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 అరవయేయ్ళుళ్గా  ఆ అదాద్నిన్ బిడడ్లా చూసుకుంది.బిడడ్ లాంటి అదద్ం భళుళ్మని పగిలింది.తన చేతులోల్నే... 
ఆ తలిల్ మనసు విలపించింది..అదద్ం  అలిగితే ...ఆమె మీద కాదు,అందుకు కారణమైన ఆమె కొడుకు మీద ... 
ఆ క్షణమే అదాద్లనీన్ నిరసన పర్కటించాయి.పరయ్వసానం ...? 

*** 
పొదుద్నేన్ బదద్కంగా కళుళ్ తెరిచిన సారథి వాష రూమ లోకి వెళాళ్డు. టాయ్ప తిపిప్ నీళుల్ మొహం మీద చలుల్కుని 

అదద్ంలో చూసుకునాన్డు. తన మొహం కనిపించలేదు.భయం వెనున్లో నుంచి కళళ్లోకి వచిచ్ంది.కళుళ్ నులుముకుని 
మరీ చూసాడు.అదద్ం కనిపిసోత్ంది. కానీ అదద్ంలో తన పర్తిబింబం కనిపించడం లేదు. వెంటనే బెడ రూమ లోకి పరుగెతిత్ . 
బెడ రూమ లో వునన్ డెర్సిస్ంగ  మిరర్ర దగగ్రికి వెళిల్ అందులో చూసుకునాన్డు.నిలువెతుత్ డెర్సిస్ంగ మిరర్ర నికేష్పంగా 
కనిపిసోత్ంది. అందులో తన పర్తిబింబం కనిపించడం లేదు. టేబుల మీద వునన్ కళళ్జోడు పెటుట్కుని చూసాడు.కళళ్జోడు 
కనిపిసోత్ంది కానీ తను కనిపించడం లేదు. 

తను భయపడుతునాన్డా? భర్మ పడుతునాన్డా? తన కళల్కు ఏదైనా సమసయ్ వచిచ్ందా? వెంటనే భారయ్ను కేకేసి 
పిలిచాడు. కిచెన లో వునన్ భారయ్ గోమతి పరుగెతుత్కొచిచ్ంది. 

" పొదుద్నేన్ పెర్షర కుకక్ర విజిల లా ఆ అరుపులు ఏమిటి? అవతల పిలల్లకు టిఫిన తయారు చేయాలి.మీకు 
లంచ  పిర్పేర చేయాలి.మీ అమమ్ గారికి జావా ..జా...వా అంటూ సాగదీసి తయారు చేయాలి."ఆవిడేమో నాకు కళుల్ 
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మసకబారాయి.కళళ్జోడు మారాచ్లి.ఏ పని చేయలేకపోతునాన్ను " అంటూ హాయిగా  పొదెద్కేక్ వరకూ పడుకుంటుంది” 
దీరాఘ్లు తీసోత్ంది గోమతి. 

" అబబ్బాబ్ నీ నస ఆపుతావా? అమమ్కేమో గానీ ముందు నా కళళ్కు ఏమైందో చూడు. అదద్ంలో నా మొహం 
నాకు కనిపించడం లేదు " గాబరాగా అనాన్డు సారథి. 

ఒకక్సారి మొగుడి వంక కోపంగా చూసింది. పొదుద్నేన్ తనను ఆట పటిట్సుత్నాన్డేమోనని అనుమానంగా 
చూసింది. తరావ్త మరింత అనుమానంగా " ఏంటి కొతత్గా నాకు తెలియకుండా రాతుర్ళుల్ మందు కొడుతునాన్రా? 
అంటూ మొగుడి దగగ్రికి వచిచ్ంది. 

" చ చ నేనేమీ తాగి వాగడం లేదు .అదద్ంలో నా మొహం కనిపించడం లేదు. బాత రూమ లో చూసాను.ఇకక్డా 
చూశాను " చెపాప్డు సారథి 

