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తరావ్తి నెల రోజులూ ఇబబ్ందిగా గడిచాయి అందరికీ.

ఓ రోజు డైనింగ టేబుల దగగ్ర జగదీశ “నాకు తెలీకడుగుతా, తెలుగు వాళల్ని చూసోక్రా అంటే, ఈ దరిదాపులోల్ 
లేని గర్హాంతర వాసులిన్ చూసుక్నాన్వేంటార్?” అనాన్డు ఆవేశంగా. 

“తనని చూసి ఏ మారేడప్లోల్, మాసాబ టాయ్ంకో అనుకునాన్ నానాన్!” అమాయకంగా అనాన్డు రిషీ. 

“మనకివనీన్ కుదరవు కానీ, తనని మరిచ్పో మునాన్.” అంది బాధగా సునంద అతని తలపై నిమురుతూ. 

ఆమె చెయియ్ విదిలించుకొని విసురుగా లేచి రూంలోకెళిళ్పోయాడు రిషీ. 

ఇంకో రోజు ఇంటోల్కొసుత్నన్పుప్డు బాలక్నీలో గుసగుసలు వినిపిసేత్ అకక్డే గోడ వెనక నించునాన్డు వెళిళ్. బైట 
దీరఘ్ంగా ఆలోచిసూత్ బిలిడ్ంగ కిందికి చూసుత్నాన్డు జగదీశ. పకక్నే మలిల్ సునందతో 

“నీ కనాన్ ముందో గొపప్ సంబంధం వాళుళ్ కోటి కటన్ం ఇసాత్మనాన్ ఆ అమామ్యికి కుజదోషం ఉందని, కుడి 
కంటితో కూడా చూడకుండా వదిలేసాడొదినా మా అనన్. అలాంటిది కుజ గర్హం మీద అమామ్యే కోడలంటే…?”  

“కరెకేట్ కానీ రిషీ గాడి పరిసిథ్తి రోజురోజుకీ దిగజారిపోతోంది. అసస్లు తినటేల్దు, తాగటేల్దు.” అంది దిగులుగా. 

“తినక పోతే పొయాయ్డు, కనీసం తాగాలి కదా వెధవ.” అనాన్డు మలిల్. 

ఇదద్రూ సీరియస గా చూశారు. అలానే ఉంటే కిందికి తోసేసాత్రేమోనని భయం వేసి మాట మారాచ్డు. 
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“అవుననన్యాయ్, నాకో డౌట, కుజ గర్హం మీదుండే అమామ్యికి కుజ దోషం అంటదేమో? ఆలోచించు.” అని 
వాళుళ్ ఆలోచనలో పడటంతో ఊపిరి పీలుచ్కుని అకక్డినుంచి మెలల్గా జారుకునాన్డు. 

ఓ రాతిర్ రిషీ మెలల్గా సునంద దగగ్రికెళిళ్  అనాన్డు “తను చాలా తెలివైనద్మామ్, అగిర్కలచ్ర సైనస్ లో సాయిల 
లేకుండా రకరకాల కార్ప లని ఎలా పెంచాలో రీసెరచ్ చేసోత్ంది. నాకు ఓ కాల్స లో పరిచయమయియ్ంది. గత రెండేళల్లో 
విడిపోలేనంత దగగ్రయియ్ంది. కానీ తనిలా మోసం చేసుత్ందని…”  

“తన తపేప్ం లేదు మునాన్, చెపేత్ నువెవ్కక్డ దూరమైపోతావో అని చెపప్లేదేమో…?” 

“చెపిప్నా, చెపప్కపోయినా దూరమైపోయింది కదా?” అనాన్డు ఆకాశంలోకి చూసూత్. 

కొడుకు మీద ఆలోచనలతో సతమత మౌతునన్ జగదీశ ఓ అరధ్రాతిర్ హఠాతుత్గా  
"చంపొదుద్...ననున్ చంపొదుద్..." అని అరుసూత్ గొంతు పటుట్కుని పైకి లేచి కూరుచ్నాన్డు. 

సునంద ఉలికిక్పడి లేచి "ఏమైందండీ? కలొచిచ్ చచిచ్ందా…?" అంది చిరాగాగ్. 

