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కోటా దాటిన ఏపిర్ ల్ నెల 
అదేమిటో తెలియదు కానీ... నేను ఎపుప్డు ఇండియా వెళిళ్నా నా ”దండ” యాతర్లు చాలానే జరుగుతాయి. నాకు ఎవరెనౖా 

దండ వేసి సనామ్నిసేత్ పెకౖి ఏదో సిగుగ్  పడుతునన్టుట్  నటించినా..లోపలోల్ పల ఖుషీ గానే ఉంటుంది. గత డిసెంబర్ లో ఇండియా 

వెళిళ్నపుప్డు ఈ మదీయ సతాక్ర డిపార్ట్ మెంటోల్  బాగానే బిజీగా ఉనాన్ను కానీ మళీల్ కిందటి నెల వెళిళ్నపుప్డు పరిసిథ్తి 

మారిపోయింది.  అనిన్ సభలలోనూను పెదద్ పెదద్ గజమాలలు నిజంగానే గొపప్వాళళ్యిన వారికి వేసేసి, “విశిషట్ , ఆతీమ్య, పర్తేయ్క, పనీ 

పాటూ లేని అతిథి” అనో, వేదికని అలంకరించడానికి ఆ బాపతు అతిథులు కూడా ఎకుక్వ అయిపోతే ఇక గతయ్ంతరం లేక  “ సభా 

రంభకులు”, “పుషప్గుచచ్ములతో అందరినీ సతక్రించు ఎనాన్రెగౖారు”  “మేము పిలవకపోయినా విచేచ్సిన ఫలానా గారు”,లేదా 

అందరూ ఇళళ్కి పోతునన్ సమయంలో ఎవరూ వినని “వందన సమరప్ణ” మొదలెనౖ హోదాలో ననున్ ఆ అసలు, సిసలు 

మహానుభావుల పకక్నే “కూకో” బెటిట్ంచుకుని,  ఒక చినన్ 

దండ చినన్ పిలల్ చేత నాకు వేయించుకుని గౌరవం 

పొందాను.  నా బోటి సరవ్ సామానుయ్డు కూడా అదే 

వేదిక మీద వేళాళ్డుతూ ఉండడం అ మహానుభావులకి 

ఇబబ్ంది కలిగించిందేమో నాకు తెలియదు.  

ఉదాహరణకి కాకినాడలో ఘనత వహించిన ఆంధర్ పర్దేశ్ 

పర్భుతవ్ం వారి తరఫున మా యంగెమ్న్స్ హేపీ కల్బ్ 

తాలూకు ఓల్డ్  మెన్ ఆధవ్రయ్ంలో “తెలుగు నాటక రంగ 
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దినోతస్వం” జరిగింది. కందుకూరి వీరేశలింగంగారి జయంతి సందరభ్ంగా ఈ కారయ్కర్మం  పర్తీ ఏడూ అనిన్ నగరాలోను 

జరుగుతుందిట. ఈ ఏడు అయన 161 వ పుటిట్న రోజు  నాటి ఈ నాటకోతస్వాలకి ముఖయ్ అతిథి “కళాతపసివ్” కే. విశవ్నాథ్ గారు. నేను 

విశిషట్  అతిథిని. “నీ మొహం, నీ కంత సీను లేదు.  మరీ అంత చెవిలో పువువ్ బాపతు ఎవరూ లేరు” అని మా కీవ్న్ వికోట్ రియా 

ఖచిచ్తంగా అని తీరుతుంది కాబటిట్  ఎవరూ చూడకుండా నేనే నా సెల్ ఫోన్ తో ఆ కారయ్కర్మం జరిగిన “సూరయ్ కళా మందిరం” 

ముందు మా ఇదద్రి పేరూల్  ఉనన్ పోసట్ర్ కి ఇకక్డ జతపరిచిన ఫోటో తీసేసుకునాన్ను. అ రోజు పొదుద్ టే విశవ్నాథాగ్ రు అకక్డి “గాంధీ 

