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- 7చందాల సభలో దాతల చమతాక్రాలు
హమమ్యయ్, అమెరికాలో ఘంట ల ఆరాధనోత

ల పేరిట తీ ఏడూ మేము నిర

ంచే రాళాల కరణ మ

పూరిత్ అయింది. గత రెండు నెలలగా ఇదద్రు గాయనీ గాయకులు, Y.S. రామకృషణ్ & లలిత దంపతులు,

గేశన్

యజఞ్ం మొతాత్నికి

కలాంగుల

వయ్వ థ్పకులు వం రామరాజు గారు 24 నగరాలలో పరయ్టించి బీద ది య్ంగుల సంకేష్మం కోసం రాళాలు కరించారు. ఈ

మం

రి నేను కొనిన్

ఊళళ్కే ళాల్ను కానీ అనిన్ నగరాల ఏరాప్టూల్ చే పని గత పదేళళ్గా నాదే. ఈ మంలో గత ద బద్ంగా నేను అమెరికాలో వందలాది నగరాలకి
ళిల్నపుప్డు, చందాల

కరణ మాట ఎలా ఉనాన్

టిలోల్ చోటు చే కునన్ కొందరు దాతల చమతాక్రాలు పంచుకో లనిపి త్ంది

కష్మాపణలతో... కేవలం సరదాకి...
ఒక రి ఒక కారయ్ మంలో ముందు వరసలో ఒక భారాయ్, భరాత్ కూచునాన్రు. యథా కారం మేము అర డజను పాటలు అయాయ్క గేశన్
సంసథ్ అంది త్నన్ వల గురించి ఒక చినన్ డియో

ం. ఆ తర త నేను ఐదు నిము లు శన్లకి సమాధానాలు చెపిప్, చందాల అవసరం,

ఇతర వరాలు చెపాప్ను. ఇదంతా గమనించిన ఆ దంపతులిదద్రికీ మేము రాళాలు ఎందుకు అడుగుతునాన్మో, ఎంత అడుతునాన్మో సప్షట్ంగా
తెలి పోయింది అని నాకు తెలి పోయింది. ఎందుకంటే ముందు కురీచ్లలో ఉనన్ సదరు భరత్ గారు దయాభావంతో చాలా చలించి పోయి చెకుక్
తీ

యబోయారు....కనీసం యియ్ డాలరుల్కి చెకుక్ రా త్నన్టుట్ ఆయన మొహం లో ఫీలింగ్ ని బటిట్ నాకు అరథ్ం అయిపోయింది. కానీ పకక్నే

ఉనన్ పెళాల్ం గారు ఆయనిన్ మోచేతోత్ డొకక్లో ఒక పోటు పాడిచి ఆ చెకుక్ జేబులో పెటిట్ంచే ంది. మళీళ్ కా పటికి ఆయనకీ మళీళ్ ఆ శం వచిచ్
ఇంకో చెకుక్ బయటకి తీ డు. ఈ
గారూ, వచేచ్

రీ అదే తంతు...రెండో డొకక్లో...మొతాత్నికి సభ అంతా అయాయ్క ఆయన నా దగగ్రకి వచిచ్ “ రీ రాజు

రి యియ్ డాలరుల్ ఇ త్ను. కొనిన్ ఫేమిలీ ఇబబ్ందులు వచాచ్యి. ఈ

పెటాట్డు...రెండు డొకక్లూ తడుముకుంటూ. ఆయన డొకక్

రికి ఇలా కానివ ండి” అని ఓ వంద డాలరల్ చెకుక్ చేతిలో

దిధ్కి కడుంగడు సంత ంచి ”పర

లేదు

ర్. మీ ఫేమిలీ

బెల్మ్ నేనూ

గమనించాను” అని ఆయన డొకక్లకి కలిగిన డేమేజీ చూ చూడనటుట్గా చూపులు మరలుచ్కునాన్ను. తన రహసయ్ం నాకు తెలి పోయింది అని
ఆయనకీ తెలి పోగానే ఏమనాలో తెలియక డెకక్లు ఊపుకుంటూ అకక్డ నుంచి పారిపోయాడు....ఎందుకంటే ఆ డ ఆయన నకాలే బాణం
ఎకుక్పెటిట్ నిలబడి ఉంది కదా! అందుకూ...
ఓ

