1

2

తెలుగు కళా సమితి

తెలుగు జ్యోతి
సంపుటి: 31

The Telugu Fine Arts Society, Inc
(A tax exempt and not for profit corporation)

మార్చి – ఏప్రిల్ 2014

54 Erie Ave, Rockaway, NJ 07866
Board of Trustees
April 2014 – March 2016
President
Srini Gandi
208 Margaret Ct, South
Plainfield, NJ 07080
(732) 221-8017
president@tfas.net
Vice-President
Guru Alampalli
23 Harold Ave
Edison, NJ08820
(732) 277-8870
vicepresident@tfas.net
Secretary
Uma Makam
13 Alexis Lane,
Edison, NJ 08820
(732) 983-1936
secretary@tfas.net
Treasurer
Vasant Naidu Tanna
287 Pinelli Drive
Piscataway, NJ 08854
(732) 319-8155
treasurer@tfas.net
Annual Events
Sreedevi Jagarlamudi
(732) 470-7055
events@tfas.net
Youth Services
Bindu Madiraju
(732) 609-1836
youth@tfas.net
Membership Services
Vamsi Koppuravuri
1 Newburgh Drive,
Edison, NJ - 08820
(732) 429-4421
membership@tfas.net
IT Services
Madhu Rachakulla
(913) 220-9172
info@tfas.net
Community Affairs
Madhu Anna
(201)674-5477
community@tfas.net

సంచిక: 2

Editor: Diwakar Peri, Phone (732) 329-3464
Mail articles to: 29 Yorktown Road, Monmouth Jn. NJ 08807 or diwakar.peri@gmail.com
Associate Editors: Anantha Sudhaker Uppala Production Support; Radha Kasinadhuni
- Essays & Community News; Syamaladevi Dasika - Stories; Dr. Vaidehi Sasidhar –
Poems.
Madhu Anna and Guru Alampalli representing TFAS Board of Trustees.

“
”

TFAS President’s Message

“
”

Back To School

Sarayu Cheemalapati

:“

“
“

“

”

”

“

”

Advisors
Dr. Ramakrishna Seethala
Dr.Suneetha Kanumuri
Mr. Rohinikumar Vemula

Founder Editor:
Late Kidambi Raghunath

The articles published and the views expressed are those of the authors and not necessarily reflect the
3
opinions of the editors or TFAS.

4

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. వడడే పల్లి కృష్ణ
(గత సంచిక తరువాయి) పరచురితమన
ై తెలుగు సాహితాోన్ని

గుమమడడడడ కనితల్లి ?

పరిశోధంచి చూస్తే , గురజ్ాడకు ముందు "మేలుకొలుపు" (ఆంధ్ర

గుమమడదన్న ప్ొ డ చూపగదవే

భారతి 1909 ఫిబ్వ
ర రి) అనే గేయం తపప మరొకటి లేదన్న డా. స్ి.

మాయమమ గోపమామ?

నారాయణరెడి గ
ద ారు తమ "ఆధ్ున్నకాంధ్ర కవితవం" అనే స్ిధధ ాంత

అనే జ్ానపదం కనితల్లి గా కన్నపిసే ుంద. గురజ్ాడ సూచించిన

గరంథం లో తడల్లి చెప్ాపరు. ( మేలుకొలుపు ప్ాట)

అవే మాతరలి ో న్నలుసుేంద. కాన్న జ్ానపదం కూడా అజ్ాాత కరే ృ

మేలుకొనుమా భరత పుతరరడ –

తవమే. అందుకే -

గుతర
ే నా ముతాోల సరములు

మేలుకొనుమా సుజ్న పుతరరడ!

కూరుికొన్న తడటన
ై మాటల

మేలుకొనుమా సచిరితరరడా –

కొతే ప్ాతల మేలు కలయిక

మేలుకొనుమయాో వతాా! మేలుకో!
వేడుకను జ్ాతీయతయను
వేగుచుకక ప్ొ డదచన
ె దగో...
కూడద వందడమాతరమమను
కుకుకటములరచెన్ ...!

కొమమరుంగులు చిమమగా..
అంటూ గురజ్ాడ రచించిన 'ముతాోల సరాలే' మనకు తొల్ల
తెలుగు(1910) పరచురిత గేయాలుగా న్నల్లచాయి. పదోం రాజ్ో

మేలుతరని తరుణంలో దడశీయఛందసుాను చడపటిట గేయంలో

అన్న ముదత
ర మన
ై పరతిరెండు పంకుేల్లి నాలుగు పంకుేలుగా విడ

అందులో వాోవహారిక భాష్లో సామాజిక సపృృహతో రచన

గొడదతడ (3+4 మాతరల)లో సాగే గురజ్ాడ సృషిటంచిన "ముతాోల

చడస్ిన సాహస్ిగా గురజ్ాడయిే ముందుగా కన్నపిసే ారు పదోం

సరం" ఏరపడుతరంద. మొదటి మూడు పంకుేలు 14 మాతరలు
నాలుగవ పంకతే 9 నుంచి 12 మాతరలి ో విరిగప
ి డటం (కుకుకటము
లరచెన్) 'ముతాోలసరం' లక్షణం. ఇటిట ముతాోల సరాల్లి
గురజ్ాడ రచించగా, "ఆంధ్ర భారతి" 1910 లో పరచురించింద.
అంటే ఒక సంవతారం ముందడ "మేలుకొలుపు" ప్ాటగానే గాక
"మాలవాండర ప్ాట".

అందారు పుటిటరి హిందమమ తల్లి కత
అందారు ఒకకటై ఉండాల్ల సకకంగ
అంటూ ఖండగతిలో 1909 లోనే ‘ఆంధ్రభారతి’లో అచుి కావడం
విశేష్ం. కాన్న దురదృష్ట వశాతర
ే అవి అజ్ాాత కరే ృతవంగా రచయి
తల పతరి ు లేకుండానే వెలువడటం శోచనీయం. కాబ్టిట గురజ్ాడ
రచించిన ముతాోల సరాలే మనకు తెలుగు పరథమ గేయాలుగా
లభోమయాోయి. గురజ్ాడ 'ముతాోల సరాల’ కు పైన పతరొకని
'మేలుకొలుపు ప్ాట’నే మాతృకగా పతరొకనవచుి. అసలు విష్
యా న్నకత వస్తే ఈ ముతాోల సరాలకు

గుమమడడడడ గోపిదవీ
డ ?

మీద తిరుగుబ్ాటుతో నవోత కోసం ప్ాటు పడుతూ గురజ్ాడ
ముతాోల సరాలు కూరిినా చరణాంతాలోి 'యవన్న విలస్ిలి ున్’
లాంటి

ప్ొ లుి

హలుిలేి

పరయోగించి,

పదో

మారాానేి

అనుసరించారన్న చెప్ాపల్ల. గాన యోగోం కాన్న ప్ొ లుి హలుిల్లి
కూడ పరిహరిస్తే గేయం మరీ కరణపతయం కాగలదు. ఉదాహరణకు
అదడ ‘అవన్న విలస్ిలి ున్’ పదా న్ని 'అవన్న విలస్ిలి ూ'గా మారిినా

మాతరలు తగా వు అరథం మారదు. పగై ా చివరలో రాగాన్ని లాగే
అవకాశమూ కలుగు తరంద. మొతాేన్నకత గురజ్ాడ రచించిన

ముతాోలసరాల్లి (గేయాల్లి) న్నశితంగా పరిశీల్లంచి చూస్తే
అచిమన
ై తెలుగు గీతం గా 'దడశభకతే ' గేయం కన్నపిసే ుంద.

దడశమును పతరమించుమనాి
మంచియనిద పంచుమనాి
వొటిట మాటలు కటిటపటటటయ్
గటిటమేల్ తలపటట వోయ్

... ... ... ... ... ...
సొ ంత లాభం కొంత మానుకు
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ప్ొ రుగు వాడదకత తోడుపడవోయ్!

అంటూ సాగిప్ో యిే యిా రచనను న్నశితంగా పరిశీల్లస్తే ఇద గేయం

దడశమంటే మటిట కాదో య్!

కాదన్న, వరసగా 3 ఇందర గణాలు, 1 సూరోగణంతో నడదచడ ప్ారస

దడశమంటే మనుష్రలోయ్!

న్నయమం లేన్న 'మంజ్రీ దవపద’గా తెల్లస్ిప్ో తరంద. ఉప జ్ాతర

అంటూ సాగిప్ో యిన ఈ 'దడశభకతే’ గీతం కృష్ాణపతిరకలో (8/9/1913)
లో పరచురితమన
ై ా 1910లో రచించబ్డదంద. ఈ గేయంలో పలి వి,

చరణాల గేయతవం పరసుుటంగా కన్నపిసే ుని కారణాన ఇద

లోిన్న దవపద, మంజ్రీ - దవపద గానయోగాోలు కావడంతో
గాయనీ గాయకులు గేయాలుగా (చివరి సూరో గణాంకాలను దీరాా
లు చడస్ి) ఖండగతిలో రాగయుకే ంగా ప్ాడుకుంటునాిరు. అంతడ

గీతంగానే న్నలుసుేంద. దడశభకతేన్న పరబ్ో ధసుేంద. భకతేగత
ీ ాలు, దడశ

తపప ఈ మంజ్రీ దవపద గేయం (గీతం) కాదు కానీ రాయప్ో ర లు

భకతేగీతాలు,పరణయగీతాలు, పరకృతిగీతాలు 'లల్లతగీతాల’ కోవలోకే

రచించిన-

శీరలు ప్ొ ంగిన జీవగడే యి

వసాేయి. కాబ్టిట పన
ై పతరొకని గురజ్ాడ 'దడశభకతే’ గీతానేి పరథమ

ప్ాలు ప్ారిన భాగో స్ీమయి

లల్లత గీత అవతారికగా పరిగణంచాల్ల.

వారల్లనద ఈ భరత ఖండము

లలితగీతాలు:

భకతే ప్ాడర తముమడా!

మొదటటి ఆకాశవాణ దావరా 'లల్లత సంగీతం'లో పరసారమన
ై భావ

లోకమంతట కాక పటిటన

గీతాలు 'లల్లతగీతాలు’గా వాోపిే గాంచాయి. అసలు 'లల్లత సంగీ

కాకతీయుల కదన ప్ాండదతి

తం' మొదట 'రవీందర సంగీతం'గా, హిందీలో 'సుగమ సంగీతం'గా

చీకత ప్ో వన్న చడవ పదముల

ఆ తరవాత 'గీతావళి’ గా పరసారమై కరమకరమంగా మారుప చెంద,
1954 నుంచి 'లల్లత సంగీతం'గా ఆకాశవాణ వేదకగా స్ిథరపడదంద.
మొటట మొదట ఆకాశవాణ మదారస్ కేందరందావరా (16-6-1938)లో
భావగీతాలు అనేవి నాటకాలు - సంగీత రూపకాలు మొదల ైన
పరకరయ
త లోి మిళితమై పరసారమయిేోవి.

వీటి గురించి తరావత

వివరిసే ాను. పరచురితమన
ై గీతాలోి గురజ్ాడ తరవాత రాయప్ో ర లు
రచనలే దృషిటకత వసాేయి. రాయప్ో ర లు తొల్లకృతి 'లల్లత’ 1909 లో,
మల్లకృతి 'తృణ కంకణం' 1913లో వెలువడదనా అవి పదోకావాోలే!
1916లో 'ఆంధారవళి’ పతరుతో వెలువడదన సంపుటిలో రాయప్ో ర లు
రచించిన 'జ్నమభూమి’ గేయాన్ని పరిశీల్లదాిం.

ఏ దడశమేగన
ి ా ఎందుకాల్లడదనా
ఏ పీఠమకతకనా ఎవవరేమన్నన
ప్ొ గడరా నీ తల్లి భూమి భారతిన్న
న్నలపరా నీజ్ాతి న్నండు గౌరవము
ఏపూరవ పుణోమో ఏ యోగబ్లమొ
జ్న్నయించినాడవీ సవరా ఖండమున
ఏ మంచి పూవులన్ పతమి
ర ంచినావో
న్నను మోచె ఈ తల్లి కనకగరభమున

చడరిి ప్ాడర తముమడా...!...
అనే 'తముమడా!' అనే ముతాోలసరాన్ని మాతరం గేయంగా గురిేం
చాల్ల.

కాన్న ఇద 1916 నాటిరచన కాబ్టిట, గురజ్ాడ 'దడశభకతే '

గీతంతోనే (1910) "లల్లతగీత" అవతరణ జ్రిగన
ి టు
ి గా భావిం
చాల్ల.
లలితగీత నిరవచనం :
సూ
థ లంగా "తాళం - లయ తపపకుండా, రాగయుకే ంగా ప్ాడగల్లగే
పలి వి - చరణాలతో కూడదన పరతి భావగీతం ఒక లల్లత గీతం" అన్న నా "తెలుగులో లల్లత గీతాలు"- అనే స్ిధధ ాంత గరంథంలో
లల్లత గీత న్నరవచనం చడయడం జ్రిగింద. ఈ విష్యంలో పరథమ
లల్లత సంగీత పరయోకే బ్ాలాంతరపు రజ్నీ కాంతారావు మరియు
తొల్ల స్ినీ లల్లత సంగీత దరశక గాయకులు సాలూరి రాజ్ేశవర
రావు, విఖాోత విమరశకులు ఆరుదరగారినీ సంపరదంచి, ఒక న్నరణ
యాన్ని - న్నరవచనాన్ని రూప్ొ ందంచడం జ్రిగింద. 'లయ’ సహజ్
స్ిధ్ధమన
ై ద, తాళం తదావరా వరిధల్లినద.
శాస్త్ర ీయ సంగీతం - లలిత సంగీతం :
రాగ న్నరేిశితమై సశాస్ీే య
పధ్ధ తిలో సవర సహిత రాగయుకే ంగా
ీ
ఆలపించడద 'శాస్ీే య
సంగీతమత
ై డ బ్ాణీలతో సరళమన
ై (భావ
ీ
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గీతాన్ని) సాహితాోన్ని భావయుకే ంగా గానం చడస్ద
త "లల్లత సంగీ

రామ + చరణం! మాకు + శరణం

త" మన్న సాలూరి రాజ్ేశవరరావు గారు తమ 'ఇంటరూవూ' లో

అంటూ ప్ాడుకోవడాన్నకత వీలునిటు
ి గా సపష్ట ంగా తెలుసోే ంద. కాన్న

వివరించారు("స్ితార" 7/25/1999). ఉదాహరణకు

సంగీతజ్ఞాలు అదడ పలి విన్న ఖండ జ్ాతి రూపక తాళం లో –

తాోగరాయ

విరచితమైన 'ఎందరో మహానుభవులు’ అనే కృతిన్న న్నరేిశితమైన
'శీరరాగం'లో ప్ాడదతన
డ ే ఆదరిసే ారు - ఆనందంగా ఆలకతసే ారు. అలా

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

కాకుండా భావగీతాన్ని 'లల్లతసంగీతం' ఎందరెందరో ఎనెినని

అన్న కూడ ప్ాడుకునే వీలునిద. కాన్న ఇలా ప్ాడదతడ పదాలు ము

రాగాలోి కూడా ప్ాడుకునే వీలునిద. అయితడ రచయిత గీత ఆతమ

కకలు ముకకల ై ప్ో తాయి. అందుకే అనుగుణమైన బ్ాణీన్న ఎంచు

నెరగ
ి ి ఏ తాళాన్నకత శారవోంగా సరిప్ో తరందో ఆ తాళంలో ప్ాడదతడనే

కొన్న శారవోమన
ై రాగంతో ఎలుగెతిేతడనే

పద కాలాల ప్ాటు న్నల్లచి ప్ో తరంద.

ప్ొ ందుతరందనడాన్నకత అనేక సారుి ‘ఆకాశవాణ’లో పరసారమన
ై పై
గీతమే పరతోక్ష సాక్షోం.

ఉదాహరణకు దడవులపల్లి కృష్ణ శాస్ిే ీ రచించిన –

ఏగీతమన
ై ా జ్నాదరణ

ఇలా లల్లతగీత అవతరణకు గురజ్ాడ

ఆదుోడెత
ై డ పరిపూరణ వికాసాన్నకత దడవులపల్లి కృష్ణ శాస్ిే ీ రచనలు తోడెై

రామచరణం ! రామచరణం ! మాకు శరణం!

