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       “శాంతి...” అంది ఏదో అడగబోయినా, పెదవులు తడబడి పోయాయి. గుండె ఎందుకో అపరిమితమైన వేగంతో 
కొటుట్కొంటోంది. 

“శాంతిని పేర్మించలేదా అని అడుగుతునాన్వా? ఇకక్డికి వచేచ్వరకూ శాంతినే పెళాళ్డదామనుకుని వచాచ్ను. ఆ 
రోజు నువువ్ మా శాంతి కోసం వచిచ్న రోజు... మొదటిసారిగా నినున్ చూసిన క్షణంలో అనుకునాన్ను. నా కాబోయే 
శీర్మతి శాంతి కాదు... యిలా పెదద్ పెదద్ కళుళ్, ఆ కళళ్లో ముగద్తవ్ం నిండివునన్ కమల అని! రోజూ నీ కోసం ఎదురు 
చూడటమే! శాంతితో సినిమాలకి షికారల్కి తిరుగుతునాన్ననన్ మాటే గానీ మనసూ కళూళ్ నీ కోసం గాలించని క్షణం లేదు. 
నినున్ పెళాళ్డతాను కమలా! నీకిషట్మేనా?” సుధీర ఓ విధమైన ఉదేవ్గంతో అనాన్డు. 

నిరాఘ్ంత పోయింది కమల క్షణ కాలం. ఏ జవాబు చెపాప్లో తోచలేదు తను కలగంటుందో, నిజంగా సుధీర ఇలా 
అంటునాన్డో ఏదీ ఇదమితథ్ంగా తేలటం లేదు. 
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“శాంతి వాళళ్మామ్, నానన్గారు...” 
సుధీర పెదద్గా నవావ్డు. “అతత్, మామయాయ్ ఏమనుకుంటారోనని, ఏమంటారోనని భయమా? అనటానికీ, 

అనుకోవటానికీ యిందులో యేముందీ? నేను నినున్ పేర్మించాను. పెళాల్డతాను. నీ అంగీకారం తీసుకునాన్క వాళళ్తో ఆ 
మాట చెబుతాను.” 

“మరి శాంతి?” 
“శాంతికేం? లకాష్దికారల్ బిడడ్! ఎలుల్ండీ పాటికి ఆమెకు ననున్ మించిన వరుణిణ్ తెచిచ్ పెళిల్ చేసాత్రు.” 
ఇక కమలకేం అడగాలనిపించలేదు. ‘శాంతి కూడా మిమమ్లిన్ పేర్మించిందేమో? అది మీరే తన కాబోయే భరత్ అని 

నిరణ్యించుకుందేమో? దాని పేర్మకి నేను అడుడ్ తగులుతునన్నేమో? మీ అంతసుత్కి నేను తగనేమో? మీరు శాంతిని 
మోసగిసుత్నాన్రేమో?’ ఇలాంటి పర్శన్లు మనసు అటట్డుగు పొరలోల్ క్షణకాలం తలెతిత్నా, వాటిని పయికి 
రానివవ్దలుచ్కోలేదు. ఈ అదృషట్ం అపురూపమైనది. ఈ అవకాశం అతయ్దుభ్తమయినది. జార విడుచుకుంటే, లేనిపోని 
కుశంకలతో తరాక్నికి దిగితే మరి రాదేమో? 

“ఏం కమలా? నీకిషట్మేనా? నీకు ఇషట్మైనా కాకునాన్ నేను నినున్ పెళాళ్డేసాత్ను. ఆఁ!” అనాన్డు సుధీర జబరద్సీత్గా 
కమల చుటూట్రా చేతులు వేసూత్, 

కమల సిగుగ్గా నవివ్ంది. ఆ నవువ్లోనే ఆమె నేరుప్గా తన అంగీకారానిన్ తెలిపింది. 
“ఆల రైట! ఈ అవకాశం రాదేమో. బాంబే వెళిల్ నీకు ఉతత్రం వార్దాద్మనుకునాన్ను. వెళిల్ ఉతత్రం కూడా 

వార్సాత్ను.” 
బాగా చీకటి పడాడ్క గానీ కమలకు తను కాలేజీ నుంచి ఇంటికి వెళళ్లేదనన్ నిజం గురుత్కు రాలేదు. అందాకా 

