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అమెరికా అమామ్యి

య్పీ నూతన సంవత రం
ఉదోయ్గాలకోసం కొందరు, చదు ల కోసం కొందరు, ఇలా

రి

రి కలల ంటపడి చేరుకునే గమయ్ం ఒకటి ఉంది ....అదే అమెరికా!

చినన్తనంలో ఎంతో అబుబ్రంగా, స రాగ్నికి మరోపేరుగా తలచిన దేశం. అకక్డి
ఎంతో గొపప్ రనీ దేశంలో ఎంతటి పేరునన్ గుడి
పిలల్కి ఆవకాయ్ పటట్డానికి

నా పూరణ్ కుంభంతో

లు, వ త్ లు, అకక్డినుంచి వచిచ్న మను లూ, అందరూ

గతం పలికేటంత . .ఐ పీలు అనీ అనుకునే రోజుల నుండీ ... “ఆ వదినా మా

యానికి అమెరికా ళుత్నాన్ను దారోల్ మీ అబాబ్యికి ఏ నా ఇ

లంటే ఇ , ఇచేచ్ వ త్ను” అనే రోజులోల్కి వచేచ్ ము .

దూరం కొదీద్ లువని అంచనా

మనం, ఆ దూరం తగిగ్పోయేసరికీ లువనీ తగిగ్ంచే త్నాన్మేమో?
PPP
పంచంలో అందరూ రెండే రెండు రకాల రి గురించి చరిచ్ త్ ఉంటారు. ఒకళుళ్ ఉతత్ములు అయితే మరొకళుళ్ అధములు. ళుళ్ కాకుండా

మరొక రకం ఉంది అదే మధయ్ముల్ అనన్మాట.
రు మా ం అందరి సమసయ్లు నెతిత్న
అమెరికా

సం వచిచ్న కాండిడేట్ ని.

అని లెకక్లు

చుటాట్లని మేనేజ్ చే

చెపిప్న రెండు రకాల

క్ని భూభారానిన్ మో

రి గురించి చరిచ్

త్ ఉంటారు . ళళ్ గురించి ఎవరూ పెదద్గా పటిట్ంచుకోరు. కానీ

త్ ఉంటారు. ఆ కేటగిరీలో ఫ ట్ ఉండే ళళ్లో నేనొకదానిన్. ఉదోయ్గం వదిలే భరత్ ంట

సమసయ్ల వలల్ ఇంటోల్ చికుక్కుపోయి , రోజూ నూయ్ లో వచేచ్ అమెరికా
త్, ఒంటి చేతోత్ ఇంటినీ, పిలల్లిన్ మేనేజ్ చే

పారీట్లకి ళేల్ పిలల్ల పు ఈర య్గా, ఇపుప్డే కొతత్గా వచిచ్న

రిని తేలిగాగ్ చూ

రత్లు ని నాకెపుప్డూ ఉదోయ్గం వ త్ందో

త్, ఉదోయ్గాలకి ళేల్ ఆడ రి పు ఆరాధనగా, హడా డిగా కాలేజులకీ

త్, గడు గా ఈ అమెరికా

నిన్ ఈదుతూనన్ ఒక సగటు తెలుగు పిలల్ని.

మబుబ్ల చాటు తొలగిపోతునన్ కొదీద్, కాసత్కాసత్గా బయటపడుతునన్ అంద న దే నిన్ మానపు కిటికీలోంచి ఆనందాతిశయంతో చూ న మొదటి
కష్ణాలు ఎనన్టికీ మరచిపోలేను. చది న చదు

, చే న ఉదోయ్గం దేనివలల్ తేనేం గుగ్, బిడియాలు అనే ఆభరణాలు పాత పోయి పరుయ్తు కత, ఉతా హం

