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-29-
‘కోష్భా’యమానం గా జరిగిన అమెరికా సంబడాలు 

కంగారు పడకండి. ఈ కథ మకుటం అపుప్తచుచ్ కాదు. నిజానికి మే నెల 24-26, 2019 తారీకులలో డాలస లో జరిగిన 6 వ నాటస్ 
సంబరాలు శోభాయమానంగానే జరిగాయి. ఎందుకంటే రెండు రోజుల సాహితయ్ వేదికలో మూడే మూడు పూరిత్ సాథ్యి పర్సంగాలు ఉండగా వాటిలోల్ రెండు 
ఇండియా నుంచి వచిచ్న వాళళ్వి కాగా అమెరికా వాళళ్ది నా ఒకక్డిదే. ననున్ అంత గౌరవంగా చూసుకునాన్రు కాబటేట్ ఆ సభలు శోభాయమానంగా 
జరిగాయి అని పర్వచించాను కానీ నిజానికి నా పాలిట కాసత్ “కోష్భాయమానం” గా జరిగాయి. అంటే రకరకాల కోష్భలన మాట. అసలు ముందుగా ఆ 
సభల సాహితీ వేదిక నిరావ్హకులు ననున్ రమమ్ని ఆహావ్నించడంతో ఈ కోష్భా పరంపర మొదలయింది. మరెకక్డో అయితే ఏమో కానీ ఈ సభలు డాలస 
లో కాబటిట్నీన్, అకక్డ మా ఏడాది దాటిన మనవరాలు రెండు వారాల కిర్తమే బుడిబుడి అడుగులు వెయయ్డం మొదలు పెటిట్ంది కాబటిట్నీన్,  అవి చూడడానికి 
వెళాద్ం అనీ నిరణ్యించేసుకునన్పప్టికినీన్, వాళుళ్ అడిగిన వెంటనే ఒపేప్సుకుంటే నాకింకేం పని లేదు అనుకుంటారేమో అని ఆ నిరావ్హకుడి గారికి 
“ఆలోచించి చెపాత్ను” అనాన్ను....ముతాయ్ల ముగుగ్లో “రేటుల లిసుట్ చూసి చెపాత్ను” అని రావు గోపాల రావు టైపులో.  

అంతే. ఆ మరాన్టి నుంచీ ఆ నిరావ్హక మితుర్డు వాటాస్ప లో ‘వసత్వా, చసత్వా” అని “తెలంగాణ వచుచ్డో, కీసీఆర చచుచ్డో” టైపులో.  
ఇక తపప్క “వసాత్ను, బాబోయ” అని చెపప్గానే 
“దేని గురించి మాటాల్డతావ?” అని మళీళ్ తగులుకునాన్డు ఆ మంచి మానవుడు.  
నేను మళీళ్ “ఆలోచించి చెపాత్ను” అనాన్ను కానీ ఆయన ఈసారి  
“అకక్ర లేదు. మీరు సాహితయ్ంలో హాసయ్ం గురించి మాటాల్డుతునాన్రు” అని చెపేప్శాడు.  
నేను సరే అనే లోపుగానే ఇంకో వాటాస్ప లో “నీ ఫోటో పంపించు. నాలుగు వాకాయ్లలో నీ బయో డేటా పంపించు” అంటూ 

నిరావ్హకులలో మరొక ఆయన తగులుకునాన్డు. ఆయనా మంచి వాడే అయి ఉంటాడు అయినా నా అంతటి వరలడ్ ఫేమస వాడినీ, చందర్ బాబు లాగా 40 
ఇయరస్ ఇండసతరీనీ పటుట్కుని ఫోటోలు, బయోలు అడగడం ఏమిటీ, ఆ మాతర్ం గూగుల లో చూసుకోలేడా  అని మొదటి సారి కోష్భ పడాడ్ను.  

