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పెళ్ళంటే... ందిళ్ళళ, సందళ్ళళ, తపెట్లు, తాళాలు తలంబ్రాలు... మూడే ముళ్ళళ, ఏడే అడుగులు
మొతతం కలపి నూరేళ్ళళ. ఇవన్నన ఉంటేనే పెళాళ అంటే... ఉంటే బాగుంట్లంది నిండుగా.
మూడేళ్ళళగా కకపెళ్లు పిలుపులేదేమో యఘూ పెళ్ళన్న అదీ ల్లుటూరిలో అన్న తెలీగానే నాకు బలే
సంతోషం వేసంది. నాకు దూయమైన నా తముుడి తర్వవత తముుడిలంటివాడు యఘు. సంత
తముుడి పెళ్లులో భసలే యోగం ఎలగా లేదు. అకకడ నేను చేయాలనుకుననంత హడావిడీ ఇకకడ
యఘు పెళ్లులో చేయాలనుకునానను. అయధర్వత్రి ముహూయతం అని శుబలేఖలో చూడగానే చాల
ఊహంచేసుకునానను. చికకని ర్వత్రిలో చందమాభ సాగా పెళ్లళ. పొగ భంచు కప్పసుకుని,
భంచు బందువులతో ముసాతబైన చచని ంటపొలలు, పాడి గెదెలు, పాల బందెల మోతలు,
ప్పడకళాుపులు, పిండి ముగుులు, యంగుయంగుల పూల పెయళ్ళళ, చలకాలంలో సామంత్రం వేసే గడిి
భంటలు, అమామకమైన లకరింపులు... తలుచుకుంటేనే ఎంత ఆనందంగా అనిపించిందో.
నెలరోజుల ముందు నుంచే నా ప్రయాణం సయంజామా సయదడం మొదలైపోయంది. ఇంత
హడావుడి పెళ్లువారింటిలోనూ ఉండదనుకుంట. సవమంగా పెళ్లళకొడుకే “ఇంకా వాయం ఉందిగా
అకాక ఫటటలు అవీ కొనుక్కకటానికి” అనేవాడు. భరి నేనో... నచిచన చీయలు, వాటిమీదకు బ్లుజులు,
మేచింగ్ గాజులు, ఇల నెల ముందు నుండీ ఏదోటి కొంటూనే ఉనానను.
అకకడ ఉండేది రండే రోజులని ఆమన ముందు నుండీ చెపుతునాన, కాయయం అయ్యయదాకా
ర్వనంటే ర్వననానను. మూడురోజుల ఫటటలు సరుదకుంటే పోయ్యది, వార్వనికి సరిడా సర్వదను. రండు
పెదద బేగుులు తయాయ్యాయయ. వాటిని చూస మోత మోయాలిన ఆమన ఎకకడ ప్రయాణం
వదదంటారో అనే బమంతో బేగుులు భంచాలకిందా, గూళ్ళలోునూ దాచాను.
ఎదురు చూసన రోజు ర్వనే వచిచంది. కాని సరిగాు ప్రయాణానికి ముందురోజు ఆమనకు
సుస్తత చేసంది. నూట రండు జ్వయం. “ఇక ఊరు ప్రయాణం లేనటేటనా, ఏ చిరుతిళ్ళళ తినేసాడో
భహానుభావుడు అనుకుంటూ భనసులోనే తిట్లటకునానను”.
న్నయసంతో మూలుగుతునన ఆమనకు జ్వయం బాధకనాన నా ప్రయాణం పోట్ల
ఎకుకవైపోయంది. పిచిచగా పెరిగిన గడాినిన తీయంచుక్కభంటే అసలే ంట్లు కుదురుగా లేని తను
నామీద అంతెతుతన లేచాడు. నాకూ ంతం పెరిగి ట్లటఫటాటను. అయనా లంగకపోతే సరే ఇంక్క
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రూట్లలో వదాదభని, “ఐతే పెళ్లళకి ర్వభని చెప్పసాతలే” అని ఊయకనే యఘుకి ఫోన్ చేస “మేము
ర్వవడంలేదు” అని తను వినేల చెపాను. అట్లనుండీ నా మాటవినన యఘు ఏవిటని గాన్న
