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రఘురామయయ్గారి మనవరాలికి పెళిళ్చేయాలనుకుంటునాన్రు. సంబంధాలు రెండు మూడు చూసి పెటుట్కునాన్రు. నాయనమమ్ నాగరతన్మమ్గారు
"ఏవండీ ఈ రోజు గురువారం శాసిత్గారి దగగ్రకు వెళిళ్ సంబంధాలు గురించి చెపిప్ ఎపుప్డు మంచిరోజులో కనుకుక్రండి" అనాన్రు.
ఆయనతోపాటు చినాన్డు పెరటోల్ కాసిన గుమమ్డికాయ, చకెక్రకేళీ హసత్ంతో బయలుదేరాడు.
"ఇంటికి చినన్ చినన్ మరమమ్తుత్ పనులునాన్యి. వడిడ్ కోటయయ్కు, అలాగే వడర్ంగి కోటేశవ్రార్వుకు కూడా కబురు చేయండి. ఆ తరావ్త సునాన్లు,
రంగుల పనులు ఉండనే ఉనాన్యి. నానన్ రామారావుకి అనీన్ ఒకక్సారే అయితే ఇబబ్ంది” అమమ్ అరుంధతమమ్ చెపిప్ంది.
ఊళోళ్కి దూదేకుల బాబావలి సరంజామాతో దిగాడు. అలుల్డికి అమామ్యికి బూరగదూది పరుపులు కుటిట్ంచాలని అమమ్కోరిక. ఎండిన
కాయనుండి దూది వడికి మెతత్టి ఇపరుపులు, దిళుళ్ తయారు చేశాడు బాబావలి. గుండెలనిండా దుముమ్ నింపుకుని పటుట్ పరుపులు కుటిట్ ఇచిచ్న ఆ
కషట్జీవిని ఆ తరావ్త ఎంత ఎతుత్ పరుపులమీద పడుకునాన్ మరువగలమా!?
సంబంధం ఖాయం అయింది. లగన్పతిర్క వార్సుకుని పసుపు కొటట్టంతో పెళిళ్పనులు పరుగందుకునాన్యి. "పెళిళ్పనులు మొదలు పెటాట్రా?"
అంటూ పచారీ కొటుట్ లింగయయ్గారు తాతయయ్గారిని పలకరిసూత్ గేటు తీసుకుని వరండాలోకి వచాచ్రు.
"రావయాయ్ లింగయాయ్ కూరోచ్" అంటూ కురీచ్ చూపించారు తాతయయ్గారు.
"మా పెదాద్డు బాపటల్లో హోలసేల షాపు పెటాట్డు. పెళిళ్కి పెదద్ ఎతుత్న సరుకులు కావాలికదా. నాణయ్మైన సరుకులు మనకోసం ధరలు కూడా
చూసి వేసాత్డు. మీతో చెపాద్మని వచాచ్ను" అనాన్రు లింగయయ్గారు.
"అలాగే లేవయాయ్ అకక్డే తెపిప్దాద్ం" భరోసా ఇచాచ్రు తాతయయ్గారు. కాసేపు ఆ సంగతులూ, ఈ సంగతులు మాటాల్డి కాఫీ తార్గి వెళాళ్రు
లింగయయ్గారు.
జాండర్ పేట నుండి పేరయయ్గారు ఆయన తముమ్డు వాళళ్ మగాగ్ల మీద నేసిన చీరలు, పంచెలు, పరికిణీలు బటట్ల మూటలతో వచాచ్రు. ఆ రోజు
పెళిళ్ంటోల్ ఎంతెంత సందడో. ఎవరికి కావలసినవి వాళుళ్ ఎనున్కోవటం, మళీళ్ మళీళ్ చూసుకోవటం. పెళిళ్బటట్లు, తలంబార్ల బటట్లు పెళిళ్కి
నాలుగురోజుల ముందే నేయించి తీసుకొసాత్నని సంతోషంగా బయలుదేరి వెళాళ్రు పేరయయ్గారు.
"రారా భదర్యాయ్ నీకే కబురు చేయాలనుకుంటునాన్ను. నీవే వచాచ్వు" వాకిటోల్ చూడగానే సంతోషంతో ఎదురు వచిచ్ పలకరించి కూరోచ్మనాన్రు
నాయనమమ్. “భదర్యాయ్! మేనమామలు నలుగురు మేనకోడలిని పర్ధానం బుటట్లో తీసుకుని రావాలంటునాన్రు. బుటట్ చకక్గా అందంగా అలిల్ంచు. అలాగే
కాలిగోళళ్ దగగ్ర వడుల్ పోయటం కోసం, వంటదగగ్ర కావలసిన జలిల్బుటట్లు కూడా కావాలి అంటూ 'అబాబ్య కావలిస్నవి తెపిప్ంచుకోవాలిగా భదర్యయ్కి
డబుబ్లు తెచిచ్వువ్ ‘ అని చెపిప్” తిను భదర్యాయ్ “ అంటూ లడుల్, బూందీ అరటిపళుళ్ తెచిచ్పెటాట్రు.
