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ఉతత్రాల ట్ండు పెయేయ్టి దే

   సర్వంతి నెలాల్ళళ్నించి ఇలుల్ సరుద్తోంది.  ఎపప్టిన్ంచో అడుగుతునాన్రు అపారట్ మెంట కడతామని.  అందులో రెండు 
ఫాల్ట  లు వీళళ్కిచేచ్లాగా.  అతత్గారునన్నాళుళ్ ఇవవ్నివవ్లేదు.  ఆవిడ పోయి ఏడాదైంది.  సంవతస్రీకాలూ అయిపోయాయి కాబటిట్ ఇక అపారట్ 
మెంటు కివావ్లని నిరణ్యించుకుంది.  కొడుకు, కూతురు వివాహాలయి అమెరికాలో వుంటునాన్రు.  ఎలాగూ పాతబడిపోయింది 
ఇలుల్.  500 గజాల సథ్లం వునన్ ఆ ఇలుల్ బాగుచేయించాలనాన్ తలకు మించిన భారమే.  అంత పెదద్ ఇంటోల్ ఒంటరిగా వుండాలనాన్ 
కషట్మే.  పనీ ఎకుక్వ.   పిలల్లు కూడా అపారుట్మెంటుకిచేచ్యమనాన్రు.  అందుకే నెలాల్ళళ్కలాల్ ఇలుల్ అపప్చెపాప్లి.  అపారుట్మెంటు అయేదాకా 
వేరే అదెద్ ఇలుల్ చూసింది.  అనీన్ తనొకక్తే చేసుకోవాలి.  భరత్ ఆర.ఎమ.పి.డాకట్ర.  ఆయనగారి వలల్ వీసమెతుత్ సాయం లేదు.  భారయ్మీద 
అరిచి, అరిచి, అరిచి ఒకసారి కోపంతో కాఫీ వేడిగా లేదని విసిరికొటాట్డు.  ఆ కాఫీ సర్వంతి మొహం మీద, చీర మీద పడింది.  గటిట్గా 
అరుసూత్, అరుసూత్ అపప్టిన్ంచీ మాట పడిపోయింది.   భరత్గారు ఇంక అరవలేడని సంతోషించాలో...... మాట పడిపోయిందని బాధ పడాలో 
ఎటూ జీరిణ్ంచుకోలేక పోయింది సర్వంతి.

     తండిర్ పోయాక ఆయన గురుత్గా ఆయన వాడుకునే టర్ంకు పెటెట్ తెచుచ్కుంది.  తెచిచ్ంది గాని అదెపుప్డూ తెరవడం కుదరలేదు దాని 
తాళం కనబడక.   అందులో నానన్గారి ఇసతరీ చేసిన ఫేంటుల్, వాడకానికి అవసరమయే డబుబ్ వుండేవి.  నానన్గారు బేంకులో మేనేజరుగా 
చేసేవారు.  అందుకని ఆయన దగగ్ర కొతత్ రూపాయల నోటుల్, పదిరూపాయల, వందరూపాయల నోటుల్ వుండేవి.  పాలవాళళ్కీ, పనివాళళ్కీ 
కొతత్ నోటేల్ ఇచేచ్వారు.  వాళుళ్ ఆ నోటుల్ చూసి మురిసి పోయేవారు.   ముఖయ్మైన ఉతత్రాలు కూడా జాగర్తత్గా దాచేవారు. 

దాని తాళం కనబడక పోయినా వేరే తాళంచెవులతో ఆ పెటిట్ తెరిచింది. 

