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ఉదయానేన్ వారాత్పతిర్క చూసుత్ంటే చరవాణి మోగింది. ఏదో కొతత్ నెంబరు. “హలో” అనాన్ను.
“హలో, సార, నేను, చింతలవలస అపప్ల నాయుణిణ్. మన ఊరి నారనాన్యుడు మేషాష్రు మీ ఫోనెన్ంబరిచేచ్రు.”
చింతలవలస అంటే నాలుగు తరాలుగా మా సవ్గార్మం. విజినారం జిలాల్. ఇపుప్డు నేనుంటునన్ వైజాగ అనబడే విసాపటాన్నికి తొంబై
కిలోమీటరుల్. దాదాపు పాతికేళళ్కిర్తం నా పదోకాల్సుపూరిత్కాగానే వదిలేసి, మరో పదేళళ్తరావ్త ఉదోయ్గం రాగానే, అమామ్నానన్లుకూడా నాదగగ్రకొచేచ్సేకా
మాసవ్గార్మం అని చెపుప్కోవటానికే అది మిగిలింది. ఇలుల్ ఎపుప్డో శిధిలమయియ్ంది.
ఊరిపేరు విని మనసు ఉరకలేసింది. కాకపోతే మాఊళోళ్నాకుతెలిసి పదిహేను మందికి పైగా అపప్లనాయుళుళ్ ఉండే వారు.
ఊళోళ్వాళుళ్కూడా వాళళ్ని బొజజ్పప్నన్

(పెదద్ పొటట్ ఉండే అపప్లనాయుడు), ఎరర్పప్నన్ (ఎరుపురంగులో ఉండే అపప్లనాయుడు), చించెటట్పప్నన్

(చింతచెటుట్ దగగ్ర ఉండే అపప్లనాయుడు) మొదలైన వాయ్వహారిక పేరేల్ గానీ ఒకక్ణిణ్ కూడా అపప్లనాయుడు అనిపిలిచే వారు కాదు. ఇపుప్డు నాకు వచిచ్న
ఫోనులో భాషా యాసా, ఆపదిహేను మందిలో ఎవరిదీ కాదు.
“ఓకే, చాలా సంతోషం. అపప్లనాయుడు అంటే...” అని ఆగిపోయాను.
నాపర్శన్బాగానే అరధ్ం అయినటుట్ంది. “నేను సార. దాసరపేట పోలయయ్కొడుకుని.” ఇంక నాకు ఆధార నెంబరు చెపిప్నంత సప్షట్త
వచేచ్సింది. దాసరపేటపోలయయ్ అంటే, మాఊరికి నాలుగుమైళళ్వతల ఉనన్ దాసరపేట ఊరివాడు. మాఊరికి ఇలల్రికం వచిచ్నవాడు. అంటే ఇపుప్డు
నాకుఫోను చేసిన అపప్లనాయుడు నాపదోకాల్సునాటికి ఏడాదివాడు.
“ఓహో, బంగారయయ్ మనవడివా? నువువ్ తొంబై రెండులో పుటిట్నటుట్నాన్వు.” అనాన్ను. నిజానికి అతడితాతని ఊళోళ్ వాళుళ్ గుడిడ్
బంగారయయ్ అనేవారు. చినన్వయసులో రేచీకటీ, కూతురుకనాన్ కొడుకు పదేళుళ్ చినన్వాడు కావటంతో ఇలల్రికం అలుల్ణిణ్ తెచుచ్కునాన్డు.
“సార. ననున్ ఇంతలా గురుత్ంచుకునాన్రా?” సంభర్మాశచ్రాయ్లు నామనసుని తాకాయి.
“సరే బాబూ, ఏమిటీ విషయం?”
