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దాగుడు మూతల యుద
ద్ ం కథ

నినన్ గాక మొనన్ నాకూ మా కీవ్న వికోట్రియాకీ మధయ్ రామ రావణ యుదధ్ం అయిపోయింది. అంటే ముందు యుదధ్ం
అయింది...కాసేస్పటి తరావ్త కంటినూయ్ అవకుండా ఆగి పోయింది అనమాట. ఇది ఎపుప్డూ జరిగే తంతే. ఇకక్డ నాకు అరథ్ం అవని విషయం
ఏమిటంటే..నిజానికి భారాయ్ భరత్ల మధయ్ చినాన్ పెదాద్ యుదాధ్లు జరగడం పెదద్ గొపేప్ం కాదు కదా. కానీ వాటిని ఏదో రాముడూ, సీతా యుదద్ం అనో,
కృషుణ్డూ, సతయ్భామా యుదద్ం అనో ఉపమానాలు వాడుకోవాలంటే అలాంటివి మన పురాణాలలో లేవు. ఉనాన్ అవి ఏక పక్షమే. అంటే ఉదాహరణకి
సతయ్భామ కోపగించి అలిగి, ముడుచుని పడుకోగానే కృషుణ్డు తిరిగి కోపప్డ లేదు సరి కదా, కాళళ్ బేరానికి వచిచ్ పదయ్ం పాడాడు కదా. అది యుదద్ం ఎలా
అవుతుందీ? అంచేత నేను ఎంత బురర్ గోకుక్నాన్ మా వంటింటి యుదాధ్నికి సరి అయిన ఉపమానం పురాణాలోల్ దొరకక్ పోవడం కాసత్ అవమానం గానే
ఉంది. వేల సంవతస్రాలలో భరత్తో సరదాకి అయినా యుదధ్ం చెయయ్ని భారయ్ పాతర్ని కనీసం ఒకటైనా మన కవులు సృషిట్ంచ లేదూ అంటే వాళల్ందరూ
అటువంటి అవకాశం ఇవవ్ని భారాయ్ విదేయులు అనే అనుకోవాలి మరి. అలాగే అలిగి పుటిట్ంటికి వెళిళ్పోయిన భారాయ్మణులు కూడా పురాణాలోల్ లేరు.
అంతా కలికాల మహిమ.
అసలు మా వంటింటోల్ యుదాధ్నికి కారణం పాల్సిట్క డబాబ్లు మరియు వాటి మూతలు. ఆ విషయానికి తరువాత వసాత్ను కానీ అసలు
జరిగింది ఏమిటంటే ఆ రోజు అమెరికాలో అందరి ఇళళ్లో లాగే మా ఇంటోల్ కూడా ఆదివారం సూరుయ్డు ఉదయించాడు. అంటే అకక్డెకక్డో జపానోల్
ఉదయించినా మా వాటా కిరణాలు కిటికీ లోంచి మాకు వెదజలాల్డు. ఎపప్టి లాగానే మా కీవ్న వికోట్రియా నడుం బిగించి యుదాద్నికి సనిన్దధ్ం అయింది.
ఇది అసలు యుదధ్ం కాదు. ఇది సవ్యుదధ్ం..అంటే సెలఫ్ పోరాటం అనమాట. కేవలం తనలో తనే ఇవాళ ఏం వంట చెయాయ్లా అనే దానికి పడే తరజ్న
భరజ్న మాతర్మే. మిగతా వాళళ్ ఇళళ్లో ఏం చేసాత్రో నాకు తెలీదు, పైగా అది నాకెందుకు కానీ...మా ఇంటోల్ మటుకు వారానికి సరి పడా వంటలో 80
శాతం ఆదివారం మోరిన్ంగ షిఫట్ లో జరుగుతుంది. ఆ మాటకొసేత్ మా ఇంటోల్ ఆదివారం ఉదయం 8 నుంచి 12 దాకా మాతర్మే వంట షిఫుట్. ఆ
సమయంలో అటు పొయియ్ మీద నూనె కుయ, కుయ, పోపు సామాగిర్ సుయ, సుయ, ఇటు సెల ఫోన లో గయ, గయ లు కూడా నిరాటంకంగా సాగుతూ
ఉంటాయి. ఫోన ఆగిపోగానే గంట కొటేట్సినటుట్ మా ఇంటి వంట అయిపోయినటుట్ అన మాట.
