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ఇంతవర్కూ వచిిన్ కధన్ం ...... 
............... గోపాలం గాంధీజీ సహచర్ులోో  ఒకడ్ు. కొడ్ుకు రామం, కోడ్లు అముడ్ు సంతాన్ం కంట్ే గాా మాభివృధిి్కి యెకుువ 
పాాధాన్యం యసాా ర్ు. యంకోయద్దర్ు అబ్ాాయలు సూర్యం, మధు "న్కసలారీ" వుద్యమంలో చేరి అఙ్ఞా త వాసంలోకి 
వెళ్ళిపో తార్ు. కూతమర్ు సుబ్ుాలు, "ఇంట్ిబ్డి" విద్యరిి ఆలీని పరామంచి పరద్దల ఆశీసుసలతో వివాహం చేసుకుంట్ ంది. 
వయోవృధ్ుి ల ైన్ అముడి తాతగార్ు ప్శాాంతంగా ప్ర్మప్దిసాా ర్ు. సుబ్ుాలు ఆలీ ప్ట్నంలో సంతోష్ంగా కాప్ుర్ం చేసుా న్ానర్ని 
తెలిసి అముడ్ు తృపాి చెంద్ుతమంది. 

…… ప్ద్వ వార్ం కధన్ం 
  

రోజూ కమలము రాట్నం వడ్ుకుత ంట్ ే భార్తి అకుడ ే కూర్ుిని అముముకి అన్నన 
యలాంట్ ికబ్ురలో చెబ్ుత వుంట్ ంద.ి 

"అవున్మాు! గాంధీగారి వరి్ంతిరోజున్ మేము ఉప్వాసంచేసూా , రోజంతా న్ూలు 
వడ్ుకుతాం. వదిన్ా! ఆ న్ూలుతో ఆలీ జాతీయప్తాకం చేస,ి ఆ చుట్ ట ప్కుల వున్న 
సూుళికి యసూా వుంట్ాడ్ు." సుబ్ుాలు సిిర్ంగా చెపిపంద.ి 
అముడ్ు సుబ్ుాలుకలస ిచూసూా  వుండపిో యంద.ి  

దాదాప్ుగా తన్ వయసుసవాళ్ళి ఆలీ సుబ్ుాలూ. ఇద్దర్ూ యెంత చకుగా 
ప్ాశాంతంగా ప్ట్నంలో తమ వునికిని నిలబ్టె్ ట కున్ానర్ు.! అముడిక ిచాలా తృపిా గా వుంద.ి 

"మతములు వేర ైన్ా, కులములు ఒకట్ి కాకపో యన్ా 
మన్సులు కలిసి పరన్వసేుకుపో త,ే ఆ బ్లం, ఆ ధీమా, ఆ సరథి ర్యం 
అదేకదా కులమత సామర్సాయనికీ సమన్వయానికీ దోహద్ం" 

అముడ ి గుండెలోతమలోో ంచి, మన్సుసని ఛేదించుకుని ఆ మాట్లు వలెువడాడ య. 
గంభీర్ంగా ఉన్న అముడికలస ిఅంద్ర్ూ చూసూా  అలా మౌన్ంగా వుండిపో యార్ు. అముడ్ు 
తన్ వుదేదశాలన్న, ఆలోచన్లన్న, న్ముకాలన్న యెవరిమీదా ఒతాిడ ి తచెిి ఉదోోదించలేద్ు. 
తన్ మామగారిదావరా గాంధీజీ ఆద్రాాల వెైప్ు ఆకరిితమరాల ైంద.ి ఆమెకి తొలి గుర్ువు 
తాతగార్ు. రోజూ సంసుృత శలో కాలు చెపిపన్ా, ఆచార్వయవహారాలు న్రిేపంచిన్ా, దేశభకాి 
బ్ో ధించిన్ా ఒతాిడ ి పరట్ ట కోకుండా బ్ాలయంన్ుండ ీ వాట్ికి మెర్ుగు పరట్ ట కుంది అముడ్ు. 
పరళ్్ళి న్ తర్ువాత అతావారింట్ అంద్రితోన్ూ ప్డ్ుగుపేకలా కలిస ి పరన్వేసుకుపో య 
సమష్ిి గాన్ ేముంద్ుకి సాగుతోంద.ి 
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గాా మానిన ఉన్నతంగా నిలబ్ెట్ిట ంద.ి కాన్న సూర్యం మధు అముడిని నిరాశప్రాిర్ు. 