"చంపుతునాన్డే...చంపబోతునాన్డే…!" 

"ఎవడు? ఎకక్డ?" అంది పకక్నునన్ గాల్సునీళళ్ందిసూత్. 

వాటిని గడగడా తాగేసి కళుళ్ పెదద్వి చేసూత్ అనాన్డు "మన మనవడే...మారస్ నుండి రాకెటేట్సుకొచిచ్ మనందరీన్ 
లేజర కొడవలితో తెగ నరుకుతునాన్డు...మనవాడు వాళల్మమ్కి చేసిన అనాయ్యానికి పర్తీకారంగా!" 

"నా బొంద, ఆ పాత ఫాక్షన మూవీలు చూడొదద్ంటే వినరు. పైగా అవి పెదద్ కాల్సికుస్ మీకు...లేజర కొడవలంట!” 

“అది కాదే, మన వాడు కాలు జారాడంటావా ఆ అమామ్యితో…?” 

“ఇదిగో, రిషీ గురించి పిచిచ్ పిచిచ్గా మాటాల్డితే నేనే మీ పీక నొకుక్తా! పడుకోండి." అని ఓ అరుపు అరిచింది. 

చటుకుక్న పడుకునాన్డు జగదీశ “దీంతో గొడవెందుకు అరధ్రాతిర్ పూట” అనుకుంటూ. 
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ఇంక ఇలా కాదని తరావ్తి రోజు ఇదద్రూ ఓ నిరణ్యానికొచాచ్రు. ఎలాగూ సంపాదించిందంతా వాడికే కదా, 
వాడిషట్మొచిచ్నటేట్ చేదాద్ం కానీ ముందా అమామ్యి పేరెంటస్ తో మాటాల్డదాం అనాన్రు మలిల్తో. మలిల్ హడావిడిగా రిషీ 
దగగ్రికెళిళ్ "కంగార్టస్ రా, నీ పెళిళ్ మాటలకి ఇంటోల్ రెడీ" అనాన్డు అతడిన్ పటుట్కొని ఊపేసూత్. 

రిషీ ఆనందంతో ఇలల్ంతా ఓ రౌండేసి దొరికినవాళళ్కలాల్ హగ లిచాచ్డు. పనిమనిషి  భయపడితే తెలివి తెచుచ్కొని 
'సారీ' అంటూ పారిపోయాడు.  

** 

ఈ వారత్ విశాకి వెంటనే చెబాద్మని ఉతాస్హంగా తన రూంలోకెళిళ్ తన చేతికునన్ వాచ లాంటి డివైజ ని నొకాక్డు 
రిషీ. ఎదురుగా గాలోల్ ఓ సీర్క్న పొర్జెకట్ అయియ్ంది. దాంటోల్ 'నీ ఫేసు' యాప తెరిచి విశాకొక మెసేజ పెటాట్డు. 
"మాటాల్డాలి, అరజ్ంట!" రెండు నిమిషాల పాటు ఏం రిపైల్ లేదు.  

రిషీకి ఒకోక్ క్షణం ఒకోక్ యుగంలా గడుసోత్ంది. "ఈ నెల గాయ్ప లోనే విశా ననున్ మరిచ్పోయిందా? మారస్ లో 
ఎవరైనా కొతత్ బాయ ఫెర్ండ? ఛ ఛ!"  అని తిటుట్కునే లోపలే విశా నుండి మెసేజ  

"ఏంటార్, ఇపప్టికి గురొత్చాచ్నా?" అని. 

"ఇలాంటి మాటలు వినే మామిడాల వలసనుకునాన్ నినున్, అంతే గానీ గర్హాంతర రాకాసి వని తెలీదు"  
"అసలే ఏడుసుత్ంటే ఇంకా ఏడిపించటానికి పిలిచావా? ఇదేనా అరజ్ంట?" 

"ఛ, అది కాదు, సూపర గుడ నూయ్స. మన పెళిళ్కి మా ఇంటోల్ ఒపుప్కునాన్రు!" 

"వావ్ట!!" 

"అవును, కేర్జీ కదా?" 

"నాకు మాటలు రావటేల్దు, ఇదసస్లు ఎకెస్ప్కట్ చెయయ్లేదు." 

