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ఇంతవరకూ వచిిన్ కధన్ం ......... 
....... సవతంతాయం రాకముంద ే వివాహం చేసుకున్న రామం, అముడ్ు ప్ూరతిగా 

గాా మాభివృధ్ిి కి పాట్ుప్డ్ుతూ వ ంట్ారు. తమకి సంతాన్ంకూడా వద్ద న్ుకుని గాా మానికే 
అంకితం అవ తారు. అముడి తండి ా రమణయయ ఆకస్ిుక మరణంతో తలి్ల రమణము, 
తాతగారూ రామం, అముడ్ు ద్గగరకు వచేిసాి రు. రామం చెలలి లు సుబ్ుులు, "ఇంట్ిబ్డ"ి 
విదాయరతి ఆలీ పెళ్ళిచేసుకోవాలన్ుకుంట్ారు. ఇరు కుట్ుంబ్ాలు అంగీకరతసాి రు. ఆలీ, 
సుబ్ుులు తమవలి ర ండ్ు కుట్ుంబ్ాలకీ యేవిధమ ైన్ యబ్ుందీ రాద్ని ధెైరయం 
వయకించసేాి రు..........  
యెనిమిద్వ వారం కధన్ం …… 
 

ఇంట్లి  అంద్రూ రామంకోసం యెద్ురుచూసుి న్ానరు. రామం హాలోి  అంద్రతనీ 
కూరోిమని, తన్ుకూడా సావకాశంగా కూరుిన్ానడ్ు. అముడ్ు రామంకేస్ి ప్రీక్షగా 
చూస్ింద.ి అతని మన్సుులో భావాలు పెైక ితెల్లయడ్ంలేద్ు. 

"తాతగారూ, న్ాన్నగారూ, అమాు, అతియాయ!" అంద్రూ రండ,ి ప్ాశాంత వాతావరణం 
సృషిట ంచాడ్ు. తాతగారు వాలుకురీిలో కూరుిన్ానరు.  

"తాతగారూ! మన్ సుబ్ుులు అక్షరాలా గాంధీగారత భావాలు అరిం చేసుకుంది. మన్ం 
వాళిని దీవించి, ఒకకట్ ి చేదాద మని అన్ుకుంట్ున్ానన్ు. మీరేమంట్ారు చెప్పండ ి
తాతగారూ?" "న్ేన్ు ఏమంట్ాన్ు రామం!" తాతగారు ఒకక్షణం ఆగారు. 

"ఈ పెళ్ళితో వాళ్ళిద్ద రత సుఖసంతోషాలే కాకుండా మన్ ర ండ్ు కుట్ుంబ్ాల 
మన్శాశంతిగూడా ముడిప్డవి న్ానయ రామం!" "అవ న్ు తాతగారూ! ఇద్ద రీన కూరోిబ్ెట్ిట 
అనీన వివరంగా, విశద్ంగా వాళిక ిచెపాి న్ు" 

"మీ ఆలోచన్ చాలా మంచిద.ి దానివలన్ వాళికీ ధెైరయం కలుగుతమంద.ి భవిష్యత్ ఏ 
విధమ నై్ ఒడిద్ుడ్ుకులు లేకుండా సాగుతమంద"ి అముడ్ు ఆశాజన్కంగా అంద.ి ప్కకన్ ే
కూరుిన్న సుబ్ుులు వొదిన్గారత చయెయ ప్ట్ుట కుంది. అముడ్ు సుబ్ుులు భుజం తట్ిట ంద.ి 
కమలము. గోపాలం పిలిల మాట్లు వింట్ూ స్ిి మితంగా కూరుిన్ానరు. 