“ఏం లేదు సార. ఒకపనిమీద వైజాగొచాచ్ను. మీరు మూణెణ్లల్కిర్తమే వైజాగ గవరన్మెంటు కాలేజీలో లెకెచ్రరుగా చేరేరని మనూళోళ్
తెలిసింది. ఒకసారి తాతగారికీ, మామమ్గారినీ చూసి రమమ్ని మా వాళుళ్ చెపేప్రు. మీకు ఇబబ్ందిలేకపోతే ఇపుప్డోసారి వసాత్ను.” తాతగారూ మామమ్గారూ
అంటే మా అమామ్నానన్లు.
“అయయ్యోయ్. తపప్కుండా రా.” అని ఇంటికి రావటానికి గురుత్లు చెపేప్ను.
ఇంటికొచిచ్న అపప్ల నాయుణిణ్ చూసిన నానన్ పురివిపప్న నెమలిలా అయిపోయారు. ఆయనపుటిట్నపప్టినుండీ అరవయేయ్ళళ్పాటు ఆ
ఊరు కదలేల్దు. పదిహేనేళళ్గా మా ఉదోయ్గాల మూలంగా ఊరువదిలేయటమేకాక, పదేళుళ్ హిందీపార్ంతాలోల్ కూడా గడిపారు మరి. సవ్ంత ఊరి జాఞ్పకాలు
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ఎంత ఆనందానిన్వవ్గలవో అంత ఆనందమూ ఇచాచ్యి. తాతగారికీ మామమ్గారికీ ఒక గంట కబురుల్ చెపాప్డు. నానన్, తన ముందుతరం వాళైళ్న
బాండుర్తాత (పేరు తాతినాయుడు, చినన్పుప్డు బాండుర్కపప్లా అరచేవాడట), రేషనాన్యుడు (కొనాన్ళుళ్ చౌకదరల దుకాణం నడిపేడు), సైకిల
దాలినాయుడూ (నాచినన్పప్టివరకూ మాఊళోళ్ ఏకైక సైకిలు యజమాని) మొదలైన వాళళ్ంతా చనిపోయారని తెలుసుకొని ఏడేచ్సారు. వాళళ్మనవల,
మునిమనవల చదువులూ, వృతుత్లూ, పెళిళ్ళూళ్ వివరాలు కనుకొక్ని మళీళ్ మళీళ్ అడిగి సంతోషించారు. నేను కొంచెం పాలొగ్నాన్ను. మా ఆవిడ పుటిట్లుల్
గోదావరీతీరం కావటాన నూరుశాతం శోర్తగా ఉండిపోయింది.
అపప్లనాయుడు మా ఊరికి పదిహేను కిలోమీటరల్వతల ఊళోళ్ గణిత ఉపాదాయ్యుడిగా పని చేసుత్నాన్డు. మాఊరి వయ్వసాయ
కుటుంబాలనుంచి తొలితరం పర్భుతోవ్దోయ్గి. వైజాగెందుకొచేచ్డంటే, వాళళ్చెలిల్కి ఒకసంబందం కుదిరింది. ఇకక్డెవరో సిదాధ్ంతి చేత ముహూరత్ం
పెటిట్ంచుకొని, ఇంకో పురోహితుణిణ్ పెళిళ్చేయించుకుందికి మాటాల్డుకొనాన్డుట. ఈ ఇదద్రు పండితుల పేరూల్ మొగపెళిళ్వారు సూచించారుట. ముహూరత్ం
పెటిట్నందుకు ఐదువేలూ, పౌరోహితాయ్నికి కారు అదెద్ కాక పదివేలూ.
“అనిన్డబుబ్లే!” అనాన్ను. నా ఊహతెలిసేటపప్టికి మా ఊళోళ్ పెళిళ్చేయిసేత్ పురోహితుడి సంభావన వంద రూపాయలు.
