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సమసయ్లు-పరి క్రాలు

సమసయ్ రాగానే మనం పరిషాక్రం ఆలోచించటం మానేసి, విచారించటం పార్రంభిసాత్ం.
సముదర్ం ఎంత పెదద్దైనా, నీళళ్ని లోపలికి రానివవ్కపోతే పడవ మునగదు. సమసయ్ ఎంత పెదద్దైనా,
మనసులోకి రానివవ్కపోతే బాధ ఉండదు.
పాతికశాతం సమసయ్లు పరిషాక్రం లేనివి. పరిషాక్రం లేని ఈ పాతిక శాతం గురించీ మనo జీవితంలో
సగభాగం ఆలోచిసూత్ గడిపేసాత్ం. ఇంకో యాభై శాతం సమసయ్లు మనకి ఇతరుల వలల్ వచేచ్వి. అవి తీరాలంటే
మారవలసింది వాళుళ్. మనం కాదు. తాగుబోతు భరత్, దుబారా భారయ్, గయాయ్ళి అతత్గారు, చెడుదారోల్
సంతానం వగైరా. వాళళ్ని మారచ్టం ఎలా అని నిరరథ్కంగా విచారిసూత్ మరో పాతిక శాతం కాలం గడిపేసాత్ం.
మిగిలిన పాతిక శాతం సమసయ్లున్ంచి బయటపడాలంటే కఠినమైన నిరణ్యాలు అమలు జరపాలి.
దురదృషట్వశాతూత్ ఇటువంటి సందరాభ్లోల్ మనం ఆలోచిసూత్ కూరుచ్ంటాము తపప్ నిరణ్యాలు తీసుకోము.
తీసుకునాన్, అమలు జరపం.
...
ఎలాంటి నిరణ్యం తీసుకోవాలో, ఆ నిరణ్యానిన్ ఎలా అమలు జరపాలో, ఏ సమసయ్కి ఎలాంటి నిరణ్యం
తీసుకుంటే సమసయ్ తాలూకు సాందర్త తగుగ్తుందో ఆతీమ్యంగా చెపేప్ పుసత్కం.

బొమమ్లు: డా. జయదేవ
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ముందు మాట
ఈ పుసత్కంలోని చాలా పర్శన్లు నవయ్, సాకిష్ మొదలైన పతిర్కలలో పర్చురింపబడినవి. కొనిన్ పర్శన్లు, సభలోల్ ఉపనాయ్సం అనంతరం
శోర్తలు అడిగినవి, మరి కొనిన్ మితుర్ల మధయ్ జరిగిన సంభాషణలో దొరిల్నవి. కేవలం రెండు పర్శన్లు మాతర్ం సమాధానం ఇవవ్టం కోసం
సృషిట్ంపబడినవి.
కొనిన్ సమాధానాలోల్ కొనిన్ కొటేషనుల్, చినన్ చినన్ కథలు, సంఘటనలు, సందరాభ్లబటిట్ గతంలో వార్సిన పుసత్కాల నుంచి
పునరుదాఘ్టించబడినవి. వీలైనంత ఎకుక్వ మంది పాఠకులకు విషయం చేరాలనే ఉదేశంతో వాటిలిన్ తిరిగి పర్సాత్వించడం జరిగింది. వీటిని
అంతకు ముందే చదివిన పాఠకులకు ఈ పునరుకిత్ విషయమై క్షమాపణలు. ఇకక్డ, సమాధానాల కనాన్... పర్శన్లు ముఖయ్మని ఉదేద్శయ్ం.
పర్సుత్తం యువత ఎలాంటి సమసయ్లతో బాధపడుతోందనన్ విషయం తెలియజెపప్టంకోసం, జవాబులిన్ పునరుకీత్కరిoచటం జరిగింది. అదే
విధంగా, కాపీ రైట లేని ఇంటరెన్ట బొమమ్లు కొనిన్ వాడుకోవటం జరిగింది. ఆ అజాఞ్త కళాకారులకి కృతజఞ్తలు.
చివరిగా ఒక మాట.
ఈ పర్పంచంలో ఏ ఇదద్రి అభిపార్యాలూ ఒకలా ఉండవు. ఇందులోని కొనిన్ అభిపార్యాలు కొంతమందికి నచచ్కపోవచుచ్. మరి
కొందరికి కడుపులో దేవినటుట్గా కూడా అనిపించవచుచ్. ముందే చెపిప్నటుట్ ఎవరి అభిపార్యాలు వారివి. దీనికోసం వాదనలు, పర్తివాదనలు
అనవసరం. వాదించేటపుప్డు మనం అవతలి వారిని అరథ్ం చేసుకోవటానికి వినం. మనం గెలవటానికి వీలుగా జవాబు పిర్పేర చేసుకుంటూ
వింటాం. ఇదద్రు రెచిచ్పోయి దీరఘ్oగా వాదించుకుంటునాన్రంటే, అందులో ఒకరు మూగ, మరొకరు చెవిటి.
మూగ వాడికి అందరూ చెవిటి వాళళ్లాగా కనబడతారు. చెవిటి వాడికి పర్పంచమంతా మూగగా ఉనన్టుట్ అనిపిసుత్ంది. అరథ్ం - పరథ్ం
లేని వాదనల పరమారథ్ం ఇదే.
వాదనలో గెలవటానికి అతుయ్తత్మ సాధనం చిరునవువ్. ఇతరులతో వచేచ్ చాలా సమసయ్లిన్ ‘నవువ్’ పరిషక్రిసుత్ంది. ‘మౌనం’ సమసయ్లిన్
రాకుండా చేసుత్ంది.
-రచయిత.
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సేన్హం

