
 

 

'ఒ�� కమల�! ఉదయ� �.�ి. ట�బ�� �, సుగ� ట�బ�� ట��  
��సు� �ా".త$ర&ా ఏ ట()ి*+ తగల,ట(� , �ా�ి- �ా)ీ/ళ12 *3 45న 
78��9 , ఆ ట�బ�� ట;� �< =ం&?డABా9 ను కC3! ఊ అబ�F!' ఉదయం 
4దలవHతI*� మJK అంత అ*3JLగMం లNక78O*3 ఏCో 
ఉందను�Q-, ఎకSTవ&ా ఊUVంWేసుకS- బ�ధప[\78తI C]�ాను ^ద 
క_ర`a- అనవసర�bcన మdలSగeలS మdలSగeతI*�, ఓ Wేgh9  
Jij� పట�� కS-, ట(.k.లl వWేa భ�n9 78o &ామeల దగp ర-ంqr , వంట 
WెయMక78O*3, మధMహuం వంటల సందడAలS, Jాvo �ీJiయwx 
C3�ా అ/u చూ��సు9 ంC{. ఆ Jij� ఎప|డూ ఆkడ ఆ}ె~నంలl*� 
ఉంట�ంC{ కనుక =గg3 �ా��2వJi�� �ాళ2�nష� �bcన 78o &ామeలS చూ�� r
W3*�x లNదు.ఆkడ చూ�� �ీJiయలSx అ/u ఆkడ �kత �ాలం 
C3ట(78కSం[3 ప�Ji9 Wేయ�ల*� � Jiక ఆkడకS*3u, ఆ �ీJiయwx 
ఎ-u �kత�ాల�ల�n మeగeBా9 � ఎవర� Wెప�లN- పoశu!  

 

'ఒ�� కమల�!లNW3�? *3కS /రసం వWేaసు9 ంCే..ఏ=ట�, JL&i�ి�  
బత����78OంC{.అందు�? అందJi^C3 ఆ�3రప[3ల�xB89 ంC{.vం[\ 
క*3u మందుల,కST��ౖ78య�O.మందు =ం&ాలంట; vం[\ v*� 
��సు� �ాలంట�ర` [3క�ర`� .త$ర&ా *3 45-uంత vం[\ ��ట� మ��. 

ఎ4gh �భపoదం&ా గడ�ా"xన పov ���దయ�-u vట�� దయం&ా 
Wే��, ఇం�ా ష�ి� ప�Ji9 వయసు క_[3 Jా- అత9 &ాJi సుపo��త 
పలSకSల�n ఉ"�nTప[\ లNq, 'ఆ Wె���CేCో �QంWెం సు-uతం&ాను, 
��oమ&ాను Wెప�చుa కC3!' అ- మనసులl*� అనుకS-, త$ర&ా 

 
 

   



దంత�3వనం WేసుకS-, �ర�Qంగe నడAమe�n CోపHకS-, 

అత9 &ాJi�n �ావ"�ినk -మe�ాలl�  Wే�ి��ట(� ంC{ కమల.  

 

ఇంతలl తలSపH ghసుకSంట� దూకSడA&ా వసూ9 *�, 'ఒ�� కమల�! 
�ా�ింత �ార7��[\, ఓ *3లSగe WెంW3ల *�చుకT ���ి ఒకT అOదు 
ఇ[�� లN ��ట� మ��.అC{వర���gే క/సం పC{ ఇ[�� లO*3 
ల�&iంWేC3-u.కప|డA *�OM 78సుకS-, �QంWెం ��నu JాసుకS-, 

�ార7��[\ అదు  కS-, �QంWెం �¡నగచట¢u, Bాంబ�ర`లl క_[3 
నంచు�Q-, ఎంచకT&ా v-, ��ద   ��ం[\ &i*�uడA ^గడ �ా)ీ �ీట ^ద 
క_ర`a- కబeర`�  WెబeతI �ా)ీ g3&?C3-u.ఎవJi C{�ి�  త&i"ంCో 
ఏj!ఇప|దు బ�&ా vం[\ త&ip 78OంCే త£�.4నu [3క�ర` దగp Ji���¤9  
vం[\ త&ip W3aల*3uడA.అందు�? ఒళ12 త&ip ంచు� �ాల- J�ండA 
WెంW3ల *�vబ¥ట��  చలS� �Q-, అOC{[�� లN vంC3మ- 
అనుకSంట�*3uను.శనగచట¢u, Bాంబ�ర` క_[3 మ�*��ాను.vం[\ 
kషయంలl �ి� ¦కS� &ా ఉం[3లN అమ��! ఏ=ట�, ఈ 7ాడA 7�ట� �n ఏCో 
ఒహట( ప[ెయMక78gే బం[\ నడవదు.vంట; ఆయ�సం,vనక78gే 
/రసం! అంట� q-మ�లl సూJ?�ాంతం [ైల�గeలS మ�ట�� డAతI, 