వాళిళ్దద్రూ ఏం కబురుల్ చెపుప్కునాన్రో మూడు గంటల టైం ఎలా ఇటేట్ గడిచి పోయిందో ఆ కీర్పరుస్కు మాతర్మే తెలుసు. 
PPP 

 వారం రోజులు కమల కలలోల్ మనిషికి మలేల్ వుంది. యాంతిర్కంగా కాలేజీకి వెడుతోంది, వసోత్ంది. కానీ ఆమె 
మనసంతా సుధీర తనకి రాసాత్ననన్ ఉతత్రం మీదే లగన్మయి వుంది. ఆ ఉతత్రంలో ఏం రాసాత్డో? ఎనిన్ తీయని కబురుల్ 
రాసాత్డో, అవి నానన్కి తెలపటం ఎలా? ఆ ఉతత్రం చూపటం ఎలా? పోనీ నానన్కి నేరుగా ‘ఇలా మీ కమలను నేను 
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పెళాల్డతాను. ముహూరత్ం పెటిట్ంచండి” అని వార్యొచుచ్గా? ఊహుఁ! అలా వార్యడట. తనకే రాసాత్ననాన్డు. “నువేవ్ మీ 
నానన్కా ఉతత్రం చూపించు” అనాన్డు. 

శాంతి కాలేజీకి వసోత్ంది. సుధీర వెళిళ్పోయాక శాంతి యింత కిర్తంలా చలాకీగా వుండటం లేదు, ఏదో 
కోలోప్యిన దానిలా చైతనయ్మంతా ఎవరో లాగి వేసినటుల్ యాంతిర్కంగా నడుసుత్నన్ దానిలా ఉంటోంది. పాఠాలలో 
చురుకుదనం తగిగ్ పోయింది. సోప్రట్స్ లో అసలు పాలొగ్నటం లేదు. ఇది సేన్హితురాళళ్ంతా గమనించారు. 

“తొందరలో పెళిల్ కాబోతోంది కదా! బహుశా ఆ తాలూకు ఆలోచనలేమో?” అని ఒకరిదద్రు చనువునన్ 
సేన్హితురాళుళ్ సరదాగా అనాన్రు. శాంతి చిరునవువ్ నవివ్ వూరుకుంది. 

కానీ శాంతిలో కమల పటల్ ఇంతకిర్తం వునన్ అభిమానం మాతర్ం తగిగ్ పోయింది. ఆ విషయం కమలతో బాటు 
ఇతర సేన్హితురాళూళ్ గురిత్ంచారు. ఇంతకిర్తం కాలేజికి వసూత్, సాధారణంగా కమలనీ కారోల్ ఎకిక్ంచుకు వచేచ్ది. కాలేజి 
నుంచి వెళూత్ కమలని కారోల్ ఇంటివదద్ డార్ప చేసి వెళేళ్ది. అలాగే కమలే శాంతి, శాంతే కమల అనన్టుల్ండేవారు. 

కానీ ఇపుప్డలా కాదు. కమలను చూడగానే శాంతి ఏదో పని వునన్టుల్ తపుప్కు పోతుంది. శాంతిని చూడగానే 
కమల కూడా ముఖం చాటు చేసుత్ంది, ఒకే సీటోల్ కూరుచ్ంటుండిన ఇదద్రూ, ఒకరు ఫర్ంటు బెంచీలో, మరొకరు ఆఖరు 
బెంచీలో కూరుచ్ంటునాన్రు. కారులో అసలు కమలని తీసుకు రావటం గానీ, ఇంటి దగగ్ర డార్ప చేయటం గానీ లేనేలేదు. 

“నువూవ్ కమలా మాటా మాటా అనుకునాన్రా? ఎందుకలా ముభావంగా వునాన్రు?” అని ఒకరిదద్రు 
సేన్హితురాళుళ్ అడిగారు. శాంతి, “అబేబ్ లేదే!” అంది నవువ్తూ. ఆ పూట కమలతో కావాలని మాటాల్డింది నాలుగు 
పొడిమాటలు. 

