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           గోపాలరావుతో కమల పెళిల్ తిరుపతిలో జరిగి పోయింది గోపాలరావు హైదరాబాదులో సెకర్టేరియట లో 
ఉదోయ్గం చేసుత్నాన్డు. వయసు ముపైప్ ఐదు పైబడి వుంటాయి. శీర్ వైషణ్వ సాంపర్దాయంలో పుటిట్ పెరిగిన గోపాలాచారి 
ఉదోయ్గంలో చేరాకే గోపాలరావుగా మారాడు. సనిన్హితులు ‘గోపాలాచారి’ అనే పిలుసాత్రు. 

అందాక అతగాడు పెళాల్డక పోవటానికి చాలా కారణాలునాన్యి. తన ఇదద్రు చెలాల్యిలకు పెళిళ్ళుళ్ చేసిగానీ 
పెళాల్డకూడదనుకునాన్డు. తోటి ఉదోయ్గసుత్లలో చాలా మంది పై సంపాదన చేసుత్నాన్ తను మటుకు నీతిగా, నిజాయితీగా 
వునాన్డు. 

చెలాల్యిల పెళిళ్ళుళ్ చేసి, ఆ అపుప్ చాలా వరకూ తీరిచ్, తరావ్త తన పెళిళ్కి సంసిదద్త తెలిపాడు. 
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ఇపప్టికీ గోపాలరావు చాలా నియమ నిషట్లు గల వయ్కిత్. తెలాల్రు ఝామున నిదర్ లేచి, ఇంటోల్ పూజా మందిరం వదద్ 
కూరుచ్ంటాడు. ‘దీక్ష’ పుచుచ్కుని ముదార్ంకితాలు అయినది లగాయితూ ఈ నాటివరకూ అతగాడే రోజూ దేవతారచ్న, 
ధాయ్నం, జపం చేయకుండా ఉండలేదు. 

ఇంతటి సాంపర్దాయ సిదద్మైన కురార్ణిణ్ మరి చూడం అనాన్రు బంధువులు కమలతో. 
కానీ కమలకు గోపాలరావు ఛామనఛాయ రంగూ, నుదుటి మీద తిరుచూరణ్ం నామం, కార్పులో 

కలిసిపోయినటుల్నాన్ కాసత్ కనిపించే పిలకముడి బొతిత్గా నచచ్లేదు. 
ఆ మాటే గునుసూత్ పినిన్తో అంది. 
పినిన్ గయియ్ మంది. 
“ఇలా వంకలు పెటిట్ అనిన్ సంబందాలనీ కాలదనాన్వు. మీ అమామ్,నానన్లను  కోష్భ పెటాట్వు. నీ దిగులుతోనే మీ 

అమామ్ నానాన్ లోలోపల కుళిళ్పోయారు. పదిహేను వేలు కటన్ం, ఆరువేలు పెళిల్ఖరుచ్ సరిపోతుంది ఈ సంబంధం 
అయితే. ఇంకా ఇంకా పెదద్ సంబంధాలు ఎవరు  తేగలరు? తెచిచ్నా డబెబ్వరు పెడతారు? ఎవరి సంసారం బరువు 
వాళళ్కుంది. కేశవరావు గారిసాత్రంటావూ. ముకూక్ మొహం తెలీని పెదద్మనిషి యిసాత్మంటే మాతర్ం పుచుచ్కోవటం 
మనకు భావయ్మా? పైగా వాళళ్మామ్యి పెళిల్ సమయంలో నీకధేదో కొంత వుందని ఇపప్టికే అందరూ చెవులు 
కొరుకుక్ంటునాన్రు. నీ బరువు  తాతాక్లికంగా వేసుకునాన్మే గానీ, ఇక శాశవ్తంగా నీకు నచేచ్ సంబంధం (అది ఉందో 
లేదో ఎవరికెరుక) వచేచ్ వరకు నీ బరువు మోయలేం” అంది సప్షట్ంగా. 