ఎం.హరిత, మెయిల:
నాకో బెసట్ ఫెర్ండ ఉంది. తనoటే నాకు పార్ణం. తనతో కలిసి నాకు చదువుకోవాలని ఉంది. కానీ మావాళుల్ నాకు పెళిల్ చేసాత్మంటునాన్రు. వదద్ని
నేను ఎంత గొడవ చేసినా వినడం లేదు. పెళిల్ చేసుకుంటే నా ఫెర్ండ కి దూరమైపోతానేమోనని భయంగా ఉంది. మావాళుల్ నా మాట వినడం
లేదు. దాంతో మానసికంగా చాలా డిసట్రబ్ అవుతునాన్ను. మా సేన్హానిన్ జీవితాంతం కాపాడుకోవాలంటే ఏం చేయాలి?
పెళిళ్ చేసుకుoటే ఆ అమామ్యికి మీరు దూరమైపోతారనన్ విషయం వాసత్వమే అయితే, ఆమెకు పెళళ్యాయ్క కూడా మీకు అదే సిథ్తి
సంభవిసుత్ంది కదా. వాసత్వాలిన్ ఎదురొక్నే మనసత్తావ్నిన్ మీరు పెంచుకోవాలి. మీ సేన్హానిన్ జీవితాంతం కాపాడుకోవాలంటే ఇదద్రూ
అవివాహితులుగా ఉండవలసిన అవసరం లేదే. పార్ణసేన్హమంటే పర్తీ క్షణమూ కలిసి ఉండటo కాదు. ఎంత
దూరంగా ఉనాన్ తాము మానసికంగా దగగ్రే అనన్ నమమ్కం. సైక్ప దగగ్రున్ంచీ ఫేస బుక వరకూ ఆధునికత పెరిగిన
ఈ రోజులోల్ "దూరం" అనన్ సమసేయ్ ఉతప్నన్ం కాదు. హాయ్పీగా పెళిళ్ చేసుకోండి. పార్ణ సేన్హితురాలితో పాటూ మీ
భరత్ కూడా పార్ణసేన్హితుడవుతాడు.

