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నలుగురు కూరుచ్ని న

ళన

నాపేరొక పరి తలవండీ !!
ఎటు చూసినా దారికి అటు ఇటు చెరీర్ పూలతో నిండుగా ఉనన్ చెటుల్. పూల పలల్కీ ఎకిక్ రాబోయే వసంత ఋతువుకి సావ్గతం
చెపప్డానికి సిదధ్ంగా ఉనన్టుల్గా ఉనాన్యి. ఎంత సేపు చూసినా తనివి తీరని అందం. చెటల్ కొమమ్లకి పీచుమిఠాయి పువువ్లు పూసినటుట్
ఒకసారీ, గాలికి వెళేల్ మేఘమాల చెటల్ కొమమ్లోల్ చికుక్కునన్టుల్ ఇంకోసారి. కిటికీలోంచి కనపడే ఆ చెరీర్ పూల అందాలని ఎంతసేపటినుండి
చూసుత్నాన్నో మరి. ఎనోన్ రోజులు ఉండవు ఈ సుకుమారాలు. ఆలోపు కళళ్తో దోసిలి పటిట్ తాగెయాయ్లి.
నా ఈ పర్పంచానికి సరిగాగ్ అవతలి వైపు మా పినిన్ కూతురు చింటూ పెళిల్. నా మనసంతా అకక్డే ఉంది. ఫోనల్లో వాటస్ ఆపల్లో అనిన్
విశేషాలు కనుకుక్ంటునాన్ తీరని ఆరాటం. మరీ అరధ్రాతీర్ అపరాతిర్ అని చూడకుండా ఫోనుల్ చేసూత్ విసిగిసుత్నాన్నని అంతా జేరి
బతిమాలుకునాన్రు…పెళిళ్కి ముందు రెండు రోజులు కాల చెయొయ్దద్ని. కావాలంటే వీడియో కాల ఆన చేసి వంతులు వేసుకుని కవర చేసి
అంతా చూపిసాత్మని. సరే లెమమ్ని ఊరుకునాన్. అటాల్ పెళిల్ లడూడ్లు చుటేట్టపుప్డు ఎదురుగా ఒక ఫోన లో ననున్ కూడా పెటుట్కుని చకక్గా
పెదద్మమ్లు పినీన్వాళుళ్ కలిసి లడుడ్ండలు చుటేట్శారు. పెళిల్ పిలుపులు టిక టాక లో వీడియో తీసి పెడదామని, పెటుట్డు చీరలకు వెంకటగిరి
అయితే శేర్షఠ్మనీ, పెళిల్కూతురి బటట్ల కోసం వెళిల్వచిచ్న కంచి పర్యాణం గురించీ, తరతరాలుగా మారుతునన్ నగల తీరుతెనున్ల గురించీ
ఎడతెరగని కబురుల్. వెధవ టైం డిఫరెనస్ వలల్ నిదర్ముంచుకొచేచ్సి వాళళ్ కబురుల్ వింటూనే పడుకుండిపోయా.
తరావ్త రోజు పెళిల్కూతురుని చేసారు చింటూని. చినన్ంచు చీరలు, సరియంచు చీరలు, మూరెడేసి అంచునన్ చీరలు కటుట్కుని అంతా
అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉంటే ఒకక్ నిమిషం చిలకాకు పచచ్కి కుంకుమ రంగు అంచునన్పటుట్ చీర కటుట్కుని వీడియో తెరలోంచి అటు వైపు
దూకెయాయ్లనే ఆరాటానిన్ బలవంతాన అణచుకునాన్ను. పూలు-పళేల్లు అనీ, జాకెటుట్ ముకక్లని, తాంబూలం లోకి తమలపాకులనీ
హడావిడిగా అటు ఇటు తిరుగుతునన్టుట్, పెళిల్కూతురి జడ సరిచేసుత్నన్టుట్, అందరు కలిసి నలుగు పెటేట్సరికి తన ముకుక్పై జారే కుంకుమని
తుడుసుత్నన్టుట్, పటుట్ పావడాలు చుటుట్కుని బుటట్బొమమ్లాల్ పెళిల్కూతురు చుటూట్ చేరిన తోడు పెళిల్కూతురల్లో నా బుడడ్దానిన్ చూసి మురిసిపోతూ
ఉనన్టుట్ ఊహించుకుంటునాన్నా...ఇంతలో పందిరి రాటకి కటిట్న ఫోన ముందు మూలయింటి పెదద్మమ్ వచిచ్ కూరుచ్నేసింది. ననున్ మూయ్ట
లో పెటిట్నటుట్ ఉనాన్రు నా ఘోష ఎవరికీ పటట్లేదు.
