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రేణుక ఇంటికెళిళ్ంది కుసుమ. "అంకుల, మీ దగగ్ర ఒక డౌట కిల్యర చేసుకుందామనుకుంటునాన్ను."
"చెపప్మామ్. నాకు తెలిసినదైతే తపప్కుండా చెపుప్తాను."
తనను మనసులో బాధిసుత్నన్ సునంద సమసయ్ వివరించింది.
"ఈ సమయంలో ఇటాల్ వుండటం నాచురల అంటునాన్రు. నిజమేనా?" ఆయన కొంత తడవు ఆలోచించాడు. కూతురు దావ్రా
కొంత, వాళళ్ ఇంటికి వసూత్పోతూ కొంత ఆయనకు సునంద గురించి తెలుసు.
"అది కూడా అయి వుండవచుచ్. నెలలు నిండుతునన్ కొదీద్ గాభరా వుంటుంది. కాకపోతే ఇకక్డ సునందకు ఇంకో సమసయ్ కూడా
వుందనిపిసుత్నన్ది." ఆ సమాధానం కోసమే ఎదురు చూసుత్నన్టుట్ కుసుమ ముందుకు ఆరాటంగా వంగి,"ఆ సమసయ్ ఏమై వుండొచుచ్
అంకుల?"
"అతిత్ంట అందరూ ఎంత ఆపాయ్యంగా చూసుకునాన్ కూడా ఈ సమయంలో ముఖయ్ంగా మొదటి కానుప్ సమయంలో తనవారు
అంటే పుటిట్ంటి వారు వుండాలని కొంతమంది కోరుకుంటారు.
అందుకే మొదటి పురుడు పుటిట్ంటోల్ జరగాలంటారు. అతిత్ంటి వాళళ్కు చెపుప్కోలేని విషయాలు పుటిట్ంటి వాళళ్కు చెపుప్కుంటారు
అమామ్యిలు. ఎంత నిరాదరణకు గురైనా ఆ అమామ్యికి నాయనమమ్ కాని మేనతత్ మేనమామలు కాని దగగ్ర వుండాలని అనిపిసుత్నన్దేమో!
అదీ కాక సీమంతం కూడా చేయబోతునన్రని అంటునాన్రు కదా! తనకు పుటిట్ంటి వారు ఎవరూ లేరని దిగులు పడుతునన్దేమో?
అయినా ఆమె అతత్గారు సునంద పుటిట్ంటి వాళళ్కు కబురు పంపారో లేదో?"
మితర్ బృందం మంతార్ంగం మొదలెటిట్ంది.
"పూరిణ్మా మాటల మధయ్లో మీ అమమ్ను అడుగరాదూ, సునంద పినిన్ వాళళ్ వాళళ్కు కబురెటాట్రో లేదో?"
"లేదు కుసుమా. నాకు తెలిసి పెళళ్యిన తరువాత వాళళ్కు మాకు రాకపోకలు లేవు. పినిన్ కడుపుతో వునన్ విషయం కూడా బహుశా
తెలిసి వుండక పోవచుచ్. ఇంక సీమంతానికి వచేచ్ పర్సకిత్ ఎకక్డి నుండి వసుత్ంది?" నిసప్ృహగా అంది పూరిణ్మ.
"నాయనమమ్ పెదద్ మనసుతో కోడలిగా తెచుచ్కుందే కాని పెళిళ్తూతూ మంతర్ంగా చేసారని బాబాయికి అచచ్టుల్ ముచచ్టుల్ సరిగా
జరగలేదని ఎకక్డో అసంతృపిత్ మిగిలే వునన్టుట్ తెలుసూత్ వుంటుంది. కాని నాయనమమ్ ఆ మాటలు సునంద పినిన్ ఎదుట ఏనాడు అనలేదు.
పాపం అదొక వెరిర్బాగులది. వింటే బాధపడుతుంది అని కూడా అంటుంది. పాపం నాయనమమ్. డబల మెంటాలిటీ."
"ఇంకేం తీగ దొరికింది. నెమమ్దిగా డొంకంతా లాగుదాము."
"ఏయ కుసుమా! ఏం చేదాద్మనే?"
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"మీరు చూసూత్ వుండండి. ఏం చేయాలో ఎటాల్ చేయాలో నేను చెపుప్తాగా. అయితే పూరిణ్మా వాళళ్ంతా ఏ వూళోళ్ వుంటారో
నీకేమైనా తెలుసా"
"ఆఁ ఎందుకు తెలియదు..........." అంటూ వారి వివరాలు తనకు తెలిసినంత వరకు చెపిప్ంది.
PPP
ఆ రాతిర్ పడుకునన్ కుసుమకు తనను తాను సునంద పేల్స లో వూహించుకుంది. కళళ్లోల్ నీళుళ్ తిరిగాయి. తనకు కూడా తలిల్,తండిర్
లేరు. ముందుముందు తనగతి కూడా అంతేనా అనిపించింది.
పొదుద్నేన్ తాతగారి పకక్న చేరింది.
"తాతయాయ్, నాకొక సమసయ్ వచిచ్ంది."
