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‘అదే’ కధలు
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అమెరికన యూనివరిస్టీలో సీతారామంకి ఎమ. ఎస లో సీటు రాగానే మొదట చేసిన పని సీటు ఇచిచ్న డిపారట్
మెంటోల్ ఏదైనా డబుబ్లు వచేచ్ అవకాశం ఉందా, అనేది చూటట్ం. ఏదో మారుమూలన ఉనన్ కానాస్స రాషట్రంలో ఏదో అంత
పెదద్ పేరు లేని యూనివరిస్టీ కనక తెలిస్న విషయం ఏమంటే మొదటి సెమెసట్ర లో ఎవరికీ డబుబ్లు ఇవవ్రు. రెండో
సెమెసట్ర నుంచి ఫీజులు కటట్కక్రేల్దు కానీ మిగతా ఉదోయ్గాలవంటివేమీ ఎటిట్ పరిసిథ్తులలోనూ రావు. అంటే తిండి గుడాడ్
మెడికల ఇనూస్య్రెనూస్ అనిన్ంటికీ డబుబ్లు తనే పెటుట్కోవాలి. ఇండియాలో కొంతమంది వెళొళ్దద్నీ, మరికొంతమంది
వెళాళ్క డబుబ్లు అవే వసాత్యి, వెళిళ్ తీరమనీ ఉచిత సలహాలు పారేసారు. తండీర్ తలీల్ కూడా వెళల్మనే చెపప్డం. తమకి
ఉనన్ బిజినెస వలల్ తండిర్ రెండు మూడు సెమెసట్రల్కి డబుబ్లు పంపగలడు. చదువు అయిపోగానే అమెరికాలో ఉదోయ్గం
రాదా? అందులోనూ కంపూయ్టర ఫీలడ్ లో ఉదోయ్గాలు కోటల్కొదీద్ ఉనాన్యటగా?
పైనా కిందా పడి, మొతాత్నికి విమానం ఎకేక్సేడు సీతా ఆర వెలగపలిల్. మళీళ్ అడుగుతారేం, కూడా ఆవకాయ,
కందిపొడీ, వగైరా లేకుండా తెలుగువాడు ఎవరండీ అమెరికా వెళేళ్ విమానం ఎకేక్ది? కూడా ఓ పదివేల డాలరుల్
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పటుట్కొచాచ్డు ఫీజుకీ, ఓ ఆరెన్లల్దాకా గడపడానికీను. అయితే విమానం దిగి ఇండియా అసోసియేషన వారి దగిగ్రకి వచేచ్క
కానీ మిగతా విషయాలు తెలియలేదు.
ఇలుల్ అదెద్కి తీసుకోవాలి. మరో ఇదద్రు కురార్ళుళ్ కూడా తమకూడా వచిచ్నవాళల్తో కలిసి ఇలుల్ తీసుకోబోయేసరికి
అదెద్కిచేచ్ పెదాద్యన చెపేప్డు – మనిషికి 300 చొపుప్న డిపాజిట కటాట్లిట. అదేమిటి ఆమధయ్ డిపాజిట లేకుండా అదెద్కి
ఇచేచ్వారుగా అంటే అపుప్డు చెపాప్రు – నిజమే కానీ అపారట్ మెంట పాడుచేసుత్నాన్రు కురార్ళూళ్, కురర్మమ్లూను.
అందుకే కొతత్గా ఇలా పెటాట్రు. రైటో, ఇంక తపప్దు కదా, అలా అనుకోని అవాంతరం 300 మింగాక మరో రెండు
మూడు అవాంతరాలొచేచ్యి – హెలత్ ఇనూస్య్రెనస్ ఆరునెలలకి 700, ఇంటికి గాయ్సు కంపెనీకి మళీళ్ ఓ డిపాజిట తలో
వందా, అలా దాదాపు రెండువేలు వదిలిపోయాయి. ఎంత ఏడిచ్నా కటట్క తపప్నివి కనక ఆ డబుబ్లు ఇచుచ్కోవలిస్ందే.
ఫీజు కటిట్ కాలేజీలో కాల్సులు మొదలుపెటేట్సరికి సరిగాగ్ తన దగిగ్ర డబుబ్లు లెకక్పెటుట్కుంటే మిగిలినవి రెండువేల
ఐదొందలు. తానొచిచ్నది ఆగసుట్లో. వచేచ్ సెమెసట్ర లో డబుబ్లు ఇసాత్రు అనుకుంటే, జనవరీ ఫిబర్వరి దాకా చేతికి పైసా
రాదు. అంటే ఆరునెల దాకా గడపాలి వీటితో. తగిగ్ంచుకునే ఖరుచ్ తిండీ, బటాట్ కొనడం ఆపడం. లేదా రెండో సెమెసట్ర కి
మళీళ్ ఇంటికి చెపిప్ డబుబ్లు తెపిప్ంచుకోవడం. ఇంటి అదేద్, వంటకి వాడే గాయ్సుకీ ఇటువంటివాటిలో డబుబ్లు
దాదాద్మనాన్ కుదరదు గాక కుదరదు కనక మరాన్టినుంచీ సీతా అమలోల్ పెటిట్న విషయం – పొదుద్నేన్ ఫలహారం
అకక్రేల్దు. మధాయ్హన్ం వీలుంటే కాసిని మిగిలిపోయిన అనన్ం మెతుకులు ఆవకాయతో లాగించవచుచ్. రాతిర్కి భోయనం
ఉండనే ఉంది.
దీంటోల్ మరో తిరకాసు వచిచ్ంది. మధాయ్హన్ం భోజనం మానేసేత్ రాతిర్ రెండు డోసులు ఎకుక్వ తినడం
అలవాటైంది. అదీ పెరుగూ, అపుప్డో గుడూడ్, ఓ చికెనూ, కొనిన్ పర్తేయ్కమైన కాయగూరలోత్ – అంటే మీకు తెలియనేద్వుంది,
కాబేజీ, కాలీఫల్వర, అలా దొరికినవాటితో. ఇండియన సోట్ర కి వెళేత్ వంకాయలూ బెండకాయలూ దొరుకుతాయి కానీ
ఒకోక్టీ మనం కొనలేని వెలలతో మూడేసి డాలరుల్ అముమ్తునాన్రు పౌండ బరువుకి వెధవలు.

