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బఫేలో నూయ్ యారక్, నవంబర 14, 2014. పొదుద్నేన్ లేచిన వెంకట ఇంటోల్వాళల్తో మాటాల్డి ఈ మధేయ్ ఊళోళ్కి వచిచ్న కొతత్ 

దంపతులని థేంకస్ గివింగ డినన్ర భోజనానికి పిలవడానికి ఫోన చేసేలోపుల ఇంటావిడ వచిచ్ చెపిప్ంది, “సాయంతార్నికి సోన్ 
ఎకుక్వవొవ్చుచ్ట.” 

వాతావరణం టివి లో చూసి వెంకట ఫోన చేసాడు, "రమేష, వచేచ్ వారంలో అనుకునన్ థేంకస్ గివింగ డినన్ర కుదరకపోవచుచ్ ఈ 
సోన్ వలల్, ఈ రోజు సాయంతర్ం వచేచ్యగలరా?” 

"రమయ్ ని కనుకుక్ని చెపాత్నండి," రమేష ఫోన పెటేట్సాడు. 
తరావ్త రమేష, రమాయ్ మాటాల్డుకునన్ విషయాలు డినన్ర పిలుపుతో మొదలై ఎపప్టాల్గా ఉనన్వే – పదింటికి రడీగా ఉండమంటే 

ఎపుప్డూ పదినన్రలోపున అమమ్గారికి కుదరదు; టైం కి ఏ పనీ చేయదు ఈవిడ అని ఆయన గొడవ, పర్తీదానికీ ఆయనకి తొందరెకుక్వ అని 
ఈవిడ గొడవ, ఈవిడకి నచిచ్నటూట్ ఆయన బటట్లువేసుకోలేదని మరో గొడవ, ఆవిడకి వంట రాదని ఇంకో గొడవా. ఇపుప్డొచిచ్న పిలుపుతో 
పిలిచ్నపుప్డు వెళల్కపోతే బాగుండదని ఈవిడా, వెళేత్ సోన్లో డైరవ చేయడం కషట్ం అని ఈయనా, సీటోల్ దరాజ్గా కూరుచ్ని 'ఆ, ఈ మాతర్ం సోన్ 
పడితేనే ఇంత గొడవా' అనుకునే అమమ్గారి గొడవా.  ఇలా ఇదద్రూ వాదోపవాదనలు అయేయ్క ఎపుప్డూ అమమ్గారి చేయే నెగాగ్లి కనక రమేష 
ఫోన చేసి చెపేప్డు వెంకట తో వసుత్నన్టూట్.  సాయంతర్ం బయలేద్రుతూంటే అపప్టికే మంచు ఎకుక్వౌతూంది.  పాసెంజర సీటోల్ పటుట్చీరలో 
ఉనన్ అమమ్గారికిదేం పటట్లేదు; ఆవిడకు పర్సుత్తం ఉనన్ అతి ముఖయ్మైన పర్ణాలికలోల్ పెటుట్కునన్ బొటుట్ సరిగాగ్ ఉందా లేదా, అది మేచింగ 
అవునా కాదా, వేసుకునన్ జాకెటుట్ చీరకి నపిప్ందా లేదా, చెవులకి పెటుట్కునన్ కొతత్ జూకాలు తల ఇలా కదిపితే తళుకుక్మంటునాన్యా లేవా 
అనేవి ఆవిడ విషయాలు. 

దారిలో ఓ చోట ఆగి పిలిచినవారి ఇంటోల్ ఇవవ్డానికి కొనిన్ ఏపిలస్, పువువ్లూ, ఓ ఏపిల పై కొనాన్క, మొతాత్నికి వెంకట ఇంటోల్ 
కెళేళ్సరికి అమమ్గారు ఆల హేపీస. డినన్ర ఇంకా అవలేదు లా ఉంది. అది అయేయ్లోపుల పెటిట్న పకోడీలు తింటూండగా టివీలో రాబోయే సోన్ 

  – అ    ‘ ’ ,     అ   
అ    అ      ,   ‘ ’ అ  . ఇ  

      అ    – ఇ   ఉ   
.  ఇ   ఇ  ,  .  అ       
 అ   /  .       
.       .  , ,    

. 



 

øöeTT~                                                                                   www.koumudi.net 
                               

   5 ‘అదే’ కధలు - ఆర.శరమ్ దంతురిత్ 

తుఫాను ఎలా ఉంటుందో చరిచ్ంచుకుంటునన్పుప్డు రమేష అడిగేడు వెంకట ని, "ఇకక్డ నవంబర నెల వచేచ్సరికే సోన్ ఎకుక్వగా 
పడుతునన్టుట్ందే? మేము అంతకు ముందు అలబామలో ఉనాన్ం ఓ ఏడాది, అకక్డింత సోన్ లేదు మరి.” 

"బాగా అంటునాన్రా, ముందు సోన్, ఆ తుఫాన వలల్ మంచు పడాడ్క లేక పకక్నే ఉండడం వలల్ తిరిగి లేక ఎఫెకట్ సోన్ అని మరోసారి 
తోక ఝూడిసుత్ంది ఈ తుఫాను. అదీగాక ఇపుప్డొచేచ్ది బాగా ఉధృతమైనది అంటునాన్రు, చూదాద్ం.” 

"మొతాత్నికిదో కతిత్లాంటి సోన్ తుఫాన అనుకోవాలి అయితే” రమేష అనాన్డు. 
“సరిగాగ్ చెపేప్రు కతిత్ లాంటిదని. దానికి వెదర చానెల వాళిళ్చిచ్న పేరు కూడా అదే, నైఫ అని." 
డినన్ర అయేయ్క బయలేద్రుతుంటే రమేష అనాన్డు, "ఈ చలిలో కారు సోన్లో కూరుకుపోతే ఈసట్ ఆరోరా చేరగలమా?" 
వెంకట ఏదో అనబోతూంటే రమయ్ అంది "ఈయనకి పర్తీదీ గోరంతలు కొండంతలు చేయడం ఇషట్ం. ఈ మాతర్ం నాలుగంగుళాల 

సోన్ కే బాగా బెదిరిపోయి కేకలు పెటట్డం; ఎకక్డా చూడం ఇలాంటి మనిషిని." 
రమేష అందుకుని అనాన్డు, “ఈవిడంతేనండి, ఎంతసేపూ చీరా, జాకెట మేచ అయేయ్యా లేదా, తన షోకూ సంబరమే తపప్, నేనెలా 

పోయినా ఈవిడకి అకక్రేల్దు.  ఓ సారి డైరవర సీటోల్ కూచుంటే తెలిసొసుత్ంది. పాసెంజర సీటోల్ కూరుచ్ని కబురుల్ చెపప్డం కాదు.” 
వాళాళ్విడ నవువ్తూంటే, వెంకట అనాన్డు, "ఏమీ భయం లేదు, మంచు ఇపుప్డిపుప్డే కాసత్ ముదురుతోంది. వెళిళ్పోవచుచ్ 

కంగారులేదు. మీకు దారిలో ఏదైనా సహాయం కావాలిసేత్ నాకు ఫోన చేయండి, సరేనా?” 
రమేష కారు సాట్రట్ చేసాడు కానీ రమయ్ అనన్మాట మనసులో తిరుగుతోంది. నేనా పర్తీదీ గోరంతలు కొండంతలు చేసేది? ఈ సోన్ లో 

కారు కదలకపోతే అపుప్డు ఈవిడ ఈ పటుట్చీరలో దిగి తోసుత్ందా? చేసే పనేం లేదు కానీ ఎందుకిలా అంటుందో? టైమ కి ఏ పనీ చేయదు. 
రోజంతా ఆఫీసులో పనిచేసి వసేత్ సాయంతర్ం నలభై మైళళ్ దూరంలో ఉనన్ గుడికి వెళాళ్లని పాల్ను. అకక్డున్ంచి వచేచ్సరికి  రాతిర్ పదో 
పదకొండో అవుతుంది. మళీళ్ పొదుద్నేన్ లేచి ఆఫీసుకెళళ్వదూద్? వీక డేస లో ఎకక్డికీ పర్యాణాలు వదుద్ అంటే, అబేబ్ ఏడాదికొకక్సారే అని 
ముకాత్యింపు. అవును నూయ్ ఇయర డే, సంకార్ంతి, శివరాతిర్, ఉగాదీ, రామనవమీ, కృషాణ్షట్మీ, దశరా, దీపావళీ ఏడాదికోసారి వచిచ్నా 
అనిన్ంటికీ వెళేళ్సరికి అది ఏడాదికి నలభైసారుల్ అవుతోంది కాదూ?  ఎపుప్డు నేరుచ్కుంటుంది?  

పాసెంజర సీటోల్ అమమ్గారి ఆలోచనలు వేరు – నేనెపుప్డూ చీరా జాకెట మేచ అయేయ్యా అని చూసాత్నా? మేచ అవవ్కుండా నీలం 
చీరా, పసుపు జాకెటూట్ వేసుకోవాలా? అపుప్డు అంటుల్ తోమే పనిమనిషి లా ఉండదూ నా అవతారం? ఈయన వేసుకునే మటిట్కొటుట్కుపోయిన 
జీన పాంటూ, వెలిసి పోయిన టి షరట్ గురించి ఎపుప్డైనా నేనేమైనా అనాన్నా? అయినా వీడంతే, మొనోన్మాటు పదినన్రకి రడీ అవమంటే, 
తాను బాతూర్ంలో ఉండగానే పది అయినపప్టినుండీ అరుపులు. అంతకుముందు గుడికి బయలేద్రుతుంటే దారిలో అరిటిపళుళ్ కొనడానికి 
ఆపమనాన్ననీ, అరగంట లేటుగా బయలేద్రాననీ, మరో గోల. ఉతిత్చేతులోత్నా గుడికి వెళేళ్ది? అదీ శివరాతిర్ నాడు! రోజూ ఎలాగా కుదిరేదు 
లేదు, ఏదో గుడికెళేళ్టపుప్డైనా కటుట్కుందాం అని పటుట్చీర కటుట్కునేసరికి కొంచెం లేటయింది సరే; ఇంతలోనే కేకలు ఇంకా రడీ అవవ్లేదని. 
దానికిముందు, వాల మారట్ లో మొహానికి రాసుకోవడానికి కొనన్ కీర్మ మీద ముఫైఫ్ డాలరుల్ ఖరుచ్పెటేట్సానని గోల. ఇదెకక్డి విచితర్ం! ఇవనీన్ 
కొనకూడదు, డబుబ్లైపోతాయ! మళీళ్ రాతిర్ పడకమీదకి చేరేసరికి తాను ఊరవ్శిలా కనిపించాలి అయయ్గారికి. 

తిరుగు పర్యాణంలో ముకుక్మీద కోపంతో ఇదద్రికీ మాటలేల్కుండా సోన్లో కారు మెలిల్గా ఈడుచ్కుంటూ అపారట్ మెంట 
దగిగ్రకొచేచ్సరికి కారు పారక్ చేసే చోట మంచు బాగా పడి ఉంది. అసలే రాతిర్ దాదాపు పది కావొసోత్ంది ఎవరూ లేరు ఏరియాలో. కారు 
అకక్డే ఆపి రమయ్ని దిగి లోపలకి వెళల్మనాన్డు రమేష. అపారట్ మెంట  ఎంటర్నస్ కి దగిగ్రగా ఆపమని అమమ్గారి ఆరడ్ర - చలిలో నడవడం ఓ 
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కషట్ం, పటుట్చీర పాడైతే అది మరో కషట్ం కాదూ? అసలే ఈ మంచులో కారు కదలక చసూత్ంటే ఇదేమిటని మరో చినన్ గొడవ. అకక్డే కారోల్ 
ఒకరి మీద ఒకరు అరుచుకునాన్క, కారు ఎంటర్నస్ దగిగ్రగా ఆపినపుప్డు అమమ్గారి మొహంలో కనీకనపడని చిరునవువ్తో కూడిన విజయ 
గరవ్ం. 

రమయ్ కారు తలుపు తీసి సోన్ లో నిలదొకుక్ని మెలిల్గా నడుచుకుంటూ లోపలకి వెళిళ్ గుమమ్ం దగిగ్రే ఆగింది రమేష రావడం కోసం.  
మరో పదీ పదిహేను నిముషాలు కారు అటూ ఇటూ కదపడానికి టైర చేసి కారోల్ ఉనన్ చినన్ బర్ష తో సోన్ తుడిచి కషట్పడాడ్క మొతాత్నికి పారిక్ంగ 
లాట లో బండి పెటిట్ బయటకి దిగేడు రమేష. అసలే రమయ్ మీద కోపం, ఇపుప్డీ సోన్ వలల్ చేతులు, కాలి వేళూళ్ బిగుసుకుపోయి సప్రశ్ 
తెలియనటుట్ ఉంది. తలుపు లాక చేసి నాలుగడుగులు వేసాడో లేదో జరుర్న జరాడు సోన్మీద. కింద పడిన రమేష కి దవడమీద కొంచెం రకత్ం, 
కలుకుక్మని నెపిప్. 

గుమమ్ం దగగ్ర నుంచి చూసుత్నన్ రమయ్ గమనించింది కాబోలు, వెంటనే కారు దగిగ్రకొచిచ్ంది. మొతాత్నికిదద్రూ ఒకరి చేయి ఒకరు 
పటుట్కుని సోన్ లో మరోసారి కిందపడకుండా ఇంటోల్కెళిళ్ అదద్ంలో రమేష మొహం చూసేసరికి కొంచెం వాపూ చినన్గా గీరుకుపోయిన గడడ్ం. 
వెంకట కి తామిదద్రూ ఇంటికి చేరినటుట్ ఫోన చేసి చెపాప్క ఇంతకుముందునన్ కోపతాపాలు మరిచ్పోయి బటట్లు మారుచ్కుని వెచచ్గా పడక 
మీదకి చేరారు; పడుతునన్ సోన్కీ, మొహం మీద దెబబ్ కీ ధనయ్వాదాలు చెపుప్కోవాలిస్ందే. ఈ రెండూ లేకపోతే ఎడమొహం పెడమొహంలా 
ఉండేది కదా ఇదద్రికీను? 

ఎవరెలా పోయినా తనకేం పటట్నటూట్ సోన్ తుఫాను ‘నైఫ’ మాతర్ం మంచు అలా కురిపిసూత్నే ఉంది. 
మరాన్డు పొదుద్నన్ రమేష వాచిన మొహం చూసి ఎమరజ్నీస్ కి వెళాద్ం అని రమయ్ అంటే అపుప్డు తెలిసిన విషయాల పర్కారం మరో 

నాలుగు రోజులదాకా సోన్ వలల్ ఎటువంటి పర్యాణం కుదరదు; మామూలు జనాలకే కాదు, ఆఖరికి ఏంబులెనస్ లు కూడా రోడుడ్మీదకి 
రాలేవు. డాకట్రుల్ కానీ డెంటిసట్ లు కానీ ఎవరూ ఆఫీసులు తీయరు. ఎవరి పాటుల్ వాళుళ్ పడవలిస్ందే.  ఇంటోల్ ఉనన్ మందులోత్ నెపిప్ తగిగ్నా 
వాపు తగగ్లేదు. లోపల ఏదో ఎముక విరిగిందేమో? మరో నాలుగు రోజులు ఎనిమిది గంటలకోసారి టెలెనాల వేసుకుంటూ, నోరు విపప్లేకా 
తిండి తినలేకా, మాట సరిగాగ్ మాటాల్డలేకా గడిపాక అపుప్డు తెరిపిచిచ్ంది నైఫ; అదీ ఎనభై అంగుళాల సోన్ గుమమ్రించి. ఆ ఏడడుగుల సోన్ 
తీయడానికి మరో రెండో, మూడో రోజులు. ఆఫీసుకి శెలవు పెటిట్ హాసిప్టలోల్ చూపించుకుని కొనిన్కుటూల్, మరో వాయి మందులూ, నోటోల్ 
దాదాపు ఊడబోయిన రెండు దంతాల రిపేరూల్, ఓ మూడు వందల డాలరూల్ సమరిప్ంచుకునాన్క ఇంటికొచేచ్రు. రాబోయే హాసిప్టల, మెడికల, 
డెంటల, డాకట్రల్ బిలస్ తీరిగాగ్ వడిడ్ంచబోయేది వేరే. అవి తవ్రలోనే విడుదల!  వేచి చూడండి, బిలుల్ రాగానే దయచేసి వెంఠనే డబుబ్ చెలిల్ంచడం 
మరిచ్పోకండేం? 

ఇనిన్ రోజులోల్నూ రమయ్ దగిగ్రుండి చూసుకుంది రమేష ని. అమమ్గారిని కసురుకునన్ందుకూ, ఆవిడ మీద కోపం చూపించినందుకూ, 
తనని ఇనిన్ రోజులూ కనిపెటుట్కుని ఉనన్ందుకూ రమేష కి కాసత్ సంతాపం, కృతజఞ్త, సంతోషం, వగైరా, వగైరా మనసులో. అంతా 
సరుద్కునాన్క రమయ్ నవువ్తూ అంది, “నేను కారు, ఎంటర్నస్ దగిగ్ర ఆపమనాన్ననీ, డినన్ర పారీట్లో వాళళ్తో ఏదో అనాన్ననీ కోపం వచిచ్ అది 
సోన్ మీద చూపించ పోయి కింద పడాడ్రు. లేకపోతే హాయిగా పర్తీరోజూ ఈ సోన్ చూసూత్ వేడి వేడి పకోడీలు తింటూ మజా మజాగా 
ఉండేవాళళ్ం కదా? ఎకక్డకైనా వెళల్డానికి నేను రడీ అవుతునన్పుప్డు కాసత్ లేట అయినా నిదానమే పర్ధానం. ఇపప్టికైనా తెలిసిందా?” 

“తెలిసింది కానీ, ఈ విషయంలో నిదానం పనికిరాదు డియర!” రెండు చేతులోత్ రమయ్ని దగిగ్రకి లాకుక్ని చుటేట్సూత్ చెపేప్డు రమేష. 
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 శనివారం పొదుద్నన్ ఇడీల్లు తింటూ ఈమెయిల చూసుత్నన్పుప్డు మొదటగా కనిపించినది – సాథ్నిక గుడి సెకర్టరీ వెంకటేశవ్రార్వు 

పంపిన ఈమెయిల. వచిచ్న కొతత్ ఈమెయిళల్లో ఇది నాలుగోదో అయిదోదో అయితే చూడకుండా టార్ష లోకి పారేసేవాడే రాంబాబు కానీ ఇదే 
అనిన్ంటికనాన్ పైన మొదటిది అవడం వలల్ రీడింగ పేన లో పూరిత్గా కనిపిసోత్ంది దాని పూరిత్ సారాంశం. “వచేచ్నెల శనివారం 26 తారీఖున 
గుడిలో శీర్నివాస కలాయ్ణం తలపెటాట్రు. అందరూ వచిచ్ యధావిధిగా తలో చేయి వేయాలి. దేవుడి పెళిళ్కి అందరూ పెదద్లే, ఆహావ్నితులే. వచేచ్ 

13 తారీఖులోపు ఫలానా శరమ్గారికి కానీ, మరో అవధానుల గారికీ ఫోన చేసేత్ మీరు ఎలా సహాయపడవచోచ్ చెపాత్రు. మరిచ్పోకుండా 
తపప్కుండా వచిచ్ ఈ కలాయ్ణం జయపర్దం చేయాలి.” ఈమెయిలోల్ కిందనా పైనా శంఖ చకార్లు చేతోత్ పుచుచ్కుని ‘వసుత్నాన్వా?’ అని చిలిపిగా 
నవువ్తూ అడుగుతునన్టూట్ అయయ్వారి బొమామ్, నితయ్ కలాయ్ణ పచచ్తోరణానికి పకక్నే ఆయన ఇలాల్లి బొమామ్ను. మరికాసత్ కిందన శరమ్గారి, 
అవధానుల్ గారల్ ఫోన నెంబరుల్, ఊరి పటేల సోట్ర వారి నెలవారీ ఎడవ్రైట్జ మెంటూను. మరి, మినప పపుప్ అనడానికి మనకి నామోషీ కనక - 
ఉరద దాల లేకపోతే గోటా అనేదానికీ, దొండకాయలకీ, బెండకాయలకీ డిసౌక్ంట వారం వారం మారుతుంది కదా? వచిచ్ ననూన్ నా బిజినెస 
నీ పండించడోహో అనడం కంటే చవగాగ్ అముమ్తునాన్ం రండి అనడం నయం కాదూ? ఇంకా బాగా కిందన ఇటువంటి ఈమెయిలస్ మీకు 

అకక్రేల్కపోతే ఎలా వదిలించుకోవచోచ్ అనే విషయం; దానికి ఫలానా చోట ఎలకని కిల్క అనిపించండి. 
 
మరోసారి మెయిల పైకి వెళిళ్ మొదట నుంచీ చదివితే తెలిస్నదేమిటంటే, ఈ కలాయ్ణం – ఫలనా వారు చేయిసుత్నాన్రు. వాళుళ్ 

దేవుడికి కొతత్గా నగలు కొనాన్రుట. పర్తేయ్క విషయం ఏమిటంటే గుడి కటిట్ ఇపప్టికి దాదాపు పదిహేనేళళ్యినా ఇపప్టివరకూ శిఖరం 
పెటట్డానికి కుదరకపోవడం. పర్సుత్తం దేశీయ జనభా ఎకుక్వైయాయ్రు కదా, అందువలల్ శిఖరం, గుడి పకక్నే ఉనన్ కొంత ఏరియాలో మరో పెదద్ 
కలచ్రల హాలూ అవీ కటాట్లి – పండగలకీ, పబాబ్లకీ వచేచ్ జనాభాని తటుట్కోవడానికి. రాబోయే  రోజులోల్ కటట్బోయే గుడి శిఖరానికి డబుబ్ల 
కోసం తెలుగు వాళుళ్ అందరూ కలిసి ఇలా కలాయ్ణం చేయిసుత్నాన్రు. తమిళ తంబిలూ, కేరళా అనన్లూ వేరే ఇసుత్నాన్రు గుడి శిఖరానికి. 
తెలుగు వాళళ్ం మనం వెనకబడిపోతునాన్ం ఈ విషయంలో. అందువలల్ తమరు – ఇకక్డ ఈమెయిల సరిగాగ్ పోర్గార్ం చేసినటుట్నాన్రు, 
రాంబాబు గారు అనే పేరు పూరిత్గా పడింది కూడా - దయచేసి వచిచ్ చేతికి ఎముక లేకుండా ఝూడించాలి. 

కాసేపు ఈమెయిల, మిగతా వెబ సైటూల్ చూసి పర్పంచంలో ఎకక్డ ఎంత మంది పోయారో, దేశ విదేశాల అధయ్కుష్లు రోజూ వేసే 
విసురల్ నిరావ్కం, ఇండియా కిర్కెట టీమ ఎకక్డ, ఏ దేశంలో ఆడుతునాన్ కావాలిస్నపుప్డు మాతర్ం 300 కనాన్ ఎకుక్వ సోక్ర చేయలేకపోవడం, 
మన వాళిళ్ంతే అనుకోవడం, కాసేపు ఫేసు బుకూక్, అందులో బొమమ్లూ అనే నాసాత్లిజ్యా అయేయ్క కంపూయ్టర కటేట్సి లేచేడు రాంబాబు. 
మధాయ్హన్ం భోజనం చేసూత్ంటే గీతతో చెపేప్డు పొదుద్న వచిచ్న శీర్నివాస కలాయ్ణం మెయిల సంగతి.  ఇంకా టైమ ఉంది కనక అవధానుల్ 
గారిన్ అడుగుదాం ఏమంటారో. 
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మెయిల వచిచ్ననాడే ఫోన చేసేసేత్ అంత బాగోదు కనక మరాన్డు ఆదివారం ఫలానా అవధానుల్ గారికి ఫోన చేసేత్ తెలిసినదేమంటే, 
రెండేళల్ కిర్తమే ఈ ఊరు వచిచ్న రాంబాబు గుడికి సంబంధించినంతవరకూ “అ-తి ము-ఖయ్-మై-న” వయ్కిత్, కలాయ్ణానికి వచిచ్తీరాలి; 
రాదంటే ఒపుప్కునేది లేదు. వచేచ్టపుప్డు తపప్కుండా పులిహార తీసుకురావాలిస్ందే. గుడి శిఖరానికి అయిదువందలు ఇసేత్ గోడ ఇటుక ముకక్ 
మీద రాంబాబు పేరు, అందరికీ కనిపించేలా రాసాత్రు. వచేచ్రోజు దయచేసి చెకుక్ బుకుక్ పటుట్కురండి. పులిహార దాకా బాగానే ఉనాన్ 
మిగతాది వినాన్క ఫోన పెటేట్సి ఆయనిన్ వదిలించుకోవడానికి మరో ఇరవై నిముషాలు పటిట్ంది రాంబాబుకి. ఆయన మాటాల్డుతూంటే తన 
ఎనిమిదేళళ్ రెండో కూతురు ఏడుసోత్ందనీ, దానికో కాల్స ఉందనీ, బయటకి వెళాళ్లనీ అబదధ్ం ఆడాలిస్వచిచ్ందంటే అది అవధానుల్ గారి నస 
తపప్ రాంబాబు తపుప్కాదు. 

రాంబాబుకి ఉనన్ గోల వేరు. గుడికి వెళేత్ పొదుద్నన్ పదింటిలోపు వెళాళ్లి – అయయ్వారి కలాయ్ణం పనెన్ండులోపుల అవుతుందనాన్రు 
కానీ, పూరత్యేయ్సరికి ఒంటిగంట అవొవ్చుచ్. ఆ తరావ్త పెళిళ్ భోజనాలు అయేయ్సరికి మూడు అవడం గాయ్రంటీ. అదలా ఉంచితే 
అమామ్యిలనిదద్రీన్ పొదుద్నేన్ లేపి సాన్నాలు చేయించి పటుట్ పరికిణీలు తొడిగి తయారయేయ్సరికి పదిలోపున కుదురుతుందా? అదీకాక 
వెళేళ్టపుప్డు ఏ పులిహారో, దధోధ్జనమో మరోటో పటుట్కెళల్కపోతే ఎలా? గీత పొదుద్నేన్ లేచి ఈ పులిహార చేయడానికి కూరుచ్నన్పుప్డు దాంటోల్ 
కలపడానికి ఇది లేదనీ అది కొనలేదనీ తనమీద వేసే విసురుల్ వేరు.  అవనీన్ తటుట్కుని వెళేత్, పొదుద్నేన్ ఏదో తిని బయలేద్రినా, ఒంటిగంట దాకా 
పిలల్లని తిండి లేకుండా ఉంచగలడా? ‘డాడ ఆకలి’ అంటూ చంపేయరూ? ఎలాగోలా ఆగినా ఆ పులిహోర, దధోధ్జనం చెరో చెంచాడూ తిని 
యాక అనేసేత్? అసలే దేశీ జనాభా ఎకుక్వౌతోందని అనాన్రు కనక తిండికి లైనోల్ నుంచుంటే అసలు తన వంతు వచేచ్సరికి ఏమైనా 
మిగులుత్ందా? ఇంతా చేసేత్ ఈ గోలలో తాను ఈ కలాయ్ణంలో ‘శీర్దేవి వంకకు చిలిపిగా చూడకూ, అలమేలుమంగకూ అలుక రానీయకూ’ అనే 
శీర్నివాసుడికేసి భకిత్తో చూడడానికైనా సమయం చికుక్తుందా? పోనీ వెళళ్కుండా ఉందామా అంటే అసలే దేవుడి కలాయ్ణం; అందులోనూ 
అవధానుల్ గారు వచిచ్తీరాలనాన్రు.  

ఎలాగైతేనేం, 26 తారీఖు శనివారం పొదుద్నేన్ పిలల్లిదద్రీన్ తయారు చేసి అందరూ ఎంగిలిపడిన తరావ్త గీత తయారు చేసిన పులిహార 
జాగర్తత్గా కారులో పెటిట్ బయలేద్రేసరికి పది దాటుతోంది. వెళల్డానికి మరో నలభై నిముషాలు. వెనకిక్ వచాచ్క వంటింటోల్ పులిహార చేసిన 
సామాను అదీ కడుకోక్వడం తరావ్త సంగతి. ఈ పర్హసనంలో రాంబాబుకి అనిపించిన సంగతి – ఏ ఇండియన రెసాట్రెంటోల్ భోజనానికి 
వెళిళ్నా ఇంతకనాన్ చవకే. ఇదే మాట గీతతో అంటే ఆవిడ ఆ మాతర్ం తెలిసినటూట్, ఓ వంకర నవువ్ నవివ్, ‘అపచారం, అపచారం’ అంది.  
గుడికి చేరేసరికి పదకొండు. నలుగురితోపాటు నారాయణా అనుకుంటూ తాము పటుట్కొచిచ్న పులిహార బేసిన పూజారి గారికి దగిగ్రోల్, పర్సాదం 
ఉనన్ చోట పెటిట్ ఓ చివర కూరుచ్నాన్డు రాంబాబు కుటుంబంతో. కలాయ్ణానికి టికెట 25 డాలరుల్ పెటేట్రుట, అది అపప్టికపుప్డు చెపాప్క 
తపప్దు కదా? ముందే చెపేత్ ఎవరూ రారు రాంబాబూ ఆ మాతర్ం తెలియకపోతే ఎలా? కేష లేకపోయినా ఏం ఫరావ్లేదు, గుడి లో అంతా హై 
టెక!  కెర్డిట కారుడ్ తీసుకుంటారు. అది కొనాన్క కాసేపు మౌనం, శీర్నివాసుడి మీద మనసు లగన్ం చేదాద్మనుకునేలోపుల చినన్ అమామ్యి డాడ 
అంటూ చిటికెన వేలు చూపించింది రాంబాబుకి.  హతోసిమ్ అనుకుంటూ లేచి దానిన్ బయటకి తీసుకెళళ్బోయేసరికి పిలల్లు ఇదద్రూ తయారు. 
వెనకొక్చేచ్సూత్ంటే మళీళ్ అవధానుల్ గారు తగులుకుని ఇవావ్లిస్న 500 డాలరల్ చెకుక్ గురించి గురుత్ చేసాడు. ఆయనిన్ తపిప్ంచుకోవడానికి 
నవువ్కుంటూ ‘కలాయ్ణం అయిన తరావ్త చూదాద్ం’ అని వచేచ్సాడు రాంబాబు. 

ఒంటిగంట అవుతుంటే పెళిళ్ పూరైత్ంది. తరావ్త పూజారిగారి సెప్షల దీవెనలు నగలు కొనిచిచ్న దంపతులమీద, కలాయ్ణం కోసం 25 
డాలరల్ టికెట కొనన్వారి మీదాను. శీర్నివాసుడికి మిగతా అలగా జనంకేసి చూడాడ్నికి ఇపుప్డు తీరికలేదు, మళీళ్ తరావ్త ఎపుప్డైనా వీలు 
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చూసుకుని రండి. ఈ లోపుల వాలంటీరుల్ పర్సాదం హాల లోకి చేరుసూత్ంటే, ఆకలి నక నకలాడుతోంది అందరికీను. ఇంక పర్సాదం తినడానికి 
వెళొళ్చుచ్ అనుకునే లోపుల అరెజ్ంటుగా గుడి అధయ్కుష్లవారి పదే పది నిముషాలంటూ – అరగంట పర్సంగం. విషయం అందరికీ బాగా 
తెలిస్నదే.  వచిచ్న వయ్కుత్లందరూ కూడా రాంబాబు లాగానే “అతి ముఖయ్మైన వారు.” గుడి శిఖరానికీ, కటుట్బడికీ డొనేషన ఇవావ్లి.  అసలే 
ఆకలితో ఉనన్ పిలల్లు చేతులు లాగుతూంటే రాంబాబుకి అనిపించిన విషయం – “ఇపుప్డే పర్సాదం తినడానికి ముందు ఇలా అందరీన్ 
బలవంతంగా కూరోచ్బెటిట్ చెపప్డం దేనికీ?” మరోసారి కామన సెనస్ రాంబాబూ, ఓ సారి పర్సాదం తినడానికి వెళిళ్పోతే ఈయన మాటాల్డేది 
వినడానికి ఎవరూ ఉండరు.  

ఇచిచ్న అరిట్పండో, అవి అయిపోతే మిగిలిన రెండు బాదం పలుకులో చేతోత్ పటుట్కుని పర్సాదం హాలోల్కి వచేచ్సరికి రాంబాబుకి మరో 
ఆశచ్రయ్ం. పర్సాదం పేల్టుకి రెండు డాలరుల్ మాతర్మే! తామందరీన్ అడిగి మరీ తీసుకురమమ్ని చెపిప్న బేసిన లో పులిహారా, దదోధ్జనం 
గుడివారు తమకే తిరిగి పేల్ట రెండు డాలరల్కి అముమ్కుంటూ గుడికి డబుబ్లు పోగేయాలిస్నంత అధావ్నన్ంగా ఉందా గుడి డబుబ్ల వయ్వహారం? 
గుడికి అందరూ పర్సాదం పటుట్కొసేత్ అది అందరికీ ఉచితంగా పంచుతారు కదా? ఒకక్సారి ఒళుళ్ మండుకొచిచ్, ‘వెళిళ్ అడుగుతా ఇదేం పనో’ 
అని గొంతు ఎతత్బోయిన రాంబాబుని వారించింది గీత.  

“దారుణం, మనం తెచిచ్న పులిహార మనకే అముమ్తునాన్రు. తెచిచ్న పులిహార ఇకక్డిచేచ్సి ఖాళీ బేసిన తీసుకుని పోదాం, ఈ 
బేరసారాల వలల్ నాకు ఇకక్డేమీ తినాలని లేదు,” కోపంగా అనాన్డు రాంబాబు. 

అలా అడగడం బాగోదు కనక లైన లో నుంచుని మొహమాటానికి రెండు పేల్టుల్ పర్సాదం కొని పటుట్కొచిచ్ంది గీత. తలో పేల్ట లో 
నాలుగు చెంచాలు పర్సాదం మాతర్మే ఇచాచ్రు గుడి కమిటీ వాలంటీరుల్. మరో కామన సెనస్ రాంబాబూ, ఎనిన్ పేల్టుల్ అమిమ్తే అనిన్ డబుబ్లు.  
పిలల్లిదద్రికీ తలో పేల్ట తినడానికి ఇచాచ్క కాసేపు కూరుచ్ని ఖాళీ కడుపుతో, ఖాళీ అయిన తమ బేసిన, పటుట్కుని బయటకొచాచ్డు రాంబాబు. 

గుడిలోంచి బయటకి రాబోతూంటే గీత బాతూర్ం లోకి దూరినపుప్డు అవధానుల్ మరోసారి తగులుకునాన్డు రాంబాబుని 500 డాలరల్ 
చెకుక్కి. ఈ సారి రాంబాబు మొహమాటం వదిలేసి విసురుగా చెపేప్డు ‘నేను పైసా ఇవవ్ను,’ అంటూ. 

 
ఆశచ్రయ్ంగా చూసుత్నన్ అవధానుల్తో రాంబాబు చెపేప్డు, “కలాయ్ణం అని పిలిచారు, పర్సాదం వండి తెమమ్నాన్రు, అనీన్ ఒపుప్కునాన్క 

మేము తెచిచ్న పర్సాదం మాకే అమమ్డం ఏవిటీ? ఇదేమైనా కూరల్ సంతా, అముమ్కోవడానికీ కొనుకోక్వడానికీను? ఇందులో మళీళ్ వాళుళ్ ఇది 
ఇచాచ్రనీ, అది ఇచాచ్రనీ ఊదరగొడుతూ మీరు ఇంత, మీరు అంతా అంటూ అడుగుతునాన్రు. అసలు పర్సాదం గురించి కాదు కానీ పిలల్లిన్ 
కూడా దాదాపు రెండింటి దాకా ఖాళీ కడుపులోత్ కూరోచ్బెటాట్రు. తీరా చేసి బయటకొసేత్ మేము తీసుకొచిచ్న పులిహార, దదోధ్జనంలో మీ 
వాలంటీరల్కీ, అధయ్కుష్లవారికీ కావాలిస్న పర్సాదం ముందు తీసేసి వేరేగా దాచుకుని మిగిలినవి – అవీ మేం తెచిచ్నవే, మాకే నాలుగు చెంచాలు 
పెటట్డానికి రెండేసి డాలరుల్ వసూలు చేసుత్నాన్రు. డబుబ్లు ఎంత కలెకట్ చేసామనన్ గోలే తపప్ ఈ కలాయ్ణంలో ఏమిటి మీరు చేసినది? చేసే 
పనులకి సిగూగ్, లజాజ్ ఉండొదూద్?” 

“మీరు 500 డాలరుల్ ఇసేత్ ఇటుక మీద పేరు రాసాత్ం, మీ పేరు శాశవ్తంగా ఉంటుంది ఈ గోడ మీద, ఈ పర్సాదం అలా 
అముమ్తునాన్రని నాకూ తెలియదు. నా కూడా వసేత్ కిందన మీకందరికీ ఫీర్గా పర్సాదం ఇపిప్సాత్,” వెరిర్మొహం, దాని మీద పిచిచ్ నవువ్ ఒకటి 
పులిమి తనకి ఏం తెలియనటూట్ చెపేప్డు అవధానుల్. 
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“అటువంటి సెప్షల పర్సాదం – అందరూ లైనోల్ నుంచుని కొనుకుక్ంటూంటే మీకూడా వచిచ్ తీసుకోమంటారా, వదుద్లెండి, గుడి 
గోడ మీద నాపేరు అనవసరం. నేను వచిచ్నది గోడమీద పేరు రాయించుకోవడానికీ కాదు, పర్సాదం కోసమూ కాదు; పర్సాదంగా ఇచిచ్న ఆ 
రెండు బాదం పలుకులే చాలు. నాకేం తెలియదు అని నాటకాలు ఆడకండి; మంచి గుణపాఠం నేరాప్రు కలాయ్ణం పేరుతో,” పిలల్ల చేతులు 
పటుట్కుని రాంబాబు బయటకి నడవబోయేడు.  

రాంబాబు ఇలా తెగేసి చెపేప్సరికి అవధానులు మరో చేపకి ఎర వేయడానికి కదులుతుంటే, బాతూర్ం లోంచి బయటకి వచిచ్న గీత 
వెరిర్ మొహంతో ఉనన్ అవధానుల్నీ, గుడి గుమమ్ం దగిగ్ర తనకోసం నించునన్ రాంబాబునీ చూసూత్ అడిగింది, “ఆయన ఏమనాన్డు, 
ఏమయింది? వెళాద్మా?”   

రాంబాబు ఏమీ మాటాల్డకుండా, సరే అనన్టూట్ తల ఊపి పిలల్లోత్ ముందుకి నడిచేడు. 
బండి సాట్రట్ చేసి కదిలేటపుప్డు గుడి పకక్ గోడకి ఉనన్ కిటికీ అదద్ంలోంచి బయటకి కనిపించే శీర్నివాసుడికి నమసాక్రం 

పెటుట్కుందామని చూసిన రాంబాబుకి ఎపప్టాల్గానే చిరునవువ్ ఒలికిసూత్, ‘ఇందులో నాదేం లేదు సుమా’ అంటునన్టూట్ శీర్నివాసుడి నవువ్ 
మొహం కనిపించింది.  

చిరునవువ్ మొహం మీద కదులాడుతూంటే ఏకిస్లెరేటర నొకిక్ బండి ముందుకి పోనిచేచ్డు, పాపం రాంబాబు. 
 

 -  , అ   ,  ,   అ   . 
PPP ణ   

 
సాయంతర్ం ఆఫీసునుంచి ఇంటికొసూత్ంటే దారిలో టార్ఫిక సథ్ంభించినపుప్డు సెల ఫోను మోగింది.  ఫోన ని కారులో ఉనన్ బూల్ టూత 

తో కలిపేడు కనక, కూరుచ్నన్ చోటినుంచి అంగుళం కదలకుండా, డాష బోరడ్ కేసి చూసేడు సురేష. చేసేది ఇంటావిడే – ఎలుల్ండి శుకర్వారం 
శెలవు పెటిట్ందిట, శార్వణమాసం మొదటి శుకర్వారం కనకా, ఆ రోజు వర లకీష్ వర్తం పూజ కనకాను. దారిలో ఆగి పువువ్లూ, పళూళ్, 
కొబబ్రికాయా, నానబోయడానికి ముతైత్దువలకి ఇచేచ్ శనగలు తెచిచ్పెటాట్లి.  సురేష కూడా శుకర్వారం శెలవు పెడితే మంచిది. పిలల్లిన్ సూక్లోల్ 
దింపడానికీ, దివయ్ పూజ చేసుకుంటునన్పుప్డు ఏదైనా కావాలిసేత్ అందించడానికీను. అకక్డితో అయినా బావుణుణ్, కానీ సాయంతర్ం శాన 
డియాగోలో ఉనన్ సేన్హితురాలు నోముకి పిలిచింది, మరీ అంత దగిగ్ర కాదు కానీ ముతైత్దువ పిలిసేత్ వెళల్కపోతే బాగుండదు కదా? అసలే 
మొదటి శార్వణ శుకర్వారం. 

కాసేపు ఇదంతా వినాన్క టార్ఫిక కదులుతోందని చెపిప్ ఫోన కటేట్సాడు సురేష. ఈవిడ శార్వణమాసం నోము కాదు కానీ తన దుంప 
తెగేలా ఉంది ఈ శుకర్వారం. పొదుద్నన్ ఏడింటికి శాంతా మోనికా ఇంటోల్ బయలేద్రితే అరవై, డభైభ్ మైళళ్ దూరం రివర సైడ లో ఉనన్ ఆఫీసుకి 
చేరడానికి రెండు గంటలు పడుతోంది, ఎంత హైవే మీద, కారు మరొకరితో షేర చేసుకుని వెళిళ్నా ఈ జనారణయ్ంలోంచి బయటపడేసరికి. 
వెనకిక్ వచేచ్టపుప్డు మళీళ్ ఇదే గొడవ. ఎపుప్డైనా ఆఫీసులో అయయ్వారు కరుణిసేత్ ఇంటోల్ంచి పనిచేసుకోవచుచ్. ఏ మీటింగో, ఆడిటింగో, 
తాము అమేమ్ సాఫట్ వేర డిపాల్య మెంటో ఉనన్రోజున అడగడం కూడా వేసుట్. చటుకుక్న ఫోన తీసి శుకర్వారం ఏదైనా ఉందేమో అని చూసేడు. 
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అదృషట్ం, ఏమీ లేవు.  పొదుద్నన్ దివయ్  పర్సాదం, మహా నైవేదయ్ం అవీ చేసి పూజ మొదలుపెటేట్సరికే పది దాటొచుచ్. టేప రికారడ్ర లోనో యూ-
టూయ్బ లోనో ఉనన్ ఆడియో/వీడియో మంతార్లు వింటూ లకీష్పూజ అయేయ్సరికి పనెన్ండు దాటడం ఖాయం. ఆ రోజుకి ఇంటోల్ంచి పని 
చేసాత్నని అడిగితే? ఎందుకొచిచ్న గోల, ఓ రోజు శెలవు పారేసేత్ పోలే? 

మరో అరగంటకి పటేల సోట్ర ఉండే దారికి బండి మళిళ్ంచి దిగేడు సురేష. కొనాలిస్న లిసట్ లో కొబబ్రికాయ మాతర్ం పటేల సోట్ర లో 
లేదు. ఏ వాల మారట్ లోనో మరో చోటో చూడాలి. మరో అరగంట రెండు మూడు షాపులోల్ గాలించి మొతాత్నికి తాగడానికి అమేమ్ తొకక్ 
తీసేసిన కొబబ్రిబొండం ఒకటి సంపాదించాడు. కాయ కొనడం లో ఉండే బాధలు వేరు. అది కొటాట్క కుళిళ్పోయి ఉంటే? బొండం అయితే 
ఎలాగోలా తొకక్తీసేత్ లేత కాయ కనక ఏదో అమమ్వారికి కుళిళ్పోయిన కాయ కొటట్లేదనే తృపిత్.  ఇంటికొచేచ్సరికి దాదాపు 
ఎనిమిదినన్రవుతోంది.   

దివయ్ శనగలు నానబోసి వచాచ్క భోజనం అయిందనిపించేసరికి దాదాపు పదకొండు. అపుప్డు చెపిప్న విషయం, శాన డియాగో 
నుంచి పిలిచిన ముతైత్దువ గారు దివయ్ కి మేమమామ తముమ్డి కొడుకు బావమరిది తోడలుల్డి భారేయ్! అంటే సురేష కి కూడా వరసకి తముమ్డో, 
ఏదో, ఏదనుకుంటే అదే అవుతాడు. ఎంతైనా రకత్సంబంధం కదా వెళళ్కపోతే ఎలా?  

ఈ కాకమమ్ కధలో సురేష కి తెలిసొచిచ్న విషయం ఏమిటంటే, తాను శుకర్వారం శెలవు పెటాట్లనే విషయం; దానికోసం దివయ్, ‘వీళుళ్ 
మీకూ చుటాట్లే, మాకూ దగిగ్రవాళేళ్’ అంటూ పాల్న చేయడం. ఇంత గోల ఎందుకో, నాకు వెళాళ్లని ఉంది వెళాద్ం అంటే చాలదూ?  

శాంతా మోనికా నుంచి శాన డియాగో వెళాళ్లంటే దాదాపు నూట యాభై మైళుళ్. శుకర్వారం కనక కాసత్ తెరిపి ఉనాన్ ఎంత లేదనాన్ 
ముతైత్దువ గారింటికెళేళ్సరికి మూడు గంటలు పడుతుంది – అదీ వరష్ం, ఏ భూకంపం రాకుండా, టార్ఫిక బాగుంటే. లేకపోతే ఎపుప్డు 
వెళాత్మనేది పర్పంచంలో ఎవరికీ తెలియని చిదంబర రహసయ్ం. ఆ మధయ్న ఓ రోజు పొదుద్నేన్ ఆఫీసుకెళల్బోతుంటే భూకంపం వచిచ్ హైవే మీద 
బిర్డజ్ కూలిపోయి ఏ కారు ఎకక్డకి పోయిందో అవీ చూసేసరికి పార్ణాలు పోయేయి. వారానికోసారి రికట్ర సేక్ల మీద మూడూ, నాలుగుల 
మధయ్ సరాద్గా వచేచ్ భూకంపాలకే పైన పెటిట్న పచచ్డి సీసాలూ అవీ కిందపడడం మామూలే కదా? మూడింటికో నాలుగింటికో బయలేద్రితే 
నోము అయాయ్క వెనకిక్ రావడానికి మరో మూడు గంటలు. రాతిర్ పదకొండులోపున వచేచ్యగలిగితే అదృషట్మే. 

“సరే నేను శెలవు పెడతానేల్, ఆవిడ మనలని నోముకేనా లేకపోతే భోజనానికి పిలిచ్ందా?” అడిగేడు సురేష. 
“నోము అనాన్రు; సాయంతర్ం కనక భోజనం అని నేను అనుకునాన్.” 
“నువువ్ అనుకునాన్ ఆవిడ అనుకోవదూద్? అయినా ఆవిడ నీకు, భోజనానికి పిలిచేంత బాగా తెలుసా?” 
“అంత బాగా తెలియదు. మహా అయితే బయట తినడమే, రాతిర్ వచేచ్టపుప్డు.”  
“ఇంతోటి నోముకీ అంత దూరం వెళళ్డం దేనికో,” అందామని సురేష నోటిదాకా వచిచ్ంది కానీ, ఆ మాట అంటే దేనికి దారి 

తీసుత్ందో తెలుసు కనక మాటాల్డకుండా టివి చూడడ్ంలో నిమిగన్ం అయిపోయేడు. 
శెలవు పెటిట్న శుకర్వారం పొదుద్నేన్ పిలల్లిన్ సూక్లోల్ దింపి వెనకొక్చాచ్క దివయ్ పూజ చేసూత్ంటే ఇంటరెన్ట మీద కాసేపు కూరుచ్ని, 

మెయిల, నూయ్స చూసి కటేట్సేసరికి పూజ పూరత్యింది కాబోలు, గంట వినపడి దేవుడి గదిలోకి వెళిళ్ నమసాక్రం పెటిట్ తొమిమ్ది రకాల 
మహాపర్సాదం సుషుట్గా లాగించేడు. మధాయ్హన్ం పిలల్లు సూక్ల నుంచి వెనకొక్చేచ్దాకా ఓ రెండు గంటలు హాయి.  
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అనుకునన్ సమయానికి అమమ్గారు ఎపుప్డూ తయారవరు కనక నోముకి నానబోసిన బుటెట్డు శనగలు తలో జిప లాక బేగ లోనూ 
సరిద్ బయలేద్రేసరికి మూడునన్ర. ఈ లోపుల పిలల్లిన్ తయారుచేసి బండి ఎకేక్లోపుల సురేష ‘వెళేళ్ది నూట యాభై మైళుళ్, బయలేద్రతావా 
ఇంక?’ అని నూట అరవై సారుల్ గొణిగాడంటే, గొణగడూ మరి?  

రకత్సంబంధీకుల ఇలుల్ చేరేసరికి దాదాపు ఆరునన్ర కావొసూత్ంటే ముతైత్దువలని లోపలకి పంపి సురేష బంధువుతో కబురుల్ 
మొదలుపెటాట్డు – చేసే ఉదోయ్గం, ఊళోళ్ పెరిగే పెటోల్ల ధరల దగిగ్రున్ంచి, అధయ్కుష్ల వారి రోజువారీ విసురూల్, చివరకి పర్తీ సినిమాలోనూ 
ఉండే బర్హామ్నందం గురించీను. కాఫీ, టీలు కాదు కదా మంచి నీళుళ్ కూడా అడగకపోతే ఇచేచ్ ఛాయలు లేవు ఇంటోల్ ఎకక్డాను. 

వచిచ్న గంటలో పనైపోయింది. ముతైత్దువలు అందరూ బొటుట్ పెటిట్ంచుకుని ఇచిచ్నమమ్ వాయినం తీసుకునన్ వాయినం శనగల 
మూటలు పటుట్కుని వెళిళ్పోతూంటే సురేష, దివాయ్ కూడా లేచారు. ఇంటి హాల లో కానీ, వంటింటోల్ కానీ ఏవీ వంట వండిన దాఖలాలు, 
వాసనలూ లేనపుప్డు భోజనానికి పిలవలేదని అరధ్ంకావడానికి ఒకక్నిముషం చాలు కదా? “రకత్ సంబంధీకులు ఏం ఊడబొడిచారో 
ఇపప్టికైనా తెలిసిందా?” బయటకొచాచ్క దివయ్ని వెకిక్రించాడు సురేష. జరిగినదంతా చూసాక, ఏమనాలో తెలియని దివయ్ నోరు మెదపలేదు. 

ఇంటికెళేళ్సరికి పది దాటడం గారంటీ కనక దారిలో ఏదో ఒకటి ఎంగిలి పడడమే. పండగపూటా మాంసం వండే చేతులోత్ 
ముటేట్సుకునన్ ఏ మెకిస్కన చేసిన టాకోయో, బరెగ్రో, మరొకటో తినడం తపప్ వేరే దారి లేదు కాబోలు. టాకో అనేసరికి పిలల్లిదద్రికీ ఒకక్సారి 
హుషార పుటుట్కొచిచ్ంది. దారోల్ హైవే ఎకేక్ ముందర ఆపి టాకోలు తింటూంటే దివయ్ అడిగింది, ‘శుకర్వారం టార్ఫిక అంత లేదు కనక నేను 
డైరవ చేసాత్’ అంటూ. సురేష కి ఇంక తపప్లేదు; అమమ్గారి ఆరడ్రా, మజాకా?  

బండి హైవే మీద మెతత్గా జారిపోతూంటే, పాసెంజర సీటోల్ కూరుచ్నన్ సురేష పొదుద్నన్ లేచినపప్టి నుంచీ ఏదో ఒక పని చేసుత్నాన్డో, 
ఏమో, కళుళ్ మూతలు పడిపోతూ నిదర్లోకి జారిపోయేడు. పిలల్లు వెనక సీటోల్ ఐ-పేడ ల మీద ఎపప్టిలాగానే ఆటలో, వీడియో చూడడమో.  

అరగంట గడిచాక బండి బాగా సోల్ అయి, ఆగుతూంటే, ‘‘ఏమైంది?’ అంటూ లేవబోయిన సురేష కి కారు వెనక కనబడిన ఎరుపు, 
నీలం లైట లు కనబడేసరికి అరధ్మైంది, ఏమయిందో? తరావ్త పర్హసనం అతి సాధారణం. మొదటగా పోలీసాయన పటుట్చీర కటుట్కునన్ 
దివయ్ని చూసి ఆలక్హాల తాగారా అని అడుగుదామనుకుని నోటోల్ంచి ఏమీ వాసన రావటం లేదు కనక  సీప్డింగ టికెట చేతిలో పెటేట్డు - 
అమమ్గారు హైవే మీద డబైభ్ మైళళ్ లిమిట లో ఎనభై అయిదు వెళుత్నన్ందుకు. కటాట్లిస్న ఫైన మూడువందల నలభై అయిదు డాలరుల్ “మా-
తర్-మే.” ఫలానా రోజుకి డబుబ్లు కటేట్యడమో లేకపోతే వచిచ్ కోరుట్లో సమాధానం చెపుప్కోవడమో, మీ ఇషట్ం వచిచ్నది చేసుకోండి. 

నీలం బటట్ల పోలీసాయన వెళూత్ మరో వారిన్ంగ ఇచిచ్ వెళాళ్డు – ‘అసలే చినన్ పిలల్లోత్ వెళుత్నాన్రు, సీప్డింగ పనికిరాదు, జాగర్తత్!’  
ఈ టికెట, వారిన్ంగ వినాన్క తాను ఇంక డైరవింగ చేయనని దివయ్ ఏడుపు మొహం పెటేట్సరికి సురేష డైరవర సీటోల్కి ఎకిక్  చెపేప్డు 
అనునయించడానికి, ‘ఆ! వీడి వారిన్ంగ సంగతి కేమిలే, నాకు తెలిస్నంతలో పోలీస పటుట్కోనంతవరకూ, టికెట రానంతవరకూ ఎంత సీప్డ 
లో వెళిళ్నా నువువ్ మంచి డైరవర కిందే లెఖఖ్. ఒకొక్కక్పుప్డు అలా అవుతుంది. మనం ఎపుప్డో వీడికి డబుబ్లు బాకీ, అది ఇలా ఇచుచ్కోవాలి.’  

రాతిర్ పదకొండునన్రకి ఇంటికొచేచ్సరికి కారు వెనక సీటోల్ ఒళుళ్ తెలియని నిదర్లో జోగుతునన్ పిలల్లిదద్రీన్ మంచం మీదకి ఎకిక్ంచాక 
బటట్లు మారుచ్కు వచిచ్ పడుకునాన్డు సురేష.  గుడిడ్కనాన్ మెలల్ మేలనన్టూట్ మరాన్డు శనివారం కనక పొదుద్టే లేచే పని లేదు.  తాను పెటిట్న 
శెలవు అలా ఉంచి మిగతావి లెకక్ చూసుకుంటే, సురేష కి తేలిసినదేమిటంటే ఈ “శెలవు రోజు” తాను పొదుద్నన్ ఆరునుంచి రాతిర్ పదకొండు 
దాకా, దాదాపు పదిహేడు గంటలు - కాలు కాలిన పిలిల్లా అలా తిరుగుతూనే ఉనాన్డు.  శార్వణ శుకర్వారం పూజ చేసినా, లకీష్ కటాక్షం 
సంగతి అలా ఉంచితే పూజకి సంరంజామా, మూడు వందల మైళళ్కి గాస, టాకో బెల లో తినన్ తిండీ, సీప్డింగ టికెట తో కలిపి తమకి 
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దాదాపు నాలుగువందల యాభై డాలరల్ పైన చమురు వదిలింది జేబులోంచి. ఆలోచనలు వదులుచ్కోవడానికి తల విదిలిచ్ పకక్కి చూసేడు 
పకక్నే పడుకునన్ దివయ్ కేసి. 

‘నిమితత్మాతర్ంభవ సవయ్సాచిన’ అని తనతో అంటునన్టూట్ తలకింద చేయి పెటుట్కుని పడుకునన్ అమమ్గారి మొహంలో ఏ భావమూ 
లేదు. 

 - ణ , ,  ఎ    ఎ        
 

PPP  అ   
 పెళిళ్ చూపులు సాయంతర్ం నాలుగునన్రకి అనాన్రని మధాయ్హన్ం ఒంటిగంట నుంచీ తలిల్ పోరుతోంది విమలని తెమలమని. 

మొహం కడుకుక్ని బటట్లు మారుచ్కోవడానికి అరగంట చాలదూ అని విమల ఈసడింపు. అలా కాదు తల దువువ్కుని జడా అవీ వేసుకునేసరికి 
నాలుగైపోతుందని ఆవిడ గోల. ఇదద్రికీ గొడవ ఎలాగా తెమిలేది కాదు కనక మూడింటికి చదివే నవల చేతిలోంచి లాకుక్నన్పుప్డు విమల 
లేచింది తయారవడానికి. ఏ చీర కటుట్కోవాలి, మెడలో, చెవులకి ఏమేం నగలూ పెటుట్కోవాలి, మొహానికేం రాసుకుని ఎలా 
కనిపించాలనేదాంటోల్ మరో వాగుయ్దధ్ం. ఇంతా తెమిలితే నాలుగునన్రకి రావాలిస్న అమెరికా అబాబ్య గారి బృందానికి అపుప్డే రావడం 
కుదరదుట, దారిలో ఓ చోట ఎకక్డో గుడి దగిగ్ర ఆగారు. అకక్డ పూజా పునసాక్రాలు కానిచిచ్ కొంచెం లేటుగా వసాత్రు. వచేచ్ది మొగ 
పెళిళ్వారు కనక, పొగరు అదీ తగగ్కుండా “దయచేసి” అనే మాట వాడకుండా జాగర్తత్పడుతూ, “ఏమనుకోకండి ఆలసాయ్నికి,” అని ఫోన లో 
చెపాప్రు. విమలకి మండుకొచిచ్ంది. ఇంత కషట్పడీ ముసాత్బు అయితే ఈయనగారు మరో గంటదాకా రాడు.  వాళుళ్ వచేచ్దాకా తాను ఏం 
చేయాలి? 

కాసేపు టివీ, అదీ చూసాక దాదాపు ఆరునన్రకి పెళిళ్కొడుకు, ఆయన తలీల్ తండీర్ తో కలిపి ముగుగ్రు; శుభకారాయ్లకి ముగుగ్రు 
బయలేద్రకూడదు కనక కూడా మరో చినన్ పదేళళ్ అమామ్యి, దిగారు టేకీస్లోంచి.  పాత తరంలోలా మొదట వీళుళ్ ఏదో పెటిట్నది తినాన్క 
అమామ్యిని తీసుకురావడం, చాపమీద కూరోచ్బెటట్డం అవీ లేవు, కొతత్ తరం, కొతత్ రోజులూ కనక వీళుళ్ వచేచ్సరికే అందరూ హాల లోనే 
నిలబడి రండర్ండి అంటూ ఆహావ్నించేరు. మొదట పరిచయాలయేయ్క, ఫలహారాలు. అపుప్డు విమలతో అబాబ్య ఒకక్డూ మాటాల్డాడ్నికి 
పెదద్వాళల్ందరీన్ విమల నానన్గారు ఇంటి వెనక పెరటోల్కి తీసుకెళాళ్డు. అకక్డ ఆయన కాబోయే వియయ్ంకుడితో అమెరికా పెర్సిడెంట 
దగగ్రున్ంచి ఇండియాలో వరాష్భారం, వేసవిలో ఎండలూ, పర్తీ సంవతస్రం ఫెయిల అవుతునన్ పంచవరష్ పర్ణాలికలోత్ సహా 
లోకాభిరామాయణం మాటాల్డుతూంటే విమల అమమ్ కాబోయే వియయ్పురాలిని మాటలోల్ పెటిట్ ఆవిడెకక్డివారో, కుల గోతార్లూ తమ పెరటోల్ 
పెరిగే నిమమ్చెటుట్ పుటుట్ పూరోవ్తత్రాలు, మీ ఊరోల్ ఉండే ఫలానా మాకు సవ్యానా తముమ్డి అతత్గారి పెతత్ండిర్ మేనమామ, అంటూ ఏవో 
కబురుల్ చెపూత్ ఆవిడ మెడలో గొలుసుని బటీట్, కటుట్కునన్ పటుట్చీరా, చెవులకి పెటుట్కునన్ రవవ్ల దుదుద్లిన్ బటీట్ ఆవిడ తాహతు, తాము వాళల్కీ, 
వాళల్కి తామూ తూగుతారో లేదో అంచనా పర్యతన్ం మొదలుపెటిట్ంది – కొంచెం తెలిసీ తెలియకుండా. 

విమల, అభిరాం ఇదద్రూ మిగిలాక అబిరాం మొదటగా మాటాల్డుతూ అడిగేడు, “మీరేం చదువుకునాన్రండి?” 
“బియేయ్, బి.ఇ.డి.” విమల చెపిప్ంది, అభిరాం కేసి చూసూత్. ఈయన లావుగానే ఉనాన్డు అనుకుంటూ. 
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“ఏం సబజ్కట్ మీది? ఇంకా పైకి చదువుకుంటారా? మీకు బియేయ్, బిఇడితోపాటు నాలుగేళుళ్ కాలేజ చదువు ఉంది కనక అమెరికాలో 
మరో కాలేజీలో ఎమ. ఎస లో సీటు రావొచుచ్. మీకు ఇంకా చదువుకోవాలని ఇషట్ం ఉంటేనే సుమండీ!’ 

“అంత వరకూ ఆలోచించలేదు.” 
“నా అసలు పూరిత్పేరు అభిరామారావు. నేను అమెరికా వెళిళ్ నాలుగేళుళ్ అయింది. మీకు ఇంకా ఏమైనా విషయాలు కావాలిసేత్ 

అడగండి.” 
“ఇండియాలో ఉనన్పుప్డు ఎకక్డ చదువుకునాన్రు?” 
“వరంగల లో బి.టెక, ఆ తరావ్త మిషిగాన, అమెరికాలో ఎమ ఎస. చేసాను,” అభిరాం మాటలోల్ కొంచెం గరవ్ం గమనించింది 

విమల. అది పటిట్ంచుకోకుండా అడిగింది, 
“ఇపుప్డు మీరు చేసేది ఏం ఉదోయ్గం? ఏ ఊరోల్ ఉంటారు? గీర్న కారడ్ ఉందా?” 
“నేను చేసేది డిటార్యిట అనే చోట, ఫోరడ్ కంపెనీలో ఇంజినీర ఉదోయ్గం, కారల్కి ఇంజిన లో వాడే పారట్ లు ఎలా తయారుచేసేత్ 

పెటోర్ల ఆదా అవుతుందో అనే దానిమీద కాసత్ రిసెరచ్, కొంచెం మరో రకం పని. గీర్న కారడ్ ఇపిప్సాత్ం అపిల్కేషన పెటుట్కోండి అనాన్రు అడిగితే. 
పెళిళ్ కాకుండా గీర్న కారడ్ వచిచ్ందనుకోండి, తరావ్త భారయ్కి రావడం కషట్ం. అదే ముందు పెళిళ్ అయి ఉంటే ఇదద్రికీ ఒకేసారి గీర్న కారడ్ 
ఇసాత్రు. అందువలల్ ముందు పెళిళ్ చేసుకుని వెళాళ్క అపిల్కేషన పెడదామని ఇలా మూడు వారాల శెలవుమీద వచాచ్ను.” 

“మీకు సిగరెట, బార్ందీ తాగడం అలవాటుందా? మా ఇంటోల్ ఎవరికీ లేదు అందుకని అడుగుతునాన్”  
విమల వేసిన  బులెల్ట లాంటి పర్శన్కి అభిరాం కొంచెం ఆశచ్రయ్పోతునన్టూట్ మొహం పెటిట్ చెపేప్డు, “రోజూ తాగను కానీ పారీట్లో 

ఎపుప్డైనా; సిగరెట మాతర్ం అలవాటు ఉంది, మానడానికి పర్యతన్ం చేసుత్నాన్.” 
మరి కాసేపు సినిమాలమీదా, మిగిలిన ఇంటెరెసట్ ల మీదా మాటలు గడిచాక విమలకి తెలిసివచిచ్నదేమంటే, అభిరాం తెలుగువాడే 

కానీ ఆయన ఇంటెరెసట్ లు వేరే. తనకి నచిచ్న గాంథీగారి పుసత్కాలూ, అకిక్నేని నాగేశవ్రార్వు, మేఘ సందేశం, మనవూరి పాండవులూ, 
భారదేద్శపు చరితార్ అనేవాటి మీద ఈయనకి అంత ఇంటరెసట్ లేదు. ఆయన దృషిట్లో పెదద్వారు – తనకి నామ మాతర్ంగా తెలిసిన కిల్ంటన, 
బుష, ఒబామా లూ, తాను ఎపుప్డూ పేరైనా వినని టామ హాంకస్, టామ కూర్యిజ, డెంజెల వాషింగట్న, డెమీ మూర, టైలర సివ్ఫట్ అనే 
పెదద్లూను. మహా అయితే గియితే ఇదద్రికీ నచిచ్న విషయాలు ఏవంటే కొనిన్ బాలు పాడిన పాటలు, ఎవరూ ఎనిన్ కాలాలోల్ అయినా మెచుచ్కునే 
మాయాబజార సినిమా, అందులో మరిచ్పోలేని సావితిర్, ఎసీవ్ రంగారావుల ఏక్షన. 

మరో పదిహేను నిముషాలు అవీ ఇవీ మాటాల్డుకుని ఇదద్రూ లేచి పెరటోల్కొచేచ్రు. కాసేపటికి మరో కపుప్ టీ తాగి – కతికితే 
అతకదనాన్రనే సామెత చెపుప్కుని బయలేద్రింది అభిరాం బృందం. ఇంటికి వెళేళ్ దారిలో తండిర్ అడిగేడు, అభిరాంని విమల నచిచ్ందో లేదో. 

“అమామ్యి బాగుంది కానీ బాగా తెలివైందేమో” అనిపించింది, చెపేప్డు అభిరాం. 
“అదేం, అలా అంటునాన్వ? తెలివైన అమామ్యి అయితే మంచిదేగా?” 
“మీకు ఏదైనా అడగాలని ఉందా అంటే, సిగరెట, బార్ందీ అలవాటుందా అంది, మరో విషయంలో తనకు తెలుగు, భారదేద్శం 

చరితార్, గాంధీగారు అంటూ చెపేప్సరికి నాకు కొంచెం చినన్తనంగా అనిపించింది మరి, అవి నాకు అంత బాగా తెలియనందుకు.” 
అమామ్యి బాగుందిరా, కుటుంబం మంచిది. ఇపప్టికే చూసిన సంబంధాలలో కొంతమందికి నువువ్ నచచ్లేదు, మిగతావాళుళ్ నీకు 

నచచ్లేదు. ఇంతకనాన్ మంచి సంబంధం దొరకదేమో. ఏమాటకి ఆమాట చెపుప్కోవాలి, అసలే నువువ్ నలల్ బంగారానివీ, లావుగా ఉంటావు 
కూడా,” అభిరాం తండిర్ నవువ్తూ అంటించేడు చురక. 
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“ఇపుప్డు వీడికి పెళిళ్కాకపోతే మరో నాలుగో అయిదో ఏళుళ్ ఆగాలేమో,” అభిరాం తలిల్ చెపిప్ంది విమల నచిచ్ందో లేదో అనే మాట 
నోటోల్ంచి రాకుండా జాగర్తత్పడుతూ. అలా కిందా, మీదా పడి అభిరాం చేత సరేననిపించారు తలీల్ తండీర్. 

అభిరాం పారీట్ విమల నచిచ్ంది అని చెపాప్క అటువైపునుంచి సమాధానం రావడానికి మరో వారం పటిట్ంది. మొదటోల్ ఈ పిపప్ళళ్ 
బసాత్ని నేను చేసుకోనని భీషిమ్ంచుకు కూరుచ్నన్ విమలని ఒపిప్ంచడానికి. ఇదిలా ఉండగానే విమల ఇలా భీషిమ్ంచుకునన్ విషయం విమల 
తండిర్ మధయ్వరిత్తో చూచాయగా చెపేప్డు. కానీ ఇంకా పూరిత్గా అవునూ కాదూ అని చెపప్డానికి మరో కొనిన్ రోజుల వయ్వధి కావాలిట.  
మధయ్వరిత్కి మండుకొచిచ్ంది. అమామ్యి మొహం ఎంత కళగా ఉంటే మాతర్ం ఇంత పొగరా? అమెరికా సంబంధం తీసుకొసేత్ కురార్డు నలల్గా, 
లావుగా ఉనాన్డనీ, ఇదనీ అదనీ వంకలు పెడుతునాన్రే? అదే విషయం వెళిళ్ అభిరాం తండిర్ తో చెపేప్సేడు. ఈ సంబంధం కుదిరేది కాదు 
మరోటి చూదాద్ం అంటూ. అభిరాం తండిర్కి గొంతులో పచిచ్ వెలకాక్య పడినటైట్ంది. అసలే ఇపప్టివరకూ చూసిన ఏ సంబంధం కుదరేల్దు. 
ఇది కూడా పోతే ఎలా? 

ఈ లోపుల అభిరాం బురర్ పాడుచేసుకునాన్డు, విమల ఒపుప్కోదేమో అనీ, తనకింక తలీల్ తండిర్ చెపిప్నటూట్ అమెరికా వెనకిక్ 
వెళిళ్పోయేలోపుల పెళేళ్ అవదేమో అనీను. మరి విమల కనాన్ముందు చూసిన సంబంధాలలో ఏ ఒకక్టీ తనకి నచచ్లేదు. కొంతమందికి తాను 
నచచ్లేదు. విమల వదద్ంటే మరోవారంలో ఇంకో సంబంధం చూడాడ్నికి తీరికలేదు. ఉనాన్ పెళిళ్కి సమయం లేదు. మరెలా? తా వలచిన ఏదో 
ఒక రంభ తనని వదద్ంటే? 

అయితే ఆ పై వారానికి ఎవరెంత చెపిప్నా అభిరాంతో పెళిళ్కి ఒపుప్కోని విమల, ఆవిడ అమమ్తో “ఏకాంతంగా” మాటాల్డాక సరే 
అనేసింది అందరికీ ఆశచ్రయ్ం కలిగేలా.  విమల తండిర్కి ఆవిడ ఏమి మంతర్ం వేసిందో తెలియదు కానీ విమల పెళిళ్ అయిపోతునన్ందుకు 
సంతోషమే. మళీళ్ మధయ్వరిత్తో కబురుపెటిట్ంచాక ఆయన కొంచెం గింజుకునాన్, ఒపుప్కునాన్డు ఇదద్రీన్ కలిసి మాటాల్డాడ్నికి.  

అలా అభిరాం కి విమలతో పెళైళ్పోయింది చక చకా పనులు అయేయ్క. వెనకిక్ అమెరికా వెళేళ్టపుప్డు విమల ఇంటోల్ ఓ 
రెండోర్జులుండి మరీ వెళాళ్డు అలుల్డు – తవ్రలో విమలని తీసుకెళళ్డానికి కావాలిస్న వీసా కాయితాలు, అవీ  పంపిసాత్నని చెపిప్. పెళిళ్కొచిచ్న 
విమల సేన్హితులు విమల అదృషట్వంతురాలని కితాబిచేచ్రు – అవును అమెరికా వెళుత్ందనే అతి తవ్రలో. 

మరో నాలుగు నెలలకి విమల డెటార్యిట లో దిగింది. ఆవిడని ఇంటికి తీసుకొచాచ్క మొదటివారం జెట లాగ, రెండు నెలలు 
సేన్హితులతో పారీట్లు అయాయ్క అభిరాం కి ఓ రోజు గురొత్చిచ్ అడిగేడు విమలని, “నేను మొదటోల్ లావుగా, నలల్గా ఉనాన్నని, ననున్ 
చేసుకోననాన్వని మాకు మధయ్వరిత్ దావ్రా వారత్ అందింది ముందు. మరెందుకు ఒపుప్కునాన్వు తరావ్త పెళిళ్కి?” 

విమల నవివ్ ఊరుకుంది. అభిరాం ఏదో రెటిట్ంచబోతే, అవిడ పని ఉనన్టూట్ పకక్ గదిలోకి తపుప్కుంది మరో అవకాశం ఇవవ్కుండా. 
అభిరాం కి ఇంక నోరు మూసుకోక తపప్లేదు. 