నటు
ి గా తోసాేయి! అంతడకాకుండాకృష్ణ శాస్ిే ీ సమకాల్లనుడు సన్నమ

మాకు చాలును మౌన్న మసే క భూష్ణం,

తరరడు బ్సవరాజ్ఞ అప్ాపరావు గీతాలు

శీరరామ చరణం!
అనే గీతాన్ని మిశరజ్ాతి (రామచరణం) ఏక తాళంలో సవోంగా
(3) (4)

లల్లతగీత

వికాసాన్నకత

మేటి బ్ాటలు వేస్న
ి టు
ి గా రూఢద అవుతాయి. అవి ఎలాగో ‘లల్లత
గీత వికాసం’ లో చరిిదాిం.
(తరువాయి వచడి సంచికలో)

రామ + చరణం! రామ + చరణం!

నేను నడిచిన దార్చ
శీరమతి కాశీనాధ్ున్న రాధ్ (డో వర్, నూోజ్ెరీా)
ఇద నా గురించిన, మా అబ్ాాయి గురించిన కధ్. మాన

విష్యాలు “బ్రయి
ర న్ డెవల
ె ప్ మంట్“సరిగా ా లేన్నకారణంగా లోకం

స్ిక ఇబ్ాందులుగల అబ్ాాయిన్న పంచుతరని “తలిి గా నా భావా

లో నలుగురిలా బ్రతకటాన్నకత అవకాశం లేన్న “పిలిల” తలుిలకత,

లు”. ఈ కధ్ చెపపడం అంత సులువెన
ై పన్నకాదు. ఎందుకంటే ఈ

తండురలకత ఉపయోగపడతాయన్న చెపతపంత సాహసం నాకు లేదు

విష్యం మనసుకత సంబ్ంధంచినద కాదు హృదయాన్నకత సంబ్ం

కాన్న, ఇద చదవేక ... “మా బో టి వాళ్ళు ఇంకా ఉనాారు. ఈ

ధంచినద. మనసులో ఉనిద మాటలోి చెపపచుిగాన్న, హృద

పో ర్ాటం మేము ఒంటర్చగా చెయయడం లేదు” అని ధెైరోం చదవిన

యంలో ఉనిద చెపపటాన్నకత మాటలు లేవు, ఉనాి చాలవు.

వారిలో ఒకరిదిరక
ి త కల్లగినా చాలు అనుకుంటునాిను.

అయినా నాకు చడతనెన
ై ంత వరకు నా అనుభవంలో నేరుికు

తకతకన చదువరులందరికత ఈ విష్యాలు అవసరం లేక ప్ో యినా

ఇక

నిద చెపపటాన్నకత పరయతిిసాేను. ఇందులో నేను చెపపబ్ో యిే
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మరొకళళ జీవితానుభవాలన్న తెలుసుకోవడం వలి నష్ట ం లేదుకదా

డం. రాతిర పగలు కూడా న్నదరప్ో కప్ో వడం, వీళళ న్నదర రోజ్ఞకత ఇరవెై

అన్న నా భావన.

గంటలోి ఓ ఐదో లేదా ఆరు గంటలు కంటే ఉండదు.

మరొకటి

ఇలాంటి కధ్ ఎపుపడు, ఎలా మొదలవుతరందో న్నజ్ంగా

“అబ్రాస్ివ్ కంపల్లావ్ డదస్ ఆరే ర్” అరి ం పరధ ం లేకుండా తలుపు

ఎవరికీ తెల్లయదు. మా అబ్ాాయి పుటుటకకత నేను హాస్ిపటల్ లో

ముయోటం, తియోటం, తను బ్యటికత గాన్న, లోపల్ల గాన్న వెళళ

ఉండగా గరభంలో ఉని పిలివాడదకత ఆకతాజ్న్ అందక గుండె చాలా

వలస్ివచిినపుపడు మరొకరు తలుపుతీస్తే , తను వెళిి ఆ తలుపు

బ్లహీనంగా కొటుటకుంటటంద వెంటనే ఆపరేష్న్ (స్ిజ్ేరయ
ి న్)

న్నమూస్ి మళ్ళళతెరవటం, అలా వీలుకాకప్ో తడ పతచి పటిట, కతంద పడద

చెయాోల్ల, అని మాటలతో మొదలయింద. సరే ఆ గండం నుంచి

దొ రిడం లాంటివి.ఈ ఇబ్ాందులోి చినివి అంటూ ఏమీ ఉండవు.

బ్యటపడాేం పిలివాడు చూడముచిటగా ఆరోగోంగా కనబ్డు

ఇలా రాసుకుంటూ ప్ో తడ ఒక ప్ాతిక పతజీలు దాన్నకే సరిప్ో తాయి.

తరనాిడు. ఇంకే వుంద కధ్ సుఖాంతం అయింద కదా అను

అవనీి నేను మా అబ్ాాయిలో చూస్ినవి మాతరమే అవుతాయి.

కునాిము.

ఇంకా నాకు తెల్లస్ిన పిలిందరి గురించి రాస్తే మరో వంద పతజీలు

కాన్న మా అబ్ాాయికత నాలుగో ఏడు వసుేండగా

తెల్లస్ింద. మా బ్రతరకుపుసే కం లో ముందు రాబ్ో యిే పతజీలలో

అవుతరంద.

ఉనివనీి అంతరలేన్న చికుకపరశిలేననీ, వాటికత జ్వాబ్ులు
మేమే రాసుకోవాలన్న.
చితరం ఏమిటంటే ఇలాంటి పిలిలకత మానస్ికాభివృది

మా వాడదకత నాలుగు ఏళళపుపడు రెండుచడతరలా డబ్ుా
పుచుికునే “నూోరాలజిస్ట ” ఎనని రకాల పరీక్షలు చడస్ి మీ
వాడదకద
ే ో పతరు తెల్లయన్న మానస్ిక రుగమత ఉందని కబ్ురు

లేకప్ో వటంతో బ్ాటు శారీరకమైన పరుగుదలకత సంబ్ంధంచిన

చెపపత డు.

కొంత పది యిోే క

“ఆటిజ్ం(Autism)”

విష్యాలోి కూడా రకరకాల అవాంతరాలు, సమసోలు కన

ఉందనాిరు(autism

బ్డుతూనే ఉంటాయి. అవి ఒకొకకకళళకత ఒకోక సాథయిలో ఉంటా

డాకటరి ు. ఇద విన్న ఏ తల్లి దండురలు మాతరం ఎలా ఫీలవుతారు?

యి. వీటికత తోడూ “హైపర్ యాకతటవిటీ” అంటే ఒక చోట స్ిథరంగా

పరపంచాన్ని, చుటుటపకకల సుఖంగా ఉని వాళళన్న, వీలయితడ ఆ

ఉండలేక ప్ో వటం, ఒకటి, రెండు న్నముష్ాలు కూడా ఏకాగరత

దడవుణికూడా మూడో కనుింటే భసమం చడస్య
త ాోలనుకుంటారు.

లేకప్ో వటం, ఆడుకోవటం అంటే కనీసం బ్ొ మమలతో నెన
ై ా కూడా

నేను కూడా అలాగే అనుకునాిను. నాకు జ్రిగన
ి అనాోయం

తెల్లయకప్ో వటం. తినడాన్నకత ఫలానాద ఫలానా టమ
ై ులో కావా

పరపంచంలో ఎవవరికీ జ్రగలేదనుకునాిను. నా యింటి నాలుగు

లన్న ఏదో ఒక రకంగా అడగటం గాన్న తెల్లయదు. అన్నిటి కంటే

గోడల మధ్ో ఉనిద, నా కుటుంబ్మే పరపంచం అనుకుంటుని

కష్ట ం అయినద, పరమాదం అంటే ఏమిటట తెల్లయకుండా, ఎకకడ

అవివేకపు రోజ్ఞలవి.

spectrum

disorder)

కొంతవరకు

మరి

కొందరు

పడదతడ అకకడ ఉదాహరణకత కారుి అతి వేగంగా ప్ో తరని రోడి మీద

మరో రెండు నెలలు కళళలోి నీళళ సాటకు అయిప్ో యిేదాకా

కూడా, ఉనిటుటండద, అతివేగంగా, ఒళళళ తెల్లయకుండా పరుగెతే

ఏడడిసాను. తరవాత “నేను చెయాయలిిన పనిని దేవుడికో దెయాయ
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నికో అపపచెపుపతునాా నేమిటి? అని, ర్ాబో యే ప్ేజీలలో ఉనా

పిలిలకత ఎలా సహాయంచెయోగలం? మనం చెయోకప్ో తడ మరెవ

అక్షర్ాలని ఎంతవరకు వీలయతే అంతవరకు, ఎంత కష్టం అయనా

రు చడసే ారు? “ఈ సమసోన్న గురించి ఏమీ చెయోకుండా ఊరు

మార్చి తిరగర్ాయాలని“ గటిటగా న్నరణ యించుకునాిను.జీవితంలో

కోవడమే” న్నజ్ాన్నకత అవమాన పడవలస్ిన విష్యం. చినితనం

మనం అనుకునిద సాధంచటాన్నకత మనం కష్ట పడాల్ల, పడతాం,

పడవలస్ిన విష్యం.

ఇలాంటి విష్యంలో కాక ప్ో తడ మరొక విష్యంలో. అద సహజ్ం.
ఇద నేను పరపంచాన్నకత చడస్న
ి ఉపకారం కాదు కాబ్టిట,

ఇద శరీరాన్నకత వచడి జ్బ్ో ా, జ్వరమోలాంటిదడ అన్న, దీన్నకత

దాన్ని

కూడ డయగోిస్ిస్ లు, పతరి ే కాకుండా, కొన్ని కొన్ని థెరపీలు,

గురించి పది గా మాటాిడుకోవలస్ిన అవసరం ఏమిలేదు. కతంద

వెైదాోల వంటివి కూడా ఉనాియన్న తెలుకోవడం ముఖోం. అవి

చెపపబ్ో యిే విష్యాలు ఎవరికీ నేను ఇసుేని సలహాలు కాదు.

ఎలాంటివో, ఎకకడ దొ రుకుతాయో , కనుకోకవలస్ిన బ్ాదోత మన

నేను నా అనుభవంలో నేరుికుని విష్యాలు మాతరమే. వీటిన్న

మీద ఉంద. మనం బ్రతికత ఉనింతకాలం చూసాేం. కాన్న మన

సలహాలుగా గరహించడవారికత ముందుగానే నాధ్నోవాదాలన్న తెల్లయ

తరువాత వీళళ సంగతి ఏమవుతరంద?

జ్ేసు కుంటునాిను.

అపపచెలి ళళళగాన్న,

మన సంతానాన్నకత ఒక సమసో లేదా ఇబ్ాంద ఉందన్న
గురిేంచడం అన్నిటికంటే ముఖోం అయినద. దీన్ని గురించి చిని

సహాయం

అనిదముమలు గాన్న,

చెయాోలంటే,

కనీసం

వీళళళ

కొంతవరకు తమ పనులు తాము చడసుకునే సోే మత కల్లపంచాల్ల ఇద తల్లి దండురల బ్ాధ్ోత.

తనం పడడం, ఇద మనమో, మనపిలిలో చడస్న
ి కరమ, లేదా

పిలిలు కొంత పది యితడ, ఇదంతా నయం అయిప్ో తరంద

ప్ారరబ్ధ ం అనుకోవడం, సాధ్ోమైనంత వరకు ఇతరులకత తెల్లయ

అనిభరమతో ముందుగా పరయతిం చెయోక ప్ో వడం ప్ొ రప్ాటు.

కుండా దాచాల్ల అనుకోవడం - ఇవనీి తపుప అన్న గరహించాల్ల.

ఎంత చినివయసునుంచి ఈ పరయతాిలు మొదలు పడదతడ అంత

మనకత సమసో అంటూ ఉందన్న మనమే ఒపుపకోక ప్ో తడ, మన

మంచిద. యూరప్ లో కొన్ని కొన్ని విష్యాలోి నాలుగెైదు నెలల

13

14

వయసునుంచి థెరపి లాంటివి మొదలు పడతారట. డాకటరిన్న అడ

పరచలేవు. మన కరే వోం, మన గమోం మనకత ముఖోంగాన్న ఇత

గటం, తెల్లస్ినవాళళతో ఈ సమసోగురించి మాటాిడటం ముఖోం.

రులు ఏమనుకుంటునాిరు అనిద అనవసరం.

వాళళ దావరా మనకత ఉపయోగపడడ “ఇన్ ఫరేమష్న్” తెలుసుకునే
అవకాశం ఉంద.

థెరపిష్ట రలు,డాకటరి ు, స్తిహితరలు, బ్ంధ్ువులు వీళళలో
ఎవరు చెపపి న విష్యం అయినా, అభిప్ారయం అయినా, విన్న

మన పిలిలకత సహాయపడడ సూకళళళ ఉనాియన్న తెలు

వాటి మంచిచెడేలు మనకుగా ఆలోచించుకోవాల్ల. అంతడగాన్న వాడద

సుకున్న అందులో చడరిటం మాతరంతో సరిప్ో దు. ఈ సూకలులో

కేంతెల్లయదు, వీడదకేం తెలుసు అన్న కొటిటప్ారెయోకూడదు. ఇలాం

పిలిలే కాదు, మనం కూడా నేరుికోవాల్ల.

టి పిలిలన్న పంచటాన్నకత మనకత అన్నిరకాల సహాయం అవసరమే.

వాటిన్న ఇంటిదగా ర

కూడా ప్ాటించాల్ల. ఇలాంటి పిలిలకత, వాళళ తల్లి దండురలకత, జీవి

మానస్ిక ఇబ్ాందులు ఉని పిలిలు ఉనాిరన్న దగులు

తంలో ఆదవారాలు, స్లవులు ఉండవు. మన టన్న
ైీ ంగు 24 గంట

పడద, బ్రంగపటుటకున్న పరయోజ్నం ఏమీ ఉండదు. మనం ధెైరోం

లు, 365 రోజ్ఞలు సాగాల్లాందడ.

గా, ఆరోగోంగా, బ్లంగా మహావృక్షంలా ఉంటే మన నీడన వాళళళ

ఇవన్ని చడస్తక ఈ సమసో అంతా తరడదచిపటిటనటుట
ప్ో తరందా అంటే ... ప్ో దు మరి.

స్తద తీరుతారు. తెల్లయకుండానే మన ధెర
ై ోగుణం వాళళకత కూడా

కొంత మందలో అభివృది ,

వసుేంద. అనీివచిి, అనీితెల్లస్ిన, మనజీవితమే మనకు కష్ట ం

మారుప ఎకుకవ శాతంలో రావచుి, మరికొంత మందలో అంత

గా తోస్తే , ఏవీ తెల్లయన్న ఈ పిలిలకత జీవితం ఎంతకష్ట మో ఆలో

మారుప లేక ప్ో వచుి. కాన్న మరుగు పడటం అనిద మాతరం

చిందండద.

ఖాయం. ఈ మారుప వలి భవిష్ోతర
ే లో ఈ పిలిలకత, వాళళన్న చూస్త
వాళి కత, బ్రతరకు కాసే సుళళవు అవుతరంద.

“ఇంకేమన
ై ా చెపపదలుచుకునాివా?”అంటే .. బ్ో ల డన్ని
ఉనాియి. కాన్న

మిమమల్లి విస్ిగించకుండా ఇంతటితో వదలే

ఇలాంటి పిలిలన్న పంచటం సుళళవెన
ై పనేం కాదు.

సాేను. అందరికత ఇన్ని సలహాలు ప్ారేసే ునాివు, మరి నీ కధడ

అయినా తల్లి దండురలుగా ఆతమగౌరవం, ఆతమవిశావసాన్ని మనం

మైంద అన్న అనుకుంటునాిరా? ఈ కధ్కత మొదలు చెపపడం ఎలా

పంప్ొ ందంచుకోవడమే కాకుండా, మన పిలిలకత కూడా నేరాపల్ల.

కష్ట మో ముగింపు చెపపడం కూడా అంతడ కష్ట ం. మా వాడదకత

ఒకొకకసారి ప్ారణం విస్ిగిప్ో యి, మనకత విసుగు, కోపం వచిిన

ఇపుపడు 26 ఏళళళ. మా అబ్ాాయిన్న పరుగుతూ ఉండగా నాలో

పుపడు, వాళళన్న, చడతకాన్న వాళి నన, బ్ుది మాల్లన వాళి నన, దెపపి

వచిిన మారుప – నా పరపంచ పరిధ పది దెైంద. నా చుటుటపకకల

ప్ొ డదచినటుటగా మాటాిడటం సాధ్ోమన
ై ంత వరకు చెయోకూడదు.

