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1  నెన్ల బాసలు    నిధి యెలాల్ల 

నెన్ల బాసలు నిధి యెలాల్ల 
గంధం రంగుతో కొతత్గా పూసిన ఇలుల్, దావ్రబంధాలకి కటిట్న తోరణాలు, బంతిపూల మాలలు, ఇంటినిండా అలుల్కునన్ మెలికల 

ముగుగ్లు, మరుసటి రోజు కోసం చినన్ చినన్ బుటట్లోల్ తెపిప్ంచిన మరువం, సనన్జాజి, కనకాంబరం మొగగ్లు, వంట వారు ఒకొక్కక్టిగా మోసుకొసుత్నన్ 
గంగాళాలు మరియు వంట సామానుల్... అనీన్ కలిసి ఆ ఇంటికి ఒక కొతత్ సొబగుని అదుద్తునాన్యి. ఇంటి వెనుక మూలగా వునన్ మలెల్పందిరి ముందు 
పరిచిన చాప పైన, ముకాక్లి పీటపై కూరుచ్ని, తన పరికిణీ  అంచులని కాసత్ పైకి లాకుక్ని, అలవోకగా, మొహం పై ఎగురుతునన్ పటుట్ కురులని జాగర్తత్గా 
ఒక వేలితో వెనకిక్ తోసూత్, అలవాటు లేని ఓణీ పిలల్ గాలికి తెరచాప లాగా పైకి లేసుత్ంటే, ముంజేతి దాకా పెటుట్కునన్ "మెహందీ" తో సరిచేసుకోవడం 
కుదరక, నాయనమమ్ని రమమ్ని  పిలిచింది మనివ్త . మనవరాలికి ఎపుప్డు ఏ అవసరం వసుత్ందో అని కనిపెటుట్కుని ఉనన్ సావితర్మమ్, పరుగున వచిచ్, 
మనివ్త పైటని చుటూట్ తిపిప్ నడుములో దోపింది.  ఆఖరి  మనవరాలి పెళిల్ ముచచ్టుల్ అనీన్ తన ఇంటోల్నే, తన చేతుల మీదే  జరగాలని సావితర్మమ్ కోరిక. 
ఆమెరికా పెళిల్కొడుకిక్ పలెల్లో ఏరాప్టుల్ సౌకరయ్ంగా ఉండవని, మనివ్త నానన్గారి అభిపార్యం. వీరిదద్రంటే మనివ్తకి అమితమైన ఇషట్ం , పేర్మా .. కనుక 
ఎవరినీ నొపిప్ంచకుండా పెళిల్కూతురుని చేసే పని సావితర్మమ్ చేతుల మీదుగా తమ సొంత వారి మధయ్న తమ పలెల్లోని సవ్గృహంలో జరిపించి, అకక్డి 
నుండి బయలుదేరి పకక్నే మదనపలెల్లో, ఫంక్షన హాలులో పెళిల్ చేసేటటుల్ సరిద్ చెపిప్ంది మనివ్త.   

"మరీ ఆరాభ్టాల పెళిల్ళుల్ అయిపోతునాన్యి ఈ రోజులోల్. అయినవారినందరిని పిలిచి చకక్గా మన ఊరోల్ చేసేత్ ఏం  పోతుంది అంట. 
అమెరికా పెళిల్కొడుకైతే మాతర్ం వాడేమనాన్ అమెరికా దొరసానికి పుటాట్డా ?  మన పకక్ ఊరులోనే గా వాళళ్ అమమ్ని ఇచిచ్ంది! ఎటువైపు చూసినా అంతా 
బీరకాయ పీచు చుటట్రికాలే కదా !!అమమ్ పుటిట్లుల్ మేనమామకు తెలీదా అనన్టుట్, ఉదోయ్గాలు మిడకడానికి పటన్ం వెళిల్, పిలల్లిన్ దేశాలకి పంపేసి ఏమి 
సొగసులు పోతునాన్రార్ మీరు?”, అంటూ అటు కొడుకునీ, ఇటు వియయ్పు వాళళ్నీ కలిపి నిషూట్రం వేసోత్ంది సావితర్మమ్.  

"ఏదో మా చినాన్నన్ కోడలు సుజాత మధయ్వరిత్తవ్ం చేసి, పూచీ ఉండబటిట్, ధైరయ్ం చేసాము. నటిట్ంటోల్ కంపూయ్టర పెటిట్, అందులోకి 
పెళిళ్కొడుకుని పిలిచి, అటు ఇటూ పెదద్లు కూరుచ్ని  పెళిల్చూపులు కానిచేచ్సారు. ఇంకా నయం పెళిల్కనాన్ తరలివసుత్నాన్డు పెళిళ్కొడుకు, సంతోషం," అని 
ఆపకుండా చెపుప్కు పోతూనే ఉంది. సైక్ప లో జరిగిన మనివ్త పెళిల్చూపులు ఆవిడకి వింతగానూ, చికాకుగానూ అనిపించాయి. 

