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1 అమెరి’కులాసా’ కథలు   

-30-
అమెరి 'కటట్ డాలూ -కూలిచ్ తలూ కథ

ఆ మధయ్ ఒక సారి సరదాగా ఇండియా వెళొల్దాద్ం అనిపించింది. పించగానే మా కీవ్న వికోట్రియా గారి అనుమతి తీసుకోవాలి కదా అని ఆవిడతో 
సరదాగా ఆ మాట చెపప్గానే ముందు కెవువ్ కేక, , ఆ పిమమ్ట “డబుబ్ దండగే కానీ పైసా సంపాదించ లేని ఆ సాహితయ్ం తపప్ ఇంక అకక్డ నీకేం పనీ?” 
అనీ వికటాటట్హాసం చేసింది.  అకక్డితో ఆగ లేదు ఆ మహాతలిల్. “వెళేత్ వెళాల్వు కానీ ఓ సారి జాతకం చూపించుకో. నీకు పటిట్న ఆ ఏలినాటి శని నాకు 
ఎపుప్డు పోతుందో ఏమిటో. కొతాత్వకాయ మరిచ్పోకు. ఇంక పుసత్కాలు పటార్కు. ఇంటోల్ చోటు లేదు?” అని కూడా అనేసింది ఆ మహారాణి.  

ఏమయితేనేం మొతాత్నికి ఇండియా వెళళ్డానికి అనుమతి ఇచేచ్సింది కదా అని ఒక చవక విమానం టికెటుట్ కొనుకుక్ని  --విమానం చవక 
కాదు..టికెటుట్ మాతర్మే చవక అని గమనించ గలరు. ఆంధార్ వాడినే అయినా ఇంకా అమెరికా నుంచి అమరావతికి విమానాలు లేవు కాబటిట్ హైదరాబాద 
లో దిగాను. ఇలా దిగానో లేదో అలా అమెరికా నుంచి ”జాతకం సంగతి ఏం చేశావు?” అంటూ అపప్టికే ఆవిడ తన ఫేవరేట జోయ్తిష రాక్షసుడు ఒకాయన 
దగగ్ర వాళళ్ తముమ్డి దావ్రా నాకు ఎపాయింట మెంట తీసేసుకుని ఆ సమాచారం చెపప్డానికి మా కీవ్న వికోట్రియా చేసిన ఫోన. అసలు విషయం 
ఏమిటంటే మా సుపుతుర్డికి పెళిల్ ఎపుప్డు అవుతుందీ అనీ...ఎపుప్డు మాట దేవుడెరుగు ..అసలు అవుతుందా లేదా అనీ....ఆవిడ ఆరాటం. నా ఏలినాటి 
శనికీ ఆ కురర్ వెధవ పెళిళ్కీ లంకె ఏమిటో నాకు అరధ్ం కాదు.  

తీరా నేను ఆ జోయ్తిష రాక్షసుడి గారి దగగ్రకి వెళిల్ నాదీ, నా పండిత పుతుర్డిదీ జాతక చకార్లు ఇవవ్గానే ఆయన కూడా చినన్ వికటాటట్ హాసం 
లాంటిది చేసి “ఇలాంటి కాయితాలు నేను చూడను కాక చూడను. మీ ఇంటి పాల్న గీసి ఇవవ్ండి. అది చూసి మీ జీవితాలు ఎలా ఉంటాయో చెపాత్ను” 
అనాన్డు. అంటే ఈయన వాసుత్ సెప్షలిసట్ గారనమాట. “ఏ రాయి ఐతేనేం పళుళ్ గూడగొటుట్కోడానికి” అనే సామెత అరజ్ంటుగా గురుత్కు వచిచ్ “ఓ అలాగా, 
అయితే ఓ కాగితం ఇవవ్ండి” అని ఆయన దగగ్రే ఓ తెలల్ కాగితముమ్కక్ తీసుకుని నాకు జాఞ్పకం ఉనన్ంతవరకూ అమెరికాలో మా ఇలుల్ ఎలా ఉంటుందో ఆ 
పాల్న తో ఆ తెలల్ కాగితానిన్ నలుపు చేశాను. ఇది పెదద్ కషట్ం కాలేదు ఎందుకంటే మాది కషట్పడి దగగ్ర ఉండి కటిట్ంచుకునన్ కషట్మ కొంపే కాబటిట్ నాకు మా 
ఇలుల్ ఉతత్ర ముఖదావ్రం అనీ, మా పడగగ్ది నైరుతి లోనే ఉంటుంది అనీ, నేను నా తలకాయ ఉతత్రం వేపు పెటుట్కుని పడుకోగా అది తెలాల్రేసరికి పకక్నే 
పడుకునన్ మా ఆవిడ కాళళ్ దగగ్రకి వెళిల్ పోయి పాదాభివందనం చేసూత్ ఉంటుంది అనీ, ఆ భంగిమ ఆవిడకి ఎంతో ఇషట్ం కాబటిట్ అపుప్డపుప్డు 
సతయ్భామలా నాజుగాగ్ పెదద్ ఏమీ తెలియనటుట్గా నటించి తన కాలు జాడించి ఆనంద పడుతుంది అనీ, ఇక వంటిలుల్ ఆగేన్యంలో మంటలు చెలరేగుతూ 
ఉంటుంది అనీ...ఇలా అనిన్ వివరాలూ తెలుసును.  

