు. Introvert అయిన అనా,
Extrovert అయిన చెలెిలుతో తనకు కావ్లస్థనవి తలిిదండ్రులన అడగ్మని/చెపామని చెపాతడు. అలాగే
Introvert అయిన భరత, Extrovert అయిన భారయతో మాట్కిడ్డసాతడు/అడ్డగసాతడు/చెపిాసాతరు.
ఫోన్ లో మాట్కిడటం కంటే, చాటింగ్ కి ప్రాధానయత ఇసాతరు.
వెంటనే ఆనూర్ చెపాలేరు, ఆలోచించట్కనికి సమయం ఇవావలి.
సాగ్దీస్థ చెపాతరు.

వినే నైపుణయం

ఎకుకవ్

ఉతాూహం
పందాలంటే

ఏకాంతం, ఊహాతీతంలో ఉండటం ఇషటం

మారుా

సులభంగా మారలేరు, వెంటనే మారలేరు. నిదానంగా మారతారు.

భద్రత, ప్రైవ్సీ

భద్రత, ప్రైవ్సీకి ఎకుకవ్ ప్రాధానయత ఇసాతరు. బహిరంగ్ంగా ప్రేమన ప్రదరిశంచటం ఇషటం ఉండదు.

మొహమాటం,

మొహమాటం/స్థగుగఎకుకవ్, ఇషటం లేనిది వ్దుద అని చెపాలేరు. ఇషటం లేకపోయిన్న బలవ్ంతపెటిటతే

స్థగుగ

వ్సుతవులన కొంటుంట్కరు, మొహమాటం వ్లన వ్దుద అని చెపాలేరు. ఒకవేళ్ కొనా వ్సుతవులో ఏదైన్న
లోపం ఉంటే తిరిగ ఇచిచ మరొకటి తీసుకోవ్ట్కనికి ఇషటపడరు, పిరాయదు చేయడానికి ఇషటపడరు.
ఇతరులు ఏమనకొంట్కరో అని ఎదుటివారికి నచిచనటుి ఉండాలని చూసాతరు.

అడుగుట

ఏదైన్న కావ్లస్థనది అడగాలిూవ్సేత చివ్ర ఉంట్కరు

మోహంలో
ఉదేవగాలు

న్యయట్రల్స గా మోహంలో ఎటువ్ంటి ఉదేవగాలు చూపించరు(కోపం, నవువ, విచారం అయిన్న).
నవావలన్నా కషటపడాలి. పైకి చూసేత సీరియస్ట మఖ్ం లాగ్ అనిపిసుతంది

పండుగ్లు,
ఫంక్షన్ూ

కొదిదమందితో చేసుకోవ్టం ఇషటం, ఫంక్షన్ూ, పండుగ్లలో ఎకుకవ్ సేపు జన్నలలో కలస్థ ఉండలేరు,
తందరగా వెళ్లైపోతారు.

సేాహితులు

క్రొతత వ్యకుతలతో కలవ్టం అంటే చాలా కషటం కనక కొదిదమంది సేాహితులు మాత్రమే ఉంట్కరు.
జనంలో ఉనాపుాడు headphone పెటుటకొని, ననా కదిలించవ్దుద అనే విధమగా ఉంట్కరు.
ఒకసారి సేాహం చేసేత/నచిచతే జీవితాంతం కనిపెటుటకొని ఉంట్కరు.

ఏకాగ్రత

ఒకే విషయంపై ఏకాగ్రతగా గ్ంటలు, రోజుల కొదీద పని చేయగ్లరు
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నిరణయం/పరిష్కక
రం

అనభవ్ం అనేది ఒక విషయంపై ఎకుకవ్ ఉండటం వ్లన తెలియని విషయాలలో నిరణయాలు తందరగా
తీసుకోలేరు, నిరణయం వెంటనే తీసుకోవ్డానికి తగన సేాహితులు కూడా ఉండరు కనక నిరణయం
ఆలసయం. వీరు సొంతంగా నిరణయం తీసుకొనటకు ప్రయతాం చేసాతరు, ఇతరులన సహాయం అడుగుటకు
ఇషటపడరు.

నేరుచకొనట

చూడటం, గ్మనించటం, చదవ్టం దావరా ఎకుకవుగా నేరుచకొంట్కరు. తెలియకపోతే గూగుల్స ని
అడుగుతారు, కానీ ఫ్రండ్ూ ని అడగ్రు. నిదానంగా, లోతుగా నేరుచకొంట్కరు.
Example: Introvert తెలియని ప్రాంతంకి వెళ్ళైలంటే గూగుల్స మాయప్ ఉపయోగంచి వెళ్ళతరు, అదే
Extrovert అయితే బస్ట లో సీట్ ప్రకకన ఉనా వ్యకితని కనకొకని వెళ్ళతరు.

రిస్టక

వీరికి రిస్టక అంటే ఇషటం ఉండదు, ఏదైన్న క్రొతతదానిలోకి మారేటపుాడు కొంచెం ధైరయం కావాలి.

లక్షయం

వెంటనే వ్చేచ తాతాకలిక సంతోషం కంటే, ఎకుకవ్కాలం ఉండే వాటిని ఇషటపడతారు.

డ్రెస్ట

ఇతరుల దృషిట తమవైపు పడకుండా ఉండేవి ఇషటం, ఇతరులు తమ వైపు చూస్థ మాట్కిడుకోవ్టం ఇషటం
ఉండదు, కావున ఆకరషణీయం కాని దుసుతలు ధరిసాతరు.

ఓపిక

వీరికి ఓపిక అనంతం, తపుాలు చేసుతన్నా బరాయిసాతరు.

సరుదకుపోవ్టం

నచచనిదానిని పిరాయదు చేయటం కంటే సరుదకుపోవ్టం అంటే ఇషటం

పని

ఒంటరిగా చేయటం ఇషటం, అనిా నచిచతేనే/వ్నరులు సమకూరితేనే చేయడానికి స్థదదం. ఒకసారి పని
మొదలు పెట్కటక, పూరతయినపుాడే విశ్రంతి తీసుకోవ్టం ఇషటం, పని మధయలోవెళ్ైటం/ఆపటం ఇషటం
ఉండదు. వ్నరులు లేకపోతే అసూలు ప్రారంభించరు, ఎందుకంటే చెడుపోతుందేమో, నషటం వ్సుతందేమో
అని రిస్టక తీసుకోరు.

సమయపాలన

చెపిాన సమయానికి వెళ్ైటం, చేయటం, రావ్టం ఖ్చిచతంగా పాటిసాతరు

నియమాలు

విలువ్లు, రూల్సూ, నియమాలు జాగ్రతతగా పాటిసాతరు. వీరికి గురితంపు తకుకవుగా ఉంటుంది, సామరధయం
తకుకవుగా ఉంటుంది కావున రూల్సూ, నియమాలు పాటించకపోతే సమసయలన ఎదురొకనే ధైరయం లేక,
సామరధయం లేక, గురితంపు పోతుందేమో అని జాగ్రతతగా పాటిసాతరు.

ఒతితడ్డ

వీరికి తెలియని విషయాలపై అభద్రత, సమరధతపై నమాకం తకుకవ్ వ్లన వీరిలో ఒతితడ్డ ఎకుకవ్. అదే
తెలిస్థన విషయాలలో అయితే వీరి అంతటి ధైరయం మరొకరికి ఉండదు. ఎందుకంటే వీరికి ఆ ఒకక
విషయం పటి పరిశోధన చేసాతరు కాబటిట, కానీ అనిాంటిపై జాానం ఉండదు.

అపరాధ భావ్న

తపుా చేశాననే ఆలోచనలతో బాధపడటం, అలా చేస్థ వుండాలిూంది, ఇలా చేసేత బాగుండేది, అనవ్సరంగా
ఆవేశపడాిన అని ఎకుకవుగా ఆలోచిసాతరు.

గొంతు

క్రొతతవారితో గొంతు సవరం సనాగా తకుకవుగా ఉంటుంది, గ్టిటగామాట్కిడలేరు

సవచఛత

మాటలోి సవచఛతఉంటుంది, అంటే ఉనాది ఉనాటుి కుండ బదదలు కొడతారు

నిద్ర

సహజం వీరికి నిద్ర రాత్రి మాత్రమే పడుతుంది, అంటే పగ్లు నిద్రపోవ్టం ఇషటం ఉండదు. అలాగే నిద్ర
తందరగా పటటదు

తెలివి

ఎకుకవుగా మోసపోతుంట్కరు, అన్నయయానికి గురి అవుతుంట్కరు. వీరి కష్కటనిా/శ్రమన తకుకవ్ డబుాకే
మిగలినవారు కొనకొకంట్కరు. ఎందుకంటే ధైరయంగా తమ కష్కటనిా బేరమాడలేరు, అడగ్లేరు.

ఆధారపడటం

ఇండ్డపెండంట్/సవతంత్రంగా/ఒకకరుగా ఉండట్కనికి ఇషటపడతారు. అంటే ఇతరులమీద ఆధారపడ్డ
సంపాదించే ఉదోయగ్ం, పని, వాయపారం కంటే సవంత కళ్లు, ట్కలెంట్, స్థకల్స మీద ఆధారపడట్కనికి
ఇషటపడతారు.
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నటించటం

వీరికి నటించటం రాదు(కృత్రిమ నవువ, కృత్రిమంగా పగ్డటం ఇషటం ఉండదు)

నవువ

మఖ్ంపై నవువ తకుకవుగా కనిపిసుతంటుంది

పని విధానం

సేవ్కునిగా ఉండుటకు ఇషటం, ఒకే రకం పని చేయటం ఇషటం. నిదానంగాచేసుతంట్కరు. పనిలో ఒక రోజు
కూడా మిస్ట అవ్వరు, మిస్ట అయిన్న అడ్డగ తెలుసుకొంట్కరు. బ్రతిమలాడుతూ చేయించుకొంట్కరు.
ఇంటిదగ్గర నంచి చేయటం ఇషటం. ఒక పని మాత్రమే ఒక సమయంలో చేయగ్లరు.

వాతావ్రణం

హడావుడ్డ, టెనషన్ లేని ప్రశాంత వాతావ్రణం ఇషటం

ఈరషయ, అస్తయ

ఈరషయ, అస్తయ కొంచెం ఎకుకవ్. కారణం వీరికి ఉనా శకిత సామరాధయలు తకుకవ్. అందులో కూడా పోటీ,
అనకొనాది లభించకపోతే ఈరషయ పందే అవ్కాశాలు ఎకుకవ్

అనబంధం

వీరికి ఎకుకవుగా ధైరాయనిా న్యరిపోసే వారితో ఎకుకవ్ ప్రేమ, అభిమానం చూపిసాతరు

పరె్క్షన్

తపుాలు లేకుండా చేయాలని చూసాతరు. దీనివ్లన పనిని వాయిదా వేయటం, పూరిత చేయలేకపోవ్టం,
మొదలు పెటటలేకపోవ్టం జరుగుతుంది. అనీా సమకూరితేనే చేయాలని చూసాతరు. ఇది ఒతితడ్డకి
దారితీసుతంది.

ఇషటమైన ఉదోయగ్ం

ఏ ఉదోయగ్ం అయితే సేవఛ్చ ఇచిచ ఒంటరిగా పనిచేసేవి అయితే రాణిసాతరు. అలాగే రిస్టక తకుకవ్ ఉండే
ఉదోయగాలు మంచివి. రచయితలు, మూయజిక్స, పాటలు, శాస్త్రవేతతలు, న్నయయవాద వ్ృతిత, freelancer,
Designer, Engineer, Artist, పరిశోధకులు, జంతువుల పెంపకం, సలహాదారు,
ఆరగనైజర్(చకకగా,అందంగా సరదటం, అమరచటం), న్నణయత పరీక్షలు, ఆడ్డట్ చేసే ఉదోయగ్ం

న్నణయత

న్నణయతకు ఎకుకవ్ ప్రాధానయత(Quality > Quantity)

ఫలితం

వెంటనే ఫలితాలన అడగ్కండ్డ, వెంటనే మొదలుపెటిట చేసే పనలన చేయలేరు

ఆడంబరత

నిరాడంబరతకు ఎకుకవుగా ఇషటపడతారు(Simplicity)

వ్సుతవులు

అవ్సరమైనవే కొంట్కరు, ఎకుకవ్కాలం వాడతారు. వీరు పాతకాలం న్నటి వాచీ, కారు, గొడుగు, ఇలుి,
వ్సుతవులు, ఫోన్, బటటలు వాడుతూనే ఉంట్కరు. పాతవి అయినపాటికీ ఉపయోగ్పడటం వ్లన, లేటెస్టట
ట్రండ్ కి మారచటం ఇషటం ఉండదు.

ప్రశంస

ఇతరులని ప్రశంస చేశారు అంటే ఎంతో బాగా చేసేతనే అభినందిసాతరు

సెలవులు

ఇంటోి ఉండటమే ఇషటం, ఒంటరిగా ఉండటమే ఇషటం
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బహిరుుఖుల(Extrovert) లక్షణాలు

Extrovert
సహజ ప్రవ్రతన

సేాహితులతో ఉండటం ఇషటం

మాట్కిడే నైపుణయం

ఎకుకవ్(పరిచయంచేసుకొని మాట్కిడుతూ ఉంట్కరు), One-To-Many అంటే ఇషటం, పైపై మాట్కిడతారు,
ఎకుకవ్సేపు ఒకేవ్యకితతో మాట్కిడటం ఇషటం ఉండదు. ఏదైన్న తెలియకపోతే వెంటనే అడ్డగేసాతరు. చాటింగ్
కంటే ఫోన్, వీలయితే వీడ్డయో కాల్స చేస్థ మాట్కిడటం ఇషటం. వెంటనే సమాధానం చెపాతరు. కుిపం
త గా
మగంచేసాతరు. వీరు అందితే జుటుటపటుటకోగ్లరు, అందకపోతే కాళుై పటుటకోగ్లరు. కోపంగా తిటటగ్లరు,
అంతే వేగ్ంగా పగ్డగ్లరు, అంతే వేగ్ంగా తపుాని ఒపుాకోగ్లరు. ప్రతి ఒకకటి తెలుసుకోవాలని చూసాతరు,
అంటే అందరితో మాట్కిడుతూ అందరి విషయాలు తెలుసుకోవ్టం ఇషటం.

వినే నైపుణయం

తకుకవ్

ఉతాూహం
పందాలంటే

ఇంటి బయటికి వెళ్లి సేాహితులతో గ్డ్డపితే ఉతాూహం వ్సుతంది, ఇంటోి బోర్ గా ఉంటుంది

మారుా

సులభంగా మారుాకి ఇషటపడతారు, వెంటనే మారతారు

భద్రత, ప్రైవ్సీ

భద్రత, ప్రైవ్సీకి తకుకవ్ ప్రాధానయత ఇసాతరు

మొహమాటం,

మొహమాటం తకుకవ్, ఇషటం లేనిది వ్దుద అని ధైరయంగాచెపాగ్లరు, ఎదుటివ్యకిత ఏమనకొన్నా లెకకచేయరు.

స్థగుగ
అడుగుట

ఏదైన్న కావ్లస్థనది అడగాలిూవ్సేత మొదట ఉంట్కరు

మోహంలో
ఉదేవగాలు

మఖ్ంలో ఉదేవగాలన బాగా చూపించగ్లరు(కోపం, నవువ, విచారం). వెంటనే కోపాడగ్లరు, వెంటనే
ఏడవ్గ్లరు, వెంటనే నవ్వగ్లరు. మఖ్ం చూసేత ప్రసనాంగా కనిపిసుతంది.

పండుగ్లు,
ఫంక్షన్ూ

ఎకుకవ్ మందితో చేసుకోవ్టం ఇషటం, అంటే గ్రండ్ గా చేసుకోవాలి, గొపాగా, అదిరిపోవాలి అంట్కరు.
ఫంక్షన్ూ, పండుగ్లు చేసుకోవ్టం అంటే ఆనందంగా బాధయత మొతతం తీసుకొని చేసాతరు. ఫంక్షన్ూ,
పండుగ్లు లో ఎకుకవ్ సేపు ఉండగ్లరు

సేాహితులు

క్రొతత వ్యకుతలతో కలవ్టం అంటే చాలా సులభం కనక ఎకుకవ్మంది సేాహితులు ఉంట్కరు. పబిిక్స లో
ఉనాపుాడు ప్రకకవారితో కలస్థ మాట్కిడుతుంట్కరు(కలివిడ్డగా). అవ్సరం కోసం పరిచయాలు ఎంత తవరగా
చేసుకొంట్కరో, అవ్సరం తీరితే అంతే తవరగా మరచిపోగ్లరు.

ఏకాగ్రత

ఒకే విషయంపై ఏకాగ్రతగా పని చేయలేరు

నిరణయం/పరిష్కక
రం

అనభవ్ం అనేది పలు విషయాలపై కొంచెం కొంచెం ఉండటం వ్లన నిరణయాలు తందరగా
తీసుకోగ్లరు, అలాగే అవ్సరం అయితే తమ సేాహితులన సహాయం తీసుకోగ్లరు.

నేరుచకొనట

పనిచేస్థ తెలుసుకొంట్కరు, సేాహితులని అడ్డగ తెలుసుకొంట్కరు. ఏదైన్న క్రొతత దాని గురించి
తెలుసుకోవ్టం కోసం google కంటే సేాహితులన అడ్డగ తెలుసుకొంట్కరు, అడగ్ట్కనికి
మొహమాటపడరు
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రిస్టక

ఎకుకవ్ రిస్టక, సాహసం ఉండేది ఇషటం

లక్షయం

వెంటనే వ్చేచ ఫలితం పై ఎకుకవ్ ఆసకిత

డ్రెస్ట

వీరు ఇతరులన ఆకరిషంచట్కనికి, సేాహం చేయట్కనికి డ్రెస్ట, నగ్లు పెటుటకొంట్కరు, వ్సుతవులు
కొంటుంట్కరు, ఆడంబరం చూపిసాతరు. ఇతరులు ఏమనకొంట్కరో అనే భయం ఉండదు. అలాగే
ఇతరులు వీరిని చూస్థ పగ్డటం, గొపాలు చెపుాకోవ్టం అంటే ఇషటం.

ఓపిక

ఓపిక తకుకవ్, వెంటనే సాందనని తెలియచేసాతరు. నచచకపోతే వెంటనే మారేచయటం జరుగున.

సరుదకుపోవ్టం

వీరికి ఏదైన్న నచచకపోతే సరుదకుపోవ్టం కంటే, పిరాయదు చేయటం ఇషటం

పని

ఇతరులపై ఆధారపడే వాయపారం, పని అంటే ఇషటం. ఒంటరిగా పనిచేసేవి అంటే ఇషటం ఉండదు.
ఇతరులతో చెపిా చేయించటం అంటే ఇషటం, ఎపుాడూ పది మంది చుట్టట ఉండటం ఇషటం.

సమయపాలన

సమయపాలనకి కొంచెం తకుకవ్ ప్రాధానయత ఇసాతరు

విలువ్లు

ధైరయం, శకిత సామరధయం, పలుకుబడ్డ పై నమాంతో విలువ్లు, రూల్సూ, నియమాలన సులభంగా
వ్దిలివేయగ్లరు(అందరూ అలా చేసాతరు అని కాదు)

ఒతితడ్డ

వీరికి ఉనా స్థకల్సూ, సామరధయం పై నమాకం వ్లన ఒతితడ్డ తకుకవుగా ఉంటుంది

అపరాధ భావ్న

తపుా చేస్థన్న ఎకుకవుగా బాధపడరు, పటిటంచుకోరు. ఎవ్రైతే తిటిటన్నరో అవ్సరమైతే వారితో మాట్కిడట్కనికి
కూడా మొహమాటపడరు

గొంతు

క్రొతతవారితో కూడా గొంతు సవరం గ్ంభీరంగా, బిగ్గరగా ఉంటుంది, గ్టిటగా మాట్కిడగ్లరు

సవచఛత

ఎవ్రిని ఎకకడ ఎలా ఉపయోగంచుకోవాలో తెలుసు.

నిద్ర

సహజంగా పగ్లు కూడా నిద్ర పోవ్టం ఇషటం. అలాగే వీరు తందరగా నిద్రపోతారు.

తెలివి

తెలివిగా ఇతరుల కష్కటనిా బేరమాడగ్లరు కనక మాట్కిడే నైపుణయం తకుకవ్ ఉనా Introvert వారి
కష్కటనిా/శ్రమన/ఆస్థిని/వ్సుతవులన తకుకవ్ డబుాకే కొనకొకంట్కరు.

ఆధారపడటం

ఇతరులమీద ఆధారపడ్డ చేసే ఉదోయగ్ం, పని, వాయపారం ఇషటపడతారు.

నటించటం

వీరికి నటించటం వ్చుచ(కృత్రిమ నవువ, కృత్రిమంగా పగ్డటం చేయగ్లరు)

నవువ

ఎపుాడూ నవువతూ ఉంట్కరు, జోక్సూ వేసుతంట్కరు, సరదాగా ఉంట్కరు.

పని విధానం

యజమానిగా ఉండుటకు ఇషటపడతారు. క్రొతతగా ఉంట్ట, మారుతూ ఉండే పని అంటే ఇషటం. ఒకే రకం
పని చేయటం బోర్. Dictatorship(భయపెటిట పనిచేయించుకొంట్కరు)అంటే తన మాటే విన్నలి, తనకే
ఎకుకవ్ తెలుసు అంట్కరు. వీరు తపుాని అందరిమందు చూపించి, విమరిశంచి తదావరా భయానిా కలిగంచి
ఇతరులన కంట్రోల్స చేసాతరు. ఆఫీస్ట కి వెళ్లి చేయటం ఇషటం. ఒకేసారి అనేకరకాల పనలు చేయగ్లరు.

వాతావ్రణం

హడావుడ్డ, టెనషన్ ఉండే వాతావ్రణం ఇషటం

ఈరషయ, అస్తయ

గురితంపు, సేాహితుల మందు ప్రదరశన కోసం క్రొతతవి సాధంచటంకోసం పోలుచకొని ఎకుకవ్ ఈరషయ,
అస్తయ చెందుతారు

అనబంధం

ఎకుకవుగా ఎవ్రు ఉపయోగ్పడతారో, ఎకుకవ్ సేాహంగా ఉంట్కరో వారిపై ప్రేమ, అభిమానం చూపిసాతరు

పరె్క్షన్

తపుాలు అయిన్న చేయాలనీ చూసాతరు

ఇషటమైన ఉదోయగ్ం

రిస్టక ఉండేది ఇషటం + ఇతరులతో కలిస్థ పనిచేసేది ఇషటం. మేనేజర్, యాకటర్, వాయపారం

న్నణయత

పరిమాణం కి ఎకుకవ్ ప్రాధానయత(Quality < Quantity)

ఫలితం

ఫలితం వెంటనే కావాలి అనే మనసతతవం

ఆడంబరత

ఆడంబరత ఎకుకవ్, తమ ఆస్థతని, వ్సుతవులన ప్రదరిశసుతంట్కరు, గొపాలు చెపుాకొంటుంట్కరు
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వ్సుతవులు

ఆడంబరం కోసం, గొపా కోసం, సేటటస్ట కోసం అవ్సరం లేనివి, ఖ్రీదైనవి కొంటుంట్కరు. తదావరా గొపా
అధకారం, పేరు ప్రతిషటలు ఉనావారితో పరిచయాలు,సేాహాలు పెరుగుతాయి అని భావిసాతరు. వ్సుతవులన
తవరగా మారుసుతంట్కరు.

ప్రశంస

ఇతరులని చాలా సులభంగా ప్రసంస, పగ్డగ్లరు.

సెలవులు

సెలవులొసేత చాలు సేాహితులతో గ్డుపుతారు

ఉభయముఖులు(Ambivert)

లక్షణాలు) Ambivert

సహజ ప్రవ్రతన

ఒంటరిగాన ఉండగ్లరు, సేాహితులతో కలస్థ ఉండగ్లరు

మాట్కిడే నైపుణయం

బాలన్ూ చేస్థ మాట్కిడతారు అంటే బాగా మాట్కిడగ్లరు, బాగా వినగ్లరు. కాల్స చేస్థ మాట్కిడటం అంటే
ఇషటం. అందరితో అవ్సరమైన వ్రకు పరిచయాలు పెంచుకోగ్లరు

వినే నైపుణయం

ఎకుకవ్

ఉతాూహం
పందాలంటే

ఏకాంతం లోన, సేాహితులతోన్య ఉతాూహంగా ఉంట్కరు

మారుా

అవ్సరానిా బటిట మారుాని ఇషటపడతారు

భద్రత, ప్రైవ్సీ

భద్రత, ప్రైవ్సీ కి మధయమ ప్రాధానయత ఇసాతరు.

మొహమాటం,
స్థగుగ

మొహమాటం తకుకవ్, ఇషటంలేనిది వ్దుద అని ధైరయంగా ఎదుటివ్యకిత ఇబాంది పడకుండా, బాధపడకుండా
చెపాగ్లరు

అడుగుట

సందరాానిా బటిట అడుగుతారు

మోహంలో
ఉదేవగాలు

మఖ్ంలో ఉదేవగాలన బాగా చూపించగ్లరు(కోపం, నవువ, విచారం).

పండుగ్లు,
ఫంక్షన్ూ

ఫంక్షన్ గొపా కోసం చేయరు, అలాగ్ని తకుకవ్లో చేయరు. ఫంక్షన్యి కలిస్థ ఉండగ్లరు

సేాహితులు

క్రొతత వ్యకుతలతో కలవ్టం అంటే చాలా సులభం కనక ఎకుకవ్మంది సేాహితులు ఉంట్కరు. సేాహితులన
తందరగా పోగొటుటకోరు, ఏదైన్న ఇబాంది ఉన్నా ఏదో ఒక అవ్సరం అపుాడు ఉపయోగ్పడతారు అని
అందరితో సేాహానిా కొనసాగసాతరు, దాదాపు శత్రువులు అంట్ట ఎవ్రూ ఉండరు.

ఏకాగ్రత

మధయసిమగా ఉంటుంది

నిరణయం/పరిష్కక

నిరణయం తందరగా తీసుకోగ్లరు, సేాహితుల సలహాలు తీసుకొని, బెస్టట నిరణయానిా తీసుకొంట్కరు

రం
నేరుచకొనట

చూస్థ నేరుచకోగ్లరు, గ్మనించి నేరుచకోగ్లరు, సేాహితుల దావరా తెలుసుకోగ్లరు.

రిస్టక

మదయసి రిస్టక ఇషటం, కొదిదపాటి రిస్టక తీసుకోగ్లరు. ఉదాహరణ: ఫ్యిట్ కొంటె ఎకుకవ్ లాభం కోసం
ఉంచుకోరు, కొంచెం లాభం రాగానే వెంటనే అమేాసాతరు. అతాయశకు పోరు.

లక్షయం

వెంటనే వ్చేచ తాతాకలిక సంతోషం కంటే, ఎకుకవ్కాలం ఉండే వాటిని ఇషటపడతారు
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డ్రెస్ట

వీరు కూడా ఇతరులన ఆకరిషంచట్కనికి, సేాహం చేయట్కనికి డ్రెస్ట, నగ్లు పెటుటకొంట్కరు, వ్సుతవులు
కొంటుంట్కరు, కానీ అతిగా ఉండదు.

ఓపిక

ఓపిక ఉంటుంది, కానీ అవ్కాశం వ్చిచనపుాడు చరయలు తీసుకొంట్కరు, మారట్కనికి అవ్కాశాలు ఇసాతరు.

సరుదకుపోవ్టం

సరుికుపోగ్లరు, అవ్సరమైతే పిరాయదు చేయగ్లరు

పని

వ్నరులు తకుకవ్ ఉనాపాటికీ అనభవ్ం, సేాహితుల సహాయం ఉంటుంది కాబటిట, పని మొదలుపెటటగ్లరు.

సమయపాలన

ఖ్చిచతమైన సమయపాలన పాటిసాతరు

విలువ్లు

రూల్సూ, నియమాలుపై భయం ఉంటుంది.

ఒతితడ్డ

వీరికి ఉనా స్థకల్సూ, సామరధయంపై నమాకం వ్లన ఒతితడ్డ తకుకవుగా ఉంటుంది

అపరాధ భావ్న

తపుా చేస్థన్న ఎకుకవుగా బాధపడరు, పటిటంచుకోరు.

గొంతు

క్రొతతవారితో కూడా గొంతు సవరం గ్ంభీరంగా, బిగ్గరగా ఉంటుంది, గ్టిటగా మాట్కిడగ్లరు

సవచఛత

ఎవ్రిని ఎకకడ ఎలా ఉపయోగంచుకోవాలో తెలుసు.

నిద్ర

సహజంగా పగ్లు కూడా నిద్ర పోవ్టం ఇషటం. అలాగే వీరు తందరగా నిద్రపోతారు.

తెలివి

తగన ధర ఇచిచ కొనకొకంట్కరు

ఆధారపడటం

ఇతరులమీద ఆధారపడ్డ చేసే ఉదోయగ్ం, పని, వాయపారం ఇషటపడతారు.

నటించటం

వీరికి నటించటం వ్చుచ(కృత్రిమ నవువ, కృత్రిమంగా పగ్డటం చేయగ్లరు)

నవువ

నవువ ఎకుకవుగా కనిపిసుతంది

పని విధానం

యజమానిగా ఉండగ్లరు, అవ్సరమైతే సేవ్కునిగాన ఉండగ్లరు. క్రొతతగా ఉంట్ట, మారుతూ ఉండే
పని అంటే ఇషటం. ఒకే రకం పని చేయటం బోర్. ఉదోయగ్సుతలు కూడా సంతోషంగా ఉంటేనే విజయం
సాదయం అంట్కరు, అందరి విజయంగాచూసాతరు. ఆఫీస్ట కి వెళ్లి చేయటం ఇషటం. ఒకేసారి అనేకరకాల
పనలు చేయగ్లరు.

వాతావ్రణం

హడావుడ్డ, టెనషన్ లేని ప్రశాంత వాతావ్రణం ఇషటం

అనబంధం

ఎకుకవ్ నమాకంగా ఉండే వ్యకుతలతో అనబంధం చేసాతరు

పరె్క్షన్

తపుాలు అయిన్న చేయాలనీ చూసాతరు

ఇషటమైన ఉదోయగ్ం

రిస్టక తకుకవ్ + ఇతరులతో కలిస్థ పనిచేసేది ఇషటం. సేల్సూ టీం లో వీరు సమరధవ్ంతంగా రానించగ్లరు.
సమసయలన పరిషకరించటం లో మధయవ్రితతవం(Mediation or negotiation) అపుాడు సమరధవ్ంతంగా
చేయగ్లరు. వీరు మేనేజర్, లీడర్ గా మంచిగా నడ్డపించగ్లరు. సైకాలజిస్టట, కౌన్సూలర్ గా వీరు
సమరధవ్ంతంగా పనిచేయుటకు కావ్లస్థన ఓపిక ఉంటుంది, అలాగే సమసయన పరిషకరించే నైపుణయం
ఉంటుంది. యాకటర్, టీచర్, డ్డటెకిటవ్, మేనేజర్, సేల్సూ పరూన్, మారెకటింగ్ మేనేజర్, క్రయేటివ్ డైరెకటర్, బాగా
నటించగ్లరు. డ్డజైన్ ని సృషిటంచగ్లరు.

న్నణయత

న్నణయతకు ఎకుకవ్ ప్రాధానయత(Quality > Quantity)

ఆడంబరత

నిరాడంబరంగాన, ఆడంబరంగాన అవ్సరానిాబటిట ఉంట్కరు

వ్సుతవులు

అవ్సరమైతే ఎంత ఖ్రుచ అయిన్న చేయగ్లరు

ప్రశంస

ఇతరులని చాలా సులభంగా ప్రసంస, పగ్డగ్లరు.

సెలవులు

ఇంటోి ఉండగ్లరు, అవ్సరమైతే సేాహితులతో కూడా ఉండగ్లరు
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ఈ వ్యకితతవ లక్షణాలు తెలుసుకొంటే న్నకేంటి లాభం?
ఉదాహరణ 1: అంతఃరుాఖ్ మనసతతవం(Introvert) కలిగన భరత సెలవు
రోజున ఇంటోి కూరొచని టీవీ చూడట్కనికి ఇషటం , కాని బహిరుాఖ్
మనసతతవం(Extrovert) కలిగన భారయ సరదాగా స్థనిమాహాలుకు వెళ్లి
చూడాలనాది కోరిక. ఇలా భారయ కొనిా రోజులు అడ్డగ, అడ్డగ విసుగెతిత
చిరాకుతో కోపాడటం, నిందించటం జరిగంది, అందుకు కారణం భారయ
కోరిక భరత న్సరవేరచకపోవ్టమే, ఆయన చేస్థన తపుా! కానీ ఈ పుసతకంలో చెపిానటుి తన భరత యొకక లక్షణాలన Introvert,
Extrovert లక్షణాలతో పోలుచకొంటే, తన భరత అంతఃరుాఖ్(Inrovert) మనసతతవం కలిగవున్నాడు కాబటిట అతన బయటికి అంటే
ఇషటం ఉండదు అది తన వ్యకితతవంలో భాగ్ం అని గ్రహిసేత, సరుదకుపోతుంది. అపుాడు భరతపై కోపం బదులు సానబూతి
వ్సుతంది.
ఉదాహరణ 2: బహిరుాఖ్ మనసతతవం(Extrovert) కలిగన భరత ఎపుాడూ బయట సేాహితులతో గ్డపట్కనికి ఇషటపడతాడు,
కానీ అంతఃరుాఖ్ మనసతతవం కలిగన భారయ(Introvert) ఇంటోి ఉండమని భరతతో గొడవ్ చేయటం జరుగున. ఈ పుసతకం
చదవ్టం వ్లన బహిరుాఖ్ మనసతతవం కలిగన తన భరతకు శకిత, ఉతాూహం అనేది సేాహితుల దగ్గర దొరుకున, కావున నేన
ఎంత ఉండమన్నా కూడా ఉండడు అని అరధం చేసుకొని సరుదకుపోగ్లరు. ఈ లక్షణాలు చదవ్టం వ్లన సమసయ మూల
కారణం తెలుసుకోవ్చుచ అంటే ఇంటోి ఎకుకవ్ సేపు గ్డపడానికి ఇషటం లేదు అంటే భారయ మీద ప్రేమ తకుకవై కాదు,
బహిరుాఖులు కాబటిట సేాహితుల దగ్గర ఆనందం దొరుకున కాబటిట అలా చేసుతన్నాడు అని అరధం చేసుకోవ్చుచ. కావున భారయ
తన ఒంటరితనం పోగొటుటకోవ్ట్కనికి ఏదైన్న అభిరుచి నేరుచకొని దానిపైకి మిగలిన సమయానిా మళ్లించాలి.
ఉదాహరణ 3: భారయ(బహిరుాఖులు) కంపెనీ మారితే జీతం పెరుగుతుంది కదా అని భరతన అడ్డగతే, భరత(అంతఃరుాఖులు)
కు రిస్టక తీసుకోవ్టం ఇషటం లేదు కాబటిట కంపెనీ మారడానికి ఇషటపడడు. ఈ పుసతకం చదివినటియితే తన భరతది Inrovert
వ్యకితతవం కావున రిస్టక తీసుకోవ్టం అంటే ఇషటపడరు, మారుాకి ఇషటపడరు, కంఫర్ట జోన్ నంచి తందరగా బయటికి రాలేరు
అని గ్రహించి కావ్లస్థన ధైరయం, ప్రోతాూహం ఇసుతంది. ఆంజనేయ సావమికి తన శకిత సామరధయం తనకు తెలియనటుి , భారయ
కూడా భరత యొకక శకిత సామరాధయలన గురుత చేసుతంటే ధైరయంతో కంపెనీ మారట్కనికి ఇషటపడతాడు.
ఉదాహరణ 4: అంతఃరుాఖ్ మనసతతవం కలిగన భరత ఎకుకవుగా మాట్కిడడు,
అతని వ్యకితతవం అరధం చేసుకోకుండా భాగ్సావమి బాగా మాట్కిడాలి, ఏదో
కబురుి చెపాాలని ఆశిస్తత, అది న్సరవేరక, చిరాకు పడ్డతే ఉపయోగ్ం లేదు!
ఎందుకంటే వీరి మనసతతవం మీరు కోరినటుి కలివిడ్డగా, గ్ల గ్లా మాట్కిడలేరు.
అందుకు మీరు అరధం చేసుకొని సరుదకుపోవాలి లేకపోతే భాగ్సావమికి
“ఇషటమైన వాటి గురించి” మొదట మీరు మాట్కిడ్డతే వారు మాట్కిడటం
మొదలు పెడతారు అంటే Introvert వారికి స్తకటర్ కి కిక్స ఇచిచనటుి మొదట
వారికి “ ఇషటమైన వాటి గురించి” మాట్కిడాలి. ఇలాంటి భరతతో మాట్కిడటం అంటే మొదట అతనికి ఇషటమైన ట్కపిక్స
గురించి కొంచెం మాట్కిడ్డతే చాలు, ఆ తరావత మీ కిషటమైన ట్కపిక్స మీదికి మళ్లించవ్చుచ.
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1.3 క్సూ ఉన్నాయోమో
కంప్లెక్స్ ఉన్నాయోమో
గురితంచటం
1. 3కాంపెి
గురితంచటం (Complex
Risks) (Complex

orem

Risks)

పెరిగన వాతావ్రణం బటిట, వ్యకితతవం బటిట కాంపెిక్సూ ఏరాడతాయి. విచిత్రం ఏమిటంటే ప్రతి వ్యకితకీ ఉంట్కయి, కానీ
వాటి మోతాదులో తేడా! కాంపెిక్సూ ఉనా వ్యకిత దానిని ఇతరులకు తెలియగూడదు అని కవ్ర్ చేసుకొంటుంట్కరు. వీరి భయాలు
భాగ్సావమికి చెపాాలంటే మందు నమాకం కలగాలి(అంటే మీ మాటలలో వారి సమసయన ఎవ్వరికీ చెపాన,చులకన చేయన
అని ధైరయం చెపాాలి, అలాగే ప్రతి సమసయకు పరిష్కకరం ఉందని, ఈ రోజులోి సమసయలు లేనివారు ఎవ్వరూ లేరని చెపాాలి).
అపుాడు మనసుూలోని మాట బయటపెడతారు. కాంపెిక్సూ వ్లన సమసయలు రానంతవ్రకు వాటివ్లన ఇబాందిలేదు, కానీ
వాటివ్లన అన్యయనయతలో ఇబాందులు వ్సేత, పరిషకరించుకోవాలి.
Inferiority Complex - ఆతాన్యయనత(శకిత సామరాధయలపై నమాకం అతి తకుకవ్, ధైరయం అనేదిఅతి తకుకవ్)
Superiority Complex - అతి విశావసం(శకిత సామరాధయలపై నమాకం అతి ఎకుకవ్, ధైరయం అనేది అతి ఎకుకవ్)

ఆత్ున్యయనత్ లక్షణాలు(Inferiority Complex)
సాధారణంగా న్యయనత అనేది మంచిదే! అంటే ఇతరుల సామరధయంతో
పోలుచకోవ్టం వ్లన, ఎకుకవ్ కషటపడేలా చేయున. ఇది అవ్సరం.
కానీ “అతిగా” ఇతరుల సామరధయంతో పోలుచకోవ్టం వ్లనే ఈ సమసయ
వ్చిచంది. అతిగా పోలుచకోవ్టం వ్లన మొదటికే మోసం వ్చిచ
సమరధత మీదే పూరితగా అనమానం కలుగుతుంది, అభద్రత
అనిపిసుతంది. తదావరా చులకన చేసుకోవ్టం, తిటుటకోవ్టం,
బాదయతన/పనిని వ్దిలివేయటం (లేదా) అతిగా పనిచేయటం (లేదా)
సులభ పరిష్కకరాలు వెతకటం చేసాతరు. శకిత సామరాధయలు తకుకవ్
కనక మెతక సవభావ్ం, లొంగపోయే సవభావ్ం, మొహమాటం,
భయం, ఆధారపడే సవభావ్ం, భరించగ్లిగే సవభావ్ం అలవ్డుతుంది.
ఇది ఎకుకవ్శాతం Introvert వారికి ఉంటుంది.
1. శకిత,సామరాధయలపై సందేహం, అనమానం ఎకుకవ్.
2. ఎకకడ కోలోాతామో, ఎకకడ దూరం అవుతుందో అనే ఆందోళ్న
ఎకుకవ్.
3. సునిాతతవం ఎకుకవ్, అంటే చినా చినా విషయాలకు, విమరశకు కూడా సీరియస్ట అవుతారు, ఏడుసాతరు .
4. అభద్రత, అనమానం ఎకుకవ్. సొంత నిరణయాలు తీసుకోలేకపోవ్టం.
5. చినా సమసయన కూడా ఊహించుకొని పెదదదిగా చూసాతరు. భయంతో పదే పదే సరిచూచుట, మళ్ళై మళ్ళై చేయుట చేసాతరు.
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6. ప్రమాదం జరుగుతుందేమో అనే భయంతో అన్నరోగ్య పరీక్షలు చేయించుకోవ్టం, చేస్థన పనిని మళ్ళై
మళ్ళై సరిచూచుకొనట, ఒకటి పతే ఇబాంది పడతామ అని రెండు కొనటం/దాచటం చేసాతరు.
7. అతిగా పోలుచకొంట్కరు(ఇతరులకు జరిగంది కాబటిట న్నకు జరుగుతుందేమో అనే అనమానం).
8. తపుా చేయరు కానీ చేసాతమేమో అనే అనమానంతో భయం, మొహమాటం, స్థగుగతో మొదలు
పెటటలేరు, చేయలేరు.
9. అభద్రతని కపిాపుచుచకోవ్టం కోసం ఇతరుల దృషిట మళ్లించటం కోసం నిందలు వేయటం, రూల్సూ
పెటటటం, ఎదురుదాడ్డ చేసాతరు.
10. మంచి విమరశ/గురితంపు చేస్థన్న తటుటకోలేరు. అభిప్రాయం చెపాట్కనికి కూడా భయం.
11. గురితంపు కాపాడుకోవ్ట్కనికి న్నన్న కష్కటలు పడతారు. వీరి డబుాని, వ్సుతవులని, శ్రమని ఇతరులు దోపిడీ చేసాతరు, గురితంపు
పతే పందలేమనే ఉదేదశయంతో అడగ్లేరు, గొంతు తెరచి మాట్కిడలేరు.
12. ఆతావిశావసం లేక పనిని తందరగా వ్దిలివేయడం, క్రొతతపనిని తీసుకోలేరు, వాయిదా
వేయటం, నిరణయాలు తీసుకోలేరు, భయంతో బాధయత కూడా తీసుకోరు, తపిాంచుకోవ్ట్కనికి
ప్రయతాం చేసాతరు.
13. ఆందోళ్న ఎకుకవ్, ధైరయం తకుకవ్. డ్డప్రెషన్ ఎకుకవ్. మొహమాటం ఎకుకవ్.
14. గురితంపు పందటం కోసం తపుాలు లేకుండా ఉండాలనకొనట, ఉనా కొంచెం గురితంపు
పోతుందేమో అనే భయంతో పరె్క్షన్ కోసం(తపుాలు లేకుండా ఉండాలి) ఆరాటపడతారు.
15. ప్రశంస ఇవ్వరు, తీసుకోరు. అందరితో కలిస్థ ఉండలేరు, ఒంటరిగా ఉండుట.
16. వీరిని ఇతరులు సులభంగా మోసం చేసుతంట్కరు కావున, ఇతరులన నమాాలంటే
భయపడతారు.
17. న్యటి తడబాటు, వ్ణుకు. వేగ్ంగా మాట్కిడు, అరధం కాకుండా మాట్కిడు, చినా గొంతుతో
మాట్కిడతారు.
18. లోబడు, పిరికితనం, ఎదుటివారు ఏమి చెపేత అది చేయటం, సొంత ఉనికి కోలోావు. తన
జీవితం మొతాతనిా భాగ్సావమి చేతులోి పెటటటం. ఏమి చెపేత అది చేయటం.
19. పిరికితనం వ్లన భాగ్సావమికి అతి సేవచఛ ఇవ్వటం. అభిప్రాయాలు, ఇష్కటలన, కోరికలన వ్యకతం చేయలేకపోవ్టం.
20. భాగ్సావమి మీద లేని పోనీ అభాండాలు, అక్రమ సంబంధాలు ఊహించి/కలిాంచి
చెపాటం దావరా ఎదుటివారిని కంట్రోల్స లో ఉంచుకోవాలనకోవ్టం. ఎందుకంటే
ఇలాంటి భాగ్సావమి పతే మళ్ళై దొరకరేమో అని ఇంకెవ్వరు భాగ్సావమి వైపు
చూడకూడదు, ఆకటుటకోకూడదు అని మందుగానే నిందలు వేస్థ కంట్రోల్స చేసాతరు.
అంటే ఎదురింటిలో అమాాయి ఉంటే ఒకవేళ్ ఆ అమాాయి వ్లలో పడ్డతే ఇంత మంచి
వ్యకితని పోగొటుటకోవ్టం నషటం లేదా ఆ అమాాయే భరతపై మోజు పడ్డతే నషటం కావున
మందే ఊహించుకొని నింద వేసేత భయంతో అటువైపు చూడరు కదా! అనే అభద్రపు ఆలోచనతో మందే నిందిసాతరు.
చుటుటప్రకకల వారిపై అనమానంతో తరచుగా ఇలుి కూడా మారుసాతరు.
21. ఇదే సమసయ భరతలు కూడా చేసాతరు. వారు ఆఫీస్ట కి వెళ్లినటుట వెళ్లి తిరిగవ్చిచ ఇంటివెనక నంచి రావ్టమో, ఇంటి దగ్గర గ్ల
వ్యకితకి ఫోన్ చేస్థ భారయ ఇంటోి ఉందా? బయటికి వెళ్లైందా? ఎవ్రైన్న వ్చాచరా? అని ఫోన్ చేస్థ అడుగుతుంట్కరు. అలాగే
ఆఫీస్ట కి వెళ్లైన ప్రతి అరగ్ంటకు ఫోన్ చేస్థ మాట్కిడుతుంట్కరు, అది ప్రేమ కాదు.
అనమానంతో ఆ సమయంలో ఆఫీస్ట లో ఉన్నారా? లేక బయట ఎకకడైన్న ఉన్నారా? అని
తెలుసుకోవ్టం కోసం చేసుతంట్కరు. ఎపుడైన్న లేట్ గా వ్సేత అనమానించి గొడవ్ పడ్డతే ప్రతి
రోజు సమయానికి వ్సాతరు అని ఆలోచనతో నిందిసాతరు.
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22.ఫోన్ చూడటం, కంపూయటర్ లో ఏం చూసారని పోలీస్ట లాగ్ నిఘా వేస్థ చూడటం.
23. ఆతా న్యయనతలో ప్రతీదానికి రాజీపడటం, సరుికుపోవ్టం, మొదటి మెటుట. మనలిా మనం దేవషించుకోవ్టం,
నిందించుకోవ్టం అనేది రెండో మెటుట.
24. సమసయకు కారణమైన దానిని దేవషించుకోవ్టం(లావుగా ఉండటం వ్లన విడాకులు అయితే, శరీరానిా దేవషించటం),
సమసయ లేనివారిపై(లావుగా లేనివారిని చూస్థ) ఈరషయ,
అస్తయ చెందటం.
25. తపుాలు బయటపడతాయి అని డ్డఫెన్ూ క్రంద ఎదురుదాడ్డ
చేయటం అంటే లోపాలు చూపించటం, ఆధపతయం
చెలాయించటం, గొపాలు చెపుాకోవ్టం(న్యయనతన కపిా
పుచేచ కలిాత సుపీరియారిటీ కాంపెిక్సూ).
26. వీరికి గురితంపు తకుకవ్ ఉంటుంది కనక గురితంపు కోసం తెగ్
ఆరాటపడతారు, గురితంపు ఇచేచవారు ఎవ్రైన్న పగడ్డతే
చాలు, సరవం అరిాంచట్కనికి కూడా వెనకాడరు.
27. చేసే పనిలో సందేహాలు వ్చిచన్న అడగ్రు, అడగాలంటే
భయం.

ఆతాన్యయనతకు కారణాలు:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

అంతఃరుాఖుల(Introvert) వ్యకితతవం కలిగనవాళుై ఎకుకవ్శాతం ఆతాన్యయనతకు గురవుతున్నారు.
దానికి తోడు “అతి” క్రమశిక్షణ వాతావ్రణంలో పెరగ్టం.
చినాతనంలో పరపాటుి చేయకుండా “అతి”గా అడుికోవ్టం, సమరధత లేకపోవ్టం, అనభవ్ం లేకపోవ్టం.
ప్రోతాూహం, ఓదారుా, ధైరయం ఉండే వాతావ్రణంలో పెరగ్కపోవ్టం.
లేబిల్స(వీడు బుదిదమంతుడు/రాలు అనే బ్రండ్డంగ్) కి “అతి”గా అలవాటు.
చినాతనంలో “అతి”గా జరిగన చెడు సంఘటనలు. ప్రేమన ఇవ్వకపోవ్టం, పటిటంచుకోకపోవ్టం, గురితంచకపోవ్డం,
గౌరవించకపోవ్డం.
“అతి”గా విమరశ, ఎగ్తాళ్ల, వేధంపులు. శరీరంలో వైకలయం/లోపం.
తలిిదండ్రులు వారు ఆశించినటుిగా హుష్కరు లేకపోవ్టం వ్లన అయిషటం/చులకన/ప్రోతాూహం చేయకపోవ్టం
పేదరికం వ్లన ధైరయంగా నిరణయాలు తీసుకోలేరు, అనభవ్ం పందేటపుాడు సహజంగా కొంచెం నషటం జరుగున, దానిని
తటుటకొనే అవ్కాశం లేదు.

ఆతాన్యయనతకు పరిష్కకరం:
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•
•
•
•
•
•

లాజికల్స గా ఆలోచించటం. న్నకు నషటం జరగ్నపుాడు, ఎందుకు భయపడాలి (No
Loss).
ఈ సమసయ కామన్, అందరికీ ఉనాపుాడు నేన్సందుకు అతిగా భయపడటం, అదేదో
న్నకొకకడ్డకే ఉనాటుట(Generalize).
న్నకునా అనమానం ఇపాటివ్రకు నిజం అవ్వలేదు, అపుాడు దానికి ఎందుకు విలువ్
ఇవావలి(Not Happened till now).
నిజమైతే లక్షణాలు కనపడేవి, అవ్సరం అయితే పరీక్ష చేయించుకోవ్టం(if real, symtoms will).
ఆ వ్యకిత అపుాడు అలా ప్రవ్రితంచాడంటే, ఆ వ్యకితకి అలా జరిగందంటే అపాటి పరిస్థితులు, ఆ వ్యకిత వ్యకితతవం మీద ఆధారపడున,
అందరూ అలా చేయరు(Depends On circumstances).
నషటం వ్సేత హీనంగా ఏమి జరిగదిద? ఉదాహరణ: మహా అయితే 500/- ఫైన్ వేసాతరు అవి న్న
దగ్గర ఉన్నాయి (లేక) ఉదోయగ్ం నంచి తీసేసాతరు ఇలాంటి జాబు న్న నైపుణాయనికి ఇంకోచోట

•

తెచుచకోగ్లన కదా!(Least What will happen).
రిస్టక ని కొంచెం కొంచెంగా పెంచుకొంట్ట పెదద రిస్టక తీసుకోవ్టం: చినా చినాగా సమసయకు
Exposure అవ్వండ్డ, అది ధైరాయనిా ఇసుతంది అంటే బొదిదంక న చూస్థ భయమైతే వాటి బొమాలు
చూడండ్డ, పాిస్థటక్స బొదిదంక బొమాలు పటుటకోండ్డ, గాజు సీసాలో పెటిట చూడండ్డ, చినా పిలి
బొదిదంక పటుటకోండ్డ, బొదిదంకలు ఎంత మంచివో, ఎనిా లాభాలు చేసాతయో చదవ్ండ్డ, వాటి

•

కష్కటలు తెలుసుకోండ్డ అపుాడు వాటిపై సానభూతి పెరుగున.
బయటి పనలు ఎకుకవుగా చెపాటం: బయటి పనలు ఎకుకవుగా
చెపాటం చేయాలి. ఇలా ఎపుాడైతే బయట తిరగ్టం మొదలు
పెడతారో

కొంచెం

కొంచెంగా

చినా

చినా

సమసయలు,

తపుాలు/పరపాటు/ఓడ్డపోవ్టం జరుగున, వాటిని ఎదురోకవ్టం
నేరుచకోవ్టం వ్లన, పరిష్కకరం చేయటం వ్లన ధైరయం పెరుగున.
•

బయట తిరిగే ఉదోయగ్ం: ఇంటోి కూరుచని ఉండే ఉదోయగ్ం, పనలు
గాక, బయట తిరిగే, మారెకటింగ్ చేసే, వ్యకుతలన ఒపిాంచే పనలు
కొంచెం కొంచెంగా అలవాటు చేయాలి. కనీసం కొనిా రోజులు

•

చేయాలి.
పబిిక్స లో ప్రదరశన: పబిిక్స లో ప్రదరశన ఇచేచ ఏదైన్న ఒక ట్కలెంట్ ని
గురితంచి ప్రోతూహించాలి, అలా పబిిక్స లో ప్రదరశనలు ఇవ్వటం వ్లన,
జన్నలతో కలవ్టం వ్లన భయం, మొహమాటం, స్థగుగ పోతుంది. ఏ
అవ్కాశం వ్చిచన్న చుట్కటల ఇళ్ికు, ఫంక్షన్ూ, ట్టర్, స్తకల్స ఫంక్షన్ి లో,
పబిిక్స లో ప్రదరశన ఇచేచ ట్కలెంట్ ని ప్రోతూహించాలి అంటే డాన్ూ,
సేకటింగ్, పాటలు.. పబిిక్స లో ప్రదరశనలు ఇవ్వటం వ్లన భయం

•
•
•

పోతుంది.
నషటం లేదు కదా!: ప్రయతాం చేయి, వ్సేత వ్చిచంది, లేకపోతే నషటం లేదు కదా! అనిధైరయం చెపాాలి.
నిందించమ: నీవు ధైరయంగా మందుకు వెళుై, నీవు తపుాలు చేస్థన్న, పని చెడ్డపోయిన్న మీ వెనక మేమన్నామ, మేమ ఏమీ
తిటటమ, నిందించమ అనే మాటలు వీరికి ఉతాూహానిా ఇసాతయి .
లోపం కాదు వ్రం: నీవు ఏదైతే లోపం అనకొంటున్నావో, అదే కొందరికి వ్రం. లోపం కాదు వ్రం అనకో! ఉదాహరణ:
కొందరికి న్సతితమీద వెంట్రుకలు ఉండవు, కానీ అందంగా కనిపిసాతరు బోడ్డగుండు వ్లన. అంటే ఇపుాడు వెంటుకలు లేకపోవ్టం
వ్లన అందంగా కనిపిసుతన్నాడు.
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• ఈ భూమీాద తపుాలు లేని, చేయని మనిషి ఒకకడైన్న ఉన్నాడా? అని గురుత చేసుకోవ్టం, తపుాలు చేయడానికి,
నేరుచకోవ్డానికి స్థదదపడటం.
• ఇతరులలాగా ఉండటం కోసం ప్రయతిాంచకు నీకంట్ట ఒక గురితంపు, ప్రతేయకత పందట్కనికి పోరాడు.
• ఇతరులు గ్మనించి ఏమనకొంట్కరో అనే భయం వ్దుద, ఈరోజులోి అంత సమయం ఎవ్వరికీ లేదు.
• నీ బలాల మీద కేంద్రీకరించు. న్సగ్టివ్ మాటలు మాట్కిడం
మానేయి.

• అది వ్సేత నేన సంతోషంగా ఉంట్కన, ఇది పందితే ఆనందంగా
ఉంట్కన అనేది వ్దిలేయి.

• జన్నలతో కలవ్టం మొదలు పెటుట, సవచచంద సంసిలలో చేరి
వాలంటీర్ గా చేరి ప్రజలకు సేవ్ చేసే పనలలో నిమగ్ాం అవువ.
కావ్లస్థన పని దొరుకుతుంది, మంచి వ్యకుతలు లభిసాతరు, సంతృపిత
దొరుకుతుంది, భయాలు పోతాయి.

• మీలో గ్ల ప్రతేయకతలు గ్మనించండ్డ(strengths)

• మొదట తకుకవ్ నషటం వ్చేచదానిపై ప్రయోగ్ం చేయండ్డ.

• మీకంటే పెదద సమసయతో, కష్కటలతో పోలుచకోవ్టం వ్లన ధైరయం వ్సుతంది. అందుకు ప్రేరణాతాక విజయ గాధలన న్యయస్ట
పేపర్ లో చదవ్ండ్డ, ఇపుాడు మన చుట్టట కూడా ఎన్యా ఘోరమైన కష్కటలు పడుతూ ఆనందంగా జీవిసుతన్నారు. వారిని
స్తారితగా తీసుకోండ్డ.
వీరికి ఎపుాడూ ఎవ్రో ఒకరు ప్రోతాూహానిా, ధైరాయనిా, అభినందనలు న్యరిపోసుతండాలి లేకపోతే కొనిా
కాంపెిక్సూ/ఫోబియాలకు అంటిపెటుటకొని ఉంట్కరు. సమసయన పెళ్ళైన క్రొతతలో గురితంచి సరిచేసుకొంటే మీరు ఆనందానిా
కోలోారు.
ధైరయం కావాలంటే? అనభవ్ం కావాలి! - అనభవ్ం కావాలంటే? ప్రయతాం చేయాలి! – ప్రయతాం చేయాలంటే?
ప్రోతాూహం ఇవావలి!

ఎందుకు ఈ లక్షణాలు తెలుసుకోవాలి?
ఉదాహరణ 1: ఆతా న్యయనత అయిన కొడుకు ఏదైన్న నిరణయాలు తీసుకోవాలన్నా తలిి అనమతి లేనిదే మందుకు
వెళ్ైకపోవ్డం అనే లోపం ఉంటే భారయ నంచి గొడవ్లు ఎదురోకవాలిూ వ్సుతంది. భరత ప్రతీది తలిిని అడ్డగ నిరణయం
తీసుకోవ్టం అనేది న్యయనత లక్షణాలు, కావున ఇది తగగంచుకోవాలి. న్యయనత గ్లిగన వ్యకితకి ధైరయం కావాలి, అది
చినాపాటినంచి తలిినంచి వ్సుతంది కాబటిట, తలిినే సలహా అడుగుతాడు. ఇందుకు పరిష్కకరం ఏమిటంటే తలిి కన్నా
ఎకుకవుగా భారయ ధైరయం చెపితే భారయ వైపు మళ్తి అవ్కాశం వుంది.
ఉదాహరణ 2: భారయ పెదద ఉదోయగ్ం చేసుతంది, భరత కొంచెం చినా ఉదోయగ్ం చేసుతన్నాడు, తన భారయ పెదద ఉదోయగ్ం
చేసుతంది కాబటిట తనకు గౌరవ్ం ఇవ్వదేమో, చులకన అవుతానేమో, తకుకవ్ అవుతానేమో అనే అభద్రతా
భావ్ంతో/అస్తయతో కంట్రోల్స చేయాలి అనే భావ్న కలిగ, తపుాలు చూపిస్తత, తకుకవ్ చేస్తత, భారయ కీరితని చెడగొటటటం
దావరా, గౌరవ్ం తగేగలా శాడ్డస్టట భావ్నతో ప్రవ్రితంచటం(Pseudo Superiority Complex)వ్లన భారయతో గొడవ్లు రావ్టం.
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అతి ఆత్ువిశ్వవస్ం(Superiority Complex) లక్షణాలు:
సాధారణంగా ఆతావిశావసం అనేది మంచిదే! అంటే ఇతరుల సామరధయంతో పోలుచకోవ్టం వ్లన, ఎకుకవ్ కషటపడేలా
చేయున. ఇది అవ్సరం. కానీ “అతిగా” ఇతరుల సామరధయంతో పోలుచకోవ్టం వ్లనే ఈ సమసయ వ్చిచంది. అతిగా
పోలుచకోవ్టం వ్లన మొదటికే మోసం వ్చిచ శకిత, సామరాధయలపై అతి నమాకం కలుగుతుంది. “నేన మాత్రమే” చేయగ్లన,
ఏదైన్న చేయగ్లం అని అనకొంట్కరు, అంటే ఎదుటివారికి ఏమీ తెలియదు, అనీా న్నకే ఎకుకవ్ తెలుసు, కావున నేన
చెపిానటుట విన్నలి, అందుకోసం కంట్రోల్స చేయాలని అనిపించటం వ్లనే “అతి ఆతా విశావసం” కి దారిదీసుతంది.
1. శకిత,సామరాధయలపై అతి నమాకం.
2. అతి గ్రవం, ఇగో, అహంకారం, గొపాలు చెపుాకోవ్టం, పగ్రు, పెతతనం చేయటం వ్ంటివి లక్షణాలు.
3. “నేన మాత్రమే” చేయగ్లన, ఏదైన్న చేయగ్లం అని అనకొంట్కరు.
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4. శకిత, సామరియం పై అతి నమాకం వ్లన సొంత నిరణయాలు సులభంగా తీసుకోవ్టం.
5. శకిత, సామరియం పై అతి నమాకం వ్లన పెదద సమసయన కూడా చినాదిగా చూడటం.
6. శకిత, సామరియం పై అతి నమాకం వ్లన నేన చేస్థనది సరైనదే అని నమాతూ
సరుదకుపోలేకపోవ్టం(మొండ్డ).
7. ఒకసారి చేయటం, మళ్ళై వెనకిక తిరిగ చూడరు, అంత నమాకం.
8. అతి నమాకం వ్లన జాగ్రతత చరయలు తీసుకోకపోవ్టం.
9. అభిప్రాయం నిరొాహమాటంగా చెపేాసాతరు, ఏమనకొన్నా లెకకచేయరు.
10. అధకారతవం, పెతతనం చేయటం, ఇతరుల జీవితాలన తన కంట్రోల్స లోకి తీసుకోవ్టం చేసాతరు.
11. అతి తెలివితేటలు వ్లన భాగ్సావమికి సేవచఛ ఇవ్వరు, ఎందుకంటే తనకన్నా వారు బాగా చేయలేరు అనే నమాకం.
12. గొపాలు, సొంత డబాా కొటుటకోవ్టం వెనాతో పెటిటన విదయ. ప్రతీది న్నకు మాత్రమే
తెలుసు, ఇదెంత పని అంట్కరు.
13. ఎదుటివారు చెపేాది వినరు, ఇతరులన చులకనగా, తకుకవుగాచూసాతరు.
14. తపుాలని సమరిధంచుకొంట్కరు. పెదదగా, గ్టిటగా మాట్కిడతారు. ఎకుకవ్ తెలుసు అని
ఇతరులన ఎగ్తాళ్ల చేసాతరు.
15. ఇతరుల అభిప్రాయాలన, ఇష్కటలన, ఆలోచనలన, సలహాలన తీసుకోరు.
16. ఎదుటివారికి సరిగాగ తెలియదు అని మాట్కిడుతుంటే అడుిప డతారు. బంధువుల, సేాహితుల మందు విమరశ/చులకన
చేసాతరు.
17. భాగ్సావమికి ఇషటమైనటుి/నచిచనటుి చేయడానికి అధకారాలు ఇవ్వరు, వారు చెపిానటేి నడుచుకోవాలి అంట్కరు.
18. వీరే నిరణయాలు తీసుకొంట్కరు. ఆజాలు, పెతతనం చేయటం, చెపిానదే చెలాిలని చూడటం.
19. ఎదుటివారిని బలహీనం చేయటం! అంటే ఎదుటివ్యకిత బలాలనిాంటిని న్నశనం చేస్థ తన గుపిాటోి పెటుటకోవ్టం. ఆఖ్రికి
మంచి అలవాటుి ఉన్నా కూడా వాటిని మానిాంచివేసాతరు.
20. న్నకు బాగా తెలుసు కాబటిట ననా చేయనివువ, అలాగే నేన చెపిానటుట చేయి.
21. చుట్కటలు, బంధువులతో కలవ్కుండా చేయటం. నీవు ఇది చేసేతనే.... నేన అది చేసాత అని నిబంధనలు, బెదిరింపు చేసాతరు.
22. తన మాట వినకపోతే హాని చేసాతనని, నషటం చేసాతనని బెదిరించటం. అంటే బెదిరించి అయిన్న తన మాట విన్నలి అంట్కరు.
23. భాగ్సావమి జీవితానిా/భవిషయతుతని తన చేతులోికి తీసుకోవ్టం. భాగ్సావమిని ఒపిాంచట్కనికి కోపం, హింస్థంచుకోవ్టం
చేసాతరు.
24. చేస్థన ప్రతి పనిలో లోపాలు, తపుాలు వెతుకుతారు, జోకులు వేస్థ నవువతారు. ఏదైన్న పని చేయాలంటే అనమతి అడగాలి,
లేకపోతే ఇంటోి గొడవ్లే.
25. తన సంపాదన మీద ఆధారపడటం వ్లన, తన మాట విన్నలనకోవ్టం. ఎదుటివారు తపుా అని నిరూపించట్కనికి
చూసాతరు. వీరిది తపుా అని నిరూపించటం చాలా కషటం, అసూలు ఒపుాకోరు.
26. ఎదుటివారి దృషిటకోణం లోనంచి చూడరు. పటుటదలకోసం వాదనన కొనసాగంచటం జరుగున.
27. భాగ్సావమి కన్నా మంచి ఉదోయగ్ం, పదవి, డబుా కలిగ ఉంటే కంట్రోల్స చేయాలని.

అతి ఆతావిశావసంకి కారణాలు: ఎకుకవ్ శాతం బహిరుాఖుల(Extrovert) మనసతతవం కలిగనవారికి వ్సుతంది. అతి గారాభం,
అతి సేవచఛ, అతిగా ధైరయం/ప్రోతాూహం, చినాతనంలో పరపాటుి/తపుాలు/ఓడ్డపోవ్టం కోసం ప్రోతాూహం ఇవ్వటం, అతిగా
గురితంచడం/గౌరవించడం, అతిగా ప్రశంశ/పగ్డత.
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అతి ఆతావిశావసంకి పరిష్కకరారం:
•
•
•
•
•
•

•
•

అధకారం చెలాయించే భాగ్సావమిని బరాయించట్కనికి టనాలకొదీద ఓపిక ఉండాలి.
సతుతవ్లేని వ్యకితగా, చేతకాని వ్యకితగా, భయపడేలా ఉండవ్దుద. ఇలా ఉంటే ఇంకా కంట్రోల్స చేసాతరు.
ధైరయం, ఆతావిశావసం కలిగన వారిని చూసేత వీరికి భయం. కావున ధైరయం, ఆతావిశావసం తగ్గనీకు.
మీరు చేయమంటేనే ఈ ఉదోయగ్ం చేసుతన్నాన, ఈ ఉదోయగ్ం మీదే! మీరు లేకపోతే న్నకు ఉనికిలేదు అనాటుి నటించండ్డ.
వీరు గొపాలు చెపుాకొని, మీనంచి పగ్డత ఆశిసుతంట్కరు. కావున నిజాయితీగా మంచి పని చేస్థ ఉంటేనే ప్రశంస్థంచండ్డ.
మంచి పనలన/గుణాలన/అలవాటిన ఆధారంగా ప్రశంస్థంచండ్డ, కానీ పగ్డకండ్డ. వీళ్ైమీద పూరితగా ఆధారపడాిమో
ఘోరంగా చులకన చేసాతరు, వేధసాతరు, బానిసలాగా చేసుకోవాలనకొంట్కరు. కావున వీరిమీద పూరితగా ఆధారపడకుండా
చూసుకోవాలి.
నిదానంగా మాట్కిడండ్డ, గొపాలు చెపుాకోవ్టం మొదలు పెటిటతే ఆపరు,
కాబటిట వినాటుట నటించండ్డ.
వీరికునా అతి విశావసం కారణంగా ఇతరుల సలహాలు అడగ్కుండా
సొంతంగా నిరణయాలు తీసుకొంట్కరు కాబటిట, వీరిమందు
బలహీనంగా ఉండకు, వారు చెపిానదానికి మీరు ఏకీభవించకపోతే
అభిప్రాయం చెపాండ్డ(సలహాగా, పగుడుతూ చెపాండ్డ). వినండ్డ,
మధయలో అడిం చెపాకండ్డ. పూరితగా చెపిాన తరావతనే మీ అభిప్రాయం

•

•
•

చెపాండ్డ.
......ఇలా అనకొంటున్నాన, నీ అభిప్రాయం చెపుా? అని అడగ్ండ్డ. (లేక) దీనిగురించి నీకు న్నకంటే బాగా తెలుసు, కాని న్న
అభిప్రాయం చెపుతన్నాన, బాగుందో లేదో చెపుా అని చెపాండ్డ. మెతకతనం లేకుండా ఉండాలి, అపుాడే వీరు కాసత జాగ్రతతగా
ఉంట్కరు.
వీరిని తపుా చేశారు అని ఒపిాంచటం అసాధయం, అలాంటి ప్రయతాం చేయకండ్డ. తపుాలని ఎతిత చూపించే మందు ఒకటికి
రెండు సారుి చూసుకో.
తన కన్నా తెలివైన వాళుై చాలా మంది ఉన్నారు అని వీరు గ్రహిసేత వీరు కంట్రోల్స అవ్గ్లరు.

ఎందుకు ఈ లక్షణాలు తెలుసుకోవాలి?
ఉదాహరణ: అతి గారాభం, అతి సేవచఛ(Superirority Complex) గ్లిగన ఇంటోి పెరిగన అమాాయికి ఏది అడ్డగతే అది
కొనివ్వటం, ఎదురుచెపాకపోవ్టం వ్ంటి వాతావ్రణంలో పెరిగన అమాాయి, సరుదకుపోలేకపోవ్టం, ఇంటోి ఉనాటుి
అతాతరింటోి ఉండాలనకోవ్టం, అందుకు భరతన కూడా అలా కంట్రోల్స చేస్థ సాధంచుకోవాలనకోవ్టం, కుదరకపోతే
పుటిటంటికి వెళ్ైటం(పుటిటంటోి నంచి ఎవ్రో ఒకరు సపోర్ట చేసాతరు ! అనే ధైరయం!), లేకపోతే తాన సవతంత్రంగా
బ్రతకాలనకోవ్టం. అందుకు సహకరించని భరతతో గొడవ్లు.
ఆతా న్యయనత, సుపీరియారిటీ కాంపెిక్సూ వ్లన సమసయలు రానంతవ్రకు, అన్యయనయతకు ఇబాంది రానంతవ్రకు
అది సమసయ కాదు, కానీ దాని వ్లన గొడవ్లు, ఇబాందులు, విడాకులు దాకా వెళుతంటే సమసేయ! కావున ఈ బలహీనతని
మారుచకోవాలి, ఇందుకు కొంతసమయం తీసుకోవ్చుచ, ఎందుకంటే ఇవి పెరిగన వాతావ్రణంబటిట వ్చాచయి. వెంటనే
పోవ్టం అంటే కొంచెం కషటం, అయితే ఓపికతో ప్రయతాం చేయాలి.
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1.4

మనస్తత్వ లోపాలు ఉన్నాయోమో గురితంచటం (Disorder/Mania Risks)

orem

1.4 మనసతతవలోపాలుఉన్నాయోమో గురితంచటం(Disorder/ManiaRisks)
మనసుకూ జబుాలు ఉన్నాయి. సాధారణంగా వ్యకితతవ లోపాలు అనేవి "అతి" లేక "అలాం" వ్లన వ్సాతయి అంటే
ఎకుకవ్, లేక తకుకవ్ వ్లన వ్సాతయి.
అతి:
అతి అనమానం, అతి మొహమాటం,అతిగా ఊహించుకోవ్టం, అతి శుబ్రత, అతి ప్రేమ, అతి శృంగారపు కోరికలు,
అతి గారాబం, అతి భయం, అతి జాగ్రతత, అతి గ్రవం/అహంకారం/ఇగో, అతి ఆతావిశావసం, ఆతా న్యయనత, అతిగా
ఆధారపడటం, అతి చులకన, అతి కంట్రోల్స, అధక ఖ్రుచ, అధక సావరిం, అతి పిస్థన్నరి, వ్ంటివి
అలాం:
సరుదకుపోయే మనసతతవం అసూలు లేకపోవ్టం, సమాజంలో ఏ ఒకకరినీ నమాకపోవ్టం,
ఇతరుల సలహాలు అసూలు పటిటంచుకోరు, సొంత నిరణయాలు తీసుకోలేకపోవ్టం

అతి మొహమాటం:
ఇతరులచేత మంచి అనిపించుకోవ్డం కోసం, ఇతరుల గురితంపు కోసం తిపాలు తెచుచకోవ్టం. అంటే సేాహితుల
దగ్గర, చుట్కటల దగ్గర మంచి అనిపించుకోవ్డం కోసం అడగ్గానే డబుాలు ఇవ్వటం, వ్స్తలు చేసుకోలేకపోవ్డం. దీనితో
ఇంటోి గొడవ్లు రావ్టం. ఈ సమసయ ఎకుకవ్ శాతం Introvert వ్యకితతవం కలిగన వారికి ఎకుకవుగా ఉంటుంది, దీనికి తోడు
Inferiority Complex కలిసేత సమసయ ఇంకా పెదదది అగున.
తాన ఎనిా సమసయలలో ఉన్నా, కష్కటలు పడుతున్నా, ఇతరులచేత మంచి అనిపించుకోవ్డం కోసం తాయగ్ం
చేయటం, న్సతితమీద వేసుకోవ్టం చేసాతరు. ఇతరులకు బాధయత చెపాాలన్నా, ఇచిచన డబుా అడగాలన్నా మొహమాటం,
సహాయం అడగాలన్నా మొహమాటం.
అతి మొహమాటం(GentleMen Syndrome)

అంటే ఇంటోి/ఆఫీస్ట లో బాధయతలన సమానంగా

పంచుకోకుండా, ఎవ్రో ఏదో అనకుంట్కరని కుటుంబ బాధయతలు, ఉదోయగ్ బాధయతలు అంతా న్సతితన వేసుకోవ్టం.
ఇంటికోసం కుటుంబ సబుయలు అందరూ ఆరిధకంగా సపోర్ట చేయాలి కానీకొందరు సుఖ్ంగా ఉంట్ట మరొకరిమీద ఇంటి
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ఖ్రుచలు వేయటం, అయిన్న అడగ్లేకపోవ్టం. ఉదోయగ్ పనిని క్రంది వారికి చెపితే ఏమనకొంట్కరో అని ఆ పనిని కూడా
చేయటం. సేాహతులతో బయటికి వెళ్లైనపుాడు ప్రతి సారీ ఖ్రుచ పెటటటం వ్ంటివి అతి మొహమాటం లక్షణాలు
ఉదాహరణ: భరత అతి మంచితనం కోసం తన తమాళుి, మరదలన ఇంటోి ఉండనిచాచడు, ఎకకడ వారికి తకుకవ్
అయితే తన మంచి తనం, పేరు పోతుందనే ఆరాటం ఉండేది, ఈ విషయం గ్మనించిన మరదలు తన భారయ చేత ఇంకా
చాకిరీ చేయిసేత, భారయకు మంచితనం మీదనే విరకిత, విసుగు రావ్చుచ. కావున భరత తన మంచితనం వ్లన ఇంటోి వారికి పని
భారం, ఒతితడ్డ రాకుండా ఇంటోి తలా ఒక పని చేసేలా ఉండాలి. అంతేగాని ఒకకరు చేస్తత, మిగ్తావారు సుఖ్ంగా ఉండటం
సరిగాదు.
పరిష్కకరం: ఈ సమసయతో బాధపడేవారు గ్మనించాలిూంది
ఏమిటంటే మీకు కూడా కుటుంబం ఉంది, మీపై ఆధారపడ్డ ఉన్నారు
కాబటిట అతి మంచితనంతో డబుా, వ్సుతవులు పోగొటుటకొంటే మీ
భాగ్సావమి, పిలిలే బాధపడేది అని గ్మనించాలి. అతి మొహమాటం
పనికిరాదు, మధయమంగా ఉండటం ఉతతమం, అవ్సరమైతే కౌన్సూలింగ్
తీసుకోవ్టం, వ్యకితతవ వికాస పుసతకాలు చదవ్టం మంచిది.
మంచితనం ఉండాలి, కానీ మీ యొకక మంచితన్ననిా దురివనియోగ్ం
చేసుకొనేవారి యందు, సావరిపరుల యందు కఠినంగా ఉండాలనే
నియమం పెటుటకోవాలి.
ఉదాహరణ: భరతకు ప్రమోషన్ వ్చిచంది, కావున ఇంతకు మందులా పిలిలతో, భారయతో గ్డ్డపే ఆ ఒకక గ్ంట కూడా
లేకుండా ఉదయం 9 నంచి, రాత్రి 9 దాకా పనిచేసుతన్నాడు భరత. భారయ తన అసంతృపితని భరతతో చెపుాకొంది అయిన్న అరధం
చేసుకోలేదు, ఏదైన్న గ్టిటగా అడగతే కావ్లస్థనవి అనీా సమకూరుసుతన్నాన గ్దా! నీకు ఏమి లోటు అనేవాడు. ఈ అసంతృపిత
పెరిగ పెదదదై గొడవ్లు అయియ పుటిటంటికి వెళ్లైపోయింది.
జీవితం అంటే ఒకక ఉదోయగ్ం మాత్రమే కాదు, కుటుంబంతో గ్డపటం కూడా. ఉదోయగ్ంకి ఎకుకవ్ ప్రాధానయత
ఇవ్వటం వెనక, బహుశా అతనిలో మొహమాటం ఉండ్డ పనిని ఇతరులకు చెపిా చేయించే నైపుణయం లేకపోవ్టం లేక పని
అంతా తన న్సతితన వేసుకోవ్టం వ్లన సమసయ వ్చిచంది. కౌనిూలింగ్ తీసుకొంటే కొంత మారుా వ్సుతంది.

Social Anxiety Disorder:
•
•
•
•
•

ఒక ప్రతేయకమైన పరిస్థితులలో అంటే పారీటలు, ఫంక్షన్, గుమిగూడ్డ ఉండే
ప్రదేశాలలో ఆందోళ్న వ్సుతంది. స్త్రీలతో మాట్కిడటం అంటే స్థగుగ.
గుండ దడ, ఆందోళ్న, చెమటలు పటటటం, నతిత, కళుై తిరిగనటుి ఉండటం.
గుమిగూడ్డ ఉండే వాటికి దూరంగా ఉండటం(ఫంక్షన్, పారీట, మీటింగ్..).
మీటింగ్, ఫంక్షన్, కాిసు లో చివ్ర కూరుచంట్కరు.
పై అధకారులతో, పెదద పదవి గ్ల వారితో మాట్కిడటం ఆందోళ్న(టీచర్,
బాస్ట, భాగ్సావమి).
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•
•
•
•
•
•

Opposite Sex వ్యకుతలతో మాట్కిడటం కషటం గా ఉంటుంది.
ఇతరులు చెపిాన అభిప్రాయం నచచలేదు అని చెపాలేరు.
తెలియని వ్యకుతలతో కలిస్థ ఉండటం కషటంగా/బెరుకుగా ఉంటుంది.
క్రోతతవారితో పరిచయాలు అంటే ఇషటం ఉండదు.
ఇతరులు చూసుతనాపుాడు పెన్ తో రాయలేరు, మాట్కిడలేరు.
కలస్థ పని చేయలేరు, ఒంటరిగా ఇషటం.

ఉదాహరణ: భారయ తన బంధువుల ఇంటోి ఫంక్షన్ కి భరతన కూడా వెలాదమ అని
చెపేత, నేన రాన న్నకు పని ఉంది అని చెపాతడు. ఏమి పని? అని అడుగుతుంది
ఏదో ఒక వ్ంక చెపాతడు, దానికి భారయ అది అంత మఖ్యం కాదు, కాబటిట వెలాదమ
అని పటుటబడుతుంది, దానికి భరత కోపంతో ఊగపోతూ అకకడ ఉనా వ్సుతవులన
పగ్లగొడతాడు లేదా విస్థరివేయటం చేసాతరు. అపుాడు భారయ తనకు
ఇషటంలేదు/పని ఉందేమో అని వెళుతంది. కానీ ఇకకడ భరత ఎందుకు రావ్టేిదు అని
పరిశీలిసేత, ఫంక్షన్, సేటజి మీద మాట్కిడటం, గుంపుగా ఉండే ప్రదేశాలకి
వెళ్లైనపుాడు Social Anxiety కలిగ ఆందోళ్న వ్సుతంది అనేది ఒక కారణం అని తెలియకపోవ్టం, అందుకు భయపడ్డ
తపిాంచుకోవ్ట్కనికి ఏదో ఒక సాకు చెపాటం. Introvert వారిలో, Inferiority Complex వారిలో ఈ సమసయ ఎకుకవుగా
ఉంటుంది. సాధారణంగా ఇలాంటి disorder లు వుంట్కయి అని చాలామందికి తెలియదు, న్నకు ఏదో జబుా ఉందేమో అని
భయపడుతుంట్కరు.
భరత తన మనసుూలోనిది చెపుాకోవాలంటే, భారయ కొంచెం చనవు చూపించాలి. సహజంగా అందరి దృషిటలో
మగాడు ధైరయవ్ంతుడు అనే మద్ర ఉండ్డపోయింది, అలాగే మగాడు ఏడవ్కూడదు అనే మద్ర ఉండ్డపోయింది. అంటే
మగ్వారు ఇలాంటి అధైరాయనిా తెలియచేసే disorder చెపుాకోవ్డానికి స్థగుగ, అవ్మానపడతాడు. ఎందుకంటే భారయ దృషిటలో
చులకన అవుతానేమో లేక వ్దిలేస్థ వెళుతందేమో లేక చేతగానివాణిణ అనకుంటుందేమో అనే అనమానపు ఆలోచనలు వ్లన
భారయకు చెపాడానికి భయపడతారు. కావున భారయ తన భరత యొకక తతతవం introvert, Inferiority Complex అయితే,
దానికితోడు బయట సేాహితులు తకుకవ్ అయితే ఇలాంటి disorder ఎకుకవుగా వ్సుతంది. వాళ్ికు నలుగురిలో ఉండాలంటే,
కలవాలంటే కొంచెం ఆందోళ్న, టెనషన్, చెమటలు పడతాయి. కావున భారయ ఓ సేాహితురాలుగా భరత లోని మనసతతావనిా
చదివి, అరధంచేసుకొని ధైరయం చెపాటం, సపోర్ట చేయటం అంటే, మీరు పెరిగన వాతావ్రణం బటిట ఫంక్షన్ లో వుండాలంటే
కొంచెం ఆందోళ్న వ్సుతంది, ఇది సహజం. నేన అరధం చేసుకున్నాన, ఇది లోపంగా చూడగూడదు, ఏ వ్యకిత కూడా లోపాలు
లేకుండా ఉండరు అని భరోసా ఇవావలి. నేన నీప్రకకన ఫంక్షన్ జరిగేంత సేపు ఉంట్కన, కావున నీవు ధైరయంగా ఉండు అని
భరత బలహీనతన భారయ అరధం చేసుకొని సహాయం చేసేత, అటువ్ంటి అరధం చేసుకొనే భారయన వ్దిలివెళ్ైమన్నా వ్దిలిపోడు.
అన్యయనయత అంటే ఏ లోపాలు లేకుండా ఉండటం కాదు, భాగ్సావమి లోపాలన తెలుసుకోవాలి, ఆ లోపాలన
అధగ్మించట్కనికి సహాయం చేయాలి.
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ఫోభియా:
ఇది ఒక ప్రతేయక సందరాంలో మాత్రమే వ్సుతంది. అంటే ఎతుత ప్రదేశాలు
చూసేత కళుైతిరగ్టం, రకతం చూసేత కళుైతిరగ్టం, స్తది/ఇంజక్షన్ చూసేత కళుైతిరగ్టం,
పామ, కుకక చూసేత కళుైతిరగ్టం, బొదిదంక, బలిని చూసేత భయపడటం వ్ంటివి. అంటే
ప్రతి వ్యకితకి వారు పెరిగన వాతవ్రణం బటిట సహజంగా యేవో కొనిా విషయాలపటి
ఫోభియా ఉంటుంది, ఇది సహజం. అన్యయనయత అంటే ఆ లోపానిా, బలహీనతన అరధం
చేసుకోవ్టం, సపోర్ట చేయటం. చాలా మందికి ఫోభియాలు, disorder లు
సాధారణంగా తమకు ఉన్నాయి అని తెలియదు, తెలిస్థన్న భాగ్సావమికి చెపారు. భారయకు ఎతుత ప్రదేశాలు అంటే భయం,
జయింట్ వీల్స ఎకాకలన్నా భయం, దీనిని ఆక్రో ఫోబియా అంట్కరు అని చాలామందికి తెలియదు. కొంత మందికి వారు
పెరిగన వాతావ్రణం, అనభవాల ఆధారంగా వ్సుతంది. ఇలాంటి భయానిా భరతకు చెపాలేదు. అతనికి ఇది చినా విషయమే!
చెపితే చులకనగా చూసాతరేమో అనే భయం, ఎగ్తాళ్ల చేసాతరేమో అనే భయం, గురితంపు తగుగతుందేమో అనే భయం.
ఉదాహరణ: భరత ఎకిూబిషన్ కి వెలాదమ అని అంటే, వెళ్లతే తపాకుండా జయింట్ వీల్స
ఎకుకతారు, అదేమో భారయకు భయం. అందుకని అసలకు వెళ్ికుంటే ఏ ఇబాంది లేదు
కదా! అని ఏదో తలనొపిా, నడుమనొపిా అన్య తపిాంచుకోవ్టం జరుగున. అదే
దంపతుల మధయ అన్యయనయత సరిగాగ ఉంటే భారయ తన భయానిా మనసువిపిా చెపుతుంది.
భరత కూడా ప్రేమతో అరధం చేసుకొంటే న్న భారయ ఎకిూబిషన్ యొకక ఆనందానిా ఈ
ఫోబియా వ్లన కోలోాతుందే అనే అలోచించి, ధైరయం చెపిా, నీ ప్రకకన నేనంట్కన, నీ
చేయి పటుటకొంట్కన, ఒకవేళ్ ఏదైన్న జరిగతే న్నకు కూడా జరుగుతుంది, కావున భయం లేదు, అనే భరోసా ఇసేత, ప్రోతాూహం
ఇసేత భారయ కూడా ఆనందిసుతంది. ఇలా ఒకసారి ఎకిూబిషన్ కి వెళ్లి భరత ప్రకకనే ఉండ్డ మొదట చినా పిలిలు ఎకేక జయింట్ వీల్స
లో ఇదదరూ ఎకిక, తరావత పెదద జయింట్ వీల్స లో ఎకికసేత ఫోబియా అనేది క్రమంగా తగగపోతుంది.
అలాగాక భారయ ధైరయం చేస్థ న్నకు జయింట్ వీల్స అంటే భయం అని చెపాగానే అరధంచేసుకోని భరత అయితే
పెదదగా నవువతూ, ఇది కూడా ఎకకలేవా? పెదద ధైరయవ్ంతురాలు అని ఫోజు కొడతావే అనటం, చినాపిలిలు కూడా
ఎకుకతున్నారు ఆ మాత్రం ఎకకలేవా? అని చులకనగా, అగౌరవ్ంగా, అమరాయదగా మాట్కిడ్డతే బహుశా అదే చివ్రిసారి
ఇలాంటి భయాల గురించి మరోసారి చెపాదు.
ఇకకడ తెలివైన భరత అయితే ఆలోచించుకోవాలిూంది ఏమిటంటే ఫోబియాలు అనేవి న్నకు కూడా ఉన్నాయి.
ననా కూడా న్న భారయ ఎగ్తాళ్ల చేస్థ మాట్కిడ్డతే నేన ఎంతో బాధపడతాన కదా!
అదే న్న భారయ చెపితే ఎందుకు చులకనగా చూడాలి అని అరధం చేసుకోవాలి.
ఎపుాడైతే భరత, భారయ లోపానిా అరధంచేసుకుని చినా పిలిన చూస్థనటుి ప్రేమగా
చూపిసాతడో భారయ మనసుూలో భరతపై కొండంత ప్రేమ పెంచుకొంటుంది. ఇలా
అరధం చేసుకొంటే ఎందుకు అనబంధం గ్టిటగా ఉండదు. ఇలా అరధం చేసుకొంటే
భారయ కూడా తన భరతలో ఏమైన్న ఫోబియా అంటే కుకకలు అంటే భరతకు భయం
అందుకు చినాపుాడు కుకక కరచివుంది కాబటిట , అపుాడు భారయ తన భరత యొకక
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బలహీనతన అరధం చేసుకొని, ఏ ఇంటికి వెళ్లిన్న మొదట భారయ గేటు తీస్థ లోపలికి మందు వెళుతంది. ఇకకడ చూడాలిూంది
భరత లోపానిా కాదు, అతనికి చినాపుాడు జరిగన సంఘటనల వ్లన కుకకలు అంటే భయం వుంది అని అరధం చేసుకొని భారయ
అందుకు సహాయం చేసేత, ఆ భరత ఇంత మంచి భారయన వ్దులుకొంట్కడా, చెపాండ్డ?
అన్యయనయత అంటే ఒకరి బలహీనతలన మరొకరు అరధం చేసుకోవ్టం, సహాయం చేసుకోవ్టం, ప్రోతాూహం
చేసుకోవ్టం. అంతేగానీ ఏ తపుాలు, లోపాలు లేకుండా ఉండాలి అని ఆశించటం అతాయశే అవుతుంది. ఏరోజున భారయ,భరతలు
ఒకరినొకరు న్నలో ఈ ఫోబియా, కాంపెిక్సూ లు, disorder లు ఉన్నాయి అని భయపడకుండా మనస్త్రితగా , మనసు విపిా,
సేవచఛగా చెపాగ్లుగతారో, అలాగే అరధం చేసుకోగ్లుగతారో వారి అన్యయనయత అదుాతం!!!

అతి గారాబం
లక్షణాలు:
•
•
•

ఇది సుపీరియారిటీ కాంపెిక్సూ కి దారి తీసుతంది. ఏది కావాలంటే అది తేవాలిూందే, జరిగపోవాలిూందే, జరగ్కపోతే అతి కోపం,
తనకి మొదటి ప్రాధానయత ఇవావలనకోవ్టం.
అనకునాది అనకునాటుి అయిపోవాలి. కొంచెం సమయంగానీ, వివ్రణ ఇచేచందుకుగానీ అవ్కాశం ఇవ్వరు.
గారాబంగా పెంచారు కాబటిట తలిిదండ్రుల సపోర్ట ఉంటుంది. కొందరు తలిిదండ్రులు జులాయిగా తిరిగే కొడుకుకి పెళ్లి చేసేత
కొంచెం దారిలోకి వ్సాతడేమో అని చేసాతరు. పాపం కొందరు అమాాయిలు
ఈ ఉచుచలోకి పడ్డపోతారు. బాధయత లేని, చెడు అలవాటుి కలిగన వ్యకితని
మారుచకోవ్టం అంటే కతిత మీద సామే! దీనికి ఎంతో ధైరయం, ఓరుా కలిగ

•

ఉండాలి
ఏం చేసాతనన్నా ప్రోతూహించటం వ్లన ఇంటోి చెపిాందే రాజయం, ఆడ్డందే
ఆట-పాడ్డందే పాట.

•
•

తన అనకొనాది న్సరవేరేదాకా పెంకితనం, మొండ్డతనం.
తన నిరణయా నిా ఎవ్రైన్న కాదంటే తటుటకోరు. దానిా ఔన అనిపించుకునే
వ్రకు మొండ్డగా ఉండటం.

•
•
•
•
•

చినా పిలిల మనసతతవం కలిగవునాటుి, ఎదిగన్న చినా పిలిలా కోరికలు
కోరి అది సాధంచే వ్రకు పటుటదల ఉండటం.
బెదిరించి, భయపెటిట, బాధపెటిట పందాలనకోవ్టం అనేది చినాపాటి నంచే అలవాటు అగున.
నేన చెపిానటుట చేయి, న్నకు కావ్లస్థనది ఇవువ, లేకపోతే... అని బెదిరిసాతరు.
కోరినది నచిచతేనే సంతృపిత. సరుదబాటు తకుకవ్.
బలహీనతన ఉపయోగంచుకోవ్టం. ప్రమాదం కలుగ్చేసాతమని భయపెటటటం.

కారణాలు:
•
•

తలిి లేక తండ్రి చనిపోవ్టం వ్లన, ఒకకతే కూతురు/కొడుకు అవ్టం వ్లన, మంచి ఆరిధక స్ట్రిమత ఉండటం వ్లన
సుఖ్ంగా పెంచాలని ఏ లోటు లేకుండా పెంచాలనే తపనతో గారాబం చేయటం.
అవ్సరానికి మించి ధనం, సేవచఛ ఇవ్వటం వ్లన బాధయత లేని వ్యకితగా తయారు అవ్వటం.
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పరిష్కకరం:
•

తలిిదండ్రుల జోకయం తగగంచాలి, తలిిదండ్రులు సపోర్ట చేయటం తగగంచాలి.

•

సైకాలజిస్టట కౌనిూలింగ్ దావరా కూడా సమసయ అదుపు చేయవ్చుచ.

•

ఆధాయతిాక ప్రవ్చన్నలు వినటం, సతాూంగ్తయం వ్లన సమసయ అదుపులోకి వ్సుతంది.

ఉదాహరణ: అతి గారాబం ఇంటి వాతావ్రణంలో పెరిగన అమాాయి ఉదయానేా నిద్రలేచేది కాదు. ఇంటోి ఒకకపని చేసేది
కాదు. ప్రతీది అతత చెపితేనే చేసేది. అతత తనకు పనలు చెబుతుందని తలిికి ఫోన్ చేస్థ చెపుాకునేది. ఇంటి పనలు నేనే
ఎందుకు చేయాలని అతతతో, భరతతో వాదించేది, చినాతనం ఇంకా పోలేదు. అందరూ తన మాట విన్నలనకోవ్టం. భరతన
దూరంగా ఉంచితే ప్రేమ పుడుతుందనకోవ్టం. బెదిరించి, భయపెటిట ప్రేమన పందాలనకోవ్టం వ్లన గొడవ్లు. ఈ
మదయ కాలంలో అతి గారాబం వ్లన విడాకులు ఎకుకవ్ అవుతున్నాయి. మొదట అమాాయి పుడ్డతే రెండో సంతానం
ఆపేసుతన్నారు. కావున ఒక అమాాయే కాబటిట గారాబంగా పెంచుతున్నారు. చినా ఇబాంది మొదలైతే చాలు తలిిదండ్రులకు
మినిట్ూ మినిట్ూ అపేిట్ చేయటం వ్లన తలిిదండ్రుల జోకయం పెరిగ చినా పుండుని, పెదదదిగా చేసుతన్నారు.

అతి ప్రేమ:

లక్షణాలు:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ఆతాన్యయనత లక్షణాలు(Inferiority Complex) వ్లన భాగ్సావమిని కోలోాగూడదు అని అతి ప్రేమ చూపిసాతరు.
తమకే సొంతం అనకోవ్టం వ్లన, అభద్రత వ్లన, అనమానం ఎకుకవుగా ఉంటుంది.
చెపిాన పనే కాకుండా చెపాని పని కూడా చేస్థ ఇబాంది పడకుండా చూసాతరు .
ఏ పని చేయనివ్వరు, గొడవ్పడరు, కాదనరు, ఇబాంది పెటటరు.
తమకు దకకనిది మరొకరికి దకకకూడదు అనకొంట్కరు.
ఇషటమైన వాళ్ైన కాకుండా వేరేవారిని పగడ్డన్న, దగ్గరయియన్న తటుటకోలేరు.
ప్రేమతో కటిట పడేయాలనకోవ్టం. మాటలో+చేతిలో అతి ప్రేమ చూపిసాతరు
చెపిాన మాట వినకపోతే పటిటంచుకోకపోవ్టం, మాట్కిడకపోవ్డం దావరా మానస్థకంగా ఇబాంది పెటటడం.
ప్రేమ ఎకుకవే, కోపం ఎకుకవే. బాిక్స మెయిల్స చేసాతరు. చెపిానటుి విన్నలనే కండ్డషన్ూ పెటటడం.
ఒంటరిగా బయటికి పంపించకపోవ్టం. పదే పదే ఫోన్ చేస్థ ఎకకడున్నారో కనకోకవ్టం
జెలసీ వ్లన, కాపలా కాసుతనాటుి ప్రవ్రితసాతరు. వేరేవాళ్ై దావరా అయిన్న సమాచారం తెలుసుకొంట్కరు(నిఘా)
అతి ప్రేమలో అభద్రత భావ్ం వ్లన న్యయనత లక్షణాలు ప్రదరిశసాతరు. నియమ నిబంధనలు పెడతారు.
అధకంగా సమాచారం సేకరిసాతరు, అంటే ఎకుకవుగా తెలుసుకొనేందుకు ప్రయతాం చేయటం.
తనకు తెలియకుండా ఎలాంటి నిరణయం తీసుకోకూడదు అనకొంట్కరు.
తనమాటే విన్నలి, ఇతరుల మాట వినకూడదు అనకొని కంట్రోల్స చేయటం, ఆజాలు చెపాటం చేసాతరు, వినకపోతే కోపం,
బెదిరింపులు.
నిఘా పెడతారు , రహసయంగా మీ ఫోన్ చూసాతరు.
సొంత ఇష్కటలకు అనమతి ఉండదు, అనీా తనకు నచిచనటుట, చెపిానటుట చేయాలనకోవ్డం.
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•
•

తనతోనే మాట్కిడాలని, ఇతరులతో ప్రేమగా మాట్కిడగూడదు అనితాన ఎపుాడు ఫోన్ చేస్థన్న లిఫ్టట చేయాలని
అనకొంట్కరు.
అనమానం, అభద్రత(చినాచూపు చూసుతన్నారు అనకోవ్టం, ప్రేమ తగగందని అనకోవ్టం, బ్రమించటం,
ఊహించుకోవ్టం) , చాటుగా వినటం, నిఘా పెటటటం, తలిిదండ్రులతో మాట్కిడుతుంటే సహించలేకపోవ్టం.

ఉదాహరణ: ఇంటి సరుకుల దగ్గర నంచి, వ్ంట పని కూడా భరత చేస్తత, భారయన సుఖ్పెడుతున్నాడు, అయితే ఇంటోి భారయకు
తన ఉనికి ఏమిటో అరధం కావ్టం లేదు? భారయకు ఏమి గురితంపు లేదు? భారయకు తన అవ్సరం ఏమందో తెలియటం లేదు?
అనే అసంతృపిత భారయకు కలుగుతుంది. అతి ప్రేమ వ్లన ఎదుటివారికి కూడా అసంతృపిత వ్సుతంది.
కారణాలు: ఆతా న్యయనత వ్లన తాన కోరుకొనా వ్యకిత ఎకకడ దూరం అవుతారో అని కంట్రోల్స చేయటం, అంటే సేవచఛ,
సావతంత్రయరం ఇసేత ఎకకడ దూరం అవుతారో అని క్రమ శిక్షణ, పంజరంలో చిలుకలా చూడటం, ఇబాందిపడకుండా చేయటం.

1.5పెంపకంలో
ప్లంపకంలో
లోపాలు,
బలహీనత్లు
ంచ్చట(Parenting
1.5
ఉండేఉండే
లోపాలు,
బలహీనతలు
గురితంగురిత
చుట(Parenting
Risks)Risks)

orem

A) వారసతవం/జీన్ూ: మీ భాగ్సావమి యొకక తలిిదండ్రుల మనసతతవం ఏమిటి, వారి వ్యకితతవం

ఏమిటి అనేది తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటే దానిని బటిట పిలిల వ్యకితతవం కూడా ఆధారపడ్డ ఉంటుంది.
తలిిదండ్రులలో తపానిసరిగా Introvert, Extrovert,Ambivert ఉంట్కరు. వారి పిలిలు కూడా ఏదో ఒక
వ్యకితతవం తో పుడతారు. కావున జీన్ూ వ్లన తలిిదండ్రుల నంచి కూడా పిలిలకు వ్యకితతవం వ్సుతంది.

B) పెంపకం లో రిస్టక:
అతి క్రమశిక్షణ?: తలిిదండ్రుల జీన్ూ వ్లన పిలిలకు Introvert మనసతతవం వ్సేత, దానికి తోడు
అతి క్రమశిక్షణ వాతావ్రణంలో అంటే ఏ పనిని కూడా తన ఇష్కటనసారం
చేయనివ్వకపోవ్టం, తపుాలు జరగ్నివ్వకపోవ్టం, నిరణయాలు తీసుకోనివ్వకపోవ్టం, అతి
విమరశ వ్లన, ఏది కోరిన్న ఇవ్వకపోవ్టం వ్లన, అనభవ్ం లేక, తన వైపున ధైరయం చెపేావారు
లేక, ప్రోతూహించేవారు లేక, రిస్టక తీసుకోనీయకపోవ్టం వ్లన, NO Feelings/ No Emotions
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అంటే చినాపుాడు నవ్వకూడదు, ఏడవ్కూడదు, కోపాడకూడదు అనే రూల్సూ ఉండే కఠిన వాతావ్రణంలో భాగ్సావమి పెరిగతే
ఆతా న్యయనత(Inferiority Complex) కలుగుతుంది.

Introvert వ్యకితతవం గ్ల పిలిలకి సేవఛ్చ, ప్రోతాూహం, ధైరయం ఇవావలి.

Extrovert వ్యకితతవం గ్ల పిలిలకి క్రమశిక్షణ అవ్సరం.
తలిిదండ్రులకు ఈ విషయం తెలియక అందరిని ఒకేలా చూడటం జరుగున. కానీ పురుషులకు- స్త్రీలకు జీన్ూ లో
తేడా ఎలాన్య, Introvert – Extrovert వ్యకితతవం కి కూడా జీన్ూ లో తేడా ఉంటుంది అని గురితంచాలి.

అతి గారాబం?: పుటుటకతో Extrovert కలిగన మనసతతవం వుండ్డ, దానికి తోడు తన ఇషటం వ్చిచనటుి చేయనీయటం,
తపుాలు అతిగా చేయనీయడం, ఇషటం వ్చిచనటుి నిరణయాలు తీసుకోనివ్వటం వ్లన అనభవ్ం రావ్టం, ఏం చేస్థన్న
ప్రోతూహించేవారు ఉండటం వ్లన, ఏది కోరితే అది ఇవ్వటం వ్లన, రిస్టక తీసుకోనీయటం వ్లన అతి ఆతా
విశావసం(Superiority Complex) కలుగుతుంది. దీనివ్లన మొండ్డ, అధకారతవం/పెతతనం, అనీా న్నకే తెలుసు-నీకు ఏమీ
తెలియదు అంట్కరు.

C) తలిి,తండ్రి- మధయ గొడవ్లు, వేధంపులు ఉంటే రిస్టక
మీ భాగ్సావమి యొకక తలిిదండ్రుల మధయ అన్యయనయత సరిగాగ
లేకపోతే వారి కోరికలన పిలిల మీద తీరుచకొంట్కరు, అంటే తలిి తన కోరికన
కొడుకు/కూతురి మీద చూపించి కంట్రోల్స చేయాలనకోవ్డం, ఎందుకంటే తన
భరత మీద నమాకం లేకపోవ్టం వ్లన, పటిటంచుకోకపోవ్టం వ్లన, కనీసం
కొడుకు/కూతురు అయిన్న తనన చూసాతరు అనే ఆశతో. అలాగే తండ్రి కూడా
సేవచఛ ఇచిచ తన అంటే ప్రేమ/ప్రాణం అనిపించుకునేలా చేసుకోవ్టం. తలిి
ఆతాన్యయనతతో బాధపడుతుంటే తనలా బాధపడకూడదని కొడుకుని అతి
గారాబంగా పెంచటం. తండ్రి ఒకవేళ్ సుపీరియారిటీ కాంపెిక్సూ తో ఉంటే కూతురిని ఆతా న్యయనతతో పెంచటం జరుగుతుంది.
ఇలా తలిిదండ్రుల సావరిమో కానీ, ప్రేమో కానీ, తెలియనితనమో కానీ, తలిిదండ్రుల అన్యయనయత కూడా పిలిల
ప్రవ్రతనపై ప్రభావ్ం చూపుతుంది, కావున పిలిలు ఈ విషయం గ్మనిసేత మీ తలిిదండ్రుల మధయ సఖ్యత కుదరచట్కనికి కూడా
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ప్రయతాం చేయండ్డ, ఒకరిపై ఒకరు ఆధారపడేలా చేయండ్డ, అంతేగాని మీపై ఆధారపడటం ప్రధాన మారగం కాదు!. అపుాడు
మీ జీవితాలలో ఎకుకవుగా తలదూరచరు, ఎందుకంటే వారికి కావాలిూన ఆనందం, అన్యయనయత ఉంటే మిమాలిా పెదదగా
పటిటంచుకోరు, లేకపోతే మిమాలిా వారి వైపుకి తిపుాకోవ్డానికి ప్రయతాాలు చేయటం వ్లన మీకు, మీ భాగ్సావమి మధయ
గొడవ్లు రావ్టం జరుగుతుంది.

D) తలిి, తండ్రి- బాధయతారహితంగా ఉంటే రిస్టక
ఉదాహరణ: తలిిదండ్రులలో ఎవ్రైన్న బాధయతా రహితంగా ఉంట్ట ఇంటిని పటిటంచుకోకపోవ్టం, సంపాదన కోసం
కషటపడకపోవ్టం ఉండే వాతావ్రణంలో పెరిగన వ్యకితకి పెళ్ళైన తరావత, తన కుటుంబం పటి కూడా బాదయతారహితంగా
నడుచుకొనే అవ్కాశాలు ఎకుకవ్.

E) తలిి,తండ్రి- వివాహేతర సంబంధాలు కలిగ ఉంటే రిస్టక
ఉదాహరణ: తలిితండ్రికి ఒకడే కొడుకు, తండ్రి వివాహేతర సంబంధాలు కలిగవుండటం కొడుకుకి తెలిస్థపోయింది, తండ్రి
అంటే చులకన భావ్ం కలిగంది. అలాగే గారాభంగా పెంచటం వ్లన కొడుకు కూడా పెళ్లికాకమందే వివాహేతర సంబంధాలు
పెటుటకొన్నాడు, ఊరోి గొడవ్లు పడలేక, పరువుపోతుందని పెళ్లి చేసాతరు. కానీ కొడుకు వివాహేతర సంబందాల వ్లన క్రొతతగా
వ్చిచన అమాాయికి కష్కటలు మొదలు అవుతాయి. ఇకకడ ప్రధాన సమసయ తండ్రి తపుా చేయటం వ్లన కొడుకు అలుసుగా
తీసుకొని తపుా చేయటం మొదలుపెట్కటడు. వీరివ్లన పెళ్ళైన అమాాయి జీవితంన్నశనం అయియంది, కావున తండ్రి/తలిి
వ్యకితతవం కూడా తెలుసుకోవాలి.

F) తలిి,తండ్రి- పగ్త్రాగ్టం, త్రాగుడు, జూదం ఉంటే రిస్టక
ఉదాహరణ: తండ్రికి పగ్త్రాగ్టం, త్రాగుడు, జూదం వ్ంటి చెడు అలవాటుి ఉంటే ఆ
వాతావ్రణంలో పెరిగన వ్యకితకి చెడు అలవాటుి నేరుచకొనే అవ్కాశం ఎకుకవ్, తండ్రే
ఇలా చేయటం వ్లన సులభంగా నేరుచకోగ్లరు.

G) చదివిన పుసతకాల ప్రభావ్ం వ్లన రిస్టక
ఉదాహరణ: కమూయనిస్టట భావ్జాలం కలిగన పుసతకాలు ఎకుకవుగా చదివితే తపాకుండ అటువ్ంటి భావాలు వ్సాతయి లేదా
ఆధాయతిాక పుసతకాలు చదవ్టం, ప్రవ్చన్నలు వినటం వ్లన ఆధాయతిాక భావ్జాలం వ్సుతంది.
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H) స్థనిమాలు, టీవీ ఎకుకవుగా చూసేవారయితే రిస్టక
ఉదాహరణ: అబాాయికి కొంచెం బటటన్సతిత, సనాగా ఉంట్కడు, బైక్స లేదు,
కానీ software కంపనీలో ఉదోయగ్ం, మంచి జీతం. పెళ్లి చూపులలో
అమాాయి, అబాాయి వివ్రాలు తెలుసుకొని నచిచ వివాహం జరిగంది.
కానీ పెళ్ళైన తరావత అమాాయి, అబాాయిని దగ్గరికి రానివ్వలేదు. భరతకు
దూరంగా ఉండేది, కనీసం మాట్కిడేది కాదు, మాటలు అనీా whatsapp
దావరా జరిగేవి(అనాం వ్ండాన, అకకడ పెట్కటన, తినండ్డ... ). రోడ్ మీద
నడుసుతంటే ఒకరు అటుప్రకక, ఒకరు ఇటుప్రకక. చివ్రికి విస్థగపోయిన
అతన సమసయ పరిష్కకరం కోసం ఏమి చేయాలి అని భారయన అడుగ్గా ఆమె చెపిాన నియమాలు ఏమిటంటే మొదట బటట
న్సతిత కనపడకుండా హెయిర్ పెటిటంచుకోవాలి, ప్రతి రోజు జిమ్ కి వెళ్లి కండలు పెంచాలి, ఒక బైక్స కొన్నలి, దానిపై మాత్రమే
బయటికి తీసుకెళ్ళైలి. ఇవ్నీా పెళ్లి చూపులలో చూస్థనపుాడు లేవు కదా, మరి ఇషటం లేకపోతే అపుాడే చెపాచుచ కదా! అని
అబాాయి అడ్డగతే, ఆ అమాాయి చెపిానది ఏమిటంటే మన పెళ్లైకి వ్చిచన సేాహితులు “నీ అందానికి, ఆ బటటన్సతిత అబాాయిని
ఎందుకు చేసుకొన్నావు?” అని కామెంట్ చేశారు, అందువ్లి న్నకు నచచలేదు అని తన మనసుూలోని విషయానిా చెపేాస్థంది.
కనీసం పుటిటంటికి పంపిసేత కొంచెం మారుా వ్సుతందేమో, అకకడ సరిదచెపాతరేమో అని పంపిసాతడు. చివ్రికి కాపురానికి రానని
విడాకులు కావాలని కోరుకునాది, ఇతన కూడా అంగ్లకరించి ఇచేచశాడు. ఇకకడ గ్మనిసేత స్థనిమా, సీరియల్స ప్రభావ్ం
ఎంతగా ఉందో అరధం చేసుకోవ్చుచ. చేతులారా ఓ మంచి వ్యకితని కోలోాయింది. సేాహితులు స్థనిమాలలో జరిగనటుట
జీవితంలో పందవ్చుచ అనకొని చెపాటం, అది నమిా ఆశించటం వ్లన కాపురాలు ఎలా విడ్డపోతాయో గ్మనించవ్చుచ.

I) మంచి సేాహితులు కాకపతే రిస్టక

భాగ్సావమికి అతయంత ఇషటమైన సేాహితులు ఎవ్రు? వారికి, వారి భాగ్సావమి మధయ
అన్యయనయత ఎలా ఉంది? సేాహితులు తన భాగ్సావమికి గౌరవ్ మరాయదలు ఇసుతంటే, ఆ
ప్రభావ్ం మీ భాగ్సావమి మీద కూడా ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనిషి తన చుట్టట ఉనా
నమాకమైన వ్యకుతల చరయలన చూస్థ నేరుచకొంట్కరు. అలాగాక తన సేాహితులు తన
భాగ్సావమిని కొటటటం, తిటటడం, చులకన చేయటం, వేధంచటం చేసేత, మీ భాగ్సావమి కూడా
ఆవిధమగా చేసే అవ్కాశం 15% ఉంది.

J) తోబుటుటవుల కాపురం సరిగాగ లేకపోతే రిస్టక

మీ భాగ్సావమి యొకక తోడబుటిటన అనాదమాల, అకకచెలెిలు కాపురం ఎలా ఉంది? తోబుటుటవుల ఆరిధక పరిస్థితి మీ కన్నా
తకుకవుగా ఉంటే, మీ భాగ్సావమిపై ప్రభావ్ం కలిగంచున. ఇది 10% రిస్టక. సాధారణంగా తలిిదండ్రులు పిలిలు
బాధపడుతుంటే వారికి సహాయం చేయాలనకోవ్టం సహజం. ఇందుకు తలిిదండ్రులు తమ పిలిలలో ఎవ్రైతే ఎకుకవ్ ఆరిధక
స్థితి కలిగ ఉంటే వారి నంచి తకుకవ్ ఆరిధక స్థితి కలిగన వారికి సహాయం చేసేలా చూసుతంట్కరు. ఇలాంటపుాడే గొడవ్లు
వ్సుతంట్కయి, ఎందుకంటే తలిిదండ్రులు సహయం పందటం కోసం వారివైపు ఆకరిషంచుకొనేందుకు కొడుకు/కూతురు పై
అతిగా సానబూతి చూపిస్తత, ఏమి జరిగన్న సమరిధస్తత, తమ వైపు ఆకరిషంచేలా చూసాతరు. కొడుకు సహాయం చేయట్కనికి
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ఇషటం అయి, కోడలికి ఇషటం లేకపోతే, అతాతమామ కోడలిలో గ్ల చినా లోపానిా కూడా పెదదది చేస్థ కొడుకుకి చెపిా, వారిమధయ
విభేధాల వ్లన తమపై ఆధారపడేలా చేసుకొంట్కరు. ఇలాంటి సంఘటనలు కూడా గొడవ్లకు కారణం అవుతున్నాయి.
ఉదాహరణ: తలిికి కూతురు అంటే అతి ప్రేమ, దురదృషటవ్శాతూత అలుిడు అంత మంచి వాడు కాదు, ఏ ఉదోయగ్ం చేయకుండా
తిరుగుతుంట్కడు. కూతురికి ఆరిధకంగా సహాయం చేయటం కోసం కొడుకు దగ్గర ఏడుస్తత బాధపడ్డతే, చూడలేక బావ్కి తన
వాయపారంలో ఒక ఉదోయగ్ం ఇపిాసాతడు. కొంతకాలానికి అతన తన చెడు గుణం వ్లన వాయపారంలో డబుాని దారి మళ్లైంచి
నషటం చూపిసాతడు. ఇలా తలిి ఉదేదశయం మంచిదే అయిన్న, గుణం సరిగాగ లేనివారికి సహాయం చేయాలని చూసేత కొడుకు
కాపురం కూడా ఆరిధక ఇబాందుల వ్లన గొడవ్లలో ఉంది.

K) ఒకకడే కూతురు/కొడుకు వ్లన రిస్టక

ఒకకరే కూతురు, కొడుకు అయితే రిస్టక 30% ఉంది. తలిిదండ్రులు తమన
కొడుకు/కూతురు చివ్రిదాకా చూడాలి అంటే తమపై ప్రేమ తగ్గకూడదు, అందుకని
ఏమీ చేతకానివారిగా(భయసుతనిగా) అయిన్న పెంచుతారు (లేక) అతి గారాబంగా
అయిన్న పెంచుతారు. దీనివ్లన భాగ్సావమి తలిిదండ్రుల చెపుాచేతలోి ఉండటం
వ్లన చినా చినా గొడవ్లు వ్చిచన్న తలిిదండ్రులు “అతి జోకయం” చేసుకొంట్కరు,
అంటే కాపురం వారి కంట్రోల్స లోకి వెళుతంది, అది భరించలేక గొడవ్లు వ్సాతయి.
ఎందుకంటే ఈ రోజులోి మొదటి సంతానం ఆడపిలి పుడ్డతే రెండో సంతానం కోసం ప్రయతాం చేయటం లేదు. కావున ఒకకతే
ఆడపిలి అవ్వటం, ఆరిధక ఇబాందులు లేకపోవ్టం వ్లన, చినా గాయం అయిన్న అతతమామ జోకయం పెరిగపోయింది.

L) ఆరిిక, ఆతీాయ నషటం వ్లన రిస్టక
ఈ మధయ మీ భాగ్సావమి ఏమైన్న ఆరిధక ఇబాందులు ఎదురొకన్నారా? అతయంత ఆతీాయులన కోలోాయారా? ఎందుకంటే
మనిషి ఆలోచలన కంట్రోల్స చేసేవాటిలో ఆరిధక నషటం , కీరిత/పరువు నషటం, ఆతీాయ నషటం(అతాతమామ, తలిిదండ్రి..) అనేది
పెదదది, కావున ఈ మధయ అటువ్ంటి నషటం ఏమైన్న జరిగందా?

M) తలిిదండ్రుల చివ్రి కోరిక వ్లన రిస్టక
తలిిదండ్రులకు పిలిలలో ఒకరి మీద సహజంగా కొంచెం ఎకుకవుగా ప్రేమ ఉంటుంది. అంటే చివ్రి దశలో తమన తపాక
చూసాతరు అనే కొంచెం సావరింతో ఒకరిమీద కొంచెం ఎకుకవ్ ప్రేమ
చూపిసాతరు. అలాంటపుాడు ఈ అబాాయి/అమాాయిని కంట్రోల్స చేస్థ
తమ మాట వినేలా చేసుకోవ్టం చేసాతరు. పెళ్ళైన తరావత
కోడలు/అలుిడు వ్లన తమ కూతురు/కొడుకు తమకు దూరం
అవుతుంటే కంట్రోల్స చేయడానికి ప్రయతాం చేయటం, సపోర్ట
చేయటం, ఒకవేళ్ ఏమైన్న సమసయ వ్సేత సరిద చెపాకుండా తమ దగ్గరే
ఉంచుకోవ్టం(అంటే తమ బాగోగులు కోసం), లేకపోతే అసూలు
పటిటంచుకోకపోవ్టం. ఇలా అందరి తలిిదండ్రులు చేసాతరు అని
ఉదేదశయం కాదు, ఇలాంటి తలిిదండ్రులు కూడా ఇపుాడు ఉన్నారు.
దానివ్లన కూడా సమసయలు వ్సుతన్నాయి అని చెపేా ఉదేదశయం.
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ఉదాహరణ: అతతగారికి మిగ్తా కూతురుి కంటే తాన పెళ్లి చేసుకొనా భారయపై కొంచెం ఎకుకవ్ ప్రేమ ఉంది, అపాటికే
మామగారు చనిపోయారు కనక ఈ కూతురు చూసుతంది అనే ఆశ. ఓ రోజు అలుిడు, తన భారయ గురించి అతతతో వాదన
జరిగంది. ఆమె వెంటనే ఏమీ ఇబాందిలేదు మా ఇంటికి పంపిసేత మేమే చూసుకొంట్కమ అంది. సమసయ గురించి కూతురితో
చరిచంచి, ఎందుకు అలా ప్రవ్రితంచాలిూ వ్చిచంది, ఎకకడ లోపం జరిగంది అనేది ఆలోచించక, ఇంటికి పంపించటం పరిష్కకరం
కాదు అని తెలియకపోవ్టం. ఇంటోి కూతురు ఉంటే చివ్రి రోజులోి తన ఆరోగ్య ఇబాందులన చూసుకొంటుంది, మిగలిన
ఆస్థత ఇసేత సరిపోతుంది అనకోవ్టం సరికాదు. అంటే చివ్రి రోజులోి దగ్గర వుండ్డ చూసుకోవ్టం కోసం కాపురాలన ఇబాంది
పెటటడం సరికాదు అని తెలియచేయటమే న్న ఉదేదశయం.

N) పెతతనం/ఆధపతయం చేసే రిస్టక
ఇది కూడా పెరిగన వాతావ్రణం బటిట ఉంటుంది, ఇంటోి తండ్రి సాధారంగా ఇంటి పెతతనం చేసాతడు, ఒకవేళ్ తలిి ఇంటి
పెతతనం చేసేత భారయకు కూడా అలానే చేయాలనిపిసుతంటుంది. అందుకు కారణం చినాపాటినంచి చూస్తత పెరగ్టం వ్లన
అలా చేసేత న్న కాపురం కూడా బాగుంటుంది అనే విశావసం.

O) ఇంటి పనిలో భరత సహాయం

మామ ఇంటి పనిలో సహాయం చేసాతరా? లేదా? అని తెలుసుకోండ్డ. ఎందుకంటే
అదే అలవాటుి భరతకు కూడా వ్చేచ అవ్కాశం ఉంది. ఇపాటికీ పలెిట్టరిలో , అలాగే
కొనిా చినా పటటణాలలో భారయ అంటే ఉదోయగ్ం/పలం పని చేస్థన్న ఇంటి పని కూడా
చేయాలి అనే అభిప్రాయం బలంగా న్నటుకుపోయింది. ఇపుాడు అలాంటి
వాతావ్రణంలో పెరిగన అబాాయి, భారయ ఉదోయగ్ం చేస్థన్న ఇంటి పనలలో అతని
సహాయం తకుకవుగానే ఉంటుంది. అదే కొందరు టౌన్ లో పుటిట పెరిగన అబాాయి అయితే తన తండ్రి ఇంటి పనలలో తలిికి
సహాయం చేయటం చూడటం వ్లన న్నమోషీ, స్థగుగగా అనకోడు, పెళ్ియితే భారయకు కూడా సహాయం చేసాతరు. ఒకవేళ్
చేసుకొనా భరతలో ఉనాత భావాలు ఉంటే సహాయం చేయవ్చేచమో, ఎకుకవ్ శాతం తాన పెరిగన వాతావ్రణ ప్రభావ్ం
ఉంటుంది అని చెపాటమే న్న ఉదేదశయం.

1.6 ఈన్నటి జీవనశైలి ఎలా ఉందో గురితంచటం (LifeStyle Risks)
1.6 ఈన్నటి జీవ్నశైలిఎలా ఉందో గురితంచటం (LifeStyle Risks)

orem

ఈన్నటి ప్రంపంచం ఎటు వెళ్తంది? ఎలాంటి న్నగ్రికత, వాతావ్రణం అలవాటు చేసుకొంటునాదో అందరూ
దానినే ఆచరిసుతన్నారు. Trend ఎలా ఉనాదో అలా వెళ్ళిలిూ వ్సుతంది. ప్రసుతత ట్రండ్ూ ఏమిటంటే...
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A) ప్రజలు ఎకుకవుగా అసంతృపితతో, అసహనంతో జీవిసుతన్నారు:
ఇతరులతో పోలుచకొని ఎమోషన్ూ ని ఎలా అదుపు చేసుకోవాలో తెలియక న్సతిత

మీద "ఎమోషనల్స డస్టట" పెటుటకొని తిరుగుతున్నారు, అంటే ఏదైన్న చినా వెలితి,
అసౌకరయం, ఇబాంది కలిగతే తమ అసంతృపితని వెంటనే వెళ్ిగ్కుకతున్నారు. అంటే
కోపాడటం, గొడవ్ పడటం, విమరిశంచటం, తిటటడం. తన ఆఫీస్ట పనిలో, వ్ృతితలో,
ట్రాఫిక్స లో జరిగన అసహనం, చిరాకు అనేది ఇంటికి వ్చిచన్నక ఇంటోి ఏ చినా
అసౌకరయం కలిగన్న అసంతృపితని వెంటనే అలుసుగా ఉండేవారిపై
వెళ్ైకకేకసుతన్నారు(భారయన విసుకోకవ్టం, పిలిలన తిటటటం/కొటటటం, కుకకన
తనాటం, గేటుని గ్టిటగా వేయటం, డోర్ బెల్స ని వెంట వెంటనే కొటటటం,
వ్సుతవులన విస్థరి వేయటం....). అంటే ఎవ్రిమీద కోపాన్యా, మరొకరి మీద చూపించటం వ్లన గొడవ్లు. అంటే ప్రజలు
ఎకుకవుగా అసంతృపితతో జీవించటం అనేది ఒక ప్రధాన ట్రండ్. ఇకకడ బాస్ట తన అసంతృపితని ఉదోయగపై చూపిసాతడు, ఉదోయగ
తన అసంతృపితని ఇంటోి చూపిసాతడు.

చుట్టట ఆకరిషంచేవి ఉండటం➔ అతిగా ఆశించటం ➔అతిగా పోలుచకొనట ➔అతి అభద్రత ➔అతి
ఒతితడ్డ ➔అతి తందర/వెంటనే కావాలనే-పందాలనే➔ పందకపోతే అసహనం

B) వెంటనే:

ఈ "వెంటనే" దృకాదానికి కారణం పోటీ, అభద్రత.

అందుకు కారణం విలువ్లు లేకపోవ్టం. దయ, మానవ్తవం, ఓపిక
గుణాలు లేకపోవ్టం వ్లన, డబుా లేకపోతే ఎవ్వరూ చూడరు అనే
భయంతో పోటీ ప్రపంచంలో
వెంటనే పందాలి, వెంటనే
సంపాదించాలి, కానీ అందుకు ఓపిక ఉండటం లేదు, శకిత
సామరాధయలపై నమాకం లేదు, అసహనం వ్సుతంది. అనకొనాది వెంటనే సాధంచటం కోసం చినా అసంతృపితని తటుటకోలేక,
తపుాని భరించలేకపోతున్నారు.
పిలిలు పుటటగానే - వెంటనే స్తకల్స లో వేయాలి.
మంచి మారుకలు రావాలి-వెంటనే ఉదోయగ్ం రావాలి.
కోడలు ఇంటికి రావాలి-ఇంటోి వారితో వెంటనే సరుదకుపోవాలి, లేకపోతే విడాకులు.
భాగ్సావమి తనన వెంటనే అరధం చేసుకోవాలి-ఇబాందులు రాకుండా చూసుకోవాలి.
పెటుటబడ్డ పెట్కటలి- వెంటనే లాభాలు రావాలి.
ఆరిర్ పెట్కటలి- వెంటనే డలివ్రీ అవావలి.
కోర్ూ నేరుచకోవాలి-వెంటనే ఉదోయగ్ం రావాలి.
వాయపారం పెట్కటలి – వెంటనే కోటుి సంపాదించాలి
పిజాా ఆరిర్ ఇసేత - వెంటనే రావాలి
కొరియర్ చేసేత - వెంటనే వెళ్ళైలి
ఎకకడ్డకైన్న విమానంలో - వెంటనే వెళ్ళైలి
ఈమధయ ఈ ట్రండ్ ఎకుకవుగా software జాబ్ చేసేవారిలో ఎకుకవుగా కనిపిసుతంది. చదవ్గానే మంచి ఉదోయగ్ం,
ఆరిర్ ఇవ్వగానే పిజాా వ్సుతంది, ఆరిర్ ఇవ్వగానే వ్సుతవులు అమెజాన్ నంచి వ్సుతన్నాయి, ఇషటం లేకపోతే రిటర్ా
చేయవ్చుచ, ఆరిర్ ఇవ్వగానే భోజనం ఇంటికి వ్సుతన్నాయి, ఆరిర్ ఇవ్వగానే కాయబ్ ఇంటికి వ్సుతం ది, ఇదే విధమగా పెళ్లి
అవ్వగానే సమసయలు లేకుండా ఉండాలి, లేకపోతే విడాకులు. విడాకులు తీసుకోనేవారిలో ఇపుాడు software ఉదోయగులు
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TOP లో ఉంటున్నారు. ఎవ్రికి కావ్లిస్థన ఆరిధక సేవఛ్చ వారికి ఉంది, ఒకరిమీద ఒకరు ఆధారపడటం అనే అవ్సరం లేకుండా
పోయింది. పోలీస్ట సేటషన్ లో, కోర్ట లో ఎకుకవుగా వ్చేచ కేసులు ఇపుాడు software వారివి ఉన్నాయి

C) న్సగ్టివ్ వ్లన భయం, అనమానం, అభద్రత:

చుట్టట వాతావ్రణం అంతా న్సగ్టివ్, ఉదయం

లేచిన దగ్గర నంచి న్యయస్ట పేపర్ లో "న్సగ్టివ్", టీవీ న్యయస్ట లో "న్సగ్టివ్",
సీరియల్సూ లో "న్సగ్టివ్", సేాహితుల సంభాషణ లో "న్సగ్టివ్", ఫోన్
మెసేజస్ట అనీా "న్సగ్టివ్". వాటిని పదే పదే చూపించటం వ్లన ఆ చెడు
సంఘటనలు చూస్థ న్నకు కూడా అలా జరుగుతుందేమో అని భాగ్సావమిని
అనమానించటం మొదలుపెటటటం వ్లన గొడవ్లు. ప్రసుతత సమాజంలో
ఎందులో చూస్థన్న “న్సగ్టివ్” చూపించటం అనేది ట్రండ్.
ఉదాహరణ: కాయబ్ డ్రైవ్ర్ ఎవ్రో software ఉదోయగని హతాయచారం చేశారు
అనేది టీవీ, పేపర్, స్ట్రషల్స మీడ్డయాలో పదే పదే చూపించటం వ్లన, introvert అయిన భరతకు తన భారయ అంటే అతి ప్రేమ,
తన భారయకు కూడా అలా అయితే? అందుకని ఉదోయగ్ం మానేయమని భారయపై ఒతితడ్డ చేయటం, ఉదోయగ్ం మానేయటం
ఇషటం లేని భారయ, భరతతో గొడవ్లు. ఇపాటివ్రకు ఉదోయగానికి పంపించిన భరత అకసాాతుతగా భరత ఎందుకు
మానేయమంటున్నాడో భారయకు అరధం కాదు, భరత చెపాడు. అదేమిటంటే మనకు ఆరిధక ఇబాందులు లేవు కదా, ఇంటోి
వుండ్డ పిలిలన చూసుకొంటే సరిపోతుంది, నేన సంపాదిసుతన్నాన చాలు అని హితబోదనలు.
విచిత్రం ఏమిటంటే మఖ్యంగా పురుషులు ఇలాంటి భయాలు, అనమాన్నలు ఉంటే నేరుగా భారయకు
చెపాలేరు అంటే ఈ మదయ పేపర్ లో చూస్థన వారత “కాయబ్ డ్రైవ్ర్ software ఉదోయగనిని హతాయచారం చేశారు” అది న్నకు
కొంచెం భయానిా కలిగసుతంది అని దాదాపు 95% పురుషులు నేరుగా భారయకు చెపారు, మరో వ్ంకతో అంటే పిలిలన
సరిగాగ పటిటంచుకోవ్టం లేదు, కావున ఉదోయగ్ం మాన్సయియ అని పరోక్షంగా ఒతితడ్డ చేస్థ మానిాసాతరు. న్సగ్టివ్ న్యయస్ట వ్లన
కూడా సంసారంలో గొడవ్లు ఎలా వ్సాతయో ఇది ఒక ఉదాహరణ మాత్రమే!
ఇకకడ న్న ఉదేదశయం ఏమిటంటే భరత ఆ న్యయస్ట చదివిన తరావత తన మనసుూలోని ఆందోళ్న, భయానిా తన
భారయతో నేరుగా పంచుకోవాలి, ఇది స్థలీి గా అనిపించిన్న భారయ, భరత ఎందుకు అంతలా ఆందోళ్న చెందుతున్నాడు అని
తన భరత మనసుూని చదవాలి. అంటే తన భరత introvert, తనన ఎకుకవుగా ప్రేమిసుతన్నాడు, కావున తనకు ఏమైన్న జరిగతే
తటుటకొనే మనసతతవం కాదు, అందుకని భయంతో మానేయమని చెపుతన్నాడు అని అరధం చేసుకొని, భరతకు ధైరయం చెపాాలి.
ఎవ్రికో ఏదో జరిగందని అందరికి అలా జరగ్దు, అకకడ జరిగన పరిస్థితలు మా కంపెనీ లో లేవు, ఒకవేళ్ అలా ఒంటరిగా
రావాలిూ వ్సేత కంపెనీ ఎసాకర్ట పంపిసుతంది, న్న విషయంలో అలాంటి సంఘటన జరిగే అవ్కాశాలు 99% లేవు, న్న బాయగ్
లో సేఫీట ఆయుధాలు ఉన్నాయి, ఇలా ... భరత భయానికి భరోసా, ధైరయం ఇవావలి. అంతేగానీ భరత తన మనసుూలోని
విషయానిా చెపాగానే చులకనగా నవ్వటం, ఎగ్తాళ్ల చేయటం, పిచిచ అనమానం అని కొటిటపారేయకూడదు. అలా చేసేత
మరోసారి భరత అసలు విషయం దాచిపెటిట పిలిలన సరిగాగ పెంచటం కుదరలేదు అన్య, మరో వ్ంకతో మానిాసాతరు.
ఎందుకంటే అనమానం, భయంతో ఎంతోమంది ఇలుి మారినవారు ఉన్నారు, ఊరు మారినవారు
ఉన్నారు, ఉదోయగ్ం మారినవారు ఉన్నారు, విడాకులు తీసుకొనావారు ఉన్నారు. పురుషులు నేరుగా తమ మనసుూలోని
అనమాన్ననిా/న్సగ్టివ్ ని నేరుగా అడగ్లేక, స్త్రీలు అనమానంకి భరోసా ఇవ్వలేక ఎన్యా ఇబాందులు పడుతున్నారు.
కాపురం కూలడానికి ఒక అనమానం/న్సగ్టివ్ చాలు. అది అంత ప్రమాదకరమైనది. ఇపుాడు న్సగ్టివ్
అనేది ట్రండ్, దానిని తపిాంచలేమ. కానీ భారయ, భరత ఇలా ఒకరినొకరు ఇలాంటి న్సగ్టివ్ భయాలన మనసు విపిా
మాట్కిడుకొని, ఒకరినొకరు ధైరయం చెపుాకొంట్ట మందుకు వెళ్ళైలి అని చెపాటమే న్న ఉదేదశయం.
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D) తపుాలు లేకుండా:

పిలిలు తపుాలు లేకుండా పెరగాలి, ఉదోయగ తపుాలు జరగ్కుండా చేయాలి. భాగ్సావమి

తపుాలు లేకుండా సంసారం చేయాలి అని అతిగా ఆశించటం వ్లన అనకునాటుి జరగ్క గొడవ్లు. ఈరోజున ఇంటోి
పిలిలు చినా తపుా చేస్థన్న భరించే పరిస్థితి లేదు, ఉదోయగ చినా తపుా చేస్థన్న భరించే పరిస్థితి లేదు, భాగ్సావమి చినా తపుా
చేస్థన్న భరించే పరిస్థితి లేదు. అంటే ప్రసుతత సమాజంలో “తపుాలు లేకుండా” ఉండాలి, చేయాలి అనేది ట్రండ్.

