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ఉగది నఽుంచి ఉగదికి (నా ఔళ్ళతో అబెమిక) -1 
10 Apr 2009 
 

భ ుందఽ భాట  

సమాధామిని ఫాయత్దేశుంలో స్ాఖతుంచి లృమోధిని అబెమికలో స్ాఖతుంచానఽ. సుంవత్సయుంలో ఎుంత్ భాయజృ?  

అవునఽ సుంవత్సయభుంటే త్ఔకువ సభమభ .ా..  
అబెమిక.... క ుంత్భుంది ఔళ్ళఔక అద ి"ఆహా బెమిఔ"... క ుంత్భుంది ఔళ్ళఔక "అదో భయఔ"  

నాఔక లృదేఱలక తయగలనూ కోమిఔ ెదీగ లేదఽ. కనీ 2005-06 కలుంలో అబెమిక రెయళళలనే కోమిఔ నదలభయుంద.ి 2006లో నా 
L1 లౄస్ నిమఔమిుంచినుృడు అది ఇుంక ఫలడ ుంద.ి నతాా నికి సుంవత్సయకలుం త్యజరత్ 2007లోH1 వచిిన త్యజరత్ నా 
అదిషటుం ఫాఖ ుండ  జయమనీ రెయళళనఽ. (అది దఽయదిషటభని నదటలో  నాఔనిుంచేద,ి కనీ అబెమిక వచిిన త్యజరత్ ఆ 
అననుర ముంలో ెనఽభాయజృ వచిిుంద)ి  
సఽభాయజ సుంవత్సయుం (బే నాటికి సుంవత్సయభవుత్ ుంద)ి నుటు ఈ అబెమికలో నేనఽ చాళనద,ి తెలకసఽఔకనూదీ త్ఔకుర.ే  
అుందఽకే ఈ సాఖత్ుంలో కేవలుం నా ఔళ్ళతో చాళనరే ఉుంటాభ. ఇది అబెమిక నతా్ుం ఖ మిుంచి కదఽ. నేనఽ చాళన చినూ 
అబెమిక ఖ మిుంచి.  

ఇఔ లోనికి అడుగేళతా, బే 2008 లో ఔ రేసలృకలు స్ముంత్రుం అబెమికఔక నా రమాణానిూ నదలకెటాట నఽ. అృటి భ ుందఽ 
అనఽబరల దిష్టట ా రమాణుంలో నిదరనోు మ .ా. జెట్ లాగ్ అనే దుం యొఔు అయుుం దిగఔ తెలిళుంద.ి నేనఽ అబెమికఔక వచిిన రదేశుం 
గరనీ్ లృలేో  (చిని గీభభ ). తయజఔక త్ఖగటేట  చిని రదేశుం.  

ఎలాుంటి రదేశబైెనా భనిలకి కవలళనలృ భూడే అుంఱలక ఔూడు ఖ డడ  నిదర. ఈ భూడ ుంటితో నుటు అనఽఔూలిుంచవలళన భమో 
లృషముం రతావయణుం. అబెమిక అనగనే శ్రత్లదేశభనే ఫావనతో వచాినఽ. అలాుంటిది ఫెజరడ రేడ  ననఽూ లఔమిుంచే సమికి 
నాఔక భత నోు భుంది. క ుంచెుం సుంతోషుం ఔూడా అనిుంచిుంద.ి ఇలా రతావయణుం అనఽఔూలిుంచడుంతో మోజూ లబరుంగ రకిుంగ్ 
చేళతరడ ని. (రకిుంగ్ అుంటే అది భ సలిరళ్ళ ని అని క ుందయజ రేమే అయుుం తీస్యజ అది రేమే లృషముం)  

ఔూడు, లృదేఱలలో ఱకాహాయజలఔక ఎదఽయభయయ ఇఫబుందఽలఔక అుంతే లేదఽ. అుందఽకే భన వుంట భనుం చేసఽఔకనూుంత్ కలుం 
ఔూడుఔక లోటు లేదఽ. ఖ డడ , జీత్ుం ఫాఖ నూుంత్ళతూ ఈ లృషముంలో ఫాధ లేదఽ. కనీ రదేఱనిూ ఫటిట  భన జీవనఱ ైలిలో భాయజృలక 
చోటు చేసఽఔకుంటాభ. నాఔక నాఔకలా ఉుండడుం ఇషటుం ఔనఽఔ, భాయజృలక లేవు.  
నిదర, అబెమికలో దిగిన రెుంటనే మెుండు మోజులక హో టల్ లో ఉనాూ, ఆ త్యజరత్ ఔ అనుర్టట బెుంట్ తీసఽఔకని అఔుడఔక భామభ . 
నాఔక అబెమికలో నచిిన లృషమాలలో ఔటి అనుర్టట బెుంట్ ఔలిర్ట, చఔుగ ఔ ఆపస్ ెటుట ఔకని అదెీ కివాడుం, అగిబెీుంట్స 
మమడుం, పమయదఽలక తీసఽకోవడుం. నాఔక ఫాగ నచిిుంద.ి దానికి తోడు ఆ లృఱలబైెన కుంెో ఔకసలో స్ౌఔమయలక ఔూడా 
ఫాఖ నాూభ. అభతే ఇఔుడ క నిూ చిఔకులక లేఔనోు లేదఽ. భధయలో కాలూ చేళ రెయళళలుంటే అగిబెీుంట్ ఫరరకేజీ కిుంద అధిఔ నతా్ుంలో 
అదెీ  చెలోిుంచాలిస మవడుం (ఈ చిఔకులోో  డవలళ వచిిుంది త్యజరత్).  
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అబెమికలో ఔనీస అవసమలుంటే ఆ భూడే కదఽ రటికి భమో భూడు ఔలనులి. కయజ, ఇుంటర్ట నెట్ , నోూ న్  

లౄటిలో ఏది కవలనాూఅబెమిక వచిిన త్యజరత్ ఔనీసుం భూడు నఽుంచి నాలకఖ  రమలక ఆగలి. లౄటిలో ఏదీ లేఔకుండానే 
అబెమికలో నా జీలృత్ుం నదలభయుంద.ి  
కయజ, ఈ లృషముం త్లచఽఔకుంటే ఫాధ ఔలకఖ త్ ుంది నాఔక, ఇఔుడ ల ైసనఽస తీసఽఔకుందాభని వచిి నేనఽ చేళన ెదీ త్ుృ ఇద.ే 
ఈ గరనీ్ లృలేో  లో ఆయజనెలల నుటు ల మిూుంగ్ ల ైళెనఽస నైద ఉుంటేనే ల ైళెనఽస తీసఽకోనిస్ా యజ. చినూ గీభుం కవడుంతో రతీ దానికి 
కయజ కవలళుంద.ే కయజ లేఔ జీలృత్ుం మధీనభభయుంద.ి ఇది ఎుంతో ఫాధ ఔలిగిుంచే లృషముం.  
ఇుంటర్ట నెట్ , అబెమిక వచిిన త్యజరత్ సో్ షల్ ళెఔూయమిటి నుంఫర్ట తీసఽఔకుంటేనే భనఔక అధికమిఔ ఖ మాిుంు ఉుంటుుంద.ి అభతే 
అది మరలుంటే ఔనీసుం నెల మోజులక డుత్ ుంద.ి అుంత్వయఔక భనఔక ఎలాుంటి ఔనెక్షనఽో  ఇవాయజ. (ఇుంటి అగిబెీుంట్, ఫాుంఔక అక ుంట్ 
లాుంటిరటికి నుస్ నోు యజట  చాలక. అభతే త్యజరత్ సో్ షల్ ళెఔూయమిటీ నుంఫర్ట ఇరాలి) నిజానికి ఈ లృషముం నదటలో  చిమఔక 
తెృుంచినా త్యజరత్ ఫాగ నచిిుంద.ి రతీ భనిలకీ ఔ అధికమిఔ ఖ మాిుంు ఉుంది ఔదా భమి. ఇఔ ఇుంటర్ట నెట్ ఔనక్షన్ వచేివయఔక 
క లీగ్ ఔనక్షన్ రడేరడ ని.  
నోూ న్, చాలా భుంది ఐ నోూ న్ తీసఽకోభని చెృన ,ా నాఔక ఔూడా అనిుంచినా తీసఽకోలేదఽ. కయణుం చాలా చినూద.ి కనీ రఫావుం 
చాలా ెదీద.ి ఏల్ యొఔు నిముంత్ిత్ా నోు ఔడలక, ఐ నోూ న్ నైద సుంవత్సయుం నుటు మమాలిసన అగిబెీుంట్ , సుంవత్సయుంలో దాని 
నైద ెటాట లిసన కయజి సఽభాయజ 800 డాలయోఔక సనైుంచడుం. అుందఽకే సఽలబుంగ ర ెభడ్ ళమ్ తీసఽఔకని దానిూ నా జయమనీ 
నోూ న్ తో రడస్గనఽ.  
ఇఔ నదల ైుంది అ"బెమిఔ"నా లేఔ అ"భయక" అనూది తెలకసఽఔకనే మత్ూుం......  
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ఔనీస అవసమలక తీమిన త్యజరత్, ఫాఖ ుండవలళనలృ ని చేళత రదేశుం భమిమ  భనతో ని చేళత వయఔకా లక. లౄటితో నుటు ని 
మక్షసఽలకెైతే ని ఫాఖ ుండటుం, సయదా ఫ లోో ళ్ళకైెతే ని లేఔనోు వటుం (జీత్ుం మరలుండోయ్).  

