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1  ఆ నవువ్కి అరధ్ం  ఇదా…

 ఆ న కి అరధ్ ం  ఇదా…!                                           ర్ కాంత్ రి      
                  

ర్  వళంబ  నామ సంవత ర ఉగాది  సందరభ్ంగా  
వంగూరి ఫౌండేషన్ ఆఫ్ అమెరికా రు నిర ంచిన  

21 వ ఉగాది ఉతత్ మ రచనల పోటీ లో 
‘నా మొటట్ మొదటి కథ’ భాగంలో పర్ శం  పతర్ ం పొందిన కథ 

  
“అభి..అభి.. భోజనానికి రారా.. లేటు అవుతోంది…” అని అరిచింది వాళళ్  అమమ్. 
 సేన్హితులతో ఫేస టైమ  చేసూత్ “నాకు ఆకలిగా లేదు. మీరు తినేయండి” అని అరిచాడు దూరంగా వునన్ బెడ రూమ లోంచి , మళీళ్ 

సేన్హితులతో  కబురల్లో నిమగన్మైపోయాడు అభిరామ.  
రెండు రోజుల కిర్తమే కొలంబియా విశవ్విదాయ్లయం లో మొదటి సంవతస్రం పూరిత్ చేసుకుని వేసవి సెలవలకి ఎకక్డికి వెళాళ్లా ? 

అని ఆలోచన లో పడాడ్డు సేన్హితులతో కలిసి. ఒకరి ఆరిజోనా వెళాద్ం అనాన్రు. ఇంకొకడు ఫోల్రిడా వెళాద్ం అనాన్డు. ఇలా ఒకటి ఒకటి 
ఆలోచించసాగారు. ఈలోగా “ఏరా !అభి ! భోజనానికి వసుత్నాన్వా ? లేదా ?” అని పిలిచారు వాళళ్ నానన్గారు.  

వెంటనే సేన్హితులతో.. “మళీళ్ మాటాల్డతా” అని చెపిప్ టకుక్న పరిగెతిత్కెళాళ్డు అభి .  
“మీకు మీ నానేన్ మందురా. చెలిల్ని పిలిచావా , లేదా ?” అని అంది. ఈలోపు ‘వసుత్నాన్నమామ్’ అంటూ వచిచ్ంది రాధ .  
రాధ ఇంకా 10వ తరగతి చదువుతోంది. సుబర్మణయ్గోపాలశరమ్, శాయ్మల వీళళ్ తలిల్తండుర్లు.  
గోపాల నూయ్యారక్ నగరంలో ఒక పెదద్ అంతరాజ్తీయ బాయ్ంకులో పనిచేసుత్నాన్రు. వీళుల్ అమెరికా వచిచ్ దాదాపు పదిహేను 

సంవతస్రాలు అవుతోంది.  శాయ్మల దేశం వచిచ్న కొతత్లోల్ ఉదోయ్గం చేసినా, తరావ్త పిలల్ల చదువుల కోసమని మానేసింది.  
పేరుకి వుంటోంది అమెరికా అయినా, జీవనం పూరిత్గా భారతీయం. అందుకే పిలల్లకి కూడా మనదైన పదధ్తులు, కటుట్బాటుల్ 

తెలుసాత్యని తాతగారు అమమ్మమ్ల దగగ్రికి పంపిదాద్మని గోపాల, శాయ్మల ఇదద్రు గటిట్గా తలచారు. దీని గురించి ఇపప్టికే గత రెండు 
నెలలుగా ఆలోచిసుత్నాన్రు.  
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“రాధా ! ఇటు వచిచ్ కంచాలు అవి పెటుట్” అంది అమమ్.  
“ఎపుప్డు నేనే పెటాట్లా? అనన్యయ్ని పెటట్మను.” 
“అనన్యయ్ చేసేవి అనన్యయ్ చేసాత్డు. నీకు చెపిప్నవి నువువ్ చెయియ్… చూడు ఇపుప్డు వాడు భోజనం అయాయ్క బాయ్ంకు పని చేసుకుని 

వసాత్డు.” 
“నేను ఏమీ చెయయ్ను?” అంటూ విసుగాగ్ భోజనం ముందు కూరుచ్నాన్డు అభి.  
ఇంతలో గోపాల వచేచ్ సరికి అందరు చకచకా భోజనం దగగ్ర కూరుచ్నాన్రు. భోజనం మొదలుపెటాట్రు. ఇంతలో రాధా “అమమ్! ఈ 

