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అమెరికా అమామ్యి

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..

***

ఇలు
ల్ అలకగానే..!

సమమ్ర హాలిడేస అయిపోయి బళుళ్ తెరవడంతో తలితండుర్లు కాసత్ ఊపిరి పీలుచ్కుంటునాన్రు. పిలల్లని వాళళ్ టీచరల్కు అపప్గించి
తిరిగి జన జీవన సర్వంతిలో కలుసుత్నాన్రు. దాదాపు ఉగాది నుండి ఉనన్ డైర డేస అయిపోయినటేట్ ఇక. శార్వణ మాసంతో మొదలైన పండుగల హడావిడి ఇక
అలా కొనసాగుతూనే ఉంటుంది. వేసుకునే సందరాభ్లు లేక పెటెట్లోల్ ఉండిపోయి, ఇండియాలో అవుట డేట అయిపోవసుత్నన్ ఫాయ్షనల్నీన్ బయటికి
తీసుత్నాన్రు జనాలు. ఇండియన కమూయ్నిటీలకు 'ఫెసుట్'లని, 'ఫెయిర' లనీ బోలెడు హడావిడి. నినన్గాక మొనన్ పెళిళ్చేసుకుని వచిచ్న ఒక పిలల్
వరలకిష్వర్తం చేసుకుని వాయనానికి పిలిచింది. నేను కూడా ఉతాస్హంగా కిర్తం ఇండియా టిర్పుప్లో ముచచ్టపడి కొనుకుక్ని భదర్ంగా దాచిన ఉపాప్డ
చీర కటుట్కుని వెళాళ్. వాయనంతో పాటు ఒక తపప్నిసరి ఫోటో. ఫోటోల కోసం పూజలో, పూజల కోసం ఫొటోలో అరధ్ం కాని అయోమయంలో ఉంది
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వాతావరణం అకక్డ. తిరిగి నేను ఇంటికి వెళేళ్లోపు ఇంసాట్లోకి ఎకేక్సాను. కటట్క కటట్క చీరకడితే ఆ చీరని నేసిన వాడు కూడా పోలచ్లేని విధంగా దానిన్
తొకిక్తొకిక్ నా చేతులోల్ నరంలా సాగుతునన్ నా బుడిడ్ పిలల్తో నేను, 'పౌట ఫేస' తో వాయనం ఇసుత్నన్ ఆ పిలల్. పైగా #withmycuteముతైదువ,
#cantbelievesheisamother అని హాయ్ష టాగుల్ ఒకటి, పుండు మీద కారంలాగా. పోనేల్ పెళైళ్న కొతత్ కదూ '#మోసట్ ఎకస్యిటెడ' ఫీల అవుతోంది
పిలల్ అనుకుని వదిలేసా, సీనియరస్ నవేవ్ ఒక వంకర నవువ్ నవువ్కుని.
చినన్పుప్డు పండుగల కోసం చూసిన ఎదురుచూపులు వేరు. ఇపుప్డు పండగంటే వచేచ్ ఆలోచనలు వేరు. పండుగలు 'జరుపుకోవడం'
వేరు! 'జరిపించడం' వేరు! అని మాబాగా తెలిసొసోత్ంది. బాలయ్ంలో పండుగంటే లేవగానే తలంటుల్, కొతత్ బటట్లు, శుభర్ంగా పండుగ వాసనలు వచేచ్ ఇలుల్,
చుటుట్పకక్ల వాతావరణాలు. కాసేపు అలా ఓపికగా చేతులు జోడించి అమమ్ పకక్న కూరుచ్ంటే చాలు ముందుకి వచేచ్ పులిహోర - పరమానాన్లూ,
బొబబ్టుల్ - ఆవడలు. పర్తి పండకిక్ పర్తేయ్కమైన కథలు, నమమ్కాలూ, రుచులూ. ఇవనీన్ మళీళ్ ఇంకొక పండుగ ఎపుప్డా? అనే ఆశని, ఆసకిత్ని రేకెతిత్సూత్
ఉండగా ఉండగా, పర్తి పండుగా వచిచ్ పోతూ ఇలా ఒకక్సారిగా పెదద్రికానిన్ తెచేచ్సింది. పెదద్రికం ఊరికే రాదు కదా... వసూత్ వసూత్ బోలెడు పర్శన్లను,
సందేహాలను వెంటపెటుట్కొచిచ్ అపప్టిదాకా వునన్ అమాయకమైన నమమ్కాలని నిలదీసుత్ంది. అబుబ్రంగా వెంకటేశవ్ర సావ్మిని చూసూత్ ఒకానొక అలౌకిక
ఆనందముదర్లోకి వెళుత్ండగా, నిరాద్కిష్ణయ్ంగా మెడపటిట్ గెంటివేయపడితే, 'అనీన్ నీవే తండీర్!' అని పెటుట్కునన్ నమమ్కానిన్ ఎవరో కదిలిచ్వేసినటుట్.
పండుగ వసుత్ందంటే ఇపుప్డు గురొత్చేచ్ది ఒకే ఒకటి... పని పని. ఒకక్ళళ్మే ఇళుళ్ శుభర్ం చేసుకుని, సరుద్కుని, అనుకునన్వనీన్
వండుకుని, సవ్యంగా అనీన్ సమకూరుచ్కుంటే తెలిసొసోత్ంది అసలు కథ. మరొక తరానికి పండుగలలో వునన్ ఆనందం పంచడం మొదలుపెడితే కానీ