వాళిద ి "తప్ుప తోవ" అని అముడ్ు అన్ుకోలేద్ు. కాన్న వాళళి యెంద్ుకు అలా వెళ్ళి 
పో యార్ు; య ేసిదాి ంతాలు, యటె్ వంట్ ిఆశయాలు, యవెర ిన్ాయకతవం వాళిని అలా 
న్డిపసాోి ంద.ి  

ఆ ఆవేద్న్ ఇప్పట్ిక ీ అముడిక ి తీర్లేద్ు. అతామామల దిగులు తీర్ిలేన్ంద్ుకు 
ఆరాట్ప్డ్ుతోంద,ి అముడ్ు. వాళ్ళిద్దర్ూ అంద్రికీ ద్ూర్ంగా వుండ్డ్ం, వారి న్ాయకుల 
భిన్న ప్ావరా్న్లూ, అఙ్ఞా త సాయుధ పో రాట్ాలూ, హ ంసావాద్న్లూ, పో లీసుల 
"ఎంక ంట్ర్ూో " యవన్నన చద్ువుతమంట్ ేవీట్ ిమధయ యేదో  తెలియని అప్శృతి వినిపిసోా ంద.ి  

 
అముడ్ు యేమీ చెయయలేనిదానిలా నిట్టట రిింద.ి 

"ఇంట్ిబ్డ"ిలో కొన్ానళళి చద్ువుకున్న భార్తి తిరిగి తలోితండ్ుా ల ద్గగర్కి ప్ట్నం వెళ్ళి 
పో యంద.ి దానికి ఆ గాా మం, బ్డ,ి అంద్ర్ూ బ్ాగా న్చేిశార్ు. ప్ట్నం వెళ్ళిన్ా యద్ంతా ఆ 
చిన్ానర ిమన్సుసలో ముదిాంచుకు పో యాయ. 

గోపాలం, కమలముల కడ్సారి పిలోలు రాణి, వాణి కవలలు. న్ెహరూ గారి 
న్ాయకతవంలో మన్ దేశంలో ప్రిశమాలూ, పోా జకుట లే కాక విదాయర్ంగం కూడా అభివృధ్ిి 
చెంద్ుతోంద.ి వీళి కాలేజీ చద్ువు వచేిసరకిి మామూలు డిగాీ కాలేజిలే కాకుండా 
ఇంజన్నయరింగ్, మెడిసని్, ఫార్ుసీ యలా యనె్నన ప్ాతేయకతలోో  ఉన్నతవిదాయ కళ్ాశాలలు 
కూడా పాాముఖ్యత సంతరించుకున్ానయ. సావతంతాా ానికి ముంద్ు పరద్ద  పరద్ద  ముఖ్య 
న్గరాలోో న్ ేయా ఉన్నతవిదాయ సౌకరాయలు లభించేవి. రాన్ురాన్ు రాణీ, వాణిల సమయానికి 
అవి దాదాప్ు ప్ాతిజిలాో లోన్ూ ఆర్ంభమయాయయ. 



4 
 

జరగని కధ 10            కృష్ణ వే ణి  
 

గోపాలం కుట్ ంబ్ం గాా మంలోన్ ేవుంట్ న్ాన, ప్ాప్ంచం యేవిధంగా ప్ురోగమసోా ందో , 
దీట్ గా మన్ దేశంకూడా సరిసమాన్ంగా అభివృధ్ిి  ప్థకాలతో సాగుతోందో , 
యెప్పట్ికప్ుపడ్ు అవగాహన్ చేసుకుంట్ న్న విదాయధికులు వాళళి.  