కూర నాకు వదుద్, ఇది నాకు ఇషట్ం లేదని తెలిసి కూడా ఎందుకు చేసావ ?” 
“అవును నువువ్ తింటే నాకు బలం వసుత్ందని చేసాను.” అని అంది “నోరు మూసుకుని తిను. ” 
“ఏరా అభి ! పరీక్షలు ఎలా రాసావ  ?” అడిగాడు గోపాల.  
“బాగానే రాసాను నానన్గారు. ఈ సారి ఖచిచ్తంగా మంచి మారుక్లు వసాత్యి గత సెమిసట్ర కంటే” అని అనాన్డు. 
 “మరి సెలవులోల్ ఏమి చేదాద్ం అనుకుంటునాన్వు ?”  
“నేను, మా ఫెర్ండస్ కలిసి టిర్ప కి వెళాద్ం అనుకుంటునాన్ను.” 
“నువువ్ ఒక రెండు వారాల పాటు ఇండియా లో అమలాపురం లో మన తాతయయ్గారి వాళళ్ ఇంటికి వెళేత్ బాగుంటుందని అమమ్ నేను 

అనుకుంటునాన్ము.” 
“కాని నానన్గారు, మా ఫెర్ండస్ తో కలిసి.......”అని అంటూ ఉండగా “ఎపుప్డు ఉండేదే ఈ ఫెర్ండస్ ఈ సారి నానన్గారి చెపిప్న మాట 

విని ఇండియా వెళిళ్రా.” అని చటుకుక్నన్ అంది వాళళ్ అమమ్.  
“కాని నానన్గారూ... ఎపుప్డో 5 ఏళళ్ కిర్తం వెళాళ్… మళీళ్ ఇపుప్డు అంటే…” 
“నేను మాటాల్డతాను తాతగారితో… వాళుళ్ సంతోషిసాత్రు. 2 వారాలకే కదా.. ఇటేట్ గడిచిపోతుంది.” 
“టికెక్టుట్  బుక చేసాత్ను. నాలుగైదు రోజులోల్ బయలుదేరుద్గాని.” 
“మరి నేను?” అంది రాధ.  
“నీ పరీక్షలు అయాయ్క మనం అందరం కలిసి వెళాద్ం. ముందు అనన్యయ్ వెళాత్డులే.” అంది అమమ్.  
భోజనం అయాయ్క రూంలోకి వెళిల్,అభి ఆలోచనలోల్ మునిగిపోయాడు. ‘రెండు వారాల పాటు అకక్డ ఏమి చెయాయ్లి ? అకక్డ 

వాతావరణం ఎలా ఉంటుందో ? చాలా ఏళళ్ తరువాత వెళుత్నాన్ం? తాతగారు ఏమి అంటారో ?’ ఇలా ఎనోన్ పర్శన్ల మధయ్ ఆలోచనలు 
సాగుతునాన్యి.  

*** 
అమలాపురం లో పెదద్ డాకట్రు గారు శాయ్మపర్సాద గారు. ఆ ఊళోళ్ ఆయన పేరు చెపేత్ తెలియని వారు వుండరు. చాలా మంది 

“ఆయన డాకట్రు కాబటిట్ ఆయనికి  గౌరవాలు అనీన్ వసుత్నాన్యి” అని అనుకుంటారు. కాని నిజంగా ఆయన గురించి తెలిసినవారికి మాతర్మే 
తెలుసుత్ంది - ఆయనకు డాకట్రు ఉదోయ్గం కాక మరేదో చేసూత్ వునాన్ ఆ గౌరవమే లాభించేది అని. అటువంటిది ఆయన వయ్కిత్తవ్ం. చాలా 
వినయ సవ్భావులు. ఆయన రిటైర అయియ్ రెండు ఏళుళ్ అవుతోంది, అది కూడా ఆయన ఊరిలో జరిగే పనుల మీద దృషిట్కై 65వ ఏట 
తీసుకునన్ నిరణ్యం. ఆయన భారయ్ గంగమమ్గారు. ఆవిడకి ఆయనే పర్పంచం… ఆయనే లోకం… ఆయన మాటే ఆవిడ మాట.  
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ఊరికి మధయ్న ఒక శివాలయం వుంది. దానికి ఆనుకుని వునన్ సందులో ఉండేవారు.  
ఊరిలో జనం అంతా దానిన్ ‘డాకట్రు గారి సందు’ అని పిలిచే వారంటే అందరికి ఆయన ఎంత ఆతీమ్యులో తెలుసుత్ంది.  
రాతిర్ 7 గంటలు కావొసోత్ంది. ఆయన, రాములు నడుచుకుంటూ వసుత్నాన్రు. రాములు చెపప్సాగాడు “అయాయ్ ! మా అబాబ్యికి 