అనే అలంకారాలు మా మే ధరించిన ఈకాలపు అమామ్యిని. ఎయిర్ పోర్ట్ నుండి బయట పడి అమెరికా గడడ్ నిలబడడ్పుప్డు మొటట్ మొదటగా గమనించిన
మారుప్, మను ల కరు . ఒకక్ నిమిషం ఉకిక్రిబికిక్రి చే న ఒంటరితనం. చినన్ కలవరపాటు. రి న
అలుల్కుని పోయినటుట్ ఉనన్ బంగారు అకష్రాలు . తేరుకుని చూదుద్ను కదా, అరచేతిలో ఉనన్ పా పోరుట్

త్నన్ చలల్టి గాలికి కళళ్లో ఊరిన తడికి అసప్షట్ంగా
"సతయ్మేవ జయతే" అనన్ అకష్రాలు. ను

బిడడ్ , నీకు ఎదురే లేదు అని ఎదో శకిత్ భుజంతటిట్న భావన. అలా పడింది అమెరికా నేల న నా మొదటి అడుగు. ఇకక్డి

త్త జీవనం, ఇనిన్

నా

ఖాల మధయ్

ఉండే క ట్లు, ఉకిక్రిబికిక్రి చే ంత పని లేదా పిచేకిక్ంచేంత ఏకాంతం, చదు కునేందుకు పాటుల్, ఉదోయ్గపు టలు, తలిల్తం ల ఆశలు పిలల్ల ఆశయాలు
ఇలా ఎనోన్

లు. ఈ భా దే గపు రంగులరాటన్ంలో నాతో పాటు కారుకు తయారు అవ ండి మరి..

***
మరైతే అందరికీ ముందుగా నూతన సంవతస్ర శుభాకాంక్షలు. మొహమాటానికి కూడా తిరిగి మిమమ్లిన్ నాకు విష చెయయ్మని

అడగనులె. ఎందుకంటే గత సంవతస్రంలో వచిచ్న ఫేసుబ్క మెసేజీలు, వాటస్ ఆప మెసేజిలకి రిపైల్ ఇసూత్ కూరుచ్నన్ మా నానన్గారు,

"హమమ్యయ్ అందరికి విషెస చెపేప్సాను," అని అనుకునేలోపు వచేచ్సింది ఇంకో నూతన సంవతస్రం. భారతదేశం లో 'గుడ మారిన్ంగ

మెసేజీ' ల వలల్

సత్ంభించిన ఇంటరెన్ట ఇందుకు సాకిష్ మరి. మొదటోల్ సరదాగా మొదలైన ఈ శుభకాంక్షల పరంపర రాను రానూ

ఇబబ్ందికరంగానూ, పోను పోను తలపోటు వయ్వహారంగాను తయారయాయ్యి. అందుకనే మానసిక పర్శాంతత కోరుకునేవారు జనవరి
ఫసుట్కి ఒక రెండు రోజులు ముందూ, వెనుకా సోషల మీడియా కి దూరంగా ఉండాలని నిపుణులు సూచిసుత్నాన్రు.

øöeTT~

www.koumudi.net

»qe] 2019

2

అమెరికా అమామ్యి

"ఎవరా నిపుణులు? ఏమా కధ? ” అని ననున్ అడగనేవదుద్ . ఈ మధయ్న వారత్లు చెపేప్వాడికి, వాటిని చదివేవాడు లోకువ

అయిపోయాడు కదా! "వెలుల్లిల్ రేకులని వేయించి పొడి చేసి, దానికి ఉలిల్కాడల రసానిన్ కలిపి తాగితే మీరు కోరుకునన్ది మీ సొంతం," అని

కాపష్న పెటీట్, ఇంతకీ ఏమి కోరుకోవాలో అనేది చదివేవాడి విఘన్తకి వదిలేసి, ఆన లైన వూయ్స లో డబుబ్లేరుకునే రోజులు వచేసాయి. "నానన్

- పులి" కధలో లాగా ఏది నిజమైన వారోత్, ఏది ఉతుత్తిత్ వారోత్ ఎవరికి ఎరుక ?

