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‘అదే’ కధలు

ముందు మాట – అమెరికా వచిచ్న భారతీయులిన్ ‘దే ’లంటారని,

రి ౖ దె నందిన జీ తాలో
ల్ జరిగే అనేకానేక షయాలతో

అమెరికా దే య కథలు అనే పేరుతో ఈ వరస కథలు మొదలుపెటా
ట్ ను, గౌరవం కోసం ‘య’ అనేది చేరిచ్. ఇందులో
త్ గా కాకపోయినా చాలా మటుకుక్ అనీన్ స కపోల కలప్నలు – ఇలా జరిగి ఉండొచచ్ని ఊ ంచి
చరిచ్ంచిన సమసయ్లు పూరి
రా న . కొనిన్ ఇలా జరిగినటు
ట్ ఇంటరెన్ట్ మీదా,

త్ రల్లోనూ చది న . అ

మీకు కానీ మీకు తెలు నన్ ళళ్కి కానీ

త్ గా కాకతాళీయం/యాదృచిఛ్కం మాత
జరిగితే అది పూరి
ర్ మే. సరదాకి రా న ఈ కథలు
మాత
ర్ మే. చాలామటుకు న
లేదు.

వచిచ్నా కొనిన్ కధలో
ల్ ఏడుపుకూడా రా చుచ్. ఆ న

నోదంగా చదు కోవడానికి

లకీ, బాధలకీ, దుఃఖాలకీ నా బాధయ్త

ౖ డె ంగ్
జీవితంలో కొనిన్ ఎపప్టికీ మారవు అనేది జగదివ్దితం. ఉదాహరణకి చూడండి. నీలేష కులకరిణ్కి నాసిక సూక్లోల్ంచి బయటకి రాగానే
ఢిలీల్ ఐ ఐ టి లో సీటు, అకక్డ నాలుగేళుళ్ చదువుకునాన్క వెంఠనే అమెరికా అందరాల్గానే. అదింకా పూరత్వకుండానే వరీజ్నియా టెక లో ఎమ
ఎస కి సీటు. ఏ ఐ ఐ టి లో చూసినా ఇదే కదా పర్హసనం? దీంటోల్ ఎవరో ఒకరిదద్రు తేడాగా ఉండి, ఐ ఏ ఎస రాసినా మొతాత్నికి తొంభై
శాతం దిగేది అమెరికాయే కనక ఇందులో పెదద్గా ఆశచ్రయ్ంగా చెపుప్కోవడానికేం లేదు. అయితే నీలేష కి వరీజ్నియా టెక లో ఎమ ఎస
అవుతూనే ఉదోయ్గం వచేచ్క ఇంక మిగిలినది ఇండియా వెళిళ్ నూయ్టన గారి మోడరన్ మూడో సూతర్ం పూర్వ చేయడం. అంటే ‘అమెరికా వచిచ్న
పర్తి ఇండియన తనకి నచిచ్న ఈకవ్ల అండ ఆపోజిట జెండర ని పెళిళ్చేసుకుని అమెరికాకి తీసుకొసాత్డనే’ కొతత్ సూతర్ం.
అలా ఇండియా వెళిళ్న నీలేష కి చూసినవాటిలో బాగా నచేచ్సిన సంబంధం బాంబే లోని నమితా అరోరా. మధయ్వరిత్ దావ్రా వినన్
విషయాల పర్కారం ఆరోరా కుటుంబం కాసోత్ కూసోత్ డబుబ్నన్వారే. మరీ అంత మెరిస్డిస కారు కాదు కానీ, బాంబేలో విలే పారేల్ అనే చోట
చినన్ ఇలూల్ ఓ బులిల్ కారూ ఉనాన్యి. అమామ్యి కూడా మెకానికల ఇంజినీరింగ చదువుకుంది వికోట్రియా జూబీల్ కళాశాలలో. పర్సుత్తానికి ఓ
చినన్ ఉదోయ్గం చేసోత్ంది. నీలేష కి బాగా నచిచ్న అంశం నమిత ఏమీ భేషజాలు లేకుండా మాటాల్డింది తనతో. చదువుకునేటపుప్డు కాలేజీ
రోజుల గురించి అడిగితే సరదాగా సమాధానాలు చెపిప్ంది కూడా. కటూట్ బొటూట్ చూసేత్ సంపర్దాయంగా ఉంది. నీలేష తలిల్ కూపీలాగిన
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విషయాలు కూడా బాగునాన్యి. వియయ్పురాళుళ్ ఇదద్రూ ఒకరికొకరు నచిచ్నటేట్ లెకక్. మొగుళళ్కి ఇవేం అంత పటట్వు కనక ‘మీ ఇషట్ం’
అనేసారు. అలా పెళిళ్ కుదిరిపోయి దంపతులైపోయిన మూడునెలలకి కొతత్కాపురం మొదలైంది సాలట్ లేక సిటీలో.
ఎపుప్డో వరీజ్నియా టెక లో జేరగానే నేరుచ్కునన్ డైరవింగ కి మెరుగులు దిదుద్కుంటూ నీలేష ఇపుప్డు ఉదోయ్గం వచాచ్క – ఉదోయ్గం
రాగానే ఇండియనస్ కానీ చైనీస కానీ హోండా, టాయోటా కారు తపప్ మరోటి కొనుకోక్రని నిరూపిసూత్ - తాను కొనుకుక్నన్ టయోటా కామీర్
కారులో నమిత ని తీసుకుని దేశం మీద తిరుగుతునాన్డు వీలునన్పుప్డలాల్. అయితే ఇంటోల్ డైరవింగ లైసెనస్ ఉనన్ది తనకొకక్డికే కనక నమిత
డైరవ చేయకూడదు. దీనివలల్ మరినిన్ కషాట్లునైన్. నమితకి ఉదోయ్గం వచేచ్లోపు ఇంటోల్ బోరు కొడుతోంది. అసలే ఎపుప్డూ గల గలమనే మంచి
ఏకిట్వ సిటీ బాంబేలోంచి వచిచ్నావిడ. ఇకక్డ నాలుగోగ్డల మధాయ్ పిచెచ్కిక్నటుట్ంది. బయటకెళాళ్లంటే డైరవింగ తపప్నిసరి.

