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b¨Æ£÷, Kx¸Kctj, Kn¸$qj+kO|, rUÎÍO~KcÍj, Ó¸<F|, Jd¿}S, FLkõNqkO|Ú. sHOoEnÎFc, GSøEoQLMnjÎFc,
ÄEoQLMnjÎFc. °FLïÁ ²¥qÚ@nÎFc, À£Oqj, CnFLkï μ¥q=o.. −¥cQcFLï¸=o Moj<Ók. ®_jò¨ MLjjÃò¨$c rHOqj$qjCLjFLï
McÿFcÓk, ×.FcAKc, MLkOqjCLjFLï öGH×.Ók, CLOqj$qjCLjFLï MLFLOqjÓk MLkFLMLCc ÄÓjMLÓk, Oy¾Oy¾¥i ÔoOqjCLjFLï
±ÿ¥q¸ÍÂ MLkOqjðÓk, ²^jMnÎJw CnÆNqjÂ ½¡MLFL GHNqjFcÓj.MnOqfS. $q½Ã½ ö_CLjŠÓ °OqjŠÓ GHOqj$qjÓCy ..
MLjVFL$qO~ÓÂ¢ï ''NqjMLjV'' FL$qO~ÓMLlCLjFcïtj.
¥cÓjGRõMLjk, Nqk¸öÀ¥i¥qOqBc, Mnj=i¿NqjÆ×.MLjk, TdøOqíîMLjk, MLjFLjGRjõÓMLjbÍõ rHOqj$qjCLjFLï ÍkO~Ók,
−¿íî¥qGS¸_¸bEcPo ½¡ÄCL GS¸_¸bEcÓFLjŠFo Oy¾Ók ... ®MoFc FL$qO~ÓPy¥qÂfH¸ÔoÁ? ®¸CLŠ Äj¸¼ MLjOoÄ£j PoEc?
¥cÍj.. CLOq¼ ÔLksSë −MoQcÓk, −FL¸EcÓk, GHlOy$qMLjFcÓk, Kc¸bÍMcõÓk, Jw=i CLCcøÓk, $nÓjfHÔoá
GS¸CyadÓj. GH¸ÔLjŠ¸=o rH¿$o GSj#eÓk MLk^ ÄOqjÔLjŠ¸=o Äj$qÓÂ GS¸_¸bEcÓk, MnCLPo ¥cÍj.. ¥qCLÓk
¥qÂfHTdëtj..
¬CLõ¸CL GS¸GHFLjïÓk, ¬À ÂOqjsHÍÓk ¥qÆfS −¥cQLMLjFo ®¸=h¥qGHlð¥h¸Í ¥qÆfS ÔosS GSÿ½¡MLFcPo
MLjVFL$qO~Ój. ¶fHŠ¸¨ Ä¸=o TdÓAKL¸½¥qÓÂ Äj¸¼ ÔnsHð ¥qbEc Td$qO~Ój. ÂCLõ¸ MLkOqjCLjFLï MLjFL Oy¾Mc¿¢
½¡MLFL ¼öCcÓj.. ¯ MLjVFL$qOq¸ ¥qbÍÓj..!!
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ఇది మన పెళేళ్నరా
ర్ !
" రాజీ! పెళిళ్వారెపుప్డు వసాత్రు? రాగానే పెళిళ్ కొడుకు కాళుళ్ కడిగి, హారతి ఇచిచ్ సావ్గతం చెపాప్లి." తనకి మాతర్మే వినిపిసుత్నన్
తలిల్ మాటలను తన కూతురి పెళిళ్ జరుగుతునన్ హాలుల్ ముఖ దావ్రం దగగ్ర వినబడి వింటునాన్డు రాజీవ.
" వినబడిందా, నానాన్?" అందావిడ గొంతు..
" ఆ, తెలిసింది అమామ్, రమణి రెడీగా ఉంది చూడు" అనాన్డు అతను.