"నానీ ... మీరోజులోల్లా అనీన్ కుదరవు కదా ఇపుప్డూ! అవనీన్ వదిలేసేయ, చూడు నా డిజైన . బాగుందా? ఇందులో మా ఇదద్రి పేరుల్ 
ఉనాన్య తెలుసా ? కనిపెటాట్లి నువువ్, ఇటు రా నానీ,” అంటూ మనివ్త టాపిక ని మారేచ్సింది.  టౌన నుండి వచిచ్న మెహందీలు వేసే అమామ్యి, పకక్నే 
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ఒకేలాంటి లంగా వోణీలోల్ ఉనన్ ఇదద్రు అమామ్యిలకు చక చకా  పెటట్డం మొదలెటేట్సింది.  వాళుల్ మనివ్తతో పాటూ చదువుకుని, పర్సుత్తం బెంగళూరులో 
ఇలుల్ తీసుకుని, కలిసి ఉంటూ జాబస్ చేసుత్నన్ మనివ్త ఫెర్ండస్.  పలెల్టూరిలో పెళిల్, అందుటోల్నా  తమ కోల్జ ఫెర్ండస్ లో మొదటి పెళిల్ అనే ఉతాస్హం వాళళ్ 
నవువ్లోల్నే  కనిపిసోత్ంది. బామమ్ మాటలు వింటూ ఆనాటి పెళిల్ కబురుల్ చెపిప్ంచుకుంటూ, ఆడపిలల్లంతా నవువ్తూ  పెటిట్ంచుకుంటునాన్రు మెహందీ .  
నాయనమమ్ మెడ చుటూట్ చేతులు వేసి, దగగ్రగా లాకుక్ంటూ ఒక ఫోటో తీయించుకుంది మనివ్త. తరావ్త ఒకే లాంటి బటట్లోల్ ఉనన్ సేన్హితురాండర్ంతా 
కలిసి "బైరడస్ మైడస్ " ఫోటోస రకరకాల పోజులు పెటిట్ తీయించుకునాన్రు.  

అంతలో వంట మాసాట్రు దిగాడు తన పటాలంతో. అదే సమయానికి మనివ్త అమమ్గారు కూడా ఊళోళ్ ఉనన్ తోడికోడళల్ందరిని 
పిలుచుకొచిచ్ంది, లడూడ్లు పటట్డానికి సాయానికి. ఇంటోల్ పెళిళ్కి బంధువులే లడూడ్లు పటట్డం అదొక సరదా. వంట మాసాట్రు చేసిచిచ్న బూందీని అందరూ 
అలా మధయ్లో ఉడడ్గా వేసుక్ని, చేతులకి నెయియ్ రాసుకుంటూ, లడూడ్లు చెయయ్డం పార్రంభించారు. ఇక సావితర్మమ్కి ఎకక్డ లేని హుషారు వచేచ్సింది. 
వాళళ్పై అజమాయిషీ చేసూత్ తాను కూడా కూరుచ్ంది.  

ఇలాంటి సమయం కోసమే ఎదురు చూసుత్నన్ మనివ్త, తన సేన్హితులైన అను, దివ్జా లతో కలిసి బయటికి బయలుదేరింది. 
నాయనమమ్ హడావిడిగా ఉంది కదా అని, మెలిల్గా పిలుల్లాల్ బయటికి కదిలారు. ఎంత మెలిల్గా గేటు తీసినా , సావితర్మమ్ పటేట్సింది దొంగలని.  

" ఎకక్డికే మనూ, బయలేద్రావూ? రేవు పెళిల్కూతురిని చేసుత్నాన్ము, కాసత్ ఇంటిపటుట్నే ఉండరాదు!" అని కేకేసింది కూరుచ్నన్ 
చోటునుండే.  

"నానీ, మరేమో చెరుకు తోట చూసాత్మనాన్రు మా వాళుళ్. అలా వెళిల్ వసాత్ం నానీ . మళీళ్ రేపు పెళిల్కూతురిని చేసాక ఎకక్డికి పంపవు 
గా, ఒకక్సారి తోట చూసి వసాత్ను" అని గోముగా అడిగింది.  

ఏడుమలెల్ల ఎతుత్ తెలుగుతనం, అంత గారంగా అడిగితే కాదనే దముమ్ ఎవరికి ఉంది కనుక.  
"సరే వెళిల్ రండి, డొంక దారిలో వెళుళ్, ఊరోల్ అందరి కళళ్లో పడకుండా. దిషిట్ తగులుతుండి," అని కేకేసింది సావితర్మమ్ చెరో చేతితో 

లడుడ్ంటలు చుడుతూ ..  
“హమమ్యయ్,” అని అనుకుని, ముగుగ్రూ బయలుదేరారు. డొంక వెంబడి బయలుదేరి, మామిడితోపు దాటుకుని, గార్మ దేవత గుడి 

వెనగాగ్ ఉనన్ చెరుకు తోటకి వెళాల్రు ముగుగ్రు. ఏపుగా పెరిగిన తోట, వారి లాగే పరువంతో మిస మిస లాడుతూ, వాళళ్ నవువ్లకి పోటీగా అనన్టుల్ గాలికి 
ఊగుతూ చిరు సవవ్డి చేసోత్ంది.  పచచ్ని పరికిణి పై ముదురు నీలం డిజైనర ఓణీతో, మెడలో నాయనమమ్ వేసిన సావ్తిహారంతో, నవువ్తునన్పుప్డు ఊగే 
బుటట్ కమమ్లతో , గటుట్పైన పడకుండా జాగర్తత్గా నడుసుత్ంటే వసంత కనయ్లా ఉంది మనివ్త.   

కాసత్ దూరం నడిచాక పొలం మధయ్లో చాపలా ఉనన్ విశాలమైన రాయిపైన కూరుచ్నాన్రు ముగుగ్రు మితుర్లు. ఆ రాయిని ఆనుకుని 
ఉనన్ చింత చెటుట్, మన కావయ్ నాయకి ఎండకి కందకుండా ఉండేటటుట్ గొడుగుపటిట్ంది. కనెన్ పిలల్ల నవువ్లకి, పులకించినటుట్గా చింతచెటుట్ కూడా చలల్ని 
గాలిని వీసూత్ తన పూతని రాలుసోత్ంది వాళల్పై.  