మరో నెల

గడిచేసరికి తన గోడు వెళళ్బోసుకునాన్క నీలేష డైరవింగ లైసెనస్ ఆఫీసుకి తీసుకెళేళ్డు.
మొదటోల్ లెరన్ర పరిమ్ట, ఆ తరావ్త టెసట్ పాసైతే లైసెనస్ ఇసాత్రు. ఫలానా రోజుకి రావచుచ్ పార్కీట్స చేసాక. లెరన్ర పరిమ్ట
తీసుకునన్పప్టినుండి వీకెండ తీరథ్యాతర్లనీన్ మానుకుని నీలేష నమితకి డైరవింగ నేరిప్ంచడం మొదలుపెటాట్డు. మొదటోల్ గంట, తరావ్త అది
పెంచుకుంటూ మూడేసి గంటలు పార్కీట్స.
ఇలా పకక్కి తిరగకూడదు; అదిగో ఎరర్లైట చూసుకోలేదు. అమోమ్య, చంపేసిందిరో, ఏకిస్డెంట వెంటుర్కవాసిలో తపిప్ంది అంటూ
నమిత మీద నీలేష అరుపులు. ఆవిడ మొహం ముడుచుకోవడం, ఇంటికొచాచ్క ఒకరిమీద ఒకరికి ఏడుపు; మళీళ్ వారాంతానికి మరో సారి
తయార. ఏకిస్డెంట కాకుండానే ఎందుకీయన అరుసాత్డని ఆవిడనుకుంటే చినన్ గీత పడినా, సొటట్ పడినా ఏకిస్డెంట అయితే ఇనూస్య్రెనస్
ఎలా పెరుగుతుందో తనకి ఆఫీసుకెళళ్డానికి ఎంత కషట్మో, ఎవడు కోరుట్కి కేసు వేసి లాగుతాడో, ఏది ఎటు తిరిగి ఎటొసుత్ందో అని అయయ్గారి
పైకి చెపప్(లే)ని ఏడుపు. పోనీ ఇంత నా మీద అరవకుండా ఏ డైరవింగ కాల్సులోనో జేరిప్ంచవచుచ్ కదా అని నమిత అడిగితే దాని కయేయ్ ఖరుచ్
నాలుగు వందలకి పైన. హమోమ్! నెలకి తమకయేయ్ గోర్సరీ ఖరేచ్ అంత లేదు. ఆ డబుబ్లు ఇలా తగలేయడం దేనికీ?
అయితే అయయ్గారికి తెలీని విషయం మరోటి ఉంది. వీక డేస లో అమమ్గారు రోజూ డైరవింగ లైసెనస్ రూలస్ అవీ బాగా
వంటబటిట్ంచుకునాన్రు. అయినా అమమ్గారికి డైరవింగ రాకపోతే కదా? బాంబేలో ఉనన్పుప్డు అకక్డ బులిల్ కారు చాలాసారుల్ నడిపారు కూడా.
నాలుగు నెలలు పార్కీట్స అయేయ్క డైరవింగ టెసట్ లో నమిత ఫెయిల అయింది. ఇపప్టి వరకూ తనకి బాగానే డైరవింగ వచుచ్ అనుకునన్ నమితకి
ఇది పెదద్ షాక. సాట్ప సైన దగిగ్ర పూరిత్గా ఆపలేదుట, రివరస్ పారిక్ంగ అంత బాగా చేయలేదు అని ఫెయిల చేసారు. నమిత మీద ఈ సారి
అయయ్గారు తన కోపం చూపించాడు – “నీకేదో పెదద్ డైరవింగ బాగా వచుచ్ అని అనాన్వుగా, ఇదేనా” అంటూ. కాసేపటికి నమిత ఏడుపు
ఆపేక సరే అని సముదాయించడం తపప్దు కదా, నీలేష మొదటి సారి తనకీ అలాగే అయినటుట్ చెపాప్క సరుద్ మణిగింది ఆ రోజుకి
మరో మూడు వారాలు మళీళ్ పార్కీట్స. మళీళ్ ఒకరి మీద ఒకరు అరుపులు; మళీళ్ టెసిట్ంగ. ఈ సారి టెసట్ కి వచిచ్నాయన మంచివాడే.
బయటకొచిచ్ పాస అనాన్డు కాసిని తపుప్లునాన్. అలా అమమ్గారికి సేవ్ఛచ్ ఇవవ్బడింది. ఇపుప్డు అమమ్గారో డైరవర. పొదుద్నే అయయ్గారిన్
ఆఫీసు దగిగ్ర దింపాక ఆవిడదే కారు. మొదటోల్ ఇంటికి దగిగ్రోల్నే రోడల్మీద తిరిగాక మెలిల్గా ఆ పైకి, మరో చోటికి ఆ తరావ్త హైవేమీదకి
తిరగడం అలవాటైంది. మొదటోల్ ఉనన్ జంకు పోయి ఇపుప్డు అమమ్గారు జాం అంటూ ఎకక్డికైనా వెళిళ్పోగలదు.

