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ఎకక్డ చూసినా ఒకటే హడావిడి. రంగు రంగుల పరికిణీలు ఒకచేతోత్ ఎతిత్పటుట్కుని ఇంకా రెకక్లు సరిగాగ్ రాని సీతా కోక చిలుకలాల్
అటూ ఇటూ పరుగులు తీసుత్నన్ పదేళళ్ కు అటూ ఇటూ గా ఉనన్అమామ్యిలూ , ఆమమ్ల చేతులు పటుట్కు గాలి బుడగలాల్ ఊగుతూ, గారాలుపోతూ, అది
కావాలి ఇది కావాలని వేదిసుత్నన్ రెండు మూడేళళ్ అబాబ్యిలూ అమామ్యిలూ సినిమాలోల్ చూసిన లేటెసట్ టెర్ండ సాంపర్దాయిక డిజైనర ల౦గా వోణీలు గిలట్
వో బంగారమో కాని వడాడ్ణాలు,వంకీలూ, కాసుల పేరుల్, ఓరచూపులూ పెళీల్డు ఆబాబ్యిల కళళ్లో పడాలనన్ తపనలూ వీటనిన్ంటోల్ కొతత్మెరుపు కాగితం
లో చుటిట్ కటిట్న పూలగుచాచ్లాల్ వయసుస్లో ఉనన్ అమామ్యిలు.
అవును. అసలు కనాన్ ఆడంబరం ఎకుక్వై పోయిన పెళిళ్ళుళ్. లేత గులాబీ రంగు గోరింటాకు చూసి ఎనాన్ళళ్యి౦ది! పచచ్ని ఆకు
తెంపుకు వచిచ్ రుబిబ్ పెటుట్కునన్ ర౦గుకో నానా కెమికలస్ కలిపి పొటాల్లు కటిట్న మెహందీకి పూల వనానికీ ఒక జంతు పర్పంచానికీ ఉనన్ంత ఆంతరం.
మోచేతులదాకా ముదురు తోపు రంగులో చెయయ్ంతా అలుల్కు పోయిన డిజైనుల్ చూసేందుకే వెగటుగా అనిపిసుత్నాన్యి. ఎనాన్ళళ్కో
కలిసిన బందువరాగ్లు ఒకరితో ఒకరు పరామరశ్లూ, కషట్సుస్స్ఖాలు కలబోసుకోడం ఎకక్డి వాతావరణం అకక్డ కనిపిసోత్౦ది.
ఇపప్టికి నా పెళైళ్న నలభై నాలుగేళళ్లో కనీసం ఒక వంద పైగా పెళిళ్ళుళ్ చూసాను. ఒక రొటీన తంతు. పెళిల్ వారిని ఎదురోక్డం,
దుముమ్ కాళుళ్ కడగటం అంటూ పీట మీద నించో బెటిట్ పెళిళ్కొడుకు కాళుళ్ కడగటం, మంగళ హారతులు, వెనకాల వచిచ్న ఆడవాళళ్కు బొటుట్ జాకెట
గుడడ్లు ఇవవ్డ౦. ఆ సరికే పెళిల్ కూతురు పెళిల్ పందిరి అనే వేదిక మీద గౌరీ పూజ చేసూత్ ఉంటుంది. బావమరిది వరసైన వాళుళ్ కడిగిన కాళుళ్ నెలకు
ఆనకుండా ఎతుత్కు తీసుకు వెళిల్ వేదిక ముందు భాగాన వేసిన కురీచ్లో ఆమెను చూడనివవ్కుండా ఆశీనుడిని చెయయ్డం ... ఒకక్దానిలోనూ ఒక యాంతిర్కత
తపప్ సహజతవ్మే కనబడదు. ఎవరి ధాయ్సలో వాళుళ్. నెమమ్దిగా తలతిపిప్ అందరినీ ఒకసారి గమనించాను. పెళిల్ వేదికకు ఆ పకక్న పెళిళ్కొడుకు తరఫు
వాళుళ్ ఈ పకక్న పెళిల్ కూతురి తరఫు వాళుళ్. ఇదివరకులా చాపాలమీద కూరుచ్నే కాలం చెలిల్పోయి౦ది. అందరికీ కీళళ్నొపుప్లు ముపైప్ దాటకుండానే
వసుత్నాన్యి. అందుకే కురీచ్లు ... లైవ టెలికాసట్ కి ఏరాప్టుల్. పెళిళ్కూతురి వెనక కొతత్గా పెళైల్న, పెళిల్ కావలసిస్న అమామ్యిలూ, పినున్లూ , మేనతత్లూ
అవసరం లేకునాన్ ఏదో ఒకటి సవరిసూత్ ...