“పంపించక పోతే ఏంచేసాత్రులే గాడిద గుడుడ్” అనుకుని ఆ మాటే మా  కీవ్న వికోట్రియాతో అనగానే ఆ మహాతలిల్ అర క్షణం కూడా 
ఆలోచించకుండా “ఏం  చేసాత్రా. ఫోన చేసి నువువ్ రావకక్ర లేదులే. నీ లాంటి వరలడ్ ఫేమస వాళుళ్ మా ఊళోల్నే చాలా మంది ఉనాన్రు అని నీకు 
చెపప్కుండానే నీ పేరు లిసుట్ లోంచి కొటేట్సాత్రు. వాళళ్ పర్కటనలలో జగన మోహన రెడిడ్ లా పదేళళ్ ఇండసీట్ర్ వాళళ్ ఫోటోలు ఉంటాయి. అది తెలియక నువువ్ 
తోక జాడించుకుంటూ అకక్డికి వెళళ్గానే వాళుళ్ ఆశచ్రయ్ పోయి నినున్ పర్తిపక్షం బెంచీలో కూచోబెడతారు”  అని విలాసంగా నవివ్ంది. అసలు ఆ నవువ్ 
చూసే అలనాడు ఆవిడని పెళాళ్డినా, ఈ నాడు ఒళుళ్ మండింది.  

మొతాత్నికి నా సుందర ముఖారవిందం అనేక రంగులలో కనపడుతునన్ నా డైరవర లైసెనస్ ఫోటోనీ, అగిగ్ పెటెట్లో పటుట్ చీరలా నాలుగు 
వాకాయ్లలో నా జీవితం గురించీ సదరు నిరావ్హకులకి వాటాస్ప లో బటావ్డా చేశాను. ఇక నాకు అధికారిక ఆహావ్నం ఎపుప్డు వసుత్ందా అని అరగంట కి 
ఒకసారి నా వాటాస్ప, ఫోన మెసేజీ, మిసిస్డ కాలూస్, ఈమెయిలు ఇలా అనిన్ మాధయ్మాలలోనూ ఎంత వెతికినా అది కనపడక రెండో సారి కోష్భ పడాడ్ను.  
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ఇక లాభం లేదు అనుకుని “నాకు హోటల ఇసాత్రా, చసాత్రా, దారి ఖరుచ్లకి పారితోషికం ఎంత ఇసాత్రూ, నా పర్సంగానికి ఒక గంట 
సమయం ఇసాత్రా?“ మొదలైన పర్శన్లతో టిట ఫర టాట లాగా నేనే వాళళ్ని తగులుకునాన్ను.  

ఆయన కూడా గోడకొక్టిట్న బంతి లా ఆ నిరావ్హకుడు గారు “ఆలోచించి చెపాత్ను, పెదద్ కమిటీ వాళళ్ని అడగాలి కదా” అనాన్డు.  
నా దగగ్ర నుంచి నాలుగు వాటాస్ప ల తరువాత “ఆఖరికి మీరు కూడా ఏమిటి సార. మీరే మాకు వెయియ్ డాలరుల్ విరాళం ఇసాత్రేమో 

అని ఆహావ్నిసేత్ ఇలాంటి గొంతెమెమ్ కోరికలా? మీ ఒకక్రికీ ఉచిత పర్వేశం ఇసాత్ం, భోజనం పెడతాం. అంతే, హోటల, గిటేల, డాలరస్ జాంతానై, 
పర్సంగానికి పదిహేను నిముషాలు, బస” అని “వసేత్ రా, లేక పోతే మానెయ” అనన్టుట్గా తెగేసి చెపేప్శాడు.  

అపుప్డు నాకు మూడోసారి కోష్భా, మొదటిసారి పెదద్ అనుమానమూ కలిగాయి.  
ఆ నిరావ్హకుడి గారి “మీ ఒకక్రికీ” అనే ‘సోట్న’ లో ఏదో అపశుర్తి వినపడింది. వాళుళ్ ఆహావ్నించినది ననున్ ఒకక్డినే అయితే, తీరా 

నా చొకాక్ పటుట్కుని మా కీవ్న వికోట్రియా కూడా వసేత్ అకక్డ గుమమ్ం దగగ్ర కాపలా ఉండే తాటకి మరియు శూరప్ణఖలు ఆవిడని అకక్డే ఆపేసి చేతికి 
VIP పటకా ఉనన్ నా ఒకక్డినే లోపలికి వెళళ్నిసేత్ మా 40 ఏళల్ వివాహ బంధానికి తూటుల్ పడవా అనేదే నా పెదద్ అనుమానం. ఇక ఆ రాతిర్ నిదర్ పటట్క, 
మరాన్డు పొదుద్నేన్ సదరు నిరావ్హక మహాశయుడిని పిలిచి  

“నాకు  ఉచిత పర్వేశం కలిగించి, ఉచితముగా భోజనము పెటిట్ ఆహావ్నిత అతిధిగా ఎంతో గౌరవము చేసినందులకు కృతజుఞ్డను.  
మరి నాతో మా సహ ధరమ్చారిణి -ఒకరిని విడిచి ఒకరు ఎపుప్డూ విడిచి ఉండము- అని మేము అగిన్ సాకిష్గా చేసిన మా పెళిల్ నాటి పర్మాణాల పర్కారం 
తను కూడా వచుచ్ను. మరి ఆవిడని లోపలికి అనుమతింతురా, కనీసం ఒకే పేపరు పళెళ్ంలో ఇదద్రం సదుద్కుని ఉచిత భోజనం చెయయ్వచుచ్నా?” అని 
అడిగాను.  