ఇలాంటి బ్ాధ్లోి ఉని వాళళన్న చూస్ినపుపడు బ్ాధ్పడటం మాతర

(సాధ్ోమన
ై ంత అన్న ఎందుకంటునాినంటే ఇద చెపపటం తడల్లకెన
ై ా,

మే కాదు, నేను ఎంత అదృష్ట వంతరరాల్లనన, మా అబ్ాాయి ఎంత

ఆచరణలో పటట టం అంట తడల్లక కాదు). ఇద ఉదడిశోపురవకంగా

అదృష్ట వంతరడో గరహించడను. అదృష్టం అనాది “కంపార్చటివ్ డిగీ “

(intentional) మనం చెయోకప్ో యినా, మీరు నమమండద, నమమ

లో మాతిమే ఉంటుందనా విష్యం బాగా అరదం అయంది.

కప్ో ండద, ఈ పిలిలకత కూడా తల్లి దండురలకత తమ మీద చినిచూపు

పనెిండడళిదాకా పూరిేగా ఒక వాకాోన్ని కూడా మాటాిడ

అనిద చిటికలో అరి ం అవుతరంద. ఇద వాళళ పరుగుదలకత పది

లేకప్ో యిన మా అబ్ాాయి, ఈ రోజ్ఞ సాధ్ోమన
ై ంత వరకు చిని

దెబ్ా.

చినిపరశిలకత జ్వాబ్ు చెపపగలడు, కొన్నిసారుి

చిని సంభా

పితినిముష్ం అవతలివాళ్ళు మన గుర్చంచి ఏమనుకుం

ష్ణలు కూడా చడయగలడు. ఎకకడదకత వెళిళనా మొహమాటం

టునాారు అని ఆలోచిసత
ర మన టైము వయరధం చేసుకోకూడదు.

లేకుండా, ధెర
ై ోంగా వెళిళ తనకత కావలస్ినద అడగడం, విష్యం

మొదటటి చాలా కష్ట ంగా ఉనాి, ఈ లక్షణం అలవరుచుకోవడం

కనుకోకవడం చడయగలడు. ఈ విష్యంలో భాష్కత సంబ్ంధంచిన

అసాధ్ోం మాతరం కాదు. అవతల్ల వాళళళ మన పటి చూపిసే ుని

నేరుప తనలో ఎమీ లేదు. న్నజ్ాన్నకత పది గా మాటాిడలేడు. కాన్న

మానావమానాలు మనం ఉని స్ిథతిన్న బ్ాగుపరచలేవు, ఓగు

పన్న సాధంచుకునే పటుటదల ఉంద. అంతా పూరిేగా అరి ం కాక
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ప్ో యినా, కొంతవరకు చదవగలడు. ష్ాపు ముందు కారు ఆపితడ

సారుి పరిస్థ త
ి రలు, పరిసరాలు అరధ ం కాకప్ో తడ చికాకు పడతాడు,

దగి వెళిళ నాలుగెద
ై ు వసుేవులు కొన్నతడగలడు. సరిగా చిలి ర వెన

చిని పిలిలలా పతచీలు పడతాడు.

కతక తడకప్ో వటం తపిపంచి పది గా నష్ట ం ఏవీ ఉండదు. తెల్లస్ిన

ఇంతటితో కధ్ అయిప్ో యిందా అంటే.. లేదు. మరి ఇంకె

బ్ాోంక్ కత వెళిళ చిని పనులు చడసుకోగలడు. గురరపుసావరీ, ఈత

న్ని అవరోధాలు వసాేయో?ఎలాంటి చికాకులు పడతామో తెల్ల

కొటట డం,రాక్ కెి ం్ బంగ్, కరాటే, బ్ాస్కట్ బ్ాల్ ఆడటం వంటివి

యదు. కాన్న ఎపుపడూ అన్నిటికత స్ిదధమే మరి. ఇదంతా నేను

తనకు తగా సాథయిలో చడసే ాడు. ప్ో టీలలో ప్ాలంాంటాడు. 988

ఒకకదానేి చడయలేదు. మావారు సాంబ్శివరావు, మా అమామయి

నుంచి 2094 దాకా ఏడు సారుి ఇండదయా పరయాణం చడశాడు.

మాధ్వి, నేను, గత పదడళి ళగా మాచెల్లి కృష్ణ వణ
ే , టీచరుి అంతా

ఇండదయాలో మూడుపళిళళళకు తోడపళిి కొడుకుగా కూరుినాిడు.

ఒకక కుటుంబ్ంలా పన్నచడసాము, చడసే ునాిము. ఇక మా బ్ంధ్ు

కతందటి ఏడాద అకక పళిళచడసుకోవడం బ్ాగా అరధ ం అయింద.

వులు, మితరరలు అందరి సప్ో రుట మాకు ఎపుపడూ ఉంద. పరపం

పళిళలో చాతనయినంత వరకు తన బ్ాధ్ోతన్న చకకగా న్నరవ

చంలో పరతివోకతేకత తన జీవితం తాను జీవించక తపపదు. తల్లి గా

హించాడు. మనుష్రలంటే అభిమానం ఉంద. తెల్లస్ినంత వరకు

నాజీవితం నాద. తండదగ
ర ా మావారి జీవితం వారిద. ఒక వోకతేగా

అవతల్ల వాళి కు సాయం చడది ామనుకుంటాడు.

మా అబ్ాాయి జీవితం ఎపుపడూ వాడదదడ. మాద కాదు. అందరి

పరతడోక తరగతరలలో ఉండద మాఅబ్ాాయి హస
ై ూకలు

లాంటి శకతే సామరాధూలు వాడదకత లేవు కాబ్టిట, ఆ జీవిత మారా ం

పూరిేచస్
డ తడు. అంటే చదువు వచుినన్న అరి ం కాదు. వాడద సాథయి

వాడదకత సుళళవు చెయోడాన్నకత మాకు చడతనెైనద మేము చెయాోల్ల.

లో వాడదకత చడతనయినంత వరకు సూకలులో నేరుికునాిడు.

ఇద నాకు ఇష్ట మైన సామోం (analogy). చాల ఏళళళ

పరసే ుతం మరొక ప్ో ర గారమ్ కత వెళళతరనాిడు. ఇకకడ ఇతరుల మీద

నా జీవితపరయాణాన్ని ఇలా ప్ో లుికునేదాన్ని. నేను, మా

ఎకుకవగా ఆధార పడకుండా తమపనులు తాము చడసుకోవడం

అబ్ాాయి ఒక కొండ ఎకకడం మొదల టిట పైకత వెళళతరనాిమట,

లాంటివి సరుకులు కొనడం, వంటయింటటి పరికరాలన్న ఉపయోగిం

కొంత దూరం వెళిళ, తల తిే చూస్తే కొండ ఎతర
ే మరికొంచం పరిగన
ి

చటం, ఇలుి శుభరం చడసుకోవటం నేరుపతారు. కొది గా ఒక

టుట తోచడద. సరే మరికొంచం శరదధగా నడవడం మొదల టిట, కొంత

వృతిే విదో లాంటివి నేరుికోవడాన్నకత కొంత అవకాశం కల్లపంచడం

స్తపటి తరవాత పక
ై త చూస్తే , కొండ మరింత పరిగన
ి టుట కనబ్డడద.

జ్రుగుతరంద. ఇకకడదకత బ్సుామీద మేము ఎకతకస్తే వెళిళ వసాేడు.

పరతిసారి నీరసం వచిి ఇద ఎంత ఎకతకనా తరగన్న కొండలా ఉందడ

ఇవనీి మేము సాధంచిన ఘనకారాోలు అన్న చెపపటం లేదు.

అనుకునేదాన్ని. ఒకసారి ఉనిటుటండద జ్ాాననదయం అయినటుట

ఓపిగా ా ఏళళతరబ్డద పడదన మన శరమకు కొంత ఫల్లతం ఉంటుంద

వెనకతక చూస్తే , మేము అపపటిదాకా ఎంత ఎతర
ే ఎకేకమో తెల్లస్ిం

అన్న మీకు ప్ో ర తాాహాన్ని ఇవవటాన్నకత, మీలో ఉతాాహాన్ని కల్లగిం

ద. అపుపడు అరి ం అయింద. పరుగుతరనిద కొండ కాదు, నా

చటాన్నకత చెబ్ుతరనాిను.

మనసులో నేను మారుికుంటూ వెళళతరని గమోం యొకక

కాన్న ఇపపటికీ, మాఅబ్ాాయికత ఈ టైముకత ఇద చెయాో

సాథయి అన్న. అంటే మా అబ్ాాయి చడరుకోవలస్ిన సాథయిన్న, నేను

లన్న జ్ాాపకం పటుటకోవటం తెల్లయదు, అసలు ఆ దృషిట ఉండదు.

కాలం గడదచిన కొదీి ఎకుకవ చడసుకుంటూ వెళళతరనాిను. మాన

పరపంచంలో చెడు ఉంటుందన్న బ్ొ తిే గా తెల్లయదు. అందరు తన

స్ిక ఇబ్ాందులు గల పిలిల తల్లి దండురలకే కాదు, ఉనితమన
ై

స్తిహితరలే అనుకుంటాడు. చాలా సారుి ఇద పరమాదకరమైన విష్

ధడోయాలు ఉంటే గాన్న, ఒక మన్నషికత గాన్న, సమాజ్ాన్నకత గాన్న,

యం. తను చడస్త పనులకత పరోవసానం ఏమిటట అంత బ్ాగా అరి ం

దడశాన్నకత గాన్న, జ్ాతికత గాన్న పురోభివృది ఉండదు. అంతో ఇంతో

కాదు. పరతిరోజూ ఎవరెన
ై ా లేపి, “వేళ ైప్ో తోంద సాినం చెయిో,

ఫల్లతాన్ని చూసుేనిపుపడు మనం పడడ శరమలో కూడా ఆనందం

బ్టట లు వేసుకో, తయారవు” అన్న చెప్ాపల్ల. అయిేోదాకా ఆ చుటుట

కనబ్డుతరంద.

పకకలే ఉండాల్ల. చాలాసారుి సహాయం కూడా చెయాోల్ల. కొన్ని
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జీవితంలో మాకు వచిిన ఈ ఒడదదుడుకులన్న అనుభవిం

మాపిలిలు దురాామాధ్వి, బ్ుచిిశరత్ ల పతరి ు కల్లస్ిప్ో వడం నాకు

చడక మావారు సాంబ్శివరావుకు ఒక మంచి ఆలోచన వచిింద.

ఎంతో గరవకారణం అయిన విష్యం. మా ఆశయాలకత అండగా

అన్ని విధాలా అభుోదయాన్ని సాధంచిన ఈ దడశంలో(అమరికా)

న్నల్లచి, తన న్నరంతరకృషితో ఈసంసథ న్న ఇంత వృదధ లోకత తీసు

ఉంటూ, జ్రుగుబ్ాటుకు పది గా లోటులేన్న

మాకే ఈ పరిస్థ తి
ి

కొచిిన మాబ్ావగారు, శీర కాశీనాథున్న నాగేశవరావు పంతరలు

తను పుటిటపరిగన
ి పలి టూళళళ పతదవాళళకత

గారికత నా నమసుాలు. మా సంసథ లో పన్నచడసే ుని పరతి ఒకకరికత

ఇలాంటి సంతానం ఉంటే వాళళ సంగతి ఏమిటి? అన్న. ఆ భావమే

వందలాద వందనాలు. మాకు ధ్నసహాయాన్ని అందజ్ేసే ుని

2004లో “కాశీనాధ్ున్న దురాాంబ్ బ్ుచియో టరస్ట“ అని సంసథ గా

బ్ంధ్ువులకత, మితరరలకత రెండు చడతరలా జ్యతలు.

ఇంతకష్ట ంగా తోస్తే ,

రూపు దదుికుంద. ఈనాడు ఎలకురుర, అవన్నగడే , బ్ందరు అనే

గతచరితన
ర ు అపుపడపుపడు తలుచుకుంటూ వరే మానం

మూడుఊళళలో కల్లపి వందమంద పిలిలకు స్తవలను అందసోే ంద.

లో జీవించడం మాతరమే సామానో మానవులుగా మనకు తెల్ల

కతందటి ఏడు కె.డద.బ. సంసథ కు భారత రాష్ట ప
ర తి అవార్ే వచిింద.

స్ింద. కె.డద.బ. సంసథ దావరా, ఆధ్ున్నక పరపంచాన్నకత కొంత దూరం

అమరికాలో కూడా “కాశీనాధ్ున్న దురాాంబ్ బ్ుచియో ఇన్క” అనే

గా ఉని, ఎలకురుర వంటి గారమప్ారంతాలలో ఉని నలుగురు పిలి

పతరుకతంద “ స్పష్ల్ ఒల్లంపిక్ా”

మొదల ైన కారోకరమాలకత

లన్న, కనీసం, తమ కనీసఅవసరాలు తీరుికునే సాథయికత తీసు

కొంతవరకు సహాయాన్ని అందజ్ేసే ో ంద. “కాశీనాధ్ున్న దురాాంబ్

కురాగల్లగి, తదావరా నలుగురు తల్లి దండురలకత కాస్ింత ఉపశమనం

బ్ుచియో టరస్ట/ ఇన్క“ అని ఈ

కల్లగిస్తే , మా జ్నమధ్నోం అయినటుటగానే నేను, సాంబ్శివరావు

దురాాంబ్గారు,

మామగారు

పతరులో ఉని మా అతే గారు

బ్ుచియోగారి

పతరితో

బ్ాటు,

అనుకుంటునాిము.

(ముగింపు వచడి సంచికలో)

18

సతపర్ే సతపర్
శీరమతి శాోమలాదడవి దశిక North Brunswick, NJ
ఏవండో యి మన శంకరారవు గారి మన

మా అనియో కూతరరిి, పళిళ ఎలా జ్రిగిందడ? అన్న మా అమమ

వడది చూసారా? బ్ూరెలి ాంటి బ్ుగా లతో

అడదగితడ అద వెంటనే “సూపర్ గా జ్రిగింద నానమామ. పళిళ

వుంగరాలజ్ఞటుటతో

వు

కొడుకు సూపరునాిడు. పళిళకూతరరు మేకప్ లో సూపర్ గా

నాిడు కదండీ?! అసలు వాడడ కాదు,

వుంద ! పళిళ కొడుకు కారున్న సూపర్ గా డెకరేట్ చడసారు …

వాళిళంటటి

అంటూ సతపర్ సోే తరం చదవింద.

అందరూ

సూపర్-గా
సూపర్

గానే

వుంటారు ! ఏమిటీ ఈ మధ్ో పరతిదాన్న

మా అమామ వాళిళంటటి వంట చడస్త తాయారమమగారు దగా

కీ నేను సతపర్ … సతపర్ అంటునాి

రోినే ఓ టల
ై ర్ వునాిడంటే అతనెవరో తెల్లయన్న నేను,“బ్లిజ్ఞలు

నంటారా?

ప్ాడు చెయోడు కదా?“

ఏం

చెయోమంటారు

అన్న అంటే ఆవిడ వెంటనే “భలేవారే!

తెలుగుఛానల్ా చూస్ి చూస్ి వెధ్వద నాకూ అలవాటై ప్ో యింద!

టైలర్ సుబ్ాారావ్ ఏం కుటిటనా సూపర్ గా వుంటాయి.అందరూ

ఏమిటీ తెలుగులో ఎనని మాటలుండగా కరువొచిినటుట ఆ మాటే

అతన్ని సతపర్ సుబాార్ావ్ అంటారు తెలుసా” అంటూ సూపర్

ఎందుకూ వాడటం అంటారా? సరే మీరు ఏ కాలంలో వునాిరు?

ల వెలి ో నా వెైపు చూస్ింద!

మన పళళయిన తరావత బ్ొ ంబ్ాయిలో మనం మూడడళి ళ వునాిం.

