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హైదరాబాదు బిజినెస పనిమీద వచాచ్రు సుధీర శాంతిలు. వాళిళ్దద్రికీ ఇపుప్డొక బాబు, పాప వునాన్రు,
సేన్హితుడు, తన బిజినెస వయ్వహారాలు చూసిపెటేట్ లాయరు రాజు, అతగాడి భారయ్ డాకట్ర లలితల యింటోల్ బస
చేశారు.
డాకట్ర లలిత కాల్సుమేటు, ఆమెకు సోదరుని వంటి అభిమానం కలవాడూ అయిన డాకట్ర రామచందర్ం, అతని
భారయ్ సుమతి తరచూ లాయర రాజు, లలితల ఇంటికి వసూత్ంటారు. ఏవయినా ఆపరేషన కేసులుంటే డాకట్ర లలిత,
డాకట్ర రామచందర్ం ఇదద్రూ కలిసి చేసాత్రు. అంతే కాదు. తమ వదద్కు వచిచ్న పేషెంటల్ను అదనపు పరీక్షల కోసం లలితా
నరిస్ంగ హోంకు పంపుతాడు డాకట్ర రామచందర్ం.
అలాగే తన దగగ్రికి వచిచ్న కొందరు పేషంటల్ను అదనపు పరీక్షల కోసం డాకట్ర రామచందర్ం ‘సుమతీ నరిస్ంగ
హోం’ కు పంపుతుంటుంది డాకట్ర లలిత.
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విజయవాడలో డాకట్ర లలిత తండిర్ పర్ఖాయ్త లాయరు.. ఆయన సేన్హితుడు డాకట్ర మురళీధరరావు.
మురళీధరరావుగారికి బోలెడంత డబూబ్, డాకట్రుగా మాంచి పార్కీత్సూ పలుకుబడి, వో పెదద్ బంగాళా వునాన్యి. ఒకరేత్
కూతురు సుమతి. సుమతి గార్డుయ్యేట.
తన డబుబ్ను చూచి వచేచ్ యువకుడు కాకుండా మాంచి గుణం కల కురార్డెవరేనా అలుల్డుగా రావాలని
మురళీధర రావుగారి కోరిక, అతగాడు డాకట్రై వుంటే తన తరావ్త తన పార్కీట్సు చూచుకుంటాడనీ వుంది.
ఆ సమయంలో లలిత తన కాల్సుమేటు అయిన డాకట్ర రామచందార్నిన్ ఆయనగారికి పరిచయం చేసింది.
రామచందర్ం తలిల్తండిర్ లేని అనాధ. ఒకగానొక ఉదారుని వాతస్లయ్ంతో పెరిగాడు. చాలా కషాట్లతో చదువు
సాగించాడు. చదువుకు ఎందఱో సాయం చేసారు.
డబుబ్ విలువ, జీవితం విలువ తెలిసిన వయ్కిత్. అనిన్టికీ మించిన మంచితనం, మానవతవ్ం కల వయ్కిత్.
లాయర రాజు, డాకట్ర లలితల వివాహ విషయంలో రామచందర్ం చాలా సాయం చేసాడు. ఆ కృతజఞ్తా వుంది
లలితకు,
మురళీధరరావుకు, రామచందర్ం చాలా చాలా నచాచ్డు. సుమతికీ నచాచ్డు. రామచందార్నిన్ పెంచిన శేషాచారి
గారు చాలా సంతోషంగా పెళిల్ జరిపించేందుకు ఆశీరవ్దించి అనుమతి యిచాచ్రు.
పెళళ్యాయ్క విజయవాడలోనే వుండి పొమమ్ని కోరాడు మురళీధరరావు రామచందార్నిన్.
రామచందర్ం అగీకరించ లేదు.
“ఇకక్డ మీరునాన్రు. మీ పలుకుబడి వుంది. మీ నీడలో నేను పైకి రాలేను. హైదరాబాదులో పార్కీట్సు పెడతాను.
నా సవ్ంతదయిన వయ్కిత్తావ్నిన్, నైపుణాయ్నిన్ పర్దరిశ్ంచు కుంటాను. మీరు బొతిత్గా పార్కీట్సు చేయలేని నాడు నేను సుమతి
వచిచ్ మీ దగగ్రే వుండి పోతాం” అనాన్డు.
