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          కమల పెదవులు తడారి పోయాయి. నానేన్ చెపాప్రా? కూతురి పేర్మ కంటే సేన్హం ముఖయ్మనే బోడి 
సిదాద్ంతమూ, ఆదరశ్మునా నానన్ది? 

“సుధీర నీకు వార్సూత్ మాకు వార్శాడొక ఉతత్రం. ఇలా కమలను పెళాల్డతానంటూ. వెంటనే బొంబాయి వెళిల్ సుధీర 
ను పిలుచ్కు వచాచ్ను. శుభాలేఖలు అచుచ్ వేయించేశాను. 

కమలా! మీ నానన్ ఆలోచించ గలిగిందీ, చెపప్గలిగిందీ కుష్ణణ్ంగా చెపాప్రు  నీకు. అయితే నువవ్ది అందుకోలేక 
పోయావు. 

ఇపుప్డు నే చెబుతాను విను. 
మేం డబుబ్నన్వాళళ్ం కమలా! డబుబ్ సంపాయించటం మా ఊపిరి. ఆ సంపాయించినదానిన్ మరింత పెంచటం 

మా ధేయ్యం. తరతరాలకు డబుబ్ నిలవ చేయటం ఎలా అనన్ ఆలోచనే మా శావ్స. మా గుండెలలో ‘లబ డబ’ అనే ధవ్ని 
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వినిపించదు డాకట్రల్కి. ‘డబ డబ’ అనన్ శబద్ం ఒకక్టే వసుత్ంది. కారణం మా ధమనులోల్, సిరలోల్, రకత్ంలో, రకత్ కణాలలో 
మనసులో, మెదడులో నిండి వుండేది డబుబ్ను గురించిన ఆలోచనే. 

సుధీర మాకు ఒకక్గానొకక్ మేనలుల్డు. వాడి ఆసిత్ అంతా ఎకక్డికీ పోవటానికీ, ఎవరికీ చెందటానికీ వీలేల్దు. అది 
రూలు. వాడు అరాద్యుషుష్ వాడనాన్డో జోయ్తిషుక్డు ఓ మారు. నాకు నవొవ్చిచ్ంది. 

‘కనీసం వాడి పెళిల్ వరకూ బర్తుకుతాడేమో. జాతకం వేసి చూడండి. పెళిల్ జరిపించేసాత్ం మా అమామ్యి శాంతితో. 
ఆ తరావ్త వాడు చచిచ్నా నే దిగులుపడను. వాడి డబుబ్, ఆసిత్ లీగల గా మా అమామ్యివీ, దాని పిలల్లవీ.(వాడు చచేచ్ 
లోగా పుడితే) అవుతాయి. చాలు’ అనాన్ను. 

జోయ్తిషుక్డు నిరాఘ్ంతపోయి నిలువుగుడుల్ వేసాడనుకో. నా నిజమయిన అభిపార్యం కూడా అంతే. 
అలాగే మా చెలాల్యి... ఎవరు, సుధీర తలిల్, మా బావమరిదిల ఉదేద్శయ్మూ అంతే. ఈ పెంచుకునన్ సంపదను 

పెంచి పోషించే కోడలే కావాలి గానీ, పేర్మలు... పేర్మలనన్వి వుటిట్ నాటకాల మాటలు. 
ఇక సుధీర నినున్ పేర్మించాడనాన్డుగా! పేర్మించనీ? మరింత మందిని పేర్మించనీ. మాకెవరికీ ఏ అభయ్ంతరాలు 

లేవు. కురర్చేషట్లని నవువ్కుని వూరుకుంటాం. వాడి మేనమామనైన నాకే ఎనోన్ పేర్మ వయ్వహారాలుండగా, వాడికీ 
వయసులో యిలాటి ‘చిరుతిళుళ్’ ధాయ్స వుండటం తపుప్ లేదని చెబుతాను. 

ఎటొచీచ్ సంవతస్రం తరావ్త వాడు  నినున్ పెళాల్డతాడని నువువ్ కనిపెటుట్ కూక్రుచ్నాన్వంటేనే మాకు నవొవ్సోత్ంది. 
సంవతస్రంలోనూ, మరో పనెన్ండు మంది కమలలకూ, విమలలకూ మాటలిచిచ్నా, ఉతత్రాలు రాసినా ఆశచ్రయ్ం లేదు 
వాడు. 