తెలీలేదు, ఎంత మంది పెదద్లు ఎనిన్ విధాలుగా కషట్పడితే మేము పండుగలను ఆనందించామో అని. వళుల్ హూనం చేసుకుని మాయలు - మంతార్ల
సినిమాలో లాగా అనీన్ మాకు అమరిచ్పెటిట్న తలుల్లందరికి సాషాట్ంగ దండ పర్ణామాలు పెటాట్లి అసలు. అనేన్సి ఓపికలు ఎలా ఉండేవో మరి వాళళ్కి. లేక
ఆ చినన్తనపు అమాయకతవ్ంలో మా సంతోషపు సావ్రథ్ంలో అమమ్ శర్మ, కషట్ం మేము పటిట్ంచుకోలేదేమో! బాగా బుదిధ్ వసోత్ంది ఇపుప్డు.
పైగా ఇకక్డ ఉంటే మనసుని కూడదీసుకుని చేసుకోవాలి పండుగలు. అనిన్టా సందేహాలే. అకక్డ పగలైతే ఇకక్డ రాతిర్. ఘడియలోల్
తేడా. తిధులోల్ మిగులు తగులు అని సందేహాలు. వచిచ్న కొతత్లోల్ గందరగోళంగా ఉండేది. ఒకరు ఈరోజు దీపావళి అంటే, ఇంకొకరు రేపు అనేవాళుళ్.
మళీళ్ ఇంత పెదద్ దేశంలో వేరు వేరు టైంజోనస్ కాబటిట్ ఇకక్డా తేడాలు. చినాన్ చితకా పండుగలు అసలు గమనింపులోకే వచేచ్వి కావు. మంచి
ఎండాకాలంలో కృషాణ్షట్మి, వినాయక చవితి వసాత్యి. పూజకి అనీన్ సిదధ్ం చేసుకుని వైవసవ్త మనవ్ంతరే, కలియుగే, పర్ధమ పాదే అని పుసత్కంలో
చెపిప్నటుట్ చదువుతుండగా మొదలవుతుంది మథనం... తరువాత ఇది జంబూ దీవ్పం కాదుకదా? భరత ఖండం కాదు కదా? అని. అకక్డికీ అమెరికా ఖండే
అనుకుని పూజ ముగించేయడమే. కానీ మనసులో ఏదో వెలితి.
భారత దేశంలో అయితే పర్తి పండుగని ఆయా బుతువులే మోసుకొచేచ్సాత్యి. శివరాతిర్ రాగానే 'శివ శివా' అని చలి పారిపోతుంది
అంటే నిజమే కదా అనిపిసుత్ంది, వెనువెంటనే వచేచ్ వేడి గాలులకు. తొలకరి జలుల్లకి మొదలయేయ్ పులకింతలా ఉంటుంది శార్వణ మాసంతో వచేచ్
పండుగల శోభ. ధనురామ్సపు పొగ మంచులో వెచచ్గా చలికాచుకునే భోగి మంటలు ఎలా మరువగలము. ఇలా పర్తి పండుగకి పర్కృతి పర్తేయ్కంగా
ముసాత్బయినటుట్ ఉంటుంది. లేదా పర్కృతిలో వచేచ్ మారుప్లకనుగుణంగానే పండుగలు జరిపే ఆచారం ఏరాప్టు చేసినటుట్ అనిపిసుత్ంది.
ఇకక్డికి వచిచ్న కొతత్లోల్ వినాయక చవితికి మొదటి సారి ఇషట్ంగా 'ఇండియా మారెక్ట ' నుండి మూరెడు పొడవు బుజిజ్ గణనాధుని
తెచిచ్ పూజ చేసుకునాన్ను. ఒకక్తిత్నే. వారాంతాలు చూసుకుని చవితి రాదు కాబటిట్ భోజనం కూడా ఒకక్తిత్నే చేయవలసి వచిచ్ంది. మూడో రోజున నా
చేతులతో ఒక బకెట నీళళ్లోల్ నిమజజ్నం చేసాక, ఆ నీటిలో కలవలేక రెండు రోజులు బాధ పడడ్ గణపయయ్ను చూసాక ఏదో చెపప్లేని వేదన. పండుగ వెనుక
పరమారధ్ం ఇది కాదేమోననే భావన. ఇంటిలో పూజ చేసేసుకుని వీధిలో ఉండే అరడజను మండపాలోల్ ఏదో ఒక మండపంలో వినాయకుణిణ్ ఇచేచ్సి 'మమ'
అనుకునేసేత్ సరి అనే ఆలోచన పోయి, అసలెందుకు ఈ ఆచారం పుటిట్ంది అనే పర్శన్ మొదలైన సందరభ్ం అది. ఇలా సాథ్న మారుప్ జరిగితే కానీ
తెలిసిరాలేదు పండుగల వెనుక మనిషికి - పర్కృతికీ మధయ్ ఉనన్ అనుబంధం.
శార్వణ, భాదర్పద మాసాలోల్ వచేచ్ వరాష్లకు చెరువులు నిండి దండిగా వయ్వసాయం జరగాలి అనీ చెరువులకు పూడిక తీసి ఆ మటిట్తో
వినాయకుణిణ్ చేసుకుని పూజించి తిరిగి నీళుల్ నిండిన చెరువులోల్నే వదిలేవారుట. వయ్వసాయం బాగా జరిగి సంకార్ంతి సమయానికి ధానయ్పు రాశులు నటిట్ంట
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అమెరికా అమామ్యి