వదద్నాన్మనసు

గతంలోకి వెళిల్ పోయి౦ది. ఎంత నిరాడంబరంగా జీవితాలు పంచుకునాన్రు? ఒకరంటే ఒకరికి వలల్మాలిన

అభిమానం, దూరమై బర్తకలేమనిపి౦చాక, తలిదండుర్లను ఒపిప్౦చలేమని అరధ్మయాక నలుగురు మితుర్ల మధయ్ జరిగిన పెళిల్. అయినా తలెతిత్ అతని
వంక చూసేందుకే ఎంత బెరుగాగ్ ఉండేది. ఒకరి కొకరు మనసులు తపప్ మరేదీ ఇచిచ్ పుచుచ్ కోలేదు.
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ముపైప్ మూడేళళ్ తరువాత కూడా “ ఇంకా ఇలా కొతత్ పెళిళ్కూతురిలా సిగుగ్పడతావు” అనేవాడు. కళళ్లో నీళుళ్ తిరిగాయి.
నినన్ గాక మొనన్ కవివ్ంపుగా అతను పాడిన ఆ పాట చెమమ్ ఇంకా తడి ఆరలేదు. “ ఇరువుర మొకటై పరవశించగా ఇంకా జాగేలా
బేలా” కంటిలో నీటి పొర కదిలింది. అది చుకక్గా మారి కొలకులు దాటకుండా జాగర్తత్పడాడ్ను.
తలుచుకుంటే గుండె బరువెకిక్ పోతుంది. ఎలా ఉనాన్ను తను లేకుండా ? అనిపిసుత్౦ది. మరుక్షణమే ఓదారుప్గా వీచిన గాలి చెకిక్ళుళ్
తాకి అతని చేతి పరామరశ్లా లాలిసుత్౦ది.
ఏమిటో ... నేను మాతర్మే ఇలా ఎ౦దుకునాన్నో, ...
పెళిల్ జరుగుతునాన్ ఆలోచనలు తమ దారిన తాము సాగుతూనే పోయాయి. పెళిల్ కూతురు లావణయ్ పెదద్నన్యయ్కు నాలుగేళళ్ కిర్తం
పెళైల్ంది. ఆరెన్లల్లో ఆ పిలల్ నాకు నచచ్లేదు. ససేమీరా నేను దానితో కలిసి ఉండలేనని విడాకులకు వెళిల్ పది లక్షల నషట్ పరిహారం ఇచిచ్
వదిలి౦చుకునాన్డు. పాపం అనిపి౦చి౦ది. రుచి చూసి నచచ్లేదని ఏకూరో వదిలేసినంత సులువా ఇలా జీవితంలోకి వచిచ్న మనిషిని వదిలెయయ్డం
అనుకునాన్ను. అదిగో ఆ చివర కూచునన్ సుమతి కొడుకు పెళైల్ నాలుగేళుళ్. రెండేళుళ్గా కోడలు రావడం లేదు. కలిసి ఉండటం నా వలల్ కాదు విడిగా
వసాత్వా రా లేదూ నీ దారి నీది నా దారి నాది అందట.
మనసు చివుకుక్మంది.
పెళిళ్కి కొతత్ నిరవ్చనం ఇవావ్లేమో.
సంపర్దాయానిన్ ఎగతాళి చేసుత్నన్టుట్ పెళిళ్కి ముందే కలిసి కబురూల్ షికారూల్ సీవ్ట నతి౦గస్ అనీన్ అయాక మళీళ్ తెరచాటు పరదాలు,
జీలకరర్ బెలాల్లు, ... మంతార్లు ... తంతార్లు
తుమిమ్తే ఊడే ముకుక్లా తయారైన ఈ పెళిల్ళల్కు ఇలా డిజైనర చీరలూ, సినిమా షూటి౦గ లా మేకప లు వెడిడ్ంగ ధీమ లూ,
అటట్హాసంగా లైవ టెలికాసట్ ... కనీసం ఒకక్సారైనా ఇతనే నా జీవన సహచరుడు అనుకోలేని దౌరాభ్గయ్౦, అపోప్ సొపోప్ లక్షలు ఖరుచ్ అవాలిస్౦దే
అటట్హాసంగా పెళిల్ జరగాలిస్ందే.
బంగారు బొమమ్ రావేమే -సనాన్యిపాట. అవును బంగారు బొమమ్లే కావాలి.ఒ౦టి ని౦డా బంగారం దిగేసుకునన్ బొమమ్లు. వరుడు
మనసైన వాడో కాదో ... గాని
ఛ మరీ పెళిళ్కి వచిచ్ ఈ ఆలోచనలేమిటి అనుకునాన్ను.
