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(నెలనెలా ఓ పుసత్కం -  సమ పరిచయం)  

Namesake/సమాన నామధేయుడు 
 నిలంజన సుధేషణ్ ‘ఝుంపా ‘లహిరీ, పశిచ్మ బెంగాల నుంచి లండను వలస వెళిళ్న తపతి, అమర ల 
దంపతులకు 1967లో పుటాట్రు. ఆమెకి రెండేళుళ్ండగా తలిల్తండుర్లు అమెరికాకి మారారు. పిలల్లు 
బెంగాలీ సంసక్ృతి మరచిపోకుండా ఆమె తలిల్ వారిని తరచూ కలకతాత్ తీసుకెళేళ్వారు.  
సూక్లోల్ చేరిచ్నపుప్డు పూరిత్ పేరు ఉచఛ్రించలేకపోయిన టీచర, ఆమెని ముదుద్పేరైన ‘ఝుంపా’ అని 
పిలవడం మొదలెటాట్రు. తన పేరు తనకు సిగుగ్ కలుగజేసేదని రచయితిర్ అంటారు. ఆమె బెరాన్రడ్ 

యూనివరిస్టీలో ఇంగీల్ష చదివి, అకక్డే పిఎచ డి చేశారు. 
లహిరీ-తన మొదటి కథల సంకలనం అయిన ‘ఇంటర పెర్టర ఆఫ మెలొడీస(1999)’ కి పులిటజ్ర పొందారు. అయితే, దీనికి ముందు ఆమె 
రాసిన కథలనిన్టినీ పబిల్షరుల్ నిరాకరించారు. ‘ద నేమ సేక’ (2003)పుసత్కం, ఇదే పేరుతో 2006లో సినిమాగా వచిచ్ంది. కథ- కలకతాత్, 
బోసట్న, నూయ్యోరక్ లో జరిగిన సంఘటనలమీద ఆధారపడినది. ఆ తరువాత, రచయితిర్- నథానియల హథోరన్ రాసిన ‘సాక్రెల్ట లెటర’ 
పరిచయం నుంచి తీసుకునన్ పేరుతో రాసిన, ‘అన ఎకసట్మడ్ ఎరథ్’ నవల 2008లో వచిచ్ంది. లహిరీ 2013లో రాసిన ‘లోలాండ’ మాన బుకర 
పైరజ కు షారట్ లిసట్ అయింది. ఆమె పుసత్కాలనీన్ వలసదారుల అనుభవాల వలల్ పేర్రణ పొందినవే. 
2001లో లహిరీ టైమ పతిర్కకి పని చేసే అలెబ్రోట్ బుష ని పెళిళ్ చేసుకునాన్రు. ఇదద్రు పిలల్లు. పిర్నస్ట్న 
యూనివరిస్టీలో కిర్యేటివ రైటింగ పొర్ఫెసర గా పని చేసుత్నాన్రు.  