ని లృషముంలో నాఔక నిమశ ఔలఖలేదఽ. ని చేళత రదేశుం లృషమానికి వళతా  క నిూ క తా్ లృషమాలక తెలిస్భ, ఆపసఽలో క నిూ 
ఔూయనృఔలకసఔక భమిమ  క నిూ ఖదఽలఔక " ఎక్సస నోు ర్టట ఔుంటలర ల్ ఏమిమాస్ " అనూ ఫో యజడ లక త్గిలిుంచి ఔనిుంచాభ. ఏనేటా అని 
తెలకసఽఔకుంట,ే ఆ ఫో యజడ  ెటిటన రదేశుంలోనికి అబెమిఔనఽో  కనిరమికి రరేశుం నిలదీభని తెలిళుంద.ి క ుంచెుం వళ్ళళ భుండ నృటికీ 
రమి బదరత్ రమిదని సమిెటుట ఔకనాూ. భన ఇుంటిలో భాత్రుం అతధఽలఔక రరేశుం లేని రదేఱలనఽ నిమేుశుంచభ ?ా  

 

నా జయమనీ అనఽబవుం దిష్టట ా అబెమిఔనఽో  ఔూడా అుంత్ ళమమిస్ గ ఉుంటాయనే ఊఴ ుంచానఽ. ఎుంతెైనా భనుం చాళనదే రుంచుం 
ఔదా!! అభతే నా ఊహలనీూ చాలా త్ాయగనే త్లకిుందఽలమాయభ, భా టీభ లో అుందయూ ఎుంతో ళతూహూయాఔుంగ 
భసలకకోవడుంతో. ఇఔుడ కి వచిిన క నిూ మోజులలోనే నాఔయుభభన సుంఖతేభుంట,ే రతీ టీభ లోనా ఔనీసుం ఔు ఫాయతీమ డెైనా 
ఉుంటాడని. ఫాయతీమ ఝుండా రతీ చోటా ఎఖ యజత్ నూుందఽఔక ఖయాడాలో డఖనీడలాుంటి అబెమిక ఝుండాకిుంద ని 
చేసఽా నూుందఽఔక ఫాధడాలో అయుుం కలేదఽ. (ఆ డఖల కిుంద లృష ు వులా డుఔకని లక్ష్ మతో కళ్ళళ తాుంచఽకోరల  ో 

ఆ డఖలెైన ఔిష ు నిలా నాటయభాడాలో తేలకికోవలళుంది భనబే)     
రతీ టీభ లోనా ఫాయతీమ డనగనే ఔ టట  ఔధ ఖ యజా క సాో్ ుంద.ి ఔ జాత్యహుంకయ బేనేజర్ట త్న కిుంద ని చేళత ఫాయతీమ లనఽ 
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చినూ చాు చాసఽా ుంటే రడ  ెైన ఉనూ బేనేజర్ట ఫాయతీమ డమాయడట. అది తెలిళన ఈ జాత్యహుంకయ బేనేజర్ట కి నుుం నోటి 
రెుంట భాట లేదట (ఎవమో చెృగ లృనాూనఽ)  
ఇుంత్ భుంది ఫాయతీమ లనఽ అబెమికలో చాస్ఔ ఔ మోజు ఔ ఔల ఔనాూ, అబెమికలో ని చేసఽా నూ ఫాయతీమ బేధో  సుంద 
నతా్ుం ఫాయత్దేఱనికి తమిగి వళతా, వచిి ఫాయతీమ ఔుంనీలక నుర యుంనళతా .... అఫో బ భన దేఱనికి తయజగే ఉుండదఽ.... (ఖటి ఔలలక 
ఔనొదీని ెదీలక చెతా  లృుంటాభ !ా!)  
అత త్ాయలోనే అయుభభన భమో సుంఖత, ఇఔుడ కి వచిిన ఫాయతీమ లలో అత త్ఔకువ  ఱత్ుం భాత్రబే ఫాయత్దేఱనికి తమిగి 
రెయళళలనఽఔకనేరళ్ళని, నేగిలిన రమిలో అత్యధిఔ ఱత్ుం అబెమికలో ఉుంటూ ఇుండ మాఔక రెయళా నఽ అని సఽతా చెతృరళ్ళని, ఇఔ 
నేగిలినరయజ భాత్రుం అబెమికలో ఉుండటానికే ళదీడ నరళ్ళని.  ఫాయతీమ లనఽ ఔటిటడేసుంత్ సయజకేభ ుంది అబెమికలో ?  

 

ఇఔ భలూళ అబెమిఔనో దఖగయక దాీ ుం, అబెమిక అనగనే రమికి సుంసుిత లేదనీ రమికి ఔకటుుంఫాలుంటే లృలకవ లేదనూది నైడ మా 
చేళత రచాయుం. ఇుందఽలో నిజబెుంత్ అనూది నేనఽ నియుభుంచ(లే)నఽ కనీ నేనఽ చఔుని అబెమిఔన్ ఔకటుుంఫాలనఽ చాస్నఽ.  
భనవళ్ళళ భనవమళ్ళ కోసుం ఆపస్ ఔక ళెలవుెటిట  రమి ఫాగోఖ లక చాళత ఔ బేనేజయజ. ఔూత్ మి కోసుం త్న ని రేళ్లనఽ 
భాయజిఔకనే త్లోిత్ుండుర లక (ఇదీయూ టీమ్ లీడయజో ). రముంతాలలో స్భాజిఔ ళతవ చేళత టీమ్ లీడ్. త్న త్లోి త్ననఽ సమిగగ  చాడలేదని 
ఫాధ డుత్ూన,ే త్న ఔూత్ మికి అలాుంటి లోుం మనివాని టీమ్ లీడ్. రఔితని ఇషటడుత్ూ, రఔిత డ లో ఔకటుుంఫుంతో లృఱీుంత 
తీసఽఔకనే ఔ ళనిమర్ట ఇుంజినీర్ట. త్లోిత్ుండుర లనఽ టిటుంచఽకోని అనూతో భాటాో డఔకుండా రమిని జాఖతాీ్గ చాసఽఔకుంటునూ ఔ 
ఇుంజినీర్ట. త్న ఫాయయ అనామోఖయుంతో ఉుంటే ఆపసఽఔక ళెలవు ెటిట  లోలక భమిమ  త్న అము ుంగి ఫాగోఖ లక చాసఽఔకనే ఇుంజినీర్ట  

అభత,ే లౄమిలో లోనులక లేఔనోు లేదఽ...లోనులక లేని భనిలెవయజ ఇలలో? భన ఔళ్ళఔక భన బెదడేనే చాతే అదే ఔనిసఽా ుంద.ి...  

ఔనీస్వసమలక, ని చేళత రతావయణుం ఫరహాముండుంగ కఔనోు భనా ఔ భాదిమిగనెైనా ఔకదిమభ. ఇఔ త్యజరత్ చాడాలిసనదేనేటి 
?  నా ఔళ్ళతో చాళన రటిలో నా బెదడు నా రేళ్ళతో ఏ అనఽబరలనఽ రర భసఽా ుంద?ో 

ఉగది నఽుంచి ఉగదికి (నా ఔళ్ళతో అబెమిక) - 3 

17 Apr 2009 
 

రదేశబేదెైనా భనిలకి కవలళనలృ బదరత్, ఆమోఖయ మియక్షణఔక చఔుని వసత్ లక భమిమ  భనిలని రఱుంత్ుంగ ఉుంచే సభాజుం.  

