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1  అదద్ం - నాదెళల్ అనూరాధ

అదద్ ం                             నాదెళల్ అనూరాధ
     

       సూరుయ్డు లోకబాంధవుడు కదూ చుటూట్ ఉనన్ లోకంతో తన బాంధవాయ్నిన్ మరింత    సప్షట్ంగా 
పర్దరిశ్సుత్నాన్డు. వేసవి ఎండ చురచుర లాడుతోంది. 

                     ఆధార కారడ్ కోసం నిలుచునన్ సావితిర్కి అసహనంగా ఉంది. చుటూట్ రణగొణ ధవ్నులతో నిరంతరాయంగా 
కదులుతునన్ టార్ఫిక. కూయ్లో నిలబడిన వాళల్ందరూ ఏవేవో మాటల మధయ్ ఉకిక్రిబికిక్రి అవుతునాన్రు. వెనక నిలుచునన్వాళల్ మాటలు 
వదద్నాన్చెవిన పడుతునాన్యి. 

‘వదినా,వినాన్వా? సుందరమమ్ కీ , కూతురికీ చెడింది.ఇక పుటిట్ంటికీ,తనకీ రుణం తీరిపోయిందని వెళిల్పోయిందిట  ఆ పిలల్.’  
 ‘ ఏమొచిచ్ందిటా? ’  విసుకుక్ందా వదినగారు. 
‘పెదద్వాళల్ం అయిపోయేం,మేం ఎటాల్ బతుకుతునాన్మో పటిట్ంచుకునన్వాళెల్వవ్రూ లేరు. పండకీక్, పబాబ్లకి వచిచ్, ఇచిచ్ంది 

పటుట్కెళల్టమే కాని, నాలుగు రోజులు అమామ్నానన్లకి వండి పెడదామని కూడా లేదు అని విసుకుక్ందిట సుందరమమ్. కూతురు వచిచ్నపుప్డలాల్ 
ఇది కావాలి,అది కావాలి అంటూ కోరుకోవటమే కాని తలిల్ చేతిలో ఒక పండైనా పెటట్దుట. కూతురు, అలుల్డు ఎటైనా ఊరు వెళాల్లంటే పిలల్లిన్ 
ఇకక్డ తలిల్ దగగ్ర వదిలి వెళిళ్పోతుందిట. సుందరమమ్ చేసిచేసి విసిగి పోయింది. కూతురిన్ ముఖానే అడిగేసిందట.’ 

‘అవునేల్, తలీల్పిలల్ల బంధానికి కూడా చెడడ్ రోజులు వచిచ్ పడాడ్యి.  పెదద్లంటే ఒక గౌరవమా? ఒక పేర్మా? కనన్ందుకు 
జీవతాంతం తమ కోసం ఏదో ఒకటి చెయాయ్లనే పిలల్లూ ఆశిసుత్నాన్రు. మీరు మాతర్ం మాకేం ఒరగబెడుతునాన్రని పెదద్లూ నిలేసుత్నాన్రు.’ 

సావితిర్ నిరిల్పత్ంగా వింటోంది ఈ కబురుల్. ఎందుకు వీళల్కి ఈ కంఠశోష, ఈ కాలానికి ఎవరికి ఎవరులే అనుకుంది. 
‘ అవునేల్, పిలల్లు పెదైద్ మనకి ఆధారం అవుతారనుకుంటాం. అంతా ఒటిట్దే.ఎవరిగోడు వాళల్దే. పచ్!.. ఈ ఆధార కారడ్ ఏం 

ఒరగబెడుతుందో మనకి? మనుషుల మధయ్ బంధాలు నిలబడటంలేదు, ఇక ఈ కారడ్ ముకక్లిన్ నముమ్కోవాలి కాబోలు!’ నిషూట్రంగా అంది 
మరో వయసు మళిల్న ఆవిడ. 
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సావితిర్ ఆమె వంతు వచిచ్ ఫోటో హడావుడి అయేయ్వరకు అలా నిలుచునే ఉంది. ఫోటోలు, వేలిముదర్లు ఒక పటాట్న 
సప్షట్ంగా రావటేల్దు. మళీల్మళీల్ తుడిచిన అదాద్నేన్ తుడుసుత్నాన్డా కురార్డు. ఆ చేతిగుడడ్ మురికి పటిట్పోయింది. తనలోపలికి చాలా ముదర్లేన్ 
ఇముడుచ్కునన్టుల్ంది. తుడిచిన పర్తిసారీ మరింత అసప్షట్మైపోతునాన్యి ముదర్లు. 

