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

ఎంతో గొపప్ రనీ  దేశంలో ఎంతటి పేరునన్ గుడి నా పూరణ్ కుంభంతో గతం పలికేటంత .  .ఐ పీలు అనీ అనుకునే రోజుల నుండీ ... “ఆ వదినా మా 
పిలల్కి ఆవకాయ్ పటట్డానికి 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.  చెపిప్న రెండు రకాల రి గురించి చరిచ్ త్ ఉంటారు . ళళ్ గురించి ఎవరూ పెదద్గా పటిట్ంచుకోరు. కానీ 
రు మా ం అందరి సమసయ్లు నెతిత్న క్ని భూభారానిన్ మో త్  ఉంటారు. ఆ కేటగిరీలో ఫ ట్ ఉండే ళళ్లో నేనొకదానిన్. ఉదోయ్గం వదిలే  భరత్ ంట 

అమెరికా సం వచిచ్న కాండిడేట్ ని.  సమసయ్ల వలల్ ఇంటోల్ చికుక్కుపోయి , రోజూ నూయ్  లో వచేచ్ అమెరికా రత్లు ని నాకెపుప్డూ ఉదోయ్గం వ త్ందో 
అని లెకక్లు  చుటాట్లని మేనేజ్ చే త్, ఒంటి చేతోత్ ఇంటినీ, పిలల్లిన్ మేనేజ్ చే త్, ఉదోయ్గాలకి ళేల్ ఆడ రి పు ఆరాధనగా, హడా డిగా కాలేజులకీ 
పారీట్లకి ళేల్ పిలల్ల పు ఈర య్గా, ఇపుప్డే కొతత్గా వచిచ్న రిని తేలిగాగ్ చూ 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, ఉతాహం 
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 త్నన్ చలల్టి గాలికి కళళ్లో ఊరిన తడికి అసప్షట్ంగా 
అలుల్కుని పోయినటుట్ ఉనన్ బంగారు అకష్రాలు . తేరుకుని చూదుద్ను కదా, అరచేతిలో  ఉనన్ పా  పోరుట్   "సతయ్మేవ జయతే" అనన్ అకష్రాలు. ను  నా 
బిడడ్ ,  నీకు ఎదురే లేదు అని ఎదో శకిత్ భుజంతటిట్న భావన. అలా పడింది అమెరికా నేల న నా మొదటి అడుగు. ఇకక్డి త్త జీవనం, ఇనిన్ 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.. 

*** 
భలే మంచి చౌక (?) బేరము ! 

ఈవారం గోర్సరీ షాపింగ నా వంతు. మా ‘బే ఏరియాలో’ పచారీ సామాను కొంటానికి వెళుత్నాన్ను, మీరు కూడా వసాత్రా? రండి మరీ, 
సీట బెలుట్ సరుద్కుని కూరోచ్ండి, అలా వెళొళ్దాద్ం. ముందైతే దుకాణం వచేచ్ వరకు కాసత్ చరితర్ చెపుప్కుందాం. ‘డిమాండ అండ సపెల్ౖ’ ఆధారంగా ఇపుప్డు 
ఊరికో పచారీ కొటుట్ ఉంది కానీ, తొలి నాళళ్లో అమెరికా వచిచ్న వారు పడాలిస్న కషాట్లనీన్ పడాడ్రు పాపం. ముఖయ్మైన పటట్ణాలోల్ మాతర్మే ఉండే ఒకటో 
అరో ఇండియన షాపులకి ఉతత్రాలు రాసి ముందుగా ఆరడ్ర పెటుట్కుంటే కానీ పపుప్లు, ఉపుప్లూ కళళ్ జూయ్సే భాగయ్ం ఉండేది కాదుట. ఇపుప్డైతే మరి 
కుంకుడు కాయల నుండి వేప పువువ్ వరకూ దొరకని వసుత్వు లేదంటే చూసుకోండి. 
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అదుగో ఇండియన సోట్రు వచేచ్సింది దిగండి దిగండి. టార్లీ తీసుక్నాన్మా, ఇక నడవండి. మనం వెళళ్బోయేది మన అడాడ్. ఎటు 
చూసినా అంతా మనవాళేల్. కాబటిట్ కొతత్ దేశంలో నేరుచ్కునన్ పదధ్తులూ, పాలిష పటిట్ మెరిపించుకునన్ మానరుస్, వయ్వహారాలూ అనీన్ తుంగలో 
తొకేక్యండి. కిటికీలోంచి జేబురుమాలు వేసి సీట ఆపుకుంటామే ఆ ఒరిజినాలిటీని బయటికి తీసుకురావాలి. మరి తపప్దు. లేకపోతే నెగుగ్కురాలేము ఈ 
చోట. చూసాత్రుగా! 