మరి కొతత్ సంవతస్రం, మొదటి తారీఖున నిఖారైస్న తెలుగు పదద్తి పర్కారం వెంకనన్ గుడికి వెళిల్, ఆయనకి కూడా "హాయ్పీ నూయ్

ఇయర" చెపేప్సి, నా కొతత్ సంవతస్రానిన్ "అల హాయ్పీస" చేసెయయ్మని ఆరడ్ర పాస చేసేసి వచేచ్సా. వసూత్ ఉంటె ఒక ఆలోచన వచిచ్ంది ,

“జనవరి ఒకటో తారీఖున వెంకనన్కు శుభాకాంక్షలు చెపిప్వసుత్నాన్ కదా, అలాగే ఉగాది రోజున సరదాగా ఏసు పర్భువుకి నూతన సంవతస్ర

శుభాకాంక్షలు చెపేత్ ఎలా ఉంటుందా!” అని . వాళల్కేం ఎవరొచిచ్నా, ఎపుప్డొచిచ్నా అకుక్న చేరుచ్కుందామనే ఉంటారు. చుటూట్ ఉనన్వాళేల్
కదా దడి కటేట్ది.

నూతన సంవతస్రం అంటే మొటట్ మొదటగా గురొత్చేచ్వి, "తీరామ్నాలు" అదే, అచచ్ తెలుగులో చెపాప్లంటే "నూయ్ ఇయర

రెసొలూయ్షనస్". డైటింగ, పార్ణాయామం లాంటి భారీ రెసొలూయ్షనస్ కాదు నే మాటాల్డేది. చినన్ చినన్ తీరామ్నాలు, అంటే ‘సీర్క్న టైం’, ‘సోషల

మీడియా టైం’ తగిగ్ంచడం, నా సొంత బురర్తో చినన్ చినన్ ఆలోచనలు చెయయ్డం లాంటివి అనన్మాట. మారుతునన్ కాలంతో వచేచ్

సమసయ్లు కూడా అంతే వింతగా ఉంటునాన్యి మరి. మనం పెతత్నం చేదాద్ం అనుకునన్ యంతార్ల చేతులోల్ మనమే బొమమ్లాల్
అయిపోతునాన్ం. ఏది ఏమైనా ఈసారి గటిట్గా కొనిన్ విషయాలు తీరామ్నించేసా, అవేంటంటే,

1. మొదటగా ఏ విషయం గురించి అయినా నా సొంత బురర్తో అలోచించి నిరణ్యం తీసోక్వాలి. ఫర సపోజ, ఎవడో చెపాప్డనో ,

బాగుందనో ఒక సినిమా చూడడం కాకుండా, నాకై నచిచ్ చూడాలనిపిసేత్నే చూడాలి. చూసిన వెంటనే నా అభిపార్యాలూ, రచనా చాతురయ్

చమతాక్రాలు అందరికీ చూపించాలనే కసి, ఆవేశానిన్ పాప కారన్ బాలీచ్ని నుజుజ్ నుజుజ్ చేసినటుట్ చేసి థియేటరోల్ నే టార్ష చేసి రావాలి. ఇది
బటట్లకి, హోటళళ్కి కూడా వరిత్సుత్ంది. మొనిన్లాగే ఎవడో రాసిన రివూయ్, పెటిట్న పోసుట్ బాగుంది కదా అనీ, అయిన డబబ్ంతా పోసి లేటెసట్ డెర్స

ఒకటి కొనాన్ను. అచుచ్ బుడబుకక్ల ఫకీరులా ఉనాన్. చివరికి పానీ పూరీ తినడానికి కూడా రివూయ్లు చూసి గానీ వెళల్ని పరిసిథ్తి. ఇకనుండి
ఇలాకాక్దు. అవసరమైన వాటికి

తపిప్ంచి సలహాలు సంపర్దింపులు చేయరాదు. నా పర్యాణం నేనే చేసాత్, అందులో మంచివీ,చెడడ్వీ

అనుభూతులూ, కషాట్లూ , కనీన్ళుల్ అనీన్నేనే రుచి చూసాత్. నా జీవన రివూయ్ నేనే రాసుకుంటా. అనీన్ పూల బాటలు ఉండాలి అనుకోను. ముళల్
బాధ తెలీకపోతే, పువువ్ మెతత్దనం ఎలా అనుభవంలోకి వసుత్ంది?

