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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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ఓ సోదరి, గుంటూరు:
నేను డిగీర్ చదివాను. ఓ సూక్లోల్ రిసెపష్నిసట్ గా పని చేసుత్నాన్ను. మా సూక్లోల్ ఉండే ఓ మాసాట్రు ఈ మధయ్ నా దగగ్రకు వచిచ్, నేనంటే చాలా
ఇషట్మని చెపాప్రు. నాతో జీవితాంతం కలిసి బతకాలని ఉంది అనాన్రు. ఈ మాట నేను నాతో సేన్హంగా ఉండే మరో టీచర తో చెబితే.. అతనికి
ఆలెర్డీ పెళళ్యిపోయింది అని ఆవిడ చెపాప్రు. నాకు చాలా కోపం వచిచ్ంది. వెళిల్ అడిగేశాను. ‘పెళల్యింది కానీ భారయ్ మంచిది కాదని, తనని
వదిలేసి ననున్పెళిల్ చేసుకుంటా’నని చెబుతునాన్రు. మాది చాలా పేద కుటుంబం. నా ఉదోయ్గమే మా కుటుంబానికి ఆధారం. నా పెళిల్ చేయడానికి
కూడా అమామ్నానన్లు కషట్పడాలి. అతను చెపేప్ది నిజమే అయితే, నేనతణిన్ పెళిల్ చేసుకోవచాచ్?. తన మాటలు నమొమ్చాచ్? అతను నిజమే
చెబుతునాన్డని ఏంటి గాయ్రంటీ? సలహా ఇవవ్ండి.
ఇందులో నమమ్కాల, అపనమమ్కాల పర్సకిత్ ఏమునన్ది? చీకటోల్ ఉనన్పుడు, అకక్డే ఉండిపోవడం కనాన్ కనపడుతునన్ వెలుగు వైపుకి
వెళళ్టం అభిలాషణీయం కాదా? కానీ అది వెలుగా... మిణుగురు పురుగా? అనేది ముందు నిశచ్యించుకోవాలి. వెళుత్నన్ దారిలో
ముళుళ్పొదలు, సుడిగుండాలు ఉనాన్యేమో గమనిసూత్ జాగర్తత్పడాలి.
మీతో వివాహం గురించి పర్పోజల పెటిట్నపుప్డు, తన మొదటి భారయ్ సంగతి ఎందుకు చెపప్లేదో మీరు ముందు కనివ్నస్ అవవ్ండి.
అతడు చెపిప్న కారణం నిజమనిపిసేత్, మీ తండిర్ గారిని వెళిళ్ ఆ మాషాట్రుతో మాటాల్డమని చెపప్ండి.
మొదటి భారయ్తో విడాకులు ఎంతవరకు వచాచ్యో కనుకోక్ండి. మొదటి భారయ్ వలల్ ఆయనకి సంతానం ఉందో లేదో... విడాకులిసుత్నన్
సమయంలో కోరుట్ ఏ రకమైన ఆంక్షలు పెటిట్ందో... ఆయన ఆసిత్లో ఎవరికి ఎంత వాటా చెందుతుందో... మొదలైన వివరాలనీన్ సేకరించిన
తరావ్తే ఒక నిరణ్యానికి రండి.
దానికనాన్ ముఖయ్ంగా, మీ వివాహం జరిగిన తరావ్త కూడా మీరు ఉదోయ్గం చేసాత్ననీ, ఆ జీతం మీ బీద తలిల్దoడుర్లకే చెందుతుందనీ
ఆయనిన్ ఒపిప్ంచండి. ఈ మధయ్ నేను తీసీన (కనన్డ) సినిమాలోల్ ఒక డైలాగు ఉనన్ది: ‘మొగాళుళ్ మొగుళళ్యాయ్క పెళిల్కి ముందునన్ంత
దయాగుణంతో ఆ తరువాత ఉండరు’ అని. ఆ విషయం గురుత్ పెటుట్కుని పకాక్గా పెదద్ల సమక్షంలో ఏరాప్టుల్ కోరండి.