ముందుగా కూరగాయల దగగ్రికి వెళదాం. జనం ...జనం! వీకెండ లో గోర్సరీ షాపింగ అంటే సాహసమే సుమా!  టార్లీని ఆయుధంలా 
చేసుకుని అటు వారికీ ఇటు వారికీ గోడలా పెటిట్, మోచేతులని అడేడ్సి, వెనకవారికి ముందు ఏమునాన్యో కనిపించకుండా నిలుచ్ని చాకచకయ్ంగా కవరోల్ 
వేసేసుకుంటునాన్రు కాసత్ అనుభవం ఉనన్వాళుల్. అంత దూకుడులేని వాళుళ్ కాలు కాలిన పిలుల్లాల్ ఎకక్డ సందు దొరుకుతుందా అని వీరి వెనుకాలే విసుగాగ్ 
ఎదురుచూసూత్ హడావిడి పడుత్నాన్రు. ఓపిక నశించినవారు మోచేతుల యుదధ్ంతో దూరిపోయి కావాలిస్ంది తీసేసుకుని విజయ గరవ్ంతో వేరే సెక్షనల్కు 
పరుగులు పెడుతునాన్రు.  

రకరకాల మనుషులు. “డాలర పెటిట్ గుపెప్డు కరివేపాకు కొనడమా? లేక పదమూడు డాలరుల్ పెటిట్ కరివేపాకు మొకక్కొని దానిన్ 
చెటట్ంత చేసి అమెరికా మొతత్ం కరివేపాకు పంపిణీ చేయడమా?” అని తీరుబడిగా ఆలోచనలు చేసేవారు ఒకవైపు. తవ్ర తవ్రగా పనిముగించుకుని వీకెండ 
సమయానిన్ ఆదా చెయాయ్లనుకుని హడావుడి పడే వారు ఒకవైపు. పానీపూరి కారెన్ర దగగ్ర నిలబడి సాట్రట్ అప కంపెనీలు, కొతత్ ఐడియాలు పంచుకునే వారు 
ఒకవైపు, ఎటు చూసినా సందడి సందడిగా ఉంటుంది.  

"అమమ్! నీకు ఫోటోలు వాటాస్ప చేశాను చూడు. ఏమేమి తీసుకోవాలో మెసేజ చెయయ్వా.?"  కొతత్గా సంసారం మొదలుపెటిట్న కొతత్ 
పెళిల్కూతురు అమమ్తో ఆన కాల సరుకుల షాపింగ చేసోత్ంది.  

"ఎకక్డా ఒక చచుచ్, పుచుచ్ లేదు. ఎంత నాణయ్మైన సరుకో!  పిలకలేని బోడిగుండు కొబబ్రికాయలతో పూజా? సరేలే సముదార్లు 
దాటేసి వచాచ్క పటిట్ంపులతో పనేముందిలే, నలుగురితో నారాయణ! " గొణుకుక్ంటునన్ పరాయ్టక తలిల్తండుర్లు.  

"హలో, హలో మిమమ్లేన్. నా టార్లీ తీసెక్ళిళ్పోతునాన్రు. మీది ఇది!" ఈ గందరగోళంలోంచి తవ్రగా బయటపడాలనే తాపతర్యంలో 
వేరే టార్లీని తీసుకుని వెళిల్పోతునన్ వారు కొందరు.  

"కాసుట్కో వాడు కంది పపుప్, మినపప్పుప్, గోధుమ పిండి అముమ్తునాన్టట్. ఇదే ధరకు రెండింతల సరుకు మరి. చెరో బసాత్ కొనుకుక్ని 
పంచేసుకుందామేంటి?" ఒక కాసుట్కో హోల సేల వీరాభిమాని పర్తిపాదన. 

"ఆరాగ్నిక పసుపు లేదా అండి మీ షాప లో? ఇలాగైతే మీ సరీవ్స గురించి మంచి రివూయ్స ఎలా వసాత్యి చెపప్ండి? " అంటూ షాపు 
వాళల్తో వాదిసుత్నన్తనిన్ చెతత్ రివూయ్లు రాసాత్రేమో అనే భయంతో ‘కరర్ విరవక పాముని చంపక' అనన్ చందంగా మెతత్ మెతత్గా సముదాయిసుత్నన్ 
షాపువారు.  