   నానన్గారు వేసుకునే ఇసతరీ మడతల దుసుత్లు, కొనిన్ కొతత్ పంచెలు కూడా  అలానే వునాన్యి.  ఒక బేగ  లో కొతత్రూపాయల నోటల్ 
కటట్లు, పది, వంద రూఫాయల నోటల్ కటట్లు అలానే వునాన్యి.  కాని ఏం లాభం?  ఆ నోటుల్ చెలల్వు.  మూడేళళ్కిర్తం పర్భుతవ్ంవారు 
పాతనోటుల్ రదుద్ చేసారు.  అయోయ్, కాసత్ ముందరనాన్ ఆ పెటెట్ తెరిచి ఆ పాతనోటల్నీన్ మారేచ్యాలిస్ంది.  అదే టైములో డబుబ్ చాలా అవసరం 
వచిచ్ంది.  భరత్కి హారట్ ఎటాక వసేత్ ఆసప్తిర్లో చేరిప్ంచింది.  ఆసప్తిర్ ఖరుచ్ చాలానే అయింది.  బాయ్ంకులో గోలడ్ లోన పెటాట్లిస్ 
వచిచ్ంది.  అపుప్డే ఈ పెటెట్ తెరిచివుంటే అవసరానికనాన్ ఆదుకునేది.   ఇపుప్డు టైమూ దాటిపోయింది.  ఉసూరుమంది.  బోలెడు డబుబ్ 
చితుత్కాగితాలాల్ పడేయాలిస్ందే కదా?  
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          వెతుకుతూంటే కొనిన్ ఫొటోల కటట్ కనబడింది.   విపిప్చూసేత్ నానన్గారు ఆఫీసువాళళ్తో కలిసి తీయించుకునన్ ఫొటో, ఇంకోటి ఫేమిలీ 
ఫొటో, అమమ్మమ్ తాతగారు, అమమ్, నానన్గారు, ఇదద్రు పినిన్లు, మామయయ్లు, తన చెలెల్ళుళ్, తముమ్ళుళ్, చినన్పిలల్లు, అందరూ కలిసి దిగిన 
ఫొటో కనిపించాయి.  అపప్టి పాతకాలపు నగ 'కంటె', నడుముకు వడాడ్ణం ఉనాన్యి.  బాల్క అండ వైట   ఫొటో మూలానేమో, పాత సినిమా 
యాకట్రల్లా వునాన్రు.  ఎంత బాగునాన్రో!  నిండుగా బొటుట్, కాటుక, పటుట్చీర కటుట్కుని వుంది అమమ్మమ్.   
  
          పూరవ్ం రోజులోల్ ఫొటో తీయించుకోవాలనుకుంటే, నీరెండ రావాలి.  మొహాలు ఫెర్ష గా వుండాలి.  అపుప్డు ఫొటోగార్ఫర వచిచ్, నలల్టి 
ముసుగేసుకుని సాట్ండ కెమేరాతో ఫోటో తియయ్డానికి గంటలు గంటలు పటేట్ది.  మళీళ్ ఆ ఫోటో కడిగి ఆరబెటిట్ ఇచేచ్సరికి వారం రోజులు 
పటేట్ది.  ఇపుప్డలా కాదు.  వెంటనే అలా తీసేయడం, ఇలా వచేచ్యడం.  సెకనల్లో ఏ దేశంలో వునాన్ ఇంటరెన్ట దావ్రా అవతలివాళళ్కి 
ఫోటోలు పంపెయయ్డం జరుగుతోంది. 
  
          ఆలోచిసూత్ మరో ఫొటో తీసింది.  అబోబ్, అది తన ఎస.ఎస.ఎల.సి.లో తీయించుకునన్ కాల్స ఫొటో.  అందరీన్ చూసింది.  అపుప్డు 
తనెంత సనన్గా అందంగా వుందో!  ఛీ!  అంత అందం ఇపుప్డేమై పోయింది?  ఆ తుమెమ్ద రెకక్లాల్ంటి వంకీజుటుట్, సనన్ని నడుము, అందరూ 
ఎంతందంగా వునాన్వే సర్వంతీ! అంటూ పొగిడేసేవారు.  ఇపుప్డా సనన్ని నడుమూ లేదు, అందమైన జుటూట్ లేదు.  భారీగా శరీరం 
పెరిగిపోయింది.  ఛ!  రోజులింత దారుణంగా ఎందుకు మారిపోయాయో.........?  అందమైన బాలయ్ం 
కరిగిపోయింది.  అమమ్మమ్, తాతగారుల్, అమమ్, నానన్గారల్ నీడన ఎపప్టికీ చినన్పిలల్గా వుండిపోతానేమో అనుకుంది 
గాని, అమమ్మమ్, బామమ్, తాతగారల్ని పోగొటుట్కుని, తానూ అమమ్, అమమ్మమ్, బామమ్ సాథ్యికి చేరి అంత పెదద్యిపోతానని ఎపుప్డూ 
అనుకోలేదు. 
  
