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        అమెరికాలోఅమెరికాలో  ""పాడుతాపాడుతా....తీయగాతీయగా....""      
 ఏ మాట కామాటే చెపుప్కోవాలి. గత ఆరేడు నెలల తం దాకా మా టీవీలో “ఈటీవీ” వచేచ్ది కాదు.  పెగౖా నాకు 

యు-టూయ్బులు, మౖె - టూయ్బులు,  హెర్ అండ్ హిజ్ టూయ్బులు చూడడం అలవాటు లేదు. అందు చేత ఈ “పాడుతా, తీయగా, 
చలల్గా ” కారయ్కర్మం పర్ఖాయ్తి గురించి వినడమే కానీ ఎపుప్డూ చూడ లేదు. కానీ ఇపుప్డు డిష్ నెట్ వర్క్ లో  సోమవారం రా  వచేచ్ 
ఈ పాటల పోటీని తపప్ని సరిగా చూసూత్ , పర్తీ సారీ డంగె ౖ  పోతునాన్ను. గత ఏ ల్ లో నేను హౖెదరాబాద్ వెళిళ్నపుప్డు ఎస్.పి. 
బాలు గారు ఏదో మాటల సందరభ్ంలో తానా సభలలో “పాడుతా తీయగా” మొదటి ం చేసుత్ నాన్ం, తపప్కుండా రమమ్ని చెపప్గానే 
డబుల్ డంగె ౖపోయాను. “ఓరి నాయనోయ్” అని కూడా అనేసుకుని అసలు ఈ కారయ్కర్మం పుటుట్ పురోవ్తత్రాల గురించి “ఆరా” 
తీశాను. అనగా "గూగులిం” చ గానీ మరింత ఆశచ్రయ్ము, ఆనందమూ కలిగి అమెరికాలో ఆ ం ఎపుప్డెపుప్డా అని ఎదురు 
చూడడం మొదలు పెటాట్ ను. ఎందుకంటే ఇండియాలో మాబోటి వాళల్కి అటువంటి అవకాశం రానే రాదు.    

“పాడుతా తీయగా: గురించి టూకీగా చెపాప్లంటే ... సుమారు ఇరవె ౖఏళళ్ తం నిషట్ ల భెరౖవ శాU అనే ఒకాయనకి 
ఒక మహా మాంచి ఆలోచన వచిచ్ంది. ఆ ఆలోచన ని కొంత మందితో పంచుకోగానే “మనవాళళ్కి ఇలాంటివి పనికి రావు సార్” అని 
నిరాశ పెటిట్న వారు కొందరు ఉనాన్...ఆ ఆలోచన లో ఉనన్ “పస” తన దూరదృషిట్తో కనిపెటిట్  అది భుజాలకెతుత్ కునన్ మహానుభావుడు, 
ఈటీవీ అధినేత  రామోజీ రావు గారు. అపప్టి నుంచీ ఇపప్టి దాకా ఆ కారయ్కర్మానిన్ కర్మం తపప్కుండా పర్తీ పర్సారానీన్ ఎనభె ౖలకష్ల 
తెలుగు వారు చూసి ఆనందించి అబుబ్ర పడే విధంగా నిరవ్హిసుత్ నన్ది మన గాన గంధరువ్డు ఎస్.పి. బాలసుబర్మణయ్ంగారు. దకిష్ణ 
భారత టెలివిజన్ చరితర్లో తొలి “రియాలీట్  షో”  గా అధుబ్తమౖెన విజయానిన్ సాధించిన, సాధిసుత్ నన్ ఆ “పాడుతా తీయగా చలల్గా” 
పాటల పోటీ తెర వెనుకా, తెర ముందూ కూడా తానే సంగీత సారధిగా బాలూ నిరవ్హిసుత్ నన్ ఈ పాటల పోటీలో పాలొగ్ ని ఈనాడు 



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                               Ä>∑dtº  2013  

