1

‘అదే’ కధలు
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మూరిత్గారింటోల్ రాతిర్ తొమిమ్దింటికి దిగాడు దివాకర. మూడు వారాల కిర్తం ఒకసారి ఫోన చేసి అడిగాడు, ఉనన్
ఉదోయ్గం పోయింది; ఇపుప్డు ఇలా మీ ఊరోల్ ఉదోయ్గం వచేచ్లా ఉంది, ఎకక్డైనా అపారట్ మెంట దొరికేదాకా సరుద్కోవడం
ఎలాగైనా కుదురుతుందా అని. ఆ మధయ్ ఇండియానుంచి వచిచ్నపుప్డు ఎలాగో ఈ మూరిత్గారితో పరిచయం ఫోను మీద.
మూరిత్గారు కూడా ఆపేక్షగానే మాటాల్డాడు. మూరిత్ గారికి ఉనన్ ఇదద్రు చినన్ పిలల్లతో వాళిల్ంటోల్ ఉండాలి దివాకర వెళిళ్
అపారట్ మెంట దొరికేదాకా; ఉంటానంటే ఏమౌతుందో? వెళాళ్క అపారట్ మెంట వెంఠనే దొరుకుతుందా? సవాలక్ష
పర్శన్లు. అనీన్ ఫోనులో మాటాల్డి, మూరిత్గారు ఓకే అనాన్క, వెళల్డం మంచిదే అనిపించి బయలేద్రాడు.
తీరా వెళాళ్క తెలిస్ంది – “వచేచ్లా ఉనన్” ఉదోయ్గం రాలేదు. ‘నువువ్నన్ ఊరున్ంచి పూరిత్గా బిచాణా ఎతేత్సి
వచేచ్యి; ఉదోయ్గం గారంటీ’ అనన్ బోర్కర చేతులెతేత్శాడు. ఇపుప్డు చూడబోతే ముందు నుయీయ్, వెనక గొయీయ్. ఖాళీ చేసి
వచేచ్సిన ఊరికి వెనకిక్ వెళళ్డం కుదిరేది కాదు. అలాగని ఇకక్డ ఉందామా అంటే ఉదోయ్గం లేకుండా ఎవరిసాత్రు అపారట్
మెంటు? ఇచిచ్నా దానికి అదెద్ కటాట్లి. జీతం రాకుండా ఎంతకాలం ఉండగలడు? మూరిత్ గారింటోల్ దిగిన రెండో రోజున
ఏమిచేయాలో తెలియక దివాకర ఆయనేన్ అడిగాడు సలహా.
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మాటాల్డుతునన్పుప్డు మూరిత్గారి వాళాళ్విడ అకక్దే ఉంది కూడా పిలల్లోత్. ఎలాగా ఆవిడ ఒపుప్కోదు అనుకుంటునన్
దివాకర కి ఒకక్ పెదద్ ఆశచ్రయ్ం ఆవిడ సమాధానం. “పోనీ ఉదోయ్గం వచేచ్వరకూ ఇకక్డే బేస మెంటోల్ ఉండగలరా? నేనూ
ఆయనా బయటకి వెళిళ్నపుప్డు పిలల్లిన్ చూసూత్ ఉండవచుచ్. లేదా వాళల్చేత హోమ వరక్ చేయిదుద్రు గాని.” మూరిత్ కూడా
కొంచెం ఆశచ్రయ్పోయినటుట్ కనిపించినా ఇదేదో బాగానే ఉందనన్టూట్ ఒపుప్కునాన్డు. అయితే దివాకర మాతర్ం తిండికి
నెల నెలా డబుబ్లు ఇచేచ్సాత్నని చెపాప్డు. అలా దివాకర మూరిత్ గారింటోల్ అదెద్ లేకుండా సిథ్రపడాడ్డు. పిలల్లు అలవాటు
అవుతునాన్రు. పర్తీ రోజూ కాకపోయినా రెగుయ్లర గా బోర్కర కి ఫోన చేసూత్నే ఉనాన్డు మరో ఉదోయ్గం కోసం. ఆయన
కూడా పాపం కషట్పడుతూనే ఉనాన్డు దివాకర గురించి.
