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గత సెపెట్ంబర, 2022 లో నూయ్జీలండ లో 8వ పర్పంచ తెలుగు సాహితీ సదసుస్ కి భారత దేశం నుంచి మా 
గౌరవ ఆహావ్నితులు.. పడిన విమాన జొరా గారు...అనగా కవి జొనన్వితుల రామలింగేశవ్ర రావు గారు, వోపా 
గారు..అనగా పర్ముఖ సాహితీవేతత్ వోలేటి పారవ్తీశం గారు...నూయ్జీలాండ వీసా సమయానికి ఎలాగా రాదులే అనుకునన్ 
నాకు, అనుకోకుండా వాళిళ్దద్రికీ  సదసుస్ రెండు రోజుల ముందు వీసాలు రావడం, ఆదరాబాదరాగా నేను రంగం లోకి 
దిగి ఆన-లైన లోనే ఆ ఇదద్రికీ విమానం టికెటుల్ కొనడం చకచకా జరిగిపోయాయి. అలాగే నాకూ, మా కీవ్న వికోట్రియాకీ, 
సుపుతుర్డికీ, ఆపత్ మితుర్డు మలిల్క పుచాచ్ కీ కూడా అమెరికా నుంచి విమానం టికెక్టూల్, నూయ్జీలాండ లో అనీన్ చోటాల్ 
అందరికీ హోటెల సదుపాయాలూ రిజరవ్స్ చేసే సరికి నా కెర్డిట కారడ్ భగుగ్మని మండడం మొదలు పెటిట్ంది. ఆ మంటలు 
చూసి నేను భోరు మంటుంటే ఆ వీసా వారు..అంటే ఈ వీసా వారు ఆ నూజీలాండ వీసా వారు కాదు..నా కెర్డిట కారడ్ 
వీసా వారు మహదానంద పడాడ్రు...అవును మరి...ఆ కారడ్ మీద సుమారు 15 వేల డాలరుల్ చారజ్ చేశాను..అనగా అపుప్ 
చేశాను కదా....అదనమాట ఈ వీసా వారి ఆనందానికి అసలు కారణం.  

అయితే జొరా గారికీ. వోపా గారికీ ఒకే విమానంలో సీటుల్ దొరక లేదు మరి. జొరా గారు సెపెట్ంబర 15 
సాయంతర్ం 6 గంటలకి హైదారాబాద నుంచి సాథ్నిక ఇండిగో విమానంలో బెంగుళూరు వెళిళ్,  అకక్డ ఎయిర 
నూయ్జీలాండ వారి అంతరాజ్తీయ విమానం లో సిడీన్ ఆసేట్ర్లియా వెళిళ్, కాసేస్పు ఆగి అకక్డ నుంచి నూయ్జీలాండ లో 
ఆకల్ండ వెళళ్డానికీ, వోపా గారు అదే రాతిర్ 12 గంటలకి హైదారాబాద నుంచి సింగపూర ఎయిర లైనస్ లో సింగపూర 
వెళీళ్, అకక్డ విమానం మారి ఆకల్ండ వెళళ్డానికీ టికెటుల్ దొరికాయి. వాళుళ్ అకక్డ హైదారాబాద లో విమానాలు ఎకాక్క 
మేము ఇకక్డ అమెరికాలో హూయ్సట్న నుంచి లాస ఏంజెలెస మీదుగా ఆకల్ండ వెళాళ్లి.  అనీన్ పకడబ్ందీగా కుదిరాయి 
కదా. అదిగో అకక్డే విమాన కషాట్లు మొదలయాయ్యి.  
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జొరా గారి కషాట్లతో కథ పార్రంభం... కవి గారు ఒకక్ నూయ్జీలాండ తపప్ పర్పంచం లో ఇంచుమించు అనీన్ 
దేశాలూ తిరిగిన ఆయనకే ఈ చేదు అనుభవం ఇపప్టికీ ఆశచ్రయ్ం గానే ఉంది. ఆయన హైదారాబాద నుంచి బెంగుళూరు 
వెళిళ్ అకక్డ ఎయిర నూయ్జీలాండ విమానం ఎకక్డానికి వెళళ్గానే అకక్డ సూ బూటూ వేసుకునన్ కురార్డు  

“మీ ఆసేఱ్లియా వీసా చూపించండి” అనాన్డు.  
“నేను వెళేళ్ది. నూయ్జీలాండ కదా. ఆ వీసా ఉంది. మధయ్లో ఈ దికుక్మాలిన ఆసేట్లియా వీసా ఎందుకూ? 

