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Dear TFAS members, veterans and Well-wishers: 
   

As I write this note, the arrangements for the April 13th Annual Ugadi function are 

underway with the current EC board and the trustees elect working together. This 

would be my final note as President of this great organization and I am extremely 

proud of our board’s accomplishments over the past two years. In my personal 

capacity I have been involved with TFAS for last 17 years as a volunteer, served as 

an IT Chair, Annual Events Chair and Secretary during various terms. As a part of this journey I had the 

privilege and opportunity to be part of historic 25th Anniversary celebrations as the cultural chair and the 

cultural programs that spanned over two days. This has been a great experience that can be applied to any of the 

new endeavors I take on as I move forward.   

I am very proud to be a part of the electoral process as the organization is facing significant changes due 

to growing membership and changing times.   Our goal as a team when we started was to make TFAS a brand 

name in the TriState area and also expand our community service oriented programs:  

 

I am listing a few of many accomplishments during my tenure below: 

 

 Our team was faced with the challenge of helping Telugus who were rendered homeless and helpless  

due to a devastating fire in Woodbridge, we raised approximately 2000 dollars and distributed Walmart 

gift cards to the needy 

 We as a team contributed part of the money raised in Deepavali 2012 towards  Super Storm Sandy 

Relief fund  

 We started  the Women’s forum program which was ingurated by Edison Mayor Antonia Ricigliano 

during Ugadi 2013 

 We also helped and supported many with National Organizations such as TANA, NATA, NATS in their 

health camps, educational seminars, blood drives etc.  

 The team in record time created a Deepavali  2012 Souvenir and raised money for the organization 

 We conducted and introduced top quality cultural programs such as Nee Kongu Bangaram Ganu 

 All the taxes have been filed and are up to date.  

 We have increased the vendor ships to new heights under our board  

 

From a state-of-the-organization perspective, I am pleased to report that TFAS is in a very sound financial 

position and the events paid for themselves and ended with a positive balance during my tenure. This would not 

have been possible without unconditional support from sponsors, my core supporters and members, my 

executive board; I thank them all from bottom of my heart.   

I also would like to thank our Advisory Board of Damu Gedala Garu, Sunita Kanumuri Garu and Rohini 

Kumar Vemula Garu for stepping in and helping us conduct TFAS business in a smooth manner. I want to 

thank my family, my husband Mohan, my two children Prashant and Priya for supporting TFAS with their 

volunteerism and lending me solid support in this long journey of 17 years in general and last two years in 

particular and .   

I want to state the Bhargava family will continue lending its support to TFAS. As I bid good bye I would 

like to end with a quote ‘“We are products of our past, but we don't have to be prisoners of it.”  This is just to 

reiterate to all the well-wishers, veterans, founders that the organization needs to go through changes sometimes 

drastic in order for it to grow and match the times we live in, and bring a new dynamism to our organization. 

 

I wish the new board good luck with their term. Thank you, 

Regards, 

Manju Bhargava  

Your outgoing President  
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అవతరణం (తెలుగు పాట) 
         డా. వడడేపలి్ల కృష్ణ 

(గత సంచిక తరువాయి) పరచురతిమ నై తెలుగు సాహితాోన్ని 
పరశిోధ ంచి చూస్తే , గురజ్ాడకు ముందు "మలేుకొలుపు" (ఆంధ్ర 
భారతి 1909 ఫబి్రవరి) అన ేగయేం తపప మరొకట ిలేదన్న డా. స్ి. 
నారాయణరడెదిగారు తమ "ఆధ్ున్నకాంధ్ర కవితవం" అనే స్ధిాధ ంత 
గరంథం లో తడల్లి చెప్ాపరు. ( మేలుకొలుపు ప్ాట) 
మేలుకొనుమా భరత పుతరర డ –  
     మేలుకొనుమా సుజ్న పుతరర డ! 
మేలుకొనుమా సచిరతిరర డా –  
     మేలుకొనుమయాో వతాా! మేలుకో! 
వేడుకను జ్ాతీయతయను  
          వేగుచుకక ప్ొ డదచనెద గో... 
కూడద వందడమాతరమమను  
             కుకుకటములరచనె్ ...! 
అన్న ముద రతమ నై పరతిరెండు పంకుే ల్లి నాలుగు పంకుే లుగా విడ 

గొడదతడ (3+4 మాతరల)లో సాగే గురజ్ాడ సృషిటంచిన "ముతాోల 
సరం" ఏరపడుతరంద . మొదటి మూడు పంకుే లు 14 మాతరలు 
నాలుగవ పంకతే  9 నుంచి 12 మాతరలోి  విరగిపిడటం (కుకుకటము 
లరచనె్) 'ముతాోలసరం' లక్షణం. ఇటిట  ముతాోల సరాల్లి 
గురజ్ాడ రచించగా, "ఆంధ్ర భారతి" 1910 లో పరచురించింద . 
అంట ే ఒక సంవతారం ముందడ "మలేుకొలుపు" ప్ాటగాన ే గాక 
"మాలవాండర ప్ాట". 

అందారు పుటిటరి హిందమమ తలి్లకత  
అందారు ఒకకట  ైఉండాల్ల సకకంగ 

అంటూ ఖండగతిలో 1909 లోనే ‘ఆంధ్రభారతి’లో అచుి కావడం 
విశషే్ం.  కాన్న దురదృష్టవశాతరే   అవి అజ్ాా త కరేృతవంగా  రచయి 

తల పతరుి  లేకుండానే వలెువడటం శోచనీయం. కాబ్టిట  గురజ్ాడ 
రచించిన ముతాోల సరాలే మనకు తెలుగు పరథమ గయేాలుగా 
లభోమయాోయి.  గురజ్ాడ 'ముతాోల సరాల’ కు ప ైన పతరొకని 
'మలేుకొలుపు ప్ాట’నే మాతృకగా పతరొకనవచుి. అసలు విష్ 
యా న్నకత వస్తే  ఈ ముతాోల సరాలకు  

 గుమమడడడడ గోపదిడవీ?  

 గుమమడడడడ కనితలి్ల? 
 గుమమడదన్న ప్ొ డ చూపగదవ ే 
మాయమమ గోప మామ? 

అన ేజ్ానపదం కనితలి్లగా కన్నపిసుే ంద .  గురజ్ాడ సూచించిన 

అవే మాతరలోి  న్నలుసుే ంద .  కాన్న జ్ానపదం కూడా అజ్ాా త కరేృ 
తవమే.  అందుక ే- 

గుతరే నా ముతాోల సరములు 
కూరుికొన్న తడట నై మాటల 
కొతేప్ాతల మలేు కలయిక 
కొమ మరుంగులు చిమమగా.. 

అంటూ గురజ్ాడ రచించిన 'ముతాోల సరాలే' మనకు తొల్ల 
తెలుగు(1910) పరచురతి గయేాలుగా న్నల్లచాయి. పదోం రాజ్ో 
మేలుతరని తరుణంలో దడశీయఛందసుాను చడపటిట  గయేంలో 
అందులో వాోవహారకి భాష్లో సామాజిక సపృృహతో రచన 

చడస్ిన సాహస్ిగా గురజ్ాడయిే ముందుగా కన్నపిసాే రు పదోం 
మీద  తిరుగుబ్ాటుతో నవోత కోసం ప్ాటు పడుతూ గురజ్ాడ 
ముతాోల సరాలు కూరిినా చరణాంతాలోి  'యవన్న విలస్లిుి న్’ 
లాంట ి ప్ొ లుి  హలుి లేి పరయోగించి, పదో మారాా నేి 
అనుసరించారన్న చెప్ాపల్ల. గాన యోగోం కాన్న ప్ొ లుి  హలుి ల్లి 
కూడ పరిహరసి్తే  గేయం మరీ కరణపతయం కాగలదు.  ఉదాహరణకు 
అదడ ‘అవన్న విలస్లిుి న్’ పదా న్ని 'అవన్న విలస్లిూి 'గా మారిినా 
మాతరలు తగావు అరథం మారదు. ప గైా చివరలో రాగాన్ని లాగ ే
అవకాశమూ కలుగు తరంద . మొతాే న్నకత గురజ్ాడ రచించిన 

ముతాోలసరాల్లి (గేయాల్లి) న్నశితంగా పరశిీల్లంచి చూస్తే  
అచిమ నై తలెుగు గీతం గా 'దడశభకతే ' గేయం కన్నపిసుే ంద .   

దడశమును పతరమించుమనాి  
మంచియనిద   ప ంచుమనాి  
వొటిట  మాటలు కటిటప టటట య్  
గటిటమేల్ తలప టటవోయ్  
...  ...   ...   ...   ...   ... 
సొ ంత లాభం కొంత మానుకు  
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ప్ొ రుగు వాడదకత తోడుపడవోయ్! 
దడశమంట ేమటిట  కాదోయ్! 
దడశమంట ేమనుష్రలోయ్! 

అంటూ సాగిప్ో యిన ఈ 'దడశభకతే ’ గీతం కృష్ాణ పతిరకలో (8/9/1913) 
లో పరచురతిమ నైా 1910లో రచించబ్డదంద .  ఈ గయేంలో పలివి, 
చరణాల గేయతవం పరసుుటంగా కన్నపసిుే ని కారణాన ఇద  
గీతంగానే న్నలుసుే ంద . దడశభకతేన్న పరబ్ో ధ సుే ంద . భకతేగతీాలు, దడశ 
భకతేగీతాలు,పరణయగీతాలు, పరకృతిగతీాలు 'లల్లతగతీాల’ కోవలోకే 
వసాే యి. కాబ్టిట  ప నై పతరొకని గురజ్ాడ 'దడశభకతే’ గీతానేి  పరథమ 
లల్లత గతీ అవతారకిగా పరగిణ ంచాల్ల. 
లలితగీతాలు: 
మొదటటి  ఆకాశవాణ  దావరా 'లల్లత సంగతీం'లో పరసారమ నై భావ 
గీతాలు 'లల్లతగీతాలు’గా వాోపిే  గాంచాయి. అసలు 'లల్లత సంగ ీ
తం' మొదట 'రవీందర సంగతీం'గా, హిందలీో 'సుగమ సంగతీం'గా 
ఆ తరవాత 'గీతావళి’ గా పరసారమ ై కరమకరమంగా మారుప చెంద , 
1954 నుంచి 'లల్లత సంగతీం'గా ఆకాశవాణ  వదే కగా స్ిథరపడదంద .  
మొటటమొదట ఆకాశవాణ  మదరా స్ కేందరందావరా (16-6-1938)లో 
భావగతీాలు అనేవి నాటకాలు - సంగతీ రూపకాలు మొదల ైన 
పరకతరయలోి  మిళితమ ై పరసారమయిేోవి.  వీట ి గురించి తరావత 

వివరిసాే ను. పరచురతిమ నై గతీాలోి  గురజ్ాడ తరవాత రాయప్ోర లు 
రచనలే దృషిటకత వసాే యి.  రాయప్ోర లు తొల్లకృతి 'లల్లత’ 1909 లో, 
మల్లకృతి 'తృణ కంకణం' 1913లో వలెువడదనా అవి పదోకావాోలే!  
1916లో 'ఆంధరా వళి’ పతరుతో వెలువడదన సంపుటలిో రాయప్ోర లు 
రచించిన 'జ్నమభూమి’ గేయాన్ని పరశిీల్లదాి ం. 

ఏ దడశమేగనిా ఎందుకాల్లడదనా  
ఏ పఠీమ కతకనా ఎవవరేమన్నన 
ప్ొ గడరా నీ తలి్ల భూమి భారతిన్న  
న్నలపరా నీజ్ాతి న్నండు గౌరవము 
ఏపూరవ పుణోమో ఏ యోగబ్లమొ 
జ్న్నయించినాడవీ సవరాఖండమున  
ఏ మంచి పూవులన్ పతరమించినావో 
న్నను మోచె ఈ తలి్ల కనకగరభమున  

 అంటూ సాగిప్ో యిే యిా రచనను న్నశితంగా పరిశీల్లస్తే  ఇద  గయేం 
కాదన్న, వరసగా 3 ఇందర గణాలు, 1 సూరోగణంతో నడదచడ ప్రా స 
న్నయమం లేన్న 'మంజ్రీ ద వపద’గా తెల్లస్ిపో్ తరంద . ఉప జ్ాతర 
లోి న్న ద వపద, మంజ్రీ - ద వపద గానయోగాోలు కావడంతో 
గాయనీ గాయకులు గయేాలుగా (చివర ిసూరో గణాంకాలను దీరాా  
లు చడస్ి) ఖండగతిలో రాగయుకేంగా ప్ాడుకుంటునాిరు.  అంతడ 
తపప ఈ మంజ్రీ ద వపద గయేం (గతీం) కాదు  కానీ రాయప్ోర లు 
రచించిన- 

శీరలు ప్ొ ంగని జీవగడేయి  
ప్ాలు ప్ారిన భాగో స్మీయి  
వరా ల్లనద  ఈ భరత ఖండము  
భకతే ప్ాడర తముమడా! 

లోకమంతట కాక ప టిటన  
కాకతీయుల కదన ప్ాండదతి  
చీకత ప్ో వన్న చడవ పదముల 
చడరిి  ప్ాడర తముమడా...!... 

అనే 'తముమడా!' అనే ముతాోలసరాన్ని మాతరం గేయంగా గురిేం 
చాల్ల.  కాన్న ఇద  1916 నాటరిచన కాబ్టిట, గురజ్ాడ 'దడశభకతే ' 
గీతంతోనే (1910) "లల్లతగీత" అవతరణ జ్రిగనిటుి గా భావిం 
చాల్ల.  
లలితగీత  నిరవచనం :   
సూథ లంగా "తాళం - లయ తపపకుండా, రాగయుకేంగా ప్ాడగల్లగ ే
పలివి - చరణాలతో కూడదన పరతి భావగీతం ఒక లల్లత గతీం" - 
అన్న నా "తలెుగులో లల్లత గీతాలు"- అన ే స్ిధాధ ంత గరంథంలో 
లల్లత గతీ న్నరవచనం చడయడం జ్రిగింద .  ఈ విష్యంలో పరథమ 
లల్లత సంగతీ పరయోకే బ్ాలాంతరపు రజ్నీ కాంతారావు మరయిు 
తొల్ల స్ినీ లల్లత సంగతీ దరశక గాయకులు సాలూరి రాజ్శేవర 
రావు, విఖాోత విమరశకులు ఆరుదరగారినీ సంపరద ంచి, ఒక న్నరణ 
యాన్ని - న్నరవచనాన్ని రూప్ొ ంద ంచడం జ్రగిింద .  'లయ’ సహజ్ 
స్ిధ్ధమ నైద ,  తాళం తదావరా వరిధలి్లనద . 
శాస్త్ర ీయ సంగీతం - లలిత సంగీతం :  
రాగ న్నరేిశితమ ై సశాస్ీేయీ పధ్ధతిలో సవర సహిత రాగయుకేంగా 
ఆలపించడద  'శాస్ీే యీ సంగీతమ తైడ బ్ాణీలతో సరళమ నై (భావ 
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 గతీాన్ని) సాహతిాోన్ని భావయుకేంగా గానం చడస్తద  "లల్లత సంగీ 
త" మన్న సాలూర ి రాజ్శేవరరావు గారు తమ 'ఇంటరూవూ' లో 
వివరించారు("స్ితార" 7/25/1999). ఉదాహరణకు  తాోగరాయ 
విరచితమ ైన 'ఎందరో మహానుభవులు’ అనే కృతిన్న న్నరేిశితమ ైన  
'శీరరాగం'లో  ప్ాడదతడన ేఆదరిసాే రు - ఆనందంగా ఆలకతసాే రు.  అలా 
కాకుండా భావగీతాన్ని 'లల్లతసంగతీం' ఎందరెందరో ఎనెి నని 
రాగాలోి  కూడా ప్ాడుకున ేవీలునిద . అయితడ రచయిత గతీ ఆతమ 
నెరగిి ఏ తాళాన్నకత శార వోంగా సరిప్ో తరందో  ఆ తాళంలో ప్ాడదతడన ే

పద  కాలాల ప్ాటు న్నల్లచి ప్ో తరంద .  
ఉదాహరణకు దడవులపలి్ల కృష్ణశాస్ిే  ీరచించిన – 

రామచరణం ! రామచరణం ! మాకు శరణం! 
మాకు చాలును మౌన్న మసేక భూష్ణం,  
శీరరామ చరణం! 

అన ే గతీాన్ని మిశరజ్ాతి (రామచరణం) ఏక తాళంలో సవోంగా  
(3) (4)  

రామ + చరణం! రామ + చరణం! 