అంతే కాదు. నేను పర్గాఢమైన తెలివితేటలతో గమనించిన మరొక విషయం ఏమిటంటే ఆ రోజే కాదు, ఏ రోజైనా సరే మా కీవ్న
వికోట్రియా ఏం వంట చేసిందీ అని తెలుసుకోడానికి అనిన్ గినెన్లూ మూతలు తీసి వాసన చూడకక్ర లేదు. కాసేస్పు తల ఎతత్కుండా వంటింటి నేల మీద
చూసేత్ చాలు. ఉదాహరణకి నేలమీద ఎకక్డో ఒక మూల ఒక చినన్ వంకాయ ముకక్ మన కేసి జాలిగా చూసోత్ంది అనుకోండి. ఆ రోజు వంకాయ కూర
అని తెలిసి పోతుంది. అంతే కాదు. మరో మూల ఓ అలల్ం ముకక్ కూడా కనపడింది అనుకోండి. ఇక అనుమానమే లేదు. ఖచిచ్తంగా వంకాయ అలల్ం పచిచ్
మిరపకాయ కూరే. ఎపుప్డైనా పొరపాటున ఏమీ కనపడక నేల అంతా శుభర్ంగా ఉంటే...ఆ రోజు మనకి పసేత్.... ఆ ఫోన మహతయ్మో ఏమిటో అదేమిటో
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తెలీదు కానీ మా కీవ్న వికోట్రియా కిచెన కౌంటర మీద ఏది తరిగినా శాంపుల ముకక్లు నేల మీద పడాలిస్ందే...నేనూ, మా కుకాక్ వాటిని తొకిక్
తరించాలిస్ందే. ఒక రోజు చినన్ మామిడి కాయ తొకక్ కనపడగానే మామిడి కాయ పపుప్ లో తినడానికి అరజ్ంటుగా ఎందు మిరపకాయలు
వేయించేశాను..అండ ఐ వజ రైట!
ఇక 80 శాతం వంట అంటే దానికి కారణం మా పెళిల్ నాటి పర్మాణాలు. 100 % పెళిల్ అయిపోయాక ఆ మతుత్లో ఎటువంటి
వాగాద్నాలు చేసాత్మో తెలియని దౌరాభ్గయ్ క్షణాలలో ‘నీకు వంట చేయుట వచుచ్నా, లేక తినుట మాతర్మే వచుచ్నా? అని ఆమె అడుగుటా, నేను
‘పిర్యతమా, నీ ఆజఞ్ అయినచో ముందు వంట చేయుదును, తరువాతనే తినుదును, మహారాణీ’ అని వెరిర్ వెధవ లాగా వాగి పర్మాణము చేయుటా
అపుప్డెపుప్డో సతయ్భామ కృషుణ్డు సునిన్తంగా తాకిన నాటి దావ్పర యుగం లో జరిగింది. అది ఇపుప్డు రోజు వారీ 20 శాతం నా డూయ్టీ గా
మారిపోయింది. అనగా...ఆదివారం పొదుద్నన్ షిపట్ లో ఆవిడ కాసత్ కాంపిల్కేటెడ వంటలు...”అంటే పోపు వేయుము” అని అసలు ఆ పోపు లో ఏం వెయాయ్లో
చెపీప్ చావకుండా తపిప్ంచుకునే వంటల పుసత్కాల బాపతు కూరలు, పచచ్ళుళ్, పులుసులూ ఆవిడ చేయుటా, పర్తీ రోజూ అపప్టికపుప్డు వేడిగా తినడానికి
బావుంటాయి కాబటిట్ 20 శాతం..అంటే ఒక వేపుడు కూర చేసే డూయ్టీ నాదీ అనమాట. వారం లో మిగిలిన రాతీర్, పగలూ షిఫట్ లు అనీన్ ఆవిడ పని చేసే
ఆసుపతిర్కే అంకితం. ఆవిడ వరక్హాలిక..నేనేమో...ఒదుద్ లెండి..
