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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

ఎలకతోలు
మూడేళుళ్ హెచ-1 వీసామీద వంటింటోల్ చేతులు కాలుచ్కునాన్క ఇండియా వెళిళ్ రమాదేవిని పెళిళ్చేసుకుని వెనకొక్చేచ్డు రాంబాబు.
పెళిళ్చూపులోల్ మాటలోల్ చెపేప్డు కూడా రాంబాబు తనకి వంట అంతంత మాతర్ంగా వచచనీ 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
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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
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.”
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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.
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.”
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‘అదే’ కధలు

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?
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.
త్ కాలో
నీతిః మీరు ఎంత కష
ట్ పడి మీ ఆ డకి వండి పెటి
ట్ నా, నలభీమ పాకం అనేది పుస
ర్ మే. మొగాడి వంట ఎలకతోలు
ల్ చదు కునేది మాత
లాంటిది. దానిన్ తెల
ర్ యం.
ల్ గా చేయడానికి తోమడం అనవసరం/అసంభవం; అది కనీసం మీ గురించి మీ ఆ డ అభిపా

Post your comments

øöeTT~

www.koumudi.net

e÷]Ã 2020