రామ + చరణం! మాకు + శరణం 
అంటూ ప్ాడుకోవడాన్నకత వీలునిటుి గా సపష్టంగా తెలుసోే ంద . కాన్న 
సంగతీజా్ఞలు అదడ పలివిన్న ఖండ జ్ాతి రూపక తాళం లో – 

రా+మ చరణం ! రా...మ చరణం  
రా + మ చరణం ! మా..కు శరణం  

అన్న కూడ ప్ాడుకున ేవీలునిద . కాన్న ఇలా ప్ాడదతడ పదాలు ము 
కకలు ముకకల ై ప్ో తాయి. అందుకే అనుగుణమ ైన బ్ాణీన్న ఎంచు 
కొన్న శార వోమ నై రాగంతో ఎలుగతేెితడన ే  ఏగతీమ నైా జ్నాదరణ 
ప్ొ ందుతరందనడాన్నకత అనకే సారుి  ‘ఆకాశవాణ ’లో పరసారమ నై ప  ై
గీతమే పరతోక్ష సాక్షోం.  ఇలా లల్లతగతీ అవతరణకు గురజ్ాడ 
ఆదుోడెతైడ పరిపూరణ వికాసాన్నకత దడవులపలి్ల కృష్ణశాస్ిే  ీరచనలు తోడె ై
నటుి  గా తోసాే యి! అంతడకాకుండాకృష్ణ  శాస్ిే  ీసమకాల్లనుడు సన్నమ 
తరర డు బ్సవరాజ్ఞ అప్ాపరావు గీతాలు  లల్లతగతీ  వికాసాన్నకత 
మేటి బ్ాటలు వసే్నిటుి గా రూఢద అవుతాయి. అవి ఎలాగో ‘లల్లత 
గీత వికాసం’ లో చరిి దాి ం.            

(తరువాయి వచడి సంచికలో) 

నేను నడిచిన దార్చ  
                                                                                    శీరమతి కాశీనాధ్ున్న రాధ్ (డోవర్, నూోజ్ెరీా) 

ఇద   నా గురించిన, మా అబ్ాాయి గురించిన కధ్. మాన 
స్ిక ఇబ్ాందులుగల అబ్ాాయిన్న ప ంచుతరని “తలిిగా నా భావా 
లు”.  ఈ కధ్ చపెపడం అంత సులువెనై పన్నకాదు. ఎందుకంటే ఈ 
విష్యం మనసుకత సంబ్ంధ ంచినద  కాదు హృదయాన్నకత సంబ్ం 
ధ ంచినద . మనసులో ఉనిద  మాటలోి  చపెపచుిగాన్న, హృద 
యంలో ఉనిద  చెపపటాన్నకత మాటలు లేవు, ఉనాి చాలవు.  
అయినా నాకు చడతనెనైంత వరకు నా అనుభవంలో నేరుికు 
నిద  చపెపటాన్నకత పరయతిిసాే ను.  ఇందులో ననేు చపెపబో్ యి ే

విష్యాలు “బ్రరయిన్ డవెలెప్ మ ంట్“సరగిాా  లేన్నకారణంగా లోకం 
లో నలుగురలిా బ్రతకటాన్నకత అవకాశం లేన్న “పిలిల” తలుి లకత, 
తండుర లకత  ఉపయోగపడతాయన్న చపెతపంత సాహసం నాకు లేదు 
కాన్న, ఇద  చద వేక ... “మా బో ట ి వాళ్ళు ఇంకా ఉనాారు.  ఈ 
పో ర్ాటం మేము ఒంటర్చగా చయెయడం లేదు” అని ధెైరోం చద విన 
వారలిో ఒకరదిిరకిత కల్లగనిా చాలు అనుకుంటునాిను.  ఇక 
తకతకన చదువరులందరకిత ఈ విష్యాలు అవసరం లేక ప్ోయినా 
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మరొకళళ జీవితానుభవాలన్న తెలుసుకోవడం వలి నష్టం లేదుకదా 
అన్న నా భావన. 

ఇలాంటి కధ్ ఎపుపడు, ఎలా మొదలవుతరందో  న్నజ్ంగా 
ఎవరకి ీతలె్లయదు.  మా అబ్ాాయి పుటుట కకత ననేు హాస్ిపటల్ లో 
ఉండగా గరభంలో ఉని పలిివాడదకత ఆకతాజ్న్ అందక గుండె చాలా 
బ్లహీనంగా కొటుట కుంటటంద  వెంటనే ఆపరషే్న్ (స్జి్ేరయిన్) 
చెయాోల్ల, అని మాటలతో మొదలయింద .  సరే ఆ గండం నుంచి 
బ్యటపడాే ం పలిివాడు చూడముచిటగా ఆరోగోంగా కనబ్డు 
తరనాిడు. ఇంకే వుంద  కధ్ సుఖాంతం అయింద  కదా అను 
కునాిము.   కాన్న మా అబ్ాాయికత నాలుగో ఏడు వసుే ండగా 
తెల్లస్ింద . మా బ్రతరకుపుసేకం లో ముందు రాబ్ో యిే  పతజీలలో 
ఉనివనీి అంతరలేన్న చికుకపరశిలేననీ, వాటకిత జ్వాబ్ులు 
మేమే రాసుకోవాలన్న.  

చితరం ఏమిటంటే ఇలాంటి పిలిలకత మానస్కిాభివృద ి  
లేకప్ో వటంతో బ్ాటు శారీరకమ ైన ప రుగుదలకత సంబ్ంధ ంచిన 
విష్యాలోి  కూడా రకరకాల అవాంతరాలు, సమసోలు కన 
బ్డుతూనే ఉంటాయి. అవి ఒకొకకకళళకత ఒకోక సాథ యిలో ఉంటా 
యి.  వీటకిత తోడూ “హ ైపర్ యాకతటవిటీ” అంటే ఒక చోట స్ిథరంగా 
ఉండలేక పో్ వటం, ఒకటి, రంెడు న్నముష్ాలు కూడా ఏకాగరత 
లేకప్ో వటం, ఆడుకోవటం అంటే కనీసం బ్ొ మమలతో నెనైా కూడా 
తెల్లయకప్ో వటం. తినడాన్నకత ఫలానాద  ఫలానా ట మైులో కావా 
లన్న ఏదో ఒక రకంగా అడగటం గాన్న తలె్లయదు.  అన్నిటి కంట ే
కష్టం అయినద , పరమాదం అంటే ఏమిటట తలె్లయకుండా, ఎకకడ 
పడదతడ అకకడ ఉదాహరణకత కారుి  అతి వేగంగా ప్ో తరని రోడి మీద 
కూడా,  ఉనిటుట ండద, అతివగేంగా, ఒళళళ తలె్లయకుండా పరుగతేె 

డం.  రాతిర పగలు కూడా న్నదరప్ో కప్ో వడం, వీళళ న్నదర రోజ్ఞకత ఇరవె ై
గంటలోి  ఓ ఐదో లేదా ఆరు గంటలు కంటే ఉండదు.  మరొకట ి
“అబ్రాస్వి్ కంపల్లావ్ డదస్ ఆరేర్”  అరిం పరధం లేకుండా తలుపు 
ముయోటం, తియోటం, తను బ్యటకిత గాన్న, లోపల్ల గాన్న వెళళ 
వలస్విచిినపుపడు మరొకరు తలుపుతీస్తే , తను వళిెి ఆ తలుపు 
న్నమూస్ి మళ్ళళతరెవటం, అలా వీలుకాకప్ో తడ పతచి ప టిట , కతంద పడద 
దొ రిడం లాంటివి.ఈ ఇబ్ాందులోి  చినివి అంటూ  ఏమీ ఉండవు. 
ఇలా రాసుకుంటూ ప్ో తడ ఒక ప్ాతిక పతజీలు దాన్నకే సరిప్ో తాయి. 
అవనీి నేను మా అబ్ాాయిలో చూస్ినవి మాతరమే అవుతాయి. 
ఇంకా నాకు తలె్లస్ని పలిిందర ి గురించి రాస్తే  మరో వంద పతజీలు 
అవుతరంద .  

మా వాడదకత నాలుగు ఏళళపుపడు రెండుచడతరలా డబ్ుా 
పుచుికునే “నూోరాలజిస్ట” ఎనని రకాల పరీక్షలు చడస్ ి మీ 
వాడదకదేో  పతరు తలె్లయన్న మానస్కి రుగమత ఉందని కబ్ురు 
చెపతపడు.  కొంత ప దియిేో క  “ఆటజి్ం(Autism)”  కొంతవరకు 
ఉందనాిరు(autism spectrum disorder) మర ి కొందరు 
డాకటరుి . ఇద  విన్న ఏ తలి్లదండుర లు మాతరం ఎలా ఫలీవుతారు?  
పరపంచాన్ని, చుటుట పకకల సుఖంగా ఉని వాళళన్న, వీలయితడ ఆ 
దడవుణ ి కూడా మూడో కనుింటే భసమం చడస్తయాోలనుకుంటారు. 
నేను కూడా అలాగే అనుకునాిను. నాకు జ్రిగని అనాోయం 
పరపంచంలో ఎవవరికీ జ్రగలేదనుకునాిను.  నా యింటి నాలుగు 
గోడల మధ్ో ఉనిద , నా కుటుంబ్మ ేపరపంచం అనుకుంటుని 
అవివేకపు రోజ్ఞలవి. 

మరో రెండు నలెలు కళళలోి  నీళళ సాట కు అయిప్ోయిేదాకా 
ఏడడిసాను. తరవాత “ననేు చయెాయలిిన పనిని దవేుడకిో దయెాయ 
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నికో అపపచపెుపతునాా నమేిటి? అని,  ర్ాబో యే ప్జేీలలో ఉనా 
అక్షర్ాలని ఎంతవరకు వీలయతే అంతవరకు, ఎంత కష్టం అయనా 
మార్చి తిరగర్ాయాలని“ గటిటగా న్నరణయించుకునాిను.జీవితంలో 
మనం అనుకునిద  సాధ ంచటాన్నకత మనం కష్ట పడాల్ల, పడతాం, 
ఇలాంటి విష్యంలో కాక ప్ో తడ మరొక విష్యంలో. అద  సహజ్ం. 
ఇద  ననేు పరపంచాన్నకత చడస్ని ఉపకారం కాదు కాబ్టిట ,  దాన్ని 
గురించి ప దిగా మాటాి డుకోవలస్ని అవసరం ఏమిలేదు. కతంద 
చెపపబ్ో యిే విష్యాలు ఎవరకిీ ననేు ఇసుే ని సలహాలు కాదు. 
నేను నా అనుభవంలో నేరుికుని విష్యాలు మాతరమే.  వీటిన్న 
సలహాలుగా గరహించడవారికత ముందుగానే నాధ్నోవాదాలన్న తలె్లయ 
జ్ేసు కుంటునాిను.   

మన సంతానాన్నకత  ఒక సమసో లేదా ఇబ్ాంద  ఉందన్న 
గురిేంచడం అన్నిటకింటే ముఖోం అయినద .  దీన్ని గురించి చిని 
తనం పడడం, ఇద  మనమో, మనపిలిలో చడస్ని కరమ, లేదా 
ప్రా రబ్ధం అనుకోవడం, సాధ్ోమ ైనంత వరకు ఇతరులకత తలె్లయ 
కుండా దాచాల్ల అనుకోవడం - ఇవనీి తపుప అన్న గరహించాల్ల.  
మనకత సమసో అంటూ ఉందన్న మనమే ఒపుపకోక ప్ో తడ, మన 

పిలిలకత ఎలా సహాయంచయెోగలం? మనం చయెోకప్ో తడ మరవె 
రు చడసాే రు? “ఈ సమసోన్న గురించి ఏమీ చయెోకుండా ఊరు 
కోవడమే” న్నజ్ాన్నకత అవమాన పడవలస్ని విష్యం. చినితనం 
పడవలస్ిన విష్యం. 

ఇద  శరరీాన్నకత వచడి  జ్బ్ో ా, జ్వరమోలాంటదిడ అన్న, దనీ్నకత 
కూడ డయగోిస్సి్ లు, పతరేి  కాకుండా, కొన్ని కొన్ని థెరపీలు, 
వెైదాోల వంటివి కూడా  ఉనాియన్న తలెుకోవడం ముఖోం.  అవి 
ఎలాంటవిో, ఎకకడ దొరుకుతాయో , కనుకోకవలస్ని బ్ాదోత మన 
మీద ఉంద . మనం బ్రతికత ఉనింతకాలం చూసాే ం.  కాన్న మన 
తరువాత వీళళ సంగతి ఏమవుతరంద ?  అనిదముమలు గాన్న, 
అపపచలె ి ళళళగాన్న, సహాయం చయెాోలంటే, కనీసం వీళళళ 
కొంతవరకు తమ పనులు తాము చడసుకున ేసోే మత కల్లపంచాల్ల - 
ఇద  తలి్లదండుర ల బ్ాధ్ోత. 

పిలిలు కొంత ప దియితడ, ఇదంతా నయం అయిప్ో తరంద  
అనిభరమతో  ముందుగా పరయతిం చెయోక ప్ో వడం ప్ొ రప్ాటు.  
ఎంత చినివయసునుంచి ఈ పరయతాిలు మొదలు ప డదతడ అంత 
మంచిద .  యూరప్ లో కొన్ని కొన్ని విష్యాలోి  నాలుగెైదు నలెల  
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వయసునుంచి థెరపి లాంటివి మొదలు ప డతారట.  డాకటరిన్న అడ 
గటం, తలె్లస్నివాళళతో ఈ సమసోగురించి మాటాి డటం ముఖోం. 
వాళళ దావరా మనకత ఉపయోగపడడ “ఇన్ ఫరేమష్న్” తెలుసుకున ే
అవకాశం ఉంద .   

మన పిలిలకత సహాయపడడ సూకళళళ ఉనాియన్న తలెు 
సుకున్న అందులో చడరిటం మాతరంతో సరిప్ో దు.  ఈ సూకలులో  
పిలిలే కాదు, మనం కూడా నేరుికోవాల్ల.  వాటిన్న ఇంటదిగార 
కూడా ప్ాటించాల్ల. ఇలాంటి పలిిలకత, వాళళ తలి్లదండుర లకత,  జీవి 
తంలో ఆద వారాలు, స్ లవులు ఉండవు.  మన ట ైనీ్నంగు 24 గంట 
లు,  365 రోజ్ఞలు సాగాల్లాందడ.  

ఇవన్ని చడస్తక ఈ సమసో అంతా తరడదచిప టిటనటుట  
ప్ో తరందా అంట ే ... ప్ో దు మరి.  కొంత మంద లో అభివృద ి , 
మారుప ఎకుకవ శాతంలో రావచుి, మరికొంత మంద లో అంత 
మారుప లేక ప్ో వచుి. కాన్న మ రుగు పడటం అనిద  మాతరం 
ఖాయం. ఈ మారుప వలి భవిష్ోతరే లో ఈ పలిిలకత, వాళళన్న చూస్త 
వాళికత,  బ్రతరకు కాసే సుళళవు అవుతరంద . 

ఇలాంటి పిలిలన్న ప ంచటం సుళళవెనై పనేం కాదు. 
అయినా తలి్లదండుర లుగా ఆతమగౌరవం, ఆతమవిశావసాన్ని మనం 
ప ంపొ్ ంద ంచుకోవడమే కాకుండా, మన పలిిలకత కూడా నరేాపల్ల. 
ఒకొకకసారి ప్రా ణం విస్ిగిప్ో యి, మనకత విసుగు, కోపం వచిిన 
పుపడు, వాళళన్న, చడతకాన్న వాళినన, బ్ుద ిమాల్లన వాళినన, దెపపి 
ప్ొ డదచినటుట గా మాటాి డటం సాధ్ోమ నైంత వరకు చెయోకూడదు. 
(సాధ్ోమ నైంత అన్న ఎందుకంటునాినంట ేఇద  చపెపటం తడల్లకెనైా, 
ఆచరణలో ప టటటం అంట తడల్లక కాదు).  ఇద  ఉదడిశోపురవకంగా 
(intentional) మనం చెయోకప్ో యినా, మీరు నమమండద, నమమ 
కప్ో ండద, ఈ పలిిలకత కూడా తలి్లదండుర లకత తమ మీద చినిచూపు 
అనిద  చిటకిలో అరిం అవుతరంద .  ఇద  వాళళ ప రుగుదలకత ప ది 
దెబ్ా. 

పితినిముష్ం అవతలివాళ్ళు మన గుర్చంచి ఏమనుకుం 
టునాారు అని ఆలోచిసతర  మన  ట ైము వయరధం చేసుకోకూడదు.  
మొదటటి  చాలా కష్టంగా ఉనాి, ఈ లక్షణం  అలవరుచుకోవడం 
అసాధ్ోం మాతరం కాదు.  అవతల్ల వాళళళ మన పటి చూపసిుే ని 
మానావమానాలు మనం ఉని స్ిథతిన్న బ్ాగుపరచలేవు, ఓగు 

పరచలేవు. మన కరేవోం, మన గమోం మనకత ముఖోంగాన్న ఇత 
రులు ఏమనుకుంటునాిరు అనిద  అనవసరం. 