"ఇంతకీ మీ బావ నుండి, ఫోన వచిచ్ందా మను? నీ ఉతత్రం తనకి చేరేసాడా?" కూడా  తెచుచ్కునన్ లడుడ్ంటని కసుకుక్న కొరుకుతూ 
మోచేతిపైన వెనకుక్ వాలుతూ అడిగింది అను! 

"ఏంటో దీని వెరిర్, ఎలుల్ండి పెళిల్ పెటుట్కుని, ఇపుప్డీ పిచిచ్ వేషాలేంటే బాబు. పైగా ఉతత్రాల గోలేంటే!" అంది దివ్జ. 
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"ఈపాటికి ఫోన చెయాయ్లె బావ. వచేటపుప్డే అడిగాను అకక్ని, బావ  బయలేద్రాడంట . అందుకే ఇకక్డికి తెచాచ్ మిమమ్లిన్. ఇకక్డైతే 
సిగన్ల బాగా వసుత్ందట. ఇంటోల్ అసస్లు రాదు, మిదెద్ పైకి ఎకిక్ ఊరంతా వినపడేటటుల్ అరిసేత్ తపిప్ంచి అవతలి వారికి ఏమీ వినపడదు. " 

ఇంతలో మనివ్త తన బావకి చేసుత్నన్ కాల కనెకట్ అయియ్ంది.  
"హలో ... ఆ… బావా…...తను కలిసాడా? ... నేనిచిచ్న లెటర ఇచాచ్వా?...ఒపుప్కునాన్డా?... సరే సరే బావా!! ..పీల్జ ఈ ఒకక్సారికి 

..ఇంక ఏం అడగను నినున్ ..థాంకస్ ఎ లాట ." అంటూ ఫోన కట చేసింది.  
అపప్టిదాకా మనివ్త  ఏకపాతార్భినయం చూసుత్నన్ ఇదద్రూ, ఆసకిత్గా ముందుగు జరిగారు. దివ్జ భుజం పై ఆతర్ంగా ఒరిగి పోయిన 

అను, "ఏంటంటే ..ఒపుప్కునాన్డా? .. వావ ..థిర్లిల్ంగ... లైఫ టైం ఎకీస్ప్రియనుస్   ,"...అంటూ ఆనందంతో చపప్టుల్ కొటిట్ంది.  
"నీ మొహం, నాకైతే ఎందుకో భయంగా ఉందే. సిటీలోల్, టౌనల్లో ఓకే గానీ , పలెల్లోల్ ఇంత సాహసం ఎందుకే బాబు. ఒకక్రికి తెలిస్నా 

రచచ్ రచైచ్ పోతుంది. అసస్లే మీ నానమమ్ మమమ్లిన్ బంగారు తలుల్లని సరిట్ఫికెట ఇచిచ్, ‘మీరేమిటోళుల్’ అని కూడా ఆరాతీసేసింది. తేడా వొసేత్ ...వామోమ్ !" 
అంది దిజుజ్, గాలోల్ చేతులు ఊపేసూత్ ....   

"ఎలుల్ండి ఈపాటికి పెళిల్ అయిపోతుంది. ఇపుప్డు ఈ సవ్తంతర్ం అవసరమా? చకక్గా అమెరికా సంబంధం. ఎందుకొచిచ్న గొడవా!! 
"అని దివ్జ అంటుండగానే తన  నోరు మూసేసింది అను.  

తన సేన్హితురాళల్ మాటలు వింటూ, పైకి లేచిన మను, వాళళ్ని కూడా బయలేద్రదీసింది. ఎండ దిగిపోవడంతో కాసత్ చలల్బడి, హాయిగా 
వీసోత్ంది గాలి. కాసత్ దూరం వెళాళ్క , మోటార పంప దగగ్రికి వచాచ్రు. మోటార  పంపు లోంచి దూకే నీళళ్ని పటట్డానికి చినన్సైజు సివ్మిమ్ంగ పూల అంత 
గుంటని తవివ్ , అందులో కరెంటు ఉనన్పుప్డు నీరు  నింపి, అవసరమైనపుప్డు నీరు పొలం లోకి వదిలేలా గటుట్ కటాట్రు.  

నిలువ నీటిలో అకక్డకక్డా నాచు పటిట్,  గటుట్ చుటూట్తా ఉనన్ కొబబ్రి చెటల్తో ఎంతో అందమైన పెయింటింగ లాగా ఉంది. నీళళ్ని 
చూడగానే దివ్జ, అను చినన్పిలల్లైపోయారు. గటుట్పై కూరుచ్ని కాళళ్ని నీళళ్లోల్ పడేసి మెలిల్గా ఊపుతూ, చలల్టి నీళళ్ని, సాయంతర్ం వెచచ్దనానిన్ ఒకేసారి 
అనుభూతి చెందుతునాన్రు. మధయ్లో ఉనన్ మనివ్త  చెరో భుజం పై వాలి, తమ చేతులను పెనవేసుకునాన్రు సేన్హితులు ముగుగ్రూ .  సాయంతర్ం 
నీరెండలో, కొబబ్రాకుల మధయ్నుండి నీళల్పై పడడ్ బంగారు కిరణాలు, ముగుగ్రి పైనా నాటయ్ం చేసుత్నాన్యి.  

