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  - 18 - 
మ  సభలూ- ఆ నిత అతిధి భాగోతాలూ 

 
అనగనగా ఒక రాజు...ఆ రాజు సవ్.పర్.సా.వే గా అమెరికాలో తెలుగు సాహితాయ్నికి ఆముదపు చెటుట్గా చెలామణీ అవుతునాన్డు 

కాబటిట్ కొనేన్ళళ్ కిర్తం ఒకానొక దేశవాళీ మహా సభలలో  సాహితయ్ం కమిటీకి “కురీచ్ మగాడు” ..అంటే చైర పెరస్న పదవికి ‘ఏక గేర్వంగా’ 
ఎంపిక అయాయ్డు. ఇక చూసుకోండి. ఆ దికుక్ మాలిన రాజు ....సరే...ఎవరో ఏమిటి లెండి....ఆ దికుక్మాలిన అనబడే నేను నాలుగు రోజులు 
కాలర ఎగరేసుకుని ఇంటా, బయటా తిరుగుతూ ఉంటే మా కీవ్న వికోట్రియా ఇక ఉండబటట్ లేక “అదేదో పెదద్ ఏక గీర్వం, హయగీర్వం అని 
గొపప్లు పోకు. అదేమీ కాదు. వాళల్కి ఇంకెవరూ దొరకక్ నీకు తగిలించారు. కాసత్ పొగడగానే నువువ్ హనుమంతుడి టైపులో ఉబిబ్ పోయి, తోక 
జాడించుకుంటూ ఒపేప్సుకునాన్వు. వాళళ్కి చాకిరీకి ఎవరో ఒకరు కావాలిగా అదీ. రహసయ్ం” అని లోగుటుట్ బయట పెటిట్ంది. ఏదైతేనేం, 
సాహితయ్ం పిలిల్కి మరో సారి గంట కటేట్ అవకాశం వచిచ్ంది కదా అని నేను బతిమాలి, వాళళ్ పిలల్లకి బిళళ్లూ, పెళాళ్లకి చాకెల్టూల్ ఇచిచ్ నాకు 
తెలిసిన మరో ఇదద్రు, ముగుగ్రు రచయితలని సాహితయ్ “నిరావ్క” సంఘం లో సభుయ్లుగా వేసుకునాన్ను.  

భలే వారే. నేనేం తపుప్ మాట వార్య లేదు. మీరు చదివినది కరెకేట్. నిఘంగానే అది సాహితయ్ “నిరావ్క” సంఘమే. ఎందుకంటే మేము 
సరిగాగ్ పని చేసాత్మో, లేదో అని మా మీద నిఘా వెయయ్డానికి మహా సభల నిరావ్హక సంఘం వారికి గూరాఖ్ సంఘం అయిన జాతీయ 
సలహాదారుల సంఘంలో ఒకాయనిన్ మాకు సలహా దారుడిగా నియమించారు. అనగా ఆయన ఉదోయ్గం ఏమిటంటే అనిన్ విషయాలలోనూ 
తమ అగర్కుల మరద్న సరిగాగ్ జరుగుతోందో లేదో అని కాపలా కాసే బహు దొడడ్ మనిషి అనమాట. సమసయ్ అలాల్ ఈ బహు దొడడ్ మనిషికి ఈ  
“నిరావ్హక” అనే మాట నోట తిరిగేది కాదు. ఎంత పర్యతిన్ంచినా ఎనీట్ఆర గారి అగాన్నం లాగా ఎపుప్డు మాటాల్డినా నిరావ్క అనే నోటమమ్ట 
వచేచ్ది. అంచేత పదే, పదే నిరావ్క అనేసి నాలిక కరుచుకో లేక  ఎందుకొచిచ్న తెలుగు అని ఆరగ్నైజింగ కమిటీ అనో లిటరరే కమిటీ అనడం 
మొదలు పెటాట్డు.  పాపం, పాతిక వేల డాలరుల్ విరాళం ఇచిచ్ ఆ పదవి కొనుకుక్నన్ ఆయనిన్ అంత కషట్ పెటట్డం ఎందుకులే, మనమే సదుద్కు 
పోదాం అని మా కమిటీ పేరు సాహితయ్ “నిరావ్క” సంఘంగా మారేచ్శాం. పైగా మేము చేసేది నిరవ్హణ తకుక్వా, నిరావ్కం ఎకుక్వా కాబటిట్ 
మా నిజాయితీ ఆ విధంగా నిరూపించుకునాన్ం కదా! 