అకT^ద ��oమ వంకgh వqa,స$య�న అత9 &ాJi Wెల,� లS, �ినuత9  
&ారOన సుకందరమ�&ాJi C{న�ాJK పo��తపలSకS"k!ఆkడ�n vం[\ 
రం�{ ఎకSTవ.అందు�? వ�బ�ాయమd ఎకST��.*+ట( �3ట¢ ఎకST��!  
 

అందు�? ఆkడ ఎ-u మ�టల*3u vJi&i అ*� Bాహసం WెయMలNక 
ఆkడ అ[\&iనట��  Wే�ి��డAత�ంC{ *¨�ి�ంచక g3*¨వ$క త�ి�ంచుకS*� 
కమల. అసలత9 &ార` ఒకT సూJ?�ాంతంgh సమ�నమనుకSంట;, 
�ినuత9 &ార` J�ండA సూJ?�ాంg3ల ��ట�� .పకT ఇంట��  ఒ�ాk[ే 
వHంట�ంC{.ఆkడ Wేసు� లNక �ారంలl అOదు JL©లS ఇకT[ే vష�  
��సు9 ంC{.  
 

'ఒ�� కమల�! కంC{7�[\ =��xలl ���ాను.సగం అOంC{.ఇంక 
vరగన- 4JాOంqంC{.�QంWెం ఈ కంC{7�[\ =��xలl ���ి��ట� మ��' 

అంట� పకTª�{లl వHం[\ ఎప|డ*3u వWేa ��C3  డపడAచు.  
 

'ఒ�� కమల�! ఒకT J�ండA చంW3ల �ా)ీ7�[\ ఇయMమ��.ఇంట��  J�ండA 
చంW3ల �ా)ీ 7�[ే వHంC{.�ా)ీ qకT&ా లNక78gే ^ బ�బ�O&ార` 
అర`Bా9 ర` ' అంట� &Lడవతల -ంq 4హమ�ట పడAతI J�ండA 
చంW3ల �ా)ీ7�[ే అడగలNక, అడగలNక అ[\&? ప�nTంట( �ి-u&ార`.  
 

'ఒ�� కమల�!త$ర&ా ట()ి« ��ట�� .ఈJL© ఆ)ీసు�n త$ర&ా 



���¬2".ఇ« ���« వHంC{.' అంట� భర9 �®ఖరం.  

 

'ఒ�� కమల�!అవతల �ా*�$ంట(T ట°ౖమవHghంC{.గమe�న ఈ షI± 
��యM��' అంట� *3లS&?ళ2 �QడAకS క_[3 ఒ�� కమల� అ*�సJi�n 
సహనం న²ంq78O, qంట�- qనu&ా ఒక CెబF ���ింC{.  
 

'ఏJా బడAద³ ´! అమ�� అ- �ిలవలNవH? /�QT[3 ఒ�� కమల�*�*3? 

తప| అల� �ిలవక_డదు.అమ�� అ*� �ిలS.'  
 

'ఏం, అందర� -నుu ఒ�� కమల� అ- �ిలS��9  తప|లNదు �ా- *�ను 
�ి"��9  త���ంట(? *3నమ�, సుందరమ� బ�మ�, ��ద  త9 , / ప�nTంట( 
�ి-u&ార`, ఎదుJiంట( ఆంట¢, మ�మయM,అమ�మ�,g3తయM అందర� 
ఒ�� కమల� అ*� �ిలSసు9 *3uర` కC3? �ాళ2*�ం అనవH &ా- *3 ^Cే 
ఎందుకS అర`Bా9 వH? అసలS qనu�ిల� లంట; అందJi�� 
లlకS��.ఇకనుంq ఈ ��C3  ళ2gh యమ �ి� ¦కS� &ా వHం[3" ' అంట� 
�ాడ*� మeదు  మ�టల�n వWేa న�ా$పHకS- ఏం మ�ట�� డలNక 
78OంC{.�ా[\�  పట�� న సమ��3నం ఎల� Wెప�లl gె"యక కమల 
బ�ధ&ా ఊర`కSంC{.  
 