నాదైన పర్పంచానికి నాకు మధయ్న పీఠం వేసుకుని కూరుచ్ంది పెదద్మమ్. ఈవిడ ఒకపటాట్న కదలదు. అవతల డోలు సనాన్యి మేళాలు
వినిపిసుత్నాన్యి. మధయ్ మధయ్లో చిలకలలాంటి అమామ్యిల కిలకిలలు. ఫోటోగార్ఫర సూచనలు. అమామ్ వాళళ్ అరుపులు. వంటల వాళళ్
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పురమాయింపులు. ఇవతల నాకేమో పెదద్మమ్ గదావ్ల చీర అంచు తపిప్ంచి ఏమీ కనపడడం లేదు. సరే ఎందుకులే విసిగించేది అని వీడియో
ఆఫ చేసేసా. ఎలాగూ ఫంక్షన హాలోల్ పెళిల్ అంతా ఆనైల్న సీట్ర్మింగ చేసాత్రు కదా అని. తెలాల్రి లేచి పెళిల్ లైవ టెలికాసట్ కి కనెకట్ అవుదాము
అనుకునాన్ను ఇక. ఆరుగంటలకు అలారం పెటుట్కుంటే చకక్గా రిసెపష్న నుండీ వకాక్కు శాసత్రం, నలుగు, పెళిల్ అనీన్ చూడొచుచ్. అనీన్ అరధ్
రాతిర్ ముహురాత్లు పెడతారు, రాతిర్ రెండూ, మూడు గంటలోల్ పెళిల్ళుల్ ఏంటని విసుకుక్ంటూ ఉండేదానిన్. ఇపుప్డు ఆ సమయం నాకు కలిసి
వచిచ్ంది.
పడుకుందామంటే ఒక పటాట్న నిదర్వసేత్ కదా! రంగు రంగుల ఆలోచనలు. చినన్నాటి నుండి చూసిన బంగారు పెళిల్ సంబరాలు.
ఒకోక్ ఋతువులో పూచే పువువ్లకు ఒకోక్ అందం అనన్టుట్, ఎదిగేకొదీద్ చూసే పెళిల్ళల్ది కూడా ఒకోక్ సారి ఒకోక్ అందం ఒకోక్ అనుభూతి మరి.
నే మొదట చూసిన పెళిల్ మా మేనమామ కూతురిది. ఐదేళల్ పిలల్ని నేను. పెళిల్కూతురు చిటికెన వేలుని పటుట్కుని భాజా భజంతీర్ల
నడుమ తోడు పెళిళ్కూతురిలా నడవడం ఒకక్టే గురుత్ంది నాకు. అమమ్ మొహం క్షణ కాలం కనపడకపోతే బెంగ పెటేట్సుకునే వయసు. ఆ
హడావిడి, సందడి ఏదో తుఫాను లో చికుక్కునన్టుట్ అనిపించింది. అంతే అంతకు మించి ఏవీ గురుత్లేవు ఈ పెళిల్ గురించి. నిదర్పోయి లేచి
"పెళేళ్దమామ్ ?" అని అడిగానుట. ఆ పెళిల్ ఫొటోలోల్ ఎకక్డా ఉండను నేను. ముహూరత్ం ఫొటోలో పెళిల్కూతురు పకక్నే కూరుచ్నన్ అమమ్
ఒడిలోంచి జారి ఉనన్ మువవ్ల పటీట్ల చినిన్ పాదాలు . అదే నేను అని చెపిప్ంది అమమ్ .