ఇంతవరకూ కథ చదివిన పాఠక మహాశయా, అభిరాం అడిగిన పర్శన్కి విమల సమాధానం చెపప్కుండా ఎందుకు నవివ్ ఊరుకుంది? 
మొదటోల్ అభిరాం పిపప్ళళ్ బసాత్లా, కాకిలా నలల్గా ఉనాన్డంటూ పెళిళ్ సంబంధం ఒపుప్కోని విమల అమమ్తో ఏకాంతంగా మాటాల్డాక 
ఒపుప్కుంది కదా? విమల అమమ్ కూతురితో “ఏ-కాం-తం-లో” ఏమి చెపిప్ంది? ఈ రెండు భేతాళ పర్శన్లకి సమాధానం తెలియకపోతే, 
తెలిసీ చెపప్కపోతే … 

మొదటి పర్శన్ కి సమాధానం – ఏ పెళైళ్న అమామ్యి కైనా సరే ఎపుప్డు నోరు మూసుకోవాలో, కూడదో వెధవ పర్శన్లేసే మొగుడి 
కనాన్ బాగా తెలుసుత్ంది కనక. ఇపుప్డు రెండో పర్శన్ కి సమాధానం సుఫ్రించిందా? 

ఇపప్టికీ ఇంకా తెలియకపోతే ఈ కింద ఉనన్ నీతి చదువుడు. 
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 చివరి పరీక్షలై పోయేక సూక్ళుళ్ అనీన్ మూసేసూత్ంటే మొతత్ం వేసవంతా ఇంటోల్ కూరోచ్వడం ఎలా అని పోరే పిలల్లోత్, భారాయ్మణితో 
కూరుచ్ని ఏమి చేయాలో చరిచ్ంచేడు సుబాబ్ ఉరఫ డబాబ్రేకుల సుబాబ్రావు; తాముండే వరీజ్నియా నుండి చూడాడ్నికి వెళళ్డానికి ఏయే 
పర్దేశాలునాన్యో చూడబోతే నూయ్యారక్, నూయ్ జెరీస్లు చూసేసినవే కనక ఆ కాంకీర్ట వనాలోల్ చూసేదేమీ లేదు. మహా ఐతే బోసట్న ఇంకా 
పైపైకి కెనడా తిరగొచుచ్. కిందకి కరోలినాలూ, అందరికీ ఉరకలేసే ఉతాస్హం తెపిప్ంచే ఫోల్రిడా ఉండనే ఉనాన్యి. పశిచ్మానికి కాలిఫోరిన్యా, 
బిల గేటస్ గారి వాషింగట్న, ఇంకా పకక్కి వెళేత్ మరో సారి కెనడా, హవాయీను. డబుబ్లుండాలి గానీ అబోబ్, అలాసాక్ లేదూ కాళల్కి దురద 
పుడితే? 

ఎకక్డికో అనేది తెలిసేత్ నలుగురికీ కలిపి ఎంతవుతుందో, అది తాను ఖరుచ్పెటట్గలడా అనేవి చూసుకోవచుచ్.  గూగిల, అమెజాన, 
ఆరిబ్టజ్ వంటివి వచేచ్సాక ఎకక్డికెళాళ్లనాన్ ఎలకతో కిల్క కిల్క మనిపించడమే. అమమ్గారి సరదా హవాయి, పెదద్పాప సరాద్ ఫోల్రిడా, రెండోపాప 
ఎపుప్డూ పెదద్మామ్యి కూడా తందానతాన కనక మళీళ్ ఫోల్రిడా. ఈ విషయంలో ఇంటాయన సుబాబ్ గారి డబుబ్లే ముఖయ్ం గానీ ఆయన 
మనసులో ఏముందో, వెళల్డానికి ఎకక్డికో అనేది నిరణ్యించడానికి ఆయన వోటు శుధధ్ పనికిమాలినదని జగమెరిగిన సతయ్ం కనక ఆయనని 
ఎవరూ అడగరూ, ఆయన నోరెతిత్నా ఎవరూ పటిట్ంచుకోరూ. సుబాబ్ గారి తలనెపిప్ కూడా ఈ టిర్పుప్లో తన చేతి చమురు ఎంత వదులుత్ందా 
అనేదే కానీ ఎకక్డకి వెళుత్నాన్రనేది కాదు కదా? 

ఫోల్రిడా అయితే బండిమీద సామాను పెటుట్కుని డైరవ చేసుకుంటూ పోవచుచ్. అయితే హవాయీ, వాషింగట్న లో ఉండే సియాటిల 
దాకా వెళాళ్లంటే విమానం ఎకాక్లి. నాలుగు టికెటల్కీ, అకక్డ అదెద్కో కారూ, మళీళ్ హొటళూళ్ అదీ ఖరుచ్. ఇదంతా ఓ ఎతుత్ అయితే 
కడుపునిండా తినాన్క కూడా మెక డొనాలుడ్ కనిపించగానే అరజ్ంటుగా ఆకలి వేసే పిలల్ రాక్షసుల తిండీ, చూసే చోట పర్తీదానికీ ఓ టికెటూట్, అది 
చాలదనన్టూట్ వాటిమీద పనూన్ అంతా కలిపితే… సుబాబ్ ఇదే మాట పిలల్లోత్ చెపేత్ వాళళ్నన్ మాట – “డాడ నువోవ్ చీపో గాడివి. మెక డొనాలడ్ 
లో నాలుగు డాలరల్కీ, కారు పారక్ చేయడానికి యాభై సెంటల్కీ కూడా లెకక్లు కడతావు.”  సుబాబ్ పైకి అనలేని, అనని మాట ఏమిటంటే – 
నిజమే తాను చీపో గాడే అయితే ఈ బిగ మేక కి నాలుగూ, ఆ టాకోకి పదీ, ఇలా పారిక్ంగ కి మరో అయిదూ కటుట్కుంటూ పోతే చివరకి 
తేలేదేంటంటే – ఈ చిలల్రే మొతాత్నికి తడిసి మోపెడయియ్ తనకి లాభం గూబలోల్కి వసోత్ంది. అయినా అవసరం అయిన చోట తాను చేతికి 
ఎముక లేకుండా విదిలిసుత్నాన్డుగా?  

కిందామీదా మరో రెండురోజులు కుసీత్పటాట్క, సియాటిల పర్యాణం ఖరారైంది సుబాబ్ అండ కో గారికి. హాట వైర వారి పుణయ్మా 
అని విమానం, కారూ, హొటలూ అనీన్ ఒకే సారి కలిసొచేచ్యి. పేల్న దిగగానే అకక్డే కారు తీసుకుని మరో అయిదు రోజులు హోటల, 
అకక్డున్ంచి ఇషట్ం వచిచ్నచోటికి తిరగడం. ఈ అయిదు రోజులూ ఏం చేయాలనేది సుబాబ్గారి చేతులోల్ ఎలాగా లేదు. ఓ సారి హోటలోల్ దిగేక 
అకక్డ కనుకుక్ని పాల్న చేసుకోవచుచ్. మౌంట రైనియర, సేప్స నీడిల, ఈ రోజులోల్ పర్తీ సిటీలోనూ తపప్నిసరిగా ఉండే ఓ హిందూ టెంపుల, 
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అలా రోజుకోటి చూడొచుచ్.  సియాటిల లో దాదాపు నిరంతరం పడే వరష్ం కానీ అడడ్ం వసేత్ ఏదో మూయ్జియం, షాపింగ మాల ఎలాగా 
ఉండనే ఉనాన్యి. ఇండియన భోజనానికో మరో తిండికో సియాటిల లాంటి పెదద్ నగరంలో ఏం కొదువ?  

సుబాబ్గారి కుటుంబం సీ-టాక ఎయిర పోరట్ లో దిగేసరికి రాతిర్ పదకొండవుతోంది. అకక్డున్ంచి మళీళ్ అదెద్ కారు, హోటల కి 
వెళేళ్దారిలో ఎపప్టిలాగానే ఓ మాదిరి వరష్ం. బుక చేసిన డబల టీర్ హోటల కెళాళ్క తెలిసొచిచ్నదేమిటంటే సుబాబ్గారు రెండు రూములు బుక 
చేసారు, ఎందుకోగాని. పిలల్లు రెండు రూములోల్ ఉండొచచ్ని చంకలు గుదుద్కుంటూంటే సుబాబ్ కొంచెం అనుమానించి ఒకటే చాలు; రెండు 
రూములు మేము బుక చేయలేదని చెపిప్ తాళాలు తీసుకుని లోపలకి వెళాళ్క చెపేప్డు ఎందుకో. రెండు రూములు ఎలా తనపేరు మీద 
వచాచ్యో తెలియదు కనక అవి తీసుకుంటే రెండు చారీజ్లు పడతాయి కెర్డిట కారుడ్లో. రోజుకి తొంభై డాలరల్తో అయిదు వందలదాకా చేతి 
చమురు వదులుత్ంది అది తీసుకుంటే. తీసుకోకపోతే ఒకటే బుక చేసారు కనక ఫరావ్లేదు. అయినా తాము కావాలనన్ది ఒక రూమే కానీ రెండు 
కాదు కదా? అంతా వినాన్క పెదద్మామ్యి “ఓకే మిసట్ర పెర ఫెకట్” అని వెకిక్రించింది. ఝాము రాతిర్ మంచాలమీదకి చేరారు. 

ఓ రోజుకి సియాటిల లో చేపల మారెక్ట, ఎడతెగని నడక, మరో రోజు సేప్స నీడిల, మరో రోజు ఎంత దగిగ్రనుంచి చూడచోచ్ అంత 
దగిగ్రున్ంచి మౌంట రైనియర, మరో రోజు గుడికి అలా ఏ రోజుకా రోజు పాల్న చేసుకునాన్ రోజులో మొదటి పాల్న అయిపోయాక రెండో పాల్న 
పకక్నే ఉనన్ షాపింగ మాల లో సుబాబ్ గారు షాపు బయటనుండి విండో షాపింగ, సుబాబ్ గారి కుటుంబం షాపులోపల నిజమైన షాపింగ. 
అవును సుబాబ్గారి కెర్డిట కారడ్ మీదే అనిన్ చారీజ్లూనూ. అందులో మళీళ్ కొనేవి రకరకాలు – అమామ్యిలకి బటట్లు కావాలిస్నా 
అకక్రేల్కపోయినా, సియాటిల లో మాతర్మే దొరికో కొనిన్ పాసీట్ర్లు, సీవ్టుల్. ఎకక్డైనా ఏ మూయ్జియం లాంటిదో చూటాట్నికి మళీళ్ కారుడ్ మీదే 
చారీజ్. అమమ్గారు, అమామ్యిగారూల్ సుబాబ్గారి కారడ్ ఎకక్డపడితే అకక్డ జూం, జూమమ్ంటూ సైవ్ప చేసి వాడారు మొతత్ం టిర్ప అంతా. ఏది 
ఏమైనా ఈ కారడ్ లో ఉనన్ంత సుఖం ఒపుప్కోవాలిస్ందే – ఎకక్డా పైసా బయటకి తీసే పనిలేదు. ఒకపుప్డైతే పేపరా పాల్సిట్కాక్ అని అడిగేవారు. 
ఇపుప్డంతా పాల్సిట్కేక్ – సామానుల్ తెచుచ్కునే సంచీలూ, కోలా తాగే సాట్ర్ ల దగిగ్రున్ండి కెర్డిట కారుడ్లదాకాను. ఈ పాల్సిట్క వలల్ పరాయ్వరణం 
పాడవుతోందోహో, తాబేలు, తిమింగలం లాంటివి చచిచ్పోతునాన్యోహో అని ఎవరు ఎంత గొంతెతిత్ మొతుత్కునాన్ – పాల్సిట్కేక్ మహారాజు. 

వెకేషన అయేయ్క సుబాబ్గారు అనిన్ సంచీలు సరేద్సి తన దగిగ్రకొచిచ్న పర్తీ రసీదూ జాగర్తత్గా దాచి అదెద్కి తెచిచ్న బండిమీద ఎయిర 
పోరట్ కి చేరారు. శనివారం రాతిర్కి వరీజ్నియా వెనకిక్ వచేచ్క మళీళ్ ఇంటికి రావడానికి షటిల. ఏదైతేనేం, వెకేషన బర్హామ్ండమైన హిటేట్. 
వందలకొదీద్ ఫోటోలు తీసారు. సియాటిల లో బిల గేటస్ గారి భవనం, ఆయన ఆఫీసులూ దూరం నుంచైనా చూసారు. అనిన్ంటికనాన్ ముఖయ్ం 
గా చెపుప్కోవలిస్ంది అమమ్గారికి ఈ టిర్పుప్లో ఎకక్డా కోపం రాలేదు. సుబాబ్గారి మాటలకి మూతి మూడు వంకరుల్ తిపప్లేదు. పిలల్లు కూడా 
‘డాడ ఈజ ద బెసట్ డాడ పర్పంచం మొతత్ంమీద’ అని ఓ సరిట్ఫికేట పారేసారు. వాళుళ్ పర్పంచం అంతా ఎపుప్డు చూసారనే గూటేల్ పర్శన్ 
అటుంచితే, సరేవ్జనా సుఖినోభవంతు. 

వెకేషన నుంచి వెనకొక్చాచ్క ఓ ఆదివారం సుబాబ్గారు లెకక్లుచూసుకుంటే మొతాత్నికి ఖరుచ్ ఆరువేల ఎనిమిది వందలని తేలింది. 
హాట వైర వారిది అందులో పేల్న, హోటల, కారు ఖరుచ్ రెండువేల అయిదు వందలైతే మిగతావాటికి మరో రెండువేల మూడొందలు. సుబాబ్ 
గుండె పీచుమంది కానీ ఏమీ చేయలేని అశకత్త. ఉనన్ సేవింగస్ లో తాను సగం వాడేసాడు. మళీళ్ డిసెంబరోల్ ఇండియా పాల్న ఉంది. దానికి 
లెకక్ చూసేత్ కనీసం పదివేలు అవుతుంది నలుగురికి. ఎలాగో తరావ్త చూడాలి. ఇపుప్డు ఆలోచిసేత్ తలనెపిప్ తపప్ మరో పర్యోజనం శూనయ్ం. 
అమమ్గారు, పిలల్లూ రోజు రోజుకీ సంతోషంగా ఉనాన్రు సియాటిల టిర్ప తలుచ్కుంటూ. ఇంత డబుబ్ ఖరైచ్నా వాళళ్కేం చింత ఉనన్టుట్లేదు. 
అసలు ఇంత ఖరుచ్ ఎందుకైంది? 
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అలా మూడు వారాలు గడిచేక అపుప్డు వచిచ్ంది తాను కటాట్లిస్న కెర్డిట కారడ్ బిలుల్. సుబాబ్గారు చెపిప్నటుట్గానే హొటల వారు రెండు 
రూములకి చారీజ్ వేసారు. తామునన్ అయిదో, ఆరో రోజులకి - అయిదువందల నలభై ఆ రెండో రూముకి. ఫలాలా రోజులోపుల ఈ మొతత్ం 
కటట్కపోతే, రోజుకి ఇరవై ఒకక్ శాతం మాతర్మే ఇంటెర్సట్ పడుతుంది. సుబాబ్ గారు కలుల్తాగిన కోతిలా, ఫోన తీసి హాట వైర, డబల టీర్ 
హోటళళ్మీద పడాడ్డు దీని సంగతి తేలచ్డానికి.  మీరు ఫలానా రోజుల రెండు రూములు బుక చేసుకునాన్రు అని మా వెబ సైట చూపిసోత్ంది 
అందువలల్ అది కటిట్ తీరాలిస్ందే అని హాట వైర వారి వాదన. హోటల వారి పర్కారం సుబాబ్ గారు రెండు రూములోల్నూ ఉనాన్రుట. దీనిన్ 
వాదించడానికి సుబాబ్గారికి మూడు రోజులు పటిట్ంది. తాను రెండు రూములోల్ ఉనన్టూట్ అకక్డి హోటలోల్ ఉనన్ వీడియో కెమెరాలలో 
చూపించమని సుబాబ్గారు అడిగేసరికి హోటల వారు కాసత్ వెనకిక్ తగేగ్రు. ఈ పర్హసనం అయేయ్క సుబాబ్ ఇంటోల్ వాళళ్మీదా, హాట వైర మీదా, 
హోటల మీదా చాలా సారుల్ అరిచేడు. అదీ బాసెక్ట బాల, ఫుట బాల కీర్డాకారుల్ వాడే అచుచ్లో పర్చురించడానికి పనికిరాని పర్తేయ్కమైన 
భాషలో. ఇంత అయేయ్క ఆ రెండో రూమ చారీజ్లు తీసివేయబడాడ్యి. మరో సారి సరేవ్జనా సుఖినోభవంతు – కొంచెం ఆలశయ్ంగానైనా. 

అంతా సరుద్మణిగాక సుబాబ్గారికి ఓ అనుమానం పుటుట్కొచిచ్ంది. అసలు ఇంత దూరం వెళిళ్ ఇనిన్ డబుబ్లు ఖరుచ్పెటిట్ అడుసు 
తొకక్నేల, కాలు కడుగనేల? అసలీ వెకేషన విషయంలో తాను ఇంత టెనష్న పడుతుంటే ఇంటోల్ అమమ్గారికాక్నీ అమామ్యిలకాక్నీ చీమ 
కుటిట్నటుట్కూడా లేదే? ఈ కుటుంబం లో డబుబ్ “మనది” అనే విషయం పటట్కపోవడం, ఈ డబల రూమ పర్హసనం, ఈ వెకేషన లో కొనన్ 
పనికొచేచ్ పనికిరాని వసుత్వుల, బటట్ల గురించీ, వీళళ్కి ఆనందం ఎలా వసోత్ంది అసలు? అందులోనూ తాను మొదటినుండీ పర్తీ విషయానికీ 
వదుద్ వదుద్ అంటునాన్, డబుబ్ విషయంలో జాగర్తత్గా ఉండమని చెపుత్నాన్? ఇంత సంతోషంగా ఎలా ఉండగలుగ్తునాన్రు వీళుళ్? మూడు 
రోజులు వదలని తలనెపిప్తో ఈ అనుమానం బురర్ తొలుసూత్నే ఉంది సుబాబ్కి. సమాధానం మాతర్ం దొరకలేదు. 

ఆ పై వారాంతం శుకర్వారం రాతిర్ అందరూ పడుకునన్పుప్డు సుబాబ్ టివి చూసోత్ ఏదో పోర్గార్ం పెటేట్సరికి డెటార్యిట కారల్ కంపెనీ 
సి.యీ.వో లు వాషింగట్న లో ఉనన్ కాపిటల హిల అనే చోట – కారల్ కంపెనీలు నషాట్లోల్ ఉనాన్యి కనక వాటి తరపున డబుబ్లు 
అడుకోక్వడానికి చేతిలో చిపప్తో వెళళ్డం, వాళళ్ని కాంగెర్స వారు ఇంటరూవ్య్ చేయడం చూపిసుత్నాన్రు. పాతదే, ఎపుప్డో జరిగినది రికారడ్ 
చేసిన పోర్గార్ం. కాంగెర్స మెంబర కాబోలు అడుగుతునాన్డు, “మీరు డిటార్యిట నుంచి ఇకక్డకి ఎలా వచాచ్రు?” 

“కంపెనీ కుదిరిచ్న పేర్వేట పేల్న మీద.” ఫోరడ్, జెనరల మోటారస్, కైరషల్ర వారు విడివిడిగా ఉవాచ. 
కోపం మండుకొచిచ్న కాంగెర్స ఆయన అరిచేడు, “మీరు డబుబ్లు ఇలా తగలేసే కంపెనీలని ఈ సిథ్తికి తీసుకొచాచ్రు కాబోలు. 

ముగుగ్రూ కలిసి ఒక పేల్న లో వచిచ్నా డబుబ్లు ఆదా అయేయ్వి కదా? డబుబ్లు ఇషట్ం వచిచ్నటూట్ తగలేయడం, అవి పోయాక వచిచ్ మమమ్లిన్ 
దేబిరించడం.” 

ఏం చెపాప్లో తెలియక ఓ వెరిర్నవువ్ నవువ్తునాన్రు ముగుగ్రు సి.యి.వో లూనూ.  ఆ ఇంటరూవ్య్ అయేయ్క జరన్లిసట్ పెదాద్యన చెపేప్డు 
ఈ సి.యి.వోలు ఎందుకలా నిరల్క్షయ్ంగా డబుబ్లు ఖరుచ్పెడతారో, “ఆ కాంగెర్స ఇచేచ్ డబుబ్లు ఉచితం, అవి పనున్ల దావ్రా జనం మీద 
గడించేవి. ఇటు కాంగెర్స వారివీ కాదు, అటు కారల్ కంపెనీవీ కాదు. అందువలల్ అవి ఎలా పోయినా ఈ సీ.యీ.వో. లకీ కాంగెర్స వారికీ 
పటట్దు. డబుబ్లు ఇవవ్కపోతే కంపెనీ మూసేసాక ఉదోయ్గాలు పోయి జనం ఇబబ్ంది పడతారు కనక ఇవవ్ననడం కుదరదు. అది ఇదద్రికీ తెలిస్న 
మరమ్ం. ముందు ముందు లాభాలు వసేత్ ఈ డబుబ్లు ఇసాత్మని చెపప్రు కనక, తిరిగి వెనకిక్ ఇసాత్రో లేదో ఎవరికీ తెలియదు పర్సుత్తానికి.” 
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అంతా చూసిన సుబాబ్ మొహం మీద ఒకక్సారి చిరన్వువ్ పుటుట్కొచిచ్ంది. మూడు రోజులనుంచి తాను తల బదద్లు కొటుట్కునన్ – 
వెకేషన లో తన జేబులోంచి చాలా డబుబ్లు పోయినా ఇంటోల్ సీ యీ వో అయిన అమమ్గారికీ, అమామ్యిలకీ అంత సంతోషం ఎలా కలిగిందో 
అనే - సందేహం తీరిపోయినటూట్. హాయిగా ఓ చినన్ నిటూట్రుప్తో టివి కటేట్సి మంచం మీదకి చేరాడు.  

 
 -         ఉ   . 

PPP   
కాబోయే అమెరికా అలుల్డి ఇంటోల్ వియయ్పురాలు, వియయ్ంకుడూ బేరసారాలు సాగిసుత్నాన్రు. పెళిళ్కూతురు పకక్గదిలోంచి అనీన్ 

వింటోంది. పెళిళ్ ఖరుచ్లకి ఇంత, భోజనాలకి ఇంత, వీసా వచాచ్క మీ అమామ్యి అమెరికా వెళళ్డానికి మీరే పేల్న టికెట పెటుట్కోవాలి, వగైరా. 
కొనిన్ంటికి డైరకట్ గా ఒపుప్కునాన్ కొనిన్ంటికి బేరం. అనీన్ అయేయ్క వియయ్పురాలు ఓసారి కాబోయే కోడలు తో మాటాల్డతానని చెపేప్సరికి 
రేవతిని పిలేచ్రు గదిలోకి.  

ఏమీ ఉపోదాఘ్తం లేకుండానే కాబోయే అతత్గారు చెపేప్సింది, “అబాబ్యిని సరిగాగ్ చూసుకోవాలి. వేళకి వండిపెటాట్లి. వాడికి కోపం 
వచిచ్నా సరుద్కుపోవాలి. పెళైళ్న కొతత్లో దెబబ్లాటలు వచిచ్నా ఏమనుకోకూడదు. మాతో అనీన్ ఫోనుమీద చెపూత్ ఉండాలి…” అనీన్ అయేయ్క 
మరో పర్శన్ – “మేము అమెరికా వసేత్ నీకు ఇషట్మేనా?” 

రేవతి చెపిప్ంది, “అదేమిటండి అలా అడుగుతునాన్రు, మీరు వసేత్ మాకు సంతోషమే కదా? అకక్డ ఎలా ఉంటుందో నాకు ఏమీ 
తెలియదు. ఆయన ఉదోయ్గానికి వెళాళ్క ఒకక్తిత్నీ ఏం చేసాత్ను? మీరు వసేత్ నాకు తోడు ఉంటుంది కదా?” 

“మేము పెరమ్నెంట గా రాము గానీ వచిచ్ చూసిపోతూ ఉంటాము. ఇకక్డ మా పనులు మాకునాన్యి కదా?” 
“సరే, మీకెలా ఇషట్ం అయితే అలాగే.” నవువ్తూ తల ఊపింది రేవతి. 
కాబోయే అతత్గారు సంతోషంగా రేవతి చేతులు పటుట్కుని, “మా మంచి కోడలు,” అంటూ బయలేద్రింది వాళాళ్యనతో. ఇనాన్ళళ్ 

జీవితంలో ఆడవాళళ్ విషయాలు బాగానే ఆకళింపు చేసుకునన్ వియయ్ంకుడు, అవునూ కాదూ అనన్టుట్ తల ఆడిసూత్ బయటకి నడిచేడు. 
పెళైళ్పోయిన మూడునెలలకి రేవతి కానాస్స లో దిగేక ఆరాభ్టంగా అపారట్ మెంట లో సావ్గతం బెలూనూల్, ఓ కేక కట చేయడం, అది 

సోము, రేవతిల మొహాల మీద రాయడం, ఆ తరావ్త భోజనం. ఇవయేయ్క కొతత్ దంపతులనిదద్రీన్ వదిలేసి ఇళల్కి వెళేళ్రు సేన్హితులు, వచేచ్ 
వీకెండ లో మరోసారి కలుదాద్మని చెపిప్. 

మూడు నెలలకి కొతత్ సంసారం సరుద్కుంటూంటే వారాంతంలో ఓరోజు సోము ఏవో కాయితాలు నింపుతూంటే అడిగింది రేవతి అవి 
దేనికో.  

“అమమ్నీ నానన్నీ అమెరికా చూడాడ్నికి రమమ్నాన్ను, మరో మూడు నెలలోల్ వసాత్రు.” చెపేప్డు సోము. 
ఈ వారత్ సోము సోమవారం ఉదోయ్గంలోకి వెళళ్గానే ఊరంతా తెలిసిపోయింది ఫోనుమీద. అవును రేవతి ఒకావిడకి చెపేత్ అది మరో 

ఆవిడకీ అకక్డున్ంచి కూరల్ సంతలో చెపిప్నటూట్ ఊరంతాను.  అపప్టికి ఊళోళ్ కొంతమందికి బాగా చనువు ఉనన్ వాళళ్లో ఒక పెదాద్విడ 
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రేవతికి ఫోన చేసి మరింత కూపీ లాగింది విషయాలు. అతత్గారు వసుత్నాన్రంటే కోడలు ఎలా ఉంటే ఆ వచేచ్ పెదాద్విడ సంతోషిసుత్ందో అనీన్ 
చెపాప్క అడిగింది, “రేవతీ, వాళుళ్ రావడం నీకు ఇషట్మేనా?” 

“ఆ ఏదో లెండి. పెళిళ్కి ముందూ, పెళిళ్లోనూ నానా జాగర్తత్లూ చెపిప్ందావిడ. మా అబాబ్య బుదిద్మంతుడు, ఇంత గొపాప్, అంత 
గొపాప్ అంటూ, అకక్డకి ఇంటోల్ తపుప్లనీన్ నా మూలానే వసాత్య అనుకుంది కాబోలు. పెళిళ్లో పర్తీదానికీ వంకలు. నాకు నచచ్లేదు. 
ఇకక్డికొచాచ్క ననున్ చూసి ఏమంటుందో అని నా బెంగ.” 

“అదే అమామ్య, అతత్గారుల్ అందరూ అంతే. అయితే జాగర్తత్గా విను నేను చెపేప్మాట,” అంటూ పెదాద్విడ ఓ పావుగంట ఏం 
చేయాలో అతత్గారితో చెపిప్ంది. అంతా విని రేవతి నోరు వెళళ్బెటాట్క పెదాద్విడ కి ధనయ్వాదాలు చెపిప్ ఫోన పెటేట్సింది. ఆ తరావ్త పని 
అతత్గారిని ఎలా చూసుకోవాలో, ఆవిడకి ఏవి ఇషట్మో, కాదో అనీన్ సోము ని అడిగి తెలుసుకోవడం, ఆవిడకి నచిచ్న వంటలూ, రంగులూ అనీన్ 
నేరుచ్కోవడం. 

ఈ లోపున సోము సేన్హితులోత్ చెపుప్కోవడం మొదలుపెటేట్డు, “మా ఆవిడకి మా అమమ్ అంటే ఎంత ఇషట్మో, ఇపప్టున్ంచే అనీన్ 
అమమ్కి నచిచ్నటూట్ చేసోత్ంది. మీరైతే మీ ఆవిడా, అతత్గారు రకరకాలుగా కొటుట్కుంటూ, తిటుట్కుంటూ ఉంటారని చెపూత్ ఉంటారు కానీ మా 
ఆవిడ అలాంటిది కాదు.” 

ఈ కబురుల్ వినన్ సేన్హితులోల్ సుధాకర అనే ఒకాయన పుసుకుక్న “ముందు చూపు అనన్మాట,” అనాన్డు. 
సోము కి ఆయన అనన్ది అరధ్ం కాక అడిగేడు, “అదేమిటండి?” 
సుధాకర నవివ్ ఊరుకునాన్డు కానీ ఏమీ సమాధానం చెపప్లేదు. అది అకక్డితో అలా సమసిపోయింది. 
ఆతత్గారు దిగేక రేవతికి తెలిసిన విషయం వాళుళ్ నాలుగు నెలలు ఉంటారు.ఈ నాలుగు నెలలోల్నూ వాళల్ని అటు కాలిఫోరిన్యా ఇటు 

నూయ్ యారక్ దాకా తిపిప్ చూపించాలి.  పర్తీ వారాంతంలోనూ అబాబ్య గారు కారు బయటకి తీసి ఎకక్డికో ఓ చోటకి వెళళ్డం, దారి 
ఖరుచ్లూ, మిగతావీ అనీన్ తడిసిమోపెడవవ్డం.  ఆ ఖరుచ్ల సంగతి ఎలా ఉనాన్ రేవతి మాతర్ం అతత్గారిని బాగా చూసుకునన్టేట్. 

పొదుద్ట లేచినపప్టినుంచి రాతిర్ పడుకోబోయే వరకూ రేవతిదే అంతా పని. అందరి అతత్లాల్గానే రేవతి అతత్గారికి కూడా కోడలు తనకి 
అడుగులకి మడుగులొతాత్లని ఆశ. కాఫీకీ టీ కి కూడా ఆవిడకి లేచే శకిత్ ఉండదు. పొదుద్నన్ వంట సాయంతార్నికి పనికిరాదు. ఆ పూటకాపూట 
వండవలిస్ందే. ఈ మధయ్లో మళీళ్ పంటికిందకి పకోడీలో, బూందీయో మరోటో. సాయంతర్ం అబాబ్యి ఇంటికి వచాచ్క ఆయనోత్ కబురుల్ – 
ఇంటోల్ మంచం మీద వేసే దుపప్టల్ రంగు దగిగ్రున్ంచి రాతిర్ సాంబారోల్ వేసే కూర ముకక్లదాకా. రోజంతటోల్ ఒకక్సారి కూడా కోడలికి ఓ 
చేయివేసి సహాయం చేదాద్మని కానీ, కిచెన లోకి వెళిళ్ అసలు రేవతి ఎలా ఉందో చూదాద్మని కానీ ఆవిడకి తటట్లేదు. ఆవిడకి ఏమైనా 
కావాలిసేత్, “రేవతీ” అంటూ ఓ కేక పెటట్డమే.  రేవతి కూడా ఊళోళ్ పెదాద్విడ ఏం చెపిప్ందో కానీ, నోరు మెదపకుండా అనీన్ చేసిపెడుతూనే 
ఉంది అతత్గారికీ మామగారికీ. వాళుళ్ ఉనన్ నాలుగునెలలోల్ రేవతి రోజుకి ఆరుగంటలు మాతర్మే పడుకోగలిగింది అంటే అది అతత్గారి చలవే. 

నాలుగు నెలలు దాటి అతాత్ మామా తిరిగి ఇండియా వెళిళ్పోతూంటే రేవతికి దరిదర్ం వదిలినటూట్ అనిపించినది ”హమమ్యాయ్ 
ఇపుప్డైనా కాసత్ విశార్ంతిగా పడుకోవచుచ్” అనే ఆలోచనతో. ఇనాన్ళళ్బటీట్ రేవతి ఒకక్సారికూడా తన అమామ్ నానన్ల గురించిగానీ ఒకక్ 
మాటైనా తనకి పితూరీగా చెపప్లేదనీ, ఎపుప్డూ కోపం తెచుచ్కోలేదనీ సోము సేన్హితులదగిగ్ర డబాబ్ కొటుట్కుంటూనే ఉనాన్డు. వాళుళ్ 
నవువ్తూనే ఉనాన్రు కూడా. అందులో సుధాకర మరీను. 
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అతాత్మామలు వెళిళ్పోయిన మరో మూడునెలలకి రేవతి ని డాకట్ర దగిగ్రకి తీసుకెళిళ్నపుప్డు ఆవిడ మొతత్ం పరీక్షచేసాక చెపిప్న 
విషయం – రేవతికి నెల తపిప్ంది, అయితే మనిషి విపరీతమైన పని వలోల్ మరో కారణం చేతో చాలా నీరసంగా ఉంది. బలంగా ఉండాలంటే 
మరో మనిషి అవసరం; మందులు వాడినా సరే. 

సోము, వెంఠనే చెపేప్సేడు డాకట్ర తో, “మా అమమ్ని రమమ్ని చెపాత్నండి ఇండియానుండి, రేవతికూక్డా మా అమమ్ంటే చాలా ఇషట్ం. 
ఆ మధయ్ అమమ్ వచిచ్నపుప్డు ఇదద్రూ బాగా సఖయ్ంగా ఉనాన్రు.”  

రేవతికి ఈ మాట విని ఒళుళ్ జలదరించింది.  ఆ సాయంతర్ం మళీళ్ ఊళోళ్ పెదాద్విడతో ఫోను. 
సాయంతర్ం సోము ఇంటికొచాచ్క రేవతి చెపిప్నది ఇది, “కిర్తంసారి మీ అమామ్ నానాన్ వచాచ్రు కనక, ఈ సారి మా అమమ్ని 

పిలుదాద్మండి. నాకు ఈ రోజులోల్ సహాయం చేయడానికి అమమ్ దగిగ్ర ఉంటే బాగుండునని ఉంది.” 
“అదేం? మా అమమ్ వసేత్ కిర్తం సారి ఇదద్రూ బాగానే ఉనాన్రుగా? అమమ్కి తెలియదా నీకు ఏం కావాలో?” 
“ఆవిడకేనా? మీ అమమ్గారు వసేత్ ఆవిడకి పొదుద్నన్ దగిగ్రున్ంచి సాయంతర్ందాకా నేనో పనిమనిషిగా అనీన్ చేతికి అందించాలి కానీ 

నేను ఉనాన్నా ఊడేనా అనేది తటట్దు,” మూతి మూడు వంకరుల్ తిపుప్తూ చెపిప్ంది రేవతి, “ఉనన్ నాలుగు నెలలోల్ ఒకక్సారి కూడా వంటింటోల్కి 
వచిచ్ ఓ చేయి వేసి హెలప్ చేసాత్రేమో అని చూసాను కానీ, కూరుచ్నన్ చోటునుంచి లేసేత్నా?” 

“వంటోల్ బాగాలేదోమోలే” 
“ఎలా బాగుంటుంది? కూరుచ్ంటే లేవరు; అదే పనిగా తినడం, అసలే బరువెకుక్వ, కాసత్ లేచి అటూ ఇటూ తిరగడమో, ఏదో పని 

చేయడమో చేసినా బాగుణుణ్. అలా తిని పడుకుంటే అంతే. అకక్డకీ చాలనటూట్ నా వంట మీద వంకలు, నేను కటుట్కునన్ బటట్ల గురించి 
కామెంటూల్, ఇంటోల్ అది లేదనీ ఇది లేదనీ, అనిన్ంటికీ నేనే” అకక్సు వెళల్గకిక్ంది రేవతి. 

“నాతో ఎందుకు చెపప్లేదీ విషయాలు వాళుళ్నన్పుప్డు?” 
“ఎందుకూ చెపప్డం? నేను పితూరీలు చెపుత్నాన్నని మీ ముగుగ్రూ నా మీద ఎగురాత్రు. మనం చూసిన డాకట్ర ఏం చెపిప్ందో వినాన్రా? 

నాకు జవ్రం వచిచ్నా, ఒళుళ్ సలుపుతునాన్ ఆవిడ కాఫీ కలపుకోవడానికూక్డా లేవదు.  మనం ఇకక్డ రోజుకో సారి వండుకుంటాం కానీ 
ఆవిడకి పూట పూటకీ ఫెర్ష గా వండాలి.  మీ అమమ్గారికి రోజూ పాదపూజ చేసి ఈ నీరసం అవీ కొని తెచుచ్కునాన్ను నేను. రోజులో అసలు 
నాకు శెలవు అనేదే ఉండేది కాదు. మీకైతే ఆఫీసులో కూరుచ్ని ఏమీ తెలియవు.” 

మరో పావుగంట ఒకరి మీద ఒకరు విసురుల్ విసురుకునాన్క మొతాత్నికి రేవతి అమామ్ నానాన్ అమెరికా రావడానికి నిశచ్యం 
అయింది. రేవతి ఊళోళ్ పెదాద్విడతో ఆరోజు సాయంతర్ం చెపిప్ంది ఫోన చేసి, “అమెరికా వచిచ్న మా అతత్గారిన్ బాగా చూసాను. ఇపుప్డు 
మీరు చెపిప్నటూట్, పురుడికి మా అమమ్ వసోత్ంది.” 

“ఇది నా సవ్ంత ఆలోచన కాదమామ్ రేవతీ, తరతరాల నుంచీ వసుత్నన్దే. నేను అమెరికా వచిచ్నపుప్డు ఓ పెదాద్విడ నాకు చెపిప్నదే 
నేను నీకు చెపాప్ను. ముందు అతత్గారిన్ సరిగాగ్ చూసుకుంటే, తరావ్త మొగాడు మన అమామ్ నానన్లని తీసుకురావడానికి సహాయం చేసాత్డు. 
పర్పంచంలో మగాళళ్ందరూ అంతే!” పులల్ విరిచేసింది పెదాద్విడ.  

తరావ్తెపుప్డో, సోమూ ఆఫీసులో ఓ సారి సుధాకర కనిపించినపుప్డు అతను అనన్ మాటలు గురొత్చిచ్ చెపేప్డు ఆయనోత్, “ఓ సారి 
మీరు ముందు చూపు అంటే అరధ్ంకాలేదు కానీ ఇపుప్డు బాగానే అరధ్మైనటూట్ ఉంది.” 
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“అది సరవ్ సాధారణం బర్దర, నేను ఆ మాట అనన్పుప్డు అదేంటో అరధ్ం కాక అడిగేరు గురుత్ందా? నేను నవివ్ ఊరుకునాన్ను 
ఎందుకంటే అది సవ్ంతంగా అనుభవిసేత్ తపప్ తెలీదు. ఇంకో విషయం గురుత్ పెటుట్కోండి. మరోసారి కానీ మీ అమామ్ నానాన్ అమెరికా వసేత్ ఈ 
సారి ఆవిణిణ్ మీ ఆవిడకి హెలప్ చేయమని చెపప్ండి. ఆవిడ చేసినా చేయకపోయినా అతాత్ కోడళల్ దెబబ్లాటలు మాతర్ం తపప్వు. మొదటోల్ 
నెతిత్మీద పెటుట్కు చూసింది ఇపుప్డిలా అయిందేమిటా అని ఆశచ్రయ్పడే పనిలేదు. రెండు చెవులూ కాకపోయినా ఓ చెవి వాళల్కేసి పారేసి 
ఉంచండి. ఇంటోల్ జరిగేది తెలుసూత్ ఉంటుంది. మరీ అంత అమాయకతవ్ం పనికిరాదు.”  

“అబేబ్ రేవతి అలాంటిది కాదండి, మా అమమ్ంటే ఇషట్మే.” 
 “ఈ భూ పర్పంచంలో ఒక ఆడమనిషి కి శతృవు ఎవరో తెలుసా బర్దర? ఆవిడ పకక్నే ఉనన్ మరో ఆడమనిషి. మానవుడనన్వాడు 

పుటిట్నపప్టినుండి ఈ రోజు వరకూ అతాత్ కోడళుళ్ దెబబ్లాడుకోని పర్పంచం లేదు. ఉతిత్నే ఊహలోల్ బతకడం మాని వాసత్వికంగా ఉండండి.” 
వెళిళ్పోతూ సుధాకర బిగగ్రగా నవువ్తూ చెపేప్డు, 

 
   అ    అ      ,  

  అ   . 
PPP   

 మొదటిసారి అమెరికా వచిచ్న రేణుక ని బయటకి తీసుకెళేళ్డు మొగుడు సుధాకర షాపింగ చేయడానికి. రేణుకకి లోపలకి వెళూత్ంటే 
కళుళ్ విపాప్రిచ్ చూడొదద్నీ, నోరు వెళళ్బెటట్ వదద్నీ చెపాప్డు కూడా. అయినా కోర్గర షాపు లోపలకి వెళళ్గానే రేణుక నోరు వెళళ్బెటిట్ంది అది 
చూసి.  ఏది కావాలిసేత్ అది తీసుకుని బండిలో వేసుకోవడం, చుటూట్రా తిరగడానికి కావాలిస్నంత చోటు. కాఫీ కొనేచోట బాటిల తీసుకుని 
తరావ్త వదుద్ అనుకుంటే మరోచోట పెటేట్సినా ఎవరూ ఏమీ అనుకోరు. కూరల మీదా, నారల మీదా చినన్గా పడే నీళళ్ సేర్ప్, అవి పాడవకుండా 
ఉండడానికాక్బోలు. కొనుకోక్వడానికి పాకం గారి లాంటి డో నట ల దగిగ్రున్ంచి కేకులదాకా రకరకాల చిరుతిళుళ్. అదుభ్తం! 

కోర్గర ఇలా ఉందనుకుంటే, వాల మారుట్ మరో అదుభ్తం. కొండమీద కోతితో సహా అనీన్ దొరికే చోటు. బటట్లు, ఉపుప్, వాము, 
బియయ్ం, పాలూ నీళూళ్, ఫోను, కంపూయ్టరూల్ అంటూ దొరకనిదేదీ లేదు. ఇంక ఆగలేక రేణుక అడిగేసింది సుధాకర ని – ఇంకేం 
దొరుకుతాయో వాల మారట్ లో. 

“డి. వెంకటేశవ్రూల్, టి. వెంకటేశవ్రూల్ కూడా దొరుకుతాయ,” సుధాకర చెపేప్డు నవువ్తూ. 
“అంటే? దేవుడి బొమమ్లూ, పటాలూనా?” 
“కాదోయ వెరిర్మొహమా, మా కాలేజీలో డి. వెంకటేశవ్రుల్ అనేవాణీణ్ డివీలు అనీ, టి. వెంకటేశవ్రుల్ అనేవాణిణ్ టివిలు అనీ అనేవాళళ్ం. 

అలా ఇకక్డ వాల మారట్ లో డివిడిలూ, టివిలూ కూడా దొరుకుతాయ!” నవేవ్డు సుధాకర మరోసారి.  
 
అలా మూడు నెలలు షాపు మీద మరో షాపు తిరిగాక రేణుకకి తెలిసొచిచ్న విషయం – మనం ఏది ఎకక్డ కొనాన్ జేబులోంచి పైసా 

తీయాలిస్న పని లేదు. అనిన్ంటికీ పర్యోగించే ఒకే ఒక ఆయుధం కెర్డిట కారుడ్. ఏది కావాలిసేత్ అది కొనేసుకుని కారడ్ అనేసేత్ వాళేళ్ 
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చూసుకుంటారు. ఒకక్డాలర దగిగ్రున్ంచి తాము ఈ మధయ్ రెండు వేలు పోసి కొనన్ టివి దాకా అనిన్ంటికీ కెర్డిట కారేడ్. అపుప్ ఇవవ్డం కారడ్ 
వారి గొపప్ అయితే దానిన్ తీసుకోవడం తమ గొపప్. 

అలా తమకి అవసరం ఉనాన్ లేకపోయినా, “ఏది పడితే అది” కొనేసుకునే రోజులోల్ రేణుక అమెరికా వచిచ్న నాలుగో నెల మరో 
అదుభ్తం జరిగిపోయింది. ఇండియాలో ఎపుప్డూ పేంటుల్ వేసుకోకపోయినా అమెరికా లో ఎలా తపప్దు కనక రేణుక కొనన్ ఒక పేంట ఆవిడకి 
పటట్కపోవడంతో సుధాకర ఇంటికొచాచ్క చెపిప్ంది – తాము కొనన్ పాతికడాలరల్ పేంట మీద పెటిట్న డబుబ్లు పోయినటేట్ అని. 

“ఎందుకు పోయినటుట్? నీకు పేంట నచిచ్ందనాన్వుగా?” 
“కొంచెం బిగుతుగా ఉంది. అది వేసుకోలేను.” 
“అదా, అయితే తిరిగి ఇచేచ్సి మరోటి తీసుకోవచుచ్.” 
“ఎలాగెలాగా?” ఆశచ్రయ్పోయింది రేణుక. 
“బిలుల్ చూపించి ఇది ఇచేచ్సేత్ మరోటి తీసుకోవచుచ్. లేకపోతే డబుబ్ వాపస ఇసాత్రు.” 
“బిలుల్ లేకపోతే?” 
“వెళిళ్ చెపప్వచుచ్ ఏ రోజు కొనాన్మో. దానిని బటిట్ వాళల్ కంపూయ్టర లో చూసి మన బిలుల్ బయటకి తీసే ఛానస్ ఉంది. కానీ ఇది అనిన్ 

చోటాల్ పనిచేయకపోవచుచ్. అందుకే ఎపప్టికైనా బిలుల్ జాగర్తత్పెటుట్కోవడం మంచిదే.” 
ఈ అదుభ్తం జరిగిననాటినుండి తరావ్త మూడు నెలలోల్ సుధాకర దాదాపు ఇరవై ముఫైఫ్సారుల్ వాల మారట్ కీ, టారెగ్ట షాపులకీ 

సరుకులు వాపస ఇవవ్డానికి వెళేళ్డు. ఏడాది గడిచేసరికి సుధాకర కి విసుగొచిచ్ంది ఈ తతంగం చూసి. అమమ్గారికి ఏది కావాలో ఏది 
అకఖ్రేల్దో తెలియదు. కనిపించింది కొనడమే. ఓ రెండు రోజులు పోయాక తిరిగి ఇచేచ్యడం. ఓ రోజు ఇదద్రూ బెసట్ బై అనే షాపులో కొనన్ హెడ 
ఫోనస్ వాపస ఇసూత్ంటే మేనేజర గారు తనగదిలోకి పిలేచ్డు ఇదద్రీన్.  లోపలకి తీసుకెళాళ్క చెపేప్డు అతి మామూలుగా, 

“మిమమ్లిన్ మేము దాదాపు అయిదారు నెలలనుండీ గమనిసుత్నాన్ం. ఏదో ఒకటి కొనడం, ఓ వారం పదిరోజులోల్ వెనకిక్ ఇవవ్డం. 
ఏమిటి మీ కధ? మీకు అకక్రేల్కపోతే కొనడం దేనికీ వాపస ఇవవ్డం దేనికీ?” 

“అబేబ్ మేము అనిన్సారుల్ ఇకక్డకి రాము. ఏదో ఈ సారికి ఇకక్డకి రావడం అయింది. అయినా ఈ హెడ ఫోనస్ సరిగాగ్ పనిచేయడం 
లేదు,” బుకాయించబోయేడు సుధాకర. 

మేనేజర తన దగిగ్రునన్ కాయితాలు తీసి చూపించేడు ఆరునెలలోల్ వీళుళ్ కొనన్దీ వాపస ఇచిచ్నదీ. అంతా అయాయ్క సుధాకర రేణుకల 
నలల్ బడడ్ మొహాలు చూసి ఖచిచ్తంగా చెపేప్డు మేనేజర – “మీకు ఇది బాగుండకపోతే వేరేది తీసుకోండి కానీ డబుబ్లు వాపస ఇవవ్ం. 
మరోసారి ఇలా చేసేత్ అసలు వాపస కాదు కదా, వేరేది తీసుకోవడం కూడా ఒపుప్కోము. ఇదే మీ ఆఖరి ఛానుస్.” 

వేరే హెడ ఫోనస్ తీసుకుని ఇంటికొచాచ్క సుధాకర అరవడం మొదలుపెటేట్డు రేణుకమీద పర్తీదీ ఇలా కొనడం ఇవవ్డం వలల్.  ఆవిడకి 
మంటెకిక్ పోయి తిరిగి సుధాకర మీద అరిచింది తపుప్ తనదా అంటూ. 

అయితే ఆ తరావ్త రేణుక అవలంబించిన కొతత్ సూతర్ం పర్కారం ఆవిడ కొనడం మానదు గాక మానదు, కానీ వెనకిక్ ఏదైనా వాపస 
ఇవావ్లిస్ వసేత్ ఆ తలనెపిప్ సుధాకర ది. అలా అమమ్గారు వాపస కారయ్కర్మంలో ఏ షాప మేనేజర పెటేట్ తిటల్లోంచీ, వారిన్ంగులలోంచీ 
బయటపడింది. ఎనిన్ తిటుల్ తినాన్ సుధాకర కి ఇది తపప్ని మేళం. కొనడానికి అమమ్గారు వసాత్రు కానీ వాపస ఇచేచ్టపుప్డు మాతర్ం తదిద్నం 
తనదే. 
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ఓ రోజు కొనన్ ముఫైఫ్ డాలరల్ సరుకు వాపస ఇసూత్ంటే వాల మారట్ వారు ఉవాచ – “అయాయ్ మీరు బిలుల్ కూడా తేలేదు. మా 
కంపూయ్టర పనిచేయదు అలాగ. బిలుల్ లేకపోతే మేమిచేచ్ది ఐదు డాలరల్ నలభై ఆరు సెంటుల్. కావాలిసేత్ ఇకక్డో సంతకం తగలేయండి.” 

“అదేంటండి, నేను ముపైఫ్ పెటిట్ కొనాన్ను ఈ సరుకు,” సుధాకర చెపప్బోయేడు. 
“అవునా, సరే బిలుల్ చూపించండి, ముపైఫ్కి కొనన్టుట్” 
“అది లేదు కనకే కదా ఈ గొడవ” 
“అందుకే ఐదూ నలభై ఆరు తీసుకుని బయటకి దయచేయండి.” నవువ్తూనే చురుకుక్మనిపించింది వాల మారట్. 
ఇంటికొచాచ్క రేణుక ని అడిగేడు బిలుల్ ఎకక్డ ఉందో. 
“నాకేం తెలుసు? మీరే దాచుకుంటూ ఉంటారు అవనీన్ను,” ఆవిడ విసురుగా వచిచ్ంది సమాధానం.  
అయితే సరుకులు కొనాన్క వాటిని ఇంటికి తెచుచ్కునేటపుప్డు అమమ్గారి మొహంమీద వెలిగే వెలుగు ఈ సారి లేకపోవడం సుధాకర 

గమనించాడు. అటువైపు నుంచి రేణుక, సరుకులు వెనకిక్ వాపస ఇసూత్ంటే సుధాకర మొహం లో కనిపించే నలల్టి నీడలు గమనించలేదని 
సుధాకర కి అనిపించింది. ఇలా నాలుగైదు సారుల్ అయేయ్క సుధాకర కి చూసుకుంటే పోయినవి రెండు వందల డాలరుల్ నెలకి. ఇంక 
అపప్టున్ంచీ బుధిధ్ వచిచ్ వాపస ఇవవ్డానికి వెళళ్డం మానుకునాన్డు అతయ్ంత అవసరం అయితే తపప్. 

ఈ వెలుగునీడలు ఇలా కొంతకాలం జరిగేక సుధాకర అనిన్ బిలుల్లూ ఒకచోట పెటట్డానికో పాల్సిట్క డబాబ్ కొని వాడడం 
నేరుచ్కునాన్డు. అనిన్ంటికనాన్ మరో పెదద్ విషయం ఇపుప్డు అమమ్గారు సరదాగా షాపింగ కి వెళాళ్లంటే సుధాకర కి ఎపుప్డూ ఆఫీసు పనీ, 
ఇంటోల్ పనీ వలల్ తీరికే లేదుట. మొగుడికి తీరిక లేనందువలల్ అమమ్గారు షాపింగ మానరు కనక ఆవిడకి తన కెర్డిట కారడ్ కాపీ ఒకటి 
ఇపిప్ంచాడు సుధాకర. 

ఇపుప్డు అమమ్గారో సవ్తంతర్పు పకిష్. ఎవరితోనైనా షాపింగ కి వెళిళ్ ఆవిడకి కావాలిస్నవీ అకక్రేల్నివీ కొనేసూత్ ఉంటుంది. డబుబ్లు 
మనవి కానపుప్డు అవి ఖరుచ్పెటట్డంలో ఉండే ఆనందం వేరు కదా? అదీకాక కెర్డిట కారుడ్ చేతిలో ఉంది కనక ఎకక్డా పైసా బయటకి తీసే 
పనే లేదు.  రెండో మూడో రోజులు పోయాక సుధాకర షాపుకెళిళ్ కొనిన్ంటికి ఇసూత్నే ఉంటాడు. బిలుల్ ఉంటే పూరిత్ వాపస లేకపోతే మళీళ్ 
వాగుయ్దధ్ం.  ఇదద్రికీ అపుప్డూ, ఎపుప్డూ తగాదాలు వసూత్నే ఉంటై, సరుకులు వాపస ఇచేచ్ విషయంలో, బిలుల్ ఎకక్డ ఉందో, అసలు ఉందో 
లేదో అనే విషయాలోల్. ఒకొక్కక్పుప్డు ఈ అరుపులు పకక్వాటాలోల్కి వినిపిసుత్నాన్యని కొందరు పకక్వాళుళ్ అనాన్క అరుపులు తగిగ్ంచి వెలుగు 
నీడలోత్ సరిపుచుచ్కుంటునాన్రిపుప్డు దంపతులు. 

వెలుగు - సరుకులు కొనేటపుప్డు అమమ్గారి మొహలో, నీడలు - రిటరన్ చేసేటపుప్డు షాపులో లైనులో నుంచునన్ అయయ్గారి 
మొహంలో. 
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సెల ఫోనుల్ ఇపుప్డిపుప్డే మారెక్టోల్కి వసుత్నైన్; అదీ చవగాగ్. ఇంటోల్ అందరికీ తలో ఫోనూ ఇసాత్రు. దానికి మొదటి ఏడాది వంద 
డాలరుల్ మాతర్మే. ఉచిత ఫోన!  అయితే తీరిగాగ్ కిందన కనీకనిపించని అక్షరాలోల్ రాసినది – రెండేళళ్కి సంతకం పెటాట్లి వాళళ్దగిగ్రే 
ఉంటామని. ఆ ఏడాదికి వంద డాలరుల్ ఆ తరావ్త మూడు వందలకి పెరుగుతుంది. అపుప్డు వదద్ంటే కుదరదు. అంటే రెండేళళ్లో 1200 పల్స 
3600 వెరసి 4800. దానిన్ రెండేళళ్కి అనుకుంటే నెలకి 200 అయింది కాదూ? ఆ ఇచేచ్ ఉచిత ఫోన మరీ అంత నాసిరకం కాదు కానీఏదో 
బాగానే పని చేసుత్ంది. మనని అదుపులో ఉంచుకోవడానికి ఫోన కంపెనీ వారు పనిన్న పనాన్గం – ఆ ఫోన మరే కంపెనీకి పనిచేయదు. ఫోన 
ఉచితమా, మజాకా? ఓ సారి సంతకం పెటేట్క ఇంక ఎంత నెతీత్ నోరూ కొటుట్కునాన్ కుదరదు. 

అలా మోహనార్వు అమమ్గారికీ, ఇదద్రు కూతుళళ్కీ, తనకీ తలో ఫోన తీసుకుని నెలకి వందతో మొదలుపెటేట్డు సంత. ఇనిన్ ఫోనుల్ 
ఉనాన్ ఇంటోల్ మరో ఫోన ఉండొదూద్? దానికి వోనేజ వారి ఫోన ఉంటే చాలు – ఈ మూల పాపా నూయ్ గినియా నుంచి అటు చైనా దాకా 
ఎకక్డికైనా సరే ఉచితంగా లేకపోతే అతి చవగాగ్ ఈ సుబాబ్రావునో, యాంగ యున గారినో, టాం, డిక లలో ఎవరినైనా సరే ఫోన చేసి అటు 
ఎవరు ఎతాత్రో తెలిస్నా తెలియక పోయినా తెలుగువాళేళ్ అయి ఉండచచ్నే నమమ్కంతో “ఒరే, ఇవాళ మీ ఆవిడ ఏం కూర చేసింది?” అని 
అడిగేయవచుచ్. 

ఫోన లు తీసుకునన్ మొదటినెల చివరిలో మోహనార్వుకి తెలిసిన విషయం – తనకి అమెరికాలో మహా ఉంటే ఓ పది మంది 
సేన్హితులునాన్రు. అందులో ఆఫీసులో వాళుళ్ ముగుగ్రిన్ తీసేసేత్ మిగతా వాళుళ్ తనతో కాలేజీలో చదువుకునన్ నలుగురు. బాకీ దూరపు 
బంధువులు. ఆఫీసులో వాళళ్తో మాటాల్డేది తాను ఎపుప్డైనా అఫీసుకు వెళళ్డం లేట అయితే చెపప్డానికి. కాలేజీ సేన్హితులకి తనలాగే 
నూరుకోవడానికి వాళళ్ కతుత్లు వాళళ్కునాన్య. అందువలల్ ఎపుప్డైనా నెలకోసారి ఫోన చేసాత్రేమో. బంధువులంటే తెలిస్ందే – పెళోళ్, చావో 
అయితే తపప్ వాళుళ్ కాల చేయరు. తాను చేసినా వాళళ్కి తీరిక లేదు. 

అయితే కూతుళిళ్దద్రూ ఇపుప్డు ఫోన లకే అతుకుక్పోయి అందులో వీడియోలు, సినిమాలు, సేన్హితులతో కబురూల్, టెకస్ట్ మెసేజీలూ, 
అవి చాలవనన్టూట్ అందులోనే హోమ వరక్, అది సేన్హితులతో షేర చేసుకోవడం. ఇపుప్డు వాళళ్కి ఫోన లేకపోతే కాలం కదలదు. పర్తీదానికీ 
ఓ ఆప ఉంది కనక మొహం చూసుకోవడానికో ఆప, మేకప కి మరొకటి, ఫోటోలకి మరొకటి, అలా దైనందిన ఫారమ్సీలాగ తయారైంది వీళళ్ 
జీవితం. ఫారమ్సీ లో మనకి కడుపులో ఆకలి అయితే ఓ మందు, ఆకలి అవకపోతే ఓ మందు. తింటే అరగడానికో మందూ, అరకక్పోతే 
మరోమందూ, అరిగి బయటకి రాకపోతే ఓ మందూ, అరిగినది ఎకుక్వగా వచేచ్సేత్ మరో మందూ ఉనన్టుట్ పర్తీదానికీ ఇపుప్డో ఆప. ఆ ఆప 
లేకపోతే జీవితం ఆగిపోదూ? పొదుద్నన్లేవగానే మోహనార్వు తండిర్ అరచేయిమీద శీర్రామ అని రాసుకుని కళళ్కదుద్కునాన్డంటే ఆ రోజులు 
వేరు. పర్సుత్తంలో లేవగానే ఫోన కేసి చూసుకోవాలి – ఎవరెవరు మెసేజ పంపించారో. ఓ సారి మోహనార్వు దాని మీద అరిసేత్ పిలల్లిదద్రూ 
కలిస్ పనిన్న ఉపాయం, ఫోన వాల పేపర మీద రాముడి పటం పెటట్డం. లేవగానే రాముణిణ్ చూసుత్నాన్ం కదా అని ముకాత్యింపు ఇచేచ్సరికి 
మోహనార్వు నోరుమూసుకునాన్డు. ఇపుప్డు పొదుద్నన్ లేవగానే ఇంటోల్ తమ తమ ఫోనులోల్ంచి తలో టైపు ‘మేలుకో శీర్రామా’ అనేది పాట 
వసోత్ందంటే అది ఆప ల వారి చలవే.  

కూతుళల్నైతే మోహనార్వు గదమాయించగలుడ్ కానీ అమమ్గారిని ఏం అనగలడు? అందువలల్ అమమ్గారి ఫోన లో ఆప లు వేరు, 
తెలుగు సినిమా వీడియోలు వేరు. వాటాస్ప లో అమమ్గారికొచేచ్ విషయాలు వేరు. సహధరమ్చారిణి మాట సరే కానీ ఎవరి ఫోన మెసేజీలు 
వాళల్వే కదా? అలా ఒకరి ఫోన ఒకరు చూడరాదు.  కావాలిసేత్ అమమ్గారు తమకొచిచ్న మెజేజీలు అయయ్గారికి ఫారావ్రడ్ చేసాత్రు. అలా 
వచిచ్నవి చూసి ఆనందించవచుచ్. అమమ్గారు తనకి తనే కనుకుక్నన్ మరో విషయం – వోనేజ వారి ఆప ఉంది! అది కానీ ఓ సారి ఫోన మీద 
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పెటుట్కునాన్రా, ఇంటోల్ంచే కాదు మానవుడనే వాడునన్ ఎకక్డినుంచైనా సరే ఇపుప్డు ఫోన చేసుకోవచుచ్. ఎకక్డికైనా రోడ టిర్ప వేసుకునాన్, 
ఏదైనా సైట సీయింగ ఉనాన్ ఫోన లు తపప్నిసరి. మరి జసట్ ఎయిమ అండ షూట లాగా ఫోటోలు తీసుకోవదూద్? అయితే మరో విషయం – 
సైట సీయింగ లో కానీ, బీచిలోల్ గానీ ఎవరికీ సముదార్నిన్ చూడాడ్నికాక్నీ అకక్డ కాసేపు నిశశ్బద్ంగా కూరుచ్ందామని కానీ, రోడ మీద డైరవ 
చేసుత్ంటే చుటూట్ ఆకుపచచ్ని బయళుళ్ చూడాడ్నికాక్నీ, దేనికీ తీరికలేదు. మొహం కళూళ్ ఫోన మీద, చేతులోల్ సామ్రట్ ఫోన. జీవితాలు 
గడిచిపోతునాన్యి. ఎపుప్డైనా వారత్లు చూడాడ్నికి ఫలానా వెబ సైట చూసే అలవాటు ఉండేది కానీ ఇపుప్డు ఆ వారత్లనీన్ సెకనుకోసారి 
మేసేజీలుగా వసూత్ంటే ఇంకా వెబ సైట లు చూడడ్ం దేనికీ? 

ఏడాది గడిచేక మోహనార్వుకు బిలుల్, మొదటోల్ ఫోన కంపెనీ వారు చెపిప్న పర్కారం, నెలకు రెండు వందలైంది. ఫోన లు వాడకం వలల్ 
ఎదిగే పిలల్లిదద్రికీ కొతత్ ఫోన లు కావాలిట. అమమ్గారు అడగలేదు కానీ ఫలానా ది పని చేయదు ఈ ఫోన లో, మరోటి బాగా నెమమ్దిగా ఉంది 
అని సతాయించడం తెలుసూత్నే ఉంది. కాలం ఇలా గడుసుత్ంటే, అమమ్గారి వేలువిడిచిన బాబయయ్ వరస తముమ్డి కొడుకు ఆడపడుచు ఈ 
మధయ్నే ఆసేట్ర్లియా వెళాళ్రుట. ఓ సారి అమెరికా వసుత్నాన్రు; మీ ఇంటికి వసాత్రు ఓ వారం రోజులు అని మోహనార్వుగారికి అమమ్గారు ఆరడ్ర 
వేసారు. మోహనార్వు సరే అనేశాడు ఎవరో ఒకరు బంధువులు వసుత్నన్ందుకు. వచిచ్నావిడా, అమమ్గారు చినన్పప్టి కబురల్లో పడాడ్రు. 
మొగాళిళ్దద్రూ మోడీ గారి గురించీ, సరిజ్కల సట్ర్యికస్ గురించీ, మిగతా వాటి గురించీ మాటాల్డుకుంటూంటే. 

భోజనాల వేళ కబురల్లో వచిచ్నావిడ మోహనార్వు గురించి విసురుల్ విసరడం మొదలుపెటిట్ంది. ఆవిడ చెపప్డం పర్కారం ఇండియాలో 
అందరూ అనుకునే విషయం – మోహనార్వు పైసా పైసాకీ లెకక్పెటుట్కుంటాడు, పాతకాలం మనిషి. ఫోన కొని పెటట్మంటే కూతురల్కీ, 
వాళాళ్విడకీ కలిసి ఎంతవుతుందా, అది రెండేళల్కి ఇలా అయితే, ఎంత నషట్ం, ఫోన ఉచితంగా వసేత్ ఎంత లాభం, కూతుళళ్నిదద్రినీ ఫోన అంత 
ఇదిగా వాడవదద్నడం, ఫోనులోల్ రాముడి మేలుకొలుపు పాటలు పెటట్మనడం, వగైరా, వగైరా.  అనిన్ంటికనాన్ దారుణం ఆవిడ వేసిన విసురల్లో, 
తాను బాగా పిసినారి వాడు. పెళాళ్ం పిలల్లకి బటట్ల దగిగ్రున్ంచి, ఇంటోల్ అంటుల్ తోముకునే డిష వాషర సోపు దాకా పర్తీదీ చవకరకం 
కొంటాడు. తమ కుటుంబం నలుగురూ ఒకేసారి ఇండియా వెళాళ్లంటే డబుబ్లైపోతాయి కనక ఇదద్రేసి చొపుప్న వెళాత్రుట; అదీ 
మూడేళల్కోసారి. కొనిన్ చోటల్ మోహనార్వుకి కోపం వచిచ్నా ఇంటికొచిచ్న బంధువులమీద అరవడం బాగుండదు కనక తయాయించుకుని 
ఊరుకునాన్డు. 

ఈవిడ తమకి అంత బాగా తెలియక పోయినా ఇదేమిటిలా అంటోందనుకునన్ మోహనార్వు తరావ్త నవవ్డం మొదలుపెటాట్డు అవనీన్ 
సరదాగా తీసుకుని. ఈ విసురుల్ వాళుళ్ ఉనన్ వారంరోజులూ సాగుతూనే ఉనన్యి. ఓ రోజు ఇంక ఉండబటట్లేక మోహనార్వు అడిగేడు, “ఇవనీన్ 
నేను అనాన్ననీ నేను ఇలా ఉంటాననీ మీకెలా తెలుసు? మీరెపుప్డూ ననున్ ఇంతకు ముందు చూడనైనా లేదు కదా?” 

ఆసేట్ర్లియా బంధువు మరింత నవువ్తూ చెపిప్ంది, “నాకే కాదు పర్పంచంలో ఉనన్ మీ, మా బంధువులందరికీ తెలుసు మోహనార్వు 
బావా!” 

“అదే ఎలాగ తెలిసిందా అని అడుగుతునాన్,”  రామారావు అడిగేడు. 
ఆవిడ మరింత నరమ్గరభ్ంగా నవువ్తూంటే, రామారావు ధరమ్పతిన్ ఒకక్ మాటతో ఆవిడ నోరు మూయిసూత్ అంది, “ఆయనంతే లెండి, 

పర్తీదానికీ రాదాధ్ంతం చేసాత్రు. మీరేం చెపప్కక్రేల్దు.” 
ఆవిడ అపప్టికి ఇంక నోరు మూసుకుంది కానీ రామారావుకి ఏమీ తెలియలేదు. వాళుళ్ తిరిగి ఆసేట్ర్లియా వెళిళ్పోయిన కొనిన్ రోజులకి 

కూతుళల్కి కేటాయించిన గదిలోకి వెళిళ్ రామారావు ఇదద్రీన్ అడిగేడు, “అసలీ ఇంటోల్ విషయాలు పర్పంచం అంతా ఎలా తెలుసుత్నాన్యో” 
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వాళిళ్దద్రూ ఫోన లోంచి మొహం కూడా తిపప్కుండా చెపేప్రు, “మాకు తెలియదు డాడ!”  
ఏం చేయాలో తెలియక బురర్ గోకుక్నే మోహనార్వుతో అపప్టికి అతని వెనకకి వచిచ్ నించునన్ సహధరమ్”చారిణి” అంది,  
“ఆ బంధువులమామ్యి ఏదో అంటే, ఉతిత్నే భుజాలు తడుముకుంటారెందుకు?” 

     .       ఇ       అ   
 . ఇ       అ  ?  

PPP ఎ    
మొదటి సారి కానుప్ కనక తలీల్ తండీర్ వచాచ్క గీతని హాసిప్టలోల్ చేరిప్ంచారు పురుడొచిచ్నపుప్డు. మరో రెండు రోజులకి 

ఇంటికెళిళ్పోవచుచ్ పుటిట్న కొడుకుతో. అసలే మొదటి పిలాల్డు, తమకేమీ తెలియదు అనుకునే రామారావుకి అతాత్ మామలు బాగా సహాయం 
చేసినటేట్ పిలాల్డిని జాగర్తత్గా చూసుకోవడంలో. రామారావు రోజుకి ఎనిమిది గంటలు పడుకోగలిగాడంటే అది అతత్గారి కషట్మే. పాపం ఆవిడ 
ఒళుళ్ దాచుకోకుండా నిదార్హారాలు మానుకుని సేవ చేసింది. చంటి పిలాల్డు ఏడిచ్నా, పాలు పటట్డానికి అరధ్రాతిర్ లేవవలిస్ వచిచ్నా ఆవిడ 
విసుకోక్కుండా లేచిందనీ, కూతురికీ అలుల్డికీ నిదర్ పాడవకుండా చూసిందనీ పైకి తెలియనివవ్లేదు. కూతురికి ఈ సమయంలో ఆరువారాలు 
కషట్ంగా ఉంటుందని ఆవిడకి ముందే తెలియడం ఓ విషయం అయితే అలుల్డు సరిగాగ్ నిదర్పటట్కపోతే మరాన్డు ఆఫీసుకెళల్లేడని ఆవిడ 
అమెరికా వచాచ్క నేరుచ్కునన్ రెండో విషయం. ఏమైనా మూడునెలలు ఇటేట్ గడిచిపోయి మనవడు చిరునవువ్ నవవ్డం మొదలుపెటేట్సరికి 
అతాత్మామలు ఇండియా బయలేద్రారు – అకక్డ దేశంలో అనీన్ వదిలేసి ఇకక్డ కూరోచ్వడం ఎలా అనే నెపం మీద. గీత ఎంత బతిమాలినా 
లాభంలేకపోయింది. అలుల్డు అడిగితే ఆవిడ చెపిప్న మాట, “ఎంతకాలం మా మీద ఆధారపడతారు? మేము వెళాళ్లి, మీ పనులు మీరు 
నేరుచ్కోవాలి కదా?” 

వాళుళ్ వెళిళ్పోయిన మూడోరోజు నుంచీ అసలు నిజం అరధ్ం కావడం మొదలైంది. పిలాల్డు రాతిర్ లేసేత్ మళీళ్ వాడు పడుకునేదాకా 
భుజం మీద వేసుకుని తిపాప్లి. పొదుద్నన్ంతా పడుకుంటే రాతిర్ పడుకోడు కనక మరీ కషట్ం. ఎనిమిది గంటల నిదర్ మాట అటుంచితే రాతిర్ 
పాల సీసాలు కడగడం, రోజుకి పిలాల్డికి మూడు సారుల్ బటట్లు మారచ్డం, వాడు కనక డోకితే మరోసారీ, ఈ బటట్లనీన్ ఉతకడానికి మరో 
యతన్ం వగైరా. కాసత్ మెలిల్గా ఏవో పళళ్రసం లాంటివి పటట్వచేచ్మో అనుకునేలోపు వాడికి ఏదో జవ్రం. డాకట్ర దగిగ్రకి పరుగులు. ఏదో 
జాండిస లాంటిదేమో అనే అనుమానం, సెప్షలిసట్ దగిగ్రకి మరో పరుగు. 