“అదే మూల సార? ఆంతగొపప్వాళుళ్ ఇదద్రూ దొరికేరు. వాళళ్రేటుల్ తెలిసే వచాచ్ం. ఆసలు రేపు మళీళ్ రావలిసి వసుత్ందేమోనని
భయపడాడ్ము. ఉదయం తొమిమ్దిలోపల రాకపోతే వాళుళ్ దొరకరు. ఏడుగంటలవరకూ రాహుకాలం. ఇంటోల్ంచి బయలేద్రకూడదు. ముహూరత్ం పెటిట్న
సిదాధ్ంతిగారిచేత ఫోనుచేయించకపోతే పురోహితుణిణ్ కలవటానికి రేపు మళీళ్ రావలిసి వచేచ్ది.”
“ముహూరత్ం పెటిట్ంచుకొందికి ఇంటినుంచి బయలుదేరడానికి కూడా మళీళ్ రాహుకాలమా? అది ఎవరు చెపేప్రు?”
“ఉదయానేన్ ఆరుగంటలకలాల్ మాటీచరస్ వాటాస్ప గూర్పులో ఒకాయన తిథి, నక్షతర్ం, రాహుకాలం, వరజ్య్ం లాంటి వివరాలనీన్
పెడతాడు. మీరవేవీ చూసుకోరా?” ఆశచ్రయ్ంగా అడిగాడు.
ఆ రైతుబిడడ్ ఆశచ్రాయ్నికాక్రణమేంటంటే, మేము ఆఊరి పురోహితులం. నాపదోకాల్సు వరకూ మానానన్గారి కూడా వెళిళ్ పౌరోహితయ్
కర్తువులో సాయపడేవాణిణ్. కానీ, తరావ్త రాహుకాలాలూ, దురుమ్హూరాత్లూ పటిట్ంచుకోవటం మాట అటుంచి, ఆపేరుల్ కూడా దాదాపు మరిచిపోయాను.
“నేను ఉతత్రాదిలో ఉనన్పుప్డు అవనీన్ అలవాటు తపిప్పోయాయి. అదిసరే. మానానన్గారు మన ఊరొదిలేసిన తరావ్త గజపతినగరం
నుంచి ఎవరో పురోహితుణిణ్ పెటుట్కునాన్రు కదా మీరు. ఆయన ముహూరాత్లు చూడడ్ం, పెళిళ్ళుళ్ చేయించటం చెయయ్లేడా?”
“జాతకాలు చూడడ్ం అతడికి సరిగాగ్ రాదు సార. ఏదో ముహూరత్ం పెటేట్సేత్ మంచిదికాదుకద సార?”
“సరే, జాతకం చూడడ్ం, ముహూరత్ం పెటట్టం ఇకక్డి సిదాద్ంతికి బాగా వచుచ్. మరి కనీసం పెళైళ్నా అకక్డి పురోహితుడితో
చేయించుకోవచుచ్కదా? కొంచెం డబుబ్ ఆదా అయేయ్ది.”
అపప్లనాయుడు ననున్ చూసిన చూపులో, పురోహితుల కుటుంబంలో చెడపుటాట్వుకదా అనే అరధ్ం గోచరించింది. ఆలా రెండూ సెకెనుల్
చూసాకా, “సార, లోకల పురోహితుడు ఐదువేలే తీసుకుంటాడు. కానీ పెళిళ్మంతార్లొకటే చదువుతాడు. ఈయన వేదాశీరవ్చనం కూడా చెబతాడు.
మాచెలిల్కి కాబోయే అతత్వారింటోల్ ఇపప్టికే రెండు పెళిళ్ళుళ్ చేయించాటట్. వాళుళ్ అడిగేరు, మంచిదయింది. లేకపోతే ఈయనగురించీ, పెళిళ్లో
వేదాశిరవ్చనం గురించీ మాకు తెలిసేది కాదు. మాచెలిల్పెళళ్యేయ్కా నాకు పెళిళ్కుదిరితే అపుప్డూ కూడా వీళళ్ దగగ్రకే వసాత్ను సార.” అనాన్డు.