"ఏంటార్ అమమ్డూ?" తల నిమురుతూ అడిగాడు తాతయయ్. బామమ్ కూడా వచిచ్ పకక్నే కూరుచ్నన్ది.
"రేపొప్దుద్న నేను పెళళ్యి అతత్వారింటికి వెళిళ్న తరువాత పండుగలని పురుళళ్ని నా మంచి చెడడ్లు ఎవరు చూసాత్రు తాతయాయ్?"
ఆమెకు వచిచ్న అనుమానానికి బామమ్ తాతయాయ్ ముందర తతత్ర పడాడ్రు. వెంటనే తేరుకొని, "ఎవరో ఎందుకు చూసాత్రమామ్, మేము
వునన్ంత కాలం మీ బామామ్ నేను చూసుకుంటాము. అయినా బాబాయిలు పినన్మమ్లు నీకేమైనా తకుక్వ చేసుత్నాన్రా? నీకెందుకు వచిచ్ందమామ్
ఆ అనుమానం? ఎవరైనా ఏమైనా అనాన్రా?"
పెదద్ వాళళ్ కళళ్లోల్ తిరుగుతునన్ కనీన్రు చూసి "అయోయ్, అదేం కాదు తాతయాయ్, సునంద పినిన్కి ఈ సమసయ్ వచిచ్ంది." అంటూ
మొదలెటిట్ అంతా చెపిప్, "పాపం పినిన్. మనం ఏమైనా చేయగలమా?"
తాతయయ్ కొదిద్సేపు ఆలోచించాడు. "అమామ్, వాళళ్ పరస్నల విషయంలో తల దూరుసుత్నాన్మని వాళుళ్ అనుకోకపోతే ఒక పని
చేయవచుచ్."
"లేదు తాతయాయ్. పినిన్ దిగులు మరిచ్ పోవాలంటే వాళేళ్మనాన్ భయపడను. చెపుప్. ఏం చేదాద్ం?"
"అయితే నేను ఈ విషయం శీర్హరిగారితో కూడా మాటాల్డి ఏం చేయాలో చరిచ్ంచి నీకు చెపుప్తాను. సరేనా!"
PPP
"అంకుల, తాతయయ్ మీతో ఏదో మాటాల్డాలిట. మీకు ఎపుప్డు వీలవుతుందో చెపిప్తే ఆయన వసాత్ననాన్రు."
"పెదద్వారు ఆయనకు శర్మ ఇవవ్టం దేనికమామ్? నేనే రేపు సాయంతర్ం మీ ఇంటికి వసాత్నని చెపుప్ తాతయయ్కు."
"ఏం జానకమమ్ పినీన్ కోడలికి సీమంతం అంటునాన్వు, వియాయ్లవారికి కబురేమనాన్ చేసావా?"
"ఏమో నాయనా శీర్హరీ, వాళళ్ వాలకమేమో అరధ్ం కావటలేల్దు. పెళిళ్చేసి అతాత్రింటికి పంపిన వారు తాత నాయనమమ్ కాని
బాబాయిలు కాని, మేనమామ కాని మళీళ్ తిరిగి చూసేత్ ఒటుట్పెటుట్.

దానికి పుటిట్ంటి పార్పత్ం అంతేనని సరి పెటుట్కునాన్లే. అసలు

కబురెడదామనే అనుకునాన్ను. ఏమో తీరాచేసి వాళేళ్మైనా పులల్ విరుపు మాటలంటే పీకోక్లేక లాకోక్లేక ఏడవాలి. శుభమా అంటూ
శుభకారయ్ం ముందర ఏదైనా గొడవౌతుందేమో అని భయం అంతే." ఇనాన్ళూళ్ మధన పడుతునన్ బాధనంతా వెళళ్కకిక్ంది.
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సునంద సీమంతానికి అనిన్ ఏరాప్టూల్ జరుగుతునాన్యి. జానకమమ్ హడావుడికి అంతే లేదు. వూళళ్ నుండి పూరిణ్మ మేనతత్లు ఇదద్రు
వాళళ్వాళళ్ కుటుంబాలతో వచేచ్సారు.
ముందు రోజు సీత సుధ ఇరుగింటికి పొరుగింటికి వెళిళ్ పేరంటం పిలిచి వచాచ్రు. తరుణి ఇంటికి వచిచ్ సుగుణకు తరుణికి బొటుట్
పెటాట్రు. "రేపు పొదుద్న భోజనాలు మా ఇంటోల్నే. పొదుద్నేన్ ఇంటోల్ ఎటువంటి వంటా పెటుట్కోమాక. మీకందరికి కూడా టిఫినుల్ కూడా
చేయిసుత్నాన్ము. అవును సుగుణా ఎవరో చుటాట్లు వచిచ్నటుట్నాన్రు!"
"అవును సీతా, మా బంధువులు వూరి నుండి వచాచ్రు. నాలుగు రోజులు వుంటారు. అయినా టిఫినల్ దగగ్రనుండి ఎందుకులెదూద్.
నేనొకక్ దానిన్ భోజనానికి వసాత్నులే. ఇంటోల్ మగ వాళళ్కూ బంధువులకు వంట చేసిపెటిట్ వసాత్ను."