 పొడుగాగ్ ఉనన్ కొబబ్రి ఆకుతో నీటిపైన బొమమ్లు గీసూత్ తనలో తానే మాటాల్డుకుంటునన్టుట్గా చెపుతోంది మనివ్త, " బతకడానికీ , 
జీవించడానికి చాలా తేడా ఉందే. బతుకు పోరు లో ఎపుప్డైనా అలసిపోయినపుప్డు, జీవితం నిసాస్రమైనపుడు, తలచుకోడానికి కొనిన్ మధురమైన 
జాఞ్పకాలు ఉండాలి. అవి, జీవితం పై ఆశని కలుగజేసి, మరింత కొతత్ ఉతాస్హానిన్ నింపుతాయి. ఊహ తెలిసిన నాటినుండి పేర్మ పై నాకు చాలా గౌరవం, 
మంచి అభిపార్యం ఉనాన్యి. ఎంతో ఉనన్తంగా ఊహించుకునేదానిన్. అమామ్నానన్ , నాకు కావలసినంత సేవ్చచ్ని ఇచిచ్నా , బహుశా అందుకేనేమో నాకు 
ఎవరూ ఇంతవరకు నచచ్లేదు. కానీ, ఇది నా కోరిక వే, పెళైళ్తే ఇవనీన్ కుదరవని కాదూ….. ఆ పేర్మా, ఆ అధికారం వేరు. ఇది నా లాసట్ ఛానస్, ఇక పై 
అడుగు పెటట్బోయే జీవితానిన్ ఎదురొక్ని, నాకు తోడుగా నిలిచి ననున్ ఊరడించే ఒకక్ అనుభూతి, నాకు చాలా అవసరం." అంటూ చెపప్డం ఆపింది. 

ఎంతో సునిన్త మనసుక్రాలు, భావుకురాలు ఐన తమ సేన్హితురాలి మనసుస్ తెలిసిన ఇదద్రూ, చెరో బుగగ్ పై ముదుద్ పెటుట్కునాన్రు.  
" మనూ, ఆరేళళ్ నా లవ సోట్రీ లో అలకలు, కోపాలు, కాంపర్మైసూల్, గీర్టింగ కారుడ్లూ, చోకేల్టుల్ తపప్ ఏమి ఎరుగమే. నినున్ చూసేత్ 

తెలుసోత్ంది పేర్మ గురించి తెలియాలంటే, పేర్మికులై ఉండాలిస్న పని లేదు. పేర్మను పేర్మించగలిగే మనసుస్ ఉంటె చాలని. పైగా అబాబ్యిలతో పాటు 
పోటీగా చదువులోల్, ఉదోయ్గాలోల్ పరిగెతేత్ మనకి, సరుద్కుపోయే మనసత్తవ్ం తకుక్వ. అందుకేనేమో ఎమోషనల బేర్క డౌన కి ఎపుప్డు దగగ్రగా ఉంటాము 
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మనం. ఎవరి పరుగులు వారివి అయిన నేటి లైఫ సెట్ౖల లోల్, జీవితాలను పెనవేసి ముడివేసే అనుభవాలు ముఖయ్మే కాదు అవసరం కూడా అనుకుంట," 
అంది దివ్జ.  

"ఏంటో మీ గోల. పదండి, పదండి.లేట అయియ్ంది, ఈపాటికి అపుప్డే పిండిన, ఫెర్ష పాలతో కాఫీ ఇసుత్ంది ఆంటీ" అంటూ 
బయలుదేరింది అను. 

 "ఏయ, కాసత్ ఉండవే బాబూ, పెదద్ దారి తెలిసిన దాని మాదిరి పోతునాన్వు. ఇది మా ఊరు, గురుత్ంచుకో! అటు వైపు కాదు, ఇటు వైపు. 
డొంక వెంబడి.  అటు వెళేత్ ఊరోల్ నుండి వెళాళ్లి. పర్తి ఇంటోల్నూ చుటట్మే, రేపు పొదుద్నన్ గానీ ఇలుల్ చేరం.."మందలించింది మనివ్త.  

“వామోమ్వ! మీ వాళళ్ కవ్శచ్న బాయ్ంకు కి, ఆనస్రస్ ఇవవ్డం …..ఇంపాజిబుల .."అంటూ పరుగున వెనకిక్ వచిచ్ మనివ్త చెయియ్ 
అందుకుంది అను. 

 ముగుగ్రూ ఇంటికి వచేచ్సారు. మొహాలు కడుకుక్ని కాఫీలు, టిఫినుల్ కానిచాచ్రు. మనివ్తని వాళళ్ అకక్, మిదెద్పైకి వెళిల్  
ఎదురుచూడమంది.  కాసేపటికి అకక్, బావా మిదెద్పైకి వచాచ్రు. “అబాబ్, ఏంటే ఇంతసేపా?” అని విసుకుక్ంది మనివ్త, అకక్ని. 

"నీ మొకం. నీ ఆతర్ం అందరికి ఉండొదూద్.  వీళళ్ లడుడ్లు ఏమో గానీ, పావు గంట కోసారి కాఫీలు అంటారు. ఈ రొండు రోజులకీ 
కలిపి మొతత్ం మన ఊరి చెరువంతా కాఫీ పెటేట్సేత్ సరి. పైగా ఆ వంట మాసాట్రు అనీన్ ఒకక్సారి అడుగుతాడా అంటే, అదీ లేదు.. ఒకసారి చినన్ మికీస్ 
అంటాడు, ఒకసారి యాలకుల పాకెటట్ంటాడు .ఈయనకనాన్ మా ఆఫ షోర మేనేజర నయం. ఇహ నానీ చెపేప్ పనులతో పోలిసేత్ మా పార్జెకట్ మేనేజర 
అసలు దేవుడే ,” హైదరాబాద లో సాఫట్ వేర ఇంజినీరైన మనివ్త వాళళ్ అకక్, అలవాటులేని హడావిడి పనులకి విసుకుక్ంటూ పిటట్గోడపై వాలి 
చెపుప్కుంటూ పోతోంది .  