 
*** 

 
కలకతాత్లో పెళిళ్ చేసుకుని 1968లో అమెరికా వలస వచిచ్న ఆషిమా, అశోక గంగూలీ దంపతులోల్- 
ఆషిమాకి ఇంగీల్ష కవితవ్ం ఇషట్ం అయితే, భరత్కి రషయ్న రచయితలు. తమ మొదటి బిడడ్ పుటుట్కకోసం 
మాసుచిసెటస్ లో ఉనన్ కేంబిర్జ హాసిప్టలోల్ ఉండి, ఎదురు చూసుత్ంటారు. కొడుకు పుడతాడు. 
కాగితాలమీద పసికందు పేరు ఉంటే తపప్ హాసిప్టల వదలే వీలు లేదని అకక్డి సాట్ఫ చెపాత్రు.  
ఏ కుటుంబ పెదోద్ పుటిట్న బిడడ్కి పేరెంచే బెంగాలీ సాంపర్దాయం వలల్, ఆషిమా నాయనమమ్ వాగాద్నం 
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చేసినటుట్గా ఆమె వదద్నుండి ఏదైనా పేరు సూచిసూత్ ఉతత్రం వసుత్ందేమోనని గంగూలీ జంట ఎదురు చూసినపప్టికీ, అది రాదు. అశోక- 
నవజాత శిశువు ముదుద్ పేరు బరత్ సరిట్ఫికెట మీద రాయిసాత్డు. అది రషయ్న రచయిత, నికొలై గోగో పేరుని కుదించిన ‘గోగో.’ అదే పేరు 
ఎందుకు! అనన్దాని కారణం: అశోక కలకతాత్లో రైలు పర్యాణం చేసూత్, రచయిత రాసిన కథా సంకలనం చదువుతూ ఉనన్పుప్డు రైలు 
ఆకిస్డెంట అవుతుంది. అతను పకక్నునన్ పొలంలో వెళిళ్ పడతాడు. పుసత్కపు పేజీలని ఊపుతూ రక్షణ టీంలో ఉనన్ డాకట్రల్కి తానికా బతికే 
ఉనాన్నని సూచించినపుప్డు, వారతనిన్ కాపాడుతారు. ఆ సంపుటివలేల్ తనింకా పార్ణాలతో ఉనాన్ననుకునన్ ఆశోక నమమ్కం కొడుకు పేరుగా 
మారుతుంది. అతని ఆ జాఞ్పకం నవలంతటా కనిపిసూత్నే ఉంటుంది. 
గోగో పేరుకి సావ్భావిక పార్ముఖయ్త ఉనన్పప్టికీ, ఇంటి బయట కొడుకుని ఆ పేరుతో ఎవరూ పిలవాలనన్ ఉదేద్శయ్ం మాతర్ం ఉండదు 
తలిల్తండుర్లకి.  కాబటిట్ గోగోని కిండర గారెడ్న లో చేరిచ్నపుప్డు, కొడుకు పేరు ‘నిఖిల’ అని రాయమని టీచరల్కి చెపాత్రు. టీచరుల్ కురార్డినే ‘నినేన్ 
పేరు పెటిట్ పిలవాలి?’ అని అడిగినపుప్డు, పిలాల్డు ‘గోగో’ అనే చెపిప్నందువలల్, ఆ పేరే సూక్ల పాస అయేవరకూ సిథ్రపడుతుంది.  
గంగూలీ దంపతులకి కూతురు పుటిట్నపుప్డు ‘ సోనియా’ అనన్ పేరు పెడతారు. వారు కలిసేదీ, పండుగలు జరుపుకునేదీ సాటి బెంగాలీలతోనే. 
వండే వంటలూ, వసత్రధారణా బెంగాలీ సంసృతికి సంబంధించినవే. 
పెరిగి పెదద్వుతునన్కొదీద్ తన వింత పేరు గోగోకి కంపరంగా అనిపించినపుప్డు, కొడుకిక్ ఆ కథల సంపుటి బహుమానంగా ఇచిచ్న అశోక, 
తాము ఆ పేరే ఎందుకు ఎందుకు ఎంచుకునాన్రో అని వివరించడానికి పర్యతిన్సాత్డు. అయినపప్టికీ, ఒక రషయ్న రచయిత ఇంటి పేరుకీ 
తనకీ సంబంధమేమిటో అని గోగో ఊహించలేకపోయినపుప్డు, కారణం అరథ్ం చేసుకునే వయసుస్కింకా కొడుకు చేరలేదని గర్హిసాత్డు.  
గోగో 18వ యేట, చటట్బదధ్ంగా తన పేరు నిఖిల గా మారుచ్కుంటాడు. అయితే, తలిల్తండుర్లు కానీ వారి సేన్హితులు/వారి పిలల్లూ కానీ తనని 
గోగో అని తపప్ ఇంకే పేరుతోనూ పిలవరని అతనికి తెలుసు. తన తలిల్తండుర్ల బెంగాలీ సంసృతిని తిరసక్రించి అమెరికన లా 