థెరపషి్రట లు,డాకటరుి , స్తిహతిరలు, బ్ంధ్ువులు వీళళలో 
ఎవరు చపెపిన విష్యం అయినా, అభిప్రాయం అయినా, విన్న 
వాటి మంచిచడేెలు మనకుగా ఆలోచించుకోవాల్ల. అంతడగాన్న వాడద 
కేంతలె్లయదు, వీడదకేం తలెుసు అన్న కొటిటప్ారెయోకూడదు.  ఇలాం 
టి పలిిలన్న ప ంచటాన్నకత మనకత అన్నిరకాల సహాయం అవసరమే.  

మానస్ిక ఇబ్ాందులు ఉని పిలిలు ఉనాిరన్న ద గులు 
పడద, బ్రంగప టుట కున్న పరయోజ్నం ఏమీ ఉండదు.  మనం  ధెైరోం 
గా, ఆరోగోంగా, బ్లంగా మహావృక్షంలా ఉంటే మన నీడన వాళళళ 
స్తద తీరుతారు. తలె్లయకుండానే మన ధెరైోగుణం వాళళకత కూడా 
వసుే ంద . అనీివచిి, అనీితలె్లస్ని, మనజీవితమే మనకు  కష్టం 
గా తోస్తే , ఏవీ తలె్లయన్న ఈ పలిిలకత జీవితం  ఎంతకష్టమో ఆలో 
చిందండద. 

“ఇంకేమ నైా చపెపదలుచుకునాివా?”అంటే .. బ్ో ల డన్ని 
ఉనాియి. కాన్న  మిమమల్లి విస్ిగించకుండా ఇంతటతిో వద లే 
సాే ను. అందరకిత ఇన్ని సలహాలు ప్ారసేుే నాివు, మర ి నీ కధడ 
మ ైంద  అన్న అనుకుంటునాిరా? ఈ కధ్కత మొదలు చపెపడం ఎలా 
కష్టమో ముగింపు చపెపడం కూడా అంతడ కష్టం. మా వాడదకత 
ఇపుపడు 26 ఏళళళ. మా అబ్ాాయిన్న ప రుగుతూ ఉండగా నాలో 
వచిిన మారుప – నా పరపంచ పరధి  ప దిదెైంద . నా చుటుట పకకల 
ఇలాంటి బ్ాధ్లోి  ఉని వాళళన్న చూస్నిపుపడు బ్ాధ్పడటం మాతర 
మే కాదు, నేను ఎంత అదృష్టవంతరరాల్లనన, మా అబ్ాాయి ఎంత 
అదృష్టవంతరడో  గరహించడను. అదృష్టం అనాది “కంపార్చటివ్ డగీీి “ 
లో మాతిమే ఉంటుందనా విష్యం బాగా అరదం అయంది.  
         పనెి ండడళిదాకా పూరిేగా ఒక వాకాోన్ని కూడా మాటాి డ 
లేకప్ో యిన మా అబ్ాాయి, ఈ రోజ్ఞ సాధ్ోమ నైంత వరకు చిని 
చినిపరశిలకత జ్వాబ్ు చపెపగలడు, కొన్నిసారుి   చిని సంభా 
ష్ణలు కూడా చడయగలడు. ఎకకడదకత వెళిళనా మొహమాటం 
లేకుండా, ధెరైోంగా వెళిళ తనకత కావలస్నిద  అడగడం, విష్యం 
కనుకోకవడం చడయగలడు. ఈ విష్యంలో భాష్కత సంబ్ంధ ంచిన 
నేరుప తనలో ఎమీ లేదు. న్నజ్ాన్నకత ప దిగా మాటాి డలేడు. కాన్న 
పన్న సాధ ంచుకునే పటుట దల ఉంద . అంతా పూరిేగా అరిం కాక  
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ప్ోయినా, కొంతవరకు చదవగలడు.  ష్ాపు ముందు కారు ఆపతిడ 
ద గ ివళెిళ నాలుగెదైు వసుే వులు కొన్నతడగలడు.  సరగిా చిలిర వెన 
కతక తడకప్ో వటం తపపించి ప దిగా నష్టం ఏవీ ఉండదు. తలె్లస్ని 
బ్ాోంక్ కత వెళిళ చిని పనులు చడసుకోగలడు.  గురరపుసావరీ, ఈత 
కొటటడం,రాక్ కె్ింబంగ్, కరాటే, బ్ాస్ కట్ బ్ాల్ ఆడటం వంటివి 
తనకు తగా సాథ యిలో చడసాే డు. ప్ో టలీలో ప్ాలంా ంటాడు. 988  
నుంచి 2094 దాకా ఏడు సారుి  ఇండదయా పరయాణం చడశాడు.  
ఇండదయాలో మూడుప ళిళళళకు తోడప ళిికొడుకుగా కూరుినాిడు.  
కతందట ి ఏడాద  అకక ప ళిళచడసుకోవడం బ్ాగా అరధం అయింద .  
ప ళిళలో చాతనయినంత వరకు తన బ్ాధ్ోతన్న చకకగా న్నరవ 
హించాడు. మనుష్రలంట ేఅభిమానం ఉంద .  తలె్లస్ినంత వరకు 
అవతల్ల వాళికు సాయం చడదాి మనుకుంటాడు. 

 పరతడోక తరగతరలలో ఉండద మాఅబ్ాాయి హ సైూకలు 
పూరిేచడస్తడు. అంట ేచదువు వచుినన్న అరిం  కాదు.  వాడద సాథ యి 
లో వాడదకత చడతనయినంత వరకు సూకలులో నేరుికునాిడు.  
పరసుే తం మరొక పో్ర గార మ్ కత వళెళతరనాిడు. ఇకకడ ఇతరుల మీద  
ఎకుకవగా ఆధార పడకుండా తమపనులు తాము చడసుకోవడం 
లాంటవిి సరుకులు కొనడం, వంటయింటటి  పరికరాలన్న ఉపయోగిం 
చటం, ఇలుి  శుభరం చడసుకోవటం నరేుపతారు. కొద ిగా ఒక 
వృతేివిదో లాంటవిి నేరుికోవడాన్నకత కొంత అవకాశం కల్లపంచడం 
జ్రుగుతరంద . ఇకకడదకత బ్సుామీద మమేు ఎకతకస్తే  వెళిళ వసాే డు.  
ఇవనీి మేము సాధ ంచిన ఘనకారాోలు అన్న చపెపటం లేదు.  
ఓపగిాా  ఏళళతరబ్డద పడదన మన శరమకు కొంత ఫల్లతం ఉంటుంద  
అన్న మీకు ప్ో ర తాాహాన్ని ఇవవటాన్నకత, మీలో ఉతాాహాన్ని కల్లగిం 
చటాన్నకత చబె్ుతరనాిను.  

 కాన్న ఇపపటికీ, మాఅబ్ాాయికత ఈ ట ైముకత ఇద  చెయాో 
లన్న  జ్ాా పకం ప టుట కోవటం తలె్లయదు, అసలు ఆ దృషిట  ఉండదు.  
పరపంచంలో చెడు ఉంటుందన్న బ్ొ తేిగా తెల్లయదు. అందరు తన 
స్తిహతిరలే అనుకుంటాడు. చాలా సారుి  ఇద  పరమాదకరమ ైన విష్ 
యం. తను చడస్త పనులకత పరోవసానం ఏమిటట అంత బ్ాగా  అరిం 
కాదు. పరతిరోజూ ఎవరెనైా లేపి, “వళే ైప్ో తోంద  సాినం చయెిో, 
బ్టటలు వసేుకో, తయారవు” అన్న చెప్ాపల్ల.  అయిేోదాకా ఆ చుటుట  
పకకలే ఉండాల్ల.  చాలాసారుి  సహాయం కూడా చెయాోల్ల.  కొన్ని 

సారుి  పరసి్ిథతరలు, పరిసరాలు అరధం కాకప్ో తడ చికాకు పడతాడు, 
చిని పిలిలలా  పతచీలు ప డతాడు.  

ఇంతటతిో కధ్ అయిప్ోయిందా అంటే.. లేదు.  మరి ఇంక ె
న్ని అవరోధాలు వసాే యో?ఎలాంట ి చికాకులు పడతామో తలె్ల 
యదు.  కాన్న ఎపుపడూ అన్నిటకిత స్దిధమే మరి. ఇదంతా నేను 
ఒకకదానేి చడయలేదు. మావారు సాంబ్శివరావు, మా అమామయి 
మాధ్వి, ననేు, గత పదడళళి గా మాచలిె్ల కృష్ణవణే , టచీరుి  అంతా 
ఒకక కుటుంబ్ంలా పన్నచడసాము, చడసుే నాిము. ఇక మా బ్ంధ్ు 
వులు, మితరర లు అందర ిసప్ో రుట  మాకు ఎపుపడూ ఉంద .  పరపం 
చంలో పరతివోకతేకత తన జీవితం తాను జీవించక తపపదు. తలి్లగా 
నాజీవితం నాద . తండదరగా మావార ి జీవితం వారిద .  ఒక వోకతేగా 
మా అబ్ాాయి జీవితం ఎపుపడూ వాడదదడ.  మాద  కాదు.  అందర ి
లాంట ి శకతే సామరాధ ూలు వాడదకత లేవు కాబ్టిట , ఆ జీవిత మారాం 
వాడదకత సుళళవు చెయోడాన్నకత మాకు చడతనెైనద  మేము చెయాోల్ల. 

ఇద  నాకు ఇష్టమ ైన  సామోం (analogy).  చాల ఏళళళ 
నా జీవితపరయాణాన్ని ఇలా ప్ో లుికునదేాన్ని. నేను, మా 
అబ్ాాయి ఒక కొండ ఎకకడం మొదల టిట  ప ైకత వళెళతరనాిమట, 
కొంత దూరం వెళిళ,  తల తేి చూస్తే  కొండ ఎతరే  మరికొంచం ప రిగని 
టుట  తోచడద . సరే మరికొంచం శరదధగా నడవడం మొదల టిట , కొంత 
స్తపట ితరవాత ప కైత చూస్తే , కొండ మరింత ప రిగనిటుట  కనబ్డడద .  
పరతిసార ినీరసం వచిి ఇద  ఎంత ఎకతకనా తరగన్న కొండలా ఉందడ 
అనుకునదేాన్ని. ఒకసార ి ఉనిటుట ండద జ్ాా ననదయం అయినటుట  
వెనకతక చూస్తే , మమేు అపపటదిాకా ఎంత ఎతరే  ఎకేకమో తలె్లస్ిం 
ద .  అపుపడు అరిం అయింద .  ప రుగుతరనిద  కొండ కాదు, నా 
మనసులో నేను మారుికుంటూ వళెళతరని గమోం యొకక 
సాథ యి అన్న.  అంటే మా అబ్ాాయి చడరుకోవలస్ని సాథ యిన్న, నేను 
కాలం గడదచిన కొదీి ఎకుకవ చడసుకుంటూ వళెళతరనాిను. మాన 
స్ిక ఇబ్ాందులు గల పలిిల తలి్లదండుర లకే కాదు, ఉనితమ నై 
ధడోయాలు ఉంటే గాన్న, ఒక మన్నషకిత గాన్న, సమాజ్ాన్నకత గాన్న, 
దడశాన్నకత గాన్న, జ్ాతికత గాన్న పురోభివృద ి  ఉండదు. అంతో ఇంతో 
ఫల్లతాన్ని చూసుే నిపుపడు మనం పడడ శరమలో కూడా ఆనందం 
కనబ్డుతరంద .   
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జీవితంలో మాకు వచిిన ఈ ఒడదదుడుకులన్న అనుభవిం 
చడక మావారు సాంబ్శివరావుకు ఒక మంచి ఆలోచన వచిింద .  
అన్ని విధాలా అభుోదయాన్ని సాధ ంచిన ఈ దడశంలో(అమ రికా) 
ఉంటూ, జ్రుగుబ్ాటుకు ప దిగా లోటులేన్న  మాకే ఈ పరిస్ిథతి 
ఇంతకష్టంగా తోస్తే ,  తను పుటిటప రిగని పల ి టూళళళ పతదవాళళకత 
ఇలాంటి సంతానం ఉంటే వాళళ సంగతి ఏమిటి? అన్న.  ఆ భావమ ే
2004లో  “కాశీనాధ్ున్న దురాా ంబ్ బ్ుచియో టరస్ట “ అని సంసథగా 
రూపు ద దుి కుంద . ఈనాడు ఎలకురుర , అవన్నగడే, బ్ందరు అన ే
మూడుఊళళలో కల్లపి వందమంద  పలిిలకు స్తవలను అంద సోే ంద .  
కతందటి ఏడు కె.డద.బ. సంసథకు భారత రాష్ట రపతి అవారే్ వచిింద .   
అమ రకిాలో కూడా “కాశీనాధ్ున్న దురాా ంబ్ బ్ుచియో ఇన్క”  అన ే
పతరుకతంద “ స్ పష్ల్ ఒల్లంపిక్ా”  మొదల ైన కారోకరమాలకత 
కొంతవరకు సహాయాన్ని అందజ్సేోే ంద . “కాశీనాధ్ున్న దురాా ంబ్ 
బ్ుచియో టరస్ట/ ఇన్క“ అని ఈ   పతరులో ఉని మా అతేగారు 
దురాా ంబ్గారు, మామగారు బ్ుచియోగారి పతరితో బ్ాటు, 

మాపలిిలు దురాా మాధ్వి, బ్ుచిిశరత్ ల పతరుి  కల్లస్ిప్ో వడం నాకు 
ఎంతో గరవకారణం అయిన విష్యం.  మా ఆశయాలకత అండగా 
న్నల్లచి, తన న్నరంతరకృషితో ఈసంసథన్న ఇంత వృద ధలోకత తీసు 
కొచిిన మాబ్ావగారు, శీర కాశీనాథున్న నాగేశవరావు పంతరలు 
గారకిత నా నమసుాలు. మా సంసథలో పన్నచడసుే ని పరతి ఒకకరికత 
వందలాద  వందనాలు. మాకు ధ్నసహాయాన్ని అందజ్సేుే ని 
బ్ంధ్ువులకత, మితరర లకత రెండు చడతరలా జ్యతలు.  

గతచరతిరను అపుపడపుపడు తలుచుకుంటూ వరేమానం 
లో జీవించడం మాతరమే సామానో మానవులుగా మనకు తలె్ల 
స్ింద .  కె.డద.బ. సంసథ  దావరా, ఆధ్ున్నక పరపంచాన్నకత కొంత దూరం 
గా ఉని, ఎలకురుర  వంట ిగార మప్రా ంతాలలో ఉని నలుగురు పలిి 
లన్న,  కనీసం, తమ కనీసఅవసరాలు తీరుికున ే సాథ యికత తీసు 
కురాగల్లగి, తదావరా నలుగురు తలి్లదండుర లకత కాస్ింత ఉపశమనం 
కల్లగిస్తే  ,  మా జ్నమధ్నోం అయినటుట గానే ననేు, సాంబ్శివరావు 
అనుకుంటునాిము.               (ముగింపు వచడి  సంచికలో) 
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సతపర్ే  సతపర్ 
శీరమతి శాోమలాదడవి దశిక North Brunswick, NJ 

ఏవండోయి మన శంకరార వు గారి మన 
వడది  చూసారా? బ్ూరెలాి ంటి బ్ుగాలతో 
వుంగరాలజ్ఞటుట తో సూపర్-గా వు 
నాిడు కదండీ?! అసలు వాడడ కాదు, 
వాళిళంటటి  అందరూ సూపర్ గాన ే
వుంటారు ! ఏమిట ీఈ మధ్ో పరతిదాన్న 
కీ నేను సతపర్ … సతపర్ అంటునాి 
నంటారా? ఏం చయెోమంటారు 

తెలుగుఛానల్ా  చూస్ ిచూస్ ివెధ్వద  నాకూ అలవాట  ైప్ో యింద !  
ఏమిట ీతెలుగులో ఎనని మాటలుండగా కరువొచిినటుట  ఆ మాట ే
ఎందుకూ వాడటం అంటారా? సర ేమీరు ఏ కాలంలో వునాిరు? 
మన ప ళళయిన తరావత బొ్ ంబ్ాయిలో మనం మూడడళళి  వునాిం. 
మొదటిసార ికొతేగా కాపరాన్నకత వళెళే నపుపడు మా అమమ ఓ  స్ీసా 
నా చడతిలో ప టిట  “ఇద గో వంట సరగిాా   చయెోడం వచడి వరకు ఈ 
ప్ొ డద నీకు వుపయోగ పడుతరంద  వాడుకో “ అంటూ ఇచిింద . 
అనిం వండాలంటే బయోంలో ఎన్ని నీళళళ ప్ొ యాోలో కూడా 
తెల్లయన్న నేను, ఏం వండదనా అందులో ఇంత ప్ొ డద చలేి దాన్ని. 
కొద ిరోజ్ఞల తరావత  మీరు ఉనిటుట ండద “నువువ కూర చడస్ినా, 
పపుప చడస్నిా, సాంబ్ారు చడస్నిా అనీి ఒకేలా వుంటునాియి” 
ఇదలెా సాధ్ోం అంటూ కూపీ తీసారు.  