" పొదుద్నేన్ మీకు ఏదో అయియ్ంది.రాతిర్ మీ అమమ్తో తలనొపిప్. ఇపుప్డు మీతో,ఆవిడేమో నా పుటిట్ంటి వాళల్ అదద్ం 
తనే పగలగొటిట్,,పగిలిపోయిందని గోల..ఎకక్డ ఆ అదద్ంతో మనం కోటుల్ సంపాదిసాత్మేమోనని...! అంతోటి పాత 
వెలిసిపోయిన అరవయేయ్ళళ్ అదద్ం ఇంకెకక్డా లేనటుట్..మీరేమో మీ మొహమే కనిపించడం లేదని నస..మీ కేమైంది.." 
అంటూ మొగుడిని బరబరా అదద్ం ముందుకు తీసుకువచిచ్ " బాగా కళిల్ంత చేసుకుని చూడండి..దిషిట్బొమమ్ లా కనిపిసాత్రు 
" అంటూ మొగుడిని అదద్ం ముందు నిలబెటిట్  సాథ్ణువైనది. ఆమె నోట మాట రావడం లేదు. 

అదద్ంలో మొగుడు కనిపించడం లేదు.మొగుడే కాదు తనూ కనిపించడం లేదు. తమ వెనుక వునన్ వసుత్వులు 
నికేష్పంగా కనిపిసుత్నాన్యి 

ఒకక్సారిగా వెనకిక్ విరుచుకు పడబోయి తమాయించుకుని కళుల్ నులుముకుని మరీ చూసింది. 
తనూ తన భరత్ కనిపించడం లేదు. 
" నిజమేనండీ మనిదద్రం అదద్ంలో కనిపించడం లేదు" నూతిలో నుంచి వచిచ్నటుట్ మాట నీరసంగా భయంగా 

బయటకు వచిచ్ంది. 
" నేనూ ఇందాకటి నుంచి అదే చెబుతునాన్ను " సారథి అనాన్డు. 
" అదేమిటి అదద్ంలో మనం కనిపించకపోవడం ఏమిటి? మిగతా వసుత్వులు నికేష్పంగా కనిపించడం ఏమిటి? 

అంతా మాయగా వింతగా వుంది " అంది గోమతి బెదిరిపోతూ. 
ఈలోగా  హాలోల్ నుంచి వాళళ్ పిలల్ల అరుపులు వినపడాడ్యి. 
" మమీమ్ నా షూ " బంటీ అరుపు 
" నా టై ?" సీవ్టీ గోల 
" అబబ్బబ్ పొదుద్నేన్ కిషిక్ందకాండ " విసుకుక్నన్ గోమతికి ఒక ఆలోచన వచిచ్ంది. 
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" ఏమండీ మన బంటీ సీవ్టీని పిలుదాద్ం..వాళుళ్ కూడా కనిపిసుత్నాన్రో లేదో చూదాద్ం" అంది 
సారథికి ఆ ఐడియా నచిచ్ంది. వెంటనే పిలల్లను కేకేసి పిలిచాడు. 
" మాకు సూక్ల టైం అవుతుంది డాడీ " అంటూనే తలిల్దండుర్ల గదిలోకి వచాచ్రు. 
" బంటీ సీవ్టీ ... ఓ సారి ఇలా అదద్ం ముందు నిలుచోండి" గుండె చికక్బటుట్కుని అంది గోమతి. 
'" ఇపుప్డు ఎందుకు మమీమ్ ?”  అంటూనే వెళిల్ అదద్ం ముందు నిలబడాడ్రు  బంటీ, సీవ్టీ. ఇదద్రూ 

కనిపిసుత్నాన్రు.వాళళ్ వెనుక వునన్ తామే కనిపించడం లేదు. 
" బంటీ నువువ్ అదద్ంలో కనిపిసుత్నాన్వా?”  సారథి కొడుకును అడిగాడు. 
" కనిపిసుత్నాన్ను.అకక్ కూడా కనిపిసుత్ంది.నువూవ్ మమీమ్ కనిపిసుత్నాన్రు. మమీమ్ ముకుక్ మీద ఇడీల్  పిండి  

కూడా కనిపిసుత్ంది. నీ టీ షరట్ మీద టీ మరక కూడా కనిపిసుత్ంది" కాసత్ వివరంగా చెపాప్డు. 
" నీకు ?” సీవ్టీని అడిగింది గోమతి 
" అబాబ్ కనిపిసుత్ంది మమీమ్, అయినా ఇదేమైనా మా పర్దయ్ వాళళ్ డాడీ తెచిచ్న మాయ్జిక సేల్ట లా మాయ్జిక 

మిరర్రా ?”  సీవ్టీ అంది. 
భారాయ్భరత్లు ఇదద్రూ మొహాలు చూసుకునాన్రు. పిలల్లకు అపుప్డే ఏ విషయం చెపప్దలుచుకోలేదు.అతి కషట్ం 

