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రిపేరుకొచిచ్న రిఫిర్ జిరేటరూ- డాకులిచిచ్న యర్  కంపెనీ 
               
నాకు ఈ మధయ్ నడక ఎకుక్వ అయిపోయింది. నడక అనగానే అదేదో కేలరీలు తగిగ్ంచుకోడానికి బూటుల్ వేసుకుని 

కాలనీలో రోడల్ మీద రోజూ పది వేల అడుగులు వేసేసుత్నాన్ను అని ఏ కోశానా అరధ్ం కాదు. గత మూడు నెలలగా నా 
నడక అలాల్ పొదుద్నన్ కాఫీకి పాలు కావాలనాన్, కూర వండుకోడానికి వంకాయలు కావాలనాన్, రాతిర్ అనన్ం లోకి పెరుగు 
కావాలనాన్ ఇంటి వెనకాల ఇరవై అడుగులు దూరంలో ఉనన్ గరాజ లో ఉనన్పప్టికీ ఇంకా పని చేసుత్నన్ రెండో మంచు  
పెటేట్..అనగా రిఫిర్జిరేటర దగగ్రకి వెళిళ్ అవనీన్ తెచుచ్కొడానికి నడిచే నడక అనమాట. దానికి కారణం వంటింటోల్ ఉనన్ 
పేదద్ ‘బిలట్-ఇన” ఫిర్జ అలిగి పనిచేయుట మానేసింది. అదెలా తెలిసిందీ అంటే ఓ రోజు మా కీవ్న వికోట్రియా అనన్ం 
పెటుట్కునన్ పళెళ్ం ఒక చేతోత్ పటుట్కుని, మరో చేతోత్ గడడ్ పెరుగు వేసుకుందామని ఫిర్జ లో పెటిట్న సదరు పెరుగు గినెన్ 
మూత తీయగానే అందులో నీళళ్ మజిజ్గ కనపడింది. అంతే..’నీ కేమనాన్ అది ఉందా? పెరుగు లేకుండా నేనుండలేను అని 
తెలియదా? దానిన్ ఇలా మజిజ్గ చేసేత్ ఎలా తిని చచేచ్ది. అదేదో నువేవ్ తిని....” అని నాలికక్రిచేసుకుంది...ఇకక్డ “అది 
ఉందా” అనగా “బుధిధ్, మతి, కామన సెనస్” వగైరా పదాలు కాబటిట్, సవ్యానా కటుట్కునన్ వాడిని అంత మాట 
అనకూడదు అని వాళళ్ బామమ్ చెపిప్న మాట గురుత్కొచిచ్. అసలు పెరుగే వేసుకోని నా మీద ఇంత అభాండం నా మీద 
వేసినందుకు నాకు వినాయక చవితి చందుర్డూ వగైరాలు గురుత్కొచిచ్నా అపప్టి సమయం, సందరాభ్నిన్ బటిట్ ఆ దహీ రైతా 
లా రూపాంతరం చెందడం మీద పరిశోధన మొదలుపెటాట్ను. అది గడడ్ పెరుగు కానే కాదు ...కీమత గోర్సరీలు అనబడే 
గుజరాతీ కొటోల్ కొనన్ దహీ అనియూ, ఏదో ‘మానసిక ఫీలింగ’ కోసమే మా ఆవిడ దానిన్ పెరుగు అని అంటునన్దీ అని 
నేను ముందుగా గమనించిన విషయం. 

 మరొక గమనిక అంటే ఏమిటీ అంటే ..అదే గుజరాతీ కొటుట్లో నేను ఆ ముందు రోజే కొనన్ నవ నవ లాడే 
నాలుగు వంకాయలు నా మొహం లా నీరసంగా వాడిపోయి దాని కేసి..అంటే నా మొహం కేసి దీనంగా చూసుత్నాన్యి. 
ఇక వెనన్ కణికెలు పెటుట్కునే చినన్ అర అంతా జిగురు జిగురుగా కారుతునన్ దార్వకంతో వెల వెల బోవుచునన్ది. ఇకక్ 
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వెనన్ అనగా అది కూడా నా ‘మానసిక ఫీలింగ’ కోసం వాడిన మాటే కానీ నిజానికి అది కోర్గర అనబడే అమెరికా వాడి 
గోర్సరీ కొటోల్ కొనన్ బెర్డ మీద దొరలు రాసుకునే బటర కడీడ్లు అని గర్హించవలెను.  