ఒ� TBాJi అత9 &ార` �QడAకS- �®ఖరం అ- �ిలSసూ9 ంట;, 'ర ' వత�9  
పలకలN- ªడూ ��కలం అ*� �ిలSBా9 డA.అందర� గట(� &ా �?కలN�ి అల� 
�ిలవక_డంట;, *3*3u అంట�డA.�ా/ ఎంత Wె�ి�*3 అమ�� అ- 
�ిలవమంట; మ�తoం, ప-�nమ�"న vకT పoశuలS���ి ���{Bా9 [ే �ా-, 

ఎంత అJiq &K��ట(� *3 అమ�� అ- �ిలవడA.కమల�n అమ�� అ- 
�ి"�ించు� �ాల*� � Jiక µరటంలNదు.  
 

J?పH ��ళ2O*3, �ా[\ ���¬2ం ఎదుర`&ా ఒ�� కమల�అ*� �ిలSBా9 [ో 
ఏ=ట� ఖర�! అOgే ª[\�n ghడA మనవడA క_[3 వ��9 ....  
 

'ఒ�� కమల� *3�� షI± ���ి��ట� ��.మ� జ·న�n- ��యMమంట; బ¥v9 &ా 
*3 మ�ట kనటం లNదు.'  
 
జ·న��వJrా ? బ¥డA¸ � �ి ��ర` ��ట�� �ా?  

 

'ఎవJా? అCేంటట��  అడAగeg3వH? /�QడAకS ���¬2ం ��ర` జ·న�n 
�ాC3?  
 

'తప|Jా.జ·న�n అనక_డదు.మ^� అ*3".లNక78gే చకT&ా 
gెలSగeలl అమ�� అను.ఇం�ా బ�గeంట�ంC{.'  
 

'ఏం ? నువ�$ జ·న�� అ*� �ిలSసు9 *3uవH కC3? అమ�� అ- 
అంట�*3u�ా? '  



 

'ఒ�� కమల&ార�! *� ��సు� మనu షI± ��సు�Qవట;� దు.అమe�? 
�ాడA /దగp ర�Qqa ఇం�  షI ��యMమంట�*3uడA. ఒ�� కమల� 
��యMకం[\. పovC] �ాడA Wె�ి�నట;�  Wెయ�Mలంట�డA. '  
 

'ఒ�� కమల�! ఏ=ట�లlqసు9 *3uవH? అ)ీసు ట°ౖమవHghంC{. 
లం¹ బ�ºx J�[� Wే�ా�ా? '  
 

'ఒ�� కమల�!క)ీ చల� &ా వHంC{.�QంWెం ��[\ Wే�ియమ��' అత9 &ార`.  
 

'ఒ�� కమల�!ఇ�ాళ శ-�ారం �»జనం ఎల�గd WెయMను.�QంWెం 
�QబFJi� ర`, �లకరr,అల� ం మeకTలS ���ి ఉప|డA�ిం[\ WెయMమ��.' 

ఓ పకT ఉదయం కంచం -ం[3 ట()ి« ల�&iసూ9 *�, Bాయంతoం 
ఫల5రం � సం ఆJాటప[ే �ినuత9 &ాJi g½ం[\ పలSకS"k.  

 

'ఒ�� కమల�!=��x 7ాడవలNదమ��.*�ను కం&ార`లl 
చూసు� లNదు.కJ�ంట� 78OంC{.అందు�? కంC{7�[\ మధMలl 
ఆ&i78OంC{.' అ�మయపH ఆడపడAచు ¾8ను Wే�ి Wె�ి�ంC{ ఓ 
పకT యమ� ��లl వHంట;.  
 

'ఒ�� కమల�! ^ బ�బ�O&ార` �ా)ీ7�[\ gెWేa�ార`.ఇC{&Lనమ�� 
నుk$qaన �ా)ీ7�[\.' అంట� ఆ J�ండA WెంW3ల �ా)ీ7�[\ 
-జ·Oµ&ా ఇWేaసూ9 , ఇk&L, వం�ాయలS Cొ[ో�  �ా�ాO. క_ర 
వండA.లNత&ా వH*3uO.గev9 వం�ాయ Wే��9  అC{Ji78త�ందను� .' 
అంట� C3తృత$ం ��ళ2బ»సుకSంట� ప�nTంట( �ి-u&ార`.  
 

