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డిదిలు
ల్
చుటూట్ వునన్ వసారాలనీన్ కడుగుతునాన్రంటే మా ఇలుల్ విడిదికి ఇచిచ్నటేట్.
“చిటెట్మామ్ మీ ఇలుల్ పెళిల్ కొడుకుకి విడిదిగా ఇసత్నాన్ం. నువవ్యితే మరాయ్దలకు లోటుచెయయ్వు మగపెళాల్రినుంచి మాట రాకుండా
చూసుకుంటావు అని ఆడపెళాల్ళుల్” అనేవారు.
ఊళోల్ డాబా ఇళుల్ వునాన్, మా ఇలేల్ పెళిల్కొడుకు విడిదిలుల్గా ఇచేచ్వారు .
నాకు పెళిల్కూతురల్ంటేనే ఎకుక్వ ఇషట్ం, పెళిల్ కూతుళుల్ పూలజడలు, రంగురంగు చీరలు, నగలు, బుగగ్న చుకక్ పెటుట్కుని
తయరవుతార. అందుకే నేను ఎకుక్వ పెళిల్కూతుళల్ చుటూట్ పర్దక్షణలు చేసేదానిన్.
మా వూళోల్ ఏ పెళిల్ తంతు జరిగినా పెళిల్ కూతురు అతాత్రింటికి వెళేల్ వరకూ నేను వుండాలిస్ందే. అరధ్రాతిర్ ముహూరత్మైనా సరే పెళిల్
చూసి అంపకాల సీన అయాయ్కే నిదర్ పోయేదానిన్.
ఆ రోజు నాయనమమ్ బుజజ్కక్ పెళిల్కి విడిది మా ఇంటిదగగ్రే ఇసత్నాన్రని చెపిప్ంది. బుజజ్కక్ పెళిల్ రోజు రానే వచిచ్ంది.
మగ పెళాల్రు వచేచ్ యేళయియ్ంది ‘ఆ గుండిగతో నీళుల్ కాళుల్ కడుకోక్టానికి పెటట్ండి ... అమామ్య ఆ పరుపులు దకిష్ణపేపు
వసారాలోనూ కొండజాలోనూ పరిపించు. అదిగో ఆడపెళాల్ళుల్ పంపిన తెలల్ దుపప్టుల్ ఏయించమామ్’ అంటావుండగానే చినన్కారుల్ ఆగాయ.
పెళిల్ కొడుకు, చుటాట్లు వచిచ్ కాళుల్ కడుకుక్ని పరుపులమీద కూరుచ్నాన్రు.
ఈ లోగా మేళతాళాలోత్ ఆడపెళిల్వాళుల్ పానకం బిందెలతో వచాచ్రు. అందరికీ పానకాలు ఇచాచ్రు.
సందటోల్ సడేమియా అనన్టుట్ నేనూ పానకం రెండు గాల్సులు తాగేశాను.
పెళిల్ అరధ్రాతిర్ కాబటిట్ మిగతావాళుల్ భోజనాలకు వెళాల్రు. పెళిల్ కొడుకు ఇంకో ఇదద్రు మాతర్ం బికుక్ బికుక్మంటా కూరుచ్నాన్రు .
పెళిల్ కొడుకిక్ అనన్ం పెటట్రంట ఏదో టిఫినుల్ పంపారు. చిటెట్మమ్ పెళిల్ కొడుకిక్ అవనీన్ పళాల్లలో పెటిట్ తినే వరకూ వదలలేదు.
పెళిల్కి వాళల్ంతా వెళేల్ వరకూ ఏంకావాలో చూసి వాళల్కు సదుపాయాలనీన్ చిటెట్మమ్ చూసుకుంది.
పెళిల్ ముహూరత్ం ఇంకో గంటలో వుందనంగా మళీల్ మేళాలు మోగిసూత్ పెళిల్ కొడుకును మండపానికి తీసుకెళాల్రు.
పెళల్ంతా అయాయ్క ఇదద్రినీ మళీల్ విడిదింటికి తీసుకొచాచ్రు. బుజజ్కక్నీ పెళిల్ కొడుకునీ తీసుకొచిచ్ వసారాలో వునన్ పరుపు మీద
ఎదురెదురుగా కూరోచ్బెటాట్రు .
మధయ్లో పెదద్ ఇతత్డి పళెల్ం పెటిట్ పాలు పోశారు. అమామ్యి అమామ్ నానాన్ ఆ పాలలో పెళిల్ కూతురి రెండు చేతులూ అదిద్ ముందు పెళిల్
కొడుకు చేతులోల్ పెటాట్రు.
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అతత్ మావ ఆడపడుచుల చేతులోల్ అమామ్యి చేతులు పెడుతూ అమామ్ నానాన్ కళుల్ తుడుచుకుంటునాన్రు. చుటుట్ పకక్ల వాళూల్

ఏడుపు మొదలెటాట్రు. అందరూ ఏడుసుత్ంటే పెళిల్కూతురు కూడా ఏడుపు మొదలెటిట్ంది. అంపకాలు అంటే అమామ్యిని అతాత్రికి
అపప్గించినటేట్నంట. నాకు పెళిల్లో ఈ ఏడుపుల గోల మాతర్ం నచచ్లేదు. కానీ పెళిల్ అంతా బాగా అయియ్, చివరోల్ బుజజ్కక్ పెళిల్కొడుకుతో
కారెకిక్ వెళిల్ పోతుంటే మాతర్ం నాకూ ఏడుపొచిచ్ంది.
‘అంతేనమామ్ ఎంత పెంచినా ఆడపిలేల్ ఈడపిలల్ కాదు’ అని ఆడంగులంతా కొంగులతో కళుల్ తుడుచుకుని ఇళల్కు వెళాల్రు.
ఆ ఇంటోల్ విడిది చేసిన అలుల్ళుల్ ఏ పండగకి అతాత్రింటికి వచిచ్నా మా ఇంటికూక్డా ఒకక్సారనాన్ వచెచ్ళేల్ వాళుల్ .
బుజజ్కక్ వాళల్ ఆయన పండగకి అతాత్రింటికి వచిచ్ మా ఇంటికి వచాచ్డు. బుజజ్కక్ పెళల్యేయ్ వరకూ తన వెనకాలే తిరిగేదానిన్ .
" రా అయాయ్ ! ఎపుప్డొచాచ్వ?" అని పేర్మగా కురీచ్లో కూరోచ్బెటిట్ తాత చిటెట్మమ్ మరాయ్ద చేశారు.
"మా పిలల్ని బాగా చూసుకుంటనాన్వా అబాబ్య?" అని నాయనమమ్ ఆరా.
ఏదో తినడానికి పెడితే "అబోబ్ పొటట్ ఖాళీ లేదండీ!” అనాన్డు బావ
"నిజమేలే అతాత్రింటికి వచిచ్న కొతత్ అలుల్డికి కడుపు ఖాళీ వుండదులే, పోనేల్ మముమ్లిన్ చూడటానికి వచాచ్వ అదేచాలు" అని
ఆనందపడింది .
చిటెట్మామ్రిలుల్ ఎందరు అలుల్ళల్కు విడిదయియ్ందో గానీ ఆ అలుల్ళల్కు మనవలు మనవరాళూల్ పుటిట్ తాతలైనా తమకు విడిదిచిచ్న ఆ
ఇంటిని మాతర్ం గుండెలోల్ గురుత్ పెటుట్కోకుండా వుంటారా!

(వచేచ్నెల మరో కథ)
Click here to share your comments
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