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"మా కేలరా విచారమూ" గది లోంచి జానకి పాట వినిపిసోత్ంది. హాలోల్ కూరుచ్నన్ విశవ్నాధం గారు అంత

విచారంలోనూ ఇంకొక సారి అనుకొనాన్రు “ఎంత బాగ పాడుతుంది జానకి” అని. వంటిటోల్ ఉనన్ అనన్పూరణ్మమ్ గారికి

వసారాలో పడక కురీచ్లో ముందుకి వాలి దిగులుగా కూరుచ్నన్ విశవ్నాధంగారు కనిపిసుత్నాన్రు. "ఎంత అమాయకులో

ఈయన" అంత హడవిడిలోను ఇంకొక సారి అనుకొనాన్రు అనన్పూరణ్మమ్ గారు.

సమయం మధాయ్హన్ం రెండు కావసోత్ంది. ఇంకొంచెం సేపటోల్ ఆమెరికా కాల్సికల మూయ్సిక ఫౌండేషన వాళళ్

పర్తినిధి వచేచ్ వేళయింది. అతని పేరు రఘు. పొదుద్నేన్ ఫోన చేసి "అంకుల, నేను రెండింటికి మీ ఇంటికి వసాత్ను.

మిమమ్లిన్ కలవడం నాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది" అని చెపాప్డు. విశవ్నాధంగారి పార్ణ సేన్హితుడు చందర్శేఖరం గారు

పొదుద్నిన్ంచీ ఒక పది సారుల్ ఫొన చేసి ఉంటారు "అంతా బాగానే వుంది కదా" అనుకుంటూ. మళీళ్మళీళ్ చెపాప్రు "ఒరే

విసూస్, రఘు నా సూట్డెంట, చాలా మంచివాడు. వరీర్ అవకు" అని. ఇనిన్ సారుల్ చెపిప్నా విశవ్నాధం గారి దిగులు
మటుట్కు పోలేదు. ఆ రఘు గురించే ఇపుప్డీ వైటింగ. “సమయానికి చందు ఊళోళ్ లేకుండా పొయాడు” ఇంకొకసారి

అనుకునాన్రు విశవ్నాధం గారు. కొంచెం నేపధయ్ం లోకి వెళితే...