తరువాత నే చూసిన పెళిల్ మా చినమామది. పదేళల్ పిలల్ని అపప్టికి. పువువ్లపైన పూల జడల పైనా, చీరలపైన అలంకారాలపైనా
మోజు పెరుగుతునన్ సమయం. పెళిల్కూతురంటే కంటి ముందు నిలిచిన దేవకనయ్లా కనిపించేది అపుప్డు. పెళిల్కూతురుపైన చెపప్లేని ఆరాధనా
భావం. పెళిల్ కూతురు చీర మురిపెం, ఆవిడ పాపిట కదిలే పాపిటిబిళళ్ మురిపెం, నవీవ్ నవవ్క విచుచ్కుని ఉండే పెదవులు మురిపెం, ఘుమమ్ని
ఆమడ దూరం వరకు సువాసనలు వెదజలేల్ ఆవిడ పూలజడ మురిపెం, పూల జడ బరువుకి తల సాంతం తిపప్లేక తాను ఓరగా చూసే
చూపులు మురిపెం, గిలిగింతలు పెటేట్లా గలగలలాడే ఆవిడ చేతి గాజులు మురిపెం, పూటకో వరణ్ంలో మెరిసే ఆవిడ చీరలు మురిపెం. ఇలా
మొతత్ంగా పెళిల్కూతురంటేనే ఆ వయసులో ఒక ఫాసినేషన.
మండపంపైన పెళిళ్కొడుకు తరపు కాబటిట్ మామయయ్ పకక్నే కూరుచ్నాన్ను కానీ చూపంతా అతత్మీదే. చెవులకు వేలాడే బుటట్
కమమ్లు, వాటి నుండి తీరుగా నాజూగాగ్ వెనకిక్ వెళిల్ జడలో కలిసే చెంపసరాలు, బుగగ్న ఉనన్ చుకక్ ఎంత బాగుందో అతత్. అందరూ అకిష్ంతలు
జలుల్తుంటే నమసాక్రం పెటిట్ కంటోల్ అకిష్ంతలు పడకుండా చికిలించి చూసూత్ నవువ్తూ ఉనన్ అతత్ అలా మనసులో ముదర్పడిపోయింది.
అనిన్టికనాన్ ఆవిడ నవువ్ మరీ మరీ సమోమ్హనంగా అనిపించింది. పెళిల్కూతుళుళ్ మాతర్మే అలా నవవ్గలరేమో మరి. ఒకక్ క్షణం వదలలేదు
ఆవిడని నేను పెళిల్లో. అటాల్ మా చినమామ చిటికెన వేలు పటుట్కుని వచిచ్న చినన్తత అలాగే గురుత్ండిపోయింది నాకు ఇపప్టికీ. ఆ పెళిల్
ఫొటోలోల్ నెమలికంఠం రంగుకి నీలం పటుట్ హంసల బోరడ్రూ, నీలం జాకెటుట్ వేసుకుని, మెళోళ్ ఒంటిపేట గొలుసు వేసుకుని మామయయ్
పకక్న నిలబడి ఒంగి అతత్నే చూసుత్నన్ నేను ఇంకా గురేత్.
ఎనేన్సి సరదాలో పెళిల్ళల్లో. కొతత్ బంధుతావ్లతో కొతత్ సేన్హాలు అయేయ్వి. పెళిల్ సంబరాలు ముగిసిన వారంలోనే పార్ణ సేన్హితులం
అయిపోయేవాళళ్ం. వచేచ్ వేసవి సెలవులోల్ తపప్కుండా కలుసుకోవాలనే వాగాద్నాలు ఇచిచ్పుచుచ్కునేవాళళ్ం . అటు లోపల గదిలో అపప్టి
దాకా కనన్ కలలని పండించుకునే జంట అయితే... ఇటు మేమంతా మెదిద్ మీద చెమీక్ పొడి చలిల్నటుట్ ఉనన్ ఆకాశం కింద వరసగా వేసిన
పరుపులమీద పడుకుని చుకక్లు లెకక్పెటుట్కుంటూ అకాక్వాళుళ్ చెపుప్కునే ముచచ్టుల్ వింటూ కొతత్ కలలు కనడం మొదలుపెటేట్వాళళ్ం.