మా శాంతికి తెలుసు, వీడి తికక్నెలా వదిలించాలో. 
వాడి వాయ్పారమూ నావాయ్పారమూ కలిసి వునాన్యి. మాకు సమాన వాటాలునాన్యి. అవనీన్ నీ కోసం తాయ్గం 

ఏనాడూ వాడూ చెయయ్డు. మేమూ చెయయ్నివవ్ం. పేర్మ పేర్మని నీ వెంట బుకాక్ ఫకీరుగా ఏనాటికీ రాడు. 
కాబటిట్ అనవసరమైన ఆలోచనలు మానుకో. హాయిగా మీ నానన్ తెచేచ్ సంబంధాలలో  ఏదో ఒకటి అంగీకరించు. 

వాతస్లయ్ంతో మేడ మీదకు వెళతావా? శాంతి సుధీర కేరమస్ ఆడుకుంటునాన్రు. సుధీర తో పర్తేయ్కంగా మాటాల్డాలనుంటే 
మాటాల్డు. మా అభయ్ంతరం ఏమీ లేదు.” 

కమల సోఫాకు అంటుకు పోయి కూరుచ్ంది పోయింది చాలా సేపు. 



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                   pHY  2022 
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“శాంతిని పిలవనా? నినున్ మేడ మీదకు పిలుచ్కు వెళుతుంది” అనాన్రాయనగారే మళీళ్. 
“ఒదొద్దుద్.” తడబాటుగా అంది. ఆయనగారిలా సోఫాలో కూరుచ్ంటే, తాను పేర్మించిన యువతి కోసం ఆమె 

భరత్ని నిలువునా హతయ్ చేయించిన నవాబులూ, తన కొడుకు పేర్యసిని సజీవ సమాధి చేయించిన మొగలాయి 
చకర్వరుత్లు, తన కూతురు పేర్మించిన వాణిన్ నిలువునా పెదద్ ‘రాగి అండా’లో వుండగా కిర్ంద మంట పెటిట్ అమానుషంగా 
చంపించిన నవాబులూ, రాజయ్ం కోసం కనన్తండిర్ని చెరసాల లోకి తోయించిన వాళూళ్, విషాలు పెటిట్ సవతి బిడడ్లలందరీన్ 
చంపించిన మాతృమూరుత్లు, ఒకరేమిటి భోగలాలసతలో, డబుబ్ హజంలో దోపిడీలు మొదలు, హతయ్ల వరకూ ఏ 
ఒకక్దానికీ వెనుదీయని ఎందరెందరో గురుత్కు వసుత్నాన్రు. శరీరం రోమాంఛితమైంది ఒకక్సారిగా. 

ఒకవేళ సుధీర మొండిగా తననే ఈ వారం రోజులోల్గా పెళాళ్డి వుంటే, ఈ రోజు తానిలా సోఫాలో గాక ఈ 
బంగళాలో ఎకక్డో పీక పిసకబడి పూడిచ్ పెటట్బడి... 

“వసాత్ను బాబాయ.” గబగబా బయటకు వచేచ్సింది. తన కూతురు పసుపు కుంకుమల కంటే తన అలుల్డి ఆసేత్ 
ఎకుక్వని చెపిప్న కేశవరావుగారి మాటలు పిశాచపు ధవ్నులాల్ వెనన్ంటుతూనే వునాన్యి, ఇంటికి వచాచ్క కూడా. 

కానీ సుధీర తో ఏకాంతంగా మాటాల్డే అవకాశమే వుంటే అతగాడేం చెపేప్వాడో... అనే ఆలోచన తెగటం లేదు. 
శాంతి పెళిల్ చాలా ఆడంబరంగా జరిగింది. కేశవరావుగారి వేపు లకాష్ధికారి బంధువులంతా వచాచ్రు. కళుళ్ 

జిగేలుమనిపించే నగలతో, పటుట్చీరెలతో ఆడవాళుళ్ చాలా సట్యిల గా వునాన్రు. 
కమల పటుట్ పరికిణీ, ఓణీ, జాకెటుట్ వేసుక వెళిళ్ంది. అసలు పెళిళ్కి వెళాళ్లనుకోలేదు. కానీ సేన్హితురాళళ్ందరూ, 

లేడీ లెకచ్రరుల్ అతయ్ంత ఉతాస్హంతో వెడుతునాన్రు. పెళిల్ పొరుగూరోల్ కూడా కాదు. సేన్హితురాళళ్లో నలుగురైదుగురు 
కమల వెంట వెళేల్ందుకు సిదద్మై వచేచ్శారు కూడాను. అలాంటపుప్డు తను వెళళ్క పోతే పర్తేయ్కం వెలితి పడడ్టుల్ వుంటుంది. 
ఓ సీట్లు మేకప బాకుస్ కొని పటుట్కెళిళ్ంది. 

