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మ  " రతాడు" నెంబర్ నూట పద రు??? 
 

సుమారు మూడు నెలల తం ప కలోల్  ఒక మాంచి వారత్ చూశాను. 37 ఏళళ్ తరువాత ఆంధర్ పర్దేశ్ లో పర్పంచ 
మహా సభలు జరుగుతునాన్యి అనీ, కురీచ్ కాపాడుకోడానికే సమయం సరిపోని సాకాష్తూత్  ముఖయ్మం  గారే దానికి సారధయ్ం 
వహిసాత్ రనీ, పాతిక కోటల్ రూపాయలు ముందే కేటాయించారనీ ఆ వారత్ల సారాంశం. చెపొప్దూద్ , ఎగిరి గంతేశాను. వెంటనే 
అంతకింతెతౖే, ఇంతకెంతవుతుందీ అని కూడా ఆలోచించడం మొదలు పెటాట్ ను. ఎందుకంటే నేను అమెరికా వచేచ్శాక 1975 లో 
హౖెదరాబాదు లో జరిగిన మొదటి మహాసభలకి బడెజ్ట్ కేవలం నలభె ౖలకష్లే. అంటే, అంత మాతర్ం పెటుట్ బడికే పదహారు దేశాల 
నుంచీ, యావత్ భారత దేశం నుంచి వచిచ్న వారి సంఖయ్ 5486 అయితే మరి పాతిక కోటల్కి అనిన్ దేశాల నుంచి, "తెలంగాణా-రాయల 
సీమ-కోసాత్ -ఉతత్రాం " రాషాల నుంచే కాకుండా దేశం నలుమూలలున్ంచీ ఎనిన్ లకష్ల మందో తరలి వచిచ్ హాయిగా ఇంగీల్షులో 
మాటాల్ డుకుంటారు కదా అని నాకు ముచచ్ట వేసింది. అది భరించడానికే కాబోలు పాపాల భెరౖవుడు ఆ తిరుపతి వెంకనన్ 
కనుసనన్లోల్ నే ఈ మహాసభలు పెటిట్  ముఖయ్మం  గారు మరొక సారి తన సతాత్  చాటుకునాన్రు.  

మరి కొనిన్ రోజులలో అంచెలంచెలుగా తెలిసిన వారత్ల పర్కారం ముఖయ్మం  గారి తరువాత ఈ మహా సభలకి రాషట్ ట్ 
సాంస తిక శాఖామాతుయ్ లు పర్ధాన నిరవ్హకులెతౖే, ఆయనకి చేదోడు వాదోడుగా ముగుగ్ రు ఘనాపాఠీలనీ కూడా ఉనన్త సాథ్ యి 
నిరావ్హకులిగా ఎంపిక చేశారు. అమెరికాలో వచేచ్ టీవీ కారయ్కర్మాలూ, వారత్లూ చూసుత్ ంటే అసలు ఈ రోజులోల్  మన సంస తి కూడా 
హెచ్. వన్ వీసా మీద అమెరికా పారిఫోయిందా, లేక ఆంధర్ పర్దేశ్ లోనే ఎకక్డెనౖా దాకుక్ందా అని నేను వెతుకుక్ంటూ ఉంటే, "ఆ 
దాకుక్నన్ సంస తి" కి పర్తేయ్కంగా ఒక మం  గారు ఉనాన్రు అని తెలిసి మహదానంద పడాడ్ ను. పెగౖా ఆ ముగుగ్ రు ఘనాపాఠీలూ తలొక 
కులం వారికీ చెందిన వారు అనీ, అందరూ ఒకే కులం వారు అయితే తనున్కు చసాత్ రు కాబటిట్ , బహుశా కులాల పకష్పాత నిషప్తిత్ 
పాటిసూత్  తాము నిషప్కష్పాతంగా ఉనన్టుట్  కనిపించాలి కాబటిట్  ఈ ఎతుత్ గడ వేశారు సుమా అనిపించి మన రాజాయ్ంగానిన్ కాపాడుతునన్ 
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పర్భుతావ్నిన్ అభినందించాలి అనుకునాన్ను. తీరా చూసేత్ ఆ ముగుగ్ రిలో ఇదద్రు నాకు బాగా తెలిసిన వారే. అందులో ఒకాయనకి నేను 
అమెరికాలో అపర్సుత్ త పర్సంగం చేసినపుప్డు చివాటుల్  తినాన్ను. అవధానులకీ అపర్సుత్ తానికీ ఉనన్ అనుబంధం అదే కదా! మరొకాయన 
విశవ్విదాయ్లయంలో బహుశా పని చేసినపుప్డూ, ఇపుప్డూ కూడా వి ంతి తీసుకుంటూ ఒకటి, రెండు సారుల్  అమెరికా వచాచ్రు. 
మూడో ఆయన నాకు ఎవరో తెలియదు. అందుకే బతికిపోయావు అంటుంది మా కీవ్న్ వికోట్ రియా. అందుకే ఆయన బతికి పోయాడు 
అంటాను నేను. నీ మొహం అంటుంది ఆవిడ. అవును అని ఒపేప్సుకుంటాను నేను. ఇక మరొకాయన ఐయేస్ ఆఫీసర్ గారు ..అంటే 
మం లతో "ఐ ఆలేవ్స్ సే యస్ టు యు, సార్" అనే ఆయన పేరు కూడా తరచూ వినబడుతూనే ఉంది మరొక పర్ధాన 
నిరావ్హకుడిగా. ఆయనా నాకు తెలిసినాయనే!  