ఒక పది నిముషాలలో నేను మా ఇంటి పాల్న గీసి ఇవవ్గానే ఆయన ఒక పది నిముషాలు అటూ, ఇటూ తిపిప్ “అబేబ్” అని పెదవి విరిచాడు. నాకు 
ఎందుకో అటువంటి పర్గాఢ సందరాభ్లలో ..అంటే ఆసుపతిర్లో మంచం మీద ఉనన్ గుమమ్డిని చూసుత్నన్ అతిధి నటుడైన డాకట్ర పాతర్ కానీ, ఇలా నేను 
తీవర్మైన ఉతక్ంఠతో నా ఏలినాటి శని విషయం మీద ఈయన ఈయన ఉవాచ ఏమిటా అని చూసుత్నన్ ఇలాంటి సమయాలలో కానీ  ఇలా పెదవి విరిసేత్ 
భలే చికాకు, అనుమానం వేసాత్యి. అంచేత ఉతక్ంఠ ఆపుకోలేక “తమరు అబేబ్ అని శలవిచాచ్రు. అది అబేబ్యా,లేక మీకేమనాన్ నొపిప్ పెటిట్ అబాబ్ 
అనాన్రా అబాబ్ కాదురా అబాబ్య, అది అబేబ్ అబేబ్ అంటారా. అలా అనుటకూ, నా ఏలినాటి శని గారికీ ఏమనాన్ లింకు ఉందా?” అని అనుమాన నివృతిత్ 
కోసం ఆయనిన్ అడిగాను.  
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“ఇది అకర్మ కటట్డం” అనాన్రు జోయ్తిష రాక్షసుల వారు, నాకేసి జాలిగా చూసి.  
చెపొప్దూద్ ...నా గుండె ఆగి పోయింది. జగన మోహన రెడిడ్ గారు చందర్బాబు గారు కటిట్న పర్జా వేదికని అకర్మ కటట్డం అని ఆ అకర్మ కటట్డం 

లోనే మీటింగు పెటిట్ తీరామ్నించి, ఆ మరాన్డు రాతిర్ కూలిచ్ వేసినటూట్, ఆ మరాన్డు ఏకంగా చందర్బాబు గారు కేవలం అదెద్కి ఉంటునన్ ఆ పకక్ భవనం 
కూడా అకర్మ కటట్డం అని గోడ మీద దాని కూలిచ్ వేతకి నోటీసులు అంటించినటుట్గా నినన్నే టీవీలో చూశాను. అంచేత ఈ అకర్మ కటట్డం అనే మాట 
చెవిని పడగానే టర్ంప గారూ-మా ఇంటి కూలిచ్వేత అనే అరధ్ం నాకు తక్షణం సుఫ్రించి చెమటుల్ పటాట్యి. కానీ అమెరికా సంగతి బాగా తెలిసిన వాడిని 
కాబటిట్నీన్, నా సొంత ఇలుల్ కటట్డానికి అనిన్ అనుమతులూ తీసుకునన్ వాడిని కాబటిట్నీన్ నేను ధైరయ్ం పుంజుకుని “కాదు సార. అమెరికాలో అకర్మ కటట్డాలు 
ఉండవు సార. అందునా ఇండియాలో లాగా కనపడిన సథ్లంలో ముందు ఇళుళ్ కటేట్సి, ఆ తరవాత ఖాళీ గీళీ అంటూ ఉంటే గింటే ఇళళ్ మధయ్లో రోడూద్, 
గీడూద్ వేసి, ముయ్నిసిపాలిటీ చైరమ్న కి డబుబ్ పారేసి కుళాయి, గిళాయీ పెటిత్ంచుకుని, గాస సిలిండర అపప్నంగా పుచేచ్సుకుని ఎమెమ్లేయ్కి ఓటు వెయయ్డానికి 
మాదేం ఆంధార్ కాదు సార, అమెరికా “ అని అపప్టి దాకా టీవీ చరాచ్ వేదికలలో వచేచ్ వారత్లని వినన్ నేను పెదద్ అంతా తెలిసినటుట్ ఆవేశపడాడ్ను.  