కమలకి అరధ్మయింది. ఇక తను అతిగా బయటపడి లాభం లేదు. నిజానికి గోపాలరావు కంటే నానన్ తెచిచ్న 
ఇంజనీరు, లెకచ్రరు, బాయ్ంక జాబ చేసుత్ండినతనూ చాలా బావునాన్రు. వయసులోనూ చినన్వాళుళ్. 

కానీ తనకపుప్డు నానన్ మీద ఏదో సాధింపు, లోలోపల సుధీర కంటే లకాష్ధికారి సంబంధం రావాలని కోరిక. 
అలా వసేత్ తనూ, తన భరాత్ పనిమాలీ బాంబే వెళిల్ శాంతి, సుధీర లకు తన అంతసుత్ చూపించి రావాలని కోరికగా 
వుండేది. 

“ఇదీ వదద్ని నువువ్ ముఖం మాడుచ్కుంటే మాదేం పోయే. సంబంధం వదులు కుందాం. కానీ ఆలోచించు కమలా! 
ఈ సారి నీకు రాబోయే సంబంధాలు రెండో పెళిల్వీ, మూడో పెళిల్వీ అయితే మాతర్ం మమమ్లిన్ తపుప్ పటట్కు. అపుప్డు విధి 
లేక నువేవ్ ఒపుప్కుంటావు. నువివ్లా పెళిల్ లేకుండా మా దగగ్రే వుండి పోయినా నీ డబుబ్ నీ తిండికీ బటట్లకూ ఖరుచ్ చేసాత్ం. 
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   3 చైతనయ్రాహితయ్ంలో సతరీ 

మాకేం అభయ్ంతరం లేదు. కానీ ఎటిట్ పరిసిథ్తిలోనూ నినున్ అనయ్కులసుత్లకిచిచ్ పెళిల్ చెయయ్ం. చేసుకోనివవ్ం. అంతే” అంది 
పినిన్. 

తుర్ళిళ్పడి తన ఆలోచనలు వదులుకుంది కమల. 
గోపాలరావు భారయ్గా హైదరాబాదులో అడుగెటిట్ంది కమల. 

PPP 
రోజులు సంవతస్రాలు దొరిల్ పోతునాన్యి. ఐదేళుళ్ గిరుర్న తిరిగిపోయాయి. గోపాలరావుకు ఏ బాదర బందీలు 

లేవు. సంవతస్రాని కోసారెపుప్డో ఇదద్రు చెలాల్యిలు, బావమరదులూ పుటిట్లల్ంటూ గోపాలరావు దగగ్రకు వసాత్రు. పది 
రోజులుంటారు. పసుపు కుంకుమలతో చెరొక చీరె, రవికగుడడ్ యిసేత్ పుచుచ్క తృపిత్గా వెళిల్ పోతారు. 

“వదినా! మా అనన్యయ్ చాలా మంచివాడు. నీ అదృషట్ం కొదీద్ నీకు భరత్గా లభయ్మయినాడు. మా అమామ్ నానాన్ 
పోయాక, మమమ్లిన్ కనన్తండిర్లా చూచి పెళిళ్ళుళ్ చేశాడు. మాకు పెళిళ్ళుళ్ అయేయ్ వరకూ తాను పెళాల్డనని శపథం 
చేశాడు. కారణం తను పెళాళ్డేసేత్ ఆ వచేచ్ వదిన మమమ్లిన్ సరిగా చూసుకోదని భయం ఒకటీ, తనకూ పిలల్లూ 
ఝంఝాటం మొదలయితే ఇక ఆ అవసరాలకు డబుబ్ సరి చూచుకునే సావ్రధ్ంలో మాకు మంచి సంబంధాలు తేలేమోననే 
భయం మరొకటి. ఇంత దూరం ఆలోచించే అనన్లు ఎందరు ఉనాన్రంటావు? మమమ్లిన్ మంచి వాళళ్కిచిచ్ పెళిళ్ళుళ్ 
చేయించాడు. మేమూ సుఖంగా ఉనాన్ం. అనన్యయ్ చినన్తనంలోనే వైషణ్వ సాంపర్దాయ దీక్ష తీసుకునాన్డు. తు.చ. 
తపప్కుండా అనుసరిసాత్డు. ఇంత నిషట్గా నిరవ్రిత్ంచేవారూ అరుదే సుమా.” అలా చెబుతుంటారు వాళిళ్దద్రూ. 