          మనసు బాధగా మూలిగింది.  గతానిన్ పకక్కి పెటిట్, యథాసిథ్తికి వచిచ్, ఇంకో మూల వెతుకుతూంటే, ఇనపతీగేదో చేతికి 
గుచుచ్కునన్టట్యి, ఏమిటా అని తీసిచూసేత్, 'ఉతత్రాలసాట్ండు'!  ఈ ఉతత్రాలసాట్ండు పెటెట్లో ఎందుకుంది?  గుమామ్నికి మూల మేకుకి 
పెటిట్వుండేది.  ఉతత్రాలు చదివి అందులో గుచేచ్వారు.  చెడడ్వారత్లునన్ ఉతత్రాలైతే చదివిన వెంటనే చింపేసి పడేసేవారు.  బంధుమితుర్ల నించి 
కేష్మసమాచారాలతో వచేచ్ ఆ ఉతత్రాలు చదువుతుంటే ఎంతో ఆనందం కలిగేది. 
  
          ఇపప్టి రోజులోల్ కర్మేపీ ఉతత్రాలు కనుమరుగై పోయి వాటి సాథ్నే ఇంటరెన్ట లు,  ఫేస బుక,సెల ఫోనుల్, ఇలా ఎనోన్ పర్సారసాధనాలు 
వచేచ్సాయి.  వాటిదావ్రా కొనిన్ సెకనల్లోనే వారత్లు పర్పంచంలోని ఏమూలలో వునన్వారికైనా చేరిపోతునాన్యి.  
  
         ఆ రోజులోల్  రోజూ పదకొండు గంటలకలాల్ పోసట్ మేన కోసం అందరూ ఎదురు చూసేవారు.  అతను ఇంటోల్ అందరికీ ముఖయ్మైన 
వయ్కిత్.  అతను 'పోసట్!' అని అరుసూత్ ఇచేచ్ ఉతత్రాల కోసం ఎదురు చూసూత్ ఆ రోజు ఉతత్రాలు రాకపోతే తీవర్మైన నిరాశ 
కలిగేది  అందరికీ.   ఉతత్రాలొసేత్ మటుకు పిలల్లందరూ ఆ ఉతత్రం  పోటీపడి అందుకునేవారు.  ఆ అందుకోవడంలో ఒకోక్సారి పెదద్వాళుళ్ 
చదవకుండానే చిరిగిపోతుండేవి.  పిలల్లని చీవాటేల్సి, ఆ చిరిగిన ముకక్లని జతచేసి ఎలాగో చదువుకునే వారు.  ఒకోక్సారి 
అయిదారుతత్రాలు, లేక ఇన  లాండ కవరూల్ వసుత్ండేవి. 
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          మేకుకి వుండే ఉతత్రాలసాట్ట్ండు పెటోల్ ఎందుకుందా అనుకుంటూ ఒకొక్కక్ ఉతత్రమే తీసి చదవసాగింది.  అనన్టుట్ 
గురుత్కొచిచ్ంది.  మేకుకునన్ పెదద్ ఉతత్రాలసాట్ండు చెదపటిట్, ఉతత్రాలనీన్ చిలుల్లు పడి పాడయిపోతే, పడేసి కొతత్ సాట్ండు కొని, మళీళ్ చెదపటిట్ 
పాడవకుండా నానన్గారు పెటోల్ పెటిట్వుంటారు. 
  
          ఒక ఉతత్రం తీసి చదవసాగింది.  ముతాయ్లకోవతో రాసిన ఆ ఉతత్రం పెదనానన్గారిది.  (ఆమె నానన్గారి పేరు కామేశవ్రరావు). 
  