'ఒ�� కమల�! ఏ=ట; ఆలlqసు9 *3uవH? *3 �ా� కనబడతంల�. 
త$ర&ా ��v�nOM.'  
 

'ఒ�� కమల�! ఏ=ట; gెగ ఆలlqసు9 *3uవH? ఓ �ా"�? షI ���ావH. 
J�ం[ో �ా"�?C]? ఆట� వWేa�ింCే.g½ర&ా ననుu J�[� WెయM��.' J?పH 
�ాడA ��ద  య�Mక, ��ళ2య�Mక క_[3 'ఒ�� కమల�!' అ- �ిలవట� 
�ాక, �ా[\ �QడAకS, ���¬2ం క_[3 'ఒ�� కమల�! అ*� �ిలSBా9 Jా? 

అవ/u ఊUVంచుకS- బ�ధ ప[\ంC{ కమల.  
 

�ా� � సం ఇల� ంg3 ��v�n ��v�n ఆ)ీసు���¤2 కం&ార`లl �ా� Wేv*� 
��ట�� కS-, �ా� దగp రనుం� కళ2జÁడA C3�ా పovప/ ���¬2ం ^ద*� 
ఆ�3రప[ే భర9�n లం¹ బ�ºx ఇqa ఆ)ీసు�n పం�ింC{.సుపHత�o [\�QT[3 
ఇం�  �ా"�n షI ���ి �ా[\�n ట()ి« v-�ింq, లం¹ బ�ºx ఇqa 
�ా*�$ం� �n పం�ింC{.  
 



కమల అత9 &ాJi ప- చూ�ి,�ినuత9 &ాJi�n క_[3 ఇప|[ే 
ఉప|డA�ిం[\ క_[3 Wే�ి��ట;� �ి, ఇంట��  పనంg3 ప�Ji9 WేసుT*�సJi�n 
ఒంట(గంటOంC{.4నu*� మd[ేళ12 -ం[\ *3లS&L ఏడAలl�n 
అడAగe��ట(� , 'ర ' క_[3 సJi&ా పలకలN- తన చంట(�QడAకS qంట�&ా[\ 
Wేత అమ� అ*+, మ^� అ*+ �ి"�ించు� వట ఎల�&ా అ- 
ఆలlqసూ9 , �QంWెం&ా సర`కSలS, క_రలS gెచుaకSంC3మ- బ�MÂ 
µసుకS- బ�ౖట(�n Jాబ»త�ండ&ా .....  
 

'ఒ�� కమల�! అ�ాకTయ�MJrా  78o &ాంలl *3లSగe��లS ఖJKదుWే�� r
[\.k.[\ ��� యర` త&i"ంCే.మeందర *�ను నమ�లNదను� .ను��$ 
సరC3&ా ఆట పట(� ంW3వనుకS*3uను.ఎప|డ*3u -నుu 'కమ ' అ- 
�ిలSసు9 ంట�ను కC3! అందు�? అప|డప|డA అ�ాకTయ�MJా నుంq 
'కమ ' - మ�ట�� డAత�*3u అంట�g3వH&ా? అందు�? ను��$ అనుకS- 
'ఏ´ కమ�! ఎందు�? న*�u[\�ిBా9 వH?' అంట� ఏCేCో మ�ట�� [ేసు9 ంట;, 
'హలl వసుంధర&ార�! *�ను కమ- �ాదం[�. అ�ాకTయ�MJా -ంq 
సుమ- మ�ట�� డAత�*3uను కమ ^ )�oం[3? అంట� మన ��uహం 
గeJiంq kవJాలS అ[\&iంC{.ఎంత బ�&ా మ�ట�� [\ందనుకS*3uవH? 

ఆఖJi�n ^ కమ అనబ[ే కమల&ాJiu అ[\&iనట��  Wెప�ం[\ అంC{. ఒ�� 
కమల�! ఎందు�? అల� వH*3uవH? *�-ంత సంghషం&ా &iÃH�  
వqaంద- WెబeతIంట; మ�ట�� డకSం[3 ఏ=టలlqసు9 *3u��?  

 

అసలN q�ాకS&ా వHనu కమల- ��uUVత�JాలS వసుంధర క_[3 
'ఒ�� కమల�! అ*�సJi�n ఆ�b ^ద kర`చుకS ప[\ంC{.  
 