ఎందుకని గాన్న కాయణాలు అడగకుండానే మౌనంగా అలగి ఫోన్ పెటేటసాడు. ఇట్ల చూసేత ఈ
జ్డదాయథం చినన కదలక కూడా లేకుండా ముడుచుకు డుకుంది. రేపు ప్రయాణం ఉననటాట లేనటాట
ఏం తెలమకుండా ఉంది. పాలవాడికి, ప్పర్ వాడి రండురోజులు ఉండమ్ అని చెప్పశాను.
ఇరుగు పొరుగు వాళ్ుకు ఊరళ్ళతునానభని ఒ వాళ్ళు విసుకుకనే వయకూ నించో పెటిట చెప్పశాను.
ర్వత్రి నిద్రలేదు. ఆలోచనలోు అంతా పెళ్లు సందడే. చివయకు భర్వనడు ఆఖరుక్షణం దాకా ఏమీ
తేలకుండా, ఎవరూ క మెటటంటే మెట్లట కూడా దిగకుండా, పోటాుట ర్వకాషటకు చేయనిచిచ, ఇంక్క
అయగంట అటూ ఇటూ ఐతే ఫసుి మిసివుతుందనన రిసథతి వచాచకా ఎలగో సంధి
కుదురుచకుని... ఇదదయం మా చినోనడితో ప్రయాణభయాయం.
ఉదమం దకుండు గంటలకు జూబ్లు ఫసేటషన్లో మొదలైంది ప్రయాణం. ప్రయాణభంతా
బాబును నేనే చూసుకునానను. జ్వయం తికకలో ఉనన ఆమనగారు లగేజీ మోమగలను కాన్న పిలుడి
సంగతి నువేవ చూసుక్కవాలనానరు. చేసేదేం లేక భనసులోనే తిట్లటకునానను. ఇపుడుకాదు
ఇంటికెళాళకా అపుడు చెపుతాన్ననని అంటూ మూలుకుకనానను. సూయుగజరీ ఫసుిలో వాడు వేశాకా
ఇక చూడకతని సనిమాలు చూసుకుంటూ భధయభధయలో కిటిలోంచి మిటటభధ్యయననభలు
సామంత్రంగా మారుతంటానిన చూసూత మా పిలుడు స్తటు మీదకెకిక పాసంజ్యు జుట్లు పీకటానికి
ఎగఫడుతుంటే వాడిన అదుపు చేసూత ఇల జ్రిగిపోయంది. ఫసుిలో ఉండగానే ఆరింటికే చల, దాని
కూడా చీకటి ఆవరించేసంది చుటూట. ర్వత్రి ఎనిమిదికి నిజామాబాదలో ఒ చిననల్లుటూరు వరినలో
దిగాం. రేటి ముహూర్వతనికే ఇంకొనిన పెళ్లళళ్ళళ జ్రుగుతుననట్లటనానయ ఊళ్ళళ. ఆ సందడి
తెలుసూతంది.
ఈ ఊరు తెలంగాణలోనే ఉనాన ఇకకడ ఎకుకవ కుట్లంబాలు ఆంధ్ర నుంచి వచిచ సథయడిన
కమోుళ్ళవి. అమాునాననలు ఆంధ్రయాస మాటాుడితే, పిలులు తెలంగాణయాస మాటాుడుతునానరు.
దధతులు కూడా అట్ల తెలంగాణవీ ఇట్ల ఆంధ్రావీ కలసపోయ వునానయ. ల్లుటూరు కాఫటిట
ఎనిమిదంటే ది కింద ల్లకక. ఆ పాటికే భోజ్నాలు కానిచేచస డుకునేవేళ్. కుశ్లప్రశ్నల తర్వవత
సాననాలు చేస, భోజ్నాలకు కూరుచనానం. కభుని నెయయ, గడి పెరుగు, వంకాయ చచడి, అది
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తింట్లంటే ఎపుడో చినననాడు రిచమం ఉనన రుచి నాలుకమీద తగిల ఆ చిననటి జాాకాలు
భనసులో ప్రతయక్షం అయాయయ.
మేం దిగిన విడిదింటి వాతావయణంలో పెళ్లళ సందడి పెదదగా లేదనిపించింది. ఆ చలకదా
అంతా పెదదవాళ్ళళ రేపు చూసుకుందాంలే అనుకుని భనసుకు కాసత నచచజెపుకునానను. మా
