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మాటలోల్నే తరుణి మొబైల ఫోన మోగింది. అటునుంచి మాటలు వింటునన్ తరుణి మొహం వికసించింది.
"థాంకార్స్ కనాన్! చాల ఇంపారెట్ంట ఇనఫ్రేమ్షన ఇచాచ్వు. ఆ ఫొటోలు వివరాలు అనిన్ ఫాకస్ చేసి పంపు." తరుణి నెటవ్రక్ ఎంత
బలంగా వుందో నాలుగురోజులలోనే తెలిసిపోయింది. హేమంత వసంత దావ్రా కొంత సమాచారం, బిజినెస పారట్న్రస్ దావ్రా కొంత అంతా
కూడకటుట్కొని మురహరి ముపప్యేయ్ళళ్ జీవిత చరితర్ చేతికి వచిచ్ంది.
మురహరి గురించి కుసుమకు తెలిసింది చాల తకుక్వ. అకక్డికి వెళళ్గానే అమెరికన యువతిని పెళిళ్చేసు కొని ఇదద్రు పిలల్ల తండిర్
అయినాడని మాతర్మే తెలుసు.
ఇంజనీరింగ లో పై చదువులకని వెళిళ్న అతను తరచుగా పొర్ఫెసర ఇంటికి రాకపోకలు సాగిసూత్ పొర్ఫెసర కూతురుతో పేర్మాయణం
సాగించి చదువు పూరిత్ కాకుండానే పెళిళ్ పిలల్లు అనన్ లంపటంలో పడాడ్డు.
చదువు పూరత్వగానే అకక్డే టీచింగ పొర్ఫెషనలో చేరాడు.
పెదద్కొడుకుకు తొమిమ్ది సంవతస్రాల వయసు వునన్పుప్డు మురహరి అమెరికన భారయ్ అతనికి పిలల్లను వదిలేసి వేరే పెళిళ్
చేసుకుంది. తరువాత అతను కూడా మరో వివాహం చేసుకునాన్డు. రెండో భారయ్ జెరమ్న వనిత. అతని సహోదోయ్గి. అపప్టికే ఆమెకు ఇదద్రు
కూతుళుళ్. ఒక కూతురు తండిర్ వదద్ పెరుగుతునన్ది. రెండో కూతురు ఆమె దగగ్రే వుంటుంది. ఆ అమామ్యిని మురహరి లీగలగా దతత్త
తీసుకునాన్డు.
మురహరి తన ఇదద్రు పిలల్లు, తన రెండో భారయ్ కూతురుతో సహా కొనిన్ సంవతస్రాలు కలిసి వునాన్డు. పిలల్లంతా పెదద్వాళళ్యి
మైనారిటీ తీరిన తరువాత వారివారి బతుకులు వాళుళ్ చూసుకుంటూ వెళిళ్పోయినారు.
మురహరి భయంకరమైన సతరీలోలుడు. ఆడమనిషి కనిపిసేత్ వదిలేవాడు కాదు. సంపాదనంతా ఆ వయ్సనానికే పెటేట్సూత్ ఇంటి
భారమంతా భారయ్ మీద వదిలేయటం ఆమెకు నచచ్క అతని మానాన అతనిన్ వదిలేసి తనకు నచిచ్న వయ్కిత్తో వెళిళ్పోయింది.
ఆ సమయంలో అతనికి ఒక గుజరాతీ అమామ్యితో పరిచయం అయింది. అతను టీచ చేసూత్నన్ కాలేజీలోనే ఆమె పై చదువులకని
వచిచ్ంది. తన కొడుకు వయసులో వునన్ ఆ అమామ్యిని ఏంమాయ చేసాడో కాని ఆమె అతనికి పూరిత్గా లొంగిపోయింది. గరభ్వతి అయింది.
అపప్టికే మూడు పెళిళ్ళుళ్ అనే మురుగులోంచి బయటపడి కాళుళ్ కడుకుక్నన్ మురహరి విచచ్లవిడిగా అమామ్యిలతో తిరిగేవాడు.
అటువంటిది ఆ గుజరాతీ అమామ్యి గరభ్వతి అయి పెళిళ్చేసుకోమని వెంటపడసాగింది.
అదిగో ఆ సమయంలోనే ఫేసబుక దావ్రా కొడుకు తటసథ్ పడటం ఆ నెపం మీద ఇండియాకు రావటం జరిగాయి.