కేశవరావుగారు ఆదరంగా పలకరించారు. మీనాక్షమమ్ కూడా ముభావంగానే అయినా ఆదరం చిరునవువ్లో కలిపి 
పలకరించింది. పెళిళ్కూతురి అలంకరణలో పెదద్ పటుట్చీరెలో వంటి నిండా నగలతో కళాయ్ణతిలకంతో వెలిగి పోతునన్ 
శాంతి మాతర్ం కమలను చూసి, “ఓహో! వచాచ్వా!” అంది అంతే. 

మిగతా సేన్హితురాళళ్తో కిలకిల నవువ్తూ కబురుల్ చెపిప్ందే గానీ కమల అకక్డ వునన్టుల్ పర్వరిత్ంచ లేదు. పైగా 
ఆమె బంధువులలో, ఆమె సమ వయసుక్లయిన వారితో కమలను చూపుతూ కమలకు వినిపించ కుండా ఏవో 
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చెబుతోంది. బహుశా ‘ఈ కమల నా  సుధీర ను  నానుంచి వేరు చేయాలని చూచింది’ అని చెబుతోందేమో ననిపించి 
కమల చాలా బాధ పడింది. 

పెళిల్ జరుగుతుండగా సుధీర తనవేపు చూసాత్డేమో, అతగాడి కళళ్లో పశాచ్తాత్పం కనిపిసుత్ందేమోనని ఎదురు 
చూచిన కమలకు అకక్డా నిరాశే ఎదురయింది. సుధీర శాంతితో హుషారుగా పెళిల్ మంటపంలోనే కబురుల్ చెబుతునాన్డు. 

శాంతి పరిచయం చేసిన శాంతి సేన్హితురాళుళ్ నలుగురయిదుగురితో నవువ్తూ మాటాల్డాడు. అతగాడి పెర్ండస్ తో 
కబురుల్ చెబుతునాన్డు. కానీ కమల అకక్డ వునన్టుల్ గురిత్ంచలేదు. 

చూడలేదా? చూడక పోవటానికి  తనేం చాటుగా కూరోచ్లేదే? పదిమారుల్ అటు యుటు తిరిగింది చూడాలనే. 
సుధీర కీ తనకీ పెళిల్ అయి  ఉండవలసింది. అసలు నానేన్ యిషట్ పడలేదు. మరో తండిర్ అయి వుంటే, తన కూతురు 

లకాష్ధికారి సుధీర ను పెళాళ్డి సుఖ పడుతుంది లెమమ్నుకుని, పోర్తస్హించేవాడు. పనిమాలీ, కేశవరావు బాబాయిగారి చేత 
కూడా తనకి చెపిప్ంచాడు. అదేమంటే అంతసత్ంటాడు. ఛ.. ఛ! ఇలాటి కనన్తండిర్ ఏ ఆడపిలల్లకి వదుద్హ్. కమలకి తండిర్ 
మీద అపరితమైన కోపం, దేవ్షం ఉపెప్నలా లేచాయి లోలోపల. 

సుధీర, తను పెళాళ్డి వుంటే ఈ శాంతి ఈ రోజెలా పర్వరిత్సోత్ందో, తను శాంతిని చూసూత్ అలా పర్వరిత్ంచేది. కానీ 
ఆ అవకాశం తన నానన్ తనకివవ్లేదు. 