ఇలా ఆ వంటింటోల్ ఉనన్ ఘనత వహించిన జెనరల ఎలెకిట్ర్క కంపెనీ వారి మోనోగార్మ అనబడే ఆ బిలట్-ఇన 
మంచు పెటెట్ లో పెటిట్న ఘన పదారాధ్లు అనీన్ రాతిర్కి రాతేర్ దర్వ పర్దారాధ్లుగా కరిగి పోవడమూ గమనించి, నేను 
అనాలోచితంగా ఆ పెటెట్ తాలూకు అంకెలు చూడగా అటు మంచు గడడ్లు కురిపించే ఎడం పకక్ ఫీర్జర భాగమూ, ఇటు 
పాలూ, పెరుగూ, ముఖయ్ంగా సగం తినేసి, మిగతాది ఎవరైనా అతిధులు వసేత్ వాటిని వేడి చేసి వాళళ్కి పెటొట్చుచ్లే అని 
“మిగిలిన పదారాధ్లు” దాచుకునే విభాగమూ ..ఇలా అనిన్ చోటాల్ ఉషోణ్గర్త బెజవాడ వేసవి సాథ్యిలో వంద డిగీర్ల 
సాథ్యిలో ఉంది. అది చూసి నాకు ఆ జి.ఇ. కంపెనీ వారి మీద భలే కోపం వచిచ్ంది. ఇలాంటి మంచు పెటెట్లో ఏదైనా 
లోపలి పరికరం పనిచెయయ్క పోవడం మూలాన లోపలి ఉషోణ్గర్త బయట ఉనన్దానికనాన్ పెరిగిపోవడం..అనగా మంచు 
పెటెట్ మైకోర్ర్ వేవ లా మారిపోయేటపుప్డు అది పొలో మని గావుకేక, అరుపూ, ఈలా, టక టకా ఆగకుండా శబద్మో ఏదో 
ఒక విధంగా యజమాని అయిన ననున్ హెచచ్రించవచుచ్ను కదా!  అపుప్డు ఇలా పెరుగు ని మజిజ్గ చేసిన నీలాపనింద 
నా మీద పడకుండా అపుప్డే వంటింటోల్ ఉనన్ ఆ అరుసుత్నన్ ఫిర్జ లో ఉనన్ నవ నవ లాడే వంకాయలతో సహా అనిన్ంటినీ 
ఇరవై అడుగుల దూరం లో గరాజ లో ఉనన్ సవతి ఫిర్జ లోనే పెటుట్కుని నా మానం కాపాడుకునే వాడిని కదా!. ఇపుప్డు 
గతయ్ంతరం లేక మా ఇంటోల్ ఒకక్ మా కీవ్న వికోట్రియా కి తపప్ మిగతావి ఏమైనా పని చెయయ్డం మానేసేత్ వచిచ్ బాగు 
చెయయ్డానికి ‘నెల నెలా వంద డాలరుల్’ సీక్మ లో నేను కాంటార్కట్ కుదురుచ్కునన్ ఘనత వహించిన సియరస్ కంపెనీ వారి 
హోమ వారంటీ వారిని పిలిచాను. సియరస్ వారికి ఈ హోమ వారంటీ తాళి కటిట్  నాలుగైదు ఏళుళ్ అయినపప్టినుంచీ 
సహ జీవనం చేసూత్నే ఉనాన్ం.  