"మంచి దానివేలే. అయినా మీ ఇంటికి బంధువులు వసేత్ మా ఇంటికి వచిచ్నటుట్ కాదా ఏమిటి. ఏదీ వాళళ్ను పిలువు. వాళళ్కు కూడా
చెపేప్ పోతాను. లేకపోతే మొహమాట పడుతారేమో."
"అబెబ్బెబ్ అదేం వదుద్లే. నే చెపిప్ తీసుకొసాత్లే."
"ఏమే పిలాల్ తరుణి, నీ ఫెర్ండస్ కుసుమ నాయనమమ్ తాతగారిని, రేణుక అమమ్ నానన్ను కూడా పిలిచి వచాచ్ను. మళీళ్ నా మాటగా
నువువ్ కూడా ఒకసారి హెచచ్రించు."
"అటాల్గే పినీన్." ఆనందంగా తల వూపింది తరుణి.
"ఏంటో ఈ పిచిచ్పిలల్లు. సునంద అంటే వాళళ్కు ఎంత పేర్మో! దానికి సీమంతం అంటే వీళళ్ందరూ మహా సంబరపడి పోతునాన్రు.
నినన్ కుసుమ ఇంటికి వెళిళ్నపుప్డు అంతే. రేణుక ఇంటికి వెళిళ్నపుప్డు కూడా అంతే. వాళళ్ మొహాలు చేటలంత వికసించాయి."
పాపం పిచిచ్ వాళుళ్ పిలల్లు కాదు. ఈ తోడికోడళుళ్. అమామ్యిల ఆనందానికి కారణం వేరేవునన్దని తెలియని పిచిచ్తలుల్లు, అనుకొని
తలిల్ కూతుళుళ్ నవువ్కునాన్రు.
సాయంతర్ం, "సునంద పినీన్, పదపద. నీ కోసం పర్తేయ్కించి అంత దూరం వెళిళ్ గోరింటాకు కోసుకొచిచ్ చచిచ్చెడి రుబుబ్కొచాచ్ను,
ఇదిగో కాకర అకు కూడా తీసుకొచాచ్ను. రా, మళీళ్ అనన్ం తినే లోపల కడిగేసుకోవచుచ్." హడావుడి చేసింది తరుణి.
"ఎకక్డికో వెళిళ్ కోసుకు రావటమేమిటే? మన పెరటోల్నే వుందిగా అంత పెదద్ చెటుట్?" సుధ పినిన్ అడిగింది.
"మన చెటుట్ ఆకు అంత బాగా పండదు పినీన్. మా ఫెర్ండింటోల్ చెటుట్ ఆకు భలే ఎరర్గా అవుతుంది. మా పినిన్ బంగారు చేతులు ఎరర్గా
పండాలి. ఏం పినీన్, అరధ్చందుర్ణిణ్ ఒక చేతిలో పెటిట్ రెండో చేతిలో కాకర ఆకు పెటట్నా. మరి చేయి కదిలించకుండా పెటుట్కుంటే మంచి డిజైన
వసుత్ంది."
"ఎవరికే ఆ గోరింటాకు పిలాల్? సునందకా? మా మంచి దానివేలే. కడుపుతో వునన్ పిలల్కు గోరింటాకు పెటిట్తే ఆడపిలల్ పుడుతుంది.
తెలుసా? ఆ రుబిబ్న ముదద్ మీరు ఆడపిలల్లు పెటుట్కోండి. దానికి వదుద్." జానకమమ్ వచిచ్ అడుడ్కుంది.
"అబాబ్ నాయనమామ్, నీదంతా చాదసత్ం అయినా ఆడపిలల్ పుడితే ఏం?"
"ఇంకా నయం కాదూ! తొలి సంతానం మగ పిలాల్డు పుడితేనే పెదద్యాయ్క కాలికి చేయికి అంది వసాత్డు. అయినా మీరందరు
ముగుగ్రు ఆడపిలల్లు తయారయినారుగా చాలదా." నవువ్తూ ఆవిడ కూడా మనుమరాలితో హాసయ్ంగా అనన్ది.
"అయినా నాయనమామ్ ఇపుప్డు ఏడవనెల కూడా నిండపోతునన్ది. లోపల ఆడో మగో ఈ పాటికే రెడీగా వుంటుంది. అంతే కాని
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గోరింటాకు పెటిట్నంత మాతార్న మగ పిలాల్డు అమాంతం ఆడపిలల్గా మారబోతునాన్డా?" రేణుక అందుకుంది.

"ఎవరే ఆ మాట అనన్ బుడంకాయ. డాకట్రీలో చేరంగానే అనీన్ తెలిసినటేట్ చెపుప్తునాన్వే. అమోమ్ నినన్కాక మొనన్ పుటిట్న పిలల్లు
కూడా చెపేప్వాళేళ్?"
ఆ విధంగా అమామ్యిలు గోరింటాకు పెడతామని. ఆవిడ వదద్ని. పెదద్ కోడలు కలుగచేసుకొని, "పోనీ లేండి అతత్యాయ్, పిలల్లు
ముచచ్ట పడుతునాన్రు. ఆడైనా మగైనా ఈ రోజులోల్ ఒకటే. అయినా గోరింటాకు పెటుట్కునన్ంత మాతార్న రేణుక చెపిప్నటుట్ గరభ్ంలో వునన్
పిలల్లు మారిపోతారా ఏమిటి? ఏదో లేత నెలలలో అయితే అది వేరే విషయం.