మీద టెనష్న ను దాచిపెటుట్కుని పిలల్లను సూక్ల కు పంపి హాలులో కూచునాన్రు. 
ఇదద్రి మొహాలోల్ ఆందోళన సప్షట్ంగా కనిపిసోత్ంది. 
                               *** 
పిలల్లు సూక్ల కు వెళళ్గానే భారాయ్భరత్లు ఇదద్రు మరోసారి బెడ రూమ లోకి వెళిల్ తమ పర్తిబింబాలు 

చూసుకునాన్రు.అదద్ంలో తమ పర్తిబింబాలు తపప్ అనీన్ కనపడుతునాన్యి.షేవింగ చేసుకునే  చినన్ అదద్ంలో 
చూసాడు.ఉహూ, గోమతి తన  హాయ్ండ బాయ్గ లో ఉనన్ టచప అదద్ంలో చూసుకుంది.తను కనబడలేదు…!! 

                   *** 
ఓ వైపు ఆఫీస టైం అయిపోతుంది, సారథికి పిచెచ్కిక్నటుట్గా వుంది. ఈరోజు హెడ ఆఫీస నుంచి ఇనెస్ప్క్షన 

వుంది.వెళళ్క తపప్దు. ముందు ఆఫీస కు వెళాళ్లి. అనుకుంటూ అదద్ం లేకుండానే తయారయాయ్డు.కానీ తనెలా వునాన్డో 
తనకే తెలియడం లేదు.కార్ఫ సరిగాగ్ వచిచ్ందా? లేదా? కూడా తెలియదు. డైనింగ టేబుల మీద వునన్ సీట్ల పేల్ట తీసుకుని 
అందులో చూసుకునాన్డు.భారయ్ను పిలిచి అడిగాడు " అంతా బాగుందా?” అని. 

" మీకేం ఒక కార్ఫ చూసుకుంటే సరిపోతుంది.మాకు అదద్ం లేకపోతే మా బర్తుకిక్ అరథ్ం ఉండదు.చీర 
కటుట్కోవాలి. బొటుట్ పెటుట్కోవాలి. అదద్ంతో బోలుడ్ పనులు, అయినా అదద్ంలో మన మొహం కనిపించకపోవడం ఏమిటి?” 
తనలో తనే గొణుకుక్ంది. 
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" సరే నేను ఆఫీస కు వెళాత్,సాయంతర్ం వచాచ్క అదద్ం సంగతి చూదాద్ం" అనాన్డు . 
                        *** 
భరత్ ఆఫీస కు వెళాళ్క మరోసారి అదద్ంలో తన మొహం కనపడుతుందేమో అని టైర చేసింది. కనబడటం లేదని 

అరథ్ం అయియ్ంది.చీర కటుట్కోవడం నంచి బొటుట్ పెటుట్కోవడం వరకూ సమసేయ్ అయియ్ంది. బొటుట్ పెటుట్కుంటే నుదురు మీద 
ఎకక్డికో వెళిళ్పోయింది.  

ఆఫీస లో సారథి పరిసిథ్తి అలాగే వుంది.మధాయ్హన్ం లంచ చేసాక, ముకుక్కు అంటిన కరీర్ ని చూపించి నవావ్డు 
కొలీగ.ఎవరికీ ఈ విషయం చెపుప్కోలేదు. చెబితే తనను పిచిచ్వాడిని చూసినటుట్ చూసాత్రు.ఆఫీస లో పని కూడా 
చేయలేకపోయాడు..ఆఫీసులో వునన్ అదద్ంలో కూడా చూసుకునాన్డు.ఆఫీస కు వసూత్ దారిలో కనిపించే పర్తీ అదాద్ల షాప 
ముందు ఆగి అందులోని అదాద్లలో తన పర్తిబింబం చూసుకొని ,తన పర్తిబింబం కనిపించకపోయేసరికి నిటూట్రుసూత్ 
ఆఫీస కు వచాచ్డు. తను ఆఫీస కు వచేచ్ముందు భారయ్ అనన్ మాటలు గురొచాచ్యి 