జోయ్తిపర్కాశ:
నేను ఇంజినీరింగ చదువుతునాన్ను. చినన్పప్టున్ంచీ ఒక అమామ్యిని పేర్మిసుత్నాన్ను. కానీ ఎపుప్డూ తనకు చెపప్లేదు. ఇదద్రం ఫెర్ండీల్గా
ఉంటాం. తను నాతో చాలా బాగా మాటాల్డుతుంది కానీ ననున్ పేర్మిసుత్ందో లేదో తెలీదు. పర్పోజ చేదాద్మంటే ‘చేయొచాచ్ లేదా’ అనిపిసోత్ంది.
మీరు సలహా ఇవవ్ండి సర. నేను తనకు నా పేర్మను తెలపవచాచ్? లేక లైఫ లో సెటిలయాయ్క చేయమంటారా?
అజాఞ్తవాసం ముగించి ధరమ్రాజు తిరిగి తన రాజాయ్నికి వెళళ్బోతునన్ ముందు రోజు, ఒక బిచచ్గాడు ‘కాసింత ధరమ్ం చేయండి
మహాపర్భో’ అని అడిగాడట. “రేపు రా! తపప్క సహాయం చేసాత్ను” అనాన్డట ధరమ్జుడు. అది విని భీముడు ఒక డపుప్ తీసుకుని కొండపై కెకిక్
నాలుగు దికుక్లూ వినపడేలా “...సతయ్వంతుడు నా అనన్యయ్ తొలిసారి అబదధ్ం చెపాప్డు” అని గటిట్గా అరిచాడట. అతడి చాటింపు అరథ్ం
కాని ధరమ్రాజు వివరణ అడిగితే భీముడు ఇలా అనాన్డట. “అనాన్! రేపటి వరకూ ఆ బిచచ్గాడు బర్తికుంటాడో లేదో నీకు తెలియదు. నీవు
ఉంటావో లేదో అతడికి తెలీదు. మనం వెళాళ్క రాజయ్ం దకుక్తుందో లేదో మనకు తెలియదు. రాజయ్ం వచాచ్క కూడా నీ మనసు ఇటువంటి
దయాగుణంతోనే ఉంటుందో ఎవరికీ నమమ్కం లేదు. అయినా నువువ్ అలా వాగాద్నం చేసావంటే, అది అనృతం కాక మరేమిటి?”
ఇదంతా ఎందుకు చెపప్వలసి వచిచ్ందంటే... మీరు లైఫ లో సెటిలయేయ్ సరికి మీ మనసులో ఆ అమామ్యి పటల్ ఇంకా అంత పేర్మ
ఇంకా ఉంటుందో లేదో మీకు తెలియదు. మీరు పూలదండ పటుట్కు వెళేల్సరికి అపప్టికింకా ఆ అమామ్యి అవివాహితగానే ఉంటుందో లేదో
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ఆమెకు తెలీదు. ఇంకో కురార్డి పేర్మలో పడకుండా ఉంటుందో లేదో మనకు నమమ్కం లేదు. కాబటిట్, మీరు మితర్మా మీ పేర్మ భావానిన్
వెంటనే వెళిళ్ ఆ అమామ్యికి చెపప్ండి. అయితే దానికి ముందు మీరు మిమమ్లిన్ కొనిన్ పర్శన్లు వేసుకోండి:
మీ పెదద్లు, ఆమె పెదద్లు ఈ వివాహానికి ఒపుప్కుంటారా? ఒపుప్కోకపోయినా మీరు వివాహం చేసుకోవాలనే ఆలోచనలో ఉనాన్రా?
అలా చేసుకుంటే ఇంజనీరింగ చదివే మీకు, సంసారం నిలబెటేట్టoత ఆరిథ్క సోత్మత ఉనన్దా? లేక మీ కాళళ్ మీద నిలబడే వరకు తలిల్దండుర్ల
మీద ఆధారపడి తిని, పేర్మ విషయం రహసయ్ంగా ఉంచి, ఆ తరావ్త వాళుళ్ కాదంటే, ఎదిరించి వెళిళ్పోదామని అనుకుంటునాన్రా? అది
అనిన్టికనాన్ నీచమైనది.