అంతదూరం నుంచొచిచ్నవాడి నమమ్కాలజోలికెళళ్కూడదు కనుక మామూలుగా ఉనాన్ను. కానీ, ముహూరాత్లూ శాసాత్ర్లపటల్ నా
ఉదాసీనతకు నొచుచ్కునన్టుట్నాన్డు. టీ అయాయ్కా వెళిళ్పోయాడు. పురోహితుడి కొడుకిక్, రైతుబిడడ్ ముహూరాత్లూ, వరాజ్య్లూ, వేదమంతర్ పార్శశత్య్ం
చెబుతునాన్డంటే, బర్హమ్ంగారు చెపిప్న కలికాలం వచేచ్సినటేట్ అనిపించింది.
అపప్లాన్యుడెళిళ్పోయాకా మా ఆవిడ రంగంలోకి దిగింది. “వీళళ్ని చూసైనా నేరుచ్కొండి. ఇపప్టికే, మనవలల్ బోలెడు తపుప్లు
జరిగిపోయాయి.” అంది. ఆతపుప్లేంటంటే, మాపెళైళ్న వారంరోజులకే గుజరాత బదిలీ అవటంతో, మా అమామ్నానన్లతో కలిసి, కొతత్దంపతలం,
సామానుల్ సరుద్కొని జునాగడ లో దిగేం. అకక్డ ఇంటోల్ దిగిన రోజు అమావసయ్. మేం దిగిన రెండోర్జులకి గాని మా సామానుల లారీ రాలేదు.
పాలుపొంగించుకొనే యంతార్ంగం లేకపోవటంతో మా అమమ్, తను రైలోల్ చదువుకొందికి తెచుచ్కొనన్ దేవీ భాగవతం పుసత్కానిన్ ఈశానయ్మూల పెటిట్, ఒక
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అరటిపండు వలిచి, రెండు అగర బతీత్లు వెలిగించి, పుషప్రహిత, దీపరహిత పూజ కానిచేచ్సింది. తీరా బయటకొచి చూసేత్ మేము పూజచేసినది
ఈశనయ్మూల కాదు, నైఋతిమూల. ఆమరాన్టినుంచీ నెలాల్ళుళ్ అషాడమాసం, అతత్గారూ కొతత్కోడలూ లక్షణంగా ఒక ఇంటోల్నే ఉనాన్రు. ఇవనీన్ శాసత్ర
సాంపర్దాయ ఉలల్ంఘనలే.
అలా మొదలైన మా సంసారంలో, మా అమామ్, మా ఆవిడా తమ భకాత్య్నుసారం, శకాత్య్నుసారం ఏవోచేసుకొనేవారు. రాజసాత్న లో
ఉనన్పుప్డు ఒకశార్వణ మాసం నోముకి ముతైత్దువలు కావలసి వసేత్, హిందీ గృహిణులకు నోము గురించి బొటేల్రు హిందీ ముకక్లోల్ వివరించి
కొంతమందిని ఒపిప్ంచి వాయనాలిచేచ్సింది మా ఆవిడ. కొందరు మాతర్ం దోషపరిహార దానం అనుకొని, మాదోషాలనీన్ పుచుచ్కునన్వాళళ్కి
అంటుకుంటాయని తీసుకోలేదు. ఒకావిడ వాయనం తీసుకునాన్కా మీరు ఇపుప్డు వచాచ్రు. ఒకనిమిషం లేటైతే సాన్నానికెళిళ్పోయేదానిన్ అంది. అంటే
వాయనం మైలపడడ్టేట్. అలా అని జరిగిన తపుప్ని పుచుచ్కునాన్విడకి చెపప్టం మరాయ్దకాదు కదా. వాయనం పుచుచ్కునన్వాళళ్లో మరికొందరు
మాంసాహారులని తరావ్తెపుప్డో తెలిసింది. పాపం, అతాత్కోడళిళ్దద్రూ అలా రాజీ పడుతూ ఏవోచేసుకొనేవారు. నావీలునిబటిట్ వారడిగిన పూజా దర్వాయ్లు
సమకూరచ్టం, ఆఫీసు టైముకి ఇబబ్ంది రానంతవరకూ పూజలో కూరోచ్వటం తపప్ నామిగిలిన జీవతమంతా చారావ్క జీవితమే.
