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ఐదు నిముషాలనుంచి జగనాన్ధం గారు ఎదురుగా ఉనన్ మేడమీద కనిపిసుత్నన్ దృశయ్ం కేసి ఏకాగర్తగా
చూసుత్నాన్రు. లోపల గదిలోంచి బాలక్నీ లోకి వచిచ్న వరధ్నమమ్ భరత్ చేషట్లు చూసి విసుకుక్ంది. “అలా అసత్మానం వాళళ్
ఇంటికేసే చూసుత్ంటే వాళుళ్ ఏమనుకుంటారు?తపుప్గా భావిసాత్రు.లోపలకు వచిచ్ టిఫిన తినండి.”అని హాలు లోకి
వచిచ్ంది వరధ్నమమ్.
దీరఘ్ంగా నిటూట్రిచ్ బాలక్ని లోంచి హాలు లోకి వచాచ్రు జగనాన్ధం గారు.టీపాయి మీద పేల్ట లో వేడి వేడి
ఇడిల్లు ఉనాన్యి.భారాయ్ భరత్లు ఇదద్రూ టిఫినుల్ తిని,వారి వారి రోగాలకు వేసుకోవాలిస్న టాబెల్టుల్ వేసుకునాన్రు.ఆయన
పేపర చేతిలోకి తీసుకునాన్రు, ఆవిడ వంటింటి లోకి వెళాళ్రు.కొదిద్ సేపటికి సాంబార్ణి వాసన గాలిలో తేలుతూ వచిచ్
ఆయన ముకుక్పుటాలను తాకింది. ఆ వెనకే ‘జో అచుయ్తానంద,జో జో ముకుందా’అనన్ కీరత్న సనన్గా ఆయన చెవులిన్
పలకరించింది.వెంటనే పేపర పకక్న పడేసి, ఆ కీరత్న వినసాగారు. ఆ గానం ఆయనకి అలౌకిక ఆనందానిన్ కలిగించింది.
జగనాన్ధం గారు రిటైరడ్ సబ కలెకట్ర. కొడుకులు ఇదద్రూ అమెరికాలో ఉనాన్రు. సవ్ంత ఊరు శివపురంలో
మేడ కటుట్కుని సిథ్రపడాడ్రు.కింది పోరష్న అదెద్కిచిచ్ మేడమీద ఉంటారు. వారి ఇంటి ఎదురుగా ఉనన్ మేడమీద పోరష్న లో
అదెద్కుంటునాన్రు జానకమమ్ కుటుంబం. రిటైరడ్ మాసాట్రు ముకుంద రావు ,కింద విశాలమైన పెదద్ గదులు కటుట్కుని
అందులో ఉంటూ, డాబా పైన మూడు గదులు ,ఒక రేకుల వసారా కూడా వేసాడు.అందులోకి అదెద్కి వచాచ్రు
జానకమమ్,కొడుకు రాఘవ,కోడలు వైదేహి. ఈ మధయ్నే జానకమమ్ కూతురు వసంత పురిటికి వచిచ్ంది. పదిరోజుల కిర్తమే
వసంతకి మగపిలాల్డు కలిగాడు. అపప్టినుంచి ఎదురింటిలో సందడి మొదలయియ్ంది.
చంటి పిలాల్డి ఏడుపులు,పెదద్వాళుళ్ “ఊరుకో నానాన్..ఊరుకో”అంటూ సముదాయించడం..పొదుద్నేన్
చంటి పిలాల్డికి సాన్నం చేయించడం ..వాడి రాగాలు ..కోడలు వైదేహి వాడిని వూరుకోబెడుతూ ‘జోల
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పాటలు’పాడడం.ఇవనీన్ జగనాన్ధం గారు ఆసకిత్గా చూసూత్ ఉంటారు.రెండు ఇళళ్కి మధయ్దూరం ముపైఫ్ అడుగుల రోడ
మాతర్మే. అందుచేత ఎదురింటిలో జరిగే పర్తీది జగనాన్ధం గారి ఇంటి బాలక్నిలోంచి చూసెత్ సప్షట్ంగా కనిపిసుత్ంది.
జగనాన్ధం గారికి చినన్పిలల్లంటే చాలా ఇషట్ం. అందుకే ఉదయమే బాలక్నిలో కూరుచ్ని ఎదురింటిలో చంటిపిలాల్డికి
సాన్నం చేయించడం,సాంబార్ణి ధూపం వేయడం వంటి వాటిని ఆసకిత్గా చూసాత్రు.ఆయన అలా చూడడంలో వేరే
ఉదేద్శయ్ం లేకపోయినా,చంటి పిలాల్డికి దిషిట్ తగులుతుందని,వాళుళ్ తన భరత్ని ఏమైనా అంటారేమోనని వరధ్నమమ్ భయం.
అందుకే భరత్ని లోపలకు రమమ్నమని పిలుసూత్ ఉంటూంది.
“ఏమిటో, చంటిపిలల్ల అచచ్టా ముచచ్టా చూడాలని మనం ఎంతో ఆశ పడాడ్ం. కానీ మన పిలల్లు మన
ఆశ తీరచ్నే లేదు.”బాధగా అనాన్రు జగనాన్ధం.
“ఏం? మీకేనా, నాకు లేదా ఆ ఆశ. కోడలు పురుడు దగగ్ర ఉండి పోయాలని, చంటి పిలాల్డికి లాల
పోయాలని, వాడిని కాళళ్మీద పడుకో బెటుట్కుని ఎనోన్ ఊసులు చెపాప్లని అనుకునాన్. కానీ పెదాద్డికి, వాడి అతాత్,
మామలే

