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నేను ఒకొక్కక్టే రాసివవ్టం, వారు దానిన్ చితర్ంగా నిరిమ్ంచి ఆణిముతాయ్లు పేరుతో దూరదరశ్న లో పర్సారం
చేయటం జరిగింది. ఆ చితార్లోల్ శీర్యుతులు గుమమ్డి, రాళళ్పలిల్, మహరిష్ రాఘవ, శీర్మతులు కినెన్ర, బెంగుళూరు పదమ్
వంటి పర్ముఖ సినీనటులు ఎందరో నటించారు. సదరు ఆణిముతాయ్లు శీరిష్కన ఆ చితార్లు మొనన్మొనన్టివరకూ
దూరదరశ్న కేందర్ం కనీసం పదిహేనుసారల్యినా పునః పర్సారం చేసింది.
1996 లోనే దూరదరశ్నోల్ నేను రచించిన పునరపి అనే పదిభాగాల ధారావాహిక పర్సారమైంది. దూరదరశ్న వారే
' కమిషన' చేసిన ఈ ధారావాహికలో శీర్యుతులు సుబబ్రాయశరమ్, అచుయ్త, కోట శంకరార్వు, శరత కుమార, నిటట్ల
శీర్రామమూరిత్, శరత చందార్రెడిడ్, ఇంకా సుమ, ఉష, జోయ్తిరెడిడ్ మొదలైన తారాగణమంతా పాలొగ్ని మంచి పేరు
తీసుకొచాచ్రు. మా రెండో అబాబ్యి శీర్ధర దీనికి దరశ్కతవ్ం వహించాడు.
ఉతత్మ టెలీ పేల్ రచయితగా నాకూ, ఉతత్మ తొలి దరశ్కునిగా మా శీర్ధర, ఉతత్మ విలన గా శీర్ కోట శంకరార్వులు
ఆ సంవతస్రానికి ఉతత్మ టి.వి. నంది పురసాక్రాలు అందుకునాన్రు. ఈ ధారావాహికను కూడా పదిసారల్కు పైగా పునః
పర్సారం చేసింది దూరదరశ్న కేందర్ం.
అంతేకాకుండా మధురాంతకం రాజారాం గారు రచించిన ఆరు కథలిన్ తీసుకుని శీర్ జయదేవరెడిడ్గారు నాచేత
లఘు చితార్లుగా రాయించి దూరదరశ్న దావ్రా పర్సారం గావించారు. అలాగే శీర్ జె.వి. సోమయాజులుగారి సమరప్ణలో
ఆరు భరత్ృహరి సుభాషిత పదాయ్లిన్ ఎంపిక చేసుకుని, వాటిని రాగభావయుకత్ంగా డా. ఎస.పి. బాలసుబర్హమ్ణయ్ంగారితో
చదివించి ఆ పదాయ్లకు నాచేత కథలూ, సంభాషణలూ రాయించి లఘుచితార్లుగా పర్సారం చేయించారు. పర్ముఖ సినీ
దరశ్కులు శీర్ పి.సాంబశివరావుగారు దరశ్కతవ్ం వహించిన ఈ సుభాషిత కథలకుగాను 2005 లో నాకు ఉతత్మ కథా
రచయితగా నంది పురసాక్రం లభించింది.
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ఇక ఇటీవలికాలంలో అంటే 2010-2015 మధయ్కాలంలో డా. రావూరి భరదావ్జగారు లోగడ కేందర్ సాహితయ్
అకాడమీ పురసాక్రానిన్ అందుకునన్ జీవన సమరం వాసత్వ గాథలిన్-శీర్ మురళీమోహన గారి వాయ్ఖాయ్నంతో రూపొందింప
చేయటంతోపాటు భరదావ్జగారే సమ్ృతి సాహితయ్ం పేరుతో తమ శీర్మతి కాంతమమ్ గారి జాఞ్పకాలిన్ అయిదు పుసత్కాలుగా
రచించగా వాటిని ఆధారంగా తీసుకుని 'అంతరంగిణి' పేరుతో ఎనిమిది భాగాలుగా ఒక ధారావాహికను రాయించి
దూరదరశ్న అధికారులు పర్సారం చేశారు.