“అకిష్ంతలు అందరూ చలుల్తూంటే నువువ్ చలల్వేమిటే?” అంటూ సేన్హితురాలు రోహిణి గటిట్గా జబబ్ మీద 
చరిచేవరకూ కమలకు అరధ్ం కాలేదు. విందు పూరత్యాయ్క శాంతి, సుధీర లకు అందరూ వెళొళ్సాత్మని చెపిప్ శలవు 
తీసుకుంటునాన్రు. కమల కూడా వెళిళ్ంది. సుధీర కళుళ్ క్షణకాలం కమల కళళ్తో కలుసుకునాన్యి. ఆ కళళ్లో ‘గిలీట్నెస’ 
ఎకుక్వగా కనిపించలేదు గానీ, ఏదో చెపాప్లనన్ తపన వుందనిపించింది. ఆ క్షణంలోనే ఇరువరికేసి తీక్షణంగా చూసింది 
శాంతి. సుధీర పకక్న వునన్ పర్జంటేషన పుసత్కం కవరు పరిశీలించ సాగాడు. 

“వెళొళ్సాత్ శాంతీ” అంది కమల. 
“ఆఁ! ఇక నేను సుధీర బావ బాంబే వెళిల్ పోతాం తొందరోల్నే. వెళేళ్ ముందు నినున్ కలుసుకోవటానికి వీలుండదు 

కమలా! నీ సేన్హితురాలిగా నాదో సినిస్యర సలహా. తవ్రగా పెళాళ్డెయ. మళీళ్ పేర్మంటూ  మొదలెటిట్ ఇతరులెవరినో 
మనసు నొపిప్ంచకు.” 
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కమల విసవిస బయటకు వచేచ్సింది, ఇంటికి వచాచ్క వెకిక్ళుళ్ పెటిట్ ఏడుచ్కుంది లోలోపల. శాంతి అలా సలహా 
ఇవవ్కుంటే ఏం? ఆమె అకక్సు తీరుచ్కుంది కాబోలు. అలా శాంతి అంటుంటే సుధీర వారించలేదేం? జీవితంలో 
ఎపుప్డేనా ఒంటరిగా సుధీర ఒకక్సారి... ఒకక్సారి తను కలుసుకోగలిగితే చాలు.... తనలోని ఈ నాటి పర్శన్లనిన్టికీ 
సమాధానాలు అడిగి తీరాలి. 

శాంతి అవమానపరచింది. వీలుంటే శాంతిని తిరుగు దెబబ్ కొటిట్ తీరాలి. శాంతి మీది కోపం అంతా తండిర్ 
శీర్హరిరావుగారి మీదకు పదింతలుగా పెరిగింది కమలకు, 

PPP 
“మాసాట్రూ! నమసాక్రం. బావునాన్రా?” 
తుర్ళిళ్పడడ్టుల్ తలెతిత్ చూసారు శీర్హరిరావుగారు. అపుప్డే తిరుమల నుంచి వసుత్నాన్రాయన. తిరుపతి దేవసాథ్నం 

బస సాట్ండులో బసుస్ దిగి గోవింద రాజసావ్మి ఆలయం కేసి వెడుతునాన్రు. 
“ఆఁ! బాగానే వునాన్ను. కానీ బాబూ! నువెవ్వరో చపుప్న గురుత్ రావటం లేదోయ” అనాన్రు నొచుచ్కుంటునన్టుల్. 
“శేషాచారిగారి చందార్నిన్ మాసాట్రూ! వరంగల లో ఎం.బి.బి.ఎస. థరడ్ ఇయర చదువుతునాన్ను. పెర్ండస్ తో 

తిరుపతి వచాచ్ను. రేపు వెళతాను.” 
“ఓ... చందర్ం నువావ్! బావునాన్వా? శేషాచారి బావునాన్రా? నువువ్ డాకట్ర కోరుస్ చదవటం నాకెంతో ఆనందంగా 

వుంది” అనాన్రాయన, చందార్నిన్ వెనున్ మీద వాతస్లయ్ంగా నిమురుతూ. 
“మీ ఆశీరవ్చన ఫలితం మాసాట్రూ! సైనస్ లో ఫసట్ మారుక్ వచిచ్నపుడలాల్ ‘నువువ్ దాకత్రువు కావాలి చందర్ం’ 

అనేవారు మీరు. నేనూ కలలో కూడా అనుకోలేదు, నాకు సీటు వసుత్ందనీ, చదవగలననీ” అనాన్డు చందర్ం. 
“ఎవరు చెపప్గలరు చందర్ం? విధి ఎవరిని ఎలా మలుసుత్ందో? మా కమలని డాకట్రిన్ చేయాలని ఎంతగా 