మూడునెలలు కషట్పడాడ్క బోర్కర దావ్రా ఒక పారట్ టైం ఉదోయ్గం, తరావ్త అది కాసాత్ ఫుల టైం గా మారేసరికి
దివాకర కి కాసత్ వెసులుబాటు రాగానే ఓ రోజు మూరిత్గారికి ఇవావ్లిస్న డబుబ్లు ఇచేచ్సి వేరే అపారట్ మెంట లోకి
మారిపోయేడు. ఇనాన్ళూల్ దివాకర కీ మూరిత్ గారి కుటుంబానికీ బాగా జరిగినటేట్; గొడవలు ఏమీ రాలేదు కనక. అపారట్
మెంట లోకి మారే ముందు దివాకర మూరిత్, వాళాళ్విడకీ చెపాప్డు – మీ సహాయం లేకపోతే ఏమైపోయేవాడినో, అంటూ.
“అదేమిటండోయ, రేపొప్దుద్నన్ నాకో, మరెవరికో సహాయం కావాలిసేత్ చేయరా ఏమిటి, మనలో మనం సహాయం
చేసుకోకపోతే ఇంకెందుకూ?” అంటూ మూరిత్ అనీన్ కొటిట్పారేశాడు కానీ దివాకర చెపేప్డు, “మీకు కావాలిస్నపుప్డు
సహాయం చేయకపోతే భగవంతుడు కూడా ననున్ క్షమించడు సార.” ఈ మాట నిలబెటుట్కోవడం ఎంత కషట్మో
తొందరోల్నే తెలిసివచిచ్ంది దివాకర కి.
వేరే అపారట్ మెంట కి వెళిళ్నా దివాకర మూరిత్గారిన్ కలుసూత్నే ఉనాన్డు. ఫోనుల్ ఎపప్టిలాగానే అటున్ంచి ఇటూ
కలుసుత్నాన్యి. బర్హమ్చారి దివాకర ఓ శుభముహురాత్న ఇండియా బయలేద్రి వెళాళ్డు, అవును పెళిళ్కే. ఆ తరావ్త
అందరికీ జరిగినటేట్ ఆయనకి ఫలానా పదమ్జ అనే ఆవిడతో పటాట్భిషేకం; మరో ఏడాదికి ఆవిడ అమెరికా రావడం
జరిగాయి. దివాకర మరోసారి అపారట్ మెంట మారాడు. ఉనన్ ఊరోల్ అదెద్లు ఎకుక్వైనా రెండు బెడ రూం లు ఉనన్ కాసత్
పెదద్ ఇంటోల్కి. ఒక బెడ రూం లో దంపతులు ఉంటారు. ఎవరైనా వచిచ్నా లేదా ఆఫీసు రూముగా వాడుకోవడానికి రెండో
బెడూర్ం. పెళైళ్యాయ్క కూడా మూరిత్గారితో బాగానే ఉంది సంబంధం.
అలా జీవితంలో ఆరు నెలల మీద కొనిన్ రోజులు పరుగెటాట్క ఓ రోజు మూరిత్ దివాకర కి ఫోన చేసి చెపాప్డు
భోజనానికి రమమ్ని. ఏదో విషయం మాటాల్డాలిట.
భోజనం టైములో తెలిస్న విషయం మూరిత్గారికి వేరే మంచి ఉదోయ్గం వచిచ్ంది – అటు పకక్ కెనడా దేశంలో
మరీ దూరంగా – అంటే దాదాపు వెయియ్మైళళ్కి పైన దూరంలో. ముపైఫ్రోజులలో వెళళ్డానికి దాదాపు అంతా ఖాయం
అయిపోయింది. అయితే ఉనన్ చికేక్మిటంటే, మూరిత్గారు అమెరికా వచిచ్న కొతత్లో చెలెల్లికి గీర్న కారడ్ అపిల్కేషన పెటాట్రు.