ఈ ధారావాహికల సంగతి అటుంచితే- నాటకాలు కూడా ఎనోన్ నేను రాసినవి పర్సారం చేశారు. రేడియోకి
రాసిన అనేక నాటకాలోల్ంచి, కొనిన్ నాటకాలిన్ టీవీలో పర్సారానికై తిరగరాసి ఇసేత్ దూరదరశ్న లోని నాటక విభాగ
ఆధిపతులైన శీర్యుతులు గోవిందచౌదరి, చకర్వరిత్, రాజశేఖర మునన్గువారు-వాటిని ఆదరించి దూరదరశ్న దావ్రా
పేర్క్షకుల ముందుకు తీసుకువెళిళ్ దూరదరశ్న నాటక రచయితగా కూడా నాకొక గురిత్ంపును కలిగించారు. మొతాత్నికి నా
దూరదరశ్న పర్సాథ్నంలో ఆ కేందర్ం ఆధిపతులైన శీర్మతి శైలజాసుమన, డా. పి. మధుసూదనరావులతోపాటు, అందులోనే
పర్ధాన పదవులలో వునన్ శీర్యుతులు ఓలేటి పారవ్తీశం, సతయ్వోలు సుందరసాయి నా వెనన్ంటి పోర్తస్హించారు. వారికి
సదా కృతజుఞ్డిగా వుంటాను.
నేను పార్పాత్నిన్ నముమ్తాను! దేని కోసమూ ఎపుప్డూ తాపతర్యపడలేదు. 1997 లో నాకు 58 సంవతస్రాలు
నిండి (అఫిషియల గా) ఆకాశవాణి పదవినుంచి రిటైర కావాలిస్ వుంది. అయితే అదే సమయానికి కొనిన్ నెలలముందు,
కేందర్ పర్భుతవ్ వుదోయ్గుల వయో పరిమితిని మరో రెండు సంవతస్రాలు పెంచుతునాన్రనీ అందుకు సంబంధించిన ఫైలు
ఢిలీల్ సెకర్టేరియట లో సిదధ్ంగా వునన్దని వారత్లు వచాచ్యి! మరో రెండేళుళ్ ఉదోయ్గం చేసుకోవచుచ్ కదా అని
సంబరపడాడ్ను. అయితే ఆ ఫైలు మీద వెంటనే సంతకం కాలేదు.
ఈలోగా నా వయసుస్ 58 సంవతస్రాలు నిండిపోయింది. నేను పదవీ విరమణ చేసేశాను. ఆ తరావ్త ఓ
నెలరోజులకు అమెరికాలో వుంటునన్ నా పిలల్ల కోరికమీద భారాయ్ సమేతంగా ఆ దేశం వెళిళ్ మూడు నెలలపాటు
వాళిళ్ంటోల్ గడిపి ఇండియాకి తిరిగి వచాచ్ను. అనన్టుల్ చెపప్టం మరిచాను. నేనూ, నా భారాయ్ అమెరికా వెళళ్టం ఇది
రెండవసారి.
మొదటిసారి 1996 లోనే వెళాళ్ం. అపుప్డు మా అబాబ్యిలు ఇదద్రూ ఆ దేశంలోని అనేక రాషాట్ర్లకు కారోల్
తిపాప్డు. వాషింగట్న లో పెర్సిడెంటు నివసించే వైట హౌస నీ, నయాగరాలోని వాటర ఫాలస్ సీ, పిటస్ బరగ్ లోని బాలాజీ
ఆలయానిన్, నూయ్యారక్ లోని లిబరీట్ సాట్చూయ్నీ, వరలడ్ టేర్డ సెంటర భవనానిన్ ఇంకా మరికొనిన్ ముఖయ్ పర్దేశాలిన్ మాకు
చూపించారు.
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సరే, రెండోసారి అమెరికా వెళిళ్ వచిచ్న తరావ్త ఓ నెలరోజులకు అనుకుంటాను. మధాయ్హన్ం వేళ నాకు 'ఫిలిం
డెవలప మెంట కారొప్రేషన' నించి ఫోనొచిచ్ంది.