తరువాత నే చూసిన పెళిల్ మా బావది. పదాన్లుగేళుల్ నాకు అపుప్డు. పర్పంచానికి నేను కనిపించకుండా ఎకక్డైనా దాకుక్ంటే
బాగుండు అని అనుకునే వయసు. అటు చినన్దానిన్ కానూ ఇటు పెదద్దానీన్ కాదూ. ఎదిగీ ఎదగని వయసు. సమాధానం తెలియని లకాష్తొంబై
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పర్శన్లు. గొంగళి పురుగు దశ. అనిన్టికీ అందరితో పోలిచ్ చూసుకోడం, ఎదో తకుక్వయిందని కుమిలిపోడం. మనం తపప్ అందరూ
బాగునాన్రనే భావన. పటుట్ చీరల నాణయ్తను బటీట్ మారే పలకరింపులు ఆశచ్రయ్పరిచేవి. పెళిల్కూతురు నానన్ ఎందుకు కంగారు కంగారుగా
ఉంటాడో అరధ్మయేయ్ది. పర్పంచానిన్ నడిపే డబుబ్ గురించి, బంధుతావ్లని శాసించే సంఘంలోని పరపతుల గురించి నికక్చిచ్గా సూటిగా
తెలుసుకునే సమయం. ఆ చేదు నిజాలు తెలియడం వలల్ వచేచ్ కచిచ్తనం. అంతదాకా గోలు గోలున మాటాల్డే దానిన్ ఉనన్టుట్ండి మూగనోము
పటాట్ను. ఇపుప్డు తలచుకుంటే నవొవ్సుత్ంది కానీ అపప్టికి నాకు అవి పర్పంచ సమసయ్లు. ఆ పెళిళ్ ఫొటోలోల్ అవవ్ గారి చీర వెనకాలో, గూర్పు
ఫొటోలోల్ నలుగురి చాటునో దాకుక్ని ఉనాన్నంటే ఉనాన్ను అనిపింఛా...
అపుప్డొచిచ్ంది యవవ్నం ... బంతిపూల రథంలో. జీవితంలో ఎనిన్ పెళిల్ళల్కు చూసినా, ఎందరి తరపున ఎనిన్ వరుసలోల్ వెళిల్నా
"పెళిల్కూతురు చెలిల్" అనే హోదా ఉంది చూసారూ దానికి మించిన హోదా ఇంకోటి ఉండదు గాక ఉండదు. పూలవనం లాగా పందిటోల్
పెళిల్కూతురు చెలిల్ గారు తిరుగుతూ ఉంటే కళాయ్ణ మండపం అంతా కూడా తను ఎటు వైపు తిరిగితే అటువైపు తిరుగుతుందంటే నమామ్లి మరి.
