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ఓ..నందికేశ రా…!

చి కుల పదమ్జ

మెలోబ్రన్, ఆసేట్ర్లియా.. సాయంకాలం 6 గంటలు.
ఆఫీస లో పని ముగించుకుని, లాప టాప సరుద్కుని, "బై మిసట్ర సీట్ఫెన" అని నా కొలీగ తో చెపిప్ బయలుదేరబోతునాన్ను.
ఇంతలో నా ఫోన కువకువ లాడింది. వాటాస్ప మెసేజ నానన్ నుంచి, ఫీర్ గా ఉంటే ఫోన చెయయ్మని.
"హాయ నానాన్.. చెపప్ండి" అనాన్ను ఫోన చేసి.
"దివయ్ పెళిల్ సాయంతర్ం లైవ ఇసుత్నాన్రు. తపప్కుండా చూడమని చెపిప్ంది రా అమమ్" పెళిల్ హడావిడి సప్షట్ంగా తెలుసోత్ంది
పకక్ నుంచి.
దివయ్ నా మేనతత్ కూతురు. నా కనాన్ సంవతస్రం పెదద్ది. మా మధయ్ బంధుతవ్ం కనాన్ సేన్హం ఎకుక్వ.
"అమమ్ ఏం చేసోత్ంది నానాన్?" అడిగాను పారిక్ంగ లోకి నడుసూత్.
"భోజనాల వడడ్న లో వుంది రా. పేరుకు నేను మేనమామనే కానీ హడావిడి అంతా మీ అమమ్దే. నువువ్ మీ అమమ్ ఒకటేగా,
సందడి చెయయ్టం లో" మురిపెం తో కూడిన నిషూట్రం నానన్ గొంతులో.
నిజమే, నాకు అమమ్ పోలికే వచిచ్ంది. ఏ ఫంక్షన అయినా నేను మా అమమ్ చేసే సందడి ఇంతా అంతా ఉండదు. ఆడుతూ
పాడుతూ ఆ పనులనీన్ చేసేసాత్ం.
"సరే నానాన్. రాతిర్కి పెళిల్ చూసి రేపు మాటాల్డతా. బై మరి" ఫోన పెటేట్సి కార సాట్రట్ చేశాను.
***
ఆఫీస పార్జెకట్ మీద ఆసేట్ర్లియా వచాచ్ను 10 నెలల్ కిర్తం. వరక్ చివరోల్ ఉందని లీవ ఇవవ్లేదు. పెళిళ్కి వెళళ్టానికి వీలులేక
పోయింది.
చ.. ఫండా మిస అవుతునాన్.. మరోసారి వాపోతూ ఇంటి దారి పటాట్. మాసట్రస్ ఇన బిజినెస చేసుత్నన్ ఇదద్రు పంజాబీ
సూట్డెంటస్ తో షేరింగ అకామడేషన ఇచాచ్రు ఆఫీస తరపున. వాళూళ్ చాల ఫెర్ండీల్గా వుంటారు. చకచకా ఫెర్ష అప అయి కొంచెం
మిగిలిపోయిన ఆఫీస వరక్ చేసేసరికి నా రూమేమ్టస్ వచేచ్సారు. ముగుగ్రం కలిసి రోటి లు చేసుకుని బాతాఖానీ వేసూత్ డినన్ర ముగించాము.
ఇండియా కనాన్ 4:30 గంటలు ముందు ఉంటుంది టైం ఇకక్డ. పెళిల్ ముహూరత్ం 8 గంటలకి అంటే ఇకక్డ 12:30 కి.
అరగంట ముందే లైవ సాట్రట్ చేసారు. ఇంక పెళిల్ లోకి దూకి పోయా.
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పెళిల్ మంటపం కనిపిసోత్ంది. పెళిళ్కొడుకు పూజ చేసుత్నాన్డు... దివయ్ని బుటట్లో తెసుత్నాన్రు.. అరుగో, నానన్ బుటట్
మోసుత్నాన్రు మేనమామ కనుక. పరేల్దులే. బకక్ పకిష్.. ఈజీ గానే మొయయ్చుచ్.