అబెమిక రమాణుం కామబైెనోు గనే నేనఽ చేళన ని, అబెమికలోని నా ళతూఴ త్ లఔక "నేనొచేిసఽా నాూనోచ్ " అని 
చాటిుంెమయడుం. అుందయూ ఔుటే ఉచిత్ సలహా ఇచాియజ "ఎుృడా చిలోయ నోటుో  దఖగయ ెటుట క ,ో ఎవమెైనా అడ గితే ఔ డాలర్ట 
రెుంటనే ఇచేియ్ ... మతర ూట ుంటమిగ తయగొదఽదు " అని. ఎుందఽఔూ అని అడ గే చిి రమత్ూుం చెమయలేదఽ, ఎుందఽఔుంటే 
నైడ మాలో ఫాయతీమ ల చావులక చాస్ఔ ఔూడా అడగలా ?  భన నుర ణబెఔకుర లేఔ డాలమెఔకుర అనఽకోరలా లేఔ నా 
నుర ణుం లృలకవ డాలమేనా అని ఫాదడాలా అనఽఔకుంటే ఇుండ మాలో ఉనూుృడు నాఔక సభధానుం దొయఔలేదఽ. కనీ ఇఔుడక చాిఔ, 

త్ నుఔకలక దొయఔడుం ఎుంత్ సఽలబమో చాస్ఔ సభాధాననేటేట  దొ మికిుంద.ి 250$ ెడ తే ఖనొూచేిసఽా ుందాభె! ఎుంత్ సఽలబమో 
చావడుం లేదా చుండుం ఔదా!!  
అభతే అదిషటవఱత్ ా  నాఔక అలాుంటి మిళిత్ లక ఎదఽయజ కలేదఽ. నేనఽనూ టటణుం చినూది కవటుం, దానికి తోడు రఱుంత్బైెన 
రతావయణుం ఉుండడుంతో మతర సభమబెుంతెైనా ఫమటఔక రెళ్ళడానికి ెదీగ ఆలోచిుంచనవసయుం లేఔనోు భుంద.ి అలాఖని 
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అబెమికలో నోు లిసఽలక నికిమని రళ్ళళ వగైెమ చిి ఔూత్లక నేనఽ ఔూమనఽ. ఎుందఽఔుంటే అబెమిఔన్ నోు లిసఽలక నిమభాలక, 
లృధి నియాహణ లృషముంలో చాలా ళమిమస్ గ ఉుంటాయజ.  

అబెమిక రెళ్ళా నాూనని అుంత్ఔక భ ుందఽ రెలుళ వచిిన రళ్ళఔక చెనృతే స్ధాయణ మోగలఔక భుందఽలక తీసఽకెళ్ళభనాూయజ. 
ఆసఽతరకి రెయతా  నీఔక ఎఔకువ కయజి అవుత్ ుంది ఔనఽఔ జాయుం, త్లనొృ వగెైమ రటికి భుందఽలక తీసఽకెళ్ళభనాూయజ. సమే అని 
అలాగే తీసఽఔకని వచా .ి అబెమికలో ఉుండవలళన ఔనీసబైెన రటిలో బెడ ఔల్ ఇనాసామెనఽస ఔూడా చేమిలి. ఎుందఽఔుంటే 
నొు యనుటున చెయ్యయ, కలో లృమిగితే అుంతే సుంఖత్ లక ఔదా భమి.  
చినూ ఉదాహయణ, మెుండు నెలల కితీ్ుం ుంటలో  క ుంత్ నలత్గ ఉుండ  ఆసఽతరకి రెయళళ.. అృటికి నౄభా ఔవర్ట చేళతళుంద.ి ఆ త్యజరత్ 
నౄభా ఔుంనీ రడ కి ఎుంత్ నృలోభయుందా అని తెలకసఽఔకుంటే అది సఽభాయజ 250$ గ తేలిుంద.ి ఇుంతా చేళతా  నాక చిిన జఫూబ ఏనై 
లేదఽ, చేళన మరక్షలూ ఏనై లేవు. ఇఔ చెభయ లృయఖడుం, కలక ఫెణఔడుం లాుంటి రటి సుంఖత చెృఔమోేదఽ. భా క లీగ్ ఫాయయఔక 
డెలివమర అభతే ఆ నృలకో  లృలకవ సఽభాయజ 12000$ ఔక ెైనే. (నౄభా ఉుంది అది రేమే లృషముం). నౄభా (నెభా) లేఔనోు తే మిళిత 
ఎుంత్ దమనీమమో చెృనవసయుం లేదఽ ఔద .ా నృలకో ల సుంఖత ఔున ెడ త,ే ఈరయత(16 ఏరల్ 2009) ఔ లృుంత్ మిళితని 
ఎదఽయజునాూ.. భా ఆపసఽకి మెడ్ కీస్ రళ్ళ యఔా దాన శనృయుం వచిిుంద.ి ఉతాసహుంగ దానుం చేదాీ భని రెయళళ. అఔుడ తేలిన 
లృషమబేభుంట,ే ఫాయతీమ లక అబెమికలో యఔాదానుం చెమాయలుంటే ఫాయత్దేఱఅనిూ లృడ చి ఔనీసుం భూడేయ్ళళనా ఉుండాలి!!!  
ఎుందఽఔక అుంట,ే ఫాయత్దేశుం భలేమిమన్ దేశుం అట. (ఈ జానృతాలో చాలా దేఱలే ఉనాూభ. ఇుందఽలో భమర జాతకి అవభానుం అని 
గొుంత్  చిుంచఽకోరలిసన ని లేదఽ). అుంట,ే నేనఽ భమో ఏడాదినూయ (జయమనీ లో ఆయజ నెలలక ఔలిత)ే ఉుంటే అుృడు యఔాదానుం 
చెయొయచఽ  ి 

అబెమికలో అనఽఫుంధాల ఖ మిుంచి ఇృటికే చెతృస్నఽ, ఇఔ దానిలో భమో కోణుం చెనుృలి.ఇఔుడ స్ధాయణుంగ దిఴేనఽ దాటగనే 
లోలక సాత్ుంత్రుంగ ఫత్ఔడుం నదలకెడతాయజ.ఔ యఔుంగ ెదీల చేభ దాటి నోు తాయజ. నేనఽ అబెమిక వచిిన క తా్లో నాక ఔ 
క లీగ్ ఉుండేరడు. అత్నఽ ఇుంజినీమిుంగ్ లృదాయమిు. రేసలృ ళెలవులలో ఇలా ని చేసఽా నాూడు.  
అత్నిని ఔ స్మి అడ గ “What is your opinion on public transport?”  

అత్ని సభాధానుం “We feel using public transport will reduce status symbol“ఇలాుంటి అననుర ముం వలో అత్నికి ెదీ 
నషటుం లేదఽ. కనీ రతీ దానిలోనా యజవు అని ెడము లక తీళత ఆలోచనల వలో ?  

నాతో ని చేళత ఔ ఫాయతీమ మలక భాటల సుందయభుంల  ో"నాఔక ఇఔుడ అభామభ ుటటనుందఽఔక సుంతోషుంగ ఉుంద"ి అుంది. 
కయణబేనేటల నేనఽ చెృనవసయుం లేదఽ. కనీ ఇఔుడ చెృదఖగ ఔ సనిూరేశుం ఖ యజా క సాో్ ుంద,ి అబెమికలో నేనఽ ఔ ళృకిుంగ్ ఔోబ్ 
లో జాభన్ అమాయనఽ. అఔుడకి ఔ ుంతోనేమదేళ్ళ ఔకమీడు వచేిరడు. భాటలలో తెలిళన సుంఖతేభుంటే అత్నికి ఔ ఔూత్ యజ 
ఉుందని, అత్ని ఖరో్ట పెరుండ్ రసఽి త్ుం ఖయభవత అని. అభతే ఆ ఔకమీడ  త్ుండ ర అత్నికి అుండగ నిలఫడాడ డు. అది రేమే లృషముం.  
ఇలాుంటి మిళిత్ లకనూ సభాజుంలో లోలనఽ ెుంచడుం ఔతా నైద స్బేనని నేనఽ చెృనవసయుం లేదఽ. అఔుడ కేదో  ఫాయత్దేశుంలో 
ఇలాుంటి మిళిత లేదని కదఽ, కఔనోు తే క ుంచెుం నముం అుంత.ే  
ఇఔ అబెమిఔన్ సభాజుంలో అుందయూ చమిిుంచే తెలకు-నలకు జోలికి నేనఽ నోు వడుం లేదఽ. అనేఔ లృవక్షలకనూ ఫాయత్దేశుం నఽుంచి 
వచిి ఈ దేశు లోనులక ఎుంచే ఖ యలృుంద నఽలక చెమయడలకికోవడుం లేదఽ. ఇహ నోు త,ే ఇఔుడ ఖభనిుంచిన భుంచి లృషముం 
భఖరమితో సభానుంగ ఆడరమికి అవకఱలక ఉుండడుం. అలృ రయజ అుంది ుచఽిఔకని భుంచి స్ి నాలఔక చేయజకోవడుం. (ఇుండ మాలో 
ఎుంత్ సభాన అవకఱలకనాూయ్య నేనఽ చెృనవసయుం లేదఽ)  
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నా ఔళ్ళళ ఇుంక చాలానే చాస్భ, చాలానే చెనుా నని భాముం చేసఽా నాూభ. యజగేలనోభ, అని నా రేళ్ళళ ఆఖ త్ నాూభ 
రసఽి తానికి  

