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‘పుసస్’ అనే శబద్ంతో పొలమారింది, పెళిళ్ళళ్ పేరయయ్ రామశాసిత్కి.  
అతనికి మంచినీళళ్ందిసూత్, “ఏమిటి శాసిత్గారూ, మా ఆవిడ మజిజ్గలో అలల్ం, పచిచ్మిరిచ్ గటిట్గా దటిట్ంచిందా ఏం?” అడిగాడు వేంకటేశవ్రుల్. 
కొనిన్ మంచి నీళుళ్ తాగి, మిగిలిన మజిజ్గ పూరిత్ చేసి, ‘బేర్వ’ మని తేర్ంచి, కండువాతో నుదుటి మీదునన్ చెమటను తుడుచుకుంటూ, “ఎంత 

మాటనాన్రండీ ఎండాకాలంలో నాకు మజిజ్గ దానం చేసిన మహాతలిల్ని? నేనులికిక్ పడింది మీరు పెళిళ్కొడుకులో కోరుకునన్ లక్షణం గురించి”, అనాన్డు 
రామశాసిత్.  

“అంత కాని కోరికేం కోరానండీ బాబూ! మీ ఉలికిపాటు చూసినవాళెళ్వారైనా నేను మిమమ్లిన్ భయపెటాట్నేమో అనుకుంటారు”, అనాన్డు 
వేంకటేశవ్రుల్. 

 “భయం కాదూ మరి! మీరు మీ అమామ్యికి సంపనున్ల సంబంధం తెమమ్నండి, తెసాత్ను; ఆఫీసర సంబంధమా, సరే సరే! మీ కులం అబాబ్యిని 
వెతికి తెమమ్ంటారా, ఇంకా సులభం; అమెరికా సంబంధం కావాలా, కొంత సమయం పడుతుంది; ఇలల్రికపుటలుల్డు కావాలా, దొరుకుతాడు. ఇవనీన్ 
వదిలేసి, కర్మశిక్షణాపరుడు అనే ఒక విశాలమైన పదానిన్ నా మీదకి వదిలేసి,  అటువంటి సంబంధం తెమమ్ంటే నా వలల్వుతుందంటారా?” గుకక్ 
తిపుప్కోకుండా మాటాల్డి, మంచి నీళుళ్ గడగడా తాగేశాడు రామశాసిత్.  

“అదా మీ కంగారుకి కారణం? హహహ! నేను ఒక మధయ్ తరగతి కుటుంబీకుణిణ్. ఓ మోసత్రుదోయ్గం చేసుత్నాన్ను. సొంతిలుల్ంది. సిగరెట, 
తాగుడు, సతరీలోలతవ్ం లేనివాణిణ్. అది నా కర్మశిక్షణ. ఉనన్ ఒకక్గానొకక్ కూతురికి అటువంటి అబాబ్యిని కోరుకోవడం తపుప్ కాదుగా! మొనాన్మధయ్ మా 
పకిక్ంటి వాళళ్బాబ్యి పాతికేళళ్కే పోయాడు, కానస్ర తో. బాధ పడాలిస్న విషయమే. పకిక్ంటోల్ ఉనన్ పుణాయ్నికి మేమెరిగిన విషయమేమిటంటే ఆ అబాబ్యి 
తెగ సిగరెటూల్దేసేవాడు. అదృషట్ వశాతుత్ పెళిళ్ కాలేదుగానీ, అదే జరి గుంటే ఆ అమామ్యి తన తపుప్ లేకుండా అశుభసూచకం అయుయ్ండేది. నా కూతురికి 
అలాంటి జీవితం వదుద్.  

“తాగితే మనిషి పశువవుతాడని అందరికీ తెలుసు. కానీ, ఈ మధయ్ ‘సోషల డిర్ంకింగ’ పేరిట పారీట్లోల్ మగా, ఆడా కలిసి మందు కొటట్డం 
సరవ్సాధారణమైపోయింది. నా పెంపకంలో పెరిగిన మా అమామ్యి బీరు కోసం బారు చుటూట్ తిరగదు. 