అమెరికాలో కాలిఫోరిన్యా రాషట్ంలోని ఒక ఊరోల్ కమూయ్నిటీ హాలోల్ ఉనాన్డాయన.
పకక్నే పటుట్చీర, నగలూ అవీ ధరించి పెళిళ్వారికి ఆహావ్నం పలకడానికి సిధధ్ంగా ఉనన్ అతని భారయ్, రమణి. వెనక పెళిళ్కి వచిచ్న
చుటాట్లు, సేన్హితులూ.
అందరూ మగ పెళిళ్వారి కోసం ఎదురు చూసుత్నాన్రు..
“చూశావుగా అమామ్! పళెళ్ంలో అనీన్ ఉనన్టేట్నా? అనికేత! బామమ్ కి అనీన్ చూపించు సరిగాగ్! “ అనాన్డు రాజీవ కొడుకు తో.
"బావుంది, సరిగాగ్ ఉనాన్యి. వదినా మీరు కూడా చూశారుగా?" అందావిడ అనికేత చేతిలో ఉనన్ ఐ పాడ లో చెయెయ్తిత్
బావునాన్యనన్టుట్ సైగ చేసూత్.
'ఆ, ఆ.. అనీన్ సరిగాగ్నే ఉనాన్యి ' అంది పకక్నుంచి మరో గొంతు.
రాజీవ నవావ్డు.
అతని మనసులో తలిల్, అతత్గారల్తో జరిగిన సంభాష ణ మెదిలింది.
దాదాపు మూడునెలల కిర్తం..
“ఎలాగెలాగా? అది పేర్మించిందా? పెళిళ్ అకక్డేనా? ఎలాగరా అలా అయితే? నేనెలా రాగలను?” అఖిలాండేశవ్రి గారు కొడుకుతో
అంది ఆతుర్త ధవ్నిసుత్నన్ గొంతుతో..
మనవరాలి పెళిళ్ అనన్ ఆనందం ఒక పకాక్, అది అమెరికాలో జరిగితే తనెలా వెళళ్గలదు? అనన్ సంశయం మరొక పకాక్ మనసులో
ఉండగా..
"వీల చెయిర పెడతానమామ్! ఇంక రావడానికి నీకు అడేడ్ముంది? శుభర్ంగా వచిచ్ మనవరాలి పెళిళ్ చూదుద్వుగాని" అనాన్డు రాజీవ తన
తలిల్ తో..
నీరసంగా నవివ్ందావిడ..
“ఒరే రాజీ! ఎనభై ఐదు దాటాయి నీ అమమ్కి, ఇంకా నేనేం రాగలనురా? పైగా ఈ ఉబబ్సం ఒకటి. రావడం మాట అలా ఉంచి,
విమానంలోనే నాకేదైనా జరిగితే మన బంగారు తలిల్ పెళిళ్.." ఇంక అనడం ఇషట్ం లేనటుట్గా ఆగిపోయింది ఆవిడ.
గుండర్టి ముఖం, పెదద్ పెదద్ కళుళ్, వెండితీగలాల్ మెరుసుత్నన్ తెలల్టి జుటుట్, పర్శాంతత నిండిన ముఖం, మెరిసే నవువ్.
“నువువ్ లేకుండా ఎలా అమామ్?” అనన్ రాజీవ తో.
"అలాగే లే, ఇంకా మూడునెలుల్ందిగా,!” అనాన్రావిడ. ఆవిడ పేరునన్ ఏకైక మనవరాలు అఖిల పెళిళ్.
మీరైనా ఉబబ్సానికి మందు వేసుకుని జాగర్తత్గా ఉంటే వెళళ్గలరేమో వదినా! నేను మాతర్ం, ఎకక్డకీ కదలేల్ను కదా! మోకాళళ్
నొపుప్లు, మంటలు నా పార్ణం తీసేసుత్నాన్యి, మీకు తెలీనిదేముంది? అడుగు తీసేత్ అడుగు వెయయ్లేను కదా, మనవరాలి పెళిళ్ చూసే యోగం మనిదద్రికీ
లేదు వదినా? అంతే అంది రాజయ్లకిష్, రాజీవ అతత్గారు.