మా పదనానిగారింటటి వాళళ కొడుకు-కోడలు శీర సతో

మొదటిసారి కొతే గా కాపరాన్నకత వెళే ళనపుపడు మా అమమ ఓ స్ీసా

నారాయణ వరతం చడసే ుంటే అందరం వెళాళం. ఇది రికీ చెరొక చోటా

నా చడతిలో పటిట “ఇదగో వంట సరిగా ా చెయోడం వచడి వరకు ఈ

వుదో ోగంట. ప్ాపం వచిిన అవకాశాన్ని వదులుకోకుండా వాళళ

ప్ొ డద నీకు వుపయోగ పడుతరంద వాడుకో “ అంటూ ఇచిింద.

లోి వాళళళ మాటాిడడసుకుంటూ పూజ్ చడసాం అన్నపించారు. ఇంక

అనిం వండాలంటే బయోంలో ఎన్ని నీళళళ ప్ొ యాోలో కూడా

పురోహితరడు గారు శరదధగా స్ల్ ఫో న్ పకకనే పటుటకున్న, మోగిన

తెల్లయన్న నేను, ఏం వండదనా అందులో ఇంత ప్ొ డద చలేిదాన్ని.

పుపడలాి టకుకన మంతరం ఆపి బ్ుకతంగులు చడసుకుంటూ పూజ్

కొది రోజ్ఞల తరావత

మీరు ఉనిటుటండద “నువువ కూర చడస్ినా,

చడయించానన్నపించాడు. పరసాదం ఒకకటీ ఇంటటి చడస్ి భోజ్నాలు

పపుప చడస్న
ి ా, సాంబ్ారు చడస్న
ి ా అనీి ఒకేలా వుంటునాియి”

కేటరింగ్ కు ఇచాిరుట. పుల్లహార, బ్ొ బ్ాటు
ి ఉంటాయన్న నేను

ఇదెలా సాధ్ోం అంటూ కూపీ తీసారు.

అనుకుంటే, మష్రరం మంచురీయాలు, పీస్ పులావులు, ప్ాసాట

మా అమమ ఇచిిన ఆ కూరప్ొ డద లాంటిదడ ఈ సతపర్

సాలడ్-లు పటాటరు. ఇదంతా చూసూ
ే మనసులో నేను ఆశిరో

అనే మాట కూడా. వెనక తెలుగులో మాటాిడడటపుపడు సందరాభ

ప్ో తరంటే అందరూ సతోం-సుజ్ాతల దగిార కెళిళ ఎరేంజ్ మంట్ా

నుసారంగా మాటలు వాడడవాళళం. విష్యాన్ని బ్టీట, సందరాభన్ని

సూపర్ గా వునాియన్న, శాస్ిే ీ గారు సూపర్ గా పూజ్ చడయిం

బ్టీట దాన్నకత తగిన పదాలు వాడడవారు. ఇపుపడు ఆ అవసథ లు ఆ

చారన్న, భోజ్నం సూపర్ గా వుందనీ అంటుంటే అరజ ంట్ గా ఓ

పటిటంపులు లేవు.

సతపర్

“సరవం జ్గనాిధ్ం“ అనిటుట అన్నింటికీ ఒకటే మాట

స్తైకియాటిిస్టట దగిారికత

వెళిళ నా బ్ురర చెక్ చడయించు

కోవాలన్నపించింద.

అదడ సూపర్. ఈ సూపర్ లో వుని స్పష్ల్ ఏమిటట తెలుసా ! ఈ

ఇంక స్ిన్నమాల టాపిక్ వస్తే చెపతపదడలేదు. ఈ సూపర్ అనే మాట

మాటను అన్నింటిక,ీ అందరిక,ీ అన్నిచోటి ా, అన్నివేళలా హాయిగా

పుటిటందడ అకకడనుంచి. స్ిన్నమా బ్ాగుంటే “ఆబ్ో ా స్ిన్నమా సూపర్

వాడడయచుి. మీరు ఇండదయా వెళిళ

ఎవరితోనెన
ై మాటాిడండద

ల కక నుంద“ అన్న ఒకవేళ బ్ాగ లేక ప్ో తడ “సూపరుంటదన్న ఏల్లి నా

పరతి వాళి నాల్లక చివర ఉండడ ఊత

పదం ఇద . ఈ మాట

సూపర్ స్తే గుంద “ అనేయటం. స్ిన్నమా రాకుండానే ఆడదయో

లేకుండా ఒకక వాకోం మాటాిడలేరు. ఫరండ్ పళిళకత వెళిళ వచిిన

రిల్లజ్ ఫంక్షన్ అంటూ స్ిన్నమా సూపర్ హిట్ అవుతరందనీ, హయో
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మర్ సూపరు గా వుంటుందనీ, ప్ాటలు సూపర్ అన్న, ఈ స్ిన్నమా

మీద , ఆ ఉళళళ వుని పశువుల మధాో న్నలబ్డద ఒయాోరాలు

సూపరు కలక్షన్ా తెసే ుంద అంటూ సూపర్ గా డో లు వాయించడసే ా

ప్ో తూ పరుగుల తర
ే తూ, గంతరలేసే ూ ప్ో జ్ఞలు ఇచిి, ఆ తరావత

రు.అందరూ సతపర్ స్ాటర్ లే ... అనీి సతపర్ హిట్ మూవీలే!

జ్ాల్లగా ఆ ఇలాిల్ల ఇంటికత వెళే ారు. ఇంక అకకడదనుంచి మొదలు

మా రెండో అకకయో, వాళళ అమామయి ఆఫీసు నుంచి
వచడిదాకా, దాన్న ఇది రి పిలిల్లి

పడతారు, మీ ఊరు సూపరు ... మీ వూళళళ జ్టాక బ్ండద సూప

బ్ేబీ స్ిట్ చడసే ుంద. ఇంటటికత

రు ... మీ ఇలుి సూపర్ ... మీ ఇంటటి డెకరేష్న్ సూపరు ...

వసూ
ే నే ష్ూస్ ఓ మూలా, సూకల్ బ్ాోగ్ ఓ మూలా విస్ిరస్
ే త

అన్నింటికీ మించి ఈ నగలోి మీరు సూపర్ గా వునాిరంటూ

వికరమ్ తో మా అకకయో, “ ఏరా కాిసు లో బ్ుదధ గా వునాివా? ”

వాళళ సతపర్ పరతిభను సూపర్ గా పరదరిశసూ
ే వుంటారు. ఓపకక

అంటే వాడు వెంటనే ” ఆ సతపర్ గా బహేవ్ చడశా అమమమామ”

వాళళను సూపర్ అంటూనే మరోపకక మీరు వుటిట హౌస్ వెైఫా?

అంటాడు. వాడద చెలి ల్లి” పరీక్ష ఎలా

టైంప్ాస్ఎలా అవుతరందంటూ గృహిణన్న కతంచ పరుసూ
ే వుంటారు.

రాసావే “ అన్న అడదగత
ి డ

సూపర్ గా రాసా అంటుంద. మనం మళ్ళళ ఏ పరశిలు అడకుకండా

వాళళతో

వెంటనే టీవీ ఆన్ చడసుకున్న ఇది రూ సూపర్ మాన్

చెదరిప్ో కుండా జ్ాగరతేగా ననటి ట వేసుకున్న అయిటము సూపర్ గా

చూడే ం

మొదలు పడాేరు.

రెండున్నముష్ాలోి

వంట

పూరిేచడయించి,

ల్లప్-స్ిటక్

వుందన్న డదకి ర్
ే చడసే ారు. “వంట రుచిగా వుంద”. “ఘుమఘుమ

నా చినిపుపడు మా తాతగారు అన్నింటికీ “ శుభం ‘

లాడుతోంద”. “ఘాటుగా వుంద”. “కమమగా వుంద”. “మృదువుగా

అంటుండడవారు. ఎవరయినా నమసాకరం చడస్తే శుభం. ఇంటికత

వుంద”. “సుగంధ్ దరవాోల వాసన” ఇలాంటి మాటలతో పన్నలేదు.

వచిినవారు వెళిళవసాేం అంటే శుభం. వంట అయింద, అమమ

ఒకక సూపర్ అనే మాటలోనే ఇవనీి దాగి వునాియన్న మనమే

భోజ్నాన్నకత రమమంటటంద తాతయాో అంటే శుభం. ఇలా అన్నింటికీ

అరధ ం చడసుకోవాల్ల వంట చడస్న
ి వాళళ కష్ట ం వుంచుకోకుండా వాళి

శుభంతో సమాధానం చెపతపవారు. మా తాతయో నాటి కాలంలోన్న

కు ఓ చీర ఇచడిస్ి మీ కలరుకు ఈ రంగు సూపర్ గా సూటయి
ై ంద

“శుభం“ ఇపపటికాలంలో “సతపర్“ గా మారిందనుకుంటా !

అంటూ సరిటఫికట్
ె ఇచడిసాేరు.

అందుకే ఈ సూపర్ మాట వినిపుపడలాి నాకు వెంటనే మా తాత

“అమమమమల చడతి వంట అమృతం“ అంటూ ప్ో గారం లో భాగంగా

యిేో గురుేకు వసాేడు. ఆ తాతయిేో ఎవరెన
ై ా “నాకు ఏ పూజ్లు

ప్ాతతరం వారి దగా రకు వంటల కోసం పరుగెతే రతూ వుంటారు.

తెల్లవు, ఏ మంతారలు రావు అన్న బ్ాధ్పడుతరంటే ఫరవాలేదు

బ్ామామ ! బ్ామామ ! అంటూ వాళళ బ్ుజ్ాల మీద వాల్లప్ో తూ,

అన్నింటికీ బ్దులుగా “ఓం“ అన్న ఆనుకో“ అంటూ సలహా ఇచడి

గారాలు ప్ో తూ ఆ పది వాళి ను కూడా ఎపపటి లాగే “నువువ

వారు. అలాగే బ్ుల్లి తర
ె లో యాంకరింగ్ చెయాోలంటే చకకన్న

సూపర్ మామమ. తాతగారు కూడా నీలాగే సూపరేనా “ అన్న

తెలుగు రావాలన్న, మంచి వొకాబ్ుోలరీ వుండాలనీ రూల్ లేదు.

అడదగేసే ు సూపర్ పతరమను చూపిసే ూ వుంటారు. నా చినిపుపడు

“హాయ్ వూోయర్ా, వెలకమ్ టు అవర్ ష్ో “ అనేస్ి సూపర్ అనే

సూపర్ అనే మాటను ఇంటటి నాని అంటుంటే వినేదాన్ని.

మాటను ఎన్ని సారుి ఎన్ని రకాలుగా అనచోి నేరుికుంటే చాలు

సూకళళళ తెరచ
ి ారు పిలిల్లకత బ్టట లు కుటిటంచాల్ల అన్న అమమ అంటే

గాోరంటీగా యాంకర్ అయి ప్ో వచుి. నేను రోజూ చూస్త వంటల

ఇపుపడు కుదరదు, ఈ ఏడాద సూపర్ కొన్న

ప్ో ర గారం లో యాంకరింగ్ చడస్త వాళి కు వంటకు సంబ్ంధంచిన

ఎదగేటటు
ి లేదు అనీ, ఇవావళ పటిం వెళళక ప్ో తడ సూపర్ బ్సాే

మాటలతో, జ్ాానంతో పన్న లేదు. ఒకక సూపర్ అనే మాటతో

లు అయిప్ో తాయన్న, సూపరేసాక ఇక పంటకు తిరుగేమునిదన్న

మొతే ం ష్ో కాన్నచడిసుేంటారు !

ఇలా ... నాకు తెల్లస్ిన ఆ సతపరు భూమిలో సారం లేకప్ో యినా,

వేస్తే కానీ

పర
ై ు

“ఆ ఇంటి వంట- ఆ వూరి వంట“ అంటూ అన్ని వూళళకు

నాటిన వితే నాలు పుషిటగా లేకప్ో యినా, వరాాలు ఓ మాదరిగా

అందరిళళకు ఈ యాంకరుి వెళే త వుంటారు ప్ాపం. ఇంటికత

పడదనా పంటదగుబ్డదకత బ్ాగా వుపయోగ పడడద. ఈ రోజ్ఞలోి మన

వెళలి ముందు ఆ ఊరి దడవాలయం ముందర, పంట ప్ొ లాల గటుట

కు తెలుగు భాష్ా పరిజ్ా ానం లేకప్ో యినా, సందరాభన్నకత తగినటుట

20

21

గా మాటాిడగల నెప
ై ుణోం లేకప్ో యినా, పది వారితో తగినటుటగా

బ్తికేసే ునాిమన్న సంబ్రపడదప్ో తూవుంటాం. ఇపుపడెైనా అరధమైం

సంభాష్ణ చెయోలేకప్ో యినా ఈ సూపర్ అనే ఇంగీిష్ర పదం

దా సతపర్ కునా సతపర్ విలువేమిటో? ఏమిటీ కావాలంటే

మనలోన్న లోప్ాన్ని- లంసుగుల్లి చకకగా కపిపపుచుికోటాన్నకత

సూపర్ మీద ఏ చడతే ో రాస్ి ప్ాఠకులకు సుతిే కొటుటకో కానీ ఈ

సూపర్ గా వుపయోగపడుతోంద.

సూపర్ సో దతో మిమల్లి చంప్ొ ది ంటారా?

ఆడంబ్రాలు - ఆరాభటాల ముసుగు కపుపకున్న మనం సూపర్ గా

మీ ఐడియా సతపరండో య్ ... నాకు తటట లేదు సుమండీ!

అమెర్చకాలోని తెలుగచంటి ఇలాిళ్ు హృదయాలను ఆవిష్కర్చంచిన కథా సంకలనాలు
డా. తన్నారు కళ్యయణ్ కుమార్, తెనాలి (ఇండియా)
సంపరదాయదాయబ్దధ ంగా సవదడశంలో పరిగి, పళిి పతరుతో

కాలో స్ిథరపడటాన్నకత వచిిన భారాోభరే ల మధ్ో చదువులోను,

తమ సంసకృతి - సంపరదాయాలకు - ఆచార వోవహారాలకు ఎంతో

సంపరదాయంలోను వోతాోసం చాలా ఎకుకవగా వుండడద. ఆ రోజ్ఞ

భినిమన
ై వాతావరణంలోకత అడుగిడన
ద తెలుగింటి ఆడపడుచుల

లోి మగవారందరూ పది చదువుతో అమరికాకత వచిి, ఇకకడకు

మననభావాలను కథల రూపంలోను-కబ్ురి రూపంలోను అందంచడ

వచిి కూడా చదువుకునేవారు. కానీ ఆడవాళళళ మాతరం ఎకుకవ

పరయతాిన్ని కొంతమంద అమరికా తెలుగు కథా రచయితరరలు

మంద కొది ప్ాటి చదువుతో, అపపటి వరకు తమ గారమ ప్ొ ల్లమేర

చడశారు. ఈ కబ్ురుి-కథలు ఈనాటి అమరికా తెలుగింటి ఇలాిళళకు

లు కూడా దాటకుండా అమాంతం అమరికాకత వచిిన ఆడపిలిలే.

వరిేంచకప్ో వచుి. ఎందుకంటే నేడు అమరికాకత వసుేని ఆడపిలి
ల తరహాయిే

ఈ తెలుగింటి గృహిణులు కరమంగా ఆంగి భాష్ నేరుి

వేరు. అంతడగాకుండా ఇపపటి భారాోభరే ల మధ్ో

కొన్న, చదువులు చదువుకొన్న తమ జ్ాానాన్ని, పరిజ్ా ానాన్ని

చదువుపరంగా, ఆరిథకపరంగా, సంసకృతిక పరంగా పది వోతాోసం

పంప్ొ ందపజ్ేసుకొన్న అమరికా జీవన సరవంతిలో మమేకమన
ై ారు.

ఏమీఉండటం లేదు. కానీ ప్ాతరోజ్ఞలోి పరవాసాంధ్ురలుగా అమరి

ఈ గృహిణులు ఆ విదడశంలో నా అనే వారి తోడు లేకుండా, ఒకరి
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మీద ఆధారపడకుండా పిలిల్లి పంచి పది చడశారు. భారతీయ

కోలేక, తమ సవదడశమే అన్ని విష్యాలలోను మినాి అనే

కుటుంబ్ విలువల్లి సంసకృతి, సంపరదాయాలను పరాయిా గడే పై

అభిప్ారయాన్ని కల్లగివుంటారన్న ‘పలలి టూర్చ ప్ళ్యుం’ అనే కథ

పదలపరిచడ పరయతింలో విజ్యం సాధంచారు. అనేక సంవతా

తెల్లయజ్ేసే ుంద. సవదడశంలో కుటుంబ్ సభుోల మధ్ో, బ్ంధ్ు

రాల అమరికా జీవితంలో తమాకు సవయంగా ఎదురెన
ై అను

మితరరల మధ్ో సరదాగా గడదపత తెలుగింటి ఆడపడుచులు వివాహా

భవాలను అక్షరాలుగా మల్లచి కథా సంకలనాల దావరా ప్ాఠకుల

నంతరం అమరికాకత వెళిళ, అకకడ అనుభవించడ ఒంటరితనాన్ని

ముందుంచడ పరయతిం చడస్న
ి రచయితరరలు అభినందనీయులు.