అమెరికాలో సంపాదించినది ఏమీ మిగల లేదు. వునన్ కొదిద్ మొతత్ం ఫామిలీకి గిఫట్స్ అంటూ ఖరుచ్ పెటేట్సాడు. ఇంక ఇకక్డ భారయ్
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బాంక వుదోయ్గిగా సంపాదన మీద కటుట్కునన్ ఇలుల్ సంపాదించిన ఆసిత్ వుంది. ఆమె తాతగారు చనిపోయే ముందర తతిమామ్ కొడుకులతో
సమానంగా కుసుమకు కూడా ఆసిత్ పంచాడు. కొడుకు మంచి వుదోయ్గంలో వునాన్డు. అవనిన్ దృషిఠ్లో పెటుట్కొని ఫామిలీ అంటూ సెంటిమెంట
నాటకం మొదలెటాట్డు.
ఈ వివరాలనిన్ తరుణి సునందతో సహా తకిక్న ముగుగ్రికి వివరించింది.
"అతనికి ఎటాల్గైనా బుదిద్ చెపాప్లి. సందీపను అతని వుచుచ్లోంచి బయటకు లాగాలి. అనిన్టికనాన్ ముందు కుసుమను ఏదైనా
సురకిష్తమైన పార్ంతంలో చేరాచ్లి. అందుకు ఒకటే చోటు కనిపిసుత్నన్ది." చెపప్టం ఆపి తరుణి అందరి వైపు చూసింది.
కుసుమ కూడా ఎవరిదో కథ వింటునన్ంత వుతుస్కతతో వినసాగింది. మళీళ్ సేన్హితురాళళ్ సహవాసంతో కొదిద్గా కోలుకునన్ది. వీరి
అండతో ఎంతటి సంకట సిథ్తి నుండనాన్ బయటపడగలననన్ ధీమా వచిచ్ంది. అందుకే తన భరత్ గురించి చెపుప్తునాన్ కూడా ఏ విధమైన
చలనం లేకుండా వినసాగింది.
కుసుమను ఇంటికి తీసుకెళళ్టానికి సందీప వచాచ్డు.

PPP

"సందీప, మేము ఫెర్ండస్ అందరం ఇనాన్ళళ్కు కలుసుకునాన్ము. రేణుక పూరిణ్మ నేను కొనిన్ రోజులు బయటవూళళ్కు వెళిళ్
వదాద్మనుకుంటునాన్ము. కుసుమను కూడా మాతో తీసుకెళుళ్తాము."
"అయోయ్ ఆంటీ మా డాడీ షషిఠ్పూరిత్ చేదాద్మని అనిన్ ఏరాప్టూల్ చేసుత్నాన్ను. మీరందరు కూడా వుండాలి. మీ పోర్గార్ం కొనిన్ రోజులు
పోసటపోన చేసుకోకూడదా?"
"అందుకే సందీప, ఆ వేడుకలయింతరువాత మీ అమమ్ మీ డాడీతో బిజీ. అందుకనే ఇపుప్డే వెళిళ్ వసాత్ము. అయినా డేట ఫికస్
అవగానే చెపుప్. ఆ నాటికి మీ డాడీకి అతని భారయ్ను కొతత్ పెళిళ్కూతురుగా మండపంలోకి తీసుకొచేచ్ భాధయ్త మాది. సరేనా?"
PPP
"పూరిణ్మకు వెకేషన సాట్రట్ అయింది. నేను ఎపుప్డు కావాలంటే అపుప్డే ఫీర్ అవుతాను. మనం ముగుగ్రం రేపే బయలేద్రుదాము.
వీలయినపుప్డలాల్ రేణూ మనలిన్ జాయిన అవుతుంది." పోర్గార్ం చెపుప్తునన్ తరుణి వంక ఆశచ్రయ్ంగా చూసింది కుసుమ.
"హేయ తరుణి! ఇపుప్డు మనం ఎకక్డకు వెళుళ్తునాన్ము?" నలుగురు కారోల్ బయలేద్రారు
"మా సవ్ంత వూళోళ్ మా ఇంటికి."
రేణుకకు పూరిణ్మకు ఆ ఇలుల్ గురించి తెలుసు.
తరుణి మామగారిది వయ్వసాయ కుటుంబం. మరీ పెదద్ది కాక మరీ చినన్ది కాక ఒక మోసత్రు వూరది. ఆ వూరి నడిబొడోల్ వారిది పెదద్
ఇలుల్. మధయ్లో రెండంతసుత్ల మేడా, చుటూట్ ఆవరణలో పెదద్ వృకాష్లు. పెరటి వైపు కిచెన గారెడ్న వుండేవి.