ఏమనాన్ వేషాలు వేసుత్నాన్వా?” అనాన్రు జొరా గారు.  
“మీరు సిడీన్ లో దిగుతారు కదా” అనాన్డు ఆ సూటు వాడు.  
“ఇలా ఈ గేటులో దిగి, పకక్ గేటులో ఎకక్డమే కదా. దానికి వీసా ఎందుకూ?” అడిగారు జొరా గారు.  
“అవేమీ మాకు తెలవ్ద సార.  అకక్డ గేటు లో దిగాక మీరు మళీళ్ సెకూయ్రిటీ చెక లైన లోకి వెళిళ్ అపుప్డు రెండో 

గేట కి వెళాత్రు. అనగా ఆసేట్ర్లియా లో అడుగుపెడతారు. దానికి వీసా కావలెను అని సప్షట్ంగా రాసి ఉంది. దానిన్ టార్నిస్ట 
వీసా అందురు” ఆనాడు సూటు వాడు.  

అలా అనేసి జొరా గారిని విమానం ఎకక్నియయ్ లేదు. ఇలాంటిది కానీ వినీ ఎరగని జొరా గారు నాకు వెంఠనే 
ఫోన చేశారు. రాజా వారికి అది ఉదయం 6 గంటల సమయం కాబటీట్, నాకునన్ దురలవాటు పర్కారం నిదర్ పోతునన్పుప్డు 
నా సెల ఫోన పకక్న పెటుట్కోను కాబటీట్ ఆయనకి నేను దొరక లేదు.  వెంటనే ఆయన నా మితుర్లు మలిల్క, శాయి 
రాచకొండలకీ కూడా ఫోన చెయయ్డంతో, వాళిళ్దద్రూ మా సుపుతుర్డికి ఫోన చేసి, వాడిని నిదర్ లేపి, ననున్ నిదర్ లేపమని 
చెపప్డంతో వాడు నాకు టెంకి జెలల్ కొటిట్ “ది హోల వరలడ్ ఈజ కాలింగ యు. అండ దే ఆర బాదరింగ మి” అని ననున్ 
నిదర్ లేపాడు.  

ఇలా లేచానో, లేదో.. ఫోన ఘాటిట్గా మోగింది... ఇంకెవరూ...జొరా గారే. ఎకక్డి నుంచీ బెంగుళూరు 
విమానాశర్యం నుంచే. “ఇదిగో ఈ వెధవతో మాటాల్డండి” అని ఆ సూటు వెధవకి ఫోన ఇచాచ్రు. నాకు విషయం అరధ్ం 
అయింది. జొరా గారు ఆ విమానం ఎకేక్ అవకాశం లేదు. ఇపుప్డెలా? అపప్టికే జొరా గారు తన అసాధారణ 
అనుభవంతో, సమయ సూఫ్రిత్తో ఆ రాతిర్ 9 గంటల సమయం లో తన టార్వెల ఏజెంట అమామ్యి....ఆ సాయిబాబా 
భకుత్రాలిని పిలిచి అపప్టికపుప్డు, అదే రాతిర్ బెంగళూరు నుంచి మరేదైనా విమానం ఇలాంటి వెధవ టార్నిస్ట వీసా అకక్ర 
లేని దేశం మీదుగా నూయ్జీలాండ వెళేళ్ఏ విమానం ఏదైనా ఉందా అని క్షణాల మీద వెతకడం, మరొక ఆరు గంటల 
తరావ్త మలేషియా వారి విమానంలో ఒకే ఒక టికెట ఉంది అని తెలియగానే నాకు చెపప్డం జరిగిపోయింది. నేను ఫోన 
లో దొరకని ఆ గంట సమయం లో జొరా గారు సమసయ్ పరిషాక్రం కోసం అటు నూయ్జీలాండ లో శీర్లత మగతల గారిని, 
ఇటు అమెరికాలో మలిల్క, శాయి లనీ, మధయ్లో ఇండియాలో తన టార్వెల ఏజెంట అమామ్యి తోటీ శతావధానం చేశారు. 
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“ఖరుచ్ ఎంతయినా సరే. ముందు కొనేసి జొరా గారు బెంగుళూరు నుంచి తినన్గా నూయ్జీలాండ వెళేళ్టటుట్ చూడు. మళీళ్ 
వెనకిక్ హైదరాబాదో, మదార్సు నుంచో పెటట్కు” అని  గటిట్గా చెపిప్ అరధ్రాతిర్ సమయంలో ఆ టార్వెల అమామ్యి చేత 
జొరా గారికి మలేషియా విమానంలో టికెట ఏరాప్టు చేశాం.  