 అదద్ం చూసినపుప్డలాల్ పుటిట్ంటోల్ తండిర్ తనమీద కోపగించిన ఒకే ఒక సందరభ్ం జాఞ్పకం వసూత్ ఉంటుంది 
సావితిర్కి. అదద్ం అంటే సావితిర్ కి చాలా పేర్మ. చినన్పుప్డు  అదద్ంలో తనని తాను చూసుకుని మురిసిపోతూ ఉండేది. అదద్ం ఎపుప్డూ తళతళ 
లాడుతూ ఉండాలని, దానిలో తన పర్తిబింబం మరింత మెరిసిపోతూ ఉండాలని అనుకునేది. 

ఒంటిగంట అయిపోయింది సావితిర్ పనై బయటపడేసరికి. పర్కక్వీధిలో ఉనన్చెలెల్లు వసంతని ఒకమాటు 
కలవాలనుకుంది. వేసవి శెలవులు ఇచేచ్ వుంటారు ఈపాటికి. పిలల్లతో పాటు వసంత కూడా ఇంటోల్నే ఉంటుంది అనుకుంటూ ఆమె ఇంటికేసి 
నడిచింది. చెలెల్లు కూతురు సుజని తలుపు తీసింది. 

‘లోపలికి రా దొడడ్మామ్’ అంటూ ఆహావ్నించింది. కూరుచ్ని చుటూట్ కలయ జూసింది సావితిర్. సుజని తముమ్డితో చదరంగం 
ఆడుతునన్టుల్ంది. 

‘ అమేమ్ం చేసోత్ంది?’ 
‘ అమమ్ లేదు, అరజ్ంటు పని ఉందని వెళిల్ంది.’ మంచినీళుల్ ఇసూత్ చెపిప్ంది. 
‘ మీ అమమ్కి శెలవులు ఇవవ్లేదూ ఇంకా?’ 
‘ఎమెస్ట అయేయ్వరకూ అమమ్కు శెలవులేల్వు’ 
‘ సరే, నేనొచిచ్నటుల్ చెపుప్’ అంటూ లేచింది. చాలోర్జులైందనే కాదు ఇంకో విషయం అడగాలనే వచిచ్ంది. కుదరనేలేదు. 
మూడవుతూంటే ఇలుల్ చేరిన వసంతకి ఎదురెళిల్ సావితిర్ రాక గురించి చెపిప్ంది సుజని. భోజనం అయిందనిపించి, కాసస్పు 

అలసటగా మంచం మీద ఒరిగింది. అకక్ వచిచ్వెళిల్ందని తెలిసి ఆమె ఆలోచనలు గతంలోకి వెళేళ్యి. 
 తలిల్ లేని పిలల్లని తన తండిర్ కూతుళిల్దద్రీన్ గారంగా పెంచుకునాన్డు. సావితిర్కి చదువుమీద శర్దధ్లేదు . ఇంటర మీడియట 

లో చేరేక ఒక సంవతస్రం చదివి తన వలల్ కాదని మానేసి ఇంటోల్ కూరుచ్ంది. చదువు మానేసిన పెదద్ కూతురిన్ నచచ్చెపిప్ మళీల్ చదువులో పెటేట్ 
పర్యతన్ం చేసేడాయన. కాని సావితిర్ ససేమిరా అనేసింది. రోజంతా ఊరేక్ కబురల్తో కాలకేష్పం చేసుత్నన్ కూతురిన్ చూసి చదువు కాకపోయినా 
మరేదైనా నేరుచ్కోమని చెపిప్చెపిప్, ఫలితం లేకపోవటంతో ఇంక పెళిల్ చేసెయయ్టం ఒకక్టే దారి అని ఆలోచించేడాయన. 