విశవ్నాధం గారు వృతిత్ రీతాయ్ ఎలెమెంటరీ సూక్ల టీచర. కొంచెం కాలం కిర్తమే రిటైర అయాయ్రు. వృతిత్
రీతాయ్ టీచర అయినా పర్వృతిత్ మాతర్ం కాల్సికల మూయ్సిక. తరతరాలుగా వంశ సాంపర్దాయం సంగీతం. సంగీతం
నేరిప్ంచడం కచేరీలు చెయయ్డంలోనే జీవితం గడిచిపోయింది. ఒకే ఒక సంతానం జానకి. పెళీళ్డుకి వచిచ్ంది. “ముతయ్ం
లాంటి పిలల్, ఎంత అదృషట్ం ఉండాలి వచేచ్వాడికి” అనుకునాన్రు విశవ్నాధం గారు చాలా కాలం వరకు. సంబంధాలు
చూడడ్ం మొదలుపెటిట్న తరువాత తెలిసింది ఇపప్టి కాలం కొలమానం వేరు అని. చివరికి కటన్ం ఇవవ్డానికి రాజీ పడాడ్రు.
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ఈమధయ్నే జానకిక్ పెళిళ్ కుదిరింది. చేతిలో డబుబ్ లేదు అడిగినంత ఇవవ్డానికి. ఇలుల్ తాకటుట్ పెటిట్ కటన్ం ఇచేచ్దాద్మని
నిరణ్యించుకునాన్రు విశవ్నాధం గారు. చాలాకాలంగా చందర్శేఖరం గారు చెపుత్నాన్రు “ఓరే, అమెరికాలో ఫౌండేషన
ఉందిరా, వాళుళ్ కాల్సికల టీచరస్ కి ఆరిధ్క సహాయం చేసుత్నాన్రు. దానికి అపైప్ల్ చేదాద్ము. ఆది వసేత్ జానకి పెళిళ్
సులువుగా చెయయ్చుచ్” అని. ఇది కొంతకాలంగా నడుసుత్నన్ చరచ్. ఎంతటి అరిధ్క ఇబబ్ంది అయినా తటుట్కునే విశవ్నాధం
గారు సెన్హితుడి మాట కాదనలేక ఈమధయ్నే సహయానికి అపైప్ల్ చేసారు కాని విశవ్నాధం గారు జీవితంలో ఎపుప్డూ
ఎవరినీ చెయియ్ చాచి అడగలేదు. మొదటి సారి చేయి చాచ వలిసి వచిచ్ంది. ఈ కాలంలో కూడా కటాన్లు ఇవవ్వలసి
రావడానికి, దాని వలన ఒకళళ్ ముందు తల వంచ వలసి వచిచ్నందుకు మనసు విచారం గాను, దిగులు గాను ఉంది
విశవ్నాధం గారికి. గడియారం కేసి చూసూత్ండగానే ఇంటి ముందు కారు ఆగింది. “అతను వచిచ్నటుల్నాన్డే”
అనుకుంటూ వీధి లోకి వెళాళ్రు విశవ్నాధం గారు.
“విశవ్నాధం గారంటే మీరేనా సార” కారు దిగి నమసాక్రం పెడుతూ అడిగాడు రఘు. “అవును బాబూ,
లోపలికి వెళాద్ం రండి” విశవ్నాధం గారు ఆహావ్నించారు. “ననున్ మీరనకండి సార, మీ కనాన్ ఎంతో చినన్వాణిణ్”
నవువ్తూ అనాన్డు రఘు. “ఎంతకాలం అయియ్ందో ఎతత్రుగుల ఇలుల్ చూసి. మా తాతగారింటికి చినన్పుప్దు సెలవలకి
వెళిళ్నపుప్డు చూసాను” ఇంటోల్కి వసూత్ అనాన్డు రఘు. “ఏదో పాతకాలం ఇలుల్, మా నానన్ గారు కటిట్ంచారు ఎనోన్ ఎళళ్
కిర్తం” విశవ్నాధం గారు అనాన్రు. విశవ్నాధం గారి ఇలుల్ ఎతత్రుగుల ఇలుల్. వీధి గుమమ్ం నించి చూసేత్ పెరటిలో కనిపించే
తులసి కోట. మధయ్లో చినన్ హాల, పకక్నే గది. వెనకాల వంట గది, భోజనల గది, పకక్నే పూజ రూం. మెటుల్ దిగితే
విశాలమైన పెరడు. పెరటొల్ంచి వచేచ్ ఫెర్ష గాలి చాలా ఆహాల్దకరంగా ఉంది.
రఘు తన గురించి, ఫౌండేషన గురించి చెపాప్డు.