ఇక  మేం అందరం కూచుని ఈ మహా సభలలో సాహితీ వేదికని అనిన్ మహా సభలలో లాగానే “చరితర్లో ఎనన్డూ జరగని 
విధంగా” ఎలా నిరవ్హించాలా అని తరజ్న భరజ్న పడుతూ ఉండగా “మీ బడెజ్ట ఎంతా?” అని మా మహా సభల కనీవ్నర గారు అడిగారు. 
మహా సభలు కదా,  మహా గొపప్గా చేసేదాద్ం అనుకుని మేము ఆహావ్నిత అతిధుల పటిట్క తయారు చేశాం. ముందుగా సమయానికి “మందూ, 
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మాకూ” అందివవ్డానికి భారాయ్ సహితంగా బాగా పేరునన్ ఒక సినీ రచయితనీ, ఇకాష్వ్కుల కాలంలో ఒకే ఒకక్ సినిమా పాట వార్సి ఇంకా ఆ 
మతుత్లోనే ఉండి  గొపప్ సినీ గేయ రచయితగా పర్చారం చేసుకుంటునన్ మరొక నిరుదోయ్గ రచయిత గారిని వెరైటీ గా  భారాయ్ రహితంగానూ 
ఎంపిక చేశాం. ‘భారాయ్ రహితం’ అంటే ఆయనకి భారయ్ లేదు అనీ, ఉనాన్ ఆయనతో ఎకక్డికీ రాదూ అని అరథ్ం కాదు. “మహా సభల వారు 
మా ఇదద్రికీ టికెక్టుట్ పెటుట్కుంటాం అని ఆహావ్నంలో ఉతుత్తుత్నే వార్సేత్ చాలు. మా ఆవిడ టికెక్టుట్ మీరే కొనాన్రు అని ఆవిడకి చెపిప్ ఆవిడ 
టికెక్టుట్ నేనే రహసయ్ంగా కొనుకుక్ంటాను” అని ఆయన మాకు లోపాయికారీగా కబురు పంపించారు. అదీ సంగతి. ముందుగా వీళళ్నే 
ఎందుకు ఎంపిక చెయయ్ వలసి వచిచ్ందీ అంటే... సినీ వాసన ఉనన్ ఫోటోలు ఉంటే తపప్ మహా సభల పర్చారం పర్కటనలోల్ అసలు తెలుగు 
సాహితయ్ం గురించి పర్సాత్వించరు కదా! ఉదాహరణకి ఏ గురజాడ వారి ఫోటోయో వేసేత్ “ఎవడీ తలపాగా వాడు?” అని చికాకు పడి జనాలు 
రిజిసేట్ర్షన చేసుకోరు కదా! లెకక్లు వేసేత్ ఇండియా నుంచి వచేచ్ ఈ మూడు తలకాయలకి..అదే లెండి, ఇదద్రు మొగుళుళ్, ఒక భారయ్ లకి తలా 
ఒకొక్కక్రికీ వీసా, పర్యాణం, సాథ్నిక హోటల ఖరుచ్లూ కలిసి $3,000 చొపుప్న తొమిమ్ది వేల డాలరుల్ బడెజ్ట అయింది. ఇక అమెరికాలో 
ఇతర నగరాల నుంచి ఐదుగురు సవ్.పార్.సా.వే లని లాటరీ పదద్తిలో  ఎంపిక చేశాం. ఇక ఈ ఐదుగురు అమెరికా ఆహావ్నిత రచయితలకీ 
విమానం, ఇతర ఖరుచ్లూ కలిసి మరొక ఐదారు వేలు కలిసి మొతత్ం $15,000 బడెజ్ట కనీవ్నర గారికి సమరిప్ంచాం. అమెరికా 
సాహితీవేతత్లు లాటరీ పదద్తిలో ఎంపిక చేయబడుదురు. అంటే మొతత్ం మహా సభల బడెజ్ట అయిన 2 మిలియన డాలరల్లో ఒక శాతం కంటే 
తకుక్వ... మన తెలుగు రాషాట్ర్లలో సాహితాయ్నికి కేవలం 0.1 శాతమే కాబటిట్ మనం అంత కంటే బెటరే కదా!  