2  అమెరికలకలం కథలు

పర్ముఖ గాయనీ గాయకులుగా పేరు తెచుచ్కునన్ వారిలో పారుథ్ , మలిల్కారుజ్ న్,ఉష, సందీప్, కారుణయ్, హేమచందర్, గోపిక పూరిణ్మ, 
కౌసలయ్ వేణు, గీతా మాధురి మొదలెనౖ వారు ఉనాన్రనాన్,  అకిక్నేని, చిరంజీవి, సిరివెనెన్ల, వేటూరి, పి. సుశీల, కె.విశవ్నాథ్, బాపు-
రమణ మొదలెనౖ వారు పర్తేయ్క ఆహావ్నితులు గా ఈ కారయ్కర్మానికి వచిచ్ తమ అభినందనలని తెలిపారు అనాన్, తెలుగు సంస తిని, 
సినీ & లలిత సంగీతాలని  ఈ “పాడుతా తీయగా “ కారయ్కర్మం ఎంత పర్భావితం చేసోత్ ందో మనం ఊహించ వచుచ్ను.  అటువంటి 
ఉతేత్జపూరితమౖెన యువతీ యువకుల పాటల పోటీని మొటట్  మొదటి సారిగా భారత దేశం సరిహదుద్ లు దాటి ఉతత్ర అమెరికాలో 
నిరవ్హించి సాథ్ నిక కష్కుల సమకష్ంలో రికారిడ్ంగ్ చేసే ఆలోచన చేసి, తొలి కారయ్కర్మానిన్ గత మే నెలలో డలాల్ స్ లో జరిగిన 19 వ 
మహాసభలలో  విజయవంతంగా నిరవ్హించిన  తానా సంసథ్ కి అమెరికా తెలుగు వారి తరఫున ధనయ్వాదాలు.     

ఇక గత ఏ ల్ లో నేను అమెరికా వెనకిక్ రాగానే ఒక రోజు నవయ్ అనే అమామ్యి ఎంతో వయ్మౖెన గొంతుకతో నాకు 
ఫోన్ చేసి “మేము ..అనగా సియాటిల్ లో ఉనన్  పీపుల్ మీడియా సంసథ్ వారు అమెరికాలో నూయ్యార్క్, సియాటిల్,  లాస్ ఏంజేలేస్ 
వగెరౖా ఆరు నగరాలలో పాడుతా తీయగా కారయ్కర్మాలు నిరవ్హిసుత్ నాన్ం. వాటిలోల్  ఒకటి మీరు  సాప్నస్ర్ చేసేత్ బావుంటుంది. ఫెనౖల్స్ 
నాట్స్ సంబరాలలో జరుగుతాయి.?” అని మనసారా కోకిల లాగా కూసింది. ఆ సంసథ్ అధయ్కుష్లు విశవ్ పర్సాద్ నాకు తెలుసును. మంచి 
వాడు. నేను ఏదో టికెటుట్  కొనుకుక్ని ం లకి వెళేళ్ బాపతు గాడిని అని అమెరికాలో అందరికీ తెలుసు కాబటిట్  ఇలాంటి “ఆఫర్” 
నాకు రావడం తో కొంచెం భయం వేసింది. “ఆఫర్” అని ఎందుకు అనాన్నూ అంటే....మనలిన్ భారీగా డబుబ్ అడిగే వాళుళ్ “మీకు 
అవకాశం ఇసుత్ నాన్ం “ అనో “మీకు ఇది మంచి ఆఫర్” అనో మరాయ్దగా డబుబ్ అడుగుతారు...అకక్డికి ఆ సాప్నస్ర్ షిప్ అవకాశం 
అందుకోడానికి చాలా మంది లెన్ౖ లో నుంచుని ఉనన్టుట్  కొంచెం బిల్డ్  అప్ కూడా ఇసాత్ రు. ఈ నవయ్ అనీ అమామ్యి అలా కాకుండా 
పాపం ఉనన్ మాట ఉనన్టేట్  చెపిప్ంది కాబటిట్  కాసత్ టెంప్ట్  అయిపోయాను...అందులోనూ ఇది అమెరికాలో మొటట్  మొదటి సారిగా 
జరుగుతునన్ గొపప్ కారయ్కమం కదా..కానీ మన దగగ్ర డబుబ్ దసాక్లకి ఎపుప్డూ లొసుగే కాబటిట్  “అనిన్ ములూ ఎకక్డో పె ౖ
ఊళళ్లో ఉనాన్యి కదా. మా హూయ్సట్న్ లో తీయగా, చలల్గా పాడితే గేరంటీ గా సాప్నస్ర్ చేసాత్ ను” అని కమిట్ అయిపోయి అపప్టికి ఆ 
గండం గటేట్కాక్ను. మరొక పది రోజుల తరవాత సవ్యానా  బాలూ గారి దగగ్ర నుంచి ‘జూన్ 29, 30  లలో మీ హూయ్సట్న్ లో మా 

