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అగ
ర్ రం పెళి
ల్ భోజనం

ఉమారాణి పెళల్ంట. ఉమారాణీ నేనూ సేన్హితులం. ఇదద్రం ఏడోకాల్స చదువుతునాన్ం. ఉమారాణి పెదద్ కళుల్, తెలల్గా వుంటుంది.
ననున్ తన ఇంటికి తీసుకెళిల్ంది ఓరోజు.
ఉమారాణీ వాళల్ తాత హాలోల్ బలల్మీద కూరుచ్ని భాగవతం చదువుకుంటునాన్డు. ననున్ చూసి “ఎవరీ పిలల్?” అని అడిగాడు.
“ మన పకక్ ఊరే బారల్పూడి” అంది .
"ఏమిటుల్?" అనాన్డాయన కనుబొమలు ముడేసి నా వంక చూసూత్ ...
ఏమిటుల్ అంటే అరధ్ం ఏ కులం అని. "వాళుల్ కమమ్ వాళుల్" అని ఉమ చెపుత్ండగానే నేను మా తాత పేరు చెపాప్ను. " ఓసినీ ! అంకయయ్
తముమ్డి మనవరాలివా ! మీ పెదద్ తాత నేనూ సేన్హితులంలే " అని ఫెళుల్న నవావ్డు.
అపప్టివరుకు బిగుసుకపోయి నించునన్ నేనూ ఉమారాణీ "హమమ్యయ్" అనుకునాన్ం.
ఇదంతా ఇంటికొచిచ్ చిటెట్మమ్కి చెపాప్ . "బార్హమ్లు కదూ ! అంతేలే పటిట్ంపులుంటాయి" అంది . అసలే మా నాయనమమ్కి వాళల్ంటే
మహా భకిత్ .
ఒక రోజు సూక్ల కి వచిచ్న ఉమారాణి తన పెళిల్ అని చెపిప్ంది .
"పెళల్ంటే పెదాద్ళల్కి కదా నీకి పదకొండేళేల్ కదా!" అనాన్ను ఆశచ్రయ్ంగా.
"అవును కానీ మా తాత, అమమ్మమ్ ముసలివాళల్యి పోతునాన్రుకదా!"
" మా నానన్ లేరు అమమ్ ఒకక్తేత్ చేయలేదుగా అందుకే " అంది ఆరిందాలాగా.
మమమ్లిన్ అందరినీ పెళిల్కి రమమ్ని కారుడ్లు పంచింది. మా వూరి పిలల్లు సుబాబ్రాయుడు గారి అమామ్యి ఝానీస్, మా వూరోల్
అందరికీ గడాడ్లు, జుటుట్ కతిత్రించే నారాయణ కూతురు లకీష్ రంగమమ్కి కూడా కారుడ్లు ఇచిచ్ంది .
నేను, ఝానీస్, లకీష్ రంగమమ్ ఎపుప్డూ కలిసి వుంటాం. మేము ముగుగ్రం మా వూరి నుంచి టిఫిన కాయ్రేజీలు పటుట్కుని పకక్ వూళోల్
వునన్ సూక్ల కి వెళాత్ం.
ఉమారాణి కారుడ్లు ఇచిచ్నపప్టి నుంచి మాకు హడావిడి మొదలైంది.
పెళిల్కి ఏం కొనివావ్లా, మేం ఏం లంగాలు జాకెటుల్ వేసుకోవాలా అని ఒకటే కబురుల్. సెంటర లో వునన్ ఒకే ఒక సీట్ల కొటుట్కు వెళాల్ం.
మేం ముగుగ్రం ఒకొక్కక్రు రూపాయి వేసుకోవాలని అనుకునాన్ం. తీరా లకీష్ రంగమమ్ దగగ్ర అరధ్రూపాయే వుందంది. తన
అరధ్రూపాయి కూడా నేనే ఇచాచ్ను.
మూడు రూపాయలు పెటిట్ వంకీలతో వునన్ గంధం గినెన్ కొనాన్ం.
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పెళిల్ పొదుద్నన్ ముహూరత్ం ఆ రోజు తెలాల్రే లేచిపోయాను . మా పెదద్నాయనమమ్ రాజమమ్ జడవేసి రంగురంగు పూలతో దండకటిట్

