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కిర్ందటి నెల..అంటే మే నెల 8 వ తారీకున మా పెదద్మామ్యి పెళిల్ అమెరికా అబాబ్యి తో జరిగింది. నేనూ, మా
కీవ్న వికోట్రియా శాసోత్ర్కత్ంగా పీటల మీద కూచుని, ఆ కురార్డి తెలల్టి పాదాలు కడిగి కనాయ్దానం చేసి, జీల కరార్ బెలల్ం
పెటిట్ంచి తలంబార్లతో సహా మన పదధ్తి లోనే పెళిల్ చేశాం. దీనిన్ కోవిడ పెళిల్ అనవచుచ్ను. ఎందుకంటే ఏడేళళ్ కిర్తం
జరిగిన మా రెండో అమామ్యి పెళిల్ శీర్ మీనాకీష్ దేవాలయంలో చేసినపుప్డు సుమారు 800 మంది వచాచ్రు. ఇండియా
నుంచి మా అతత్ గారు, బావ మరిది, మా అనన్యయ్, వదిన, వంశీ రామరాజు & సుధ గారూ, అమెరికాలో ఉనన్ అందరు
బంధువులూ, మితుర్లూ వచాచ్రు. ఈ సారి ఆ పపుప్లు ఉడక లేదు.
అసలు ఏం జరిగిందంటే.. మొనన్టి శీతాకాలంలో మా ఇంటోల్ కరెంటూ, దాంతో ఇంటి హీటరూ కూడా
పనిచెయయ్డం మానెయయ్డం, ఉషోణ్గర్త బయటా, లోపలా ఒళళ్ంతా గడడ్కటుట్కు పోయేలా సునాన్ డిగీర్లలో ఉండడంతో
మా కాకినాడ మామిడి కింద కూచుంటే ఎంత బావుండునో, వెధవ అమెరికా అని పదే పదే అనుకునాన్ం. ఇక ఒకరొన్కరు
వాటేసుకునే వయసుస్ కాదు కాబటిట్ సోఫాలో నేనూ, మా కీవ్న వికోట్రియా చెరో మూలా పదేసి దుపప్టుల్, రొజాయిలు
(ఎనాన్ళళ్యిందో ఈ మాట విని, కదా) కపేప్సుకుని, పార్ణ వాయువు లేక నలల్గా మాడిపోయిన టీవీ డబాబ్ కేసి చూసూత్
ఉసూరుమనుకుంటూ ఉండగా నాకు కళెళ్దురుగుండా ఒకానొక “ఇంటి కుంపటి” అనగా ఫైర పేల్స కనపడింది. దీని
కరత్వయ్ం ఏమిటంటే....ఆ కుంపటి వెలిగించినపుప్డు మేము కూచునన్ గదిని వేడి చెయయ్డం. కాసత్ వేడి రాషట్రమైన మా
టెకస్స లో అలంకారం కోసమే కానీ వాడవలసిన అవసరం ఎకుక్వ రాదు. అంచేత గత ఇరవై ఏళళ్లోనూ ఆ కుంపటోల్
పిలిల్ లేవ లేదు. నేను దానిన్ వెలిగించ లేదు. ఇపుప్డు హఠాతుత్గా అది నిదర్ మొహం వేసుకుని కనపడగానే, నాకు మెళకువ
వచిచ్, ఆయా దుపప్టల్ని పకక్కి విసిరేసి, లేచి ఆ ఫైర పేల్స దగగ్రకి వెళిళ్ దానిన్ ఎలా వెలిగించాలా అని కూలంకషంగా
పరిశీలించాను. అంటే...ఒక ఐదు నిముషాలు పరిశీలించడం, అరధ్ం కాక, చలి ఎకుక్వై పోయి, మళీళ్ సోఫా మీదకి వెళిళ్
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విసిరేసిన రొజాయిలు (ఎనాన్ళళ్యిందో కదా నిజం రొజాయి కపుప్కుని) మళీళ్ కపుప్కుని ఆలోచించడం....ఇదంతా
ఎందుకంటే ఈ దికుక్మాలిన ఫైర పేల్స ఏదో మామూలు కుంపటోల్ నాలుగు కటెట్లు పడేసి, కాసత్ పెటోర్లు పోసి, అగిగ్ పులల్
గీసి వెలిగించే బాపతు దేశవాళీ సరుకు కాదు. ఇదేదో హై టెకుక్ అని ఇరవై ఏళళ్ కిర్తం బుధిధ్ లేక పెటిట్ంచుకునాన్ం.
కునాన్ం ఏమిటి లెండి. “మనకెందుకు ఇంత టెకుక్. అగిగ్ పెటెట్లూ, కటెట్ ముకక్లూ చాలవూ” అంటూనే ఉంది మా కీవ్న
వికోట్రియా. అంటే...ఇందులో పైకి షోగాగ్ అచుచ్ నిజమైన కటెట్లాల్ కనపడే నాలుగు పెదద్ సిమెంటో మరేదో పులల్లు పేరిచ్