ఇకక్డో చినన్ రామాయణంలో పిడకల వేట.....అమెరికా సాహితీవేతత్ల ఎంపికలో అసలు లాటరీ నిజంగా వేసినా, వెయయ్కపోయినా 
అందరికీ “లాటరీ పదద్తి లో ఎంపిక అయిన పర్ముఖ సవ్.పర్.సా.వేలు“ అని తెలుగు వారాత్ పతిర్కల శీరిష్క టైపులో చెపప్డానికి ఒక ముఖయ్ 
కారణం ఉంది. మా సాహితయ్ం కమిటీ అందరం కలిసి అనీన్ పరిశీలించి, ఎంత నిషప్క్షపాతంగా ఏ అమెరికా రచయితని ఎంపిక చేసినా చేసేత్ 
“కురీచ్ మనిషి” గా నా కొంప కొలేల్రే. ఆ రచయితకీ నాకూ ఉనన్ కుల, బంధు, సేన్హ బాంధవాయ్లే ఆ ఎంపికకి కారణాలు అనీ, ఇదంతా పైరవీ 
బాపతు అనీ ఫేస బుక లో పోసట్ లు గేరంటీ. ఇలాంటి వాటిలోల్ ఒక సారి రంధార్నేవ్షణ మొదలయితే ఇక అంతే సంగతులు. పైగా ఎవరిని 
ఎంపిక చెయాయ్లా అని ఎంత రహసయ్ంగా మీటింగులు పెటుట్కునాన్, అవి కూడా ఈ అతి చినన్ సెల ఫోనల్లో రికారడ్ చేసి అందులో ఏదైనా 
“కారాలు, మిరియాలు” ఉంటే మళీళ్ ఫేస బుక అంతా బిజీ. నేను వినన్ది ఏమిటంటే...ఒకసారి మరొక మహాసభ వారి సాహితయ్ం కమిటీ 
అంతరంగిక సమావేశంలో ఎవరో..అవును ననేన్... ఆహావ్నిసేత్ బావుంటుంది అని సూచిసేత్ ఆ కమిటీ అధయ్కుష్ల వారు “ఆ దికుక్మాలిన రాజుని 
తపప్ అమెరికాలో ఇంకెవరైనా పరవాలేదు” అని కోపప్డాడ్రుట...ఆ వారత్ నా దాకా రానే వచిచ్ంది. ఏం చేసాత్ం. వాళుళ్ పిలవకపోయినా ఆ 
దికుక్మాలిన సభలకి వెళళ్నే వెళాళ్ను.  ఎంతయినా తెలుగు సాహితయ్ం కదా!  

ఇక మా నిరావ్కం కమిటీ వారు “చరితర్లో ఎనన్డూ జరగని విధంగా” మహా సభల సాహితయ్ వేదిక కోసం పర్తిపాదించిన 15 వేల 
డాలరల్ బడెజ్ట మా కనీవ్నర గారు చూడగానే ఆయన ముందుగా “ఈ సవ్.పార్.సా.వే ఎవరూ, ఆయన సినిమా పాటలు రాసాత్డా, పంచ 
డైలాగులా, కథా,   పదమ్శీర్ లాంటి బిరుదులు ఏమనాన్ కొనుకోక్గలిగారా?” అని అడిగారు. అపుప్డు నేను రహసయ్ం బయట పెటట్ వలసి వచిచ్, 
“సవ్.పార్.సా.వే అంటే..సవ్యం పర్కటిత సాహితీ వేతత్లు” అనాన్ను.  