“ఓ మీరు ఎనాన్రైయా?” ఆయన మోహంలో నీరసం పోయి కళ కళ లాడడం మొదలయింది. నేను ఠపీమని నాలికక్రిచేసుకుని ఓ నిశశ్బద్ 
మూలుగు మూలిగాను. ఎందుకంటే ఈ మధయ్ కాలంలో ఇండియా వెళిళ్నపుప్డలాల్ మనం నోరు విపప్గానే ఎనాన్రై అని తెలిసిపోయి అనిన్ రేటూల్ అమాంతం 
మూడు రెటుల్ అయిపోతాయి.....తిరుపతిలో వేంకటేశవ్ర సావ్మి బేర్క దరశ్నం తో సహా!. కానీ ఈ జోయ్తిష బకాసురిడి దగగ్ర నోరు విపప్డమే కాకుండా 
పూరిత్గా నా బండారం బయట పెటేట్శాను. మరి ఆయనకి ఎగసాట్ర్ ఆవేశం తనున్కు వచిచ్ందీ అంటే రాదూ? వెను వెంటనే అసంకలిప్త పర్తీకార చరయ్గా 
ఎదురుగా గోడ మీద “వాసుత్ కనస్లేట్షన రేటుల్” అని రేటల్ పటిట్క, అందులో అర గంటకి భారతీయులకి రెండు వేల రూపాయలు, ఎనాన్రైలకు రెండు వేల 
డాలరుల్ మాతర్మే అని ఉండనే ఉంది. చెపొప్దూద్, రేటు మాట కంటే ఆ “మాతర్మే” అనాన్ మాట చదివి నాకు ఒళుళ్ మండిపోయింది. రెండు వేల డాలరల్కి 
నా చవక టికెక్టుట్ తో రెండు సారుల్ అమెరికా నించి ఇండియా వెళిల్ రావచుచ్ను కదా!      

“అలా అయితే మీ ఇంటి పాల్న ని మరోలా చూడాలి. భూమికి అవతలి వేపు కదా మీ ఇలుల్” అని నేను గీసిన పటానిన్ అడడ్ంగా తిపిప్ పరికిష్సూత్ తల 
పంకించడం మొదలు పెటాట్డు ఆ జోయ్తిష నరకాసురుడు. చెపొప్దూద్, నాకు అరజ్ంటుగా నాకు చినన్పుప్డు జాగర్ఫీ చెపిప్న తాతబాబ్యి గారి తెలివి తేటల 
మీద భలే అనుమానం, కోపం వచేచ్శాయి. ఎందుకంటే భూమి గుండర్ముగా ఉండును మరియు తన చుటూట్ తాను తిరుగుతూ ఉండగా సూరీడు ఒక 
దికుక్నే ఉండును. అందువలన ఈ భూగోళములో దికుక్లు ఒకే విధముగా ఉండి, సూరుయ్డు అనిన్ దేశముల లోనూ తూరుప్నే ఉదయించి పడమర నే 
అసత్మించును అని మాకు కాల్స లోనూ, తరవాత ఇంటి దగగ్ర పెర్వేటు పెర్వేటు లోనూ చెపాప్రు కదా. మరి ఈయన నా ఇంటి పాల్న అడడ్ంగా తిపేప్సి 
కుబేరుడు ఉండే ఉతత్రం ముఖ దావ్రమైన మా అమెరికా ఇంటిని అపుప్లకి అధిపతి అయిన యమ ధరమ్రాజు ఉండే దకిష్ణ దికుక్ గా మారేచ్యగానే 
చచేచ్ంత భయం  వేసింది. అసలు ఆ మాట కొసేత్ ఈ తిరకాసు మా కీవ్న వికోట్రియా కి తెలిసేత్ వెంటనే నాకునన్ కెర్డిట కారుడ్ల అపుప్ ఎంతో ఆరా 
తియయ్దూ?  

ఇలా నేను అగమయ్ గోచరంగా ఉంటే “మీది అపవితర్ గృహంలా కనపడుతోంది” అనాన్డు ఆ జోయ్తిష హిరణయ్ కశిపుడు. నాకు ఒక అరక్షణం 
మతి చెడింది. ఇపప్టి నా సుదీరఘ్ జీవితంలో పవితర్ గృహాల గురించి వినాన్ను కానీ ఇలా అపవితర్ంగా కూడా ఇళుళ్ కడతారు అని నా జనమ్ లో అనుకో 
లేదు. పైగా ఆ కటిట్ంది సాకాష్తూత్ అసమ్దీయుడే!  