పావని, ములుగురిత్:
నేను సేన్హానికి విలువిసాత్ను. కానీ మా ఇంటోల్వాళేల్మో... నువెవ్పుప్డూ సరిగాగ్ చదవని వాళల్తోనే సేన్హం చేసాత్వంటూ తిడుతుంటారు. వాళల్
పర్భావం నా మీద పడి నేను కూడా చదువులో వెనకబడిపోతానట. కానీ ఇపప్టివరకూ అలా జరగలేదు. నేను బాగానే చదువుతాను. అయితే
అవతలివాళుల్ బాగా చదువుతారా అనన్దాని కంటే, మంచివాళాల్ కాదా అనన్ది మాతర్మే చూసి సేన్హం చేసాత్ను. నేనిలా ఆలోచించడం కరెకేట్నా?
లేక మావాళుల్ అంటునన్ది నిజమా? నేనేం చేయాలి? నా సేన్హితులిన్ వదులుకోవాలా?
మంచి మనసత్తవ్ం ఉనన్వారంటూ ఈ పర్పంచంలో ఎవరూ ఉండరు. మంచీ చెడుల మేళవింపే మనిషి. ఎవరూ కోరికోరి చెడడ్వాళళ్తో
సేన్హం చేయరు. చివరికి దొంగతనాలు చేసే ఖైదీ కూడా మరో దొంగతోనే సేన్హం ఎందుకు చేసాత్డంటే, దొంగతనం అనేది చెడు కాదనీ,
బర్తకటానికి అదొక మారగ్మనీ నముమ్తాడు కాబటిట్. ఈ కిర్ంది వారితో సేన్హం వలల్ మన సమయం వృధా అవుతుంది. 1. మాటల అతిసార
వాయ్ధితో బాధపడేవారు (Diarrhea of talking). 2. తమ భావాలు మన మీద రుదేద్వారు. 3. వాదనలోత్ మనలిన్ ఒపిప్ంచేందుకు మన
సమయానిన్ వృధా చేసేవారు. 4. రూమరల్ను విసత్రింపచేయటం దావ్రా గురిత్ంపు పొందాలనుకొనే గాసిస్పరస్. 5. సూడో తెలివితేటలతో
మనపై అధికారానిన్ చెలాయించాలని అనుకొనేవారు. పదిమంది సేన్హితులలో ఒక కాలా ఛషామ్వాడు చాలు మనలిన్ చెడగొటట్టానికి .
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మీ సేన్హితులు బాగా చదివేవారా? కాదా? అనన్ది ముఖయ్ం కాదు. వారి పర్భావం మన మీద ఎంత ఉనన్ద నన్ది ముఖయ్ం. కొందరు

సేన్హితులు తమ మాట చమతాక్రంతో సేన్హితులవుతారు. మనం కషాట్లోల్ ఉంటే, "నేను అపుప్డే చెపాప్నా. నువువ్ వినలేదు" అంటూ
శకునిలా సలహాలిసూత్, శలయ్ సారథయ్ం చేసూత్, మనలిన్ మరింత బలహీనం చేసి తమ మీద ఆధారపడేలా చేసుకుంటారు. ‘అందరితో మంచి
అనిపించుకుందాం’ అనుకొనే మొహమాటసుత్ల పకక్న వీరు పారసైటుల్గా ఉంటారు.