ఇదద్రూ ఒకరినొకరు చూసుకుంటూ మౌనంగా ఉండిపోయారు.
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అందరినీ భోజనాలకి పిలిచి ఒకేసారి కూతురి పెళిళ్ వారత్ చెపాప్రు రాజీవ, రమణి దంపతులు..

వారి కూతురు అఖిల పై చదువులకి అమెరికా వెళిళ్, అకక్డ తన సేన్హితుడిని ఇషట్పడింది. పిలల్లిదద్రూ తమ తలిల్తండుర్లకి చెపాప్రు.
అందరికీ సమమ్తమయిన సమ్బంధం కనక పెదద్ పేచీలేమీ లేకుండా అందరూ ఒపుప్కునాన్రు.. కానీ పిలల్లకునన్ వీసా ఇబబ్ందుల వలల్ వాళిళ్దద్రూ ఇపుప్డు
అమెరికానించి రావడం మంచిది కాదనుకునాన్రు..
‘వీసాలు పెళిళ్ కంటే ఎకుక్వా?’ అని మొదట అనన్ పెదద్లు కూడా వాళళ్ భవిషయ్తుత్ని దృషిట్లో ఉంచుకుని సరే అనక తపప్లేదు.
రాజీవ, రమణిలిదద్రికీ కూడా తండుర్లు లేరు. ఉనన్దలాల్ అమమ్లిదద్రే.. అందుకని ఎలాగైనా వాళిళ్దద్రూ రావాలని ఉంది వారికి..
అందుకే పెదద్వాళిళ్దద్రికి చెపిప్ ఒపిప్ంచాలనే ఈ సంభాషణ.
అఖిలాండశేవరి మొదట రాననాన్, ఆరోగయ్ం సహకరిసేత్ వదాద్మనే సరదా పడింది. రాజయ్లకిష్ కి అసలీ పెళేళ్మిటో, ఇలాంటి
వయ్వహారమేమిటో అంతు పటట్డం లేదు, అంగీకరించడానికి మనసూ రావడం లేదు.
“మరేనయాయ్ రాజా, నేనే నడవలేకపోతునాన్ను, అయినా ఇవేం విపరీతాలూ, ఇవేం పెళిళ్ళూళ్.. ఎకక్డో దేశం కాని దేశంలో వెళిళ్
పెళేళ్మిటి? వాసూలు లేవనా? అదీ ఓ పెదద్ విషయమేనా?” అంది రాజయ్లకిష్
“ వాసూ కాదు అమమ్మామ్, వీసా!" నవువ్తూ అనాన్డు అనికేత, పెళిళ్కూతురు అఖిల తముమ్డు,
“అదేలేరా? ఏదో ఒకటి. చకక్గా మన ఊరోల్ పెళిళ్ అయి ఉంటే నేనూ, మీ బామమ్ గారూ కూడా దగగ్రుండి అనీన్ చూసుకునే వాళళ్ం
కదా.. “
ఎకక్డో జరిగే పెళిళ్కి, ఏదో మొకుక్బడిగా ఓ పదిమంది వెళిళ్ రావడమూ, నలుగురినీ పిలిచి అటట్హాసంగా పెళిళ్ చెయయ్డమూ ఒకటేనా?
పెళళ్ంటే ఎంత హడావిడి? ఎంత సంబరం, సందడి.. అందులోనూ మీ ఇంటికునన్ ఒకక్గానొకక్ ఆడపిలల్.. ఎకక్డో దేశం కాని దేశంలో..ఇలా సాగుతోంది
ఆవిడ ధోరణి.
" అమామ్! అవనీన్ మాటాల్డేసుకునాన్ం కదా! మళీళ్, మళీళ్ చెపుప్కునాన్ మారదు కదా!" అంది రమణి ఓపిగాగ్.
అపప్టి కిది, పదహారో సారి ఆవిడ అలా అనడం, రమణి నచచ్ చెపప్డం..