అలా ఆరునెలలు గడిచాక దారోల్ పడాడ్రు గీతా, రామారావులు. కురార్డు నవివ్తే నవరతన కూరామ్, పొరిల్తే పూరణ్ం బూరెలూ, పాకితే 
పాయసం అనుకుంటూ ఒకోక్ మెటూట్ సెలబేర్ట చేసుకుంటూ. తొమిమ్దో పదో నెల వచాచ్క నడవడం నేరుచ్కునేసరికి కురార్డికి జుటుట్, గోళూళ్ 
పెరగడం మొదలుపెటాట్యి బాగా. గోళళ్యితే రామారావు తీయడం అలవాటు చేసుకునాన్డు కానీ గీత ఇండియా నుంచి వచిచ్న ఆరడ్రస్ 
పర్కారం రామారావుని పిలాల్డి తలమీద చేయి వేయనివవ్లేదు. వాడి పుటుట్వెంటుర్కలు తీసేదాకా తలమీద ఎవరూ కతిత్ పెటట్రాదు. అందులోనూ 
అమమ్గారికి మొకుక్ ఉందాయే.   
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పదకొండో నెల వచేచ్సరికి కురార్డి జుటుట్ బాగా పెరిగిపోయి కళళ్కి అడడ్ం పడుతుంటే రామారావు గీతకి నచచ్చెపప్బోయేడు మొహం 
మీద జుటుట్ మాతర్మే కట చేసాత్ననీ, కుదరకపోతే వాడి కంటోల్ జుటూట్ పడితే ఈ సారి చూడాడ్నికెళిళ్నపుప్డు పీడియాటిర్షియన వేసే అకిష్ంతలు 
తపప్వనీను.  

“కుదరదు, పుటుట్వెంటుర్కలు తీయకుండా కతిత్ పెడితే మహా పాపం,” అమమ్గారు ఉవాచ. 
“మరి వాడి కంటోల్ పడుతోందిగా జుటుట్?”  
దీనికి గీత కనిపెటిట్న మందు, ఒక హెయిర సేర్ప్ కొనడం, కురార్డి జుటుట్ వెనకిక్ రబబ్ర బేండ పెటిట్ కటట్డం. ఇండియా ముగుగ్రూ కలిసి 

వెళళ్డం అపుప్డే కుదరదు కనక కురార్డి జుటుట్ పెరుగుతూనే ఉంది. హెయిర సేర్ప్ అవుతూనే ఉంది. రామారావు ఎనిన్ చెపిప్నా గీత చెపప్డం 
“జుటుట్ మీద కతిత్ పెటట్డం తపుప్. రామారావుకి ఏమీ తెలియదు. ఇంక చాలు.”  కోపం వచిచ్నా, పైకి అనకపోయినా లోపల గింజుకుంటూనే 
ఉనాన్డు రామారావు కురార్డి జుటుట్ ఉడతలు పీకిన తాటి టెంకలా తయారౌతుంటే. కానీ చేసేదేవుంది? 

ఓ వారాంతం కొతత్గా పరిచయం అయిన మరో కుటుంబం భోజనానికి పిలిసేత్ కురార్ణిణ్ తీసుకుని వెళేళ్రు ముగుగ్రూను. దారిలో 
గురొత్చిచ్ంది – కురార్డికి హెయిర సేర్ప్ర్ రాయడం మరిచ్పోయేరు. వాళిళ్ంటికెళాళ్క కబురల్లో పడి కురార్ణిణ్ వదిలేసినపుప్డు వాడు ఇంటోల్ అకక్డే 
ఉనన్ మెటల్మీదనుంచి జరుర్న జారి కిందన పడాడ్డు. తలకి దెబబ్ తగలేల్దు కానీ కాలికేదో అయింది. గీత అంది, “మా ఇంటోల్ మెటల్మీద నుంచి 
ఎపుప్డూ పడలేదండి కానీ ఇకక్డ ఇలా అయిందేమిటో” 

సందరభ్ం చూసి రామారావు జూలు విదిలేచ్డు, “ఎందుకు పడడూ, వాడికి జుటుట్ కంటిమీదకి వచేచ్సి కళుళ్ కనపడవు. నేను మొహం 
మీద జుటుట్ మాతర్మే కట చేసాత్ననాన్ నా మీద ఎగురాత్వు.” 

ఇంటాయన అనాన్డు, “ఎందుకలా వదిలేసారు జుటుట్, ముందు వైపు కొంచెం కతిత్రించవచుచ్కదా?” 
“ఈ మహారాణి గారికి మొకుక్ ఉందండి. అది ఎకక్డో ఇండియాలో వాళల్ ఊరి వెంకటేశవ్రుడి గుళోళ్నే చేయించాలి. ఈ లోపుల 

కురార్డు ఇలా కింద పడినా, తల బదద్లు కొటుట్కునాన్ తల మీద కతిత్ పెటట్రాదు. పెడితే నాతో సహా అందరం సరవ్నాశనం అయిపోతాం. 
ఇవాళ అదృషట్ం కొదీద్ తలమీద దెబబ్ తగలేల్దు కానీ రేపు వాడికి ఏదో ఒకటి అవొవ్చుచ్. అయితే మాతర్ం జుటుట్మీద కతిత్ పెడితే వాళల్ ఊరి 
వెంకటేశవ్రుడు తన సుదరశ్న చకర్ం మా మీద వదిలి చంపేయడూ? అవునా గీతా?” మరోసారి వెకిక్రించాడు రామారావు. 

ఇంటాయన చెపేప్డు, కాసత్ బుజజ్గింపు ధోరణిలో, “అలా అనుకోనవసరం లేదు. పుటుట్వెంటుర్కలంటే, పూరిత్గా గుండు చేయించడం. 
మధయ్లో చినన్ కతెత్ర వేసి కొంత కట చేసేత్ అది పుటుట్వెంటుర్కల కింద రాదు. అలాగని మరీ మంగలి షాపులో చేయించకక్రేల్దు కూడా” 

“మరెలాగండి? మంగలి షాపుకెళళ్కూడదు. ఇండియా వెళేళ్లోపు మరో నాలుగు నెలలు పటేట్టటుట్ంది.” 
“మీరే బాతూర్ం లో ఓ చినన్ కతెత్ర వేయండి రామారావు గారు,” ఇంటాయన చెపేప్డు. 
“ఈవిడ ననున్ ముటుట్కోనిసుత్ందా? భలేవారే?” గీత ఎలా మూతి మూడు వంకరుల్ తిపిప్నా రామారావు తాను చెపాప్లనుకునన్ మాట 

పైకి చెపేప్సేడు. 
డినన్ర అయిపోయి ఇంటికొచేచ్టపుప్డు ఎవరికీ మాటలేల్వు. ఎలా ఉంటాయ అమమ్గారికి కోపం వసేత్? కురార్డు కారు సీటోల్ 

పడుకునాన్డు హాయిగా. మరాన్డు ఆదివారం కురార్డు పొదుద్నేన్ ఆడుకుంటూంటే తీరిగాగ్ లేచిన రామారావు కాఫీ కలుపుకోవడానికి కిచెన లోకి 
వెళిళ్నపుప్డు గీత చెపిప్ంది, “వాడికి మొహం మీద జుటుట్ కతిత్రిసాత్రా? కిందపడకుండా ఆడుకుంటాడు.” 

“అదేం, నేను వాడి జుటుట్ మీద కతిత్పెడితే మహాపరాధం అనాన్వుగా?”  
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“నినన్ భోజనం చేసూత్ంటే ఆయన చెపాప్రుగా కొంచెం జుటుట్ కతిత్రిసేత్ అది పుటుట్వెంటుర్కలు తీయడం కింద రాదని, అందుకే. 
అదీకాక వాడికి కళుళ్ కనిపించడం లేదని మీరే అనాన్రుగా?” 

“వాళిళ్ంటికి వెళల్కముందు నేను ఎంత చెపిప్నా అది కుదరదనాన్వు కానీ, ఈ మధయ్నే ఈ ఊళోళ్కి వచిచ్ మొదటిసారి మనలని 
భోజనానికి పిలిచ్న ఆయన చెపప్గానే అది రైట అయిపోయింది నీకు.” కురార్ణిణ్ ఎతుత్కుని బాతూర్ం లోకి కదులూత్ అనాన్డు రామారావు 
మొహం అదోలా పెటిట్. 

గీత ఆ మాట విననటూట్ అంది, “కతెత్ర వాడికి గుచుచ్కోకుండా జాగర్తత్!” 
         అ  .  ఎ   ఉ     

 ఎ  . ఇ  అ  ?  .  
PPP 

 ఎ   
  మూడేళుళ్ హెచ-1 వీసామీద వంటింటోల్ చేతులు కాలుచ్కునాన్క ఇండియా వెళిళ్ రమాదేవిని పెళిళ్చేసుకుని వెనకొక్చేచ్డు 

రాంబాబు. పెళిళ్చూపులోల్ మాటలోల్ చెపేప్డు కూడా రాంబాబు తనకి వంట అంతంత మాతర్ంగా వచచ్నీ కానీ తాను వండినది తాను 
తినగలడనీను. రమాదేవికి వంట రాదుట కానీ బంగారు పిచిక లాంటి అమెరికాలో ఇంజినీర మొగుడు వసుత్ంటే వంట అడాడ్?  ఎపుప్డో 
నలుడూ, భీముడు వంట బాగా వచిచ్నవాళళ్ంటే ఆ రోజులు వేరు. ఇపుప్డైతే రైస కుకక్ర లో బియయ్ం, నీళూళ్ వేసి అలా సాన్నం చేసి 
వచేచ్లోపున ఒక మెయిన వంటకం సిదధ్ం. తరావ్త కూరా నారా ఉనాన్ లేకపోయినా కొంచెం నూనె, పెరుగూ ఆవకాయ ఉంటే ఆ రోజుకి సరి.  
కాసత్ వెసులుబాటు ఉంటే చేతిలో ఫోన మీద – ఇంగీల్షులో, తెలుగీషులో లేకపోతే తెలుగులో అయినా సరే ‘బీరకాయ కూర’ అని కొడితే 
గూగిలమమ్ అనీన్ చేతికందిసుత్ంది. అలా వంట అనేది పెదద్ గొడవే కాదు. 

అయితే రమాదేవికి పెళైళ్న ఆరునెలలదాకా వీసా రాలేదు. ఈ ఆరునెలలోల్ రమాదేవి తలిల్ లక్ష సారుల్ కూతురికి వంట నేరుప్దామని 
పర్యతన్ం చేసింది కానీ తీరికేదీ? అసలే చేసే ఉదోయ్గం జావా పోర్గార్మర అనబడే బర్హమ్ పదారధ్ం. మిగతా లాంగేవ్జ పోర్గార్మరుల్ రాముణిణ్ 
మ-రా, మ-రా అంటూ వాలీమ్కి మహరిష్ మొదటోల్ గురుత్ంచుకునన్టూట్, తనని జా-వా అనే అక్షరాలు తిరగేసి వా-జా, వా-జా అంటూ, 
వాజమమ్ అని వెకిక్రించినా, ఆఫీసులో తాను రాసిన జావా మీద మేనేజరు చేత ఎనిన్ తిటుల్ తినాన్ బయట సొసైటీలో మాతర్ం తానో అతిరధ 
మహారధులైన సాఫట్ వేర ఇంజినీరల్లో ఒకరు! కూతురికి వంట నేరప్డంలో ఇంక తానేం చేయలేననన్టూట్ రమాదేవి తలిల్ చేతులెతేత్ సమయానికి 
వీసా వచిచ్ంది రమాదేవికి. ఆ తరం వాళళ్కి యూ-టూయ్బూ అవీ తెలియవు కనకా, తెలిసినా పెదద్ చూడరు కనకా ఆవిడ రమాదేవికి ‘ముపైఫ్ 
రోజులోల్ వంద వంటలు’ అనే పర్ముఖ టి.వి ఏంకరమమ్ రాసిన పుసత్కం, ఓ పెర్షర కుకక్రూ, పోపు గినెన్లూ, అలా మరికొంత సామాను కొని 
ఇచిచ్ంది. ఇవి కొనివవ్డానికి ఒకటే ఆలోచన. ఎపప్టికైనా – ఆవిడ తన జీవితంలో నేరుచ్కునన్టూట్ – కూతురు కూడా నేరుచ్కోవలిస్ందే కదా? 
గురార్నిన్ నీళళ్ దగిగ్రకి తీసుకెళళ్గలం కానీ దాని చేత నీళుళ్ తాగించగలమా? 

కొతత్ పెళాళ్ం అమెరికా వచిచ్న మూడు రోజులోల్ రాంబాబు కి అరధ్మైనదేమంటే అమమ్గారికి వంట రాదు. అది సరే గానీ ఆవిడకి 
వంట నేరుచ్కోవడం అంటే ఏ మాతర్ం ఇషట్ం లేదు. వంటింటోల్ టైమ తగలేయడం కంటే పొదుద్నన్లేచినపప్టున్ండీ రాతిర్ పడుకోబోయేవరకూ 
తన వాయ్పకం – కంపూయ్టర. అందులో వెబ సైటుల్, సినిమాలు, పాటలు, ఆటలు, ఫేసు బుకుక్ లాంటి అదుభ్తమైన సరుకు ఉచితంగా వసూత్ 
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ఉంటే వంటింటోల్ సమయం గడపడం ఎంత అవమానం! పెళాళ్ం కొతత్ది కనక మొదటి మూడు నెలలూ రాంబాబే వంట చేసి పెటేట్డు 
రమాదేవికి.  

మూడునెలలోల్నే అమమ్గారికి ఉదోయ్గం రాదు కనక ఆవిడ ఇంకా అపిల్కేషన లు పెడుతునాన్రు. ఇంటోల్ లాప టాప మీద వరస 
మామూలే. అయితే వంటింటోల్ మైకోర్వేవ వలాల్, రడీగా తినడానికి సీరియల, డోనట లాంటివి ఉండడం వలల్ రాంబాబు ఆఫీసుకెళిళ్పోయాక 
అమమ్గారు ఇవి తింటూ కాలకేష్పం చేసుత్నాన్రు. సాయంతర్ం రాంబాబు వచిచ్ వండి వారుసాత్డు తన కొచిచ్న విధంగా వంట. వచిచ్న వంట 
అంటే చారు కాచడం, బంగాళా దుంప వేపుడు, రమాదేవికి వంట రాకపోయినా ఆవిడ కూడా తెచిచ్న పుసత్కం చూసో, యూ టూయ్బ చూసో 
వంకాయ పచచ్డి, లేకపోతే బీరకాయ కారం కూర. చికెన, మటన లాంటివి వండడంలో రాంబాబు సిదధ్హసుత్డవుతునాన్డు. రోజులు గడిచే 
కొదీద్ రాంబాబు దారిలో పడుతునాన్డు. 

ఎపుప్డైనా రాంబాబు రమాదేవిని వంటింటోల్కి హెలప్ కోసం పిలిసేత్ ఆవిడ గోముగా వయాయ్రాలు పోతూ రాంబాబు వంట 
మెచుచ్కుంటూ, అతను ఎంత మంచి మొగుడో చెపూత్ంటుంది. దాంతో ఐస అయిపోయి రాంబాబు ఏమీ అనడు. అయినా పెళాళ్ం మొగుడి 
వంట మెచుచ్కోవడం గొపప్ కాదుటండీ? నలుడు, భీముడూ కూడా బాగా చేసేవారట్ వంట. ఎపుప్డైనా రాంబాబు కి వంటోల్ బాగోలేనపుప్డో, 
బోరు కొడితేనో బయట టాకోలో, పిజాజ్లో ఉండనే ఉనైన్. శని ఆదివారాలోల్ ఎవరైనా భోజనానికి పిలిసేత్ హాయి. లేకపోతే ‘ఆల యు కెన ఈట’ 
అనే బఫే లంచ లు ఉనాన్యి కూడా, రారమమ్ని పిలుసూత్. అలా చిలకా గోరింకలు చలామణీ అయిపోతునాన్రు. అమమ్గారు అందరి దగిగ్రా – 
అంటే తమకి తెలిస్న దేశీయులందరి దగిగ్రా వాళాళ్యన ఎంతటి గొపప్ వంటవాడో, అసలు తనని వంటింటోల్ ఏదీ ముటుట్కోనివవ్డో గొపప్లు 
పోతూ చెపుప్కుంటూ ఉంటుంది. రాంబాబు భుజాలు పొంగించుకుంటూ ఉంటాడు. 

అమమ్గారు అమెరికాలో దిగిన ఎనిమిది నెలలకి కాబోలు కడుపులో ఏదో తేడాగా ఉంటే డాకట్ర దగిగ్ర తేలారు. మొదటగా 
చూడాలిస్ంది రకత్ం. అపుప్డు చెపిప్న విషయాల పర్కారం టైర గిల్సరైడస్ అమమ్గారికి మూడు వందల యాభై, కొలెసట్రాల రెండువందల ముపైఫ్, 
గూల్కోజ నూట నలభై. డాకట్రమమ్ తనకి కొడుకో కూతురో పుడతారని మంచి వారత్ చెపుత్ందనుకునన్ చిలకా గోరింకా నీరస్పడిపోయేరు. ఈ 
అంకెలోత్ కళుళ్ తిరుగుతూ కడుపులో తేడాగా ఉందంటే ఉండదూ మరి? అరెజ్ంటుగా ఇపుప్డు చేయాలిస్ంది – తినే తిండి మారచ్డం. బయట 
తినరాదు. ఇంటోల్ ఎండు రొటెట్లు, నీళళ్పాలు, వగైరా. అనిన్ంటికనాన్ ముఖయ్ం అమమ్గారు బరువు తగాగ్లి, రోజూ ఎకస్ర సైజు తపప్నిసరి. 
రోజూ తినే అనన్ం – అదే వైట రైస తొంభై శాతం తగిగ్ంచాలి.  ఏదైనా తినవలసింది కొంచెం కొంచెం గా మాతర్మే.  

ఇదంతా వినాన్క రమాదేవి డాకట్ర తో చెపేప్సింది రాంబాబు వింటూండగానే – “ఈయనకి వంట రాదు. ఆయన ఏది చేసి పెడితే అది 
నేను తినాలిస్ వసోత్ంది అసలే నేను ఉదోయ్గం లేక కాసత్ డిపెర్షన లో ఉనాన్ను. అందువలల్ ఇలా అయింది. ఇపప్టున్ండీ ఏదో ఒకటి చేసాత్ం.”  
ఎదురుగా డాకట్ర లేకపోతే ఏమై ఉండేదో కానీ చేతి పిడికిళుళ్ బిగుసుకునన్ రాంబాబు ఇపుప్డు మొహం గంటు పెటుట్కుని వినీ విననటుట్ 
ఊరుకునాన్డు. అబలల మీద, అమాయకపు ఆడవారి మీద  అందులోనూ విట నెస లు ఎదురుగా ఉండగా, చేయి చేసుకుంటే జైలోల్ పెటట్రూ? 

ఇంటికొచాచ్క ఒకరి మీద ఒకరి అరుపులు. “నీకు వంటరాదు, నువువ్ నేరుచ్కోవు, అసత్మానూ లాప టాప మీద కూరుచ్ని ఏమిటి 
నువువ్చేసేది” అంటూ ఈయన.  

“నేను వంటెందుకు నేరుచ్కోవాలి. ఈ రోజులోల్ ఆడా మగా సమానం అంటుంటే, అదీ గాక నేను ఉదోయ్గం కోసం రోజూ అపిల్కేషన లు 
పెడుతూ చూసుత్నాన్” అంటూ ఈవిడా.  
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ఇవి ఎపప్టికీ తెమిలేవి కాదు కనక అరుపులు తగాగ్క మళీళ్ మామూలుగా జీవితం. ఇదంతా ఇండియాలో వాళళ్కి జేరడానికి మరో 
రోజు పటాట్క రాంబాబు అతత్గారు ఏదో అనబోతూ ఉంటే కూతురికీ అలుల్డికీ వినిపించకుండా మామగారు ఆవిడని వారించాడు అటున్ంచి – 
వాళల్ గోల వాళళ్ని పడనీయ అంటూ. 

ఈ తలనెపిప్ అంత తొందరగా వదలదు కనక డాకట్ర ఇచిచ్న మందులేసుకుంటూ, పకక్నే ఉనన్ ఒక హెలత్ కల్బుబ్లో తేలారు చిలకా 
గోరింకాను. మీకు జీవితంలో ఇనిన్ కిలోగార్ముల రైస, ఇనిన్ కిలోల పంచదార, ఇనిన్ కూరలు, ఇనిన్ కోళూళ్, ఇనిన్ గుడూల్, ఇంత మాంసం అని 
బర్హమ్ రాత రాసిపెటిట్ ఉంటుంది. అంటే బతికే అరవై డబైభ్ ఏళళ్కి సరిపడా కూడు బర్హమ్ గారు ఇచిచ్ పడేసారు. అందులో జీవితాంతం 
తినాలిస్నవి ముపైఫ్ ఏళళ్కే తినేసారనుకోండి, ఏమౌతుంది? కోటా అయిపోయింది కనక ఆ తరావ్త ఎండు గడిడ్ తినాలి, అవునా? అలా హెలత్ 
కల్బ లో చేరిన చిలకా గోరింకలకి ఇపుప్డు తిండి పలచబడింది. పొదుద్నన్ నీళళ్పాలు, పంచదార లేని సీరియల చినన్ కపుప్తో మాతర్ం, 
మధాయ్హన్ం ఒక కారట, ఆకలేసేత్ “పేదధ్ గాల్సుడు” మంచినీళూళ్, సాయంతర్ం గీర్న టీ, రాతిర్కి మళీళ్ ఎండుగడిడ్ అనబడే ఒక రొటెట్ – అవును 
అనీన్ పటేల వారు అమేమ్వే. ఎందులోనూ నూనె ఉండరాదు. అయితే ఒకక్సారి సడన గా ఉపవాసాలు మొదలుపెడితే ఢాం అని చచిచ్పోతారు 
కాబటిట్ మెలిల్గా ఒకోక్టీ తగిగ్ంచుకుంటూ, మందులేసుకుంటూ బయట తిళూళ్, పారీట్లు కటేట్సి, ఓ ఏడాది కి మళీళ్ సరిగాగ్ లైనోల్కొచాచ్రు 
దంపతులు. ఈ సారి మరో టెసట్ లో డాకట్రమమ్ చెపిప్నది – రకత్ం మామూలు లెవెలోల్కి వసోత్ంది. ఇపుప్డే అతి జాగర్తత్ అవసరం లేకపోతే 
అమాంతం మళీళ్ పెరుగుతాయి.  

కొనాన్ళుళ్ పోయేక ఇండియా సంఘంవారు ఎకక్డో పారీట్కి పిలుసేత్ వెళాళ్రు – గత ఏడాదిలో ఎపుప్డూ వెళళ్లేదు కదా అనుకుంటూ. 
సమోసాలు, ఛాట లు నోరు ఊరిసూత్ కనబడినా సలాడ అనే ఎండుగడిడ్ మెలిల్గా నవులూత్ ఉంటే ఓ పెదాద్యన వచిచ్ పలకరించాడు, “సరిగాగ్ 
అనీన్ అందుతునాన్యా, తిండి బాగుందా, అబేబ్ ఏమీ సరిగాగ్ తినడంలేదు మీరు, వచిచ్ ఇలా ఓ పేల్ట బిరాయ్నీ తీసుకోండి” అంటూ. 

రాంబాబు లేవబోతూంటే రమాదేవి అడుడ్కుని చెపిప్ంది, “వదద్ండీ మేము డైట మీద ఉనాన్ం.” 
“అదేమిటండోయ, మీరిదద్రూ చూడబోతే ముపైఫ్ ఏళల్లోపు ఉనాన్రు. ఇపుప్డే డైట ఏమిటీ?” 
“మా ఆయనకి అసలు వంట రాక మసాలాలు, మీగడా, వెనాన్ అనీన్ కలిపేసి వండేసేవాడు, అవనీన్ ఎంత డోకు వచిచ్నా 

తినేసేవాళళ్ం. అందువలల్ ఇలా అయింది. అయినా మొగాళల్ందరూ ఇంతే,” నవువ్తూనే అంది రమాదేవి. 
“భలేవారే, ఆ మాతర్ం వంటరాని మొగుళెళ్వరండీ అమెరికాలో?” 
“ఎవరా ఇదిగో మా ఆయనే ఉనాన్డు. ఈయనకి పపుప్లో పోపు వేయడం కూడారాదు. చికెన అయితే అది కడిగేసి వెనన్ రాసి మూత 

పెటేట్సి పటేల లో దొరికో పొడి దాని మీద చలుల్తాడంతే.” 
అమెరికా వచిచ్నపప్టినుంచి ఇపప్టివరకూ ఈవిడ వంటింటోల్ చేయి వేయకపోవడం, గతిలేక తాను వంట నేరుచ్కోవడం, అందులో 

ఆవిడ తెచిచ్న పుసత్కం చూసీ, యు-టూయ్బ చూసీ నేరుచ్కునన్వీ, అవి వండాక మహారాణిగారు తనని ఇంటా బయటా మెచుచ్కోవడం 
గురొత్చాచ్యి రాంబాబుకి. ఈ రెండేళల్లో తను నేరుచ్కోని, తనకి రాని వంటలేదు. ఆఖరికి ఒక పారీట్లో చికెన మసాలా తన చేత చేయించింది 
కూడా ఈవిడ, బాగుంటుందని ఊదరకొటిట్.  ఇంత చేసాక తన వంట లొటట్లు వేసుకుంటూ తినడం, పారీట్లోల్ తానెంత గొపప్ వంటవాడో 
అందరికీ చెపిప్న రమాదేవేనా ఈవిడ? అంత చేసి పెటిట్నా ఇపుప్డు ఈవిడ అనేదేమిటీ? తనకి వంటరాదు. ఆ మాట పోనీ తనతో చెపిప్ందా? 
డాకట్ర దగిగ్రా ఈ ముకూక్ మొహం తెలియని ఇండియన దగిగ్రా తన గోడు వెళళ్బోసుకుంటోంది, ఇదంతా తన తపుప్ అనన్టూట్. తాను వంట 
చేయకపోయి ఉంటే ఈవిడ ఏమి చేసి ఉండేది?  
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ఎందుకో ఆ రోజు రాంబాబుకి ఎనిన్ అపిల్కేషన లు పెటిట్నా ఇపప్టికీ ఉదోయ్గం రాని జావా పోర్గార్మర రమాదేవిని ఒకపుప్డు ఆవిడ 
పనిచేసిన ఇండియా ఆఫీసులో వాజమమ్ అని పిలవడంలో ఏదో  నిజం ఉందనిపించింది. 

 
  ఎ      ,   అ    .   ఎ  

.     అ /అ ; అ       అ .                  
 

PPP   
ఎపుప్డో రెండు వారాల కిర్తం కాబోలు శీర్కాంత చెపేప్డు సుమతో, హిందీ తెలుగు తమిళ సినిమా తారలందరూ కలిసి వాళల్ ఊరు 

వసుత్నాన్రు. వీళల్ ని చూడాడ్నికి తనకి సాథ్నిక ఇండియా సంఘం వారు రెండూ టికెటుల్ అంటగటాట్రు. ఎలాగా కొనాన్ం కనక వెళాళ్లి. లేకపోతే 
ఈ డబుబ్లు గంగలోకి పోయినటేట్. 

“రెండు వారాల తరావ్త కదా?” సుమ అంది తేలిగాగ్. 
“ఇపప్టున్ంచీ చెపితే అపప్టికి తెములాత్వేమోనని చెపాప్నులే,” వెకిక్రించేడు శీర్కాంత. 
సాయంతర్ం ఆరింటికి పోర్గార్ం. వెళళ్డానికి గంట పడుతుందనుకుంటే, కనీసం నాలుగునన్రకి బయలేద్రొదూద్? రెండు దాటుతుంటే, 

శీర్కాంత ‘తెములు, తెములు’ అంటూ సణగడం మొదలు పెటాట్డు. ఆయనకి దారంతా డైరవింగ ఎలా ఉంటుందా, కార పారిక్ంగ సరిగాగ్ 
దొరుకుతుందా లేదా, పోర్గార్ం అంతా అయాయ్క కేష్మంగా రాగలమా అనేవి పడితే సుమకి ఎలాగోలా సరైన భారతీయ బటట్లు వేసుకునాన్మా, 
అందరోల్ సరిగాగ్ కనిపించామా అనన్వే. ఆవిడ ఒకోక్ డెర్స వేసుకోవడం, బాగోలేదు మరోటి అంటూ ఇంకోటి టైర చేయడం, జరుగుతూంటే 
గడియారం వీళీళ్దద్రీన్ చూసి నవువ్కుంటూ ముందుకి పరుగెడుతూనే ఉంది. 

ఓ డెర్స వేసుకునాన్క వచిచ్ ఈ డెర్స బాగుందా అని అడగడం, ఈయన ఆ బాగానే ఉందనడం, మరో డెర్స మరోసారి అడగడం, ఈ 
లోపుల టైమ నాలుగునన్ర. ఈయనకి నీలం రంగు నచిచ్తే అమమ్గారికి లేత ఆకుపచచ్వి నచుచ్తాయి. అలాగని పైన వేసుకునేది నీలం, 
కిందవేసుకునేది ఆకుపచచ్వి వేసుకోవడం కుదరద్ని ఆవిడ ఉవాచ.  

పీకలమీదకి కోపం వచిచ్ ‘ఇంక దీనికి వెళళ్డం మానేదాద్ం’ అందామని శీర్కాంత కి అనిపించింది కానీ అలా అంటే మిగతా వీకెండ, ఆ 
తరావ్త మరో వారం రోజులూ జీవితం ఎలా ఉంటుందో తెలుసు కాబటిట్ నోరు మూసుకోవాలిస్న పరిసిథ్తి. అదీగాక ఈ షో కి డబుబ్లు చాలా 
వదిలాయి. అలా లోపల గింజుకుంటూ, పైకి వెరిర్ నవువ్లు నవువ్తూ మొతాత్నికి బయటకొచేచ్సరికి అయిదుంపావు. మరో నలభై నిముషాలోల్ 
యాభై మైళుళ్ వెళిళ్ కారుపారక్ చేసి సరైన సీటు సంపాదించాలి. ఈ లోపున ఏ అడడ్ంకీ రాకపోతేనే సాధయ్ం ఇవనీన్. 

బండి హైవే మీదకి వెళాళ్క శీర్కాంత తన పవర చూపించడం మొదలుపెటాట్డు సీప్డు ఎనభై కి పెంచి.  
“జాగర్తత్, పోలీస పటుట్కుంటే ఫైన, మరింత లేటూ అవుతుంది,” సుమ హెచచ్రించింది పకక్నుంచి. 
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లోపల కోపం వచిచ్నా, సుమ చెపిప్నది నిజమే కనక సీప్డు తగిగ్ంచేడు. మరో ఇరవై తొమిమ్ది మైళుళ్ వెళాళ్క ముందు టార్ఫిక జామ 
అయి ఉండడంతో సీప్డు తగిగ్ంచక తపప్లేదు. కాసేపటికి తెలిసినదేమంటే, ముందు పెదద్ ఏకిస్డెంట అయింది. అందులో ఎవరైనా 
గాయపడాడ్రో అదీ తెలియదు. అది కిల్యర అయేయ్దాకా ఆగాలిస్ందే. 

శీర్కాంత కి లోలోపల కోపం గా ఉంది. ఈవిడ అనుకునన్ పర్కారం బయలేద్రితే ఈ పాటికి వెళిళ్పోయి ఉండేవారు కదా? అయినా పెళైల్ 
ఎనేన్ళళ్యినా ఇదే సంతా? ఎపుప్డు ఎకక్డికి వెళాళ్లనాన్ లేటు గా బయలేద్రడం. డాకట్ర దగిగ్రకి లేటు, గుడికి లేటు, ఏదైనా పర్యాణానికి 
బయలేద్రదామనుకుంటే లేటు. ఇండియా వెళళ్డానికూక్డా ఎయిర పోరట్ కి రెండు గంటల ముందు రావాలోయ అని వాళుల్ మొతుత్కుంటునాన్ 
మనం ఎపుప్డూ అలా వెళల్ం…. ఈ గొడవలో ఉండగా తెలిసి వచిచ్నది – పైన ఏదో హెలికాపట్ర వసుత్నన్ చపుప్డు. 

ఎవరో అనుకుకోవడం వినిపించింది, “ఇదద్రు పోయారు, మూడో ఆయనని హెలికాపట్ర లో ఆసప్తిర్కి తరలిసుత్నాన్రు. టర్క, కారు 
కలిసిన దారుణమైన ఏకిస్డెంట.” అంత కోపం ఒకక్సారి చలాల్రిపోగానే హైవే మీదే అందరూ దిగి చూసుత్ంటే కారు తలుపు తీసి తానూ కిందకి 
దిగేడు శీర్కాంత ఏమైందో చూడాడ్నికి. కొనిన్క్షణాలు అలా నుంచునాన్క ముందుకెళిళ్ చూదాద్మా అనుకునాన్డు కానీ బాగోదని వచిచ్ 
కూరుచ్నాన్డు. చావు సంగతి వినగానే అదో రకం శోకం మనసులో. ఆ ఏకిస్డెంట తనకి కానందుకు సంతోషమా? 

మరో అరగంట అలాగే మాటామంతీ లేకుండా కూరుచ్నాన్క సుమతో చెపేప్డు, “ఏదో ఏకిస్డెంట అనుకుంటా, ఇదద్రు పోయారుట, 
మరో మనిషిని హెలికాపట్ర లో తీసుకెళుత్నాన్రని చెపుప్కుంటునాన్రు. మరో అరగంట పటట్వచుచ్.” 

“అయోయ్, మరెలా?” 
“ఏం చేసాత్ం, అవతల మనిషి చావు బతుకులోల్ ఉనాన్డంటునాన్రు కదా?” 
దాదాపు ఆరు అవుతుంటే మెలిల్గా నతత్ నడక మొదలుపెటిట్ంది టార్ఫిక. కారు అదాద్లోల్ంచి చూసేత్ తెలిసిన విషయం, దెబబ్ తగిలిన 

కారు నుజైజ్ పోయింది. అసలు అందులో మనుషులు ఒకరో ఇదద్రో బతకడం కూడా అసంభవం. ఆ హెలికాపట్ర లో మనిషి ఎలా బతికాడో 
మరి. అకక్డనుంచి బయలేద్రాక మరో నలభై నిముషాలకి కార పారక్ చేసి లోపలకెళాళ్రు. అదృషట్ం, ఆరూ నలభై అవుతునాన్ ఇంకా అసలు 
పోర్గార్ం మొదలవలేదు. పటుట్ చీరల గరగరలు ఇంకా వసూత్నే ఉనాన్యి. మంచి సీటు చూసుకుని కూరుచ్నన్ మరో అరగంటకి పోర్గార్ం 
మొదలైంది. 

అలాల్టపాప్ ఏకట్రుల్ మొదటోల్ సేట్జి మీద కబురుల్ తరావ్త పెదద్ తలలు, మధయ్ మధయ్లో సినిమా పాటలు, కాసత్ విరామం మళీళ్ 
ఇటువంటివే. అలామూడు గంటలు అయేయ్క చివరోల్ భోజనాలు. దాదాపు పదకొండింటికి బయటకొచిచ్ కారెకాక్రు వెనకిక్ రావడానికి. బండి 
ముందుకి పోనిసూత్ చెపేప్డు శీర్కాంత, “నువువ్ పడుకోకు కారులో. ననున్ కబురల్లో పెటట్కపోతే హైవే మీద నాకు నిదర్ వచిచ్ ఏకిస్డెంట 
అవొవ్చుచ్.” సరేనని సుమ బురర్ ఊపాక బండి బయలేద్రింది. 

బయలేద్రినపుప్డునన్ కోపం ఇపుప్డు లేదు శీర్కాంత కి. దారిలో చూసిన పోర్గార్ం గురించీ తినన్ తిండి గురించీ వీటికి గుంజిన డబుబ్ల 
గురించీ కబురల్వుతూంటే వెళేళ్టపుప్డు ఏకిస్డెంట అయిన సథ్లం దగిగ్రకొచిచ్ంది బండి. చూసిన ఏకిస్డెంట గురొత్చిచ్, శీర్కాంత అనాన్డు, 
“పాపం ఏమైందో మూడో ఆయనకి?” 

“రేపు టివిలోనో పేపరోల్నో తెలుసుత్ందనుకుంటా,” సుమ చెపిప్ంది. 
ఇంటికొచిచ్ మంచం మీదకి చేరాక శీర్కాంత అనాన్డు,”లేట గా బయలేద్రినా మొతాత్నికి పోర్గార్ం మిస అవలేదు.” 
“ఇపప్టికైనా అరధ్మైందా?” సుమ అంది. 
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“ఏమిటి అరధ్ం కావడం?” 
“నేను మీరు చెపిప్నటూట్ నాలుగునన్రకి బయలేద్రి ఉంటే ఆ ఏకిస్డెంట మనకే అయి ఉండేదేమో? అయినా ఇండియన పోర్గార్ం ఏదీ 

సమయానికి మొదలు పెటట్రని తెలియదా, ననున్ ఉతిత్నే కంగారు పెటట్డం దేనికీ?” 
ఏకిస్డెంట తమకే అయి ఉంటే అనే ఆలోచన రాగానే శీర్కాంత సనన్గా వణికేడు. సుమని దగిగ్రకి లాకుక్ంటూ అనాన్డు, “ఈ సారికి 

నువువ్ నెగిగ్నటేట్ కానీ అసత్మానూ అలా లేట గా బయలేద్రకు డారిల్ంగ. అయినా ఇలా జరుగుతుందని ముందే ఎలా తెలుసుత్ంది? అసత్మానూ 
ఇలా అవదుకదా?” 

“ఇపుప్డు అలా అయినా అవకపోయినా, ఎపుప్డూ నాకు తెలుసుత్ంది; ఐ నో ఇట ఆల!” సుమ కూడా దగిగ్రకి జరిగి శీర్కాంత ని 
హతుత్కుని నవువ్తూ అంది. 

 
     . అ    .  అ   –  (know),  – ఇ  (it), 

ఎ –  (all).   
PPP                                       

 
  అరధ్రాతిర్ ఒంటిగంటో రెండో అయినపుప్డు కాబోలు నారాయణకి ఇండియానుండి ఫోన వచిచ్ంది. మావయయ్ చేసాడు – తన 

కూతురి పెళిళ్ ఇరవైరోజులోల్ పెటుట్కునాన్టట్. తపప్కుండా “బంధు మితర్ సపరివారంగా” వచిచ్ తీరాలని చెపేప్డు. ఈ మాతర్ం దానికి అపరాతిర్ 
అరధ్రాతిర్ అని చూసుకోకుండా ఫోన చేయడం దేనికో అని నారాయణ అనుకునాన్డు కానీ నిదర్ పాడైనందుకు అరిసేత్ బాగుండదని 
నోరుమూసుకునాన్డు. పై వారాంతంలో ఇంటరెన్ట మీద కూరుచ్ని గాలిసేత్ నారాయణకి తెలిసొచిచ్న విషయం – ఈ పెళిళ్ళల్ సీజన తో టికెట 
రెండువేలకి పైబడి ఉంది. బంధుమితర్ సపరివారంగా అంటే అమమ్గారు, యువరాణీ, రాజూ కలిపితే మొతాత్నికి ఎనిమిదివేల డాలరుల్. ఆ పైన 
ఇండియాలో “కనబడిన పర్తీ వసుత్వు” కొనేటపప్టికి మరో రెండు వేలు వదులాత్యి. ఏది ఏమైనా పదివేల డాలరల్కి నీళళ్ధారే. దీనికనాన్ 
హవాయి వెళిళ్రావడం చవక. కానీ అది పైకి చెపప్రాదు. నోరు విపిప్తే అకిష్ంతలు పడవూ, మా కనాన్ హవాయి ఎకుక్వా అంటూ? 

దీనికునన్ మరో దారి తానొకక్డూ వెళళ్డం. మూడువేలలో కొటుట్కురావొచుచ్; సకుటుంబ, ధరమ్పతీన్ సమేతసయ్ అనడానికేం? అలా 
ఇంటోల్ భారతిని, యువరాజు రాణీలని ఒపిప్ంచి మొతాత్నికి ఒకటే టికెట కొని పెళిళ్కెళేళ్డు నారాయణ. అయితే డబుబ్లు దగిగ్ర చినన్ తిరకాసు 
వచిచ్ంది. చేతికి ఎముకలేకుండా ఎపప్టి డబుబ్లు అపుప్డు ఖరుచ్ అవుతునాన్యి కనక బేంక లో డబుబ్లు చూసుకుంటే సరిగాగ్ రెండువేలు 
మాతర్ం ఉనైన్. అమమ్గారు ఉదోయ్గంలో చేరినపప్టినుండి ఆవిడ డబుబ్లు వేరేగా దాసుత్నాన్రు కనక ఆవిడని అడిగితే ఇసాత్రు కానీ తరావ్త 
ఇచేచ్యాలి. ఎంత పాపాతుమ్డు కాకపోతే సతరీ ధనం వాడతాడు? అలా భారతి దగిగ్ర డబుబ్లు తీసుకుని టికెట కొని ఇండియా వెళేళ్డు 
నారాయణ. వెనకిక్ వచేచ్లోపుల జీతం వసుత్ంది; రాగానే ఇచేచ్సాత్డు కదా? దానికేం తొందర అయినా? అమమ్గారి దగిగ్ర తీసుకోవడం అంటే 
జీరో పెరెస్ంట ఇంటెరెసట్ లోన కాదూ? 
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పెళిళ్కొడుకీక్, పెళిళ్కూతురికీ తలో సిటిజెన వాచ కొని పటుట్కెళాళ్డు. ఆ వాచీలు కొనడానికి ఓ షాపులో వారిచిచ్న ముపైఫ్ శాతం 
డిసౌక్ంట వాడాడనీ, అందువలల్ రెండు వాచీలు కలిపి నూట యాభైలోపునే కొనాన్డనీ చెపప్లేదు ఎవరికీ నారాయణ. అమెరికా నుంచి సిటిజెన 
వాచీలు పటుట్కుచేచ్డు మా మేనలుల్డు అని మావయయ్ బంధువులోత్ చెపుప్కుంటే నారాయణ సంతోషపడాడ్డు కూడా. పెళిళ్ అయేయ్క అందరికీ 
కావాలిస్న ఇండియా బటట్లూ, నాలికబదద్లూ, పొడులూ, పచచ్ళూళ్, సీవ్టూల్, జంతికలూ అనీన్ పటుట్కుని వెనకొక్చాచ్డు. ఖరుచ్ లెకక్ 
చూసుకుంటే మొతాత్నికి మూడువేల ఎనిమిదివందలు తేలింది. ఫరావ్లేదు. భారతికి కొనన్ చీరలూ, డెర్స లూ, యువరాజా, రాణీలకి బటట్లూ 
వగైరా చూసేత్ అంతా హాపీస అని చెపుప్కోవాలిసిందే.  బేంక ఖాతా చూసేత్ జీతం వచిచ్ ఉంది. అయితే ఖరుచ్లకి డబుబ్లుంచుకుని మిగతాది 
భారతికి ఇవవ్డానికి రెండు మూడు నెలలు పటిట్ంది. అయితేనేం, అనుకునన్టుట్గా అమమ్గారికి - అయితే మాతర్ం అపుప్ అపేప్కదా - 
ఇవావ్లిస్ందే. ఇవవ్నంత కాలం ఆ మాట భారతి రెండు మూడు రోజులకోసారి గురుత్ చేసూత్నే ఉంది. అది నారాయణకి ఎపప్టికపుప్డు 
మనసులో ములుల్లా గుచుచ్కుంటూనే ఉంది. 

మొతాత్నికి జీరో ఇంటరెసట్ లోన కటేట్సాక అదో హాయి. ఈ లోపుల అమమ్గారు కాసత్ గునిసారు తవ్రగా డబుబ్లివవ్లేదనీ, అయినా ఈ 
మాతర్ం పెళిళ్కి ఈయనగారు వెళల్డం ఎందుకనీ, మరోటనీ. నారాయణ మాతర్ం రాముడు మంచి బాలుడిలా నోరుమూసుకునాన్డు, ఏమీ 
సమాధానం చెపప్కుండా. అయినా మీకు తెలియనిదేముంది, ఇటువంటి విషయాలోల్ మౌనమే మంచిదని జగదివ్దితం కదా? అయితే డబుబ్లు 
లేటుగా ఇచిచ్నందుకు అమమ్గారు తనకి ఏదో పాఠం నేరప్డానికి వేరేగా ఏదో పాల్న వేసుకునాన్రని నారాయణకి తెలియలేదు. 

ఆరునెలలు గడిచాక ఓ రోజు మళీళ్ ఫోన ఇండియా నుంచే. భారతి తముమ్డికి మోటార సైకిల ఏకిస్డెంట అయింది. ఓ కాలూ రెండు 
పకక్టెముకలూ విరిగేయి. బాగానే ఉనాన్డు కానీ ఓ సారి అకక్ రావడం కుదురుతుందా చూసిపోవడానికి అని సందరభ్ం చెపేప్రు. ఇది 
జరిగింది అకోట్బర నెలలో. ఓ సారి మళీళ్ ఇంటరెన్ట మీద టెకెటల్ గురించి చూసేత్ ఇపుప్డు తెలిస్న విషయం – ఒకోక్ టికెట పనెన్ండు వందలు.  
మరీ అంత చవకా కాదు, ఖరీదూ కాదు. నారాయణ ఈ మధయ్నే పెళిళ్కి వెళాళ్డు కనక మరోసారి వెళళ్డానికి శెలవు లేదు. అకోట్బర కనక 
యువరాణీ రాజులకి సూక్ల ఉంది. అలా భారతి ఒకక్రీత్ వెళాళ్లి. కుదురుత్ందా? మళీళ్ ఓ సారి బేంక లో చూసుకుంటే నారాయణ దగిగ్రునన్వి 
మూడువేలు. రెండువేలలో అమమ్గారు వెళిళ్ వచేచ్యవచుచ్.   

అయినా భారతి ఉదోయ్గం చేసోత్ంది కదా, ఆవిడ డబుబ్లు ఆవిడ పెటుట్కోలేదా? నారాయణ ఆ మాటే భారతితో అంటే ఆవిడే చెపిప్ంది, 
“ముందు మీరు టికెట కొనండి, నేను వెనకిక్ వచాచ్క ఆలోచిదాద్ం, డబుబ్ల సంగతి. ఇపుప్డు అసలే తముమ్డికి ఏకిస్డెంట అయి మంచం మీద 
ఉనాన్డు.” 

అలా అమమ్గారు ఇండియా వెళిళ్పోయారు దరాజ్గా. వెనకిక్ వచేచ్టపుప్డు మళీళ్ ఇండియా బటట్లు, పచచ్ళూళ్, పొడులూ వగైరా. వెనకిక్ 
వచాచ్క ఖరుచ్ చూసుకుంటే ఈ సారి కూడా మూడువేల పైన అయింది. కొనాన్ళుళ్ పోయాక నారాయణ అడిగేడు, “నీకు టికెట కొనడానికి 
డబుబ్లు ఇసాత్ననాన్వు కదా, ఇసాత్వా?” 

“నేనిసాత్నని ఎపుప్డూ చెపప్లేదే? అయినా ననున్ పోషించడం, ఇటువంటి వాటికి ఖరుచ్పెటట్డం మీ బాధయ్త. అయినా అంత 
పీనాసితనం ఏవిటి? మనందరం ఒక కుటుంబం కాదా?” 

“అవునులే అయినా నేను వెళిళ్నపుప్డు నీదగిగ్ర తీసుకునన్ డబుబ్లు ఇచేచ్సాను కదా? అనిన్ ఖరుచ్లూ పెటుట్కుంటూ, కెర్డిట కారడ్ 
బిలుల్లు కటుట్కుంటూ, ఈ పర్యాణం ఖరుచ్లూ అవీ పెటుట్కోవడానికి నా జీతం ఎకక్డా సరిపోవడంలేదు. చూసుత్నాన్వు కదా?” 
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“ఆ, ఇచాచ్రు, దానికి మూడు నాలుగు నెలలు ఏడిపించి మరీ ఇచేచ్రు. మీకివవ్డానికి బదులు ఏ బేంకులో పెటుట్కునాన్కాసత్ ఇంటరెసట్ 
అయినా వచేచ్ది.” 

“మరి మిగతా డబుబ్లోత్ ఇంటికి మోరేగ్జీ, ఖరుచ్లూ అవీ నేనే పెటుట్కుంటునాన్. నినున్ ఒకక్పైసా అడగలేదు. అందువలేల్ అలా లేట 
అయింది కానీ నినున్ ఏడిపించాలని కాదే?” 

“ఆ ఖరుచ్లనీన్ మీ బాధయ్త అని చెపాప్ను కదా? నేను సంపాదించేసుత్నాన్నని ఏడుపా? నేనెందుకివావ్లి అసలు వీటికి డబుబ్లు? 
అయినా మీ కళుళ్ నా జీతం మీద పడాడ్యే ఈ మధయ్న? ఆ మాతర్ం పెళాళ్ం పిలల్లిన్ పోషించలేనివారు పెళెళ్ందుకు చేసుకునన్టోట్?” విసురుగా 
అనేసి మరో గదిలోకి వెళిళ్పోయింది భారతి. 

ఆ రోజు రోజంతా ఎందుకో నారాయణకి తాము నలుగురూ ఒకే ఇంటోల్ రూమేమ్టుల్గా కలిసి ఉంటునాన్ం కానీ భారతి చెపిప్న 
కుటుంబంలా కాదు అని లక్షసారుల్ అనిపించాక, జాఞ్న నేతర్ం తెరుచుకుంది – పెళళ్యిన ఆలుమగలు పుటిట్న పిలల్లతోపాటు ఒకే ఇంటోల్ 
ఉనాన్, ఒకే బెడూర్ంలో ఒకే మంచంమీద పడుకునాన్ ఎవరికి వారే యమునాతీరే.  

 
   . అ  ( )  ఎ  అ . 

           PPP     
ఇండియాలో రిజరేవ్షనుల్ ఉనన్టేట్ అమెరికాలో కూడా ఉనాన్యి కానీ అవి బయటకి కనిపించవు. అవి దేశీ ఇంటోల్ మాతర్ం తూ.చ 

తపప్కుండా జరిగిపోతూ ఉంటాయ. ఇది నమమ్శకయ్ంగా లేకపోతే ఓ సారి వెనకిక్ చూసుకోండి. 
యూనివరిస్టీలో చదువుకునేటపుప్డు మీరు ఒకరిదద్రి రూమేమ్టస్ తో ఉండేవారా? ఎపుప్డైనా కారునన్ ఓ సీనియర కురార్డు 

మిమమ్లన్ందరీన్ షాపింగ కో, సినిమాకో తీసుకెళేత్ దారిలో ఏ టాకో జాయింట లోనో మెక డొనాలడ్ లోనో ఆగి చినన్పాటి ఫలహారమో, లంచ, 
లేకపోతే ఇండియన రెసాట్రెంట లో భోజనం అదీ కాకపోతే మరోచోట పిజాజ్ అదే ఆల యూ కెన ఈట అనే చోట ఆగి తినాన్రా? అకక్డ ఎంత 
సంతోషం, మనకి నచిచ్నవి పేల్ట లో పెటుట్కుని తినన్ంత తినేసి మిగతాది పారేసినా ఎవడూ అడగడు. దీనికి మీరు పెటుట్కునన్ పేరు సేవ్చఛ్. 
అయితే మీకు చదువైపోయి పటాట్భిషేకం అయేయ్క ఏమైంది? మొదటోల్ పిజాజ్ మీద మష రూమ టాపింగ, కింద మామూలు బాటమింగ 
అమమ్గారికి ఏమాతర్ం నచచ్కపోయినా మీరు తెపిప్ంచారని ఆవిడ తినాన్రు ఒకటెర్ండు సారుల్. ఆ తరావ్త ఆవిడ తెలుసుకునన్ విషయాల 
పర్కారం, మష రూం టాపింగ ని గీర్న ఆలివస్, గీర్న పెపప్రస్ లాంటివి ఆకర్మించాయి – వాటికంటే బాల్క ఆలివస్, పైనాపిల మీకు ఇషట్ం అని 
తెలిసినా సరే. పోనీ పిజాజ్ బాటమింగస్ మారుప్ ఉండదనుకునాన్రు మీరు కానీ అందులోనూ ఉరమరగా మారుప్లొచాచ్యి. గారిల్క అయితే 
మంచిదిట వంటికి. అలా మీరు “కుటుంబం కోసం” కొనిన్ వదులుకునాన్రు – ఆ, కడుపు నిండడానికి ఏదో ఒకటిలే అనుకుంటూ, అవునా 
కాదా? మామూలు టాకో సాథ్నం ఇపుప్డు టాకో సలాడ ఆకర్మించింది. అలా మీకు వేరేది తినాలని ఉనాన్, పసుత్ ఉండాలిస్ వసుత్ందేమోనని 
నచచ్ని పిజాజ్ ఒకక్ సల్యిస తో సరిపెటుట్కుని ‘అబేబ్ నాకు ఆకలి లేదు’ అనడం నేరుచ్కునాన్రు. రాముడు మంచి బాలుడు; ఎవవ్రితోనో 
దెబబ్లాడడు. అందమైన అబదధ్ములు ఆడును. 

తొందరోల్ మీకు ఒకరిదద్రు మహారాజులో, మహారాణీలో లేకపోతే వీళల్లో ఓ కాంబినేషన పుటుట్కొచాచ్రు.  మహారాజు, మహారాణి అని 
ఎందుకనడం అంటే వాళల్ని ఎతుత్కుని పెంచేటపుప్డు, కాళుళ్ చాపితే సాకస్, బూటుల్ వేసి బయటకెళల్డానికి కారోల్ కూరోచ్పెటేట్టపుప్డూ, ఏమాతర్ం 
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తేడా వచిచ్నా మీరెంత అరెజ్ంట పని మీద వెళుతునాన్, వెంఠనే కారు ఆపి వాళల్ అవసరాలు చూసారుగా అందుకే.  అలా రాజా రాణీలకి పదీ 
పదకొండేళుళ్ వచేచ్వరకూ భుజాలమీద వేసుకు తిపిప్ ఇటు యూనివరస్ల సూట్డియోనుంచి అటు డిసీన్లాండ దాకా తిపాప్రు అవనీన్ చూసి 
వాళుళ్ ఆనందిసాత్రని. అయితే ఓ సారి డిసీన్లోకి వెళాళ్క అకక్డ మీరు రాజా/రాణీలని బండిలో పెటిట్ చుటూట్ చూపించారా లేకపోతే వారికి 
డయాపర మారచ్డానికీ, ఎండ తగలకుండా నీడలో ఉంచి వేయి కళుళ్ పెటుట్కుని చూసేత్ వాళుళ్ హాయిగా బజుజ్నాన్రా? అకక్డ పోనీ ఏదైనా 
తిందామనుకుంటే మన ఇండియనస్ తినేదేమీ కనపడదు కనక మెక డొనాలడ్ లో వేయించిన దుంప ముకక్లోత్ సరిపెటుట్కోవాలిస్ వచిచ్ంది. 
ఏదైమైనా మీరు మళీళ్ “కుటుంబం” కోసం కషట్పడాడ్రు. ఆ రోజు ఏం తినాన్ తినకపోయినా డిసీన్ జనం లోంచి ఏ మాతర్ం దెబబ్లు 
తగిలించుకోకుండా, రాజూ, రాణీ తపిప్పోకుండా బయటపడినందుకు, ఆ తరావ్త అరధ్రాతోర్ అపరాతోర్ ఎకక్డా కారుకి ఏకిస్డెంట కాకుండా 
డైరవ చేసుకుని వెనకిక్ వచిచ్నందుకు మీకు సంతోషం. పోదురూ బడాయి, ఆమాతర్ం ఎవరు చేయరు, ఇండియాలో మాతర్ం మీ నానన్గారు, 
మిమమ్లిన్ సైకిల మీద కూరోచ్బెటుట్కుని కూరల్ సంతకి తీసుకెళిళ్నపుప్డూ, ఎగిజ్బిషన చూపించడం లోనూ మీకు చేయలేదా ఏమిటి? 

ఉతత్రోతత్రా ఇంటోల్ ఎపుప్డైనా మీకో పెసరటోట్, మసాలా దోశ లాంటిదో తినాలంటే ఎవరికి తీరిక అది చేయడానికి? మహా అయితే 
మైసూర వుడ లాండస్ అనే చోటో, ఉడిపి లాంటి రెసాట్రెంట లోనో తినడం బెటర. ఇంటోల్ అవనీన్ చేసూత్ కూరుచ్ంటే ఫేసు బుకుక్, వెబ సైటూల్, 
టివ్టట్రూ చూడడ్ం ఎలా, ఇంటోల్ ఆ పెసరటుట్, ఉలిల్పాయ, ఆయిల వాసన అదీ పోవడం ఎలా? మీకు నచిచ్నది మీరు చేయగలుగుతునాన్రు, 
కనీసం హోటలోల్ అయినా; అమెరికావాడు చెపప్లేదుటండీ కుటుంబ సౌఖయ్ం, ధన ధానయ్ వృదిధ్ం అంటూ? గూటేల్ పర్శన్లు వేయకండి. హిందూ 
మంతార్లైనా సరే శంఖువులో పోసేత్కానీ తీరధ్ంకానటూట్ అమెరికావాడు చెపేత్ కానీ అది మన తలకెకక్దు కదా? 

ఈ లోపున మహారాణి, రాజు పెదద్వాళల్వుతుంటే పిజాజ్ ఆరడ్ర మీ చేతులోల్ంచి జారిపోయింది. ఇపుప్డు రాతిర్ అనన్ం తిందామనుకునే 
లోపులే రాణీగారు ఆలర్డీ ఒక చైనీస జాయింట నుంచి ఆరడ్ర చేసేసారు. అదే మీరు తినగలిగేదే లెండి – వెజిటేబిల రైస అని. అది మీకిషట్ం 
అని ఓ సారెపుప్డో చెపాప్రుగా? అందులో ఉపుప్ ఎకుక్వైపోయి ఇపప్టికి నలభై ఐదేళొళ్చిచ్న మీకు బల్డ పెర్షర పెరిగిపోతుందని తెలిస్నా 
తినాన్రు మరి రాణీగారు “మీ గురించి మాతర్మే” వేరేగా ఆరడ్ర చేసినందుకు సంతోషపడిపోయి. తరావ్త మరోరోజు రాజాగారికి పిజాజ్ 
తినాలనిపించింది. మామా జానీ అనేచోట మన ఇషట్ం వచిచ్నటుట్ ఆరడ్ర చేదాద్ం, వాళుళ్ నా బల్డ పెర్షర అదీ దృషిట్లో పెటుట్కుని చేసాత్రు అని 
మీరెంతగానో చెపప్డానికి పర్యతన్ం చేశారు. కానీ అమమ్గారు, రాణీ గారు, రాజు గారు మిమమ్లిన్ – పనికిరాని బేవారస్ గా చూసేత్ – దానికి 
తల ఒగిగ్ వాళళ్కి ఇషట్ం అయిన పిజాజ్ హట లోంచే ఆరడ్ర ఇచాచ్రు. ఆ ఆరడ్ర చేసినవి తినకపోతే డబుబ్లు దండగ అనేదొకటీ, ఇంటోల్ 
మరొకటేదీ వండరు ఇంక ఆ పూటకి పసుత్ండాలనేది మరొకటీ గురుత్ంచుకుని ఆ “పెటిట్న” ముకక్లు తింటూంటే బల్డ సుగర పెరిగింది, తరావ్త 
రోజు ఒంటోల్ బాగోలేక ఆఫీసుకు శెలవు పెటాట్రు కూడా.  

మరికొనిన్ ఏళొళ్చాచ్క డాకట్ర చెపిప్నదాని పర్కారం ఇంక ఎండు గడేడ్ గతి. “ఏది పడితే అది” తినడం కుదరదు. నచిచ్నది తినడం 
అసలు కుదరదు. ఒకానొకపుప్డు సూట్డెంట జీవితంలో “ఇషట్ం వచిచ్నది” తినాన్రంటే అపుప్డు మీకు పటాట్భిషేకం కాలేదు, మీరో సేవ్చాఛ్ జీవి; 
అపుప్డు మీకు ఇరవై రెండేళుళ్ మాతర్మే. ఇపుప్డు “పెటిట్నది” తినాలి అది ఎండు గడిడ్ అయినా, టమోటా సాస కలిపిన పచచ్గడిడ్ అయినా. 
లేకపోతే పంచదార వేసుకోకుండా ఓ గాల్సు పాలు, డాకట్ర ఇచిచ్న మందూ, తినగలిగితే ఓ అరిట్పండూ. అలా నోరుకటేట్సుకోవాలిస్న రోజులు 
వసూత్నే ఉనన్యి ఇనాన్ళళ్ బటీట్ను. అలా రావడం మీరు గమనించారా లేదా అనేది వేరే విషయం. 

ఆగండాగండి రిజరేవ్షన ల గురించి కదూ చెపుప్కోవడం మొదలుపెటాట్ం? రెండోసారి పుటిట్న చినన్ వయసుస్ మహారాణీ/రాజూ 
షెడూయ్ల టైరబ వారు, వారిది మొదటి విడత. వారికివావ్లిస్నవి వారిచేచ్సాక మొదటి సారి పుటిట్న రాజూ/రాణీ షెడూయ్ల కేసట్ వారు. వారిది 
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రెండో విడత. అవిపోతే మిగిలిన దాంటోల్ అమమ్గారిది బాక వారడ్ కేసట్. ఆవిడది మూడో విడత. వీళళ్ అవసరాలు తీ(రాచ్)రాక మిగిలినవి 
ఫారావ్రడ్ కేసట్ వారికి వసైత్. అదీ వాళుళ్ చేయి విదిలించాక. వాళళ్ మూడ బటీట్, అవసరాల బటీట్ ఆ విదిలించడం అనేది ఆధారపడుతుంది.  ఐ ఐ 
టి లో సీటు దగిగ్రున్ంచీ మీరెపుప్డూ ఫారావ్రడ్ కేసట్ లోనే నెగుగ్తూ వసుత్నాన్రు. రాముడు మంచి బాలుడు; ఎవవ్రితోనో దెబబ్లాడడు. అందరినీ 
బాగా చూసుకొనును. మీరు అమెరికా వాడు చెపిప్నటూట్, కుటుంబం కోసం ఏదైనా చేయగలరు, చేసారు, చేసాత్రు కూడా. మీది యమా టేసుట్. 
మీరు ఎంత తెలివైన వాళళ్ండీ!  

  ఎ      “  ”  .  
PPP  ,   

 ,   
వారాంతం నూయ్జెరీస్నుంచి పిటస్ బరగ్ పర్యాణం పెటుట్కునాన్రు సురేష సంధాయ్ను. ఒకేరోజు లో వెళిళ్ వచేచ్యడం కషట్ం సోమవారం 

శెలవు కనక ఓ రోజు రాతిర్ అకక్డ హొటలోల్ ఉంటే ఆదివారం సాయంతర్ంలోపున వచేచ్యడానికి పాల్ను. ఆదివారం ఎంత రాతైరనా వచేచ్సేత్ 
సోమవారం తీరిగాగ్ పడుకుని మంగళవారం ఉదోయ్గానికి వెళల్వచుచ్.  పెళైళ్ మూడేళళ్కి సతాయించడానికి చినన్ పిలల్లులేరు కనకా, 
వాతావరణం బాగానే ఉంటుంది కనక ఏమీ గొడవలేనటేట్. హొటలోల్ పొదుద్నన్ బేర్క ఫాసట్ ఉచితం. రాతిర్ భోజనానికి వండుకోవడానికో రైస 
కుకక్ర పటుట్కెళేత్ కూడా ఉనన్ మిగతా కూరా నారా వేడి చేసుకుని డినన్ర కానిచేచ్యవచుచ్. అదో వెసులుబాటు. 

అలా పిటస్ బరగ్ చేరాక రాతిర్ హొటలోల్ పడుకుని పొదుద్నే గుడికి చేరారు తొమిమ్దినన్రకి.  అపుప్డే అరగంట ముందు తలుపులు 
తీసినటుట్నాన్రు, పర్థమపూజ మొదలుపెటాట్రు. పూజా హారతీ అయేయ్క అకక్డ అమేమ్, బొమమ్లూ కాలెండరూల్ అనీన్ చూసూత్ బయటకొచేచ్సరికి 
పనెన్ండు దాటుతోంది. కిందన భోజనశాలలో మామూలే. పెరుగనన్ం, పులిహార, దోశ, ఇడీల్ అనీన్ అముమ్తునాన్రు. అవి తింటూంటే 
అమమ్గారికి ఎవరో తెలుసునన్వాళుళ్ కనిపించేరు. ఇంతకుముందు ఇండియాలో ఒక కోరస్ చేసినపుప్డు కాల్సులో ఇదద్రూ కలిసారుట. బోలుడ్ 
కబురుల్. అవి అయేయ్సరికి రెండునన్ర. ఇంక వెళిళ్పోవచుచ్ అనుకుంటూంటే అపుప్డు పేలింది టపాకాయ అయయ్గారిమీదకి. 

పిటస్ బరగ్ దగిగ్రోల్నే ఉనన్ వీలింగ, వెసట్ వరీజ్నియాలో ఏదో జాతర ఉందిట. అమమ్గారికి ఇపుప్డు కలిసిన పాత సేన్హితురాలూ, 
వాళాళ్యనా వెళుత్నాన్రు. మనం కూడా వెళేత్? సురేష కి ఏ మాతర్ం నచచ్లేదు ఈ వయ్వహారం.  ఈ రోజు సాయంతార్నికి నూయ్ జెరీస్ 
వెళిళ్పోదామనుకుంటే ఇదేం గోల? ఇపుప్డు ఈ జాతర చూడాడ్నికెళేత్ రాతిర్కి నూయ్జెరీస్ వెళల్డం అసంభవం. వీలింగ లో ఎకక్డో హోటల 
చూసుకుని పడుకోవాలి. ఎకక్డో హొటలోల్ పడుకునాన్ సోమవారం డైరవ చేసుకుంటూ వెళేత్ ఇంటికి ఏ అరధ్రాతోర్ వెళేళ్సరికి వళుళ్ హూనం 
అయితే మంగళవారం ఉదోయ్గానికెళల్డం ఎలా? 

దాంతో కాసత్ వాదులాట. సేన్హితురాలు ఎదురుగా ఉండగానే అవునంటే కాదని అనుకోవడం, మళీళ్ ఆవిడా, వాళాళ్యనా “మేం 
మిమమ్లిన్ కలిసి చాలాకాలం అయిందిగా?” అనే ఆఖరి అసత్రం పర్యోగం; ఎటిట్ పరిసిథ్తులలో అయినా అమమ్గారిమాటే నెగాగ్లి కనకా సురేష కి 
తపప్లేదు, వళుళ్ మండినా. దీనికి మరో సమిధ – సంధయ్ పర్యోగించిన పాసుపతాసత్రం – ఆరు నూరైనా నూరు ఆరైనా తాము వెసట్ వరీజ్నియా 
వెళిళ్తీరవలిస్ందే. సోమవారం శెలవు. మరీ అంత లేట అయితే మంగళవారం శెలవు పెటొట్చుచ్. అయినా ఇనేన్ళల్కి కలిసిన సేన్హితురాలు! 
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వీలింగ వెళేళ్సరికి అయుదు. జాతర ఓహైయో రివర గటుట్న. ఆ తరావ్త అనిన్ జాతరలూ ముగించినటేట్ బాణసంచా కాలుచ్ట, వాటికి 
ఫోటోలు, వగైరా. అనీన్ అయేయ్సరికి రాతిర్ తొమిమ్ది.  అపుప్డు చూసుకుంటే ఊరికి దూరంగా ఎకక్డో హోటల దొరుకుతుంది. కానీ ఫోన 
చేసినపుప్డు హోటలమమ్ చెపప్డం పర్కారం ముందు రిజరేవ్షన చేయించుకోలేదు కనక హోటల లో గది రాతిర్కి తొంభైనాలుగు డాలరుల్ 
మాతర్మే. పొదుద్నన్ ఫలహారం ఉచితం. అనిన్ంటికనాన్ ముఖయ్ం సేన్హితురాలు వాళాళ్యనా కూడా అదే హోటలోల్ ముందు బుక చేసుకునాన్రు. 
వాళల్కూడా ఉండడం బావుంటుంది కదా? డబుబ్లేద్వుంది, కుకక్ని కొడితే రాలవూ? 

ఇదంతా వినాన్క సురేష అనాన్డు, “కుకక్ని కొడితే డబుబ్లు రాలాత్యో లేదో కానీ అది కరవడం మాతర్ం నిజం.” 
అలా రాతిర్ వీలింగ లో గడిపాక సోమవారం పొదుద్నేన్ మళీళ్ రోడుడ్మీదకి. సేన్హితురాలిన్ వదలగానే సురేష ఆవిణిణ్ ఏదో 

అందామనుకునాన్డు కారోల్ ఇలా పాల్న అంతా మారిచ్నందుకు. కానీ నోరు విపిప్తే ఏమౌతుందో తెలుసుకనక మౌనం. 
ఓ రెండొందల మైళుళ్ నడిచాక అపుప్డు గేస కొటిట్ంచడానికి బండి ఆపి మళీళ్ కదిలేదాకా మాటలేల్వు. ఇదద్రికీ ఎందుకో తెలియకపోతే 

కదా? తరావ్త మాటలు మెలిల్గా కలిసేయి. అసలు ఇలా ఈ జాతర ఎందుకో అని సురేష అంటే పాత సేన్హితురాలంటే అంత ముఖయ్ం కాదా 
అని ఈవిడ వాదన. చివరకి ఇది రాజుకుంటూంటే సురేష అడిగేడు, అసలు ఈ సేన్హితురాలు ఎందుకంత ముఖయ్ం, ఈ జాతర కి వెళళ్డం 
ఎందుకో. 

అమమ్గారి ఉవాచ, “ఇంత చెపిప్నా మీకు అరధ్ం కాదే? ఇంక చెపప్డం అనవసరం మనం వెళాళ్ం, బాగా ఎంజాయ చేసాం. మీకు 
బోలుట్ లీవు ఉంది. ఈ రోజు వెళిళ్పోతాం రాతిర్కి ఎలాగానూ. దానికి ఇంత గొడవా? ఎపుప్డో కనిపించే సేన్హితురాలికోసం ఆ మాతర్ం 
చేయలేమా? 

కోపంతో సురేష అడిగేడు, “అయితే మాతర్ం అంత ఆరు నూరైనా నూరు ఆరైనా వెళాళ్లిస్న అవసరం ఏమిటి? ముందు పాల్న 
చేసుకోలేదు కదా? అనవసరంగా హోటల మీద దాదాపు వంద డాలరుల్ ఖరుచ్పెటాట్లిస్ వచిచ్ంది.”  

“చెపాప్లిస్ంది చెపాప్నుగా, ఇంకా దేనికి మటాల్డడ్ం దీని గురించి?” అమమ్గారు పకక్కి తిరిగి కళుళ్ మూసుకుంది. 
ఎందుకో సురేష కి హోటల కౌంటరోల్ వంద డాలరుల్ చెలిల్సేత్ హొటలమమ్ తిరిగి ఆరు డాలరుల్ చిలల్ర ఇవవ్డం గురొత్చిచ్ంది. 

  ,   ఎ  అ    (అ ,   ఎ     
      )  

PPP  
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. 
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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 
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 
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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?” 

“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,   
  ఒ   ,        

PPP  
ఆ రోజుకి షాపు కటేట్సి మధాయ్హన్ం మూడింటికి బయలేద్రేడు కరుణాకర కొడుకుని కాలేజీనుంచి ఇంటికి శెలవులకి 

తీసుకురావడానికి. గత రెండేళల్గా ఇదో పర్హసనం అయి కూరుచ్ంది. వాడికి శెలవులిచిచ్నపుప్డలాల్ తాను ఆఫీసుకి మధాయ్హన్ం డుమామ్ కొటేట్సి 
బయలేద్రాలి. రాతిర్కి వాణిణ్ ఇంటికి తీసుకురావడం. లాంగ వీకెండ అయాయ్క మళీళ్ దింపడం. శెలవు పర్కటించగానే డారమ్ లో ఉండడానికి 
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కుదరదుట. అలా నాలుగేసి వారాలకొకసారి ఇలా వెళిళ్ తీసుకువసుత్నాన్డు కురార్ణిణ్. ఇంటోల్ తనకి మరో కురార్డు హైసూక్లోల్ చదువుతునాన్డు. 
వీడుకూడా వెళిళ్పోతే గూడు ఖాళీయే.  ఆ ఆలోచనతోటే ఒకక్సారి గుండె పీకింది కరుణాకర కి. ఇదద్రూ ఇంటోల్చి వెళళ్గానే అమమ్గారు ఇంక 
తనమీద హదూద్ పదూద్ లేకుండా నోరుపారేసుకుంటుంది కాబోలు. ఇపప్టికే పర్తీసారి కీచులాడుకుంటూంటే కురార్ళుళ్ తమని విషపుప్రుగులాల్ 
తీసిపారేసి చూసుత్నాన్రు.  ఆవిడకి తనమాట నెగగ్డమే కావాలి కానీ పర్పంచం ఏమనుకుంటోందో అకఖ్రేల్దు. కొంతమంది అంతే, ఎనేన్ళొళ్చిచ్నా 
అలా కీచులాడుకుంటారు కాబోలు. తన దురదృషట్ం కొదీద్ తానూ ఈ కొంతమందిలో ఒకడు. 

