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ణ ణ  ఎ   
 చెపుప్కోవాలంటే కొదిద్గా సిగుగ్చేటయిన విషయమే కానీ, చెపుప్కోక తపప్ని విషయం.  

నా పెళాల్నికి కొముమ్లు వచాచ్యి. 
ఇంకా దరిదర్ం ఏంటంటే ఆ మాట నాకు తపప్ అందరికీ తెలుసు.  

కొంతమంది సేన్హితులయితే ‘ఆ విషయం నీకు ఇపుప్డే తెలిసిందా?’ అని పగులబడి నవువ్తునాన్రు, 
అనాయ్పదేశంగా ఆ విషయం వారికి ఎపుప్డో తెలుసనన్ కూల్ ఇసూత్.  

 ఇపుప్డు కాక ఎపుప్డో తెలియటానికి మాదేమనాన్ పాతికేళల్ సంసార బంధమా? మా పెళల్యి 
పటుట్మని మూడు రోజులు కూడా కాలేదు. నా పెళిల్ జరిగిన విధానం గురించి అందరు చెవులు కొరుకోక్వటం ఇంకా పూరిత్ 
కూడా కాలేదు. ఇంతలో ఈ సంచలన విషయం తెలిసింది. 

 నా పెళాల్ం పేరు మాధురి. తను భలే అందంగా ఉంటుంది. మా ఆఫీసులో కొతత్గా చేరింది. 
చినన్పప్టి నుండి రొమాంటిక  సినిమాలు ఇషట్పడే నాకు తను మొదటి చూపులోనే నచిచ్ంది. పెళిల్ అంటూ చేసుకుంటే 
మాధురినే చేసుకుందామనుకునాన్ను. అందమయిన, పెళిళ్ కాని అమామ్యిలను తవ్రగా సెట  చేసుకోక పోతే చెయియ్దాటి 
పోతారని మితుర్ల ఉవాచ. అందుకే నేను కూడా ఒక మంచి ముహూరత్ం చూసుకుని ‘నీతో మాటాల్డాలని ఉంది...’ అని 
మాధురిని అడిగాను. 
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 ఒకసారి ఎగాదిగా నా వైపు చూసి, “లవ  చేసుత్నాన్వా?” అని అడిగింది.  
 ఆమె ముకుక్సూటితనానిన్ ఎలా అరధ్ం చేసుకోవాలో తెలియక, తలని అషట్ దికుక్లకూ తిపాప్ను. 
 “సరే! సాయంతర్ం కలుసుకుందాం. లవ  చేయాలంటే ముందు ఒకరి గురించి ఒకరం 

తెలుసుకోవాలి కదా...” అంది తను. 
 జరిగింది తెలుసుకునన్ నా సేన్హితుల మొహాలోల్ భావాలు మారిపోయాయి. దానికి కారణం 

అసూయతో కూడిన ఈరష్య్ అనుకునాన్ను. నేను పొరబడాడ్నని, అది నా మీద జాలి అని తరువాత తెలిసింది.  
 ఆ సాయంతర్ం ఆఫీసయాయ్క ఇదద్రం కలిసి బయటకు నడిచాం. “కాఫీ షాపుకు వెళాద్మా?” 

అంటునన్ నా మాటను వినిపించుకోకుండా, “ఒక గంట అకక్డ కూరుచ్ంటే అనవసరంగా వెయియ్ బిలుల్ అవుతుంది. 
మనకది అవసరమా?” అంటూ నడవటం మొదలు పెటిట్ంది. చేసేదేం లేక ఆమెని అనుసరించాను. అలా కొంత దూరం 
నడిచి రోడుడ్ పకక్న బెంచీ మీద సెటిల  అయియ్ంది. నేను కూడా పకక్న కూరుచ్నాన్ను. ఎదురుగా ఉనన్ ఒక పెదద్ బిలిడ్ంగ  
చూపిసూత్, “నేను ఇంతకుముందు ఇకక్డే పనిచేసేదానిన్...” అంది.  

 “ఈ కంపెనీ మన కంపెనీ కంటే మంచి కంపెనీ కదా! మరి ఎందుకు షిఫట  అయాయ్వు…” 
అడిగాను నేను. 