నిలిసేత్, కొతత్ వడల్ను దంచి పొంగళుళ్ పెటిట్ సంబరాలు చేసుకునేవారుట. అంతా పర్కృతితో ముడిపడిన చకర్ం ఇది. వయ్వసాయ ఆధారిత దేశం కదా
అనాదిగా! ఎకక్డో, ఎపుప్డో లెకక్ తపిప్ంది మరి. పండుగ వివరం ఎరుక పరిచే వారు ఎవరు? ఎంతెతుత్ విగర్హాలు పెడుతునాన్ము అనే ధాయ్స, ఎనేన్సి
నైవేదాయ్లు చేసుత్నాన్ము అనే లెకక్లు తపిప్ంచి ఆవగింజంత భకిత్, పరాయ్వరణం మీద శర్దధ్ ఎంత మందికి ఉందనీ?
చవితికి ఐదు నెలల ముందు నుండే ఫోనుల్ ఊరి నుండి. "అకాక్! రామాపురం వాళుళ్ 13 అడుగుల విగర్హం తెసాత్ ఉండారు,
వంకాయల పలిల్ వాళుళ్ కూడా వాళళ్ కనాన్ ఒకక్ అడుగు ఎకుక్వే తెసాత్ ఉండారు. మరి ఈసారి మన పలెల్లో అంతకు మించి పెటాట్ల! నువువ్ చెపుప్ నీ పేరున
ఎంత రాసుకోమంటావో. మైకులో నీ పేరు చెపిప్సాత్ము. అమెరికా వాళల్ంటే మాములుగా ఉండ కూడదు మరి " అని గుకక్తిపుప్కోకుండా ఒకటే హడావిడి.
అపుప్డే ‘తరిగొండ రాచపలిల్ గణేష యూత’ అనే వాటాస్ప గూర్ప లో మెంబెర ని కూడా చేసేసారు. “ఒరేయ వదుద్రా ... అసలు పండుగ చేసేది ఫలానా
దానికి రా, ఆ డబుబ్ ఊరోల్ ఇంకోదానికి వాడదాము” అని చెపుత్ంటే వింటేనా!
ఒకసారి ఇలాగే మొహమాట పెటిట్ 'అమెరికా వాళుళ్' అనన్ పేరున బాగానే గుంజారు. (ఇకక్డ పెరటోల్ చెటుట్కి డాలరుల్ కాసాత్యిగా
మరి.) తీరా చూసేత్ రికారిడ్ంగ డానుస్, తీనామ్రల్తో పలెల్లో తొమిమ్ది రోజులు ఎవవ్రికి శాంతి లేకుండా చేసారుట. నాలుగు ఆవులు కటుల్ తెంపుకుని
పారిపోయాయిట. అంత హంగామాతో కొనన్ విగర్హానిన్ వరాష్లు లేక నెరెర్లు చీలిన చెరువులోల్ ఎండకు, గాలికి వదిలేసి ఎవరి దారిన వారు చకాక్
పోయారుట. పెదద్వాళుళ్ ఒకటే గోల. పిలల్లేమో పటాన్లకి చదువులకి వెళిల్ పండగలకి ఊరల్కి వచిచ్ 'చంటిగాడు లోకల' అనే వేషాలు. మొనన్ యూటూయ్బ
పోల లో 'ఇండిపెండెనస్ డే' కి 'రిపబిల్క డే' కి తేడా అడిగితే మూడొంతుల మంది యువత తెలల్ మొహం వేసారు. ఇక వీరి సోషల రెసాప్నిస్బిలిటీ గురించి
ఆలోచించేది ఏముంది. దేశంలో యువత ఇంత సొంపుగా ఉంటే ఎలాగా? ఊరోల్ వీళళ్ నిరావ్కం తెలిసి చందాలు ఆపేసిన వాళుళ్ 'లోభులు.' ఒకొక్కక్ తలకి
నాలుగేసి ఓటుల్ అని లెకక్లేసి వీళళ్ ఆటలు సాగనిచేచ్ 'సరప్ంచ ' కాండిడేటేల్మో హీరోలు. ఎకక్డికకక్డ గార్మసాథ్యి నుండీ రాజకీయాలే! రేపటి గురించి,
రాబోయే తరాల గురించి లెకక్లేనితనం. ఇదీ అమాయక గార్మీణ భారత పండుగ శోభ.