"అన్నయాయ!" సుబ్ుులు మ లి్లగా పిల్లింద.ి  
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"మేము మీ అంద్రత ఆశీరావదాలతో ముంద్ుకి సాగాలని ఆశప్డ్ుతమన్ానం. మతాలు 
వేర ైన్ా, ఆహారం అలవాట్ూి  కలవక పో యన్ా, మేము ఏ విధమ ైన్ సమసయలకూ కారణం 
కాబ్ో ము అన్న ధెైరయం మాకుంది" సుబ్ుులు ఆ న్ాలుగు మాట్లూ స్ిి రంగా చెపిపంద.ి 
"న్మిున్ ఆద్రశం పాట్ించు" అన్న గాంధీగారత మాట్లు ప్ న్ాదిగా వేసుకున్న 
కుట్ుంబ్ంలో పెరతగతన్ పిలి సుబ్ుులు. సుబ్ుులు ధెైరయం, మన్ోనిబ్ురం వెన్ుక ఆ 
మహాతముడ ి నీడ్ లీలగా కనిపించింది గోపాలానికి, న్ోట్మాట్ రాక ఆన్ంద్ంతో 
ప్ లకించిపో యడే్ు. కమలము, రమణము ఆ చిన్ానరతని మన్సుులోన్ ే ఆశీరవదించారు. 
తాతగార ైతే సుబ్ుులుకేస్ి అబ్ుురంగా చూసూి  నిశేష్మట లలయైాయరు. అముడ్ు సుబ్ుుల్లన 
ద్గగరకు తీసుకుని ముదాద డింద.ి 

తరువాత జరగవలస్ిన్ ఏరాపట్ుి  శరవేగంగా ప్ూరతిచేశారు. పెళ్ళి యేప్ధి్తిలో 
చెయాయలన్న ప్ాశన అంద్రత మన్సుులోి న్ూ మ దిల్లంద.ి అముడ్ు యెన్ోన విధాలుగా 
ఆలోచించింద.ి ఏ ప్ది్తిలో చేస్ిన్ా ర ండ్వవారతకి అసంతృపిి గాన్ ే వ ంట్ుంద.ి అంద్ుకని 
యద ి ఒకవిధంగా సంసకరణా వివాహం కాబ్ట్ిట  "ఆరయసమాజం" ప్ది్తిలో చేస్తి  
బ్ాగుంట్ుంద్నిపించింద.ి అముడ్ు తన్ ఆలోచన్ యరువ రత కుట్ుంబ్ాలకీ న్చిచపెిపన్ట్ుి  
చెపిపంద.ి ఆ కుట్ుంబ్ాలకే కాద్ు గాా మంలో అంద్రు పెద్ద లక ీఆ సలహా న్చిింద.ి అముడ్ు 
అంట్ ేఅంత పాాణం ఆ వూరతప్ాజలకి. 

ఆ వూళ్ళి ఆరయసమాజం లేద్ు. వేరేవూరత న్ుండ ి ఒక సంసకరిని పిల్లపించారు. 
రామం, గోపాలం, బ్ాబ్ా అతనిన సాద్రంగా ఆహావనించారు. "ఈ వివాహం ర ండ్ు మతాల 
కుట్ుంబ్ాలని కలుప్ తమంద.ి భవిష్యతమి లో యవెరతకీ యేవిధమ ైన్ సమసయలూ రాకుండా 
చట్ట ప్రంగా, ప్కడ్ుందీగా ఈ వివాహం జరగాల్ల" అని ఖచిితంగా అతనితో చపెాపరు. 