కరణ పదిహేడేళల్కి సూక్ల అయేయ్క మూడు గంటల దూరంలో ఉనన్ కారెన్గీ మెలన యూనివరిస్టీ లో సీటు వచిచ్నపుప్డు కరుణాకర 
చెపప్డానికి పర్యతిన్ంచాడు ఎకక్డ ఎందులో చేరితే మంచిదో? కీల్వ లాండ లో తాము ఉనన్ చోటే తన ఉదోయ్గం వలల్ కేస వెసట్రన్ లో చేరితే 
మంచిదనీ, దగిగ్రే ఉండొచచ్నీ. కానీ కురార్డి ఆలోచనలు వేరు. వాడికి ఇంటినుండి దూరంగా ఉండాలని ఉంది కాబోలు, కారెన్గీ ఇంత 
మంచిది, అంత మంచిది అని చెపిప్ అకక్డే చేరాడు. తమ కీచులాటలతో విసుగెతత్లేదు కదా? ఈ సారి వెనకిక్ వచేచ్టపుప్డు అసలు మాటాల్డి 
చూదాద్ం వీడితో అనుకుంటూ బండి ముందుకి పోనిచాచ్డు. 

 
ఆరింటికి కురార్ణిణ్ ఎకిక్ంచుకుని మళీళ్ వెనకిక్ పర్యాణం. దారిలో అడిగాడు, డిగీర్ అయాయ్క ఏం చేదాద్మనుకుంటునాన్డో కరణ, 

అసలు వాడి ఇషాట్యిషాట్లు ఎలా ఉనాన్యో తెలుసుకోవడానికి. 
“నేను ఇకక్డ డిగీర్ అయాయ్క పిర్నస్ టన యూనివరిస్టీకి వెలాద్మనుకుంటునాన్, అకక్డ రోబోటికస్ లో బాగుంటుందిట. అందులో 

మాసట్రస్ చేదాద్మనుకుంటునాన్.” 
“ఒరే, నీ ఇషాట్లు బాగానే ఉనాన్, మరి మనం కొనిన్ ఆలోచించాలి. నేను పెదద్వాణణ్వుతునాన్. ఒకపప్టిలాగా గంటల తరబడి డైరవ 

చేయలేను. అదీగాక తముమ్డి బాధయ్త ఇంకా ఉంది నామీద. ఇకక్డ కీల్వ లేండ లో నా ఉదోయ్గం ఉనన్ంతకాలం ఉండవచుచ్. మీ అమమ్ అయితే 
ఏదో చినన్ ఉదోయ్గం చేసోత్ంది ఇకక్డ. ఇపుప్డు నువువ్ అంతదూరం వెళేత్ నినున్ పర్తీ మూడేసి వారాలకి వచిచ్ఇలా తీసుకురావడం కుదరదు. 
మనం కుటుంబం అందరం కలిసి ఉండాలంటే ఇకక్డే దగిగ్రలో ఉంటే బాగుంటుంది కదా?” 

“నేను కీల్వ లాండ రాను. అయినా నేను పెదద్వుతునాన్ను. ఇరవై ఏళుళ్ వసాత్యి వచేచ్ ఏడుకి. మీరు రావకక్రేల్దు. వీలునన్పుప్డు నేనే 
ఫల్యిట మీద వచేచ్సాత్ను.” 

“శెలవులకి ఈ ఎయిర లైనస్ టికెట ఖరీదులు ఎలా ఉంటాయో ఎరుగుదువా? ఖరుచ్ ఎకుక్వా, సీటు దొరకక్పోవచుచ్. దొరికినా జనం 
ఎకుక్వైతే, సోన్ పడితే అవి కేనిస్ల అవుతాయి. అపుప్డేం చేసాత్వు?” 

“అపుప్డు చూసుకుందాం అయినా ఇపుప్డివనీన్ ఎందుకు చెపుత్నాన్రు నాకు? నేను సూక్ల పూరిత్ చేసాను. మీరు ఇండియా నుండి 
మంచి జీవితం కోసం ఇకక్డకి వచిచ్నటేట్, నేను నా దారి చూసుకుంటునాన్ను. మీకు డబుబ్లు అయిపోతాయని వరీర్ కాబోలు. నేను ఉదోయ్గం 
చేసినపుప్డు ఇచేచ్సాత్ను లెండి.” నిషూట్రంగా అనాన్డు కరణ. 

“అది కాదురా, నేనూ అమామ్ పెదద్వాళల్మౌతునాన్ం. పిలల్లు దగిగ్రోల్ ఉంటే బాగుంటుందని….” 
తరావ్త పర్యాణం ఏమీ మాటలేల్కుండా గడిచింది. రాతిర్ ఆలసయ్ంగా ఇంటికి వచాచ్క ఏదో కతికి మంచం ఎకాక్రిదద్రూ. మరాన్డు 

శనివారం ఏదో పోర్గార్ం గుడిలో. వెళుత్నన్పుప్డు గుడిలో పోర్గార్ం గురించి కబురల్లో మళీళ్ తలీల్ తండీర్ కీచులాటలు – పోర్గార్ం గురించీ, 
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మరోదాని గురించీను. వాళిళ్దద్రూ అరుచుకుంటూంటే పిలల్లిదద్రూ నోరుమూసుకోవడం ఎపప్టున్ండో అలవాటైందే కదా? ఆ తరావ్త దారిలో 
మళీళ్ చరచ్లు కరణ వెళల్బోయో సూక్ల గురించి.  

ఈసారి కరణ నికక్చిచ్గా చెపాప్డు కరుణాకర, తలిల్తోనూ, “నేను ఎటువంటి పరిసిథ్తులోల్నూ మళీళ్ కీల్వ లాండ వచిచ్ మీతో ఉండను. 
నాకు నచిచ్న కోరుస్లో చేరుతా. దూరం అయితే అవుతుంది. అయినా ఇది రెండేళల్ తరావ్త కదా?” 

పోర్గార్ం అయాయ్క అమమ్గారు వెంఠనే వెళిళ్ పడుకుంది. శనివారం రాతిర్ టివిలో ఏదో సినిమా చూసి దాదాపు ఒంటిగంటకి 
పడుకోవడానికి తన బెడూర్ం లోపలకి వెళూత్ ఇంకా కురార్ళుళ్ పడుకోకపోవడం చూసి వాళల్ గదిలోకి వెళల్బోతూ మాటలు వినిపిసేత్ అకక్డే 
నిలబడి వినడం సాగించాడు కరుణాకర. 

చినన్ కురార్డు కాబోలు అడుగుతునాన్డు, “ఒరే అనాన్, నువువ్ వెళాళ్క నాకు ఒకక్డికీ బోరు కొడుతోంది. ఇకక్డకి వెనకిక్ వచేచ్సి ఎమ 
ఎస లో చేరవచుచ్ కదా? అమామ్, నానన్ కీచులాడుకుంటూంటే నాకు మునుపు నువువ్ ఉండేవాడివి ఏదైనా మాటాల్డాడ్నికి. ఇపుప్డెవరూ 
లేరు….” 

పాలిపోయిన మొహంతో అవాకక్యిన కరుణాకర పెదాద్డు ఏం చెపాత్డా అని చెవులు రికిక్ంచాడు. చినన్ గొంతుతో పెదద్ కురార్డు 
చెపుత్నాన్డు “ఎందుకొచిచ్న గోలరా? వీళిళ్దద్రూ కీచులాడుకోవడం, మధయ్లో మనకి గోల. మళీళ్ ఎడమొహం పెడమొహం. వీళిళ్దద్రికీ కలిసి 
ఉండడం అనన్ది ఈ జనమ్లో లేదు. పర్తీ దానికీ దెబబ్లాటలే.  విసుగెతుత్తోంది. నేను వచిచ్ంది నినన్ సాయంతర్ం. ఈ రోజు సాయంతర్ం 
గుడికెళేళ్లోపు మళీళ్ వీళీళ్దద్రూ కీచులాటలు.  అసలు వీళుళ్ కలిసి ఎందుకుంటారో అరధ్ంకాదు. ఇషట్ంలేకపోతే విడాకులు తీసుకోవచుచ్గా? 
ఇకక్డకొచిచ్ ఈ గొడవలు వినడం కంటే హాయిగా అకక్డే డారమ్ లోనే బాగుంది బతుకు – సేన్హితులోత్. ఈ శెలవులోల్ నాకు రాక తపప్క గానీ 
కావాలని వసాత్ననుకుంటునాన్వా? నేను చెపుత్నాన్ను విను, నువువ్కూడా ఈ ఏడాది ఎలాగోలా గడిపేయి. తరావ్త నేను చెపాత్ కారెన్గీలో 
లేకపోతే పిర్నస్ టన లో సీటు గురించి. సరేనా? ఇకక్డునన్ంతకాలం మనకి మనశాశ్ంతి అనన్ది ఉండదు. వీళిళ్దద్రూ ఏడాదిలో రెండు రోజులు 
నవువ్తూ ఉండడం ఎపుప్డైనా చూసావా? వీళిళ్ంతే. మనం ఉనన్ంతకాలం మనకి తపప్దు. ఒకసారి బయటకెళళ్డానికి అవకాశం వసేత్ 
పాడుచేసుకోకు. నేను అందుకే కారెన్గీ కి వెళాళ్, కేస వెసట్రన్ మంచిదని తెలిసినా. మళీళ్ నోరు జారకు నానన్ దగిగ్ర.” 

కళుళ్ తిరుతుంటే మెలిల్గా నడుచుకుంటూ వచిచ్ మంచం మీద వాలిపోయాడు. పకక్నే అమమ్గారు – ఎపుప్డు తపుప్ ఆవిడది కాదు 
అని నమేమ్ ఆవిడ కనక – పర్శాంతంగా నిదర్పోతోంది. కళుళ్ మూసుకునాన్డు. ఎపుప్డో ఝాము రాతిర్ నిదర్ పటిట్ంది. ఏవో రకరకాల పీడకలలు 
– తాను వంటరి అయిపోయినటూట్, వంటిమీద బటట్లు ఊడిపోయి ఏదో సముదర్ం ఒడుడ్న నగన్ంగా నిలబడినటూట్. 

పొదుద్నన్ లేచేసరికి ఏదో నిశచ్యించుకునన్టుట్నాన్డు, ఆదివారం మధాయ్హన్ం దాకా ముభావంగా ఉనాన్డు కరుణాకర.  
కురార్ణిణ్ సాయంతర్ంలోపు మళీళ్ పిటస్ బరగ్ లో దింపాలి. మధాయ్హన్ం నాలుగవుతుంటే బయలేద్రారు. రాతిర్ సరిగాగ్ నిదర్పోని 

కరుణాకర కురార్ణిణ్ డైరవ చేయమని చెపిప్ పకక్ సీటోల్ కూరుచ్ని నిదర్లోకి జారుకునాన్డు.  
కురార్ణిణ్ డారమ్ లో దింపాక వెనకిక్ వచేచ్సూత్ చెపాప్డు కరణ తో, “ఈ వారాంతం నేను ఆలోచించాను నీ గురించీ, తముమ్డి 

గురించీను. మీరిదద్రూ రెకక్లొచిచ్న పకుష్లు. మీ జీవితాలకి అడుడ్ రాను. నా జీవితం లోంచి నువువ్ నేరుచ్కునన్దేమైనా ఉండి నీకు 
ఉపయోగపడితే మంచిదే. ఎపుప్డో ఒకపుప్డు ఇటువంటి పరిసిథ్తి అందరి తలిల్తండుర్లకీ వసుత్ందనుకుంటా. అయితే ఒకక్మాట, నేకేదైనా కషట్ం 
వచిచ్ చెపుప్కోవాలనిపిసేత్ నేను ఉనాన్. మీ కేష్మం ఆలోచించడానికి.  గుడ లక, టేక కేర.”  
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ఉదోయ్గంలో చేరాక ఏడాదికి ఇలుల్ కొనాన్డు మూరిత్. ఆ తరావ్త మూడు నెలలకాక్బోలు పర్సాద పలకరించాడు ఫోను మీద. తాను 

ఏదో కానఫ్రెనస్ కి సింసినాటీ వసుత్నాన్టట్. ఆ కాఫరెనస్ వాళేళ్ తిండీ, హోటలోల్ గూడూ చూసుకుంటారు. కానీ ఓ సాయంతర్ం సేన్హితుణిణ్ 
కలుసుకోవడం కుదురుతుందా అని అడిగేడు.  

చదువుకునే రోజులోల్ తనతోపాటు ఒకే అపారట్ మెంట లో ఉనన్ పర్సాద ని కలుసుకోవడానికి ఎందుకు కుదరదూ? తపప్కుండా 
కుదురుతుందని చెపాప్క పర్సాద వచేచ్రోజుకి తాను శెలవు పెటట్డానికి నిశచ్యం అయింది. 

పర్సాద ఊరోల్కొచాచ్క అతనుండే హొటల కెళిళ్ ఇంటికి తీసుకొచేచ్డు మూరిత్ ఆదివారం మధాయ్హన్ం లంచ కి. పరిచయాలయేయ్క 
కబురూల్, భోజనం. పర్సాద మాటలోల్ అడిగేడు మూరిత్ని, “చదువుకునే రోజులోల్ అసత్మానూ ఏదో ఒక మంచి గార్ండ చెరోకీ అనే జీపులాంటి 
కారు కొనాలి అనేవారుగా ఇపుప్డీ ఫోరడ్ కారు కొనాన్రేం?” 

“ఆ పరిసిథ్తులోల్ అలా అనిపించేది. ఇపుప్డీ ఇలూల్ అదీ కొనాన్క బడెజ్ట చూసుకుంటే నేను కొనగలిగేది ఫోరడ్ ఒకటే తేలింది. ఏం 
చేసాత్ం? మరో కొనాన్ళళ్కి చూదాద్ం లెండి, ఏమో సుమితర్ ఇపుప్డు చదివే ఎమ ఎస  అయిపోయి మంచి ఉదోయ్గం లో చేరితే చూడొచుచ్.” 

ఇదంతా వింటునన్ సుమితర్ చురచురా చూడడ్ం మూరిత్ చూడలేదు గానీ, పర్సాద కి మాతర్ం కంటి చివరనుంచి కనిపించింది. 
పెళల్యాయ్క మూరిత్ బాగా మారాడు అనిపించింది పర్సాద కి ఎందుకో. 

 
ఊరోల్కి వచిచ్న తెలుగు సినిమాకి బయలేద్రదీసాడు మూరిత్ భోజనం అయేయ్క.   సరే అమమ్గారు బయలేద్రేసరికి కాసత్ టైమ పడుతుంది 

కనక మితృలిదద్రూ కబురల్లో పడాడ్రు. ఈ లోపున అమమ్గారినుంచి ఆరడ్ర మూరిత్కి. మూరిత్ బెడూర్ం లోకి దూరేడు ఆవిడతో మాటాల్డాడ్నికి. 
ఆ తరావ్త మూరిత్ ఆఫీసుగదిలోకి వెళిళ్ ఏదో పనిలో పడేసరికి పర్సాద కూడా అతని వెనకనే వెళాళ్డు. మూరిత్ సుమితర్ బటట్లు ఇసతరీ 

చేయడం కనిపించింది. పర్సాద మొహంలో చిరునవువ్. ఎందుకో ఒకక్సారి తాము సూట్డెంట జీవితంలో మాటాల్డుకునన్ది గురొత్చిచ్ంది. 
అపుప్డేమైందంటే… 

కబురల్లో పర్సాద చెపేప్డు ఓ రోజు కురార్ళళ్కి ఏ హోమ వరక్ అదీ లేనపుప్డు టివి చూసుత్ంటే, “వినవోయ మూరీత్ ముళళ్పూడి వారి 
జోకు, ఓ పెదాద్యన కంచం కడుగుతునాన్టట్ ఇంటోల్. ఆయన సేన్హితుడు చూసి అడిగేడు, ‘ఇదేమిటోయ, ఇదెపప్ణుణ్ంచి నీ కంచం నువేవ్ 
కడగడం?’ సేన్హితుడు చెపేప్టట్, ‘అబేబ్ ఎనన్డూ లేదు.’ ఈయన మరోసారి ఆశచ్రయ్ంగా అడిగేడు, “ఎందుకులేదు, నా కళల్తో నేను చూసేత్?’  
దానికి సేన్హితుడి సమాధానం మరింత ఆశచ్రయ్ం – ‘అది మా ఆవిడ కంచం, నాది కాదు.’ నవువ్లు. 

మూరిత్ అనాన్డు, “నేనైతే అలా ఎనన్టికీ చేయను. అసలు మా ఆవిడ ఉదోయ్గం చేయడమే నేను ఒపుప్కోను కూడా. ఆవిడ ఇలుల్ 
చకక్పెడుతుంది నేను ఉదోయ్గం చేసాత్.” 
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పర్సాద అనాన్డు, “మరీ అంత అనాయ్యమా, అయినా ఈ రోజులోల్ ఇదద్రూ ఉదోయ్గం చేయకపోతే ఖరుచ్లు తటుట్కోవడం కషట్ం 
కాదూ?” 

ఇనేన్ళుళ్ గడిచాక ఇపుప్డీ ఆఫీసులో సుమితర్ బటట్లు ఇసతరీ చేసే మూరిత్తో పర్సాద అనాన్డు నవువ్తూ, “ ‘మా ఆవిడ ఉదోయ్గం చేయదు, 
ఆవిడే ఇలుల్ చకక్బెడుతుంది’ అనన్ మూరిత్ ఇపుప్డిలా చేయడం చూసేత్ మూరిత్ మారినటుట్నాన్డే?” 

“సుమితర్ ఒకక్రీత్ పని చేసుకోలేకపోతోంది,” అందువలల్ నేనూ ఓ చేయి వేసుత్నాన్. అయినా ఆవిడ సహ ధరమ్ చారిణి కదా - అంటే 
కుటుంబంలో ఇదద్రం సగం సగం పనులు చేసుకుంటూ ఉండొదూద్?” 

“అవునా ఇంకేం పనులు చేసూత్ ఉంటావ మూరీత్ ఇంటోల్?” 
“లాండీర్, అంటే బటట్లు ఉతకడం, కూరలు తరగడం లాంటివీ, సుమితర్ చదువుకుంటూంటే ఆ రోజుకి అనీన్ నేనే చేసాత్.” 
పర్సాద నవివ్ ఊరుకునాన్డు. 
సినిమా అయేయ్క సుమితర్ని ఇంటోల్ దింపేసి పర్సాద ని ఎయిర పోరట్ కి తీసుకెళాళ్డు మూరిత్. దారిలో మూరిత్ అడిగేడు పర్సాద పెళిళ్ 

ఎపుప్డు చేసుకోబోతునన్డో అనే విషయాలు. 
“చూదాద్ం లెండి తరావ్త. ఆ వచేచ్ది సహ ధరమ్చారిణో  సగ ధరమ్చారిణో ఏంటో అరధ్ం కావటేల్ ఇంకా,” 
“అదేమిటి?” 
“చూసూత్నే ఉనాన్ం కదా? పెళిళ్ అవవ్నంతవరకూ సహధరమ్చారిణికోసం వెదుకులాట. తరావ్త ఆవిడని పర్సనన్ంగా ఉంచడానికి మన 

పనీ ఆవిడ పనీ కూడా చేయాలి…” 
“ఇంటోల్ పని ఇదద్రూ కలిసి చేసుకోపోతే ఎలా?” 
“మూరిత్గారూ, బయటపని మీకెలాగా తపప్దు కదా, మరి ఉదోయ్గం కూడా చేయని సహధరమ్చారిణి గారు ఇంటోల్ పని కూడా 

చేయరా? మరేం ఇంకేం చేసాత్రో. అయినా మనందరం పెళల్వనంతవరకూ ఒక మాట, అయాయ్క మరో మాటా కాబోలు ఏం చేసాత్ం?” 
 
మూరిత్ ఓ వెరిర్ నవువ్ నవేవ్డు ఏం చెపాప్లో తెలియక. ఎయిర పోరట్ లో దిగాక వెళాత్ననన్టూట్ చేయి ఊపాడు పర్సాద. మితుర్డికో హగ 

ఇచిచ్ అనాన్డు మూరిత్, “సూట్డెంట జీవితం వేరూ, పెళళ్యాయ్క గృహసుత్ జీవితం వేరూ. మనం అమెరికనస్ లాగా కొంతకాలం కలిసి ఉండడం, 
ఇషట్ం లేకపోతే వెంఠనే నీ దారి నువువ్ చూసుకో అనడం చేయలేం కదా, అందువలల్ మనకీ ఎడజ్సట్ మెంట తపప్దనుకుంటా…” 

“అరధ్ంమైంది లెండి. డోంట వరీర్. మీ జీవితం మీ ఇషట్ం వచిచ్నటూట్ జీవించవచుచ్. మీకు వచేచ్ ఆవిడ సహ ధరమ్చారిణా, సగ 
ధరమ్చారిణా అనేది మీరూ మీరూ నిరణ్యించుకోవాలి. మధయ్లో బయటవాళల్కి సమాధానం చెపుప్కోవడం ఎందుకూ? మీరెలా ఉనాన్ ఆ జీవితం 
మీది, నాకు అరధ్మయేయ్లా చెపప్డం కూడా అనవసరం కదా? ఇలా అనాన్నని ఏమీ అనుకోకండి కానీ మీ ఇంటోల్ విషయాలు మీకు మీరు 
సమరిధ్ంచుకోవడానికూక్డా ఎవరికీ చెపప్కక్రేల్దు. దీనేన్ మనం ఒకపుప్డు సూట్డెంటస్ గా ఉనన్పుప్డు అనుకునాన్ం, పెళల్యాయ్క ఆవిడ 
ఆడించినటూట్ ఆడడమే అంటూ. గురుత్ందా? రేపొప్దుద్నన్ నాకు పెళళ్యాయ్క నేను కూడా ఇలాగే అవొవ్చుచ్ కూడా.” 

మొహం ఎటో పెటిట్ గురుత్ందనన్టూట్ బురర్ ఆడించాక, చెపేప్డు, “మరి వెళాత్ లేట అవుతోంది మీకు కూడా,” మూరిత్ కదిలేడు. మూరిత్ 
కారు కదులుత్ంటే అది కనిపించినంత మేరకి చేయి ఊపి ఎయిర పోరట్ లోకి నడిచేడు పర్సాద. 
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మెయిల బాకస్ లోంచి పటుట్కొచిచ్న కాయితాలు టేబిల మీద పారేసినవి రాతిర్ భోజనం అయేయ్క చూసుత్ంటే 

వెంకటేశవ్రన ఉరఫ వెంకీ చూసిన విషయం – పబిల్కస్ అనబడే గోర్సరీ సోట్ర లో ఏవైనా అయిదు సరుకులు కొంటే 
అయిదు డాలరల్ లాభం. అయితే ఒకటే చికుక్ – ఆ కొనేవి అయిదూ ఈ ఆఫర కి సంబంధించినవై ఉండాలి. అది 
తెలుసుకోవడం ఏమంత కషట్ం కాదు. పర్తీ వసుత్వు కిందా అది ఆఫర కి సంబంధించిందా కాదా అనేది పేదద్ అక్షరాలతో 
రాసి ఉంటుంది. తమకి కావాలిస్న తైరు, అనగా పెరుగు లేదా యోగరట్ ఎలాగా కొనాలిస్ందే. అది ఒకపుప్డు రెండు 
డాలరల్కి అమేమ్ది ఈ మధయ్న పెంచేసి మూడు డాలరుల్ చేసారు వెధవలు. ఈ ఆఫర కానీ యోగరట్ కి సంబంధించినదైతే ఓ 
పది డబాబ్లు కొనేసి పది డాలరుల్ ఆదా చేయవచుచ్.  

అలా ఇంటికొచిచ్న కాయితం కూలంకషంగా చదివి షాపుకెళాళ్డు వెంకీ, కూడా కూతురు వసాత్నంటే దానిన్ 
వెంటబెటుట్కుని. అసలే ఈ మధయ్న హైసూక్లోల్కి వచిచ్న రాణీగారు తన సవ్ంత వసుత్వులు తానే కొనుకుక్ంటారుట. డాడ, 
మామ కొనే “పాతకాలపు,” “చీప,” అండ, “ముసిలివాసన” వేసేవి ఆవిడకి నచచ్డం మానేసి చాలాకాలం అయింది. 
అలా షాపులో తేలిన వెంకీ గారికి మొహం చాంతాడంత అయే విషయం తెలిసింది, 

యోగరట్ డబాబ్లు అయిదు కొంటే అయిదు డాలరుల్ ఇచేచ్ దానిలో భాగమే. హమమ్యయ్, పది కొంటే దాదాపు ఇరవై 
రోజులు వాడొచుచ్. పది డాలరుల్ లాభం. అయితే రాణీగారు కొనాలిస్న లిసట్ లో మంచినీళుళ్ కూడా ఉనైన్. అవెందుకంటే 
రాణీగారికి ఇంటోల్ కుళాయ నీళుళ్ అంటే అసయయ్ం. అవి తాగలేకపోతునాన్రు. అనిన్ంటికనాన్ మంచి విషయం ఏమిటంటే 
ముపైఫ్రెండు బాటిళళ్ పాక మూడు డాలరెల్ౖనా, ఇపుప్డు రెండు డాలరల్కి కొనవచుచ్ – అదే మళీళ్ అయిదు కొంటే అయిదు 
డాలరల్ ఉచిత పధకంలో.  మరి యోగరట్ ఇందులో ఇరికించడం ఎలా? ఓ సారి అయిదుకి అయిదూ వాడితే మరోసారి 
కుదురుతుందో లేదో? దీనికి రాణీగారిచిచ్న సలహా అదుభ్తం. 

అనీన్ ఒకక్సారే కొనకక్రేల్దు. ముందు యోగరట్, టమోటా, బెర్డూడ్, మిగతా సరుకులు కొనేసి అయిదుకి అయిదూ 
తీసుకుందాం. అవి కారోల్ పెటేట్సి మరోసారి వచిచ్ ఈ వాటర బాటిలస్ కొంటే మరో అయిదికి అయిదు!  మరోసారి వచిచ్ 
యోగరట్ మాతర్ం కొంటే మరోసారి అయిదుకి అయిదు. ఇలా ఎనిన్ సారైల్నా చేయొచుచ్. అనిన్ంటికనాన్ ఈజీ మరోటి ఉంది, 
అటూ ఇటూ మూడు సారుల్ తిరగకక్రేల్కుండా.  అనీన్ ఒకే బిలుల్లో వేయకుండా మూడు బిలుల్లు వేయడం. ఈ రోజులోల్ 
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కొనేటపుప్డు అనీన్ మనమే సాక్న చేసుకోవచుచ్ కనక అడిగే నాధుడు లేడు.  అలాకాక్దూ అంటే విడివిడిగా సాక్న 
చేయమని చెపిప్నా సోట్ర వారు ఏమీ అనరు. అమమ్టం ముఖయ్ం కదా వాళల్కి? వెంకీకి బాగా నచేచ్సింది ఈ ఐడియా, 
ఏమైనా రాణీగారు తెలివైనది. ఎంతైనా ఇండియా నుంచి వచిచ్న తెలివైన ఐ ఐ టి వెంకీగారి కూతురు కాదూ? 

వెంకీగారికి రెండు/మూడు టిర్పుప్ల ఐడియా నచిచ్ంది. మొదటిసారి అనీన్ కొనేసి కారోల్ పెటాట్క రెండో సారి 
మరోసారి లోపలకి వెళిళ్ నీళళ్ బాటిలస్ కొని కారట్ లో పెటుట్కుని వసూత్ంటే తలుపు దగిగ్ర లాటరీ టికెటుల్ అమేమ్ మెషీన 
కనిపించింది.  ఆ మధయ్న ఎపుప్డో ఓ సారి లాటరీ కొంటే ముపైఫ్ డాలరుల్ తగిలింది. ఈ రోజు దాదాపు మూడు టిర్పుప్లోల్ 
టిర్పుప్కి ఐదు డాలరల్ చొపుప్ల లాభం వసూత్ంది అంటే తనకి అదృషట్ం ఉనన్టేట్ కదా అనిపించి ఓ టికెట కొందామా 
అనుకుంటూ సందేహిసూత్ంటే మళీళ్ రాణి గారు అడిగింది – “లాటరీ కొంటావా డాడ?” అంటూ. 

ఎందుకు మనకి ఎలాగా తగలుద్ ఇది పోనీయ అంటూ ముందుకి సాగాడు వెంకీ, కానీ మనసులో పీకుతోంది. 
ఏమో ఈ రోజు తన అదృషట్ం బాగానే ఉనన్టుట్ంది. పోనీ ఓ అయిదు డాలరల్తో కొంటే? 

మూడో టిర్పుప్లో ఇంక మనసు ఊరుకోక మెషీన దగిగ్ర ఓ పది డాలరల్ నోటు తీసి లోపలకి పోనిచాచ్డు. కనిపించే 
టికెటల్లో ఏది కొందామా అనుకునే లోపుల రాణీగారు పది డాలరల్కొచేచ్ ఒక సార్క్చ టికెట మీద పంచ విసిరేసింది. ఒకక్ 
రెండు మూడు సెకండుల్ గరగర చపుప్డు, ఆ తరావ్త బయటకొచిచ్న పది డాలరల్ టికెట. 

పది డాలరల్కీ పది చోటల్ బరకాలి. ఏ నెంబరైనా కలిసేత్ ఆ నెంబర కింద ఉనన్ డబుబ్లు అకక్డికకక్డే ఇచేచ్సాత్రు – 
వందా మూడొందలు లోపు అయితే. బాగా ఎకుక్వగా తగిలేత్ దానికి వేరే తతంగం. రాణీగారు అకక్డే ఉనన్ పెనిస్ల ముకక్ 
తీసుకుని ఆ సార్క్చ మీద బరుకుతుంటే వెంకీ, అదృషట్ం కోసం “లకీష్ం కీష్ర సముదర్రాజ తనయాం, శీర్రంగ ధామేశవ్రీం 
…” అంటూ మనసులో దండం పెటుట్కోవడం మొదలుపెటాట్డు. తనకి ఈ రోజు తపప్కుండా ఏదో ఒకటి తగలవలిస్ందే 
అనిపించడం మొదలైంది. 

ఈ లోపుల రాణీగారు పకక్కి తిరిగి చెపిప్ంది, “ఇందులో ఒకక్టి కూడా తగలేల్దు డాడ!”  
వెంకీ ఏదో అనబోతూ ఉంటే అకక్డికెపుప్డొచాచ్డో సోట్ర మేనేజర, వెంకీతో చెపాప్డు, “సర, మీ అమామ్యి 

చూడబోతే మైనర లా ఉంది. రూలస్ పర్కారం మైనరస్ ఇలా లాటరీ లో టికెట కొనడం, సార్క్చ చేయడం చేయకూడదు. 
మరోసారి ఇలా చేయడం మీకూ మాకూ మంచిది కాదు. ఎవరైనా పోలీస రిపోరట్ ఇసేత్…” 

ఇది వినన్ వెంకీ మేనేజర కి థేంకస్ చెపేప్సి కంగారుగా బండి తోసుకుంటూ బయటకెళిళ్పోయేడు కూతురితో.  
కారు సాట్రట్ చేసుత్ంటే ఆరోజు తాను చేసినది సేవింగస్ ఎలాగైందో, అది షేవింగ ఏమో అని వెంకీకి అనుమానం 
పుటుట్కొచిచ్ంది కానీ సోట్ర మేనేజర ఇచిచ్న వారిన్ంగ మనసులో గుచుచ్కోగానే అనీన్ మరిచ్పోయి బండి ఇంటికేసి 
పోనిచేచ్డు. 



 

øöeTT~                                                                                   www.koumudi.net 
                               

   48 ‘అదే’ కధలు - ఆర.శరమ్ దంతురిత్ 

 అ     అ     ఎ    .  
PPP    

రావు గారింటోల్ శనివారం సాయంతర్ం సతయ్నాన్రాయణ వర్తం, ఆరింటికి. ఎనోన్ ఏళుళ్గా పనిచేసుత్నన్ సాథ్నిక గుడి 
పూజారి, అవధానులుగారిని పిలిచారుట; ఆయనైతే బాగా చేయిసాత్రని. ఆయనకి తోడుగా ఈ మధయ్నే కొతత్గా వచిచ్న 
ఆగమ పండిట వీరేశవ్ర శాసిత్గారు వసుత్నాన్రు. అయినా సతయ్నాన్రాయణ వర్తానికి ఇదద్రెందుకో మరి? 

పిలిచినవాళళ్ందరూ బాగానే వచిచ్నటుట్నాన్రు. పాతికమంది దాకా ఉనాన్రు అందరూ తలో డిష వండి 
పటుట్కొచాచ్రు కాబోలు, హాలోల్ టేబిల అంతా నిండిపోయి ఉంది. తాము పటుట్కొచిచ్న పులిహార బేసిన అకక్డే టేబిల మీద 
పెటిట్ నారాయణ ఓ మూల కూరుచ్నాన్డు పెళాళ్ం పిలల్లోత్. ఇంకా పూజ మొదలవలేదు కనక పకక్నే ఉనన్ ఎవరో 
పలకరించారు నారాయణని. ఓ షేక హేండ, కాసత్ చినన్గొంతుతో కబురుల్. చినన్పాటి వర్తం చేయించడానికి ఇదద్రు 
పూజారెల్ందుకో అని నారాయణ జనాంతికంగా అంటే ఆయనే చెపాప్డు - అవధానులు గారికి వయసు వసోత్ంది కనక 
శాసిత్గారు కూడా వచేచ్రు సహాయానికి. శాసిత్ గారు కొతత్గా అమెరికా వచిచ్ ఏడాది అయింది. డైరవింగ అదీ ఇపుప్డిపుప్డే 
అలవాటవుతోంది. ఆయన డైరవ చేసుత్ంటే, అవధానులుగారు పాసెంజర సీటోల్ తీరిగాగ్ కూరోచ్వచుచ్ కదా, అందుకే ఇదద్రీన్ 
పిలిచారుట. అతిధులోల్ ఎవరిగొడవ వారిదే కనక మిగతావాళుళ్ ఇదంతా పటిట్ంచుకునాన్రో లేదో కానీ దూరం నుంచి 
పూజారిల్దద్రూ మాటాల్డుకునే మాటలు కరాణ్కరిణ్గా వినిపిసుత్నాన్యి నారాయణకి.  

“ఇకక్డమంతార్లు సరిగాగ్ చెపప్కపోతే వీళళ్కి కోపం వసుత్ందేమో?” శాసిత్ అవధానులగారిని అడుగుతునాన్డు. 
“నేనునాన్ను కదరా అబాబ్య, ఏం ఫరావ్లేదు. ఇకక్డ కూరుచ్నన్వారిలో నూటికి తొంభై మంది కంపూయ్టర 

ఇంజినీరుల్.  వాళల్కి వచిచ్న ఓ లాంగేవ్జీ తపప్ సరిగాగ్ ఆ కంపూయ్టర గురించే ఏమీ తెలియదని అంటుంటారు. వీళల్కి 
సంసక్ృతం రాదు. మంతార్లు అసలే రావు. ఈ మంతార్ల మధయ్లో మనం ఓ పాత సినిమా పాట పాడినా అరధ్ం కావడం 
అటుంచి ఎవరికీ పటట్దు. ఇటువంటిని సవాలక్ష చూసాను నేను.” నవువ్తునాన్రు అవధానులు. 

అవధానులు గారు చెపిప్నది కాసత్ నిజమే కాబటిట్ నారాయణకి కోపం వచిచ్నా ఈ సమయంలో అందరి ముందూ 
ఏమైనా అంటే బాగుండదు కనక ఏదో అందామనుకుని నోరు మూసుకునాన్డు.  పూజారుల్ అనీన్ అమరాచ్క, అటూ ఇటూ 
జరిగి రావుగారు, ఆయన సతీమణి సరిగాగ్ కూరుచ్నాన్క పూజ మొదలైంది. 

గణపతి పూజ మొదలుపెడుతూ, గణాణాంతావ్ గణపతిం హవామహే… అంటూ అవధానులు శాసిత్కేసి చూసూత్, 
ఆయన అందించే అకిష్ంతలూ అవీ ఓ చేతోత్ తీసుకుంటూ ఇటు రావుగారికి ఏం చేయాలో చెపుత్నాన్డు. ఈ లోపుల కబురుల్ 
చెపుప్కునే జనం మెలిల్గా మాటలు కటుట్పెడుతుంటే పూజారల్ మంతార్లు తపప్ మరోటి ఏమీ లేదు ఇంటోల్. ఇషట్ం ఉనన్ 
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వాళుళ్ ఇటు సతయ్నాన్రాయణ మూరిత్ పటం మీద దృషిట్పెడుతునాన్రు. లేనివాళల్కి చేతిలో సామ్రట్ ఫోన లు ఉండనే ఉనైన్. వేరే 
గదులోల్ చిచచ్ర పిడుగులు ఏవో ఆటలో కబురోల్ చెపుప్కుంటునాన్రు. పటుట్చీరలు అతి భకిత్తో చేతులు ఎతిత్ దేవుడికో 
నమసాక్రం పెటుట్కుంటునాన్రు సావ్మివారికి. 

పర్థమ గణపతి పూజ అయేయ్సరికి ఏదో అడుగుదామని శాసిత్కేసి చూసిన అవధానులకి నోటమాట రాలేదు. శాసిత్ 
కటుట్కునన్ పంచ ఊడిపోయి ఉంది మొలమీద. ఏం చేయాలా అని కాసేపు ఆలోచించి చినన్గొంతుతో అనాన్డు,  

“శాసతరీ, పంచ, పంచ, పంచామృత సాన్నం కి అనీన్ ఉనాన్యా?” చేయి శాసిత్గారి ఊడిపోయిన పంచకేసి 
చూపిసూత్. అవధానులు గారు చినన్గొంతుతో ఇలా అనడం నారాయణకి వినిపిసూత్నే ఉంది. 

లోకపాలక పూజ అవుతూంటే మరోసారి అవధానులు గారు ““శాసతరీ, పంచ, పంచ, పంచామృత సాన్నం కి అనీన్ 
ఉనాన్యా?” అనడం వినాన్క నారాయణ తలఎతిత్ చూసాడు ఇదేమిటా అని. శాసిత్ అనీన్ సరిగాగ్ ఉనన్టుట్ చెపూత్ంటే 
అవధానులుగారి మొహంలో కాసత్ కోపం, మరోసారి ఆయన “పంచ, పంచ, పంచామృత సాన్నం,” అని కొంచెం గటిట్గా 
అంటూంటే వర్తం చేయించుకునే ఇంటాయన అనీన్ సరిగాగ్ లేవు కాబోలు అని లేవబోయేడు చూడాడ్నికి. 

“పాలు లేవండి ఇకక్డ,” అని అవధానులు ఇంటాయనతో అంటూ, “శాసతరీ, పంచ, పంచ, పంచామృత సాన్నంలో 
అనీన్ సరిగాగ్ కలిపేరా?” అనాన్డు. ఈ సారి ఎందుకో నారాయణకి అనుమానం వచిచ్ంది. ఏం జరుగుతోందా అని 
చూడబోయేడు. ఇంటాయన పాలు పటుట్కొచాచ్క ఆయనతో అవి సతయ్నాన్రాయణ సావ్మిమీద తమలపాకుతో జలల్మని 
చెపూత్ అవధానులు మంతర్ం మొదలుపెటాట్డు మళీళ్ – ఈ సారి శాసిత్కేసి మళీళ్ చేయి చూపిసూత్, 

“పంచ, పంచా మృతంలో మొదటిది పాలు…పాలు …ఆపాయ్యసవ్ సమేతు తే విశవ్త సోస్మ 
వృషిణ్యం….శాసతరీ, పంచ. పంచ… భవా వాజసయ్ సంగధే: రెండోది - (పెరుగు).. దధికార్పుణోణ్ అకారిషం, జిషోణ్రశవ్సయ్ 
వాజినః…. శాసతరీ పంచ, పంచ ఊడిపో… సురభినో ముఖాకరతప్ృణ ఆయూగంషి తారిషత: మూడోది (నెయియ్) శుకర్మసి 
జోయ్తిరసితేజోసి దేవో వసస్వితోతుప్నా …..పంచ ఊడిపోయింది తవ్చిఛ్దేర్ణ పవితేర్ణ వసోసూస్రయ్సయ్ రశిమ్భిః నాలుగోది 
(తేనె)….. మధువాతా ఋతాయ ….”  

ఒకక్సారి బురర్లో వెలుగు వెలిగినటైట్ మంతార్లు వింటునన్ శాసిత్ ఏదో పని ఉనన్టూట్ లేచి పంచ మీద 
చేతులువేసుకుని వెళూత్ంటే అవధానులు మొహంలో చిరన్వువ్. మొదటున్ండీ ఈ “పంచ” అనేదానిన్ ఇంత ఎందుకు 
సాగదీసుత్నాన్రా అనేది శర్దధ్గా వింటునన్ నారాయణ నోటోల్ంచి ఫకాలన్ ఒకక్ నవువ్ వచిచ్ంది. చుటూట్ ఉనన్ జనం ఒకక్సారి 
అదిరిపడి నారాయణకేసి చూసారు. నారాయణ అందరికేసీ ఓ చూపు ‘సారీ’ అనన్టూట్ పడేసి మళీళ్ పూజలో 
నిమగన్మైపోయేడు.  
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లేచి వెళిళ్న శాసిత్ మరో రెండు నిముషాలకాక్బోలు పకక్గదిలోకి వెళిళ్ పంచ సరిచేసుకుని వచిచ్ మళీళ్ 
కూరుచ్నాన్డు పూజలో. ఏదైతేనేం మొతాత్నికి పూజ నిరివ్ఘన్ంగా కొనసాగింది. నారాయణ వినాన్డో లేదో పటిట్ంచుకోని 
అవధానులు తృపిత్గా పూజ పూరిత్ చేసాక అందరూ ఇచిచ్న దకిష్ణ, సరుకులూ మూట గటుట్కుని అందరకీ దీవెనలిచాచ్రు. 

తరావ్త కాసత్ ఫలహారం పూజారల్కి. వాళళ్కునన్ ఆచారం పర్కారం ఇకక్డ రావుగారింటోల్ భోజనాలు చేయరుట. 
ఫలహారం తినేసి కాఫీతాగి వెళిళ్పోతారు. వాళుళ్ వెళిళ్పోతూంటే నారాయణ కారు దాకా వచేచ్డు, సాగనంపడానికి. 

శాసిత్ డైరవ చేయడానికి సీటోల్ కూరుచ్నాన్క నారాయణ ఇటు పాసెంజర సీటోల్ ఉనన్ అవధానులు గారితో నవువ్తూ 
అనాన్డు, “మొతాత్నికి అసాధుయ్లండి, పూజ బాగా చేయించారు. పంచ పంచ పంచ అంటు పంచ అమృతం సాన్నం, 
అంటూ శాసిత్గారితో చెపుతూ.” 

“ఎవరూ గమనించరనుకునాన్ను. మీరు వినాన్రేమిటి?” అవధానులు కూడా చిరునవువ్ నవేవ్రు. 
“అనిన్ సారుల్ రెటిట్ంచి అంటూంటే విననూ మరీ?” మొతాత్నికి శాసిత్గారికి సందేశం అందింది కదా?” 
“ఏమనుకోకండి కురార్డు కదా, చూసుకోలేదు ఒకొక్కక్పుప్డు అలా అవుతూ ఉంటుంది. అందువలల్ అలా 

మంతార్లోల్ కలిపి చెపేప్శాను. అందరి ముందూ కురార్డు చూసుకోకుండా లేచాడనుకోండి ఎంత అవమానం?” 
“అవునులెండి. ఆ మాతర్ం నాకూ తెలుసు. నేనూ ఒకపుప్డు ఇండియాలో ఇలా పూజ చేయించిన వాడినే, 

అనన్వరం కొండ మీద గుడిలో పనిచేసే మా నానన్గారితో కలిసి.” నారాయణ చెపేప్డు. 
“అవునా, సంతోషం. పూజ నిరివ్ఘన్ంగా అయింది. అదే చాలు. సరేవ్జనా సుఃఖినోభవంతు.” 
అటుపకక్న డైరవర సీటోల్ంచి ఇదంతా వింటునన్ శాసిత్ మొహంలో కూడా చినన్ వెరిర్నవువ్. ఏమనాలో తెలియక 

ఇంక వెళాత్ం అని చెపిప్ కారు ముందుకు పోనిచాచ్డు శాసిత్. 
నీతిః అమెరికా వీసా రావడానికి ఇదద్రే అరుహ్లు – సాఫట్ వేర ఇంజినీరుల్, ఆగమ పండిట లనబడే గుడి 

పూజారులూను. ఇదద్రికీ ఎటువంటి కావ్లిఫికేషన అవసరంలేదు. కోడ పనిచేసినంత కాలం అదెలా రాసారో, అందులో 
ఏముందో తెలియ(కక్రేల్)నటేట్, పూజ నిరివ్ఘన్ంగా జరిగినంత కాలం ఏ మంతర్ం, ఎలా చెపాప్రా, అందులే ఏం చెపాప్రా 
అనేది పూరిత్గా అనవసరం. 

PPP ఎ    
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 
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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. 
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. కొతత్ కొతత్ పేరుల్, వింతలూ, విషయాలూ 
తెలిసొసుత్నాన్య రామానికి. 
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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 
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. 
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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.  

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. 
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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. 

 ఇ  ఎ        – ఎ   ,  
 అ      - ఎ  .   

PPP    
కానాస్స నుంచి రాతిర్ ఫోనొచిచ్ంది కవితకి. అకక్డ ఉండే పినిన్ కూతురు కవితని ఈ వేసవిలో 

చూడాలనుకుంటోంది వసాత్వా అని అడుగుతోంది. అపప్టికి పడుకునన్ రాఘవని అడిగి పొదుద్నన్ చెపాత్నని పెటేట్సింది. 
వెళాళ్లంటే దూరం ఒహైయోనుంచి కానాస్స. వెళళ్కూడదనుకుంటే మళీళ్ ఎపుప్డు కలుసాత్రో తెలియదు కదా. 

పొదుద్నన్ రాఘవ ఆఫీసుకెళుత్ంటే చెపిప్ంది రాతిర్ వచిచ్న ఫోన సంగతి. సరే సాయంతర్ం మాటాల్డదాం అని 
కంగారుగా వెళాళ్డు ఆయన. సాయంతర్ం మళీళ్ ఇదే కబురు. వెళాద్మా వదాద్? వీలు చూసుకుంటే నాలుగు రోజులు 
పడుతుంది రానూ పోనూ. అకక్డకి డైరవ చేసుకుని వెళళ్డం చవక ముగుగ్రి పిలల్లోత్ తానూ, కవితా విమానం ఎకిక్తే అకక్డ 
మళీళ్ ఎవరిమీదో ఆధారపడాలి పర్తీదానికి. అదెద్కి కారు తీసుకుంటే మరో ఖరుచ్. ఏదైనా అయిదు ఫైల్ట టికెటుల్ దండగే. 
ఆరునుంచి ఎనిమిది గంటలోల్ డైరవ చేసుకుంటూ వెళిళ్పోవచుచ్. ఇపుప్డు నేను రాను అంటే చెపుప్లోని రాయి చెవిలోని 
జోరీగ కంటిలో నలుసులా, కాలిలో ములుల్లా అలా గుచుచ్కుంటూనే ఉంటుందని వేమన తాత ఏనాడో చెపిప్నదే కదా? 

 
అలా జూలై నెలలో నాలుగో తారీఖుకి కానాస్స లో ఉండేలా బయలేద్రారు. అకక్డ జూలై నాలుగో తారీఖుకి జరిగే 

బాణసంచా చూడడ్ం ఒకటైతే, పిలల్లకి సూక్ళుళ్ సరిగాగ్ కటేట్సి ఉండడం మరొకటి.  తీరా అకక్డకి వెళాళ్క తెలిసిన విషయం 
– పినిన్ కూతురు తాము ఒకక్రీన్ కాదు పిలిచినది – ఆవిడకునన్ బంధుగణంలో మరో రెండు ఫామిలీలు అపప్టికే వచిచ్ 
ఉనాన్యి. పినిన్ కూతురూ వాళాళ్యనా కొతత్గా ఓ ఏడాది కిర్తమే వచాచ్రు కాబోలు తెలుసునన్ అందరీన్ పిలిచారుట. 
రెండు బెడూర్ంల అపారట్ మెంట లో నాలుగు కుటుంబాలు. దొరికిన చోట జాగా చూసుకుని పడుకోవడం, నోటికి 
పెటిట్నదో పటిట్నదో తినడం. ఓ వారమే కదా? 

వారం బాగానే గడిచింది గానీ రాఘవ చూసినది మాతర్ం పినిన్ కూతురూ, కవితా వచిచ్న వాళల్కి వండి 
వారచ్డానికి ఒళుళ్ గులల్ చేసుకోవడం చూసుత్నాన్ కూడా ఆవిడ వైపు బంధుగణంలో ఎవరూ కూడా వంటింటోల్కి వచిచ్ 
సహాయం చేయకపోవడం. అసలు కవిత కూడా అందరూ తలో చేయీ వేసాత్రనుకుంది కానీ వీళల్ని చూసేసరికి అసలు 
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విషయం అరధ్మైంది.  పొదుద్నన్ కాఫీల దగిగ్రున్ంచి రాతిర్ మంచం ఎకేక్దాకా అనీన్ వీళీళ్దద్రే చేయాలి కానీ ఆ రెండు 
కుటుంబాల వాళూళ్ కాళూళ్ చేతులూ ఎతత్రు. దానికి తోడు ఏదైనా పనిలో సహాయం చేయమని అడుగుతారేమో అది 
తపిప్ంచుకుందాం అనన్టూట్ చేతిలో ఫోను తీసి అందులో ఏవో చాటింగ, ఫేసు బుకూక్ వగైరా – అదే పర్పంచం 
అనన్టూట్ను. పిలల్ల చేతులోల్ ఐపేడ లూ, అమామ్ ఆకలే అనే అరుపులూ విని కవితా, పినిన్ కూతురూ ఏదో చేసిపెటాట్లి. 
అనిన్ంటికనాన్ వింత, ఈ బంధువులోల్ ఆడవాళిళ్లా ఉంటే వాళాళ్యనలు కూడా నిమితత్ మాతర్ం భవ సవయ్సాచిన అనన్టూట్, 
“మేమేం చేయగలం?” అనే ధోరణి.   

ఓ రోజు ఇంక ఊరుకోక కవిత రాఘవ దగిగ్ర వెళళ్బోసుకుంది ఈ గొడవ అందరూ పడుకునాన్క. “ఏం చేదాద్ం, ఓ 
రోజు బయట భోజనం కానిదాద్మా పోనీ?” అనాన్డు రాఘవ. 

“సరే మీరే పర్పోజ చేయండి,” కవిత చెపిప్ంది. 
మరాన్డు రాఘవ అందరూ వింటూండగా చెపాప్డు, “పాపం ఇకక్డ హోసట్ ఒకక్రే కషట్పడుతునాన్రు కదా 

వంటింటోల్ ఈ రోజు బయట భోజనానికి వెళాద్మా?” 
బులెట లాగా పర్శన్ సంధించేడు పకక్నే ఉనన్ పెదద్మనిషి ఈ పిచిచ్ నవువ్ నవువ్తూ “మీరిసాత్రా డబుబ్లు అందరికీ, 

మనందరం కలిసి ఓ పాతిక మంది ఉనాన్ం. రెండువందలు వదులుత్ంది ఎంతలేదనాన్.” 
చెపుప్ తీసుకుని ఫెడేల మంటూ పర్శన్ అడిగినాయన చెంపలు వాయించాలనన్ంత కోపం వచిచ్ంది రాఘవకి. 

నవువ్తూ అనాన్డు, “లేదే ఎపప్టాల్గే ఇ.డి.వి అంటే ఎవరి డబుబ్లు వాళల్వే అనేది పాటించడమే.” 
పెదద్మనిషి మొహం ముడుచుకునాన్డు జేబులోంచి డబుబ్లు తీయాలనేసరికి. బయటకెళిళ్నా మరో చోట ఏదైనా 

తింటే తన కుటుంబానికి తాను డబుబ్లు పెటుట్కోలేనివాడు ఇంతదూరం ఎందుకొచిచ్నటోట్ అనుకునాన్డు రాఘవ. 
ముభావంగా మిగతా రోజులు గడిపేసి వెనకొక్చాచ్రు ఓహైయో. వచేచ్టపుప్డు కవిత చెపిప్న విషయాలు మొతత్ం 

దారి అంతా ఇవే. ఆ వచిచ్న కుటుంబాలు అమెరికాలో పదేళల్ బటీట్ ఉంటునాన్రు – కొలొరాడోలో ఒకరూ, మినెన్సోటాలో 
మరోకరూ. ఇలా ఎకక్డికి వెళిళ్నా ఏ పనీ చేయరు అమమ్వారుల్. పినిన్కూతురికి ఇది తెలియక వాళల్ని పిలిచింది బంధువులు 
అనుకుంటూ. పోనీ వచిచ్నవాళుళ్ కొతత్గా వచిచ్న వాళల్కి ఏదైనా ఇచాచ్రా అంటే అదీ లేదు. వెళేళ్టపుప్డు తలో ఇరవై 
డాలరూల్ చేతిలో పెటాట్రుట. వారంరోజులు ఇంటోల్ ఉండి ఏ పని చేయకుండా ఉనాన్ ఇరవై డాలరాల్? ఏం బతుకులు, 
చీదరించుకునాన్రు తాను పినిన్ కూతురూను; అలా దారంతా కవిత చెపూత్నే ఉంది. మధయ్లో తనకి నిదర్ ఎలా లేదో, పినిన్ 
కూతురూ తానూ ఎంత కషట్పడాడ్రో, ఒళుళ్ గులల్ చేసుకునాన్రో అనీన్ చెపాప్క నిదర్లోకి జారుకుంది కవిత. అరధ్రాతోర్ 
అపరాతోర్ ఇంటికి చేరారు. 
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సూక్ళుళ్ తెరిచి మళీళ్ ఎవరి గొడవలోల్ వాళుళ్ పడేసరికి ఇదిగిదిగో అంటూ థేంకస్ గివింగ వచిచ్ంది. అయిదు 
నెలలకి ఆడవాళుళ్ అనీన్ మరిచ్పోయినటుట్నాన్రు. కవితకి మళీళ్ ఫోన కానాస్స నుంచి. ఆ కొలొరాడో, మినెన్సోటా 
పతిర్వర్తలు పతీ సమేతంగా మళీళ్ కానాస్స వసుత్నాన్రు. కవిత కూడా వసేత్ బాగుంటుంది కదా, అందరూ కలిసి గడపొచుచ్, 
సరదాగా. కవితకి కూడా హుషార పుటుట్కొచిచ్నటూట్ రాఘవకి అనిపించింది. రాఘవకి మండుకొచిచ్ అడిగేడు, “కిర్తం 
సారి జరిగినది మరిచ్పోలేదా, మళీళ్ అకక్డకే వెళాద్మంటునాన్వు?” 

“అసత్మానూ అలా ఉండరేమోనండి. కిర్తం సారి అలా ఉనాన్.” 
“మనుషులు ఎపుప్డూ మారరు. మారినటూట్ కనిపిసాత్రంతే. అయినా నీ పినిన్కూతురు నినున్ ఎందుకు పిలిచిందో 

ఇపప్టికీ అరధ్ంకాలేదా?” 
“ఎందుకు? ఏమిటా అడగడం?” 
“నువూవ్, నీ పినిన్ కూతుర్రూ వెరిర్ మొహాలని తెలుసూత్నే ఉంది కదా? ఆ కొలొరాడో, మినెన్సోటా పతిర్వర్తలు 

కాలూ చేయీ కదపరు. ఏదో తాము విపరీతమైన బిజీ అనన్టూట్ ఫోను మీద, తెచుచ్కునన్ లాప టాప ల మీదా పడి 
చూడడం. వాళల్కి వండి వారచ్డానికి పినిన్ కూతురికి ఓపిక ఎకక్డున్ంచి వసుత్ంది? అందుకే నినున్ పిలుసుత్నన్ది. కిర్తం సారి 
జరిగినదే అది కదా? ఆ మాతర్ం అరధ్ం కాలేదా?” 

“నిజమే కాబోలు, అయినా అసత్మానూ అలా ఉండకపోవచుచ్ కదా?” 
“మరో సారి అడగకు, నేను రాను. ఆవిడకి ఫోన చేసి చెపుప్కో. మా ఆయనకి కుదరదు అని. ఎవరో ఒకరు 

వచిచ్నపుప్డలాల్ నినున్ వంట మనిషిలా వాడుకోవడానికి మీ పినిన్కూతురికి అలవాటయేయ్టటుట్ంది. దీనికి మొదటోల్నే ఫుల 
సాట్ప పెటట్కపోతే పీకలమీదకి వసుత్ంది. ఆవిడేదో నీమీద ఆపేక్ష ఒలకబోసోత్ందని నీ ఊహ. మీ పినిన్ కూతురు ఈ 
పతివర్తలకి చేయబోయే సేవలు తపిప్ంచుకోవడానికి నినున్ తెలివిగా వాడుకుందామని ఆశ. కావాలిసేత్ నేను ఇలా 
అనాన్నకి కూడా చెపుప్కో ఆవిడకి. ఐ డోంట కేర. ఆ మాతర్ం అరధ్ం కాలేదా?” 

సంగతి పూరిత్గా అరధ్మైనటూట్, పినిన్ కూతురితో మాటాల్డాడ్నికి కవిత ఫోన బయటకి తీసింది. 
  ఇ    , ;   ఒ   .   

PPP   
శనివారం పొదుద్నన్ కాఫీ తాగుతుంటే ఫోను మోగింది కేదార గంగూలీ ఇంటోల్. సంతోష పేరుతో ఫోను 

చేసినాయన కేదార తో కలిసి చదువుకునాన్టట్ నాలుగేళళ్ కిర్తం కాలిఫోరిన్యా యూనివరిస్టీలో. ఫలానా డిపారట్ మెంట 
లో ఫలానా చోట ఉండేవాణిణ్ గురుత్ందా అంటూ పలకరింపు.  
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కేదార కి గురొత్చిచ్ంది. “ఆ! చెపప్ండి ఏమిటిలా చేసారు?” అడిగేడు. 
“నాకు ఈ ఊళోళ్నే ఉదోయ్గం వచిచ్ంది, కిర్తం వారం చేరాను. ఇకక్ండంతా కొతత్ కదా ఎవరైనా సేన్హితులు 

తెలుసాత్రేమోనని కనుకుక్ంటే మీగురించి తెలిస్ంది. ఈ వారాంతం కలుసుకోవడం కుదురుత్ందా?” 
“ఓ గంట పోయాక ఫోన చేసాత్ను మా ఆవిణిణ్ కనుకుక్ని,” చెపిప్ ఫోను పెటేట్సేడు కేదార గంగూలి.  వెనకిక్ 

ఆలోచించాడు కేదార, తాను సంతోష ని కలుసుకోవడం అదీను. సంతోష అనబడే ఈ తమిళ తంబి అంత సేన్హితుడూ 
కాదు, మరీ అంత తెలియని వాడూ కాదు. కానీ ఇపుప్డు పెళళ్యాయ్క తనకి వీడితో సేన్హం అనవసరం. అలాగని 
కలుసుకోనంటే ఏడుసాత్డేమో కూడా. కాసేపు ఆలోచించాక సుధతో చెపాప్డు, “ఓ సారి పిలిచి కలుదాద్ం, తరావ్త ఏదైనా 
తిరకాసు వసేత్ తపుప్కోవచుచ్. అయినా ఈ తంబి గురించి అనేకకధలు ఉనాన్యి వినడానికి.” 

“ఏం కధలు?” 
“వీడు రూం లో ఉండే కురార్ళళ్ టూత పేసట్ అదీ వాడతాడనీ, షాంపూ కూడా కొనుకోక్కుండా డబుబ్లు 

దాచుకుంటాడనీ రకరకాల కధలు. అసలే వాళుళ్ నోటోల్ నాలిక బదద్లూ అవీ వాడరు. కంపు కొడుతూ ఉంటుంది. చెపేత్ 
కోపం చెపప్కపోతే మొహంమీద మొహం పెటిట్ మాటాల్డతారు. అంతా వాసన.” కాసత్ చిరాగాగ్ చెపాప్డు కేదార. 

ఈ కబురుల్ అయేయ్క కేదార ఫోన చేసి చెపాప్డు, “రేపు మధాయ్హన్ం మూడింటికి రండి,” అంటూ, అటు లంచ కి 
డినన్ర కి కాకుండా చూసుకుంటూ. 

మరాన్డు మధాయ్హన్ం దిగాడు సంతోష.  తాను చేసే ఉదోయ్గం, ఎకక్డ ఉండేదీ, ఎలా ఈ ఊరోల్కొచాచ్డూ అనీన్ 
చెపిప్ మరో రెండు గంటలకి వెళాళ్డు మరోసారి కలుసాత్నని చెపిప్. 

అలా మొదలైన సంతోష తో సేన్హం ఏడాది గడిచేసరికి కేదార కి విసుగొచిచ్ంది. పర్తీదానికీ తనకి ఫోన చేయడం, 
తాను ఇలా ఇలా చేసేత్ మంచిదా, కాదా అని అడగడం.  కారు కొనడానికి వెళుత్నాన్టట్ వసాత్రా సహాయానికి అంటూ 
అడిగితే వెళాళ్డు ఓ రోజు. మొతత్ం రోజంతా పోయింది ఆ బేరం ఆడడ్ంలో. పోనీ కారు కొనాన్డా అంటే అదీ లేదు. ఓ 
రెండు వందల డాలరుల్ తేడా వచిచ్ందిట ఖరీదులో, వదుద్ అని వెనకిక్ వచేచ్సాడు. మరోసారి లేప టాప కొనడానికి ఇదే 
తంతు.  తన దగిగ్రకొచిచ్ సినిమా డివిడిలూ, కావాలిస్న సాఫట్ వేర అవీ పటుట్కెళల్డం.  

మిగతా చోటల్, పటేల సోట్ర లో అనేకానేక సారుల్ కనిపించాడు. ఓ సారి కిర్కెట మేచ జరుగుతోందిట రమమ్ని 
పిలిచాడు కూడా. బర్హమ్ చారుల గదిలోకి వెళాళ్క ఆ వాతావరణం, అరుపులూ కేకలూ, ఒకపుప్డు తనకి తెలిస్నదే అయినా 
విసుగొచిచ్ మేచ అవకుండా వెనకిక్ వచేచ్సాడు కేదార. ఆ తరావ్త సంతోష ని కలవడం తగిగ్ంచేడు. ఆయనకూక్డా కేదార 
మెలిల్గా పకక్కి తపుప్కోవడం తెలుసుత్నన్టేట్ ఉంది. 
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ఓ రోజు ఫోన చేసి అడిగాడు కేదార, “ఆ మధయ్న మీ కిచిచ్న ఆరు పాత హిందీ సినిమా డివిడిలు వెనకిక్ ఇసాత్రా? 
ఆ మధయ్న ఇచిచ్న ఒరాకిల సాఫట్ వేర డివిడిలు కూడా తెచిచ్పెటట్ండి. ఇపుప్డోసారి పనిపడింది వాటితోటి.” 

“మీ డివిడిలు పటుట్కుని పారిపోతాననుకుంటునాన్రా? ఇసాత్నులెండి,” విసురుగా వచిచ్ంది సమాధానం. కేదార కి 
ఎందుకు వీడితో పెటుట్కునాన్నా అనిపించాక చేసేదేం లేదు కనక ఆ విషయం అలా వదిలేసాడు. 

మరో ఆరునెలలకి సంతోష తో పనిచేసే మరొకాయన కనిపించినపుప్డు కేదార తో చెపాప్డు, “సంతోష కి వేరే 
ఊళోళ్ ఉదోయ్గం వచిచ్ందండి, పై వారమే వెళిళ్పోతునాన్డు.” 

ఈ ఊరు వచిచ్నపుప్డు మొదటోల్ తన దగిగ్రకొచిచ్న వాడు, ఇపుప్డు వెళిళ్పోతూంటే చెపప్నేలేదు. పోనీ వెళిళ్పోతే 
వెళిళ్పోతునాన్డు, తన దగిగ్ర తీసుకునన్ డివిడిలు ఇవవ్ వదాద్? ఫోన చేసి అడిగేడు అదే విషయం. 

“మీ డివిడిలా? ఎకక్డపెటాట్నో కనిపించడం లేదు. అనీన్ పేక చేసేసాను. ఆ ఊరెళాళ్క వెతికి పోసుట్లో పంపుతాను, 
ఇపుప్డు అవనీన్ బయటకి తీయడం కుదరుద్.” 

చెపుప్ తీసుకుని కొడదామంత కోపం వచాచ్క అనాన్డు కేదార, “అదేంటి, నేను దాదాపు రెండు మూడు 
నెలలనుంచి అడుగుతునాన్ ఇవవ్లేదు. ఇపుప్డు వేరే ఊరికి వెళిళ్పోతునాన్ నాతో చెపప్లేదు; పోనీ నా దగిగ్ర అరువు 
తీసుకునన్ డివిడిలు నాకు తిరిగి ఇవవ్డానికి అంత కోపం ఎందుకు?” 

“కోపం లేదు, నాకు ఖాళీ లేదు అంతే,” ఫోన పెటేట్సాడు సంతోష. 
అలా కేదార కి సంతోష తో సంబంధం తెగిపోయింది. ఆ తరావ్త సంతోష వరీజ్నియా వెళిళ్పోయాడని చెపాప్రు 

ఎవరో. తన డివిడిలు పోయినా వయ్కిత్ దరిదర్ం వదిలడంతో కేదార కి తలనెపిప్ తీసేసినటైట్ంది.  
అపుప్డొచిచ్ంది మరో ఫోన కాల, మళీళ్ సంతోష దగిగ్రున్ంచే. ఈ సారి దానిన్ ఆనస్ర చేయకుండా వదిలేసాడు. 

వారం లో పది సారుల్ మోగాక ఎవరూ ఆనస్ర చేయనపుప్డు మెసేజ పెటాట్డు సంతోష, “కేదార, నాకు పెళిళ్ సంబంధం 
కుదిరింది, పెళిళ్ వరీజ్నియాలోనే చేసుకుంటునాన్ం. మీరు తపప్కుండా రావాలి.” 

తాను కనక ఈ పెళిళ్కి వెళేత్, ఈ సారి సపతీన్ సమేతంగా తనమీదకి దిగుతాడేమో, అని సమాధానం ఇవవ్కుండా 
వదిలేసాడు కేదార. ఆ పై వారంలో మరో అయిదారు సారుల్ మెసేజ, తరావ్త ఈమెయిలోల్ పెళిళ్ శుభలేఖ వచేచ్యి. 
వాటికూక్డా సమాధానం ఇవవ్లేదు కేదార. అపుప్డొచిచ్ంది పోసట్ల మెయిలోల్ పెండిల్ పిలుపు అంటూ మరో శుభలేఖ. 
అమామ్యి వరీజ్నియాలో డాకట్ర ట. ఈ సంతోష గారు పోర్జకట్ మేనేజర అనో ఏదో ఉంది. తాను మొదటినుండీ సంతోష 
దగిగ్రున్ంచి ఏమీ ఆశించలేదు. తమ ఊరొసేత్ కావాలిస్న సహాయం చేసాడు కూడా. అయినా తన దగిగ్ర డివిడిలూ అవీ 
పటుట్కెళిళ్ అవి ఇవవ్కుండా మోసం చేసాడు పెదద్మనిషి. అడిగితే కోపం. పోనీ వేరే ఊరికెళాళ్క పంపిసాత్నని చెపిప్న 
డివిడిలు పంపించాడా అంటే అదీ లేదు. ఇంత జరిగాక ఈ పెదద్మనిషికి పెళళ్యితే తనకేం, ఎవరికో శార్దధ్ం పెడితే 
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తనకేం? అయినా సరే విడవకుండా తనని ‘నాకు పెళిళ్ అవుతోంది, రా, రా’ అని ఎందుకు పిలుసుత్నాన్డు? వెళేళ్ ఉదేద్శయ్ం 
ఎలాగ్ లేదు కనక, శుభలేఖని టార్ష లో పడేశాడు కేదార. 

మరాన్డు ఆఫీసులో లోపలకి వెళల్బోతోంటే రిసెపష్న లో ఉనాన్విడ పిలిచి చెపిప్ంది, “మీ కోసం ఎవరో సంతోష 
అనే ఆయన ఫోన చేసారు పొదుద్నన్. మీకు చాలా మంచి సేన్హితులట కదా, తనకి పెళల్వుతోందిట; మీకు వెడిడ్ంగ కారడ్ 
పంపించారుట. అది అందిందో లేదో, అందువలల్ ఎడర్స ఇచాచ్రు రమమ్ని. తపప్కుండా రావాలి, అంటూ దాదాపు పర్తీసారి 
చెపుత్నాన్డు. ఇదిగో ఆయనిచిచ్న ఎడర్స,” నవువ్తూ కాయితం అందించింది భామ.  

“అబేబ్, ఓ రెండు మూడు సారుల్ కలిసానంతే, ఈ సారి ఫోన చేసేత్ ఇలా మెసేజ నాకు చేరిందనీ, మళీళ్ 
చేయకక్రేల్దనీ చెపప్గలరా? ధనయ్వాదాలు,” మొహం జేవురించిన కేదార చెపాప్డు.  

“తపప్కుండా చెపాత్ను,” తెలాల్విడ మాట విని ముందుకి కదిలేడు కేదార. 
ఆ తరావ్తెపుప్డో కేదార ని పటేల సోట్ర లో చూసినపుప్డు సంతోష పెళిళ్కెళిళ్న మరో కురార్డు చెపాప్డు – “మీరు 

పెళిళ్కి రాలేదని అందరి ముందూ అనాన్డు పెళిళ్లో, మేమందరం కలిసి ఓ వాచ సెట కొనిచాచ్ం. మీరు సంతోష తో 
పాటు కలిసి చదువుకునాన్రనీ, అయినా రాలేదనీ అంటూనే ఉనాన్డు పెళిళ్లో మాతో.” 

“నేను ఆయనా ఒకే యూనివరిస్టీలో చదువుకోవడం నిజమే కానీ, అబేబ్ నాకూ ఆయనకీ అంత సేన్హంలేదు. ఈ 
ఊరొచాచ్క కొనిన్ సారుల్ కలిసాం అంతే. మేమిదద్రం కోల్జ పెర్ండస్ కూడా కాదు. ఓ సారి ఆ పెదద్మనిషే నా దగిగ్ర సినిమా 
డివిడిలూ, సాఫట్ వేర అవీ తీసుకుని వాటితో ఉడాయించాడు.  ననున్ మోసం చేయడానికి ఆయనకి సిగుగ్ లేకపోతే వెళిళ్ 
ఆయన పెళిళ్ చూడాడ్నికి నాకు ఉండొదాద్? అయినా నేను పెళిళ్కి రాకపోతే అందరోత్ చెపుప్కోవడం దేనికీ?” 

“మిమమ్లిన్ దాదాపు వంద సారుల్ పిలిచాననీ, మీరు ఉదోయ్గంలో బాగా సంపాదిసూత్, పెళిళ్కి రాకపోయినా గిఫట్ 
ఏమీ పంపలేదు, నేను డాకట్ర ని పెళిళ్ చేసుకుంటునాన్నని ఆయనకి అసూయ అనీ అందరితోనూ అనాన్టట్” ఆ కురార్డు 
చెపాప్డు కేదార నోరు విపిప్ ఏదో అనబోయేలోపునే, బయటకి వెళిళ్పోతూ. 

