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గత సెపెట్ంబర, 2022 లో నూయ్జీలండ లో 8వ పర్పంచ తెలుగు సాహితీ సదసుస్ కి మా గౌరవ ఆహావ్నితులు 
పడిన విమాన కషాట్లు ఇపుప్డు తలుచ్కుంటే భలే నవువ్ వసుత్ంది. అంతే కదా. కొనిన్ కొనిన్ సంఘటనలు జరుగుతునన్పుప్డు 
ఎంత చికాకు, భయం, ఏమవుతుందిరా బాబోయ. అసలు దీని నుంచి బయట పడతామా, లేదా అనుకుని బీపీ. సుగరూ, 
కోపం, తాపం మనం పెంచేసుకుని, అందరికీ పెంచేసి  మొతాత్నికి బయట పడి ఊపిరి పీలుచ్కునాన్క....అదే సంఘటనని 
కొనాన్ళళ్ తరావ్త కథలు కథలుగా చెపుప్కునన్పుప్డు నవువ్ రావడం సహజమే. ఈ విమాన కషాట్లు అలాంటివే. ఇందులో 
రెండు అమెరికా, రెండు భారత దేశం వెరసి నాలుగు పాతర్లు. ఏయే పాతర్ కషాట్లు ఆ పాతర్వే. పీత కషాట్లు పీతవే! ఇదేదో 
సామెత బావుంది కదా అని అనాన్ను కానీ ఇందులో ముగుగ్రు పాతర్ ధారులు పీతల బాపతు కానే కాదు. అందరూ లబధ్ 
పర్తిషుట్లైన గొపప్వాళేళ్. ఏకైక పీతని నేనే. విషయానికొసేత్ ఈ విమాన కషాట్లు పడి, పర్యాసలకి ఓరుచ్కుని, మొతాత్నికి 
నూయ్జీలండ చేరి, ఆ పర్పంచ సదసుస్ని విజయవంతం చేసిన ఇదద్రూ కవి జొనన్వితుత్ల గారు, సాహితీవేతత్ వోలేటి 
పారవ్తీశం గారు. వారిదద్రికీ నమో నమ: వారి ఓపికకీ, అంత కిల్షట్ సమయం లోనూ వారు పాటించిన సంయమనానికీ 
నిఝంగానే వేనవేల ధనయ్వాదాలు. మరొకరు అయితే ననున్ చెడా, మడా తిటిట్ పర్యాణం కేనిస్ల చేసుకుని ఇంటికి 
వెళిళ్పోయే వారు. ఈ కథ ఆ నాటి సంఘటనలని సరదాగా నెమరు వేసుకోవడం మాతర్మే. యధాతధంగా జరిగినవి 
కాదు. నా సొంత పైతయ్ం కలిపి సరదా కోసం.. మీ కోసం కలిప్ంచినవే ఈ విమాన కషాట్లు...ఎవరినైనా నొపిప్సేత్ 
మనిన్ంచాలి.  

కథా పార్రంభం బెటిట్దనిన..విమానం టికెటుట్ కొనుట.  
నూయ్జీలండ సదసుస్కి జొరా గారినీ, వోపా పర్ధాన అతిధులుగా ఆహావ్నించాం కదా!. అపప్టికి పది రోజులకి 