 “అకక్డ మేనేజర  ఒకరోజు నాకు పర్పోజ  చేశాడు…” 
 “అయితే…” అని ఏదో అరధ్మయినటుల్, “అతనంటే ఇషట్ం లేక, ఆ విషయం అతనికి చెపప్లేక 

ఉదోయ్గం మానివేసావా?” జాలిగా అడిగాను. అందమయిన ఆడవాళళ్కి పాపం ఇలాంటి కషాట్లు తపప్వు అనుకుంటూ. 
 “అదేం లేదు. చూడటానికి అతను కూడా బానే ఉంటాడు. నీలానే కాఫీ షాపుకు వెళాద్మనాన్డు. 

వెళాల్ము. కాఫీ తాగటం పూరిత్కాకముందే నా చేతి మీద చెయియ్ వేసి నిమరటం మొదలుపెటాట్డు. అలాంటి పనులు నాకు 
నచచ్వని చెపాప్ను. అయినా వినలేదు. ఎదురుగా కూరుచ్నన్ వాడలాల్ లేచి వచిచ్ పకక్న కూరుచ్నాన్డు. ఊరుకునాన్ను. నా 
భుజం మీద చెయియ్ వేసాడు…” అని మాధురి ఏదో చెపప్బోతుంటే ఒక పలీల్లు అముమ్కునే వాడు వచాచ్డు. తన మాటలు 
ఆపి వాడి దగగ్ర రెండు పొటాల్లు కొని ఒకటి నా చేతిలో పెటిట్ంది. దూరంగా ఉనన్ బండిని చూపించి, “దో అదరక  
చాయ ...” అని పలీల్ల వాడికే చెపిప్ంది. తరువాత నా వైపు చూసి, “ఎంతవరకు చెపాప్ను...” అంది. 

 “నీ భుజం మీద మీ మేనేజర  చెయియ్ వేసినంత వరకు...” 
 “అంతే! నాకు కోపం వచిచ్ంది. భుజం మీద ఉనన్ వాడి చేతిని టేబుల  మీద పెటాట్ను. టేబుల  మీద 

ఉనన్ ఫోరక  తీసి ఒకక్ పోటు పొడిచాను...” 
 ఉలికిక్పడి, “ఎకక్డ?” అని అడిగాను. 
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 “చేతి మీదేలే. దానికే పెదద్ ఇషూయ్ చేశాడు. నేను రిజైన  చేసి వాడి మొహాన కొటిట్ మీ ఆఫీసులో 
చేరాను.”  

 ఆ అమామ్యి తన గురించి అంత చెపిప్నపుడు నేను కూడా నా గురించి చెపప్టం ధరమ్ం కాబటిట్, 
“నేను ఈ ఆఫీసులో మూడేళల్ నుండి ఉనాన్ను...” అంటూ ఏదో చెపప్బోయాను. 

 “నువు కలుసుకుందాం అనన్పుడే నీకు వచేచ్ జీతం సహా అనీన్ కనుకుక్నాన్ను. ఆఫీసు విషయాలు 
తపప్ వేరే ఏమయినా చెపుప్...” అంది. 

 “మా అమామ్, నానన్లకు నేను ఒకడినే కొడుకును. నా తరువాత ఒక అమామ్యి ఉంది. ఇంకా 
చదువుకుంటోంది...” 

 “నీ బయోగర్ఫీ చెపప్టానికా ననున్ ఇకక్డకు రమమ్ంది?” 
 “సారీ!...” అనాన్ను నేను. ఈ అమామ్యికి ఉపోదాఘ్తాలు నచచ్వని అరధ్మయిపోయింది. అందుకే 

సరాసరి పాయింటుకు వచేచ్సూత్, “మీరు నాకు మొదటి చూపులోనే నచాచ్రు...” అనాన్ను. 
 “నచచ్టం అంటే ఏమిటి? అసలు ఒకళల్ని చూడగానే వాళళ్ గురించి ఏమీ తెలియకుండా ఎలా 