చలాకీగా ఉండే సావితిర్ చుటుట్పర్కక్ల అందరీన్ అయసాక్ంతంలా ఆకరిష్సూత్ ఉండేది. మిగిలిన పనులు చెలెల్లికి అపప్గించి 
అదాద్నిన్,డెర్సిస్ంగ టేబిల ని మాతర్ం తాను శుభర్ంగా పెటుట్కునేది సావితిర్. ఆ వసుత్వు కేవలం తనది, దాని బాధయ్త తనది మాతర్మే అనన్టుల్ 
చూసుకునేది. 

తండిర్ తెచిచ్న పెళిల్ సంబంధం నచచ్లేదని తిరగకొటిట్ంది సావితిర్. చెపాప్చెయయ్కుండా ఒకరోజు టార్నస్ పోరట్  బిజినెస చేసుత్నన్ 
నారాయణరావుని పెళిల్ చేసుకొచిచ్న కూతురిన్ చూసి నిశేచ్షుట్డయేయ్డాయన. మనసుకు పెదద్ గాయమే అయింది.ఆ సంఘటన నుండి తేరుకోలేక 
పోయేడు బర్తికిననాన్ళుల్. సావితిర్ కూడా ఆయన ముందుకు వచేచ్ందుకు మళీల్ పర్యతిన్ంచలేదు.వసంత మాతర్ం తండిర్ని కంటికిరెపప్లా 
చూసుకుంటూ, పటుట్దలగా చదువుకుని ఉదోయ్గసుథ్రాలైంది. 
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               ఉదోయ్గరీతాయ్ సావితిర్ ఉంటునన్ ఊరికి రావటంతో దూరమైన బంధాలు ముడిపడతాయని ఆశపడింది వసంత. 
తండిర్ కాలంతో పాటు వెళిల్పోయేడు.రకత్ సంబంధం అనుకుందుకు అకక్ ఉంది. కాని సావితిర్ వైఖరి వసంతని  దూరంగా నిలబెడుతూ ఉంది. 

నారాయణరావు కొంతకాలం వాయ్పారానిన్ సీరియస గానే చేసేడు. రానురాను కొంత అలసతవ్ం,కొనిన్ వయ్సనాలు అతని 
జీవితానిన్ గాడిలోంచి బయటకు తోసేశాయి. వాయ్పారం మెలిల్గా వెనకపడింది. చేతికందివసాత్డనుకునన్ కొడుకు చదువు మధయ్లో 
చతికిలబడిపోయింది. దానికి కారణాలేమిటో, తన కొడుకు పాతర్ ఎంతవరకో మాతర్ం అతను పటిట్ంచుకోలేదు. 

వసంత ఆలోచనలు చాలా సేపు సావితిర్ చుటూట్ తిరుగుతూనే ఉనాన్యి.... ఆ రోజు తన భరత్కి ఆఫీసు నుండి వసూత్ండగా 
దారిలో చినన్ ఏకిస్డెంట అవటం,అతనిన్ దగగ్రోల్ ఉనన్ ఆసుపతిర్కి తీసుకెళల్టం, తమని రోడ మీద చూసి వెనుకే వెంకటేష ఆసుపతిర్ కి 
రావటం.........ఆ క్షణాన తనకు చేతనైన సాయం తాను చేసేడు. 

తన తపుప్ లేకుండానే రాయ్గింగ కేసులో కాలేజ నుండి ససెప్ండ అయి ఉండటం వెంకటేష ని ఎంతగా కృంగతీసిందో 
అరథ్మైంది. సావితిర్ నోటికి భయపడే వసంత, పర్భాకర పేర్క్షకులుగా ఉండిపోయేరు ఇనాన్ళుల్. 