కేదార మొహం పాలిపోతూంటే బయటకొచాచ్డు.  కొనన్ సామాను బండిలో పెటిట్ కూరుచ్నాన్డు సథ్బుద్గా 
చాలాసేపు, తనని పెళిళ్కి పిలిచింది గిఫట్ కోసం అనన్మాట అనే విషయం తెలియగానే. కాసేపటికి తెలివి వచిచ్నటైట్ బండి 
ముందుకి కదిలించి, మనసు కుతకుత ఉడుకుతుంటే కోపం ఉగగ్బటుట్కోలేక ఒకక్సారి గటిట్గా అరిచేడు, “చావు 
దరిదుర్డా!” 

  ఎ         ,  ఎ  
అ ,   .  ఉ /    అ   . 

PPP 
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 ఎమ ఎస ఆఖరి సెమెసట్రు లో ఉనన్పుప్డు ఇంక తరావ్త ఎలాగా చేసే పని ఉదోయ్గం సంపాదించడం, వెనువెంఠనే 

పెళిళ్ చేసుకోవడమూ కనక నిఖిల సేన్హితులోత్, చెపప్డం మొదలుపెటాట్డు, ఎవరైనా అమామ్యి ఉంటే చూడమని. ఎలాగా 
ఇండియా వెళిళ్ పెళిళ్ చేసుకోవచుచ్గా అనే వాళల్కి సమాధానం ఏమంటే, ఇకక్డునన్ మరో ఎమ ఎస చేసే అమామ్యి 
అయితే వీసా గొడవలు ఉండవు. సులభంగా పని అయిపోతుంది.  అయితే నిఖిల మరిచ్పోయిన ముఖయ్మైన విషయం 
అతనికి సడన గా తగిలిన చెంపదెబబ్లా చివరి వరకూ తెలియలేదు.  

 ఇలా అమామ్యి గురించి వెతికే రోజులోల్నే, పాత సేన్హితుడు టెకాస్స రమమ్ని పిలిచాడు.  దాని పర్కారం, 
యూనివరిస్టీ సిర్ప్ంగ బేర్క లో నిఖిల అందరి యూనివరిస్టీ కురార్ళళ్ దగిగ్రా టాం-టాం వేసి చెపుప్కునన్ విషయం, తాను 
సేన్హితుడి దగిగ్రకి వెళేళ్ది – ఉదోయ్గ పర్యతన్ం కోసం, అకక్డే ఉదోయ్గం చేసుత్నన్ తన సేన్హితుడికి తెలిసిన మరో 
ఎమ.ఎస చేసే అమామ్యిని చూడాడ్నికీను. ఇలా బాకా ఊదడానికాక్రణం తన తోటి కురార్ళుళ్ రాబోయే పరీక్షలకి సీరియస 
గా చదుకుంటునన్పుప్డు, చివరి సెమెసట్ర లో ఉనన్ తనకి ఇటువంటి బాదర బందీలు లేవని చెపుప్కోవడానికీ, ఆ 
చదువుకునే కురార్ళుళ్ తన గురించి తెలిసి కుళుళ్కోవడానికీను. ఉదోయ్గం వచేచ్సి, ఆ అమామ్యిని ఇంపెర్స చేయగలిగ్తే, 
ఓహ, దెబబ్కి రెండు పనులు అయిపోతాయ కదా. తరావ్త హైదార్బాద వెళిళ్ ఇంటోల్ తాను అమెరికాలో చూసిన ఈ 
అమామ్యిని తపప్ మరొకరెవరీన్ చేసుకోనని చెపేప్సి ఒపిప్ంచేయడమే!  అదృషట్ం తనున్కు రావడం అంటే ఇంత కనాన్ 
మరోటి ఏముంది? 

 అలా నిఖిల వారం రోజుల శెలవుకి టెకాస్స లో తేలాడు తన సేన్హితుడి ఇంటోల్. సేన్హితుడంటే ఒకపుప్డు తనకి 
కాలేజీలో సీనియర. ఇపుప్డు మంచి ఉదోయ్గంలో ఉనాన్డు; పెళైళ్, ఒక పాప కూడా. సేన్హితుడి వాళాళ్విడకి తెలిసిన 
అమామ్యే ఈ ఎమ.ఎస చేసే అమామ్యి; లేదా నిఖిల కి చూపించబోయే, కాదు కాదు, నిఖిల ఆలోచనల పర్కారం అతనికి 
కాబోయే భారయ్! మరీ అమామ్యిని ఒకక్రిత్నీ ఇంటికి పిలవడం బాగోదు కనక “ఫలానా ఇండియన రెసాట్రెంట కి వసాత్రా 
మీ సేన్హితురాలితో కలిసి, అకక్డ అనీన్ మాటాల్డుకోవచుచ్,” అని నిఖిల సేన్హితుడు అడిగేడు. భలేవారే, గుడిలో 
కలుసుకోవచుచ్గా అనే గూటేల్ పర్శన్ అడుగుతారేం? మరీ మొదటిసారే గుడిలో కలుసుకుంటే కొతత్ పెళిళ్ కొడుకూ, పెళిళ్ 
కూతురల్లా వీళుళ్ సిగుగ్ పడిపోరుటండీ? అందువలల్ రెసాట్రెంటే మంచిది. అలా నూయ్ ఇండియా రెసాట్రెంట లో మధాయ్హయ్ం 
బఫే కి తేలారు వీళుళ్ నలుగురూ, వాళుళ్ ఇదద్రూను. 

 సేన్హితుడి భారయ్కి ఈ అమామ్య ఇండియాలో “బాగానే” తెలుసు. ఎలా తెలుసని మరో గూటేల్ పర్శాన్? ఈవిడ 
వేలు విడవని మేనతత్, కూతురి అలుల్డిగారి మేనకోడలే ఈ ఎమ ఎస చేసే సుధ. రెసాట్రెంటోల్కి వెళాళ్క ఎవరెకక్డ 
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కూరోచ్వాలో నిఖిల సేన్హితుడు జాగర్తత్గా అమరాచ్డు ఓ రౌండ టేబిల దగిగ్ర; అలా నిఖిల, సుధ పకక్పకక్నే 
కూరోచ్వడానికీ,  మాటాల్డుకోవడానికి కుదరచ్బడింది. అందరూ సరుద్కుని కూరుచ్నాన్క ఒకొక్కక్రూ వెళిళ్ కంచాలోల్ తిండి 
తెచుచ్కోవడం, కబురూల్ వగైరా. సేన్హితుడు నిఖిల తో చెపేప్డు, “ఒరే నీ పకక్నే సుధకి సీటు కుదిరాచ్ను. ఇపుప్డు ఆవిడతో 
జాగర్తత్గా మాటాల్డు. అమామ్యి కుటుంబం మంచిది. మన వాళేళ్, మా ఆవిడ కూడా చెపిప్ంది,  అమామ్యితో నీ గురించి. 
నోటికొచిచ్నటూట్ వాగి ఉనన్ అభిపార్యం పాడుచేసుకోకు.” 

అపప్టికే సుధ నచేచ్సిన నిఖిల చెపాప్డు, “తపప్కుండా, సుధ నాకు బాగా నచేచ్సింది.” 
అనన్ం తింటూంటే కబురల్లో నిఖిల అడిగేడు సుధని, “మీరేం చేదాద్మనుకుంటునాన్రు ఎమ ఎస తరావ్త?” 
“ఏవుందీ, ముందు ఉదోయ్గ పర్యతన్ం. అది రాకపోతే ఏం చేయాలో ఆలోచించుకోవడం వగైరా.” 
తరావ్త తాము చదివే సూక్ల గురించీ గేర్డ ల గురించీ, ఎకక్డ ఉదోయ్గం వసేత్ డబుబ్లు బాగుంటాయో, ఎకక్డైతే 

సులభంగా సిథ్రపడవచోచ్ అనే కబురూల్, సినిమాలూ, రాజకీయాలూ, తరావ్త వీసా, గీర్న కారడ్ అనే కబురూల్ అయేయ్క సుధ 
అంది, “నేనింకా రెండో సెమెసట్ర లోనే ఉనాన్, మీరేమో ఉదోయ్గం కోసం వెతుకుతునన్టుట్నాన్రు. తరావ్త మీరేం 
చేదాద్మనుకుంటునాన్రు? డాకట్రేట చేసే ఉదేద్శయ్ం ఉందా?” 

“అబేబ్, నాకిపుప్డు మంచి మారుక్లొచాచ్య అనిన్ సెమెసట్రస్ లోనూ. వెంఠనే ఉదోయ్గం లో జేరిపోయి వెనువెంఠనే 
చేయవలిస్ంది పెళిళ్ చేసుకోవడం,” అసలు ఈ పెళిళ్ సంగతి ఆవిడతో ఎలా చెపాత్మా అనే మీమాంస లో ఉనన్ నిఖిల 
విజృంభించి చెపేప్సేడు సుధతో. 

ఆవిడ విందో లేదో కానీ కాసేపటికి నిఖిల వెళిళ్ మరో కంచంలో చికెన, మటన తెచుచ్కుని తినడం సాగించాడు. ఈ 
సారి ఆశచ్రయ్పోయినటూట్ చూసి సుధ అడిగింది, “మీరిలా మాంసం తింటారా? మీరు వెజిటేరియన అనుకునాన్నే?” 

“అదేమిటండోయ, మన మహరుష్లందరూ బర్హమ్సవ్రూపులనే అంటారు, వాళుళ్ కూడా మాంసం తింటారని 
పుసత్కాలోల్ చదువుకునాన్ం కదా?” నవేవ్డు తన తెలివితేటలకి నిఖిల. 

“ఓ అది కాదు లెండి. మనం ఇళళ్లో తినం కదా, పూరవ్కాలం వాళేళ్ం చేసారో మనకెందుకు?” 
“ఇంటోల్ తినం కానీ బయట నేనేదైనా తినగలను. కాలేజీ హాసట్లోల్ అలవాటైంది. నాకు ‘ఇది తినకూడదనీ అది 

తినకూడదనీ’ పటిట్ంపు లేదు.” 
“మరి మీ ఇంటోల్ తెలుసా, అమామ్ నానన్లకి కానీ మిగతావారిగాగ్నీ?” 
“నానన్గారికి తెలుసనుకుంటా. అయితే ఏమిటి, బయట నేను ఏం తినాన్నో తినలేదో ఆయన అడగరు, నేను 

చెపప్ను. మా ఇదద్రి మధాయ్ ఇదో జెంటిల మెన బిజినెస అనుకోండి.” నవేవ్సాడు నిఖిల.  
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ఈ మాటలోల్ భోజనం పూరిత్ కావొచిచ్ంది, బిలుల్ చెలిల్ంచి బయటకొచాచ్క ఒకరికొకరు టాటా చెపుప్కుని ఎవరి కారల్ 
దగిగ్రకి వాళుళ్ బయలేద్రారు. భోజనాంతరం వెంఠనే ఓ సిగరెట కాలచ్కపోతే మనసు కొటుట్కుపోతుంది కనక తానో 
సిగరెట అంటించాడు నిఖిల సేన్హితుడితో అకక్డే నించుని. సేన్హితుడి భారయ్, కూతురూ కారోల్ కూరుచ్ని ఫోను మీద 
మెసేజ లు చూసుకుంటునన్పుడు. నిఖిల ఇలా సిగరెట కాలుసూత్ండడం దూరం నుంచి చూసుత్నన్ సుధ, ఆవిడ 
సేన్హితురాలి కళళ్లోల్ పడనే పడింది. 

ఇంటికెళిళ్న సేన్హితురాలోత్ మాటాల్డుతునన్పుప్డు ఆవిడ అడిగింది సుధని, “అబాబ్యి నచాచ్డా?” 
“ఛీ, ఛీ,” ఈసడించి ఒకక్ మాటలో చెపేప్సింది సుధ, “ఈయన గారు మాంసం ముకక్లు తిని సిగరెటుల్ తాగుతూ 

ఉంటే నేను ఓరుచ్కోవాలా? పైగా అడిగితే, జెంటిల మాన బిజినెస అని ఓ పెదద్ పేరు పెటిట్ చేసే పనులు 
సమరిథ్ంచుకుంటునాన్డు. మాకు తెలిసిన ఇళళ్లో ఇటువంటి వారు ఒకక్రూ లేరు. మందుకొటిట్ మాంసం తినేవాళళ్కి 
మిగతా ఎటువంటి అలవాటుల్నాన్యో? ఆ కంపు నేను భరించలేను.” 

“పెళల్యాయ్క అలవాటుల్ మారిప్ంచవచుచ్. అదేం పెదద్ కషట్ం కాదు,” సేన్హితురాలంది, “ఇంతకీ ఈయన నీకు 
నచాచ్డా?” 

“మరోసారి దీని గురించి ఇంక అడకుక్. అయినా నేనిపుప్డు ఎమ ఎస పూరిత్ చేయాలి కదా ముందు, ఈయన 
గురించి అకక్డ ఆయన సిగరెట ముటిట్ంచినపుప్డే మరిచ్పోయాను. నచచ్డమా పాడా?” 

శెలవులు హుషారుగా సేన్హితుడితో గడిపి, టెకాస్స నుంచి వెనకొక్చిచ్న నిఖిల రెండుమూడు రోజులు ఆగి 
సేన్హితుడికి ఫోన చేసి అడిగేడు, “అమామ్యి ఒపుప్కుందా?” 

“లేదు; ఎందుకొపుప్కుంటుంది? నేనెంత చెపిప్నా పటిట్ంచుకోకుండా, గొపప్గా చికెన తినడం గురించి మీ ఇంటోల్ 
వాళల్ జెంటిల మాన తనం గురించీ డబాబ్ కొటేట్వు కదా? ఆ తరావ్త సిగరెట కాలచ్డం కూడా చూసారుట. కుదరదని 
ఖరాఖండీగా చెపేప్సింది. అసలు మరోమాటే లేదు ఆ తరావ్త, అనుభవించు.” 

     .   అ    , అ , అ  
అ   అ  –      .   

PPP  
అమెరికా వచేచ్ముందు అనన్పూరణ్కి వాళల్ మామమ్ చెవిలో చెపిప్న రహసయ్ం పర్కారం అమెరికాలో బంగారం చవక. 

మామమ్కి ఎపప్టినుండో చందర్హారం చేయించుకోవాలని కోరిక ఉండేది కానీ ఏనాటికీ డబుబ్లు కుదురుచ్కోలేకపోయింది. 
అలాగే కూతురైనా చేయించుకుంటుందని కలలు కంది ఆవిడ, కానీ అవీ నెరవేరలేదు. మనవరాలు అమెరికా వెళోత్ంది 
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కనక మామమ్ బతికుండగానే చందర్హారం మెడలో వేసుకుని ఓ ఫోటో చూపిసేత్ తృపిత్గా ఆవిడ జీవితం వెళిళ్పోతుంది. 
అనన్పూరణ్ సరే అంది కానీ విమానం ఎకేక్లోపుల ఈ రహసయ్ం మనవరాలికి దాదాపు నూట పాతిక సారుల్ చెపిప్ంది 
మామమ్గారు. మొదటిసారీ రెండోసారీ పటిట్ంచుకోని అనన్పూరణ్కి చందర్హారం చేయించుకోవాలనే కోరికకి అలా విమానం 
ఎకక్కుండానే బీజం పడింది – నూట పాతిక సారుల్. 

 బీజం పడితే చాలదు కదా, పడిన బీజానికి నీళుళ్ పెటాట్లి ఎపప్టికపుప్డు, ఆ గింజ మొలకెతిత్తే చుటూట్ కలుపు 
లేకుండా చూడాలి. అలా జాగర్తత్గా పెంచితే అది మహా వృక్షమై తన కోరిక తీరుసుత్ంది. హెచ వన వీసా మీద 
కాలిఫోరిన్యా వచిచ్న అనన్పూరణ్ ఓ సారి తన ఉదోయ్గంలో పడగానే ఇవనీన్ మరిచ్పోయింది కానీ ఎపుప్డు ఇంటికి ఫోన 
చేసినా మామమ్గారు చందర్హారం సంగతి గురుత్ చేసూత్నే ఉనాన్రు. అలా చందర్హారమనే బీజానికి పాపం మామమ్గారే నీళుల్ 
పోసూత్ వసుత్నాన్రు. కొనాన్ళల్కి అనన్పూరణ్కి పెళైల్ంది అయినా రెకాక్డితేగానీ డొకాక్డదనన్టుట్నన్ ఉదోయ్గంలో వచేచ్ డబుబ్లోత్ 
చందర్హారం కొనడం అసాధయ్ం. అపుప్డు మొగుడితో పర్సాత్వించిందీ చందర్హారం విషయం. 

 అదే ఆవిడ చేసిన తపుప్. మొగుడు రమేష ఇంతెతుత్న ఎగిరాడు చందర్హారం సంగతి చెపప్గానే. డబుబ్లు అలా 
తగలేయడం కంటే ఏ అమెజాన సాట్క కొనడమో మంచిదిట. అదీ కాకపోతే ఒక పెదద్ ఇలోల్, లేక మరో అపారట్ మెంటో 
కొని అదెద్కిసేత్ నెల నెలా డబుబ్లొసాత్యిట. ఏటా కటేట్ పనున్లో రాయితీ కూడా లాగవచుచ్. అలా గంటల తరబడి 
అనన్పూరణ్కి ఉపనాయ్సాలు ఇచిచ్ మొతాత్నికి ఈ చందర్హారం విషయం నీరుకారేచ్డు రమేష.  

 మొగుడిలా చెపప్గానే ఆ వారాంతం అనన్పూరణ్ ఈ విషయానిన్ మామమ్కి చెపేప్సింది ఫోనులో. ఎంతైనా ముదుద్ల 
మనవరాలు కదా? మామమ్కి ఇటువంటి పనికిరాని ఉపనాయ్సాలు రెండు తరాలబటీట్ అలవాటు. ఆవిడ చందర్హారం 
చేయించుకుంటానంటే తాతగారు ఇటువంటిదే ఒక ఉపనాయ్సం దంచి ఆవిడని నీరుగారేచ్డు. పోనీ కూతురైనా 
చేయించుకుంటుందనుకుంటే, దానిన్ అలుల్డిచిచ్న ఉపనాయ్సం పాడుచేసింది. ఈ మగాళల్ందరి ఆలోచనలూ పనికిరానివి. 
ఈ విషయం చూచాయగా చెపిప్ మామమ్ అంది, “మొగాళల్ందరూ అంతే, అయినా రెండు విషయాలు గురుత్ పెటుట్కో 
అమమ్లూ. మొదటిది “నీ సంపాదనతో నువువ్, నీ కోసం” చందర్హారం చేయించుకుంటునాన్వు. మొగుడి అధికారం ఏమిటి 
ఇందులో? రెండోది, చందర్హారం మెడలో వేసుకుని ఏ పెళిళ్కో గుడికో వెళేత్ నినన్ందరూ చూసే చూపు ఎలా ఉంటుందో 
ఊహించు.” ఇలా మామమ్ మనవరాలితో మాటాల్డి మళీళ్ పురి ఎకిక్ంచింది. అపప్టికి అనన్పూరణ్కి అరధ్మైంది - మినున్ 
విరిగి మీదపడినా సరే తాను రాబోయే రోజులలో చందర్హరం చేయించుకు తీరాలిస్ందే.  

 కొనాన్ళుళ్ పోయేక కాలిఫోరిన్యాలోనే ఉనన్ అనన్పూరణ్ దూరపు బంధువు, ఏనాడో అమెరికా వచిచ్న కమల 
దగిగ్రున్ంచి పిలుపు వచిచ్ంది వారాంతంలో భోజనానికి రమమ్ని. అనన్పూరణ్కి ఈవిడ అతత్ వరస. కమలతత్ అమెరికా వచిచ్ 
ముపైఫ్ ఏళుల్ దాటుతోంది.  వాళళ్కి పిలల్లు పెదద్వాళల్యాయ్క గూడు ఖాళీ అయి చాలా కాలం అయింది కూడా.  ఆవిడ 
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మొగుడు రమేష తో సాట్కు మారెక్టూట్, దేశ రాజకీయాలు మాటాల్డుతూంటే ఆడవాళిళ్దద్రూ వంటింటోల్ కబురల్లో పడాడ్రు. 
కబురల్లో అనన్పూరణ్ చందర్హారం కొనుకోక్వడానికి పడే పాటూల్ అవీ చెపేప్సరికి మరినిన్ కబురుల్ దానిమీద. కమలతత్గారికో 
చందర్హారం ఉందిట; అది తీసి చూపించారు ఆవిడ అనన్పూరణ్ని పై అంతసుత్లో ఉనన్ తమ బెడూర్ం లోపలకి తీసుకెళిళ్. 
అలా అనన్పూరణ్ దానిన్ చూసుత్నన్పుప్డు ఆవిడ మొగుడిచేత చందర్హారం ఎలా కొనిపించుకుందో అవీ చెపాప్క ఆడవాళుళ్ 
మరో అరగంట మాటాల్డుకునాన్రు అనేకానేక విషయాలు – కిందన మగాళళ్ని అలా వదిలేసి.  

 తరావ్త భోజనం చేసుత్నన్పుప్డు కబురల్లో కమలతత్ గారు చెపిప్ంది రమేష తో, “మా కొలీగ ఒక అమెరికా ఆవిడకి 
పెళిళ్ అవుతోంది. ఇండియనస్ చీరలు కటుట్కుని వసేత్ ఆవిడకి ఆనందం. అనన్పూరణ్ని పంపిసాత్రా? పెళిళ్ వచేచ్ వారమే.” 
రమేష ఏదో చెపేప్లోపుల అనన్పూరణ్ అంది, “చీర కటుట్కోవడం వరకూ సరే గానీ పెళిళ్కి వెళళ్డానికి నాకు మెడలో ఈ 
పుసెత్లతాడు తపప్ మరోటి లేదు. నేను రావడం బాగుండదు.”  

 తనకేదో తెలిస్నటూట్ రమేష అనేశాడు పైకి, “పెళిళ్కి మనుషులు ముఖయ్ం కానీ మెడలో నగలా ముఖయ్ం? అలా 
బంగారం మీద డబుబ్లు తగలేయడం కంటే వాటిని ఏ అమెజాన లాంటి కంపెనీ సాట్క కొనడానికో వాడవచుచ్ గదా? ” 
దానికి కమలతత్ గారూ ఆవిడ మొగుడూ అభయ్ంతరం చెపాప్రు – “అలాకాక్దు, చీర కటుట్కుని నగలు 
అలంకరించుకోకుంటే ఏం బాగుంటుంది? అయినా పెళిళ్కి ఉతిత్ బోసి మెడతో వెళేత్ ఎంత అవమానం? నగలు 
ఉండాలిస్ందే.” కమలతత్గారి మొగుడు మరింత జాజ్నబోధ చేసాడు రమేష కి, “అమెజాన సాట్క సంగతి బాగానే ఉంది కానీ  
సాట్క మారెక్ట కుదేలైతే అవనీన్ పోయినటేట్ కదా, బంగారం అయితే పసిడి విలువ. ఎపప్టికైనా పనికొసుత్ంది.” 

 గొంతులో పచిచ్ వెలకాక్య పడడ్టైట్ంది రమేష కి, “ఈ పెళిళ్కి ఇపుప్డో నగ కొనాలా అయితే?” మొహం వేలాడేసూత్ 
అడిగాడు, “అదీ ఒకక్రోజు తతంగానికి?”  

 అనన్పూరణ్ బోసి మెడకి కమలతత్గారు మరో సలహా ఇచాచ్రు, “నా దగిగ్రో నగ ఉంది అది పెళిళ్లో వేసుకోమనండి. 
ఇంటికి రాగానే ఇచేచ్దుద్రు గాని. అదేం పెదద్ కషట్ం కాదు.” ఎపుప్డైతే తాను అరెజ్ంటుగా ఓ నగ కొనకక్రేల్దో అపుప్డే వెంఠనే 
ఒపేప్సుకునాన్డు రమేష.  

 అలా పై బుధవారంలో అనన్పూరణ్ ఆఫీసుకి శెలవు పెటిట్ మరీ కమలతత్గారింటికి వెళిళ్ంది, కమలతత్గారి కొలీగ 
పెళిళ్కి. పెళిళ్కి వెళిళ్న అనన్పూరణ్ మెడలో కమలతత్గారి చందర్హారం అనేక పెళిళ్ ఫోటోలలో అదిరేటటూట్ పడింది కూడా. ఆ 
ఫోటోలు రమేష కి చూపిసాత్రు అవనీన్ వచాచ్క పెళిళ్వారు ఏ వెబ సైటోల్నో, ఫేసు బుకుక్లోనో పెడితే. సాయంతార్నికి 
రమేష ఇంటికి వచేచ్సరికి అపప్టికే సిదధ్ంగా ఉనన్ భయంకరమైన పిడుగు పడింది అతని మీద.  

 మంచం మీద పడుకుని ఏడుసోత్ంది అనన్పూరణ్ ఇతనొచేచ్సరికి. ఏవిటో ఏమైందో అంటూ కనుకుక్ందామంటే 
అవిడ ఏడుపు వదలదు. ఓ గంటా కిందా మీదా పడాడ్క కోపం తెచుచ్కోనని మాట ఇచాచ్క అపుప్డు చెపిప్ంది భారాయ్మణి – 
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పెళిళ్లో అంతా బాగా జరిగింది. కానీ వెనకిక్ వచేచ్సరికి మెడలో ఆవిడిచిచ్న చందర్హారం కనపడలేదు. అనన్పూరణ్ ఎపుప్డూ 
చందర్హారం వాడలేదు, అలవాటు లేదు కనక ఆ హారం ఎపుప్డెలా కిందపడిపోయిందో అసలు ఎలా పడిందో ఏమీ 
తెలియలేదు. గురుత్నన్ విషయం ఒకటే – పెళిళ్ అవగానే వచిచ్ కారోల్ కూచునాన్క ఆ చందర్హారం తీదాద్మని మెడలో చేయి 
పెడితే చందర్హారం లేదు! పెళిళ్కి వచిచ్న తెలుసునన్ అందరీన్ అడిగారు కానీ ఫలితం శూనయ్ం.  

 కోపం వచిచ్న రమేష ఏదో అనబోయి ఆగాడు – ఇపుప్డే కోపం తెచుచ్కోనని మాట ఇచాచ్డు కదా. ఆ తరావ్త 
రెండు గంటలు ఇదద్రూ నీది తపప్ంటే నీది తపప్ని వాదించుకునాన్క మొతాత్నికి తెలిసి వచిచ్నదేమంటే – చందర్హారం 
ఖరీదు మొతత్ం పంతొమిమ్దివేల డాలరుల్. అది ఎలాగో ఒకలాగ కమలతత్ గారికి ఇవావ్లి. ఇవవ్కపోతే ఆవిడ 
ఏమనుకుంటుందో? వెంఠనే రమేష తన సాట్కు ఎకౌంటూల్ అనీన్ తీసి చూసుకునాన్డు. కొనన్ అమెజాన సాట్కూ, మరో రెండు 
మూడు సాట్కులూ అమామ్లి. మొతత్ం పాతికవేలు వసుత్ంది. తాము పెటిట్న డబుబ్లతో పోలిసేత్ లాభమే కానీ సాట్కు 
అమేమ్సుత్నన్ందుకు కాపిటల గైనస్ అనే పనున్ కటాట్లి బర్దరూ. అలా లెకక్లు కటుట్కుని కమలతత్గారికి ఇవావ్లిస్న 
పంతొమిమ్దివేలూ, కాపిటల టాకూస్ తీసేసేత్ సరికి సరి. పోతే మొతత్ం పోయినటేట్. మరో రెండు రోజులు గింజుకునాన్క ఇలా 
మొతత్ం బిలుల్ సెటిల చేయడానికి అటు కమలతత్ గారూ ఇటు రమేష వపుప్కోవడం తో కధ మొదటిసారి సుఖాంతం. 
ఇనాన్ళల్లోనూ పాపం ఆ కొతత్ అమెరికన పెళిళ్కూతురూ, పెళిళ్కొడుకూ కూడా చరిచ్లో పెళిళ్కి వచిచ్న అందరికీ ఫోనుల్ చేసి 
రెండుమూడు సారుల్ అడిగారుట. నగ ఎవరికీ దొరకలేదు. ‘సో సారీ’ అని చెపాప్రు కూడా.  

అయితే డబుబ్లిచేచ్ ముందు రమేష అడగనే అడిగాడు కమలతత్ గారిన్, “మీకు హోమ ఇనూస్య్రెనస్ ఉంటే పోయిన 
నగలకి వాళుళ్ డబుబ్లిసాత్రు కదా, దానికి డిడకిట్బుల అనేది నేను ఇసాత్ను మీ నగ డబుబ్లు మీకు వచేచ్సాత్యి.” కమలతత్ 
గారు వెంఠనే చెపిప్ంది, “అదీ కనుకుక్నాన్ం లెండి. మా ఇనూస్య్రెనస్ దొంగతనంలో పోయిన వాటికి ఇసాత్రు కానీ 
కావాలని పోగొటుట్కునన్వాటికి, పారేసుకునన్వాటికీ ఇవవ్రు.” ఏమనాలో తెలియని రమేష నోరుమూసుకునాన్డు 
ఎందుకంటే ఎవరి ఇనూస్య్రెనస్ కషాట్లూ, రాతలూ కోతలూ వేరు వేరు కాబటిట్. ముపైఫ్ ఏళల్నుంచీ అమెరికాలో ఉంటునన్ 
హనుమంతుడి లాంటి కమలతత్ గారి దగిగ్రా కుపిప్గంతులు? 

 ఆ పై వారాంతానికి ఆరేట్సియా లో కమలతత్ గారికి బాగా తెలిసునన్ ఒక బంగారం షాపులో తేలాయి రెండు 
కుటూంబాలూను. కమలతత్గారికి ఉనన్ చందర్హరం మోడల ఇపుప్డు లేదుట; కాలం మారింది కదా, మరోటి ఏదైనా 
ఉంది. కమలతత్ గారు చెపాప్రు – “ఇపప్టికే చందర్హారం పోగొటిట్నందుకు పాపం అనన్పూరణ్ చాలా బాధపడుతోంది కనక 
అనన్పూరణ్కి నచిచ్న చందర్హారం ఏదైనా సరే నాకు నచిచ్నటేట్.” అలా అనన్పూరణ్కే ఇచాచ్రు సెలక్షన అంతాను. ఓ మూడు 
గంటలు పోయాక పంతొమిమ్దివేల డాలరుల్ ఇచిచ్ అనన్పూరణ్కి నచిచ్న చందర్హారం మోడల కమలతత్గారికి చేతికి 
సమరిప్ంచుకుని ఇంటికి బయలేద్రారు. ఏడుపులో ఉనన్ ఇదద్రీన్ అనునయించడానికో మరిదేనికో కానీ కమలతత్గారు 
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చెపేప్రు, “ఇకక్డే భోజనం చేసి పోదాం, మా ఆయన మీ ఇదద్రికీ ఇచేచ్ టీర్ట ఇది, పోయిన చందర్హారం మాకు వెంఠనే 
కొనిచేచ్సినందుకు.” అలా కధ రెండోసారి సుఖాంతం అయింది.  

ఆరో ఏడో వారాలు పోయాక మరోసారి కమలతత్ గారు భోజనానికి పిలిచారు. “కిర్తం సారి చందర్హారం 
పోగొటాట్వు, ఈ సారి డైమండ నెకల్స పోగొటట్డానికా? నేను రాను,” అని బిగదీసుకుని కూరుచ్నాన్డు రమేష. అనన్పూరణ్ 
ఆవిడతో ఈ విషయం చెపేత్ రమేష ని బతిమాలాడ్నికి కమలతత్ గారే ఫోనే చేసారు. ఈ సారి ఏ నెకల్స గురించీ, పెళిళ్ 
గురించీ కాదు, ఓ ముఖయ్మైన విషయం – అమెజాన సాట్క గురించే, కమలతత్ గారి మొగుడు మాటాల్డతారుట రమేష తో. 
సాట్క మాట వినగానే రమేష సరే అనక తపప్లేదు, తనకి సాట్క మారెక్ట గురించి తెలిస్న విశవ్రూపం చూపించవచుచ్ కదా? 

భోజనం చేసుత్నన్ంతసేపూ కమలతత్ గారి మొగుడు అమెజాన సాట్క గురించి మాటాల్డుతూనే ఉనాన్డు. ఎనిన్ కొంటే 
మంచిదీ, ఎంతకాలం ఉంచుకుంటే మంచిదీ అంటూ. భోజనాలు అయాయ్క చెపిప్ంది కమలతత్ గారు అసలు విషయం. 
పెళిళ్లో అనన్పూరణ్ పోగొటుట్కునన్ చందర్హరం ఒక అమెరికన కి దొరికిందిట చరచ్ లో బైబిల పుసత్కాలు పెటేట్ బెంచీ 
అరలో.  అకక్డే ఉనన్ ఫాదర కి నగ ఇచిచ్ వెళాళ్రు.  ఫాదర గారికీ ఆ నగ ఎవరిదో తెలియదు. చరచ్ లో జరిగే పెళిళ్ళల్లో 
ఎవరైనా పోగొటుట్కునాన్రేమో చూడాలి.  అలా కనుకోక్వాలంటే మొతత్ం పెళిళ్ ఫోటోలనీన్ చూడాలి. అందులో చందర్హారం 
వేసుకునాన్విడని గురిత్ంచడం సులభం.  కానీ ఈ పెళిళ్  ఫోటోలనీన్ వచిచ్ ఫాదర గారు ఆ వెబ సైటు చూసేసరికి 
రెండువారాలు దాటింది. ఆయనకి ఈ అనన్పూరాణ్, కమలతత్ గారూ అంత బాగా తెలియదు; పెళిళ్ కూతురీన్, అకక్డున్ంచి 
కమలతత్ గారి నెంబర సంపాదించి పిలుదాద్ం అనుకుంటూనే ఎపప్టికపుప్డు ఆలసయ్ం అయింది. అసలే జీవితం ఉరుకులు 
పరుగులతో ఉంది కదా? మొతాత్నికి పిలిచి ఇలా చందర్హరం కమలతత్ గారింటికి వచేచ్సరికి ఏడు వారాలు పైనే పటిట్ంది. 
ఏమైనా నగ ఇచేచ్సిన ఆ అమెరికన మంచిది. బంగారం నగ దొరికాక ఎవరికీ దొరకలేదని చెపిప్ కొటేట్సేత్, కొటేట్సిన దానిన్ 
ఎవరికైనా అమేమ్సేత్, కరిగించేసేత్ ఎవరేం చేయగలరు? బంగారంలో ఉనన్ సులువే అది. ఓ సారి మీ చేతిలో పడగానే దానీన్ 
గానీ కరిగించారంటే బర్హమ్దేవుడు కూడా చెపప్లేడు అదెవరిదో.  

సరే, మొతాత్నికి తమ నగ తమకి వచేచ్సింది కనక కమలతత్గారు ఉవాచ, “మా నగ పోయాక కొతత్గా రమేష 
కొనిపెటిట్న చందర్హారం అనన్పూరణ్దే. ఇదిగో తీసుకోండి.”  

ఒకక్సారి అనన్పూరణ్ మొహంలో ఉవెవ్తుత్న సంతోషం; రమేష ఏమంటాడో అనే సందేహంతో ఏమీ మాటాల్డలేదు 
ఆవిడ. రమేష అనాన్డు, “ఈ నగ వెనకిక్ ఇచేచ్సేత్ తీసుకుంటారా బంగారం కొటోల్?”  

దీనికి బులెల్ట లాగా సమాధానం వచిచ్ంది కమలతత్ గారి నుంచి “ఎందుకలా ఇచేచ్యడం? ఈ నగ మీదే, అనన్పూరణ్ 
మెడలోనే ఉండనివవ్ండి. సాట్కులో పెటాట్లంటే డబుబ్ మరోలా చూసుకోవచుచ్ కదా?” దీనికి కమలతత్ గారి మొగుడు కూడా 
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వంత పాడేసరికి రమేష ఒపుప్కోక తపప్లేదు. తరావ్త అకక్డే రమేష తన చేతులోత్ కొతత్ చందర్హారం అనన్పూరణ్ మెడలో 
కడుతుంటే కమలతత్ గారు రెండు మూడు ఫోటోలు తీసింది కూడా. అలా మూడో సారి కధ సుఖాంతం అయింది.  

అనన్పూరణ్ తన మెడలో చందర్హారంతో, రమేష పకక్నే ఉనన్ ఫోటో ఇండియాలో ఉనన్ మామమ్కి పంపించింది 
ఉతత్రోతత్రా.  ఫోటో చూసిన మామమ్గారు తన చిరకాలవాంఛ నెరవేరినందుకు ఆ రోజు రాతిర్ పడుకునన్ంత సుఖంగా 
ఏరోజూ నిదర్పోలేదు. చందర్హారం కోసం అనన్పూరణ్, కమలతత్ గారూ కలిసి ఆడిన ఈ నాటకం సాట్క మారెక్ట మీద 
డబుబ్లతో కుసీత్ పటేట్ రమేష కి ఏనాటికీ తెలియ[నివవ్]లేదు. ఎవరండీ చెపిప్నది, ఆడవాళుళ్ రహసాయ్లు దాచలేరని?  

నీతి: సాట్కు మారెక్టోల్ పెటిట్న డబుబ్లు పెరగొచుచ్ లేదా తరగొచుచ్ కానీ చందర్హారం భారాయ్మణి మెడలో ఎపుప్డూ 
తళతళా మెరుసూత్నే ఉంటుంది.  “హాపీ వైఫ ఈజ హేపీ లైఫ” అనేది గురుత్ంచుకోకపోతే ఎలా?   

PPP ఇ   
 మొదటి సారి నరహరి పటేల గారికి డాకట్ర గిరీ చేతిలోకి వచాచ్క చేసిన మొదటి పని అమెరికాలో ఉనన్ తన 

వేలువిడిచిన మేనకోడలి కొడుకు బావమరిద్కి ఫోన చేసి అమెరికా రావడం ఎలా అనేది కనుకోక్వడం. ఏదో విధంగా 
విజిటర వీసా సంపాదించి వచాచ్క అమెరికాలో డాకట్ర అంటే కనకవరష్ం కురుసుత్ంది కనక దానికి సంబంధించిన టెసుట్ 
పాసై సెటిల అయిపోవడం. అలా డిగీర్ చేతిలోకొచిచ్ అమెరికాలో డాకట్ర పార్కీట్స పెటట్డానికి పటేల గారికి సరిగాగ్ ఆరేడేళుళ్  
సరిపోయింది. ఇనేన్ళల్లో ఆయన ఏనాడూ అందరు దేశీయులూ అనుకునే “అమమ్దావాద” అనే నగరం, గుజరాత రాషట్రం 
దాటినవాడు కాదు. ఎపుప్డైనా ఎవరో బొంబాయ లాంటి నగరాల నుంచి తమ ఇంటికి వసేత్ గిసేత్ వాళల్ దగిగ్రున్ంచి ఏవో 
దేశ రాజకీయాలు, కధలు వినడం మాతర్ం తెలుసు. ఆ కధల పర్కారం గుజరాతీలు పర్పంచంలో అతి పెదద్ గొపప్వారు. ఏ 
దేశంలో చూసినా వాళల్దే బిజినెస హవా. కొంతమంది మదార్సీలు కంపూయ్టర మీద పనిచేసినా వాళెల్పుప్డూ బిజినెస 
చేయరు; చేసినా తమవంటి కాకలు తీరిన గుజరాతీలతో తూగలేరు.  

 ఈ బిజినెస సంగతి అలా ఉంచితే డాకట్ర నరహరి గారికి ఉనన్ కొనిన్ ఆలోచనల పర్కారం మదార్సీల పేరుల్ అదో 
పిచిచ్. వాళల్కి కూడా “షరమ్, షాసిత్, అవధాని,” అనే పేరుల్ ఉనాన్ వాటిని “శరమ్, శాసిత్, అవధానుల్” అని రాసి గొపప్లు 
చెపుప్కుంటారు. అదేమిటయాయ్ మీరు “షరమ్” అనే పేరుని ఇంగీల్షులో “హెచ” అక్షరం వదిలేసి “శరమ్” అని రాసాత్రు 
అంటే, ఈ మదార్సీలు చెపేప్ది – వాళల్ పేరు నిజంగా శరమ్ అని ఉండాలిట, షరమ్ కాదు అని. అలాగే మిగతా శాసిత్, 
అవధానులు, వెంకటేశవ్రుల్ అనేవి.  ఇంటి పేరుల్ మరీ దరిదర్ం – ఆమదాలవలస, కోరంగి, కోటిరెడిడ్, ఓరుగంటి, దివ్వేదుల, 
పోటుపరిత్ వగైరాలతో పటేల గారికి వాటిని పలకడానికే అసయయ్ం. ఆ పేరుల్ చూసేత్ వాళల్ని ఏడిపించ బుదీధ్ను. కానీ పార్కీట్స 
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ఉనన్ ఆఫీసులో అలా ఏడిపిసేత్ కోరుట్లో కేస పడుతుంది కనక ఈయన ఈ మదార్సీ పేషెంటల్ గురించి తోటి నారత్ 
ఇండియనస్ తో వారాంతంలో చెపుప్కుని, కడుపుబాబ్ నవువ్కుని ఆనందిసూత్ ఉంటాడు.  

నరహరి పటేల గారి ఆలోచనల పర్కారం, అదేలెండి, ఆయనకి చినన్పప్టినుండీ చెపిప్న గుజరాతీ పెదద్ల, చుటాట్ల, 
హితుల, సేన్హితుల పర్కారం, ఈ మదార్సీలు వెరిర్వెధవలు. తమ సవ్ంత పేరుల్ రాయడం కూడా సరిగాగ్ నేరుచ్కోరు కానీ 
సాఫట్ వేర లో ఉదోయ్గాలకి వసూత్ ఉంటారు. తన డాకట్ర ఆఫీసులో ఎవరైనా మదార్సీలు ఈ పేరల్తో వసేత్ ముందు కౌంటరోల్ 
ఉనన్ అమమ్లకి చెపేప్డు హెచ అనే అక్షరం తపప్నిసరిగాగ్ చేరిచ్ “షరమ్,” “షాసిత్” అని రికారుడ్లోల్ రాయమని. అలా నరహరి 
అంబాలాల పటేల గారు తన సవ్ంత డాకట్ర గిరీ వెలగబెటట్డం నూయ్ జెరీస్ లోని ఎడిసన అనే పార్ంతంలో సాగుతోంది; 
పార్కీట్స మరీ మూడు పువువ్లూ ఆరు కాయలూ కాకపోయినా ఐదు బెడూర్ముల ఇలూల్, రెండు బెంజ కారూల్ 
కొనుకోక్వడానికి సహాయపడింది ఎందుకంటే ఎడిసన లో అందరూ మనవాళేళ్ కాబటిట్.  

 అనిన్ంటిలోనూ లాభసాటి వాయ్పారం – ఇమిమ్గేర్షన లో గీర్న కారుడ్ అపైల్ చేసుకునే వారికి మెడికల టెసుట్లు 
నిరవ్హించడం. రకత్ పరీక్షలూ, ఎతూత్ బరువూ, వగైరాలు చూసి అనీన్ బాగునాన్యని చెపిప్ ‘తే, నా 450 డాలరుల్’ అని 
లాగేయడమే. వీటికి మరో సులభం ఏమిటంటే, కేష ఇసేత్ ఓ యాభై డిసౌక్ంట ఇవవ్డం. అలా టేకస్ కటట్కక్రేల్ని 
ఆదాయంతో హాయి. కొనిన్ మెడికల ఇనూస్య్రెనస్ కంపెనీల వారు వీటికి డబుబ్లు ఇసేత్ సరే లేకపోతే కేష ఆఫర సిదధ్ంగా 
ఉంది. అలా నరహరి పటేల గారు ఎకక్డా తన ఆలోచనలు మారుచ్కోకుండా మదార్సీలని, వాళల్ పేరల్నీ వెకిక్రిసూత్ 
హాయిగా ఉనన్ రోజులోల్ ఓ వీకెండ ఎవరింటికో భోజనానికి వెళాళ్రు, సకుటుంబ సతీ సమేతంగా, బంధు మితుర్లని 
కలుసుకోవడానికి. పారీట్లో తెలుపు నలుపు గోధుమ ఎరుపు అనే రకరకాలైన జనం ఉనాన్రు. పూల దగిగ్ర బీరు వరదలై 
పారుతుంటే, ఇంటోల్ లోపల కావాలిస్నంత భోజనం ఉనాన్యి తినడానికి. పటేల గారు ఓ బీరు తరావ్త లోపలకి వెళిళ్ 
కూరుచ్నాన్డు. పకక్నే కొంతమంది ఎవరో ఉనాన్రు కానీ ఈయన చూసుకోలేదు వాళెల్వరో.  

కూరుచ్నన్వాళల్లో ఒక పకక్న ఓ మదార్సీ కూడా ఉనాన్డు. ఇటుపకక్న తన చుటట్ం గారి ఇరవైఏళల్ కురార్డు కూరుచ్ని 
ఉనాన్డు ఫోనుమీద మెసేజిలు చూసుకుంటూ. పటేల గారికి ఈ మదార్సీని ఏడిపించాలని ఉధృతంగా కోరిక 
తనున్కొచిచ్ంది. పకక్నే ఉనన్ గుజరాతీ కురార్డితో లోగొంతులో అనాన్డు, “ఒరే అబాబ్య, ఇకక్డునన్ మదార్సీ చూసావా, 
వాళల్పేరుల్ భలే సరదాగా ఉంటాయి, ఓ సారి వీళళ్ని ఏడిపిసాత్ను చూసాత్వా?”  

ఫోను మెసేజీలతో బోరు కొడుతునన్ కురార్డికి ఒకక్సారి హుషారు ఎతుత్కొచిచ్ంది, అతను కూడా అటువేపు 
కూరుచ్నన్ మదార్సీ కేసి చూసి “సరే సరే కానివవ్ండి,” అంటూ తల ఊపాడు. అయితే, తాము మాటాల్డుకునే హిందీ, 
ఇంగీల్ష కలిపి వెరసి – హింగీల్షు, అటువైపు కూరుచ్నన్ మదార్సీ చెవిలో పడిందని వీళిల్దద్రూ గర్హించలేదు.  
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కొనిన్ క్షణాలు ఆగి పటేల గారు జరగబోయే సీన ని చూడాడ్నికి కురార్ణిణ్ మోచేతోత్ తటిట్ పకక్నే ఉనన్ మదార్సీని 
పలకరించారు, “హలోల్ మీ పేరు ఏమిటండి?” 

“శాసిత్,” చెపేప్డు మదార్సీ అనబడే మన తెలుగాయన.  
“షాసిత్ అనా మీ ఉదేశయ్ం? మన పర్ధానమంతిర్ లాల బహదూర గారి పేరు కూడా షాసిత్ అనే కదా?” వెకిక్రింపు 

నవువ్ నవవ్బోయేడు పటేల గారు.  
“కాదండి, తెలుగువాళల్లో శాసిత్ అనే పేరుంది,” సౌమయ్ంగా చెపప్బోయేడు మదార్సీ.  
“షాసిత్ అనేది ఇంటిపేరు మహానుభావా, తపుప్ పలకడం ఒకటీ, అది తమ పేరు అని చెపుప్కోవడం ఒకటీనా?”  
“అయాయ్ మీరు పేరు అడిగారు, శాసిత్ అని చెపాప్ను, ఇపుప్డు ఇంటిపేరూ, అసలు పేరూ, నాపేరు నాకే రాయడం, 

పలకడం రాదని చెపప్డం ఏం బాగుంది?”  
“ఇదేనండి మీ మదార్సీలతో ఉనన్ చికుక్. పేరు ఇషట్ం వచిచ్నటూట్ అంటారు. అడిగితే కోపం. శాసిత్ మీ పేరు అయితే 

మీ ఇంటిపేరేమిటి? ఏదో తంబి శాసిత్ అని గానీ వెంకటార్ం శాసిత్ అని ఉండాలి కదా?” వంకర నవువ్ పటేల గారి 
మొహంలో, పకక్నునన్ కురార్డు నవువ్తూంటే.  

పారీట్లో ఎవరో పలకరించి పేరు అడుగుతారు. వాళుళ్ పలకగలిగే మన పేరు చెపాత్ం కానీ మొతత్ం మన 
ఇంటిపేరుతో మొదలుపెటిట్ పూరిత్పేరు చెపప్ం కదా? అది పటుట్కుని, ఇండియాలో ఉనన్, లేని, తమకి తెలియని పేరల్ 
గురించి అజాఞ్నం చూపిసేత్ ఎలా? నషాళం అంటుకుంటూంటే ఈ పటేల గారి పని పటట్డానికి సదరు మదార్సీ అనబడే 
శాసిత్ గారు చెపప్డం మొదలుపెటాట్డు.  

 “అవునా, నా పేరు అలా ఉండాలంటారా? అయితే వినండి. మా తాత గారు దేవులపలిల్ వెంకటేశవ్ర అవధానుల్ 
గారు. ఆయన ఇంటిపేరు దేవులపలిల్, అసలు పేరు వెంకటేశవ్ర అవధానులు గారు. మా నానన్ గారి పేరు దేవులపలిల్ 
కామేశవ్ర రావు గారు. ఇందులో మళీళ్ ఆయన ఇంటిపేరు దేవులపలిల్, అసలుపేరు కామేశవ్ర రావు. ఇంక నాపేరు కొసేత్ 
నేను లేకలేక పుటిట్న కొడుకుని కనక అందరూ తలో ముకాక్ కలిపి పెటాట్రు పేరు. మీరు ఉతుస్కత 
అణుచుకోలేకపోతునాన్రు కనక చెపుత్నాన్ను – మరిచ్పోతారేమో రాసుకోండి, నాకేం అభయ్ంతరం లేదు. నా పూరిత్పేరు 
దేవులపలిల్ చిటిట్ సతయ్ వీర వెంకట సతయ్ సాయి హరినారాయణ రామ బర్హమ్ పరమేశవ్ర శాసిత్. ఇంత పేరులో మీ 
గుజరాతీలు, అదే నారత్ ఇండియనస్ పలక గలిగే పేరు శాసిత్ అని చెపాప్ను. ఇందులో ఇంటిపేరు దేవులపలిల్. మాకు 
మీలాగా మధయ్పేరు, చివరిపేరు మొదటి పేరూ ఉండవు. మాది పేరు, ఇంటిపేరు అంతే. జనం ఎకక్డ ఉనాన్ వాళిళ్షట్ం 
వచిచ్నటూట్ పేరుల్ పెటుట్కుంటారు.  వెసట్ ఇండీస నుంచి, శీర్లంక నుంచి వచేచ్ కిర్కెట ఆటగాళూళ్, వారన కులసూరియ 
పాతబెండిగె ఉషాంత జోసెఫ చమిందా వాస - అంటూ పెదద్ పేరుల్ ఉనన్వాళేళ్. వాళల్ని మీరేం అనలేరు కానీ మీరు ననూన్ 
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నా తోటి సౌత ఇండియన సేన్హితులనీ గేలి చేయడానికి ఇపుప్డే ఆ పకక్నునన్ కురార్డితో మాటాల్డి పూనుకునాన్రు కనక 
చెపుత్నాన్ను వినండి. మీ పర్పంచం గుజరాత రాషట్రం ఒకటే కాబోలు. అకక్డ ఏమి జరుగుతుందో పర్పంచం అంతా అలాగే 
ఉంటుదనుకుంటూ ఉంటారేమో. అది నిజం కాదు. కనీసం అమెరికా వచాచ్క కూడా మీరు మారినటుట్ కనిపించదు. 
చూడబోతే మీకో యాభై ఉండొచుచ్ వయసుస్. డాకట్ర పటాట్ వచిచ్నా, ఇనేన్ళుళ్ నెతిత్మీదకి వచిచ్నా మీ బుదిధ్ మాతర్ం అలా 
ఉండడం చింతించాలిస్న విషయం....” 

 “నేను డాకట్ర అని మీకెలా తెలుసు? నేను పేరు గురించి అడిగితే అలా...” ఏదో అనబోయేడు డాకట్ర పటేల.  
 “నేను కొనాన్ళళ్ కిర్తం మీ దగిగ్రకి గీర్న కారడ్ కోసం మెడికల టెసట్ కి వచాచ్ను. అపుప్డు ఓ సారి వెకిక్రించారు నా 

పేరు విని. ఇపుప్డు అందరి మధాయ్ ననున్ గేలి చేయడానికి మొదలు పెటాట్రు ఆ కురార్డితో మాటాల్డి; వాడికో సరదా 
చూపిదాద్మని కాబోలు, నేను వినలేదనుకునాన్రా?  అదిగాక ననున్ మదార్సీ అంటునాన్రు. నేను తెలుగువాణిణ్. అసలు మీకు 
జాఞ్ననాడి అనేది ఉందో లేదో; మీకు ఆంధార్కీ మదార్స కీ ఉనన్ తేడా కూడా తెలియదు.”  

 “నేను ఆ కురార్డితో ఏమనాన్నో మీకు తెలుసా, నేను మాటాల్డింది హిందీలో,” తనని కవర చేసుకోబోయేడు పటేల 
డాకట్రు. పకక్నునన్ కురార్డి మొహం నెతుత్రు లేక పాలిపోయింది.  

 “అవునా, నేను హిందీలో విశారద అనే పరీక్ష పాసైయాయ్ను. అది సూక్లోల్ హిందీ పాఠాలు చెపేప్ మాసట్రల్ సాథ్యిది. 
మీరనన్ పర్తీ ముకాక్ పర్తి పదారధ్ంతో సహా చెపప్గలను. ఇపప్టికే మాడిపోయిన మొహం ఇంకా మాడుచ్కోవాలని ఉంటే 
చెపప్ండి,” ఇంక చెపప్డానికేమీ లేదనన్టూట్ లేచాడు, దేవులపలిల్ చిటిట్ సతయ్ వీర వెంకట సతయ్ సాయి హరినారాయణ రామ 
బర్హమ్ పరమేశవ్ర శాసిత్ ఉరఫ శాసిత్. 

 మొహం పూరిత్గా మాడిపోయి అందరోల్నూ పరువు భంగమైన పటేల జీ ఏం మాటాల్డాలో తెలియక అటు పకక్ 
కురార్డికేసి చూసాడు. జరిగినదానికి తనకేం సంబంధం లేదనన్టూట్ ఫోన మీద మెసేజ లు చూసుకోవడంలో నిమగన్మై 
ఉనాన్డు పకక్నే కూరుచ్నన్ ఇరవై ఏళళ్ కురార్డు.  

:    .   . అ  ఉ   
  అ   ఒ .     

PPP  
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. 



 

øöeTT~                                                                                   www.koumudi.net 
                               

   71 ‘అదే’ కధలు - ఆర.శరమ్ దంతురిత్ 

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.  

 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 
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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. 
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. 
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 “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.  

 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.  

     అ  అ   . 
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PPP  
బెంగుళూర నుంచి హెచ – 1 వీసా మీద ఫీనికస్ అరిజోనా కి వచిచ్న దీపిక కి కంపెనీవారు ఒక అపారట్ మెంటూ, 

ఓ సీనియర అయిన మరో అమామ్యితో కలిసి ఉండడానికి ఏరాప్టు అయాయ్క ఆ పై వారం ఎకక్డ పనిచేయాలో, ఎలా 
చేయాలో అనేవి చూపించారు. మొదటోల్ ఎతైత్న బిలిడ్ంగులూ అవీ చూసి నోరు వెళళ్బెటిట్న దీపిక మరో మూడు నెలలకి అనీన్ 
అలవాటై ఉదోయ్గంలో కుదురుకుంటూండగా చెపాప్రు – ఆవిడ రూమేమ్ట పని అయిపోయిందిట, ఇండియా 
పంపించేసుత్నాన్రు. మరొకరెవరూ రారు కనక అపారట్ మెంట లో ఉండేది దీపిక ఒకక్రే.  అలా అమామ్యికి ఒకక్తీత్ 
ఉండడం అలవాటైంది. అయినా ఇదేం కొతత్ కాదు కదా, బెంగుళూర లో ఉదోయ్గం చేసేటపుడూ, కాలేజీలో హాసట్ల లో 
ఉండేటపుడూ ఒకక్తేత్ ఉండడం అలవాటే కదా? 

రూమేమ్ట వెళిళ్పోతూంటే ఆవిడ అమేమ్సే కారూ, మిగతా వసుత్వులకీ డబుబ్లిచేచ్సి దీపిక తనమటుకిక్ తానే డైరవ 
చేయడం, సరుకులు తెచుచ్కోవడం అలవాటు చేసుకుంది. సోమవారం నుంచి శుకర్వారం దాకా ఉరుకులు పరుగులు 
కనక ఏదీ ఆలోచించడానికి తీరిక లేదు కానీ శని ఆదివారాలోల్ ఏం చేయాలో తోచదు. మొదటోల్ ఓ సారి గుడీకీ, మరోసారి 
పటేల సోట్ర కి వెళిళ్నా మిగతా సమయంలో ఏం చేయాలి? అదీగాక ఇపుప్డు దీపికకి ఇరవై ఆరు ఏళొళ్చాచ్యి. ఎపుప్డు 
దేశంలో ఇంటికి ఫోన చేసినా ఒకటే గొడవ – ఫొటోలు పంపిసాత్రు అబాబ్యిలవి, చూసి ఓకే అంటే పెళిళ్ చేసుకోవాలి 
మరో ఆరునెలలోల్. కుదురుతుందా? 

అమెరికా వచాచ్క డేటింగ అంటే అవగాహన వచేచ్సింది కనక అమామ్యిగారి ఐడియాలు ఇపుప్డు వేరేగా 
ఉనాన్యి. ఎవరినో ముకూక్ మొహం తెలియనివాణిణ్ చేసుకోవడం కంటే ఇకక్డే అమెరికాలో ఉండే దేశీ కురార్ణేణ్ చూసి 
మాటాల్డి, రెండు మూడు సారుల్ భోజనానికి వెళేత్ – అదే డేటింగ -  చేసేత్ బాగుండదూ? అసలే తనకి తెలిస్న సేన్హితులు 
ఇలాగే చేసుత్నాన్రు కూడా. ఈ డేటింగ వేటలో కనీకనపడనటూట్ మరో నాలుగేళుళ్ గడిచాక తెలిసిన విషయం - 
అమామ్యిగారికి అటు ఇండియాలోనూ ఇటు అమెరికాలోనూ కావాలిస్న కురార్డు దొరకలేదు. ఎవరికోసమూ సమయం 
ఆగదు కనక అది పరిగెడుతూనే ఉంది.  

అమామ్యిగారికి దేశీ అబాబ్యి దొరకక, రెండు మూడు “తెలల్ సంబంధాలతో” డేటింగ అయాయ్క తెలిస్వచిచ్న 
విషయం ఏమంటే, తెలల్వారి అలవాటుల్ వేరు, జీవితాలు వేరు. పెళైల్న మొదటోల్ బాగానే ఉనాన్ వాళల్కి పెళల్నేది 
జీవితపరమావధి కాదు. బాగునన్ంతకాలం ఉండి తరావ్త బై బై అంటారో భౌ భౌ అంటారో తెలియదు. భోజనపు 
అలవాటుల్ వేరే, మతాలు వేరే, దేవుళుళ్ వేరే. తెలుస్నన్ దూరపు సేన్హితుల పర్కారం వీళళ్ని చేసుకుంటే వచేచ్ గొడవలు వేరు, 
పర్యోజనాలూ వేరే. అలా దీపిక తెలల్వాళల్ని డేటింగ చేసి తన అవసరం కోసం చుటూట్ తిపుప్కునాన్క ఇషట్ం లేదని చెపిప్ 
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వాళళ్ని వదిలించుకుంది. మరో కొంతమంది దీపిక వయ్వహారం చూసి వాళేళ్ చెపాప్రు, తమకి కుదరదనీ సేన్హితులుగా 
మాతర్మే ఉండొచచ్నీను. ఇనాన్ళల్లోనూ ఎపప్టికపుప్డు అమామ్యిగారికి సేన్హితులూ తలీల్ గురుత్ చేసూత్నే ఉనాన్రు పెరిగే 
వయసు సంగతీ అదీను.  

మరో మూడేళుళ్ గడిచేసరికి అమామ్యిగారి సంగతి చూచాయగా ఊరోల్ తెలిసింది, ఇటువంటి విషయాలు ఎలాగా 
దాగవు కనక. ఈవిడ ఎవరినైనా సరే మూడేసి నెలలు తన చుటూట్ తిపుప్కుని సరదా తీరిపోయాక వదిలించుకుంటారు. 
మళీళ్ అలా వదిలించుకోవడంలో బాగా సిధధ్హసుత్రాలని పర్తీతి. ఒకసారి ఇటువంటి పేరు రాగానే అమామ్యిగారికి 
తెలిసిన విషయం, తనకి ఈ ఊరోల్ సంబంధం దొరకడం కషట్ం. పై ఊరోల్ వెతుకుక్ంటే మంచిది. ఈసారి ఆటలాడడం 
మంచిది కాదు; మొదటి కారణం తనకి వయసు వసోత్ంది. రెండోది, పై ఊరివాళల్తో ఆడుకుంటే అది మేచ మేకరల్ చేతిలో 
పడగానే ఆ వారత్ మహమామ్రిలా వాయ్పించి ఇంక తనకి అమెరికాలో మొగుడే దొరకడు. ఇండియా నుంచి ఎవరినైనా 
రపిప్ంచాలంటే వీసా అదీ అంత ఈజీ వీజీ కాదు కదా? అయితే అమామ్యిగారికి తెలియని విషయం ఏమిటంటే ఈవిడ 
ఆడే నాటకాలు ఇండియాలో కూడా అందరికీ తెలుసుత్నాన్యి ఈవిడ కొలీగస్ దావ్రా.  

అలా మేచ మే ‘కింగ’ లో వెతగాగ్ వెతగాగ్ మొతాత్నికో కురార్డు – అమిత దొరికాడు దీపికకి అమెరికాలో డేటింగ 
కోసం. దీపిక ఉండేది ఫీనికస్ అరిజోనాలో అయితే అమిత అండేది శాన ఫార్నిస్సోక్. అంత సులభంగా ఇటూ అటూ 
తిరగడం కుదరదు కనక ఫోన మీద కబురుల్ గడుసుత్నాన్యి. ఈ కబురుల్ పెరిగి ఫోటోలు చూసుకునాన్క ఓ సారి 
కలుసుకుందామనే పాల్ను వేసుకునాన్రు. “మీరు ఒకక్రే ఇకక్డకి రాలేరు కనక నేనే ఫీనికస్ రావచాచ్?” అని అడిగాడు 
అమిత. ఆయన ఈ ఊరోల్కి వచాచ్క తాను అంతకు ముందు చేసిన డేటింగ గురించీ అదీ ఆయనకి తెలిసేత్ ఏమౌతుందో? 
దాంతో మళీళ్ తరజ్న భరజ్నలు. పోనీ తాను కాలిఫోరిన్యా వెళేత్? అకక్డా ఇదే పర్శన్. తాను అమిత ఒకక్డితో ఆయన ఇంటోల్ 
ఉండొచాచ్ అని అడిగితే ఆయన ఏమనుకుంటాడో; పోనీ హోటలోల్ ఉందామా అంటే ఆయన ఉండేది కాలిఫోరిన్యా శాన 
ఫార్నిస్సోక్; ఆ నగరంలో హోటల ఖరీదులు ఉండేది ఆకాశంలో. మరెలా కలుస్కోవడం? ఎంత ఆలోచించినా  ఏమీ 
తేలలేదు. మధయ్వరిత్లాంటి వాళెళ్వరో ఉంటే బాగుణుణ్, వాళళ్ ఇంటోల్ కలుసుకోవచుచ్. కానీ మధయ్వరిత్ ఎవరూ దొరకనపుప్డు 
తరావ్త, తరావ్త అనుకుంటూ వాయిదా పడుతూ వసోత్ంది కలుసుకోవడం. మరో కొనిన్ నెలలు గడిచిపోయేయి. ఇలా 
వాయిదాలు పడుతూంటే అటు అమిత కి విసుగెతిత్ వేరే సంబంధాలు చూసుకుంటూనే ఉనాన్డని ఈవిడకి తెలియలేదు.  

కలుస్కోవడం కుదరకపోవడం వలల్ మాటలు మెలిల్గా తగుగ్తూంటే ఓ రోజు అమిత ఫోన చేసి చెపాప్డు, ఆయన 
ఇండియా వెళుత్నాన్డుట డిసెంబర లో, దీపిక కూడా వసేత్ అకక్డే కలుసుకుని మాటాల్డుకోవచుచ్.  ఇది వినాన్క దీపిక 
అనుకునన్ పర్కారం తాను ఇండియా వెళాళ్క తమలో ఒకరికొకరు నచచ్కపోతే, తలీల్ తండీర్ ఎలాగోలా తనకి ఎవరోన్ 
ముడిపెటేట్సాత్రు బలవంతం చేసి. డేటింగ లేకుండా ముకూక్ మొహం తెలియని వాడితో పెళాళ్? డిసెంబర మరో రెండు 
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నెలలు మాతర్మే. వెంఠనే చెపిప్ంది, “డిసెంబర లో కాదుకానీ మారచ్ లో కుదురుతుంది.” “నేను చేసే పోర్జకట్ పని వలల్ 
మారచ్ లో కుదరదు,” అటున్ంచి బాణం లాగా వచిచ్ంది సమాధానం. మరో దారి చూడాలి.  

కానీ మరో దారి చూసేలోపులే నవంబర డిసెంబర వచేచ్సాయి. ఓ శనివారం అమిత కి ఫోన చేదాద్మని 
అనుకునేలోపు ఆయనే చేసాడు. మరాన్డు ఆదివారం ఇండియా వెళుత్నాన్టట్, వీలుంటే దీపిక కుటుంబానిన్ ఇండియాలో 
కలుసాత్డు. జనవరి ఇరవైన వసాత్డు మళీళ్. అలా అమిత ఇండియా వచేచ్డు. అమామ్యిగారు ఫీనికస్ అరిజోనాలోనే 
ఉండిపోయింది.  

జనవరి లో రెండురోజులు దీపిక ఇంటోల్ శెలవు మీద కూరుచ్ని అపప్టివరకూ ఫిర్డజ్ లో ఉనన్ చెతాత్, మూడు 
నెలలబటీట్ కుళిళ్పోయిన కూరలూ అవీ తీసి శుభర్ం చేయడానికూక్రుచ్నన్పుప్డు సడన గా అమిత గురొత్చాచ్డు. ఈ పాటికి 
ఇండియా నుంచి వెనకిక్ వచేచ్సి ఉండొచుచ్. ఈ సారి ఎలాగో ఒకలాగ అమిత ని కలిసి పెళిళ్కి ఒపేప్సుకోవడమే మంచిది. 
లేకపోతే అందరూ అంటునన్టూట్ ఇంక తనకి పెళిళ్ కాకపోవచుచ్.  ఫిర్డజ్ కీల్న చేయడం అనే పని అయిపోయాక ఫోన తీసి 
అమిత కి చేసింది. అమిత తనకి ఇచిచ్న ఫోన నెంబర ఇపుప్డు పని చేయటంలేదు. సరే తరావ్త ఈమెయిల చేదాద్ం 
అనుకుని అకక్డ ఆపి మరో పనిలో పడింది. 

మరాన్డు అమిత కి ఈమెయిల పంపింది దీపిక– “ఇండియా నుంచి వెనకిక్ ఎపుప్డు వచాచ్రు? మనం 
మాటాల్డుకోవడం గురించీ, కలుస్కోవడం గురించీ నేను ఆలోచించాను. మీరు ఒపుప్కుంటే నేను కాలిఫోరిన్యా 
వదాద్మనుకుంటునాన్ను. కావాలొస్సేత్, హొటలోల్ ఉండగలను నా సవ్ంత ఖరుచ్లతో. వివరాలు చెపప్ండి.” 

రెండు రోజులాగాక దీపికకి ఒక మెయిల వచిచ్ంది అమిత దగిగ్రున్ంచి. “నేను మిమమ్లిన్ చాలాసారుల్ ఇకక్డకి 
రమమ్నీ, లేదా నేను ఫీనికస్ వసాత్ననీ అడిగాను. ఎనిన్ సారుల్ అడిగినా కుదరదనే సమాధానం వచిచ్ంది ఇండియా 
వెళేళ్టపుడు కూడా చెపాప్ను. దేనికీ మీకు కుదరలేదు. నేను ఇండియా వెళిళ్నపుప్డు పెళిళ్ చేసుకుని వచాచ్ను. అమామ్యి 
మాకు తెలుస్నన్వాళల్ దావ్రా ఇండియాలో చూసాము. ఇదద్రికీ నచిచ్న సంబంధమే. తాజాకలం:  “మనం ఇకక్డ 
కలుసుకోకపోవడం మంచిదే అయింది. మీ గురించి ఇండియా వెళిళ్నపుప్డు తెలిస్ంది. పెళిళ్ అనేది జనాలతో ఆడుకునే 
సరదా ఆట కాదు. అది మీకు ఎంత గొపప్ విషయమో, అవతల వాళల్కి కూడా అంతే గొపప్ విషయం.” 

వచిచ్న ఈమెయిల కేసి చూసూత్ చాలాసేపు సథ్బుద్గా కూరుచ్నన్పుప్డు కంటోల్ంచి ఒకక్ చుకక్ నీరు చేతిమీద పడేసరికి 
దీపికకి వళుళ్ తెలిసి వచిచ్ంది. కళుళ్ తుడుచుకుని లేవబోతూంటే అమిత కి పెళైళ్నందుకు శుభాకాంక్షలు చెపప్లేదనే 
విషయం కూడా గురుత్కి రాలేదు.  
   

  ఇ    “ ” , ఎ   . 
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PPP   
 గురువారం సాయంతర్ం కుటుంబం అంతా కలిసి వారాంతం ఏం చేదాద్మా అని చరిచ్ంచుకుంటునన్పుప్డు ఎవరో 

తెలుగాయన ఫోన చేసాడు పర్సాదుకి; ఎవరో సుధాకర అని. ఎపుప్డో ఒకసారి వాల మారట్ లో కనబడితే హలోల్ అని 
అనుకునాన్క ఫోన నెంబరూల్ అవీ తీసుకునాన్రు కదా? వచేచ్ శనివారం వాళిళ్ంటికి వసాత్రా మధాయ్హన్ం చాయ తాగడానికి 
అని అడుగుతునాన్డు. ఇంటోల్వాళల్తో మాటాల్డి ఫోన చేసాత్నని చెపిప్ పెళాళ్ం పిలల్లోత్ చెపాప్డు ఈ సంగతి.  

 ఈ ఊరొచిచ్ రెండేళల్యింది. ఇండియనస్ అనన్వారు ఒకరిదద్రు కనిపించారు కానీ తెలుగాయన అనేవాడు ఒకక్డూ 
కనపళేళ్దు. ఈ సుధాకర గారు ఎపుప్డో మూణెణ్లల్ కిర్తం కనిపించి నెంబర ఇచాచ్క ఎపుప్డో ఆయన మరిచ్పోయి 
ఉంటాడని అనుకునాన్రు. కానీ ఇనాన్ళళ్కి ఈయన ఫోన చేసాడు. సరే ఆయన కషాట్లు ఆయనకి ఉనాన్యేమో, ఓ సారి 
వెళిళ్ చూసేత్ పోయిందేమీ లేదు కనక మరాన్డు ఫోన చేసి చెపాప్డు పర్సాద, శనివారం రావడానికి కుదురుతుంది అని. 
వాళల్కి ఒక చినన్ పాప ఉనన్టుట్ వాల మారట్ లో చూసారు. ఏదో ఓ బహుమతి కొని ఇసేత్ పాపకి బాగానే ఉండొచుచ్. అలా 
శనివారం రెండు కుటుంబాలూ కలిసేయి.  

 కేకుముకక్లు, బిసక్టుల్ తిని టీ తాగుతూ అనేకానేక కబురుల్. ఎకక్డనుంచి వచాచ్రు, ఎంతకాలం అయింది 
అమెరికా వచిచ్, ఉదోయ్గం లో అంతా బాగుందా, అకక్డున్ంచి రాజకీయాలు, మోడీగారి హవా, చివరకి ఇండియన 
కిర్కెటూట్, ఆ టీము ఈ మధయ్న వెధవలాల్ ఆడి పోగొటుట్కునన్ పర్పంచ కపూప్, పర్సాదు అపుప్డపుప్డూ చదివే తెలుగు 
పుసత్కాలూ అనీన్ మాటాల్డాక తెలిస్న విషయం సుధాకర డాకట్రేట చేసి ఊరోల్ ఉనన్ యూనివరిస్టీలో పొర్ఫెసర ఉదోయ్గం 
చేసుత్నాన్డు. ఉదోయ్గంలో చేసే రీసెరచ్ కి పేపరుల్ రాసూత్, కధలూ కాకరకాయలూ కూడా రాసాత్డు. అవును తెలుగులోనే. 
ఫలానా పతిర్కలలో చూడవచుచ్. పర్సాదు కి హుషారు పుటుట్కొచిచ్ంది సాహితయ్ం సంగతి చెపప్గానే. పర్సాదు కూడా 
పుసత్కాలు అవీ చదువుతూ కొంచెం సాహితాయ్భిలాష ఉనన్వాడే.  మళీళ్ మరోసారి కలుదాద్మని చెపిప్ బయటకొచాచ్రు. 