‘నలుగురికనాన్ పదిమందే ఎకుక్వ కదా, వాట ఈజ అమమ్మామ్ కంపెల్యినింగ అబవుట? అనాన్డు అనికేత.
ఆవిడనన్ది అరధ్మయియ్ కనటుట్గా ఉందా చినన్వాడికి మరి.
'నీ మొహం' నలుగురినీ అనేది జనరల గా అనే మాట, లిటరల గా తీసుకోకూడదు పదిమంది వెళళ్డం అంటే, అకక్ పెళిళ్కి పది
పదిహేను మంది కంటే వెళళ్లేం కదా, అదనన్మాట. అంది రమణి తను కూడా నవువ్తూ.
వాళళ్ మధయ్న జరుగుతునన్ సంభాషణ లోని హీరోయిన అకక్డ అమెరికాలో కూరుచ్ని తన కాబోయే భరత్ తో కబురుల్ చెపోత్ంది ఫోన
లో..
తరావ్త మూడు నెలలూ ఎపప్టికంటే ఎకుక్వ వేగంగా తిరిగాయి గిరుర్న. తలిల్ తండుర్లు నలుగురూ నాలుగైదు సారుల్
కలుసుకోవడమూ, ఏమేం చెయాయ్లో? ఆలోచించుకోవడం, కావలసినవనీన్ కొనుకోక్వడం లాంటివాటితో గడిచిపోయాయి.
పూరవ్కాలం పెళిళ్ళుళ్ ఎంత వైభవంగా సంపరదాయ బదధ్ంగా జరిగేవో రోజూ కూతురికి చెపిప్నవే చెపేప్ది రాజయ్లకిష్. అఖిలాండేశవ్రి
గారు మాతర్ం పైకి ఏమీ అనకపోయినా ఇంచుమించి ఇదే భావాలు ఆవిడ మనసులోనూ మెదులుతునన్టుట్ గురిత్ంచడం పెదద్ కషట్ం కాలేదు రమణికీ, రాజీవ
కీ..
ఎలాగైనా తీసుకెళదాం ఇదద్రినీ అనుకునాన్రు వాళిళ్దద్రూ.
ఒకరు మోకాళళ్ నొపుప్లతోనూ., మరొకరు పెరిగిన వయసుతో వచిచ్న వివిధ సమసయ్ల వలల్నూ పెదద్వాళిళ్దద్రూ రాలేమనాన్రు. ఈ
వయసులో వారికునన్ సమసయ్లకి వారిని కదపకపోవడమే మంచిదని డాకట్రుల్ కూడా చెపప్డంతో మరేమీ చెయయ్లేకపోయారు.
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ఇదద్రినీ దగగ్రుండి చూసుకుంటానని రాజీవ ఆఖరు తముమ్డు, మరదలూ మరీ మరీ చెపిప్ పంపించేసరికి ఇంక చేసేదేమీ లేక
వాళిళ్దద్రినీ వదిలి పర్యాణమయాయ్రు రమణీ, రాజీవ. రమణి అకక్, బావ, రాజీవ పెదద్ తముమ్డు, మరదలు, చెలెల్లు, బావగారు వచాచ్రు. రాజీవ పినతండిర్,
అనికేత తో కలిపి సరిగాగ్ పదిమంది.
" అమమ్మమ్ సరిగాగ్ చెపిప్ంది, పదిమంది మాతర్మే వెళుత్నాన్ం" అనాన్డు అనికేత నవువ్తూ..
అకక్డ ఉనన్ ఇతర దగగ్ర బంధువులు, సేన్హితులు, మగ పెళిళ్వారు కలిపి 70 మందివరకు ఉండచుచ్ అని లెకక్ వేసుకునాన్రు.
పంపించవలసినవనీన్ ముందే పంపించారు.. పెటుట్పోతల బటట్లు, ముఖయ్మైన వసుత్వులు మాతర్ం దగగ్రుంచుకునన్రు పర్యాణంలో.