మా అమమ ఇచిిన ఆ కూరప్ొ డద లాంటదిడ ఈ సతపర్ 
అన ేమాట కూడా. వనెక తలెుగులో మాటాి డడటపుపడు సందరాభ 
నుసారంగా మాటలు వాడడవాళళం. విష్యాన్ని బ్టీట , సందరాభన్ని 
బ్టీట  దాన్నకత తగిన పదాలు వాడడవారు. ఇపుపడు ఆ అవసథలు ఆ 
పటిటంపులు లేవు.  

“సరవం జ్గనాిధ్ం“ అనిటుట  అన్నింటికీ ఒకటే మాట 
అదడ సూపర్. ఈ సూపర్ లో వుని స్ పష్ల్  ఏమిటట తెలుసా ! ఈ 
మాటను అన్నింటిక,ీ అందరకి,ీ అన్నిచోటాి , అన్నివళేలా హాయిగా 
వాడడయచుి. మీరు ఇండదయా వెళిళ  ఎవరితోనెనై మాటాి డండద 
పరతి వాళి నాల్లక చివర ఉండడ ఊత  పదం ఇద  . ఈ మాట 
లేకుండా ఒకక వాకోం మాటాి డలేరు. ఫ రండ్ ప ళిళకత వెళిళ వచిిన 

మా అనియో కూతరరిి, ప ళిళ ఎలా జ్రిగిందడ? అన్న మా అమమ 
అడదగితడ అద  వెంటనే “సూపర్ గా జ్రిగింద  నానమామ. ప ళిళ 
కొడుకు సూపరునాిడు. ప ళిళకూతరరు మేకప్ లో సూపర్ గా 
వుంద  ! ప ళిళ కొడుకు కారున్న సూపర్ గా డకెరటే్ చడసారు … 
అంటూ సతపర్ సోే తరం చద వింద . 

మా అమామ వాళిళంటటి  వంట చడస్త తాయారమమగారు దగా 
రోి న ే ఓ ట లైర్ వునాిడంటే అతనవెరో తలె్లయన్న ననేు,“బ్లి జ్ఞలు 
ప్ాడు చెయోడు కదా?“  అన్న అంటే ఆవిడ వెంటన ే “భలేవార!ే 
ట ైలర్ సుబ్ాారావ్ ఏం కుటిటనా సూపర్ గా వుంటాయి.అందరూ 
అతన్ని సతపర్ సుబాార్ావ్ అంటారు తెలుసా” అంటూ సూపర్ 
ల వలెోి  నా వెైపు చూస్ింద !       

మా ప దనానిగారింటటి  వాళళ కొడుకు-కోడలు శీర సతో 
నారాయణ వరతం చడసుే ంట ేఅందరం వెళాళం. ఇదిరిక ీచెరొక చోటా 
వుదోోగంట. ప్ాపం వచిిన అవకాశాన్ని వదులుకోకుండా  వాళళ 
లోి  వాళళళ మాటాి డడసుకుంటూ పూజ్ చడసాం అన్నపించారు. ఇంక 
పురోహతిరడు గారు శరదధగా స్ ల్ ఫో న్ పకకనే ప టుట కున్న, మోగిన 
పుపడలాి  టకుకన  మంతరం ఆపి బ్ుకతంగులు చడసుకుంటూ పూజ్ 
చడయించానన్నపించాడు. పరసాదం ఒకకటీ ఇంటటి  చడస్ి భోజ్నాలు 
కేటరింగ్ కు ఇచాిరుట. పుల్లహార, బ్ొ బ్ాటుి  ఉంటాయన్న నేను 
అనుకుంటే, మష్రర ం మంచురయీాలు, పీస్ పులావులు, ప్ాసాట  
సాలడ్-లు ప టాట రు. ఇదంతా చూసూే  మనసులో ననేు ఆశిరో 
ప్ో తరంటే అందరూ సతోం-సుజ్ాతల దగిార కళెిళ  ఎరేంజ్ మ ంట్ా  
సూపర్ గా వునాియన్న, శాస్ిే  ీ గారు సూపర్ గా పూజ్ చడయిం 
చారన్న, భోజ్నం సూపర్ గా వుందనీ అంటుంటే అరజంట్ గా ఓ 
సతపర్  స్త ైకియాటిిస్టట దగిారికత  వెళిళ నా బ్ురర చెక్ చడయించు 
కోవాలన్నపించింద .  
ఇంక స్ిన్నమాల టాపిక్ వస్తే  చపెతపదడలేదు. ఈ సూపర్ అనే మాట 
పుటిటందడ అకకడనుంచి. స్ని్నమా బ్ాగుంట ే“ఆబ్ో ా స్ని్నమా సూపర్ 
ల కక నుంద “ అన్న ఒకవళే బ్ాగ లేక ప్ో తడ “సూపరుంటదన్న ఏలి్లనా 
సూపర్ స్ తేగుంద  “ అనయేటం. స్ని్నమా రాకుండానే  ఆడదయో 
రిల్లజ్ ఫంక్షన్ అంటూ స్ిన్నమా సూపర్ హటి్ అవుతరందనీ, హయో 
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మర్ సూపరు గా వుంటుందనీ, ప్ాటలు సూపర్ అన్న, ఈ స్ిన్నమా 
సూపరు కలక్షన్ా తసెుే ంద  అంటూ సూపర్ గా డోలు వాయించడసాే  
రు.అందరూ సతపర్ స్ాట ర్ లే ... అనీి సతపర్ హిట్ మూవీలే! 

మా రెండో అకకయో, వాళళ అమామయి ఆఫసీు నుంచి 
వచడి దాకా, దాన్న ఇదిరి పలిిల్లి  బ్ేబీ స్టి్ చడసుే ంద . ఇంటటి కత 
వసూే నే ష్ూస్ ఓ మూలా, సూకల్ బ్ాోగ్ ఓ మూలా విస్ిరసే్త 
వికరమ్ తో మా అకకయో, “ ఏరా  కాి సు లో బ్ుద ధగా వునాివా? ” 
అంటే వాడు వెంటన ే ” ఆ సతపర్ గా బహేవ్ చడశా అమమమామ” 
అంటాడు. వాడద చలె ి ల్లి” పరకీ్ష ఎలా  రాసావే “ అన్న అడదగతిడ 
సూపర్ గా రాసా అంటుంద . మనం మళ్ళళ ఏ పరశిలు అడకుకండా 
వెంటనే టవీీ ఆన్ చడసుకున్న ఇదిరూ సూపర్ మాన్  చూడేం 
మొదలు ప డాే రు. 

నా  చినిపుపడు మా తాతగారు అన్నింటకిీ “ శుభం ‘ 
అంటుండడవారు. ఎవరయినా నమసాకరం చడస్తే  శుభం. ఇంటికత 
వచిినవారు వళెిళవసాే ం అంటే శుభం. వంట అయింద , అమమ 
భోజ్నాన్నకత రమమంటటంద  తాతయాో అంటే శుభం. ఇలా అన్నింటిక ీ
శుభంతో సమాధానం చపెతపవారు. మా తాతయో నాటి కాలంలోన్న 
“శుభం“ ఇపపటకిాలంలో “సతపర్“ గా మారిందనుకుంటా ! 
అందుకే ఈ సూపర్ మాట వినిపుపడలాి  నాకు వెంటనే మా తాత 
యిేో గురుే కు వసాే డు. ఆ తాతయిేో  ఎవరెనైా “నాకు ఏ పూజ్లు 
తెల్లవు, ఏ మంతరా లు రావు అన్న బ్ాధ్పడుతరంటే ఫరవాలేదు 
అన్నింటిక ీబ్దులుగా “ఓం“ అన్న  ఆనుకో“ అంటూ సలహా ఇచడి  
వారు. అలాగ ే బ్ులి్లతరె లో యాంకరింగ్ చెయాోలంట ే చకకన్న  
తెలుగు రావాలన్న,  మంచి వొకాబ్ుోలరీ వుండాలనీ రూల్ లేదు.  
“హాయ్ వూోయర్ా, వలెకమ్ టు అవర్  ష్ో  “ అనసే్ ి సూపర్ అన ే
మాటను ఎన్ని సారుి  ఎన్ని రకాలుగా అనచోి   నేరుికుంటే చాలు 
గాోరంటగీా యాంకర్ అయి పో్ వచుి. ననేు రోజూ చూస్త వంటల 
పో్ర గార ం లో యాంకరింగ్ చడస్త వాళికు వంటకు సంబ్ంధ ంచిన 
మాటలతో, జ్ాా నంతో పన్న లేదు. ఒకక సూపర్ అనే మాటతో  
మొతేం ష్ో   కాన్నచడిసుే ంటారు ! 

“ఆ ఇంటి వంట- ఆ వూరి వంట“ అంటూ అన్ని వూళళకు 
అందరిళళకు ఈ యాంకరుి  వెళతే  వుంటారు ప్ాపం. ఇంటికత 
వెళలిముందు ఆ ఊర ి దడవాలయం ముందర, పంట ప్ొ లాల గటుట  

మీద , ఆ ఉళళళ వుని పశువుల మధాో న్నలబ్డద ఒయాోరాలు 
ప్ో తూ పరుగుల తరే తూ, గంతరలేసూే  ప్ో జ్ఞలు ఇచిి, ఆ తరావత 
జ్ాల్లగా ఆ ఇలాి ల్ల ఇంటకిత వళెాే రు. ఇంక అకకడదనుంచి మొదలు 
ప డతారు, మీ ఊరు సూపరు ... మీ వూళళళ జ్టాక బ్ండద సూప 
రు ... మీ ఇలుి  సూపర్ ... మీ ఇంటటి  డెకరషే్న్ సూపరు ... 
అన్నింటికీ మించి ఈ నగలోి  మీరు సూపర్ గా వునాిరంటూ 
వాళళ సతపర్ పరతిభను సూపర్ గా  పరదరిశసూే  వుంటారు. ఓపకక 
వాళళను  సూపర్ అంటూనే మరోపకక  మీరు వుటిట   హౌస్ వెైఫా? 
ట ైంప్ాస్ఎలా అవుతరందంటూ గృహణి న్న కతంచ పరుసూే  వుంటారు. 
వాళళతో రెండున్నముష్ాలోి  వంట పూరిేచడయించి, ల్లప్-స్ిటక్  
చెద రిపో్ కుండా జ్ాగరతేగా ననటటి  వేసుకున్న  అయిటము సూపర్ గా 
వుందన్న డదకేిర్ చడసాే రు.  “వంట రుచిగా వుంద ”. “ఘుమఘుమ 
లాడుతోంద ”. “ఘాటుగా వుంద ”. “కమమగా వుంద ”. “మృదువుగా 
వుంద ”. “సుగంధ్ దరవాోల వాసన” ఇలాంటి మాటలతో పన్నలేదు. 
ఒకక సూపర్ అనే మాటలోనే ఇవనీి దాగ ివునాియన్న మనమ ే 
అరధం చడసుకోవాల్ల వంట చడస్ని వాళళ కష్టం వుంచుకోకుండా వాళి 
కు ఓ చీర ఇచడి స్ి మీ కలరుకు ఈ రంగు సూపర్ గా సూట యైింద  
అంటూ సరిటఫికటె్ ఇచడిసాే రు. 
“అమమమమల చడతి వంట అమృతం“ అంటూ పో్ గార ం లో భాగంగా 
ప్ాతతరం వార ి దగారకు వంటల కోసం పరుగతెరే తూ వుంటారు. 
బ్ామామ ! బ్ామామ ! అంటూ వాళళ బ్ుజ్ాల మీద వాల్లప్ో తూ, 
గారాలు ప్ో తూ ఆ ప ది వాళిను కూడా ఎపపటి లాగే “నువువ 
సూపర్ మామమ. తాతగారు కూడా నీలాగ ే సూపరేనా “ అన్న 
అడదగేసుే  సూపర్ పతరమను చూపిసూే  వుంటారు.  నా చినిపుపడు 
సూపర్ అనే మాటను ఇంటటి  నాని అంటుంటే వినదేాన్ని. 
సూకళళళ తరెచిారు  పలిిల్లకత బ్టటలు కుటిటంచాల్ల అన్న అమమ అంట ే 
ఇపుపడు కుదరదు, ఈ ఏడాద  సూపర్ కొన్న  వసే్తే  కానీ  ప రైు 
ఎద గటేటుి  లేదు అనీ, ఇవావళ పటిం వెళళక ప్ో తడ  సూపర్ బ్సాే  
లు అయిప్ో తాయన్న, సూపరసేాక ఇక పంటకు తిరుగేమునిదన్న 
ఇలా ... నాకు తలె్లస్ిన ఆ సతపరు భూమిలో సారం లేకప్ోయినా, 
నాటిన వితేనాలు పుషిటగా లేకప్ో యినా, వరాా లు ఓ మాద రగిా 
పడదనా పంటద గుబ్డదకత బ్ాగా వుపయోగ పడడద . ఈ రోజ్ఞలోి  మన 
కు తలెుగు భాష్ా పరజి్ాా నం లేకప్ో యినా, సందరాభన్నకత తగనిటుట   
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గా మాటాి డగల  నెపైుణోం లేకప్ో యినా, ప దివారతిో తగనిటుట గా 
సంభాష్ణ చయెోలేకప్ో యినా ఈ సూపర్ అనే ఇంగీిష్ర పదం 
మనలోన్న లోప్ాన్ని- లంసుగుల్లి చకకగా కపిపపుచుికోటాన్నకత 
సూపర్ గా వుపయోగపడుతోంద .   
ఆడంబ్రాలు - ఆరాభటాల ముసుగు కపుపకున్న మనం సూపర్ గా  

బ్తికసేుే నాిమన్న సంబ్రపడదపో్ తూవుంటాం. ఇపుపడెైనా అరధమ ైం 
దా సతపర్ కునా సతపర్ విలువేమిటో? ఏమిట ీ కావాలంట ే
సూపర్ మీద ఏ చడతోే  రాస్ ి ప్ాఠకులకు సుతేి కొటుట కో కానీ ఈ 
సూపర్ సో ద తో  మిమల్లి  చంప్ొ దింటారా?  

మీ ఐడియా సతపరండోయ్ ... నాకు తటటలేదు సుమండీ!
 

