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పరదే పాలెం నుండి పరదేశం దాకా.. 

  ఈ నెల నా కౌముది మాటా మంతీ అమెరికా నుండి.. చాలామంది చదివే వాళల్కి , అమెరికా కొతత్కాదు కానీ, మాలాంటి 
పరదేశీలకి కొతేత్.. ! మొనన్ రాసింది చదివి ఒక ఫెర్ండ కామెంట చేసింది.. “ బరా బరా రాసేసుత్నాన్వు, టాపికస్ మంచివి ఎంచుకుంటునాన్వు 
గానీ.. ఇంకొంచెం డెపత్ లో రాయచుచ్..” అందుకే ఇవాళ పరదేశీల మీద డెపత్ లో రాదాద్మని డిసైడ అయాయ్.. (రాసే వాడికి , చదివేవాడు 
హలాక్ గా కనబడతాడు అనే పార్ధమిక సూతర్ం ఆధారంగా )  

వైజాగ లో మా  ఇంటికి దగగ్రలో ఉనన్ వొక  ఏరియా ని పరదేశీ పాలెం అని అంటారు. అకక్డ మాకో చినన్ సథ్లం ఉండేది. 
ఇలుల్ కటుట్కోవాలని చినన్ కోరిక ఉండింది గానీ.. ఆ ఏరియా ఎకుక్వ కబాజ్లు జరిగిపోతునాన్యని అయినకాడికి అమేమ్సారు! అమెరికాని 
కూడా మనవాళుళ్ బానే కబాజ్ చేసారు అని, ఇకక్డికి వచిచ్న తరావ్త అరధ్ం అయింది. నేను  చెపప్లా.. ఇది యునైటెడ సేట్టస్ అఫ ఆంధర్ పర్దేశ 
..అని నవావ్రు మితుర్లు. మీ ఆఫీస లో తెలుగు వాళుళ్ ఉంటారా అంటే “లేదమామ్ .. ఇండియనస్ మధయ్లో, అందునా తెలుగు వాళళ్ మధయ్లో,  
అమెరికనల్ నే వెతుకోక్వాలి మనం ..” అని నవివ్ంది ననున్ కలవటానికి వచిచ్న మితుర్రాలు!  తెలుగు జాతి మనది .. మెండుగా వెలుగు జాతి 
మనది ..అని చెపొప్దూద్ భలే గరవ్ం వేసింది! 

ఇకక్డ రెండు రకాల తెలుగు వాళల్కి కలుసూత్ ఉనాన్ను.. షుమారు నలభై ఏళళ్ కిర్తం సిథ్రపడి, ఈ పరదేశానిన్ , అంది వచిచ్న 
అవకాశాలిన్, ఇకక్డ సేన్హాలిన్ రెండు చేతులతోనూ సీవ్కరించి, ఈ దేశంతో మమేకమైన వాళుళ్ ఒక రకమైతే ( సౌలభయ్ం కోసం వీళళ్ని 
సీనియర తెలుగూస అందాం) హెచ వన మీదో, ఇంకే దాని మీదో ఇకక్డికి వచిచ్ సెటిల అయిన వాళుళ్, ఇవాళో, రేపో ఇండియా వెళిళ్పోతాం 
అనుకుంటూ .. జీతం, జీవితం ఇకక్డే ఖరుచ్ పెటేట్సేవాళుళ్( వీళళ్ని జూనియర తెలుగూస అందాం)  