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అది ఇపప్టికి పూరిత్ అయియ్ చెలెల్లు అమెరికా వసోత్ంది ఈయన కెనడా వెళల్డానికి ఒకక్ రెండు వారాల ముందు. ఆవిడకి
ఇదే ఊరోల్ ఉదోయ్గం చూసుకోవడం సులభం, మూరిత్గారు వెళల్బోయే కెనడాలో కొతత్ఊరి కంటే. కొతత్ ఊరు, ఆ దేశం మరీ
పలెల్టూరు టైపు; అకక్డ కంపూయ్టర ఉదోయ్గం రావడం దాదాపు అసంభవం. ఉనన్ చికేక్మిటంటే మూరిత్గారి చెలెల్లికి
అమెరికా కొతత్ కనక ఆవిడ వచాచ్క దివాకర ఇంటోల్ ఉండవచాచ్ అని కనుకోక్బోతునాన్రు. దివాకర కి తెలిసిన బోర్కర
కూడా ఏదైనా సహాయం చేసాత్డేమో ఉదోయ్గం రావడంలో?
దివాకర కి పచిచ్ వెలకాక్య నోటోల్ పడడ్టూట్ అయింది. తనకైతే సరే అనడానికి ఏమీ అభయ్ంతరం లేదు కానీ పకక్నే
అమమ్గారు ఇపుప్డు అమెరికా వచిచ్ మొతత్ం సావ్తంతర్య్ం తన చేతిలోకి తీసుకునాన్రు కనక ఆవిడ ఏమంటారో తెలియదు.
పుసుకుక్న ఏమాట అనాన్ అది బూమరాంగ లాగా తనమీదకి వసుత్ంది. ఏమిచేయాలా అని ఆలోచిసుత్ంటే అమమ్గారే
చెపిప్ంది, “ఓ మీకు చెపప్లేదు కదూ, ఇపుప్డు నాకు మూడో నెలండి. వచేచ్ రెండు నెలలో మా అమమ్గారు నానన్గారు
వసుత్నాన్రు. రెండు బెడూర్ములలో సరుద్కోవడం కషట్మేమో.”
“అవునా, అసలు మీరిదద్రూ తలిల్ తండీర్ అవబోతునాన్రనీ తెలియదే? సంతోషం. దివాకర తనకి తెలిస్న బోర్కర తో
చెపిప్ ఉదోయ్గం చూడమంటే చాలు. ఎవరో తెలిసినవాళల్తో చెపిప్ షేర చేసుకునే అపారట్ మెంట చూపించినా చాలు.”
దివాకర వాటికి ఒపుప్కునాన్క బయలేద్రారు వెనకిక్. ఇంత సులభంగా అమమ్గారు తన పోర్బెల్ం సాలవ్ చేసేసుత్ందని
తెలియక దివాకర ఆవిడతో అనాన్డు కారోల్ వెనకిక్ వచేచ్టపుప్డు, “నీకు మూడు నెలలా ఇపుప్డు? నేను ఇకక్డకి
వచిచ్నపుప్డు మూరిత్గారు నాకెంత సహాయం చేసారో నీకు తెలుసా? అసలు మాటాల్డేటపుప్డు అలా అబదాధ్లు ఆడటం
దేనికీ?”
“ఎవరోన్ తీసుకొచిచ్ మన ఇంటోల్ పెడతారా? నేను ఒకక్తిత్నీ ఆవిడతో ఉండాలా? అసలు ఇవనీన్ ఆలోచించారా? ఆ
మాతర్ం బుదిధ్ ఉండకక్రాల్?” అమమ్గారు ఎదురు తిరిగింది.
“మరి నేను ఒకక్ణీణ్ వాళల్ ఇంటోల్ ఉనన్పుప్డు వాళుళ్ అలా అనుకోలేదే? కషట్ంలో ఉనాన్డు ఉదోయ్గం లేక అందుకని
మా ఇంటోల్నే ఉండండి అనాన్రు. నాకు సహాయం చేసినందుకైనా తిరిగి సహాయం చేయవదాద్?”
“ఉదోయ్గం లేనపుప్డు మీకు జీతం లేదేమో. ఇపుప్డు మూరిత్గారికి డబుబ్లునాన్యి, ఆయన చెలెల్లిన్ ఆయన
పోషించుకోగలడు. వేరే అపారట్ మెంట చూసిపెటట్ండి. మీకు తెలిస్న బోర్కర ఉనాన్డనాన్రు కదా ఆయన ఉదోయ్గం లో
సహాయం చేయవచుచ్. మన పైరవసీ కి అడడ్ం రాదు, అయినా వీటికి మూరిత్ గారు ఒపుప్కునాన్రు కదా?”