దానికి ఆయన ”అసలు మీకు పెళల్యిందా ?” అనన్ంతగా బితత్ర పోయాడు.  
యధాపర్కారం “ఆలోచించి చెపాత్ను. మా పెదద్ కమిటీని అడగాలిగా “ అనగానే మనకి ఇదద్రికీ ఒకే ఉచిత పేపర కంచం లభించదు 

అని విషయం అరధ్ం అయిపోయింది. అది నాలుగో కోష్భ.   
ఇక తపప్దులే అని సభా పర్వేశానికి ఆవిడ పేరిట వేరే నమోదు, పేపర కంచం వేరేదే అయినా కలిసి ఉండడానికి హోటల గది ..అనీన్ 

కలిపి తడిపి మోపెడు ఖరుచ్తో నేను ఆహావ్నిత అతిధినీ, మా కీవ్న వికోట్రియా నా ఆహావ్నిత అతిథీ  అయాయ్ం.  దీని అరధ్ం ఏమిటంటే “ఎకక్డయినా బావవే 
కానీ వంగ తోట దగగ్ర కాదు” అనన్టుట్ ఈ అమెరికా సంఘాల కారయ్కర్మాలలో ఆహావ్నిత అతిధి గౌరవం, మరాయ్దలు బావుంటాయి కానీ..ఆ ఒకక్టీ 
అడకుక్. డాలరుల్ ఖరుచ్పెటట్మనకు. చెపొప్దూద్.....బలల్కి అటు వేపూ, ఇటు వేపూ ఉండి ఈ ఆటలనీన్ నేనూ ఆడుకునన్వే కాబటిట్ నాకు నిజంగా చెపాప్లంటే ఏ 
విధమైన కోష్భా లేనే లేదు. ఏదో సరదా కోష్భ..అంతే!.    

మొతాత్నికి డాలస లో NATS సంబరాలు బాగానే జరిగాయి. తానా, ఆటా, నాటా, తెలంగాణా ఆటా లాంటి అనేక మహా సభలకి నేను 
చాలా వాటికి, చాలా నగరాలలో వెళిళ్నా NATS సంఘం వారి సభలకి వెళళ్డం నాకు ఇదే మొదటి సారి. మన తెలుగు సినిమాల లాగా అనీన్ ఒకక్లాగానే 
ఉంటాయి. కోటుల్ ఒకటే కానీ అవి వేసుకునన్ వారు మాతర్ం వేరు. అంతే. అయితే సాహితీ వేదిక నిరావ్హకులు, వకత్లు, సినీ రచయితలు, శోర్తలు..ఇలా 
ఇంచుమించు అందరూ నాకు తెలిసిన వారే కానీ NATS సంసథ్ అధయ్కుష్డు, కనీవ్నర లాంటి వందలాది అధికారులలో ఒకక్రంటే ఒకక్రు కూడా నాకు 
తెలియదు. తరం మారింది అనడానికి ఇదే నిదరశ్నం.  

ఇంతకీ ఈ రోజులోల్ తెలుగు వారి అసలు సిసలు కోష్భ ఏమిటంటే... మరణశయయ్ మీద ఉనన్ తెలుగు భాషా, సాహితాయ్లకి మనం మళీళ్ 
ఊపిరి పోసే అవకాశం ఉందా అనేదే....ఇపుప్డు ఆంధర్ పర్దేశ లో కొతత్ పర్భుతవ్ం వచిచ్ంది కాబటిట్ ఈ విషయం మీదనే నా పర్సంగంలో కొనిన్ సూచనలు 
చేశాను. అవి శోర్తలని కోష్భ పెటట్ లేదు సరి కదా...చాలా మంది వారివారి ఆలోచనలని నాతో పంచుకునాన్రు...ఈ అవకాశం నాకు ఇచిచ్న NATS వారికి 
నెనరులు.    
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