“శాంతితో నాకు తగవు  ఏముంది?” అని తేలేచ్సింది కమల. 
కానీ పదో రోజు కాబోలు. శాంతి మెలిల్గా అడిగింది “కమలా! మా బావ వూరికెళేళ్ముందు రోజు నువూవ్, బావా 

మా బంగాళా దగగ్రునన్ పారుక్లో కూరుచ్నాన్రటగా?” 
కమల షాక తినన్టల్యింది. శాంతికెలా తెలిసింది? బహుశా సుధీర రావటం చూచిన తోటమాలి చెపిప్ ఉంటాడా? 
“ఛ.. ఛ... ఎవరనాన్రా మాట?” అంది తనలోని కంగారు కపిప్ పుచుచ్కుంటూ. 
“పారుక్లోని మొకక్లూ, పూలూ” అంది శాంతి నిశితంగా కమల కళళ్లోల్కి చూసూత్. 
“ఛ... ఉతత్ మాటలు!” అంది కమల మళీళ్. 
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“పోనీలే. ఉతత్ మాటలో ... గటిట్  మాటలో. నువావ్ రోజు కాలేజీలో ఒళుళ్ బాగాలేదని చెపిప్, వచేచ్శావు కదా? అదీ 
ఉతిత్ మాటేనా?” 

కమల గతుకుక్ మంది. శాంతి అనిన్ వివరాలు లాగిందా? సుధీర తనని పేర్మిసుత్నాన్డని తెలుసుకుని జెలసీగా 
ఉందా? 

“ఆ!  తలనొపిప్గా వుంటే ఇంటికొచేచ్శాను” అని ఏదో అరజ్ంటు పని వునన్దానిలా దూరంగా వెళుత్నన్ సరోజను 
పిలుసూత్ గబగబా వెళిల్ పోయింది కమల. 

ఇంటికొచాచ్క కమల చాలా చిరాకు ఫీలైంది. శాంతికీ, వాళళ్మామ్, నానన్గారల్కీ అందరికీ తెలిసి పోయిందా? 
సుధీరే చెపిప్ వెళాళ్డా? మరి సుధీర నుంచి తనకి వసుత్ందనన్ ఉతత్రం రాలేదేం? అసలు రాసాత్డా? మరిచ్ పోయాడా? 

శాంతి ఈరష్య్ పడుతోందా? పడనీ! సుధీర ఉతత్రం వార్సి, తమ పెళిల్ కుదిరిననాడైనా శాంతికి తెలియాలి కదా! 
ఎవరి అదృషట్ం వాళళ్ది. సుధీర తనంత తానుగా పేర్మిసుత్నాన్నని  చెపాప్డు కదా. 

ఆ రోజు రాతిర్ భోజనాలు అయాయ్క, తలిల్ ఇంటోల్ పని చూచుకుంటుండగా తండిర్ శీర్హరిరావుగారు మెలిల్గా 
పిలిచారు. 

“అమామ్ కమలా! అలా కాసేస్పు వాక కు వెళొళ్దాద్ం. వసాత్వా?” 
కమల ఆశచ్రయ్ంగా చూసింది తండిర్ వేపు. రాతిర్ భోజనం అయాయ్క కాసేస్పు అలా బయట నడిచి వసాత్డు రోజూ 

ఆయనగారు. అది  ఆయనగారి దినచరయ్లో ఓ భాగం. కానీ ఇనేన్ళళ్లోనూ ఎపుప్డూ ఏ కూతురిన్ గానీ, భారయ్ను గానీ 
వెంటబెటుట్కు వెళిళ్న సందరాభ్లు లేవు. 

“రామామ్!” ఈసారి ఆయనగారి పిలుపులో ఆజఞ్ వుంది. 
“వెళిల్ రా నానన్ వెంట” అంది శీర్లకిష్. 
కమలకాక్సత్ అరధ్మైంది. నానన్ ఏదో తీవర్ంగా చెపప్దలుచ్కునాన్రు, ఇంటికాక్సత్ దూరంగా వుంటే బావుంటుందని 

అనిపించింది ఆయనగారికి. సరే... విందాం. 
ఇదద్రూ రంగనాయకసావ్మి ఆలయం దాటి, పెనాన్ ఒడుడ్కు నడిచారు. పిండారబోసినటుల్నన్ వెనెన్ల. అకక్డకక్డ 

నీళళ్తో, నీళళ్ మధయ్ వునన్ యిసుక తెరలతో... పినాకిని వెనెన్లలో మెరిసిపోతోంది. 
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ఇసుకలో ఓ చోట కూరుచ్నాన్క, శీర్హరిరావుగారు ఆటేట్ ఉపోదాఘ్తం లేకుండానే మొదలెటాట్రు. 
“సుధీర నీకు ఉతత్రం వార్శాడమామ్. మధాయ్హన్ం పోసట్ లో ఆ కవరు వచిచ్ంది. ఇతరుల ఉతత్రాలు చదవకూడదనన్ 