అదృషట్దీపక, శృంగవరం:
మా ఆఫీసులో ఎవరూ సరీగాగ్ చెయయ్రు. నేను చేసాత్ను. నాకు సేన్హితులు తకుక్వ. నా గురించి అందరూ నవువ్కుంటూ ఉంటారని కొలీగ
చెపిప్నపుప్డలాల్ బాధ వేసూత్ ఉంటుంది. ఏం చెయయ్ను?
"నీ గురించి ఆఫీసులో అందరూ ఏమనుకుంటునాన్రో తెలుసా?" అనే వారిని 'శలుయ్లు' అంటారు. మీ సతుర్వులకనాన్ వీరు నీచులు.
వీరిని దూరంగా ఉంచండి. బాగా పనిచేసే వాడికీ, అంచెలంచెలుగా ఎదుగుతునన్ వయ్కిత్కీ… ఏ సంసథ్లోనైనా సేన్హితుల కనాన్ ఈరష్య్ పడేవారే
ఎకుక్వుంటారు.. ఈ బాధ నుంచి బయటపడాలంటే ఒకే సూతార్నిన్ మనసూప్రిత్గా నమమ్ండి. “గెలిచేవాడు విమరశ్కులిన్ పటిట్ంచుకోడు.
గెలవదలచుకుంటే మీకు ఒకే సేన్హితుడుoటాడు. ఏ మాతర్ం సమయం దొరికినా ఆ సేన్హితుడితోనే మీరు కలిసి ఉంటారు. ఇంతకీ ఆ
సేన్హితుడు ఎవరు? …. మీరే”.

సాగర, రాజమండిర్:
నేను పీజీ చేసుత్నాన్ను. చదువులో ఎపుప్డూ ఫసేట్. నాకు ఫెర్ండస్ వారాంతాలోల్ సినిమాలకి, షికారల్కి వెళుత్ంటారు. నాకది ఎపుప్డూ అలవాటు లేదు.
వీకెండస్ నా ఫాయ్మిలీతోనే గడుపుతాను. కానీ ఈ మధయ్ ఫెర్ండస్ తో వెళాల్లనిపిసోత్ంది. అమమ్తో చెబితే ఎపుప్డూ లేనిది ఇదేం కొతత్ అలవాటు
అంటోంది. నానన్ అయితే ‘అలాంటి పనులు చేసేత్ చదువు అటకెకుక్తుంది’ అని సీరియస అయాయ్రు. సరదాగా సినిమాకి వెళేత్నే చెడిపోతానా
సర?
మీ ఉతత్రం బటిట్ మీరు వీకెండస్ కూడా మీ ఫాయ్మిలీతోనే గడిపే అలవాటు ఉనన్వారిలా కనబడుతునాన్రు. పీ.జీ. చేసుత్నన్ మీరు,
సేన్హితులతో కలిసి వారాంత-సినిమా వెళితే తపేప్ం లేదు. జీవితం కొంచెం విసత్ృతమవావ్లంటే ఇలాంటి ఆకరష్ణలు కొదిద్గానైనా ఉండాలి.
కానీ ఇవే ఆలోచనుల్ సదా వెంటాడుతూ, వాటి పర్భావం చదువు మీద నెగెటివగా ఉంటే మాతర్ం ‘కొతత్గా’ ఈ అలవాటుల్ చేసుకోవదుద్. ఆ
తరావ్త ఎలా గడిపినా భవిషయ్తుత్కి అడుడ్ రాదు. మానేసి మీరు ఇపప్టి వరకూ ఫసట్ కాల్సులో పాసవుతూ వచాచ్రు. చదువు ఆఖరి దశలో ఉనన్
ఈ సమయంలో కొతత్ కొతత్ పర్యోగాలు చేయవదుద్. మిమమ్లిన్ మీరు కంటోర్ల చేసుకోగలననన్ నమమ్కం ఉంటే, జీవితంలో ఏదో
కోలోప్తునన్ననన్ బాధ ఏకాగర్తని దెబబ్తీసూత్ ఉంటే వారాంతంలో సేన్హితులతో తిరగండి. నా సలహా మాతర్ం, చదువు చివరిదశలో
అలవాటల్ను మారుచ్కోవదద్ని.