వివరాలు రాయలేదు:
నేను పీజీ చేసుత్నాన్ను. నాకొక వివాహితతో పరిచయం అయియ్ంది. తనకి మూడేళల్ బాబు ఉనాన్డు. బాబు పుటట్గానే భరత్ చనిపోయాడట. వాళల్
పుటిట్ంటోల్ ఉంటోంది. అనుకోకుండా నాకు దగగ్రైంది. వాళల్ ఇంటోల్వాళుల్ తనకి వేరే సంబంధం చూసుత్నాన్రు. కానీ తాను చేసుకోనంటోంది. అలా
అని నేను తనని చేసుకోలేను. మా ఇంటోల్వాళుల్ ఒపుప్కోరు. ఆ విషయం చెబితే పెళిల్ చేసుకోకపోయినా ఫరావ్లేదు, నీ కోసం బతుకుతాను
అంటోంది. వేరే అమామ్యిని చేసుకో, తనతో కాపురం చెయియ్, కానీ నాతో మాటాల్డుతూ ఉంటే చాలు అంటోంది. తనకి నేనంటే చాలా ఇషట్ం.
నాకూక్డా తనంటే చాలా ఇషట్ం. తనమీద నాకు నమమ్కం ఉంది ఇబబ్ంది పెటట్దని. అయినా ఏదో భయం. నేనేం చేయాలి?
మీ భారయ్ మీ మొదటిరాతిర్ తన జీవితానికి సంబంధించిన ఇదే సంఘటన మీతో చెపిప్, "ఆయన చాలా మంచివారు. భారయ్ పోయింది.
అనుకోకుoడా నాకు దగగ్రయాయ్రు. మనలిన్ ఇబబ్ంది పెటట్రు. ‘నువువ్ వేరే అబాబ్యిని చేసుకో. తనతో కాపురం చెయియ్’ అని పోర్తస్హించారు.
నేను కేవలం ఆయనతో మాటాల్డుతూ ఉంటే చాలట..." అని చెపేత్, మీకు ఎలా ఉంటుందో ఆలోచించండి. మీ సమసయ్కు పరిషాక్రం
దొరుకుతుంది.