సంగతి నాకు తెలుసు. కానీ నా కనన్కూతురి మంచి కోరే బాధయ్త గల తండిర్గా నాకునన్ నమమ్కంతో విపిప్ చదివాను.” 
ఆయనా మాటలు చెబుతూ కూతురు కేసి చూడటం లేదు. పెనాన్ నదికేసి చూసుత్నాన్రు. 

కమలకు గుండె దడదడలాడటం మొదలెటిట్ంది. అనుకునన్ది జరుగుతుందేమోనని ఊహించడం వేరు. 
జరిగినపుప్డు ఎదురోక్గలగటం వేరు. సుధీర ఏం వార్సి వుంటాడు? పిచిచ్గా పేర్మ కబురుల్... ఆ రోజు పారుక్లో కీర్పరస్ 
మాటున చెపిప్నటేల్ వార్సి ఉంటాడా? ఛ ఛ... అవనీన్ నానన్ చదివారా? 

లేక సింపుల గా ‘నినున్ పెళాళ్డతాను’ అని వార్సి వుంటాడా? నానేన్ం చెబుతారో? ఎలా వినటం? అసలీ 
నానెన్ందుకు ఆ కవరు చింపి చదవాలి? తనకిసేత్ తనే చదువుకొని, చెపప్వలసినంత వరకే చెపేప్ది కదా. 

“సుధీర నినున్ పెళాల్డతాననాన్డు.” శీర్హరిరావుగారి గొంతు ఖంగుమంది. 
కమల మాటాల్డలేక పోయింది, 
“కానీ అటు వాళళ్ అమామ్ నానన్లు గానీ, ఇటు అతత్మామలు గానీ ససేమిరా అంటునాన్రట. యిక వాళళ్ందరితో 

సంబంధ బాంధవాయ్లు తెంపుకోవటానికి పెదద్ యుదద్మే చేయవలసి ఉంటుందిట. అది చేయటానికి తను సిదద్ంగానే 
వునాన్డట. కానీ, తన మామతో కొనిన్ వాయ్పార సంబంధమైన లావా దేవీలూ, షేరూల్ వగైరాలు కొనిన్ వునాన్యట. అవనీన్ 
ఓ రకంగా సెటిల చేసుకోవటానికి కనీసం ఒకక్ సంవతస్రమైనా పడుతుందిట. అందాకా నువువ్ ఓపిక పడితే నినున్ 
పెళాళ్డుతాడట.” శీర్హరిరావుగారు తను చెపప్వలసింది చెపేప్సినటుల్ నిటూట్రాచ్రు. 

“సంవతస్రం ఆగితే సరిపోలా నానాన్.” కమల గబుకుక్న అంది. ఇందాకటి గుండెదడ తగిగ్ంది కాసత్. 
శీర్హరిరావుగారు కూతురి వేపొకసారి నిశితంగా చూశారు. ఆ చూపు బాగా గమనించలేదు గానీ కమల గమనించి 

వుంటే ‘ఎంత పిచిచ్పిలల్వమామ్’ అనే జాలి ఆ చూపుల నిండుగా వుందని అరధ్మయేయ్ది. 
“సంవతస్రం  ఆగటం అనన్ది ఒక సాకు మాతర్మే కమలా.” 
“లేదు నానాన్! సుధీర ననున్ తపప్క పెళాళ్డుతాడు. సంవతస్రం లోగా వాళళ్ మామతో, తలి తండుర్లతో అనిన్ 