మా కాకినాడ హౖెసూక్ల్ వ తస్వాలకి ఈ నెల అంటే డిశంబర్ 2012 లో ఎలాగూ వెడదాం అనుకుంటునాన్ను 
కాబటిట్ , ఆ మరుసటి వారమే ఈ మహాసభలు కాబటిట్  అకక్డకి కూడా వెళిళ్ ఉధద్రించేదాద్ మని మహా కుతూహలపడి పోయి విషయ 
సేకరణ మొదలు పెటాట్ ను. ఇకక్డ "విషయ సేకరణ" అంటే Fact Finding Mission అనమాట. ఇపప్టికే అమెరికాలోనూ, 
ఇండియాలోనూ చాల వీర తాళుళ్ వేయించుకునాన్ను కాబటీట్ , ఈ నిరావ్హకులకి నేను తెలుసు కాబటీట్ , మేము కలిసిన సభలలో వారు 
ననున్ పొగిడారు కాబటీట్  "ఇచుచ్కో -పుచుచ్కో" పధధ్తిలో వారు ననున్ పర్తేయ్కంగా ఈ మహాసభలకి వారికి చెపిప్ ఆహావ్నించుకోడానికి ఏం 
చెయాయ్లీ అనేదే నేను సేకరించదలుచ్కునన్ నిజానిజాలు అనేది మనలో మనమాట. ఎవరికెనౖా తెలుసో, తెలీదో నాకు తెలీదు కానీ 
"ఇకక్డ ఇచుచ్కో-పుచుచ్కో" అనేది అమెరికా-ఆం  ల మధయ్ సాహితీవేతత్లూ, ఇతర ఉతుత్ తిత్ సుతిత్ వేతత్ల మధాయ్ ఉనన్ రహసయ్ 
ఒపప్ందం. ఉదాహరణకి, ఒకనొక "కవి గారద్భ" గారో "కథా పర్వీణ్" గారో మనవణిణ్  ఆడించడానికి, భారయ్తో సహా అమెరికా 
వచేచ్డనుకోండి. ఆవిడ ఆ పిలల్లని చూసుకుంటూ బిజీగా ఉంటే, ఈయనకి ఏమీ తోచక సవ్యంగా వెంటపడి, కొండొకచో బంధువుల 
తో చెపిప్ంచి, ఎలాగో అలాగ ఒక సాహితయ్ం మీటింగ్ పెటిట్ంచుకుని, అమెరికాలో రావ్ డి. సుబాబ్ గారి చేత సతక్రించబడతారు. అనగా 
వీరతాడు వేయించుకుంటారు. ఇది "పుచుచ్కో" అనే అంశం ంద వసుత్ ంది. మరి ఆ తరువాత ఆ సుబాబ్ గారు ఇండియా వెడతాడు 
కదా గుళూళ్, గోపురాలూ చూడాడ్ నికి. అపుప్డు వీరతాడు మారిప్డి కారయ్కర్మం జరుగుతుంది. రావ్ డి. సుబాబ్ గారికి సభ పెటిట్ , "కవి 
గారధ్భ" గారు, అదే వీరతాడుని రంగులు మారిచ్ ఆయన మెడలో వేసాత్ రనమాట. దీనిని "ఇచుచ్కో" అంటారు. ఈ వీరతాడు డిపార్ట్ 
మెంట్ లో ఎవరికీ తెలియనిది ఏమిటంటే సినిమాలో మొదటి చాన్స్ సంపాదించుకోవడం లాగా మొటట్మొదటి సారి వీరతాడు 
వేయించుకోవడమే చాలా కషట్ ం...ఆ తరువాత ఇక చూసుకోండి...ఆ వీరతాడు పిలల్లని పెటట్డం మొదలుపెడుతుంది. ఆఖరికి "వీడికి 
సనామ్నం చెయయ్కపోతే మన జనమ్ వృధా" అని సనామ్నాలు చెయయ్కపోతే నిదర్పటట్ని స టుట్ లు ఓవర్ టెమ్ౖ పనిచేసాత్ రు. దాం దుంప 
తెగ. ఒకక్ సారి మెడలో దండ, భుజాల మీద శాలువా, చేతిలో తన పేరు చెకిక్న ముకాక్ పడగానే, అది తాగుబోతు వాడి నిషా కంటే 
ఎకుక్వ "కిక్" ఇసుత్ ంది కదా! "అబేబ్, నాకు సనామ్నంటే అంటే భలే చిరాకు" అనన్వాడు ఖచిచ్తంగా ఈ కేటగిరీ తాగుబోతే.  
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నా విషయ సేకరణలో తొలి పర్యతన్ంగా ఆ నలుగురి లో నాకు తెలిసిన నిరావ్హకుడు నెంబర్ వన్ గారికి ఎంతో 