E) నైట్ షిఫ్టట: ఒక రోజు సరైన నిద్ర లేకపోతే ఆ ప్రభావ్ం తరావతి రెండు

రోజుల వ్రకు మన ఆలోచనలపై ఉంటుంది, అలాంటిది న్సలల
రోజులపాటు నైట్ షిఫ్టట చేయటం అంటే మన ఆలోచనలు మన కంట్రోల్స లో
ఉంట్కయా? సరైన నిద్ర లేకపోతే చిరాకు, విసుగు, కోపం వ్సుతంది,
ఆలోచన శకిత తగుగతుంది. భాగ్సావమి చినా తపుా చేస్థన్న, చినా అసౌకరయం
కలిగన్న చిరాకు కలుగుతుంది, కోపం వ్సుతంది అందుకు కారణం సరైన
నిద్రలేక హారోాన్ూ లో అసమతులయత వ్లన అలా ప్రవ్రితసారు
త , ఆ గొడవ్ వ్లన ఇగో దెబాతింటుంది, సమసయ పెరిగ
పెదదదవుతుంది. ఈ గొడవ్లకు మూల కారణం “నైట్ షిఫ్టట”. ఈ మదయ కాలంలో “నైట్ షిఫ్టట” ఉదోయగాలు పెరిగపోతుండటం
ట్రండ్. అంటే మీ భాగ్సావమి నైట్ షిఫ్టట చేసే ఉదోయగ్ం అయితే కొంచెం రిస్టక.

F) జంక్స ఫుడ్, ఫ్యస్టట ఫుడ్: ఈ మదయ కాలంలో జంక్స ఫుడ్, ఫ్యస్టట ఫుడ్ తినటం
ట్రండ్, కానీ దానివ్లన ఆరోగ్య సమసయలు వ్సుతన్నాయి. మీ భాగ్సావమి ఎకుకవుగా వీటిని
ఇషటపడేవారు అయితే ఆరోగ్య రిస్టక ఉంది. కాసెాటిక్సూ వ్లన, పెరూ్యమ్ వ్లన, న్నన్ స్థటక్స
పాత్రలలో వ్ండటం వ్లన, గేదేలకు/కోళ్ైకు ఇచేచ హారోాన్ వ్లన మూడ్ స్థవంగ్ూ
వ్సాతయి. దానివ్లన గొడవ్లు.

G) ఉదోయగ్ అభద్రత:

ఒకపుాడు తపుాలు జరిగతే అది సహజం,

ఓరుచకొనేవారు, అరధం చేసుకొనేవారు. ఇపుాడు చినా తపుా జరిగన్న
మీడ్డయావారు, స్ట్రషల్స మీడ్డయా లో భూతదదంలో చూపించటం జరగ్టం
వ్లన పరువు పోతుందనకోవ్టం. కంపెనీలు పోటీ పడ్డ అధక లాభం
రావాలి, అలాగే చినా తపుా జరిగన్న కూడా భరించే పరిస్థితి ఉదోయగ్సుతలకు
ఇవ్వటం లేదు. ఇలా అభద్రతతో ఉదోయగ్ం చేసే పరిస్థితి వ్చిచంది. ప్రసుతతం
ఉదోయగ్సుతలలో ఈరోజు చేసుతనా ఉదోయగ్ం రేపు ఉంటుందో లేదో
తెలియని పరిస్థితి, అంటే “అభద్రత” అనేది ఈన్నటి ట్రండ్.
ఉదాహరణ: software ఉదోయగకి క్రొతత ప్రాజెక్సట ఇచాచరు, క్రొతతది కావున అది నేరుచకోవాలి, చేయాలి, ఎనిా ప్రయతాాలు చేస్థన్న
యేవో error వ్స్తత పని మందుకు సాగ్టం లేదు, మరో వైపు deadline లోపు అది పూరిత చేయాలి. ఇతరులన అడ్డగతే
ఎవ్వరూ సరిగాగ చెపారు, ఎందుకంటే చెపితే, అవ్లతలివాళుై నేరుచకొంటే తన ఉదోయగానికి అభద్రత వ్సుతంది కావున వాళుై
చెపారు, జీతం ఇసుతన్నామ కాబటిట చేయాలిూందే అని పై వారి ఒతితడ్డ, సంవ్తూరానికి ఒక క్రొతత టెకాాలజీ వ్సుతంది, 6 న్సలలకు
ఒక క్రొతత అపేిట్ వ్సుతంది అవ్నీా కుటుంబంతో గ్డుపుతూ నేరుచకోలేమ అని అందరికి తెలుసు. కావున అదే ఒతితడ్డతో
ఇంటికి వ్సాతడు, ఇలా 10 రోజుల నంచి ఆ సమసయతో సతమవుతూ ఉంట్కడు, ఇంతవ్రకు పరిష్కకరం అవ్వలేదు,
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చేయకపోతే ప్రాజెక్సట నంచి తీసేసాతరేమో, తీసేసేత మళ్ళై క్రొతత ప్రాజెక్సట ఎపుాడు వ్సుతందో అపాటిదాకా కుటుంబ పరిస్థితి
ఏమిటి? ఇలాంటి అభద్రత ఆలోచనలతో ఉనా వ్యకితని, ఇంటోి భారయ పరపాటున పలాన్న గ్రండర్ క్రొతతగా వ్చిచంది, అది
అయితే మనకు సరిపోతుంది అంటుంది. వెంటనే డబుాలు మీ బాబు ఇసాతడా? అనే ఘాటైన మాటలు, ఇంత చినా కోరికకు
ఎందుకు అంతలా కోపాడుతున్నాడో ఆమెకు అరధంకాదు. అభద్రతతో వ్చిచన విసుగు, కోపానిా ఎవ్రిమీద చూపించాలో
అరధంగాక ఇంటోి గొడవ్లు వ్సాతయి.
ఒకవేళ్ భారయకు చెపుదామ అంటే ఉదోయగ్ం పురుష లక్షణం, అంటే మగాడు ఏడవ్ కూడదు,
భయపడకూడదు, బాధపడకూడదు. కావున భారయకు చెపితే చులకనగా చూసుతందేమో, ఎగ్తాళ్ల చేసుతందేమో అని చెపాలేక
మదనపడటం. ఒకవేళ్ భారయ, భరతన అరధం చేసుకొనాటియితే ఎందుకు భరతలో ఇంతటి చిరాకు వ్సుతంది, ఏదో
జరుగుతుంది, అని న్సమాదిగా ఆఫీస్ట లో జరిగే ఇబాందిని అడగ్టం. అంటే ఆఫీస్ట ప్రాజెక్సట పనిలో సహాయం
చేయలేకపోయిన్న, నీ కషటం ఏమిటో నేన అరధం చేసుకోవ్ట్కనికి ప్రయతాం చేసాతన అని అడ్డగతే కొంత వివ్రాలు
తెలుసుకోవ్చుచ. నీ ప్రయతాం నీవు చేయి మనిషికి అనీా తెలియాలని ఏమీ లేదు, చివ్రిదాకా చేస్థ రాకపోతే, నీవు ఏమీ
భయపడనకకరేిదు, దేవుళ్ికే తపాలేదు తిపాలు మనమెంత అనే భరోసా, ధైరయం ఇవావలి. ఇదేవిధమగా భారయ తన ఆఫీస్ట లో
కూడా ఇలాంటి ఇబాందే ఎదురొకంటే, భరత నంచి కూడా ఇలాంటి భరోసా వ్సేత భారయ సంతోషిసుతంది.
ఇపుాడు ఉదోయగ్ంలో అభద్రత అనేది ట్రండ్, దానిని తపిాంచలేమ, కానీ భారయ,భరత ఒకరినొకరు అరధం చేసుకొని
సపోర్ట చేసుకొంటే అభద్రతన కూడా జయించవ్చుచ అని చెపాటమే న్న ఉదేదశయం.

H) చినా కుటుంబం: ఒకపుాడు చినా కుటుంబం అంటే చింత లేని కుటుంబం అని అనకునేవారు, ఇపాడు చినా
కుటుంబం అంటే చింతలునా కుటుంబం అని అరధం. భావోదేవగాలన ఉమాడ్డ కుటుంబంలో పెదదలు సరిదచెపేావారు. ఇపాటి
చినా కుటుంబంలో భారయ-భరతలే ఉండటం, వాళ్ిలో ఉడుకు రకతం ఉండటంతో ఆవేశంతో నిరణయాలు తీసుకొంటున్నారు.
చినా కుటుంబాలు అనేది ట్రండ్, దానివ్లన గొడవ్లు కూడా ఎకుకవ్.

I) ఇదదరూ ఉదోయగాలు చేయాలిూన పరిస్థితి: దీనివ్లన
ఆరిధక ఇబాందులు తపుాతున్నాయి, కానీ అన్యయనయత ఇబాందులు తపాటం
లేదు. అంటే ఒకపుాడు భారయభరత మధయ అన్యయనయత విషయంలో
ఇబాందులు తకుకవ్, కానీ ఆరిధక ఇబాందులు ఉండేవి. ఇపుాడు
వ్యతిరేకం, ఇదదరూ ఆఫీస్ట నంచి ఇంటికి వ్చేచసరికి ఓపికలేక, విసుగుగా
ఉండటం. ఇంటికి వ్చాచక వ్ంట వారూా, ఇంటి పనలలో సహాయం
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దొరకపోవ్టం, మళ్ళై పని చేయట్కనికి శకిత లేకపోవ్టం వ్లన గొడవ్లు. ప్రసుతతం ఇదదరూ ఉదోయగాలు చేయటం అనేది
ట్రండ్.

J) బ్రేకప్ లు:

10 వ్తరగ్తి నంచే ప్రేమలు, ఆకరషణలు అని సంబంధాలు పెటుటకోవ్టం, విడ్డపోవ్టం. ఇలా

పెళ్ియేయన్నటికి ఎన్యా సంబంధాలు, బ్రేకప్ లు ఉండటం, సవచఛమైన వ్యకిత దొరకపోవ్టం, కానీ ఆశించేటపుాడు మాత్రం
ఎలాంటి మచచలు లేని వ్యకిత పందాలనకోవ్డం. ఈన్నటి యువ్తలో ఏదో ఒక బ్రేకప్ ఉంటడం అనేది ట్రండ్.

K) ఫోన్ లో ఎకుకవుగా గ్డపడం:

ప్రకకననా భాగ్సావమితో

కంటే స్ట్రషల్స మీడ్డయాలో ఎకుకవ్ సేపు గ్డపడం, సమసయ పరిష్కకరం అవ్వక,
అసంతృపితతో కాపురం న్సటుటకొసుతన్నారు. ఫోన్ లో గ్డపటం అనేది ట్రండ్.

L) సౌకరాయలు/విలాసవ్ంతం: ఎలాగైన్న సంపాదించు, ఎంత
కషటమైన్న చేయి, కానీ మంచి సౌకరాయలు, విలాసాలు అనభవించాలి అనే దృకాదం యువ్తలో పెరిగపోతుంది.
అందుకోసం ఎకుకవ్ ఒతితడ్డ ఉండే ఉదోయగాలు చేయటం, కానీ ఎంత ఎకుకవ్ ఒతితడ్డ ఉంటే అంత ఎకుకవ్ జీతం వ్సుతంది
అని గురితంచకపోవ్టం, అందుకోసం ఎకుకవ్ రిస్టక తీసుకొంటున్నారు. ఎకుకవ్ రిస్టక తీసుకోవ్టం వ్లన, ఎకుకవ్ అభద్రత
వ్సుతంది దానివ్లన విసుగు, కోపం, చిరాకు, ఒతితడ్డ కలిగ అనబంధం కోసం సమయం కేట్కయించలేకపోతున్నారు.
సౌకరాయలు/విలాసవ్ంతం అనేది ఎలాగైన్న తందరగా పందాలనేది అనేది ఈన్నటి ట్రండ్.

ఇవి తెలుసుకోవ్టం వ్లన కలిగే ఉపయోగాలు ఏమిటి?
ఈన్నటి భారయ-భరత గొడవ్లకు ఈ “వెంటనే”, “న్సగ్టివ్ వాతావ్రణం”, “అసంతృపిత”, “నైట్ షిఫ్టట”, “అభద్రత”,
“అతిగా ఆశించటం”, “విలాసాలు/సౌకరాయలు” అనే ఈ ట్రండ్ూ కూడా కారణం అవుతున్నాయి అని చెపాటమే ఉదేదశయం.
ఎందుకంటే వీటిని విడదీస్థ మనం బ్రతకలేమ, కావున మీ మధయ సమసయ వ్సేత ఇవి కూడా కారణమా? అనేది విశేిషించుకోవాలి.
ఉదాహరణ: భరత నైట్ షిఫ్టట చేసే ఉదోయగ్ం అయితే సరైన నిద్ర లేని కారణం వ్లన మెదడు చురుకుదనం తగగపోతుంది,
ఆలోచించే శకిత పోవున, తందరగా చికాకు పడతారు. భారయన చికాకుతో ఓ మాట అనాపుాడు దీని వెనక కారణం కూడా
విశేిషించాలి. భరత ఇలా ప్రవ్రితంచట్కనికి కారణం సరైన నిద్ర లేకపోవ్టం, ఆలోచించే శకిత సనాగంచటం అని గొడవ్పడకుండా
సరుదకోవ్టం, భరత సరైన నిద్ర పోవ్ట్కనికి సహాయం చేయటం అనేది సరైన పరిష్కకరం.
ఉదాహరణ: భాగ్సావమి బసుూ సాటప్ లో 5 నిమష్కలు ఎదురు చూడలేకపోవ్టం వ్లన కాయబ్ బుక్స చేయమని అడగ్టం,
అంటే మనిషిలో ఓపిక లేదు, వెంటనే పందాలనే మనసతతవం ఈన్నటి Trends అనకొని గొడవ్పడకుండా సరుదకోవ్టమే!
ఉదాహరణ: పెళ్ళైన తరావత భాగ్సావమిని ఇంతకమందు ప్రేమ వ్యవ్హారాలు ఉన్నాయా? అని అడ్డగతే, ఉన్నాయి అని
చెపేత, అనమానించటం మానకోవాలి. ఈరోజున 20 వ్ శతాబదంలో ఉన్నామ, కానీ 19 శతాబదంలో లాగా న్న భాగ్సావమి
నేరుగా, ననేా, సవచచంగా, పెళ్లి చేసుకోవాలనకోవ్టం అంతటి అమాయకతవం ఇంకొకటి లేదు. కావున గ్తం గ్తః పెళ్ళైన
తరావత నీ భాగ్సావమి నీతో ఎలా ఉన్నారు అనేదే లెకక! ప్రసుతత జీవ్నశైలినిలో భాగ్సావమిలో ఎవ్రో ఒకరికి బ్రేకప్ లు
ఉంటున్నాయి అని అనకొంటే అతిగా ఆశించటం తగుగతుంది, అపారాధలు తగుగతాయి.
ఉదాహరణ: ఎంతో గౌరవ్ మరాయదలతో ఉదోయగ్ం చేసుకొంటునా ఉదోయగ యొకక భారయ తనకు విలాసాలు/సౌకరాయలు
కావాలని కోరుకుంది, అందుకు అతన లంచం తీసుకోవ్టం మొదలు పెట్కటడు. ఓ రోజు లంచం తీసుకొంటుండగా భరత ACB
వారికి దొరికిపోయాడు. అతన పరువు పోవ్టం తటుటకోలేక ఆతాహతయ చేసుకొన్నాడు. అంటే భారయ ఇతరులతో పోలుచకొని
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విలాసాలు/సౌకరాయలు పందాలని ఆశించటం వ్లన, ఆ డబుా చేసే జీతం దావరా కుదరదు కాబటిట, లంచం తీసుకోమని
ప్రలోభపెటటడం, అందుకు తపాక అతన తీసుకోవ్టం జరిగ కాపురం కుపాకూలిపోయింది.
ఉదాహరణ: పెళ్ళైన తరావత మొదటి రాత్రి భారయన, నీవు ఇంత అందంగా ఉన్నావు కదా? నీకేమైన్న అఫైర్ూ ఉన్నాయా?
అని అడ్డగాడు. ఆతాగౌరవ్ం కలిగన అమాాయి, ఆ మాటకు కోపం కలిగ కొంచెం దూరంగా ఉంది, తనతో సరిగాగ మాట్కిడలేదు
కాబటిట, అలాగే మొదటి రాత్రికి సహకరించటం లేదు అని అతన ఎఫైర్ ఉండటం వ్లన తన అంటే ఇషటంలేదు అని
ఊహించుకొని సమసయన పెదదది చేసుకొన్నాడు. ఆ అమాాయికి ఆతాగౌరవ్ం దెబాతినా తరావత ఏ విధమగా సహకరిసుతంది
అనే జాానం కొంచెం కూడా లేకపోయింది అతనికి. అందంగా ఉనాంత మాత్రాన అఫైర్ూ ఉండాలని ఎకకడైన్న రాస్థవుందా?
ఇదే స్థనిమా, టీవీ, న్యయస్ట పేపర్ న్సగ్టివ్ ప్రభావ్ం అంటే.. పేపర్ లో ఇలా అఫైర్ూ గురించి చదివి, విని, చూస్థ వ్చిచన వ్యకితని
కూడా అనమానించటం అంటే, తదావరా జీవితానిా న్నశనం చేసుకోవ్టం. పెళ్ళైన తరావత ఎలా ఉనాది అనాదే మఖ్యం,
అంతేగానీ గ్తానిా తవివ న్నశనం చేసుకోవ్టం కాదు.

విడాకులకు
కర్ణమయ్యయ
ఉన్నాయోమో
ంచ్చటRisks)
(Divorce Risks)
1.7
1.7 విడాకులకు
కారణమయేయ
లోపాలులోపాలు
ఉన్నాయోమో
గురితంచుటగురిత
(Divorce

orem

ఏ వ్యకిత పరిపూరణంగా ఉండరు, అందుకోసం మారాలి లేదా లోపాలిా అంగ్లకరించాలి కానీ అంత సమయం ఓపికతో

ఉండలేకపోవ్టం వ్లన ఇతరులతో పోటీ పడటం వ్లన సరుదకోలేక గొడవ్లు.
గొడవ్ మంచిదే! భారయ-భరత మదయ అవ్గాహన పెరగ్ట్కనికి ఒకోకసారి గొడవ్లు కూడా సహకరిసాతయి. భారయ-భరత
మధయ ఏ గొడవ్లు రాకుండా సజావుగా ఉంది అనకో, ఒకవేళ్ గొడవ్ వ్సేత విడ్డపోయేవారిలో వీళ్తై మొదట ఉంట్కరు!
ఎందుకంటే చినా చినా గొడవ్లు పడటం, సరుికుపోవ్టం వీరికి అలవాటు లేదు. అలాగే గొడవ్ల వ్లన భాగ్సావమి మీద అతి
ప్రేమ రాకుండా కంట్రోల్స చేసుతంది. కావున గొడవ్లు మంచికే! కానీ "అతి" గా గొడవ్లు జరిగతే అది ప్రమాదంగా మారున.
గొడవ్ పడ్డనపుాడు, మొదట కలిగేది ఇగో(అహం) సమసయ, అంటే నేన
ఓడ్డపోయాన, అవ్తలి వాళుై గెలిచారు అనే భావ్న కలుగుతుంది.
90% విడాకులు 30 సంవ్తూరాల వ్యసుూ గ్ల యువ్ జంటలలోనే!
చదువురాని వారితో పోలిచతే, చదువుకునావారు, ఉదోయగ్సుతలు ఎకుకవుగా విడాకులు
తీసుకొంటున్నారు.
విడాకులకు ప్రధాన కారణం "అతి". అతి చులకన, అతి అహంకారం/ఇగో,
అతిగా ఆశించటం, అతిగా ఆధారపడటం, అతి అనమానం, అతి జోకయం, అతి ఆరిిక
సేవచఛ/సావతంత్రయరం, అతి ప్రైవ్సీ, అతాయశ(కటాం), అతి భయం, అతి మెతక/సునిాతతవం(ధైరయం లేక, తపుాని ఎదిరించలేక), అతి
మొండ్డతనం, అతి సావరిం, అతి గారాబం, అతిగా టెకాాలజీ(phone) వినియోగ్ం.

A) మంచిని గ్మనించటంలేదు: కొందరు భారయ, భరతలు తమ
భాగ్సావమిలో ఒకక మంచి లక్షణం కూడా గ్మనించలేకపోతున్నారు. అంటే
ఇతరులతో పోటీపడ్డ లోపాలన వెతుకుతున్నారు కానీ, మంచి గుణాలన

వెతకటం లేదు. కనీసం ప్రయతాం చేయరు. ఎవ్రైతే అన్యయనయంగా
ఉంటున్నారో వారు తరచూ భాగ్సావమి యొకక మంచి గుణాలన
గురుతచేసుకొంట్ట ఉంట్కరు, ఎవ్రైతే గొడవ్లు పడుతుంట్కరో వారు
తరచూ లోపాలన గురుతచేసుకొంట్ట ఉంట్కరు.
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B) అతి అహంకారం/ఇగో:
అతన తపుా చేసేత నేన ఎందుకు సారీ చెపాాలి..
ఆమె పటిటంచుకోకపోతే నేన్సందుకు పటిటంచుకోవాలి...
అతన మాట్కిడకపోతే నేన ఎందుకు మాట్కిడాలి...
నేనే ఎందుకు అడాస్టట అవావలి, అవ్తలి వ్యకేత అవావలి
నేన ఎందుకు తగాగలి, అవ్తలి వ్యకేత తగాగలి...
విడాకులు అయిన్న తీసుకొంట్క గాని "సారీ" చెపాన! అనే మనసతతవం
పెరిగంది.
మా ఇంటి పదధతులు, ఇంటోి ఇలానే చేసాతమ, ఇలానే పెంచారు, నేన ఎందుకు
మారాలి? ఇలా ఇదదరూ మొండ్డగా ఉండటం వ్లన గొడవ్లు.
ఇగో కి పరిష్కకరం = ఎవ్రిది తపుా అనటం కంటే, ఎవ్రిది జీవితం? అని ఆలోచిసేత
చాలు.

C) అతిగా అగౌరవించటం (చులకన, తకుకవ్ చేయటం,లెకకచేయకపోవ్టం..):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

మఖ్యమైన నిరణయాలలో సంప్రదించకపోవ్టం(ప్రాధానయత ఇవ్వరు, చులకన, తకుకవుగా భావించటం).
సలహాలు వినకపోవ్డం, పటిటంచుకోకపోవ్టం.
పంచాయితీలు పెటిట పరువు తీయటం, బంధువులతో చెడుగా ప్రచారం
చేయటం.
భాగ్సావమితో కుదురుచకునా ఒపాందాలన
పరిమితులు, నియమాలు ఉలింగంచటం.

పాటించకపోవ్డం,

చులకనగా మాటలాడటం. కొటటడం, తిటటడం, బెదిరించటం.
మాట్కిడట్కనికి ఇషటం చూపించకపోవ్డం, ఫోన్ లో ఎకుకవ్గా మాట్కిడటం.
ఇష్కటలకు వ్యతిరేకంగా/బలవ్ంతంగా చేయమనడం. అవ్తలి వారి గురించి పటిటంచుకోరు.
ఏదైన్న మంచిపని చేసేత ప్రశంస్థంచకపోవ్టం. తకుకవ్ చేస్తత, తనమందే ఇతరులన పగ్డుతూ అనమానించటం.
బాధపడుతున్నా, ఏడుసుతన్నా పటిటంచుకోరు... సహాయం చేయరు!

47

D) సరుదకోలేకపోవ్టం/తాయగ్ గుణం లేకపోవ్టం:

అధక శాతం తలిిదండ్రులు పిలిలకు పూరిత సేవచఛ ఇసుతన్నారు, చదువు తపా
మరో పని చెపాటం లేదు, విలువ్లు, సంసాకరం నేరిాంచటం లేదు. ఇలా
దూరంగా, సేవచఛగా పెరిగన పిలిలకు పెళ్లి చేసేత సరుదకుపోయే గుణం
లేకపోవ్టం వ్లన గొడవ్లు. కావున చినాపాటినంచే సరుదకుపోవ్టం
నేరిాంచాలి.

E) క్షమాగుణం లేకపోవ్టం: పుటిటపెరిగన వాతావ్రణంలో క్షమాపణ చెపుాకోవ్టం

చూడక, క్షమా గుణం గొపాదం తెలియక పోవ్టం వ్లన, తలిిదండ్రులలో క్షమాగుణం
లేనందున, ఇతరులన క్షమించాలనే ఆలోచన రావ్టం లేదు, అందువ్లి నేన ఎందుకు
క్షమాపణ చెపాాలి అని ఇగోతో గొడవ్లు, విడాకులు దాకా వెళుతన్నాయి. విడాకులు అయిన్న
తీసుకొంట్క గాని "సారీ" చెపాన! అనే మనసతతవం పెరిగంది.

F) మంచి భయం లేకపోవ్టం:

తపుా చేసేత భగ్వ్ంతుడు (లేక)

గురువు దగ్గర (లేక) తలిిదండ్రుల దగ్గర చులకన అవుతాన, వాళుై గ్మనిసాతరు
కావున అధరాం, అన్నయయం చేయరాదు అనే "మంచి భయం" తపుాడు పనలు
చేయనివ్వదు. ఈరోజున తలిిదండ్రులు అన్నా భయం లేదు, సమాజం చూసుతంది
అన్నా భయం లేదు, భగ్వ్ంతుడు అన్నా భయం లేదు, న్నయయసాినం మీద
భయంలేదు. ఇలా ఏ మంచి భయం లేకపోవ్టం వ్లన ధైరయంగా తపుాలు
చేసుతన్నారు.

G) అసహనం/సమయం లేదు: భాగ్సావమలు ఇదదరూ ఉదోయగ్ంలో బిజీ. ఒకరితో
ఒకరు గ్డ్డపే సమయం లేక. ఇంటికి వ్చేచసరికి ఇదదరికీ శకిత అంతా అయిపోవ్టం, కాసేపు
కూరుచని మాట్కిడుకోవాలనే ఆసకిత, ఓపికలేకపోవ్టం. ఏదన్నా సమసయలు ఉంటే అవి
పేరుకుపోయి పెదదవి అవ్వటం వ్లన గొడవ్లు. ఒకవేళ్
సమయం ఉన్నా దానిని
మాట్కిడుకోవ్ట్కనికి కంటే విన్యదం కోసం కేట్కయించటం అంటే స్ట్రషల్స మీడ్డయాలో,
స్థనిమాకో కేట్కయిసుతన్నారు కానీ ఇదదరి మధయ గ్ల అనబంధం పెంచుకోవ్టం కోసం
కేట్కయించటం లేదు.

H) తకుకవ్ సమయం ఇవ్వటం: పెళ్ళైన తరావత వెంటనే పిలిలు కోసం ప్రయతాం చేయటం, అంటే ఒకరినొకరు
కనీసం అరధం చేసుకోవ్ట్కనికి ఆరు న్సలలు కూడా ఇవ్వకుండా, వెంటనే గ్రాం వ్సేత వీరి మనసుూ అంతా అటువెళ్లి పోతుంది.
అలా భరతన అరధం చేసుకొనే సమయం దొరకదు, ఇలాంటపుాడు భరతకు అసంతృపిత కలుగుతుంది.
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వేరు వేరు వాతావ్రణం నంచి వ్చిచన భారయ,భరత ఒకరినొకరు అరధం
చేసుకోవ్డానికి కనీసం ఆరు న్సలల సమయం కూడా ఇవ్వకుండా గ్రాం
పందటం వ్లన, ఆరోగ్య సమసయలపై దృషిట మళ్ిటం, పుటిటంటికి వెళ్ైటం, అలా
బిడి పుటిటన తరావత మళ్ళై కాపురానికి రావ్డానికి మళ్ళై సంవ్తూరం సమయం
పటిట, ఒకవేళ్ వ్చిచన్న బిడిపై దృషిట పెటటడం వ్లన ఒకరినొకరు అరధం
చేసుకోవ్డానికి సమయం, ఓపిక లేక, అవ్తల వ్యకిత గురించి అరధం కాకా
గొడవ్లు. కావున కనీసం 6న్సలల కాలం వ్రకు పిలిల కోసం ప్రయతాం
చేయకండ్డ.

I) అతిగా ఆశించటం:

ఈన్నటి ఆధునిక యుగ్ంలో వెంటనే నేరుచకోవాలి, వెంటనే సరుదకోవాలి, వెంటనే

అరించేసుకోవాలి... ఈ వెంటనే అనే భావ్న పెరిగ అతిగా ఆశించటం జరిగ, అది జరగ్క విడాకులు.
వెంటనే సుఖ్ం, లాభం పందాలి, వెంటనే అరధం చేసుకోవాలి, వెంటనే
క్షమించాలి, వెంటనే తపుాలు ఒపుాకొని కలిస్థపోవాలి, అడ్డగన వెంటనే స్థనిమాకు
తీసుకెళ్ళిలి, అడ్డగన వెంటనే కొనివావలి, వెంటనే వేరేకాపురం పెట్కటలి, వెంటనే
చేయాలి(లేకపోతే మొండ్డగా ఉండటం), చినా తలనొపిా రాగానే వెంటనే ఓదారాచలి,
చినా సమసయ రాగానే వెంటనే ధైరయం, ప్రోతాూహం ఇవావలి, మంచి డ్రెస్ట వేసుకోగానే
వెంటనే మెచుచకోవాలి, చెపిాన వెంటనే చేయాలి, రావాలి అనే మనసతతవం పెరగ్టం కారణం.
వెంటనే సరుదకోవాలి లేదంటే వెంటనే నిరణయం తీసుకోవ్టం. ఓపికతో వేచి చూడటం లేదు, తందరపాటుతో
నిరణయాలు తీసుకొని వెంటనే సుఖ్ం పందాలి అనే తతతవం అలవాటు
చేసుకొంటున్నారు, కానీ గొడవ్, మనసారధ అనేది ఇదదరిలో గ్ల చెడుని
తీస్థవేస్థ మరింత అరధం చేసుకోవ్ట్కనికి వ్చిచన "అవ్కాశం" అని గురితంచక
దానిని సమసయ గా చూస్తత "అతి" గా నిరణయం తీసుకొంటున్నారు.
1) భారయ భరతలు ఏ లోపం లేకుండా ఉండాలి అని ఆశించటం.
2)తామ ఊహించుకునాటుటగా జీవితం ఉండకపోవ్డంతో వాటిని
సమసయలుగా భావించి ఫిరాయదులు చేయటం, గొడవ్లు. 3) అందం
ఆశించి అది తగ్గటం వ్లన, డబుా/ఆదాయం తగ్గటం వ్లన ఆశించినటుి
లేకపోవ్టంవ్లన గొడవ్లు. 4) క్రొతతగా పెళ్ళినపుాడు చూపించిన శ్రదధ/ప్రేమ/సరసం, జీవితాంతం ఆశించటం.
5) మగ్ పిలాిడు పుడతాడు అని ఆశించి అది జరగ్కపోయి ఆడపిలి పుటిటందని భారయన వేధంచటం, గొడవ్లు, విడాకులు.

J) సానభూతి కోసం "అతి" గా ఆరాటపడటం:

సానభూతి కోసం

అపారాధలన, అభిప్రాయ భేదాలన తలిిదండ్రులతో చెపుాకొని బాధపడటం వ్లన వారు
బాధపడటం చూడలేక కోడలు/అలుిడు మీద కోపం పెంచుకొంటున్నారు. ఇకకడ ప్రధాన
కారణం ఎవ్రు అంటే కొడుకు/కోడలిదే! అలాగే తలిిదండ్రులు కూడా సానభూతి, ఓదారుా
కోసం తన సమసయలన చెపుాకొంటున్నారు అని అంతవ్రకు మాత్రమే చూడాలి, అంతేగాని
కొడుకు/కూతురు సమసయలు చెపాగానే అకకడ పెదద గొడవ్లు జరిగనటుి తలిిదండ్రులు రంగ్ంలోకి దూకరాదు.
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K) తలిిదండ్రుల అతి జోకయం(పెదదల కంట్రోల్స తో కాపురం చేయటం): కోడలు కేసు పెడ్డతే ఇక
ఆ అమాాయిని ఇంటికి తెచుచకొనేది లేదు అని కొడుకుకి చెపిా రెచచగొటటటం, ఆ అమాాయి మళ్ళై వ్సేత నీ జీవితం న్నశనం అని

భయపెటటటం.
తలిిదండ్రులు, అతాతమామ అతి జోకయం వ్లన అందరి ఇగోలు ఒకే కాపురంలో వేలు పెటటడం వ్లన, చినా సమసయ
పెదద సమసయగా మారున. భారయ-భరత ప్రతీది పెదదలకు చేరవేయటం వ్లన పెదదలు ఇలా చేయి, అలా చేయి అని చెపాటం వ్లన
చివ్రికి పెదదల కంట్రోల్స తో కాపురం చేయటం, చివ్రికి భారయ-భరతలు
పెదదల చేతిలో కీలుబొమాలు అయిపోతారు.
ఆధారపడాలి, కానీ అతిగా ఆధారపడగూడదు. అలాగే పెదదల
సలహా వ్లన ఇదదరి మధయ దూరం అవుతుందా? తగుగతుందా? అని
గ్మనించాలి. దూరం అవుతుంటే, పెదదల సలహా కూడా
తీసుకొనవ్సరం లేదు అనే లాజిక్స ఈన్నటి దంపతులు
మరిచపోతున్నారు.

L) అతిగా ఆధారపడటం:

ఎపుాడైతే భారయ పనిమనిషిలా బాధయత అంతా న్సతితన వేసుకొని, భరతపై పూరితగా

ఆధారపడుతుందో ఓ వ్యకితతవం లేకుండా పోతుంది, తదావరా చులకన భావ్ం కలుగున(కొటిటన్న, తిటిటన్న ఎవ్రికి
చెపాకపోవ్టం, గుటుటగా ఉంచుకోవ్టం, పుటిటంటి వారికి చెపాకపోవ్టం ). ఇక ఏంచేస్థన్న అడ్డగే వాళుై లేరు అనే
ఉదేదశంతో/అవ్కాశంతో భరత తపుా చేసాతరు, బాధయతగా ఉండరు, జలాూ చేయటం, పని/ఉదోయగ్ం చేయకపోవ్టం, భారయ కషట
పడ్డతే అనభవించటం, త్రాగుడు, అక్రమసంబంధ పెటుటకోవ్టం. ఇలా అతి మెతకతనంన అవ్కాశంగా తీసుకొని తీవ్ర నషటం
కలిగంచటం వ్లన విరకిత, విసుగు కలిగ విడాకులు తీసుకోవ్టం.
అతిగా ఆధారపడట్కనికి కారణాలు ఏమి? ఆతా న్యయనత(Inferiority Complex), అంతఃరుాఖులు(Introvert), పేదరికం,
పలుకుబడ్డ లేక, పరువు పోతుందేమో, ఒంటరిగా బ్రతకలేక పెదదలు/తలిిదండ్రులు సపోర్ట లేక, తన తరావత ఇంకొందరు
ఆడపిలిల పెళ్లైళుై కావాలిూఉండటం.
పరిష్కకరం: ధైరయంగా నిలబడటం, తనకు అండగా ఉండేవారిని సంప్రదించటం, మాటలలో తనవైపు బలగ్ం లేనివారు,
పలుకుబడ్డ లేనివారు అనే పదాలు మాట్కిడకుండా ఉండాలి. నైపుణాయలన/అభిరుచులన అభివ్ృదిధ చేసుకొని సవంతకాళ్ైపై
నిలబడగ్లన అనే ధైరయం పందటం.

M) అతిగా అనమానించటం:

భాగ్సావమి అందంగా ఉంటే ఇతరులు వ్లలో వేసుకొంట్కరేమో అని

అదుపుచేయడం, నిఘా పెటటటం, ఇలాంటి భాగ్సావమిని పోగొటుటకొంటే మళ్ళై
రారేమో అనే అభద్రతో అనమానం. అందంగా ఉంది కాబటిట ఏదో ఒక లవ్
ఎఫైర్ ఉండే ఉంటది, కానీ చెపాలేదు అంటే ఏదో దాస్ట్రతంది అని
అనమానించటం. న్నకు ఎఫైర్ ఉంది కాబటిట భాగ్సావమికి కూడా ఉందేమో
అని అనమానం. ఇంత తందరగా పెళ్లిచేశారు అంటే ఏదో సమసయ ఉంది
అని, కటాం ఎకుకవ్ ఇచాచరు అంటే ఏదో లోపం ఉంది అని ప్రతీది
అనమానించటం. బయటికి వెళ్ినీయకపోవ్ం, మంచిగా డ్రెస్ట
వేసుకోనీయకపోవ్టం, ఫోన్ ఇవ్వకపోవ్టం, బయటికి ఎకకడ్డకి వెళ్లిన్న
మరొకరిని నిఘా పెటటడం, ఇంటి చుటుటప్రకకల వారిని ఎవ్రైన్న మా ఇంటికి నేన లేనపుాడు వ్సుతన్నారా అని అడగ్టం, పదే
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పదే ఫోన్ చేస్థ ఎకకడున్నావో కనకోకవ్టం, ఫోన్ చేస్థనపుాడు బిజీ వ్సేత అనమానపడటం, ఇలా అనమానంతో నిందలు
వేయటం. ఈ శాడ్డస్టట బాధలు తటుటకోలేక విడాకులు.
•
•
•
•
•
•
•

శీలానిా శంకించటం. భారయ మంచి చీర కటుటకున్నా అనమానమే.
ఇంటిమందు ఎవ్రైన్న రెండు సారుి హార్ా కొటిటన్న అనమానమే.
ఫోన్ ఒకసారి మోగ ఆగపోయిన్న అనమానమే. ఒక పది నిమిష్కలు ఆలసయం అయిన్న అనమానమే.
పాలవ్యకిత వ్చిచన్న, కొరియర్ అతన వ్చిచన్న అనమానించటం, అలాగే వారి వ్రసలు లేకుండా అనమానించటం.
గుచిచ గుచిచ అడగ్టం. ఫోన్ చేస్థనపుాడు బిజీ వ్సేత, ఎవ్రితోన్య మాట్కిడుతున్నావు అనటం.
ఇంటికి వ్చాచక ఫోన్ కాల్సూ లిస్టట చూడటం. బయటికి వెళ్లినటుట వెళ్లి వెంటనే ఇంటికి వ్చిచ చెక్స చేయటం.
పిలిలు పుట్కటక న్న పిలిలు కాదు అని అనటం. ఆఫీస్ట కి పదే పదే ఫోన్ చేయటం.
ఇలా "అతి" గా అనమానిసుతంటే సైకోథెరపి చికితూ ఉంది. ఈ లోపానిా ప్రారంభ దశలో గురితంచి నయం

చేసుకొంటే మీ కాపురం ఆనందంగా ఉంటుంది. అతి అనమానం అనేది మానస్థక జబుా(పారన్నయిడ్ పరూన్నలిటీ డ్డసారిర్)
మదిరితే సైకియాట్రిస్టట దావరా మందులతో చికితూ చేయించాలి. ఇది సహజంగా ఆతా న్యయనతతో బాధపడేవారికి ఈ లక్షణం
ఎకుకవుగా కనిపిసుతంది. సమరధతమీద అపనమాకం వ్లన కోలోాతామ అనే అభద్రతతో ఇలా అతిగా అనమానించి కంట్రోల్స
చేయలనకొంట్కరు. మైల్సి దశలో(ప్రారంభ) ఉంటే కౌనిూలింగ్ సరిపోతుంది, మోడరేట్/స్థవియరిటీ దశలో ఉంటే సెరోటోనిన్ పెంచే మందులు+ కౌనిూలింగ్ చేసేత తగగపోతుంది. శాశవత పరిష్కకరం కావాలంటే అనబంధంపై మమకారం
తగగంచాలి, అందుకు కరాయోగ్ం, ఉపనిషత్ లోని ఆతాజాానం/బ్రహా జాానం తెలుసుకొంటే మమకారం తగగంచుకోవ్చుచ,
అపుాడు అతిగా అనమానించటం, భయపడటం అనేది శాశవతంగా తగుగన.

N) అతి ఆరిిక సేవచఛ/సావతంత్రయరం:

ఈ రోజులోి ఇదదరికీ ఉదోయగ్ం ఉంది. కావున

విడాకులు తీసుకొన్నా బ్రతకగ్లన అనే ధైరయంతో తీసుకొంటున్నారు. కావున ఎందుకు
సరుదకుపోవాలి అని విడ్డపోవ్డానికి దారులు వెతుకొకంటున్నారు.

O) అతి శ్రమ/బాధయత:

ఇదదరూ ఉదోయగ్ం చేయటం వ్లన కుటుంబ బాధయతలు

చేయలేక అంటే ఉదోయగ్ంతో పాటు పెదదలన చూడటం, పిలిలన చూడటం, ఇంటి పని
వ్లన అధక శ్రమ. ఇంత కషటపడ్డ పని చేస్థ అలస్థపోతే అరధం చేసుకోకపోవ్టం వ్లన
అసంతృపిత. నేన కూడా ఉదోయగ్ం చేసుతన్నాన కదా, ఇంటి పని ఎందుకు చేయాలి?
ఇలా గొడవ్లు.

P) అతిగా మారాచలనకోవ్టం:

1) పరిధ దాటి విశావసాలన, నమాకాలన,

ప్రాధానయతలన, అలవాటిన మారాచలనకోవ్టం. 2) ఇంట్రావ్ర్ట అయిన అమాాయికి పెళ్ళైన
తరావత భరత మోడరన్ డ్రెస్ట వేసుకోమని అతిగా మారాచలనకోవ్టం, కొంతవ్రకు
బరాయించిన భారయ, అతిగా కంట్రోల్స చేస్థ మారిాంచటం తటుటకోలేకపోవ్టం. 3) నిజాయితీ
అంతే ప్రాణంగా ఉండే వ్యకిత భారయ ప్రోదాలంతో అబదాదలు నేరుచకోవ్టం కొంతవ్రకు
బరాయించిన్న మూలమైన విలువ్లు పూరితగా మారలేక గొడవ్లు.
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4) క్రమశిక్షణ

వాతావ్రంలో పెరిగన అబాాయి, సేవచఛ/సావతంత్రయరం అనే భావాలతో పెరిగన అమాాయి యొకక కిబ్, పబ్ అలవాటుకి ఆసకిత
లేక గొడవ్లు.

Q) సమసయలు కొని తెచుచకోవ్టం:
ఉదాహరణ: సాఫీగా సాగపోయే జీవితంలో భరత సంతోషకరమైన సమయం చూస్థ భారయన ప్రేమ వ్యవ్హారం ఏమైన్న
ఉన్నాయా అని అడగ్టం, భారయ ఇంత ఆనందంగా ఉన్నామ కదా, దాచకుండా చెపేాసేత ఏమి అనకోడు అని ఏదో తనకు
జరిగన పాత ప్రేమ వ్యవ్హారం చెపేాయటం. అపాటినంచి భరత అనమానించటం, దూరంగా ఉండటం, గొడవ్లు. అంటే
గ్తానిా భరత అంగ్లకరించలేకపోవ్టం వ్లన అనవ్సరంగా సమసయన కొని తెచుచకోవ్టం జరిగంది. కావున ఎంతటి
ఆనందకరమైన సందరాం అయిన్న కొనిా సునిాత విషయాలు చెపాకపోవ్టమే మంచిది.
ఉదాహరణ: ఉదోయగ్ం చేసేటపుాడు తనతో చేసే సహోదోయగ(మగ్ వ్యకిత) ఏవిధమగా సహాయం చేసాడో అని భరతకి ఇంటికి
వ్చిచన తరావత పగుడుతూ చెపాటం వ్లన భరతకి లేని పోనీ అనమాన్నలు కలిగంచటం, నిఘా పెంచేలా చేసుకోవ్టం. ఇదే
లౌకయం తెలియకపోవ్టం అంటే! ఎకకడ, ఎపుాడు, ఎవ్రితో ఏమి మాట్కిడాలో తెలియక తిపాలు తెచుచకోవ్టం అంటే!

R) ప్రీ - మాయరిటల్స కౌనిూలింగ్ లేకపోవ్టం:

ప్రీ - మాయరిటల్స కౌనిూలింగ్ అంటే కార్ కొనేటపుాడు నీవు

ఆశించినటుి ఉందా లేదా, నీ ఇష్కటలకు సరిపోతుందా లేదా? అని ఒక సారి టెస్టట డ్రైవ్ చేస్థ, నీవు
కోరుకునాటుి ఉంది అనిపిసేత కొనకొకంట్కమ లేకుంటే లేదు. అలానే ఈ కౌనిూలింగ్ లో
కౌన్సూలర్ సమక్షంలో ఒకరినొకరు ఎదుటివారిని నంచి ఏమి ఆశిసుతన్నామ, ఇష్కటలు,
అయిష్కటలు, ప్రాధానయతలు, లక్ష్యయలు వ్ంటివి చరిచంచటం జరుగున. అపుాడు టెస్టట డ్రైవ్ లాగా
తన చేసుకోబోయే వ్యకిత తన వ్యకితతావనికి సరిపోతారా లేదా అని ఒక అవ్గాహనకు వ్సాతరు.
దీనివ్లన భవిషయతుతలో గొడవ్లు, విడాకులు వ్ంటివి దాదాపు తగగంచవ్చుచ.

S) మొబైల్స వ్యసనం:

అలస్థపోయామ అని చెపిా ఎవ్రికి వారు ఫోన్ లో గ్డపడం వ్లన అసలు సమసయలన

పరిషకరించుకొనే సమయం లేక గొడవ్లు.
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T) నమాక ద్రోహం:

నమాకద్రోహం అందరూ తటుటకోలేరు, కావున జాగ్రతత! ఆతాగౌరవ్ం ఉనావారు, తమ కాళ్ై మీద

తామ నిలబడగ్లిగనవాళుి భాగ్సావమి నమాకంగా ఉంట్ట అక్రమ సంబంధం పెటుటకొంటే సహించలేరు. వీరు నేరుగా
విడాకులకే వెళ్ళతరు. కావున జాగ్రతతగా ఉండండ్డ.
ఉదాహరణ: భారయ ఉదోయగ్ రీతాయ బయటికి వెళ్లైన తరావత, భరత
ప్రకికంటి వారితో అక్రమ సంబంధం పెటుటకొంటే, అలా ఓ రోజు బయటికి వెళ్లిన
భారయ మఖ్యమైన కాగతాలు ఇంటోి మరచిపోవ్డం వ్లన, ఆఫీస్ట నంచి తిరిగ
మధయలో రావాలిూవ్చిచంది, తన దగ్గర గ్ల ఇంటి తాళ్ం తీస్థ లోనికి వెళ్ిగా భరత
మరో అమాాయితో బెడ్ రూమ్ లో ఉండటం చూస్థంది, అంతే నేరుగా లాయర్
దగ్గరికి వెళ్లి విడాకులకు ఫైల్స చేస్థంది.
ఆ విషయం తెలుసుకొనా భరత, భారయ కాళుై పటుటకొని బ్రతిమలాడుతూ నినా ప్రేమిసుతన్నాన, నినా వ్దులుకోవ్డం
ఇషటం లేదు అని ఏడాచడు. భారయ, ఒకకటే మాట అనాది "ప్రేమించటం అంటే నమాక ద్రోహం చేయటమా?"
ఇటువ్ంటి సమసయ వ్సేత మరికొందరు తటుటకోలేక భరతనే చంపివేయటం, భారయ జైలుకు వెళ్ైటం, పిలిలు అన్నధలు
అవ్వటం. అంటే ఒకరు సావరిం కోసం చేస్థన తపుాకి కుటుంబం మొతతం అన్నధలుగా అవ్వటం. కావున నమాకద్రోహం
చేయకుండా చూసుకోవాలి.

U) డబుా:

1)ఉదోయగ్ం చేసే 75% మంది మహిళ్ల వ్దద వారి ATM కారుి ఉండడం లేదు. పెళ్ళిన కొదిదరోజులకు డబుా

అవ్సరం ఉందంట్ట వారి భరతలు ATM కారుిలన తీసుకుని ఇక ఇవ్వడం లేదు. భరేత తీసుకున్నాడు కదా అని వీరు కూడా
పటిటంచుకోవ్డం లేదు. తకుకవ్ ధరలకే చీరలు, అలంకరణ వ్సుతవులు అంట్ట రాయితీలు వ్చిచనపుాడు ATM కారుి అడ్డగతే
ఎందుకు అనవ్సరంగా డబుా వ్ృథా చేసాతవ్ంట్ట భరత ప్రశిాసుతన్నాడు. ఇంతేకాదు మందులు కొన్నలన్నా, వారాంతాలోి వారి
సేాహితులు, పిలిలతో కలిస్థ వెళ్తిటపుాడు డబుాలు కావాలన్నా భరతలు ఇవ్వడం లేదు.
బసుూలో వ్సేత ఆలసయమవుతుంది ఆటోలో వ్చేచందుకు డబుాలు ఇవ్వండని భరతలన
అడ్డగతే ఇవ్వడంలేదు. పుటిటంటి నంచి తమాళుి, చెలెిళుి వ్చిచనపుాడు వారికి
దుసుతలు కొనిచేచందుకు భరతన అడ్డగనపుాడు ఇవ్వకపోతే వారు తీవ్రంగా
బాధపడుతున్నారు. ఇలాంటి సంఘటనలు ఒకొకకకటిగా పెరిగ న్న సంపాదనపై
న్నకు ఎలాంటి హకుక లేదా? అంట్ట ప్రశిాంచడంతో భారాయభరతల మధయ గొడవ్లు
మొదలై తారాసాియికి చేరుకుంటున్నాయి. 2) తగనంత డబుా సంపాదించలేక, ఆరిధక సమసయలన న్సటుటకురాలేక పుటిటంటికి
పంపించేయటం లేదా కటాం తెమానడం. 3) డబుా/ఆస్థత పంపకంలో గొడవ్లు. 4) భారయ తగనంత కటాం తేలేదని. 5) భరత
అడ్డగనంత సంపాదించటం లేదని. 6) భాగ్సావమి ఎకుకవుగా ఆదా చేస్తత మహా పిస్థన్నరి, అతిగా ఖ్రుచ చేయటం.
7) వ్సుతవులన కొనకోకవాలనే కోరిక తగగంచుకోలేకపోవ్టం, అందుకు డబుా లేకపోవ్టం వ్లన గొడవ్లు. 8) ఎకుకవుగా
ఖ్రుచ చేయటం. 9) బంధువులకు డబుా ఖ్రుచ చేయటం వ్లన గొడవ్లు. 10)డబుా ఖ్రుచ చేసేది చెపాకపోవ్టం వ్లన
గొడవ్లు. 11) పెటుటబడ్డ పెటేటచోట గొడవ్లు.
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V) ఇషటం లేని పెళ్లి:

A)భాగ్సావమికి ఇషటం లేని పెళ్లి/బలవ్ంతపు పెళ్లి: మాట్కిడరు, పటిటంచుకోరు, "నేన ఇలాగే ఉంట్క, ఇషటమైతే ఉండు లేకపోతే
పో" అనేవిధమగా మౌనంగా వేధంచటం, దీనితో ఎదుటివారికి విసుగెతిత
వెళ్లిపోయేలా చేయటం వ్లన చేసుకొనా వ్యకితకి విడాకులు ఇచిచ ఇషటమైన
వేరొకరితో పెళ్లి చేసుకోవ్డానికి చేసే చేషటలు. కావున ఎంత సరిదచెపిాన్న
ఏదో వ్ంక పెటిట వ్దిలించుకోవాలని చూసాతరు కాబటిట, వీరు
మారకపోవ్చుచ. పిలిలన కూడా చూడరు, ఇషటమైతే తెచిచంది తిన,
లేకుంటే లేదు. నచిచతే ఉండు లేకుంటే వెళ్లైపో అని అంట్కరు. ఫోన్
చేస్థన్న లిఫ్టట చేయరు. స్థనిమా లేదు, షికారు లేదు. డబుా ఉంటుంది, కానీ
ఏదీ కొనివ్వరు. మాటలతో బాధపెటిట, హింస్థంచి, కష్కటలు కలిగంచటం వ్లన భాగ్సావమికే విరకిత కలిగ విడాకులు ఇచేచలా
చేయాలనేదే ఆలోచన. అతిగారాభం/అతి ప్రేమ వ్లన కొడుకు/కూతురు దృషిటలో చెడివాళ్ైమ కాగూడదు, అని తపుాడు
పనలకు తలిితండ్రి కూడా సమరిధంచటం.
B) అతత/మామకు ఇషటం లేని పెళ్లి: అతత, తన కొడుకుని తన కంట్రోల్స లో ఉంచుకోవ్టం కోసం, కోడలి వైపు కొడుకు ప్రేమగా
ఉండకుండా, కోడలి చేత తపుాలు చేయించి(కూర సరిగాగ వ్ండ్డన్న, అతత అందులో ఉపుా ఎకుకవ్ వేస్థ కూర బాగాలేదని తిటటటం,
అదే విషయానిా కొడుకుకి చెపిా తిటిటంచటం, కొటిటంచటం), లేకపోతే తపుాలు కనిపెటిట దానిని కొడుకుకి చెపిా తిటిటంచటం,
కొటిటంచటం. తన చెపిానటుట వినగ్ల, తన కంట్రోల్స ఉండే మరో అమాాయితో కొడుకుకి మరో పెళ్లి చేయించే ఉదేదశయం.
తనకన్నా ఎకుకవ్ తెలివైనది వ్సేత కొడుకుని కంట్రోల్స చేసుకోవ్టం కుదరక (లేక) తన తపుాలు పస్థగ్టేట తెలివైన కోడలు వ్సేత
కొడుకు దగ్గర చులకన అవుతాన్య అని విడగొటిట వేరే పెళ్లి చేయాలనకోవ్టం. తలిిదండ్రికి ఇషటంలేని ప్రేమ వివాహం
చేసుకొనా కొడుకు కాపురంలో గొడవ్లు మొదలై ఇంటికి వ్సేత, కాపురం సరిదిదదకుండా కొడుకుకి వేరే పెళ్లైచేయటం.

W) పెదదల జోకయం అసూలు లేకపోవ్టం:

సమసయలలో కుటుంబ పెదదల చొరవ్, ధైరయం, ఓదారుా, అండగా నిలబడకపోవ్టం,
సహకారం లేకపోవ్టం, భారాయ భరతల మధయ సమసయన సరిదచెపేా నైపుణయత బంధువులలో
సనాగలిటం వ్లన సమసయ పెదదది అయి విడాకులు.

X) సవతంత్ర నిరణయాలు తీసుకొనే శకిత లేకపోవ్టం/ఆరిధకంగా తలిిదండ్రుల మీదే ఆధారపడటం:
అతి క్రమశిక్షణ, ఆతా న్యయనత/కంట్రోల్స వాతావ్రణంలో పెరిగన భరత ఆరిధకంగా ఇబాందులు పడుతూ వుండ్డ,
తలిిదండ్రుల మీద ఆధారపడ్డతే ఇంటోి తలిి, చెలిి/అకక కలస్థ భారయన తిడుతున్నా, కొడుతున్నా భరత
పటిటంచుకోడు అంటే ధైరయం, నిరణయాలు తీసుకొనే శకిత లేకపోవ్టం. దీనివ్లి భారయ బానిస బ్రతుకులా
వారికి నచిచనటుట, చెపిానటుట బ్రతకాలి. భరత అమా మాటన జవ్దాటడు, తలిిని ప్రశిాంచే ధైరయం
లేకపోవ్టం, తలిి అంటే భయం, తలిి మాట విని ఆంక్షలు పెడతాడు. తలిి, భారయన ఎనిా మాటలన్నా
పటిటంచుకోడు. చివ్రకు తలిి వ్దదంటే భారయతో కూడా మాట్కిడడు, కనీసం భారయ వైపు కన్సాతిత కూడా
చూడడు, వేరు కాపురం పెటటడానికి కూడా భయం, ఒపుాకోడు .ఇలా బానిసగా, విలువ్ లేని, గురితంపు
లేని బ్రతుకు ఇషటం లేక భారయ విడాకులు తీసుకోవ్టం.
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Y) శత్రువు ఇంటోినే:

కుటుంబంలోని వ్యకుతలే అంటే అనాతమాలు మరియు వారి భారయలు, చెలిలు/అకకలు మరియు

వారి భరతలు, పెదన్ననా/చిన్నానా పిలిలు, ఆస్థి కోసం భారయ భరతల మధయ లేనిపోనీ అనమాన్నలు పుటిటంచి, గొడవ్లు
రెచచగొటిట, విడ్డపోయేలా చేస్థ, ఆస్థి పందట్కనికి చూసాతరు. ఆస్థి పతే పోయింది, అనవ్సరంగా వారి మాసటర్ పాిన్ లో భారయభరత విడాకులు తీసుకొనేలా జరుగున. ప్రధానంగా తోబుటుటవులు ఆరిధకంగా తకుకవ్ స్థితిలో ఉంటే డబుా సహాయం కోసం
తలిిదండ్రుల దావరా రాయబారాలు నడ్డపి అనా/తమాని తమ వైపుకి ఆకరిషంచటం కోసం భారయ-భరత ల మదయ గొడవ్లు
పెటటడం వ్లన భారయ సరుదకోలేక విడాకులు తీసుకోవ్టం.

Z) అవ్గాహన, శిక్షణ లోపం:
అన్యయనయత, అనబంధం గురించి తెలుసుకోకపోవ్టం, వ్యకితతవ వికాస, దాంపతయ స్తత్రాలు తెలుసుకోకపోవ్టం, ఇటువ్ంటి
పుసతకాలు చదవ్కపోవ్డం, పెదదలన అడ్డగ నేరుచకోకపోవ్టం వ్లన అవ్గాహన లేక విడాకులు తీసుకొంటున్నారు.

మరికొనిా కారణాలు .........
•

అతి వేధంపులు:ప్రతి రోజు గొడవ్లు, తిటటడం, కొటటడం, వేధంచటం...

•

అతి ప్రైవ్సీ:ఒకరి లాపాటప్, ఫోన్ మరొకరు వాడ్డన్న కూడా గొడవ్లు అవుతున్నాయి

•

అతిగా పోలచటం, అతి సావరిం, అతి ఒతితడ్డ/డ్డప్రెషన్, సమసయ మదిరేదాకా(అతి) వేచి ఉండటం

•

(అతి) ఓరుాని దురివనియోగ్ం: విసుగు, విరకిత కలిగేదాకా లాగ్టం, మనిషికి ఓపిక ఉంటుంది, అలాగే దానికి పరిమితి
ఉంటుంది. భరత భారయన ఓ పది సంవ్తూరాలుగా తిటటడం, కొడుతుంటే భరించి, ఇక ఓపికలేదు అనిపిసేత, విరకిత కలిగ
వెళ్లైపోతుంది, అపుాడు భరత, భారయ కాళుై పటుటకొన్నా కనికరించదు. కావున కొడుతున్నా ఓపికతో ఉంది అంటే, ఏదో ఓ
రోజు/అవ్కాశం వ్చిచన రోజు విరకిత కలిగ వెళ్లైపోతుంది అనే అవ్గాహన భరతకు ఉండాలి. అంతదాకా భరత లాగ్కూడదు.

•

ప్రయతాం చేయకపోవ్టం: కాపురం నిలబెటుటకోవ్డం కోసం ఇదదరూ ప్రయతాం చేయకపోవ్టం

•

పిలిల పెంపకం విషయంలో గొడవ్లు. తలిిదండ్రుల బాధయత విషయంలో గొడవ్లు.

•

మంచితన్ననిా చేతగానితనంగా తీసుకొని తపుాలు చేయటం: భారయ సేవఛ్చ
ఇచిచంది కదా అని, ఏమీ అనదు కదా అని, ఏమీ అనకోదు అనకొని
అవ్కాశంగా తీసుకొని వివాహేతర సంబంధాలు పెటుటకోవ్టం, ఆ తరావత
బాధపడటం.

•

ఉదోయగ్ం/పని చేయరు, ఇంటి బాధయత

గురించి పటిటంచుకోరు, చెడు

అలవాటుి, అక్రమ సంబంధం, డబుా కోసం గొడవ్, ఇవ్వకపోతే కొటటటం వ్లన
విడాకులు.

1.

విడాకులకు గల కర్ణాల గణాంకలు:

అంకితభావ్ం/నిబదధత లేకపోవ్టం, అంటే కష్కటలు వ్చిచన్న, నష్కటలు వ్చిచన్న కలిస్థ వుండాలనే కోరిక లేనివారు 73% విడాకులు తీసుకొంటున్నారు.

2. అభివ్ృదిధ చెందుతునా దేశాలకంటే అభివ్ృదిధ చెందిన దేశాలలో విడాకులు ఎకుకవ్.
3. 25 నంచి 39 సంవ్తూరాలలో ఎకుకవ్ విడాకులు తీసుకొంటున్నారు.
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4. వ్యవ్సాయం చేసే వ్ృతిత వారు 7%(తకుకవ్), డానూర్ూ 43%(ఎకుకవ్)
శాతంలో విడాకులు తీసుకొంటున్నారు.
5. అతిగా గొడవ్లు వ్లన - 56 %. నమాక ద్రోహం(అక్రమ సంబంధం) వ్లన
- 55 %.
6. తకుకవ్ వ్యసుూలో వివాహం వ్లన - 46 %. సాధయం కానివి ఆశించటం
వ్లన - 45 %
7. అసమానతవం(ఆడ-మగ్) - 44 %. సరిగాగ మాట్కిడే నైపుణయం లేక - 40 %
8. పెళ్లైకి స్థదధం కాకుండానే పెళ్లి చేయటం వ్లన - 41 %. ఆరిధక సమసయల
వ్లన - 36 %
9. గ్ృహ హింస, కొటటటం, వేధంపులు - 25 %. అతాతమామ/ తలిిదండ్రి అతి జోకయం - 20 %
10. డ్రగ్/మదయపానం - 20 %. ఆరోగ్య సమసయల వ్లన - 18 %
11. ఆరిధక సేవచఛ - 18 %

విడాకులు తీసుకొనే రిస్క్ త్కు్వ ఎపుుడంటే ?
1. ఇషటమైన పెళ్లి చేసుకొంటే(బాధయత తీసుకోవ్టం వ్లన) - విడాకులు తీసుకొనే అవ్కాశం 70% తకుకవ్
2. ఒకే భావాలు/అభిరుచులు కలిగనవారు పెళ్లి చేసుకోవ్టం వ్లన - విడాకులు తీసుకొనే అవ్కాశం 60% తకుకవ్
3. తాయగ్ం, ఓపిక, సరుదకొనేతతవం, క్షమ గుణాలు ఉంటే - విడాకులు తీసుకొనే అవ్కాశం 60% తకుకవ్
4. ఒకరిమీద ఒకరికి భద్రత, ధైరయం, గురితంపు, ఆకరషణ ఉంటే - విడాకులు తీసుకొనే అవ్కాశం 60% తకుకవ్
5. మాట్కిడే నైపుణయం/లౌకయం/సమసయ పరిష్కకరం చేసుకొనే నైపుణయం ఉంటే 40% తకుకవ్
6. కష్కటలలో భాగ్సావమికి ప్రోతాూహం, ఓదారుా, సహాయం ఉంటే - విడాకులు తీసుకొనే అవ్కాశం 40% తకుకవ్
7. మీ భాగ్సావమి ఆధాయతిాకంగా దేవుడు, గురువు అంటే మంచి భయం ఉంటే, పరువు పటి భయం ఉంటే - విడాకులు
తీసుకొనే అవ్కాశం 40% తకుకవ్
8. ఒకరినంచి ఒకరికి మంచి అవ్సరం ఉండటం - విడాకులు తీసుకొనే అవ్కాశం 40% తకుకవ్
9. మీ తలిిదండ్రుల మధయ అన్యయనయత బాగుంటే - విడాకులు తీసుకొనే అవ్కాశం 30% తకుకవ్
10. పెళ్లైకిమందు ఇతరులతో ఎటువ్ంటి సంబంధాలు(అఫైర్ూ ) లేకపోతే 20% తకుకవ్
11. మీ భాగ్సావమి వ్యకితతవ వికాస పుసతకాలు చదవ్టం, ఆసకిత ఉంటే - విడాకులు తీసుకొనే అవ్కాశం 12% తకుకవ్
12. పెదదలలో కౌనిూలింగ్ చేసే నైపుణయం ఉంటే - విడాకులు తీసుకొనే అవ్కాశం 15% తకుకవ్
13. 23 సంవ్తూరాల పైన పెళ్లి చేసుకొంటే రిస్టక 14%తకుకవ్
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విడాకులు తీసుకొనే రిస్క్ ఎకు్వ ఎపుుడంటే ?
1.

ఇషటం లేని పెళ్లి/బలవ్ంతపు పెళ్లి చేసుకొంటే(బాధయత తీసుకోరు కాబటిట) - రిస్టక 70% ఎకుకవ్

2. పోలీస్ట కేసు/కోర్ట కి వెళ్లైతే విడాకులు తీసుకొనే రిస్టక 65% ఎకుకవ్
3. విరుదధ భావాలు కలిగనవారు పెళ్లి చేసుకోవ్టం వ్లన - రిస్టక 60% అధకం
4. భాగ్సావమికి అక్రమ సంబంధం ఉంటే - విడాకులు తీసుకొనే రిస్టక 55% ఎకుకవ్
5. అబదదం,మోసం,వ్ంచన చేస్థ పెళ్లి చేసుకోవ్టం వ్లన - విడాకులు తీసుకొనే రిస్టక 45% ఎకుకవ్
6. కష్కటలలో భాగ్సావమికి ప్రోతాూహం, ఓదారుా, సహాయం లేకుంటే - విడాకులు
తీసుకొనే రిస్టక 40% ఎకుకవ్
7. ఆతా న్యయనత(అనమానం, నిఘా, అభద్రత, బానిసతవం, సొంత నిరణయాలు
తీసుకోలేక) తో బాధపడుతుంటే - విడాకులు తీసుకొనే రిస్టక 30% ఎకుకవ్
8. సుపీరియారిటీ కాంపెిక్సూ(కంట్రోల్స చేసే) తో బాధపడుతుంటే - విడాకులు తీసుకొనే
రిస్టక 30% ఎకుకవ్
9. డబుా, అందం విషయంలో గొడవ్లు తరచుగా వ్సుతంటే - విడాకులు తీసుకొనే రిస్టక 30% ఎకుకవ్
10. బాధయత లేకుండా ప్రవ్రితసుం
త టే - విడాకులు తీసుకొనే రిస్టక 25% ఎకుకవ్
11. భాగ్సావమి వ్యకితగ్త విషయాలు ఇతరులకు చెపాటం - విడాకులు తీసుకొనే రిస్టక 25% ఎకుకవ్
12. భాగ్సావమిని అవ్మానిసేత, దోషిగా నిలబెడ్డతే, తపుాని బయటికి చెపిా అలిరి చేసేత - విడాకులు తీసుకొనే రిస్టక 25%
ఎకుకవ్
13. విడాకులు తీసుకొనా కుటుంబం నంచి పెళ్లి చేసుకొంటే - విడాకులు తీసుకొనే రిస్టక 22% ఎకుకవ్
14. అతి మదయం త్రాగే అలవాటు ఉంటే - విడాకులు తీసుకొనే రిస్టక 20% ఎకుకవ్
15. మీ భాగ్సావమి తలిిదండ్రులు అక్రమసంబంధాలు కలిగఉంటే - విడాకులు తీసుకొనే రిస్టక 20% ఎకుకవ్
16. నీవు పనిచేసే వాతావ్రణంలో ఎకుకవుగా స్త్రీలు ఉంటే - విడాకులు తీసుకొనే రిస్టక 15% ఎకుకవ్
17. ఇదదరూ విడాకులు తీసుకొని రెండొవ్ పెళ్లి చేసుకొన్నా, ఏ ఒకకరిది రెండో పెళ్ళైన్న కూడా - విడాకులు తీసుకొనే రిస్టక
15% ఎకుకవ్
18. అతిగా వీడ్డయో గేమ్, మొబైల్స చూడటం - విడాకులు తీసుకొనే రిస్టక
15% ఎకుకవ్
19. మీ అతయంత ఇషటమైన సేాహితులు విడాకులు తీసుకొంటే - విడాకులు
తీసుకొనే రిస్టక 15% ఎకుకవ్
20. అందంగా ఉంటే - విడాకులు తీసుకొనే రిస్టక 10% ఎకుకవ్
21. వెంటనే పిలిలు(పెళ్ళైన 11 న్సలలలోపే) పుడ్డతే - విడాకులు తీసుకొనే
రిస్టక 10% ఎకుకవ్
22. అందం తగ్గటం, బరువు పెరగ్టం - విడాకులు తీసుకొనే రిస్టక 10% ఎకుకవ్
23. మీ భాగ్సావమి తలిిదండ్రులు మదయం సేవిసుతంటే - విడాకులు తీసుకొనే రిస్టక 10% ఎకుకవ్
24. పెళ్లైకి మందే ప్రేమ, శృంగార వ్యవ్హారం నడ్డసేత - విడాకులు తీసుకొనే రిస్టక 10% ఎకుకవ్
25. ఎకుకవ్మంది పిలిలన కనటం(ఇదదరి కంటే) - విడాకులు తీసుకొనే రిస్టక 10%ఎకుకవ్
26. భారయ, భరత కన్నా ఎకుకవ్ సంపాదిసేత - విడాకులు తీసుకొనే రిస్టక 10%ఎకుకవ్
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27. తకుకవ్ వ్యసుూలో(21 లోపు), వివాహం ఆలసయంగా జరిగన్న(35 సంవ్తూరాల తరావత) - విడాకులు తీసుకొనే రిస్టక
10% ఎకుకవ్
28. భరత కన్నా, భారయ వ్యసుూ ఎకుకవ్ ఉంటే - విడాకులు తీసుకొనే రిస్టక 10% ఎకుకవ్
29. కుటుంబ కనీస అవ్సరాలకు సరిపోనంత సంపాదన లేకపోతే - విడాకులు తీసుకొనే రిస్టక 10% ఎకుకవ్

స్మస్యలు ఉన్నా విడాకులు తీసుకోకుండా కలసి ఉండటానికి గల కర్ణాలు:
1.

గొడవ్లు కంటే బంధానికి విలువ్ ఇవ్వటం వ్లన, అంటే కటుటబడుట. ఈ జనాకు ఈ
వ్యకితకే అంకితం. గొడవ్లు లేని కాపురం ఈ భూమీాద లేదు, అలా ఇంకొకరిని

చేసుకొన్నా కష్కటలు తపావు, కావున వ్చిచన వ్యకితతో సరుదకొంటే మంచిది.
2. కొనిా సంవ్తూరాలకు అయిన్న న్న విలువ్ తెలుసుతంది, ఓపిక పడ్డతే మంచిది.
సరుదకుపోదామ అనకోవ్టం.
3. అరధం చేసుకొనేవాళుై మళ్ళై దొరుకుతారో లేదో!, క్రొతతగా చేసుకొనే
వ్యకితలో కూడా లోపాలు ఉంటే?
4. విడాకులు తీసుకొంటే పిలిల బాధపడతారు, దికుకలేకుంట్కరు.
5. మళ్ళై పెళ్లిచేసుకొంటే వ్చిచనవాళుి న్న పిలిలన సరిగాగ చూడరు.
6. పేరు పోతుంది, చెడుగా అనకొంట్కరేమో అని. డబుాలకు కొరత
అగున అని.
7. ఓ పెదద ఓటమి అవుతుందేమో. మతం/గురువు పై ఉనా నమాకం వ్లన.
8. విడాకులు తీసుకొంటే భవిషయతుత ఎలా ఉంటుందో అని.

1.8

ప్రాధానయత్లు గురితంచ్చట (Priority Risks)

1.8 ప్రాధానయతలుగురితంచుట (Priority Risks)

orem

వ్యకిత తాన పుటిట పెరిగన వాతావ్రణం వ్లన, జీన్ూ వ్లన,

పుసతకాల వ్లన,

సేాహితుల వ్లన, బంధువుల వ్లన, మత విశావసం వ్లన, అనభవ్ం ఆధారంగా
నమాకాలు

కలిగ తదావరా విలువ్లు,

ప్రాధానయతలు ఏరారచుకొంట్కరు.

దానిప్రకారం వ్యకితకి కొనిాంటిమీద అమితమైన ప్రేమ కలుగన, కొనిాంటిమీద
దేవషం/అయిషటం కలుగన.

ఉదాహరణకు:
•

వ్యకితగ్త ఇషటం: తన అనందం, సావరిం చూసుకోవ్టం. ఇంటోి ఇబాందులు ఉన్నాకూడా
కోసం/అనందం కోసం ఖ్రుచ చేయటం, అంటే మంచి బటటలు కొనటం, బైక్స లో వెళ్ైటం.
58

తన

సుఖ్ం

•
•
•

•

•

కుటుంబం పటి ఇషటం: కుటుంబం కోసం వ్యకితగ్తంగా తాయగ్ం చేయటం. డబుా ఆదా చేయాలనీ నడచి వెళ్ైటం,
డ్రెస్ట కొనకోకకపోవ్టం.
గురితంపు/కీరిత పటి ఇషటం: గురితంపు కోసం సుఖాలన, ఆనందాలన తాయగ్ం చేయటం. ఎవ్రో చుట్కటలు పిలిసేత
వెళ్ికపోతే బాగుండదని వెళ్ైటం, సేాహితులు అడ్డగతే డబుాలు లేకపోయిన్న అపుాచేస్థ ఇవ్వటం.
డబుా పటి ఇషటం: డబుా కోసం సుఖ్ం, అనందం తాయగ్ం చేసుకోవ్టం.
కొందరు ఒక రూపాయి పలాన్న చోట తకుకవ్ వ్సుతంది అంటే అకకడ్డకి
ఎకకడ్డకో వెళ్ైటం, డబుా ఇసాతన అంటే ఎంతటి సమయం దాకా
అయిన్న పని చేయటం.
పని/వ్ృతిత పటి ఇషటం: ఉదోయగ్ం కోసం కుటుంబానిా కూడా
పటిటంచుకోకపోవ్టం, ప్రమోషన్ కోసం, బాస్ట మెపుాకోసం ఆరాటం,
ఆఫీస్ట అనిా విషయాలలో కలిాంచుకోవ్టం, ఆఫీస్ట పని మొతాతనిా
అంతా న్సతితన వేసుకొని చేయటం.
సామజిక సమసయలపటి ఇషటం: సామజిక సమసయపై పోరాటం కోసం
కుటుంబానిా కూడా పటిటంచుకోకుండా నిమగ్ాం అవ్వటం.

సాధారణంగా వ్యకుతలకు ఉండే ఇష్కటలు ఇకకడ ఇవ్వబడాియి, ఇవే అందరికి ప్రామాణికం కాదు. మీరు
పుటిటపెరిగన వాతావ్రణం, పెంపకం, వ్యకితతవం, విలువ్లన, గుణాలన బటిట ఇవి మారతాయి. కావున మీరు సరిచేసుకొని
లిస్టట తయారుచేసుకోండ్డ. ఇవి ఉదాహరణకు మాత్రమే!

భర్త స్హజంగా ఆశంచే TOP ఇష్టాలు/ప్రాధానయత్లు:

ప్రోతాూహం, మదదతు, ధైరయం, భరోసా > కీరిత, పరువు, గురితంపు, పగ్డత, గౌరవ్ం, భద్రత> అందం,ఆకరషణ>
ఇషటం/సంతృపిత ఇచేచ ఉదోయగ్ం, వాయపారం> తలిిదండ్రులు>ఆరోగ్యం >మాట్కిడుట / వినట> నిజాయితీ/పారదరశకత>
ఏకాంతం>పిలిలు>విన్యదం/నవువ>న్నణయమైన సమయం>సరుదబాటు/క్షమ>డబుా,నగ్,వ్సుతవు,కారు, ఇలుి >ఇంటి శుభ్రత,
మంచి వ్ంట>ఆధాయతిాకత>ప్రవ్చన్నలు, వ్యకితతవవికాస సంబంధ చదవ్టం, వినటం>సామజిక సేవ్>కావ్లస్థనది
మొహమాటం లేకుండా అడగ్టం>సాధయమయేయ కోరికలు కోరడం>అభిరుచులన ఇషటపడటం

భార్య స్హజంగా ఆశంచే TOP ఇష్టాలు/ప్రాధానయత్లు:
భద్రత > గురితంపు, గౌరవ్ం >తిటటకుండా/కొటటకుండా ఉండటం >నిజాయితీ/పారదరశకత>నమాకం>శ్రదదగా
వినటం> వాతూలయం, ప్రేమ, అనరాగ్ం > ప్రశంశ, పగ్డత, అభినందన>పిలిలు> ఏకాంత సమయం(Privacy) > ఆరోగ్యం
> సమానతవం> ఇషటం/సంతృపిత ఇచేచ ఉదోయగ్ం
>డబుా,నగ్,వ్సుతవు> అందం,ఆకరషణ> విన్యదం/నవువ >
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అతతమామ/తలిిదండ్రులు > ప్రోతాూహం,మదదతు, ధైరయం>సరుదబాటు/క్షమ> ఆదాయ వ్యయాల వివ్రాలు > ఇంటి పనలలో
సహాయం > సలహాలు అడగ్టం>ఇతరులమందు ఎగ్తాళ్లచేయకుండా>అవ్సరాలు గురితంచి డబుా ఇవ్వటం>
ష్కపింగ్,కొనటం> ఆధాయతిాకత> అతత-మామ> తపుాలన పటిటంచుకోకపోవ్టం > మారమని బలవ్ంతపెటటకపోవ్డం >
ఆరిధక సావతంత్రయరం > సామజిక సేవ్ >మఖ్యమైన రోజులన గురుతపెటుటకోవ్డం(పెళ్లి, పుటిటన…) > వ్ంటన ఇషటపడటం >
ఇంటిని ఇషటపడటం
మీ భరత ఆశించేవి(ప్రాధానయతలు)
Top 1)_______________________

మీ భారయ ఆశించేవి(ప్రాధానయతలు)
_________________________

Top 2)_______________________
Top 3)_______________________
Top 4)_______________________

_________________________
_________________________
_________________________

Top 5)_______________________

_________________________

TOP ఇష్కటలు తెలుసుకోవ్టం వ్లన ఉపయోగ్ం ఏమి?
మీరు కోరిన కోరిక న్సరవేరాలంటే, భాగ్సావమి మీ కోరికన తన లిస్టట లో ఎంత ప్రాధాయనత ఇచాచరో గ్మనించాలి,
అంటే మీ కోరిక 1 లోన్న? 5 లోన్న?
1 > 2 > 3 > 4 > 5 > 6 > 7 > 8 > 9 > 10
ఉదాహరణ: మీరు ఒక కోరిక అడ్డగారు, అది భాగ్సావమి దృషిటలో 4 సాినంలో ఉంటే, 1 నంచి 3 న్సరవేరడానికి సహాయం
చేయండ్డ, అపుాడు మీ కోరిక సంతోషంగా తీరుచతారు. భరత హారం/వ్సుతవు/సిలం/ఇలుి/కారు కొనివ్వటంలేదు అనేది భారయ
సమసయ, కాని భరత దృషిటలో దానికి ఇచిచన ప్రాధానయత(4), ఎందుకంటే తీరచకపోతే పరువుపోతుందేమో అనే భయం, అంటే భరత
దృషిటలో పరువుకు ఇచిచన ప్రాధానయత(3). అంటే పరువుపోతే భారయ గొడవ్ చేసుతందేమో అని భయం, అంటే గొడవ్కు ఇచిచన
ప్రాధానయత(2). భయం పోగొటటట్కనికి కావ్లస్థన ధైరయం, నిబారం భరత దగ్గరలేదు, అంటే భరత దృషిటలో ధైరాయనికి ఇచిచన
ప్రాధానయత(1).
ధైరయం, నిబారం(1) > గొడవ్(2) > పరువు(3) > నగ్/వ్సుతవు/కారు/ఇలుి(4)
ఇపుాడు భారయ అడ్డగన ఇలుి/వ్సుతవు/కారుకి భరత ఇచిచన ప్రాధానయత(4). ఇపుాడు భారయ కోరిక న్సరవేరాలంటే
మొదట భరత యొకక ప్రాధానయత 1, 2, 3 లన గ్మనించి, తెలుసుకొని తీరాచలి. అంటే పరువు పోదని, గొడవ్పెటుటకోనని, ఆ
వ్సుతవు విలాసం కాదు అవ్సరం అని ఒకవేళ్ నషటం వ్సేత, కషటం వ్సేత నేన నీవెనక ధైరయంగా నిలబడగ్లన, తటుటకోగ్లన.
అందుకు నీవు ఏమి చేయమన్నా నేన స్థదధం అని భరోసా ఇవ్వగ్లగాలి. అవ్సరమైతే ఆ వ్సుతవు మళ్ళై అమేాదాదమ.
ఎందుకంటే కొందరు స్త్రీలు ఇలుి/కారు/పలం కొనమని మందుకు న్సటేటస్థ అపుా తీరచలేకపతే, ఒకవేళ్ ఏదైన్న సమసయ
వ్చిచనపుాడు ఆ ఇలుి/పలం/కారు/బంగారం అమాదామ అని భరత అంటే భారయ మెలిక పెటటటం, ఆ అపుా తీరచలేక భరత
ఒతితడ్డతో నలిగ పోవ్టం. అంటే భరతతో ఓ వ్సుతవు కొనిపించినపుడు, సమసయ వ్సేత అమాడానికి కూడా ప్రేరణ చేస్థ అపుా తీరిచ
భరత మీద ఒతితడ్డ లేకుండా చేయాలి. అపుాడు ఇంకోసారి ధైరయం చేయగ్లడు, అలాగాక మందుకు న్సటేటస్థ ఆయనే
చూసుకొంట్కడులే అంటే అదే మీకు చివ్రి కోరిక అవుతుంది.
స్తత్రం = భాగ్సావమి చెపిానది చేయలేదు అంటే ఏవో అనమాన్నలు, భయాలు ఉంట్కయి, అనమాన్నలన
పరిశీలించాలి, గ్మనించాలి, ఊహించాలి. ధైరయం, నమాకం కలిగేలా లాభాలు, ఉపయోగాలు చెపిా, అలాగే నషటం, కషటం ఏమీ
లేదు అని వివ్రించాలి. ఒకవేళ్ నషటం, కషటం వ్సేత నేనన్నాన అనే భరోసా ఇవావలి.
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సమసయరాదు: ఒకరికొకరు TOP 10 గురితంచి, ప్రాధానయత సరిగాగ ఇసేత సమసయలే ఉండవు.
చెపాగ్లరా: మీ భాగ్సావమి యొకక TOP 10 ఇష్కటలు ఠకీమని చెపాగ్లరా?
ఇషటంలేనివి ఎలా చేయాలి: నటించండ్డ. మీ భాగ్సావమి TOP 5 ప్రాధానయతలో నంచి సమసయ వ్సేత, వారు కోరినటుి
చేయండ్డ(నటించండ్డ/సరుదకుపోండ్డ), లేకపోతే విడాకులు దాకా వెళుతంది. మంచి కోసం, కాపురం నిలబెటటటం కోసం
నటించటంలో తపుా లేదు. మీరు నటించటం వ్లన ఎదుటివారి అహం తగుగతుంది, తృపిత పడతారు అనకొంటే
నటించండ్డ.
మారున: ప్రాధానయతలు అనేవి మారుతూ ఉంట్కయి, ఉదోయగ్ం పోయినపుాడు ఒకలా, వాయధ వ్సేత ఒకలా, కుటుంబంలో
కావ్లస్థనవారు చనిపోతే ఒకలా మారుతూ ఉంట్కయి.
కారణం ఉంది: ఒక వ్యకిత ఒకదానికి ఎందుకు అధక ప్రాధానయత/ఇషటం ఇసుతన్నారు అంటే దానికి కారణం ఉంటుంది.
కొందరికి నిజాయితీగానే డబుా సంపాదించాలని చూసాతరు, కొందరు అవినీతితో అయిన్న, దొంగ్తనం
అయిన్న, పరువు పోయిన్న, తిటుటకున్నా డబుా సంపాదిసేత చాలు అనకొంట్కరు. కావున మీ భాగ్సావమి యొకక ప్రతి
ప్రాధానయతన ఓ లెకుకంది. ఆ లెకక ఏమిటో కనకొకంటే ప్రమాదం జరగ్కుండా జాగ్రతతపడొచుచ.

భాగ్సావమి యొకక అతయధక ప్రాధానయత ఇచేచవాటిని మటుటకొనేమందు ఆలోచించుకోండ్డ.
సమసయ వ్చిచంది అంటే ఏదైన్న ఒక హాట్ బటన్ ని నొకాకరు అని అరధం.
ఉదాహరణ: పిలిలపై ప్రేమ ధాయసలో, భరతపై ప్రేమ తగగంచటం వ్లన, నిరిక్షయం చేయటం వ్లన దూరంగా
ఉంచటం వ్లన అతన వివాహేతర సంబంధం పెటుటకోవ్టం, మదాయనికి అలవాటు పడటం, రోజూ
గొడవ్లు పడటం వ్లన పిలిలు భయపడ్డ పెరుగుతూ, కూతురుకి ఇంటోి ప్రేమ/ఆపాయయత కనిపించక చినాతనంలోనే
ప్రేమలో పడటం, కొడుకు డ్రగ్ూ కి అలవాటు పడటం, కూతురు చినాతనంలో ప్రేమలో పడటం వ్లన బాయ్ ఫ్రండ్ రహసయ
ఫోటోలు చూపించి బాిక్స మెయిల్స చేయటం, కొడుకు డ్రగ్ూ కోసం ఇంటోి దొంగ్తనంతో మొదలై వీధులోి దొంగ్తన్నలు
చేయటం దాకా వెళ్లైంది. అంటే భారయ తన ప్రాధానయత మారచటం వ్లన ఎనిా సమసయలు వ్చిచన్నయో చూడండ్డ. ఇకకడ భరత
తన TOP ప్రాధానయతలో ఒకటి అయిన “అందం, ఆకరషణ, ఏకాంతం” కి ఇబాంది కలిగంది.
ఉదాహరణ: ఇదదరూ ఉదోయగ్సుతలు, కావున సాయంత్రం ఉండే ఒక గ్ంట సమయం కూడా భరత, భారయతో గ్డపకుండా
సమయం

అంతా

తన

తలిిదండ్రులతో

ఫోన్

మాట్కిడట్కనికే

కేట్కయించటం

వ్లన

భరతతో

గ్డ్డపే

సమయంకోలోావ్టం/అనందం కోలోావ్టం, భారయకు అసంతృపిత కలిగ చిరాకు, కోపంలో తన అసంతృపితకి కారణం అయిన
అతతన ఓ మాట అనటం, భరత తన తలిిని భారయ అలా అనటం ఇషటంలేక విడాకులు ఇవ్వమని అనటం. ఇకకడ భరత తన
ప్రాధానయతన తలిిదండ్రులపై ఎకుకవుగా ఉంచాడు. ఇదదరికీ మిగలేది ఒక గ్ంట సమయం అయితే దానినీ కూడా
తలిిదండ్రులకు ఉపయోగంచటం వ్లన సమసయ వ్చిచంది. అంటే భారయ తన TOP ప్రాధానయతలో ఒకటి అయిన “ఏకాంత
సమయం(Privacy)” కి ఇబాంది కలిగంది.
ఉదాహరణ: ఇదదరూ ఉదోయగ్సుతలు కావ్టం, కానా తరావత భారయ, తనన పటిటంచుకోవ్డంలేదు అనే బాధ, ప్రేమ
తగగపోయింది అనే అనమానంతో వ్చిచన అభద్రతాభావ్ం వ్లన భరత డ్డప్రెషన్ చెందటం. ఇకకడ భారయన మరింత అరధం
చేసుకోవాలి అంటే ఇది ప్రాధానయతలో తాతాకలికంగా వ్చిచన మారుా, అంటే కానా తరావత పిలిలకు ఎకుకవ్ ప్రాధానయత కొనిా
రోజులు ఇవావలి, అపుాడే వారిని సరిగాగ పెంచటం జరుగుతుంది, కానీ భరత ఇంతకుమందు లాగానే శారీరక సానిాహితాయనికి
ఎకుకవ్ ప్రాధానయత ఇసుతన్నాడు, అందువ్లి అంతటి సమయం భారయ కేట్కయించలేకపోవ్టం వ్లన భరతలో నిరాశ చెంది
డ్డప్రెషన్ పందాడు. అదీగాక భారయ ఒక వైపు ఉదోయగ్ం + మరో వైపు పిలిలన చూసుకోవ్టం + ఇంటి పనలు వెనక కష్కటనిా
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అరధం చూసుకోకుండా సావరింతో సమయానిా తనకే కేట్కయించాలనకోవ్టం తపుా. ఇటువ్ంటి కషట సమయాలలో ఆమెతో
శృంగారం కాదు, సహకారం కావాలి! అలాగే ప్రాధానయతలు అనేవి ఎపుాడూ ఒకేలా ఉండవు, పిలిలు పుటిటనపుాడు వారి
పెంపకం కూడా బాధయతే కాబటిట, దానిని బటిట ప్రాధానయతలు మారుచకోవాలి.
ఉదాహరణ: భారయకు ఇషటమైన కళ్ డాన్ూ/న్నటయం. భరతకు అది ఇషటం లేదు, ఉదోయగ్ం చేసేతనే ఇషటం అని చెపాతడు. భారయ, తన
భరతతో డాన్ూ/న్నటయం అంటే ప్రాణం, దానితోనే డబుాన ఉదోయగ్ంతో సమానంగా సంపాదించగ్లన అని చెపుతంది, కానీ భరతకు
ఈ కళ్లపై అంత నమాకం లేదు, అలాగే తన భారయ బహిరంగ్ంగా డాన్ూ/న్నటయం చేయటం ఇషటం లేదు అదీగాక ఉదోయగ్ం
అయితే న్సలకు సక్రమంగా జీతం రూపంలో వ్సుతంది అనేది భావ్న. కానీ భరత డబుా ఒకకటే చూసుతన్నాడు కానీ అందులో తన
భారయకు ఇషటం,శ్రదధ, అంకితభావ్ం ఉందొ లేదో గ్మనించటం లేదు. ఈ విషయమై గొడవ్లు జరిగాయి. చివ్రికి భారయ
కొన్నాళుి పుటిటంటికి వెళ్లైంది, అకకడ తనకు ఇషటమైన డాన్ూ/న్నటయంని ఆన్సళన్
ి /youtube దావరా, వాట్కూప్ గ్రూప్ దావరా ప్రచారం
జరిగ, ఎకుకవ్ మంది నేరుచకోవ్టం, ఎకుకవ్ సేటజి షోలు చేయటం జరిగంది. మంచి గురితంపు, డబుా సంపాదించటం మొదలు
అయియంది. ఈ విషయానిా గురితంచిన భరత, తన తపుా తెలుసుకొని భారయతో కలస్థఉన్నాడు. అదే భరత చెపిానటుట ఉదోయగ్ం చేసేత
అయిషటంతో చేసేది, రెండోది ఒతితడ్డ వ్చేచది, ఇంతటి గురితంపు/డబుా వ్చేచది కాదు, మఖ్యంగా అసంతృపితతో ఉండేది. కావున
ఎదుటివారి ప్రాధానయతలన కూడా గౌరవించాలి.
ఉదాహరణ: ఇంటిపని,వ్ంటపనితో పాటు అతతమామ అన్నరోగాయనికి భారయ రోజంతా కషటపడాలి, ఇంత చేసుతన్నా గురితంపు
లేదు. గురితంపు లేకపోయిన్న ఇబాంది లేదు గానీ అతతగారు చేసేపనిని విమరిశంచటం, దానికి తోడు ఆడపడుచులు కూడా
అతతగారిలాగానే సేవ్లు చేయించుకోవ్టం, ఇంతటి కషటం,చాకిరీ అనేది భరత ప్రేమకోసం బారాయిసుతంది. కొనిా రోజులకు భరత
కూడా పని ఒతితడ్డని గురితంచకుండా, తలిి చేసే విమరశలన కూడా ఖ్ండ్డంచకపోవ్డం వ్లన అభద్రత కలగ్టం, మరోవైపు
ప్రేమగా మాట్కిడకుండా, కనీసం కష్కటనిా గురితంచకుండా ఉండటమే కాకుండా తన లైంగక అవ్సరం కోసమే భరత గ్డపటం
వ్లన అగౌరవ్ం, అసంతృపిత, విసుగు, అభద్రత అనీా ఆవ్రించటం వ్లన తటుటకోలేక పుటిటంటికి వ్చిచ సవతంత్రంగా బ్రతకటం.
భారయ ఇకకడ గురితంపుకి అధక ప్రాధానయత ఇచిచంది, అంటే ఇంత కషటం చేస్థన్న ఆఖ్రికి భరత నంచి కూడా గురితంపు
లేకపోవ్టం, విమరిశంచటం వ్లన సమసయ వ్చిచంది.

1.9 అధిక ఒతితడి, డిప్రెషన్ ఉందేమో గురితంచ్చట(Stress Risks)
1.9 అధక ఒతితడ్డ,షన్ ఉందేమో గురితంచుట(Stress Risks)

orem

మనిషికి సెెస్ట(ఒతితడ్డ) అనేది అవ్సరం, ఇది అలెర్ట చేస్థ మరింత సమరధవ్ంతంగా పనిచేయుటకు సహాయం
చేసుతంది. సమసయ ఎపుాడంటే “అతి సెెస్ట” వ్చిచనపుాడే!

అనమానం → అభద్రత → భయం → ఆందోళ్న →ఒతితడ్డ(Stage1) → డ్డప్రెషన్(Stage2)
Stage 1) Stress(ఒతితడ్డ ): బ్రెయిన్ లో న్సగ్టివ్ ఆలోచనలు(అనమానపు ఆలోచనలు, అభద్రతతో కూడ్డన భయపు
ఆలోచనలు) చైన్ లాగా ఒకదానివెంట మరొకటి ఆగ్కుండా రావ్టం వ్లన మెదడుపై ఒతితడ్డ కలుగుతుంది.
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ఉదాహరణ: కంటి దావరా తాడుని చూస్థ పామ అనే బ్రమ బ్రెయిన్ లో కలిగనపుాడు ఏదో ప్రమాదం జరగ్బోతుంది అని
వెంటనే బ్రెయిన్ లోగ్ల హైపోతాలాాస్ట అనేది

పిట్టయటరీ గ్రంధులన

ప్రేరేపిసుతంది, అది వెంటనే కిడీా పై గ్ల అడ్రినల్స గ్రందులన cortisol హారోాన్
తయారుచేస్థ రకతంలోకి విడుదల చేయమని చెపుతుంది, గుండ వేగ్ం
పెంచుతుంది, శకిత పెరగ్టం జరుగున. అది పామ కాదు, త్రాడు అని కంటి
దావరా బ్రెయిన్ గురితంచగానే వెంటనే హైపోతాలాాస్ట అనేది పిట్టయటరీ
గ్రంధులన ప్రేరేపిసుతంది, అది అడ్రినల్స గ్రందుల దావరా cortisol హారోాన్
తయారుచేయటం ఆపు చేయిసుతంది. ఇది అంతా క్షణాలోినే జరుగుతుంది.
వెంటనే మన గుండ దడ కొనిా నిమిష్కలకు తగుగతుంది, మామూలు
అయిపోతామ. అలాగాక నిజమైన పామ ఇంటోికి వెళ్లైంది, కానీ ఎకకడ
ఉందో తెలియదు అనిపిసేత అపుాడు మన బ్రెయిన్ అనేది నిరంతరం ప్రమాదానిా ఎదురోకవ్డానికి కావ్లస్థన శకిత, అలెర్ట
కోసం cortisol ని తయారుచేస్తత ఉంటుంది, ఒకవేళ్ ఎవ్రైన్న వ్చిచ పామన పటిట తీసుకెళ్తత అపుాడు మన బ్రెయిన్
నమాతుంది కాబటిట cortisol తయారు ఆపేస్థ టెనషన్ ఆపేసుతంది. ఇది సహజం.
అదేవిధమగా ఉదోయగ్ం పోతుందేమో? అనే అనమానం వ్లన అభద్రత కలిగ వెంటనే ఉదోయగ్ం పతే EMI
ఎలా కట్కటలి? నేన ఏమి తపుా చేశాన? న్నకే ఎందుకు జరిగంది? ఉదోయగ్ం పతే పరువు ఏమవుతుంది? అనే ఆలోచనల
ప్రకంపనలు మెదడులో లోడ్ పెంచున, వెంటనే మెదడుకు ఏదో ప్రమాదం జరుగుతుంది అనే అలెర్ట వ్సుతంది, అపుాడు
మెదడులోని హైపోతాలాాస్ట పిట్టయటరీ గ్రంధులన ప్రేరేపిసేత, అది కిడీాపై గ్ల అడ్రినల్స గ్రందుల దావరా cortisol హారోాన్
తయారుచేస్థ రకతంలోకి విడుదల చేయమని చెపుతుంది, అపుాడుcortisol హారోాన్ ఏమనకొంటుందంటే ఏదో ప్రమాదం
జరగ్బోతుంది కాబటిట దానిని ఎదురోకవ్డానికి, పోరాటం కోసం శకిత కావాలి కాబటిట రకతంలోకి షుగ్ర్ లెవ్ల్స పెంచి శకితని
ఇసుతంది, ఒకవేళ్ పరిగెతాతలి/పోరాడవ్లస్థ వ్సుతందేమో అని బిడ్ ప్రెజర్ పెంచుతుంది అపుాడు గుండ వేగ్ం పెరగ్టం
జరుగ్న. అలాగే ఈ cortisol అనేది జీరాణశయం మీద కంట్రోల్స చేసుతంది, అంటే ప్రమాదంలో ఉన్నామని భావించి ఆకలి
కాకుండా చూసుతంది. అందువ్లినే చాలామందికి బాధ, విచారం, టెనషన్ లో ఉనాపాడు ఆకలి కాదు, దానికి ఈ హరోానే
కారణం. సాధారణంగా ఈ cortisol హారోాన్ ప్రమాదం తపిాపోయింది అనగానే వెంటనే అడ్రినల్స గ్రందుల దావరా cortisol
హారోాన్ ని తయారుచేయటం ఆపమని చెపుతంది.
ఇక అసలు విషయానికి వ్సేత ఈ cortisol హారోాన్ అనేది
ఇపాటివ్రకు చకకగా మనకు సహాయం చేస్థంది, కానీ మనం నిరంతరం గ్తానిా
తలచుకొని బాధపడుతుంటే, ఏడుసుతంటే, తిటుటకొంటుంటే మన మెదడు ఏదో
ప్రమాదం జరగ్బోతుంది అని నిరంతరం cortisol హారోాన్ తయారుచేస్తత
ఉంటుంది. ఆ బాధలో ఆకలికాదు, మెదడు సరిగాగ ఆలోచించలేదు, సరిగాగ
నిరణయం తీసుకోలేమ, కావున ఆకలిలేక సరిగాగ తినమ, తినకపోవ్టం వ్లన
శకిత రాదు, గాయస్ట ప్రాబిం వ్సుతంది, ఇలాచినా చినా విషయాలకే చిరాకు వేసుతంది,
కోపం వ్సుతంది.
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న్సగ్టివ్ ఆలోచనలు ఒకదాని తరావత మరొకటి ఎలా వ్సాతయో, ఈ ఉదాహరణలో చూదాదమ..
ఆ రోజు మేనేజర్ తో గొడవ్పడ్డవుండకుండాలిూంది

ఈ రోజు సాయంత్రం మఖ్యమైన మీటింగ్ అని అన్నారు..

న్నకు న్యటి దూల ఎకుకవ్...

కొంపదీస్థ ఉదోయగ్ం తెసేసాతరు ఏమో...

ఇపుాడు తికక కుదిరింది...

మరో ఉదోయగ్ం రాకపోతే ఇలుి ఎలా గ్డవాలి?

ఇది న్నకు జరగాలిూందే...

జాబు వ్చేచదాకా EMI ఎలా కట్కటలి?

న్నకు దరిద్రం ఉంది...

EMI తీసుకోకున్నా బాగుండున...

నేన తపుా చేశాగా అనభవించాలిూందే!

EMI తీసుకోమని న్న భారేయ చెపిాంది, కాబటి ఆమెదే తపుా...
ఇలాంటి అమాాయిని చేసుకోకుండా ఉండాలిూంది...
పలాన్న సంబంధం చేసుకోనంటే ఈ తిపాలు వ్చేచవి కావు...
మా న్ననాని తిట్కటలి ఇలాంటి సంబంధానిా తీసుకొచిచనందుకు, ఒపిాంచినందుకు..
న్నకు సరిగాగ నిరణయం తీసుకోవ్టం చేతకాదు, వెధవ్ని...

ఇలా అతిగా న్సగ్టివ్ ఆలోచనలు ఒకదాని వెంట మరొకటి చైన్ లాగా రావ్టం వ్లన మనసుూ ఒతితడ్డకి గురవున.

అతి సెెస్ట లక్షణాలు:
చినా చినా కారణాలకే, చినా చినా ఇబాందులకే, చినా చినా సమసయలకే, చినా చినా విమరశకే విసుగు, చిరాకు, కోపం,
తలనొపిా, ఏకాగ్రత లేకపోవ్టం, గాయస్ట ట్రబుల్స, ఆకలి లేకపోవ్టం, జీరణక్రయ మందగంచటం, సరిగాగ తినకపోవ్టం,
నీరసం/అలసట, సరిగాగ గురుత ఉండదు, నిద్ర ఉండదు.

కారణాలు:
Inferiority Complex, అభద్రత, గ్తంలో జరిగన సంఘటనలు, నష్కటలు, కష్కటలు, భయాలు తలచుకోవ్టం వ్లన బాధ,
విచారం కలిగ cortisol పెరుగున. నైట్ షిఫ్టట చేసేవారిలో పగ్టివేళ్ నిద్రపోవ్టం వ్లన cortisol హారోాన్ ఎకుకవుగా
ఉంటుంది. నిద్రకు, cortisol కి లింక్స ఉంది. సరిగాగ నిద్రపోకపోవ్టం వ్లన(నిద్రపోతునాపుాడు అకసాాతుతగా లేవ్టం, మళ్ళై
నిద్ర పోవ్టం... ) వ్లన cortisol పెరుగున. HIGH perfectionist వారికి కూడా cotrisol పెరుగున.

నివారణ:
•
•

పెరుగు తినటం వ్లన కొంత cortisol తగుగన, అందులో గ్ల probiotics అనేవి సహాయం చేసాతయి.
cortisol హారోాన్ టెస్టట ని న్యటి లాలాజలం దావరా చేసాతరు, హారోాన్ ఎకుకవుగా ఉందో లేదో గ్మనించుకోగ్లరు.
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•

నవివంచే కామెడీ స్థనిమాలు, జోక్సూ చూడటం (కామెడీ షోలు
చూసేవారిలో ఒతితడ్డ ఎకుకవ్ ఉంది కాబటిట కామెడీ షోలు చూస్థ
పోగొటుటకోవాలని చూసాతరు).

•
•
•
•
•

అనకూల దృకాదం(+Ve Thinking) పెంచుకోవ్టం.
సారశ అనేది ఒతితడ్డని తగగంచే ఒక సాధనం(భాగ్సావమి ఒతితడ్డ
సమయం లో చేతిలో చేయి ఉంచితే చాలు..).
85% వ్యకుతలు సంగ్లతంన ఒతితడ్డ తగగంచుకోవ్ట్కనికి వింట్కరు.
మంచి నిద్ర, క్షమించటం, లైంగక చరయ అనేది ఒతితడ్డని తగగంచే
బలమైన మందులు.
ఆయురేవదిక్స అశవగ్ంధ పడ్డ/ట్కబెిట్ ని వాడటం వ్లన ఒతితడ్డని
పెంచే cortisol హారోాన్ లెవెల్స తగగసుతంది.

•

ధాయనం, ఆధాయతిాకత సాధన కూడా ఒతితడ్డని తగగంచే బలమైన విధాన్నలు.

•

If - If not - So what:
ఒక వ్యకిత మిత్రుని పెళ్లైకి వెళ్ైడానికి రైలేవ సేటషన్ కి వెళుతన్నాడు, మదయలో ట్రాఫిక్స వ్లన బస్ట నిదానంగా వెళుతంది,
అపుాడు అతనిలో గ్ల టెనషన్/ఒతితడ్డని ఉదాహరణగా ఎలా కంట్రోల్స చేయవ్చోచ చూదాదమ.

if - ఒకవేళ్ 5నిమిష్కలలో ట్రాఫిక్స కిియర్ అయితే ఓకే, ఒతితడ్డ అనవ్సరం.
if not - ఒక వేళ్ అనకునాటుి కాకపోతే, వేరే మారగం దావరా దానిని చేరుకోవ్చాచ?.
so what - అయితే ఏంటి, ఒక రోజు ఆలసయంగా వెళ్తత ఏంటి? న్న పెళ్లి కాదు కదా? ఇంత టెనషన్ పడ్డ
వెళ్ికపోతేనేం అని టెనషన్ తగగంచుకోవ్టం.
ఉదాహరణ: భారయ చినాతనంలో ఉనాపుాడు లైంగక వేధంపులు ఎదురొకంది కానీ ఎలాగోలా తపిాంచుకొంది. కానీ ఆ
సంఘటన వ్లన Post-traumatic stress disorder (PTSD) లక్షణాలు కనిపించాయి, అంటే ఈ విషయం న్న భరతకు తెలిసేత అనే
అనమానంతో ఆందోళ్న కలిగ, తదావరా భయంతో ఒతితడ్డ వ్సుతంటుంది. ఆ భయానికి కారణం అయిన మగ్వారిని చూసేత
కోపం, భయం కలుగున, అందువ్లన భరతతో దగ్గరిగా ఉండలేకపోవ్టం. ఈ ఒతితడ్డ సమయంలోనే గుండ దడ, ఊపిరి
ఆడకపోవ్డం, చెమటలు పడతాయి, లైంగక సుఖ్ంపై అన్నసకిత, భరతన దూరంగా ఉంచటం జరుగున. ఇలా ఇదదరి మధయ
అసంతృపిత వ్లన గొడవ్లు, విడాకులు.
అదే అరధంచేసుకొనా భరత అయితే, భారయ మిగలిన సమయంలో బాగుంటుంది, రాత్రి అయితే చాలు కొంచెం టెనషన్,
భయంగా, దగ్గరికి రాకపోవ్టం జరుగుతుంది. ఏమైన ఆరోగ్య సమసయలు ఉన్నాయా? లేక మానస్థక సమసయలు ఉన్నాయా?
అని ఆలోచించాలి. మొదట ధైరయం చెపాాలి అంటే మనిషి అన్నాక సంపూరణంగా లోపాలు లేకుండా ఎవ్వరూ ఉండరు, న్నకు
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కూడా పలన్న కాంపెిక్సూ, ఫోబియా ఉంది, నేన కూడా నీ సమసయన అరధం చేసుకోగ్లన అని ధైరయం, భరోసా చెపాాలి. అపాటికీ
తెలియకపోతే సైకాలకిస్టట, సెకాూలజిస్టట ని సంప్రదించాలి. సమసయ ఉంటే Cognitive Behavioral Therapy(CBT) దావరా (లేక)
Post-traumatic stress disorder (PTSD) సంబంద మెడ్డస్థన్ దావరా ఆందోళ్నన కంట్రోల్స చేసాతరు. ఎందుకంటే అంత మంచి
భారయలో ఒక చినా లోపం, ఇబాంది ఉంటే మొతతం భారయనే మారుసాతమా? రేపు ఇంకొకరిని చేసుకొన్నా పరిపూరణ వ్యకిత రారు
కదా! అని ఆలోచిసేత సమసయలు రావు. ఇదే అరధం చేసుకోవ్టం అంటే...

Stage 2): డ్డప్రెషన్
అనమానం → అభద్రత → భయం → ఆందోళ్న →ఒతితడ్డ(Stage1) →డ్డప్రెషన్(Stage2)
Depression లక్షణాలు:
•

అతిగా దేనిపైన్య ఆలోచిస్తత, బాధపడుతూ ఉండటం.

•

పరధాయనం అంటే చూస్థన్న ప్రతి సాందన లేకపోవ్టం(బాగా వ్ంట
వ్ండ్డన్న కూడా సాందించకపోవ్టం, మంచి చీర కటుటకొన్నా
సాందించకపోవ్టం..).

•
•
•
•

సమసయకు కారణమైన దానిని దేవషించుకోవ్టం(లావుగా ఉండటం
వ్లన విడాకులు అయితే, శరీరానిా దేవషించటం)
సమసయ లేనివారిపై(లావుగా లేనివారిని చూస్థ) ఈరషయ,అస్తయ
చెందటం.
అతిగా బదధకం (లేక) అతిగా శ్రమ, అతి కోపం (లేక) అతి అలక, అతి ప్రేమ(లేక) చిరాకు/పటిటంచుకోకపోవ్టం.
అతి శ్రదధ/ఏకాగ్రత (లేక) మదయలో వ్దిలివేయటం, అతిగా త్రాగుడు/స్థగ్రెట్, అతిగా ఒంటరిగా.

1.10 మూడో వయకిత వలన ప్రమాదాలు గురితంచ్చట(Third Person Risk)
1.10 మూడో వ్యకిత వ్లన ప్రమాదాలు గురితంచుట(Thi

orem

మూడో వ్యకిత దావరా కూడా ప్రమాదాలు వ్సాతయి. మూడో వ్యకిత

అతతమామ కావ్చుచ, తలిిదండ్రులు కావ్చుచ, అనాదమాలు, అకాకచెలెిలు
కావ్చుచ, సేాహితులు కావ్చుచ, తెలియని వ్యకిత కావ్చుచ.

1) తెలియని వ్యకితతో ప్రమాదం: భాగ్సావమికి మీ మీద నమాకం
లేక గానీ, భయంతో గానీ, సేవచఛగా తన భావాలన చెపాలేకపోయి,
ఎవ్రితోన్య చెపుాకొని బాధపడ్డంది అంటే, మీరు రిస్టక ని కొని తెచుచకొనాటేట!
భారయ భరతలు గొడవ్లతో, అసంతృపితతో(ఓదారుా లేక, శారీరక సుఖ్ం లేక,
గురితంపు లేక, సానభూతి లేక) ఉన్నారు అని బయటివారికి తెలిసేత, కొందరు
దురాారుగలు/చొరబాటుదారులు మీ యొకక బలహీనతన/అసంతృపితని అవ్కాశంగా వ్ల వేసాతరు అంటే మొదట సానబూతి
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చూపిసాతరు, తరావత ఓదారుా చేసాతరు, తరావత పగ్డత/గురితంపు చేసాతరు, తరావత సహాయం చేయటం(కొదిద మొతతంలో డబుా
ఖ్రుచ చేయటం లేదా వ్సుతవులు ఇవ్వటం), నమాకం కలిగాక చివ్రికి శారీరక సుఖ్ం పందుతారు అది అక్రమ సంబంధంకి
దారి తీయున. కావున ఎనిా గొడవ్లు వ్చిచన్న ఇతరులు మీ సంసారంలోకి ప్రవేశించట్కనికి అవ్కాశం ఇవ్వకండ్డ! అదే మీ
భారయ-భరత మధయ అన్యయనయత ధృడంగా(సంతృపిత) ఉంటే ఏ వ్యకిత మిమాలిా ఆకరిషంచలేరు. ఎందుకంటే బంధంలో సంతృపిత
ఉనాపుాడు ఇంకొకరితో అక్రమసంబంధం దావరా రిస్టక/ప్రమాదం ఎందుకు కొని తెచుచకొంట్కరు? కావున భాగ్సావమి
అసంతృపితతో ఉన్నారు అనిపిసేత మూడో వ్యకితకి డోర్ తెరచినటేట! జాగ్రతత !

2) అనాదమాలు, అకాక చెలెిలతో ప్రమాదం:

భారయ, భారయ అన్యయనయంగా ఉంటున్నారు, భారయ ఎకుకవుగా

తనకు ఇషటమైన అకకకు ప్రతి రోజు ఫోన్ చేస్థ ప్రతీది అపేిట్ చేసేది. చినా చినాగా భారయలో మారుా రావ్టం జరిగంది. భారయ,
తన భరతన కంట్రోల్స/ఆధపతయం/పెతతనం చేసే లక్షణాలు ప్రదరిశంచటం వ్లన ఈ భావ్న నచచని భరతకు మధయ గొడవ్లు
రావ్టం, కోపంలో అలిగ భారయ, తన అకకదగ్గరికి వెళ్లైంది. భరత
కూడా అంతే కోపంగా పటిటంచుకోలేదు. అకక మాట విని భరతన
ఎలాగైన్న లొంగ్దీసుకోవాలని పోలీస్ట సేటషన్ లో గ్ృహ హింస
కేసు పెటిటంది. అన్నయయంగా కేసు పెటటటం వ్లన ఇగో దెబాతిని
భరత జైలోి అయిన్న ఉంట్కన కానీ కాపురం అయితే చేసేది
లేదు అని మొండ్డపటుట పట్కటడు. పెదదమనిషి కలుగ్చేసుకొని
సరిదచెపేా ప్రయతాం చేస్థన్న వినలేదు. అలా కోర్ట లో విడాకుల
గొడవ్ వెళ్తత ఉంది.
ఇకకడ సమసయకి మూల కారణం మూడో వ్యకిత కాపురంలోకి
ప్రవేశించటం. అంటే అకక మీద ప్రేమ ఉండొచుచ, అలాగే అకక తన భరతపై పెతతనం చెలాయించటం అనేది ఆమెకు, ఆమె
భరతకు సరిపోయింది. అదే స్తత్రం(FORMULA) తన చెలెిలికి కూడా సరిపోతుందేమో అనే భావ్నతో చెపాటం, అది
నిజమేనేమో అని చెలెిలు నమిా, అకక చెపిాన ప్రకారం పెతతనం చేసే చరయలు చేపటటటం వ్లన భరతలో అసంతృపిత గొడవ్లు
వ్చాచయి. అకక మాట వింటే ఫలితం(RESULT) కాపురం నిలబడాలి కానీ, కూలిపోయిందే అనే ఆలోచన భారయలో కలుగ్లేదు.
భారయ ఇపాటికయిన్న మేలొకని తన అకక చేస్థన తపుాని తెలుసుకొని, గ్రుడ్డిగా నమిా మోసపోయాన అని గ్రహిసేత, కాపురానిా
దిదుదకొనే అవ్కాశం ఉంటుంది. అంటే అకక మాటలు వినకుండా, భరతతో జరిగనది అంతా వివ్రించి చెపాటం, తపుాని
ఒపుాకోవ్టం, అందుకు ఏమి చేయాలో భరతన అడగ్టం చేసేత భరతలో మారుా వ్చేచ అవ్కాశం ఎకుకవ్. కావున ఎవ్రిమాటలు
అయిన్న అది తలిిదండ్రులు/సేాహితులు/రకతసంబంధీకుల మాటలు వింటే, అనబంధంలో ఆనందం, సంతృపిత పెరగాలి,
గొడవ్లు తగాగలి. అలాగాక గొడవ్లు పెరుగుతుంటే మూడో వ్యకిత వ్లన ప్రమాదం(DANGER!).

3) తలిిదండ్రుల వ్లన రిస్టక:

భరత తన శాలరీని తలిిదండ్రులకే అపాచెపాటం, కొడుకుకి ఏ పనీ నేరిాంచకుండా

ఇంటి పనలన మొతతం తన తలిిదండ్రులే చేయటం వ్లన భారయ ఒక బొటుటబిళ్ి కొన్నలన్నా తన అతతగారిపై ఆధారపడటం
అనేది భయం కలిగసుతంది(అభద్రతా భావ్ం/భయం), ఎందుకంటే భరత అంటే సవతంత్రుడు, ఇతరులపై ఆధారపడకుండా
ధైరయంగా సంపాదించి పోషించగ్లడు అనే భరోసా భారయ ఆశిసుతంది, తదావరా భరతన సవతంత్రంగా ఉండమని చెపుతుంది,
అది అతతగారికి కోపానిా కలిగంచటం, గొడవ్లు. కావున అతాతమామ, భరతకు కౌనిూలింగ్ ఇపిాంచటం చేయాలి.
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4) మీ శత్రువు మీ భాగ్సావమితో మాట్కిడుతున్నారా:
శత్రువులలో

ఎవ్రైన్న

మీ

భాగ్సావమితో

ఎకుకవుగా

మీ

మాట్కిడటం

జరుగుతుందా? సహాయం చేసుతన్నారా? అంటే ఏదో ప్రమాదం జరగ్బోతుంది
అని గురితంచు. మీ శత్రువు మిమాలిా నేరుగా ఏమీ చేయలేక, మీ భాగ్సావమికి
మీపై చాడీలు చెపిా మీ మధయ, మీ అనాదమాల మదయ, మీ తలిిదండ్రుల మదయ
గొడవ్లు వ్చేచలా చేసాతరు.

1.11 PMS లో మానసిక/భావోదేవగ లక్షణాలు గురితంచటం(PMS Risk)
1.11 PMS లో మానస్థక/భావోదేవగ్ లక్షణాలు గురితంచటం(PMS RISK)

orem

పీరియడ్ూ(ఋతుస్రావ్ం/న్సలసరి) అయేయటపుాడు శరీర హారోాన్ లో గ్ల మారుాల వ్లన పీరియడ్ూ రావ్ట్కనికి ఓ
5రోజుల మందునంచి మానస్థక/భావోదేవగ్ లక్షణాలలో మారుా వ్సుతంది, ఈ లక్షణాలు పీరియడ్ూ(ఋతుస్రావ్ం/న్సలసరి)
మొదలవ్గానే ఆగపోతాయి. ఇది దాదాపు 90% స్త్రీలకి ఈ సమసయ ఉంటుంది, ఇది సహజ లక్షణం/సృషిట ధరాం. ఈ లక్షణాలనే
Pre Menstrual Syndrome(PMS) అని వైదయ భాషలో పిలుసాతరు. కొందరు ఈ సమయంలో తమ సవభావాలకి విరుదధంగా,
విచిత్రంగా ప్రవ్రితసాతరు. సాధారణ ఋతుస్రావ్ం/న్సలసరి అనేది 28రోజులు, కానీ అందరికి అలానే ఉండదు. కొందరికి 2
నంచి 7 రోజుల తేడా ఉంటుంది. అంటే 21 రోజుల నంచి 28 రోజులలో రావ్చుచ.
మానస్థక/భావోదేవగ్ లక్షణాలు: చిరాకు, నిసాృహ, కంగారు, కుంగుబాటు, ఒతితడ్డ, తలనొపిా ఆందోళ్న(Tension/Anxious)
(అనవ్సరంగా ఆందోళ్న, ఏ కారణం లేకుండానే ఆందోళ్న), ఏడుపు(ఏ కారణం లేకుండానే ఏడుపు, అనవ్సరంగా ఏడుపు),
నిద్రరాదు, అసహనం(చినా విషయానికే కోపం, ఏ కారణం లేకుండానే కోపం) (Mood Swings).
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ఉదాహరణ: పిలాిడు గాిస్ట నీళుి నేలమీద పరపాటున క్రందపోసాడు, భారయ కోపంతో వెంటనే వాడ్డని కొటిటంది, అంత చినా
విషయానికి పిలాిడ్డని కొటటటం భరత చూడలేకపోయి, ఎందుకలా పిలాిడ్డని చినా తపుాకు అలా గొడుిన బాదినటుట కొడతావు
కామన్ సెన్ూ లేదా అని అన్నాడు, ఆ మాటకు అది ఉంటే నినా ఎందుకు పెళ్లి చేసుకొంట్కన అని భారయ అంది, అంటే నేన
సరిగాగ చూడటం లేదని, తకుకవ్ చేసుతన్నాననే కదా అని దానరధం అని భరత అనటం. ఒకరినొకరు నిందించుకోవ్ట్కలు,
గొడవ్లు, కొట్కిట, రెండు రోజులదాకా మాటలు లేవు ఇదదరిమదయ.
అదే కొట్కిట తరావత భరత ఈ విధమగా ఆలోచిసేత పరిష్కకరం దొరుకున, వెంటనే కలిస్థపోతారు. ఎపుాడూ ప్రశాంతంగా
ఉండే భారయ ఈ రోజు ఎందుకు అలా ఒకకసారిగా ఇంతకోపం ప్రదరిశసుతంది అని అలోచించాలి. మొదటిది ఈరోజు అలా
ప్రవ్రితంచటంతో కారణం ఏమి అయి ఉండొచుచ ఒకటి ఆరోగ్యం అంటే పీరియడ్ూ వ్చేచ సమయం అయిందా? అయితే Pre
Menstrual Syndrom(PMS) అందుకు కారణం కావ్చుచ అని భారయ పీరియడ్ డేట్ూ ని చెక్స చేసుకొంట్కడు. అదే కారణం అని
అరధం అయితే బహుశా భారయలో మూడ్ స్థవంగ్ూ కి కారణం అదే అని, హారోాన్ ప్రభావానికి లోనయియ భారయ అలా ప్రవ్రితసుతంది
అంతేగానీ, నినాటి దాకా ప్రశాంతంగా ఉనా భారయ ఈరోజు ఇంతటి కోపం, చిరాకు, విసుగు ఎందుకు అనవ్సరంగా
ప్రదరిశసుతంది? అని అలోచించి భారయ దగ్గరికి వెళ్లి క్షమాపణ చెపాతడు. నేన పరపాటున ఇగో హర్ట చేసేలా మాట్కిడాన,
న్నది తపుా, కొంచెం రెస్టట తీసుకో. దీనిని పరిణతితో సమసయన విశేిషించి పరిష్కకరం చేసుకోవ్టం అంట్కరు. అంటే
ఎపుాడైన్న ఒక వ్యకిత అకసాాతుతగా అలా ప్రవ్రితసుతన్నారు అంటే ఏదో ఆరోగ్య, మానస్థక కారణం ఉంటుంది అని గ్మనించి
సమసయన పరిషకరించుకోవ్టం, వ్యకితని అరధం చేసుకోవ్టం అంటే...
చాలామంది ఏ లోపాలు లేని పరె్క్సట భాగ్సావమి రావాలి అని అనకొంట్కరు, కానీ బంధం ఎకుకవ్ కాలం నిలబడాలి
అని కోరుకొంటే లోపాలు ఉనా భాగ్సావమినే కోరుకోండ్డ, ఎందుకంటే లోపాలు ఉనావారిని అరధం చేసుకొని, ప్రోతాూహం
చేసేత, సపోర్ట చేసేత ఇంతకన్నా అరధం చేసుకొనే భాగ్సావమి భూమీాద దొరకరు అనే ఫీలింగ్ వారికి వ్సుతంది. అదే ఏ లోపాలు
లేని వారిని చేసుకొంటే, మీ యొకక తాయగ్ గుణం, అరధం చేసుకొనే మనసుూని చూపించట్కనికి వారికి అవ్కాశం రాదు. కావున
బలహీనతలనే, అవ్కాశాలుగా ఉపయోగంచుకోవాలి.