పర్యతిన్ంచాను. అది ససేమిరా అంది. పోనీ, బి.ఇడి. పాస చేయించి టీచర గా చేసేత్ ఉతత్మోతత్మైన ఉపాధాయ్య వృతిత్ 
చేపడుతుందనుకునాన్ను. ఊహుఁ! ఏమీ కాలేదు, ఇంటర తో చదువాపేసి ఇంటోల్ కూరుచ్ండి పోయింది. పైరవేటుగా 
చదవమంటే చదవదు. ఎంచేతో కనన్తండిర్నైన నా మీద అపరిమితమైన దేవ్షం ఏరప్డింది. పెళిల్ చేసి పంపుదామంటే నేను 
తెచిచ్న ఏ మనువూ నచచ్దు. నాకేమిటో అంతా అగమయ్ంగా వుంది నాయనా. మనశాశ్ంతి బొతిత్గా కరువై పోయింది. 
ఎంచేతో ఏడుకొండల వాడినొకసారి దరిశ్ంచి వెళదామని బుదిద్ పుటిట్ వచాచ్ను.” ఆయన మాటలలో చెపప్లేని ఆవేదన. 
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చందర్ం నొచుచ్కునాన్డు. ‘ఆదరశ్ ఉపాధాయ్యుడు’ అనదగిన శీర్హరిరావు మాసాట్రికి వృదాధ్పయ్ంలో మనశాశ్ంతి 
లేదు. అదీ వాళళ్మామ్యి వలల్నట! బహుశా మాసాట్రు పెదద్ సంబంధం తేలేదని నచచ్టం లేదోమో అమామ్యికి. ఆ 
అమామ్యిని తను చూడలేదు ఇంతవరకూ. 

తనకెవరునాన్రు? మరో రెండేళల్లో డాకట్రు కాబోతునాన్డు. సాక్లర షిప మీదా, కేశవరావుగారు జాలి తలచి 
మిగతా ఖరుచ్లు భరిసాత్ననటం వలాల్ చదవ గలుగుతునాన్డీ  కోరుస్. కేశవరావుగారు చాలామంది విదాయ్రుధ్లకు ఇలా 
విదాయ్దానం చేశారు. చేసుత్నాన్రు కూడా. 

ఒకక్గానొకక్ కూతురు శాంతికి పెళిళ్చేసి పంపేశారు. కూతురు, అలుల్డు వాయ్పారరీతాయ్ బొంబాయిలో సిథ్రపడాడ్రు. 
ఇక వునన్ డబుబ్, బాల్క మనీ, విరాళాల రూపంలో ఖరుచ్పెటిట్ మంచి కీరిత్ తెచుచ్కుంటునాన్రు. డబుబ్నాన్, దానిని 
సదివ్నియోగం చేయగల సదుబ్దిధ్ ఎందరికి కలుగ్తుంది? 

“ఏమిటో చందర్ం!”  
ఇందాకా ఏం చెపాప్రో ఏమో, తను సరిగా వినలేదు. శీర్హరిరావుగారు నిసప్ృహగా అనన్ చివరి మాటలతో 

తుర్ళిళ్పడాడ్డు చందర్ం. 
“మీ ఆఖరి అమామ్యి పెళిల్ ఒకక్టే మీకునన్ సమసయ్ అయితే, మీరింతగా బాధపడనవసరం లేదు మాసాట్రూ. మీకు 

నా మీద ‘మంచి పిలాల్డనన్’ నమమ్కం వుంటే చాలు. నేను పెళాళ్డతాను మీ అమామ్యిని. మీరు చెపిప్నదానిన్ బటిట్ ఆ 
అమామ్యి ఇంటర పాసై రెండేళళ్యింది అవునా?” 

శీర్హరిరావుగారు క్షణకాలం దిగార్బ్ంతి పొందారు. తరావ్త గటిట్గా చందార్నిన్ కౌగిలించుకునాన్రు. 
“చందర్ం! నీలాటి కురార్ళుళ్ ఎంత మంది ఉనాన్రీ లోకంలో? నేను నీకు పర్తేయ్కించి సైనస్ పాఠాలు చెపిప్ంది లేదు. 

కానీ, నా ఆశీరవ్చనం మీద నీకంత గురీ, గౌరవం, అభిమానం ఏరప్డాడ్యి. అదే నాకు లక్షలు విలువ చేసే గురుదకిష్ణ. 
చాలు బాబూ! చాలు అదొకక్టే చాలు. 