ఆతీమ్యంగా తెలుగులోనే అభినందనలు తెలుపుతూ, మహాసభలకి వచేచ్ ఆసకి త్ ఉంది అని నరమ్గరిభ్ తంగా సూచన ఇసూత్  ఒక ఈ 
మెయిల్ ఇచాచ్ను. డెరౖెక్ట్ గా ఆహావ్నం పంపించండి అంటే నా అహం దెబబ్తినుట, ఆయనకి లోకువ అవుట, ఇంకా కొంపములిగి 
ఆయన తిరసక్రించుట మొదలెనౖ అనరాధ్ లు జరుగుతాయి కదా! పది రోజుల తరువాత కూడా ఆయన దగగ్ర నుంచి సమాధానం 
రాకపోయేటపప్టికి నాకు "అవును సుమా. ఇండియా వాళళ్కి ఈమెయిల్ పంపిసేత్ అది ఒక అంతరికష్ంలో "బాల్ క్ హోల్" లాగా వెళళ్డమే 
కానీ, తిరిగి రాదుగా, మన "ఇచుచ్కో-పుచుచ్కో" సిధాధ్ ంతం లో "ఇచుచ్కో" మాతర్మే పనిచేసుత్ ంది కదా" అని నాకు జాఞ్ నోదయం 
అయింది. ఇక లాభం లేదు అనుకుని, మా కీవ్న్ వికోట్ రియా టెంకి జెలోల్ దంతం తరువాత ....ఆవిడ ఉండగా అలాంటి ఫోన్ చేసేత్ 
ఇంకేమనాన్ ఉందా..పని మానేసి తెలాల్ రేదాకా వాయింపు కారయ్కర్మం కొనసాగవచుచ్......అరధ్రా  దాటే దాకా మెలుకువగా ఉండి ఒక 
రోజు ఆయనకి ఫోన్ చేశాను. యధాపర్కారం పది సారుల్  పటుట్  వదలని వికర్మారుక్డిలా చెయయ్గా, చెయయ్గా, చెయియ్ నొపిప్ 
పుడుతూండగా ఫోన్ తీసి "హూ డు యు వాంట్?" అంది ఆయన మూడో కూతురు. డెరౖెక్ట్ గా తామే ఫోన్ తియయ్కుండా ఒబామా 
బాబు వలె పర్వరి త్ంచుట ఇండియాలో ఒకే ఒక సనామ్నం చేయించుకునన్ వాళళ్కి కూడా అలవాటే. ఆ అమామ్యికి నా పర్వర చెపప్గానే, 
ఆ ఒకక్ ముకాక్ మాతర్మే అరధ్ం అయి "ఏమో, అమెరికాట" అని ఆయనకి ఫోన్ ఇచిచ్ంది ఆ అమామ్యి. ఆయన ననున్ బాగానే 
గురుత్ పటిట్ , అందరి లాగానే "ఈ మెల్ ఇచాచ్రా? అందలేదే" అని పదయ్ం చెపాప్రు. నేను నా చెవిలో పువువ్ సరిచేసుకుని, నా పర్గాఢ 
అభినందనలు చెపేప్ పర్ య దావ్రా పొగిడి అవతల పారేసి, టీవీ చూసుత్ నన్ ఆయనిన్ తంటాలు పడి నా వేపు తిపుప్కుని, మహాసభల 
విషయమూ, అందులో పాలొగ్ నాలనే నా ఆసకి త్ గురించీ చెపప్గానే "అవనీన్ మినిసట్ర్ గారే చూసుకుంటునాన్రండీ. కావాలంటే 
ఆయనతోటే మాటాల్ డుకోండీ" అని కేవలం తను ఒక హౖె కాల్ స్ గుమాసాత్  అనే విషయానిన్ చెపప్కనే చెపిప్ మళీళ్ "మొగలి రేకుల" వేపు 
మళిళ్పోయారు. చెపొప్దూద్ ...నాకు పౌరుషం తనున్కొచిచ్ంది. ఒళుళ్ మండిపోయింది. ఎందుకంటే ఈయన "పుచుచ్కుంటాను - చచిచ్నా 
ఇవవ్ను" సిదాధ్ ంతం మనిషి అని తెలిసిపోయింది. ఈ కేటగిరీ వాళళ్ందరికీ నాలుగెదౖు వీరతాళుళ్ పడగానే కించితుత్  గోరోజనం వసుత్ ంది. 
అమెరికా రాగానే దానిన్ లోపల దాచేసుకుని, నా చేత సనామ్నములు చేయించుకొనుట, మా హూయ్సట్న్ లో అయితే నాసా అంతరికష్ 
కేందర్ం, నూయ్యార్క్ లో కనపడితే లిబరీట్ మాత విగర్హం, ఇక వాషింగట్న్ అయితే సాకాష్తూత్  ఒబామా గారి ఇలేల్ చూపించేదాకా 