నచుచ్తారు?” 
 మళీళ్ గుటకలు మింగాను. “అవనీన్ నాకు తెలియదు. మిమమ్లిన్ చూడగానే మీరు నాకు భారయ్ 

అయితే బాగుండని అనిపించింది.” 
 “నువు నాకు భరత్వి అయితే బాగుండని నాకు కూడా అనిపించాలి కదా?” 
 ఇంతలో చినన్ కురార్డు రెండు గాజు గాల్సులోల్ చాయ  పటుట్కుని వచాచ్డు. ఇదద్రం చెరొకటి 

తీసుకునాన్ం. నేను జేబులో చెయియ్ పెడితే వారించింది. ఆ కురార్డే తనకి వంద రూపాయలు ఇచాచ్డు. అందులో నుండి 
రెండు ఇరవై నోటుల్ వాడికి వెనకిక్ ఇసూత్, “ఒకటి చాయ కి. రెండోది నీకు...” అంది. 

 వాడు మాధురికి డబుబ్లు ఎందుకు ఇచాచ్డో నాకు అరధ్ం కాలేదు. ఆ విషయం అడిగితే ఎలా 
రియాకట  అవుతుందో తెలియదు. అందుకే మధేయ్ మారగ్ంగా, “పాపం! చినన్ కురార్డు. ఈ వయసులో బడికి వెళల్కుండా 
పని చేసుత్నాన్డు. పిటీ...” అనాన్ను నేను వెళిళ్పోతునన్ ఆ కురార్డి వైపు జాలిగా చూసూత్. 

 “సానుభూతి ఎందుకు? వాడి జీవితంలో మారుప్ తెచేచ్టందుకు ఏమి చెయాయ్లో ఆలోచించాలి 
కానీ...” అంది చాయ  తాగుతూ. 

 “లేబర  ఇనసెప్కట్ర కి ఫోన  చేసి చెపేత్ సరి. వాడి సేటును అరెసట్ చేసి, వీడిని బడికి పంపుతారు...” 
అనాన్ను పరిషాక్రం చూపిసూత్. 



  

øöeTT~                              www.koumudi.net                                  »qe]   2023 

4              

 “నువు చెపిప్నటుల్ చేసేత్ ఆ ఇనసెప్కట్ర కి ఒక వెయియ్ లంచం తపప్ వీళల్కి వచేచ్ లాభం ఏమీ 
ఉండదు.” 

 “మరి ఏం చెయాయ్లి?” అనిన్టికి అడడ్గోలుగా మాటాల్డుతునన్ ఆమెను ఆశచ్రయ్ంగా చూసూత్ 
అనాన్ను. 

 “ఇదే పర్శన్ నాకు నెల కిర్తం ఎదురయింది. వాళల్ సమసయ్లకు కారణం కుటుంబ ఆరిధ్క సమసయ్లు 
అని అరధ్ం చేసుకోవటానికి వారం పటిట్ంది. ఆ కురార్డి తండిర్కి పాతిక వేలు ఇచిచ్ ఆ వాయ్పారం పెటిట్ంచింది నేనే. ఇపుప్డు 
కుటుంబమంతా కలిసి పని చేసుకుంటునాన్రు. నా డబుబ్లు నేను రోజుకు వంద చొపుప్న వసూలు చేసుకుంటునాన్ను.” 

“మరి ఆ పిలాల్డి చదువు?” 
“ముందు పొటట్ నిండితే తరువాత వాడే చదువుకుంటాడు.” 
 ఆమె వారికి సహాయం చేసింది సరే. ఇలా కాబూలీవాలీ లాగా రోజూ వంద వసూలు చేయటం 

ఎందుకు? అనన్ నా సందేహం అరధ్మయింది అనుకుంటా, “ఊరికినే డబుబ్ ఇసేత్ దాని విలువ ఎవరికీ తెలియదు. పైగా 
నేను జీవితంలో ఒకక్రికి సాయం చేసి ఆగిపోవాలనుకోవటం లేదు. ఇలా వసూలు చేసిన డబుబ్ మరొకరికి 
ఉపయోగపడుతుంది...” అంది మాధురి.   