1.12 మందుల ప్రమాదం గురితంచ్చట (Medicine Risks)
1.12 మందుల ప్రమాదం గురితంచుట (Medicine Risks)

orem

ట్కబెిట్ లు అనేవి కెమికల్స కనక, దాదాపు ప్రతి ట్కబెిట్ వ్లన ఏదో ఒక సైడ్ ఎఫెక్సట ఉంటుంది. ప్రధానంగా ఈ క్రంది
రోగ్ సంబంధ ట్కబెిట్ వాడేటపుాడు డ్డప్రెషన్, ఆందోళ్న, చిరాకు, కోపం వ్చేచ అవ్కాశం చాలా ఎకుకవ్.
Birth Control(ప్రెగ్ానీూ రాకుండా), Beta-Blockers(బీపీ, మైగ్రన్, థైరాయిడ్), Corticosteroids(ఆసాా,న్సపుాలు,ఎలరీా),
Anticonvulsants(ఫిట్ూ), Proton Pump Inhibitors(కడుపులో పుండుి నివారణ), Statins and Other Cholesterol-Lowering
Drugs(కొవువ తగగంచట్కనికి,లావుగా ఉంటే), Acne medications(మొటిమలు), Pain relievers(నొపుాలు), Antibiotics,
Medications With Caffeine.
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ఇకకడ చెపేా ఉదేదశయం ఏమిటంటే మీ భాగ్సావమి ఏమైన్న chemiacal మందులు(Medicine) వాడుతుంటే ఆ
మందుల వ్లన కూడా మానస్థక ఉదేవగానికి లోనవుతారు, ఇది సహజ లక్షణం కావున ఆ రోజులలో ప్రవ్రతనన సీరియస్ట గా
తీసుకోకుండా, గొడవ్లు పెటుటకోకుండా సరుదకుపోవాలి అని చెపాడమే!
ఉదాహరణ:

భారయ, భరతకి క్రొతతగా పెళ్ియింది, ఇదదరూ ఉదోయగ్ం

చేసుకొంట్ట ఆనందంగా ఉన్నారు. కొంతకాలం ఇదదరూ పిలిలు వ్దదని
నిరణయించుకొన్నారు, అందుకోసం భారయ గ్రా నిరోధక మాత్రలు
తీసుకోవ్టం మొదలు పెటిటంది. భారయ,భరత ఇదదరూ అలస్థపోయి
సాయంత్రం ఇంటికి రాగానే ఇంటి పని ఇదదరిపై ఉంటుంది. భారయకు
సాయంత్రం అయేయసరికి కొంచెం తలనొపిా రావ్టం, విసుగు, కోపం
రావ్టం వ్లన ఇదదరిమధయ గొడవ్లు, అసంతృపిత రావ్టం. ఈ గొడవ్లు
మరుసటి రోజుకి సరుదకోకపోవ్టం వ్లన, ఇదదరి మధయ దూరం పెరిపోయి, విడ్డగా ఉండటం.
ఇకకడ వీరికి గ్రా నిరోధక మాత్రలు తీసుకోవ్టం వ్లన వ్చేచ సైడ్ ఎఫెక్సట్ పై అవ్గాహన లేదు. అంటే ఆ మాత్రల
వ్లన మూడ్ స్థవంగ్ూ(మూడ్ మారిపోవ్టం) అంటే ఆందోళ్న, కోపం, విసుగు, తేలిక తలనొపిా వ్సుతంది. ఉదయం నంచి
ఉదోయగ్ంలో పనిచేస్థ అలస్థపోవ్టం ఒకటి, మళ్ళై ఇంటి పని చేయటం వ్లన తలనొపిా, విసుగు వ్ంటి కారణాలు అనేవి
మనసారిలు రావ్ట్కనికి అవ్కాశాలు ఎకుకవ్.
ఇకకడ భారయ యొకక సవభావ్ంలో తపుా లేనపాటికీ, మాత్రల వ్లన హారోాన్ లో మారుాలు వ్సాతయి, ఇవి ఆరోగ్యంపై
ప్రభావ్ం చూపించటం వ్లన, అది మూడ్/మానస్థక ఉదేవగాలలో మారుాలు వ్చిచ, చినా విషయానికే కోపం, విసుగు వ్సుతంది.
కావున భరత, తన భారయ ప్రవ్రతనకు మాత్రల ప్రభావ్ం వ్లన వ్చిచంది అని గురితసేత, కోపం బదులు సానభూతి, దయ, ప్రేమ
కలుగున. అపుాడు భారయ కొంత చిరాకు, కోపం ప్రదరిశంచిన్న అరధం చేసుకొని, పెదదది కాకుండా సరుదకుపోతాడు, ఒక వేళ్
గొడవ్ జరిగన్న వెంటనే భరేత క్షమాపణ చెపాతడు, ఎందుకంటే ఇదదరి సంతోషం కోసం భారయ రిస్టక తీసుకొని మాత్రలు
వాడుతుంది, అంతటి రిస్టక, ఇబాందులన బరాయిసుతనా భారయకు క్షమాపణ చెపాటం అనేది చాలా చినా విషయం.
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2 PROTECT
2. PROTECT
మొదట భాగ్ంలో రిస్టక్, ఇబాందులు, బలహీనతలు, లోపాలు గురించి తెలుసుకొన్నామ, ఈ విభాగ్ంలో
భారయ భరతల మదయ సమసయలు రాకుండా రక్షణ చరయలు(PROTECTION) చేపటటడం ఎలాన్య తెలుసుకొందామ. అంటే లోపాలు,
బలహీనతల మూలంగా సమసయలు రాకుండా ఉండటం కోసం తపాక పాటించాలిూన ప్రమాణాలు(Standards),
నియమాలు(Rules) ఏమిటో తెలుసుకొందామ.
రోడ్ కూడలిలో గ్ల ట్రాఫిక్స స్థగ్ాల్స దగ్గర ఏదో కారణం వ్లన లైట్ూ వెలగ్లేదు, ట్రాఫిక్స పోలీస్ట లేడు. అపుాడు
అటు వెళ్తి కొనిా వేల వాహన్నలు సక్రమంగా వెళ్ళతయా? లేదు, ఎవ్రికి వారు నేన వెళ్ళైలి అంటే, నేన వెళ్ళైలి అని జామ్
అయిపోతుంది. అంటే ఒక చినా రోడ్ లో వాహన్నలన కంట్రోల్స
చేయట్కనికి ట్రాఫిక్స లైట్ూ ని అనసరించాలి అనే నియమం పెటటడం
వ్లన వేల వాహన్నలు సక్రమంగా వెళ్తత, అందరిని ఏకతాటిపై
నిలబెట్కటయి. అలాగే కంపెనీ సక్రమంగా నడవాలి అంటే నియమాలు,
నిబంధనలు పాటిసాతరు అందువ్లనే కొనిా లక్షల మంది ఉదోయగులు
ఏకతాటిపై నిలబడ్డ పనిచేయగ్లుగుతున్నారు. ఎవ్రికి నచిచనటుట,
ఏవిధమగా అంటే ఆవిధమగా చేసాతమ అంటే కంపెనీలో కుదరదు. అదేవిధమగా వివాహ బంధం కూడా పటిషటంగా,
దృఢంగా ఉండుటకు కొనిా నియమాలు, నిబంధనలు ఉన్నాయి, అంటే ఎవ్రికివారు న్నకిషటం వ్చిచనటుి, న్నకు తోచినటుి
నడుచుకొంట్కన అంటే కషటమే!
భారయ-భరతల
అనబంధం
అనేది
పెంచుకుంటే
పెరుగుతుంది, ఆపేసేత తగగపోతుంది. కావున నిరంతరం ఒకరితో
ఒకరు అనబంధం పెంచుకోవ్డానికి కృషి చేయాలి, లేకపోతే
సమసయలు మొదలవుతాయి. అంటే మొకకన పెంచినటుట నిరంతరం
పోషించాలి. అదే తలిి-బిడి అనబంధంలో నిరంతరం పోషించాలిూన
అవ్సరం లేదు, ఎందుకంటే తలిి-బిడిలది ప్రేగు బంధం. తలిి, తన
పిలాిడు తనన చూస్థన్న, చూడకపోయిన్న ప్రేమన పంచుతుంది, తాయగ్ భావ్ంతో ఉంటుంది. కానీ భారయ, భరత వేరేవరు
వాతావ్రణంలో పెరిగ ఒకటవుతారు, కాబటిట అన్యయనయంగా ఉండాలంటే దాంపతయ స్తత్రాలన, విలువ్లన నిరంతరం
పోషించాలి, లేకపోతే మొకక ఎండ్డపోయినటుట ఇదదరి మధయ వికరషణ, అభద్రత, అనమానం మొదలవుతాయి.
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గొపా దంపతులు ఎవ్రంటే, ఇదదరూ ఒకే అభిప్రాయాలు, ఇష్కటలు కలిగ ఉండటం వ్లన ఆనందంగా జీవించటం
గొపాకాదు!, భినా అభిప్రాయాలు, భినా అభిరుచులు, వేరేవరు ఇష్కటలు కలిగ ఉండ్డ కూడా ఒకరిని ఒకరు అరధం చేసుకొని,
గౌరవించి కలిస్థ మెలస్థ సంతోషంగా ఉండటం గొపా! అదే అన్యయనయ దాంపతయం.
ఒకరు మాత్రమే సంతోషంగా సంతోషంగా ఉండటం అనేది సరైన కాపురం కాదు, ఇదదరూ సంతోషంగా
ఉండాలనకోవ్టమే అన్యయనయత!
చాలామంది పెళ్లి అంటే ఒంటరితనం పోగొటుటకోవ్టం కోసమో, సొసైటీ కోసమో, ఆస్థి కోసమో, అందం కోసమో
అనకొని చేసుకొంట్కరు. కానీ పెళ్లి వ్లన ఇదదరు వ్యకుతలు ఒక మంచి అవ్సరం కోసం, ఒక మంచి భయంతో, ప్రేమ,
ఆపాయయతలతో, సావరధం లేకుండా ఒకరికొకరు తాయగ్మయంగా జీవించటం అని తెలుసుకోవాలి.

2.1

ప్రేమ అంటే(Awareness)

2.1 ప్రేమ అంటే)

ore

పెళ్ళైన క్రొతతలో ఆఫీస్ట కి వెళ్తైటపుాడు భారయ లంచ్ బాక్సూ

ఇచిచ మదుదపెటేటది, సాయంత్రం అందంగా తయారై ఉండేది.
కావున భరత ఇదే ప్రేమ అనకోవ్టం. అలాగే భరత పెళ్ళైన క్రొతతలో
చీర బాగుంది, వ్ంట బాగుంది ఇలా ప్రతీది బాగుంది అని
పగడేవాడు అదే ప్రేమ అనకొనేది భారయ. కొన్నాళ్ైకు పనలలో
అలస్థపోయి ఇవి చేయకపోయేసరికి ప్రేమ తగగందేమో అనే
అనమానం కలిగంది. ప్రేమంటే మదుదలు, హగుగలు, గఫుటలు,
పగ్డతలు, షికారుి మాత్రమే కానేకాదు! పైకి కనిపించేది మాత్రమే
ప్రేమ కాదు, ప్రేమ అంటే తాయగ్ం, సరుదబాటు, ఓపిక, క్షమ,
అభిరుచులన గౌరవించటం, లోపాలన అంగ్లకరించటం.
1.

మీరు పనిలో కషటపడుతుంటే సహాయం చేయటం కూడా ప్రేమే!

2. నిరణయాలలో మీ సలహా అడుగుతుంటే అదీ ప్రేమే!
3. తనకు ఇషటమలేని కూరని భాగ్సావమి కోసం తినటం కూడా ప్రేమే!
4. అన్నరోగ్యంతో బాగ్లేకపోయి పడుకొనాపాటికీ భరత వ్చేచసరికి లేచి వ్ంటచేస్థ పెటటటం కూడా ప్రేమే!
5. భరతన తన చుట్కటలు నిందిసేత వారిని త్రిపిాకొటటటం కూడా ప్రేమే!
6. బసుూ లో జరీా చేయటం భారయకి పడదు అంటే, కషటమైన్న అదెదకు కారులో వెళ్ైటం కూడా ప్రేమే!
7. భారయన బసెూకికంచిన తరావత పదే పదే ఫోన్ చేస్థ జాగ్రతతలు కనకోకవ్టం కూడా ప్రేమే!
8. భారయన ఓ పోకిరీ ఏడ్డపిసేత, ధైరయంగా అండగా నిలబడ్డ కేసు పెటిట పోరాటం చేయటం కూడా ప్రేమే!
9. భరత నైట్ షిఫ్టట వ్లన పగ్లు నిద్రపోతుంటే, పిలిల గొడవ్ వ్లన ఇబాందిపడతాడేమో అని గ్డ్డ పెటిట, పిలిలన కంట్రోల్స
చేయటం కూడా ప్రేమే!
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10. భరతకు పలాన్న కలర్ ఇషటం లేకపోయిన్న భారయ ఇచిచందని కటుటకోవ్టం కూడా ప్రేమే!
11. భాగ్సావమి తలిిదండ్రుల గురించి శ్రదదగా తెలుసుకోవ్టం, ఆరోగ్యం గురించి జాగ్రతతలు చెపాటం కూడా ప్రేమే!
12. అతాతమామ ఇబాంది పడుతున్నారు అని గురితంచి వారికి వ్సుతవులు కొనిపెటటటం కూడా ప్రేమే!
13. భారయ తన తలిిదండ్రులన చూడాలనిపిసేత ఇంటికి పంపించటం కూడా ప్రేమే!
14. తన భరతకు మంచి బటటలు కొనటం కోసం 10ష్కపులు తిరగ్టం కూడా ప్రేమే!
15. భారయ తన ఆఫీస్ట కి కషటపడ్డ బసుూ లో వెళ్ైటం చూస్థ స్తకటీ కొనిచిచ, డ్రైవింగ్ నేరిాంచటం కూడా ప్రేమే!
16. పై చదువులు చదువు కొంట్కనంటే వేరే ఊరిలో ఉంచి చదివించి, ఉదోయగ్ం వ్చేచలా అనిా రోజులు భారయకు దూరంగా
ఉండటం కూడా ప్రేమే!
17. అతతమామ, ఆడపడుచులు విమరిశసుతన్నా, తిడుతున్నా, పనిభారం వేస్థన్న, ఎగ్తాళ్ల చేసుతన్నా భరత కోసం భరించటం
కూడా ప్రేమే!
18. భాగ్సావమికి అతయంత ఇషటమైన కోరికలన/భావాలు/లక్ష్యయలు మధయలో ఆగపోతే తిరిగ కొనసాగంచటం కూడా ప్రేమే!
19. భాగ్సావమికి నచిచన వ్ంట చేయటం కోసం ఇంటరెాట్ లో నేరుచకొని చేస్థ పెటటడం కూడా ప్రేమే!
20. భాగ్సావమికి ఇషటమైన అభిరుచులన ప్రోతూహించటం ప్రేమే!
21. భరతకు అనకోకుండా ఆరిధక ఇబాంది వ్సేత డబుా కోసం
కషటపడకూడదు అని కొంత దాచిపెటటడం కూడా ప్రేమే!
22. కూరలో పరపాటున ఉపుా తకుకవైన్న నిజం చెపితే
బాధపడుతుంది అని “బాగుంది” అని చెపాటం కూడా ప్రేమే!
23. భరత భాధలో ఉనాపుాడు భారయ నేనన్నాన అని ధైరయం చెపాటం
కూడా ప్రేమే!
24. భరత ఆకలికి తటుటకోలేడు అని సాయంత్రంలో పలాన్న టిఫిన్ చేస్థ
పెడ్డతే సంతోషిసాతడు అని ఓపికతో చేస్థ పెటటడం కూడా ప్రేమే!
25. ఒకవేళ్ ప్రమాదం జరిగ కాలు/చేయి పోయిన్న, అంతే ప్రేమ చూపించటం ప్రేమే!
26. గొడవ్ పెదదది అవుతుంటే దానివ్లన ఇదదరిమదయ దూరం పెరుగుతుందేమో అని బయటికి వెళ్లైపోవ్టం కూడా ప్రేమే!
27. భాగ్సావమికి పూరిత సేవఛ్చ ఇవ్వటం కూడా ప్రేమే!
28. భాగ్సావమి చేసే ఆరిధకపరమైన ఖ్రుచ, లావాదేవీలపై నమాకం ఉండటం కూడా ప్రేమే!
29. భాగ్సావమి లేట్ గా ఇంటికి వ్చిచన్న అనమానించకపోవ్టం కూడా ప్రేమే!
30. భాగ్సావమి ఇచేచ సలహాలన నమాటం కూడా ప్రేమే!
31. కష్కటలలో అసూలు వ్దిలివెళ్ైకపోవ్టం కూడా ప్రేమే!
32. చులకన చేయకపోవ్టం, కంట్రోల్స చేయకపోవ్టం కూడా ప్రేమే!
33. ఇదదరి మదయ దాపరికం లేకుండా ఉండటం కూడా ప్రేమే!
34. ప్రశంస్థంచటం కూడా ప్రేమే!
35. భాగ్సావమికి నచిచన డ్రెస్ట వేసుకోవ్టం ప్రేమే!
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36. ఒకరికొకరు ధైరయం (ప్రోతాూహం/ఓదారుా/సహాయం) చెపుాకోవ్టం
కూడా ప్రేమే!
37. ఒకరి విజయానిా మరొకరు పండుగ్ చేసుకోవ్టం కూడా ప్రేమే!
38. సమసయలు తెలుసుకోవ్డం, పరిష్కకరం చేయడం కూడా ప్రేమే!
39. లోపాలు, తపుాలు, బలహీనతలు కూడా మనస్త్రితగా
అంగ్లకరించటం, సరుికుపోవ్టం కూడా ప్రేమే!
40. తాయగ్ం చేయటం కూడా ప్రేమే!
41. భాగ్సావమి కోసం మారటం కూడా ప్రేమే!
42. ప్రతీ విషయం భాగ్సావమికి చెపేతగాని సంతోషం లేకపోవ్టం అనేది
కూడా ప్రేమే!
43. జాగ్రతతలు చెపాటం, తపుాలు చేసేత సలహాలు ఇవ్వటం కూడా ప్రేమే!
44. భారయకు సేవ్ చేయటం అంటే బానిస కాదు అనకోవ్టం కూడా ప్రేమే!
45. కనీారుకి కారణం తెలుసుకొని మళ్ళై రాకుండా చూసుకోవ్టం కూడా ప్రేమే!
46. భాగ్సావమికి భారంగా, బలహీనతగా కాకుండా బలంగా ఉంటటం కూడా ప్రేమే!
47. కళ్ైలోకి చూస్థ బాధన గురితంచగ్లగ్టం, అంటే మనసుని చదవ్టం కూడా ప్రేమే!
48. భాగ్సావమిని గెలిపించట్కనికి ప్రయతాం చేయటం కూడా ప్రేమే!
49. ఆదాయానిా గ్మనిస్తత ఖ్రుచ చేయటం కూడా ప్రేమే!
50. భరత గురకతో ఇబాంది కలిగసుతన్నా, ఇబాందిని ప్రేమించి సరుికుపోవ్టమే ప్రేమ!
51. భారయ లావుగా ఉన్నా శరీర ఆకరషణన కాకుండా మనసుూని చూస్థ, ఇతరులవైపు ఆకరిషంపబడకపోవ్టం కూడా ప్రేమే!
52. భారయకు దూరంగా విదేశాలలో పని చేసుతన్నా, చుట్టట ఆకరిషంచే ఆడవారు ఉన్నా, చేతిలో డబుా ఉన్నా, తన భారయ కోసమే
ఎదురుచూసే వ్యకితదీ ప్రేమే!

ఉదాహరణ:
•

•

భరత ఉదోయగ్ ప్రయతాం కోసం వెళ్ళైడు, కానీ రాలేదు. ఇంటికి వ్చేచసరికి భారయ తన భరతకు ఇషటమైన మంచి
వ్ంటకం, స్థదధం చేస్థ అందంగా అలంకరించుకొని స్థదధంగా ఉంటుంది. అది చూస్థన భరత "ఉదోయగ్ ఇంటరూవయ లో
సెలెక్సట కాలేదని" బాధగా చెపాాడు, అపుాడు భారయ "నీవు ఉదోయగ్ం సంపాదిసేతనే ప్రేమిసాతన , గౌరవిసాతన
అనకున్నావా? ఉదోయగ్ం వ్సేత ప్రేమించటం, లేకపోతే ప్రేమించకపోవ్టం కాదు" అని చెపిాంది. ఆ మాటలు వినా
అతనికి తన న్యట మాటరాలేదు.
భరత ఇంటోి లేని సమయంలో, భారయన చుటుటప్రకకల గ్ల త్రాగుబోతు వ్యకిత వ్లన అతాయచారం చేయబడ్డతే ఆ
త్రాగుబోతు వ్యకిత మళ్ళై బెదిరించుతుంటే ఆ విషయం తన భరతతో చెపితే దానిని భరత ఎంత సపోర్ట చేశాడంటే ఆ
త్రాగుబోతు వ్యకితపై కేసు పెటిటంచి, జైలోి పెటిటంచాడు. అంతేగాని పలాన్న వ్యకిత న్న భారయ శరీరానిా తాకాడు గ్దా?
నేన న్న భారయన కూడా వ్దిలేసాతన అని అనటం గాని, భారయన పుండు మీద కారం చలిినటుి నిందించటం గాని
చేయకుండా, కొండంత అండగా నిలబడ్డ ఓదారాచడు, ఇకకడ చూడవ్లస్థనది ఏమిటంటే వీరి బంధం పరిణితి
చెందిన అనబంధం, వారు శరీరాలకు ప్రాధానయత ఇవ్వలేదు, హృదయాలకు ప్రాధానయత ఇచాచరు. అంటే ఒక సమసయ
వ్చిచనపుాడు నీ భాగ్సావమి పటి నీవు ఎలా సాందిసుతన్నావో అనాదానిని బటిట మీ అన్యయనయత ఆధారపడ్డ ఉంటుంది.
ఇది ఒక తెలుగు పేపర్ లో వ్చిచన యధారింగా జరిగన సంఘటన.
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•

కొనిా రోజులుగా భారయ-భరత మధయ గొడవ్లు జరగ్టం వ్లన, ఆకరషణ తగగపోవ్టం వ్లన, భరతకు మరో
అమాాయితో శారీరక సుఖ్ం పందాలని ఓ వేశాయ గ్ృహానికి వెళ్ళతడు , అకకడ్డకి వెళ్లైన తరావత ఆ వేశయ అతనిని
ఎందుకు అలా ఉన్నావు? అని అడుగుతుంది. అతన న్నకు కోరిక కలగ్టం వ్లన ఆ సుఖ్ం తీరుచకోవ్టం
కోసం ఇకకడ్డకి వ్చాచన, ఈ విషయం న్న భారయకు కూడా తెలియదు, న్న భారయకు తెలియకుండా ఆ సుఖానిా
ఇకకడ పందవ్చుచ, కానీ న్న భారయకు కూడా న్నలాగే శారీరక సుఖ్ం పందాలనే కోరిక తపాక కలుగుతుంది కదా!
న్న సావరిం నేన చూసుకోవ్టం సరైన పదదతి కాదు అనే ఆలోచన మనసుూలో గుచుచకుంటునాది, అలాగే న్న భారయ
న్నలాగే తపుా చేసేత అందుకు నేన కూడా ఒక కారణం కదా! అదే ఆలోచిసుతన్నాన, అంట్ట అకకడ్డనంచి

•
•

•

వెళ్లైపోతాడు భరత. భారయకు కూడా కోరికలు ఉంట్కయి, న్న సావరిం నేన చూసుకోకుండా ఎదటివారిని కూడా
గౌరవించి తీరాచలి.
భారయకు గ్ల సమసయ వ్లన పిలిలు పుటటరని డాకటర్ూ అంటే, దానిని భరత తనమీద వేసుకొని భారయకు చెడిపేరు
తీసుకురాకుండా ఉండటం అన్యయనయత.
భరత యొకక 2 కిడీాలు పాడయితే అందుకు సరైన బిడ్ గ్రూప్ గ్ల దాత ఎవ్రూ లేకపోతే, భారయ యొకక కిడీా
మాయచ్ అవుతుంది అని డాకటర్ చెపితే, అందుకు భారయ అంగ్లకరించింది. కానీ ఓ సమసయ వ్చిచంది, అందుకు
ఆమె కొంచెం లావుగా ఉండటమే, కిడీా దానం చేయాలంటే కొంచెం బరువు తగాగలి. ఇందుకోసం 45సంవ్తూరాల
వ్యసుూ ఉనా ఆమె న్సల రోజులోి వాయయామం చేస్థ దాదాపు పది కేజీల బరువు తగగ భరతకు ఒక కిడీా దానం
చేస్థంది.
పెళ్లైకి మందు ప్రేమించిన వ్యకిత డబుా ఇవ్వకపోతే నీ భరతకు ఫోటోలు చూపిసాతన అని భారయన బాిక్స మెయిల్స
చేసేత, ఆ విషయం భరతతో చెపిానపుాడు అతన ఈ రోజున ఆకరషణ పేరుతో పదో తరగ్తి, ఇంటర్, ఇంజనీరింగ్ లో
ఇలా ఎవ్రో ఒకరితో ఆకరషణ సంబంధం సహజంగా అందరికి ఉంటుంది. నేన కూడా న్న భారయన ఈ
సంబంధం నేరుగా చేసుకోలేదు కదా! నేన కూడా ఆకరషణలకు లోనయాయన, అవి ఫెయిల్స అయాయయి కాబటిట
ఇపుాడు ఈ సంబంధం చేసుకొన్నాన. న్నకైన్న ఒకటే న్నయయం, న్న భారయకైన్న ఒకటే న్నయయం ఉండాలి,

•

అలాగే న్న భారయ పెళ్ళైన తరావత గ్తం గురించి ఆలోచించకుండా ఆనందంగా ఉంది, ననా అలాగే
చూసుకొంటుంది అని ఆ బాిక్స మెయిల్స చేసే వ్యకితకి గ్టిటగా వారిాంగ్ ఇచిచ భారయకు అండగా ఉంట్కడు.
ఇలా అరధం చేసుకొని సపోర్ట గా ఉండటమే అన్యయనయత.
నిచిచతారిం కుదిరిన తరావత కాబోయే భారయకు ప్రమాదంలో మెదడుకు దెబాతగలి మానస్థక వైకలయం పందినది, ఆ
విషయం భారయ తలిిదండ్రులు అలుిడుకి చెపాారు. బంధువులు, ఇంటోి వాళుై ఆ సంబంధం వ్దదని చెపుతున్నా
కూడా ఆ భరత ఒకసారి మాట ఇచిచన తరావత, శుభలేఖ్ అచుచవేస్థన్నక ఇపుాడు ఆ అమాాయిని ఎవ్వరు
చేసుకొంట్కరు? న్నకు నిచఛయం అయియన్నక ఆ అమాాయికి ఇలా జరిగంది, కావున అందుకు నేనే భరించాలి,
నేన కాకపతే ఇంకెవ్వరు భరిసాతరు అని తలిిదండ్రిని ఒపిాంచి చేసుకొన్నాడు. 50 సంవ్తూరాలు కాపురం చేస్థ
మగుగరు పిలిలని పందాడు. ఆయనే వ్ంట చేసుకొని భారయకు తినిపిస్తత, భారయ మానస్థక వైకలయం వ్లన ఇలుి
అంతా చెలాిచెదురు చేస్తత విస్థగసుతన్నా కూడా పెళ్లైలో చేస్థన ప్రమాణంకి కటుటబడ్డ ఓపికతో కాపురానిా
న్సటుటకొచాచడు. పిలిలు తలిిని తకుకవుగా చూసేత ఏ మాత్రం ఒపుాకొనేవాడు కాదు. ఇటువ్ంటి తాయగ్మూరుతలు
ఇపాటికీ ఉన్నారు మన మధయ.

75

76

77

78

79

80

81

82

83

2.2 ప్రశ్ాల దావరా అవగాహన పందుట(Awareness)
2.2 ప్ేశ్నల ద్వారా అవగాహన ప ందుట(Awareness)

orem

సమసయలు రావ్డానికి ప్రధాన కారణం ఎదుటివ్యకిత గురించి సరిగాగ
అవ్గాహన లేకపోవ్టమే. కావున సమసయల నివారణలో భాగ్ంగా కొంచెం ఓపికతో
ఒకరిగురించి ఒకరు తెలుసుకోవ్ట్కనికి ప్రయతాం చేయండ్డ.
ఇందుకోసం
"భయం/అభద్రత" లేని వాతావ్రణం కలిాంచండ్డ. అంటే తపుాలు/లోపాలు/బలహీనతలు
సహజం నేన కూడా మారట్కనికి స్థదదంగా ఉన్నాన, న్నలో కూడా లోపాలు తపాక
ఉంట్కయి, దానిని సరిచేసుకోవ్ట్కనికి స్థదదం అనే భరోసా ఇవ్వండ్డ. అపుాడు ఎదుటివారు
కూడా కొంచెం బెరుకు లేకుండా ఉంట్కరు.
నియమం: మరీ లోతుగా, ఇబాందిపెటేట ప్రశాలు(ఎనిా పెళ్లి సంబంధాలు చూశారు? ప్రేమ
వ్యవ్హారాలు? తలిిదండ్రుల గొడవ్లు, ఆరిధక సమసయలు, అనాదమాల/అకక చెలెిల సమసయలు...) అడగ్కండ్డ.

A) చినాతనం/బాలయం:

ఈ క్రంది ప్రశాలు అడగ్టం దావరా ఎదుటివ్యకితలో మాట్కిడాలనే ఆసకిత కలిగసాతమ , ఎపుాడైతే తన చినాతనం

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

గురించి అడ్డగతే ఇదదరి మధయ ఓ ప్రశాంత వాతావ్రణం న్సలకొనన.
మీ తలిిదండ్రులు నీ పేరు అలా ఎంచుకోవ్టంలో ఏదైన్న విషయం ఉందా?
చినాపుాడు ఆటలు చురుగాగ ఆడుకొన్నావా? అలిరి చేసాతవా?
చినాతనంలో చూస్థన మొదటి స్థనిమా గురుతందా?
చినాతనంలో ఏమైన్న పెంపుడు జంతువులన పెంచుకొన్నావా?
చినాపుాడు ఏ టీవీ కారయక్రమం అంటే ఇషటం? చినాపుాడు చేస్థన
అలిరి పనలు ఏమి?
చినాపుాడు ఏయే ఆటలు ఆడుకొనేవారు? చినాపుాడు మీకిషటమైన
టీచర్ ఎవ్రు?
చినాన్నటి బెస్టట ఫ్రండ్ ఎవ్రు? ఇపాటికీ పరిచయంలో ఉన్నారా?
చినాపుాడు ఏ సబెాకుట అంటే ఇషటం?
చినాపుాడు మీ ఇంటోి ఎవ్రు అంటే భయం? చినాతనంలో ఏమైన్న అవార్ి్ వ్చాచయా?
చినాతనంలో అతి క్రమ శిక్షణతో పెరిగాన అనిపించిందా? అతి గారాబంగా పెరిగాన అనిపించిందా?
చినాతనంలో ఏమి కోలోాయాన(Missing) అని అనకొంటున్నారు?
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B) పెంపకం / పెరిగన వాతావ్రణం / అనభవాలు:
•
•
•
•
•
•
•
•

మీ తలిిదండ్రుల దాంపతయంలో మీకు నచిచనవి?
నీకు తెలిస్థన వారిలో అతయంత ప్రేమ, అనరాగ్ం, అన్యయనయత
అనిపించే కుటుంబం ఏది? వారిలో ఏమి బాగా నచిచనవి?
నీ జీవితంలో మఖ్యమైన టరిాంగ్ పాయింట్ూ ఏమి?
బాగా గురుతండ్డపోయిన ఆనందకరమైన సంఘటన ఏమి?
నీవు ఈ సాియికి రావ్ట్కనికి ఎవ్రైన్న ప్రోతాూహం చేశారా?
ఇపాటివ్రకు జీవితంలో/కుటుంబంలో
బాధాకరమైన సంఘటన ఏమి?

జరిగన

అతయంత

ఇపాటివ్రకు సాధంచిన విజయాలు ఏమిటి అని అడ్డగతే ఏమి చెపాతవు?
ఇపాటివ్రకు చేస్థనవాటిలో సాహస్ట్రపేతమైన పని ఏమి?

C) విలువ్లు, నమాకాలు, లక్ష్యయలు, ప్రాధానయతలు:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ఆనందమైన జీవితం అంటే?
జీవితంలో అనీా అనకూలిసేత ఏమి చేయాలని లిస్టట తయారుచేస్థ పెటుటకొని ఉన్నావు? లక్షయం ఏమి?
చనిపోయేమందు ఏమి సాధంచి పోవాలి అని అనకొంటున్నావు?
ఏ విషయంలో క్షమించవు? సవచఛంద సేవ్, సామజిక అంశాలపై పోరాటం చేయటం ఇషటమా?
సమానతవంపై అభిప్రాయం? ఆడ -మగ్ సమానం? ఒక కోటి రూపాయలు లాటరీలో వ్సేత ఏమి చేసాతవు?
దేవుడు ప్రతయక్షమై మూడు కోరికలు కోరుకోమంటే ఏమి
కోరుకొంట్కవు?
ఈ భూమీాద బ్రతకడానికి అవ్కాశం ఒక రోజు మాత్రమే ఉంది,
అపుాడు దేనికి ప్రాధానయత ఇసాతవు?
ఒకకరోజులో కోటిరూపాయలు ఖ్రుచ చేయమని ఇసేత ఏమి
చేసాతవు?
కోటి రూపాయలు ఇచిచన్న కూడా చేయడానికి ఇషటపడని పని ఉందా?
నిజాయితీగా సమాధానం చెపుతాన అంటే ఏ ప్రశా అడుగుతావు?
ఈ ప్రపంచంలో ఒకటి మారచమంటే ఏమి మారచట్కనికి ఇషటం ? ఏ మూడు విలువ్లు నీలో చూస్థ నీవు గ్రవపడతావు?
ఏ విలువ్లు భాగ్సావమిలో కూడా ఉంటే బాగుంటుంది అని అనకొంటున్నావు?

D) గుణాలు
•
•
•
•

నీవు Introvert or ambivert or Extrovert ?
ఏ మూడు గుణాలు చూస్థ నీవు గ్రవపడతావు?
నీలో Inferiority Complex or Superiority Complex ఉందనకొంటున్నావా?
ఏ గుణం భాగ్సావమిలో కూడా ఉంటే బాగుంటుంది అని అనకొంటున్నావు?
85

E) ఉదేవగాలు:
•
•
•
•
•

అతయంత విసుగు, చిరాకు, కోపం కలిగంచేది ఏది, ఎపుాడు?
అతయంత ఆసకిత కలిగంచేది? అతయంత ఇషటమైన కూర? అతయంత ఇషటమైన రంగు? అతయంత ఇషటమైన స్థనిమా?
అతయంత ఇషటమైన పాట ఏమి? స్థనిమాలో ఇషటమైనది ఏమి? ఫైట్ూ, కామెడీ, సెంటిమెంట్ డైలాగు, సెళటల్స?
అతయంత ఇషటమైన టీవీ ప్రోగ్రం ఏది? బుక్స ఏది? ఏమి చేసేత నీ మూడ్/చిరాకు నంచి తందరగా బయటికి వ్సాతవు?
దేనిగురించి మాట్కిడ్డతే నీవు అమితమైన సంతోషం, ఆనందంగా ఉంట్కవు?

F) అలవాటుి
•
•
•
•
•
•
•
•

ఏ విషయంలో వాయిదా వేసాతవు?
ఇదదరికీ ఇషటమైన హాబీ/అలవాటు/అభిరుచి/కళ్ ఏమైన్న ఉందా?
నీ జీవితాంతం ఒకటే ఆహరం తీసుకోవాలి అంటే ఏమి తీసుకొంట్కవు?
బిజిన్సస్ట చేయడానికి కావ్లస్థనంత డబుా ఇసేత ఏమి చేయడానికి ఇషటం ?
ఒలింపిక్స కి పంపిసాతమ అంటే ఏ ఆట ఆడట్కనికి ఇషటం?
ఎపుాడైన్న డాన్ూ, పాటలు పాడావా? ఏ అలవాటు మానకోవాలనివుండ్డ
మానకోలేకపోతున్నావు?
ఏ అలవాటు నేరుచకొంటే బాగుండున అనిపిసుతంది?
న్నలో ఉనా ఏ అలవాటు నీకు చిరాకు తెపిాసుతంటుంది?

విడిపోయ్య వారిలో(ప్రేమ లేనివారిలో) గల లక్షణాలు
2.3
2.3 విడ్డపోయే వారిలో(ప్రేమ లేనివారిలో) గ్ల లక్షణాలు

orem
తెలుసుకోవటం(Awareness)

1. అనబంధానిా బ్రతికించుకోవ్డానికి, బంధం గ్టిటపడట్కనికి ప్రయతాం-- 0%
2. మంచి భయం, మంచి అవ్సరం – 0%
3. సరుదకుపోవ్టం-0%, మొండ్డపటుటదల-100%
4. క్షమ -0%, పగ్/కోపం/ప్రతీకారం -100%
5. సావరిం – 100%, తాయగ్ం-0%

6. విమరశ/ చెడుగా చెపాటం - 100%, ప్రశంస్థంచటం-- 0%
7. ధైరయం(ప్రోతాూహం/ఓదారుా) చెపుాకోవ్టం -0%, భయపెటటటం, బెదిరించటం-100%
8. ఆకరిషంచుకోవ్టం - 0%, అసహయంచుకోవ్టం-100%, అభద్రత-100%
9. గౌరవించుకోరు(తకుకవ్చేసుకోవ్టం,చులకన) - 100%
10. పారదరశకంగా/నిజాయితీ ఉండరు(అంతా దాపరికం)/నమాకంగా ఉండరు -- 0%
11. ఒకరిమీద ఆధారపడటం - 0%, సేవచఛ,విడ్డగా,సవతంత్రం-100%
12. వినటం -0%, వాదన -100%
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13. వ్యతిరేకంగా చేయటం -100%, ఇషటంగా/అనకూలంగా చేయటం- 0%
14. మనసుూలోనిది మాట్కిడుకోవ్టం - 0%, నటించటం-100%
15. సహాయం చేసుకోవ్టం -- 0%, అడుిపడటం-- 100%
16. ఇతరుల లోపాలు, తపుాలు, బలహీనతలు అంగ్లకరించటం-0%
17. బలవ్ంతంగా మారచడానికి ఇషటపడటం--100%
18. దూరంగా ఉండట్కనికి ఆసకిత --100%, దగ్గరగా ఉండట్కనికి-0%
19. ఏ విషయాలు చెపాకపోవ్టం, దాయటం, అడ్డగతేనే చెపాటం-100 %
20. నిరుతాూహం, ఆందోళ్న,అసంతృపిత/డ్డప్రెషన్ -100%
21. పోటీ/ఈరషయ -100%. సేాహం -- 0%, శత్రుతవం-100%
22. సాధయం కానిది కోరటం, ఇరకాటంలో పెటటడం, ఇబాంది పెటటడం-100%
23. మౌనం, పడ్డ పడ్డ మాటలు -100%, నవువతూ మాట్కిడటం - 0%
24. రహసాయలు, రహసయంగా మాట్కిడటం--100%, పారదరశకత-0%
25. మారడానికి, సరుదకోవ్ట్కనికి అవ్కాశాలు ఇవ్వకపోవ్టం--100%
26. సంతోషంగా ఉనా భారయ-భరత చరయలలో 20:1 (20- పాజిటివ్ చరయలు ఉంట్కయి,1- న్సగ్టివ్ చరయలు ఉంట్కయి)
27. గొడవ్పడే భారయ-భరతలలో 20:4 (5- పాజిటివ్ చరయలు ఉంట్కయి,1- న్సగ్టివ్ చరయలు ఉంట్కయి)
28. విడాకులు తీసుకొనే భారయ-భరతలలో 20:20 (1- పాజిటివ్ చరయలు ఉంట్కయి,1- న్సగ్టివ్ చరయలు ఉంట్కయి)
29. భాగ్సావమి నంచి దూరంగా ఉండట్కనికి కారణాలు వెతుకొకంట్కరు. ఎకకడ కలస్థ ఉండాలిూ వ్సుతందో అని
30. అడ్డగనదానికి, వ్యతిరేకంగా చేయటం, కోపం తెపిాంచటం, వాదన పెంచటం దావరా తందరగా విడాకులు
పందాలనకోవ్డం.
31. ఎదురెదురుగా మాట్కిడుకోవ్టం కన్నా, ఫోన్ లో వేరే వారితో మాట్కిడటం, బయట ఎకుకవ్ గ్డపటం. అంటే ఎకకడ
ఎదురుగా మాట్కిడాలిూ వ్సుతందో అని తపిాంచుకోవ్టం.
32. ఒకే విషయంపై గొడవ్పడటం/మొండ్డ పటుటదల, పరిష్కకరం మాత్రం దొరకకపోవ్డం
33. వేరే వ్యకితని పెళ్లి చేసుకోవాలని సంస్థదధం అయితే, వేరే వ్యకిత స్థదధంగా ఉంటే ఇక వీరి మనసుూని మారచలేమ.
అంతేగాక వేధంపులు, హింస ఎకుకవ్ చేస్థ తందరగా భాగ్సావమిలో అయిషటం కలిగంచి విడ్డపోవాలని చూసాతరు.
34. ఒంటరిగా బ్రతకడానికి కావ్లస్థన ఏరాాటుి చేసుకోవ్టం, లేక వేరే వ్యకితతో కలస్థ ఉండాలిూ వ్సేత దానికి సంబంధ
ఏరాాటుి చేసుకోవ్టం.
35. సాధయంకాని కోరిక కోరటం వ్లన ఎదుటివారు సాధంచలేక, ఇరకాటంలో పెటిట విడాకులు పందాలనకోవ్డం
36. చినా విషయాలలో కూడా వాదనకు,గొడవ్కుఅవ్కాశం
చూసాతరు
37. లక్ష్యయలు, ప్రాధానయతలు, అలవాటుి, ఇష్కటలు మారిపోతాయి
38. భవిషయతుత గురించి ప్రణాళ్లకలు చేయటం మానేసాతరు
39. భాగ్సావమి తపా, వేరే ఇషటమైన వారితో ఎకుకవ్ గ్డుపుతారు
40. "రహసయంగా" మాట్కిడుకోవ్టం, చేయటం జరుగున.
41. "ఒకకసారిగా" కుటుంబ వ్యవ్హారాలు సరిచూడటం, డబుా,
పెటుటబడ్డ, సిలం,పలం గురించి ఆరాతీయటం
42. "ఒకకసారిగా" ఎకుకవ్ ఖ్రుచ/పెటుటబడ్డ పెటటడం.. ఒకకసారిగా నష్కటలు వ్చిచన్నయి అని చెపిా, డబుాని వేరేవాటిపైకి
మళ్లించటం
43. "ఒకకసారిగా" పిలిలన తనవైపుకు లాకోకవ్ట్కనికి ప్రయతాం చేయటం
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44. నడ్డచేటపుాడు, కూరోచనేటపుాడు, పడుకునేటపుాడు దూరంగా ఉండటం
45. కుటుంబం కోసం కషటపడటం, సహాయం చేయటం మానేయటం
46. ఇంటికి సరిగాగ రాకపోవ్టం, బయట ఎకుకవుగా గ్డపటం
గ్మనిక: ఇకకడ చెపిాన % అనేవి ఖ్చిచతంగా అంతే ఉంట్కయి అని అరధం కాదు!, మంచి, చెడుని బలంగా చెపాట్కనికి ఆ
సంకేతాలు.

రండో
గలఏమిటో
రిస్క్ ఏమిటో
తెలుసుకోవటం(Awareness)
2.42.4
రెండో పెళ్లి
లో ప్లళ్లె
గ్లలో
రిస్టక
తెలుసుకోవ్టం(Awareness)

orem

సాధారణంగా కొందరు మొదటి పెళ్లైలో సమసయలు వ్సేత రెండో పెళ్లి చేసుకోవ్చుచ అనే ఆలోచన వెంటనే
మదిలో వ్సుతంది, కానీ రెండో పెళ్లి చేసుకొంటే వ్చేచ రిస్టక లు ఓ సారి పరిశీలన చేసుకొంటే, మొదటి పెళ్లి మంచిదో,
రెండో పెళ్లి మంచిదో మీరే నిరణయం తీసుకోవ్చుచ.
•
•

•

•
•
•

•

రెండో పెళ్లి అనేది ఆవేశంతో, అలోచించి చేసుకోకపోవ్డం వ్లన
మళ్ళై మొదటి వివాహంలో వ్చిచన సమసయలే రావ్టం.
ఏ చినా అసంతృపిత కలిగన్న మొదట వ్చేచది "నేన తపుా చేశానేమో?"
"తందరగా నిరణయం తీసుకొన్నానేమో?" "మరో అవ్కాశం
ఇచిచవుంటి బాగుండేది ఏమో?" అని మనసుూలో గుచుచకొంటుంది.
రెండో పెళ్లి చేసుకోవ్టం వ్లన భరత మొదటి భారయకు భరణం ఇస్తత
ఉండాలి, దీనివ్లన రెండో పెళ్లి చేసుకొంటే ఆరిధక ఇబాందులు
రావ్చుచ.
రెండో పెళ్లి చేసుకొన్నా కూడా వ్చిచన భారయ/భరత తనకు నచిచనటుి ఉంట్కరని గాయరంటీ లేదు.
గొడవ్ మొదలైతే మొదట వ్చేచ మాట "నీకన్నా పాత మొగుడే/పెళ్ళైమే నయం". ఇది గొడవ్కు పున్నది లాంటిది. ఇది
ఒకకసారి వ్చిచందంటే, అది పురుగులా తలుస్తతనే ఉంటుంది.
మొదటి భారయ/భరత తరపు పిలిలన చూస్థ వ్చిచన్న, వారితో
పలకరించిన్న కూడా రెండో భారయ/భరత తో గొడవ్లు, అలాగ్ని
పిలిలన చూడకుండా ఉండలేక ఇబాంది పడటం.
రెండో పెళ్లి చేసుకొంటే అభద్రతా భావ్ం ఉంటుంది, సరిగాగ
చూసుకోకపోతే మొదటి భరత/భారయ దగ్గరికి వెళ్ళతరేమో! లేక మరో స్త్రీ
తో వెళ్ళతరేమో!. అందం చూస్థ రెండో పెళ్లి చేసుకొంటే అది తగగతే
మరో వ్యకితతో వెళ్లైపోతారేమో అనే భయం. ఈ రోజు అందం న్నదగ్గర
ఉంది, అది తగగ, రేపు మరో స్త్రీ దగ్గర దొరికితే న్న దగ్గర ఉంట్కరని
నమాకం లేదు, అనే భయం. ఈ రోజు న్నదగ్గర ప్రేమ/డబుా ఉంది, అది తగగతే మరో వ్యకితదగ్గరికి వెళ్ళతరేమో అనే
అనమానం. సావరిం కోసం అనబంధం సులభంగా తెంచేయగ్లరు అనకునాపుాడు, న్నతో కూడా ఉంట్కరు అనే
నమాకం ఏమి?
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•
•
•

రెండో పెళ్లి చేసుకొంటే మొదటి పెళ్లి వ్లన కలిగన పిలిలపై రెండో భరత అంతగా ప్రేమ చూపించలేరు, దీనివ్లన భారయభరత మధయ గొడవ్లు కలుగున.
మొదటి భారయ/భరత మరో వ్యకితని పెళ్లి చేసుకొంటే తటుటకోలేకపోవ్టం, అంటే రెండో పెళ్లితో ఆనందంగా లేక, అవ్తలి
వ్యకిత ఆనందంగా ఉంటే ఈరషయ, అస్తయ కలిగ మనశాశంతిగా ఉండలేకపోవ్టం.
పై విషయాలు గ్మనిసేత రెండో పెళ్లి అనేది పెనం నంచి పయియలో పడిటుట ఉంటుంది అని అంచన్న. అంటే అసూలు
రెండో పెళ్లి చేసుకోవ్దుద అని కాదు, చినా చినా సమసయలకు సరుదకోకుండా విడాకులు తీసుకొంటే, రెండో పెళ్లిలో
కూడా సమసయలే!. మొదటి భాగ్సావమి ఆరోగ్య/ప్రమాదంలో చనిపోయినపుాడు (లేక) భాగ్సావమిని కొటటటం, విరకిత
కలిగేలా చేసుతంటే ఆ నరకం కంటే రెండో పెళ్లి అనేది ఓ పరిష్కకరమేమో ఆలోచించండ్డ. అంతేగాని చినా చినా
సమసయలకే విడాకులు ఆశించకండ్డ, రెండో పెళ్లి కూడా రిస్టక తో కూడ్డవునాది అని చెపాటమే ఉదేదశయం!

భార్య-భర్తల అనుబందం గురించి సినిమాలు, వీడియోలు చూడటం(Awareness)
2.5 భారయ-భరతల అనబందం గురించి స్థనిమాలు, వీడ్డయోలు చూడటం(Awareness)

2.5

orem

భారయ, భరత సరదాగా ఉనాపుాడు కలస్థ ఈ వీడ్డయోలు చూడటం
వ్లన విన్యదంతో పాటు సందేశం కూడా ఇచుచన. అలాగే ఎపుాడైన్న
గొడవ్లు వ్చిచ దూరంగా ఉంటున్నారు అనిపిసుతంటే, ఆ సమయంలో
మరోసారి ఈ క్రంది స్థనిమాలు “కలస్థ” Youtube లో ఒకసారి చూడండ్డ,
దీనివ్లన మంచి విషయాలు తెలుసుకోవ్చుచ కాబటిట మీరు ఖ్రుచపెటేట ప్రతి
నిమిషం మీ అనబంధం బలపడట్కనికే ఉపయోగ్పడున.

A) Movies/Discussions:
పెళ్ళైన కొతతలో - https://youtu.be/ZXGbggvQJ30
మిసటర్ పెళ్ళైం - https://youtu.be/YxA5dQ3WdS0
రాధ గోపాలం - https://youtu.be/OrNPWP5DRWM
సరుదకుపోదాం రండ్డ - https://youtu.be/lOYNP0k5IBc
సంక్రంతి - https://youtu.be/PMtG6cZyDaI
మా అనాయయ - https://youtu.be/1Lic1qAV8sc
పెళ్లి పుసతకం - https://youtu.be/Ceh9tJ9aogw
మిధునం - https://youtu.be/2qX0Wu6O9G8
శుభలగ్ాం - https://youtu.be/oJzghzxjVfU
కలస్థనడుదాదమ - https://youtu.be/8Wg3wG2Wjew
అరాధంగ (న్నగేశవరరావు) - https://youtu.be/vjed7OH30Ak
సంసారం ఒక చదరంగ్ం - https://youtu.be/esucI1zKcM4
క్షేమంగా వెళ్లి లాభంగా రండ్డ - https://youtu.be/L7rTthS5_fg
దీరఘ సుమంగ్ళ్ళ భవ్ - https://youtu.be/i3z82GZ87wE
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శతమానం భవ్తి - https://youtu.be/wl7FV1LHcU4
గ్రికపాటి నరస్థంహారావు గారి ప్రవ్చనం- https://youtu.be/eWXWhFQpXSw
చాగ్ంటి కోటేశవరరరావు గారి ప్రవ్చనం - https://youtu.be/JNu4rUKDeyk
గ్రికపాటి నరస్థంహారావు గారి ప్రవ్చనం - https://youtu.be/OKDlrQxEJQk
రావి రమ గారి డ్డసకషన్ - https://youtu.be/xirdoLrPkJ4
B.V. పట్కటభిరామ్ గారి సలహాలు - https://youtu.be/hPq1uGUMX_k
V. నగేష్ గారి సలహాలు - https://youtu.be/q6uhH-Dw6K4

B) Short Films
1.

పెళ్ళైన తరావత(short film) - https://youtu.be/F4qklojeWzQ

2. భారయ తాయగ్ం(పుటిటంటి వారిని వ్దిలిరావ్టం ఎంత గొపా తాయగ్మో) - https://youtu.be/mY4WLmQg994
3. భారయ గొపాదనం - https://youtu.be/ay6fCbzoDgg
4. భారయ భరత మధయ సమసయ వ్సేత కౌన్సూలర్ ఎలా చకకగా పరిషకరిసాతరో తెలుకోండ్డ, మీరు పరిషకరించలేని
సమసయలకోసం కౌన్సూలర్ సహాయం తీసుకోండ్డ - https://youtu.be/tnLGL2FvFXs
5. ఆశించకుండా ప్రేమిసేత ఎంతటి కఠినమైన మనసుూని కూడా కరిగసుతంది - https://youtu.be/tCfn4Ef-1P0
6. భారయ కష్కటనిా, అభిరుచులన గురితంచండ్డ - https://youtu.be/iDfejuH65-8
7. భారయ అభిరుచులిా గ్మనించి ప్రోతూహించటం ఎలా? - https://youtu.be/ea8kHUXSNKA
8. భారయ చేసే కష్కటనిా గురితంచక, లక్ష్యయలన, అభిరుచులన గౌరవించకపోతే? - https://youtu.be/EFoJubCBmU0
9. భారయ ఇష్కటలకు గౌరవ్ం ఇవ్వటం ఎలా? - https://youtu.be/hwxmd2QRGDQ
10. అందమైన అనబంధం - https://youtu.be/VC__GWtdRCw
11. పెళ్ళైన కొతతలో అనబంధం - https://youtu.be/h3c548Oba4E
12. భారయ భరత గొడవ్లు పడ్డతే అతాతమామ ఎలా సరిదచెపాాలి? - https://youtu.be/gEqB6DWohhs
13. ఇగోతో అపారిం చేసుకొని తరావత బాధపడటం ఎలాన్య చూడండ్డ - https://youtu.be/VSqj_a7yaz0
14. ఇగో(ఎదుటి వ్యకిత ఒక మెటుట తగగతే నేన తగుగతాన అని ఒకరినొకరు అనకొంట్ట, ఎవ్వరూ కూడా మందుగా
ప్రయతాం చేయక విడ్డబాటు) - https://youtu.be/_QoxcbLQWIM
15. భారయ మందు సేాహితులతో(అమాాయి) సనిాహితంగా ఉంటే

సమసయలు

వ్సాతయి

https://youtu.be/mH2MvRxOFHw
16. గౌరవ్ం తగగతే గొడవ్లు ఎలా వ్సాతయో చూడండ్డ - https://youtu.be/I7uboJ9GmfY
17. అతాతమామ అలవాటిన ఎలా గౌరవించాలో చకకగా చూపించారు - https://youtu.be/p3dFpg9pxa0
18. అనమానం - నిఘా - https://youtu.be/M6iA_hNjr0A
19. అనమానం వ్సేత నేరుగా అడ్డగతే సమసయలు రావు - https://youtu.be/YAXk4M-UT7A
20. అనమానం వ్లన గొడవ్లు వ్సేత, దానిని తీరిసేత గొడవ్లు తగుగతాయి - https://youtu.be/zWSRegS7LkQ
21. అతిగా అనమానించటం వ్లన వ్చేచ సమసయలు - https://youtu.be/nHSybkFvXx0
22. సమసయ వ్సేత లోతుగా ఆలోచిసేత తపుా ఎవ్రిదో తెలుసుతంది - https://youtu.be/zJgEASIHQ90
23. భారయన బాిక్స మెయిల్స చేసేత, భరత ఎలాంటి సపోర్ట ఇవావలి - https://youtu.be/8wK5gu26f4k
24. పదుపు - పిస్థన్నరితనం మధయ గ్ల తేడా తెలుసుకోండ్డ - https://youtu.be/jKEgOUVILSg
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25. భాగ్సావమి ఎందుకు అలుగుతారు - https://youtu.be/w0G31dBEHOk
26. చినా చినా విషయాలలో ఇగో తో సరుదకోలేక గొడవ్లు, విడాకులు - https://youtu.be/mOpeifuqFvE
27. ఆఫీస్ట ఒతితడ్డ ఇంటోి చూపిసేత వ్చేచ సమసయలు ఎలా అధగ్మించాలోతెలుసా ? - https://youtu.be/al46cQgYJTI
28. రెండు వేరేవరు వ్యకితతావలు(ఒకరికి శుభ్రంగా ఉండటం, మరొకరు అంతగా పటిటంచుకోకపోవ్టం) కలస్థవుంటే ఎలా
ఉంటుందో చూడండ్డ - https://youtu.be/7Rleap701NI
29. ప్రమోషన్ కోసమే జీవితానిా అంకితం చేసుకొని కుటుంబానిా పటిటంచుకోకపోతే వ్చేచ సమసయలు https://youtu.be/cYTBSQhPfls
30. వ్యకిత విలువ్ తెలుసుకొంటే గొడవ్లే రావు - https://youtu.be/UXgL-gL0sdQ
31. ఇగో తో విడాకులు తీసుకొని, రెండో పెళ్లి చేసుకొన్నా సంతోషంగా ఉంట్కరా? https://youtu.be/yz2Mi5JuZLg
32. చాలా మంది త్రాగుబోతు భరతలన ఈ వీడ్డయో లో చెపిానటుట బరాయిసుతన్నారు - https://youtu.be/R9lOekRNTKs
33. శాడ్డస్టట భరత లక్షణాలు - https://youtu.be/fRLipfu3xaI
34. Introvert ఎలా ఉంట్కరో తెలుసా - https://youtu.be/3Zv0A4C5XUw
35. ఈ వీడ్డయో దావరా కాసేపు నవువకోండ్డ - https://youtu.be/MAbW__2vOBg

2.6 అపోహలుతెలుసుకొనట(Myths-Awareness)
అపోహలు తెలుసుకొనుట(Myths-Awareness)
2.6
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చదివిన పుసతకాలు లేక చుట్టట పెరిగన వాతావ్రణం వ్లన ఒక
విషయం గురించి ఒక అభిప్రాయం ఏరారుచుకొని ఉంట్కరు. అదే సరైనది అని
మనకు అనిపిసుతంటుంది, కానీ సతయం మరొకలాగా ఉంటుంది. సమాజంలో
అనబంధం గురించి సహజంగా ఉండే కొనిా అపోహలు తెలుసుకొందామ.
అపోహ: తన శరీర ఆకరషణతో భరతన లొంగ్తీసుకోవ్చుచ, కంట్రోల్స చేయవ్చుచ!
వాసతవ్ం: ఆకరషణతో భరతన లొంగ్తీసుకోవ్చుచ అనే ధైరయం పెళ్ళైన ప్రతి అమాాయికి ఉంటుంది, కానీ భరతన శరీర
ఆకరషణతో పెళ్ళైన కొతతలో తాతాకలికంగా కొంతకాలం కంట్రోల్స చేయవ్చుచ కానీ జీవితాంతం సాధయం కాదు అని
తెలుసుకోవాలి. అందుకు శాశవత పరిష్కకరం భరతకు నచిచనటుట ప్రవ్రితస్తత, భరత మనసుూ గెలుచుకోవాలి.
ఎంత ఎకుకవ్ డబుా సంపాదిసేత అంత సుఖ్ంగా చూసాతరు అనకోవ్టం.
డబుా సంపాదిసేతనే సుఖ్ంగా ఉండరు, భద్రత(నమాకం)+ధైరయం+గురితంపు+ఆకరషణ అనే ప్రధాన అంశాలు ఉంటేనే
సుఖ్ం/అనందం/సంతృపిత కలుగున.
ననా ఆనందంగా ఉంచటం న్న భారయ పని అనకోవ్టం.
ఆనందంగా ఉంచటం భారయ పని! అని ఎకకడా శాసాాలలో అలా రాయలేదు! రాస్థన్న అది తపేా! అన్యయనయత అంటే
ఒకరినొకరు ఆనందంగా ఉంచుకోవ్టం. అదేమన్నా ఉదోయగ్మా?పదవా? ఒకరే చేయాలనకోవ్డం.
అన్యయనయత అంటే ప్రతిదానికి ఒపుాకొంట్కరు!
ఇది సాధయం కాదు. ప్రతి ఒకకరికి ఇష్కటలు ఉంట్కయి, కావున ప్రతీది ఒపుాకోవ్టం అసాదయం.
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అన్యయనయత అంటే ఇదదరికీ ఒకేరకమైన ఇష్కటలు ఉండటం, విలువ్లు ఉండటం!
అవి ఉండొచుచ, లేకపోవ్చుచ. కానీ, ఎదుటివారి విలువ్లన, ఇష్కటలన గౌరవించటం అనేది ప్రధానం.
అన్యయనయత ఉంటే గొడవ్లు పడరు!
గొడవ్లు పడతారు, కానీ తందరగా సరుదకుపోతారు.
పిలిలు పుడ్డతే ఇదదరిమధయ ఉండే సమసయలు పరిష్కకరం అవుతాయి.
అది అనిావేళ్లా సరికాదు. సరైన పదధతి ఒకరినొకరు అరధం చేసుకోవ్టం వ్లనే పరిష్కకరం అవుతాయి. పిలిలు
పుటిటన ఆనందంలో కొంత ఉపశమనం కలుగ్వ్చుచ. కానీ శాశవత పరిష్కకరం అరధం చేసుకోవ్టం, సరుదకుపోవ్టం.
అన్యయనయత అంటే ఎనిా చెడు అలవాటుి ఉన్నా, అయిష్కటలు చేస్థన్న, తిటిటన్న భరించాలి అనకోవ్టం!
ఓపికతో కొనిా మాత్రమే సరుదకోగ్లరు. అన్యయనయత అంటే బలవ్ంతంగా బరాయించాలనేది లేదు.
ఒక సారి పెళ్ళైతే ఇక ఒకరినొకరు అరధం చేసుకోవ్టం అవ్సరం లేదు అని అనకోవ్టం.
క్రొతతలో ఉనా ప్రేమ ఎలికాలం అలాగే ఉంటుంది అని అనకోవ్టం, ఇది అసాధయం. ఎపాటికపుాడు ఒకరినొకరు
తెలుసుకోవ్టం జరగాలి, ప్రేమ, ఆకరషణ పెంచుకోవ్ట్కనికి కృషి చేయాలి. ఎపుాడైతే ఈ కృషి ఆగపోతుందో అపాటినంచి
అపారాధలు/గొడవ్లు వ్సాతయి. తలిి అయితే పిలిలు తనన ప్రేమించిన్న, ప్రేమించకపోయిన్న తన ఊపిరి చివ్రిదాకా
ప్రేమిసుతంది. కానీ భారయ-భరత మధయ ప్రేమ అలా గాదు, ఒకరినొకరు ప్రతి రోజు కృషి చేసేతనే నిలబడున, ఆపేసేత ఆగపోతుంది.
గొడవ్ వ్సేత అన్యయనయత లేనటేి!
ఇది అపోహ. గొడవ్ రావాలి, రావ్టం వ్లన వాదనలో ఎదుటివారి గురించి తెలియని విషయాలు అరధం అవుతాయి.
దానినిబటిట ఇంకా అరధం చేసుకోవ్చుచ. కానీ ఎకుకవ్సేపు గొడవ్ ఉండకూడదు.
భారయ భరత సమసయలన కౌనిూలింగ్ తీరచలేదు.
ఇది అపోహ! చాలా సమసయలు సరైన అవ్గాహన లేకనే వ్సుతన్నాయి. కౌన్సూలర్ అంటే నిపుణులు అని అరధం. మన
బైక్స లో ఏదైన్న సమసయ వ్సేత ఓ నిపుణుని(expert ) సంప్రదిసాతమ. అలానే కౌన్సూలర్ ఎన్యా కుటుంబ సమసయలు
పరిషకరించటంలో అనభవ్ం ఉంటుంది, కావున మీ సమసయన పరిశీలన చేస్థ పరిష్కకరం చెపాగ్లరు.
సమసయ మదిరింది కదా, ఇపుాడు ఎవ్వరూ పరిషకరించలేరు అని అనకోవ్టం.
ఇది కూడా అపోహే! ఎన్యా మదిరిపోయిన కేసులు కూడా కౌన్సూలర్ దగ్గర ఒకరినొకరు చరిచంచుకొని, మూల
కారణానికి పరిష్కకరం పంది సంతోషంగా ఉన్నారు, అలాగే మొండ్డగా నేన మారన అంటే, ఇంకెవ్వరూ సహాయం
చేయలేరు. కాపురానిా సరిదిదుదకోవాలి, నిలబెటుటకోవాలి అనే ఆశ ఉంటే ఎంతటి పెదద సమసయ అయిన్న పరిషకరించవ్చుచ.

గొడవ్లు అనేవి డబుా, పెతతనం చేయటం, వ్సుతవుల దగ్గరే వ్సుతంది!
ఇది అపోహే! వారి వ్యకితతావనిా బటిట ఏదైన్న విషయాలలో సమసయ రావ్చుచ, ప్రతేయకంగా ఒకచోట మాత్రమే అందరికీ
గొడవ్లు రావాలని లేదు.
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అన్యయనయత ఉంటే ప్రతి గొడవ్ పరిషకరించవ్చుచ!
అపోహే! 69% గొడవ్లు అనేవి మళ్ళై మళ్ళై వ్స్తతనే ఉంట్కయి. ఎందుకంటే గొడవ్లు వ్యకితతవం వ్లన ప్రవ్రతన
దావరా వ్సుతంట్కయి, కావున వ్చిచనపుాడు వాటిని ఎలా సరుదకోవాలో తెలుసుకోవాలి, ఎలా ఎదురోకవాలో తెలుసుకోవాలి.
అన్యయనయత అంటే ఒకరి ఇష్కటలు, కోరికలు వారే గ్రహిసాతరు, చెపానవ్సరం లేదు అనకొంట్కరు!
ఇది అపోహే! అందరికి గ్మనించి, పరిశీలించి గ్రహించే శకిత ఉండకపోవ్చుచ. గ్రహించి తెలుసుకొంటె చెపానవ్సరం
లేదు, గ్రహించలేకపోతే నీ అవ్సరాలన, కోరికలన, ఇష్కటలన చెపాాలిూన బాధయత భాగ్సావమిపై ఉంది. మైండ్ ని రీడ్ చేసే
శకిత అందరికి ఉండదు.
ఈరషయ ఉంది కాబటిట అన్యయనయత ఉనాటేట!
ఇది అపోహ. నిజమైన ప్రేమ, అనరాగ్ం ఉంటే ఈరషయ ఉండదు.
భారయన సంతోషంగా ఉంచటం భరత బాధయత!
ఎవ్రో ఒకరిమీద(భరత) ఆధారపడటం వ్లన, తనకు ఇబాందులు ఏమి వ్చిచన్న అందుకు భరేత కారణం అనకోవ్టం
తపుా. మొదట ఎవ్రికి వారు ధైరయంగా, తృపితగా, సంతోషంగా ఉండాలి, ఆపై భరత ఎంత చేయగ్లడో అంత చేసాతడు, కానీ
పూరితగా భరత మీద ఆధారపడటం సరికాదు.
పెళ్ళైన కొతతలో భాగ్సావమిని కంట్రోల్స చేసేత, జీవితాంతం అలా చెపిానమాట వింట్కరు, తరావత కుదరదు అనే అపోహ.
ఇది కేవ్లం అపోహ. కంట్రోల్స(అందంతో, అధకారంతో) చేస్థ అవ్తలి వారిని లొంగ్తీసుకోవ్టం అనేది తపుా.
కంట్రోల్స చేయటం కాదు, మనసుూ గెలుచుకోవాలి. అలాగే కొందరు కంట్రోల్స చేసుకోవాలి అని తపుాగా సలహాలు
చెపుతుంట్కరు, మోసపోవ్దుద. మీ కాపురంన కష్కటలలోకి న్సటుటకోవ్దుద.
పెళ్ళైన క్రొతతలో గొడవ్లు లేవు, ఇపుాడు గొడవ్లు వ్సుతన్నాయి ప్రేమ తగగందనే అపోహ.
పెళ్ళైన క్రొతతలో ఒకరినొకరు ఆకరిషంచుకొనే ప్రయతాంలో, రొమాంటిక్స మూడ్ లో ఒకరి లోపాలు ఒకరికి అంతగా
కనిపించవు, కావున గొడవ్లు రావు, కానీ కొంతకాలం అయితే ఆకరషణ తగుగతూ ఉండటం వ్లన లోపాలు ఎకుకవుగా
కనపడున, అంతేగాని ప్రేమ తగగంది అని కాదు. ఒకరిని ఒకరు అరధం
చేసుకోవ్టం మొదలు పెట్కటలి.
భారయ భరత గొడవ్పడుతూ, పిలిలతో మంచిగా ఉన్నామ కదా అనకోవ్టం.
భారయ, భరత గొడవ్పడుతుంటే ఆ ప్రభావ్ం తపాక పిలిలపై పడుతుంది, అది
ఇపుాడు తెలియదు టీనేజ్ నంచి చూడొచుచ.

న్న సమసయ ఏమిటో భాగ్సావమికి తెలుసు / ననా నిజంగా ప్రేమిసేత న్నకు ఏమి కావాలో భాగ్సావమికి తెలుసు.
చాలామంది భాగ్సావమి తన మనసుని చదివి అరధం చేసుకోవాలి అని అనకొంట్కరు, అది నిజం కాదు.
మనసుూలోని విషయానిా చెపితేనే ఎదుటివ్యకితకి తెలుసుతంది. మైండ్ రీడ్ చేసే శకితని భగ్వ్ంతుడు ఇంకా ఎవ్వరికీ ఇవ్వలేదు.
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సమసయలు లేవు కాబటిట అన్యయనయత గురించి తెలుసుకోవ్టం అవ్సరం లేదు అనకోవ్టం.
భారయ-భరత అనబంధం అనేది చెటుటకు నీరు పోస్థనటుట పోసేతనే అది ధృడంగా ఉంటుంది, లేకపోతే
ఎండ్డపోవ్డం/గొడవ్లు రావ్టం మొదలగున. సమసయలు వ్చిచనపుాడు పోరాడాలంటే ఆయుధాలు కావాలి కదా,
అందుకోసం అయిన్న అన్యయనయత చిట్కకలు తెలుసుకోవాలి.
అందరూ మగ్వారూ అంతే/ అందరూ ఆడవారూ అంతే!
ఏదో ఒకరి వ్లన సమసయ వ్చిచందని అందరూ అలాగే ఉంట్కరు అనకోవ్టం పరపాటు.

తేడా తెలుసుకొనుట
2.72.7
తేడా తెలుసుకొనట

ore

పరపాటు X బలహీనత:

పరపాటు: ఎపుాడో ఒకసారి తపుా చేసాతరు, అది పరపాటు. పరపాటు అనేది ఎపుాడో ఒకసారి చేసారు కాబటిట
మనిాంచండ్డ
బలహీనత: కొందరు తరచుగా తపుా చేసాతరు, అంటే అది బలహీనత అని అరధం. బలహీనతన అరధం చేసుకొని
అంగ్లకరించాలి, అంతేగాని అది తపుాగా తీసుకొని ఇగో దెబాతినేలా మాట్కిడకండ్డ. బలహీనత అయినపుాడు భాగ్సావమే
జాగ్రతతగా ఉండ్డ ఆపని చేయనీయకుండా చూడాలి.

అగౌరవ్ం X అబదదం:
భాగ్సావమికి నచచని పని చేయాలిూ వ్చిచనపుాడు, తపాని సరిగా బాధయత చేయాలిూవ్చిచనపుాడు అబదదం ఆడాలిూ
వ్సుతంది, అంటే అగౌరవ్ం చేసుతన్నారు అని కాదు. అవ్తలి వ్యకిత చేయాలిూన బాధయతన అరధం చేసుకోకుండా
అడుిపడుతుంటే, గొడవ్పడుతుంటే, అబదదం చెపాాలిూ వ్సుతంది. న్నకు చెపాకుండా చేసుతన్నారు కాబటిట నేన చులకన
అనకోరాదు. ఇలా అబదదం చెపాకూడదు అనకొంటే, భాగ్సావమి చేయాలిూన విధులన ప్రోతాూహం చేయటం, శ్రదధ
తీసుకోవ్టం వ్లన అబదదం ఆడాలిూన పని ఉండదు.
భరత తన తలిికి ఆరిిక సహాయం చేయాలి అది తన బాధయత, భారయ ఒపుాకోవ్టం లేదు, అపుాడు భరత తపానిసరిగా ఆ
డబుాని ఎవ్రికో అపుా ఇచాచన, లేక ఏదో విధమగా జీతంలో కట్ అయింది అని అబదదం చెపాాలిూ వ్చిచంది. అదే భారయ
అరధం చేసుకొని సహకరిసేత, గౌరవిసేత భారయకి చెపిా తలిికి ఆరిిక సహాయం చేసేవాడు. కావున అబదదం చెపుతున్నారు
అంటే వారి అభిప్రాయాలకు/ఇష్కటలకు సరైన గౌరవ్ం ఇవ్వటం లేదేమో ఒకసారి సరిచూసుకోవాలి.

ప్రేమ X ఇషటం:
వ్ండ్డపెటటడం, ఇంటిని చూసుకోవ్టం, సుఖానిా ఇవ్వటం వ్ంటివి చెయయకపోతే? ప్రేమ లేనట్కట? అంటే ఇది ప్రేమ
కాదు, షరతులు ఉంటే అది ఇషటం అంట్కరు. ఆ షరతులు పాటించకపోతే(వ్ండ్డ పెటటకపోతే, ఇంటిని చూసుకోకపోతే,
ప్రతికూలంగా ఉంటే, సుఖ్ం ఇవ్వకపోతే...) అయిషటం కలుగున. ప్రేమకు షరతులు లేవు, అంటే వ్ండ్డపెటిటన్న, సుఖ్పెటిటన్న,
బాధపెటిటన్న ప్రేమించటం.
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ఏకాంతం X ఒంటరితనం:

ఈ రోజులోి ఇగోతో అందరిని పోగొటుటకొని "ఏకాంతం" అనకొంటున్నారు, కానీ అది ఒంటరితనం. ఏకాంతం

అంటే అందరూ ఉండ్డ, కాసేపు విడ్డగా ఉండటం.

సలహాX అభిప్రాయం:
సలహా: ఇలా చేయండ్డ.... అని చేసేలా పటుటబటటడం, చెపిాన ప్రకారం జరిగేలా చూడటం.
అభిప్రాయం : ఇలా చేసేత బాగుంటుందేమో ఓ సారి ఆలోచించండ్డ, న్నకు మంచిది అనిపిసుతంది, మీరు కూడా ఆలోచించండ్డ.

అస్తయ X శాడ్డజం:

అస్తయ: తాన అనభవించనివి వేరే వారు అనభవిసుతంటే/సాధసేత వారి బలహీనతలన ప్రచారం చేయటం, ఎదుటివారు
న్నశనం/నషటం అవుతుంటే సంతోషించటం, పోటీ వ్యకిత కన్నా గొపా స్థితిలో
ఉన్నాన అని పరోక్షంగా చూపించుకోవాలనకోవ్టం, కించపరుస్తత
మాట్కిడటం, కటుటకథలు చెపిా/చూపించి దేవషం వ్చేచలా చేయటం.
శాడ్డజం: కాపురానిా కూలచటం. అంటే వీరే కాపురానిా కూలచట్కనికి కావ్లస్థనవి
సమకూరిచ నిరూపించి, అపారిం కలిగేలా వాతావ్రణం కలిాంచి, అవ్తలి వారు
కొటుటకొంటుంటే/ఏడుసుతంటే శాడ్డజంతో సంతృపిత చెందుతారు. ఉదాహరణ: అతత,
కోడలు చేసే వ్ంటలో కాసత ఉపుా ఎకుకవ్ వేస్థ, కొడుకు మందు ఉపుా ఎకుకవ్
అయిందని, వ్ంట చేతకాలేదు అని నిరూపించి కొడుకు చేత కోడలిని తిటిటంచేలా చేయటం శాడ్డజం.

సావరిం X నిరాాణాతాక సావరిం:

సావరిం: తలిిదండ్రుల ప్రేమ కన్నా, ప్రేమించిన వ్యకితతో వెళ్లైపోవ్టం, కటుటకునా భారయ కన్నా అక్రమ సంబంధం దావరా ప్రేమ
వ్సుతంది అనకోవ్టం సావరిం. తన ఆనందం కోసం పరాయివారికి నషటం వ్చిచన్న పటిటంచుకోకపోవ్టం, తనకి లాభం
లేకపోతే ఆ పని చేయకపోవ్టం.
నిరాాణాతాక సావరిం: ఎదుటివారికి లాభం కలిగస్తత, న్నకు కూడా లాభం కలగ్టం. న్న భారయ ననా ప్రశంస్థసేత-నేన ఆమెన
ప్రశంస్థంచటం, న్న భారయ ఒక విషయంలో సరుదకొంటే-నేన మరొకవిషయంలో సరుదకుపోవ్టం.

సేవచఛ X బానిసతవం:
సేవచఛ = మన ఆనందం ఇతరులకి విష్కదం కలిగంచకపోవ్టం.
బానిసతవం= మన ఆనందం ఇతరులకి విష్కదం కలిగంచటం.

కరతవ్యం X బాధయత:

కరతవ్యం(Limit): నీవు చేయవ్లస్థనది చేసుతన్నావా? లేదా? మంచిగా చదువు చెపిాంచాన్న లేదా? పెళ్లిచేశాన్న లేదా?

కరతవ్యం చేస్థన్న కూడా అవ్తలివారు తపుా చేసేత, అది న్న తపుాకాదు.
బాధయత(unlimited): మనవ్ళుై చదువులో రావ్టేిదే? బలహీనంగా ఉన్నారే, ఇంకా పెళ్లైకాలేదే? ఇలా కొడుకు
చేయవ్లస్థన బాధయతని తండ్రే పూసుకోవ్టం.
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ఈన్నటి అతాతమామ/తలిిదండ్రులకి పిలిలయందు కరతవ్యం(ధరాం) కాకుండా, బాధయత(బెంగ్) న్సతుతకొని
కొడుకు/కోడలు సంసారంలో అతి జోకయం చేసుకొంటున్నారు.

స్థంపతీ-సానభూతి(ఫీల్స) X ఎంపతీ-సహానభూతి(అరధం చేసుకోన) X కంపాషన్-జాలి, పరితాపమ, దయ:
స్థంపతీ-సానభూతి(ఫీల్స): అవ్సరాలగురించి, బాధ గురించి న్న దృషిట కోణంలో నంచి ఫీల్స అవుతాన.
ఎంపతీ-సహానభూతి(అరధం చేసుకొన): అవ్సరాలగురించి, బాధగురించి అరధం చేసుకోవ్టం(ఎదుటివ్యకిత చెపుాలో కాలు
వేస్థ, వ్యకిత సాినంలో నంచి ఆలోచించటం). చేసుతనాపుాడు వ్చేచ కష్కటలన అరధం చేసుకోవ్టం.
ఉదాహరణ: భాగ్సావమికి తలనొపిా వ్చిచందని చెపితే బాధపడటం. ఉదోయగ్ంలో ఒతితడ్డ ఉందని చెపితే అరధం చేసుకోవ్టం,
రోడ్ మీద బిక్ష్యటన చేసే వారిని చూస్థ బాధపడటం.
కంపాషన్ - జాలి, పరితాపమ, దయ(అరధం చేసుకొని +చేయగ్ల సహాయం):
అవ్సరాలగురించి, బాధ గురించి ఫీల్స అవుతూ, అరధం చేసుకొని, సహాయం చేయటం.
ఉదాహరణ: భాగ్సావమి తలనొపిాతో బాధపడుతుంటే, zandubalm తెచిచ రుదదటం. రోడ్ దాటట్కనికి ఓ మసలి వ్యకిత కష్కటలు
పడుతుంటే, చూస్థ రోడ్ దాటట్కనికి సహాయం చేయటం.
కంపాషన్ - జాలి, పరితాపమ, దయ(సహాయం) > ఎంపతీ-సహానభూతి(అరధం చేసుకొన) > స్థంపతీ-సానభూతి(ఫీల్స)

2.8 స్మస్యలు రాకుండా ఉండటం కోస్ం నైపుణాయలు(Prevention Skills)
2.8 సమసయలు రాకుండవ ఉండటం కోసం నైప్ుణ్వయలు(Prevention Skills)

orem

A) మారుాని అంగ్లకరించుట

ఎదుటివారికి ఇషటం లేనివి, మీకు కషటం కానివి "మానకోండ్డ".
ఎదుటివారికి ఇషటం అయినవి, మీకు కషటం కానివి "నేరుచకోండ్డ".
ఎదుటివారు మారుచకోకపోతే, "అంగ్లకరించండ్డ/సరుికుపోండ్డ"

ఎందుకు మారాలి? ఒక ఇలుి కొన్నామ లేక

క్రొతత బండ్డ కొన్నామ అందులో

కొనిా నచచలేదు, అపుాడు నచిచనటుట మారుచకొంట్కమ(customize). అలాగే వివాహం
అయిన తరావత భారయ/భరత నీకు నచిచనటుట లేకపోతే ఒకరినొకరు మాట్కిడుకొని
ఒకరికి నచిచనటుట మరొకరు కసటమైజ్ చేస్థ మారుచకోండ్డ.
తన పదదతిని, విధాన్ననిా ఇపుాడు ఎందుకు మారుచకోవాలి? అని
అంటుంట్కరు. కానీ ఇపాటివ్రకు ఒంటరిగా ఉన్నారు కాబటిట సమసయ లేదు, కానీ
ఇపుాడు మరొక వ్యకితతో కలస్థ జీవించాలి. అంటే అవ్తలి వ్యకితకీ కూడా నచాచలి,
లేకపోతే కషటంగా, ఇబాందిగా, బాధతో అనబంధానిా న్సటుటకురావాలి, కావున
మారుా అవ్సరం. రోల్స మారింది కాబటిట మారాలి అంటే ఇపాటివ్రకు ఒంటరిగా
ఉన్నావు, ఇపుాడు మరో వ్యకితతో భారయ/భరత పాత్ర లోకి వెళుతన్నావు కాబటిట, ఆ పాత్రకు
96

తగ్గటుట మారాలి. అలా కాదు బాయచిలర్ గా ఉనాపుాడు ఎలా ఉన్నాన్య అలానే ఉంట్క, అలానే ప్రవ్రితసాత అని అనకొంటే
గొడవ్లు, కొట్కిటలు జరుగుతాయి.
అవ్తలి వ్యకిత నిజంగా ప్రేమిసేత, అవ్తలి వారే న్నకోసం మారాలి అనే పటుటదలతో ఉంట్కరు. ఇలా ఎవ్రికి వారు
గరిగ్లసుకొని మారడానికి ఒపుాకోవ్టం లేదు. కానీ మారుా అనేది ఒకకరికి కాదు, ఇదదరూ మారాలి.

ఎలా మారాలి? సమసయతో బాధపడుతూ ఉనాపుాడు ఓ చిట్కక చెపితే అది పని చేసుతందా? అని మందే ఓ అభిప్రాయానికి
వ్సాతరు. దానిని ప్రకకన పెడతారు, ఇలా ప్రతీ దానిలో ఏదో వ్ంక పెటిట అనిా చిట్కకలన వ్దిలేసేత, సమసయ పరిష్కకరం అవ్వదు.
సమసయ ఉనాపుాడు, ఒక చిట్కక ఉంది అని తెలిసేత దాని వ్లన నషటం
ఉందా? లేదా? అని ఒక నిమిషం ఆలోచించండ్డ. నషటం(ఆరిధకంగా)
లేకపోతే, కషటం, ఇబాంది అయిన్న 3 నంచి 5 సారుి ప్రయతాం చేయండ్డ,
అపాటికీ మారుా రాకపోతే మానకోండ్డ. ఏమో కొనిా సారుి మొండ్డ
మనసులని, అలవాటిన, అభిప్రాయాలన మారచట్కనికి, నమాకం
కలిగంచట్కనికి 21 సారుి, 41 సారుి చేసాతరు, ప్రయతాం చేయండ్డ.
వ్యకిత ప్రవ్రతనలో ఆకస్థాకంగా మారుావ్సేత మొదట అంత తవరగా
నమాలేరు. నమాాలి అంటే ఆ పనిని తరచుగా, రోజూ చేయాలి. అపుాడు
ఆ వ్యకితలో నమాకం కలుగుతుంది, దీనికి కొంచెం ఓపిక కావాలి.
కొంతమంది ఆవేశంగా ఓ 10 రోజులు చేస్థ తరావత వ్దిలేసాతరు. అపుాడు సహజంగానే వారు ఇదేదో ఆవేశపు ఆలోచన
అనకొంట్కరు. ఎదుటివ్యకిత మారలేదు అంటే మనం ప్రతి అవ్కాశంలో దానిని వినియోగసుతన్నామా? లేదా? అని ఆతా
పరిశీలన చేసుకోండ్డ.

మారుా రాలేదు అంటే? మారుా రాలేదు అంటే ఎనిా సారుి చేసుతన్నావు, ఎంతటి తీవ్రత(ప్రేమతో చేసుతన్నారా (లేక) పైపైన
చేసుతన్నారా?) అనే దానిని బటిట ఉంటుంది.
మారుా = సరైన పరిష్కకరం x ఇంటెనిూటీ(ఎంతటి తీవ్రత) x ఫ్రీకెవనీూ(ఎనిా సారుి)
సుతితతో ఒక మేకున గోడలోకి కొట్కటలి అంటే, సుతిత(సరైన వ్సుతవు) బలమైనది+
వేగ్ంగా(తీవ్రత), అలాగే ఎనిా సారుి కొట్కటమ(అంటే 1 సారా? 5 సారాి?) అనే దానిని బటిట
గోడలోకి వెళ్లిందా? లేదా? అని చెపాగ్లమ. అలాగే బరువులేని సుతితతో+బలహీనంగా
కొడ్డతే(తీవ్రత), వ్ంద సారుి కొటిటన్న గోడలోకి వెళ్ైదు. అలాగే సరైన వ్సుతవు(సుతిత)
వాడకుండా, చెకకతో కొడ్డతే మేకు దిగ్టం కషటమే!
ఉదాహరణ: గొడవ్లో, భరత తనవైపు తపుా ఉంది అని అరధంచేసుకొని భారయ
దగ్గరికి వ్చిచ మొహమాటం కోసం ఓ క్షమాపణ అలా పడేసేత(తీవ్రత) భారయ మనసుూ
వెంటనే కరుగున్న? లేదు. ఈ గొడవ్ వ్లన ఎంతో నలిగపోయి, విస్థగపోయిన భారయకు
పై పైన చెపేా క్షమాపణ అంతగా పనిచేయదు. ఇలాంటివి వ్ంద క్షమాపణలు చెపిాన్న
కూడా గొడవ్లు దాకా వెళ్లిన భారయ మనసుూ కరగ్టం అనేది కొంచెం కషటం! అలాగాక
మనస్త్రితగా, ప్రేమతో, శ్రదధతో, వినయంతో క్షమాపణ(సరైన పదాలు+ ఎమోషన్ూ) చెపేత
పనిచేసుతంది. ఒకవేళ్ మొదటి సారి మారుా లేకపోయిన్న తీవ్రతతో 5 లేక 6 సారుి చెపేత తవరగా మారుా వ్సుతంది.
విలువ్లు, గుణాలు అనేవి పెరిగన వాతావ్రణం వ్లన వ్సాతయి, అవి ఒకేసారి మారటం అంటే కషటం. ప్రవ్రతనలో
మారుాన ఒకేసారి ఎకుకవుగా ఆశించకండ్డ. కొంచెం సమయం వారికి ఇవ్వండ్డ, అలవాటు చేసుకొనేదాకా!
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మారుాని నిదానంగా ప్రారంభించండ్డ, పరె్క్షన్(తపుాలు లేకుండా చేయాలనకోవ్డం) కోసం ప్రయతాం
చేయకండ్డ, మొదటోి తపుాలు జరుగుతాయి, అలాగే భాగ్సావమి కూడా ఈ తపుాలు జరిగే సమయంలో ఎగ్తాళ్ల, విమరశ
చేయరాదు. ప్రోతాూహం, ప్రశంశ చేయండ్డ.
పరిశోధనలు ఏమి చెపుతన్నాయి అంటే ఇషటంలేని ప్రవ్రతనన మానేయటం కంటే, ఇషటమైన విధంగా ప్రవ్రితంచటం
వ్లన ఇషటంలేని ప్రవ్రతన అంతగా లెకకలోకి రాదు. సాధయమైతే ఇషటంలేని ప్రవ్రతనన మానేయండ్డ, కానీ ఇషటపడే ప్రవ్రతనలు
ఎకుకవుగా చేయండ్డ.
ఉదాహరణకు: భరత 5 అయిషటమైన ప్రవ్రతనలు భారయలో గ్మనిసేత, ఇపుాడు భారయ తనలో ఉనా 5 అయిషటమైన వాటిని
తీస్థవేయటమా? లేక ఇంకో 5 ఇషటమైన వాటిని పెంచుకోవ్టమా? ఏది మంచిది?
ఒక మంచి పనిని, మంచి అలవాటుని చేయించాలంటే ప్రోతాూహం, ప్రశంస, గురితంపు, సహాయం చేయాలి,
భద్రత(ధైరయం) కలిాంచుట. ఒక చెడు పనిని, చెడు అలవాటుని మానిాంచాలంటే విమరశ చేయుట, నిరుతాూహపరచటం,
పటిటంచుకోకపోవ్టం, సహాయం చేయకపోవ్టం, గురితంచకపోవ్టం, అభద్రత కలిాంచటం(భయం, బెదిరించు,
అనమానం).

మారుా కోసం పాటించాలిూన నియమాలు ఏమి?
1) ప్రాధానయత: మీ భాగ్సావమి మీపై పిరాయదు చేసే ఇబాందికరమైన సమసయలు ఒక లిస్టట ప్రకారం రాసుకోండ్డ.
అందులో అతి ఇబాంది అయినది మందుగా మారుచకోండ్డ. దానికోసం ప్రణాళ్లక వేయండ్డ.
2) సమయం: ఆనందకరమైన సమయంలో మాత్రమే మారుా గురించి మాట్కిడండ్డ. అంటే ఒతితడ్డ, చిరాకు,
అసంతృపిత, బిజీగా ఉనాపుాడు మాట్కిడకండ్డ.
3) అవ్సరం: మారుా చేయకపోతే వ్చేచ పరిణామాలు + వ్చేచ లాభాలు చెపాండ్డ + ఆలసయం చేసేత వ్చేచ నషటం చెపితే
తవరగా మొదలు పెడతారు(లేకపోతే తరావత చేదాదమ అని వ్దిలేసాతరు) వివ్రించండ్డ.
4) వ్నరులు: మారుాకి కావ్లస్థన వ్నరులు అందుబాటులో ఉంచండ్డ. అంటే పుసతకాలు కొనటం, ప్రవ్చన్నలు
సేకరించటం, వినిపించటం, కౌన్సూలర్ సలహాలు తీసుకోవ్టం, కావ్లస్థన సెలవులు తీసుకోవ్టం.
5) ఆచరణ: ఒకసారి ఒక మారుా చేయట్కనికి ప్రయతాం చేయండ్డ. అనిాంటిని ఒకేసారి మారచలేరు. మారిచన్న
అరధం కాదు ఏ చిట్కక వ్లన ఏ మారుా సరిదిదిదనదో. ఒక వేళ్ తపుా జరిగతే గ్ందరగోళ్ంగా ఉండున.
6) సపోర్ట: మారుాని, క్రొతతదన్ననిా గ్మనించు, పరీక్షంచు చూడు. చినా పురోగ్తి కనపడ్డతే వెంటనే ప్రశంస్థంచటం,
పగ్డటం చేయాలి. నేరుచకొనే క్రమంలో ఇబాంది కనపడ్డతే ఓదారచటం, ధైరయం చెపాటం, సహాయం చేయటం చేయాలి.
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B) సరుదకుపోయే నైపుణయం

ఎందుకు సరుదకుపోతారు? ఒక వ్యకిత ఎపుాడు సరుదకుపోతారు అంటే మంచి అవ్సరం, మంచి భయం ఉనాపుాడే.
ఆఫీస్ట లో కోపిషిట మేనేజర్ ని తపాక భరిసాతమ, అతనిలో కోపం అనే లోపం ఉంది అని తెలుసు కానీ ఉదోయగ్ం అనే అవ్సరం
నవువతూ ఉండేలా చేసుతంది, తిటిటన్న ఓపికతో ఉండేలా చేసుతంది. ఎందుకంటే
ఉదోయగ్ం డబుా ఇసుతంది అనే ఆలోచన భరించేలా, సరుదకుపోయేలా చేసుతంది.
ట్రాఫిక్స రెడ్ లైట్ పడ్డతే ఆగపోతారు, ఎందుకంటే రెడ్ లైట్ పడిపుాడు
ఆగ్కుండా వెళ్లైతే కోర్ట శిక్ష తపాదు అనే మంచి భయం ఉంది కాబటిట.
అదేవిధమగా వివాహం అనేది కూడా ఒక మంచి
అవ్సరం, అంటే ధరా బదదంగా సంతాన్ననిా పందట్కనికి, గౌరవ్ంగా
జీవించట్కనికి. ఎపుాడైతే వివాహం గొపాదనం, అవ్సరం గురితసామో
త అపుాడు
భాగ్సావమి ఎపుాడైన్న కోపాడ్డన్న, ఏదైన్న లోపం ఉన్నా మేనేజర్ లో గ్ల లోపానిా సరుదకుపోయినటుట భాగ్సావమిలో గ్ల
లోపానిా కూడా సరుదకుపోగ్లరు. కానీ ఈన్నటి యువ్తలో వివాహం గొపాదనం, పవిత్రత తెలియటం లేదు. డబుా ఇసేత ఏదైన్న
పందవ్చుచ, ఏ అవ్సరం అయిన్న తీరుతుంది అనకొంటున్నారు, కానీ బాధలో, దుఃఖ్ంలో, కష్కటలలో, అన్నరోగ్యంలో,
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మసలితనంలోనే భాగ్సావమి విలువ్ తెలుసుతంది, బంధం విలువ్ తెలుసుతంది. అందుకోసం విడాకులు తీసుకొనావారిని,
ఒంటరివారిని అడ్డగతే చెపాతరు వారు ఏమి కోలోాయారో.
ఈన్నటి యువ్తలో ఒకరిమీద ఒకరు ఆధారపడటం లేదు, అంటే ఒకరి అవ్సరం లేకుండా బ్రతకగ్లిగే డబుా,
ఉదోయగ్ం ఉంది, దీనివ్లన “మంచి అవ్సరం” ఉండటం లేదు అంటే ఎవ్రికి వారికి కావ్లిస్థన ఆరిిక సేవచఛ, ప్రోతాూహం వుంది.
అలాగే తలిిదండ్రులు అన్నా భయం లేదు, దేవుడు అన్నా భయం లేదు, న్నయయం అన్నా భయం లేదు, పరువు అన్నా మంచి
భయం లేకుండా పోయింది. ఎపుాడైతే మంచి అవ్సరం లేకుండా పోయిందో, మంచి భయం లేకుండా పోయిందో
సరుదకుపోవ్ట్కనికి ఇషటపడటం లేదు.
ఒకపాటి వివాహాలలో మంచి అవ్సరం, మంచి భయం ఉండేది, అందుకే విడాకులు అనేవి తకుకవ్. అంటే భారయ
ఇంటి పనలయందు నైపుణయం సంపాదించేది, భరత సంపాదన యందు నైపుణయం సంపాదించేవారు, ఒకరి అవ్సరం ఒకరికి
ఉండేది. అలాగే తపుా చేసేత భగ్వ్ంతుడు క్షమించడు అనే మంచి భయం ఇదదరికీ ఉండేది, పరువు పోతుందనే మంచి భయం
ఇదదరికీ ఉండేది, పెదదల మీద మంచి భయం ఇదదరికీ ఉండేది కావున గొడవ్లు వ్చిచనపుాడు ఆ క్షణంలో మంచి అవ్సరం
కోసమో, మంచి భయం వ్లిన్య సరుదకుపోయేవారు, తరావత మళ్ళై ఆనందంగా ఉండేవారు. ఈరోజున గొడవ్పడ్డతే ఆ
ఆవేశంలో సరుదకోవ్ట్కనికి ఓ మంచి అవ్సరం, ఓ మంచి భయం కనిపించటం లేదు.

సరుదకోవ్డానికి సమయం ఇవావలి:

ఇంటోి ఉనా అదదం తీస్థ మరో చోట బిగసేత, మరుసటి రోజు అదదం కోసం మొదట

ఎకకడ ఉందొ అకకడ్డకే వెళ్లి చూసాతమ, ఎందుకంటే అలవాటు అయిన
పనిని ఒకేసారి మానలేమ. ఇలా ఓ వారానికి మనసుూ క్రొతత సాినంలో
ఉంచిన అదదం వైపుకే వెళుైన. అలాగే భాగ్సావమి పెళ్లైకి మందు 30
సంవ్తూరాలు ఓ విధమైన పదదతులకు, ఇష్కటలకు అలవాటు
పడ్డవుంట్కరు, పెళ్లి కాగానే మారిపోవాలి అంటే కొంచెం "ఓపిక,
సమయం" కావాలి.
న్నకు నచిచనటుట నేన బ్రతుకుతాన అనకొంటే పెళ్లి
చేసుకోవాలిూన అవ్సరం లేదు, పెళ్లి అంటేనే అభిరుచులు, ఇష్కటలన
భాగ్సావమి కోసం తాయగ్ం చేసుకోగ్లన అనకొంటేనే పెళ్లి
చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఏ ఇదదరి అభిరుచులు, ఇష్కటలు ఒకటిలా
ఉండవు, కాబటిట పెళ్లి అయిన తరావత సరుదకోలేకపోతే పెళ్లి అనేది ఒక
నరకంలా ఉంటుంది.
చాలామంది ఎవ్రి సంతోషం వారు
చూసుకొంట్కరు, కానీ ఒకరు ఇంకొకరికి సంతోషం కలిగంచట్కనికి ఇషటపడరు.
పూరవపు రోజులోి విడాకులు తకుకవుగా ఉండేవి, కానీ ఈ రోజున కావ్లిస్థన సేవచఛ, సావతంత్రయరం వుంది, ప్రేమించి
పెళ్లిచేసుకున్నా కూడా విడాకులు పెరుగుతున్నాయి కారణం ఏమిటంటే 1)అవ్తలి వారికోసం నేన్సందుకు మారాలి?
2)అవ్తలివారి లోపాలిా నేన్సందుకు అంగ్లకరించాలి? 3)అవ్తలి వారికోసం నేన్సందుకు ఓపిక పట్కటలి? అనకోవ్టం.

ఎలా సరుదకుపోవాలి?
•

అంగ్లకరించటం: నీవు ఒక విలువైన వ్సుతవుని పరీక్షంచి కొన్నావు, అది ఇంటికి తెచిచన కొనిా రోజులకు కొంచెం లోపం
ఉంది అని గ్మనించావు. కొనేటపుాడు గ్మనించలేదు, వారంటీ కూడా అయిపోయింది/ వారంటీ లేదు. ఇపాడు ఏమి
చేసాతమ? విస్థరి వేయమ కదా! లోపానిా అంగ్లకరించి సరుదకొంట్కమ (లేక) వీలయితే రిపేర్ చేయిసాతమ. అలాగే పెళ్లి
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చూపులలో ఒకరినొకరు నచిచ చేసుకొన్నారు, పెళ్లి అయిన తరావత యేవో కొనిా లోపాలు ఉన్నాయి, ఆశించినవి కొనిా
లేవు అని అరధం అయియంది, విడాకులు ఇసాతరా? మారుచకొంట్కరా? సరుదకొంట్కరా? అంతే!
తలిిదండ్రులు ఆశించినటుి మనం నడుచుకొంటున్నామా? అలాగే భాగ్సావమి కూడా తనకు నచిచనటుట
తాన ఉంటుంది, అంతేగాని నీకు నచిచనటుట బలవ్ంతంగా మారాలనకోవ్టం మంచిది కాదు. మారుా ప్రేమతో/
తాయగ్ంతో రావాలి, బలవ్ంతంగా కాదు. మారుా వ్లన ఏమి లాభాలో, ఇపుాడు చేసుతనా పనిలో ఎనిా నష్కటలోి చెపిా
•

•

•

•

•
•

•
•

•

అవ్గాహన చేయాలి. ఇషటమైతే మారతారు, లేకుంటే సరుికుపోవ్టమే!
న్నది బాధయత అని తీసుకోవాలి: దీనికి నేనే బాదుయణిా కాబటిట అందులో లోపాలు
ఉన్నా సరుదకోవాలి అనిపిసుతంది. తలిికి వైకలయంతో పిలిలు పుటిటతే వారు ఆ
వైకలయంతో తలిిని ఇబాంది పెడుతున్నా ఈ వైకలాయనికి న్నదే బాధయత అని
తీసుకోవ్టం వ్లన, న్నవ్లన జరిగంది కదా! అని అంగ్లకరించటం వ్లన
ఆనందంగా సేవ్ చేసుతంది. అలాగే ఇషటపడ్డ పెళ్లి చేసుకొన్నాన కావున
సంసారంన కూడా బాధయతగా తీసుకొంట్కన, ఒకవేళ్ భాగ్సావమిలో
లోపాలున్నా సరుదకుపోతాన అనకొంటే గొడవ్లు లేవు.
సరుదకుపోతే, బోనస్ట గా ఇంకొక మంచి పని చేయండ్డ: స్థనిమాకు మీ భాగ్సావమి రాలేదు, కానీ మిమాలిా వెళ్ైమంది.
బోనస్ట గా కృతజాతగా, ఏదైన్న ఇషటమైన మరో కోరికన తీరచండ్డ. ఇది ప్రోతాూహంగా పనిచేస్థ మరొకసారి మిమాలిా
స్థనిమాకు వెళ్ైనిసుతంది.
సాధయమైనంత వ్రకు ఆధారపడటం తగగంచుకోవాలి: అతిగా, పూరితగా ఆధారపడటం వ్లన సమసయలు వ్సాతయి.
ఉదాహరణ: ఇంటోి ఒంటరిగా పడుకోవ్ట్కనికి భయపడే భారయ, భరత ఇంటికి వ్చేచదాకా ఎదురుచూడటం, ఆలసయం
అయితే గొడవ్లు. అదే ఒంటరిగా కూడా పడుకోగ్లిగే ధైరయం/సవతంత్రం ఉంటే సమసయ రాదు.
మందు ఒకరు, తరావత ఇంకొకరు చేయటం, అంటే ఒకేసారి పోటీపడకుండా: మీ భాగ్సావమికి నచిచనది టీవీలో
చూడాలనకొంటే రిమోట్ ఇవ్వటం, భాగ్సావమి ఆఫీస్ట కి వెళ్లిన తరావత నీవు ఇంటోి ఉనాపుాడు నీకు ఇషటమైనవి
చూడండ్డ. ఇదదరూ ఉదోయగ్సుతలు అయి పిలిలన చూసుకోవ్టం ఇబాంది పడుతుంటే, ఒకరు ఉదయం షిఫ్టట, ఇంకొకరు
మధాయహాం షిఫ్టట ఉదోయగానికి వెళ్ైండ్డ. అపుాడు పిలిలన ఇదదరూ చూసుకోవ్చుచ.
ఒకరు ఆవేశంలో ఉంటే మరొకరు న్సమాది: మీ భాగ్సావమి కోపంలో ఉంటే, మీరు న్సమాదించటం.
ఎంచుకొనే అవ్కాశం ఇవ్వటం: ఆలసయంగా ఇంటికి రావ్టం ఇషటం లేని భారయ గొడవ్ పడ్డంది. అపుాడు "నీవు చెపిానది
నిజమే! ఆలసయం అయింది. నేన ఇంటోికి రాన్న? బయటికి వెళ్ైన్న?" "నీవు తినమంటే తింట్కన... లేదంటే
పడుకొంట్కన" అని భారయనే అడ్డగతే సమసేయ లేదు.
ఫ్యయన్ సీాడ్ మీకు 5 మీద ఉంచితే ఇషటం, మీ భాగ్సావమికి 1 మీద ఇషటం. కావున న్యయట్రల్స గా 3 మీద సీాడ్ పెటుటకోండ్డ.
మీకు డార్క కలర్ూ ఇషటం, మీ భాగ్సావమికి లైట్ కలర్ూ ఇషటం. మీ ఇంటికి రంగులు వేయించాలంటే ఒక 5 సంవ్తూరాల
కాలం డార్క కలర్ూ వేయించండ్డ, ఇంకో 5 సంవ్తూరాలు మీ భాగ్సావమికి
నచిచనవి వేయించండ్డ. ఇంకోమారగం ఏమిటంటే మీరు ఒక రూమ్ లో
డార్క కలర్ూ, ఇంకో రూమ్ లో లైట్ కలర్ూ వేయించటం.
తాతాకలికమా, శాశవతంగా? కొనిా సమసయలు తాతాకలిక సమయం
కూడా సరుదకోలేక గొడవ్లు వ్సాతయి.
Example: భరత ఉదోయగ్ం మానేస్థ విదేశాలకు వెళ్లి ఉదోయగ్ం
సంపాదించేదాకా
ఉమాడ్డ కాపురంగా ఉండమని, ఉదోయగ్ం
చేయమని సలహా ఇవ్వటం, కానీ అతతతో కలస్థ ఉండటం ఇషటం లేక,
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ఉదోయగ్ం చేయటం ఇషటం లేక గొడవ్లు, పుటిటంటికి వెళ్ైటం. భరత తాతాకలికంగా ఉమాడ్డ కాపురంలో ఉండమని
అడ్డగాడా? శాశవతంగా ఉండమని అడ్డగాడా? అనేది చూడాలి, ఉదోయగ్ం వ్చేచదాకానే కాబటిట సరుదకోవ్చుచ.

సరుదకుపోయే మనసతతవం గ్లవారిలో ఉండే లక్షణాలు:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

భాగ్సావమి బలహీనతలన ఓపెన్ మైండ్ తో క్షమించగ్లగ్టం.
బాధకు గురిచేస్థన సంఘటనలన ఎకుకవ్సేపు గురుతపెటుటకోకపోవ్టం.
జీవితం చినాది, కావున సమసయలన తలచుకోవ్టం కంటే, ఆనందంగా
గ్డపట్కనికి ప్రయతాం చేయటం.
సమసయలు ఉన్నా నవువతూ ఉండటం, ఎంత పెదద సమసయ వ్చిచన్న ఆందోళ్న
చెందకపోవ్డం.
ఎకుకవ్ వాదనకు దిగ్రు, ఎందుకంటే అనందం కోలోాతారు అనకోవ్టం.
ఆరోగ్య, అనందం, నిద్ర చెడ్డపోతుంది అని ఎకుకవ్ సేపు కోపానిా ప్రదరిశంచరు.
నచచని పని చేసేత కోపాడకపోవ్టం, పని ఆలసయం అయిన్న బాధపడకపోవ్టం.
అతిగా రూల్సూ, క్రమశిక్షణ పెటటకపోవ్డం.
చినా, చినా తపుాలు, పరపాటుి, గొడవ్లు పటిటంచుకోకపోవ్టం.
న్నమాటే చెలాిలని పటుటదలకు పోకపోవ్టం, ఆనందానికే ప్రాధానయత ఇవ్వటం.

సరుదకుపోవ్ట్కనికి చిట్కకలు:
అవ్కాశం ఉంటే(Choice/Multiple Types):
1) నీకు నచిచనది ఒకటి - న్నకు నచిచనది ఒకటి: భరతకు న్నన్-వెజ్ ఇషటం, భారయకు వెజ్ ఇషటం, భరతకు న్నన్-వెజ్ చేయటం,
భారయ వెజ్ వ్ండుకోవ్టం. 2) చినా నిరణయాలలో నీవు, పెదద నిరణయాలలో ఇదదరం 3) చినా ఖ్రుచలలో నీ ఇషటం, పెదద ఖ్రుచలలో
న్న అనమతి కూడా 4) ఒకరు కోపం - ఇంకొకరు మౌనం
అవ్కాశం లేకపోతే(No Choice/Single Option):
1) 50:50 2) ఒకసారి/ఒకరోజు/న్సల/సంవ్తూరం నీకిషటమైనది - ఇంకోసారి/ఇంకోరోజు/న్సల/సంవ్తూరం న్నకిషటమైనది 3)
న్యయట్రల్స(మధయసిం) 4) ఒకసారి/ఒకరోజు/న్సల/సంవ్తూరం నీవు సరుదకో - ఇంకోసారి /ఇంకోరోజు/న్సల/సంవ్తూరం నేన
సరుదకొంట్క 5) ఉదయం నీవు - సాయంత్రం నేన 5) ఒకసారి నీకు సపోర్ట చేసాత, ఇంకోసారి న్నకు సపోర్ట చెయియ 6) మా
వాళ్ైన నీవు తిటటగూడదు-మీ వాళ్ైన నేన తిటటగూడదు 7) టీవీ నేన ఒక అరగ్ంట న్నకిషటమైనవి - నీవు ఒక అరగ్ంట
నీకిషటమైనవి.

C) విమరశ(తపుా/లోపాలన ఎతిత చూపటం)
విమరశ చేయటం ఎలా?
నొచుచకోకుండా విమరశ చేయటం ఎలాగ్ంటే
a)ఏమి నచచలేదో దానిని మాత్రమేచెపాాలి, అంటే మొతతం నచచలేదు అని చెపాకూడదు +
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b)తరావత నచిచనది చెపాాలి +
c)తరావత నచచనిది అభివ్ృదిధ ఎలా చేసుకోవాలో సలహాలు ఇవావలి.
ఉదాహరణ: పపుా కూర బాగులేదు అని చెపాటం వ్లన కొంత ఇగో దెబాతినన. అలాకాకుండా1)పపుాలో ఆకుకూర సరిగాగ
ఉడకలేదు + 2) కానీ కూర రుచి బాగుంది+ 3) కావున పపుా ఎనిపేటపుాడు వేడ్డ మీద కొంచెం ఎకుకవ్ సేపు తిపిాతే ఆకు
పపుాలో కలిస్థ పోతుంది అని సలహా చెపాాలి. చాలామంది విమరశ చేసాతరు, కానీ ఆ తపుా జరగ్కుండా ఏమి చేయాలో
సలహాలు చెపారు.

విమరశన ఎదురోకవ్టం ఎలా?
ఎదుటివ్యకిత కేవ్లం “పపుా బాగాలేదు” అని చెపిాతే ఆతా పరిశీలనతో అలోచించి నిజంగా బాగాలేదా? అని ఆలోచించాలి.
నిజంగా బాగాలేకపోతే మారుచకోవాలి, లేకపోతే పటిటంచుకోకూడదు. ఎందుకంటే వారు సరిగాగ విమరశ చేయలేదు, చేయటం
తెలియదు. విమరశ చేసేత మొతతం పపుా కూరన విమరశ చేయకూడదు, అందులో ఏమి బాగ్లేదో దానిని మాత్రమే వివ్రణతో
చెపాాలి. అలాగే ప్రతేయక లోపానిా కనిపెటిట చెపిాన్న, దానిని సరిచేసే సలహాలు చెపాలేదు, కావున అంత సీరియస్ట గా
తీసుకోకూడదు.

D) పరిణామాలు గురితం చగ్లిగే నైపుణయం(Consequences)
ఉదాహరణ: భారయ తన తలిిదండ్రుల యందు సానబూతి సంపాదించటం

కోసం భరత గురించి అబదాదలు చెపాటం, అంటే సానబూతి వ్సుతంది అని
ఆలోచించిందే తపా, ఏదో ఒక రోజు తాన చెపిాన అబదాదలు భరతకు తెలిసేత
గొడవ్లు అవుతాయి కదా? అనేది పరిణామాలు ఆలోచించకపోవ్టం
అంట్కరు. ఆ తరావత ఓ రోజు తన అతతమామ భారయ చెపిాన అబదాదలన భరతన
అడగ్టం జరిగంది, గొడవ్లు, దూరంగా ఉండటం.
ఉదాహరణ: పెళ్ళైన మొదటి రాత్రే, అందంగా ఉన్నావు కావున, నీకు బాయ్ ఫ్రండ్ ఉన్నాడా? అని అడగ్టం, అందుకు
అంతులేని కోపం, బాధ కలగ్టం, ఆ బాధతో భారయ మొదటి రాత్రికి సరిగాగ సహకరించలేదు కాబటిట బాయ్ ఫ్రండ్ ఉన్నాడు
అని అనమానంతో భరత గొడవ్ పడటం. ఇలాంటి అనమానం మనిషితో ఉండలేక భారయ విడాకులు. పెళ్లైకి మందు చరిత్ర
అనవ్సరం, పెళ్ళైన తరావత ఎలా ఉంది అనాదే మఖ్యం. అలాగే అందమైన అమాాయి తనన చేసుకోవ్డానికి వ్ంద కారణాలు
ఉండొచుచ, అలాగే అందమైన అమాాయి కలర్ తకుకవ్ వునావారిని చేసుకోకూడదు అనే రూల్స లేదు, అందంగా
ఉనావాళ్ిందరికి బాయ్ ఫ్రండ్ ఉండాలననే రూల్స లేదు, ఆరిధక, కుటుంబ సమసయలు ఉండొచుచ, అవి అనవ్సరం. ఏ కారణం
అయితేనేం పెళ్లి అయితే జరిగంది కదా! బాయ్ ఫ్రండ్ ఉండొచుచ అనే అంత అనమానం ఉంటే పెళ్లి చేసుకోకూడదు, పెళ్లి
చేసుకొంటే ఏమైన్న అడగ్వ్చుచ అనే ధైరయంతో పిచిచగా మాట్కిడ్డతే, పరిణతి లేకుండా మాట్కిడ్డతే విడాకులే వ్సాతయి. దీనినే
అంట్కరు సమసయన కొని తెచుచకోవ్టం అంట్కరు. భారయ తపుా చేసేతనే బాధపడాలి, అలాగాక ఊహించుకొని సమసయన
సృషిటంచుకొంటే ఫలితాలు ఇలానే ఉంట్కయి.
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ఉదాహరణ: భారయ,భరత ఇదదరూ మంచి హోదాలో ఉనాత ఉదోయగాలు, పేరు ప్రఖాయతలు ఉన్నాయి, అన్యయనయంగా ఉన్నారు. భరత
తన ఆఫీస్ట లో పేదరికంతో ఉనా అమాాయి క్రొతతగా జాయిన్ అయితే ఆమె పేదరికానిా, తన అధకారానిా అడుిపెటుటకొని
లోబరుచుకొన్నాడు. ఆ అమాాయి తెలివిగా DNA టెస్టట చేయించి తన పిలిలకు తండ్రి ఇతనే అని కోర్ట లో కేసు వేస్థంది. ఈ
విషయం తెలిస్థన మొదటి భారయ విడాకులు తీసుకొంది. చచిచనటుట రెండో అమాాయితో పెళ్లి జరిగంది. ఇకకడ చెపుాకోవాలిూంది
ఏమిటంటే భరత ఈ పని చేసేత ఏమి పరిణామాలు వ్సాతయో సరిగాగ
ఆలోచించకపోవ్డం, తన అధకారం/హోదా వ్లన ఏమైన్న చేసేత ఎవ్వరూ ఏమి
అనరు అనే తెలివితకుకవ్ తనం, పేదరికం కాబటిట బయటికి విషయం రాదు
అనే చులకన భావ్ం వ్లన మంచి భారయన పోగొటుటకొని, పరువు
పోగొటుటకోవ్టం జరిగంది. భరత తన కాపురానిా తానే కూలుచకోవ్టం, దీనినే
సమసయని కొని తెచుచకోవ్టం అంట్కరు.

ఉదాహరణ:

భారయ పిలిలపై అతి ప్రేమతో, భరతకు ఇవావలిూన ఆకరషణ/ప్రేమ

తగగంచటం. అందుకు భరత వేరేవారితో వివాహేతర సంబంధం పెటుటకోవ్టం, త్రాగ
రావ్టం, కొటటటం, డబుాలు న్నశనం చేయటం, ఆ వాతావ్రణంలో పెరిగన పిలిలు
చినాతనంలోనే ప్రేమ వ్యవ్హారాలు, డ్రగ్ కి అలవాటుపడటం. భరతకు ప్రేమని/ఆకరషణ
అందించకపోతే(if)

ఇటువ్ంటి

పరిణామాలు

జరుగుతాయి

అని

ఊహించకపోవ్టం(then).

ఉదాహరణ: అతాత కోడళ్ి గొడవ్లో, అతత తనన తిటిటందని కోపంతో పోలీస్ట కేసు
పెటటటం, అందుకు అతతన జైలోి వేయటం. అందుకు భరత ఇలాంటి భారయ న్నకొదుద అని గొడవ్లతో విడాకులు. చినా చినా
గొడవ్లు ఉంటే సరుదకోవాలి, వేరు కాపురం పెటుటకోవాలి. పోలీస్ట కేసు పెడ్డతే పరిణామాలు ఏమి జరుగుతాయో
ఊహించకపోవ్టం.

ఉదాహరణ: భారయ రాత్రి పూట ఆఫీస్ట నంచి కాయబ్ లో ఇంటికి బయలుదేరేమందు Case1) భరతకు ఫోన్ చేస్థ న్నతో పనిచేసే
సురేష్(మగ్ వ్యకిత) కూడా కాయబ్ లో వ్సుతన్నాడు అని చెపాడం(సెకూయరిటీ వ్యకిత కూడా ఉన్నాడు కానీ అతని పేరు చెపాలేదు)
Case 2) ఫోన్ చేస్థ న్నతోపాటు సెకూయరిటీ/ఎసాకర్ట కూడా ఉన్నారు తందరలో వ్సుతన్నాన అని చెపాట్కనికి తేడా వుంది.
ఏ పదం మాట్కిడ్డతే అవ్తలి వ్యకితకి ధైరయం వ్సుతంది? ఏమి మాట్కిడ్డతే అనమానం కలిగంచే అవ్కాశం ఇచాచమ అనేది
తెలివితో గ్రహించాలి. ఇవి వినడానికి, చదవ్ట్కనికి స్థలీిగా అనిపించిన్న అనమానం అనే భూతం తయారు అవ్డానికి
ఇలాంటి స్థలీి పనలే సహాయం చేసాతయి.
పరిణతి లేక సమసయలన కొని తెచుచకోవ్టం అంటే ఈ పని చేయటం వ్లన పరిణామాలు ఏమి జరుగున్య అని కొంచెం
కూడా ఆలోచించకుండా, ఊహించకుండా చేయటం వ్లన గొడవ్లు వ్సాతయి. ఇకకడ నిజంగా తపుా జరగ్కపోయిన్న, మన
మాటలు, చేషటలు, ప్రవ్రతన దావరా ఎదుటివ్యకితలో అనమాన్నలు, అభద్రత, అసంతృపిత కలిగంచటం వ్లన గొడవ్లు వ్సాతయి
అని చెపాటమే ఉదేదశయం.
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E) మాట్కిడే నైపుణయం

ఉదయం లేచిన దగ్గర నంచి ఒకరినొకరు మాట్కిడుకోవ్టం తపానిసరి. కావున ఈ స్థకల్స పై మంచి ప్రావీణయం,

మెళ్కువ్లు తెలుసుకొంటే మీ కాపురం అదుాతంగా ఉంటుంది.

Case 1: భాగ్సావమి మాట్కిడుతునాపుాడు నీవు తీసుకోవాలిూన జాగ్రతతలు
A) సాధయమైనంత వ్రకు "ఎందుకు" అని అడగ్కండ్డ: భాగ్సావమి మాట్కిడుతునాపుాడు "ఎందుకు?" అని అడ్డగారు
అంటే మూడ్ పోయింది అని గురితంచుకో! ఎందుకంటే ప్రశిాంచారు అంటే వ్యతిరేకించినటుి అనే దురభిప్రాయం
అందరిలో ఉంది. దానిబదులు, అవున్న, మంచిది, బాగుంటుంది అని అంగ్లకరించండ్డ. ఇంకా దాని గురించి చెపుా
అని అనండ్డ, చివ్రలో సందేహాలు ఉంటే ప్రశిాంచండ్డ. ఉదాహరణ: మనం ఈ వారం పార్క కి వెలాదమా అని అడ్డగతే
ఎందుకు? అనే ప్రశా వ్సేత అంతే సంగ్తులు. అలాగాక అవున్న, మంచిది. ఎపుాడు వెలాదమ? ఏ పార్క? ఏమైన్న
విశేషమా? అని చివ్రోి అడగ్ండ్డ. చాలా మంది చేసే తపుా ఏమిటంటే ఎదుటివ్యకిత వాదన/అభిప్రాయం చెపిానపుాడు
వెంటనే ప్రశిాంచటం. ఇది తపుా. మొదట వారి అభిప్రాయంని గౌరవిసేత, వారి ఇగో శాంతించున. అలాగాక ప్రతిఘటిసేత
ఇంకా కోపం/మొండ్డగా ఉంట్కరు.

స్తత్రం = మొదట అంగ్లకరించండ్డ+ తరావత అభిప్రాయం చెపాండ్డ
మీరు చెపిానది సరైనదే! ఒపుాకొంట్క! !(అంగ్లకరించటం).. + కానీ..( మీ అభిప్రాయం, భయాలు చెపాండ్డ)
ఉదాహరణ: పార్క కి వెళ్ైటం న్నకూ ఇషటమే, కానీ అంత దూరం వెళ్ళైలి అంటే ఎంతో ఖ్రుచ అవుతుంది, ఇపుాడు న్సలాఖ్రు, కావున
డబుా కోసం అపుా చేయాలి. కావున మొదట వారంలో వెళ్ైటం మంచిది ఏమో ఆలోచించండ్డ అని మీ అభిప్రాయం చెపాాలి.

B) అభిప్రాయం/భయాలన చెపాండ్డ, ఏమి అరధం చేసుకున్నారో చెపాండ్డ, సందేహాలు అడగ్ండ్డ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

చెపిానందుకు సంతోషం, కానీ ఇపుాడు చేయలేన
ఆలోచించి చెపాత!...
ఇది మఖ్యమైన విషయం, ఇపుాడు మాట్కిడట్కనికి సమయం సరిపోదు, ప్రశాంతంగా సాయంత్రం
మాట్కిడుకొందామ
నేన ఒపుాకోలేకపోతున్నాన.. ఇది న్న భయం... ఇది న్న అనమానం...
న్న అభయరధనన కూడా అరధం చేసుకో!... ఇది నేన అనకొనే లాభం....
నేన ఇలా అనకొంటున్నాన...
నేన ఇలా ఫీల్స అవుతున్నాన..
ఇలా చేసేత బాగుంటుంది అనిపిసుతంది... ఓ సారి ఈ విధమగా కూడా ఆలోచించండ్డ
న్నకు ఈ సందేహం ఉంది, ఇది మన మధయ ఉనా బంధానిా ఇబాంది పెటటగూడదు, అందుకోసం
తెలుసుకోవాలనకొంటున్నాన.
ఒకే, ఇంకొకసారి వివ్రించు..
నీవు చెపాాలకొనాది, ఇదేన్న..
ఓకే, నీవు ఈ విషయంలో .......... చింత/వాయకులమ/భయమ/ఇబాంది పడుతున్నావు అని అరధం చేసుకోగ్లన.
మఖ్యమైన నిరణయాలలో ననా సంప్రదించకుండా ఉండటం వ్లన నేన ఫీల్స అవుతున్నాన
ఈ విషయంలో............ తకుకవ్ ప్రాధాయనత ఇవ్వటం ఫీల్స అవుతున్నాన
నీవు ఈ పని .......చేస్థనపుాడు, బాధయత/జాగ్రతత లేనటుి/ప్రేమ లేనటుి అని అనిపిసుతంది
నేన చెపేాది వినకపోతే విలువ్ ఇవ్వటం లేదని ఫీల్స అవుతున్నాన
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•
•
•

•

నీ పరిస్థితి అరధం చేసుకోగ్లన.. కానీ ఈ పరిస్థితిలో నేన ఈ పని ...........కి సహకరించలేన
న్సగ్టివ్ విషయాలు "నేన/న్నకు" అని చెపాండ్డ, పాజిటివ్ విషయాలు "నవువ" అని చెపాండ్డ.
మొదట -ve , తరావత +ve చెపాండ్డ:
ఈ న్నలుగు వ్ంటలు బాగున్నాయి కానీ, ఈ వ్ంటకం బాగాలేదు (-ve feeling )
ఈ కూరబాగాలేదు కానీ ఈ న్నలుగు చాలా బాగున్నాయి (+ve feeling )
అభిప్రాయానిా కొంతమంది ఎదురుగా భాగ్సావమితో చెపాలేరు, అందుకోసం భాగ్సావమికి ఏమి
చెపాాలనకొంటున్నారో మొతతం whatsappలో లేక పేపర్ మీద రాయండ్డ, ఒకోకసారి అంతా గురుతకురాదు,
కావున ఆలోచించి రాయండ్డ, అపుాడు పూరితగా అరధం చేసుకొంట్కరు.

అపోహ: ప్రశాలు వేసేత వ్యతిరేకించినటుి కాదు, ఇంకా తెలుసుకోవాలని అరధం
చెపిానది వెంటనే ప్రశాలు వేయకుండా అంగ్లకరించాలి అని ఆశించటం సరికాదు,
ఇకకడ ప్రశాలు వేసుతన్నారు అంటే వ్యతిరేకించినటుి కాదు, సందేహాలు ఉన్నాయి
అంటే ఇంకా వివ్రించమని అని అరధం, రిస్టక ఉందేమో తెలుసుకోవ్టం కోసమే!
అంతేగాని బానిసగా నేన చెపిాంది అంగ్లకరించు, నీకన్నా న్నకు తెలుసు కాబటిట
ఒపుాకో అనకోవ్టం మూరఖతవం. అవ్తలివారికి కూడా అభిప్రాయాలూ ఉంట్కయి
అని గ్మనించాలి.

Case 2: నీవు మాట్కిడాలిూ వ్సేత, మాటలతో ఒపిాంచాలిూ వ్సేత
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ఎదుటివ్యకిత ఎకకడో చూసుతంటే/ఏదో ధాయసలో ఉంటే/బిజీగా ఉంటే మాట్కిడకపోవ్డం మంచిది
ఏ మూడ్ లో మాట్కిడారు? ఒక సమసయన ఆనందంగా ఉనాపుాడు ఒకలా, చిరాకుతో ఉనాపుాడు ఒకలా ప్రతిసాందిసాతమ

ఏదో మాట్కిడాలి కాబటిట ఏదో ఒకటి మాట్కిడటం చేయకండ్డ, ఒకోకసారి మౌనమే మంచిది. అవ్తలి వారిని ఇంప్రెస్ట
చేయడానికి అతిగా మాట్కిడకండ్డ.
మనసుూలోది కూడా గ్మనించి తెలుసుకోవాలని ఆశించకండ్డ, కావున మీ మనసుూలోది సాషటంగా చెపాాలి
సాగ్దీస్థ చెపాకండ్డ, సాషటంగా చెపాండ్డ(ఎవ్రు, ఎపుాడు, ఎకకడ, ఎలా, ఏమి ఎందుకు..)
ఉపయోగ్ం/లాభాలు/అవ్సరం ఏమి? నష్కటలు ఏమి? ధైరయం ఏమిటో చెపాండ్డ
లెకకలు, గ్ణాంకాలు చూపించండ్డ
జరిగన సంఘటన/ఆధారంతో చెపాండ్డ
తందరగా నిరణయం తీసుకోకపోతే వ్చేచ 2 నష్కటలు
చెపాండ్డ(urgency ) + 2 మఖ్యమైన లాభాలు చెపాండ్డ (Benefits)
సందేహాలు ఉంటే అడగ్మని చెపాండ్డ
బెదిరించకండ్డ (నీవు కనక ఒపుాకోకపోతే, నీవు ఇది చేయకపోతే.....)
లేబిల్స వ్దుద(నీవు ఎపుాడూ ఇంతే... ప్రతి రోజు ఆలసయం...)
ఫీలింగ్ూ కలపండ్డ: నేన ఇలా అనకొంటున్నాన(ఫీల్స)
నీ అభిప్రాయానిా గౌరవిసాత, కానీ న్నకు వెళ్ళిలని ఉంది. నేన వెళ్లతే నీకు ఇషట మేన్న? వ్చిచన తరావత నీకు ఇషట మైనది చేసాతన.
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•

న్నకు ఇషటం లేని నిరణయాలు తీసుకొన్నా, నీకు సపోర్ట చేసాన. ఇపుాడు న్న నిరణయం నీకు ఇషటం లేకపోయిన్న సపోర్ట
చేయలేవా?

•

నీ ప్రేమన చూపే అవ్కాశం ఇపుాడు వ్చిచంది. నీ సపోర్ట కూడా ఉంటే నేన సంతోషిసాతన

•

ఆజాాపించకండ్డ, స్తచనలివ్వండ్డ(ఇలా చేసేత బాగుంటుంది అంట్కవా? నీ అభిప్రాయం ఏమి?)

•

ఎదుటివ్యకితకి తపుాన చూపించేమందు, నీ జీవితంలో ఆ తపుా చేయటం వ్లన ఎలా నషటం జరిగందో చెపాండ్డ!
అంతేగాని విమరశవ్దుద.

•

తపుాలన చెపేాటపుాడు, నేరుగా గాక మీ మిత్రుల ఉదాహరణల దావరా చెపాండ్డ, దీనివ్లి అహం దెబాతినదు.

•

విమరిశంచటం కన్నా, నీవు మంచి గుణాలు కలిగన వ్యకితవి, కావున నినా ఆదరశంగా తీసుకొంట్కరు, కావున
జాగ్రతతగా ఉండాలి అని చెపేత, తపుాలు చేయరు.

•

ఒకసారి తపుా చేస్థనందుకే విమరిశసేత, మళ్లై ప్రయతాం చేయాలనే కోరిక తగగపోతుంది, నిరాశకిత కలుగన,
ప్రోతూహించండ్డ, మళ్ళై మంచిగా చేయట్కనికి తన వైపు నంచి ఏమి సహాయం కావాలో అడగ్ండ్డ.

•

తపుా జరిగతే ఎదుటివారి అహం దెబాతినకుండా(తిటటకుండా,
విమరిశంచకుండా) వాసతవ్ సంఘటన/ఉదాహరణతో మంచిచెడు విడమరిచ చెపాండ్డ.

•

న్నకు ఈ కారణం వ్లన, ఈ భయం వ్లన, ఈ నషటం
జరుగుతుందేమో అని విభేదిసుతన్నాన అని చెపాండ్డ..

•

ఈ స్తచనలు….. పరిశీలన చేసాతరా? అని అడగ్ండ్డ

•

ఇంతకన్నా మంచి అవ్కాశం రాదేమో అని న్న అభిప్రాయం.

•

ఇంకొంచెం ఎకుకవ్ సమయం అడగ్కలేకపోయారా?

•

ఈ మారగంలో ఆలోచించు..

•

ఈ విధమగా వెళ్లతే ఇవి లాభాలు, ఇవి నష్కటలు, ఇది రిస్టక, ఇది ఉపయోగ్ం..

మాట్కిడటం = శరీర భాష + మాట ధవని + సరైన సమయం + రాబోయే పరిణామాలు/నషటం + పరిష్కకరం + ఇదదరికీ లాభం
ఉండాలి(నిరణయాతాక సావరిం)

మాటలతో ఎదుటివ్యకితని ఒపిాంచలేకపోవ్ట్కనికి కారణాలు:
•
•
•
•
•
•

విషయం చెపేాటపుాడు అవ్తలి వ్యకిత సరైన మూడ్ లో లేకపోవ్టం.
విషయానిా ఆసకితగా చెపాలేకపోవ్టం.
ఆధారాలు చూపించలేకపోవ్టం.
అవ్తలి వ్యకితకి అరధం చేసుకొనే శకిత లేకపోవ్టం.
అనమాన్నలుఅడగ్కపోవ్టం, అలాగే వివ్రించలేక పోవ్టం.
భరోసా/ధైరయం ఇవ్వలేకపోవ్టం
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అపారధం(misunderstanding) చేసుకోవ్డానికి కారణాలు:
•
•
•
•
•
•
•

•

అవ్తలి వ్యకిత మీద అతి నమాకంతో పైపైన చెపాటం, అంటే అరధం చేసుకొనే సామరధయం ఉంది కదా అని అనకోవ్టం

చెపేా వ్యకిత సాషటంగా చెపాకపోవ్టం వ్లన
వినే వ్యకిత మాటలకు, పదాలకు "వేరే అరధం తీసుకోవ్టం" వ్లన
వినే వ్యకిత, చెపేా వ్యకితతో తాన ఏమి అరధం చేసుకున్నారో "నిరాదరణ/Confirm" చేసుకోకపోవ్డం
సరిగాగ, పూరితగా వినకపోవ్డం, వినడంలో అంతరాయం కలగ్టం
వినే వ్యకిత సరైన మూడ్ లో లేకపోవ్టం, వేరే దానిపై ధాయస కలిగవుండటం
వినే వ్యకిత గ్తంలో జరిగన మాటలన బటిట/సంఘటనలన బటిట మందే ఒక నిరణయానికి రావ్టం,
ఊహించుకోవ్టం(mind read ) వ్లన మందే ఓ అభిప్రాయానికి రావ్టం. ఉదాహరణ: నినా పలాన్న గొడవ్
జరిగంది కాబటిట, ఇపుాడు అకకడ్డకి వెళుతున్నాడు అంటే న్నపై పిరాయదు చేయడానికేమో? నినా న్నతో గొడవ్
జరిగంది కాబటిట, ఇపుాడు బయటికి వెళ్లి మాట్కిడుతున్నాడు అంటే న్నపై మా అతతగారికి లేనిపోనివి
చెపుతున్నాడేమో? అని ఊహించేసుకోవ్టం.
వినే వ్యకితకి అవ్సరం, ఉపయోగ్ం, ఆసకిత లేక సరిగాగ అరధం చేసుకోకపోవ్డం వ్లన అపారధం.

