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-39-
అమెరి”కరోనా క  సమేమ్ళనం’ కథ 

నేను ఫలానా రోజున సంధయ్ వేళ పుటిట్, ఎవడో గిలిల్నటుట్గా ఘాటిట్గా గొలుల్మని ఏడాచ్ను అని మా అమమ్ చెపిప్ంది. నాది అనూరాధ 
నక్షత్తర్ం....నాలుగో పాదం, అనగా వృశిచ్క రాశి అని అపప్టి మా కుటుంబ జోయ్తిషుక్ల వారు చెపిప్, జాతక చకర్ం వేసి రిటైరై పోయారో, 
హిమాలయాలకి వెళిళ్పోయారో కానీ మళీళ్ ఎవరికీ కనపడ లేదు. అదే ఇంగీల్షు జాతకం పర్కారం అయితే మన రాశి “ఎదుద్”. “ఏ రాయి 
అయితేనేం?”…అంటుంది మా కీవ్న వికోట్రియా....నిటూట్రుసూత్!  

ఆ మధయ్ పటట్ కుతూహలం పటట్ లేక అసలు నాలాంటి  పవర ఉనన్, లేదా లేని జాతక రాశి డిపారెట్మెంట లో ఇంకెవరైనా ఉనాన్రా 
అని చూసేత్...వదుద్ లెండి..నాకు సిగేగ్సుత్ంది. ఎందుకంటే షేకస్ పియర గారూ, మహాకవి శీర్శీర్ గారితో సహా చాలా మంది హంసలోల్ మనం కాకి 
లా భాసిసాత్ం కదా. అందుకే ఆ సిగుగ్ కానీ ఏదో పాత కాలపు పెళిళ్ కూతురు తరహా సిగుగ్ కానే కాదు. ఆ మాట కొసేత్ మన పవితర్ భారత దేశ 
సాంపర్దాయమమైన ‘సిగుగ్” అనే పదారధ్ం ఈ రోజులోల్ నిజ జీవితం లో కనపడనే కనపడదు. కావాలంటే పెళిళ్ పీటల మీద సీన లో సావితిర్ 
సినిమా చూడండి, రకుల పీర్త సింగ సినిమా చూడండి. ఇక అమెరికా వాళళ్కే కాదు, మరే ఇతర జాతి వాళళ్కీ అసలు “సిగుగ్” ఉంది అని నేను 
అనుకోను. అదే లెండి, వాళల్కి సిగుగ్ పడడడం తెలీదనమాట.  

ఇంతకీ ఈ రాశీ, గీశీ ఇపుప్డు ఎందుకు పర్సాత్వించడానికి కారణం కేవలం నా “అమృతోతస్వ పుటిట్న రోజు” హడావుడిగా వచిచ్ 
వెళిళ్పోవడమే కాదు, ఈ మధయ్నే చైతర్ మాసం లో శారవ్రీ నామ “కటిక చీకటి” సంవతస్రం వచిచ్నపుప్డు ఉండబటట్ లేక, మళీళ్ కుతూహలం 
చంపుకోలేక... ఈ యేటి సంవతస్ర ఫలాలు ఎలా ఉంటాయో అని చూశాను.  యధా పర్కారం ఆదాయం ఆరు, వయ్యం అరవై అనీ, 
రాజపూజయ్ం అర సునాన్, అవమానం శతమానం అని చూసి అవి అలవాటు అయిన పార్ణమే కాబటిట్ పెదద్గా పటిట్ంచుకో లేదు. కానీ 
చైతర్మాసం.... అనగా మారచ్ లో ఉగాదితో కొతత్ ఏడాది మొదలు అవగానే ఒకానొక సదరు సిదాధ్ంతి మహాశయుల వారు “సదరు తేలు రాశి 
వారికి కొతత్ ఆభరణాలు ధరించే అవకాశం ఉంద” అని వార్సిన అంశం ననున్ భలే ఆకరిష్ంచింది. అంటే ఏదో పులి గోరు పతకం, నవ రతాన్ల 
ఉంగరం లాంటివి అనుకుని సంబరపడాడ్ను కానీ, ఆయన..అంటే సదరు సిధాధ్ంతి గారి దుంప తెగా. ఆ ఆభరణం బంగారం, వెండి తో కానీ 
కాకుండా కేవలం గుడడ్ పీలిక, లేదా పాల్సిట్క పేపరు తో చేసి పేరు ‘మన మొహానికి తగిలించుకుంటాం అని ఊహించనే లేదు. అసలు 
ఆభరణాలు అందానిన్ దివ్గుణీకృతం చేసాత్యి కానీ, ఈ సారి నా సొంత దుంప దెగా... .గత రెండు నెలలుగా నా ‘మీస సహిత’ మధురాధర 
సౌందరయ్మూ, ‘సుకుమార’’ నాసికా సౌకుమారయ్మూ ఎవరికీ  కనపడకుండా ఈ వెధవ మాసక్ అనే ఆభరణం రోజలాల్ పెటుట్కుంటాను అని ఆ 
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రాశిఫలాల రచయిత సప్షట్ంగా చెపప్క పోవడం క్షమించరాని నేరం. “నీ అందచందాలా? సరేలే. నువువ్ ఆ మాసక్ పెటుట్కునాన్, లేకపోయినా 
పెదద్ తేడా ఏం లేదు.. డోనట్ వరీర్” అని సలహా ఇచిచ్ంది మా కీవ్న వికోట్రియా నిటూట్రుసూత్!  