కమలకు ఇదంతా చాదసత్ంగా తోసుత్ంది. పూజా పునసాక్రాలు ఒకక్టే జీవిత ధేయ్యమా? జీవితంలో ‘భోగం’ 
అవసరం లేదా? ‘తృపీత్ తృపిత్ తృపిత్ ‘ ఇదే పలవరింతా? తృపిత్కి కొలమానం ఏమిటసలు? తనకు పిలల్లు కలగలేదు. థాంక 
గాడ! అసలొదుద్ కూడాను. 

గోపాలరావుకు వచేచ్ వెయియ్రూపాయల జీతంలో తామిదద్రూ సుఖంగానే బర్తుకుతునాన్ము అంటాడు అతగాడు. 
ఏం సుఖం? రెండువందల యాభై రూపాయలతో రెండు పెదద్ గదులు, ఓ చినన్ వరండా, మరో చినన్ కిచెను, బాత 

రూం లావెటరీ గల ఈ బంగాళా బహుశా బొంబాయిలో సుధీర, శాంతిల బంగళాలో నౌకరల్ గది అంత ఉందేమో ఈ 
ఇలుల్! 

“మీ ఇదద్రికీ బోలెడంత ఇలుల్. ఈ సిటీలో ఇంత యింటోల్ ఆరుగురు ఏడుగురు వుంటారు సాధారణంగా” అంటారు 
ఇరుగు పొరుగు ఇలాల్ళుళ్ గొపప్గా ఈరష్య్గా. 
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నవొవ్సుత్ంది కమలకి. ఏం మనుషులు, అంతా గోపాలరావుకి అకక్ చెలెల్ళళ్ లాటి వాళేళ్. ఈ చినన్ ఇలుల్ తృపిత్. ఇది 
దొరికితే చాలనన్ తృపిత్. ఎకక్డి కకక్డే తృపిత్. 

పైకి ఎదగాలనీ, ఆకాశానన్ందుకోవాలనీ ఆశయం లేని బర్తుకులివి. 
చైతనయ్వంతంగా సాగిపోవాలనే ఊహ కూడా లేని, రాని చైతనయ్ రాహితయ్పు జీవితాలవి. తనకవి నచాచ్వు. 
గోపాలరావు నెల జీతం అందుకునన్ నాడే ఓ రెండువందలు తామిదద్రి పేరుతో బాయ్ంకులో వేసేసి మరీ వసాత్డు. 

దానికి ‘ముందు చూపు’ అంటాడు. 
“అకక్ర లేవైనా వసేత్ ఆ మాతర్ం మన డబుబ్లు వుండాలి. ఎవరినేనా అడగటం ఎంత బాధో, లేదనిపించుకోవటం 

మరీ బాధ” అంటూ ఏవో లెకచ్రిల్సాత్డు. తన ఊహా పధంలో అందమైన సోఫా సెటుల్నాన్యి. రేడియో గార్ములునాన్యి. 
రికారుడ్ పేల్యరుల్నాన్యి, టేప రికారడ్రుల్నాన్యి. ఇంకా ఇంకా మరెనోన్ వునాన్యి. అవనీన్ వాయిదాల పదద్తిలో 
అమరుచ్కోవచుచ్. 