రకాల తెగతెంపులు చేసుకుంటాడు. లేదూ వాళళ్ందరీన్ ఒపిప్సాత్డు. ఈ లోగా నేను డిగీర్ కోరుస్లో చేరి చదువుకుంటాను.” 
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శీర్హరిరావుగారికి నవూవ్, జాలీ ముంచుకు వచాచ్యి. ఆరవ తరగతిలో చేరిన విదాయ్రిధ్ మెటిర్క పాసయేయ్ లోగా 
వాడిలో శారీరకంగా, మానసికంగా, విజాఞ్న పరంగా ఎనిన్ ఎతుత్ పలాల్లను ఎదురోక్వాలో తను ఓ మాసాత్రిగా ఎందఱో 
విదాయ్రుధ్లను చూసాడు. చదువులో అదుభ్తంగా పైకి వచేచ్ విదాయ్రిధ్ హఠాతుత్గా చదువు ఆపివేసి, కుటుంబ పోషణ భారం 
వహించవలసి వచేచ్ పరిసిథ్తులు రావచుచ్. చదువులో మొదద్బాబ్యి అయినవాడు డొనేషనల్తో డాకట్రుగా మారి వెలిగిపోనూ 
వచుచ్. పెళిళ్ళళ్ విషయమూ, ఈ తాతాక్లికావేశాల పేర్మల విషయమూ అంతే! అందులోనూ కలవని అంతసుత్ల 
పేర్మలకూ, ఏ క్షణానికాక్షణం దినదిన గండం నూరేళాళ్యుషుష్. 

“చూడమామ్! సుధీర నీ కోసం ఇంతటి తాయ్గాలు చేయగలడని నీకు నమమ్కం ఉందేమో గానీ, నాకు లేదు. 
బంధుతావ్లు వదిలించు కోవటం, డబుబ్ పరమైన లావాదేమీలు వదులుకోవటం నువూవ్హించినంత తేలిక కాదు.” 

తండిర్ మాటలు మధయ్లో ఉండగానే కమల ఆవేశంగా అంది. 
“మీరలా నిరుతాస్హ పరచకండి నానాన్! పేర్మ ముందు అనీన్ తేలికే.”  
క్షణ కాలం నిరాఘ్ంత పోయినటల్యి తనను తాను సరుద్కుని అనాన్రాయన. 
“నువువ్ డిగీర్ కోరుస్లో చేరి చదువుతూ ఉండటమే నే కోరేది. డిగీర్ తెచుచ్కునాన్క నీకు పెళిల్ చేసి, నీ కాళళ్ మీద నీవు 

నిలబడ గలిగే ఆతమ్విశావ్సం నీకు కలిప్దాద్మనే నేననుకునాన్ను. కానీ ఈ సుధీర పేర్మ వయ్వవహారం చూసోత్ంటే నీకసలు 
చదివే చదువు  మీద దృషిట్ లేదని రుజువయి పోయింది. నా ఆలోచనలనీన్ వయ్రధ్మైనవని తేలి పోయింది. కానీ ఒకటి 
మాతర్ం నిజం కమలా! శాంతి సుధీర ను పెళాల్డటానికి హకూక్, అంతసూత్ గలిగిన అమామ్యి. నీకవి రెండూ లేవు. 
గురుత్ంచుకో.” 

“శాంతికి ఎనిన్ హకుక్లునాన్, అంతసుత్లునాన్ నానాన్! సుధీర ననేన్ కోరి, పెళాల్డతాననన్పుడు ఆ పిలల్ ఎవరు 
ఆపటానికి?” 

శీర్హరిరావు లేచి నిలుచ్నాన్రు. కమల అనుసరించింది. 
రంగనాయకసావ్మి ఆలయం ముఖదావ్రం దగగ్రకు రాగానే శీర్హరిరావుగారు చెపుప్లు విడిచి, ఆలయానికి 

అభిముఖంగా తిరిగి చేతులు జోడించారు. “చూడమామ్ కమలా! శీర్రంగశాయి ఎవరికి నిరేద్శం అయిన పాతర్లని, 
జీవితాలని వారికి నిరేద్శించాడు. మనకునన్దానిలో మనం తృపిత్ పడటంలో గల ఆనందం, ఎదుటివారి సొముమ్ దోచుకుని 
అనుభవించటంలో ఏ నాడూ పొందలేరు. అలా జరిగిన నాడు పొందేది తాతాక్లికానందం. ఆ తరావ్త శాశవ్త దుఃఖం. 
నీకు చదువు మీద దృషిట్ పోయింది. అది నేను గర్హించాను. తవ్రలో మనకి తగిన సంబంధం చూచి పెళిల్ చేసి పంపేసాత్ను. 
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ఈ జీవితానికి నీ బాధయ్త కూడా తీరినటల్వుతుంది. నేనూ మీ అమామ్ శేష జీవితం నిశిచ్ంతగా రంగనాధుని సేవలో గడిపి 
వేసాత్ము.” చినన్ సవ్రంతో చెపాప్రాయన. 