ఇంతకీ అసలు విషయం ఏమిటంటే....ఈ కరోనా ధరమ్మా అని ఒక సరికొతత్ సాహితాయ్నుభావం అయింది. నిజానికి కవులీన్, 
కథకులనీ, సాహితాయ్భిమానులనీ వయ్కిత్గతంగా కలుసుకుని, హగిగ్ంగు చేయించుకునీ, చేసుకునీ, అటు వేదిక మీద ఒకానొక మహా వకత్ 
పరమాదుభ్తంగా పర్సంగిసూత్ ఉంటే, అది అరధ్ం అవకో, భరించ లేకో, ఎవడి గోల వాడిదే అనుకునో బయట వరండాలోకి వెళిళ్ పోయి, సరిగా 
అవే కారణాలకి అకక్డ తచాచ్డుతునన్ వారితో కబురుల్ చెపుప్కునీ.. ఇలా ఒహటేమిటి...నవరసాలూ సాహితయ్ సభలో అనుభవించడం నాకు 
భలే ఇషట్ం. నవరసాలూ అని ఎందుకు అంటునాన్నూ అంటే....”ఏ సాహితయ్ సభ చూసినా ఏమునన్ది అసలు కారణం” అని మహాకవి 
అనన్టుట్, అకక్డ కొందరు నవువ్తూ హాసయ్ రసం, పేర్మ ఒలకబోసూత్ కొందరు శృంగార రసం, దారుణమైన కవితవ్ం చదువుతునన్ కవుల 
మొహం లో ఆవేశ రసం, అది వింటునన్ వారిలో దు:ఖ రసం,  ఇదెకక్డి గొడవరా బాబోయ అని సాథ్నిక తెలుగు సంఘం నాయకుల నీరస 
రసం, ఇలా అనిన్ రసాలూ వెతుకుక్నే పనిలో నాకు మహానంద రసం లభిసుత్ంది....అంతా అయాయ్క మొతత్ం బిలుల్ కటేట్ సమయానికి శోక రసం 
ఆవహిసుత్ంది.    