ఈ బిజినెస

మనుషులునాన్రు చూసారూ, వాళళ్కి లాభం తపప్ జనం ఉనాన్రా, పోయారా, అనేది మరేం పటట్దు. ఓ నెల చూసాక
బాగానే గడపగలిగ్నా నెలాఖరుకి మొతత్ం చూసుకుంటే ఆరువందలైంది. లెకక్లో మరిచ్పోయిన విషయాలోల్ ఫోను బిలూల్,
ఇంటరెన్ట ఛారీజ్లు, అపుప్డొకటీ ఇపుప్డొకటీ కొనన్ డో నట పాకెటూల్, ఇంటోల్కి కావాలిస్న టాయ లెట పేపర వగైరా. ఇలా
అయితే నాలుగు నెలలోల్ తన డబుబ్లు ఖాళీ. సీతా రూమేమ్టల్ని కూరోచ్బెటిట్ చెపేప్సేడు – నేను రేపటున్ంచీ అనన్ం,
కూరలూ, పెరుగూ తపప్ మరోటి తినను. డబుబ్లు ఇచుచ్కోలేను. ఎపుప్డైనా మీరు గుడూల్ చికెనూ అదీ కొనుకుక్ంటే నాకు
బిలుల్ వేయకండి. సీరియలస్ అవీ నేను తినను. సీతారామం రూమేమ్ట ఏదో సరిద్ చెపప్బోయేడు కానీ సీతా ఖరాఖండిగా
కుదరదని చెపేప్డు. సరే, వాళల్కేం? మరాన్టినుండీ సీతా గారు తన కొతత్ రూలస్ పాటించడం మొదలుపెటాట్డు. ఈ పది
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రోజులు బాగానే గడిచింది. తరావ్త మొహం మొతత్డం మొదలౌతుంటే, మొండిగా అదే అలవాటౌతుందిలే అనుకుంటూ
అలాగే కొనసాగించాడు.
మూడో నెలలో సీతా రూమేమ్ట కి ఎవరో ఫోన చేసారు అపారట్ మెంట కి. సీతారామం డిపారట్ మెంటోల్ కళుళ్ తిరిగి
పడిపోయాటట్. వాళుళ్ ఎమరజ్నీస్కి ఫోన చేసి చెపేత్ హాసిప్టలోల్ చేరాచ్రు. మీకు వీలుంటే వెళిళ్ చూడండి. ఆ రూమేమ్ట మూడో
రూమేమ్ట కి చెపాప్డీ విషయం. ఆ మూడో ఆయన అనాన్డు విసురుగా – అనన్ం తినడం మానేసాడుగా,
అనుభవించమనండి, మనకేం? ఇదద్రూ కాసేపు నవువ్కునాన్ చివరకి ఊరుకుంటే మానవతవ్ం కాదు కనక ఇండియా
అసోసియేషన వారికి చెపిప్ ఎవరిదో కారులో హాసిప్టల కి వెళాళ్రు. నీరసంగా కళుళ్ మూసుకుని ఉనన్ సీతా, చేతిలో వైరూల్,
ముకుక్లో మరో పైపూ అవీ ఉనాన్యి. సెలైన డిర్ప పెటాట్రు. నరస్మమ్ గారు వచిచ్ చెపాప్రు – నిలకడగానే ఉనాన్డు కానీ
మరో రెండు రోజులు ఉండాలేమో?
మరో గంటకి డాకట్ర వచిచ్ చెపాప్డు అసలు సంగతి – వంటోల్ బల్డ కౌంట తేడాగా ఉంది. ఫలానా ఫలానావి
ఎకుక్వగా ఉంటే టైరగిల్సరైడస్ అనేవి ఆకాశంలో 300 కి పైన ఉనాన్యి. అనీన్ విన[లే]ని సీతారాం పడుకునే ఉనాన్డు,
తమ మాటలు వినడని తెలిసాక రూమేమ్ట చెపేప్డు, “గత రెండు నెలల బటీట్ డైట పాటిసుత్నాన్డు. కాయగూరలోల్ దుంపలు
తపప్ ఏమీ తినడు. బేర్క ఫాసట్ చేయడు, అనన్ం పెరుగూ ఒకటే తినేది; అదీ ఆవకాయతోగానీ మరో ఊరగాయతోగానీ.
రోజూ ఫుల ఫాట ఉనన్ గడడ్పెరుగు తింటే టైరగిల్సరైడస్ అవకాశం ఉందా?
ఎందుకలా తింటునాన్డో అరధ్ంకాని డాకట్ర అడిగాడు, “ఈ కురార్డు లావుగా బరువు తపప్నిసరిగా
తగిగ్ంచుకోవాలిస్నవాడుగా లేడే? ఎందుకలా డైటింగ చేసుత్నాన్డు?” డాకట్ర దగిగ్ర అబదాధ్లు పనికిరావు కనక రూమేమ్ట
అసలు విషయం చెపాప్డు – డబుబ్ల సంగతీ, దాచడం గురించీ, మరో రెండు మూడు నెలలదాకా ఎలా అనే బెంగ
గురించీ. ఆశచ్రయ్పోవడం డాకట్ర వంతు అయింది.
చివరకి మరో రెండు రోజులు హాసిప్టలోల్ ఉండి ఇంటికి వెళల్డానికి అనుమతి ఇచాచ్రు. అదృషట్ం ఏమిటంటే
ముందు ఆరునెలలకి కొనన్ మెడికల ఇనూస్య్రెనస్ అకక్రకి వచిచ్ంది ఇపుప్డు లేకపోతే తలమీడ గుడేడ్ సీతాకి. ఇంటికి
వెళేళ్ముందు డాకట్ర కూరోచ్పెటిట్ కొనిన్ విషయాలు చెపాప్డు సీతారాం, వాళల్ రూమేమ్టల్తో.
డబుబ్లు లేవని తిండి మానితే మనిషికి ఉనన్ ఆరోగయ్ం పాడౌతుంది కదా. అందువలల్ డబుబ్లకి వేరే పర్యతాన్లు
చేయండి.