 నాకు ఏమి మాటాల్డాలో తెలియలేదు. మాటలు కూడగటుట్కునే లోపు తను బెంచీ మీద నుండి 
లేచింది. అపుప్డే మాటాల్డుకోవటం అయిపోయిందా అనన్టుల్ అయోమయంగా చూసుత్నన్ నాతో, “రేపనన్ది ఎపుప్డూ 
ఉంటుంది. అనీన్ ఇవాళే మాటాల్డుకోవాలా?” అంటూ ఆ రోజు సమావేశం ముగించింది. 

 మరుసటి రోజు కూడా యధాపర్కారం ఆఫీసు నుండి బయటకు నడుచుకుంటూ వచాచ్ం. మళీల్ 
ఇవాళ కూడా అపుప్ల వసూలు యాతర్ తపప్దా అనుకుంటుంటే, నా మీద దయతలచి రూటు మారిచ్ంది. అకక్డ ఒక గుడి 
ఉంది.  దాని ఆవరణలో కింద కరీచ్ఫు వేసి కూరుచ్ంది. ననున్ కూడా కూరోచ్మంది. 

 నేను కూడా ఆమె పకక్న కూరుచ్నాన్ను. “ముందు దరశ్నం చేసుకుని కదా తరువాత 
కూరుచ్ంటారు. నువేవ్ంటి ఇపుప్డే కూరుచ్నాన్వ ?” అని అడిగాను. 

 “నేను దేవుడిని నమమ్ను. పూజలు చెయయ్ను. కొంపతీసి మనిదద్రికీ పెళల్యిందనుకో, పెళల్యాయ్క 
కూడా పూజలూ, వర్తాలూ చెయయ్ను. కావాలంటే నువు చేసుకోవచుచ్. నాకు అభయ్ంతరం లేదు...” 

 “పూజలు, వర్తాలు చేసేది ఆడవాళేళ్ కదా...” 
 “అలా అని రాజాయ్ంగంలో రాసి ఉందా? నేను మాతర్ం అలాంటివి చెయయ్ను. ఇంకొక 

ముఖయ్మయిన విషయం... మంగళసూతార్లు, మెటెట్లు లాంటివి పెటుట్కోను.” 
 “దాంటోల్ తపేప్ం ఉంది?” 
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 “మనం తపుప్ఒపుప్ల గురించి చరిచ్ంచుకోవటం లేదు రవీ! ఇషాట్ఇషాట్ల గురించి 
మాటాల్డుకుంటునాన్ం. అవి పెటుట్కోవటం నాకు ఇషట్ం లేదు. కాబటిట్ నేను చెయయ్ను. అంతే...” 

 నేను ఏమీ మాటాల్డలేదు. ఇపుప్డు అరధ్మయింది ఇంత అందమయిన అమామ్యి ఇంకా పెళిళ్ 
కాకుండా ఎందుకు ఉండిపోయిందో. నా వరకు సరే... ఎలాగోలా ఎడజ్సట  అయినా, ఈ విపల్వానిన్ ఇంటోల్ వాళల్కు 
పరిచయం చేసేది ఎలా? 

 నేను ఆలోచనలలో ఉండగానే, “నువు ననున్ ఆశచ్రయ్పరిచావు రవీ! ఒక గంట నాతో గడిపిన 
వారిలో యాభై శాతం మంది కూడా రెండో రోజు కలుసుకోవటానికి కూడా ఇషట్పడరు...” అంది ఆమె. 

 “నేను నీ మాటలను తపుప్, ఒపుప్ల దృషిట్ కోణంతో చూడటం లేదు. అందుకే అవి నచాచ్యా, లేదా 
అనన్ పర్సకిత్ లేదు. నువు నచిచ్నపుడు నీ అభిపార్యాలు కూడా నచాచ్లిగా...” అనాన్ను. 

 “నచిచ్తే చాలదు రవీ! ఒకరి అభిపార్యాలు ఒకరికి నచిచ్తే మంచి సేన్హితులవుతారు. కానీ 
మంచి భారాయ్భరత్లు కావాలంటే అంతకు మించి కావాలి. ఒకరి కోసం ఒకరు తాయ్గాలు చేయక పోయినా పరవాలేదు. 
చినన్చినన్ ఎడజ్సట మెంటల్కు తయారయి ఉండాలి...” 