రఘు తండిర్ చినన్పుప్డే

పోతే తలిల్ కషట్పడి

చదివించారు. ఇపుప్డు కుటుంబ బాధయ్త అంతా రఘు మీదే ఉంది. కొంతకాలం అమెరికాలో ఉండి కుటుంబం నిలబడిన
తరువాత ఇండియా వచేచ్సాత్నని, అపప్టిదాకా పెళిళ్ చేసుకునే ఉదేద్శం లేదని చెపాప్డు రఘు.
తరువాత ఫౌండేషన గురించి వివరించాడు. కాల్సికల సంగీతం ఉపాధిగా పెటుట్కునన్ పేదవారికి ఆరిధ్క
సహాయం చెయయ్డం ఫౌండేషన ఉదెద్శం. అలా ఉనన్ వారి దగగ్రిన్ంచి అపిల్కేషనుల్ తీసుకుని వాళళ్కి వీలయినంత సహాయం
చేసాత్రు. ఇపప్టికే చాలా మందికి సహాయం చేసారు. రఘు సెలవులకి ఇండియా వచాచ్డు. ఈ పార్ంతంలో ఉనన్ కొంత
మంది టీచరస్ ని కలుసూత్ విశవ్నాధం గారింటికి వచాచ్డు.
“నాకు మూయ్సిక రాదు సార, ఓనీల్ విని ఎంజాయ చెయయ్డం అంతే. చినన్పుప్డు నేరిప్ంచే వాళుళ్ ఎవరూ
దొరకలేదు. మీ అమామ్యిగారు లకీక్. మీ దగగ్ర చినన్పప్డి నించి నేరుచ్కుని ఉండి ఉండాలి” రఘు అనాన్డు.
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రఘు మరాయ్ద చూసి కొంచెం తేలిక పడింది విశవ్నాధం గారి మనసు. సంగీతం గురించి, విశవ్నాధం
గారి జీవితం గురించి కొంచెం సేపు సంభాషణ గడిచింది. జానకి పోసట్ గార్డుయ్ఏట అయియ్ ఈ వుళొళ్నే టీచర ఉదోయ్గం
చెసోత్ందని, పెళిళ్ సంబంధాలు చూసుత్నాన్మని, పెళిళ్ చెయయ్డానికి ఆరిధ్క అవసరం గురించి ఎపైప్ల్ చేసామని చెపాప్రు
విశవ్నాధం గారు.
“మిమమ్లిన్ పాట పాడమని అడగడానికి ఎంత సంగీతం రావాలి, సార ?” చినన్గా నవువ్తూ అడిగాడు
రఘు.
“సంగీతం రావకక్ర లేదు, బాబూ, విని ఆనందించే మనసు ఉంటే చాలు, పాడు జానకీ..” అనాన్రు
విశవ్నాధం గారు.
జానకి “భజరే శీర్రామం” రామదాసు కీరత్న పాడింది.
అ చినన్ ఇంటోల్ జానకి పాట వింటుంటే ఎంతో పర్శాంతంగా అనిపించింది రఘుకి. పెళిళ్ చూపులోల్
ఎపూప్డూ తల దించుకొని కూరోచ్డానికి విసుగు అనిపించిన జానకిక్, రఘుతో సంభాషణ చాలా రిలాకిస్ంగ గా
అనిపించింది. రఘు ఇంటోల్ ఉనన్ బుకస్ కలెక్షన చూసి అశచ్రయ్పోయాడు.
జానకి అంది “నానన్ గారికి పుసత్కాలంటే ఎంతొ ఇసట్ం. అది నాకూక్డా చినన్పటినించీ అలవాటు చేసారు”
అని.
సాహితయ్ం గురించి కొంత సేపు చరచ్ జరిగింది. అ మాటలోల్ జానకిక్ కొతత్ పోయింది. రఘు మంచి