ఉగది నఽుంచి ఉగదికి (నా ఔళ్ళతో అబెమిక) - 4 

21 Apr 2009 
 

నిజుం ళనిభాలో ఴీమోభన్ యక్ష్ త్ నేటటభధాయహూుం జాగిుంగ్ చేసఽా ుంద.ి అది ఆ ళనిభాలో రకష్ మజ్ దామి భలోిుంచటానికి ఴీమో 
ఎుంచఽఔకనే ధఔుం. ఆ ళనిభా చాళనుృడు నవుాఔకనాూ, భమర భనరళ్ళళ ఇుంత్ ఫ య ీలేఔకుండా కబెడీ ళనఽో  ెడతామేనేటార  
అని.  
భా ఆపస్ చఽటూట  ఔ యనిూుంగ్ టార క్స ఉుంటుుంద,ి ఉదోయఖ లక జాగిుంగ్ చేసఽకోడానికి. క ుంత్ భుంది ఉదో యఖ లక సమిగగ  
ఫోజనసభమానికి యనిూుంగ్ చేళతరళ్ళళ. అలాగే ఆపస్ భ ుందఽ ఫో ల డు చిిఔ రదేశుం ఉుంద.ి అుందఽలో లుంచ్ సభముంలో క నిూ 
ఎఔసర్ట ళెైజ్ త్యఖత్ లక జమిగేలృ.  
త ుండ భ దిమి ఊసయరెలోి అభనటుట , అనేఔ లృుంత్ అలరటుో  ఇఔుడ  జనాలిలృ.  
మోజుఔక ఔ లీటర్ట కోక్స ఫాటిల్ ని ఊదేళ నేనఽ డెైటిుంగ్ చేసఽా నాూ అనేరళ్ళళ క ుందయజ   
మెుండువుందల నైటయోలోు దామనికి ఔూడా కయజలో తయజఖ త్ూ త్యజరత్ చెభటలక ఔకిుసాా  యనిూుంగ్ చేళతరళ్ళళ వగైెమ......  

"You've Got Mail" అనే ఔ ళనిభాల  ో"star bucks" కప ఖ మిుంచి ఔ డెైలాగ్ ఉుంటుుంద.ి అబెమికలో star bucks కప 
లేఔకుండా మోజు నుర యుంబభవాదఽ చాలా భుందికి అని. ఆ star bucks సుంఖతేమో కనీ, అబెమికలో చాలా భుందికి కప లేఔకుండా 
మోజు ఖడవదఽ. సమ,ే లౄళ్ళళ తాగేది కప అుందాభుంటే అది కస్ా  టిట  డ కలన్. ఎుంత్ నులనొు డ  ఔలినా, ఎుంత్ చకెుయ ఔలినా భన 
ఆుంధార  కప యజచి మదఽ. ఈ దెఫబఔక చివయఔక ఆపసఽలో కప తాఖడబే భానేస్నఽ. ఎలాఖూ ఇుంటిలో తాఖనఽ, అది రేమే లృషముం.  

ఆపసఽలో ఉనూ రయుంతా ఔలిళ ని చెమాయలుంట,ే రమి భధయ ళతూహభ ుండాలి. కేవలుం ని చేసాా  ఉుంటే రమి భధయ ళతూహుం 
ఎలాఖూ విదిీ  చెుందదఽ. అుందఽకే భా ఆపసఽలో ఔ నియుమానికి వచాిభ , రతీ లఔరీయుం టీమ్ అుంతా ఔలిళ ఫమటఔక లుంచ్ కి 
రెయళళలి అని. ఱకహాయజనిగ నా జయమనీలోని అనఽబరల దిష్టట ా ఈ నియుముం నాఔక క ుంచెుం ఫాధనఽ ఔలిగిుంచిుంది. సమేలే రమనిక ఔ 
మోజే ఔదా అని. నా ఫాధఔక తోడు నదటి రయుం బెకిసఔన్ మెష్టట మెుంట్ కి రెయళళభ . అఔుడ ఏనే తీసఽకోరలో ఫ య ీఫదీలక క టుట ఔకని 
ఔ జాు  చెనుృనఽ. అది వచిిన త్మాత్ నా నహుం చాడాలి, ఎుంత్ సఽుందయుంగ ఉుందో ... నతా్ుం ఎయ ీచిఔకుళ్ళతో నిుండ . ఆహా... 
బలే నదలభయుందిలే అబెమికలో మెష్టట మెుంటోలో ఫోజన సుంగీభుం అనఽఔకనాూ.. అభతే, ఆ త్యజరత్ నఽుండ  రెలుళన రతీ 
మెష్టట మెుంటులోనా ఏదో  ఔ ఱకాహాయ దాయుభ ుండడుం వలోన ,ా అబెమిఔన్ తుండ  ఔూడా యజచిగ ఉుండడుం వలోనా ఆ త్యజరత్ 
ఫాధ డలేదఽ. అభతే త్యజరత మోజులలో ఆమిుఔ భాుందయుం వలో ఆ లుంచ్ కస్ా  మెుండు రమలక ఔస్మిగ యూనుుంత్ుం చెుందిుంది.  
ఔ లౄకెుండ్ స్ముంత్రుం ఆపస్ త్యున ఔ కిూక్స (నుమరట అనాలేమో, కనీ జమిగిుంది కిూక్స లా) కి రెయళళభ . రెలుళుందే స్ముంత్రుం 
ఆమిుంటిక.ి అృటికే అఔుడ ఉనూరళ్ళళ తుండ  లాగిసఽా నాూయజ. ఏదో స్ముంత్రు చియజతయతళమో అనఽఔకనాూ, ఔ ఖుంట ఆగి అఔుడ 
పుడ్ క ుంటర్ట దఖగమికి నోు భ చాదఽీ నఽ ఔద ,ా ఫమలకదేయడానికి నుకిుంగ్ చేసఽఔకుంటునాూయజ. ఆ త్యజరత్ బెలోిగ అయుభభన 
సుంఖతేభుంట,ే అబెమిఔనో నుమరటలలో డ నూర్ట అుంటే మతర ఏడుఔలాో  అభనోు త్ ుంది అని.  

http://www.imdb.com/title/tt0128853/
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ఈ ఆపస్ గోల ఔున ెడ త,ే కనొఔ లబదినుంఫ న ఆపసఽకి రెయతళుృడు ఫదీఔుంలో వుంట చేసఽకోలేదఽ. ళన్ ఔట్ చేళతా  
భదాయహూుం ఏ ఖడ డ  తనాలో అనూ ఆలోచనలోో  నేనఽ. భా ఆపసఽకి దఖగయలోన ే"సబ్ ర"ే ఉుంది. సమే అని దానిలో దామ... భహా 
యదీీ గ ఉుంది. ఇుంతా చేళతా  అఔుడ దొ మికేలృ మెుండే దాము లక ఱుండ్ లృచ్ , జాు . ఆ మోజు నఽుంచి నేనఽ సబ్ రేకి చినూ ళెైజు 
ుంకానెైనోు మా... క నిూ స్యజో  కరలని వుంట చెమయఔనోు వడుం, క నిూ స్యజో  ఫదీఔుంతో చెమయఔనోు వడుం, రెయళ రమనికి భూడు 
మోజులక సబ్ రేలో తనడుం. ఇఔ ఆ సబ్ రేలో నేనెుంత్ నోటెడ్ అభనోు మానుంటే ననఽూ చాడగనే నేనేనై చెృఔకుండానే రయతళ ఱుండ్ 
లృచ్ త్మాయజ చేళతుంత్ల .ా.  

అబెమిక వచిిన క తా్లో అబెమిఔన్ ఆహాయ దాము ల ఖ మిుంచి తెలిమఔనోు తే చేళత త్ుృలక చీస్ ఫయగర్ట , చీస్ జాు లక 
ఱకహామలనఽఔకని ఆయడర్ట చేళత ఱకహాయజలక. (నదటి స్మి ఇలాుంటి మిళిత ఎదఽయవుత్ ుంద,ి సమిగగ  తెలకసఽకోఔనోు త)ే  
ెృమనీ (ుంది భాుంసుం) జాు  అుంటే ెృర్ట తో చేళన జాు  అనఽఔకనే రళ్ళళ… నాన్ నూట్ య్యఖర్టట తెచఽిఔకని ెయజఖ  
ఫాగోలేదనఽకోవడుం.  పెరుంచ్ పెైైస్ ఇుంటికి తెచఽిఔకని తుందాభనఽకోవడుం… హో మ్ బేడ్ నౄఫ్ రెజిటిఫ లక సాప్ వుంటి తయజో  చాళ 
భూయినోు వడుం (భూయి అనూది ఏదో  భాట వయసకే)  
బెకిసఔన్ టాకోనఽ చాళ చనుతీలనఽకోవడుం … అభతే ఇలాుంటి ఔష్టట లక ఆహాయదాము ల అసలక తయజో  తెలకసఽఔకనేవయకే...  
తుండ  ఔఫ యోభనోు మాఔ, ఇఔ నిదరనోు దాభుంటాభ ఔనఽూలక. అుందఽకే రసఽి తానికి సఱేషుం....  

ఉగది నఽుంచి ఉగదికి (నా ఔళ్ళతో అబెమిక) - 5 

25 Apr 2009 
 

ఔ మోజు రల్ భార్టట కి రెలుళనుృడు ఎుృడా తమెైనా లృనని ఔ వసఽా వు నా ఔుంట డ ుంది. ఆ వసఽా వు తయజ " ఫనానా స్ట ుండ్ ". 