ణాలు తీసాత్ రు. పోనీలే మన మాతృదేశం నుంచి వచాచ్రు కదా అని అనిన్ తంటాలూ పడతాను. కానీ నేను ఇండియా వెళిళ్నపుప్డు 
పోనీ ఒక సారి పలకరిదాద్ ం అనుకుని పర్యతన్ం చేశానా. ఇక ఉటిట్దే..తుపాకీ దెబబ్కి పిటట్లాల్ గా పారిపోయి, అపుప్డపుప్డు నేను ఎవరో 
కూడా తెలియనటుట్  ఫోన్ లో కూడా ముకత్సరిగా మాటాల్ డి భలే పోజు కొడతారు. అది చూసి నాకు నవొవ్సుత్ ంది. ఈ కేసు అలాంటిదే 
అని తెలిసిపోయింది.  
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అలా పౌరుషం తనున్కొచిచ్, గుమాసాత్ లతో మనకెందుకులే, ఏనుగు కుంభసఠ్లమే కొడదాం అనుకుని, మం వరుయ్లు 
లేచి రాజకీయలలో ములిగిపోక ముందే తెలాల్ రగటేట్  ఆయనిన్ పటుట్ కోవాలని అకక్డి టెమ్ౖ పొదుద్ నన్ ఆరు గంటలకి సదరు "ఎకక్డో 
దాకుక్నన్ సాంస తిక" శాఖామాతుయ్ లని పిలిచాను. మళీళ్ ఆరేళళ్  పిలోల్ , ఆరు పదుల తలిల్ గారో ఫోన్ తీసుత్ ంది అనుకుంటునన్ నాకు 
అనుకోని విధంగా ఒకాయన నా ఫోన్ ఎతిత్  