ఉదోయ్గం వచిచ్ంది. ఇందాకలే ఫోను చేసాడు.” 
“చాలా మంచి వారత్ చెపప్వోయ రాములు చాలా సంతోషంగా వుందిరా. వాడికి మొదటి నుండి కషట్పడే అలవాటు వుంది అదే వాడిని 

కాపాడుతుంది. అయినా వాడిని చూసి చాలా రోజులు అయియ్ంది. ఒకసారి వచిచ్ వెళళ్మను.” 
“అలాగే అయాయ్! మరి ఇంకా సెలవు తీసుక్ంటానండి.” అని వెళిళ్పోయాడు రాములు.  
 ఇంటోల్కి వసూత్నే అడిగింది ఆవిడ, “ఎలా జరిగింది దరశ్నం ఇవాళ ?” 
“ఇవాళ చాలా బాగా జరిగింది. పర్సాదం అకక్డ టేబుల మీద పెటాట్ చూడు. అనన్టుట్ మరిచాను. రాములు అబాబ్యికి ఉదోయ్గం 

వచిచ్ందంట.  తెలిసింది. ఇందాకే పారవ్తి కనిపించి చెపిప్ంది. తెలిసిపోయిందా అపుప్డే! ఆ కంపెనీ వాడే మీ ఆడవాళళ్కి ఫోన చేసి చెపిప్న 
చెపాత్డు” అంటూ చురక అంటించారు.  

“సరేల్ండి, వెళిళ్ పంచ కటుట్కుని రండి, భోజనం పెడతాను” చకచకా వెళిళ్ బటట్లు మారుచ్కుని వచాచ్రు.  
ఇంతలో ఈవిడ భోజనం సిదధ్ం చేసింది. “ఏమిటి అలా దీరఘ్ంగా ఆలోచిసుత్నాన్రు తినండి ?” 
“ఇందాక గోశాలలో ఎందుకో లకిష్(ఆవు) దిగులుగా వునన్టుందే. రెండు రోజుల నుండి సరిగా తినను కూడా తినటేల్దు ?” 
“రేపు నువువ్ ఒకసారి వచిచ్ దానికి పెటుట్. వారం రోజులు అయియ్ంది నువువ్ దానికి పెటిట్. అందుకే నేను పెడుతుంటే సరిగా 

తినటేల్దు..” 
“అయోయ్ ! అవునా… దానికి మందు వేయించి కూడా ఏడాది దాటుతోంది. సరేల్ండి, రేపు నేను వసాత్ను మీతో.” 
“అసలు సంగతి మారేచ్పోయాను చూసారా…. సాయంతర్ం అమెరికా నుంచి అమామ్యి ఫోను చేసింది. మన అభి వచేచ్ వారం 

బయలేద్రుటాడుట.” 
ఆ విషయం, వినగానే ఆయన మొహం... చెపూత్ ఆవిడ మొహం ఇదద్రివి వెలిగిపోయాయ.  
“ఎనాన్ళుళ్ అయియ్ందే వాడిని చూసి. ఎపుప్డు దిగుతునాన్డు వాడు? “వచేచ్ ఆదివారం విజయవాడ లో దిగుతాడు. మనం వెళిల్ 

తీసుకురావాలి.” ఆయన ఈ వారత్ వినగానే. చకచకా భోజనం చేసి ఇలుల్ అంతా అటు ఇటు తిరుగుతూ అవి ఇవి సరేద్సుత్నాన్రు.  
“ఏవండోయ! అబాబ్యి వచేచ్ది ఇవాళ కాదు ఆదివారం… ఎంతో ఈ హడావిడి” అని పైకి అంది కాని ఆవిడ కూడా వంటింటోల్ 

సరుద్తూ “అవి చెయాయ్లి,ఇవి చెయాయ్లి” అని ఆలోచనలోల్ మునిగిపోయింది.  
     PPP 
“బాయ్గు సరాద్వా ? టైమ అవుతోంది!” అని అడిగాడు అభి “ఎనిన్ రోజుల ముందు నుంచి చెపిప్నా చివర వరకు పెడతావు కదా! 