ఆ వూరోల్ మంచి సూక్ళుళ్ కాలేజీలూ వునాన్యి. చుటుట్పకక్ల దాదాపు పదిహేను పలెల్టూళళ్ నుండి అమామ్యిలూ అబాబ్యిలూ
అకక్డికి చదువుల కోసం బసుస్లోల్ వసూత్ పోతూ వుంటారు.
తరుణి మామగారికి తీరిక సమయాలలో డాబా మీద కురీచ్ వేసుకొని దారెంబట వచేచ్పోయే వాళళ్ను చూసూత్ కాలకేష్పం చేయటం
ఒక అలవాటు. ఆ వూరికి వునన్ ఒకే ఒక బససాట్ప సప్షట్ంగా కనిపిసూత్ వుండేది.
వుదయం చిలకలాల్గా తయారయి కిలకిలాల్డుతూ చదువుకోవటానికి వచేచ్ ఆడపిలల్లు సాయంతార్నికి వాడిపోయిన మొహాలతో
బసుస్లకోసం పడికాపులు కాయటం కనిపించేది. మగపిలల్లు చాల మటుకు సైకిళళ్ మీదనే వచేచ్వారు. కాని అమామ్యిలకు మాతర్ం బస తపప్
వేరే మారగ్ం వుండేది కాదు. ఆ వచేచ్ అరకొర బసుస్లమీదే ఆధారం. అవికూడా పై వూళళ్ నుంచి వచేచ్టపప్టికి కికిక్రిసి వుండేవి. ఆ బసుస్
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తపిప్తే మళీళ్ అరగంటదాకా ఎదురుచూపులే. చలికాలం మరీ అధావ్నన్ం. తొందరగా చీకటిపడిపోయేది. పాపం వాళుళ్ ఇళుళ్ చేరేటపప్టికి ఏ
రాతోర్ అయేది.
అవనిన్ చూసిన ఆయనకు ఒక ఆలోచన వచిచ్ంది.
ఈ అమామ్యిలు రోజూ అంతంత దూరాల నుండి రావటంపోవటం అనే ఇబబ్ంది తపేప్లాగా ఏదైనా ఏరాప్టు చేయాలి
అనుకునాన్రు.
ఆ ఆలోచన వచిచ్ందే తడవు కొడుకులతో చరిచ్ంచాడు. ఒక పర్ణాళిక సిదద్ం చేసుకునాన్రు.
దాని ఫలితంగా ఇంటి పర్హరీ గోడకానుకుని వరుసగా కనీస వసతులతో గదులు కటిట్ంచాడు. గదులకు చివరగా ఒక వంటగది
కటిట్ంచి మనిషిని కూడా ఏరాప్టు చేసి. తన ఆవరణలోనే ఒక అమామ్యిల హాసట్ల ఏరాప్టు చేశాడు.
ఆ విధంగా మొదలైన హాసట్ల దినదినాభివృదిఢ్ చెందింది. చదువులైపోగానే ఆ అమామ్యిలు వెళిళ్పోవటం మళీళ్ కొతత్ బాచ చేరటంగా
సాగిపోతునన్ది. కొంతకాలానికి ఆ వూరు బాగా అభివృదిధ్ చెంది వుదోయ్గావకాశాలు కూడా ఏరప్డాడ్యి. ఆ పాటికే ఆయన మరణించటం,
కొడుకులు వుదోయ్గాలంటూ పటాన్లకు వెళిళ్పోవటంతో, వాళుళ్ నివసిసుత్నన్ ఇంటి మీద కూడా ఇంకా కొనిన్ గదులు కటిట్ంచి ఫులఫెల్డజడడ
లేడీస హాసట్లాగ్ రూపొందించారు. కింద ఇలుల్ వాళల్ కింద వుంచుకునాన్రు. కుటుంబ సభుయ్లు అడపాతడపా వచిచ్పోతూ వుండటానికి
అనుగుణంగా మెయినైట్న చేయిసూత్ వుంటారు.
హాసట్ల నిరవ్హణ కోసం పరమ్నెంటగా ఒక కేరటేకర, ఒక వంటమనిషి, పనిమనుషులు వంటి అనిన్ హంగులు ఏరప్రిచారు. వాటి
మీద వచేచ్ఆదాయం మంచిచెడడ్లు కొడుకులు కోడళుళ్ చూసుకుంటూ వుంటారు.
ఈ విషయాలనిన్ కుసుమకు వివరించిన తరుణి చెపిప్ంది. "అకక్డైతే నువువ్ సేఫగా వుంటావు. నీ సమసయ్ తీరేవరకు నువువ్ నిశిచ్ంతగా
వుండవచుచ్. అకక్డ నీకు వంటరితనం కూడా వుండదు. రకరకాల వయసులో అమామ్యిలు వుంటారు. చదువుకొనేవాళూళ్, వుదోయ్గాలు
చేసుకునే వాళూళ్ వుంటారు. కాబటిట్ నీకు కావలసినంత కాలకేష్పం."