నెతిత్మీద

దేవతలు.

వాళుళ్

ఇదద్రినే

అమెరికా

రపిప్ంచుకునాన్రు

కానీ,

మనలిన్

రమమ్నమని

చెపప్లేదు.పైగా’అతత్యయ్ గారూ, మీరూ మావయయ్ గారు పెదద్వారు.మీకు ఇబబ్ంది కలిగించడం ఇషట్ం లేకే, మా వాళళ్ని
రమమ్నమని చెపాప్ం’ అంటూ కోడలు సనాన్యి నొకుక్లు. హూ .ఆ అమామ్యిని అనుకోవడం ఎందుకులెండి.మనవాడు
మేతక మనిషి. కోడలు గీచిన గీత దాటడు. రెండో మనవడు పుటిట్నపుడు ఇదే భాగోతం.మనలిన్ దగగ్రకు రానీలేదు.
మనవలు పెదద్వాళుళ్ అయాయ్కే మనకి అమెరికా పిలుపు వచిచ్ంది.ఏం చేసాత్ం?అపుప్డే వెళిల్ పిలల్లిన్ చూసి వచాచ్ం.మన
దురదృషట్ం.”దీరఘ్ంగా నిటూట్రిచ్ అంది వరధ్నమమ్.
“పెదద్వాడి విషయం లో అలా జరిగింది. రెండోవాడు కూడా వాళళ్ ఆవిడ డెలివరికి, వాళళ్ అతాత్ మామలేన్
పిలుచుకునాన్డు. వాడూ మన ఆశలిన్ నీరుకారేచ్డు.”అనాన్రు జగనాన్ధం.
“మీరు ఎకక్డో అమాయకులులా ఉనాన్రు.పెదద్వాడు ఒక బాట వేసి చూపించాడుగా. చినాన్డు అదే
బాటలో నడిచాడు.”తేలిగాగ్ చెపిప్ంది వరధ్నమమ్.
“వాళళ్ భవిషయ్తుత్ బాగుండాలని, వాళుళ్ ఏం కోరితే అది చదివించాం. ఎంతో ఖరుచ్ చేసాం.మనం
చూపించిన ఆపాయ్యత, అనురాగం లో సగం కూడా వాళుళ్ మనకు చూపడం లేదు.మన చినన్ చినన్ కోరెక్లు కూడా
వాళుళ్ తీరచ్డం లేదు. పిలల్లకు పెదద్ పెదద్ చదువులు చెపిప్ంచడం కూడా తపేప్మోనని ఇపుప్డు అనిపిసోత్ంది”జగనాన్ధం
గారి మాటలోల్ పశాచ్తాపం ధవ్నించింది.
“మనది తపుప్ కాదు.పిలల్ల ఆలోచనా విధానం తపుప్.తలిల్ తండుర్ల చినన్ చినన్ కోరెక్లు తీరాచ్లని వాళుళ్
అనుకోకపోవడం తపుప్.”అని వంటింటోల్కి వెళిళ్పోయింది వరధ్నమమ్.మళిళ్ పేపర చేతిలోకి తీసుకునాన్రు జగనాన్ధం.