ఆరోజు కాలేజ పర్సాత్వన ఎతిత్తే తండిర్, ‘చదివింది చాలేల్’ అని తేలిగాగ్ అంటునాన్డని చినన్బుచుచ్కునన్ ముఖంతో చెబుతునన్ 
వెంకటేష భుజం తటేట్రు వసంత, ఆమె భరత్. ఇంకా తమకేమీ పటట్నటుల్ ఉండలేకపోయేరా దంపతులు. దాని పరయ్వసానం వసంతకి తెలుసు 
,అయినా సిదధ్పడింది. 

                దాదాపు ఐదారేళల్  కిర్తం సూక్లోల్ కిర్కెట ఆడుతూ వెంకటేష చెయియ్ విరకొక్టుట్కునన్పుప్డూ సావితిర్ భరత్ 
కొడుకుని ఆసప్తిర్కి తీసుకెళల్వలసినందిపోయి ,కోపంతో నాలుగు కేకలు వేసి వెళిల్పోయేడు. సావితిర్ హైరానా పడుతుంటే వసంత, ఆమె భరత్ 
వెంటనే ఆసుపతిర్ కి పరుగెతేత్రు పిలల్వాడిని తీసుకుని. ఆ తరావ్త సావితిర్, ఆమె భరత్ కృతజఞ్త సంగతేమో కాని వసంత కుటుంబానిన్ మరింత 
దూరం పెటేట్రు .  తాము చేసిన అపరాధం ఏమిటో ఈనాటికీ అరథ్ం కాలేదు వసంతకు. 

ఒకక్సారి అకక్ ఇంటికెళిల్ తీరిగాగ్ మనసు విపిప్ మాటాల్డాలి అనుకుంది.  ఎపప్టినుండో వాయిదా వేసూత్ వసోత్ంది.ఇక 
ఆలసయ్ం చెయయ్కూడదనుకుంది.       

                                          ****** 
                         కాలనీకి ఒకపర్కక్గా ఉనన్ ఇలుల్ కావటంతో చుటుట్పర్కక్ల ఎవరూ లేరు. నిరామ్ణం లో ఉనన్ ఇళుల్ 

అకక్డొకటి , అకక్డొకటి ఉండటంతో అంతా నిశశ్బద్ంగా ఉంది . సత్బుద్గా ఉనన్ పరిసరాలోల్ చిరుచీకటుల్ చికక్నవుతునన్ ఆ సమయంలో సావితిర్ 
ఇంటి ముందుకొచిచ్ తలుపు కొటాట్లా వదాద్ అనన్టుల్ండిపోయింది వసంత. లోపల నుండి పెదద్గా మాటలు వినిపిసుత్నాన్యి. 

సావితిర్తో పాటు, ఆమె కూతురు సునీత గొంతు కూడా వినిపిసోత్ంది.   
'పరీక్షలయాయ్క నేను చందర్ ఆంటి దగగ్ర చీరల మీద అదద్కం,పెయింటింగ కాల్సులకి వెళాత్ను . నేను సవ్ంతంగా వాయ్పారం 

పెటాట్లి .' 
' చదువుకుంటే డిగీర్ చదివిసాత్ం. లేకపొతె పెళిల్ చేసేసాత్ం . అంతే , ఇంకా ఆ పెయింటింగూల్,వాయ్పారాలు వగైరాలనీన్ పెళిల్ 

అయాయ్క నేరుచ్కో , ఏమనాన్ చేసుకో .’ సావితిర్ గొంతు ఖంగు మంటోంది. 
సంశయంగానే తలుపు కొటిట్ంది వసంత .  
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తలుపు తీసిన సునీత ' పినీన్ ! ' అంటూ ఆనందంతో కేరింత కొటిట్, 
 'లోపలికి రా పినీన్, ఎనాన్ళైల్ందో నువొవ్చిచ్ !'  అంటూ ఆహావ్నించింది. చెలెల్లిన్ చూసూత్నే సావితిర్ ముఖం చిటిల్ంచింది .  
'ఏమిటో విశేషం!' అకక్ గొంతులో భావం అరథ్ం అయినా ఏమీ పటిట్ంచుకోకుండా , 
'ఉరేక్నే అకాక్, చాలా రోజులైంది కదా అని '  కూరుచ్ంటూ చెపిప్ంది.  
'పినీన్ నువువ్ చెపుప్ , ఈ సంవతస్రం పరీక్షలైపోయేక, చదువులో బేర్క తీసుకుని ఫాయ్బిర్క పెయింటింగ నేరుచ్కుని నాకాళల్  