మా మరదలు ఇదద్రూ మగపిలల్లు పుటేట్టపప్టికి మూడవసారి కడుపుతో వునన్పుప్డు ఆడపిలల్ కావాలని నెలకొకసారి గోరింటాకు
పెటుట్కుంది. ఏదీ. మళీళ్ మగ పిలాల్డేగా."
ఆ మాటలతొ విజయోతాస్హం వచిచ్న వీరుళళ్లాగా నలుగురూ సునంద కాళూళ్ చేతులూ పటుట్కొని అందంగా గోరింటాకు
పెటేట్సారు.
పకిక్ంటికి వచిచ్న బంధువులు డాబా మీదనుంచి చూసూత్ మైమరచి పోయారు.
"నాయనా శీర్హరి మా చిటిట్తలిల్ని ఇంత ఆనందమయమైన వాతావరణంలో చూపించావు. నీకు కృతఙతలు ఏవిధంగా తెలపాలో
తెలియటం లేదు." సుందరయయ్ కళళ్నీళళ్తో శీర్హరి చేతులు పటుట్కొని అంటుంటే అకక్డునన్ అందరికి కళుళ్ చెమరాచ్యి.
"బాబాయిగారూ అపుప్డే ఆనందమంతా వయ్కత్ం చేసేత్ ఎటాల్? రేపు మనుమరాలి కోసం కాసత్ దాచుకోండి."
PPP
శీర్హరి కుసుమ తాతగారితో మాటాల్డారు. "శీర్హరి, నువువ్ చెపిప్నటుట్గానే చేదాద్ము. అమామ్యిలు చెపిప్న మాటలు వినన్తరువాత
జానకమమ్కు వియాయ్ల వారి మీద ఏదైనా శతృతవ్ం వుందేమో అనిపించింది. కాని ఆవిడ అనుమానాలు అరధ్మయాయ్యి కదా! శుభకారయ్ం
ఇంక నాలుగురోజులకు వచిచ్ంది. రేపే మనిదద్రమూ వెళిళ్ పెదద్వాళళ్తో మాటాల్డుదాము. మరి వాళళ్ ఆలోచన ఏ విధంగా వుందో ఏమో, అది
కూడా తెలుసుకోవాలి కదా!"
శీర్హరి కారోల్ ఇదద్రూ బయలుదేరారు. సునంద తాతగారు సుందరయయ్గారు ఆ వూళోళ్ బాగా పేరునన్ మోతుబరుల్ అవటాన ఇలుల్
కనుకోక్వటం కషట్ం కాలేదు.
కారోల్ వచిచ్న అపరిచితులను చూసి అలవాటు పర్కారం ఆహావ్నించి మంచి నీళుళ్ ఇపిప్ంచి అడిగారు.
"మిమమ్లిన్ నేనెరుగను. నాతో ఏదైనా పనిబడి వచాచ్రా?" ఆయన నెమమ్దితనం మరాయ్దా మనన్నా చూసేత్ ఎంతో ఆతీమ్యుడిలాగా
కనిపించాడు.
"నా పేరు శీర్హరి. వీరు కృషాణ్రావుగారు. మేము హైదార్బాదు నుండి వచాచ్ము. మీ పెదద్ కొడుకు చినన్తనానే పోయాడని వినాన్ము.
ఆయనకు సంతానం..........." అంటూ అరోధ్కిత్లో ఆగిపోయాడు.
కొడుకు మాట వినగానే ఆయన భారయ్ సావితర్మమ్ బయటకు వచిచ్ వారగా నిలబడడ్ది.
"అవును బాబూ. వాడి భారయ్ పురిటోల్నే మరణించేటపప్టికి వాడు కూడా పిచిచ్వాడిలాగా అయిపోయి భారయ్తోటే వాడు
కూడా..........."
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"క్షమించాలి. పాత విషయాలు తిరగతోడి మిమమ్లిన్ బాధించినటుట్నాన్ను. మరి అతని సంతానం......"

"వుంది నాయనా, ఒకక్ కూతురు. ఏదో కొడుకు పోయిన దుఃఖంలో ఆ పిలల్ను పటిట్ంచుకోలేకపోయినాము. అటాల్గే పెరిగి
పెదద్దయింది. ఎవరో పెదిద్ంటివాళుళ్ వచిచ్ అమామ్యిని వాళళ్ అబాబ్యికి చేసుకుంటామని అడిగి మరీ చేసుకునాన్రు. అది కూడా మాకు
దూరమయిపోయింది. అతాత్రింటోల్ ఎటాల్ వునన్దో ఏమో ఆ పిచిచ్ది." ఆ మాటలంటూ సావితర్మమ్ కళుళ్తుడుచుకుంది.
"అయినా మీరెవరో మాకు తెలియదు. ఈ వివరాలనీన్ అడుగుతునాన్రు. ఎందుకో తెలుసుకోవచాచ్?"
"అనిన్ వివరంగా చెపుప్తాము. కాని కొనిన్ సందేహాలను తీరుచ్కునన్ తరువాత."