తలలో పెటిట్ అందంగా సరిద్ంది. కోరా రంగు కి పొగాకు రంగు జరీ అంచు లంగా అదే రంగు జాకెటుట్ వేసుకుని ముసాత్బయాయ్ను.
నాయనమమ్ ముదుద్లాడుతూ "మా అమేమ్ పెళిల్ కూతురాల్ వుంది" అని మురిసి పోయింది. “ఛీ నేనేం పెళిల్ చేసుకోను” అని సిగుగ్గా
అరిచాను.
పెళిల్ మండపం దగగ్రికి మేము చేరేటపప్టికి పెళిల్ కొడుకును కూరోచ్బెటేట్శారు. అతను ఇంజినీరంట ఉమారాణీ అతనిలో సగం
ఎతుత్ంది.
ఉమారాణీ మమమ్లిన్ చూసి నవివ్ంది కానీ మమమ్లిన్ ఎవరూ దగగ్రికి వెళల్నివవ్లా .
పెళిల్ జరిగింది.
ఇక భోజనాలు ఎపుప్డా అని మేం చూసుత్నాన్ం
అసలే నాకు బంతిభోజనాలంటే ఇషట్ం.
అందరూ ఒకోక్కక్రూ చేతులో బుడిడ్ చెంబులు పటుట్కుని కింద పరచిన బంతి చాప మీద వరసగా కూరుచ్ంటునాన్రు.
"అదేంటి ఎవరి నీళల్ చెంబు వాళుల్ తెచుచ్కుంటునాన్రు" అని ఝానీస్ ని అడిగాను .
"ఈ అగర్హారంలో అంతే" అంది.
మేం కూడా వెళిల్ కూరోచ్బోయాం. అకక్డ కూరుచ్నన్ ఓ ముసలాయన "ఒరేవ ! ఈ పిలల్లు మనవాళుల్ కాదనుకుంటా ! అసింటా
తీసుకెళిల్ పెటట్ండి భోయినం" అని అరిచాడు.
వడిడ్సుత్నన్ ఇంకో ఆయన “పిలల్ సేన్హితులట పోనీ ఆ వసరాలో పెటేట్దాం
ద్ ” అనాన్డు. మమమ్లిన్ వసరాలో కూరోచ్బెటిట్ విసత్రాకులు
వేశారు.
నేను వాళుల్ జిలేబీ ఎపుప్డు పెడతారా అని చూసుత్నాన్.
ఈలోగా లకీష్రంగమమ్ని చూసిన ఎవరో వచిచ్ వడిడ్ంచబోతునన్ ఆయన చెవిలో ఏదో చెపాప్డు. ఆయన గబాలున వడిడ్ంచడం ఆపేసి
"పాపా మీతో పాటు వచిచ్ందే ఆ అమామ్యికి బయట పెటిట్ ఆనక మీకు వసారాలో పెడతాం" అనాన్డు .
మళీల్ ఆయనే .. " లేకపోతే జతగా తినండి మీరు ముగుగ్రూ , ఆ బయట కూరోచ్ండమామ్" అని ఆకులు దూరంగా వేసి భోజనం
పెటాట్రు. తినబోతునన్ ననున్ చూసి ఝానీస్ మోచెయియ్తో పొడిచి "చిచ్ ఛీ పోదాం పద" అంది.
" పెళిల్కి వచిచ్ పెళిల్భోజనం తినపోప్తే ఎటాట్?" అనాన్ను. ఏం చెయయ్లేక ఝానీస్ మాతో పాటే తింది.
లకిష్రంగమమ్ నారాయణ కూతురని తెలుసుకుని కకక్లేక మింగలేక బయట భోజనం

పెటాట్రు. కానీ నాకు ఉమారాణీ, లకీష్

రంగమమ్ ఇదద్రూ సమానమే. లకీష్రంగమమ్కి జతగా బయటకూరుచ్ని తినన్ందుకు ఇపప్టికీ నాకు గరవ్మే .

(వచేచ్నెల మరో కథ)
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