త రటం : అ

మయమ?
మయమ

ఆతాసమ?
ఆతాసమ
-- అనూష కట
సుజనరంజ! ఆశయల$ య%వతల$ పఠన, రచన ఆసక*లను +,ం-.ం/0ంచడం; 2ెల*గ% 5షను 6ా78 5వ9:రల$;
<సుక*6=ళ?టమ% మ%ఖABCDన. EిGాH:ంధJ KేపటMN అHOక 5ష - సంసPృR సంబం90ంన ారAకTమల2U +ిలల*, య%వక*ల*
VషంWా ఆక78Xంపబడటం ఎం2U ఉ2:[హం కGW8] ^ం/0. ఆ +_Jరణ2U య%వక*లల$ 2ెల*గ%ల$ 6ాJE_ HOరab +,ం-.ం/0ంKే ఉ/ేcశAం2U
ఈ e78Xక /:7ా అవాా!f కGbసుH:fమ%. మనక* 2ెGEిన ధ అంాలను స78త gణంల$ చూ+ించగల HOరab య%వత
].ంతం. అందుక* పటN ం కటMN పJయతfi/0. +ిలలను య%వయను, 6ా78 56ాలను ఆద78] ార! ఆjసుH:fమ%.

అBC78ా ఖండంల$ పkటlNన దmnణ ఆEియ /ేాల +ిలలను గ%78ం ఆల$చన 7ాWాHO, oటN oదటWా ]ా9:రణంWా ఎవ78pH:
తటMN/0, "ABCD" అనf పదం. /:! అరq ం, "American Born Confused Desis" అంటM, "అBC78ాల$ పkటlNన అ

మయ

/ేeయ%ల*" అ!. ాr HOను మతJం ABCD అంటM "American Born Confident Desis" అ! గటlNWా Kెబ%2:ను.
దmnణ:Eియ +ిలల! అ

మయం అ! అనs:!; ారణం Btమ% 7ండu +,దc /ేాల సంసPృతvలను ఒx]ా78 అరq ం

Kేసుక*ంటy గందరWzళంల$ పsn-^తvH:fమ! అందర{ అనుgవడం. ఇంట}, బయట 7ండu పJపంK:ల*Wా ఉండటం2U ఎకPడ ఎల
స78Wా నడచుg6ాల$ 2ెGయక-^వడం ఒక ారణం అ~2ే, 7ంsో/0 Btమ% ఎకPడ స78Wా నప2: 2ెGయక-^వడం. ఇక అలంటl
ఆల$చనల$ టHO /:టతvనf 6ాళ ? ఉంsే ప78E ిR ఒకటl HOను వ78] ాను.

అ/0,

18~ళ ? /:ట5క +ిలల* +,దc6ాళ?2U ఇంట}

కGEి ఉండటమ ల/: అందరa అBC78కను +ిలలWా సతంతJంWా బJతకడమ అనf పJశf. /:! గ%78ం H: అ-ాJయం Kెబ%2:ను.
అసల* సమసA ఎకPడ -ాJరంభం అవkతvందంటM ఇకPడ +,78W8న +ిలల* +,ౖన Kె+ిbనట
 7ండu +,దc సంసPృతvలను అరq ం
Kేసుgడంల$ పsే ఇబందుల*.

7ంsnంటlr బ5లను[ Kేయడం 2ెGయక,

లణ:లను ప78Wా 2ెల*సుgలక -^తvH:fరa.

అం2ేWాక,

K:ల మం/0 అBC78క సంసPృRల$ ఉంsే మం

ఒgP]ా78 మన సంసPృRల$ ఉంsే !f 7zత పkటMN షయల*

HOరaక*ంటH:fరa. 7ంsnట }నూ మం <సుక*ంటM ~ బ59: ఉండదు క/:!
దmnణ:Eియ +ిలలక* నfతనం నుంsే పJR7z సంసPృR గ%78ం,
షయల* HOరab2:రa.

క*టంబంWా కGEి ఉండటం గ%78ం HOరab2:రa.

తG దండuJల మలల (roots)
అBC78ాల$ +ిలలక* 5

గ%78ం ఎHf

~ళ? నుంsే సతంతJంWా

ఉండటం గ%78ం, అంటM మనBt మన పనులను సంతWా ఎల Kేసుgవల$ (Rనడం లంటl 7z KేE_ పనుల* కs:) HOరab2:రa
6ా78 తG దండuJల*.
అవkతvం/0.