కేఎస, చితూత్రు:
నా వయసు ఇరవయేయ్ళుల్. నాకు ముగుగ్రు ఫెర్ండస్ ఉండేవారు. వాళల్తో ఆ మధయ్ డబుబ్ల విషయమై గొడవ పడాడ్ను. అపప్టున్ంచీ నాకు చాలా
భయమేసోత్ంది. ఎకక్డ ఇదద్రు ముగుగ్రు కనిపించినా నా గురించే మాటు వేశారని అనిపిసోత్ంది. గుండె భయంతో దడదడలాడుతోంది. ఇంటోల్
చెబితే తిడతారని చెపప్లేదు. కానీ ఈ భయంతో నాకు గుండెజబుబ్ వసుత్ందేమో అనిపిసోత్ంది. ఈ సమసయ్ నుంచి ఎలా గటెట్కాక్లో చెపప్ండి.
జీవితంలో ఎవరైనా నినున్ దారుణంగా బాధకు గురిచేసేత్. వాళళ్ మానసిక సిథ్తిని అంచనా వేయి. తిరిగి వాళళ్ని అవమానించటానికి
పర్యతిన్ంచకపోవటమే "మెచూరిటీ". పగ, దేవ్షం సమసయ్కు ఎపుప్డు పరిషాక్రాలు కావు. నువువ్ ఎంతకాలం నీ శతుర్వు కోసం ఆలోచిసూత్
ఉంటే, నీ మీద అవతలి వయ్కిత్ అంత గెలిచినటుట్ లెకక్. నీ దిండు కిర్ందే అతడు నిదర్పోతూ ఉంటాడు.
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మాటు వేయటం, దొంగచాటు దెబబ్ తీయటం మీరనుకునన్ంత సులభం కాదు. మీ సేన్హితుల దగగ్రకు మీకు తెలిసిన పెదద్వాళళ్ని

తీసుకెళళ్ండి. విషయం చరిచ్ంచండి. వాళళ్ రెసాప్నస్ ఎలా ఉందో చూడండి. మాటల సందరభ్ంలో మీరు “మీ పార్ణభయం గురించి పోలీస
సేట్షనలో రిపోరట్ చేసి ఉంచాను” అని ఒక మాట చెపప్ండి. దాంతో పరిసిథ్తులు చకక్బడవచుచ్. దీని వలల్ మీ ఫెర్ండస్ మీ మీద ఏ
పర్మాదకరమైన చరాయ్ తీసుకోకపోయినా, మీ భయం మాతర్ం తపప్నిసరిగా తగిగ్పోతుంది.
వయ్సనం

బాబూరావ, మెయిల:
నా తముమ్డు వయసు 41. భారయ్, ఇదద్రు కొడుకులు, ఒక కూతురు ఉనాన్రు. మనిషి మంచివాడే. కాకపోతే విపరీతంగా తాగుతాడు. రోజూ అదే
పని. ఎంత చెపిప్నా వినడం లేదు. తనని తాగుడుకి దూరం చేసే మారగ్ం ఏమైనా ఉందా? దానికి ఏవైనా మందులు ఉంటాయా? మందు మానేసే
విధంగా తనని ఎలా మోటివేట చేయాలి?
తాగుడు నుంచి దూరం చేసే ఇంజెక్షనూల్, టాబెల్టూ వచాచ్యి. డాకట్రల్ని సంపర్దించండి. 'వయ్కిత్కి తెలియకుండా తాగుడు
మానిపించబడును' అనన్ పర్కటనలు చదివాను. అవి ఎంతవరకూ ఫలిసాత్యో నాకు తెలీదు. హిపాన్టిజం దావ్రా తాగుడు మానినటుట్ ఎకక్డా
దాఖలాలు లేవు. కౌనిస్లింగ దవ్రా కొంతవరకూ సాధయ్ం. అయితే దానికి అవతలి వయ్కిత్ సహకారం, పటుట్దల ముఖయ్ం.