‘అదనపు సంపాదనతో’ అమరుచ్కోవచుచ్. కానీ గోపాలరావు నవేవ్సాత్డు.  
“నువువ్ చెపేప్వనీన్ చచీచ్ చెడీ సాధించామనుకో కమలా? అపుప్డూ మరో కొతత్వి ఉండనే వుంటాయి. మనిషి 

కోరికలిన్ కొలిచే కొలమానం గానీ, కోరికలిన్ ఆపే సాధనం గానీ భగవంతుడు ఇంతవరకూ కనిపెటట్లేదు సుమా.” 
ఏమితో ఆ సమాధానం తనకి నచచ్దు. సరిపెటుట్కోక తపప్ని పరిసిథ్తి. 
అంతా బడెజ్ట పర్కారం యింటి ఖరుచ్, సరదాలు ఉండాలంటాడు గోపాలరావు. అలా అని చినన్ చినన్ సరదాలకి 

అడుడ్ చెపప్డు. కానీ పర్తీ పైసా ఖరుచ్కీ ఓ పరమారధ్ం వుండి తీరాలంటాడు. 
శాపవశాతూత్ సెకర్టేరియట లో ఉదోయ్గం చేసూత్ సిటీలో బర్తుకుతునాన్డేమో గానీ, లేకపోతే ముకుక్ మూసుక 

జపతపాలు చేసుకుంటూ అరణయ్ం మధయ్లో ఆశర్మాలు నిరిమ్ంచుకుని జీవితాలు యజఞ్ యాగాలకూ, జపతపాలకూ 
అంకితం చేసే ఎవరో ముని పుంగవుడుగా వుండ వలసిన వాడేమో ఈ తన భరత్ అనే హేళన భావం కలుగుతుంటుంది 
అపుప్డపుప్డూ. 

అలా తను హేళన చేసినా ఏమీ అనడు. నవివ్ ఊరుకుంటాడు. అతి పేర్మగా దగగ్రకు తీసుకుని చెబుతాడు. 
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“నీకు అతి పేదరికం, అతి కషాట్లు అనేవి అనుభవం లోకి వచిచ్ వుండవు. నినున్ ఆఖరు కూతురివనో, డాకట్రిన్ 
చేయాలనో మీ అమామ్ నానన్లు వునన్ంతలో ముదుద్గానే చూశారని చెబుతూంటావు నువువ్. కానీ నేనలా కాదు. మా 
చెలాల్యిలూ కాదు, 

ఆలయ పూజారిగా వుంటుండిన మా నానన్గారికి, ఆలయం తరపున ఇవవ్బడిన మానాయ్ల మీద పైసా వచేచ్ది 
కాదు. అలాగని ఆలయానీన్, ఆలయంలోని దేవుడినీ, ఆలయానికి వచేచ్ భకుత్లనీ నిలువుదోపిడీ చేసుకు తినే కొందరి 
పూజారి కుటుంబాలలోని సావ్రథ్మూ, నీతి బాహయ్మూ, దైవ దోర్హమూ మాకు లేవు. 

మరెలాగ బర్తకటం? కేవలం గార్మసుత్ల మంచితనం మీదా, గార్మసుత్లకు ఎనోన్ ఉపకారాలు చేసి వారి నుంచి 
గౌరవం పొందే నిరంతర కృషి మీదా కుటుంబం లాకుక్ వచేచ్ వారు. 

మాకు తెలుసు మనుషుల విలువ, మంచితనపు విలువ... అందుకు మనం ఎంత తాయ్గం చెయాయ్లో, మనలిన్ 
మనం ఎంత నిజాయితీగా మలుచుకోవాలో మాకు తెలుసు. 

నేను ఉదోయ్గంలో చేరాకే నానన్గారికి కాసత్ ఊపిరి తిరిగింది. అయితే చెలాల్యిల పెళిళ్ళుళ్ చేయలేక పోయారు. ఆ 
పర్యతన్ంలో ఉండగానే అమమ్ నానన్ పుషక్రాలలో మరణించారు. 