 అలా మొదలైన సేన్హం కొంచెం కొంచెం ముదురుతోంది. సుధాకర రాసే కధల గురించి ఎపప్టికపుప్డు పర్సాద కి 
ఈమెయిల పంపుతునాన్డు. ఈయన చదివితే ఎలా ఉందో చెపప్డం, లేకపోతే నిశశ్బద్ం. ఒకరి పుసత్కాలు ఒకరు 
పంచుకోవడం, డివిడి లు షేర చేసుకోవడం జరుగుతునైన్. పిలల్ల పుటిట్నరోజులకీ, ఎపుప్డైనా మరో పండగకీ 
కలుసుకోవడం, భోజనాలు వగైరా. ఇదద్రు ముగుగ్రు తెలుగువాళుళ్ ఎకక్డైనా కలుసుకోగానే ముందు చేసే పనేమిటంటే 
ఇదద్రూ దెబబ్లాడుకుని కొటేట్సుకుంటారుట. అదెంత నిజమో గానీ కొనిన్ కొనిన్ మనసఫ్రధ్లు వచిచ్నా అవి పైకి కనిపించడం 
లేదు కుటుంబాల మధయ్. ఉనన్ చినన్పాటి ఊరోల్ తామిదద్రే తెలుగువాళుళ్ అని తెలిసింది కనక కుటుంబాలు రెండూ కలిసి 
ఉంటునన్టేట్ అని చెపుప్కోవాలిస్ందే.  
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 ఇలా రెండేళుళ్ గదిచాక సుధాకర బాంబు పేలాచ్డు. ఆయనకి వేరే ఊరోల్ ఉదోయ్గం వచిచ్ందిట; వెళిళ్పోతునాన్రు. 
ఆ వెళేళ్ది వచేచ్ నెలలోనే. అయోయ్ అనిపించినా ఉదోయ్గానికి ఎవరి దగిగ్రో తల తాకటుట్ పెటుట్కునాన్క ఇవి తపప్వు కదా? 
అలా సుధాకర కుటుంబం పైనెల దూరంగా ఉనన్ రాషాట్ర్నికి తరలిపోయింది. వీకెండ అయి, ఓ సారి సోమవారం రాగానే 
ఊపిరి పీలుచ్కోవడానికూక్డా సమయం లేదు కదా ఎవరికీను, పనిలో పడాడ్క. ఇంక మిగతా సాహితయ్ం అవీ ఎకక్డ గురుత్ 
ఉంటాయి? సుధాకర అసలే కొతత్ ఉదోయ్గంలో జేరాడాయె, సామాను పేకింగ లో, మళీళ్ కొతత్ ఊరోల్ అనీన్ సరుద్కోవడంలో 
అంతా బిజీ  బిజీ.  

 ఆరునెలలు పోయాక ఓ రోజు పర్సాదు తన పుసత్కాల షెలఫ్ లో ఏదో వెతకబోతుంటే చటుకుక్న గురొత్చిచ్ంది. ఆ 
మధయ్న కావాలంటే కవి సామార్ట వారి వేయి పడగలు, బాపిరాజుగారి నారాయణరావు పుసత్కాలు సుధాకర కి 
అరువిచాచ్డు అడిగితే. పాత అటట్ చిరిగిపోయిన చందమామలు రెండో మూడో ఏనాటివో ఉంటే అవీ తీసుకెళిళ్నటుట్ గురుత్. 
అవీ తిరిగి ఇవవ్లేదు. ఓ ఈమెయిల పంపాడు సుధాకర కి ‘ఈ పుసత్కాలు మీకు ఇచిచ్నటుట్ గురుత్ కాసత్ చూసాత్రా మీ దగిగ్ర 
ఉనాన్యేమో?’ అంటూ. వారం పోయాక సమాధానం వచిచ్ంది – ఈ ఊరొచిచ్ సామాను సరద్డంలో ఇంకా ఏది ఎకక్డ 
ఉందో చూడలేదు, చూసి చెపాత్ను అంటూ.  

 మరో నెలకి మళీళ్ అటూ ఇటూ ఈమెయిల రాయబారం, ఏమండీ చూసారా పుసత్కాల సంగతి అంటూ ఈయన 
అడగడం, ఇంకా లేదని ఆయన సమాధానం. ఇలా తాతాస్రం చేసూత్నే మరో మూడునెలలు గడిచాయి. ఇంక వీటి సంగతి 
సరిగాగ్ చూడాలి అనుకుంటూ పర్సాదు ఈ సారి ఫోన చేసి అడిగాడు సుధాకర ని, “కాసత్ ఈ పుసత్కాలు చూసి పెటట్ండి. నా 
దగిగ్ర ఉండేవి, మీకు ఇచిచ్నటుట్ గురుత్” అంటూ.  ఆ రోజే చూసి, ఉంటే పంపుతానని చెపాప్క ఫోన పెటేట్సి కింద బేస 
మెంట లో వెతకడం మొదలు పెటాట్డు సుధాకర. ఈ వెతకడం లో మళీళ్ కోపం. “ఆఫట్రాల మొనన్ మొనన్ అమెరికా 
వచిచ్న ఈ పర్సాదు ననున్ ఇంత మాట అంటాడా? నేను గానీ ఈయన పుసత్కాలు కొటేట్సాత్నా? వెతుకుతానని చెపాప్ను 
కదా? నాకేం పని లేదా? తీరిక లేకే కదా? ఇటువంటి తెలుగువాళల్తో సేన్హం చేయడం నాదే తపుప్” అంటూ కోపం. ఇంత 
కోపంలో ఒకక్సారి కూడా తాను తీసుకునన్ పుసత్కాలు తిరిగి ఇవావ్లిస్న బాధయ్త ఉందని కానీ, అవతల పర్సాదు 
వాటికోసం ఎందుకు అనిన్ సారుల్ అడుగుతునాన్డో అని గానీ తటట్లేదు. తాను రీసెరచ్ పొర్ఫెసర కనక తాను గొపప్వాడు, 
తాను ఇషట్ం వచిచ్నపుప్డు పంపుతాడు ఆయన పుసత్కాలు. కొంచెం లేటు అయితే ఏమిటి అనే వన వే ఆలోచనే తపప్ 
అవతలవాళుళ్ ఏమనుకుంటారో అనే అలోచనే లేదు.  

 ఏదైతేనేం అరగంట గడిచాక మొతత్ం ఈ రెండు పుసత్కాలు కనిపించేయి ఓ మూల. వాటిని ఓ అటట్పెటిట్లో పారేసి 
పైకి తీసుకొచేచ్డు పర్సాదుకి పంపడానికి. ఈలోపుల వచిచ్న అరాధ్ంగి అడిగితే చెపేప్డు కధంతా – తాము ఆ 
మహానుభావుడి పుసత్కాలు కొటేట్సామనుకుంటునాన్డు కాబోలు, ఇపప్టికే ఆరునెలబటిట్ చంపుతునాన్డు, వీటిని ఇపుప్డే 
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పంపుతే దరిదర్ం వదులుతుంది. ఓ సారి ఇటువంటి విపల్వ ఆలోచనలు రాగానే జరిగేది తెలిస్ందే కదా? ఇంతకుముందు 
కనబడని తపుప్లనీన్ ఒకక్సారి కళల్ముందుకొసాత్యి. ఆరోజున ఆ పర్సాదు ఇలా అనాన్డు, వాళాళ్విడ ఇలా అంది నాతో 
అంటూ ఇదద్రూ పాత విషయాలు నెమరు వేసుకునాన్రు. ఓ సారి తపుప్లు చూడడ్ం మొదలు పెడితే, కూరిమి గల 
దినములలో నేరములెనన్డు కలుగనేరవు, మరి యా కూరిమి విరసంబైనను నేరములే తోచుచుండు నికక్ము సుమతీ అని 
బదెద్న చెపప్నే చెపేప్డు కదా? అలా మాటాల్డుకుంటూ పోతే ఆ లెకక్ల పర్కారం పర్సాదు కుటుంబం వీళల్తో రెండేళుళ్ కలిసి 
ఉనాన్ మొతాత్నికి ఆ కుటుంబం అంత మంచిదేమీ కాదు!! ఇపుప్డు కూడా  వాళల్ పుసత్కాలు వెంఠనే ఇమమ్ని అడగడంలో 
వాళళ్ కుళుళ్మోతుదనం  తెలుసోత్ంది కదా?  

 అలా ఓ గంట పర్సాదు కుటుంబంమీద కావాలిస్నంత బురద జలిల్ మనసులు కుదుటపరుచ్కునాన్క సుధాకర 
చెపేప్డు వాళాళ్విడతో “ఇపుప్డు వీళల్ రోగం కుదరచ్డానికి ఏం చేసాత్నో చూడు.” ఆవిడ చూసూత్ండగానే ఆ రెండు 
పుసత్కాలూ మరో కొనిన్ పుసత్కాలు, కాయితాలూ కలిపి ఆవిడ కడుపుబాబ్ నవువ్తుంటే పారెస్ల చేసాడు. ఆ బాకుస్ లో ఓ 
ఉతత్రం పెటిట్ మరాన్డు యూనివరిస్టీ పోసుట్ ఆఫీసులోంచి పర్సాదు ఎడర్స కి పంపించేడు – అదీ మేడియా మెయిల అనే 
అతి చవకబారు పోసుట్లో ఖరుచ్ ఎకుక్వకాకుండా ఉండడానికి – పంపించేవి పుసత్కాలు కనక. 

 మరో మూడు వారాలకి ఆ పేకెటుట్ పర్సాద కి చేరింది. విపిప్ చూసేత్ అందులో ఉనన్వి పర్సాద సుధాకర కి 
అరువిచిచ్న వేయి పడగలూ, నారాయణరావు పుసత్కం కాక మరేవో ఉనాన్యి. తీరిగాగ్ చూసేత్ తెలిస్న విషయం, అవి 
సుధాకర కూతురికి సంబంధించిన ఎ, బి, సి, డి లు నేరిప్ంచే ఎలిమెంటరీ సూక్ల పుసత్కాలు, మూడేళల్ పసిపాపలకి పాలు 
పడుతూ పాడే ‘కాళాల్ గజాజ్ కంకాళమామ్’ వంటి రైమస్ ఉనన్ పుసత్కాలూ, సుధాకర ఊరోల్ ఉండే చవకబారు పేపరూల్, మరి 
కొనిన్ ఆనియన అని చెపప్బడే ఊరి రోడుడ్మీద ఉచితంగా దొరికే పేపరూల్ ఉనాన్యి. వాటితో బాటు గోర్సరీ సోట్ర వారి 
వారం వారం వచేచ్ ఎడవ్ర టైజ మెంట కాయితాలూ వగైరాలు. అనిన్ంటికీ పైన తెలుగులో రాసిన ఉతత్రం – పర్సాద, నీ 
పుసత్కాలు పటుట్కుని పారిపోతానని అనుకుని నాకు మూడునెలలోల్ ముపైఫ్ సారుల్ ఈమెయిల పంపావు. నేను పేరు పొందిన 
రీసెరచ్ షాక్లర ని. నీ వంటి వాడితో సేన్హం చేయడమే నీకు గొపప్. నీ పుసత్కాలు ఇవవ్లేదని ననున్ అవమానించినందుకు 
నీ “అదుభ్తమైన పుసత్కాలు” ఇలా పంపించేసుత్నాన్ను. మరెపుప్డూ మమమ్లిన్ ఈమెయిల, ఫోన దావ్రా పలకరించవదుద్. 
అసలు మీతో సేన్హం చెయడమే ఒక పెదద్ తపుప్. గుడ బై. 

 ఉతత్రం చదివి అవాకైక్న పర్సాద ఏమి చేయాలో తెలియక అలా చూసూత్ ఉండిపోయేడు. ఈ లోపుల అకక్డికి 
వచిచ్న వాళాళ్విడ ఈ పేకెట అంతా చూసూత్ అడిగింది – “ఏమిటండీ ఇవి?” అంటూ. సుధాకర రాసిన ఆ ఉతత్రం ఆవిడ 
చేతిలో పడితే మరింత రాదాధ్ంతం అవుతుంది కనక దానిన్ దాచి పెటిట్ చెపాప్డు పర్సాద, “సుధాకర ఆ మధయ్న నా దగిగ్ర 
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తీసుకునన్ పుసత్కాలు మరిచ్పోయేటట్ వెనకిక్ ఇవవ్డం. పోసుట్లో పంపించేడు; అవి పాడవకుండా పేకింగ కోసం పైన 
రకరకాల కాయితాలు పెటాట్డులే.”  

     ఇ  .     
      , ,      . 

PPP   ఇ  
చదువయాయ్క కొతత్గా ఉదోయ్గం వచిచ్న వెంకటాచలం – ఉరఫ చలం వరీజ్నియా లో దిగాడు కొతత్ పెళాళ్ంతో 

సహా. ఉదోయ్గం రాక ముందు వినన్ కధ వేరు, ఉదోయ్గంలో వచేచ్ డబుబ్లతో ఎదురుగా ఉనన్ వాసత్వం వేరు. పోనీ ఏదో ఒక 
ఉదోయ్గం, గీర్న కారుడ్ వచేచ్దాకా, ఆ తరావ్త ఎలాగా మారడూ? కొతత్గా ఉనన్ ఊరోల్ అదెద్లు ఎకుక్వ, అది చాలదనన్టూట్, 
కారుకి నెల నెలా కటేట్ డబుబ్లు, ఇనూస్య్రెనుస్, అది కదలడానికి గేస, ఇంటోల్ మళీళ్ హీటింగ కీ, కూలింగ కీ ఎలెకిట్ర్సిటీ 
బిలుల్, ఫోను వగైరా వగైరాలనీన్ తీసేసేత్ మిగిలేది రెండు వందలు కూడాలేదు. ఇది చాలదనన్టూట్ వరీజ్నియాలో సేట్ట టేకస్, 
కార టేకస్ అనేవొకటీ, మూలిగే నకక్మీద తాటిపండు పడడ్టూట్. ఏది ఏమైనా వచేచ్ జీతానికీ పోయే ఖరుచ్లకీ సరికి సరి 
అయాయ్క జీవితం గడిచిపోతోంది, ఆ గడిచిపోవడం అనేది ఎలా అనేది పటిట్ంచుకోకపోతే.  

సూక్లోల్ ఉనన్పుప్డైతే ఇంత గుంజాటన లేదు జీవితంలో. రూమేమ్టుల్ ‘ఇదిగో నీ వంతు బిలుల్ నెలకి ఇంత’ అంటే ఓ 
చెకుక్ రాసి పడేయడమే. ఇపుప్డైతే అనీన్ తానే చూసుకోవాలి. ఉనన్ సేన్హితులు తకుక్వ. కొతత్ ఊరోల్ ఎవరూ తెలియదు. 
పటేల లోనో ఎకక్డో తెలుగాయన కనిపిసేత్ పలకరించవచుచ్ కానీ భోజనానికి పిలేచ్ంత చనువు లేదు అపుప్డే. ఎవరో ఒకటీ 
అరా ఇంటరెన్ట సేన్హితులునాన్ వాళల్ని నిజంగా కలిసినది లేదు. ఇటువంటి రోజులోల్నే ఓ ఈమెయిల వచిచ్ంది చలానికి 
– ఫలానా అనంతం గారు దగిగ్రోల్నే ఉనన్ ఊళోళ్ ఉనాన్రుట. మీకు కావాలిసేత్ ఆయనిన్ కలుసుకోవచుచ్. అయితే ఆయన 
ఉండేది డబైభ్ మైళళ్ దూరంలో ఉనన్ రిచ మండ అనే చోట. వరీజ్నియాకి ఉనన్ తిర్రాషట్ర బృహత తెలుగు సంఘం ఏటా 
జరిపించే సంకార్ంతి, ఉగాది, దీపావళీ వరైగా ఉతస్వాలోల్ వచిచ్ వెళిళ్పోతూంటారు. అలా కాని రోజులోల్ ఎపుప్డైనా సంగీత 
కచేరీలు ఉనాన్ వసాత్రు కూడా. ఆయన అమెరికా వచిచ్ పాతికేళుళ్ దాటింది. పిలల్లకి రెకక్లొచిచ్ ఎగిరిపోయి, గూడు ఖాళీ 
అయాయ్క ఇంటోల్ ఉండేదీ ఆయనా, వాళాళ్విడా మాతర్మే.  

అనంతంగారు ఇంటరెన్ట మీద చలానికి తెలిస్నవాడే. అందువలల్ చలానికి ఆయనిన్ చూడాలని సరదా పుటిట్ 
మెయిల పంపాడు – ఈసారి వరీజ్నియా వసేత్ మా ఇంటికి రండి అంటూ. అనంతంగారు వెంఠనే చెపేప్సాడు – ఎపుప్డో 
ఉగాదీ అదీ వచేచ్దాకా అనవసరం; పై శుకర్వారమే వసాత్డు వరీజ్నియా ఆయన. అయితే వచేచ్ది ఢబైభ్ మైళళ్ దూరం నుంచి 
కనక రాతిర్ ఇకక్డే ఉండి మరాన్డు వెళాత్డు. ఫరావ్లేదా అని పర్శన్ సంధించాడు. 
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మొదటిసారే కదా అని వెంఠనే సరే అని చెపాప్డు వెంకటాచలం.  
శుకర్వారం అనంతంగారూ వాళాళ్విడా దిగారు చలం అపారట్ మెంటోల్. ఈ అనంతం గారు చలం అనుకునన్ంత 

చినాన్యన కాదు. అరవై ఏళుళ్ంటాయి. వాళాళ్విడకి కూడా దగగ్రోల్ దగిగ్ర అదే వయసు. వచిచ్నది పెదాద్యన కనక చలం 
మరాయ్దలనీన్ చేసాడు. రాతిర్ పడుకోవడానికి ఉనన్ది చలం బెడూర్ం ఒకటే. ఆయనిన్ హాలోల్ పడుకోమంటే ఏమౌతుందో? 
అందువలల్ ఉనన్ బెడూర్ం వాళల్కిచేచ్సి చలం వాళాళ్విడతో హాలోల్ ఉనన్ సోఫాలో బెడ ని బయటకి తీసి దాని మీద 
పడుకునాన్డు; పకక్నునన్ పెళాళ్ం కోపంతో ఉంటే రాతిర్ పెదాద్యన పడుకునాన్క మెలిల్గా చెపాప్డు చెవిలో – “పెదద్వాళుళ్ 
కదా మొదటిసారి ఇలా వచిచ్నందుకు హాలోల్ పడుకోమంటే ఏమనుకుంటారో?” ఆవిడ విసుకుక్ంటూనే ఉంది కానీ 
చేసేదేం లేదు కనక నోరుమూసుకోవాలిస్న పరిసిథ్తి.  

మరాన్డు పొదుద్నేన్ శనివారం వెళిళ్పోతాననన్ పెదాద్యన చెపాప్డు చలంతో, “ఈ ఊరోల్ మాకు కొనిన్ 
పనులునాన్యి అవి అయాయ్క పటేల సోట్ర లో పని. మీరు కూడా రండి.” ఈ పనులకి బయలేద్రేలోపు, ఇడీల్లు, చటీన్ 
చేయడం, కాఫీలు పెటట్డం. మొదటి డోసు అయాయ్క బయటకెళేళ్ముందు పెదాద్యన రెండో డోసు కాఫీ తాగుతారుట. అలా 
మరో సారి కాఫీ. నలుగురూ బయలేద్రే ముందు అనంతం గారు చెపాప్రు మళీళ్, “నా కారోల్ సామాను పెటుట్కోవాలి, 
నలుగురం కురోచ్డానికి కుదరదు, నా కారు వెనకే మీరిదద్రూ మీ కారోల్ రండి.”  

చలానికి మొహం మీద పేడ నీళుళ్ జలిల్నటైట్ంది. ఈయన వెళేళ్ది ఎకక్డికో తనకి తెలియదు. ఆయనే రండి అని 
పిలిచాక వచిచ్న ఆ ఎనిమిది సీటల్ వేన లో తామిదద్రికీ కుదరదుట. సరే ఎలాగా వసాత్మని ఒపుప్కునాన్రు కనక 
మొహమాటంతో ఇంక వెళల్క తపప్దని ఇదద్రూ బయలేద్రారు ఆయన వేన వెనకనే తమ సవ్ంత కారు నడుపుకుంటూ. 
వరీజ్నియా నుండి మేరీలేండ లో ఉనన్ పటేల సోట్ర కి పర్యాణం. అదీ రాక విలల్ అనేచోట ఉనన్ పటేల కి. అకక్డ ఉనన్ 
పటేల బాగుంటుందిట మరోచోట ఉనన్ పటేల కనాన్. ఈ పర్యాణం వరీజ్నియా నుంచి అరవై మైళుళ్. అకక్డికెళాళ్క తెలిస్న 
విషయం – అనంతం గారు అకక్డ కొనేది మామూలు బెండకాయలూ, దొండకాయలూ వగైరా – అదీ ఇదద్రికి మాతర్మే 
సరిపడా. అది చాలదనన్టూట్ వెనకిక్ వసుత్ంటే మేరీలేండ లో ఉనన్ లైబర్రీకి వెళాత్రుట పెదాద్యన. ఆ లైబర్రీ ఉనన్ది మరో 
ముపైఫ్ మైళళ్ అవతల. మేరీలేండ వచిచ్ ఇలా సాహితయ్ సేవ చేయకపోతే ఆయనకి నచచ్దు.  

ఇవనీన్ అయేయ్సరికి గంట ఆరు దాటింది. “సరే ఇంక ఇంటికి పోదాం. మేము రేపొప్దుద్నన్ వెళిల్పోతాం మాఊరికి,” 
అంటూ చెపాప్డు పెదాద్యన. ఆయన చెపిప్న “కారులో మా సామానులు పెటుట్కోవాలి ఖాళీ ఉండదు మీరు 
కూరోచ్వడానికి,” అనన్ది అపప్టికి అరధ్మైంది చలానికీ వాళాళ్విడకీను. అనంతంగారు ఉండేది పై ఆకాశంలో అందువలల్ 
చలం లాంటి చినన్ చినన్ అరభ్క జీవులని ఆయన తన వేన లో కూరోచ్నివవ్రు. సామానూ లేదు, సుతీత్ లేదు. ఇపప్టికీ అరధ్ం 
కాకపోతే మీ ఖరమ్. ఇపుప్డే చెపాప్రు కదా ఆయన మరాన్డు కానీ వెళల్రు. ఈ రోజు రాతిర్ కూడా మీకు చాకిరీ తపప్దు. ఆ 



 

øöeTT~                                                                                   www.koumudi.net 
                               

   82 ‘అదే’ కధలు - ఆర.శరమ్ దంతురిత్ 

రోజు మధాయ్హన్ం భోజనం ఎలాగా లేదు ఈ అనంతంగారి చుటూట్ తిరగడంతో. రాతిర్ ఇంటికెళాళ్క మళీళ్ వీళల్కి సేవలు 
చేయాలి. ఉసూరుమంటూ బయలేద్రారు అపారట్ మెంట కి. 

అపారట్ మెంట కి వచాచ్క అనంతంగారి భారయ్ చెపాప్రు. శనివారం రాతిర్ ఆవిడ భోయనం చేయరు. ఉపామ్, 
ఉపిప్డిపిండి అలా ఏదైనా నచుచ్తుంది కానీ అనన్ం మెతుకు కంచంలోకి రారాదు. కోపం వసూత్ంటే చలం వాళాల్విడ ఏదో 
అనబోయింది కానీ చలం మొహం చూసి ఊరుకుంది. ఒకక్రోజే కదా? అలా అనంతం గారికి కూరా పపూప్ పచచ్డీతో 
మామూలు భోజనం, వాళాల్విడకి ఉపామ్ చేయబడింది. ఉపామ్ చేసుత్ంటే అనంతంగారి భారయ్ వచిచ్ సహాయం చేసూత్ ఆవిడకి 
అందులో కావాలిస్న జీడిపపూప్, కొంచెం మసాలాలు వగైరాలు వేయించుకుంది కూడా. పెరుగు ఉండనే ఉంది.  

రాతిర్ కాసేపు కబురల్ తరావ్త మళీళ్ చలం వాళాల్విడా వారి బెడూర్ం పెదాద్యనకి సమరిప్ంచుకుని బయట హాలోల్నే 
పడుకునాన్రు. చలం రాతర్ంతా వాళాళ్విడని బతిమాలుతూనే ఉనాన్డు ఒకక్రోజే కదా అంటూ.  

ఆదివారం ఉదయం మరో సారి ఇడీల్లు, రెండు డోసుల కాఫీ తరావ్త అనంతంగారు బయలేద్రారు వారింటికి. 
చలం, వాళాళ్విడా కారు పారక్ చేసిన చోటుదాకా వచాచ్రు దిగబెటట్డానికి. వెళిళ్పోయేముందు అనంతం గారు చెపేప్రు, 
“మళీళ్ వసాత్ం మరోసారి. బై, బై.” వాళాళ్విడ వేన ముందు సీటోల్ కూరుచ్ని వెళేళ్ముందు చెపప్కపోతే బాగోదనన్టూట్ చెయియ్ 
మాతర్ం ఊపింది. అలా వీకెండ లో శుకర్వారం సాయింతర్ం పటుట్కునన్ దరిదర్ం ఆదివారం దాదాపు మధాయ్హాన్నికి గానీ 
వదలేల్దు చలానికి.  

వెనకిక్ అపారట్ మెంట లోకి రాగానే జూలు విదిలిచ్ంది చలం భారయ్. ఈ అనంతంగారి సేన్హానికీ,  వాళుళ్ 
ఎటువంటివారో చెపప్డానికీను. అంటుల్ అనీన్ కడుకుక్ంటూ, దుపప్టల్నీన్ దులుపుకుని ఉతుకుక్ంటూ మొతాత్నికి ఇదద్రూ 
గర్హించిన విషయం ఏమిటంటే ఈ అనంతంగారు తమని వీకెండ కి హాయిగా వాడుకునాన్రు. ఇంతా చేసి తమ ఇంటికి 
వచిచ్న పెదద్మనిషికి వీళుళ్ కొతత్గా పెళైల్న వాళల్నీ ఏదో ఒక బహుమతి ఇదాద్మని కూడా సప్ృహే లేదు. ఎలా వచాచ్రో 
అలాగే ఉతిత్ చేతులోత్ వెళాళ్రు. వచిచ్న మనిషి తమ వేన లో కూడా ఎకక్నివవ్లేదు. పోనీ వెళేళ్టపుప్డు తమని 
ఆహావ్నించారా వాళుళ్ండే ఊరికి అనేది చూసుకుంటే మళీళ్ వసాత్ం అనే తపప్ మా ఇంటికి రండి అనేది పొరపాటున 
కూడా అనలేదు. చలం వాళాళ్విడ చెపిప్న దాని పర్కారం వీళిళ్దద్రూ వాళల్కి చేసిన సేవ తపప్ ఆయన వీళల్ని పనిమనుషులాల్ 
చూసి వాడుకునాన్డు. వెళేళ్టపుప్డు పేడనీళుల్ జలిల్ మరీ వెళాళ్రిదద్రూను. మొహం చినన్బుచుచ్కుని అనాన్డు చలం, “ఆయన 
ఇలాంటివాడని నాకు తెలియదు. ఇంటరెన్ట మీద తెలుసు కానీ ఇదే మొదటిసారి కలుస్కోవడం. సారీ, నీకెంత కషట్ం 
కలిగిందో నాకూ అంతే కలిగిందిగా?”  

ఏ కళనుందో కానీ మిసెస చలం అంది, “ఇపుప్డు తెలిస్ంది కదా ఎవరిన్ ఇంటికి పిలవాలో వదోద్?”  
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కొనాన్ళుళ్ గడిచాక చలానికి పటేల సోట్ర లో మరో తెలుగాయన కనిపించాడు – ఒకసారి ఆయనిన్ ఈ బృహత 
తెలుగు సంఘంలో కలిసిన గురుత్ తో చేయి కలిపాడు చలం. మాటలోల్ అనంతంగారి విషయం కూడా వసేత్ ఆ తెలుగాయన 
అడిగాడు వంకరగా నవువ్తూ, “మీరాయనకి అతిధయ్ం ఇచాచ్రా ఏమిటి?” ఈ కబురల్లో తెలిసిన విషయం పర్కారం చలం 
అనంతంగారి వలలో పడిన కొతత్ చేప. ఆయన ఇలా తెలుగువాళల్ని వీకెండ కో, మరో అవసరానికో  వాడుకోవడంలో 
సిదధ్హసుత్డు. ఓ సారి అవసరం తీరిపోగానే మరెపుప్డూ పలకరించడు. విడిపోయేముందు తెలుగాయన సలహా ఇచాచ్డు 
చలానికి, “ఈ సారి జాగర్తత్గా ఉండండి.” 

ఆ తరావ్త కొనాన్ళల్కి అనంతంగారి దగిగ్రున్ంచో ఈమెయిల వచిచ్ంది చలానికి. వీకెండ కి ఫలానా డిసి ఏరియాలో 
తెలుగు సంగీత మహోతస్వం జరగబోతోంది. తాను “వాళాళ్విడతో వచిచ్ చలానిన్ కుటుంబంతో సహా” తీసుకెళాత్డు; 
తాయ్గరాజ కీరత్నలతో పాటు పాటలు అదుభ్తంగా పాడేది ఫలానా తమిళ తంబి.  

మరో ఆలోచన లేకుండా చలం మెయిల పంపించాడు వెంఠనే – “ఆ మహోతస్వం జరిగేరోజుకి తాము రెండు 
రోజులు పిటస్ బరగ్ వెళుత్నాన్రు వెంకనన్ని చూడాడ్నికి. మాకు “అసస్లు కుదరదు”; ఈ కచేరీలంటే ఇషట్ం లేదు కూడా.”   

 ఒ   ,  ఇ   ఉ   అ   ,  . 
PPP ,  

శివరావు ఏడో తరగతిలో ఉండగా కొతత్ కురార్డు రమేష వచిచ్జేరాడు కాల్సులో. ఆరునెలలు గడిచేసరికి 
కొతత్కురార్డే శతుర్తవ్ం పెంచుకునాన్డు - అపప్టివరకూ శివరావు కాల్సులో మొదటిమారుక్లు సంపాదించడం అనే అతి 
చినన్ కారణంగా.  కొతత్కురార్డు అనిన్ంటోల్నో ఫసట్ మారుక్లు సంపాదించుకుంటూంటే శివరావు సేన్హంగా ఉండడానికి 
పర్యతిన్ంచాడు కానీ రమేష అదో రకం. తనదెపుప్డూ మొదటి రేంక కనక శివరావు పనికిరానివాడు. వాణిణ్ చినన్బుచచ్డం, 
గేలిచేసూత్ వాడి రేంకుని  కింద కిందకి జారిచ్ పనికిరాకుండాచేయాలి. అలా ఓ రోజుకి వాణిణ్ తన జీవితంలోంచి అడడ్ం 
తొలగించుకోవచుచ్.  రెండు మూడు సారుల్ శివరావు సేన్హంగా ఉండబోయేడు కానీ మారుక్లతో సంబంధం లేకుండా 
సేన్హం కుదరదుట రమేష కి; శివరావు లాంటి పగ వాడితో తనకి సేన్హం ఏవిటి?  

ఇంటరీమ్డియటోల్ రమేష కి సేట్ట రేంక; అకక్డున్ంచి ఐఐటికి, శివరావు అనంతపూర లో “అతి మామూలు” 
ఇంజినీరింగ కాలేజీకి జేరారు. ఎపుప్డైనా శెలవులోల్ కలుసుకుంటే రమేష ఎపప్టిలాగానే “రెండో రేంక శివరావు” నీ, వాడు 
చేరిన “చెతత్ కాలేజీని”, వాడు చేసే “పనికిరాని సివిల ఇంజినీరింగ” నీ గేలి చేసూత్నే ఉనాన్డు. రమేష ని మారచ్డం తన 
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తరం కాదని తెలియగానే శివరావు వీటిననిన్ంటినీ సోప్రిట్వ గా తీసుకుని నవివ్ వదిలేసేవాడు. శివరావు ఎంత నవివ్తే అంత 
రెచిచ్పోవడం రమేష వంతు.  

ఐఐటిలో జేరాక సంగతి తెలిస్ందే కదా? మూడో ఏడు జరుగుతుండగానే అమెరికా వెళళ్డానికి పరీక్షలూ, నాలుగు 
పూరత్వుతూనే విమానం ఎకక్డం; అలా రమేష ఐఐటి నుంచి కాలిఫోరిన్యా, అకక్డ పి.హెచ.డి తరావ్త కొలరాడోలో ఓ 
యూనివరిస్టీలో పొర్ఫెసర గా జేరిపోయేడు. టీచింగ లో జేరడానికాక్రాణాలునైన్.  మొదటి మూడేళళ్లో కొంచెం 
కషట్పడాలి పేపరుల్ పబిల్ష చేయడానికీ, కొనిన్ గార్ంటుల్ సంపాదించడానికీ, వీలుంటే ఒకరిదద్రి సీనియరస్ తో కలిసి పుసత్కాలు 
కాకపోయినా వాటిలో కొనిన్ చాపట్రుల్ రాయడానికీను. ఆ తరావ్త టెనూయ్ర ఇచాచ్రా, ఇంక వెనకిక్ చూసుకునే పనే లేదు.  
యూనివరిస్టీలో ఇచేచ్ జీతం, గార్ంటుల్ ఏవైనా వసేత్ అందులో వచేచ్ డబుబ్లూ; ఇంక ఆకాశమే హదుద్.  

శివరావు అనంతపూర లో సివిల ఇంజినీరింగ చదివాక ఇంజినీరస్ ఇండియా లో చేరాడు. రెండేళుల్ కషట్పడాడ్క 
ఇంక అకక్డ నేరుచ్కోవడానికేమీ లేనపుప్డు ఆ లైన వదిలేసి కంపూయ్టరల్ మీద పడాడ్డు. తరావ్త మరో రెండేళుళ్ హైదార్బాద, 
అకక్ణుణ్ంచి కంపెనీ దావ్రా డెటార్యిట లో రెండేళల్కి ఉదోయ్గం. ఇంటరెన్ట అపుప్డపుప్డే పుంజుకుంటోంది. ఓ సారి 
ఇండియా వెళేత్ ఎవరో చెపాప్రు రమేష సంగతి. ఎపుప్డో కొనేన్ళళ్ కిర్తం మరిచ్పోయినా ఫోన నెంబర తీసుకుని అమెరికా 
వెనకిక్ వచాచ్క ఫోన చేశాడు ఓ సారి రమేష కి. 

ఫోన కాల శివరావుకి చెంప పెటుట్లా తగిలింది. డబుబ్లొచిచ్న పొగరో, చదువు తెచిచ్న గరవ్మో కానీ రమేష 
పొడిపొడిగా, ఏం చేసుత్నాన్వు, ఎకక్డుంటావు అనీన్ అడిగాక చివరకి తన గురించి ఎపప్టాల్ గొపప్లు చెపూత్ తన చేతిలో 
పర్సుత్తం ఐదు మిలియన డాలరల్ కి పోర్జకట్ లు ఉనాన్యనీ, జీతం ఇంతనీ, అంతనీ చెపిప్ డబాబ్ కొటుట్కునాన్క అడగనే 
అడిగేడు – నీ జీతం ఎంత అంటూ. “పోర్గార్మర గా నాకు వచేచ్ది డభైభ్వేలు,” శివరావు సమాధానం చెపాప్క ఇంక 
మాటాల్డాడ్నికేమీ లేనటూట్ ఆగింది సంభాషణ. అనిన్ంటికనాన్ ముఖయ్ంగా రమేష చెపప్బోయినదేమంటే, పొర్ఫెసర గారు 
మిల మిల మెరిసే అదుభ్త సౌందరయ్రాసీ, తెలాల్విడా అయిన అమెరికన ని పెళిళ్ చేసుకునాన్రు, అవును పేర్మించీ, డేటింగ 
చేసీను.  ఇటువంటి తన మోడరన్ జీవితంలో మళీళ్ ఈ “దేశీ శివరావు” ఎకక్డ దాపురించాడార్ అనన్టూట్ మాటాల్డాడు 
రమేష. పొర్ఫెసర గారికి ఉనన్ మరో గొడవ ఏమిటంటే, తాను ఐఐటి లెవెలోల్ కాల్సిక హై లెవెల మనిషి. ఇపుప్డు తన 
సేన్హితులు వేరు. ఎపుప్డో ఏడో తరగతి లోనో ఇంటరీమ్డియట లోనో తనతో చదివిన ఈ శివరావు అనే కురార్డు 
అపుప్డూ, ఇపుప్డూ, ఏనాడూ తన సాటి కాదు. చివరోల్ శివరావు అనుకోని మాట వచిచ్ంది రమేష నుంచి. మరో సారి 
ఎపుప్డైనా మాటాల్డాడ్నికి కుదరదుట, అబోబ్ పొర్ఫెసర గారు ముందు ముందు కాబోయే డీన; ఎంతో బిజీ జీవితంలో. ఇది 
మాతర్ం శివరావుకి అరధ్మైంది – నాకు మరోసారి ఫోన చేయకు అని చెపుత్నాన్డు మాట రమేష.  
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ఇంటరెన్ట ఊపందుకుంటూంటే తను పనిచేసే కంపెనీలో మేనేజర అయియ్, ఆ కంపెనీ పబిల్క అయాయ్క దాని షేరుల్ 
చేతోత్ పుచుచ్కుని పైకొసుత్నాన్డు శివరావు. గీర్న కారుడ్ వచిచ్న మరో నాలుగేళల్కి ఉదోయ్గానికి తిలోదకాలిచేచ్సి ఈ షేరల్నీన్ పది 
మిలియనల్కి అమిమ్ సిలికాన వాలీ జేరాడు. ఇపుప్డు శివరావు చేసే పని ఒకటే – తన దగిగ్రునన్ డబుబ్లు వెంచర కాపిటల 
గా పెటట్డం, కొతత్గా మొదలయేయ్ సిలికాన వేలీ కంపెనీలోల్. అవి కొంచెం పెదద్వయాయ్క తన సాట్కు అమేమ్సి మరింత 
శీర్మంతుడవడం. పదేళుళ్ తిరిగేసరికి శివ ఆర రాపరల్ అనే ఆయన పెదద్ వెంచర కాపిటలిసట్ కాలిఫోరిన్యాలో. ఎవరైనా 
కంపెనీలు పిలిసేత్ వెళిళ్ తాను ఎలా డబుబ్లు పెటట్దలుచ్కునాన్డో, ఎటువంటి పోర్జకట్ లు మంచివో అవి చెపూత్ ఉంటాడు 
మీటింగులలో.  పైకి నూయ్సు పేపరల్లోకి పేరు రాకపోయినా టెకాన్లజీ కంపెనీలలో అందరికీ బాగా తెలిసినవాడే. 
ఒకోక్సారి ఇండియా వెళిళ్ అకక్డ సాఫట్ వేర కంపెనీలకి సలహాలు ఇవవ్డం కూడా ఉంది.   

యూనివరిస్టీలో పాఠాలు చెపుప్కునే రమేష కి ఒకోక్ గార్ంటు అయిపోయాక నీరసం ఆవహించింది. పాఠాలు 
చెపిప్నవే చెపప్డం; కొతత్గా గార్ంట రావాలంటే గవరన్మెంట రూలస్ పర్కారం, కొతత్ అధయ్కుష్లవారి రాజకీయాల వలాల్ 
కషట్మౌతోంది. అనిన్ంటికనాన్ ముఖయ్ంగా ఇంటరెన్ట అనిన్ంటినీ తినేసోత్ంది – యూనివరిస్టీలు ఎనాన్ళుళ్ంటాయో, అనీన్ 
ఆన లైన మీద పాఠాలు చెపాత్రో, ఏమౌతుందో తెలియదు.  అనుకునన్ డీన ఉదోయ్గం రాలేదు రాజకీయాల వలల్. డిపారట్ 
మెంట చైర గా తపిప్ంచారు రోటేషన పర్కారం. చేతిలో గార్ంటులూ లేక, చెపిప్న పాఠాలే చెపూత్ంటే, ఉదోయ్గంలోంచి 
ఎపుప్డు ఉదావ్సన పలుకుతారో అనే సందేహం.  ఇదద్రు పిలల్లకీ పెదద్గా చదువు అబబ్లేదు ఎందువలోల్. ఏవో 
ఉదోయ్గాలునాన్యి కానీ వాళళ్కి రెకాక్డితేగానీ డొకాక్డని బతుకులు. బాగా చదువుకుని ఉదోయ్గాలు చేసే అందరి 
బతుకులూ సజావుగా ఉనాన్యని చెపప్లేం కదా? అదుభ్త సౌందరయ్రాసి అయిన తెలాల్విడతో పేర్మ అంకురించి ఇదద్రు 
పిలల్లు పుటిట్న కొనాన్ళళ్కి  పొర్ఫెసర గారంటే మోజు తీరిపోయింది ఆవిడకి. పెళిళ్ పెటాకులయేయ్సరికి ఆవిడ పిలల్లని 
చూసుకోవాలనీ, ఈయన మొగుడిగా ఎపూప్డూ తనని సరిగాగ్ చూడలేదనీ, ఇదనీ, అదనీ చెపిప్ కోరుట్, లాయరల్ సహాయంతో 
ఈయన జేబులూ, బేంకు ఎకౌంటూల్ ఊడిచ్, ఇంటి తలుపు తీసి బయటకి సాగనంపింది. ఇపుప్డు ఒక చినన్ అపారట్ 
మెంటోల్ రమేష ఒకక్డే ఉంటునాన్డు. మరో పేర్యసి దొరికీ దొరకకుండా ఉంది. అయినా ఒకసారి చేతులు కాలాక 
మరోసారి తెలిసీ కాలుచ్కోవడం దేనికీ?  

ఈ బికుక్బికుక్మనే రోజులోల్నే కాలిఫోరిన్యా వెళాళ్డు ఓసారి రమేష ఏదో కానఫ్రెనస్ కి. అందులో మాటాల్డబోయే 
శివ ఆర రాపరల్ ని చూసాక తెలిసి వచిచ్ంది. వీడు తన చినన్పప్టి సేన్హితుడే. తనతో ఏ నాడూ చదువులో తూగలేని 
శివగాడు, కానఫ్రెనస్ లో పర్తేయ్కంగా పిలవబడి మాటాల్డుతునాన్డు ఇపుప్డు. సివిల ఇంజిరీంగ చదివిన శివగాడు మాతర్ం 
ఇపుప్డో అపర కుబేరుడు. అపుప్డు తెలిసివచిచ్ంది రమేష కి. తాను చదువులో ఐఐటిలో జేరినా, పొర్ఫెసర గా ఉదోయ్గం 
చేసినా శివరావు లాగా ఏనాటికీ మిలియనల్ డాలరుల్ సంపాదించలేడు. అయితే ఐఐటిలో చదివిన హైకాల్స మనిషి, 
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యూనివరిస్టీలో పొర్ఫెసర అయిన తాను ఇంత దూరం వచాచ్డు కనక ముళళ్మీద కూరుచ్నన్టూట్ తపప్క వినాలిస్న 
పరిసిథ్తి. 
 శివ చెపేప్ విషయం బటిట్ తెలిస్నదేమంటే ఆయన తన లాంటి ఉదోయ్గం చేసే పొర్ఫెసరల్ రీసెరచ్ కి వెంచర కాపిటల 
పెటట్గలడు. కానీ ఏవో పేపరుల్ పబిల్ష చేసే పనికిరాని రీసెరచ్ కి కాదు. ఏదో పోర్డకట్ చేసి చూపించాలి. ఇనాన్ళళ్ బటీట్ తాను 
చేసిన రీసెరచ్ చూసుకుంటే అలా పోర్డకట్ లు తయారు చేసేదేమీ తాను చేయలేదు. అతనికి తానో పనికిరాని మనిషి.  

శివరావు మాటాల్డడ్ం అయాయ్క అతనొకక్ణీణ్ కలిసి అడిగాడు రమేష – తాను గురుత్నాన్నాడో లేదో. “ఆ, నువువ్ గురుత్ 
లేకపోవడమే? ననున్ నీ జీవితంలోంచి చారులో కరివేపాకులా తీసిపారేసినవాడివి. నేను డెటార్యిట లో పనిచేసుత్నాన్ను 
అని సేన్హంగా ఫోన చేసేత్ పనిగటుట్కుని నా జీతం ఎంతో అడిగిన పెదద్మనిషివి; మరోసారెపుప్డూ నాతో మాటాల్డాడ్నికి 
సమయమే లేదనాన్వు కదా? నువువ్ ఈ పాటికి యూనివరిస్టీ లో డీన అయుయ్ంటావు. ఇపుప్డు నా జీతం ఏడాదికి ఇరవై 
మిలియనుల్; ఉదోయ్గం మాతర్ం ఏమీ లేదు; వెంచర కేపిటల పెటట్డమే. నీకు ఇంకా ఏమైనా వెంచర కాపిటల గురించి 
విషయాలు కావాలిసేత్ నా ఆఫీసుకి ఫోన చేయి, మా సెకర్టరీ అనీన్ వివరంగా చెపుత్ంది.” విజిటింగ కారుడ్ తీసి రమేష చేతికి 
ఇసూత్ శివరావు చెపాప్డు.  

“అపప్టోల్ ఏదో కురర్తనం వలల్ అలా అనాన్ను….” ఏదో నసిగేడు రమేష.  
“ఓ, కురర్తనం ఎలిమెంటరీ సూక్లోల్ ఉనన్పుప్డు కదా? అమెరికా వచిచ్ పొర్ఫెసర గా పనిచేసే రోజులోల్ కూడా 

కురర్తనం పోలేదనన్మాట. భేష, చాలా బాగుంది. చేసినది వెధవ పని కాక దానిన్ సమరిధ్ంచుకోవడం కూడానా? ఇంతకీ 
ఏమిటి సంగతి? ఇంటోల్ వంటోల్ అంతా కులాసాయేనా?”  

ఏమనాలో తెలియక, మాడిపోయిన మొహం పకక్కి తిపుప్కుని, “అంతా బాగానే ఉంది, మళీళ్ కలుదాద్ం,” వెనకిక్ 
తిరిగేడు రమేష.  

          .  
PPP    

కొతత్గా పెటేట్ బిజినెస వెంచర లో పెటుట్బడి పెటాట్డానికి సిలికాన వాలీలో దిగాడు చందరార్వు, ఉరఫ చందు. 
డబుబ్లు పెటేట్ముందు అకక్డ కొంతమందితో మాటాల్డాక తెలిసిన విషయాల పర్కారం మొతత్ం తాను జేబులోంచి పెటేట్ది 
అంతా ఒకే కంపెనీకి. ఆ కంపెనీ బతికి బటట్కడితే తానూ బతుకుతాడు లేదా ఒకే బుటట్లో పెటిట్న గుడల్నీన్ విరిగిపోయి, 
మళీళ్ ఉదోయ్గం వెతుకోక్వడమే. ఇంటావిడ కాసత్ నసిగినా, వదుద్ అని వయ్తిరేకించినా మొతాత్నికి ఆవిడని నయానో భయానో 
ఒపిప్ంచి సిలికాన వాలీ చేరాడు. చేరడం అయితే చేరాడు కానీ మొదటోల్ ఉండడానికి ఇలూల్ అదీ చూసుకోవడంలో తలమీద 
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పార్ణం తోకకి వచేచ్లా ఉంది. ఇంటి అదెద్లు ఆకాశంలో, తానేమో జీతం లేని వెంచర కాపిటలిసుట్. మొతాత్నికి వీరినీ వారినీ 
కలిసి ఫోన మీదో, ఈమెయిల మీదో మాటాల్డిన విషయాలతో కలిపి అమమ్గారికి తెలిసిన దూరపు బంధువనబడే 
బీరకాయపీచు చుటట్ం తగిలాడు మాటాల్డాడ్నికి. ఈ చుటట్ం మూరిత్గారు అమెరికా వచిచ్ ఇరవై సంవతస్రాలూ, వాలీలో 
సెటిలై పదిహేను సంవతస్రాలు. అందువలల్ ఆయనకి చుటుట్ పకక్ల బాగా తెలిసిన ఊరే. విషయం అంతా  విని ఆయన 
ఫోన లో చెపాప్డు చందు కి, నేరుగా వాళిళ్ంటికి వచేచ్యమని.  

చందు, వాళాళ్విడా తపప్ ఇంకా పిలల్లు లేరు. ఉనన్ సామానులో కావాలిస్నది ఉంచుకుని మిగతాది అమేమ్సో, 
ఎవరికో ఇచేచ్సో నూయ్ మెకిస్కో రాషట్రం నుంచి మిగిలిన సరుకంతా ఉనన్ కారోల్ పెటిట్ బయలేద్రారు. దాదాపు పదెద్నిమిది  
గంటల డైరవింగ. ఒక రోజులో వెళేళ్ది కాదు కనక దారిలో ఒక హొటలోల్ విరామం. దారంతా ఆలుమగలు 
వాదించుకుంటునే ఉనాన్రు – మూరిత్గారు ఎలా చూసాత్రో అనే దగిగ్రున్ంచి, తమ జీవితం ఎలా ఉండబోతోందో అనే 
విషయం వరకూ. కాలిఫోరిన్యా హైవేల మీద టార్ఫిక పదమ్వూయ్హాలోల్ంచి తపిప్ంచుకుంటూ ఎకక్డా ఏకిస్డెంట 
అవవ్కుండా మొతాత్నికి అనిన్ అవరోధాలూ దాటుకుని కాలిఫోరిన్యా చేరారు మూడో రోజు సాయంతార్నికి. 
మూరిత్గారుండే ఊరు చేరడం ఒక ఎతైత్తే ఆయన ఇలుల్ కనుకోక్వడం మరో ఎతుత్. మూరిత్గారి తలుపు తటేట్సరికి రాతిర్ 
ఎనిమిది. అపుప్డు మరో కషట్ం దాపురించింది.  

తెలిస్న విషయాల పర్కారం మూరిత్గారు ఇంటోల్ లేరు. ఆయనకి ఎకక్డో మీటింగ పడింది. మరో నాలుగు 
రోజులగాగ్నీ రారు. ఇంటోల్ వాళాళ్విడా ఇదద్రు అబాబ్యిలూ ఉనాన్రు. పిలల్లిదద్రూ హై సూక్ల వయసేమో. ఎవరిలోకం 
వారిది. మూరిత్గారు ఇంటోల్ లేరనే సరికి చందుకి నీరసం ఆవహించింది. ఎందుకంటే తనకి అనిన్ంటికనాన్ ముఖయ్ం ఒక 
అపారట్ మెంట చూడడ్ంలో సహాయం. దానికి మూరిత్గారి సపతిన్ కంటే ఆయనకే బాగా తెలుసుత్ంది కదా? అయినా ఇంత 
దూరం వచాచ్క ఇంక చేసేదేవీ లేదు కనక ఏవో మాటాల్డి తమకిచిచ్న బెడూర్ంలో ఆ రోజుకి పడుకునాన్రు. మరాన్డు 
చూచాయగా తెలిస్న విషయం పర్కారం, చందు పెటుట్బడి పెటేట్ కంపెనీ ఉండేది ఊరికి ఉతత్రంగా. మూరిత్గారిలుల్ 
దకిష్ణంగా నలభై మైళల్ అవతల. తానుగానీ మూరిత్గారుండే ఏరియాలో అపారట్ మెంట చూసుకుంటే రోజూ మూడు 
గంటలు ఈ టార్ఫిక లో కూరోచ్వడం తపప్దు – అదీ టార్ఫిక జామ, ఏకిస్డెంటూల్ లేకపోతే. ఏ రోజైనా టార్ఫిక జాం ఉంటే 
అంతే సంగతులు. మరాన్డు ఈ విషయాలు అనీన్ తెలుసుకునాన్క ఇలుల్ చూసుకుని మళీళ్ వసాత్ం సాయంతార్నికి అని చెపిప్ 
బయలేద్రారు చందు పెటేట్ కంపెనీ ఉండబోయే ఏరియాకి.  

రోజంతా తిరిగాక మరింత కాల్రిటీ. కంపెనీకి మూడు మైళళ్ దూరంలో అపారట్ మెంట అయితే దొరికింది కానీ 
మరో మూడు రోజులగాగ్నీ ఇవవ్రు. సరే ఏదో ఒకటి. ఈ మూడోర్జులూ ఏదో విధంగా గడిపేసేత్ తమదంటూ ఓ అపారట్ 
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మెంటోల్కి మారిపోవచుచ్. ఆ అపారట్ మెంట కి ఎడావ్నస్ ఇచేచ్సి సాయంతర్ం మళీళ్ మూరిత్గారింటికి చేరారు. తలుపు తీసిన 
మూరిత్గారి అరాధ్ంగి మొహంలో చిరాకు చందు గమనించాడు.  

ఆవిడ వెనకిక్ తిరగాగ్నే తన అరాధ్ంగి కేసి తిరిగి ‘చూసావా ఈవిడ ఏమందో?’ అనన్టుట్ చూసాడు. మూరిత్గారి 
వాళాళ్విడతో విషయాలు చూచాయగా చెపిప్, కిర్తం రోజు రాతిర్ తమని ఏ గదిలో ఉండమనాన్రో ఆ గదిలోకి వెళిళ్ గదిలో 
మంచం ఉనాన్ అది తమది కాదు కనక నేలమీద కారెప్ట మీదే నడుం వాలాచ్డు చందు. పొదుద్నన్నుంచీ తిరుగుతునాన్డో 
ఏమో, వెంఠనే నిదర్ పటేట్సింది.  

కాసేపటికి ఏవో మాటలు వినబడుతుంటే అలాగే పడుకుని చెవులు రికిక్ంచాడు. మూరిత్గారి అబాబ్యి కాబోలు 
అడుగుతునాన్డు, “మామ నా రూమ ననున్ అడకుక్ండా వీళళ్కి ఎందుకిచాచ్వు? వాళుళ్ నా మంచం మీద పడుకుంటే నేను 
మళీళ్ అకక్డ పడుకోను. నా ఇషాట్యిషాట్లతో ఏమీ పనిలేదా?” 

 చందు లేవబోతూ పకక్కి చూసాడు. పకక్నే ఎపుప్డు వచిచ్ పడుకుందో తన అరాధ్ంగి కూడా నిదర్లోకి 
జారుకునన్టుట్ంది. మూరిత్గారి వాళాళ్విడ కంఠం వినిపించింది చందుకి – “వీళుళ్ మీ నానన్గారి చుటాట్లార్ నాయనా, నేను 
పిలిచాననుకునాన్వా? వీళుళ్ వసాత్మంటే వెంఠనే వచేచ్యమని చెపాప్రు నానన్. తీరా వీళొళ్చేచ్ సమయానికి ఏదో మీటింగ 
పేరు చెపిప్ ఊళోళ్ంచి వెళిళ్పోయారు. వెనకిక్ రానీయ అడుగుదాం, ఇటువంటి దరిదుర్లందరీన్ ఎందుకు పిలుసాత్రో? 
ఇపుప్డు చూసావా, సామాను మనింటోల్ పెటిట్ ఊరుమీద తిరిగొచాచ్రు. మనతో మాటా మంతీ లేదు. ఇపుప్డు వీళుళ్ లేచాక 
నా సంగతి చూడవేం, నేను వీళిళ్దద్రికీ వండి పెటాట్లి. వచీచ్రాగానే ఈ ఇలుల్ తమ సవ్ంతం అనన్టూట్ నీ గదిలోకి పోయి 
పడుకునాన్రు. ఈ పీడ వదలగానే నేను నీ బటట్లూ దుపప్టూల్ అనీన్ ఉతికిపెడతానులే. అయినా మన ఇండియనస్ కి ఇలా 
సవ్ంతంగా తమకి తాము ఆహావ్నించుకోవడం మామూలే.”   

చందుకి ఒకక్సారి ఉవెవ్తుత్న ఆశచ్రయ్ం, కోపం తనున్కొచాచ్యి. తాము వసాత్మంటే ముందే వదద్ని చెపేత్ తానేమీ 
అనుకుని ఉండేవాడు కదా? తీరా రమమ్ని, వచాచ్క ఇలా అంటారేమిటి? తాము ఉనన్ మూడు రోజులూ తమకిచిచ్న గదిలో 
కూడా పడుకోకూడదా? తామింత దూరం నుంచి వచాచ్మనీ రోజంతా తిరిగామనీ తెలియదా ఇరవై ఏళల్నుంచీ ఇకక్డ 
ఉండేవారికి? ఈవిడ ఇకక్డ ఇరవై ఏళుళ్ ఉండగానే “ఇండియనస్” అంటోందే? ఈవిడ ఇండియన కాదా? కాసేపటికి 
వళుళ్ తెలిస్ వచాచ్క సరుద్కుని పకక్నునన్ ఆవిడని లేపి మెలిల్ లో గొంతుకతో ఈ విషయాలనీన్ చెపాప్క ఇదద్రూ గదిలోంచి 
బయటకొచేచ్సరికి మూరిత్గారి వాళాళ్విడ హాల లో కనిపిసేత్ చందూ, వాళాళ్విడా ఒకేసారి చెపాప్రు.  

“ఈ రోజు బయట తినడం వలల్ ఆకలిగాలేదు, మాకేమీ వండకండి, పీల్జ.”  
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పుటుకుక్న దారం తెంపినటూట్ ఆవిడ అంది, “సరే పోయి పడుకోండి అయితే.” ఈ మాటతో ఆవిడ ఇంక తమతో 
మాటాల్డదని తెలిస్ంది కనక “మాకు అపారట్ మెంట దొరికింది ఎలుల్ండి వెళిళ్పోతాం. ఈ రెండు రోజులూ కాసత్ 
సరుద్కోవడం కుదురుతుందా మీకు?” అడిగేడు చందు.   

చటుకుక్న అంది ఆవిడ, “తపప్దు కదా.“ ఈ సమాధానంతో చందుకి మొహం మీద పేడనీళుళ్ జలిల్నటైట్ంది. మరో 
నలభై ఎనిమిది గంటలు.  

 మొతాత్నికి వెళల్బోయే ఎలుల్ండి వచాచ్క వీళల్తో చెపిప్ కొతత్ అపారట్ మెంటోల్కి మారారు. మరో మూడు 
వారాలకి కొంచెంలో కొంచెం సరుద్కుంటూంటే ఈ సారి మూరిత్గారి నుంచి ఫోను, భోజనానికి రమమ్ని. తమకి వీలు కాదని 
పని ఉందనీ తపిప్ంచుకుందామనాన్ ఆయన వదలేల్దు. అలా మరోసారి మూరిత్గారింటోల్ అయిషట్ంగానే భోజనానికి 
తయారయేయ్రు.  ఈ సారి మరో ఆశచ్రయ్ం చందుకి - భోజనం వెండి కంచాలలో వడిడ్ంచబడింది. ఒక సీవ్టూ, హాటు, 
ఆహా ఓహో అనేటువంటి టేబిల కాల్త వేసిన బలల్ మీద. తాము పటుట్కొచిచ్న ఏదో గిఫట్ అకక్డే పెటిట్ ముభావంగా భోజనం 
చేసి వెళాత్మని బయటకొచాచ్క కారు దాకా వచిచ్న మూరిత్గారు వాళాళ్విడ పకక్నే ఉండగా అనాన్రు, “మీ కంపెనీ పబిల్క 
ఇషూయ్ కి వెళల్గానే మాకు షేరుల్ వచేచ్లా చూడాలి సుమా. మనం మనం  చుటాట్లం కదా, మీకు అపారట్ మెంట దొరికేదాకా 
మేము సహాయం చేసినటేట్, మనలో మనం ఆ మాతర్ం సహాయం చేసుకోపోతే ఎలా?”   

రాబోయే నవువ్ అదిమిపెటిట్ అవునూ కాదూ అనన్టుట్ బురర్ ఆడించి బయలేద్రారు చందు వాళాళ్విడా ఇంటికి. 
దారిలో కొంతదూరం వెళాళ్క జరిగినదంతా గురొత్చిచ్, ఫకాలున నవొవ్చిచ్ంది చందుకి. పకక్నున్నన్ అరాధ్ంగి అడిగితే 
చెపాప్డు అసలు విషయం. “మూరిత్గారు మీటింగ కి వెళల్కముందు వాళాళ్విడతో మన వెంచర కాపిటల కంపెనీ గురించి 
చెపప్లేదనుకుంటా. అందుకే ఆవిడ మనని పురుగులాల్ తీసిపారేసింది. ఈయన మీటింగ నుంచి వచిచ్ ఆవిడకి బెర్యిన వాష 
చేసినటుట్నాన్డు మనం పెటేట్ కంపెనీలో షేరుల్ వసాత్యనీ వాటితో మిలియనుల్ సంపాదించవచచ్నీను. ఒకక్సారి మిలియనుల్ 
అనేది తెలిసొచేచ్సరికి మనకి వెండి కంచాలోల్ భోజనం పెటేట్సింది ఆవిడ. అదొకటీ, మరో విషయం చెపప్నా?” 

“ఏమిటా రెండో విషయం?”  
“మూరిత్గారు ఇంటోల్ లేనపుప్డు మనలిన్ ఎలా చూసినా, తీసిపారేసినా, ఆయన చుటాట్లని తాను ఎంత బాగా 

చూసుత్ందో అని చెపప్డానికాక్బోలు, వెండి కంచాలు బయటకి తీసింది, ఆయన వెనకొక్చాచ్క.  ఆవిడ తన కొడుకుతో 
మాటాల్డినది మనం వినాన్మని ఆవిడకి తెలియదు.” 

“మీ కంపెనీ రాబోయే రోజులోల్ బాగానే నడుసుత్ంది అనుకుంటునాన్రుగా, షేరుల్ వీళల్కి ఇసాత్రా?” 
తమ కంపెనీ కనక పబిల్క ఇషూయ్కి వెళేత్ ఎవరికైనా షేరుల్ ఇసాత్డు కానీ వీళళ్కి మాతర్ం ఖఛిఛ్తంగా కాదు 

అనుకునాన్డు మనసులో చందు. అయితే అమమ్గారికి మూరిత్గారు చుటట్మే కనకా, తను ఏదైనా నోరు జారితే ముందు 
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ముందు ఎటు తిరిగి ఎటొసుత్ందో తెలియదు కనకా పైకి జనాంతికంగా అనాన్డు చందు, “చూదాద్ంలే, ఇంకా ఈ కంపెనీ 
పైకి రావాలి కదా?” 

 ,   అ          .  
PPP ఇ   

సియాటెల, వాషింగట్న: ఊరోల్ ఆ మధయ్ ఓ సారి కలిసిన సుధీర పిలిచాడు పర్సాద ని ఎందుకో. ఫోన మీద కాదు 
కానీ కలిసి మాటాల్డే పని ఉందిట. ఏమిటో ఈ కలిసి చెపేప్ విషయం, అదీ తనతో పెదద్గా పరిచయం లేదు కూడా. 
సాయంతర్ం ఆఫీసునుంచి ఇంటికొసుత్ంటే సుధీర ఇంటి దగిగ్ర ఆగాడు పర్సాదు. ఫలహారం, టీ అయేయ్క చెపాప్డు సుధీర 
అసలు విషయం. ఫలానా రోజు తానూ, అమమ్గారు పకక్ ఊరోల్ ఎవరో పిలిసేత్ వాళిళ్ంటికి వెళాళ్లి గృహపర్వేశానికి. 
పిలల్లని తీసుకెళళ్డం కుదరదు; వాళల్కి సూక్లోల్ ఏదో అరజ్ంట పరీక్ష ఉంది. ఇంతకీ సుధీర అడిగేదేమిటంటే, ఆ ఫలానా 
రోజున పర్సాదు పిలల్లని తీసుకొచిచ్ ఇంటోల్ దింపగలడా? అలా దింపాక ఓ గంటలోపునే తాము వచేచ్సాత్రు; అందువలల్ 
ఇంటోల్ పిలల్లని దింపాక ఓ గంట పిలల్లకి సహాయంగా కూరుచ్ంటే చాలు.  

మొదటోల్ కొంచెం మొహమాటం. అసలే డే కేర లో పెడితే పిలల్లకి ఏ చినన్ దెబబ్ తగిలినా కోరుట్లో కేసు, 
అకక్డున్ంచి అనేకానేక గొడవలూను. ఆ మాటే చెపాప్డు పర్సాదు. ‘అబేబ్ వీళుళ్ డే కేర అంత చినన్పిలల్లు కాదు  కదా, 
ఊరోల్ సరిగాగ్ రెండే రెండు మైళుళ్ సూక్ల ఇంటికి. ఇంటికి తీసుకొచిచ్ టివి ఆన చేసి వాళళ్కి ఇంటోల్ తాము సిదధ్ంగా ఉంచే 
ఫలహారం పెడితే చాలు. అసలు అదీ పెటట్కక్రేల్దు. ఇంటికి తీసుకొసేత్ వాళేళ్ చేసుకోగలరు.’ ఓ డూపిల్కేట తాళం చెవి ఉంది 
అది ఇసాత్రు పర్సాద కి. కారోల్ పిలల్లిన్ తీసుకొచిచ్ ఇంటి తాళాలు తీసి తాము వచేచ్దాకా ఒకే ఒక గంట కూరుచ్ంటే చాలు, 
చేసిన మేలు మరిచ్పోరు. ఈ గొడవ ఇంక ఎలాగా తపిప్ంచుకోలేక పర్సాద చెపేప్డు, “రేపొప్దుద్నన్ పిలల్లిన్ సరిగాగ్ 
చూడలేదనీ వాళళ్నేదో అనాన్ననీ ఏమీ కేసులు వేయరని ఏమిటి గారంటీ?” ఇలా అడగడానికి పర్సాదు ఏమీ భయపళేళ్దు. 
ఎందుకంటే సుధీర తనకి బాగా తెలిస్నవాడు కాదు. ఎవరి బుదిధ్ ఎలా తిరుగుతుందో ఎవరు చెపప్లేం కదా? దీనికి చేతులో 
చెయేయ్సి పార్మిస చేసి చెపేప్డు సుధీర, “మీ మీద కేసా? భలేవారండి. దేవుడి మీద ఒటుట్, అటువంటిదేమీ లేదు.”  ఆయన 
రేపొప్దుద్నన్ ఒటుట్ తీసి గటుట్మీద పెటిట్నా తాను చేసేదేమీ లేదని తెలిస్ కూడా ఇంక ఒపుప్కోక తపప్లేదు పర్సాద కి. సరే అని 
చెపిప్ వాళిళ్చిచ్న ఇంటి తాళం తీసుకుని బయలేద్రాడు. సుధీర సూక్లోల్ పిర్నిస్పాల గారికి ముందే చెపాత్డుట పర్సాదు వచిచ్ 
పిలల్లని తీసుకెళాత్డని. అందువలల్ ఏమీ సమసేయ్ లేదు.  

ఇంటికెళాళ్క మళీళ్ అమమ్గారి దగిగ్ర ఈ ఊసు వెళల్బోసుకోవడం, ఆవిడ తనకేం పటట్నటూట్ మాటాల్టట్ం అనీన్ 
అయాయ్క అకక్డితో ఊరుకునాన్డు పర్సాదు. 
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అనుకునన్ ఫలానా రోజుకి ఆఫీసులో ఓ గంట ముందే బయలేద్రి సూక్ల కి వెళాళ్డు సుధీర పిలల్లని 
తీసుకురావడానికి. వాళల్ని ఎకిక్ంచుకుని ఇంటికి తీసుకొచాచ్క తలుపు తాళం ఎకక్డుంచాలో తెలియలేదు పర్సాద కి. పెదద్ 
పిలల్కి ఎనిమిదో పదో ఏళుళ్ంటాయేమో, ఆ పిలల్ని అడిగాడు ఇంటి తాళం ఏం చేసాత్రో. ‘నేను దాసాత్’ ఇవవ్ండి అనేసరికి ఆ 
తాళం పాపకి ఇచిచ్ అకక్డే కూరుచ్ని టివి చూడడ్ం మొదలుపెటాట్డు. మరీ గంటలో కాదు కానీ గంటనన్రకి సుధీర 
వాళాళ్విడా కంగారుగా వచాచ్రు. వసూత్నే అనేకానేక ధనయ్వాదాలు వగైరా చెపాప్క, హమమ్యాయ్ ఏ గొడవా జరగలేదు 
అనుకుంటూ పర్సాద ఇంటికి బయలేద్రాడు.  

మూడు రోజులు పోయాక అసలు గొడవ మొదలైంది. సుధీర వాళాళ్విడ పర్సాదు ఇంటికి ఫోన చేసి చెపిప్ంది, 
‘ఇంటి తాళాలు మీ ఆయనకి ఇచాచ్ం కదా, అవి వెనకిక్ ఇసాత్రా?’ అంటూ.  

వెంఠనే పర్సాద చెపాప్డు ఫోన తాను అందుకుని, వాళల్ పాపకి తాళాలు ఇచిచ్నటూట్, ఆ పాప ఎకక్డ పెటిట్ందో 
కనుకోక్మనీను. అటువైపునుండి ఓ కసురూ, ఓ నీలుగూ వినిపించాక పర్సాద భృకుటి మీద కోపం సప్షట్ంగా కనిపించిది 
వాళాళ్విడకి.  అదను చూసి ఆవిడో బర్హామ్సత్రం వదిలింది, “నేను ముందే చెపాత్మనుకునాన్ను మీతో ఇటువంటి పనులు 
నెతిత్కెతుత్కోవదద్ని కానీ తగుదునమామ్ అంటూ వెళాళ్రు, ఇపుప్డావిడ తాళాలు కనిపించలేదు అంటోంది. రేపు డైమండ 
నెకల్స కనపడలేదంటే ఏం చేసాత్రు?”  

అసలే కోపంలో ఉనన్ పర్సాద కి ఇది వినేసరికి ఒళుళ్ కంపరం ఎతిత్ంది. అమమ్గారి మాటలో కాసత్ నిజం ఉంది 
కదా, అందువలల్ నోరుమూసుకునాన్డు. అపప్టినుండి రోజుకి మూడు సారుల్ సుధీర ఫోన చేసూత్నే ఉనాన్డు పోయిన 
తాళాల కోసం. ఇటునుంచి ఈయన చెపిప్నమాటే చెపూత్నే ఉనాన్డు – మీ అమామ్యికిచాచ్ను మహా పర్భో అంటూ. 
“తొమిమ్దేళల్ అమామ్యికి ఇచాచ్రా? అదేమిటండి మీరు మా చేతికి ఇవావ్లి గానీ,” అంటూ ఆయన మరోసారి మీ జేబులో, 
ఇంటోల్, కారోల్ చూసాత్రా అంటూ నసగడం. మొతాత్నికి పర్సాద కి తెలిసొచిచ్నదేమంటే, సుధీర, వాళాళ్విడా తాను తాళాలు 
కొటేట్సినటుట్ నముమ్తునాన్రు. ఏం చేయాలో తెలియక తలపటుట్కునే పరిసిథ్తి. దీనికంతటికీ తానే కారణం.   

అలా ఓ వారం గడిచాక అమమ్గారిన్ తీసుకుని సుధీర ఇంటికి వెళాళ్డు ఈ విషయం అమీతుమీ తేలచ్డానికి. వాళల్ 
ఇంటికెళాళ్క తేలినదేమంటే తాను తాళాలు ఇచిచ్నటుట్ ఆ తొమిమ్దేళల్ అమామ్యికి గురుత్ లేదు. నేను దాసాత్ అని చెపిప్ తన 
చేతిలోంచి తీసుకునన్ ఆ తాళాలు ఏం చేసిందో కూడా అసలే తెలియదు.  

ఈ లోపునే సుధీర వాళాళ్విడ అంది, “ఈ తాళం ఈ మధయ్ వచేచ్ కొతత్ రకం తాళమండి. దానికి డూపిల్కేట 
చేయించాలనాన్ అరవై డాలరుల్ అవుతుంది. ఇపుప్డేం చేయాలో తెలియటం లేదు.” 