నాలో భకిత్బీజాలు నాటాలనుకునన్ మా ఆవిడ సంకలాప్నికి ఇపుప్డు అపప్లనాయుడి మదద్తు దొరికింది.
“ఇంతకీ ఈఅపప్లనాయుడు పెళిళ్ ఇంత శాసోత్ర్కత్ంగా చేయయ్టానికీ మామూలుగా చెయయ్టానికీ తేడా ఏమిటంటావ?”
“అదేంటీ, మంతార్లకీ ముహూరాత్లకీ ఏవిలువా లేదంటారా?”
“వీళళ్నానన్ దాసరపేట పోలయయ్ పెళిళ్ ఎలాజరిగిందో విను.”
“అది మీకెలా తెలుసు?”
“అపుప్డూ నేను ఐదోకాల్సు. తాత చేయించిన పెళిళ్ అది. అపప్టికే తాతకి ఎనబై ఏళుళ్ నిండటం, ముపైప్ ఏళుళ్గా వాడుతునన్ కళళ్దాద్లు
పగిలిపోవటంతో, పంచాంగం చూసేటపుప్డు ననున్ కూరోచ్బెటేట్వారు. రైతుకుటుంబాలవాళుళ్ వధూవరులిదద్రి తరపు పెదద్లూ రాగానే, పేరల్ని బటీట్,
వాళళ్జనమ్ నక్షతర్ం రాసేవారు. జాతకాలు నపప్కపోవటం అంటే ఏంటో తెలీదు. మూఢం లేని సమయంలో ఉండే ఐదారు లగాన్లోల్, వీళళ్ నక్షతార్లిని బటిట్
ఒక లగన్ం, దానితో పాటే పెళిళ్పందిరి రాట ముహూరత్ం పెటేట్వారు. రాతిర్ పెళిళ్ అనగా ఉదయం మా ఇంటికి బతెత్ం పంపేవారు.”
“అదేంటి?”
“పెళిళ్భోజనాలని ఊళోళ్ ఇంటికో మనిషిని రమమ్ని పిలిచేవారు. దానిని ఊరామిటి అనేవారు. మరి పురోహితులు ఆ వంట తినరు
కనుక ఒక మనిషికి సరిపడా బియయ్ం, పపూప్ మొదలైన వండని దినుసులు, రెండు అరిసెలు ఒక జంగిటోల్ పెటిట్ మా ఇంటికి తెచేచ్వారు. సాయంతర్ం
బాజాలతో మా ఇంటికి వచిచ్ తాత రాసిన లగన్పతిర్క తీసుకెళేళ్వారు. లగన్పతిర్క అంటే, తాటాకుపై రాసిన శుభలేఖ అనన్మాట. దానిని వరుడి తలపాగాలో
ఉంచేవారు. రాతిర్ తాత పెళిళ్చేయిసుత్నన్ంతసేపూ నేను కూడా పర్కక్నే ఉండీ తాతకి ఆతంతులో సాయపడేవాణిణ్. అలా ఈదాసరపేటపోలయయ్ పెళిళ్లో
జరిగిన విశేషం గురుత్ండిపోయింది.”
“ఏమిటావిశేషం?”
“ముహూరత్ం రాతిర్ ఒంటిగంట తరువాత కనుక గంటముందు పెళిళ్వారితరుపు మనిషి వచిచ్ నిదర్ లేపాలి. వాళుళ్ రావటం అరగంట
లేటయియ్ంది. వెంటనే తాత వాళళ్ని తిరిగిపంపేసి, నాచేతే వాచీని అరగంట ముందుకి నపిప్ంచేకా ఇదద్రం పెళిళ్పందిటోల్కెళేళ్ం. పెళిళ్ లక్షణంగా జరిగింది.