F) ఓదారచటం
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

అయోయ ...అరె..ప్చ! ఓ .. అంట్ట చెపిానది విన్నలి.
అసహనంగా ఉండరాదు(అసలు విషయం చెపుా... ఇక చాలు.. న్నకు అరధం అయియందిలే అనరాదు).
ఫోన్/వాచీచ/ప్రకకలకు చూడరాదు.
ఎగ్తాళ్లగా నవ్వటం, అహంకారంగా నవ్వటం చేయరాదు.
జరిగందేదో జరిగంది, ఇపుాడు ఏమి చేదాదమ? అని అనండ్డ.
నీవు మాత్రం ఏమి చేయగ్లవు, ఆ పరిస్థితిలో ఎవ్రున్నా అదే చేసాతరు అని
అన్నలి.
నీకు జరిగన దానికి బాధపడుతున్నాన అని అన్నలి.
ఇది కషటకాలం అని తెలుసు కానీ నేన నీకు సహాయం చేయడానికి ఉన్నాన అని గురుతంచుకో ఏమైన్న అడుగు
చేసాతన అని అన్నలి.
మౌనంగా ఉండండ్డ.
ఏడుసుతంటే ...ఏడవ్నివ్వండ్డ.. ఏడవ్టం వ్లన కొంత దుఃఖ్ం తగుగన.
బాధలో మాట్కిడ్డందే మాట్కిడటం, చెపిాందే చెపాటం సహజం, కావున ఓపికగా వినటమే!
ఓదారుాలో సలహాలు ఇవ్వటం కన్నా వినటం చకకగా పనిచేసుతంది.
ఏదైన్న సహాయం చేసాతనని మాట ఇసేత తపానిసరిగా న్సరవేరుచ.
ఒకసారి పలకరించి ఇక పటిటంచుకోకుండా ఉండకుండా, అపుాడపుాడు ఏమైన్న సహాయం కావాలా అని అడుగుతూ
ఉండండ్డ.
(డాకటర్ బి.వి.పట్కటభిరామ్ గారి కౌనిూలింగ్ సీక్రెట్ూ అనే పుసతకం నంచి సేకరణ)
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G) మోసం జరిగతే దిదుదకోవ్టం ఎలా?
•
•

•
•
•
•

మీ భాగ్సావమి వేరే వారితో సంబంధం పెటుటకొన్నారని(మోసం) తెలిస్థనపుాడు అడ్డగే హకుక మీకు ఉంది.
భాగ్సావమి తపుా చేసేత, అందులో మీ పాత్ర ఏమైన్న ఉందా అని తెలుసుకోండ్డ. బయటివ్యకుతలవైపు ఆకరిషంచబడ్డతే,
ఇషటపడ్డ చేసుతన్నారా? తపానిసరై చేసుతన్నారా?(బాిక్స మెయిల్స, భయపడ్డ....) తన భాగ్సావమిని ఆకరిషంచట్కనికి
చేయాలిూన చరయలు అనిా తీసుకొన్నావా? లేదా? నీలో సరిదిదుదకోవాలిూనవి ఏమైన్న ఉందా?
తపుా తెలుసుకొని ప్రాధేయపడ్డతే, మరొక అవ్కాశం ఇవ్వండ్డ. అపాటికీ మారకపోతే న్నయయ సలహా లేక కౌనిూలింగ్
తీసుకోండ్డ
మోసానికి సంబంధ పూరిత ఆధారాలు చేతిలో ఉంచుకొని అడగ్ండ్డ, నిజాయితీగా ఒపుాకొంటే సరే! లేకపోతే ఆధారాలు
చూపించండ్డ.
బయటపెటిటన్న కూడా మోసానిా కొనసాగసుతన్నారు అంటే మీరు ఏ చరయలు తీసుకోవ్డానికి స్థదధంగా ఉన్నారో
తెలియచేయండ్డ. దానివ్లి కొంత భయం కలిగతే మారుా వ్సుతందేమో.
అలాగే భాగ్సావమి పచాచతాతపం చెందితే క్షమిసాతరా? లేదా ? అని మందు ఆలోచించుకోండ్డ.

H) శ్రదదగా వినటం ఎలా?
•
•
•
•

ప్రశాలు అడగ్టం.
ఇంకా ఎకుకవ్ సమాచారం అడగ్టం.
ఫోన్, టీవీ, చేసుతనా పని ఆపేస్థ శ్రదదగా వినట్కనికి స్థదధం కావ్టం.
ఏమి అరధం అయియందో మరోసారి తిరిగ చెపాటం.

సరిగాగ వినకపోవ్ట్కనికి కారణాలు:
•
•
•
•
•
•

ఎదుటివ్యకితపై చులకన భావ్ం ఉంటే/గౌరవ్ం లేక.
చేసుతనా మఖ్యమైన పని మధయలో ఆపేస్థ వినటం వ్లన శ్రదధ పెటటలేక.
చెపేా విషయంలో సాషటత లేకపోతే, నీకే పూరితగా తెలియకపోతే.
అనవ్సర విషయాలు/ఉపయోగ్ం లేని/సంబంధం లేని/ ఆసకితలేని విషయాలు చెపాటం.
చెపిానదే పదే, పదే చెపాటం.
అరధం కాని పదాలు, ఒకే పదదతిలో ఎకుకవ్ సేపు మాట్కిడటం.

I) క్షమాపణ చెపాటం ఎలా?

క్షమించటం అంటే కోపం వ్చిచనపుాడు మళ్ళై తిరగ్తోడమని కాదు, క్షమిసేత మళ్ళై గ్తానిా త్రవ్వకూడదు! ఒక వేళ్

గ్తానిా తవువతుంటే నిజంగా క్షమించలేదు, అని అరధం.
భాగ్సావమి మనసుూ గెలుచుకోవ్టంలో క్షమాపణకి ప్రధాన సాినం
ఉంది. కాని దీనిని అతిగా ఉపయోగసేత విలువ్ తగగపోతుంది. అలాగే అసూలు
ఉపయోగంచకపోయిన్న నషటం ఉంది. కావున మధయసింగా ఉపయోగంచాలి.
నిజాయితీగా తపుాని అంగ్లకరిసేత మీపై గౌరవ్ం, మనసుూలో మీపై
నమాకం పెరుగుతుంది.
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క్షమాపణ స్తత్రం = ఆతా పరిశీలన/మనసాూక్ష + నిజాయితి + తపుాన అంగ్లకరించు + క్రమశిక్షణ చరయకు స్థదధంగా
ఉండు + అభయం + మరచిపోవ్డానికి ఓపిక పటటటం
ఆతా పరిశీలన/మనసాూక్ష: మనసాూక్షగా ఈ విషయంలో న్నది నిజంగా తపుా ఉందా? లేదా? అని ఆలోచించాలి.
నిజాయితి: ఏదో మొహమాటం కోసం చెపిానటుట ఉండరాదు.
తపుాన అంగ్లకరించు: తన వ్లన ఏ విధమగా ఇబాందులు పడాిరో గురుతచేయటం. నీవు చేస్థన కష్కటనిా, నష్కటనిా
గురితంచుట. సాయంత్రం బయటికి తీసుకెళ్ళతన అని చెపిాన భరత, ఆలసయంగా రావ్టం వ్లన సహజంగానే కోపం ఉండటం
వ్లన, అతన ఆఫీస్ట లో పని వ్లన రాయలేకపోయాన అని చెపిా, మాటన నిలబెటుటకోలేనందుకు క్షమాపణ చెపాాలి.
అది పని వ్లన్న? లేక ట్రాఫిక్స వ్లన్న? అనేది అనవ్సరం, ఎందుకంటే మాట ఇచాచవు కాబటిట. ఇతరుల వ్లన,
పరిస్థితుల వ్లన తపుా జరిగతే న్నది కాదు! అని కొందరు తపిాంచుకొంట్కరు. ట్రాఫిక్స వ్లన ఆలసయంగా ఆఫీస్ట కి వెళ్ైటం
జరిగతే, ట్రాఫిక్స మీద తపుా వేయటం జరుగున, కానీ కొంచెం మందుగా బయలుదేరితే ఆఫీస్ట కి రావ్చుచ, అంటే న్నది
కూడా అందులో తపుా ఉంది అని మనసాూక్షతో ఒపుాకోవాలి.
క్రమశిక్షణ చరయకు స్థదధంగా ఉండు: ఎదుటివారు తమకు జరిగన
నష్కటనికి, కష్కటనికి ఏమైన్న చేయమని అంటే దానికి స్థదధంగా
ఉండుట. ఎదుటివారి షరతులకు అంగ్లకరించుట.
అభయం: మళ్ళై చేయన అని అభయం ఇచుచట.
మరచిపోవ్డానికి ఓపిక: క్షమాపణ చెపాగానే అవ్తలివారు వెంటనే
మరిచపోతారు అనకోవ్దుద, ఆ సంఘటన, బాధ మరిచ పోవ్ట్కనికి
కొంత సమయం ఇవావలి, ఓపికతో ఉండండ్డ. కొందరు క్షమాపణ
చెపాామ కదా అని వెంటనే వ్చిచ ఒళ్ై వాలిపోవాలని
కోరుకొంట్కరు. కోపం శాంతించేదాకా ఓపికపట్కటలి.
చేయకూడనిది: ఎదుటి వ్యకిత క్షమాపణ చెపాారు కదా అని చులకన,
విమరిశంచటం సరికాదు. వారు బంధానికి గౌరవ్ం ఇచిచ క్షమాపణ
చెపాారు, అంత మాత్రాన వారు దోషులు కాదు, నేరం చేస్థనవారు
కాదు, పిరికివారు కాదు.

క్షమాపణ ఎందుకు చెపాలేకపోతున్నారు?:
•
•
•
•
•
•
•
•

క్షమాపణ చెపితే దోషులుగా చూడటం, చులకనగా చూడటం జరుగుతుంది అని
గొడవ్ మొదలుపెటిట౦ది నేన కాదు కాబటిట నేన్స౦దుకు సారీ చెపాాలి?
ఒకవేళ్ “సారీ” చెపుదామన్నా “ఈగో లేదా అహ౦” అడుిరావ్టం.
గొడవ్కు కొ౦తవ్రకు నేన కూడా కారణమే అని తెలిస్థన్న ఒపుాకోవ్డానికి ఇబా౦దిగా ఉండటం.
నేన చేస్థనది తపుా కాదు, ఆమె/అతన అలా ప్రవ్రితంచారు కాబటిట నేన ఇలా చేశాన అని తపుాన
సమరిధంచుకోవ్టం.
నేన ఇంతే! మా న్ననా మా అమా అంతే, కావున నేన కూడా ఇంతే! నేన మారన.
ఇదదర౦ తపుా చేశా౦ కాబటిట నేనే ఎ౦దుకు మందు సారీ చెపాాలి?
తపుా చేయలేదని బల౦గా అనిపి౦చినపుాడు క్షమి౦చమని అడ్డగతే తపుాన ఒపుాకునాటుి అవుతు౦ది అని
అపోహ పడటం.
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పెరిగన విధాన౦. బహుశా చినాపాటి న౦డ్డ ఇ౦టోి ఎవ్రూ క్షమాపణ చెపుాకునేవాళుి కాదేమో! దానివ్లి
తపుాలన ఒపుాకోవ్డ౦ నేరుచకోకపోయి ఉ౦డవ్చుచ. చినాపుాడు నేరుచకోలేదు కాబటిట , ఇపుాడు పెదదయాయక
మనస్త్రితగా సారీ చెపేా అలవాటు ఉ౦డకపోవ్చుచ.
క్షమాపణ చెపాటం అంటే లొంగపోవ్టం అనే అపోహ, దీనిని అలుసుగా తీసుకొని ప్రతిసారి తపుా చేసాతరేమో,
బెదిరిసాతరేమో అని ఊహించుకోవ్టం.
క్షమాపణ చెపేత న్నలో లోపం ఉంది అని ఒపుాకునాటేట అని అపోహపడటం, దీనివ్లి చులకన అవుతాన అని,
పరువు పోతుంది అనే ఉదేదశయంతో "నేన ఎందుకు తగాగలి?" అనే ఇగో అడుిరావ్టం వ్లన క్షమాపణ
చెపాలేకపోతున్నారు.
తమది తపుా కానపాటికీ క్షమాపణ చెపుతున్నారు అంటే తపుా చేశారు అని కాదు, వారు బంధానికి/వివాహానికి
అధక విలువ్, గౌరవ్ం ఇచిచ వారు క్షమాపణ చెపుతున్నారు అని అరధం చేసుకోవాలి. క్షమాపణ చెపాలేకపోతున్నారు
అంటే వివాహానికి గౌరవ్ం ఇవ్వనటేి!
ఒకక క్షమాపణ విలువ్ ఎంతో తెలుసా? విడాకులు! ఇది నిజం, భారయ-భరత మధయ వ్చేచ గొడవ్లు చాలావ్రకు ఇగోతో
నేన ఎందుకు తగాగలి? నేన ఎందుకు క్షమాపణ చెపాాలి? నేన తపుా చేయలేదు కదా! అని చినా సమసయన చిలికి
చిలికి విడాకులు దాకా తెచుచకొంటున్నారు. ఇదదరూ ఒకకసారి క్షమాపణ చెపుాకొంటే, ఎదుటివారి ఇగో(అహం)
శాంతిసుతంది.
క్షమి౦చమని అడ్డగతే ఓడ్డపోయినటుి కాదుగానీ మీ మధయ ఉనా బ౦ధానిా ఇ౦కా బలపరుచకునాటిని
గురుత౦చుకో౦డ్డ. మీరు మీక౦టే మీ వివాహ బ౦ధానికి ఎకుకవ్ విలువిసుతన్నారు. బంధానికి విలువ్ ఇచేచవారు
తందరగా క్షమాపణ చెపాతరు.
విచిత్రం ఏమిటంటే ఇదదరిలో ఒకరు మందుకు వ్చిచ క్షమి౦చమని అడ్డగతే రెండో వ్యకిత కూడా పచాచతాతపంతో
కుమిలిపోతుండటం వ్లన సారీ చెపాడానికి మ౦దుకు వ్సాతరు. చేయవ్లస్థనది ప్రయతామే!
తపుా మనదే అని మనసులో అనిపించిన వెంటనే చెపేాయటం వ్లన ఇదదరి మధయ దూరం పెరిగే అవ్కాశాలు
తగుగతాయి. లేకపోతే పటుటదల, ఇగో అడుివ్సుతంది. ఇపుాడు ఉనా మూడ్ మరోసారి ఉంటుంది లేదో తెలియదు.

•

కొందరు క్షమాపణ అనేది ఎదురుగా మాట్కిడుతూ చెపాలేరు అందుకు
మొహమాటం, స్థగుగ, గలీట, ఇగో అడుి రావ్చుచ. కావున ఈన్నటి
సాంకేతికతన ఇలా ఉపయోగంచవ్చుచ. సందేశం రూపంలో, ఆడ్డయో
మెసేజ్ రూపంలో, ఎమోజి రూపంలో. ఇలా చెపేత కొంత తీవ్రత తగుగన,
అపుాడు అవ్తలివారు కూడా కొంచెం మందుకు వ్సాతరు. అపుాడు
నేరుగా మాట్కిడుతూ క్షమాపణ చెపాచుచ.

•

న్నదితపుా అనిపించిన వెంటనే చెపాటం +"నీ ఫీలింగ్/బాధ/ఉదేదశయం
న్నకు అరిమైంది" అనిఫోన్ లో టెక్సూ్ + సారీ ఎమోజి + ఆడ్డయో
దావరా చెపాటం + నేరుగా మాట్కిడ్డచెపాటం + చినా పరపాటు
అయితే క్షమాపణ చాలు, పెదదది అయితే అందుకు ఏమి
చేయమంట్కరో వారిని అడగ్ండ్డ.
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J) నిజాయితి
ఇషటంలేని పని చేయాలిూ వ్చిచనపుాడు అబదదం ఆడతారు: ఉదాహరణ: తలిిదండ్రులన చూసుకోవాలిూన బాధయత
కొడుకుమీద ఉనాపుాడు వారితో మాట్కిడటం ఇషటంలేదని భారయ అంటే అపుాడు అతన అబదాదలు ఆడాలి. భారయకు
అనమానం కలిగ ఫోన్ చూడటం, ఆఫీస్ట వాళ్ికు ఫోన్ చేస్థ కనకోకవ్టం వ్లన అనమానం పెదదది అవ్వటం, గొడవ్లు
రావ్టం. అదే భారయ తన భరత చేయాలిూన కరతవాయలన, ఇష్కటలన చేయడానికి ఒపుాకొంటే ఈ అనమానం గొడవ్లు రావు కదా!

నిజాయితీగా కుండబదదలు కొటిటనటుి చెపారాదు: ఒకోకసారి మంచి జరగ్కపోగా నషటమే జరుగున. పెళ్లి అయిన తరావత
గ్తంలో జరిగన ప్రేమ వ్యవ్హారాలు, తపుాడు పనలు భాగ్సావమికి చెపాటం వ్లన జరిగే మంచి కంటే చెడు ఎకుకవ్.

నిజానిా/నష్కటనిా ఎలా చెపాాలి? మీ ఫ్రండ్ కి జరిగనటుట చెపాండ్డ, అపుాడు ఎలా ప్రతిసాందిసాతరో గ్మనించండ్డ. తరావత
మీకు కొంచెం నషటం జరిగందని చెపాండ్డ, దానికి ఎలా సాందిసాతరో చూడండ్డ. ఆ తరావత నిజం చెపాండ్డ.
మీలో ఆక్రో ఫోభియా(ఎతుత ప్రదేశాలు అంటే భయం) ఉంది అనకొంటే మొదట మీ సేాహితులకు ఉందని చెపాండ్డ. దానికి
మీ భాగ్సావమి ఎలా సాందిసుతన్నారు అని గ్మనించండ్డ. అనకూలంగా సాందిసేత, మీకు కూడా అపుాడపుాడు/చినాపుాడు
అలా అనిపిసుతంటుంది అని చెపాండ్డ. దానికి మంచిగా తీసుకొంటే నిజానిా చెపాండ్డ, అపుాడు మీకు సపోర్ట చేసాతరు.

ఇష్కటలన, అలవాటిన గౌరవించాలి, లేకపోతే అబదాదలు మొదలు అవుతాయి: భరతకు సరదాగా స్థనిమాకు వెళ్ైటం
అంటే ఇషటం అనకో!, భారయ ఇంటోి నంచి కదలదు, స్థనిమా అంటే నచచదు అనకొంటే, ఇపుాడు భరత, భారయకు చెపాకుండా
వెళ్ళతడు. ఎకకడ్డకి వెళ్ళైవు అని అడ్డగతే ఎకకడ్డకో వెళ్ళైన అని అబదదం చెపాతరు. అంటే దీనివ్లి ఏమి అరధం అయింది,
భారయకు ఇషటం లేని పని చేసేత, ఆమె ఎలాగూ ఒపుాకోదు, గొడవ్లు కాబటిట అబదదం ఆడాలి అనే సంకేతం భారేయ ఇచిచంది.
అన్యయనయత అంటే ఒకరి ఇష్కటలన ఒకరు గౌరవించుకోవ్డం, అంటే భారయకు స్థనిమా అంటే ఇషటం లేకపోయినపాటికీ
భరత ఇష్కటనిా గౌరవించి తానే స్థనిమా టికెట్ బుక్స చేస్థ భరతన చూస్థ రమాని పంపిసేత ఆ బంధం అదుాతం! అపుాడు
అబదాదలు ఆడాలిూన పని ఉందా?? లేదు కదా!

K) వాదన/గొడవ్ తగగం చటం ఎలా?
1) నీవు ==>మనం: సునిాత విషయాలు(సులభంగా గొడవ్కు దారితీసే) మాట్కిడేటపుాడు "నీవు" అని అనకండ్డ, దానిబదులు
"మనం" అనటం వ్లన ఇదదరికీ వ్రితసుం
త దని ఎదుటివారి ఇగో శాంతించున.
ఉదాహరణ: నీవు ఎకుకవుగా ఖ్రుచ చేసుతన్నావు? అని అనటం కంటే "మనం ఇదదరం కలస్థ డబుాని ఇంకా పదుపు
చేస్థ ఖ్రుచలు తగగదామ
ద , నీ పరిధలో నీవు సపోర్ట చేయి, న్న పరిధలో నేన చేసాతన"
ఉదాహరణ: నీవు ఆలసయంగా రావ్టం వ్లన “న్న” మూడ్ పోయింది అనే కంటే నీవు ఆలసయంగా రావ్టం వ్లన
“మనం” ఎంజాయ్ చేసే సమయం కోలోాయామ.

2) వారి అభిప్రాయానిా కూడా సమరిధంచండ్డ: మీ భాగ్సావమి దృషిటకోణంలో అలోచించి వారి అభిప్రాయానిా కూడా
సమరిధంచండ్డ, గురితంచండ్డ, ప్రశంస్థంచండ్డ, కానీ మీ అభిప్రాయం కూడా సరైనదే అని చెపాండ్డ. దీనివ్లన ఎదుటివారి ఇగో
సంతృపిత చెందున, కనీసం గురితంచారు, ప్రశంస్థంచారు అని. చాలా మంది చేసే మొదటి తపుా ఏమిటంటే అసలు వినరు,
గురితంచరు. దీనివ్లన తన వాదనన ఒపుాకోకపోయిన్న కనీసం గురితంచలేదే? విలువ్లేనిది అయియందే? అని నిరాశ లోకి
వెళ్లి గొడవ్ పెరుగున.
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3) మూడో వ్యకిత సలహాలు: చుట్కటలు, బంధువులు, సేాహితులు సలహాలు ఇసుతంట్కరు. ఇచిచన సలహా వ్లి మీ ఇదదరి మధయ
ప్రేమ, అన్యయనయత పెరగాలి అలాగాక దూరం అయింది అనకొంటే మందు వారిని దూరంగా పెటటండ్డ, లేకపోతే మీ మధయ
అఘాదం పెరిగ దూరం కావ్చుచ.

4) చిట్కకలు:
•
•

•
•
•

•

ఈ విషయంలో మన అభిప్రాయాలు చాలా విరుదధంగా ఉన్నాయి, గొడవ్లు జరిగే అవ్కాశం ఉంది. దీనిని ప్రకకన
పెడదామ.
మీ భాగ్సావమి కళుై పెదదవి చేయటం, గొంతు పెదదదిగా అరవ్టం,
విస్థరివేయటం వ్ంటి లక్షణాలు గ్మనిసేత వెంటనే అకకడనంచి
ప్రకకకు వెళ్లైపోవ్టం మంచిది.
న్నకు ఇపుాడు కోపం ఉంది... ననా మాట్కిడ్డంచవ్దుద అని చెపాటం.
ఎపుాడు మాట్కిడుకొందామో సమయం చెపుా...అని అడగ్టం.
తమ భయాలన, అనమాన్నలన సరిగాగ అడగ్క పోవ్టం,
చెపిానది సరిగాగ అరధం చేసుకోకపోవ్డం వ్లన వారు భయంతో
విభేదిసాతరు కావున అనమానం తీరిచ ధైరయం చెపాాలి, నష్కటనికి బదులు లాభం చూపించాలి.
వాదనలో గెలుపు, ఓటమి లేవు. ఎందుకంటే ఒకరు గెలిచిన్న, అవ్తలి వారు బాధపడ్డతే అది గెలుపే కాదు.

5) అభిప్రాయ భేదం వేరు - గొడవ్ వేరు. అవ్తలి వారి అభిప్రాయం కానీ, ప్రవ్రతన కానీ, పని కానీ నచచకపోతే,
గొడవ్పడకుండా తన భావానిా చెపాగ్లగ్టం ఒక గొపా కళ్. ఈ లోకమలో ఏదైన్న ఒక విషయం మీద తమ అభిప్రాయం
చెపామనాపుాడుఒకోకకకరు ఒకోకలా సాందిసాతరు. అందరూ ఒకేలా సాందించాలనా రూలేమీ లేదు. ఎవ్రి అభిప్రాయం వారిది.
ఆ అభిప్రాయం నచచకపోతే చినాగా నవేవస్థ ఊరుకోండ్డ లేదా మౌనమగా ఉండ్డపోండ్డ లేదా సునిాతమగా ఎందుకు
నచచలేదో చెపాండ్డ. ఎదుటివారి మందు తామ తకుకవ్ కావొదదని, తామే న్సగాగలని లేనిపోని వాదనలతో ప్రయతిాసాతరు.
అపుాడే గొడవ్ మొదలవుతుంది.

6) వాదనలు రెండు రకాలు: 1) జాాన్ననిా పెంచుకోవ్టం కోసం, అరధం చేసుకోవ్టం కోసం, పరిష్కకరం కోసం(+ve ) 2)నేనే
గెలవాలి అని ఇగోతో చేసే వాదనలు(-ve ). ఎకుకవుగా ఇగోతో చేసుతంట్కమ, అంటే ఎదుటివ్యకితని బాధ పెడుతూ,
కించపరుస్తత వితండవాదం చేస్థ గెలవ్టం. మీది తపుా అయితే ఒపుాకోండ్డ, ఒపుా అయితే గ్మాన ఉండండ్డ, అలాగాక మీది
ఒపుా అయితే అవ్కాశం దొరికింది కదా అని అవ్తలి వ్యకితని కించపరచడం, బాధపెటటడటం(న్నది కరెక్సట అనే ఇగో
వ్లన)జరిగతే అవ్తలి వ్యకిత యొకక ఇగో దెబాతిని మరొక అవ్కాశం ఎదురుచూసాతరు.
చిట్కక: ఇగోతో వాదన వ్చేచ లక్షణాలు కనిపిసేత, ట్కపిక్స ని వేరే దానిపైకి మళ్లించండ్డ(డైవ్ర్ట), లేక నవువతూ మాట్కిడండ్డ.

7) నవువతూ మాట్కిడటం: ఉదోయగ్ంలో బాస్ట ఉదోయగపై పెదదగా అరుస్తత మాట్కిడ్డతే, ఉదోయగ ఏమి చేసాతడు?
మెదలకుండటం + నవువతూ మాట్కిడటం చేసాతడు కదా? అదే ఇంటోి కూడా భాగ్సావమితో చేయండ్డ. అంటే బాస్ట కు తనకు
ఉండే ఏదో ఒతితడ్డ వ్లన్య, ఏదో అపారిం వ్లన్య అరిసేత మీరు గ్టిటగా కేకలు వేసాతరా ? లేదు కదా! ఎందుకంటే ఉదోయగ్ం
అనే బంధం పోతుందేమో అనే భయం కదా? మరి భారయ, భరత బంధం కూడా గొపాదే కదా? గ్టిటగా కేకలు వేస్తత, గొడవ్లు
పెటుటకొంటే ఈ భాగ్సావమి కూడా ఉండరు కదా? మరి బంధానిా కాపాడుకోవ్టం కోసం ఈ చిట్కక పాటించండ్డ.
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8) ఒపుాకుంటే నమాకం: మీరు తపుా చేశారు అని బాస్ట కి తెలుసు, మీరు ఒపుాకోకుండా వాదిసుతంటే, బాస్ట కి
ఏమనిపిసుతంది? అహంకారం ఉంది అనే చెడు అభిప్రాయం కలిగంచినవారు అవుతారు కదా? అదే ఉదోయగ తన తపుాని
ఒపుాకొని, క్షమాపణ అడ్డగతే ఉదోయగ మీద గౌరవ్ం పెరుగున. అంటే తపుాలు ఎవ్వరైన్న చేసాతరు , కానీ నిజాయితీగా
ఒపుాకొంటే గౌరవ్ం పెరుగున. అదేవిధమగా మీరు తపుా చేసేత నిజాయితీగా ఒపుాకొంటే అపారమైన గౌరవ్ం పెరుగున.
అలా ఒపుాకోకపోతే నిజాయితీ లేదు, నమాకూడదు అనే చెడు అభిప్రాయం కలుగున!

L) నిరణయం తీసుకోవ్టం ఎలా?

1) దేశ ప్రయోజనం >రాష్ట్ర ప్రయోజనం >కుటుంబ ప్రయోజనం >వ్యకితగ్త ప్రయోజనం
సమాజం కోసం పనిచేసుతంటే, ఒకోకసారి వ్యకితగ్త జీవితంలో కొనిా తాయగాలు
చేయాలిూవ్సుతంది. ఉదాహరణ: గాంధీ గారు సావతంత్రయరం సాధంచే రోజుకి తాన
వ్యకితగ్తంగా భారయ, పిలిలకు దూరంగా ఉంట్ట వారితో గ్డ్డతే సమయం
కోలోావాలిూవ్చిచంది. ఎందుకంటే ఒకేసారి కుటుంబ ప్రయోజనం + దేశ ప్రయోజనం
కోసం సమయం కేట్కయించటం అనిా సందరాాలలో కుదరదు. ఈ విషయం
భాగ్సావమి గురితంచాలి. అంటే మీ భాగ్సావమి ఏదైన్న దేశ ప్రయోజనమ కోసం పని
చేసుతంటే, మీ కోసం, మీ పిలిల కోసం కూడా సమయం కేట్కయించాలి అని
కోరుకొంటుంటే మనసారిలు రావ్చుచ కనక కలస్థ కూరొచని చరిచంచుకోండ్డ.
2) తాతాకలిక ప్రయోజనం కంటే, శాశవత ప్రయోజనంకి ప్రామఖ్యత ఇవావలి.
3) విలాసాల కంటే అతయవ్సరాలకు మందు ప్రాధానయత ఇవావలి.
4) విలువ్లకు, గుణాలకు అతయధక ప్రాధానయత ఇవావలి.
5) న్నయయం, చట్కటలకు విలువ్ ఇవావలి.
6) తపాదు అనకొనాపుాడు తకుకవ్ పెటుటబడ్డ, తకుకవ్ ఖ్రుచతో మొదలు పెటటండ్డ. అందులో లాభ/నష్కటలు 2 సంవ్తూరాలు
గ్మనించిన తరావత పెటుటబడ్డ పెంచుకోవాలి.
7) తకుకవ్ రిస్టక ఉండే వాటికి ప్రాధానయత ఇవావలి.
తకుకవ్ రిస్టక ఉండేలా, తకుకవ్ కోలోాయేలా నిరణయం తీసుకోవాలి. అంటే ఒకవేళ్ పతే, నషటం అయితే తకుకవ్
ఇబాంది, నషటం జరుగున.
ఉదాహరణ: భరత షేర్ మారెకట్ లో ఆస్థి అంతా పెడతాన అంట్కడు, అపుాడు భారయ 10% పెటటడం అయితేనే ఒపుాకోవ్టం.
ఎలాగూ భరతకి ఇషటం కాబటిట ఆగ్డు, కానీ కనీసం రిస్టక ని కొంత తగగంచి ఒపుాకోవ్టం.
ఉదాహరణ: భారయ చీరల వాయపారం చేసాతన అని ఒకేసారి 5లక్షలు ఇవువ అని భరతన అడ్డగంది, అందుకు భరతకు ఇషటం
లేనపాటికీ ఓ 50వేలు ఇచిచ వాయపారం చేస్థ చూపించు, తరావత ఇంకో 50వేలు ఇసాతన అని చెపాటం.
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8) తాతాకలిక అవ్సరాలకు సొంతంగా కొనటం కంటే, అదెదకి ఇచేచవి ఉపయోగంచాలి
9) నైపుణయం ఉనాదానిలో పెటుటబడ్డ/వాయపారం పెట్కటలి, తెలియనిదానిలో ప్రయతాం చేసేటపుాడు చాలా తపాలు జరిగ నషటం
ఎకుకవ్ జరుగున.
10) వాయపారం ప్రారంభంలో అదెదకు ఉపయోగంచే వ్సుతవులన ఉపయోగంచాలి, వాయపారం లో లాభాలు వ్సేత అపుాడు ఒకోక
వ్సుతవుని సవంతంగా కొంట్ట వెళ్ళైలి, అంతేగానీ ఒకేసారి అనీా మొదటోినే కొనకూడదు.
11) ఒకేసారి అనిా పనలు/అనిా రకాలు/అనిా సదుపాయాలు కలిగంచాలి అని అనకోరాదు. Phase-1, Phase-2... ఇలా
పెంచుకొంట్ట వెళ్ళైలి. ఒకేసారి అనీా చేయలనకోనకొంటే ఏమి జరుగుతుందో అరధంకాక ఏదీ సరిగాగ జరగ్దు.
12) అతయవ్సరమైనవి మొదట చేయాలి, తకుకవ్ ప్రాధానయత/తకుకవ్
అవ్సరం అయినవి తరావత చేయాలి.
13) నిరణయం తీసుకొనేమందు పరీక్ష/డమో చేస్థ చూడాలి.
14) ఎకుకవ్ అనభవ్ం ఉంటేనే నమాండ్డ. క్రొతతగా వాయపారం మొదలు
పెటిటన వారికి అధక మొతతంలో అపుా ఇవ్వరాదు, అనభవ్ం లేదు
కాబటిట ఏమైన్న జరగ్వ్చుచ. కనీసం 5సంవ్తూరాల అనభవ్ం ఉంది
ఉంటేనే ఇవ్వండ్డ, ఎందుకంటే ఇనిా సంవ్తూరాలు ఒక వాయపారానిా
నడ్డపించటం అంటే కొంత నైపుణయం ఉంది అని అరధం, కావున
ఇంకొంచెం ఎకుకవ్ అపుా ఇవ్వవ్చుచ.
15) ఎకుకవ్ కాలం ఉపయోగంచేది అయితే న్నణయతకి ప్రాధానయత
ఇవ్వటం.
16)తకుకవ్ కాలం(తాతాకలిక అవ్సరం కోసం) అయితేప్రతాయమాాయం
ఉపయోగంచుకోండ్డ లేదా తకుకవ్ న్నణయతకి ప్రాధానయత ఇవ్వండ్డ.
17)ప్రతి రోజు అవ్సరం అయితే తపానిసరిగా వ్సుతవు కొనకోకవాలి, నైపుణయం నేరుచకోవాలి.
18) ఒకేసారి రెండు ప్రయోజన్నలకు న్నయయం చేకూరచలేరు.
19) ఇతరులతో పోలుచకొని నిరణయం తీసుకోరాదు, వారి శకిత సామరాధయలు వారి ఆరిధక స్థితిగ్తులు వేరు.
20) చేసేవాయపారం, పెటుటబడ్డపెటేటదినైతికమైనదేన్న అని ఆలోచించాలి, అంటే ఏదైన్న ఇబాందులు ఎదురైతే కనీసం
న్నయయసాినం సహాయం చేయగ్లిగ ఉండాలి.
21) తందరగా నిరణయం తీసుకోగ్లిగ ఉండాలి, నషటం వ్చేచ లక్షణాలు కనపడగానే వెంటనే నిరణయం(STOP LOSS) తీసుకొని
ఆపగ్లగాలి.
22) విలువ్లకు విరుదదంగా చేయకండ్డ: వాయపారం అనేది వ్యకితతావనికి కుదురుతుందా? సామరధయం ఉందా? లేదా? అని
చూడాలి, ఇషటం ఉందా? అని చూడాలి. Introvert మనసతతవం కలిగతే గ్టిటగా అడగ్లేరు, మొహమాటం ఉంటుంది, రిస్టక
తీసుకోలేరుకావున ఇలాంటివారికి వ్డీి వాయపారం చేయటం అనేది చెడు నిరణయం.
23) ఇతరులపై ఆధారపడటం కంటే తన శకిత సామరాధయనిా నమాకోవాలి. ఇతరులపైపూరితగా ఆధారపడ్డ నిరణయం
తీసుకోరాదు.
24) అతాయశ పనికిరాదు.
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25) పెదద నిరణయాలలో నిపుణుల సలహాలు తీసుకోవాలి.
26) ఈ మారగంలో నిరణయం తీసుకోవ్టం వ్లన రిస్టక ఎంత? లాభం ఎంత?
పరిణామాలు ఏమి?
27) ఆధారాలలో బలం ఎంత?
28) ఆవేశంతో/ఆనందంతో/అలోచించి నిరణయం తీసుకొంటున్నాన్న?
29) తపుా అయితే పరిణామాలు ఏమి? నషటం ఏమి? లాభం లేకపోయిన్న నషటం
అయితేరాదు కదా?
30) పాజిటివ్ అంశాలు/లాభాలు/సదుపాయాలు ఎందులో ఎకుకవుగా ఉన్నాయి?
31) వేరే మారాగలు ఉన్నాయా? వేరే మారగంలో వెళ్లతే రిస్టక? లాభం ఎంత?
గ్మనిక: ఏ మారగం కూడా 100% లాభాలు ఉండవు, ప్రతి దాంటోి లోపాలు, కష్కటలు ఉంట్కయి. కాబటిట ఉనావాటిలో
మెరుగైనదే ఎంచుకోవ్టం మంచిది, అంతేగాని అసలు లోపాలు లేని, కష్కటలు లేనిది ఎంచుకోవ్టం అంటే అతాయశే
అవుతుంది.
ఉదాహరణ: తన మరిది వ్డీి వాయపారంలో అధక వ్డీికి ఇస్తత ఇలుి, కారు, మంచి సౌకరాయలు అనభవిసుతన్నాడు. అది
చూస్థన భారయ, తన భరత యొకక వ్యకితతవం అరధం చేసుకోకుండా, తనన కూడా పలం అమిా తన తమానిలా వ్డీి వాయపారం
చేయమని చెపిాంది. భరత ఏమో వ్డీికి ఇచిచ రిస్టక తీసుకోలేన, వ్స్తలు చేయలేన. ఉనా దాంటోి తృపితగా,సరుదకుపోదామ
అని చెపాతడు, అందుకు నేనన్నాగా అని బలవ్ంత పెడుతుంది. దానితో గొడవ్లు,వాదనలు జరిగాయి. చివ్రికి పలం
అమిా అధక వ్డీికి ఇచుచకొంట్ట వ్చాచరు, అందరూ కొనిా న్సలలు కడుతున్నారు, ఆనందం పెరిగంది. అతాయశతో ఇతరుల
దగ్గర తకుకవ్కి తీసుకొని ఎకుకవ్కి ఇచాచరు, కొనిారోజులకి వ్డీి కటటలేక అందరూ ఎగొగట్కటరు, అంతేగాక అధక వ్డీి
వ్స్తలు చేసుతన్నారు అని కేసు పెట్కటరు, జైలోి వేశారు, ఏమీ చేయలేక తలపటుటకొన్నారు. ఇపుాడు పేదింటివారయియ
సౌకరాయలు లేని పలెిట్టరిలో ఉండాలని అనకొన్నాడు, అందుకు భారయ ఒపుాకోకపోవ్టం, గొడవ్లు పెటుటకొని పుటిటంటికి
వెళ్ైటం, విడాకులు.
జాగ్రతతలు: అధక వ్డీి వాయపారం అనేది, అతాయశతో చేసేది. అది రిస్టక, అనైతికం.
1)వాయపారం అనేది మొదట నైతికమైనదేన్న అని ఆలోచించాలి, అంటే ఏదైన్న ఇబాందులు ఎదురైతే కనీసం న్నయయసాినం
సహాయం చేయగ్లిగ ఉండాలి.
2)ఎపుాడైన్న క్రొతత వాయపారం చేసేటపుాడు మొతతం పెటుటబడ్డ పెటటగూడదు. నీకునా ఆస్థతలో 30%పెటిట ఓ రెండు సంవ్తూరాలు
చూస్థ, చినాగా ఇంకో 10% పెంచుకొంట్ట పోవాలి. అంతేగానీ ఒకేసారి లాభాలు వ్చిచ కోటీశవరులు అయిపోవాలి అనేది
అతాయశ, చినా పెటుటబడ్డతో మొదట అనభవ్ం సంపాదించాలి, విజయం అయితే వాయపారానిా విసతరించాలి
3)ఆ వాయపారం భరత వ్యకితతావనికి కుదురుతుందా? సామరధయం ఉందా? లేదా? అని చూడాలి, ఇషటం ఉందా? అని చూడాలి.
ఇకకడ భరత మనసుూ Introvert అని తెలిస్థ, అంటే గ్టిటగా అడగ్లేడు, మొహమాటం అని తెలిస్థ అతాయశతో పెదద రిస్టక
చేయటం వ్లన కాపురం కూలిపోయింది.
4) ఊహించని నషటం,కషటం వ్చిచనపుాడు పరిషిటతులకు అనగుణంగా భాగ్సావమి సరుదకుపోవాలి, సహాయం చేయాలి,
ఓదారుా ఇవావలి, భరోసా ఇవావలి, కానీ భారయ తన సావరధంతోపుటిటంటికి వెళ్లి సౌకరాయలు చూసుకోవ్టం.
5) తందరగా నిరణయం తీసుకోగ్లిగ ఉండాలి, నషటం వ్చేచ లక్షణాలు కనపడగానే వెంటనే నిరణయం(STOP LOSS) తీసుకొని
ఆపగ్లగాలి. ఎపుాడైతే ఎగొగటటడం జరిగందో, నషటం జరుగుతుంది అని వాయపారం ఆపేయాలి అని తందరగా నిరణయం
తీసుకొని ఉంటే ఇంకొంత నషటం జరగ్కుండా ఆగేది.
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6) ఇతరుల అభిప్రాయాలన కూడా తీసుకోవాలి, ఎందుకంటే భరత తన అభిప్రాయం చెపిాన్న, చులకన భావ్ంతో
పటిటంచుకోకుండా, ఆలోచించకుండా, మొండ్డపటుటదలతో ఉండటం.
7) అతాయశతో ఒకేసారి కోటీశవరులు అవుదామని అపుా చేస్థ వాయపారం చేయటం పెదద రిస్టక, తన పలమే కాకుండా, ఇతరుల
దగ్గర తకుకవ్ వ్డీికి తెచిచ వాయపారం చేయటం వ్లన ఆస్థి పోయి, అపుా తెచిచన వారికి మిగలిన ఆస్థత అమిా ఇవ్వగా, ఏమీ లేక
పలెిట్టరికి వెళ్ళిలిూ వ్చిచంది.
8) అనభవ్ం లేని వాయపారం చేయటం అతి రిస్టక, కావున ఎన్యా జాగ్రతతలు తీసుకోవాలి.
9) తన శకిత సామరాధయనిా నమాకోవాలి,కానీభరత తన భారయ సామరాధయనిా ఎకుకవుగా నమాకొన్నాడు. ఎందుకంటే తనకు
ఎలాగూ ఇషటమేలేదు, చేయలేన, కావున భారయ సామరియంపై ఆధారపడటంవ్లన నిరణయాలు సరిగాగ తీసుకోలేకపోవ్టం.
కావున ఇతరులపై ఆధారపడ్డ వాయపారం చేయకండ్డ.

అవ్సరమా? అనవ్సరమా?
•

అవ్సరాలు, లగ్ారీ మధయ తేడా తెలుసుకోవాలి. భరత డబుా ఆదా
చేయాలి అనకోవ్టం, భారయ అవ్సరమైనవి కూడా కొనకుండా
ఆదా చేయాలి అంటే ఎలా? అనటం వ్లన గొడవ్లు వ్సుతంట్కయి.
కావున భారయ-భరత ఇదదరూ ఏమి అవ్సరం, ఏమి లేకపోతే
ఇబాందులు, నషటం, కషటం అనిపిసుతందో వాటిని తపానిసరిగా

•
•

కొనకోకవాలి.
ఒకవేళ్ అది లేకపోయిన్న సరుదబాటు చేసుకోవ్చాచ? (ఇది
లేకపోయిన్న వేరేవిధమగా సరుదబాటు చేసుకోవ్చాచ? సాధయమా?)
ఈ అవ్సరం ప్రతి రోజు అవ్సరమా? లేక ఎపుాడో
ఒకసారా? (న్సలకు ఒకసారా? ప్రతి రోజు అవ్సరమా?
వారానికా? సంవ్తూరానికా? ఎపుాడో ఒకసారి
అవ్సరం అయితే అదెదకు తీసుకోవ్చుచ, కొనిారోజులు
ప్రకకవారిని సహాయం అడ్డగ ఉపయోగంచుకోవ్చుచ.
ఈరోజున సైకిల్స మొదలు బంగారు ఆభరణాలు వ్రకు

•
•

•

అనీా అదెదకు ఆన్సళన్
ి లో లభిసుతన్నాయి. కావున
తాతాకలిక అవ్సరం అయితే అదెదకు తీసుకోండ్డ.
ఈ అవ్సరం తీరచటం వ్లన లాభం ఎంత? (సమయం
ఆదా?, డబుా ఆదా?, శ్రమ ఆదా?... )
ఆ వ్సుతవు అసూలు లేదా? లేక క్రొతత మోడల్స వ్చిచందని
కొనటమా? ఫోన్ ఉంది, కానీ మారెకట్ లోకి మోడల్స
వ్చిచందని కొనడమా?
ఈ వ్సుతవు/ఇలుి/నగ్ కొనటం వ్లన లాభం(వ్డీి, రెంట్
వ్సుతందా, ధర పెరగ్టం..) ఉందా? హోదా/లగ్ారీ
కోసమా?
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M) భాగ్సావమి చిరాకు తలగంచటం ఎలా?

చిరాకు అంటే అనకొనాది సరిగాగ జరగ్క, అనకోని ఇబాంది రావ్టం వ్లన కొంత అసంతృపిత కలిగ, దానిని

తలగంచుకోవ్ట్కనికి ఇతరులపై, అలుసుగా ఉండేవారిపై చూపిసుతంట్కరు. కావున మాటలలో అసంతృపితకి కారణం
ఏమిటి? దానికి నీవు ఏమి భరోసా, ధైరయం చెపాగ్లవో అలోచించి చెపాటం. అపాడు చిరాకు తలగున. ఆడవారికి భద్రత
అనేది ప్రధాన ప్రామఖ్యత, మగ్వారికి ధైరయం అనేది ప్రామఖ్యత. ఆడవారు చిరాకుగా ఉన్నారు అంటే అభద్రతతో ఉన్నారు,
మగ్వారు చిరాకుతో ఉన్నారు అంటే అధైరయంతో ఉన్నారు.
చిరాకు దావరా నేన అసంతృపిత తో ఉన్నాన, కాసత భరోసా, ధైరయం, భద్రత ఇవువ అని అరధం.
ఏమి చెపేత అది చేయండ్డ: భాగ్సావమి చిరాకుతో ఉండ్డ మంచి నీళుి ఇవ్వమంటే, పార్క కి తీసుకెళ్ళతవా? లేదా? అని అడగ్కండ్డ.
మొదట అడ్డగన పని చేయండ్డ అంటే నీళుి ఇవ్వటం.
ఏకాంతం: కొంచెం సేపు ఏకాంతంగా వ్దిలివేయండ్డ, లేదా వారికి ఇషటమైన పని చేసుకొంటుంటే(టీవీ, పాటలు..)
కదిలించకండ్డ, అలా ఓ 30 నిమిష్కలు వ్దిలేయండ్డ.
ఓపిక: చికాకుకి కారణం చెపేాదాకా వేచివుండండ్డ, అంతేగాని ఊహించి మందే ఏదో ఒకటి అనకండ్డ. అంటే కనీసం గ్ంట
ఏకాంతానిా వ్దిలేసేత భాగ్సావమినే చెపానివ్వండ్డ, అపాటికీ చెపాకపోతే, నిదానంగా మీరు మాట్కిడండ్డ.. ఈ సమయంలో
ఏదైన్న మాట్కిడ్డతే దానిని వ్యకితగ్తంగా, సీరియస్ట గా తీసుకోకండ్డ.
జాగ్రతతగా, ఆసకితతో వినండ్డ: "ఏమిటి అలా ఉన్నావు?", ఆరోగ్యం బాగాలేదా? అనండ్డ. ఈ సమయంలో భాగ్సావమి
పడ్డపడ్డగా, పైపైన చెపుతుంట్కరు. కావున మళ్లై మళ్లై చెపాాలంటే
వారు చిరాకుతో ఉంట్కరు. కావున జాగ్రతతగా వినండ్డ. భాగ్సావమి మీకు
ఏదైన్న విషయం చెపాడంలో నిమగ్ామైనపుడు, ఆపకండ్డ,
అడుిపడకండ్డ. శ్రదధగా వినండ్డ, నిరాశన బైటకు వెళ్ైగ్కకనీయండ్డ.
తపుా చేశాన్న: న్నవ్లి పరపాటు జరిగందా? అని అడగ్ండ్డ. అవున
అంటే, చెపాండ్డ నేన మారుచకొంట్క! నేరుచకొంట్క! అని అనండ్డ.
ఆసకిత: చిరాకుతో ఉనాపుాడు మాట్కిడ్డంచాలంటే భాగ్సావమికి అతయంత
ఇషటమైన వాటి గురించి మొదలుపెటటండ్డ. కొంచెం కొంచెంగా
మాట్కిడటం మొదలుపెడతారు. అలా చిరాకు వాతావ్రణం న్నరాల్స అయిన తరావత చికాకు కారణం అడ్డగతే చెపాతరు.
భాగ్సావమి చిరాకులో ఉనాపుాడు చేయకూడనివి: మీరు కూడా బెటుట చేయడం, వారిపై చిరాకు పడటం చేయకూడదు
నవువ: మఖ్యంగా కుటుంబంలో తరచూ నవువ తెపిాంచే వీడ్డయోలు, టీవీ ప్రోగ్రమ్లు చూడడం, పుసతకాలు చదవ్డం వ్ంటివి
చేయండ్డ. ఇలా ఇదదరూ కలిస్థ నవ్వడం వ్లన భారాయభరతలు ఇదదరూ కలకాలం సంతోషంగా ఉంట్కరని అధయయన్నలు
తెలుపుతున్నాయి. మంచి జోక్స చదివి పెటుటకోండ్డ, ప్రకకన కూరుచనాపుాడు చెపాండ్డ.
సారశ: సారశ అనేది నేన నీకు తోడుఉన్నాన అనే భరోసా సంకేతానిా ఇసుతంది.
ధైరయం: భాగ్సావమి యొకక తెలివితేటలన గురుతచేయటం వ్లన, సమసయ యొకక పరిణామాలన తకుకవ్ చేస్థ చూపించటం
వ్లన, అనమాన్నలు తీరచటం వ్లన ధైరయం ఇవ్వగ్లం.

N) ఈరషయ పడకుండటం ఎలా?
లక్షణాలు:
తన కన్నా ఇంకొకరిని ఎకుకవ్ ప్రేమిసేత, గౌరవిసేత, గురితసే,త ప్రశంస్థసేత = ఈరషయ
ఏ పని చేస్థన్న, ఏమి చేస్థన్న ఏదో ఒక వ్ంకలు పటటటం/విమరిశంచటం/పనికిరాని పిరాయదులు చేయటం,
అవ్తలివారు చేస్థనటుట చేయాలని కాపీ చేయటం, ఒక చినా తపుా దొరికిన్న చాలు దానిని ఆయుధంగా మారుచకోవ్టం,
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బాధపడుతుంటే నవువతుంట్కరు, సరైన కారణం లేకుండా దేవషించటం, చాడీలు చెపాటం, శకితని అంతా ఈరషయ పడేవారి
గురించే ఆలోచించటం.
కలిగవునాదానికి సంతోషపడటం అలవాటు చేసుకోవాలి. నీవు ఉనా స్థితి కన్నా దారుణమైన పరిస్థితులోి ఎంతో
మంది ఉన్నారు. క్రంది వాళ్ితో పోలుచకొని తృపిత పందాలి, సంతృపిత అనేది అనేక సమసయలు రాకుండా చేసుతంది. పై వాళ్ైతో
పోలుచకొంటే వెలితి రావ్టం వ్లన, నీ దగ్గర సరిపోయినంత సమరిత లేకపోవ్టం వ్లన ఈరషయ, అస్తయ కలిగ సమసయలు,
గొడవ్లు వ్చుచన. అంటే ఎదుటివారిలో ఓ గుణం, నైపుణయం ఉంటే న్నకూ ఉంటే బాగుండున అని ఈరషయ పడతాం!, కానీ ఆ
గుణం, నైపుణయం పందటం కోసం వారు చేస్థన శ్రమ, కషటం గురితంచమ, కానీ వెంటనే రావాలి, పందాలి అనకోవ్టం
మానకోవాలి. మీరు ప్రయతాం చేసే మీకు వ్సుతంది.
ఉదాహరణ: ఒక మహిళ్ స్తకటీ మీద వెళ్లి సరుకులు కొనకోకవ్టం, పిలిలిా స్తకల్స లో వ్దలటం చూస్థ, అది తన భారయలో
లేకపోతే అందుకు కారణం ఏమి? అని ఆలోచించాలి. వారి కుటుంబంలో ఆమెకు డ్రైవింగ్ నేరుచకోవ్ట్కనికి కనీసం 2 న్సలలు
వెంట ఉండ్డ డ్రైవింగ్ నేరిా ఉంట్కరు, బయటకికి వెళ్ైట్కనికి సేవచఛ
ఇచాచరు, ధైరయం చెపాారు, బయటికి వెళుతుంటే అనమానించలేదు.
ఇలాగా నీవు నీ భారయకు చేశావా? అని ఓ సారి ఆలోచించుకోవాలి.
అలాగే నీవు కూడా చేసేత నీ భారయ కూడా అలా సవతంత్రంగా వెళుైన.
కావున డ్రైవింగ్ నేరుచకోవ్డానికి పడి కషటం గురితసేత ఈరషయ పడనవ్సరం
లేదు.
ఈరషయ అనేది భారయ-భరత మధయ, అనాదమాల, సేాహితుల మధయ
కూడా ఉంటుంది. వ్యంగ్యపూరిత, అపహాసయపూరవక, ఎతితపడ్డచే
మాటలు మాట్కిడటం అనేది లక్షణం. తోటి కోడలు మధయ, ఆడపడుచుల మధయ ఈరషయ వ్సుతంది. అందుకు కారణం పదవి, ఆస్థి,
అందం, వ్సుతవులు చూస్థ, సంతోషంగా ఉండటం చూస్థ తటుటకోలేక ఈరషయ పడుతుంట్కరు.
ఉదాహరణ: మీ తోడ్డ కోడలు, ఆడపడుచు ఈరషయ పడుతుంటే(మీకు డబుా,ఆస్థత ఉంటే వారికి లేదు కాబటిట, మీకు మంచి
అందం ఉంది వారికి లేకుంటే..) మీకు ఉనాది, వారికి లేనిది ఏమిటో గురితంచండ్డ, అపుాడపుాడు వారికి కొంచెం సహాయం
పందేలా చేయండ్డ. అంటే మీరు అపుాడపుాడు ఏదైన్న చినా గఫ్టట, వ్సుతవులు, డబుా అవ్సరాలు తీరుస్తతండండ్డ, అలాగే
మీరు అందంగా ఉండ్డ వారు అందంగా లేకపోతే అందంగా ఉండే చిట్కకలు నేరిాంచటం, మేకప్, బూయటీషియన్ దగ్గరికి
మీరే తీసుకెళ్లి నేరిాంచటం వ్ంటిది చేయండ్డ. అపుాడు ఈరషయ సాినంలో గౌరవ్ం పెరుగున. ఒకవేళ్ సహాయం చేసుతన్నా కూడా
వారు అలాగే ఈరషయ పడుతున్నారు అంటే వారి గురించి అంతగా పటిటంచుకోకండ్డ.
చిట్కక: మీరు అతిగా మీ ఆస్థి, వ్సుతవులు గురించి గొపాలు చెపుాకోకండ్డ. మీరు గొపాలు చెపాతన అంటే మీరు వారికి
సహాయం చేసాతన అనకొంటేనే చెపుాకోండ్డ. మీరు చెపాటం వ్లన ఎదుటివారిలో వెలితిని కలిగంచారు. మరి ఆ వెలితికి
నీవు సహాయం చేయకపోతే ఈరషయ కలుగున.
స్తత్రం = ఎదుటివారికి సహాయం చేసాతన అనకొంటేనే వారితో గొపాలు చెపుాకోండ్డ, లేకపోతే చెపావ్దుద! గొపాలు చెపిాతే
వారిలో తెలియకుండా నిరాశ, అసంతృపిత కలిగంచింది మీరే! తెలియకుండా శత్రువులన తయారు చేసుకొనాటుట.
ఉదాహరణ: మంచి బైక్స కొన్నారు దాని గురించి గొపాలు చెపాారు, దీనివ్లన
తెలియకుండా ఈరషయ కలుగుతుంది. దీనిని పోగొట్కటలంటే అవ్తలివారికి ఓ సారి
ట్రయిల్స వేస్థ చూడమని చెపాటం, ఎపుాడైన్న అవ్సరం ఉంటే తీసుకెళ్ిమని చెపాండ్డ.
ఎదుటివ్యకితలో ఈరషయన తగగంచినవారు అవుతారు.
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చిట్కక: పెదద పదవి, అధకారం వ్చిచనపుాడు, ఇతరులు మీ మీద ఈరషయ పడుతుంటే, ఇది రావ్ట్కనికి మీరే కారణం, మీ
సహాయం వ్లనే అని చెపాండ్డ. వినయం ప్రదరిశంచండ్డ, గొపాలు చెపాకండ్డ.
ఉదాహరణ: భారయ తన భరత కన్నా పెదద స్థితిలో ఉండటం, గురితంపు రావ్టం జరిగతే, సహజంగా భరతకు ఈరషయ
వ్సుతంది(ఎపుాడైతే భారయ వినయానిా ప్రదరిశంచదో, గొపాలు చెపుాకోవ్టం జరుగున్య.. ). అలాగాక భారయ వినయానిా(ఇది తన
భరత గొపాదనం, భరత సహాయం వ్లనే సాధయం అయియంది అని) మనస్త్రితగా చెపుాకోండ్డ, అంతేగాని తన శకిత, ట్కలెంట్ వ్లనే
అని గొపాలు చెపుాకోవ్టం వ్లన ఈరషయని కలిగంచినవారు అవుతారు. అలాగే భరత కూడా ఏదైన్న గొపాపని చేసేత అది తన
ఒకకడ్డ ఘనతే అని చెపుాకోకూడదు, అందులో తన భారయ పాత్ర ఉందని(పరోక్షంగా అయిన్న) మనస్త్రితగా చెపుాకొంట్ట
వుండాలి.
చిట్కక: ఒక వ్యకితకి ఆస్థి, పదవి వ్చిచందంటే ఆ ఆస్థి, పదవి రావ్ట్కనికి ఎంత కషటపడాిరో గురితసేత సరిపోతుంది, అలాగే వారి
పెదదలు సంపాదించినది కావ్చుచ. మనకు అలా పెదదలు సంపాదించలేదు, అంత కషటం చేయలేదు. అలా ఎదుటివారి కష్కటనిా
గురితసేత ఈరషయ, సానభూతిగా మారున. అలాగే ఆస్థత, పదవి అనేది పైకి కనిాంచవ్చుచ, కానీ వారి కుటుంబంలో ఎనిా సమసయలు
ఉన్నాయో అవి కనపడలేదుగా? న్న కుటుంబంలో నేన సంతృపితగా ఉన్నాన గ్దా? ఇది చాలదా? అని అనకోవ్టం.

O) ప్రశంశ చేయటం ఎలా?
1)ఎదుటివారిలో మిమాలిా ఆకరషణకి గురిచేస్థన అంశాలన గురితంచి ప్రశంస్థంచటం(గుణాలు, విలువ్లు, అలవాటుి, స్థకల్సూ,
ట్కలెంట్ూ, వ్సుతవు, వ్యకిత,...).
2) వారిలో(వ్కిత, వ్సుతవు, పని, ఆలోచన) గ్మనించిన మారుాలు, క్రొతతవి ఏమి?
3) చేసే/చేస్థన విధానం, అందులో ఉపయోగంచినవి గ్మనించి, పరిశీలించి చెపాటం.
4) కష్కటనిా, ఇబాందులన తటుటకొని చేసుతంటే, ప్రయతిాసుతంటే గురితంచటం.
5) సాధంచిన/చేస్థన/ చేయబోయేదానిని.
6) ప్రశంస నమేాటుట ఉండాలి(ప్రతేయకత ఉండాలి).
7) తెలిస్థన్న తెలియనటుట అభినందనలు చేయాలి.
8) మీకు తెలిస్థన వెంటనే ప్రశంస చేయాలి.
9) ఒకసారి ప్రశంసచేస్థ వ్దిలేయటం కాదు, మీరు గురితంచిన(మారుా, క్రొతతదనం, ఇబాంది) ప్రతిసారి చేయటం.
10) భారయ ఇంటిపనలలో భౌతికకషటం ఎకుకవ్ కనక శారీరకంగా అలస్థపోతుంది, కావున ఆరోజు చేస్థన పనలన గురితంచి
ఏదైన్న ఒకకదానిని ప్రశంస్థంచితే, ఆ రోజు పడి కష్కటనికి గురితంపు లభించింది అనే సంతృపిత
కలుగుతుంది. ఇది ఒక ట్కనిక్స లాగా బంధానికి బలానిా ఇసుతంది. బంధాలు గ్టిటగా
ఉనావారు పాటించే నియమాలలో ఇది ఒకటి. కొంతమంది భరతలు కనీసం
మెచుచకోకపోయిన్న ఇబాంది లేదు, ఇంకా విమరిశంచటం, అవ్మానం చేయటం, ఎగ్తాళ్ల
చేయటం చేసాతరు. బహుశా మన దేశంలో పురుషులలో భావ్వ్యకీతకరణ తకుకవుగా
ఉంటుంది, అది పురుష్కధకయత వ్లన కావ్చుచ, పెరిగన వాతావ్రణం వ్లన కావ్చుచ,
లోపాలన వెంటనే చెపాతరు, కానీ ప్రశంస చేయట్కనికి ఇగో అడుి వ్సుతంది. కాలానికి
అనగుణంగా స్త్రీలు మారుతున్నారు, అలాగే పురుషులు కూడా కాలానికి అనగుణంగా
మారాలి. ప్రశంశ చేసేత స్త్రీలు న్సతితకి ఎకుకతారు అనే మూఢవిశావసం ఎకకడో బలంగా న్నటుకుపోయింది. అది ఒకపాటి కాలానికి
సరిపోయిందేమో, ఇపుాడు స్త్రీలు చదువుకొంటున్నారు, ఆరిధక ఇబాందులు లేవు, సేవచఛ వాతావ్రణం వుంది, మగ్వారితో
సమానంగా ఉంటునాపుాడు పూరవకాలపు వారిలాగా ప్రశంశ చేయన అంటే కుదరదు. భారయ కూడా భరత చేసే పనిని, కష్కటనిా
గురితంచి ప్రశంస చేయాలి, ఎందుకంటే భరత నేన కూడా కషటపడుతున్నాన, న్నకు కూడా గురితంపు రావాలి కదా! అనేది భరత
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వాదన! అదీ న్నయయమే! కావున భారయ కూడా భరతన "ఈ రోజు ఎలా గ్డ్డచింది?" అని అడ్డగతే చాలు, అందులో ఇబాందులన,
కష్కటలన, ఆనందానిా చెపుాకొంట్కడు. ఇబాంది ఉంటే ఓదారచండ్డ(ex మా బాస్ట అనవ్సరంగా ఇలా మెయిల్స పెట్కటడు అని
చెపితే, అపుాడు ఓదారుాగా న్నకు తెలుసు మీ నైపుణయం, మీ విలువ్ ఓ రోజు గురితసాడు
త అని సానభూతి చెపాటం).
11) ప్రశంశ ప్రతీరోజు ఇవ్వటం వీలుకాకపోతే Thanks/కుతజాత చెపాటం కూడా గురితంపు ఇసుతంది. కాఫీ తీసుకొచిచ బెడ్ రూంలో
ఉనా భరతకి ఇచిచంది, Thanks అని చెపిాతే సంతోషపడతారు.
12) ఈప్రశంశ, కృతజాత చెపేా అలవాటు అనేది తన పెరిగన వాతావ్రణం బటిట ఉంటుంది, తన తండ్రి/తలిి కూడా ఒకరినొకరు
ప్రశంశ, కృతజాతలు చెపుాకొనే వాతావ్రణం ఉంటే భారయ/భరతకు కూడా సులభంగా అలవాటు అవుతుంది. పెంపకంలో అలా
లేకపోతే కొంచెం ఓపికగా నైపుణయం అలవాటు చేసుకోవాలి. భారయ, భరత ఇదదరూ పలెిట్టరు వాతావ్రణంలో పెరిగనవారు
అయితే భారయకు కూడా తెలుసు తమ ఇంటోి ప్రశంశ, కృతజాత తన తలిికి రాదు, అని అపుాడు పెళ్ళైన తరావత కూడా ఆశించదు.
కానీ పలెిట్టరి పెంపకం అబాాయి, పటాంలో పెరిగన అమాాయికి ఇబాంది వ్సుతంది.

స్మస్యలు
రాకుండా
ఉండటం కోస్ం
2.92.9
సమసయలు రాకుండా
ఉండటం
కోసం శిక్షణ(Prevention
Training)శక్షణ(Prevention

orem

Training)

సమసయలు రాకుండా ఉండాలంటే విలువ్లన, నైపుణాయలన పెంచటం అనేది ఒక మారగం. కొనిా నైపుణాయలన
ఇంతకమందు వివ్రించాన, మరినిా నైపుణాయల కోసం వ్యకితతవ వికాస పుసతకాలు చదవ్టం/వినటం, ఆధాయతిాక ప్రవ్చన్నలు
వినటం చేయాలి.
భారయ, భరతల యొకక లక్షయం సంతృపిత, ఆనందం, సంతోషం అయి ఉండాలి. అంటే ఏ ఒకక గొడవ్ వ్చిచనపుాడు ఈ
గొడవ్ వ్లన మన మధయ సంతృపిత, అనందం అనేది కోలోాతున్నామ అనకొంటే దానిని తాయగ్ం, క్షమ, ఓపికతో,
సరుదకుపోవ్టంతో ఆ గొడవ్న తీస్థవేయాలి. మరి తాయగ్ం, ఓపికతో ఉండాలి అంటే ఇదదరి మధయ ఒక మంచి అవ్సరం
లేకమంచి భయం ఉండాలి. ఇది లేకపోతే తాయగ్ం చేయాలనిపించదు, అలాగే సరుదకుపోవాలనిపించదు. కావున భారయ, భరత
ఇదదరూ ఏదో ఒకదాని యందు నైపుణయం సంపాదించుకోగ్లరు. అంటే ఒకరిమీద ఒకరు ఆధారపడటం(inter dependent )
అనేది సరైనది. అలాగే మంచి భయం ఏరాాటు చేసుకోండ్డ ఉదాహరణకు ఇదదరూ భగ్వ్ంతుని సంబంధ ప్రవ్చన్నలు,
గురువుల వాకాయలు వినండ్డ. ఎపుాడైతే మనం తపుా చేసేత ఒకరు శిక్షసాతరు అనే భయం ఉంటుందో సరుదకుపోతారు. ఈ మంచి
అవ్సరం, మంచి భయం అనేవి పున్నది లాంటివి, వీటిపై కటేట ఇలుి(కాపురం) గ్టిటగా ఉంటుంది.
ఎపుాడైతే మంచి అవ్సరం లేదో, మంచి భయం లేదో నేన ఎందుకు సరుదకుపోవాలి? ఎందుకు తాయగ్ం
చేయాలి?, ఎందుకు ఓరుచకోవాలి? అనే భావ్న కలుగన. ఈ భావ్న కలిగతే పున్నది బలంగా లేకపోవ్టం వ్లన అభద్రత,
భయం, అనమానం, వికరషణ కలుగన. తదావరా సరైన పున్నదిలేక, సరైన పిలిర్ూ లేకపోవ్టం వ్లన గోడలు బీటలు వారినటుి
భారయ,భరత మధయ గొడవ్లు, అసంతృపిత కలుగన.
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ఈన్నటి యువ్తలో నిగ్రహశకిత తకుకవ్, ఎందుకంటే చెడుని ఆకరిషంచే, అశీిలతన చూపించే మొబైల్స ఆప్ూ,
స్థనిమాలు ఎన్యా సులభంగా దొరుకుతున్నాయి. భారయ, భరత గొడవ్లు జరిగ ఓ 6న్సలలు దూరంగా ఉండాలిూవ్చిచన్న, భారయ
ప్రసవ్ం కోసం ఓ 6న్సలలు పుటిటంటికి వెళ్ళైలిూవ్చిచన్న కూడా నిగ్రహంలేక తపుాడు దారులలో వెళ్లి ఎన్యా కుటుంబాలు
గొడవ్లలో కోర్ట దాక వెళ్లైన సందరాాలు కోకొలిలు. ఇకకడ తపుా చేయట్కనికి కారణం మంచి భయం లేకపోవ్టమే! అంటే
తాన తపుా చేసేత ఎవ్వరూ అడగ్రు, ఏమీ చేయలేరు, తపుా చేసేత ఎవ్రు చూసాతరులే అనే చులకన భావ్ంతో చెడు మారాగలకు
ఆకరషణ అవుతున్నారు. అదే ఆ వ్యకిత నిరంతరం వ్యకితతవ వికాస పుసతకాలు
చదువుతుంటే లేక భకిత సంబంద ప్రవ్చన్నలు వింట్టఉంటుంటే చెడు
ఆలోచనలన అదుపుచేయున.
కనీసం భారయ,భరత మదయ మంచి అవ్సరం అయిన్న ఉండాలి,
ఇలాంటి భాగ్సావమిని నేన ఎపాటికీ వ్దులుకోకూడదు. అందుకు ఒకరి
అవ్సరం మరొకరికి ఉండేలా చేసుకోవాలి. అంటే కొందరు మంచిగా
వ్ంట చేయట్కనిా వ్దులుకోలేక సరుికోనేవారు ఉన్నారు, మరికొందరు
తకుకవ్ సంపాదించిన్న ప్రేమగా చూసుకొంటున్నాడు అనే ఆలోచనతో
కాపురం చేసేవారు ఉన్నారు. ఎందుకంటే గొడవ్లలో, భాగ్సావమికి
దూరంగా ఉనాపుాడు మనసుూ వేరే వారి వైపు మళుైతునాపుాడు
న్నభాగ్సావమి కంటే మంచి వ్యకిత, అవ్సరం తీరేచ వ్యకిత మరొకరు లేరు అనే ఫీలింగ్ కలగాలి. ఎపుాడైన్న మీ అనబంధంలో
సమసయలు వ్సేత నైపుణయం/అవ్సరం/వ్సుతవు/ఆస్థి మిమాలిా ఒకటి చేయున. అంటే మంచి రుచికరమైన వ్ంట చేయుట, ఇంటిని
అందంగా తీరుచట, కషటపడేతతతవం, తెలివితేటలు, ఉదోయగ్ం చేయగ్లిగే, వాయపారం చేయగ్లిగే నైపుణాయలు, ఆస్థి. అంటే ఏదో
ఒక అవ్సరం కోసం మీ భాగ్సావమి మీమీద ఆధారపడేటుి చేసుకోండ్డ. అందుకోసం అయిన్న మీ దారిలోకి
రావాలి/సరుదకుపోవాలి అనిపించాలి.
పండంటి కాపురం కోసం ఒక 5000/- విలువ్ చేసే వ్యకితతవ వికాస పుసతకాలన మీ పుసతక షెల్స్ లో పెటుటకోండ్డ, ఇది మీ
కాపురానికి పెటుటబడ్డ లాంటిది. వీలుకాకపోతే కనీసం ఈ క్రంది youtube ఛానల్స దావరా అందించే ఉచిత వ్యకితతవ వికాస
శిక్షణ వీడ్డయోలన చూడండ్డ.

ఉచిత వ్యకితతవ వికాస శిక్షణ వీడ్డయోలు:
బి.వి పట్కటభిరామ్ గారి చాన్సల్స: https://www.youtube.com/user/bvpattabhiram
యండమూరి వీరేంద్రన్నథ్ గారి ఛానల్స: https://www.youtube.com/c/YandamooriVeerendranath
IMPACT వీడ్డయోలు: https://www.youtube.com/user/gamparao

ఉచిత ఆధాయతిాక ప్రవ్చన్నల వీడ్డయోల కోసం:
గ్రికపాటి నరస్థంహారావు గారి వీడ్డయోలు: https://www.youtube.com/c/SriGarikipatiNarasimhaRaoOfficial
సామవేదం షణుాఖ్ శరా గారి వీడ్డయోలు: https://www.youtube.com/c/SriSamavedamShanmukhaSarmaLive

కనీసం న్సలకు ఓ 30/- ఖ్రుచ చేస్థ ఈ మాసపత్రిక తెపిాంచుకోండ్డ:
Ramakrishna Prabha(తెలుగు) - 15/- per month
సైకాలజీ టుడే(తెలుగు) - 15/- per month
అదీ కుదరకపోతే Free Gurukul ఆప్ ని ఉపయోగంచండ్డ, అందులో అనీా ఒకేచోట ఉచితంగా ఉన్నాయి.
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2.10 నియమాలు, పరిమితులు ప్లట్టాకొనుట(త్ర్చ్చగా గొడవలు వచేువాటికి) (Limits)
2.10 నియమాలు, పరిమితులు పెటుటకొనట(తరచుగా గొడవ్లు వ్చేచవాటికి) (Limits)

orem

ఏ విషయంలో అయితే తరచుగా గొడవ్లు వ్సుతంట్కయో, వాటి విషయంలో నియమాలు పెటుటకోండ్డ. దీనివ్లన 20%
గొడవ్లు ఆగపోతాయి. ఇవి firewall లాగా ఉపయోగ్పడతాయి.
•
•

•
•

•

•
•

•

•
•
•
•

గ్తానిా తవ్వగూడదు, అంటే నషటం జరిగ దానికి కారణం నీవే, నీవే అని ఒకరినొకరు దెపుాకోకూడదు.
భారయ ఉదోయగ్ం చేసేపని అయితే తపానిసరిగా పనిమనిషి ఏరాాటు
ఉంటేనే, లేక తలిిదండ్రుల సపోర్ట ఉంటేనే చేయటం అనే
నియమం పెటుటకోండ్డ, భారయ అలస్థపోయి వ్చిచన్న ఇంటి పని
వేరేవారు చూసుకోవ్టం వ్లన ఇబాందులు రావు.
ఇదదరూ ఉదోయగ్ం చేసేవారు అయితే తపానిసరిగా రోజు ఒక
అరగ్ంట మాట్కిడుకోవాలి.
పిలిలు వ్లన భారయ, భరత ప్రకక ప్రకకన పడుకోవ్డానికి కుదరటం
లేదంటే కొనిా రోజులుకు అసంతృపిత, గొడవ్లు వ్సాతయి. కావున
పిలిలకు నచచచేపుాకోవాలి, కనీసం రోజుకి 30నిమష్కలు
భారయ,భరత మాట్కిడుకోవాలి.
చినా చినా విషయాలలో భారయ నిరణయాలకు మొదటి
ప్రాధానయత ఇవ్వటం, కొంచెం పెదద నిరణయాలలో భరత
నిరణయాలకు మొదటి
ప్రాధానయత ఇవ్వటం, పెదద
నిరణయాలలో నిపుణులన/పెదదవారిని కలవాలి.
టీవీ, మొబైల్స వాడటం కోసం ఎంత సమయం
కేట్కయించుకోవాలో పరిమితులు పెటుటకోవాలి.
స్ట్రషల్స మీడ్డయాలో ఏమి పోస్టట చేయాలో నిరణయం
తీసుకోండ్డ, వ్యకితగ్త ఫోటోలు పెటటడం అవ్సరమా? పెడ్డతే
దానివ్లన ఎవ్రైన్న దురివనియోగ్ం చేస్థ బెదిరింపులు వ్సేత,
అందుకు స్థదధమా? ఎంత సమాచారం మేరకు షేర్
చేయవ్చుచ అనే దానిపై పరిమితులు పెటుటకోవాలి.
గొడవ్లో ప్రమాదం పెరిగేకొంది, ఎవ్రు ఎలా
సరుదకుపోవాలో? అంటే గొడవ్ ప్రమాదం సాియికి వెళుతంది
అంటే ఒకరు బయటికి వెళ్ైటమో, మౌనంగా ఉండటమో, పిలిలమందు గొడవ్పడకుండా జాగ్రతత పడటం.
గొడవ్ అనేది పెదదలకు ఎపుాడు చెపాాలి? ఎలా, ఎవ్రు, ఎవ్రికి మొదట పిరాయదు చేయాలి?(అంటే మందు అతతమామకు,
తరావత తన తలిిదండ్రులకు పిరాయదు చేసుకోవాలి!).
ఒకరిని ఒకరు ఎలా పిలుచుకోవాలి? పబిికోి ఎలా? పరూనల్స గా ఎలా?
సేాహితులతో ఏమి పంచుకోవాలి? ఎంత సమాచారం పంచుకోవాలి?
ఇతరులకు అపుా అతయసవ్సరంగా ఇవావలిూ వ్చిచతే ఎంతవ్రకు ఇవావలి?
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తలిిదండ్రులతో ఏమి, ఎంత వ్రకు పంచుకోవాలి? ఇంటోి జరిగే ప్రతి సమాచారం చేరవేయాలా? మఖ్యమైన,
అవ్సరమైన విషయాలు చెపాాలా?
ఆటలు ఆడట్కనికి బయటికి వెళ్లతే ఎంత సమయంలోగా తిరిగ రావాలి?
ఎపుాడు కాల్స చేయాలి?
ష్కపింగ్ చేసేత ఎంతవ్రకు చేయాలి?
ఇంటోి కరెంటు బిల్స ఎంత వ్రకు ఉంచాలి?
భరతకు వ్ంకాయ కూర అంటే అయిషటం, భారయకు కాకరకాయ అంటే అయిషటం అని తెలిస్థనపుాడు, వీటిని ఇదదరూ కూడా
అంగ్లకరించి కూరగాయల మారెకట్ నంచి తీసుకురాకూడదు.
ఈ సమయంలో టీవీ, మొబైల్స వాడకూడదు, ఈ సమయంలో మాట్కిడుకోవ్ట్కనికి మాత్రమే. ఒకవేళ్ వేరేపని చేసుతంటే,
అది మానేస్థ, రూల్స ప్రకారం చెపిానది చేయాలి. దీనివ్లన భాగ్సావమికి ఈ సమయంలో న్నకు ఎటువ్ంటి ఆటంకాలు
రావు, ఆనందంగా ఉంట్కన అనే భావ్న కలుగున, అలాగాక ఎపుాడంటే అపుాడు ఇబాంది పెటటడం వ్లన అవ్తలి
వ్యకితకి కొంచెం చిరాకు అనిపిసుతంది.
ఎవ్రు, ఎపుాడు, ఏమి, ఎంతకాలం, ఎలా, ఎంత చేయాలి?ఎపుాడు తపా(exception ) వ్ంటి రూల్సూ పెటుటకోండ్డ.

బెస్టట ప్రాకీటసెస్ట ని పాటించటం(Best Practices):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

జీవితం గ్డ్డచేందుకు సంపాదన అవ్సరమే తపా! జీవితమే సంపాదించడానికి అనాటుి ఉండకండ్డ.
భాగ్సావమి అంటే ఆస్థిగా, వ్సుతవుగా సొంతదానిలా చూడకండ్డ.
మాట్కిడేమందు ఆలోచించుకోండ్డ.
మాట్కిడాలిూవ్సేత సాషటంగా, అరధం అయేయలా చెపాండ్డ.
భాగ్సావమి దృషిటకోణంలో నంచి ఆలోచించండ్డ.
ఏమి మాట్కిడ్డతే మీ భాగ్సావమికి చిరాకు, కోపం తెపిాసాతయి వాటిని
చేయకండ్డ.
మీ ప్రవ్రతనలో అనమానం కలిగంచే విధమగా లేకుండా చూసుకోండ్డ(ప్రకకకి వెళ్లి ఫోన్ మాట్కిడటం, అతి చనవుగా
మాట్కిడటం, చెపాకుండా చేయటం..).
సెెస్ట, ఆందోళ్న కలిగంచేవి ఉంటే వాటిని ధైరయంతో తలగంచుకోండ్డ. జీరో సెెస్ట ఉండేలా చూసుకోండ్డ.
మీ మధయ బోర్/విసుగు/చికాకు/అన్నసకిత/ఒంటరితనం రాకుండా చూసుకోండ్డ.
ఇదదరూ కలిస్థ చేసే పనలు ఎకుకవ్ ఉండేలా చూసుకోండ్డ.
పిలిల మందు పోట్కిడుకోకండ్డ.
ఇదదరూ ఒకేసారి పడుకోవ్ట్కనికి వెళ్ళైలి, ఒకే సమయంలో! పని ఉంది కదా అని ఒకరు మందు, ఒకరు తరావత వ్దుద.
మీ చుట్టట వాతావ్రణంలో అన్యయనయ దంపతులు ఉండేలా చూసుకోండ్డ, వారిని చూస్థ ప్రేరణ పందవ్చుచ.
పదే పదే అనమానపడ్డతే, అవ్తలివ్యకిత నిజం చేసాతరు అని గురుతపెటుటకోండ్డ.
నిరాశావాదులు, అస్తయాపరులు పుకారుి పుటిటసాతరు. వీరిని జాగ్రతతగా కనిపెటుటతూ, దూరంగా ఉండండ్డ.
జీవితం చాలా చినాది, ప్రసుతత రోజులోి ఏ రెండు పెదద తపుాలు చేస్థన్న కాపురం కూలిపోతుంది అని గురుతంచుకోండ్డ.
ఉతతమం - ఇతరుల కాపురాలు పాడవ్ట్కనికి కారణం గ్మనించి అవి చేయకుండా ఉండటం.
మధయమం - ఒకసారి తపుా జరిగతే మళ్ళై జరగ్కుండా జాగ్రతత పడటం.
124

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

అధమం - రెండు సారుి తపుా చేస్థ కూడా జాగ్రతత పడకపోవ్టం.
"అతి" అనందం, "అతి" దుఃఖ్ం లో ఉనాపుాడు నిరణయాలు తీసుకోరాదు.
ఉదోయగ్ సమసయలు ఇంటికి తీస్థకెళ్ైకండ్డ, ఇంటి సమసయలు ఉదోయగ్ంలోకి తీసుకెళ్ైకండ్డ.
ఎవ్రైతే చకకగా నిద్రపోతారో(7 నంచి 8 గ్ంటలు) వారి ఆరోగ్యం, ఆలోచన్న శకిత చకకగా ఉంటుంది.
ఏదో ఒక భౌతిక Exercise ప్రతి రోజు అరగ్ంట చేయండ్డ.
క్షమించివేయటం, మరచిపోవ్డం అలవాటు చేసుకోండ్డ, ఎవ్రైన్న క్షమించండ్డ అంటే వెంటనే మరచిపోండ్డ.
ఏ విషయాలలో ఒతితడ్డ వ్సుతందో మూల కారణం కనకోకండ్డ.. దానిని భాగ్సావమితో చెపాండ్డ.
ఫోన్(స్ట్రషల్స మీడ్డయా) తకుకవుగా వాడండ్డ.
ఎలా ఉన్నారు? అని ఎవ్రైన్న అడ్డగతే కడుపులోని బాధనంతా చెపుాకోవ్దుద. బాగున్నాన, ఆనందంగా ఉన్నాన అని
చెపాండ్డ. సంతృపితకి మించిన సంపద లేదు అని గురితంచండ్డ, సానభూతి కోసం కష్కటలు చెపుాకోవ్దుద.
స్ట్రషల్స మీడ్డయా రూల్సూ :
1. స్ట్రషల్స మీడ్డయాలో ఇదదరూ కూడా "సంబంధం స్థితి" ని పెళ్లి అయియందని పెటుటకోండ్డ, ఒకరు "ఒంటరి" అని
పెటుటకొని, ఇంకొకరు "పెళ్లి అయియందని పెటుటకొంటే అగౌరవ్ం, అనమానం వ్సుతంది.
2. వ్యకితగ్త విషయాలు "అతి" గా పంచుకోకండ్డ(ఇంటి గొడవ్లు, ఏమిచేసుతన్నామో ప్రతీది అపేిట్ చేయవ్దుద ...).
3. మీ భాగ్సావమికి ఇబాంది కలిగంచే పోస్టట చేసుతన్నారు అంటే అనమతి తీసుకోండ్డ, తదావరా గొడవ్లు రాకుండా
చూసుకోవ్చుచ.
4. స్ట్రషల్స మీడ్డయాలో ఎకుకవ్ సేపు గ్డపకండ్డ, అంటే ఇంటోి పనలు చూడకుండా, భాగ్సావమి గురించి
ఆలోచించకుండా అదేపనిగా ఫోన్ మందు కూరుచంటే గొడవ్లే!
5. సేాహం పేరుతో మిమాలిా ఎవ్రైన్న వ్యకితగ్త వివ్రాలు, వ్యకితగ్త ఫోటోలు పంపమని చెపుతుంటే జాగ్రతత పడండ్డ ,
బహుశా వారు సైబర్ నేరాలు చేసేవారు అయి ఉండొచుచ, నకిలీ సేాహితుల పేరుతో ప్రొఫైల్స తయారు చేస్థ
మిమాలిా సేాహితులం అని చెపుాకొని మొదట వారు తమ సమసయలన చెపుాకొంట్కరు, దానివ్లన మీకు స్థంపతీ
కలిగేలా చేసాతరు. అలా మీ వివ్రాలు కూడా, ప్రేమ, వ్యకితగ్త సమసయలు అడుగుతారు, మీరు కూడా నమిా చెపుతారు,
ఎందుకంటే వారు కూడా వ్యకితగ్త వివ్రాలు
చెపాారు కాబటిట, అలా మీ వ్యకితగ్త వివ్రాలు
పంపిన్నక, వారు ఎవ్రివో ఫోటోలు కొనిా
పంపిసాతరు, మీరు నమిా మీ ఫోటోలు కూడా
పంపటం జరుగున. ఒకసారి మీ ఫోటోలు వారి
చేతిలో చికకగానే మిమాలిా బాిక్స మెయిల్స చేయటం
మొదలగున, బెదిరించి వారు అడ్డగంది చేసేలా
మిమాలిా కంట్రోల్స చేసాతరు.
6. స్ట్రషల్స మీడ్డయాలో ఎదుటివ్యకిత తన వ్యకితగ్త
సమసయలు చెపుతుంటే అది నిజమని నమిా మీ
కాపురానిా, వ్యకితగ్త జీవితానిా సైబర్ మోసగాళ్ికు
చెపాకండ్డ.
7. అలాగే ఎదుటి వ్యకిత ఫోటో పంపి నీ వ్యకితగ్త ఫోటో అడుగుతుంటే మోసం జరుగుతుంది అని జాగ్రతతపడండ్డ.
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8. సైబర్ మోసాలు: సేాహం పేరుతో రికెవస్టట -> వారి వ్యకితగ్త సమసయలు చెపుాకొని స్థంపతీ సంపాదించటం -->
మీరు నమాటం(వ్యకితగ్త సమసయలు చెపుతున్నారు కాబటిట నిజమైన వ్యకేత!) --> మీ వ్యకితగ్త సమసయలన అడగ్టం
--> మీరు చెపాటం -->బాిక్స మెయిల్స చేయటం.
9. మేమ ట్టర్ కి వెళుతన్నామ అని పబిిక్స కి చెపాకండ్డ, లేనిపోని సమసయలు వ్సాతరు. అంటే దొంగ్తనం జరగ్ట్కనికి,
సమయం పటిటదిద కదా! అంటే మీరే సమసయలన కొని తెచుచకొనాటుట.
10. భారయ స్ట్రషల్స మీడ్డయాలో మరో మగ్ వ్యకితతో "అతి" గా చాట్ చేసుతన్నారు అంటే ప్రమాదం కొని తెచుచకొనాటేట!
అలాగే భరత మరో అమాాయి పేరుతో ఉనా వ్యకితతో ఎపుాడూ చాట్ చేసుతన్నా ప్రమాదమే!
11. మీరు చాట్ లో వాడే భాష చాలా మఖ్యమైనది. అంటే భారయ మరో మగ్ సేాహితుడ్డతో ఎంతటి కోిజ్ సేాహం
అయినపాటికీ మీ పరిధలో మీరు పదాలు వాడండ్డ, అంటే ఆ భాష, పదాలు చూసేత మీ భరతకు అపారిం,
అనమాన్నలు రానివ్వకండ్డ, ఈరషయ, అస్తయ కలిగంచని విధమగా పదదతిగా ఉండేవిధమగా చూసుకోవాలి,
ఎందుకంటే ఏదో ఒకరోజు మీ భరత ఆ చాట్ చూసేత మీమీద లేనిపోని అనమాన్నలతో మీ కాపురానిా మీరే
కూలుచకొనాటుి. అలాగే భరత మరో అమాాయి(చినా న్నటి సేాహితులు అయిన్న, మరదలు అయిన్న, సరదా కోసం
అయిన్న) తో చాట్ చేసేటపుాడు మీ బాష, పదాలు జాగ్రతతగా వాడండ్డ. ఈ చాట్ లో వాడే పదాల, బాష మూలంగా
ఏన్యా కాపురాలు గొడవ్లతో కోరుట మెటుి ఎకుకతున్నాయి.

మరాయద, సభయత(Manners):
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

ఏదైన్న సంతోషకరమైనది జరిగతే, దానికి ప్రశంశ, కృతజాత చెపాాలి
ఏదైన్న భాధాకరమైనది జరిగతే, దానికి క్షమాపణ, ఓదారుా చేయాలి
భాగ్సావమి, పిలిలతో కలస్థ భోజనం చేసేటపుాడు అందరికి
వ్డ్డించిన తరావతే తినటం మొదలు పెటుట, అలాగాక నీకు పెటటగానే
వెంటనే తినకు.
ఒకవేళ్ ఒంటరిగా భోజనం చేసేటపుాడు, భాగ్సావమి తిన్నారో,
మీకోసం తినకుండా ఎదురుచూసుతన్నారో కనకోకండ్డ.
కూర బాగా నచిచందని మిగలినవారికి ఉంచకుండా తినకండ్డ.
విమరిశంచే మందు ఏమి జరిగంది, ఎలా జరిగంది అని
తెలుసుకొని, ఆ పరిస్థితులు ఏమిటి? అని అంచన్న వేస్థన్నకే విమరశ చేయాలి.
న్యటియండు చెడు వాసన, సరిగాగ తల దువువకోకుండా లేకుండా చూసుకోవాలి.
అతిగా ఇంటిపని భారం లేకుండా చూసుకోవాలి.
నీ భాగ్సావమికి చెపాకుండా భాగ్సావమి సంబంధ వ్సుతవులు తీయకండ్డ. డబుా అవ్సరమై భరత పర్ూ లోనంచి
తీసేత, తీస్థన సంగ్తి తరావత చెపాాలి. ఇది పారదరశకతకు వ్సుతంది. అలాగే భరత, భారయ దాచుకొనా డబుాని ఏ చీరల
కిందో దాచుకొంటే దానిని వాడుకోరాదు. అడ్డగ తీసుకోవాలి.
భారయ ఇషటం లేకుండా శరీరానిా కూడా తాకగూడదు.
బయటికి వెళుతనాపుాడు భాగ్సావమికి చెపాకుండా వెళ్ైరాదు.
ఇంటోి పెదదవారు ఉంటే(అతాతమామ, తలిిదండ్రి) ఉంటే వారు భోజనం చేశారా అని అడగ్ండ్డ. ఎపుాడైతే ఇలా భారయ
భరత చేసాతరో, పిలిలు కూడా చూస్థ మిమాలిా కూడా అలా అడుగుతారు.
భోజనం చేసేటపుాడు ఫోన్/టీవీ చూడటం చేయకండ్డ.
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సీాకర్ ఆన్ చేస్థ ఫోన్ లో మాట్కిడేటపుాడు మందుగా అవ్తలివారికి చెపాండ్డ.
భాగ్సావమి, మీతో సీరియస్ట గా మాట్కిడుతునాపుాడు ఫోన్ వైపు చూడటం, ఫోన్ వ్సేత మాట్కిడటం
చేయకండ్డ(అతయవ్సరం అయితే తపా).
పబిిక్స లో ప్రయాణిసుతనాపుాడు, రోడుిమీద ఉనాపుాడు వ్యకితగ్త విషయాలు మాట్కిడకండ్డ.
బిజీగా ఉంటుంటే ఫోన్ ఎతతకపోవ్చుచ, కాల్స చేయకపోవ్చుచ
అని మందే చెపాండ్డ.
ఒకవేళ్ 3 missed కాల్స కన్నా ఎకుకవ్ వ్సేత వెంటనే రిపెళి ఇవ్వండ్డ.
ఎందుకో అంతటి అరాంట్ పని. అంటే 1 missed call అనేది
సాదారణ పని, 3 missed calls ఇసేత urgent పని అనే రూల్స
పెటుటకొంటే పనిలో ఉనాపుాడు ఫోన్ ని వెంటనే చేయాలా తరావత
చేయాలా అనేది నిరణయించుకోవ్చుచ.
ఎవ్రైన్న ఆహావనిసేత భాగ్సావమితో చెపాకుండా అంగ్లకరించకండ్డ. అంటే న్న భాగ్సావమిని కనకొకని చెపాతన అని
చెపాండ్డ.
భాగ్సావమి ఫోన్ చేస్థనపుాడు మీ ఫోన్ బిజీగా ఉంటే, తరావత చేస్థనపుాడు ఎవ్రితో మాట్కిడుతున్నాన్య వివ్రణ
ఇవ్వండ్డ, ఇది పారదరశకతకు నిదరశనం, గౌరవ్ం పెరుగున.
మీ కుటుంబానికి చేస్థన పనిని, సహాయానిా, డబుాని లెకకపెటిట చెపారాదు. అంటే రోజుకి ఇంత పని చేశా, నేన
ఇంత డబుా కుటుంబానికి ఇచాచన.
అనవ్సరంగా తిటటకూడదు, అంటే చినా పరపాటు జరిగతే వెంటనే కోపాడటం, కాిస్ట పీకటం చేయరాదు. పాల
గన్సా క్రంద పడ్డంది, కావాలని ఎవ్వరూ పడేయరు కదా!
సాధయమైనంత శుభ్రత పాటించాలి, పళుై తోమకోకుండా, తల దువువకోకుండా ఉండరాదు.
బాధపడేలా జోక్సూ వేయటం, ఎగ్తాళ్ల చేయరాదు.
బరువులు గ్లిగన సంచీలు భాగ్సావమి మోసుతంటే మందుకు వెళ్లి సహాయం చేయాలి.
ఫోన్ వ్చిచనపుాడు భాగ్సావమికి దూరంగా వెళ్లి మాట్కిడటం, తరావత మాట్కిడతాన అని చెపావ్దుద.
భారయ తన మరిదితో/బావ్తో అంతగా చనవు మంచిది కాదు, ఒకవేళ్ మాట్కిడాలిూ వ్సేత మీ భరత మందే
మాట్కిడండ్డ. అలాగే భరత తన మరదలితో/వ్దినతో అంత చనవు మంచిది కాదు, ఒకవేళ్ మాట్కిడాలిూ వ్సేత మీ
భారయ మందే మాట్కిడండ్డ లేక భారయకు చెపిా చేయండ్డ. అలాగే భారయ తన మరిదికి/బావ్కు ఖ్రీదైన, విలువైన
వ్సుతవులు కొనివ్వటం చేయరాదు, చేయాలిూ వ్సేత భరతతోనే చేయించాలి. అలాగే భరత, తన మరదలికి/వ్దినకి
ఖ్రీదైన, విలువైన వ్సుతవులు కొనివ్వటం చేయరాదు, చేయాలిూ వ్సేత భారయతోనే చేయించాలి. అలాగే భారయ, తన
మరిది అతి ఖ్రీదైన వ్సుతవులు, విలువైనవి ఇసుతంటే మీ భరత సమక్షంలో తీసుకోండ్డ అంతేగానీ తెలియకుండా

•

తీసుకోరాదు.
కొంతమంది “నేన నిపుా!, తపుా చేయన!, చేయలేదు కదా!” ఎందుకు భాగ్సావమికి చెపిా చేసేది?
తపుా చేయనపుాడు ఎందుకు భయపడాలి? న్నకు నచిచనటుట చేసాతన! అని కొందరు ఈరోజులోి అవ్తలి
భాగ్సావమికి చెపిా చేయటం లేదు. మీరు చెపిాంది కరెక్సట, నీవు నిపేా! ఇది పెళ్లైకాకమందు వ్యకితగ్త నిరణయం.
కానీ ఈరోజున ఇదదరు కలస్థ కాపురం చేయాలిూ వ్చిచనపుాడు, అవ్తలి వ్యకితకి సమాధానం చెపాాలిూన బాధయత
మీపై ఉంది. ఇది ఇదదరిమధయ గౌరవ్ం, నమాకం అనేవాటిని దృఢం చేయట్కనికి. నీ భద్రత చూడాలిూన
కరతవ్యం భాగ్సావమికి లేదా? ఒకవేళ్ నీవు తీసుకొనా నిరణయంలో పరపాటు ఉంటే? జరగ్రాని నషటం వ్సేత?
అపుాడు నిపుా అనకొన్నా, కావాలని తపుా చేయలేదు అని ఏడ్డచన్న లాభమ లేదు కదా! అలాగే నీవు నిపుా,
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నీఇషటం వ్చిచనటుి నీవు వెళుతంటే, భాగ్సావమి కూడా నేన నిపుా న్న ఇషటం వ్చిచనటుి నేన చేసాత అంటే,
అందులో అరధం ఉందా? అని ఆలోచించుకోండ్డ. అంటే చెపిా చేయమని అన్నారు కదా అని ప్రతీది
చెపామని కాదు! భద్రత, మఖ్యమైన నిరణయాలలో భాగ్సావమికి కూడా చెపిా చేయండ్డ.
ఉదాహరణ: భారయ ప్రయాణించే ట్రైన్ లో ఓ మగ్ వ్యకిత(భారయ చనిపోయివునా) పరిచయం అయాయడు, అతన
స్థంపతీ కోసం తన కష్కటలు, బాధలు చెపుాకొచాచడు. ఒకరినొకరు ఫోన్ న్సంబర్ తీసుకొన్నారు, మాట్కిడుకోవ్టం
మొదలు పెట్కటరు. ఓ రోజు అతన తన ఇంటికి అతిధగా రమాన్నాడు, ఈ విషయం భరతకు తెలియదు. పిలిచినపుాడు
వెళ్ళైలి కదా అని భారయ అనకొంది. ఇలాంటపుాడు తపానిసరిగా భరత సలహా, తోడు అవ్సరం అని చెపాటమే
ఉదేదశయం.

2.11 భార్య,భర్త - ఇదదరూ చేయాలి్నవి ఏమి? (Husband & Wife Do’s)
2.11 భారయ,భరత - ఇదద చేయాలిూనవి ఏమి? (Husband & Wife Do’s)

orem

భారయ-భరత ఒకరి మనసుూ ఒకరు గెలుచుకోవ్ట్కనికి ఇదదరూ చేయాలిూనవి తెలుసుకొని అందుకు
అనగుణంగా ప్రవ్రితంచగ్లరు. తదావరా ఒకరిమీద ఒకరికి గౌరవ్ం, ప్రేమ, ఆపాయయత పెరుగున.

భద్రత: దీనివ్లన విశావసం, నమాకం కలుగున
భద్రత(విశావసం, నమాకం) = గౌరవ్ం + నిజాయితి + ప్రాధానయత +సమరిత + బాధయత +సేవచఛ + సరుదబాటు +క్షమ
+ ఓరుా + తాయగ్ం/నిరాాణాతాక సావరిం + అంగ్లకారం
ఒకరినొకరు భదత్ర కలిగంచేలా ప్రవ్రితంచుట, అంటే మాటలలో, చేషటలలో గౌరవ్ం ఇవ్వటం వ్లన, నిజాయితీ
చూపించటం వ్లన, ప్రాధానయత ఇవ్వటం వ్లన, నైపుణాయలపై/శకిత-సామరాధయలపై నమాకం కలిగ ఉండటం, బాధయతగా
ఉండటం వ్లన, సేవచఛ వాతావ్రణం కలిగంచటంవ్లన, చినా చినా విషయాలలో సరుదబాటు వ్లన, పెదద విషయాలలో
క్షమ/ఓరుా కలిగ ఉండటం వ్లన, నిరాాణాతాక సావరిం(చేసేపనలలో ఇదదరికీ లాభం) ఉండేలా చూడటం వ్లన, లోపాలన
అంగ్లకరించటం వ్లన భద్రత కలుగున.

గౌరవించటం:

వ్యకితతావనిా, విలువ్లన, నమాకాలన, పెంపకానిా, భావాలన, విశావసాలన, గుణాలన, లక్ష్యయనిా,

అలవాటిన, ఇష్కటలన, అభిరుచులన గౌరవించాలి, మరాయద ఇవ్వటం అంటే చులకన చేయకపోవ్టం, తకుకవు
చేయకపోవ్డం, అవ్మానించకపోవ్టం.
ఉదాహరణ: నీకు కాఫీ అంటే ఇషటం, మీ భాగ్సావమికి టీ అంటే ఇషటం అయితే మీ భాగ్సావమికి ఇషటమైన కాఫీ కూడా ఇచిచ
నవువ టీ పెటుటకో! అంతేగాని నీవు తాగే టీ తాగాలని బలవ్ంతం చేయకు.
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ఉదాహరణ: భారయకు ఇంటోి రకరకాల వ్సుతవులతో అలంకరణ చేయటం ఇషటం అనకో,
భరతకు అలా బొమాలకు, వ్సుతవులకు డబుా వ్ృధా చేయటం అంటే ఇషటం ఉండదు. అలానే
భరతకు గోల్స్ అంటే ఇషటం అనకో, అపుాడు భారయ కూడా ఓ కర్ర తీసుకొని బంతిని కొటటడానికి
అంత సమయం వ్ృధా చేస్థ అంత దూరం వెళ్లి ఆడాలన్న? అనకొంటే ప్రమాదమే! ఒకోక
మనిషికి ఒకోక పనిలో, వ్సుతవులో ఆనందం దొరుకుతుంది. అలా ఒకరినొకరు అభిరుచులన
గౌరవించుకోవాలి గాని, చులకన, తకుకవ్ చేసుకోరాదు.

శ్రదధగా వినటం దావరా గౌరవ్ం:

చెపుతునాపుాడు శ్రదధగా, ప్రశాలు వేస్థ తెలుసుకొనే

ప్రయతాం చేయటం అనేది ఒక గౌరవ్ం. అలాగాక చెపుతునాపుాడు టీవీ, మొబైల్స చూడటం,
ఎకకడో దాయస పెటటటం తపేా. అలాగే వింటున్నారు కదా అని అనవ్సర, సంబంధం లేని
విషయాలు చెపాాలనకోవ్టం కూడా తపేా.

సలహాలు అడగ్ండ్డ:

ఏదైన్న వ్సుతవు కొనేటపుాడు, అది చినాదే కావ్చుచ మీ భాగ్సావమి సలహా అడగ్ండ్డ. సలహా అడ్డగ

కొనటం వ్లన నేనంటే ఎంతో ప్రేమ, ఏదైన్న ననా అడ్డగే కొంటుంది అని పంగపోతారు(కనీసం అపుాడు అపుాడు అయిన్న).
మఖ్యమైన నిరణయాలు తీసుకొనేటపాడు సలహా, సంప్రదించి చేయటం లేకపోతే తన మాటకు విలువ్ ఇవ్వడం లేదని,
సంప్రదించటం లేదని, గౌరవ్ం లేదని అంట్కరు.

గొపాదనమ భాగ్సావమికి ఇచేచయండ్డ:

ఏదైన్న వ్సుతవు, ఆలోచన, ఉపాయం చాలా బాగుంది అని ఎవ్రైన్న

మెచుచకొంటే దాని గొపాదనమ భాగ్సావమికి ఇచేచయండ్డ( అందులో భాగ్సావమి పాత్ర నిజంగా ఉంది అనిపిసేత) అపుాడు మీపై
గౌరవ్ం పెరుగున.

తపుా ఒపుాకొండ్డ: తపుా మీదైనపుాడు వెంటనే, మనస్త్రితగా ఒపుాకొండ్డ, మీ మీద గౌరవ్ం పెరుగున.
భాగ్సావమి వైపు:

ఇతరులు మీ భాగ్సావమి గురించి చెడుగా, తకుకవుగా, చులకనగా మాట్కిడట్కనికి అవ్కాశం

ఇవ్వకపోవ్టం. అలా చులకనగా మాట్కిడుతుంటే మీ భాగ్సావమి వైపు ఉండ్డ పోరాడండ్డ. మీ తలిిదండ్రులు, బంధువులు
చులకనగా మాట్కిడ్డన్న కూడా.

భాగ్సావమికి ఇషటమైనవాటిని చులకన చేయకండ్డ:

తనకు ఇషటమైన వ్సుతవులన, బంధువులన, సేాహితులన

చులకన చేయకండ్డ.

భాగ్సావమికి ఇబాంది కలిగంచేవి చేయకండ్డ:

మీ భాగ్సావమికి ఇషటంలేని వ్యకితని ఇంటోికి ఆహావనించకండ్డ,

ఇంటోి ఉండమని చెపాకండ్డ, అలాగే ఉండాలిూవ్సేత తకుకవ్ సమయం ఉండేలా చూడండ్డ, అలాగే మీరు కూడా మీ
భాగ్సావమికి తోడు ఉండేలా చూడండ్డ. అంటే మీ భాగ్సావమికి ఆ వ్చేచ వ్యకిత గురించి ఏదో భయం ఉంది, ఆ భయానిా
అయిన్న తీస్థవేయాలి లేదా భాగ్సావమి చెపిానటుి అయిన్న విన్నలి. ఇంటికి మిత్రులు వ్సేత వారిని రాత్రి పూట ఆలసయం
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అయేయదాకా మాట్కిడుతూ, మీ భాగ్సావమికి ఇబాంది కలిగంచకుండా మీ మిత్రులకి సునిాతంగా చెపిా వీడోకలు చెపాండ్డ.
ఎందుకంటే మీ మిత్రులతో మీ భాగ్సావమికి అంత ఎకుకవ్ సేపు సరుదకుపోవ్టంలో ఇబాంది కలుగ్వ్చుచ. కావున మీ
భాగ్సావమి Introvert అయితే ఇంకా తందరగా వీడోకలు చెపాండ్డ. ఎందుకంటే Introvert ఎకుకవుగా జన్నలతో కలస్థ
ఉండట్కనికి ఇషటపడరు.

అంగ్లకరించటం:

ఒకసారి పెళ్లి అయిన తరావత అంగ్లకరించాలి, అంటే ఇంకో పెళ్లి అనే ఆలోచన రాకూడదు. సున్నమి,

తుఫ్యన్ వ్సేత, ఆకిూడంట్ జరిగతే ఎంతగా అంగ్లకరిసాతమో అలా ఆలోచిసేత, సరుదకుపోతామ.

బిజిన్సస్ట:

భాగ్సావమి మీద ప్రేమతో చేయండ్డ, ఇవ్వండ్డ, ఇపుాడు చేసేత చివ్రిదశలో చూసాతరేమో అని బిజిన్సస్ట లాగా

ఉండకండ్డ.

అనమానించొదుద:

భాగ్సావమి ఫోన్ చూడాలి అనే ఆలోచన రావ్టమే

అనమానం, ఏ మాత్రం కొంచెం సందేహం వ్చిచన్న ఈ జబుా పెరిగ ఫోన్ ఒకకటే
కాక మెయిల్స, జేబులు, లాపాటప్,... కాల్స రికార్ి ఇలా ప్రతీది అనమానించటం అనే
జబుా పెరిగ అడగ్టం వ్లన గొడవ్, ఇలా ప్రతి వ్యకితని అనమానిసేత 100%
సవచఛమైన వ్యకిత దొరుకుతారా? కావున చినా సమసయ అయితే భూతదదంలో
చూడకండ్డ సరుికుపోండ్డ.

నిందలు/అపవాదు: నిందించటం వ్లన

అభద్రతాభావ్మ కలుగున. Introvert వారు అయితే విమరశన తటుటకోలేరు.

చాలా సునిాతంగా ఉంట్కరు. కావున విమరశ, నిందించేమందు వ్యకిత ఇలాంటివి తటుటకోగ్లరా? అని పరిశీలించండ్డ.

సీక్రెట్: సాధయమైనంత వ్రకు ఇదదరిమధయ సీక్రెట్ూ

లేకుండానే చూసుకోండ్డ. సీక్రెట్ూ ఉండటం వ్లన తన మీద నమాకం లేదు,

గౌరవ్ం లేదు అనే అపారిం వ్చేచ ప్రమాదం ఉంది.

అపారధం చేసుకోవ్దుద:

భాగ్సావమి మీ యొకక చుట్కటలతో సరిగాగ మాట్కిడటం లేదు అని, అగౌరవ్ం చేసుతన్నారు అని

అపారిం చేసుకోవ్టం. ఎందుకంటే Introvert లేక ఆతాన్యయనత మనసతతవం వారు ఇతరులతో అంతగా కలవ్లేరు అని
అరధం చేసుకొంటే అపారిం తలగపోతుంది.

ఇగో కన్నా బంధానికి విలువ్ ఇచేచవారి లక్షణాలు:
•
•
•

గొడవ్ జరిగతే, అది ఎవ్రి తపుా అయిన్న కానీ మొదట క్షమాపణ చెపాతరు
గొడవ్ జరిగ ఇదదరిమధయ నిశశబదం ఏరాడ్డతే, మొదట మాట్కిడతారు
గొడవ్ జరిగే లక్షణాలు కనపడ్డతే, మొదట సైలెంట్ అవుతారు

నిజాయితి:

మాటలలో, చేతలలో నిజాయితీని ప్రదరిశంచటం. అలాగాక మాటలలో, చేతలలో అబదాదలు, మోసం

చెపుతున్నారు అని అనమానం వ్సేత అభద్రతాభావ్మ కలిగ నిఘా పెరుగున. అనమానం వ్చేచలా అవ్కాశం ఉంది అనిపిసేత,
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భాగ్సావమి అడగ్క మందే వివ్రణ ఇవ్వండ్డ. అనవ్సరంగా, అకకరలేని, అనమానం వ్చేచ విషయాలు భాగ్సావమితో
చెపాకండ్డ. ఒకవేళ్ అనమానం వ్చిచ అడ్డగతే ఎవ్రు చెపాారని ఆరా తీయకుండా, కోపాడకుండా వివ్రణ ఇవావలి, ఇవావలిూన
బాధయత ఉంది. అలాగాక గొడవ్పడ్డతే అపాటినంచి అడగ్రు కానీ నిఘా పెరుగుతుంది. వివ్రణ చెపిానపుాడు అపాటి
పరిస్థితులు, చుట్టట వాతావ్రణం, సమయం, ప్రదేశం కూడా పరిగ్ణలోకి తీసుకొని, ఎదుటివ్యకిత దృషిట కోణంలో అరధం
చేసుకోవ్డానికి ప్రయతాం చేయండ్డ. అపారధం చేసుకోకండ్డ, ఊహించుకోకండ్డ. ఓపిక పటటండ్డ.
ఉదాహరణ: భారయ ఇంటికి వ్చేచసరికి మరో మహిళ్ ఇంటోి నంచి బయటికి వెళుతంది, ఇంటోికి వెళ్లైన భారయకు భరత ఏమీ
చెపాలేదు, కానీ మనసుూలో అనమానం ఉండ్డపోతుంది. అలాకాక ఇంటికి భారయ రాగానే వ్చిచన మహిళ్ గురించి వివ్రణ
ఇవావలి. ఇది పారదరశకతకు నిదరశనం, చెపాకపోతే నిఘా పెరుగుతుంది.
ఉదాహరణ: బయట భారయ ఫోన్ లో మాట్కిడుతూ ఉంది, భరత బయటికి రాగానే భారయ ఫోన్ కట్ చేయటం, మాట మారచటం
చేస్థంది. ఇది అనమానం కి దారి తీయున, ఎందుకు అలా చేయాలిూ వ్చిచందో భరతకు వివ్రణ ఇవాలి. లేకపోతే నిఘా
పెరుగున.

భాగ్సావమి కోసమే బ్రతకండ్డ(ప్రాధానయత): పిలిలకోసమా? భాగ్సావమి కోసమా? ఎపుాడైతే భారయ భరత ఒకరికోసం
ఒకరు బ్రతకాలనిపించకుండా, పిలిలకోసం బ్రతుకుతున్నాన అనకొంట్కరో, అపాటినంచే వారి అన్యయనయత తగ్గటం
జరుగున. పిలిల మీద ప్రేమ ఉండవ్చుచ, కానీ జీవితాంతం ఉండే భాగ్సావమి కోసం బ్రతకకుండా మధయలో వ్చిచ, రెకకలు
వ్చిచన్నక వేరుపడే పిలిలకోసం బ్రతుకుతున్నాన అంటే అవ్తలి వ్యకితలో అపనమాకం, అభద్రత కలిగసుతన్నాన అని
పరిశీలించుకోవాలి. ఎటిట పరిస్థితులలో భాగ్సావమి మందు పిలిలకోసమే బ్రతుకుతున్నాన అని అనకండ్డ. పరోక్షంగా
అవ్తలివారికి తపుాడు అభిప్రాయం కలిగంచినవారు అవుతారు.

ప్రతి దాంటోి ఏమి వ్సుతంది అని చూడకండ్డ:

ఏ పని చేసుతన్నా ఏమి

వ్సుతంది? డబుా వ్సుతందా? పేరు వ్సుతందా? అని చూడకండ్డ. అనందం కోసం
చేయండ్డ. ప్రతి దానికి లెకకలు వేసుకోకండ్డ. ఆదాయం వ్సేతనే , లాభం వ్సేతనే
చేయనివ్వటం కాదు, సంతోషం, అనందం కోసం చేయనివ్వండ్డ.
ఉదాహరణ: భారయ తనకు ఇషటమైన వీణ కళ్ న నేరుచకొంట్కన అంటే, దీనివ్లి
ఏమి వ్సుతంది? డబుా వ్సుతందా? పేరు వ్సుతందా? పుణయం వ్సుతందా? లాభం
వ్సుతందా? అని లెకకలు వేయకండ్డ. న్న భారయకు వీణ అంటే ఇషటం, అంతే
పంపించండ్డ!. అంటే ఆమెకు వీణలో అనందం దొరుకుతుంది అని అరధం చేసుకోండ్డ. ఇలా ఎదుటివారి ఆనందం కోసం
సహాయపడాలి. అలాగే న్న భరతకు గోల్స్ అంటే ఇషటం, వెళ్ైనీయండ్డ.

మనది:

నీ డబుా, న్న డబుా లేదు, మన డబుా మాత్రమే. నీ విజయం, న్న విజయం ఉండదు.. మన విజయం.. నీ కాపురం,

న్న కాపురం కాదు.. మనది.

అంగ్లకరించు, అభివ్ృదిధ చేసుకో!:

తనలో పలాన్న లోపం/బలహీనత ఉందని అంగ్లకరించాలి, బలానిా అభివ్ృదిధ

చేసుకోవాలి.
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ఉదాహరణ: భారయ, భరత అనబంధంలో ఆకరషణ అనేది ప్రధానం. ఒకవేళ్ అందంగా లేకపోతే, దానిా ఎలాగూ మారచలేమ
కాబటిట, మారచగ్లిగనది ఏమిటంటే వ్యకితతవం. కావున మాటతో, గుణంతో ఆకరిషంచట్కనికి ప్రయతాం చేయాలి. ఏదైతే నీ
బలమో దాని మీద దృషిటపెడ్డతే చాలు.

మనసుూ చూస్థ ప్రేమించటం:

భాగ్సావమి యొకక డబుా,

అందం, ఉదోయగ్ం, ఆరోగ్యం చూస్థ ప్రేమించటం వ్లన సమసయలు
వ్సుతన్నాయి, వీటిని కాకుండా గుణానిాచూస్థ, మనసుూని చూస్థ,
విలువ్లన చూస్థ ప్రేమించండ్డ సమసయలు రావు. అంటే డబుా తగగతే,
ఉదోయగ్ం పతే, అందం తగగతే, ఆరోగ్యం పతే సమసయలు వ్సుతన్నాయి.
ఇలా డబుా, ఉదోయగ్, అందంతో బంధాలు పెటుటకొంటే సమసయలు
"తపాక" వ్సాతయి. ఒకవేళ్ పెళ్లి చేసుకునాపుాడు ఉదోయగ్మో,
అందమో, డబోా చూస్థ చేసుకొన్నా కనీసం పెళ్లి తరావత అయిన్న
మనసుూ చూస్థ ప్రేమించటం మొదలు పెట్కటలి. ఈ చిత్రంలో ఉనా అతని
భారయ శరీరం ఒక ప్రమాదంలో కాలిపోయింది. నీవు అందవికారం
అయిన నీ భారయన ఎందుకు వ్దిలివేయలేదు అని అంటే, నేన ఆమె
మనసుూని ప్రేమించాన, శరీరానిా కాదు అని అన్నాడు.

సమరిత:

బాధయతన చేయడానికి శకిత, సామరియమ కలిగవుండటం. అంటే సరిఅయిన నైపుణాయలు, తెలివి, నిరణయాలు

తీసుకొనే, విజాానం, పనిని చేయగ్ల శకిత కలిగవుండుట. అలాగాక అసమరిత, జడతవం, నేరుాలేనితనం, చేతకానితనం,
నిరణయాలు తీసుకోలేనితనం ఉంటే అభద్రత కలుగున.

అనవ్సరపు అనమానం కలిగంచే అవ్కాశాలన మూస్థవేయండ్డ: ఈరోజులోి పెళ్ళైన వెంటనే భాగ్సావమి
హిసటరీ చూడటం అనేది చాలా సులభం, అంటే email, facebook , whatsapp లో గ్ల హిసటరీ చూస్థ అనమానపడ్డ గొడవ్లు
అవుతున్నాయి, కాపురాలు కూలుతున్నాయి. కావున మీ email, facebook , whatsapp లో గ్ల గ్త చాట్ హిసటరీ ఉంటే
పెళ్ళైన వెంటనే వాటిని అనిాంటిని DELETE చేయండ్డ(Trash ఫోలిర్ నంచి కూడా). మీరనకోవ్చుచ న్న సేాహితునితోనే కదా
అలా కోిజ్ గా మాట్కిడ్డంది అని, కానీ నీకునాంత సేవచఛ, సవతంత్ర భావాలు నీ భాగ్సావమికి ఉండాలని రూల్స లేదుకదా!
అనవ్సర అనమాన్నలకు, అపారాదలకు దారితీసే అవ్కాశాలన మూస్థవేయండ్డ.

మీరే పరిషకరించుకోండ్డ:

మీ సమసయన మీరే పరిషకరించుకోవ్డం

వ్లన తలిిదండ్రుల "అతి" జోకయం తగుగన, మీరే "అతిగా" బాధపడుతూ
తలిిదండ్రులతో చెపాటం వ్లన వారు మీరు బాధపడటం చూడలేక వారు"అతి"
గా జోకయం చేసుకొంట్కరు.
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నేరుచకొంట్టవుండండ్డ:

న్నకు తెలుసులే అని ఇగోతో చెవులు మూసేసుకొంటే

ఇపుాడు ఉండే జీవితం అలానే ఉంటుంది. కావున క్రొతత చిట్కకలు తెలుసుకొంట్ట
ఉండాలి. కావున పుసతకాలు చదవ్ండ్డ.

అనకొనేలా చేయాలి: ఇంటికి వెళ్లతే ప్రేమ, ఓదారుా, ధైరయం, ప్రశాంతత దొరుకుతుంది అని భరతకు అనిపించగ్లిగేలా
భారయ చేయాలి, అలాగే భరత ఇంటికి వ్సేత ప్రేమ, ఓదారుా, ధైరయం, ప్రశాంతత ఇసాతడు అని భరత అనకొనేలా చేయాలి.
చినా చినా సమసయలు -- సరుదకుపో
పెదద సమసయలు -- మాట్కిడ్డ పరిషకరించు
మరీ పెదద సమసయలు - దూరంగా ఉంచు , తీస్థవేయి.

అరధం చేసుకోవాలి:

భాగ్సావమి తిడుతున్నా ఏమీ అనకపోవ్టం వెనక కారణం తెలుసా? బంధం మీద గౌరవ్ంతో

లేకపోతే ప్రతి వ్యకిత తిటటగ్లరు, కొటటగ్లరు అది అరధం చేసుకోవాలి, సమరిత లేక కాదు.

శత్రువులని పెంచుకోకుండా ఉండటం ఎలా:

అనవ్సరంగా గొపాలు చెపుాకోకండ్డ, ఇవి తెలియకుండా ఈరషయ

కలిగంచి శత్రువులన తయారుచేయున, అది అభద్రతకి కారణం.

శత్రువులన గ్మనిస్తత ఉండండ్డ:

బంధువులతో జాగ్రతతగా ఉండండ్డ, కషటం వ్చిచనపుాడు బంధువులు ఎలా

సాందిసుతన్నారో గ్మనించి వారితో జాగ్రతతగా ఉండండ్డ.
ఉదాహరణ: తోడ్డకోడలు, తన అతతతో ఆస్థి పంపకం గురించి మాట్కిడమని మిమాలిా మందుకు న్సటిట, అతతకు నీకు గొడవ్లు
జరుగుతున్నాయి అనిపించగానే ఏమీ తెలియనటుట ప్రకకకు త్రపుాకొంట్కరు, జాగ్రతత! నినా విలన్ చేయటం, ఆమె మంచిది
అనిపించుకోవ్డం జరుగున. అలాగే తోడలుిడు ఆస్థి గురించి అడగ్మని మిమాలిా మందుకు న్సటిట వారు తపుాకోవ్చుచ.

అంగ్లకరించు:
భగ్వ్ంతుడా..
న్న భారయ/భరతలో మారచలేని విషయాలన అంగ్లకరించుటకు..
మారచగ్లిగే విషయాలన మారుచకొనటకు శకిత, బుదిధ ప్రసాదించు..

గొడవ్ పడండ్డ లేక మొహమాటం లేకుండా మనసుూలోనిది చెపుాకోండ్డ:
వ్లన దంపతులకు చాలా మంచిది. అదదం మీద దుమా ఉంటే దులిపినటుట, ఒకరి మనసులో
ఉనా అభిప్రాయాలు అనీా ఒకేసారి బయటపడతాయి, కావున సరిచేసుకొంట్కరు.
వాదన వ్సేత కోపంలో నీకేమి కావాలో మొహమాటం లేకుండా కుండబదదలు కొటిటనటుట
చెపుతావు. కొంత మంది మొహమాటంతో చెపాలేక, ఎదుటివారు వీరిని అరధం చేసుకోలేక,
మనసుూలో బాధ పెటుటకొని ఉంట్కరు, కావున ఓ సారి గొడవ్ పెటుటకొంటే ఉనా దుమా
దులుపుకోవ్చుచ.
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అపుాడపుాడు గొడవ్పడటం

మీ భాగ్సావమి మీ శత్రువులతో మాట్కిడుతున్నారా?: అన్యయనయతన
చెడగొటేట, అపారాధలు పుటిటంచే, చాడీమాటలు చెపేా శత్రువుల నంచి నీ కాపురానిా
ఎపాటికపుాడు రక్షంచుకోవాలి, లేకపోతే ఎపుాడో ఒకకపుాడు నీ సంసారానిా
వాళుై కంట్రోల్స చేయగ్లరు. మీ శత్రువులలో ఎవ్రైన్న మీ భాగ్సావమితో
ఎకుకవుగా మాట్కిడటం జరుగుతుందా? సహాయం చేసుతన్నారా? అంటే ఏదో
ప్రమాదం జరగ్బోతుంది అని గురితంచు. మీ శత్రువు మిమాలిా నేరుగా ఏమీ
చేయలేక, మీ భాగ్సావమికి మీపై చాడీలు చెపిా మీ మధయ, మీ అనాదమాల మదయ,
మీ తలిిదండ్రుల మదయ గొడవ్లు వ్చేచలా చేసాతరు.
1) మీ అనబంధం ఇతరులు చెపేా చాడీ మాటలకన్నా బలంగా ఉండాలి.
2) ఊహించని కోణంలోనంచి ప్రమాదం వ్సేత తటుటకోగ్లిగే నిబారం కలిగవుండాలి.
3) అనబంధంలో వ్చేచ మనసారిల ఆధారంగా శత్రువులు ఎవ్రో గురితంచగ్లగాలి.

లక్షయం:

న్న భాగ్సావమి ఆనందంగా ఉండటమే న్న లక్షయం, బాధయత అవావలి. ఈ జనాకు ఏది ఏమైన్న ఈమె/ఈయనే న్న

భాగ్సావమి. ఎటిటపరిస్థితులలో విడ్డపోయేది లేదు! అనే మాట అపుాడపుాడు అయిన్న అనండ్డ.

బాధయత న్నది: ఒక అమాాయిని జీవితంలోకి తెచుచకున్నాన, సంతోషంగా చూసుకోవాలిూన బాధయత న్నది. ఒక అబాాయిని
జీవితంలోకి తెచుచకున్నాన, సంతోషంగా చూసుకోవాలిూన బాధయత న్నది. వ్దిలేసాత, వెళ్లైపోతా, ఇంటికిరాన అనే
అభద్రతామాటలు మాట్కిడరాదు. దీనివ్లి ఇంకా కంట్రోల్స చేసాతరు. మీ కుటుంబ సభ్యయలు నినా వ్దిలి వెళ్లిన్న , నీ వెనక
నేనన్నాన, నినా వ్దిలి వెళ్తైది లేదు. నేన ఉన్నాన నీతో! అని కష్కటలలో ఉనాపుాడు చెపితే మీపై భాగ్సావమికి
భద్రత/నమాకం ఉంటుంది. ఎనిా ఆకరషణలు ఎదురైన్న నినా తపా మరో వ్యకిత వైపు చూడన, నీకన్నా ఇంత బాగా
చూసుకునేవారు ఎవ్వరూ లేరు అని అపుాడపుాడు అయిన్న చెపుాకోవాలి.

నీకిషటం లేకపోయిన్న కరతవాయనిా చేయి: భరతకు కొనిా ఇష్కటలు ఉంట్కయి ఉదాహరణ: భరతకు మాంసాహారం తినటం ఇషటం,
కానీ భారయకు మటుటకోవ్టం చిరాకు. ఇలాంటపుాడు భారయగా నీ ధరాం చేయి అంటే వ్ంట చేస్థ పెటుట కానీ నీవు
తిననవ్సరం లేదు. అంతేగాని నీ ఇష్కట ఇష్కటలకు ప్రాధానయత ఇవ్వకు. అతనికి ఇంకా మాంసం తిన్నలనే కోరికలు ఉన్నాయి,
తీరచటం భారయ బాధయత. అలాగే భారయకు కూడా కొనిా కోరికలు ఉంట్కయి, భకిత, వైరాగ్యం, పూజ అని చెపిా భారయకు దూరంగా
ఉండటం నీ ధరాం కాదు, నీకు కోరికలు లేవు, కానీ భారయకు ఉన్నాయి, కావున అనబంధం ఉనాంత వ్రకు నీవు
న్సరవేరాచలిూందే! అది భరత బాధయత. భరత తన ధరాానిా తాన నిరవహించకపోతే భారయ చెడు దారులలో వెళ్ైడానికి భరేత ప్రధాన
కారణం, అపుాడు బాధపడ్డ ఏడ్డచన్న ప్రయోజనం లేదు.

రోల్స మోడల్స:

ఒక రోల్స మోడల్స గా ఉండాలి అని ప్రయతాం చేయండ్డ. మంచి సమాజానికి,

విడాకులు లేని కుటుంబంలో మాది ఉండాలి, అన్యయనయతకు ఉదాహరణగా మా కుటుంబం ఉండాలి
అని ఒక లక్షయం పెటుటకోండ్డ.
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రోల్స:

దంపతులు న్నయకుడు, సేవ్కుడు అనే భావ్నలో ఉండండ్డ, ఇదదరూ న్నయకులూ అయితే గొడవ్లు వ్సాతయి. ఈ

క్రంది విధాన్నలోి ఏదో ఒకటి నిరణయం తీసుకోండ్డ.
భారయ - న్నయకుడు భరత - సేవ్కుడు
భరత - న్నయకుడు
భారయ - సేవ్కురాలు
భరత - కొనిా విషయాలలో న్నయకుడు భారయ - కొనిా విషయాలలో న్నయకురాలు

బాధయత:

మీ పారటనర్ అలకకు మీరే కారణమైతే.. వెంటనే మీరు బాధయత తీసుకోవాలి. బతిమాలో, ఏదో ఒకటి చేస్థ.. వాళ్ి

కోపానిా తగగంచే ప్రయతాం చేయాలి. అలాకాకుండా.. మీ పాటికి మీరు పనిలో పడ్డతే.. వాళుి మరింత బాధపడతారు. కాబటిట
బుజాగంచి, తపుా ఒపుాకుని, సారీ చెపిా అలకతీరేచ ప్రయతాం చేయాలి.

సేవచఛ(సేాస్ట):

న్నకు సేాస్ట(సేవచఛ) ఇవువ, నీకు మాత్రం సేాస్ట(సేవచఛ) ఇవ్వన అనేది ఈన్నటి సమసయ. సేాస్ట(సేవచఛ) అనేది

ఒకరినొకరు ఎదగ్ట్కనికి, బంధం బలపడట్కనికి ఉపదయోగ్పడాలి, కానీ అది దూరం అవ్వట్కనికి, ఒంటరితన్ననికి
దారితీసుతంటే ప్రమాదమే!