                       *** 
" నాకు మీ అమమ్ మీదే డౌట. తానే ఏదో చేసి ఉంటుంది.నినన్ తన పుటిట్ంటి వాళుళ్ ఇచిచ్న అదద్ం తనే పగుల 

కొటుట్కుందిగా...ఎకక్డ మనం ఆ అదాద్నిన్  తీసుకుని కోటీశవ్రులం అయిపోతామేమోనని...ఇపుప్డు మనమీద  చేతబడి 
చేయించి ఉంటుంది.." విచక్షణ కోలోప్తూ అంది భారయ్ 

" మాటాల్డితే అరథ్ం ఉండాలి. రాతర్ంతా అమమ్ ఏడుసూత్ పగిలిన అదద్ం ముకక్లను తీసి పారేయకుండా,అలాగే 
అనన్ం తినకుండా ఉంది.ఎంతైనా అరవయేయ్ళుల్గా   కాపాడుకుంటూ వసుత్నన్  అదద్ం కదా " సారథి అనాన్డు. 

                                          *** 
ఇదంతా ఎందుకు జరిగింది? అదద్ం పగిలితే అనరథ్ం అంటారు...అదే జరిగిందా? ఇదంతా ఆ గోమతి వాళళ్ 

అనన్యయ్ శేఖర ముంబై నుంచి వచాచ్కే జరిగింది. 
ముంబై నుంచి గోమతి వాళళ్ అనన్యయ్ వచాచ్డు. అతడు పురాతన వసుత్వులు సేకరించి అమేమ్ ఒక పెదద్ పెదద్ 

షాప లో మేనేజర గా పని చేసాత్డు.అతను సారథి వాళళ్ అమమ్ను పలకరిసూత్ ఆ గదిలో వునన్ నిలువెతుత్ అదాద్నిన్ చూసాడు. 
దగగ్రగా వెళిల్ పరీక్షగా చూసాడు.దాదాపు అరవయేయ్ళళ్ కిర్తం అదద్ం.బరామ్ టేకు తో ఫేర్మ చేయబడి తయారుచేసిన 
అదద్ం.ఆ అదద్ం చాలా విలువైనదిగా గురిత్ంచాడు. ఆ అదద్ం దృఢంగా ఉకుక్లా వుంది.పర్తీరోజు శుభర్ంగా తుడవడం వలల్ 
ఇపుప్డే మారెక్ట లోకి వచిచ్న అదద్ంలా వుంది. 

అదద్ం వెనుక వైపు అదద్ం ఎనాన్ళల్యినా పాడవకుండా, పగలకుండా  ఏదో రసాయనం ఉపయోగించినటుట్ 
వుంది. 

చాలా విలువైన అదద్ం. 



  

øöeTT~                              www.koumudi.net                                  e÷]Ã  2022 

5   ..  

ఇపుప్డు అలాంటి అదాద్లు రావడం లేదు. అది బరామ్లో తయారుచేయబడిన అదద్ం. చుటూట్ నగిషీలు.  ఇలాంటి 
వాటికి ఎకుక్వ డిమాండ ఉంటుందని అతనికి తెలుసు. పెదద్పెదద్ ధనవంతులు ఇలాంటి పురాతన అదాద్లు సేకరిసాత్రు. 

వెంటనే చెలెల్లిని బావను బయటకు తీసుకువచిచ్ విషయం చెపాప్డు. 
" ఆ అదాద్నిన్ నాకు ఇసేత్ ఖరీదైన అదాద్నిన్ కొంత మొతత్ం డబుబ్ను కూడా ఇపిప్సాత్నని"  చెపాప్డు. ఎపప్టినుంచో 

బెడ రూమ లో డెర్సిస్ంగ మిరర్ర కొనుకోక్వాలని ఉంది గోమతికి. ఇపుప్డు ఆ అవకాశం వచిచ్ంది.పైగా డబుబ్ కూడా 
ఇసాత్ను అంటునాన్డు.గోమతి భరత్ చెవి కొరికింది. సారథి తలిల్ గదిలోకి వెళాళ్డు. 

                                 *** 
అకక్డే తలిల్కి కొడుకిక్ మధయ్ అదద్ం సాకిష్గా గొడవ జరిగింది. కోడలు ఆ గొడవను రాజేసోత్ంది. 
" అమామ్ నీకు రానార్నూ చాదసత్ం ఎకుక్వ అవుతుంది. అరవైయేయ్ళల్ ఆ అదాద్నిన్ ఏం చేసుకుంటావు ? రేపోమాపో 

ముకక్లవుతుంది.ఆ అదాద్నిన్ మన శేఖర కు ఇసేత్ కొతత్ అదద్ం దానితో పాటు డబుబ్ ఇసాత్డు.కావాలంటే నీకు ఓ పెదద్ అదద్ం 
తీసుకుంటాను " అనాన్డు. 