"విద్య అంట్ ేపేర్ుచివర్ తగిలించుకున్ే డిగాీల మొద్ట్ ిఅక్షరాలు కావు."  
"కావలిఫికలష్న్ అంట్ ేఆ విద్యకి సంబ్ంధించిన్ ప్న్ులన్ు  

సకామంగా, విన్య విధయేతలతో, చెయయగలగడ్ం." 
"ఆ ప్న్ులోో  చాకచకయం, న్ెైప్ుణయం, నిర్వహణాధికార్ం  

కొనిన సంవతసరాల తర్ువాత వాట్ంతట్ అవ ేవసాా య."  
"రోమ్ వస్ న్ాట్ బిల్టట  ఇన్ ఎ డే - రోమ్ న్గరానిన ఒకురోజులో కట్టలేద్ు"  

అన్న న్ాలుగు ర్కాల న్ాన్ుడలిు ప్ాకార్మ ేఆ గాా మం పిలోలకి పాఠాలూ మాట్లూ 
చెపాపర్ు రామం అముడ్ూ. అద ే లక్షయంగా గాా మం పిలోలు జీవితానిన నితయన్ూతన్ంగా 
ఆకళ్ళంప్ు చేసుకుంట్ట ముంద్ుకి సాగుతమన్ానర్ు. ఇలా మార్ుతమన్న కాలానికి 
అన్ుగుణంగా రాణీ, వాణీ యద్దరిన్న వున్నత విద్యలు చదవిించాలని రామం అముడ్ు 
నిశియంచుకున్ానర్ు.  

వాళ్ళిద్ద రికీ వివాహం వేడ్ుకగా చయెాయలని కమలము, గోపాలం తలోి తండ్ుాలుగా 
ఆశంచార్ు, సర్దా ప్డాడ ర్ు. కాన్న వాళళి కూడా కాలాన్ుగుణంగా ముంద్ుకి 
న్డ్ుసుా న్నవారలకదా! అదీకాక విద్యయొకు పాాముఖ్యత గాంధీజీ న్ొకిువకాుణిసూా  
వుండేవార్ు. "సీా వీిద్య" అతయంత వున్నతంగా వుండాలన్న, మన్ ప్ట్టణసీా లీేకాక ప్ల ో లో 
వున్న అమాుయలంతా ఉన్నతవిద్య అభయససిేాన్ ే"భార్త సీా "ీకి అసల ైన్ సావతంతాాం మన్ం 
యవవగలమని ఆ మహాతముడ్ు యెప్ుపడ్ూ బ్ో ధించేవార్ు. ఆయన్కు ద్గగర ైన్ మౌలాన్ా 
ఆజాద్, కమలా న్ెహరూ , సరోజిన్న న్ాయుడ్ూ, ఘన్శాయమ్ దాస్ బిరాో  యలాగ యెంతమంద ి
చేతో సీా లీకోసమే కాలేజీలు, యూనివరిసట్ీలూ మొద్లు పరట్ిట ంచార్ు. గోపాలం, కమలమాు 
రాణీ, వాణీల వివాహంగురించి ఒకు క్షణం సర్దాప్డని్ా, యా వాసావానిన గాహ ంచీ, 
అన్ుసరించీ ప్ురోగమంచద్లిచార్ు. కాలచకాం గిర్ుా న్ తిర్ుగుత న్ ే వుంద.ి రామం, 
అముడ్ు మధయ వయసుులయాయర్ు. "ఇంట్ిబ్డి"ని యెంత వుతాసహంతో పాార్ంభించారో 
అద ేవుతాసహంతో న్డ్ుప్ుతమన్ానర్ు.  
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ఆ బ్డితో పాట్ ేగాా మనిన కూడా ఆధునికం చేశార్ు.  
"రామం" వృధ్ుి డెైన్ గోపాలం పిలిచాడ్ు. "ఏం న్ాన్నగార్ూ" చిన్నప్పట్ిన్ుండ ి

రామంది అద ేధోర్ణి. తలోితండ్ుాలని బ్ుజజ గిసుా న్నట్ ో  పిలుసాా డ్ు. "వాసు సరలవలక ివసాా న్ని 
చెపాపడ్ుకద్ూ!" చిన్న కొడ్ుకుని చూడ్లన్న ఆతమా త అతని మాట్లోో  ధవనించింద.ి 

"అవున్ు న్ాన్నగార్ూ! సరలవలు కాద్ు, వొలంట్ర ీ ర ట్ ైర ుంట్ తీసుకుని 
వచేిసుా న్ానడ్ు. మలిట్రీలో మంచి పేర్ుతచెుికుని కొన్ేనళి సరీవసు తర్ువాత 
ప్ూరాిపింఛన్ుతో సహా మగతావి యెన్ొన సద్ుపాయాలతో యలా ర ట్ ైర ుంట్ తీసో ువచుి”. 