మురళీధరరావుగారు అడుడ్ చెపప్లేదు. అలుల్డికీ కూతురికీ హైదరాబాదులో అనిన్ సౌకరాయ్లు అమరాచ్రు.
లాయర రాజు, డాకట్ర లలితలు హైదరాబాదులోనే ఉండటంతో రెండు కుటుంబాల మధాయ్ అసత్మానూ
రాకపోకలు సేన్హమూ వుంది.
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ఈ రోజు బొంబాయి నుంచి సుధీర శాంతి వచిచ్న సందరభ్ంగా లాయర రాజు డినన్ర ఏరాప్టు చేసాడు. సుధీర కు
హైదరాబాదులో గల బిజినెస బార్ంచికి లాయర రాజు ఓ పారట్ నర కూడా. సుధీర కు దూరపు బంధువు కూడానూ.
అంచేత బాగా చనువుంది ఇదద్రి మధాయ్.
డినన్ర కు డాకట్ర రామచందర్ం, సుమతి వచాచ్రు.
కబురల్లో ‘అహలయ్’ అని రచయితిర్ కధల మీదా, నవలల మీదా చరచ్ వచిచ్ంది.
“మా శాంతికి ఆవిడ రచనలంటే కేర్జ! పర్తి తెలుగు పతిర్కా కొని తీరాలిస్ందే. ఆ మధయ్ ఎవరో ఫెర్ండు చెపిప్ందట
ఆ అహలయ్ ఇకక్డ ఉంటోందని. బాంబే నుంచి నేను పర్యాణం కాగానే తనూ బయలేద్రింది. ‘అహలయ్’ను చూడాలిట.
మాటాల్డాలిట. ఓ రచయితిర్తో అబిమాన పాఠకురాలిగా ముచచ్టించాలట” అనాన్డు సుధీర నవువ్తూ.
“అవును బావా! నీకు కిర్కెట మాచెస పిచిచ్లానే నాకు కధల, నవలల పిచిచ్. నీకు కిర్కెట పేల్యరుస్లో పెదద్ పెదద్
పేల్యరస్ అంతా ఆరాధయ్ దైవాలు అనన్టుల్గానే నాకు రచనలు వార్సే రచయితలూ, రచయితుర్లూ దేవుళూళ్, దేవతలూ.
ముఖయ్ంగా అహలయ్! ఆ పేరే నా కెంతో నచిచ్న పేరు. అరుదుగా కనిప్ంచే పేరు. అందమయిన పేరు” అంది శాంతి.
“ఆవిడ రచనలని విమరిశ్సూత్ నేనో మారు జవాబు ఆశించని పెదద్ ఉతత్రమే వార్శాను. జవాబు ఇవవ్నవసరం లేదని
కూడా వార్సాను” అనాన్డు డాకట్ర రామచందర్ం నవువ్తూ.
“నిజంగా?” ఆశచ్రయ్ంగా చూచింది శాంతి.
“అంతగా మీరెందుకు ఆశచ్రయ్ పోతునాన్రో నాకరధ్ం కావడం లేదు. సాహితాయ్నిన్ పకక్ మారగ్ం పటిట్ంచి నందుకు
బాధపడుతూ వార్శానా ఉతత్రం.” ఉతత్రం అంతా అపప్జెపాప్డు డాకట్రు రామచందర్ం.
మళీళ్ అనాన్డు. “అయితే ఆమె రచనలలో మారుప్ రాలేదు. రాదనీ నాకు తెలుసు. పైగా ఓ మొండి వైఖరి పర్బలి
తన ధోరణిని మరింత ఫోరుస్గా సాగించిందావిడ. నవువ్కుని ఊరుకునాన్ను.”
“ఆవిడ ఇంటి అడర్సు మీకు తెలుసా?” కుతూహలంగా అడిగింది శాంతి
“ ఆఁ! మధయ్ ఓ పేషంటును చూడాడ్నికి వెళుత్ంటే నా కాంపౌండర మీ లాటి పాఠకుడు ఒకడు నా రికాష్లో వునాన్డు.
అతగాడు చూపాడు. ‘ఇదేనండీ అహలయ్ గారిలుల్’ అని. సరేల్ అనాన్ను.”
“అరె! మీరు దిగి చూడలేదూ?” ఆశచ్రయ్ంగా అడిగింది శాంతి.