"ఏమో తరుణీ నువివ్ంతగా చెపుప్తునాన్ నాకెందుకో నా కొడుకుకాని అతనుకాని వెంటాడి పటుట్కుంటారేమో ననన్ భయం."
"పిచిచ్ కుసుమా. నువువ్ నీ ఒకక్దాని సేఫీట్ గురించి భయపడుతునాన్వు. కాని మేమో, అకక్డ వుంటునన్ అమామ్యిలందరి సేఫీట్
భుజాలమీద వుంచుకునాన్ము. ఎతైత్న పర్హరీ గోడ వుంటుంది. గేట దగగ్ర పటిషట్మైన సెకూయ్రిటీ కూడా వుంది. దాని కోసం ఒక ఎకస్ సరీవ్స
ఆఫీసర నడుపుతునన్ సెకూయ్రిటీ ఏజనీస్ నుండి ఎంపాల్యీస వుంటారు. వాళళ్ కళుళ్ కపిప్ ఒకక్ బయటి మనిషి కూడా లొపలికి వెళళ్లేరు.
కనుక ఆ విషయంలో నువువ్ నిశిచ్ంతగా వుండవచుచ్."
PPP

కుసుమ జీవన పర్యాణంలో మరో మజిలీ.

అకక్డి వాతావరణం చూసిన తరువాత కుసుమ ఎంతగానో సంతోషించింది. నాలుగు రోజులు గడిచేటపప్టికి తరుణి చెపిప్ంది
అక్షరాల నిజమనేటటుట్ నిరూపణ అయింది.
అపుప్డు నెమమ్దిగా తరుణి టాపిక లేవనెతిత్ంది.
"కుసుమా నీ ముందు ఒక పర్పోజల పెటుట్దామనుకుంటునాన్ను. నువువ్ ఏమీ అనుకోకూడదు."
అనుకోని ఈ ధోరణికి కుసుమ విసుత్పోయింది. "అదేంటే తరుణి? అటాల్ మాటాల్డుతునాన్వు? మీరంతా నా మంచి కోరి ఇంత
పర్యాస పడుతుంటే నేను అనుకోవటం ఏమిటి?" అని కొదిద్గా అనుమానంగా, "కొంపతీసి నా కొడుకు కోరుకుంటునన్టుట్ ఆ
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దౌరాభ్గుయ్డితో మళీళ్ కాపురానికి ననున్ ఒపిప్ంచరుకదా!"
"ఛీఛీ, మమమ్లిన్ అంత తకుక్వగా అంచనా వేసుత్నాన్వా?" బాధగా అంది తరుణి.
"మరైతే ఆ విషయం కాకుండా మీరు ఏం చెపిప్నా చేయటానికి సిదద్మే."

"మరేం లేదు కుసుమా, హాసట్ల కేరటేకర ఒక రిటైరడ్ ఆఫీసరు భారయ్తో కూడా ఇకక్డే వుండేవారు. ఆయన పిలల్లంతా వేరే దేశాలలో
సెటిల అయినారు. ఈ మధయ్నే అతని భారయ్ మరణించటంతో ఆయన కొడుకుల దగగ్రకు వెళిళ్పోవటానికి నిశచ్యించుకొని ఆ ఏరాప్టల్ మీద
వునాన్డు. వచేచ్ నెలలో బహుశా ఆయన వెళిళ్పోవచుచ్.
మళీళ్ ఎవరైనా భాధయ్త తీసుకొనే వయ్కిత్ కోసం వెతుకుతునాన్ము. నీకు అభయ్ంతరం లేకపోతే ఆ భాధయ్త నువువ్
తీసుకోగలుగుతావా.......?"
"నీకేమైనా పిచాచ్ తరుణీ. నాకు అంత మంచి పని అపప్గించటానికా నువువ్ ఇంత సందేహిసుత్నన్ది? నాకు అభయ్ంతరం వుంటుందని
ఎందుకనుకుంటునాన్వు? ఆనందంగా ఇకక్డే వుండిపోతాను."
"అమమ్యయ్. నా నెతిత్న పాలు పోసావే. బాంకలో అంత పెదద్వుదోయ్గం చేసినదానివి ఇంత చినన్ పనంటే........."
"ఇంకొకసారి ఆ మాట అనాన్వంటే చెంపలు వాయకొడతాను."
"అమమ్యయ్ ఇనాన్ళళ్కు మా పాత కుసుమ మళీళ్ పుటిట్ంది."