అమెర్చకాలోని తెలుగచంటి ఇలాి ళ్ు హృదయాలను ఆవిష్కర్చంచిన కథా సంకలనాలు 
డా. తన్నారు కళ్యయణ్ కుమార్, తెనాలి (ఇండియా) 

సంపరదాయదాయబ్దధంగా సవదడశంలో ప రిగి, ప ళిి పతరుతో 
తమ సంసకృతి - సంపరదాయాలకు - ఆచార వోవహారాలకు ఎంతో 
భినిమ నై వాతావరణంలోకత అడుగిడదన తలెుగింటి ఆడపడుచుల 
మననభావాలను కథల రూపంలోను-కబ్ురి రూపంలోను అంద ంచడ 
పరయతాిన్ని కొంతమంద  అమ రికా తెలుగు కథా రచయితరర లు 
చడశారు. ఈ కబ్ురుి -కథలు ఈనాటి అమ రకిా తలెుగింటి ఇలాి ళళకు 
వరిేంచకప్ో వచుి. ఎందుకంట ేనేడు అమ రికాకత వసుే ని ఆడపిలి 
ల తరహాయిే  వరేు. అంతడగాకుండా ఇపపటి భారాోభరేల మధ్ో 
చదువుపరంగా, ఆరిథకపరంగా, సంసకృతిక పరంగా ప ది వోతాోసం 
ఏమీఉండటం లేదు. కానీ ప్ాతరోజ్ఞలోి  పరవాసాంధ్ుర లుగా అమ రి 

కాలో స్ిథరపడటాన్నకత వచిిన భారాోభరేల మధ్ో చదువులోను, 
సంపరదాయంలోను వోతాోసం చాలా ఎకుకవగా వుండడద . ఆ రోజ్ఞ 
లోి  మగవారందరూ ప ది చదువుతో అమ రికాకత వచిి, ఇకకడకు 
వచిి కూడా చదువుకునేవారు. కానీ ఆడవాళళళ మాతరం ఎకుకవ 
మంద  కొద ిప్ాటి చదువుతో, అపపటి వరకు తమ గార మ పొ్ ల్లమేర 
లు కూడా దాటకుండా అమాంతం అమ రకిాకత వచిిన ఆడపలిిలే.  
 ఈ తలెుగింటి గృహణిులు కరమంగా ఆంగి భాష్ నరేుి 
కొన్న, చదువులు చదువుకొన్న తమ జ్ాా నాన్ని, పరిజ్ాా నాన్ని 
ప ంపొ్ ంద పజ్సేుకొన్న అమ రికా జీవన సరవంతిలో మమకేమ నైారు. 
ఈ గృహిణులు ఆ విదడశంలో నా అనే వార ితోడు లేకుండా, ఒకరి  
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మీద ఆధారపడకుండా పలిిల్లి ప ంచి ప ది చడశారు. భారతీయ 
కుటుంబ్ విలువల్లి సంసకృతి, సంపరదాయాలను పరాయిా గడేప  ై
పద లపరచిడ పరయతింలో విజ్యం సాధ ంచారు. అనేక సంవతా 
రాల అమ రికా జీవితంలో తమాకు సవయంగా ఎదురెనై అను 
భవాలను అక్షరాలుగా మల్లచి కథా సంకలనాల దావరా ప్ాఠకుల 
ముందుంచడ పరయతిం చడస్ని రచయితరర లు అభినందనీయులు. 
ఈ అనుభవాలు కవేలం వరా స్ని రచయితరర లవి మాతరమే కాదు. 
అమ రకిాలో ఉని తెలుగింటి ఇలాి ళళందరివి. 
దశిక శాయమలాదేవి -  “అమెర్చకా ఇలాి లి ముచిటుి ” 

పురాణం  సుబ్రమణోశరమ గారి ఇలాి ల్ల ముచిటుి  
రచనను అనుసరసిూే  దశిక శాోమలాదడవి గారు చడస్ిన అదుభత 
పరయతిమే ఈ “అమెర్చకా ఇలాి లి ముచిటుి ”. తెలుగువారు 
అమ రకిాకు వళెళే ని తొల్లనాళళలో మధ్ో తరగతి కుటుంబ్ం నుం 
డద మధ్ో తరగతి చదువుతో , మధ్ో తరగతి ఆలోచనలతో పరా 
యి గడేప ై అడుగుప టిటన తలెుగింటి ఆడపడుచుల మననభావాలకు 
– మానస్కి సంఘరాణలకు అక్షర రూపం ఈ “అమెర్చకా ఇలాి లి 
ముచిటుి ”.  
 శీరమతి శాోమలగారు అమ రకిాలో ఒక గృహిణ గా అడు 
గుప టిట, ఉదోోగసుే రాల ై, అమ ైమ, అమమమమ అయి సుదరాీ అమ రికా 
జీవితాన్ని సవయంగా ఆసావద ంచి వరా స్ని అక్షర సతాోలు ఈ 
‘ముచిటుి ’. రచయితిర తన అమ రికా జీవితానుభవాలను పూసలోి  
గుచిి, వూసులాి  అంద ంచారు. ఈ కథలలో రచయితిర ఒకవెైపు 
అమ రకిా ముచిటుి  చబె్ుతూన,ే సందరాభనుసారంగా ఒకపపట ి
తన సవదడశీ ముచిటిను కూడా ప్ాఠకుల ముందుంచారు. ఈ 
కబ్ురినీి భారోభరేల సంభాష్ణలే అయినా ఎకకడా భరే గార ి
సావభావమగేాన్న, సవరూపం కన్నపించదు. ఈ ముచిటుి  భరేను 
నాజ్ఞగాా  మందల్లసూే న,ే మగమహారాజ్ఞలకు అపుపడపుపడు 
చురకలేసాే యి. కొన్ని సందరాభలలో భరేలప ై పరశంసల  జ్లుి లను 
కూడా కురిపిసాే రు. భరే భావాలను గౌరవిసూే  స్ీే లీు తమ స్తవచఛ 
– సావతంతరా ూలను ఎలా ప ంచుకోవచోి  ఈ ముచిటుి  చకకన్న 
సూచనల్లసాే యి.   
 వివాహానంతరం భరే వెంట అమ రికాకత వచిిన తలెుగు 
పల ి పడుచులు ఆ వాతావరణం, ఆహారపు అలవాటుి ను ఏవగంిచు 

కోలేక, తమ సవదడశమే అన్ని విష్యాలలోను మినాి అన ే
అభిప్రా యాన్ని కల్లగవిుంటారన్న ‘పలలి టూర్చ ప్ ళ్యుం’ అన ే కథ 
తెల్లయజ్ేసుే ంద . సవదడశంలో కుటుంబ్ సభుోల మధ్ో, బ్ంధ్ు 
మితరర ల మధ్ో సరదాగా గడదపత తలెుగింట ిఆడపడుచులు వివాహా 
నంతరం అమ రికాకత వెళిళ, అకకడ అనుభవించడ ఒంటరతినాన్ని 
గూరిి ‘స్ో ల్ మేట్’ అన ేకథ తలె్లయజ్సేుే ంద . ఈ ఒంటరి వదేనలో 
భారోకు భరేే అన్ని తానె ై న్నల్లచి, ఆమ కు మననధెైరాోన్ని 
ఇవవడమనదే  ఎంతో గొపప విష్యమన్న ఈ కథలో రచయితిర 
భారతీయ భరేలప ై పరశంసలు కురపిించారు.  పల ి టూలోి  
ఆకాశంలో వళెళే ని విమానాన్ని అబ్ుారపడుతూ చూస్త 
పల ి టూర ిఆడపడుచులు తమ అదృష్టం కొదీి  అమ రికా భరేలను 
ప్ొ ంద , అవే విమానాలు ఎకతక పరవశించిప్ో వడంలో గల 
ద వాోనుభూతిన్న ‘లకకకగళ్’ అన ేకథ తెలుపుతరంద .   

అమ రకిా వంటి విభిని వాతావరణంలోకత వచిి, అకకడద 
జీవన సరవంతిలో మమేకమ ,ై గృహణి గా బ్ాధ్ోతలను సమరధ 
వంతంగా న్నరవరిేసుే ని తలెుగు గృహణిుల గొపపతనాన్ని ‘ఆల్ ఇన్ 
వన్’ అనే కథ వలిెడదసుే ంద . ఒక వెపైు భారోగా ఇంటి బ్ాధ్ోతలు 
న్నరవరిేసూే  - మరో వెైపు ఉదోోగిన్నగా వృతేి ధ్రామన్ని న్నరవరిేసూే  
అమ రకిా సమాజ్ంలో తలెుగు నారమీణులు విజ్యవంతంగా 
ముందుకు సాగుతరని తీరును రచయితిర చకకగా ఈ కథలో 
వివరించారు. అమ రికా గడేప  ైతెలుగు సంసకృతి – సంపరదాయాలు 
సజీవంతో తొణ గసిలాడుతరనాియంట ే ఆ ఘనత అమ రికాలోన్న 
తెలుగింటి ఆడపడుచులకే దకుకతరందన్న ‘కలిర్’ అన ే కథ 
వివరసిుే ంద . తలెుగు సంసకృతి సంపరదాయాలను తమ పలిిలకు 
వారసతవంగా అంద ంచడంలోనూ, వాట ివిలువను వారకిత తలె్లయ 
జ్ేయడంలోను అమ రికాలోన్న తలెుగింటి ఇలాి ళళళ ప్ో షిసుే ని 
ప్ాతర శాి ఘనీయమన ేభావనను ఈ కథ కల్లగసిుే ంద .    

అమ రకిాలో ఒకపపట ి తలెుగంిటి ఇలాి ళళకు – నేడు 
అమ రకిాకు వసుే ని తలెుగంిటి ఇలాి ళళకు గల వోతాోసాన్ని 
‘అపుపడు – ఇపుపడు’ అనే కథ వివరసిుే ంద .  ఒకపపటలిా ఇంట ి
మీద బ్రంగలు – ఇంటకిత డబ్ుా పంపించాల్లాన బ్ాధ్ోతలు – భాష్ా 
సమసో – సవదడశాన్నకత  వళెలే  డబ్ుా సరిప్ో తరందో   లేదోనన ే
ల కకలు వసేుకోవడం .... వంట ిసమసోలు నటేి తరాన్నకత లేవు  
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సరకిదా, కనీసం వాట ిఅరాధ లు కూడా ఇపుపడు అమ రకిాకు వచడి  
వారకిత తెల్లయదన్న ఈ కథలో రచయితిర తన అభిప్రాయాన్ని వోకేం 
చడశారు.  గతంలో నాలుగురాళళళ సంప్ాద ంచుకోవడాన్నకత దడశం 
వద ల్ల వచిిన తలెుగువారు ఎవరికత వార ే యమునా తీర ే
అనిటుి గా బ్రతరకడీాిరన్న, కాన్న నడేు చడతి న్నండా డబ్ుాలుం 
డటంతో పరసుే తతరం పరాయి దడశంలో వునాి, పకతకంటటి  వునిం 
త తీరుగా జీవిసుే నాిరన్న ఈ కథ తలె్లయజ్సేుే ంద . ఒకపుపడు 
సవదడశాన్నకత ఐదడళళకో లేదా పదడళళకో వళెళడం జ్రగిదేన్న, కానీ 
నేడు నలెల వోవధ లో సవదడశాన్నకత వళెళే నాిరన్న నాటి – నేట ి
తరాల వోతాోసాన్ని రచయితిర చకకగా ఇందులో విశేిషించారు.     
 అమ రకిాలో సుఖాలను సులువుగా అంద పుచుి 
కోవచుినన్న, డాలరిను  డరముమలతో  న్నంపతసుకోవచుినన్న  కోట ి
ఆశలతో పరాయిగడే ప  ై అడుగుప టిటన భారతీయ మగ మహా 
రాజ్ఞలు ఎంతో అమాయకులన్న జ్ాల్ల చూపసిుే ంద  'పూర్  మగవా 
ళ్ళు'  అన ే  కథ.  రాజ్భోగం అనుభవించాలన్న అమ రికాకత వెళిి - 

అకకడ అంటుి  తోమాల్లారావడం, హాోపీగా  అమ రకిా జీవితాన్ని 
గడప్ాలన్న వచిి అకకడ హార్ట సరజరీలు చడయించుకోవడం, ఇండద 
యాలో ఈగల భాద కనాి అమ రికాలో అతిథుల బ్ాధడ ఎకుకవన ే
సతాోన్ని గరహించలేకపో్ వడం, యవవనంలో అమ రికా జీవితం 
ఉలాి సంగా ఉంటుందన్న వచిి - అకకడ వృదాధ పోంలో పడడ 
అవసథలను గూరిి ఈకథలో రచయతిర  చకకగా తెలాపరు.  
అమ రకిాకత వచిిన తొల్లనాళళలో తొల్లతరం తలెుగు మహళిలకు 
ఎదురెైన వింత అనుభవాలను కళళ ముందుంచుతరంద  ‘ఆనాట ి
అమెర్చకా అనుభవాలు’ అనే కథ.  తలె్లస్ి తలె్లయన్న వయసుాలో  
ఊహా పరపంచంలో విహరసిూే   అమ రకిా గడేప ై అడుగుప టిట , ఆ 
సరకిొతే వాతావరణాన్నకత అలవాటు పడడ పరయతింలో ఎనని 
తప్ొ పపుపలు చడసూే  – ఎనని గుణప్ాఠాలను నేరుికొన్న,  అమ రికా 
సమాజ్ంలో మమకేం కావడాన్నకత  నాట ి తరం మహళిలు చడస్ని 
పరయతాిలను ఈ కథలో రచయితిర చెపపిన తీరు పరశంసనీయం. 
కానీ నేటి తరం మహళిలు అమ రకిా సమాజ్ంలో మమేకం 
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కావడాన్నకత అంతగా కష్టపడాల్లాన అవసరం లేదన్న ఈ కథ 
తెల్లయజ్ేసుే ంద .  
 ఒకపుపడు అమ రకిా నుండద చుటటపు చూపుగా 
సవదడశాన్నకత వచడి వారని్న రకే సంబ్ంధకీులు – బ్ంధ్ు మితరర లు 
ఎంతగా ఘన సావగతం పల్లకవేారో, ఎంత అభిమానంగా 
ఆదరించడవారో ‘ఆ ర్ోజులే వేరు’ అన ే కథ తలె్లయజ్సేుే ంద .  
ఒకపుపడు అమ రకిా నుండద సవదడశం వచిిన వారిన్న ద వి నుండద 
భువికత వచిిన వారలిా చూస్తవారన్న, వారిన్న పలకరించడాన్నకత 
ఎకకడకెకడద వాళళళ వచడివారన్న ఒకపపటి అమ రికాంధ్ుర ల వెైభ 
వాన్ని ఆ కథ చకకగా ఆవిష్కరించింద . నడేు అమ రకిాకు వెళలళ 
వార ిసంఖో అసంఖాోకంగా ప రగడంతో అమ రికాకత వెళిళ రావడ  
మనదే  సరో సాధారణమ యైిందన్న, ఒకపపటి విలువ నడేు 
అమ రకిా నుండద వచడి వారకిత లేదన్న ఈ కథ తలెుపుతరంద . 
అమ రకిాలో దొరకన్న తలెుగు రుచులను ఇకకడకు వచిిన మన 
వారు ఎంత ఆప్ాోయంగా ఆసావద సాే రో ఈ కథ చకకగా వివ 
రించింద .  
 అమ రకిాలోన్న ఇండదయన్ సోట ర్ా అనకే ప్రా ంతాల – భాష్ 

ల భారతీయులతో ఒక మినీ భారతదడశాన్ని తలపింపజ్సేుే ందన్న 
‘లిటిల్ ఇండియా’ అన ేకథ తలె్లయజ్సేుే ంద .  ఆ సోట ర్ా కు వచడి  
భారతీయ కసటమర్ా వోవహరంిచడ తీరును – ఒకరినొకరు పలక 
రించుకొనే తీరును, అమ రకిాలోన్న తలెుగు వారు మేల ైన 
కూరగాయలను ఎంపకి చడసుకొనే విధానాన్ని – అమ రకిాలోన్న 
తమ పలిిల వదికు సవదడశం నుడద వచిిన తలి్లదండుర లు లేదా 
అతేమామలు ఆ సోట ర్ా లోన్న ధ్రలను చూస్ ిగుడలెు గుభలేుమన ే
తీరును రచయితిర చకకన్న సంభాష్ణలతో ప్ాఠకుల ముందుంచిన 
తీరు రచయితిర పరతిభను తలెుపుతరంద .   

అమ రకిాలో పుటిట  ప రగిినభారతీయ యువతరం తమ 
జీవితాలను చకకగా మలుచుకోవడాన్నకత అమ రకిాలోన్న తలెుగు 
సంఘాలు ఎంతగా దోహదపడుతరనాియో ఇనివటేష్న్ అన ే కథ 
తెలుపుతరంద .  పకక వారకిత సాయపడటం – నలుగురతిో కల్లస్ ి
పన్న చడయడం, పరసి్ిథతరలకు అనుగుణంగా సరుధ కుప్ో వడం ... 
ఇలాంటి మంచి లక్షణాలను తెలుగు సంఘాలు అమ రకిాలోన్న 
భారతీయ యువతరాన్నకత నరేుపతరనాియన్న ఈ కథ తలె్లయ 
జ్ేసుే ంద . అమ రకిాలో తలెుగు సంసకృతికత  ప్రా ణం ప్ో సుే ని 
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ప్రా ణదాతలు తామనేనిటుి  వోవహరించడ కొందరి కోతల రాయు 
ళళప  ైరచయితిర సంధ ంచిన వోంగాోసేంీ సంఘాలు – చటుట  బండలు 
అన ేకథ .                  
చిమట కమల -  “అమెర్చకా ఇలాి లు”  
 మన దడశం అయినా అమ రికా అయినా పరతి సంసారం 
లోను బ్ాధ్లు, సుఖాలు, చిరునవువలు ఉంటాయి. ఐతడ  అమ  
రికా లాంటి భిని వాతావరణంలోకత జీవన భృతికె ైఅడుగు ప టిటన 
అకకడద భారతీయ కుటుంబ్ాలలోన్న కష్ాట లు - కనీిళళి ను కమమన్న 
కబ్ురి రూపంలో చిమట కమల గారు “అమెర్చకా ఇలాి లు” సంక 
లనం దావరా ప్ాఠకుల ముందుంచారు. అమ రకిాలోన్న తలెుగింట ి
ఇలాి ళళ సాధ్క బ్ాధ్లను ఈ సంకలనం దావరా కమల గారు ప్ాఠ 
కుల ముందుంచడ పరయతిం చడసారు. అనేక సంవతారాల 
అమ రకిా జీవితంలో రచయితిర తనకు సవయంగా ఎదురెైన 
అనుభవాలను అక్షరాలుగా మల్లచి ఈ సంకలనం దావరా ప్ాఠకుల 
ముందుంచారు.   
 అమ రకిా అనేద  భూతల సవరామన్న, సుఖాలకు – సంతో 
ష్ాలకు అద   న్నలయమన్న, కోటి ఊహలతో అమ రికాకత వచిిన 
తెలుగింటి ఇలాి లు, తీరా  అమ రికాకు వచాిక కీ ఈస్తే  తిరగి ే
బ్ొ మమలా యాంతిరకంగా ఎలా తయారెైందో  చపెతప కథ ‘కకలుబొ మమ’. 