ప్రతి రోజు రాత్రి పడక గ్దిలో ఒకరినొకరు చెపుాకోవాలిూనవి: ఈ సమయంలో ఒకరినొకరు మరింత దగ్గరగా
ఉంట్కరు కావున ఈ రోజు పలాన్న వ్ంట వ్ండావు కానీ బాగుంది అని చెపాలేకపోయాన, ఈ రోజు పలాన్న వ్యకిత మందు
నినా తకుకవుగా మాట్కిడాన, పలాన్న విషయంలో తందర పెట్కటన... పలాన్న విషయంలో అతిగా గొణిగాన... పలాన్న
విషయంలో అనమానం వ్చేచలా ప్రవ్రితంచాన.. ఈ రోజు పిలిలన పటిటంచుకొనే సమయం లేదు.. పలాన్న విషయంలో నీవు
చేస్థన పని బాగుంది కానీ చెపాలేకపోయాన.. ఇలా రోజు మొతతంలో నీవు చేస్థన తపుాలు, పరపాటుి గ్మనించండ్డ,
గురుతపెటుటకొని, వివ్రణ ఇవ్వండ్డ/క్షమాపణ చెపుాకోండ్డ.
ఇలా
మనస్త్రితగా నీవు చేస్థన పరపాటుి, తపుాలు చెపాటం, ఒపుాకోవ్టం
వ్లన మీ భాగ్సావమి మనసుూ గెలుచుకోవ్టం 50% సాధయం. ఇలా చేసేత
గురితంపు వ్సుతంది, నమాకం పెరుగుతుంది. ఈ అలవాటుని భారయ, భరత
ఇదదరూ చేసేతనే పూరిత ఫలితాలు వ్సాతయి. ఇది ఆ రోజుకి ఏరాడ్డన దుమా
దులిపినటుి అవుతుంది.

క్షమించటమే: ఎన్యా ఆకరషణలు ఉనా వాతావ్రణంలో

భాగ్సావమిలో ఏవో పరపాటుి జరిగతే క్షమించటమే. సవచఛంగా,

మచచలేకుండా ఉండాలనకోవ్టం ఈన్నటి సమాజంలో అతాయశే!

గెలవ్నీయండ్డ:

చినా చినా విషయాలలో మీ వాదనే సరైనదే అయినపాటికీ అవ్తలివారిని

గెలవ్నీయండ్డ, తెలివిగ్లవారని అనకోనీయండ్డ, శకితవ్ంతుడు/రాలు అనకోనీయండ్డ. దానివ్లన
అహం తృపిత చెంది, సంతోషపడతారు. అవి చినా విషయాలు కాబటిట గెలిచేది న్న భరేత/భారేయ కదా
అనకోండ్డ. పెదద విషయాలలో మాత్రం అవ్కాశం ఇవ్వకండ్డ, మీ వాదన వినిపించండ్డ.

కొనిాసారుి మీదగ్గర శకిత ఉనాపాటికీ లేనటుి, తెలివి లేనటుి నటించండ్డ:

అంటే టిఫిన్ మూత

రాకపోతే(ప్రయతాం చేసేత మీకు వ్సుతంది...) భరతన పిలిచి ఇది రాలేదు అనండ్డ, అపుాడు తన శకిత సామరాధయలన చూసుకొని
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ప్రయతాం చేసాతరు, వ్సుతంది. ఇపుాడు మీ దృషిటలో హీరో అయాయనే అనే ఫీలింగ్ తో ఆనందంగా ఉంట్కడు. అలాగే మీకు ఏమీ
తెలియనటుి రాజకీయ, వ్సుతవు, వ్యకిత గురించి అడగ్ండ్డ, అపుాడు అతన మీకు ఈ మాత్రం కూడా తెలియదా, తాన
తెలివిగ్లవాడ్డని అనకొని పంగపోతాడు.. ఈ చిట్కక అపుాడపుాడు చేయండ్డ, ప్రతి రోజు చేయకండ్డ, లేకపోతే మీరు
చులకన అయేయ ప్రమాదం ఉంది.

తాయగ్మా? బిజిన్సస్ట?:

ఏదైన్న చేస్థ/ఇచిచ, ప్రతిఫలం ఆశించటం అనేది అనబందం కాదు, అది బిజిన్సస్ట. న్నకోసం

భాగ్సావమికి సహకరిసుతన్నాన తపా, భాగ్సావమి కోసం నేన చేయటం లేదు అనే దృకాధంతో చేయాలి. అలాగాక నేన
"భాగ్సావమి కోసం" చేసుతన్నాన అనకొంటే ఆశించటం(Business) జరుగున.
ఉదాహరణ: భారయకు ఇషటం లేకుండా స్థనిమాకు భరత తీసుకెళ్తత, న్నకు ఇషటం లేకపోయిన్న "భరత కోసం" వ్చాచ, న్న సమయానిా
తాయగ్ం చేశా అని అనకోవ్వ్టం వ్లన, మరోసారి భరతన స్థనిమాకు వెలాదమా అని అడ్డగతే అతన వ్దదంటే, నీవు
అడ్డగనపుాడు నేన వ్చాచన, నేన అడ్డగతే నీవు రావా? అనే బిజిన్సస్ట లాజిక్స తో మాట్కిడటం.

ప్రోతాూహం ఎలా చేయాలి:
1) ఒకరినొకరు ప్రశంస్థంచుకోవ్టం
2) సలహా/ఆలోచన ఆచరణలో పెటటట్కనికి కావ్లస్థన వ్నరుల గురించి అడగ్టం
3) ఆటంకాలు, ఇబాందులు గ్మనిసేత ధైరయం, ప్రోతాూహం చేయటం
4) ఎదుటివారి కష్కటలు, ఇబాందులన, అవ్సరాలు, అడగ్కమందే గురితంచి/గ్మనించి
సలహా ఇవ్వటం

క్రొతత అలవాటు:

ప్రోతాూహం ఇవ్వండ్డ, ఇపాటివ్రకు చేయనిది అలవాటు

చేసుకోవ్టంలో కొంత చిరాకు, నిరాశ కనిపించవ్చుచ. అలాంటపుాడు కొంత
ప్రోతాూహం, సహాయం చేయండ్డ. భారయ క్రొతతగా ఆన్సళన్
ి కాిసెస్ట కి అటెండ్ అవావలి,
Zoom ఎలా ఏరాాటు చేసుకోవాలో, ఎలా join అవావలో నేరిాంచాలి. అంతేగాని ఇది
కూడా తెలియదా అని చులకన చేయటం, ఎగ్తాళ్ల చేయరాదు. నీవు ఇపుాడు
సహాయం చేసేత, నీ విలువ్ గురితంచి నీ యొకక ఇంకో కషటంలో సహాయం చేయాలనే
ఆలోచన భారయకు కలుగున.

అనమానం వ్సేత: ఫోన్ చూస్థ కాల్స చెక్స చేసుకొంటుంటే, మీరు తపుా చేయనపుాడు
ఇచేచయండ్డ, చూడనీయండ్డ. అలా చూశారు అని ప్రతీకారం వ్దుద, అలా చూశారు అంటే
అందుకు మీ ప్రవ్రతన కారణం అయియ ఉండొచుచ. అంటే అనమానం వ్చేచలా
ప్రవ్రితంచారు కాబటిట, ఫోన్ చూడాలనిపించింది, కావున సహకరించండ్డ. ఇది వారి
హకుక. ఇది పారదరశకతకు సహకరిసుతంది.

చేయలేని పని చెపాకండ్డ:

భాగ్సావమి చేయలేని పనిని చెపిా తోయకండ్డ, అంటే ఆకాశం అంత ఎతుతకి ఎతిత అనీా మీరే

చూసుకోండ్డ అని చెపాకండ్డ, అంత పని చేయలేక గలగలా కొటుటకొంట్కరు. అలాగాక చేయగ్ల పని చెపిా, ప్రోతాూహం చేసేత
ఓటమి ఉండదు.
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భరోసా: భారయ సమసయ, భరత సమసయ అంట్ట వేరుగా ఉండవు, ఏ ఒకకరికి సమసయ వ్చిచన్న "ఒకటిగా" పోరాడాలి.
ఇబాందులన గ్మనించండ్డ: భాగ్సావమి పని చేసే విధాన్ననిా, నైపుణాయనిా, కష్కటనిా తెలుసుకొని, గ్మనించి

ఏమైన్న

నిరుతాూహం, భయం, ఆందోళ్న, టెనషన్, ఆటంకాలు కలిగతే గురితంచి ప్రోతాూహం, భరోసా, ధైరాయనిా చెపాండ్డ. సాధారణంగా
ఈన్నటి పోటీ ప్రైవేట్ ఉదోయగ్ంలో, వాయపారంలో ఎపాటికపుాడు శకిత,సామరాధయలన పెంచుకోవాలి, క్రొతతవి నేరుచకోవాలి,
ఎపుాడైన్న తీస్థవేయవ్చుచ/పోవ్చుచ, ఇటువ్ంటివి మాటలలో గ్మనించాలి. ఎందుకంటే సవతహాగా అహం ఎకుకవ్ గ్లిగన
పురుషుడు ఎకుకవుగా చెపుాకోలేడు, ఎందుకంటే భారయ దగ్గర చులకన అవువతానేమో, పరువుపోతుందేమో అనే భయం.
ఒకవేళ్ భారయ చులకన చేస్థన్న, నిందించిన్న బహుశా అదే చివ్రిసారి మీతో చెపుాకోవ్టం. అలాగే భరత కూడా భారయ చేసే
ఉదోయగ్ం, ఇంటి పనిలో గ్ల ఇబాందులన కనిపెటిట భరోసా ఇవ్వండ్డ, అంతేగానీ చులకన చేయకండ్డ.

కేరింగ్: ఇబాందులన, అవ్సరాలు, అడగ్కమందే గురితంచి చినిా సహాయాలు చేయటం. అవ్సరాలన అడ్డగ కనకోకవ్టం
అంటే బయటికి వెళ్లైనపుాడు ఇంటోికి అవ్సరమైన సరుకులు,వ్సుతవులు ఏమైన్న కావాలేమో అని అడగ్టం, ఇబాందులన
గ్మనించటం చేయాలి. ఊరెళుతుంటే బసాటండ్ లో వ్దిలిపెటటడం, ఊరినంచి వ్సుతంటే బసాటండ్ కి వెళ్లి తీసుకురావ్టం.
వెళ్లైనతరావత ఫోన్ చేస్థ కనకోకవ్టం, బాగాలేకపోతే అపుాడపుాడు ఫోన్ చేస్థ కనకోకవ్టం, అవ్సరాలకు సరిపోయినంత
డబుా ఇవ్వటం, ఇబాందిని తపిాంచే వ్సుతవులు కొనటం,సలహా ఇవ్వటం, ఊరు వెళ్తిమందు కావ్లస్థన డ్రెస్ట ఇస్త్రీ చేయించి
పెటటటం.

గురితంపు: ఈ భూమీద గురితంపు అనేది ఒక ఆహారం లాంటిది, దానికోసం ఎనిా యుదాదలు జరిగన్నయో తెలియదు. భారయ
వ్ంట వ్ండటం అనేది తన బాధయత అయిన్న ఎందుకు ప్రశంసన కోరుకొంటుందో తెలుసా? భరత సంపాదించి పెట్కటలి,
అయిన్న ఎందుకు ఎందుకు ప్రశంసన కోరుకొంట్కడో తెలుసా? అది వారి వారి బాధయత అయిన్న వారి బాధయత చేయడానికి
ప్రశంశ అనేది ఉతాూహం ఇసుతంది, చేస్థన కష్కటనిా మరచేలా చేసుతంది. ఇలా ఒకరినొకరు కష్కటనిా మరచిపోవ్ట్కనికి ప్రశంశ
చేసుకొంటుంటే ఏ ఇబాందులు రావు. ప్రశంశ అనేది గ్మనించిన, చూస్థన, జరిగన వెంటనే చెపేత దాని ఫలితం ఎకుకవుగా
ఉండున.

ప్రశంశ నమేాటుట ఉండాలి(ప్రతేయకత ఉండాలి):

ప్రశంస అనేది ఏదో మొహమాటం కోసం చెపిానటుట కాక

ప్రతేయకంగా ఉండాలి. ప్రశంస అనేది నమాబుదిద అయివుండాలి, లేకపోతే అంత ఫలితం ఇవ్వదు, అంటే "కూర బాగుంది" అని
చెపాటం కంటే ఈ సాంబారులో మనకాకయ మంచి రుచిగా ఉంది అని, సాంబారు పడ్డ వాడావా? మసాలా పడ్డ
వేసావా? అని నమేాటుట ఉండాలి.

ప్రయతాానిా ప్రశంస్థంచండ్డ:

నేరుచకోవాలనే, చేయాలనే ప్రయతాానిా ప్రశంస్థంచండ్డ. అంటే ఫలితం రాకపోయిన్న

ప్రయతాం చేసుతనాందుకు. అంటే స్తకటీ నేరుచకోవ్డానికి భారయ ప్రయతాం చేసుతనాది కానీ బాగా నడపలేకపోతే. భరత వ్ంట
నేరుచకోవ్ట్కనికి ప్రయతాం చేసుతన్నాడు, కానీ సరిగాగ వ్ండలేకపోతున్నాడు, కావున ప్రయతాానిా అభినందించండ్డ.
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సేాహితులతో చెపాటం దావరా గురితంపు:

పెళ్లిచేసుకోవ్టం వ్లన ఆనందం,

సంతోషం కలిగంది అని, భాగ్సావమిలో ట్కలెంట్, స్థకల్సూ ని మీయొకక సేాహితులతో,
చుట్కటలతో చెపాండ్డ. వారు మీ భాగ్సావమికి చెపాటం వ్లన మీపై గౌరవ్ం పెరుగున.
సేాహితులతో, బంధువులతో మీ భాగ్సావమిలో గ్ల మంచి స్థకల్స ని, గుణానిా, విలువ్న
చెపాండ్డ, అవి అలా ఓ రోజున మీ భాగ్సావమికి చేరతాయి.

కష్కటనిా/ఇబాంది గురితంచు:

భాగ్సావమి కష్కటనిా గురితంచి, ప్రశంశ, ప్రోతాూహం చేయండ్డ. ఉదాహరణ: సరిగాగ మంట

రాని గాయస్ట పయియతో భారయ కషట పడుతుంది అని గ్మనించారు, దానిని రిపేర్ చేయడానికి వ్యకిత అందుబాటులో లేడు,
దొరకలేదు. కష్కటనిా గురితంచి ప్రశంశ చేయండ్డ. భరత ఆఫీస్ట నంచి బస్ట లో రోజు 2 గ్ంటలు ప్రయాణం చేస్తత సీట్ ఖాళ్ళ లేక
నిలబడ్డ వెళ్లి రావ్టం అనే కష్కటనిా గురితంచి ప్రశంశ చేయండ్డ.

సమసయ అనేది ఒక అవ్కాశంగా చూడాలి:

భాగ్సావమికి ఆరోగ్యం సరిలేకపోతే, అది ఓ మంచి అవ్కాశంగా, అంటే

నీ ప్రేమన, విశావసానిా నిరూపించుకోవ్ట్కనికి మంచి అవ్కాశం. కొందమంది భారయ భరతలలో అనభందం
బలపడకపోవ్ట్కనికి మరో కారణం "మంచి సమసయలు" రాకపోవ్టమే!, వ్చిచన్న వినియోగంచుకోకపోవ్టమే! మంచి
సమసయలు అంటే ఈ రోజున దాదాపు అందరూ చదువుకొని, ఉదోయగ్ం చేస్తత ఆరిధకంగా, ఆరోగ్యంగా స్థిరతవం కలిగ కాపురం
నడ్డచిపోతుంది, కానీ ఆరోగ్యం, ఆరిధకంగా సమసయలు వ్చిచనపుాడు అవ్తలి వ్యకిత "నిజమైన ప్రేమ, వ్యకితతవం" బయటికి వ్సుతంది.
ఈ నిజమైన ప్రేమ, ఆపాయయత మనసులో ఉండొచుచ, కానీ దానిని
నిరూపించుకోవ్డానికి అవ్కాశం లేదు, కానీ సమసయ వ్చిచనపుాడు
నిరూపించుకొంటే, అవ్తలి వ్యకిత భాగ్సావమిని మనసుూలో గుడ్డ కటిట
పూజిసాతరు. ఎందుకంటే ఇపాటివ్రకు సాధారణంగా చూపే ప్రేమే తపా!,
తాయగ్ం, ఓపిక, నమాకం వ్ంటి ఉనాత విలువ్లు ఈ సమయంలో
అనభవించటం వ్లన అనబంధం గ్టిటపడున. అలాగే ఈ
సమయంలోనే అది బలహీనమైన అనభందం అయితే విడ్డపోతుంది.

పగ్డత: చినాపుాడు ఎన్యా పాఠాలు కంఠసిం చేసాతమ, బటీటపట్కటమ, అందులో ఇవి కూడా ఉన్నాయి అనకొని బటీట పటిట
అయిన్న గురుతంచుకోండ్డ.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

మారుా, పురోగ్తి కొంచెం అయిన్న గ్మనిసేత అభినందించండ్డ.
ఇది నీవు చేస్థనటుటలేదే?
నీవు వ్చాచక న్నకు ఎంతో కలస్థవ్చిచంది..
అదిరింది డ్రెస్ట/ సెలక్షన్/వ్ంట..
న్నకోసం కషటపడుతునాందుకు..కృతజాతలు..
మంచి పని చేశావు.
ఆ సమసయన భలే గొపాగా పరిషకరించావు..
నీవు చేస్థన పనిని ఒపుాకొంట్కన.
సహాయం చేస్థనందుకు కృతజాతలు.
నీ ఆలోచన గొపాగా ఉంది.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

నీవు చేయగ్లవు, దానికి దగ్గ శకిత, తెలివితేటలు నీకు ఉన్నాయి...నీ మీద పూరిత నమాకం ఉంది.
నీనంచి చాలా నేరుచకున్నా ..మఖ్యంగా ...
నినా చేసుకోవ్టం న్న అదృషటం..
నీవు చాలా కషటపడ్డ పనిచేసాతవు/తెలివైనవాడ్డవి/దానివి..
నీ దూరదృషిట/మందుచూపు అమోఘం.
నీ గుండ ధైరాయనిా మెచుచకోవాలి...
నీ సపోర్ట లేకుండా ఇది చేయగ్లన్య లేదో తెలియదు.
నీవు బాగా లోతుగా అలోచించి నిరణయాలు తీసుకొంట్కవు..
నీవు న్న భారయ/భరత అవ్వటం గ్రవపడుతున్నాన..ఏ జనాలో చేసుకొనా పుణయమో ఇలా కలిపాడు.
నీవు ప్రకకన ఉంటే ఏమైన్న సాధంచగ్లన.
నీలాగా అరధంచేసుకొనేవారు దొరకటం అదృషటం .
ఇంతటి విలువ్లు, మంచి గుణాలు, అలవాటుి నేరిాన అతతగారికి/అమాగారికి కృతజాతలు.
సమయానికి గురుతపెటుటకొని బిల్సూ కడతావు, సరుకులు తెసాతవు.
మీ కంటే మా పుటిటంటి వారు ఎకుకవా?(భారయ).
నీకు నచిచంది కాబటిట ....
నేన ఇకకడ్డకి వ్చాచక/నీతో కలిసాక ఎంతో నేరుచకున్నా..
ఇనిా రోజులు/సంవ్తూరాలుగా నీవు చేస్థన, చేసుతనా సహాయానిా అభినందిసుతన్నా!
నీలో ఆ ____మంచి గుణం ఉనాందుకు, నినా అభినందించాలి..
నీవు చెపిాన సలహా చకకగా పనిచేస్థంది...
నీ సెలక్షన్ స్తపర్..
నేన చూస్థనవారిలో కెలాి నీలాంటి -----మంచి గుణం(ఓరుా, పటుటదల...)----ఎవ్వరికీ లేదు!
నీవు లేకపోతే నేన ------(సాధంచిన పని పేరు..)----చేయలేన
నీలాంటి వ్యకిత లభించటం అదృషటంగా భావిసాతన...
నిజం చెపిానందుకు కృతజాతలు...
నీవు చెపిానది కరక్సట!..
నీకు ఏ సహాయం చేయాలి …
దీనిపై నీ ఉదేదశయం చెపుా,...
నీలో ఉనా గొపా లక్షణం ఏమిటంటే....
నిజం చెపామంట్కవా.. (మంచి లక్షణం/గుణానిా/పనిని పగ్డటం ...)
న్న వ్లి నీకు అలా జరిగనందుకు/అయినందుకు, సారీ..
న్న నంచి ఏమి కావాలి ?
ఈ పని చేయమంట్కవా ?
నీకోసం నేన ఏమి మారుాలు చేసుకోమంట్కవు?
నీవు న్నకు భారయగా/భరతగా దొరకటం చాలా సంతోషంగా ఉంది..
ఇది నీవు చేయగ్లవు..
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గ్మనిక: భాగ్సావమి పెరిగన వాతావ్రణంలో గురితంపు, ప్రశంశ, ప్రేమ లేకపోతే ఇతరులన ప్రశంస్థంచటం,
గురితంచటం అలవాటు కాదు! ఎపుాడూ విమరిశంచే వాతావ్రణంలో పెరిగతే ఇతరులన కూడా విమరిశంచటమే చేసాతరు,
కొంచెం కూడా పగ్డరు అని గురుతంచుకోవాలి. సాధారణంగా Introvert + Infererioty Complex కలిగ ఉంటే వారు
ఇతరులన ప్రశంస చేయరు, కావున Extrovert కొంచెం శ్రదధ తీసుకోవాలి. అలాగే ప్రశంసన Introvert భాగ్సావమి నంచి
ఎకుకవుగా ఆశించకండ్డ. 80:20 స్తత్రం, 80% Extrovert: 20% Introvert ప్రశంస చేసాతరు వారి వ్యకితతవం ఆధారంగా.

అభిరుచుల పై శ్రదధ:

మీ భాగ్సావమిలో ఏదో ఒక కళ్/సేవా గుణం ఉంటే దానికి తగ్గటుట ప్రణాళ్లక చేయండ్డ, ప్రోతాూహం

చేయండ్డ, దానికి సంబంధ వ్సుతవులు, సమాచారం సేకరించి చెపాండ్డ. మీ జీవితానిా ఆనందమయం చేసుకోండ్డ. అంటే
ఒకరినొకరు ప్రోతాూహం చేసుకోండ్డ. దీనివ్లన ఉతాూహం, ఆకరషణ
కలుగున. మీ భాగ్సావమి అన్నధాశ్రమాలకు భోజనం, వ్సుతవులు
ఇవావలనకోవ్టం అనే ఆలోచన ఉండ్డ చేయలేకపోతుంటే ఆ గుణానికి
ప్రోతాూహం ఇవ్వండ్డ, ప్రణాళ్లక వేయండ్డ. పలాన్నచోట అన్నధ ఆశ్రమం
ఉందట, ఏమి తీసుకువెలాదమ అని మీరు వివ్రాలు సేకరించి చెపాండ్డ. ఇలా
చేసేత మీ భాగ్సావమి మనసుూని గెలుచుకొనాటేి! మీ భారయకి చిత్ర కళ్లో
ప్రావీణయం ఉంటే, మీరు ఎపుాడు బయటికి వెళ్లిన్న ఆమె చిత్ర కళ్కు సంబంధ వ్సుతవులు, చిత్రాలు కొనకొకని తీసుకురావ్టం,
అలాగే ఎకకడైన్న ఎకిూబిషన్ ఉంటే వివ్రాలు సేకరించి సహాయం చేయటం. ఎకిూబిషన్ లో చిత్రాలు ప్రదరిశంచటం వ్ంటివి
దగ్గర వుండ్డ చేయటం వ్లన అనబంధం బలపడున. అలాగే భరతకు పుసతకాలు చదివే అలవాటు ఉంటే మంచి పుసతకాలు
పేపర్ లో చెపిానపుాడు, ఫ్రండ్ూ చెపితే వాటిని కొని ఇవ్వండ్డ.

ఆకరషణ(ఆసకిత, విరహం, ఇష్కటనిా)

= కంటికి ఇంపు(శుభ్రత, అందం,

విన్యద, నవువ, గఫ్టట ) + చరా సుఖ్ం(సరసం, శృంగారం, సౌకరయం) +
మకుక(మంచి వాసన) + చెవి(ఇషటమైన మాట) + న్యరు( రుచియైన వ్ంట) +
ఆరోగ్యం+ అవ్సరాలకు సరిపోయే డబుా + వెరైటీ + ఏకాంతం(న్నణయమైన
సమయం) + ప్రశాంతత + “0” గొడవ్లు
Note: Introvert/inferiority complex కలిగన వ్యకుతలు సరిగాగ ఆకరిషంచలేరు,
ప్రేమన చేషటలదావరా సరిగాగ వ్యకతం చేయలేరు, అందుకు కారణం స్థగుగ,
బిడ్డయం, న్యయనత వ్ంటిది. వీరిని అపారిం చేసుకొనే అవ్కాశం ఎకుకవ్. కావున ఇది వ్యకిత సహజ లక్షణం అని సరుదకోవ్డానికి
ప్రయతాం చేయాలి లేక ప్రయతా పూరవకంగా నేరుచకోవాలి. మీ భాగ్సావమికి ఈ లక్షణాలు ఉంటే Extrovert అయిన మీరే
చొరవ్ తీసుకోవాలి. Introvert కి సరసం, శృంగారం ఇషటం లేదు అని చెపాటం కాదు, వారు ఆ విషయాల గురించి మందుగా
బయటపడ్డ, తన ఫీలింగ్ూ ని అవ్తలివారికి చెపాలేరు. కావున Extrovert మందుగా చనవుతీసుకొని మాట్కిడ్డతే, introvert
కూడా సహకరిసాతరు. ఇకకడ ఎవ్రు మొదలు పెట్కటరు అనేది కాదు, ఆనందంగా ఉన్నామా? లేదా?. ఎందుకంటే Introvert
సహజ లక్షణం వ్లన చేయాలనివున్నా, మాట్కిడాలని ఉన్నా సవభావ్ం అనేది చేయడానికి సహకరించటం లేదు, Extrovert
అరధం చేసుకోవాలి. 80:20 స్తత్రం, 80% Extrovert: 20% Introvert చొరవ్ చూపిసాతరు వారి వ్యకితతవం ఆధారంగా.

ప్రతి రోజు ఓ అనందం Vs ఒకే సారి అనందం:

డబుా సంపాదించి చినా, చినా సరదాలు, కోరికలు

తీరుచకోకుండా, పిస్థన్నరిగా కూడబెటిట ఓ ఇలోి, కారో గఫుటగా పది సంవ్తూరాల తరావత ఇవ్వటం కన్నా, ప్రతి రోజు చినా చినా
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సరదాలు, సంతోష్కలతో గ్డపటం మంచిది. అంటే చాలామంది డబుా కూడబెటిట ఓ రోజు గొపాగా అనందంగా ఉందామ
అనకొంట్కరు. అది జరుగున్య లేదో కానీ దాని వ్లన భాగ్సావమి ఎంతో నిరాశ, ఆనందాలన కోలోావున.

కనా:

పురుషులు అందంకు ఎకుకవ్ ప్రాధానయత ఇసాతరు. మీ వ్స్త్రధారణ గురించి మీ భరత

నంచి పిరాయదులు వ్సుతంటే, కొంచెం ఆలోచించాలిూందే! రంగు, డ్డజైన్ అనేవి వ్స్త్రధారణలో
ప్రధానం. మీకు మీ దుసుతలు నచచవ్చుచ, కానీ మీ దుసుతలు, డ్డజైన్, రంగు మీ భరతన
మెపిాంచలేకపోతే సమసేయ! ఎందుకంటే ప్రతిరోజు ఎదురెదురుగా కనపడిపుాడు "ఆకరషణ"
లేకపోతే, మీరే సమసయన సృషించుకోవ్టం లాంటిది. భరతకి నచిచన కలర్ ఏమిటో అడగ్ండ్డ,
నచిచన డ్డజైన్ ఏమిటో తెలుసుకోండ్డ, లేకపతే ఇంటరెాట్ ఎన్యా డ్డజైన్, కలర్ లు చూపించి
భరతనే ఎంచుకోమనండ్డ. ష్కపింగ్ కి భరతన తీసుకెళ్లి అతనికి నచిచన డ్రెస్ట ని కొనకొకని
వేసుకొంటే అతనికి, మీకు అసంతృపిత ఉండదు. అలాగే పురుషులు కూడా ఎపుాడూ ఒకటే టీ
షర్ట, బనియన్ వేసుకోవ్దుద.

శుభ్రత: న్యటోి స్థగ్రెట్ కంపు, శరీరం చెమట కంపు, పళుై గారపటిట, మరికి బటటలు,
చింపిరి జుటుట, గ్జిా, తామర, గ్డిం పెంచుకోవ్టం, సాానం చేయకపోవ్టం, లోపలి
డ్రాయరు/బనియన/పెటీట కోట్ మరికిగా ఉండటం, న్యన్స ఎకుకవ్గా పెటిటన జిడుి
తల, చుండ్రు, సుఖ్వాయధులు ఉంటే ఎనిా గుణాలు ఉన్నా ఆకరిషంచలేరు. సరసానికి
శుభ్రత, అందం, అలంకరణ కూడా ప్రధానం. మంచి ఉతికిన బటటలు, సాానం, న్యటి
దురావసన, చెమట వాసన లేకుండా చూసుకోవాలి. భాగ్సావమి లేనపుాడు చింపిరిగా
ఉన్నా పరావలేదు, ఇంటోి ఉనాపుాడు కాసత కళ్ళపోషణ ఉండాలి. న్యటి నంచి చొంగ్
కారివునా చారలు, కంటోి పుసులు, మకుకలో వేలు పెటుటకోవ్టం, మొఖానేా దగ్గటం, ఇంటోి చీదటం, గాలి వ్దలటం, గ్డిం
పెంచుకోవ్టం చేయకూడదు, దీనివ్లన ఆకరషణ తగగపోవున. వీటిని భాగ్సావమికి దూరంగా, లేనపుాడు, గ్మనించకుండా
చేయాలి. చాలామంది పెళ్లి అవ్గానే అందంపై శ్రదదని ప్రకకన పెటేటసారు
త . దానిమూలంగా ఆకరషణ తగుగన . సాధారణంగా
Introvert కి శరీర ఆకరషణ మీద కొంచెం శ్రదధ తకుకవుగా ఉంటుంది, వారు శ్రదధ తీసుకోవాలి, తపాదు.

ఇదదరికీ ఇషటం అయిన అభిరుచి:

భరత ఏదైన్న క్రొతత హాబీ/అలవాటు/నైపుణయం నేరుచకొంట్కనంటే మీరు సహాయం

చేయండ్డ, మీరు నేరుచకోవ్ట్కనికి మీ భరత సహాయం చేసాతరు. దీనివ్లి క్రొతతది నేరుచకోవ్చుచ, మీ భాగ్సావమితో ఎకుకవ్సేపు
గ్డపవ్చుచ. ఇదదరికీ ఇషటం అయినది ఒకటి ఒక అలవాటు/అభిరుచి అయిన్న ఉండాలి, దానికి ఇదదరూ ప్రాధానయత ఇసేత,
ఒకరికొకరు కలిస్థ ఆనందించవ్చుచ, సరసాలడుకోవ్చుచ, నవువకోవ్చుచ.
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నవువ:

నవువతూ ఉండే వ్యకిత ఎకుకవుగా ఆకరిషంచబడతారు. నవ్వటం

వ్లన శరీరం మొతతం రిలాక్సూ అగున, ఒతితడ్డ తగుగన. మీ భాగ్సావమి ఏ
సందరాంలో, ఏ విషయంలో నవువతున్నారు? జోక్సూ పుసతకాలు కొనండ్డ,
వీడ్డయోలు కలస్థ చూడండ్డ. ఓ జోక్స ని చెపాండ్డ, జోక్సూ కిబ్ లో జాయిన్
అవ్వండ్డ, పిలిలతో జోక్సూ వేయండ్డ.

సరసం, విరసం కాకూడదు:

భారయ భరత ఒకరినొకరు ఆటపటిటంచటం కోసం, కొంచెం ఈరషయ కలిగేలా రెచచ గొటటడం

కోసం యేవో కొనిా అబదాదలు చెపాటం, లేక జరిగన సంఘటనన అతిగా గురుత చేయటం జరుగున. ఈ సరసంలో మూడ్
ప్రధానం, అలాగే అతిగా చేసేత అది ప్రమాదంగా మారున.

సారశ: ఒతితడ్డతో ఉంటే మసాజ్ చేయండ్డ. భాగ్సావమి మనసుూని గెలుచుకోవ్టంలో ఈ నైపుణయం

సహాయం చేయున. బాడీ

మసాజ్, హెడ్ మసాజ్ చేయటం భాగ్సావమలు ఇదదరూ నేరుచకోండ్డ. ఇది ఇదదరి
మధయ అనబంధానిా పెంచున, అంటే ఒతితడ్డ, చిరాకులో ఉనాపుాడు అవ్తలి వ్యకితని
ఆకరిషంచటంలో ప్రధాన పాత్ర పోషించున. సాధయమైనంత వ్రకు ఒకరి సారశ
ఒకరికి తగలేలా ఏరాాటుి చేసుకోవాలి(ఇదదరికీ ఇషటమైన పని అయినటువ్ంటి
వ్ంట, తోటపని, ఇంటిపనిలో, అభిరుచులలో, ఆటలు యందు).
కొయయబొమాలాగా ఒకకరే టీవీ చూడకుండా, కలిస్థచూడటం, కలస్థ తినటం,
కలస్థ చదవ్టం, కలస్థ పనిచేయటం, కలస్థ నవువకోవ్టం చేయండ్డ.

ఒతితడ్డ: ఈ మదయ కాలంలో ఆరోగాయనిా ఇబాంది కలిగంచటంలో ఒతితడ్డ మొదటిది. అధక ఒతితడ్డ, అలసట ఆకరషణ పై ప్రభావ్ం
కలుగుతుంది. ఒతితడ్డకి గ్ల కారణంన భాగ్సావమితో చెపాకుండా ఎకుకవ్ రోజులు దూరంగా ఉంటున్నారు అంటే మీ మధయ
నమాకం సరిగాగ లేదు. ఎందుకంటే ఒతితడ్డని మీతో చెపుాకుండా ఉండటం అనేది నమాకం లేనపుాడు, సరైన భరోసా
ఇవ్వనపుాడు ఒతితడ్డ పేరుకుపోతుంది. ఇది అన్నరోగ్యంకు దారితీసుతంది. కావున సమసయ ఏమిటో చెపామనండ్డ, నేన భరోసా
అని నమాకం ఇవ్వండ్డ. మనషికి కావాలిూంది కాసత ధైరయం.

ఏకాంతం: కొనిాసారుి కుటుంబ సభ్యయలతో బయటికి ట్టర్

వెళ్తైవి ఉంట్కయి, కొనిా భాగ్సావమితో కలిస్థ ఏకాంతగా వెళ్లి

గ్డ్డపేవి ఉంట్కయి, రెండ్డంటిని కలపకండ్డ. కుటుంబ సభ్యయలు కూడా భారయ-భరతల ఏకాంతానిా అరధం చేసుకొని
సహకరించాలి. ఈ భూమీాద అందరికీ న్నయయం, అందరిచేత మంచి అనిపించుకోవ్డం కుదరదు. కొనిా సారుి భారయ-భరతకు
ప్రాధానయత ఇచుచకోవాలి, కొనిా సారుి తలిిదండ్రులకు ఇవావలి, కొనిాసారుి పిలిలకు ఇవావలి. అంటే కొనిా సారుి
కొడుకు-కోడలు స్థనిమాకు, పార్క కి వెళుతంటే తలిిదండ్రులు వెళ్ైగూడదు. కొనిాసారుి పిలిలన కూడా తీసుకుపోగూడదు,
దీనిదావరా మనసుూలోనిది చెపుాకోవ్డానికి అవ్కాశం కలుగున.

మరచిపోయిన కోరిక న్సరవేరచండ్డ:

మీ భాగ్సావమి ఎపాటినంచో ఏదో కోరికన కోరుతూ ఉండ్డ, అది మీరు

చేయగ్లిగతే ఇపుాడు చేయండ్డ.
ఉదాహరణ: ఎపాటినంచో జూ కి వెళ్ళైలి అనేది కోరిక, అది కొనిా పరిస్థితులు వ్లన కుదరలేదు. భాగ్సావమి కూడా
మరచిపోయారు, వీలయితే దానిని న్సరవేరచండ్డ.
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న్నణయమైన సమయం:

భారయ భరతలు ఇదదరూ ఉదోయగ్ం చేసుతనాటియితే ఉదోయగ్

రీతాయ పని ఒతితడ్డ వ్లన, ఇంటి పనల వ్లన ఒకరినొకరు మనస్త్రితగా
మాట్కిడుకోలేని పరిస్థితి, దానికి తోడు వేరేవరు షిఫ్టట లో పనిచేసేవారి పరిస్థితి ఇంకా
దారుణం. ఏదో మొకుకబడ్డగా మాట్కిడుకోవ్టం, పరిషకరించుకోవాలిూన సమసయలు
పెదదవి అవ్వటం, ఇగో అడుిపడటం, గొడవ్లు రావ్టం. కావున తపానిసరిగా కొంత
సమయానిా భాగ్సావమికి రోజులో కేట్కయించాలి, అదీకూడా న్నణయమైన సమయం.

అమాయకతవం: న్నకు అనీా తెలియదు, నేన పరె్క్సట కాదు, న్నలో కూడా లోపాలు ఉంట్కయి, ఇంకా నేరుచకొంటున్నాన
అని చెపాటం. అనీా తెలుసు అనే పగ్రు,అహం కంటే న్నకు ఇది తెలియదు, ఎలా చేయాలి? ఇది ఏమిటి? అనే
అమాయకతవం ఉంటే భారయ భరతలో ఎకుకవ్ అన్యయనయత ఉంటుంది. అమాయకతవంతో ప్రశాలు వేసేత భాగ్సావమి యొకక ఇగో
సంతృపిత చెందుతుంది. భరత, స్త్రీలకి సంబందించిన కళ్లు, అభిరుచులు, అలవాటుి, పదధతులు గురించి అపుాడపుాడు
అడగ్టం. అలాగే భారయ, భరత యొకక ఆఫీస్ట లో ఎలా ఉంటుంది, ఏమి చేసాతరు, వారి అభిరుచులు తెలియనటుి అడగ్టం.

డబుా పారదరశకత: నికర ఆదాయం ఎంత వ్సుతందో ఖ్చిచతంగా ఒకరికి ఒకరు
చెపుాకోవాలి. అలాగే ఖ్రుచలు, పదుపు కూడా చెపాటం వ్లన పారదరశకత వ్సుతంది.
ఖ్రుచలు ఎకుకవ్ అనిపిసేత జాగ్రతత పడతారు.

బెడ్ రూమ్ కి ప్రిపేర్ అవ్వండ్డ: మీ పరిస్థితులన బటిట ప్రతి రాత్రి 9pm

లేక 10pm

కు నిద్ర పోవాలి అనేది ఒక నియమంగా పెటుటకోవాలి. అంటే ఆ సమయానికి ఏ పని అయిన్న ఆపేస్థ నిద్రకు స్థదధం అవావలి.
అందుకు 15నిమష్కలు తపానిసరిగా మూడ్ ని ఆనందంలోకి తీసుకురావాలి. అంటే ఏదో ఫోన్
చూస్తత, ఏదో పుసతకం చదువుతూ, ఏదో ఆలోచిస్తత ఉనాపుాడు వెంటనే ఆపేస్థ బెడ్ రూమ్ లోకి
వెళ్ైటం వ్లన ధాయస అంతా దానిపైనే ఉంటుంది, భాగ్సావమి ప్రకకన పడుకున్నా అకకడే
ఆలోచిసుతంట్కరు. అందుకోసం కారూటన్, జోక్సూ, ఫనీా ఉండేది, రొమాంటిక్స సీన్ కానీ, భాగ్సావమి
అభిరుచుల గురించి గానీ ఒకక 15నిమష్కలు ప్రిపేర్ అవావలి, అపుాడు బెడ్ రూమ్ లోకి వెళ్లతే
ఇదదరూ ఒకే మూడ్ లో ఉంట్కరు.

ఇగో సంతృపిత కోసం నటించటం
ఎదుటివ్యకిత ఇగో సంతృపిత చెందేటుట చినా చినా విషయాలలో నటించండ్డ. అంటే ఎదుటివారి గొపావారు అని, అది
వారే చేయగ్లరు అని శకిత సామరాధయలన గురుతచేయటం, తామ శకిత వ్ంతులమ అని అనకోనీయండ్డ.
ఉదాహరణ: మీగురించి మా తలిిదండ్రులు ఇలా గొపాగా మీ గుణాలన పగుడుతూ అన్నారు అని కొంచెం నటన
కలిపి చెపాండ్డ, దీనివ్లన కీరిత/గురితంపు పెరగ్టం వ్లన వారి ఇగో తృపిత చెందున.
"మీ తెలివి, నైపుణాయలన పలాన్న వారు ఇలా ......గొపాగా అనకొంటున్నారు" అని చెపాండ్డ... "మీవ్లన వారు
ఇంత... లాభ పడాిరు" అని చెపాండ్డ. డ్రెస్ట, వ్ంట, ఇంటిని సరదటం ... గురించి ఇలా గొపాగా అనకొంటున్నారు...

నషటం వ్చిచన్న తటుటకొనే చరయలు చేపటటడం(Disaster Recovery):

ఊహించని ఆస్థి నషటం, ఆరోగ్య నషటం,

వ్సుత నషటం, ఉదోయగ్ నషటం వ్సేత జీవించట్కనికి మరో మారగం ఏరాాటు చేసుకొనట. రెండు ఆదాయ మారాగలు అంటే ఒకేదాని
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మీద పెటుటబడ్డ పెటటకపోవ్టం, భాగ్సావమితో గొడవ్లు వ్సేత సరిదచెపేా వ్యకితతో కూడా మంచి అనబంధం
ఉంచుకోవ్టం(ఒకవేళ్ భాగ్సావమి వినకపోయిన్న, అతతమామ/సేాహితులు/బంధువులు చెపితే వింట్కరు అంటే అ వ్యకితతో
మంచిగా ఉంటే ఊహించని పెదద గొడవ్లు వ్సేత సహాయం చేసాతరు)

2.12

భార్య,భర్త - ఇదదరూ చేయకూడనివి ఏమి? (Husband & Wife Don’ts)

orem

2.12 భారయ,భరత – ఇదదరూ

చేయకూడనివి ఏమి? (Husband &

Wife Don’ts)

అభద్రత(అపనమాకం, అనమానం):

చులకన భావ్ం + అబదాదలు + అసమరిత + బాధయత రాహితయం + కంట్రోల్స +

మొండ్డ + కఠినం + తిరుగుబాటు + సావరిం + అంగ్లకరించలేకపోవ్టం వ్లన కలుగుతుంది
ఒకరికొకరు అభద్రత అనిపించేలా ప్రవ్రితంచగూడదు. అంటే చులకన చేయటం, అబదాదలు ఆడటం, అసమరధతగా
ప్రవ్రితంచటం, బాధయత రాహితయంగా ఉండటం, కంట్రోల్స చేయటం, మొండ్డగా ప్రవ్రితంచటం, తిరుగుబాటు, ఎదిరించటం, నీ
సావరధమే నీవు చూసుకోవ్టం, మారచలేనివాటిని అంగ్లకరించలేకపోవ్టం.

ప్రేమ ఉనాచోట అస్తయ ఉంటుంది: భరత పనిచేసే ఆఫీస్ట లో స్త్రీలు కూడా పనిచేసుతంటే (లేక) భారయ పనిచేసేచోట,
పురుషులు పనిచేసుతన్నా ఆకరషణకు లోనవువతారేమో అనే అనమానం, అస్తయ, అభద్రత ఉంటుంది. ఇది సహజం.
భాగ్సావమి ఆఫీస్ట సభ్యయలతో విదేశీ మీటింగ్ లకు, ట్టర్ లకు వెళ్ళిలిూ వ్సుతంది. అనమానపడ్డతే ప్రమాదం ఇంకా ఎకుకవ్
అగున. అదే సాినంలో మీరుంటే అని ఆలోచించుకోండ్డ, ఎవ్వరికైన్న ఒకకటే న్నయయం. మీ
ఇదదరి మధయ చకకటి అన్యయనయత ఉంటే ఇలాంటి ఎనిా ట్టర్, పారీటలు వ్చిచన్న చెడగొటటవు.
ఒకవేళ్ ట్టర్ కి వెళ్ళిలిూ వ్సేత ఈ జాగ్రతతలు పాటించండ్డ 1)అస్తయ కలిగేలా మాట్కిడకండ్డ,
అంటే తన భాగ్సావమికి అస్తయ కలిగేలా అకకడ అనభవించే భోగాల లిస్టట చెపుతూ,
భాగ్సావమిలో అసంతృపితని కలిగంచకండ్డ. 2)అసభయ,గ్రూప్ ఫోటోలు చూపించకండ్డ అంటే
ఈరషయ కలిగేలా ఇతరులమీద చేయి చేయి వేస్థ ఉనా ఫోటోలు చూపించకండ్డ, అలాగే
అలాంటి ఫోటోలు దిగ్కండ్డ. 3)భాగ్సావమికి ఫోన్ చేస్థ అకకడ ఉన్నా కూడా వెలితి
కనపడుతుంది, అసంతృపిత అనిపిసుతంది అని వ్యకతం చేయండ్డ. ఇది భాగ్సావమిలో గ్ల ఇగో ని సంతృపిత పరచున. 4)వ్ృతిత
ధరాం కంటే బంధానికి ఎకుకవ్ విలువ్ ఇవ్వండ్డ, వ్ృతిత ధరాంలో భాగ్ంగా ట్టర్ వెళ్ళిరు, అంతేగానీ అనబంధంలో
అనమాన్నలు వ్చేచలా అసభయ ఫోటోలు దిగ్మని ట్టర్ లో రాస్థపెటిటలేదు, ట్టర్ కి వెళ్లిన్న విలువ్లకు, నియమాలకు,
నైతికతకు కటుటబడ్డతే ఏమీ కాదు. బంధానికి గౌరవ్ం ఇసుతన్నావు కనక, భాగ్సావమికి అసంతృపిత, ఇబాంది కలిగే పనలు
జరగ్కుండా చూడాలిూన బాధయత ఇదదరిపై ఉంది. ఈ పని న్న భాగ్సావమికి తెలిసేత ఇబాంది, అసంతృపిత కలుగుతుంది అని
మనసుూలో అనిపిసేత అది చేయకండ్డ. అకకడ నీ భాగ్సావమి వ్చిచ చూసాతరా? అని అనకోవ్చుచ, ఎవ్రో అకకడ జరిగన పారీటల
ఫోటోలు ఏ facebook లోన్య పెట్టటచుచ, ఇపుాడు దాచిన్న, ఎవ్రిదావరాన్య బయటికి తెలియవ్చుచ. బంధానికి కటుటబడుట
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అంటే భాగ్సావమి లేనపుాడు కూడా బంధానికి విలువ్ ఇవ్వటం. ఉదోయగ్ం ఇదికాకపోతే ఇంకొకటి వ్సుతంది, భాగ్సావమిని
మారుస్తత వెళ్ిలేమ కదా! నేన న్న భాగ్సావమిని గౌరవిసాతన , బంధానిా గౌరవిసాతన, దానికి ఇబాంది పెటేట ఎటువ్ంటి పని
చేయన అని అనకొంటే ఏ గొడవ్లు రావు.
ఎకుకవ్ మంది తపుా చేసేది ఇకకడే నేన ఇకకడ ఉన్నాన, భాగ్సావమి అకకడ ఉన్నారు కదా ఎవ్రు చూసాతరు, చూసేత
అపాడు చూదాదమ, ఎంజాయ్ చేయాలి కదా! అనే ఆలోచనలతో అకకడ అనభవించిన భోగాల లిస్టట చెపాటం, ఫోటోలు
చూపించటం వ్లన అస్తయ, ఈరషయ కలిగంచటం, భారయ మరో పురుషుడ్డ గురించి పగ్డటం,గొపాగా చెపాటం, అలాగే భరత
మరో మహిళ్ గురించి గొపాగా చెపాటం లాంటి తపుాల వ్లన అనమానంకి అవ్కాశం ఇచిచ గొడవ్లు జరగ్టం. అంటే
సమసయన కొని తెచుచకోవ్టం అంట్కరు. ఇక రెండో సారి ట్టర్ అంటే ఇంటోి గొడవ్లు వ్సాతయి, అంటే మన ప్రవ్రతన వ్లన
ఏదో ఇబాంది, అసంతృపిత కలిగంది అని భాగ్సావమి గురితంచాలి. అందుకు నైతిక బాధయత వ్హించి, తపుా ఏమిటో ఓపికతో
అడగాలి, నమాకం కలిగేలా ఏమి చేయమంట్కవు అని అడగాలి, రెండోసారి ఈ తపుాలు జరగ్కుండా చూసుకోవాలి.

పోలిక వ్దుద:

ఆదాయానికి మించిన ఆశల వ్లన నైరాశయం. అంచన్నలకు మించి ఊహలు న్సరవేరచలేక ఆతాహతయలు

చేసుకొంటున్నారు. పెళ్ళైన తరావత ఇలుి కొంట్కనని చెపాావు , ఇంకా అదెద కొంపలోనే
ఉంటున్నామ. భారయ, భరతతో మీ సేాహితుడు ఇపాటికే 5 కంపెనీలు మారి, ఈ మధయ
అమెరికా వెళ్లి ఇలుి, కారు కొన్నారు, నీవు కనీసం ఒక కంపెనీ మారలేదు అనే ఒతితడ్డ.
ఇందుకు ప్రధాన కారణం ఒకరి సామరధయం మరొకరికి ఉండదు, అంటే స్తకల్స లో ఒక
పిలాిడు ఫస్టట వ్సాతడు, మరొకడు లాస్టట వ్సాతడు. అలాగే ఉదోయగ్ం చేసుతన్నా అందరికి ఒకే
సామరధయం ఉండదు. అదే పోలిక భారయకు కూడా వ్రితసుతంది, ఒక మహిళ్ బిజిన్సస్ట పెటిట కోటుి సంపాదిసుతంది, నేన
సంపాదిసుతన్నాన్న? లేదే! ఎందుకంటే సామరధయం, అవ్కాశాలు అనీా కలిస్థ ఉంటేనే అభివ్ృదిధ వ్సుతంది. పోలుచకోవ్టం వ్లన
ఒతితడ్డ,అసంతృపిత తపా, ఇంకేమీ రాదు.

ఏకాంత వీడ్డయోలు ఫోన్, లాపాటప్ లో పెటటవ్దుద: భారయ భరత ఏకాంత ఫోటోలు, వీడ్డయోలు ఫోన్ లో, మెయిల్స
లో, హార్ి డ్డస్టక లో ఉంచకండ్డ. కొందరు ఏకాంత సనిావేశాలన తరావత చూసుకోవ్ట్కనికి అని ఫోన్
లో దాచిపెడతారు. ఇది అతయంత ప్రమాదం. అలాంటి సనిావేశాలన మనసుతో న్సమరువేసుకోవాలే
గానీ, వీడ్డయోలు, ఫోటోల రూపంలో కాదు. ఉదాహరణ: భారయ తమ ఏకాంత ఫోటోలన,
వీడ్డయోలన లాపాటప్ లో ఎకకడో ఫోలిర్ లో దాచుకొంది. ఓ రోజు లాపాటప్ చెడ్డపోవ్టంతో అసూలు
పనిచేయలేదు, అలాగే ఏకాంత ఫోటోలు లోపల ఎకకడో ఫోలిర్ లో భద్రపరచుకొన్నాన కదా ఎవ్రు
చూసాతరులే అనే చులకన భావ్ంతో, రిపేర్ వాళ్ికు ఇచిచంది. రిపేర్ ష్కప్ లో గ్ల ఒక వ్యకిత రిపేర్ చేస్థన్నక, అందులోగ్ల
వీడ్డయోలన వెదకటం జరిగంది. ఎందుకంటే కంపూయటర్ రిపేర్ చేసేవారికి, సాధారణ వ్యకుతలకన్నా నైపుణయం ఎకుకవ్
ఉంటుంది. అలాగే వ్యకితగ్త విషయాలు న్యట్ చేసుకొని వాళ్ికు ఇచాచడు, కొనిా రోజులకు ష్కప్ అతన, భారయకు ఫోన్ చేస్థ
బెదిరించటం జరిగంది, లొంగపోయి తన కోరిక తీరచకపోతే వాటిని పోర్ా సైట్ లో పెడతాన అని బెదిరించాడు. భరతకు
చెపితే సరిగాగ అరధం చేసుకొంట్కడో లేదో అనే భయంతో ఎంతో ఆందోళ్న, డ్డప్రెషన్, ఆతాహతయ దాకా ఆలోచనలు వెళ్ళియి,
ఈసారి ఫోటోలన మార్్ చేస్థ facebook, వీడ్డయోలన ఆ పోర్ా సైట్ లో పెటిట వాటి లింక్సూ పంపించాడు, ఇపుాడు మరింత
ప్రమాదం జరిగంది అని అలోచించి ఇక లాభం లేదని ధైరయం చేస్థ భరతతో చెపిాంది, అదృషటవ్శాతుత భరత అరధం చేసుకొన్నాడు,
ధైరయం చెపాాడు. ఇదదరూ కలస్థ పోలీస్ట కంపెియింట్ ఇచాచరు. వారు ష్కప్ అతనిని పటుటకొని జైలోి వేశారు, అలాగే
పోర్ా సైట్ నంచి, facebook నంచి తీయించివేశారు. ఒకవేళ్ భరత అరధం చేసుకోకపోతే, లేదా ఈ సమసయకు కారణం
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అయిన భారయన వేధసేత, గొడవ్లు పడ్డతే కాపురాలే కూలతాయి. కావున మన వైపున తపుాలేకుండా చూసుకోవాలి. ఇటువ్ంటి
ఇబాందులు రాకుండా ఉండట్కనికి ఫోన్ లో, కంపూయటర్ లో ఏకాంత చిత్రాలు, వీడ్డయో లు ఉంచకండ్డ.

భారయ, భరత వేరేవరు ఊరిలో ఉండ్డ ఉదోయగ్ం చేయవ్దుద: కొనిా సంవ్తూరాలు నిగ్రహంతో, విలువ్లతో ప్రమాదాలు
జరగ్కుండా కాపాడుకొనిన్న, ఎపుాడైన్న వీరిమధయ గొడవ్లు మొదలైనపుాడు చెడు ఆలోచనలు వీచే ప్రమాదం ఉంది.
ఈ రిస్టక ఎలా తగగంచవ్చుచ: 1) అదుపుచేయడం: ఈ రిస్టక ని కొంతవ్రకు తగగంచట్కనికి పిలిలన భరత దగ్గర
ఉంచటం, లేదా వారి తలిిదండ్రులన భరతతో ఉంచటం కొంత మాత్రమే తగగంచవ్చుచ. చెడు ఆలోచనలు వ్చిచన్న తన
కళ్ైమందు పిలిలు కనపడటం/పెదదవారు ఉండటం కొంత కంట్రోల్స చేయవ్చుచ. తన పిలిలకు ఆదరశంగా ఉండాలని దాదాపు
ప్రతి తలిిదండ్రి భావిసాతరు. 2) విలువ్లు పెంచటం: భాగ్సావమి ఆధాయతిాక
మారాగనిా అవ్లంభించాలి, ఎకుకవ్ భకిత తతతవం ఉంటే విలువ్లు పెరుగున.
ఏదైన్న ఇషటమైన దైవానిా పూజించటం, తీరియాత్రలు, సతూంగాలలో
పాలొగనటం, ధాయనం చేయటం, వ్యకితతవ వికాస పుసతకాలు చదవ్టం,
తలిిదండ్రులు(అతాతమామ) విలువ్లన నిరంతరం గురుతచేయటం, ఆదరశంగా
ఉండటం. 3) మళ్లించటం: ఏదైన్న అభిరుచులు అలవాటు చేసుకోవ్టం దావరా ఆలోచనలు కొంతవ్రకు మళ్లించటం 4)
ఆకరషణ తగ్గకుండా భారయ, భరత సాయంత్రానికి ఒక అరగ్ంట వీడ్డయో కాల్స చేసుకొని మాట్కిడుకోవ్చుచ, నవువకోవ్చుచ.
దీనివ్లన ఆకరషణ నిలబడుతుంది. తరచూ భాగ్సావమితో కలవ్టం(వీలైతే కనీసం వారానికి ఒకసారి అయిన్న భారయ ఉండే
చోటికి వెళ్లిరావ్టం).

పని వాతావ్రణం బటిట కూడా రిస్టక ఉంటుంది జాగ్రతత!

అంటే software లో స్త్రీలు కూడా ఉంట్కరు, వారితో

కలస్థ దగ్గరగా మాట్కిడటం, పనిచేయటం, భోజనం చేయటం, పారీటలకు వెళ్ైటం అనేది ఎకుకవ్ రిస్టక. అలాగాక ఫ్యయకటరీ లో
మెషిన్ తో పనిచేయటం, అంటే అకకడ ఎటువ్ంటి స్త్రీలు ఉండరు, కొనిా చోటి ఫోన్ ని కూడా తీసుకెళ్ినీయరు. అకకడ తకుకవ్
రిస్టక ఉంటుంది. ఎందుకంటే మన మనసుూ ఎంత బలవ్ంతుడు అయిన్న చుట్టట ఉనా వాతావ్రణం అనేది కూడా మనసుూని
ప్రభావితం చేసుతంది. బోరిర్ లో సైనికులు సంవ్తూరాల పాటు భాగ్సావమికి దూరంగా ఉండట్కనికి కారణం అకకడ్డ
వాతావ్రణం. అకకడ క్రమశిక్షణ చరయలు ఎకుకవ్, దేశభకిత ఎకుకవ్, విలువ్లు ఎకుకవ్(తాయగ్ం,ఓరుా..), స్త్రీలతో కలస్థ పనిచేసే
అవ్కాశం తకుకవ్, ఫోన్ వినియోగ్ం తకుకవ్, మదయం తకుకవ్.

ఉదోయగ్ం మీద అతిగా ఆధారపడవ్దుద:

ఉదోయగ్ం తపా వేరే ఆదాయం లేదు అంటే పలం, బంగారం, రెంట్ నంచి

వ్చేచ అదెద, ఇలుి లేదు అంటే ఎకుకవ్ రిస్టక. వేరే ఆదాయ వ్నరులు లేకుండా కేవ్లం ఉదోయగ్ం మీద పూరితగా ఆధారపడ్డతే చినా
సమసయకు కూడా అభద్రత వ్సుతంది, దానివ్లన ఒతితడ్డ కలుగన. కావున అభిరుచులలో/స్థకల్స కొంత సమయానిా
కేట్కయించటం, వేరే తకుకవ్ రిస్టక ఉండే చోట పెటుటబడులు పెటటటం చేయాలి. అందువ్లి ధైరాయనిా పందగ్లం. అంటే ఒక
స్థకల్స కాకపోయిన్న ఇంకొకటి కాపాడున అనే ధైరయం. ఒక ఆదాయం కాకపోతే
ఇంకొకటి కాపాడున అనే ధైరయం. ఇపాటికిపుాడు ఉదోయగ్ం పోయిన్న, బిజిన్సస్ట లో
నషటం వ్చిచంది అని తెలిస్థన్న కూడా ధైరయంగా ఉండేలా BACKUP PLAN ఉండాలి,
ఇది అనవ్సర ఒతితడ్డని తగగంచున. కొనిా మనమే పరపాటు చేయవ్చుచ, కొనిా వేరే
వారి పరపాటు వ్లన ఉదోయగాలు స్థిరతవం ఉండవు.
చినా చినా తపుాలకే, పరపాటికే టెనషన్ పడ్డపోవ్టం అనేది ఒతితడ్డని కొని
తెచుచకోవ్టమే. సెలవులు ఎకుకవ్ అడ్డగతే చెడు అభిప్రాయం వ్చిచ తీసేసాతడేమో అనే భయం, బాస్ట కి తన మనసులోని
146

అభిప్రాయం చెపితే విమరిశంచినటుట ఉంటుందేమో అనే భయం, అభిప్రాయం చెపాకపోతే వ్ృతితకి న్నయయం
చేయలేకపోతున్నానే అనే భయం/ఒతితడ్డతో బ్రతకటం కంటే BACKUP PLAN స్థదధం చేసుకోవ్టం మంచిది. అంటే ఉదోయగ్ం
పోయిన్న వేరే మారగంలో కుటుంబ ఆహార, నితాయవ్సరాలకు ఎటువ్ంటి ఇబాంది లేదు, రోడ్ మీద పడకుండా గౌరవ్ంగా
బ్రతికేలా అంటే ఓ 20వేలు సరిపోయేలా మరో ఆదాయ మారగం, మరో నైపుణయం ఉంచుకోండ్డ.

గురితంపు తకుకవ్ చేయవ్దుద:

గురితంపు కోరుకోనివారు ఉండరు, మీరు మీ భాగ్సావమికి సరైన గురితంపు ఇవ్వలేదంటే,

ఆఫీస్ట లో ఇతరులనంచి గురితంపు పందట్కనికి, వారిని ఇంప్రెస్టూ చేయట్కనికి ప్రయతాం చేసాతరు. ఎవ్రైన్న భాధన, కష్కటనిా,
ఇబాందిని గురితంచి పగడ్డతే చాలు, ఇక ఏమైన్న చేయట్కనికి స్థదధం.

నిరణయం కలిస్థ తీసుకోకపోతే:

ఇదదరూ కలిస్థ నిరణయం

తీసుకోకపోతే అపారాధలు వ్చేచ అవ్కాశం ఉంది, నషటం వ్సుతంది.

పోలిచ నేరుచకోమని చెపావ్దుద: ఇతర భారయ-భరతలతో, తలిితో,
తండ్రితో, అనాతో, అకకతో, ఫ్రండ్ తో పోలిచ నేరుచకోమనటం.

పరీక్ష చేయవ్దుద:

ఇది చేయి ప్రేమ ఉనాటుి, ఇది కొనిసేత ప్రేమ

ఉనాటుి అనకోవ్టం నిజమైన ప్రేమ కాదు.

చేస్థన పనిని పదే పదే చెపావ్దుద:

పెళ్లైకి మా అమా వాళుై ఇంత బాగా ఖ్రుచ పెటిట

పెళ్లి చేశారు, కారు ఇచాచరు, మీ వాళుై ఏమీ చేరుచ చేయలేదు. ఇలా కొనిా సారుి అంటే
అవ్తలి వ్యకితకీ అసహనం కలుగున. అలాగే నేన అనిా చీరలు కొనిచాచన, అంత ఇంటి పని
చేశాన. అంత డబుా సంపాదించాన. ఇలా చేస్థన దానిని పదే పదే చెపాటం వ్లన అవ్తలి
వ్యకితకి కోపం రావ్చుచ. ఎందుకంటే ఎవ్రు చేస్థన్న అది తన కోసమే కదా? తన కుటుంబం కోసమే కదా? అలాంటపుాడు
చేస్థనదానిని ఎందుకు చెపుాకోవాలి?

తకుకవ్ చేయవ్దుద: పెళ్లి అయియన తరావత పలాన్న సంబంధం చేసుకొంటే బాగుండేది, ఆ అమాాయి అయితే మా మాట
వినేది, ఆ అబాాయికి ఇచిచ చేస్థ ఉంటే ఆస్థి ఉంది కాబటిట సుఖ్ంగా ఉండేది అని పదే పదే అనకూడదు. ఇలా అంటే తానేదో
లోటు, తకుకవ్ చేసుతన్నాన అనే భావ్న కలుగున. పెళ్లి మందు సుఖ్పడలేదు, పెళ్లి అయాయక కూడా సుఖ్ం లేదు అని
దెపావ్దుద.

ఎతితపడుపు వ్దుద:

ఎంతో అతృతతో మంచి శుభవారత చెపిాతే ఎతితపడుపు మాటలు మాట్కిడం అనేది నిరుతాూహం,

నిరాశకు గురిచేయున. ఉదాహరణ: ప్రమోషన్ వ్చిచంది అని చెపాగానే మీ బాస్ట తో చనవుగా ఉండటం వ్లనేగ్దా, లంచం
ఇచాచవా, ఇదేమి కషటమైనది కాదు, ఈ మాత్రానికేన్న, ఇందులో పెదద గొపా ఏమంది? అని విమరిశంచవ్దుద.

వేరేవరు న్నయయం వ్దుద: భాగ్సావమి తపుా చేసేత

ఒక న్నయయం, తన పిలిలకు/ తలిిదండ్రికి అయితే మరో న్నయయం వ్దుద

ఉదాహరణ: భారయ స్తకటర్ నేరుచకొంట్కన అంటే ఒపుాకోరు, అదే కూతురు అడ్డగతే నేరిాసాతరు. భారయ తనకు ఇషటమైన వీణ
నేరుచకొంట్కన అంటే ఒపుాకోరు, అదే కూతురు అడ్డగతే ఒపుాకొంట్కరు. భరతకు తనకు ఇషటమైన వ్ంట చేయమంటే
చేయరు అదే పిలిలు అడ్డగతే చేసాతరు.
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మరో సమసయ తీసుకురావ్దుద:

1)భరత ప్రేమతో ఓ చాకొలేట్ తెసేత, ఇది రేటు ఎకుకవ్, బాగాలేదు అనటం. 2))ఇంటోి

కుళ్ళయి రిపేర్ చేయిసేత పలాన్న వ్యకిత అయితే ఇంకా తకుకవుకి చేయిసాతడు , తగగంచమని అడగ్లేదు. అసలు సమసయ
కుళ్ళయిని రిపేర్ చేయించటం, అది పోయి ఇపుాడు రేటు తగగంచటం చేతకాదు, మాట్కిడటం చేతకాదు అని గొణగ్టం.

అగౌరవ్ం చేయవ్దుద:

భాగ్సావమి ఏదైన్న విషయంలో "కాదు, కుదరదు, ఇషటం లేదు" అంటే, వారి అభిప్రాయానిా

గౌరవించకపోవ్డం.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

భాగ్సావమికి ఏమీ తెలియదు, తెలివితేటలు లేవు అని చులకనగా చూచుట
ఒక పని చేసుతంటే, మరో పని చేయమని చెపుాట
పెదదల మందు భాగ్సావమిని చులకన చేయటం, క్షమాపణ చెపిాంచటం, తిటటటం
వాదనలో ఓడ్డపోతామనే భయం రాగానే క్రొతత నింద వేయటం.
ఆరిధకంగా ఆధారపడ్డతే చులకనగా చూచుట
మంచి అలవాటిన, అభిరుచులన, ఇష్కటలన, కోరికలన వ్దిలివేయమని అడగ్టం
భాగ్సావమితో ఏకాంతగా గ్డ్డపే సమయంలో టీవీ, మొబైల్స చూడటం
భరతన డబుా సంపాదించే వ్సుతవుగా - భారయన ఇంటి,వ్ంట పని చేసే వ్సుతవుగా చూచుట
నిఘా: ఫోన్ చెక్స చేయటం, బాయంకు అకౌంట్ చెక్స చేయటం, ఎకకడ ఉన్నారో ఆరా తీయటం...
ఇంటి ఆరిధక విషయాలు భాగ్సావమితో చరిచంచక పోవ్టం
ప్రతి రూపాయికి లెకకలు అడగ్టం( అతిగా)
మీ భరత లేదా భారయ మాట వినకు౦డా మీకిషటమైనవే చేస్తత, కనీస౦ వాళ్తిమనకు౦టున్నారో కూడా
చెపానివ్వకపోతే మీకు పెళ్ళిన్న పెళ్లి కానటుటగా ఉ౦టునాటేి

అనమానం కలిగేటుి ప్రవ్రితంచవ్దుద:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

మీ ప్రవ్రతనలో అనమానం కలిగంచేలా లక్షణాలు ఉంటే వెంటనే మానకోండ్డ, లేకపతే ఎందుకు అలా
ప్రవ్రితంచాలిూ వ్చిచందో అడగ్కమందే భాగ్సావమికి వివ్రణ ఇవ్వండ్డ. ఉదాహరణ: ఎకుకవ్ సేపు ఫోన్ లో,
కంపూయటర్ లో గ్డపటం.
డోర్ వేసుకొని మాట్కిడటం, దూరంగా వెళ్లి మాట్కిడటం, చినాగా మాట్కిడటం,తరావత మాట్కిడతాన అని చెపాటం
ఫోన్ ని తాకనివ్వకపోవ్డం, బీరువా తాకనివ్వకపోవ్టం
తెలియకుండా/చెపాకుండా ఖ్రుచ చేయటం
ఇంటిదగ్గర అసూలు ఉండకపోవ్టం.
చెపాకుండా ఎకకడ్డకి అంటే అకకడ్డకి వెళ్ైటం.
వ్సుతవులు దాచటం, ఇంతకమందు లేని వ్సుతవులు ఇంటోి
కనపడటం.
కావ్లస్థనంత సేవచఛ ఇవ్వటం, కావ్లస్థనంత డబుా ఇచిచ ఖ్రుచ చేసుకో అనటం.
సాయంత్రం ఎనిాంటికి వ్సాతవు, ఎపుాడు వెళ్తావు, ఎపుాడు ఇంటోి ఉంట్కవు అని గుచిచ గుచిచ అడగ్టం..
అతిగా గుచిచ గుచిచ గ్తానిా గురించి సడన్ గా అడగ్టం.. (ప్రేమ, పాత భరత/భారయ..)
ఆందోళ్న, చెమటలు పటేటటుి ఉండటం, న్యరు తడారిపోవ్టం.
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గ్మనిక: ఈ లక్షణాలు కనపడ్డతే భాగ్సావమి తపుా చేసుతనాటుట అనకోలేమ, కొందరు భాగ్సావమికి భయపడ్డ చెపాలేక
ఈ లక్షణాలు ప్రదరిశసాతరు కూడా, అంటే అవ్తలి వ్యకితది కూడా లోపం ఉంది. అంటే ఇదదరిదీ తపేా! భాగ్సావమికి ఇషటం
లేని పని చేయాలిూవ్సేత గొడవ్ అవుతుందేమో అని భయంతో అబదాదలు, అనమానం వ్చేచలా చేసాతరు.

99% మంచిని వ్దిలేయవ్దుద: మీ భాగ్సావమి మీకోసం 99 మంచి పనలు చేస్థ ఉంట్కరు, కానీ ఒకక చెడు పనిచేస్థ
ఉండవ్చుచ. అలాంటపుాడు ఎకుకవ్గా చేస్థన మంచి పనలన వ్దిలేస్థ ఒక చెడు పని గురించే ఎకుకవ్గా ఆలోచించవ్దుద

తాన మారటం కన్నా, ఎదుటివారిని మారుదాదమని అనకోవ్దుద:

కొనిా విషయాలలో ఎదుటివారిని

మారచటం అంటే ఇంకా మొండ్డగా తయారుచేసుతన్నారు అని అరధం.

అతిగా సలహా ఇవ్వవ్దుద:

చినా చినా విషయాలు కూడా అవ్తలివారికి తెలియదు అనాటుి సలహాలు ఇసుతంట్కరు,

దీనివ్లి అహం దెబాతినన, అంటే తనని చేతగాని, ఏమీ తెలియనివారు అనకొంట్కరు అనే! ఇకకడ అతి ప్రేమ వ్లన అతిగా
సలహాలు ఇసుతంట్కరు అని గురితసేత సరిపోతుంది, లేక అవ్తలివారు అయిన్న అతిగా సలహాలు ఇవ్వటం తగగంచాలి.

బలహీనతలన ఇతరుల దగ్గర చెపావ్దుద:

తన దగ్గర పనిచేసే వ్యకుతలతో, తోటి ఉదోయగులతో బాధలన,

బలహీనత(డబుా లేదని, సపోర్ట లేదని, పలుకుబడ్డ లేదు..), లోపాలన చెపుాకొంటే, అవ్కాశంగా మారి, మాయ మాటలు చెపిా
మోసం చేసాతరు.

టెర్రరిస్టట లా ఉండొదుద:

ఇంటోి భారయ/భరత న చూస్థ ఇంటోివాళుై టెర్రరిస్టట ని చూస్థనటుి భయపడ్డపోతే అది సరైన

అనబంధం కాదు. అనభందం అంటే ప్రేమ, అనరాగాలు ఉండాలి, ఇలా భయపెటిట పెంచితే భవిషయతుతలో కాంపెిక్సూ తో
బాధపడతారు.

తపుాడు అంకితభావ్ం వ్దుద: భాగ్సావమి ఎంత అక్రమంగా, అధరాంగా, అన్నయయంగా పనలు చేస్థ సంపాదిసుతన్నా
కూడా సపోర్ట చేయటం. డబుా సంపాదనే ధేయయంగా తపుాడు మారగంలో సంపాదిసుతంటే సపోర్ట చేస్తత గొపాలు
చెపుాకోవ్టం మానకోవాలి. రేపు నీకే అధరామ చేసేత? ఈ రోజున డబుా కోసం అధరాం, అన్నయయం చేసుతంటే సపోర్ట చేసేత,
రేపటి రోజున నీకు మోసం చేసాతరు కావున ఎంత సంపాదిసుతన్నామ అనాది కాదు, ధరాంగా, విలువ్లతో సంపాదిసేత
ఆ ధరాం, విలువ్లే నినా కాపాడతాయి. example: భారయ, భరత కలస్థ కిడాాప్ చేయటం, దొంగ్తనం, మోసాలు చేయటం.

తాతాకలిక సంతోషం కోసం తకుకవ్ చేస్థ మాట్కిడవ్దుద:

భాగ్సావమితో గ్ల అభిప్రాయ బేధాలన

ఇతరులతో/చుట్కటలు/సేాహితులతో చెపుాకొని "సానభూతి" పందాలనకొంట్కరు. అంటే భాగ్సావమి గురించి తకుకవుగా,
అగౌరవ్ంగా మాట్కిడ్డ వారి ఓదారుా కోసం చూసుతంట్కరు. అలా మీరు వ్దిలిన బాణం తిరిగ మిమాలేా తాకుతుంది అంటే
మీరు ఎపుాడైతే భాగ్సావమి గురించి చులకనగా చెపాారో, ఆ విషయానిా మీ మిత్రులు/చుట్కటలు మీ భాగ్సావమితో "తపాక"
చెపుతారు, అపుాడు గోరంత సమసయ కొండంత అవుతుంది. అంటే అది "అవ్మానం" గా మారున. అలా అవ్మానం,
కోపంకి దారి తీయున.

149

అతిగా ఆశించవ్దుద:

స్థనిమా చూస్థ స్థనిమాలో లాగ్ భాగ్సావమి అలా ప్రేమగా, తాయగ్ంతో ఉండాలని అందరూ

కోరుకొంట్కరు, స్థనిమాలో "అతి" లేకపోతే స్థనిమాలు ఆడవు, అది HIT అవ్వదు, అంటే జీవితంలో చేయలేనిది వారు
స్థనిమాలో "అతి" గా చేస్థ చూపిసేత, వెలితిని చూపిసేతనే స్థనిమా థియేటర్ కి వ్సాతరు, కానీ “అతి” అనేది జీవితంలో సాధయం
కాదు.
మీ భాగ్సావమి మెసేజ్ కి రిపెళి ఇవ్వడం లేటు అయిన్న, ఇవ్వకపోయిన్న మీ మీద ప్రేమ లేదని ఆలోచించరాదు. వాళుి
బిజీగా ఉండటం వ్లి ఇవ్వలేకపోయారేమో అని ఒకకసారి గ్రహించాలి.
ఇంటికి వ్చేచసరికి ఇలుి అంతా వ్సుతవులతో చిందరవ్ందరగా ఉంది అని చూస్థన భరత కోపంతో ఇలాగా ఇలుి
ఉంచుకొనేది అని అరవ్టం మొదలు పెట్కటడు. భరతకు శుభ్రత అంటే ఇషటం అని జాగ్రతత పడ్డన్న ఎపుాడైన్న తపుా జరిగే
అవ్కాశం ఉంటుంది, ప్రతి రోజు తపుా లేకుండా ఎవ్వరూ చేయలేరు కదా. భారయ ప్రతి రోజు ఇలుి అంతా శుభ్రం
చేసుకొంటుంది, కానీ అపుాడపుాడు అలా ఉనాంత మాత్రాన సరుదకోవాలి, 100 % తపుా లేకుండా ఈ భూమీాద ఎవ్వరూ
ఉండరు అని అంగ్లకరించాలి.
అరిచేమందు ఎందుకు అలా చిందరవ్ందరగా ఉన్నాయో కనకోకవాలి? అంటే ఏమైన్న పనిలో ఉన్నారా? పిలిలు
ఇపుాడే ఆడుకొని పోయారా? మరచిపోయారా? అన్నరోగ్యంతో ఉన్నారా? అనేది విచారణ చేస్థ చెపాాలి.

సానభూతి పందేలా నీరసంగా, అసంతృపితతో, బాధతో, ఏడుపుతో కనిపించవ్దుద:

ఉతాూహం

ఉలాిసంగా ఉంట్ట ఇతరులు అస్తయ పడేలా బ్రతకండ్డ, ఇతరులతో ఏడ్డచ చెపుాకొన్నా వారు చేసేది ఏమి లేదు, కష్కటలలో
కూడా నవువతూ ఉండండ్డ.

అమాాన్ననాకు అతిగా ప్రతి విషయం చెపావ్దుద:

పెళ్లైకి మందు ప్రతి విషయానిా అమాాన్ననాలతో

పంచుకొంట్కమ, కానీ పెళ్ళైన తరావత అనీా చెపుాకోకూడదు. ఎందుకంటే ఇలా ప్రతీది చెపేా క్రమంలో మీ మధయ వ్చిచన
మనసారిలు కూడా చెపాటం మొదలు పెడతారు, వెంటనే తలిిదండ్రులు కంగారు పడ్డపోతారు. వెంటనే ఎందుకు అలా
ప్రవ్రితసుతన్నారో ఓ కంట కనిపెటుట అని సలహా ఇసాతరు, అంటే లేనిపోని అనమానం మీకు ఇంజెక్సట చేయటం అనామాట.
వాళుై చెపేాది మందు జాగ్రతతకే అయిన్న మీరు బలంగా నమాతారు, ఎందుకంటే తలిిదండ్రులు సలహా చెపాారు
అంటే అది మంచిదే అయి ఉంటుంది అని ప్రతి ఒకకరికి తెలిస్థన సతయమే కదా? ఎపుాడైతే తలిిదండ్రుల సలహా
పాటిసుతంట్కరో మీ మనసుూ అంతా ఆ అనమానం మీదనే కేంద్రీకృతం అయి ఉంటుంది, ఏ
చినా లక్షణాలు కనపడ్డన్న తలిిదండ్రులకి చేరవేయటం, వారు దానిని బలపరచడం వ్లన,
మీమదయ దూరం పెరుగున. ఇలా తలిిదండ్రులు తెలియకుండా కొడుకు/కూతురికి భద్రత
పేరుతో అనమాన్నలన కలిగంచేలా చేసుతన్నారు అంటే కోతికి పుండు పుడ్డతే గ్లకి గ్లకి
పెదదది చేస్థనటుట, కొడుకు-కోడలు, కూతురు-అలుిడు మధయ అపారిం వ్సేత దానిని
తలిిదండ్రులు అనమాన్నలు పుటిటంచి, రెచచగొటిట, ఇగో పెంచి పెదదది చేస్థ కూరుచంటున్నారు.
ఒక చినా విషయంలో సరుదబాటు చేసుకోలేక తమ తలిిదండ్రులకు పిరాయదు
చేస్థనందుకు బాధపడాలి, కానీ గ్రవపడగూడదు. ఇంతటి చినా విషయానిా సరుదకేలేక, చేతకాక తలిిదండ్రులకు చెపుాకొని
సానభూతి పందాలనకోవ్డం అసమరిత అగున, అది గొపాదనమ కాదు! చదివిన చదువు, స్థకల్సూ తో ఈ చినా సమసయన
పరిషకరించుకోలేక ఇంకొకరి చెపుాకొంటున్నామంటే ఎంతటి చులకన్య కదా?

తలిిదండ్రులు తపుాలు చేయరు అనకోవ్దుద:

సహజంగా పిలిలకి తలిిదండ్రులు చెపేాది కరెక్సట అనిపిసుతంది, కానీ

ఇది అనిా వేళ్లా సతయం కాదు. తలిిదండ్రులు కూడా మనషుయలే వాళ్ైలో కూడా తపుాలు దొరుితాయి. భారయ, తన భరత
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లేనపుాడు తన తలిిదండ్రులతో వారి తపుాని ఎతిత చూపాలి, అలాగ్ని భరత మందు తలిిదండ్రులని అడుగ్రాదు. అలాగే భరత
కూడా, భారయ లేనపుాడు తన తలిిదండ్రులు చేస్థన తపుాని ఎతిత చూపాలి, అంతేగాని భారయ కళ్ైమందే తలిిదండ్రుల తపుాలిా
ఎతితచూపరాదు. దీనివ్లన అతాతమామ మీద భారయకు ఉండే గౌరవ్ం తగుగన. భారయ కూడా అతాతమామన చులకనగా
చూసుతంది.

బాధయత రాహితయం వ్దుద:

• పనల హడావుడ్డలో భాగ్సావమికి తగన ప్రాధానయత ఇవ్వలేకుండుట, అసూలు పటిటంచుకోకపోవ్టం

• ATM కారుి ఇసేత అనవ్సర వ్సుతవులు కొని సరైన వివ్రణ ఇవ్వక, భరత దృషిటలో చెడిపేరు తెచుచకొని, ఇక కారుి
ఇవ్వకుండా చేసుకోవ్టం.
• శకిత సామరాధయలన అరధం చేసుకోకుండా కోరికలు కోరటం
• పిలిల మందు పోట్కిడుకోవ్టం
• పిలిలన పటిటంచుకోకపోవ్టం

• విడాకులు ఇసాతన, పుటిటంటికి వెళ్లైపోతాన అని గొడవ్లో మాటిమాటికి అనటం
• ప్రైవేట్ విషయాలు కూడా మిత్రులకి, బంధువులకి చెపాటం

• విశ్రంతి/సెలవులలో కుటుంబంతో గ్డపకుండా బయట గ్డపటం(సేాహితులతో, ఆటలు కోసం..)

మారచలేని వాటిని మారాచలనకోవ్దుద: భాగ్సావమిలో ఓ బలహీనత ఉంది, అది తపుా అని ఒపుాకున్నారు, ప్రయతాం
చేశారు, ప్రయతాం చేసుతన్నారు కానీ మారుచకోలేకపోతున్నారు. ఆ బలహీనతన అడుిపెటుటకొని సాధంచటం, వేధంచటం,
విమరిశంచటం వ్లన ఆకరషణ తగగపోయి దూరంగా, భారంగా ఈడుచకొంట్ట గ్డపటం
బలహీనతన అంగ్లకరిసేత సంసారం ఆనందం అగున.

21వ్ శతాబదంలో 19 శతాబదపు లాగా ఆశించవ్దుద:

జరుగున, అలాగాక ఆ

ఈన్నటి వాతావ్రణం(21వ్ శతాబదంలో) ప్రతి ఒకక

అమాాయి/అబాాయి జీవితంలో పలాన్న అమాాయిని చేసుకొంటే బాగుండున, పలాన్న అబాాయిని చేసుకొంటే బాగుండున
అని 99 % ఏదో ఒక సందరాంలో అనిపిసుతంది, అది సహజం. అది ఇంటిప్రకకల వాళుై అయిన్న, సేాహితులన అయిన్న,
కాలేజీలో ఉన్నా వారితో అయిన్న, ఉదోయగ్ం చేసేవారితో
అయిన్న అనిపిసుతంది. ఎవ్రిని ఇషటపడకుండా, నేరుగా ననేా
నచిచ చేసుకోవ్టం జరిగంది అనకోవ్టం అమాయకతవం,
అదీ ఈన్నటి ట్రండ్ లో? అలాంటపుాడు నీవు ఎవ్రినైన్న
ఇషటపడాివా? ఎవ్రినైన్న పెళ్లిచేసుకొంటే బాగుండున
అనిపించిందా? అని అడగ్టం పిచిచ ప్రశేా! ఒకవేళ్ లేదు అనే
సమాధానం ఆశించటం అతాయశే! ఒకసారి ఆలోచించండ్డ
మీరు గుండల మీద చేయి వేసుకొని చెపాండ్డ ఈ రోజున మీ భాగ్సావమిని
వ్సుతన్నాయి. ఈ 30 సంవ్తూరాలలో పలాన వ్యకితని చేసుకొంటే బాగుండున,
అని అనిపించినంత మాత్రాన వారితో ప్రేమ వ్యవ్హారం ఉనాట్కట?
జీవితానిా

పెళ్లి చేసుకొనే సరికి 30 సంవ్తూరాలు
పలాన్న సంబంధం ఓకే చెపేత బాగుండున
ఇలా అనమానపడ్డ గ్తానిా తవివ

పాడుచేసుకోకండ్డ. కావున 21వ్ శతాబదంలో 19 శతాబదపు లాగా సవచఛమైన అబాాయి/అమాాయిని
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పందాలనకోవ్డం అతాయశే! మీరు ఒకకటే గ్మనించుకోవాలిూంది ఏమిటంటే పెళ్ళైన తరావత న్నతో ఎలా ఉన్నారు? అనేదే
మఖ్యం.

తిరుగుబాటు/మొండ్డ వ్దుద:

గ్తంలో జరిగన అవ్మానం గురితంచుకొని, ఇపుాడు అవ్కాశం వ్చిచంది కాబటిట మంచి

విషయానిా కూడా ఒపుాకోలేకపోవుట.

వెనికిక లాగ్వ్దుద:

ఏదైన్న పని చేసాతన అంటే నమాలేక పోవ్టం, అంటే స్థకల్స, ట్కలెంట్ భారయలో, భరతలో ఉంటుంది, కానీ

దాని మీద మరింత శ్రదధ పెడతాన అంటే ఒపుాకోకపోవ్టం, అందుకోసం ఓపికగా కొంత సమయం ఇచిచ ప్రయతాం
చేయడానికి ప్రోతాూహం ఇవ్వండ్డ.

సీరియస్ట వ్దుద:

స్థనిమా, షికారు, ష్కపింగ్ కి వెళ్లిన్న కూడా మనశాశంతి లేకుండా చేయటం. అంటే అకకడా కూడా

కంట్రోల్స, సీరియస్ట గా, కఠినంగా ప్రదరిశంచటం. అంటే ఈ స్థనిమాకే వెళ్ళైలి, ఇది మాత్రమే తిన, ఆటలులో పాలు
పంచుకోకపోవ్టం. మాట్కిడుకోకపోవ్టం. అసలు షికారుకు వెళ్తైదే, సరదాకా సేవచఛగా మాట్కిడుకోవ్ట్కనికి,
చెపుాకోవ్డానికి. కానీ అకకడా కూడా కంట్రోల్స, సీరియస్ట అయియతే అది విష్కదం అంట్కరు. కావున షికారుని షికారుగానే
చూడండ్డ, అంటే ఎదుటివారి అభిప్రాయం తీసుకోండ్డ, గౌరవించండ్డ, సరదాగా ఉండండ్డ.

Opposite SEX వ్యకితతో ఎకుకవ్ సమయం గ్డపవ్దుద:
పరాయి వ్యకితతో ఎకుకవ్ సమయం గ్డ్డపినటియితే, విలువ్లు,
నీతులు లేకపోతే, మనసుూ భావోదేవగాలన నియంత్రించదు,
మనసుూ Opposite SEX వ్యకితలో కొనిా మంచి లక్షణాలన చూసుతంది
కనక సవంతం చేసుకోవాలని అనకుంటుంది. ఈ ప్రపంచంలో
ఎవ్రూ పరిపూరణంగా లేరు, ఇపుాడు కొనిా మంచి లక్షణాలు
ఉన్నాయి, కానీ వారిలో కూడా చెడు లక్షణాలు కూడా ఉండవ్చుచ
కానీ ఇపుాడు గ్మనించలేదు. 30% విడాకులు అక్రమ సంబంధం
వ్లన తీసుకొంటున్నారు కనక పరాయి వ్యకితతో ఎకుకవ్ సమయం గ్డపవ్దుద!

చినా చినా సమసయలకు అతిగా సాందించవ్దుద:

నేల మీద చినా మరక ఉంది ఇదేమిటి ఎందుకు అని కాిస్ట

పీకవ్దుద. ఇలుి, పిలిలు అన్నాక మరకలు పడతాయి.

ఇంటోి వ్దుద:

బాస్ట మీది చిరాకులు, ట్రాఫిక్స లోని చిరాకులు అకకడ ప్రతీకారం తీరుచకోవ్టం కుదరక ఇంటోి వారు

అలుసుగా ఉంట్కరు కనక, వీరిపై ప్రదరిశంచటం జరుగున. అపుాడు గొడవ్లు అయేయ అవ్కాశం ఉంది.

పిలిలతో చెడుగా చెపావ్దుద:

గొడవ్పడ్డనపుాడు మీ న్ననా/అమా ఇలాంటిది అని పిలిలతో చెడుగా చెపాగూడదు.

ఆక్షణంలో పిలిలన తమవైపు లాకోకవ్ట్కనికి అలా చెపాాలనిపించిన్న, ఆ మాటలు పిలిల మనసుూలో ఉండ్డపోతాయి. తరావత
పిలిల దృషిటలో తలిిదండ్రులు చులకన అయిపోతారు. గొడవ్లు తగగన తరావత కూడా పిలిలు తలిి/తండ్రితో సరిగాగ
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ఉండకపోవ్టం వ్లన, పిలిల నంచి సరైన గౌరవ్ం లేకపోవ్టం వ్లన పెంపకం విషయంలో అశ్రదధ, ప్రేమన
చూపకపోవ్టం జరుగున.

2.13 భర్త - చేయాలి్నవి ఏమి? (Husband Do’s )
2.13 భరత - చేయాలిూనవి ఏమి? (Husband Do’s )

orem

భారయ మనసుూ గెలుచుకోవ్ట్కనికి చేయాలిూనవి(DO’s) తెలుసుకొని అందుకు అనగుణంగా ప్రవ్రితంచగ్లరు.
తదావరా ఒకరిమీద ఒకరికి గౌరవ్ం, ప్రేమ, ఆపాయయత పెరుగున.

భారయ చెపేా అబదాదల వెనక ప్రేమన గురితంచు(న్న భారయ హీరోయిన్):
భారయలో గ్ల మంచి గుణాలన/విలువ్లన గురితంచాలి. అపుాడు తపాక భారయ ఓ గొపా హీరోయిన్ లాగా కనిపిసుతంది.
చాలామంది భారయలో మంచిని చూడటం మానేస్థ భారయలో లేనివాటిని ఇతరులతో పోలుచకోవ్టం వ్లన భారయ హీరోయిన్
లాగా కనిపించలేకపోతుంది.
1. భరత ఆకలితో కొంచెం ఎకుకవ్ తిని, భారయకు తకుకవుగా ఉండటం గ్మనించిన భరత "నీకు తకుకవుగా వుందే?” అని అనగానే
న్నకు పెదదగా ఆకలి లేదు, ఇందాకనే నేన అరటికాయ తిన్నాన, అందుకే ఆకలి కావ్టం లేదు అని అబదదం చెపుతంది.
2. ఆరోగ్యం బాగ్లేక పడుకొనిన్న, సాయంత్రం భరత వ్చేచసరికి హుష్కరుగా లేచి వ్ంట వ్ండ్డ
పెడుతుంది, ఏమిటి నీరసంగా ఉన్నావు అంటే ఏమీలేదండ్డ కొంచెం తలనొపిాగా ఉంది
అంతే! అదే పోతుంది అని అబదదం చెపుతంది.
3. భరత సంపాదన తకుకవైతే ఇంటోి సరిఅయిన సరుకులు లేకపోయి, భరత ఇంటోికి ఏమైన్న
తెమాంట్కవా అని అడ్డగతే ఏమీ అకకరేిదు అని అబదదం చెపుతంది, ఎందుకంటే తన భరత
ఆరిధక పరిస్థితిని అరధం చేసుకొని, ఒతితడ్డ చేయటం ఇషటం లేక, ఇబాంది పెటటటం ఇషటం లేక
ఏదో ఒక విధమగా సరిద వ్ంట చేసుతంది.
4. భారయకు తనకు బెండకాయ కూర ఇషటంలేనపాటికీ, భరతకు ఇషటం కనక ఆ కూర వేసుకొని
తింటుంది. భరత ఈ కూర నీకు ఇషటం ఉండదుగా అంటే, ఇపుాడు ఈ కూర అంటే న్నకు
ఇషటమే అని అబదదం చెపుతంది.
5. భారయకు చీకటి అంటే భయం అయిన్న తన భరత పలం పనలలో సహాయం కోసం రాత్రులు వెళ్ళిలిూ వ్చిచన్న భయం లేదనే
అబదదం చెపుతంది.
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6. తన భరతతో సరి అయిన సుఖ్ం పందటం లేదని అనిపించిన్న అతతకు తన భరత ఎంతో గొపాగా చూసుకొంటున్నాడు అని
అబదదం చెపుతంది.
7. భరతలో లోపం ఉందని తెలిస్థన్న అది న్నలోనే లోపం ఉందని భరత గౌరవ్ం కోసం అబదదం చెపుతంది.
8. భరత కోపంలో కొటిటనపుాడు దెబాలు తగలితే, తన తలిిదండ్రులకు భరత గౌరవ్ం
కాపాడటం కోసం బాత్ రూమ్ లో కాలు జారి పడాిన అని అబదదం చెపుతంది.
9. పిలిలు పరపాటున ఏదైన్న పగులకొడ్డతే, అది తన వ్లినే అని అబదదం చెపుతంది
10. భరతలో ఏదైన్న వైకలయం(చేయి/కాలు/కనా లేక) వ్లన అసౌకరయం కలుగుతున్నా,
తనకు ఎటువ్ంటి ఇబాంది లేదని అబదదం చెపుతంది.
11. కుటుంబ పోషణకు భరత పడే కషటం చూస్థ, తనకు ఇషటం లేకపోయిన్న, కషటం
అయిన్న భరత చేసే పనికి సహాయంగా వెళ్ైటం ఇషటమనే అబదదం చెపుతంది.
12. అన్నరోగ్యం ఎకుకవ్యి పెదద హాస్థాటల్స కి వెలాదమ అని భరత చెపిాన్న, తన ఆరిధక
పరిస్థితి అరధం చేసుకొని, ఓరుచకొంట్ట సమసయ పెదదగా లేదు అంట్ట అబదదం
చెపుతంది.
13. భరతకు ఇషటం లేకపోయిన్న, కుటుంబ ఆరిధక పరిస్థితికి సహాయం చేయటం కోసం, భరతకు తెలియకుండా చినా చినా పనలు
చేస్థ సంపాదిస్తత భరతకు తాన ఏమీ చేయటం లేదు అని అబదదం చెపుతంది.
14. ఏ అతయవ్సరానికి డబుా ఎపుాడు అవ్సరం అవుతుందో తెలియదు కాబటిట, కొంచెం కొంచెం
దాచిపెడుతూ తన దగ్గర డబుా ఏమీ లేదు అని అబదదం చెపుతంది.
15. తనకు ఎంతో ఇషటమైన ఉదోయగ్ం మానివేయడం ఇషటం లేకపోయిన్న, భరతకు ఇషటం లేదు
కాబటిట తనకూ ఇషటంలేదు అని అబదదం చెపుతంది.
16. పుటిటంటిలో భోగ్భాగాయలు ఉనాపాటికీ, భరత సంపాదించేదే గొపాగా ఉన్నాయి అని చెపుతంది

భారయ సలహా తీసుకోవాలి:

ప్రతి సారి, ప్రతి విషయంలో సలహాలు తీసుకొంటే అది అతి అగున, కానీ మఖ్యమైన,

అవ్సరమైన విషయాలలో భారయన సంప్రదించి నిరణయాలు తీసుకోండ్డ. దీనివ్లన న్నకు గౌరవ్ం ఇసుతన్నారు అనే
భద్రతాభావ్ం కలుగున. అడగ్కుండా నిరణయాలు తీసుకొంటే అభద్రతాభావ్ం కలుగున. అలాగే ప్రతీది అడ్డగ చేసేత సరైన
నిరణయాలు తీసుకోలేని వ్యకిత అనే అభద్రతాభావ్ం కలుగున. కావున మధయసింగా చేయండ్డ.

తలిి కంటే భారయనే మొదట అడగాలి:

పెళ్లైకాకమందు తలిిదండ్రుల సలహాల తీసుకోవాలి, పెళ్ళైనతరావత భారయ

సలహా మొదట తీసుకోవాలి. ఇంకా బాయచిలర్ లాగా తలిితండ్రి మీద ఆధారపడగూడదు. మరి తలిిదండ్రుల సలహా అసూలు
అడగ్కూడదా? అంటే చినా నిరణయాలలో భారయనే అడగ్ండ్డ, కొంచెం పెదద నిరణయాలలో తలిిదండ్రుల సలహా కూడా
పరిగ్ణలోకి తీసుకొంటే ఉతతమం.

నేన "ఒంటరి" కాదు అనేలా చేయాలి: భారయ వైపు సపోర్ట గా ఉండటం వ్లన భద్రత భావ్ం కలిగంచటం, తాన
ఒంటరి కాదు అనే ధైరయం ఇవావలి. భరత తన తలిిదండ్రి/తమాడు/అకక చేత తిటిటసేత, తన భరత చేతకానివాడుగా, న్నపై ప్రేమ లేదు
అనే అభద్రత కలుగున. మీ కుటుంబం మీ భారయన నిందిసుతంటే మాత్రం, మీరు భారయ వైపునే నిలబడండ్డ. ఏకాకిగా
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నిలబెటటకండ్డ. ఒక వేళ్ మీరిదదరూ తిటుటకోవాలిూ వ్సేత మీ పాయింట్ మీద మీరు నిలబడండ్డ. ఇతరులు(మీ తలిిదండ్రులు, అతాత
మామ, అనాతమాలు) విమరిశసుతంటే మీరు భారయ వైపున నిలబడండ్డ అది తపుా అయిన్న, ఒపుా అయిన్న! తాన ఒంటరి
కాదు అనే భావ్న కలగాలి. ఈ విధమగా మీ భారయ మనసుూ గెలుచుకోవ్చుచ.

నచేచలా ప్రవ్రితంచు: భారయతో ఒంటరిగా ఉనాపుాడు నీకు నచిచనటుట చేయి, కానీ పది మందిలో ఉనాపుాడు భారయకు నచేచలా
ప్రవ్రితంచు.

అరధం చేసుకొని గౌరవించాలి:

భారతదేశంలో సహజంగా పురుషులకి

అధకారతతవం ఉంటుంది, కావున నీవే సరుదకోవాలి. 30 సంవ్తూరాలు పెరిగన
అమాాయి తన తలిిదండ్రులన వ్దిలేస్థ నీ ఇంటికి వ్చిచనపుాడు సరుదకోవాలిూంది నీవే.
సాధారణంగా నచిచతేనే సేాహంగా ఉంట్కమ, కానీ భారయ అలాకాదు తన
అతాతమామ విషయంలో నచిచన్న, నచచకపోయిన్న వారితో కలస్థ ఉండటం అనేది
కొంచెం కషటమే అని భరత అరధం చేసుకోవాలి. భారయ తన సమసయలన, బాధన తన
తలిి/చెలిితో గ్ంటల తరబడ్డ ఫోన్ లో చెపుాకొంటుంది అంటే, భరత సరిగాగ వినటం లేదు అని అరధం.

తాయగ్ం గురితంచు:

తాళ్ల కటటగానే ఇంటి పేరు వ్దిలేస్థంది, వ్ంశం వ్దిలేస్థంది, తలిిదండ్రులని వ్దిలేస్థంది,

తోడబుటిటనవారిని వ్దిలేస్థ అపాటివ్రకూ ఎకుకవుగా పరిచయంలేని భరతతో జీవితం అని నమిా అంతవ్రకు మకుక
మొహం తెలియని అతతమామలతో, ఆడపడుచులతో కలస్థవుండాలిూవ్చిచనపుాడు భరేత సరుదకుపోవాలి, సపోర్ట గా ఉండాలి.

కటుటబడు:

ఒకసారి దేవ్తల సాక్షగా ధరాపతిాని సీవకరించిన తరావత ఏ కారణంగా విడ్డపోవ్టం అనాది మన సన్నతన

ధరాం నందు లేదు, ఒకవేళ్ గొడవ్లు వ్సేత దిదుదకో లేక సరుదకో. ఉదోయగాలు నచిచనంత కాలం చేసుకోవ్టం,
నచచకపోతే వ్దిలేయటం లాంటిది కాదు వివాహం. ఒకసారి చేసుకొనా తరావత కటుటబడటమే. సమద్రం ఎలా అయితే
నియమం పెటుటకొని ఒడుిని దాటదో, అలా భరత నియమం పెటుటకొని ఇతరుల యందు ఆకరిషతులు కాకూడదు అని
అనకోవాలి, ఎందుకంటే భారయ కూడా తలచుకొంటే తపుాచేయగ్లదు.

మంచి అభిప్రాయం కలిగేలా ప్రవ్రితంచాలి: న్న భరత అవ్సరమైన వాటికి ఖ్రుచ పెడతారు, అనవ్సరమైనవాటికి ఖ్రుచ
పెటటరు! అనే అభిప్రాయం కలిగేలా ప్రవ్రితంచాలి, అంటే పిస్థన్నరిగా లేకుండా సరదాలకు ఖ్రుచ చేస్తత, దుబారాగా మాత్రం
ఉండకు.

ప్రాధమిక నైపుణాయలు నేరుచకో:

ఇస్త్రీ చేసుకోవ్టం, టిఫిన్ చేసుకోవ్టం, ఏదైన్న ఒక

కూర చేసుకోవ్టం, కూరగాయలు కొనకోకవ్టం, ట్కయిలెట్ శుభ్రం చేయటం. అంటే ఇంటోి
భారయ లేకపోయిన్న ఇంటిని కొంచెం శుభ్రంగా ఉంచటం, వ్ండుకొని తినగ్లిగేలా నైపుణాయలు
ఉండాలి. ఈ నైపుణయం లేకపోతే భారయ పుటిటంటికి కొనిా రోజులు వెళ్లైరావాలన్నా భారయకి
మనశాశంతి ఉండదు.
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భారయన ప్రోతాూహించాలి:

భారయ యొకక లక్ష్యయలు, కోరికలు, అభిరుచులు,

కళ్లు తెలుసుకొని ప్రోతూహించాలి. ఇకకడ సహజంగా పురుషులకి కొంచెం ఇగో
ఉంటుంది అంటే న్న కన్నా ఎకకడ మించి పోయి ననా చులకన చేసుతందో అనే
ఆతాన్యయనత వ్లన వారిని బయటికి పంపించడానికి కొందరు ఒపుాకోరు.
ఒంటరితనం/ బోర్ తగగంచుటకు ఏదైన్న కళ్న ప్రోతూహించాలి. మీ భారయ ఉదోయగ్ం
చేయకుండా గ్ృహిణిగా ఉంట్ట ఉనాటియితే "తపానిసరిగా" ఏదో ఒక కళ్ యందు
(కుటుి, అలిికలు, డ్రాయింగ్, యోగ్, చెటుి పెంపకం......) శిక్షణ ఇపిాంచండ్డ.
ఎందుకంటే బోర్ తో ఉనా భారయకు అసంతృపిత, చిరాకు రావ్టం జరుగున. దానివ్లన భరతకే నషటం.

వినటం దావరా ఓదారచండ్డ:

80% భారయ సలహాలు, పరిష్కకరాలు కోరుకోదు, తమ మనసుూలో దాచుకొనా సమాచారం

అంతా బయటికి చెపిా, రిలాక్సూ అవుతారు, వారి మనసుూ తేలిక పడుతుంది.
కావున ఓపికతో వినటమే!, మీరు పరిష్కకరం, సలహాలు చెపానవ్సరం లేదు,
శ్రదదగా వింటే చాలు(తల ఊపుతూ, అరధం అయియంది అని చెపేాలా వారు
చెపిాన వాకాయలలో కొనిా తిరిగ చెపాటం, అపుాడపుాడు సందేహాలు అడగ్టం).
మనసుూలోది బయటికి కకేకంతవ్రకు ఆపుకోలేకపోవ్టం అనేది వారి
హారోాన్ూ వ్లన అలా జరుగున, ఇది వారి సహజ సవభావ్ంగా అంగ్లకరించి,
సపోర్ట చేయాలి. తన మనసుూలోనిది భరతకు చెపేాంత వ్రకు స్త్రీలు
మరచిపోరు, కావున ఒకసారి వింటే దాని గురించి మళ్ళై మాట్కిడరు.
సహజంగా భరత ఏమి ఆలోచిసాతడు అంటే భారయ మాట్కిడుతుంటే అందులో ఏమైన్న ఉపయోగ్ం ఉందా? ఉంటే
ఏమిటో కనకోకవ్ట్కనికి ప్రయతిాసాతడు. అలాగే సమసయ ఉందా? ఉంటే వెంటనే పరిష్కకరం చెపుదామ అనకొంట్కరు.
కానీ 20 % సందరాాలలో మాత్రమే పరిష్కకరం/ఉపయోగ్ం కోసం మాట్కిడతారు. మిగలిన 80% సందరాాలలో తమ
మనసుూలోనిది చెపుాకొని రిలాక్సూ అవ్ట్కనికి చూసాతరు అనే సతయం అంగ్లకరించాలి.

సేవచచగా చెపుాకొనే భరోసా ఇవావలి: నీ భారయ నీ దగ్గర తన మనసుూలోని భావాలన భయం, మొహమాటం లేకుండా
చెపుాకోగ్లిగేలా చేయాలి. మొహమాటం, భయం ఉంది అంటే ఇంకా మీ మధయ అనబంధం బలపడలేదు. ఎందుకంటే
భారయకు ఏదైన్న ప్రమాదం/ఇబాందివ్సేత దానిని సేవచచగా చెపుాకోలేకపోతే సమసయ పెరిగ గొడవ్లు వ్చేచ అవ్కాశం ఉంది.

చినా పనలలో సహాయం చేయాలి:

కూరోచడానికి కురీచ లాగ ఇవ్వటం, రోడుి

దాటేటపుాడు చేయి పటుటకోవ్టం, కార్ డోర్ తీయటం, భారయ ఏదైన్న కషటం చెపుాకొని
బాధపడుతుంటే నీవు కూడా బాధపడటం, విచారం వ్యకతం చేయటం.

156

బాధయత ఇవువ:

నీ భారయతో జీవితాంతం కలస్థ ఉండాలంటే, ఇంటికి ఆమెనే

ఇంచారిాగా నియమించు, అంటే ఇంటి అవ్సరాలు, వ్ంటసామాన తెచుచకోవ్టం,
బిల్సూ కటటడం, పిలిల అవ్సరాలు ఏమిటో ఆమెకే బాగా తెలుసు. స్త్రీలు ఇంటిని
నిరవహించటంలో సమరుిలు ఆ నైపుణాయనిా వినియోగంచుకో. ఇంటికి ఇంచారిాగా
చేసేత ఆమె ఆతా గౌరవ్ం పెరుగున, గురితంపు లభించినటుట అనకొనన.

మారుాని గ్మనించి ప్రశంస్థంచు:

మారుాని, క్రొతతదన్ననిా గ్మనించు,

పరీక్షంచు చూడు. కొంతమంది ఇంటోి ఏమి జరుగుతుందో, ఏమి ఉన్నాయో, ఎలా
ఉన్నారో అని గ్మనించకుండా ఉంట్కరు. ఇంటోి ప్రతి వ్సుతవు, భారయ మొఖ్ం, భారయ
ధరించిన బటటలు, భారయ మఖ్కవ్ళ్లకలు గ్మనించాలి, పరీక్షగా చూడాలి. మారుా
జరిగతే ప్రశంస చేయటం, ఇబాంది ఉంటే సహాయం చేయాలి.
ఉదాహరణ: రోజూ బాత్ రూమ్ కి వెళుతన్నావు, స్థంక్స వాడుతున్నావు కానీ ఈ రోజు
బాత్ రూమ్ మెరిస్థపోతుంది, స్థంక్స మెరిస్థపోతుంది అని గ్మనించావు! కానీ
ప్రశంస్థంచ లేదు, అలాకాకుండా గురితంచిన వెంటనే ప్రశంస్థసేత సంతోషిసుతంది.

మంచి గుణాలన గురితంచండ్డ: చెడు గుణాలన పోగొటటమని చెపాటం కంటే, మంచి గుణాలన ప్రశంస్థంచటం వ్లన
ఎదుటివారిలో మారుా తీసుకురావ్చుచ, మనసుూ గెలుచుకోవ్చుచ. నీ భారయ గొణగ్టం లేదు అంటే ఎంతో అదృషటవ్ంతుడ్డవి.
ఎన్యా కాపురాలలో స్త్రీల గొణుగుడు వ్లన అశాంతి పెరుగుతోంది కాబటిట చెడు గుణాలు లేనందుకు అపుాడపుాడు ప్రశంశ
చేయండ్డ.

తపుా చేసేత ఇంటోి సరిదిదుద: భారయన బయట సమరిదంచు, ఇంటోి నచచ చెపుాకో.
అందంగా, శుభ్రంగా ఉండాలి:

తన భరత అందంగా, శుభ్రంగా ఉండాలని భారయ కూడా ఆశించున, అంటే షేవింగ్

చేసుకోకుండా, మరికి బటటలు వేసుకొంట్ట, చెమట కంపు కొటుటకొంట్ట ఉంటే ఇషటం ఉండదు, కావున ఉనాంతలోనే
పరిశుభ్రత, అందంగా తయారవ్టం. కొందరు ఇంటోి ఉంటున్నామ గ్దా ఎందుకు షేవింగ్? ఎందుకు మంచి బటటలు
వేసుకోవ్టం? అని నిరిక్షయం చేసాతరు. దీనివ్లన "ఆకరషణ" అనేది తగుగన. ఇంటోి ఉన్నా, బయటికి వెళుతున్నా అందం,
పరిశుభ్రత పాటించాలి.

తపన చూడు:

ఏమీ ఆశించకుండా ప్రేమించు. వ్ంట చేసేటపుాడు, ఇలుి శుభ్రం చేసేటపుాడు, పిలిలన పెంచేటపుాడు

శారీరక అందం గురించి పటిటంచుకోకు. గన్సాలు తోమేటపుాడు, చపాతీ చేసేటపుాడు కష్కటనిా చూడు! ప్రేమన చూడు! నీ కోసం
వేడ్డవేడ్డగా, రుచిగా వ్ంటచేస్థ నీవు తింటుంటే తాన సంతోషపడట్కనిా గురితంచు.
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అందం: వివాహం మొదటోి ఎంతో అందమైన శరీరం, తన వ్ంశానిా నిలబెటటటం కోసం
శరీర అందం చెడ్డపోయిన్న, శరీరం బరువెకికన్న పిలిల కోసం భరిసుతంది. కావున భరత, భారయ
యొకక సెెచ్ మార్క్ లో తన పిలిలన చూడాలి, అపుాడు అందం గురించి ఆలోచనలు రావు.

గొడవ్లు పెరగ్కుండా రక్షణగా నిలబడాలి: తలిి, భారయ ఇదదరూ కావాలిూనవారు
కనక, ఇదదరి మధయ గొడవ్లు పెరగ్కుండా/రాకుండాచూడటమే భరత/కొడుకు ప్రధాన
కరతవ్యం. చెడుని మంచిగా మారిచ చెపాండ్డ.
ఉదాహరణ: భారయ, తన అతత గురించి మంచి విషయం చెపితే దానిని కొంచెం పెదదది(+ve) చేస్థ కొడుకు తలిికి
చెపాటం. దీనివ్లి వాళ్ైమధయ మంచి అనబంధం కలిగ, గొడవ్లు రావు. అలాగే భారయ ఎదో తపుాగా పలాన్న
బంధువులతో చెపిాంది అని తలిి అంటే అపుాడు కొడుకు దానిని చినాదిగా మారిచ చెపాాలి అంటే "ఏదో మూడ్ సరిగాగలేక
ఏదో ఒక మాట అనాది, ఆ తరావత న్నతో చెపిా బాధపడ్డంది, అలా చెపిా ఉండకూడదు అని.. ఆ చుట్కటల వ్యకిత దానిని ఎకుకవ్
చేస్థ చెపిానటుట ఉంది" అని ఆ సమసయ ప్రాధానయతన తగగంచాలి.
చినా +ve ==>పెదద +ve గా చేయి
-ve
==>దాచిపెటుట/చెపావ్దుద (లేక) +ve చేస్థ చెపుా
పెదద -ve ==>చినా -ve చేయి

భారయ-తలిి మదయ అనబంధం కోసం ప్రతి అవ్కాశం ఉపయోగంచుకోండ్డ: తలిికి

వ్సుతవులు ఇవావలిూవ్సేత,

భారయ చేత చేయించు.
ఉదాహరణ: భరత, మొదట భారయన ఒపిాంచి ఫోన్ లో ఇలా చెపామనండ్డ “ఇంటోి బటటలు ఉతుకోకలేక ఇబాంది
పడుతున్నారు” అని మీ అబాాయి అన్నాడు, కావున ఈ వ్యసుూలో ఇంకా ఏమి ఉతుకోకగ్లరు? కాబటిట వాషింగ్ మెషిన్
కొనకోకగ్లరు, మీకు ఆ డబుాలు పంపిసాతమ అని చెపామనండ్డ. అపుాడు అతత దృషిటలో కోడలి గురించి 100% మారుకలు
పడతాయి. అలాగే తలిి ఏదైన్న వ్సుతవు, డబుా ఇసుతంటే అది తనకు ఇవ్వవ్దుద అని చెపిా, కోడలికి(భారయ) కే ఇవ్వమని చెపాండ్డ.
అలా నీ భారయ తన అతత గొపాదన్ననిా గురితసుతంది.

తలిి-భారయ మధయ దూరం పెరుగుతుంది అంటే భరత రంగ్ంలోకి దిగాలి:
వీరి మధయ దూరం పెరుగుతుంది అంటే నీకు మనశాశంతి కరువ్గున, కావున బంధానిా
సాధయమైనంత తందరగా రిపేర్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఈ చినా చినా మనసారిలు చిలికి
చిలికి గాలివానలా పెదద అఘాదం అయి కూరొచనన, అంటే వీరిమధయ సానిాహితయం ఎలా
ఉంది అని పరిశీలిస్తత ఉండాలి.

తలిిదండ్రులతో కూడా మాట్కిడు:

పెళ్ివ్వగానే ఇంతకుమందు లాగా ఉండలేకపోవ్టం వ్లన తామ నిరిక్షయం

అయాయమే అనే భావ్న తలిిదండ్రులకు కలుగుతుంది, కావున రోజు మారిచ రోజు అయిన్న ఒక 20నిమష్కలు తలిిదండ్రులతో
మాట్కిడాలి. లేకపోతే కోడలు కొడుకుని మాట్కిడనివ్వటం లేదు అనే అనమానంతో కోడలిపై కోపం పెంచుకొంట్కరు.
అపుాడు గొడవ్లు ఇంకా పెరుగుతాయి.
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తలిిదండ్రులు కూడా పరపాటు చేసాతరు:

సాధారణంగా పిలిలకు తలిిదండ్రులు చేసే పనలు మంచిగా

అనిపిసాతయి, కానీ తలిిదండ్రులు కూడా మనషులే, వాళుై కూడా తపుాలు చేసాతరు అనే సతయం కొడుకు/భరత, గ్మనించాలి.
తలిికి, భారయకి గొడవ్ జరిగతే అందులో భారయ వ్యసుూలో చినాది కావున,
భారేయ తపుా చేస్థ ఉంటుంది అనే అభిప్రాయం తపుా. తపుా అనేది ఎవ్రైన్న
చేయవ్చుచ, కావున గొడవ్ జరిగతే మూల కారణం అనేది కనకొకని, వారిని
సమరిదంచాలి, అంటే తలిిది తపుా అయితే, భారయ మందు నిలదీయకూడదు,
వ్యకితగ్తంగా

తలిితో

మాట్కిడాలి.

పెళ్ళైన

తరావత

కొడుకు

చేత

చెపిాంచుకోవాలిూవ్చిచంది అనే గలీట భావ్న తలిిదండ్రులలో ఉంటుంది, తదావరా
కోడలిలో ఏ చినా లోపం కనపడ్డన్న, అవ్కాశం దొరికిన్న కొడుకుకి చెపుతంది.
కావున భారయ లోని చినా చినా లోపాలు కూడా తలిి చెపుతుందంటే ఇగో దెబాతింది అని అరధం. ఇలా తలిిదండ్రులు కూడా
తపుాలు చేసాతరు అని గ్రహించాలి.

2.14 భర్త - చేయకూడనివి ఏమి? (Husband Don’ts)
2.14 భర్త - చేయకూడనివి ఏమి? (Husband Don’ts)
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భారయ యొకక TOP అయిష్కటలు, కావున వీటిని భరత చేయకూడదు:
1.

అతతవారింటోి ఏకాంతంగా భరతతో ఉండట్కనికి/మాట్కిడట్కనికి సౌకరాయలు లేకపోతే భారయకు ఇషటం ఉండదు.

2. భరత బిజీగా ఉంట్ట ఏకాంతంగా, చాలినంత
సమయం భారయతో
గ్డపకపోవ్టం భారయకు ఇషటం ఉండదు.
3. తన అతాతమామ చెపేా ప్రతి దానికి భరత "అవున" అనటమే! న్నయయంఅన్నయయం, ధరాం-అధరామా? అని చూసుకోకపోవ్టం భారయకు నచచదు.
4. ప్రాణం పోయేదాకా భారయతోనే జీవితం అని భరత నంచి భద్రత ఆశిసాతరు,
అలాగాక మాటిమాటికి విడాకులు, ఇంటోి నంచి వెళ్లైపో అని మాట్కిడటం అంటే నచచదు, అది అభద్రత, భయం
కలిగంచటం వ్లన భారయకు ఇషటం ఉండదు.
5. భరత, ఎపుాడూ అతాతమామ వైపే మాట్కిడటం భారయకు ఇషటం ఉండదు, ఒంటరిదానిా చేయటం భారయకు ఇషటం ఉండదు.
6. ఖ్రుచలు కన్నా జీతం తకుకవ్ రావ్టం భారయకు నచచదు.
7. మకుకస్తటిగా, మొహానేా ఉనాది వునాటుి భరత మాట్కిడటం భారయకు నచచదు.
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8. మనసుూలోని బాధ చెపాకుండా భరత "ఏమీ లేదు.." అనటం, భారయకు నచచదు.
9. ఇచిచన మాట నిలబెటుటకోకపోతే భారయకు నచచదు.
10. భరత ఇంటికి రాగానే టీవీ, ఫోన్, లాపాటప్ మందు అదేపనిగా కూరోచవ్టం భారయకు నచచదు.
11. ఎపుాడో ఒకసారి కాకుండా, ఎపుాడూ ఆలసయంగా ఇంటికి రావ్టం భారయకు నచచదు.
12. భరత ప్రతి పైసాకి లెకకలు అడగ్టం భారయకు నచచదు, భారయ యొకక కనీస అవ్సరాలకు కూడా డబుా ఇవ్వకుండా
ఉండటం భారయకు నచచదు.
13. సమసయలలో సానభూతి, ఓదారుా కోరుకొనన, కానీ పురుషులు
సానభూతి ఇవ్వకుండా పరిష్కకరం ఇవ్వట్కనికి ప్రయతాం చేయటం
స్త్రీలకి ఇషటం ఉండదు. ఉదాహరణకు తల నొపిా వ్చిచంది అని చెపితే
ప్రకకన కూరొచని కాసత ఓదారుా, మాటలు చెపామని, ZanduBalm తెచిచ
ఇవ్వటం కాదు, ZanduBalm రాసుకొంటే తగుగతుందని ఆమెకు
కూడా తెలుసు.
14. తన తలిితో/అకకతో/చెలిితో పోలచటం, భారయకు నచచదు.
15. ప్రకకన ఉనాపుాడు స్థగ్రెట్ త్రాగ్టం, భారయకు నచచదు.
16. చేస్థన పనిని గురితంచి ప్రశంశ చేయకపోవ్టం, భారయకు నచచదు.
17. మాట్కిడుతునాపుాడు ఎటో చూడటం, భారయకు నచచదు.
18. ఎకుకవుగా ఇంటి పని ఉనాపుాడు కూడా సహాయం చేయకపోవ్టం,
భారయకు నచచదు.
19. మఖ్యమైన రోజులని పదే పదే భరత మరిచపోవ్టం(పుటిటన, పెళ్లిరోజు), భారయకు
నచచదు.
20. వేరే అమాాయిలవైపు చూస్థ చొంగ్ కారచటం, భారయ మందు పగ్డటం అనేది
భారయకు నచచదు.
21. ఉదోయగ్ంన బాధయతగా కషటపడ్డ పనిచేయకపోవ్టం భారయకు నచచదు.
22. చినా చినా పనలు కూడా సరుదకోకుండా, చిందర వ్ందరగా వ్సుతవులు
ఎకకడపడ్డతే అకకడ పడేయటం భారయకు నచచదు.
23. పిలిల పెంపకంలో అసూలు పటిటంచు కోకపోవ్టం భారయకు నచచదు.
24. కుటుంబానిా, ఉదోయగానిా బాలన్ూ చేయలేకపోతే భారయకు నచచదు. అంటే ఉదోయగ్ం కోసం ఎకుకవ్ సమయానిా
కేట్కయించి, కుటుంబానిా, భారయన, పిలిలన పటిటంచుకోకపోతే.
25. భారయన సలహాలు అడగ్కపోవ్టం, చులకనగా చూడటం, దానితో సమసయలు
తెచుచకోవ్టం, భారయకు నచచదు.
26. ప్రతి రోజు ఒకే విషయంపై వాదన, గొడవ్, భారయకు నచచదు.
27. అతిగా మందు త్రాగ్టం, పగ్త్రాగ్టం, సేాహితులన తీసుకొచిచ ఇంటోి త్రాగ్టం,
అతిగా ఫోన్, వీడ్డయో గేమ్ూ, లాపాటప్ మందు కూరోచవ్టం, భారయకు నచచదు.
28. భారయ సంపాదన అంతా తీసుకొని తన అవ్సరాలకోసం మళ్ళై అడుకొకనాటుి
అడగ్టం, ప్రతి ఖ్రుచకి జవాబు చెపాటం, ఎందుకు అనవ్సర ఖ్రుచ అని దెపాటం, భారయకు నచచదు.
29. ఉదోయగానిా, ఇంటి పనిని, పిలిలన చూసుకొవ్టం, వ్ంట పనినీ చేయాలని భరత ఆశించటం భారయకు నచచదు.
30. తన ఆరోగ్యం, ఆసకిత, ఇషటం, స్త్రీల ఇబాందులన గ్మనించకుండా శృంగారం కోరుకోవ్టం భారయకు నచచదు.
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31. చినా చినా పనలు చేయలేకపోవుట, వ్సుతవుల మరమాతుతల గురించి కొంచెం కూడా విజాానం లేకపోవుట, భారయకు
నచచదు.
32. సరసం, నవువ, విన్యదం, శృంగారం అంటే ఆసకిత కనబరచకపోవ్టం భారయకు నచచదు.
33. పని ఒతితడ్డని అరధం చేసుకోకుండా, గ్మనించకుండా, అడగ్కుండా కనపడ్డనదానిని బటిట, చూస్థనదే సతయం అని నమిా
విమరిశంచుట, నిందించుట. కనీసం ఎందుకు అలా ఉంది? ఎంత పని ఒతితడ్డ ఉంది? ఏమి చేసావు ఇపాటిదాకా? అని
విమరిశంచే మందు కనీసం అడగ్కపోవ్టం భారయకు నచచదు.
34. పిస్థన్నరితనం వ్లన కుటుంబ అవ్సరాలకు సరిపోయినంత డబుా ఇవ్వకపోవ్టం, భారయకు నచచదు(ఇచిచన డబుాతో ఎలా
ఇలుి న్సటుటకురావ్డమో అరధం కాక గలగలలాడ్డపోవ్టం).
35. మా ఫ్రండ్ కి వాళ్ై అతతగారు కారు కొనిచాచరు, మా ఫ్రండ్ భారయ జాబ్ చేసుతంది అని పోలచటం భారయకు నచచదు.
36. స్త్రీల ఇంటి, వ్ంట పనలలో "అతిగా" తలదూరిచ, లోపాలు ఎతితచూపటం, కాిస్ట పీకటం భారయకు నచచదు.
37. భారయ, భరత ఇదదరూ ఆఫీస్ట కి వెళ్లైవ్చిచనపుాడు భరత ఇంటి పనిలో సహాయం చేయకుండా, అది చేయి, ఇది చేయి అంటే
భారయకు నచచదు, ఎందుకంటే తన్య కూడా అలస్థ పోయి ఉండటం వ్లన.
38. తలిి చెపిాందని భారయన తిటటడం భారయకు నచచదు.
39. సాధంచిన దానిలో భారయ ప్రమేయం అసూలు లేదనాటుిగా సొంత డబాా కొటుటకోవ్టం నచచదు.
40. కొడతాడేమో అని భయంగా బ్రతకటం భారయకు నచచదు.
41. ఏమైన్న రహసాయలు(ఆస్థి, వాయపారం..) భారయ కంటే తలిికే ఎకుకవ్ చెపాటం భారయకు నచచదు.
42. భారయ కంటే, తలిికి అధకమైన అధకారాలు(డబుా ఖ్రుచ చేసే, కొనే) ఇవ్వటం భారయకు నచచదు.
43. ఎపుాడూ భారయనే సరుదకుపోవాలి అనడమే తపా తన తలిిదండ్రులన కూడా సరుదకుపోవాలి అని చెపాలేకపోవ్టం
భారయకు నచచదు.

తోడబుటిటన అనాదమాలన/అకక చెలెిళ్ైన గ్రుడ్డిగా నమారాదు:

భరత తన తోడబుటిటన అనాదమాలు/అకక

చెలెిళుై చినాతనం నంచి ఒకేచోట పెరగ్టం వ్లన వారిపై ఒక అభిప్రాయం ఉంటుంది. అంటే భారయకు, భరత యొకక
చెలెిలు/అకక/అనాకు మదయ జరిగన మాటలలో అనకోకుండా ఏదో ఒకమాట పరపాటున భారయ న్యరుజారి ఉంటుంది లేక
తన భరతన వారు చులకన చేయటం ఇషటంలేక వారిని ఒకమాట అంటుంది. ఆడబిడి, మరుదులు ఆ మాటన అపారధం
చేసుకోవ్చుచ లేక ఇగో దెబాతినటం వ్లన వారు భరతకు చెపాటం వ్లన భరత వారిని చినాపాటినంచి చూస్థన
మనసతతవం ప్రకారం అలోచించి, ఆ మాటలన తన తోడబుటిటన అనాదమాలు/అకక చెలెిళుై అనరు అని నిరణయం చేసాతరు,
కానీ భారయ తన తపుా లేదని వాదించిన్న నమాడు, కారణం చినాపాటి నంచి వారిపై ఉంచిన అభిప్రాయం వ్లన, కానీ ఇకకడే
ఇకకడ గొడవ్లు వ్సాతయి. ఎందుకంటే భారయ తన మాటలన భరత గౌరవించలేదు, నమాలేదు కావున తనకు అగౌరవ్ం,
అవ్మానం జరిగంది అని అనకొంటుంది.
ఇలాంటపుాడు భరత ఏమి చేయాలంటే ఆ రోజున ఏమి జరిగంది అని భారయన వివ్రణ అడగాలి,
వారినీ అడగాలి. తన అనాదమాలు/అకక చెలెిళుై తన కాపురం నిలబడాలి అని కోరుకొనేవారు అయితే భారయలోని చినా
లోపానిా తనకు చెపాకూడదు, ఆ మాటలన చెపిాతే గొడవ్లు పడరా? ఒకవేళ్ భారయ వారిని ఒకమాట అనాది అంటే ఎందుకు
అన్నలిూ వ్చిచంది? అంటే భరతన వాళుై అగౌరపరచటం/చులకన చేయటం వ్లన భరించలేని భారయ, తన
ఆడబిడిలన/మరుదులన ఒకమాట అని ఉండొచుచ.
కావున భారయ, తన ఆతాగౌరవానిా కాపాడటం కోసమే అకకడ మాట్కిడ్డంది కానీ వేరే ఉదేదశయం లేదు అని
గ్రహించాలి. భరత ఎపుాడూ కూడా తన అనాదమాలు/అకక చెలెిళుై తపుాలు చేయరు అనే గ్రుడ్డి నమాకం వ్దిలి పారదరశకంగా,
నిజాయితీగా ఆలోచించాలి. చాలామంది గొడవ్లు పడేవారిలో వారి అనాదమాలు/అకక చెలెిళుైన గ్రుడ్డిగా నమాటం వ్లన,
భారయ యొకక ఆతా గౌరవ్ం దెబాతిని, అవ్మానం జరిగ గొడవ్లు వ్సుతన్నాయి.
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భరత, తన అనాదమాలు/అకక చెలెిళుై ఎందుకు మా మదయ గొడవ్లు పెడతారు అని అడగ్వ్చుచ, తన భారయకు,
తన అనాదమాలు/అకక చెలెిళుైకు జరిగన గొడవ్లో ఇగో దెబాతినాపుాడు, వారి అహానిా/అధకారానిా వారు చూపించి
అవ్తలి వారిని ఏడ్డపిసేత, కొటిటపిసేత వారిలోని ఇగో సంతృపిత చెందుతుంది. విడాకులు తీసుకొనే కేసులలో ఎకుకవ్
శాతం ఆ అనాదమాలు/అకక చెలెిళుై అనేవారు భరతకు లేనిపోని మాటలన చెపిా, వారిని దూరం చేసుతన్నారు, కేవ్లం వారి
ఇగో సంతృపిత అవ్వటం కోసమే. కావున భరత, భారయపై తన అనాదమాలు/అకక చెలెిళుై నంచి ఒక నింద, ఆరోపణ
వ్సేత గ్రుడ్డిగా నిరణయం తీసుకోరాదు.
అలాగే మరో సందరాంలో భారయ వ్లన నిజంగానే చినా పరపాటు జరిగంది అని అనకొందామ, కానీ
అనాదమాలు/అకక చెలెిళుై ఇపుాడు దానిని పెదద తపుాగా చెపాట్కనికి కారణం, ఇంతకమందు వారి ఇగో దెబాతిని, అవ్కాశం
కోసం ఎదురుచూసుతంట్కరు, వెంటనే ఆ చినా పరపాటుకి పది కారాలు,
మిరియాలు కలిపి వేడకికంచి చెపుతారు. దానివ్లన కోపం కటటలు తెంచుకొని
ఆవేశంలో భారయన కొట్కటలి, గొడవ్లు పడాలి. గొడవ్పడ్డన విషయం
తెలియగానే వారిలో ఇగో సంతృపిత పడుతుంది. మనిషి అన్నాక పరపాటుి చేసాతరు.
ఒక చినా పరపాటుని, అనాదమాలు/అకక చెలెిళుై ఎందుకు ఇంత పెదదది చేస్థ
చెపుతున్నారు? అని గురితంచాలి. అంటే ఇంతకమందు ఎపుడో, ఏదో
విషయంలోన్య భారయకు, తన అనాదమాలు/అకక చెలెిళుై మదయ ఇగో దెబాతిన్నాయి.
(సైకాలజీ ప్రకారం ఒక వ్యకిత వ్లన ఇగో దెబాతింటే, ఇగో దెబాతినడానికి కారణం అయిన వ్యకిత కూడా బాధపడేవ్రకు/ఎడేచవ్రకు
ఇగో అనేది చలాిరదు/సంతృపిత పడరు. అందుకోసం లోపాలన వెదకటం, విమరశ చేయటం, నిందించటం, లోపాలన వెంటనే
చెపాటం చేసాతరు, రెచచగొడతారు, జరిగన సంఘటన విషయానిా మారిచ చెపుతారు, అవ్కాశం కోసం ఎదురు చూసుతంట్కరు)

భారయకు అభద్రత అనిపించేలా ప్రవ్రితంచగూడదు:

చులకన చేయటం, అబదాదలు ఆడటం, అసమరధతగా

ప్రవ్రితంచటం, బాధయత రాహితయంగా ఉండటం, భారయన కంట్రోల్స చేయటం, మొండ్డగా ప్రవ్రితంచటం, తిరుగుబాటు,
ఎదిరించటం వ్లన, నీ సావరధమే నీవు చూసుకోవ్టం.