, అమెరికాలో భారాయ్ భరత్ల పరి థ్తి ఇదా అని నేను కనిపెటిట్, ఆ తరు త జరిగిన రాళాల

కరణ కారయ్ మంలో “భారాయ్, ,

భరత్లు పకక్ పకక్నే కూరోచ్కూడదు” అనే నిబంధన పెటాట్ను. ఎందుకంటే ఇదద్రూ డి, డిగా కూచుంటే ఇలా డొకక్లో పొడుచుట,
డాలరల్ చెకుక్ జేబులో నొకిక్ యుట వ రా సమసయ్లు ఉండ
కూచోవల వచిచ్ంది నా నిబంధన

న యియ్

కదా అని నా ఊహ. ఆ రోజు ఒక భారయ్ ఒక మూలా, ఆ డ భరత్ మరొక మూలా

ళళ్. ఇకక్డ నా ఊహ దారుణంగా దెబబ్ తినే ంది......ఎందుకంటేమొగుడు ఎలాగా ఇ త్డు కదా అని ఆ డా,

పెళాళ్ం ఎలాగా దయా ద్హృదయం ఉనాన్ డ కదా..ఇవ క పోతుందా అని ఆయనా....కారయ్ మం అంతా

ని తపప్టుల్ కొటిట్, ఆఖరన్ చేతులు

ఊపుకుంటూ ఇంటికెళిళ్ పోయారు. మాకు కనీసం డాలర్ రాళం రాలేదు సరి కదా.... రి ందు భోజనానికి పాతిక డాలరుల్ ఖరుచ్ అయాయ్యి.
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ఇక మరొక చోట, మరొక దాత....ఆయన మా రాళాల బలల్ దగగ్రకి రాగానే కరుణ్డు గారో, బలి చ వరిత్ గారో మన దగగ్రకి వచిచ్ కూరొచ్నన్
బిల్డ్ అప్ కనపడింది. ఎందుకంటే. ఎందుకంటే ఆయన తన చెకుక్ బుకుక్ బా టంగా చూపి
నుంచునాన్... లోచనగా బు గోకుక్ంటూ ఎదురుగుండా కురీచ్లో తిషట్

త్ వచిచ్,

నకాల పది మంది

టిల్ అయిపోయాడు. ఎనిన్ ల డాలరుల్ ఇదాద్మా అని మా మే

ఆయన బు గోకుక్ంటునాన్డు అని నా బు కూడా కాసత్ గోకుక్నాన్ను. బలి చ వరిత్ గారి మొదటి శన్.
“నా రాళానికి పనున్ రాయితీ ఉందా? ఉంటే ఎంత?”
పనున్ రాయితీ ఉంది బాబోయ్ అని అపప్టికి అనిన్ కరప లలోనూ...మా టాక్ నెంబర్ తో స
మీద నుంచి గాఢముగా నొకిక్ వకాక్ణించుటా జరుగుతూనే ఉనాన్యి. అయినా నేను
“తపప్కుండా ఉంది
మీదా ఆధార పడి ఉంటుంది

కటించి పంచి పెటుట్ట, నేను దిక

కోక్కుండా

ర్. కానీ ఎంత రాయితీ మీకు వ త్ందో మీ ఆదాయ వయ్యాల మీదా, మీరు ఐఆర్ ఎ

రికి పంపించే వరాల

ర్”

“మీరు ఇండియా నుంచి తీ కొచిచ్న గాయనీగాయకులకీ డబుబ్ ఇ త్రా?

ళుళ్ ఉచితంగా పాడుతునాన్రా?

ఈ శన్ నకాల మతలబు నాకు అరథ్ం అయింది. “ఇ త్ం” అంటే ఒక తంటా, “ఉచితంగా పాడుతునాన్రు” అని సగం నిజం,, సగం
అబదద్ం ఆడితే మరొక తంటా? సగం నిజం అని ఎందుకు అనాన్నూ అంటే పాపం

రు మేము ఏం ఇచిచ్నా పుచుచ్కుంటారు. ఉచితంగా పాడిన

సందరాభ్లు కూడా చాలానే ఉనాన్యి. అంచేత
“అమెరికాలో డాలరుల్ ఇవ ం
ఇకక్డ మీ డాలరుల్

రికీ ఇవ ం

“గుడ్. మరి

ర్” అని గోడ మీది పిలిల్

టం సమాధానం చెపాప్ను. అనగా ఇండియా లో రూపాయిలోల్ ఇ త్ ఇ త్ం కానీ

మా అని భరో .