ఈ లోగా సుందరయయ్గారి కొడుకులు కోడళుళ్ కూడా ఆసకిత్గా అకక్డకు రావటమే కాదు, వూళోళ్ని ఇతర పెదద్లు కూడా, "ఎవరే
సావితర్మామ్! పొదుద్నేన్ ఎవరో చుటాట్లొచిచ్నటుట్నాన్రూ." అంటూ వచిచ్ చేరారు.
"మరి అతాత్రింటికి పంపిన మీ మనుమరాలిని చూడటానికి మీరెవవ్రూ ఎందుకు పర్యతన్ం చేయలేదు?"
"ఏమోనండి. ఆవిడ పాపం సానుభూతితో మా సునందను కోడలిని చేసుకోవటమే గొపప్. మేమంతా తడవతడవకు వెళిళ్తే
ఏమనుకుంటారోనని అమమ్నానన్ భయపడాడ్రు. కాని ఇంటోల్ ఏ అకక్ర వచిచ్నా సునందని తలుచుకోనివారుండరు." సుందరయయ్గారి కొడుకు
అందుకొని చెపాప్డు.
"అమోమ్ అది పిలల్టండీ. దేవత. ఎవరికి ఏ అవసరం వచిచ్నా నేనునాన్నంటూ ముందుకు వచేచ్ది. వూరంతా తనే అయి కలియ
తిరిగేది. అతాత్రింటోల్ ఏ అగచాటుల్ పడుతునన్దో ఏమో!" పొరుగింటి ఇలాల్లు అనన్ది.
"మరి అనిన్ రకాలగా మనసులో అనుమానాలు పెటుట్కొని బాధలు పడేకనాన్, వాళళ్ ఎడెర్స మీకు తెలిసే వుంటుంది. ఒకక్సారి
వెళిళ్చూసిరావచుచ్కదా."
"ఏమోనండి. ఈ రోజులోల్ అతాత్రిళుళ్ పూరవ్ంలాగా లేవు. ఏం చేసేత్ ఏం తపోప్ అనన్ అనుమానం. సునంద కనాన్ ఒక ఏడాది ముందర
మా అకక్యయ్ కూతురు పెళళ్యింది. మీరనన్టేట్ పెళళ్యిన ఆరునెలలకు ఒకసారి అమామ్యిని చూసొదాద్మని మేము వెళాళ్ం. వెళూత్ వటిట్
చేతులతో ఎందుకని కొనిన్ మిఠాయిలు పండుల్ పటుట్కెళాళ్ం.
అంతే అదొక పెదద్ తపిప్దంలాగా అతత్గారు, ఏం నాయనా మీ అమామ్యికి సరిగాగ్ అనన్ం పెడుతునాన్మో లేదో అనా పండుల్
మిఠాయిలు పటుట్కొచాచ్రు. ఇంట చాకిరీ చేయించుకుంటునాన్మని అనుమానమా? చెపాప్పెటట్కుండా ఇటాల్ వచాచ్రు? అనన్ది. దాంతో ఇంక
సునంద ఇంట కూడా ఏమైనా తపుప్ పడుతారేమోనని అటుకేసి చూడలేదు."
శీర్హరి, కృషాణ్రావుగారికి గుండెల మీదనుండి పెదద్ భారం దిగినటట్యింది.
ఇంక వచిచ్న అసలు విషయం బయట పెటాట్రు.
"మీరు ననున్ పోలుచ్కోలేదని తెలుసుత్నన్ది. నేను మీ వియాయ్లవారి

ఇంటి పకక్నే వుంటాను.

వీరు కూడా మాకు అతయ్ంత

ఆతీమ్యులు. మీ సునంద అతత్గారింటోల్ చాల ఆనందంగా వునన్ది. ఇంతకూ మేము ఇకక్డికొచిచ్న కారణం........."అంటూ అందరూ
ఆతృతతో నిండిన మొహాలవంక చూసూత్, "గోవిందయయ్గారూ, మీరు ముతాత్త అవబోతునాన్రు."
"ఏమిటీ, సునంద తలిల్ అవబోతునన్దా? ఏమేవ కాసత్ పంచదార తీసుకురావే. ఇంత చలల్ని వారత్ తెచిచ్న ఈ అబాబ్యి గొంతులో
పోయి." మాట వరసకు అనాన్డు అనుకొని నవువ్కునాన్రు కాని ఆవిడ లేచి లోపలికి వెళిళ్ గుపెప్డు పంచదార తెచిచ్ శీర్హరి నోటోల్ పోసింది.
వాళళ్ పిచిచ్పేర్మలు చూసి, అనవసరంగా ఇనాన్ళూళ్ అందరూ మధనపడాడ్రే అని బాధపడాడ్డు.
ఇదంతా కమూయ్నికేషన గాప అని అరధ్మయింది. ఇంక దాచి లాభం లేదని జానకమమ్ వయ్కత్పరచిన అనుమానాలు కూడా చెపేప్శాడు.
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"ఇంక మనమంతా కలిసి చేయవలసిన ముఖయ్ కారయ్ం ఒకటి వుంది. నాలుగు రోజులలో సునందకు సీమంతం చేయబోతునాన్రు.