          'చిరంజీవి కామేశవ్రరావుని దీవించి వార్యునది.  ఉభయకుశలోపరి.  చి.సర్వంతి గాడు, చి.భారతి గాడు, చి.చందర్ంబాబు ఎలా 
ఉనాన్రు?  వాళళ్ని తెలల్వారగటేట్ లేపి చదివించు.  చేతిరాత బాగుండాలి.  రోజూ కాపీలు దిదిద్ంచు.  చి.మరదలు భవానీ కులాసా అని 
తలుసాత్ను.  మీ వదినకి మొనన్ జవ్రం వచిచ్ తగిగ్నది.  వాళళ్మమ్గారు వచాచ్రు.  మొనన్నే పథయ్ం పెటాట్రు.  ఇంకా నీరసంగానే వుంది.  డాకట్రు 
బెర్డుడ్, పాలు ఇమమ్నాన్రు.  నీరసం తగగ్డానికి బారీల్, గూల్కోజువాటరు ఇమమ్నాన్రు.  జలుబుగా వుంటే కసూత్రి మాతర్లు 
వేసుత్నాన్ను.  చి.రామకృషణ్ ఎస.ఎస.ఎల.సి. పాసయాడు.  చి.మహాలకిష్కి సంబంధాలు చూసుత్నాన్ము.  ఒక సంబంధం 
నలుగుతోంది.  అబాబ్యికి బాగా ఆసిత్పాసుత్లు ఉనాన్యి.  గవరన్మెంటు సూక్లోల్ టీచరు.  కొంచెం నలుపే అయినా పొలాలవీ 
వునాన్యి.  సరే, ఆ వివరాలు తరావ్త రాసాత్ను.   
  
          ఉంటాను.  వెంటనే జాబు రాయి.' 
  
          అలా ఇంకొనిన్ ఉతత్రాలు చదివింది.  అనీన్ కారుడ్లే.  కేష్మసమాచారాలు తపప్ పెదద్ విశేషాలేం లేవు.  అపుప్డు తరుచు నమసాక్రాలు 
పెటిట్, చినన్వాళల్యితే దీవెనలు పెటిట్, ఇకక్డంతా కేష్మం, అకక్డంతా కేష్మమని తలుసాత్ను.  పిలల్లు జాగర్తత్.  వాళళ్ని బాగా 
చదివించు.  ....... ఇలానే వుండేవి ఉతత్రాలనీన్.  మరికొనిన్ పొలాల విషయాలు వుండేవి. 
  
          అపప్టి రోజులోల్ ఫోన సౌకరయ్ం లేదు కనక ఉతత్రాల దావ్రానే విషయాలు తెలియపరిచే వారు.  బంధువులు, కూతుళుళ్, అలుళుళ్ వచిచ్ 
కొనాన్ళుళ్ండి, వెళిపోతుంటే వెంటనే ఉతత్రం రాయమనే వారు.  ఉతత్రాలు రాకపోతే కంగారు పడేవారు.  ఇంక ఎపుప్డనాన్ టెలిగార్ం వసేత్ ఏ 
చెడువారోత్నని వణికిపోయేవారు. 
  
          ఈసారి ఇన  లాండ లెటర తీసింది.  అది అతత్యయ్ చేతిరాతలా వుందే అనుకుంటూ, ఆలోచిసూత్ చదవడం 
మొదలెటిట్ంది.  ఎనాన్ళళ్నించో అతత్యయ్ వాళళ్తో సంబంధం లేదు, రాకఫోకలూ లేవు.  ఎందుకో కారణం తెలీదు.  మధుబావ 
గురొత్చాచ్డు.  ఎకక్డునాన్డో అనుకుంటూ..... 
  
          'కామేశానికి దీవించి వార్యునది.  శాంతకక్యయ్, మరదలు, జానకి, పిలల్లు సర్వంతి, కృషణ్, జాహన్వి కులాసా అని 
తలుసాత్ను.  అసలు విషయం ఏమంటే, సర్వంతి, నా కొడుకు మధు చినన్పప్టిన్ంచి ఒకే ఊళోళ్ వుండడం మూలాన కలిసి 
తిరిగా                                                                                                                                                                                

                         రు, ఆడుకునాన్రు.  సర్వంతిని నా కోడలుగా చేసుకుందామనుకునాన్ను కదా?  వాళుళ్ ఇషట్పడాడ్రు.  తరవాత మీ బావగారి 
ఉదోయ్గరీతాయ్ బొంబాయి వెళిళ్పోవలసి వచిచ్ంది.  మధు కూడా ఉదోయ్గంలో సిథ్రపడాడ్డు.   ఢిలీల్లో పొర్ఫెసర  గా చేసుత్నాన్డు.  కొంతమంది 
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ఫెర్ండస్ తో ఒక రూమ తీసుకుని వుంటునాన్డు.  ఎనాన్ళుళ్ ఒంటరిగా వుంటాడు?  హోటల తిండి పడటలేల్దు.  ఆ మూడు ముళూళ్ వేయించేసేత్ 
నాకు బెంగ వుండదు.  తరవాత వాడి చెలెల్లు మీనాకిష్ ఇంకా చినన్దే కాబటిట్ పెళిళ్ తొందర లేదు.  ఇపుప్డు ఫోరత్ ఫారం చదువుతోంది.  మా 
అతత్గారు చదివింది చాలు, ఆడపిలల్కంత చదువెందుకు? చదివి ఉదోయ్గాలు చెయాయ్లా, ఊళేళ్లాలా?  మొగుడుకి ఉతత్రం ముకక్ 
రాయడానికి, చాకలిపదుద్ వేసుకోవడానికి ఈ చదువు చాలు.  నే బతికుండగా దాని పెళిళ్ కూడా చేసెయయ్ండి అంటోంది.  మీ బావగారికి ఈ 
ఇంటివిషయాలేమీ పటట్వు.  ఆయనకి ఉదోయ్గమే మొదటి భారయ్.   నేను రెండో భారయ్ని.' 
  