ఉంటాయి. ఎకక్డో కనపడకుండా వంట గేస తో మంటలు వచేచ్ ఏరాప్టు ఉంటుంది. మనం చూసుత్ంటే ఆ దొంగ కటెట్ల
మండుతూ ఉండగా నిజంగా కటెట్ల మంటలు వసుత్నన్టుట్ ఫీలింగ కోసం అనమాట. గేస మంట కాబటిట్ వేడి వసూత్
ఉంటుంది. ఇక అవేవీ మనం ముటుట్కుని చెయియ్ కాలుచ్కోకుండా ఒక గాల్సు పలక బిగించేసి ఉంటుంది. దానిన్ వెలిగించ
లేక ఇపుప్డు ఎంకి పెళిళ్ సుబిబ్ చావు కొచిచ్ంది.
ఇంతకీ మీ అమామ్యి పెళిళ్కీ, ఈ “ఇంటి కుంపటి” టి కీ లంకె ఏమిటీ అంటే...అదిగో అకక్డికే వసుత్నాన్ను.
“నీకెలా రాదు కానీ, ఉండు, డేవిడ ని పిలుసాత్ను” అని మా పకిక్ంటి డేవిడ ని పిలవగానే వాడూ నేను ఊళోళ్
లేను. మా మనవరాలి ఇంటోల్ చలికాచుకుంటునాన్ను” అని చెపప్గానే “మనమామ్యిని పిలు. దానికి చాలా మంది ఫెర్ండస్
ఉనాన్రు. ఎవడో ఒకడికి ఇది తెలిసి చసుత్ంది. నీ ఫెర్ండస్ అందరూ సాహితయ్ం గాళేళ్. పనికి రారు”....నిజానికి “ఎందుకూ
పనికి రారు” అని ఆవిడ వాడిన మాట వాళళ్కి తెలియకుండా ఇకక్డ చెపేప్సుత్నాన్ను.
ఆవిడ చెపిప్నటుట్ మా అమామ్యిని పిలవగానే పాపం అంత చలి లోనూ ఆ సాయంతర్ం ఓ అమెరికన కురార్డిని
వెంటబెటుట్కుని వచిచ్ంది. అతను ఇది వరకూ చాలా సారుల్ మా ఇంటికి వచిచ్న వాడే. రాగానే “ఈ ఫైర పేల్సుల గురించి
నాకూ అసస్లు తెలీదు. నేను కంపూయ్టర వాడిని. అయినా చూదాద్మ అని వచాచ్ను” అనేసి ఆ ఇంటి కుంపటిని
పరిశీలించడం మొదలుపెటాట్డు. అపుప్డు నేను అతడిని పరిశీలించినపుప్డు నాకంటే అతను అసస్లు ఒకక్ రొజాయి కూడా
కపుప్కోలేదు అని గమనించి, అసస్లు అతనికి ఒళళ్ంతా గర గరా గుచుచ్కునే ఆ కాషీమ్రీ రొజాయిల గురించి అతనికి
తెలుసునా అని అనుమానం వచిచ్ంది. ఎంతయినా తెలల్ తోలు కాబటిట్ చలి భరాయించె శకిత్ మనకంటే ఎకుక్వే అని అరధ్ం
చేసుకునాన్ను. ఆశచ్రయ్ం ఏమిటంటే...ఈ దొంగ కుంపటి తయారు చేసిన వాడి ఊరూ, పేరూ, ఫోన నెంబరూ, దాని
సీరియల నెంబరూ, తయారు చెయయ్బడిన చైనా వలల్కాడూ, నాకు అమమ్బడిన అమెరికా వసినపురం వగైరా వివరాలు ఉనన్
ఒక పతకానిన్ ఈ అబాబ్యి ఆ ఫైర పేల్స లో కనిపెటిట్ ఇక విజృంభించి, వాళళ్ని పిలిచి, మరిర్ చెటుట్ తొరర్ లో చిలక పార్ణం
రహసాయ్నిన్ కనిపెటిట్ ఆ ఫైర పేల్స ని వెలిగించాడు. ‘శభాష బిడాడ్’ అని ఆ బిడడ్ సంగతులు ఆరా తీయగా, తీయగా....ఒకటి
తరావ్త ఒకటిగా ఆ కురార్డు మా అమామ్యికి వరుడిగా సిథ్ర పడాడ్డు. “హమమ్యయ్. ఇపప్టికి సరి అయిన హేండీమేన
దొరికాడు” అంది మా కీవ్న వికోట్రియా. ఇంటోల్ చినన్ చినన్ రిపేరుల్ చేసేవాళళ్ని హేండీమేన అంటారు.
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ఇక పెళిళ్ కుదిరాక మొదటి నిరణ్యం-ఎపుప్డూ? ఈ నిరణ్యానికి చాలా తతంగాలు ఉనాన్యి. మన పధధ్తి
పర్కారం ముహూరత్ం పెటిట్ంచాలి అంటే మరి మన అమెరికన పెళిళ్ కుమారుడి జాతకం దొరకాలి కదా!. నేను సమాధానం