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“ఊహుఁ! నా అంత నేనుగా ఎవరినీ కలుసుకొనే సవ్భావం, పూసుకు తిరిగే సవ్భావం నాకు లేదు.”
“పోనీండి. ఆవిడ గారిలుల్ పెదద్ బంగళానా? కారుందా?” శాంతి అడిగింది.
“చినన్ ఇలేల్. వాళుళ్ మాలానే మిడిల కాల్స వాళళ్ని వినాన్ను” అనాన్డు రామచందర్ం.
“మీరు మిడిల కాల్సా?” అంది సుమతి నవువ్తూ.
“ఇపుప్డు కాదులే! మీ నానన్ దావ్రా, నీ దయవలల్ లకాష్దిగారిని అయాయ్ననుకో.” రామచందర్ం నవావ్డు.
“మా రామచందర్ం పది లక్షలునాన్, లేకునాన్ నోటుల్ విలువ చేసే వయ్కిత్తవ్ం వునన్ వయ్కిత్” అంది డాకట్రు లలిత.
“బాబోయ! నీకూ కవితవ్ం వసోత్ందేమిటి? కతుత్లూ కటారూల్ వదిలి కలం పడతావా ఏమిటి?” అనాన్డు రాజు
నవువ్తూ.
“ఇంతకూ ఆ అహలయ్ గారింటి అడర్సు సరిగా చెపప్ండి. ఇక సాయంతర్ం వాళిళ్ంటికి వెళేళ్ పోర్గార్ం ఎలాగూ వుంది
మాకు. కారు వేసుక అనిన్ గలీల్లు తిరకుక్ండా, చెబితే నేరుగా వెళతాం. శాంతిని ఆవిడతో ముచచ్టకూక్రోచ్బెటిట్ నేను రాజు
మా బిజినెస పనిమీద వెళిల్ పోతాం. నాకు బిజినెస, డబుబ్ తపప్ ఈ కళలూ పాడూ తెలీవు. అవసరం లేదు” అనాన్డు
సుధీర.
“మీ వెంట మా కాంపౌండరు సుబాబ్రావు వసాత్డు లెండి. ఇలుల్ చూపించి వసాత్డు” అనాన్డు రామచందర్ం.
ఆ సాయంతర్ం సుధీరు శాంతి పిలల్లు ఇదద్రీన్ లలితగారి ఇంటోల్ వదలి ‘అహలయ్’ని కలుసుకోవటానికి కారులో
వెళాళ్రు.
PPP
సరిగాగ్ అదే సమయంలో గోపాలరావుతో హోరాహోరి పోటాల్డుతోంది కమల.
“ఈ అరధ్ం లేని ఖరుచ్ ఏమిటి కమలా? ఇంటి నిండా రక రకాల సామానుల్ కొని పడేశావ? అదేమంటే ఇంటికి
ఎవరైనా వసేత్ గొపప్గా వుండాలంటావ. రెండువేల రూపాయలు ఖరీదు చేసే ఫారిన టేప రికారడ్రు, మనకిపుప్డు
అవసరమా? అదీ అపుప్ పెటిట్! మనం ఎవరిన్ బాల్క మెయిల చెయాయ్లి? ఏం టేప చెయాయ్లి? గొపప్కూ హదుద్ లేదా?
సామానులు ఎకుక్వయి, ఇలుల్ చాలక ఈ పెదద్ ఇలుల్ తీసుకునాన్మా? ఇదీ ఇరుకనిపిసోత్ంది నీకు. వుండేది ఇదద్రం. మనం
ఆరిధ్క పరిధిలో మనం బర్తుకుదాం. ఎవరికోసమో మనం బర్తుకుతునాన్మా?
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అదేమంటే నా డబుబ్, నా ఇషట్ం అంటావు. ఎపుప్డైనా నా డబబ్నీ, నా కోరికలనీ నేను కేటాయించుకునాన్నా?
నువువ్ రచయితిర్వి అయినా కాకునాన్, నువేవ్ కళాకారిణివీ, ఉదోయ్గివీ కాకునాన్, నేను నా భారయ్గా నినున్, మనకు పుడితే
మన పిలల్లీన్ పోషించాలిస్న బాధయ్త వుంది కదా నాకు? ఆ మేరకు నేను నీకు తకుక్వ చేసుత్నన్దేమిటి?