2. నా మనోభావాలను నా దగగ్రే అటిట్పెటుట్ కోవాలి. కాకులు దూరని కారడవి, చీమలు దూరని చిటట్డివిలో జరిగే విషయాలు కూడా

వీడియో తో సహా అందుబాటులోకి వసుత్నన్ నేపథయ్ంలో, తామరాకుపై నీటి బొటుట్లా ఆ వారత్లిన్ జారేచ్సి పర్శాంతంగా ఉండాలి. ఫలానా ఊరోల్

" పగలు నైటీలు వేసుకుంటే జరిమానా ట!", "మా ఉరోల్నే మందుషాపు పెటట్ండి అంటునన్ ఇలాల్ళుళ్!" లాంటి వారత్లు చదివి రకత్ం
మరిగించుకుని, నేను రగిలిపోయి ఇంటోల్ వాళళ్ని పసుత్ పెటట్కుండా ఉండాలి . పొదుద్నన్ లేసేత్ మన పనులు మనమే చేసుకోవాలి కాబటిట్, ఎవరి

మనోభావాలను నొపిప్ంచకుండా సింపుల గా వారత్ చానళల్ పీక నొకేక్యాలి.

3. మొహంలో భావాలు తెలీకుండా సైక్ప మాటాల్డడంలో పార్ముఖయ్త కనబరచాలి. ముఖయ్ంగా అతాత్రివైపు చుటాట్లు వీడియో కాల

చేసినపుప్డు, మరిచ్పోకుండా బాయ్క గౌర్ండ లో విడిచేసిన బటట్లు, జిడోడ్డుతునన్ వంటిలుల్ కనపడకుండా జాగర్తత్పడాలి. పార్కీట్స కోసం
దూరదరశ్న లో వచేచ్ పాత పార్ంతీయ వారత్లు కొనిన్ రోజులు చూసేత్ మరీ మంచిది.
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4. ఒకే బూరల్ మూకుడుతో కాపురం మొతత్ం చేసిన, చేసుత్నన్ అమమ్మమ్ని , అమమ్ని ఆదరశ్ంగా తీసుక్ని ఇకపై కొతత్ వంట సామాను

ఏదీ కూడా కొనకూడదు. చివరికి ఎదురు ‘కూపనల్’ కటన్ం ఇసాత్ననాన్ సరే , కొనరాదు . కొని ఇంటిని పాండీబజారు సామానల్ అంగడి

చేయరాదు. ఎటిట్ పరిసిథ్తులలో ఈ విషయం అమమ్కి తెలియజేయరాదు. అమోమ్ "నే చెపప్లా!" అని మొదలయేయ్ ఆ సూకిత్ ముకాత్వళి వినడం నా
తరం కాదు.

5. డాకట్ర దగగ్రికి వెళేల్ముందు అడగవలసిన పర్శన్లనీన్ ముందే భటీట్యం వేసుక్ని వెళాళ్లి. ఎంత పిర్పేర అయియ్ వెళిల్నా డాకట్రిన్

చూడగానే బిగుసుకు పోయి, "ఎనీ మోర కంపల్యింటస్ " అనగానే, బలశాలి, ఆరోగయ్శాలి అయిన ‘ధారా సింగ ‘ కజిన సిసట్ర లాగా "ఆబెబ్

ఏమి లేదే" అని పళిళ్కిలించకుండా, ఒళుళ్ దగగ్రపెటుట్కుని పర్శన్లనీన్ అడగాలి. వీలైతే ఒక చీటీలో రాసుకుని , చూసుకుని అడిగితే మంచిది.