గూరిి ‘స్ో ల్ మేట్’ అనే కథ తెల్లయజ్ేసే ుంద. ఈ ఒంటరి వేదనలో

ఈ అనుభవాలు కేవలం వారస్ిన రచయితరరలవి మాతరమే కాదు.

భారోకు

అమరికాలో ఉని తెలుగింటి ఇలాిళళందరివి.

ఇవవడమనేద ఎంతో గొపప విష్యమన్న ఈ కథలో రచయితిర

దశిక శాయమలాదేవి - “అమెర్చకా ఇలాిలి ముచిటు
ి ”

భారతీయ

భరే లపై

ఆకాశంలో

వెళే ళని

పురాణం

సుబ్రమణోశరమ గారి ఇలాిల్ల ముచిటు
ి

భరేే అన్ని తానెై న్నల్లచి, ఆమకు మననధెైరాోన్ని
పరశంసలు

కురిపించారు.

విమానాన్ని

పలి టూలోి

అబ్ుారపడుతూ

చూస్త

రచనను అనుసరిసే ూ దశిక శాోమలాదడవి గారు చడస్ిన అదుభత

పలి టూరి ఆడపడుచులు తమ అదృష్ట ం కొదీి అమరికా భరే లను

పరయతిమే ఈ “అమెర్చకా ఇలాిలి ముచిటు
ి ”. తెలుగువారు

ప్ొ ంద,

అమరికాకు వెళే ళని తొల్లనాళళలో మధ్ో తరగతి కుటుంబ్ం నుం

దవాోనుభూతిన్న ‘లకకకగళ్’ అనే కథ తెలుపుతరంద.

అవే

విమానాలు

ఎకతక

పరవశించిప్ో వడంలో

గల

డద మధ్ో తరగతి చదువుతో , మధ్ో తరగతి ఆలోచనలతో పరా

అమరికా వంటి విభిని వాతావరణంలోకత వచిి, అకకడద

యి గడే పై అడుగుపటిటన తెలుగింటి ఆడపడుచుల మననభావాలకు

జీవన సరవంతిలో మమేకమ,ై గృహిణగా బ్ాధ్ోతలను సమరధ

– మానస్ిక సంఘరాణలకు అక్షర రూపం ఈ “అమెర్చకా ఇలాిలి

వంతంగా న్నరవరిేసే ుని తెలుగు గృహిణుల గొపపతనాన్ని ‘ఆల్ ఇన్

ముచిటు
ి ”.

వన్’ అనే కథ వెలిడదసే ుంద. ఒక వెప
ై ు భారోగా ఇంటి బ్ాధ్ోతలు

శీరమతి శాోమలగారు అమరికాలో ఒక గృహిణగా అడు

న్నరవరిేసే ూ - మరో వెైపు ఉదో ోగిన్నగా వృతిే ధ్రామన్ని న్నరవరిేసే ూ

గుపటిట, ఉదో ోగసుేరాల ,ై అమైమ, అమమమమ అయి సుదీరా అమరికా

అమరికా సమాజ్ంలో తెలుగు నారీమణులు విజ్యవంతంగా

జీవితాన్ని సవయంగా ఆసావదంచి వారస్ిన అక్షర సతాోలు ఈ

ముందుకు సాగుతరని తీరును రచయితిర చకకగా ఈ కథలో

‘ముచిటు
ి ’. రచయితిర తన అమరికా జీవితానుభవాలను పూసలోి

వివరించారు. అమరికా గడే పై తెలుగు సంసకృతి – సంపరదాయాలు

గుచిి, వూసులాి అందంచారు. ఈ కథలలో రచయితిర ఒకవెైపు

సజీవంతో తొణగిసలాడుతరనాియంటే ఆ ఘనత అమరికాలోన్న

అమరికా ముచిటు
ి చెబ్ుతూనే, సందరాభనుసారంగా ఒకపపటి

తెలుగింటి ఆడపడుచులకే దకుకతరందన్న ‘కలిర్’ అనే కథ

తన సవదడశీ ముచిటి ను కూడా ప్ాఠకుల ముందుంచారు. ఈ

వివరిసే ుంద. తెలుగు సంసకృతి సంపరదాయాలను తమ పిలిలకు

కబ్ురి నీి భారోభరే ల సంభాష్ణలే అయినా ఎకకడా భరే గారి

వారసతవంగా అందంచడంలోనూ, వాటి విలువను వారికత తెల్లయ

సావభావమేగాన్న, సవరూపం కన్నపించదు. ఈ ముచిటు
ి భరే ను

జ్ేయడంలోను అమరికాలోన్న తెలుగింటి ఇలాిళళళ ప్ో షిసే ుని

నాజ్ఞగాా

ప్ాతర శాిఘనీయమనే భావనను ఈ కథ కల్లగిసే ుంద.

మందల్లసూ
ే నే,

మగమహారాజ్ఞలకు

అపుపడపుపడు

చురకలేసే ాయి. కొన్ని సందరాభలలో భరే లపై పరశంసల జ్లుిలను

అమరికాలో ఒకపపటి తెలుగింటి ఇలాిళళకు – నేడు

కూడా కురిపిసే ారు. భరే భావాలను గౌరవిసూ
ే స్ీే ల
ీ ు తమ స్తవచఛ

అమరికాకు వసుేని తెలుగింటి ఇలాిళళకు గల వోతాోసాన్ని

– సావతంతారూలను ఎలా పంచుకోవచోి ఈ ముచిటు
ి చకకన్న

‘అపుపడు – ఇపుపడు’ అనే కథ వివరిసే ుంద. ఒకపపటిలా ఇంటి

సూచనల్లసాేయి.

మీద బ్రంగలు – ఇంటికత డబ్ుా పంపించాల్లాన బ్ాధ్ోతలు – భాష్ా

వివాహానంతరం భరే వెంట అమరికాకత వచిిన తెలుగు
పలి పడుచులు ఆ వాతావరణం, ఆహారపు అలవాటు
ి ను ఏవగించు

సమసో – సవదడశాన్నకత

వెళే ల డబ్ుా సరిప్ో తరందో

లేదో ననే

ల కకలు వేసుకోవడం .... వంటి సమసోలు నేటి తరాన్నకత లేవు
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సరికదా, కనీసం వాటి అరాధలు కూడా ఇపుపడు అమరికాకు వచడి

అకకడ అంటు
ి తోమాల్లారావడం, హాోపీగా అమరికా జీవితాన్ని

వారికత తెల్లయదన్న ఈ కథలో రచయితిర తన అభిప్ారయాన్ని వోకే ం

గడప్ాలన్న వచిి అకకడ హార్ట సరజరీలు చడయించుకోవడం, ఇండద

చడశారు.

గతంలో నాలుగురాళళళ సంప్ాదంచుకోవడాన్నకత దడశం

యాలో ఈగల భాద కనాి అమరికాలో అతిథుల బ్ాధడ ఎకుకవనే

వదల్ల వచిిన తెలుగువారు ఎవరికత వారే యమునా తీరే

సతాోన్ని గరహించలేకప్ో వడం, యవవనంలో అమరికా జీవితం

అనిటు
ి గా బ్రతరకీడాిరన్న, కాన్న నేడు చడతి న్నండా డబ్ుాలుం

ఉలాిసంగా ఉంటుందన్న వచిి - అకకడ వృదాధపోంలో పడడ

డటంతో పరసే ుతతరం పరాయి దడశంలో వునాి, పకతకంటటి వునిం

అవసథ లను గూరిి ఈకథలో రచయతిర

త తీరుగా జీవిసుేనాిరన్న ఈ కథ తెల్లయజ్ేసే ుంద. ఒకపుపడు

అమరికాకత వచిిన తొల్లనాళళలో తొల్లతరం తెలుగు మహిళలకు

సవదడశాన్నకత ఐదడళళకో లేదా పదడళళకో వెళళడం జ్రిగద
ే న్న, కానీ

ఎదురెైన వింత అనుభవాలను కళళ ముందుంచుతరంద ‘ఆనాటి

నేడు నెలల వోవధలో సవదడశాన్నకత వెళే ళనాిరన్న నాటి – నేటి

అమెర్చకా అనుభవాలు’ అనే కథ. తెల్లస్ి తెల్లయన్న వయసుాలో

తరాల వోతాోసాన్ని రచయితిర చకకగా ఇందులో విశేిషించారు.

ఊహా పరపంచంలో విహరిసే ూ

అమరికాలో

సుఖాలను

సులువుగా

చకకగా తెలాపరు.

అమరికా గడే పై అడుగుపటిట, ఆ

అందపుచుి

సరికొతే వాతావరణాన్నకత అలవాటు పడడ పరయతింలో ఎనని

కోవచుినన్న, డాలరి ను డరముమలతో న్నంపతసుకోవచుినన్న కోటి

తప్ొ పపుపలు చడసే ూ – ఎనని గుణప్ాఠాలను నేరుికొన్న, అమరికా

ఆశలతో పరాయిగడే పై అడుగుపటిటన భారతీయ మగ మహా

సమాజ్ంలో మమేకం కావడాన్నకత నాటి తరం మహిళలు చడస్న
ి

రాజ్ఞలు ఎంతో అమాయకులన్న జ్ాల్ల చూపిసే ుంద 'పూర్ మగవా

పరయతాిలను ఈ కథలో రచయితిర చెపపి న తీరు పరశంసనీయం.

ళ్ళు' అనే కథ. రాజ్భోగం అనుభవించాలన్న అమరికాకత వెళిి -

కానీ నేటి తరం మహిళలు అమరికా సమాజ్ంలో మమేకం
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కావడాన్నకత అంతగా కష్ట పడాల్లాన అవసరం లేదన్న ఈ కథ

ల భారతీయులతో ఒక మినీ భారతదడశాన్ని తలపింపజ్ేసే ుందన్న

తెల్లయజ్ేసే ుంద.

‘లిటిల్ ఇండియా’ అనే కథ తెల్లయజ్ేసే ుంద. ఆ సోట ర్ా కు వచడి

ఒకపుపడు

అమరికా

నుండద

చుటట పు

చూపుగా

భారతీయ కసట మర్ా వోవహరించడ తీరును – ఒకరినొకరు పలక

సవదడశాన్నకత వచడి వారిన్న రకే సంబ్ంధీకులు – బ్ంధ్ు మితరరలు

రించుకొనే

ఎంతగా

అభిమానంగా

కూరగాయలను ఎంపిక చడసుకొనే విధానాన్ని – అమరికాలోన్న

ఆదరించడవారో ‘ఆ ర్ోజులే వేరు’ అనే కథ తెల్లయజ్ేసే ుంద.

తమ పిలిల వది కు సవదడశం నుడద వచిిన తల్లి దండురలు లేదా

ఒకపుపడు అమరికా నుండద సవదడశం వచిిన వారిన్న దవి నుండద

అతే మామలు ఆ సోట ర్ా లోన్న ధ్రలను చూస్ి గుడెలు గుభేలుమనే

భువికత వచిిన వారిలా చూస్తవారన్న, వారిన్న పలకరించడాన్నకత

తీరును రచయితిర చకకన్న సంభాష్ణలతో ప్ాఠకుల ముందుంచిన

ఎకకడెకకడద వాళళళ వచడివారన్న ఒకపపటి అమరికాంధ్ురల వెైభ

తీరు రచయితిర పరతిభను తెలుపుతరంద.

ఘన

సావగతం

పల్లకేవారో,

ఎంత

వాన్ని ఆ కథ చకకగా ఆవిష్కరించింద. నేడు అమరికాకు వెళలళ

తీరును,

అమరికాలోన్న

తెలుగు

వారు

మేల ైన

అమరికాలో పుటిట పరిగినభారతీయ యువతరం తమ

వారి సంఖో అసంఖాోకంగా పరగడంతో అమరికాకత వెళిళ రావడ

జీవితాలను చకకగా మలుచుకోవడాన్నకత అమరికాలోన్న తెలుగు

మనేద సరో సాధారణమయి
ై ందన్న, ఒకపపటి విలువ నేడు

సంఘాలు ఎంతగా దో హదపడుతరనాియో ఇనివటేష్న్ అనే కథ

అమరికా నుండద వచడి వారికత లేదన్న ఈ కథ తెలుపుతరంద.

తెలుపుతరంద. పకక వారికత సాయపడటం – నలుగురితో కల్లస్ి

అమరికాలో దొ రకన్న తెలుగు రుచులను ఇకకడకు వచిిన మన

పన్న చడయడం, పరిస్థ త
ి రలకు అనుగుణంగా సరుధకుప్ో వడం ...

వారు ఎంత ఆప్ాోయంగా ఆసావదసాేరో ఈ కథ చకకగా వివ

ఇలాంటి మంచి లక్షణాలను తెలుగు సంఘాలు అమరికాలోన్న

రించింద.

భారతీయ యువతరాన్నకత నేరుపతరనాియన్న ఈ కథ తెల్లయ
అమరికాలోన్న ఇండదయన్ సోట ర్ా అనేక ప్ారంతాల – భాష్

జ్ేసే ుంద. అమరికాలో తెలుగు సంసకృతికత

ప్ారణం ప్ో సుేని
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ప్ారణదాతలు తామేననిటు
ి వోవహరించడ కొందరి కోతల రాయు

అమరికా లో పనులన్నిటి కనాి పది పన్న ఇంటి పన్న అన్న, భారో

ళళపై రచయితిర సంధంచిన వోంగాోసే ంీ సంఘాలు – చటుట బండలు

భరే ల్లది రూ ఉదో ోగాలు చడస్త వారెత
ై డ ఆ పన్న భారం చాలా అధక

అనే కథ .

మన్న, అదడ గృహిణులకెత
ై డ వారమంతా పనేనన్న ఈకథ తెల్లయ

చిమట కమల - “అమెర్చకా ఇలాిలు”

జ్ేసే ుంద. అమరికాలో పనులనీి యంతారలే చడసే ాయన్న భరమతో

మన దడశం అయినా అమరికా అయినా పరతి సంసారం

అమరికాకు వచడి ఇలాిళళకు, ఈ ఇంటిపనులనీి ఘనంగా సావగ

లోను బ్ాధ్లు, సుఖాలు, చిరునవువలు ఉంటాయి. ఐతడ అమ

తం పలుకుతూ ఆహావన్నసాేయన్న కూడా ఈ కథ తెలుపుతరంద.

రికా లాంటి భిని వాతావరణంలోకత జీవన భృతికెై అడుగు పటిటన

భారాోభరే ల్లది రూ

అకకడద భారతీయ కుటుంబ్ాలలోన్న కష్ాటలు - కనీిళళ
ి ను కమమన్న

బ్ాధాలను ‘వర్చకంగ్ కపుల్’ తెల్లయజ్ేసే ుంద. కుటుంబ్ంలోన్న

కబ్ురి రూపంలో చిమట కమల గారు “అమెర్చకా ఇలాిలు” సంక

పనులను భారోభరే ల్లది రూ పంచుకోవడం – ఆఫీసు నుండద ఇంటికత

లనం దావరా ప్ాఠకుల ముందుంచారు. అమరికాలోన్న తెలుగింటి

వెళాళక చడసుకోవాల్లాన పనులు – పిలిల బ్ాధ్ోతలు – వారాంతం

ఇలాిళళ సాధ్క బ్ాధ్లను ఈ సంకలనం దావరా కమల గారు ప్ాఠ

లో కూడా విశారంతి లేన్న ఇలాిళళ పరిస్థ త
ి రలు – అతిథుల ఆహావనా

కుల ముందుంచడ పరయతిం చడసారు. అనేక సంవతారాల

లు ... తదతర వివరాలను రచయితిర ఇందులో తెల్లయజ్ేసారు.