బాయ్ంకి బాలెనస్ తరిగి పోతోంది. నా ఉదోయ్గ కాలం పూరత్యే లోగా, అనిన్ సౌకరాయ్లతో మనకంటూ వో సవ్ంత
ఇలుల్ ఏరప్రచుకుందామని నా ఆశయానిన్ నీకు చెపాప్ను.
ఇపుప్డెందుకో రాను రాను నీలో మారుప్ వసోత్ంది. నా పటల్ వో విధమయిన హేళన, నిరసన మొదలయినాయి.
నీ కీరిత్కి నేను అసూయపడటం లేదు. ఆనందిసుత్నాన్ను. నీ కధలకు, నీ నవలలకు వసుత్నన్ కొదిద్పాటి
పారితోషికంతో నీలో ఆతమ్ విశావ్సం వచిచ్ందనీ, పర్తి సతరీకీ ఇలాగే అంతో యింతో ‘సంపాదన’ అంటూ వుంటే ఆమెకు
నిశిచ్ంతగా ఉంటుందనీ నేనెపుప్డూ ఆలోచిసూత్ ఉంటాను. అలాటపుప్డు, ‘నా ఇషాట్లు, నా కోరికలు’ అంటూ నీకై నీవు
వేరుపడి, ననున్ కేటాయిసాత్వెందుకు?
నిజానికి నీ కోరికలని నీవేనాడూ

కొసకంటా తీరుచ్కోలేవు. అందుకుగానూ అదనపు అపుప్లు, అదీ నాకు

తెలియకుండా చేయటానిన్ నేను సమరిధ్ంచ లేకుండా వునాన్ను.
పీల్జ! జరిగింది జరిపోయిందని మరిచ్ పోదాం. ఇది మనిదద్రి సంసారం. మనిదరం ఈ సంసార రధ చకార్లం. నీ
ఆలోచనలూ, నా ఆలోచనలూ, నీ అభిరుచులూ, నా అభిరుచులూ సమనవ్య పరచుకోవటంలోనూ, పరసప్రం
సదవగాహనతో సరుద్కు పోవటంలోనూ సంసారం వో మధురానుభూతిగా సాగుతుంది.
ఉదాహరణకు నా పిలకముడి నీకిషట్ం లేదనాన్వు. నాకు ఇషట్ం లేకపోయినా తీసి వేశాను. నా వయ్కిత్తవ్ంలో వో
భాగంగా ఉంటుండిన నా సాంపర్దాయపు సెంటిమెంటుని నీ ఇషట్ం కోసం కతిత్రించి వేశాను.
పార్తఃకాలంలో నేను మడిబటట్ కటుట్కుని చేసుకునే పూజా విధానానిన్ నీవు అపరిమితంగా అసహియ్ంచు కునాన్వు.
ఆ పూజకాక్వలసిన సామగిర్ వగైరా భారయ్గా సిదద్ం చేసే బాధయ్త అలా వుంచి, నా పూజ విఘన్ం చేసేందుకు నీ
శాయశకుత్లా పోటాల్డుతూనే వుండేదానివి. ‘ముని’లా ఇదేమిటని వెకిక్రించేదానివి.
నీ తృపిత్ కోసం, నా పూజా విధానానిన్ మానసికంగా మారుచ్కుని, సంకిష్పత్ం చేసుకునాన్ను. మా తండిర్ గారి
పారంపరయ్ సాంపర్దాయం పర్కారం సతరీ ఆమె కోడలయేయ్ది, కూతురయేయ్ది, వివాహానంతరం సంవతస్రం గడిచాక
చకార్ంకితాలు (ముదార్ంకితాలు) వేయించుకుని మంతోర్పదేశం పొందాలి.
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నీకు ఇషట్ం లేదనాన్వు. నేను బాధ పడాడ్నే గాని భారయ్వనే జులుం పర్దరిశ్ంచి నీకు దీక్ష ఇపిప్ంచలేదు.
మరి నా యే మాటా లెకక్ చేయయ్వేమిటి?” అనాన్డు గోపాలరావు చాలా బాధగా, ఆవేశంగా.