ముందే ఊహించగలిగినా “నీ జాతకం ఉందా?” అని అడగగానే ఆ కురార్డు వెరిర్ మొహం పెటిట్ “బరత్ సరిట్ఫికేట ఉంది.
అది ఇవవ్కుండా అమెరికాలో ఆసుపతిర్ నించి బయటకి రానివవ్రు” అనాన్డు. అది తెపిప్ంచి, మా అమామ్యి జాతకం
జోడించి మా సామరల్కోట ఏసోట్ర్ పర్సాద కి పంపించి మూడు ముహూరాత్లు పెటిట్ంచాను. ఈ మూడూ కూడా మా మూడు
నిబంధనల కి సరిపోయేలా..అనగా...ఖచిచ్తంగా శని, ఆది వారాలే ఉండాలి. తెలల్వారు ఝామున రెండు గంటల
పనెన్ండు నిముషాల ముహూరాత్లు కుదరవు. పొదుద్నన్ పది దాటాక ఉండాలి. మూడు, నాలుగు నెలల తరావ్త ఉండాలి.
పాపం ఆయన కషట్పడి మూడు ముహూరాత్లూ పెటిట్, ఆఖరన్ “అబాబ్యి అమెరికనా?” అని అడిగాడు. ఎందుకంటే నేను
వరుడి పుటిట్న తేదీ, సమయమూ, ఊరూ వగైరా సమాచారం ఇచాచ్ను కానీ ఆ కురార్డి పేరు రాయడం మరిచ్పోయాను.
“ఉధధ్రించావ” అంది మా కీవ్న వికోట్రియా. ఇకక్డ నీతి ఏమిటంటే...మన జాతకములు అందరికీ వరిత్ంచును. ముహూరత్ం
పొదుద్నన్ 11:54 కి అని చెపప్గానే మా కాబోయే అలుల్డి కి అది హాయిగా 11:30 నుంచి 12:00 ఎందుకు కాదో అంత
నిముషాల మీద సరిగాగ్ 11:54 కే “చంపగెన్” ఎలా తాగవలెనో. లేక కేకు ఎలా కతిత్రించ వలెనో తెలియక, అలారం
పెటుట్కోవాలా అని ననున్ అమాయకంగా అడిగినపుప్డు నేను విజృంభించి “జీల కరర్ బెలల్ము” అనే అంశం మీద
ఉపనాయ్సం ఇచాచ్ను. దానికి డంగై పోయి ఆ తరావ్త పెళిళ్కి ముందు మూడు వారాలూ, అయాయ్క వారం అయినా కూడా
అతను నా జోలికి రాలేదు. అదెందుకు, ఇదెందుకు అని అడిగితే ఒటుట్. ఆఖరికి పెళిళ్ పీటల మీద బర్హమ్ గారు “ఏదీ కెన
యు డు ఆచమనం. షో మి” అనగానే నాకేసి దీనంగా చూసి బుధిద్గా అర చెయియ్ ముడిచి పంచపాతర్లో నీటిని ఉధధ్రిణి తో
వేసుకుని కికుక్రుమనకుండా తాగేశాడు.....మూడు సారుల్.
పెళిళ్ చెయయ్డం లో మాకు వచిచ్న అతి పెదద్ ఇబబ్ంది ఈ దికుక్మాలిన కోవిడ. మా ఇంటికి దగగ్రలోనే ఉనన్ ఒక
కలాయ్ణ మండపం...దాని పేరు సఫారి టెకస్స రాంచ.....పెళిళ్ కాబటిట్ కలాయ్ణ మండపం అంటునాన్ను...గమనించగలరు.
అకక్డ ఆరుబయట...అయినా కూడా కోవిడ వలన 125 మంది కంటే ఎకుక్వ మందిని పిలవ కూడదు అని వాళుల్
నిబంధన పెటాట్రు. దాంతో తరజ్న భరజ్న పడి కేవలం వధూవరుల దగగ్ర సేన్హితులు, మా దగగ్ర బంధువులని మాతర్మే
పిలవాలి అనే నిరణ్యానికి వచాచ్ం. మాకు తెలిసిన ఒకరా.....ఇదద్రా... అనేక మంది ఆతీమ్యులని ఆహావ్నించి పండగ
చేసుకోలేకపోతునాన్మే అనే బాధ ఎపప్టికీ ఉండేదే. మరీ ముఖయ్ంగా,,ఏడేళళ్ కిర్తం మా రెండో అమామ్యి పెళిళ్ కి
కుటుంబ సమేతంగా సహాయం చేసిన పది, పదిహేను మంది సేన్హితులని కూడా పిలవ లేక పోవడం మరీ బాధగా ఉంది.
కానీ అందరి కేష్మం దృషాట్య్ ఈ నిరణ్యం తీసుకోవలసి వచిచ్ంది.
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అయితే