"సరేలే. అసలు పాయింటుకి రా, ఇంకాసేపాగితే మనూ ఏడేచ్టటుట్ ఉంది. మనూ, నేను రాతిర్ 9.30 కి ఇంటోల్ంచి బయలేద్రి బైక తో, 
ఊరి మొదటోల్ మైలు రాయి దగగ్ర ఉంటాను. నువువ్ సరిగాగ్ పావు గంట ఆగి, ననున్ కలుసుకో! సరేనా ? " 

"మరి తను?" అని అడిగింది మనివ్త ఆతర్ంగా! 
అకాక్ బావా ఒకరినొకరు చూసుక్ని  నవువ్కునాన్రు.  
"హీరో రాకపోతే ఎలా మరి సీన పండేది! హీరో ఎంటీర్ కూడా అదిద్రిపోయేలా చూసాత్ం లే!" అంటూ ఫోన రావడంతో పకక్కి వెళిల్, 

ఊరంతా వినపడేలాగా అరుసూత్ మాటాల్డడం మొదలుపెటాట్డు సిగన్లస్ అందక.  
పదవే కిందకి పోదాం అనన్ మనివ్తని లాగి కింద కూలేసూత్, "కాసేపాగవే బాబూ , పూలు కడదాం రమమ్ంటే , దివ్జాని, అనూని అకక్డ 

పెటిట్ వచాచ్. ఇపుప్డు వెళళ్గానే, జాకెటుట్ ముకక్లు, పసుపు కుంకాలు రిటరన్ కవరల్లో పెటట్మంటుంది నానమమ్ . కాంటార్కుట్కి ఇచేచ్సేత్ ఐపోయేదిగా అంటే, 
గయియ్ మని లేసుత్ంది.  కాసేపు కూరుచ్ని వెళాద్ం." అంది మనివ్త వాళళ్ అకక్.  

ఇంతలో సావితర్మమ్ కేకలెయయ్డంతో కిందకి దిగారు ఇదద్రు. వరండాలో కూరుచ్ని బుదిద్గా సనన్జాజులనీ, కనకాంబరాలనీ జతలు 
జతలుగా  సరుద్తోంది దిజుజ్, వాటిని చటుకుక్న లాకుక్ని, దారానిన్ సుతారంగా తిపుప్తూ మాల కడుతోంది  సావితర్మమ్.  మధయ్ మధయ్కి మరువం 
అందిసోత్ంది అను.  కిందికి దిగుతునన్ మనివ్తని చూసూత్ , "హేయ మనూ , నీకోసం మాతర్మే సెప్షల గా, మీ నానీ సవ్యంగా కడుతోంది, రేపు నీ జడ 
కోసం ," అంది.  



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                Ä>∑dtº     2018 

5  నెన్ల బాసలు            నిధి యెలాల్ల 

ఏదోలా నవేవ్సింది కానీ, మనివ్త మనసు మనసులో లేదు. ఒకక్సారిగా వాతావరణం అంతా గందరగోళంగా అయిపోయినటుట్ 
అనిపించసాగింది. తన గుండె చపుప్డు తనకే వినపడసాగింది. చూపులు తెలీకుండానే గోడపై గడియారం కేసి మాటి మాటికీ వెళుత్నాన్యి. ఫంక్షన హాలులో 
తన కోసం, ఏ చీరకా చీర జాకెటుట్, పెటిట్కోటు, నగలూ, పర్తేయ్కంగా ఒక పెటిట్లో సరుద్తూ మాటాల్డుతోనన్ అమమ్తో కూడా , మరబొమమ్లా ఊకొడుతూ 
ఉంది. తమ ఫెర్ండు బాధని గమనించి, పెళిళ్కూతురికి నిదర్ చాల అవసరం అని చెపిప్, తవ్రతవ్రగా  అనాన్లు  తినాన్మంటే తినాన్ము అనిపించి, ఎనిమిది 
కలాల్ మిదెద్ గదిలోకెళిళ్ పడుకునేసారు ముగుగ్రూ .   

నిమిషం  ఒక యుగం లాగా గుడుసుత్ంటే, నిదర్ నటిసూత్ సమయం కోసం ఎదురుచూసూత్ ఉనాన్రు. ఇంతలో తొమిమ్దినన్ర కలాల్ వెళూత్ 
వెళూత్, మనివ్త వాళళ్ బావ, మిసడ్ కాల ఇచిచ్ వెళాళ్డు.  తన గుండె చపుప్డు తనకే వినిపిసూత్ ఉండగా, పార్ణం అంతా ఫోనోల్నే ఉందేమో అనన్టుట్, కాల్క లో 
మారుతునన్ అంకెలను చూసూత్ ఉంది మనివ్త. సరిగాగ్ పావుగంట తరావ్త నెమమ్దిగా లేచి, తానులేని సమయం లో మేనేజ చెయయ్మని సేన్హితురాళళ్కి 
చెపిప్, వెనక గుమమ్ంనుండి, బయలేద్రి, అపప్టికే తన కోసం ఎదుచూసుత్నన్ అకక్ తో కలిసి, ఊరి మొదలోల్ ఉనన్ బావ దగగ్రికి చేరింది. చపుప్న, ఇకక్డ 
ఉనన్టుల్ వచేచ్యాలి అని మనూకి చెపిప్, వెనుదిరిగింది మనివ్త అకక్ .  

బావతో కలిసి బండిపై కూరుచ్ంది కానీ, ఎందుకో ఒళళ్ంతా చలల్బడిపోయింది మనివ్తకి. కొనిన్ పనులు అనుకునన్ంత తేలిక కావు.  
తెలీని ఒక సంచలనం, ఆనందం, భయం తనని ముపిప్రిగొనాన్యి.   