అబెమిఔనో చిికి ఔ ఉదాహయణ భాత్రబే ఇద.ి ఇలా నికి వచేిరటిక,ీ నికి మని రటికీ వసఽా వులక దొయజఔకతాభ. రల్ భార్టట 
కనీ, భమే ఇత్య ష్టుంగ్ రదేశుం కనీ లృనియ్యఖదాయజల చేత్ ఎఔకువ కయజి ెటిట ుంచడానికే చాస్ా భ. నెతా నైద యూనుభ ెడ తే 
నువలాఔక ఔూడా అభ మడు నోు ని వసఽా వులనఽ ళెైత్ుం లాఫానికి అభమఖల గటిఔకలక లౄళ్ళళ. అఔుడ కేదో  అబెమికలో ష్టుంగ్ 
బూటఔుం అనఽకోడానికి లేదఽ. నాణయత్ లృషముంలో తయజఖ  లేదఽ, లృనియ్యఖదాయజని హఔకులక కలమలవు. ఇుంచఽనేుంచఽ రతీ 
వసఽా వునా నచిఔనోు తే రెనకిు తమిగి ఇచిిరేమవచఽ .ి  

ష్టుంగ్ ఖ మిుంచి మసఽా ుంటే 2007 జయమనీ కిసీ్ భస్ ఖ యజా క సాో్ ుంద.ి రమనికి ఆయజ మోజులక భాత్రబే తెయచి ఉుండే ష్టులక. (చాలా 
హో టలకసతో సహా!). ని ఖుంటల ైతే ఉదముం ఎనినేది నఽుంచి మతర ఎనినేది వయకే. ఇఔ ళెలవుమోజులలో చెృనవసయబే లేదఽ. ఆ 
కిసీ్ భస్ సమిగగ  శని ఆదిరమల త్మాత్ మవడుంతో నతా్ుం నాలకఖ  మోజులక వయస ళెలవులక ష్టులక.ి భా యూభ లో లేని 
సయజఔకలక. డఫ బలకనాూ ఫమట క ుందాభనాూ ఏ ష్టులూ, హో టళ్ళళ తెయచి ఉుండని మిళిత. ఎలాగో ఆ నాలకఖ  మోజులూ 
ఖడ చాభ. అభతే అబెమికలో అలాుంటి మిళిత చాలా వయఔక ఎదఽయజ కదఽ (ూమాిగ భుంచఽతో నిుండ నోు భయ రదేఱలలో మిళిత 
నాఔక తెలిమదఽ).  
ఏదో థాుంక్సస గిలృుంగ్ డే అట వసఽా వులక చవఔగ ఇస్ా యట... అభతే ఆ మోజు చవఔగ వసఽా వులక చేజికిుుంచఽకోవడానికి భ ుందఽ మోజు 
స్ముంత్రుం నఽుంచే ఔూయలకుంటాభ. (ఔు కఽల ళనిభాకి త్ృ భ ుందఽ మోజు స్ముంత్రబే ఔూయలక త్మాయభన సుంఖత నేనఽ 
లృనలేదఽ. తయజత రెుంఔనూ దయశనానికి ఉుండే ఔూయల సుంఖత రేయజ దానిని ఇలా ష్టుంగ్ తో నోు లిడుం నాకిషటుం లేదఽ) చికగో, 
నేచిగన్ లాుంటి రదేఱలలో ఖడడఔటేట  చలిలో త్యజరత మోజు ష్టప్ తెమిచేవయఔక రేచి చాళ కవలిసన వసఽా వునఽ త్ఔకువ ధయఔక 
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సొ్ ుంత్ుం చేసఽఔకనే రళ్ళళ అనేఔకలక. అబెమిఔనో రెమికిీ (ఆ థాుంక్సస గిలృుంగ్ ఔూయలలో ఇుండ మన్స ఔూడా ఎఔకువ భుందే ఉుంటాయని 
లృనాూనఽ) ఇది మకషట .  
అభతే దీనిని నేుంచిన రేలుం రెమి ీరేమే ఉుంద.ి ఏ క తా్ వసఽా రెైనా భామెుట్ లోకి లృడుదలభనుృడు రఔటనలక ఇలా ఉుంటాభ, 

"ఈ వసఽా వు రడఔనోు తే నైయజ రెనఔఫడ  ఉనూటుట . ఔనఽఔ రెుంటనే రడుండ  అయటిుండు రమి నై నోూ న్...."  

ఈ చఔుీం ఎలా ఉుంటుుందుంటే లృనియ్యఖదాయజలని ఎఔుడా ఆఖనివాయజ, రఔటనల హో యజతో చెికిుస్ా యజ. ఇుృడు ఆ సుంసుిత భన 
దేశుంలోనా నదలభయుంద,ి అది రేమే లృషముం. ఔు అబెమిక రుంచానికి అవసయబైెన వనయజలలో అధిఔఱత్ుం కయజి 
ెడుతోుందట , అబెమికలాగనే రతీ దేశుం కయజి ెడ తే నతా్ుం భూడు నఽుంచి ఐదఽ బూ ఖహీాలక కరలట.  

ఫాయత్దేశుంలో ఏ ఖ డ కి రెలుళనా ఆ ఖ డ  నఽుంచి ఫమటఔక మగనే కచిిత్ుంగ ఔనిుంచేలృ దేవుడ  టాలక అబేమ ష్టులక. 
అబెమికలో ఏ మయటఔ రదేఱనికి రెలుళనా ఔనిుంచేలృ ఔూడా అర.ే... అలాుంటి చోట దొ మికేలృ కప ఔుృలక, ఫ్ో సఽులక, టలలక, టీ 
షయజట లక వగెైమ... (కప రమ లక ఔదా....). అభతే ష్టుంగ్ ఖ మిుంచి మసాా  ఆన్ ల ైన్ ష్టుంగ్ ఖ మిుంచి మమఔనోు తే అది అసుంూమాిగ 
నేగిలినోు త్ ుంది. ష్టప్ లో క ుంటే వుంద డాలయోఔక వచేిది ఆన్ ల ైన్ ష్టుంగ్ లో ఉచిత్ుంగ మవచఽి లేదా ఇుంక త్ఔకువ ధయకే 
మవచఽి. అుందఽకే ఎఔకువ భుంది ఆన్ ల ైన్ ష్టుంగ్ కే రపమెనఽస ఇస్ా యజ. ఫాయత్దేశుంలో ఔూడా ఇుృడ ుృడే ఆన్ ల ైన్ ష్టుంగ్ 
మెఔులక త డుఖ తోుంద.ి ఈ దీతలో రయనుయజలఔక, లృనియ్యఖదాయజలఔూ సభముం, ధనుం ఆదా. ష్టప్ కి రెయళళవలళన ని 
లృనియ్యఖదాయజనికి, ష్టప్ ని తెయచి బైెుంటెైన్ చెమయవలళన ని రయనుమికీ ఉుండదఽ. అభతే త్ుృడు సభాచాయుంతో రయనుయజలక 
మోసుం చేళత అవకశభ నూృటికీ అలాుంటి కేసఽలక అబెమికలో త్ఔకుర.ే  

ష్టుంగ్ చేస్ఔ నా ఔళ్ళళ క ుంచెుం లృఱీుంత కోయజఔకుంటునాూభ. అుంత్వయఔక సఱేషుం.......  

ఉగది నఽుంచి ఉగదికి (నా ఔళ్ళతో అబెమిక) - 6 

4 May 2009 
 

నేనఽ ఆన్ ళెైట్ మవడానికి భ ుందఽ ఔస్మి ఫాయత్దేశుంలో మతరూట భా ఆన్ ళెైట్ కోమడ నేటర్ట తో భాటాో డాలిస వచిిుంది. రెుంటనే 
ఔ బైెల్ మస్, అటు భమట సమే కల్ చెమయభనాూడు కనీ కేవలుం ది నినేష్టలే భాటాో డతానుంటూ బెలిఔ ెడుత్ూ. ఆ ది 
నినేష్టల సుంఫాషణ చివయలో అనాూ, నైఔక ఇఫబుంది ఔలిగిుంచినటుట నాూనఽ. దానికి ఆమన సభాధానుం నా నోూ న్ లో నేనిట్స 
(నినేష్టలక) లేవు అని. సమే భ ుందఽగ ఈ నినేష్టల గోల చాదాీ ుం.  
సుంవత్సయుం : 2005 త్మాత్ ఏ సుంవత్సయబైెనా…  రదేశుం : ఇుండ మాలో నేనఽనూ రదేశబేదెైన  ా 