పైగా మా అమెరికా రూలుస్ పర్కారం వారానికి సరిపడా మోరిన్ంగ షిఫట్ లో 80 శాతం వంట పాల్సిట్క డబాబ్లలో పెటిట్ మామూలు
రిఫిర్జిరేటర లో పెటుట్కుని రోజూ తినేటపుప్డు బయటకి తీసి, మైకోర్వేవ లోనో కుంపటి మీదో వేడి చేసుకుని, పేల్టు లో పెటుట్కుని, టీవీ ముందు కూచుని
భోరుమని విచారంగా మొహం పెటిట్ ...అంటే ఆ తెలుగు సీరియల చూసూత్ అనమాట మా కీవ్న వికోరియాకి భోజనం చెయయ్డం అలవాటు. కొందరి ఇళళ్లో
అయితే పెదద్ గొపప్గా డైనింగ టేబుల మీద రోజూ వెండి కంచాలలో తింటాం అని చెపుప్కోడం వినాన్ను. ఎవరు చూసొచాచ్రు కనక. నేను మెరిసిపోయే ఆ
వెండి కంచాలు వాళళ్ ఇళళ్లోల్ గాజు బీరువాలలో షోగాగ్ పెటుట్కోవడమే చూశాను మరి. రోజూ వాడుతూ ఉంటే అవి కూడా వాడిపోయే ఉండాలిగా. అంత
సీను లేదు. అంతా పై పై బడాయి. అనన్టుట్ మేము కావాలంటే కొనుకుక్ని కొరుకుక్ తింటాం కానీ ఈ నాటి యువతరం చైనీసు జిగట వంటలు, గోబీ
మంచూరియాలూ, బిరియానీలు, బరగ్రుల్, పిజాజ్లు, పాసాత్లు, నూడులుసు వగైరాలు మా ఇంటా, వంటింటా లేవు. మాది తరవాణీ, అందులో దబబ్ కాయ
లేదా కొతాత్వకాయ తరం. అబబ్...నోరు ఊరి పోతోంది కదా!
ఇంతకీ మొనన్ ఆదివారం ఏమయిందంటే..వాతావరణం కాసత్ చలల్బడింది.
అంటే తోటలో ఉనన్కొనిన్ మొకక్లు చలికి కాసత్ ముడుచుకు పోవడం మొదలు పెడతాయి. చలి
మరీ ఎకుక్వ అవగానే రాతిర్కి రాతేర్ చచిచ్ ఊరుకుంటాయి. ఆ కోవలోకి చెందినదే మనకి
శాకంబరీ దేవీ పర్సాదం అయిన గోంగూర. ఆ దేవికి నా మీద అమితమైన పేర్మ. లేక పోతే నేను
అపుప్డపుప్డు వెళిల్ కాసేస్పు ఆకులు నిమిరి చూపించిన వాతస్లాయ్నికే ఒకటా, రెండా ..ఏకంగా పది
అడుగులు మా కారు గరాజ అంత ఎతుత్కి పెరిగి గోంగూర మొకక్ అనే బదులు గోంగూర వృక్షము
అని పిలిపించుకునే సాథ్యికి ఎదిగింది. కావాలంటే రోడుడ్ మీద నుంచి తీసిన ఫోటో ఇకక్డ జత
పరిచాను చూడండి. మొనన్ చూసేత్ పాపం ఇపుప్డిపుప్డే కొంచెం వయసు కూడా వచిచ్నటుట్ంది.
ఎందుకంటే కాసత్ పువువ్లు కాయడం మొదలెటిట్ంది. పైగా ఇపుప్డు ఎలాగా చలికాలం వచిచ్ంది
కదా, అది పూరిత్గా వాడి పోక ముందే ఆ చెటుట్కి మోక్షం కలిగించి గోంగూర పచచ్డి చేసుకుందాం
అని మా ఫెరాన్ండేజ చేత కొటిట్ంచి లోపలకి పటుట్కొచాచ్ను. అది చూసి “అయయ్ బాబోయ. అంత
గోంగూరే...ఎవడు చేసాత్డు, నాకు టైము లేదు” అని గయియ్ మంది అపప్టికే సగం షిఫట్ దాటి పని
చేసిన మా కీవ్న వికోట్రియా. ఆకులు తీయడం ఎలాగా నా పనే కానీ పాపం మా అమామ్యి జాలి
పడి కొంతా, గోంగూర పచచ్డి అంటే ఇషట్ం కాబటిట్ మరికొంతా నాకు సాయం చేసింది. మా
ఆనందానిన్ ఇకక్డ పెటిట్న ఫోటోలలో చూడ వచుచ్ను. నమమ్ండి, నమమ్క పొండి. పదడుగుల
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మొకక్ నుంచి ఎనిమిది పాల్సిట్క గంపల ఆకులు దుయయ్డానికి నాలుగునన్ర గంటలు పటిట్ంది. తీరా అంత గోంగూరనీ చూశాక, ముఖయ్ంగా మేము ఆకులు
అనీన్ కోసేశాక ఇక ఎకుక్వ చాకిరీ లేదు కాబటిట్ మా కీవ్న వికోట్రియా ఆవేశ పడిపోయి రెండో షిఫట్ లోకి దిగిపోయి, ఆయాస పడిపోయి ఏడాదికి సరిపడా
గోంగూర పచచ్డి అధుబ్తంగా చేసింది. అదుభ్తం అని నాకు ఎలా తెలిసిందీ అంటే...ఆవిడ చూడకుండా ఓ చెంచాడు నోటోల్ వేసుకుని రుచి చూసేశాను
కదా!