కృషణ్, మెయిల:
నేను బీటెక సివిల ఇంజినీరింగ నాలుగో సంవతస్రం చదువుతునాన్ను. కొందరు సేన్హితుల కారణంగా డర్గసకి అలవాటు పడాడ్ను. పూరిత్గా
బానిసనై పోతునాన్ను. అందుకే ఆ అలవాటు నుంచి బయట పడాలని ఉంది. భవిషయ్తుత్ను అందంగా మలచుకోవాలని ఉంది. కానీ నావలల్
కావడం లేదు. పైగా ఈ మధయ్ అసలు బురర్ పని చేయడం లేదు. అంతా బాల్ంక గా ఉంటుంది. ఏమీ ఆలోచించలేకపోతునాన్ను. ఎవరితోనూ
సరిగాగ్ మాటాల్డలేకపోతునాన్ను. ఈ సమసయ్ నుంచి బయటపడే మారగ్ం చూపించండి.
ఈ పర్శన్కి ముందే సమాధానం చెపప్టం జరిగింది. మీరు ఎకక్డినుంచి వార్సుత్నాన్రో చెపప్లేదు. హైదరాబాదులో మంచి నేచర కూయ్ర
ఆసప్తుర్లునాన్యి. మీరు రాయలసీమ వారైతే బెంగళూరులో కాసత్ ఖరీదైన జిందాల, విజయవాడ దగగ్ర కిర్షాణ్ నది పకక్ మంతెన
సతయ్నారాయణ రాజుగారి పర్కృతి ఆశర్మం చాలా చౌక. లేదా 'నునన్' దగగ్ర ఇండల్ రామసుబాబ్రెడిడ్ గారి 'శాంతివన' వైదయ్శాల ఉంది.
పదిహేను రోజుల పాటు అకక్డ చేరండి. నేను ఆ ఆశర్మాల తాలూకు సేలస్ ఏజెంటును కాను. కానీ నిశచ్యంగా మీరు డర్గస్ / తాగుడు
నుంచి బయట పడతారు.

అనూష, రాజమండిర్:
నేను బీటెక చదువుతునాన్ను. నాకో ఫెర్ండ ఉనాన్డు. చాలా మంచివాడు. తనని నేను అనన్యాయ్ అని పిలుసాత్ను. తను కూడా ననున్ సొంత
చెలెల్లిలా చూసాత్డు. తను ఈ మధయ్ ఎందుకో డర్గస్ కి అలవాటుపడాడ్డు. అది నాకు చాలా బాధ కలిగిసోత్ంది. తను బాగా పాడైపోయాడు అని
అందరూ కామెంట చేసుత్నాన్రు. తనకు దూరదూరంగా ఉంటునాన్రు. అది నేను తటుట్కోలేక పోతునాన్ను. తనకు సరిద్ చెబితే బాగుంటుందేమో
అనిపిసోత్ంది. కానీ తను ఎలా రియాకట్వుతాడోనని భయం. ఏం చేయమంటారు? తనతో మాటాల్డి చూడనా? తనని ఎలా ఆ అలవాటు నుంచి
బయట పడేయాలి?
‘మీ అనన్యయ్కి అమమ్, నానన్, అనన్, చెలిల్... ఇలా సొంతవాళుళ్ ఎవరు లేరా? వాళల్కి ఈ డర్గస్ విషయం తెలుసా? వాళల్కి లేని బాధ
మీకెందుకు' అని నేను అనబోవటం లేధు. ‘తమ వాడు డర్గసకి అలవాటు పడడ్ విషయం గురించి ఇంటోల్ తెలిసిందా లేదా’ అని మాతర్మే
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అడుగుతునాన్ను. అలా తెలిసుంటే వాళుళ్ ఈ పాటికే అతడిని డాకట్ర దగగ్రికి తీసుకు వెళళ్టమో, అతడిని హెచచ్రించడమో చేసి ఉంటారు. ఆ
విషయం కనుకోక్oడి.
ఒకసారి డర్గస్ కి అలవాటు పడడ్వాడు సరిద్చెపేత్ బాగుపడడు. కానీ చెపప్టం మాతర్ం మీ బాధయ్త. మీ పర్యతన్ంగా చేసి చూడండి. మీరు
చెపేత్ అతడు ఎలా రియాకట్ అవుతాడో అని మీకెందుకు భయం? మీకు ఆ విషయం తెలిసింధని ఏడుసాత్డా? కోపగించుకుంటాడా? మిమమ్లిన్
దూరం చేసుకుంటాడా?
ఏం జరిగినా అవి అతడి ఆరోగయ్ం కంటే పర్మాదకరమైనవి కావు. ఇకపోతే, అతనిన్ డర్గస్ అలవాటు నుంచి మానిపించడానికి చాలా
పదద్తులు ఉనాన్యి. మీది రాజమండిర్ అంటునాన్రు కాబటిట్ అకక్డే ఇదద్రు పర్ముఖ సైకాలజిసుట్లు ఉనాన్రు.ఈ అలవాటు నుంచి తాము
మానిపించగలం అని తరచు పర్కటిసుత్నాన్రు కూడా. ఇంటరెన్ట లో పర్యతిన్ంచి చూడండి. అయితే ఇవనీన్ మీ అనన్యయ్ ఒపుప్కుంటేనే
జరుగుతాయి.
ముందు అతని సేన్హబృందానిన్ మారాచ్లి. “నీ కనాన్ తెలివైన వాళళ్తో, కర్మశిక్షణ ఉనన్ వాళళ్తో, నిజాయితీ పరులతో నువువ్
తిరుగుతూ ఉంటే తపప్నిసరిగా ఆ అలవాటుల్ నీకు వసాత్యి. హీనులతో, దురామ్రుగ్లతో, పని-పాట లేకుండా కబురుల్ చెపేప్ వాళళ్తో ఉంటే
వాళళ్లో నువువ్ పర్ధముడివి అవుతావ” అనన్ది ఒక చైనీస సూకిత్.