ముందే నూయ్జీలండ పర్భుతవ్ం కోవిడ నిబంధనలు ఎతేత్సి, విజిటరస్ ని రానివవ్డం మొదలు పెటాట్రు. కానీ అంత తకుక్వ 
సమయం లో వీసా ఎలాగా రాదు కదా. మనం పంపించినవి ఉతుత్త్తిత్ ఆహావ్నాలే కదా అనుకుంటే అకక్డ నూయ్జీలండ లో 
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పర్ధాన నిరావ్హకురాలు శీర్లత మగతల తన పరపతి ఉపయోగించి సదసుస్కి సరిగాగ్ వారం ముందు వీసాలు వచేచ్లా 
చేయడంతో అది నా పార్ణం మీదకి వచిచ్ంది. ఎందుకంటే ఇపుప్డు తలతాకటుట్ పెటిట్ ఆ ఇదద్రికీ విమానం టికెటుల్ కొనాలి 
కదా!. దాని కోసం మేము హైదరాబాద లో అధికారికంగా ఏరాప్టు చేసిన ఒకానొక గొపప్ టార్వెల ఏజెంట ని 
జొరాగారూ, వోపా గారూ సంపర్దించారు. ఆ మానవుడు తనే మోడీ యో, అమిత షా యో అనేసుకుని “అయామ వెరీ 
బిజీ. మీ పాస పోరట్, వీసా ఇచిచ్నటుట్ ఉతత్రం, బాయ్ంకు, ఆసిత్ వివరాలు, మీ ఫొటోలు రెండూ, మీ తాతముతాత్తలు, 
మనడు, కోడలూ, అలుల్డూ వగైరా ఫొటోలు నాలుగూ, రెండు జతల బటట్లూ, కోవిడ కారూడ్, చెసట్ ఎకస్ రే. కేసీఆర నుంచి 
తెలంగాణా నుంచి నూయ్జీలాండ వెళళ్డానికి పెరిమ్షనూ..ఇవనీన్ తీసుకుని ఎలుల్ండి రాతిర్ తొమిమ్దింటికి రండి. ఆలసయ్ం 
అయితే మళీళ్ వారం దాకా ఐ హేవ నో టైమ” అని జొరా గారికి చెపప్గానే ఆయన బెంబేలు ఎతిత్పోయారు. నేను 
సవ్యంగా ఆ టార్వెల ఎజెంట తో మాటాల్డగానే ఎంతయినా నాది అమెరికా గొంతు కదా....ఆయన మెటుట్ దిగాడు కానీ 
ఆ కేండిడేట ని ఏకి పారేసి, పీకి  పారెయయ్క తపప్ లేదు. ఇక అరజ్ంటుగా తనకి బాగా తెలిసిన మరొక టార్వెల అమామ్యి 
దగగ్రకి వోపా గారితో కలిసి అనిన్ కాగితాలూ పటుట్కుని జొరా గారు వెళాళ్రు...ఇకక్డ ఆట ఇంకొక రకం. ఈ అమామ్యి 
బాబా భకుత్రాలు ట. ఏ బాబాయో నాకు తెలీదు. ఇక ఆవిడ ఇండియాలో మధాయ్హన్ం 12 గంటలకి ..అనగా. నాకు 
అమెరికాలో అరధ్రాతిర్ దాటాక....ఫోనల్ మీద ఫోనుల్. అందులో ఆఖరి ఫోన  “జై సాయిరాం. టికెటుల్ ఎమిరేటస్ లో 
హైదరాబాద, డుబాయ మీద నుంచి వూసట్నూ, హవాయీ, ఆసేట్ర్లియాలో మెలల్ బోరనూ, అకక్డ నుంచి ఆకల్ండూ..టార్వెల 
సమయం 58 గంటలు. రేపు బయలు దేరితే నాలుగు రోజుల తరావ్త సరిగా సదసుస్ సమయానికి అందుకుంటారు” అని 
ఆ అమామ్యి గడ గడా అనగానే నేను అపర్యతన్ంగా “అపప్టికి బతికే ఉంటారా?” అనేశాను. “జై సాయిరాం...ఉంటారు 
సార. పైల్ట లో సెప్షల వెజిటేరియన ఫుడ ఆరడ్ర పెడతాను. మరి. రెండే రెండు టికెటుల్ ఉనాన్యి సార. ఒకొక్కక్టే నాలుగు 
లక్షల డభై ఐదు వేలు పల్స టేకస్...ఏ కారడ్ ఇసాత్రు వీసయాయ్, మాసట్ర్రయాయ్. జై సాయిరాం  .”...ఇదంతా ఆ అమామ్యి నాకు 
చెపుత్నన్పుప్డు ఎదురుగుండా కూచునన్ జొరా, వోపా ల హావభావాలు ఎలా ఉండి ఉంటాయో మా కీవ్న వికోట్రియా ని 
అడగాలి. నేను అపప్టికి 15 రోజుల ముందు ఆహావ్నం పంపించినపుప్డు అదే టికెట ఖరీదు కేవలం 75 వేల 
రూపాయలు.   