" సారథి నా దగగ్ర ఉనన్ పర్తి పైసా నీకే ఇచాచ్ను. నానన్ పెనష్న నువేవ్ తీసుకుంటునాన్వ. నాకు డబుబ్ మీద 
వాయ్మోహం లేదు.చివరికి మీ నానన్ కటిట్న తాళిబొటుట్ కూడా కోడలు అడిగిందని ఇచేచ్సాను. దానిని కరిగించుకుని నెకెల్స 
చేయించుకునాన్ నోరు మెదపలేదు. కానీ ఈ అదద్ం నాకు తలిల్ లాంటిది,బిడడ్లాంటిది.నాకు ఊహ తెలిసినపప్టి నుంచి ఈ 
అదద్ం నాతో  వుంది.మా అమమ్ అదే మీ అమమ్మమ్ చనిపోయాక మీ తాతయయ్ ,మా నానన్ ఈ అదాద్నిన్ నా కోసం 
తెచాచ్డు.నానన్ వాయ్పారం పనిమీద ఎకక్డికి వెళిల్నా ఈ అదద్ంతో నా సేన్హం. నాకు ఆకలి వేసినా,బాధ అనిపించినా,అమమ్ 
గురుత్కు వచిచ్నా ఈ అదద్ం తో చెపుప్కునేదానిని.పుటిట్ంటి నుంచి తెచుచ్కునన్ ఖరీదైన సారె ఇదే. మీ నానన్కు కూడా ఈ 
అదద్ం సెంటిమెంట తెలుసు. అందుకే ఈ అదాద్నిన్ నా గదిలో నుంచి తరలించలేదు.ఎనిన్ కొతత్ వసుత్వులు వచిచ్నా ఈ 
అదద్ం మారలేదు.చివరికి ...చివరికి మీ నానన్ చనిపోయాక నా బాధను ఒంటరితనానిన్ పంచుకునే అదద్ం. ఎనిన్సారుల్ ఇళుల్ 
మారిచ్నా పర్తీసారి ఎనిన్ దెబబ్లు తగిలినా దృఢంగా వుంది. నా తోడు వుంది. డబుబ్కోసం ఈ అదాద్నిన్ నా నుంచి దూరం 
చేయకురా.." గొంతు గాదగ్దికం అవుతుండగా రెండు చేతులు జోడించి చెపిప్ంది తలిల్. 

" మీ అమమ్ అలానే అంటుంది .ఈ అదాద్నిన్ మా అనన్యయ్కు ఇచేచ్దాద్ం. మహా అయితే రెండు రోజులు 
బాధపడుతుంది" అంది. 

కోడలు అనన్ ఆ మాటలు సారథి తలిల్ వైదేహి చెవిన పడాడ్యి. 
*** 
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అరధ్రాతిర్ మెలుకువ వచిచ్ంది భారాయ్భరత్లకు . తలిల్ గదిలోనుంచి భళుళ్న పగిలిన శబద్ం.వెళిల్ చూసేత్ అరవయేయ్ళళ్ 
అదద్ం పగిలి పోయింది. తలిల్ చేతికి రకత్ం అంటి వుంది.అదద్ం ముందు కూరుచ్ని ఏడుసుత్ంది.శేఖర వచిచ్ చూసి " పచ్   
..పగిలిన 

అదద్ం విలువ కోలోప్యింది.మంచి ఛానస్ మిసస్యాయ్రు.అయినా రాయితో కొటిట్నా పగలని అదద్ం ఇలా ఎలా 
పగిలింది? అతనిలో ఆశచ్రయ్ం. సారథి కూడా అదే షాక లో వునాన్డు. ఇలుల్ మారినపుప్డు వాయ్న బోలాత్ పడినా అదద్ం 
చెకుక్చెదరలేదు. కిర్కెట   బాల తగిలినా అదాద్నికి ఏమీ కాలేదు. అలాంటిది సునిన్తమైన తలిల్ చేతి దెబబ్కు అదద్ం పగిలి 
పోవడం ఏమిటి? శేఖర నిరాశతో వెళిళ్పోయాడు. గోమతి అమమ్తో గొడవపెటుట్కుంది." మేము కొతత్ అదద్ం కొనుకోక్వడం 
ఇషట్ం లేక అదాద్నిన్ పగులకొటాట్ర”ని గొడవ...తను కూడా తలిల్ని నిషూట్రం ఆడాడు. 