సవతంతాయం వచిి సంవతురాలు గడ్ుసుి న్ాన యలాంట్ ివివాహాలు చాలా అరుద్ుగా 
జరుగుతమంట్ాయ. ఆ సంసకరి అనినవిధాలా ఆలోచించి న్ాయయప్రంగా ఆమోద్మేన్ని 
ధృవీకరతంచుకుని ఆలీ సుబ్ుుల వివాహం జరతపించారు. ఆ అప్ రూప్మ ైన్ వివాహానిన 
చూడ్డానికి ఆ వూరతప్ాజలే కాకుండా ప్కకవూరిన్ుండ ీ జన్ం తరల్లవచాిరు. గోపాలం  
మహాతముడ ి వారాి  ఆశమాంలో  వ ండ ే క ంద్రు సహచరులకు ఆహావన్ం ప్ంపాడ్ు. పెళ్ళికి 
తరల్లవచిిన్ ఆ "బ్ాప్ూ" వారసులు వధూవరుల్లన ఆశీరవదించారు.  
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యన్ానళి తరువాత కల్లస్ిన్ వారు చిన్న పిలిలాి  కేరతంతలూ చప్పట్ూి  క డ్ుతూ 
వివాహానిన చూస్ ిఆన్ందించారు. పెళ్ళికి వచిిన్ ఆ ప్లలి ప్ాజలకు గాంధీగారత సహచరులీన, 
వారత నిరులమ ైన్ మన్సుులీన, నిరాడ్ంబ్రతావనీన ఛూస్తి  ఆ మహాతముడిన్ ే సవయంగా 
చూస్ిన్ంత సంతోష్ం కల్లగతంద.ి వివాహానికి వచిిన్ వారంద్రతకీ గోపాలం కుట్ుంబ్ం అంట్ ే
యెంతో గౌరవం, అభిమాన్ం. అంద్రూ ఏకకంఠంతో వధూవరుల్లన ఆశీరవదించారు.  

ప్లువ రు ప్ాజలు యంత నిరాడ్ంబ్రంగా సాఫీగా జరతగతన్ వివాహానిన 
ఆద్రశపాాయంగా తీసుకుని తమ పిలిలకూ అలాగ ే పెళ్ళి చెయాయలని మన్సుులో 
నిశియంచుకున్ానరు. మరతక ంద్రు, గోపాలం కుట్ుంబ్మ ే మతభదే్ వివాహానిన జరతపిత ే
ముంద్ుముంద్ు కుల, మత, భాషా భేదాల్లన అతికామించుకుంట్ూ భారతీయ యువత 
దేశానిన ముంద్ుకి తీసుకు పో గలద్ని ఎన్ోన ఆశలు వయకిం చేశారు. 

పెళ్ళి అయన్ వెంట్న్ ే సుబ్ుులు అతివారతంట్ికి వెళ్ళిపో యంద.ి ఆ మూడ్ురాతమా ల 
శుభకారాయనికి అముడ్ు సుబ్ుులుకి తోడ్ు వెళ్ళింది. ఆలీ తండి ాబ్ాబ్ా అక్షరాలా అన్నమాట్ 
నిలబ్ెట్ుట కున్ానడ్ు. సుబ్ుుల్లన యఅేరమరతకలూ లేకుండా వాళిలో కలుప్ కున్ానరు.  

సుబ్ుులు కూడా యెంతో స్తనహంగా, పతామగా అంద్రతతోన్ూ మసలుకుంట్లంద.ి ఆలీ 
చద్ువ  అవగాన్ే ప్ట్నంలోన్ ే అతనికి ఉదయ యగం వచిింద.ి వెంట్న్ ే సుబ్ుుల్లన తీసుక ళ్ళి 
ప్ట్నంలో కాప్ రం పెట్ేట డ్ు. అతని తలి్ల తండీా మాతాం "వ న్న వూరు" వద్ల్ల రామని 
చెపాపరు. ఆలీ సుబ్ుులు క తి సంసారానిన చూడ్డానికి ప్ట్నం వెళ్ళిన్ గోపాలం కుట్ుంబ్ం 
క తి ద్ంప్తమల వ తాుహానిన చూస్ ి సంతోషించారు. అద ే వ తాుహంతో ముంద్ుకు 
సాగమని ఆలీని సుబ్ుులీన పోా తాుహిసూి  ఆశీరవదించి తిరతగత వచాిరు. 