ఉదో ోగాలు

చడస్త

కుటుంబ్ాలలోన్న

సాధ్క

అమరికా జీవితంలో రచయితిర తనకు సవయంగా ఎదురెైన

అమరికాలోన్న తెలుగు కుటుంబ్ాలలోన్న పిలిలు తమ

అనుభవాలను అక్షరాలుగా మల్లచి ఈ సంకలనం దావరా ప్ాఠకుల

మాతృభాష్ అయిన తెలుగును నేరుికోవాల్లాన ఆవశోకతను

ముందుంచారు.

గూరిి ‘మన ప్రలిలు – మాతృభాష్’ అనే కథ తెల్లయజ్ేసే ుంద.

అమరికా అనేద భూతల సవరా మన్న, సుఖాలకు – సంతో
ష్ాలకు అద

న్నలయమన్న, కోటి ఊహలతో అమరికాకత వచిిన

తెలుగింటి ఇలాిలు, తీరా

అమరికాకు వచాిక కీ ఈస్తే తిరిగే

బ్ొ మమలా యాంతిరకంగా ఎలా తయారెైందో చెపతప కథ ‘కకలుబొ మమ’.

అమరికా తెలుగుకుటుంబ్ాలకు చెందన తల్లి దండురలు తమ పిలిల
కు తెలుగు నేరపడాన్నకత పరయతిిసుేని తీరును ఈ కథ వివరి
సుేంద. తెలుగు సంసకృతి, సంపరదాయాలను అమరికాలోన్న
యుతరాన్నకత పరిచయం చడయడాన్నకత పరధాన వాహిక మాతృభాష్
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మాతరమన
ే న్న ఈ కథ నొకతక చెబ్ుతరంద. అమరికాలోన్న తెలుగు

జీవితంలో పండుగల సంసకృతి మరుగునపడదప్ో తరందనే ఆవేదన

పిలిలకు హిందీ స్ిన్నమాలపై పరుగుతరని మోజ్ఞన్న కూడా ఈ కథ

ను రచయితిర ఈ కథలో వోకే ం చడశారు. సంకారంతి పండుగ అనగానే

తెలుపుతరంద. అమరికాకు వచిిన అన్ని భారతీయ భాష్ల

మనకు గురొేచడి - ముగుాలు, గొబ్రామమలు, గంగిరెది ులు, హరి

వాళళళ వారి భాష్న్న - ఆచారాల్లి - సంపరదాయాల్లి న్నలబ్రటట ుకునే

దాసుడు, బ్ొ మమల కొలువులు, కోడదపందాలు మొదలగు మధ్ురా

పరయతిం చడసే ుంటే, మన తెలుగు వాళళళ మాతరం ఉదాస్ీనంగా

నుభూతరలను ఎన్నింటినన రచయితిర ఈ కథలో సమరించుకు

వోవహరిసే ునాిరనే ఆవేదనను వోకే ం చడస్త కథ ‘భాష్ కందని

నాిరు. వివాహానంతరం వచిిన తొల్ల సంకారంతి పండుగ నాడు

మనిషర’. అమరికాలోన్న తెలుగు కుటుంబ్ాలకు చెందన పిలిలకు

రచయితిర కొనుకుని పటుట చీర తాలుకా జ్ాాపకాలను ‘సంకాీంతి

మాతృభాష్ పటి అభిమానం పరగక ప్ో వడాన్నకత వారి తల్లి దండురలు

జ్ఞాపకాలు’ అనే కథ తెల్లయజ్ేసే ుంద. తెలుగింటి ఆడపడుచులకు

కూడా పరధాన కారణమన్న ఈ కథలో రచయితిర పతరొకనాిరు. జ్ప

- చీరలకు గల అవినాభావ సంబ్ంధాన్ని ఈ కథ తెల్లయజ్ేసే ుంద.

నీస్, చెైనీష్ భాష్లను సునాయాసంగా నేరుికునే అమరికాలోన్న

చీరలను గూరిి ఎంత సమయమన
ై ా అనరా ళంగా మాటాిడగల

తెలుగు కుటుంబ్ాలకు చెందన పిలిలు తెలుగు నేరుికోవడాన్నకత

తెలుగు ఆడపదుచుల సామరాధూన్ని గూరిి - చీరలు కొనడం పటి

మాతరం ఆసకతే చూపడం లేదన్న ఈ కథ ఆవేదనను వోకే ం చడసే ుంద.

వారు చూపత ఆసకతేన్న గూరిి సవదడశంలో బ్టట ల ష్ాపు యజ్మాను

అమరికాలోన్న బ్రంగాల్ల, గుజ్రాతీ , మలయాళ్ళ పిలిలు తమ

లు వోవహరించడ తీరును గూరిి - అమరికాలో బ్టట ల ష్ాపులో

మాతృభాష్ పై చూపుతరని శరదధను చూస్న
ై ా తెలుగు పిలిలు

దుసుేలు కొనుగోలు చడస్న
ి తరువాత, అవి మనకు నచికప్ో తడ

భాష్ాభిమానాన్ని పంప్ొ ందంచుకోవాలనీ ఈకథ సందడశాన్నిసుేంద.

వాటిన్న తిరిగిచిడ అవకాశముని సౌలభాోన్ని గూరిి ఈ కథలో

సవదడశంలో జ్రిగే సంకారంతి వేడుకులకు - అమరికాలో

రచయితిర చకకగా వివరించారు. అమరికాలోన్న చీరల ష్ాపులను

జ్రిగే సంకారంతి వేడుకలకు గల తారతమాోన్ని విశదీకరించి

గూరిి, ఆ ష్ాపులోి వుండడ రకరకాల చీరలను గూరిి, వాటిన్న

‘సంకాీంతి’ అనే కథ చెబ్ుతరంద. ఉరుకుల, పరుగుల అమరికా

ఎంపిక చడసుకోవడంలో తెలుగు ఇలాిళళళ పడడ ఇబ్ాందులను
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గూరిి ‘శార్ీ షాప్రంగ్’ అనే కథలో రచయితిర చకకగా వివరించడ

అనే వారు లేక అమరికాలోన్న తొల్ల తరం తెలుగింటి ఇలి లుి అను

పరయతిం చడశారు. అమరికాలో చీరలు స్ింగారించుకునే సమ

భవించిన మౌన వేదనను గూరిి ఈ కథలో రచయిాతిర చకకగా

యం లేకప్ో యినపపటిక,ీ తెలుగింటి ఆడపడుచులు చీరలు

ఆవిష్కరించారు. మానవుడు సంఘజీవి అన్న మన పది లు ఎందు

కొనడం పటి చూపత ఆసకతేన్న గూరిి ఈ కథ చకకగా వివరించింద.

కనాిరో అమరికాకత వెళిళన తరువాత గానీ అరధ ం కాదన్న ఈ కథలో

సవదడశంలో ఉనిపుపడు చానాేడంతా వునాి తెలుగు
వారి పతరి ు అమరికాకు వెళాళక ఏవిధ్ంగా చికతకప్ో యాయో ‘నామ
రూపాలు’

రచయిాతిర పతరొకనాిరు.
దడహారోగోం కోసం కనీసం వాోయామం చడస్త తీరిక కూడా

కథ తెల్లయజ్ేసే ుంద. అమరికాలోన్న భారతీయులు

అమరికాలో వుని మన వారికత ఉండటం లేదన్న ‘మా ఇంటి హెల్ర

చాలా మంద తమ ఇంటి పతరితోనే పిలువబ్డతారన్న, అమరికన్ా

కి బ్’ అనే కథలో రచయితిర తెలాపరు. ఏ రోజ్ఞకారోజ్ఞ మారెకటటికత

సరిగా తెలుగు పతరిను సంభోదంచలేరు కావున వారు తమకు

నూతనంగా వసుేని వాోయమ యంతారలను గూరిి, వాటి సౌల

సౌలభోంగా వునాి పదాలతోనే భారతీయులను పిలుసాేరన్న ఈ

భాోన్ని గూరిి ఈ కథలో రచయితిర తెలాపరు. వాోయామం పటి

కథ తెలుపుతరంద. ఇంటటి వాళళ పతరిన్నింటిన్న చివర ఒకే పదం

ఏమాతరం ఆసకతే చూపన్న తెలుగింటి ఇలాిళళను గూరిి, పరతి రోజ్ఞ

వచడి విధ్ంగానన లేదా నదులు - పరవతాలు - ఊళళ పతరి ు వచడి

విధగా వాోయామం చడయాలన్న అనుకున్న, ఆ న్నరణయాన్ని

విధ్ంగానన పతరి ు పటుటకునే పదధ తి భారతీయులకే కాదు, అమరి

వాయిదా వేసుకొసూ
ే వచడి అమరికాలోన్న

కన్ా కత కూడా ఉందన్న ఈ కథ చదవితడ అరధవుతరంద. ఉరుకుల,

గూరిి ఈ కథ తెల్లయజ్ేసే ుంద. అమరికా నుండద ఏ మూడడళళకో -

పరుగుల అమరికా యాంతిరకజీవితంలో కష్ట సుఖాలను పంచుకొనే

నాలుగేళళకో ఒకమారు సవదడశంలోన్న తమ వారిన్న చూడటాన్నకత

ఆతీమయులు లేక అమరికాలోన్న తెలుగు ఇలాిళళళ ఎలా జీవనం

వచిి వెళలళ పరయాణాలోి గల పదన్నసాలను గూరిి ‘ఇండియా

సాగిసే ునాిరో ‘తోచీ తోచనమమ’ కథ తెల్లయజ్ేసే ుంద. రెండు

విజిట్’ కథ తెల్లయజ్ేసే ుంద. ఇండదయా వెళళడాన్నకత ముందు ఆరు

చడతరలు సంప్ాదసుేనాి, మనస్ిపపి మాటాిడుకోవడాన్నకత మన

నెలల హడావుడద, తిరిగొచాిక మళ్ళళ అకకడ కారోకరమాలలో న్నమ

తెలుగింటి భరే లను
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గిం కావడాన్నకత మరి కొన్ని నెలల హడావుడద ఎలా ఉంటుందో ఈ

భినిమన
ై వి. “అమెర్చకా ఇలాిలు”, “అమెర్చకా ఇలాిలి ముచిటు
ి ”

కథలో రచయితిర తెల్లయజ్ేసారు. సవదడశాన్నకత వచిిన అమరికాం

సంకలనాలలో రచయితరరలు పతరొకని అంశాలు పుసే కంలో దాచు

ధ్ురలు

కుని నెమల్లకనుివలే తీపిజ్ా ాపకాలాింటివి. అమరికాలో అడుగి

సవదడశీరుచులను

ఆప్ాోయంగా

ఆసావదంచడ

తీరును

గూరిి, విదడశంలో ఉండటం వలి సవదడశంలోన్న మధ్ుర క్షణాలను

డదన తొల్లతరం మహిళలు

ఆ విభిని వాతావరణంలో ఎలా

కోలోపతరనాిమనే వారి ఆవేదనను గూరిి, విమాన పరయాణాలోి

మల్లగారో? ఎలా సరుికుప్ో యారో? ఎలా అకకడద సమాజ్ంలో

తటస్ిథంచడ సమసోలను గూరిి ఈ కథ చకకగా తెల్లయజ్ేసే ుంద.

మమేకం అయాోరో? ఉరుకుల పరుగుల ఆజీవితంలో తమ

అమరికాంధ్ురలు ఎదురొకంటుని సమసోలను ఇతివృతాే

కుటుంబ్ బ్ాధ్ోతలను ఎలా విజ్యంతంగా న్నరవహించారో? తెలు

లు తీసుకొన్న, అనేకమంద అమరికాంధ్ర కథా రచయితరరలు కథలు

సుకోవడాన్నకత ఈ సంకలనాలు ఎంతగానన ఉపకరిసే ాయి. అమరి

వారసారు. వారసుేనాిరు. అనేక కథా సంకలనాలు స్ైతం వెలుగు

కాలోన్న తొల్ల తరం మహిళల విజ్య పరసథ ానాన్నితెల్లపత కరపతారలు

చూసాయి. ఐతడ పన
ై పతరొకని కథా సంకలనాలు వీటికత పూరిేగా

గా ఈ సంకలనాలను పతరొకనవచుి.

మీరు కోరుకునా భారత్!
డా. గవరస్ాన సతయనార్ాయణ
"

,
,

,

,

,

24 2014.

మీరందరూ ఎపుపడో ఒకపుపడు భారతదడశాన్నకత వెళిళ

మా మామగారి ప్ో ర తాాహముతో, 1972 సంవతారములో సుశృత

ఉంటారు. విమానం నుండద బ్ొ ంబ్ాయిలో దగిన వెంటనే, నూోయా

కతిన్నక్ ను సాథపించాను. ఒకరోజ్ఞ ఉదయం, ఏడడళళ బ్ాలుడదన్న, రెండె

రుక కెనిడీ ఏయిర్ ప్ో ర్ట కనాి బ్ాగుంద అన్నపిసే ుంద. లంచాల

డి బ్ండదలో పడదప్ొ యాడన్న, దెబ్ాలకు కటు
ి కటట మన్న తీసుకున్న

కోసం కష్ట మ్ా అధకారుి పూరవం పటేట బ్ాధ్లు ఇపుపడు లేవు.

వచాిరు. బ్డదకత ప్ొ యిేదారిలో రహదారి ఉంద. దాన్నన్న దాటి బ్డదకత

అంతా గీరన్ చానెల్ లో వెడుతరనాిరు. డాలరుి రూప్ాయలగా

ప్ో వాల్ల. బ్ాలుడద ఇంటికీ బ్డదకత మధ్ో దూరం రెండు కతలంమీటరి

మారుికొవటాన్నకత ఎకేింజి కౌంటరు దగా రకు వెళిళ, డాలరుి ఇస్తే ,

దూరం కని ఎకుకవ ఉంద. రహదారి దాటకుండా, బ్డద దగా రగా

'వెనుకటికని ఎకుకవ రూప్ాయిలు ఇసుేనాిరు,' అన్న సంతోషిం

ఉంటే ఈపరమాదం జ్రిగిఉండడద కాదు. బ్డద దగా రగా ఉండాల్ల అంటే

చాను. 'చిలి ర ననటి ు ఇవవండద' అన్న బ్ేంకు ఆఫిసరిి అడదగత
ి డ,

ఏమి చడయాల్ల?

"చిలి ర ననటి ు ఎవవరికత కావాల్ల అండీ?" అన్న వెయిో రూప్ాయల

గారి దగా రకు ప్ో యి బ్ాలుడద పరమాదం గురించి చెపపి , కొతే బ్డద

ననటి ుతో ప్ాటు మిగిల్లన సొ ముమకు చిలి ర ననటి ు ఇచాిడు. ఏయిర్

ఎలా సాథపించాల్ల? అన్న అడదగాను. "ఆ పతటలో బ్డదకత ప్ో యిే పిలిలు

ప్ో ర్ట నుండద బ్యటకు వచిి కాఫీ కొనుకుకంటే, అపుడు తెల్లస్ిం

ఎంతమంద ఉనాిరు? అందులో ఎంతమంద బ్డదకత ప్ో తరనాిరు?

ద ఎకెింజి కౌంటర్ లోన్న వోకతే చెపపి న విష్యం. కాఫీ ఖరీదు 75

కొతే బ్డద పటుటటకు అయిేో ఖరుి ఎవరు పడతారు? ఈ పరశిలకు

రూప్ాయలు! వెనుకటికత రెైలులో ఐదు రూప్ాయలకు కపుప కాఫీ

సమాధానాలు కావాల్ల" అనాిరు. గొలి ప్ో ర లు వచిి ఆలోచన

కొనుకొనిటు
ి గురుే. రోజ్ఞలు మారిప్ో యాయి. అయితడ న్నజ్ంగా

చడసాను. నా దగా ర కాంప్ౌండర్ గా పన్నచడసే ుని శీర కొమమన వీర

భారత్ బ్ాగు పడదందా?

వెంకట సతోనారాయణకు వివరాలను ప్ో గుచెయోమన్న చెప్ాపను.

అపపటికి కావలిస్తరనది ఏది?

ఆ సమయములో డాకటరు శీర కొల్లి భాసకరరావుగారి కాంప్ౌండర్

జిలాిలో ముఖో విదాోధకారి అయిన డద.ఇ.ఓ.