భవన్’ చూడడానికి వచిచ్నపుప్డు ననున్ కూడా పిలిచారు నిరావ్హకులు. విశవ్నాథ్ గారిని నేను ఇదివరలో అమెరికాలో చాలా సారుల్  

కలుసుకునాన్ను కానీ ఆయనకి నేను గురుత్  ఉంటాను అని నేను అనుకో లేదు. ఆలాంటిది ఆయన ననున్ చూడగానే ఆపాయ్యంగా పేరు 

పెటిట్  పిలిచి పలకరించారు. ఇంచుమించు అ రోజంతా, మా ఊళోల్ నే  ఆయనతోనే గడిపే అపురూపమౖెన అవకాశం నాకు దకిక్ంది.  

అంతకు ముందు ఉగాది నాడు జరిగిన జంట కవుల అషాట్ వధానంలో నేను ఇండియాలో మొటట్మొదటి సారిగా  అపర్సుత్ త 

పర్సంగం చేసాను.  ఆ సంగతి ఫోనోల్  చెపప్గానే  “సరేలే ...కొతేత్ముందీ, ఎపప్టిలాగే అవాకులూ చెవాకులూ పేలి ఉంటావు “ అని 

నిటూట్ రిచ్ంది మా కీవ్న్ వికోట్ రియా.  ఇలా కాకినాడలో రెండు మూడు కారయ్కర్మాలు అయాయ్క ఒకాయన “ఇంక ఇకక్డే ఉంటునాన్రా?” 

అని అడగగానే...ఇక లాభం లేదని బిచాణా ఎతేత్సి హౖెదరాబాదు మకాం మారేచ్శాను.  

ఆ రోజునే నాకు HMTV  వారి దగగ్రనుంచి ఈ మెయిల్ వచిచ్ంది. గొలల్పూడిగారు నా మొటట్మొదటి కథ “జులపాల కథ” ని 

తాను నిరవ్హిసుత్ నన్ “వందేళల్ తెలుగు కథకు వందనాలు” అనే ధారావాహికకి ఎనున్కుని, ననూన్, అ కథనీ పరిచయం చేసే కారయ్కర్మం 

నాలుగు రోజులలో ..అనగా ఏ ల్ 28, 2013 రా  9:30 కి పర్సారం అవుతుంది అని ఆ ఈ-మెయిల్ సారాంశం.  ఇకనేం, ఎగిరి 

గంతేసి వెంటనే గొలల్పూడిగారికి ఫోన్ చేసాను. నేను అమెరికాలో ఉనాన్ను అని ఆయనా, ఆయన వెజౖాగ్ లో ఉనాన్రని నేను 

అనుకునాన్ం. కానీ, తీరా చూసేత్ ఇదద్రం హౖెదరాబాదు లోనే పకక్, పకక్ హోటేళళ్లో ఉనాన్ం. అ సాయంతర్ం రవీందర్భారతిలో ఆయన 

కారయ్కర్మానికి వెళళ్గానే అకక్డ కూడా విశవ్నాథ్ గారు కనిపించి “ఇకక్డ కూడా నువువ్ దాపరించావా? “ అనకుండా మళీళ్ ఆపాయ్యంగా 

పలకరించారు. అలాగే దాసరి గారు, సింగీతం నివాస రావుగారితో కూడా మాటాల్ డుతూ ఉండగా గొలల్పూడిగారి పకక్నే కూచునన్ ఒక 

తెలల్టి, అందమౖెన అమామ్యి ననున్ చూసి అదోలా నవివ్ంది....అని అనుకునాన్ను. నాకు అలాంటి అమామ్యిలంటే అదోలా ఉంటుంది. 