సరుద్తునాన్ ఇదిగో చూడు ఇందులో వేడి నీళుల్ కాచుకునే కెటిల కూడా పెటాట్ను. తాతగారికి ఇవువ్, నేను ఇమమ్నాన్నని.” అని అంది అమమ్.  
“సరేల్ అమమ్. తవ్రగా కాని టైం అవుతోంది”.  
“పదండి, పదండి. బోరిడ్ంగ టైం దగగ్ర పడుతోంది. బయలుదేరాలి” అనాన్డు గోపాల.  
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చివరికి ఎయిర పోరట్ చేరుకునాన్రు. చిరగా గోపాల అనాన్డు “అభి ! ఈ రెండు వారలు నీకు చాలా మంచి టైము. తాతగారితో, 
అమమ్మమ్తో కావ్లిటీ టైం గడుపు” అమమ్  ఏమో “జాగర్తత్ రా! అకక్డ నీకు అంతా కొతత్. ఏమి చేసిన తాతగారికి, అమమ్మమ్కి చెపిప్ చేయి”. 
“సరే ! సరే ! బాయ రాధా” అంటూ బయలేద్రాడు.  

 
PPP 

అభి విజయవాడ ఎయిర పోరుట్లో దిగాడు. టెరిమ్నల నుండి బయటకు వసూత్నే ఎదురుగానే ఉనాన్రు తాతగారు అమమ్మమ్. అభిని 
చూడగానే ఒకక్సారిగా ఇదద్రికీ వెయియ్ ఏనుగుల బలం వచిచ్నటైట్ంది .  

అమమ్మమ్ “ఏరా! పర్యాణం అంతా బాగానే అయియ్ందా?” 
“ఆ! అంతా సాఫీగానే అయియ్ంది” చెపాప్డు అభి .  
తాతగారు “ఏరా నాయనా! ఎలా ఉనాన్వు? చాలా రోజులు అయియ్ంది చూసి.” ఇలా మాటలోల్ పడి కారులో అమలాపురం 

బయలుదేరారు.  
మొతాత్నికి రాతిర్కి ఇంటికి చేరుకునాన్రు. “ఒరేయ! ఇవాళ  తవ్రగా పడుకో. పొర్దుద్నే లేచి బయటికి వెళాద్ం ఊరు చూదుద్గాని” అని 

తాతగారు గది లోకి వెళిల్పోయారు.  
 అభి బాయ్గు, బటట్లు సరుద్తూ అమమ్మమ్ అభి కబురల్లో మునిగిపోయారు. అమమ్ పంపించిన కెటిల తీసుకు వెళిల్ ఇచాచ్డు. “ఇదిగో 

అమమ్మమ్ అమమ్ నీ కోసం అని పంపించింది.” దానిన్ తీసుకుని ఎంత మురిసిపోయిందో ఆవిడ. ఇంక ఆ తరువాత రాతర్ంతా ఆ కబురుల్ 
చెపుప్కుంటూ నిదర్పోయారు.  

      పొర్దుద్నేన్ లేచి రెడీ అయిపోయారు తాతగారు మనవడిని ఊరిలోకి తీసుకువెళాల్లనే  ఉతాస్హంతో. మెలల్గా లేచాడు అభి. లేచి 
మెలల్గా రెడీ అయాయ్డు. అంతా కొతత్గా ఉంది. వాతావరణం అంతా చాలా హడావుడిగా ఉంది. ఇంటోల్ పనిమనిషి, పాలవాడు, పేపర వాడు 
ఇలా ఒకళళ్ తరువాత ఒకళుళ్ వచిచ్ ‘మీ మనవడు వచాచ్డంట కదా’ అని అడగటం, వెళళ్టం. అతనికి అంతా భలే సరదాగా ఉంది. పకిక్ంటి 
వాళుళ్ వచిచ్ మరీ పలకరించారు. ఒక పకక్ అంత కొతత్గా ఉంటూనే లోపల మటుకు కొంచెం ఇబబ్ందికి గురి అయాయ్డు. ఈ లోగా తాతగారు 
వచిచ్ “ఏరా! రెడీ అయాయ్వా, బయలుదేరుదామా?” అని అడిగారు. “సరే తాతగారు నేను రెడీ” అంటూ ఇదద్రూ బయలుదేరారు.  