ఆమె అభిప్రాయం తీసుకోకుండా నిరణయం తీసుకోవ్దుద:

ఇంటోి వ్సుతవులు లేకుండా ఇతరుల మందు

గొపాలకు పోవ్దుద. అంటే ఇంటోి పాలు లేకుండా ఇంటికి వ్చిచన వారికి టీ పెటుట అని చెపాటం. ఏమి చేయాలో భారయకు అరధం
కాక ఇబాందిపడటం.

భారయ అన్నరోగ్యంతో ఉన్నా సావరధం చూసుకోవ్దుద: భారయకు వ్ంటోి బాగాలేదు అని చెపిాతే, భరత కాదనకుండా
తన పుటిటనరోజు వేడుకలు అని చెపిా అందరిని పిలవ్టం. అవ్తలి వ్యకిత బాధపడుతున్నా పటిటంచుకోకుండా ఇబాందిపెటటడం
అగౌరవ్ం. అలాగే భారయ అన్నరోగ్యంతో బాధపడుతున్నా పడక సుఖ్ం కోరుకోవ్టం. అంటే భారయ ఆరోగ్యం కంటే తన
సంతోషమే ప్రధానం అనే న్సగ్టివ్ సందేశం ఇచిచనటుట.

ప్రతీదానికి భారయ అనమతి తీసుకోవ్దుద:

సొంత నిరణయం తీసుకోవ్డానికి భయపడటం, ప్రతీదానికి భారయ

అనమతి కోరడం. దీనివ్లన భారయకు అభద్రత కలుగున.
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అధకారం చెలాయించ వ్దుద: పెళ్ళైన తరావత భారయ "న్న సొంతం, హకుక, ఆస్థి" అనే దృకాధం మగ్వారిలో ఉంటుంది.
దీనివ్లన కంట్రోల్స చేయాలనకోవ్డం, అధకారం చెలాయించటం, చెపిాన మాట విన్నలనకోవ్టం. ఈ దృకాధం సహజంగా
వ్సుతవులు, పలం, ఇలుి కొంటె న్నది అనే భావ్న ఎలా వ్సుతందో, అదే భావ్నన భారయపై చూపించటం. ఈ దృకాధం తపుా.
మనసుయలన ప్రేమతో చెపిా చేయించుకోవాలి, అంతేగాని అధకారంతో కాదు. భారయ అయినంత మాత్రాన చెపిానటుట చేయాలి
కాదు, ఆమెకు కూడా మనసుూ ఉంది, అభిప్రాయాలు కూడా ఉంట్కయి. అది పరిగ్ణలోకి తీసుకోవాలి.

భారయన బంధంచవ్దుద:

ప్రతీదానికి తనమీద ఆధారపడేలా చేసుకోవ్టం వ్లన తన కంట్రోల్స లో ఉంటుంది అనేది

తపుాడు భావ్న. భారయ చేసే ప్రతి పనిని విమరిశంచటం వ్లన, నీకు అంతగా ఏమీ తెలియదు,
చేతకాదు, తన శకిత సామరాధయలపై అపనమాకం కలిగేలా చేస్థ తనపై ఆధారపడేలా
చేసుకోవ్టం తపుా. భారయకు సొంతంగా చేసుకొనే సావతంత్రయరం , ధైరయం, సపోర్ట, ప్రశంశ
ఇవావలి. మైక్రో మేనేజర్ లాగా గుచిచ గుచిచ తపుాలే వెతకటం మానకోవాలి. కంట్రోల్స
చేయబడే వ్యకిత కొనిా రోజులకు ఓపిక, విరకిత కలిగనపుాడు ఎవ్రైన్న తన భరత చూపించని
ప్రేమ మరో వ్కిత చూపిసేత, అక్రమ సంబంధంకి దారితీయున. అంటే మంచి చీర
కటుటకోనీయకుండా, ఎవ్రితోన్య మాట్కిడనీయకుండా, బయటికి వెళ్ినీయకుండా, ఫోన్
చేయాలన్నా అనమతి లాంటి వాతావ్రణంలో ఉంటే, భారయ యొకక వివాహేతర
సంబంధాలకు కారణం భరేత!

ఇబాంది పెటటవ్దుద:

సేాహితుల మందు భారయన ఇబాంది పెటటడం, అంటే చెపాకుండా సేాహితులన ఇంటికి పిలవ్టం,

వారికి ఇషటమైనవి చేయమని చెపాటం, సేాహితుల మందు భారయ గురించి చులకన చేయటం చేయరాదు.

బాధయత రుదదవ్దుద: మీ బాధయత కూడా భారయ మీద రుదదటం అనేది బాధయతా రాహితయం. కుటుంబ సంపాదన అనేది భరత
బాధయత, బాధయతారాహితయం తో భారయ మీద రుదదరాదు.

భయపెటటవ్దుద:

కొందరు భారయ చినా తపుా చేస్థన్న కోపంతో ఊగపోతారు, అలాంటపుాడు భారయ తన ప్రమేయం

లేకుండా సమసయ వ్సేత, అంటే తన తపుా లేకున్నా భారయపై నింద వ్సేత అది నిజమని ఊగపోరాదు. భారయకు తన సమసయన
చెపుాకొనే సేవఛ్చ ఇవావలి. అంటే మనసుూలో ఏమన్నా అడగ్మని చెపాండ్డ, ఎటిట పరిస్థితులలో కోపం గాని, తిటటడం గాని,
సాధంచటం గాని చేయన అని ప్రమాణంగా చెపుాకోండ్డ. భయపెడ్డతే మనసుూలోనిది చెపాలేరు, చెపాకపోతే అపారాదలు
జరుగుతాయి. ఉదాహరణ: భారయకు ఎవ్వరో పోకిరి వెధవ్ కాల్స చేయటం, మెసేజ్ పెటటడం జరిగంది, కానీ భరతకు చెబుదామ
అంటే ఆమెకు భయం, ఇలా చెపాక, దాచిపెడుతూ ఓ రోజు భరత మెసేజెస్ట చూడటం జరిగంది. భరత అనమానించటం,
తిటటడం జరిగంది. ఇకకడ కారణం భారయ చెపాలేకపోవ్టమే కావ్చుచ, కానీ పరోక్షంగా భరత కూడా కారణమే! భారయ
ఇలాంటి సమసయన సవతంత్రంగా భరతతో చెపుాకొనే పరిస్థితిని భరత కలిాంచలేకపోవ్టమే అపారాినికి దారితీస్థ గొడవ్
అయియంది కదా! అదే భరతతో ధైరయంగా చెపుాకోగ్లిగే పరిస్థితి ఉంటే, మొదటి రోజే భరతతో చెపేాది, అపారధం వ్చేచది కాదు!
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పటిటంచుకోకపోవ్టం:

భారయకు కావ్లస్థన వ్సుతవులు, ఇలుి, కారు అనీా సమకూరుచతున్నాన కదా! అంటే

సుఖ్పెడుతున్నాన కదా! అనకొంట్కరు. కానీ భారయ వ్సుతవులకన్నా భరతతో ఓ అరగ్ంట సేపు సరదాగా, మనసువిపిా
మాట్కిడాలి అనకొంట్కరు, అంటే భరత దృషిటలో సుఖ్పెటటడం అంటే వ్సుతవులు ఇవ్వటం, లోటు లేకుండా చూసుకోవ్టం, కానీ
భారయ దృషిటలో సుఖ్ం అంటే అరగ్ంట సేపు న్నణయమైన సమయంతో సరదాగా, మనసువిపిా మాట్కిడాలి అని అని అరధం
చేసుకోండ్డ.

భారయన పావుగా ఉపయోగంచవ్దుద:

కొనిా సారుి తన తపుా కపిాపుచుచకోవ్డానికి భారయన పావుగా వాడ్డ తన

తలిిదండ్రుల దృషిటలో మంచి వాడ్డగా ఉండట్కనికి భారయన ఉపయోగంచటం వ్లన, తలిిదండ్రులు అపారిం చేసుకొని తన
భారయన విమరిశంచటం, నిందలు పడటం జరుగున. కావున భారయన అవ్సరాలకు, నిందలు పడట్కనికి
ఉపయోగంచుకోకండ్డ.

నిరిక్షయం, గురితంచకపోవ్టం: భారయ అలస్థపోయేలా ఇంటిపని చేసుతంటే
తీరిగాగ కూరుచని టీవీ, పేపర్ చూడటం. ఒకప్రకక ఊపిరి తీసుకోలేనంత పని
చేస్తత ఉనాపుాడు ఏమీ పటటనటుి ఖాళ్ళగా పేపర్, టీవీ చూస్తత టీ పెటటమన్య,
పకోడ్డ చేయమాన్య ఆరిర్ వేయటం. ఎపుాడూ టీవీ, గేమ్ూ, ఫ్రండ్ూ తపా ఇంటి
గురించి పటిటంచుకోకపోవ్టం. అతిగా త్రాగ కంపు చేయటం, అరవ్టం,
పరువు తీయటం చేయరాదు.

ఫిట్ న్సస్ట ఆశించవ్దుద: ఎపుాడూ ఫిట్ గా ఉండాలని భరత కోరుకోరాదు(వ్యసు పెరగ్డం, శరీరంలో మారుాలు, ప్రెగ్ానీూ
కారణాల వ్లి మహిళ్ల శరీరంలో మారుాలు వ్సాతయి. ఫిట్ న్సస్ట, అందం తగుగతుంది. కాబటిట మహిళ్ నంచి ఫిట్ గా
ఉండాలని ఎక్సూ పెక్సట చేయడం సరైనది కాదు)

వేరే అమాాయిలతో పోలచవ్దుద: అది సరదాకు అయిన్న కానీ వేరే అమాాయిలన చూపించి ఎంత బాగుందో, ఎంత
సనాగా ఉందో అని పోలచటం ఏ అమాాయి కూడా నచచదు.

దాడ్డ చేయవ్దుద: చుట్కటల, బంధువుల మందు భారయన ఒంటరిదానిలా చేస్థ అందరూ ఆమెపై మాటలతో దాడ్డ చేయటం,
అంటే మీవారు అలాంటివారు, నీకు అది రాదు, ఇది రాదు అనటం ఏ అమాాయి సహించదు.

చులకన వ్దుద:

భారయ తనకు తెలియనిది అడ్డగతే వెకిలిగా, చులకనగా, తకుకవుగా, అవ్మానంగా, ఎగ్తాళ్లగా నవ్వటం

చేయరాదు. అలా చేసేత ఆతా గౌరవ్ం, అహం దెబాతినన. మరోసారి ఇంకేమీ అడగ్దు, అపుాడు భారయకు నేరుచకొనే అవ్కాశం
మీరే చెడగొటుటకొనావారు అవుతారు. తెలియకనే అడ్డగంది కావున అడ్డగనందుకు అభినందించటం, అరధమయేయలా చెపాటం,
సహాయం చేయటం చేయాలి. అపుాడు భరత సపోర్ట వుంది కావున ఇంకా నేరుచకోవాలనే తపన వ్సుతంది. నీ పటుటదల న్నకు
మచచట వేసుతంది అని, నీకు ఇంకేమైన్న సహాయం కావాలా అని అడగ్టం. అపుాడపుాడు దానిని గురుత చేస్థ ఎంతవ్రకు
వ్చిచంది, ఏమైన్న ఇబాందులు ఉన్నాయా, ఏమైన్న సహాయం కావాలా అని అడగ్టం చేసేత, భారయ ఉతాూహం చూపించున.

నవి ఏమి? (Wife Do’s)
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భరత మనసుూ గెలుచుకోవ్ట్కనికి చేయాలిూనవి తెలుసుకొని అందుకు అనగుణంగా ప్రవ్రితంచగ్లరు. తదావరా
ఒకరిమీద ఒకరికి గౌరవ్ం, ప్రేమ, ఆపాయయత పెరుగున.

భద్రత: భరతకు భద్రత కలిగంచేలా ప్రవ్రితంచుట, అంటే మాటలలో, చేషటలలో గౌరవ్ం, నిజాయితీ, ప్రాధానయత చూపిస్తత, భరత
యొకక నైపుణాయలపై/శకిత-సామరాధయలపై నమాకం కలిగ, భరత పటి బాధయత గ్లిగ, భరతకు సేవచఛ వాతావ్రణం కలిాస్తత,
చినా విషయాలలో సరుదబాటు, పెదద విషయాలలో క్షమ/ఓరుా కలిగ ఉండటం.

గౌరవ్ం ఇవావలి:

చినా

భరత గౌరవ్ం కాపాడటం భారయ బాధయత. భరతకు అవ్మానం జరిగతే తనకు జరిగన అవ్మానంగా

భావించి, అవ్మాన్ననిా తిపిా కొట్కటలి. అంటే తన తలిిదండ్రులు భరత గురించి తపుాగా మాట్కిడ్డతే, సేాహితులు భరత గురించి
చెడుగా చెపుతంటే, బంధువులు చులకనగా చూసుతంటే అది అవ్మానంగా భావించి తిపిా కొట్కటలి.

నైపుణాయలన పెంచుకోండ్డ:

ఇంటోి ఉండేవారికి నైపుణాయలన

పెంచుకోవ్టం వ్లన ఏమి అవ్సరం అనిపిసుతంది, కానీ ఈరోజు మీరు
నేరుచకొనా
జాానం
ఉపయోగ్పడకపోవ్చుచ,
అలాగే
మీకు
ఉపయోగ్పడకపోవ్చుచ. మరో రోజు ఉపయోగ్ం రావ్చుచ, మీ
సేాహితులతో, మీ కుటుంబంలో ఉపయోగ్ం రావ్చుచ. ఈన్నటి రోజులన
బటిట చుట్టట పరిస్థితులన అరధం చేసుకొని జాాన్ననిా పెంచుకోవాలి. అపుాడు
భరతకు ఏమైన్న సహాయం కావ్లస్థ వ్చిచన్న, కుటుంబ ఇబాందులలో ఈ
జాానం ఉపయోగ్పడున. అంటే మీకునా తెలివితేటలకు, మీరు చెపేా ఉపాయాలు, సమసయలన పరిషకరించే తతావనికి భరత
ఇషటపడతారు. కావున కుటుంబ సమసయల, ఆరిిక సమసయల పరిష్కకరం కోసం జాాన్ననిా పెంచుకోండ్డ. ఇందుకోసం వ్యకితతవ
వికాస పుసతకాలు, ఫైన్ననిూయల్స పాినింగ్, చాణకయ నీతి స్తత్రాల పుసతకాలు చదవ్ండ్డ.

ఓదారుా: భాగ్సావమి సమసయకి కారణం అయిన వారిని భాగ్సావమి ఎదురుగా కారణం అయిన వారిని

న్నలుగు తిటటండ్డ.

ఏం పరావలేదు, దీనివ్లన కాసత ధైరయం వ్సుతంది. భాగ్సావమి చేస్థన పరపాటుకు, నష్కటనికి, తపుాకి పచాచతాతపం చెందుతూ
ఉంట్కరు, ఓదారుాగా “పతే పోయిందిలే!, మీకు ఏమీ కాలేదుగా! ఇంకొకటి తెచుచకొందామ!” అనే మాటలు అనటం వ్లన
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వారి మనసుూలో మీరు 100 % సంపాదించినటేి! అలాగాక గొణగ్టం, నిందించటం, ఎగ్తాళ్ల చేయటం వ్ంటిది చేసేత వారి
మనసుూలో మీ సాినం దిగ్జారినటేి!

గఫ్టట తెసేత ప్రశంస్థంచండ్డ, విమరిశంచకండ్డ:

మీకు నచిచన బొటుటబిళ్ి పాయకెట్, జడ కిిప్ కూడా ఇవొవచుచ. గ్మనిక:

భాగ్సావమి తెచిచన బహుమతిని సాధయమైనంత తవరగా పెటుటకొని, చూపించండ్డ,
ఆనందిసాతడు. అతని మోహంలో 1000 కాండ్డల్స బల్సా చూడొచుచ. ఎటిట పరిషిటతులో
మీకు నచచకపోయిన్న, అసహయం వేస్థన్న ఒకక విమరశ చేయరాదు(ఉదాహరణ: పలాన్న
ష్కపులో అదే వ్సుతవు తకుకవుగా ఇసుతన్నారు కదా!, నీకు బేరం అడగ్టం రాదు, ఇంకో
రంగు తేవ్చుచ గ్దా! ఇది అంతగా బాగాలేదు, డబుా వ్ృధా చేసుతన్నారు!) లాంటి విమరశ,
చులకన, ఎగ్తాళ్ల చేసేత, బహుశా అదే చివ్రి బహుమతి మీకు! ఎందుకంటే భరత
తానతెచిచన దానిని సంతోషపడ్డతే చూడాలనకొంట్కడు. అలాగాక తపుాలే వెదికితే,
ఇంకోసారి తీసుకురాడు. దీనిబటిట ఏమిటి అరధం అయింది అంటే ఎవ్రైన్న తమకు గఫ్టట ఎకుకవుగా తెసుతన్నారు అంటే, వారి
భారయలు తన భరత తెచిచన వ్సుతవున ఎలా ప్రశంస్థంచాలో, గురితంచాలో తెలుసు, కావున ఆ భరతలు ఆ ప్రశంశ కోసం మళ్ళై మళ్ళై
తెసుతన్నారు, కొందరు తేవ్డం లేదు అంటే ఇంటోి భారయకు తెచిచన వాటిని ప్రశంస, గురితంచటం తెలియదు.

ఇంటిని అందంగా అలంకరించండ్డ:

ఇంటిని హాయండ్ క్రఫ్టట తో అందంగా

అలంకరించుకోవ్డం ఇంటరెాట్ లో ఎన్యా చిట్కకలు ఉన్నాయి, వాడ్డ పడేసే
వ్సుతవులతో/కొదిదపాటి ఖ్రుచ తో రకరకాల అలంకరణలు ఖాళ్ళగ్ ఉనా సమయంలో
మీరు నేరుచకొని ఇంటిని "బొమారిలుి" లాగా తయారుచేయండ్డ, అపుాడు ఎవ్రైన్న
మీ ఇంటిని అలంకరణన పగుడుతుంటే మీ భరత మనసుూలో మీ సాినం
పెరుగుతుంది.

మీ ఆరోగ్యం, అందం పటి శ్రదధ తీసుకోండ్డ:

ఆరోగ్యం, అందం పటి శ్రదధ చూపాలి. సాధారణంగా ఇంటోి ఉండే

భారయ(ఉదోయగ్ం చేయనివారు), బయటికి వెళ్ైటం లేదు కదా, ఎవ్రు చూసాతరు? అవ్సరం ఏమి అని శ్రదధ తగుగన. కొనిా
రోజులకు తెలియకుండా ఆరోగ్యం, అందం తగుగన, ఎపుాడూ ఏదో ఆరోగ్య సమసయతో సతాయిసుతంటే కొనిా రోజులకు
విసుగు కలుగుతుంది. కావున ఇంటోి ఉండే వ్ంట వ్సుతవులతో "ఆయురేవద" సంబంధ చిట్కకలు ఇంటరెాట్/యూట్టయబ్ లో
చిట్కకలు దొరుకుతాయి, ఆయురేవద పుసతకాలు, మాసపత్రిక ఉన్నాయి, వాటిని చదివి ఎపుాడు ఆరోగ్యంగా, అందంగా
ఉండట్కనికి ప్రయతాం చేయండ్డ.

వ్ంట దావరా మనసుూ గెలుచుకోవ్చుచ:

టీవీ ఛానల్స/ యూట్టయబ్ లో ఓ క్రొతత

వ్ంటకం గురించి తెలుసుకొని, మీ వ్ంట స్థకల్స ని అపేిట్ చేసుకోండ్డ, అంటే ప్రతి రోజు దోశ,
ఇడ్డి తింటే ఎలా ఉంటుంది? అలాగే క్రొతత వ్ంటకాలు ప్రయతాం చేస్థ వ్డ్డించటం దావరా మీ
వ్ంట నైపుణాయనికి మీ భరత మీకు దూరంగా ఉండలేరు. అలా మీకు అవ్కాశం ఉనా స్థకల్సూ ని
అభివ్ృదిధ చేసుకొని భరతని ఇంప్రెస్టూ చేయండ్డ.
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మీ సమరధతపై నమాకం కలిగేలా ఉండటం:

న్న భారయకు పలాన్న పని చెపేత ఎలాగైన్న చేస్థ పెడుతుంది అనే ధైరయం

ఇవావలి, అంటే ఈ రోజు సేాహితులు 4గ్ంటలకు ఇంటికి వ్సాతరు అని భరత చెపేత, నేన వ్ంట ఏరాాటుి చేయలేన అంటే ఏ
భరతకైన్న ఇబాంది అనిపిసుతంది. ఇలా స్త్రీలు చేయగ్లిగే పనలు కూడా భరత మీద ఆధారపడటం వ్లన భరత దృషిటలో
కొంచెం చులకనగా అనిపిసుతంది. కావున మీరు చేయగ్లిగే, మీ పరిధలో గ్ల పనలు సమరధవ్ంతంగా చేసుకోగ్లరు అని
నిరూపించుకోండ్డ.

ఏదో ఒక ట్కలెంట్ నేరుచకోండ్డ:

ఏదో ఒక నైపుణయం, ట్కలెంట్ కోసం ఖాళ్ళ సమయానిా వినియోగంచండ్డ.

ఒంటరితనం అనేది తెలియకుండా డ్డప్రెషన్ కి దారితీసుతంది. జీవితంలో క్రొతతదనం కోసం ప్రయతాం చేయటం, వెరైటీగా,
సృజన్నతాకంగా చేయటం అలవాటు చేసుకోండ్డ. జీవితం అంటే నిసాూరంగా గ్డ్డపేది కాదు, సంతోషంగా, ఉతాూహంగా
ఉండేలా మనమే చేసుకోవాలి.
ఎవ్రో వ్సాతరు, ఏదో చేసాతరు అని ఆలోచించకండ్డ, అంటే భరత దగ్గరవుండ్డ తీసుకెళ్లి నేరిాసేతనే స్థకల్స,
ట్కలెంట్ కి పదున పెడతాన అనకోవ్దుద. ఇలా ఎపుాడైతే ఆధారపడాిరో మీ స్థకల్స మీకు రాదు. మీరు అనకొనా స్థకల్స,
ట్కలెంట్ పదున పెటటడానికి ఎనిా మారాగలు ఉన్నాయి అని అలోచించి అనిాంటిని ప్రయతాం చేయండ్డ. మీలో ఆ కస్థ,
ఆరాటం ఉంటే మొదటోి మీ భరత మిమాలిా సపోర్ట చేయకపోయిన్న మీ ఆరాటం, మీరు సాధంచిన గురితంపు నిదానంగా
మీ భరతన కూడా మారచవ్చుచ. మొదటోినే అనీా అనకూలంగా అంటే భరత, కుటుంబం సపోర్ట ఉండాలని ఆశించకండ్డ, ఉంటే
మంచిదే లేకపోతే మీ పటుటదలే వారి మనసుూ కరిగేలా చేయున.

ఇంటి ఆరిధక వ్యవ్హారాలు:

మీ భరతకు మీపై నమాకం కలగాలంటే మీరు

ఇంటి ఆరిధక వ్యవ్హారాలు బాగా చేయగ్లరని నిరూపించుకోండ్డ, అంటే మీకు
కొంత డబుా ఇసేత దానిని ఎలా ఖ్రుచ చేశారో ఆధారాలతో నిరూపించుకోండ్డ
అలాగే మీరు ఎంత ఆదా చేశారో నిరూపించండ్డ. మీకే సంపూరణ అధకారాలు
ఇసాతడు. కొంతమంది స్త్రీలు తామ ఎంత ఆదా చేశారో భరతకు తెలియచేయరు,
దీనివ్లన వారి సమరధత భరతకు తెలియక, వీరికి ఆరిధక వ్యవ్హారాలు ఇసేత చేసాతరో,
చెయయరో అనే అనమానం ఉంటుంది. మీ భరత చేసే ఇంటి మానేజెాంట్ కన్నా మీ వ్లన ఇంత లాభం
నిరూపించటం దావరా మీపై నమాకం కలిగేలా చేసుకోవాలి.

వ్చిచందని

ఇంటి పెతతనం = ఖ్రుచలన నిరూపించటం + ఆదా ఎంత చేశారో నిరూపించటం

ఇంటి పనలన సరైనవారికి అపాగంచటం: పిలిలపై, భరతపై ప్రేమతో, గురితంపు కోసమో, ఏమనకొంట్కరో అని
పనిని నేరిాంచరు, ఇలా పని అంతా న్సతితనవేసుకోవ్టం. ఇంటిలో గ్ల ప్రతి ఒకకరినంచి ఫలితానిా పందగ్లిగేలా అంటే వారి
సామరాధనిా బటిట వారికి అపాచెపాటం. అతత ఉంటే అతతకి తగన పని, మామ ఉంటే మామకు తగన పని, పిలిలు ఉంటే వారికి
తగన పని చెపిా చేయించుకోగ్లిగ ఉండాలి, లేకపోతే అలస్థపోయి అన్నరోగ్యం వ్సుతంది.
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ఓ బ్రండ్ ని సంపాదించండ్డ:

మెటిటనింటోి అడుగుపెటిటన్నక తనకంట్ట ఓ గురితంపు

తెచుచకోవ్టం కోసం ప్రయతాం చేయాలి, మంచి తెలివికలది అని, అందరితో కలిస్థపోతుంది
అని, ఇంటి పేరు నిలబెటేట వ్యకిత అని. అందుకు తగ్గటుట నైపుణాయలన అభివ్ృదిధ చేసుకోవాలి.
ఇంటికి వ్చిచన కోడలుపై ఇంటి గౌరవ్ం ఆధారపడ్డ ఉంటుంది అని అతాతమామ
అనకొంట్కరు. ఇంటి గొడవ్లు బయటికి చెపాకపోవ్టం, కోడలి వ్లన గౌరవ్ం, పేరు వ్సేత
అతాతమామ మనసుూలో సాినం సంపాదించవ్చుచ.

సేఫీట నైపుణాయలు నేరుచకోండ్డ: ఇంటోి వ్సుతవులు ఎలా పనిచేసాతయో తెలిపే వీడ్డయోలు youtube లో దొరుకుతాయి,
వాటిని ఉపయోగంచుకోవ్టం, వాటిలో లోపాలు వ్సేత సరిచేసుకోవ్డం, వారి భద్రత విషయంలో ఎలా జాగ్రతతలు
తీసుకోవాలో తెలుసుకోవ్టం మంచిది.
ఉదాహరణ: వాటర్ హీటర్ నీళ్ిలో పెటిట కాచుకోవ్చుచ అనకొంటే ఎలా వాడాలి, అది ఎలా పనిచేసుతందో తెలుసుకోవాలి,
ప్రమాదాలు జరగ్కుండా, పిలిలు తాకకుండా ఎలాంటి చరయలు తీసుకోవ్చుచ అనే విషయాలు తెలుసుకొని జాగ్రతతలు
తీసుకొంటే, మీ తెలివితేటలకు మీ భరత కూడా సంతోషపడతారు. అంటే ఇంటోి వాడే ప్రతి వ్సుతవుపై, భద్రతపై భారయకు ఓ
అవ్గాహన ఉంటే మీకు తిరుగేలేదు!

చుటుట ప్రకకల వారితో అనబంధాలు పెంచుకోండ్డ: కొందరు చుటుట ప్రకకలవారితో అసూలు మాట్కిడరు(అలాం),
మరికొందరు ఖాళ్ళ సమయం దొరికితే చాలు ప్రకక ఇళ్ిలో కూరుచని మాట్కిడుతూ వారిని కూడా ఇబాంది
పెడుతుంట్కరు(అతి). మీ చుటుట ప్రకకలవారితో పరిచయాలు అవ్సరం, ఎంతవ్రకు అంటే చినా చినా అవ్సరాలు,
ఇబాందులలో వారు సాందించేలా ఉండాలి(మధయమం). అలాగే మీరూ కూడా చినా సహాయాలు చేస్తత ఉండాలి, ఎందుకంటే
అతయవ్సరంలో ఎవ్రికి ఏ ఇబాంది వ్సుతందో తెలియదు. ఉదాహరణ: స్థలిండర్ అయిపయింది, గాయస్ట వ్చేచసరికి 2 రోజులు
పడుతుంది, ఎవ్రిని అడగాలో తెలియదు. కనీసం ఇంటి ప్రకకల వారితో స్థలిండర్ సహాయం పందే అనబంధం అయిన్న
ఉండాలి.

నవివంచే నైపుణయం పెంచుకోండ్డ:

భరత ఒతితడ్డ, ఆందోళ్నలో ఉంటే సీరియస్ట

వాతావ్రణంన మారచగ్లిగే నైపుణయం ఉంటే మంచిది. ఇది మీ అనబంధానికి ఓ
వ్రంలాగా ఉంటుంది. నవువ తెపిాంచే ఎన్యా జోక్సూ ఇంటరెాట్, గ్రూప్ లలో, పేపర్ లలో
వ్స్తత ఉంట్కయి, సందరాానిా బటిట గురుతంచుకొని పేలుచతుండాలి.

ఆతా పరిశీలన చేసుకోండ్డ:

చాలా మంది స్త్రీలు, భరత ఇంటికి తవరగా రారు అని అంటుంట్కరు, దీనికి ఓ కారణం

ఏమిటంటే మగ్వారిని చినాపటినంచి బయట తిరిగతేనే మగాడు అనే భావ్నతో పెంచారు, ఇపుాడు పెళ్ళైన తరావత ఇంటి
పటుట ఉండాలి అనకొంటే అలవాటు అయేయదాకా కషటమే. మరొకకారణం ఇంటికి తవరగా వెళ్లతే ఎకుకవ్ సేపు భారయతో
గ్డపాలి, అపుాడు తపానిసరిగా ఏదో ఒక గొడవ్ వ్సుతంది, అసలు తవరగా వెళ్ికుంటేనే మంచిది అనే దురభిప్రాయం ఉంది.
బహుశా అది భారేయ ఆలోచించుకోవాలి, న్నలో ఏమైన్న లోపం ఉందా అని నిజాయితీగా ప్రశిాంచుకోవాలి, నేనేమైన గొణగ్టం,
విస్థగంచటం వ్ంటిది న్న ప్రవ్రతనలో వ్సుతందా? అని ఆతా పరిశీలన చేసుకోవాలి. ఆతా పరిశీలన చేసుకొని లోపానిా
దిదుదకోండ్డ.
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భరత చేత ఏదైన్న వ్సుతవు కొనివావలి అంటే:

ఏమి ఉపయోగ్మో 2 లాభాలు చెపాాలి + ఇది అవ్సరమా? లేక

అనవ్సరమా(లగ్ారీ) అనే అనమానం తీరాచలి, ఇది అవ్సరం అనిపించాలి + వెంటనే కొనకపోతే వ్చేచ నష్కటలు ఏమిటో
చెపాాలి. ఈ మూడు విషయాలు మీరు భరతన అడ్డగేమందు ఆలోచించుకొని స్థదధంగా ఉండాలి. ఈ మూడ్డంటికి
సమాధానం సంతృపిత పడ్డతే అపుా చేస్థ అయిన్న కొంట్కరు.

భరతతో పని ఎలా చేయించాలి:

భారయ, భరతకు ఏదైన్న పని ఇచిచ కొంచెం సరిగాగ చేయకపోతే, వెంటనే నేన చేసాతలే

అని భారయ మందుకు రావ్టం వ్లన భరత ఇంకెపుాడు పనిలో సహాయం చేయలేడు,
అంటే పరోక్షంగా మొదటిసారే భరత నంచి "అతిగా ఆశించారు", మీరు అనకునాటుట
చేయలేకపోయేసరికి నేనే చేసాతన అని మందుకు వ్చాచరు. ఒకసారి ఆలోచించండ్డ,
కూరగాయలు తరగ్టం అనేది సంవ్తూరాలుగా చేసుతన్నారు కాబటిట మంచి ఆకారం,
సైజులో తరిగారు. అకసాాతుతగా మీరు భరతన తరగ్మంటే మీలా తరగ్టం
సాధయమా? కాదు, వ్ంకరటింకరగా, పెదదగాన్య/చినాగాన్య తరిగ పెడతాడు, మీరు
వెంటనే రంగ్ంలోకి దిగ, మీకు చేతకాదు, నేన చేసుకొంట్కనలే అంటే అతన "అలాగే" అంట్కడు. ఇందులో ఎవ్రిది తపోా
మీకు అరధం అయియవుంటుంది.
పిలిల హోమ్ వ్ర్క బాధయత భరతకు ఇసేత, మొదటోి పిలాిడు ఏడుసాతరు, వెంటనే భారయ పూసుకోగూడదు. పిలిలు
కొనిా రోజులు ఏడుసాతడు తరావత భరతకు అలవాటు అవుతారు కదా! ఇదేవిధంగానే భారయ కూడా మొదటోి అలవాటు
చేసుకొని పిలిలని కంట్రోల్స చేస్థంది, కావున భరతకు కూడా కొంత సమయం ఇవ్వండ్డ.

భరత సమరధత గ్మనించుట: భరత సమరితన అరధం చేసుకోకుండా ఏడ్డపించి, సాధంచి, కషటపెటిటంచి బిరాయని తినడం
కంటే, భరత తన శకిత మేర సంపాదించి పెటిటన మజిాగ్ అనామే మంచిది.

సమరివ్ంతంగా ఎదురోక:

పెళ్లి తరావత తపానిసరిగా నీవు చేయలేని, నీకు తెలియని సమసయలన ఎదురోక వ్లస్థ

వ్సుతంది, అలాగ్ని భయపడ్డ పారిపోతే ఇంకెపుాడూ నేరుచకోలేవు. కావున పారిపోవ్టం కంటే, వాటిని ఎదురోకవ్డమే
మంచిది.

మీరు

సహాయం పందాలంటే భరతకి కష్కటనిా తెలియచేయండ్డ:

పరోక్షంగా సమసయన/కష్కటనిా

చూపించాలి/తెలియచేయాలి. చాలామంది తామ ఎంత కషటపడుతున్నారో
భరతకు తెలియచేయకుండా, చూపించకుండా పనిచేసుతంట్కరు, దానివ్లి భరత,
భారయ అంతగా పెదద కషటం ఏమీ చేయటం లేదు కదా! అని అనకొంట్కరు. ఇది
సహజం, ఎందుకంటే చూడలేదు, తెలియదు కాబటిట. గన్సాలు స్థంక్స లో చాలా
ఉనాపుాడు, ఏదో ఒక వ్ంకతో స్థంక్స లో గ్ల గన్సాలు అనిా ఉన్నాయా? అని
చూపించాలి/తెలియచేయాలి. మందు సమసయన చెపాాలి ఆ తరావత భరత
సాందించాడా లేదా అనేది తరావత చూడాలి, చెపాకుండా, తెలియచేయకుండా
భరత సహాయం చేయాలనకోవ్డం కొంచెం కషటమే! కొందరు స్త్రీలు తామెంత
కషటపడుతున్నామో భరతకు తెలియచేసే ప్రయతాం చేయకుండా గ్రుడ్డిగా
చేసుకొంట్ట పోతుంట్కరు(అలాం), మరికొందరు ప్రతి పనిని సాయంత్రానికి చిట్కట విపుాతారు(అతి). ఈ రెండు సరికాదు.
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మీరు ఎంత కషటపడుతున్నారో తెలియచేసేతనే కదా అరధం చేసుకునేది, చెపాకపోతే వారికి తెలియదు, కావున అపుాడపుాడు
మీరు చేసేది చెపాాలి(మధయమం).
గ్మనిక: ఒకే పని ప్రతి రోజు/తరచుగా ఎకుకవ్ శ్రమతో కూడుకొని ఉంటే, భరతకు ప్రతయక్షంగా/పరోక్షంగా తెలియచేస్థ
సహాయం పందవ్చుచ, అలాగాక ఎపుాడో న్సలకో ఒకసారి స్థంక్స నిండా గన్సాలు వ్సేత, మీరే చూసుకోండ్డ.

ఓదారుా: భరత తన డబుాని సిలంలో పెటుటబడ్డ పెట్కటన అని చెపిాతే, భారయ మంచిది అని సంతోషిసుతంది, కానీ తరావత ధర
రాకపోవ్టంతో షేర్ మారెకట్ లో పెట్కటన అని చెపాాడు, అయితే మంచిదే కదా అని భారయ సంతోషిసుతంది, కానీ
షేర్ మారెకట్ పడ్డపోయి కొంచెమే మిగలింది, దానితో బంగారపు నగ్ కొన్నాన, అని చెపిాతే మంచిదే కదా అనాది,
అపుాడు ఆ మిగలిన నగ్ ఏదీ అంటుంది. దారిలో కొందరు దొంగ్లు కతితతో బెదిరించి బాయగ్ లాకొకన్నారు అని చెపాతడు.
దానికి భారయ నగ్ పతే పోయిందిలే, కనీసం ఆ దొంగ్ నినా కొటటలేదు, గాయపరచలేదు! అదే అదృషటం అని అంది!
ఇది అరధం చేసుకోనేతతవం, సానకూల దృకాధం ఉనా భారయ-భరత అనబందం ఎనిా కష్కటలు వ్చిచన్న నిలబడే ఉంటుంది!
ఎంతటి సమసయ వ్చిచన్న అందులో +ve చూస్థ, ధైరయం, ఓదారుా ఇవ్వటం.

భరతకు ప్రాధానయత ఇవ్వండ్డ: భరత ఉదోయగ్/వాయపార రీతాయ వేరే ఊరోి ఉండాలిూ వ్సేత, సాధయమైనంతవ్రకు(99%) భరతతోనే
ఉండాలి, లేకపోతే చెడు అలవాటికు అవ్కాశం ఉంది. కొంతమంది పిలిల చదువుకోసమని, ఉదోయగ్ం కోసమని జీవితాంతం
కలిసుండే భరతకు ప్రాధానయత ఇవ్వకుండా, పిలిలకు, ఉదోయగానికి ప్రాధాయనత ఇచిచ, భరత చెడు అలవాటికు దగ్గరయియతే?
గొడవ్లు అయియ విడాకులు దాకా వెళ్లైతే?
కావున మొదట భరతతో ఉండట్కనికే ప్రాధానయత ఇవావలి, తరావతే పిలిలు చదువు, ఉదోయగ్ం. ఇది 19 వ్ శతాబదం కాదు,
20 వ్ శతాబదం. కళుై తెరిసేత ఎన్యా ఆకరషణలు చుటుటమటుటతున్నాయి, విలువ్లు తగగపోతున్నాయి. వాటిని మారచలేమ, కానీ
మనం జాగ్రతతగా ఉండటమే మన చేతిలో ఉంది. ఈ ఆకరషణల నంచి, క్షణికావేశాల నంచి మనం జాగ్రతతపడాలి. భారయకు
పిలిలతో అనబంధం ఉంటటం వ్లన ఒంటరితనం పెదదగా బాధంచదు, కానీ మగాడు ఎకకడో దూరంగా ఒతితడ్డతో కూడ్డన,
ఆకరషణతో కూడ్డన వాతావ్రణంలో ఉండటం వ్లన ఒంటరితనం, బాధన పోగొటుటకోవ్ట్కనికి మారగం వెతుకొకంటుంట్కడు.
ఇలా తపుా చేయడానికి అవ్కాశం భారేయ కలిాంచినటుి అవుతుంది. ప్రమాదం జరగ్కమందే జాగ్రతతపడటం తెలివైన భారయ
లక్షణం.

నీ పరిధలో నీవు ఉండుట:

సంబంధం లేని, అవ్సరంలేని విషయాలలో, భరత

కుటుంబ సభ్యయల వ్యకితగ్త సమసయలలో ఎకుకవ్గా తలదూరచరాదు. భాగ్సావమికి వారి
అనాదమాల, అకాకతమాళ్ి సమసయలు/గొడవ్లు ఉంట్కయి, కుటుంబ బాధయతలు
ఉంట్కయి. భరత తన కుటుంబ సమసయలు కూడా భారయ దగ్గర చెపుాకొని చులకన
అవావలని చూడడు. నషటం కలగ్నంతవ్రకు జోకయం చేసుకోవ్దుద, భరతన అనీా చెపామని
అడగ్వ్దుద!.

ఆరోగ్యం కాపాడుకొంట్ట ఇంటి బాధయత చేయండ్డ: వ్యసుూలో శకిత ఉంది కదా అని ఇంటోి పని అంతా ఒకకతే
చేస్థ(అతిగా) చివ్రికి అన్నరోగ్యం పాలయితే ప్రేమగా చూసేవారు ఉండరు. ప్రేమ ఉండటం తపుా కాదు, కానీ గురితంపు,
మంచితనం అనే మసుగులో ఇంటోి పని అంతా చేస్తత ఆరోగ్యం గురించి పటిటంచుకోకపోతే, చివ్రకు అందరూ
తపుాకొనేవారే! ఎందుకంటే అన్నరోగ్యం వ్చిచనపుాడు ఆకరషణ తగగపోవున, ఆకరషణ తగగతే ఆపాయయత, ప్రేమ తగగసారు
త
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కొందరు. కావున ఇదదరిమధయ అన్నరోగ్యం వ్చిచన్న కూడా ప్రేమ, ఆపాయయతలో మారుా లేదు అనకొంటే పరావలేదు, ఇంటోి
ఎంతటి చాకిరి చేస్థన్న మంచిదే! కానీ ఒకోకసారి అన్నరోగ్యం వ్సేత అసూలు పటిటంచుకోరు, దూరంగా ఉంచుతారు,
వ్దిలించుకొందామ అనేదాకా వెళుతంది. అంటే మీరు చాకిరీ చేస్థంది ఇపాటివ్రకు కఠిన్నతుాలకు. ఇంటిపని
చేయండ్డ, కానీ అన్నరోగ్యం అపుాడు కూడా ఇదే ప్రేమ ఉంటే, లేకపోతే జాగ్రతత పడండ్డ! ఇంటోి వారికి వారి పనిని వారికి
అపాగంచండ్డ, లేకపోతే పనివారిని పెటుటకోండ్డ, లేకపోతే చాకిరీ చేయడానికే పుటిటన బానిస అనే భావ్న కలుగుతుంది.

భరత ఎపుాడూ కంపూయటర్ మందేన్న?
ఇంటికి వ్చిచన్న కూడా ఆఫీస్ట పని మీద టెనషన్ పడ్డపోతుంట్కరా?
ఎకుకవ్ పనిచేసేత డబుా ఇసాతరని చేసుతన్నారా?
నీతో మాట్కిడటం ఇషటం లేక పని వ్ంక పెడుతున్నారా?
మానేజెాంట్ నంచి వ్చేచ ప్రశంస, పగ్డత, ప్రమోషన్ కోసం చేసుతన్నాడా?
ఇచిచన పని చేయకపోతే/చేయించకపోతే ఉదోయగ్ం పోతుందేమో? మేనేజర్ దగ్గర మాట పోతుందేమో అని చేసుతన్నారా?
అని గ్మనించటం, అడగ్టం దావరా మూల కారణం తెలుసుకోండ్డ. దానికి తగ్గటుట ధైరయం, ప్రోతాూహం ఇవ్వండ్డ, మీలో సమసయ
ఉంటే మారుచకోండ్డ.

తెలియచేయటం నీ బాధయత:

నేన ఎందుకు కోపంగా ఉన్నాన్య తెలియకపోతే ఎలా? అని భరతన నీ మైండ్ రీడ్

చేయమని ఆశించటం వ్ృధా. నీవు ఎందుకు కోపంగా ఉనావో? ఓ పేపర్ మీద రాయటం లేక మెసేజ్ చేయటం వ్లన, ఏమోజి
మెసేజ్ పంపించటం దావరా అరధం అవుతుంది.

భరత విమరశకు కారణం బాధయత కావ్చుచ?:

భరత సమాజానికి ప్రధాన జవాబుదారీ కాబటిట తన కుటుంబం

పరువు పోకూడదు అని, ఇబాందులు రాకూడదు అని జాగ్రతత పడటంలో బాగ్ంగా ఇలా ఉండకు, అలా ఉండకు, అలా
చేయకు అని పిలిలన, భారయన అన్నలిూ వ్సుతంది. ఎందుకంటే ఏ గొడవ్ వ్చిచన్న సమాజం మొదట అనేది భరతనే!
కాబటిట ఈ ఉదేదశయం భారయ అరధం చేసుకోవాలి, కావున భరత చెపేా సలహాలు, స్తచనలు అనేవి తన కోసం కాదు, కుటుంబం
కోసం, జాగ్రతత కోసం చెపుతున్నాడు అని అరధం చేసుకొంటే, చినా చినా కోపాలు, అభిప్రాయ భేదాలు వ్సేత సరుదకుపోగ్లరు.

బాధయత ఉనాచోట కోపం ఉంటుంది అని అరధం చేసుకోవ్టం: ప్రేమ, బాధయత ఉనాచోటే కోపం ఉంటుంది.
నీ మంచి కోసం, జాగ్రతత కోసం ఇలా చేయకు, ఇలా ఉండకు అంటుంట్కరు. చినాపాటి నంచి అమాన్ననా, తమాడ్డతో,
అనాతో, అకకతో గొడవ్లు పడటం, తిటుటకోవ్టం జరుగున, అయిన్న ఎందుకు వ్దులుకోవ్డం లేదు? ఎందుకు
సరుదకుపోతున్నారు? ఎందుకంటే నీకు తెలుసు తలిిదండ్రి, అనా, అకక ప్రేమతో, బాధయతతో తన మంచి కోసం తిట్కటరు,
విమరిశంచారు అని పగ్తో, దేవషంతో కాదు! అని అరధం చేసుకొన్నావు కాబటిట సరుదకుపోతున్నావు, అదే విధమగా భరత
కూడా ప్రేమతోనే కదా తన భారయన విమరిశంచటం జరుగుతుంది, కోపాడటం జరుగుతుంది మరి భరత విషయంలో
ఎందుకు సరుదకుపోవ్టం లేదు? అని ఆతా విమరశ చేసుకోవాలి.

ఎవ్రికి నషటం :

అతత ఆ జంక్స ఫుడ్ తినకు, మంచి డ్రెస్ట వేసుకో అంటే న్న జీవితం, న్న సేవచఛ, నేన సంపాదిసుతన్నాన, న్న

డబుాతో కొనకొకని తింటున్నాన, నీకేమి నషటం అని మాట్కిడ్డతే అతతకు నషటమా? పెళ్లి అయిన తరావత అతతకూ కూడా బాధయత
ఉంది, కాబటిట సలహాలు ఇసాతరు.
171

సలహాలు ఎపుాడు ఇవావలి:

భరత అడ్డగనపుాడు, భరత ప్రమాదకరమైనది/నషటం కలిగంచేది చేసుతనాపుాడు భారయ

అడగ్కుండానే భరతకు సలహాలు ఇవావలి. అలాగాక అడగ్కుండా ప్రతి విషయంలో సలహాలు ఇసేత భారయ, తనన "కంట్రోల్స "
చేసుతన్నారు అనే అపారిం చేసుకొనే అవ్కాశం ఉంది.

నీ బాధయతన నిరవరితంచడానికి ఓపికతో ఉండు:

ఇపాటివ్రకు పుటిటంటోి అలాిరుమదుదగా పెరిగ మెటిటంటోి

అడుగు పెటిటతే నీవు ఇంటి, వ్ంట పని, అతాతమామలన గౌరవించటం,వారి ఆరోగ్యం చూడటం, కుటుంబ ఆరిధక
విషయాలు వ్ంటి అనేక వ్యవ్హారాలన న్సటుటకు రావాలిూ ఉంది. ఇపాటివ్రకు అలవాటు లేదు కాబటిట కొంచెం ఓపిక,
సరుదబాటు ఉండాలి, తెలియకపోతే అడగ్టం చేయాలి, అంతేగాని అహానికి వెళ్ైరాదు.

సహనం: భరతకు సహనం ఉంటే భరత ఒకకడే సుఖ్పడతాడు, భారయకు సహనం ఉంటే కుటుంబం అంతా సుఖ్పడున.
ప్రోతాూహం చేయాలి:

తన తలిితో మాట్కిడట్కనికి, తలిి ఇంటికి వెళ్లిరావ్ట్కనికి భరతన ప్రోతాూహం చేయాలి, అపుాడు

నినా అపారధం చేసుకోకుండా ఉండున.

భరత ఉదోయగ్ం పతే నీ వెనక నేనన్నాన అనే భరోసా:

ఇది భారయకు పరీక్ష లాంటిదే, ఈ సమయంలో

ఎలా వ్యవ్హరిసుతందో దానిని బటిట భరత దృషిటలో మీపై అంతటి ప్రేమ, గౌరవ్ం పెరుగున. అంతా బాగునాపుాడు
ప్రేమించటం వేరు, డ్డప్రెషన్, టెనషన్ లో ఉనాపుాడు ప్రోతాూహం, సపోర్ట చేయటం వేరు. ఈ సమయంలో చులకన,
విమరశ చేయటం, భారయ పుటిటంటికి వెళ్లైపోవ్టం, అతనిని నమాకపోవ్టం జరిగందా, ఇక అంతే సంగ్తులు. డ్డప్రెషన్ లో
ఉంట్కరు కాబటిట ఒకోకసారి చిరాకుగా ఉంట్కరు అని గురితంచాలి, అంటే
ఇంటరూవయ కి వెళ్ళిరు కానీ సెలెక్సట అవ్వలేదు, ఒకక కాల్స రాలేదు అనే
ఆలోచనలో చిరాకు ఉంటుంది. ఈ సమయంలో మీరు విమరశ చేయటం,
చులకనగా చూసేత పుండు మీద కారం చలిినటుట ఉంటుంది. ఉదోయగ్ం
అయితే పోయింది కానీ భారయగా మీ ప్రేమ తగ్గలేదు అని చేతలలో
చూపించాలి. దుబారా ఖ్రుచలు, హోటల్స కి వెళ్ైటం, షికారుకు వెళ్ైటం
మానకోవాలి. వెంటనే వేరొక జాబ్ చూసుకోమని ఒతితడ్డ చేయకండ్డ,
కొంత విశ్రంతి ఇవ్వండ్డ. నీ వెనక నేన ఉన్నాన అనే భరోసా నిరంతరం ఇవావలి.

ధైరయం ప్రదరిశంచు:

పురుషులు తెలివైన, ధైరయవ్ంతురాలిని, సవతంత్రురాలిని ఇషటపడతారు,

కావున భరత ఇబాందులలో ఉంటే ధైరాయనిా ప్రదరిశంచు, సమసయన చకకదిదుదకో తదావరా భరత
మనసుూ ని గెలుచుకోవ్చుచ.

సారశతో ధైరయం:

భరత మూడ్ సరిగాగ లేక, ఒతితడ్డలో ఉంటే ఏమీ మాట్కిడకుండా సారశ

చేయండ్డ(చేతులు పటుటకొని, చేతిలో చేయి వేస్థ అలా కూరోచండ్డ ..). సారశ అనేది ధైరాయనిా నింపుతుంది.
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ఇబాందులన గురితంచి సహాయం చేయుట: భరత వేరే ఊరికి ప్రయాణం చేయాలిూ వ్చిచంది అనకొంటే, అందుకు
కావ్లస్థన స్థదధం చేయుట, అంటే మీరే ఊహించుకొని సామాన సరదటం, తినడానికి చేయటం, ఈ సమయంలో ట్రాఫిక్స
ఉండొచాచ? ఉంటే మందే హెచచరించటం, వెళ్తి చోట వాతావ్రణం, తిండ్డ, నివాసం ఏమి? అనేది వివ్రాలు కనకోకవ్టం.
మధయలో ఏమైన్న ఆరోగ్య సమసయలు వ్సేత అందుకు తగ్గ ట్కబెిట్ స్థదధం చేయటం. కొందరు భరత ఏదైన్న పని
నిమితతం వెళుతుంటే అసూలు పటిటంచుకోరు, మరికొందరు అతిగా గాబరా పడ్డపోతుంట్కరు, ఈ రెండు కాకుండా
చేయగ్లిగన పరిధలో మీరు సహాయం చేయండ్డ.

మీ భరత గొపా పని చేసేత గురితంచండ్డ, ప్రశంస్థంచండ్డ, ప్రచారం చేయండ్డ:

భరత ఏదైన్న కషటపడ్డ రిపేర్

చేయటం, చేస్థన పని మీకు చూపిసుతంటే, ఆఫీస్ట నంచి ఇంటికి రాగానే చేస్థన గొపా అంతా చెపుాకొంటే, క్రొతత
వ్సుతవు కొని చూడమని అడుగుతుంటే గురితంచండ్డ, ప్రశంస్థంచండ్డ, చూపించమని అడగ్ండ్డ, ఇంకా అడ్డగ తెలుసుకోండ్డ,
పండుగ్లాగా చేసుకోండ్డ, మీ అతతగారికి చెపాండ్డ(చెపాాలిూనవి), న్యయస్ట పేపర్ కి సమాచారం ఇవ్వండ్డ(ఏదైన్న కనిపెడ్డతే,
మంచిపని చేసేత). మీ సేాహితులు ఎవ్రైన్న వ్చిచనపుాడు తపానిసరిగా, మీ భరత చేసే మంచి పని/అభిరుచి/వ్సుతవు(సామజిక
సేవ్, పుసతకం రాయటం, వ్సుతవు తయారుచేయటం, పెయింటింగ్ూ..) గురించి వివ్రించండ్డ. కొందరు భరత ఏ మంచి
పని చేస్థన్న అసూలు గురితంచరు(అలాం), మరికొందరు భరత చినా వ్సుతవు తెచిచన్న మరుసటి రోజుకలాి వీధ మొతతం డపుా
కొడతారు(అతి). ఈ రెండు మంచిది కాదు.

భరత కూడా గురితంపు కోరుకొంట్కడు: భారయ తన చేస్థన పనిని ఎలా గురితంచాలనకొంటుందో, అలాగే భరత కూడా
గురితంపు కోరుకొంట్కడు. భరత ఏదైన్న మంచి సాహసం, ఇబాందిని
తలగంచటం, కషటం చేశాడు అనిపిసేత వెంటనే "నీ వ్లన న్న పని
సులువైంది...", "ఇబాంది తలగంది..", "మంచిగా చేసావు.." అని న్యటితో
చెపుతూ + మనస్త్రితగా హతుతకోండ్డ. భారయ ఓ కూర వ్ండ్డతే
ప్రశంస్థంచాలని ఎలా ఆశిసాతరో, భరత కూడా ఇంటి ఖ్రుచలకు
ఓ 5 వేలు తెచిచ చేతిలో పెడ్డతో కనీసం ఓ థాంక్సూ ఆశించరా? భారయ
ఆశించినటేి, భరత ఆశించటంలో తపుా లేదు కదా? కొందరు భారయలు,
భరతలు చేసే కష్కటనిా అసూలు గురితంచరు(అలాం), ప్రశంశ వ్యకతం చేయరు,
మరికొందరు అతిగా భరతన పగడేసుతంట్కరు(అతి). ఈ రెండు మంచిదికాదు, నిజాయితీతో కూడ్డన ప్రశంస
అపుాడపుాడు(మధయమం) చేయాలి. ఇందులో ఎకుకవ్, తకుకవ్ అని చులకన చూడకూడదు, ఇదదరిదీ కషటమే, ఇదదరికీ
గురితంపు అవ్సరం అని చెపాటమే ఉదేదశయం. వ్ంటింటోి వేడ్డ, చెమటతో చేసేది ఎకుకవ్ కషటం, ఆఫీస్ట లో A/C గ్దిలో
కషటపడటం తకుకవ్ అనేది ఉండకూడదు. వ్ంట అనేది భౌతిక కషటం, ఉదోయగ్ం అనేది మానస్థక కషటం(A/C లో ఉన్నా
చెమటలు కారిపోతాయి, బ్రెయిన్ వేడకుకతుంది).

పిలిల కన్నా, భరేత మఖ్యం అని అపుాడపుాడు భరతతో అపుాడపుాడు చెపుతుండాలి:
సహజంగా పేగుబంధం వ్లన పిలిలపై మమకారం కొంచెం ఎకుకవ్ కనపడటం వ్లన
భరత కొంచెం అభద్రత పందుతాడు. ఆ అభద్రతా భావ్ం భరతలో తలగంచాలి. భరత
తరావతే ఎవ్రైన్న అనే సందేశం గ్టిటగా ఉండాలి. అదీకాకుండా పిలిలు కూడా
కొంతకాలం మాత్రమే తోడు ఉంట్కరు, పెరిగ పెదదయియతే ఎవ్రి దారి వారు
చూసుకొంట్కరు, మళ్ళై భరత మీద ఆధారపడాలి. జీవితాంతం ప్రధానంగా భాగ్సావమే
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ఎందుకంటే

తోడు ఉండేది కాబటిట ఎటిటపరిస్థితిలో తకుకవుగా చూడకండ్డ. పిలిల మందు భరతని ప్రశంస చేయటం, గొపావాడు అని
చెపాటం, భరత తరావతే పిలిలు అనే సందేశం అపుాడపుాడు చెపుతూ ఉండాలి.

పరువు కాపాడండ్డ: భరత మరచిపోయి ఏదైన్న ఒక విషయం నీకు చెపాకుండా, మరెవ్రికైన్న చెపిాతే, వారువ్చిచ మీకు
చెపిాతే మా భరత అలా చేశాడా? అయోయ న్నకు తెలియదు, న్నకు తెలియకుండా చేసాతడా? అని వారి మందు భరతన విమరశ
చేయకండ్డ, అందుకు పరిష్కకరం వారితో మీకు కూడా తెలిస్థనటేట నటించండ్డ, గురుతకు రాలేదనాటుట చెపాండ్డ. భరత ఇంటికి
వ్చిచన తరావత ఆ విషయం గురించి తెలుసుకోండ్డ.

భరతకు నచేచలా ప్రవ్రితంచు: భరతతో ఒంటరిగా ఉనాపుాడు నీకు

నచిచనటుట ఉండు, కానీ పది మందిలో ఉనాపుాడు భరతకు

నచేచలా ప్రవ్రితంచు, భరత పరువు కాపాడటం నీ ధరాం.

ప్రాధానయత:

భరత ఇంటికి రాగానే ఏదైన్న పని చేసుతనాపాటికీ, ఫోన్ లో మాట్కిడుతున్నా వెంటనే ఆపేస్థ మంచి నీళుి

ఇవ్వటమో, సాాన్ననికి స్థదధం చేయాడమో, ఆయన అడ్డగనది చేయడమో చేసేత మీ మీద ప్రేమ పెరుగున, దీనివ్లన భరతకు
ఇచేచ సందేశం ఏమిటంటే చేసే పని కంటే భరేత మఖ్యం అనే సందేశం ఇవ్వటం. ఇది అనిావేళ్లా సాదయం కానపాటికీ,
అపుాడపుాడు చేసుతండాలి.

చినా చినా పనలలో ప్రేమన చూపించండ్డ: సాాన్ననికి నీళుి పెటటటం, టవ్ల్స ఇవ్వటం, డ్రెస్ట సరిచేయటం, ఆఫీస్ట
కి వెళ్ైట్కనికి అవ్సరమైనవి ఉన్నాయో లేవో సరిచూడండ్డ, షూ స్థదధంగా
ఉంచటం, టై సరి చేయటం, బయటికి వ్చిచ bye చెపాండ్డ. ఇది కేరింగ్ యొకక
లక్షణానిా తెలియచేసుతంది. కొందరు చినిా చినిా పనలన చేయరు(అలాం),
మరికొందరు భరత చేసే ప్రతి చినా పని కూడా చేయనీయకుండా అనేా తామే
చేసాతరు(అతి). ఈ రెండు మంచిది కాదు. ప్రేమన దాచుకోవ్టం కాదు దానిని
కేరింగ్ దావరా వ్యకతం చేయటం దావరా బంధం బలపడున, అంటే అనబంధం
అనే చెటుటకి కేరింగ్ అనే నీరు పోస్తతవుండాలి. అది అలా పచచగా ఉంటుంది.
అంటే భరతకి తన సాాన్ననికి తాన పెటుటకోవ్టం చేతకాదా? తన షూ తాన తుడుచుకోవ్టం చేతకాదా? ఎపుాడైతే ఈ చినా
పనలు చేయటం దావరా ప్రేమన వ్యకతం చేసాతమో అపుాడు అనబంధం దృఢం అగున. అది అంతే!

దగ్గర ఉండ్డ కొనివ్వండ్డ:

సహజంగా భరత వారి బటటలు, సాక్సూ, షూ అనేవి

పాతవి అయిన్న న్సటుటకొసుతంట్కరు. భారేయ వారికి కావ్లిస్థన డ్రెస్ట, నైట్ డ్రెస్ట, సాక్సూ,
షూ… కొనకోకమని, వీలయితే దగ్గరవుండ్డ కొనివ్వండ్డ. కొందరు భారయలు
అసూలు
జాగ్రతత
తీసుకోరు(అలాం),
మరికొందరు
అదేపనిగా
కొనిపెడుతుంట్కరు(అతి). ఇవి అనీా కూడా ప్రేమన వ్యకతం చేసే చరయలు, అసూలు
చేయకపోయిన్న సమసేయ, అతిగా చేస్థన్న సమసేయ!

భరతన ఆకరిషంచట్కనికి: భరత introvert అయితే భారేయ ఎకుకవ్ చొరవ్తీసుకోవాలి, ఎందుకంటే భరత తన యొకక స్థగుగ,
మొహమాటం వ్లన మనసుూలోని భావాలన భయటికి చెపాలేడు. ఓ ప్రశంస, ఓ జోక్స, ఇషటమైన వ్ంటకం, చినా చినావి
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గ్మనించి సరిచేయటం అంటే ఓ తెలి వెంట్రుక కనపడ్డతే చాలు తీస్థవేయటం, ఆకరషణీయ దుసుతలు, కొంచెం మేకప్, సరసం,
చిలిపిచేషటలు, చెపాకుండా చేసే పనలు(surprise), క్రొతతగా ఆలోచించటం, మిగ్తా పనల కన్నా భరతకు ప్రాధానయత ఇవ్వటం,
కారులోనంచి సంచీ తేవ్టం, భరత బటటలు ఇస్త్రీ చేస్థ స్థదదం చేయటం, లాపాటప్ బాయగ్ సరదటం, భరత యొకకకంటి అదాదలు కీిన్
చేయటం, భరత ఆఫీస్ట కి వెళుతంటే గుమాం దాకా తోడుగా నడవ్టం, భరత ఫోన్ ఛారిాంగ్ గ్మనించి ఛారిాంగ్ పెటటటం, భరతకు
కనపడనివి వెదికి పెటటడం, బయటికి వెళ్లతే తినడానికి భరతకు ఏమి ఇషటమో అడగ్టం, భరతకు ఇషటమైన టీవీ ప్రోగ్రం పెటటడం,
భరత TV చూసుతనాపుాడు ఆటంక పరచకపోవ్టం, భరతనైట్ షిఫ్టట చేస్థ పడుకొంటే నిద్రకు భంగ్ం కాకుండా ఫోన్ ని, పిలిలన,
శబాదలన రాకుండా చూచుట, వీలయితే భాగ్సావమితోనే కలిస్థ భోజనం/టిఫిన్ చేయటం మంచిది, భరత ఆలసయంగా ఇంటికి
వ్చిచ భోజనం చేసుతనాపుాడు పెటుటకొని తినమని చెపాకుండా లేచి వ్డ్డించటం మంచిది. భాగ్సావమికి ఆరోగ్య సమసయ ఉంటే
దాని మీద సమాచారం వెదికి చిట్కకలు, వ్ంటలు, వ్సుతవులు కొనటం, హాస్థాటల్స కి తీసుకెళ్ిటం వ్ంటివి అడగ్కుండానే
గ్మనించి చేయాలి అంటే భాగ్సావమి కోసం ఇంత సమాచారం సేకరించి, తెచిచ చేయటం అంటే తనని ఆరోగ్యవ్ంతుణిణ
చేయటం కోసం ఎంత కషటపడుతుందో అని భాగ్సావమి దృషిటలో మనసుూ గెలుచుకోవ్చుచ. ప్రతి భరత తన భారయ నంచి కాసత
ప్రేమ, సుఖ్ం ఆశిసాతడు. ఇవి తన భారయలో పందలేనపుాడు ప్రకకదారిపటేట అవ్కాశాలు ఎకుకవ్.

చిరుతిండ్డ:

సమయానికి ఇషటమైన వ్ంట, చిరుతిండ్డ చేస్థ పెటటడం మీ మీద

ప్రేమ పెరిగేలా చేయున, ఎందుకంటే పురుషులు సహజంగానే పలాన్న చిరుతిండ్డ
చేయి, ఇది చేయి అని అడగ్లేరు, వారి మనసుూని అరధం చేసుకొని చేస్థ పెట్కటలి
అంటే సాయంత్రం అయితే ఏదైన్న తింటే బాగుండున అనకొంట్కరు, కొనిా సారుి
అడగ్లేరు కావున మీరే అడగ్టం, ఇషటమైన వ్ంటకం తెలిసేత చేస్థ పెటటండ్డ.
పురుషులలో కాసత ఇగో ఉంటుంది దానివ్లన పలాన్న వ్ంట చేస్థపెటుట అని
అడగ్లేరు. ఎపుాడైన్న ఒకసారి పలాన్న చిరుతిండ్డ చేస్థపెటుట అని అంటే అది ఇషటం
అని అరధం, దానిని అపుాడపుాడు చేస్థ పెట్కటలి అని అరధం.

మనసు విపిా చెపుాకోండ్డ:

భారయ, తన తలిితో, పిలిలతో, సేాహితులతో అడగ్కుండానే అనీా చెపుతంది, అదేమిటంటే

చెపాకపోతే ఎలా తెలుసుతంది అంట్కరు, కానీ భరత మాత్రం గ్మనించి తెలుసుకోవాలని ఆశిసుతంది. దీనివ్లన సమసయ భరతకు
తెలియక, భారయకు నిరుతాూహం వ్సుతంది. కావున తలిితో చెపుాకునాటుట భరతతో కూడా మనసు విపిా చెపుాకోండ్డ, లేకపోతే
మెసేజ్, మెయిల్స చేయండ్డ.

మీ భరత Introvert లేక inferiority complex కలిగన వారు అయితే: మీ భరత Introvert అయితే అతని ప్రాణం
సహజంగా(General ) తలిి చేతిలో ఉంటుంది. అకకడ తలిి గలగలలాడ్డతే మీ భరత 80% అసంతృపితతో ఉంట్కడు. ఎందుకంటే
వీరికి బయటి వ్యకుతలతో సంబంధాలు తకుకవ్, సేాహితులు తకుకవ్,
కావున ఏకైక సేాహం అనకో, ప్రేమ అనకో అది తలేి! మీ భరతని మీ
వైపుకి ఆకరిషంచాలంటే మీ అతతమామ గురించి రోజుకి ఓ పది
నిమష్కలు మాట్కిడటం, అతాతమామని పగ్డటం, వారు సమసయలు
లేకుండా ఆనందంగా ఉంటే మీ భరత మిమాలిా పువువలోి పెటిట
చూసుకొంట్కరు, మీకోసం ఏమైన్న చేయగ్లరు. ఈ వ్యకితతవంతో
వునావారికి ధైరయం, సపోర్ట, గురితంపు అనేది తలిి నంచి ఎకుకవ్
వ్సుతంది కాబటిట, ఆ తలిిని దూరం చేసుకోలేకపోతారు. మీరు అతతగారితో ప్రతి రోజు మాట్కిడటం(అదీ మీ భరత దగ్గర
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ఉనాపుాడు తపాక చేయాలి, మీరు మాట్కిడుతున్నారు అనే సాక్షయం చూపించాలి), అలాగే పిలిలతో మీ భరత ఉనాపుాడే
అతతగారితో మాట్కిడ్డంచటం, మీ అతతగారి ఇంటికి వెళుతన్నారు అంటే ఓ చీర, మీ అతతకు నచిచన వ్సుతవులు ఏమైన్న ఉంటే
కొని ఇవ్వటం వ్లన మీ భరత మీ వైపుకు ఆకరిషంచే ఒక మారగం.

న్న భరత హీరో:

భరతలో గ్ల మంచి గుణాలన, విలువ్లన గురితంచాలి, గ్మనించాలి, అపుాడు భరత ఓ గొపా హీరో లాగ్

కనిపిసాతడు. చాలామంది భరతలో మంచిని చూడటం మానేస్థ భరతలో లేనివాటిని ఇతరులతో పోలుచకోవ్టం వ్లన భరత హీరో
లాగా కనిపించలేకపోతున్నాడు. ప్రతి పనిని, ఆలోచనన గ్మనించండ్డ. హీరో లాగా కనపడతాడు.

మాటలోి ఇగో దెబాతినేలా ఉందా: భారయ మాట తపా ఇతరుల సలహాలు పాటిసుతంటే, సలహా ఇచేచటపుాడు ఎలా
చెపాామ అనేది మఖ్యం, ఇగో దెబాతినేలా చెపితే మాట వినరు.

లావుగా ఉండటం అనేది రిస్టక:

పురుషులు సహజంగా అందానికి ప్రాధానయత ఇసాతరు కావున ఎన్యా వివాహేతర

సంబంధాలకు ఒక ప్రధాన కారణం లావుగా ఉండటం. భాగ్సావమిలో విలువ్లు ఎకుకవుగా ఉంటే అందానికి ప్రాధానయత
ఇవ్వరు, కానీ అది భాగ్సావమిలో ఉండే విలువ్లన బటిట ఉంటుంది. భరతలో విలువ్లు తకుకవుగా ఉంటే, లావుగా ఉండట్కనిా
అంగ్లకరించలేరు కావున ఎవ్రో ఒకరు పరిష్కకరం వైపు ఆలోచించాలి, లేదంటే వివాహేతర సంబంధం, గొడవ్లు, విడాకులు.
మీ అభిరుచి/కళ్/ట్కలెంట్ ని యోగ్/జిమ్/కరాటే/రెజిింగ్/బాకిూంగ్/రనిాంగ్ వైపు మళ్లించటం వ్లన శరీర ఆకృతి అదుపులో
ఉంటుంది, ఎందుకంటే ప్రతి రోజు మీ అభిరుచి సాధన కోసం కషటపడటం వ్లన కంట్రోల్స లో ఉంట్కరు. అలాగే మీకు
ఆరిధకంగా సహాయం చేసుతంది. సమసయన అభిరుచిగా మలచుకోవ్డం వ్లన రిస్టక తగగంచవ్చుచ. ఇంకో మారగం ఏమిటంటే
భరతలో విలువ్లు పెంచటం అంటే ఆధాయతిాక పుసతకాలు/ప్రవ్చన్నలు, వ్యకితతవ వికాస పుసతకాలు చదవ్టం వ్లన విమరిశంచరు.
మరో మారగం ఏమిటంటే ఛాలెంజ్ తీసుకోవ్టం, ఒకవేళ్ మీ భరత తన అసంతృపితని(లావుగా ఉండటం) ని RED FLAG దావరా
హెచచరిక చేసుతంట్కరు, అంటే జోక్సూ వేయటం, లావు
తగ్గమని చెపాటం, ఎగ్తాళ్ల చేయటం. అంటే తుఫ్యనకు
మందు(వివాహేతర సంబంధానికి దారితీసే) మొదటి
ప్రమాద హెచచరిక వ్చిచంది అని అరధం. తెలివైన వారు
వెంటనే అలెర్ట అవావలి, పరిణామాలు ఊహించగ్లగాలి,
అంతేగానీ డ్డప్రెషన్, ఆతాహతయ పరిష్కకరం కాదు. ఛాలెంజ్
అనేది ఒక పటుటదల కలిగసుతంది, లేకపోతే తేలికగా
తీసుకొంట్కమ. మీకు ప్రేరణ కావాలంటే "మమతా సనత్ కుమార్" అనే మహిళ్, బాడీ బిలిర్ గా ఎలా ఎదిగందో గూగుల్స
లో వెదికి తెలుసుకోండ్డ.

వ్ంట చేయటం, ఇంటిని శుభ్రం చేయటం అనే ప్రధాన నైపుణాయలు లేకపోవ్టం:
గారాబంగా పెంచుతారు, ఏ పని చెపారు, అది సేటటస్ట గా చెపుాకొంట్కరు. వీరు
పెళ్ళైతే కనీసం రుచిగా వ్ంట వ్ండ్డ పెటటలేకపోవ్టం వ్లన సపాగా, ఉపాగా,
రుచి లేని తిండ్డ చేయటం వ్లన భరతలో విసుగు, అసంతృపితని కలిగసుతంది.
సాధారణంగా వ్ంట అనేది భరతన ఆకరిషంచే ఒకానొక ఆయుధం. ఎందరో
భరతలు భారయ చేసే వ్ంటకు లొంగపోయి కాపురం చేసుతన్నారు, కావున వ్ంట
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కొందరు ఇంటోి

అనేది కషటమైనది కాదు, youtube లో వేలకు వేలు ఉన్నాయి వాటిని నేరుచకోవ్టం మంచిది. మొదట మన వైపు తపుాలేకుండా
ఉండాలి, ఆ తరావత భాగ్సావమికి రుచిగా ఉండ్డన్న వ్ంకలు పెడ్డతే వాళ్ిదే తపుా. నేన వ్ంట
సరుదకుపోవాలి అంటే రిస్టక! న్న మీద ప్రేమ ఉంటే

సరిగాగ చేయన, భరేత

సపాగా, ఉపాగా ఉన్నా తిన్నలి అంటే కషటమే! ఇంకో పరిష్కకరం

భాగ్సావమిలో విలువ్లు ఎకుకవుగా అయిన్న ఉండాలి, అంటే ఆధాయతిాకత ఎకుకవుగా ఉంటే సరుదకుపోగ్లరు(ప్రారబదం,
వైరాగ్యం(స్థిత ప్రజాత) అనే జాాన ఆయుధాలతో అసంతృపితని జయించవ్చుచ).

అతిగా ఆధారపడొదుద:

మారెకట్ కి, చినా చినా పనలకు భరత వ్సేతనే తోడుగా వెళ్ళైలి అని అనకోవ్దుద, ఎందుకంటే

మొదట క్రొతతలో బాగునాపాటికీ నేన లేకపోతే చినా చినా పనలు కూడా చేసుకోలేకపోతుందే అనే అభద్రతలోకి వ్సాతడు
భరత. ఈన్నడు భరతలు ఆశించేది ఏమిటంటే ఏ పని అయిన్న ఒంటరిగా చేసుకొని రాగ్లిగే ధైరయం, చొరవ్ ఉండాలి అని
కోరుకొంటున్నారు. ఎపుాడైన్న సరదా కోసం, కాలక్షేపం కోసం రండ్డ అని భరతని తోడు తీసుకెళ్ిటం వేరు, అలాగాక ఏమి/ఎలా
కొన్నలో న్నకు తెలియదు, మీరయితే బాగా బేరం అడుగుతారు అని ప్రతీసారి భరతన సహాయం అడ్డగతే భరత దృషిటలో
కనీసం కొనటం కూడా రాదా అనే అభద్రత అనవ్సరంగా కలిగంచినటుట అవుతుంది.

మనసుూలోనిది నేరుగా చెపాండ్డ: భరతతో తోడుగా బైక్స పై మారెకట్ కి వెళ్ళైలి అనే
కోరికన భరతకు చెపాకుండా మారెకట్ కి వెళ్లి, భరత కనీసం తోడువ్సాతన అని అడగ్లేదే
అని భరతన తిటుటకోవ్టం అన్నయయం, మనసుూలోనిది చదివే శకిత ఎవ్వరికీ లేదు. అందుకు
మారగం, మారెకట్ కి వెళుతన్నాన, నీవు కూడా వ్సేత కొంచెం న్నకు హాయపీగా ఉంటుంది, అదీ
బైక్స మీదనే! మనసుూలోని చినిా కోరికలన, సరదాలన వ్యకతం చేసే చనవు ఉంటే వ్యకతం
చేయండ్డ, అవ్కాశానిా ఉపయోగంచుకోండ్డ. భరత ఎందుకు అంగ్లకరిసాతడు అంటే న్న
భారయ మారెకట్ కి వెళ్లి ఒంటరిగా అయిన్న తెచుచకొనే శకిత, సామరధయం ఉంది, కానీ బైక్స పై
ఇదదరం అలా కలస్థ తిరిగ తెచుచకోవ్టం అంటే తనకు అనందం ఇసుతంది అని
సంతోషిసాతడు. అలాగాక న్నకు కొనటం చేతకాదు కావున తోడు రమాని అడ్డగతే కనీసం
తెచుచకోలేకపోతుందే అనే బాధతో తోడు వ్సాతడు, అపుాడు అతనిలో అనందం ఉండదు.

సంకుచిత సవభావ్ం వ్దుద: న్న భరేత, న్న సొంతం అనే భావ్న మంచిది కాదు. భరతకు
కొనిా బాధయతలు ఉన్నాయి అంటే తలిిదండ్రులన చూసుకోవ్టం, చెలెిలుకి ఏమైన్న
ఇబాందులు వ్సేత సాందించటం వ్ంటివి. అంతేగానీ అవేమీ పటిటంచుకోకుండా నేన, న్న
భరత, న్న పిలిలు అనే సవభావ్ం వ్లన ప్రమాదం. ఎందుకంటే రేపు ఎవ్వరి అవ్సరం వ్సుతందో
తెలియదు.
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మారెకట్ కి

వెళ్లి

ప్రేమన వ్యకతం చేయటం(ఇషటపడ్డతేనే):

కొనిా చినా చినా పనలు భారయ చేసేత సంతోషపడతారు, ఈ రోజు

వేసుకోవాలిూన డ్రెస్ట తీస్థ పెటటటం, హెయిర్ సరిచేయటం, ఎకకడ్డకి వెళ్ళైలి, ఏ స్థనిమా
చూడాలి అనేది భారయ సెలెక్సట చేయటం. ఇకకడ గ్మనించాలిూంది ఏమిటంటే మీరు చేసే
పనల టేస్టట భరత ఇషటపడ్డతేనే చేయండ్డ, అంటే భరతకు ప్రతి రోజు డ్రెస్ట తీస్థ పెడతారు, కానీ
అతనికి మీ టేస్టట నచచదు. అపుాడు వేరే డ్రెస్ట వేసుకొని వెళ్ళతడు , మీరు అతని టేస్టట నేరుచకోవాలి
లేదా డ్రెస్ట తీస్థ పెటటడం అనే పని అయిన్న మానకోవాలి. ఎందుకంటే మీరిచిచన డ్రెస్ట
వేసుకోకపోతే ఒకరోజు కాకపోయిన్న ఇంకోరోజు అయిన్న అసంతృపిత కలుగుతుంది అది
గొడవ్లకు దారి తీయున. మీరు మీ టేస్టట కి తగ్గటుట కామెడీ స్థనిమా బుక్స చేశారు, కానీ
మీరు బుక్స చేస్థన స్థనిమా అతనికి నచచలేదు, కానిూల్స చేస్థ ఓ యాక్షన్ స్థనిమా బుక్స చేశాడు,
అంటే ఇకకడ కోపాడటం కాదు, అతని టేస్టట ని అరధం చేసుకోవ్టం మఖ్యం, అంటే భరతకు యాక్షన్ స్థనిమాలు అంటే ఇషటం ,
కావున ఈ సారి మీరు యాక్షన్ స్థనిమాలు బుక్స చేసేత సంతోషిసాతడు. అలాగే నేన తీస్థ పెటిటన డ్రెస్ట అనేది తెలుపులో ఎకుకవ్
ఉంటుంది, కానీ భరతకు రంగుల డ్రెస్ట లేక గ్ళ్ై డ్రెస్ట అంటేనే ఇషటపడుతున్నాడు, కావున అతని టేస్టట అరధం చేసుకొని వాటిని
తీస్థ పెటటటం మంచిది. అపుాడు మీ కోరిక న్సరవేరుతుంది, అతని కోరిక న్సరవేరుతుంది. భరత టేస్టట మీకు అరధంకాకపోతే
అతనికే అవ్కాశం ఇవ్వండ్డ, అతనినే ఎంచుకోమని చెపాండ్డ, అంతేగానీ నీవు సెలెక్సట చేస్థన డ్రెస్ట, స్థనిమా అతన కాదని
అన్నాడు అని అగౌరవ్ం అని, చులకన అని, పరువు పోయింది అని అలకలు, మాటలు మాట్కిడటం భరతకు కోపం తెపిాసుతంది.

అపోహ:

భరత తన సేాహితులతో కలిసేత చెడు అలవాటుి వ్సాతయి అని ఊహించుకొని, సేాహితులతో కలవ్కుండా

ఉండట్కనికి కంట్రోల్స చేయటం చేసుతంట్కరు. మొదట గ్మనించండ్డ, అంటే సేాహితులకు ఎంత సమయం వెచిచసుతన్నారు,
దీనివ్లన మీ మధయ సమయం తగగపోతుందా? అయితే ఒక రిస్టక. అలాగే
సేాహితుల వివ్రాలు తెలుసుకోవ్టం, అలాగే అతి ఎకుకవుగా మాట్కిడే
సేాహితుల ఇంటికి వెళ్ైండ్డ లేదా భోజన్ననికి రమాని అడగ్ండ్డ.
దానివ్లన ఆ మఖ్యమైన సేాహితుని యొకక విలువ్లు, వ్యకితతవం
కొంతవ్రకు అవ్గాహన వ్సుతంది. చివ్రిగా సేాహితుని వ్యకితతవం వ్లన
మీ భరతలో ఏమైన్న చెడు అలవాటుి వ్చిచన్నయా? లేక మంచి అలవాటుి
వ్చిచన్నయా? అతనిలో మీ భరతకి నచిచన మంచి గుణాలు ఏమిటో
అడగ్ండ్డ, అపుాడు మీకు కొంత అరధం అవుతుంది, ఎందుకంటే ఊహించిందే నిజం కాదు, మంచి సేాహితులు ఉంట్కరు,
చెడు సేాహితులు కూడా ఉంట్కరు. పరపాటున మంచి సేాహితుని నంచి మీ భరతన దూరం చేసేత , ఎంతో కోలోాతాడు,
అది మీకూ కూడా నషటం. ఎందుకంటే మీ భరత ఆ సేాహితుని మాట తపాక వింట్కడు అని అనిపిసేత, మీ మధయ గొడవ్లు వ్సేత
ఆ సేాహితుని సహాయం మీరు కోరవ్చుచ.

మహిళ్లు రెండు రకాల నైపుణాయలు స్థదధంగా ఉంచుకోవాలి:

భారయ, భరత ఒకే

ఊరిలో ఉదోయగ్ం అయితే ఇబాంది లేదు, కానీ వేరే ఊరులు మారాలిూనపుాడు సమసయ వ్సుతంది.
కావున ఏదైన్న కళ్ యందు నైపుణయం ఉండాలి. అంటే భరత వేరే ఊరికి వెళ్ళిలిూ వ్సేత
ఉదోయగ్ం మాన్సయాయలి, అపుాడు ఆరిధకంగా, సవతంత్రంగా ఎలా ఉండాలి? కావున కళ్ అనేది
కొంత కాలక్షేపానిా, ఆదాయానిా ఇసుతంది. ఆ కళ్ ఎకకడ్డకి వెళ్లిన్న చేయగ్లిగేలా అటువ్ంటి
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అవ్కాశాలు ఉనాది నేరుచకోండ్డ. ఒక ప్రాంతానికి, రాష్కటనికి పరిమితం అయేయది కాకుండా ఉండేది అయితే మంచిది.

అతాతమామలతో అనబంధం కోసం:

• కోడలి నంచి అతత మామ మరాయద, గౌరవ్ం, గురితంపు ఆశిసాతరు.

• అతతగారి సలహా/అభిప్రాయం తీసుకోవ్డం వ్లి ఆమె మనసుూ గెలుచుకోవ్చుచ.

• భరతతోనే ప్రేమగా ఉంటే సరిపోదు, నీ అతాతమామలతో కూడా అదే ప్రేమతో మసలుకో, ఎందుకంటే రేపు భరతతో సమసయ
వ్సేత, నీ అతాతమామలనే సహాయం అడగాలి, మీ మధయ మంచి అనబందం లేకపోతే ఇబాందులు వ్సాతయి.
• నీ భరతని తలిి చాటు బిడి అని ఎగ్తాళ్ల చేయకు, రేపు నీ కొడుకు కూడా నీ మీద ప్రేమ చూపిసేత, నీ కోడలు కూడా అలాగే
అనకొనన. ఇది సరవ సాధారణం, అది నీ ఒకక భరతకే జరగ్టం లేదు, దీనిని పటిటంచుకోకుండా ఉండు.

• అపుాడపుాడు ఫోన్ చేయడం మీ అతతగారితో కమయనికేట్ అవుతూ ఉండాలి. అపుాడపుాడు కాల్స చేస్తత క్షేమ
సమాచారాలు తెలుసుకోవాలి. అతతగారే కాల్స చేయాలని వెయిట్ చేయకండ్డ.
• మీ అతాతమామ ఫోటో తపానిసరిగా ఒకటి ఇంటోి పెటుటకోండ్డ. మీరు గౌరవ్ం ఇసుతనాటుి తెలియచేయున.
• చినా చినా నిరణయాలలో అతతగారు చెపిానదే సరైనది అని చెపాండ్డ(దీని వ్లన ప్రమాదం లేదు కాబటిట).

• అతతగారిని కలిస్థనపుాడలాి ఏదో ఒక బహుమతి ఇవ్వడం వ్లి ఆమెన ఇంప్రెస్ట చేయవ్చుచ. ఏదైన్న తనకోసం
తీసుకెళ్ిడం వ్లి ఆమెపై మీకునా ప్రేమన గురితసాతరు. మీకు ఇంపారెటన్ూ పెరుగుతుంది.

• అతత ఎందుకు అలా ప్రవ్రితసుం
త దో అరధం చేసుకోవ్టం, అంటే అతాత-మామ మధయ
అన్యయనయత సరిగాగ లేకపోవ్టం వ్లన కొడుకు మీద ప్రేమ పెంచుకొని, కంట్రోల్స చేస్థ,
తన జీవిత చివ్రిదశలో తన బాగోగులు చూసేలా చేసుకోవ్టం అనేది కారణమా?
కటాం కోసమా? తనకు గౌరవ్ం ఇవ్వలేదని అలా చేసుతందా? అగౌరవ్ంగా నేన
ఏమైన్న ప్రవ్రితంచాన్న? సలహాలు అడగ్టం లేదని ఈరషయ పడుతుందా? పగ్డలేదని
బాధపడుతుందా? అని అరధం చేసుకోవాలి.

• అతత ఇంటోి ఉనాపుాడు బదదకంగా ఉండకూడదు, యాకిటవ్ గా ఉండండ్డ.

• భరత తనకంటే తలిినే ఎకుకవ్ గౌరవిసాతడని అపుాడపుాడు అతతగారితో చెపాాలి(దీనివ్లన అతతగారి ఇగో సంతృపిత
చెందున).
• అతత ఏపని చేసుతన్నా చేదోడు వాదోడుగా సహాయపడాలి, మరియు మీరు చేసే వ్ంటకాలకు అతతగారు సహాయం
చేయాలని వ్చిచనపుాడు సంతోషంగా సావగ్తించాలి.

• అతతగారికి పిలిలతో ఫోన్ చేయించి మాట్కిడ్డంచాలి. వారు మాట్కిడే మదుదమాటలకు ఆనందపడతారు, అలా
చేయిసుతనా మీకు మారుకలు పడతాయి.
• పిలిలన అతతగారివ్దదకు వెళ్ినీయండ్డ, వారి వ్దద పడుకోనీయండ్డ.

• భరత గురించి ఎలాంటి కంపెళం
ి ట్ అతతగారికి ఇవ్వకండ్డ, పిరాయదు చేయాలిూవ్సేత మొదట భరత గురించి పగడ్డ, తరావత
ఇబాంది గురించి చెపాండ్డ.
• అతాతమామతో
మందుగా పరిధులు పెటుటకోండ్డ: పలాన్న
విషయాలలో, ఇంతవ్రకు వ్చిచనపుాడు సలహాలు ఇవ్వండ్డ, జోకయం
చేసుకోండ్డ లేక విలువైన, అతయవ్సర, ప్రమాదకర విషయాలలో మీరు
ఎపుాడైన్న జోకయం చేసుకోవ్చుచ అని సాషటం చెపాండ్డ. చినా చినా
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విషయాలలో మేమే సరుదకుపోతామ, అపుాడే కదా నేరుచకునేది అని అతాతమామకు చెపాండ్డ.

• మీ అతతగారికి కొంత సమయం కేట్కయించడం చాలా అవ్సరం. ఇదదరు కలిస్థ బయటకి వెళ్ిడం, ఆమెతో ఫంక్షన్ూ కి
వెళ్ిడం వ్లి తనతో రిలేషన్ పెరుగుతుంది. అంతేకాదు తనకు మీరు ఇంపారెటన్ూ ఇసుతన్నారని మీ అతతయయ హాయపీగా
ఫీలవుతారు.

• అతతమామలకి తీరని కోరికలు ఏమైన్న ఉంటే అడ్డగ తెలుసుకొని అందుకు తగన ఏరాాటుి చేయండ్డ(తీరధయాత్ర,
షషిటపూరిత ....).
• అతతగారి మందు ఖ్రుచ చేసేటపుాడు జాగ్రతత! అవ్సరమైనవి మాత్రమే కొనండ్డ! డబుా వ్ృధా చేయటం సహజంగా
నచచదు.

• మీ అతతగారికి, మామగారికి ఏవైన్న విలువ్లు, ఆచారాలు, అలవాటుి ప్రాణమో, ఇషటమో గ్మనించండ్డ, అడగ్ండ్డ. మీకు
ఇషటం లేకపోయిన్న వారికి గౌరవ్ం, గురితంపు కోసం చేయటం బాధయత.
ఉదాహరణ: శుక్రవారం గ్డపకి పసుపు, కుంకుమ పూయటం ఆచారం, అది మీరు వారి దగ్గర ఉనాపుాడు, లేదా వారు
మీ దగ్గర ఉనాపుాడు తపానిసరిగా చేయండ్డ. మిగ్తా రోజులలో చేసాతరో, చేయరో అది మీ ఇషటం.

• భారయ తరపు తలిిదండ్రులు, అతాతమామ ఒకచోట ఉండ్డ, ప్రాధానయత ఇవావలిూ వ్సేత మొదట అతాతమామకే ఇవావలి అంటే
ఒక వ్సుతవు ఇవావలిూ వ్సేత, పిలవాలిూ వ్సేత, సహాయం అడగాలిూ వ్సేత మొదట అతాతమామకే ప్రాధానయత ఇవ్వండ్డ.

• అరధం చేసుకోవాలి: ఒక తలిికి పుటిటన పిలిలు అందరూ సుఖాలతో ఉండరు, ఒక కొడుకుకి ఏ ఇబాందులు లేకుండా
ఉంటే, ఇంకో కొడుకుకి/కూతురికి కష్కటలు ఉండొచుచ, అది ఆరిధకంగా, ఆరోగ్యంగా, కుటుంబ సమసయలు కావొచుచ. ఈ
సమయంలో అతాతమామ కష్కటలలో ఉనా మరో కొడుకు, కూతురికి గురించి ఎకుకవ్ ఆలోచనలు సహజంగా ఉంట్కయి,
అంటే ఆరిధక సహాయం, మాట సహాయం చేయాలిూ వ్సుతంది. ఇది కోడలు అరధం చేసుకోవాలి, అలాగాక అతాతమామ
పక్షపాతం చూపిసుతన్నారు అనకోకూడదు, గొడవ్లు పడగూడదు. ఇకకడ ప్రేమలో పక్షపాతం ఉండదు. ఆ కష్కటలలో ఉనా
వ్యకితని కూడా కొంచెం ఇబాందులు లేకుండా చేయాలనే తపనే తపా, ఏ తలిికి ఒకరు ఎకుకవ్, తకుకవ్ ఉండదు. నీకు రేపు
ఇదదరు పిలిలు ఉండ్డ ఒకరి పరిస్థితి బాగుండ్డ, మరొకరిది బాగాలేకపోతే నీ కోడలు నంచి నీవు ఏమి ఆశిసాతవో అదే
ఇపుాడు చేయి.

• అతతగారికి తెలియని స్థకల్సూ ఉంటే నేరిాంచండ్డ. అంటే
ఫోన్ ఎలా వాడలో నేరిాంచటం..

• గ్మనించాలి: ప్రేమతో చూసుకొనే వ్యకిత, వేరేవారిపైకి
ప్రేమ మళ్లైంచితే అంటే పటిటంచుకోకపతే అందుకు
కారణమైన వారిపై కోపం కలుగున. క్రొతతగా వ్చిచన
రెండో కోడలిపై సహజంగా అతతగారు కొంచెం ఎకుకవ్
గౌరవ్ం, గురితంపు ఇసాతరు, కొంచెం సరుదకొనేదాకా! ఈ
సమయంలో పెదద కోడలికి ఈరషయ కలగ్వ్చుచ, ఇంతకాలం
ననా పటిటంచుకొనే అతత, కొతత కోడలి వెంట వెళ్లిందే! అని.
అతితంటోి కష్కటల వ్లన ఇంటికి వ్చిచన కూతురిపై ఎకుకవ్ ప్రేమ చూపించటం వ్లన తనన తకుకవ్ చేశారనే కోపం
రావ్చుచ. ఇకకడ అరధం చేసుకోవాలిూంది పెదద కోడలు! అంటే క్రొతతగా వ్చిచన కోడలికి ఎవ్రైన్న కొనిా రోజులు
వాతావ్రణం సరుదకొనేలా గురితంపు, ధైరయం, భరోసా ఇవావలి, అలాగే పుటిటంటికి వ్చిచన కూతురికి ధైరయం, గురితంపు,
భరోసా ఇవావలిూన బాధయత అతత మీద ఉంది. ఈ చినా విషయం అరధం చేసుకొంటే సరి!

• అతతమామల ఆరోగ్య వివ్రాలు అడ్డగ తెలుసుకోవాలి, సలహాలు ఉంటే చెపాాలి.
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• అతాతమామ కానకలు, గఫ్టట్ ఇసేత బాగున్నాయా? లేవా? అనేది ఏమీ చూడకుండా వారి సంతోషం కోసం వెంటనే
ధరించి చూపించండ్డ. చూస్థ మరిస్థపోతారు.

• అతతమామల మెపుా పందట్కనికి వారికి ఇషటమైనవి చేస్తత ఉండాలి, అతాతమామ అభిరుచులు ఏమి? అతతకు పచచళుై
ఇషటం అయితే, వారికి పచచళుై తీసుకెళ్ిటం, మామకు పుసతకాలు చదవ్టం అయితే పుసతకాలు తీసుకెళ్ిటం చేస్తత వారి
మెపుా పందాలి.

2.16 భారయ - చేయకూడనివి ఏమి?(Wife Don’ts)
2.16 భార్య - చేయకూడనివి ఏమి?(Wife Don’ts)
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భరత యొకక TOP అయిష్కటలు, కావున వీటిని భారయ చేయకూడదు:
1.

భారయ ఇతరులమందు భరత పరువు తీయటం, చులకనగా చూటడం, అధకారం చేసేటుి గ్టిటగా ఆజాాపించటం,
అవ్మానించటం భరతకు ఇషటం ఉండదు.
2. భారయ ఇతరులతో అతిగా పోలచటం భరతకు ఇషటం ఉండదు.
3. ఎకుకవ్ లోడ్ ఉంచటం అంటే పెదద ఉదోయగ్ం, పెదద ఇలుి, ఎకుకవ్ డబుా, మంచి కారు, మంచి స్తకల్స.. వ్ంటి కోరికలతో
భరత శకిత, సామరాధయలు పటిటంచుకోకుండా కావాలని బలవ్ంతపెటటడం, వాటిని సంపాదించట్కనికి భరత ఎకుకవ్
అలస్థపోయి, ఒతితడ్డకి గురై తటుటకోలేకపోవ్టం భరతకు ఇషటం ఉండదు, ఎందుకంటే ఈన్నటి ఉదోయగాలు అభద్రతతో
కూడుకొనావి లోన్ తీసుకొంటె వాటిని కటటలేక పోవ్టం జరుగున.
4. భారయ ఎపుాడూ తన ప్రకకనే ఉండాలని అతిగా ఆశించటం భరతకు
ఇషటం ఉండదు.
5. భారయ ఇంటి శుభ్రత, శరీర శుభ్రత, అందం గురించి శ్రదధ
తీసుకోకపోవ్టం భరతకు ఇషటం ఉండదు.
6. భారయ గొణగ్టం అంటే తపుాన పదే, పదే అతిగా దెపిాపడవ్టం
భరతకు ఇషటం ఉండదు.
7. భారయ, తన చేసే పనిని నిరుతాూహపరచటం, విమరిశంచటం భరతకు ఇషటం ఉండదు.
8. భారయ తన మీద పూరితగా ఆధారపడ్డ వుండటం భరతకు ఇషటం ఉండదు.
9. భారయ తనన అతిగా కంట్రోల్స చేసుకోవాలి, గుపిాటోి
పెటుటకోవాలనకోవ్టం, పెతతనం చేయాలనకోవ్డం భరతకు ఇషటం
ఉండదు.
10. భారయ ఏమి కావాలో సాషటంగా చెపాకపోవ్టం, చెపాకుండా అరధం
చేసుకోవాలనకోవ్డం(భరేత అరధంచేసుకోవాలని అతిగా ఆశించటం)
భరతకు ఇషటం ఉండదు.
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11. తన మందే భారయ ఇతరులతో సనిాహితంగా మెలగ్టం(పురుషులు: సేాహితులు,చుట్కటలు..) భరతకు ఇషటం ఉండదు.
12. భారయ మాట్కిడకపోవ్డం/మౌనం గా ఉండటం భరతకు ఇషటం ఉండదు.
13. భారయ తనన ATM మెషిన్ లాగా చూడటం భరతకు ఇషటం ఉండదు.
14. భారయ రుచిగా వ్ంట చేయకపోవ్టం, పిలిలిా పటిటంచుకోకపోవ్టం భరతకు ఇషటం ఉండదు.
15. భారయ పడక గ్దిని కోరికలన సాధంచుకునే ఆయుధంగా ఉపయోగంచటం భరతకు ఇషటం ఉండదు.
16. శకిత సామరాధయలన, తెలివితేటలన చులకన చేయటం, అనమానించటం భరతకు ఇషటం ఉండదు.
17. భారయ అతిగా నిఘా వేయయం, అనమానించటం భరతకు
ఇషటం ఉండదు.
18. భారయ తనన తాన నిందించుకోవ్టం, చులకన చేసుకోవ్టం,
తనన తాన తిటుటకోవ్టం అంటే భరతకు ఇషటం ఉండదు.
19. ఫోన్ ఎతతలేక పోయిన్న, అనకొనా సమయానికి
తిరిగచేయలేకపోయిన్న కేకలు వేయటం, ఏ పరిస్థితులో
ఉన్నాన్య అడగ్కుండా కేకలు పెటటడం భరతకు ఇషటం ఉండదు.
20. కంట్రోల్స చేస్థ మారాచలని చూడటం భరతకు ఇషటం ఉండదు.
21. తన అనమతి లేకుండా మఖ్యమైన నిరణయాలు తీసుకోవ్టం
భరతకు ఇషటం ఉండదు.
22. తన చుట్టట ఉనా పరిస్థితి అరధం చేసుకోకుండా, బిజీగా ఉన్నాన్న? లేదా? మంచి సమయమా? కాదా? అని
గ్మనించకుండా “వినడం లేదా?” అని నిందించటం భరతకు ఇషటం ఉండదు.
23. ఇంటోి జరిగన విషయాలు అందరికి చెపాటం భరతకు ఇషటం ఉండదు.
24. అపుాడపుాడు సలహాలు ఇసేత పరవాలేదు, చినా పిలిలకు ఇచిచనటుి
సలహాలు ఇవ్వటం నచచదు!. ఉదాహరణ: డ్రైవింగ్ చేసేటపుాడు ఏదో
ఒకసారి సలహాలు చెపేత పరావలేదు, ప్రకకన కూరుచని పదే పదే సలహాలు
చెపాటం చిరాకు తెపిాంచున భరతకు ఇషటం ఉండదు.
25. “మీ కుటుంబం, తలిిదండ్రులు అంటే నచచటం లేదు” అని మొఖానేా
చెపాటం భరతకు ఇషటం ఉండదు.
26. పిలిల మీద అతిప్రేమ చూపించటం, భరత న పటిటంచుకోకపోవ్టం భరతకు ఇషటం ఉండదు.
27. పురుషులు కూడా గురితంపు కోరుకొంట్కరు, స్త్రీల లాగానే! ఇంతకషటపడ్డ సంపాదిసుతన్నా భారయ సరి అయిన గురితంపు
ఇవ్వకపోవ్టం, ప్రశంస్థంచకపోవ్టం భరతకు ఇషటం ఉండదు.
28. ఇంటి పనిలో భరత సహాయం చేసేటపుాడు, స్త్రీలలాగా తపుాలు లేకుండా, మంచిగా, అదుాతంగా
చేయాలనకోరుకోవ్టం, అది చేయలేనపుాడు విమరశ చేయటం, కనీసం ప్రోతాూహం, ప్రశంస లేకపోవ్టం భరతకు
ఇషటం ఉండదు.
29. ఏదైన్న మఖ్యమైనది చెపుతునాపుడు ఆవ్లింతలు, నిద్రపోవ్టం, ఎటో చూడటం వ్ంటివిచేయటం భరతకు ఇషటం
ఉండదు.
30. తనకు ఉనా సందేహానిా నేరుగా అడగ్కుండా డొంకతిరుగుడుగా మాట్కిడటం భరతకు నచచదు.
31. ఏవోవో ఊహించుకొని, అనమాన్నలన పెంచుకొని వాటనిాంటికీ సమాధానం చెపామంటే భరతకు నచచదు.
32. భారయ తన శత్రువులతో సేాహం చేయటం భరతకు ఇషటం ఉండదు
33. భరత తన సేాహితులతో తిరగ్టం వ్లన క్రొతత అలవాటుి నేరుచకొని, ఇంటికి ఆలసయంగా రావ్టం జరుగున అని వారి
సేాహితులతో కలవ్కుండా చూడటం భరతకు నచచదు.
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34. భరత తన సేాహితులతో కలస్థ ఉనాపుాడు, తందరగా రావాలని ఫోన్ మీద ఫోన్ చేయటం నచచదు.
35. భరత తాన కుటుంబానికి చేసే మంచిని, సహాయానిా గురితంచకుండా కేవ్లం లోపాలన మాత్రమే పటుటకోవ్టం భరతకు
నచచదు.
36. ఒంటరిగా ఉండటం వ్లన బోర్ కొటిట ఎపుాడపుాడు ఆదివారం వ్సుతందా బయటికి వెలాదమా అని ప్రతి ఆదివారం
ప్రోగ్రం పెటటడం అంటే భరతకు నచచదు, కావున బోర్ కొటటకుండా ఏదో ఒక అభిరుచిని చేసుకొనే భారయ అంటే
ఇషటపడుతున్నారు.
37. ప్రకికంట్కయన కారుకొన్నాడు, పై ఆయన onsite కి
వెళ్ళైడు అని చెపాటం, కంపెనీ మారవా? అని
అడగ్టం భరతకు నచచదు.
38. ఆఫీస్ట నంచి వ్చిచన భరతకు టెనషన్ ని తీరేచవిధమగా
భారయ
ప్రవ్రితసేత చాలు అనకొంట్కడు, టెనషన్
పెరిగేటుట చేసేత భరతకు నచచదు.
39. సంపాదనకు తగ్గటుట ఆశలు, కోరికలు పెటుటకొంటే
చాలు కానీ సంపాదన మించిన కోరికలు భారయ
పెటుటకొంటే భరతకు నచచదు.
40. తన తలిిదండ్రులు కావాలో? నేన కావాలో?
తేలుచకో అని అనటం భరతకు నచచదు.
41. ఎపుాడో జరిగన విషయాలు ఇపాటి గొడవ్లో
తిరిగ తోడటం భరతకు నచచదు.

భరతకు అభద్రత అనిపించేలా ప్రవ్రితంచవ్దుద:

భరతన చులకన చేయటం, భరతతో అబదాదలు చెపాటం, భారయ

చేయాలిూన పనలన సమరధవ్ంతంగా చేయలేకపోవ్టం, భారయ చేయాలిూన బాదయతలన చేయకపోవ్టం, భరతన కంట్రోల్స
చేయటం, మొండ్డగా ప్రవ్రితంచటం, తిరుగుబాటు, ఎదిరించటం, సావరధమే చూసుకోవ్దుద.

అతిగా

సలహాలు/కాిస్ట

చెపిాంచటం:

భారయ,

తన

తలిిదండ్రులతో/సేాహితులతో/బంధువులతో భరతకు సలహాలు చెపిాంచటం,
కాిస్ట లు పీకించటం చేయవ్దుద.

అతిగా భయపడటం:

తలిి చెపిానటుట వింటే భరత తనకు కాకుండా

పోతాడేమోనని అతిగా భయపడవ్దుద.

ఫిరాయదుల చిట్కట: భరత ఇంటికి వ్సేత ప్రశాంతంగా నిద్ర పోగ్లిగేవిధంగా ఉండాలి, అంతేగాని ఫిరాయదుల చిట్కట పటుటకొని
ఉంటే ప్రకకచూపులు చూసే అవ్కాశం ఉండున. భారయ అంటే శాంతి సాినం, అశాంతిగా ఉంటే ఎవ్రైన్న ఎకుకవ్ రోజులు
తటుటకోలేరు.
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బంధం విలువ్ తగగంచటం:

తలిి నంచి కొడుకుని వేరు

చేయట్కనికి పాలిటిక్సూ చేయటం వ్లన చివ్రికి ఇబాంది పడటం.
బంధానిా తెంచే అలవాటు చేసేత, ఈ రోజున కొడుకు తలిిదండ్రులన
వ్దిలి వ్చేచసేత, రేపటి రోజున ఆ భరత మరో అమాాయితో పరిచయం
అయితే మిమాలిా కూడా వ్దిలివేయలేడా? పరోక్షంగా బంధం మీద
విలువ్, గౌరవ్ం తగేగలా మీరే చేస్థనటుట కదా? ఆలోచించండ్డ.
అలాగాకుండా అనబంధం అంటే ఓ గౌరవ్ం, బాధయత, కటుటబాటు అని
మీ భరతతో పదే పదే గురుత చేయండ్డ, మీ అతాతమామతో అలాగే
ఉండండ్డ, మిమాలిా వ్దిలి మీ భరత ప్రాణం పోయేదాకా వ్దిలి వెళ్ైడు,
అంటే ఏ సావరధం కోసం బంధాలన సులభంగా తెంచేలా చేసేత, ఆ
సావరధమే కాపురంలో చిచుచలు పెటుటన.

మౌనంన అరధం చేసుకోకపోవ్డం: పురుషులు మౌనంగా ఉన్నారు అంటే చెపిానది ఇషటం లేదని, కోపంగా ఉన్నామ
అని, మాటల వ్లన బాగా నొచుచకొన్నారు అని అరధం చేసుకోకపోవ్డం.

చినాపాటి మంచి విమరశన కూడా తటుటకోలేకపోవ్టం:

అతత చేసే చినాపాటి మంచి విమరశన కూడా

తటుటకోలేకపోవ్టం, దానిని అందరికి చెపాటం, పరువు తీయటం. దీనివ్లి అతత మామ దృషిటలో చెడుగా మద్ర పడటం.

మాటలలో అసమరధతన తెలియచేయటం: సమరధతన తకుకవ్ చేసే విషయాలు(పేదరికం, అపుాలు, డబుాలేదు,
చేతకాదు, నిసూహాయులం..) అని తమ పుటిటంటి గురించి తకుకవ్ చేస్థ మాట్కిడరాదు. దీనివ్లి భరత దృషిటలో మీరు చులకన
అవ్టం వ్లన మీ జుటుట భరతకు ఇచిచనటేట!, భరత ఏమి చేస్థన్న మీరు ఏమీ అనలేవు అని అలుసుగా తీసుకొని తెగసాతరు. కావున
మీ మాటలలో అసమరధతన కలిగంచే మాటలు రాకుండా చూడండ్డ.

అరధం చేసుకోలేకపోవ్డం: ప్రేమన పెతతనంగా భావిసేత కష్కటలే! అతత ప్రేమతో కోడలికి పదే,పదే సలహాలు ఇసుతంటుంది,
అది పెదదరికం వ్లన, అతి ప్రేమ వ్లన, దానిని అతత కంట్రోల్స చేయాలనకొంటుంది అనకోవ్టం పరపాటు. అరధం
చేసుకోవాలి.

పరిధ తెలియకపోవ్టం: ఆడపడుచులతో ఎంతవ్రకు చెపుాకోవాలో అంతవ్రకే వ్యకితగ్త వివ్రాలు చెపాాలి, లేకపోతే
ఏదైన్న మనసారిలు వ్సేత, నీ వ్యకితగ్త వివ్రాలు అనీా తన తలిికి(నీ అతతతగారికి) చెపాటం వ్లన లేనిపోని ప్రమాదాలు వ్సాతయి.
నీ పరిధలో మాత్రమే ఉండు.

చేయనీకపోవ్టం:

కొడుకుగా తలిిదండ్రులకు చేయాలిూన కరతవాయలు ఉంట్కయి, వాటిని చేయడానికి ప్రోతాూహం

చేయకపోవ్టం.

విస్థగంచవ్దుద:

సేటటస్ట కోసం వ్సుతవులు, బటటలు కొనటం, డబుాకోసం భాగ్సావమిని పీడ్డంచటం తగనంత

సంపాదించకపోతే విస్థగంచటం.
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అతిగా ఇతరులతో పోలుచకోవ్టం వ్దుద:

నేటితరం మహిళ్లు వ్సుతసమదాయం కోసం, సుఖ్సౌకరాయలకోసం

భరతలన పోరుపెటటడం, ప్రకకవారితో పోలిచ సాధంచుకోవ్టం అలవాటుగా మారింది. ఉదోయగ్ నిరవహణలో నిజాయితీ
పరుడుగా వెలుగుతునా ఓ అధకారి ఇంటోి భారాయమణి పోరు పడలేక లంచం తీసుకోబోయి ఇటీవ్ల అవినీతి నిరోధకశాఖ్
అధకారులకు చికాకడు. దాదాపు 30 సంవ్తూరాలు మచచలేకుండా సాగన ఆయన చరిత్ర చివ్రకు మసకబారిపోయింది. ఇలా
చాలామంది స్త్రీలు భరతల తపాటడుగులకు కారకులవ్టం బాధాకరం.

మీకు ఏదైన్న కషటం వ్సేత మీ వెంట నేనన్నాన: “నీవు కావాలని తపుా చేయవు, నషటం చేయవు అని న్నకు తెలుసు”
అనే భరోసా ఇవ్వండ్డ, అంతేగాని భరత కష్కటలలో ఉంటే మీరు పిలిలన తీసుకొని పుటిటంటికి వెళ్ైకండ్డ, మీరు భాగ్సావమికి
ఎకకడ సహాయం చేయాలిూ ఉసుతందో అని తపిాంచుకోకండ్డ. కష్కటలలో భారయ, భరతన నమాక పతే ఎందుకు కషటపడాలి?
ఎందుకు రిస్టక తీసుకోవాలి? అనే చెడు సంకేతం భారయ ఇచిచనటుి. భారయతో కష్కటనిా భయపడకుండా, మొహమాటపడకుండా
చెపాగ్లిగే సావతంత్రయరం, నమాకం గ్లిగేలా చేయటం భారయ కరతవ్యం.

అతిగా భాగ్సావమి మీద ఆధారపడవ్దుద:

ఏ పనీ, నైపుణయం/కళ్/ట్కలెంట్ లేకుండా పూరితగా ఇంటిపని చేస్తత

పూరితగా భరత మీదే ఆధారపడటం ఎకుకవ్ రిస్టక. భాగ్సావమిపై పూరితగా ఆధారపడటం వ్లన ఏ కొంచెం మారుా కనపడ్డన్న
అభద్రత కలుగున, ఏమో వ్దిలివేసాతరేమో, న్న పరిస్థితి ఏమిటి? ఏదైన ఒక నైపుణయం/అభిరుచి సంపాదించుకొంటే అది
1000 రూపాయలు సంపాదించిన్న పరేిదు, అది ఆతావిశావసానిా ఇసుతంది, భరోసా ఇసుతంది. కావున కేవ్లం ఇంటిపనలకే
కాకుండా నీ తెలివితేటలతో ఒకదానిని వుపయోగంచి ఏదైన్న ఒక నైపుణయం సంపాదించండ్డ. కనీసం కుటుటపని నేరుచకున్నా
ఎందరో దానిని ఆసరాగా జీవిసుతనావారు ఉన్నారు. ఇంకొకటి మీరు నేరుచకొనే కళ్/నైపుణయం/అభిరుచి మీ భరత ఎకకడ్డకి వెళ్లిన్న
చేయగ్లిగేది అయితే అదుాతం. కొందరు భరతలు ఉదోయగ్ రీతాయ ఊరుి మారాలిూ వ్సుతంది. కావున ఎకకడ్డకి వెళ్లిన్న వాయపారం
చేయగ్లిగే కళ్లు సంపాదించండ్డ. కుటుట పని/ట్టయషన్... అయితే మీరు ఏ దేశం వెళ్లిన్న దాని అవ్సరం ఉంటుంది,
మీకు పని దొరుకుతుంది. న్నటయం, పాటలు నేరాటం ఇవి ఆన్సళిన్ లో ఎకకడైన్న నేరిాంచవ్చుచ. అంటే కుిపం
త గా ఆన్సళన్
ి
చేయగ్లిగ లేక ఏ ఊరికి వెళ్లిన్న చేయగ్లిగనది అయి ఉంటే మీ ధైరయం మీ వెంటే ఉంటుంది.

పూరితగా ఆధారపడవ్దుద:

మాటలలో నేన చేతగాని దానిని, తెలివితకుకవ్ దానిని అనే మాటలు రానీయకుండా

చూసుకోవాలి. ఎపుాడైతే నీ గురించి నీవు తకుకవ్, చులకన చేసుకొంట్కవో, భరత దానిని అవ్కాశంగా తీసుకొని తపుాడు
పనలు చేసే అవ్కాశం భారేయ కలిాంచినటుట అవుతుంది! మీ భరత మీ పై చులకన భావానిా(తపుా లేనపాటికీ తిటటటం, కొటటటం)
ప్రదరిశసుతన్నారు అంటే దానిని మొదటోినే తుంచివేయాలి. మీరు ఆతా న్యయనతతో(అలాం), అలాగే అతి విశావసం(అతి) వ్దుద,
మధయమంగా(ఆతా విశావసం) తో నిలబడండ్డ.

వ్ృధా

చేయటం:

పండుి,

కూరగాయలు,

ఆహారపదారాధలు

కుళ్లిపోయేదాకా వాడకపోవ్డం, ఎకుకవుగా తెచుచకోవ్టం, జాగ్రతత
చేయకపోవ్టం వ్లన నషటం జరగ్టం భరత చూసేత అతనికి బాధ జరుగున.
అలా పదే పదే వ్ృధా అయితే ఇంకోసారి తీసుకురమాంటే ఇషటం ఉండదు.
పరపాటు జరుగ్కుండా చూసుకోవ్టం, జరిగతే క్షమాపణ చెపుాకోవ్టం
మంచిది.
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ఆరిధక స్థితి అరధం చేసుకోకపోవ్డం:

భారయ ఏదైన్న కొన్నలి

అనాపుాడు, భరత తన ఆరిధక పరిస్థితి అలోచించి అవ్సరమా?
అనవ్సరమా? అని అలోచించి నిరణయం తీసుకొంట్కడు. ఒకవేళ్ వ్దుద
అంటే, మొండ్డగా అలగ్టం చిర్రు బిర్రు లాడటం, అనేది భారయ మీద
దురభిప్రాయం కలిగేలా చేయున.

ప్రేమించటం లేదనకోవ్టం:

చాలామంది పురుషులు భారయన

ప్రేమిసాతరు, కానీ వ్యకతం చేయరు. వ్యకతం చేసేత అగౌరవ్ం, చులకన
కాబడతామని, స్త్రీల కొంగున పటుటకొని తిరుగుతారని అనకొంట్కరని, ఆడపెతతనం అనకొంట్కరని, కావున ప్రేమన వ్యకతం
చేయలేనంత మాత్రాన ప్రేమ లేదనకోరాదు.

ఎపుాడూ ఇంటిపనలు చేయటం, భరత గురించి ఆలోచించకపోవ్డం: భరత ఇంటోి ఉంటే భరతకు దగ్గరగా
ఉండే పనలు, కలిస్థ చేసే పనలు పాిన్ చేసుకొని, భరత లేనపుాడు మిగ్తా పనలు చేసుకొంటే, భరతకు ఒంటరితనం
అనిపించదు.

అయిషటమైన మాట: పెదద గొంతు, ఆజా చేస్థనటుట మాట్కిడటం. ఎపుాడూ డబుా గురించే మాట్కిడటం, కొనటం గురించే
మాట్కిడటం. అలస్థపోయినపుాడు, ఆకలిగా ఉనాపుాడు, సమయ౦ కాని సమయ౦లో మఖ్యమైన విషయాల గురి౦చి
మాట్కిడటం.

అతిగా ఆశించటం:

భరతకి ఉనా సమయం అంతా తనతోనే గ్డపాలని/ ప్రాధానయత ఇవావలని అనకోవ్టం వ్లన అతనికి

బోర్, జైలులా అనిపించటం. గొడవ్లతో పుటిటంటికి వ్చిచన చెలిి/అకకకి ఓదారుా, భరోసా, గురితంపు ఇచేచ పనిలో భారయని
పటిటంచుకోకపోవ్ట్కనిా ప్రేమ తగగందని అపారిం చేసుకోవ్టం. స్థనిమా హీరో లాగా సాహసాలు చేయాలని, తనకోసం
ప్రాణాలైన్న అరిాంచాలని అతిగా ఆశించటం. పెళ్లైకి మందు ఎలా ప్రేమగా చూసుకొన్నాడో అలా భారయ ఆశించటం.

చులకనగా చూడకూడదు: భరత తన ఆరిధక పరిస్థితుల దృష్కటయ భారయ కోరిన కోరిక తీరచలేకపోతుంటే, అది అసమరధతగా
అనకొని, భరత చేతకానితనంగా ఇతరులకు చెపాటం, భరత కోరికలు తీరచలేదు కాబటిట చులకనగా చూడటం.
ఉదాహరణ: భారయ స్తకటర్ కొనివ్వమని అంటుంటే అందుకు కారణం ఆరిధక పరిస్థితులు లేని కారణంగా భరత
కొనివ్వలేకపోతుంటే, భారయ అందుకు భరతన దెపాటం, చేతగానితనంగా మాట్కిడుతూ ఉండేది, కొనిా సంవ్తూరాలకు పెరిగన
ప్రమోషన్ వ్లన భారయ కోరికన తీరచటం కోసం స్తకటర్ కొనిచాచడు, కానీ భారయ ఇపాటివ్రకు భరతన మాటలతో
వేధంచినవి తిరిగ వ్సాతయా? మనసుూకి తగలిన గాయానిా భారయ మానాగ్లదా?

చినా చినా ఇబాందులు తటుటకోలేక అనబంధాలన తెంచుకోవ్దుద:

భరతన తన చెలెిలు కొడుకు కాలేజీ

సీట్ కోసం తన అనాన అడ్డగంది, సహాయం కోసం అతన మంచి కాలేజీలో సీట్ కోసం ఒక వారం పాటు తిరగ్టం వ్లన
కొంచెం అలస్థపోయాడు, చినాపాటి జవరం వ్చిచంది. అందుకు అతన ఏమీ బాధపడలేదు, కానీ భారయ తన ఆడబిడికు
సహాయం చేయటం వ్లన తన భరత ఇబాంది పందటం చూస్థ కోపాడ్డంది, ఆరోగ్యం చెడ్డపోయింది కాబటిట ఇక ఇంకెపుాడు
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సహాయం చేయకు, వాళుై ఏమి మనకు సహాయం చేశారు అని లెకకలు వేస్థంది. ఇలా చినా చినాగా భరతలో కూడా సావరధం
ప్రవేశించి ఇంకెపుాడు చెలిికి సహయం చేయలేదు.
కాలం ఎపుాడూ ఒకలా ఉండదు కదా! ఓడలు బండుి అవుతాయి, బండుి ఓడలు అవుతాయి కదా! అనకోకుండా
భరత వాయపారంలో నషటపోయాడు, ఇలుి జరగ్టం కూడా కషటం అయియంది. తన చెలెిలి భరత(బావ్) పరిస్థితి అరధం చేసుకొని
అతని కంపెనీలో ఉదోయగ్ం ఇపిాంచాడు. అపుాడు అంతలా రెచచగొటిటన భారయ ఇపుాడు తన మనసుూ సంఘరషణ ఏమి?
ఇకకడ చెపాదలచుకొనేది ఏమిటంటే చినా చినా ఇబాందులన కూడా తటుటకోలేక రెచచగొటిట బంధాలన
విడదీసేత, అవ్సరం అయినపుాడు ఏ బంధువులూ పటిటంచుకోరు. అనబంధాలకోసం కొంచెం ఓరుచకోవాలి, భరించాలి. భారయ
ఎపుాడు రంగ్ంలోకి దిగాలంటే తన దగ్గర 5లక్షల డబుాలు ఉంటే చెలెిలి ఆపద కోసం ఓ
లక్ష రూపాయలు సహాయం
చేయటం తపుాలేదు, అలాగాక 5 లక్షల మొతతం ఇచేచసాతన
అంటే భారయ కూడా అడుి చెపావ్చుచ. ఎందుకంటే ఎవ్రి కుటుంబం వారికి ప్రాధానయం
కనక, చినా చినా ఇబాందులలో, సహాయాలలో అతిగా జోకయం చేసుకోవ్టం వ్లన
అనబంధాలు పెళుసుగా వుంట్కయి. రేపు ఏమి జరుగుతుందో తెలియదు, ఎవ్వరి
అవ్సరం వ్సుతందో తెలియదు, మరీ అంత ఖ్చిచతంగా లెకకలు వేయకుండా ఉదారంగా
ఉండండ్డ.

అతాతమామల పటి చేయకూడనివి:
•
•
•
•

•

•
•

అతత-మామలన కుటుంబంలో భాగ్ంగా చూడకపోవ్డం. జీవితంలో ఎపుాడు ఏ అవ్సరం వ్సుతందో తెలియదు.
కావున బంధాలన తెంపేయకండ్డ.
అతత-మామలన
చేయకపోవ్టం.

అరధం

అతాతమామ ఇంటికి
గౌరవించకపోవ్డం.

చేసుకోవ్ట్కనికి
వ్సేత

సరిగాగ

ప్రయతాం

చూడకపోవ్డం,

అతత, తన కొడుకుని చూస్థనటుట తనన కూడా
చూడాలనకోవ్టం అది అసాధయం. ఎందుకంటే కొడుకు, తన
తలిితో 30 కలస్థ ఉండటం వ్లన సహజంగానే వారి మధయ
ఎకుకవ్ చనవు, ప్రేమ ఉండున, అంతే ప్రేమ తనకు కూడా
అందించాలనకోవ్టం కుదరదు.
కొడుకు కాపురంలో పరపాటుి జరగ్కుండా ఉండాలని
అడకుకండానే తనకు తెలిస్థన అనభవ్ం అంతా
ఉపయోగంచి సలహాలు ఇచిచ మంచిగా ఉంచాలనకొని
జోకయం చేసుకోవ్టం సహజం, దీనిని కూడా అపారధం చేసుకోవ్టం.
అతాతమామ గురించి చెడుగా పిలిలకి చెపాటం.
10గ్ంటల దాకా నిద్ర లేకవ్పోతే సహజంగా అతతగారు కోపాడతారు. అది తపాా? అదేమాట తన తలిి అంటే
ఏమనకోరు. మంచి ఆహరం తినండ్డ, ఆ పిజాాలు, బరగర్ లు వ్దుద అని అతత సలహాలు చెపితే తపాా? నేన
సంపాదించుకొనేదానిా, న్నఇషటం వ్చిచనదానిా తింట్కన అంటే? దీనివ్లి అతతగారికి నషటం లేదు, భరతకు నషటం లేదు,
తినకూడనివి తిని ఆరోగ్యం నషటం అయితే నీవే బాధపడాలి, అవున్న కాదా? పెళ్లైకాక మందు ఎవ్రి ఇష్కటలు వారివి,
పెళ్ళైన తరావత వ్చిచన కోడలి పరువు, ఆరోగ్యం, మరాయద కాపాడటం అతాతమామ కరతవ్యం, అందుకోసం వాళుై
187

సలహాలు ఇసాతరు. ఇలా సలహాలు ఇవ్వటం అనేది నచచకపోతే ఎలా? అతాతమామ గౌరవ్ం కాపాడాలిూన కరతవ్యం ప్రతి
కోడలి మీద ఉంటుంది.

2.17 భర్త యొక్ త్లిెత్ండ్రి – చేయాలి్నవి ఏమి?
2.17 భరత యొకక తలిితండ్రి – చేయాలిూనవి ఏమి?

orem

కోడలి మనసుూ గెలుచుకోవ్ట్కనికి అతాతమామ చేయాలిూనవితెలుసుకొని అందుకు అనగుణంగా ప్రవ్రితంచగ్లరు.
తదావరా కోడలి మనసుూలో అతాతమామ మీద గౌరవ్ం, ప్రేమ, ఆపాయయత పెరుగున.

గురితంపు,గౌరవ్ం:

కోడలు అందరిలాగానే తన విలువ్లన, నమాకాలన,

ఆచారాలన, అలవాటిన గౌరవించాలని కోరుకొంటుంది.

సొంత అభిప్రాయాలన గౌరవించటం:

కోడలికి

కూడా

సొంత

అభిప్రాయాలూ ఉంట్కయి కాబటిట అవ్కాశం ఇచిచ చూడండ్డ, అనభవ్మే నేరుాతుంది,
అతతగారు చెపిాంది మంచికా? చెడుకా? అనేది.

కోడలి వైపు నిలబడండ్డ:

తపుా జరిగతే తెలిస్థ/కావాలని

తపుాలు చేయరని,

తెలియకనే తపుాలు చేసాతమ అని కోడలిని సమరిదంచండ్డ. కొడుకు భారయన తిడుతుంటే,
అతతమామ కోడలి వైపు నిలబడండ్డ. దీనివ్లి తాన ఒంటరి కాదు అనే అభద్రత పోగొటటవ్చుచ.

ఉమాడ్డ కుటుంబంలో ఏకాంతానిా అరధం చేసుకోండ్డ:

ఉమాడ్డ కుటుంబంలో కొడుకు వ్ృతితరీతాయ దూరంగా

ఉంట్ట వారానికి ఒకసారి ఇంటికి వ్సుతంటే, ఇంటోి ఎకుకవ్మంది ఉంటే, తకుకవ్ బెడ్ రూమ్ లు ఉంటే కోడలి-కొడుకు
ఏకాంతానికి సరి అయిన ఏరాాటుి చేయాలి. కోడలిని బయటికి తీసుకెళ్ిమని, హోటల్స కి వెళ్ైమని తలేి కొడుకుకి చెపాాలి,
అపుాడు చినాపిలిలన మీరే చూసుకోవాలి, ఇలా కోడలి మనసుూని గెలుచుకోవ్చుచ.

కోడలి గురించి గొపాగా చెపుాకోండ్డ:

కోడలికి ఏమీ తెలియదని, అంతా తన వ్లనే నేరుచకొందని గొపాలు

చెపుాకోవ్టం కోడలికి నచచదు కావున కోడలి ఆతాగౌరవ్ం తగగంచాలని చూడకండ్డ. కోడలి వ్లన తాన్య కొనిా మంచి
విషయాలు నేరుచకున్నాన అని పది మందితో చెపుాకోండ్డ, అలాగే కోడలితో కూడా చెపాండ్డ. ఇది కోడలి మనసుూని
గెలుచుకోవ్ట్కనికి సహాయం చేసుతంది. అతత, కోడలి గొపాదన్ననిా, కోడలి మంచి అలవాటిని బంధువులు, సేాహితులతో
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చెపాండ్డ, దీనివ్లి ఓ రోజు కోడలికి తెలిసేత అతాతమామ మీద ఇంకా గౌరవ్ం పెరుగున. అపుాడపుాడు నీవు లేని లోటు, వెలితి
అనిపిసుతంది అని కోడలితో అనండ్డ.