ఇపుప్డొచిచ్న అపప్లనాయుడూ, తరావ్త ఆడపిలాల్ లక్షణంగా పుటేట్రు. పిలాల్డు చకక్గా చదువుకొని పర్భుతోవ్దోయ్గి అయాయ్డు. ముహూరత్ం తపిప్ జరిగిన
పెళిళ్ కూడా విజయవంతంగా జరిగింది.”
“అది తాతగారు చేయించిన మంతర్బలమేమో?”
“ఆవిషయానికి తరావ్త వదాద్ం. ముందుగా ముహూరత్ం నిమిషాలు, సెకెనులు ఖచిచ్తంగా చూడకపోయినా పెనుపర్మాదాలేవీ జరగవని
ఒపుప్కునాన్టేట్నా?”
ఔనూ, కాదూ అనకుండా అచచ్తెలుగులో చెపాప్లంటే డిపల్మేటిక గా తల ఊపింది.
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“సరే, ఇపుప్డు దాసరపేట పోలయయ్ మామగారైన గుడిడ్బంగారయయ్ పెళిళ్ విశేషాలు చెపప్నీ.”
“అదిమీరు పుటట్కముందు జరిగి ఉండాలి కదా?”
“నిజమే, కాపోతే అందులో జరిగిన విశేషం వలల్ మాపెదద్లు చెపప్గా విని గురుత్ంచుకునాన్ను.”
“చెపప్ండి.”
“ఆపెళిళ్ పంతొమిమ్ందివందల డెబైబ్ పార్ంతంలో జరిగింది. మా తాతగారి మేనలుల్డు రామం మావయయ్ తెలుసు కదా?”
“తెలుగుమాసట్రుగా జాయినయి హెడేమ్షాట్రుగా రిటైరయారు కదా? వాళళ్బాబ్యే కదా ఇపుప్డు ముంబైలో ఉదోయ్గం చేసుత్నన్ది?”
“ఔను. ఆయన అపుప్డే భాషాపర్వీణ పూరిత్చేసి ఉదోయ్గం కోసం పర్యతిన్సూత్ వేసవికదా అని మా ఊరురొచేచ్రుట. సరిగాగ్ అపుప్డే మా
ఊళోళ్ ఒకే ముహూరాత్నికి నాలుగు పెళిళ్ళుళ్ వచాచ్యి. రెండు పెళిళ్ళళ్ పెదద్లు ఒకే పందిటోల్ చేయటానికొపుప్కునాన్రు. మిగిలిన వాళిళ్దద్రూ వాళళ్
ఇంటిముందు పందిటోల్నే చేసాత్మని పటుట్పటట్టంతో ఒకపెళిళ్కి నానన్వెళిళ్నా నాలుగోపెళిళ్కి పురోహితుడు తకుక్వపడాడ్డు. అపుప్డే రామామ్మయయ్ని
పంపేసారు. నిజానికి తనకి పెళిళ్మంతార్లు రావు.”
“మరెలా చేయించారు?”
“ఉదయం తాత, మాంగళయ్ధారణ, జీలకరార్బెలల్ం మంతార్లు నేరేప్రు. సందాయ్వందనం మామయయ్కి వచుచ్ ఆ మంతార్లతో మిగతా
పెళిళ్తంతు కానిచెచ్యయ్మని, పెళిళ్తంతులో ఘటాట్ల కర్మం ఒక పేపరుమీద రాసిచాచ్రు. నామంతార్లోల్ తపుప్లు పటుట్కొనేదెవరు మామయాయ్ అని తాతకి
ధైరయ్ం చెపిప్ బయలేద్రుట మామయయ్.”
“ఇంతకీ అకక్డేం జరిగింది?”