ఇక మా అమామ్యి సంగతంటావా? దాని ఆలోచనల తీరు వేరుగా వుంది. ఓ ఇంజనీరు సంబంధం తెచాచ్ను. 
అమామ్యి కోసం పదిహేనువేలు ఫికస్ డు డిపాజిటుట్ చేసి ఉంచాను. ఆ ఇంజనీరు కురార్డు పీలగా వునాన్డు. ఒదుద్ 
పొమమ్ంది. మరో లెకచ్రర కురార్ణిణ్ చూసాను. వాడు బాగా లావుగా వునాన్డు పొమమ్ంది. ఇంకో బాయ్ంకిలో ఉదోయ్గం 
చేసుత్నన్ కురార్ణిణ్ చూశాను. ఊహుఁ! వాడు ఛామనఛాయలో వునాన్డు పొమమ్ంది. అందరు కురార్ళూళ్ మా అమామ్యిని 
నచాచ్రు. ఇక వదద్నేసరికి, అవతలి వారికీ సాకులు చెపిప్ తపుప్కునేసరికి నా తల పార్ణం తోకకు వచిచ్ంది. ఆడపిలల్లకి 
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పెళిళ్ళుళ్ కావటమే గొపప్గా వునన్ ఈ రోజులలో, నా మీద వునన్ గౌరవం కొదీద్ వచిచ్న మంచి సంబంధాలనిన్టినీ ఇలా 
కాలదనేన్సింది. నాకెటూ పాలు పోలేదు. నువువ్ చేసుకుంటావు. కానీ అది నినున్ నచచ్దు. నీవు ఛామనఛాయలో 
వునన్వాడివే గదా!” 

చందార్నికి ఆశచ్రయ్ం కలిగింది. మాసాట్రుగారమామ్యి అంతటి  ‘భూలోక రంభా?’ ఆమెకు ఏ సంబంధమూ 
నచచ్క పోవటం చాలా చితర్ంగా కనిపిసోత్ంది. 

“నిజంగా ఈ సంబంధాలనీన్ దానికి నచచ్క కాదు. అదోరకంగా నా మీద కక్ష తీరుచ్కో దలచు కుంది. ననున్ 
సాధించ దలుచ్కుంది. అది అరథ్ం చేసుకునాన్ను నేను.” 

“మీ మీద మీ అమామ్యికి కకేష్మిటి మాసాట్రూ?” ఆశచ్రయ్ంగా అడిగాడు చందర్ం. 
“అదంతా ఓ పెదద్ కధ చందర్ం. చెపుప్కోవటం నాకు ఇషట్ం లేదు. కానీ దాని ఊహలోల్ ఓ కోటేశవ్రుడైన 

రాకుమారుడు లాటి పెళిళ్కొడుకు రావాలి. తాను పై అంతసుత్లో కూరుచ్ని, తనని కొనిన్ విషయాలలో అవమాన పరచిన 
వారిని కించ పరచగలగాలి. 

అది జరిగే పని కాదని నాకు తెలుసు. కానీ దానికీ తెలుసు. చందర్ం! జీవితంలో పొందిన దానితో తృపిత్ పడే 
మనసత్తవ్ం గల ఏ వయ్కిత్ అయినా సరే, తాను సుఖపడి, ఇతరులను సుఖ పెడతాడు. అది లేనివారు తమ దేవ్షంతో, తమ 
అసంతృపిత్ తో తమని తామే దహించుకుంటారు. 