పెళిల్ తంతు వరసగా జరుగుతోంది.. జీలకరర్-బెలల్ం, మంగళ సూతర్ం.. తలంబార్లు .. అమమ్ దివయ్ వెనకే కూరుచ్ని చేసే
హడావిడి చెపప్లేకపోతునాన్. చాల హుషారు గా జరుగుతోంది తలంబార్ల కారయ్కర్మం. తలంబార్లు పూరిత్ కాగానే సడన గా ఒకక్సారిగా
అమమ్, దివయ్ లైవ కెమెరా వైపు చూసి.."మిస యూ అభీ.." అని అరిచారు.
చెపప్లేని సంతోషం వేసింది.. అకక్డ లేనందుకు బాధ, ఇకక్డ వునాన్ పెళిల్ చూడగలిగినందుకు తృపిత్ .. ఇలా రకరకాల
ఎమోషనస్ లో ఉండగానే లైవ ముగిసింది. నానన్కి, దివయ్ కి మెసేజ పెటిట్, రేపు శనివారమేగా, తీరిగాగ్ మాటాల్డదాం లెమమ్ని చినన్గా పకక్
చేరా.
***
"నీ కాళళ్ను పటుట్కు వదలననన్వి చూడే నా కనులు..ఆ చూపులనెలల్ తొకుక్కు వెళళ్కు దయలేదా అసలు..."... అదే పనిగా
ఫోన మోగటం ఎకక్డో లీల గా వినిపిసోత్ంది. గబుకుక్న లేచి చూసా. మా అమమ్మమ్ కాల అది.
మా అమమ్కు పినిన్. మా సవ్ంత అమమ్మమ్ మా అమమ్ చినన్తనం లోనే పోతే తనే మా అమమ్ను పెంచింది. తన కొడుకు
కోడలు ఇకక్డే ఉదోయ్గాలు చేసుత్నాన్రు. అమమ్మమ్ ఇండియాకు ఆసేట్ర్లియాకు మధయ్ తిరుగుతూ ఉంటుంది. పేరుకు నేనుండే ఫాల్ట ఇదే కానీ
తీరిక సమయాలని వాళిల్ంటోల్నే గడుపుతుంటా.
"చెపుప్ అమమ్మామ్.." అనాన్ను
"అభీ.. ఏంటార్ ఫోన తీయవు. చాల సేపటినుంచి చేసుత్నాన్" ఆతర్ం గా అడుగుతోంది.
“రాతిర్ లేట గా పడుకునాన్ అమమ్మామ్ దివయ్ పెళిల్ చూసి, అందుకే లేవలేకపోయా" నిదర్మతుత్ లోనే సమాధానం ఇచాచ్ను.
"సరేల్. లేచి కాసత్ తెపప్రిలిల్ ఫోన చెయియ్. అరెజ్ంటు పని వుంది నీతో" అని పెటేట్సింది.
ఏంటబాబ్ అంత అరెజ్ంటు అని నిదర్ మతుత్ వదులుచ్కుని ఫోన చేశాను.
"ఎం లేదురా. కోడలి చేత వచేచ్ ఆదివారం నందికేశవ్రుని నోము నోయిసుత్నాన్. కావలసినవనీన్ ఈ వారమే తేవాలి. కాసత్
ననున్ ఆ ఇండియన మారెక్టస్ కి గానీ తీసుకువెళాల్వా అంటే.. నీకు మంచి పెళాళ్ం వసుత్ంది రా"
"ఇంత మాతార్నికే అంత హడావిడిగా ఆవిడ రావటం ఎందుకులే అమమ్మామ్.. రెడీ గా వుండు, ఒక గంట లో వసాత్" కాసత్
కొంటెతనం చోటు చేసుకుంది నా మాటలోల్.
అయితే ఈ శని, ఆది వారాలు షాపింగ లో గడుసాత్యి అనుకుంటూ అమమ్మమ్ ని పిక చేసుకునాన్. ఇంకా ఆ రెండు రోజులు
మెలోబ్రన్ విధులనీన్ చుటేట్సాం, అమమ్మమ్ షాపింగ లో, నేను ఫోన లో పెళిల్ కబురుల్ ఫాలో చేసూత్.