"ఖూనీల్ రెడీడ్ , ఐ. యే యెస్ , పి. ఏ టు మినిసట్ర్ సీప్కింగ్" అనాన్డు.  
"అబోబ్, ఐ.యే.యెసేస్ " అనుకునన్పప్టికీ నేను కొంచెం ఖంగారు పడి కాల్ రిఫికేషన్ అడిగితే ఆయన నవేవ్సి  
"నెంబర్ పటిట్  చూసేత్ అమెరికా నుంచి కాల్ చేసుత్ నన్రని అని సమజ్ గయా. తెలుగు వినడం మీకు కీట్స్ లేదోమో. 

నా పేరు సునీల్ రెడిడ్ సార్...ఖూనీల్ రెడిడ్ వేరే ఉండాడు." అని నా మీద జాలి పడాడ్ డు.  
అమమ్యయ్ అనుకుని మం  గారు ఉనాన్రా అనాన్ను.  
"ఆయన సాన్నం చేసుత్ నాన్రు. అరగంటలో అయయ్పప్కి గంటకొటిట్  కిందకొసాత్ రు." అని ఆయన చెపప్గానే  
"ఆహా, మన దేశం ఎంత గొపప్దో కదా. ఐ.యే.యస్. వారు కూడా మం  గారు సాన్నమూ, మిగతా పనులూ 

చేసుకుంటునాన్ దగగ్రే ఉండి దేశ సేవ చేసుత్ నాన్రు. పాపం ఒబామా గారికి అలా సాన్నం చేసుత్ నన్పుప్డు ఎవరనాన్ చూశేవారునాన్రో లేదో" 
అనుకుని మొతాత్ నికి తిరుపతి సభల విషయం ఆయనకి చెపప్గానే  

"ఈ మహా సభలు మేము బహిషక్రిదాద్ మనుకుంటునాన్ం సార్...మీరు రావాలనుకుంటే వెబ్ సెట్ౖ చూసుకోండి. 
లేకపోతే అరగంట తరావ్త మినిసట్ర్ గారితో డెరౖెక్ట్ గా మాటాల్ డుకోండి" అని ఫోన్ నెంబర్ ఇచాచ్డు ఖూనీల్ రెడిడ్ .  

ఇది నిజంగా ఏనుగు కుంభసత్లం కొటట్డమే కాబటిట్ , సరిగాగ్  అరగంట తరావ్త మం గారికి ఫోన్ 
చెయయ్గానే...పర్పంచంలో మరెకక్డా జరగని వింత జరిగింది. ఎందుకంటే ఆయనే సవ్యంగా ఫోన్ ఆనస్ర్ చేశాడు. మనసులోనే ఆ 
మంచి ఖూనీల్ రెడిడ్కి ధనయ్వాదాలు చెపుప్కుని, అసలు, సిసలు విషయ సేకరణ సాకాష్తూత్  మం  గారి దగగ్రే మొదలుపెటేట్  అవకాశం 
వచిచ్ంది కాబటిట్  మళీళ్ నా పర్వర చెపుప్కుని  

"నాకు ఒక పర్తేయ్క ఆహావ్నం పంపిసేత్ మొతత్ం అమెరికా సాహితీవేతత్లందరినీ కూడగటుట్ కుని, మీ పర్తినిధిగా 
అమెరికాలో ఈ మహాసభల పర్చారం చేసాత్ ను." అని పర్తిపాదించాను. 

 అపుప్డు ఆయన "నువావ్, మా పర్తినిధి గానా" అని అనగానే "నీకేమనాన్ వె , పిచాచ్?" అనే ధవ్ని నాకు సప్షట్ ంగా 
వినపడింది. "సభల ఏరాప్టుల్  కాం స్ పారీట్ మహా సభల సాథ్ యిలో చేసుత్ నాన్ం సార్..." అనాన్రు మం  గారు.  

"ఓ, కాం స్ పారీట్ మీటింగా? ఇదేదో అఖిల పకష్ం లాగా చందర్ బాబు గారూ, కేసీఆర్ గారూ, జగన్ గారు రావడం 
కషట్ ం కాబటిట్  వె.ౖయస్. షరిమ్ల తమ పాద యాతర్లకి విరామం ఇచిచ్ ఈ మహాసభలకి వసాత్ రనుకునాన్నే" అని నేను అనగానే, ఆయన 
అరజ్ంటుగా నాలికక్రిచేసుకుని,  
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"యస్, యస్. ఇవి  తెలుగు వారందరికీ ఇంటరేన్షనల్ సిట్జ్ తేవడానికి అనిన్ ఏరాప్టూల్  చేసుత్ నాన్ం, డెలిగేట్స్ 
వివరాలనీన్ ఫలానా నిరావ్హకుడు నెంబర్ వన్ గారు చూసుత్ నాన్రు. ఆయనిన్ పిలవండి. లేకపోతే వెబ్ సెట్ౖ చూడండి. నేను వరిక్ంగ్ 
కమిటీ మీటింగూ, తరువాత మహా సభల స్ మీటింగ్ కీ వెళాళ్లి " అని ఆయన ఫోన్ పెటేట్శాడు.  