"నేను చైరమ్న గారి పి.ఏ.నండీ" అనాన్రు ఆవతలి వయ్కిత్ అపుడు శీర్ మురళీ మోహన గారు ఎఫ డి.సి.కి ఛైరమ్న గా
వుండేవారు. “చెపప్ండి" అనాన్ను నేను. “ఓసారి ఆఫీసుకి రాగలరా?” అని అడిగారాయన.
ఇదివరలో నేను దూరదరశ్న కోసం రాసిన డాకుయ్మెంటరీ చితార్లలోనూ, ధారావాహికలోల్నూ ఆయన నటించి
వునన్ కారణంగా 'మళీళ్ అలాంటి ధారావాహిక ఏదైనా తయారు చేయమని అడగటానికి కబురు పెటాట్రేమో'
అనుకునాన్ను.
వసుత్నాన్నని చెపిప్ వెంటనే-వారి కారాయ్లయానికి వెళాళ్ను. ఆ సంసథ్ మేనేజింగు డైరెకట్ర గారి గదిలోకి తీసుకెళాళ్రు
పి.ఎ.గారు. ఆ గదిలో ఎమ.డి. కిషన రావు గారితోపాటు, మురళీమోహన గారూ, దరశ్కేందుర్లు శీర్ రాఘవేందర్రావుగారు
కూరుచ్ని వునాన్రు.
నేను లోపలకు వెళల్గానే-అందరికీ నమసక్రించాను. అయిదు నిమిషాలు ఆ మాటా ఈ మాటా అయాయ్క అసలు
మాట చెపాప్రు."పర్భుతవ్ం చేపడుతునన్ సంకేష్మ కారయ్కర్మాల గురించి, పర్తేయ్క కారయ్కర్మాల గురించీ రేడియో దావ్రా
పర్జలకు తెలియపరచాలని అనుకుంటునాన్ం. మీకు వీలవుతుందా?”-అని అడిగారు.
"నేను రిటైర అయిపోయాను కదండీ!”-అనాన్ను.
“అందుకే మిమమ్లిన్ పిలిచాం ... మీరు అంగీకరిసేత్ మా సేట్ట గవరన్మెంట మీకు కాంటార్కుట్ ఇసుత్ంది .."-అనాన్రు
మురళీ మోహన గారు,
1993 లోనే నేను అలాంటి కారయ్కర్మాలు దూరదరశ్న లో పర్సారం కోసం రాసి వునన్వాళేల్ కనక-'చేసాత్నండీ'
అనాన్ను.
“మీకు రెమూయ్సరేషన ఎంత కావాలో-ఆ వివరాలనీన్ ఇనఫ్రేమ్షన డిపారెట్మ్ంట డైరెకట్ర గారితో మాటాల్డుకోండి”
అనాన్రాయన.
ఆవిధంగా 1998 నుంచీ 2004 వరకూ, ఆంటే తెలుగుదేశం పారీట్ అధికారంలో వునన్ంతవరకూ-దాదాపు
ఆరునన్ర సంవతస్రాల కాలం, ఎలకాట్ర్నిక మీడియాలో శీర్ కె. రాఘవేందర్రావుగారు అడైవ్జర గా వునన్ంతకాలం నేను
రేడియో కో-ఆరిడ్నేటర గా పనిచేశాను. ఫిలిం డెవలప మెంట కారొప్రేషన కారాయ్లయంలోనే మాకు రెండు గదులు
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కేటాయించారు. నాతోబాటు ఇంకా ఆ మీడియాలో శీర్యుతులు జె.వి.ఎల. నారాయణ, జి.కె. మోహన,
పి.సతయ్నారాయణ, ముఖరీజ్ (సినీ నిరామ్త) పర్భృతులు పనిచేసేవారు.
మేమంతా తరచుగా ముఖయ్మంతిర్ శీర్ చందర్బాబునాయుడుగారింటోల్ కలుసుకుని మీడియా చేసుత్నన్ కారయ్కర్మాల
గురించి చరిచ్ంచుకునే వాళళ్ం.
నేను “మీడియా కో-ఆరిడ్నేటరు'గా పదవీ బాధయ్తలు చేపటిట్న కొతత్లో-ఓ సందరాభ్న సెకర్టేరియట లో శీర్
చందర్బాబుగారు ఓ సమావేశానిన్ ఏరాప్టు చేశారు. అధికారులంతా ఆ సమావేశానికి వచాచ్రు.