మీద నేను నిలబడాలని అనుకుంటునాన్ను. ఇపుప్డు ఆదివారాలు , శెలవురోజులు నేరుచ్కుందుకు వెళుత్నాన్ను . నాకు భలేగా నచిచ్ంది ఆ పని. 
ఆ తరావ్త నెమమ్దిగా పై చదువులు చదువుతాను . ఇలా చెబితే అమమ్ కాదంటోంది . నువువ్ చెపుప్ పినీన్'' అంటూనే నాలుక కరుచుకుంది.  

 ఆమెకు తెలుసు తలిల్ పినిన్ని ఎపుప్డూ విమరిశ్సూత్నే ఉంటుంది . పినిన్ మాటలు కొటిట్పడేసుత్ంది . తనేమో ఇపుప్డు పినిన్ని 
అనవసరంగా ఇందులో ఇరికించింది.  పర్కక్ కి వెళిల్ కూరుచ్ని పినిన్ చేతిని తన చేతిలోకి తీసుకుంది  మనిన్ంచమనన్టుల్.  

'నీ కూక్డా ఆవిడ సలహానే  కావలసి వచిచ్ందా? ' సావితిర్ మాటలోల్ నిరశన.  
సావితిర్ భరత్ తీరుతోనే సమాధాన పడలేక సతమతమవుతూంటే కొడుకు సమసయ్ ఎదురొచిచ్ంది.  ఏదో ఒక అసంతృపిత్ 

అనుభవిసూత్ ఉండేది చెలెల్లి జీవితానిన్ చూసినపుప్డలాల్. ఎవరి విషయాల పటాల్ ఆసకిత్ లేనటుల్ండే సావితిర్ చెలెల్లి విషయం దగగ్ర అసూయని 
అదుపుచేసుకోలేకపోయేది. తన సంసారం ఇలా తయారైందే అనన్అసహనం ఆమెని నిలవనిచేచ్దికాదు .ఇపుప్డిక కూతురి మాటలకి మరింత 
విసుకుక్ంది. 

'అకాక్, కాలేజీలో కాసత్ పని వతిత్డి ఉండి  నినున్ కలవాలనుకుంటూనే రెండు రోజులు ఆలసయ్మైంది . వెంకటేష 
అనుకోకుండా ఆరోజు కనిపించేడు . ..........' ఆమె మాటలు పూరిత్ కాకుండానే సావితిర్ అందుకుంది.............. 

 ‘ నాలుగు నెలలుగా వాడు కాలేజీ ముఖం చూడక ఇంటోల్ పడి ఉనాన్డు. విషయం ఏమిటో కనుకుక్ని వాడిని కాలేజీకి 
పంపమంటే మీబావ వినలేదు ఇనాన్ళల్బటిట్. నాలోర్జులుగా పొర్దుద్నన్ వెళిల్ సాయంతర్ం వసూత్ంటే విషయం తెలుసుకోలేకపోయేను.ఏమిటని 
నిలదీసేత్ చెపేప్డు. నువూవ్, పర్భాకరం వెళిల్ కాలేజీలో మాటాల్డి వచేచ్రటకదా ! నాకు మాట మాతర్ంగా చెపాప్లని నీకు తోచలేదు.నా సంసారం 
విషయంలో కలుగచేసుకోవటం మాతర్ం తెలుసు’, కాసత్ గటిట్గానే అడిగింది.  

