యస్. శ్రీధర్

భార్య / భర్త
మీద అనుమానమా

?

1.అనుమానం
అనుమానం పెను భూతం అంటారు పెద్దలు. ఈ అనుమానం
మితరుడు, శతరువు, భారయ, భరత , కుట ంబసభయయలే కాక ఎవరి
మీదైనా ఉండొ చ్ుు. ఈ అనుమానం వళ్ళ మీ మధ్య ఉనన
సంబంధాలు పాడవుతాయి.
మీకు భారయ/భరత మీద్ అనుమానం రావడానికి కారణాలు?
1. మీరు

మీ

కళ్ళతో

ఇంకొకతను/ఆమెతో

మీ

భారయను/భరత ను చ్ూశారా?
కొనినసారుు మన కంటితో చ్ూసినవి నిజం కాకపో వచ్ుు.
ఉదా:- మహాభారతమయలో ద్ురయయధ్నుడి భారయ మరియయ
కరుుడు పాచికలు ఆడే సంఘటనను గయరుతచేసుక ండి.
2. మూడవ వయకిత దాారా మీ భారయ/భరత గయరించి చపిిన
తరువాత అనుమానం వచిుందా?
మన చవులార విననవి అబద్ధ ం ఉండవచ్ుు. చ్ూసింది, వినింది
కొంతైతే ఊహంచేది కొండంత. ఆ ఊహ వళ్ళ మీరు సహనానిన
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3.సాభావంపద్ద తరలు-అలవాటు
తల్ను -తండిు మరియయ కుట ంబ సభయయలు పెళ్ళళ చ్ూపుల
సమయంలో ఇచేు సమయం తకుకవ కాబటిు అంద్ులో నీకు
నేను నచాున వగైరా మాటలు మాటాుడుకునానరు బాగయంది. ఆ
తరువాత రాతుంతా జాగరన చేసుకుంటూ మాటాుడుకుంటారే
తపి

అపుిడు

జీవితానికి

సంబంధించిన

మాటలు

మాటాుడుక రు. మీరు అపిటినుండే మీ భవిషయతర
త , మీ జీవిత
శైల్న తదితర విషయాలు మాటాుడితే అతనికి/ఆమెకు మీరు
ఎంత బాధ్యత కల్నగిన వారు తలుసుకుంటారు. మీ మనసుిలో
ఉండే నిజ సారూపాలు బయట పడి మీరిద్దరు ఒక మంచి
నిరుయానికి రాగలరు. అలా చేయకుండా, పెళ్ళళకి తరువాత
అపుిడు మాటాుడింటే ఇపుిడు ఈ పరిసి తి వచేుది కాదేమో
అని అనుక ని ఏం లాభం చపిండి.
ఇది ఇలా ఉంటే మీ భారయ/భరత గయరించి మీరు నేరుగా
ఆఫీసుకు గాని ఆమె/అతను ఎకకడకకడ తిరుగయతరనానరు,
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5. యదారి కథలు


1
హైద్రాబాద్ులో నేను నివాసమయననపుిడు మా ఇంటి
వెనుక రండు గద్ులు ఉనన ఇళ్ళళ ఉండేద.ి మా ఇంటికి
వారింటికి మధ్యలో చకక వాకిల్న ఉండేది. ఎవరు గటిుగా
మాటాుడినా వినిపించేది. ఆ రండిలుకు యజమాని మేడ మీద్
ఉనన ఇంటలు ఉండేవారు. మేమయ రయజు రాతిు త ంద్రగా
పడుకుంటామయ. మా ఇంటి వెనుక ఉనన ఆవిడ వాళ్ళ ఇంటి
మయంద్ు ఉనన ఖ్ాళ్ళ సి లమయలో ఫో న్ మాటాుడుక కుండా మా
ఇంటి బెడూ
ు ం కిటికీ ద్గగ ర ఉనన ఖ్ాళ్ళ సి లమయలో గంటకు పెైగా
మాటాుడేద.ి మాకు క పం వచిు విషయం అరిమెైయియయ లా
ఆవిడకు చపాిమయ. కాని ఆవిడ ఆంగు మయలో మాటాుడుతూ మా
మీద్కు గొడవకు వచిుంది. మేమయ ఈ విషయమయ ఇంటి
యజమానికి చపాిమయ. ఆ తరువాత ఆవిడ మా ఇంటి వెప
ై ు
వచిు ఫో నను మాటాుడటమయ మానేసింది.

End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/book/Bharya+Bharta+Meeda+Anum
anama
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