"మన లోకల రేడియోలో మీ షాపువారు సమరిప్సుత్నన్ సినిమా కివ్జ పోర్గార్ంలో కూపన గెలుచ్కునాన్. ఇదుగో కూపన. నా గిఫట్ ఇసేత్ నే 
వెళాత్." హుషారుగా అడుగుతునన్ రేడియో అభిమానితో “ఇదిగోండి మీరు గెలుచుకునన్ 'దేశీగృహ’ ఇడిల్ మరియు దోస పిండి. లోకల గా చేసాత్మండీ, మీకు 
నచినటెల్ౖతే యెలప్ లో రివూయ్ ఇచిచ్, మా ఫేస బుక పేజీని లైక చేసి, కామెంట చేసి షేర చెయయ్ండి. థాయ్ంక యూ!” అంటూ రికారుడ్ వేసుత్నన్ సేలస్ అమామ్యి.  

పిలల్లని టార్లీలో కుదేసి వాళళ్ అలల్రి భరిసూత్, ఆ చికాకుతో తొడిమలనీన్ తీసుకునాన్ తీసుకోకపోయినా తుంచేసి, చకక్గా సరిద్న 
కూరగాయలిన్ కలగాపులగం చేసేసి, పైనునన్ ఆకుకూరలనీన్ కెలికేసి, అడడ్మొచిచ్న వారిని టార్లీలతో గుదేద్సి అవసథ్ పడుతునన్ తలుల్లు.  

పిలల్ల సూక్లింగ నుండి పెళిల్ళల్ వరకూ, ఇంటి అదెద్ల నుండి ఇండియాలో రియల ఎసేట్ట వరకూ ఏదీ వదలకుండా ఒకరి గురించి 
ఒకరు తెలుసుకుంటునన్, ఇంతకాలం కలుసుకోడానికి తీరికలేని పాత మితుర్లు. 

వర్తాల కోసమో, భారయ్ సీమంతం కోసమో సెప్షల గా ఆరడ్ర చేసి తెపిప్ంచిన మలెల్పూలని, తమలపాకులని జాగర్తత్గా సరుద్కుంటూ 
అమమ్లూ, అతత్గారుల్ ఇచిచ్న పటీట్లో సరుకులు అనీన్ ఉనాన్యో లేదో సరిచూసుకుంటూ కొతత్ భాధయ్తలకి సిదధ్పడుతునన్ అబాబ్యిలు.  
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ఇంకో చివర కాసింత చోట పెటుట్కునన్ బూయ్టీ పారల్ర లోకెళిళ్న భారయ్కోసం సామానంతా కొనేసి పిలల్ని సముదాయిసూత్ 
ఎదురుచూసుత్నన్ భరత్. ఈ మధయ్న ఉభయ తెలుగు రాషాట్ర్లలో వచిచ్న సిరి ధానాయ్ల విపల్వం గురించి కనిపించిన వారందరికీ ఉచిత లెకచ్రిల్సుత్నన్ డాకట్ర 
ఖాదర వలీ ఉపాసకుడు ఒకవైపు. దూర పార్ంతాలనుండి వచిచ్ ఇంటికి కావలసిన సరుకులు కొనుకుక్ని, అకక్డే ఉనన్ సాన్కస్ జాయింట లో పకోడీలో, 
సమోసాలో, పునుగులో ఏవో ఒకటి తినేసి, ఇంటికి కొనిన్ 'టూ-గో' కూరలు పాయ్క చేయించుకునే పకక్ ఊరి వాళుళ్.  

ఇలా ఎటు చూసినా పార్ంతీయ, జాతీయ వాతావరణంతో ఎపుప్డు చూసినా కోలాహలంగా ఉంటాయి మా ఇండియన సోట్రుల్. 
ఆ ఆ… అపుప్డే అయిపోలేదండీ, నా కిషట్మైన సెక్షన కి తీసెక్ళతాను రండి. అదుగో ఆ మూలన పూజా సామానుల్, సోపులు, కీర్ములు 