అమమ్ పేరు పెటుట్కునన్ పిలల్, తమ అనన్దముమ్ల ముగుగ్రికీ ఉనన్ ఒకక్రేత్ ఆడపిలల్, తన పెళిళ్కితలిల్ రావడానికి వీలు పడక పోవడం రాజీవ
కి చాలా బాధగా ఉంది.
“మనకి తకుక్వేమిటి? ఆ మాతర్ం ఉదోయ్గాలు పిలల్లు ఇకక్డ చేసుకోలేరా? పెళిళ్ ఇకక్డే చేసేత్ బావుంటుంది” అని చాలాసారుల్
అనుకునాన్డు.
కానీ పిలల్ల ఇషాట్నిన్, వాళళ్ ఆశలనీ కాదనలేని పరిసిథ్తి.అలా ఇకక్డికొచాచ్రు పెళిళ్కి.
రోజూ ఫోన చేసి అనిన్ వివరాలు అమమ్కీ, అకక్డ ఉండిపోయిన తముమ్డికీ, అతత్గారికీ చెపేత్ కానీ తోచేది కాదు అతనికి. రమణి సరే సరి.
పర్తీదానికి వాళళ్కి ఫోన చెయయ్డం, సలహాలు అడగడం..
పెదద్వాళిళ్దద్రికీ కూడా పెళిళ్కి వెళళ్వలసిన వాళుళ్ అమెరికా వెళిళ్నపప్టినించి తమ తమ ఇళళ్లోల్ జరిగిన పెళిళ్ళళ్ గురించీ, ఆ
వైభవాలను గురించీ చెపుప్కోవడమే పెదద్ కాలకేష్పమయింది.
ఆఫీస పనుల మీద ఎనోన్ సారుల్ ఎనోన్ దేశాలు తిరిగాడు రాజీవ. కానీ ఇలా కూతురి పెళిళ్ చెయయ్డం కోసం రావడం కొతత్గా ఉంది. తన
చెలెల్లి పెళిళ్ ఎంత వైభవంగా చేశారు? ఎంత హడావిడి పడాడ్రు? అమమ్ ఎనాన్ళళ్నించీ ఒకొక్కక్టిగా అనీన్ సమకూరిచ్ంది. ఇపుప్డేది ఆ హడావిడి? ఇంత
సింపుల గా పెళిళ్ అయిపోతోందే? తను సరి అయిన పనే చేసుత్నాన్డా? ఇపుప్డాలోచించి ఏం పర్యోజనం?
ఇలా సాగుతునన్ అతని ఆలోచనలని భగన్ం చేసూత్ సావ్గతం కోసం సిధధ్ం చేసిన సంగీతం మొదలయింది..
మగపెళిళ్వారికి సావ్గతం పలక్డం, వరపూజ, ఎదురు సనాన్హాలు లాంటివనెన్ యధావిధిగా పూరిత్ చేసుకునాన్కా ముఖయ్మైన తతంగం
పార్రంభమయింది. పీటలమీద రాజీవ, రమణి, అఖిల.. ఎదురుగా పెళిళ్ కొడుకు, పకక్గా పురోహితుడూ. అందరూ కనిపించేలా ఐపాడ ని చేతూఅ
పటుట్కుని కూరుచ్నన్ అనికేత..
" లైవ లింక పెటాట్ం కదా అనాన్, ఇది కూడా ఎందుకు?" అంది రాజీవ చెలెల్లు..
" అందులో చినన్దిగా కనిపిసోత్ంది అంది అమమ్, అందుకే ఇది" అనాన్డు రాజీవ మరో మాట కి అవకాశమివవ్కుండా..
“అయాయ్, మీరలా ఐ పాడ వైపు చూసేత్ కుదరదు, కనాయ్దాత మీరు, నేను చెపిప్నవనీన్ తూ చ తపప్కుండా చెయాయ్లి” అనాన్డు
పురోహితుడు.