కొంచెం దూరం వెళాళ్క, చెరువు కటట్పైన బైక ఆపాడు మనివ్త బావ.  “జాగర్తత్ మనూ,” అని తాను అకక్డే ఆగిపోయాడు. ఆ చోటు 
మనివ్త వాళుళ్ చెఱకుని బెలల్ం ఆడించే గానుగ. కటట్కి  ఎడమవైపు ఉనన్ సనన్టి కాలిబాట వెంబడి కాసత్ ముందుకి వెళిళ్ ,చినన్ సిమెంటు గూడులో, కోలగా 
వునన్ నునన్ని నలల్ని రాయికి పసుపు రాసి, బొటుల్ పెటిట్న అమమ్వారి రూపుని దాటుకుని మలుపు తిరగగానే ,అదిగో అకక్డే ఉనాన్డతను. తాను 
చూడాలనుకునన్ వాడు. పుచచ్పూవులా పూసిన వెనెన్లోల్ , గడిడ్వాము ముందు, చెరువుకి ఎదురుగా , మిణుగురు పురుగులతో చుకక్ల తెర కపిప్నటుట్గా వునన్ 
కానుగ చెటుట్ కింద, పాత చెరుకు మిషనిన్ ఆనుకొని, ఈ దారి వెంబడి వచేచ్ తన కోసం ఎదురుచూసూత్… ఒకక్సారి ఊపిరి తీసోక్వడం ఆపేసింది మనివ్త. 
ముందుకి నడవాలంటే అడుగులు తడబడుతునాన్యి.  

"ఇంతదాకా వచిచ్, ననున్ ఇంత దూరం రపిప్చిచ్ , అంతలోనే అంత దూరంలో ఆగిపోయావేంటి అమామ్య?" అనాన్డు తను, చెయియ్ 
చాసూత్ .  

మంతర్ం వేసినటుట్ తన చేతిని, అతని చేతిలో పెటిట్ంది మనివ్త. అతని కూడా వెళిల్ , అకక్డే ఉనన్ చెకక్ బెంచిపై కూరుచ్నాన్రు, చెరువుకి 
ఎదురుగా . ఎపుప్డూ గల గలా మాటాల్డే మనివ్త, మొదటిసారి మాటల కోసం వెతుకుక్ంటూ ఉండిపోయింది. తన తనువంతా కనులై, అకక్డునన్ పర్తి, 
చినన్ విషయానీన్ నిశితంగా గమనిసూత్, గుండె గూటిలో భదర్ంగా దాచుకుంటునన్టుట్గా ఉంది. 

"మాటాల్డవా? అయితే వెళిల్పోనా ?" అనాన్డతను.  
చపుప్న చూసింది అతని కళళ్లోల్కి మనివ్త , కంగారుగా! 
"చీకటంటే భయం అనాన్వుగా? భయం వెయయ్లేదూ,?" చటుకుక్న అడిగేసి, మనసులో అంత చచుచ్ పర్శన్ వేసినందుకు తనని తానే 

తిటుట్కుంది మనివ్త. సెమినారల్లో, కానఫ్రెనుస్లలో దడ దడలాడించే పిలల్కి, మాటాల్డదామంటే ఇపుప్డు నాలుక తడబడిపోతోంది . 
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"ఏమో, మీ ఊరోల్ వెనెన్ల ఎంత అందంగా ఉంటుందో, ఈ చోటు ఆ వెలుగులో ఇంకెంత బాగా ఉంటుందో, మనసు ఊరేటుట్ 
చెపేప్దానివి కదా, చూదాద్మనీ!! అందులోనూ ఈ రోజు లంగా ఓణీ వేసుకుంటాననాన్వు గా! వెనెన్లోల్ నడిచొచేచ్ ఈ కనెన్ బంగారుని ఎలా మిస అవావ్లి  
చెపూప్!!! పైగా వచిచ్ కలిసే వరకు మెసేస్జ లు , ఫోన కాలస్ బంద అని చెపాప్వు కదా! అందుకే  భయానిన్ అటకెకిక్ంచి వచేచ్సా!" అనాన్డతను .  

అందంగా నవేవ్సింది మనివ్త, ఆ వెనెన్ల రాతిర్కి ఇంకొనిన్ జిలుగులని అదుద్తూ.  
కాసేపు, లోకంలో ఎవరికీ అకక్రలేని, వారికి  మాతర్ం అపురూపమైనవీ అనుకునే విషయాలు మాటాల్డుకుంటూ ఉనాన్రు. మనివ్త 

తనకి తెలియకుండానే, అతని భుజంపై తల వాలిచ్ంది. తన వెనగాగ్ వచిచ్, తన నడుముని చుటిట్న అతని చెయియ్ , ఒక భదర్తాభావానిన్ కలిగించింది 
మనివ్తలో.  

కాసేపలాగే  ఉండిపోయారు ఇదద్రూ.. ఆ క్షణం అలాగే శాశవ్తంగా తమ గుండెలోల్ నిలిచిపోయేలా .   
"ఒక సెలీఫ్ తీసుకుందామా? " అడిగాడు అతను.  
" పీల్జ వదుద్. ఈ క్షణం ఇలాగే మన మనసుస్లలో మిగిలిపోనీ ... ఇది కేవలం మన ఇదద్రికే సొంతం.. మూడో కంటికి కాదు కదా, 

చివరికి కెమెరా కంటికి కూడా తెలీడానికి వీలేల్దు! మనం ఒకరినొకరం తొలిసారి కలుసునన్ ఈ క్షణం ఎపుప్డు కళుళ్ మూసుకునాన్, ఎదురుగా నిలిచే 
తియయ్టి సవ్పన్ం అయుయ్ండాలి," అంది మనివ్త,  తన చేతిలో ఉనన్ అతని చేతిని పెదవులకి ఆనుచ్కుంటూ. మనివ్త కోరికకు అంగీకారంగా , తన 
నడుముపై ఉనన్ పటుట్ని మరి కాసత్ బిగిసూత్ , దగగ్రికి లాకుక్నాన్డతను.  