అమ రకిా లో పనులన్నిటి కనాి ప ది పన్న ఇంటి పన్న అన్న, భారో 
భరేల్లదిరూ ఉదో ోగాలు చడస్త వారెతైడ ఆ పన్న భారం చాలా అధ క 
మన్న, అదడ గృహణిులకెతైడ వారమంతా పననేన్న ఈకథ తెల్లయ 
జ్ేసుే ంద . అమ రకిాలో పనులనీి యంతరా లే చడసాే యన్న భరమతో 
అమ రకిాకు వచడి  ఇలాి ళళకు, ఈ ఇంటపినులనీి ఘనంగా సావగ 
తం పలుకుతూ ఆహావన్నసాే యన్న కూడా ఈ కథ తలెుపుతరంద .  
భారాోభరేల్లదిరూ ఉదోోగాలు చడస్త కుటుంబ్ాలలోన్న సాధ్క 
బ్ాధాలను ‘వర్చకంగ్ కపుల్’ తెల్లయజ్ేసుే ంద . కుటుంబ్ంలోన్న 
పనులను భారోభరేల్లదిరూ పంచుకోవడం – ఆఫసీు నుండద ఇంటికత 
వెళాళక చడసుకోవాల్లాన పనులు – పలిిల బ్ాధ్ోతలు – వారాంతం 
లో కూడా విశార ంతి లేన్న ఇలాి ళళ పరసి్ిథతరలు – అతిథుల ఆహావనా 
లు ... తద తర వివరాలను రచయితిర ఇందులో తెల్లయజ్ేసారు.  
 అమ రకిాలోన్న తెలుగు కుటుంబ్ాలలోన్న పలిిలు తమ 
మాతృభాష్ అయిన తలెుగును నేరుికోవాల్లాన ఆవశోకతను 
గూరిి ‘మన ప్రలిలు – మాతృభాష్’ అనే కథ తెల్లయజ్సేుే ంద . 
అమ రకిా తలెుగుకుటుంబ్ాలకు చెంద న తలి్లదండుర లు తమ పిలిల 
కు తలెుగు నేరపడాన్నకత పరయతిిసుే ని తీరును ఈ కథ వివరి 
సుే ంద . తలెుగు సంసకృతి, సంపరదాయాలను అమ రకిాలోన్న 
యుతరాన్నకత పరిచయం చడయడాన్నకత పరధాన వాహిక మాతృభాష్  
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మాతరమనేన్న ఈ కథ నొకతక చెబ్ుతరంద . అమ రకిాలోన్న తలెుగు 
పిలిలకు హిందీ స్ిన్నమాలప ై ప రుగుతరని మోజ్ఞన్న కూడా ఈ కథ 
తెలుపుతరంద . అమ రికాకు వచిిన అన్ని భారతీయ భాష్ల 
వాళళళ వారి భాష్న్న - ఆచారాల్లి - సంపరదాయాల్లి న్నలబ్రటుట కున ే
పరయతిం చడసుే ంట,ే మన తలెుగు వాళళళ మాతరం ఉదాస్నీంగా 
వోవహరిసుే నాిరనే ఆవదేనను వోకేం చడస్త కథ ‘భాష్ కందని 
మనిషర’. అమ రకిాలోన్న తలెుగు కుటుంబ్ాలకు చెంద న పలిిలకు 
మాతృభాష్ పటి అభిమానం ప రగక ప్ో వడాన్నకత వారి తలి్లదండుర లు 
కూడా పరధాన కారణమన్న ఈ కథలో రచయితిర పతరొకనాిరు. జ్ప 
నీస్, చెైనీష్ భాష్లను సునాయాసంగా నరేుికునే అమ రికాలోన్న 
తెలుగు కుటుంబ్ాలకు చెంద న పలిిలు తలెుగు నేరుికోవడాన్నకత 
మాతరం ఆసకతే చూపడం లేదన్న ఈ కథ ఆవదేనను వోకేం చడసుే ంద . 
అమ రకిాలోన్న బ్రంగాల్ల, గుజ్రాతీ , మలయాళ్ళ పలిిలు తమ 
మాతృభాష్ ప ై చూపుతరని శరదధను చూస్ నైా తలెుగు పలిిలు 
భాష్ాభిమానాన్ని ప ంపొ్ ంద ంచుకోవాలనీ ఈకథ సందడశాన్నిసుే ంద .  
 సవదడశంలో జ్రిగ ే సంకార ంతి వడేుకులకు - అమ రికాలో 
జ్రగిే సంకార ంతి వడేుకలకు గల తారతమాోన్ని విశదకీరించి 
‘సంకాీ ంతి’ అనే కథ చబె్ుతరంద . ఉరుకుల, పరుగుల అమ రికా 

జీవితంలో పండుగల సంసకృతి మరుగునపడదప్ో తరందన ేఆవదేన 
ను రచయితిర ఈ కథలో వోకేం చడశారు. సంకార ంతి పండుగ అనగాన ే
మనకు గురొే చడి - ముగుా లు, గొబ్రామమలు, గంగరిెదుి లు, హర ి
దాసుడు, బ్ొ మమల కొలువులు, కోడదపందాలు మొదలగు మధ్ురా 
నుభూతరలను ఎన్నింటనిన రచయితిర ఈ కథలో సమరించుకు 
నాిరు. వివాహానంతరం వచిిన తొల్ల సంకార ంతి పండుగ నాడు 
రచయితిర కొనుకుని పటుట  చీర తాలుకా జ్ాా పకాలను ‘సంకాీ ంతి 
జ్ఞా పకాలు’ అన ేకథ తెల్లయజ్సేుే ంద . తలెుగింట ిఆడపడుచులకు 
- చీరలకు గల అవినాభావ సంబ్ంధాన్ని ఈ కథ తెల్లయజ్ేసుే ంద . 
చీరలను గూరిి  ఎంత సమయమ నైా అనరాళంగా మాటాి డగల 
తెలుగు ఆడపదుచుల సామరాధ ూన్ని గూరిి  - చీరలు కొనడం పటి 
వారు చూపత ఆసకతేన్న గూరిి సవదడశంలో బ్టటల ష్ాపు యజ్మాను 
లు వోవహరించడ తీరును గూరిి  - అమ రికాలో బ్టటల ష్ాపులో 
దుసుే లు కొనుగోలు చడస్ని తరువాత, అవి మనకు నచికప్ో తడ 
వాటిన్న తిరగిిచడి  అవకాశముని సౌలభాోన్ని గూరిి   ఈ కథలో 
రచయితిర చకకగా వివరించారు.  అమ రకిాలోన్న చీరల ష్ాపులను 
గూరిి, ఆ ష్ాపులోి  వుండడ రకరకాల చీరలను గూరిి, వాటిన్న 
ఎంపిక చడసుకోవడంలో తలెుగు ఇలాి ళళళ పడడ ఇబ్ాందులను 
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గూరిి ‘శార్ీ షాప్రంగ్’ అనే కథలో రచయితిర చకకగా వివరించడ 
పరయతిం చడశారు. అమ రికాలో చీరలు స్ింగారించుకునే సమ 
యం లేకప్ో యినపపటిక,ీ తెలుగింట ి ఆడపడుచులు చీరలు 
కొనడం పటి చూపత ఆసకతేన్న గూరిి ఈ  కథ చకకగా వివరించింద .  
 సవదడశంలో ఉనిపుపడు చానాే డంతా వునాి తెలుగు 
వార ిపతరుి  అమ రకిాకు వెళాళక ఏవిధ్ంగా చికతకప్ో యాయో ‘నామ 
రూపాలు’  కథ తలె్లయజ్సేుే ంద . అమ రకిాలోన్న భారతీయులు 
చాలా మంద  తమ ఇంటి పతరితోన ేపలిువబ్డతారన్న, అమ రకిన్ా 
సరగిా తలెుగు పతరిను సంభోద ంచలేరు కావున వారు తమకు 
సౌలభోంగా వునాి పదాలతోనే భారతీయులను పిలుసాే రన్న ఈ 
కథ తలెుపుతరంద . ఇంటటి  వాళళ పతరిన్నింటని్న చివర ఒక ే పదం 
వచడి  విధ్ంగానన లేదా నదులు - పరవతాలు - ఊళళ పతరుి  వచడి  
విధ్ంగానన పతరుి  ప టుట కునే పదధతి భారతీయులకే కాదు, అమ ర ి
కన్ా కత  కూడా ఉందన్న ఈ కథ చద వితడ అరధవుతరంద .  ఉరుకుల, 
పరుగుల అమ రికా యాంతిరకజీవితంలో కష్ట సుఖాలను పంచుకొన ే
ఆతీమయులు లేక అమ రకిాలోన్న తలెుగు ఇలాి ళళళ ఎలా జీవనం 
సాగసిుే నాిరో ‘తోచీ తోచనమమ’ కథ తలె్లయజ్సేుే ంద . రెండు 
చడతరలు సంప్ాద సుే నాి, మనస్పిపి మాటాి డుకోవడాన్నకత మన 

అన ేవారు లేక అమ రికాలోన్న తొల్ల తరం తలెుగింటి ఇలిలుి  అను 
భవించిన మౌన వేదనను గూరిి ఈ కథలో రచయిాతిర చకకగా 
ఆవిష్కరించారు. మానవుడు సంఘజీవి అన్న మన ప దిలు ఎందు 
కనాిరో అమ రకిాకత వెళిళన తరువాత గానీ అరధం కాదన్న ఈ కథలో 
రచయిాతిర పతరొకనాిరు.  

దడహారోగోం కోసం కనీసం వాోయామం చడస్త తీరిక కూడా 
అమ రకిాలో వుని మన వారకిత ఉండటం లేదన్న ‘మా ఇంటి హెల్ర  
కిబ్’  అన ేకథలో రచయితిర తెలాపరు. ఏ రోజ్ఞకారోజ్ఞ మారకెటటి కత 
నూతనంగా వసుే ని వాోయమ యంతరా లను గూరిి, వాట ిసౌల 
భాోన్ని గూరిి ఈ కథలో రచయితిర తలెాపరు. వాోయామం పటి 
ఏమాతరం ఆసకతే చూపన్న తలెుగింటి ఇలాి ళళను గూరిి , పరతి రోజ్ఞ 
విధ గా వాోయామం చడయాలన్న అనుకున్న, ఆ న్నరణయాన్ని 
వాయిదా వసేుకొసూే  వచడి  అమ రకిాలోన్న  తలెుగింటి భరేలను 
గూరిి ఈ కథ తెల్లయజ్సేుే ంద .  అమ రకిా నుండద ఏ మూడడళళకో - 
నాలుగేళళకో ఒకమారు సవదడశంలోన్న తమ వారని్న చూడటాన్నకత 
వచిి వళెలళ పరయాణాలోి  గల పదన్నసాలను గూరిి ‘ఇండయిా 
విజిట్’ కథ తెల్లయజ్ేసుే ంద .  ఇండదయా వెళళడాన్నకత ముందు ఆరు 
నెలల హడావుడద, తిరిగొచాిక మళ్ళళ అకకడ కారోకరమాలలో న్నమ  
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గిం కావడాన్నకత మర ికొన్ని నలెల హడావుడద ఎలా ఉంటుందో  ఈ 
కథలో రచయితిర తలె్లయజ్ేసారు. సవదడశాన్నకత వచిిన అమ రికాం 
ధ్ుర లు సవదడశీరుచులను ఆప్ాోయంగా ఆసావద ంచడ తీరును 
గూరిి, విదడశంలో ఉండటం వలి సవదడశంలోన్న మధ్ుర క్షణాలను 
కోలోపతరనాిమనే వారి ఆవేదనను గూరిి , విమాన పరయాణాలోి  
తటస్ిథ ంచడ సమసోలను గూరిి  ఈ కథ చకకగా తలె్లయజ్సేుే ంద . 

అమ రకిాంధ్ుర లు ఎదురొకంటుని సమసోలను ఇతివృతాే  
లు తీసుకొన్న, అనకేమంద  అమ రికాంధ్ర కథా రచయితరర లు కథలు 
వరా సారు. వరా సుే నాిరు. అనేక కథా సంకలనాలు స్ ైతం వలెుగు 
చూసాయి.  ఐతడ ప నై పతరొకని కథా సంకలనాలు వీటికత పూరిేగా  

భినిమ నైవి. “అమెర్చకా ఇలాి లు”, “అమెర్చకా ఇలాి లి ముచిటుి ” 
సంకలనాలలో రచయితరర లు పతరొకని అంశాలు పుసేకంలో దాచు 
కుని నెమల్లకనుివలే తీపజి్ాా పకాలాి ంటవిి. అమ రికాలో అడుగి 
డదన తొల్లతరం మహిళలు  ఆ విభిని వాతావరణంలో ఎలా 
మ ల్లగారో? ఎలా సరుి కుప్ో యారో? ఎలా అకకడద సమాజ్ంలో 
మమకేం అయాోరో? ఉరుకుల పరుగుల ఆజీవితంలో తమ 
కుటుంబ్ బ్ాధ్ోతలను ఎలా విజ్యంతంగా న్నరవహించారో? తెలు 
సుకోవడాన్నకత ఈ సంకలనాలు ఎంతగానన ఉపకరిసాే యి. అమ ర ి
కాలోన్న తొల్ల తరం మహళిల విజ్య పరసాథ నాన్నితెల్లపత కరపతరా లు 
గా ఈ సంకలనాలను పతరొకనవచుి. 

 

మీరు కోరుకునా భారత్! 
డా.  గవరస్ాన సతయనార్ాయణ 

"  , 
, , , , 24 2014. 

మీరందరూ ఎపుపడో  ఒకపుపడు భారతదడశాన్నకత వెళిళ 
ఉంటారు. విమానం నుండద బ్ొ ంబ్ాయిలో ద గని వెంటనే, నూోయా 
రుక కనెిడీ ఏయిర్ ప్ో ర్ట కనాి బ్ాగుంద  అన్నపసిుే ంద . లంచాల 
కోసం కష్టమ్ా అధ కారుి  పూరవం ప టేట  బ్ాధ్లు ఇపుపడు లేవు. 
అంతా గీరన్ చానెల్ లో వడెుతరనాిరు. డాలరుి  రూప్ాయలగా 
మారుికొవటాన్నకత ఎకేి ంజి కౌంటరు దగారకు వెళిళ, డాలరుి  ఇస్తే , 
'వనెుకటకిని ఎకుకవ రూప్ాయిలు ఇసుే నాిరు,' అన్న సంతోషిం 
చాను. 'చిలిర ననటుి  ఇవవండద' అన్న బ్ేంకు ఆఫిసరిి అడదగతిడ, 
"చిలిర ననటుి  ఎవవరికత కావాల్ల అండీ?" అన్న వయెిో రూప్ాయల 
ననటుి తో ప్ాటు మిగిల్లన సొ ముమకు చిలిర ననటుి  ఇచాిడు. ఏయిర్ 
ప్ో ర్ట నుండద బ్యటకు వచిి కాఫ ీకొనుకుకంటే, అపుడు తలె్లస్ిం 
ద  ఎకెి ంజి కౌంటర్ లోన్న వోకతే చెపపిన విష్యం.  కాఫీ ఖరీదు 75 
రూప్ాయలు!  వెనుకటికత రెైలులో ఐదు రూప్ాయలకు కపుప కాఫీ 
కొనుకొనిటుి  గురుే . రోజ్ఞలు మారిప్ో యాయి. అయితడ న్నజ్ంగా 
భారత్ బ్ాగు పడదందా?      
అపపటికి కావలిస్తరనది ఏద?ి  

ఫుల్ బ్రయట్ సాకలరుగా (Fulbright Scholar,1966) 
అమ రకిా వెళిళ, విదాోభాోసం పూరిే చడస్,ి గొలిపో్ ర లు గార మములో, 