చెలాల్యిల బాధయ్త తీసుకునాన్ను. 
మరి నేను ఋషినో, గౌతముడినో, గోపాలరావునో అని నువువ్ నవివ్నా కూడా నాకు బాధ లేదు కమలా? నువువ్ 

అహలయ్వి కావు. అంతే చాలు.” 
“ఎందుకు కాదు?” నవువ్తూ అంది తను. 
“అదేమిటి?” అదిరిపడడ్టుల్ అడిగాడు గోపాలరావు. 
“ఈ మధయ్ ఎందుకో చేసే పనేమీ లేకనో లేక ఏవో ఊహలు తలలో పరుగెడుతూనో చినన్ చినన్ కధలు బురర్లో 

మెదులుతునాన్యి. అవి వార్యాలనిపిసోత్ంది. రాసి పతిర్కలకి పంపిసాత్ను, కలంపేరు ‘అహలయ్’ అని పెటుట్కుందామని 
అనిపిసోత్ంది. ఆ పేరు చకక్గా వుంది. నేను ఎరిగి వునన్ంతలో ఏ రచయితిర్కీ లేదా పేరు.” 

“రాసుకో తపేప్ముంది. కానీ పేరే మరేదేనా?” 
“ఊహుఁ! నాకా పేరే నచిచ్ంది.” 
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“నీ యిషట్ం.” 
రెండు మూడు కధలు ‘అహలయ్’ పేరుతో రాసి పంపింది. కానీ తిరిగి వచాచ్యి. 
సుధీర తో తన పేర్మ, పర్ణయం, తమ మధయ్ నడిచిన ఉతత్రాలు, ఏమేమిటో ఆలోచనలు... అవనీన్ ఫలించి వుంటే? 

తన జీవితం ఎలా వుండేది? 
పెదద్ బంగళాలో నౌకరల్ చాకరల్ మధయ్ కారులో, విమానాలోల్, ఊటీలో, కాశీమ్రులో, విదేశాలలో...  
ఏవేవో కలలు, కమమ్ని కలలు, నిజం కానివీ, కాలేనివీ, తెలిసీ కలలు... 
అవే కాగితాల మీద అక్షరాల రూపంలో, కధల రూపంలో అందంగా సాగుతునాన్యి, 
హఠాతుత్గా ఈ కలల కధ ఒకటి వో పతిర్కలో  అచైచ్ వచిచ్, పాఠకులలో మాంచి రెసాప్నస్ కలిగించింది. 
‘అహలయ్’ రచయితిర్ గా మారింది. 
ఆమె కలం కలల కధలు సృషిట్సోత్ంది కోకొలల్లుగా, ఆమె హృదయం మాతర్ం ఆ కలలకు అనుగుణంగా తన 

జీవితం, తన భరత్ లేదేననన్ నిరంతర అసంతృపిత్తో వేగిపోతూ వుంది. 
PPP 

‘అహలయ్’ అనన్ కలం పేరుతో కధలు వార్సుత్నన్ కమలకు కొదిద్ కాలంలోనే మంచి పేరు వచేచ్సింది. నిజానికి ఆమె 
కధలలో, నవలలో వార్సుత్నన్దేమిటో నిజమయిన విమరశ్కులకూ, సాహితాయ్భిమానులకూ అంతు  బటట్టం లేదు. 

కానీ ఆమె రచనలలో ఆమె హృదయం అటట్డుగు పొరలోల్ తండిర్ మీద పేరుకుపోయిన దేవ్షం పర్తిబింబిసుత్ంది, 
ఒకొక్కక్సారి కొనిన్ పాతర్లలో. ఆ దేవ్షాగిన్ కలలిన్ ఆమె హృదయం అనుక్షణం అనుభవిసుత్నన్దే కనుక ఏ విలన పాతర్ 
దావ్రానో, సంభాషణలలో పలికిసుత్ందా దేవ్షానిన్. 