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ఒకరోజు సాయంకాలం ఎదురింటి వైదేహి వచిచ్ంది.”నమసేత్ పెదద్మమ్ గారూ,రేపు మా మేనలుల్డిని
ఉయాయ్లలో వేసుత్నాన్ం.మీరు వచిచ్ ఆశిరవ్దించాలి.”అని వరధ్నమమ్ గారిని బొటుట్పెటిట్ పిలిచింది.అలాగే వసాత్నని చెపిప్ంది
వరధ్నమమ్. మరాన్డు ఉదయం నుంచి జగనాన్ధం గారు బాలక్నీ లోనే కూరుచ్ని ఎదురింటోల్ జరిగే హడావిడి చూసుత్నాన్రు.
ఒక పేము ఉయాయ్ల గది మధయ్లో వేలాడదీసి,నాలుగు తాళళ్కు పువువ్ల దండలు,బుడగలు కటిట్ అలంకరించారు వైదేహి
ఆమె భరత్. కాసేపటికి పేరంటాళుళ్ అందరూ వచాచ్రు. అందరిలోకి పెదద్ ముతైత్దువ వరధ్నమమ్ చేతిలో చంటి పిలాల్డిని
ఉంచి ఉయాయ్లలో పడుకోబెటట్మని చెపిప్ంది వైదేహి. వరధ్నమమ్ కి ఒకక్సారి వళుళ్ పులకరించింది.ఎంతో ఆనందంతో
పిలాల్డిని ఉయాయ్లలో పడుకోబెటిట్ నెమమ్దిగా ఉయాయ్ల ఊపింది.
ఆ తరావ్త పిలాల్డి అమమ్మమ్ జానకమమ్, వసంత , వైదేహి ఉయాయ్ల ఊపి జోలపాట పాడారు.మిగతా
పేరంటాళుళ్ కూడా ఉయాయ్ల ఊపి పాటలు పాడారు.వరధ్నమమ్ తను తెచిచ్న గిఫట్ పాకెట వసంతకిచిచ్ ఇంటికి వచిచ్ంది.
“ఏమండి, ఇవాళ ఏం జరిగిందో తెలుసా?” ఆనందంతో మొహం వెలిగిపోతుండగా భరత్ని అడిగింది
వరధ్నమమ్. బాలక్ని

లోంచి అంతా చూసినా, భారయ్ ఆనందానిన్ కొనసాగించాలని, ఎమీ తెలియనటుట్ ఆమె కేసి

తిరిగి”ఏమిటి వరధ్నం,ఏమిటి విశేషం?”ఆసకిత్గా అడిగారు జగనాన్ధం.
“వసంత కొడుకుని నా చేతికిచిచ్ ఉయాయ్లలో వేయమనాన్రండి” కళళ్ నుండి ఆనంద భాషాప్లు
రాలుతుండగా చెపిప్ంది వరధ్నమమ్. భారయ్ భుజం మీద చేయి వేసి అనునయించారు జగనాన్ధం. చీర చెంగుతో కళుళ్
తుడుచుకుంది వరధ్నమమ్.
“సవ్ంత

