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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

ఎనిమిదో తరగతి థెరపీ
రామం ఆఫీసు నుంచి ఇంటికొచాచ్క తెలిసిన విషయం, శాంతి పొదుద్నన్నుంచీ ఏమీ తినలేకపోతోంది. వికారం,
వేవిళూళ్ కనక ఏదీ తినడం కుదరదు. పొదుద్నన్నుంచీ తాగిన నిమమ్రసం, కాసత్ జావా అదీ తపప్ మరేదీ నోటోల్కి పోవడం
లేదు. డాకట్ర మొదటోల్ చెపిప్నదే, మరో రెండు మూడు వారాలలో అంతా సరుద్కుంటుంది. రామానికి ఏం చేయాలో
తెలియలేదు. అసలే ఇది మొదటిసారి తమకి ఈ విషయం.
“పోనీ కొంచెం టీ కానీ గూల్కోజ వాటర లాంటిది కానీ తాగుతావా?” అడిగేడు.
“వదుద్. ఇంటికి ఫోన చేసాను. మామమ్ ఏమీ తినవదద్నీ, నిమమ్కాయ బదద్ నాలిక మీద రాసుకోమనీ చెపిప్ంది.”
“డాకట్ర ఏదైనా తినొచచ్నాన్రుగా?” కిర్తం సారి వెళిళ్నపుప్డు గైనకాలజిసట్ చెపిప్న విషయం గురొత్చిచ్ అడిగేడు
రామం.
“ఆవిడకేం, ఎనైన్నా చెపుత్ంది. మామమ్కి తెలిస్నంత ఆవిడకి తెలియదూద్?”
రామానికేం చెపాప్లో తెలియలేదు. ఏమంటే ఎటొసుత్ందో తెలియదు కనక నోరుమూసుకునాన్డు. మరో
రెండువారాలు ఇలాగే గడిచాక నెమమ్దిగా వికారం అదీ పోయి నెమమ్దించింది శాంతికి. అనీన్ సరిగాగ్ జరుతునాన్యి.
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డెలివరీకి ఫలానా రోజు అనాన్రు కానీ ఓ వారం అటూ ఇటూగా ఉండడం మంచిదే కదా? ఈ వారత్లనీన్ ఎపప్టికపుప్డు
ఇండియాలో మామమ్కి చేరుతునాన్యి కూడా.
ఏడో నెలలో రామం అమామ్, నానాన్ దిగారు శాంతిని చూడడానికీ, డెలివరీ టైం లో సహాయానికీను. అసలు వాళల్ని
అమెరికా రపిప్ంచడానికే ఓ పర్హసనం. శాంతి తన అమమ్నీ నానన్నీ పిలుదాద్మంటే వాళుల్ వదుద్ అనీ, తన తలిల్నీ తండిర్నీ
రమమ్నాన్ననీ రామం వాదన. ఏదైతేనేం, మొతాత్నికి అయయ్వారి మాట నెగిగ్తే సరే ఎవరైతే ఏమిటని ఆవిడ సరిపెటుట్కోవాలిస్
వచిచ్ంది. అయినా ఫోను మీద మామమ్ ఎపప్టికపుప్డు తనకి సలహాలిసోత్ంది కదా? అదీకాక అతత్గారు మంచిదే, మరో
ఆడ మనిషి సహాయం ఉంటుంది కనక ఏమీ కంగారులేదు.
అయిదో నెలలో మరో సారి సాక్నింగ చేసి చెపిప్న విషయం – పుటేట్ది తపప్కుండా వంశోదాధ్రకుడే! రామానికి
అమామ్యైనా అబాబ్యైనా ఒకటే అనిపించినా తలిల్కీ, శాంతికీ, ఇండియాలో మామమ్గారికీ అదుభ్తమైన వారత్ ఇది.
అపప్టున్ండి వాళల్ని పటట్డం గగనమైపోయింది రామానికి.