మరీ అంత కషట్ం గా ఉంటే ఇదిగో ఈ చరచ్ దగిగ్రకి వెళల్ండి వారానికోసారి వాళుళ్ కొనిన్ సరుకులు ఇసాత్రు

కావాలిస్న వాళల్కి. వాళుళ్ ఏయే సరుకులు ఇసాత్రు, అవి మీకెంత ఉపయోగం అనేవి నాకు తెలియవు, ఫోన చేసి
కనుకోక్ండి. యూనివరిస్టీ చదువు అంటే అమెరికాలో తలిల్ తండుర్లు పిలల్లు పుటిట్నపప్టున్ండీ దాసాత్రు డబుబ్లు.
అందువలల్ ఇలా డబుబ్లేల్కుండా అమెరికా రావడం అంత మంచి పనికాదు. తీరా వచేచ్సారు కనక చరచ్ ని అడగండి లేదా
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‘అదే’ కధలు

మీ ఇండియనస్ ఎవరైనా ఉంటే వాళల్నీ అడిగి చూడండి. మీరు జీవితంలో ఏదైనా చేయాలని అనుకుంటే ముందు మీరు
బతికి ఆరోగయ్ంగా ఉండడం ముఖయ్ం. లేకపోతే ఇలా హసిప్టళల్ చుటూట్ తిరగాలి. అపుప్డు మరినిన్ డబుబ్లు వదులాత్యి. ఈ
సారికి నేను ఒకక్ణీణ్ మీకు టీర్టెమ్ంట ఇవవ్గలిగాను. కానీ మరోసారి ఇదద్రు ముగుగ్రు సెప్షలిసట్ ల దగిగ్రకి వెళాళ్లిస్ వసేత్ ఏం
చేసాత్రు? ఇవి గురుత్పెటుట్కుని ఉండండి. గుడ లక.
ఈ తలవాచే తిటల్తో బయటకి వచాచ్క వెనకసీటోల్ కూరుచ్నన్ సీతా కి ముందు సీటోల్ కూరుచ్నన్ రూమేమ్ట
చెపేప్డు – “నేను మొదట చెపాప్ను వినాన్వా? అపుప్డు నేను చెపిప్న విషయమే ఇపుప్డు తెలల్ కోటు వేసుకునన్ డాకట్ర
చెపేప్డు. అనుభవించు లేదా, అందరితో బాటు, మేము ఏం చేసుత్నాన్మో అదే చేయ.”
పాఠకుడా రూమేమ్ట సీతారాం తో మొదట ఏమని చెపాప్డు? ఇంకా అరధ్ం కాకపోతే కింద నీతి చదువుడు.
.
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