కటేట్ కో-పేమెంట ఒక సారి గురుత్కు తెచుచ్కుంటే సరి. అంతే గానీ ఇంటికి తిరిగొచిచ్న వెంటనే గురొత్చేచ్ దికుక్మాలిన నొపుప్లనీన్ తలుచుకుని

కుమిలిపోరాదు .

6. ఇండియన మారెక్ట లో టేర్ లో వెనకగా ఉనన్ కూరగాయలు ఆబగా లాగేసుకుని, పకక్న ఎవరికి అందకుండా చోటంతా

ఆకర్మించుకుని, అందంగా కషట్పడి సరిద్న కూరగాయలిన్ కోడి కెలికినటుట్ కెలికేసి, వెనక నిలుచ్నన్ వారి సహనానిన్ పరీకిష్ంచి దరాజ్గా వెళిల్పోయే

శాలీత్లని ఫెడీ మని ఒక గుదుద్ గుదిద్ ఆ కూరగాయలోల్నే కపెప్టేట్సే ధైరయ్ం సంపాదించాలి. ఆ మాట కొసేత్ లోకల అమెరికన షాపులోల్ తెలీని

రూలుస్ చెపిప్, "ఇది కూడా తెలీదా , హౌ పిటీ !" అనేటువంటి చూపులు విసిరి, ఇండియన మారెక్టుట్లో తోసుకు, దూసుకు, రాసుకుపోయే

మనవాళళ్ని వరసాకి నిలోచ్పెటిట్, వాళళ్ నెతిత్న ఆపిల కాయపెటిట్, నా కళళ్కి గంతలు కటుట్కుని చమతాక్రంగా బాణాలు వదలాలి.

7. రోడుడ్ పైన పీక అవరస్ లో డైరవింగ చేసేటపుప్డు, మినిమం వెళాల్లిస్న దానికంటే సగం సీప్డులో పాకుక్ంటూ, దేకుక్ంటూ వెళేల్

వాళళ్ని కసి తీరా తిటుట్కోడానికి వెనుక బేబీ సీట లో కూరుచ్ని, “ఏ కొతత్ పదం దొరికితే దానిన్ పటేట్సుకుని మడతెటిట్ మరాడించేదాద్మా!,” అని

ఎదురుచూసే సిసిందీర్కి అరధ్ం కానీ భాషలో కొనిన్ బూతులు నేరుచ్కోవాలి.

8. సతస్ంగ కీ , సహసర్నామ పారాయణాలకి పిలిచి, వచేచ్ ముందు ఎవరెవరు ఏ చీరలు, నగలు వేసుకోవాలో వాటాస్ప గూర్ప లో

డిసక్స చేసే మా బాయ్చ కి ఈసారి కాషాయం వసాత్ర్లు, రుదార్క్షలు తీసొక్చిచ్, సతస్ంగ కీ పరాయణాలకీ డెర్స కోడ కింద మారాచ్లి.

9. షాపింగ కెళేల్ ముందు చేతి సంచీ మరిచ్పోయి, ఇంటికి ఓపననిన్ పాల్సిట్క సంచులు తెచేచ్సి , ఎవరో పెటిట్న కాలుషయ్ం పోసుట్లు షేర

చెయయ్డం, అవసరం ఉనాన్ లేకునాన్ చేతికందిననిన్ పేపర టవలుస్ టిషుయ్లు వాడేసి , 'వృకోష్ రక్షతి రకిష్తః ' లాంటి మెసేస్జీలు ఫారవ్రడ్

చెయయ్డం, లాంటి పరసప్ర భావ విరుదధ్మైన పనులు చేసూత్ , భూభారానిన్ ఉదధ్రించే బాధయ్త మొతత్ం నా భుజాన వేసుకునన్టుల్ అషోష్ ఇషోష్ అని
బాధపడకూడదు .