"మా నాయనే. చెపిప్న మాట వినాన్వు. నా కొడుకూ వునాన్డు ఎందుకు".
"అమమ్మామ్. నా కొడుకు అని తిడుతునాన్వా నువువ్?" .. మళీళ్ టీజింగ ఇంతలో.
"అబబ్. అదే లేరా .. మీ మావయయ్. పనుందని తపిప్ంచుకునాన్డు. ఇహ కోడలేమో వచేచ్ వారం ఎలాగూ నోముతో
సరిపోతుంది. ఈ వారమనాన్ రెసట్ తీసుకోకపోతే వారం అంతా పని చేయలేను అని సనాన్యి నొకిక్ంది రా"
"అంతేగా.. ఉదోయ్గాలనాన్క తపప్దుగా" అనాన్.
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"ఏమి తపప్దు రా. ఎనేన్ళల్ నుంచి ఇండియా వచిచ్నపుప్డు నోము నోయిసాత్ అంటే వినన్దా.. ఎపుప్డూ ఎదో ఒక సాకు. ఇహ
లాభం లేదని నేనే మన వాళళ్ని పిలిచ్ పెడుతునాన్నార్ ఈ కారయ్కర్మం" అనన్ది అతిశయంగా.
తనే మళీళ్ " మీ అమమ్ బంగారు తలిల్ రా. చెపిప్న మాట వినన్ది. నీ చినన్తనం లో నే దాని చేత తీరిప్ంచేశా. ఇదే కాదు, చాలా
చేయించా" అంది.
సరేలే, అసలే పెళిల్ సందడి తపిప్ పోయింది, ఇదనాన్ ఎంజాయ చేదాద్ం అనుకుని సంబరపడాడ్ను రాబోయే ఉపదర్వం తెలీక.
***
అనుకునన్ ఆదివారం రానే వచిచ్ంది. అమమ్మమ్ వాళుళ్ వంటింటి పనులోల్ ఉంటే, నేను డెకరేషన, మిగిలిన అరేంజెమ్ంటస్
చేశాను. ఇందులో నాకు హెలప్ర మా మామయయ్ కొడుకు ఏడేళల్ వినీత.
ఉదయం 6 కలాల్ పూజ మొదలు పెటేట్సారు. 8 కలాల్ రావాలిస్న వాళుల్ అందరు వచేచ్సారు బంధు మితర్ సపరివార
సమేతంగా.
"అందరూ కూరోచ్ండమామ్. పూజ చివరోల్ వుంది, కాంగానే టిఫినస్ చేదాద్ం " అంది అమమ్మమ్ అందరిని సంబరంగా
పలకరిసూత్.
నైవేదయ్ం అవటం ఆలసయ్ం, పేల్టస్ తీసుకు వెళాళ్ వంటింటోల్కి. చాలా గినెన్లునాన్యి. మూతలు తీసి చూసేత్ అనిన్టోల్
ఉండార్ళుళ్.. "ఆ.." అనుకుంటూ ఇంకా తీసేత్ అలల్పప్చచ్డి, పలిల్ పచచ్డీ ను.
"ఇంకేం లేవా అమమ్మామ్, ఇదొకక్టేనా?"
"అదే కాదురా.. ఇవిగో శనగలు. పచిచ్వి తినలేరని గుగిగ్ళుళ్ చేశా.. ఇవి కూడా చేరుచ్ పేల్టస్ లో" పెదద్ టిఫిన నిండా
అందించింది.
"మరీ ఇనెన్ందుకు.. కాసత్ తగిగ్ంచి మంచి వేరే వెరైటీస చెయయ్చుచ్గా" అనాన్ను.
"ఇవి ఇనేన్సి అని లెకక్ ఉంటాయి రా. అంతే చెయాయ్లి" అని ఎదో నాకరధ్ం కానీ శేరు, మానిక భాషలోల్ చెపిప్ంది.