ఆయన చెపిప్న నిరావ్హకుడి నెంబర్ వన్ గారు నేను మాటాల్ డిన మహానుభావుడే కాబటిట్ , నేను గాలి తీసేసిన 
బెలూన్ అయిపోయాను. "అవును సుమా, తెలుగు సంస తి మీద, కళల మీద అభిమానం ఉనన్వాళుళ్ కూడా వోట్ బేంక్ కదా. ఈ 
తతంగం అందుకేనేమో"...అని కూడా ఆయన మాటలని బటిట్  అని కూడా నాకు అనిపించింది.  

ఇక లాభం లేదూ, మనం కూడా గోల్ బలెజ్ౖ అయిపోదాం అని వెనువెంటనే వారి వెబ్ సెట్ౖ చూశాను. రెండు సారుల్  
కళుళ్ తిరిగాయి. అందులో తెలుగు జాతి చరితర్, మహా సభల చరితర్, చదివి అంత మంచి తెలుగు సే వారు ఇంకా ఉనాన్రా అనేది 
మొదటి కారణమౖెతే, కేవలం మూడు రోజులలో వారు సాధించదలుచ్కునన్ ఆశయాలు చదివి కలుల్  తిరిగి...సారీ కళుళ్ 
తిరిగి...ఇంచుమించు మూరఛ్ పోయాను. నమమ్ండి, నమమ్కపొండి, ఘనత వహించిన మన పర్భుతవ్ం వారు ఈ మూడు రోజులలోనూ 
సాధించదలుచ్కునన్ అంశాలలో భావి తరానికి మన సంసృతిని అందించే పర్ణాళికలు వెయయ్డం, మన భాషా, సాహితాయ్ల సమసయ్లకి 
పరిషాక్రం కనుకొక్డం, ఇంటరెన్ట్ లో తెలుగుని ఉధద్రించేసి అరజ్ంటుగా పర్పంచ భాషగా చేసెయయ్డం, చారి తమ్క సథ్లాలని 
పరిరకిష్ంచుకోడం..ఒకటేమిటీ...అతిశయోకుత్ లకే అతిశయోకి త్గా ఎవరో కవులు ఏకంగా తొమిమ్ది ఉనన్తాశయాలు రచించి తమ 
సృజనాతమ్కతని నిరూపించుకునాన్రు. అనిన్ంటికంటే పెదద్ద్ జోకు పాలన, బోధన, మాధయ్మాల భాషగా తెలుగుని వాడడం ఈ మహా 
సభల ఆశయాలలో ఒకటి. ఇది చదవగానే ఆయనే ఉంటే మంగలి ఎందుకు అనే సామెత జాఞ్ పకం వచిచ్ంది. మింగ మెతుకు లేదు, 
మీసాలకు సంపెంగ నూనె సామెత కూడా ఇకక్డ అనవ్యిసుత్ ంది. పెగౖా పాఠశాలలో తెలుగు నేరప్కుండా ముఫె ౖఏళుళ్ నిదర్ పోయి, ఈ 
మహాసభలకి మూడు వారాల ముందు కాలేజీలోల్  కూడా తెలుగు పర్వేశపెటాట్ లని పర్భుతవ్ం నిరణ్యించిందీ అని 
విదాయ్శాఖాధికారిగారెవరో ఇంగీల్షులో చేసిన పర్కటన చూసి నాకు ఏడవ లేక నవొవ్చిచ్ంది.     