ళళ్ ఖరుచ్లు, మీ ఖరుచ్లు ఎవరు భరి త్రు?”

“దారి ఖరుచ్లు మేమే భరి త్ం

ర్”

“ఎకక్డ నుంచి భరి త్రు?”
అపప్టికి ఆయన బు గోకుడు రోగం నాకు అంటుకుంది.
“గుడ్,

ళళ్ భోజనం, కాఫీ వ రాలు మా రాళాల లోంచి మీరు ఖరుచ్ పెడతారా? నిరా హకులు గా మీ భోజనం, దారి ఖరుచ్లూ

టి

మాట ఏమిటీ?”
ఈ కరుణ్డు గారు ఎకక్డికి
ఆయన

డుతునాన్డో అపుప్డు నాకు

లిగింది. ఆయన ఇచిచ్న

రాళం మేము

ంత ఖరుచ్లకి

డే కుంటే

టాకి రావల న పుణయ్ం, స రగ్ంలో రంభ పకక్న పకాక్ రా మో అని ఆయన భయం అని నాకు అరథ్ం అయిపోయింది. అంచేత

ఆయనకీ ఆ భయం పోగొటిట్ రంభ తో అమెరికులా
“అబేబ్, అస లు ఏ ఖరుచ్లూ మీ

గేరంటీ ఇదాద్ం అనే సదుదేద్శయ్ంతో

రాళాల ఖాతాలో

యయ్డానికి మా కీ న్

కోట్రియా గారు చ త్ ఒపుప్కోరు

పెటుట్కుంటుంది. ఇందాకా మీరు టాయ్ లెట్ కి ళిళ్నపుప్డు అకక్డి టి య్ పేపర్ ఆ డే స యంగా కొని ఇచిచ్ంది

ర్. అవనీన్ ఆ డే

ర్” అనాన్ను నా

దన లో

బలం కోసం.
నా కథలు చదవని ఈ కరుణ్డు గారెకి ఈ కీ న్ కోట్రియా గారు ఎవరో తెలియక, ఇంగల్ండ్ మ రాణి అంతటి గొపాప్ డే టాయ్ లెట్
పేపర్ కొని ఇచిచ్ందీ అనన్ నా సమాధానం ని మొహం తెలల్గా పాలిపోయింది. కా పటోల్ తేరుకుని నేను ఎపుడూ ఏ దాతల దగగ్రా నని
రకరకాల ధ నులుల్ చెయయ్డం మొదలు పెటాట్డు. అ

నా నాకు తెలియని తెలుగు తిటాల్ అని అనుమానం వచిచ్న మాట నిజం. మొతాత్నికి ఆయన

తేరుకుని, మొహం ఒరిజినల్ గోధుమ రంగు కి వచాచ్క
“గుడ్. అయితే మీది పనున్ రాయితీ గల లాభాపేకష్ లేని సంసథ్ అని ఐఆర్ఎ

రి నుంచి కాగితం కాపీ నాకు ఇవ గలరా? అని మళీళ్

మొదటికి వచాచ్డు.
“ఇవ గలను

ర్. కానీ అది మా

య్సట్న్ ఆఫీ లో ఉంది.

ళళ్గానే పంపి త్ను. ఇంతకీ మిమమ్లిన్

ర భౌమ పోషకులోల్

యయ్మంటారా, చ వరిత్ పోషకులోల్ రా కోమంటారా “ అని అడిగాను ఆశగా.
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“గుడ్. అసలు కాగితం మీరు నకిక్ ళాళ్క పంపి

త్రన మాట. అయితే అది వచాచ్కే నా రాళం కూడా పంపి త్ను” అని ఆ గుడుడ్ గారు

లేచి ళిళ్పోయారు. రాళమూ లేదు. గాడిద గుడూడ్ లేదు.
ఇక అనిన్ంటికనాన్ దాతల పేరుల్ దిక మీద నుంచి కటించడం ఎపుప్డూ కట కటే. ఎందుకంటే దాతలు రెండు రకాలు. మొదటి రకం
రు తమ పేరు, ఇచిచ్న రాళం ఎంత ఘాటిట్గా చదు తామా, అందరికనాన్ ముందు చదు తామా లేదా అని కళుళ్ మిటకరి
ఉంటారు.