నాలుగురోజులు గడిపిన సేన్హితురాళుళ్ తిరిగి వెళిళ్పోయినారు. ఎవరికి వీలుంటే వాళుళ్, ఒకొక్కక్సారి ముగుగ్రూ కలిసి వసూత్ పోతూ
వునాన్రు.
PPP
రోజులు పర్శాంతంగా గడుసూత్ వునాన్యి. అకక్డ కుసుమ ఆనందంగా వుంది. వచేచ్ముందే వుదోయ్గానికి రాజీనామా ఇచేచ్సింది.
ఇకక్డ తరుణి పూరిణ్మ తమ ఏరాప్టుల్ చురుగాగ్ కొనసాగిసూత్ వునాన్రు.
మధయ్మధయ్లో సందీప "ఆంటీ అమమ్ ఫోన కలవటం లేదు. మీరు ఎకక్డ వునాన్రు? ఎపుప్డొసాత్రు?" అంటూ తరుణికి ఫోన చేసూత్నే
వునాన్డు.
"అయోయ్ సందీప మీ అమమ్ ఫోన పాడయింది. అందుకనే నీకు దొరకటలేల్దు. ఇంతకూ మీ ఫంక్షన డేట ఫికస్ అయిందా? అయితే
మాకు ఒక వారం రోజుల ముందు చెపుప్. మీ నానన్కు ఆయన భారయ్ను కొతత్పెళిళ్కూతురుగా పెర్జెంట చెసాత్ము. సరేనా?"
ఆ మాటలకు సందీప ఉపొప్ంగిపోయినాడు. "అమమ్యయ్ ఇనాన్ళళ్కు అమమ్ ఫెర్ండస్ అమమ్ను ఒపిప్ంచగలిగారు." అనుకొని, "అటాల్గే
ఆంటీ. చాల సంవతస్రాల తరువాత అమమ్ నానన్ ఒకటి అవబోతునాన్రు. ఆ వేడుక వాళళ్ జీవితాంతం ఒక మధురమైన కలలాగా
మిగిలిపోవాలి. మా బంధుమితుర్లు దేశవిదేశాలలో వునన్వారంతా రావాలని కోరుకుంటునాన్ను. అందుకనే కొంత ఆలసయ్మయింది. బహుశా
వచేచ్ నెలలో డేట ఫికస్ చేసాత్ను."
పాపం సందీప. అమాయకుడు. తండిర్ కుతంతార్లు ఏమీ తెలియవు. అనవసరంగా అతను చివరకు బలి అయేటటుట్ వునాన్డు. అని
మనసులో బాధ కలిగినా, మురహరి దురామ్రగ్ం బయట పెటాట్లంటే, కుసుమ తరువాత జీవితం పర్శాంతంగా గడపాలంటే ఈ మాతర్ం బాధ
కలిగినా నషట్ం లేదు అని మనసుకు నచచ్ చెపుప్కునాన్రు సేన్హితురాళుళ్.
PPP
తండిర్ షషిఠ్పురిత్ కోసం ఏరాప్టుల్ ముమమ్రంగా చేయసాగాడు సందీప.
శాసోత్ర్కత్ంగా చేదాద్మనుకునన్ పోర్గార్ంకు తండిర్ అడుడ్పడాడ్డు. "సందీప, నాకు మోకాళుళ్ నొపుప్లుగా వునాన్యిరా. పీటల మీద
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కూరొచ్ని అనిన్ కర్తువులు చేయాలంటే నాకు చేతకాదేమో ననిపిసుత్నన్ది. ఏదైన ఫంక్షన హాలోల్ సాయంతర్ం రిసెపష్న ఏరాప్టు చేయి. అకక్డే
అందరి సమక్షంలో మీ అమమ్ నేను దండలు మారుచ్కొంటాము. నేను రెండు వెడిడ్ంగ రింగులు తెసాత్ను. ఆ వేడుక కూడా బాగానే వుంటుంది.
ఏమంటావు మానసా?" కోడలి భుజం మీద చేయి తీయకుండానే మాటాల్డుతునాన్డు. చేతులు మెలిల్మెలిల్గా కిందకు పైకి జరుగుతునాన్యి.
మానస అదేమీ గమనించే సిథ్తిలో లేదు. మామగారు అమెరికా నుంచి వచాచ్డు. అకక్డ వునన్ వాళళ్కు ఇటువంటి పటిట్ంపులు
వుండవు. కాబటిట్ ఇందులో అభయ్ంతరపెటాట్లిస్ంది ఏమీ లేదనన్ అభిపార్యానికి వచిచ్ంది.