శాంతికి అతత్గారు వచిచ్నపప్టినుండి జీవితం సుఖంగానే ఉంది కూడా. అతత్గారు పుటట్బోయే మనవడి మీద
పేర్మో మరి కోడలిమీద పేర్మో, శాంతిని బాగానే చూసోత్ంది. అయితే రామం జీవితం మాతర్ం మరింత జటిలమైంది. దీనికి
కారణం ఇపుప్డు అమెరికా వచిచ్న రామం తలీల్, ఇండియాలో ఉనన్ శాంతి మామమ్ కూడబలుకుక్ని శాంతి ఏం చేయాలో
ఏం తినాలో, కూడదో చెపుత్నాన్రు. అందులో విషయాలు కొనిన్ వింటే రామానికి మతిపోయే పరిసిథ్తి. ఆ విషయాల
పర్కారం రోజూ తీరిక ఉనాన్ లేకపోయినా బండి మీద షాపులనీన్ తిరిగి అడిగినది తెచిచ్పెటట్డం ఒక ఎతైత్తే రెండోది అసలు
ఆ అడిగినవి ఏ షాపులో ఉనాన్యో ఎకక్డ దొరుకుతాయో కనుకోక్వడం. కొతత కొతత్ పేరుల్, వింతలూ, విషయాలూ
తెలిసొసుత్నాన్య రామానికి.
మొదటిది – దొరికిన సీవ్టుల్ కొనడం. ఇది ఈజీగా ముగిసిపోయింది, వారాంతం పటేల సోట్ర లో. ఇంకా
మిగతావి కేకులో, కాకరకాయలో అవీ అమెరికన గోర్సరీలో దొరుకుతాయ. రెండోది – పులల్ మామిడికాయ కొనాలి.
మామిడికాయ ఎలాగోలా సంపాదించవచుచ్ కానీ అది పులుపోకాదో ఎలా తెలుసుత్ంది? దానికి రెండు మూడు టిర్పుప్లు.
మరోసారి కావాలిస్నది శొంఠి పొడి. దీనికి మరోసారీ మరోసారీ తిరగాలిస్ వచిచ్ంది. అలల్ం లా ఉండే శొంఠి అయితే
దొరికింది కానీ ఇండియా మామమ్గారి పర్కారం శొంఠి పొడి అనన్ంలో కలుపుకుని తినవలిస్ందే! దానిన్ పొడి చేయడానికి
రామం అమమ్ ఇంటోల్ ఉనన్ మికీస్ టైర చేయబోయింది కానీ కుదరేల్దు. అందుకు సాథ్నిక గుడిలో పెదద్మనిషి ఇచిచ్న సలహా
మాతర్ం అదుభ్తంగా పనిచేసింది. కాఫీ గైరండర అని వాల మారట్ లో అముమ్తారు ఇరవై డాలరల్కి. అది అదుభ్తం గా
పనిచేసింది శొంఠి పొడికి. ఏదైనా గొడవ వసేత్ అరధ్రాతీర్ అపరాతీర్ గైనకాలజిసట్ కి ఫోన చేసూత్నే ఉనాన్రు, ఇదో పోర్బెల్ం
అనీ అదో పోర్బెల్ం అనీ. ఆవిడ చెపిప్నది విని ఇంటోల్ చెపేత్ అదంతా తపుప్ అని కొటిట్పారేసి మామమ్ చెపిప్నటూట్ ఏ
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నిమమ్కాయో నోటోల్ పెటుట్కోవడం లేకపోతే ఆవిడ ఫోనులో చెపిప్న కషాయం తాగడం. ఇంతోటి పనికీ తనని అరధ్రాతిర్
డాకట్ర కి ఫోన చేయమని చెపప్డం ఎందుకో అని రామానికి అనిపించినా నోరెతిత్తే ఏమౌతుందో తెలుసు కనక నోరు
మూసుకోవడం.