ఫుల్ బ్రయట్ సాకలరుగా (Fulbright Scholar,1966)

అయిన సుబ్ాారావుగారి సథ లము గాంధీనగరములో అమమకాన్నకత

అమరికా వెళిళ, విదాోభాోసం పూరిే చడస్,ి గొలి ప్ో ర లు గారమములో,

ఉందన్న తెల్లస్ింద. శీరమతి నేను కలస్ి, ఆయన అమిమన రెండు
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ఎకరాల సథ లం కొనాిము. అందులో ఒక ఎకరము బ్డదకత ఇవావల

మేశవరరావుగారు గొలి ప్ో ర లు వచాిరు. ఆయనతో కేనారు ఆసు

న్న న్నరణ యముచడస్,ి జిలాిపరిష్త్ వారి పతర రిజిసట రు చడయించాము.

పతిర సాథపించటంలో ఆలశోం అవుతోంద, దీన్నకత న్నవారణటప్ాయం

పదవేల రూప్ాయలను టజ్
ర రీలో చెల్లించి రస్ీదుతో ప్ాటు బ్డదపల
ి ి

ఎమిటీ? అన్న పరశిించాను. 'మూటాములుి సరుికున్న గొలి ప్ో ర లును

ల వివరాలను డద. ఇ. ఓ. గారికత ఇచాిము. ఆవిధ్ముగా, అపపటి

వదల్ల విశాఖపటిం వెళిళతడనే కేనారు ఆసుపతిర వసుేందన్న

కే దవంగతరల ైన మామగారు, డాకటరు శీర మల్లరెడదే వేంకటారజ్ఞగారి

చెప్ాపరు. ముందు ఆలోచన లేకుండా, 1985 సంవతారములో

పతరన గొలి ప్ొ ర లులో ప్ారధ్మిక ప్ాఠశాల ప్ారరంభమయింద. పదకా

గొలి ప్ో ర లులోన్న సుశృత కతిన్నకుకను మూస్ి, కుటుంబ్సమేతంగా

లాల ప్ాటు బ్డద ఉంటుంద కాన్న, దాన్న అభివృదధ ఎలా?శీర అడప్ా

విశాఖపటిం వెళాళను. కేనారు ఆసుపతిర వచిింద కాన్న, నా

వీరభదరరావుగారి ఆధ్వరోములం ప్ాఠశాల అభివృదధ కమిటీన్న

ఆరిధక ఇబ్ాందులు ప్ో లేదు. పైపచుి బ్ాగుగా డబ్ుా వసుేని

ఏరాపటు చడశాము. ఇపపటికీ (2014) ప్ాఠశాల చకకగా నడుసుే

గొలి ప్ో ర లులో ప్ారకీటసును వదులుకున్న విశాఖపటిం వచాిడంటే,

నిద.

కేనారు ఆసుపతిరలో వచడి లాభాన్ని తన సొ ంతం చడసుకోవాలన్న

లయనుి కేనిరు ఆసుపతిి, విశాఖపటాం

పధ్కము వేసాడన్న అన్న కొందరు లయనుా మితరరలు పరచారం

గొలి ప్ో ర లులో న్నవస్ిసే ునాి, పిఠాపురం లయనుా కి బ్ుా

చడసారు. లయనుా కేనారు ఆసుపతిర వారు ఓ కమిటీన్న వేస్ి

వారు ననుి సభుోడుగా చడరుికున్న, మడదకల్ కేంపులకు (వెైదో

“డాకటరు సతోనారాయణ ఏమి డబ్ుా తిన లేదు” అన్న తడల్లి చెప్ాప

శిబరాలకు) ఇన్-చారీజగా, వెైదో శిబరాల న్నరవహరణ బ్ాధ్ోతను

రు. అయినా నామనసుా విరిగిప్ో యింద. మూస్ిన సుశృత కతిన్న

నాకు అపపచెప్ాపరు.

కుకను తిరిగి తెరవలేక, అమరికా 1972లో వచాిను. చడస్న
ి

లయనుా

ఫరతి ఆదవారము పలి లకు ప్ో యి,
న్నరవహించాము.

పన్నన్న గురుే పటుటకున్న , ఇపపటికీ ననుి కేనారు ఆసుపతిర టరస్ట గ
ీ ా

తరముమలు, దగుాలు, చరమవాోధ్ులు, కడుపునొపపి వగెైరా వాోధ్ు

ఉంచారు. స్ీతమమధార, విశాఖపటింలో ఉని లయనుా కేనారు

లకు మందుల్లచిినా , ముదరిన కేనారు జ్బ్ుాతో వచిిన వారికత

ఆసుపతిరలో, నేడు, వందకు పగ
ై ా కేనారు రోగులు ఇన్-పతష్ంటు
ి గా

ఏమి ఇవావలో తెల్లస్తద కాదు. అపపటికత దగా రలో ఉని కేనారు

చికతతా ప్ొ ందుతరనాిరు.

చికతతాాకేందరము మదరాసులో ఉనిఅడయారు కేనారు ఆసుపతిర.

సురక్షిత న్నటి సరఫర్ా

అకకడకు

కి బ్ుామంబ్రి తో

ప్ో యి

వెద
ై ోము

వెద
ై ోశిబరాలు

ధ్నసాయము

అమరికాలో న్నవస్ిసే ుని మేము, పరతి సంవతారంలో

చడసే ాము అంటే, 'మాకు భాష్ రాదు, భోజ్నము పడదు' అన్న

ఆరు నెలలప్ాటు (అంటే 180 రోజ్ఞలకనాి తకుకవగా) గొలి ప్ో ర లు

మదరాసు ప్ొ యిేవారు కాదు. దగా రలో కేనారు ఆసుపతిర ఉంటే

లో ఉండాలన్న 2006లో న్నరణయము చడసాము. గొలి ప్ో ర లులో సు

బ్ాగుంటుంద అని ఆలోచన 1975 లో వచిింద. అపపటికత

రక్షదత నీరులేదు. పదహేను కతలోమీటరి దూరంలో ఉని కాకతనాడ

లయనుా

జిలాి

ఇటు

ప్ో యినపుపడు, కారులో ముఫల్ల
ై టరి నీటిడబ్ాాను కొన్న, గొలి ప్ో ర లు

శీరకాకుళం

వరకు

పలు

తీసుకొన్నవాచడివాళళము.

అనిద
ఉండడద.

చెయించుకోండద,

అటు

న్నజ్మాబ్ాదునుండద

అంధ్తవన్నవారణ

కోసం

ఇనాిళళళ

గొలి ప్ో ర లు

వాసే వుోలు

శిబరాలను లయనుా కి బ్ుావారు న్నరివంచడవారు. కాన్న కేనారు

సూరీడుచెరువు నీరు తాగేవారు, లేదా ఇటీవల తాటిపరిే నుండద

గురించి పటిటంచుకునేవారు కాదు. విశాఖపటిము లయనుా

పైపులు

కి బ్ుాలో ఉని శీర అలూ
ి రి సతోనారాయణ పరసాదు, కాస్ిం మహీి,

ఆరోగోము బ్ాగుగా లేదా? కలుషితమైన నీరు తాగితడ నీళళ

కీరే శ
ి ష్
ే రలు యిం.సతోనారాయణ, యిం.సుదరశనసావమి వంటి

విరోచనాలు, పచికామరుి, వగెర
ై ా జ్బ్ుాలు వసాేయి కదా?

మితరరల సాయముతో లయనుా కేనారు ఆసుపతిరన్న (చారిటబ్ుల్

ఊరిలో ఉని డాకటరిన్న, మందులష్ాపువాళళన్న అడదగత
ి డ తెల్లస్ింద,

టరస్ట గా) 1984 సంవతారములో రిజిసట రుచడసాము. ఒక రోజ్ఞ,

సురక్షదతమన
ై నీరు పరజ్లకు కావాలన్న.

భాగవతరల చారిటబ్ుల్ టరస్ట ను సాథపించిన మితరరలు, శీర పర

ప్ో ర జ్ెకటును ఏరాపటు చడయాల్ల అంటే పద లక్షల రూప్ాయలు

దావరా

'బ్ో ర్-వెల్'

నీటిన్న

తాగుతరనాిరు,

వారి

సురక్షదతమన
ై నీటి
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కావాల్ల. అమరికాలో ఉని మితరరల సాయంతో, గొలి ప్ో ర లులో

సంపద అంతా కొలి గొటట బ్డద, సంపనిమయిన భారత దడశం

'ఆకావ-అమరికానా' అని పతరుతో, సురక్షదత నీటిపధ్కాన్ని ప్ారరం

న్నరుపతద దడశంగా ఇతర దడశాల ముంగిళళలో చడతరలు చాపి న్నల

భించాము.'సురక్షదత నీటిపధ్కమునకు నడపుటకు అయిేో ఖరుి

బ్డడ దుస్ిథతి ఏరపడదంద. మన నాయకుల ధ్రామన 9847 లో మన

లు నీటిన్న తాగేవారే భరించాల్ల' అన్న తీరామనం చడసాము. గొలి ప్ో ర లు

దడశాన్నకత సావతంతరం వచిింద. సావతంతారనంతరం ఎననివిధాలుగా

వాసే వుోడెైన శీర మొగల్ల శివ వీర పరసాద్ ఆధ్వరోంలో ఈపధ్కము

భారతదడశము

చకకగా నడుసుేనిద.

అమరికాలో స్ిథరపడద, ఉనిత ఉదో ోగాలు చడసే ునాిరు. అమరికాలో

ఈ పధకాల వెనుక ఆలోచన ఏమిటీ?

ఉని పది కంపనీలలో భారతీయులే అధపతరలు. అమరికాలో

అభివృదధ

చెందంద.

భారతీయ

మేధావులు,

ఈ పధ్కాలన్న గురించి వారయడాన్నకత కారణం సో వతకరా

వుని ఐ.బ.ఎం., మైకరోసాఫ్టట వంటి పది సంసథ లు వాటి వసూ
ే

చడసుకునే ఉదడిశోంతో కాదు.సమాజ్ స్తవ అనేద సమిషిట కృషత గానీ

తాపదక ఎదుగుదలకు, వసూ
ే తపతర
ే ల అమమకాలకీ భారత దడశం

వోషిట కారోం కాదు అనిద నా అభిప్ారయం. విజ్ఞాలయిన తెలుగు

మీద ఆధార పడుతరనాిరు.

జ్యోతి ప్ాఠకులు సహృదయంతో అరధ ం చడసుకుంటారన్న ఆశిసుే

పిసర ుతం మనదేశం లో వునా అవకాశాలు

నాిను. ఈదడశంలో స్ిటరపడదన మనవాళళళ ఎందఱో

ఇలాంటి

డెభభరై ఎనభయోవ దశకాలోినే వుని పరిమితమయిన

పధ్కాలు, ఇంతకనాి పది ఎతర
ే న చడసే ునాిరనిద కాదనలేన్న

అవకాశాలతో, సాథన్నకమయిన వోకుేలు , వసతరలతోనే కొంత అభి

సతోం. గత ఇరవయి సంవతారాలోి భారతీయ సమాజ్ం ఏంతో

వృదధ న్న సాధంచగాల్లగాం. ఇపుపడు పరభుతవ దృకపధ్ంలో కూడా

సామాజికంగా, ఆరిధకంగా చెపుపకోదగా అభివృదధ న్న సాధంచింద.

మారుపలు వసుేనాియి. గారమాల్లి అభివృదధ చడయడం, సమాజ్

మనదడశం సాధంచిన అభివృదధ ఫలాలు అందరికీ సమానంగా

స్తవన్న చటట బ్దధ ం చెయోడాన్నకత పరయతాిలు జ్రుగుతరనాియి.

అందన్న పరసే ుతపరిస్థ ితరలోి మనం అందరం మన జ్ాానాన్ని, అను

గారమాలోి కూడా పటట ణాలోి లభించడ సౌకరాోలు ఉండాలని, భారత

భవాల్లి, పరయతాిల్లి సంఘటిత పరచుకుంటే మనం ఇంకా

భూత పూరవ రాష్ట ప
ర తి శీర అబ్ుిల్ కలామ్ గారు కనికల “పుర”

ఎంతో సాధంచగలం.

చటట రూపంలో సాకారమయింద. ఆగసుట 2093 లో భారత పరభు

ఘనమెన
ై చర్చతి గల భారతదేశ పిసర ుత పర్చస్తి తి
ర ఏమిటి?

తవం కంపనీ చటట ంలో విపి వాతమకమయిన మారుప తెచిింద.

భారతదడశ

గుండెఝలుిమంటుంద.

ఏభయ్ లక్షల కని ఎకుకవ లాభం ప్ొ ందన సంసథ లనీి తమ

ఒకపుపడు భాగోనగరంలో (ఇపపటి హద
ై రాబ్ాదు) వజ్ారలను

లాభంలో రెండు శాతం (2%) సామాజిక అభివృదధ కారోకరమాల

చూస్ిన విదడశీ వరే కులు భారతదడశ పరిస్థ తి
ి న్న మచుికునాిరు.

మీద ఖరుి పటాటలన్న చటట ంలో మారుపలు తడవడం జ్రిగింద. ఈ

శీర కృష్ణ దవ
డ రాయల కాలంలో రతాిలు, ముతాోలు వీధ్ులోి రాసు

మధ్ోకాలంలో భారతీయ సమాజ్ం వునితవరాాలోి, విదాోధకులోి

లుప్ో స్త అమమకం జ్రిపతవారన్న చదువుకునాిం. కీర.పూ.327 గీరకు

ముఖోంగా యువకులోి తాము సాధసుేని

వీరుడు, అల గాజండరు భారతదడశముపై దండెతే ాడు. మహమద్

అందరికీ సమానంగా అందటం లేదని వోగరత బ్యలేిరుతోంద.

ఘజీి కీర.శ. 879-9030 మధ్ో భారతదడశములో ఉని సంపద

ఫల్లతంగా వచిిన ఆలోచనే “సో ష్ల్ కౌరడ్ ఫండదంగ్” అంటే

కోసం యుదధ ము చడసాడు. ఆతరువాత మహమమద్ ఘోరీ కీర.శ.

“సామాజిక అభివృదధ కోసం ప్ౌరన్నధ” అన్న చెపుపకోవచుి. ఒక

9948 – 9206 మధ్ో భారతదడశంపై పదహారుసారుి దండయాతర

గారమంలో మంచినీటి వోవసథ కోసం ఒక పధ్కం ఆ ఊరివాళళళ

చడస్,ి ఆఖరికత డదల్లి స్ింహాసనాన్ని కెైవసం చడసుకునాిడు. మొగలు

ఆలోచనచడసుకున్న, దడశంలో, విదడశాలోి వునివారినుండద బ్ాోంకు

ల

యూరోపియను
ి

ల దావరా విరాళాల రూపంలో న్నధన్న ఏరాపటు చడసుకున్న ఆ

భారతదడశాన్నకత వచాిరు. ఆవిధ్ముగా భారతీయులు అనేక

పధ్కాన్ని సాకారం చడసుకోవడమనిమాట. ఇలాంటి పరిస్తరలో
ిే
ి

శతాబ్ాిలప్ాటు విదడశీ పరిప్ాలనకు బ్ల్ల అయాోరు.

మనం అందరం కల్లస్ి ఎంతయినా సాధంచవచుి. విదాోధకులు,

సామాాజ్ోసాథపన

చరితర

చదవితడ

చడస్న
ి

తరువాత,

మన దడశ

అభివృదధ ఫలాలు
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యువకులు అయిన సాథన్నకులతో కల్లస్ి విదడశాలోి వుని మన

పరిష్ాకరాన్నకత

మన ముందునివి

“బీదరిక న్నరూమలన” ,

లాంటి వారు కల్లస్ి పన్నచడస్తే ఎపపటికన
ెై భారతదడశాన్నకత పూరవపు

“ఉదో ోగ భదరత”, “అందరికీ ఇళళళ”, “ఇంటింటా ఆరోగోము” , “పరతి

ఔనితోము వసుేందన్న నా నమమకం.

ఇంటిలో మరుగు దొ డి ు” వంటి సవలపకాల్లక లక్షయోలు. వీటితో

అయితడ పరసే ుత పరిస్తరలో
ిే
ి మనదడశంలో సరయిన

ప్ాటు “అందరికీ పరజ్ాసావమోం మీద అవగాహన”, “అందరికీ

వోవసథ లు లేవు. సమాజ్ స్తవ చెయాోలన్న ధడోయం వుని

ఉప్ాధ కల్లగించగల ఆరిధక వోవసథ ” , “కుల, మత రహితంగా

యువకులకత సరయిన మారా దరశనం లేదు. భారత దడశ రాజ్కీయ

అందరికీ సమన అవకాశాల కలపన” వంటి దీరా కాల్లక లక్షయోలు.