పెళీల్డు కొడుకులు ఉండే వరసకి అతత్ల మురిపెపు చూపులు, పెళిళ్కొడుకు వైపు వారి చూసీ చూడని బేరీజు చూపులు, పెళిళ్కి తరలి వచిచ్న
అబాబ్యిల కనున్ల రాయబారాలు, అమమ్మమ్ నాయనమమ్ల మురిపాలు, అతత్ల పినున్ల పనీన్టి జలుల్లలాంటి పొగడత్లు ఇనిన్టినీ ఒకవైపు
సంబాళిసూత్, అలవాటు లేని చీరని అలంకారాలనీ ఇంకో వైపు వయాయ్రంగా సవరించుకుంటూ, పువువ్లు అందించుట పసుపూ గంధం
పంచుట వంటి నాజూకు పనులు చేసూత్ పెళిల్సందడంతా తానై తిరిగే అవకాశం ఒకక్ పెళిల్ కూతురు చెలిల్కి మాతర్మే చెలుల్తుంది. తన కోసం
పర్తేయ్కంగా కొనిన్ అదృశయ్ శకుత్లు పనిచేసూత్ ఉంటాయి. నిమిషాల మీద ఆజఞ్లు చెలుల్బాటైపోతాయి. భోజనాలలో మారు వడడ్నలు, కొసరు
వడడ్నలు అడకుక్ండానే జరిగిపోతాయి. అదొక భోగం. ఎనిన్ ఊసులు, ఎనేన్సి వినన్పాలు, ఎనెన్నిన్ వేడుకోళుళ్! చూసీ చూడనటుట్, గురిత్ంచీ
గురిత్ంచనటుట్ జడ కుచుచ్లతో ఆడుకుంటూనో, గాజులు సరిచూసుకుంటూనో చినిన్ నవువ్రువివ్తే చాలు కదూ! గటిట్ మేళం అనగానే వధూ
వరులపైన పడే అకిష్ంతలకనాన్ ఎకుక్వే పడతాయి పెళిల్కూతురు చెలిల్పైన…అభినందనల వరాల జలుల్లు. ననున్ మధయ్లో కూరోచ్ పెటిట్ అటూ
ఇటూ అకాక్ బావ కూరుచ్ని ముచచ్టగా తీయించుకునన్ ఫోటో మదిలో మెదిలింది ఒకక్ క్షణం.
తరువాయి కళాయ్ణం నాదే. పటట్రాని సంతోషం, చెపప్లేని గుబులు, ఎవరో తరుముకొని వసుత్నన్ భావన కలగలిపి ఉకిక్రిబికిక్రి
చేసేవి. పెళిల్కూతురి పెదవులపైని చిరునవువ్ రహసయ్ం వీడిపోయింది. పీటలపై కూరుచ్నన్ కనెన్ బంగారులందరికీ తెలిసిన రహసయ్మే కదూ!
జవ్రంలాంటి ఉదేవ్గంలో ఏమి జరుగుతుందో తెలిసేలోగా ఏదో కలలోలాగా జరిగిపోతుంది పెళిల్. అయినా, వేద మంతార్ల సాకిష్గా నానన్
కనాయ్దానం చేసిన క్షణాలు మాతర్ం ఎనన్టికీ మరచిపోలేము. అపప్టి మొదలు అంతవరకూ ఎరుగని పెదద్రికం ఏదో భుజాన పడడ్టుట్గా
అనిపిసుత్ంది. చినన్తనాలకి, చిలిపితనాలకీ, ముచచ్టల్కీ, మురిపాలకీ అంతటితో ఇక సెలవు. ఇహ పర్వాస కాపురాలకి వచేచ్ పూరణ్మమ్లకి
మరీను. జీవితం సరదా తీరేచ్సుత్ంది ఇకక్డ. కాపురానికి వెళేల్ ముందు నేనూ అమామ్ మలెల్ పందిరి ముందు తీసుకునన్ ఫోటో కళళ్ముందు
మెదిలింది. తెలియకుండా ఒక ఘాడమైన నిటూట్రుప్ విడిచాను. నా పకక్లో దూరుకుని దూరుకుని బజుజ్నన్ పిలల్దానిన్ ఒకసారి ముదాద్డి ఈసట్
మన కలర నుండి బాల్క వైట వరకూ సాగిన ఆలోచనలకు తెరదింపేసి పడుకునాన్ను.
తెలాల్రి అలారం మోగగానే లేచి పెళిల్ లైవ సీట్ర్మింగ కి కనెకట్ అయియ్ కూరుచ్నాన్. మొదలయియ్ంది హడావిడి ఇక. అదుగో పెళిళ్కొడుకు
వాళుళ్ వచాచ్రు. మా అతత్లు, పినున్లూ, పెదద్మమ్లూ అంతా ఎదురోక్లు వెళిల్ మగ పెళిళ్వారిని మండపంలోకి తీసుక్ని వసుత్నాన్రు. రిసెపష్న
మొదలయియ్ంది. ఇటు వైపు వారు అటు వైపు వారు అంతా పలకరించుకుంటూ ఉనాన్రు. తనవారిని పెళిల్కొడుకిక్ పరిచయం చేసోత్ంది
పెళిల్కూతురు. వాళళ్ తరఫువాళుళ్ వసేత్ బంధుతావ్లు వివరిసుత్నాన్డు పెళిళ్కొడుకు. ఊహలోల్ అకక్డికి వెళొల్చిచ్ పలకరించి వచేచ్సా. ఇంటోల్
పనులు చేసుకుంటూనే కానిచేచ్సుత్నాన్ 'వరక్ ఫొర్ం హోమ' లాగా.