మా మామగారి ప్ో ర తాాహముతో, 1972 సంవతారములో సుశృత 
కతిన్నక్ ను సాథ పించాను. ఒకరోజ్ఞ ఉదయం, ఏడడళళ బ్ాలుడదన్న, రెండ ె
డి బ్ండదలో పడదప్ొ యాడన్న, దెబ్ాలకు కటుి  కటటమన్న తీసుకున్న 
వచాిరు. బ్డదకత ప్ొయిేదారలిో రహదార ిఉంద . దాన్నన్న దాట ిబ్డదకత 
ప్ో వాల్ల. బ్ాలుడద ఇంటిక ీ బ్డదకత మధ్ో దూరం రెండు కతలంమీటరి 
దూరం కని ఎకుకవ ఉంద . రహదారి దాటకుండా, బ్డద దగారగా 
ఉంట ేఈపరమాదం జ్రగిిఉండడద  కాదు. బ్డద దగారగా ఉండాల్ల అంట ే
ఏమి చడయాల్ల?  జిలాి లో ముఖో విదాోధ కారి అయిన డద.ఇ.ఓ. 
గార ి దగారకు ప్ో యి బ్ాలుడద పరమాదం గురించి చపెపి , కొతేబ్డద 
ఎలా సాథ పించాల్ల? అన్న అడదగాను. "ఆ పతటలో బ్డదకత ప్ో యిే పిలిలు 
ఎంతమంద  ఉనాిరు? అందులో ఎంతమంద  బ్డదకత ప్ో తరనాిరు? 
కొతేబ్డద ప టుట టకు అయిేో ఖరుి ఎవరు ప డతారు? ఈ పరశిలకు 
సమాధానాలు కావాల్ల" అనాిరు. గొలిప్ో ర లు వచిి ఆలోచన 
చడసాను. నా దగార కాంప్ౌండర్ గా పన్నచడసుే ని శీర కొమమన వీర 
వెంకట సతోనారాయణకు వివరాలను ప్ో గుచెయోమన్న చెప్ాపను. 
ఆ సమయములో డాకటరు  శీర  కొలి్ల భాసకరరావుగారి  కాంప్ౌండర్ 
అయిన సుబ్ాారావుగార ి సథలము గాంధనీగరములో అమమకాన్నకత 
ఉందన్న తలె్లస్ింద .  శీరమతి ననేు కలస్ి, ఆయన అమిమన రెండు 
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ఎకరాల సథలం కొనాిము. అందులో ఒక ఎకరము బ్డదకత ఇవావల 
న్న న్నరణయముచడస్,ి జిలాి పరిష్త్ వారి పతర రజిిసటరు చడయించాము. 
పద వలే రూప్ాయలను ట రజ్రలీో చలిె్లంచి రస్దీుతో ప్ాటు బ్డదపలిి 
ల వివరాలను డద. ఇ. ఓ. గారకిత ఇచాిము. ఆవిధ్ముగా, అపపట ి
కే ద వంగతరల ైన మామగారు, డాకటరు శీర మల్లరడెదే  వేంకటరా జ్ఞగార ి
పతరన గొలిప్ొ ర లులో ప్రా ధ్మిక ప్ాఠశాల ప్రా రంభమయింద .  పద కా 
లాల ప్ాటు బ్డద ఉంటుంద  కాన్న, దాన్న అభివృద ధ  ఎలా?శీర అడప్ా 
వీరభదరరావుగారి ఆధ్వరోములం ప్ాఠశాల అభివృద ధ  కమిటీన్న 
ఏరాపటు చడశాము. ఇపపటకిీ (2014) ప్ాఠశాల చకకగా నడుసుే  
నిద .  
లయనుి కేనిరు ఆసుపతి,ి విశాఖపటాం 

గొలిప్ో ర లులో న్నవస్సిుే నాి, పఠిాపురం లయనుా కిబ్ుా 
వారు ననుి సభుోడుగా చడరుికున్న, మ డదకల్ కేంపులకు (వెైదో 
శిబరాలకు) ఇన్-చారీజగా,  వెైదో శిబరాల న్నరవహరణ బ్ాధ్ోతను 
నాకు అపపచెప్ాపరు.  ఫరతి ఆద వారము పల ి లకు ప్ో యి, 
లయనుా కిబ్ుామ ంబ్రితో వెదైోశిబరాలు న్నరవహించాము. 
తరముమలు, దగుా లు, చరమవాోధ్ులు, కడుపునొపపి వగెైరా వాోధ్ు 
లకు మందుల్లచిినా , ముద రని కనేారు జ్బ్ుాతో వచిిన వారికత 
ఏమి ఇవావలో తెల్లస్తద  కాదు. అపపటికత దగారలో ఉని కనేారు 
చికతతాాకేందరము మదరాసులో ఉనిఅడయారు కనేారు ఆసుపతిర. 
అకకడకు ప్ో యి వెదైోము చయెించుకోండద, ధ్నసాయము 
చడసాే ము అంట,ే 'మాకు భాష్ రాదు, భోజ్నము పడదు' అన్న 
మదరాసు ప్ొ యివేారు కాదు. దగారలో కనేారు ఆసుపతిర ఉంట ే 
బ్ాగుంటుంద  అని ఆలోచన 1975 లో వచిింద . అపపటకిత 
లయనుా జిలాి  అనిద  అటు న్నజ్మాబ్ాదునుండద ఇటు 
శీరకాకుళం వరకు ఉండడద . అంధ్తవన్నవారణ కోసం పలు 
శిబరాలను లయనుా కిబ్ుావారు న్నరివంచడవారు. కాన్న కనేారు 
గురించి పటిటంచుకునవేారు కాదు. విశాఖపటిము లయనుా 
కిబ్ుాలో ఉని శీర అలూి ర ిసతోనారాయణ పరసాదు, కాస్ిం మ హీి , 
కీరిేశషే్రలు యి ం.సతోనారాయణ, యి ం.సుదరశనసావమి వంట ి
మితరర ల సాయముతో లయనుా కనేారు ఆసుపతిరన్న (చారటిబ్ుల్ 
టరస్ట గా) 1984 సంవతారములో రజిిసటరుచడసాము. ఒక రోజ్ఞ, 
భాగవతరల చారటిబ్ుల్ టరస్ట ను సాథ పించిన మితరర లు, శీర పర 

మేశవరరావుగారు గొలిప్ో ర లు వచాిరు. ఆయనతో కనేారు ఆసు 
పతిర సాథ పించటంలో ఆలశోం అవుతోంద , దీన్నకత న్నవారణటప్ాయం 
ఎమిట?ీ అన్న పరశిించాను. 'మూటాములుి  సరుి కున్న గొలిపో్ర లును 
వద ల్ల విశాఖపటిం వళెిళతడనే కనేారు ఆసుపతిర వసుే ందన్న 
చెప్ాపరు. ముందు ఆలోచన లేకుండా, 1985 సంవతారములో 
గొలిప్ో ర లులోన్న సుశృత కతిన్నకుకను మూస్,ి కుటుంబ్సమేతంగా 
విశాఖపటిం వళెాళను. కనేారు ఆసుపతిర వచిింద  కాన్న, నా 
ఆరిధక ఇబ్ాందులు ప్ో లేదు. ప ైప చుి బ్ాగుగా డబ్ుా వసుే ని 
గొలిప్ో ర లులో ప్రా కీటసును వదులుకున్న విశాఖపటిం వచాిడంటే, 
కేనారు ఆసుపతిరలో వచడి  లాభాన్ని తన సొ ంతం చడసుకోవాలన్న 
పధ్కము వేసాడన్న అన్న కొందరు లయనుా మితరర లు పరచారం 
చడసారు. లయనుా కనేారు ఆసుపతిర వారు ఓ కమిటీన్న వసే్ ి
“డాకటరు సతోనారాయణ ఏమి డబ్ుా తిన లేదు” అన్న తడల్లి చెప్ాప 
రు. అయినా నామనసుా విరగిిప్ో యింద . మూస్ని సుశృత కతిన్న 
కుకను తిరగిి తరెవలేక, అమ రికా 1972లో వచాిను. చడస్ని 
పన్నన్న గురుే  ప టుట కున్న , ఇపపటిక ీననుి కనేారు ఆసుపతిర టరస్ీటగా 
ఉంచారు. స్తీమమధార, విశాఖపటింలో ఉని లయనుా కనేారు 
ఆసుపతిరలో, నడేు, వందకు ప గైా కనేారు రోగులు ఇన్-పతష్ంటుి గా 
చికతతా ప్ొ ందుతరనాిరు.  
సురక్షిత న్నటి సరఫర్ా 
  అమ రకిాలో న్నవస్ిసుే ని మమేు, పరతి సంవతారంలో 
ఆరు నెలలప్ాటు (అంటే 180 రోజ్ఞలకనాి తకుకవగా) గొలిపో్ర లు 
లో ఉండాలన్న 2006లో న్నరణయము చడసాము. గొలిప్ో ర లులో సు 
రక్షదత నీరులేదు. పద హేను కతలోమీటరి దూరంలో ఉని కాకతనాడ 
ప్ో యినపుపడు, కారులో ముఫ లై్లటరి నీటడిబ్ాాను కొన్న, గొలిపో్ర లు 
తీసుకొన్నవాచడివాళళము. ఇనాిళళళ గొలిప్ో ర లు వాసేవుోలు 
సూరడీుచరెువు నీరు తాగవేారు, లేదా ఇటవీల తాటపిరిే నుండద 
ప ైపులు దావరా 'బ్ో ర్-వెల్' నీటని్న తాగుతరనాిరు, వార ి
ఆరోగోము బ్ాగుగా లేదా? కలుషితమ ైన నీరు తాగితడ నీళళ 
విరోచనాలు, పచికామ రుి , వగెరైా జ్బ్ుాలు వసాే యి కదా? 
ఊరలిో ఉని డాకటరిన్న, మందులష్ాపువాళళన్న అడదగతిడ తలె్లస్ింద , 
సురక్షదతమ నై నీరు పరజ్లకు కావాలన్న.  సురక్షదతమ నై నీట ి
ప్ో ర జ్ెకుట ను ఏరాపటు చడయాల్ల అంటే పద  లక్షల రూప్ాయలు 
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కావాల్ల. అమ రకిాలో ఉని మితరర ల సాయంతో, గొలిప్ో ర లులో 
'ఆకావ-అమ రకిానా' అని పతరుతో, సురక్షదత నీటపిధ్కాన్ని ప్రా రం 
భించాము.'సురక్షదత నీటపిధ్కమునకు నడపుటకు అయిేో ఖరుి 
లు నీటని్న తాగేవారే భరించాల్ల' అన్న తీరామనం చడసాము. గొలిప్ో ర లు 
వాసేవుోడెైన శీర మొగల్ల శివ వీర పరసాద్ ఆధ్వరోంలో ఈపధ్కము 
చకకగా నడుసుే నిద . 
ఈ పధకాల వనెుక ఆలోచన  ఏమిట?ీ  

ఈ పధ్కాలన్న గురించి వరా యడాన్నకత కారణం సో వతకరా 
చడసుకున ేఉదడిశోంతో కాదు.సమాజ్ స్తవ అనదే  సమిషిట  కృషత గానీ 
వోషిట  కారోం కాదు అనిద  నా అభిప్రా యం.  విజా్ఞలయిన తలెుగు 
జ్యోతి ప్ాఠకులు సహృదయంతో అరధం చడసుకుంటారన్న ఆశిసుే  
నాిను. ఈదడశంలో స్ిటరపడదన మనవాళళళ ఎందఱో  ఇలాంట ి
పధ్కాలు, ఇంతకనాి ప దిఎతరే న చడసుే నాిరనిద  కాదనలేన్న 
సతోం. గత ఇరవయి సంవతారాలోి  భారతీయ సమాజ్ం ఏంతో 
సామాజికంగా, ఆరిధకంగా చపెుపకోదగా అభివృద ధన్న సాధ ంచింద . 
మనదడశం సాధ ంచిన అభివృద ధఫలాలు అందరకిీ సమానంగా 
అందన్న పరసుే తపరసి్ిథతరలోి  మనం అందరం మన జ్ాా నాన్ని, అను 
భవాల్లి, పరయతాిల్లి సంఘటతి పరచుకుంటే మనం ఇంకా 
ఎంతో సాధ ంచగలం.  
ఘనమైెన చర్చతి గల భారతదేశ పిసుర త పర్చస్తరితి ఏమిటి? 

భారతదడశ చరితర చద వితడ గుండఝెలుి మంటుంద . 
ఒకపుపడు భాగోనగరంలో (ఇపపటి హ దైరాబ్ాదు) వజ్రా లను 
చూస్ని విదడశీ వరేకులు భారతదడశ పరిస్ిథతిన్న మ చుికునాిరు.  
శీర కృష్ణదడవరాయల కాలంలో రతాిలు, ముతాోలు వీధ్ులోి  రాసు 
లుప్ో స్త అమమకం జ్రపితవారన్న చదువుకునాిం. కీర.పూ.327 గీరకు 
వీరుడు, అల గాజ ండరు భారతదడశముప ై దండెతాే డు. మహమద్ 
ఘజీి కీర.శ. 879-9030 మధ్ో భారతదడశములో ఉని సంపద 
కోసం యుదధము చడసాడు. ఆతరువాత మహమమద్ ఘోరీ  కీర.శ. 
9948 – 9206 మధ్ో  భారతదడశంప  ైపదహారుసారుి  దండయాతర 
చడస్,ి ఆఖరకిత డదలి్ల స్ింహాసనాన్ని కెైవసం చడసుకునాిడు. మొగలు 
ల సామాాజ్ోసాథ పన చడస్ని తరువాత, యూరోపయినుి  
భారతదడశాన్నకత వచాిరు. ఆవిధ్ముగా భారతీయులు అనకే 
శతాబ్ాి లప్ాటు విదడశీ పరిప్ాలనకు బ్ల్ల అయాోరు.  మన దడశ 

సంపద అంతా కొలిగొటటబ్డద, సంపనిమయిన భారత దడశం 
న్నరుపతద దడశంగా ఇతర దడశాల ముంగిళళలో చడతరలు చాప ి న్నల 
బ్డడ దుస్ిథతి ఏరపడదంద . మన నాయకుల ధ్రామన 9847 లో మన 
దడశాన్నకత సావతంతరం వచిింద . సావతంతరా నంతరం ఎననివిధాలుగా 
భారతదడశము అభివృద ధ  చంెద ంద . భారతీయ మధేావులు,  
అమ రకిాలో స్ిథరపడద, ఉనిత ఉదోోగాలు చడసుే నాిరు. అమ రకిాలో 
ఉని ప ది కంప నీలలో భారతీయులే అధ పతరలు. అమ రకిాలో 
వుని ఐ.బ.ఎం., మ ైకోర సాఫ్టట వంటి ప ది సంసథలు వాట ి వసూే  
తాపదక ఎదుగుదలకు, వసూే తపతరే ల అమమకాలకీ భారత దడశం 
మీద ఆధార పడుతరనాిరు.  
పిసుర తం మనదశేం లో వునా అవకాశాలు 

డెభరభై ఎనభయోవ దశకాలోి న ే వుని పరిమితమయిన 
అవకాశాలతో, సాథ న్నకమయిన వోకుే లు , వసతరలతోనే కొంత అభి 
వృద ధన్న సాధ ంచగాల్లగాం. ఇపుపడు పరభుతవ దృకపధ్ంలో కూడా 
మారుపలు వసుే నాియి. గార మాల్లి అభివృద ధ  చడయడం, సమాజ్ 
స్తవన్న చటటబ్దధం చెయోడాన్నకత పరయతాిలు జ్రుగుతరనాియి. 
గార మాలోి  కూడా పటటణాలోి  లభించడ సౌకరాోలు ఉండాలని, భారత 
భూత పూరవ రాష్ట రపతి శీర అబ్ుి ల్ కలామ్ గారు కనికల “పుర” 
చటటరూపంలో సాకారమయింద . ఆగసుట  2093 లో భారత పరభు 
తవం కంప నీ చటటంలో విపివాతమకమయిన మారుప తెచిింద . 
ఏభయ్ లక్షల కని ఎకుకవ లాభం ప్ొ ంద న సంసథలనీి తమ 
లాభంలో రెండు శాతం (2%) సామాజిక అభివృద ధ  కారోకరమాల 
మీద ఖరుి ప టాట లన్న చటటంలో మారుపలు తడవడం జ్రిగింద . ఈ 
మధ్ోకాలంలో భారతీయ సమాజ్ం వునితవరాా లోి , విదాోధ కులోి  
ముఖోంగా యువకులోి  తాము సాధ సుే ని  అభివృద ధ  ఫలాలు 
అందరికీ సమానంగా అందటం లేదని వోగరత బ్యలేి రుతోంద . 
ఫల్లతంగా వచిిన ఆలోచన ే “సో ష్ల్ కౌర డ్ ఫండదంగ్” అంట ే
“సామాజిక  అభివృద ధ  కోసం ప్ౌరన్నధ ” అన్న చెపుపకోవచుి. ఒక 
గార మంలో మంచినీటి వోవసథ  కోసం ఒక పధ్కం ఆ ఊరవిాళళళ 
ఆలోచనచడసుకున్న, దడశంలో, విదడశాలోి  వునివారనిుండద బ్ాోంకు 
ల దావరా విరాళాల రూపంలో న్నధ న్న ఏరాపటు చడసుకున్న ఆ 
పధ్కాన్ని సాకారం చడసుకోవడమనిమాట. ఇలాంటి పరసి్ిేతరలోి  
మనం అందరం కల్లస్ి ఎంతయినా సాధ ంచవచుి. విదాోధ కులు, 
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యువకులు అయిన సాథ న్నకులతో కల్లస్ి విదడశాలోి  వుని మన 
లాంటి వారు  కల్లస్ి పన్నచడస్తే  ఎపపటికెనై  భారతదడశాన్నకత పూరవపు 
ఔనితోము వసుే ందన్న నా నమమకం.     