“మొదట శివాలయానికి వెళదాం. అకక్డ దరశ్నం అయాయ్కా అపుప్డు ఊరిలోకి  వెళాద్ం” అంటూ గుడిలోకి వెళాల్రు.  
గుడిలో అభిపేరు మీద అభిషేకం చేయమని ముందే చెపిప్ వుంచారు పూజారికి. వీళిళ్దద్రిని చూడగానే ఆయన “పొర్దుద్నే అభిషేకం 

చేశాం , బాబు పేరు మీద. ఇదిగోండి పర్సాదం. ఏరా నాయనా! ఏలా వునాన్వు ?” అంటూ పర్సాదం ఇచాచ్రు. ఆ తరువాత దారిలో రాములు 
కనబడి “అయాయ్ ! చినబాబుగారు వచిచ్నన్టుట్నాన్రు. బాగునాన్రా బాబు ? అమమ్ నానన్ ఏలా వునాన్రు  ?” అని అడిగాడు! 

అలా అటు తరువాత ఊరిలోకి వెళాల్రు. చెరువుగటుట్, కాలేజీ, సీవ్ట షాపు, పొలాలు, ఇలా తిరిగారు. మధాయ్హన్ం ఇంటికి చేరటం, 
మరల సాయంతర్ం బయటికి. పర్తిరోజు ఇదే తంతు. ఎనోన్ విషయాలు చరిచ్ంచేవారు. అభికి మాతర్ం ఈ కొర్తత్ వాతావరణానికి అలవాటు 
పడటం కొదిద్గా కషట్ం అయియ్ంది. ఈ మనుషుల మధయ్ వయ్వహారాలు అరద్మయేయ్వి కాదు. పర్తి చినన్దానికి “డిపెండెనీస్” ఏంటో ? తోచేదికాదు. 
ఈ వారం తాతగారితో తిరగడంలో ఆనందం ఎంత అనుభవించాడో, ఒక రకమైన కనూఫ్య్షన కి  కూడా గురి అయాయ్డు. రోజు వారి ఏదో 
ఒక గొడవ.. పాల వాడు రాలేదనో, బాయ్ంక లో  పని జరగలేదనో, ఆటో వాడు ఎకుక్వ డబుబ్లు తీసుకునాన్డనో, హోటలోల్ భోజనం 
బాగోలేదనో ఇలా రకరకాల కాన ఫిల్కుట్  కూడా చూసాడు. చివరికి ఒక రోజున  
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“తాతగారు, మీరు ఇటువంటి చిరాకుల మధయ్ వుండవలసిన అవసరం ఏమి వుంది ? నాతో వచేచ్యండి. మిమలిన్ ఇదద్రిన్ అమెరికా 
తీసుకుని వెళిపోతా. నాకు ఈ గొడవలు, చిరాకులు, ఈ డిపెండెనీస్లు ఏమి అరధ్ం కావటేల్. అమెరికా వచేచ్సేత్ ఇంత గందరగోళం వుండదు. 
వచేచ్యండి” అని అనాన్డు.  

తాతగారు అభి చెపిప్న మాటలు విని మురిసిపోయి…  
“అమెరికా గొపప్తనం ఏమిటార్ ? అకక్డ ఏమి వుంది?” అని అడిగాడు.  
అభి మొదలుపెటాట్డు.  
“అకక్డ అనిన్ పదద్తిగా జరుగుతాయి. పర్తీది చాలా ఈజీగా వుంటుంది. మీకు నచిచ్నటుట్ చేసుకోవచుచ్. ఇకక్డ లాగా బసుస్లో సీటు 

కోసం పాటు పడకక్రేల్దు. అకక్డ ఎవరి కారు వారికి వుంటుంది. ఇకక్డ లాగా బాయ్ంక లో కల్రక్ తో పని అవలేదు అని ఏమి వుండదు. అంతా 
ఆన లైన. ఇకక్డ లాగా పాల వాడు పాలు తేలేదనో, పని మనిషి రాలేదనో, ఆటో వాడు ఎకుక్వ డబుబ్లు తీసుక్నాన్డనో వుండదు. ఎందుకంటే 
మన షాపింగ మనమే చేసుకోవచుచ్. మన పనులు మనమే ఎపుప్డు కావాలిస్ వసేత్ అపుప్డు చేసుకోవచుచ్.  

కారు వాడికి రేట అంతా ఫికస్డ. ఇలా మీరు ఏది చూసిన చాలా పదద్తిగా జరుగుతుంది. మీకు ఈ చిరాకులు ఏమి వుండవు. అకక్డ 
చాలా ఇండిపెండెంట గా  బర్తకవచుచ్. ఎవరికీ కావాలిస్నటుట్ వాడు వుండవచుచ్.” ఇలా చెపాప్డు అభి.  