పెటాట్రే అదే. అకక్డికి వెళళ్గానే టైం మెషిన ఎకిక్ చినన్పప్టి మా ఊరుకి సెప్షల టిర్ప వెళొళ్చిచ్నటుట్ ఉంటుంది. నానన్ని గురుత్కుతెచేచ్ మైసూర శాండల 
గుండుల్, అతత్ని గురుత్తెచేచ్ పౌడర చెండుల్, అమమ్ పెటుట్కునే తిలకం సీసాలు ఉంటాయి. ఊహ తెలిసిన నాటి నుండి చూసుత్నన్ బార్ండుల్ అనిన్ "బాగునాన్వా 
అమమ్ణిణ్! " అని పలకరించినటుల్ ఉంటుంది. ఓలడ్ సింథాల వాసనకి వేసవి సెలవులు, అమమ్మమ్ నవువ్లు గురొత్సాత్యి. గంధపు బిళల్లు, ఛాయ పసుపు, 
కుంకం పొటాల్లు చూసుత్ంటే శార్వణ శోభ నవువ్తూ ఎదురొచిచ్నటుట్గా ఉంటుంది. గుతుత్లుగా పెటిట్న ఒతుత్లు, ఉదధ్రిణి మొదలైన పూజ సామాను 
చూసుత్ంటే పూజ చేసుకునన్ తరావ్త హారతికి పిలిచి, చేతిలో పటిక బెలల్ం పెటెట్ నాయనమమ్ మతికి వసుత్ంది.  అగరబతిత్ వాసనలకి శర్దధ్గా చదివి, మంచి 
రాయ్ంకుకోసం దేవుడిని వేడుకునే సూక్ల రోజులు గురొత్సాత్యి. వికో టరమ్రిక నుండి జిందా తిలిసామ్త వరకు. డాబర వజర్దంతి నుండి కోల్సప వరకు.  
ఫెర్ండస్ తో పంచుకునే మామిడి తాండర్ నుండి టీ లో ముంచుకునే రసుక్ల వరకు. నోరూరించే పాలకోవాల నుండి జిలేబీల వరకు, ఒకక్టనేమిటి 
ఇండియన సోట్ర లో పర్తీ వసుత్వు అలా అనుభూతుల జాఞ్పకాల వైపు లాగేసాత్యి. 

ఇకక్డి నుండి మనసు మరలుచ్కుని బయటి పడేసరికి చాంతాడంత కూయ్ వెకిక్రిసూత్ ఉంటుంది. వైకుంఠపాళిలో ఆఖరి గడి ముందు 
ఉండే పెదద్ పాము మింగినటుట్ షాపిప్ంగ అంతా అయాయ్క మళీళ్ మొదటికి వచిచ్ గుమమ్ం దాకా ఉనన్ కూయ్లో వెళిల్ నుంచోవాలి, పదండి.  

షాపంతా చీమల బారులా మెలికలు తిరుగుతూ అకక్డకక్డే పర్దకిష్ణలు చేసుత్ండాలి ఇక. గుడుగుడు గుంజం ఆడుతునన్టుట్ అలా 
మెలికలు తిరుగుతూ, ఇదద్రు ముగుగ్రుకి ముందూ వెనకా జాగాలు కాపాడి, పిలల్ తండిర్కి కాసత్ సాయం చేసి ఒక యుగ కాలం అయిందనగా వచిచ్ంది 
కౌంటర. కరెకుట్గా ఆ చివరి లైనంతా నోరూరించే పిపెప్రెమ్ంటుల్, చికీక్లు, టుటి ఫూర్టీలు, ఉపూప్కారం పెటిట్న పచిచ్మామిడి చోకెల్టుల్, నారింజ మిఠాయిలు 
లాంటి చినన్నాటి జిహవ్ చాపలాయ్నికి పర్తీకలైన సామాగిర్తో నింపేసి ఉంటుంది. అవసరం ఉనన్ లేకపోయినా, వాడినా వాడకపోయినా ఇంకొనిన్ వసుత్వులు 
ఆటోమాటిగాగ్ టార్లీలోకి దూకుతాయి.  

"నెకస్ట్ " ఆహా.... అదిగో నాకు సేవ్ఛచ్ని పర్సాదించి మోకాష్నిన్ ఇచేచ్ పిలుపు.  
డిగిన్టీ ఆఫ లేబర కి సాకాష్లుగా చికాకు, అసహనం తపప్ ఇంకో భావం కనపరచ్ని సూట్డెంట పిలల్లు ఉంటారకక్డ ఎకుక్వగా. చక చక 

అనిన్ సామానుల్ కుకేక్సి, మన వైపుకి తోసేసి పొమమ్నకుండా పొగ పెటట్డంలో సిదద్ హసుత్లు.  
హమమ్యయ్ ఇక బయటపడొచుచ్ అనుకునే లోపు, సరీగాగ్ గుమమ్ం దగగ్ర పెటిట్న సాన్క జాయింటు. ఇంకో దావ్రంకూడా లేదు 

పారిపోడానికి. ఇంత కషట్పడడ్ందుకు కడుపు ఆవురావురు మంటోంది కదూ. సిరి ధానాయ్లు కోపగించుకునాన్, కీటో డైట అలిగినా లెకక్చెయయ్కుండా 
మనసుతో సంబంధం లేకుండా లాకెక్ళిల్పోతునాన్యి కాళుల్. హాయిగా ఒక పేల్టు పానీపూరి ఒక పేల్టు మిరపకాయ బజిజ్ లాగించేసి బయటపడదాం. 
ఏమంటారు? రండి మరి. 

(వచేచ్నెలలో అమెరికా అమామ్యి ఏం చెబుతుందో.. ఎదురుచూదాద్ ం..!!) 
   Post your comments 

http://koumudi.net/comments/january_2019/jan19_america_ammayi_comments.htm