"అవున్ు మావఁయాయ! వాసు యంక మన్ ద్గిగరల వుంట్ాడ్ు" అముడ్ు సంబ్ర్ంగా 
అంద.ి "నిజమేకదా! న్ేన్ు వృధ్ుద డిన్ౌతమన్ానన్ు, న్ాతోపాట్ ే పిలోలూ పరద్దవాళళి అయ 
పో తమన్ానర్ు." మెలోగా తన్లో తాన్ ేఅన్ుకుంట్ న్నట్ ో గా అన్ానడ్ు. 

"అవున్వున్ు! మీముద్ుద ల మన్వఁరాలు కూడా పరద్దదెైంద.ి పరళ్ళివద్దని విదేశాలు 
చద్ువుక ివెళ్ళింద"ి కమలము అంద.ి 

భార్తి అమెరికాలో పో స్ట  గాా డ్ుయఏష్న్ ప్ూరాిచసేి ప్ాసుా తం అకుడ ే విదశేీ కంపరన్నలో 
వుదో యగం చేసోా ంద.ి వాసు వసుా న్ానడ్ని తెలిసి ఆమెకూడా సరలవు తీసుకుని వసాా న్ని 
తలోితండ్ుాలక ి చెపిపంద.ి గోఫాలం కమలముల కళివేడ్ుకగా ఆ ప్ండ్ుగరోజు వచిి 
వాళిముంగిట్లో  నిలిచింది. సంబ్రాలతో యలుో  కలకలలాడింద.ి వాసు వసూా వసూా  యెన్నన 
వసుా వులు, బ్హుమతమలతో బ్ాట్ గా బ్ో ల డ్ు ప్ాణాలికలు సిధి్ం చేసుకుని వచాిడ్ు.  

భార్త ప్ాభుతవం మలట్రిలోంచి వాసులా బ్యట్కు వచిిన్ ఎక్సస సరరీవస్ మెన్ 
కోసం బ్ో ల డ్ు సద్ుపాయాలు కలిగించి వాళళి సంఘంలో సేవా తతపర్ుల  ైసిిర్ప్డేంద్ుకు 
చాలా పోా తసహ సుా ంద.ి బ్ ంకులన్ుండ ి ర్ుణ సద్ుపాయాలూ, వయవసాయ ఆధున్నకర్ణకు 
కొతార్కం మెష్ీన్ుో  కొన్ుకుుంద్ుకీ, పరట్లా ల్ట బ్ంకులు సాి పించడానికీ మన్హాయంప్ు ధర్లకు 
యలా చాలా చాలా సద్ుపాయాలు కలిగిసుా ంది మన్ ప్ాభుతవం.  

అంతేకాక వాసుకి జీవితాంతం మలిట్ర ీ సోట ర్ులోో  చాల తకుువధర్లకి న్ెలసర ి
సర్ుకులు దొర్ుకుతాయ. భార్తీయులు మలిట్రీలో తమ సౌకరాయలన్ు ప్రితయజించి 
మంచుకొండ్లోో న్ూ, యెడార్ులోో న్ు దేశ సరిహద్ుద లన్ు అన్ుక్షణం కాపాడిన్ ర్ుణం 
భార్తమాత ఆ విధంగా తీర్ుికుంట్ ంద.ి వాసు న్డివయసుుడ.ే  
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అంద్ుకల మలిట్రీన్ుండి బ్యట్కు వచిిన్ తర్ువాత తండిాక ీ అన్న రామంకీ 
చేదోడ్ువాదోడ్ుగా గాా మానికీ ఆ పాాంతానికీ యేదో  చెయాయలన్న వుతాసహం వాసులో 
పొ ంగిపొ ర్లుతోంద.ి 

ఆరోజు అంద్రికీ పాయసం చేసింద ి కమలము. "ఏరా వాసూ!" ఆపాయయంగా 
చిన్నకొడ్ుకుని ప్కున్ కూరోిబ్ెట్ ట కుంద.ి "మనిష్ి న్లోబ్డాడ వురా" ఇన్ానళళి దేశర్క్షణక  ై
సరిహద్ుద లో తమపాకీధరించి నితయం ప్హారాకాసిన్ ఆ సరైనికుడ్ు తలోిద్గగర్ చిన్న పిలాో డ ే
అయపో యాడ్ు. అము వొళ్ళి తలపరట్ ట కున్ానడ్ు. 