ఎనిమిదో నెలలో తగిలిన తలమీద బొపిప్ పుటేట్ విషయం – పుటేట్ కొడుకు తెలల్గా ఉండాలంటే కుంకుమ పువువ్
తినాలి పర్తీదానిలో కలుపుకుని. పాలలోల్ వేసుకుని తాగితే మరింత మంచిది. కుంకుమ పువువ్కోసం మళీళ్ మారెక్ట మీద
పడాడ్డు రామం. దానిన్ ఇంగీల్షులో ఏమంటారో? అయినా గురర్ం తోక వెంటుర్క దగిగ్రున్ంచి పిలిల్ మీసాల దాకా అనీన్
అమేమ్ పటేల సోట్ర ఉండగా ఎందుకు చింత? వెళిళ్ అడిగేడు రామం షాపులో.
పటేల గురువు బయటకి తీసి ఇచిచ్ అడిగేడు నవువ్తూ, “డెలివరీ టైమ ఎపుప్డండి?”
వారీన్ వీడికూక్డా తెలిస్పోయిందే అనుకుంటూ చెపేప్డు రామం, “మరో రెండు నెలలోల్. ఇది ఎంతండి?”
“ఇరవై నాలుగు డాలరుల్”
పటేల చెపిప్నది విని కళుళ్ తేలేసుత్ంటే ఆయనే చెపేప్డు, “దీనిన్ సాప్నిష సఫార్న అనంటారు. చాలా ఖరీదు. చినన్
బాకుస్ అయినా గార్ముల లెకక్లో అముమ్తాం. ఎకుక్వ వాడకక్రేల్దు. కేష ఇసాత్రా, కారాడ్?”
అది పటుట్కొచాచ్క దాని తాగడానికి శాంతికి డోకు దాని కంపుకీ వాసనకీ. తాగి తీరాలని మామమ్గారి ఆరడ్ర!
గాల్సుపాలలో ఆ కుంకుమ పువువ్ వేసి నోటి దగిగ్ర ఉంచడం అతత్గారి పని. అది మింగలేకా కకక్లేకా అవసథ్ పడుతుంటే
పోనీ అని వదిలేయడం. యాభై గార్ముల కుంకుమ పువువ్కి ఇరవైనాలుగు డాలరుల్ తగలేసినందుకు రామానికి కోపం. ఏమీ
చేయలేని సిథ్తి.
తొమిమ్దో నెలలో గైనకాలజిసట్ దగిగ్ర అడిగేశాడు రామం ఏమైతే అదే అయిందని – ఇలా సాప్నిష సఫార్న పాలలోల్
కలిపి తాగితే బిడడ్ రంగు మారుతుందిట కదా అని. పకక్నుంచి శాంతి చేయి గిలుల్తూనే ఉంది అడదొదద్ని అయినా
అడిగేశాడు రామం. శాంతి మొహం ముడుచుకోవడం అందరూ చూసినదే.
ఇలాంటివి చాలా చూసిందేమో, ఆవిడ నవువ్తూ అంది, “అబేబ్ బిడడ్ రంగు జెనెటికస్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది
కానీ తాగే పాల మీదా అందులో కలుపుకునే పంచదార మీదా ఉంటుందా? సరిగాగ్ ఆలోచించండి కానీ ఏవో మూఢ
నమమ్కాలు వదుద్. అయినా మీరిదద్రూ పుటేట్ బిడడ్ ఆరోగయ్ం గురించి ఆలోచించాలి కానీ రంగు మీద కాదు.”
వెనకిక్ ఇంటికొసుత్ంటే దారిలో శాంతి మొహం మాడుచ్కోవడం ఇంటికొచాచ్క అతత్గారితో ఇదంతా చెపప్డం
అయేయ్క అందరూ కలిస్ రామానికి అకిష్ంతలు జలాల్రు; రామం అమమ్ అయితే కాసత్ గౌరవంగానో, కటువుగానో “ఇంక
నువువ్ నోరు మూసుకోరా” అనేసింది కూడా.