ఆశించటం:

అతిగా ఆశించకండ్డ, కోడలిని కూతురులా ప్రవ్రితంచాలనకోవ్టం, కూతురు లేని లోటు తీరాచలనకోవ్టం

కషటం. దీనికి ఎంతో సమయం, నమాకం ఏరిాడ్డతేనే కుదురున.

అడ్డగతేనే లేక మఖ్యమైన విషయాలలో సలహాలు ఇవ్వండ్డ:

ప్రతి దానికి

సలహాలు ఇసేత కోడలి యొకక వ్యకితతవం, ఆతా గౌరవ్ం దెబాతినన. అడ్డగతే తపా
సలహాలు ఇవ్వకూడదు, అతయవ్సర పరిస్థితులోి తపా. అతిగా తలదూరచకపోవ్టం వ్లన
కొడుకు-కోడలు చినా చినా గొడవ్లు పడ్డన్న సరుదకొంట్కరు. కొడుకు కోడలు గొడవ్లు
పడ్డతే సరుదకోవ్టం నేరుచకోవాలి, అంటే ఎపుాడూ మీరు తలదూరిచ వారి తగాదాలు తీరిచతే,
మీరు లేనపుాడు వారి గొడవ్లు ఎవ్రు తీరుచతారు.

విమరిశంచకండ్డ:

విమరశ చేసేత మారకపోగా కోడలి ఇగో దెబాతిని మీమీద గౌరవ్ం తగుగన , అంటే మీ చేతులతో మీరే

కోడలి నంచి సహాయం, మాటలు తెంపేసుకునాటుి. కావున విమరశ వ్లన ఎలాగూ లాభం లేదు కావున ఓపికపటటటం లేదా
ప్రశంస్థంచండ్డ.

శిక్షంచాలనకోవ్టం: కోడలు చేస్థన తపుాకి శిక్షంచాలని, విమరిశంచాలని కోరినటియితే
మీరు పపుాలో కాలు వేస్థనటేి. ఎపుాడైతే కోడలుకి, కొడుకు దావరా శిక్ష పడ్డందో, దానికి
కారణం అయిన అతతగారి మీద కూడా పగ్ ఉండున. కాబటిట ఇటువ్ంటిది ఆశించకండ్డ.

అడగ్కండ్డ: చెపుాకోవ్డానికి ఇషటంలేని, మొహమాటపడే విషయాల

గురించి అడగ్కండ్డ, అలాగే కోడలు ఇషటపూరవకంగా

ఇవ్వని వ్సుతవులు, చీరలు అతతగారు అడగ్కూడదు.

కొడుకు-కోడలు నిరణయాలన తీసుకోనీయండ్డ: తపుాలు చేయనీయండ్డ చినాగా నేరుచకోనీయండ్డ. అంతేగాని
తపుాలు, నషటం రాకుండా ఉండాలని అడగ్కుండానే సహాయం చేయకండ్డ.

పిరాయదు చేయకండ్డ:

కొడుకు తాన చేసుకొనా భారయ ఎంతో గొపాదని

అనకొంటుంట్కడు, కానీ కోడలి గురించి ఊహించినవి, నచచనివి, పిరాయదులు కొడుకుకి
చెపాటం వ్లన, ఓ అసమరుిరాలన పెళ్లిచేసుకొన్నాన అనే భావ్న కొడుకుకి కలుగున.
ఎందుకంటే కొడుకు తన భారయ ఓ శకితవ్ంతురాలు, సమరుధరాలు, తెలివికలది
అనకొంటుంట్కడు. తలిిదండ్రులు అలా చెడుగా మాట్కిడేసరికి కొడుకుకి తన భారయ మీద
ఆకరషణ తగగపోతుంది, చులకన భావ్ం కలుగున. కావున అతాతమామ తమ కోడలు
ఉతతమరాలు, తెలివికళ్ైది అని చెపుతూ ఉండండ్డ.
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ప్రాధానయత: కూతురుని, కోడలని ష్కప్ కి తీసుకెళ్లైనపుాడు చీర కొంటె, ఒక రూపాయి ఎకుకవుగా పెటిట కోడలికి ప్రాధానయత
ఇవావలి, అంటే కోడలికి ఇంటోి కుటుంబ సభ్యయల కంటే ప్రాధానయత ఇవ్వటం వ్లన "భద్రత" అనే ఫీలింగ్ ని కలిగంచినటుి.
అలాగాక కోడలికి తకుకవ్ చీర కొనిసేత ఈ ఇంటోి తన సాినం "చులకన" అని అభద్రతా భావ్ం కలిగంచినటుి.

ఏకాంత వాతావ్రణం:

అతాతమామ అరధం చేసుకొని కోడలు-

కొడుకుకి కావ్లస్థన ఏకాంత వాతావ్రణం కలిగంచేలా చేసేత ప్రైవ్సీ
సమసయ రాదు. ఎందుకంటే పెళ్ళైన కొతతలో ఏ భారయ-భరతకి అయిన్న
ఏకాంతం అవ్సరం. ఇది పెదదలు/కుటుంబ సభ్యయలు అరధం చేసుకోకపోతే
వారిమీద కోపం వ్సుతంది, ఎందుకంటే ఏకాంతానికి భంగ్ం చేసేది వారే
కాబటిట. కావున అతాతమామ కొడుకు-కోడలిని ఇంటోి పడుకోమని చెపాటం,
వారు వేరే చోట పడుకోవ్టం, ఎందుకంటే తెలుగు రాష్కెలోి వేరు, వేరు
పడక గ్దులు గ్ల ఇలుి 66% మాత్రమే ఉన్నాయి. ఈ అతాతమామ కూడా ఒకపుాడు పెళ్ళినపుాడు ఏకాంతానిా కోరుకొనావారే
కదా! ఇపుాుడు కొడుకు-కోడలు అంతే ఆశిసాతరు కదా! వేరుకాపురం పెటటడానికి ప్రధాన సమసయ ప్రైవ్సీ , ఏకాంతంకి సరి
అయిన వాతావ్రణం అతాతమామ కలిాంచకపోవ్డం , వ్సతులు లేకపోవ్టం. వేరేవరు గ్దులు లేకపోతే పెదదలు మందే
భోజనం చేస్థ బయట పడుకోవ్టం, ఒకవేళ్ ఇంటోికి వెళ్ళిలిూ వ్సేత తలుపుకొటిట వెళ్ైటం అనేది ఇదదరికీ మంచిది.
సాధయమైనంత వ్రకు వారిని ఇబాంది పెటటకపోవ్డం మంచిది. పెదదవాళ్తై కొడుకు-కోడలిని బయటికి/షికారుకి/స్థనిమాకు
దగ్గరవుండ్డ పంపించాలి. పలం పని, ఇంటి పని చెపేాటపుాడు కొడుకు-కోడలు ఇదదరికీ ఇషటమైనది, ఇదదరూ కలస్థ చేసేది
చెపాటం, ఇదదరూ ఒకచోట కలస్థ ఉండ్డ చేసే పని చెపాటం మంచిది.

మామ గ్రహించాలిూనవి:

ఎకకడో పుటిటన అమాాయి, ఎకకడో పెరిగన అమాాయి, ఆ అమాాయి తండ్రి ఎంత ప్రేమగా

పెంచాడో, అతితంటోి బాగుండాలని ఆ తండ్రి ఎనిా నమసాకరాలు చేశాడో, ఇంటి పేరు మారుచకొని, న్న ఇంటి గౌరవ్ం,
వ్ంశం నిలబెటటడానికి వ్చిచన అమాాయి మనసుూ బాధపడకుండా కావ్లస్థన సౌకరాయలు కలిాంచాలిూన ప్రధాన కరతవ్యం
ఇంటి పెదదగా మామకు ఉంది. కొడుకు తపుా చేసేత మందలించాలిూన కరతవ్యం వుంది.

సపోర్ట:

తన కొడుకు సంసారానికి పనికిరాడు, లైంగక సమరధత లేదు అని కోడలు చెపిానపాడు, కోడలివైపు సపోర్ట గా

ఉండ్డ ఓదారాచలి, ధైరయం చెపాాలి. అందుకు డాకటర్ ని సలహాలు తీసుకొందామ అని కోడలి వైపున నిలబడకుండా పెళ్లి
మూలంగా కొడుకు గురించి చెడుగా అనకొంటున్నారని కోడలి లోనే లోపం ఉందని నింద వేయటం, వేధంచటం, కొడుకు
తపుాని వెనకేసుకొనిరావ్టం అన్నయయం. ఎందుకంటే కొడుకు యొకక లైంగక సమరధతన దాచిపెటిట పెళ్లి చేస్థ అన్నయయం
చేశారు అని పోలీస్ట కేసు పెటేట అధకారం కోడలికి ఉంది, కావున సెకాూలజిస్టట, సైకాలజిస్టట సహాయంతో సామరసయంగా
పరిష్కకరం చేసుకోవ్టం మంచిది.

తలిిదండ్రి కొడుకిక చెపాాలిూన మాటలు:
1)

నీ బాధన, ఇష్కటలన, ఆలోచనలు, నిరణయాలన మొదట భారయ తో చెపుాకోమని చెపాండ్డ.

2) నీవు-కోడలు కలస్థ సమసయలన మా దగ్గరికి తీసుకురాకుండానే పరిష్కకరం చేసుకోండ్డ, తపాదు అనాపుాడు, మీ
శకితకి మించినది అనిపిసేత మా సహాయం మీకు ఎపుాడూ ఉంటుంది అని చెపాండ్డ.
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3) కోడలు కూడా ఎన్యా ఆశలతో వ్సుతంది, ఆమె ఏమైన్న గోల్సూ, లక్ష్యయలు సాధంచాలంటే నీవు సహాయం చేయాలని
కొడుకుకి హితవు చెపాండ్డ.

2.18

భర్త యొక్ త్లిెత్ండ్రి - చేయకూడనివి ఏమి?

orem

2.18 భరత యొకక తలిితండ్రి - చేయకూడనివి ఏమి?

సలహాలు:

ఈన్నటి ఆడపిలిలకు అడకుకండానే సలహాలు ఇచిచన్న, అది తనన కంట్రోల్స చేయడానికి,

తన అభిప్రాయానిా అగౌరవ్ం చేయడానికి అని అపారిం చేసుకొంటున్నారు. కావున అడగ్కుండా కోడలికి
సలహాలు ఇవ్వకండ్డ.

అతి జోకయం వ్దుద: తమ పరిధ తెలుసుకొని, ఎంతవ్రకు తలదూరాచలో అంత వ్రకు కొడుకు-కోడలు
సంసారంలో తలదూరచండ్డ

తపుాలు లేకుండా/పరె్క్సట:

కోడలి ఇంటికి వెళ్లైనపుాడు తపుాలు వెదకటం, అది సరిగాగ లేదు,

ఇది లేదు అని తనిఖీ చేసే అధకారి చూస్థనటుి చూడటం. కొడుకుకి పిరాయదు చేయవ్దుద. వాళ్ికు
నచిచనటుట వ్సుతవులన సరుదకొన్నారు, కావున విమరిశంచరాదు.

ఏది మంచిదో తనకే తెలుసు అనకోవ్టం: మీకు అనభవ్ం వ్చిచంది అంటే ఎన్యా పరపాటుి చేసేతనే గ్దా!, అలాగే
కొడుకు- కోడలు కూడా పరపాటుి చేసేతనే గ్దా నేరుచకునేది. ఈ పరపాటుి చేయట్కనికి అవ్కాశం ఇవ్వకపోతే మీరు
చెపిానది సరైనది అని ఎలా తెలుసుకొంట్కరు, అలాగే మీ విలువ్ ఎలా తెలుసుతంది. పరపాటుి
జరగ్నివ్వండ్డ, అతిగా జోకయం చేసుకోకండ్డ, అడ్డగతేనే సలహా ఇవ్వండ్డ.

పిరాయదులు: కోడలి గురించి కొడుకుకి పిరాయదులు చేయవ్దుద.
గ్ంటలు గ్ంటలు ఫోన్ చేస్థ కొడుకు-కోడలు ఇంటోి జరిగే ప్రతీది
తెలుసుకోవాలని ప్రయతాం చేయకండ్డ:

మీ పరిధలో మీరు ఎంతవ్రకు అవ్సరమో

అంత సమాచారం తీసుకోండ్డ, లోతుగా వెళ్లి మాట్కిడ్డతే మీరు సమసయ కొని తెచుచకునాటేి, అలాగే
సమసయలు సృషిటంచినటేి.
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వేధంచటం:

కోడలికి "అతి" గా పనలు చెపాటం, చేయలేని పనలు చెపాటం, అవ్సరమైన వ్నరులు అందివ్వకుండా

చేయమని చెపాటం, కషటమయేయ పనలు చెపాటం, కోడలికి అసాధయమైన డడ్ లైన్ విధంచటం, ఆధారాలు లేకుండానే, తపుా
లేకుండానే విమరిశంచటం, కొడుకు-కోడలు దగ్గరవ్వకుండా, కలస్థవుండకుండా చూడటం చేయరాదు.

ఒంటరి చేయటం:

కుటుంబంతో కలవ్కుండా చేయటం, కోడలిని ఒంటరిదానిని చేయటం,

అతాత-మామ కొడుకు గుసగుసలాడుకోవ్టం, వాళుై మాత్రమే స్థనిమాకు వెళ్ైటం చేయరాదు.

పటిటంచుకోకపోవ్టం:

కోడలు సలహాలు చెపిాతే పటిటంచుకోకపోవ్టం, మంచి పని చేస్థన్న

ప్రశంస చేయకపోవ్టం.

దాచిపెటటడం:

కోడలు అంటే ఇంటోి మనిషిలా చూడటం, రహసాయలు, ఇంటి విషయాలు

కోడలికి చెపాకుండా దాచిపెటటడం చేయరాదు.

తన గొపాదనంగా: కోడలు చేస్థన పనిని తాన చేస్థనటుి గొపాలు చెపుాకోవ్టం.
నియమాలు:

కోడలు తన తలిిదండ్రులతో మాట్కిడకుండా నియమాలు పెటటడం, అతిగా

నియమాలు, పరిధులు విధంచటం.

చెపాకుండా కొడుకు ఇంటికి వెళ్ైటం: కొడుకు-కోడలు ఇలుి అనేది సొంతం అయిన్న వారితో మందుగా చెపిా,
వెళ్లతే గౌరవ్ం ఇచిచనటుి ఉంటుంది.

ప్రైవ్సీ: కొడుకు-కోడలు గ్దిలో ఉనాపుాడు తలుపు తటటకుండా, పిలవ్కుండా వెళ్ైరాదు.
విమరిశంచటం: కోడలు చేస్థన
పోలుచకోవ్టం:

వ్ంటన విమరిశంచరాదు.

కోడలు తన ఇంటోి కంటే తన అమాగారింటోి ఎంత కాలం ఉందని లెకకలు

వేయటం, మరో కోడలితో పోలిచ విమరిశంచటం చేయరాదు.

కొడుకు వైపే సపోర్ట చేయటం: కొడుకు-కోడలు మధయ గొడవ్ జరిగతే, అందులో కొడుకు
తపుా ఉన్నా కూడా, కొడుకు వైపే సపోర్ట చేయరాదు.

గురితంచకపోవ్టం:

అతతగారు ఒకపుాడు కోడలే అనే సంగ్తి మరచిపోవ్డం, కోడలిగా

ఉనాపుాడు తన అతత నంచి ఏమి ఆశించిందో, తన భరత తో ఎలా ఉండాలో ఈ రోజు తన కోడలు
కూడా అలానే ఆశించున అని గురితంచకపోవ్టం. కోడలి ఇంటి పని కష్కటనిా గురితంచలేకపోవ్టం.
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కోడలితో పోటీగా, తన మీద కూడా ప్రేమ చూపించాలని కోరుకోవ్టం:

ఇది ప్రధానంగా అతాత-మామ

మధయ అన్యయనయత లేకపోవ్టం వ్లన, కొడుకు నంచి అయిన్న ప్రేమ ఆశించటం వ్లన కోడలితో పోటీగా కొడుకుని కంట్రోల్స
చేయాలనకోవ్డం, బెదిరించి, భయపెటిట తనవైపు ఉండేలా చేసుకోవ్టం.

తపుాని ఒపుాకోకపోవ్టం:

తపుా చేస్థన్న ఒపుాకోకపోవ్టం, ఇగో అడుి రావ్టం, పెదదరికం పేరుతో చెపిానది

విన్నలనకోవ్టం. తపుా చేసేత ఎవ్రైన్న ఒకకటే అని గురితంచకపోవ్టం.

కంట్రోల్స చేయటం: ఇది చెయియ, అది చేయకు, అటు వెళ్ైకు దానికి దూరంగా ఉండు అని

పెళ్లి చేసుకొనాంత మాత్రాన

కోడలి పై పెతతనం చెలాయించి పూరిత హకుకలు వ్చిచనటుట కంట్రోల్స చేయాలనకోవ్డం.

పెళ్ళైన తరావత కూడా తలీి-కొడుకు సంబంధం అలాగే ఉంటుంది అనకోవ్టం:

పెళ్ళైన తరావత

కోడలుకి కూడా సమ ప్రాధానయత ఇవ్వటం, సొంత నిరణయాలు తీసుకోవ్టం జరుగున అని అరధం చేసుకోవాలి. అంతేగాని
తనమీదనే ఆధారపడాలి అనకోవ్టం పరపాటు.

పటుటదల: కోడలు(వ్యసుూలో చినాది) కాబటిట ఆమే మందు మాట్కిడాలి, ఆమే ఫోన్ చేయాలి, నేన చేయన అనే ఇగోతో
పటుటదలకు పోవ్దుద.

ఎమోషనల్స గా బెదిరించటం:

కొడుకు ఫోన్ చేసేత సరిగాగ మాట్కిడకుండా, పెడమొహంగా ఉండటం, దూరంగా

ఉండటం. పగ్తో మరొకరిమీద అంటే అపాటికపుాడు కూతురు, ఇంకో కొడుకు మీద అతి ప్రేమ చూపించి వ్సుతవులు, డబుా
వారికి పెటటడం.

చెడుగా పుకారుి:

కోడలి గురించి చెడుగా పుకారుి పుటిటంచటం దావరా గొడవ్లు

పెటటడం.

ఈరషయ పడరాదు:

తన కొడుకు, తన కన్నా కోడలితో కలస్థ ఉంటే సంతోషపడాలి, అంతేగాని ఈరషయ పడరాదు. కోడలు

నీకు పోటీ అనకోరాదు. కొడుకు సంతోషమే నీకు కావాలిూంది, అంతేగాని కొడుకు-కోడలు తిటుటకొంటుంటే మీ పరువే
తగుగన కదా! నీ కొడుకుకి కూడా ఓ జీవితం ఉంది, అతని దారిలో అతనిని వెళ్ినివువ. కంట్రోల్స చేయకు.

నటించటం:

కొడుకు ఉనాంత సేపు కోడలిని ప్రేమగా చూడటం, లేనపుాడు విమరిశంచటం సరికాదు.

దెపాటం: కొడుకుని పెంచట్కనికి తాన ఎంత తాయగ్ం చేశాన్య, ఎనిా బాధలు పడాిన్య అని పదే పదే చెపిా దెపాటం సరికాదు,
అందరూ తలుిలూ అలాగేనే పెంచుతారు.
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కోడలు నేన చెపిానటుి మనమళ్ిన పెంచటం లేదు అనే గొడవ్:

కోడలికి కూడా బాధయత తెలుసు తన

పిలిలన ఎలా పెంచాలో, మీరు సలహా ఇచాచరు, పటిటంచుకోలేదు అంటే వ్దిలేయండ్డ, ఆమెకు మీరు చెపిాన సలహా విలువ్
తెలిసేదాకా తపాదు, ఆమె కూడా ఇబాందులు పడ్డతేనే కదా ఏది మంచిదో, కాదో తెలిసేది.

అతిగా ఆశించటం:

పెళ్ియిన తరావత కూడా కొడుకు పనలన తానే చేయాలని తలిి అనకుంటుంది. భరత పనలన

తానే చేయాలని కోడలు కోరుకుంటుంది. ఇందువ్లి కూడా వీరి మధయ ఘరషణలు తలెతుతతాయి.

ఈన్నటి అమాాయిల విధానం అరధం చేసుకోలేకపోవ్డం:

ఈ కాలంలో అమాాయిలు సొంత నిరణయాలు

తీసుకోవాలని కోరుకుంటున్నారు. కాబటిట మీరు వారిదదరి మధయ మరీ ఎకుకవ్గా జోకయం చేసుకోవ్దుద . అతిగా సలహాలు
ఇవ్వవ్దుద. ప్రేమతో చెపేా సలహాలు, వారిపై పెతతనం చెలాయించేవిధమగా ఉనాటుి చూసుతన్నారు.

సరిదచెపాకుండా తమదగ్గరే ఉంచుకోవ్టం:

భాగ్సావమల మధయ గొడవ్ వ్సేత తలిిదండ్రులు నచచచెపాటం,

సరిదచెపాటం బదులు తమ దగ్గర కొడుకున ఉంచుకోవ్టం వ్లన గొడవ్ పెరిగ పెదదదవ్వటం.

రెచచగొటటటం: కొడుకు-కోడలు ఏదో గొడవ్ పడ్డతే ఆ విషయాలన కొడుకు చెపితే వాటిని సరిద చెపాకుండా రెచచగొటేటలా
చెపాటం చేయవ్దుద.

న్నయయం పాటించకపోవ్డం:

కోడలు తపుా చేసేత విమరిశంచటం, కొడుకు తపుా చేసేత వాడు మగాడు అని సపోర్ట

చేయటం, కోడలులో ఎదో లోపం ఉండబటేట కొడుకు తపుా చేసాడు అని వెనక వేసుకోవ్టం మానకోవాలి. కోడలు తపుా
చేసేత, కొడుకులో కూడా లోపం కావ్చుచ అనకోవ్చుచ గ్దా! కాబటిట సమ న్నయయం పాటించండ్డ.

అలగ్టం: అపుాడపుాడు వారిని బయటికి, షికారుకు వెళ్ినివావలి, వారు సరదాగా
షికారుకు వెళుతంటే మూతి మడుచుకోవ్టం, అలగ్టం చేయరాదు.

నీవు

చినాపుాడు ఎలా సరదాలు కోరుకొన్నావో ఇపుాడు కోడలు కోరుకోవ్టంలో
తపుాలేదు గ్దా.

అనమానించటం:

భారయ-భరత మాట్కిడుకొంటుంటే అది న్న గురించే అని అనమానించి, వారిని కలవ్కుండా పులిలు

పెటటడం మంచిది కాదు.

గురితంపు:

ఇపాటిదాకా కొడుకు తలిిని సహాయం అడ్డగతే, ఇపుాడు కోడలిని సహాయం అడ్డగతే తన గురితంపు ఎకకడ

పోతుందో అని కోడలి మీద చాడీలు చెపిా వారి మధయ దూరం చేస్థ, కొడుకుని నీవైపు లాకోకవ్టం చేయరాదు.

సానభూతి కోసం తిటుటకోవ్టం:

కొడుకు ఇంటోికి రాగానే మూతి మడుచుకొని,

వెటకారంగా, తనని చులకనగా మాట్కిడుకోవ్టం, తిటుటకోవ్టం, ఏడవ్టం అనేది కొడుకు
మందు చేసేత ఏ కొడుకు తటుటకోలేడు.
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కొడుకుని మాటల తూట్కలతో నలిపేయటం: కోడలు, అతత ఇంటోి సరుదకుపోవ్ట్కనికి 5 నంచి 7 సంవ్తూరాలు
పడుతుంది. అలాంటపుాడు, క్రొతతగా వ్చిచన భారయకు సపోర్ట గా భరత తపానిసరిగా అండగా నిలబడాలి, అది తపుా కాదు.
ఒక వేళ్ ఏదైన్న భారయ చినా తపుా/పరపాటు చేసేత, భారయకి సపోర్ట గా ఉంటే, వెంటనే తలిిదండ్రులు కొడుకుతో
అపుాడే భారయ బెలిం అయియంది, అమా అలిం అయియంది అనే మాటల తూట్కలు వ్దలగూడదు. అందరినీ వ్దిలి తననే
నమాకొని వ్చిచన అమాాయిని కాపాడాలా? తలిి మాటలు తటుటకోవాలా? ఇలా రోటోి వేస్థ దంచినటుట అటు భారయ, తలిి తిడ్డతే
తటుటకోలేడు.
ఉదాహరణ: క్రొతతగా ఫోన్ కొంటె దానిని అరధం చేసుకొని ఉపయోగంచుకొనే అలవాటు అవ్వడానికి కనీసం ఓ వారం
పడుతుంది, అలాంటిది కోడలు ఎకకడో పెరిగన అమాాయి ఇంటోి అందరిని అరధం చేసుకోవ్డానికి, సరుదకుపోవ్ట్కనికి
మనకు కూడా సమయం పడుతుంది అని అరధం చేసుకొంటే చాలు. కోడలు 30 సంవ్తూరాలుగా నేరుచకొనా అలవాటుి కొతత
వాతావ్రణంలో మారుచకోవాలంటే కొంత సమయం ఇవావలి కదా!

అభద్రత:

పెళ్లి అయియన తరావత పలాన్న సంబంధం చేసుకొంటే బాగుండేది, ఆ అమాాయి అయితే మా మాట వినేది, ఆ

అబాాయికి ఇచిచ చేస్థ ఉంటే ఆస్థి ఉంది కాబటిట సుఖ్ంగా ఉండేవాడు అని పదే పదే అనకూడదు. ఇలా అంటే తానేదో లోటు,
తకుకవ్ చేసుతన్నాన అనే భావ్న కోడలికి కలుగున.

కూతురిని తిటిటనటుట కోడలిని తిటటరాదు: మీ భాష, బాడీ లాంగేవజ్ కంట్రోల్స చేసుకోండ్డ.
ఎవ్రు ఎకుకవుగా సరుదకోవాలి: కోడలు తన కుటుంబానిా వ్దిలి మకుక మొహం తెలియని వ్యకుతల మధయకు వ్చిచంది
కాబటిట మెటిటనింటివారే ఎకుకవుగా సరుదకుపోవాలి.

అతిగా వ్ంకలు, అతిగా కోరికలు:

కోడలు చేస్థన వ్ంటలు ఇషటపడక ఏదో వ్ంకలు

పెటటడం, గ్రాంతో వునావారు కోరికలు కోరినటుట అవి-ఇవి చేస్థ పెటటమని చెపాటం వ్లన
కోడలికి కోపం వ్చిచ, గొడవ్లు రావ్టం జరుగున. అంటే కోడలిని ఓ సేవ్కురాలిగా చూస్తత
ఆరిర్ లు వేయటం ఏ కోడలికి నచచదు, అంటే అతిగా వ్ంకలు పెటటకండ్డ, అతిగా కోరికలు
కోరకండ్డ.

రంగ్ంలోకి దూకరాదు:

కొడుకు సానభూతి కోసం అపారాధలన, అభిప్రాయ భేదాలన తలిిదండ్రులతో చెపుాకొని

బాధపడటం వ్లన వారు బాధపడటం చూడలేక కోడలు మీద కోపం పెంచుకొంటున్నారు. ఇకకడ ప్రధాన కారణం ఎవ్రు
అంటే కొడుకు. అలాగే తలిిదండ్రులు కూడా సానభూతి, ఓదారుా కోసం తన సమసయలన చెపుాకొంటున్నారు అని
అంతవ్రకు మాత్రమే చూడాలి, అంతేగాని కొడుకు సమసయలు చెపాగానే అకకడ కొంపలు కాలిపోయినటుి తలిిదండ్రులు
రంగ్ంలోకి దూకరాదు.

అతత, కోడలిని బయటికి వెళ్ినీయకపోవ్టం:

కోడలు బయటికి వెళ్తత ఇంటోి విషయాలు బయటివారికి

చెపుతుందేమో అనే భయంతో కోడలిని ఇంటోినే బందీ చేయటం సరికాదు.
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అతి జోకయం చేసుకొంటున్నారు అనేందుకు గురుత:

కోడలు ఎపుాడయితే

అతాతమామ తమ సంసారంలో అతిగా జోకయం చేసుకోవ్టం వ్లన గొడవ్లు
వ్సుతన్నాయి కానీ మా మధయ జరిగన గొడవ్ల వ్లన కాదు అని చెపాటం
మొదలవుతుందో అదే పున్నది, అంటే న్న భరత, మా అతత ఇంటికి వెళ్లివ్చిచన తరావత లేక
అతతతో ఫోన్ లో మాట్కిడ్డన తరావత భరత ప్రవ్రతన మారింది అని కోడలు చెపిాందంటే
తలిిదండ్రులు
ఆలోచించుకోవాలిూవుంది. కోడలు మొదటి ప్రమాద హెచచరిక
జారీచేస్థంది అని అరధం.

వేరుగా చూడటం:

ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకొనా కోడలిని ఒకలాగా చూడటం, మరొక కోడలిని ఇంకోలా చూడటం

చేయకూడదు.

2.19

భార్య యొక్ త్లిెత్ండ్రి – చేయాలి్నవి ఏమి?

orem

2.19 భారయ యొకక తలిితండ్రి – చేయాలిూనవి ఏమి?

ఆడపిలి పెళ్ైవ్గానే కొతత వాతావ్రణం, కొతత మనషులు, వారి మనసితావలకు అలవాటు పడడానికి కనీసం
ఒక ఏడాది సమయం పడుతుంది. ఒకోకసారి అమాాయి జీవితం అనకునా దానికన్నా అదుాతంగా ఉండొచుచ, లేక చేదుగా
ఉండొచుచ. ఇకకడే అమాాయి, ఆమె తలిి దండ్రులు సంయమనం చూపించాలి. లక్షలు ఖ్రుచలు పెటిట చేస్థన పెళ్లైళుై పెట్కకులు
కావ్డానికి క్షణాలు చాలు. ఆవేశంతో కాకుండా పరిష్కకరం దిశగా ఆలోచించడం వివేకవ్ంతం. అసలు సమసయ మన
అమాాయిదా? అబాాయిదా? ఇరువైపుల తలిిదండ్రులదా? ఇవ్నీా కూలంకషంగా ఆలోచించి, సాధయమయినంత వ్రకు
పరసార చరచల దావరా, మఖామఖీ మాట్కిడ్డ పరిషకరించవ్చుచ. అవ్తలి వారి అహం దెబాతినే ప్రమాదం ఉంది కనక
ఎకుకవుగా మన అమాాయిని కౌనిూలింగ్ చేయాలి. ఏ సమసయని ఎలా ఎదురోకవాలో నిరాాణాతాకమయిన సలహా ఇవావలి.
ఆడపిలి చెపుతనా ఫిరాయదులోి యదారధమెంతో నిజాయితీగా తెలుసుకోవాలి, మన పిలి అని వెనకేసుకురావ్టం మాన్సయాయలి.
నిజంగా ఆమె చెపిానంత దురార పరిస్థితి అకకడ ఉంటే మాత్రం, మన బంధుమిత్రుల సహాయం తీసుకుని అబాాయి తలిి
తండ్రులతో మాట్కిడ్డ పరిస్థితి మారిాంచే దిశగా కృషి చేయాలి. మొతతం కుటుంబం అంతా తేడా అని తెలిస్థనపుాడు ఇక మన
పిలికు వైవాహిక ధరాాలు చెపూత కూరోచకుండా, అనిా విధాల సహాయం అందించి, సమరిధంచి బయటకు తెచిచ, న్నయయ పోరాటం
చెయాయలి.
మఖ్యంగా ఈరోజులోి ఆడపిలిలు చాలా గారాబంగా పెరుగుతున్నారు, విపరీతమయిన సేవచఛ అనభవిసుతన్నారు.
పెళ్లై అనే చట్రంలో ఉకికరిబికికరయి, కొంత వివేచన లేక, లేనిపోని పంతాలకు పోయి బంధానిా తెంచేసుకొంటున్నారు.
కొంచెం ఓపిక, కొంచెం సరుదబాటు ఉంటే అనవ్సరంగా కోర్ట మెటుి ఎకకనవ్సరం లేదు.
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ఇరువైపుల తలిిదండ్రులు పిలిలపై మానిటరింగ్ తగగంచి, మీ సమసయని మీరే పరిషకరించుకోమని చెపేత సగ్ం
కాపురాలు బాగ్వుతాయి. మనం పరయవేక్షకులం మాత్రమే.

మేమన్నామనే ధైరయం ఇవావలి: అమాాయి కాపురంలో పుటిటంటి జోకయం ఉంటుంది, ఉండాలి. కానీ జోకయం అనే కంటే
పాత్ర అంటే బావుంటుందేమో! ఎందుకంటే కూతురు సుఖ్ంగా ఉండాలనే పుటిటంటి వారు కోరుకుంట్కరు, కానీ అది అతి
కాకూడదు. అలాగ్ని పెళ్లైచేస్థ వ్దిలేసారనే భావ్న కూతురికి రాకుండా చూడాలి, అతాతరింటి వారికి కోడలివైపు అడ్డగేవాళుై
లేరనే అనమానం కలగ్కుండా సపోర్ట ఇసేత చాలు.
ఉదాహరణ: కూతురి ఆరిధక స్థితి, అతత వారికంటే కొంచెం హెచుచ సాియిలో ఉండడం వ్లి కూతురు అహంకారంతో
అతతవారిని, భరతన చినా బుచుచతుంటే సరిదిదదకుండా, ఇంకొంచెం ప్రోతూహించి, చివ్రికి ఆడపిలిలకి వ్రంగా దొరికిన
గ్ృహహింస చటటంతో అనవ్సరంగా గొడవ్లుపడ్డ, విడాకులు ఇపిాంచి, ఎండ్డన మోడులా కూతురి బతుకు బండలు
చేయటం. అందువ్లి “అతి జోకయం”ఎందులోన్య మంచిదికాదు.

Detachment:

Art Of Detachment అలవాటు చేసుకోవాలి. ఒకసారి పెళ్ళిన తరావత కూతురి మీద అతి ప్రేమ,

మమకారం తగగంచుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇపుాడు అతితంటి వారితో సంబంధాలు పెంచుకోవాలి, ప్రామఖ్యత ఇవావలి, ఇలా
కళ్ై మందే, నీకంటే తన అతతగారికి ప్రామఖ్యత ఇవ్వటం, వారి గురించి గొపాగా చెపాటం, ఇంతక మందులా తన కూతురు
తమన ప్రేమించకపోవ్టం తలిిదండ్రులు తటుటకోలేరు. మనం వారిని అరధం చేసుకొని, వారి బాధయతన వారు
నిరవరితంచాలంటే మనం వారి మీద గ్ల "అతిని" తగగంచాలి detachment తో, లేకపోతే అతతగారు, అలుిడు మీద ఈరషయ,
అస్తయ కలిగ కూతురిని నీ దారిలోకి తెచుచకోవ్డానికి వాళ్ై మధయ చిచుచపెటటటం జరుగున. కావున కూతురికి దూరం
అవావలిూ వ్చిచనపుాడు మెంటల్స గా ప్రిపేర్ అవ్వండ్డ. మీరు మీ పిలిలిా ప్రేమిసుతన్నారు అంటే వారికి పూరిత సేవచఛ ఇవ్వండ్డ,
ప్రేమతో కంట్రోల్స చేయకండ్డ. మీకునా వెలితిని వేరే వాయపకం పైకి మళ్లించండ్డ, అంతేగాని పిలిలపై గ్ల "అతిని" ని
తగగంచుకోలేక, జోకయం చేసుకోవ్టం, అతిగా ఆశించటం అంటే నేన
చేస్థన ఈ వ్ంట అంటే కూతురికి ఇషటం, పెటటలేకపోయానే, ఈ కథ
అంటే ఇషటం కూతురికి చెపాలేకపోయానే అనే వెలితి రానీయకండ్డ.
మనవ్డు ఇంటోి ఉంటే ఇలా ఆడుకొంటుండేవాడే అని "అతిగా"
ఆశించకండ్డ. పరిస్థితులు మన చేతులోి లేనపుాడు ఆశించటం వ్లన
బాధ కలిగ కంట్రోల్స చేయాలని అనిపించటం వ్లన గొడవ్లు
వ్సాతయి, కావున మారచలేని వాటిని, సాధయం కాని వాటిని డ్డట్కచ్
చేసుకోండ్డ.

ఆడపిలి తలిిదండ్రులకి సలహా:

కటాం/పసుపు-కుంకుమ(డబుా

రూపంలో)

ఇవ్వకండ్డ,

ఇవావలిూ

వ్సేత

ఆస్థి(ఇలుి, పలం, సిలం,ఫిక్సూ్ డ్డపాజిట్, బంగారం..) రూపంలో ఇవ్వండ్డ. అదీ కూడా మీ అమాాయి పేరు మీద మాత్రమే
ఇవ్వండ్డ. దీనివ్లన మీ కూతురికి ధైరయంగా ఉండున, ఒకవేళ్ విడ్డపోవాలిూ వ్సేత అది ఉపయోగ్పడున. అలాగే అలుిడు
కూతురిని చులకన చేసే అవ్కాశం కూడా తగుగన. ఆస్థి అంతా తన భారయ పేరు మీద ఉంటే ఓ "మంచి భయం" మగాడ్డ
చులకన సవభావానిా కంట్రోల్స చేయున.
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తన కూతురు వేధంపులతో ఇంటికి వ్సేత, ఎమోషనల్స సపోర్ట + ఆరిధక సపోర్ట చేయాలి, అంటే ఆమెకు ధైరయం
చెపాటం, ఆరిధకంగా ఏదైన్న ఉదోయగ్ం, వాయపారం చేయటం, లేక చదువుకొంట్కన అంటే చదివించటం చేయాలి, లేక
విడాకులు తీసుకొని, వేరే పెళ్లి చేయటం. అంతేగాని కూతురిని విమరిశంచటం, నిందించటం చేయరాదు.

2.20

భార్య యొక్ త్లిెత్ండ్రి - చేయకూడనివి ఏమి?

orem

2.20 భారయ యొకక

తలిితండ్రి - చేయకూడనివి ఏమి?

కూతురు తన అతతగారింటోి వేధంచటం, కొటటటం

జరుగుతుంటే, కూతురు ఇంటికి వ్సేత పరువు

ఏమవుతుందో అనే భయంతో మళ్ళై భరత దగ్గరికి పంపిసుతంట్కరు. ఇలా తటుటకోలేక ఆతాహతయ చేసుకొంట్కరు. ఇలాంటి
సమయంలో తలిిదండ్రులు పరువుకన్నా, కూతురి ప్రాణం గొపా అని ధైరయంగా సపోర్ట ఇవావలి. కూతురిని అలుిడు/అతని
తరపువారు కొడుతున్నారు అంటే సమాజం కోసం ఆలోచించాలిూన పనిలేదు. అలా ఎందుకు చేయలేదు? ఇలా చేస్థవుంటే
బాగుండు అని కూతురిని విమరిశంచరాదు, అలా చేయకనే కదా సమసయ వ్చిచంది అని అరధం చేసుకోండ్డ.

పెతతనం: ఇటీవ్లి కాలంలో భారయ తలిి యొకక మితిమీరిన జోకయం పెరుగుతుంది. ఇలా అతత పెతతనం లేకపోతే మా కాపురం
నిలబడేది అనే అలుిళ్ై సంఖ్య పెరిగంది.

ఒకకతే సంతానం:

ఈ రోజులోి మొదట ఆడపిలి పుటిటతే రెండో సంతానం కోసం చూడటం లేదు, కావున గారాబంగా

పెంచుకొంటున్నారు. అలుిడు తమ ఇంటికే వ్చిచ ఉండాలనా(ఇలిరికం) అనే మాటన నేరుగా చెపాలేక కంట్రోల్స చేయటం
దావరా పరోక్షంగా చెపాటం అలుిళ్కు
ి నచచటం లేదు.

కూతురి సంపాదన:

ఈ రోజులోి కూతురిని కూడా అపుాలు చేస్థ మంచి చదువులు చదివిసుతన్నారు, పెళ్లి ఘనంగా

చేసుతన్నారు, కావున అపుాలు అవుతున్నాయి, కాబటిట కూతురికి పెళ్ళైన తరావత సంపాదనన తలిిదండ్రులు ఆశించటం, ఈ
విషయం మందు చెపాలేదు కాబటిట అలుిళుై తో అభిప్రాయం భేదాలు రావ్టం.

అతిగా ఊహించుకోవ్టం(భయం):

గారాబంగా పెంచుకునా ఒకకగానొకక కూతురు చినా కషటం వ్చిచ తలిికి

చెపాగానే, వెంటనే అతతగారు రంగ్ంలోకి దిగ, టీవీ సీరియల్స లో లాగ్ కూతురిని కష్కటలు పెడుతున్నారేమో అని ఎకకడ
కూతురుని చంపేసాతరేమో అని, ఆతాహతయ చేసుకొంటుందేమో అని
పుటిటంటికి తీసుకొచేచసుతన్నారు దీంతో దూరం పెరుగుతుంది..
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"అతి"గా ఊహించుకొని జోకయం చేసుకోవ్టం,

చటటం దురివనియోగ్ం:

మహిళ్లకు వ్రంగా వ్చిచన గ్ృహహింస చట్కటనిా ఉపయోగంచి అలుిళ్ిన బెదిరించటం

వ్లన, పోలీస్ట మెటుి ఎకికన అలుిళుై ఇగో కారణంగా సరుదకొనే పరిస్థితి కనపడటం లేదు.
కొంతమంది తలిిదండ్రులు తమ కూతురిని గారాబంగా పెంచామ అని చెపుాకొంటున్నారు, అది గొపా
అనకొంటున్నారు, కానీ గారాబంగా పెంచామ అంటే పెంపకంలో తపుాని ఒపుాకునాటేట అని అరధం కావ్టం లేదు!
అది గొపా కాదు!, రేపు సరుదకోలేక గొడవ్లు అయితే అందుకు కారణం మీరే! గొడవ్ వ్సేత వియయంకులు అడ్డగే మొదటి ప్రశా
మీరు గారాబంగా పెంచటం వ్లనే ఈ సమసయలు వ్సుతన్నాయి అనే అవ్కాశం ఆడపిలి తలిిదండ్రులు ఇసుతన్నారు.
ఆడపిలిల అమాల పాత్ర అంతో, ఇంతో ఉంటుంది. తామ పడ్డన కషటం, బాధలు తన పిలి పడకూడదన్య, ఎవ్రో
పరాయి స్త్రీ కిందకి తన కూతురి భవిషయత్ వెళ్లైపోతుందనే ఉక్రోషం, ఏమయిపోతుందో అనే ఆందోళ్న, పిలి పనలు చేస్థ
అలిస్థ పోతుందేమో అనా ఆరాటం, కూతురి హకుకలు భద్రంగా ఉన్నాయో లేదో అని ఉబలాటం, అలుిడు తమ చెపుాచేతలోి
ఉండాలనే సావరధం అనీా కలిస్థ, అకకరేిని కంగారుకు దారి తీసుతంది. పదే పదే ఆరాతీయడం, వ్యతిరేక సలహాలిచిచ, జీవితాలోి
అగాధలు సృషిటంచడం జరుగుతుంది.

న్యరి పోయకూడదు: అమాాయి అయిన్న , అబాాయి అయిన్న తలిిదండ్రుల జోకయం పెళ్తెన తరావత ఎకుకవ్ ఉండటం
మంచిదికాదు. వాళ్ైకు మంచి విదాయబుదుధలు, నడవ్డ్డక మొదలైనవి నేరిాంచే ఉంట్కరు. వాళ్ికు పెళ్లి తరావత ఒక కొతత
వ్యకితతో కాదు మొతతం కుటుంబంతో బంధం ఏరాడబోతుందని చెపాాలి. ఆడపిలి అతతవారింట సుఖ్ంగా ఉండాలనే
తలిి దండ్రులు కోరుకుంట్కరు. అతిమామలన కూడా తలిిదండ్రులాి చూసుకోవాలని తెలియచెపేా తలిి ఉండాలి. ఎందుకంటే
ఆడపిలికు తలేి మొదటి గురువు కాబటిట. కాని వారి జీవితంలో మఖ్యమైన నిరణయాలు వారినే తీసుకునేలా ప్రోతూహించాలి.
వారి వ్యకితగ్త జీవితంలోకి తల దూరచకుండా ఉండడం చాలా మఖ్యం. అతతన ఒక విలన్ గా చూపించటం మానకోవాలి,
అదే అభిప్రాయం కూతురిలో కలిగ అతతతో సరుదకోలేకపోతుంది.
తలిిదండ్రుల ప్రోతాూహంతో అతాతమామలన
వ్దిలేస్థ వేరు కాపురం పెటిటన కోడళుై ఎంతోమంది ఉన్నారు.
తమ కూతురు అతతమామలకు ఎందుకు సేవ్లు చేయాలి.
సవతంత్రంగా ఉంటే పని తగుగతుంది, ఆస్థత మిగులుతుంది,
సేవచఛగా ఉండొచుచ అని న్యరిపోసాతరు కొందరు తలుిలు.
కొనిా విపతకర సమయాలలో గొడవ్లు మదిరి కోరుట
కేసుల వ్రకు కూడా వెళ్ళైయి. ఇటువ్ంటి కోరుట కేసులలో
ఎకుకవ్గా పుటిటంటి జోకయంతో అబదధపు ఆరోపణలే
ఎకుకవ్గా ఉన్నాయి. మా కూతురు అతాతరింటికి వెళ్లి వేరు
కాపురం పెట్కటలనకోవ్టం న్నయయం, అదే తమ కొడుకు వేరు కాపురం పెడ్డతే అన్నయయమా? మనం ఏమి చేసాతమో అదే
తిరిగ వ్సుతంది. కూతురితో వేరు కాపురం పెటిటసేత, రేపు కొడుకు తన అకక/చెలిి కాపురం చూస్థ నేరుచకోడా? అదే చేయడా? ఈ
చినా లాజిక్స ఎలా మరిచపోయారు?
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రంగ్ంలోకి దూకరాదు:

కూతురు సానభూతి, ఓదారుా కోసం అపారాధలన, అభిప్రాయ భేదాలన తలిిదండ్రులతో

చెపుాకోవ్టం వ్లన వారు బాధపడటం చూడలేక అలుిడు మీద కోపం పెంచుకొంటున్నారు. ఇకకడ ప్రధాన కారణం ఎవ్రు
అంటే కూతురు. అలాగే తలిిదండ్రులు కూడా సానభూతి, ఓదారుా కోసం తన
సమసయలన చెపుాకొంటున్నారు అని అంతవ్రకు మాత్రమే చూడాలి, అంతేగాని
కూతురు సమసయలు చెపాగానే అకకడ కొంపలు కాలిపోయినటుి తలిిదండ్రులు
రంగ్ంలోకి దూకరాదు.
పెళ్లైచేస్థన్నక కూతురు, అలుిడు కలస్థ ఉండేటుి చూసుకోవ్టం వారి
బాధయత, కానీ మినిట్ూ టు మినిట్ూ అపేిట్ (ప్రతి నిమిష్కనికి) ఏమి జరిగంది అని
ఫోన్ చేస్థ కనకొకని అతి జోకయం చేసుకోకూడదు. ఎపుాడైతే పెదదలు బాధయత
తీసుకున్నారో, కూతురు-అలుిడు బాధయత తీసుకోరు. పెదద సమసయ అయితేనే మాతో మాట్కిడు అని కూతురితో తలిిదండ్రి
చెపితే బాధయత తీసుకొంటుంది కూతురు.

బాధపడాలి:

చాలా మంది తలిిదండ్రులు తన కూతురు

గారాబంగా పెరిగంది అని గొపాలు చెపుాకుంటున్నారు,
అందుకు బాధపడాలి. రేపు భరతతో సరుదకోలేకపోతే, గొడవ్లు
పడుతుంటే గారాబంగా పెంచినందుకు కనీాళ్తి సాక్షయం
అవుతాయి. అపుాడు ఏడ్డచన్న ప్రయోజనం లేదు, మొకెళక
ఒంగ్నిది మానై ఒంగున్న? పెళ్ళైన తరావత భరతకు ఓ మంచి
వ్ంట చేస్థపెటటలేనందుకు బాధపడాలి, ఉదయం 10 గ్ంటలకు
లేచి swiggy లో ఆరిర్ చేయించుకొని తింటుంటే బాధపడాలి,
ఇంటిని కనీసం శుభ్రంగా ఉంచుకోలేక చిందరవ్ందరగా ఉంచుకొనాందుకు బాధపడాలి, అంతేగాని గారాబంగా పెంచారు
కదా అని ఇంటిపని మా అమాాయి చేయటం ఏమిటి? వ్ంట మా అమాాయి చేయటం ఏమి? అని అనకొంటే, ఎకకడ మా
అమాాయి శరీరం అలస్థపోతుందో అనకొంటే స్థగుగపడాలి. అతాతమామకు కనీసం 2 రోజులు సేవ్ చేయలేనందుకు
బాధపడాలి. ఒక చినా విషయంలో కూతురు సరుదబాటు చేసుకోలేక తలిిదండ్రులకు పిరాయదుచేస్థనందుకు బాధపడాలి, కానీ
గ్రవపడగూడదు.

అతిగా తలదూరచరాదు:

(గ్రికిపాటివారి ప్రవ్చన్నల నంచి): తన కూతురికి ప్రతి రోజు ఫోన్ చేయటం వ్లన

అనకోకుండా ఆ ఫోన్ చేస్థన మూడు రోజులలో కూడా దొండకాయ కూర వ్ండారు, అంతే ఎపుాడూ దొండకాయ కూర
వ్ండుకోవ్టం ఏమిటి? డబుాలు ఇవ్వటం లేదా? తేవ్టం లేదా? మీ అతతగారికి మంచిగా
తిన్నలని లేదా? అని కూతురికి లేని పోనీ సానభూతి చూపించి చెపాటం వ్లన భారయ-భరత
గొడవ్లు వ్చిచ పుటిటంటికి వ్చిచ సంవ్తూరం అయిన్న భరత రాకపోతే, కూతురు తన తలిి
తనకు చేస్థన అతి సానభూతి, జోకయం వ్లన జరిగన నషటం గురితంచి, అంతటి మంచి
కుటుంబానిా పోగొటుటకొని ఇంటోి ఇలా ఉండాలిూనందుకు చింతించి, అతాతరింటికి వెళ్తత
దయచేస్థ ఇంకెపుాడూ న్నకు ఫోన్ చేయకు అని తన తలిిని తిటుటకొంట్ట కాపురానికి
వెళ్లైంది. అంటే చూడండ్డ న్నలుగు రోజులు ఒకే కూర వ్ండ్డనందుకు విడ్డపోయేదాకా
వ్చిచంది. కావున అతి జోకయం పనికిరాదు. జీవితం అంటే పూలపానా కాదు, కూతురి కాపురంలో గ్ల చినా చినా గొడవ్లకు,
చిర్రుబుర్రులకే తలిిదండ్రి రంగ్ంలోకి దిగ్రాదు. ఒకసారి ఆలోచిసేత న్నలుగు రోజులు దొండకాయ కూర తినటం పాపమా?
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శాపమా? విషమా? ఈ మాత్రం చినా విషయానికి సరుదకోలేక గొడవ్లా? ఎకకడ్డకి వెళుతున్నాయి వివాహ బంధాలు
గురితంచండ్డ.

కూతురి గురితంపు కోసం:

చాలామంది తలిదండ్రులు కూతురి కాపురంలో అతి జోకయం, అతి సానభూతి చూపిసేత

కూతురి దృషిటలో మంచి పేరు ఉంటుంది కాబటిట రేపు ననా చూసుతంది అనకొంటున్నారు, కానీ ఈ అతి జోకయం వ్లన, అతి
సానభూతి వ్లన వారి కాపురంలో గొడవ్లు అవుతున్నాయి అని గురితంచండ్డ.

కూతురి దృషిటలో గౌరవ్ం పెరగాలి:

తలిిదండ్రి అంటే కూతురికి గౌరవ్ం పెరగాలి, దేవషం

పెరగ్కూడదు.
తలిిదండ్రులు చెపేా మాటల వ్లన కూతురి కాపురం పచచగా ఉండాలి,
ఎండ్డపోయినటుి ఎపుాడూ గొడవ్లు రావ్టం మంచిదికాదు. ఏ తలిిదండ్రుల అతి జోకయం, అతి
సానభూతి వ్లన కూతురి కాపురం న్నశనం అవుతుందో, కొనిా సంవ్తూరాలకు ఆ కూతురు జరిగన
నషటం గురితంచి అందుకు కారణం అయిన తన తలిిదండ్రులపై దేవషం, కోపం పెంచుకోవ్టం
జరుగుతుంది. యవ్వనంలో ఉనాపుాడు తన తలిిదండ్రులు తనకు చేస్థన నషటం గురితంచకపోవ్చుచ, కానీ వ్యసుూ పెరిగేకొందీ
అవ్గాహన పెరుగుతుంది. ఆరోజున "న్న తలిిదండ్రులు ననా రెచచగొటటకుండా, అతిగా సానభూతి చూపించకుండా,
సరుదకోవ్టం గురించి న్నలుగు మంచి మాటలు చెపితే న్న కాపురం ఇలా ఉండేది కాదేమో" అని బాధపడటం జరుగుతుంది.

భారయ తలిిదండ్రులు అతి జోకయం చేసుకొంటున్నారు అనేందుకు గురుత ఏమి: అలుిడు
ఎపుాడయితే అతాతమామ అతిగా జోకయం చేసుకోవ్టం వ్లన గొడవ్లు వ్సుతన్నాయి, కానీ మా మధయ
జరిగన గొడవ్ల వ్లన రావ్టం లేదు అని చెపాటం మొదలవుతుందో అదే పున్నది, అంటే న్న భారయ
పుటిటంటికి వెళ్లివ్చిచన తరావత, న్న భారయ తన తలిిదండ్రులతో ఫోన్ లో మాట్కిడ్డన తరావత ప్రవ్రతన
మారుతుంది అని అలుిడు చెపాాడంటే కూతురి తలిిదండ్రులు
ఆలోచించుకోవాలిూవుంది ఏమిటంటే
అలుిడు మొదటి ప్రమాద హెచచరిక జారీచేశారు అని అరధం.

201

3.DETECT

3

DETECT

భారయ భరతల మదయ రాబోయే సమసయన కనిపెటుటట(DETECT). ఒక వ్సుతవులోని సమసయన దాని శబాదనిా, వేగానిా బటిట,
వాసన బటిట, పగ్న బటిట సమసయన కనిపెటటవ్చుచ. అలాగే శరీర ఆరోగాయనిా జవరానిా బటిట, నొపిాని బటిట ఆరోగ్య సమసయ ఉందో
లేదో కనిపెటటవ్చుచ. పంట పలంలో ఆకుమీద వ్చిచన మచచలన బటిట, ఆకు రాలే దానిని బటిట, కాయ ఎదుగుదలన బటిట
తెగులు కనిపెటటవ్చుచ. కారు లో ఏదైన్న సమసయ వ్సేత దానిని డాయష్ బోరుి మీద అలారమ్ గురుత చూపిసుతంది. అలాగే
మనషుయలలో కూడా మాటలోిని, చేతలోిని, చూపులోిని భావాలన బటిట సమసయన, అసంతృపితని కనిపెటటవ్చుచ.
వ్సుతవులకైతే సమసయన కనిపెటటడానికి సెన్నూర్ూ, అలారమ్ బిగసాతరు, అవి నిరంతరం గ్మనిస్తత ఉంట్కయి, ఫ్యల్సట వ్సేత
వెంటనే అలారమ్ చేసుతంది. అంటే పనిచేసే దానిలో ఏదో ఒకటి అతిగా అయిన్న, అసూలు పనిచేయక/లేకపోవ్టం వ్లన
అయిన్న సమసయ వ్సుతంది. అంటే కారులో ఆయిల్స అయిపోతే(లేకపోవ్టం), అతిగా వేడ్డ ఎకకటం, అతిగా టైరుి అరిగపోవ్టం
వ్లన సమసయ వ్సుతంది అనకొందామ. కావున అతి (లేక) అసూలు లేకపోవ్టం వ్లన సమసయ అనేది సహజంగా వ్సుతంది.
ఇదే విధమగా మనషుయల అనబంధాలలో కూడా అనవయించుకోవ్చుచ. భాగ్సావమి మాటలలో అసంతృపిత, అభద్రత(భయం,
అనమానం), అయిషటం, విసుగు, కోపం, చిరాకు, గొణుగుట సంబంద పదాలు సాకన్ చేయండ్డ.

నియమం= అతి (లేక) అసూలు లేకపోవ్టం/తకుకవ్ వ్లన సమసయ అనేది వ్సుతం ది

3.1 స్మస్య లక్షణాలను గమనించ్చట
3.1 సమసయ లక్షణ్వలను గమనించుట

orem

ఈ మదయ అకసాాతుతగా చినా విషయానికే కోపం, చిరాకు, విసుగు, సరిగాగ
తినకపోవ్టం, నీరసం, బరువు తగ్గటం, విసుగు, కోపం, ఇంటికి సరిగాగ రాకపోవ్టం,
గుచిచ గుచిచ అడగ్టం, ఫోన్ చెక్స చేయటం, బాధయత తీసుకోకపోవ్టం, గొనగ్టం(పదే
పదే గురుత చేయటం), అలగ్టం, క్రొతత చెడు అలవాటుి, శ్రదధ
తీసుకోకపోవ్టం/పటిటంచుకోకపోవ్టం.
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అతిగా అంటే ప్రతి విషయానికి కోపం, ఎపుాడూ ఇంటికి ఆలసయంగా, అతిగా ఒతితడ్డ, అతిగా ఆందోళ్న, ప్రతి విషయంలో
తలిిదండ్రుల అనమతి కావాలి, ప్రతిసారి గొణుగుడే, ఎపుాడూ చెమట కంపుతో, ప్రతి
దానిని విమరిశంచటమే, ప్రతి దానికి అనమతి, ప్రతీది అనమానంగా చూడటం, అతిగా
చిరాకు, అతిగా ఊహించుకోవ్టం, అతి మొహమాటం, అతిగా అతాతమామ జోకయం, అతి
ప్రైవ్సీ, అతిగా తలిిదండ్రులకి ఫోన్ చేస్థ అపేిట్ చేయటం, అతిగా విసుగు, అతిగా
ఆధారపడటం, అతిగా ఆశించటం, అతి ఇగో, అతిగా న్యయనత, అతి చులకన, అతిగా
పోలచటం, అతి విమరశ, అతిగా అవ్మానం.

అలాం/అతి తకుకవ్/అసూలు లేకపోవ్టం అంటే స్థనిమాకు అసూలు తీసుకుపోడు, బాధయత అసూలు తీసుకోడు, ఎపుాడో
ప్రశంస్థసాతడు, న్నకు అసూలు చెపారు, ఎపుాడో ఒకసారి సహాయం చేయటం, అసూలు
ప్రశింస్థంచకపోవ్టం, అసూలు గౌరవించకపోవ్డం, అసూలు దగ్గరికి రానీయకపోవ్టం,
అతి తకుకవుగా మాట్కిడటం, తకుకవ్ ప్రేమ, తకుకవ్ నమాకం, అతి తకుకవ్ గురితంపు, అతి
తకుకవ్ ఓదారుా, అసూలు సరుదకోలేకపోవ్టం, అసూలు పటిటంచుకోకపోవ్టం, అసూలు
సలహాలు తీసుకోకపోవ్టం.

3.2 First Alert/Alarm/Warning(గురుతలు)
3.2 First Alert/Alarm/Warning(గురుతలు)

orem

పురుషులు తమ మనసుూలోని భావాలన సేవచచగా చెపుాకొంటే చులకన, చేతగాని వాణిణ అనకొంట్కరేమో అని నకిలీ
ధైరయం ప్రదరిశసుతంట్కరు, అంటే పైకి ధైరయంగా ఉనాటుట చెపూత లోలోపల ఆందోళ్న, ఒతితడ్డ
చెందుతుంట్కరు. అంటే పురుషులకి కొంచెం ఇగో అడుిపడ్డ తమ మనసుూలోని భావాలన నేరుగా
భారయకు చెపాలేరు, కానీ సందేశాలన ష్కర్ట హాయండ్, మోర్ూ కోడ్ రాస్థనటుట సంకేతాలన పరోక్షంగా
భారయకు చెపుతుంట్కరు. ఆ కదలికలన, భావాలన, మాటలన లోతుగా గ్మనిసేత సమసయన
పటుటకోవ్చుచ.
భరత తన ఆఫీస్ట పనిలో తెలియనిది, పెదదది వ్చిచంది, అంటే అది ఎలా చేయాలో అరధం కాక, సరిగాగ చేయకపోతే
మేనేజర్ ఏమి అంట్కడో అనే అభద్రత వ్లన ఆందోళ్న వ్చిచంది. ఈ సమసయతో ఇంటికి వ్చాచడు, ఈ విషయం తెలియని
భారయ ఏదో సరసం ఆడుదామని సరదాకు ఏదో ఒక జోక్స చేస్థంది. ఆ చిరాకుతో ఉనా అతన కసురుకొన్నాడు, అందుకు ఆమె
అనవ్సరంగా కసురుకొనాందుకు అలిగంది. ఇకకడ అతనిది తపేా అయిన్న, అపుాడు అతన ఆశించేది కాసత భరోసా,
ధైరయం. ఆ ధైరయం లేక ఆందోళ్నలో ఉన్నాడు. అంటే పైకి నకిలీ ధైరయంతో ఉంట్ట బాధలేదు అనాటుట ప్రవ్రితంచటం.
అతన చేస్థన పనిని డీకోడ్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే మగ్వారు నేరుగా తన ప్రాజెక్సట లో గ్ల సమసయన నేరుగా
భారయకి చెపిా, ఈ పని కూడా నీవు చేయలేవా? అది కూడా చేతకాదా? చులకన అయితే? ఎందుకంటే ఉదోయగ్ం
పురుష లక్షణం అని సమాజం అంగ్లకరించిన సతయం, ఉదోయగానిా సరిగాగ చేయలేకపోతే, చేతకాకపోతే భారయ చులకన,
తకుకవ్ చేసుతందేమో అనే అనమానం అనేది ఆందోళ్న కలిగసుతంది. ఇపుాడు భారయ కొంచెం అలోచించి ఉంటే అంటే
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ఎందుకు చినా విషయానికి అలా ప్రవ్రితంచాడు? అని ఆలోచిసేత పరిష్కకరం అగున. అది ఎలాన్య తరావత విభాగ్ంలో
చూదాదమ.

ఉదాహరణలు:
• అపుాడపుాడు చినా విషయానికే కోపం, చిరాకు, విసుగు ప్రదరిశంచటం→ బహుశా ఆందోళ్నతో ఇబాంది పడుతున్నాన
అని చెపుతన్నారు, కావున న్నకు కాసత భరోసా ఇవువ అని అలెర్ట చేసుతన్నారు(పురుషులు)
• అపుాడపుాడు చినా విషయానికే కోపం, చిరాకు, విసుగు ప్రదరిశంచటం→ బహుశా అధక ఇంటి పని, అన్నరోగ్యంతో
ఇబాందిపడుతున్నాన అని చెపుతన్నారు, కావున న్నకు కాసత పని భారం తగగంచు, విశ్రంతి ఇవువ అని అలెర్ట చేసుతన్నారు(స్త్రీలు)
• ఈ మదయ కూరలు ఏమిటో సరిగాగ కుదరటం లేదు → వ్ంట ఆకరిషంచటం లేదు అది అసంతృపిత ఇసుతంది అని అలెర్ట
చేసుతన్నారు.
• ఈ మదయ ఏమిటో ఎపుాడూ పాత బటటలు వేసుకొంట్ట ఉంటున్నావు → ఆకరషణ తగగంది అని అలెర్ట చేసుతన్నారు
• చినాపాటి నంచి కష్కటలే, పెళ్ళైన తరావత కూడా కష్కట లే అని అపుాడపుాడు అనటం → అసంతృపితతో ఉన్నాన అని అలెర్ట
చేసుతన్నారు
• ఫోన్ లోనే తన తలిిదండ్రులతో ఎకుకవ్ సేపు మాట్కిడుతూ బాధలన చెపుాకోవ్టం → నీవు న్న బాధన అడగ్టం లేదు
అందుకు అసంతృపితతో ఉన్నాన అని అలెర్ట చేసుతన్నారు
• ఎకకడ్డకైన్న వెళ్తైటపుాడు చెపిా వెళ్ైమంటున్నారు → తన మాటల, చేషటల వ్లన అభద్రత కలిగంది, కావున చెపిా వెళ్ైమని
అలెర్ట చేసుతన్నారు
• రాత్రి 10 దాకా కంపూయటర్ పనేన్న → అంటే భారయ తన అసంతృపితని తన
మాటల దావరా ఏకాంతానిా కోరుకొంటున్నాన అని అలెర్ట చేసుతన్నారు
• అతన ఇవావలిూన డబుాలు నీవు అడుగు → అంటే భరత తన
మొహమాటం లోపానిా కపిాపుచుచకోవ్ట్కనికి భారయ చేత డబుాలు
అడ్డగ్మని అలెర్ట చేసుతన్నారు
• మీ సేాహితుడు ఇలుి ఎకకడో ఉంది అని చెపాాడు గ్దా? వెళ్ళైవా? → భారయ మళ్ళై మళ్ళై గురుత చేసుతంది అంటే ఇలుి కొనటం
అంటే ఇషటం అని, దానిపై నీవు ఏ నిరణయం తీసుకొనావో తెలుసుకొందామని అలెర్ట చేసుతన్నారు
• జిమ్ కి వెళ్ైటేిదా? ఎపుాడు యోగ్ చేసుతన్నావు? → భరత తన భారయ శరీర ఆకరషణపై అసంతృపిత ఉంది, జిమ్ కి వెళ్లి బరువు
తగగతే బాగుండున అని అలెర్ట చేసుతన్నారు
• పోయిన వారం చేస్థన బంగాలదుంప కూర పేరేమిటి? → అంటే ఈ కూర బాగాలేదు, అసంతృపితతో ఉన్నాన, ఆ కూర మళ్ళై
చేసేత బాగుండున అని అలెర్ట చేసుతన్నారు
• పుదీన్న లేదా? → అంటే పుదీన్న పచచడ్డ అంటే ఇషటం, ఈమధయ చేయలేదు, కావున చేసేత బాగుండున అని తన అసంతృపితని
అలెర్ట చేసుతన్నారు.
• భారయ, భరత ప్రకకన నిలబడ్డంది (లేదా) భరత, భారయ ప్రకకకి వెళ్లి అలా కనిపించాడు → నీతో ఏకాంతంగా గ్డపడానికి,
మాట్కిడట్కనికి ఇషటం, నీకు కుదురుతుందా అని అలెర్ట చేసుతన్నారు.
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• ఇంకో షరుట లేదా? → అంటే భారయకు ఆ షర్ట నచచలేదు, నేన అసంతృపితతో ఉన్నాన, మరొకటి వేసుకోమని అలెర్ట
చేసుతన్నారు.
• ఆఫీస్ట పని చిరాకుగా ఉంది → పనిలో ఇబాంది కలిగంది, అది ఆందోళ్న కలిగసుతంది, కాసత ధైరయం, ప్రోతాూహం చెపుా అని
అలెర్ట చేసుతన్నారు.

Second Alert/Alarm/Danger(గురుతలు)
3.3 Second Alert/Alarm/Danger(గుర్తతలు)
3.3

orem

తీవ్రత లక్షణాలు: తరచుగా, ప్రతీసారి, ఎపుాడూ, చినా సమసయన పెదదగా చూడటం, అసూలు
లేకపోవ్టం

ప్రతీసారి చినా విషయానికే కోపం, చిరాకు, విసుగు ప్రదరిశంచటం → నేన ఒతితడ్డ, డ్డప్రెషన్ తో
ఇబాంది పడుతున్నాన అని డేంజర్ స్థగ్ాల్స ఇసుతన్నారు.

చినా చినా తపుాకి పెదద పెదద మాటలు మాట్కిడటం. ఒక గాిస్ట పాలు క్రందపడ్డతే, కళుై పోయిన్నయా? → ఒతితడ్డ, డ్డప్రెషన్
తో ఇబాంది పడుతున్నాన అని డేంజర్ స్థగ్ాల్స ఇసుతన్నారు.
ఎపుాడూ ఫ్రండ్ూ తో బాధన చెపుాకొంటున్నారు అంటే → కలస్థ కూరుచని బాధ ఏమిటి అని అడగ్లేదు, ఒకవేళ్
చెబుదామ అంటే కసురుకోవ్టం, భయపెటటటం, కోపాడటం వ్లన చెపాలేకపోతున్నాన అని డేంజర్ స్థగ్ాల్స ఇసుతన్నారు.
ఎపుాడూ ఎకకడ్డకి, దేనికోసం వెళ్ళివు అని అడగుతుంటే → నేన అనమానంతో బాధపడుతున్నాన, వివ్రణ ఇవువ అని
అని డేంజర్ స్థగ్ాల్స ఇసుతన్నారు.
ఎపుాడూ ఏ విషయాలు అసూలు చెపాకుండా చేయటం → నేన చెపేావాటిని నీవు దేనినీ ఒపుాకోవు, కావున న్నకు నచిచనటుట
చేసుకొంటున్నాన అని డేంజర్ స్థగ్ాల్స ఇసుతన్నారు.
ఈ మదయ అసూలు ప్రశంస చేయటం లేదు → నేన చేసే పనిలో కషటమైనది వ్చిచంది, అది ఎలా చేయాలో అరధంకాక
ఇబాందిలో ఉన్నాన/ఒతితడ్డతో ఉన్నాన, అందుకే ప్రశంస చేయలేకపోతున్నాన అని డేంజర్ స్థగ్ాల్స ఇసుతన్నారు.
ఈ మదయ అసూలు దగ్గరికి రానీయటం లేదు → నేన చేసే పనిలో కషటమైనది వ్చిచంది, అది ఎలా చేయాలో అరధంకాక
ఇబాందిలో ఉన్నాన/డబుా ఒతితడ్డ/నీ గురించి అనమానం కలిగంది/..., అందుకే దగ్గరికి రానీయలేకపోతున్నాన అని
డేంజర్ స్థగ్ాల్స ఇసుతన్నారు.
ఇటువ్ంటి స్థగ్ాల్సూ, అలర్ట్ ప్రతి భాగ్సావమి పరోక్షంగా తన మాటలోి పంపుతూ ఉంట్కరు. వాటిని మనం లోతుగా
డీకోడ్ చేసుకొని అరధం చేసుకోవాలి.
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3.4 సమసయను కనిప్ెటటడవనికి ఉప్యోగించవల్సిన ప్రికరాలు/ఆయుధవలు
3.4 స్మస్యను కనిప్లటాడానికి ఉపయోగంచాలి్న పరికరాలు/ఆయుధాలు
1)

orem

సానబూతి(X-Ray): ఎదుటివ్యకిత తన బాధన బయటకి చెపాతరు. కావున ఇది X-RAY తో
సమానం. అంటే సమసయ/రోగ్ం

ఏమిటో తెలుసుతంది. అది తెలిసేత ఏ మందు/పరిష్కకరం

వేయాలో ఆలోచించవ్చుచ.
2)

ఓదారుా/భరోసా(MRI Scan): నీకు నేన ఉన్నాన, ఏమి జరిగన్న నినా వ్దిలిపోన.
అవ్సరం అయితే కూలీ పని అయిన్న చేసుకొని బ్రతుకుదామ. నేన నినా ఏమీ అనన, తిటటన, కోపగంచుకోన.
సమసయ ఏమిటో చెపుా. సమసయలు లేనివారు ఈ భూమీాద ఎవ్వరూ లేరు. న్నకు తెలిస్థన సలహా చెపాత, అపాటికీ పరిష్కకరం
కాకపతే పెదదల

దావరా అయిన్న లేక కౌనిూలింగ్ దావరా అయిన్న పరిషకరించుకొందామ. నీకు ఏ సహాయం కావాలో

చెపుా, నేన చేయగ్లిగనది అయితే నేన 100% చేసాత! ఇలా మాట్కిడ్డతే ఎదుటివ్యకిత నమాకం కలిగ, ధైరయంగా తన
మనసులోని

బాధన బయటికి చెపాతరు. చెపేాటపుాడు కోపగంచుకోకండ్డ, ప్రశాంతంగ్ ఉండండ్డ(లోపల కోపంగా

ఉన్నా మఖ్ంపై ప్రశాంతత ఉంచండ్డ). ఆడవారికి భద్రత కలిగంచే మాటలు చెపాాలి, మగ్వారికి ధైరయం ఇచేచ మాటలు
చెపాాలి. భరోసా మాటలు మళ్ళై మళ్ళై చెపాాలి. అంటే ఒకసారి చెపిా వ్దిలేసేత ఏదో పైపైకి అన్నారులే అనకొంట్కరు, మళ్ళై
మళ్ళై చెపాండ్డ. ఇది అదుాతమైన చిట్కక. దీనివ్లన మనసుూలోని బాధ అంతా బయటికి చెపాతరు. మనిషి సహజంగా ఆరిధక
నషటం, ఉదోయగ్ నషటం, ఆరోగ్య నషటం, బంధం నషటం, వ్సుతవు నషటం , అభిరుచి నషటం అవుతుందేమో అని
భయపడుతుంట్కరు. కావున భరోసాలో ఈ 6నష్కటలకు భరోసా ఇవ్వండ్డ. ఏదో ఒకటి తగులుకుంటుంది.
3)

నవువతూ ఉండండ్డ: చిరాకుగా, చిట చిట లాడుతూ, డల్స గా మొహం పెడ్డతే బాధ ఉన్నా చెపాాలనిపించదు.

4)

సారశ:

అంటే చేతిలో చేయి వేయటం, వీలయితే

హతుతకోవ్టం, చేసేత అవ్తలి వ్యకితకి ధైరయం వ్సుతంది.
5)

గ్మనించుట:

అనిా విషయాలు చెపాలేరు కాబటిట,

గ్మనించి, పరిశీలించి తెలుసుకోవ్డం. అలవాటుి, పనలు,
మాటలు గ్మనించడం.
6)

మాట్కిడుకొనట: భాగ్సావమిని అడ్డగ తెలుసుకోవ్డం.

7)

దగ్గరివారిని అడ్డగ తెలుసుకొనట:

వారి ఫ్రండ్ూ, కుటుంబ సభ్యయల నంచి తెలుసుకొనట. ఒకోకసారి

భాగ్సావమి తనకి ఇషటమైనవి, అయిషటమైనవి, ఆశించేవి నేరుగా చెపాలేరు. వాటిని సేాహితులతో, బంధువులతో చెపాతరు.
దీనిని -ve గా తీసుకోకుండా అరధం చేసుకోండ్డ. ఎందుకు మీదగ్గర భయపడ్డ ఇతరులతో చెపుతున్నారో ఆ భయానిా
పోగొటిట, ధైరాయనిా ఇవ్వండ్డ.
8)

పరిశోధన:

భాగ్సావమి ఏ వ్యకితతవమో(Introvert, Extrovert, Ambivert ) తెలుసుకోవ్టం, పెంపకం ఏమిటో(అతి

గారాభం?, క్రమశిక్షణ?) తెలుసుకోవ్టం వ్లన కొంత అవ్గాహనకు రావ్చుచ. ఇలాంటి వ్యకితతవం ఉనావారు ఎలా
ప్రవ్రితసాతరు? వారి లక్షణాలు ఏమి? అని దాని సంబంధ వ్యకితతవ వికాస పుసతకాలు చదవ్టం, పరిశోధన చేయటం.
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4. RESOLVE

4

RESOLVE

ఇంతకమందు భాగ్ంలో రాబోయే సమసయ లక్షణాలన గురితంచామ. ఇపుాడు భారయ,భరతల మదయ వ్చిచన
సమసయన ఎలా పరిషకరించాలో(RESOLVE) ఈ భాగ్ంలో చూదాదమ.

చిట్కక: భారయ భరత మదయ కోపం, దేవషం తగాగలంటే ఆ గొడవ్కు కారణం బలహీనత కావ్చుచ, పుటుటకతో/పెంపకంతో వ్చిచన
లోపం కావ్చుచ, సహజ లక్షణం కావ్చుచ, ఆరోగ్య కారణాలు కావ్చుచ, కాంపెిక్సూ కావ్చుచ, డ్డసారిర్ కావ్చుచ, లైఫ్ట సెళటల్స కావ్చుచ,
అపుాడు కోపం అనేది సానబూతిగా మారున. కావున సమసయన అరధం చేసుకోవ్టం అంటే ఏ మూల కారణమో
గురితంచినటియితే సానభూతి కలుగున, సమసయ పరిష్కకరం అగున.
ఉదాహరణ: ఒక టీచర్ ఆన్సళిన్ కాిసు ని మొబైల్స లో చెపుతంది, కానీ టీచర్ చుట్టట ఉనా వాతావ్రణం వ్లన సరిగాగ
విదాయరిధకి వినిపించటం లేదు, ఆ తలిిదండ్రులు ప్రినిూపాల్స కి పిరాయదు చేదాదమ అనకొన్నారు. పిరాయదు చేసేమందు, ఒకసారి
టీచర్ కి సమసయ చెపితే బాగుండున అని అడుగుతారు. అపుాడు టీచర్ చెపిాన కారణం ఏమిటంటే, న్న భరతకు అన్నరోగ్యం
వ్చిచ, ఇకకడ హాస్థాటల్స లో ఉన్నాడు, అతనిని చూసుకుంట్ట హాస్థాటల్స నంచి కాిసు చెపాాలిూ వ్సుతంది, ఎకుకవ్ రోజులు
సెలవులు పెడ్డతే జీతం రాదు, జీతం రాకపోతే వైదయం అందదు, ఇకకడ ఉనా చుట్టట వాతావ్రణం కొంచెం ట్రాఫిక్స వాహన్నలు
ఉన్నాయి, అందువ్లి దవని కొంచెం ఎకుకవ్ అయి కాిసు లో వినిపిసుతంది అని చెపిాంది. ఇపుాడు తలిిదండ్రులకు టీచర్ పై
కోపం వ్సుతందా? రాదు. కోపం బదులు సానబూతి, జాలి కలిగంది. అంత కోపం ఏమైంది అంటే, ఎపుాడైతే ఎదుటివ్యకిత
ప్రవ్రతనకు మూల కారణం కనకొకని ఆ పరిస్థితులలో వాళుై కూడా ఏమీ చేయలేరు అని గ్రహిసేత, అరధం చేసుకొంటే సానబూతి
వ్సుతంది.
కోపం, దేవషం ➔ సానబూతి, జాలి
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4.1
అరధంఅర్ధ
చేసుకోవ్డం
స్మస్యను
ం చేసుకోవడం
4.1సమసయన

ore

సమసయ వ్చిచనపుాడు ఎదుటివ్యకితని ఇబాంది పెటటకుండా మాట్కిడనివావలి, అందుకు అనవైన పరిస్థితి కలిాంచాలి,
అంటే భయం లేకుండా చెపుాకోగ్లిగే వాతావ్రణం, అనవైన నమాకసుతలతో మాట్కిడ్డంచటం జరగాలి. మాట్కిడేటపుాడు ఈ
క్రంది విషయాలు న్యట్ చేసుకోగ్లరు. ఒకవేళ్ సమసయన చెపాటం లేదంటే అభద్రతతో ఉన్నారు, ఎందుకో చెపుాకోవ్ట్కనికి
భయపడుతున్నారు అని అరధం.
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

సమసయ ఏమిటి?(what)

ప్రధాన(Primary) సమసాయ? అనబంధ(Secondary) సమసాయ?
ఎపుాడు మొదలైంది? ఏ సందరాంలో సమసయ వ్సుతంది? ఎపుాడు
రాదు?
ఎలా మొదలైంది? ఎవ్రివ్లన?
తీవ్రత? (రోజుకి ఎనిాసారుి? ఎంతటి నషటం) frequency x intensity
?
తందరగా పరిష్కకరం చేయకపోతే వ్చేచ నష్కటలు, ప్రమాదం
ఏమి?(urgency )
ప్రవ్రతనలో, మాటలలో గ్మనించిన మారుాలు ఏమి?
భారయ-భరతలో ఎవ్రు సమసయ అని అనకొంటున్నారు? ఎవ్రు
కలిస్థపోవాలని అనకొంటున్నారు? అంటే ఇదదరూ సమసయ
అనకొంటున్నారా? ఒకకరేన్న?

వుంది

భరత దృషిటలో సమసయ అంటే? భారయ దృషిటకోణంలో సమసయ ఏమి?
మూల కారణం ఏమి అని అనకొంటున్నారు?(సహజ సవభావ్ం, పెంపకం,
జీవ్న శైలి, విలువ్లు/నమాకాలు, ఇష్కటలు,గుణాలు, అలవాటుి, కాంపెిక్సూ,
మూడో వ్యకిత…)
ఇంతకమందు ఇటువ్ంటి ఈ సమసయ వ్చిచందా? ఇదే మొదటిసారా?
ఇంతకమందు కూడా వ్సేత ఈ సమసయకి ఏ ఏ సలహాలు పాటించారు?
ఇది నీకు సంబంధంచిందా? నీ పరిధలోదా?
ప్రధాన కారణం, అనబంధ కారణం?
ఇషటంలేనిది చేయటం వ్లన వ్చిచందా? ఇషటమైనది చేయకపోవ్టం వ్లన వ్చిచందా?
పరపాటున జరిగందా? ఉదేదశయపూరవకంగా జరిగందా?
సమాచారం సరిపోతుందా? లేకపోతే అదనపు సమాచారం సేకరించుట!(సమసయలో భాగ్ం అయిన అందరిని
విచారించుట, వారి వాదనలు కూడా వినట)
పరయవ్సానమ/పరిణామాలు/ఇలా వెళ్తత చివ్రికి జరిగేది ఏమి? (ఈ గొడవ్ చివ్రికి ఎకకడ్డదాకా వెళుతంది, ఎంత నషటం
వ్సుతంది?)
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నీవు భరత నంచి ఏమి ఆశిసుతన్నావు? నీవు భారయ నంచి ఏమి
ఆశిసుతన్నావు?
"అతి"గా (లేక) "అలాం" గా చేయటం వ్లన సమసయ వ్చిచందా?
చేయాలిూనవి చేయకపోవ్టం వ్లన సమసయ వ్చిచందా?
చేయకూడనివి చేయటం కూడా వ్లన సమసయ వ్చిచందా?
తెలియకపోవ్టం వ్లన సమసయ వ్చిచందా? మరచిపోవ్టం వ్లన
సమసయ వ్చిచందా? సరిగాగ చేయలేకపోవ్టం వ్లన సమసయ వ్చిచందా?
భాగ్సావమిలో ఎవ్రు Introvet or Extrovert ?
ఒతితడ్డతో ఏమైన్న బాధపడుతున్నారా?
ఎవ్రిలో Inefriority Complex or Superiority Complex ఉంది?
ఏమైన్న డ్డసారిర్ లేక మానియా లాంటివి ఉన్నాయా?

మూలకర్ణానిా(ప్రధాన కర్ణానిా) కనుకో్వటం ఎలా?
4.2
4.2 మూలకారణానిా(ప్రధాన కారణానిా)కనకోకవ్టం ఎలా?

orem

పదధతి 1: భారాయ, భరత సమసయన చేపల కథ ఆధారంగా మూలకారణానిా కనకోకవ్చుచ!
క్రంద చెపిాన ఏడు చేపల కథ, భారయ-భరతల మధయ జరిగన సంవాదన వింటే సమసయ ఏమిటో అరధం చేసుకోవ్చుచ. అంటే
భారయ, భరతల మధయ గొడవ్ ఉంటే దానికి "ఒక మూల కారణం" ఉంటుంది అని గ్రహించాలి. ఆ మూల కారణానిా
సరిచేసేత/పరిషకరిసేత, సమసయ ఉండదు.

స్తత్రం : ఏడు చేపల కథ:
చేపా ! చేపా ! ఎందుకెండలేదంటే, గ్డ్డిమోపు అడిమొచిచందని చెపిాంది.
గ్డ్డిమోపా ! గ్డ్డిమోపా ! ఎందుకడిమొచాచవ్ంటే, ఆవు ననా మేయలేదంటుంది.
ఆవా ! ఆవా ! ఎందుకు మేయలేదంటే, పాలేరు మేపలేదంటుంది.
పాలేరా ! పాలేరా ! ఎందుకు మేపలేదంటే, అవ్వ బువ్వ పెటటలేదంట్కడు.
అవావ ! అవావ ! ఎందుకు బువ్వ పెటటలేదంటే, పిలివాడు ఏడుసుతన్నాడంటుంది.
పిలివాడా ! పిలివాడా ! ఎందుకు ఏడుసుతన్నావ్ంటే, చీమ కుటిటందంట్కడు.
చీమా ! చీమా ! ఎందుకు కుట్కటవ్ని అడ్డగతే, న్న బంగారు పుటటలో వేలు పెడ్డతే కుటటన్న అంటుంది.
మూల కారణం: అంటే చేప ఎండకపోవ్ట్కనికి మూల కారణం -->పిలాిడ్డని చీమ కుటటటం
భారాయ, భారాయ! ఎందుకు పుటిటంటికి వెళ్ళైవు? న్న భరత కొటిటతే నేన వెళ్ైన్న?
భరాత, భరాత! ఎందుకు కొట్కటవు? ననా తిడ్డతే నేన కొటటకుండా ఉంట్కన్న?
భారాయ, భారాయ! ఎందుకు తిట్కటవు? ఇంటికి రాకపోతే తిటటకుండా ఉంట్కన్న?
భరాత, భరాత! ఎందుకు ఇంటికి రాలేదు? "మీ అమామాటలే వింట్కవు, న్నమాట వినవా?" అని భారయ మాట్కిడ్డతే, కోపం
వ్చిచ ఇంటికి రావ్టం లేదు.
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భారాయ, భారాయ! ఎందుకు అన్నలిూ వ్చిచంది.. ? ఇలుి ఇరుగాగ ఉంటే వేరుకాపురం పెడదామ అన్నాన, అందుకు
ఒపుాకోకపోతే అన్నాన.
భారాయ, భారాయ! ఎందుకు వేరు కాపురం కావాలిూ వ్చిచంది? ప్రైవ్సీ లేకపోతే నేన అనన్న? సరుదకోలేక, సరదాగా లేక,
అనందం కోలోాతుండే సరికి అన్నలిూ వ్చిచంది!
మూల కారణం: భారయ పుటిటంటికి వెళ్ైడానికి కారణం భారయకు ప్రైవ్సీ లేకపోవ్టం

పదధతి 2: ఎందుకు/ఎలా(WHY/HOW) ప్రశా దావరా కూడా మూలకారణానిా కనకోకవ్చుచ!
ఎందుకు పుటిటంటికి వెళ్ళైవు? న్న భరత కొటిటతే నేన వెళ్ైన్న?
ఎందుకు కొట్కటవు? భారయ ననా తిడ్డతే నేన కొటటకుండా ఉంట్కన్న?
ఎందుకు తిట్కటవు? భరత ఇంటికి రాకపోతే తిటటకుండా ఉంట్కన్న?
ఎందుకు ఇంటికి రాలేదు? "మీ అమావాళ్ై మాటలేవింట్కవు, న్న మాట వినవా?" అని భారయ అనాది, కోపం వ్చిచ
ఇంటికి రావ్టం లేదు..
ఎందుకు అన్నలిూ వ్చిచంది.. ? ఇలుి ఇరుగాగ ఉంటే వేరుకాపురం పెడదామా అన్నాన(భారయ), అది తపాా?
ఎందుకు వేరు కాపురం కావాలిూ వ్చిచంది? ప్రైవ్సీ లేకపోతే నేన(భారయ) అనన్న? సరుదకోలేక, సరదాగా లేక, అనందం
కోలోాతుండేసరికి అన్నలిూ వ్చిచంది!

పదధతి 3: చేప ఎమక(Fish Bone) చిత్రం దావరా మూల కారణం కనకోకవ్టం:

7-పుటిటంటికి
వెళ్లైపోవ్టం

2-వేరు కాపురం
1-ప్రైవ్సీ

మూల కారణం: పుటిటంటికి వెళ్లిపోవ్డానికి మూల కారణం -->ప్రైవ్సీ(ఏకాంతం లేక, సరదా/సరసం లేక)
పరిష్కకరం: క్రొతతగా పెళ్ళైన ఏ అమాాయికి అయిన్న భరతతో సరదా, సరసం కోరుకొంట్కరు. అతాతమామ అరధంచేసుకొని
కోడలు-కొడుకుకి కావ్లస్థన ఏకాంత వాతావ్రణం కలిగంచేలా చేసేత ప్రైవ్సీ సమసయ రాదు. ఎందుకంటే పెళ్ళైన కొతతలో ఏ
భారయ-భరతకి అయిన్న ఏకాంతం అవ్సరం. ఇది పెదదలు/కుటుంబ సభ్యయలు అరధం చేసుకోకపోతే వారిమీద కోపం వ్సుతంది,
ఎందుకంటే ఏకాంతానికి భంగ్ం చేసేది వారే కాబటిట. కావున అతాతమామ కొడుకు-కోడలిని ఇంటోి పడుకోమని చెపాటం,
వారు వేరే చోట పడుకోవ్టం, ఎందుకంటే తెలుగు రాష్కెలోి వేరు, వేరు పడకగ్దులు గ్ల ఇలుి 66% మాత్రమే ఉన్నాయి. ఈ
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అతాతమామ కూడా ఒకపుాడు పెళ్ళినపుాడు ఏకాంతానిా కోరుకొనావారే కదా! ఇపుాుడు కొడుకు-కోడలు అంతే ఆశిసాతరు కదా!
వేరుకాపురం పెటటడానికి ప్రధాన సమసయ ప్రైవ్సీ, ఏకాంతంకి సరిఅయిన వాతావ్రణం అతాతమామ కలిాంచకపోవ్డం,
వ్సతులు లేకపోవ్టం. వేరేవరు గ్దులు లేకపోతే పెదదలు మందే భోజనం చేయటం, బయట పడుకోవ్టం, రాత్రి దపిాక
అయితే అవ్సరమైన నీరు మందే ఏరాాటు చేసుకోవ్టం, ఒకవేళ్ ఇంటోికి వెళ్ళిలిూ వ్సేత తలుపుకొటిట వెళ్ైటం అనేది ఇదదరికీ
మంచిది. సాధయమైనంత వ్రకు వారిని ఇబాంది పెటటకపోవ్డం. పెదదవాళ్తై కొడుకు-కోడలిని న్సలకు ఓ సారి వారిదదరినీ
బయటికి/షికారు/స్థనిమాకు దగ్గరవుండ్డ పంపించాలి. పలం పని, ఇంటి పని చెపేాటపుాడు ఇదదరికీ ఇషటమైన, ఇదదరూ కలస్థ
చేసేది చెపాటం, ఇదదరూ ఒకచోట కలస్థ ఉండ్డ చేసే పని చెపాటం మంచిది. అలాగే పలం పనికి అతాతమామ ఇదదరూ
వెళ్లి(అపుాడపుాడు), కొడుకు-కోడలిని ఇంటిదగ్గర ఉంచటం. వారు ఇంటోి ఏకాంతంగా ఉనాపుాడు బయటికి వెళ్ైటం వ్ంటివి
గ్మనించి సరుదబాటు చేయాలి! లేకపోతే వేరు కాపురం పెట్కటలిూ వ్సుతంది.

ఇది సమసాయ?
ప్రధాన స్మస్యయ?
అనుబంధ
స్మస్యయ?
4.34.3
ఇది ప్రధాన
అనబంధ
సమసాయ?
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ఈ సమసయ దేనిమీద ఆధారపడ్డవుంది? ఒకోకసారి ఒక సమసయ అనేది మరో సమసయ మీద ఆధారపడ్డ ఉంటుంది.
మూల/ప్రధాన సమసయ పరిష్కకరం కాకుండా అనబంధ సమసయన పరిష్కకరం చేయాలనకొంటే కషటమే.
ఉదాహరణ: గారాబంగా పెరిగన అమాాయి, తన కోరినటుి భరత దగ్గర కుదరకపోవ్డంతో గొడవ్లు, దానిని తన
తలిిదండ్రులతో చెపాటం, వారు వ్చిచ గొడవ్లు పడటం, కూతురికి సపోర్ట చేయటం. ఇకకడ ప్రధాన కారణం అతి గారాబం,
దానికి అనబంధ కారణం తలిిదండ్రులు ఆమెకు సపోర్ట ఉండటం. ఇలా ఉంటే ఆ అమాాయి తన తలిిదండ్రుల అండ
చూసుకొని సరుదకోవ్టం అనే గుణం నేరుచకోలేదు. కావున భారయకు ఎంత కౌనిూలింగ్ చేయాలో, తలిిదండ్రులకి కూడా అంతే
కౌనిూలింగ్ అవ్సరం. దీనివ్లి తలిిదండ్రుల అతి జోకయం తగుగన.
ఉదాహరణ: భరత వేరే పెళ్లి చేసుకోవ్టం కోసం, భారయన వ్దిలించుకోవాలనే ఉదేదశయం ఉంటే(ప్రధాన కారణం), దీనిని వ్ంక
పెటుటకొని అనాం, కూర సరిగాగ వ్ండటం లేదు, బయటికి వెళ్లితే ఎవ్రితో సంబంధం పెటుటకున్నావు అని అనమానం పెటిట
గొడవ్లు చేయటం. ఇలా చేయటం వ్లన కొనిా రోజులకు ఈ భారయ తన నిజంగానే తపుా చేసుతన్నానేమో అనే అనమానం
కలుగున. అందరి దృషిటలో అమాయకురాలైన భారయన దోషిగా నిలబెటిట కొటటడం, తటుటకోలేక పుటిటంటికి వెళ్లైతే, దానిని
అడిం పెటుటకొని విడాకులు తీసుకొని, రెండో పెళ్లి చేసుకోవ్టం.
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4.44.4
అపారదంఅపార్ద
(MisUnderstanding)
ం(MisUnderstanding)

ore

1) నేన ఊహించుకొనా అపారధమా? (మెదడు ఒకేసారి 2 పనలు చేయలేదు)
ఉదాహరణ: భారయ ఒక రూమ్ లో అందమైన పెయింటింగ్ వేస్తత ఉంటుంది, భరత
ఫోన్ లో మాట్కిడుతూ భారయ పెయింటింగ్ వేసుతనా రూమ్ లోకి వెళ్ళతడు, అపుాడు
భారయ అడుగుతుంది ఎలా ఉంది? అని కానీ ఫోన్ లో మాట్కిడుతూ ఉండటం
వ్లన తల ఊపుతూ వెళ్లైపోతాడు. ఆ రెసాాన్ూ చూస్థన భారయ తాన కషటపడ్డ వేస్థన
అందమైన పెయింటింగ్ భరతకి సరిగాగ నచచలేదు అని అపారధం చేసుకొంటుంది.
ఇకకడ భారయ, తన భరత సాినంలో ఉండ్డ ఆలోచించకపోవ్టం వ్లన
సమసయ వ్చిచంది. అంటే ఫోన్ మాట్కిడుతునాపుాడు ఏకాగ్రత అనేది ఫోన్ లో
ఉంటుంది, కళుై పెయింటింగ్ ని చూస్థన్న ఆ సీరియస్ట మాటలలో, టెనషన్ లో
పెయింటింగ్ పై దృషిట పెటిటన విషయం మరిచపోయాడు అని గురితంచగ్లిగతే
సమసయ లేదు. అలాగే మన మెదడు ఒకేసారి రెండు పనలన సమరధవ్ంతంగా చేయలేదు.
అందుకు పరిష్కకరం భరత ఏకాంతంగా ఉనాపుాడు,
ఖాళ్ళగా ఉనాపుాడు పిలిచి పెయింటింగ్ ని చూపిసేత అధుాతమైన
ఫలితం వ్సుతంది. అలాగే Introvert

అయిన భరత అయితే

అపాటిదాకా ఏదైన్న పని చేసుతనాపుాడు, పిలిచి పెయింటింగ్
చూపించిన్న వెంటనే సాందించలేరు. ఎందుకంటే వారు ఆ పని
నంచి బయటికి వ్చిచన్న కూడా వారి మెదడులో ఆ విషయంపై
ఆలోచనలు ఆగపోవ్ట్కనికి కొంచెం సమయం పటుటన(కనీసం
15నిమష్కలు), అంటే ఫ్యయన్ ని ఆపేస్థన్న కూడా కొదిదసేపు
తిరిగనటుట, వీరు వెంటనే క్రొతత విషయంపైకి మనసుూని
మళ్లైంచలేరు. కావున వీరితో ఏదైన్న చెపాాలి అంటే కొంచెం సమయం ఇచిచ చెపాండ్డ.

2) ఇతరులవ్లన, వ్సుతవుల వ్లన అపారిం?
భాగ్సావమి యొకక తపుాలేనపాటికీ ఇతరుల వ్లన, వ్సుతవుల వ్లన వ్చేచ సమసయలు
అపారాదనికి దారితీయటం.
ఉదాహరణ: భారయ, భరత న సటవ్ ఆన్ చేయమనిచెపిాంది, చేశాడు. కానీ సటవ్ లో గ్ల
సాంకేతిక లోపం వ్లన కాసేపటికి ఆఫ్ట అయింది. ఇపుాడు భారయ వ్చిచ ఎందుకు
స్థవచ్ ఆన్ చేయలేదని గొడవ్పడ్డతే భరత ప్రూఫ్ట చూపించలేడు. అందుకు ఇగో
దెబాతినేలా నిందిసేత గొడవ్లే వ్సాతయి.
ఉదాహరణ భారయ, భరతన పలాన్న వ్సుతవు ఆరిర్ చేయమనాది, ఆరిర్ చేశాడు. పరపాటున వేరే వ్సుతవు వ్చిచంది, అందుకు
భారయ, భరతన నిందిసేత ఏమీ చేయలేడు. కొనిాంటికి ఆధారాలు ఉంట్కయి, కొనిాంటికి ఆధారాలు ఉండవు.
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ఉదాహరణ భారయ కాలేజీ సేాహితుడు రోడ్ మీద కనపడ్డ ఏదో సరదాగా మేమిదదరం మంచి సేాహితులం, స్థనిమా, షికారుి
వెళ్ళైమ అని చెపేత అది నిజమని భరత, భారయతో గొడవ్పడ్డతే ఎలా, అనమానిసేత ఎలా? ఎందుకంటే ఆ సేాహితుడు ఈరషయతో
స్థనిమా, షికారుికు పోయామ అని చెపేత మీకు కోపం రావాలని చేస్థ ఉండొచుచ (లేక) సరదాగా కామెడీ చేయటం కోసం చెపిా
ఉండొచుచ.

3) Depression వ్లన వ్చిచన అపారధమా?
(మెదడు ఒక సమసయపై అతిగా ఆలోచిసుతనాపుాడు/బాధపడుతునాపుాడు, ఇంకో విషయం గురించి లోతుగా గురితంచలేదు)
ఉదాహరణ: భారయ అందంగా చీర కటుటకొనాది, అది భరత చూశాడు కానీ ఏమీ సాందించలేదు. భారయ అదుాతంగా వ్ంట చేస్థంది,
అందరూ వావ్ అంటున్నారు, కానీ భరత నంచి పెదదగా రెసాాన్ూ రావ్టం లేదు. అపుాడు భారయ మోహం మారిపోయింది. నేన
అంటే నచచలేదేమో, న్న వ్ంట అంటే ఇషటం లేదోమో, న్న మీద ప్రేమ తగగందేమో అని ఊహించుకొని అపారధం చేసుకొంది.
ఇకకడ భారయ, తన భరత సాినంలో వుండ్డ ఆలోచించకపోవ్టం వ్లన సమసయ వ్చిచంది. అంటే భరతకు ఆఫిస్ట లో కషటమైన
పని ఇచిచ ఉండొచుచ, దానికి పరిష్కకరం దొరకక పోయిండొచుచ, కావున ఆఫీస్ట కి వెళ్లైతే
న్న పరిస్థితి ఏమిటి అని దానికి అధక ప్రాధానయత ఇస్తత బ్రెయిన్ పనిచేస్తత ఉంటుంది (లేక)
పిలిలకు స్తకల్స ఫీజు కట్కటలి కానీ డబుా లేదు, కొందరిని అడ్డగన్న ఇంకా ఎవ్వరూ
ఇవ్వలేదు, డబుా కటటకపోతే పరిస్థితి ఏమిటి? అని ఆలోచిస్తత ఉండొచుచ (లేక) భారయకు
తెలియకుండా పెటుటబడ్డ పెటిటన డబుా, తీసుకొనా వ్యకిత ఇవ్వలేదు, ఆ డబుా ఏమైంది అని
భారయ అడ్డగతే ఏమి చేయాలి? తెలిసేత ఎనిా తిడుతుందో అని డ్డప్రెషన్ తో అతిగా ఊహించుకొంట్ట పైకి మామూలుగా
నటిస్తత ఉండొచుచ. కావున అతి పెదద సమసయతో బాధపడుతునాపుాడు, చీర అందం గురించి పటిటంచుకోలేరు, అలాగే మంచిగా
వ్ంట వ్ండ్డన్న అది బ్రెయిన్ లో అతిగా ఆలోచించే ఆ పెదద ఆలోచన మందు ఇది చినాదే!
పరిష్కకరం ఏమిటంటే భరత సరిగాగ సాందించటం లేదు అంటే దేని గురించో అతిగా ఆలోచిసుతన్నాడు, అది సమసయ
పరిష్కకరం కోసమా (లేక) చెపితే ఎమనకొంటుందో అనే భయం వ్లన వ్చిచన డ్డప్రెషన్ ? కావున భరోసా, ఓదారుాతో ధైరయం
చెపితే మనసుూలోని బాధ బయటికి చెపాతరు.

బలహీనతాపరపాట్క?తెలియకపోవ్టమా?
- పర్పాటా? తెలియకపోవటమా?
మరిుపోవటమా?
4.5
4.5 బలహీనతా?
మరిచపోవ్టమా?

orem

1) పరపాటు వ్లన కలిగన నషటం VS ఇగో దెబాతినటం వ్లన కలిగన నషటం
కొళ్ళయి(Tap) ఆపటం మరచిపోయిన భరతన, "రాత్రి పరపాటున మీరు కొళ్ళయి ఆపటం మరచిపోయినటుటంది, కొంచెం
గురుతపెటుటకోండ్డ" అని భారయ అనటం సాధారణం! అంటే జరిగన నషటం గురుత చేస్థ జాగ్రతతపడటం లాంటిది, ఎందుకంటే
భరత కావాలని మరచిపోలేదు. దీనివ్లి ఇగో అనేది దెబాతినదు. అలాగాక "అలా కొళ్ళయి వ్దిలేసేత నీటి బిల్స యంత

213

వ్సుతందో తెలుసా? పోయిన న్సల ఎంత వ్చిచందో తెలుసా? బాధయత లేదు" అని కాిస్ట పీకితే అతని ఇగో దెబాతినింది.
అంటే రాత్రి అంతా కొళ్ళయి ఆపకపోవ్టం వ్లన నీటి నషటం 100 రూపాయలు అనకొంటే, సలహా చెపిానటుట మాట్కిడ్డతే
ఇగో దెబాతినలేదు కాబటిట నషటం సున్నా అయితే. ఆరిర్ వేస్థనటుి, అధకారం చూపిసుతనాటుట
ఇగో దెబాతినేలా మాట్కిడ్డతే నషటం పది రెటుి ఎకుకవ్, ఒకోకసారి అది తుఫ్యనగా మరి
కొట్కిటదాకా వెళ్లతే నషటం చెపాలేమ, ఒకోకసారి అది విడాకులు దాకా వెళ్లిన సందరాాలు
ఉన్నాయి.
(నీటి నషటం) 100/- : 0 (ఇగో దెబాతినకుండా, మరాయదగా మాట్కిడ్డతే)
(నీటి నషటం) 100/- : 1000( ఇగో దెబాతినేలా మాట్కిడ్డతే)
(నీటి నషటం) 100/- : 10000000/విడాకులు( అతిగా ఇగో దెబాతినేలా మాట్కిడ్డతే)
ఈ స్తత్రం జాగ్రతతగా గ్మనిసేత, అందరూ కావాలని పరపాటుి చేయరు, అలా చేసుతన్నారు అంటే అది వారి
బలహీనత అని అరధం. బలహీనతన అరధం చేసుకొని అంగ్లకరించాలి, అంతేగాని అది తపుాగా తీసుకొని ఇగో దెబాతినేలా
మాట్కిడకండ్డ. కొందరు కొళ్ళయి ఆపకపోవ్టం ఎపుాడో ఒకసారి చేసాతరు, అది పరపాటు. కొందరు తరచుగా చేసాతరు,
అంటే అది బలహీనత. బలహీనత అయినపుాడు మీరే జాగ్రతతగా అపుాడపుాడు కొళ్ళయిని చూస్తత ఉండండ్డ, జరిగన
నష్కటనిా ప్రతి సారి వేలెతిత చూపించకండ్డ. అలా చేసేత జీవితంలో కొళ్ళయి సంబంధ గొడవ్లే ఉంట్కయి. ఇకపోతే
పరపాటు అనేది ఎపుాడో ఒకసారి చేసారు కాబటిట మనిాంచండ్డ, అది అందరికీ సరవసాధారణం.
భరత కొళ్ళయి కటిటవేయటంలో పరపాటుని ఇగో దెబాతినేలా నిందిసేత, అది మనసుూలో పెటుటకొని అవ్కాశం
కోసం చూస్థ భారయ పరపాటున వ్ంటగ్దిలో సటవ్ మీద పాలు పంగపోవ్టం అనే పరపాటుని అవ్కాశం చూస్థ భారయన
ఇగో దెబాతినేలా నిందించటం. ఇలా ఒకరినొకరు అవ్కాశం కోసం చూస్థ ఇగో దెబాతినేలా ప్రవ్రితంచటం వ్లన అది
ప్రతీకారంగా మరి గొడవ్లు, విడాకులు దాకా వెళుతన్నారు. అంటే అవ్మాన్ననికి ప్రతీకారం అవ్మానం చేయటం వ్లన
గొడవ్లు అవుతున్నాయి.

2) తెలియకపోవ్టమా?
భారయ, భరత అనబంధం విలువ్ తెలియకపోవ్టం, ఎవ్వరూ చెపాకపోవ్టం వ్లన, స్తత్రాలు తెలియకపోవ్టం వ్లన
పరపాటు జరిగ గొడవ్లు రావ్టం, అందుకు అవ్గాహన చేసే ఇటువ్ంటి పుసతకాలు చదవాలి. తెలియక తపుా జరిగతే
క్షమించాలి.
Example: తలిిదండ్రిని కోలోాయిన భారయ, భరతన విపరీతంగా ప్రేమించేది. అంటే
అతన ఆఫీస్ట కి వెళ్లైన్న ప్రతి అరగ్ంటకు ఫోన్ చేస్థ మాట్కిడేది, కొతతలో బాగున్నా,
కొన్నాళ్ైకు విసుగు వ్చిచ ఫోన్ ఎతతకపోవ్టం జరిగంది. ఆమెపై భరతకు ప్రేమ
తగగంది అని డ్డప్రెషన్ లోకి వెళ్లైంది. భరత ఆమెన కౌనిూలింగ్ కి తీసుకెళ్ిటం వ్లన
అకకడ వారు ప్రేమని వ్యకతం చేయటం అంటే ప్రతి అరగ్ంటకు ఫోన్ చేస్థ మాట్కిడ్డతేనే నీవు భరతన ప్రేమిసుతనాటుట కాదు
అని వివ్రించి చెపాటం వ్లన ఆ సమసయ తలగపోయింది. ఇకకడ ప్రేమ అంటే అరధం కూడా తెలియకపోవ్టం, అవ్గాహన
లేకపోవ్టం వ్లన సమసయ వ్చిచంది.

3)గురుత లేకపోవ్టం వ్లన సమసాయ?
మరుపు అందరికి సహజం, మరచిపోవ్టం పోవ్టం వ్లన తపుా జరిగతే క్షమించాలి.
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Example: సటవ్ మీద పాలు పెట్కటన కొంతసేపటికి ఆపండ్డ అని భారయ చెపిాంది, కానీ
పనిలో పడ్డ మరచిపోవ్టం వ్లన పాలు వ్ృధా అయిన్నయి. అందుకు భరత తాన
మరచిపోయాన అని చెపాతడు, అపుాడు భారయ అరధం చేసుకొనాది అయితే
గొడవ్పడకుండా తపుాని అంగ్లకరిసుతంది.

4.6
4.6ఆలోచన
విధానవిధాన
లోపంలోపం
వ్లన వలన
సమసయలు
ఆలోచన
స్మస్యలు

orem

1)పాజిటివ్ థింకింగ్

కొనిా సమసయలు నేరిాంచట్కనికి, బంధం బలపరచట్కనికి(+Ve Thinking), అపోహలు పోగొటటట్కనికి, కొనిా
బంధానిా పరీక్షంచటం కోసం వ్సాతయి.
అనకోకుండా కూరగాయలు కొసుతంటే చేయి తెగంది, అపుాడు
అకకడ ఉన్నా భరత ఎలా సాందిసాతడు? ఈ పరీక్షలో భారయకి ఒక అవ్గాహన
వ్సుతంది. భారయకు అనకోకుండా ఆరోగ్యం బాగాలేదు, భరత ఎలా
సాందిసుతన్నాడు అని తెలుసుకోవ్చుచ.
కొందరు భరతలు పైకి ప్రేమన వ్యకతం చేయరు, అనకోకుండా
సంఘటనలు జరిగతే గలగలలాడ్డపోతారు. అపాటిదాకా భారయకు ఓ
అనమానం ఉంటుంది, న్నపై ప్రేమ ఉందా? లేదా? అని... ఈ సంఘటనతో
వారి మధయ ఉనా అపోహలు తలగపోతాయి... బంధం బలపడున. సమసయ
అనేది మారుాకి, వ్ృదిధకి ఉపయోగ్పడున. ఈ సమసయ వ్లన క్రొతత స్థకల్సూ,
గుణాలు, విలువ్లు, అలవాటుి నేరుచకొంట్కమ. కావున సమసయన పాజిటివ్
గా చూడండ్డ.

2) న్సగ్టివ్ థింకింగ్ వ్లన కూడా సమసయ వ్సుతంది
భారయ-భరత ఇదదరూ గొడవ్పడాిరు... ఒకే సమసయన ఇదదరు వ్యకుతలు ఆలోచించే 2 రకాల దృషిటకోణాల తీరు గ్మనిదాదమ
సుబాారావు(న్సగ్టివ్ థింకింగ్ )

పులాిరావు(రేషనల్స థింకింగ్)

గొడవ్లో న్న భారయ తపుా మాత్రమే ఉంది, నేనేమి చేయలేదు.

గొడవ్లో న్న తపుా కూడా ఉంది, భారేయ మొదట గొడవ్

తనే మందు గొడవ్ మొదలు పెటిటంది, కాబటిట తనదే తపుా.

మొదలు పెటిటన్న నేన కూడా తపుాగా మాట్కిడాన. అంటే

తనే మందు క్షమాపణ చెపాాలి. కాబటిట నేన పలకన అని

నేన కూడా తపుా చేశాన. అపుాడు ఎవ్రు మందు

మౌనవ్రతం చేయటం. భారయ కూడా అలాగే మొండ్డగా

క్షమాపణ చెపితే ఏమంది? న్న ధరాం ప్రకారం నేన

మౌనవ్రతం చేసుతన్నారు. ఇలా 10 రోజులకో, న్సలకో

క్షమాపణ చెపాతన, తన ఇషటం తాన చూసుకొంటుంది.

కొదిదకొదిదగా మాట్కిడుకోవ్టం. కొందరు అయితే పుటిటంటికి

వెంటనే క్షమాపణ చెపాతడు, ఎపుాడైతే ఒకరు క్షమాపణ

వెళ్ైటం, విడాకులు కూడా తీసుకోవ్టం జరుగున.

చెపాతరో, 99% సందరాాలలో అవ్తవ్లివారు కూడా క్షమాపణ
వెంటనే చెపాతరు, ఎందుకంటే వాళుై కూడా బాధపడుతూ
ఉంట్కరు కనక. భారయ కూడా క్షమాపణ చెపిాంది. అంటే
గొడవ్ జరిగన 1గ్ంటకే ఇదదరూ కలిస్థపోయారు.
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3) మీ సమసయ 10% వ్లన వ్చిచందా? 90%వ్లన వ్చిచందా?
10%-90%

స్థదాధంతం:

సీటఫెన్

కోవీ

ప్రకారం

10%

సంఘటనలు/సమసయలు మన అధీనంలో ఉండవు, ఆ అధీనంలో లేని
సంఘటనలకు/సమసయకు సాందించే తీరువ్లి

మిగలిన 90%

సంఘటనలు/సమసయలు వ్సాతయి. కావున ఉదేవగాలన అదుపులో
ఉంచుకొంటే 90% సంఘటనలన/సమసయలన మనం కంట్రోల్స
చేయవ్చుచ! ఈ 10% కూడా పరపాటు/తెలియక/అరధంకాక/సరిగాగ
చేయక/బలహీనత వ్లన వ్సాతయి అని అరధం చేసుకొంటే గొడవ్లు
రావు.
భారయ బాత్ రూమ్ లో మొహం కడుకొకని లైట్ సరిగాగ
ఆపకపోవ్టం అనేది పరపాటు జరిగంది(10%). దానికి ఇంత కరెంట్
బిల్స వ్సుతంది, ఎపుాడూ ఇంతే అనే గొణుగుడు భరత మొదలెతితతే ,
సంపాదిసేత తెలుసుతంది అనే పెదద మాటల వ్లన భారయకు కోపం వ్చిచ టిఫిన్ చేయటం ఆలసయం అయింది. బండ్డ మీద
చిరాకుతో వెళ్ైటం వెళ్తత ఎవ్రి బండ్డన్య గుదదటం వ్లన గొడవ్పడ్డ, పోలీస్ట కేసు పెటటటం, ఎలాగోలా సేటషన్ నంచి
బయటపడ్డ, అందుకు కారణం అయిన భారయ మీద అంటే టిఫిన్ లేట్ గా పెటటటం వ్లన సమసయ వ్చిచంది అని గొడవ్
పెటుటకోవ్టం(90%).

4.7 ప్రాధానయత
4.7
ప్రాధానయత్

or

1) చినా చినా సమసయలకు ప్రాధానయత ఇవ్వరాదు, పటిటంచుకోకపోవ్టం(Ignore)
ప్రతిదానికి తలవ్ంచమని కాదు, తగగపోవ్టం కాదు, క్షమించటం కాదు. చినా చినా విషయాలలో గొడవ్పడటం
కంటే తగగవుండటం మంచిది. ఇంటోి వ్సుతవులు అనీా చిందరవ్ందరగా పడ్డవున్నాయి, దానిని సమసయగా తీసుకోరాదు. అపుాడే
పిలిలు ఆడుకొని ఉండొచుచ, భారయకి పని ఎకుకవై ఉండొచుచ. అంటే అతిగా ఆశించకుండా పరపాటుి కూడా జరుగుతాయి
అని పటిటంచుకోకపోవ్టం.

2) రూపాయి లాభం కోసం కోటి రూపాయలు పోగొటుటకొంటున్నాన్న?
భారయ భరత విడాకులు దాకా వెళ్ైడానికి కారణమైన దానిని తీస్థవేయటం సాధయం అయితే తీసేయండ్డ.
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ఉదాహరణ: పాతకాలం న్నటి సేాహితురాలు అనకోకుండా ఈ మదయ
ష్కపింగ్ కి వెళ్లైనపుాడు అకకడ చూస్థ మాట్కిడ్డంది, మీ ఫోన్ అడ్డగంది,
అపుాడపుాడు ఫోన్ చేసుతండేది, ఆ విషయం మీ భారయకు తెలిస్థ అనమానం
పెంచుకొని మీ ఫోన్ చెక్స చేస్థ చూడటం, వినటం చేసుతంటే, ఈ అనమానం
పెరిగ పెదదదై గొడవ్లు దాకా పోతుంది అని అనిపిసేత, మీభారయ మందే మీరు
కొతత న్సంబర్ మారచండ్డ, పాత sim కారుి ఆమెకే ఇచిచ పగ్లకొటటమన(నీవు
పారవేసేత ఆమెకు అనమానం వ్సుతంది కాబటిట).
అంటే ఇకకడ సేాహం కోసం భారయన వ్దులుకోవ్డం మఖ్యమా?
భారయ కోసం సేాహానిా వ్దులుకోవ్డం మఖ్యమా? అనేది గ్మనించాలి.
సేాహం వ్దులుకొంటే కాపురం నిలబడుతుందనకొంటే తాయగ్ం చేయండ్డ
తపుాలేదు. సేాహం వ్దులుకోవ్డం వ్లన జరిగే నషటంతో పోలిచతే భారయన
వ్దులుకోవ్డం వ్లన నషటం ఎకుకవ్ కాబటిట నష్కటనిా అంచన్న వేయండ్డ.

3) ఇబాందిని గురితంచకుండా ప్రాధానయత ఇవావలని కోరుకోవ్టం
ఉదాహరణ: భారయ-భరత ఇదదరూ ఉదోయగ్సుతలు,కానా తరావత భారయ, తనన పటిటంచుకోవ్డం లేదు అనే బాధ, ప్రేమ
తగగపోయింది అనే అనమానంతో వ్చిచన అభద్రతాభావ్ం వ్లన భరత డ్డప్రెషన్ చెందటం. ప్రాధానయతలో వ్చిచన సమసయ,
అంటే ఇంతకమందు భారయ ఎకుకవ్ ప్రాధానయత ఇసుతండేది, ఇపుాడు తకుకవ్ అయేయసరికి తటుటకోలేకపోవ్టం. భారయ తనన
తకుకవుగా చూసుతంది అనే కోణంలోనే ఆలోచిసుతన్నాడు భరత, కానీ భారయకు క్రొతతగా ఒక బాదయత వ్చిచంది(పిలిలు పుటటటం),
కనక దానికోసం సమయం కేట్కయించాలి కదా! అపుాడే కదా పిలిలు పెరిగేది అని ఆలోచించలేదు. అంటే భారయ ఒక వైపు
ఉదోయగ్ం + మరో వైపు పిలిలన చూసుకోవ్టం + ఇంటి పనలు వెనక కష్కటనిా అరధం చూసుకోకుండా సావరింతో
సమయానిా తనకే కేట్కయించాలనకోవ్టం తపుా. ఇటువ్ంటి కషట సమయాలలో ఆమెకు శృంగారం కాదు, సహకారం
కావాలి!

4) భాగ్సావమి ఆనందంగా ఉనాపుాడు తకుకవ్ ప్రాధానయత పనలు చెపాకండ్డ:

భారయ సంతోషంతో ఓ

టీవీ ప్రోగ్రం చూసుతంది, సరిగాగ అదే సమయంలో మరో పని చేయమని చెపాటం. ఒక వ్యకిత అనందంగా, సంతోషంగా
ఉనాపుాడు అనవ్సరంగా ఇబాంది పెటటగూడదు/పని చెపాగూడదు, అవ్సరం అయితేనే తపా! అపుాడు చినా చినాపనలు
మీరే చేసుకోండ్డ! ఎందుకంటే మీరు ఆనందంగా సంతోషంగా ఉనాపుాడు మీకు వేరే పని చెపిాతే మీకు ఎంత
బాధగ్లుగున్య కదా!
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5) భారయకు, అకకకు ఎలా ప్రాధానయత ఇవావలో తెలియకపోవ్టం వ్లన సమసయ.
ఉదాహరణ: తలిిదండ్రులు లేని భరతన తన అకక/బావ్ పెంచారు, పెళ్లి చేశారు కాబటిట, అకక అంటే భరతకు గౌరవ్ం. భారయ
ఇలుి కాసత ఇరుగాగ ఉండటంతో వేరు కాపురం పెడదామని అడ్డగంది. భరత అకకన అడ్డగ చెబుతానన్నాడు, అకక
వేరు కాపురానికి ఒపుాకోలేదు. ఇక అకకడ్డ నండ్డ భారాయ భరతల మధయ గొడవ్లు ప్రారంభం, ప్రతి విషయానికి అకకపై
ఆధారపడ్డ ఉన్నాడని, వాళుై ఏం చెబితే అదే వింట్కడని భారయ గొడవ్ పెటుటకుంది. చివ్రికి వేరు కాపురం పెటిటన్న కూడా
తనన తన అకక,బావ్లతో కలిస్థ వుండకుండా అయిషటంగా వేరు కాపురం పెటిటంచింది అని భరత కోపంతో భారయతో
మాట్కిడటం తగగంచటం, ఇంటికి రావ్టం మానేయటం, అకక వాళ్ై దగ్గరి ఎకుకవ్ సమయం గ్డపటం దావరా పగ్న
సాధంచుకోవ్టం చేశాడు, ఈ ఎడబాటు తటుటకోలేక భారయ పుటిటంటికి వెళ్లైపోవ్టం.
భరత, తన అకక బావ్లకు ఎంత ప్రాధానయత ఇచాచడో, అలాగే తన భారయ కోరికన కూడా అరధం చేసుకోవాలి.
చినా ఇలుి కావొచుచ, సరదాలు, సరసాలు కుదరకపోవ్చుచ, ఈమె అభిప్రాయలు కూడా గౌరవించాలి. అకక, బావ్పై
ప్రేమన వ్యకతం చేయడానికి దగ్గరే ఉండకకరేిదు! పెళ్ళైన తరావత అకక, బావ్ కంటే భారయకు మొదటి ప్రాధానయత ఇవావలి.
పెళ్లి చేసుకొనా తరావత రోల్సూ మారుతుంట్కయి. పెళ్లైకి మందులాగా ఉంట్కన అంటే కుదరదు. ప్రాధానయత ఎలా ఇవావలో
తెలియక గొడవ్లు ఎలా వ్సాతయో చూడండ్డ.

6) ఇతరులతో పోలుచకొని అధక ప్రాధానయత ఇవ్వకూడదు.
ఉదాహరణ: న్సలకోసారి హాలిడే ట్రిప్ కి వెళ్లి facebook లో భారయన ట్కగ్ చేసుతంది తన సేాహితురాలు, తనన కూడా
తీసుకెళ్ిమని భరతతో గొడవ్, అలకలు, "డబుా ఉన్యాళుి ఎన్సళాన్న చేసాతరు,
వాళ్ితో పోలుచకొంటే యట్కి" అనేది భరత వాదన, "ఇపుాడు కాకపతే
ఎపుాడు ఎంజాయ్ చేసేది "అనేది భారయ వాదన. భరతది డబుా సమసయ,
భారయది సమయం(time) సమసయ. భరత యొకక ఆరిధక పరిస్థితి తకుకవే
అయినపాటికీ భారయ కోరినటుట హాలిడే ట్రిప్ కి తీసుకుపోకపోయిన్న
కనీసం దగ్గరోి గ్ల బీచ్ కి అయిన్న తీసుకెళ్ళిలి(డబుా లేదు కాబటిట).
అలాగే భారయ కూడా భరత ఆరిధక పరిస్థితిని అరధం చేసుకొని భరతకు
అండగా, తోడుగా ఉంటేనే అనబంధం కలకాలం నిలుసుతంది, అలాగాక
కోరికలన సాధంచుకునే వ్సుతవుగా భరతన చూసేత అతన అపుాలు చేస్థ, అది తీరచలేక గొడవ్లు అయితే సమసయ అగున.
కావున భారయ తమ ఆరిధక పరిస్థితికి అనగుణంగా హాలిడే ట్రిప్ ప్రాధానయతన కుదించి కనీసం దగ్గరలో గ్ల బీచ్ కి అయిన్న,
హోటల్స కి, పార్క కి అయిన్న కుదిసేత మంచిది.

7) ప్రాధానయతలో ఇబాంది వ్సేత, తకుకవ్ ప్రాధానయత(విలువ్) అయిన దానిని తీస్థవేయండ్డ
సమసయకు మూల కారణం తకుకవ్ విలువ్ అయినది అయితే దానిని తీస్థవేయటం /ఆపివేయటం
/మానివేయడం /అమిావేయటం వ్లన ఎకుకవ్ విలువ్ అయినది(అన్యయనయత) కాపాడుకోవ్చుచ.
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ఉదాహరణ: భారయ,భరత ఇదదరూ ఉదోయగ్సుతలు, వారి జీతంలో లోన్ పెటిట ఇదదరూ ఇలుి కడుతుండగా, నేన ఎకుకవ్ లోన్
కడుతున్నాన కాబటిట ఇది న్నపేరు మీద ఉండాలి, లేదు న్న పేరు మీద ఉండాలి
అని గొడవ్ పడటం, కోపానిా పిలిలపై చూపటం, భారయ మాటలతో
రెచచగొటటటం, భరత కోపంతో కొటటటం, భరతపై పోలీస్ట కేసు, అవ్మానంతో
భరత ఆతాహతయ చేసుకోవాలనే ప్రయతాం చేయటం. ఇలుి, అన్యయనయత
రెంటిలో ఏది గొపాది, దేనికి ప్రాధానయత ఇవావలి అంటే అన్యయనయతకే! ఇలుి
లేనపుాడు సంతోషంగా ఉన్నారు, ఇలుి కటటడం మొదలైన తరావత గొడవ్లు
వ్సుతన్నాయి కావున, దానిని అమిావేసేత గొడవ్లు రావు. ప్రాధానయం అనేది ఇంటికా, అన్యయనయతకా? అనేది తెలియక గొడవ్లు
ఎలా వ్సాతయో చూడండ్డ.

8) ఒకే సమసయకు వివిధ రకాలుగా ప్రాధానయత ఇసాతమ అని గురితంచకపోవ్టం వ్లన సమసయ
భారయ, భరత ఇదదరూ మాట్కిడుకుంటుండగా బలి మీద ఒక బొదిదంక/బలిి పడ్డంది, భారయ కేక వేస్తత
హడలిపోయింది, భరత ఆ బలిి/బొదిదంకన చూస్థ బెదరలేదు. ఒకే సమసయకు రెండు రకాల సాందనలు ఎలా వ్చాచయి? భారయ
వాటిపై ఏరారుచుకునా నమాకాలు వ్లన అవి ఆమెన ఎకుకవ్ ప్రభావితం చేశాయి.
కూరగాయలు కొనేటపుాడు భారయ 10/- నషటపోయింది అని తెలిస్థ భారయ బాధపడటం పెడుతుంది, అదే భరత
100/- నషటపోయిన్న పటిటంచుకోడు. ఎవ్రో సేాహితుడు ఒక చినా విమరశ చేశాడని ఆ రోజంతా చిరాకుగా ఉంట్కడు భరత , అదే
భారయ తన సేాహితులు ఏమన్నా కూడా చాలా తేలికగా తీసుకొంటుంది. కావున సమసయ వ్చిచంది అంటే అది అవ్తలివారికి
పెదదదిగానే కనిపిసుతంది, ఎందుకంటే ఒకోకకకరు ఒకలాగా సాందిసాతరు. అంటే భారయ బొదిదంకకు భయపడ్డపోతే చులకన
చేయరాదు, అలాగే భరత చినా విమరశన తటుటకోలేకపోయిన్న చులకన చేయరాదు, అది వారి పెరిగన వాతావ్రణం, వ్యకితతవం
బటిట వ్సుతంది.