PPP

అనుకునన్ రోజు రానేవచిచ్ంది.

సందీప అటట్హాసంగా ఏరాప్టుల్ చేసాడు. వూళోళ్ వునన్ ఫంక్షన హాల బుక చేసాడు. అదుభ్తంగావునన్ది అలంకరణ.
మురహరి తలిల్ అనన్గారు అకక్గారు ఫామిలీస తో సహా వచాచ్రు. ఎకక్డెకక్డి కజినస్ అంతా తరలి వచాచ్రు.
మురహరి తలిల్ మనుమడి వెంట పడింది. "అరే సందీప, ఇంత హడావుడి జరుగుతుంటే మీ అమమ్ ఏదిరా?"
"నాయనమామ్, ఎందుకు కంగారు పడుతావు? అమమ్ ఆ వేళిట్కి వచేచ్సుత్ంది కదా! అయినా ఈ పనులనిన్టిలో అమమ్ అలిసిపోతే
ఆనాటికి మొహమంతా వాడిపోయి నీరసంగా వుంటే ఏం బాగుంటుంది చెపుప్. అందుకనే అమమ్ను వాళళ్ ఫెర్ండస్ దగగ్రకు పంపించాను."
అంటూ సరిద్ చెపాప్డు.
"ఆంటీ సాయంతర్ం ఆరింటికలాల్ వచేచ్సాత్రుగా!"
"ఓ తపప్కుండా వచేచ్సాత్ము. కాకపోతే మీకందరకూ కొంచం సరైప్జ ఇదాద్మనుకుంటునాన్ము."
"అదేంటి ఆంటీ?" కొంచం ఆదురాద్గా అడిగాడు.
"అహహ నువేవ్మీ కంగారు పడవదుద్. మీ అమమ్ను పూరిత్గా అలంకరించి కొతత్ గెటప లో ఆ సమయానికి సేట్జి పకక్న వునన్
డోరనుంచి తెచిచ్ మీ నానన్కు ఇంకా థిర్ల ఇదాద్ము. దాని కోసం లెఫట్ సైడ వింగ మాకు వదిలేయి. మీరెవవ్రూ అకక్డకు రావదుద్. నువువ్
మానస కూడా" చినన్పిలల్లాగా పూరిణ్మ చెపుప్తుంటే ముచచ్టేసింది.
నిజంగా అమమ్ ఫెర్ండస్ ఎంత మంచివాళోళ్! ఇంత వయసు వచిచ్నా ఇంకా ఇంత వుతాస్హంగా ఈ వేడుకలో ఏకిట్వగా పారిట్సిపేట
చేసుత్నాన్రు.
అందరూ అతిథులు వచాచ్రు. దగగ్ర దూరం బంధువులేకాక సందీప మానస ఫెర్ండస్ కొలీగస్. చాలమంది కుసుమను ఇంత మటుకు
చూడనే లేదు. పెళిళ్నాడు చూసిన బంధువులు ఆమె ఎదురుగా వచిచ్నా గురుత్ పడతారనన్ నమమ్కం లేదు.
ఒక పకక్ బాండ మేళం ఇంకో పకక్ సనాన్యి. ఇవి కాక సనన్గా వెసట్రన్ మూయ్సిక. వీడియో కెమేరాలు.
అనుకునన్సమయానికి మురహరి రైట సైడ వింగ నుండి చేతులు జోడించి అందరికీ నమసక్రిసూత్ ఎంటీర్ ఇచాచ్డు. ఇంత వయసు
వచిచ్నా చాల హాండస్ంగా వునాన్డు. కాసీట్ల్ డిజైనరవేర కురాత్ పైజామా పైన జరీ వరక్ చేసిన కండువా. మొతాత్నికి ఒక సెలిబిర్టీలా వునాన్డు.
అటుపకక్ నుండి సేన్హితురాళళ్ మధయ్ తలవంచుకొని పెళిళ్నడకలతో వసుత్నన్ పెళిళ్కూతురు డెర్స చూడగానే కళుళ్ చెదిరి పోయేటటుట్
వుంది. నారత్ ఇండియన సైట్లలో మొహం కనీ కనిపించకుండా ఎరుపు టెర్డిషనల మేలిముసుగు వేసారు. ఆ నగలు మేకప కళుళ్ జిగేలమ్నే
లాగా వుంది పైనుంచి కింద దాకా.
కుసుమకు చీరకు నగలకు అయేయ్ డబుబ్ సందీప ఇసాత్ననాన్ ఫెర్ండస్ నిరాకరించి, ఆ ఖరుచ్ తమ తరఫున కుసుమకు కానుక అనాన్రు.