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‘అదే’ కధలు

మొతాత్నికి డెలివరీ రోజుకి పండంటి కొడుకే ఆరోగయ్ంగా పుటాట్క తెలల్గానే ఉనాన్డు. మరో రెండు రోజులకి
ఇంటికొచాచ్రు. తెలల్టి మనవణిణ్ చూసుకుని అతత్గారు అనుక్షణం మురిసిపోతూ ఎపప్టికపుప్డు ఇండియా మామమ్గారికి
చెపూత్నే ఉంది విషయాలనీన్. ఆవిడ అకక్డ సంతోషంతో బొబబ్టుల్ ఇంటోల్ చేసి అందరికీ పెటిట్ంది.
“గైనకాలజిసట్ సరిగాగ్ చూసి మంచిమంచి మందులూ అవీ ఇవవ్డం, హాసిప్టల సరిగాగ్ చూడడ్ం వలల్ అంతా బాగా
జరిగింది. వాడి రంగు మన దగిగ్రున్ంచి వచిచ్నదే,” సంతోషంగా అనాన్డు రామం, కొడుకిక్ రెండు నెలలు వచాచ్క.
“ఛా, ఛా, ఆ గైనకాలజిసట్ ఏం చేసింది? మామమ్ చెపిప్నటూట్ కుంకుమ పువూవ్ అవీ వాడాను, అతత్గారు చెపిప్నటూట్
అనీన్ సరిగాగ్ తినాన్ను. అందుకే వాడు ఆరోగయ్ంగా తెలల్గా ఉనాన్డు, అవును కదండీ?” శాంతి అతత్గారికేసి చూసూత్ అంది;
అతత్గారిన్ పొగిడితే తనకొచేచ్ సుఖం ఏ కోడలికి తెలియదు కనక?
ఒకక్సారి తనమీద అటువంటి మాట అందులోనూ కోడలి నోటోల్ంచి రాగానే ఆవిడ రెచిచ్పోయి అంది, “అవును,
డాకట్రల్కేం తెలుసు? మాకు అయితే ఇటువంటి విషయాలోల్ ఎకస్ పీరియనస్ ఉంది. వాళళ్కేమో పుసత్కాలోల్ ఏవుందో అదే
తెలుసు అదే చెపాత్రు. వాళెళ్పుప్డూ అంతే, ఇండియా అయినా అమెరికా అయినా.”
“అమామ్ అలా అంటావేమిటే, పాపం ఆవిడ ఎపుప్డు అరధ్రాతిర్ ఫోన చేసినా విసుకోక్కుండా అడిగిన అనిన్ంటికి
సమాధానం చెపిప్ ఎంత హెలప్ చేసింది? అందులోనూ ఆవిడ ఈ ఊళోళ్ బాగా పేరునన్ డాకట్ర.”
“దాందేవుందిరా, వాళల్ందరూ అలాగే చేసాత్రు. మామమ్గారు ఇండియానుంచీ, నేను ఇకక్డ ఉండీ చేసిన సహాయం
నీకు కనపళేళ్దు కానీ డాకట్ర ని వెనకేసుకొసుత్నాన్వా?” ఈసడించింది రామం అమమ్.
ఏమనడానికీ తోచక రామం తండిర్కేసి చూసాడు కనీసం ఆయనైనా తనకి వతాత్సు పలుకుతాడేమోనని. ఆయన
ఇవనీన్ వినాన్డో లేదోకానీ నిమితత్మాతుర్డిలాగా టివిలో వచేచ్ ఏదో ఛానెలోల్ తెలుగు సినిమా హీరో చొంగ కారుచ్కుంటూ
హీరోయిన చుటూట్ తిరిగి పాడే పాట వినడంలో నిమగన్మై ఉనాన్డు.
నీతిః ఇండియాలో ఎనిమిదో తరగతి మాత
ర్ మే చదు నన్ బామమ్ చెపిప్న థెరపీ – ఎవరు ఏమనాన్ సరే, కాకలు
తీరిన అమెరికా డాకట్ ర్ చెపిప్న థెరపీ కనాన్ - ఎపుప్డూ మంచిది.

Post your comments

øöeTT~

www.koumudi.net

»qe] 2021