నాకికక్డికి వచాచ్క, శీర్వేంకటేశవ్రుని దివయ్ మంగళ విగర్హం చూసూత్ ఆతామ్రప్ణ చేసుకునన్ సమయంలో ఏదో 
సావ్ంతన లభయ్మయినటల్నిపించింది. నాయనా! విధి... విధి వుంది చూశావూ! అది చాలా బలవతత్ర మైంది. విధి 
లిఖితానిన్ ఎవరూ మారచ్లేరు. నా కూతురయేయ్ది, నేనయేయ్ది, మరొకరయేయ్ది... విధికి తలవంచి తీరవలసిందే. తండిర్గా 
దాని హితవు కోరాను. నచచ్ చెపాప్ను. నా ఓపిక ఉనన్ంత వరకూ విదాయ్బుదుద్లు నేరిప్ంచాను. నేను ఆశించి నటుల్గా అది 
డాకట్రుగానో టీచరుగానో కాలేదు. పోనియ! దానోన్ గృహిణిగా చేసేత్ తండిర్గా నా బాధయ్త తీరిపోతుందని, నా 
శాయశకుత్లా మంచి సంబంధాలు చూశాను. ఊహుఁ! దానికి ఒకక్టీ నచచ్లేదు. చెపాప్నుగా! విధి లిఖితం. అదెలా 
వుందో నా కెందుకిక? రిటైరయి మూడేళళ్యింది పవితర్ పినాకినీ నదిలో సాన్నం చేయటం, పెరుమాళుళ్ శీర్రంగనాయకుని 
అరిచ్ంచు కోవటం నా శేష జీవిత ధేయ్యంగా మలచుకునాన్ను. నిజానికి చినన్తనంలో మా సాంపర్దాయానుసారం ‘దీక్ష’ 
పొందాను. కానీ పవితర్మైన ఉపాధాయ్య వృతిత్ని భుకిత్ కోసం ఎనున్కునాన్క, నా దగగ్ర చదువుకునే పిలల్లలోనే 
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   8 చైతనయ్రాహితయ్ంలో సతరీ 

పెరుమాళుళ్ను చూడటం నేరుచ్కునాన్ను. వేకువఝాము కాసేస్పు ‘తిరుమంతర్ జపం’ తపప్ ఎకుక్వ సేపు దేవుని 
సమ్రించినది లేదు. 

ఇపుప్డు తీరిక దొరికింది. చేసే పనేమీ లేదు. అనన్టుల్ నా భారయ్ శీర్లకిష్ పోయిన ఏడాదే చనిపోయింది.” 
ఆ తరావ్త ఆయన మరేవో నాలుగు కబురుల్ చెపిప్ వెళిల్పోయాడు. గోవిందరాజసావ్మిని దరిశ్ంచుకుని వచాచ్క 

మూడోరోజు రాతిర్ హఠాతుత్గా గుండెపోటు వచిచ్ మరణించారు శీర్హరిరావుగారు. 
PPP 

తండిర్ మరణంతో కమల మనసును ఆవహించిన భూతం ఒకక్సారిగా దిగి పారిపోయింది. 
ఏడాది కిర్ంద అమమ్ చనిపోయింది. ఇపుప్డు నానన్ పోయారు. ఒంటరిగా తను... నానన్ ఇనూస్రెనస్ తాలూకు 

ఆరువేల రూపాయల డబూబ్, పదిహేనువేలు ఫికస్ డ డిపాజిట డబూబ్ మిగిలిచ్ పోయారు. 
“ఇక ఇంతటనైనా, మీ బంధువులలో పెదద్లెవరైనా తెచిచ్న సంబంధం అంగీకరించి పెళాళ్డమామ్ కమలా” అనాన్రు 

కేశవరావుగారు కమల మూరఖ్తావ్నికి నొచుచ్కుంటూ, సేన్హితుని  హఠానమ్రణానికి బాధ పడుతూ. 
కమల మాటాల్డలేకపోయింది. తండిర్ని మానసికంగా హింసించటమైతే బావుంది గానీ, బొతిత్గా ఇలా తండిర్ 

చనిపోవటానిన్, అందు మూలంగా ఏరప్డిన శూనాయ్నిన్ భరించలేక పోతోంది. 
“మీ నానన్ ఆలోచన ఎంత ఉనన్తమైందో నీకు అరధ్ం కాలేదు. ఆయనకు తెలుసు అంతసుత్ల తేడాలు, డబుబ్ 

విలువలు, ఆతమ్గౌరవం విలువలు. నువావ్యానిన్ అరధ్ం చేసుకోలేక పోయావంతే” అని వెళిళ్పోయారు, వెళేళ్ ముందు 
డబుబ్ సాయం ఏదేనా కావలిసేత్ తీసుకోమనాన్రు. 

పెళిళ్కి కటన్ం వగైరా ఏదేనా సరుద్బాటు చేయవలసి వసేత్ తను చేయగలనని చెపాప్రు, కమల సనిన్హిత 
బంధువులతో, 

ఆ తరావ్త కమల జీవితం చితర్ంగా మలుపు తిరిగింది                        
(   ) 
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