గిరీశం, విజయనగరం.
పేర్మకు సంబంధించిన మీ శీరిష్కలో పర్శన్లు చదువుతూ ఉంటే, ఇలాంటి సమసయ్లు కూడా ఉంటాయా
అనిపిసోత్ంది. పేర్మ మీద నమమ్కమే పోతోంది. యువత మీద జాలి కలుగుతోంది.
నిజమైన పేర్మలో కషాట్లు ఉండవు. విషాదం ఉండదు. పేర్మని గెలవాలనన్ ధైరయ్ం ఉంటుంది.
అనివారయ్ కారణాలవలల్ ఓడిపోతే, కుటుంబం కోసమో మరో వయ్కిత్ కోసమో తాయ్గం చేశాననన్ ఆనందం
ఉంటుంది. విషాదం ఉనన్ది పేర్మ కాదు. ఆకరష్ణ. చదువు గమయ్ంగా ఉండవలసిన యువతకు (వారిపై
జాలి పడకుండా/వారి సమసయ్లకు నవువ్కోకుండా) ఈ విషయానిన్ చెపప్టమే ఈ శీరిష్క.
(ఇకక్డితో పేర్మ పర్సకిత్ సమాపత్ం).

దాంపతయ్ సమసయ్లు
పేరు లేదు.
మనిషి పెళెళ్ందుకు చేసుకోవాలీ?
దీనికి చాలా మంది కామెడీగా, వేదాంతపూరవ్కంగా, సామాజికపరంగా, ఒక బయొలాజికల నీడగా... ఇలా చాలా రకాలుగా
సమాధానం ఇచాచ్రు. నేను కొతత్రకంగా ఇవవ్టానికి పర్యతిన్సాత్ను. ఎనోన్ గొపప్ విషయాలిన్ మనం బాలయ్ంలో గురిత్ంచం. అమమ్ వంట రుచి
తెలుసుకోవాలంటే. అబాబ్యిలూ, నానన్ సహనం విలువ తెలియాలంటే అమామ్యిలూ... ... పెళిళ్ చేసుకోవాలి
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లావణయ్, మెయిల:
మావారు మంచివారు. ఆయనకు ఎలాంటి చెడు అలవాటూల్ లేవు. కానీ ఒకే ఒకక్ లోపం. ననున్ చాలా బాధ పెడతారు. ఆయనకసలు పెళల్ంటే
ఇషట్ం లేదు. సనాయ్సి అవుదామనుకునాన్రట. వాళల్ ఇంటోల్వాళల్ బలవంతంతో పెళిల్ చేసుకునాన్రని నాకు తెలిసింది. నాకు చాలా బాధేసింది.
ఆయన నాతో ఏమీ మాటాల్డరు. ఏమీ షేర చేసుకోరు. నాతో ఫీర్గా ఉండరు. తనని మారాచ్లని పర్యతిన్ంచి అలసిపోయాను. ఏం చేయాలో
అరథ్ం కావడం లేదు. తనని మారేచ్ మారగ్ం ఉంటే చెపప్ండి.
సంసారంలో అభిపార్యభేదాలు తపప్వు. దాంపతయ్ం చేదుగా మారటానికి పెదద్గా కారణాలవసరం లేదు. ‘సరుద్కుపోలేక పోవటం’ అనన్
ఒకక్ కారణం చాలు. “ఎకక్డ కాంపర్మైజ కావాలి? ఏ పరిసిథ్తులోల్ కాంపర్మైజ కావాలి? ఎవరు సరుద్కుపోవాలి?” అనన్ది సమసయ్.
“బాధపడుతూ కలిసుండాలా? విడిపోయి సుఖంగా ఉండాలా?" అనన్ది ఇంకా పెదద్ సమసయ్.
మూడు రాతుర్ల దాంపతయ్ంలో ఉండేది 'దాహం'. దానిన్ మూడు నెలల పాటు నిలబెటేట్ది 'మోహం'. మూడేళళ్కాలంలో 'ఆపాయ్యత'గా
మారి, ముపైఫ్ సంవతస్రాల పాటు అదే సాందర్తతో నిలవగలిగితే అది 'అనుబంధం'. మొదటి రోజు ఉనన్ంత బిలాంగిoగనెసతో జీవితపు
చివరిరోజు వరకూ ఉంటే అదే 'పేర్మ'.
పటూట్ విడుపులతో సరుద్కు పోలేని ఇదద్రు మూరుఖ్లు, లేదా ఇదద్రు మితిమీరిన తెలివైన వారు, ఇదద్రు వితండవాదులు మంచి
దంపతులయేయ్ ఛానుస్ తకుక్వ. అదే విధంగా ఒక మంచి భారయ్, మంచి భరత్ ఒక మంచి జంట అవుతారనే రూలేమీ లేదు.
ఇలాంటి నిరాశా నిసప్ృహలేరప్డినపుప్డు ఏం చెయాయ్లి? ఏదో ఒకటి చెయాయ్లి. అడవిలో దారి తపిప్నపుప్డు చీకటిలో పర్యాణం చేసూత్
పోకూడదు. చెటెట్కిక్ కూరోచ్వాలి. లేదా మంట వేసుకుని జాగారం చెయాయ్లి. ఏమీ చెయయ్కుండా ఉండటం కనాన్ ఏదో ఒకటి చెయయ్టం