కమలకీ రోజు చాలా చిరాకుగా వుంది. ఎందుకో సుధీర పదే పదే గురుత్కు వసుత్నాన్డు. ఈ ఇరుకు జీవితంలో తను
ఇమడలేదు. తన అహరహం కోరుతునన్ ‘ఇందర్ భోగం’ లాటి జీవితం లభయ్ం కావటం లేదు.
పర్తీదీ వో పరిధిలో ఉండాలనే ఈ భరత్ంటే రోజు రోజుకూ దేవ్షం, అసహయ్ం పర్బలుతోంది. అదీరోజు మరింతగా
విజుర్ంబించింది.
ఆమె సాకు కోసం చూసోత్ంది పోటాల్ట కోసం. అలాటి సమయంలో ఆరు షాపులోల్ సీట్లు , పీంగాణీ పాతర్ల సెటస్
కు, పటుట్ చీరెలకూ, టేప రికారడ్ర కు ఏకంగా ఒకేసారి అపుప్... వాయిదాల పదధ్తి పెటేట్సి వచిచ్ంది కమలని తెలిసిన
గోపాలరావు సహనం కోలోప్యాడు.
ఇదద్రూ హోరాహోరీ వాగుయ్దధ్ంలో ఉండగానే వాకిటి ముందు పెదద్ పడవలాటి ఇంపాలా కారు ఆగింది.
కారులో తమ ఇంటికి వచేచ్ బంధువులెవరూ లేరు. సేన్హితులూ లేరు.
చపుప్న గోపాలరావు బయటికి వచాచ్డు ఆగంతకులని ఆహావ్నించటానికి. కమల బాత రూం వేపు పరుగెతిత్ంది.
ముఖం సబుబ్తో బాగా కడుకుక్ంది.
బాత రూంలో నుంచి కిచెన లోకి, కిచెన లో నుంచి బెడ రూం లోకి పర్వేశం ఉంది ఆ ఇంటికి. అంచేత బెడ
రూంలోకి వచిచ్ గబగబా రేగివునన్ జుటుట్ సరిచేసుకుని బొటుట్ పెటుట్కొని, కటుట్కొని ఉనన్ ఓ మోసత్రు వాయిలు చీరె వదిలి
కాసత్ంత ఖరీదయిన చీరె కటుట్క వచిచ్ంది.
ఈలోగా గోపాలరావు ఆగంతకులని హాలు అనబడే రూంలో సోఫాలో కూరోచ్బెటాట్డు.
“అహలయ్గారిని చూడాలని వచాచ్ం” అని వాళుళ్ చెపప్టం వలల్, వాళుళ్ కమల రచనల తాలూకు అభిమానులని
తెలిసి పోయింది.
“ఇంతకిర్తమే సాన్నం చేయటానికి వెళిళ్ంది. వసుత్ంది వుండండి” అనాన్డు.
సుధీర గోపాలరావుని పరిచయం చేసుకునాన్డు. పకిక్ంటి కురార్ణిణ్ కేకేసి అతిధులకు కూల డిర్ంకస్ పటుట్కు రమమ్ని
పంపాడు గోపాలరావు.
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కమల బెడ రూంలోకి వచిచ్న అలికిడి విని, గోపాలరావు లోపలికి వెళిల్ చెపాప్డు.
“నీకోసం వచాచ్రు వాళుళ్. కేవలం నీ మొగుడిగా పరిచయ భాగయ్ం కలిగింది నాకు.” నవువ్తూ అనాన్డు.
ఇందాకటి కోపం లేదు ఇదద్రిలోనూ. ఆగంతకుల కారు చూడగానే కోపాలు ఎగిరిపోయి, కరత్వయ్ం గురొత్చిచ్ంది
ఇదద్రికీ.
“చాలెల్ండి వేళాకోళం! అహలయ్ నా భారయ్ అని చెపుప్కోవచుచ్గా?”
“ఎలా అయితేనేంలే. నువువ్ చపుప్న రా” అనాన్డు గోపాలరావు నవువ్తూ. “లేకుంటే, ననోన్ విలన గా, సాహితయ్ం
విలువ తెలీని వెరిర్ వెంగళాయిగా ఊహిసాత్రో ఏం ఖరోమ్ వాళుళ్.”
“సరెల్ండి. నేనొసుత్నాన్ను, కేవలం అహలయ్గా.” నవువ్తూ అంది కమల.