“నాది ఇంగీల్ష మీడియం. అదేదో సరిగాగ్ చెపప్ండి” అనాన్డు కనీవ్నర గారు.   
“అంటే ఏమీ లేదు. ఇది మనలో మన మాట. అమెరికాలో కొంత మంది రచయితలు వార్సేది తకుక్వ కానీ అందరికీ తాము గొపప్ 

సాహితీ వేతత్లు అని తెలిసేలా పర్చారం ఎకుక్వ చేసుకుంటారు కాబటిట్ వారిని సవ్యం పర్కటిత సాహితీవేతత్లు అని సగౌరవంగా నేను 
పిలుచుకుంటాను. అంత కంటే ఏం లేదు“ అని వివరించాను.  
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3 అమెరి’కులాసా’ కథలు   

“ఐసీ....మరి మీరు సెలెకట్ చేసిన వాళళ్కి రిజిసేట్ర్షన చేసుకుని సభలకి వచేచ్ వాళళ్ అభిమానులు, సేన్హితులు పదేసి మంది 
ఉంటారా?” అని ఆయన ఆహావ్నిత అతిధి ఖరుచ్లకి సరిపడా రిజిసేట్ర్షనుల్ వసాత్యా అని కాకి లెకక్లు వేసుకుని అడిగాడు. 

 “గేరంటీ లేదు సావ్మీ, సాధారణంగా ఏదైనా ఒక రచయిత మాటాల్డుతూ ఉంటే వాళళ్ కుటుంబం వాళుళ్ ఇంటోల్ భరిసుత్నాన్ం 
చాలదా ఆ సభకి రారు.” అని మా సాహితీ కుటుంబంలో ఉనన్ మరొక రహసయ్ సాంపర్దాయం బయట పెటాట్ను. “మరి అయితే అంత మంది 
ఎందుకు? జసట్ వన...ఒకక్ అమెరికా రచయితని పిలవండి చాలు. ఆయనొకక్డికీ మనం నమోదు రుసుము ,,అంటే రిజిసేట్ర్షన డబుబ్, హోటల 
ఖరుచ్, విమానం ఖరుచ్లకీ వెయియ్ డాలరుల్ అయిపోదిద్. సుటుట్ పకక్ల ఊళళ్ నుంచి కారులో డైరవింగ చేసుకొచేచ్ సవ్.పార్....వాటెవర..అలాంటి 
ఆయనిన్సెలెకట్ చేసి బడెజ్ట $500 పెటుట్కోండి” అని మేము వేసిన అమెరికా రచయితల బడెజ్ట ఐదు వేల డాలరల్ నుంచి ఐదు వందలకి 
తగిగ్ంచేశారు కనీవ్నర గారు.  

“దట ఈజ ఎ గుడ ఐడియా. మా బామమ్రిది ఫెర్ండ తముమ్డు కవితవ్ం రాసాత్డంట. అతను డాలస లో ఉంటాడు. అతణిణ్ పిలుదాద్రి. ఓ 
పని అయిపోతాది” అని మా సాహితీ “నిరావ్క” కమిటీ సలహాదారు సలహా ఇచేచ్శారు. ఆ కవి గారి పేరు కనీవ్నర గారు రాసేసుకుని “గుడ 
ఐడియా” అనాన్రు. చెపొప్దూద్, ఈ మహా సభల పేరు చెపుప్కుని, వాళళ్ ఖరుచ్తో అర డజను అమెరికా రచయితలని ఆహావ్నించేసి కాసత్ పేరు 
తెచుచ్కుందాం అనుకునన్ నా పర్ణాళిక ఈ దెబబ్తో కుదేలు అయిపోయింది. 