“రేడియోలో ఎలాంటి కారయ్కర్మాలు చేయాలనుకుంటునాన్రూ? "-అని ననన్డిగారు ముఖయ్మంతిర్గారు.
అపప్టికే బహుళ పర్జాదరణ పొందిన కారిమ్కుల కారయ్కర్మంలో చినన్కక్ ఏకాంబరం బాలయయ్ల కబురుల్ 'వంటి
కారయ్కర్మానిన్ పార్రంభించి ఆ మూడు పాతర్ల బదులు వేరే పేరల్తో (సుబుబ్లు మామ, రమణయయ్ బావ, వసంతమమ్)
మొదట కొంత హాసయ్ంతో పార్రంభించి, చివరకు పర్భుతవ్ం పర్వేశ పెటిట్న కారయ్కర్మం గురించో పార్రంభించిన పథకం
గురించే పర్జలకు (శోర్తలకు) తెలియపరచేలా కబురుల్ చెపేత్ బాగుంటుందేమో' అని సూచన చేశాను.
సమావేశంలో వునన్ అధికార పర్ముఖులందరూ- “అదే బాగుంటుందనాన్రు. 'సవ్రాణ్ంధర్పర్దేశ కి సోపానాలు’
పేరుతో పర్తి బుధవారం ఉదయం 7 గంటల15 ని॥లకు ఓ పావుగంటపాటు ఆ కారయ్కర్మానిన్ అంతకాలమూ పర్సారం
చేశాను.
రేడియోలో ఆ పావుగంట మాకు కేటాయించినందుకు అకక్డి వాణిజయ్ విభాగానికి కొంత మొతాత్నిన్ రాషట్ర
పర్భుతవ్ం వారు చెలిల్ంచేవారు. ఈ' కబురుల్ 'కారయ్కర్మంలో పాలొగ్నటానికి- అపప్టికే రేడియోలో ఆరిట్సుట్లుగా మంచి పేరు
తెచుచ్కుని, నేను నిరవ్హించిన అనేక నాటకాలోల్ పాలొగ్నన్ శీర్యుతులు సుబబ్రాయశరమ్, పి. రమణారెడిడ్, శీర్మతి ఎ.
వసంతలకిష్ గారల్ను ఎంపిక చేసుకునాన్ను.
సికిందార్బాద రైలేవ్ సేట్షన దగగ్రోల్ వునన్ ఓ పర్యివేటు ఆడియో సూట్డియోలో వారి కబురల్ను రికారుడ్ చేసి ఆ టేపులిన్
వారం వారం ఆకాశవాణి అధికారులకు అందచేసేవాళళ్ం.ఈ కారయ్కర్మం ఒకక్టే కాకుండా పర్భుతవ్ం పర్వేశపెటిట్న
కారయ్కర్మాల గురించి, పార్రంభించిన పథకాల గురించి కూడా డాకుయ్మెంటరీ రూపకాలు తయారుచేసి వాటిని కూడా
రేడియోదావ్రా పర్సారం గావించే వాళళ్ం!
రేడియో కారయ్కర్మాలను నేను తయారు చేసుత్ంటే- టీవీలో పర్సారం కోసం వేరేవ్రు కారయ్కర్మాలను రూపొందించే
పనిలో శీర్ రాఘవేందర్రావుగారు చాలామంది సహాయానిన్ తీసుకునేవారు. వారిలో శీర్ ఎస.ఎస. రాజమౌళి, శీర్ వర
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ముఖుయ్లు. అపప్టికి వారిదద్రూ సినిమా రంగానికి పరిచయం కాబడలేదు. ఆ సినిమారంగ పరిచయానిన్ కూడా
దరశ్కేందుర్లే వారికి కలిగించారు.
ఇంతకీ ఇకక్డ చెపొప్చేచ్దేమిటంటే-కేందర్ పర్భుతోవ్దోయ్గుల వయోపరిమితిని నేను రిటైర కాకముందే, ఆరవై
సంవతస్రాలకు పొడిగించివుంటే నేను 60 ఏళుళ్ నిండేవరకూ ఆకాశవాణిలోనే పనిచేసివుంటే ఈ ఆరేళళ్ సేట్ట
గవరన్మెంట కాంటార్కుట్ ఉదోయ్గం నాకు దొరకక్పోయేది కదా? ... ఎంతో మంది పర్భుతవ్ పర్ముఖులతో నాకు
పరిచయాలు లభించేవి కాదు కదా! .. అందుకే' పార్పత్ం 'వుండాలంటారు.