సరేలే ఇంక, టిఫిన కేగా, భోజనాలోల్ మంచివి చేసుత్ందిలే అమమ్మమ్... అనుకుంటూ అందరికి అందించే పని లో పడాడ్ను.
యధాపర్కారం, నా హెలప్ర వినీత, మరికొంత మంది వచిచ్న వాళల్లోని లేడీసును.
టిఫినస్ కానిచాచ్క మంచి అలల్ం టీ అందించింది మా మామయయ్ భారయ్, నాకు అతత్యయ్, సదరు నోము తిరుచ్కుంటునన్
వనితామణి.
మళీళ్ మధాయ్హన్ భోజనాల తయారీ సాగుతోంది వంటింటోల్... ఆడవాళుల్ అకక్డ.. మగవాళళ్ం ఇకక్డ . తరతరాలుగా మా
జాతికి మణిమకుటమైన పేకాటలో.. మహా కీర్డాసూఫ్రిత్తో.
"అభీ..వినీత.. రండరార్. భోజన ఏరాప్టుల్ చూడండి" 2 గంటల కలాల్ అమమ్మమ్ పిలుపు.
పేల్టస్ పెటిట్, ఆధరువు లనీన్ వడిడ్ంచి, అనన్ం పళెల్ం కేసి చూసేత్ ఏముంది, పొదుద్టి ఉండార్ళుళ్ మళీళ్ దరశ్నమిచాచ్యి.
"అమమ్మామ్. ఏంటివి? అనన్ం కావాలి" అనాన్.
"ముందివి కానివవ్ండి. అయిపోయాక మిగిలింది అనన్ం వడిడ్ంచచుచ్. ఉదయం అందరు నాజూకు తిళుళ్ తింటిరి. ఇవేవ్మో
సాయంకాలానికి మిగలకూడదు. లేకపోతే వర్తభంగం" చినన్గా చెపిప్ంది.
"ఇవెలా తినాలి?" ఇంకా అయోమయం గానే వుంది.
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"నీకనిన్ వివరించాలి. పొడి చేసుకుని అనీన్ అందులో కలుపుకు తింటారు. పెటట్రా ముందు" గదిద్ంచింది.
ఆలెర్డీ ఈ కానెస్పట్ తెలుసేమో, పెదద్వాళళ్నుండి ఏమి రియాక్షన రాలేదు. నా వయసు వాళల్కు, పిలల్లకు మాతర్ం నిలువుగుడుల్
పడాడ్య.
ఇక చూడండి. ఈ పర్హసనం ఆలా ఆలా సాగింది. మాటాల్డితే ఉండార్ళుళ్, శనగలు పర్తయ్క్షం. ఎవరిని కదిలించినా వదొద్దద్ని
సాగిలపడే వాళేళ్. నా చేత యధాశకిత్.. కాదు .. కాదు.. శకిత్ కి మించి పూరిత్గా ఐపోయేదాకా తినిపించింది అమమ్మమ్.
ఫాల్ట దగగ్రేగా. రాతిర్ కి వెళిళ్పోతా అని బతిమలాడి వచేచ్సాను. రాతర్ంతా ఒకటే శనగల తేనుపులు. పొటట్ నిండా ఘటం
వాయించచుచ్ అనేంత గాయ్స. తెలవారుతుండే సరికి టాయిలెట కి పర్దకిష్ణాలు మొదలు పెటాట్. ఆఫీస లేదు, పాడు లేదు. సాయంతర్ం దాక అదే
పని. ఈ దెబబ్ ననున్ 2 రోజులు ఆఫీస కి వెళల్నివవ్లేదు. ఓ, నందికేశవ్రా! ఎంత పని చేశావయాయ్.. ఒక లక్ష సారుల్ అనుకుని వుంటాను.
***
చినన్గా కోలుకుని నా రొటీన లో పడిపోయాను. మా పార్జెకట్ దాదాపు అయిపోవచిచ్ంది.