“మామయయ్ సంధాయ్వందనం మంతార్లు పావుగంటలో ఐపోయాయిట. మళీళ్ అందుకోబోతే చదివినవే మళీళ్ మళీళ్ చదువుతునన్టూట్
ఎవరో వెనకాలనుంచి గొణిగేరుట. అందుకని మామయయ్యయ్ సుమతీ శతక పదాయ్లు మకుటం తీసేసి చదవటం మొదలెటేట్రుట. ఆరోజులోల్ పెళిళ్పందిటోల్
ఎవరూ చదువుకునన్వాళుళ్ లేరని మామయయ్ ధైరయ్ం. పొరుగూరి చుటాట్లోల్ ఎవరో ఐదోకాల్సువరకూ చదువుకునన్వాడునన్టుట్నాన్డు. పజాజ్లు చదివి పెలిల్
చేసేతత్నుర్ అని గొణగటం మామయయ్కి వినపడింది. గటిట్గా అంటే పురోహితుడికి కోపం వచిచ్ వెళిళ్పోతాడని వాళళ్ భయం. ఆతరావ్త గజేందర్మోక్షం
పదాయ్లు అందుకునాన్డు. ఆపందిటోల్ ఉనన్వాళళ్కి అవి గజేందర్మోక్షం పదాయ్లని తెలీకపోయినా, అందులో తెలుగుపదాలు పటేట్సారు. అపుప్డు మామయయ్
సమయసూప్రిత్తో మంతార్లు మొదలెటిట్ ఒకక్రిమారూక్ లేకుండా, పందిటోల్ ఉనన్వాళళ్ంతా, పౌరోహితయ్ం వృతిత్లో లేకపోయినా ఎంతబాగా మంతార్లు
చదివేరో, ఇలాంటి పంతులుగోరి మంతార్లోల్ తపుప్లు వెతికేరు ఈ కురర్ యెదవలు అని పెళిళ్పెదద్లచేత పొగిడించుకొని మరీ పెళిళ్పూరిత్చేసారుట.”
“అనిన్మంతార్లు రావుకదా, ఆయనకి?”
“విషయమేమిటంటే,

మామయయ్

విజయనగరంలో

చదువుమొదలయేయ్సరికే

ఒడుగు

అవటంతో,

చిలల్రఖరుచ్లకు

దకిష్ణ

డబుబ్లొసాత్యని ఆదివారాలు తదిద్నం భోజనాలకెళేళ్వారుట. ఆబిద్కంలో భోకత్లని పీటమీదకూరోచ్బెటట్టానికీ, భోజనం మొదలెటట్టానికీ మదయ్ కనీసం ఒక
గంట పూజ ఉంటుంది. ఆమంతార్లు మళీళ్ మళీళ్ వినటం వలల్ మామయయ్కి కంఠతా వచేచ్సాయి.”
“అంటే?” మా ఆవిడకి విషయం అరధ్ం కాలేదు.
“ఆపెళిళ్కి మామయయ్ తదిద్నం మంతార్లు చదివేసారు. ఆదంపతులు వాళళ్కాపరానికి యాబై ఏళుళ్ పూరిత్చేసుకునాన్రు.
ముహూరత్ఘడియలు మించిపోయేకా జరిగింది అపప్లనాయుడి తండిర్ పెళిళ్. అదుభ్తమైన ముహూరత్ంలో, వేదాశీరవ్చనాలతో జరిగిన ఏపెళిళ్కీ
తీసిపోనంతగా విజయవంతమయాయి కదా రెండు పెళిళ్ళూళ్. దీనరధ్ం ఏమిటంటే మనసుమనసు కలవటమే మంతర్ం పరమారధ్ం.”
“మనసుమనసు కలవటమే మంతర్ం పరమారధ్ం అని మంతార్లోల్ కూడా ఉందా? నేనింకా అది పెళిళ్పుసత్కం సినిమా పాటలోనే
ఉందనుకుంటునాన్ను.” అని గోదావరీ వెటకారం గుపిప్ంచి వెళిళ్పోయింది, మా ఆవిడ.
***
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