"అంతా మన అబాబ్యి వలేల్." 

"ఏంటీ?" 
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"టూర్, మనకి పుటట్బోయే కొడుకు నానన్ని బెదిరించాడంట కలలో…" 

"జోక చెయయ్కు రిషీ, అసలు నువువ్ చెబుత్ందంతా నిజమేనా? నాకే దో డౌట గా వుంది" 

"నిజం చెపేత్ ఎపుప్డు నమిమ్ందే పాడు లోకం! పీల్జ, చాలా కషట్పడి ఒపిప్ంచాను. నెకస్ట్ సండే మీ వాళల్తో 
మాటాల్డతామనాన్రు మా వాళుళ్. నీకు ఓకే కదా? మీ ఇంటోల్ చెపాప్వా ఇంతకీ?" అనాన్డు సందేహంగా. 

"అవసరం లేదు, నా మొహం చూసి మా అమమ్ వచిచ్న రెండురోజులోల్ చెపేప్సింది. మా డాడీకి కోపం వచిచ్ంది 
కానీ ఇదెలాగూ జరిగే పని కాదు కదా అని నేనే ఎకుక్వ బలవంత పెటట్లేదు..." 

"అదేంటి అంత మాటనేసావ? నీ గురించి ఇకక్డ నేను యుదాధ్లు చేసుత్ంటే, నువువ్ లైట తీసుకునాన్వా? " 

"అవునార్, అసలిదంతా ఎలా పాసిబుల అనిపిసోత్ంది?" అంది బాధగా. 

"ఎలాగోలా వరౌక్ట చేదాద్ం, ముందైతే వాళల్ని మాటాల్డ నీ. మరిచ్పోకు...నెకస్ట్ సండే."  
ఒక లవ సింబల రిపైల్ పంపింది విశా. 

4 

తరావ్తి ఆదివారం ఇంటోల్ అంతా హడావిడిగా ఉంది. పొదుద్నేన్ లేచి వాళళ్ పెదద్ హాలోల్ మధయ్ టేబుల మీద ఓ 
పొర్జెకట్ర, దానికి ఎదురుగా ఓ బాల్క సీర్క్న బిగించాడు రిషీ. అవనీన్ అందరికీ తెలిసినవే. అమామ్, నానన్, రిషీ ఒక సోఫాలో, 
పినీన్, బాబాయ, వాళళ్మామ్యి నీలూ పకక్ సోఫాలో కూరొచ్నాన్రు. అందరూ మెరిసిపోతునన్ బటట్లోల్ ఉనాన్రు.  

వాళుళ్ రెడీ అయాయ్క, విశాకి మెసేజ చేశాడు. తనూ ‘రెడీ’ అనాన్క పొర్జెకట్ర ఆన చేశాడు రిషీ. మెలల్గా ఆ హాలోల్ 
సోఫాకి ఎదురుగా విశా పర్తయ్క్షమైంది. 3డి లో నిజంగా కళల్ ముందే ఉనన్టుట్ కనబడుతోంది తను. సనన్గా, కోలగా ఉనన్ 
ముఖంతో, పొడుగు జడతో, పింక పటుట్చీరతో అందంగా, సాంపర్దాయంగా ఉంది. జగదీశ, సునందలు సంతోషంతో 
ఒకరినొకరు చూసుకునాన్రు. పకక్నే ఉనన్ మలిల్ రిషీ తొడ మీద ఒకటి చరిచి “అందమైన భారయ్ని కొటేట్సావ.” అనాన్డు 
చినన్గా కనున్కొడుతూ. కజిన నీలూ కళెళ్గరేసింది సిగుగ్పడుతునన్ రిషీని చూసూత్. 