సనిూరేశుం : ఏదెైనా సహాముం కోసమో లేఔ ఆతీమమ లతో భాటాో డదాభనిుంచినుడో  లేఔ ని లేనుృడో  చేతలోనఽనూ 
నఫెైలకలో నుంఫయజలక నొఔుఫడేలృ. త్యజరత్ ఎుంతో క ుంత్ ళతు అవత్లిరమితో ఔ ఐదఽ నినేష్టల ,ో ది నినేష్టలో ఎుంతో క ుంత్ 
సభముం డఫ బ ఖ మిుంచి ఆలోచిుంచఔకుండానే భాటాో డడుం జమిగేద.ి ఎుందఽఔుంటే ఈ సనిూరేశుంలో డఫ బ కయిభయయది నాక ఔుడ క.ే 
అవత్లి రమిని ఇఫబుంది ెటటడుం జయఖలేదఽ  
సుంవత్సయుం : 2008… రదేశుం : అబెమిక  
సనిూరేశుం : ఎవమికి నోూ న్ చెమాయలనాూ ఎవమికి చెమయఫో త్ నాూనో రమికి ఔూడా డఫ బలక కయివుతాభ. ఎవమికి నోూ న్ 
చెమాయలనాూ ఔు నినేషుం ఆలోచిుంచవలళనద.ే ఇదివయఔలా ఊమికే నోూ న్ చేళ భాటాో డే అవకశుం లేదఽ. దీనిలో చాలా గొృ 
రయనుయ కోణుం ఔనిసాో్ ుంది నాఔక.  
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ఫాయత్దేశుంలో కయజి ఎఔకువ ఉుంటే అది స్భానఽయలఔక చేయదఽ, ెైగ అవత్లిరయజ చెతృ సఽతా (నికి వచేి లృషమాలక ఔూడా 
కవచఽి కఔ) కోసుం కయిభయయ ఏ దీతీ అుంత్ త్ాయగ ఫాయతీమ లక హమిషుంచయజ. ఆ కోణుంలో జమిగిన భాయజృల వలో ఎదఽమైెనదే 
రసఽి త్ మిళిత.  ఔుృడు ది భుందిలో ఔుమి వదీ ఔూడా లేని నఫెైల్ నేడు రతీ భ ఖ గ మిలో ఔమి దఖగయ ఉుంద.ి అదే 
సభముంలో లృోరత్మఔబైెన ధయల త్ఖ గ దల, త్ఔకువ ధయలో లనుంచే నఫెైల్ నోూ నో్ ఫాయతీమ లనఽ నఫెైల్ రడఔుంలో అఖ ీ
స్ి నానికి నోు టీ డేలా చేసఽా నాూభ. (రసఽి త్ుం భూడవ స్ి నుం).  

భమి అబెమికలో కమెిఔకువభనా సమే నఫెైల్ రడఔుం ఎలా ఎఔకువ? నఫెైల్ రడకనికి అబెమిఔనఽో  నదటగ మిఖణలోకి 
తీసఽఔకనేది రమి యొఔు ెైైవళ... ఫహృఱ ఇదే కయణుం కవచఽ ,ి కమెిుంత్భనా సమే నఫెైల్ రడఔుంలో నాలకఖవ స్ి నుంలో 
ఉుండడానికి. కయజి కయజి అని గోల ెడుత్ నాూ ఔద ,ా చినూ నోు లిఔ చేదాీ ుం అబెమిక నోూ న్ ధయలఔక భమిమ  ఫాయత్దేశుంలో నోూ న్ 
ధయలఔక  

రదేశుం  ఇన్ ఔనేుంగ్  ఓట్ గోభుంగ్ 

ఫాయత్దేశుం 0 (మోనేుంగ్ లోనఽనూుృడు 1.5 యూనుమలక)  0 ెైసలక నఽుంచి 1.5 యూనుమల లోు  

అబెమిక 0 ెైసల నఽుంచి 7.5 యూనుమల లోు  0 ెైసల నఽుంచి 7.5 యూనుమల లోు  

అబెమిక నఽుంచి ఫాయత్దేశుం 
(కలిుంగ్ కయజడ ల దాామ) 

       -  50 ెైసల నఽుంచి 5 యూనుమల లోు 

అుందఽకే అుంటాయజ, మోభ లో మోభనఽలా ఉుండభని. రతీదీ డాలయో ల ఔు చాడవదీని. ఔస్మి భా అబెమిఔన్ క లీగ్ ఔక ఈ ల ఔులక 
చెనృతే ఔళ్ళళ తేలేళుంద.ి అవునఽ,భమి ఫాయత్దేశుంలో ఔుంనీలక అుంత్ త్ఔకువ ధయలతో ఎలా నడఖలకఖ త్ నాూమనే సుందేహుం 
ఔలఖచఽి. ఆ సుందేహుం వచిినరయజ ఫహృఱ ఇుండ మాలో టెలిలృజన్ లలో sms నోు ల్స కనీ క న్ ఫనేగ ఔమోడ్ తీ లాుంటి 
కయయఔభీాలనఽ గనీ ఫాుంఔకల నఽుంచి కెడీ ట్ కర్టడ ల కోసుం ఫ య ీతనే కల్స కనీ అనఽబలృుంచి ఉుండయజ.  

అభతే అబెమికలో ధయలక ఎఔకువ ఉుండడానికి నాఔక ఔనిుంచే రధాన కయణుం "లేఫర్ట కష్ట " ఎఔకువ కవడబే. అుందఽకే కబ్ లో 
ఆయజ బైెళ్ళళ రెయళళలనాూ 20 డాలయజో  కయివుతాభ.  

ఇఔ, భలూళ నినేష్టల గోలఔక వళతా  ఎఔుడో  చదిలృన ఔ రయఔయుం ఖ యజా ఔక వసాో్ ుంద"ిAmericans don't know meaning of rest 

of world ". దీనిలో ెదీగ సుందేఴ ుంచడానికేనై లేదనే నాఔనిసఽా ుంటుుంద.ి రమి ల ఔులక రమిలృ, రుంచుం ఔ మూనిట్ రడ తే 
అబెమిక భమో మూనిట్ రడుత్ ుంద,ి అనేఔ ఫాయతీమ లఔక అబెమికలో ఎదఽయభయయ సభసయలోో  రధానబైెనదిద.ే రభాణాలఔక 
అనఽఖ ణుంగ భాయడుం. రభాణాలుంటే ఎఔకువ ఊఴ ుంచనవసయుం లేదఽ, చినిూ చినిూ లృషమాల .ే...  
లీటయో ెటలర ల్ గలనో గస్ అవుత్ ుంద ి… కిలోనైటయో దాయుం బైెళ్ళ దాయభవుత్ ుంద…ి కిలోల ల ఔు నుౌుండోఔక భాయజత్ ుంద ి 

గీభ ల ల ఔు ఓనఽసలఔక భాయజత్ ుంద ి…. ఎడభరెైు డెైైలృుంగ్ ఔకడ రెైుఔక తయజఖ త్ ుంద ి… నేషనల్ ఴ ైరేలక ఇుంటర్ట ళతటట్ 
లవుతాభ … కలేజీలక కస్ా  సాుళ్ళగ తయజ భాయజిఔకుంటాభ  

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_number_of_mobile_phones_in_use
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నఫెైల్ లో ఫాలన్స కస్ా  యూనుమల ల ఔు నఽుంచి నినేష్టల ల ఔు చాడడుం నదలవుత్ ుంది (క నిూ స్యజో  ఎవయజ నోూ న్ చేళనా 
ఫాలన్స లేఔ నోూ న్ ెటెటమయభనే మిళిత ఔూడా ఎదఽయజ కవచఽ )ి  

అభతే ఆనుందిుంచాలిసన లృషముం కలుం ల ఔులక భాయఔనోు వడుం. ఎఔుడ కెలుళనా అరే నినేష్టలక, అరే ళెఔనఽో ... భనిల కలానికి 
అతీత్ డు కడనడానికి రతీఔగనేమో!!!  
కలభా... నీ చేతలో ఎవమికైెనా ఒటనే త్ృదఽ ఔద .ా... 

ఫహృఱ రుంచ చమిత్రలో రజలుందయూ ఔుతాటిన నిలిచేది కలుం లృషముంలోనేమో!  
ఈ అబెమిక ఔఫ యజో  ఇృటికి సఱేషుం... (ఇుంకెనిూ ఔనీసుం భమో మెుండు ఫాగలక) 

ఉగది నఽుంచి ఉగదికి (నా ఔళ్ళతో అబెమిక) – 7 

12  May 2009 
 

ఐదాయజో  ఎుంత్?  

తెలిళ ఔూడా చెృఔనోు తే నినఽూ అబెమికలో ుటిటస్ా  అని ఫరహమ నియుముం తీసఽఔకనూటుట నాూడు, అుందఽకే అబెమికలో ఎఔకువ 
భుంది ఇలాుంటి చినూ ల ఔులఔక ఔూడా కలిఔకయలేటయజలక రడుత్ ుంటాయజ.  
ఔ మోజు స్ముంత్రుం ల ైఫరమరకి రెలోు ఔూయజిుంటే అఔుడ నుఠలక చెతృ ుంత్ లభమలక ఔనిుంచాయజ, లోలఔక నుఠలక చెఫ త్ూ. 
ఫహృఱ టూయషనేో మో.. అభత ే ననఽూ ఆశియయ యచిన లృషముం రతీ చినూ ల ఔుఔూ కలిఔకయలేటయజ రడుత్ూ ఉుండడుం.  
ఇదే సుంఖత నైద ఔ అబెమిఔన్ తో భాటల సుందయభుంలో రేల తా చాతే వచిిన సభదానబేభుంట ే 

" అబెమికలో చదిరే చాలా భుంది నుర్టట టెైుం జాబ్స చేసాా  చదఽవుతాయజ. ఔనఽఔ చదఽవు నైద ఏకఖతీ్ చాత సభముం  త్ఔకువ. 
అుందఽకే ఉనూ త్ఔకువ సభముంలో బెదడుఔక శభీ ఇవాఔకుండా ఇలా చేస్ా ుం. ఔ వయకాి అబెమికల  ో ఇుంజినీయజ కరలుంటే చాలా 
ఔషట  డాలి, కయూి ెటాట లి. "  

ఏదో క ుంచెుం సభాధానయచినా అుంత్గ సుంత్ిా  చెుందలేదఽ ఈ సభాధానుంతో నేనఽ.  