 పర్సాద వెంఠనే చెపాప్డు, ”మీ దగిగ్రో తాళం చెవి ఉంటే ఇలా ఇవవ్ండి, డబుబ్లదేవుంది. తాళం పారేసింది నేనే 
అంటునాన్రు కనక నేను డూపిల్కేట చేయించి ఇసాత్ను.”  
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ఈ మాటలు మెలిల్గా మెలిల్గా వేడి పుంజుకుంటూంటే సుధీర అనాన్డు, “అది కాదండి సమసయ్, పోయిన తాళం 
ఎవరికైనా దొరికితే ఇంటోల్ దొంగతనం అవుతుంది కదా? పోనీ తాళం మారుదాద్మంటే మొతత్ం ఇంటోల్ అనిన్ంటికీ 
మారాచ్లి కదా?” ఓ గంట అటూ ఇటూ వాగుయ్దాధ్లు అయాయ్క పర్సాద వాళాళ్విడా లేచారు వెళళ్డానికి. మరో సారీ 
మరోసారీ తమ ఇంటోల్, పేంట జేబులోల్, కారోల్ అంతా చూసాత్మని చెపిప్. కానీ సుధీర వాళాళ్విడకి పర్సాద ఇలా తాళాలు 
విసిరేయడం - పర్సాదు తాళాలు విసరలేదని తెలిస్నా సరే -  ఏమీ నచచ్లేదు. ఎలాగోలా పర్తీకారం తీరుఛ్కోవాలని సుధీర 
కి పురి ఎకిక్ంచింది.  

ఈ పర్తీకారానికి తొందరోల్నే ఓ అవకాశం తనున్కొచిచ్ంది సుధీర కి.  
సాథ్నిక గుడిలో సతయ్నాన్రాయణ పూజకి కుటుంబంతో సహా వెళాళ్య రెండు కుటుంబాలూను. పూజ అయాయ్క 

మిగిలిన పర్సాదం వితరణ చేసుత్ంటే ఓ చేయి కావాలొస్చిచ్నపుప్డు పర్సాద అకక్డ నుంచుని వడిడ్ంచడం మొదలుపెటాట్డు. 
ఇదిగో ఇది అవగానే వెళిళ్పోదాం అనుకుంటూను. అలా గంట గడిచాక పర్సాద వాళాళ్విడ వచిచ్ ‘కారు తాళాలు ఇలా 
ఇవవ్ండి, నా బేగ మరిచ్పోయాను,’ అంటే ఆవిడకి తాళాలిచాచ్డు. ఆవిడ వెనకిక్ వచిచ్ అవి పర్సాద అందరికీ వడిడ్ంచే చోట 
టేబిల మీద అతని పకక్నే పెటిట్ పకక్నే ఉనన్ బాతూర్ం లో దూరింది. చేతులు ఖాళీలేక, చేతికంటుకునన్ అనన్ం, పర్సాదం 
కారు తాళాలకి అంటించడం వేసుట్ కనక ఆ తాళాలని అలాగే వదిలి వడిడ్ంచడం పూరిత్ చేసాడు. అంతా అయాయ్క ఇంక 
వెళాద్మా అనే అరాధ్ంగితో బయటకి వచిచ్ జేబులు తడుముకుంటే కారు తాళాలు లేవు. నీకిచాచ్నుగా అంటే, తిరిగి 
నీకిచేచ్సానుగా అంటూ వాదులాడుకునాన్క మరోసారి గుడిలో కెళిళ్ చూసారు. అపప్టికి భోజనాలైపోయి 
వెళిళ్పోయారందరూ. ఉనన్వాళెళ్వరికీ ఈ తాళాలు చూసిన గురుత్ లేదు.  మరో అరగంట వెతికాక తెలిస్న విషయం 
ఏమంటే, తాను తాళాలు పోగొటుట్కునాన్డు ఎకక్డో. ఈ చీకటోల్ అవి దొరకడం అసంభవం.  

ఎమరజ్నీస్ గా లాక సిమ్త అనే ఆయనకి ఫోన చేసేత్ ఆయనొచిచ్ చెపాప్డు. కారు సాట్రట్ అవవ్డానికి సహాయం చేసాత్డు. 
ఎకక్డా ఆపకుండా ఇంటికెళిళ్పోవచుచ్. దారిలో పోలీసులు కానీ ఆపితే వారికి అనుమానం రాకుండా ఆ సిమ్త గారిచేచ్ 
రసీదు కాయితం, కారు రిజిసేట్ర్షన అవీ చూపించవచుచ్. అయినా ఆపితే కదా, “సీప్డ లిమిట దాటకుండా వెళల్ండి. ఇంటోల్ 
వేరే డూపిల్కేట ఉంటే మరో కీ చేయించుకోండి తరావ్త.” దీనికి ఛారజ్ కేవలం నాలుగు వందల యాభై డాలరుల్ మాతర్మే. 
ఓ, దానేద్వుంది, కెర్డిట కారుడ్ తీసుకుంటారు, ఏమీ ఫరావ్లేదు.  అలా కారు సాట్రట్ చేయించుకుని ఇంటికి ఏడుపుమొహాలోత్ 
బయలేద్రారు పర్సాద కుటుంబం. తాను గుడిలో వాలంటీర గా దేవుడి పర్సాదం అందరికీ వడిడ్సుత్నన్పుప్డు సుధీర కూడా 
లైన లో వచిచ్ పేల్ట లో భోజనం పెటిట్ంచుకునాన్డనీ ఆయనే పర్సాద చూడనపుప్డు అకక్డునన్ కారు తాళాలు కూడా 
తీసుకుని వెళాళ్డనీ పర్సాద కి ఎనన్టికీ తెలియలేదు. అయితే ఇంటికొచేచ్ దారిలో పర్సాద కి ఎందుకో ఆ రోజు సుధీర 
మొహంలో ఎపుప్డూ చూడని సంతోషం కనిపించడం ఎందుకో అరధ్ం కాలేదు.  
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సుధీర కుటుంబం గుడిలో భోజనం అయాయ్క నవువ్కుంటూ బయటకి వెళిళ్ అకక్డనుంచి పకక్నే ఉనన్ వాల మారట్ 
దగిగ్రకీ దాని దగిగ్రే ఉనన్ టార్ష బిన దగిగ్రకీ వెళిళ్ పర్సాద కారు తాళాలు అందులో పారేసి నిశిచ్ంతగా ఇంటికెళిళ్పోయారు 
– పర్తీకారం తీరుచ్కునన్ ఆనందంతో.  

మరో నాలుగు వారాలు గడిచేయి. అపుప్డు పర్సాద కి కొతత్గా తెలిస్న విషయం మూడో పారీట్ దావ్రా ఏమిటంటే, 
తొమిమ్దేళల్ సుధీర కూతురు తాళాలు సోఫా మీదకి విసిరింది కేర లెస గా. అవి అకక్డనుండి గురుతావ్కరష్ణ దావ్రా కిందకీ 
అకక్డనుంచి మరో చోటికీ బదీలీ అయియ్, ఓ సారి కొనాన్క మరి ఇంకెపుప్డూ తెరవని పిలల్లు బొమమ్లు పెటుట్కునే 
డబాబ్లోకి చేరిపోయింది. సుధీర వాళాళ్విడకి ఓ రోజు వెతుకుతుంటే కనిపించాయి ఈ తాళాలు. కొంతమంది గిలీట్ గా ఫీల 
అయినా దానిన్ పదే పది నిముషాలోల్ వదిలించుకోగలరు. సుధీర అటువంటివాడే, ఆయనా వాళాళ్విడా తమ తాళాలు తమ 
ఇంటోల్నే దొరికినటూట్, తాము పర్సాద కారు తాళాలు కావాలని వాల మారట్ దగిగ్ర టేర్ష లో విసిరేసిన విషయం ఎవరికీ 
ఎపప్టికీ చెపప్లేదు. ఎలా చెపాత్రు, కడుపు చించుకుంటే కాళల్మీద పడదూ? 

 
     ఉ  ,    ఒ  ఉ . 

PPP   
 హూయ్సట్న లో ఉదోయ్గం వచిచ్న కొతత్లో శాసిత్ హిందూ గుడికెళాళ్డు వీకెండ లో. అకక్డ పరిచయమైన అరవిందన అనే 
ఆయన తన ఫోన నెంబర ఇచిచ్ మరీ చెపాప్డు ఏదైనా సహాయం కావాలిసేత్ అడగమని. మరీ అంత తెలియని మనిషిని 
ఏమడిగితే బాగుంటుందో తెలియదు కనక ఊరుకునాన్డు శాసిత్. అయితే ఆయనే ఫోన చేసాడు రెండు రోజుల తరావ్త. 
కారు ఉందా, కొతత్ది కొనాలంటే సహాయం కావాలా, ఎకక్డ ఉంటునాన్రు, వగైరా. ఆయన అడిగేడు కదా అని శాసిత్ 
చెపాప్డు విషయాలు – కారు కొతత్ది కొనాలి నిజమే కానీ అంత అరజ్ంటు కాదు, అపారట్ మెంట ఉంది పర్సుత్తానికి, ఊళోళ్ 
ఉనన్ ఇండియన సోట్రస్ ఎకక్డుంటాయో అనే డిటైలస్ గుడిలో సంపాదించాడు కనక ఏమీ ఢోకా లేదు పర్సుత్తానికి. శామస్ 
కల్బూబ్, కాసట్ కో కల్బూబ్ ఉనాన్యి కనక అనీన్ అమరినటేట్.  మరో వారం పోయాక వదద్నాన్ సరే ఆ అరవిందన అనే ఆయనే  
పిలిచాడు మరో సారి గుడికి వచిచ్ కలుసుకోమని. వెళాళ్క తెలిస్ంది ఆయనకి తెలుస్నన్ డీలర ఉనాన్టట్ కారు కొనడానికి. 
ఇపుప్డు వదుద్ అంటునాన్ – కొనకక్రేల్దు, జసట్ వెళిళ్ చూదాద్ం అంటూ తీసుకెళాళ్డు – ఫోరడ్ డీలర దగిగ్రకి.  
 కొతత్కారు అంటే తెలిస్ందే కదా, అనీన్ అదుభ్తంగా ఉంటాయి ముందు ఆ కారు రంగూ, వాసనా అనీన్ కలిపి. ఓ 
సారి కొనాన్క ఏ కారు ఎనేన్ళుళ్ ఎలా మనున్తుందో ఎవరికీ తెలియదు. అసలు FORD అంటేనే Found On Road 
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Dead అని చెపుప్కోవడం శాసిత్ వినాన్డు కనక ఆ బార్ండ కొనే ఉదేద్శయ్మే లేదు. ఈ అరవిందన గారి వయ్వహారం చూసేత్ 
వదిలేలా లేడు కనకా, ఆయన కారులోనే తీసుళుత్నాన్డు కనకా, వెళళ్క తపప్ని పరిసిథ్తి. అలా డీలర దగిగ్ర తేలారు.  
 డీలర గారి భవనంలోకి వెళేళ్ముందే చెపేప్డు అరవిందన శాసిత్తో. ‘జీతం ఎంత, ఎకక్డ ఉదోయ్గం, ఎనేన్ళళ్ బటీట్ ఈ 
ఉదోయ్గం చేసుత్నాన్రు, ఎడర్సు, కారుకి ఇనూస్రెనస్ ఎవరి దగిగ్ర, కొతత్ది కొంటే పాతది తనకి అముమ్తారా, అనీన్ 
అడుగుతాడు, ఓ కాయితం కెర్డిట కి నింపమనవచుచ్. ఏదీ కొనకక్రేల్దు. జసట్ కాయితాలు నింపేసి కారు ఓ టెసట్ డైరవ చేసి 
తరావ్త మళీళ్ వసాత్ం అని వెళిళ్పోవడమే. ఏమీ కొనవలసిన అవసరం లేదు.’ 
 ‘సరే,’ అని శాసిత్ లోపలకి వెళాళ్డు అరవిందన తో పాటు. లోపల కాయితాలు నింపడం, డైరవర లైసెనుస్ చూపించడం, 
అనీన్ అయాయ్క ఓ టెసట్ డైరవ చేసారు. దారిలో అరవిందన గారు సేలస్ మాన కంటే ఎకుక్వగా చెపాప్డు ఫోరడ్ కారు ఎంత 
మంచిదో, తాను కొనాన్డనీ, అది దాదాపు ఆరేళళ్ బటీట్ అసస్లు టర్బుల ఇవవ్కుండా ఎలా నడుసోత్ందో వగైరా విషయాలు 
చెపూత్ను.  రెండు గంటల తరావ్త బయటకొచాచ్రు. ఇపప్టికి ధైరయ్ం వచిచ్న శాసిత్ చెపాప్డు, “డబుబ్లు చూసుకోవాలి, మా 
ఆవిణిణ్ అడగాలి కూడా, ఆవిడకి కారు నచాచ్లి కదా, అందువలల్ మరోసారి వసాత్ం.” మళీళ్ కారోల్ గుడి దగిగ్ర దింపే 
ముందు అరవిందన చెపాప్డు, “వీడి దగిగ్ర కారు కొంటే మరో పదీ-ఇరవై శాతం వరకూ తగిగ్ంచడానికి తాను సహాయం 
చేసాత్డు. మీ ఆవిడతో చెపప్ండి. దాదాపు రెండువేలు ఆ పై మాటే డిసౌక్ంటు.” మొతాత్నికి ఆయనిన్ వదిలించుకుని 
ఇంటికొచాచ్డు శాసిత్.  

తరావ్త పర్తీ రోజూ డీలర నుంచి శాసిత్కి ఫోన రావడం మొదలైంది. మొదటోల్ ఎతిత్ సమాధానం చెపిప్నా ఈ 
పర్హసనం ఎకుక్వౌతూండడంతో ఆ కాల రాగానే ఫోన ఎతత్డం మానేసారు.  తరవ్త అరవిందన ఫోన చేసినా, 
ఏమనుకునాన్డో మరి, మళీళ్ ఫోరడ్ కారు గురించి మాట ఎతత్లేదు. కుటుంబాలు రెండూ అటూ ఇటూ ఎపుప్డైనా 
కలుసుకుంటూనే ఉనాన్రు. అలా ఓ సారి భోజనానికి వెళిళ్నపుప్డు చినన్ సీవ్టు పాకెట ఇచాచ్డు శాసిత్.  అది ఓపెన చేసిన 
అరవిందన అనాన్డు సీరియస గా – “ఇదేమిటి ఇలా చినన్ పేకెట ఇచాచ్రు, మరీ నేను అరభ్కుళాళ్ కనిపిసుత్నాన్నా?” 
శాసిత్కి మూరఛ్ వచిచ్నంత పనైంది. ఈ సారి నుంచీ అరవిందన తో ఎలా ఉండాలో, ఉండకూడదో  నిరణ్యించుకుని వెనకిక్ 
వచేచ్శారు. 

మూడోవారానికి శాసిత్ దగిగ్ర ఉనన్ పాత కారు కదలడానికి మొరాయించింది. రిపేరుల్ అయాయ్క మెకానిక చెపేప్డు – 
“ఇపప్టికే నూటయాభై వేల మైళళ్కి చేరిన బండిని ఇంకా ముందుకి తోయడం అనవసరం. ఇది ఇచేచ్సి కొతత్ది 
కొనుకోక్ండి.” ఫోరడ్ గురించి ఇపప్టికే తెలిస్ంది కనక శాసతరీ వాళాళ్విడా డైరకట్ గా హోండా డీలర దగిగ్రకెళిళ్ బేరసారాలు 
అయాయ్క పాతకారు ఇచేచ్సి కొతత్ది తెచుచ్కునాన్రు. ఈ మాట అరవిందన కి చెపితే ఏమౌతుందో తెలుస్ కనక ఆయనకి 
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చెపప్డం అనవసరం. పాత కారుకి వెయియ్ డాలరుల్ వచిచ్ంది డీలర దగిగ్ర దానిన్ ఇచేచ్సినపుప్డు. ఏదైతేనేం మొతాత్నికి నెలకి 
నాలుగువందలు చపుప్న అయిదేళుళ్ కడితే హోండా కారు అపుప్ తీరిపోతుంది.  

ఇది జరిగిన రెండువారాలకి అరవిందన మళీళ్ ఫోన చెసాడు. వాళల్ ఇంటికి భోజనానికి రమమ్ంటూ. కుదరదని 
తపిప్ంచునాన్డు శాసిత్. కానీ మరోసారి గుడిలో కనిపించి బలవంతం చేసాడు ఇంటికి రమమ్ని. ఇంక తపప్దు కనక పటేల 
షాపులో ఓ సీవ్టు పేకెటుట్ కొని ఓ శనివారం బయలేద్రారు దంపతులిదద్రూను. ఈ సారి సీవ్ట పేకెట లో మూత తీయగానే 
కిందపడిపోయేటనిన్ సీవ్టుల్ పెటిట్ మరీ ఇచాచ్డు. అది చూసి అరవిందన భారయ్ అడగనే అడిగింది కూడా. ఈ నిరభ్యంగా 
చెపాప్డు, శాసిత్, “కిర్తం సారి వచిచ్నపుప్డు మీరే అనాన్రుగా పెదద్ పేకెట ఇవావ్లని? మళీళ్ అలా అడుగుతారేం?”  
భోజనాల సమయంలో పిచాచ్పాటీ అయాయ్క పాయసం ఇచాచ్రు కపుప్లో తాగడానికి. అపుప్డు శాసిత్ అనుకునన్ విషయమే 
అరవిందన మొదలుపెటాట్డు. ఫోరడ్ కారు కొంటే ఎంత మంచిదో అనే విషయం, దానిలో వచేచ్ డిసౌక్ంటూ, నెలవారీ ఎంత 
కటట్వచోచ్, హోండా అయితే ఎంత ఎకుక్వో వగైరా.  

కాసేపు ఆయన చెపేప్ది విని అవునూ కాదూ అనకుండా కూరుచ్నన్పుప్డు అరవిందన శాసిత్ వాళాళ్విడతో అనాన్డు, 
“మీరే చెపప్ండమామ్, నాకు ఈ డీలర తెలుస్నన్వాడు, నాదీ ఫోరుడ్ కారే, కొంటే మీకే లాభం” ఎటెస్టెరా. ఈ వాగుడు మరీ 
ఎకుక్వౌతూంటే ఇంక దీనిన్ తుంచడానికేమారగ్ం తటట్క శాసిత్ చెపేప్సాడు, “ఫోరుడ్ గురించి కనుకుక్నాన్మండి. మా 
ఆఫీసులో వాళుళ్ వదద్నాన్రు. మా బాసుకి తెలిసిన హోండా డీలర దగిగ్ర మూడు వారాల కిర్తం హోండా కొనుకుక్నాన్ం. 
మీతో చెపాద్ం అనుకుంటూనే ఎపప్టికపుప్డు మరిచ్పోతునాన్ం.” 

తాను విసిరిన బాంబు అరవిందన మీద నూకిల్యార కిష్పణిలా పనిచేయడం గమనించాడు శాసిత్. మొదటోల్ ఆయన 
మొహం వివరణ్మవడం, దాని వెంఠనే ఓ మూలుగు, తరావ్త పెదద్ లెకచ్రూను. మిమమ్లిన్ అంత దూరం తీసుకెళాళ్ను, నాకు 
ఇపుప్డు చెడడ్పేరు తెచాచ్రు మీరు కారు కొనకుండా అంటూ అలా ఓ అరగంట తిటిట్న తిటుట్ తిటట్కుండా వాగుతూనే 
ఉనాన్డు. అపుప్డు చెపేప్డు శాసిత్, “అయాయ్ ఫోరడ్ కారు మంచిదే కావొచుచ్ కానీ అది రెండేళల్కి మించి 
పనిచేయదంటునాన్రు, నాకు నచచ్లేదు కూడా.”  ఈ సారి అరుసుత్నన్టూట్ అనాన్డు అరవిందన –  

“నేను కొనన్ ఫోరుడ్ కారు బర్హామ్ండంగా పనిచేసోత్ందని చెపాప్నుగా? అయినా నాతో చెపప్కుండా హోండా కొనడం 
దేనికీ? ఇపుప్డు నేను డీలర కి ఏం సమాధానం చెపుప్కోవాలి?”  

ఈ సమసయ్ అలా తేలేది కాదు కనక శాసిత్, వాళాళ్విడా లేచి వెళళ్డానికి బయలేద్రుతూ చెపాప్డు, “పోనీయండి, 
డీలర కి బోలుడ్ మంది ఉంటారు కొనేవారు. మనం మనం ఈ విషయంలో కొటుట్కోవడం దేనికీ? నాకు నచచ్ని కారు నేను 
కొనలేను కదా?”  
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అరవిందన, వాళాళ్విడా కూరుచ్నన్వారు అలాగే కూరుచ్ని చెపాప్రు, “సరే వెళళ్ండి అయితే, మా పాటుల్ మేం 
పడతాం.” శాసతరీ వాళాళ్విడా ఈ మాట విని, వాళల్ పాటేల్విటో అరధ్ం కాక ఒకరిమొహం ఒకరు ఆశచ్రయ్ంగా చూసుకుని 
బయటకి నడిచారు. మూడో అంతసుత్లో ఉనన్ అరవిందన గారి అపారుట్మెంటోల్ంచి కిందకి దిగుతూంటే అరవిందన 
కూతురు ఏడేళల్ పిలల్ పైనుంచే అరిచింది – “మరెపుప్డూ మా ఇంటికి రాకండి.”  

ఆ పాప అలా అరుసూత్ంటే, వెంఠనే తల ఎతిత్ ఏదో అనబోయి, పకక్నే ఉనన్ భారాయ్మణి ఒకక్సారి చేయి 
నొకక్డంతో మాటాల్డకుండా బయటకి వచేచ్శాడు శాసిర్. బయటకి వచిచ్ కారోల్ కూచునాన్క అదోరకమైన సథ్బద్త 
ఆవరించింది దంపతులని. శాసిత్ ఓ సారి తాను చేసినదాంటోల్ ఏదైనా తపుప్ ఉందా అని చాలాసేపు ఆలోచించాడు అకక్డే 
కూరుచ్ని. తనకి నచచ్ని కారు తాను కొనుకోక్వాలిస్న అవసరం లేదు. చినన్ సీవ్టు పేకెట ఇసేత్నే నసుకుక్నన్ ఈ అరవిందన 
అనే మనిషి, ఆయన చెపిప్న ఫోరుడ్ కారు కొనాన్ ఏదో వంక పెటిట్ ఉండేవాడేమో పోనీ అది కొనాన్క మరోటీ, మరోటీ 
అంటగటట్డని ఏమిటి నమమ్కం? అదీగాక ఈయనకెందుకో అంత ఇది, తాను ఫోరుడ్ కారు కొనకపోతే? అపుప్డు 
సుఫ్రించింది సడన గా – తనచేత ఫోరుడ్ కారు కొనిపిసేత్ ఈయనకి ఏదో మిగులుత్ంది డీలర దావ్రా. అదీ సంగతి. అది 
కొననందుకు డబుబ్లు పోయాయి కనకా, ఇంక తమతో మరేం లాభం లేదు కనకా ఇంటోల్ పిలల్ చేత “మరెపుప్డూ రాకండి 
మా ఇంటికి” అని అరిపించి మరీ చెపిప్ంచాడు. సవ్సిత్.  

ఈ మాటే శాసిత్ పకక్నునన్ భారాయ్మణితో చెపిప్నపుప్డు ఆవిడ అంది, “అంటే వీళళ్తో మన సేన్హం ఊడినటేట్నా?” 
బండి ముందుకి నడుపుతూ శాసిత్ చెపేప్డు సీరియస గా “పీడా పోయింది.”  

  ఇ      ఎ  అ  ? 
PPP ఉ   

ఆఫీసులో పనిచేసుత్నన్ రామారావు దగిగ్రకొచిచ్ పిలిచేడు బాసు.  ఆయన కూడా వెళూత్ంటే ఎనోన్ ఆలోచనలు. తను పని 
బాగానే చేసుత్నాన్డు కదా, ఉదోయ్గం పీకడానికేమీ కారణంలేదు. ఎవరైనా పితూరీలు చెపిప్నా ఏమౌతుందో ఎవరూ 
చెపప్లేరు కనక, మౌనంగా ఆయనని అనుసరించాడు. తన గదిలోకి తీసుకెళాళ్క నవువ్తూ చెపాప్డు పెదాద్యన, “నీ గీర్న 
కారుడ్ కి అపిల్కేషన పెటాట్ం కదా? అది ఓకే చేసారు. అయితే నువువ్ బర్హమ్చారివి కనక చెపుత్నాన్ను, పెళిళ్ చేసుకుంటే నీకూ 
మీ ఆవిడకీ ఒకేసారి గీర్న కారుడ్ ఇసాత్రు. ఎవరైన్నా డేటింగ చేసుత్నాన్వంటే ఇపుప్డే సరైన సమయం పెళిళ్కి. ఆ తరావ్త మీ 
ఇండియనస్ ఇండియా వెళిళ్ పెళిళ్ చేసుకుని వసేత్ గీర్న కారుడ్ రావడానికి చాలా సంవతస్రాలు పటొట్చుచ్.” 
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 పెదాద్యన ఇచిచ్న సలహా అదుభ్తం కనక, దాని పర్కారం ఓ రెండు వారాలు శెలవు తీసుకుని ఇండియా 
బయలేద్రాడు రామం. అవును పెళిళ్కోసమే. ముందే ఫోన చేసి చెపాప్డు కనక తలీల్ తండీర్ ఓ ఐదారు సంబంధాలు చూసి 
పెటాట్రు హీరోగారు ఇండియాలో దిగి ఇంటికెళళ్గానే చూడాడ్నికి. రామానికి తెలియకుండా దాచిన విషయం ఏమిటంటే, 
ఎవరో ఒక అమామ్యి ఎలాగా నచేచ్సుత్ంది కనకా, హీరోగారు ఉండేది రెండువారాలే కనకా, ముహురత్ం పెటేట్సి అనీన్ 
సిదధ్ంగా పెటుట్కునాన్రు. రామం సరే అనగానే మూడు ముళూళ్ వేయడానికి అనీన్ రడీగా ఉనాన్యి. అలా హీరోగారికి 
చటుకుక్న పెళైళ్పోయింది.  ఓ నాలుగు నెలలు కొతత్ దంపతులు చిలకా గోరింకాలాగా టింగురంగుమంటూ తిరగడం 
అయాయ్క గోరింకకి చిలక గురించి మరింత సమాచారం తెలిస్ంది. అమమ్గారు శీర్దేవి అంతకుముందు ఎమ. ఏ చేసారు, 
హిసట్రీలో. ఆవిడకి లెకక్లనాన్ సైనుస్ అనాన్ పరమరోత. అయితే కంపూయ్టర కోరస్ చెసేత్ ఉదోయ్గం వసుత్ంది కదా? అలా 
అమెరికాలోనే సేన్హితుల పోర్తాస్హంతో మరీ పోర్గార్మింగ కాదు కానీ టెసిట్ంగ లో శిక్షణకి చేరారు. అదయాయ్క ఓ 
సరిట్ఫికేషన పాస కావాలి ఉదోయ్గం కావాలంటే.  
 ఇకక్డే వచిచ్ంది అసలు పోర్బెల్ం. సరిట్ఫికేషన పాస అవావ్లంటే పుసత్కాలు చదవాలి. ఉనన్ సాఫట్ వేర ఇంటోల్ పార్కీట్స 
చేయాలి. అసలు టెసిట్ంగ అంటే ఏమిటి, ఎందుకు చేసాత్రు చేసాక రిపోరట్ ఎలా రాయాలి అనేవి అరధ్ం కావాలి. అవి 
నేరుచ్కోవడానికి కషట్పడాలి. అయితే దేవిగారికి ఇదంతా ఇషట్ం లేదు. కోరుస్లు చేసేటపుడు ఏవైనా డౌట వసేత్ రామం 
చెపేప్వాడు తనకి తెలుస్నన్ంతలో. అయితే సరిట్ఫికేషన పరీక్షలో మొగుణిణ్ పకక్న కూరోచ్నివవ్రు కనక మొదటిసారి 
పోయింది పరీక్ష. అలా రెండోసారి పర్యతాన్నికి సిదధ్పడాడ్రు. అమమ్గారికి టివిలో కాటుకతలీల్, కుంకుమరేఖా అనేటువంటి 
సీరియలస్ చూడడానికి ఉనన్ ఇంటరెసుట్ పరీక్షమీద లేదు. అనిన్ంటికనాన్ కషట్ం రిపోరట్ రాయడం టెసిట్ంగ అయాయ్క. ఆ 
రిపోరట్ కి కాసత్ ఇంగీల్షు బాగా వచిచ్ ఉండాలి. పటేల లో ఎవరో కనబడినపుప్డు, గుళోళ్ మరో గుజరాతి కనిపించినపుప్డూ 
‘వాట అరూయ్ టాకింగ’ అనన్టుట్ రిపోరట్ రాయడం కుదరదు కదా?  మరో రెండు సారుల్ పరీక్షకి కూరుచ్నాన్క తెలిసన్ 
విషయం అమమ్గారి పరీక్ష సోక్రు దకిష్ణ దిశలో పరిగెడుతూ ఉంది.  అలా మొతాత్నికి ఆ ఉదోయ్గం దొరకడంకషట్మైనపుప్డు 
ఇంక ఇంటోల్నే  ఉండడం నేరుచ్కునాన్రు.  
 ఈ కంపూయ్టర పరవ్ం తమకి కుదరదని తెలియగానే మరో దానికోసం చూడడ్ం మొదలు పెటాట్రు దంపతులు. 
హెలత్ కేర అయితే ఉదోయ్గం వసుత్ంది ఏదో ఒకటి. కానీ శీర్దేవి చేసినది ఎమ ఏ హిసట్రీ. ఆవిడకి సైనస్ అంటే రోత కదా? 
నరిస్ంగ కషట్ం. నాలుగేళుళ్ చేయాలి కోరుస్లు. అపుప్డు ఊళోళ్ కమూయ్నిటీ కాలేజ లో కనిపించిన కోరుస్ అలాట్ర్సౌండ 
ఒకటీ, ఎకస్ రే కోరుస్ ఒకటీను. మళీళ్ ఇవి పాసయాయ్క సరిట్ఫికేషన చేయాలి. ఆ కాయితం రాకపోతే ఉదోయ్గం రాదు గాక 
రాదు. శీర్దేవి జేరతాననాన్ ఈ సారి రామం వదద్నేసాడు ఈ గుంజాటనం. ఎందుకంటే ఇపప్టికే సరిట్ఫికేషన విషయంలో 
ఏమైందో తెలిసి వచిచ్ంది కదా? అలా ఆ రెండు కోరుస్లూ కూడా పోయాక మళీళ్ అమమ్గారు హోమ కమింగ.  
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 ఈ తతంగం అయేయ్సరికి ఇదద్రు పిలల్లు పుటుట్కొచాచ్రు. దానితో బాటే ఏళుళ్ గడిచాయి కనక ఇపుప్డు రామం, 
శీర్దేవీ ఇదద్రు అమెరికా పౌరసతవ్ం తీసుకునాన్రు కూడా. పిలల్లిదద్రూ సూక్ల కెళేళ్ంత పెదద్యేయ్సరికి మళీళ్ అమమ్గారికి 
కాసత్ వెసులుబాటు. ఏదైనా ఉదోయ్గం చేదాద్మనే సరదా. మరోసారి కనుకుక్ంటే ఇపప్టికి తెలిస్న విషయం  పర్కారం 
మరోసారి ఉదోయ్గ పర్యతన్ం. అయితే ముందు చేతులు కాలిన విషయం ఇదద్రికీ గురుత్ ఉంది కనక ఈ సారి మరో చినన్ది 
ఏదైనా చేదాద్మనుకుంటునన్పుప్డు తెలిస్న విషయం పర్కారం. మెడికల బిలిల్ంగ అనేది ఒకటి ఉంది. దానితో పాటే మెడికల 
డాకట్రల్కి కేసు విషయాలు రాసిపెటట్డం. బిజీగా ఉండే డాకట్రల్కి మెడికల కేసుల విషయాలు రాసేంత టైమ ఉండదు కదా? 
దానిన్ పకక్నే ఉనన్ వాయిస రికారడ్రోల్ చెపేప్సాత్రు. ఆ వాయిస రికారిడ్ంగ విని దానిన్ తపుప్లు లేకుండా కాయితం మీద టైప 
చేసి ఫైల చేయాలి. ఇందులో మరో తంటా. డాకట్ర గారు చెపిప్న విషయాలు ఒళుళ్ దగిగ్రపెటుట్కుని రాయాలి – 
సాప్ండిలోసిస అనేదానిన్ సాప్ంజ లైసిస అని రాసేత్ అరధ్ం మారిపోగలదు. అలాగే సెట్రోన్ కిల్యో మాసాట్యిడ అనేదానిన్ 
సరిగాగ్ రాయాలి. ఈ విషయాలకి కాసత్ తపుప్లు చూసే సాఫట్ వేర ఉనాన్ అసలనేది రాయగలగాలి కదా ముందు? ఏదైతేనేం 
మొతాత్నికి శీర్దేవి ఈ వాయిస రికారిడ్ంగ తనకి పనికొసుత్ందనుకుని అందులో జేరింది. కోరుస్ అయాయ్క మళీళ్ సరిట్ఫికేషన కి 
వెళిళ్నపుప్డు ఈ సారి కాసత్ నయం. రెండోసారి సరిట్ఫికేషన వచిచ్ంది.  
 అది పటుట్కుని ఉదోయ్గం వేటలో పడాడ్క తెలిస్న విషయం, ఇటువంటి ఉదోయ్గాలకి దేశీయులని అంత తేలిగాగ్ 
తీసుకోరు. మనకి ఇంగీల్ష వచిచ్నా ఉఛాఛ్రణా అదీ వేరు కదా? మొతాత్నికి ఓ ఆరు నెలలు కషట్పడాడ్క ఓ హాసిప్టలోల్ 
ఉదోయ్గం ఇసాత్రుట. అదీ పొర్బేషన మీద. ఆరునెలలు చూసి పని బాగుంటే మరో ఆరునెలలూ, తరావ్త ఏడాదీ అలా 
కొంచెం కొంచెం పొడిగిసాత్రు. అపప్టికి తెలిస్న విషయాల పర్కారం అమెరికా అనే ఈ దేశం లో దేశాధయ్కుష్డితో సహా 
ఎవరికీ ‘పెరమ్నెంట’ అనే ఉదోయ్గం లేనే లేదు. అధయ్కుష్లవారికి నాలుగేళల్ కంటార్కుట్. ఆయన సరిగాగ్ ఆ నాలుగేళూళ్ వెలిగిసేత్ 
మరో నాలుగేళుళ్ లేదా సవ్ంత గూటికి పోవడమే.  ఈ విషయం అరధ్మయాయ్క ఉదోయ్గంలో చేరింది శీర్దేవి.  
 మూడు నెలలకి హాసిప్టల వారికి తెలిసి వచిచ్న విషయాల పర్కారం – ఈవిడ పనివేళలకి సరిగాగ్నే వసుత్ంది కానీ 
తోటి వారితో కబురుల్ చెపప్డానికీ,  మన ఇండియన వంటలు తనతో పనిచేసేవారికి రుచి చూపించడానికీ ఉనన్ ఉతాస్హం 
అసలు పనిలో లేదు. తనకి నచిచ్నటుట్ ఏదో టైప చేసి పారేసుత్ంది ఆ వాయిస రికారడ్రోల్ డాకట్రుల్ చెపిప్నవి. కొతత్ విషయాలు 
నేరుచ్కోవడానికి పెదద్ ఇషట్ం ఉండదు. అకక్డకీ రెండు మూడు సారుల్ డాకట్రూల్, తోటి మేనేజరూ చెపిప్చూసారు కానీ 
ఈవిడకి ఆ పని అలాగే చేయడం చేతనౌను. అలా మొదటి ఆరునెలలూ, మరో మూడు నెలలూ చూసాక ఉదావ్సన చెపేప్రు 
ఈవిడకి. మరోసారి సవ్ంత గూటికి చేరేసరికి అసలు నిజం అవగతమైంది చిలకా గోరింకలకి. ఈ దేశంలో వళుళ్ వంచి 
పనిచేయాలి. మరోదారి లేదు.  
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 ఈ సరికి పిలల్లిదద్రూ కాలేజీలకి జేరారు. ఖాళీ గూటోల్ చిలకాగోరింకలు మళీళ్ ఒకక్రే కనక రామం పనిచేసూత్నే 
ఉనాన్డు. ఇంటావిడ తన సీరియలూస్ టివి పోర్గార్ములూ చూసూత్నే ఉంది. అయితే రామానికి మాతర్ం అరధ్ం కాని 
విషయం ఒకటుంది. కారీత్క దీపం, కాటుక కనూన్ అనే సీరియలస్ లో పర్తీ నటీమణీ మాటాల్డే పర్తీ వాకయ్ం గురుత్ండే 
అమమ్గారికి మెడికల వొకాబుయ్లరీ కానీ కంపూయ్టర విషయాలు కాని ఎందుకు గురుత్ండవా అనేది. ఈ గురుత్ండకపోవడం 
వలేల్ ఆవిడ సరిట్ఫికేషన పాస అవడం కుదరేల్దు కదా? ఉతత్రోతత్రా ఎపుప్డో ఓ సారి చటుకుక్న వెలిగిన లైట పర్కారం 
రామానికి ఈ విషయం లో కాసత్ కాల్రిటీ వచిచ్ంది. మనకి ఏ విషయం అయితే ఇషట్మో అవే మన బురర్ గురుత్ 
ఉంచుకుంటుంది. మిగతావాటిని అది ఎపప్టికపుప్డు ఏరి పారేసూత్ ఉంటుంది. ఏమైనా అమెరికా వాడు చెపేప్ది అదే 
కదా? జీవితంలో మీకేది ఇషట్మో అదే కోరుస్, అదే విదాయ్ నేరుచ్కోండి. అకక్డే మనకీ అమెరికావాడికీ తేడా. మనకి ఏ 
కోరుస్లో సీటు వసేత్ అందులో చేరడం అలవాటు. అందువలల్ హిసట్రీలో ఎమ ఏ చేసినా ఇంజినీరింగ లో పి హెచ డి 
చేసినా మనకి ఇషట్ం ఉండి చేసామా అనే విషయం మనకెపప్టికీ కొరకరాని కొయేయ్.   
[దయచేసి గమనించండి – ఈ కధలో రామం, శీర్దేవి ల కారెకట్రుల్ ఒకరికొకరు మారినా కధ ఇలాగే ఉంటుంది.] 

    ( )  ఉ  .  ,  , ఎ  
ఉ  అ     ఉ  ,  ఉ  . 
 

PPP   
అటాల్ంటా సబరబ్ మరియెటా ఇంటోల్ ఉనన్ డాకట్ర గారిఫోను మోగింది. అమమ్గారు లీలావతి ఉరఫ లైలా గారు 

గైనకాలజిసుట్, అయయ్గారేమో కిషన రావు గారు చేసేది మామూలు ఏ సెప్షాలిటీ కాని డాకట్ర. అనగా పైరమరీ కేర 
ఫిజీషియన లేదా పిసిపి. మరీ కృషాణ్రావు అనడం అమెరికాలో కషట్ం కనకా, అమమ్గారి పేరు కాసత్ మోడరన్ గా ఉంటే 
బాగుంటుంది కనకా ఇరవై ఏళల్ కిర్తం అమెరికా వచిచ్న వీరు ఇపుప్డు లైలా, కిషన గా రూపాంతరం అనన్టూట్ పేరాంతరం 
లేదా నామాంతరం చెందారు. ఇదద్రబాబ్యిలు బాగా చదువుకుంటునాన్రు. అందులో పెదద్బాబ్యికి యూనివరిస్టీలో 
సీటొచిచ్ంది. మరీ ఇకక్డా అకక్డా కాదు, హారావ్రడ్ లో. అకక్డకి పంపించే ముందు గత పదేళుల్గా వాడి చెవిలో ఊదుతునన్ 
మంతర్ం మరోసారి చెపాప్రు తలీల్ తండీర్ను – అమెరికాలో డాకట్ర ఉదోయ్గం కంటే మంచిది మరోటి ఏదీ లేదు, ముందు 
ఉండబోదు. అందువలల్ కురార్డు చేయాలిస్నది ముందు బయాలజీ, లేదా కెమిసీట్ర్లో ఒక డిగీర్. ఆ నాలుగేళూళ్ అయేయ్లోపుల 
టెసుట్ రాసేత్ మెడికల కాలేజీ. అకక్డ నాలుగేళుళ్ ముకుక్మూసుకుంటే మరో రెండు మూడేళుళ్ రెసిడెనీస్ ఆ తరావ్త ఆకాశమే 
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హదుద్ డబుబ్లకి.  సవ్ంతంగా షాపు పెటుట్కోవచుచ్, పెదద్ హాసిప్టలోల్ జేరవచుచ్ లేదా అటాల్ంటాలోనే తమకునన్ పార్కీట్స 
అందిపుచుచ్కోవచుచ్.  

కురార్డి మనసులో ఏముందో కానీ పైకి మాతర్ం సరే సరే అనేసి బోసట్న వెళిళ్పోయాడు. అకక్డ మొదటి రెండేళూళ్ 
ఏమీ సెప్షలైజేషన లేదు కనక ఏవో కోరుస్లు చేసుత్నాన్డు. నవంబర లో థేంకస్ గివింగ కీ, డిసెంబర లో శెలవలకీ వచిచ్నా 
వేసవిలో మాతర్ం మరో కోరూస్, మరో రీసెరీచ్ చేసాత్టట్, అందువలల్ ఇంటికిరాడు. రెండేళుళ్ అలాగే గడిచాయి. 
ఇంటికొచిచ్నపుప్డలాల్ డాకట్ర దంపతులు కురార్డికి డాకట్ర చదువే ముఖయ్మనే మంతోర్పదేశం మానలేదు. వాడూ వినడం 
మానలేదు. మూడో ఏడు వచాచ్క ఓ శెలవులోల్ కురార్డు చెపాప్డు, “వచేచ్ వేసవిలో మాకు ఒక ఉచిత కేంప ఉంది దకిష్ణ 
కొరియాలో, అకక్డ మూడునెలల పాటు ఓ కోరుస్కి యునివరిస్టీ వారు డబుబ్లూ అవీ ఏరాప్టు చేసుత్నాన్రు. నేను సెలకట్ 
అయాయ్ను.”  

డాకట్రుల్ కంగారు పడాడ్రు ఒకక్సారి కొరియా అనేసరికి. ఏమిటీ ఎందుకూ అనేవి వినాన్ మనసు కుదుటబడలేదు. 
యూనివరిస్టీకి ఫోన చేసి కనుకుక్నాన్రు. ఇదో మామూలు అమెరికా/ఫారిన యూనివరిస్టీలలో జరిగే అతి మామూలు 
తతంగం. ఇటునుంచి అటూ, అటునుంచి ఇటూ అలా పిలల్కాయలిన్ పంపిసూత్ ఉంటారు. కోరుస్లోల్ ఏదైనా నేరుచ్కుంటారా 
అనేది పకక్నపెడితే, మరో దేశం వెళల్డం వలల్ లాభం అనీ, మనోవిసాత్రత వసుత్ందనీ చెపాత్రు. ఈ మనో విసాత్రత కోసం 
వెరే దేశం వెళాళ్లా అనేది పటిట్ంచుకోక పోతే మొతాత్నికి ఈ కోరుస్ అంత పర్మాదమైనదేవీ కాదు కనక సరే అనక తపప్ని 
పరిసిథ్తి.  అయితే డాకట్రల్కి తెలియని విషయం మరోటి ఉంది. వీళుళ్ కనక ఈ కొరియా టిర్పుప్కి నో అంటే ఏం చెపాప్లో 
కురార్డు సమాధానం సిదధ్ం చేసుకునే వచాచ్డు. అదృషట్ం కొదీద్ అది చెపాప్లిస్న అవసరం రాలేదు, కురార్డికి. 

మూడో ఏడు వేసవి గడిచింది. కురార్డి గేర్డస్  మరీ అంత నాసిరకంగా లేవు కానీ వీక అని చెపుప్కోవాలిస్ందే. 
మొదటి సంవతస్రంలో యూనివరిస్టీ ఇచిచ్ననిన్ డబుబ్లు ఇపుప్డు ఇవవ్రుట – గేర్డస్ అంత బాగోలేవు కనక. డాకట్రల్కి 
ఏమీ ఫరావ్లేదు ఈ విషయంలో. మిగిలినది ఒకక్ఏడే కదా అని ఒకటీ, అదీగాక డాకట్రుల్గా తాము సంపాదిసుత్నాన్రు కనక 
కురార్డికి ఇవవ్గలరు.  నాలుగో ఏడు ఇంక మెడికల కాలేజీ కి టెసుట్ రాయాలనగా కురార్డు చెపాప్డు తనకి ఇంక మెడికల 
కాలేజీ అంటే ఏమీ ఇషట్ం లేదుట. సైకాలజీలో ఏదో డిగీర్ చేసాత్టట్. డాకట్రల్కిదద్రికీ వళుళ్ మండిపోయింది. కూరోచ్బెటిట్ 
వారిన్ంగ ఇచాచ్రు. సైకాలజీలో డిగీర్ చేసేత్ ఏ వుదోయ్గం రాదనీ, మహా వసేత్ గిసేత్ ఏదో యాభైవేలు వచేచ్ గవరన్మెంటు 
గుమాసాత్ గిరీలాంటిది రావచచ్నీ. నయానో భయానో ఇంత చెపాప్క కూడా కురార్డు ఒపుప్కోనపుప్డు చివరి వారిన్ంగ 
ఇచాచ్రు. మెడికల కాలేజీలో జేరకపోతే తమ దగిగ్రున్ంచి ఒకక్ పైసా కూడా రాదు మరాన్టినుండి. ఎపుప్డో కాదు మరాన్టి 
నుండీను. అలా భయపెటిట్ దగిగ్రుండి మరీ ఈ మెడికల కాలేజీ టెసుట్కి రిజిసట్ర చేయించారు. కురార్డు భయపడాడ్డని 
చెపుప్కోవాలిస్ందే. డబుబ్లివవ్రనే భయం ఒకటీ, తనకి యూనివరిస్టీ నుంచి వచేచ్ డబుబ్లు తగగ్డం మరోటీ కారణాలేమో.  
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కురార్డు “ఈ టెసట్ నేను చేయలేనేమో” అనేసరికి లైలాగారి సలహా అదుభ్తంగా పనిచేసింది. కోచింగ కి ఏరాప్టు 
చేసాత్రు. పరస్నల కోచింగ కొంచెం ఎకుక్వే ఖరీదు. అయితేనేం, తలీల్ తండీర్ ఇసాత్మనాన్రుగా డబుబ్లు? అలా కిందా మీదా 
పడి నాలుగో సంవతస్రం అవుతూంటే ఈ పరీక్ష పాసయాయ్ననిపించాడు కురార్డు. వచిచ్న మారుక్లకి మరీ అంత పెదద్ 
కాలేజీలో సీటు రాదు కానీ ఏదో ఫోల్రిడాలో సూక్లోల్ సీటొచిచ్ంది. నాకు ఇషట్ం లేదంటూనే చేరాడు – తపప్దనన్టూట్. 
అపప్టికి అలా గడిచిపోయింది. ఒకసారి మెడికల కాలేజీలో జేరిపోయాడు కనక ఇంక ఏమీ ఢోకాలేదు నాలుగేళుళ్ 
ముకుక్మూసుకుంటే డిగీర్ గారంటీ. ఆ తరావ్త రెండో మూడో ఏళుళ్ రెసిడెనీస్. టటట్డాం!  

కురార్డి మెడికల కాలేజీ రెండో ఏడు అయి మూడో ఏళోళ్ ఉనన్పుప్డు డాకట్ర గారికో ఫోనొచిచ్ంది మెడికల కాలేజీ 
నుంచి, ఎమరజ్నీస్ట, ఓ సారి వెంఠనే వచిచ్ కలుసుకోమని. తలీల్ తండీర్ ఉరుకులు పరుగులమీద బయలేద్రారు. మెడికల 
కాలేజీలో ఉనన్ కౌనిస్లర ట ఎవరో ఒకావిడ లోపలకి పిలిచ్ చెపిప్ంది, “మీ అబాబ్యి, రోహిత రావు డిపర్సెంటస్ అతిగా 
వాడుతునాన్డుట. కిర్తం వారం తానుండే అపారట్ మెంట బయట తెలివి లేకుండా పడి ఉంటే ఎవరో హాసిప్టలోల్ 
జేరిప్ంచారు. మీ కురార్డికేమైనా మానసిక రోగాలు ఉనాన్యా?” డాకట్రిల్దద్రూ ఆశచ్రయ్పోయేరు. తమ కురార్డు అఖండమైన 
తెలివితేటలు గలవాడనీ, అసలు ఇటువంటి మందులు వాడుతునన్టుట్ తమకి తెలినే తెలియదనీ చెపాప్క కురార్ణిణ్ చూడాడ్నికి 
హాసిప్టల కి వెళాళ్రు. మూడునెలల కిర్తం చూసిన తమ అబాబ్యి రోహిత వేరు. ఇపుప్డు మంచంమీద ఉనన్ బొమికల 
పోగు వేరు. అకక్డ డాకట్ర తో మాటాల్డాక ఆయన ఇదద్రినీ పకక్కి వేరే గదిలోకి తీసుకెళిళ్ చెపాప్డు, “ఈ అబాబ్యి 
ఆరోగయ్ం బాగుపడాడ్నికి కనీసం ఆరునెలలు పడుతుంది. ఆయన వాడిన డిపర్సెంటస్ అవీ అలవాటు మానిపించడానికి 
ముందు థెరపీ అవీ అతయ్ంతావశయ్కం. అనిన్ంటికనాన్ అరజ్ంటు, కురార్డికి కాసత్ ఆరోగయ్ం బాగుబడి లేచి తిరగాగ్నే ఓ 
సైకాలజిసుట్కి చూపించండి. మానసికంగా అసలు బాగోలేదేమో, లేకపోతే ఇలా డిపర్సెంటస్ అతి ఎకుక్వ డోసులోల్ వాడే 
అవసరం రాదు.  

ఆ తరావ్త తెలిసిన విషయాలు మరింత విసమ్య పరిచాయి అటాల్ంటా డాకట్రల్ని. రోహిత పెదద్యియ్ ఇరవై రెండేళుళ్ 
దాటగానే తమ మెడికల ఇనూస్య్రెనస్ మీద లేడు. వాడికో వేరే ఇనూస్య్రెనస్ కంపెనీ ఉంది. అందువలల్ వాడు చూసే డాకట్రల్ 
గురించి గానీ, వాడు వాడే మందుల గురించి గానీ తలిల్కీ తండిర్కీ తెలియడంలేదు. ఓ సారెపుప్డో తలిల్కీ తండిర్కీ చెపప్డానికి 
పర్యతన్ం చేసాడు – తనకి ఈ మెడికల కాలేజీ ఇషట్ం లేదనీ మానేసాత్ననీ అసలు ముందే జేరనంటే బలవంతంగా 
జేరిప్ంచారనీ తన మానసిక సిథ్తి బాగోలేదనీ చెపప్బోయేడు కానీ ఇండియాలో చదువుకునన్ డాకట్రుల్ దీనిన్ సులభంగా 
తీసిపారేసి చెపేప్రు వాడితో – “నువువ్ మెడికల కాలేజీ పూరిత్ చేయకపోతే నీకూ మాకూ ఇంకేమీ కనక్షన లేదు.” అమెరికా 
పిలాల్డైతే – పోతే పొండి అనేవాడేమో తలీల్తండీర్తో కానీ చినన్పప్టినుండీ తలీల్ తండీర్ పెటిట్న భయంతో పెరిగిన కురార్డికి 
మరింత భయం తోడైంది. ఏదోలాగా నెటుట్కొచాచ్డు కానీ మెడికల కాలేజీలో ఉండే పెర్షర కి తటుట్కోలేక డిపెర్సెంటస్ 
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వాడడ్ం మొదలుపెటాట్డు. పెర్షర ఎకుక్వయేయ్ కొదీద్ మందుల వాడకం ఎకుక్వైంది. అలా కిందకి జారుతునాన్ ఎపప్టికీ, 
ఎవరికీ పైకి చెపుప్కోలేక చివరకి ఇలా అయింది పరిసిథ్తి.  

వళుళ్ జలదరించింది అటాల్ంటా డాకట్రల్కి. మరాన్డు వెళిళ్పోవాలనగా మరోసారి సైకాలజిసుట్ ఇదద్రు డాకట్రల్నీ తన 
గదిలోకి పిలిచ్ చెపాప్డు, “మీ కురార్డికి విశార్ంతి అవసరం. మీరు మెడికల కాలేజీ అంటూ బలవంతంగా రుదద్డం వలేల్ 
ఇలా తయారయాయ్నని మాతో చెపేప్డు. దీనికి రికారడ్ ఉంది. అందువలల్ ఇపుప్డు చెపేప్ది ఏమిటంటే కురార్ణిణ్ ఇంటికి 
తీసుకెళళ్ండి, కాసత్ లేచి తిరగాగ్నే. మీ ఇషాట్ఇషాట్లు కురార్డి మీద రుదద్కుండా అతనికేది ఇషట్మో కాదో కనుకుక్ని అలా 
చేయండి. ఓ ఏడాది పాటు చూసాక మళీళ్ మెడికల కాలేజీ కి వసాత్నంటే కాలేజీ ఒపుప్కోవచుచ్. పర్యతిన్ంచండి. ఇపుప్డు 
కానీ మీరు ఇదద్రూ మరీ మొండికెతిత్తే కురార్డి పార్ణాణికే పర్మాదం…”  

ఇంకా ఏదో చెపప్బోతునన్ సైకాలజిసట్ ని అడుడ్కుని కిషన రావు అనాన్డు, “మేమూ డాకట్రల్మే, ఇండియాలో పేరు 
మోసిన మెడికల కాలేజీలలో చదువుకునాన్ం. మాకేమీ మానసిక రుగమ్తలు లేవు మెడికల కాలేజీలో. వీడికెందుకిలా 
అయిందో?” సైకాలజిసుట్ చెపాప్డు, “మీ జీవితం వేరు, మీరు చదివిన దేశం వేరు, మీ ఇంటరెసుట్లు వేరు. మీకు నచిచ్నది 
మీ అబాబ్యికి నచాచ్లని లేదు. మీకెపుప్డైనా మెడికల కాలేజ అంటే తనకి ఇషట్ం లేదని చెపప్బోయేడుట. మీరిదద్రూ 
వినిపించుకోలేదనీ మెడికల కాలేజ పూరిత్చేయకపోతే మీకూ అతనికీ ఏమీ సంబంధంలేదనీ చెపాప్రట్ కదా? అదృషట్ం కొదీద్ 
మీ కురార్డి పార్ణం పోలేదు. అతనిచిచ్న సేట్ట మెంట పర్కారం తన పర్సుత్త పరిసిథ్తికి కారణం మీరిదద్రూను” – తన 
దగిగ్రునన్ ఫైల చూపిసూత్ రోహిత చెపిప్నది రికారడ్ చేసామని చూపించడానికా అనన్టూట్ చెపాప్డు సైకాలజిసుట్. “అతను 
కానీ చనిపోయి ఉంటే లీగల కేసు వచిచ్ ఉండేది మీ మీదకి. జాగర్తత్గా ఉండండి,” ఇంక చెపప్డానికేమీ లేదనన్టూట్ 
లేచాడు సైకాలజిసుట్.  

తామెంత కషట్పడినా, ఎనిన్ డబుబ్లు పోసి చదివించినా తమ కురార్డిలా ఎందుకయాయ్డో తెలియక మాడిపోయిన 
మొహాలతో బయటకొచిచ్ కార పారిక్ంగ కేసి బయలేద్రారు తమ సవ్ంత కొడుకు ఆరోగయ్ం తమ చేతులతో పాడుచేసి, అది 
కుదరచ్లేని - అటాల్ంటాలో పేరు మోసిన, డాకట్ర లైలా కిషన రావు లు. 

        . . 
PPP అ   

డిసెంబరోల్ శెలవులకి రామూమ్రిత్ పెళాళ్ం పిలల్లోత్ చలి తపిప్ంచుకోవడానికి వరీజ్నియా నుంచి ఫీనికస్ అరిజోనాలో ఉనన్ చుటట్ం ఇంటికి 
బయలేద్రాడు. వెళేళ్టపుప్డు అనేకసారుల్ ఫోన చేసాడు కూడా వాళల్కి వీలౌతుందో లేదో అనీన్ కనుకోక్వడానికి. అనీన్ సరుద్కునాన్క విమానం ఎకిక్ వారం, 
పదిరోజుల వెకేషన కి బయలేద్రారు. ఫీనికస్ లో ఉనన్ చుటాట్లకి కొనిన్ బహుమతులూ అవీ కొని పటుట్కెళాళ్రు కూడా. 
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 ఎయిర పోరట్ లో దిగాక వీళళ్ని ఇంటికి తీసుకెళళ్డానికి వచిచ్న చుటాట్నిన్ అడగనే అడిగాడు రామూమ్రిత్ – తానో కారు అరువు తీసుకుంటే 
మంచిదేమో అని. రెండు కుటుంబాలు ఒకే కారోల్ పటట్డం కషట్ం కదా? అయితే చుటట్ం అయిన విశేవ్శవ్రార్వు ఉరఫ విషి గారు చెపప్డం పర్కారం ఆయనకి 
రెండు కారుల్నాన్యి. ఒకటి పెదద్ వేన ఎనిమిదిమంది కూరోచ్గలిగేది. రెండోది వాళాళ్విడకునన్ అయిదుగురు కూరోచ్గలిగే కారు. వేరే మూడో కారు 
తీసుకోవడం డబుబ్లు దండగ. ఎలాగా శెలవులోల్ ఎకక్డకీ వెళేళ్ది లేదు కనక మరో కారు వదద్ని ఆయన చెపాప్క విషి గారింటికి వెళాళ్రు. 
 రామూమ్రిత్ అయితే అమెరికా వచిచ్ పదేళేళ్ అయింది కానీ విషి గారొచిచ్ పాతిక దాటుతోంది. అందువలల్ ఆయన ఇలుల్ పెదద్ది, డబూబ్ దసక్ం పెదద్వీ 
అని ఆయన వేన, ఆయన ఇలూల్, ఇలుల్ ఉనన్ పర్దేశం అనీన్ చెపప్కనే చెపుత్నాన్యి.  ఇంటికెళాళ్క భోజనాలు చేసి శెలవులోల్ ఏం చేయాలో పాల్న వేసుకునాన్రు. 
దాని పర్కారం ఓ రోజు ఊరు చూడద్ం. ఊరు చూడడ్ం అంటే అదేలెండి ఊరోల్ ఉనన్ గుడీ, పటేల వారి పచారీ కొటూట్, అకక్డ కనిపించే వాటి ధరవరలూ 
వాటిని తమ వరీజ్నియాలో దొరికేవాటితో పోలిచ్ చూసుకోవడం, అవయాయ్క ఊరోల్ మరి కొనిన్ చారితార్తమ్క కళాఖండాలు చూడద్ం వగైరా. పనిలో పనిగా 
దేశీవారి రెసాట్రెంటోల్ భోజనాలు. ఇవనీన్ అయాయ్క ఎపప్టాల్గే రాతిర్ ఇంటోల్ ఓ తెలుగు సినిమా, అందులో హీరో చొంగ కారుచ్కుంటూ హీరోయిన దగిగ్ర 
పాటలు పాడడ్ం, ఆ మహేష బాబు ఇలా చేయి ఎతత్గానే రెండు మూడు బిలిడ్ంగులు కూలిపోవడం, ఇదద్రు జమాజెటీట్ బాడీ బిలడ్ర లాంటివాళుళ్ మూడు 
గిరికీలు కొటిట్ కింద ఎముకలు విరిగి పడడం – ఆ పడడం అందరికీ సరిగాగ్ కనిపించడానికి సోల్ మోషన లో చితీర్కరణ, ఓహ ఏం చెపప్మంటారు – 
శెలవులు గడపాలంటే ఇంతకనాన్ మంచిదేవుంది? 
 కిర్సట్మస నాడు రామూమ్రిత్ విషీ గారికి వాళాల్విడకీ తాము పటుట్కొచిచ్న ఖరీదైన – అంటే విలువ నూట యాభై డాలరల్ కంటే ఎకుక్వైనదే - 
బహుమతి ఇచాచ్డు. విషీగారు నొచుచ్కునాన్రు ఇలా ఇచిచ్నందుకు. ఆయన పర్కారం ఈ వయసులో ఆయనకి అసలు బహుమతి ఇవవ్డం అనవసరం కదా, 
పిలల్లునన్ రామూమ్రిత్ డబుబ్లు ఇలా వృధాగా ఎందుకు పాడుచేయడం? ఈ మాటలోల్ విషీగారి వాళాళ్విడ ఈ మాట అనన్ందుకు విషీగారి కేసి చుర చురా 
చూసిందంటే అది రామూమ్రిత్ గమనించకపోయినా రామూమ్రిత్ వాళాళ్విడ కంటోల్ పడనే పడింది. మొతాత్నికి బహుమతి ఇచాచ్క అంతా సంతోషం. ఇచిచ్న 
బహుమతి వలోల్ మరోటో గానీ, విషీగారి వాళాళ్విడ కిర్సట్మస అయిన రెండు రోజులకి అందరం కలిస్ గార్ండ కనాయ్న అనే చోటకి వెళాద్ం అని 
మొదలుపెటిట్ంది. విషీగారికి ఎటువంటు గొడవా లేదు ఇందులో, రామూమ్రిత్ని గార్ండ కనాయ్న తీసుకెళళ్డానికాక్నీ, శెలవులోల్ ఇంటిపటుట్న కూరోచ్కుండా 
దేశం మీద తిరగడానికాక్నీ. అయితే ఒకటే చికుక్ వచిచ్పడింది. వెళళ్డానికి విషీగారి కుటుంబంలో అయిదారుగురు తయారయాయ్రు, ఊరోల్ ఎవరో 
సేన్హితులు వసాత్నంటే వాళల్తో కలిపి. ఇటువైపు రామూమ్రిత్ కి నలుగురు. తొమిమ్దీ పది మంది ఒక వేన లో వెళళ్డం కషట్ం కనక రెండు కారుల్ కావాలి. 
ఒకటి విషీగారు డైరవ చేసాత్రు. రెండోది వాళాళ్విడ చేయొచుచ్కానీ, రామూమ్రిత్ చేయగలడా అనేది విషీగారి ఆలోచన. విషీగారి వాళాళ్విడే చేసుత్ంది కానీ 
శెలవులోల్ పిలల్లూ కుటుంబం కబురుల్ చెపుప్కుంటే బావుంటుంది కదా మగాళుళ్ డైరవ చేసుత్ంటే అని విషీగారి ఆలోచన. పొదుద్నేన్ బయలేద్రితే సాయంతర్ం 
వచేచ్యవచుచ్ కొంచెం ఆలసయ్మైనా.  

రామూమ్రిత్ కొంచెం బెదిరాడు అవతలి వాళళ్ కారు తాను డైరవ చేయాలనే సరికి. ఏం ఫరావ్లేదు, నాకు ఇనూస్య్రెనస్ ఉంది మీరు డైరవ చేయండి ఒక 
బండి వెనక ఒకటి వెళుత్ంది కనక ఏం తేడా వచిచ్నా ఒకరికొకరు సహాయం చేసుకోవచుచ్ అని విషీగారి భారయ్ ఉవాచ. రామూమ్రిత్ వాళాళ్విడ కూడా వంత 
పాడేసరికి రామూమ్రిత్కి ఇంక తపప్లేదు. అలా రెండు కుటుంబాలూ పొదుద్నేన్ లేచి అనుకునన్ రోజున బయలేద్రారు. రామూమ్రిత్ వాళాళ్విడా, విషీగారి అరాధ్ంగీ, 
కూడా వచేచ్ మరో సేన్హితురాలి తరఫువారు అందరూ తలో చేయి వేసి పులిహారా, పెరుగూ, బండిలో వెళుత్నన్పుప్డు పంటికిందకి జీడిపపూప్, చిపూస్ 
వగైరాలు పటుట్కుని. నీళళ్ సీసాలు ఉండనే ఉనైన్. 

వాతావరణం అదుభ్తంగా ఉంది అనుకునన్రోజుకి. ఏడింటికి బయలేద్రదామనుకునన్వారు తొమిమ్దైంది బయలేద్రేసరికి. భలేవారే, పులిహార అవీ 
తయారుచేసేసరికి టైమ పటట్దా, ఏడింటికి వెళిల్పోదాం అనుకుంటే మాతర్ం ఎలా కుదురుతుంది? విషీగారు మెరిస్డెస వేన లో కూరుచ్ంటే వాళాళ్విడ ఆయన 
పకక్సీటోల్, వాళల్ సేన్హితులు అందులోనే వెనక సీటల్లో. వేన వెనకాల విషీగారి రెండో టయోటా కారోల్ రామూమ్రిత్ కుటుంబం.  వెళేళ్ది దాదాపు రెండువందల 
ముపైఫ్ మైళుళ్. నాలుగగ్ంటలు పటట్వచుచ్. అలా బయలేద్రాక బండి హైవే మీదకి మళిళ్ంది. మరో గంటా రెండు గంటలకి ‘డాడ,’ అంటూ రామూమ్రిత్ కూతురు 
చిటికిన వేలు చూపించేసరికి దారిలో రెసట్ ఏరియా దగిగ్ర ఆపడానికి పర్యతన్ం చేసాడు. ఇకక్డ రామూమ్రిత్ ఇలా ఆపబోయేంతలోనే విషీగారు జామమ్ని వేన 
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మీద వెళిళ్పోయారు ముందుకి. ఇదేమంత పెదద్ విషయం కాకపోయినా ఒకరి వెనక ఒకరు వెళాద్ం అనుకునన్ మొదటి సూతర్ం తపిప్పోయింది. 
రామూమ్రిత్కూక్డా ఇదేం పటట్లేదు. ఓ సారి బండి హైవే మీదకి వెళాళ్క కాసేపటికి ఎలాగా కలుస్కోవచుచ్ వాళల్ని లేకపోతే ఎలాగా ఆగుతారు కదా?  మహా 
ఐతే గార్ండ కనాయ్న దగిగ్రే కలుస్కోవచుచ్. 

అలాప్చమానం అయాయ్క బయటకొచిచ్ బండి బయటకి తీసి మళీళ్ హైవే మీద కి వెళళ్బోతూంటే సడన గా పకక్నుంచి అపుప్డే హైవే మీదకి వెళేళ్ 
పెదద్ టర్క కారు పకక్నుంచి దూసుకుపోయింది. తపుప్ రామూమ్రిత్దే టర్క ని చూడకపోవడం. టర్క డైరవర కి తెలిస్ందో లేదో గానీ వాడు ఆపకుండా 
వెళిళ్పోయేడు. రామూమ్రిత్ మతిపోయినవాడిలా బండి పకక్కి ఆపి కాసేపటికి దిగి చూసాడు. ఎవరికీ దెబబ్లు తగలేల్దు గానీ టయోటా కారు ముందు 
తలుపూ, వెనక తలుపూ గీరుకుపోయాయి. తలుపులు బాగానే పనిచేసుత్నాన్ బండి పాడైనటేట్ లెకక్. బాడీ షాపుకి తీసుకెళేత్ దాదాపు రెండువేలు వేసాత్డు బిలుల్ 
గారంటీగా - తలుపులు రెండూ తీసి, పాలిష చేసి పెయింట వేయడానికి. గీరుకుపోయిన గీతలు చాలా అసహయ్ంగా కనిపిసుత్నాన్యి. ఈ ఏడుపు ఇలా 
ఉండగానే వెనకనో నీలం ఎరుపు లైట కనిపించేసరికి రామూమ్రిత్కి పార్ణం పోయినటెట్ౖంది.  
 బండి దిగిన పోలీసాయన అడిగాడు ఎలా జరిగిందో. అదయాయ్క తన లైసెనూస్, ఇనూస్య్రెనూస్ చూపించాలి. బండి తనది కాదు కనక వివరాలు 
చూసిన పోలీసాయన అడిగాడు, బండి ఎవరిదో, అసలు రామూమ్రిత్ ఎందుకు నడుపుతునాన్డో. ఏ కళనునాన్డో కానీ పోలీసాయన రామూమ్రిత్ ఏడుపు 
మొహం చూసాడులా ఉంది, “బండి మీరు ఎతుత్కొచాచ్రని అనను కానీ, మీది కానందుకు, టర్క ని చూసుకోకుండా ఇలా నడిపినందుకూ చినన్ ఫైన తో 
పోనిసుత్నాన్నంటూ’ టికెట చేతిలో పెటిట్ జాగర్తత్గా నడపమని చెపిప్ ఆయన దారిన వెళాళ్డు. చేతిలో టికెట చూసుకుంటే అది మూడువందల నలభై డాలరల్కి. 
గుండె ఆగినంత పనైంది రామూమ్రిత్కి. 
 మరో రెండో మూడో గంటలు గడిచాక మూడ అంతా తగలబడిన రామూమ్రిత్ బండి నడుపుతుంటే విషీగారి వేన పకక్నే లేన లో ఆగి వీళళ్కోసం 
వేచి చూడడ్ం గమనించి తానూ ఆపాడు. కథంతా చెపాప్క ఆయన తన టయోటా చూసి కాసత్ నవూవ్ ఏడుపుతో అనాన్డు, “ఇనూస్య్రెనస్ ని అడుగుదాం రేపు 
ఇంటికివెళాళ్క. మీరందరూ కేష్మంగా ఉనాన్రు కదా, ఎవరికీ దెబబ్లూ అవీ లేవు. అదో సంతోషం.” ఏమనలో తెలియక రామూమ్రిత్ వెరిర్మొహం వేసాడు. 
రామూమ్రిత్ వాళాళ్విడ మొగుడి తపుప్ ఏం లేదనీ టర్క వాడు చూసుకోకుండా రాసుకుంటూ వెళిళ్పోయినా ఆగలేదనీ విషీగారికీ వాళాళ్విడకీ సరిద్ 
చెపప్బోయింది.  ఏదైతేనేం అలా హైవే మీద ఏడుసూత్ కూరోచ్డం కుదరుద్ కాబటిట్ మళీళ్ బయలేద్రారు. ఈ సారి ఏమీ కషాట్లు లేకుండా గేర్ండ కనాయ్న చూడడ్ం 
అయింది.  ఆ గేర్ండ కనాయ్న చూసి ఎవరెలా సంతోషించినా రామూమ్రిత్కి మాతర్ం ఏడుపు తపప్లేదు. తపుప్ తనదే. మొదట పోలీస టికెట కి డబుబ్లు 
కటుట్కోవాలి. ఈ బండికి ఎంతవుతుందో రిపేర కి రేపటిదాకా తెలియదు.  రామూమ్రిత్ ఏడుపు మొహం చూసాడు లావుంది విషీ, పకక్కి తీసుకెళిళ్ చెపాప్డు, 
“రేపు ఇనూస్య్రెనస్ కి ఫోన చేసి అడుగుదాం, మనం కార పారక్ చేసినపుప్డు ఎవరో ఇలా గుదేద్సారనీ మనం చూడలేదనీ చెపేత్ వాళుళ్ రిపేర చేసాత్రు. దానికి 
కాసత్ డిడకిట్బిల అనేది కడితే మిగతాది వాళుళ్ ఇసాత్రు, ఏమీ కంగారు పడకండి.” 
 “డిడకిట్బిల ఎంతండి మీ కారుకి?” రామూమ్రిత్ అడిగేడు. 
 “తెలియదు ఇంటికెళాల్క చూదాద్ం. మహా అయితే వెయియ్ డాలరుల్. అంతే.” 

గంట ఐదు దాటుతుంటే ఇంటికి బయలేద్రారు. ఇంకేం బాలారిషాట్లు లేకుండా ఇంటికొచాచ్క నిదర్ పటట్నిది రామూమ్రిత్కి ఒకక్డికే ఆ రాతిర్. నేను 
చేయను మొరోర్ అంటే తనచేత నడిపించాడు బండి విషీగారు. అదీగాక తాను అదెద్కి కారు తీసుకుంటానంటే ఎయిర పోరట్ లోనే వదద్నాన్డు ఈయన. ఈ 
ఆలోచనలోత్ నిదర్పటట్క పొదుద్నే లేటుగా లేచిన రామూమ్రిత్కి విషీగారు చెపాప్డు, “ఇనూస్య్రెనస్ కి ఫోన చేసాను. డిడకిట్బిల ఐదు వందలే. అవి కటేట్సాత్నంటే 
ఇపుప్డే చెక ఇచేచ్యండి. లేకపోతే మీరింటికి వెళిల్ పంపినా సరే.” 