తలిల్ మాటలు నచచ్క ,టీ పెటేట్ నెపంతో వంటింటిలోకి వెళిల్ంది సునీత. 
చెలెల్లు ఏం చెబుతుందో కూడా తనకు అవసరం లేదనన్టుల్ సావితిర్ తన ధోరణిలో కొనసాగించింది. 
 ‘ నువువ్ తెలివైనదానివి మరి. నానన్ నినున్ చదివించేరు చకక్గా. పొరుగిళల్లో వయ్వహారాలు చకక్బెటేట్ంత 

దానివయాయ్వు. నీకంటే పెదద్దానన్నన్ గౌరవం ఏమైనా ఉందా?’ 
కొడుకు చదువు మళీల్ గాడిలో పడిందని ఒక పర్కక్ సావితిర్ మనసులో తృపిత్గానే ఉంది . కాని చెలెల్లి జోకయ్ం ఆమెకు 

నచచ్లేదు . చెలెల్లు తన జీవితం చూసి జాలి పడే సిథ్తిలో తను, తన సంసారం ఉనాన్యనన్ భావం ఆమెలో నూయ్నతను కలుగ చేసోత్ంది.  
‘ అకాక్! .......... ’  ఏదో చెబుదామనుకునాన్వసంత ఏమీ మాటాల్డలేకపోయింది అకక్ చేసుత్నన్ అభియోగాలకి. తను ఎంత 

దగగ్రగా రావాలని పర్యతన్ం చేసుత్నాన్ సాధయ్మవటం లేదు. 
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‘పినీన్,టీ తీసుకో, అమామ్ నువువ్ కూడా తీసుకో. చేసిన మంచి పనికి కూడా నువువ్ ఇలా సాధించటం బావులేదమామ్.అనన్యయ్ 
కాలేజీకి వెళితే పినిన్కి వచేచ్ లాభం ఏమీలేదు కదా ’ కూతురి మాటలకి,చురుకుక్న చూసింది సావితిర్,  

‘చాలేల్, నువూవ్ నేరేచ్వ , నాకు చెపేప్ంత దానివి అయేయ్వ’ 
మెలిల్గా తనను తాను కూడ తీసుకుంది వసంత. టీ తార్గుతూ సునీత తో మాటలోల్ పడింది. 
‘పినీన్,  మీ సూట్డెంట ఆదరశ్  మీద ఏదో బెటిట్ంగ గురించి గొడవ వచిచ్ందిట కదా. మురళి వాళల్ంతా అరెసట్ అయేయ్రని 

చెపుప్కునాన్రు. నువువ్ వెళిల్ మాటాల్డి, ఆ గొడవనుంచి ఆదరశ్ ని విడిపించేవని మాకాల్సులో అందరూ చెపుప్కునాన్రు. ‘ 
' ఆ గొడవతో ఆదరశ్ కి ఏమీ సంబంధం లేదు.  రోజూ సాయంతార్లు కబురుల్ చెపుప్కుందుకు ఆదరశ్ వాళల్ తాతయయ్ మురళీ 

వాళల్ తాతయయ్ కోసం  వాళల్ ఇంటికి వెళాత్డుట. ఆయన తిరిగి రావటం ఆలసయ్ం అయిందని పిలుచుకు వెళేల్ందుకు ఆదరశ్ అకక్డికి 
వెళేల్డుట.  ఆ సమయంలో మురళి, వాడి సేన్హితులు టి.వి. లో కిర్కెట చూసూత్ మొబైల ఫోనల్లో ఏవో సందేశాలు పంపుకుంటుంటే అరథ్ం కాక 
చూసూత్ కూరుచ్నాన్డుట. ఆ విషయం ఏమిటని వాళల్ తాతయయ్ని అడిగేడుట కూడా ఆరాతిర్. వాళల్తో పాటు కాసేస్పు అకక్డ ఉనాన్డు కనుక 
ఆదరశ్ ని కూడా అరెసట్ చేసాత్రని పర్చారం చేసేరు. మురళీ వాళల్ంతా అపుప్డే బెయిల మీద బయటకు వచేచ్రులే.’ 