“ఆ ఎయిర నూయ్జీలాండ విమానం బయలుదేరడానికి ఇంకా గంట సమయం ఉంది కాబటిట్ మీరు అరజ్ంటుగా 
జొరా గారి ఆ టికెట కేనిస్ల చేసేత్ కనీసం సగం డబుబ్ అయినా వాపస వసుత్ంది.” అని ఆ సాయిబాబా భకుత్రాలు ఓ 
సలహా విసిరి పారెయయ్డంతో “అవును కదా” అని నేను మళీళ్ కంపూయ్టర మీద లాగ ఇన అయి ఆ ఆన లైన టార్వెల 
ఏజెంట ని తగులుకునాన్ను. రాజా వారు తగులుకుంటే అలాగా ఇలాగా కాదు. “ఆ దికుక్మాలిన టార్నిస్ట వీసా గురించి 
నాకు ఎందుకు చెపప్ లేదూ...లేదూ...అసలు గేటు మారిప్డికి కూడా వీసా ఎందుకూ?” ఇలా ఆ ఆన-లైన లో వాడిని 
చెడామడా తిటట్గానే వాడు బెంబేలు ఎతిత్పోయి, నేను బుక చేసిన హైదరాబాద నుంచి ఆకల్ండ వెళేళ్ విమానం టికెట రదుద్ 
చేసి 90 శాతం రిఫండ మళీళ్ నా కెర్డిట కారడ్ కి జమచేయించి కసి తీరుచ్కునాన్ను అనుకునాన్ను. కావాలనే చేశాడో, లేదో 
తెలియదు కానీ కసి తీరుచ్కునన్ది ఆ ఆన లైన టార్వెల ఏజెంట వాడే.  పాపం అది అనుభవించినది ఏ పాపం ఎరగని 
వోపా గారు.  