గోపాలరావు వచిచ్ కూరుచ్నాన్డు. కమల తనని తానొకమారు ఈ మధేయ్ కొనన్ డెర్సిస్ంగ టేబిల కి ఉనన్
నిలువుటదద్ంలో చూచుకుంది.
ఈ మధయ్ బాగా ఒళుళ్ వచిచ్ంది. ఆ వెనకటి పీలతనం పోయి, పొడుగుకు తగగ్ లావుతో చాలా చాలా అందంగా
వుంది. ఎందరెందరో మెచుచ్కొనే పర్తేయ్కమైన కళుళ్ తనవి.
సుధీర అసలా కళుళ్ చూసే పేర్మించాననాన్డు. ఆ కళుళ్ యింకా అందంగా వునాన్యి యిపుప్డు.
ఒకపుప్డు ఓ ఛాయ తకుక్వగా వుండేది తను. కానీ నీడ పటుట్న వుండటం, ఓ పేరూ, కాసత్ంత డబుబ్, అహం
వచాచ్క బాగా తెలుపుగా వుంది. మొతత్ం మీద ఎవరు చూచినా...
“ఆహా! చాలా చకక్ని యువతీ” అని అపర్యతన్ంగా అనే అందం వుంది తనలో.
అయితే యిందాకా ఎవరూ అభిమానులు యిలా తనను పరస్నల గా కలుస్కోవటానికి రికాష్లలో కూడా రాలేదు.
ఇపుప్డు ఏకంగా కారులో వచాచ్రు.
కాసత్ంత దడ వసోత్ందామెకు. హఠాతుత్గా కలిగిన ఎకైస్ట మెంటుతో.
మెలిల్గా నడిచి వచిచ్ంది.
హాలులో సోఫాలో సుధీర, శాంతి రూం దావ్రం కేసి చూసుత్నాన్రు కుతూహలంతో.
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గోపాలరావు వీపు రూం దావ్రం కేసి వుంది.
“క్షమించాలి. కొంచం ఆలసయ్మైంది.” వీణ మీటినటుల్నన్ కంఠసవ్రంతో సభయ్త వుటిట్ పడుతుండగా అంటూ రూం
దావ్రంలో చేతులు జోడించి దివి నుండి భువికి దిగి వచిచ్న అపురూప లావణయ్ రాశిలా నిలబడి వుంది కమల.
“నమసాక్రం” అంటూ చేతులు జోడించిన శాంతి, సుధీర ఒకక్సారిగా అవాకక్యి పోయారు.
అహలయ్ ... అహలయ్... అహలయ్...
జాఞ్పకాల తెరలు, పుటలు, పరసప్రం కదులాడుతునాన్యి.
సుధీర శాంతి... శాంతి సుధీర
అహలయ్ కమల... అహలయ్ కమల.
“కమలా! వీరు సుధీర, వీరు శాంతి. ఈవిడే నా మిసెస కమల. కలం పేరు అహలయ్.”
రెండు మూడు సెకండల్ కాలంలో ఆ ముగుగ్రి హృదయాలలో, కళళ్లో చెలరేగిన భావాల వరదలో గోపాలరావు
పరిచయ వాకాయ్లు పేలవంగా గడిడ్పోచలాల్ కొటుట్కు పోయాయి.
“నువావ్!” శాంతే ముందసుత్గా తేరుకుంది.
సుధీర కళుళ్ విభార్ంతిగా చూసుత్నాన్యి కమల వేపు. కాదు అహలయ్ వేపు.
“ఔను నేనే.” నవవ్బోయింది. నవువ్ రాలేదు. శాంతి పెళిళ్కి తను వెళళ్టం, శాంతి నిరల్క్షయ్ం , శాంతి సలహా, సుధీర
చేతగానితనమో, తపిప్ంచుకునే తతవ్మో అతగాడి మౌనం.
“అహలయ్గా పేరు మారుచ్కునాన్వా?” శాంతి అడిగింది. అందాకా రచయితిర్ అహలయ్ మీద వుండిన అభిమానం ఏ
సుదూర తీరాలకో ఎగిరి పోవటం అటుంచి ఆ అభిమానం సాథ్నంలో ఓ రకమయిన జెలసీ చోటు చేసుకుంది.
ఎందఱో పాఠకుల అభిమానానిన్ చూరగొనన్ అహలయ్ ఆ కమలేనా?
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