వెనకాల ఎవరో అమామ్యిలూ గుసగుసలాడుకుంటునాన్రు. వదద్నాన్ మాటలు వచిచ్ చెవులను మనసును తాకుతూనే ఉనాన్యి.
“ మొనన్ మొనన్టి దాకా వాడు లేకుండా బర్తకలేనని అంటివి గదా , మరి వీడితో పెళెళ్ందుకు చేసుకునాన్వు?”
వాడు , వీడేనా మరాయ్ద ఆనేదే లేదా అనుకునాన్ను.
“ ఇపుప్డు కూడా వాడిని చూడకపోతే అంతేనే కాని ఏ౦చేసాత్ను? తపప్లేదు. అమమ్కు నానన్కు వాడు నచచ్లా ... చదువు లేదంటారు.
కాని ఎంత పేర్మగా మాటాల్డతాడు? అది చాలే.తిండీ తిపప్లు లేకునాన్ బతికెయయ్డానికి. కాని మేం చూసిన వాడిని చేసుకోకపోతే చిలిల్గవవ్ ఇవవ్మనాన్రు.
ఇదద్రూ కొ౦పలు మునిగి నటుట్ ఒకటే ఏడుపు. అమమ్ చెపిప్ందిలే. పేర్మ పేర్మే పెళిల్ పెళేళ్ దేని దారి దానిదని. అదే అనుకునాన్ం. వీలైనపుప్డు కలుసాత్ం. ఫోన
చేసాత్ననాన్డు రోజూ”
తలతిపిప్ చూదాద్మని ఎంత బలంగా ఆనిపి౦చినా అతి కషట్ం మీద ఉగగ్బటుట్కునాన్ను.
ఎటు పోతో౦దీ యువత?
ఒకరిదద్రు తెలిసిన వారు పలకరించారు. ఒక చిరునవువ్ ఒక కరచాలనం.
ఏం పటుట్కుపోయేది ఉంది.
ఇంతలో మంగళ సూతర్ ధారణ ముగిసినటుట్ంది. మిగతా కారయ్కర్మాలు జరుగుతునాన్యి. తలంబార్లు అంటూ పాతికేళుళ్ దాటిన
వారు అక్షంతలు పోసుకోడం ఫోటోలో ఒకొక్గి౦జా రావాలని మొహాలు సరిగాగ్ కనబడాలనీ సవరించుకుని కృతకంగా ఫోటోలు...
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ఈ లోగా పెదద్ వాలూయ్ం తో మైక గరగరమంది. కాసేస్పటికి సరుద్కునాన్క అరధ్ం అయింది. పెళిల్ పాటలు పాడే బృ౦ద౦ ఏరాప్టు
చేసారని. సంపర్దాయ గీతాలు వినిపిసాత్రేమోనని మనసులోనే సంబరపడాడ్ను కాని అది ఆవిరవడానికి ఎంతో సమయం పటట్లేదు. పాతకాల౦ మొదలు
నినన్మొనన్టి వరకు వచిచ్న సినిమాలలో పెళిల్ పాటలు పాడి౦ది ఆ బృ౦ద౦.
పటట్ పగలు నూతన దంపతులకు చుకక్ను చూపించాక అదే అరుంధతి ఇహ అతిధుల ఆశీరవ్చనాలు. రెండు దాటింది. ఆకలితో
నకనకలాడుతూ ఉగగ్ బటుట్కు కూచునన్ వాళుళ్ ఒకక్సారి లేచారు.
ఈ అరుంధతి ఆచారం ఎందుకో ఈ తరం వారికి.
ఈ లోగా ఒకొక్కక్రూ లేచి బంధుమితర్ ఉభయకుశలోపరిగా పరామరశ్లు.
ఇహ ఏదో కాసత్ తినాన్ననిపించి సెలవు తీసుకోడం మంచిదనుకునాన్ను.
లేచి రె౦డడుగులు వేశానో లేదో ఆరెన్లల్ కిర్తం పెళళ్యిన పారుల వాళళ్మమ్ పలకరి౦చారు.
గుజరాతీ అమామ్యి,శశాంక తనూ ఒకే ఆఫీస -పేర్మ పెళిల్.
బాగానే వుంది. అమమ్యయ్ కాసత్ కాసత్ మారుతునాన్రు కులం మతం అంటూ వేళాళ్డడ్ం మాని అనుకునాన్ను.
కాని పారుల వాళళ్మమ్ ఏం చెపోత్౦దో ముందు అసలు అరధ్ం కాలేదు.
“ నరకం చూపిసుత్నాన్రు”
ఎవరు ఎవరికి నరకం చూపిసుత్నాన్రు , ఆ మాటా నాకెందుకు చెపోత్౦ది...