'ఏం? /క_ *�ను ఒ�� కమల� *�*3? ఉదయం లNqంC{ 4దలS, 
ఒ��´ కమల�! �ా)ీ *3 45న తగల,´ ' అంట� అత9 &ార`, 
ఒ��´ కమల�! ఒకT అOC{[�� లN ��ట� మ��, 'ఒ�� కమల�! అంట� 
కJ�ం� 78gే క_[3 gెలSసు� లNక =��x 7ాడOందను�Q-, కంC{7�[\ 
=��xలl ��యమ*� ఆడపడAచు, 'ఒ��కమల�! ఒకT J�ండA WెంW3ల 
�ా)ీ 7�[ో, కప| కంC{ ప78� ఇమ�- &Lడవతల-ంq అJiWే ప�nTంట( 
పంకజమ�&ార`, 'ఒ�� కమల�!' *3 �ా� చూ�ి��ట�� , త$ర&ా ట()ి« 
��ట��  ' అంట� ఆజÄలS జ·JKWే�� భర9 &ార`,ఉ�� కమల�! త$ర&ా 
�ా*�$ంత�కS ���¬2". ఈ షI± ���ి��ట��  అంట� 
సుపHత�o డA..ఇప|డA 'ఒ�� కమల�! అంట� నువ�$,...అబFబF! 

kసు&ÅWేaసు9 ంC{.పov�ాళ2�� 'ఒ�� కమల� ' *�ౖ78య�ను.�QడAకS 
'అమ�� ' అ- �ిలవట;� దనu బ�ధgh, qనuప�ట(నుం� ��uహం&ా 
వHం[ే ��uUVత�JాలS వసుంధర ^ద kర`చుకS ప[\ంC{ కమల.  



 

కమల � 7ా-�n gెల� బ»OంC{. ��ంట*� gేర`కS- కమలgh వHనu 
��uహంgh ఆ�b బ�ధ- అరÆం WేసుకS- అంC{.  
 

'ఆCే=v కమల�! ఈ మ�g3o -�? అంత బ�ధప[\78g3��ందుకS, ఏCో 
జరగJా- Çరం జJi&iనట�� ?'  
 

'ఏ=ట¢? /కS ఈ మ�తoం&ా అ-�ిB89 ంC3? ^రందర� 'ఒ�� కమల�!' 
అంట�ంట; �ాడూ అల�&? �ిలSసు9 *3uడA. J?పH �ా[\ ��ళ2O, �ా[\ 
�QడAకS క_[3 ఇCే అల�ాటO, 'ఒ�� కమల�!' అంట�డA. � డలS 
క_[3, 'ఒ�� కమల&ార�!' అ*3u ఆశaతoÈం లNదు. అCే *3 
బ�ధ.ఊUVంచుకSంట;*� భయం&ా వHంC{.ఇC{ /కS qనu kషయం&ా 
అ-�ిసు9 ంC3?'  
 

'అంత దూరం ఆలlqంచకS కమల�! ª[\ం�ా qనu�ిల�� [ే&ా? 

-C3నం&ా *�ర�చుaలN.అO*3 ఇC{ అందJiళ2లlనూ వHం[ే 
సం��M.�ిల� లందర� ��ద  �ాలS�  ఎల� అంట;, �ాళÉ2 అల�&? 
*�ర`aకSంట�ర`.అO*3 ఇప|డA �ి-మ�లl� నూ, �ీJiయwx లlనూ 
తండAo "u,తలS� £u �ిల� లS ��ర`��ట;�  �ి"సు9 *3uర`.  
 