వచేచ్టపుప్డు పటుట్కొచిచ్న చెక బుక తీసి రెండు చెకుక్లు రాసాడు రామూమ్రిత్. ఒకటి విషీగారికి రెండోది తనకి పోలీసాయన ఇచిచ్న టికెట కీ, ఆ 
కౌంటీ కల్రక్ పేరుమీద. హమమ్యాయ్ డబుబ్లు పోయినా తలమీదనుంచి భారం దిగిపోయాక వెకేషన అయిందనిపించి విమానం ఎకిక్ వరీజ్నియా వచేచ్సారు. 
దారోల్ రామూమ్రిత్ వాళాళ్విడ మొగుణిణ్ సాధించింది – రామూమ్రిత్ చుటట్ం విషీ గారి గురించి. “ఆయనే మనలిన్ డైరవ చేయమనాన్డు, అదెద్ కారు వదద్నాన్డు, 
మళీళ్ ఇనూస్య్రెనస్ కి ఐదు వందలు ఇమమ్నాన్డు’ అంటూ. 
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ఈ సాధింపు ఎకుక్వౌతుంటే రామూమ్రిత్ చెపాప్డు, “అదెద్ కారు తీసుకుంటే దానికిలా అయితే అపుప్డు కూడా దానికి ఇనూస్య్రెనస్ కటుట్కోవాలి. 
అసలు విషీగారు ఇనూస్య్రెనస్ కి చెపప్కుండా మొతత్ం రిపేర మననే పెటుట్కోమని చెపేత్ మూడువేలదాకా అయిండేది. మాటాల్డేటపుడు ఇవనీన్ తెలిస్ మాటాల్డు. 
ఆయన మంచివాడు కనక ఇనూస్య్రెనస్ మీదకి నెటాట్డు దీనిన్ కానీ మరొకరైతే ఏమై ఉండేదో? మనకి ఇందులో మరో విషయం ఏమిటంటే పోలీస ననున్ 
ఎవరికారో ఎతుత్కొచిచ్నటుట్ అభియోగం పెటిట్ జైలోల్ పెటట్లేదు. సంతోషించు.” 

అపప్టిదాకా సాధించిన సాధీవ్మణి ఈ మాట రామూమ్రిత్ నోటోల్ంచి వినగానే టకుక్న నోరుమూసుకుంది. 
              ఎ , ఎ   
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పదో తరగతిలో జేరకముందు శెలవలోల్ తెలిస్ంది రమణమూరిత్ తండిర్కి, తాడికొండలో ఉండే రెసిడెనిష్యల సూక్లు 
గురించి. కురార్డు చాకులా చదువుతునాన్డు కనక అకక్డ జేరిప్సేత్ బాగుంటుందని ఊళోళ్ తెలుస్నన్వాళుళ్ చెపేత్ అకక్డ 
జేరడానికి ఉండే టెసుట్లూ అవీ కనుకుక్ని దగిగ్రుండి అని కాయితాలు నింపి అకక్డ సీటు సంపాదించాడు కొడుకిక్. రమణ 
సరిగాగ్ వెళాళ్లిస్న రోజుకి మాతర్ం గొంతులో పచిచ్ వెలకాక్య పడడ్టూట్ అయింది తలిల్కీ తండిర్కీను. ఉనన్ ఇదద్రబాబ్యిలలో, 
అందులోనూ పెదద్ కురార్ణిణ్ దూరంగా పంపించేసుత్నన్ందుకు. అయినా కొడుకు బాగుపడుతుంటే ఏడవడం తపుప్ కదా? 
తాడికొండ హసట్ల లో కురార్ణిణ్ దిగబెటిట్ మళీళ్ తెనాలి వచేచ్సాడు. మొదటోల్ కాసత్ ఏడుపొచిచ్నా రెండు మూడు నెలలకి 
అకక్డ కురార్డికీ ఇకక్డ అమామ్నానన్లకీ అలవాటైంది ఒంటరిగా ఉండడం. ఇంటోల్ ఉనన్ రెండో కురార్డు ఇపుప్డు ఆరో 
తరగతిలో ఉనాన్డు. తాడికొండలో పెదద్ కురార్ణిణ్ అకక్డే మేషట్రుల్ చూసుత్నాన్రు.  

ఏడాది గడిచాక అటు కురార్డికీ ఇటు నానన్కీ తెలిస్న విషయం పర్కారం, తాడికొండ వంటి సూక్లే మరోటి ఉంది 
నాగారుజ్న సాగర లో అకక్ రెండేళుళ్ ఇంటరీమ్డియేట కోసం మళీళ్ పరుగు, కాయితాలు నింపడం వగైరా. పదో తరగతి 
పరీక్షలోల్ తెలిస్న ఫలితాల పర్కారం మొతత్ం సూక్ల లో అందరికీ ఫసట్ కాల్సే! తాడికొండా, మజాకా? కురార్డు ఎడంగా 
ఉండడం అలవాటైనా తెనాలి నుంచి తాడికొండ దగిగ్రే కనక బాగానే ఉండేది. అనుకునన్టేట్ చాకులాంటి మూరిత్ 
నాగారుజ్నసాగర లో తేలాడు. తాడికొండలో సంగతి వేరు. అకక్డందరూ తెలుగు కురార్ళేళ్. ఇంగీల్షు వచిచ్నా రాకపోయినా 
పెదద్ గొడవలేదు. ఇకక్డ జూనియర కాలేజ అలాకాదు. అనేక చోటల్నుంచి వచిచ్న కురార్ళుళ్ – అదీ చినన్పప్టున్ంచీ మమీమ్ 
డాడీ అంటూ పెరిగిన మరినిన్ చాకులు ఇంగీల్షు గడ గడా మాటాల్డుతూంటే మూరిత్ వెరిర్మొహం వేసుకుని చూడడ్మే. 
రెండునెలలోల్ తెలిస్న విషయం మరోటి. గడగడగా వాగే ఇంగీల్షొచిచ్న కురార్ళల్కి వచిచ్నది ఆ ఇంగీల్షొకక్టే. మిగతా 
పుసత్కాలోల్ విషయాలోల్ సినిమాలూ అవీ కబురుల్ చెపాత్రు. మురిత్ అలాకాక్దు – అనిన్ సబజ్కుట్లోల్ మొదటి రేంక. ఈ విషయం 
మొదటిసారి పెటిట్న పరీక్షలోల్ తెలియగానే మూరిత్ తన ఇంగీల్షుమీద పటుట్కోసం మొదలుపెటాట్డు. మొదటి ఏడు 
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పూరత్వుతుండగానే జూనియర కాలేజీలో బాగా తెలిస్న విషయం మూరిత్కి దరిదాపులోల్ ఎవరూ లేరు. ఇంగీల్షు 
మాటల్డగలుగ్తునాన్డు మరీ అంత అమెరికావాడిలా కాకపోయినా తపుప్లేల్కుండా. పదో తరగతిలో మొదలుపెటిట్న 
పరుగుపందెం ఇంటర రెండో ఏటికి జోరు అందుకుంది, తరావ్త కాలేజీ కోసం.  

ఇంటర రెండో ఏడు మొదటి మూడునెలలోల్ కాలేజీ టీచరుల్ చెపిప్నది వినాన్క రమణ మూరిత్ దృషిట్ ఐఐటి మిద 
పడింది. అకక్డ ఏ బార్ంచ చదవాలా అనేది తరావ్త చూడొచుచ్ కానీ మొదట దాని టెసట్ పాస అవావ్లి. అది కనక తనేన్సేత్ 
మామూలు ఇంజినీరింగ కాలేజీ ఉండనే ఉంది. పరుగుపందెం లో మొదట ఉండాలంటే కొనిన్ కోచింగ పుసత్కాలు కొనాలి. 
లేదా సీనియరల్ దగిగ్ర పాతవి అపుప్తెచుచ్కోవచుచ్. లైబర్రీలో ఉనన్వి సరేసరి. కొంతమంది కురార్ళుళ్ అయేయ్ఎస కీ దానికీ 
వెళాత్రేమో కానీ రమణ మూరిత్ మాతర్ం ఐఐటి మీదే సారించాడు. ఇదంతా తెనాలి లో ఉనన్ తలిల్కీ తండిర్కీ ఎపప్టికపుప్డు 
తెలుసూత్నే ఉంది. కురార్డు పరుగుపందెం లో బాగా నెటుట్కొసుత్నాన్డు కనక వాళల్కేమీ ఇబబ్ంది లేదు.  ఇంటర 
పూరత్యేయ్సరికి రమణమూరిత్ కి కానూప్ర ఐఐటిలో సీటు సిదధ్ంగా ఉంది వచిచ్న టెసుట్లో మారుక్లవలల్. అలా తెనాలి నుంచి 
ముపైఫ్ కిలోమీటరల్ దూరంలో ఉనన్ తాడికొండకీ, వంద కిలోమీటరల్ పైన నాగారుజ్నసాగర కీ అకక్డున్ంచి అనేక వందల 
కిలోమీటరల్ కానూప్ర కి పయనమైపోయాడు పరుగులో రమణ మూరిత్. ఐఐటి లో మరోసారి నాగారుజ్నసాగర సంగతే రినస్ 
అండ రిపీట. అకక్డకొచేచ్ కురార్ళుళ్ కీర్మ ఆఫ ద కంటీర్ – అందువలల్ తాడి తనేన్వాడి తలకాయ తనేన్వాళుళ్ చాలామంది 
ఉనాన్రకక్డ. రమణ జేరింది తనకి వచిచ్న ఎలకిట్ర్కల ఇంజినీరింగ బార్ంచ లో.  మరోసారి జీవితంలో ఎడతెగని పరుగు 
పందెం మొదలైంది. మూడో ఏళోళ్ మరో రెండు విషయాలు తెలిసాయి. ఐఐటి లో సీటురావడం కషట్ం అనుకుంటాం కానీ 
దీనికనాన్ ఇంకా కషాట్లు మరో రెండునాన్యి. ఒకటి ఐ ఐ ఎమ లో ఎమ బి ఏ లో సీటు తెచుచ్కోవడం. రెండోది 
అయేయ్ఎస. ఐఐటిలో పాసైతే ఇంజినీర ఉదోయ్గం ఎలాగా వసుత్ంది కానీ జీతం ఎం బి ఏ తో పోలిసేత్ అయిదో వంతు 
ఉండదు. ఐయేయ్ఎస అయితే జీతం ఎంతొచిచ్నా మొతత్ం చేతిలో ఉండే పవర ఎకుక్వ. ఇంతా కషట్పడి ఇకక్డికొచాచ్క 
తెలిస్న విషయం  పర్కారం ఐఐటిలో సీటు అంత గొపప్ విషయమేం కాదు – కనీసం ఐఐఎమ లో ఎంబియే, కానీ 
అయేయ్ఏస కనాన్! అయితే తాను అయేయ్ఎస కంటే ఎంబియే చేయడమే బాగుండొచుచ్. 

పరుగుపందెం ఓ వయ్సనం కనక కానూప్ర లో మూడో ఏడు అవుతూండగానే మూరిత్ ఐఐఎం కి టెసట్ రాసి సిదధ్ంగా 
ఉనాన్డు. ఇలా బి.టెక అవగానే అలా కలకతాత్లో ఐఐఎంలో జేరేడు మూరిత్. అకక్డ తెలిస్న విషయం మరోటి. ఎంబిఏ 
అవగానే పెదద్ అమెరికన కంపెనీ ఉదోయ్గం ఇసుత్ంది ఏమీ ఢోకాలేకుండా. కానీ కొంతమంది అమెరికా డైరకట్ గా వెళిళ్ పి 
హెచ డి చేసుత్నాన్రు. ఈ విషయం తనకి కానూప్ర లో ఉండగానే తెలిస్నా ఐఐఎం మీద మమకారంతో అమెరికా 
వెళల్నేలేదు. అయినా ఇపుప్డు పోయినదేముంది? అదిగో అలా ఎంబిఏ అయేయ్ సమయానికి అయయ్గారు అమెరికాలో 
తేలాడు పి.హెచ.డి  చేయడానికి. పరుగుపందెం ఆగుతుందనుకునాన్డు కానీ అమెరికాలో పి.హెచ.డి చేసుత్నన్పుప్డు తెలిస్న 
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విషయం పర్కారం ఏదైనా కంపెనీలో ఉదోయ్గం రావడం కషట్ం అయితే కాదు అయితే అజయ బంగా లాగా పర్తీ వారికీ 
అటువంటి ఉదోయ్గాలు వచేచ్యవు. వచిచ్నా అందులో సెట్ర్స తటుట్కోవడం కషట్ం. దీనికనాన్ కాలేజీలో పాఠాలు చెపప్డం 
ఉతత్మం. నాలుగేళల్ పి.హెచ.డి అయాయ్క అలా డాకట్ర గా రమణ మూరిత్ పరుగు మరోసారి – నూయ్ యారక్ రాషట్రంలో 
ఆలబ్నీ అనేచోట ఓ యూనివరిస్టీలో పొర్ఫసర గా ఉదోయ్గం. చెపేప్వి మేనేజ మెంట పాఠాలు. పరుగు నిజంగానే 
పూరైత్ందా అంటే లేదనే సమాధానం ఎందుకంట ఇపప్టివరకు కేవలం ఇండియా జనాలతోనే పోటీపడిన ఇరవై ఆరేళల్ 
రమణ మూరిత్ ఇపుప్డు పర్పంచంలో అనిన్చోటల్ నుంచీ అమెరికా వచేచ్ పర్తిభావంతులతో పోటీపడుతునాన్డు.  

టీచింగ లో ఉండే కషాట్లు – పీత కషాట్లు పీతవి అనన్టూట్ వేరే. మొదటి మూడు సంవతస్రాలోల్ గార్ంటుల్ 
సంపాదించాలి. కనీసం రెండో మూడో పేపరుల్ పర్చురించాలి. రెండు పేపరుల్ పర్చురించాడు రమణ మూరిత్. అయితే ఎంత 
కషట్పడినా ఓ ఇరవైవేల డాలరల్ యూనివరిస్టీ గార్ంట తపప్ మరేమీ రాలేదు. దీనికాక్రణాలు అనేకం. రాజకీయాల వలల్ 
గార్ంటుల్ ఇచేచ్ డబుబ్లు తగిగ్ంచారు సరాక్రు వారు. వచేచ్ అపిల్కేషనల్కీ ఇచేచ్ డబుబ్లకీ పొంతనలేదు. కాంపిటీషన 
ఎకుక్వైపోయింది. రెండేళుల్ మూడయాయ్క అపుప్డు చెపాప్రు యూనివరిస్టీవారు చావుకబురు చలల్గా. ఉదోయ్గానికి టెనూయ్ర 
ఇవవ్డం కుదరదు, మీ డిగీర్ అదుభ్తం, మీ పనితీరు మరింత అదుభ్తం, మీరు పాఠాలు కూడా వీర అదుభ్తంగా చెపుత్నాన్రు 
కానీ మీకు టెనూయ్ర ఇవవ్లేం. చైనా నుంచొచిచ్న మీ కొలీగ యాంగ లీ గారు మీకనాన్ పర్తిభావంతులు అదీగాక ఆయన 
మొదట బాచిలర డిగీర్ నుంచి ఇపుప్డు పి.హె.డీ దాకా అంతా మేనేజ మెంట లోనే చదువుకునాన్రు. అలా రమణమూరిత్ 
మొదటిసారి ఓటమి చవిచూసి రోడుడ్మీద పడాడ్డు. మరో ఉదోయ్గం అంత కషట్ం కాదు కానీ ఓటమి జీరిణ్ంచుకోవడమే 
అనిన్ంటికనాన్ కషట్ం.  

ఆ తరావ్త విషయాలనీన్ ఆటోమేటిగాగ్ జరిగాయి. రమణమూరిత్ ఓ ఫైనానస్ కంపెనీలో జేరాడు, ‘పోర్గార్మ మేనేజర’ 
గా - వాళుళ్ తయారుచేసే కొతత్ సాఫట్ వేర కి లీడర కావాలిట. మరో రెండేళుళ్ గడిచాయి. మారచ్ నెలలో ఓ రోజెందుకో 
వంటోల్ నలతగా ఉండి,  బాగా తగగ్ని తలనెపిప్తో డాకట్ర దగిగ్ర తేలాడు మూరిత్. అపుప్డు తెలిస్న వివరాల పర్కారం, 
రమణమూరిత్గారి సిసోట్లిక రకత్పోటు రెండు వందల పైమాటే. డయాసోట్లిక కూడా అంత బాగాలేదు, నూట ముపైఫ్ 
చూపిసూత్. డాకట్ర గారు సెట్ర్స తగిగ్ంచుకోమనీ రోజూ వాయ్యమం చేసూత్ ఫలానా మందు వాడమనీ చెపాప్డు. ఇంక 
ఇపప్టున్ంచీ అలా వాడుతూనే ఉండాలిట. ఏదైనా తేడాలొసేత్ హారట్ ఎటాక లేదా సోట్ర్క రావచుచ్.  

ఓ రెండురోజులు శెలవు తీసుకుని ఇంటోల్ తీరిగాగ్ కూరుచ్నన్పుప్డు తనకి వచిచ్న రకత్పోటూ, ఇపప్టివరకూ గడిచిన 
జీవితావలోకనం చేసుత్కుంటూంటే తటిట్న విషయం ఇదీ. చదువుకుందామనే పరుగుపందెం మొదలుపెటిట్న తాను 
మిగతావనీన్ మరిచ్పోయి పోటీలోల్ నెగుగ్తూ వచాచ్డు కానీ దీనికి తాను తన ఆరోగాయ్నిన్ పణంగా పెటాట్డు. ఐఐటిలో చదువు 
అవగానే ఉదోయ్గంలో జేరితే తాను మెకానికల ఇంజినీర గా రాణించేవాడా? ఐఐఎం లో చదవడానికి ఐఐటిలో డిగీర్ అసలు 
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అకక్రేల్దు కూడా అయినా తాను పోటీ తతత్వ్ం వదులుకోలేక ఐఐఏం లో జేరాడు. అకక్డే ఉండి ఉంటే ఏదో ఉదోయ్గం వచిచ్ 
బాగానే ఉండేది కానీ అందరిలాగానే అమెరికా అంటూ దిగాడు ఈ దేశంలో. ఇంతా కషట్పడాడ్క కావాలిస్న టెనూయ్ర 
రాలేదు. తనవలల్ ఐఐటిలో ఎలకిట్ర్కల ఇంజినీరింగ లో మరో కురార్డికి సీటురాలేదు. జేరిన తాను ఆ ఇంజినీరింగ బార్ంచ 
ని వాడుకోలేదు. పోనీ ఎంబిఏ ని వాడుకునాన్డా అంటే అదీ లేదు. అలా తనవలల్ మరో కురార్డో కురర్మోమ్ ఐఐఎం లో 
సీటు మిసైస్ ఉండొచుచ్. తనకి తెలియకుండానే కొంతమందిని తొకాక్డు పైకి రాకుండా.  ఇపుప్డు పి.హెచ. డి వలల్ తానో 
“అతి” విదాయ్ధికుడు. చేసే ఉదోయ్గం మాతర్ం మామూలు ఆరునెలలు సరిట్ఫికేట కోరస్ చేసి ఐదారేళుళ్ పనిచేసాక వచేచ్ సాఫట్ 
వేర మేనేజర ఉదోయ్గమే.  

ఎపప్టికపుప్డు జీవితమనే పరుగుపందెంలో తాను నెగుగ్తునాన్డనుకునాన్డు కానీ తాను ఓడిపోయాడు. 
మామూలుగా కాదు దారుణంగా - అదీ తన శరీరానిన్, ఆరోగాయ్నిన్ పోగొటుట్కుని. ఓ నిటూట్రుప్తో నిసాత్ర్ణగా మంచంమీద 
ఒరిగిపోయాడు డాకట్ర రమణమూరిత్ బి.టెక (ఐఐటి), ఎంబిఏ (ఐఐఎం), పి.హెచ.డి (అమెరికా).  
 

     అ   ,     . 
PPP   

అమెరికా వచేచ్ముందు అమోల గారు వినన్ విషయం – అది లాండ ఆఫ ఆపరుట్య్నిటీ. డబుబ్ సంపాదనకి 
ఆకాశమే హదుద్. పని చేసేవారికీ, చేయని వారికీ, చేయించుకునేవారికీ కూడా అమెరికా అదుభ్తమైన దేశం. అందుకే డిగీర్ 
అవగానే పరీక్షలు రాసి ఎమ. ఎస లో సీటు సంపాదించి అమెరికాలో దిగారు అయయ్గారు. చదువుకునే రోజులోల్ డబుబ్లు 
దాచడం అసంభవం కనక ఉదోయ్గం రాగానే ఓ సేవింగస్ ఎకౌంటూ, ఓ సాట్కులు కొనే ఎకౌంట మొదలు పెటాట్డు. 
నెలకింత అని దాసూత్ షేరుల్ కొనడం, అమమ్డమే పని. మొదటోల్ ఓ టయోటా కంపెనీ వి, పెపిస్, కోకో కోలా కంపెనీవి షేరుల్ 
కొని దాచుకునాన్క నాలుగేళుళ్ గడిచేయి. సాట్కు మారెక్ట అపుప్డపుప్డూ కుదేలైనా మళీళ్ పుంజుకుంటోంది. డబుబ్లు  
పోయినటేట్ పోయి మళీళ్ వసుత్నాన్యి. నాలుగేళళ్ తరావ్త చూసుకుంటే పది శాతం వృదిధ్ ఉనన్టేట్.  

రోజులెవరి కోసమూ ఆగవు కనక అమోల గారికి పటాట్భిషేకం, ఆ తరావ్త అమమ్గారు అమెరికా వచాచ్క మరింత 
జోరుగా పెటుట్బళూళ్, ఈ లోపున ముగుగ్రు పిలల్లూ అవీ అందరికీ జరిగినటేట్ అయయ్గారికూక్డా జరిగేయి. అమమ్గారు 
కూడా ఉదోయ్గం చేసుత్నాన్రు కనక ఇపుప్డు మరినిన్ సాట్కులు కొనడం, అమమ్డం లేదా దాచుకోవడం జరుగుతోంది. 
దీనితోపాటే, సాట్కు కొనకుండా షారిట్ంగ చేయడం అంటే ఏమిటో నేరుచ్కునాన్రు అయయ్గారిపుప్డు. దాని పర్కారం ఓ 
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కంపెనీ బోర్కర దగిగ్రున్ంచి ముందు రోజులోల్ తపప్కుండా కిందికి అంమాంతం జారిపోబోయే సాట్కు అరువు తీసుకుంటారు 
పది, ఇరవై రోజులకి. ఉదాహరణకి ఆ సాట్కు యాభై డాలరల్ దగిగ్రునన్పుప్డు ఓ ఇరవైవేల సాట్కు అపుప్ తెచుచ్కోవడం. 
వెంఠనే వాటిని అమేమ్సి ఓ మిలియన డాలరుల్ దగిగ్రుంచుకుంటారు. ఆ సాట్కు ఎలాగా కిందకి పడుతుందనే ధైరయ్ంతో ఓ 
వారం పదిరోజులు డబుబ్లుంచుకునాన్క అది ముపైఫ్కి పడగానే వెంఠనే దానిన్ మళీళ్ ముపైఫ్కి కొనడానికి  ఆరు లక్షల 
డాలరుల్ చాలు; అంటే ఏమైంది? మిలియన డాలరల్లో ఆరు లక్షలు పోతే నాలుగు లకారాలు మిగులాత్యి. ముపైఫ్ డాలరల్ 
దగిగ్ర సాట్క ఎలాగా కొనేసారు కనక ఆ కొనేసిన సాట్కుని అపుప్ తెచుఛ్కునన్ బోర్కర కి ఇచేచ్యడమే. అయితే ఇందులో 
రిసేక్విటంటే, యాభై డాలరల్ దగిగ్ర కొనన్ సాట్కు ముపైఫ్కి తపప్కుండా దిగజారుతుందనేది సరిగాగ్ చెపప్గలిగి ఉండాలి. 
అదికానీ కిందకి రాకపోయి పైకి పెరిగిందా, అయయ్గారి జేబులోంచి డబుబ్లు వేసి మరీ ఆ సాట్కు కొని బోర్కర కి 
ఇచుచ్కోవాలి.  కానీ అమోల గారు చాలాకాలం నుంచీ పెటుట్బడి పెటేట్ ముదుపరి కనక, షారిట్ంగ బాగానే చేసుత్నాన్రు. 
డబుబ్లు బానే వసుత్నాన్యి. అమమ్గారు కూడా ఆల హాపీస.  

ఇటువంటి రోజులోల్నే అమోల గారికి ఒక వెంచర కాపిటలిసుట్ తగిలారు. ఆయన సిలికాన వేలీ నుంచి వచిచ్న, 
అనేక సంవతస్రాలు అనుభవం ఉనన్ పెదాద్యన. అమోల గారితో చెపాప్డు ఆకాశంలో హదుద్ జేరడానికి మరినిన్ 
పదధ్తులు. దాని పర్కారం, వెంచర కాపిటల ఈ షారిట్ంగ కనాన్ మరింత లాభదాయకం. కొతత్గా పెటేట్ కంపెనీలో పెటుట్బడి 
పెటట్డం, దాని షేరుల్ తీసుకోవడం. ఆ కంపెనీ పెదద్దవగానే ఏ గూగిల లాంటి కంపెనీకో అమేమ్సి డబుబ్లు తీసుకోవడం. 
మూడు నుంచి అయిదేళళ్లో పదేసి మిలియనుల్ సంపాదించవచుచ్ – కాలు కదపకుండా. అయితే ఒకే కంపెనీలో వెంచర 
కాపిటల పెటట్డం కంటే మూణాణ్లుగు కంపెనీలలో పెడితే మరింత వెసులుబాటు. దానికి కాలిఫోరిన్యా దాకా వెళళ్డం 
కూడా అనవసరం. ఇపుప్డు అమోల ఎకక్డునాన్డో అకక్డున్ంచే పెటుట్బళుళ్ పెటొట్చుచ్.  హై టెక అమెరికా, మజాకా?  

అలా అమోల గారు వెంచర కాపిటలిసుట్గా తేలాడు మరో రెండేళళ్లో. పిలల్లు పెదాద్ళళ్వుతునాన్రు. ముగుగ్రూ 
ఎలిమెంటరీలు దాటి పెదద్ సూక్లోల్కి వచాచ్రు. అనీన్ బాగానే ఉనైన్. అతత్గారు అపుప్డపుప్డూ బాంబే నుంచి వచిచ్ కూతురి 
సంసారం చూసి వెళుత్నాన్రు కూడా. మామగారు పోయి చాలాకాలం అయింది కనక ఆయన పర్సకిత్ లేదు. 
అతత్గారొచిచ్నపుప్డలాల్ కూతురు ఆవిడకి చెపూత్నే ఉంది మొగుడు డబుబ్లు ఎలా సంపాదిసుత్నాన్డో, తామెంత 
ధనవంతులో, పిలల్లు ఎంత బాగా చదువుకుంటునాన్రో అనీన్ను. అతత్గారు అనీన్ చూసి మురిసిపోతోంది ఎపప్టికపుప్డు.  

బాతు ఇటువంటి బంగారం గుడుల్ పెటేట్ రోజులోల్నే అమోల గారు అనుకునే అదుభ్తమైన మరో అవకాశం 
తనున్కొచిచ్ంది. అదీ ఇంతకుముందు తెలుస్నన్ వెంచర కాపిటల సేన్హితుడు చెపిప్ందే. ఆయన కూడా ఎంతో చెపప్లేదు 
కానీ పెటుట్బడి పెడుతునాన్టట్. అదెలా ఉండబోతోందో అవనీన్ పేపరూల్, వెబ సైటూల్ చూసి నేరుచ్కోచచుచ్. చివరోల్ ఆయన 
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చెపప్నే చెపాప్డుకూడా – అమోల డబుబ్లు పెటట్కపోయినా ఏమీ అభయ్ంతరం లేదు. తనని చూసి మాతర్ం 
మొహమాటంతో పెటట్వదుద్ సుమా అని హెచచ్రించాడు కూడా.   

అమోల గారు ఆ రోజు, మరాన్డు అంతా చూసాడు ఇంటరెన్ట మీదా అకక్డానూ. అనీన్ కనుకుక్నాక తనకి తోచిన 
విధం ఏమిటంటే ఈ కంపెనీ కొతత్గా పెటిట్నది ఫలానా మాసాస్చుసెటస్ యూనివరిస్టీంచి వచిచ్న మెరికలాంటి కురార్డు. 
సరిగాగ్ రాబోయే ఐదేళల్లో ఈ కంపెనీ సాట్కు కొనాలనాన్ దొరకదు ఎందుకంటే ఈయన చేసే రీసెరచ్ తో కొతత్ పరికరం 
రాబోతోంది వెనున్ మీద చేయబోయే సరజ్రీకి. ఈ సరజ్రీ వలల్ వెనున్గాయం మూలంగా కాళూళ్ చేతులూ కదపలేని వారుంటే 
వాళల్ందరూ లేచి నడుసాత్రు మూడునెలలోల్. ఇటువంటి రోబోటిక సరజ్రీకి పెటుట్బడి ఇపుప్డు పెటాట్రా చూసుకోండి 
ఏమౌతుందో! మొదటి సారీ, రెండో సారీ ఈ విషయాలనీన్ చూసాక మూడోసారి చూసి అమోల గారు నిరణ్యించుకునాన్రు 
– భారీగా పెటుట్బడి పెటట్డానికి. దీనికాక్రణాలు మసాచుసెటస్ మెరిక కురార్డు ఒకటి, రెండోది వెనున్ సరజ్రీ చేసి నరాలు 
బాగుచేయడం, మూడోది రాబోయే మిలియనుల్. ఈ మిలియనుల్ వసేత్ ఇంక తానెపుప్డూ అసలు పెటుట్బడి పెటట్డం కానీ 
ఉదోయ్గంచేసే అవరసరం కానీ ఉండనే ఉండదు. ఈ విషయంలో అమమ్గారితో మాటాల్డడమా వదాద్ అని కొంచెం 
ఆలోచించి మొతాత్నికి చెపప్కుండా ఆవిడకో సరైప్జ ఇవవ్డానికే నిశచ్యించుకునాన్డు. 

మరోవారానికి అమోల చేసిన పనేవిటంటే తనకునన్ మొతత్ం డబుబ్లూ, మరో తెలుసునన్ బోర్కర దగిగ్ర మరో  
మిలియన అపూప్, అనీన్ కలిపి ఆ కొతత్ కంపెనీ లో పెటాట్డు. ఎందుకంటే మెరిక కురార్డితో మాటాల్డితే అతను చెపప్డం 
పర్కారం సరిగాగ్ ఏడాది లోపు సరజ్రీకి రోబోట ను బయటకి తీసుకొసాత్టట్. డబుబ్లు పెటట్గానే, ఆ కంపెనీ అమోల గారికి 
ఎరర్ కారెప్ట వేసి ఆహావ్నం పలికింది. ఇంక ఇపప్టున్ంచీ చేయాలిస్నది ఒక సంవతస్రం ఏమీ చెపప్కుండా కుదురుగా 
కూరోచ్వడమే.  

మొదటోల్ మూణెణ్లుల్ కాసత్ కషట్ంగా గడిచినా, ఒడిదుడుకులకి అలవాటు పడాడ్క అసలు కంపెనీ ఎలాగా పైకి 
వసుత్ందని తెలుసు కనక దానికేసి చూసీ చూడకుండా మరో మూణెణ్లుల్ గడిచాక అపుప్డు తెలిస్ంది అసలు విషయం. మెరిక 
కురార్డు ముందు అనుకునన్ంత మెరిక కాదు. అసలీ నరాలు బాగుచేసే మెడికల పోర్సిడూయ్ర ఇంకా రానేలేదు. ఈ కురార్డు 
ఊరికే జనాలని ఊదరకొడుతూ డబుబ్లు సంపాదించడానికి నానా అవసాథ్ పడుతునాన్డు. ఇంకా తెలిస్న విషయాల 
పర్కారం తనకి సలహా ఇచిచ్న వెంచర గారు ఓ మిలియన పోగొటుట్కునాన్డు కానీ ఆయన లకీష్  పుతుర్డు కనక ఆయన 
పటిట్ంచుకోలేదు. మరి తానో? ఉనన్దంతా ఊడిచ్పెటాట్డు. మరో మూణెణ్లల్కి మిగతాది తెలిస్ంది. తానుపెటిట్న డబూబ్, 
తెచిచ్న మిలియన అపూప్ గంగలో కలిసిపోయాయి.  దీనికి పెదద్ కారణం మెరిక కురార్డు మెడికల ఫీలడ్ లో అనుసరించే 
కొనిన్ రూలస్, పాలసీలు, రెగుయ్లేషనస్ అవీ పటిట్ంచుకోలేదు. ఆయన హాత హూత అంటూ ఏదో మాయచేసి ఏదో 
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చేసేసాత్నని చెపిప్నది ఎకక్డ వేసిన గొంగళీ అకక్డే ఉనన్టూట్ ఉంది. మెరిక కురార్డెలా ఉనాన్ ఇదంతా కలిపి అమోల గారి 
నెతిత్మీద కుచుచ్టోపీ పడింది.  

ఇదంతా తెలిసాక ఆ రోజు సాయంతర్ం ఇంటికొచాచ్డు అమోల. రెండు మూడు వారాల కిర్తమే బాంబే నుంచి 
వచిచ్న అతత్గారు టీ కలిపి ఇచిచ్ంది. ముభావంగా తీసుకుని తాగుతూ ఉంటే తటిట్న విషయం – ఈ కంపెనీ దివాలా 
సంగతి తెలియగానే బోర్కర తన డబుబ్లు అడుగుతాడు. తన ఇలూల్ అమమ్గారి వంటిమీద బంగారం అంతా కలిపినా 
అయిదు లక్షల డాలరుల్ కూడా ఉండదు. ఇంటోల్కి వెళిళ్ పిలల్లేంచేసుత్నాన్రో చూసి బయటకి నడిచాడు. అమమ్గారింకా 
ఇంటికిరాలేదు పనిలోంచి. బయటకి వెళిళ్న అమోల రాతిర్ ఎపుప్డో రెండు దాటాక ఇంటికొచాచ్డు. కొంచెం మందు 
కొటిట్నా మనిషి కంటోర్ల లో ఉనన్టేట్ లెకక్.  కారు గరాజ లోనే పెటిట్ ఇంటోల్కి నడిచాడు. ఇలల్ంతా నిశశ్బద్ంగా ఉంది. 
అందరూ పడుకునన్టేట్. అమోల అపుప్డపుప్డూ ఇలా లేటుగా రావడం మామూలే కనక ఎవరూ మెలుకువగా లేరు ఈయన 
కోసం. అకక్డే హాలోల్ లైట వేయకుండా కూరుచ్ని తాను చేయబోయే పని మంచిదా కాదా అనేది ఆలోచించాడు మరోసారి. 
మంచిదే అనిపించాక మొదటగా అమమ్గారి గదిలోకెళిళ్ ఆవిడ నుదిటిమీద శబద్ం రాకుండా పేలాచ్డు సైలెనస్ర గన. 
తరావ్త ముగుగ్రి పిలల్లనీ కూడా అలాగే కాలాచ్క బయటకి వసూత్ంటే అతత్గారు లేచి బాతూర్ంలోకి వెళూత్ కనిపించింది. 
ఈవిడ కనక బతికి ఉంటే రేపు పొదుద్నేన్ వచేచ్ పోలీసులకి తాను చేసిన ఘనకారయ్ం చెపప్దూ? అవిడ బయటకి రాగానే 
ఆవిణీణ్ కాలిచ్ పారేసాడు. తరావ్త కిందకొచిచ్ తన నుదిటి మీద గన పెటుట్కుని కాలుచ్కునాన్డు ఆఖరి బులెట తో.  

మూడు రోజుల తరావ్త ఈ ఇంటోల్ంచి ఏదో వాసన వసోత్ందని ఎవరో పోలీసులని పిలిసేత్ వాళుళ్ తలుపులు బదద్లు 
కొటిట్ చూసారు. తరావ్త జరగడానికేవుంది? ఓ డిటెకిట్వ సులభంగా పటుట్కునాన్డు అమోల గారు చేసిన పని. సాట్కులోల్ 
పెటిట్న డబుబ్ల వలేల్ ఇలా అయిందనీ, గన లోంచి వచిచ్న తూటాలు, వాడిన గన ఆయన దగిగ్రలోనే ఉంది కనక ఆయనే 
ఈ కుటుంబానిన్ ఇలా కడతేరాచ్డని ఓ రిపోరట్ రాసి కేసు మూసేసారు. అలా ఆకాశమే హదుద్గా పైపైకి వెళిళ్పోదామనుకునే 
అమోల గారు, తాను పోయాక కుటుంబం ఏడవకూడదని కాబోలు పిలల్లోత్ సహా అందరీన్ కడతేరాచ్డు. అయితే తాను 
చేసిన తపుప్ ఆఖరి బులెల్ట తన నుదిటిమీద తగిలాక కూడా ఆయనకి తెలియలేదు.  

  ఒ   . 
PPP ఉ   

ఆగసట్ నెలలో సెమెసట్రుల్ మొదలౌతూంటే దిగాడు మురళి అమెరికాలో పోసట్ డాకట్రల ఫెలోషిప మీద. 
యూనివరిస్టీలో ఉదోయ్గం, బయట ఇదద్రు ముగుగ్రితో రూములో మకాం, వంటా అదీ కుదిరాక అమెరికా అంటే మెలిల్గా 
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తెలిసి వసోత్ంది. జీతం ఫరావ్లేదు మరీ అంత సూట్డెంటల్కి ఇచేచ్ంత తకుక్వా కాదు, పొర్ఫెసరల్కి ఇచేచ్ంత ఎకుక్వా కాదు. 
అయితే వచేచ్ ఈ జీతంతో కాపురం పెటట్వచాచ్ అంటే చెపప్డం కషట్ం. ఉనన్ ఊరోల్ ఉనన్ జీతం, వసతీ మరో ఊరోల్ 
ఉండకపోవచుచ్. పర్సుత్తానికి రెండేళుళ్ కానాస్స లో ఉంటే ఓ ఉదోయ్గం రాగానే వెళిళ్పోవచుచ్.  

ఓ ఏడాది గడిచాక మిగతా విషయాలు తెలిసాయి. ఎలాగో ఒకలాగ ఈ రీసెరచ్ కి డబుబ్లకోసం ఓ పార్జెకట్ మరో 
అయిదేళళ్కి సంపాదించగలిగితే తనని ఉదోయ్గంలోకి తీసుకునన్ పొర్ఫెసర గారు గీర్న కారుడ్ ఇపిప్సాత్ననాన్డు. అలా కిందా 
మీదా పడి మరో ముగుగ్రు ఆచారుయ్లతో కుసీత్ పటిట్ మొతాత్నికో పోర్జెకట్ కి పర్పోజల రాసి పంపించాడు. అది వచేచ్సరికి 
మరో ఆరునెలలు గడిచాయి. పార్జకట్ రావడం అయితే వచిచ్ంది కానీ అందులో తనకొచేచ్ డబుబ్లు తకుక్వే. 
మిగతావాళళ్కీ, రీసెరచ్ లో ఖరుచ్పెటేట్ది పోతే తన జీతం కడిగి చేతులో పెడతారు. అయితే గీర్న కారడ్ వసుత్ంది కనక 
పర్సుత్తం ఆ డబుబ్లగురించి యావ పనికిరాదు.  

అయితే అనుకునన్టుట్ అనీన్ జరగవు కనక, రీసెరచ్ నతత్ నడక నడుసోత్ంది. అయయ్గారికి అమెరికా మెలిల్గా 
అలవాటౌతోంది. ఇండియాలోలాగా పెనిస్ళూళ్, పెనున్లూ, కాయితాలూ ఎవరూ దాచుకోరు. ఓ సారి వాడాక పెనిస్ల 
బాగునాన్ సరే పారేయడం అలవాటు. తిండి దగిగ్ర చెపప్నే అకక్రేల్దు – తినేది ఓ పేల్ట అయితే పారేసేది అయిదు పేల్టుల్. 
తిండి చవక కనక ఎవరేం పారేసినా పరేషాన లేదు. ఈ పారేయడంలో మళీళ్ ఒకొక్కక్రిది ఒకోక్ పర్తేయ్కత. కొంతమంది 
భోజనం మాతర్ం పారేసేత్ మరి కొంతమంది ఇంటోల్ వసుత్వులు, పరుపులూ, పాత టివీలు, కారెప్టూల్, గినెన్లూ, బటట్లూ 
పారేసూత్ ఉంటారు. అదీగాక వేసవి వీకెండ లలో జరిగే యారడ్ సేల మరో రకం. అకక్డ బటట్ల దగిగ్రున్ంచి, బంగారం 
దాకా, సైకిల దగిగ్రున్ంచి టెనిన్స రాకెట దాకా ఏదైనా దొరకవచుచ్. అదీ పీకిపీకి బేరం ఆడి మరీ కొనవచుచ్. అందులోనూ 
మురళీ గమనించడం పర్కారం, తాను యూనివరిస్టీలో పని అంటే వెంఠనే ధరలు తగిగ్సాత్రు. లేదా, “ఇదిగో ఈ పదిహేను 
డాలరుల్, ఇంతే ఉంది అంతకనాన్ ఇవవ్లేను” అంటే, సరే తీసుకో అనడం సాధారణంగా జరిగేదే. అలా మురళీ అపారట్ 
మెంటోల్కి ఓ నలభై డాలరల్ సోఫా, అరవై డాలరల్ టివీ, మరో పనిచేసే పాత మైకోర్వేవ వచిచ్ చేరాయి. మొదటోల్ పాత 
సామాను కొనడం అనేది నామోషీగా అనిపించినా తొందరోల్నే అలవాటైంది, పాత బటట్లు మాతర్ం ఏనాడూ కొనడం 
లేకపోయినా.  

మరో ఏడాదికి గీర్న కారడ్ రాబోయేసరికి ఇండియా వెళిళ్ పటాట్భిషేకం చేయించుకుని అమమ్గారిన్ తీసుకొచిచ్ 
కాపరం మొదలుపెటాట్డు మురళి. కుటుంబం ఏరప్డాడ్క ఓ చినన్కారు ఉండొదూద్, దానికో పాత కారూ, దానికి 
అపుప్డపుప్డూ వచేచ్ రిపేరూల్ అనీన్ కలిసి నెలాఖరుకి కొంచెం కటకటే. కానీ అంత అధావ్నన్ంగా లేదు పరిసిథ్తి. పోర్జకట్ 
పూరత్యేయ్సరికి పాల్సిట్క గీర్న కారుడ్ చేతిలోకి వచిచ్ంది. మరో పోర్జకూట్ మరోటీ రాసినా ఎకక్డవేసిన గొంగళీ అకక్డే 
అనన్టుట్ంటుంది కనక వేరే ఉదోయ్గం చూడాడ్నికి బయలేద్రాడు అబాబ్యి. మరో మూడు నెలలు యూనివరిస్టీలలో 
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పర్యతాన్లు చేసాక తెలిస్ంది, ఈ టీచింగ ఉదోయ్గం అంత గబుకుక్న రాదు. తను చదివినది కెమిసీట్ర్ కనక వేరే కంపెనీలో 
చూసుకోవడం ఉతత్మం. అలా ఓ ఉదోయ్గం సంపాదించి టెకాస్స లో తేలాడు. మొదటున్ంచీ పాతకారు, పాతసామాను 
అలవాటే కనక ఉనన్ సామానులో ఎకక్డిది అకక్డ వదులుచ్కుని, మిగిలినవనీన్ కారు వెనకసీటోల్ పెటిట్ అమమ్గారితో పాటు 
బండి నడుపుకుంటూ టెకాస్స చేరాడు. అపారట్ మెంట దొరికాక తెలిస్న విషయం, ఇపుప్డు బిలుల్లనీన్ తానే కటుట్కోవాలి. 
ఏదో వచేచ్సుత్ందనుకునన్ పెదద్ జీతంలో టేకుస్లు పోగా మిగిలేది మరీ అంత పెదద్దేం కాదు కానీ బాగునన్టేట్. ఇంటోల్కి మరి 
సామానో? దానికోసం అలవాటైన పాత సామాను, అమేమ్ చోటా, కొనే చోటా, పేపరల్లో చుటుట్ పకక్ల యారడ్ సేల లలో 
చూడడ్ం మొదలుపెటాట్డు.  

అపుప్డు తగిలిందో అవకాశం. ఒక రిటైరైపోయిన పెదాద్యన ఓ సోఫా పారేసుత్నాన్రు. కావాలిస్నవాళుళ్ ఫోన చేసి 
వచిచ్ తీసుకెళళ్చుచ్. గమనిక – సోఫా లో లోపల ఒక బెడ కూడా ఉంది. అందువలల్ అది బరువు. ఒకరితో అవదు 
మోయడం. వచేచ్టపుప్డు కనీసం ఇదద్రు రావాలి. ఉచిత సోఫా అంటే ఎలా ఉంటుందో అని అమమ్గారు కొంచెం 
గునిసింది కానీ తీరా ఇదద్రూ ఫోన చేసి పెదాద్యన దగిగ్రకి వెళిళ్ చూసేత్ తెలిస్ంది. సోఫా మీద మరకలూ అవీ లేవు నీట 
గానే ఉంది. రిటైరైపోయినాయన వేరే ఊరికి వెళుత్నాన్రు అందువలల్ ఇది పూరిత్గా ఉచితం. రెండురోజులోల్ మరో  మనిషితో 
వచిచ్ తీసుకెళాత్నని చెపిప్ వెనకొక్చిచ్ రెండో మనిషి కోసం వెతకడం మొదలుపెటాట్డు మురళి.  మరాన్డు అకక్డా ఇకక్డా 
కనుకుక్ంటే తెలిస్ంది, ఫలానా వాల మారుట్లో పనిచేసే మరొకాయన సహాయం చేసాత్డు కానీ పాతిక డాలరుల్ ఇవావ్లిట. 
వెసులుబాటేవిటంటే ఆయనకో పికప టర్క అనబడే బండి ఉంది. అందులో సోఫా తెచేచ్సుకోవచుచ్. సరే అంటే సరే 
అనుకుని మరాన్డు పెదాద్యన దగిగ్రున్ంచి సోఫా తీసుకొచాచ్రు మురళి ఉండే అపారట్ మెంట దగిగ్రకి.  

అపుప్డొచిచ్ంది అసలు గొడవ.  
మురళీ ఉండేది పైన రెండో అంతసుత్లో. పైకి తీసుకెళళ్డానికి మోయాలి ఈ బరువంతా. ఇదద్రూ మోయడం 

మొదలుపెటేట్సరికి మొదటోల్ బానే ఉందనిపించినా కాసిని మేటెల్కేక్ సరికి నడుమీమ్ద ఏదో కలుకుక్మంది. నెపిప్తో ఇంక 
నడవలేక అకక్డ కూలబడినపుప్డు అపారట్ మెంట కాంపెల్కస్ లో పైనుంచి దిగుతూ వచేచ్ మరొకాయన సహాయం చేసాడు. 
మొతాత్నికి సోఫా ఇంటోల్కి జేరిపోయింది పాతిక డాలరల్తో. సహాయం చేసిన మూడో ఆయన ఓ షేక హేండ ఇచేచ్సి తన 
దారిన తాను పోయాడు. సోఫా ఇంటోల్ కావలిస్న చోటకి జరిపి అమమ్గారూ అయయ్గారూ ఆల హేపీస. ఇపుప్డు రోజూ 
ఠీవిగా సోఫాలో కానీ అందులో ఉనన్ మంచం మీద పడుకుని కానీ టివి చూడొచుచ్!  

మురళి పైవారం లో ఉదోయ్గానికి వెళుత్ంటే నడుమీమ్ద నెపిప్తో శరీరం మొరాయించింది కదలడానికి -సరిగాగ్  
లేవలేకపోవడం, లేసేత్ సరిగాగ్ నడవలేకపోవడం వగైరా. మరో రెండు రోజులు టైలెనాల, అవీ మింగి ఏమీ ఫలితం 
లేనపుప్డు అమమ్గారి పోరుతో డాకట్ర దగిగ్ర తేలాడు, అదీ ఎముకల సెప్షలిసట్ దగిగ్ర. ఆయన కాసత్ అటూ ఇటూ నొకిక్ 
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వెనున్లో ఫలానా చోట ఏదో డిసక్ జారిందేమో ఎందుకైనా మంచిది ఓ ఎమ ఆర ఐ తీయమని ఆరడ్ర రాసి ఇచాచ్డు. ఆ 
సాక్న రిపోరట్ వచేచ్లోపుల నెపిప్ తగగ్డానికీ కాసత్ అటూ ఇటూ తిగరడానికీ మందు రాసిచాచ్డు. అది వేరే ఫారమ్సీలో 
కొనుకోక్వచుచ్. మురళీ దగిగ్ర ఆయన ఇనూస్య్రెనస్ కారుడ్ తీసుకునాన్డు, దానికి బిలుల్ పంపుతాటట్ ఆయన ఫీజు కింద. అలా 
మరాన్డు ఎమ ఆర ఐ తీయడానికో లేబ లో అపాయింట మెంటూ, వాళల్కి ఇనూస్య్రెనస్ కారడ్ ఇవవ్డం అదీ ఓ తతంగం. 
అయిదారోర్జులకి మళీళ్ ఎముకల డాకట్ర పిలిచాడు సాక్న వచిచ్ంది, మాటాల్డాడ్నికి రమమ్ని. వెళాళ్క చలల్గా చెపాప్డు 
కబురు – మధయ్ వెనున్లో ఓ డిసక్ జారింది కానీ సరజ్రీ అవసరం లేదు. పర్సుత్తానికి ఫిజికల థెరపీ చేయండి. 
సాధారణంగా ఇటువంటివి ఆరోగయ్ంగా ఉనన్ మురళీ లాంటి వాళల్లో సరుద్కుని మామూలుగా అవుతాయి. అవవ్కపోతే 
తరావ్త మరోసారి రండి.  

అలా ఈ సారి మురళీ ఫిజికల థెరపీలో చేరాడు. ఆ పి.టి థెరపిసట్ అమమ్గారు మరోసారి ఇనూస్య్రెనస్ తీసుకుని 
రోజూ ఏం చేయాలో అవనీన్ చెపిప్ రాబోయే పది రోజులకీ అపాయింట మెంటుల్ రాసి ఇచాచ్రు. ధనోయ్సిమ్. రోజూ ఈ పిటి 
కి వెళల్డం, అవిడ చెపిప్నటూట్  వంగడం, బరువులు అటూ ఇటూ తిపప్డం అవీ ఓ అరగంట కధ. మెలిల్గా నడుమీమ్ద నెపిప్ 
సరుద్కుంటోంది. అపుప్డపుప్డూ నెపిప్ వచిచ్నా ఎనభై శాతం తగిగ్నటేట్.  

ఇవనీన్ గడిచేసరికి ఇనూస్య్రెనస్ దగిగ్రున్ంచి బిలుల్లు రావడం మొదలైంది. ఎముకల డాకట్ర గారికి కో పే ముపైఫ్ 
డాలరుల్ – రెండుసారుల్ వెళాళ్డు కనక అరవై. ఎమ ఆర ఐ కి పూరిత్గా డబిబ్వవ్రుట ఇనూస్య్రెనస్, అందువలల్ మురళి 
ఇరవైశాతం ఇచుచ్కోవాలి. అది ఎంతోనా? కేవలం మూడువందల ఇరవై మాతర్మే. పి.టి చేసిన థెరపీ అమమ్గారు పది 
అపాయింట మెంటల్కీ వేరు వేరుగా బిలుల్ ఇచాచ్రు. అందులో మళీళ్ మురళి కో పే, కో ఇనూస్య్రెనస్ కటాట్లిట. ఆవిడకి 
ఇవావ్లిస్నవి మొతత్ం ఏడు వందల నలభై, పది రోజులకీ కలిపి. ఇదంతా చాలదని కాబోలు ఫారమ్సీ వారు మందులు 
కొనన్పుప్డు కో పే అంటూ లాగినది కేవలం ఇరవై డాలరుల్ మాతర్మే. అయితే ఏ మాటకామాట చెపుప్కోవాలిస్ందే. ఫారమ్సీ 
వారు మాతర్ం అందరికంటే చవక! ఇలా మొతత్ం అయిన ఖరుచ్ కూడితే మురళీ జేబులోంచి పడినది – పదకొండువందల 
డాలరల్పైన కాసత్ చిలల్ర. నెపిప్ తగిగ్ంది కాదుటండీ ఇంకా ఏడుపెందుకూ?  

ఈ బిలుల్లనీన్ సెటిల చేసిన తరావ్త ఓ వీకెండ ఖాళీగా ఆ ఉచిత సోఫామీద కూరుచ్ని తెలుగు సినిమాలో హీరో 
ఆహ, ఊహ అంటూ విలనల్ని కొటేట్ ఫైటింగులనీన్ చూసుత్నన్పుప్డు తటిట్ంది అయయ్గారికి అసలు విషయం. తాను ఏ షాపుకో 
వెళిళ్ కొతత్ సోఫా నాలుగు వందలకి కొని ఆ షాపువాళళ్కి మరో వంద ఇచిచ్నా తన కాలూ చేయీ కదపకుండా వాళుళ్ 
సోఫా ఇంటికి తెచిచ్పెటిట్ ఉండేవారు. యూనివరిస్టీలో పుసత్కాలూ, కాయితాలూ, పెనిస్ళూళ్, పెనున్లూ పారేసినటేట్ రిటైరీలు 
సోఫాల లాంటి సామాను పారేసాత్రు. తనకునన్ అలవాటువలల్ కకూక్రిత్ పడితే ఇపుప్డేమైంది ఉచిత సోఫా వలల్? పదకొండు 
వందల ఖరుచ్!! ఎందుకో మురళీకి ఇంక ఆ సోఫాలో కూరోచ్వాలనిపించలేదు. చటుకునన్ లేచి దానోన్ తనున్ తనిన్ కిచెన 
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లోకి నడిచాడు కాఫీ తెచుచ్కోవడానికి. ఇదంతా అరధ్ంకాని అమమ్గారు మొగుడికేసో వెరిర్చూపు చూసి, వీడింతేలే 
అనుకుంటూ తెలుగు సినిమాలో హీరోయిన వెనకాల గెంతుతూ చొంగ కారేచ్ హీరోని చూడడ్ంలో మునిగిపోయింది.  

 
    ఉ    .   ఇ  ఇ  ఇ  

అ ,   అ  ఇ  అ .  
PPP  

శంకరం తానో నాసిత్కుణణ్ని చెపుప్కునాన్డంటే, తన ఇంటోల్ తండిర్ పర్తిరోజూ చేసే పూజల వలల్ విసుగెతిత్ అయాయ్డా 
లేక తను దేవుణిణ్ అడిగిన కోరికలు తీరనందుకిలా అయాయ్డా అనేది చెపప్డం కషట్ం. ఏదైతేనేం శంకరం పైకి నాసిత్కుడే. 
ఇందులో ఎవరికీ ఏమీ చికుక్లేదు, ఎవరిషట్ం వారిది కదా? కానీ శంకరంతో వచిచ్న గొడవేమిటంటే ఆయన పబిల్గాగ్ 
అందరితోనూ చెపుప్కుంటాడు. తానేమిటో అందరికీ తెలియాలనే తపన. ఓ రోజు ఎందుకో తలీల్తండీర్ రమమ్ంటే ఊరోల్ 
రామాలయానికి బయలేద్రాడు. తలిల్ గుడి చుటూట్ పర్దకిష్ణ చేసూత్ంటే - తాను ముందే తలిల్తో ఎవరికీ మొకక్ననీ దణాణ్లు, 
పర్దకిష్ణాలూ చేయమని బలవంతపెటట్దద్నీ చెపేప్డు కనక – ఆవిడ రామనామం నోటోల్ ఆడుతూంటే నడుసోత్ంది గుడి 
చుటూట్, శంకరం ఠీవిగా నిలబడి చూసూత్ంటే.  గుడిలో పూజారి శఠగోపం నెతిత్మీద పెటట్బోతే చేతులు జోడించి 
నమసాక్రం కూడా పెటట్కుండా అలాగే నుంచునాన్డు శంకరం. పూజారి ఇదేమీ గమనించనటూట్ ఊరుకునాన్డు, అసలే 
శంకరం తలీల్ తండీర్ తెలుసునన్వారు ఆయనకి. బయటకి వసుత్ంటే పూజారిచిచ్న కొబబ్రిముకక్ ఇచిచ్ంది తలిల్ తినడానికి. ఆ 
పర్సాదం తింటే చచిచ్పోతాడనన్టూట్ శంకరం దానికేసి నిరసనగా చూసి చెపేప్డు తలిల్తో “వదుద్, నేను నాసిత్కుణిణ్.” ఇంటికి 
వెళిళ్పోయేముందు మరోసారి రాముణిణ్ చూడాడ్నికి వెనకిక్ తిరిగి చూసిన శంకరం తలిల్కి రాముడు గలగలా నవువ్తునన్టుట్ 
అనిపించింది ఎందుకో.  

శంకరానిన్ చూసి రాముడేవనుకునాన్డో తెలియదు కానీ సరసవ్తీ దేవి మాతర్ం నవువ్కుంటూనే తన కటాక్షం 
చూపించినటుట్ంది శంకరం మీద. చదువులో బాగా రాణిసూత్ కళుళ్ మూసి తెరిచేంతలో ఊరోల్నే ఉనన్ ఇంజినీరింగ 
కాలేజీలో తేలాడు. అకక్డ చదువు వలల్ మరింత రాటు తేలడం, దేవుడంటే ఇదీ, అదీ అని వాదించడం తెలుసూత్నే ఉంది 
తలిల్కీ తండిర్కీ. ఏమీ చేయలేని అశకత్త. ఏ మాట అంటే ఎటుతిరిగి ఎటుసుత్ందో తెలియదు కదా. అసలే కొడుకు తమకునన్ 
వంశోదాధ్రకుడు. ఇంజినీరింగ అయాయ్క పై చదువులకి వేరే ఊరు వెళాత్ననే సరికి ఒపుప్కోక తపప్లేదు. అయితే ఈసారి 
శంకరం తేలినది ఉతత్ర పర్దేశ లో రూరీక్ అనేచోట. ఎంత ఇంజినీరింగ గార్డుయ్యేట అయినా మొదటిసారి ఇంటోల్ంచి 
వెళూత్ంటే కాసత్ తడబాటు. రైలు కదులుతూంటే కంటోల్ంచి నీళుళ్. తండిర్ తన చేయి పటుట్కుని మహా మృతుయ్ంజయ 
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మంతర్ం జపిసూత్, “అంతా బాగుంటుంది కంగారు లేదు,” అనన్పుప్డు దాదాపు వెకిక్ వెకిక్ ఏడిచే పరిసిథ్తి. బండి కదిలాక 
మరో అరగంటకి అనీన్ సరుద్కునాన్యి. ఆంధర్ దేశం దాటి జనాలు మారుతునాన్రు బండిలో – ఇపుప్డంతా హిందీ, 
మరోటీ, మరోటీ అరధ్ంకాని భాషలు వినబడుతునైన్. రూరీక్ వెళాళ్క ఒకటీ అరా తెలుగువాళుళ్నాన్ వంటరితనం 
ఆవహించింది. దకిష్ణ దేశంలో పూజలూ హిందూమతం ఎలా ఉనాన్ ఉతత్రంలో పరిసిథ్తి వేరే. అకక్డ వీర భకుత్లునాన్రు. 
నాసిత్కుడైనా సేన్హితులతో కలిస్ బయటకి వెళిళ్, శివాలయానికి వెళేత్ లైన లో నించునపుప్డు ‘జై మహకాళేశవ్ర’ అని 
అందరూ అనన్పుప్డు మనం నోరు కలపకపోతే మీదకి వచిచ్ మరీ అడుగుతారు.  

ఏమైనా శంకరం మొతాత్నికి రాటుదేలి, దేవుడి పేరు నోటోల్కి రాకుండా జాగర్తత్పడుతునాన్డు. పేరు కూడా ఇపుప్డు 
శంకు; మరి నాసిత్కుడికి భగవంతుడి పేరు బావోదు కదా? అయితే అపరాతోర్, అరధ్రాతోర్ ఎపుప్డైనా తన తండోర్, తలోల్ 
సడన గా చనిపోయినటుట్ ఏ పీడకలో వసేత్ తనకి తెలియకుండానే మనసులోంచి చినన్పుప్డు తండిర్ నేరిప్ంచిన మహా 
మృతుయ్ంజయ మంతర్ం తనున్కు వసోత్ంది. మొదటోల్ ఇది కాసత్ హాసయ్ంగా అనిపించినా ఐదారు నెలలోల్ ఈ “అవరోధానిన్” 
దాట గలిగేడు. తన మనసులో ఆ “గెలుపు” ని  సేన్హితులకి గొపప్గా చెపుప్కునాన్డు కూడా. అయితే రూరీక్లాంటి 
పర్దేశాలోల్ తెలుగువాళుళ్ తకుక్వ కనక వంటరితనం ఎకుక్వ అలవాటైంది. నాసిత్కవాదం ఎవరితోనూ చెపుప్కోలేనిది. 
వినడానికి ఎపుప్డైనా పాటలు ఉనాన్ మన తెలుగువాళళ్కి ఉనన్వనీన్ భజన పాటలు కాదుటండీ? అందువలల్ శంకరానికి 
మరోదారిలేక “రామా నను బోర్వరా” వినడం తపప్లేదు.  

రోజులు మారి మరో రెండేళల్కి అమెరికా వచిచ్ పడాడ్డు శంకరం. ఊరోల్ ఉనన్ గుడికి వెళల్డం అమెరికాలో ఉండే 
తెలుగువాళల్ందరూ చేసే పనే కదా? అసలు గుడికి వెళల్డం ఎందుకంటే దానికి వేరే సమాధానం ఉంది. గుడిలోకి వెళల్గానే 
మొదటగా చేయాలసిన పనేమిటి? దేవుణిణ్ చూసూత్ నమసాక్రం పెటట్డమా లేకపోతే దేవుణిణ్ ఆయన మానాన ఆయనొన్దిలేసి 
చుటూట్ కూరుచ్నన్ సేన్హితులని పలకరించడమా? సేన్హితులని పలకరించకపోతే వాళుళ్ కాసేపటికి వెళిళ్పోవచుచ్.  గుళోళ్ 
దేవుడెకక్డకి పోతాడు? ఇంకాసత్ ముందుకెళేత్ చుటూట్ కూరుచ్నన్ పటుట్చీరలని చూడొచుచ్, లేదా అమెరికాలో పుటిట్న మన 
దేశీ కురార్ళళ్నీ కురర్మమ్లనీ వాళుళ్ వేసుకునన్ రంగు రంగుల దేశీ బటట్లని చూసి సరదాగా నవువ్కుంటూ చూడొచుచ్. 
శంకు కాలేజీ రోజులోల్ అమామ్యిలని చూసినపుప్డు చెపుప్కునే పదం ‘కలర.’  అమెరికాలో శంకరం గుళోళ్కి వచేచ్ ‘కలర’ 
ని చూసి నవువ్కుంటూ ఉంటే శంకరానిన్ చూసి గుళోళ్ దేవుడు కూడా సరదాగా నవువ్కుంటూనే ఉనాన్డు. ఎవరి నవువ్ 
వారిది, ఎవరి కారణాలు వారివి.  

ఇండియా వెళిళ్నపుప్డు, పెళిళ్ చూపులోల్నే చెపేప్డు శంకరం అమమ్గారితో తన నాసిత్కతవ్ం గురించి. ఆవిడకి కాసత్ 
పటిట్ంపు ఉనాన్ తలిల్ చెపిప్న విషయం ఏమంటే “పెళల్యాయ్క మనుషులు మారతారు; జీవితంలో తినే రెండు మూడు 
దెబబ్లు పడగానే; అసలు అదేం పెదద్ గొడవకాదు.” శుభలేఖలోల్ ‘జానకాయ్ కమలాంజలి.. పదమ్రాయాయితా”  అనాన్, 
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పెళిళ్లో పంతులు గారు చెపప్మనే మంతార్లు పలకడానికీ శంకరం నోరుమూసుకోవాలిస్న పరిసిథ్తి తలీల్ తండీర్ మొహం 
చూసి. వీసా రాగానే మిసెస్స శంకరం అమెరికాలో అడుగుపెటిట్ంది. అపారట్ మెంట లో గోడలకి దేవుడి పటం ఉండరాదు. 
ఇంటోల్ ఎటువంటి పూజలూ పనికిరావు. ఇంటోల్ పూజా, పర్సాదం చేసే పరిసిథ్తే లేదు. అమమ్గారికి కావాలిసేత్ నోటోల్ జపం 
చేసుకోవచుచ్, పైకి శంకరానికి వినిపించరాదు వగైరా వగైరా వంటి ఆంక్షలనీన్ విధించబడాడ్యి. సంసారం సాగుతోంది. 
ఎపుప్డైనా అమమ్గారికి పటుట్చీర కటుట్కుని సాథ్నిక గుడికి వెళాళ్లని ఉంటే “నేను తీసుకెళల్ను, నేను రాను” అనే సమాధానం 
వచిచ్నా అమమ్గారి కనీన్టితోనో, మరాన్డు వంట సరిగాగ్, లేదా అసలే చేయకపోవడంతోనో శంకరమే మెటుట్ దిగి రావాలిస్ 
వసోత్ంది. తన లోపల అమమ్గారు గింజుకుంటునన్టేట్ శంకరం కూడా లోలోపల గింజుకుంటునాన్డు. గుడి ఊరికి 
చాలాదూరం; అకక్డికి కనక ఏ పుణయ్తిథికో – అంటే దీపావళి లకీష్  పూజకో, శివరాతిర్కో, వెళేత్ దారిలో అమమ్గారు భజన 
పాటలు వింటారు కారులో. అందువలల్ శంకరం కూడా ‘రామా నను బోర్వరా’ అనే పాట నోరెతత్కుండా తపప్నిసరిగా 
వినాలిస్న పరిసిథ్తి.  

ఎపుప్డైనా ఊరోల్కి ఏ సంగీతం మేళమో సభో వసేత్ అమమ్గారికి మహా ఇంటరెసట్, వెళిళ్ తీరాలిస్ందే. అయితే ఈ 
సభలోల్ మనవాళుళ్ పాడే పాటలు అనన్మాచారుయ్ల కీరత్నలూ, తాయ్గరాజ పంచరతాన్లు కనక శంకరానికి ఇపుప్డు 
వదద్నుకునాన్ ‘పతిత పావనుడనే పరాతప్రుని గురించి పరమారధ్మును నిజమారగ్మును” పాడే వారి వలల్ రాముడు 
మనసులోంచి పోవడంలేదు.  ఎపుప్డైనా ఆఫీసులో పని అయాయ్క చిరాగాగ్ ఇంటికొచేచ్టపుప్డు కారోల్ పాట పెటట్బోతే మళీళ్ 
– రామా నను బోర్వరా! తానెంత తపిప్ంచుకుందామని చూసేత్ అంత ఏడిపిసుత్నాన్డు రాముడు శంకరానిన్.  

ఇటువంటి రోజులోల్నే అమమ్గారు నెలతపేప్రు. సహాయానికి తలిల్ తండుర్లని కానీ అతత్మామలని కానీ పిలవడం 
మన దేశీయుల ఆచారం కదా? అయితే వీళెల్వరికీ రావడం కుదరేల్దు. అమమ్గారికి రాముడే తోడు. శంకరానికి అమమ్గారే 
తోడు. ఏడో నెలలో అమమ్గారికి వంటోల్ నలతగా ఉంటే చెపాప్రు డాకట్ర, “ఇది ఎకోట్పిక పిర్గెన్నీస్  కావచుచ్, జాగర్తత్గా 
ఉండాలి లేదా తలీల్ బిడాడ్ దకక్రు. వెంఠనే వెళిళ్ మరో అలాట్ర్సౌండ తీయించండి!” ఉరుకులు పరుగులమీద ఊరోల్ 
హాసిప్టలోల్ ఎమరజ్నీస్కీ అకక్డనుంచీ ఐ సి యూ లోకీ తోయబడాడ్రు అమమ్గారు. శంకరానిన్ లోపలకి అపుప్డే రానివవ్రుట. 
పీల్జ వెయిట ఔట సైడ. వచిచ్ పిలుసాత్ం.  

మరో గంటా రెండు గంటలు గడిచాయి కానీ ఏమీ సమాధానం రాలేదు లోపలున్ంచి. ఇంక ఊరుకోలేక డెసక్ 
దగిగ్ర అమామ్యిని అడిగేడు.  ఏమైందో. వాళల్కీ తెలియదుట, “కూరోచ్ండి డాకట్ర బయటకి వచిచ్నపుప్డు చెపాత్రు,” 
వచిచ్ంది సమాధానం. మరో గంటకి డాకట్ర రావడం కనిపించింది దూరం నుంచి. ఆయన వసూత్ంటే శంకరానికి గుండెలోల్ 
బెదురు, దడ దడ. తలీల్, బిడాడ్ దకక్కపోతే ఎలా? ఇంక ఊరుకోలేక లోపలే అపర్యతన్ంగా అనేసుకునాన్డు శంకరం తనకి 
తెలియకుండానే, “ఈయన వచిచ్ అంతా మంచిగా ఉందని చెపేత్ నేను నాసిత్కతవ్ం వదులుకుంటా.” డాకట్ర వచిచ్ చెపేప్డు, 
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“సరజ్రీ చేసామండి. ఎకోట్పిక పిర్గెన్నీస్  కాదు కానీ ఆపరేషన చేసే పరిసిథ్తే వచిచ్ంది. సరైన సమయానికి వచాచ్రు. పిలాల్డు 
పుటాట్డు కానీ ఎరీల్ ఎరైవల కనక కొనాన్ళుళ్ కాసత్ వీక గా ఉంటాడు. మీ ఆవిడకేమీ పర్మాదం లేదు. డోనట్ యు వరీర్.” 
వచిచ్నవాడు వచిచ్నటేట్ వెళేళ్డు తెలల్కోటు డాకట్ర.  

మరో ఏడాదికి అనీన్ దారోల్ పడాడ్క శంకరం ఇపుప్డు ఆసిత్కుడు కాదు కానీ కారోల్ “రామా నను బోర్వరా” అనే 
దేవుడి పాటలు “ఇషట్పడుతూనే” వింటాడు. గుళోళ్ అమమ్గారు పూజ చేయిసేత్ తన పేరూ, గోతర్ం, నక్షతర్ం చెపాత్డు కూడా 
దంపతుల పూజకి.  వాళాళ్విడ అనడం పర్కారం శంకరం బయటకి నాసిత్కుడు, లోపల ఆసిత్కుడు. పీడకలో, మరో కషట్మో 
వసేత్ డాలర బిలుల్ బయటకి తీసి దానిమీద ఉనన్ది చదువుతూ “ఇన గాడ వియ టర్సట్” అనగలడు లేదా మహా 
మృతుయ్ంజయ మంతర్ం జపించనూ గలడు. సీతారామలక్షమ్ణులూ హనుమాన జీ శంకరం ఒకపుప్డు తన ఊరోల్ “నేను 
నాసిత్కుణిణ్” అనన్పుప్డు చూసి గలగల నవివ్నటేట్ ఇపుప్డు అమెరికా ఊళోళ్ గుడిలోనూ పేరూ, గోతర్ం, నక్షతర్ం చెపిప్నపుప్డు 
చూసూత్ అలా గలగలా నవువ్తూనే చూసుత్నాన్రు. ఏమో ఇపుప్డు పగలబడి నవువ్తునాన్రేమో కూడా. ఎవరైనా తాను ఇలా 
మారినందుకు కారణం అడిగితే ఇపుప్డు శంకరం చెపేప్ సమాధానం ఒకటే – “మనుషులు మారతారు వయసుస్ 
వచేచ్కొదీద్.” మిసెస్స శంకరం వాళల్ అమమ్ పెళిళ్కి ముందు చెపిప్న మాట గురుత్ తెచుచ్కుని శంకరానికి కనబడకుండానో, 
తెలియకుండానో పగలబడి నవువ్కుంటూ ఉంటుంది. పిబరే రామరసం, జనన మరణ భయ శోక విదూరం. అంతా విధి 
విలాసం. 
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