ఔ నొు డరటి హాలక, నైఔక ది అడుఖ ల దాయుంలో ఔ వయకాి త్లకునఽ చేమడు. ఆ వయకాి త్లకు తీళ రెయతళ భ ుందఽ ఏనే 
చేస్ా డు?  అత్నఽ అబెమిఔన్ అభతే నైయజ వచేివయఔక త్లకునఽ తెయచి టుట ఔకని ఆఖ తాడు. అబెమికలో ఉుండే ఫాయతీమ డెైతే 
త్లకు రేదాీ భా వదాీ  అని ఆలోచిుంచి నైయజ వచేివయఔక ఆఖ తాడు. అదే లదు  ఫాయతీమ డెైతే త్లకతళ రెలోునోు తాడు.  
ఇలాుంటి లృషమాలక చాలానే నేయజికోరలి అబెమిఔనో నఽుంచి.  

అబెమిఔనో నఽుంచి నేయజికోరలిసన నీత భమొఔటి ఔూడా ఉుంద.ి భనఔక తెలిళుందే రుంచభనఽకోవడుం వలో వచేి దఽషృమిణాభాలక  
ఉుంఖయుం ఔకడ  చేతకి ెటుట ఔకుంటే ఏభవుత్ ుంద?ి ఇుండ మాలో ఔటేుం కయమ ది రేళ్ళఔూ ది ఉుంఖమలక ెటుట ఔకనే గనఽలూ 
ఉనాూయజ. నేనఽ ఔకడ  చేతకి ఔు ఉుంఖయుం ెటుట కోవడుం వలో కళతు ెలోు అభనరడ నేమోనని నా అబెమిఔన్ కోలీఖ స 
సుందేఴ ుంచాయజ. ఇలాుంటి మిళిత నాఔక జయమనీలో ఎదఽయజ కలేదఽ. నా ఔకడ  చేతఔకనూ ఉుంఖయుం వలో నా క లీఖ స రలెిఫ చిిన 
సుందేహాలక  

 నీఔక ెళ్ళభుందా ? (ఇుంక నముం ఎుంత్ భుంది లోలని అడ గయజ కదఽ) 

http://pradeepblog.miriyala.in/2008/12/blog-post.html
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 ెళ్ళభుందని నృలడప్ కోసుం ఉుంఖయుం ెటుట ఔకనాూర ? (అవునఽ భమి, ఎ అబెమిఔన్ ఫూయటి ననెూత్ ా ఔకనోు త్ ుందో  అని 
బముం) 

 నీఔక నిజుంగ ెలోు కలేదా ? (అమోమ, ఇదేనే కయమమ ఫాఫూ... ెలోు కలేదని చెృనా నభమమే)  
 భమి ఎుందఽఔక ఉుంఖయుం ెటుట ఔకనాూవ్ ? (నేనేనే చేత్ మ బఖవుంత్ డ !ా!)  

అభతే అబెమిక ఖ మిుంచి మసాా  అబెమికలో ఉనూ ఫాయతీమ ల ఖ మిుంచి మమఔనోు తే నేనఽ మసఽా నూ ఈ రయస యుంయ ఎృటికీ 
సఱేషుంగనే ఉుంటుుంద.ి 

రుంచుంలో ఏ భూలఔక రెలుళనా ఫహృఱ నదట ఔనిుంచదేి చెైనీమ లక, త్యజరత్ ఇుండ మనఽో  ఏమో! అబెమికలోనే కదఽ, ఏ 
అనవిదిీ  చెుందిన దేశబేగినా ఫాయతీమ ల భాటలలో నాఔక నచిని లృషమాలక చాలానే ఉనాూభ. ఇది ఆత్మ లృభయశ 
అనఽకోవలళుంద.ే ఆ లృషమాలఔక రెయతళ భ ుందఽ, మభఔిషు  యభహుంస గమి దఖగయకి చఔుయ భానిృుంచభని త్న క డుఔకని 
తీసఽఔక వచేి ఔ త్లోి ఔధ అుందమికి తెలిళత ఉుంటుుంద.ి భనుం సమెైన భాయగుంలో ఉనూుృడే అవత్లిరమికి నీత ఫోధలక చెమాయలి. 
అుందఽకే నేనఽ ఇుృడు మమఫో భయ లృషమాలక కేవలుం ఆత్మ లృభయశ భాత్రబే. అబెమికలో ఉుండే చాలా భుంది ఫాయతీమ లక 
అవకశుం ఎుృడు దొయజఔకత్ ుందా ఫాయత్దేఱనిూ తడదాభని ఎదఽయజ చాళత రమే.  

 డెైైవ్ చేసాా  భన మోడుో  ఇుంత్ నీట్ గ ఉుండవనేరడొఔడు ( అవునఽ భమి, మోడుడ  నైద ఉభ మ ఊళతుృడో  ఇషటుం వచిినటుట  
మోడుడ  నైద దాసఽఔకనోు భనుృడో  ఇలాుంటి లృషమాలక ఖ యజా  మలేదఽ. సడన్ గ ధాయనోదమభభయ నతా్ుం ఇుండ మాని 
తటటడుం నదలక)  

 రచ్ వుంఔ చాసాా  భన రళో్ఔక టెైుం ళెన్స లేదఽ. లౄళ్ళళ చాడు ఎుంత్ కచిిత్ుంగ సభమానికి వస్ా మో (ఇుండ మాలో 
ళనిభా ధిభయటయజకి త్ృ ఇుంకెఔుడ కెైనా సభమానికి రెయళళర ?)  

 అఫబ, లుంచుం ఇవాఔకుండా నఽల ుంత్ ఫాగ జయజఖ తాయ్య (ఏనాడెైనా లుంచుం ఇచిిన రడ ని ఆఖలిగర?)  

 ని నైద లౄళ్ళకెుంత్ శదీోీ !! (ఏనాడెైనా వయకాిఖత్ నఽలక చెమయఔకుండా ఆపసఽలో ని చేస్ర?)  

 ఎుంత్ లృఱలుంగ ఉనాూయ్య ఇళ్ళళ (అబెమికలో జన స్ుందరత్నఽ ఇుండ మాలో జన స్ుందరత్నఽ ఎుృడెైనా నోు లిి 
చాస్ర ?)  

 అఫబ ఎుంత్ ఫాగ త్ భామమో ..... (అమోమ ఇుంక ఇలృ మసాా  ఉుంటే నేనేనే మమాలిస వసఽా ుందో  )  

అబెమికలో ఫాయతీమ లక చళేత ఖ యలృుంద రయకయలక చాలానే ఉనాూభ. అభనృటికీ అబెమికలోని ఫాయతీమ లక చాలా భుంది 
త్భ దేఱనిూ భమిినోు యజ. ఔనీసుం అలాుంటి రయకయల దాామనెైనా ఖ యజా  చేసఽఔకుంటూనే ఉుంటాయజ. ుండఖలక ఔలళ జయజుఔకుంటాయజ, 
భ క మిచముం లేని రయజ అబెమిక వచిినా చేమఖలిగిన స్మాలక చేస్ా యజ, పుంక్షనోఔక ఔలకస్ా యజ, ఇుండ మాలోని సుంగ ళతర 
కయయఔభీాలఔక స్ముం చేస్ా యజ, నతా్ుంగ ఫాయతీమత్నఽ చాటి చెనుా యజ.  

ఇుృడొఔ చినిూ రశూ,  

"ఇదీయజ తెలకఖ  రళ్ళళ ఏ ఫాషలో భాటాో డుఔకుంటాయజ?"  

అ) తెలకఖ  ఆ) ఆుంఖోభ  ఇ)ఴ ుంద ీ 

రసఽా త్ మిసఽి త్ లల  ో"ఆ" కే ఎఔకువ భాయజులక డతాభ. (నిజానికి భూడా సమెైన సభాధానాల)ే  
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భమి, "ఔ త్నేళ్ళడు, ఔ తెలకఖ  రడు ఏ ఫాషలో భాటాో డుఔకుంటాయజ?"  