సీనియర తెలుగూస – పరదేశంలో సాధక బాధకాలు , సంతోషాలు, గరావ్లూ , దుఖాలూ, అనీన్ చవి చూసినవాళుళ్.. 
చాలా వరకూ, వచిచ్నపుప్డే, ఈ దేశంతో కలసిపోవాలి అని నిరణ్యించుకొని, పూరిత్ సాథ్యిలో యాకెస్పట్ చేసిన వాళుళ్.. కాబటిట్, చినన్ చినన్ 
ఆశాభంగాలు ఉనాన్, ఈ జీవితంతో పాటు పేకేజీ డీల లా సరుడ్కుపోయిన వాళుళ్ , పిలల్లు అమెరికనల్ని పెళిల్ చేసుకునాన్ , ఇండియా నుంచి 
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తెచుచ్కునన్ అలుల్ళుళ్ సరిపడకపోయినా.. భారతదేశ కరమ్ సిదాధ్ంతం వంట పటిట్ంచుకొని, వాటేవర హేపెనస్.. హేపెనస్ అనుకుంటూ.. మనవళళ్ 
విజిట కోసమో, లేకపోతే ఫెర్ండస్ పలకరింపు కోసమో ఎదురుచూసూత్ బర్తికేసేవాళుళ్ ..! ఈ దేశం ఇచిచ్ంది తీసుకునాన్ం, దీనికి ఎంతోకొంత 
చేయాలి అనే ఒక తతవ్ం ఉంటుంది వీళళ్లోల్ ! ఇనిన్ సంవతస్రాల తరావ్త, వేరే దేశంలో ఇమడగలగటం కూడా వీళళ్కి సందేహమే.. ! కాబటిట్ 
పూరిత్ సాథ్యి ఇండియన అమెరికన లా మారటానికి వీళళ్ వంతు పూరిత్ పర్యతన్ం చేసాత్రు. వీళళ్లోల్ ఉనన్ సరైవ్వల ఇనిస్ట్ంకట్ కూడా దానికి 
దోహదం చేసుత్ంది. ఈ దేశంలో నిలదొకుక్కోవటం కోసం చేసిన పర్యతాన్లూ, పడడ్ ఇబబ్ందులూ.. వీళళ్ని  బాగా సానపడతాయి. కొనిన్ 
ఇబబ్ందులు ఉనాన్, ఆరిధ్కంగా వోడుడుడుకులు చూడటం వీళళ్కి ఎసట. వీళళ్లోల్ ఉనన్ , పొదుపు, సేన్హాలని కాపాడుకొనే తతవ్ం వీళళ్ని 
సునాయాసంగా వృదాధ్పయ్ం దాటించగలదు. 

ఇకపోతే,  
జూనియర తెలుగూస – ఏ ఉదోయ్గం పడితే ఆ ఉదోయ్గం కాకుండా .. సలక్షణంగా , సాఫేట్వ్ర ఉదోయ్గం తెలుగు పురుష 

లక్షణం అనన్ టైప లో, మంచి జీతం, ఇలుల్ దొరికేదాకా హోటల.. ఇలా సలక్షణంగా ఈ దేశంలో వచిచ్ పడడ్వాళుళ్. ముందు, కొనాన్ళుళ్ 
బాచిలర లైఫే సఫలమూ.. అని పాడుకునాన్, తెలాల్రేసరికి , సీరియల మాతర్మే తిని కొలువుకి పోవాలిస్ రాగానే, పెళిల్ చేసుకుందాం అని 
గురొత్చిచ్ .. మళీళ్ తెచుచ్కునన్ హెచ ఫోర పిలల్ ఇదే మొదటిసారి వంటింటోల్ అడుగుపెటిట్ందని తెలుసుకొని కూడా బావురుమనకుండా .. 
చేతులూ కాళూళ్ జాయింట గా కాలుచ్కుంటూనన్ వాళుళ్. పోను, పోను, ఇండియన రెసాట్రెంటుల్ పెటట్టానికి ఇది ఉపయోగ పడుతుందని కూడా 
మనసులో కూసంత సంతోషం ఉంటుంది లెండి. కాకపోతే, పిలల్లకి తెలుగు రాకపోయినా, తెలుగు వచిచ్న తరావ్త వాళల్కి, కూచిపూడో, 
భరతనాటయ్మో, కనీసం ఒకక్సారైనా ‘పాడుతా తీయగా‘ కి సెలెకట్ కాకపోవటమో జరిగితే, వీళుళ్ కడు దుఃఖించెదరు. కాకపోతే అపుప్డు 
ఇండియాకి ఫోన చేసి, వాళళ్ పిలోల్, పిలాల్డో సెలెకట్ కాకపోవటంలో ఎనిన్ రాజకీయాలు జరిగాయో సోదాహరణంగా చెపప్గలరు. అంచనాల 
సమసయ్ ఉంటుంది వీళళ్కి. కొనాన్ళళ్కి, ఇవనీన్ తగిగ్ డాలరు మాయలో పడతారు. బాగా సంపాదించి ఇండియా వెళిల్, పని మనుషులని పెటుట్కొని 
... చలల్గా కాలం గడపాలోయ ఇలా ఉంటాయి ఆలోచనన.లు కానీ వెళేళ్దెపుడో ఎవరికీ తెలీదు. అమెరికాలో ఉనాన్.. నితయ్ం తమ తమ 
అనకాపలిల్తో నితయ్ం టచ లో ఉండే వీళుళ్ .. ఎవరైనా ఇండియా నుండి వసుత్నాన్రంటే ( పని చేయటానికి వచేచ్ తమ తమ పేరెంటస్ తపప్ !) 
కొంత బెంబేలెతిత్ పోతారు. వీలునన్ంతవరకూ, హడావిడిగా, వచిచ్నవాళళ్కి  తమ జీవితం అరధ్ం అయేలోగా వెళిళ్పోతే బాగుణుణ్ అని 
మొకుక్కుంటూ ఉంటారు. పిలల్లు పెదద్వాళళ్యితే మరో బాధ. వీళుళ్ పడే/పెటెట్ బాధలు, ఆ పిలల్ల ఆలోచనలు ఇలా డబుల డెకక్ర సవారీలా 
ఎటూ చెందకుండా ఉంటాయి. తమ భారతీయత , తమ కలచ్ర ఎకక్డ భర్షుట్పటిట్ పోతుందో అనన్టుల్, శంకరశాసిత్ లా నితయ్ం నాలుగు గుళుళ్, 
పదహారు ఈవెంటల్ తో  పదహారణాల తెలుగు వాళుళ్ అనిపించుకుంటారు..!  