 ఇంతింత ఉపనాయ్సాలు ఇసుత్నన్ మాధురి మరి తను ఎంతమాతర్ం ఎడజ్సట  అవటానికి తయారుగా 
ఉందో తెలుసుకోవాలని అనిపించింది. అందుకే, “సహకరించటం అనన్ది ఇదద్రి వైపునుండి ఉండాలిగా మాధురీ...” 
అనాన్ను. 

 “నూటికి నూరు శాతం ఇదద్రి వైపు నుండి ఉండాలి. కానీ తరతరాలుగా మన సమాజం ఆ 
విషయం గురిత్ంచటం లేదు. ఒకక్ ఆడదానికే ఈ నియమాలు వరిత్ంప చేసోత్ంది. ఆడపిలేల్ అతాత్రింటికి వెళాల్లి. మొగుడికి 
కావలసినటుల్, అతత్మామలకు నచిచ్నటుల్ తనను తాను మారుచ్కోవాలి. తనకంటూ సవ్ంత అభిపార్యం ఉండకూడదు. 
ఉదోయ్గం చేసే ఆడదయినా వంట తనే చెయాయ్లి. పిలల్లు పుడితే వాళళ్ పెంపకం బాధయ్త ఆమే చూసుకోవాలి. ఆడవాళుళ్ 
ఇనిన్ విషయాలలో సహకరించినందుకు గానూ, మగవాడు తన వంతుగా ఏం చేసుత్నాన్డు? వంట చేసేత్ తిని 
పెడుతునాన్డు. వీలయితే వంకలు పెడుతునాన్డు. ఎదుటివాళల్ ఇషట్ంతో సంబంధం లేకుండా పడకగదిలో 
సుఖపడుతునాన్డు...” ఆవేశంగా అంటూ అలుపు వచిచ్నటుల్ ఆగింది. “ఇపుప్డు చెపుప్ ఎవరు ఎడజ్సట్ కావాలి?” అని 
ముకాత్యింపు కూడా ఇచిచ్ంది. 

 ‘ఈ అమామ్యితో మాటాల్డటం చాలా కషట్ం...’ అనుకునాన్ను. వాదించి గెలవటం ఇంకా కషట్ం. 
ఈ అమామ్యి చెపేప్ వాటనిన్టికీ ‘ఊ...’ అంటే నా బర్తుకు ఎలా తయారవబోతుందో సినిమాలో దృశాయ్లాల్ కళళ్ ముందు 
కనిపిసోత్ంది. నేను చేసుకోవలసింది పెళిల్ తపప్, ఆ వంకతో కటుట్బానిసతవ్ం కాదు అని అనిపించింది. ఇక ఈ సమావేశం 
ముగించి లేదాద్ం అనుకుంటుంటే... మాధురి ఒక మాట అంది. “నీకు ఒక చెలెల్లు ఉందనాన్వు కదా! ఆ అమామ్యిని 
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మీరంతా అపురూపంగా, గారాబంగా పెంచుకుని ఉంటారుగా! రేపు ఆ అమామ్యికి అంతగా సహకరించని మొగుడు 
దొరికాడనుకో అపుప్డు ఆ అమామ్యి పరిసిథ్తి ఎంత దయనీయంగా ఉంటుందో నువేవ్ ఆలోచించి చూడు.”  

 ఎలకిట్ర్క  షాక  తగిలినటుల్ అయింది నాకు. ఆమె అనన్ ఒకక్మాటతో నా ఆలోచనల ధోరణి 
మారిపోయింది. నా చెలెల్లుకు ఎలాంటి జీవితం వదద్నుకుంటునాన్నో, అలాంటి జీవితం నా భారయ్కు ఎందుకు ఇవావ్లి? నా 
ఆలోచనలలో ఉనన్ డొలల్తనం అపుప్డు అరధ్మయింది. గొంతు సవరించుకుని, “మాధురీ! నువు చెపిప్నటుల్ నేను ఎడజ్సట్ 
అవుతాను. నినున్ మారమని బలవంత పెటట్ను. నీ సావ్తంతార్నికి అభయ్ంతరం పెటట్ను...” అనాన్ను. 