ం ఇపుప్డే కనఫ్ర్మ్ అయింది . ఐదారు రోజులు ఉంటాను. ఎకక్డికీ పారిపోకండి. ” అని మెసేజ్ వచిచ్ంది. అపుప్డు నా అంతట 
నేనే నవయ్ ని పిలిచి నా వాకూక్-దానము వెరసి వాగాద్ నం నిలబెటుట్ కునాన్ను. ..అనగా హూయ్సట్న్ కారయ్కర్మానికి ఒక సాప్నస్ర్ గా నమోదు 
చేసుకునాన్ను. “తపుప్లో కాలేశావు” అని మా కీవ్న్ వికోట్ రియా కోపప్డబోయింది కానీ ఈ “కెవువ్ కేక” ల యుగంలో ..ఏ మాతర్ం 
వీలునాన్ ఇలాంటి కారయ్కర్మాలని అందరూ సమరిధ్ంచ వలసినదే అని తనుకూడా ఒపేప్సుకుంది.  
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ఇంతలో ఎదురు చూసిన ముహూరత్ం రానే వచిచ్ంది. మే నెలాఖరున 19 వ తానా మహా సభలలో మెగా సాట్ ర్ 
చిరంజీవి చేత రంభించబడిన ఆ అమెరికాలో మొటట్  మొదటి “పాడుతా తీయగా “ కారయ్కర్మం..నిజంగానే ...నేనూ, తనికెళళ్ 
భరణి, జొనన్వితుత్ ల, గొలల్పూడిగారు మొదటి వరసలో కూచుని ఆనందించాం. కావాలంటే అపప్టి ఫోటో ఇందుతో జత 
పరుసుత్ నాన్ను...చూడండి.      

అనన్టుట్  డాలస్ లో జరిగిన 19 వ మహా సభలలో తానా వారు సాహితాయ్నికి వేసిన పెదద్ పీట, సాహితీవేతత్లకి ఇచిచ్న 
గౌరవం మేచుస్కోదగగ్వి. ఏదో మొకుక్ బడిలా కాకుండా, చితత్ శుదిధ్తో అతయ్ధిక సంఖయ్లో సాహితీ వేతత్లని  రచయితలని ఇండియా 
నుంచి, అమెరికాలో అనిన్ నగరాల నుంచీ ఆహావ్నించి, ఖరుచ్లు పెటిట్ , పారితోషికాలు కూడా ఇవవ్డం చాలా అభినందనీయం.   

ఇక జూన్ నెలాఖరు వసోత్ ందీ అనగానే మా హూయ్సట్న్ అంతా సందడే సందడి. ముఖయ్ంగా నా బోటి బాలు 
అభిమానులకి ఆయన ఐదారు రోజులు ఇకక్డ ఉంటునాన్రు అంటే పండగే కదా. పెగౖా ఈటీవీ వారి “పాడుతా తీయగా” బృందం 
అంతా కలిసి సుమారు నలభె ౖమంది రావడంతో అందరికీ చెయయ్ వలసిన ఏరాప్టల్కి చాలా మంది ...ముఖయ్ంగా మా ఆసాథ్ న గాయనీ 
మణులు  మతి మణి శాU, శారద ఆకునూరి, కృషణ్  కీరి త్, రాజ్ పసల, రఘు నేదునూర్, రామోమ్హన్ చెరువు మొదలెనౖ వారు  



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                               Ä>∑dtº  2013  