సునందకు కాని వాళళ్ ఇంటోల్ని వారెవరికి కాని తెలియకుండా మీరు వచిచ్ ఆశచ్రయ్పరిసేత్ ఎటాల్ వుంటుంది?"
ఆ విధంగా అందరూ చరిచ్ంచుకొని ఆ పర్కారమే రెండు రోజుల ముందరే వచిచ్ శీర్హరి ఇంటోల్ మేడమీద గదులోల్ వునాన్రు.
సాయంతర్ం చలల్గాలి కోసం డాబా మీద కూరుచ్నన్ సుందరయయ్ సావితర్మమ్కు కింద అమామ్యిల హడావుడి అంతా కనిపిసూత్నే
వుంది. మధయ్మధయ్లో జానకమమ్ వచిచ్ కోడలి బుగగ్లు నిమిరి ముదుద్పెటుట్కోవటం, సునంద అతత్గారి చుటూట్ చేతులు వేసి గారాలు పోవటం,
చూసిన వాళళ్కు సునంద ఎంత ఆనందంగా వుందో, శీర్హరి చెపిప్ంది చాల తకుక్వ అనిపించింది.
"పూరిణ్మా, వెళిళ్ శీర్హరి బాబాయిని సుగుణపినిన్ని భోజనాలకు రమమ్ని చెపప్వే. ఆఁ మరేచ్పోయాను. వారింటికి ఎవరో బంధువులు
వచాచ్రుట, నామాటగా చెపిప్ వారిని కూడా రమమ్ను. మళీళ్ మొహమాట పడతారేమో."
సేన్హితురాళుళ్ కూడా ఈ గూడుపుఠాణీలో భాగసావ్ములే. పొదుద్నన్ ఫలహారాలు పూరిణ్మ తరుణి మేడమీదకు తీసుకెళిళ్ వడిడ్ంచి
వారిని పలకరించి వచాచ్రు.
PPP
"జానకమమ్ పినీన్ మీ ఇంటికి చుటాట్లు వచాచ్రు. ఆహావ్నించవా?" శీర్హరి మాటలకు బయటకు వచిచ్న ఆడమగ నోటమాట లేకుండా
నిలబడిపోయారు.
"ఎవరూ సుందరయయ్ బాబాయి సావితర్మమ్ పినేన్ రండిరండి. ఎనాన్ళళ్కు ఎనాన్ళళ్కు. భలే మంచి సమయానికే వచాచ్రే. కాళుళ్
కడుకోక్ండి. ఒరేయ పిలల్లూ తాతగారికి బామమ్గారికి కాళళ్కు నీళుళ్ తేండే?"
ఎవరికి సమాధానం కూడా ఇవవ్టానికి ఆసాక్రం లేకుండా ఆనందంతో గలగల మాటాల్డేసుత్నన్ జానకమమ్ను చూసూత్ నవువ్తూ వుండి
పోయినారు, సుందరయయ్ సావితర్మమ్, వారితో వచిచ్న శీర్హరి దంపతులు, పూరిణ్మ తరుణిలు.
అందరితోపాటూ బయటికి వచిచ్న సునంద తనకళళ్ను తానే నమమ్లేకపోయింది."తాతయాయ్, నాయనమామ్" అంటూ దగగ్రికి
రాబోయి పకక్నే అతత్గారిని బావగారల్ను తకిక్న పెదద్లను చూసి ఒకక్ అడుగు వెనకిక్ వేసింది.
"అదేంటే అకక్డే ఆగిపోయావు? పో దగగ్రికి వెళుళ్. నాయనమమ్ను, తాతయయ్ను పలుకరించు." అంటూ అతత్గారు
హెచచ్రించేటపప్టికి దగగ్రకు వెళిళ్న మనుమరాలిని దగగ్రకు తీసుకొని ముదుద్పెటుట్కునన్ది సావితర్మమ్. "ఏమామ్ కులాసానా?" అంటూ
తాతయయ్ తల నిమిరాడు. మౌనంగా తల వూపింది. అంతకనాన్ వాళళ్ ముగుగ్రికి మాటలే కరువయాయ్యి. ఏదైనా మాటాల్డాలనాన్ ముందర
కళళ్లోల్ నీళుళ్ వచేచ్టటుట్నాన్యి. గొంతులో ఏదో అడుడ్పడడ్టుట్గా వునన్ది.
"నమసాక్రం మామయయ్గారూ, అవునూ ఈ వేళట్పుప్డు ఏం బండి వుంది? ఏటాల్ వచాచ్రూ?" సుందరం అనుమానంగా అడిగాడు.
"అవునే అమామ్యీ సుగుణ మీ ఇంటికి బంధువులు వచాచ్రనాన్రు, ఏరీ వాళుళ్ రాలేదే?" వాకిలి వంక తొంగి తొంగి చూసుత్నన్
జానకమమ్కు, తరుణి పూరిణ్మతో సహా అందరూ ముసిముసి నవువ్లు నవువ్తూ కనిపించేటపప్టికి అనుమానం వచిచ్ంది.