 “గుడ ! నా దృషిట్లో పెళిళ్ అనేది ఒక కాంటార్కట . కేవలం ఒకరికే లాభం ఉంటే ఆ బంధం ఎంతో 
కాలం నిలవదు. ఇపప్టిదాకా నేను వేటికి ఎడజ్సట్ అవనో చెపాప్ను. ఇపుప్డు మన పెళిళ్ జరిగితే నేను ఎలా 
ఉండాలనుకుంటునాన్నో చెపాత్ను. నీకు జీవితాంతం ఒక మంచి సేన్హితురాలుగా ఉంటాను. నీ కషట్ంలో అండగా, నీ 
ఆనందంలో తోడుగా ఉంటాను. చనిపోయే క్షణం వరకు నా వలన నీకు నిరాశ కలగకుండా చూసుకుంటాను...” అంది 
మాధురి. 

 ఆ తరువాత మాటాల్డుకోవటానికి పెదద్గా మాటలు దొరకలేదు.  
గుడిలో నుండి బయటకు వసుత్ంటే, ‘అమామ్, అయాయ్...’ అంటూ బిచచ్గాళళ్ అరుపులు వినిపించాయి. 

జేబులో నుండి చిలల్ర బయటకు తియయ్బోయాను. ‘ష ...’ అంటూ నా చెయియ్ పుచుచ్కుని ఇవతలకు తీసుకు వచిచ్ంది.  
“అదేంటి! బిచచ్ం వెయయ్టం కూడా తపేప్నా?” అడిగాను నేను ఆశచ్రయ్ంగా. 
“దేశంలో పర్తి సంవతస్రం ఎనిమిది లక్షల మంది పిలల్లు దొంగలింపబడుతునాన్రు. ఎందుకో తెలుసా? 

బలవంతంగా యాచక వృతిత్లోకి దించటానికి. పైగా సానుభూతి కోసం లక్షణంగా ఉనన్ పిలల్లను వికలాంగులుగా 
చేసుత్నాన్రు. కళుల్, కాళుల్, చేతులు, తొలగిసుత్నాన్రు. ఇది కూడా ఒక మాఫియా. ఇది ఆగాలంటే నువు చేయగలిగింది 
ఒకటే... ధరమ్ం చేయటం మానుకో. కావాలంటే ఒక పండో, ఫలమో ఇవువ్. ఎటిట్ పరిసిథ్తులోల్ డబుబ్లు మాతర్ం ఇవవ్కు...” 

నోరు తెరచుకుని మాధురి చెపేప్ మాటలు వినాన్ను. నాకు ఒకటి అరధ్మయింది. ఈమెతో సాహచరయ్ం 
చేసేత్, నేను ఆనందంగా ఉంటానో, లేదో తెలియదు. కానీ... నా జీవితం మాతర్ం రొటీన గా ఉండదు. 

మా ఇదద్రి మధయ్ మూడో సమావేశానిన్ మా ఇంటోల్ ఏరాప్టు చేశాను. మాధురిని ఇంటికి తీసుకు వెళేల్ 
ముందు మా తలిల్తండుర్లను పిర్పేర  చెయయ్టానికి వారం రోజులు పటిట్ంది. మాధురి అభిపార్యాలు తెలుసుకుని, ననున్ 
వెనకిక్ లాగాలని పర్యతిన్ంచి, కుదరక, ‘నీ ఖరమ్...’ అని వాళుళ్ ఊరుకుండి పోయారు. మా చెలెల్లికి మాతర్ం మాధురి 
మీద అపప్టికే హీరోయిన  వరిష్ప  ఏరప్డింది. 