సేన్హితుడి లాగ అనిపించాడు ఆ కుటుంబానికి. టిఫినల్ కారయ్కర్మం అయాయ్క,
“మీ ఇలుల్ చూడాలని ఉంది సార, లోపలికి వెళళ్చాచ్ “ అడిగాడు రఘు.
“తపప్కుండ, పీల్జ, చూసిరా" అని రఘు తెచిచ్న ఫైల చూసి "మీ ఫౌండేషన విషయాలా, ఒక సారి
చూడొచాచ్" అని అడిగారు విశవ్నాధం గారు.
"చూడండి సార, ఇందులో మా ఫౌండేషన కి వచిచ్న ఇంకొనిన్ అపిప్ల్కేషనుల్ ఉనాన్యి" అనాన్డు రఘు.
ఫైల తీసుకుని చూడడ్ం మొదలుపెటాట్రు విశవ్నాధం గారు.
రఘు కాఫీ కపుప్ ఇవవ్డానికి వంటిటొల్కి వెళాళ్డు. కపుప్ ఇసూత్ అనాన్డు “టిఫిన చాలా బావుంది ఆంటీ.
మళీళ్ తినాలని అనిపించిది. చాల థాంకస్. మిమమ్లిన్ చూసుత్ంటే మా అమమ్గారిని చూసినటేల్ ఉంది. కొంచెం సేపు
కూరోచ్వచాచ్?” అని పీట వెసుకును అకక్డే కూరుచ్ని అనన్పూరణ్మమ్ గారితో కబురల్లో పడాడ్డు రఘు.
జానకి పెరటోల్ కి వెళిళ్ంది. రఘు ఆపాయ్యత చూసి, అనన్పూరణ్మమ్ గారికి అతనితో మనసు విపిప్
మాటాల్డాలనిపించింది.
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"ముఫై ఏళళ్ కిర్తం ఈ ఇంటికి వచాచ్ను రఘు, అపప్టినించి ఇకక్డే జీవితం. ఈ ఇలుల్ మా జీవితం లో
ఒక భాగం. ఇపుప్డు పెళిళ్ గురించి ఈ ఇలుల్ తాకటుట్ పెటేట్ అవసరం వచిచ్ంది. ఎంతో అభిమానంగా బర్తికేం. ఇపుప్డు
తాకటుట్ పెటాట్లంటే బాధ గా ఉంది. ఆ రాముణేణ్ నముమ్కునాన్రు ఆయన. ఆ రాముడే ఏదో దారి చూపిసాత్డు అని నా
నమమ్కం. అనన్టుల్ పెరడు చూసాత్నాన్వు కదా, చూడు బాబూ" అనాన్రు అనన్పూరణ్మమ్ గారు.
రఘు పెరటోల్ కి వెళాళ్డు. ఎదురుగా తులసి కోట, చుటూట్ ముగుగ్లు, తులసి కోట పకక్న నందివరధ్నం
చెటూట్, దాని పకక్నే మందారం చెటూట్, ఆ వెనకాల పర్హారి గోడ, గోడ మీద పాకిన మలెల్ చెటూట్. గోడ అంచున చినన్ బావి.
తులసి కోటకి రెండో పకక్న ఉసిరి చెటుట్. నేల మీద పడిన నందివరధ్నం పూవులతో పెరడూ ఎంతో అందంగా ఉంది.
పెరటోల్ ఉనన్ పర్శాంతతని అనుభవిసూత్ అలాగే కొంచెం సేపు ఉండిపోయాడు రఘు.
“మా పెరడు అంత నచిచ్ందా?” నవువ్తూ అడిగింది జానకి.
“ఏబొస్లూయ్టీల్, ఇకక్డే వుండి పోవాలని అనిపిసోత్ంది” రఘు అనాన్దు.