"ఏమిటరార్, కొంపదీసి మీ ఇంటికి వచిచ్న బంధువులు వీళేళ్ కారు కదా! ఓరి మీ అసాధయ్ం కూలా, ఇది ఎటాల్ సాధయ్ం రా, నాకేమీ
అరధ్ం కావటలేల్దు." ఆవిడ బుగగ్లు నొకుక్కుంది. ఇంటోల్ తకిక్న వాళుళ్ ఏమీ మాటాల్డకుండా చోదయ్ం చూసూత్ వుండిపోయారు.
"జానకమమ్ పినీన్, దీని వెనక చాల మంది కుటర్లే వునాన్యి. అయినా ఒక ముకక్లో చెపిప్తే అయిపోయేది కాదు. ఆకళుళ్
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దంచేసుత్నాన్యి. భోజనాల తరువాత కబురుల్ పెటుట్కుంటే కాదా?"

తాంబూలాలు వేసుకుంటూ జరిగిన విషయాలు ముచచ్టించుకునాన్రు. "అమామ్ జానకమామ్ నీ చలల్ని మనసు తెలియక అనవసరంగా
అపారధ్ం చేసుకొని మా చిటిట్తలిల్ని దూరం చేసుకునాన్ము. అయినా మాదెంత మూరఖ్తవ్ం. కళళ్ ఎదురుగా బంగారమంటి పిలల్ను పెటుట్కొని
చచిచ్పోయిన కొడుకును తలచుకుంటూ దానిన్ నిరల్క్షయ్ం చేసామే, అది ఇలుల్ వదిలి వెళిళ్ం తరావ్త గాని అది లేని లోటు తెలిసి రాలేదు. ఇలల్ంతా
అదే కలియ తిరిగేది పిచిచ్పిలల్. వంటింటోల్, వాకిటోల్,

పెరటోల్

అనిన్ పనులు చకక్పెడుతూ గలగల తిరిగే పిలల్ ఇంటోల్ వునన్నాన్ళూళ్

తెలియలేదు." అంటూ సావితర్మమ్ చెమమ్గిలిల్న కళుళ్ వతుత్కుంటూ వుంటే,
"బామమ్గారూ, మరి మా ఇలుల్ కళకళాళ్డించవలసిన అదృషట్ం మాకుంటే ఎలల్కాలం మీ ఇంటోల్నే పెటుట్కుంటే ఎటాల్?" అంటూ సీత
హాసయ్మాడేటపప్టికి కొదిద్గా మనసులు తేలిక పడాడ్యి.
సాయంతర్ం అయిదయేయ్టపప్టికి ఆడపిలల్లు, సుధ సాయంతో సునందను సింగారించటంలో మునిగిపోయారు.
"అమామ్యి సీతా, ఇవిగోనమామ్ సునందకు పెటాట్లిస్న చీర చలిమిడి మిఠాయిలు. ఇవిగో నీకు, సుధకు జానకమమ్కు, ఇంకా మీ
ఆడబడుచులకు కూడా బటట్లు వునాన్యి. అనిన్ ఒక పళెళ్ం ఇసేత్ సరిద్ పెడతాను."
"అయోయ్ బామమ్గారూ, పెదద్వారు మీరెందుకు ఇంతశర్మపడాడ్రు? ఎటాల్ అతత్యయ్గారు చేయిసూత్నే వునాన్రు కదా, అవే పెటేట్సేత్
సరిపోయేది కదా."
"వచాచ్ను కాబటిట్ తేగలిగాను. పెళిళ్ నాడు ఏం పెటాట్మో ఏమో. ఆ భగవంతుడే శీర్హరిని మాపాలిటి అపర నారాయణమూరిత్ లాగా
పంపించాడేమో ననుకుంటునాన్ము. అతనే లేకపోతే మాకు ఈ అదృషట్ం దకేక్నా?
సీతమమ్ తలీల్, మీ తోడికోడళుళ్ అతత్గారు వంటి వాళుళ్ ఈ భూపర్పంచం మీద కనిపించరమామ్. తలిల్తండుర్లు లేని ఈ పిలల్ జీవితం
ఎటాల్ కడతేరుతుందా అని నేను మీ తాతయయ్ ఆ రోజులోల్ తెగ దిగులు పడిపోయేవాళళ్ం. మా సునంద ఏ జనమ్లోనో బంగారు పూలతో పూజ
చేసి వుంటుంది."
"బామమ్గారూ! శుభకారయ్ం నాడు మీరటాల్ మాటిమాటికి కంట తడిపెటట్కూడదు. పాపం పిచిచ్తలిల్ సునంద. ఇనాన్ళూళ్ మధయ్మధయ్లో
దిగులు పడుతుంటే ఎందుకా అని తెలియలేదు. చూసారా! రకత్ బంధం అంటే అదేనేమో! మీరొచేచ్టపప్టికి దానిమొహంలో మళీళ్ పాత కళ
హుషారూ వచాచ్యి."
"ఒసే సీతా అనుకుంటాము కాని వయసులో చినన్వాళళ్యినా ఈ అమామ్యిలు వునాన్వు చూసావూ, బుదిద్లో మనకనాన్ పెదద్వాళేళ్.