సుబ్ుులు తరావత మగపిలిలు సూరయం, మధు. వూళ్ళి హ ైసూకల్ చద్ువ  
ప్ూరతికాగాన్ే రామం వాళ్ళిద్ద రతనీ ప్ట్నంలో కాలేజీలో చేరతపంచాడ్ు. యద్ద రతకీ వయసుులో 
ఒక సంవతురం మాతామ ే తేడా. అంద్ుకని దాదాప్  ఒక ే వయసుువాళి లాగే 
పెరుగుతమన్ానరు. ఇంట్లి  అంద్రూ ఒక ే మన్సితవంతో పెరుగుతమన్ాన వీళ్ళిద్ద రూ మాతాం 
ప్ూరతిగా భిన్న ప్ావృతిితో వ న్ానరు. 
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స్ెలవల్లకి ఇంట్ికి వచిిన్ప్ పడ్ు ఇద్ద రతలోన్ూ వసుి న్న మారుప యంట్లి  అంద్రతకీ 
గోచరతంచేద.ి గోపాలం వృధ్ాి ప్యం కన్ాన, సూరయం మధుల ప్ావరిన్కి యెకుకవ దిగులు 
ప్డాడ డ్ు. 

"రామం!" పెద్ద  క డ్ుకుని పిల్లి ద్గగర కూరోిబ్ెట్ుట కున్ానడ్ు. తండిా యెంద్ుకు 
పిలాిడయ  అరిం చేసుకున్న రామం వచిి తండిా ద్గగర కూరుిన్ానడ్ు. "న్ాన్నగారూ!" 
గోపాలం కళినిండా నీళళి. తలలతిి క డ్ుకుని బ్ేలగా చూశాడ్ు. "వీళ్ళిద్ద రత తీరూ సరతగాగ  
లేద్ురా రామం! యేం చయెాయలో తోచడ్ం లేద్ు" 

"మీరు ఆద్ురాద  ప్డ్కండి న్ాన్నగారూ! చిన్నతన్ం, తెల్లస్ ీ తెల్లయని వయసూు, 
అంద్ుకే కాసి ద్ూకుడ్ుగా ఉన్ానరు. చద్ువ లో బ్ాగాన్ే ఉన్ానరుకదా!" ఆశాభావంతో 
అన్ానడ్ు. "తీరువ గాలేని వీళళి, చద్ువ కున్ాన యేం రాణిసాి రురా?" 

"నిజమే న్ాన్నగారూ! కానీ మన్ం యప్ పడ్ు యేం చెపిపన్ా వాళిక ి అరిం కాద్ు. 
మ లి్లగా వాళిని దారతలో పెట్ాట ల్ల" "ఇద్ంతా అయేయ ప్న్నే్ా? అకకడ్ కూరుిన్న కమలము 
సగం విసుగుతో అంద.ి చిన్నప్పట్ిన్ుండ ీ వాళిక ి కాసి గారం ఎకుకవ అయయంద్ని ఆవిడ్ 
అభిపాాయం. 

"అమాు!" రామం తలి్లతో కాసి వో దారుపగా మాట్ాి డాడ్ు. "వాళిక ి మ లి్లగా న్ేన్ు 
చెపాి న్ు కద్మాు! చద్ువ లో బ్ాగా చురుకుగా వ న్ానరనీ, మారుకలు బ్ాగా 
వసుి న్ానయనీ వాళి లలకిరరుి  చెపాపరు"   