*** 
ఇది జరిగిన తెలల్వారి ఇలాంటి అనరథ్ం. అదద్ంలో తమ పర్తిబింబాలు కనిపించకపోవడం. అదద్ం పగలడానికి ఈ 

సంఘటనకు ఏమైనా సంబంధం ఉందా? తలిల్ దగగ్రే తేలుచ్కోవాలని అనుకునాన్డు సారథి.గోమతితో సహా.!! 
                                *** 
ఆ గదిలో ఆమె శోకానిన్ ఆవాహన చేసుకునన్టుట్ వుంది. అలాగే నేల మీద పడుకుని వుంది.కిటికీలో నుంచి 

విభాకర కిరణాలు  ఆమెను ఓదారుసుత్నన్టుట్ వునాన్యి..ఆ గదిలో నేలమీద చెలాల్చెదురైన అదద్ం ముకక్లు ఆమె మనసులా 
పరుచుకుని వునాన్యి. ఎదురుగా గోడకు ఉనన్  అదద్ం శరీరం ముకక్లై వుంది.అదద్ం మనసు విలవిలాల్డింది. 

వైదేహికి దుఃఖం రావడం లేదు. విషాదం ఘనీభవించింది. ఎదురుగా అదద్ం..గుండె పగిలిన అదద్ం.అరవైయేయ్ళల్ 
అనుబంధానిన్ తనే దూరం చేసుకుంది. తనకు తనే శిక్ష వేసుకుంది.కాలం వెనకిక్ వెళేత్ ఎనెన్నిన్ జాఞ్పకాలు.తండిర్ తనకోసం 
ఓడలో తెచిచ్న అదద్ం. లంకంత ఇంటోల్ ఒంటరిగా వునన్ తనకు అమమ్ ..నేసత్ం సమసత్ం అదద్మే. 

అదద్ంలో చూసుకుని నవువ్కుంది.ఏడుచ్కుంది.తనను తను ఓదారుచ్కుంది.అమమ్ను గురుత్ చేసుకుంది. 
అదద్ంతో ఆటలాడుకుంది.గౌను వేసుకుని చెంగుచెంగున గెంతులు వేసింది.అమైమ్నా బిడడ్యినా నేసత్మైనా 

అదద్మే. 
ఓణీ వేసుకునన్ తొలిరోజులు, 
కాపురానికి వచిచ్న జాఞ్పకాలు 
తన బిడడ్ను అదద్ం ముందు నిలోచ్బెటిట్   ఆడించిన రోజులు 
తన మనవలను అదద్ం ముందు ఆడించిన రోజులు 
చివరికి భరత్ కనున్మూసేత్ అదద్ం ముందు కూలబడి ఏడిచ్న రోజులు 
అదద్ంతో తన బాధ పంచుకునన్ రోజులు... 
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రోజూ ఉదయమే తన చీరకొంగుతో అదాద్నిన్ శుభర్ం చేసి ఒంటరిగా ఉనన్పుప్డు అదద్ంతో మాటాల్డుకునన్ 
రోజులు... 

                              *** 
అలాంటి అదాద్నిన్ ఇపుప్డు యాంటిక పీస పేరుతో తన నుండి వేరు చేసాత్రా? అదద్ం తనతోనే ఉండాలి.అదాద్నిన్ 

గటిట్గా హతుత్కుంది.ఈ అదద్ం తనతోనే ఉండాలంటే తన గుండె ముకక్లైనా సరే ,ఈ అదద్ం ముకక్లు కావాలి.అపుప్డు 
అదద్ం పగిలినా సరే తనతోనే ఉంటుంది.పగిలిన అదాద్నిన్ తీసుకు వెళల్రు. తనను ఇనేన్ళుల్ అంటిపెటుట్కునన్ అదద్ం తనతోనే 
ఉంటుంది.ఆ సావ్రథ్మే ఆమె గుండెకోతకు కారణం అయియ్ంది. టర్ంకు పెటెట్లో ఉనన్ సుతిత్ తీసుకువచిచ్ంది.కళుళ్ 
మూసుకుంది.పంటి బిగువున బాధను భరిసూత్ అదద్ం మీద సుతిత్తో దెబబ్ వేసింది.అదద్ం చెకుక్ చెదరలేదు.కానీ వైదేహి 
గుండె చెదిరింది. 