కానీ ఈ కరోనా దౌరాభ్గయ్ం మూలానన్ కటుట్కునన్ పెళాళ్నిన్ కూడా ఆమడ దూరం నుంచే వరుట్య్వల గానే   పేర్మించడం, ఇంటోల్నే 
ఉనాన్ పిలల్లు కూడా మూతులు గుడడ్ పీలిక తో కపేప్సుకుని, బహిరంగ సామూహిక సమావేశాలు నిషేధించబడిన పర్సుత్త పరిసిథ్తి లో 
అందరికీ అందుబాటులో ఉనన్ది వరుట్య్వల సమావేశాలు మాతర్మే. నిజానికి ఇదేమీ కొతత్ పర్కిర్య కాదు. ఈ తరం “ఇంటి చాకిరీ” వాళళ్కి 
..అంటే....“వరిక్ంగ ఫర్మ హోమ” తరం వాళళ్ కంపెనీ మీటింగులు అనీన్ కంపూయ్టర లోనే కదా!. ఆ మాట కొసేత్ అనేక దేశాలలో ఉనన్ 
కుటుంబ సభుయ్లూ, మితుర్లూ అందరూ చాలా ఏళళ్నుంచి సైక్ప లోనో, ఫేస బుక వీడియో, వాటాస్ప ఆడియోలలో “ఎలా ఉనాన్వు అకాక్” 
అనో “నువెవ్లా ఉనాన్వు, బుజీజ్” అనో గంటల కొదీద్ మాటాల్డుకుని అభిమానాలు నటించడం అందరికీ తెలినదే. ఇక అలా విడియో 
అవకాశాలని అలవోకగా సినీ సంగీత శిక్షణ కి అనవ్యించి ‘సైక్ప వయ్కిత్గత కోచింగ కి గంటకి వంద డాలరుల్”, గూర్ప శిక్షణ కి 50 శాతం 
డిసౌక్ంట” అనీ సమాజ సేవ, సంగీత సేవ, కళా సేవ లో తరించే వారు కూడా చాలా మండే వారునాన్రు.....క్షమించాలి...అచుచ్ 
పపుప్....”చాలా మండే వారు” కాదు...”చాలా మందే ఉనాన్రు” అని పడాలి..అబబ్బబ్..మరో తపుప్.....అది “అచుచ్ పపుప్” కాదు. “అపుప్ 
తచుచ్’….అభాభ్...ఇహ నా వలల్ కాడు...అయయ్ బాబోయ....ఇహ నా వలల్ కాదు.  

ఈ కరోనా ధరమ్మా అని ఒక అంతరాజ్ల సాహితయ్ సమావేశం లో మొదటి సారిగా పాలొగ్నే అవకాశం నాకు కలిగిన 
సాహితాయ్నుభవం భలే తమాషాగా ఉంది. ఎందుకంటే, ఇందులో సాహితయ్ం తకుక్వా, తమాషా ఎకుక్వా అనిపించింది. ఇలాంటివి కేవలం 
ఆడియో రూపం లో అవధానాలూ, వీడియో రూపం లో కవి సమేమ్ళనాలూ అంతరాజ్లం లో జరిగినా, అనీన్ యువతరం కంపూయ్టర వాళుళ్ 
నిరవ్హించిన కారణంగా ఈ తరం మారిప్డి కి సంకేతంగా ఆ తరం వాడిగా నాకు వాటిలోల్ పాలొగ్నే అవకాశాలు రాలేదు. అనగా....బహుశా 
ఈ సీనియర సిటిజన ఎందుకులే అని ఆ జూనియరుల్ ఆయా గుంపులోల్ ననున్ చేరుచ్కోలేదనమాట. కానీ ఈ సారి ఎందుకో కానీ ఒకానొక 
అంతరాజ్ల సాహితయ్ సమేమ్ళనం లో పాలొగ్నడానికి కావలసిన లంకె లూ, పాస వరద్ లూ గుంపులొ గోవింద మైల లో వచాచ్యి.  అదైనా వకత్లు 
ఎవరో ముందే ఎంపిక చేసేసుకుని, కేవలం అవి వినడానికి మాతర్మే ఆ అవకాశం నాకు  ఇచాచ్రు. ఇదేదో బాగానే ఉందే, “వితవుట 
మూవింగ బటర మిలక్ ఇన ది సట్మక” హాయిగా ఇంటోల్నే కూచుని సాహితయ్ం వినవచుచ్ను కదా అని సంబరపడి పోయాను. రాముడు మంచి 
బాలుడి లా లాగ ఇన అయాయ్ను.  
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అదేమిటో కానీ, వారాల తరబడి కషట్పడి,  ఆ వారాల జీతానికి సరి పడా ఖరుచ్ పెటిట్,  ఓ  సభా పార్ంగణమూ, అందులో మైకులూ, 
కురీచ్లూ, వకత్లకి దండలూ, కొండొకచో చెకక్ ముకక్లూ ఏరాప్టు చేసి,  ఇ మెయిలూ, వాటాస్పూ, గూగుల గుంపులూ, ఫోనల్  లో పిలిచీ 
బతిమాలగా ఇటు అమెరికాలోనూ, అటు రెండు తెలుగు రాషాట్ర్లలోనూ సాహితయ్ సభలకి పాతిక మంది రాగానే “అతయ్ంత 
విజయవంతమైన...” “దిగివ్జయంగా జరిగిన..” అంటూ ఆ మరాన్డు పతిర్కా పర్కటనలూ, నిరావ్హకుల ఫొటోలూ చూడడం అలవాటు 
అయిన నాకు ఈ “గాలి సమావేశానికి” ఏకంగా వంద మంది సదసుస్ పార్రంభం అయిన పావు గంటలో కిచ కిచ లాడుతూ వీడియో పర్వేశం 
చెయయ్డం చూసి గుండెలు బాదేసుకునాన్ను. అలా బాదేసుకుంటునన్ ననున్ ఆ వంద మందీ చూసూత్ నాకు గుండె పోటు వచిచ్ంది అని 
అనుకుంటారేమో, నా “గాఢ మితుర్లూ, గూఢ మితుర్లు” కొందరు సంబర పడతారేమో అని కూడా అనుమానం వేసి నా ఓవర ఏక్షన 
విరమించుకునాన్ను.  