పర్పంచం నలుమూలలా ఏ సంబరం చూసుకునాన్ పర్కృతితో ముడివేసుకునన్వే. పర్కృతి మనకి పర్సాదించిన గాలీ, నీరు, ఆహారానికి
బదులుగా కృతజఞ్తతో చేసుకునే వేడుకులే. మాములుగా ఈ విషయానిన్ చెపేత్ వినమని కాసత్ భయమూ, భకీత్ కలగలిపి చెపేత్ ఎవరం పాటిసుత్నాన్ము కనుక?
పర్తి దేవునికి ఒక జంతువుని వాహనంగా ఇచాచ్రు, వారి మీద భకిత్తో అయినా ఏమి చెయయ్కుండా వదిలేసాత్మని. మొనన్ చినన్దానిన్ ‘జూ’ కి తీసుకుని వెళిల్
సింహానిన్ చూపించి 'చూడు చూడు అదుగో సింహం ' అని ఎకైస్ట అయాయ్ను. కాసింత సథ్లంలో తాపీగా కూరుచ్ని గాజు తలుపుల నుండి ‘ఒకక్ చూపు,’
క్షణ కాలం చూసింది ననున్. ఎంత ఈసడింపు ఉందో ఆ సింహపు చూపులో. దాని సాథ్వరానికి వెళిల్ అదే ఎకస్యిటెమ్ంట తో నేను అరవగలనా అనిపించింది.
గొంతులో ఎదో అడుడ్పడగా ఎనోన్ విషయాలలానే ఈ ఆలోచన కూడా విదిలించేసి పకక్నే వునన్ ఇంకో బోనులో జీవి దగగ్రికి వెళాళ్ను. చలి చీమలనుండి,
వాన పాముల వరకు అనిన్ జంతువులు 'పరాయ్వరణ సమతులయ్త' కోసం రేయింబవళుల్ పాటు పడతాయని చెపేత్ విని బురర్కెకిక్ంచుకోము కదా. ఇంత
'అహం' ఎందుకు మనిషికి?
ఇహ పుటిట్న నేలన యురేనియం నిలవ్ల కోసం నలల్మల అడవులని తవవ్డానికి అనుమతినిచిచ్న పర్భుతావ్నిన్ చూసేత్ ’యధా పర్జా ...
తధా రాజా’ అనాలేమో! మనది పర్జాసావ్మయ్ం కదా. అనాదిగా ఆ అడవులోల్ భాగంగా వునన్ చెంచులు ఇతర ఆదివాసీలు ఎకక్డికి వెళాళ్లి? జంతువుల
సంగతి సరే సరి. వాటి రోదన వినడానికి అరణాయ్లు కూడా లేకపోతే ఎలా? చీమలు దూరని చిటట్డవి, కాకులు దూరని కారడవి అనేవి పుసత్కాలోల్
మిగిలిపోవలసిందే ఇక. ఊరోల్ ఎకరం నేల తడపడానికి వేల అడుగులోల్ భూమిని తోడాలిస్వసోత్ంది. ఇటువంటపుప్డు అడవులని నరకివేయడం అనేది ఎంత
అనాగరికం! ఇదేం పురోగతి. నదుల గతులు తపిప్తే వచేచ్ అనరాధ్లు ఊహించగలమా?
ఇటు చూసేత్ తగలబడుతునన్ అమెజాన అడవులు. మొతత్ం పర్పంచానికి కావలసిన పార్ణ వాయువులో 20% అమెజాన అడవులోల్ంచే
వసోత్ంది. భూమికి ఊపిరి తితుత్లుగా పిలవబడే అడవులు తగలబడిపోతునాన్య. అదీ మానవ తపిప్దం వలన. ఇదేనా పర్కృతి పటల్ మనకునన్ శర్దధ్. ఇంత
శర్దధ్లేని వాళళ్ము మనం పండుగలు జరుపుకోడానికి అరుహ్లమేనా అసలు? కటుట్కునే చీరలకు, నగలకు, నైవేదయ్పు ఫోటోషూటల్కు లైకులు వసాత్యి కానీ
ఫలం దకుక్తుందా అని నా అనుమానం.