" నువువ్ పగిలితే తపప్ నా దగగ్ర వుండవు " ఆమె మనసులో బాధ.. సుతిత్ కిందపడేసి గుండెలు బాదుకొని.అదే 
చేతులతో అదాద్నిన్ బాదింది.ఆమె గుండె బాధకు అదద్ం మనసు కనీన్టి ముకక్లైంది.అదద్ం పగిలింది .ఆమె చేతులకు 
రకాత్నిన్ మిగిలిచ్. 

" అయోయ్ చిటిట్ తలీల్..నేనే గాయానిన్ చేసానా?” అదద్ం విలపించింది. 
                                 *** 
సారథి ఇంటికి వచాచ్డు .గోమతిలో టెనష్న భయం కనిపిసుత్నాన్యి. పిలల్లు ఆడుకోవడానికి పకిక్ంటికి 

వెళాల్రు.సారథి వసూత్నే తలిల్గదివైపు చూసాడు. భారయ్ను అడిగాడు" అమమ్ భోజనం చేసిందా ? అని. 
' పిలిచాను రాలేదు" ముకత్సరిగా చెపిప్ అంది" ముందు మన సంగతి ఆలోచించండి. మనకే ఎందుకిలా 

జరుగుతోంది?” బాధ భయం భారయ్  గొంతులో. 
" దీనికి అమమ్ దగగ్రే సమాధానం దొరకాలి. బాగా ఆలోచిసేత్ అదద్ం పగిలినపప్టి నుంచే ఇలా జరుగుతోంది 

"అనాన్డు సారథి 
అదీ నిజమే అనిపించింది గోమతికి " ఇపుప్డేం చేదాద్ం? అడిగింది 
" అమమ్ దగగ్రికి వెళిల్ ఏం జరిగిందో కనుకుక్ందాం " అంటూ తలిల్ గదివైపు కదిలారు. 
అపుప్డే లోపలి నుంచి మాటలు. తలిల్ గొంతు తో పాటు మరో గొంతు.ఆశచ్రయ్ంగా అలాగే తలిల్ గదిముందు 

నిలబడిపోయారు. 
                                         *** 
వైదేహి పగిలిన అదద్ం వైపు చూసింది.ఆమెకు బాధగా వుంది. ఒక అపురూపమైన వసుత్వు..అరవయేయ్ళుల్ తనతో 

వునన్ వసుత్వు.తనే ధవ్ంసం చేసింది. 
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" ననున్ క్షమించు.నినున్ నా నుంచి దూరం చేసుత్ంటే తటుట్కోలేక నీ గుండెను ముకక్లు చేశాను " అదద్ం ముందు 
నిలబడి విలపిసోత్ంది. 

సృషిట్ వైచితిర్ లో ఒక అదుభ్తం సవ్రం అయియ్ంది.అదద్ం గొంతు విపిప్ంది. 
" నాకు నేనుగా ముకక్లయాయ్ను. నీ వేదన చూసి,నీకు దూరంగా ఉండలేక నేనే ముకక్లయాయ్ను." అదద్ం 

మాటాల్డుతోంది. 
" ననున్ దూరం చేసుకోకూడదనన్ నీ పేర్మ నాకు అరథ్మైంది..అందుకే నేను ముకక్లయాయ్ను" 
" నా మీద కోపంగా లేదా? నా తలిల్ని నా బిడడ్ను నేనే చంపుకునాన్ను.ముకక్లు చేసుకునాన్ను." అదాద్నిన్ 

ముదాద్డుతూ అంది వైదేహి. 
" నా కోపం నీ బిడడ్ మీద,నీ కోడలు మీద. అందుకే వారి మీద అలిగాను.జీవితంలో వాళుళ్ వాళళ్ మొహాలు 

శరీరాలను అదద్ంలో చూసుకోలేరు..ఏ అదద్ం వారికి వారి పర్తిబింబాలు చూపించదు" అదద్ం చెపిప్ంది. 
" ఈ శిక్ష ఏమిటి? తపుప్ చేసింది నేను కదా?”  వైదేహి అంది. 
" కాదు వాళుళ్. ఒకక్రోజు వాళళ్ మొహం అదద్ంలో చూసుకోలేకపోతునన్ందుకు వాళుళ్ అంతగా బాధ 

పడుతునాన్రు. తలిల్ మనసును వారి గుండె అదద్ంలో చూసేత్ తెలిసేది, నీ బాధ వారికి కనిపించేది." అదద్ం జీవిత సతయ్ం 
సృషిట్ రహసయ్ం చెపిప్ంది. 