మంచిది. ఏ ఓటమీ ముగింపు కాదనీ, అనీన్ కోలోప్యి కూడా జీరో-బేసడ్ సాథ్యి నుంచి తిరిగి జీవితం పార్రంభించవచచ్ని 'విజయానికి అయిదు

మెటుల్’ లో చెపప్టం జరిగింది. అదే విధంగా - 'జీవితంలో విఫలమవటం' అనన్ పర్సకేత్లేదనీ, మరణం వలల్ గానీ, అభిపార్య భేదంవలల్ గానీ

ఒకరు నిషర్క్మించినపుప్డు, పేర్మని తిరిగి ఫెర్షగా మొదలుపెటట్వచచ్నీ, పేర్మని పునఃపార్రంభించటం తపుప్ కాదనీ చెపేప్ ఒక ఆలోచనా

విధానానిన్ అలవాటు చేసుకోండి. అటువంటి ఆరోగయ్కరమైన పేర్మని అనాధలపటల్, పర్కృతిపటల్, పనిపటల్ పెంచుకోండి. జీవితం ఎకక్డా
ఆగిపోదనీ, విధి తాలూకు సీట్రింగ భగవంతుని చేతిలో ఉండదనీ, మనం ఎటు తిపిప్తే జీవితం అటు వెళుత్ందనీ చాలామంది అనుకోరు.
దురదృషట్వశాతూత్ పరిషాక్రంకనాన్ విధినే ఎకుక్వ ఆశర్యిసాత్రు. మరో పరిషాక్రమారగ్ం లేదని నముమ్తూ, మనసులో బాధపడుతూ, మొహంపై
చిరునవువ్ పులుముకుంటూ వరత్మాన జీవన విధానానిన్ కొనసాగిసాత్రు.
ఒక పైరవేట సరిక్ల ఏరాప్టు చేసుకొని, అందులో అందమైన పూదోట పెంచండి. ఆ పరిమళానిన్ ఆసావ్దిసూత్ జీవన మాధురాయ్నిన్
అనుభవించండి.

ఓ సోదరి:
నాకు పెళైల్ సంవతస్రం అయియ్ంది. మావారికి నేను రెండో భారయ్ని. ముందే పెళల్యియ్ బాబు కూడా ఉనాన్డు. విడాకులు తీసుకోవడంతో నేను
చేసుకునాన్ను. కానీ వాళిల్దరి
ద్ కీ ఇంకా సంబంధం ఉందని తరావ్త తెలిసింది. ఆయన నాతో చెపప్కుండా వెళిల్పోతాడు. పదిహేను రోజులైనా
ఒకోక్సారి రాడు. ఫోన కూడా ఆఫ చేసేసాత్డు. ఈమధయ్ రెడ హాయ్ండెడ గా పటుట్కునాన్ం. దాంతో ఇదద్రూ పారిపోయారు. తరావ్త మళీల్ వచాచ్డు.
ఇంకెపుప్డూ తన దగగ్రికి వెళల్ను అని మాట ఇసేత్ సరేనని ఒపుప్కునాన్ను. కానీ మళీల్ వెళిల్పోయాడు. ఇపప్టి వరకూ జాడ లేదు. ఏం చేయాలో
అరథ్ం కావడం లేదు. సలహా ఇవవ్ండి.
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సమసయ్లు-పరి క్రాలు
మీ సమసయ్ చాలా చితర్ంగా ఉనన్ది. పరిషాక్రం చెపప్టం కూడా కషట్మే. '..మీ భరత్ పారిపోతే పటుట్కునాన్ం' అనాన్రు. మీకు ఈ

విషయంలో సాయం చేసింది ఎవరు? మీ పెదద్లా? వారు ఏమని సలహా ఇసుత్నాన్రు?
ముందు ఒక విషయం నిరణ్యించుకోండి. ఇటువంటి వయ్కిత్తో కలిసి ఉండాలనుకుంటునాన్రా? విడిపోవాలనుకుంటునాన్రా? కలిసి
ఉండాలనుకుంటే, ఇదద్రూ కౌనిస్లరు దగగ్రకు వెళళ్ండి. అసలు ఆయన సమసయ్ ఏమిటో తెలుసుకోండి. మీ పటల్ నిరాసకత్తకు కారణాలు
విశేల్షించుకోండి. ఒకవేళ విడిపోవటమే పరిషాక్రమనుకుంటే, మనోవరిత్కై లాయరుని సంపర్దించండి. అనిన్టికనాన్ ముందు, పెదద్ల దావ్రా మీ
సమసయ్ పరిషాక్రానికి పర్యతన్ం చెయయ్ండి.