10. పిలల్ది ఇలుల్ పీకి పందిరేసినా , వసుత్వులు వాటి వాటి సాథ్నాలోల్ తపిప్ంచి ఇంక ఎకక్డైనా వునాన్, వంటిలుల్ అపుప్డే సమాపత్మైన

యుదధ్ రంగంలా ఉనాన్ ,వెంటనే చేసుత్నన్ పని మానుకుని వాకుయ్ము, మాపు, వైపుస్ తీసుక్ని సివంగిలా శర్మదానం కారయ్కర్మంలో దూకకుండా

నాకేమీ పటట్నటుట్, నా కంటికి అవి కనపడనటుట్ తమాయించుకుని , నా పని నేను చేసుకోగలిగే సిథ్త పర్జఞ్త అలవరచుకోవాలి. పిలల్ దాని పైన,
పిలల్ తండిర్ పైన కోపం వచిచ్నపుప్డు అరిచి పేరు పాడుచేసుకోకుండా తినన్గా రూములోకి వెళిల్ తలుపేసి దిండల్పైన పిడిగుదుద్లు గుదిద్ ఆవేశం

చలాల్రుచ్కుని, శాంత గోదావరి లాగా బయటి రావాలి .

11. జిమ పోర్గార్ం లో జాయిన అయినపుప్డు, డైట నోట చేసుకుంటూ , " సౌత ఇండియన ? టూ మచ పీ నటస్ అండ

కోకోనటస్!"అని ఇకిలించిన టైరనరిన్ ఫలహారానికి పిలిచి, నాలుగు రకాల దోశలు వేసి, ముపైప్ రకాల చటీన్లతో వండి వడిడ్ంచాలి.
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12. అనిన్టికనాన్ ముఖయ్మైంది, ఉనన్ ఆసుత్లు మొతత్ం అమైమ్నా సరే, ఇదద్రు సైంటిసట్ లను పటుట్కుని, ఒకక్సారి తింటే వారం వరకు

ఆకలి వెయయ్ని ఆహార రకం ఒకటి తాయారు చేయించాలి. ఇదీ కాకపోతే కనీసం ఒక మాంతిర్కుడిని పటుట్కుని ఎపప్టికీ తరగని పలీల్ల పచచ్డి
అక్షయ పాతర్ ఒకటి కసట్మైజడ్ గా చేయించుకోవాలి.

13. ఆఖరుగా నేను అమమ్మమ్ని అయేయ్లోపు మా వారి అమమ్మమ్ చేసేటటు వంటి "పువువ్లాంటి, మెతత్ని, తెలల్ని, చకక్ని,గుండర్ని(ట)

" ఇడిల్లు చెయయ్గలగాలి. నా చేతి ఇడిల్లు గుటకాయ సావ్హా చేసూత్ "అమమ్మమ్ చేసే మెతత్ని, చకక్ని,...... " అని పాట పాడుతూ ఎదో లోకాలోల్
తేలియాడే మనిషి నెతిత్పైన ఉనన్పళంగా చెటీన్ గినెన్ బోరిల్ంచాలనే ఆశ నెరవేరుచ్కోవాలి.

ఇలా ఇంకా బోలెడు ఉనాన్యి. మొతాత్నికి ననున్ నేనే సంసక్రించుకోవాలని తీరామ్నం చేసుకునాన్ననన్మాట. మరి ఈ సంవతస్రం
మీ రెసొలూయ్షనస్ ఏంటో కింద కామెంటస్ లో చెపేప్యండి. అందరికీ నూతన సంవతస్ర శుభాకాంక్షలు.
(వచేచ్నెలలో అమెరికా అమామ్యి ఏం చెబుతుందో.. ఎదురుచూదా
ద్ ం..!!)
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