చెవిలో వైర లెస హెడ ఫోన పెటుట్కునన్ రాజీవ " అలాగేనమామ్! తపప్కుండా, ఏదైనా మిస అయితే చెపుప్" అంటునాన్డు.
“మాటాల్డుతునన్ది నేనైతే మీరు అమామ్ అంటారేమిటి?” అనాన్డు పురోహితుడు కొదిద్గా కోపంగా.
" లేదులెండి, మీరు చెపిప్నటేట్ చేసాత్రు, మీరు కానివవ్ండి" అంది రమణి..
ఐ పాడ పటుట్కుని కూరుచ్నన్ అనికేత తలిల్ తండుర్లవీ, పెళిళ్ కూతురు, కొడుకులవి పర్తీ కదలికనీ తపప్కుండా చూపిసుత్నాన్డు అవతల
కూరుచ్నన్ నానమమ్, అమమ్మమ్లకి..కొడుకిక్ అవసరమైన చోట సూచనలు ఇసూత్, మందలిసూత్ మెచుచ్కుంటూ వివాహ తతంగానన్ంతా చూసోత్ంది
అఖిలాండేశవ్రి. పెళిళ్ కూతురిని చెయయ్డం, సాన్తకం, కాశీ యాతర్, ఎదురు సనాన్హాలు, జీలకరర్ బెలల్ం, సూతర్ ధారణ, తలంబార్లు, నాగవలిల్,
అపప్గింతలు, కాఫీలు, టిఫినుల్, భోజనాలు.. వేటినీ వదలకుండా రాతర్ం తా జాగరం చేసూత్ మరీ చూశారావిడ.
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“వదినా పడుకోక్కండి, ఇదిగో మీ మేనలుల్డు భోజనం చేసుత్నాన్డు, వాడి కొడుకుట, ఎంత బావునాన్డో దబబ్పండులా! అదిగో, వాడు
చూశారా మా కాశీపతి మావయయ్ కూతురి కొడుకు..” అంటూ ఇలా ఏదో చెపూత్ వియయ్పురాలిని కూడా మెలకువగా ఉంచే పర్యతాన్లు కూడా
చేసోత్ందావిడ.
“అయాయ్, అనిన్ కారయ్కర్మాలూ పూరత్యినటేట్, ఇకక్డితో వివాహం సంపూరణ్మయింది. నా సంభావన నాకిపిప్సేత్ బయలుదేరతాను”
అనాన్రాయన..
చెవిలో వినిపిసుత్నన్ సూచనల పర్కారం ఆయనకని పర్తేయ్కంగా తెచిచ్న బటట్లు, వసుత్వులూ, డబూబ్ ఇచిచ్ ఇదద్రూ కాళళ్కి
నమసక్రించారు... ఆయన సెలవు పుచుచ్కునాన్కా..
“రమణికి కూడా ఒక సీప్కర చెవిలో పెటుట్కోవడానికి ఇవువ్ రాజీ!” అనాన్రు అఖిలాండేశవ్రి..
ఆవిడ చెపిప్నటుట్ చేశాకా కొడుకుని, కోడలిని ఉదేద్శిసూత్
“అమామ్, రమణీ, రాజీ! ఎకక్డో పెళేళ్మిటి? మనకేమీ లేనటుట్ అకక్డెకక్డికో వెళిళ్ ఎదో చేసామని చేసాం అనన్టుట్ చేసుకోవడం ఏమిటి?
అని నేనూ అనుకునాన్ననమామ్ మీ అమమ్గారిలాగే. అదీ నా అఖిలమమ్ పెళిళ్.
ఫలానా వాళళ్ పిలల్ల పెళిళ్ళుళ్ అని ఇపప్టికీ మన ఇంటి పెళిళ్ళళ్గ్ గురించి చెపుప్కుంటారు మన బంధువులోల్నూ, సేన్హితులోల్నూ.
అలాంటిది ఇలాంటి రోజు కూడా చూడవలసి వచిచ్ందా? అనుకునాన్ను. మన ఇంటి పెళిళ్ళళ్లో ఏనాడూ వెయియ్కి తకుక్వ విసత్రుల్ వెయయ్డం జరగలేదు.