ఓ సోదరి, దేవీపటన్ం:
నేనో ఉపాధాయ్యురాలిని. ఈ మధయ్నే పెళల్యియ్ంది. మావారు ననున్ చాలా బాగా చూసుకుంటునాన్రు. కానీ నేను ఆయనకు దోర్హం చేశాను.
గతంలో నాతోపాటు పని చేసిన ఓ టీచరిన్ పేర్మించాను. అతనికి అనిన్ విధాలుగా దగగ్రయాయ్ను. కానీ అతడు ననున్ మోసగించాడు. ఇంటోల్వాళుల్
ఒపప్కోవడం లేదని నాతో చెపిప్, రహసయ్ంగా మరో అమామ్యిని చేసేసుకునాన్డు. నా తపూప్ ఉంది కాబటిట్ నేనెవరికీ జరిగింది చెపప్లేదు. కానీ ఈ
రోజు నా భరత్ చూపించే పేర్మ చూసుత్ంటే మనసులో చాలా బాధగా ఉంటోంది. తనకి నిజం చెపేప్దాద్మా అనిపిసోత్ంది. చెబితే ఎలా రియాకట్
అవుతారో అని భయమేసోత్ంది. అంత మంచి భరత్ని దూరం చేసుకుని నేను బతకలేను. అందుకే ఏం చేయాలో సలహా ఇవవ్ండి.
మన దగగ్రవాళుళ్ మన పటల్ అమాయకంగా, ఆపాయ్యంగా పేర్మ చూపిసూత్ ఉంటే, గతం తాలుకు గిలట్ ఫీలింగ బాధపెడుతూ ఉండటం
చాలా సహజం. కానీ పార్కిట్కల గా ఆలోచించండి. ఈ విషయం మీ ఆయనకు చెపితే ఆయన దానిన్ రెండు విధాలుగా సీవ్కరించవచుచ్. ఒకటి,
మామూలుగా నవేవ్సి ‘జరిగినదంతా మరిచ్పో’ అనవచుచ్. లేదా మిమమ్లిన్ దగగ్రకు తీసుకునన్పుప్డలాల్ మీ మాజీ సేన్హితుడు గురొత్చిచ్ మనసు
బాధపెటుట్కోవచుచ్. సాధారణంగా రెండోది జరిగే అవకాశమే ఎకుక్వ.
సజావుగా సాగిపోతునన్ సంసారంలో లేనిపోని కలతలు తెచుచ్కోవలసిన అవసరం ఎందుకు చెపప్ండి? ఈ రోజులోల్ వివాహతూప్రవ్
పరిచయాలు లేని వయ్కుత్లు చాలా తకుక్వ అంటే విమరశ్కులు నామీద దాడి చేయవచుచ్. పరిచయం ఎంతవరకూ వచిచ్ంది అనన్ది ఇకక్డ
సమసయ్ కాదు. మీరు ఈ విషయానిన్ వెలల్డి చేసేత్ రాబోయే పరిణామాల గురించి ఆలోచించాలి. పాత జాఞ్పకాలని పూరిత్గా
తుడిచిపెటేట్యండి. మీ పాత సేన్హితుడిని మరిచ్పోయి, మనసారా మీ శీర్వారికి దగగ్రవటం మీరు మీ భరత్కి చేయగలిగే గొపప్ ఉపకారం.

(కొన గింపు వచేచ్నెల)
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