మనవడిని

నా

చేతులతో

ఉయాయ్లలో

వేయలేక

పోయానని

చాలా

సారుల్

బాధపడాడ్ను.భగవంతుడు నా మొర ఆలకించినటుట్గా ఈ రోజు ఆ ముచచ్ట వసంత వాళళ్ బిడడ్ రూపంలో తీరాచ్డు” అంది
సంతోషంగా. ఈరోజు ఆమె మనసు గాలిలో తేలిపోతోంది. ఒక అపురూపమైన కల సాకారమైతే ఎంత ఆనందంగా
ఉంటుందో అంత ఆనందంగా ఉంది ఆమెకి.
రోజులు గడుసుత్నాన్యి. వైదేహి మేనలుల్డిని నిదర్పుచచ్డానికి పాడే పాటలు,అనన్మయయ్ కీరత్నలు వింటూ
జగనాన్ధం గారు పులకించి పోతునాన్రు. ఐదవ నెలలో వసంత పిలాల్డిని తీసుకుని అతాత్రింటికి వెళిళ్పోయింది.
ఆడపిలల్ పెళిల్ అయాయ్కా బంధువులు అందరూ వెళాళ్కా ఆ ఇలుల్ ఎలా నిశస్బద్ంగా ఉంటుందో అలా ఉంది
జానకమమ్ ఇలుల్ చంటిపిలాల్డు లేక. జగనాన్ధం గారి మనసు మూగబోయి నటట్యింది.ఎదురింటోల్
చంటిపిలాల్డి కేరింతలు లేవు,ఏడుపులు లేవు, జోలపాటలూ లేవు. నిశస్బద్ంగా జైలోల్ ఖైదీలలా వాళళ్ పనులు వాళుళ్
చేసుకుంటునాన్రా? అని విసుత్పోతునాన్రు జగనాన్ధం గారు.
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ఒక నెల గడిచాకా వసంత మరల పుటిట్ంటికి వచిచ్ంది. శిశిరం తరావ్త వసంత ఋతువు వచిచ్ కొతత్
చిగుళుళ్తో వనం కొతత్ రూపు దాలిచ్నటుట్ జానకమమ్ ఇంటోల్ మళిళ్ ఉతాస్హం ఉరకలు వేసింది.జగనాన్ధం, వరధ్నమమ్ల
హృదయాలు కూడా సంతోషంతో ఎగిసి పడాడ్యి. రెండు రోజులు గడిచాకా వరధ్నమమ్ ఎదురింటికి వెళిల్ వసంతని
పలకరించి చంటి పిలాల్డిని తీసుకువచిచ్ జగనాన్ధం గారికి చూపించింది. వానకోసం బెంగపెటుట్కునన్
రైతుని వరుణుడు కుంభ వృషిట్ తో కరునించినటుట్ ఉంది జగనాన్ధం గారి మనసు.వసంత కొడుకుని
ఎతుత్కుని ముదాద్డారు. చినన్పిలాల్డి మెతత్టి వళుళ్ తాకగానే ఆయన అలౌకిక అనుభూతికి లోనయాయ్రు.అకసామ్తుత్గా
ఆయన కళళ్లోల్ సనన్టి కనీన్టి పోర కదలాడింది.నాలుగు రోజులు ఉండి వసంత వెళిళ్పోయింది.జగనాన్ధం గారు చినన్
పిలల్లు ఆడుకొనే బొమమ్లు కొని వరధ్నమమ్ దావ్రా వసంతకు పంపారు.
ఈసారి వసంత నాలుగు నెలలు గడిచాకా పుటిట్ంటికి వచిచ్ంది.వంశి కృషణ్ అడుగులు వేసుత్నాన్డు వేడుక
చేయాలని.మరాన్డు జానకమమ్,వైదేహి అరిసెలు చేసి పేరంటాలల్ను పిలిచి, వంశి చేత అరిసెల మీద అడుగులు
వేయించారు. ఆ హడావిడి అంతా జగనాన్ధం గారు బాలక్ని లోంచి చూసారు. పేరంటానికి వెళిల్ ఇంటికి వచిచ్న భారయ్ని