విశా వాళళ్ అమామ్ నానన్లు వచిచ్ కురుచ్నాన్రు తన పకక్న. “హలో అండీ!” అనాన్డు వాళళ్ నానన్. బూమింగ 
వాయిస. నునన్టి గుండు, ఎరర్టి నామం నుదుటిమీద. జగదీశ కూడా “నమసేత్” అనాన్డు అతడిని ఆశచ్రయ్ంగా చూసూత్. 
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మలిల్ రిషీని పకక్కి లాగేసి అనన్ జగదీశ పకక్న చేరి వంగి తన చెవిలో “అనన్యాయ్, ఇతనేంటి కుష్దర్పూజలు చేసేవాడి లాగా 
ఉనాన్డు! పైగా పాత విలన అమిర్ష పూరీ లాంటి గొంతు. నాకెందుకో డౌట గా ఉంది ‘అసలితను నాసాలో సైంటిసేట్ నా 
లేక రాకెటుల్ పేలిపోకుండా పూజలూ గటార్ చేయిసాత్డా?’ అని” 

జగదీశ అతడిని కోపంగా ఓ చూపు చూసి “నమసేత్ అండీ, నా పేరు జగదీశ, రియల ఎసేట్ట వెంచరస్ చేసూత్ 
ఉంటాను. నా భారయ్ సునంద, కొడుకు రిషీ. వీళుళ్ నా తముమ్డు ఫాయ్మిలీ” అనాన్డు అందరి వైపూ చూపిసూత్. 

“వావ! నైస ఫాయ్మిలీ.” అనాన్డు విశా నానన్. “నేను మహానంద, మహా అంటారు. నాసా మారస్ మిషనస్ లో చీఫ 
సైంటిసట్ గా చేసుత్నాన్ను గత ముపైప్ ఏళుల్గా. తిను నా భారయ్ కీరిత్, కూతురు విశా.”  

ఇంకా జగదీశ, సునందలు తన ముఖం వైపే తీక్షణంగా చూసుత్ంటే నవివ్ మళీళ్ అనాన్డు మహా “నాకు 
సాంపర్దాయాలంటే చాలా ఇషట్ం, నమమ్కం కూడా. నేను ఎంత సైంటిసట్ నైనా, దేవుణిణ్ నముమ్తాను. మా ఇంటోల్ 
ఆచారాలనీన్ పాటిసాత్ం.” అనాన్డు చుటూట్ చూసూత్. 

వాళళ్ వెనకే పెదద్ బాలాజీ ఫొటో, ఆ పకక్నే ఇంకొనిన్ దేవతల ఫొటోలూ వేలాడుతునాన్యి. 

“వీళుళ్ మారస్ కాదు, మామిడా వలస బాయ్చ లా ఉనాన్రు.” నసిగాడు మలిల్ పకక్న. 

“గేర్ట! మీరు అంత దూరంలో ఉండి కూడా అనీన్ పాటిసుత్నన్ందుకు.” అంది సునంద మెచుచ్ కోలుగా. 

“దూరంగా ఉంటేనే ఎకుక్వ నమమ్కాలుంటాయండీ.” అంది విశా అమమ్ నవువ్తూ. 

అందరూ అసలు విషయంలోకి రావటేల్దని చినన్గా దగాగ్డు రిషీ. జగదీశ అందుకుని  

“అదేనండీ, మా వాడు మీ అమామ్యిని బాగా ఇషట్పడుతునాన్డు. వాడు నిదర్పోవటేల్దు, మమమ్లీన్ పోనివవ్టేల్దు. 
మాగూక్డా విశా బాగా నచిచ్ంది. ఇపుప్డు కళాళ్రా చూశాక మా కోడలిన్ చేసుకోవాలనన్ ఆలోచన బలపడింది.” అనాన్డు 
నవువ్తూ. సునంద కూడా తలూపుతోంది. 

“మా విశా కూడా ఇకక్డ జూలియట లాగా తయారైందండీ. ఏమీ తినదూ, తాగదూ. ఎపుప్డూ మీ వాడి ధాయ్సే. 
నా మటుకు నాకు భూమీమ్ద సంబంధం అంటే అసస్లు ఇషట్ంలేదు. అమామ్యికి దూరంగా ఉండాలొస్సుత్ందని. కానీ దాని 
పటుట్ని కాదనలేకపోయాం.” అనాన్డు మహా కుండ బదద్లు కొడుతూ. 
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“మరింకే, ఆలశయ్ం చెయయ్కుండా ముహూరత్ం పెటిట్ంచేదాద్ం ఇపుప్డే, ఏమంటారు?” అనాన్డు మలిల్. 