          ఆ మాటకి చదువుతూ నవువ్కుంది సర్వంతి.  కాని బాధ పడింది.  మరి అపుప్డైతే తనని బావకెందుకు చేసుకోలేదు?  హయిగా 
వుండేది కదా తన జీవితం?  తరవాత చదివింది. 
  
          'వెంటనే ఏ సంగతీ ఉతత్రం రాయి.  తవ్రలో ముహూరాత్లు పెటుట్కుందాము. 
  
          ఇటుల్, 
          అకక్యయ్ శాంతమమ్.' 
  
          హడావిడిగా అతత్యయ్ రాసిన ఉతత్రాలనీన్ చదివింది.   
  
          'అనన్యయ్కి నమసాక్రములు.  సడన  గా మా అతత్గారు పోయారని రాసేత్ చూడటానికి రాలేదు సరికదా, కనీసం ఓ సానుభూతి ఉతత్రం 
కూడా నీ నుంచి రాలేదు.' 
  
          కోపంగా రాసినటుట్ంది. 
  
          మళీళ్ ఇంకోటి చదివింది.  నా పెళిళ్కి పసుపు కుంకుమ కింద నానన్గారిచిచ్న రెండెకరాల పొలం నించి ధానయ్ం బాపతు డబుబ్ 
పంపటలేల్దు.  కారణం తెలీదు. 
  
          ఇటుల్, 
          శాంతకక్యయ్.' 
  
          ఇదీ కోపంగా రాసిందే.  మరో ఉతత్రం.... 
  
          'నువు మనసులో ఏం పెటుట్కునాన్వో?  చి.మధుకి, చి.సర్వంతికి తవ్రలో పెళిళ్ చెయాయ్లని అదివరలో నీకు ఇనాల్ండ కవరు 
రాసాను.  నువు దానికి సమాధానం రాయలేదు.  ఇకక్డే వాడికి వేరే సంబంధం చూసాము.  పిలల్ చాలా బాగుంటుంది.  పదివేలు 
కటన్ం, లాంఛనాలు, వెండి కంచం, వెండి మరచెంబు ఇసాత్మనాన్రు.  హోటల తిండి పడక వాడి ఆరోగయ్ం పాడవుతోంది.  శుభలేఖ 
పంపుతునాన్ను.  వచిచ్ నాలుగకిష్ంతలు వెయియ్.' 
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          సర్వంతి ఆ ఉతత్రం చదువుతూ వలవలా ఏడేచ్సింది.  గుండెలోల్ బాధ.  మరి తను ఇషట్పడడ్ మధుబావకిచిచ్ చెయయ్కుండా ఈ 
పిచాచ్డికెందుకు కటట్బెటిట్ తన బతుకు నాశనం చేసారు? 
  
          కోపంతో ఏడుసూత్ తలిల్కి ఫోన చేసింది.  అపుప్డు రాతిర్ పనెన్ండవుతోంది.  తలిల్ పడుకునుంటుంది.  ఐనా 
ఆపలేదు.  రింగవుతోంది.  నిదర్మతుత్ లోనే తలిల్ కంగారుగా అడిగింది, 'ఏమిటే ఏడుసుత్నాన్వు?  మీ ఆయనకేమయినా అయిందా?' 
  
          'ఆయనకేం బాగానే వునాన్రు.  నేనే ఇంకా ఎందుకు బతికునాన్నా అని ఏడుసుత్నాన్ను.' 
  