“రండి చూపిసాత్ను, ఈ నందివరధ్నాలంటె నానన్ గారికి పార్ణం. రోజు పొదుద్నేన్ పూవులు కోసి నానన్
పూజకి పెటట్డం నా డూయ్టీ. నేను, ఈ పువువ్లు, నానన్ ముగుగ్రం కలిసి రోజూ పూజ చెసాత్ం. ఎనోన్ ఏళళ్నించి ఉనన్
అనుబంధం. సింపిల జీవితాలు కూడా సిప్రిటుయ్వలాగ్ ఉండొచుచ్ అంటే నముమ్తారా?” జానకి అంది.
“అవును. ఇకక్డ ఉంటే పరుగెటిట్ పరుగెటిట్ కాలం అలసిపొయి శావ్స తీసుకోవడానికి ఆగింది అనిపిసోత్ంది.
" రఘు
“చినన్పప్టినించి ఈ చెటట్ల్ మధేయ్ పెరిగాను. ఈ చెటుల్ ఇలాగే ఉనాన్యి, నాకు అపుప్డే పెళిళ్కి
లేటయిపోయింది అంటునాన్రు” జానకి నవువ్తూ అంది.
“కంగార్చుయ్లేషనస్, మీకు మేచ సెటిల అయేయ్లా ఉందిట కదా, ఎకైచ్టింగ గా ఉందా?” అడిగేడు రఘు.
“ఎకైషచ్టింగ అంటారా!?” నవివ్ంది జానకి. “పెళిళ్ చూపులకి వచిచ్నపుప్డు పెరడు చూసాత్నని వచాచ్డు
అతను. ఆ రోజు నాకింకా గురుత్. మధాయ్హన్ం కొంచెం వాన పడింది. సాయంతర్ం పెరటోల్కి వెళళ్గానే ఎపుప్డూ చూసే
నాకే పెరడు ఎంతో అందంగా కనిపించింది. పువువ్ల మీదా, ఆకుల మీదా నీటి బొటుల్ అలానే ఉనాన్యి. అలా నీటిలో
తడిసిన అ పర్కృతి మధయ్లో మైమరిచిపోయి అలా నించుండిపొయాను. చాలా పర్శాంతంగ ఉనన్ నిశశ్బద్ం మధయ్లో అతను
సడెన గా ఒక పర్శన్ అడిగేడు. ఉహించగలరా" అడిగింది జానకి. "బీటస్ మి. తెలియదు. మీరే చెపప్ండి"
"ఈ పాల్ట సైజ ఎంత, ఇకక్డ రేట ఎంత ఉంటుంది ? అని అడిగాడు ".
"రియలీల్, థటస్ ఫనీన్" అశచ్రయ్ం అపుకోలేకపోయాడు రఘు. "మీరేమనాన్రు?"
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"నాకేం చెపాప్లో తెలియలేదు. పెళిళ్కి ముందే క్షమించడం మొదలుపెటేట్సాను" ఇదద్రూ కలిసి హాయిగా
నవువ్కునాన్రు. తరువాత అంది జానకి.
"అతనికి ఈ నందివరధ్నాలు, మందారాలు కనబడలేదు. రేపు నేను కూడా కనబడను, కటన్ం మాతర్మే
కనబడుతుందనుకుంటా. అలాంటి మనిషి తోటి జీవితం పంచుకోవాలంటే ఎకైషచ్టింగా ఎలా వుంటుంది ?”
“మీకీ పెళిళ్ ఇషట్ం లేదా”
“నాకిషట్ం లేదని చెపేత్ నానన్ బాధ పడతారు. నా గురించి నాకు బాధ లేదు. అలాంటి మనిషి గురించి
దేవాలయంలాంటి ఇలుల్ తాకటుట్ పెడుతునాన్రంటే బాధగా వుంటుంది". నెమమ్దిగా అంది జానకి.
మాటలోల్నే గుమమ్ం దాకా వచేచ్సారు. "అయోయ్,