సునంద ఆశచ్రయ్పోతూ “ఇపప్టికిపుప్డు ముహూరత్మంటే ఎలా మలీల్?” అంది. 

“నా సరిక్ల గురించి తకుక్వంచనా వేశావొదినా నువువ్. ఆల రెడీ తెలిసిన ఓ పంతులుగారికి చెపుప్ంచా.” అంటూ 
తన రిసట్ బాయ్ండ మీద నొకాక్డు. ఆ హాలోల్ పకక్నే ఇంకో 3డి వీడియో పొర్జెకట్ అయియ్ంది. ఫేమస పురోహితుడు 
సవ్లాభానంద గడడ్ం సవరించుకుంటూ పర్తయ్క్షమయాయ్డు. ఈ వరుచ్వల పెళిళ్ళూల్, పేరంటాలూ అనీన్ అలవాటే తనకి. 
పిలాల్ పిలాల్డి వివరాలు సేకరించి తన సిసట్ంలో ఏవో లెకక్లు వేసుకునాన్క చెపాప్డు 

“జగదీశ గారూ, అనీన్ పరిశీలించాక మూడు నెలలోల్ మంచి ముహూరత్ం ఒకటి దొరికింది. సరిగాగ్ ఆగసట్ పనెన్ండో 
తారీకు. అందరికీ కుదురుతుంది కదా?”  

“చకక్గా కుదురుతుంది.” అనాన్డు జగదీశ సునందవైపోసారి చూసూత్. 

“మాకు కుదరదండీ!” అనాన్డు మహా అవతల నుండి ఠకుక్న. 

అందరూ షాక తినాన్రు. 

“ఓ నెలరోజులోల్ ఏదైనా ఉంటే చూడండి.” అనాన్డు తనే మళీళ్. 

“నెల రోజులోల్నా!” 

పురోహితుడు హడావిడిగా తన సిసట్ంలో చెక చేసూత్ “కషట్ం! ఇంకో రెండు నెలలు అబాబ్యి జాతకంలో శని 
గర్హం తిషట్వేసుకుక్రుచ్నాన్డు, అసస్లు కదలటేల్దండీ.” అనాన్డు. 

“శని గర్హం గురించి వెయిట చేసూత్ కురుచ్ంటే మా మంగళ గర్హం కదిలిపోతుందండీ ఇకక్డ!” అనాన్డు 
సీరియస గా మహా. తలూపుతోంది విశా పకక్న.  

“సారీ అండీ, అరథ్ం కావటేల్దు మీరనేది.” అంది సునంద అయోమయంగా చూసూత్. 

“ఆంటీ, మారస్ ఇపుప్డు భూమికి చాలా దగగ్రగా ఉంది. ఈ నెల దాటితే దూరంగా వెళిళ్పోతుంది. ఆ తరావ్త 
పర్యాణాలు కుదరవని…” అంది విశా మొదటిసారిగా మాటాల్డుతూ. 
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“దట ఈస టూర్. మారస్, ఎరత్ రెండేళల్కోసారే దగగ్రగా వసాత్యి. ఈ సారి మిస అయితే, రెండేళల్ తరావ్త గానీ 
కుదరదు.” అనాన్డు మహా. 

వాళళ్ డామినేషన చూసి మండింది మలిల్కి. “ఆ మాతర్ం జోయ్తిషయ్ం మేమూ నేరుచ్కునాన్మండీ చినపుప్డు సూక్లోల్.” 
అనాన్డు గంభీరంగా. 

తికమకపడాడ్రు అమామ్యి వాళుళ్. “ఎవరండీ ఈయన?” అంది విశా అమమ్ కీరిత్ కళుళ్ పెదద్వి చేసూత్.  
“ఇతనా, మా ఇంటి చుటూట్ తిరిగే ఓ ఉపగర్హం.” అనాన్డు జగదీశ. అందరూ గొలుల్న నవావ్రు. 

“ఏదో మీ అభిమానం.” అనాన్డు మలిల్ సిగుగ్పడుతూ. 