ఇక ఇవాలిట్ లాగా నిలవ పచచ్ళుళ్, ఆవకాయలు చేసుకునన్పుప్డు రోజూ తినడానికి పది రోజులకి సరి పడా ఒక చినన్ జాడీ లోకో పాల్సిట్క
డబాబ్లోకో తీసుకుని పకక్న పెటుట్కోవడం, మిగిలినది అంతా ఎంత తవ్రగా బూజు పడతాయో అనేదానిన్ బటిట్ పెదద్ పాల్సిట్క డబాబ్లోనో, నాలుగైదు చినన్
వాటిలోల్నో కుకేక్సి మామూలు రెఫిర్జిరేటర లో కానీ, ఫీర్జర లో కానీ పెటుట్కోవడం అమెరికాలో పెటుట్కోవడం మా వంశాచారం. అదే ఇండియాలో
ఉనన్పుప్డు ఆవకాయలు, పచచ్ళుళ్ మాతర్మే జాడీలకి గుడడ్ చుటిట్ అటక మీద పెటుట్కోవడం మా అమమ్ ఆచారం. అమెరికాలో ఈ పాల్సిట్క డబాబ్లలో కుకుక్డు
డూయ్టీ ఎలల్వేళలా నాదే.
అదిగో అకక్డే వచిచ్ంది మా ఇదద్రికీ యుదధ్ం. ఇదేం మొదటి
సారి కాదు. మొదటి పానిపటుట్ యుదద్ము, రెండవ పానిపటుట్ యుదధ్ము లాగా ఇది
ధారావాహిక పోరాటం. దాగుడు మూతల యుదద్ం. విషయం ఏమిటంటే మా
ఇంటోల్ మేము కొనుకుక్నన్వీ, ఎవరింటికైనా వెళిళ్నపుప్డు వాళుళ్ తినగా మిగిలి
పోయిన కూరలు, పులుసులు మాకు పెటిట్ ఇచిచ్నవీ...వాటిని డాగీ బేగ అంటారు
ఎందుకో

..(మిగిలి

పోయిన

వంటకాలు

కుకక్లకి

పెడతారు

కాబోలు

మరి)...పెళిళ్ళళ్లో, పేరంటాలలో వచిస్నవీ ..ఇలాంటివనీన్ కలిసి కనీసం వంద
పాల్సిట్క డబాబ్లు ఉంటాయి. ఇకక్డ రాజు గారి పోలిసీ ..అంటే నాది..ఏమిటంటే ఏ
డబాబ్ కి ఆ మూత సరిగాగ్ పెటిట్ వంటింటి కౌంటర కిర్ంద సొరుగులోల్నో, అలమారా
లోల్నో దాచాలి. రాణీ గారి సిదాద్ంతానికి పార్తి పదిక ఏమిటంటే “నీ మొహం. నీకేం
తెలీదు. అలా చేసేత్ చోటు చాలక నువువ్ ఇంకో ఇలుల్ కొనుకోక్వాలి...అంచేత
డబాబ్లనీన్ ఒక దాంటోల్ ఒకటీ, మూతలనీన్ ఒక దాని మీద ఒకటీ పెడితే ఎకుక్వ
చోటు అకక్ర లేదు” అనేది ఆవిడ సిదాద్ంతం. ఇపుప్డూ, ఎపుప్డూ నాకు వచేచ్
సమసయ్ ఏమిటంటే ఆ వంద డబాబ్లలోంచీ గోంగూర కోసం నాలుగు ఖాళీ డబాబ్లు
తీసి వాటికి సరి అయిన మూతలు వెతకడం.