ఇక ఈ ‘గాలి సాహితీ సమేమ్ళనం లో కొనిన్ అంశాలు ననున్ బాగా ఆకరిష్ంచాయి. మొదటిది, ఇకక్డ పాలొగ్నే వంద మందికీ ఎవరి 
మైకు వాళళ్కి ఉంటుంది. అలా అని టీవీలో చరాచ్వేదికలలొ రాజకీయ దౌరాభ్గుయ్ల లాగా  ఎపుప్డు పడితే అపుప్డు మొరగ కుండా పర్ధాన 
నిరావ్హకుడు అందరి మైకులూ కట చేసి నోరు కటెట్యయ్ వచుచ్ను. నాకు ఇలా మా ఇంటోల్ నేను ఉండగా ఎకక్డో ఏ దేశం లోనో ఉనన్ 
ఒకానొక అనామక నిరావ్హకుడు నిశస్బద్ంగా నా గొంతు నొకేక్యగలడు అని తెలియక చాలా సారుల్ బెంగ పడి భంగ పడాడ్ను. అయితే ఆ 
నిరావ్హకుడు గాడిదే కాక, మిగతా వాళళ్ గొంతు నేను కూడా నా ఇషట్ం వచిచ్నపుప్డు నొకెక్యయ్గలనా అనేది మరొక సారి ఇలాంటి 
సమావేశం లో పాలు పంచుకునన్పుప్డు రహసయ్ పర్యోగం చేసి తెలుసుకుంటాను.  

మరొక తేడా...ఇలాంటి అంతరాజ్ల సమేమ్ళనాలలో మగ పుంగవులు లుంగీలూ, చెడీడ్లూ, అపుప్డపుప్డు చొకాక్ మాట దెవుడెరుగు, 
కనీసం బనీను కూడా వేసుకోకుండానూ, వారిలో కొందరు జంధయ్ం తో వీపు గోకుక్ంటూనూ కనిపిసాత్రు. సరిగాగ్ అదే సమయం లో ఆ కవి 
గారి “మంచి సగం” గారు పటుట్చీర తో, కాసుల పేరు ధరించి సదరు వీపు గోకుడు లో సహాయం చెయయ్క పోగా, అలా కెమేరా కేసే చూసూత్, 
తనని ఎవరెవరు చూసుత్నాన్రా అని గమనిసూత్ ఉండడం నేను గమనించాను. నేను వయ్కిత్గతం గా పాలొగ్నన్ ఏ సాహితీ సదసుస్ లోనూ ఇలాంటి 
దృశాయ్లు నేను గమనించ లేదు.  