ఇకక్డో

తమాషా

ఓ

జరిగింది.

అపుప్డపుప్డు పలకరించుకునే
మా పకిక్ంటి డేవిడ కి మా
అమామ్యి

పెళిళ్

కుదిరిన

సంగతీ,

కోవిడ

వలన

ఎవరినీ..ఆఖరికి

అతడినీ

కూడా పిలవడం లేదు అని
ఒకటికి

రెండు

సారుల్

చెపాప్ను. తీరా పెళిళ్ నాడు,
ముహూరత్ం అయాయ్క విందు
భోజనం

సమయం

లో

సూటూ, బూటూలతో డేవిడూ,
భలే ముసాత్బైన అతని భారాయ్ రసమలై తింటూ కనపడాడ్రు. నేను ఆశచ్రయ్ంగా “నువెవ్లా వచాచ్వ?” అని అడిగేశాను.
“యువర వైఫ ఇన వైటెడ మి” అని వాడు గులాబ జామ తెచుచ్కోడానికో, పెళాళ్నికి తేడానికో వెళిళ్పోయాడు. ఆ తరావ్త
మా సతీమణి కనపడినపుప్డు “నువువ్ డేవిడ ని పిలిచావా?” అనగానే “నీకు లేక పోతే నాకు లేదా? “ఇరవై ఏళళ్గా
పకిక్ంటి వాడు కదా...అపుప్డు ఊళోళ్ లేడు కానీ ఆ ఫైర పేల్స వాడే వచిచ్ ఫికస్ చేసే వాడు” అంది మా కీవ్న వికోట్రియా.
ఇకక్డ అపర్సుత్తమే కానీ, ఈ అమెరికా ముసాత్బుల మీద నా ‘అమూలయ్మైన’ అభిపార్యం చెపాప్లి. మొనన్టి పెళిళ్
లో మంగళ సూతర్ం, సపత్పదులతో సహా మొతత్ం పెళిళ్ తంతులు అనిన్ంటికీ నాలుగు గంటలు పడితే, ఈ మేకప
తతంగానికి ఏడు గంటలు పటిట్ంది. ఇక గౌరీ పూజకి నేను పీటల మీద కూచునాన్క నా పకక్న ఎవరో వచిచ్ కూచుంటే
“లే, లే, తపుప్. తపుప్. ఇకక్డ మా ఆవిడ కూచోవాలి” అని నేను లేచిపోబోతూ ఉంటే ఆవిడ ఒహటే నవువ్. తీరా ఆ నవువ్
చూసేత్ ఆవిడ మా అవిడే...విత మేకప. అసలు గురుత్పటట్ లేక పోయాను. అలాగే మా అమామ్యి కూడా. సహజంగా బాగానే
ఉండే మన భారతీయ వనితలకి ఈ మేకపుప్లూ, పెయింటింగులూ అంతగా అవసరమా అనేదే నా అపర్సుత్తత్ పర్సంగం.
కొంత మందిని ‘మేకప లేకుండా చూడలేమ బాబూ’ అనే నానుడీ మనం వినేదే!.
ఇక పెళిళ్ అయిన మరాన్డు మా కీవ్న వికోట్రియా హడావుడిగా వంటింటి నుంచి పొటాల్లు కటేట్సి మా ఎదురింటి
వాళళ్కీ, అటు పకక్ ఇళళ్ వాళళ్కీ పెరుగు వడలూ, సాంబారూ, కూరా వగైరాలు పంచిపెటేట్సూత్ ఉంటే నేను విసుత్పోయాను.
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“అసలు ఏం జరుగుతోంది, పేర్యసీ”
అని ఆ సమయం లో చెయయ్కూడని పద
పర్యోగం

