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‘అదే’ కధలు

ముందు మాట – అమెరికా వచిచ్న భారతీయులిన్ ‘దే ’లంటారని,

రి ౖ దె నందిన జీ తాలో
ల్ జరిగే అనేకానేక షయాలతో

అమెరికా దే య కథలు అనే పేరుతో ఈ వరస కథలు మొదలుపెటా
ట్ ను, గౌరవం కోసం ‘య’ అనేది చేరిచ్. ఇందులో
త్ గా కాకపోయినా చాలా మటుకుక్ అనీన్ స కపోల కలప్నలు – ఇలా జరిగి ఉండొచచ్ని ఊ ంచి
చరిచ్ంచిన సమసయ్లు పూరి
రా న . కొనిన్ ఇలా జరిగినటు
ట్ ఇంటరెన్ట్ మీదా,

త్ రల్లోనూ చది న . అ

మీకు కానీ మీకు తెలు నన్ ళళ్కి కానీ

త్ గా కాకతాళీయం/యాదృచిఛ్కం మాత
జరిగితే అది పూరి
ర్ మే. సరదాకి రా న ఈ కథలు
మాత
ర్ మే. చాలామటుకు న
లేదు.

వచిచ్నా కొనిన్ కధలో
ల్ ఏడుపుకూడా రా చుచ్. ఆ న

నోదంగా చదు కోవడానికి

లకీ, బాధలకీ, దుఃఖాలకీ నా బాధయ్త

అబాబ్యి నచాచ్డు
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.
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విమల, అభిరాం ఇదద్రూ మిగిలాక అబిరాం మొదటగా మాటాల్డుతూ అడిగేడు, “మీరేం చదువుకునాన్రండి?”
“బియేయ్, బి.ఇ.డి.” విమల చెపిప్ంది, అభిరాం కేసి చూసూత్. ఈయన లావుగానే ఉనాన్డు అనుకుంటూ.
“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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‘అదే’ కధలు

“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 మరోవారం 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 వెళిళ్పోయే లోపుల
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.

నీతి - అమామ్యి పెళిళ్చూపులో
ధ్ మోయ్
ల్ నచాచ్యి అని అర
ల్ అమెరికా అబాబ్యి నచాచ్డు అని చెపిప్ందంటే అది – అమెరికా, అకక్డ వచేచ్ డాలరు
భగ ల్నూ .
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