ఆ మధM కSర`Ê?తoం �ీJiయw లl ��ద  �QడA�? మJi, ��ళ2O*3, త"�- 
'జ·న�� ' అ*� �ి"W3డA.ఏCో �ి-మ�లl క_[3 చందojహ-u 
క_త�ర` 'సుబdF' అ- �ిలSసు9 ంC{.ఇం� ట;Cో �ి-ంZఆలl UËJL 
'ఋఅజ?శ$JK! ^ ఆయ*�కTడ? ' అ- త"�నడAగeg3డA. JL©ల_ 
అల�*� మ�Ji78త�*3uO.పovC3-�nఈ నువH$Í పట(� ంచుకS- 
అనవసరం&ా బ�ధ పడకS.' 'ఏj*� వసూ! �ి-మ�లS, �ీJiయల_x 
అంట; ��ర`.�ాళ2ల� µసు9 *3uర`.ఇంట� క_[3 అల�&? �ి"q*3 
తప|లNద- ను��$ంత స=ÎÏంq*3 *3 మనసు 
అం&KకJiంచట;� Cే.ఇప�ట(�? అమ�,*3నu అ*� మన gెలSగe �ిలSపHలS 
78O, మ^�, [3[� అ- ఇం&K�ష� �ిలSపHల�W3aO.మeందర 
మeందర ఇం&K�ష� �ిలSపHలS క_[3 78O అమ��, *3నuల- ��ర`�  
��ట;�  �ిలSBా9 J?j! /�  kషయం gెలSBా? ¾ాJi« కంట¢o± లl 
ఉ7ా�3Mయe"u �ిల� లS ��ర`�  ��ట;�  �ిలSBా9 రట! JానుJాను మన 
సంసTృv, సంపoC3య�లS ఏkధంఘ� మ�రబ¥త�*3u�!సJ?, 
ఇప|డవ/u ఎందుకS�ా/..�ా[ెదుర`&ా ఎవర� ననుu 'ఒ�� కమల� ' 
అ- �ిలవక_డదు. C]-�?Cో ఆలlqంW3".  
 

'ఐgే ఏం Wేయమంట�వH? -నుu మ^� అ*+, అమ�� అ*+ 
�ిలవమంట��ా ననుu క_[3? అOgే అందJi Wేg3 అల�&? 



�ి"�ించు� , / �QడAకS Wేత అమ�� అ- �ి"�ించు� వటం 
� సం.ఇప|డA / మన��ం బ�&ా లNదు �ా-, మÒ2 వBా9 . అంట� 
� పం&ా ��Ó278OంC{ వసుంధర.  
 

'మ^�! �QంWెం �ా)ీ ఇయMమ�� మందులNసు� �ా".' అంC{ అత9 &ార`.  
 

'మ^� ఇ�ాళ ప�JKలS Wే�ినట�� *3uవH.ఆల�� క_ర �QంWెం&ా ���ి 
*3లS&? ప�JKలS ��ట� మ��.' �ినంత9 &ార`.  
 

'మ^�! మ� ఇంట��  ఫ�Mజ�ందు�  78OంC{.-నuట(నుంq కJ�ం� 
లNదు.^ అనuయM&ాJ?j �?ంపH ���¬2ర`.*3�?j ఫ�M© ��యMటం 
Jాదు.�QంWెం ఈ ఇ[�� పప| =��xలl ఆC{��ట(� ంచమ��.' ఆడపడAచు.  
 

'మ^�! *3 కళ2జÁడA క-�ించటంల�� .�QంWెం ��v�nOM.' కళ2జÁడA 
కళ2*� ��ట�� కS- ఆ)ీసు���¤2 కం&ార`లl మvమర`పH భర9.  
 

'మ^�! �ా*�$ంట��n ట°ౖమOంC{.త$ర&ా ఈ షI± ��OM.' 
సుపHత�o డA రk. అమ�య�M! తన�QడAకS అమ�� అనక78O*3, ఒ�� 
కమల�! అనటం మ�*��ి, మ^� అ- �ిలSసు9 *3uడA.  
 

'అOgే అందర� మ^� అ- �ిల�ాల�? అ- kసుకSTంట� 
��Ó278Oన వసుంధర మ�ట"u అమలS పJiqంC{ కమల. అందర� 
మ^� అ- �ిలSసు9 ంట; �ా[\Wేత మ^� అ- �ి"�ించు� వqaన 
ఆలlqంq, అందJKu 'మ^� ' అ- �ిలవమంC{.  
 
�ా- తన భర9 తన- మ^� అ-, తను భర9- [3[� అ- 
�ిల�ాల�xసు9 ంC{.ఇప|డA ఆ �ిలSపHలN �ాళ2కల�ాట�&ా మ�JాO. 

భర9- [3[� అ- కమల, కమల- మ�b� అ- భర9 �ిలSసు9 ంట; 
అందJi�� kంత&ా అ-�ింq, ఇంట(�n �Qత9 &ా వqaన అvథులS 
'అCే=టల� �ి"�ించుకSంట�*3uర`?' అ- అ[\&iనC3-�n, �ాళ2�n 
�»జనం వ[\¸ సూ9 , కమల జJi&iనదంg3 Wె�ి�ంC{.  
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