దాం దుంపదెగా...నా బురర్ ఉంది చూశారా...అంత రాతిర్ ఒంటి గంట సమయంలోనూ ఇపప్టి ఆ టికెట ఖరీదు 
వినగానే అది పాదరసంలా పని చేసి “ఒరేయ..జసట్.... పది వేల డాలరుల్ మాతర్మే భడవాయ. దముమ్ంటే ఆవిడకి చెపుప్” 
అని నాకు టెంకి జెలల్  కొటిట్ంది...అవును కీవ్న వికోట్రియాదే. అదే దెబబ్. ఇక నా గుండె కొటుట్కోడం ఆగుదామా, కంటినూయ్ 
చేదాద్మా అని ఆలోచనలో పడింది. ఆ టార్వెల అమామ్యి తో “ఆగాగు, ఏమంటివి, ఏమంటివి?” పర్యాణము దగగ్ర 
పడినందువలన ఒకొక్కక్ టికెక్టూట్ ఐదు లక్షలందువా? అని ఎనీట్ఆర ఫకీక్లో అనేసి “ఆన లైన లో కాయక, ఆరిబ్టజ్, 
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టార్వెలాసిటీ, .ఇలా చాలా ఉనాన్యి కదా...అవేమైనా చూశావా? అని అడిగాను. “జై సాయిరాం. ఆ పోరట్లస్ మాకు ఓపెన 
అవవు సార. మేము ఏజెంటల్ం కదా.” అనగానే “అటులనా?’” అని సాలోచనగా బురర్ గోకుక్ని  “ఒక గంట ఆగి ఫోన 
చేసాత్లే” అని చెపిప్ …రాతిర్ రెండు గంటలకి హైదరాబాద నుంచి ఆకల్ండ కి విమానం టికెటుల్ ఆన లైన లో వెతకడం 
మొదలు పెటాట్ను...అంటే విజృంభించాను అనే చెపుప్కోవాలి. నూయ్జీలండ, ఆసేత్ఱ్లియా, మలేషియా, సింగపూర..ఇలా ఆ 
పార్ంతాల అనిన్ దేశాల విమానం కంపెనీలు, కాయక, పైరస లైన, టిర్వాగో, టార్వెలాసిటీ..ఇలా ఆన-లైన టార్వెల ఏజెంటల్ 
నుంచీ  “అతి తకుక్వ సమయంలో అతి తకుక్వ గూబ వాయింపు” కోసం విసుగెతత్ని వికమారుక్డిలా పర్యతన్ం 
చెయయ్గా....మొతాత్నికి ఒకొక్కక్టీ రెండునన్ర లక్షలకి జొరా గారికీ, వోపా గారికీ విమానం టికెటుల్ కొనడం పూరిత్ 
అయింది. అపప్టికి ఐదు లక్షలకి తెలాల్రింది.   

ఇకక్డొచిచ్న చినన్ తిరకాసు ఒకక్టే. ఆ ఇదద్రికీ ఒకే విమానంలో టికెటుట్ దొరక లేదు. ఒకాయనకి ఎయిర 
నూయ్జీలండ లో హైదరాబాద నుంచి బెంగళూరు దాకా సాథ్నిక ఇండిగో యో మరొకటో సాథ్నిక భారత విమానం, అకక్డ 
నుంచి ఎయిర నూయ్జీలండ లో  సిడీన్, ఆసేట్ర్లియాలో విమానం మారి అకక్డ నుంచి ఆకల్ండ, నూయ్జీలండ కి టికెట 
దొరికింది. సుమారు 20 గంటలు పర్యాణం. రెండో ఆయనకి సింగపూర విమానంలో హైదరాబాద నుంచి సింగపూర, 
అకక్డ నుంచి ఆకల్ండ ...సుమారు 24 గంటలు పర్యాణం. జొరా గారు సాయంతర్ం, అదే రాతిర్ 11 గంటల పార్ంతాలకి 
వేపా గారు విమానం ఎకుక్తారు. 

బావుంది కదా. అలా అపుప్డు అనిపించింది కానీ...ముందుంది ముసళళ్ పండుగ!.  
ఇకక్డో నాకునన్ ఒక అలవాటు గురించి చెపాప్లి. అది మంచి అలవాటో కాదో తెలియదు కానీ అదేదో వయ్సనం 

అనేసుకుని నా గాఢ మితుర్లూ, గూఢ శతుర్వులలాగా సంబరపడకండి....అదేమిటంటే.....రాతిర్ నిదర్పోయే సమయంలో 
ఎకక్డో పగలు మాతర్మే మేము ‘నివశించే గది’…అనగా లివింగ రూమ లో నా సెల ఫోన పెటిట్..అది మోగినా, వాగినా, 
కుయోయ్, మొరోర్ అని అరిచి గీపెటిట్నా  రాతిర్ ‘మేషాట్రు పడుకునే గది’...అదే..మాసట్ర బెడ రూమ లో అసస్లు 
వినపడకుండా జాగర్తత్ పడతాను. కనీసం రాతిర్ 2 దాటాక  కొనిన్ గంటలు అయినా “నా బాధ పర్పంచానిదీ, పర్పర్ంచం 
బాధ నాదీ” అనే బాధ నుంచి తపిప్ంచుకోవడమే నా ఉదేద్శయ్ం. “ఏదైనా ఎమరెజ్నీస్ వసేత్నో?” అని అడకకండి. అందుకే అది 
మంచి అలవాటో, కాదో నాకు తెలీదు. ఆ మాటకొసేత్ మీకూ తెలీదు. ఇంతకీ ఈ గాడిద గుడుడ్ అలవాటుకీ ఈ విమాన 
కషాట్లకీ లంకె ఏమిటో.....మరొక సారి...రెండో భాగం లో...  
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