ఎంతలో ఎదిగిపోయారే? మనకు అసలు ఆలోచనే రాలేదు సుమా! అటువంటిది వీళుళ్ సునంద మనసులో బాధను కనిపెటాట్రంటే వీళుళ్
సామానుయ్లు కారే.
ఆ కుసుమను చూడరాదూ. మొనన్మొనన్టి దాకా చచిచ్పోయిన అమమ్నానన్ను తలుచుకుంటూ వాడిన మొహంతో వుండేది.
అటాట్ంటిది ఈ రోజు పెదద్ మొనగతెత్ అయి తాతయయ్ శీర్హరి సహాయంతో ఇంత నాటకం ఆడించింది."
"నాయనా సీతారాముడు. ఇంతకాలం అనవసరమైన అపోహలతో మా చిటిట్తలిల్ని దూరంచేసుకునాన్ము. అనిన్ అవసరాలూ మీరే
చూసుకుంటునాన్రు. మేము వచాచ్ము కనుక అమామ్యిని ఆనవాయితీ పర్కారం మా వూరు తీసుకెళిళ్ పురుడు పోసి మూడవ నెల మీ కోడలిని
బిడడ్తో సహా దిగబెడుతాము." రాతిర్ భోజనాలు కూడా అయిం తరువాత సుందరయయ్ అడిగాడు.
అనుకోని ఈ పర్తిపాదనకు ఎవరూ ఏమీ అనలేకపోయారు. ఆ వయో వృదుద్ల మాటలను కాదనలేరు. ఈ సమయంలో సునంద
పర్యాణం చేయటం, ఆ వూళోళ్ పురుడు అంటే అంత సబబు కాదేమోననన్ అనుమానం.
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"అమామ్ ఏమంటావూ?" జానకమమ్ కూడా ఏమీ చెపప్లేకపోయింది.

ఆ సమయంలో కూడా శీర్హరి బురర్నే పాదరసంలా పనిచేసింది. "బాబాయిగారూ, ఈ వయసులో పినిన్గారు అంత శర్మ
తటుట్కోలేరేమో. నేనొక ఐడియా చెపుప్తాను."
"మీరు మా ఇంటి నుండి కదా మీ వియాయ్లవారింటికి వచిచ్ంది?"
"అవును"
"అయితే మా ఇలుల్ కూడా సునందకు పుటిట్ంటి కిందే లెకక్. అందుకని మాఇంటికే తీసుకొని వెళిళ్ నిదర్ చేయించి మళీళ్ ఇకక్డే
దిగబెటట్ండి. అయినా నేను మధయ్లో కలుగ చేసుకుంటునాన్నని అనుకోకపోతే........."
"ఎంత మాట నాయనా, నువేవ్ కనుక కలుగ చేసుకోకపోతే మా చిటిట్తలిల్ని మేము చూడగలిగే వాళళ్మా! నువెవ్టాల్ చెపిప్తే అటాల్గే
చేయటానికి మేం సిదద్ంగా వునాన్ము. చెపుప్ ఏం చేదాద్మో?" సావితర్మమ్ శీర్హరి మీద పూరిత్ నమమ్కంతో భారమంతా వేసి సలహా కోసం
ఎదురుచూసుత్నన్టుట్గా వుండిపోయింది.
"మీరా పెదద్వారయిపోయినారు. నేను గమనిసూత్నే వునాన్ను. మీ మనుమరాలి మీద ఆపేక్షతో ఇంత దూరం వచాచ్రు కాని
పర్యాణంలో మీరెంత అలిసి పోయినారో చూసాను. అటువంటిది సునంద పురిటి భాధయ్త మీ నెతిత్న వేసుకోవటం మీకు కాని ఆమెకు కాని
అంత శేర్యసక్రం కాదనిపిసుత్నన్ది.
కాబటిట్ నేను చెపప్బోయేదేమిటంటే," అని ఆగి, "సీతారాముడూ, నీ తరఫున కూడా నేనే చొరవ తీసుకొని చెపుప్తునాన్ను.
సుందరయయ్గారూ, సావితర్మమ్గారూ సునంద పురుడు అయేయ్దాకా ఇకక్డే మా ఇంటోల్నే వుంటారు. మీ మనుమరాలి పురుడు పోసిన తృపిత్
మీకుంటుంది. మీకు శర్మ కూడా ఎకుక్వ లేకుండా వుంటుంది. ఏమంటారు?"
కొంత తరజ్నభరజ్నల అనంతరం ఆయన పర్తిపాదన అందరికి ఆమోదయోగయ్మయింది. కాకపోతే సుందరయయ్ గారు మాతర్ం, "నేను
ఇపప్టి నుండే ఇకక్డ వుండిపోతే అకక్డ పొలాలూ కౌలు వయ్వహారాలూ ఇబబ్ంది. నేను ఆ నాటికి మళీళ్ వసాత్ను. సునంద నాయనమమ్ ఇకక్డే
వుంటానంటే నాకేమీ అభయ్ంతరం లేదు." భారయ్ వంక పర్శాన్రథ్కంగా చూసాడు.
వూళోళ్ ఆయన బాగోగులు చూసుకోవటానికి కోడళుళ్ వునన్ందున ఆవిడ కూడా ఎటువంటి అభయ్ంతరం చెపప్లేదు
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