“అమామ్యిగారి కోరిక తీరినటేట్నా?” అడిగాడతను మనివ్త గుండెలపై మెలికలు పడి ఉనన్ సావ్తి హారానిన్ సరిచేసూత్! 
“అవును మరి, ఇదంతా నాకోసమేనా? మన కోసం కాదూ !! సైక్ప లో పెళిల్చూపులు కానిచేచ్సావు. నీకు పగలైతే నాకు రాతిర్! కాబటిట్ 

మాటాల్డేటపుప్డు ఇదద్రిలో ఎవరో ఒకరు ఎపుప్డూ  నిదర్లో జోగాడుతూ ఉండేవాళళ్ం. అపప్టోల్నే మా తాతయయ్ మా నానీని చూడడానికి, పెళిల్ ముందే 
వచేచ్వాడంట తెలుసా? మీ కనాన్ మేమే నయం అని నానీ నవివ్నపుప్డలాల్ ఎంత ఉడుకుక్నేదానోన్ !" ఉకోర్షం నటిసూత్, అతనిన్ కాసత్ విడిపించుకుని రెండు 
చేతులూ  నడుముపై పెటిట్ ఆరోపిసోత్ంది మనివ్త. 

"అవును మరి, వాళళ్ ఊరికీ వీళళ్ ఊరికీ ఈ చెరువేగా అడడ్ం, మనలా సపత్సముదార్లు దాటాలా ఏంటి? పైగా మేనతత్ కూతురిన్ 
చూడడానికి కూడా ఎంత సాహసం చేసి ఉంటాడో, తోటరాముడు తాతయయ్!" తనూ అంతే ఉడుకుక్నాన్డు. 

"అయినా నేనేమనాన్ బలవంతం పెటాట్నా, నీతో పెళిళ్చూపులోల్నే….. "  
"అవి పెళిళ్చూపులా?", దబాయించింది మనివ్త.  
"అదేలే, సైక్ప చూపులోల్నే, లోపల గదిలోకి వెళళ్మని, మాటాల్డానా లేదా? చేసుకుంటే ఈ అబాబ్యినే చేసుక్ంటా అని తెగేసి 

చెపిప్ందెవరో ?" అని తనూ దబాయించాడు .  
"నీతో కాసేపు మాటాల్డి, నినున్ కాదనే అమామ్యి ఎవరో చూపించు? పెదద్ పోజు కొటొట్దుద్లే!" వెకిక్రిసుత్నన్టుట్గా అంది మనివ్త .  
తనని పొగిడిందో, తిటిట్ందో అరధ్ం కాక, అయోమయం మొహం పెటేట్సాడు . 
“రేపొదుద్న పిలల్లకీ, వాలల్ పిలల్లకి చెపుప్కో, మేము రాతియుగం వాళళ్ లాగా ఒకక్సారి కూడా ఎదురెదురూ కలుసుకోకుండా పెళిల్ 

చేసేసుక్నాన్ం అని!! పపీప్ షేమ అయిపోతాం!” అంది. 
"ఎలాగూ  ఇంకో 48 గంటలోల్ అయిపోతాం కదా !!" చినన్పిలాల్డిలా మొహం పెటిట్ అనాన్డు .  
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"ఏంటీ  అయేయ్ది ?" 
"పపీప్ షేమ !!" అంతే అమాయకంగా అనాన్డతను .  
"ఛీ ! నే చెపేప్దేంటి, నువ అడిగేదేంటీ ?" అలిగినటుల్గా చేసి దూరం వెళళ్బోయింది. 
చటుట్కుక్న  బలంగా వునన్ తన రెండు చేతులతో మనివ్త నడుం పటిట్ లాకుక్ని ఒళోళ్ కురోచ్పెటుట్కునాన్డతను.   
"సరే సరే మన కోసమే. ఒపుప్కుంటునాన్గా." అనాన్డు. 
తన చేతులని అతని మెడ చుటూట్ వేసి , అతని ఒళోళ్ ఒదిగి కూరుచ్ంది మనివ్త. "అలా ఉతత్రం రాసి తపప్కుండా రావాలిస్ందే అని, 

వచిచ్ కలిసేదాకా మాటాల్డనని రాసినందుకు కోపం వచిచ్ందా?" అడిగింది మనివ్త. 
"ఎకక్డో తిలక గారి అక్షరాలోల్ ఉండే, వెనెన్లోల్ ఆడపిలల్, సవ్యంగా రమమ్నీ, కలవాలనీ ఉందని అంటే, రాకుండా ఉండగలనా?" 