అది అతయ్ంత సహజ సనిన్వేశంగా అతికిపోతోంది నవలలో. సుధీర నూ, అతగాడి డాబునూ దరాప్నీన్ పిచిచ్గా 
పేర్మించింది కాబటిట్, ఆమె చితిర్సుత్నన్ నాయక పాతర్లో పరోక్షంగా సుధీర రూపం, సుధీర భోగం, వాకాచ్తురయ్ం 
పర్తిబింబిసుత్నాన్యి. ఇక సుధీర ను తాను పెళాల్డ లేక పోవటంతో నిరాశకూ, నిసప్ృహకూ లోనైన ఆమె హృదయం భగన్ 
పేర్మలోని విషాదానిన్ అతయ్ంత సహజంగా చితిర్సోత్ందామె కలల కధలలో. 
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భరత్ గోపాలరావు మీద భరత్ అనన్ గౌరవం ఈ నాటికీ ఏరప్రచుకోలేక పోగా,అతగాడి పేర్మ కేవలం బలహీనతగా, 
చేతకానితనంగా మాతర్మే కనిపించి, ‘భారయ్లిన్ హింసించే భరత్లలో అతగాడిని ఊహించుకుని, తనకక్లిగే చులకన 
భావానిన్, హేళననూ, వయ్ంగాయ్నీన్, జుగుపస్నూ కొందరు భరత్ పాతర్లను సృషిట్ంచి వెలల్డి చేసోత్ంది. 

ఇక తన కోరికలూ, తనకు కావలసిన ఇందర్భోగానిన్, ఊహలనూ తన నాయికకు ఆపాదించి ఆ పాతర్ను గాలిలో 
పలీట్లు కొటిట్సోత్ంది. 

ఇలా తనలో కలిగే భావ పరివరత్నలనే పాతర్లుగా మలచి ఓ విలక్షణమయిన శైలిలో, వినూతన్ కధా కధనంతో 
పాఠకుల మీద గుపిప్ంచేసోత్ంది అహలయ్. 

మంతర్ముగుద్లై పోతునాన్రు పాఠకులు. పతిర్కల నుంచి పారితోషికం వసోత్ంది ఓ మోసత్రుగా. 
“నీకు వసుత్నన్ డబుబ్ నీ పేరనే బాయ్ంకులో వేదాద్ం కమలా” అనాన్డు గోపాలరావు ఓ రోజు. 
“ఒదొద్దుద్. నేను కొనిన్ వసుత్వులు కొనుకోక్వాలి” అంది కమల. 
“అలాగే, నీ యిషట్ం.” 
ఇంటోల్ కొదిద్పాటి ఫానీస్ వసుత్వులూ, ఫరిన్చర అమరిచ్ంది. ‘ఇంకా కావాలి. ఇంకా కావాలి.” లోపలున్ంచి ఏదో 

భూతం అరుపులా ఘోష. 
ఓ రోజు కమలకో ఉతత్రం వచిచ్ంది. అది వో పర్ఖాయ్త పతిర్క నుండి రీ డైరెకుట్ చేయబడి వచిచ్ంది. 
“అహలయ్గారికి, 
నమసాక్రం. సాహితాయ్కాశంలో తళుకుక్న మెరిసి ఒకక్సారిగా పర్కాశం  పుంజుకునన్ మీకు నా అభినందనలు. 

మీ కధలు, ఒకటి రెండు నవలలు చదివాను. మీ అభిమాన పాఠకుణణ్ని చెపుప్కోను. కారణం నాకు సాహితయ్ం రెండో 
పార్ణం గనుక. చేతికి అందిన పుసత్కమలాల్ కొని చదవటమో, గైకొని చదవటమో చేసుత్ంటాను గనుక మీ రచనలనీన్ 
పరిశీలించాను. 

మీరు వార్సుత్నన్ రచనల సంఖయ్ పెరుగుతోందే తపప్, వాటిలో సాహితయ్ం గానీ, సాహితయ్ పర్యోజనం కానీ కించితుత్ 
పెరగటం లేదు. మీరు వరధ్మాన రచయితిర్. 
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మీ రచనలు బాగా పరిణతి చెందాలంటే పర్ఖాయ్త రచయితల రచయితుర్ల రచనలు బాగా చదవండి. మన 
సంసక్ృతిని పర్తిబింబించే రామాయణ, భారత, భాగవతాది పురాణ గర్ంధాలు బాగా చదివి అరధ్ం చేసుకోండి. 