పిలిచి ,”ఆ వేడుక మన ఇంటోల్ కూడా చేసేత్ నాకు చూడాలని ఉంది”అని అనాన్రు.
భరత్ మాటలకు ఒకక్ క్షణం ఆలోచనలో పడింది వరధ్నమమ్.”మన నటిట్ంటోల్ కూడా చినన్ పిలల్లు బుడి బుడి
అడుగులు వేసేత్ చూసి ఆనందించాలని నాకూ ఉంది.వాళుళ్ ఏమనుకుంటారో అని జంకుగా ఉంది.రేపే అడిగి
చూసాత్ను.మన అదృషట్ం బాగుంటే వోపుప్కుంటారు.లేకపోతే ...”అని నిటూట్రిచ్ లోపలకు వెళిళ్ంది వరధ్నమమ్.మరాన్డు
జానకమమ్ ఇంటికి వెళిళ్ంది.
“వదిన గారూ, మిమమ్లిన్ ఒక కోరిక కోరాలని వచాచ్ను.కాదనరనే అనుకుంటునాన్ను.”అంది వరధ్నమమ్.
“అయోయ్,అంత మాట ఎందుకు?ఏం కావాలో చెపప్ండి”సౌమయ్ంగా అడిగింది జానకమమ్.పెదద్ ఉదోయ్గసుత్డి
భారయ్ననన్ భేషజం లేకుండా అందరితో కలిసిపోయే వరధ్నమమ్ అంటే జానకమమ్కి చాలా గౌరవం.
“మా వారికి చినన్పిలల్లు అంటే చాలా సరదా.మీ వంశి చేత మా ఇంటోల్ కూడా అడుగులు వేయించాలని
ఆయన ముచచ్ట పడుతునాన్రు.మీరు,వసంత ఏమి అనుకోకుండా వంశిని రేపు మా ఇంటికి తీసుకురాగలరా?”
“భలేవారే,తపప్కుండా వంశిని తీసుకు వసాత్ము.దానికేం భాగయ్ం.”అంది నవువ్తూ జానకమమ్.ఆమెకి
కృతజఞ్తలు చెపిప్ ఆనందంగా ఇంటికి వచిచ్ంది వరధ్నమమ్.”ఏమండోయ, వాళుళ్ వపుప్కునాన్రు”అని సంతోషంగా భరత్కి
చెపిప్ంది.జగనాన్ధం గారి మొహం ఆనందంతో వెలిగిపోయింది.వెంటనే సూక్టర మీద బజార కి వెళిల్ రెండు
చీరలు,పిలాల్డికి డెర్స కొనాన్రు.సవ్గృహ ఫుడస్ లో ఏభై అరిసెలు పాక చేయించి తీసుకువచాచ్రు.
మరాన్డు సాయతర్ం వరధ్నమమ్ హాలు లో తన పటుట్చీర పరచి దాని మీద అరిసెలు పెటిట్ంది.వంశి రాగానే
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వరధ్నమమ్,వైదేహి వసంత ల సహకారంతో వాడికి పటుట్బటట్ కటిట్,మేడలో హారాలు వేసి,నెమలి పించం పెటిట్
కృషుణ్డిలా అలంకరించింది. వంశీ చేయి పటుట్కుని అరిసెల మీద అడుగులు వేయించింది.జగనాన్ధం గారు సెల ఫోనోల్
ఆ దృశయ్ం వీడియో తీసారు.తరావ్త జగనాన్ధం గారు వంశీ చేయి పటుట్కుని అరిసెల మీద నడిపించారు.ఈ దృశాయ్నిన్
వరధ్నమమ్ వీడియో తీసింది.వైదేహి,వసంత ఆ వృదధ్దంపతుల ఆనందం చూసి చాలా ముచచ్ట పడాడ్రు.ఈ ఘటట్ం
పూరిత్కాగానే వరధ్నమమ్, వాళుళ్ ముగుగ్రికి బటట్లు పెటిట్ంది.
“ఇపుప్డు ఇవనిన్ ఎందుకండీ?”మొహమాటంగా అంది వసంత.
“ననున్ నీ