“ఒదుద్ నానాన్. మీరు సంబంధాలు చూడనవసరం లేదు సంవతస్రం ఆగితే సుధీరే పెళాల్డతా ననాన్డు కదా?’ 
ఇక శీర్హరిరావుగారేం మాటాల్డలేదు, మౌనంగా ఇంటికొచాచ్రు. 

PPP 
ఇది జరిగిన వారం రోజులకు ఓ రోజు కాలేజీలో శాంతి చాలా ఉతాస్హంగా సేన్హితురాలందరి మధాయ్ కబురుల్ 

చెబుతూ కనిపించింది. డబుబ్నన్ శాంతి చుటూట్రా చాలామంది సేన్హితురాళుల్ంటారు ఎపుప్డూ. ఏమిటో హడావుడి 
అనుకుంది కమల. 

“కమలా! ఇలా రావోయ” అంటూ పిలిచింది శాంతి. 
ఈ మధయ్ అసలు పేరు పెటిట్ పిలవడం లేదు. ఆశచ్రయ్ంగా వెళిళ్ంది కమల. 
పెదద్ సైజులో చినన్ పుసత్కంలా నాలుగు పేజీలునన్ శుభలేఖలు అందరి చేతులలోనూ వునాన్యి. 
“నా పెళిల్ కమలా! తపప్క రావాలి సుమా.” శుభలేఖ యిసూత్ అంది శాంతి. 
“కంగార్చుయ్లేషనస్!” అంటూనే శుభలేఖ చదివింది కమల. బంగారు అక్షరాలూ, శుభలేఖ సైజూ అనీన్ శాంతి 

అంతసుత్ను తెలపటం వో ఎతుత్ అయితే, ఆ బంగారు అక్షరాలు శాంతి- సుధీర అని వార్సివునాన్యేమిటి? 
“పెళిళ్కొడుకు సుధీరా?”లోపల అనుకోబోయిన మాట పైకి అనేసింది. 
“ఔనోయ! నీకు పరిచయం చేశాను చూడు. మా బావ సుధీర. అతనే!” శాంతి ఒకోక్ మాట వతిత్ పలుకుతూ, 

పరిశీలనగా చూసూత్ అంది.  
కమలకు భూమి గిరుర్న తిరుగుతునన్టుల్ంది. సుధీర తనని పెళాల్డతాననాన్డు. ఉతత్రమూ వార్సాడు. మళీళ్ వారం 

తిరకుక్ండా ఇదేమిటి? సంవతస్రం ఆగమనాన్డు కదా తనని! 
ఇది జోక కాదు కదా? చేటంత శుభలేఖ కళెళ్దురుగా కనిపిసుత్ంటే జోక ఎలా అవుతుంది? సవ్యంగా శాంతి 

శుభలేఖలు పంచుతూ, పేరు పేరునా పెళిళ్కి రండంటూ పిలవటం జోక ఎలా వుతుంది? తననీ, “కమలా! నువువ్ తపప్క 
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రావాలి సుమా!” అని మరీ మరీ పిలచి, హేళన నిండిన చూపులు, గరవ్ం నిండిన చూపులు, గెలిచాననన్ చూపులు 
చూడడం జోక ఎలా అవుతుంది? 

“మా బావ నినన్ వచాచ్డు. ఇక పెళిల్ వారం రోజులే కదా వుంది? అందాకా ఇకక్డే ఉంటాడుట కూడాను” అంది 
శాంతి గొపప్గా కమలను మాతర్ం ఉదేద్శించి. 

కమల ఎలా ఇంటికి వచిచ్ందో ఆమెకే తెలియదు. సుధీర వార్సిన ఉతత్రం తీసి పదిమారుల్ చదువుకుంది. 
హఠాతుత్గా ఆమె కళుళ్ కోపంతో ఎరుపెకాక్యి. ఈ ఉతత్రం... ఈ ఉతత్రం పటుట్కుని శాంతి వాళిళ్ంటికి వెళిల్, 

సుధీర ని పిలిచి ఎలా వార్శావిది? నాకెలా మాట ఇచాచ్వ? అని నిలవేసేత్? కేశవరావు బాబాయిగారు, మీనాక్షమమ్ పినిన్కీ 
ఇదంతా చెపిప్, “సుధీర నాకు మాటిచాచ్డు. ఈ పెళిల్ జరగటానికి వీలేల్దని” గొడవ చేసేత్? వాళళ్ందరూ సుధీరును 
చీవాటేల్సి, ఈ జరగబోతునన్ శాంతి సుధీర ల పెళిల్ ఆపవచుచ్. సుధీర కూడా భయపడవచుచ్ తనకి. 