"మావఁయాయ! న్ువువ న్లోబ్డాడ వని అముముకి బ్ెంగ కాన్న, న్నజుతమా  చూడ్ు యేం 
చకుగా తెలోబ్డ్ుతోందో" భార్తి హాసయంగా అని ఫకుున్ న్వివంద.ి "అకాు! యంక 
లాభంలేద.ే అర జంట్ గా న్నకూతమరికి పరళ్ళి చేసరయాయలి, లేకపో త ేదీనికీ జుట్ ట  న్ెరిసపిో తమంద.ి" 
వాసు మాట్కిమాట్ అప్పజ పేపడ్ు.  

"ఇంట్ిబ్డ"ిలో మొద్ట్విర్ుసలో కూర్ుిని "అము న్న్ున కూరోిమంది వదని్ా" 
అని ముద్ుద ముద్ుద గా చెపిపన్ తన్ చిన్న మరిది కళిముంద్ు మెదలిాడ్ు అముడిక.ి 
"వాసూ! జుట్ ట కి ర్ంగువేసుకో, లేకపో త ేన్న మేన్కోడ్లు నిన్ున యలాగల అంట్టవుంట్ ంద.ి" 
న్వువత  అంద ి అముడ్ు. "న్ువువకూడా యేమట్ ి వదని్ా!" వాసు తలోి వొళ్ళించి లేచి 
కూర్ుిన్ానడ్ు.  

భార్తి విదేశాలోో న్ ేచద్ువుకుని, అకుడ ేవుదో యగం చేసూా వున్ాన ఆమెకి "ఇంట్ిబ్డ"ి 
అంట్ ే యెంతో అభిమాన్ం, తన్ వయకాితావనికి అద ి గట్ిట  ప్ున్ాద ి అని ఆమె న్ముకం. 
మేన్మామ, అతా యంత వున్నతంగా ఆలోచించి ఒక గాా మంని అనినవిధాలా తీరిిదిద్దడ్ం, 
అముము, తాతయయ తన్ తలోి తండ్ుా ల వివాహానిన యెంతో వేడ్ుకగా జరిపించడ్ం 
యవన్నన భార్తిక ియెప్ుపడ్ూ ఆద్ర్ాపాాయమ.ే  

ఇప్ుపడ్ు వాసు మలిట్రీన్ుండ ి వచేిస ి "యకుడ ే  వుండపిో తాన్న్డ్ం"తో ఆమె 
మన్సులో కొతా ఆలోచన్లు ప్ుట్ ట కొసుా న్ానయ. సాయంతాం అలా యేట్ిగట్ ట కి వెళ్ళింద ి
భార్తి. ద్ూర్ంగా పొ లంలో వాసు మోట్ార్ుద్గిగర్ కనిపించాడ్ు. అతనిన చూడ్గాన్ ేభార్తి 
మన్సుసలో ఆలోచన్లు ఒక ర్ూప్ు దాలాియ. గబ్గబ్ా న్డ్ు చుకుంట్ట తన్ుకూడా 
పొ లం ద్గగర్కు చేర్ుకుంది. 
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"మావఁయాయ!" వాసుని చూస ిచిర్ున్వువ న్వివంది. 
"ఏం భార్తీ! యలా వచేివు?" వాసుకూడా చిర్ున్వువతో మేన్కోడ్లిన 

ప్లకరించాడ్ు.  
"ఏంలేద్ు! కాసేసప్ు న్నతో కబ్ుర్ుో  చెబ్ుదామని" గడిడమీద్ ర్ుమాలు ప్ర్ుచుకుని 

కూర్ుింది భార్తి. 
"న్ాతో యేం కబ్ురో్బ్ాా!" అంట్ట తన్ుకూడా ప్కున్ కూర్ుిన్ానడ్ు. భార్తి వెంట్న్ ే

యేమీ మాట్ాో డ్లేద్ు. మోట్ార్ులోంచి ప్డ్ుతమన్న న్నట్ిధార్న్ు చూసూా  కూర్ుింది. 
వాసులేచి, మోట్ార్ు కట్ేటస ివచాిడ్ు. 