అలా ఎకక్డికి

వెళిళ్పోతోందో మాతర్ం అయయ్గారికి తెలియకుండా జాగర్తత్ పడింది.
నాలుగునెలలు పోయాక ఓ వారాంతం రోజు పొదుద్నేన్ కాఫీ తాగడానికి వంటింటోల్కి వెళేత్ ఎనిమిది వందల డాలరల్ కేష కౌంటర మీద
ఉండడం చూసి అకక్డే ఉనన్ నమితని అడిగేడు ఆశచ్రయ్ంగా నీలేష, “ఎవరిదీ డబుబ్?”
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“నాదే, అదే మనదే”
“అవునా, ఇకక్డకెందుకొచిచ్ందా అని?”
“నా సంపాదన చూపిదాద్మని” చిలిపిగా నవువ్తూ అంది నమిత.
“నువువ్ ఉదోయ్గం చేసుత్నన్టుట్ నాకు తెలియదే, ఎపుప్డు మొదలు పెటాట్వేమిటి?”
“నినున్ ఆఫీసులో దింపాక పకక్సందులో ఉనన్ కార మెకానిక షాపులో వాలంటీర గా చేసాత్నని మెకానికల ఇంజినీర ని అనీ
చెపాప్ను. ముందు వదుద్ అనాన్ రెండు మూడు సారుల్ అడిగితే సరే అనాన్డు. ఓ రెండు నెలలు చేసాక చుటుట్పకక్ల ఉనన్ గాస సేట్షనుల్, షాపులలో
ఓ ఎడవ్రైట్జ మెంట ఇచాచ్ను – ఆయిల ఛేంజ కి, బేర్క పేడస్ మారచ్డానికి పని చేసాత్ను అని. పొదుద్నన్ పది నుండి మధాయ్హన్ం మూడు వరకూ
అపాయింట మెంట దావ్రా మాతర్మే, మన ఇంటి గరాజ లోనే. అలా రెండు నెలలు వాలంటీర గా చేసాక ఇవనీన్ ముందే తెలుసు కనక ఇలా
మొదలుపెటాట్ను.”
కళుళ్ విపాప్రుచ్కుని నోరు వెళళ్బెటిట్న నీలేష అలా చూసూత్ంటే ఇంకా చెపిప్ంది నమిత, “ఈ మాతర్ం పని నేను చేయలేనా?
ఇండియాలో మా కారుకి చినన్ చినన్ పనులు నేనే చేసాను అనేకసారుల్. ఇకక్డ మెకానిక అవడానికి లైసెనస్ లేదు కానీ చీప గా ఆయిల చేంజ
చేసాత్ననాన్, బేర్క పేడస్ మారుసాత్ననాన్ మనదగిగ్రకి రావడానికి బోలుట్మందునాన్రు కదా? అలా ఇంటోల్నే ఉండి పనిచేసుత్నాన్.”
“మరి ఆ తీసేసిన మురికి ఆయిల ఏం చేసాత్వు?”
“ఓ చినన్పాటి డర్మ కొనాన్ను, అందులో తీసేసిన ఆయిల పడుతునాన్ను. వీలునన్పుప్డు వెళిళ్ అది రీసైకిల సెంటరోల్నో మరో చోటో
ఇవొవ్చుచ్ ఎకక్డో కనుకుక్ని. అదేమంత పెదద్ విషయం?”
“ఇవనీన్ నీకు ముందే తెలుసు అనాన్వు. ఇండియాలో అయితే మాతర్ం ఎలా తెలుసు?”
“అమామ్యిగారు వికోట్రియా జూబీల్ నుంచి మెకానికల ఇంజినీర అని మరిచ్పోయావా నీలేష?” వచిచ్ తనని దగిగ్రకి లాకుక్నే నీలేష తో
అంది నమిత,

నీతిః ౖ డె ంగ్ ఒకక్టే ఏం ఖరమ్, ముదితల్ నేర గ రాని దయ్ కలదే ముదా
ద్ ర నేరిప్ంచినన్
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