అనుకోకుండానే కుంచించుకు  పోతాను.  ఎందుకంటే కురీచ్లో కూచునాన్ అ పిలల్ నాకంటే పొడుగాగ్  ఉంది. అంతియునే కాక నా కంటే 

అతి ఎకుక్వ తెలల్గా కూడా ఉంది నా ణాలకి.  ననున్ ఆ సుందరాంగికి ఎవరో పరిచయం  చెయయ్బోతూ ఉండగా ఆ అమామ్యి కురీచ్ 

లోంచి లేవగానే నేను కరచాలనం చెయయ్బోయాను. కానీ, ఆవిడ మగా ముందుకు చాపిన కుడి చేతి వేళల్కీ, నేను పోలో మని ఆకాశం 

లోకి చాపిన చేతికీ ఉనన్ రెండు, మూడు అడుగుల  తేడా గమనించి, అందని కష్ పండు మనకేలా అని ఆ కరచాలన పర్యతన్ం 

విరమించి నమసాక్ర బాణం వేసే లోపుగానూ, అది ఆ అందాల రాశి అందుకునే లోపుగానూ మరెవరో మందభాగుయ్డు ననున్ 
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నిరాధ్ కిష్ణయ్ంగా  పకక్కి తోసేశాడు. ఆ ఆరాళకుంతల పేరు తమనాన్ అని తరువాత తెలిసింది. ఆ రా  నాకు నిదర్ పటట్  లేదు. ఆవిడ 

పరిసిథ్తి నాకు తెలియదు.  

ఇంతకీ HMTV లో గొలల్పూడి గారు నాతో చేసిన interview,  వారు పర్తేయ్కంగా పర్చురించిన “జులపాల కథ”,  నా గాఢ 

మి లూ-గూఢ శ వులతో సహా ఆసకి త్ ఉనన్వారు ఎవరెనౖా ఈ ంది లింకులలో చూడవచుచ్ను, చదవవచుచ్ను.      

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=lti0hQkjiQk 

http://www.hmtvlive.com/HMTV/VK/2013/Apr/Episode-78.pdf 

ఇక తరువాత సతాక్ర పర్హసనానిన్ “భువన చందర్హాసం” అనవచుచ్ను.  ఆతీమ్యులు, సుపర్సిదద్ సినీ కవి భువనచందర్ 

ఇపుప్డు సింగీతం నివాస రావు గారి దరస్కతవ్ం లో రూపొందుతునన్  “వెల్ కం ఒబామా” సినిమా షూటింగ్ కు హౖెదరాబాద్ 

వచిచ్నటుట్  తెలిసింది. అ మరాన్డే ఆయనకి జూనియర్ సము ల అవార్డ్ పర్దానం జరుగుతోంది అని తెలిసి, భువనచందర్ గారిని పిలిచి 

ఆ సభకి ననున్ కూడా పిలిచే ఏరాప్టు చేసేసుకునాన్ను. ఆ సభలో వేదికని అలంకరించిన వారిలో నలుగురెదౖుగురు మా ఆహావ్నం మీద 

అమెరికా వచిచ్ సాహితయ్ సభలలో పాలొగ్ నన్ పర్ముఖులే!  

అకక్డితో ఈ సభా పర్హసనాలు అయిపోతాయి కదా...మొహం వేళాళ్డేసుకుని వెనకిక్ వెళిల్పోవాలి కాబోలు  అనుకునన్ నాకు 

ఆ మరాన్డు ..అనగా నేను అమెరికా వెనకిక్ వచేచ్సే ముందు రోజు రా  (ఏ ల్ 26, 2013 రా )  గాన గంధరువ్డు, మా బోటి వాళల్కి 

“నడిచే దేవుడు” అయిన ఎస్. పి. బాల సుబర్మణయ్ం సినిమాలో 49 ఏళుళ్ పూరీత్ చేసుకునన్ సందరభ్ంగా ఆయనకి HMTV  వారు 

“అకష్రాంజలి” కారయ్కర్మానిన్ భారీ ఎతుత్ న నిరవ్హిసుత్ నాన్రు అని తెలిసింది. వెంటనే ఆ సభా నిరావ్హకులు, ఆపత్ మి లూ అయిన సినీ 