4  అమెరికలకలం కథలు

విపరీతమౖెన శర్మ పడాడ్ రు. నేను ఉతస్వ విగర్హంలా ఊరేగుతూ మహాదానంద పడాడ్ ను. మా ఊళోల్  రోజుకి మూడు చొపుప్న రెండు 
రోజుల లోనూ మొతత్ం ఆరు “పాడుతా తీయగా” పాటల పోటీలు జరిగాయి. అందులో నాలుగు సెమి-ఫెనౖల్స్ అయితే రెండు ఫెనౖల్స్. 
ఒకొక్కక్ పోటీకి సేట్జ్ ని ఒకొక్కక్ రకంగా తీరిచ్దిదాద్ రు.  ఉదాహరణకి రాబోయే డిశంబర్ నెలాఖరున పర్సారం అవబోయే ఎపిసోడ్ వేదిక 
ని బెలూనుల్ , బూరాలతో ఆలంకరించి కొతత్ సంవతస్రం ..అంటే  2014.. కి ఆహావ్నం పలుకుంటునన్ వాతావరణం సృషిట్ంచారు. అలాగే 
మరొకటి అరటి చెటల్ తోటీ, గాలి పడగలతోటీ వేదికని నింపేసి...సం ంతి పండగ వాతావరణం కలిగించారు. ఈ ముందర పాల్ నింగ్ 
అంతా ఈటీవీ బృందం వారిదే!  దానికి నాయకుడు, నిరామ్త ఎన్.బి. శాU గారే!...అంటే ఇరవె ౖఏళల్ తం “ఈ పాడుతా తీయగా” 
కారయ్కర్మానికి తొలి పునాది వేసిన నిషట్ ల భెరౖవ శాU గారే ఈనాటికీ అమెరికాలో కూడా నిరామ్ణ పరయ్వేకష్ణ బాధయ్తలు వహించారు. 
అలాగే ఆ బృందంలో అందరి తోటీ, ముఖయ్ంగా వాదయ్ సహకారం అందించే చినాన్రావు, సావ్మి, చిదంబరం, ఆరుగురు కెమెరా వారు, 
అరడజను సౌండ్ ఇంజనీరుల్ , లెటౖింగ్ వారు మొదలెనౖ వారి అదుభ్తమౖెన పర్జాఞ్ పాటవాలు, కలుపుగోలు తనం, ఎవరి పనులు వారు 
పదధ్తి పర్కారం చేసుకు పోవడం చూసేత్ ముచచ్ట వేసింది. అసలు విశేషం ఏమిటంటే, నేను వీరిలో ఎవరిని అభినందించినా, అందరూ 
ఏక వంగా చెపిప్న మాట ఒకటే “మాదేముంది సార్..అంతా బాలు గారి  మాకు నేరిప్న కర్మ శికష్ణే. ఎకక్డా, ఏదీ సాథ్ యికి తగగ్ 
కూడదు. గీసుకునన్ గీతలు ఎవరూ దాట కూడదు. ఆయనా దాటరు. ఎపుప్డూ మాతోనే ఉంటారు. అందుకే ఇనేన్ళళ్గా ఈ పాడుతా 
తీయగా నిలబడింది. ఐదారు తరాలకి సరిపడా గొపప్ గాయనీ గాయకులు పుటుట్ కొచాచ్రు.” 