ఆ సాయంతర్ం మాములుగా అమమ్మమ్ దగగ్రికి వెళాళ్ను. చాల రోజులైంది ఈ మధయ్ ఇకక్డికి వచిచ్, రోజూ పనెకుక్వ
ఉండటంతో ఎపప్టాల్ కుదరేల్దు. ననున్ చూసి సంబర పడింది. మామూలు కబురుల్ అనిన్ అయాయ్క,
"అభీ" గారం గా పిలిచ్ంది.
"ఏంటి అమమ్మామ్?"
"ఏం లేదురా, మొనన్ అతత్యయ్ చేత నోము పటిట్ంచా కదా.. మళీళ్ చేయాలిరా"
"ఇంకానా?" అదిరి పడాడ్ను.
"అవును. మొనన్ రెండేగా చేసింది. ఇంకా 7 వంటలు చేయాలిరా."
"ఏం చెయాయ్లి" నీరసంగా అడిగాను.
"ఆ.. పెదద్గా ఏం లేవు లే. పెసర గారెలు, చలిమిడి, పాయసం, చకర్ పొంగలినీ" కులాసాగా రివాలివ్ంగ చైరోల్ ఊగుతోంది.
నా గుండెలోల్ పెదద్ అగిన్పరవ్తం పేలింది. ఆమోమ్, మొనన్ రెండిటికే నా పరిసిథ్తి అలాఅయింది. పెసలు, చలిమిళుళ్ తింటే నా
గతేమి గాను దేశం కానీ దేశం లో. ఎటాల్ తపిప్ంచుకోవాలి ఈ పర్మాదం. రకరకాలైన ఆలోచనలు.
దభాలున నా మనుసు కొక మహతత్రమైన ఆలోచన తటిట్ంది.
"ఒక 20 రోజులోల్పు నేను వెళిళ్పోతాను. ఎలాగు 2 నెలలోల్ వినీత కి సెలవులు. వాళళ్ను తీసుకుని ఇండియా వచేచ్యండి.
అకక్డ చేసుకోవచుచ్. చాలా మంది వుంటారు, అనిన్ మిగిలిన వంటలు ఒకక్సారే చేయవచుచ్. అతత్యయ్ని ఒపిప్ంచే పూచి నాది." ఏమంటుందా
అని టెనష్న గా చూసుత్నాన్.
"అటాల్ అంటావా" ఆలోచనలో పడడ్ది.
ఆమోమ్ ఇంకా ఆలసయ్ం చెయయ్కూడదు అని,
"అవును అమమ్మామ్. ఇపుప్డు దివయ్ వైపు బంధు బలగం కూడా చేరిందిగా. ఇంకా ఆలోచించకు. ఫికస్ అయిపో" నమమ్కంగా
చెపాప్.
"సరే , నువువ్ ఇంత బాధయ్త తీసుకుంటానంటే నాదేముంది" అంది చినన్గా.
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అమమ్యయ్.. దివయ్ ని ఇరికిసాత్.. లేకపోతే . . "ఎలాగూ 2 మంతస్ లో వచేచ్సాత్ కదా, అపుప్డు పెటుట్కోవే పెళిల్” అంటే
"కుదరదు అభీ.. వసంత ఏమంటారో” అని నీలుగుతుందా? చినన్పటినుంచి కలిసి తిరిగాం, నేను లేకుండా తయియ్మని పెళిళ్కి
కూరుచ్ంటుందా.. వుండు.. దివాయ్,.. నినున్ నందికేశవ్ర నోముకి పిలిపించి, కొతత్ పెళిల్కూతురు వని, నీకిసేత్ మరీ మరీ మంచిదని చెపిప్, నీ చేత
హీనపక్షం ఐదు పిండి వంటలనాన్ తినిపించి నినేన్డిపించక పోతే, నా పేరు అభీ నే కాదు.
ఆహా.. ఆలోచనే ఎంతో బాగుంది. ఇంక ఈ ఆనందంలో అమమ్మమ్ మాటాల్డుతునన్ మాటలు వినిపించడమే మానేశాయి.
***

COMMENTS
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