సందీప చాల సంతోషించాడు. తానే కనుక కొని వుంటే ఏదో సాంపర్దాయంగా ఖరీదైన కంచిపటుట్ చీర కొని వుండేవాడు. కాని ఈ డెర్సోల్ ఆ
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సేట్జికే అందం వచిచ్నటట్యింది.

మురహరి ఎదురు వెళిళ్ ఆమె చేయి పటుట్కొని కురీచ్లో కూరోచ్ బెటాట్డు. ఆమె మేలిముసుగుతో కొదిద్గా తల దించుకొని
బెరుకుబెరుకుగా కూరుచ్నన్ది.
అపప్టికే అరేంజి చేసిన మైకు వదద్కు వచిచ్ంది పూరిణ్మ. కాలేజీ ఫంక్షనల్లో కండకట్ చేసిన అనుభవంతో కారయ్కర్మం మొదలెటిట్ంది.
తరుణి తనకు తెలిసిన వారి దావ్రా ఒక టివి చానెల వారితో లైవ కవరేజి ఏరాప్టు చేసింది. డబుబ్లు పారేసేత్ ఏ చెతత్ పోర్గార్మైనా
కవర చేసే చానెలస్ కొలల్లుకొలల్లు.
హాల లో అనిన్ వైపుల నుండి జరుగుతునన్ కారయ్కర్మం కిల్యరగా కనబడేలాగా పెదద్పెదద్ సీర్క్నుల్ అమరిచ్ వునాన్యి.
"ఆహుతులకు నమసాక్రాలు. ఈ రోజు ఈ వేడుక ఇంత కనువిందుగా ఏరాప్టు చేసిన సందీప దంపతులకు హాటస్ ఆఫ. ఈ
వేడుకలో మొదటగా దంపతులు పూలమాలలు మారుచ్కోవటంతో పార్రంభిదాద్ము."
కురీచ్లో కూరుచ్నన్ ఇదద్రూ లేచారు. ఒకపకక్న సందీప, మరో పకక్ మానస పూల దండలు పటుట్కొని నిలబడాడ్రు.
"కుసుమా ఇంకా ఆ ముసుగు దేనికి? తీసేయి దండలు మారుచ్కుందాము." అంటూ తానే ముసుగు తీసే పర్యతన్ం చేసాడు
మురహరి.
అటాల్ జరుగుతుందని ముందే వూహించిన తరుణి రేణుక వెంటనే అతనిన్ వారించారు.
"మురహరిగారూ, ఈ వేడుక అంతా మేము చెపిప్నటేట్ జరగాలి. మేము ఎటాల్ చెపిప్తే అటాల్ చేయటమే మీ పని." అంటూ నవువ్తూ
అతనిన్ వారించారు.
ఆ ముసుగులోనే పూలమాలలు మారుచ్కునాన్రు.
"ఇపుప్డు ఒకరికి ఒకరు వుంగరాలు పెటుట్కోవాలి."
అది కూడా జరిగింది.
వీడియోగార్ఫర అనిన్ వేడుకలు కోల్సప షాటల్తో కవర చేసుత్నాన్డు.
"మురహరిగారు నెమమ్దిగా, చాలా నెమమ్దిగా తన భారయ్ మేలి ముసుగును తొలగించుతారు."
ఆహుతులంతా ఈ విభినన్మైన వేడుకను ఎంజాయ చేసూత్ చూసుత్నాన్రు. చెపిప్న విధంగా మురహరి ఆమె ముఖానిన్కపిప్ పెటిట్ వునన్
ఎరుపు రంగు పరదాను మెలిల్గా పైకి ఎతాత్డు.
అంతే. ముందర రియాకట్ అయింది సందీప. "ఆంటీ, ఎవరీమె. మా అమమ్ ఏది? ఏమిటి ఈ నాటకం?"
తరుణి గబుకుక్న ముందుకు వచిచ్ సందీపున్ చేయి పటుట్కొని పకక్కు తీసుకెళిళ్ంది. "సందీప వీడియో కెమెరాలు మనవైపే ఫోకస
అయి వునాన్యి. టివి చానెలోల్ లైవ కవరేజి కూడా అవుతోంది. నెమమ్ది మీద నీకు అనీన్ అరథ్మౌతాయి. అంత వరకు ఎటువంటి రియాక్షన
చూపించినా పోయేది నీ పరువే. మీ నానన్ చూడు ఎటాల్ నిమమ్కు నీరెతిత్నటుట్ కూరుచ్నాన్డో!"