ఆవేశంగా శాంతి బంగాళాకు బయలేరింది కమల. శీర్హరిరావు ఎదురయాయ్రు. 
“కమలా! శాంతి సుధీర ల పెళిల్ జరగబోతోందమామ్” అనాన్రు. ఆ మాటలలో హేళన వయ్ంగయ్మూ లేదు. 

‘ఇపుప్డైయినా కళుళ్ తెరుచుకుని, నీ కాళళ్ కింది భూమిని చూసూత్ నడవటం నేరుచ్కో’ అనే వాతస్లయ్ పూరిత మందలింపు 
మాతర్మే వుంది.◌ఁ 

“ఆఁ! ” అంది కమల అనయ్మనసక్ంగా. 
“ఇందాక నేను రోడుడ్ మీద వసుత్ంటే, కారులో వెళూత్ కేశవరావుగారు కనిపించి చెపాప్రు. మేమిదద్రం చినన్నాటి 

సేన్హితులమే. కానీ జీవితాలలో సిథ్రపడాడ్క ఆయన అంతసుత్లో ఆయన, నా పరిథులలో నేనూ, మా మధయ్ సేన్హానిన్ చాలా 
జాగర్తత్గా కాపాడుకుంటూ వసుత్నాన్ం ఇందాకా” అనాన్రాయన. 

కమల ఇవేమీ వినే సిథ్తిలో లేదు. 
కమల వెళేల్సరికి సుధీర, శాంతిలు మేడ మీద కేరమస్ ఆడుకుంటునాన్రని చెపిప్ంది మీనాక్షమమ్. కేశవరావుగారు 

హాలోల్ సోఫాలో కూరుచ్ని వునాన్రు. నౌకరుల్ ఎవరూ ఇంటోల్ లేరు. బహుశా బయట పనులోల్ వుండి వుంటారు. 
“వచాచ్వా అమామ్ కమలా! ఇందాక మీ నానన్ కనిపిసేత్ చెపాప్ను, నినోన్సారి పంపమని. చెపాప్డలెల్ వుంది. 

వచేచ్శావు. ఇలా కూరోచ్” అనాన్రాయనగారు తనకెదురుగా వునాన్ మరో సోఫా కేసి చూపిసూత్. 
‘నానన్ చెపప్లేదు. ఆయన చెపేప్లోగా నేనే వచేచ్శాను.’ అందామనుకుని అనలేక పోయింది కమల. 
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“సుధీర నినున్ పెళాల్డతానని మాట ఇచాచ్డు గదా? ఉతత్రం కూడా రాశాడట గదా, సంవతస్రం ఆగమని. ఇవి 
సుధీరే చెపప్నవసరం లేకుండా, మేం అందరం గమనించాము. పోయినసారి నువూవ్, సుధీర చనువుగా మసలటం చూచి. 
నిజానికి శాంతి పెళిల్, పై ఏడాదే చేదాద్మనుకునాన్ం. కానీ పరిసిథ్తుల దృషాట్య్ ఇపుప్డే నిరణ్యించేశాం, మీ నానన్ మొనన్నొక 
రోజు చెపాప్రు. “కమల చినన్పిలల్. ఆవేశం తపప్ ఆలోచన లేదు. నేను నచచ్ చెపాప్ను. వీలైతే నా సేన్హితుడిగా, తండిర్ 
తరావ్త తండిర్గా అదే వాతస్లయ్ంతో ఆ అమామ్యికి చెపుప్’ అనాన్రు. 

కమలా! మీ నానన్లాటి సేన్హితులిన్ అరుదుగా చూసాత్ం అమామ్. సేన్హానిన్ సావ్రాధ్నికి వాడుకోని వయ్కుత్లెవరేనా 
వుంటే, ఎకక్డో నూటికీ కోటికో మీ నానన్లాటి వారొకక్ రుంటారు.” కేశవరావుగారు క్షణకాలం ఆగారు.                   

                       (   )  
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