మాధురి మా ఇంటికి వచిచ్ంది. ఏం మాటాల్డితే ఏం పర్మాదమో అనన్టుల్ భయపడుతూ కూరుచ్నాన్రు మా 
అమమ్, నానన్.  
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“నమసాక్రం అంకుల , నమసాక్రం ఆంటీ...” అని తనే వారిని పలుకరించింది. 
మొహమాటంగా నవావ్రు వారిదద్రు.       
“మేమిదద్రం భారాయ్భరత్లాల్ కాకుండా మంచి సేన్హితులాల్ ఉండాలని నిరణ్యించుకునాన్ం ఆంటీ...” 

చెపిప్ంది మాధురి. 
“మరి నీతో మేము ఎలా ఉండాలి?” వదద్నుకునాన్ కోపం ధవ్నిసుత్నన్ గొంతుతో అడిగింది మా అమమ్. 
“మీరు మీ అమామ్యితో ఎలా ఉంటునాన్రో నాతో అలా ఉండండి. నేను నా తలిల్తండుర్లతో ఎలా 

ఉంటానో మీతో అలా ఉంటాను...” సింపుల గా చెపిప్ంది మాధురి. 
ఈ అమామ్యి మాటలతో ఎవరినయినా బోలాత్ కొటిట్ంచగలదు అనుకునాన్ను.  
గొంతు సవరించుకునన్ మాధురి, “అదే సమయంలో రవి మా అమామ్నానన్లతో ఎలా ఉంటాడనన్ 

విషయం మీద కూడా మన సంబంధాలు ఆధారపడి ఉంటాయి...” అని చెపిప్ంది.  
  మా చెలెల్లు ఇపుప్డు మాధురి మొహంలోకి ఆరాధనగా చూసూత్ ఆమె పకక్న కూరుచ్ని ఉంది.  
అనుకునన్దాని కంటే సామరసయ్ంగా ఆ సమావేశం ముగిసింది. 
 మరొక రోజు మాధురి ననున్ వాళల్ ఇంటికి తీసుకు వెళిల్ంది. అకక్డ చెపుప్కోదగగ్ వింతలేమీ 

జరగలేదు. కూతురికే నచాచ్క వాళల్కు నాలో అభయ్ంతరం పెటట్టానికి కారణం ఏమీ కనపడలేదు. 
 ఏదీ పదధ్తి పర్కారం జరగక పోయినా అంతా సంతృపిత్గా ఉంది. 
 దాదాపు రెండు నెలలు గడిచిపోయాయి. ఇపుప్డు మా మధయ్ దూరం మరింత తగిగ్ంది. మా భావాల 

మధయ్ సారూపయ్ం పెరిగింది. 
 ఒక రోజు తెగించి మా ఆఫీసు కాయ్ంటీన లో కూరుచ్ని కాఫీ తాగుతూ, “ఇంకా ఆలసయ్ం ఎందుకు? 

మనం పెళిల్ చేసుకుందాం...” అనాన్ను. 
 “నేను రెడీ...” అంది తను. 
 అంత తవ్రగా తను ఒపుప్కుందంటే నాకు నమమ్బుదిధ్ కాలేదు. ఆనందంగా ఆమె చేతి మీద చెయియ్ 

వేదాద్మనుకునాన్ను. టేబుల  మీద ఉనన్  ఫోరక  భయపెటిట్ంది.    
 తనే నా చేతి మీద చెయియ్ వేసి, “వెళాద్ం పద...” అంది. 
 “ఎకక్డికి?” 
 “రిజిసాట్ర్ర  ఆఫీసుకు. ఇపుప్డు రిజిసట్ర  చేసుకుంటే నెల తరువాత మాయ్రేజ  అవుతుంది.” 
 “రిజిసాట్ర్ర  ఆఫీసులోనా? ఇంటోల్ వాళుళ్ ఒపుప్కోరేమో...” అనాన్ను. 
“వాళల్ని నేను కనివ్నస  చేసాత్నుగా...” అంది తను. 
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“పోనీ పెళల్యాయ్క రిసెపష్న  పెటుట్కుందాము...” అనాన్రు మా అమామ్, నానాన్. 
“బడెజ్ట  ఎంత అంకుల ...” అడిగింది మాధురి. 
“ఎందుకమామ్?” సౌమయ్ంగా అడిగాడు మా నానన్. 
“అందులో సగం ఏదనాన్ ఛారిటీకి ఇవవ్ండి అంకుల . పుణయ్ం వసుత్ంది.” 
“అదేంటమామ్! మీ పెళిళ్ సంగతి బంధువులకీ, సేన్హితులకీ తెలియవదాద్?” అంది మా అమమ్. 
ఈ విషయంలో మాతర్ం మాధురితో ఏకీభవించనటుల్ దూరంగా జరిగింది మా చెలెల్లు. 
“అయోయ్! తెలియకుండా ఎలా ఆంటీ... అందుకేగా మాయ్రేజ  సరిట్ఫికెట  తీసుకుంటునాన్ం. దానిని 