బుజ్జజడు ఇకకడ ర్వత్రి రండు దాటితేగాని డుక్కడు, అలంటిది అకకడ నెనండు తర్వవత
మేలుక్కవడం చిత్రంగా చూసారు. ఒ కబురుులేువు, లకరింపులు లేవు అందరూ ముసుగులు తనిన
డుకునానరు చలకి. ఈమన, యఘు వేరే ఇంటికి డుకుందుకు వెళ్లళపోయారు. అంత
కొతతచోట్లలో హడావుడిగా ననున లకరించడానికి ఫమలుదేరింది ఒ దోభల గుంపు, ర్వత్రంతా
వాటితో చయచలు జ్యడంతోనే సరిపోయంది. నిద్ర టటలేదు.
అందరికనాన ముందుగా తెలురుజాము మూడుగంటలకే నిద్రలేచి కూరుచనానను. నా
తరువాత కొకకకరూ నిద్రలేచారు. బైట చాల చలగా ఉంది. కొఫబరి భటటలతో, కట్టటలతో
గాడిపొయయ వెలగించాను. భసటిటన బానలో వేణ్ణీళ్ళు కాగుతుంటే పొయయ ముందుకూచుని చల
కాగటం బలే అనిపించింది. నెభుదిగా అందరితోపాట్ల సాననాలు ముగించి చీయకట్లటకుని
ముసాతబైపోయాను.
భహానగయంలో కనిపించని జీవులన, ఈ ఊరిలో నా బుజ్జజడికి రిచమం చేసాను. ఇదిగో
నువువ తాగుతావే ఆ పాలు ఇచేచది ఇదేర్వ బుజీజ అంటూ ఆవును, ఇంకా కుకకలీన, మేకలీన, క్కళ్ున్న
ఇల నాకు కనిపించిన జ్ంతువులన్నన చూపించాను. ర్వట పాతడం అయంది. గుభుం ముందు
తాటాకుల ందిరి వేశారు. పెళ్లళకొడుకుని చేమడానికి సనానహాలు జ్రుగుతుండగానే అకకడకు
దగుయలో ఉనన పెళ్లళ కూతురింటికి ఒ లకరింపు విసయడానికి వెళాళను. భనసార్వ అంతా
లకరించారు. నిశ్చచతాయథం తర్వవత పెళ్లళకూతురితో ఫోనులో రిచమం అయంది కాఫటిట ఆ
అమాుయతో కాసేపు గడిపి సామంత్రం పెళ్లళకి కలుసాత అని చెపి వచాచను. భధ్యయహనం భోజ్నాల
తర్వవత, కాలగోళ్ు తంత అదీ అయ్యయసరికి నెభుదిగా సామంత్రం అయయంది. యఘుని పెళ్లళ
కొడుకు ముసాతబులో వీధులన్నన ఊరేగించి తీసుకువచాచరు. అంతా కక వీధికి పెళ్లళకి తయల
వెళాళం. పానకాల తంతు అయపోయం తర్వవత, చకకని భోజ్నం చేసాకా, చలీ దాంతోపాటూ
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చీకటీ దోభలదండూ లకరించడానికి వచాచయ ననున. ఎంతని కాలకామను పిలుణ్నన
కుటటకుండా, నెభుదిగా నాలో ఉతాిహం సననగిలుుతుంది.
పెళ్లళలో పెట్లటపోతల విషమంలో జ్రిగే వాదులటలు ఎలగూ ఉండనే ఉంటాయ.
వాటితోపాట్ల నాకు తెలమని పాత ప్పచీలేమునానయో తెలమదుగాన్న, ఆడవాళ్ళలో సైల్లంట్
యుదాధలు చాల అవుతుననట్లట చూచామగా తెలుసుతంది. ఇది మా ఆనవాయ కాదని కొందరు, ఈ
దధతి మాకు లేదంటూ కొందరు. వీటనినటి భధ్యయ పెళ్లళకూతురికి, నలుగు సాననాలు లేవు,
సుపుకొటటడాలు లేవు, అగింతలు లేవు. కాసత సభమం తరువాత రిసర్వలతో మారే
దదతులను టిటంచుక్కకూడదని అనిపించింది. పుటిటన ఊరు, పెరిగిన వాతావయణం, తెలసన
దదతులు,