 “మా బటట్లు ఇసతరీ చేసే చినాన్రావు ఏకంగా మరో సతరీని ఇంటోల్కే తెచిచ్పెటుట్కునాన్డు. ఆవిడ మాటలోల్ పడి కొనాన్ళళ్కి భారాయ్బిడడ్లిన్ 
ఇంటోల్ంచి తరిమేశాడు. ఇలాంటి వాణిణ్ చేసుకునాన్, చేసుకోకపోయినా ఒకటే.  
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 “మా మూడో ఇంటిని మూణెణ్లల్ కిర్తం ఖాళీ చేసిన సుబాబ్రావు గారు పేరు మోసిన పైరవేటు కంపెనీలో జనరల మేనేజర. వాళళ్ ఓనర 
ఎవరో వగలాడి వలలో పడి దివాలా తీసి, తన కంపనీలో పని చేసే వారి కుటుంబాలను రోడుడ్కీడాచ్డు. 

 “మా ఆఫీసర గారి డైరవర కొడుకిక్ ఎంసెట లో ఇరవై వేల చిలల్ర రాంక వసేత్, ఎకక్డా ఫీర్ సీటు రాలేదు. వాళళ్ నానన్కి పైడ సీటు కొనే 
సోథ్మతు లేదు. ఆ పిలల్వాడు చేసిన గోలకి తండిర్ సవ్చఛ్ంద పదవీ విరమణ చెయాయ్లిస్ వచిచ్ంది. ఎంతో మంచివాడైన ఆ డైరవర ఇలా ఉదోయ్గం వదలడం మా 
అందరికీ బాధ తెచిచ్ంది. మా అమామ్యికి పదిహేను వేల చిలల్ర రాంక వసేత్ తనకి ఇంజనీరింగ చదివే తార్ణ లేదని రుజువయియ్ందని, తనను బీకాంలో 
చేరిప్ంచమని కోరింది. అదయాయ్ మా పిలల్ మంచితనం. అందువలల్, అందని వాటికి అరుర్లు చాచే అబాబ్యి నాకొదుద్. ఉనన్దాంతో సంతృపిత్ పడి, రెకక్ల 
కషట్ంతో ఇదద్రూ కలిసి, ఆడంబరాలకు పోకుండా తమ కుటుంబానిన్ నడుపుకుంటే చాలు. వయసుతో బాటు వాళూళ్ వృదిధ్లోకి వసేత్ చాలు.  

 “పెదద్ ఆఫీసరో, అందగాడో అవకక్రలేదు. కర్మశిక్షణాపరుడైతే చాలు”, అంటూ ముగించాడు వేంకటేశవ్రుల్.  
 “అదకక్రలేదు-ఇదకక్రలేదు అంటూ చాలా పెదద్ లిసేట్ ఇచాచ్రండీ. ఆ ఏడుకొండలవాడి దయుంటే  ఆ అబాబ్యి మనకు తవ్రలోనే 

కనబడతాడు,” అని బయలుదేరాడు రామశాసిత్.  
*** 

 మూడు నెలల్ తరువాత..... 
  “అయాయ్, మీ అంచనాలకు మించిన వరుడు దొరికాడండీ! జాతీయ బాయ్ంకులో ఆఫీసరు. నోటల్ రదుద్ విషయంలో అతని 