ఇలాంటి రాజకీయ ధానయ్త ఉనన్ మహా సభలకి అమెరికాలో కూడా పర్తీ ఏడూ మూడు రోజుల సభలు చేసేసి 
తెలుగు సంస తిని పెంపొందిసుత్ నన్ అగర్ వరణ్ సంఘాల పెదద్లనే పిలుసాత్ రు కదా అని, మనం ఎలాగూ ఆటలో అరటిపండే కదా అని 
నాకు మెలిల్, మెలిల్గా జాఞ్ నోదయం అయింది. సరేలే, ఏంచేసాత్ ం, వసాత్ నంటే వదద్నరుగా అనుకుని మహా సభలకి రిజిసట్ర్ చేసుకోడానికి 
ఆ వెబ్ సెట్ౖ లో ఉనన్ నమోదు పతర్ం డౌన్ లోడ్ చేసుకునాన్ను. యధాపర్కారం నమోదు రుసుము ఇండియా వాళళ్కి ఐదు వందల 
రూపాయలే కాని, ఎనాన్రె ౖలు మటుకు అంతకి రెటిట్ంపు కటాట్ లి. అదీ డాలరల్లో మాతర్మే. పెగౖా కాఫీ, టీలతో సహా అనిన్ ఖరుచ్లూ 
మావే. అంటే విమానం టికెక్టుట్ తో కలుపుకుని సుమారు ఐదు వేల డాలరల్న మాట. మా కీవ్న్ వికోట్ రియాకి తెలిసేత్ "మహా సభలకి 
హాజరౌదామనుకునన్ భరత్ను చావగొటట్బోయిన హూయ్సట్న్ వనిత" అని పేపరల్లో పడుతుంది అని తెలిసినా, నా వివరాలు ఆ నమోదు 
పతర్ంలో పూరిత్ చేసి, డిత్ కార్డ్ తో డబుబ్ కటట్డానికి ఈ-సేవ ఆన్-లెన్ౖ కిల్క్ చేశాను. వెంటనే అది ఆకాశాంలో ఎకక్డికో వెళిళ్పోయి 
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మళీళ్ వెనకిక్ రాలేదు. ఇలా నాలుగెదౖు సారుల్  తంటాలు పడి, ఇక లాభం లేదు అనుకుని వెబ్ సెట్ౖ లో ఇచిచ్న రెండు ఈమౖెల్ అడర్స్ 
లకీ "ఇపుప్డేం చెయాయ్లీ?" అని పర్శిన్సూత్ , సమాధానం ఆశించకుండానే ఉతత్రం పంపింఛాను. ఇది జరిగిన నాలుగు రోజులకి అకష్రాలా 
నా పేరిట "ఎకక్డో దాకుక్నన్ సాంస తిక శాఖ" వారి సెకర్టరీ దగగ్ర నుండి పర్తేయ్క ఆహావ్నం వచిచ్ంది. అమమ్యయ్, ఇక వెబ్ లో నా 
నమోదు ఆకాశం లోనే ఉండి పోయినా పరవాలేదు, ఈ కాగితం పటుట్ కుని వెళళ్ వచుచ్ను అనుకుంటూ, ఇది ంట్ చేసి పటం 
కటిట్ ంచుందాం అని ఆశ పడుతూ ఆ ఆహావ్నం పూరిత్గా చదవగానే విషయం తెలిసిపోయింది. అందులో కూడా "ఈ వయ్కి త్గత ఆతీమ్య 
ఆహావ్నానిన్ మనిన్ంచి మీరు తకష్ణం మా వెబ్ సెట్ౖ కి వెళిళ్ నమోదు చేసుకోండి. అనిన్ ఖరుచ్లూ మీరే పెటుట్ కోవాలని మనసూఫ్రి త్గా 
ఆహావ్నిసుత్ నాన్ం" అని మళీళ్ నా బెలూన్ లో గాలి తీశేశాడు ఈ ఐ.యే.యస్. గారు కూడా. అది చదివి, నిటూట్ రుసూత్ , అది పటం 
కటిట్ ంచుకునే ఆలోచన విరమించుకునాన్ను ఆ డబుబ్ కూడా దండగ ఎందుకూ అనుకుని. కానీ "మీ సెట్ౖ లో డిట్ కార్డ్ తో రుసుము 
చెలిల్ంచే లింక్ పనిచెయయ్డం లేదు. మరి రిజిసర్ చేసుకోవడం ఎలాగా?" అని సలహా అడుగుతూ ఆ నిరావ్హకుడు నెంబర్ టూ గారికి 
ఒక మెయిల్ ఇచాచ్ను. పర్పంచంలో మరొక వింతగా సరిగాగ్  మూడు రోజుల తరవాత కంపూయ్టర్ లో ఒక ఈ మెయిల్ వచిచ్నటుట్  గంట 
మోగగానే అది ఓపెన్ చేశాను. అది రెండో నెంబర్ నిరావ్హకుడి గారి దగగ్ర నుండి నాకు వచిచ్న సమాధానం. "మా వెబ్ సెట్ౖ లో 
ఇండియా డిట్ కార్డ్ మాతర్మే తీసుకుంటాం. అమెరికా వాళుళ్ ఇకక్డికి వచిచ్, ఏ ఈ-సేవా కేందర్ంలో అయినా ఇరవె ౖడాలరల్కి ఆ రోజు 
రేటు పర్కారం రూపాయలోల్  కటాట్ లి. డాలరల్లోనే కడదాం అనుకుంటే ముందు హౖెదరాబాదు వచిచ్ అకక్డ మేము అనుమతించిన 
మూడు బేంకులలో కటిట్ , రెళౖుళ్, విమానాలు బుక్ అయిపోయాయి కాబటిట్  బసుస్లో తిరుపతికి వెళాళ్లి. మీకు కలిగిన శర్మకి 
చింతిసుత్ నాన్ం. ఈ మెయిల్ నాకు అకష్రం ముకక్ వెంఠనే అరధ్ం అవకపోయినా మహా సభల వారు సవ్యాన ముఖయ్మం  గారి 
నిరావ్కంలో...సారీ,,నిరవ్హణలో...ఎంతో మేధో మధనం చేసి ఎనాన్రె ౖలకి ఇచిచ్న ఈ "పర్తేయ్క అ’సౌకరాయ్ల"కి నా ధనయ్వాదాలు.  