9) అధక ప్రాధానయత ఇచేచదానిలో సమసయ వ్సేత దానిని తీస్థవేయటం కంటే, రిపేర్ చేయటం మేలు
Case 1): భారయ,భరత వేరేవరు చోటి ఉదోయగ్ం చేసుతన్నారు, భారయ ఓ రోజు చెపాాపెటటకుండా భరత ఇంటికి వ్చిచంది, తన భరత మరో
స్త్రీతో ఏకాంతంగా గ్డపటం చూస్థంది, తటుటకోలేక ఆవేశంతో వెంటనే అకకడ దొరికిన వ్సుతవులతో పడ్డచి చంపేస్థంది,
ఆమె జైలోి ఉంది, పిలిలు అన్నథలు అయాయరు.
Case 2): భారయ,భరత వేరేవరు చోటి ఉదోయగ్ం చేసుతన్నారు, అపుాడడపుాడు వ్చిచ పోతుంట్కడు, ఓ రోజు భరత తన దగ్గరకి
వ్చిచనపుాడు ఫోన్ లో చూస్థన చాట్, మెసేజెస్ట న బటిట భరత వేరేవారితో సంబంధం ఉంది అని గ్రహించింది. భరతన
నిలదీయకుండా, సమసయన పరిషకరించాలి అనకొంది. ఈ సమసయకు కారణం పరిశీలన
చేస్థంది, అందుకు భారయగా తాన అందించాలిూన ప్రేమ/ఆకరషణ అనేది తకుకవ్ అవ్వటం
వ్లన, అలాగే భరత దగ్గర పిలిలూ లేరు, అతాతమామ కూడా లేరు, ఇకపోతే విలువ్లు పెంచే
భకితతతవం లేదు, భరత పనిచేసే ఆఫీస్ట లో స్త్రీలతో కలస్థ పనిచేయాలి. కావున ఇవ్నీా కారణం
అయిన్నయి, ఎందుకంటే భారయ దగ్గర పిలిలు ఉన్నారు కాబటిట ఇతరులపై వాయమోహ
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ఆలోచనలు కొంత కంట్రోల్స చేసుతంది. ఇటువ్ంటి సమయంలో కాపురం నిలబడాలా? న్నకు ఉదోయగ్ం నిలబడాలా?
విడాకులు తీసుకోవాలా? అని ఆలోచించింది.
విడాకులు తీసుకొంటే ఇంకొకరిని చేసుకొన్నా వాళుై కూడా వేరే చోట ఉదోయగ్ం చేయాలిూ వ్సేత అపుాడు ఈ
సమసయ మళ్ళై రావ్చుచ. అతాతమామని భరత దగ్గరికి పంపిసేత, ఆ పని సమసయ మొదలు కాకమందే చేస్థవుండాలిూంది, ఇపుాడు
చేయి జారిపోయింది కనక వారు ఉన్నా లెకకచేసాతడో లేదో. ఇక పిలిలన పంపిసేత, కొంత కంట్రోల్స అయిన్న పూరితగా
సమసయ తీరిపోదు. ఇక మిగలిన పరిష్కకర మారగం ఏమిటి, నేన ఉదోయగ్ం మానేస్థ, న్నకు ఉనా మరో అభిరుచి టీచింగ్ ఉంది
కాబటిట నేన మిగలిన సమయంలో న్నకు కాలక్షేపం అవుతుంది, ఆరిధకంగా ఇబాంది ఉండదు, అలాగే న్న భరతకు కావ్లస్థన
ఆకరషణ దొరుకుతుంది, పిలిలకు తండ్రి ప్రేమ దొరుకుతుంది. ఇదే ఉతతమ మారగం అని తలచి, తన ఆఫీస్ట లో ఉదోయగ్ం
పోయిందని, కంపెనీ నష్కటలలో ఉందని ఉదోయగ్ం మానేసుతన్నానని భరతతో చెపిాంది. అపుాడు భరత ఏమి చేసాతవు అంటే, నేన
నీతో పాటు అతతమామ, పిలిలతో కలస్థ ఉండ్డ అకకడ ఏదైన్న ఉదోయగ్ం చూసుకొంట్క అని చెపిాంది, అలాగే అతాతమామన,
పిలిలన కూడా ఒపిాంచింది. అయితే మొదట ఒపుాకోకపోయిన్న, ఇంతమంది అడ్డగేసరిగ ఒపుాకొన్నాడు. చివ్రికి భరతతో
కలస్థ అందరూ ఉమాడ్డ కుటుంబంగా మొదలు పెటిటన తరావత ఇపుాడు భరత తలిిదండ్రితో, పిలిలతో గ్డపడం వ్లన
తందరగా ఇంటికి రావ్టం, భారయగా తాన ఇవావలిూన ఆకరషణ/ప్రేమలో కొరత లేని కారణంగా భరత ఇపుాడు వేరే
సంబంధం వైపు తగగపోయింది. భరతలో విలువ్లు పెంచితే మళ్ళై మళ్ళై ఇటువ్ంటివి జరగ్కుండా కాపాడవ్చుచ అని భరతతో
కలస్థ వ్యకితతవ వికాస పుసతకాలు చదవ్టం ఒక అభిరుచిగా పెటుటకొన్నారు, ఇదదరూ కలస్థ భకితతతవం పుసతకాలు, ప్రవ్చన్నలు
వినటం, ధాయనం చేయటం మొదలు పెట్కటరు, వాటి గురించి చరిచంచుకోవ్టం, సజాన సాంగ్తయంలో పాలొగనటం చేసుతన్నారు.
ఇవి విలువ్లన పెంచుతాయి కాబటిట భారయ ధైరయంగా సంతృపితగా వుంది. ఇవి అనీా కూడా భారయ, తన భరతకు తెలియకుండా
ఆమె కాపురానిా తానే రిపేర్ చేసుకొంది. ఇందుకు ఒక 6న్సలల సమయం పటిటంది, కానీ కాపురం దిదుదబాటు అయియంది.
ఇకకడ మనం పరిశీలిసేత ఒకే సమసయన రెండు వేరేవరు కోణాలలో పరిష్కకరం చేసుకొన్నారు. అంటే అది వ్యకితతవం,
ఓపిక, తెలివితేటలపై ఆధారపడ్డ ఉంటుంది. కావున పరిష్కకరం కోసం ప్రశాంతంగా ఆలోచింది మూల కారణం కనగొని,
అకకడ REPAIR చేయాలి, అంతేగానీ ఆవేశం అనిా విషయాలలో పనికిరాదు. ఎందుకంటే ఏదైన్న సమసయ వ్సేత న్న వైపు కూడా
తపుా ఎంత వుంది? అని నిజాయితీగా ఆలోచించుకొని, తపుాని సరిదిదుదకోవాలి.

10) న్నకు సంబందించినదేన్న?
భాగ్సావమి అనబంధాలకు(తమాళుి, చెలుిలు.. పినతండ్రి.. ) సంబందించిన గొడవ్లు,
భాగ్సావమి సేాహితులకు సంబందించిన సమసయలలో న్న పాత్ర ఏమి? న్నకు సంబందించినదా?
ఎంతవ్రకు జోకయం చేసుకోవ్చుచ? న్న పరిధ ఏమిటి అని అలోచించి దూరంగా ఉండటం వ్లన
గొడవ్లు రావు.
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11) అధక ప్రాధాయనయతలో సమసయ వ్సేత రిపేర్ కోసం చినాపాటి రిస్టక తీసుకోవ్టం మంచిది
భారయ, భరత ఇదదరూ ఉదోయగ్ం చేసుతన్నారు. ఉదోయగ్ం చేసుతనా భారయకు తన భరతతో తగన సమయం
కేట్కయించలేకపోవ్టం వ్లన గొడవ్లు వ్సుతన్నాయి అని అరధం చేసుకునా
తరావత కాపురం మఖ్యమా? ఉదోయగ్ం మఖ్యమా? అని నిరణయం తీసుకొని,
కాపురం కోసం ఓ న్సల రోజులు లీవ్ తీసుకొని భరతతో అనబంధం
పెంపందుకోవ్టం కోసం వ్యకితతవ వికాస పుసతకాలు, భరత మనసతతవంపై
అధయయనం, తనలో ఏమి మారుచకోవాలో అని విశేిషణ చేసుకొని, కౌనిూలింగ్
కి వెళ్ైటం ఇలా ఒక న్సల రోజులు మారుచకోవ్టం కోసం సమయం
వెచిచంచింది, దానివ్లన
సంసారం గాడ్డలో పడ్డంది. అంటే అధక
ప్రాధానయత(భరత) విషయంలో భారయ చినాపాటి రిస్టక తీసుకోవ్టం వ్లన తిరిగ
ఆనందంగా ఉన్నారు. చాలామంది నేనే ఎందుకు రిస్టక తీసుకోవాలి, భాగ్సావమి తీసుకోవ్చుచ గ్దా? ఇలా ఆలోచిస్తతనే
గొడవ్లు, విడాకులు వ్సుతన్నాయి. ఎవ్రో ఒకరు మందుకు రావాలి, ఎందుకంటే కాపురం ఇదదరిదీ కాబటిట.

పరిశీలన(న్న
వైపున
త్పుుందేమో?)
4.8
4.8 ఆతాఆత్ు
పరిశీలన(న్న
వైపున
తపుాందేమో?)

orem

1) మీ వైపున తపుా ఉందేమో చూసుకొన్నారా?

ఒక సమసయ వ్సేత చాలా సందరాాలోి ఒకకరివైపునే రాదు, కావున మీ వైపున ఏమైన్న సమసయ ఉందేమో లోతుగా,
నిజాయితీగా పరిశీలించండ్డ.
ఉదాహరణ 1: భరత ఇంటి పనిలో సహాయం చేయటం లేదు, మరి ఎపుాడైన్న
సహయం చేస్థనపుాడు, అతని పనిలో లోపాలు వెతకటం, ఎగ్తాళ్ల చేయటం,
ఒకేసారి పెదద పనలు చెపాటం, ఇషటం లేని పనలు చేయించటం
చేయిసుతన్నారా? అయితే తపుా మీవైపే ఉంది.
భరత ఇంటిపనిలో మీరు నిజంగా సహాయం కోరుతుంటే......
Rule 1: అతనికి ఇషటమైన పనిని కోరుకోమని చెపాండ్డ
Rule 2: మొదట చినా పని అపాగంచండ్డ
Rule 3: ఒకసారి మాత్రమే ఎలా చేయాలో చెపాండ్డ
Rule 4: మాటిమాటికి ఎలా చేసుతన్నారు అని చూడకండ్డ, సలహాలు ఇవ్వకండ్డ
Rule 5: పని చేస్థన తరావత ప్రశంస్థంచండ్డ
Rule 6: ఒకవేళ్ పరపాటుి చేసేత, అతని మందు పనిని మళ్ళై సరిచేయకండ్డ(ఇది చులకన, సరిగాగ చేయలేదు అనే
భావ్న కలిగంచినవారు అవుతారు. భరత ఉలిిపాయలు తరిగన తరావత, భరత చూసుతండగానే మళ్ళై అతన తరిగన వాటిని తిరిగ
తరగ్రాదు). కావాలంటే అతన వెళ్లిన తరావత, చూడనపుాడు మళ్ళై సరిచేయండ్డ.
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ఉదాహరణ 2: భాగ్సావమికి అనమానం వ్చేచ విషయాలు చెపాకండ్డ. అంటే భారయ తన ఆఫీస్ట పనలలో పలాన్న వ్యకిత(మగ్
మనిషి) రోజూ సహాయం చేసుతంట్కడు, అతని గురించి మొదటి రోజు చెపాారు, భరత సంతోషిసాతడు. కానీ రెండో, మూడో
రోజు... చెపూతనే ఉన్నారు. తపాకుండా భరతకు అనమానం కలిగేలా మీరే అవ్కాశం ఇచాచరు. ఆ విషయాలు భరతకు చెపాటం
వ్లన ఉపయోగ్ం లేదు. భారయ, మరో మగ్ వ్యకిత గురించి అంతలా చెపుతంది అంటే ఏమిటి?
ఇకకడ మీ ఉదేదశయం ఏమీ లేకపోయిన్న, మీరే అనవ్సరంగా చెపిా, తలన్సపుాలు తెచుచకోవ్టం. ఇకకడ తపుా
ఎవ్రివైపున ఉంది? భారయ వైపే! కావున సమసయ వ్సేత న్నవైపున తపుా ఉందా? అని పరిశీలించుకోవాలి.

2)లోతుగా ఆలోచించుట
•

•
•
•
•
•
•
•

సమాజంలో పెదద పెదద తపుాలు చేస్థన వారిని కూడా వారి భాగ్సావమి క్షమించి సుఖ్ంగా ఉంటున్నారు,
సరిదిదుదకొంటున్నారు, మరి నేన ఎందుకు సరుదకోలేకపోతున్నాన? న్న భాగ్సావమి చేస్థన చినా తపుాకు ఎందుకు
కుమిలిపోతున్నాన?
న్న కాపురానిా సరిదిదుదకోవాలంటే అడింకులు ఏమి?
న్న కాపురంలో గ్ల సమసయన సరిదిదదగ్ల నిపుణులు ఎవ్రు?(సైకాలజిస్టట,
వ్యకితతవ వికాస పుసతకాలు..)
మా మధయ సమసయ కిిషటమైనదేన్న? లేక అనవ్సరంగా నేన పెదదదిగా
ఊహించుకొంటున్నాన్న? పెదదది చేసుకొంటున్నాన్న?
మా మధయ గ్ల ఈ సమసయ పరిష్కకరం అవ్వకపోతే పరిణామాలు, నషటం
ఏమి?
ఈ సమసయ పరిషకరించకుండా ఆలసయం చేసేత వ్చేచ నషటం ఏమి?
నేన మరీ ఎకుకవ్ సునిాతంగా ఉంటున్నాన్న? అతిగా సాందిసుతన్నాన్న?
న్న భాగ్సావమి ఆ విధ౦గా ఆలోచి౦చడానికి సరైన కారణాలే ఉ౦డ్డ
ఉంట్కయి, లేకపోతే ఇంత గ్టిటగా ఉండరు కదా? అని ఓ సారి ఆలోచించాలి

3)భాగ్సావమి తపుా చేయడానికి న్న ప్రవ్రతన ఏమైన్న కారణమా?
సరిగాగ చూడకుండా, ఆధారాలు లేకుండా, అనమానంతో, చెపుాడు మాటలతో ఊహించుకొన్నాదా? నిజమా?
ఒకోకసారి కంటితో చూస్థనది నిజమే అయినపాటికీ వాసతవ్ం ఏమి? ఎందుకు అలా తపుాగా చేయాలిూ వ్చిచంది. ఎందుకు
నిజం చెపాట్కనికి భయపడుతున్నారు.
ఉదాహరణ: భారయ తన పుటిటంటికి వెళ్లైనపుాడు ష్కపింగ్ మాల్స లో సేాహితుడు కలిసేత మాట్కిడుతూ కలస్థ టీ త్రాగ్టం జరిగంది,
ఈ విషయం భరత తరపున గ్ల సేాహితుడు చూస్థ అది భరతకు సమాచారం ఇచాచడు. ఈ విషయం భారయ చెపాలేదు, భరత
భారయన అడుగ్గా నిజమే అని ఒపుాకొంది. తనకు ఎందుకు చెపాలేదు అని
అడుగ్గా నీవు మామూలుగానే అనమానిసుతన్నావు, ఈ విషయం చెపిా
ఇంకెదుకు క్రొతతగా గొడవ్ అని చెపిాంది. ఇకకడ జరిగంది నిజమే, కానీ వాసతవ్ం
ఏమి అంటే భరతకి చెబుదామంటే అరధం చేసుకోలేని పరిస్థితిలో ఉన్నాడు, ఇంకా
పెదద గొడవ్లు అవుతాయి అని చెపాలేదు, ఇందుకు భరత కూడా కారణమే, భారయ
తన సమసయన చెపుాకోలేని పరిస్థితి ఉంది. అలాంటి పరిస్థితి కలిాంచిన భరతదే
తపుా!
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ఉదాహరణ: భరత ఇంటి బాధయతన పటిటంచుకోక, భారయ ఉదోయగ్ం చేస్తత ఇంటిని న్సటుటకొస్తత ఉనాపుాడు, భారయ కుటుంబ
ఆరిధక పరిస్థితుల దృష్కటయ అందరితో మంచి ఉండాలిూ వ్సుతంది, డబుా అవ్సరం కోసం, ఇతర సహాయం కోసం ఇతరులమీద
ఆధారపడటం వ్లన ఎవ్రైన్న మగ్ వ్యకుతలతో మాట్కిడుతునాపుాడు భరత అనమానించి గొడవ్ చేయటం జరిగతే?
ఇకకడ గొడవ్కు కారణం భారయ దృషిటకోణంలో నంచి అరధం చేసుకోకపోవ్డం వ్లన సమసయ! భరేత కుటుంబ
బాధయతన సరిగాగ నిరవహిసేత ఈ సమసయ వ్చేచది కాదు కదా!
ఉదాహరణ: భరత చినాతనం నంచి తకుకవుగా మాట్కిడే సవభావ్ం, భారయ ప్రతీది విడమరిచ చెపాాలి అని, ఇలా చెపాాలి, అలా
చెపాాలి అని విమరిశసుతంది, ఒకవేళ్ భరత అలా ప్రయతాం చేస్థన్న అందులో కూడా లోపాలన, తపుాలన వెదికి
విమరిశంచటం వ్లన భరతకి మాట్కిడాలనే ఆసకిత పోవ్టం, చివ్రికి భరత ఇంటోి మాట్కిడాలంటేనే భయపడే స్థితికి వ్చాచడు,
ఇంటోి నిశశబదం, అసంతృపిత, గొడవ్లు. ఇకకడ గ్మనిసేత తపుా భారయ వైపున ఉనాది, విమరిశంచటం వ్లన మాట్కిడాలనే ఆసకిత
పోయింది, కావున ఇంటోి నిశశబదం.

4.9
(Values)
4.9విలువ్లువిలువలు

(Values)

or

1) విలువ్లలో మారుా తీసుకురావాలనకొనాపుాడు సహజంగా గొడవ్లు వ్సాతయి :

విలువ్లు

పుటుటకతోపాటు, పెరిగన వాతావ్రణం బటిట, అనభవ్ం వ్లన నమాకాలు వ్సాతయి. వీటిని మారచటం అంటే చెటుట వేరుిని
మారిచనటేట! చాలా జాగ్రతత ఉండాలి.
ఉదాహరణ 1: ఇంట్రావ్ర్ట(Introvert ) వ్యకితతవం అయిన భరత ఉదోయగ్ంలో సంతృపితగా ఉన్నాడు, కానీ భారయ వాయపారం
చేసేత బాగా డబుాలు వ్సాతయి అని ప్రోతాూహం చేసేత, తన
వ్యకితతావనికి వాయపారం అనేది సరిపోదు అని అవ్గాహన
ఉనా వ్యకిత, భారయ అభిప్రాయానికి విభేదించటం, గొడవ్లు
రావ్టం. భారయ, వాయపారం దావరా భరత వ్యకితతవ మూలమైన
ఇంట్రావ్ర్ట లో మారుాలు తీసుకురావ్టం అనేది ప్రమాదం.
ఉదాహరణ 2: నీతి, నిజాయితీగా పనిచేసే భరతన, అక్రమంగా
/లంచాల రూపంలో డబుాలు సంపాదించమని(విలువ్లలో
మారుా) భారయ ప్రోతూహిసుతంటే, భరత సహించలేడు. దానివ్లన
గొడవ్లు వ్సాతయి. మూలానిా కదిలించకండ్డ. వీటిని అసూలు
సహించలేరు, భరించలేరు. మూలాలన మారచటం అనేది
ప్రమాదకరమైన చరయ.
ఉదాహరణ 3: భరత తన జీతంలో 30 % సామాజిక సేవ్కు ఖ్రుచ చేయటం, భారయ ఈ సేవ్ వ్లన డబుా మిగ్లటం లేదు అనేది
వాదన, భరత ఇంటి అవ్సరాలకు సంపాదించి ఇసుతన్నాన సరుదకోవాలని అనటం, ఇపుాడు తనకు ఎకకడైతే సంతృపిత
దొరుకుతుందో దానిని మారాచలని ప్రయతిాసేత గొడవ్లు అవుతాయి.
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2) అతిగా ఆశించటం వ్లన సమసయలు వ్సాతయి
చేస్థన పనిని గురితంచాలని అతిగా ఆశించటం: పెళ్ళిన తరావత ఇలుి తీసుకొని, భారయని కాపురానికి తీసుకొచాచడు. ఇంటికి
వ్చిచన భారయ ఇంటిని అందంగా సరిదపెటిటంది. సాయంత్రం భరత ఇంటికి వ్చాచక టీవీ చూస్థ, తిని, పడుకొన్నాడు కానీ ఇలుి
సరిదనది గ్మనించలేదు. భరత గురితంచి, ప్రశంస చేసాతడు అని ఆశించిన భారయకు తీవ్ర నిరాశ ఎదురయి మరుసటిరోజు
ఉతాూహం లేక, అశ్రదదగా పని చేయటం జరిగంది. ఇక ఇంటి అలంకరణలో నిరుతాూహం, పటిటంచుకోకపోవ్టం జరిగంది.
చేస్థన పనిని భరత గురితంచి ప్రశంస్థంచాలని ఆశించటం వ్లన, అది జరగ్క నిరాశ వ్చిచంది. ఒకవేళ్ భరత
గ్మనించకపోతే, భారయ అయిన్న ఈ రోజు ఈ పని చేశాన, ఇంతక మందు ఎలా వుంది? ఇపుాడు ఎలా వుంది? అని
మారుాలన, చేస్థన పనిని వివ్రిసేత, అపాటికీ ప్రశంస్థంచకపోతే భరతదే తపుా. మొదటి రోజే వివ్రించి చెపేత అతన
ప్రశంస్థంచేవాడు, ఇంతటి నిరాశ, దిగులు, అసంతృపిత కలిగేది కాదు కదా! అంటే ఆనందం, దిగులు మన చేతులోినే ఉంటుంది.
ఎందుకంటే కొందరికి కళ్ైమందే పుసతకం ఉన్నా కనపడక ఎకకడో వెతుకుతుంట్కరు, అలాగే భరత కూడా ఇలుి సరిదనది
చూసుతన్నా, మారుాని గ్మనించకపోవ్టం అతని మైండ్ యొకక సమసయ అని గురితసేత గొడవ్లు రావు.
పని అంతా చేయాలని ఆశించటం: మీరు ఎదుటివారినంచి సాధయంకానిది
కోరుతున్నారా? అంటే ఎదుటివ్యకిత శకిత సామరాధయలన పరిగ్ణలోకి తీసుకొని
నిజాయితీగా ఆలోచించుకోండ్డ.
ఉదాహరణ: భారయ,భరత ఇదదరూ ఉదోయగ్ం చేసుతన్నారు. భారయ ఉదోయగ్ం చేస్థ
వ్చిచ ఇంటిపని, పిలిలన కూడా చూసుకోవాలనకోవ్డం అతిగా ఆశించటమే
కదా! ఇది ప్రతి రోజు సాధయమా? ఇంటిపనలు, ఉదోయగ్ం, పిలిలన
చూసుకోవ్టం అతాయశే కదా! ఎపుాడైతే ఆశించేది అసాధయం, అతాయశ అనిపిసేత
ఆశించటం తగుగన, సమసయ రాదు. లేకపోతే భారయ ఇంటిపని చెయయటేిదు,
పిలిలన చూడటేిదు అని గొడవ్ వ్చుచన కదా!

3) అంగ్లకరించుట/సరుదకొనట( Acceptance )
A) సహజ సవభావానిా, లోపానిా, పరపాటిని అంగ్లకరించుట/సరుదకొనట
A)స్త్రీ, పురుష శరీర నిరాాణం వ్లన, హారోాన్ూ వ్లన వారి "సహజ సవభావ్ం" అలాంటిది అని అరధం చేసుకొని వారిలో
గ్ల లోపాలన, బలహీనతలన "అంగ్లకరిసేత", భాగ్సావమి మీద గొడవ్ రాదు.
B)ఈన్నటి "జీవ్న శైలి వ్లన" భాగ్సావమి చేసే వ్ృతిత, పోటీ పరిస్థితులు, నిద్రలేక పోవ్టం వ్లన "అసహనం" న
ప్రదరిశసుతన్నారు అని అరధం చేసుకొని "అంగ్లకరిసేత", భాగ్సావమి మీద గొడవ్ రాదు.
B)భాగ్సావమి తన "వ్యకితతవ ప్రవ్రతన" Introvert, Ambivert, Extrovert అని, అది సహజంగా వ్చిచన గుణం అని, దీని
మారచటం అసాధయం అని అరధం చేసుకోవాలి.
D)భాగ్సావమిలో తన పెంపకంలో జరిగన "పరపాటు" వ్లన అతి గారాబం/అతి, అతి క్రమశిక్షణ జరిగ ఆతా
న్యయనత, సుపీరియారిటీ కాంపెిక్సూ(అధకార తతతవం) వ్చిచంది అని అరధం చేసుకొంటే సరుదకోవ్చుచ.
ఈ న్నలుగంటిని ప్రధానంగా అరధం చేసుకొంటే సమసయన "అంగ్లకరిసాతమ". అంటే వీరు చేయాలనీ చేయటం
లేదు, వారి సహజ లక్షణం, లేక పరపాటు, లేక చుట్టట ఉన్నా పరిస్థితులు అని అరధం చేసుకొంటే గొడవ్లు తగుగన.
పుటుటకతో కొనిా వ్సాతయి, వాటిని మారచలేమ, కావున వాటిని మారచటం కంటే అంగ్లకరించటం మంచిది.
మనిషిలో మంచి లక్షణాలు చాలా ఉన్నాయి, కానీ ఒకటి/రెండు చెడు లక్షణం/అలవాటు కోసం మనిషిని దూరం చేసుకోవ్టం
224

కంటే, ఆ చెడు లక్షణం/అలవాటుని సరుదకుపోతే మంచిది. లేకపోతే ఓ రోజు ఆ ఒకక చెడు లక్షణానిా సరుదకుపోయి ఉంటే
విడాకులు వ్చేచవి కాదు కదా! అని తరావత బాధపడ్డన్న ఫలితం లేదు, ఎందుకంటే వేరే వ్యకితని చేసుకొన్నా కూడా నీవు
కోరుకునాటుట 100% పరె్క్సట గా ఎవ్వరూ ఉండరు. ఏ లోపం లేని వారిని కోరుకోవ్టం కూడా అతాయశే!. అలాగే న్నలో కూడా ఏ
లోపం లేకుండా ఉన్నాన్న? అని సీవయ విమరశ చేసుకోవాలి! మారచలేని వాటిని సరుదకోవాలి!
B) నషటం లేకపోతే అబదాదనిా అంగ్లకరించండ్డ
ఉదాహరణ: ఇంజనీరింగ్ చదివాడు అని చెపిా పెళ్లిచేసుకొంటే
ఇపుాడు డ్డగ్రీ అని తెలిస్థంది. మీకు నషటం లేకపోతే అబదాదనిా
అంగ్లకరించండ్డ. అలాగాక అబదదం చెపిానందుకు తిటటటం,
నిందించటం చేసేత, అతన కూడా ఏదో రోజు అవ్కాశం కోసం
ఎదురుచూస్థ నినా కూడా అలాగే చేసాతడు. ధైరయం చెపాండ్డ,
అపుాడేదో చెపాాలిూ వ్చిచంది, దీనికోసం బాధపడటం అవ్సరం లేదు
అని అనండ్డ. అపుాడే మీరు మీభాగ్సావమి మనసుూని
గెలుచుకొంట్కరు.
ఉదాహరణ: భరతకి ఫిట్ూ సమసయ ఉంది, పెళ్లైకి మందు కాబోయే భారయకు చెపాకుండా పెళ్లి చేసుకొన్నాడు, కాని భారయన
ఎంతో అపురూపంగా చూసుకునేవాడు, ఓ రోజు భరతకు ఫిట్ూ రావ్టంతో కంగారు పడ్డన భారయ, తన తలిిదండ్రులకి
ఫోన్ చేస్థ చెపాటంతో వారు అన్నరోగ్యం గురించి చెపాకుండా పెళ్లి చేశారు అనే కోపంతో సరిదిదదటం మానేస్థ
కూతురుని తీసుకొని వెళ్లిపోయారు, జీవితం అన్నయయం అయిపోయిందని అందరూ సానభూతి చూపించి ఇంటోి
ఉంచుకొన్నారు. జరగాలిూన పెళ్లి జరిగంది, ఎందుకు మందుగా చెపాలేదు అనకోవ్టం వ్లన గొడవే పెరుగున తపా
ఏమీ ఉపయోగ్ం లేదు. ఇంకో వ్యకితతో పెళ్లి చేస్థన్న ఖ్చిచతంగా లోపాలు
ఉండవా? అనేది గురితంచాలి. అబదదం వ్లన
జరిగే నషటం పెదదది
కానపుాడు దాని గురించి పటిటంచుకోనవ్సరం లేదు అని భారయ కూడా అరధం
చేసుకోవాలి. అంటే భరతలో మిగలిన అనిా గుణాలతో పోలిచతే, లోపం అనేది
చినాది. కాబటిట బంధానిా తెంచుకోకూడదు అని అలోచించి ఉంటే కలిస్థ
ఉండేవారు, కానీ అలా జరగ్క పెదదల జోకయం పెరిగ, భారయ పరిణితి తో
ఆలోచించక విడాకులు తీసుకొని పుటిటంటోినే ఉంది.
ఉదాహరణ: మంచి ఉదోయగ్ం చేసుతన్నాన అని అబదదం చెపిా భరత పెళ్లిచేసుకొన్నాడు, భారయతో ఉదోయగ్ం చేయిస్తత వ్చిచన
సంపాదనతో ఇంటిని గ్డుపుతూ, భరత ఉదోయగ్ం కోసం అని బయటికి వెళ్లి, భారయ వెళ్లిన తరావత మళ్లై ఇంటోి
ఉండేవాడు, కానీ అమితమైన ప్రేమతో చూసుకునేవాడు, ఇంటోి ఏ చినా సమసయ వ్చిచన్న సెలవు పెట్కటన అని చెపిా చేసేవాడు,
కొనిారోజులకి భరత ఉదోయగ్ం చేయటం లేదని, మోసం చేస్థ చేసుకున్నాడని తెలిస్థన భారయ భరించలేక అతనిపై అయిష్కటనిా
పెంచుకొంది, మనసుూ విరిగనటుట అయినది, ఆ గొడవ్ తరావత అతన ఉదోయగ్ం చేయటం మొదలు పెటిటన్న కూడా ఇంకా
పాత గాయానిా తోడటం మొదలు అయేయది, దానితో గొడవ్.

225

భరత తనవైపు తపుా ఉంది కాబటిట, భారయకి క్షమాపణ చెపాటం, భారయ పెటేట షరతులు అంగ్లకరించటం వ్లన
ఆమె మనసుూ కరగ్వ్చుచ. ఇపుాడు ఉదోయగ్ం చేసుతన్నాడు కావున గ్తానిా
పటిటంచుకోనవ్సరం లేదు అని భారయ కూడా అరధం చేసుకోవాలి. భరతలో మిగలిన
అనిా గుణాలతో పోలిచతే, జరిగన తపుా చినాది కావున బంధానిా
తెంచుకోకూడదు, ఎందుకంటే ఇంకో వ్యకితతో పెళ్లి చేస్థన్న ఖ్చిచతంగా యేవో
లోపాలు ఉంట్కయి!

4) మారచలేనివాటిని మరిచిపోవుట
మారచలేనివాటిని, సాధయంకానివాటిని, జరిగనవాటిని తలచుకోవ్టం కంటే మరచిపోవ్డం ఉతతమం.
ఉదేదశయపూరవకంగా చేయని వాటిని, అందువ్లి నషటం జరిగన్న మరచిపోండ్డ.
భాగ్సావమి ఓ సిలం/ఇలుి కొనటంలో ఆలసయం అవ్టం వ్లన అది వేరేవారు కొనటం వ్లన దానిపై గొడవ్
పెటుటకొని, నీవే కారణం, నీ వ్లనే అని విమరిశంచుకోవ్టం అనవ్సరం. జరగాలిూంది జరిగంది. కావున మరచిపోవాలి.
రైలేవ సేటషన్ కి వెళ్తైటపాటికీ రైలు వెళ్లైపోయింది, అందుకు ట్రాఫిక్స జామ్ లో ఇరుకోకవ్టం. ఇపుాడు ఈ నషటం
కావాలని ఎవ్రూ చేయలేదు కాబటిట, మరచిపోవాలి, జాగ్రతతపడాలి. ఇలా జీవితంలో మారచలేనివాటిని, జారిపోయిన వాటిని
మరచిపోవుట మంచిది.

5) బాధయత
బాధయత తెలియాలంటే పరిణామాలు జరగ్నివ్వండ్డ(నొపిా రానిదే మారుా రాదు) ( Responsibility )
సమసయ వ్చిచన ప్రతిసారి భాగ్సావమి సహాయం చేయటం, సరుదకోవ్టం చేయటం వ్లన అవ్తలి వ్యకిత దానిని
అలుసుగా తీసుకొని ప్రతి సారి తపుాలు చేసాతరు. కావున 3 లేక 5 అవ్కాశాలు మాత్రమే ఇవ్వండ్డ. ఆ తరావత పటిటంచుకోకండ్డ.
పరిణామాలు జరగ్నివ్వండ్డ. మారుా రావాలంటే నొపిాని బరాయించాలిూందే! చాలా మంది ఈ నొపిాని/కష్కటనిా/నష్కటనిా
తటుటకోలేకపోతారు.
ఉదాహరణ 1: త్రాగుడు అలవాటు ఉండే వ్యకిత ఆఫీస్ట కి సరిగాగ వెళ్ికపోతే, భారయ వెళ్లి సరిద చెపాటం, దానిని అలుసుగా తీసుకొని
మళ్ళై మళ్ళై చేస్తత మారకపోవ్డం.
ఉదాహరణ 2: భరతతో కరెంటు బిల్స కటటమని భారయ చెపిాంది. ఇలా చెపిాన్న కూడా సాందన లేకపోతే, ఓ రోజు కరెంటు కట్
చేసాతరు. మీరు ఎందుకు ఇలా జరిగంది అని బాధపడకండ్డ, అపుాడు భరత ఇలుి అంతా చీకటిగా ఉండటం, కొవొవతుతలతో ఓ
రోజు గ్డ్డపితే ఇక ఆ తపుా ఎనాటికి చేయరు. ఆ భయంతో బిల్స కటేటసారు
త . కానీ చాలామంది ఈ పాటి రిస్టక కూడా
తీసుకోవ్ట్కనికి భయపడ్డ ప్రకికంటి వారిన్య, ఇంకెవ్రిన్య బ్రతిమలాడ్డ, అపుా తీసుకొని మందే కటేటసుం
త ది. దీనివ్లన ఓ
సంకేతం బలంగా భరతకి ఇచిచనటుట, ఏమిటంటే నేన కటటకపోయిన్న న్నభారయ ఏదోరకంగా కటేటసుం
త ది. ఇపుాడు అతనికి నొపిా
తెలియదు కదా, అందుకే చులకన, తేలికగా తీసుకొంట్కడు. కావున రిస్టక తీసుకోవాలి, నొపిా రానిదే మారుా రాదు.
ఉదాహరణ 3: భరత కష్కటలలో ఉన్నాడు అని పుటిటంటి నంచి డబుాలు తీసుకురావ్టం జరిగతే, భరత సంపాదన మీద
దృషిటపెటటడు, భరతకు బాధయత ఉండదు, ఎందుకంటే నేన చేయకపోయిన్న పుటిటంటి నంచి తీసుకొనివ్సుతంది అనే భరోసా!
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ఇలా ఏదో ఒక కషటం వ్సేత భారయ డబుా తీసుకురావ్టం మానేయాలి. డబుాలు లేనందున ఇంటోి భోజనం కూడా ఉండకుండా
ఉండాలి. అవ్తలి వారికి నొపిా తెలియాలి అంటే ఓపికతో ఉండాలి.

4.10 భద్రత్, ధైర్యం, నముకం
4.10 భద్రత,ధైరయం,నమాకం

ore

ఉదాహరణ: భరత తన తమాడు ఆరిధకంగా ఇబాందులలో ఉంటే డబుా సహాయం చేసేత , దానికి భారయ గొడవ్ పెటుటకొంటే, ఆ
గొడవ్లలో "న్నవాళుి న్నకు మఖ్యం" అనే మాట భరత నంచి వినపడటం వ్లన తన వాళ్ి కోసం తనన ఎకకడ వ్దిలివేసాతడో
అనే అనమానం భారయకు రావ్టం పుటిటంటికి వెళ్ైటం. భారయకు డబుా అంతా అయిపతే? అనే అభద్రత కలిగంది, భరతకు
కష్కటలలో డబుా సహాయం చేయకపోతే అనబంధం పోతుందేమో? అనే అభద్రత కలిగంది. భారయ, కుటుంబ
బాధయతలు/కుటుంబ విలువ్లు గురించి తెలుసుకోవాలి. భరత కూడా భారయకు ధైరయం కలిగంచటం కోసం ఎంత డబుా
సహాయం చేసాతన్య పరిమితి చెపాటం(Limits), సాక్ష్యయలతో చూపించటం మంచిది.
ఉదాహరణ: భరత తన తలిిదండ్రులకి ఆరిధకంగా సహాయం చేసుతన్నాడు, సంపాదన అంతా తలిిదండ్రులకే ఇసుతన్నాడు
అనే అనమానం కలిగన భారయ గొడవ్ చేయటం, భారయ దీనికి కారణం అయిన అతతన తిటటడం, దానిని తటుటకోలేని భరత,
తలిి మీద ప్రేమతో కొటటటం, ఇంటికివెళ్తత గొడవ్ అని చిరాకు కలిగ ఇంటికి ఆలసయంగా రావ్టం, ఆలసాయనికి మళ్ళై గొడవ్,
త్రాగుడుకి అలవాటు పడటం, త్రాగ వాగ్టం వ్లన ఇంకా గొడవ్, భారయ పుటిటంటికి వెళ్ైటం.
భారయకు డబుా అంతా అయిపతే? అనే అభద్రత కలిగంది, భరత తన తలిిదండ్రులకు ఇబాందులలో సహాయం
చేయకపోతే ఎలా? అనే మనసారధల వ్లన గొడవ్ వ్చిచంది. ఇందుకోసం భరత, భారయ యొకక అనమానం తీరచటం కోసం తన
సంపాదన గురించి సాక్ష్యయలతో చూపించటం, అంటే ఎవ్రైతే
జీతం ఇసాతరో వారితో మాట్కిడ్డసేత సరిపోతుంది(లేక) పే స్థిప్
ఉంటే అవి చూపించవ్చుచ. తలిిదండ్రికి ప్రతి న్సల ఇంత ఇసాతన
అని LIMIT పెటుటకోవ్టం మంచిది. అలాగే భరత కూడా గొడవ్లు
వ్చిచనంత మాత్రాన త్రాగుడుకి అలవాటు పడ్డ, సమసయన ఇంకా
పెదదది చేసుకోకూడదు. తలిిదండ్రులకి ఆరిధకంగా సహాయం
చేయాలిూన
బాధయత
కొడుకుకి ఉండ్డ, ఈ బాధయతని
నిరవరితంచట్కనికి భారయ సహాయం చేయాలి.
ఉదాహరణ: మరదలితో పెళ్లి కొనిా కారణాల వ్లన జరగ్క పోవ్టం వ్లన వేరే అమాాయిని చేసుకొన్నాడు, కానీ భరత
మరదలితో చనవుగా మాట్కిడటం భారయకు అనమానం వ్లన అభద్రత కలిగంచేది, దానితో గొడవ్లు జరిగేవి.
పెళ్ళైన తరావత మరదలు అయిన్న కూడా అతి చనవు పనికిరాదు, ఒకవేళ్ మాట్కిడాలిూ వ్సేత భారయ మందే
మాట్కిడటం, భారయ లేనపుాడు ఒకవేళ్ మాట్కిడ్డన్న అడగ్క మందే భారయకు చెపాాలి. దీనివ్లన నమాకం కోలోావు, లేకపోతే
అనమానం వ్చుచన. ఎందుకంటే భారయ కూడా తన బావ్తో అతి చనవుగా ఉంటే భరత తటుటకోగ్లడా? ఎవ్రికైన్న ఒకటే
న్నయయం!
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4.11 గౌరవ్ం
4.11
గౌర్వం

o

1) మీకు ఒక న్నయయం – న్నకు మరో న్నయయమా?
భరతకు గురక ఉందని చిరాకు, అసహనం, ఎగ్తాళ్ల చేయటం జరిగేది. కొనిా

సంవ్తూరాలకు భారయకు కూడా గురక వ్చిచంది. అపుాడు భారయ గురక వ్లన భరత
కూడా ఎంత ఇబాందు పడుతున్నాడో చెపాతడు. అపుాడు తన తపుాని తెలుసుకొని
ఇకమీదట భరతన ఎగ్తాళ్ల చేయలేదు.
పెళ్ళైన తరావత కొనిా సంవ్తూరాలకు భారయ లావుగా అవ్వటం చూస్థ భరత
ఎగ్తాళ్ల, చులకన చేసేవాడు, అసంతృపితని ప్రదరిశంచేవాడు. ఆ తరావత 2
సంవ్తూరాలకు భరతకు థైరాయిడ్ వాయధ మూలంగా ఎకుకవ్ లావు రావ్టం జరిగంది.
ఇలా జరగ్టం ఊహించలేదు భరత. ఇపుాడు భారయ కూడా సరదాకి నేన కూడా నీ పటి
అసంతృపితగా ఉన్నాన, నీవు న్నకంటే లావుగా ఉన్నావు కాబటిట నీవు కూడా తగ్గవ్చుచగా!
అని అంటుంది. ఆ మాటలకు తన తపుాని తెలుసుకొని చులకనగా మాట్కిడటం
మానేసాతడు భరత! కావున భాగ్సావమిని

చులకన చేయకండ్డ, భవిషయతుతలో ఏమి

జరుగున్య ఎవ్రికి తెలియదు.

2)చినా చినా విషయాలలో జరిగే మనసారధలు పటిటంచుకోకూడదు.
ఉదాహరణ# భారయ, అతతకు కూరగాయలు తరగ్టంలో సహాయం చేసాతన అంటే, అతత వ్దదని చెపిాంది! కొదిదసేపటికి అకకడే
చదువుకుంటునా మరదలిని సహాయం చేయమని అడగ్టం వ్లన, తన మాటకు అతత విలువ్ ఇవ్వకుండా, గౌరవ్ం
ఇవ్వకుండా, ఇపుాడు తన చెలెిలిని సహాయం అడగ్టం వ్లన భారయ చులకగా ఫీలయియ, భారయ "తన చెలెిలు పని మనిషికాదు,
సహాయం చేయదు", అనాది, అందుకు భరత "తన తలిి పనిమనిషి కాదు
కూరగాయలు తరగ్టం" అని వాదన మొదలయియ , భారయన కొటటటం
వ్లన(అతత మందు అవ్మానం జరగ్టం) , భారయ కోపంలో "ఆడవారిని
కొటటడం ఆడంగతనం" అనటం వ్లన(భరతకు అవ్మానం), భరత తనన
అలా అవ్మానించటం తటుటకోలేక నీవు న్నకు అకకరేిదువెళ్లై పో
అని భారయన అనటం, భారయ తనకు అభద్రత కలగ్టంతో, కోపంలో
పుటిటంటికి వెళ్లైపోవ్టం.
చినా విషయాలలో తగగవుండటం/అణకువ్ మంచిది. పెదదవారికి
కొంచెం చాదసతం ఉంటుందని సరుికుపోవ్టం మంచిది. ఒకవేళ్ అతతకు
అంత లౌకయం తెలియదు అనకొందామ, కనీసం కోడలు అయిన్న
అవ్మానకరమైన మాటలు మాట్కిడకుండా ఉండాలిూంది. చినా మాటల
వ్లన ఎవ్రి కాపురం పోయింది, అతత కాపురం పోలేదు, భారయ కాపురమే పోయింది. కావున ఎవ్రిది అవ్సరం అని
ఆలోచించుకోవాలి. భరత కూడా ఆడవారి చినా చినా గొడవ్లలో వెంటనే తలదూరచరాదు.
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4.12 గురితగురిత
ంపు,
ప్రోతాూహం
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ఉదాహరణ 1# బాగా ఫ్యస్టట అయిన భరత యొకక ఆఫీస్ట లో అందరూ సెళటల్స
గా మోడరన్ గా ఉంట్కరు, కొంచెం పాతకాలం న్నటి విధానంలో ఉనా
భారయన ఎగ్తాళ్ల చేసాతరేమో అని పరువుపోతుందేమో అని భారయకు
దూరంగా ఉండటం, పటిటంచుకోకపోవ్టం, భారయన మారాచలని
ప్రయతిాంచటం, మాటలతో వేధంచటం అంటే విడాకులు ఇవువ వేరే
పెళ్లి చేసుకొంట్క అని బెదిరించటం, చేస్థన ప్రతి పనిలో వ్ంకలు
పెటిట/లోపాలు వెతికి తిటటటం చేయటం.
గురితంపుకి అధక ప్రాధానయత ఇవ్వటం, అంటే గురితంపు పోతుందేమో అని భయం, మళ్ళై గురితంపు
సంపాదించుకోలేనేమో అనే భయం భరతలో ఉంది, ఇది ఆతా న్యయనత. ఈమెన కాకుండా ఇంకొకరిని చేసుకొన్నా యేవో
లోపాలు ఉంట్కయి, అలాగ్ని అందరినీ వ్దిలివేయలేమ. ఎవ్రో ఏదో ఎగ్తాళ్ల చేసాతరు అని మనసుూకి నచిచనటుట
బ్రతకకుండా, నమిా వ్చిచన వారిని ఇబాంది పెటటడం మంచిది కాదు.
ఉదాహరణ 2# వాయపారంలో లాభాలు వ్చిచనపుాడు సుఖ్ంగా గ్డ్డపిన భారయ, ఒకకసారిగా నష్కటలు, కష్కటలు వ్సేత, “నేన
మందే చెపాానగా నషటం వ్సుతంది, న్న మాట వినకపోతే అంతే జరుగుతుంది" అని గొణగ్టం, బాధయత తెలియదు, చేతకాదు
అని విమరిశంచటం, భరత తన సమసయ చెపుాకొంటే సపోర్ట చేయకపోగా, విమరిశంచటం చూస్థన భరత ఏ విషయాలు
ఇంటోి చెపాటం మానేశాడు, ఈ స్తటిపోటి మాటలకు బిజిన్సస్ట మీద దృషిటపెటటక ఇంకా నష్కటలు పందటం, నష్కటలు
పెరిగేకొంది గొడవ్లు పెరగ్టం ఇకకడ భరతకు ప్రోతాూహం, ఓదారుా, ధైరయం అందకపోవ్టం, సంపాదించినపుాడు భారయ
సంతోషంగా ఉండటం, కష్కటలలో విమరిశంచటం వ్లన గొడవ్లు. ఏ వ్యకిత కూడా సంపాదించాలనే వాయపారం చేసాతడు,
అనకోకుండా ఇబాంది వ్సేత దానినంచి గ్టుటన పడట్కనికి ఒకరినొకరు ధైరయం చెపుాకోవాలి!

4.13 ఆకర్షణ
4.13 ఆకరషణ

o

ఉదాహరణ: భరత అక్రమసంబంధం పెటుటకొన్నాడు, భరతని అడ్డగతే మొదటోి ఉనాటువ్ంటి ఆకరషణ ఇపుాడు న్న భారయ దగ్గర
లేదు అనటం, భారయని అడ్డగతే పెళ్ియిపోయింది కదా, అందం గురించి అంతగా శ్రదధ చూపించాలిూన అవ్సరం
ఏమందండ్డ, పెళ్ియింది కాబటిట నేన ఎలా ఉన్నా ననా దగ్గరికి తీసుకొంట్కడు కదా! అని భారయ అనటం.
ఇకకడ సమసయ అనేది భారయ ఆకరషణ గురించి శ్రదధ పెటటకపోవ్టం, భరత వివాహానికి కటుటబడకపోవ్టం వ్లన
సమసయ. భారయ తపానిసరిగా తన ఆరోగ్యం, అందం గురించి శ్రదద తీసుకోవాలి, భరత కూడా అందంగా లేకపోవ్టం
వ్లనే అక్రమ సంబంధం పెటుటకొన్నాన అనకొంటే ఓ రోజు భరత కూడా లావు అవొవచుచ, అపుాడు భారయ కూడా నీవు
అందంగా లేవు అంటే? కావున అందం కంటే గుణానికి ప్రాధానయత ఇవావలి!
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దృషిటని మళ్లించాలి:

పిలాిడు తెలియక కతితని పటుటకొన్నాడు, ఇపుాడు

ఏమి చేయాలి? దగ్గరికి వెళుతుంటే ఇంకా గ్టిటగా పటుటకొంటున్నాడు.
ఇపుాడు కతిత కన్నా ఇంకా ఆకరషణీయంగా, అందంగా ఉండే మరో వ్సుతవుని
చూపించాలి. అపుాడు ఆ కతితని వ్దిలేసాతడు. అలాగే భరత ఎవ్రితోన్య
సంబంధం పెటుటకొంటున్నారు అనిపిసుతంటే, లక్షణాలు గ్మనిసేత,
భరతకు క్రొతతగా, ఆకరషణీయంగా, అందంగా కనిపించాలి. అంటే
ఇంతకుమందు ఉనా నీ అలవాటుి, నీ రూపంలో, అందంలో ఇపాటి నీలో
ఉనా మారుా చూస్థ మీ భరత మీ వైపుకి ఆకరషణ చూపిసాతడు , అంతేగాని గొడవ్లు, తిటటడం వ్లన ఇంకా బలంగా అక్రమ
సంబంధం వైపు ఆకరిషతులు అవుతారు.

4.14 శక్షణ (Educate/Awareness)
4.14 శిక్షణ (Educate/Awareness)
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1) రిపేర్ చేయగ్లవా?

ఉదాహరణ 1) CASE 1) పెళ్ళైన మొదటి రాత్రే భరతలో లైంగక ఆసకిత తకుకవుగా ఉంది అని అరధం చేసుకొనా భారయ మరుసటి
రోజు అతాతమామతో గొడవ్పడ్డ విడాకులు తీసుకునాది.
CASE 2) పెళ్ళైన మొదటి రాత్రే భరతలో లైంగక ఆసకిత తకుకవుగా ఉంది అని అరధం అయింది భారయకు. కొంత అసంతృపిత
కలిగన్న, తన తెలివితేటలతో ఆలోచించసాగంది. అలాగే అతాతమామకు చెపిా గొడవ్ చేయలేదు, భరతన చులకన చేయలేదు.
ఇపుాడు ఉనా మారాగలు 1)భరతన మారుచకోవ్టం 2)విడాకులు తీసుకోవ్టం. అపుాడు మొదట తన ప్రయతాం చేస్థ
మారుచకోవ్టం చూసాతన, మారుా లేకపోతే రెండవ్ మారగం ఎలాగూ ఉంది అని ఆలోచించసాగంది. అందుకు మొదట అతని
వ్యకితతావనిా పరిశీలించింది, తండ్రి లేడు కాబటిట తలిి కంట్రోల్స చేస్థ న్యయనత కలిగేలా చేస్థంది అని మొదట అరధం అయింది,
కావున అతనిలో Introvert , Inferiority complex వ్చాచయి. ఇది మూల కారణం.
అలాగే అతన ఇతరుల స్త్రీలతో మాట్కిడే విధానం గ్మనించింది, ఒకక తలిితో తపా, తల ఎతిత ఇతరులతో
ధైరయంగా కళ్ైలోి కళుై పెటిట మాట్కిడలేకపోయాడు, అలాగే స్త్రీలతో ఎకుకవ్ సేపు మాట్కిడటం లేదు. తలిి ఒకకడే కొడుకు
కాబటిట కంట్రోల్స లో ఉంచితే తనన చివ్రివ్రకు చూసాతడు అనే కోణంలో
భయపెడుతూ, ఏ పని రాకుండా తన చేతిలో ఉంచటం ఓ కారణం కావ్చుచ.
కావున అతనికి చదువు, ఉదోయగ్ం తపా మిగ్తా విషయాలలో జాానం తకుకవే!
అలాగే ఫ్రండ్ూ ఎకుకవ్ వున్నారా అని వివ్రాలు సేకరిసేత వారు కూడా తకుకవే!
ఎకుకవ్ సేపు లాపాటప్, ఫోన్, ఆఫీస్ట, అమా. కావున పెంపకంలో లోపం
వ్చిచంది, ఇపుాడు ఒకకసారిగా క్రొతత అమాాయి అయిన భారయతో సరిగాగ
ఉండటం అంటే కషటమే! అంటే అతనిలో anxiety/ఆందోళ్న/భయం
కలుగుతుంది, ఇలాంటి ఆందోళ్నలో లైంగక సమరధత చూపించటం కషటమే!
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ఇపుాడు బలహీనతన గురించి అడగ్టం, అవ్మానం, విమరశ చేయటం, ఎగ్తాళ్ల చేయటం పరిష్కకరం కాదు. భారయ అతనికి
తలిి దగ్గర ఎంత సేవచఛగా, భయం లేకుండా ఉంటున్నాడో అంతటి సేాహం మొదట సంపాదించాలి అనకొంది.
అతనిని ఆకరిషంచే పాిన్ స్థదధం చేయాలి అనకొని మొదట అతని అభిరుచులన, అలవాటిన గ్మనించింది,
అంటే ఏమి తిండ్డ ఇషటం, ఏ పుసతకాలు ఇషటం, ఏ స్థనిమాలు ఇషటం, అలాగే తన తలిి దగ్గర నంచి సమాచారం సేకరించింది.
అతనితో ఎకుకవ్ సేపు మాట్కిడాలి అదే మొదటి మెటుట, మామూలుగా ఒకటి రెండు పడ్డ పడ్డగా మాట్కిడ్డ వెళుతున్నాడు,
అతనికి మొబైల్స గేమ్ూ ఆడటం అంటే ఇషటం, అలాగే పుసతకాలు చదవ్టం ఇషటమే, స్థనిమాలు ఇషటమే, దోశ అంటే ఇషటమే!
కావున మొదట అభిరుచి అయిన గేమ్ూ తనకు కూడా ఇషటం అని కాకపోతే తన ఇంటోి తలిిదండ్రులు ఇషటపడేవారు
కాదు అని చెపిా, తనకు కూడా నేరిాంచమని అడ్డగంది. అది వినా అతనికి కొంచెం ష్కక్స! ఎందుకంటే భారయ నంచి
ఇటువ్ంటిది అడుగుతుందని కలలో కూడా ఊహించలేదు. ఆఫీస్ట నంచి ఇంటికి రాగానే కొతత గేమ్ూ నేరిాంచటం, వాటిని
ఎలా నేరుచకోవాలో తెలియని అమాయకతవంతో అడగ్టం వ్లన
అతనిలో ఉతాూహం పెరిగ, ఇదదరి మధయ

మాటలు

పెరిగన్నయి. భారయ ఇంటికి వ్చేచ సరికి క్రొతత గేమ్ూ వెదకటం, ఫోన్
లో చాట్ చేయటం, మాట్కిడటం జరిగంది.

రెండవ్ మెటుట

స్థనిమాలు అంటే ఇషటం, కావున ఇపుాడు భారయ మాట వినటం
మొదలు పెట్కటడు, కారణం ఆటలమీద ఇదదరికీ ఇషటం వుంది కావున,
ఇక భారయ మొదట భరతకి నచిచనవే చూడటం మొదలు పెటిట, చినాగా
రొమాంటిక్స

స్థనిమాలవైపు

మళ్లించింది. ఇపుాడు

కొంచెం

సానిాహితయం పెరిగంది కానీ భరతలో ఇంకా మారుా తీసుకురావాలని
పుసతకాలు చదవ్టం దావరా అతనిలో ఉనా బలహీనతన మారేచ
నైపుణాయల సంబంధ పుసతకాలు చదవ్టం, చినా మారుా కనపడగానే
పగ్డటం, ప్రోతాూహం చేయటం, అభినందించటం

వ్లన

అతనిలో అతిగా ఉనా బలహీనతలు మదయమం కి వ్చాచయి, అలాగే ఇదదరూ కలస్థ స్థనిమాకు, చినా చినా ఫంక్షన్ కి తీసుకెళ్ిటం.
ఇలా భరతన మారుచకోవ్ట్కనికి భారయకు 6న్సలల సమయం పటిటంది, ఇపుాడు సంతృపితగా జీవిసుతన్నారు. ఇపుాడు భరత తన
భారయన వ్దిలివేసాతడా? చనిపోయేదాకా వ్దలడు. ఎపుాడైతే ఇతరుల లోపాలన అరధం చేసుకొని అందుకు సహాయం
చేసాతమో, దానిని ఎపాటికీ మరచిపోరు. అదే అన్యయనయత, సమసయన ఓపికతో రిపేర్ చేసుకోవ్టం.
ఇకకడ మనం పరిశీలిసేత ఒకే సమసయన రెండు వేరేవరు కోణాలలో పరిష్కకరం చేసుకొన్నారు. అది వ్యకితతవం, ఓపిక,
తెలివితేటలపై ఆధారపడ్డ ఉంటుంది. కావున పరిష్కకరం కోసం ప్రశాంతంగా ఆలోచింది మూల కారణం కనగొని, అకకడ
REPAIR చేయాలి, అంతేగానీ ఆవేశం అనిావిషయాలలో పనికిరాదు. ఎందుకంటే ఏదైన్న సమసయ వ్సేత ఎందుకు వ్చిచంది? అని
మూల కారణానిా ఓపికతో తలగసేత మారుా తపాక వ్సుతంది. కావున దిదుదకోగ్లిగే(Repair) అవ్కాశం ఉంటే 100% ప్రయతాం
చేస్థ, కుదరకపోతే చివ్రి అస్త్రంగా విడాకులకు వెళ్ైండ్డ.
ఉదాహరణ 2): భరేత అక్రమంగా అవినీతి చేస్తత, భారయ నిజాయితీ విలువ్లు కలిగ ఉంటే, ఓరుచకోవ్టం కషటమే, కావున భారయ,
భరతన మారాచలని ప్రయతాం చేసుతంది. ఎపుాడైతే అవినీతి చేయవ్దుద అని చెపిాందో గొడవ్లు మొదలు అవుతాయి. ఇందుకు
పరిష్కకరం లేదా? ఉంటుంది..

స్తత్రం: నటన + అవ్గాహన + మూల కారణ నిరోధం + ఓపిక
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1) తనకు భరత చేసే పని ఇషటంగా ఉందని నటించాలి, అపుాడు భారయ చెపిానది వినటం, నమాటం మొదలగున.
2) తరావత అవ్గాహన కలిగంచాలి, అంటే పేపరోి వ్చేచ అవినీతి అధకారుల దాడులు, పరిణామాలు వివ్రించాలి,
అవ్సరమైతే అవినీతి కేసులో ఇబాంది పడ్డన కుటుంబానిా సందరిూంచాలి, వారి కష్కటలు గ్మనించేటటుి చేయాలి.
3) అలాగే మూల కారణ నిరోధం చేయాలి అంటే, భరత ఎందుకు అవినీతికి ఇషటపడాిడు, ఉదోయగ్ం క్రొతతలో చేరినపుాడు ఇలా
ఉన్నాడా? ఏమి ప్రభావితం చేస్థంది? ఇతరులు తీసుకొంటున్నారు కాబటిట తీసుకొంటున్నాడా? బలవ్ంతంగా తీసుకోవాలిూ
వ్సుతందా? ఆస్థి సంపాదించాలనే కోరికతో చేసుతన్నాడా? అని మాటలలో, ప్రేమతో అతన చేయడానికి ప్రేరేపించేది
కనకోకవాలి? ఆఫీస్ట వాతావ్రణం/బలవ్ంతం కారణం అయితే నిదానంగా వేరే ఊరికి ట్రానూఫర్ చేయించుకోవ్టం అంటే
పలాన్న ఊరు తనకు ఇషటమో, అకకడ చుట్కటలు ఉన్నారనే ఇలా ఏదో వ్ంకతో వాతావ్రణం మారచటం. అలాగే
నిజాయితీలో ఉండే ధైరయం, అనందం వ్ంటి విలువ్లు చెపూత ఉండటం, నిజాయితీగా చేసే ఉదోయగుల కధలన చూపించటం,
గురువుల ప్రవ్చన్నలు, వ్యకితతవ వికాస స్తత్రాలన చదివించటం. ఒక ఆదరశమైన వ్యకితగా ఉండాలని, బ్రతికితే
హీరో లాగా బ్రతకాలని, చెడిపేరుతో పోగూడదని ప్రేరణ చేయాలి. ఇకపోతే బాగా డబుా సంపాదిసేతనే భారయ, పిలిలు
సుఖ్ంగా ఉంట్కరని, గౌరవిసాతరని అందుకోసం అక్రమ సంపాదన చేసుతన్నాన అని చెపితే, భారయ కూడా తన ప్రవ్రతనలో
మారుా చేసుకొని అనవ్సర, లగ్ారీ కోరికలు కోరడం మాన్సయయటం, సరుదకుపోవ్టం చేస్తత, వ్సుతవులు
కొనిపెడుతుంటే వ్దదని, తాన సంతోషంగా ఉన్నానని తెలియచేయటం వ్లన మారుా తీసుకురావ్చుచ.
4) దీనికి ఓపిక కావాలి

2) తేడా వివ్రించి చెపాాలి
భారయ, భరత ఉదోయగాలు చేసుతన్నారు, ఇదదరూ అలస్థపోయి ఇంటికి వ్సాతరు. ఇంటికి వ్చాచక భరత ఏ పని చేయకుండా
టీవీ చూడటం, భారయ నేన కూడా అలస్థపోయి వ్చాచన కదా, నేనే ఇంటి పని మొతతం ఎందుకు చేయాలి అనేది వాదనగా
మారి గొడవ్, విడాకులు.
ఇకకడ సమసయ పురుష్కధకయం వ్లన నేన మగ్వాడ్డని కనక ఇంటి పనలు చేయటం ఏమిటి? అనే ఇగో అడుి
వ్సుతంది, అలాగే భారయ కూడా భరతతో పాటు సమానంగా కషటపడ్డ వ్చాచన కదా, సమానంగా ఇంటిపని చేయాలి అనేది భారయ
వాదన.
పరిష్కకరం 1) ఇదదరూ సంపాదిసుతనాపుాడు ఇంటిపనలకి పనిమనషులు పెటుటకోవ్టం, లేదా తలిిదండ్రులు లేదా అతాతమామ
తో కలస్థ ఉండటం వ్లన ఇంటిపని బాధయతలు తలగపోతాయి.
పరిష్కకరం2) ఇదదరూ కషటపడ్డ వ్చిచనపుాడు ఇంటిపని కూడా తపానిసరిగా భరత చేయటం న్నయయం.
పరిష్కకరం3) భరత అలా ప్రవ్రితంచట్కనికి కారణం వెదకటం అంటే అతనిలో పురుష్కధకయతకు కారణం ఏమిటి? అని భారయ
విశేిస్థంచాలి. అంటే అతని ఇంటోి తలిిదండ్రుల పెంపకం ఎలా ఉంటుంది? అంటే వారి న్ననా కూడా ఇంటోి పనికి
సహాయం చేసాతడా? లేదా? అని గ్మనించాలి. అతని ఇంటోి పనిని తలేి చేసుతంటే, అదే అభిప్రాయం భారయ నంచి
ఆశిసుతన్నాడు. అపుాడు అతనికి కౌనిూలింగ్ ఇపిాంచటం లేదా అవ్గాహన చేయటం జరగాలి, అంటే మీ ఇంటోి తలిి ఉదోయగ్ం
చేయదు, ఇంటి పనిని ఒకకటే చేసుతండేది కాబటిట మీ న్ననా ఇంటి పనిలో సహాయం చేయకపోయిన్న ఇబాంది లేదు,
కానీ నేన నీతోపాటు ఉదోయగ్ం చేస్థ వ్చిచ ఇంటి పని చేయటం అంటే కషటం అని అవ్గాహన చేయటం.
తలిి కష్కటనికి, భారయ కష్కటనికి తేడా వివ్రించి చెపాాలి.
కొనిా సమసయలన పరిషకరించాలంటే వివ్రించి చెపాటం(education), అవ్గాహన చేయటం(Awareness) వ్లన
మారుా రావ్చుచ.
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3) 1000 రూపాయలతో సమసయన పరిష్కకరం చేసుకోవ్డం తెలియక, కోటి రూపాయల నషటం
తెచుచకొంటున్నారు (Awareness – Training )
అవున, చాలా సమసయలు చినా చినా స్థకల్సూ లేకపోవ్టం వ్లన, తెలియక సమసయలు వ్సుతన్నాయి. మీ మధయ
ఇగో, సరుదబాటు, అంగ్లకారం, కోపం, గౌరవ్ం, గురితంపు, అనమానం, మాట్కిడటం సరిగాగ లేక.. ఇలా సమసయలు వ్సేత, దాని
గురించి తెలుసుకోవ్టం మానేస్థ సమసయ గురించే అలోచించి కాలానిా వ్ృధా చేసుకొంటున్నారు. కౌనిూలింగ్ కి వెళ్లైతే వారు
1000 రూపాయలతో మీకు ఆ స్థకల్స నేరిాసాతరు, సలహా ఇసాతరు, సందేహాలు తీరుసాతరు. అలాగాక మొండ్డగా, పెంకిగా
నేరుచకోవ్డానికి, మారడానికి ఇషటపడక విడాకులు దాకా తెచుచకొని, ఆ ప్రభావ్ం పిలిల మీద పడ్డ, వాళ్ై జనరేషన్ లో కూడా
కష్కటలు పడటం. ఒకోకసారి కౌనిూలింగ్ లో మీ సమసయ ఒక స్థటిటంగ్ లో తీరకపోతే, మీరు నేరుచకోలేకపోతే కనీసంలో కనీసం
5 స్థటిటంగ్ లో మీకు తపాక మారుా వ్సుతంది. అంటే తెలివిగా నిరణయం తీసుకోమని చెపుతన్నామ.
కౌనిూలింగ్ లో మీరు పెటేట పెటుటబడ్డ (5 స్థటిటంగ్ లకు 5000/- అనకొందామ ) వ్లన మీ జీవితంలో వ్చేచ
లాభం X మీరు కౌనిూలింగ్ చేయించుకోక జీవితంలో కోలోాయినది (కనీసం కోటి రూపాయలు అంటే గొడవ్లు, విడాకులు,
మనశాశంతి లేకపోవ్టం, పిలిలు చెడు అలవాటుి, పెదదలు మనశాశంతి
కోలోావ్టం). ఏది మంచిదో ఆలోచించుకోండ్డ.
అలాగాకపోతే వ్యకితతవ వికాస పుసతకాలు ఒక 1000 రూపాయలు
పెటుటబడ్డగా పెటిట కొనండ్డ, వాటిని చదవ్ండ్డ. ఈ పుసతకాలు మీలో తపాక
మారుా తీసుకువ్సాతయి, మీలో మారుా వ్సేత, మీ భాగ్సావమిలో తపాక
వ్సుతంది. అలాగే మీ భాగ్సావమి చేత చదివించండ్డ.
మీరు పుసతకాలకు పెటిటన పెటుటబడ్డ X జీవితంలో కోలోాయినది
డబుాలు ఖ్రుచ అవుతాయి అని అనకొంటే కనీసం Youtube లో తెలుగు ప్రవ్చనకరతలు చెపిాన వీడ్డయోలు
ఉచితంగా లభిసుతన్నాయి. వాటిని వినండ్డ, అలాగే వ్యకితతవ వికాస శిక్షకులు చెపిాన వీడ్డయోలు కూడా దొరుకుతున్నాయి
వాటిని అయిన్న వినండ్డ.

4.15 నైపుణాయలు
4.15 నైపుణాయలు

or

1) మాట్కిడే నైపుణయం లేకపోవ్టం వ్లన సమసయ(Skill – Communication Skill)
ఉదాహరణ పెళ్లైకి మందు తన మరిది తనతో అసభయంగా ప్రవ్రితంచటం గురించి, పెళ్ళైన
తరావత పరపాటుగా భరతతో చెపేాస్థంది, తదావరా భరత నంచి ఓదారుా/దైరయం
ఆశించింది, కానీ సమసయ తీసుకొసుతంది అని ఊహించలేకపోయింది. ఈ విషయం భరత
మనసుూలో న్నటుకుపోయింది, అది అనమానంగా మారింది, భారయన పుటిటంటికి
వెళ్ినీయకపోవ్టం, భారయ ఫోన్ చూడటం, నిఘా పెటటటం జరిగేది, ఈ విధమగా
అనమానించటం తటుటకోలేక భారయ కోర్ట కి వెళ్లి విడాకులు కోరుకోవ్టం.
ఒక చినా పరపాటు మాట ఎంతటి అపారాధనికి దారి తీస్థందో కదా! భారయ అవ్సరం లేని సునిాత విషయాలు చెపాటం
తపుా, భరత ఎపుాడో జరిగన విషయానిా అంగ్లకరించలేక పోవ్టం మరో తపుా. భరత ఒకటే ఆలోచించాలిూంది, పెళ్ళైన తరావత
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భారయ తనతో ఎలా ఉనాది అదే ప్రధానం ఈ కలియుగ్ంలో. భరత లో కూడా ఆతా న్యయనత(Inferiority Complex) ఉంది. కనీసం
సైకాలజిస్టట చేత కౌనిూలింగ్ చేయించుకొని ఉంటే కాపురం నిలబడేది.

2) సాషటంగా చెపాాన్న? అరధం అయియందని అని భావిసుతన్నాన్న? (Skills – Communication skills)
ఏమి కావాలో సాషటంగా, వివ్రణతో చెపాకుండా మీ మనసుూలోని భావాలూ ఎవ్వరూ అరధం చేసుకోలేరు అంతేగాని
ఏదో పైపైన చెపిా, అంతా అరధం అయియందిలే అని వ్దిలేస్థ, తీరా సమసయ వ్చాచక గొడవ్ పెటుటకోవ్టం కాదు.
ఉదాహరణ: రేపు గెస్టట వ్సుతన్నారు భోజనం స్థదధం చేయి అని భరత చెపితే, భారయ అరధం
చేసుకొంటుంది అని ఊహించుకొంటే సమసేయ! గెస్టట వ్సుతన్నారు అని చెపితే వారు ఫ్యమిలీతో
వ్సుతన్నారా? వ్సేత ఒక పూట ఉండే ప్రయతాం చేసుతన్నారా? సాయంత్రం కూడా ఇంటోి ఉంట్కరా?
వారు భోజనంలో ఏమైన్న తిననివి, తినేవి ఏమైన్న జాగ్రతతలు తీసుకోవాలా? ఇలాంటి సమాచారం
లేకపోతే, ఏదైన్న పరపాటు జరిగతే, భారయని నిందించటం, నీవు అరధం చేసుకొంట్కవు అని భరత
అనటం వ్లన సమసయ.

4.16
4.16నిరణయ
నిర్ణం(Decision)
యం(Decision)

ore

1) ఇదదరికీ లాభం కలిగేలా, ఇదదరూ నషటపోకుండా నిరణయం తీసుకోవ్డం(win & win)
భరత ఒక బిజిన్సస్ట చేయాలంటే పెటుటబడ్డ పెట్కటలి, అందుకు భారయ డబుా కోసం తన పలం/సిలం అమాాలి. ఇపుాడు
సిలం/పలం అమాాలి అంటే భారయ పుటిటంటి వారికి ధైరయం, భరోసా ఉండాలి. కావున బిజిన్సస్ట ని తన భారయ
పేరుమీద రిజిసటర్ చేయించటం. భరత నిరవహణ చేయటం. ఎందుకంటే ఆస్థత తన
సొంతం కాదు, తన భారయ పుటిటంటిది అయినపుాడు తన భారయ తరపువారికి భరోసా
కలిాంచేలా నిరణయం తీసుకోవాలి. అపుాడు ఇరుకుటుంబాల సంతోషంగా ఉంట్కయి,
లేకపోతే ఇదదరికీ సంబందించిన(కామన్) పిలిల పేరి మీద బిజిన్సస్ట రిజిసటర్ చేయటం.

2) న్న ఉదేదశం ఎపాటికీ వ్దదన్న లేదా ప్రసుతతానికి వ్దదన్న? TEMPORARY / PERMANENT ?
భారయ, భరతన ఏసీ కొనమంటే అతన ఒక సంవ్తూరం ఆగుదామ అని అన్నాడు, అంటే ఇది
తాతాకలికం. అదే అసూలు కొనన అంటే అతి పెరాన్సంట్. కొందరు ఒక సంవ్తూరం ఆగ కొంట్కన
అంటే ఇక జీవితంలో కొనరేమో అనాటుి గొడవ్పడతుంట్కరు.

3) పరిష్కకరం వారినే చెపామనండ్డ
ఒకోకసారి మనం చెపిాన పరిష్కకరం ఇషటం లేకపోతే, వారినే అడ్డగ ఏమి చేసాతవో తెలుసుకొనట.
ఉదాహరణ: ఉదోయగ్ం చేయవు, మరి డబుా సంపాదించట్కనికి ఇంకేమి చేసాతవు? అని అవ్తలి వారినే అడగ్ండ్డ.
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4) ప్రయతాం చేయనీయండ్డ/అవ్కాశం ఇవ్వండ్డ(Let Time Decide)
మీ అభిప్రాయం చెపిాన్నక కూడా ఎదుటివారు తనదే సరైనది అని పటుటబటిట, అది
గొడవ్ దాకా పోతుంది అనిపిసేత, చేయనీయండ్డ. కొనిా చెపితే అరధం కాదు,
అనభవ్పూరవకంగా తెలుసుకొంటేనే మీ విలువ్ తెలుసుతంది. కావున ప్రయతాం
చేయనీయండ్డ, ఇందులో ఎవ్రి ఆలోచన సరైనదో కాలమే నిరణయిసుతంది.
ఉదాహరణ: ఇంటి ఆరిధక స్థితి అంతంత మాత్రంగా ఉంది, భారయ ఉదోయగ్ం చేసాతన అంటే భరత ఒపుాకోకపోవ్టం వ్లన
గొడవ్ వ్సుతంది అనకొంటే, భరత ఓ అవ్కాశం ఇచిచ ప్రయతాం చేయనిసేత మంచిది కదా! ఒకవేళ్ భారయ చెపిానదే నిజమైతే
ఇంటి ఆరిధక స్థితి కూడా మెరుగ్వుతుంది. ఒక వేళ్ ఉదోయగ్ం చేయలేకపోతే ఓ గుణపాఠం అవుతుంది.

5) పెదద నిరణయాలలో పెదదల(నిపుణుల) అంగ్లకారం, సలహాలు తీసుకొని చేయటం వ్లన
ప్రమాదాలు తపిాంచుకోవ్చుచ
ఒకోకసారి పెదద నిరణయాలు తీసుకోవాలిూ వ్సేత నిపుణుల సలహాలు తీసుకోవ్టం
మంచిది. పెళ్ళైన తరావతా ఓ 3 సంవ్తూరాలు పిలిలు వ్దుద అనకొన్నారు. కానీ నిరణయం
తీసుకునేమందు డాకటర్ సలహాలు తీసుకొని పాటించటం మంచిది, అలాగాక సొంత
నిరణయం వ్లన కొనిా సమసయలు రావ్చుచ, ఇలుి, సిలం కొనేటపుాడు పెదదల సలహా, నిపుణుల
సహాయంతో మందుకు వెళ్ళైలి, లేకపోతే నషటం వ్సేత గొడవ్లు వ్సాతయి. కారు కొన్నలి
కోరిక కలిగతే లోన్ ఇసుతన్నారు కదా అని తీసుకోవ్టం కాదు, నీ ఆరిధక పరిస్థితి
ఎలా ఉంది? బైక్స తో సరిపుచుచకోవ్టం మంచిదా? అని సలహా ప్రకారం వెళ్లతే మంచిది.

6) మారాగలు/ఉపాయాలు/విధాన్నలు ఇచిచ ఎంచుకొనే అవ్కాశమ(Choice) ఇవ్వటం
భాగ్సావమికి ఉనాటువ్ంటి మారాగలు చెపిా ఏది బాగుందో నిరణయం తీసుకోమని చెపాటం.

4.17
ఆత్ున్యయనత్(Inferiority
Complex)
4.17
ఆతాన్యయనత(Inferiority
Complex)

orem

ఉదాహరణ 1) బైక్స పై వెళ్తైటపుాడు స్థనిమాలో లాగా చేతులు వేస్థ పటుటకోవ్టం,
వెనక నంచి వాటేసుకొని పటుటకోవ్డం అంటే భారయకు ఇషటం, నలుగురూ చూసేత
ఏమనకొంట్కరో అనేది భరత వాదన, అలా పటుటకొని వెళుతంటేనే థ్రిల్స అని భారయ
వాదన, ఇలా గొడవ్లు.
తన భరత వ్యకితతవం ఏమిటో ఎందుకు అలా ఉండట్కనికి
వ్యతిరేకిసుతన్నాడో భారయకు తెలియకపోవ్టం వ్లన భారయకు కోపం, చిరాకు
వ్సుతంది. ఎందుకంటే భరతది Introvert మనసతతవం, భారయది Extrovert మనసతతవం.
Extrovert మనసతతవం వారు పబిిక్స లో చనవుగా ఉండటం ఇషటపడతారు, కానీ Introvert మనసతతవం వారు పబిిక్స లో
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చనవుగా ఉండటం ఇషటం ఉండదు. భారయ లోతుగా భరత ఎందుకు అలా ప్రవ్రితసుతన్నాడో ఆలోచిసేత మూలకారణం తెలిసేది,
అపుాడు భరతపై కోపం బదులు, సానబూతి కలుగున, గొడవ్ ఉండదు.
ఉదాహరణ 2) భారయ కొంచెం అందం తకుకవుగా ఉంటుంది, భరత అందగాడు, మంచిగా చూసుకొంటున్నాడు, కానీ భారయ
తన ఆతా న్యయనతని కపిాపుచుచకోవ్టం కోసం(తనకు కూడా మగ్ సేాహితులు ఉన్నారు అని చూపించుకోవ్టం కోసం,
ప్రదరిశంచుకోవ్టం కోసం) మగాళ్ిన ఆకరిషంచే విధమగా మాట్కిడటం, సేాహంగా మెలగ్టం, గ్ంటలకొదీద ఫోన్ లో
మాట్కిడటం వ్లన భరతకు లేని పోనీ అనమానం కలిగ, అపారిం రావ్టం వ్లన గొడవ్లు, విడాకులు.
భారయ తనకు సేాహితులు లేకపోతే భరత దృషిటలో చులకన అవుతానేమో అని ఊహించుకొని, అనమానంతో
ఇతరులన ఆకరిషంచి న్నకు కూడా సేాహితులు ఉన్నారు అని భరత అనకొనేలా చేసే క్రమంలో అపారాధలు కలగ్టం, గొడవ్లు
వ్చాచయి. ఇకకడ భారయ ఆతాన్యయనతతో ఇబాంది పడుతుంది, అంటే తన సహజ అందానిా అంగ్లకరించలేకపోతుంది.
కౌనిూలింగ్ చేయించుకొంటే సమసయ గొడవ్లు దాకా వెళ్తైది కాదు.
ఉదాహరణ 3) ఆరిధకంగా పెదదగా జీతం లేని, సొంత నిరణయాలు తీసుకోలేని భరత(ప్రతీది తలిికి చెపిా పరిాషన్ తీసుకోవ్టం),
ఎకకడ భారయన ఉదోయగానికి పంపిసేత న్సతితకి ఎకిక కూరుచంటుందో, తన మాట వినదు, కంట్రోల్స చేసుతందేమో అనే
అనమానంతో ఉదోయగానికి పంపించకపోవ్టం వ్లన, భారయ తన చినా కోరికలు కూడా తీరుచకోవ్డానికి డబుాలు లేక,
తన అతతగారిని అడగ్లేకపోవ్టం, ఉదోయగ్ం చేసాతనంటే అనమానం, భరత నంచి సరైన ప్రేమలేక, సరదాలు లేక
చికాకు కలిగ అతతన/భరతనతిటటటం, అందుకు భరత కొటటడం, గొడవ్లు జరగ్టం,
భారయ పుటిటంటికి వెళ్ైటం. ఆరిధకంగా ఇబాందులు ఉన్నాయి కాబటిట, భారయ ఉదోయగ్ం
చేయగ్ల సమరధత ఉండ్డ, చేసాతన అని ఒపుాకొంటే భరత ప్రోతాూహం చేయాలి,
దానివ్లి ఉదోయగ్ం చేయటం వ్లన కొంత డబుా ఆమె చేతులోి ఉంటుంది, అపుాడు
ప్రతిదానికి భరతన అడగ్టం, కోరికలన చంపుకోవ్టం ఆగపోతుంది. ఆరిధక
పరిస్థితులు సహకరించనపాటికీ అపుాడపుాడు భారయన బయటికి వెళ్ైటం,
సరదాలు, సరసాలు, షికారుి చేయాలి. సొంతనిరణయాలు తీసుకోగ్లన అనే ధైరయం
భారయకు కలిగంచాలి. అంటే నిరణయాలలో తలిిని అడ్డగేబదులు భారయన అడగ్టం, సలహాలు తీసుకోవ్టం చేయాలి.
ఇకకడ భరత పెరిగన వాతావ్రణం చూసేత అతన పూరితగా తలిిగా ఆధారపడ్డన్నడు, అలాగే అతన Introvert అయి ఉంట్కడు,
అందుకే అనమాన్నలు, అతని శకిత సామరాధయలపై నమాకం కలగ్లేదు(inferiority).
ఉదాహరణ 4) పెళ్లైకిమందు భరత ఓ అమాాయిని ప్రేమించాడు, కానీ ఆ అమాాయి వేరే వ్యకితని చేసుకొంది, ఆ తరావత భరత
మరో అమాాయిని పెళ్లిచేసుకొంటే తన భారయ కూడా ఎకకడ వేరే వ్యకితతో వెళ్లి పోతుందే అనే అనమానంతో భారయ ఉదోయగ్ం
చేయట్కనిా మానిాంచటం, బయటకు వెళ్లైన్న, ఎవ్రితోనైన్న మాట్కిడ్డన్న భయం, దూరం అవుతుందేమో అనే కంగారు,
ఎవ్వరితోన్య మాట్కిడనివ్వకపోవ్టం, బయటికి వెళ్ినీయకపోవ్టం, ఇంటోి తాళ్ం వేస్థ వెళ్ైటం, బాత్రంకి వెళ్లిన్న టైం
లెకకపెటటటం, క్షణ క్షణం అభద్రతతో బ్రతకటం, ఈ విధమైన అనమానం, అవ్మానం భరించలేక భారయ
పుటిటంటికి వెళ్లైపోవ్టం. ఎవ్రో తపుా చేసేత అందరూ అలాగే ఉంట్కరు అనే ఆలోచన వ్లన భరతలో అనమానం కలిగ,
నిఘా పెరిగేలా చేయటం వ్లన గొడవ్లు వ్చాచయి. ఇకకడ భరత Introvert, అలాగే ఆతా న్యయనతతో ఇబాంది పడుతున్నారు.
దాంపతయం అంటే ఒకరిమీద ఒకరికి నమాకం. కౌనిూలింగ్ తీసుకొని ఉంటే సమసయ మదరకుండా ఉండేది.

236

ఉదాహరణ 5) భరత పనిచేసే స్తకల్స లో ఓ టీచర్ ఎవ్రితోన్య అక్రమ సంబంధం పెటుటకొంది అని తెలిస్థన తరావత, తన భారయ
కూడా టీచర్, న్నకంటే అందంగా ఉంటుంది, అందరితో కలివిడ్డగా ఉంటుంది,
భారయ అంటే అమితమైన ప్రేమ, ఇషటం ఉంది కాబటిట, కోలోావ్టం ఇషటం లేక
అలాంటి తపుా చేసుతందేమో అనే అభద్రతా భావ్ం వ్లన అనమానం కలిగ రోజూ
భారయ స్తకల్స కి వెళ్తైదాకా వెనకాల నిఘా వేయటం అది గ్మనించిన భారయ
నిలదీయటం గొడవ్ రావ్టం.
ఎవ్రో తపుా చేసేత అందరూ అలాగే ఉంట్కరు అనే ఆలోచన వ్లన
భరతలో అనమానం కలిగ, నిఘా పెరిగేలా చేయటం వ్లన గొడవ్లు వ్చాచయి. ఇకకడ భరత Introvert, అతన ఆతా న్యయనతతో
ఇబాంది పడుతున్నారు. కౌనిూలింగ్ తీసుకొని ఉంటే సమసయ మదరకుండా ఉండేది.
ఉదాహరణ 6) ఆడది చెబితే నేన వినేదేంటి? నేన చెపిానదే విన్నలి! ఎదురు చెపాగూడదు, అనే ఇగో కలిగన వ్యకిత, ఎదురు
ప్రశిాంచటం అంటే ఇషటం లేని భరత, తనకంటే భారయకు ఎకుకవ్ విషయాసలు తెలుసు అనే న్యయనత, భరత తన అస్తయన,
కోపానిా, అకకసుని భారయ చేసే పనలపై, ఏదో వ్ంకలు పెడుతూ తిటటటం చేయటం వ్లన గొడవ్లు.
భారయ అభిప్రాయాలన గౌరవించాలి. ఆమె చెపేా విషయాలన భరత అరిం చేసుకోవాలి. ఎవ్రికీ అనీా విషయాలు
తెలియవు. మనకు తెలియని విషయాలు మరొకరి దగ్గర నేరుచకోవ్డం మంచి లక్షణం, భారయకి ఇంకా ఎకుకవ్ తెలిసేత
కుటుంబం ఇంకా బాగా నడుపవ్చుచ. తన భరతకు ఎదురుచెపేత, ఇగో కారణం అడుి వ్సుతందని గ్రహించి, చెపేా విధానంలో
మారుాలు చేసుకోవాలి. అవ్సరమైతే కౌనిూలింగ్ తీసుకోవ్టం మంచిది ఎందుకంటే అతన ఆతా న్యయనతతో ఇబాంది
పడుతున్నారు.
ఉదాహరణ 7) భరత చినాపాటినంచి NO Feelings / No Emotions వాతావ్రణంలో పెరిగాడు, అంటే కోపం, నవువ వ్చిచన్న,
అనందం వ్చిచన్న తలిిదండ్రులు వ్యకతం చేయనిచేచవారు కాదు, అంటే అలా చేయకూడదు, తపుా అని అనేవారు. అలాంటి
వ్యకితని పెళ్లి చేసుకొనా భారయ, తన భరత నంచి కోపం, నవువ, సరదా, సరసం ఆశించి, ఎటువ్ంటి ఫీలింగ్ూ లేక, ఒక రోబో
లాగా ఉనాటువ్ంటి వ్యకితని చూస్థ ఫ్రసేెషన్/చిరాకు రావ్టం, కోపాడటం జరిగ, ఒకరిమీద ఒకరు నిందలు, గొడవ్లు.
పెంపకంలో NO Feelings /Emotions, లోపానిా భారయ అంగ్లకరించలేక పోవ్టం వ్లన సమసయ. ఎమోషన్ూ అనేవి
అనబంధానిా పెంచే "అవ్సరాలు", ఇవి లేకపోతే కాపురం సపాగా
ఉంటుంది అని భరత అరధం చేసుకోవాలి అలాగే అవి ఏ భారయ అయిన్న
కోరుకొంటుంది. కావున భరత కౌనిూలింగ్ తీసుకోవ్టం చేయాలి ఎందుకంటే
తన పెంపకంలో ఆతా న్యయనత/Inrovert లక్షణాలు వ్చాచయి అని
గురితంచాలి. భారయ కూడా పెంపకంలో సమసయ వ్చిచనది కాబటిట అంత
తవరగా మారలేదు కాబటిట, ఓరుా పటటటం, అతన మారట్కనికి సహాయం,
ప్రోతాూహం చేయటం జరగాలి. ఎందుకంటే అనీా బాగునాపుాడు ఒక లోపం
ఇబాంది పెడ్డతే సరుదకోవ్టం మంచిది.
ఉదాహరణ 8) బాధయత లేని భరతన పెళ్లిచేసుకునా తరావత భారయ కుటుంబానీా ఏదో ఒక ఉదోయగ్ం చేసుకొని న్సటుటకు వ్చేచది.
కుటుంబ భాదయతలు అనీా తానేచూసుకోవ్టం వ్లన అందరితో కలివిడ్డగా ఉండాలిూన పరిస్థితి వ్చిచంది. అలా భారయ
ఇతరులతో సనిాహితంగా మాట్కిడటం చూస్థన భరతకు అనమానం మొదలైంది, గొడవ్లు, కొటటటం, వేధంచటం జరిగేది.
పెరిగన వాతావ్రణం వ్లన బాధయతా రాహితయం గ్ల వ్యకితగా తయారు అయియ, శకిత సామర్యమ లేకపోవ్టం
వ్లన భరతలో ఆతా న్యయనత లక్షణాలు వ్చాచయి. భరత తన కుటుంబ బాధయతన సరిగాగ చేసేత భారయ బయటికి వెళ్ళిలిూన
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పరిస్థితి వ్చేచది కాదు కదా! ఎపుాడుఏ అవ్సరం వ్సుతందో తెలియనపుాడు భారయ నలుగురితో మంచిగా ఉండాలి అపుాడే
కుటుంబ అవ్సరాలు జరుగున అని భరత అరధం చేసుకోవాలి.
ఉదాహరణ 9) అతి ప్రేమ కలిగన భారయ, తన భరత తన నంచి దూరంగా పోకుండా ఉండాలనే అభద్రతా భావ్ంతో, భరత
బయటికి వెళ్లైన దగ్గరుాంచి చినా చినా విషయాలు కూడా అతిగా పదే పదే ఫోని చేయటం దావరా చెపేాది, దీని దావరా ఎదుటి
వ్యకితకీ విసుగు వ్సుతంది అని గ్మనించలేదు, అవ్సరమైతే అబదాదలు చెపిా ఇంటికి రపిాంచటం,
భరత విసుగెతిత చేయవ్దదని ఎంత చెపిాన్న వినేది కాదు, అందువ్లి కోపాడేవాడు, కోపం
వ్లన తనన భరత ప్రేమించటం లేదనే అనమానం ఇంకా పెరిగ ఆతాన్యయనతకు గురయింది,
ఫోన్ చేస్థనపుాడు ఇంటికి రాకపోతే ఆతాహతయ చేసుకుంట్కనని బెదిరించేది, ఇలా గొడవ్లు.
తలిిదండ్రులు చనిపోవ్టం, తలిిదండ్రులకు దూరంగా పెరగ్టం, సరిగాగ ప్రేమన
అందివ్వకపోవ్టం, అతి క్రమశిక్షణ, భయపెటేట వాతావ్రణం వ్లన ఆతాన్యయనత లక్షణాలు
ఏరాడాియి, అటువ్ంటి వాతావ్రణం నంచి ఒకకసారిగా మంచి భరత లభిసేత, భరతన
పోగొటుటకొకూడదు అని అతి ప్రేమ చూపించటం వ్లన సమసయ. ఈ ఒకకటి తపా అనిా మంచి
లక్షణాలు ఉన్నాయి కాబటిట ఓ అవ్కాశంగా కౌనిూలింగ్ ఇపిాంచి, భారయలో మారుా తీసుకొచిచ
సరుదకుపోవ్టం చేయాలి. ఎందుకంటే ఆమె పెరిగన వాతావ్రణంలో జరిగన సంఘటనలు వ్లన భరతన దూరం
చేసుకోకూడదు అనే భావ్ం కలిగ, అతనితో ఎపుాడూ ప్రేమగా మాట్కిడ్డతే ఇషటపడతాడు అని ఫోన్ చేయటం జరుగుతుంది,
కానీ అది విసుగు తెపిాసుతంది అనే దృషిట ఆమెకు లేదు.
ఉదాహరణ 10) అతి మొహమాటం, స్థగుగ కలిగన భరతకు మరో
ఉదోయగ్సుతరాలితో పెళ్ియింది, తకుకవ్ సేాహితులు, ఉదోయగ్మే జీవితంగా,
మంచి పేరుకోసం కషటపడటం అలవాటయింది, ఇదదరూ ఉదోయగ్సుతలు
కావున రోజులో మాట్కిడుకొనే మాటలు వేళ్ై మీద లెకకపెటటవ్చుచ.
మొహమాటం కలిగన ఆయన మాట్కిడడు, అలస్థపోయిన ఈమె కూడా
కలిాంచుకోదు, అంతా నిశశబదం. ఈ నిశశబదం, చపాగా ఉండటం తటుటకోలేక
గొడవ్లు, విడాకులు.
పెంపకం/పెరిగన వాతావ్రణం వ్లన భరతలో అతి స్థగుగ, మొహమాటం వ్చాచయి. భరతలో ఆతాన్యయనత , Introvert
ఉంది కావున, భారేయ చొరవ్ చూపించాలి. మొహమాటం పోగొటటట్కనికి, మాట్కిడ్డంచట్కనికి కలిస్థ పని చేయటం, కలిస్థ ఆటలు
ఆడటం, కలిస్థ స్థనిమా చూడటం, చినా చినా ఇంటి పనలు చెపిాంచటం చేయాలి.
మొహమాటం గ్లిగన వ్యకితగురించి బయో పిక్స తీస్థనటుట, జీవిత చరిత్రన మొతాతనిా అడ్డగ చెపిాంచుకోవ్టం,
ఇషటమైన వాటిని గురితంచి మాట్కిడటం. కౌనిూలింగ్ వ్లన, ప్రోతాూహం, ధైరయం చెపాటం వ్లన భరతలో మారుా వ్సుతంది. భరతలో
మారుా తీసుకురావ్డానికి ఓరుాతో రిపేర్ చేయాలి, అందుకు కొంతకాలం ఉదోయగానిా తాయగ్ం చేసేత తపాక మారుా వ్సుతంది.
ఉదాహరణ 11) ఉమాడ్డ కుటుంబం, తన భరత సంపాదనంతా ఇంటోికి ఖ్రుచ కావ్డం,
ఒక రూపాయి కూడా పదుపు చేయలేకపోతున్నా అనే ఆవేదన, భవిషయత్పై
ఆందోళ్న, ప్రతి చినా విషయానికి వాళ్ి అమాకు ఫోన్ చేయటం, వాళుి వ్చిచ న్నన్న
మాటలు అనటం, స్తటిపోటి మాటలతో భరతన బాధపెటటడం, ఇంటికి
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రావాలంటేనే భయం వ్లన తాగ్డం అలవాటు చేసుకోవ్టం, త్రాగన మైకంలో ఇంకా పెదద గొడవ్లు, పుటిటంటికి
వెళ్లైపోవ్టం.
ఇంటోి అందరూ తలా ఒక పని చేస్థ ఆరిధకంగా ఎదిగతే, డబుా సమసయలు ఉండవు, అలా గాక ఒకకరే సంపాదించి
అందరూ తిన్నలంటే కుదరదు. ఇకకడ భరత తన న్యయనత, మొహమాటం వ్లన ఇంటోి వ్యకుతలకు సరిగాగ బాధయత
చెపాలేకపోవ్టం వ్లన, వారు కుటుంబానికి సహాయం చేయటం లేదు, అందువ్లన భారయకు అభద్రత కలిగంది. అందుకోసం
భరత కౌనిూలింగ్ తీసుకొంటే మంచిది.

4.18
ఆధిపత్య
ధోర్ణి(Superiority
Complex)
4.18 ఆధపతయ
ధోరణి(Superiority
Complex)

orem

ఉదాహరణ 1) కొంచెం గారాబంగా, సేవచఛ వాతావ్రణంలో పెరిగన అమాాయితో పెళ్లి అయితే, కొనిా రోజులకు ఉమాడ్డ
కుటుంబంలో ప్రైవ్సీ లేక, భారయ తన పుటిటంటికి వెళ్ైటం, ఇలా భారయ, భరత మధయ దూరం పెంచాయి. అలా ఇదదరి మధయ ఆకరషణ
తగ్గటం వ్లన, అసంతృపితతో భారయన ఏదో మాట అనటం. భారయ వైపు తలిిదండ్రులు కూడా, అలుిడు ఎందుకు అన్నాడో అరధం
చేసుకోకుండా(అసంతృపిత తోన్న?, చిరాకులోన్న? ) సరిద చెపిా కలపాలని అనకోకుండా, కూతురిని రెచచగొటిట వేరు కాపురం
పెటటమని చెపాటం, కుటుంబం నంచి విడ్డపోవ్టం ఇషటం లేని భరత మొండ్డగా మారటం, వేరుకాపురం అయితేనే వ్సాతన
అని భారయ అనటం వ్లన, గొడవ్లు.
గారాబంగా పెరగ్టం వ్లన కొంచెం ఎకుకవుగా ప్రైవ్సీ ఆశిసుతంది, కుటుంబంలో పెంపకం వ్లన సరుదకొనేతతతవం
తకుకవ్ అని భరత అరధం చేసుకోవాలి. భరత కూడా కుటుంబం కన్నా భారయకే ప్రాధానయం ఇవావలి!, కుటుంబం కోసం ఆరాటపడ్డతే,
కాపురమే కూలిపోతుంది. ఉమాడ్డ కుటుంబం కోసం, కలస్థ ఉండటం కోసం మనస్త్రితగా ప్రయతాం చేస్థన్న, గొడవ్లు
వ్సుతంటే భారయకే ప్రాధానయత ఇవావలి. భారయ కూడా ప్రతీ విషయం తలిిదండ్రులతో చెపాగూడదు, భారయ యొకక తలిిదండ్రుల
అతి జోకయం పనికిరాదు.
ఉదాహరణ 2) గారాబంగా పెరిగన అమాాయి, తకుకవ్ ఆదాయం వ్చేచ భరతతో
పెళ్ైయితే, ఇంటి/వ్ంట పని రాక తపుాలు చేయటం వ్లన అతత సలహాలు చెపితే, నేన
వినేది ఏమిటి అనే చులకన భావ్ం(న్నమోషీ), అతత వ్ంకలు పెడుతుంది అనకోవ్టం,
పుటిటంటోి జరుగుబాటు మెటిటంటోి రావాలని ఆశించటం, ప్రతి చినా విషయానిా
పుటిటంటికి చేరవేయటం, వారు నిందించటం, ఈ నిందలన ఎతిత చూపిస్తత భరత
గొడవ్పెటుటకొవ్టం, భారయ పుటిటంటికి వెళ్ైటం.
గారాబంగా పెరిగన అమాాయి కాబటిట కొంచెం సరదాలు, విన్యదం ఆశిసాతరు. కాబటిట అపుాడపుాడు బయటికి
తీసుకెళ్ిటం, కొనివ్వటం చేయాలి. ఎందుకంటే ఒకేసారి గారాబం పోవాలంటే కుదరదు. కూతురిని గారాబంగా పెంచటం
వ్లన చినా కషటం వ్సేత చాలు వెనకేసుకొని రావ్టం తపుా, ప్రతీసారి కూతురు చెపిానపుాడలాి తల దూరచరాదు, అవ్సరం
అయితే తపా! అతిగా తలదూరిచతే కూతురికి సరుదకుపోవ్టం అలవ్డదు, గారాబంగా పెరిగన అమాయి కాబటిట కొంచెం చూస్థ
చూడనటుి పోవ్లెన(కొంచెం నషటం జరిగన్న...తపాదు).
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4.19
4.19
ఒతితడ్డ ఒతితడి

o

ఉదాహరణ ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకొనా భారయ,భరత అన్యయనయంగా ఉండేవారు, భరత ఉదోయగ్ం చేసుతనాపుాడు భారయతో ప్రేమగా
ఉండేవాడు, కానీ ఉదోయగ్ం మానేస్థ వాయపారం మొదలు పెట్కటక ఇంటికి ఆలసయంగా రావ్టం, చిరాకుగా ఉండటం, కోపాడటం
జరిగేది, అలా కొనిా రోజులు ఓపికతో చూస్థన భారయకు కూడా అసంతృపిత రావ్టం
జరిగంది, గొడవ్లు పడటం జరిగంది, పుటిటంటికి వెళ్లైపోయింది
క్రొతతగా ఏదైన్న చేసేటపుాడు, మారుా జరిగేటపుాడు ఎకుకవ్ శ్రమపడాలి,
నేరుచకోవాలి, పరపాటుి జరుగుతుంట్కయి, నష్కటలు జరుగుతుంట్కయి.
అపుాడు సహజంగా కొంచెం ఆందోళ్న వ్సుతంది, అది ఒతితడ్డకి దారితీసుతంది.
ఆ అసంతృపితని భారయ మీద చూపించటం వ్లన గొడవ్లు వ్సాతయి. జీవితం అంటే
పూలపానా కాదు, కష్కటలలోనే ధైరయంగా భరత వైపు నిలబడాలి, అపుాడే
ప్రేమ విలువ్ గురితసాతరు. భరత కూడా తన అసంతృపితని భారయ మీద చూపించటం
తగగంచుకోవాలి. భారయ కోసం కొంత సమయం కేట్కయించాలి.

మూడోవ్యకిత
వయకిత(Third
(Third
Person
Involvement)
4.20
4.20 మూడో
Person
Involvement)

orem

ఉదాహరణ 1) ప్రేమించి కొడుకు పెళ్లి చేసుకొన్నాడు, కానీ కటాం లేకుండా పెళ్లి చేసుకున్నాడని తలిిదండ్రులు కోపంగా
ఉన్నారు, అందుకు తలిి లేనిపోని అబదాదలు కొడుకుకి న్యరిపోయటం జరిగంది, దానికి కోపంతో తిటటటం, కొటటటం,
బయటికి గెంటివేయటం జరిగేది.
ఇకకడ తలిి మూడో వ్యకిత కావున ఇతరుల మాటలు వినేటపుాడు అది తలిి అయిన్న కానీ గ్రుడ్డిగా నిరణయం
తీసుకోరాదు. నిజంగా తామ బాగుండాలని కోరుకొంటే చెడుగా భారయ గురించి చెపాకూడదు, కానీ ప్రతీరోజు తలిి తనకు,
భారయ గురించి చెడుచెపుతుంది అంటే తలిికి తన భారయ ఇషటం లేదు, వారి మదయ ఏదో గొడవ్ ఉంది అని తన తెలివితేటలతో
అరధం చేసుకోవాలి.
ఉదాహరణ 2) కొందరు ఇంటి చుటుటప్రకకల, బంధువులు చెపిాన మాటలు గ్రుడ్డిగా నమాటం వ్లన కొంత మంచి జరిగన్న,
చెడు కూడా అంతే జరిగే అవ్కాశం ఉంది. ఎదుటివ్యకిత ప్రేమతో చెపాాడా?
ఈరషయతో చెపాాడా? అపారదం చేసుకొని చెపాాడా? తెలియక చెపాారా? అని లెకకలు
వేస్థ చెపిాన సలహా పరిగ్ణలోకి తీసుకోవాలి, అంతేగాని ఆవేశంతో, ఆనందంతో,
గ్రుడ్డిగా నమాకండ్డ.
మీ ప్రకికంటి వ్యకిత మీ భాగ్సావమి పలాన్న వ్యకితతో కలిస్థ తిరగ్టం
చూశాన అనగానే కోపం, ఆవేశం రావ్టం కాదు. చెపిాన వ్యకిత ప్రేమతో
చెపుతన్నారా? ఈరషయతో చెపుతన్నారా? చూస్థన సంఘటన నిజం అయితే, భాగ్సావమి
ఎందుకు? ఏ పరిస్థితులలో? అలా చేయవ్లస్థ వ్చిచంది. దానికి మీ భాగ్సావమి
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ఇచిచన వివ్రణ అనేది కొనిా రోజులు గ్మనిస్తత ఉండండ్డ. వ్ృతితలో భాగ్ంగా అలా చేయవ్లస్థ వ్చిచందా? కుటుంబ
అవ్సరంలో భాగ్ంగా అలా చేయవ్లస్థ వ్చిచందా? అని విచారణ చేయండ్డ.

4.21
ంచటం/పెంచటెం/తీసివేయటెం
ంచటం/ప్లంచటం/తీసివేయటం/లిమిట్ ప్లట్టాకోవటం
4.21 త్గగత్గగ

orem

1) సమసయకు కారణమయేయ వాటిని తగగంచు(అతి -->అలాం) (లేక) Limit పెటుటకొనట
సాధారణంగా సమసయకు కారణమయేయ న్సగ్టివ్ విలువ్లు, అయిష్కటలు, చెడు అలవాటుి, చెడు గుణాలు,

బలహీనతలు వ్ంటి వాటిని మానకోవ్టం మంచిది. ఒకవేళ్ పాటించాలిూవ్సేత దాని Frequency X intensity ని తగగంచటం
వ్లన నషటం తకుకవ్ జరుగున, తదావరా సమసయలు తగగంచగ్లం, అంటే సమసయలు రావు అని చెపాలేమ కానీ తగగంచవ్చుచ.
ఉదాహరణ: భారయ గొణగ్టం, భరత ఆలసయంగా రావ్టం.... వ్ంటివి తగగంచటం. అంటే ఇంతకమందు 10 జరుగుతుంటే
ఇపుాడు 5 చేయటం.

2) అన్యయనయతని పెంచేవాటిని పెంచుట (అలాం -->మధయమం)
అన్యయనయతకు సహాయం చేసే +ve విలువ్లు, ఇష్కటలు, మంచి అలవాటుి, మంచి గుణాలు, బలాలు వ్ంటి వాటిని
ఎకుకవుగా పాటించటం. అంటే ఇంతకమందు అవి చేసుతంటే వాటి Frequency X intensity ని పెంచటం వ్లన లాభం
పందవ్చుచ, తదావరా సమసయలు తగగంచగ్లం.
ఉదాహరణ: భరత ఇంతకమందు భారయతో న్నణయత సమయం రోజుకు అరగ్ంట సమయం గ్డుపుతాడు అనకొంటే
ఇకమీదట గ్ంట సమయం గ్డుపుట. ఇంతకమందు ఎపుాడో సంవ్తూరానికి సరదాగా షికారుకు వెళ్తివారు ఇపుాడు న్సలకు
ఓ సారి పారుకకి, స్థనిమాకు వెళ్ైటం. ఇంతక మందు ఎపుాడో ఒకసారి ప్రశంస్థంచేవారు, ఇపుాడు రోజుకి ఒకసారి సారుి
ప్రశంశ చేయటం.

3 ) సమసయకు కారణమయేయ వాటిని పాటించకపోవ్డం/తీస్థవేయటం/మానివేయడం
భాగ్సావమికి నచచని వాటిని, బలహీనతలన పాటించకపోవ్డం/తీస్థవేయటం/ మానివేయటం మంచిది.
ఉదాహరణ: భాగ్సావమికి వ్ంకాయ కూర అంటే అయిషటం అని తెలిస్థనపుాడు, వ్ంకాయ కూర చేయకపోతే సమసయ రాదు
కదా?

4) DO NOT TOUCH లిస్టట కి చేరచటం
అంటే ఈ పనలు ఎవ్వరూ చేయకూడదు. అంటే నీవు ననా తిటటగూడదు, నేన నినా
తిటటగూడదు.
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4.22 స్హాయం (support)
4.22 సహాయం (support)

ore

1) ఇతరుల సహాయం కోసం ఎదురుచూడవ్దుద
భరతకు ప్రమోషన్ వ్చిచంది, కావున ఇంతకుమందులా పిలిలతో, భారయతో గ్డ్డపే ఆ ఒకక గ్ంట కూడా లేకుండా
ఉదయం 9 నంచి, రాత్రి 9 దాకా పనిచేసుతన్నాడు భరత. భారయ తన అసంతృపితని అంతటినీ తలిిదండ్రులతో చెపుాకోవ్టం
జరిగంది, వారు సానభూతితో సపోర్ట చేయటం వ్లన పుటిటంటికి
వెళ్లైపోయింది. అంతేగానీ తన సమసయ కారణం ఏమిటి, పరిషకరించే
అవ్కాశాలు ఏమి ఉన్నాయి? నేనేమైన ప్రయతాం చేశాన్న? అని ఆలోచించక
వెళ్లైంది. తలిిదండ్రులు కూడా నీ సమసయన నీవే పరిషకరించుకోవ్డానికి
ప్రయతాం చేయి, పూరితగా మాపై ఆధారపడకు అని చెపాకపోవ్టం వ్లన
తలిిదండ్రులు సహాయం చేసాతరేమో అని ఎదురుచూడటం, భరత వ్సాతడేమో
అని ఎదురుచూపులతో కాలం గ్డచిపోయి, సమసయ మదిరిపోయింది.
అలాగాక తన భరతకి ఆఫీస్ట ఒతితడ్డ ఎకుకవుగా ఉందా? ఎందుకు
ఎకుకవ్ సేపు పనిచేయవ్లస్థ వ్సుతంది? ఎందుకు ఇతరులతో చెపిా
చేయించుకోలేక, పని అంతా న్సతితన వేసుకొంటున్నాడు? అని అలోచించాలి. అంటే
తన భరత మనసతతవం ఏమిటి? అని ప్రశిాచుకోవాలి. దానికి సమాధానం
Inrovert(అంతరుాఖులు) అని గ్మనిసేత, సాధారణంగా Introvert వారికి
మొహమాటం అనేది ఎకుకవుగా ఉండే మనసతతవం లోపం, కావున అందుకు ఏమి
పరిష్కకరాలు ఉన్నాయి 1)మొహమాటం ఉంటే కౌనిూలింగ్

ఇపిాంచటం

2) ఉదోయగానికి ట్రానూఫర్ చేయించుకోవ్టం, కనీసం అకకడైన్న ఇంతటి ఒతితడ్డ
రాకపోవ్చుచ

3) ధైరయం పెంచటం, ఈ ఉదోయగ్ం కాకపతే ఇంకొకటి

చేసుకొందామ, ధైరయంగా నీ పనిని నీవు చేయి, అతిగా న్సతితన వేసుకొనవ్సరం
లేదు, బ్రతకట్కనికి ఇంతలా కషటపడనవ్సరం లేదు, ఏ కషటమొచిచన్న నేన
చూసుకొంట్క, నీకునా తెలివితేటలకు ఏదైన్న మరో ఉదోయగ్ం తపాక వ్సుతంది, ఆ నమాకం న్నకుంది, ఇంతటి కషటపడే వ్యకితకి
భూమీాద ఉదోయగాలు దొరకపోవు. 4) భరతలో ఉనా అభిరుచిని భారయ గురితంచి
దానికి పెంపందించుకొనేలా భారయ ప్రోతాూహం చేసేత అభిరుచి దావరా కొంత
ఆరిధక చేయూత వ్సేత ధైరయంగా ఉండగ్లడు, అవ్సరమైతే ఒతితడ్డ ఉండే ఉదోయగ్ం
వ్దిలేయవ్చుచ.
ఇలా ఏదో ఒక ప్రయతాం దావరా తన సమసయన తానే

పరిష్కకరం

చేసుకోవ్టం వ్లన ఆతావిశావసం వ్సుతంది, ఇంకోసారి పెదద కషటం వ్చిచన్న
ధైరయంగా ఉండగ్లదు, ఎందుకంటే ఎలికాలం తలిిదండ్రులు తోడు ఉండరు కదా!
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2) నీ జీవితానిా నీ చేతులోికి తీసుకో, ఆయుధాలు స్థదధం చేసుకో
స్థంపతీ కోసం ఎదురు చూడకు, నీ జీవితానిా నీవు కంట్రోల్స చేసుకో, నీకు
నచిచనటుట వెళుై. సమసయ వ్సేత ఎవ్రో వ్సాతరు, ఏదో చేసాతరు అని చూడకు, అందుకు
పరిష్కకరాలు ఏమి, ఏది చేయగ్లన, ఏది మంచిది అని నీకు నచిచనటుట వెళుై. స్థంపతీ
కోసం చూసేత ఎకకడ వేస్థన గొంగ్ళ్ల అకకడే. చాలామంది అమాాయిలు పుటిటంటికి వెళ్లిన
తరావత, భరత వ్సాతడు అని అకకడే సంవ్తూరాల పాటు ఎదురుచూసుతంట్కరు. సమసయన
అలాగే ఉంచటం కంటే భరత సమసయకు కారణం అయిన విషయంపై రీసెర్చ చేయటం,
కౌన్సూలర్ ని కలవ్టం, స్థకల్స ని అభివ్ృదిధ చేసుకోవ్టం, వ్యకితతవ వికాస పుసతకాలు
చదవ్టం. అంటే ఆయుధాలు స్థదధం చేసుకోవ్టం, ఇలా స్థదధం అయిన తరావత మళ్ళై
భరత/భారయ తో మాట్కిడటం మొదలు పెటుట, ఇపుాడు ఎలా పరిష్కకరం చేసుకోవాలో
కొనిా చిట్కకలు లభించాయి కాబటిట, మందుకు వెళ్ిగ్లవు.

3) మిత్రుల కౌనిూలింగ్
మీ భాగ్సావమికి అతయంత ఇషటమైన మిత్రులు ఎవ్రైన్న ఉంటే, అంటే ఈ వ్యకిత మాట చెపితే వింట్కరు అనే నమాకం గ్ల మిత్రులు
ఉంటే, వారి దావరా కౌనిూలింగ్ ఇపిాంచటం

4) మూడో వ్యకిత ప్రమేయం
అతాతమామ/ తలిిదండ్రి/అనాతమాడు, స్ట్రషల్స మీడ్డయా, లాయర్, పోలీస్ట, కోర్ట,
సేాహితులు ... ఇవి అనీా మూడో వ్యకిత క్రందకే వ్సాతయి. మూడో వ్యకిత
సరైనవారా? కాదా? అని ఎలా తెలుసుకోవాలి? మూడో వ్యకిత వ్లన మీ మధయ
ఉనా సమసయ తగుగతుంటే ఆ వ్యకిత సరైన వ్యకిత అని, సమసయ పెరుగుతుంటే ఆవ్యకిత
సరైన వ్యకిత కాదు. చాలా సందరాాలలో మూడో వ్యకిత వ్లన సమసయ పెరుగుతుంది.
ఎందుకంటే ఇదదరి మనసులని కలపాలంటే ఎంతో కొంత నేరుా, నైపుణయం
ఉండాలి. ఇది అందరూ చేయగ్లిగనది కాదు, కావున ప్రొఫెషనల్స వ్యకిత అయిన
కౌన్సూలర్, సైకాలజిస్టట ని సంప్రదించండ్డ.

5) కేసు పెటటకండ్డ
మీరు నిజంగా విడాకులు తీసుకోవాలంటేనే పోలీస్ట కేసు పెటటండ్డ, లేకపోతే DVC (డొమెస్థటక్స వ్యోలెన్ూ కేసు)
సెంటర్ లో ఇచిచన అపిికేషన్ లో కౌనిూలింగ్ మాత్రమే కావాలని అకకడ ఉనా ప్రొటెక్షన్ ఆఫీసర్ కి ఇవ్వండ్డ. అకకడ కౌన్సూలరుి
మీ సమసయకు గ్ల మూలకారణం, మనసారిన సరిచేసాతరు, ఇకకడ పోలీస్ట ఉండరు, లాయర్ ఉండరు, ప్రావీణయం పందిన
సైకాలజీ కౌన్సూలర్ూ ఉంట్కరు. అపాటికీ కుదరకపోతేనే కేసుకు వెళ్ైండ్డ. పోలీస్ట కేసు పెటిటన భారయ-భరత లలో కలిస్థ ఉండే
అవ్కాశం 90% లేదు. కావున అది చివ్రి అస్త్రంగా ఉపయోగంచండ్డ. అలాగే కొంతమంది చినా చినా విషయాలకే, చినా చినా
సమసయలకే అతి పెదద ఆయుధం అయిన DVC (డొమెస్థటక్స వ్యోలెన్ూ కేసు) ఫైల్స చేస్థ భరత తరపున ఉనా ప్రతి ఒకకరిని చేరిచ
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వేధంచటం జరుగుతుంది. ఎపుాడైతే చినా సమసయకు పెదద ఆయుధం వాడ్డతే ఇగో దెబాతినటం వ్లన, పరువు పోవ్టం వ్లన
సరుికొనే అవ్కాశం తకుకవ్.

6) సహాయం తీసుకొనట / పెదదలు / కౌనిూలింగ్
మీ సమసయన పరిష్కకరం చేసుకోవ్డానికి మీ శకిత సామరాధయలు సరిపోకపోతే, పెదదలు, సైకాలజీ కౌనిూలింగ్ దావరా
పరిష్కకరం చేసుకోవ్చుచ. ఐదావ(AIDWA) లీగ్ల్స సెల్స, ఐదావ అదాలత్(కుటుంబ న్నయయ సలహా కేంద్రం) దావరా పరిష్కకరం
చేసుకోవ్చుచ. మీ దగ్గరలో గ్ల ఐదావ అదాలత్ కేంద్రానిా సంప్రదించండ్డ. వీరు ఉచితంగా కౌనిూలింగ్ చేసాతరు.
www.aidwaonline.org/contact-us

4.23
ఒకో్స్యరిసమసయ
స్మస్యపరిష్కకరం
పరిష్ట్ర్ం
అవకపోవటానికిగ్లగలకారణాలు
కర్ణాలుఏమి?
ఏమి?
4.23 ఒకోకసారి
అవ్కపోవ్ట్కనికి
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

orem

మూడో వ్యకిత అతి ప్రమేయం వ్లన(తలిిదండ్రి, అన్నాతమాడు, అకాకచెలెిలు, సేాహితులు…)
చరయకి ప్రతి చరయ, అవ్మాన్ననికి అవ్మానం చేయాలనే పటుటదల
ఒకరు మెటుట దిగ్టం-మరో వ్యకిత దిగ్కపోవ్టం: ఒక వ్యకిత తపుా తెలుసుకొని ఒక మెటుట దిగతే, అవ్తలి వ్యకిత ఇంకో
మెటుట పైకి ఎకకటం(ఇగో). దీనివ్లన కూడా సమసయ పరిష్కకరం కాదు.
తమలో ఏ తపుా లేనటుి ప్రవ్రితంచటం

తపుాని తెలివితో సమరిధంచుకొని
గొపా/విజయం అనకోవ్టం.

తృపితపడుతూ

అదే

ఇంతకమందు ఇచిచనమాట/ఇచిచన అవ్కాశం న్సరవేరచకపోవ్టం
వ్లన మరోసారి నమాకపోవ్టం
నీకు ఒక న్నయయం, న్నకు ఒక న్నయయమా?
అతిగా ఆశించటం
మారచలేని వాటిని మారచట్కనికి ప్రయతాం చేయటం
ప్రాధానయతలు తపుాగా ఇవ్వటం

సమసయ వ్సేత పరిష్కకరం కోసం ప్రయతాం చేయకపోవ్టం:
•
•
•

భాగ్సావమిని సరిదిదదలేననా నిరాశ, శకిత సామరధయం లేదోమో అనే అనమానం
భాగ్సావమిని సరిదిదేద ప్రయతాంలో సుఖ్ సంతోష్కలన కోలోాతామేమో అనే
దిగులు
భాగ్సావమితో సరిదిదేద క్రమంలో వాదన చేసేత, సమసయ ఇంకా పెరుగుతుందేమో
అనే భయం

•
•

పాపభీతితో భాగ్సావమిని కషటపెటటకూడదు అనకుని ప్రయతాం చేయకపోవ్టం
తల రాత అనకోవ్టం
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IMPROVE

5. IMPROVE
భారయ,భరతల మదయ మళ్ళై మళ్ళై సమసయలు రాకుండా చరయలు తీసుకొనట(IMPROVE). సమసయలు రాకుండా
చరయలు తీసుకోవాలంటే ప్రసుతతం భారయ-భరత మదయ అనబంధం ఎలా ఉందో అరధం చేసుకోవాలి. అందుకోసం ఈ క్రంది
ప్రశాలు ఒకరినొకరు ప్రతి 6 న్సలలకు ఒకసారి అడ్డగ చెక్స చేసుకోవాలి.

5.1
యొక్క ఆరోగయం
ఆరోగ్యఎలా
ెం ఎలా
అనుబందం యొక్
ఉంది? ఉెంది?
5.1అనుబెందెం
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

orem

అనబంధానికి ఎకుకవ్ ప్రాధానయత ఇసుతన్నామా? డబుా/ఉదోయగ్ంకి ఇసుతన్నామా?
మన అనబంధంలో సరైన ఆకరషణ ఉందా? బోర్ గా అనిపిసుతందా?
సరైన గురితంపు/ప్రశంస లభిసుతంది అనకొంటున్నావా?

సరైన ప్రోతాూహం/భరోసా/ధైరయం లభిసుతంది అనకొంటున్నావా?
నేన ఏమి చేసుతనాపుాడు నీకు న్నపై నమాకం తగగ అభద్రత/భయం కలుగుతుంది?
న్న మీద ప్రేమ కలగ్ట్కనికి ప్రధానంగా న్నలో నినా ఆకరిషంచిన అంశం ఏమి?
మన అనబంధంలో గొపా బలం ఏమి?
మన మధయ గొడవ్లు రావ్డానికి ఏమి ప్రధాన కారణం అని
అనకొంటున్నారు?
మన అనబంధంలో ఏమి వెలితి ఉంది అని అనకొంటున్నావు?
న్నలో ఏమి మారుాలు వ్సేత/గ్మనిసేత నీవు అతయధకంగా సంతోషిసాతవు?
తెలుసుకోవాలనకొని ఉండ్డ, ననా అడగ్ట్కనికి భయపడేది ఏమి?
నీకు అతీంద్రియ శకిత వ్సేత న్నలో ఏమి మారచట్కనికి ఇషటపడతావు?
ఏ విషయంలో న్న గురించి అందరూ అపారధం చేసుకొంట్కరు?
మన అనబంధంలో ఏ విషయంలో ఇంకొంచెం శ్రదధ తీసుకొని, అభివ్ృదిధ చేసుకోవాలి అనిపిసుతంది?
ఏదైన్న సమసయకు/గొడవ్కు ఇపాటివ్రకు పరిష్కకరం దొరకలేదు అనిపించిందా?
మన మధయ గొడవ్లు మూడో వ్యకిత(అతాతమామ, తలిిదండ్రి,సేాహితులు,అకక,అనా..) దావరా వ్సుతన్నాయి అని
అనిపిసుతందా?

245

5.2

అన్యయనయత్ను తెలియచేసే సూచికలు, చార్ట్ా్
5.2 అన్యయ న్య తను తెలియచేసే సూచిక్లు, చార్ట్్ స

orem

మీ మదయ సంతృపిత/సంతోషం గ్రఫ్ట ఎలా ఉంది?:

మీ మదయ నమాకం గ్రఫ్ట ఎలా ఉంది?:

5.3

స్మస్య మళ్ళీ మళ్ళీ రాకుండా చర్యలు తీసుకొనుట

5.3 సమసయ మళ్ళీ మళ్ళీ రాకెండా చర్య లు తీసుకొనుట

orem

ఉదాహరణ: భారయ-భరత ఇదదరూ ఉదోయగ్ం చేసుతన్నారు, ఈ మదయ భరత సాయంత్రం ఇంటికి వ్చాచక గ్ంట సేపు దాకా
సేాహితులతో/బంధువులతో మాట్కిడుతున్నాడు. భారయ కూడా అలస్థపోయి ఉంటుంది కాబటిట కాసేపు ఇంటి పని చేసాతడేమో
అని ఎదురుచూడటం, విసుగు వ్చిచ కోపంతో గొడవ్లు.
Case 1): సమసయ క్రొతతది కాదు, పాతదే! అయితే..

ఈ సమసయ క్రొతతదా? కాదు → మరి సమసయ మళ్ళై ఎందుకు వ్చిచంది? → రూల్సూ సరిగాగ పాటించకపోవ్టం → రూల్సూ
పాటించలేదు కాబటిట క్షమాపణ చెపాటం మంచిది, దానివ్లన కోపం తగుగన. రూల్సూ అనేవి ఇదదరికీ సమానం.
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Case 2): ఈ సమసయ క్రొతతగా వ్సేత..
సమసయ క్రొతతదా? ఆవున → మరి సమసయకు కారణం ఏమిటి? అతిగా మాట్కిడటం → రూల్సూ లిసుట లో ఇది ఉందా?
లేదు → కాబటిట భవిషయతుతలో గొడవ్లు రాకుండా PROTECTION కోసం భారయ-భరత ఇదదరూ చేయాలిూన లిసుట లో
15నిమష్కలు మాత్రమే సాయంత్రం సేాహితులతో మాట్కిడుకోవాలి, ఒకవేళ్ అతయవ్సరమైతే 30నిమష్కలు
మాట్కిడుకోవ్చుచ, ఈ నియమం ఇదదరికీ వ్రితసుం
త ది అని క్రొతతగా లిసుట లో కలపండ్డ.

5.4 సైకలజిస్కా స్ర్వవ, పరిశోధనల ప్రకర్ం
5.4 సెైకాలజిస్టట సరవా, ప్రిశోధనల ప్ేకార్ం
•

orem

ఆరిికవేతతల పరిశోధన ప్రకారం అసంతృపితతో, ఒతితడ్డ, ఆందోళ్న, నిరాసకతత, గొడవ్లతో ఉనాపుాడు కోలోాయిన
ఆరోగ్యం, ఆనందంతో పోలిచతే - సంతృపితతో ఉండే దంపతులు సంవ్తూరానికి 70లక్షల బోనస్ట సంపాదించినటుట
లెకక.

•

సైకాలజిస్టట సరేవ ప్రకారం భారయ,భరత ఒకరినొకరు అరధం కావ్ట్కనికి 3 నంచి 4 సంవ్తూరాలు పడుతుంది, కావున
ఎవ్రైతే 3 నంచి 4 సంవ్తూరాలు బంధంలో నిలబడతారో వారు విడాకులు తీసుకొనే అవ్కాశాలు తకుకవ్.

•

సరేవ ప్రకారం పెళ్లి ఖ్రుచ తకుకవ్ ఉనాపుాడు విడ్డపోయే అవ్కాశం తకుకవ్.

•

మూడ్ స్థవంగ్ూ వ్లన బ్రేక్స అప్ అవుతున్నాయి అంట

•

సైకాలజిస్టట సరేవ ప్రకారం స్త్రీలు గ్డిం, మీసాలన చూసేత దూకుడుగా కనిపిసాతరు అని అంతగా ఇషటపడరు అంట

•

సైకాలజిస్టట సరేవ ప్రకారం భరత కౌగలిటిలో నిద్రపోవుట 86% స్త్రీలకి ఎంతో మంచి అనభూతి ఇసుతంది అని
చెపాారు.

•

సరేవ ప్రకారం పెళ్లి చేసుకొనా దంపతులకంటే, ఒంటరిగా ఉనావారికి ఎకుకవ్ ఒతితడ్డ, ఆందోళ్న, బీపీ, కానూర్
వ్సాతయి

•

భారయ, భరత కంటే ఎకుకవ్ సంపాదిసుతంటే 50% విడ్డపోయే అవ్కాశాలు ఎకుకవ్ ఉంట్కయి.

•

లైంగక ఆలోచనలు వ్చిచనపుాడు స్త్రీలతో పోలిసేత, పురుషులు కంట్రోల్స చేసుకొనే శకిత తకుకవ్.

•

75% భారయలు తమకు తెలిస్థనపాటికీ భరతలన ప్రశాలు అడుగుతారు అంట

•

భరతలు మరచిపోతారు, కానీ క్షమించరు - భారయలు క్షమిసాతరు, కానీ మరచిపోరు

•

భారయ ఉదేవగాల దావరా సమసయలన పరిషకరిసాతరు, భరత చేయటం దావరా పరిషకరిసాతరు

•

ఇతరులతో పోలుచకోవ్టం అనేది ఒతితడ్డ, ఆందోళ్నకు ఒక ప్రధాన కారణం

•

facebook వాడే దంపతులన, వాడని దంపతులతో పోలిచతే తకుకవ్ ఆనందంగా ఉంటున్నారు

•

40% దంపతులు సాార్ట ఫోన్ చూసే మూడ్ లో, భాగ్సావమి పై మూడ్ లేక దాంపతయ సుఖ్ం కోలోాతున్నారు.
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•

ఎవ్రికైతే దైవ్భకిత, వ్యకితతవ విలువ్లు ఎకుకవ్ ఉంట్కయో వారు పెళ్లైకి మందే ప్రేమలో పడే అవ్కాశాలు, శారీరక
సంబంధాలు తకుకవ్.

•

సంతోషంగా ఉనాపుాడు మూయజిక్స ఇషటపడతారు, బాధలో ఉనాపుాడు మూయజిక్స లోని భావానిా ఇషటపడతారు
అంట

•

నలుగురిలో మగుగరు స్త్రీలు ఫ్యయషన్ మాసపత్రిక చూస్థన 3నిమిష్కలకే డ్డప్రెషన్ లోకి వెళ్తారు, కారణం అంతటి
అందం, ఆకరషణ తమలో లేవు అనే వెలితి.

•

చాలామంది ఏ లోపాలు లేని వ్యకితని కోరుకొంట్కరు, కానీ లోపాలన కూడా సీవకరించగ్లిగే భాగ్సావమి దొరికితే
వ్దిలిపోమని చెపిాన్న కూడా వెళ్ైరు అంట.

•

కొందరు స్త్రీలు Bad Boys ని ప్రేమించట్కనికి కారణం, నయనతతో బాధపడుతునా స్త్రీలు, Bad Boys లో అధకమైన
ఆతావిశావసం, రిస్టక చేయటం అనే లక్షణం వ్లన ఏమి చేస్థ అయిన్న తనన కూడా కాపాడతారు అనే భద్రత
కోసం ప్రేమిసాతరు అని పరిశోదనలో తేలింది.

•

అనబంధ స్థనిమాలు చూడటం వ్లన విడాకులు తీసుకొనే అవ్కాశం తకుకవ్ అని పరిశోధనలో తేలింది

•

ఆనందంగా ఉండే దంపతులు కొంచెం బరువు పెరుగుతారు అని పరిశోధనలో కనగొన్నారు

•

స్త్రీలకు అధక IQ ఉంటే వారు ఒక సంతానం కోరుకొంట్కరు అంట, ఎందుకంటే వారు తమ ప్రాధానయతలన ఇతర
ప్రాధానయతలకు కేట్కయిసాతరు.

5.5 Improvement Plan
5.5 Improvement Plan

ore

మీ మదయ అన్యయనయత ఎలా ఉందో మీకు ఇపాటికే అరధం అయిపోయి

వుంటుంది. అనకొనా విధమగా అంటే ఆనందంగా, సంతోషంగా ఉంటే
ఇబాంది లేదు, ఒకవేళ్ మీ మదయ అనబంధం ఇంకొంచెం ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి
అనిపిసేత ఒక ప్రణాళ్లక వేసుకోండ్డ. ఇదదరం కలస్థ పుసతకాలు చదవ్టం,
ప్రవ్చన్నలు వినటం. అతిగా ఇబాందిపెటేట సమసయపై మొదట training
తీసుకోండ్డ అంటే కోపం ఎకుకవుగా వ్సుతంటే దానిపై training, కౌనిూలింగ్
తీసుకోవ్టం మొదట చేయాలి. ఇది సాదయమా, చేయగ్లగుతామా అని
ఆలోచించకుండా చినా చినాగా ప్రయతాం చేయండ్డ. తపాక సంతృపిత,
సంతోషం పందగ్లరు. ప్రయతిాసేత ప్రతీది సాధయమే!
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5.6 Jokes ( Bonus )
5.6
Jokes(కసేపు నవ్వవకొంటే ఒతితడి పోతుంది)

orem

ఈ క్రంది కారూటన్ చిత్రాలు ఇంటరెాట్ నంచి సేకరించి ఇందులో ఇసుతన్నాన. ఏమైన్న కాపీహకుకలకు ఇబాంది

కలిగసేత తెలియచేయగ్లరని కోరుతున్నాన.
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5.7
Additional Support
5.7 Support

ore

భారయ, భరత అన్యయనయత పై మరింత అవ్గాహన చేయుటకు కావ్లస్థన స్తత్రాలు అనిాంటిని పుసతకంలో వ్రాయటం
కుదరదు. కావున మిగ్తా సమాచారం Free Gurukul ఆండ్రాయిడ్ ఆప్ దావరా ఉచితంగా అందిసుతన్నామ. ఈ రోజులోి భారయ,
భరత గొడవ్లు అనేవి సామాజిక సమసయ అయింది. దీనిపై సమరధవ్ంతంగా అవ్గాహన
చేయుటకు మా Free Gurukul Education Foundation తరపున మేమ చేయగ్లిగన అనిా
విధాల సహాయ సహకారాలు చేసుతన్నామ. ఈ క్రంది ఇచిచన అనిా వ్నరులు
వినియోగంచుకొనాపాటికీ ఇంకా భారయ, భరతలలో సమసయలు ఉంటే, కౌనిూలింగ్ ఇచుచటకు
K.పదాావ్తి మేడం గారు ఉచితంగా సేవ్ అందించుటకు మందుకు వ్చాచరు. K.పదాావ్తి
గారికి కృతజాతలు.
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