నిజమే. రామం చెపిపన్ట్ుి  వాళికి మంచిమారుకలే వసుి న్ానయ. చురుక ైన్ వాళి 
బ్ుధ్ిి  పాద్రసంలాగ అట్ూయట్ూ ప్రుగుల్లడ్ుతోంద.ి యంట్లి వ ండ ే స్తవా ద్ృకపధమ ైన్ 
వాతా వరణం, ఆద్రాశలూ, దేశభకిీ వాళి ఆలోచన్లకి ప్ద్ున్ు పెట్ాట య. అముడ్ు, రామం 
సవతంతాంగా గాా మం, ప్ రోగమన్ం వీట్ ి గురతంచి అహరతనశలూ శమాిసుి న్ానరు. వాళి 
గాా మంని అతివ న్నతంగా తీరతిదిదాద లన్నద ే వారత ఆశయం. కానీ సూరయం, మధు ప్ట్నం 
లోని వాతావరణం చూస్,ి సమాజప్రంగా ఆకరతితమలయాయరు. సమాజంలో వ ండ ే
హ చుితగుగ లు వాళిక ిరుచించడ్ంలేద్ు. కాలేజీలో అంద్రీన కులమతవరాగ లుగా విభజంచి 
చూడ్డ్ం వాళిక ిఆవేశం, ఆవేద్న్ా కల్లగతసుి న్ానయ.  
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ఆ ఆవేద్న్ యెంతగా వాళిమన్సుుల్లన గాయప్రతింద్ంట్ ే "తమకుట్ుంబ్ంకూడా 
"ధనికవరగం, భూసావములు" అన్న భావం వాళిలో మొలక తిింద.ి వాళికి తెల్లయకుండాన్ ే
సూరయం, మధు మాన్స్ికంగా తమవారతకి ద్ూరమవ తమన్ానరు. యీ మాన్స్ికమ ైన్ 
మారుపలు వీళిలో రావడ్ం సపష్ట ంగా కమలము, గోపాలంకీ తేడా తలెుసోి ంద.ి కాని అద ి
య ేవిధమ ైన్దయ  వాళిక ిఅంతమప్ట్ట డ్ంలేద్ు.  

సూరయం, మధు, యద్ద రత ప్ావరిన్ా, తీరూ సరతగాగ లేద్ని రామంద్గగర చెప్ పకుని 
వాపో యాడ్ు గోపాలం. అముడ్ు వీళ్ళిద్ద రతనీ చూసూి  ఆలోచన్లో ప్డింద.ి  

"సూరయం, మధులు యలా భిన్నంగా యంెద్ుకున్ానరు? వీళిని ప్ట్నంలో 
ఆకరతిసుి న్నద ియేమిట్?ి వీళి ఆలోచన్లు యెంద్ుకు యంకోధయ రణిలో సాగుతమన్ానయ?" 
అముడ్ు వాళితో మాట్ాి డాలని నిరణయంచుకుంది. ఓరోజు సాయంతాం వాళ్ళిద్ద రతనీ పిల్లచి, 
ద్గగర కూరోిబ్ెట్ుట కుంద.ి  

"యేం! మధూ! సూరయం! ప్ట్నంలో యెలాగుంట్లంది?" మ లి్లగా అడిగతంద.ి 
"వదిన్ా! ప్ట్నం బ్ాగాన్ేవ ంద.ి కానీ యకకడలిా కాద్ు" సూరయం అన్ానడ్ు. 
"అవ న్ు వదని్ా! ఇకకడ్ మనింట్ికి అంద్రూ వసూి వ ంట్ారుకదా!" మధు 

అంద్ుకున్ానడ్ు.  
"ప్ట్నంలో అంద్రూ “యెవరు య ే కులవఁని” అడ్ుగుతూ వ ంట్ారు. బీద్వాళిని 

ద్గగరతీసుకుందికి అంతగా యష్ట ప్డ్రు వదిన్ా" అముడిక ి వెంట్న్ ే యేంచపెాపలో 
తెల్లయలేద్ు. తాము తమ గాా మంగురతంచి మాతామ ే ఆలోచిసుి న్ానమా? ఇకకడ్ వ న్న 
సామరసయమూ, సమన్వయమూ ప్ట్నంలో లేదా? ప్లలి లోి లేని వరీగకరణ ప్ట్ట ణాలోి  యంత 
చద్ువ కున్నవాళిమధయ యలెాగొచిింద?ి  

అవ న్ు.  
అముడ ిఆలోచన్ నిజమే. ప్ట్ట ణాలు విసిరతసుి న్ానయ కానీ వికస్ించడ్ంలేద్ు. 
సూరయం, మధుల ఆవేశాలు, ఆవేద్న్లూ వారతతోపాట్ ే పెరుగుతమన్ానయ. చద్ువ  