మరిచ్పోయాను,

కొనిన్ నందివరధ్నాలు ఇసాత్ను.

అమమ్గారికి ఇవవ్ండి” పాల్సిట్క బేగొల్ పువువ్లు కటిట్ ఇచిచ్ంది.
“థాంకస్ అండి” అని తీసుకునాన్డు రఘు.
“ఇంక బయలుదేరే టైం అయియ్ంది. మళీళ్ కలుదాద్ం. ఆల ది బెసట్ విత యువర మేరేజ” అని చెపాప్డు
రఘు.
“వచిచ్నందుకు మీకు మేము థేంకస్ చెపాప్లి” అంది జానకి.
రఘు జానకి మాటలు వంటిటోల్ ఉనన్ అనన్పూరణ్మమ్ గారికి కొంచెం వినిపిసుత్నాన్యి. కిటికీలోంచి
చూసారు. జానకి మనసారా హాయిగా నవువ్తూ కనిపించింది.
"ఎంత కాలం అయియ్ందో ఈ నవువ్ విని " అనుకునాన్రు.
అపుప్డే వంటింటోల్కి వచిచ్న విశవ్నాధం గారికి కూడా వాళిళ్దద్రు అలా హాయిగా కబురుల్ చెపుప్కోవడం
కనిపించింది. పెళిళ్ చూపులోల్ జానకి ఎంత ఉదాసీనంగా ఉందో కూడా గురొత్చిచ్ంది విశవ్నాధం గారికి.
అనన్పూరణ్మమ్ గారు "ఈ పెళిళ్ చేసి మనం తపుప్ చేసుత్నాన్మేమో. ఇపప్టికయినా మించిపోయింది లేదు.
మళిళ్ ఒక సారి ఆలోచిసేత్ బావుంటుంది" అనాన్రు.
విశవ్నాధం గారు బదులు చెపప్లేదు. మెలిల్గా పూజ గదిలోకి వెళిళ్ మందిరం ముందు కొంచెం సేపు
నిలుచ్నాన్రు. తరువాత హలోల్కివెళిళ్పొయారు.
రఘు అందరి దగగ్రా సెలవు తీసుకునాన్డు. ఆనన్పూరణ్మమ్ గారు జానకితో “రఘూకి తీరధ్ం ఇవవ్మామ్”
అనాన్రు. జానకి రఘూని పుజ గదిలోకి తీసుకుని వెళిళ్ తీరధ్ం ఇచిచ్ంది. తీరధ్ం తీసుకుంటుంటే రఘుకి జానకి మాటలు
గురుత్ వచాచ్యి. “అవును, ఇది నిజంగా దేవాలయమే “మనసులో అనుకునాన్డు రఘు. బయలుదేరుతుంటే, విశవ్నాధం
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గారు అతనితో బయటికి వచాచ్రు. కారు దగిగ్రికి వచిచ్న తరువాత, “కొంచెం సేపు నడుదాద్మా బాబూ” విశవ్నాధం గారు
అడిగారు. “తపప్కుండా సార” అని ఫైలస్ కారోల్ వదలి, విశవ్నాధం గారితో నడవడం మొదలు పెటాట్డు రఘు.
“నువువ్ తెచిచ్న ఫైల చూసాను రఘు, చాలా ఆలోచించాను. నాకనాన్ ఇంకా ఎకుక్వ కషాట్లొల్ చాలా
మంది ఉనాన్రు. మీరు వాళళ్కి సహాయం చెయయ్ండి. దయచేసి నాకు ఈ సహాయం వదుద్” నెమమ్దిగా పర్శాంతంగా
అనాన్రు విశవ్నాధం గారు. సడెన గా ఆ మాట విని రఘు చాలా ఆశచ్రయ్పోయాడు. “అదేంటి సార, మీ ఇలుల్ తాకటుట్
పెడతారా, వదుద్ సార, అలా చెయొయ్దుద్. మీ ఇలుల్ ఒక దేవాలయంలా అనిపించింది. అది వదలుకోకండి. నేను వీలైనంత
సహాయం చేసాత్ను” రఘు అవేశంగా అనాన్డు.
“ఇలుల్ తాకటుట్ పెటట్ను రఘూ. ఇవావ్ళ ఒకటి అరధ్మయంది. జానకి నందివరధ్నం పువువ్ లాంటిది. ఆ
పువువ్ దేవుడి దగిగ్ర ఉండడానికి పుటిట్ంది. ఫువువ్కి తెలీదు, దానిలో ఎనిన్ తరాల సంపర్దాయాలు, సంసాక్రాలు నిండి
ఉనాన్యో. అది మనకి తెలియాలి. ఆ పువువ్ని దేవుని దగగ్రకి తీసుకెళళ్డం మన బాధయ్త. అ పువువ్ని దేవుడి దగగ్రకి
తీసుకెళాళ్లి కాని, అంగటోల్ అమేమ్సి మన బాధయ్త అయిపోయిందని చేతులు కడిగేసుకోకూడదు. సంసాక్రం లేని
మనుషులకిచిచ్ నా తలిల్ పెళిళ్ చెయయ్ను. ఎపుప్డయితే దానికి తగినవాడు వసాత్డో, అపుప్డే దాని పెళిళ్ అవుతుంది.అపప్డి
దాకా వేచి చూసాత్ను" విశవ్నాధం గారి మాట చాలా పర్శాంతంగా ఉంది. రఘుకి జానకి మాటలు గురుత్ వచాచ్యి.
విశవ్నాధం గారి మాటలతో ఏకీభవించకుండా ఉండలేకపోయాడు.
"మీరు తీసుకునన్ నిరణ్యం చాలా మంచిది. జానకి గారి పెళిళ్ అవదేమో అని భయపడుతునన్రేమో
అనుకునాన్ను" అనాన్డు రఘు.
"అవును. నిజంగానే భయపడాడ్ను. వయసు వసుత్నన్ కొదీద్ చినన్పప్టిన్ంచి తోడుగా ఉనన్