అయితడ పరసుే త పరసి్ిేతరలోి  మనదడశంలో సరయిన 
వోవసథలు లేవు. సమాజ్ స్తవ చయెాోలన్న ధడోయం వుని 
యువకులకత సరయిన మారాదరశనం లేదు. భారత దడశ రాజ్కీయ 
వోవసథ  ఆ మారాదరశనం చడస్త నాయకుల్లి తయారు చడస్త పరిస్ిథతి 
లేదు. ఈ నపేధ్ోంలో “పుర” వంటి  పధ్కాలకు కేటాయించబ్డే 
న్నధ్ులు , కంప నీలు ఖరుి  ప టటవలస్ిన ఛారటి ీఫండ్ా , “సో ష్ల్ 
కౌర డ్ ఫండదంగ్” కత వచడి విరాళాలు పకక దారి పటిట  , మోసగాళళ 
చడతిలో పడడ పరమాదముంద . మనందరం కలలు కనదే  భారత 
దడశము బ్ాగుపడాల్ల అన్న. భారతదడశము బ్ాగుపడాల్ల అని 
ధడోయంతో పలు సంసథలు పన్నచడసుే నాియి. భారతదడశాన్నకత డబ్ుా 
పంపించడవారు, భారతదడశములో స్తవాకారోకరమాలను చడస్తవారు, 
భారతదడశము బ్ాగుపడాలన్న కోరుకునవేారు ఎందరో ఉనాిరు.  
అయితడ భారతదడశములో సమసోలు చాలా ఉనాియి. వాట ి

పరిష్ాకరాన్నకత  మన ముందునివి  “బీదరిక న్నరూమలన” , 
“ఉదోోగ భదరత”, “అందరకిీ ఇళళళ”, “ఇంటింటా ఆరోగోము” , “పరతి 
ఇంటలిో మరుగు దొడుి ” వంటి సవలపకాల్లక లక్షయోలు. వీటితో 
ప్ాటు “అందరకిీ పరజ్ాసావమోం మీద అవగాహన”, “అందరకిీ 
ఉప్ాధ  కల్లగించగల ఆరిధక వోవసథ ” , “కుల, మత రహతింగా 
అందరికీ సమన అవకాశాల కలపన” వంటి దీరా కాల్లక లక్షయోలు. 
వీట ిసాకారాన్నకత  విదడశాలోి  , ముఖోం గా అమ రికాలో వుని వార ి
సహకారం, సమిషిట  ఆలోచన ముఖోం. అన్నిటకినాి ఉతేమ ైనద  
'ఆలోచనలను పంచుకోవటమ'ే అన్న నానమమకము.  
వినాపము 
అమ రకిాలో ఉనిమీరందరూ, 'భారతదడశము ఇలా ఉండాల్ల' అన్న 
కోరుకున్న ఉంటారు. ఈ-మ యులు  దావరా మీ అభిప్రా యాలను 
నాకు చపెపమన్న ప్రా రధన.  మనందరం ఒక ఫో న్ కానురెన్ా కాల్ 
లోనన , వెబ్ కానురనె్ా-లోనన మన భావాల్లి పంచు కోవచుి. 
దయచడస్ి తెల్లయచడసాే రు కదూ!  

నా ఈమ యిలు  gsn.glp@gmail.com. 
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డా. వెై. వి. రమణ , గుంటూరు (ఇండదయా) 

"రవణ మామా! కాఫీ. అరజంట్!" అంటూ హడావుడదగా 
వచాిడు సుబ్ుా. న్నని "ఫరా యిడ్ కష్ాట లు" అంటూ ఫరాయిడ్ 
గూరిి సుబ్ుా చడస్ని ఎనాల్లస్ిస్ కత నా బ్ురర తిరిగపి్ో యింద . 

అందుకే ఇవావళ సుబ్ుా కంట ఏ పుసేకం పడకుండా ముందడ 
జ్ాగరతేలు తీసుకునాి! టవీీలో బ్ాపు తీస్ని 'శీరరామరాజ్ోం' 
కమరిాయల్ వసుే ంద . టవీీ చూసూే  "ఈ బ్ాపుకత ఎంత ఓపకి! 
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http://www.cgdev.org/initiative/understanding-india
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మన చినిపపటిించి అరగిిపో్యిన రికారుే లా రామాయణాన్ని 
తీసూే నే ఉనాిడు గదా!" అంటూ ఆశిరోపడదప్ొ యాడు సుబ్ుా. 
చచాిం! ఇవావళ వీడద కనుి బ్ాపు మీద పడదందని 
మాట!"సుబ్ుా! ననేు బ్ాపు అభిమాన్నన్న. ఇకకడ నీ పిచిి 
వాగుడు కుదరదు." స్ిథరంగా అనాిను."నువువ బ్ాపు అభి 
మాన్నవా? వెరీ గుడ్. అయితడ నీకు చెప్ాపల్లాంద  చాలా ఉంద ." 
ఉతాాహంగా అనాిడు సుబ్ుా. గతరకుకమనాిను. వీడద దగార 
అనవసరంగా బ్యటపడాే ను. న్నని ఫరా యిడ్ గూరిి  కారు 
కూతలు కూశాడు. ఇవావళ బ్ాపు గూరిి ఏ చతేెవాగుడు 
వాగుతాడో! ఇంతలో వడేదగా కాఫ ీ వచిింద . కాఫీ స్పి్ చడసూే  
చెపపసాగాడు సుబ్ుా. "రవణ మావా! నాకు మన తలెుగు 
స్ిన్నమా దరశకులన్న చూసుే ంట ేహో టలోి  అటుట మాసటరుి  గురొే సాే రు. 
ఈ 'మాసటర్' అనే గౌరవసంబ్ో ధ్న సూకలోి  ప్ాఠాలు చపెతప పంతర 
ళళకే కాదు. డానుాలు నరేేపవాడదకీ, హో టలోి  వంట చడస్తవాడదక ీ
కూడా ఉంటుంద ." తలెుగు స్ినీ దరశకులకీ వంటటళళక ీ ల్లంకేమి 
టటయ్?" అడదగాను.  

"అదడ చెబ్ుే నాి. ఆనందభవనని  ముతరే  నలభయిేో ళళ 
నుండద అటుట మాసటర్. ప్ొ టిటగా, బ్కకగా ఎండదప్ో యిన  చుటటలాగా 
ఉంటాడు. మన్నష ినలిగా న్నగన్నగలాడుతూ కాల్లన ప నంలా 
ఉంటాడు. ద ంచిన తల ఎతేకుండా దీక్షగా బ్ులి్లగనిెిలో పిండద తీసు 
కున్న పలిగా, గుండరంగా అటుి  ప్ో సూే న ే ఉంటాడు." అనాిడు 
సుబ్ుా. "ఓ అతనా! ఎపుపడూ కనబ్డుతూన ే ఉంటాడుగా." 
అనాిను. "అవునతనే. ముతరే  అటికాడతో స్ీటలు మగుా లోంచి 
నూన ె అటుట  మీదకత జ్లిటం ఎంతో కళాతమకంగా ఉంటుంద ! 
పిండదచయెిోన్న నీళళబ్ొ చెిలో ముంచి ...  కొన్నిటటి  బ్ంగాళదుంప 
మసాలా, కొన్నిటటి  ఉలి్లప్ాయలు గుపిపటతో ఎంతో ప్ొ ంద కగా ప డ 
తాడు. మళ్ళళ నూనెన్న అటికాడతో ఇంకోరౌండ్ జ్లి్ల, అటుట న్న లాఘ 
వంగా చుటిట  పకకనుని ప ది సతరే పతి ట్ మీద ప టిట , అటికాడతో 
టకటకమంటూ శబి్ం చడసాే డు. ఆ శబ్ాి న్నకత అరధం 'అటుట  రడెీ!' అన్న 
సరవర్ కత తెల్లయజ్ేయోటం. ఈ కారాోన్ని ముతరే  అలవోకగా 
చడస్తసాే డు." అనాిడు సుబ్ుా. 

"అబ్ాా సుబ్ుా! సుతేికొడుతరనాివ్." విసుకుకనాిను. 
"వసుే నాి! వసుే నాి! అటుి  ప్ో యోటంలో అసమాన పరతిభాశీల్ల 

అయిన ముతరే కత ఇడీి లు వయెోటం రాదు! ప్ొ దిసేమానం అటుి  
ప్ో సూే , పకకనే ఉండడ ఇడీిమాసటర్ తో కబ్ురాి డుతరంటాడు. కానీ 
ముతరే కత ఇడీి  గూరిి ఏమీతలె్లదు."ఆశిరోంగా ఉందడ!" "ఇందులో 
ఆశిరోమేముంద ? నువువ మాతరం ముతరే  సో దరుడదవి కాదా? 
ఎపుపడూ 'మానస్కి వెైదోం' అనే అటుి  మాతరమే ప్ో సుే నాివు 
కదా! ముతరే కత ఇడీి ల గూరిి తలె్లదు. నీకు జ్వరాలు, దగుా ల 
గూరిి తలె్లదు." 

"ఓ! నువావ రూటటి  వచాివా!" నవువతూ అనాిను. 
"ముతరే  సో దరులు తెలుగు స్ిన్నమారంగంలో కూడా ఉనాిరు. 
విఠలాచారో ఒకేరకమ నై స్ిన్నమాలు పద వలేు తీశాడు. అన్ని 
స్ిన్నమాలోి  అవ ేగురార లు, అవ ేకతరే లు, అవ ేచొకాకలు! పులులు, 
పిలుి లు, కపపలు రెగుోలర్ ఆరిటసుట లు. కథ చుటేటయోటాన్నకత దొరి 
కతతడ రామారావు, దొరకకప్ో తడ కాంతారావు. ఆయన జ్ానపద 
స్ిన్నమాలు అనే 'అటుి ' ప్ో స్ీ ప్ో స్ీ కీరిేశషే్రడయాోడు." అనాిడు 
సుబ్ుా. "సుబ్ుా! మనం ఒకక విఠలాచారో స్ని్నమాకూడా వదలేి  
దుగదూ!" సంతోష్ంగా అనాిను. "కె.ఎస్.ఆర్.దాస్ అనే దరశకు 
డు 'డదష్రా ం డదష్రా ం' స్ిన్నమాలు వయెిో తీశాడు. దొరకితతడ కృష్ణ , 
దొరకకప్ొ తడ విజ్య లల్లత! ఆయన దగార ఇంకా పిండద చాలా 
ఉంద . అటుట  వయెోటాన్నకత ప నం (న్నరామత) లేదు. తినటాన్నకత కసట  
మరుి  (పతరక్షకులు) లేరు." 

"ఆయన దాదాపు ఇంగీిష్ర స్ని్నమాలనీి తెలుగులో 
తీస్తశాడుకదూ!" ఉతాాహంగా అనాిను. "ఇంక రాంగోప్ాల్ వరమ. 
గాడ్ ఫాదర్ స్ని్నమాన్న తిరగసే్ ితీశాడు. బ్ో రిించి తీశాడు. మడత 
ప టిట   తీశాడు. చితకొకటిట  తీశాడు. పసి్కితపసి్కిత తీసాడు. ఒకే పిండద. 
ఒకే అటుట . పతరుి  మారిి కసటమరిన్న మోసం చడసుే ంటాడు." "ఇవావ 
ళ నీ ప సరటుట లో ఏదో  కల్లస్ంిద ." నవువతూ అనాిను."బ్ాపు 
రమణలు 'రామాయణం దోశలు' బ్హు బ్ాగా ప్ో సాే రు. రమణ 
తగుప్ాళళలో పిండదరుబా బ్ాపుచడతికత అంద సాే డు. ఇంక బ్ాపు 
ఆపిండదతో మన ముతరే లాగా రెచిిప్ో తాడు." "బ్ాపు దోశలనీి 
నాకతష్టం." సంతోష్ంగా అనాిను. "తలెుగు పతరక్షకులకత కూడా 
ఇష్టమలేే! రుచి కుదరకప్ోయినా, అటుట  మాడదప్ోయినా బ్ాపు 
హో టల్ ఎపుపడో  మూతపడడద . ఒకసారి ముతరే న్న 'అటుట  కొంచెం 
ప దిద గా,  స్ పష్ల్ గా వయెిో ముతరే ' అనడదగా. పళినీి బ్యట 
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ప టిట  నవివ 'సుబ్ుా బ్ాబ్ు! అటాట  స్ ైజ్ మారాిలంటే కుదరదు. 
చెయిో వణుకుద ి . వాటంకుదరదు.' అనాిడు.""న్నజ్ంగా!" ఆశి 
రోప్ో యాను. "అవును. మలయాళం దరశకుడు అరవిందన్ 
ఆంధరా  అడవులోి  చెంచుదొరలతో 'కాంచనస్ీత' అన ే స్ని్నమా 
కొతేదనంతో వరెెైటగీా తీశాడు. కొతేరకంగా ఆలోచించాడన్న విమరశ 
కులు కూడా మ చుికునాిరు. కానీ బ్ాపురమణలు ముతరే కత 
సో దరులు. వారకిత కొతేఐడదయాలు రావు. మహాఅయితడ కూస్ింత 
గార ఫకి్ా అదుి తారు." అనాిడు సుబ్ుా. "సుబ్ుా! బ్ాపు రమణ 
లు చాలా గౌరవనీయులు." చికాగాా  అనాిను. "కాదన్న 
నేనలేదడ! దోశలనీి ఒకటే. అటేి  (తినే అటుి  కాదు) వృతరే లనీి 

ఒకకటే. నీ వెైదోవృతేి, క్షురకవృతేి కనాి గొపపదడమీకాదు. కానీ 
మనం కొన్నివృతరే లకత లేన్న గొపపదనాన్ని ఆప్ాద సాే ం. అలాగ ే
విఠలాచారో, కె.ఎస్.ఆర్.దాస్, వరమ, బ్ాపురమణలు ఒకేగొడుగు 
కతరందకొసాే రు. కానీ మనం దడవుడద స్ిన్నమాలు తీస్తవాళళన ే గొపప 
వారంటాం. ఇకకడ మతవిశావసాలు, దెవైభకీే కూడా పతి  చడసాే యి." 
అనాిడు సుబ్ుా. "నీ బ్ో డద ఎనాల్లస్సి్ బ్ానే ఉంద గానీ.. రాతిరకత 
'శీరరామరాజ్ోం' వళెాి ం! రాకూడదూ?" హుష్ారుగా అడదగాను.  

“ముందు ఆనంద భవనని  ఓ అటుట  తినీ ...” నసుగుతూ  
ఒపుపకునాిడు సుబ్ుా.  
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ఉష్సుిల ఉగాద ి
మననహర భోగా  

ఆకురాలే శిశిరం ప్ోయి చిగురులు వసే్ి 
 మొగాలు తొడదగే చెైతరా రంభం  
ఉగాద  ఉష్ొ దయంలో  
పక్షుల కతలకతల రావాలు 
 ఎటూ చూస్నిా పచిన్న పరకృతి  
కలకలలాడుతూ  
మళ్ళళ మరో వతారాన్నకత ఆరంభం 
పలకటమే ఉగాద . 
నెలలు న్నండదన పరకృతితలి్ల పరసవించిన  
 

కాలమనే బడేకత జ్వసతావలన్న న్నంపి  
ఆనందపడటమే  ఉగాద  వడేుక  
ఉగాద  మన తలి్లకత మనం చడస్త వేడుక. 
ఉష్సుాల ఉగాద కత సావగతం,సుసావగతం  
లేత పచిన్న   కొమమల  చిగురులు    
చిగురుల మాటున మామిడద  పిందలెు  
 పిందెల నడుమన   చిటిట  చిలకలు  
గుబ్ాళించిన తలిెన్న వపే పువువ     
ఇంట ిముంగిట పిలిల పరుగులు  
 

పచిన్న తోరణాల  
గడపల పంచాంగ శరవణాలు    
ష్డుర చుల ఉగాద  పండుగంటే  
ఏ తలెుగు వాడదకత ఇష్టం ఉండదు?   
దడశభాష్లలో తలెుగు ల సా,   
తెలుగు పండుగలలో ఉగాద  మేలుమలేు  
ఇంత సో యగాలు న్నంపుకుని ఉగాద కత   
ఎటుచూస్ినా పచిదనం!!! 
ఉగాద  రావాల్ల - మళ్ళళ మళ్ళళ    

Back To School 

                                                                     Sarayu Cheemalapati (3rd Grade) Newton, PA 

Back to school is here 

I love the way of learning together 

I have lots of fun in the school  

I play and run. 

Math, language and reading 

Money, time and spelling, 

 

My excellent brain of learning 

Is making me this rhyming 

Students of different ages 

Teachers of different subjects, 

Classes of different cultural, 

Lessons of different topics. 

 

All this make my back to school fun 

I wish to use this to play and learn. 

A great time in my school of fun, 

Learning, playing  

Enjoying on a day of Sun



 

39 

 

 



 

40 

 

 