పార్పత్ం గురించి ఇకక్డ మరో సంఘటన కూడా మీతో పంచుకోవాలి. 1998 లో పొటిట్ శీర్రాములు తెలుగు
విశవ్విదాయ్లయం వారు సాహితీ పురసాక్రాల కోసం రచనలను ఆహావ్నించారు. అపుప్డే నేను పర్చురించుకునన్
అమూలయ్ం అనే కథల సంపుటిని పురసాక్ర పరిశీలనకోసం పంపించాను. అపుప్డు నాకు పురసాక్రం లభించలేదు. మళీళ్
సంవతస్రంలో కూడా అవే రచనలిన్ పంపే అవకాశం వుండటంతో 1999 వ సంవతస్రంలో అదే పుసత్కానిన్ పరిశీలనకు
పంపుకునాన్ను. ఆ సంవతస్రం నా కథల సంపుటిని ఉతత్మ రచనగా ఎంపికచేసి 20 వేల నూట పదహారుల్ పురసాక్రంగా
అందజేశారు.
ఆ సంవతస్రమే ఆ మొతాత్నిన్ అలా పెంచారు. 1998 వరకూ ఆ పురసాక్రం కిర్ంద పదివేలు మాతర్మే ఇచేచ్వారు.
ఇది కూడా’ పార్పత్ం’గానే భావిసాత్ను.
ఇంకా చెపాప్లంటే అలాంటి అవకాశాలు ఇంకా ఎనోన్ నాకు పార్పిత్ంచాయి. నేను ఎలకాట్ర్నిక మీడియాలో
పనిచేసుత్ండగానే, రాషట్ర పర్భుతవ్ం బాలల చితార్లిన్ పోర్తస్హించాలనే ఉదేద్శయ్ంతో బాలల' సినిమా రచనల ఆహావ్న కమిటీ’
నొకదానిన్ ఏరాప్టుచేసి, అందులో సభుయ్నిగా ననున్ నియమించింది. ఈ సభయ్తవ్ం రెండు సంవతస్రాలు కొనసాగింది.
పర్భుతవ్ం ఏరాప్టు చేసిన నంది నాటకోతస్వాలోల్ రాషట్రం నలుమూలలనుంచీ నాటికలనూ నాటకాలనూ
ఆహావ్నించి వాటిని పార్థమికంగా పరిశీలించి, పర్దరశ్నకు అనుకూలంగా వుండే వాటిని ఎంపిక చేయటానికి పర్తిఏటా
కమిటీలను ఏరాప్టు చేసేది. అలా ఏరాప్టు చేసిన కమిటీలలో నేను సభుయ్నిగా మూడు సంవతస్రాలు పార్థమిక పరిశీలన
చేయటం-రెండుసారుల్ తుది పోటీలకు నాయ్యనిరేణ్తగా వయ్వహరించటం జరిగింది.
మీడియా కో-ఆరిడ్నేటర గా పనిచేసూత్నే ఒకరోజు శీర్ రాఘవేందర్రావుగారు ఓ టీవీ ఛానల కోసం సీరియల
నిరిమ్సూత్ దాని పార్రంభోతస్వానికి ననున్ కూడా రమమ్నాన్రు.
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‘జూబీల్హిలస్'లో వునన్ ఓ పైరవేట బంగళాలో షూటింగ పార్రంభమైంది. ఆరోజు ఆలా పార్రంభోతస్వం ముగిసిన
తరావ్త మళీళ్ తమ ఆఫీసుకి తిరిగివసూత్ తమ కారోల్నే కూరోచ్మనాన్రు. కూరుచ్నాన్ను. కొనిన్ నిమిషాల తరావ్త “మీరు
సీరియలస్ కి సంభాషణలు రాయగలరా? "-అని ననున్ అడిగారు.