అలాంటిది ఇలాగా? అని నా మనసు బాధ పడిన మాట నిజం.
వదిన గారి దగగ్ర మాతర్ం చెపిప్ బాధ పడాడ్ం ఇదద్రూ. ఇదద్రం అదే మాట చెపిప్ మిమమ్లిన్ బాధ పెటట్లేక నేను ఊరుకునాన్ను, ఏమైనా
మారుతుందేమో అని ఆవిడ పర్యతిన్సూత్నే ఉనాన్రు మీరు బయలేద్రి వెళేళ్దాకా..
మీ ఇదద్రికీ అనీన్ తెలుసు, అని మాకు తెలుసు. మేమిదద్రం అంటే ఎంత గౌరవమో కూడా తెలుసు. మారుతునన్ది మీరు కాదు,
కాలమనీ తెలుసు. నిజం.. కాలం ఎపుప్డూ ఒకలా ఉండదు కదా! ఒకనాడు ఇళళ్లోల్ దగగ్ర బంధువుల మధయ్ జరిగే పెళిళ్ళుళ్ సతార్లోల్కి, ఆపైన మారేజ
హాళళ్లోల్కి, హోటలోల్కి వచాచ్యి కదా!! అలాగే ఇదీ మరో మారుప్ అనుకుంటే సరిపోదా? అనుకునాన్ను. వదినని కూడా అనుకుని చూడమనాన్ను.
అలా అనుకోగానే మనసుకేదో తెలియని నెమమ్ది వచిచ్ంది సుమా.. బర్తికి ఉనాన్ం కనక దగగ్రుండి చూడాలని మేమూ, మీరు
అనుకునాన్ం కానీ ఇపప్టికే నేను మీ నానన్దగగ్రకి వెళిళ్పోయి ఉంటే అకక్డనించే చూసేదానేన్మో కదూ, దానికనాన్ ఇదెంత మేలు? చెపుప్?” అలా
అంటునన్పుప్డు ఆవిడకి తెరలు తెరలుగా నవువ్ వచిచ్ంది..
“రాజీ, మనసుండాలే కానీ మారగ్ం తపప్కుండా ఉంటుందని తెలిసిందరార్ ఈరోజు మన అఖిలమమ్ పెళిళ్ చూసేత్.. కాలంతో పాటు వచేచ్
మారుప్లని మనమంతా అంగీకరిచాలిస్ందే! ఎదిరించి చేసేదేముంది? పిలల్ల మనసులీన్, భవిషతుత్నీ బాధపెటట్డం తపప్.
అకక్డుండి ఉంటే ముటుట్కుని, పిలల్లని దగగ్రకు తీసుకుని ఆశీరవ్దించేవాళళ్ం, ఇపుప్డు దూరానున్ంచి చేసుత్నాన్ం అదే తేడా! అది తపప్
సంపర్దాయం లోఊ, నినన్టి నించీ జరుగుతునన్ వేడుకలోల్నూ ఏదీ తకుక్వ కనపడలేదరార్!
ముందు ఇదేం పెళిళ్? అనుకునన్ మాట నిజమే కానీ, ఇది పెళేళ్నరార్, అచచ్ంగా మన తెలుగు వారింట జరిగిన పెళేళ్..
పైగా ఎంతో హుందాగా, అకక్రలేని ఆరాభ్టాలేల్కుండా జరిగిన చకక్టి పెళిళ్.. నాకు చాలా సంతోషం గా ఉంది.
ఆ వీసా గొడవలేవో పూరిత్ చేసుకుని నా మనవరాలిని తన భరత్ ని తీసుకుని తవ్రగా మనింటికి రమమ్ను. ఈ బామమ్ బర్తికుండగా ఒకక్

సారి దానిన్ భరత్తో కలిసి చూడాలి అని చెపుప్.” అందావిడ తృపిత్గా.
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