సహోదోయ్గులు కకుక్రిత్ పడినా ఇతను పడలేదట. అంటే, నిజయితీపరుడనన్ మాట. పెదద్ ఆఫీసరూ, అందగాడూను. ఫోటో చూసేత్ మీరే ఒపుప్కుంటారు. 
అమామ్యి ఉదోయ్గం చేయకపోయినా ఫరవాలేదట. మీరూ మీరూ చూసుకుని, మాటలాడుకుని ఏ విషయం తేలుచ్కుంటే బాగుంటుంది”, అనాన్డు 
రామశాసిత్ దాహం తీరుచ్కుంటూ. “అమామ్యిని వంటింటి కుందేలుని చేసాత్డా ఏమిటి?” అనుమానాసప్దంగా ఫోటో చూసూత్ అడిగాడు వేంకటేశవ్రుల్. 
“అనన్నాన్, ఎంత మాటండీ! మీరు అమమ్గారి చేత ఉదోయ్గం చేయించలేదు; అంత మాతార్న ఆవిణిణ్ అగౌరవ పరచలేదు కదండీ! అలాగే అనుకోండి!” అని 
జవాబిచాచ్డు రామశాసిత్.  

జాతకాలు కుదిరాక మగ పెళిళ్ వారు సుజూకి సివ్ఫట్ డిజైర కారులో వచిచ్ పిలల్ని చూసుకుని, రెండు రోజులోల్నే అమామ్యి నచిచ్ందనీ, మాటలకి 
రమమ్నీ కబురంపారు. వేంకటేశవ్రుల్, భారాయ్ తీరా అకక్డికి వెళాళ్క ఆడంబరంగా వివాహం జరిపించాలని పటుట్పటాట్రు. రామశాసిత్ అకక్డ గనక ఉనన్టల్తే 
వేంకటేశవ్రుల్ అతణిణ్ వాళెళ్దురుగానే నిలదీసి, మగ పెళిళ్వాళల్కి గుడ బై కొటిట్ వచేచ్సేవాడు. ఇపుప్డు మధయ్వరిత్ లేకపోబటిట్ వాళుళ్ తమముందు కొటేట్ 
గొపప్లనీన్  భరించలిస్ వచిచ్ంది ఆ దంపతులకి. “మా అబాబ్యి ఉదోయ్గానికీ, అందానికీ, మా కుటుంబపు సోథ్మతు బటిట్ ఎంతమంది అతని కోసం 
ఎగబడాడ్రో తెలుసా! మా తదనంతరం ఈ భోగాలనీన్ మీ అమామ్యికే సొంతం!” అని ఏవేవో చెపుప్కు పోతోంది పెళిళ్కొడుకు తలిల్. ముకాత్యింపుగా, 
“పెళిళ్కి మేమే పాతిక తులాల బంగారం పెడతాం. మీరు ఒక హోండా సిటీ కారు కొనిసేత్ సరిపోతుంది”, అని ఆవిడ ముగించింది.  

“అమామ్, మా గురించి రామశాసిత్ గారు చెపప్లేదా?” అని అయిషట్ంగా, నీళుళ్ నములుతూ అడిగాడు వేంకటేశవ్రుల్.  
“చెపాప్రే! మీకు ఇంకా మూడేళళ్ సరీవ్సుందనీ, సొంతింటి మీద అపుప్లనీన్ తీరిపోయాయని!” 
“క్షమించండి, అయన అసలు విషయం చెపప్కుండా మిమమ్లిన్ శర్మపెటాట్డు. మీకు తూగగలిగిన వాళళ్ం కామండీ!” అనాన్డు వేంకటేశవ్రుల్.  
“అదేమిటండీ, మీ ఒకక్ అమామ్యికీ మేమింత చేసాత్మంటే పది-పనెన్ండు లక్షలకి చూసుకుంటునాన్రు!” అనాన్డు పెళిళ్కొడుకు తండిర్.  
“అది కాదండీ, మేము కొనిన్ ఆదరాశ్లని పాటిసాత్ము. నిరాడంబరంగా ఉండాలనన్ది మా ఉదేద్శయ్ం. పెళిళ్ మీద ఇంత డబుబ్ ఖరుచ్ చేసే బదులు ఏ 

వృదాధ్శర్మానికో, అనాథ శరణాలయానికో విరాళమివవ్చుచ్; లేదా మన సంతోషానిన్ వాళళ్తో పంచుకోవచుచ్. ఉనన్ కారు సరిపోక పెదద్ది కొనాలంటే 
అబాబ్యి లోను తీసుకుని కొనుకోక్వచుచ్ కదండీ!” 