గురువారం మంచిరోజని పందిళుళ్ వేసే సుబాబ్రావు తండీర్, కొడుకులతో వచిచ్ పందిరేసి భోజనాలు చేసి గౌరవంగా ఇంటికెళాళ్రు.
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బజారంతా అతత్రు వాసనే. ఇంకేముందు అతత్రు సాయిబుగారు ఊళోళ్కి వచాచ్రు. ఆయనిన్ చూడగానే అందరికీ ఒకటే హుషారు. "అతత్రుందా,
పనీన్రుందా, ఏ సెంటు ఉంది?" ఎవరికి కావలసినవి వాళళ్కు, పెళిళ్కి కావలసిన కరూప్రపు దండలు, పూల గుతుత్లు, పెళిళ్దండల ఆరడ్రంతా ఆయనకే
మరి.
గాజుల రామయయ్ మలారం మోసుకుంటూ పచచ్ని పందిటోల్ కాలుమోపాడు. పండు ముతైత్దువుల నుండి పసిపిలల్లదాకా అందరికీ పండగే.
ఎవరికి కావలసిన రంగురంగుల గాజులు వాళెళ్నున్కుని చేతులనిండా గాజులేయించుకునాన్రు. పెదాద్ళుళ్ గాజుల మలారానికి, పెళిళ్కూతురు, మిగతా
వాళుళ్ రామయయ్ కాళళ్కు దండం పెటుట్కునాన్రు. మనసు నిండిన తృపిత్తో నిండుగా దీవించాడు రామయయ్.
చాకలి వెంకనన్, భారయ్ సరసవ్తిని చేతి చలవ అంటూ పెళిళ్ పనులోల్ ముందుపెడుతునాన్రు. వెంకనన్ వేరే ఊళళ్లోల్ ఉనన్ చుటాట్లందరికీ
శుభలేఖలు పంచి వచాచ్డు. మగపిలాల్డి పెళళ్యితే 'పర్దానం' బాదయ్తంతా వాళళ్దే మరి.
మంగలి మంగళవాయిదాయ్లతో, పసుపు కుంకుమలు కానుకలతో గరిక బుడిడ్కోసం బయలుదేరాడు. పెళిళ్రోజు రానే వచిచ్ంది. మంగలి
శీర్రాములు వేకువ ఝామున సనాన్యి మేళంతో వచిచ్ అందరినీ మేలుకొలుపుతో నిదర్లేపాడు. కుమమ్రి నాగనన్ ఇంటికి మంగళవాయిదాయ్లతో వెళిళ్
కానుకలిచిచ్ గరికబుడిడ్ తీసుకొచాచ్రు. పెళిళ్ భోజనాలకి అనన్ం వండి రాసిపోసి దీపారాధన చేసేది నాగనన్ కుటుంబమే.
బాసికాలకు, మంగళసూతర్ం, నలల్పూసల కోసం వీరాచారిగారింటికి మేళతాళాలతో, కానుకలతో వెళిళ్ తీసుకొచాచ్రు.
కాలగోళళ్ సమయంలో శీర్రాములు భారయ్ వసంతదే పెతత్నమంతా. "నాకు ఎం.ఎల.ఏ పంచెలు, వసంతకు సిలక్ చీర తెచాచ్రా?" అంటూ
కోరికలు.
"మీకు తేకుండా ఉంటామా రాముడూ!" అంటూ నాయనమామ్.
అంగరంగ వైభవంగా కళాయ్ణం కమనీయంగా జరిగింది. సంకార్ంతి నెల పటాట్రు. గుళోళ్ ధనురామ్సం పూజలు, వేకువఝామునే వచేచ్
హరిదాసులు. చినాన్రి తలిల్ చిటిట్ చిటిట్ దోసిలిలో బియయ్ం పోసుత్ంటే వంగి పోయించుకుంటూ ఆయన ఇచేచ్ దీవెనలు ఆ పసి మనసుకు జీవితం అంతా
గురుత్పెటుట్కుని ఉండే మంతార్లే అవి.
బుడబుకక్ల వాళుళ్, గంగిరెదుద్ల వాళుళ్, లంబాడీలు అందరికీ వాకిటోల్ నిలేసిన ధానయ్ం ఒక బసాత్ అయిపోగానే ఇంకోటి ముడి విపుప్తూ
పంచిపెడుతునాన్రు తాతయయ్గారు.
***
అవి..బంగారు రోజులు! పెళిళ్ అంటే ఒక సామూహిక సహజీవన సౌందరయ్ంగా వెలుగొందిన రోజులు..!!

కాలచకర్ం తిరిగితిరిగీ మళీళ్

ఎపప్టికైనా ఆ రోజులు తిరిగొసాత్యా!?
Click here to share your comments on this story
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