“ నెకస్ట్.. ఇండియా నుంచి ఎవరిని పిలుదాద్ం అనుకుంటునాన్రు? “  అని అడిగారు కనీవ్నర గారు.  నేను చింత చచిచ్నా పులుపు 
చావని కారణం చేత మేము ఎంపిక చేసిన ఆ ఇదద్రినీ తెగ పొగిడేసి వాళళ్ పేరుల్ చెపాప్ను. ఎంపిక అయిన ఒక భారయ్ని పొగడడానికి నా దగగ్ర 
సరి అయిన సమాచారం లేదు. కనీవ్నర గారు తల పంకించి, “మొదటాయన ..అంటే వైఫ తో వచేచ్ కవి గారు మొనన్ రాసిన ఫిలమ్ ఫాల్ప 
అయింది. రేటింగ పడిపోయింది...ఆయనకి ఆరు వేలు వేసట్. ఆ డబుబ్కి బర్హామ్నందానిన్ బతిమాలొచుచ్. బరించడం కషట్ం కానీ బెమిమ్ గాడొసేత్ 
వెయియ్ టికెక్టుల్ అముమ్డు పోతాయి.”  

ఇలా మొతాత్నికి రక రకాల బేరాలు ఆడి, రెండు మిలియన డాలరుల్ ఖరుచ్పెడుతూ నిరవ్హిసుత్నన్ ఈ మహా సభలలో తెలుగు సాహితయ్ 
వేదికకి ఎంతో కషట్ పడి $1,500 కేటాయించారు ఘనత వహించిన మహా సభల “నిరావ్క” సంఘం వారు. అనగా 0.1 శాతం...సరిగాగ్ మన 
తెలుగు రాషాట్ర్లలో పర్భుతవ్ం వారు సాహితాయ్నికి ఇచేచ్ దానితో సరిసమానంగా....  

ఇదంతా ఇపుప్డు ఎందుకు జాఞ్పకం వచిచ్ందీ అంటే...మొనన్ ఒక రోజున నేను అనుకోకుండా, అడగకుండా..ఎంతో ఆశచ్రయ్ం 
కలిగించేలా నాకు తెలియని ఒకాయన పిలిచి అమెరికాలో జరుగుతునన్ ఒకానొక తెలుగు మహా సభలకి గౌరవ అతిధిగా రమమ్ని 
ఆహావ్నించారు. అది వినగానే లాటరీలో జాక పాట కొటేట్సినంత సంతోషం వేసింది.  

ఈ ఆహావ్నం సంగతి వినగానే “అబోబ్, కంగార్టుయ్లేషనస్. వాళళ్ంతట వాళేళ్ నినున్ పిలిచారూ అంటే నువువ్ నేను సవ్.పర్.సా.వే 
కాదనమాట” అనేసి...”...”అంతేనా లేక నువువ్ ఎవరిచేతైనా సిఫారస చేయించుకునాన్వా?” అని కూడా కించితుత్ సందేహంతో అడిగింది మా 
కీవ్న వికోట్రియా. అనన్టుట్ వాళుళ్ ఆవిడని కూడా పిలిచారో లేదో పిలిచి అడిగితే రాక రాక వచిచ్న ఈ ఏకైక ఆహావ్నమూ వెనకిక్ 
లాగేసుకుంటారేమో? ఇంతకీ ఆ మహారాణీ గారు నాతో ఈ మహా సభలకి  వచుచ్నో లేదో? వచెచ్ను బో, మా రచయితకుల సాంపర్దాయం 
పాటిసూత్ సాహితయ్ వేదికకి సుదూరంగా ఉనన్ నగలు మరియు పటుట్ చీరాల దగగ్రో, సినీ తారలతో సెలీఫ్లు దిగుతునో కాలకేష్పం చేయునా?   
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