వోవసథ ఆ మారా దరశనం చడస్త నాయకుల్లి తయారు చడస్త పరిస్థ తి
ి

వీటి సాకారాన్నకత విదడశాలోి , ముఖోం గా అమరికాలో వుని వారి

లేదు. ఈ నేపధ్ోంలో “పుర” వంటి పధ్కాలకు కేటాయించబ్డే

సహకారం, సమిషిట ఆలోచన ముఖోం. అన్నిటికనాి ఉతే మైనద

న్నధ్ులు , కంపనీలు ఖరుి పటట వలస్ిన ఛారిటీ ఫండ్ా , “సో ష్ల్

'ఆలోచనలను పంచుకోవటమే' అన్న నానమమకము.

కౌరడ్ ఫండదంగ్” కత వచడి విరాళాలు పకక దారి పటిట , మోసగాళళ

వినాపము

చడతిలో పడడ పరమాదముంద. మనందరం కలలు కనేద భారత

అమరికాలో ఉనిమీరందరూ, 'భారతదడశము ఇలా ఉండాల్ల' అన్న

దడశము బ్ాగుపడాల్ల అన్న. భారతదడశము బ్ాగుపడాల్ల అని

కోరుకున్న ఉంటారు. ఈ-మయులు దావరా మీ అభిప్ారయాలను

ధడోయంతో పలు సంసథ లు పన్నచడసే ునాియి. భారతదడశాన్నకత డబ్ుా

నాకు చెపపమన్న ప్ారరధ న. మనందరం ఒక ఫో న్ కానురెన్ా కాల్

పంపించడవారు, భారతదడశములో స్తవాకారోకరమాలను చడస్వ
త ారు,

లోనన , వెబ్ కానురెన్ా-లోనన మన భావాల్లి పంచు కోవచుి.

భారతదడశము బ్ాగుపడాలన్న కోరుకునేవారు ఎందరో ఉనాిరు.

దయచడస్ి తెల్లయచడసే ారు కదూ!

అయితడ భారతదడశములో సమసోలు చాలా ఉనాియి. వాటి

నా ఈమయిలు gsn.glp@gmail.com.

Refernces:
1. http://www.cgdev.org/initiative/understanding-india
2. India's Turn: Understanding the Economic Transformation [Paperback] Arvind Subramanian (Author). Oxford
University Press, USA; December 13, 2009.
3. Diaspora, Development, and Democracy: The Domestic Impact of International Migration from India. Devesh Kapur,
Princeton University Press. Published 2010.
4. Center for the Advanced study of India (CASI), University of Pennsylvania.6.
http://casi.sas.upenn.edu/upiasi/publications.
5. University of Pennsylvania Institute for the Advanced Study of India (New Delhi)- UPIASI.
https://casi.sas.upenn.edu/upiasi/welcome/
6. India: Achievements and Challenges in Reducing Poverty. web.worldbank.org
7. India - Employment and Unemployment: NSS 68th round :July 2011- June 2012. National Sample Survey Office
NSSO. Govt. of India - Ministry of Statistics & Programme Implementation.
8. Reinventing India: Liberalization, Hindu Nationalism and Popular Democracy. Stuart Corbridge and John Harriss.
Blackwell Publishers, Oxofrd, UK. July 10, 2003.
9. Price of one cup of coffee. http://www.cafecoffeeday.com/
10. “Pura” Department of rural development, Govt of India. http://rural.nic.in/sites/pura.asp
11. Social crowd funding ; Indian Perspective http://yourstory.com/2013/11/crowdfunding-indian-perspective/

శ్రీ ర్ామ ర్ాజ్యం
డా. వెై. వి. రమణ , గుంటూరు (ఇండదయా)
"రవణ మామా! కాఫీ. అరజ ంట్!" అంటూ హడావుడదగా

అందుకే ఇవావళ సుబ్ుా కంట ఏ పుసే కం పడకుండా ముందడ

వచాిడు సుబ్ుా. న్నని "ఫారయిడ్ కష్ాటలు" అంటూ ఫారయిడ్

జ్ాగరతేలు తీసుకునాి! టీవీలో బ్ాపు తీస్ిన 'శీరరామరాజ్ోం'

గూరిి సుబ్ుా చడస్న
ి ఎనాల్లస్ిస్ కత నా బ్ురర తిరిగప్
ి ో యింద.

కమరిాయల్ వసుేంద. టీవీ చూసూ
ే "ఈ బ్ాపుకత ఎంత ఓపిక!
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మన చినిపపటిించి అరిగిప్ో యిన రికారుేలా రామాయణాన్ని

అయిన ముతర
ే కత ఇడీి లు వెయోటం రాదు! ప్ొ ది సేమానం అటు
ి

తీసూ
ే నే ఉనాిడు గదా!" అంటూ ఆశిరోపడదప్ొ యాడు సుబ్ుా.

ప్ో సూ
ే , పకకనే ఉండడ ఇడీి మాసట ర్ తో కబ్ురాిడుతరంటాడు. కానీ

చచాిం!

పడదందని

ముతర
ే కత ఇడీి గూరిి ఏమీతెల్లదు."ఆశిరోంగా ఉందడ!" "ఇందులో

మాట!"సుబ్ుా! నేను బ్ాపు అభిమాన్నన్న. ఇకకడ నీ పిచిి

ఆశిరోమేముంద? నువువ మాతరం ముతర
ే సో దరుడదవి కాదా?

వాగుడు కుదరదు." స్ిథరంగా అనాిను."నువువ బ్ాపు అభి

ఎపుపడూ 'మానస్ిక వెైదోం' అనే అటు
ి మాతరమే ప్ో సుేనాివు

మాన్నవా? వెరీ గుడ్. అయితడ నీకు చెప్ాపల్లాంద చాలా ఉంద."

కదా! ముతర
ే కత ఇడీి ల గూరిి తెల్లదు. నీకు జ్వరాలు, దగుాల

ఉతాాహంగా అనాిడు సుబ్ుా. గతరకుకమనాిను. వీడద దగా ర

గూరిి తెల్లదు."

ఇవావళ

వీడద

కనుి

బ్ాపు

మీద

అనవసరంగా బ్యటపడాేను. న్నని ఫారయిడ్ గూరిి

కారు

"ఓ! నువావ రూటటి వచాివా!" నవువతూ అనాిను.

ఏ చెతేవాగుడు

"ముతర
ే సో దరులు తెలుగు స్ిన్నమారంగంలో కూడా ఉనాిరు.

వాగుతాడో ! ఇంతలో వేడదగా కాఫీ వచిింద. కాఫీ స్ిప్ చడసే ూ

విఠలాచారో ఒకేరకమన
ై స్ిన్నమాలు పదవేలు తీశాడు. అన్ని

చెపపసాగాడు సుబ్ుా. "రవణ మావా! నాకు మన తెలుగు

స్ిన్నమాలోి అవే గురారలు, అవే కతర
ే లు, అవే చొకాకలు! పులులు,

స్ిన్నమా దరశకులన్న చూసుేంటే హో టలోి అటుటమాసట రి ు గురొేసాేరు.

పిలి ులు, కపపలు రెగుోలర్ ఆరిటసట ులు. కథ చుటేటయోటాన్నకత దొ రి

ఈ 'మాసట ర్' అనే గౌరవసంబ్ో ధ్న సూకలోి ప్ాఠాలు చెపతప పంతర

కతతడ రామారావు, దొ రకకప్ో తడ కాంతారావు. ఆయన జ్ానపద

ళళకే కాదు. డానుాలు నేరేపవాడదకీ, హో టలోి వంట చడస్వ
త ాడదకీ

స్ిన్నమాలు అనే 'అటు
ి ' ప్ో స్ీ ప్ో స్ీ కీరే శ
ి ష్
ే రడయాోడు." అనాిడు

కూడా ఉంటుంద." తెలుగు స్ినీ దరశకులకీ వంటటళళకీ ల్లంకేమి

సుబ్ుా. "సుబ్ుా! మనం ఒకక విఠలాచారో స్ిన్నమాకూడా వదలేి

టటయ్?" అడదగాను.

దుగదూ!" సంతోష్ంగా అనాిను. "కె.ఎస్.ఆర్.దాస్ అనే దరశకు

కూతలు

కూశాడు. ఇవావళ బ్ాపు గూరిి

"అదడ చెబ్ే ునాి. ఆనందభవనని ముతర
ే నలభయిేోళళ

డు 'డదష్ా రం డదష్ా రం' స్ిన్నమాలు వెయిో తీశాడు. దొ రక
ి త
త డ కృష్ణ ,

నుండద అటుటమాసట ర్. ప్ొ టిటగా, బ్కకగా ఎండదప్ో యిన చుటట లాగా

దొ రకకప్ొ తడ విజ్య లల్లత! ఆయన దగా ర ఇంకా పిండద చాలా

ఉంటాడు.

ఉంద. అటుట వెయోటాన్నకత పనం (న్నరామత) లేదు. తినటాన్నకత కసట

మన్నషి నలి గా

న్నగన్నగలాడుతూ

కాల్లన పనంలా

ఉంటాడు. దంచిన తల ఎతే కుండా దీక్షగా బ్ుల్లి గన
ి ెిలో పిండద తీసు

మరుి (పతక్ష
ర కులు) లేరు."

కున్న పలిగా, గుండరంగా అటు
ి ప్ో సూ
ే నే ఉంటాడు." అనాిడు

"ఆయన దాదాపు ఇంగీిష్ర స్ిన్నమాలనీి తెలుగులో

సుబ్ుా. "ఓ అతనా! ఎపుపడూ కనబ్డుతూనే ఉంటాడుగా."

తీస్తశాడుకదూ!" ఉతాాహంగా అనాిను. "ఇంక రాంగోప్ాల్ వరమ.

అనాిను. "అవునతనే. ముతర
ే అటి కాడతో స్ీటలు మగుాలోంచి

గాడ్ ఫాదర్ స్ిన్నమాన్న తిరగేస్ి తీశాడు. బ్ో రిించి తీశాడు. మడత

నూనె అటుట మీదకత జ్లి టం ఎంతో కళాతమకంగా ఉంటుంద!

పటిట తీశాడు. చితకొకటిట తీశాడు. పిస్క
ి తపస్
ి క
ి త తీసాడు. ఒకే పిండద.

పిండదచయి
ె ోన్న నీళళబ్ొ చెిలో ముంచి ... కొన్నిటటి బ్ంగాళదుంప

ఒకే అటుట. పతరి ు మారిి కసట మరి న్న మోసం చడసే ుంటాడు." "ఇవావ

మసాలా, కొన్నిటటి ఉల్లి ప్ాయలు గుపిపటతో ఎంతో ప్ొ ందకగా పడ

ళ నీ పసరటుటలో ఏదో కల్లస్ింద." నవువతూ అనాిను."బ్ాపు

తాడు. మళ్ళళ నూనెన్న అటి కాడతో ఇంకోరౌండ్ జ్ల్లి , అటుటన్న లాఘ

రమణలు 'రామాయణం దో శలు' బ్హు బ్ాగా ప్ో సాేరు. రమణ

వంగా చుటిట పకకనుని పది సతర
ే పతి ట్ మీద పటిట, అటి కాడతో

తగుప్ాళళలో పిండదరుబా బ్ాపుచడతికత అందసాేడు. ఇంక బ్ాపు

టకటకమంటూ శబ్ి ం చడసే ాడు. ఆ శబ్ాిన్నకత అరధ ం 'అటుట రెడీ!' అన్న

ఆపిండదతో మన ముతర
ే లాగా రెచిిప్ో తాడు." "బ్ాపు దో శలనీి

సరవర్ కత తెల్లయజ్ేయోటం. ఈ కారాోన్ని ముతర
ే అలవోకగా

నాకతష్టం." సంతోష్ంగా అనాిను. "తెలుగు పతరక్షకులకత కూడా

చడస్స
త ే ాడు." అనాిడు సుబ్ుా.

ఇష్ట మల
ే ే! రుచి కుదరకప్ో యినా, అటుట మాడదప్ో యినా బ్ాపు

"అబ్ాా సుబ్ుా! సుతిే కొడుతరనాివ్." విసుకుకనాిను.

హో టల్ ఎపుపడో మూతపడడద. ఒకసారి ముతర
ే న్న 'అటుట కొంచెం

"వసుేనాి! వసుేనాి! అటు
ి ప్ో యోటంలో అసమాన పరతిభాశీల్ల

పది దగా, స్పష్ల్ గా వెయిో ముతర
ే ' అనడదగా. పళి నీి బ్యట
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పటిట నవివ 'సుబ్ుా బ్ాబ్ు! అటాట స్ైజ్ మారాిలంటే కుదరదు.

ఒకకటే. నీ వెైదోవృతిే , క్షురకవృతిే కనాి గొపపదడమీకాదు. కానీ

చెయిో వణుకుది . వాటంకుదరదు.' అనాిడు.""న్నజ్ంగా!" ఆశి

మనం కొన్నివృతర
ే లకత లేన్న గొపపదనాన్ని ఆప్ాదసాేం. అలాగే

రోప్ో యాను.

అరవిందన్

విఠలాచారో, కె.ఎస్.ఆర్.దాస్, వరమ, బ్ాపురమణలు ఒకేగొడుగు

ఆంధార అడవులోి చెంచుదొ రలతో 'కాంచనస్ీత' అనే స్ిన్నమా

కతరందకొసాేరు. కానీ మనం దడవుడద స్ిన్నమాలు తీస్తవాళళనే గొపప

కొతే దనంతో వెరెైటగ
ీ ా తీశాడు. కొతే రకంగా ఆలోచించాడన్న విమరశ

వారంటాం. ఇకకడ మతవిశావసాలు, దెవ
ై భకీే కూడా పతి చడసే ాయి."

కులు కూడా మచుికునాిరు. కానీ బ్ాపురమణలు ముతర
ే కత

అనాిడు సుబ్ుా. "నీ బ్ో డద ఎనాల్లస్ిస్ బ్ానే ఉందగానీ.. రాతిరకత

సో దరులు. వారికత కొతే ఐడదయాలు రావు. మహాఅయితడ కూస్ింత

'శీరరామరాజ్ోం' వెళి ాం! రాకూడదూ?" హుష్ారుగా అడదగాను.

"అవును. మలయాళం

దరశకుడు

గారఫిక్ా అదుితారు." అనాిడు సుబ్ుా. "సుబ్ుా! బ్ాపు రమణ
లు

చాలా

గౌరవనీయులు."

చికాగాా

అనాిను.

"కాదన్న

“ముందు ఆనంద భవనని ఓ అటుట తినీ ...” నసుగుతూ
ఒపుపకునాిడు సుబ్ుా.

నేనలేదడ! దో శలనీి ఒకటే. అటేి (తినే అటు
ి కాదు) వృతర
ే లనీి
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ఉష్సుిల ఉగాది
మననహర భోగా
ఆకురాలే శిశిరం ప్ో యి చిగురులు వేస్ి

కాలమనే బడే కత జ్వసతావలన్న న్నంపి

పచిన్న తోరణాల

ఆనందపడటమే ఉగాద వేడుక

గడపల పంచాంగ శరవణాలు

ఉగాద ఉష్ొ దయంలో

ఉగాద మన తల్లి కత మనం చడస్త వేడుక.

ష్డురచుల ఉగాద పండుగంటే

పక్షుల కతలకతల రావాలు

ఉష్సుాల ఉగాదకత సావగతం,సుసావగతం

ఏ తెలుగు వాడదకత ఇష్ట ం ఉండదు?

లేత పచిన్న కొమమల చిగురులు

దడశభాష్లలో తెలుగు ల సా,

చిగురుల మాటున మామిడద పిందెలు

తెలుగు పండుగలలో ఉగాద మేలుమేలు

మొగా లు తొడదగే చెైతారరంభం

ఎటూ చూస్ినా పచిన్న పరకృతి
కలకలలాడుతూ
మళ్ళళ మరో వతారాన్నకత ఆరంభం

పిందెల నడుమన చిటిట చిలకలు

ఇంత సో యగాలు న్నంపుకుని ఉగాదకత

పలకటమే ఉగాద.

గుబ్ాళించిన తెలిన్న వేప పువువ

ఎటుచూస్ినా పచిదనం!!!

నెలలు న్నండదన పరకృతితల్లి పరసవించిన

ఇంటి ముంగిట పిలిల పరుగులు

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
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