అందువల సూPల$నూ,

ాలల$ను ఇంా అ!fKట5 అBC78కను +ిలల; అలHO ఉండటం అల6ాట

ాr దmnణ:Eియ +ిలలక* ఒక క*టంబంWా +,రగటం HOరab2:రa.

~ ప! KేEిH: క*టంబం అం2: కGE_ Kే] ారa.

+ిలల ంవరaP Kేయs:!; తG దండuJల ఎం2U ఇబం/0 పడuతvంట5రa.

+ిలల* +,దc6ాళ?~ 6ాళ?క* +ిలల* కGW8H:

K:ల షయల$ ప78 సతంతJం ఉండదు.
ఇకPsn +ిలల దృిNల$ 18 ~ళ ? 7ాWాHO 6ాళ ? "+,దc6ాళ ?" అ~నటM . ఆ తరa6ాత 6ాళ ? KేE_ పనులక* క*టంబ5!;
ఏమతJం బ5ధAత ఉండదు. అల! క*టంబం గ%78ం అస[ల* పటlNంచుgర! ాదు. ఒకళ?కళ?క* ]ాయం Kేసుక*ంటHO ఉంట5రa.
అBC78క +ిలలక* 18 !ంs:క ప78Wా E_ఛ ఇH: 6ాళ?; బ5ధAతల బ5Wా +,78W8-^2:~. 6ాళ ? బతకట5!; 6ా? ఉ/ోAగం
KేయG, ఇంా క*టంబం2U కGEి ఉH:f సంత6ాళ?x అ/ెc KెGంK:G, 6ాళ? ాల ; 6ా? ీ ల* కటNg6ాG ఇల ఎHf.
ాr మన ABCDల* K:ల మం/0 +,దc6ాళ?2U కGEి ఉండటం వల ఎ!f ల5ల* -.ందుతvH:f7z! మన క*టంబ5ల మన
ాల ీ ల* కడ2:~, అ/ెc ఇవమ! అడWx6ాళ ?ండరa అం2ెందుక* మన వంట మనం KేసుgనకPరలదు, మన బటN ల* ఎల
పsేEిన ఉR;+,డuతvంట5రa, "లంsnJ" గ%78ం అస[ల* బ5ధపడకPరలదు. ఇక Wzస78
T ల*, పkస ాల*, నf నf ఖరaల 6Oటl¡
మనం 6=తvgPకPరలదు.
పం+ిస ుంట5రa.

అసల* మన అమల* మనం ాల; 6=¢? ఎంత దూరంల$ ఉH:f మన; Rనs:!; K:ల

~ "£:ం¤[ W8ం¥"g మ7పsోH ఎవ78 ారaల$H పsn పs¦ 7ావకP7xదు.

§~Wా ఎపkడంటM అపడu బ¨ంగ

వనపkడu ఇంటl; వKేయచు. మన +,దc6ాళ ? అsnWx/0, "బ5Wా చదువkg, H:ల*W8ంటlx ల, +ి పనుల* Kేయమక*" (అసల*
ఈ మడu KేయడBt K:ల కషN ం అనుgంsn!!)

ఒకPమటల$ Kె-ాbలంటM మనక* మన తం మ అమ Kె+ినట? "వsn©ంన

స 78", అంటM ా6ాG[నవrf 7s¦Wా ఉనf కంచం.
అ~2ే,

ఎ!f ఉH:f ఒక టHOజరa; E_ఛ లక-^2ే ఏª లనటM !

బ5ధAతల2UHO వసుం/0.

E_«ే K:ల మ%ఖAం.

ఎంత 7]ాb![బ%¬ Wా మనం ఉంటM అంత E_ఛ వసుం/0.

ావG[నవrf ఉH:f~ ాబటlN 7ండu పJపంK:ల$నూ మం! <సుక*ం/:ం.

H: ఉ/ేcశAంల$ ఆ E_ఛ

కనుక H:xం అ!+ిస ుందంటM మనక*

మన +,దc6ాళ ? Kె+ిbనట
 ంటy,

మనక*

ావG[నట
 Wా ఉండట5!; పJయRf/:cం.
!f షయల$ మనం సతంతJంWా ఆల$ంK:G.
HOరag6ాG.