ఇహనేం. వెంటనే రంగంలోకి దిగాను. ఒకొక్కక్ డబాబ్
తియయ్డం, ఒకోక్ మూత పెటిట్ చూసి అది పటట్క పకక్న పారెయయ్డం. ఇలా పది డబాబ్ల వైఫలయ్ం తరవాత ఇలా లాభం లేదు అని మొతత్ం వంద డబాబ్లు
వాటి వాటి ఆకారాలని బటిట్ భోజనాల బలల్ మీద వరసగా అమిరాచ్ను. అలాగే వంద మూతలూ సొగసుగా పెటాట్ను. అంటే గుండర్ంగా ఉనన్ డబాబ్లు,
మూతలు ఒక చోట, చతురశార్కారానివి ఒక చోట, డిష వాషర లో పది సారుల్ పడాడ్క ఆకారాలు మారి పోయి అషట్ వంకరలూ తిరిగిపోయినవి ఒక చోట
పేరాచ్ను. ఈ తతంగానికి రెండు గంటలు పటిట్ంది. ఇపుప్డు మళీళ్ ఒకొక్కక్ డబాబ్ తీయుట, మూత పెటుట్ట, అది పటట్క పోవుట, నాకు చెమట పటుట్ట ఆట
ఆడుకుంటునాన్ను. అంటే ఎపుప్డైనా కిండర గారెట్న సూక్ల కి వెళిళ్నపుడు అకక్డ బలల్ మీద గుండర్ం, చదరపు వీ, దీరఘ్ చతురశార్కారానివీ రంగు రంగుల
పాల్సిట్క వి..వాటిని లెగో లు అంటారు...ఉంటాయి. చంటి పిలల్లకి సంయమనం కుదరడానికి వాళుళ్ గుండర్ంగా ఉనన్ దానిన్ గుండర్ం కనన్ం లోనూ, సేక్వ్ర
గా ఉనన్ది సేక్వ్ర కనన్ం లోనూ పెటాట్లి. అలాంటి పరిసిట్తిలోనే నేను తలమునకలుగా ఉండగా మా కీవ్న వికోట్రియా వంట తరువాత చేసే సాన్నపానాదులు
ముగించి ననున్ చూసి “అదేమిటి మొగుడూ, వాటీజ ఆల దిస. ఆ డబాబ్లూ, మూతలూ.. ఏమనాన్ దాగుడు మూతలాడుతునన్వా? ” అంది ఆశచ్రయ్ంగా.
అపుప్డు గోంగూర పెటట్డానికి డబాబ్ల కోసం నేను పడుతునన్ అవసథ్ చెపిప్ అసలు డబాబ్లనీ, మూతలనీ విడదీయడం ఆలూమగలని విడదీసినంత నేరం
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అని తీవర్ంగా పర్కటించి యుదద్ం పర్కటించాను. మా ఆవిడ ఎదురు యుదద్ం చేసుత్ంది కదా అని నేను ఇతర
అసాత్ర్లు రెడీ చేసుకుంటూ ఉంటే ఆవిడ విలాసంగా నవేవ్సి “ఓ, దటీజ సింపుల” అనేసి పకక్ సోరుగులోంచి
నాలుగు పెదద్ జిప లాక సంచీలు తీసి. వాటిలోల్ ఆ గోంగూర పచచ్డి కుకేక్సి, ఫీర్జర లో పడేసి “ఆ డబాబ్లనీన్
ఒక దాంటోల్ ఒకటి మళీళ్ పెటుట్, అలాగే మూతలు ఒకదాని మీద ఒకటి పేరిచ్ అలామ్రాలో పెటుట్” అని పోటీ
చెయయ్కుండానే విజయం పర్కటించింది. ఈ దాగుడు మూతల ధారావాహిక యుదద్ం లో “చసేత్ అలా చెయయ్ను.
ఏ డబాబ్ మూత ఆ డబాబ్ కి పెటిట్న తరావ్తే ..హ...” అని నేను హుంకరించాలా, లేక ఎపప్టి లాగానే ఓటమి
అంగీకరించాలో తెలియక ఆ శాకంబరీ దేవి ఉపాసన మొదలు పెటాట్ను.
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