అ) త్నేళ్ుం ఆ) త్నేళ్ుం ఇ) త్నేళ్ుం  

ఈ రశూఔక ఔళ్ళళ భూసఽఔకని త్నేళ్బే చెనుృలి.  
ఫాయత్దేశుం నఽుంచి వచిిన రయుంత ,ా ఈ అయవ గోల ఔరెైు. త్నేళ్ళలెై నాకెలాుంటి దేాషుం లేఔనోు భన .ా. రమి నఽుంచి నేనఽ 
స్మానిూ నొు ుందినృటికీ ఈ లృషముంలో భాత్రుం లృభమిశుంచఔ భాననఽ 

భ కా భుంు త్యజరభ ఫాఖుంలో….  

ఉగది నఽుంచి ఉగదికి (నా ఔళ్ళతో అబెమిక) – 8 

15 May 2009 
 

 

అబెమికలో ఫత్కలుంటే ఏ ఫాష మరలి ?  
నాఔక చిి ఎఔులేదఽ కనీ ఈ రశూఔక సభాధానుం “అబెమిఔన్ ఇుంగరోష్”  
ఫాయతీమ లక ఎఔకువగ అబయళుంచేది నృరటీష్ ఇుంగరోష్. ెైగ అబెమిఔన్ మాస ఎవమో త్యజభ క సఽా నూటుట  సఖుం 
భ ఔులక చేస్ో  లేఔ నతా్ుం ఔలగులఖుం చేళతస్ో  ఉుంటుుంది.  
అుందఽకే అబెమిఔన్ నేలెై ఇుంగరోష్ ళనిభాలక చాడఔకుండానో అబెమిఔన్ రమా  చానళ్ళళ చాడఔకుండానో అడుఖ ెడ తే 
అత్యుంత్ అయ్యభమ మిళితలో డతాుం. ఈ మిళిత ఎలాుంటిదుంటే గోదావమి జిలాో  నఽుంచి ఴ ైదమఫాదఽ వచిినుృడు 
డే మిళిత అనూభాట.  
భనుం చెతృది అవత్లిరడ కి అయుుం కదఽ, అవత్లిరడు చెతృది భనఔక అయుుం కదఽ. తీమ చాళతా  భాటాో డే ఫాష ఔటే.  
ఉదాహయణఔక “ I’m good “ అుంటే అయుబేనేటి?  
సాచిబైెన ఆుంఖోుంలో “నేనఽ భుంచిరడ ని” అనే ఔదా.. అదే అబెమిఔన్ ఇుంగరోష్ లో “ననఽూ వదిలేళ నుో మ” అని 
భమయదగ చెృడభనూభాట.  
అుంటే ఔయఔుంగ చెనుృలుంటే, అబెమిఔన్ భాుండలీఔుం రతేయఔుంగ ఉుంటుుంది. అది అయుుం చేసఽఔకనేసమికే ఔనీసుం భూడు 
నెలలక టటట చఽి.   
ఇఔుడ అబెమికలో నేనఽ ఔలిళన ఔ ఆుంఖో నుొ ర పెసర్ట చెృన డెైలాగ్ చెనృతే సుంూయుుంగ ఉుంటుుంది  
“ Most of Americans speak bad English “  

కఫటిట  అబెమిక రమాణుం చెమాయలనఽఔకుంటే భ ుందఽ అబెమిఔన్ ఇుంగరోష్ నేయజికోరలి. అుంటే భన ఆుంఖో లృదాయ 
నుర లౄణాయనిూ భనబే త్గిగుంచఽకోరలి. 
(నేనఽ ఎలాఖూ నుర లౄణ యనిూ కనఽ ఔనఽఔ మోేదఽ, అది రేమే లృషముం). ఔ రేళ్ నుొ యనుటున లతక్సస మర్ట మళన ఇుంగరోష్ 
చదిలృ అబెమిక వళతా  నై భత చెడఔకుండా ఆ దేవుడే కనుడు గఔ.   
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ఔ వసఽా వు ధయ 9.87 డాలయజో , ది డాలమోిళతా  నైఔక చిలోయ ఎుంత్ మరలి ?  
ఇుండ మాలో అభతే సఽనాూ (డాలయో స్ి నుంలో యూనుమలక ెటుట కోుండీ)  
అబెమికలో (మూయప్ త్దిత్య దేఱలలో ఔూడా) వచేి చిలోయ 13 ళెుంటుో . ఇుండ మాలో ెైసఔక లృలకవ సుంఖత త్మాత్ 
అయుయూనుభకే లృలకవ లేదఽ. అది రేమే లృషముం.  

అబెమిక ఖ మిుంచి మసాా  అబెమికలో లృహాయ రదేఱల ఖ మిుంచి మమఔనుో తే ఈ రయస యుంయఔక సమైెన భ గిుంు 
ఇవానిరడ నే అవుతానఽ.  

నిజానికి అబెమికలో నేనఽ రదేఱలక ెదీగ చాళుందేనై లేదఽ. ఫ్ోో మిడాలోని డ సువమర సాట డ య్యస్ త్ృ.  
నేనఽ అబెమిక మఔ భ ుందఽ చాలా భుంది చెనుృయజ, డ సువమర సాట డ య్యస్ కి త్ృని సమిగ రెళ్ళభని. నాఔూుడా 
రెయళళలనే ఉుండడుంతో నతాా నికి రెళ్ళడుం జమిగిుంద.ి  
అభతే చెుృకోదఖగ స్ి భలో ననాూఔమిషుంచలేదనే చెనుృలి. కయణబేభుంటే ఎఔకువ ఉుండేలృ మోలార్ట కోషటయజో .   
కోు హాలీవుడ్ ఴ ట్ ళనిభా కనెసుట తో కోు మైెడ్ అనూభాట. అఔుడ ఉనూ నాలకఖ  మోజులోో  ఔు మోజు అభయయసమికే 
ఉతాసహుం నీయజ కమినుో భుంది నా అుంచనాలఔక అుందఔనుో వడుంతో.  
అభతే క నిూ చఔుని ష్టో లక లేఔనుో లేదఽ.  
నా అుంచనాలఔక ఎుందఽఔక అుందలేదఽ అని ఎవమైెనా అడ గితే రమికి నా సభధానుం “ ఔ స్మి మూమోను నుయజుకి 
రెళ్ళభని ”.  
నతాా నికి ఎఔుడ చాళనా రయనుయ ధోయణే ఎఔకువ ఔనిుంచిుంది నాఔక 

ఇదీ నా ఔళ్ళతో చాళన అబెమిక. ఇఔ అబెమికనఽ “ఆహా బెమిఔ” అనాలో “ఆ భయఔ” అని తీళనుమమాలో ఈనుటికే  
చదఽవయజలఔక ఔ అవగహన వచేి ఉుంటుుంద.ి  
ఔు భ ఔులో చెనుృలుంటే అబెమిక “భయఔలోో నా బెమికే”... “బెమిఔలఔూ బెమికే”   

భ గిుంు  

రసఽి తానికి అబెమికలో ఉనాూ,  
నలో భఫ బలక వయషు జలకో లక ఔకమిుంచడానికి ళదీభభన క్షణుం నా భనసఽ భా ఇుంటి డాఫా నైడఔక 
మిగెడుత్ ుంద ి
వయషుం డ న రతీస్మర నా శమరయుం అుందఽలో భటిటరసన కోసుం రెత్ ఔకత్ ుంది, అది ఎుందఽఔక భా ఊమి భటిట  రసనలా 
ఉుండదఽ  
ఆఖఔకుండా వయషుం ఔకయజసఽా ుంటే భా ఫాలృలో నీయ్ళుంత్వయఔక నిుండామా అని నా భనసఽ యజఖ లక తీసఽా ుంది  
ఉయజభ లక ఉయజభ త్ ుంటే "అయజు నా.. ఫమటఔక రెళ్ళఔక" అనే అభమ భాటలక ఖ యజా క స్ా భ 
ఫానఽడు ఎుండ రేడ తో చెభటనఽ  ఔకిుసఽా ుంటే, భా  ఇుంటి భ ుందఽనూ భానేడ  చెటుట  కిుంద డుఔకుందాభని యజఖ లక 
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తీమ సఽా ుంది నా భనసఽ  
భుంచఽలో భ నిగి చలి ుడుత్ నూ రేళ్, కలేజీ మోజులలో ఊటీకి రెలుళ చలిలో చేళన అలోయజలక ఖ యజా క స్ా భ  
చలి చుంుత్ నూ రేళ్, బేఔ నులక చేళత బేలక ఖ మిుంచి నానూ చెృన ఔఫ యజో  రెుంటాడతాభ  
అభారసయ రేళ్ ఆకశుంలో చఽఔులక చాళనా, ునూనే రేళ్ రెనెూలలో త్డ ళనా భా ఇుంటి నైద డాఫా నైద అుందయుం 
ఔలిళ ఔఫ యజో  చెుృఔకనూ క్షణాలక రెుంటాడతాభ  
అుందఽకే ఎవమో భహాఔలృ అనూటుట  “రుంచభుంతా తయగలి, తమిగి భా ఇుంటికి మరలి”  
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