అనాన్డతను.  
" నేను నమమ్ను," అంది మనివ్త తలెతిత్ చిలిపిగా తననే చూసుత్నన్ అతని కళళ్లోకి చూసూత్. 
"నిజం చెపప్నా? సరిగాగ్ పది రోజుల ముందు దిగానా ఇండియాలో, ఆలోపూ నువువ్ నీ పోసిట్ంగు, వీసా పనులు ముగించుకుని ఊరు 

వచేచ్సావు. ఇక నేను వసూత్నే షాపింగ అనీ, పెళిల్ పనులనీ హడావిడి పెటేట్సారు!!రోజూ చాటింగ చేసుక్ంటునాన్మా?, వీలైనపుప్డు సైక్ప లో 
చూసుకుంటునాన్ం కదా? మళీళ్ కలవడం ఎందుకూ అనుకునాన్ను నేను ! పైగా సిటీలో షాపింగ చేసి అలసిపోయి ఊరికి వచాచ్నో లేదో, బోలెడు చుటాట్లు, 
పెళిల్ పనులు. ఇంతలో మీ బావతో రాయబారం పంపావు.అది కూడా ఉతత్రం.నినున్ఫలానా చోట పెళిళ్కిముందు ఒకక్సారి కలుసుకోవాలి అనీ, అంతవరకు 
మెసేజీలు , ఫోనుల్ బంద  అని. కోపం రాదూ మరి! ఎంత భయపడుతూ వచాచ్నో తెలుసా? నువొచేచ్దాకా హనుమాన చాలీసా వింటూ కూరుచ్నాన్!! ఆ” 
అనాన్డు అమాయకంగా మొహం పెటిట్. 

"అంత కోపం వసేత్, మరెందుకు వచిచ్నటోట్?”  తాను అలిగి ఉనాన్ననన్ సంగతి మరచి, నవువ్తూ అతని  ముకుక్ పటిట్ లాగుతూ 
అడిగింది మనివ్త.  

"ఈ వెనెన్ల బొమమ్ కోసం, మన కోసం. ఒక జీవితానికి సరిపోయే తియయ్ని అనుభవం మనూ ఇదీ. నువువ్, నేను మనంగా మారడానికీ, 
ఎపప్టికీ ఒకక్టై ఉండడానికి మన ఇదద్రికి మాతర్మే సొంతమైన ఒక అనుభవం కావాలి అనాన్వు గా... అందు కోసం. మనం కాపురం మొదలుపెటేట్ 
కాంకీర్ట జంగల లో, మనకంటూ నీడనిచిచ్, పార్ణ వాయువుని అందించే మధురానుభవాలోల్ ఇది మొదటిది. ఇలాంటివి మరెనోన్ నీతో పంచుకోవాలని నేను 
ఎదురుచూసుత్నాన్ను మనూ .." అనాన్డతను తన ఒడిలోని మనివ్తని గాఢంగా గుండెలకి హతుత్కుంటూ.  

చినన్పప్టినుండీ వింటునన్ "మనూ " అనే పిలుపు, అతని నోటి నుండి వచేచ్సరికి , గమమ్తుత్గా, తాను అపుప్డే సరికొతత్గా పుటిట్నటుట్గా 
అనిపించింది మనివ్తకి.  మనసు పులకరించగా మరింత దగగ్రగా హతుత్కుంది అతనిన్. వారిరువురి హృదయాలు తమ జతులని సరిచేసుకుని, ఒకే 
తాళంతో కొటుట్కోవడం ఆరంభించాయి.  

ఆ వెనెన్ల బాసలే , వారి భావి జీవితానికి పూల బాటలు వేసుత్నన్టుట్గా ఉంది . 
కాసేపటికి ఇదద్రి ఫోనుల్ రింగైనాయి ." ఆ వచేచ్సుత్నాన్ం " అంటూ ఇదద్రూ అవతలి వారితో చెపాప్రు.  
"అవును ఇంతకీ నువువ్ కూడా తోడు తెచుచ్కునాన్వా?” మునిపంటికింద పెదవిని కొరుకుతూ నవావ్పుకుంటూ అడిగింది మనివ్త.  
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"భయానికి, ఆడా మగా తేడాలేదమామ్య. మా బావ వచాచ్డు తోడు. మరి కాబోయే పెళిళ్కొడుకుని ఒంటరిగా పంపిసాత్రేంటి? అయినా 
మా అకక్ పెళల్పుప్డు ఎంత సరీవ్సు చేసాను తనకీ? ఆ మాతర్ం ఋణం తీరాచ్లి  కదా?" అంటూ నవావ్డతను, మనివ్త గుండెలు తుళిళ్  పడేలా, సనన్జాజుల 
వానలా ! 

"లవ యూ  " 
"నాకు తెలుసు అమామ్య" 
"మరి నువువ్?" అడిగింది మనివ్త.  
మాటలోల్ చెపప్లేను అనన్టుట్ మరొకక్సారి దగగ్రికి తీసుకునాన్డు. 
ఉరకలు వేసూత్, కుదురులేకుండా పర్యాణిసుత్నన్ నది, సాగర సంగమం చేరగానే తన అలజడిని తగిగ్ంచుకుని, పర్శాంత అనంత 

సాగరునిలో ఐకయ్ం అయినటుట్. ఎనోన్ సందేహాలతో, అరధ్ం లేని భయాలతో, వునన్ మనివ్త మనసుకి కూడా, తన ఇనేన్ళల్ నిరీక్షణకి జవాబు దొరికినటుట్, 
పెనవేసుకునన్ది అతనిన్. 

వెళల్లేక వెళోత్నన్ మనివ్తని, మరొకక్ సారి దగరికి తీసుక్ని, నుదుటి పై ముదుద్ పెడుతూ, చెరో వైపు వీడిపోయారు, ఇంకో రోజులో 
ఒకక్టైయేయ్ వారిదద్రూ .  

ఇంటికి దగగ్రగా వసుత్ంటే, అంత దూరం నుండి, ఇంటికి కటిట్న సీరియల లైటింగులోల్ వెలిగిపోతునన్ "మనివ్త వెడస్  శరివ్ల " అనన్ 
బోరుడ్ని తృపిత్గా చూసుకుంది మనివ్త. 

 
 

**** 
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