“ఓ, ఈ విషయమా! దాని గురించి శాసిత్ గారు చెపాప్రు లెండి! అందరూ ఈ రోజులోల్ రూలుస్ మాటాల్డుతూనే వాటిని ఉలల్ంఘిసాత్రు కదండీ! 
ఘనంగా పెళిళ్ చెయయ్కపోయినా, ఆడ పెళిళ్ వాళుళ్ ఖరీదైన బహుమతివవ్కపోయినా మా చుటాట్లోల్ మాకు నగుబాటు! అందుకనే సూటిగా చెపేప్శాం”, 
అంది పెళిళ్కొడుకు తలిల్. 
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ఇక చరచ్ కొనసాగించి పర్యోజనం లేదని వేంకటేశవ్రుల్, “మమమ్లిన్ ఆలోచించుకోనివవ్ండి”, అని చెపిప్ భారయ్ మంగతో సహా ఇంటికొచాచ్డు. ఈ 
విషయం పెళిళ్కూతురు అవనితో చెబితే, ఆమె తన తలిల్దండుర్లనే సమరిథ్ంచింది. ఆ సంగతి మగ పెళిళ్వాళళ్తో చెపాప్లంటే రామశాసిత్ ఊళోళ్ లేడాయె. ఈ 
సందిగధ్ంలో వీళుళ్నన్పుప్డు, పెళిళ్ కొడుకు తండిర్ ఫోన చేసి,  జాతకాలు కుదరలేదని సారీ చెపాప్డు. పచిచ్ అబదధ్ం కానీ గొడవ వదిలిపోయిందని 
సంతోషించిందా కుటుంబం.  

*** 
ఊరు నుండి వచిచ్న రామశాసిత్ విషయం తెలుసుకుని పెళిళ్ వాళళ్ డాబు గర్హించనందుకు బాధపడి, కొనాన్ళళ్కి మరో సంబంధం తెచాచ్డు. 

“ఇదిగో, ఈ ఫోటో చూడండి! ఈ అబాబ్యి పేరు రామగోపాల. రాముడిలాంటి వాడు. ఇంటరు చదువుతునన్పుప్డు తండిర్ పోతే, అకక్డితో చదువాపేసి, 
పర్భుతవ్ంలో కారుణయ్ నియామకం పుణయ్మా అని గుమాసాత్గా చేరి, ఇపుప్డు, ఇరవై ఏడేళళ్ వయసుకి, ఈ మధయ్నే ఆఫీసరయాయ్డు. ఒక తముమ్డు, ఒక చెలిల్. 
ఇదద్రినీ కర్మశిక్షణలో పెటిట్ గొపప్ వారిని చేశాడు. చెలెల్లికి పోయినేడు పెళిళ్ చేసి ఈ ఏడు పురిటికి తీసుకొచాచ్డు. తముమ్డు పార్జెకట్ నిమితత్ం అమెరికాలో 
ఉనాన్డు. చెడడ్ అలవాటుల్ లేవు. సతరీలంటే బలహీనత లేదట. కటన్ం కానీ అకక్రలేదు. మరీ పెదద్ అందగాడు కాడు. జాతకాలూ, అవీ చూడమంటారా?” 
అడిగాడు రామశాసిత్.  