"ఇప్ుపడ్ు చెప్ుప" విన్డానికి సిధి్ంగా వున్నట్ ో  మొహం పరట్ాట డ్ు. 
"మావఁయాయ! న్ువువ యకుడ ేవుండపిో దామని అన్ుకుంట్ న్ానవుకద్ూ!" 
"అవున్ు భార్తీ! న్ాకు వూహ తెలుసుా న్న వయసుసలో అన్నయయ పరళ్ళి జరిగింది." 

అవన్నన ఙ్ఞా ప్కం చేసుకుంట్ న్నట్ ో గా ఆగాడ్ు. భార్తి వుతాసహంగా ముంద్ుకి జరిగింది. 
"పరళ్ళి చాలా వేడ్ుకగా మూడ్ురోజులు జరిగింది. ఎంత సంద్డిగా, యెంత సంబ్ర్ంగా 

జరిగిందో  తెలుసా భార్తీ!" వాసు ఆన్ాట్ ిఅముడ్ూ, రామంని తలుచుకున్ానడ్ు.  
"అవున్ు మావఁయాయ! అము చెప్ుత వుంట్ ంద,ి అము, అతా దాదాప్ు 

ఒకలవయసువాళ్ళికదా!" 
"అవున్ు భార్తీ! వదిన్ అకుతోన్ ేకాద్ు అంద్రతిోన్ూ చాలా సేనహంగా వుండేద"ి 
"ఇంట్ిబ్డలిో చూసుా న్ానన్ు కదా" 
"ఒకు ఇంట్ిబ్డికలకాద్ు, అముకీ, న్ాన్నగారికీ, ఈ గాా మానికీ, మన్ంద్రికీ వదని్ 

"కలంద్ాబింద్ువు", అన్నయయ "వెన్నెముక". "తాతయయ వుద్యమంలోకి వెళ్ళిన్ప్ుపడ్ు అతా, 
మావఁయయ అంద్రికీ యెంత అండ్గా వుండేవారో, న్ాన్నకూడా చెప్ుత వుంట్ార్ు". 
ఇద్దర్ూ మాట్లు కలబ్ో సుకున్ానర్ు. 

"భార్తీ! చిన్నప్పట్ని్ుండీ ఈ గాా మం అభివృధ్ిి కి మన్ కుట్ ంబ్ం యెంతగా 
పాట్ ప్డిందో  చూసుా న్ానన్ు. చివరికి ........ " వాసుకళళి న్నట్ితో నిండిపో యాయ. 

"మావఁయాయ!" భార్తి వాసు చెయయ ప్ట్ ట కుంది.  
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"అన్నయయ, వదిన్ సవంతపిలోలు వద్దన్ుకున్ానర్ు భార్తీ" ఆవేశంగా అన్ానడ్ు 
"ఇంతట్ ితాయగం యవెవర ైన్ా చెయయగలరా అసలు" వాసు కళళి తమడ్ుచుకున్ానడ్ు. భార్తిక ి
కళళి చెమరాియ. తన్ చిన్నతన్ంలో తలోి యపె్ుపడ్ూ యద ేతలుికున్ేద,ి "అన్నయయ, 
వదిన్లకికూడా పిలోలుంట్ే యెంత బ్ాగుండ్ున్ు" అని ప్దపే్ద ేఅన్ుకున్దేి. 

వాసు అంద్రోో కీ చిన్నవాడ్ు, మలట్రలీోకి యుకా వయసురాగాన్ ే వెళ్ళిపో యడే్ు. 
రాణి, వాణి చెల ో ళియన్ా "ఇంట్బి్డ"ి తర్ువాత మష్న్ర ీసూులోో  చద్వడ్ం వలో మన్సు 
విపిప వాళితో మాట్ాో డే అవకాశం వాసుకి యెప్ుపడ్ూ రాలేద్ు. దేశవిదేశాలని చుట్ిట 
వచిిన్ా అన్ుకోని ఆపాయయత, వాసుకి, భార్తి మాట్లోో  గోచరించింద.ి ఇప్ుపడ్ు భార్తితో 
అన్నన చెప్ుపకోవాలనిపించింద.ి 

"భార్తీ! యనిన సంవతసరాలుగా అన్నయాయ, వదిన్ా, అమాు, న్ాన్నగార్ూ 
ఒకుట్ిగా గాా మానిన వృధ్ిి  చేశార్ు. ఇప్ుపడ్ు న్నే్ు వచేిశాన్ు. అమాు, న్ాన్నగారికి తోడ్ుగా 
న్ేనికుడ ేవుండ ివాళి బ్ర్ువూ బ్ాధయతలిన న్ేన్ు తీసుకుంట్ాన్ు. యన్ానళళి అన్నయాయ, 
వదిన్ా న్ాన్నగారికీ, అముకీ చేసిన్ సేవలు చాలు, ఆ బ్ాధయత ఇక న్ాద"ి వాసు ఒక 
నిర్ణయానికి వచిిన్ట్ ట గా వొకాుణించి చెపాపడ్ు.  