సేన్హితులు

వెళిళ్పొతారు. అది కనిపించే నషట్ం. తెలియకుండానే దెవుడి మీద, మంచితనం మీద ఉండే నమమ్కాలు కూడా
వెళిళ్పోతాయి. అది కనిపించని నషట్ం. కేవలం భయం మాతర్మే మిగులుతుంది. నేనూ లోకంతో కొంత కాలం పోరాడి
చివరికి లొంగి పోయాను. ఇవాళ నినున్ చూసేత్ అనిపించింది, మంచితనం ఇంకా పోలేదని, దేవుడు తపప్కుండా ఉనాన్డని.
ఇంకెపుప్డూ పిరికితనానికి తల వంచను. ఏదో ఒక రోజు ఒక మంచి వరుడు జానకిక్ వసాత్డు. ఆపుప్డిదాకా వెదుకుతాను”
"మీ నిరణ్యం విని చాలా ఆనందంగా వుంది సార. అల ది బెసట్" మనసుఫ్రిత్గా అనాన్డు రఘు.
“మ ఇంటికి వచిచ్నందుకు, నాకు వెనున్ తటిట్ ధైరయ్ం చెపిప్నందుకు థాంకస్. నువువ్ ఇదాద్మనుకునన్ డబుబ్
కనన్, ఇచిచ్న విశావ్సం ఎకుక్వ విలువైంది. ఇంక బయలుదేరు. లేట అవుతుంది. గాడ బెల్స యు” అని నమసాక్రం చేసి
వెళిళ్పోయారు విశవ్నాధం గారు.
మరాన్డు పొదుద్నేన్ ఊరిన్ంచి వచిచ్న చందర్శేఖరంగారు విశవ్నాధం గారి తలుపు తటాట్రు.
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“ఓరె విసుస్, తలుపు తీసాత్వా” అంటూ.
తలుపు తియయ్గానే నేరుగా హలోల్కి వచిచ్ కురుచ్ని “వదినా, కొంచెం కాఫీ ఇసాత్వా ? నువూవ్ ఒకసారి
ఇలారా” అనాన్రు.
పకక్నే కూరుచ్నన్ విశవ్నాధం గారిని పటిట్ంచుకొకుండా “వదినా, ఈ అమెరికా ఎయిడ మనకి రావటేల్దు.
ఎందుకో తెలుసా ? మన విసుస్ మనకి వాళళ్ సహాయం అఖరలేదు అని చెపాప్డట. ఇంకెవరికైనా ఇచెచ్యయ్మని ఉచిత
సలహా కుడా ఇచాచ్డట. అంతేకాదు. ఈ పెళిళ్ కూడా చెయయ్నని, జానకిక్ ఒక మంచివాణిణ్ తీసుకొచిచ్ పెళిళ్ చేసాత్నని
చెపాప్డట. ఇలాంటిదేదో జరుగుతుందని భయపడాడ్ను సుమీ. భయపడడ్టేట్ అయియ్ంది. మళీళ్ కధ మొదటికొచిచ్ంది. ఈ
సంబంధం కూడా వెళిళ్ంది. ఇలా అయితే జానకిక్ ఎపుప్డు పెళళ్వుతుందో నాకు తెలీదు. మళీళ్ వేట మొదలు "
ఆ మాట వినగానే జానకిక్, అనన్పూరణ్మమ్ గారికి ఎంతొ తేలికగా అనిపించింది. అనన్పూరణ్మమ్ గారికి
తెలుసు. ఆవిడ విశవ్నాధంగారితో అనన్ మాటలు ఆయన మనసు మారేచ్యని. విశవ్నాధం గారు నినన్ దేవుడి గదిలోకి
వెళిళ్నపుప్డే అనుకునాన్రు అవిడ, ఆయన ఏదో నిరణ్యం తీసుకునాన్రని.
“అయినా నానన్కి ఇషట్ం లేకుండా చెయయ్లేరు కదా బాబయాయ్” జానకి నెమమ్దిగా అంది.
“అవునేల్ నువెవ్పుప్డు మీ నానన్కి మదద్తు, తండిర్ కూతురుల్ ఇదద్రు ఈ పెళీళ్ కూడ అపేసారు ” చందర్శేఖరం
గారు కోపంగా అనాన్రు.
విశవ్నాధం గారు తల దించుకుని సైలెంట గా కూరుచ్నాన్రు. “ఏరా, ఎమైనా మటాల్డేది ఉందా, ఇక
ఇంతేనా? ఎంత కషట్ పడాడ్నో, ఈ ఎయిడ వసుత్ందేమోనని. నీ కసలు పటిట్నటేట్లేదు. పెళిళ్ వదద్నాన్వు సరే. వాళళ్ ఎయిడ
ఎందుకు వదద్నాన్వు ? రేపు వేరే పెళళ్యినా కావాలి కదా ? మాటాల్డితే తాకటుట్ పెడతానంటావు. విడిపించడం ఎంత
కషట్మో తెలుసా ? నీకెలాచెపేత్ అరధ్ం అవుతుంది ? “ మళీళ్ కోపంగా అనాన్రు చందర్శెఖరం గారు.
మెలిల్గా తలెతిత్ అనాన్రు విశవ్నాధం గారు "మనం జానకి పెళిళ్ గురించి వరీర్ అవుతునాన్ము. కాని ఈ
ఫౌండేషన కి అపైప్ల్ చేసిన వాళళ్లొల్ రేపు ఎలాగడుసుత్ందొ తెలియని వాళుళ్ ఉనాన్రార్. వాళళ్కి వదుద్, మనకి ఇవవ్మని ఎలా
అడుగుతామురా ? మనసు రాలేదురా. ననున్ క్షమించు” ఆ భావోదేవ్గానికి ఆయన కళళ్లొల్ నీళుళ్ తిరిగాయి.
అది చూడగానే చందర్శేఖరం గారి కోపం మంచులా కరిగిపోయింది. వెంటనే లేచి విశవ్నాధం గారి
దగగ్రకి వెళిళ్ ఆయన చేతులు పటుట్కుని అనాన్రు

“ఓరే, ఏదో కోపంలో అనాన్ను గాని, నీ మనసు నాకు తెలీదురా ?