పెళిళ్ చూపులోల్ రామగోపాల పర్వరిత్ంచిన విధానం అందరినీ ఆకటుట్కుంది. తన చెలీల్, బావ గారూ కూడా మగ పెళిళ్ వాళళ్లా గిరి గీసుకుని 
భీషిమ్ంచుకోకుండా, కలుపుగోలుగా ఉనాన్రు. అపప్టికపుప్డే తనకి అమామ్యి నచిచ్ందని, ఆమె అభిపార్యం కనుకొక్ని చెపప్మని వెళాళ్డు. 
బాధయ్తాయుతుడుగా కనిపించి, బుదిధ్గా మసలుకునన్ అబాబ్యి విషయంలో ఆడ పెళిళ్వాళళ్కి ఏం అభయ్ంతరముంటుంది? వెంటనే ఝామమ్ని నిశిచ్తారథ్ం 
జరిగిపోయి, పెళిళ్కి రోజులు దగగ్ర పడసాగాయి. 

రోజూ అమామ్యీ, అబాబ్యీ తెగ మాటాల్డుకునేవారు. పెళిళ్రోజు కోసం ఎదురు చూసూత్ండే వారు. అపుప్డపుప్డు అవని కాబోయే ఆడబడుచు 
అంజలి తోనూ, కాబోయే అతత్గారితోనూ కూడా సంతోషంగా మాటలాడుతుండేది.  

*** 
పెళిళ్కి రెండు రోజులు ముందుగా పెళిళ్వారు తరలి వచాచ్రు. రామగోపాల తముమ్డు నందగోపాల పెళిళ్ కోసమని సెలవు పెటిట్ అమెరికా నుండి 

వచాచ్డట. పెళళ్యిన తరువాతి రోజు మధాయ్హన్ భోజనం ఒక వృదాధ్శర్మంలోనూ, మరుసటి రోజు ఉదయపు ఫలహారం ఒక అనాథ శరణాలయంలోనూ 
నిరాధ్రింపబాడాడ్యి.  

రాతిర్కి పెళళ్నగా సాయంతార్నికి అవని తనకు ఈ పెళిళ్ వదద్ని మొండి పటుట్ బటిట్ంది. వేంకటేశవ్రుల్, మంగ నిరాఘ్ంతపోయారు.  
ఎవరూ లేకుండా తలుపులు బిడాయించి, ఆ కుటుంబం మంచి చెడడ్లు చరిచ్ంచుకునాన్రు. “బుదుధ్ండే ఈ మాటంటునాన్వా?” అనాన్డు 

వేంకటేశవ్రుల్. “రోజూ ఇషట్ంగానే గంటల తరబడి కబురాల్డుకునే వారు కదే! ఇంతలోనే అతను ఎందుకు నచచ్లేదు?” అని గదిద్ంచింది మంగ. ఎపుప్డూ 
మితభాషియై తన పని చేసుకునే మంగ ఇలా మాటాల్డడం విని అవని, వేంకటేశవ్రుల్ ఆశచ్రయ్పోయారు.  

“ఇవావ్ళ ననున్ పెళిళ్కూతురిన్ చేసినపుప్డు అంజలి, నందు వచిచ్ నాతో కొంత సేపు మాటాల్డారు కదా! ఆ తరువాత బరువైన మనసుతో ఈ 
నిరణ్యం తీసుకునాన్ను”.  

“అరథ్మయేయ్టుట్ చెపుప్ తలీల్! వాళళ్నన్యయ్ సుఖపడకూడదని ఏమైనా కుళుళ్బోతు పనులు చేశారా ఈ చినన్ పిలల్లు?” అడిగాడు వేంకటేశవ్రుల్.  
“అబేబ్, అలాంటిదేమీ లేదు. పెళిళ్కొడుకు కర్మశిక్షణాపరుడైతే చాలుననుకునాన్ం మనం. ఇతను కర్మశిక్షణ పేరుతో చెయియ్ చేసుకుంటాడట 

నానాన్! తను ఆశించిన విధంగా మారుక్లు రాకపోతే చెలెల్లిని, తముమ్ణిణ్ బెలుట్తో కొటేట్వాడట నానాన్. చెపప్ండి, ఎదిగొచిచ్న చెలెల్లిని, తముమ్ణిణ్ కొటేట్ అతను 
రేపు ననూన్, నా పిలల్లీన్ కొటట్డని ఏమిటి గారంటీ?” 