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ఇహ భోజనాలు అయాయ్క మొదలయియ్ంది 'వకాక్కు శాసత్రం'. అందంగా తమలపాకులు పేరిచ్న పళెల్ంలో పెళిల్కూతురు వైపు
ఆడపడుచులందరి గుపిప్ళళ్కి సరిపోను వకక్లు పెళిళ్కొడుకు మేనమామలు ఇవావ్లిస్ందే. సరిపోలేదని ఆటపటిట్ంచే ఆడపెళిళ్వారు. మీరు తపుప్
ఆడారని మగపెళిల్ వారు సరదాగా వాదులాడుకుంటునాన్రు. చేతి గాజులు ఎగదోసుకుని నేను కూడా వకక్లు తీయాలిస్ంది కదూ!
ఇక నలుగు అయాయ్క ముహూరత్ం మొదలయేయ్ సరికలాల్ బుడడ్దానిన్ తీసుకు వచిచ్ ఒళోళ్పెటుట్కుని అనిన్ ఘటాట్లు చెపుతూ చూపిసూత్
ఉనాన్ను. "హూ ఈస థిస పిర్నెస్స అమామ్ ?" అంది. ననున్ నేను చూసుకునన్టుల్ అనిపించి దాని ముదుద్లతో ముంచేసా. ఈ సారి ఇంటోల్ జరిగే
పెళిళ్కి తపప్కుండా బుడడ్దానిన్ తీసుకుని వెళాళ్లి అనుకునాన్.
అది అడిగే పర్శన్లకి సమాధానాలు చెపుతూ అదిగో అకక్డ ఉనన్ది మీ పెదద్ తాత, ఇకక్డ మీ చినన్తాత, అకక్డ నిదర్కి తూలుతూ
సనాన్యి మేళానికి ఉలిల్కిక్పడేది మీ నాయనమమ్ చెలెల్లు, వకాక్కు దంచుకుంటూ చుటూట్ ఉనన్ తన నేసాత్లకి పంచుకుంటూ తాను కొంచం
తింటోందే అది మీ జేజవవ్ అని వివరాలు చెపూత్ ఉంటే ఆశచ్రయ్పోతూ వింటోంది. పెళిల్ అయిపోయింది, అరుంధతీ నక్షతర్ం చూసుత్నాన్రు
వధూవరులు. పర్తి తంతూ విసుగూ విరామం లేకుండా పంతులుగారి కోసం ఒకసారి, ఫోటోలవారి కోసం ఒకసారి చేసుత్నాన్రు కొతత్ జంట.
ఎటు చూసినా సందడి సందడిగా ఉంది. ఒకరిని ఒకరు పలకరించుకుంటూ, వివరాలు తెలుసుకుంటూ, నవువ్తూ, తుళుళ్తూ
కబురాల్డుకుంటునాన్రు. అందరి కళళ్లో ఒక తళుకు…తమ తమ వారిని చూసుకుంటునన్ందుకేమో! ఇంత సందడిలో ఎవరైనా అకక్డ
ఒకక్సారి నను తలచుకుని ఉంటారా? నా వాళల్ందరినీ ఒకక్ చోట చూసిన నా ఆనందం వారికి తెలుసుత్ందా? అనుకుంటూ చూదుద్ను కదా నా
ఒడిలో పిలల్ బజుజ్నేసింది. కాల చకర్ం మళీళ్ మొదటికి వచిచ్ తిరగడానికి సిదద్పడుతోంది .

(వచేచ్నెలలో అమెరికా అమామ్యి ఏం చెబుతుందో.. ఎదురుచూదా
ద్ ం..!!)
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