øöeTT~

www.koumudi.net

ôdô|º+ãsY 2019

4

అమెరికా అమామ్యి

అయినా పుటుట్కతో వచిచ్న నమమ్కాలని వదలలేము కదా. ఏదో ఒక నమమ్కం / విశావ్సం లేనిదే మనిషి జీవనం సాగించలేడు. ఆ
విశావ్సానిన్ కర్మబదీద్కరించి పాజిటివ ఎనరీజ్ని పంచడమే ఏ ధరమ్మైనా చేసేది. అసలు తతావ్నిన్ వదిలేసి చేసుకునే సంబరాలోల్, చితత్శుదిధ్ లేని ఈశవ్ర పూజ
లాగా ఫలం ఏమీ ఉండదు. మనుషులతో పాటు జీవించే హకుక్ జీవం ఉనన్ పర్తి దానికి ఉంది ఈ భూమీమ్ద. అది తెలుసుకుని చేసుకునే పండుగలోల్ వచేచ్
పాజిటివ పవర ఎంతో జీవశకిత్ని ఇసుత్ంది. కాకపోతే ఒకక్టి, చినన్నాటి ఆనందాలను, సంబరాలను పిలల్లకి కూడా పంచాలి. పండుగలంటే కొతత్బటట్లు,
దేవుడికి ఇంకొనిన్ అరీజ్లు, ‘ధన కనక వసుత్ వాహన పార్పత్య్రధ్ం’ మాతర్మే కాదు అని చెపాప్లి. ఈ పసి మొకక్లని ఇపుప్డే మలచాలి. వారిని మారచ్గలం.
వారికి పర్కృతిని పరిచయం చేయగలం. వారికి పండగలకి ఆచారాలకీ పర్కృతితో గల సంబంధం వివరించాలి. అది మనిషి కనాన్ గొపప్దైన శకిత్ అనీ,
దానికి కృతజుఞ్లమై ఉండాలని చెపాప్లి. అదే మనం చేసుకోగలిగే పెదద్ పండుగ.

(వచేచ్నెలలో అమెరికా అమామ్యి ఏం చెబుతుందో.. ఎదురుచూదా
ద్ ం..!!)
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