అపప్టికే దూరదరశ్న లో పర్సాదం కోసం రెండు ధారావాహికలు రాసి వునన్వాణిణ్. అయితే ఆ విషయం ఆయనకి
తెలీదు. ఎందుకంటే అపప్టిదాకా ఆయన మదరాసులోనే సినీ దరశ్కునిగా వుండేవారు. అందువలల్ నా సీరియల రచనా
వాయ్సంగం గురించి ఆయనకు తెలియకపోవచుచ్ననుకునాన్ను.
‘రాయగలనండి’ అని ఆయనకు జవాబు చెపిప్-లోగడ నేను రాసిన సీరియలస్ గురించి వివరించాను.
“అయితే ఇవాళ పార్రంభం చేసిన' సీరియల కి మీరు 'డైలాగస్ రాయండి' " అనాన్రు ఆయన. ఆ సీరియల పేరు
మనోయజఞ్ం! దీనికి పర్తేయ్కించి సెంటిమెంటల సంభాషణలు రాయటానికి ననున్ పెటుట్కుని, హాసయ్ సంభాషణలు
రచించేందుకు శీర్ వెంకటేష బాబు అనే మరో రచయితను తీసుకునాన్రు. ఇదో రకమైన అనుభవంగా నేను
చెపుప్కుంటాను. షూటింగ అయేయ్ దృశాయ్లను ఏరోజుకారోజు తెలల్వారుఝామునే లేచి రాసి ఉదయం ఎనిమిది
గంటలకలాల్ దరశ్కేందుర్లుండే గెసట్ హౌస కి వెళిళ్ చదివి వినిపించేవాణిణ్. అలా నలభై భాగాలకు నేను కొనిన్ సంభాషణలు
రాసాను.
కొనిన్ కళాశాలలోల్నూ విశవ్విదాయ్లయాలోల్నూ రంగసథ్ల కళలకు సంబంధించి పర్తేయ్క శాఖలు పనిచేసాత్యని
మీలో చాలామందికి తెలిసే వుంటుంది. అలా ఏరాప్టైన రంగసథ్ల కళల విభాగాలు హైదరాబాద నిజాం కళాశాలలోనూ
పొటిట్ శీర్రాములు తెలుగు విశవ్విదాయ్లయంలోనూ, భీమవరంలోని రాజుగారి కళాశాలలోనూ వునన్ రంగసథ్ల కళల
శాఖలోల్ శిక్షణ పొందుతునన్ విదాయ్రుథ్లకు-రంగసథ్ల నాటకాలు ఎలా రాయాలో, రేడియో నాటకాలు ఎలా రాయాలో,
రేడియోకి వరాష్లు ఎలా రాసి చదవాలో మొదలైన అంశాల గురించి బోధించే అవకాశానిన్ ఆయా సంసథ్ల అధిపతులైన
శీర్యుతులు జి.ఎస.పర్సాదరెడిడ్, దేవదాస కనకాల, కామేశవ్రరావు, పర్భృతులు నాకు ఇవవ్టం ఒక అదృషట్ంగా
భావించాను.
అంతేకాదు ఒకపుప్డు 'టీవీ -5' ఛానల ను పార్రంభించాలని-ఆ ఛానలోల్ పనిచేయటానికి కావలసిన సిబబ్ందిని
ఎంపిక చేసుకుని, ఆ సంసథ్ నిరావ్హకులు సిర్క్పుట్లు ఎలా తయారు చేసుకోవాలి, ఎటాల్ పెర్జంట 'చేయాలి మొదలైన
అంశాల గురించి ఆ సిబబ్ందికి నాతో కొనిన్ వారాలపాటు శిక్షణ ఇపిప్ంచే అవకాశం కూడా నాకు కలిప్ంచారు.
పైన చెపిప్నవనీన్ నా పార్పాత్నికి సంబంధించినవే తపప్- నేను పర్యతిన్ంచగా లభించిన అవకాశాలు కానేకావు!