సాంప్రదాయాలు,

భనిషిపై

ఎంతగా

ప్రభావానిన

చూపుతాయో

నెభుదిగా

భోదడసాగింది. మొదట నాభనసే నాకు ఎదురుతిరిగినా నెభుదిగా సరుదకుంది. కొనిన తంతులు
తతభంత్రంగా ఐపోయనా, కొనిన మాత్రం బాగా కుదిర్వయ. పాత పెళ్లళళ్ళ తయహాలో
పెళ్లళందిరి ఆడంఫయం లేకుండా బాగుంది. చలకి అందయం వణుకుత ందిరి చుటూట మూగి
కూరుచనానం. వీడియోగ్రాపరుు, ఫొట్లగ్రాపరుు పెళ్లళ తంతుని సాఫీగా సాగిపోన్నకుండా వాళ్ళ
ఆలబమ్ికి నప్ప ఫోజుల క్కసం సాధయమైనంతగా అటకాయసూత అందరీన విసగిసుతనానరు. భంత్రాల
విషమంలో డౌట్లననపుడలు ంతులు బాండుమేళానిన వాయంచండీ అని పుయమాయంచి నోరు
కదిప్పసుతనానడు. యఘు సేనహతులంతా కలస ందిరి ముందుభాగం అంతా ఆక్రమించి అతనిన
కామెంటుతో ఎంత ఇఫబంది పెటటగలరో అంతా పెడుతునానరు. ముహూయతం దాటిపోతోందేమోననన
తందయ. అట్ల అంతలు, ఇట్ల నుయగల స్ప్ే బాటిళ్ళళ.. ఈభధయ అనిన పెళ్లళళ్ులగే కాసత
భనదధతి, కాసత పెడదధతీ కలస జ్రిగిపోయంది. యఘూని పీటలమీద చూసుతంటే నా తముుడు
భనసులో మెదిలడు. నాకళ్ళళ తెలమకుండానే కన్ననరు పెటాటయ. ఒ ఇదదరు అరిచితులను
కకటిగా పెనవేసే పెళ్లళ అనే ఫంధం నాకు ఇపుడు భరీ కొతతగా కనిపించింది. భరుసటి రోజు
కార్వయనికూకడా ఉండభని అంతా ఫతిమాలనా, ఈ చలలో ఇంక్క ర్వత్రి అట్ల పిలుడీన, ఇట్ల వంట్లు
బాలేని ఈమన్నన ఎల సంభాళ్లంచుక్కవాలో అని బమమేస ఫమలేదయదీశాను. భళ్ళళ సూర్ లగజరీ
ఫసికిక భహానగయం కాలుషయంలోకి.
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