ఇక చాలా మంది సభికులు, ఏదో సోఫాలోనో, కురీచ్లోనో కూచుని ఎదురు గుండా బలల్ మీద కాళుళ్ పెటుట్కుని సెల ఫోన లో 
మాటాల్డుకోవడం లో కొంత వరకూ నాకు పెదద్ ఆశచ్రయ్ం కలిగించ లేదు. ఎందుకంటే, మామూలు సదసుస్ల లో వేదిక మీద ఒకే ఒక బలాల్, 
దాని వెనకాల కురీచ్లలో సభాధయ్కుష్ల వారూ, ముఖయ్ అతిధీ లాంటి ఒకరిదద్రికి మాతర్మే అలా కాళుళ్ బలల్ మీద పెటుట్కునే అవకాశం 
ఉంటుంది, కానీ సెల ఫోనల్లో వేదికని అలంకరించిన పాతిక మందీ ఆ పని చేసూత్నే ఉంటారు. అది అనిన్ సభలలోనూ ఎపుప్డూ జరిగేదే! 

ఇక మరొక తమాషా ఏమిటంటే, ఏ సభికుడు అయినా తన వెనకాల కనపడే బేక గౌర్ండ ని మారుచ్కునే వెసులు బాటు ఉంటుంది. 
అది తెలియగానే నేను నా వెనకాల నా గర్ంధాలయం బదులు “ఫలానా సాహితయ్ సమేమ్ళనం” అనే బేనర పెటేట్సుకునాన్ను. అంటే, మామూలు 
సభలలో వెనకాల పెదద్ రంగు రంగుల ఫెల్కీస్ ఉంటుంది కదా...ఆ ఫీలింగ కోసం అనమాట. నా సంగతి సరే....మొనన్టి సమావేశం లో 
ఒకావిడ మమమ్లిన్ ఒక ఆట ఆడేసుకుంది. నాకు తెలిసీ ఆ సుందరాంగి ఏ ఒకక్ పర్సంగమూ విన లేదు కానీ, ఆ గంట లో వెనకాల బేక గౌర్ండ 
లో తన కుకాక్, ఆ రోజు తను వండిన చైనా జిగట పదారధ్మూ, బామమ్, తాతయయ్ల ఫొటోలూ, టర్ంపూ, మోదీ కౌగలింతల ఫొటోలూ...వావ 
రెచిచ్ పోవడం అంటే...అదే! మరి ఇలాంటి వాటిని పర్ధాన నిరావ్హకుడు ఎలా నివారించగలడో తెలీదు. మామూలు సదసుస్ల లో ఇలాంటి దే 
కాదు, అసలు ఎలాంటి అలల్రి చేసినా సెకూయ్రిటీ వాడిని పిలిసేత్ చాలు, బుధిద్గా ఉంటారు.  
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ఇలా రాసుకుంటూ పోతే చాలా తమాషాలు ఉనాన్యి కానీ....అవనీన్ మరో సారి ముచచ్టించుకుందాం. ఏది ఏమైనా, ఈ కరోనా 
ధరమ్మా అని రాబోయే సాహితీ సదసుస్ల రూపు రేఖలు పూరిత్గా మారిపోతాయి. ఆ మాటకొసేత్.... మా తానా వారు, ఆటా వారు...సాథ్నిక 
హూయ్సట్న తెలుగు సాంసక్ృతిక సమితి లాంటి అనేక తెలుగు సంఘాలూ ఈ “రుచి మరిగి” వారి జాతరలు ఎలా నిరవ్హిసాత్రో చూడాలి...  
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