          'ఏమయిందే నీకు?  ముందా ఏడుపాపి విషయం ఏమిటో చెపుప్.' 
  
          'ఆపుతా గాని, ముందర నే అడిగిన దానికి సమాధానం చెపుప్.  ననున్ మధుబావకిచిచ్ పెళెళ్ందుకు చెయయ్లేదు?  అందరికీ తెలిసునన్దే 
కదా, బావ, నేను ఇషట్పడాడ్మని?  ననీన్ సోంబేరిగాడికిచిచ్ ఎందుకు పెళిళ్ చేసారు?' 
  
          'తపేప్.  మొగుడన్లా అనచాచ్ సోంబేరిగాడని?  మొగుడంటే దేముడు.  లెంపలేసుకో......' 
  
          'ఆహా....... హా...... హా.......!  మొగుడు దేముడు, అతత్గారు దేవత, ఆడబడుచులు నీకు బంగారు తలుల్లు.  వీళళ్ందరికీ సేవలు 
చేసీ, చేసీ నా నడుం పడిపోయింది.  అతత్గారింటికి పంపేటపుప్డు ఏం నీతులు చెపాప్వు నాకు?  మొగుడు తిటిట్నా, కొటిట్నా ఏమనకుండా 
పడుండాలి.  మొగుడే దేముడు.  అతత్గారికి కాళుళ్ ఒతాత్లి.  అడపడుచులిన్ పేర్మగా, గౌరవంగా చూడాలి అంటూ నా బురర్లో 
నూరిపోసావు.  నువువ్ చెపిప్నటేల్ అలాగే పర్వరిత్ంచాను.  కానీ వాళుళ్ ఒకక్ళుళ్ కూడా నామీద పేర్మ చూపించలేదు.  ననున్ పనిమనిషి కనాన్ 
హీనంగా చూసి, అడడ్మైన చాకిరీలు చేయించుకునాన్రు.  ఒక మరమనిషిలా అయిపోయాను.  ఆఖరికి నాపిలల్ల ఆలనా పాలనా కూడా 
చూసుకోలేక పోయాను.  అలాంటి వాళళ్మీద నాకెందుకు పేర్మ వుంటుంది?’ 
  
          'నీ పిలల్ల పెళిళ్ళళ్యిపోయాయి.  రేపో మాపో వాళళ్కీ పిలల్లు పుటిట్ అమమ్మమ్వవుతావు.  ఇనేన్ళళ్యాక ఈ సాధింపులేమిటే? బావతో 
పెళెళ్ందుకు చెయయ్లేదనడుగుతావేమిటి?  తపుప్ కూడాను.' 
  
          'తపొప్పుప్లు తరవాత నిరణ్యించుకుందాం.  బావతో పెళెళ్ందుకు చెయయ్లేదో నే అడిగిన దానికి సమాధానం చెపుప్.  నానన్గారి పెటెట్లో 
ఉతత్రాల సాట్ండు కనబడింది.  అతత్యయ్ రాసిన ఉతత్రాలు చూసాను.  తవ్రలో ముహూరాత్లు పెటిట్ంచి పెళిళ్ చెయాయ్లని, హోటలు తిండి బావకి 
పడటలేల్దని ఆ ఉతత్రం సారాంశం.  ఆవిడ రాసిన ఉతత్రాలే చూసాను.  మరి మీరేం సమాధానం రాసారు అతత్యయ్కి?' 
  
          'ఒంటిగంటవుతోంది.  రేపు చెబుతాలే.  నిదొర్సోత్ంది.' 
  
          'నాకు నిదర్ పటట్దు.  ఇపుప్డే చెపుప్.' 
  