మావయయ్గా అనుకో. కాదనకు”అనాన్రు జగనాన్ధం గారు.ఆయన అలా అనగానే ఏం

మాటాల్డలేక పోయింది వసంత. ఆమె వునన్ వారం రోజులూ వరధ్నమమ్ వంశి ని తీసుకురావడం,జగనాన్ధం గారు వాడి
చేయి పటుట్కుని బుడి బుడి అడుగులు వేయించడం,తరావ్త తను కొనన్ బొమమ్లతో వాడితో కలిసి ఆడుకోవడం చేసేవారు.
కింద అదెద్కునన్ కంపూయ్టర నేరుచ్కుంటునన్ అబాబ్యిని పిలిచి వంశీ తో ఉనన్ వీడియోలకు కృషుణ్డు మీద ఉనన్ పాటలను
మికస్ చేయించారు. రోజూ ఆ వీడియోలు చూసూత్ ఆనందపడే వారు.
ఒక రోజు బాలక్నిలో కూరుచ్ని భారయ్తో”ఎనాన్ళళ్ నుంచో కంటునన్ కల వంశీ

వలన

నెరవేరింది

వరధ్నం.నాకు చాలా తృపిత్గా ఉంది.”అని అనాన్రు జగనాన్ధం. ఆవిడకూ చినన్ పిలాల్డు తమ నటిట్ంటోల్ తిరగడం ఎంతో
సంతోషం కలిగించింది. ‘వంశీ కృషాణ్,యదు వంశీ కృషాణ్’అంటూ వచేచ్ ఆ విడియోలు చూసూత్ ఆమె కూడా ఎంతో
ఆనంద పడుతోంది.
ఒక రోజు ఉదయం నిదర్లేచి తన పనులు చూసుకుని వచిచ్న వరధ్నమమ్ కి భరత్ ఇంకా నిదర్
లేవకపోవడంతో గదిలోకి వచిచ్ చూసింది.జగనాన్ధం గారు నిదర్పోతూనే ఉనాన్రు.అనుమానం వచిచ్ ‘ఏమండి’ అంటూ
గటిట్గా పిలిచి ఆయనిన్ కదిపింది. ఆయన కదలలేదు.అది నిదర్ కాదు దీరఘ్నిదర్ అని ఆమెకి తెలిసింది.
ఒకక్సారి ‘ఏమండి”అంటూ బిగగ్రగా అరిచి దుఃఖపడసాగింది.వరధ్నమమ్ ఏడుపుకి జానకమమ్,వైదేహి గబ
గబా పరుగెతుత్కు వచాచ్రు. మంచం మీద పర్శాంతంగా ఉనన్ జగనాన్ధం గారు,పకక్నే రోదిసుత్నన్ వరధ్నమమ్ గారిని చూసి
ఖినున్లైపోయారు ఇదద్రూ.వరధ్నమమ్ దగగ్రకు వెళిల్ ఓదారాచ్రు.”ఆయన కోరిక తీరింది,ననున్ వంటరిదానిన్ చేసి వెళిల్
పోయారు”అంటూ కనీన్ళుళ్ పెటుట్కునాన్రు వరధ్నమమ్.
సరిగాగ్ అదే సమయానికి ‘వంశి కృషాణ్,యదు వంశి కృషాణ్’ అంటూ సెల ఫోన లో వీడియో ఆన అయియ్ంది.
ముగుగ్రూ నోటమాట లేక ఆ వీడియో కేసె చూడసాగారు.వంశి బుడి బుడి అడుగులు వేసూత్ కనిపించాడు వీడియోలో.
రోజూ ఆ సమయానికి ఆ వీడియో చూడడం ఆయన అలవాటు. అపుప్డు వరధ్నమమ్కి కనిపించింది తలదిండు పకక్న
కవర. ఆమె ఆతృతగా కవర తీసి చూసింది. చదివి తరావ్త వైదేహి కి ఇచిచ్ంది. చదివిన వైదేహి ఆశచ్రయ్పోయింది.
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ఐదు లక్షల రూపాయలకు ఒక చెకుక్, దానితో చినన్ సిల్ప “వంశీ కృషణ్ ని బాగా చదివించండి...తాతయయ్ “
.
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