రిషీకి టెనష్న పెరిగిపోతోంది “అంకుల, నెలరోజులోల్ ఇంకో ముహూరత్ం చూడగలరా?” అనాన్డు పురోహితుడితో.  
“అబాబ్యి బాగా తొందరపడిపోతునాన్డు. దగగ్ర లో అంటే, ఇంకో మూడు వారాలోల్ ఒక ముహూరత్ం 

కనిపిసోత్ంది. కాకపోతే శనికి శాంతి చేయించాలి.” అనాన్డు ఆలోచిసూత్. 

“మంగళ గర్హానిన్ ఆపడం మనవలల్ కాదు కానీ శనిగర్హానిన్ కొంచెం బతిమాలొచుచ్.” అనాన్డు మహా. 

“ముహూరత్ం దొరికింది గానీ మూడు వారాలోల్ అంటే ఇంపాజిబుల అనిపిసోత్ందండీ. చాలా పనుల్నాన్యి కదా.” 
అనాన్డు జగదీశ ఆతృతగా. 

“బావగారూ…మీరెందుకు కంగారు పడుతునాన్రు? అమామ్యి వాళల్ం మాకు కదా ఆ టెనష్నల్నీన్. ఏం పరేల్దు, 
అంతా బానే జరుగుతుంది.” అనాన్డు మహా ధైరయ్ంగా. 

“అదేంటండీ, మా అనన్ దేశమంతా రియల ఎసేట్ట పారట్నర షిపుప్లు చేసి కోటుల్ వెనకేసాడు. వాళళ్ందరినీ 
పిలవాలంటే నే కనీసం మూడు వారాలైనా పడుతుంది.” అనాన్డు మలిల్ గరవ్ంగా అనన్ వైపు చూసూత్. 

జగదీశ “అయిపోయిందా, ఇంకా చెపప్రా ఏ బాయ్ంకులో ఎంతెతునాన్యో.” అనాన్డు గొణుగుతూ మలిల్తో. 

“కాదండీ, మీకైనా కషట్మే కదా, అంత దూరం పర్యాణం, పెళిళ్ పనులూ అనీన్ వెంట వెంటనే సాధయ్ం కావు 
కదా!” అంది సునంద కలగచేసుకుంటూ. 



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                               |òæãÁe]   2023 

   8 శుభ 'మంగళం' – పాణిని జెనాన్భటల్ 

ఆ మాటకి మహా, అతని భారయ్ కీరీత్ ఒకరిమొహాలొకరు చూసుకునాన్రు.  
“మా పర్యాణమా? ఎకక్డికీ?” అంది కీరిత్. 

“భూమీమ్దకండీ...” 

“భలే వారే, అబాబ్యి వైపు వాళుళ్, మీరే మా మారస్ కి రావాలి!” 

“వాట!”  
నోరెళళ్బెటాట్రందరూ.  
జగదీశ మొహం పాలిపోయింది. ఓ రెండు నిమిషాల తరావ్త తేరుకుని “మారస్... మారస్ మీదెవరునాన్రండీ? 

అందరూ ఇకక్డే ఉంటే? మీరికక్డికి రావడమే కరెకట్.” అనాన్డు. 

“మా చెలెల్లు వాళుళ్, మా ఆవిడ బంధువు ఒక ఫాయ్మిలీ ఇకక్డే ఉనాన్రు. అదీ కాక పాతికేళళ్గా మా చుటూట్ ఉనన్ 
ఫెర్ండస్, ఆఫీస కొలీగస్. ఇదే మా పర్పంచం. మారస్ మీద జరిగే మొటట్మొదటి తెలుగు పెళిళ్. మీకే లోటూ రాకుండా 
చూసుకుంటాం. దయచేసి మీరు అరధ్ం చేసుకోవాలి.” అనాన్డు మహా చేతులు జోడిసూత్. 

రిషీ, విశాలు ఒకళల్నొకళుల్ చూసూత్ దిగులుపడుతునాన్రు. అంతా నిశశ్బద్ం.  
ఆ మౌనానిన్ చీలుసూత్ “సరేనండీ, మారస్ లోనే పెళిళ్ కానీ భూమీమ్ద రిసెపష్న, ఓకే నా!" అనాన్డు లేని మీసం 

దువువ్తూ మలిల్.  
తన భారయ్తో సహా అందరూ అతని వైపు గిరుకుక్న తిరిగి చూశారు ఎరర్టి కళల్తో!             

                          (   ) 
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