మురహరి కూడా ముందర కొదిద్గా షాక తినాన్, తేరుకొని, "షీలా నువెవ్టాల్ వచాచ్వు? ఏమిటి నీ నాటకం? కుసుమ ఏది?" అంటూ
నెమమ్దైన గొంతుతో పకక్నునన్ వయ్కిత్ని పర్శిన్ంచాడు. చూసుత్నన్ వాళళ్కు అతను భారయ్తో సీవ్ట నథింగస్ చెపుప్తునన్టేట్ కనిపించింది.
సిదద్ంగా వునన్ రేణుక వారిదద్రి మధయ్కు వచిచ్, తరుణి సందీపకు చెపిప్నటేట్ చెపిప్ంది. "మురహరిగారూ వీడియో కెమారాలు మీ మీదే
ఫోకస చేయబడి వునాన్యి. జాగర్తత్గా వుండండి."
పూరిణ్మ కంటినూయ్ చేసింది. "ఫెర్ండస్ లెటస కంగార్టుయ్లేట మిసట్ర అండ మిసెస మురహరి."
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ఆహుతులు వారిని గీర్ట చేయటానికి ఒకక్సారే లేవబోయినారు.

"ఫెర్ండస్ ఒకక్ నిమిషం ఆగండి. అందరికనాన్ ముందుగా మురహరి గారి ఫామిలీ వారిని గీర్ట చేసాత్రు. ఆ తరువాత ఫామిలీ
ఫోటోతో పాటు కుల్పత్ంగా ఆయన జీవిత చరితర్ వివరణ, ఫోటోలతో పవర పాయింట పెర్సెంటేషన వుంటుంది. తరువాత అందరూ వారిని
గీర్ట చేసి విందు సీవ్కరించ పార్రధ్న. ఆఁ ఈ సందరభ్ంగా ఇంకొక విషయం మీకు తెలియ చెపాప్లి. ఈ పారీట్ ముగియగానే ఇకక్డినుండే
దంపతులు హాంగకాంగ మలేషియా టిర్ఫ కోసం బయలేద్రి డైరెకటగా ఎయిరపోరటకు వెళిళ్పోతారు. నౌ లెట మీ ఇనైవ్ట హిస ఫామిలీ." అని
పకక్ వింగలోకి చూసింది. అటునుండి ముగుగ్రు యువతీ యువకులు సేట్జి మీదకు వచాచ్రు. వాళళ్ను చూడగానే

మురహరి

షాక

అయిపోయాడు. సందీపకు వాళెళ్వరో అరథ్ం కాలేదు.
"కంగార్టస్ డాడ." అంటూ ఒకరి తరువాత ఒకరుగా వారిదద్రికి షేకహాండ ఇచిచ్ కౌగలించుకునాన్రు.
"ఇపుప్డు నేను ఒకొక్కక్రిగా మురహరిగారి ఫామిలీని పరిచయం చేసాత్ను.
మురహరి గారు చాల ఆదరశ్వంతులు. ఇండియాలో వుండగానే వారికి కుసుమ అనే యువతితో వివాహం జరిగి కలిగిన పెదద్
కొడుకు సందీప అతని భారాయ్ పిలల్లు.
రేణుక నెమమ్దిగా సందీప చెవిలో గొణిగింది. "సందీప నవువ్ మొహంతో నమసాక్రం చేయటమో, చేయి వూపటమో చేయి. కెమెరాలు
నీ వైపే వునాన్యి." చెపిప్నటేట్ వెరిర్నవువ్ నవువ్తూ సందీప ఒకసారి చేయి వూపి తండిర్ వెనక నిలబడాడ్డు.
"మురహరిగారు సరవ్సమాజ సమానతవ్ం పాటించే వుదారసావ్భావులు. వారు అమెరికా వెళిళ్న కొతత్లోల్ అకక్డి యువతిని వివాహం
చేసుకునన్ ఫలితంగా కలిగిన సంతానం, బాబీ, లిజీ." ముందరే చెపిప్ పెటట్టంతో వారిదద్రు కూడా ఆడియనసకు చేతులు వూపి మురహరి
పకక్న నిలబడి, "హాయ" అంటూ పలకరించారు.
"తరువాత ముచచ్టగా మూడవసారి మురహరిగారు జరమ్నీ యువతిని వివాహమాడి, అపప్టికే ఆవిడకు వునన్ కుమారెత్ను దతత్త
తీసుకునాన్రు. ఆమెనే సుసాన." ఆ అమామ్యి కూడా ముందుకు వచిచ్ అందరికి చేయి వూపి ఫల్యింగ కిస పారేసి నవువ్కుంటూ పోయి
మురహరి వెనకగా నిలబడడ్ది.
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