నేను సదరు సియరస్ వారికి ఫోన చెయయ్గానే, ముందు కోవిడ గురించి వారు తీసుకుంటునన్ జాగర్తత్లూ, వారికి 
వచిచ్న కషాట్లూ, “మీరు కేలిఫోరిన్యాలో ఉంటే మా కంపెనీ కి ఉనన్ పర్తేయ్క నిబంధనలు” అంటూ అరగంట సేపు ఆ 
కంపూయ్టర అమామ్యి చెపిప్న సోది వినవలసి వచిచ్ంది. ఆ తరావ్త లైన లోకి వచిచ్న చైనా అమామ్యి పీకింగ షీకింగ కి 
ఇలా మా ఫిర్జ లో పెటిట్న పెరుగు మజిజ్గ వలె మారిపోయింది అని చెపప్గానే పాపం మూరచ్పోయిందో ఏమిటో కానీ 
కాసేస్పు మాట రాలేదు మరి. ఆ తరావ్త అరగంట నేను కషట్పడితే మా ఫిర్జ రిపేరు కొచిచ్ందీ అని ఆ నెంబర ‘ఎస ఎస 
44 32 ఎన ఎన’ పిలల్కి చూచాయగా అరధ్ం అయి, టెకీన్యషన ఎపాయింట మెంట ఏరాప్టు చేసింది. ఆగసట్ 15, 2020 
నాడు ఆ టెకీన్షియన వారు వేంచేసారు. గుమమ్ం లోకి రాగానే వాడు వాడో, వాడు కాక వారిజాకిష్యో, ఆ ఇదద్రూ కాని 
మరొకరో తెలియ లేదు...కరోనా ముసుగు మూలాన. కాసత్ నోరు జారాక వాడు అని తెలిసింది. ఆ వాడు యాదాలాపంగా 
ఆ జి.ఇ.వారి మోనోగార్మ ఫిర్జ తలుపు తీయగానే చెయియ్ కాలి, ఠపీమని వెనకిక్ అడుగేశాడు. సహజంగానే ఒళుళ్ 
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మండిపోయి, తన కారులో ఉనన్ పరికరాలు అనీన్ లోపలకి పటుట్కొచిచ్, ఆ ఫిర్జ 
కి శలయ్ పరీక్ష చేసి, అనీన్ వాడి సెల ఫోన లా ఉండే పరికరంలో ఏవేవో నొకేక్సి, 
ఉలుకూ, పలుకూ లేకుండా సామాను సదుద్కుని వెళిళ్పోయాడు. ఆ 
సమయంలో మా కీవ్న వికోట్రియా ఇంటోల్ లేకపోవడం వాడి పూరవ్జనమ్ 
సుకృతం. నేను ఉండి, నరక యాతన అనుభవించడం ఎపుప్డో నేను చేసిన 
పాపం!. అదేమి విచితర్మో, వాడు అలా వెళాళ్డో, లేదూ నా సెల ఫోన టింగ, 
టింగ మంది. అపుప్డే వచిచ్న సియరస్ వారి సమాచారం. దాని పర్కారం వారు 
మా ఫిర్జ రిపేర కి 
కావలసిన ఆరు 
పారట్స్ ఆరడ్ర 

చేశారుట. అవి వచాచ్క మళీళ్ వసాత్రుట. అంత వరకూ శలవ. 
అదిగో, భారత దేశానికి సావ్తంతర్య్ం వచిచ్న ఆ ఆగసట్ 15, 
2020 పవితర్ దినానన్ పని చెయయ్ని ఫిర్జ ఉనన్ 
వంటింటోల్నించి, ఇంకా పనిచేసుత్నన్ సవతి ఫిర్జ ఉనన్ గరాజ 
లోకి పార్రంభం అయింది నా నడక పర్సాథ్నం. ఆ రోజు వచిచ్న 
రిపేరు వాడు పని చేసే కంపెనీ పేరు ఏదో వైఎసాస్ర అండ 
అసోసియేటస్. అనగా సదసు సియరస్ వారు కేవలం మేనేజరుల్ మాతర్మే. అసలు పని ఆ రోజు అందుబాటులో ఉనన్ 
నిజమైన రిపేరు కంపెనీల వారికి సబ కాంటార్కట్ ఇచిచ్ తరిసాత్రన మాట. వైఎసాస్ర అండ అసోసియేటస్ వారి 
యూనిఫారం.... అవును అదే..నీలం రంగు. వారి రాక మొదటి అంకం. మా వంశ పర్తిషట్ని ఇనుమడింప చేసిన ఒకానొక 
అంశం గురించి పర్ధానంగా పర్సాత్వించాలి. ఎందుకంటే 
అమెరికాలో ఈ రిఫిర్జిరేటరుల్ రెండు రకాలు. మొదటి రకం ఏమో 
మామూలుగా అందరి ఇళళ్లోనూ ఉండేదే. మహా అయితే కొందరు 