వాటస్ప లో అందరికీ పంపిదాద్ం.” అంది మాధురి.      
 మాధురి కోరుకునన్ విధంగానే మా పెళిళ్ జరిగింది.  
ఆ రాతిర్ ఎవరింటికి వారు కాకుండా మా ఇంటికి వెళాల్ం. ఏ మాటకామాట చెపుప్కోవాలి. సరసం 

విషయంలో తను ఏ కండిషనూల్ పెటట్లేదు. ఇదద్రం కింద, మీద పడుతుంటే నా చెయియ్ ఆమె తల మీద పడింది. అకక్డ 
ఏవో గటిట్గా రెండు తగిలాయి. తడిమి చూసేత్ అవి కొముమ్లు.  

“ఇవేమిటి?” అడిగాను ఉలికిక్పడి లేచి కూరుచ్ంటూ. 
“కొముమ్లు...” అంది తను అదేదో మామూలు విషయంలా. 
“అవి ఉనాన్యని ముందే ఎందుకు చెపప్లేదు?” అనాన్ను కోపంగా. 
“అదేంటి నాకు రెండు కళుల్, రెండు కాళూల్ ఉనాన్యని చెపాప్నా? రెండు కొముమ్లు ఉనాన్యని 

చెపప్టానికి?” 
“అవి అందరికీ ఉంటాయి. కొముమ్లు ఎవరికీ ఉండవు.” 
“అందుకే నేను సెప్షల . అయినా ఆ విషయం నీకు తపప్ అందరికీ తెలుసు. నీకు కూడా తెలుసేమో 

అనుకుని చెపప్లేదు...” అంది తను.   
ఇపుప్డు గురుత్కు వసోత్ంది. మాధురి గురించి చెపిప్నపుడు మా అమామ్, నానన్ల మొదటి రియాక్షన  అదే. 

“అదేం ఆడపిలల్రా! తనకేమనాన్ నెతిత్న కొముమ్లు ఉనాన్యా ఏమిటి?” అనాన్రు ఉమమ్డిగా. 
ఆఫీసులో సహోదోయ్గులు కూడా, ‘మాధురికి నెతిత్ మీద కొముమ్లు ఉంటాయి...’ అనే వాళుల్. వాళేల్దో మాట 

వరసకు అంటునాన్రనుకునాన్ను. అదే నిజమని అనుకోలేదు.   
 “అవి పోయే మారగ్ం లేదా?” అనాన్ను. 
 “ఎందుకు పోవాలి?” ఎదురు పర్శిన్ంచింది మాధురి. 
 “అదేంటి? నెతిత్న కొముమ్లు ఉండటం అంటే ఎంత నామరాద్?” 
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 “అదేం కాదు. మొగపిలల్ల సంగతి నాకు తెలియదు కానీ, ఆడపిలల్లకు నెతిత్న కొముమ్లు ఉండటం 
అదనపు కావ్లిఫికేషన ...” అంది తను. 

 ఎవరో చెపేత్ తెలిసే కంటే నేనే చెపేత్ నయం కదా అని, మరుసటి రోజు, “నా పెళాల్నికి కొముమ్లు 
వచాచ్యి...” అని అందరికీ చెపాప్ను. 

 ఆ సంగతి మాకు ఎపుప్డో తెలుసు అనన్టుల్ వారందరు పగలబడి నవావ్రు.      
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