జొరా గారిని మలేశియా విమానం లో ఆకల్ండ పంపించిన ఏరాప్టుల్ చేసిన రాతేర్...వోపా గారు అరధ్రాతిర్ 12 
గంటలకి హైదరాబాద విమానాశర్యానికి వెళిళ్, అకక్డ నేను రిజరవ్ చేసినటుట్గా సింగపూర ఎయిర లైన వారి విమానం 
కౌంటర దగగ్రకి చెక ఇన చెయయ్డానికి వెళల్గానే అకక్డ ఉనన్ సూటూ బూటూ గాడు వాడి కంపూయ్టర లో చూసి నిరాఘ్ంత 
పోయి “సర. మీ టికెట కేనిస్ల అయిపోయింది. మీకు విమానం లో సీటు లేదు” అనాన్డు. వోపా గారు అంత కనాన్ 
ఎకుక్వ గా నిరాఘ్ంతపోయి, వాళిళ్దద్రూ ఎనిన్ సారుల్ ఆ సింగపూర విమానం వాళళ్ కంపూయ్టర ని నొకీ, పీకీ, లాగి 
లెంపకాయ కొటీట్ తంటాలు పడినా అది ఈయన టికెట కేనిస్ల అనే అరిచిగీపెటిట్ంది. పాపం వోపా గారు ఇంకా బయట 
లౌంజ లోనే ఉనన్ ఆయన సతీమణిని అకక్డే ఉండమని చెపిప్, నాకు ఫోన చేశారు. అపుప్డే ఆన లైన టార్వెల వాడిని 
చెడామడా తిటిట్ జొరా గారి టికెట డబుబ్ పూరిత్ వాపస తెపిప్ంచుకుని మహానందంగా ఉనన్ నేను ఫోన ఎతిత్” వోపా 
గారూ...విమానం ఎకేక్శారా?” అని అడిగాను.  అంతటి విపతక్ర పరిసిథ్తిలోనూ పాపం ఆయన ఎంతో మరాయ్దగా 
“ఎకుక్దామనే వచాచ్ను. కానీ ఇకక్డ సింగపూర విమానం వాడు టికెట కేనిస్ల అయింది, సీటు లేదు అంటునాన్డు. 
అసలు మీరు నిఝంగానే నాకు టికెట బుక చేశారా?”…ఇది వినగానే నా గుండె గుభేల మంది. వోపా గారిని లైన లో 
పెటిట్ అపుప్డే మూసిన కంపూయ్టర మళీళ్ తెరిచి ఆ ఆన-లైన వాడి నుంచి వచిచ్న కేనిస్లేషన మెసేజ చూదుద్ను 
కదా....అనుకోనిదంతా అయింది.  నేను కొనన్ రెండు టికెటూల్ హైదరాబాద నుంచి ఆకల్ండ కాబటిట్, ఆ ఆన-లైన వెధవ 
జొరాగారి టికెట బదులు వోపా గారిది కేనిస్ల చేసి పారేశాడు.  
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మళీళ్ ఫోన లో హడావుడి మొదలు. ఈసారి ఆన లైన లో ఫోన ఎతిత్నది ఎకక్డో ఏ దేశం లోనో నిదర్పోతునన్ 
ఆడమామ్యి. సగం ఇంగీల్షు. ఇంకో సగం కంగ, చీంగ, ఉంగ...ఆ పిలల్కి జరిగిన కథంతా చెపిప్ అపప్టికపుప్డు ఆ 
సింగపూర విమానం లో టికెట మళీళ్ వోపా గారికి ఇచిచ్తీరాలి అని నేను నానా గొడవా చేశాను. ఇకక్డ అమెరికా నుంచి 
ఫోన లో నేను విశవ్పర్యతన్ం చేసూత్ ఉంటే అకక్డ హైదరాబాద లో ఆ విమానం బయలుదేరడానికి సిధధ్ంగా ఉంది కాబటిట్ 
ఈ టికెట కి ఎకక్డి కంపూయ్టరూ ఒపుప్కోవడం లేదు...వోపా గారికి ఆ గేటు సూటు వాడు “అయాయ్...విమానం తలుపులు 
వేసేశారు. గేటు మూసేశాం.” “తాంబూలాలు ఇచేచ్శాం” అని చెపిప్ వాడి సూటూ, బూటూ విపేప్సి మామూలు జీనస్ లోకి 
మారిపోయాడు. అపప్టికి నేను ఆ ఆన లైన టార్వెల అమామ్యి తో ఫోన లో కుసీత్ పడి అదే టికెట మరాన్డు సరిగాగ్ అదే 
సమయానికి అదే విమానం లో వోపా గారు వెళల్డానికి ఏరాప్టు చేశాను.  

పవితర్ భారత దేశ 
ఆహావ్నిత అతిధుల విమాన కషాట్లు 
ఆ విధంగా ఎలాగో అలాగ 
అధిగమించి జొరా గారూ, వొపా 
గారూ హైదరాబాద నుంచి అనేక 
గంటల పర్యాణం చేసి కొదిద్ 
గంటల వయ్వధిలో ఒకే రోజున 
నూయ్జీలండ చేరుకునాన్రు. అకక్డ 
శీర్లత మగతల గారు ఆపాయ్యంగా 
విమానాశర్యం లో సావ్గతం చెపిప్, 
నేను ఏరాప్టు చేసిన హొటెల కి 
తీసుకెళిళ్ మన పసందైన భోజనం 
పెటిట్ పడిన కషాట్లని హుష కాకీ గా చేశారు. కానీ ఇకక్డ అమెరికాలో మా విమాన కషాట్లు మొదలు. మా విమాన 
కషాట్లతో పాటు నూయ్జీలాండ విశేషాలు..మరొక సారి.... 
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