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1996 లో ఒకసారి, 1997 లో రెండవసారి అమెరికా దేశం చుటిట్ వచాచ్ననీ చెపాప్ను కదా! 1999లో
మూడవసారి వెళళ్వలసి వచిచ్ంది. ఎలకాట్ర్నిక మీడియాలోనే పనిచేసుత్నన్ ముఖరీజ్ గారు అమెరికా వెడుతూ ననున్ కూడా
రమమ్ని అడిగారు. అపప్టికి నా శీర్మతి ఓ నెలరోజుల ముందే అమెరికా వెళిళ్ నూయ్జెరీస్లో వునన్ నా చినన్ కుమారుని
ఇంటోల్ వుంది. ఇపుడు నేను కూడా వెడితే ఓ నెలరోజులు అకక్డ గడిపి రావచుచ్ కదా అని ముఖరీజ్ గారితో
పర్యాణమయాయ్ను. అపప్టోల్ 'ఇజార్యెల ఎయిర లైనస్' అనే విమానయాన సంసథ్ నూయ్జెరీస్కి డైరెకుట్గా విమానాలు
నడుపుతోందనీ, టికెక్టుట్ అతిచౌకగా, పోనూ రాసూ ముపప్యి వేలకే వసోత్ందని ముఖరీజ్ గారు చెపప్టంతో ఆయనతోపాటే
నేను కూడా అదే విమానానికి టికెక్టుట్ తీసుకునాన్ను.
ముందుగా బొంబాయి చేరుకుని, అకక్డినుంచి సుమారు 14 గంటలు అందులోనే పర్యాణం చేసిన తరావ్త,
విమానంలో మాకెదురుగా వునన్ పెదద్ టీవీలో విమానం ఎంత ఎతుత్న ఎగురుతునన్దీ, ఏ పార్ంతానిన్ సమీపించిందీ
మొదలైన వివరాలు తెలుపుతూ, టార్కింగ కనిపిసూత్ండగా ఇంక పావుగంట వయ్వధిలో నూయ్జెరీస్లో 'లాయ్ండ 'అవుతునన్టుట్
పర్కటన వినిపించింది. కానీ విండో లోంచి చూసుత్ంటే చుటూట్ మబుబ్లునన్టుట్ తెలిసింది. విమానం పైకీ కిందకూ
ఎగురుతునన్టుల్ అనిపించింది. కుదుపులు కూడా ఎకుక్వయాయ్యి. పావుగంట కాదు కదా గంటయినా 'లాయ్ండ' కాలేదు.
విమానం లోపల ఎయిర హెసెట్స'లూ, తదితర సిబబ్ందీ అటూ ఇటూ ఖంగారుగా తిరుగుతునాన్రు. ఏవేవో పర్కటనలు
వినిపిసుత్నాన్యి. ఆ భాష మాకు అరథ్ం కాలేదు. ఏదో జరగరానిది జరుగుతునన్టుట్ కూడా అనిపించింది. నా పకక్న
కూరుచ్నన్ తలీల్ కూతుళెళ్వరో ఆందోళన పడుతునన్టుట్ గర్హించాను.
లోపల మంచినీళుళ్ అయిపోయాయి. ఎవరో ఒక పర్యాణీకుడు వాంతి చేసుకునాన్డు. “ఇక మా పని
అయిపోయిందని పించింది! విమానం మాతర్ం ఆకాశంలోనే ఒకక్సారిగా కిర్ందకు రావటం-మళీళ్ పైకి వెళళ్టం
జరుగుతోంది. నేను ఏడుకొండల వెంకటేశవ్రుణిణ్ పార్రిథ్సూత్ కళుళ్ మూసుకునాన్ను. నిజం చెపుత్నాన్ను .. అదే ఆఖరి
రోజనుకునాన్ను.
విండోలోంచి అపుప్డపుప్డు బయటకు చూసుత్నాన్ను. అంతలో దూరంగా వెలుగుతునన్ దీపాలు కనిపించాయి.
నేను ఆశగా, సంబరంగా“ దేర! లైటస్! "అంటూ అరిచాను.
అందరూ అటు చూశారు. మరో పావుగంటకి నెమమ్దిగా మా విమానం’లాయ్ండ’ అయియ్ంది. అందరం చపప్టుల్
కొడుతూ కేబిన లోంచి బయటకు వచిచ్న 'పైలటస్'ను చుటుట్ముటిట్
" పైలటస్! యూ ఆర గేర్ట! ”అంటూ వారికి ఆనందంగా షేక హాయ్ండిల్చాచ్ం!
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