          'సరే, చెబుతాను.  మేమేం బావతో సంబంధం వదులుకోవాలనుకోలేదు.  చేదాద్మనే అనుకునాన్ం.  ముహూరాత్లు పెడదామనే 
అనుకునాన్ం.  పురోహితుడిన్ కూడా పిలిచి ముహూరాత్లు పెటిట్ంచాం.  మీ అతత్యయ్కి ఉతత్రం రాసాం కూడా.  కానీ ఎనాన్ళళ్కీ సమాధానం 
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రాలేదు.  నువు చదివిన ఉతత్రం లేటుగా అందింది మాకు.  అపప్టికే నీకూ పెళిళ్ కుదిరిపోయింది.  అలాగే మేం రాసిన ఉతత్రం కూడా వాళళ్కి 
లేటుగా అందివుంటుంది.  అనన్టుల్ అపప్టోల్ పర్తేయ్కాంధర్ గొడవలు జరిగాయి.  అందుమూలాన నెల వరకు బంధువుల నించి ఉతత్రాలు 
గాని, రాకపోకలు గాని లేవు.  ఈలోగా ఆరోగయ్ం బాగాలేక, తను బతికుండగానే నీకు తవ్రగా పెళిళ్ చెయయ్మని మీ బామమ్ తొందర 
పెటిట్ంది, అబాబ్యి డాకట్రు, ఆసిత్పాసుత్లునాన్యి.  మన పిలల్ సుఖపడుతుందంటూ.  మన ఇంట పౌరోహితయ్ం చేసే రామశాసిత్ గారే ఈ 
సంబంధం చూసారు.  నువూవ్ చెపాప్వుగా అబాబ్యి నచాచ్డని?  ఇనేన్ళళ్యాక తిటిట్పోసాత్వేమిటీ?' 
  
          'ఆయన గారు ఏ డాకట్రో తెలుసుకోవదాద్?  ఆర.ఎమ.పి. అంటే అదో పెదద్ డాకట్రు అనుకునాన్రు.  అది కూడా తెలీదు.  ఆయన 
ఓ  ముకోక్పి.  ఏనాడనాన్ సుఖపడాడ్నా?  నరకం అనుభవించాను.  ఆడపిలల్ అనగానే ఎవడికో ఒకడికి కటట్పెటేట్దాద్మని చూసాత్రు.  మరిపుప్డు 
బావ ఎకక్డునాన్డు?' 
  
          'తెలీదు.  ఆవిడకి పసుపు కుంకుమల కింద ఇచిచ్న పొలం మీద డబుబ్ పంపటలేల్దని నానన్గారి మీద కోపం వచిచ్ంది.  కాని 
నానన్గారు ఆ బాధయ్తని బాబాయికపప్గించారు.  అతడేమో ఆవిడకి పంపటలేల్దు.  కాని ఆమెకి నానన్గారి మీదే కోపం.  ఆడపిలల్ సొముమ్ 
వాడుకుంటారా అని.  అందుకే రాకపోకలు, మాటలూ లేవు.  సరే.  నాకు నిదర్ వసోత్ంది.. పడుకుంటా.  ననున్ విసిగించక పెటేట్య ఫోను.' 
  
          ఈ లోగా అమెరికా నించి కూతురు రేఖ ఫోన చేసింది, ‘ అమామ్!  ఇవాళ ఇంటోల్ ఫంక్షనుంది.  గుతిత్వంకాయ కూర ఎలా చెయాయ్లో 
చెపప్ంటూ.  వాళళ్కిపుప్డు పగలు.  గుతిత్వంకాయ కూరెలా చెయాయ్లో చెపిప్, నిదర్ పటట్క ఇంటరెన్ట ఆన చేసింది.  ఫేస  బుక  లో ఎవరో పోసట్ 
పెటాట్రు పాత జాఞ్పకాలంటూ.  అపుప్డు బంధు మితుర్ల నించి వచేచ్ ఉతత్రాల గురించి అందరూ అపప్టి జాఞ్పకాలు, అనుభవాలు 
రాసుత్నాన్రు.  అపుప్డు తను పెటెట్ వెతుకుతూంటే కొటట్నోటల్ కటట్లు కనపడాడ్యని, కాని ఇపుప్డవి మారవని, అందులో ఉతత్రాలసాట్ండు 
కనపడిందని, అందులో తను చదివిన ఉతత్రాలు వేళకందక తన వివాహం విషయంలో జరిగిన పొరబాటు గురించి రాసి 'ఉతత్రాల 
సాట్ండ' ఫోటో పెటిట్ంది. 
  
          దానికందరూ వరస పెటిట్ కామెంటుల్, లైకులు.  అందరూ బావతో పెళిళ్ కాలేదని తెగ బాధ పడిపోయారు.  తనకొచిచ్న వందల కొదీద్ 
కామెంటుల్ చూసుకుని, ఓ వెరిర్ నవోవ్టి నవువ్కుంది సర్వంతి. 
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