తెలల్ రంగు డబాబ్లా ఉండేదాని బదులు కాసత్ దరాజ్గా మిల మిలా 
మెరిసిపోయే సైట్న లెసస్ సీట్ల ది కొనుకుక్ంటారు. కానీ మరీ ఇంకా 
ఎకుక్వ డబూబ్, దసక్ం ఉనన్ వాళూళ్ లేదా మా లాగా అవి 
లేకపోయినా దరాజ్, దరప్ం చూపించుకోదలిచ్న వాళళ్ ఇంటోల్ బిలట్-
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ఇన రిఫిర్జిరేటరుల్ ఉంటాయి. ఈ మాట వినగానే “అబోబ్” అని గొపప్గా అనిపిసుత్ంది కదా. అదనన మాట దరాజ్, దరప్ం 
అంటే. నిజానికి అదేమిటంటే ఇంటి గోడలోనే ఒక పెదద్ కనన్ం పెటేట్సి, అందులో రిఫిర్జిరేటర ని దూరేచ్సి, ఆ కనన్ంలో 
ఉనన్టుట్ కనపడకుండా గోడతో సమానాంతరంగా మసి పూసి మారేడుకాయ చేసేసాత్రన మాట. అంటే మనం పరీక్షగా 
చూసేత్నే కానీ అకక్డ డాలరల్ కటట్లు దాచుకునే ‘రహసయ్ కనన్ం” లాంటిది ఏదో ఉంది అని తెలుసుత్ంది కానీ అది ఆఫట్రాల 
ఒక మామూలు మంచు పెటేట్లే అని ఊహించలేమనమాట. ఒక సారి నేను ఒక గొపాప్యన ఇంటికి వెళిళ్, వంటింటి 
గోడలో ఖరీదైన డోర హేండిల లాంటిది కనపడగానే ఎవరైనా అతిధులు ఇంటోల్కి రాగానే వేసుకునన్ కోటూ, పెటుట్కునన్ 
టోపీలు పెటుట్కునే చోటు అనుకుని “హారినీ, ఎంత షోగాగ్ ఉందో” అనుకుని ఆ వెధవ డోర హేండిల లాగగానే గుపుప్న 
అతి చలల్టి గాలి తగలడం, నేను అందులో పెటట్బోయిన నా కోటు వెనకిక్ లాగేసుకుని తెలల్బోవడం ఒక ఎతుత్ అయితే, 
డాకట్ర భారయ్ అయిన ఆ ఇంటావిడ మయ సభలో ఎనీట్ఆర నో ఎసీవ్ఆర నో చూసి నవివ్న సావితిర్ లాగా పక, పకా నవవ్డం 
జరిగిపోయాయి. అదీ బిలట్-ఇన రిఫిర్జిరేటర పవర!. ఇంతకీ చెపొప్చేచ్దీ, మా వంశ పర్తిషట్ని ఇనుమడించే విషయం 
ఏమిటంటే,  అలా మిల మిలా మెరిసిపోయే జెనరల ఎలెకిత్ర్క వారి మోనోగార్మ సైట్న లెసస్ సీట్ల బిలట్-ఇన రిఫిర్జిరేటర మా 
వంటింటోల్నూ, అలా తెలల్గా పేలవంగా ఉండే మామూలు మంచు పెటెట్ని కారుల్ పెటుట్కునే, ఏసీ, గీసీ లేని గరాజ లో సవతి 
రిఫిర్జిరేటర గానూ పెటుట్కునాన్ం. ఆనాడు కీవ్న వికోట్రియా మాట మనిన్ంచుటయే నా కరత్వయ్ముగా భావించితిని కానీ 
గోడలో తన సొంత కలుగులో పకడబ్ందీగా దాకుని ఉనన్ ఆ బిలట్ ఇన భాగవతమే ఈనాడు నా కొంప ముంచును అని 
తెలియక పోతిని.  కావాలంటే కలుగులో దాకుక్ని ఉండగానే ఆ బిలట్ -ఇన మంచు పెటెట్కి శలయ్ పరీక్ష చేసుత్నన్ 
అపప్లనాయుడు & సనస్ వారి నీలం సాంకేతిక నిపుణులదీ, అనివారయ్ కారణాల వలన నా అంతట నేనే దానిన్ ఈ విశాల 
పర్పంచం లోకి బయటకి లాగి, మా వంటింటి మధయ్లో ఎకక్డ చోటు లేకుండా మూడు నెలలు గడపవలసిననపప్టిదీ 
ఫొటోలు ఇకక్డ పెటాట్ను. అలా బయటకి లాగుటకు కారణమైన సియరస్ వారి తదుపరి తతంగాలు..వచేచ్ నూతన 
సంవతస్ర సంచికలో........... 
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