పేర్మ ఒకక్టే మన దేశంలోని సమసయ్ కాదు. పగ ఒకక్టే మన మనుషుయ్ల ధేయ్యం కాదు. భారాయ్భరత్లిదద్రిలో 
ఎవరిలో లోపాలునాన్ రెండవ వారు సరుద్కు పోవటమూ, క్షమించటమూ, ఒకరికొకరు తోడు నీడగా ఉండటమూ అనన్ది 
మన వైవాహిక వయ్వసథ్లోని మొదటి గొపప్తనం. ఎకక్డో ఎవరో వో జంట జీవితం అందుకు భినన్ంగా ఉనన్ంత మాతార్న 
వైవాహిక వయ్వసేథ్ పనికి రాదంటూ సిదాద్ంతీకరించటం భారతీయ మహిళగా మీరు చేయదగిన పని కాదు. 

మీరు రచనలు చేయండి. కానీ అవి జాతిని జాగృతం చేసేవిగా వుండాలనే ధేయ్యం ఏరప్రచుకోండి. మీకునన్ 
శైలికీ, మీ పర్తేయ్క కధా గమన చాతురాయ్నికీ వో ‘లక్షయ్ం’ అంటూ ఏరప్రచుకుని చితత్శుదిద్తో రచనలు చేసేత్ మీ రచనలు 
చిరంజీవతవ్ం సాధిసాత్యి. లేకపోతే ఉదృతంగా వచేచ్ ఉపెప్న నీటిలా, వరదలా, పంటలీన్, పశువులీన్, మనుషులీన్ నాశనం 
చేసే పెను తుఫాను గాలిలా సాహితయ్పు విలువలిన్ సమూలంగా శాశనం చేసాత్యి మీ రచనలు. మీ రచనలను ఇపుప్డు 
పిచిచ్గా పోర్తస్హించే పాఠకులే ఓ నాడు వాటిని తీవర్ంగా విమరిశ్సాత్రు. 

సాహితాయ్భిమాని అయిన సోదరునిగా మీకు నేనీ సలహా యిసుత్నాన్ను. సీవ్కరిసాత్రా మంచిదే. లేదూ... 
సాహితాయ్నికి మీ రచనల దావ్రా పటట్బోతునన్ దురధ్శకు నా సంపూరణ్ సానుభూతి. అంతే... మీ సంతకంతో కూడిన మీ 
జవాబు గానీ మీ ఫోటో గానీ ఏదీ కోరని, 

మీ సోదరుడు 
’చందర్ం’ 
ఆ ఉతత్రం చదివి చాలాసేపు ఆలోచనలో పడింది కమల. 
రచనల సంఖయ్ పెరుగునన్ కొదీద్ మెచుచ్కుంటూ వచేచ్ ఉతత్రాల సంఖయ్ పెరుగుతోందే గానీ, ఇలా యింత 

నిరోమ్హమాటంగా విమరిశ్ంచిన, నిజం చెపిప్న ఉతత్రం ఒకక్టీ రాలేదు. (బహుశా రాబోదు కూడా) కిర్ంద సంతకం 
ఒకక్టే ఉంది. అడర్స కూడా ఇవవ్లేదితగాడు. 

అంతలోనే ఆమెకు అహం తనున్కు వచిచ్ంది. వందలాది పాఠకులు మెచుచ్కుంటూ ఉండగా, ఎవరో ఊరు పేరు 
లేని ‘చందర్ం’ ఒకక్డికీ నచచ్నంత మాతార్న మునిగి పోయిందేమీ లేదనిపించింది. తన ధోరణిలో తాను సాగిపోతోందామె.  

(   ) 
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