“అంటే” ..నా మాట నాకే అదోలా ..అంటే అపవితర్ంగా వినపడింది.  
“అదే. మీ ఇంటోల్ పూజ గది ఉందా?” 
“హా. లేకేం. శుభర్ంగా పవితర్ంగా ఉంది. మా ఆవిడ దగగ్రుండి డిజైన చేయించి కటిట్ంచుకుని రోజూ లలితా సహసర్ నామం, వారానికో సారి విషుణ్ 

సహసర్నామం...” నేను రెచిచ్పోతూ మా కీవ్న వికోట్రియా దైవ భకీత్ మీద కాల్స పీకడం మొదలు పెటాట్ను. ఆ మాట కొసేత్ ఆవిడ పతి భకిత్ మీద కూడా కాల్స 
పీకి పారేదుద్ను కానీ మనకి అంత సీను లేదు.     

“అదంతా నై జాంతా..అవేం పనికి రావు.” జోయ్తిష ఘటోతక్చ ఉవాచ.  
“ఏం, ఆవిడ కళుళ్ కూడా మూసుకుంటుంది. సహసర్ నామాలు అనీన్ బటీట్ పటేట్సింది”. నా పర్తి ఉవాచ.  



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                              p …̋’   2019 

3  అమెరి’కులాసా’ కథలు   

“అది కాదు. మీ పూజ గది అపవితర్మైన చోట ఉంది”.  
“అపవితర్మైన చోటా” అంటే? 
“అదే. చూశారూ ఎనాన్రై గారూ, మన వాసుత్ శాసత్ర పర్కారం టాయ లెట ఉండవలసిన చోట మీ పూజ గది ఉంది. మీ ఇలేల్ కనక అమెరికా 

బదులు ఆంధార్లో ఉంటే ఈ పాటికి మీ అబాబ్యికి పెళిల్ అయి, ఇదద్రు పిలల్లు పుటేట్ వారు”   
“అంటే ఇపుప్డు ఏం చెయాయ్లీ?” అని అడగాగ్నే ఆయన పుంజుకుని, మా ఇంటి పాల్న నా మొహం ఎదురుగా పెటిట్, “ఇదిగో, ఈ గది కూలేచ్సి 

వంద గజాల దూరంలో నుయియ్ తవివ్ంచాలి. చందర్బాబు గారి పర్జా వేదిక కీ, అదెద్ ఇంటికీ కృషాణ్ నది తపుప్ దికుక్లో ఉంది, అకక్డికి మీరు వెళొల్దుద్ అని 
నేను చెపూత్నే ఉనాన్ను. వింటేనా,,ఇపుప్డు చూడండి ఏమయిందో ...కూలిచ్ వేత యోగం పటిట్ంది. అందుకే ఏ దేశంలో ఉనాన్ వాసుత్, వాసేత్..”...జోయ్తిష  
బర్హమ్ రాక్షసుల వారు తన విశవ్రూప పర్దరశ్న మొదలు పెటాట్రు. 

అపప్టికే నా దగగ్ర రెండు వేల డాలరుల్ లేని కారణాన, ఆ క్షణంలో గొపప్ ఆలోచన వచిచ్ “అలాగే సార. మా పటేల ని అడిగి చెపాత్ను.”  
 “అంటే..? ఈ సారి తెలల్బోవడం ఆయన వంతు.  
“అదే ...మీరు చెపిప్నటుట్ వంద గజాలోల్ నుయియ్ తవావ్లంటే ముందు మా పకిక్ంటి పటేల గారి మాసట్ర బెడ రూమ పడగొటాట్లి కదా. లేక పోతే 

బావుండదు.” 
అది వినగానే ఆయన మొహం  ఎనాన్రై కళ తపిప్ దేశీ నీరసం రంగు కి రావడం మొదలు పెటిట్ంది.  
“మరి నా ఫీజు?” 
“అపుప్డే, పటేల గారి అకర్మ కటట్డం పడగొటాట్లి. నుయియ్ తవావ్లి. ఆ తరవాత మా అబాబ్యి పండుకి పెళిల్ అవావ్లి. వాడికి ఇదద్రు పిలల్లు 

పుటాట్లి...అపుప్డు కదా మొతత్ం ఫీజు చెలిల్ంపు. అంత దాకా ఇది ఉంచండి” అని నా జేబులో ఉనన్ సరి కొతత్ రెండు వేల రూపాయల నోటు ఆయన చేతిలో 
పెటిట్, ఎందుకైనా మంచిది అని నా అమెరికా ఇంటి పాల్న గీసిన కాగితముమ్కక్ లాగేసుకుని బయట పడాడ్ను. 

బయటకి రాగానే “ఆయన దగగ్రకి వెళాళ్వా? మన అబాబ్యి పెళిల్ ఎపుప్డు అవుతుందో చెపాప్రా?. బాగా చెపేత్ మన పకిక్ంటి పటేల కూడా 
చూపించుకుంటాను అంటునాన్డు” అంటూ మా కీవ్న వికోట్రియా వాటాస్ప ఫోన.  
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