"మావఁయాయ!" భార్తి యేదో  అడ్గాలని ఆగింద.ి  
"అడ్ుగు భార్తీ! సందహే ంచకు" 
"న్ేన్ుకూడా యకుడ ే వుండపిో తాన్ు మావఁయాయ" ఆ మాట్ బ్యట్కు రాగాన్ే 

యెంతో రిలీఫ్ గా అనిపంిచింద ిభార్తిక.ి "యంతక ీఈ ఆలోచన్ యన్ానళళి రాలేదెంద్ుకో" 
తన్లో తాన్ు అన్ుకుంది.  

తన్కి విదేశాలోో  పో స్ట  గాా డ్ుయఏష్న్ కి అవకాశంరాగాన్ే అముడ్ు అన్నమాట్లు 
గుర్ుా కి వచేియ భార్తికి .......  
"న్న విదశేీ విదాయ, సాంకలతిక ఙ్ఞా న్ం మన్ వూరికి యెప్పట్ిక ైన్ా వుప్యోగప్డ్ుతమంద్మాు! 

సందేహ ంచకు. హాయగా వెళ్ళి చకుగా చద్ువుకో. వెన్ుతిరిగి ఆలోచించకు" 
అముడితోపాట్  అంద్ర్ూ తన్కి ధెైర్యం చెపిప ప్ంపించార్ు. చద్ువు ప్ూరా్వగాన్ే 

అకుడ ేమంచి వుదో యగం రావడ్ంతో అకుడ ేవుండపిో యంద.ి  
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ఇప్ుపడ్ు వాసు నిర్ణయంతో ఉలికిుప్డ ిలేచిన్ పాప్లా తన్ కరా్వయం తన్కి తెలిసింద.ి 
తన్ు అమెరికాలో న్ేర్ుికున్నద,ీ అవగాహన్ చేసుకున్నద,ీ విదాయ,పారిశాామకవేతాలతో 
కుద్ుర్ుికున్న సేనహబ్ంధాలన్న ఇకమీద్ట్ ఈగాా మానికీ, ఈ ప్ాదేశానికీ, ఈ దేశానికీ 
లాభింఛాలి. తన్ు వుండ్వలసిన్ద ి విదేశంలో కాద్ు. తన్మూలాలు యెకుడ్ున్ానయో ఆ 
గడ్డమీద్ వుండాలిసంద.ే  

"భార్తీ! నిజంగా యకుడే వుండపిో తావా?" ఆన్ంద్ం, ఆశిర్యం ద్వనించాయ వాసు 
గోతమలో "మరి న్న వుదో యగం, విదశేాలోో  వచేి అవకాశాలూ ....." సందేహం వెలిబ్ుచాిడ్ు. 

"అవన్నన చకుదిద్ుద కుని రావడ్ం పరద్ద  కష్టమేమీ కాద్ు. యపె్పట్ నంచ  ోఈ ఆలోచన్ 
న్ా హుూ ద్యంలో లీలగా దాగ ివుండేద.ి ఇప్ుపడ్ు ధుాఢంగా మారింది". భార్తి వాసు కలస ి
చూసింద.ి చెంప్లు న్ెరిశాయ. మలట్ర ీ కామశక్షణ మనిష్ిలోన్ూ, మాట్లోన్ూ, 
న్డ్కలోన్ూ అంత ేకాకుండా అతని నిష్ురి్మెైన్ మన్సాతవం లోన్ూ మూరాీభవించి వుంద.ి  

"మావఁయాయ!" భార్తి కళళి వాలుికుని మెలోిగా పిలిచింద.ి 
"?" వాసు భార్తికలస ిచూశాడ్ు.  

...  గలగలా మాట్ాో డ ేఈమ ెమాట్కి తడ్ుముకుంట్లద.ి యెంద్ుకు? 
 
 