చేశాను.

అపుప్డు

ఆమె

చూసిన చూపే కాక చెపిప్న సమాధానం
కూడా ముందు నాకు అరధ్ం కాలేదు
“నా మొహం జరుగుతోంది”....మొహం
జరగడం

ఏమిటీ?

ఇంతకీ

జరిగిందేమిటీ అంటే....సఫారి టెకస్స
లో వివాహ భోజనం లో మిగిలిన అనిన్
పదారాధ్లూ

ఒకొక్కక్

పెదద్

పెదద్

అలూయ్మినియం పళాళ్లలో పెటిట్ మాకు
ఇచేచ్శారు.

అవి ఇంటికి పటుట్కొచేచ్శాం. ఇవనీన్ ఎవరు తింటారురా బాబోయ అనుకుంటునన్ సమయం లో మా

ఎదురింటి విలియమ వాడు మా ఇంటికి ఫోన చేశాడు. “ఇపుప్డే డేవిడ ఫోన చేశాడు. మీ అమామ్యి పెళిళ్ భోజనం చాలా
బావుందిట. చాలా మిగిలి పోయిందిట అని. మాకేమనాన్ ఇసాత్రా? మీకు తెలుసుగా. మాకు ఇండియన ఫుడ అంటే ఇషట్ం
అనీ” అదీ ఆ ఫోన సారాంశం. దాంతో మా ఆవిడ రొటెట్ విరిగి నోటోల్ పడినటుట్ అయింది. ఇక రెచిచ్ పోయి, మా
చుటుట్పకక్ల ఇళళ్ వాళళ్ందరికీ ఆ వివాహ భోజనం పొటాల్లు కటేట్సి, పంచిపెటేట్సి, నాకు మిగలచ్కుండా తన పతి భకిత్
నిరూపించుకుంది మా కీవ్న వికోట్రియా!. సరిగాగ్ అదే సమయం లో మా గడిడ్ కొయయ్డానికి వచిచ్న హొజె గాడి జాతకం
కూడా బావుంది. వాడి ఇంటిలిల్పాదికీ వారానికి సరిపడా భారత భోజనం వడిడ్ంచేసింది మా ఆవిడ. నేను కిర్స మస బోనస
గా వంద డాలరుల్ ఇచిచ్నపుప్డు కూడా వాడి మొహం లో ఇంత ఆనందం చూడ లేదు. లెఫట్ ఓవర అయినా సరే...మన
సాంబార కిర్స మస బోనస కనాన్ ఎకుక్వ పవర ఫుల అనమాట.

అనకూడదు కానీ ఆ విధంగా “పని” వాళళ్కి

భోజనాలతో సహా మా అమామ్యి పెళిళ్ బాగానే జరిగింది.
మా అమామ్యి పెళిళ్ ఫొటోలు ఫేస బుక లో పెటిట్ చాలా లైకు లే కొటిట్ంచుకునాన్ను. ఇకక్డ శాసాత్ర్నికి రెండు
మాతర్మే పెటాట్ను. ఈ కథ లో సంగతులు కొనిన్ నిజం, చాలా మటుకు అతిశయోకుత్లు, కొనిన్ కలిప్తాలు, అనీన్ సరదా
కోసమే అని గర్హించగలరు.
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