' అలాగని నినున్ దూరం చేసుకునన్ బాధలో నుంచి  తేరుకోకుండానే వారికి ఈ శిక్ష వేసాత్వా?” వైదేహి 
అడిగింది. 

" మరి నీ బాధ వాళల్కు తెలియలిగా,నీ గుండె అదద్ం పగిలి ముకక్లై,కనిపించకుండా పోయిన మాటేమిటి? అదద్ం 
అడిగింది. 

" నా బాధ చూడలేక నువువ్ ముకక్లయాయ్వు కదా...మరి నా బిడడ్ బాధ నేను చూడలేక ఏం కావాలి" వైదేహి తలిల్ 
మనసు తపన కంటతడితో అడిగింది. 

ఒకక్సారిగా గది బయట ఈ మాటలు వింటునన్ సారథి తననెవరో చరాన్కోల తో కొటిట్నటుట్ ఉలికిక్పడాడ్డు.అమమ్ 
అదాద్నిన్ దూరం చేసుకోవడం ఇషట్ం లేక ,ముకక్లు చేసింది.. 

" నినున్ నేను దూరం చేసుకునాన్నని నువెవ్ంత బాధ పడుతునాన్వో,నా బిడడ్ల మొహాలు అదాద్నికి దూరంగా 
ఉంటే నేనూ అంతే బాధ పడుతాను.నీ బిడడ్ మనసు అరథ్ం చేసుకునన్ నువువ్వ్ నీ  బిడడ్ మనసులో నా బిడడ్ మీద వునన్ పేర్మ 
అరథ్ం చేసుకోవా? అదాద్నిన్ అడిగింది అమమ్ 

*** 
తను ,గోమతి కలిసి అమమ్ పేర్మను ముకక్లు చేసి ... 
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అదద్ం మాటలోల్ అరథ్ం అరథ్ం అయియ్ంది.అమమ్ పేర్మలో గొపప్తనం తెలిసివచిచ్ంది. 
తలుపులు తోసుకుని వెళిల్ తలిల్ పాదాల మీద పడాడ్డు. కనీన్ళేల్ క్షమాపణ కోరాడు సారథి..అకక్డ అమమ్ అదద్ం వైపు 

చూసూత్ తన పాదాల మీద పడడ్ బిడడ్ను గుండెలకు హతుత్కుంది. 
పగిలిన అదద్ం ముకక్లోల్ కంటతడి. గోమతి పశాచ్తాత్పం. . పగిలిన అదద్ం ముకక్లోల్ కనిపిసోత్ంది. 
తలిల్ ఒడిలో పడుకుని క్షమించమని వేడుకుంటునన్ సారథి పర్తిబింబం కనిపిసోత్ంది. 
                            *** 
ఒకోక్ అదద్ం ముకక్ను బరామ్టేకుతో చేసిన ఫేర్మ కు అతికిసుత్నాన్రు సారథి గోమతి... 
ముకక్లైన అదద్ం అతికింది.అతికిన అదద్ం పేర్మగా వైదేహి వైపు చూసింది. ఆమె కళళ్లో ఆనందం అదద్ంలో 

పర్తిబింబించింది. కొడుకు  పశాచ్తాత్పంతో ముకక్లైన తలిల్ మనసు తేలికైంది  . 
ఇపుప్డు అదద్ంలో సారథి,గోమతి పర్తిరూపాలు సప్షట్ంగా కనిపిసుత్నాన్యి. 
అదద్ం అలిగితే ... 
ఒక జీవిత సతయ్ం కనిపించింది. తన సవ్రం వినిపించింది. 
ఇది ఊహే కావచుచ్. ఆలోచిసేత్ నిజమే కావచుచ్. 
                           *** 
( తలిల్ మనసును అదద్ంలా చూసుకునే కొడుకులకు ఈ కథ అంకితం..రచయిత ) 
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