సోమశేఖర. విశాఖపటన్ం:
ఈ శీరిష్కలో పర్శన్లు చూసూత్ ఉంటే ‘ఇంత చినన్ చినన్ సమసయ్ల కోసం మనషుయ్లు ఇంత వేదన అనుభవిసుత్నాన్రా’ అనిపిసుత్ంది. పర్పంచంలో
ఎందరో ఇంత కనాన్ పెదద్ సమసయ్లతో బాధ పడుతునాన్రు. వాటికి పరిషాక్రాలు చెపేత్ బాగుంటుందని నా ఉదేద్శయ్ం.
ఎవరి సమసయ్ వారికి పెదద్దిగా తోసుత్ంది. పధాన్లుగేళళ్ అమామ్యికి పేర్మ సమసయ్ కావచుచ్. అది మనకి చినన్దిగా కనపడవచుచ్,
అరవైయేళళ్ వృదుధ్రాలికి మనవడితో సమసయ్ మనకి చినన్దిగా కనపడ వచుచ్, నలల్గా ఉనాన్ను కాబటిట్ పెళిళ్ కావటం లేదు అనన్ ఒక
యువతి సమసయ్ అసలు సమసేయ్నా అనిపించ వచుచ్.
“సమసయ్

చినన్దయినా,

పెదద్దయినా,

ఏదైనా

కానీ...

పరిషక్రించు

కోవటానికి ముఖయ్ంగా

కావలసింది

‘వయ్కిత్తవ్o’...!

వయ్కిత్తవ్ం పెంచుకునేకొదీద్ ఇలాంటి బాధలనుంచి బయట పడవచుచ్” అని చెపప్టమే ఈ శీరిష్క ఉదేద్శయ్ం. మరోలా చెపాప్లంటే, ఐదు నిమిషాలోల్
చరమ్ సౌందరాయ్నిన్ మారేచ్ కీర్మలకనాన్, అంతఃసౌందరయ్ం మేలని చెపప్టమే ఈ శీరిష్క ఉదేద్శయ్ం

(కొన గింపు వచేచ్నెల)
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