పకక్నే కూరుచ్ని వాళల్ మాటలు వింటోంది సావితిర్ . ఆమెకు ఆశచ్రయ్ంవేసింది, తనకి ఇంటి విషయాలు తపిప్ంచి 
చుటుట్పర్కక్ల ఉనన్ వాళల్ గురించి పటట్నే పటట్దు అనుకునేది ఇనాన్ళూల్. కాని కొడుకు ఏదో సమసయ్లో ఇరుకుక్నాన్డని తెలిస్నపుప్డు భరత్ 
పటిట్ంచుకోలేదనే గొడవ పెటుట్కుంది కానీ తనంత తానుగా ఏదైనా చేదాద్మని , తానైనా పూనుకుని సమసయ్ని పరిషక్రించుకోవాలని 
అనుకోలేదు. ఇంటోల్ కంటికెదురుగా కనిపిసుత్నన్ కొడుకుని చూసూత్ భరత్ బాధయ్తా రాహితాయ్నిన్ గురించి మాతర్మే తాను ఆలోచించింది.  

ఇపుప్డు కూతురు ఏమంది?! పినిన్ మంచిపని చేసేత్ అభినందించవేం అని అడుగుతోంది కదూ. చినన్ పిలల్ , అది 
గర్హించుకునన్ విషయం తాను గర్హించుకోలేకపోయిందా?  

బయట వెలుతురు బాగా తగిగ్, చీకటి  పడుతూండటంతో సునీత లేచి లైటు వేసింది.  
సావితిర్ చెలెల్లి వైపు సాలోచనగా చూసింది . అపుప్డే కాలేజీ నుండి వచిచ్ందేమో వసంత ముఖం అలసటగా ఉంది. 

పొర్దుద్నెన్పుప్డో ఇంటిని,పిలల్లిన్ సరుద్కుని ఉదోయ్గానికి పరుగెతుత్తుంది ! 
చాలా ఏళల్ తరావ్త చినన్నాటి చెలెల్లు మెదిలింది మనసులో. తనతో పాటు ఒకే ఇంటోల్ పుటిట్ పెరిగిన చెలెల్లు!  తలిల్ 

పోయేనాటికి తనకైనా కాసత్ ఊహ తెలుస్నేమో కానీ వసంత చాలా చినన్ పిలల్ అపుప్డు. తలిల్ కోసం బెంగ పడి జవ్రం తెచుచ్కుంటే తండిర్తో 
పాటు తానూ రాతుర్ళుల్ మేలుకుని చెలెల్లిన్ కనిపెటుట్కుని ఉండేది. ఆ రోజులేమైపోయేయి? సావితిర్ మనసు ఆరర్ధ్మైంది.  

తనని చినన్బుచేచ్ందుకే చెలెల్లు తన విషయాలోల్ కలుగ చేసుకుంటోందని అనుకునేది, కానీ ............తోటి మనిషికోసం 
తాపతర్య పడుతోంది!ఈ తాపతర్యాలు ఎవరికీ లేని నాడు ఏమవుతుందీ సమాజం?!  

                సావితిర్కి రెండు రోజుల కిర్తం ఆధార కారడ్ కోసం తాను కూయ్లో నిలబడినపుప్డు  వినన్ మాటలు సుఫ్రణకు 
వచేచ్యి. మనుషుల మధయ్ సంబంధాలు మృగయ్మైపోతునాన్యని కదూ వాళుల్ చెపుప్కుంటునన్ది! అంతేనా? లోకంలో తనలాటి వాళేల్ 
ఎకుక్వవుతునన్టుల్నాన్రు. 
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           ఆ ఫోటోలు తీసే కురార్డు అదాద్నిన్ మళీల్ మళీల్ ఆ మురికి గుడడ్తో తుడవటం కూడా ఆమె కంటి ముందు 
కదిలింది. అలాటి అదద్ంలో సప్షట్మైన బొమమ్లు రమమ్ంటే ఎలా వసాత్యి?  

సావితిర్కి చితర్ంగా తోచింది, రోజూ తనకి తాను సంతృపిత్కరంగా కనిపించేవరకూ ఇంటోల్ అదాద్నిన్ తుడుసూత్నే ఉంటుంది 
మరి! తన మనసనే అదాద్నిన్ ఎపుప్డూ శుభర్ం చేసుకోవాలనన్ఆలోచన రానేలేదు.                                               
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