కవి జొనన్వి తుత్ ల గారిని పిలవగానే. ఆయన మహదానందపడి ననున్ “విశిషట్  అతిథి” గా ఆ సతాక్ర సభకి ఆహావ్నించడమే కాకుండా, 

బాలూ గారికి ఒక కురీచ్ అవతలే ననున్ “కూకో” బెటిట్ , ఆ సభలో మాటాల్ డే అదుభ్తమౖెన అవకాశానిన్ కలిగించారు. అది అంది 

పుచుచ్కుని, చిరు చెమటలు  పడుతునాన్ లెకక్ చేయకుండా, బాలూ గారితో నాకునన్ 33 సంవతస్రాల కొదిద్ పాటి పరిచయానిన్, 

అతిశయోకుత్లు లేకుండా చెపప్గలిగాను.  బాలూ గారికి జరిగిన ఆ అఖండ అకష్ర  మరియు పుషాప్ంజలి కారయ్కర్మంలో పాలొగ్ నన్ వారు 

దాసరి నారాయణ రావు, మండలి బుదధ్ పర్సాద్, సినీ కవులు సిరివెనెన్ల, భువన చందర్, రామ జోగయయ్ శాU, అనంత రాం, యింకా, 

“మిథునం” కథా రచయిత రమణ, మాధవపెదిద్ సురేష్, అందె , జనారద్న మహరిష్, పాలపరిత్ అవధాని, ఆతీమ్యురాలు 

బలభదర్పా ని రమణి, నేమాని పారథ్ సారధి, పరుచూరి గోపాల కృషణ్ , HMTV అధినేత  రామ చందర్ మూరిత్ గారు మొదలెనౖ వారు. 

అందరూ నాకు తెలిసిన వారే. ఇంతమంది మహానుభావులు అనేక అంశాలను పర్సాత్ వసూత్  చేసిన పొగడత్లకి బాలూ అతయ్ంత 

పర్తిభావంతంగా సప్ందించారు. సమయమూ, ఆసకీ త్ ఉనన్ వారు ఈ ంది లంకెలో ఆ “అకష్రాంజలి” కారయ్కర్మం అంతా 

చూడవచుచ్ను....నా పర్సంగంతో సహా!    
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అసలు విశేషం ఏమిటంటే, ఈ ఏ ల్ నెలలోనే, నా రెండు పుటిట్న రోజులూ, మా కీవ్న్ వికోట్ రియా గారితో పెళిల్ వారిష్కోతస్వం, 

ఈ సాహితయ్, సతాక్ర సభలతో కోటా దాటిపోయింది.  మే నెల ఎలా గడుసుత్ ందో చూడాలి మరి!  

అనన్టుట్ , గత జనవరి, 2013 లో నేను విజయనగరం వెళిళ్నపుప్డు మహాకవి గురజాడ గారి ఇంటికి వెళిల్ నా ఏమనాన్  “సాహితయ్ం 

పాపాలు” చేసి ఉంటే అవనీన్ కడిగేసుకునాన్ను. పర్భుతవ్ం వారు ఆ ఇంటిని ఇపుప్డు ఒక గర్ంధాలయంగా నడుపుతునాన్రు.  ఆయన 

ఇంటి ముందు నేను నిలబడడ్ ఫోటో, చాలా కొదిద్మందికే మాతర్మె పర్వేశం ఇవవ్బడే ఆయన గదిలో ఆయన కురీచ్లోనే కూచుని ఉనన్ నా 

ఫోటో ఇందుతో జతపరుసుత్ నాన్ను. ఆయన దసూత్ రీతో ఉనన్ పుసత్కంలో నా అనుభూతులని కుల్ పత్ంగా సే అవకాశం కూడా నాకు 

కలగడం నిజంగా నా పూరవ్ జనమ్ సుకృతమే!  

      మా బాల్ గ్: www.vangurifoundation.blogspot.com 
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