ఇక ఈ సాంకేతిక నిపుణులందరూ ఒక ఎతత్యితే పోటీలో పాలొగ్ నన్ అమెరికా అమామ్యిలు, అబాబ్యిలు, వారిని 
పదధ్తిలో పాడించడానికి సహాయపడే సమనవ్య కర త్లే కాక ఇండియా నుంచి వచిచ్న ఇదద్రు సీనియరుల్ ...అంటే  ఇది వరకటి పోటీలో 
ఫెనౖలిస్ట్  లు...హరిణి, తేజసివ్ని  అందరూ ఈ కారయ్కర్మానికి అతయ్ంత పర్ధానమౖెన వారే! ఇకక్డ ఒక చినన్ పిటట్  కథ చెపాప్లి...ఈ హరిణి 
అనే అమామ్యి మా కాకినాడ. ఆ అమామ్యిని అమెరికా రమమ్ని ఈటీవీ వారు గత మారచ్ లోనో ఎపుప్డో అడిగినపుప్డు తనకి పాస్ 
పోర్ట్ లేదు. ఆ అమామ్యి తలిల్దం ల కోరిక మీద నా ఆపత్ మి డు వె.ౖయస్. ఎన్. మూరిత్ కాకినాడ నుంచి ననున్ పిలిచి నువేవ్మనాన్ ఆ 
పని చేసి పెటట్  గలవా అని అడిగాడు. వెంటనే తానా అధయ్కుష్లు తోటకూర పర్సాద్ గారి తకష్ణ సప్ందనతో అరజ్ంటుగా ఆ ఆహావ్నం 
పంపించి ఆ అమామ్యి కి సకాలంలో పాస్ పోర్ట్ అందేటటుట్  చెయయ్గలిగాం.  

మొతాత్ నికి సుమారు ఇరవె ౖఏళల్గా తిరుగులేని విజయానిన్ సాధిసూత్ , మా అమెరికాలో, అందులోనూ మా హూయ్సట్న్ 
మహా నగరంలో తెలుగు సరిగాగ్  రాని యువతీ యువకుల “పాడుతా తీయగా” పాటల పోటీ ని తన చతురోకుత్ లతో అందరినీ నవివ్సూత్  
సమరధ్వంతంగా నిరవ్హించిన ఆతీమ్యులు బాలూ గారికి, పర్తేయ్క నాయ్య నిరేణ్తగా వచిచ్న సుపర్సిదద్ గేయ రచయిత, మి లు  చందర్ 
బోస్ గారికీ మా ధనయ్వాదాలు.   
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ఏది ఏమౖెతేనేం...అమెరికాలో నిరవ్హించబడిన “పాడుతా తీయగా “ పాటల పోటీలు బహుశా వచేచ్ నెల నుంచి 

సుమారు ఆరు నెలలు ఇండియాలో పర్సారం అవుతాయి. మా హూయ్సట్న్ లో టేప్ చెయయ్బడినవి డిశంబర్ (2013)-జనవరి (2014) 
లలో చూడవచుచ్ను అనుకుంటాను. ఇంతకీ నా అసలు, సిసలు సొంత డబాబ్ ఏమిటంటే ..మా హూయ్సట్న్ లో జరిగిన కారయ్కర్మాలలో  
“పదమ్భూషణ్” బాలూ గారు నా హాసయ్ రచనల గురించీ, మా ఇదద్రి సేన్హం గురించీ ఎంతో ఆపాయ్యంగా పలుమారుల్  పర్సాత్ వించారు. 
అంతే కాకుండా వేదిక మీద ఆయన సవ్యంగా శాలువా మరియు పతకం తో సతక్రించిన ఇదద్రి లో నేనొకక్డినే మగాడిని. మా 
హూయ్సట్న్ తెలుగు వారందరి తరఫునా బాలూ గారికి చిరు సతాక్రం చేసే అవకాశం నాకే దకిక్ంది. ఆ ఫోటో ఇకక్డ జతపరుసుత్ నాన్ను.  
ఇదంతా ఎందు కంటే తీరా నిజంగా టీవీలో ఈ కారయ్కర్మాలు పర్సారం అయినపుప్డు ఆ ఎడిటర్ గారికి నా మొహం నచచ్క ఇవనీన్ 
ఎలాగా కట్ చేసి పారేసాత్ డుగా...అందుకూ!  

“సరేలే...నీ సుతిత్ బాగానే రాసుకునాన్వు కానీ ఈ వాయ్సం బాలూ గారికి పంపించకు...తనని మరీ అంత పొగిడే 
వాళళ్నీ, తనని తానే అంత పొగుడుకునే వాళల్నీ ఆయన కట్ చేసేసాత్ రేమో! చాలా మోడెస్ట్  మనిషి మరి.” అంది మా కీవ్న్ వికోట్ రియా.  

  
      మా బాల్ గ్: www.vangurifoundation.blogspot.com 
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