“కొతత్గా అమెరికా వచేచ్ ఆవిడ ఒకక్తీత్ అపారట్ మెంట లో ఎలా ఉండగలదు?” అంటూ ఏదో చెపప్బోయిన
దివాకర కి సుఫ్రించింది, ఇంక దీనిమీద మాటాల్డడం అనవసరం. నోరు మూసుకునాన్డు దివాకర.
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‘అదే’ కధలు

ఆ తరావ్తెపుప్డో తెలిస్ంది దివాకర కి – చెలెల్లిన్ ఒకక్తీత్ ఉంచడానికి ఎకక్డా షేర అపారట్ మెంట దొరకలేదుట
మూరిత్గారి చెలిల్కి. దివాకర మొగాడికైతే ఏదో చూపించగలడు కానీ ఆడవాళల్కి ఎలాగో తెలియదు; ఆవిడ వచిచ్ పాస
పోరుట్ మీద సాట్ంపు వేయించుకుని వెనకిక్ వెళిళ్పోతునాన్రు. ఎపుప్డో మళీళ్ మూరిత్గారు వెనకిక్ అమెరికా రాగానే వసాత్రుట.
అలా ఆవిడ ఇండియా వెనకిక్ వెళిళ్పోయింది. మూరిత్గారు కెనడా వెళిళ్పోతూంటే దివాకర ఒకక్డూ వెళాళ్డు సహాయం
చేయడానికి సామాను సరద్డానికీను.
ఈ సందులో చూసి ఏడుపుగొటుట్ మొహంతో మూరిత్గారితో చెపేప్సాడు తన మనసులో విషయం, “పటాట్భిషేకం
అయాయ్క తనకీ ఏం చేదాద్మనాన్ కుదరదు. మీ చెలెల్లిన్ మా ఇంటోల్ ఉంచుకుందామని ఎంత పర్యతన్ం చేసినా అమమ్గారు
ఒపుప్కోలేదు. మరో ఆడది ఇంటోల్ ఉంటే మీ మగాళుల్ ఏం చేసాత్రో అంటూ అవాకులూ చవాకులూ అంటోంది. మీరు నాకు
ఉదోయ్గం లేనపుప్డు చేసిన సహాయం అనీన్ చెపిప్ ఒకక్ రెండు నెలలకే అని సరిద్ చెపప్బోయాను. అసలు మరో ఆడది ఈ
ఇంటోల్కి వసేత్ నేను ఒపుప్కోను ఒకక్ రోజైనా సరే అని ఆవిడ గొడవ. మీరూ, వదిన గారు నాకు చేసిన సహాయానికి నేను
ఏమి చేసినా తకుక్వే కానీ ఇపుప్డు నాకు కరచరణాలు కటేట్సింది ఈవిడ. క్షమించండి, ఇది వదిన గారితో చెపప్ండి. మీ
కాళుళ్ పటుట్కోవడం ఒకక్టే తకుక్వ.”
ఈ కళ నునాన్డో కానీ మూరిత్ చెపాప్డు, “ఇవనీన్ మనసులో ఉంచుకోకు బర్దర. పెళల్యాయ్క ఇవి సరవ్ సామానయ్ం.
ఏదో జనమ్లో మేము నీకు ఉనన్ బాకీ తీరేచ్సాం. నువువ్ మాకేమీ బాకీ లేదు అంతే.”
మూరిత్గారు కెనడా వెళాళ్క మళీళ్ ఎపుప్డూ దివాకర ఆయన దగిగ్రున్ంచి గానీ ఆయన గురించి గానీ సమాచారం
వినలేదు. మంచి కుటుంబంతో సంబంధం తెగిపోయినందుకూ, మంచి సేన్హితుణిణ్ పోగొటుట్కునన్ందుకూ, అనిన్ంటికనాన్
ముఖయ్ంగా తాను తీసుకునన్ సహాయానికి పర్తి సహాయం చేయలేకపొయినందుకు దివాకర జీవితాంతం కుమిలిపోతూనే
ఉనాన్డు.
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