ఇదంతా విని ఒక నవువ్ నవావ్రు తాతగారు. ఇంక ఏమి మాటాల్డలేదు. ఆ నవువ్ అరధ్ం ఏమిటో అపప్టికి అభికి అరథ్ం కాలేదు. దీనికి 
ఏదో ఒకటి చెబుతారు అని అనుకునాన్డు. కాని దాని గురించి ఏమి చెపప్లేదు. ఒక రోజు గడిచింది. రెండో రోజు గడిచింది.  

ఇది ఇలా వుండగా ఆ రోజు ఊరిలో పెదద్ వాన, కుంభవృషిట్ కురిసింది. కరంటు పోయింది. 
డాకట్రు గారి ఇంటికి చేరాలని చకచకా ఒక ముసలావిడ ఆ వరష్ంలో నడవసాగింది. ఆ చీకటోల్ సరిగా కనపడక, ఆవిడ జారి 

పడిపోయింది. ఆవిడ పడటం చూసి ఆ వీధిలో వారు చకచకా రావటం, ఆవిడని ఎతుత్కుని డాకట్రు గారి ఇంటికి తీసుకువచాచ్రు. ఇదంతా 
పకక్నుంచి చూసుత్నాన్డు అభి. తాతగారు చూసి ‘దెబబ్ గటిట్గా తగిలింది’ అనడంతో చకచకా చుటుట్ పకక్ల వునన్ వారు హాసిప్టలస్ కి  ఫోన 
చేయడం, ఒకరు కార తీసుకురావడం అంత ఆగమేఘాల మీద జరిగిపోయింది.ఆవిడని కార ఎకిక్ంచి, తాతగారు, అభి, రాములు, ఇంకా 
చుటుట్ పర్కక్న వాళుళ్ అందరూ హాసిప్టల కి వెళాళ్రు. ఇదంతా చూసుత్నన్ అభికి మొదట క్షణం అరధ్ం కాలేదు. ఎవరో ఒకావిడ పడిపోతే వాళుళ్ 
మన ఇంటికి తీసుకురావటం ఏమిటి ? పర్కక్ ఇంటి వాడు కారు తేవటం ఏమిటి ? 

హాసిప్టలోల్ డాకట్ర లేడని ఇంకొకరు, డాకట్ర ఇంటికి వెళిళ్ డాకట్రిన్ తీసుకురావడం ఏమిటి ? అసలు అంబులెనుస్కి ఫోన చేసేత్ వాళేల్ 
చూసుకుంటారు గా ?... అని ఇలా సాగిన మొదటి క్షణం ఆలోచనలు మెలల్గా తేరుకునాన్యి. వాళుళ్ అమెరికాలో వుండగా పకిక్ంటి అతనికి 
ఒంటోల్ బాగోలేకపోతే అసలు మనం పటిట్ంచుకునే పరిసిథ్తిలో కూడా లేమని అరధ్ం అయియ్ బాధ అనిపించింది. నాకు కావలిస్నన్టుట్ బర్తకడంలో 
నేను మాతర్మే బర్తకడం వుందని అదే నలుగురు కలిసి బర్తకడంలో ఆనందం వుందని ఆ క్షణం అరధ్ం అయియ్ంది. ఇండిపెండెంట గా 
బర్తకడంలో సుఖం వుందేమోగాని, ఇంటర-డిపెండెంట గా  బర్తకడంలో సంతోషం వుందని, అమెరికాలోది ఇండిపెండెంట సమాజం అని, 
అదే మన దేశంలో వునన్ది ఇంటర-డిపెండెంట మోడల అని అరధ్ం అయియ్ంది. ఇకక్డ పాలవాడితోనో, ఆటోవాడితోనో పడే గొడవని నేను 
చిరాకు కింద చూసాను కాని, తాతగారు దానిని ఒక మనిషితో వయ్వహారంగా చూసారు తపిప్తే, ఆ చిరాకుకి డిటాచడ్ గా వునాన్రని… ఇలా 
అరథ్మైనటుట్గా ఆలోచిసూత్ తాతగారి వైపు చూసాడు.  

ఆయన నవావ్రు అదే నవువ్. మొనన్ నవివ్న నవువ్కి అరధ్ం దొరికింది అభికి….  
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