ఇవనీన్ నా ఆలోచనలే సుమండీ! నేను గమనించిన విషయాలు. ఒక సీనియర తెలుగూస ని పెళిల్ చేసుకునన్ ఒక డచ వనిత 
..నాతో మాటాల్డుతూ ఇలా అంది.. “ తెలుగు వాడిని పెళిల్ చేసుకొని, నేను తెలుగు సమూహానేన్ పెళిల్ చేసుకునన్టుట్ అయింది.. ఎంతో మంది 
పరిచయం అయారు మావారి దావ్రా. కానీ, ఇపప్టి తెలుగు వాళుళ్ , ముఖయ్ంగా యువతరం, ఇంత చదువుకొని, డబుల డిగీర్లు సంపాదించి, 
సంపాదనలో ఇంత తెలివితేటలు ఉనన్వాళుళ్, తమ, తమ బంధాలను నిలుపుకోవటంలో ఎందుకు ఫెయిల అవుతునాన్రు? ఎందుకు 
ఇండియన రిలేషనిష్ప కౌనిస్లర లకు పని పెరుగుతోంది? నాకైతే అరధ్ం కాదు..! “  

నాకూక్డా అరధ్ం కాలేదు. నిజమే.. ఒక తరం భుజాల మీద , వాళళ్ ఆలోచనల మీద, ఆశయాల మీద, ఇబబ్ందుల మీదుగా 
దాటి , గేర్ట అమెరికన డీర్మస్ నిజం చేసుకుంటునన్ ఇపప్టి తరం .. వాళళ్ కంటే టెకాన్లజీ తో నిరంతరం అందరితో టచ లో ఉండే ఈ తరం.. 
సంతోషంలో, నిజమైన సుఖంలో టచ లో ఉనాన్రా..? 
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మీ ఆలోచనలు, అభిపార్యాలు, నాతో పంచుకోండి.. ఇవి నా అభిపార్యాలే.. ఇందులో నైరాశయ్ం లేదు.. జీవితానుభవాలిన్, 
అందరూ సెలెబేర్ట చేసుకోవాలనన్ కోరిక తపప్.. అరధ్ం చేసుకుంటారని, అపారధ్ం చేసుకోరని ఆశిసుత్నాన్ను.  

ఇంకొనిన్ ఆలోచనలతో, మళీళ్ వచేచ్ నెల కలుదాద్ం.. !  
 

 
                           ( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy)    
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