తెలల్మొహం వేశాను.
“ నాలుగు నెలలుగా నా కూతురిన్ నాతోనే ఉంచుకునాన్ను. పెళైళ్న మూడో రోజునుండే మొదలు సతాయ౦పు. ఎంత గార్ండ గా పెళిల్
చేశాము. ఎవరూ కనీవినీ ఎరగని విధంగా , అయినా ఏ౦ తెచాచ్వని రోజూ సతాయి౦పే. రాతీర్

పగలూ ఉదోయ్గం చేసి పైసా పైసా లెకక్లు

చెపాప్లట...పారల్ర కి వెళాళ్ లనాన్ చివరికి సానిటరీ నాపిక్నస్ కూడా లెకక్ చెపాప్లట........”
నా తల గిరుర్న తిరిగింది.
“శశాంక ఏమీ అనడా?” ఎందుకు అడిగానో నాకే తెలియదు.
“ఏమీ అనడు మూగ మొదుద్లా నిలుచ్౦టాడు... వాడి అకక్లూ అంతే ..కోరట్ కి వెళళ్మంటునాన్రు “ అలుల్డిని వాడు అనన్ ఆమె
సంసాక్రం ఎకుక్వేమీ కాదనిపించింది.
నెమమ్దిగా అకక్డినుండి ఎవరినో మాటాల్డిసూత్ తపిప్ంచుకునాన్ను..
మనసుకు బె౦గగా అనిపి౦చి౦ది.
నేనూ తనూ ఎపుప్డో అనుకునన్ మాటలు మళీళ్ మనసుస్స్లో మెదిలాయ.
తొలితొలి రోజుల అలకలు కోపాలు ఒకటి రె౦డు సారుల్ చూసాక కాబోలు, ఆ రోజున అందరూ నిదర్పోయిన అరధ్రాతిర్, ఆలసయ్ంగా
ఉదయి౦చిన నవమి నాటి వెనెన్టోల్ చాపమీద వాలిన అతని ఎదపై తల పెటుట్కుని ముని వేళళ్తో మీసాలు సవరిసూత్
“ మనిదద్రం ఈ వెనెన్ల సాకిష్గా ఒక పర్మాణం చేదాద్ం” అనాన్ను
“ ఊ చెపెప్యియ్”
“ఇహపై మనకు ఒకరి భావాలు ఒకరికి నచచ్కపోతే, ఈ అలల్కలూ కోపాలూ వదుద్. అది రంపపు కోతలా ఉ౦టు౦ది. ఎవరిషట్ం వారిది
అనుకుందాం. మాటాల్డకపోతే నాకు భయంగా ఉ౦టు౦ది. ...” ఆపైన మాటలు రాలేదు కళళ్లోని నీళుళ్ అడడ్ంపడి.
దగగ్రకు లాకుక్నిఉకిక్రిబికిక్రి చేసూత్ , “నువువ్ చెపాప్వు నేను చెపప్లేదు అదేరా తేడా... సరే ఇహపై మనకు వాదనలే వదుద్. అందరిలా
జీవితాంతం వరకీ కాదు ఒకరికొకర౦ ఎపుప్డూ కలిసే ఉందాం”
నిజమే ...
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అందుకే గదా నా చుటూట్ పర్తి క్షణమూ అతనే.
కాని ఈ తుమిమ్తే రాలిపడే ఉలక్లాల్ ఈ కాలపు పెళిళ్ళుళ్ ఎటు దారి తీసుత్నాన్యి.
అనయ్మనసక్ంగా ఒక చివర కూచునాన్ను. అ౦ద’రికీ దూరంగా ............
“వదద్ంటే వినవు కదా కామాకీష్ ఆ కళళ్కు కాటుక పెటుట్కుంటే నలుగురి కళూళ్ నీ మీదే, అందుకే దిషిట్ తగిలి వొళుళ్ వెచచ్బడింది.
“ఒరే సుబాబ్రావ, ఇంకా నీకు అనుమానం పోలేదా ఎవడో ననున్ ఎతుత్కు పోతాడని.. “ముసిముసిగా నవువ్.
తలతిపిప్ ఓరగా చూసాను
పండుటాకులాల్ , రేపటి తరానిన్ వెకిక్రిసూత్ ఒకరి చూపులోల్ ఒకరు కరిగిపోతూ కామాకీష్ సుబాబ్రావూ—తొ౦భైలోల్కి అడుగుపెటిట్న
పెళిళ్కూతురి తండిర్ నాయనమమ్ ముతాత్తా.
వణుకుతునన్ ఆమె పెదవులపై “మీ నగు మోమూ నా కనులారా.........”

*******
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