ప్ూరతి అయన్ా, సమాజవికాస కారయకామాలు మొద్లుపెట్ిట  అకకడ ే వ ండిపో యారు. 
అప్ పడ్ప్ పడ ే ప్శ్చిమ బ్ెంగాల్ "న్కుల్ బ్ర"ీ లో మొద్లలైన్ "న్కుల్" వ ద్యమం మ లి్లగా 
వాళి చెవ లబ్డ ివాళిని అయసాకంతం వలే ఆకరతించడ్ం మొద్లు పెట్ిట ంది.  
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ఆ ఉద్యమానికి ఎకుకవగా సూరయం, మధులాంట్ ి విధాయధికులే 
ఆకరతితమలవ తమన్ానరు. సమాజానిన యెద్ురోకవాల్ల, సామాన్ుయల్లన వ ధి్రతంచాల్ల, 
భూసావములకు బ్ుధ్ిి  చెపాపల్ల అంట్ూ యలాంట్ ి నిన్ాదాలతో వీళళి కూడా బ్ాగా 
వ తేి జతమలయాయరు.  

కానీ యంట్లి వాళిక ి వీళి ఆలోచన్లూ అభిపాాయాలూ చెప్పలేద్ు. ఎంద్ుకంట్ ే
సూరయం, మధు ద్ృషిట లో యంట్లి  వాళళికూడా సమాజ వయతిరేకులే. వీళికీ ఆస్ిి పాసుి లూ, 
ఇళళి, తోట్లూ వ న్ానయ. ర ైతమల చేత చాకిరీ చయెయంచుకుంట్ున్ానరు, ఇట్ువంట్ ి
ఆలోచన్లతో సవంత కుట్ుంబ్ాన్ేన అరిం చసేుకోలేక, కుట్ుంబ్ానిన కూడా న్కుల్ 
ఉద్యమంలో భాగంగా వయతిరేకించ ే ప్రతస్ిి తి వచిింది. చిన్నప్పట్ని్ుంచీ యంట్లి  అంద్రూ 
సవ..ప్ర భేద్ంలేకుండా సమాన్ంగా చూడ్డ్ం వీళి మన్సుులోి  ఒక నిరసన్భావం వారతకి 
తెల్లయకుండాన్ ేకల్లగతంది. పెదెదద న్క దీద  అద ిపెరతగతంది. 

"సవంతపిలిలకన్ాన వూరతజన్ం యెకుకవ వీళికి, యీవిధంగా మంచితన్ంతో 
వూరతప్ాజలని మోసం చేసుి న్ానరు" అని యెవేవో వూహించుకుంట్ూ కామేప ీ అంద్రతకీ 
ద్ూరమ ైపో తూ పొ రుగూరత చద్ువ  పాారంభించగాన్ే క తిద్న్ానికి, క తి వ ద్యమానికీ 
అలవాట్ు ప్డాడ రు. మన్సులో యేదయ  వెల్లతి, అసంతృపిి  వ ండ ి చద్ువ కున్న కురాా ళికి, 
న్కుల్ వ ద్యమం ఒక క తి తలుప్  తెరతచింద.ి "ఉద్యమం" యేదెైన్ా కాని దానియొకక 
స్ిధ్ాి ంతాలూ, ఆశయాలూ అరించేసుకోవాల్ల, అవగాహన్ వ ండాల్ల.  

సూరయం, మధు న్కుల్ ప్ సికాలూ, న్ూయస్ెి ట్రెూు చదవిి కామేేడ్సు తో మాట్లు 
కల్లపీ, కామేప ీ న్కుల్ వ ద్యమానికీ, కామేేడ్సు కీ ద్గగరౌతూ వచాిరు. కుట్ుంబ్ానికి 
ద్ూరమయాయరు. 