“నువవ్నన్ది నిజమే. కానీ, పెళిళ్ మండపంలో ఇలాంటి మాటలు మీ మధయ్ ఎలా వచాచ్యే?” అడిగింది మంగ.  
“అంజలి నా పూల జడ సరదాగా లాగి, ఏవో సరుద్బాటుల్ చేయబోయింది. మీకు తెలుసుగా, ఎవరైనా నా జుటుట్ని పటుట్కుంటే చిరాకని? అందుకే, 

మరాయ్దగా ననన్డిగి నా జుటుట్ పటుట్కోమనాన్ను నేను. మాటవరుసకి అపుప్డామె, ‘ననున్ కొటేట్టపుప్డు మా అనన్యయ్ అడకుక్ండానే నా జడ లాగి బెలుట్తో 
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కొటేట్వాడు’, అంది. నేను షాక అయాయ్ను. అపుప్డు నందు తన అనుభవానిన్ పంచుకునాన్డు. ‘మీకు కోపం రాలేదా? మీరు బాధ పడలేదా?’ అనడిగితే 
ఇదద్రూ, ‘అనన్యయ్ మా మంచి కోరే కదా అలా చేశాడు?’ అని ననున్ ఎదురు పర్శిన్ంచారు. సామదానభేదాలొదిలేసి ఈ దండనేమిటి అనుకునాన్ను. నేను 
మాటలాడినంతలో వీళుళ్ దండనకి అరుహ్లైనంత మొండి వాళుళ్ కారు. తను అనుకునన్ కర్మశిక్షణలో ఏపాటి లోపం ఉనాన్ అతను సహించడట. మనం 
మెచేచ్ అబాబ్యి ఒక అంతరించిపోతునన్ జీవరాశి అనుకునేదానిన్. ఇతను తారసపడినపుప్డు ఎంత సంతోషించానో మీకు తెలియనిది కాదు. ఇతనిన్ పెళిళ్ 
చేసుకుని, తరువాత దెబబ్లు తిని, ఓడిపోయిన ఒక భారయ్గా మనింటికి రావాలని లేదు. అంతయ్ నిషూఠ్రం కనాన్ ఆది నిషూఠ్రం మేలు అని 
నేననుకుంటునాన్ను. మీరేమంటారు? నేను కోరిన భరత్ దొరకక్పోతే అంతరించిపోయిన జీవరాశిని కోరుకునన్ ఒక మూరుఖ్రాలిలా మిగిలిపోతాను. అంతేగా! 
కానీ, కర్మశిక్షణ పేరుతో దండనకు దిగే ఈ ‘దండ’నాయకుణిణ్ చేసుకోడానికి మాతర్ం నా మనసాస్కిష్ ఒపుప్కోవటేల్దు. ఇక జరగాలిస్న విషయం గురంచి 
ఆలోచించాలి. ఒక చినన్ మనవి- నిజం చెపిప్న పుణాయ్నికి పాపం అంజలి, నందూల పేరుల్ బయటపెటట్కుండా జాగర్తత్ పడాలి”, అంది అవని. 

కాసేస్పు నిశశ్బద్ం తరువాత వేంకటేశవ్రుల్ తేరుకుని, “నీ నిరణ్యం సబబైనదే. నువువ్ కోరినటేట్ అంజలి, నందగోపాల పేరుల్ బయటికి రావు. కానీ, 
దానిన్ ఈ సమయంలో చెపప్డం వలల్ వచేచ్ చెడడ్ పేరు మాతోనే ఉండనీ. నువువ్ కోరుకునే జీవరాశి ఇంకా జీవించి ఉండాలని, నీకు దొరకాలని ఈ క్షణంలో 

నీ తండిర్గా దేవుణిణ్ పార్రిథ్సాత్ను”, అని మంగతో కలిసి మగపెళిళ్వారి విడిది వైపు వెళాళ్డు.  

******* 
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