ఇక ఆ మహా సభలకి వేసిన సవాలకష్ కమిటీలలోకీ ననున్ ఆకటుట్  కునన్ది "జాఞ్ పికలు, బహుమతులు, సనామ్నాల 
సంఘం". ఆ కమిటీ మెంబరల్ ఎవరో తెలీదు కానీ, అది చూడగానే అందులో మా "ఇచుచ్కో-పుచుచ్కో" భాగసావ్ములు ఎవరెనౖా 
ఉనాన్రేమో అని నాలో ఆశ చిగురించింది. కానీ ఇలాంటి వాటిలోల్  "పుచుచ్కుంటాను - చచిచ్నా ఇవవ్ను" బాపతే ఉంటారు కదా అని నా 
విషయ సేకరణలో తెలిసిపోయింది కాబటిట్ , ముచచ్టగా మూడో సారి నా మహా సభల బెలూన్ లో గాలి మళీళ్ పోయింది. చింత 
చచిచ్నా పులుపు చావదు కాబటిట్  ఎందుకో ఇపప్టి దాకా నాకు ఎనిన్ వీరతాడులు వచాచ్యీ అని ఒక సారి మా గరాజ్ లోనూ, అటక 
మీదా, ఇంకెకక్డా చోటు లేక బాత్ రూం లోనూ దాచిన చెకక్ ముకక్లనీన్ లెకక్ వేసుకుంటే...నాకే ఆశచ్రయ్ం వేసింది. మొతత్ం అనీన్ కలిసి 
ఒకక్టి తకుక్వ గా నూట పదహారు తేలాయి. మరి ఆ నూట పదహారో వీర తాడు ఈ మహాసభలలో వేయించుకునే అవకాశం ఏ 
కోశానా లేదు కదా కించితుత్  విచారంగా ఉండగా ఫోన్ మోగింది. 

 మా అబాబ్యి ఫోన్ తీసుకుని "డాడీ, ఇట్ ఈజ్ అమామ్ ఫర్ం ఆం . సమ్ థింగ్ ఈజ్ రాంగ్. షి నెవర్ కాల్డ్  యు 
బిఫోర్" అని ఫోన్ నాకు ఇచాచ్డు.  
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నేను కూడా బాబోయ్ ఏం కొంప ములిగిందో అనుకుంటూ "ఏమిటి, యసీ..అంతా కులాసాయేనా?" అని 
అడిగాను.  

"అంతా కులాసాయే కానీ, వాటీ జ్ రాంగ్ వితూయ్?" అంది ఆవేశంగా.  
"నేనా, ఇపుప్డేం చేశానూ" అనబోతుండగా  
"ఇకక్డ ఇండియాలో అనిన్ పేపరల్లోనూ నీ పేరూ ఫొటో వచాచ్యి. నీకు ఎవరో లోక్ నాయక్ ఫౌండేషన్ వాళుళ్ 

అవారుడ్  ఇసుత్ నాన్రుట వెజౖాగ్ లో. నాకు చెపప్ లేదేం. హనాన్" అని మా కీవ్న్ వికోట్ రియా కసిరింది.  
"ఏమో నాకేం తెలుసూ...: అని బురర్ గోకుక్ంటూ "ఆహా...ఏమి నా జాతకం...మొతాత్ నికి "మహా వీరతాడు నెంబర్ 

నూట పదహారు" వేయించేసుకుంటునాన్ం అని అపుప్డే మొలిచిన కొముమ్లు నాజూగాగ్  తడుముకుంటూ నాకు అసలు ఎవరెనౖా 
ఎవారుడ్ లు ఎందుకు ఇసాత్ రో తెలియక సిగుగ్  పడాడ్ ను.  
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