ఆ అ-ాJయల! మంWా అందర{ అరq ం Kేసుక*HOల Kెపbడం

అల HOరaక*ంటy మన ాళ? ªద మనం !లబsేల +,రWాG.

తం అం2: ఎHf షయల* HOరags:!;

అవాాల* ఉంట5~. మనం అకP7xదనుక*H:f మనం HOరagక తపbదు. అనుభ6ాల* కలగక మనవk. ాక-^2ే పJR /:!¡
"స7pన సమయం" అHO/0 ఉంటం/0. మన అమH:నfల* కs: ప78 E_ఛWా ఉంs:ల! gరaక*నf6ా7x ఒకపడu. మన
2:!; ఒక పq R ఏ7ాbట KేEి మనలను అమH:H:f నsn+ిస ూ ఉంట5రa.
7కPల®న పmnల §~Wా ఎగరగల*గ%2:మ%.

అల +,రగడంల$ మనమ స7pన సమయంల$

అపkడu మనాళ? ªద మనం !లబడగల*గ%2:ం పsn-^క*ంs:.

అ~2ే అ/0

ఖతంWా 18 ~ళ?x అ! లదు.
!జ¯!; ఈ పc R అHO/0 ఒPకP క*టంబంల$ ఒPకPరకంWా ఉంటం/0.
అమH:నfలక* అ!+ిస ుం/ో అపsే మనక* E_ఛ వసుం/0.
వ/0G+,డ2:రa.
కషN Bt క/:!

ఎపడu మనం అందుక* Eిqం అ! మన

ంతమం/0 °±² సూP¬ /:టl2ేHO +ిలల ªద నమకంWా

ంతమం/0 మతJం అల వ/0G +,టNట5!; కషN పడuత³ ఉంట5రa.

మ%దుcWా చూసుక*HO +ిలలను వ/0G+,టNటం

అ~2ే పJపంచంల$ K:ల 6Oల ~ళ? నుంsn ఉనf సంసPృR కనుా,

మన మలల* K:ల గటlN కనుా,

ఏ7ాbటKేEిన

పq తvల* K:ల ఆల$ం KేEిన కనుా మన అమH:నfల* మనక 6ాళ ? HOరaక*నf త ల*వల* ప78Wా మన;
వKే/:ా పJయRfసూ
 HO ఉంట5రa. 6ాళ? పJయ2:f!f మనం W´రంK:G, ఎందుకంటM అ/0 మన gసBt క/:! అందుక! మనం
KేయG[ందల ఒకPటM. మనం తరతరWా ఇంటlల$ పనుల* Kేయడంల$, బ5ధAతWా ఉండటంల$ మ%ందు ఉంటM, మనంతట మనం
ఆల$ం, పనుల* Kేసుgగల*గ%తvంటM ఇక అమH:నfల 6ాళ?ంతట 6ా? మనక* E_ఛ!]ారa. అల మనం Kేయలక-^2ే,
§~Wా 6ాళ? Wా7ాబంల$ +,రaగ%త³ 6ాళ ? త78BtE_ /:క ఎంజ¯µ KేయడBt!!

ఇందుల$ ~ పc R ªక* న2ే అ/0

KేE,యAంsn ఇక...
2ెల*గ% సంసPృ< సంపJ/:యల* !ండuWా 6=GWx క*టంబంల$ పkటlNం/0 అనూష.
అనూష కట ఆనం¶,
ఆనం¶ ాంR Wార పkRJా రతfం.
రతfం
ల$
అBC78కల$ ఉH:f తనంతట 2:నుWా అచBCDన 2ెల*గ% +ిలల -ావs: కటlN గల గల Rరaగ%తvంsే అనూష "UCLA"ల$
WాడuA~
ష Kే] ^ం/0. కపsn H:టAంల$ jణ -.ం/0 గజ·కటlN KేE_ నృ2:Aల* ఒక వంక,
T
వంక E_f°¸తvల2U కGEి ాలల$ అందరa
టlHO +ిలలHO ఉ2:[హంWా +,రaగ%త³ ఒక వంక,
వంక మ7z పకP మHOBCం¹ ాస ºంల$ పట5N gసం పJయRf]^ం/0. ఆధు!కత¡,
సంపJ/:య!; Btల* కల~కWా మ7»భంన ఈ H:f78 ఎHf జయలను ]ా90ంK:ల! మనసూb78Wా ఆeర/0/c :ం