ధారణం గా ఈ కేటగిరీ

రి రాళాలు వంద లోపే. కానీ యియ్ డాలరుల్ ఇచిచ్న

“నా పేరు చది వంటే చంపే త్ను” బాపతు. ఒక
కోపం వచిచ్, చెకుక్

త్ ననున్ గమని

రు కొందరు పటిట్ంచుకోరు. రెండో కేటగిరీ

త్
రు

రి అలా నా పేరు చదు దుద్ అనన్ ఒక దాత పేరు నేను పొరపాటున చదవగానే ఆయనకి

నకిక్ లాగే కుని ఇంటికెళిళ్పోయాడు.

ధారణంగా మనం ఎంత తకుక్వ ఇచాచ్మో అందరికీ తెలి పోతుంది అని

భయపడే ళుళ్ ఈ కేటగిరీ లో ఎకుక్వ మంది ఉంటారు. ఎటునుంచి ఎటుచూ నా దాతల పేరుల్, ఇచిచ్న రాళం కటించడం ఎపుప్డూ కతిత్ మీద
మే.
అలా అని అమెరికా దాతలు అందరూ అదోలా ఉంటారు అనుకుంటే అని పూరిత్గా తపేప్. అతి కొదిద్ మంది మా మే అలా ఓవర్ ఏకష్న్
త్ ఉంటారు. అమెరికా తెలుగు దాతల మంచితనానికి ఒక చినన్ ఉదాహరణ...ఒక

చే

రి మేము పాటల కారయ్ మం మొదలు పెటట్డానికి ముందే

ఒకా డ నా దగగ్రకి వచిచ్, ఒకక్ శన్ కూడా అడగకుండా $500 చెకుక్ చేతిలో పెటిట్ ళిల్ మొదటి వరసలో కూచునాన్రు. అర గంట తరు త మేము
న డియో చూ , నా మాటలు ని మళీళ్ నా దగగ్రకి వచిచ్ “నేను ఇందాకా మీకు ఇచిచ్న చెకుక్ నకిక్ ఇచెచ్యయ్ండి” అని బలవంతం చే
ప

తీ

కునాన్రు. నేను ఏమనాన్ తపుప్ మాటాల్డానా, లేక మా

కారయ్ మం మీద ఆ డకి అపనమమ్కం వచిచ్ందా అని నేను గిజ

గిజలాడిపోయాను. మొతత్ం కారయ్ మం అంతా ఆయిపోయాక నేను

రాళాల దుకాణం కటేట్ త్ంటే ఆ డ మళీళ్ నా దగగ్రకి వచిచ్ “ననున్

కష్మించండి. ఇందాకా చాలా తపుప్ చే ను.” అని మళీళ్ ఇంకో చెకుక్ నా చేతిలో పెటేట్
ఆ డ కష్మాపణ చెపుప్కునన్ది

ళిళ్పోయింది. ఈ చెకుక్ ఏకంగా ఐదు ల డాలరల్కి.

షయం తెలు కోకుండా ముందు కేవలం ఐదు వందలే ఇచిచ్నందుకు. మంచితనానికి సహృదయ సప్ందనకీ

ఇంత కంటే మంచి ఉదాహరణ ఏం కా లి.
ఏమాటకామాటే చెపుప్కో లీ అంటే..అమెరికాలో ఉనన్ంత దాతృత స భావంలో కొంచెం అయినా మన ప
వంతులకి ఉంటే అకక్డి సమాజ

భారత దేశంలో ధన

వకులు ఇనిన్ ఇబబ్ందులు పడకక్ర లేదు. అంతెందుకు. మేము అమరికా నుంచి ఏ నా ఇండియా సంసథ్కి

డాలరుల్ రాళం పంపి త్ అది పుచుచ్కోడానికి ఘనత వ ంచిన భారత భుత ం

రు అనుమతి ఇ

లిట. అకక్డ లాభాపేకష్ లేని సంసథ్ ఆ

అనుమతి సంపాదించుకోడానికి ఎకక్డో ఉనన్ ఢిలీల్ ళిల్ అకక్డ ఎవడో గుమా త్కి లకష్ రూపాయలు “ రాళం” ఇ

లి అని నాన్ను. అది మన

దౌరాభ్గయ్ం. అమమ్ పెటాట్ పెటట్దు. అడుకుక్ తినా నివ దు అంటే ఇదే అరథ్ం. ఏమంటారు?
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