చినన్పటినించీ ఆదరశ్ంగా బతికేవు. అపుప్డపుప్డు అనిపించేది, నేనే నినున్ పిరికివాణిణ్ చేసుత్నాన్నని. కాని, మనం ఇలాగే
ఉంటే జానకి పెళిళ్ అవదేమో అని భయం వేసేదిరా. ఈ కషట్ంలో కూడా నీ విలువలిన్ పోగొటుట్కొలేదు నువువ్. నినన్
మాటల్డుతూ రఘు ఒక మాట అనాన్డురా. అతను అమెరికాలో చాలా మంది డబుబ్నన్ పేదవాళళ్ని చూసాడట. సంపద
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అంటే డబుబ్ కాదు మాసాట్రు, సంపద అంటే విలువలు, సాంపర్దాయాలు సంసాక్రాలు అని నా ఉదేద్శం. అవి విశవ్నాధం
గారింటోల్ పుషక్లంగా వునన్యి సార అనాన్డురా. విని ఎంత ఆనందం వేసిందో తెలుసా? నువువ్ మనసు చినన్బుచుచ్కోకు
నేనేదో అనాన్నని. వెదుకుదాం. మంచివాడు వసాత్డు మన జానకిక్.”
కొంచెం సేపు అందరూ మౌనం వహించారు. అనన్పూరణ్మమ్ గారికి వయసు మీదకొసుత్నాన్ ఇనిన్ భయాల
మధయ్ కూడా, తన ఆదరాస్నిన్ వదలని భరత్ మీద పేర్మ వెలుల్వలా పొంగింది. “ఎంత మంచివారు ఈయన” అనుకునాన్రు.
మౌనానిన్ చీలుసూత్ చందర్శేఖరం గారి ఫొన మోగింది.
చందర్శేఖరం గారు ఫొన ఎతిత్ “హలో “ అనాన్రు.
“మాసాట్రు, నేను రఘుని, మటాల్డవచాచ్ కొంచెం సేపు ? “ అడిగాడు రఘు.
“చెపుప్ రఘు, తపప్కుండా” అనాన్రు చందర్శేఖరం గారు.
“మాసాట్రూ.., ఒక విషయం మటాల్డదామని ఫొన చేసాను. నినన్నే మాటల్డదామనుకునాన్, కాని ముందు
మా అమమ్గారితో మాటాల్డాలని అగాను. నేను చాలా అలోచించాను మాసాట్రు. నాకు జానకి లాంటి భారయ్ దొరకదు అని
అనిపించింది. నా మనసు మారుచ్కునాన్ మాసాట్రు, జానకిని నేను పెళిళ్ చేసుకుందామనుకుంటునాన్. మా అమమ్ గారికి
పూరిత్గా సమమ్తం. అంకుల కి ఇషట్మెమో కనుకుక్ని చెపప్ండి. ఉంటాను” అని ఫోన పెటేట్సాడు రఘు.
ఫొన పెటేట్సి చందర్శేఖరం గారు కొంచెం సేపు మౌనంగా ఉండిపొయారు. వెళిళ్ విశవ్నాధం గారిని గటిట్గా
కౌగలించుకునాన్రు. తరువాత నెమమ్దిగా “ఒరేయ జానకిక్ ఇంక సంబంధాలు వెతకకక్రలేదురా, దాని గురించి రాముడే
సవ్యంగా వచాచ్డురా " అనాన్రు.
ఎవరికీ అరధ్ం కాలేదు చందర్శేఖరం గారు ఏమంటునాన్రో. ఆయనే మళీళ్ అనాన్రు "అవునురా, రఘు
మనసు మారుచ్కునాన్డురా,

జానకిని పెళిళ్ చేసుకుంటాడట, జానకిని వదులుకుంటే అంత మంచి భారయ్ దొరకదు

మాసాట్రు అనాన్డురా. నీ కిషట్మో కాదో కనుకోక్మనాన్డు”, ఆ మాట వినగానే అంత వరకు దిగులుగా ఉనన్ విశవ్నాధం
గారి మనసంతా అనందంతో నిండి పోయింది. కళళ్లొల్ నీళుళ్ తిరిగాయి. వాళిళ్దద్రు ఆపాయ్యంగా కౌగిలించుకునాన్రు.
“వదినా, రఘూకి కటన్ం కావాలట,

వేయి నందివరధ్నాలు అడుగుతునాన్డు” నవువ్తూ అనాన్రు

చందర్శేఖరం గారు.
“మళిళ్ ఏ ఫౌండషన నో వెదకాలేమో బాబయాయ్ నువువ్” అంది జానకి నవువ్తూ..
“ఈసారి వీడి దగిగ్రకి మటుకు పంపించను వదినొయ. అవి కూడా ఎవరికో ఇచెచ్యయ్ మంటాడు వీడు”
విశవ్నాధం గారిని పటుట్కుని నవువ్తూ అనాన్రు చందర్శేఖరం గారు. అందరు హాయిగా నవువ్కునాన్రు.
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ఆ నవువ్ల మధయ్లో విశవ్నాధంగారు అనన్పూరణ్మమ్గారి కేసి చూసారు. అ చూపులో కొనిన్ దశాబాద్ల నించి
లోపల నిండి ఉనన్ పేర్మ, తగిన సమయంలో ఇచిచ్న సలహా గురించి కృతజఞ్త నిండి ఉనాన్యి. ఆనన్పూరణ్మమ్ గారు అది
చూడనటేల్ “అంతా రాముడి దయ” అని చందర్శేఖరం గారు తాగిన కపుప్ తీసుకుని లోపలికి వెళిళ్పోయారు.
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