బతుకుదామనుకునన్ అతని అనేక పర్యతాన్లలో ఈ పేరు మారుప్ మొదటిది. తండిర్లా ఎమ ఐటిలో కాక, యేల  యూనివరిస్టీలో చేరడానికి 
నిరణ్యించుకుంటాడు. అమెరికన అమామ్యిలని మాతర్మే డేట చేసాత్డు. ఈ చరయ్లవలల్ తలిల్తండుర్లని నిరల్క్షయ్పెడతాడు కూడా. అయితే, అతని 
కాలేజిలో థాంకస్ గివింగ రోజున తండిర్- గోగో పేరుకునన్ మూలాలని కొడుకిక్ వివరిసూత్, ‘పుసత్కాలునన్ది ఇందుకోసమే అని మా తాతగారు 
చెపేప్వారు: ఒకక్ ఇంచీ కూడా కదలకుండా పర్యాణాలు చేసేటందుకు.’ అని చెపిప్నపుప్డు, తను పేరు మారుచ్కునన్ందుకు గోగో 
పశాచ్తాత్పపడడ్ం పార్రంభిసాత్డు. 
అతను నూయ్యారక్ లో ఆరిక్టెకట్ గా పని చేసుత్నన్పుప్డు, ధనిక కుటుంబానికి చెందిన మాకీస్న అనన్ అమామ్యితో పేర్మలో పడతాడు. తన 
తలిల్తండుర్లతో పోలిచ్ చూసేత్ పూరిత్గా భినన్ంగా ఉండే ఆమె ఇంటివారితో సౌకరయ్వంతంగా అనిపించి, ఆ కుటుంబంతో ఎకుక్వ సమయం 
వెచిచ్సూత్ తన సవ్ంత అమామ్నానాన్తో తకుక్వ సమయం గడపడం మొదలెడతాడు. కొంతకాలం తరువాత మాకీస్న ఇంటికే మారతాడు. 
ఒహాయో యూనివరిస్టీలో బోధిసూత్ హటాతుత్గా గుండెపోటు వచిచ్ అశోక మరణించినపుప్డు, గోగో- తండిర్ అపారుట్మెంటుకి వెళిళ్ 
కుటుంబంతో పాటు బెంగాలీ కరమ్కాండలోల్ పాలు పంచుకుంటాడు. మాకీస్న  కూడా పాటు వెళుత్ంది కానీ బెంగాలీ సాంపర్దాయాలు 
తెలియకపోవడంతో, అంటీముటట్నటుట్ ఉంటుంది. ఆమెకి నెమమ్దిగా దూరం అవుతూ ఆఖరికి ఆ సంబంధానికి దూరం తొలుగుతాడు గోగో.  
ఒక సంవతస్రం గడిచాక తలిల్- మౌషుమి అనే అమామ్యికి కలుసుకొమమ్ని కొడుకుతో చెపుత్ంది. ఆ అమామ్యి అమెరికన బోయ ఫెర్ండు 
అయిన గర్హమ తో అయిన నిశిచ్తారాథ్నిన్ తెంచేసుకునన్ గోగో చినన్పప్టి సేన్హితురాలు. గోగో, మౌషుమి కలిపి తిరగడం పార్రంభించి, తమ 
ఇండియన-అమెరికన నేపధయ్ం వలల్ తలెతిత్న ఇబబ్ందులతో పాటు అనేకమైన విషయాల గురించి ఏకాభిపార్యానికి వచిచ్, ఆఖరికి పెళిళ్ 
చేసుకుంటారు. కాకపోతే, మౌషుమి తనకి గతంలో పరిచయం ఉనన్ దిమితీర్తో సంబంధం పెటుట్కుందని గోగోకి తెలియడానికి ఎకుక్వ కాలం 
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పటట్దు. ఇదద్రూ విడాకులు పుచుచ్కుంటారు. 
చెలెల్లు సోనియా- బెన అనే యువకుడిని పెళిళ్ చేసుకుంటునన్పుప్డు, గోగో పెళిళ్ ఏరాప్టల్కోసం తన చినన్పప్టి ఇంటికి వెళాత్డు. తనకి 
పదాన్లుగేళుళ్ండగా తండిర్ తనకి ఇచిచ్న రషయ్న కథల పుసత్కానిన్ చూసాత్డు. దానిమీద తండిర్ రాసిన ‘గోగో గంగూలీకోసం: నీకు తన పేరు 
ఇచిచ్న ...నీకు నీ పేరిచిచ్న వయ్కిత్ నుండి.’ అనన్ మాటలు చదివి, సమాన నామధేయుడు మొటట్మొదటిసారిగా తండిర్కి ఇషట్మయిన పుసత్కానిన్ 
చదవడం పార్రంభిసాత్డు.  

*** 

పుసత్కంలో లహిరి- భారతదేశం, అమెరికాల మధయ్ ఉండే తేడాలని చూపిసాత్రు. ఆమె పరిశోధనలో కొంతమటుట్కు ఇండియన వలసదారులైన 
తలిల్తండుర్లకి పుటిట్, అమెరికాలో పెరిగిన తన అనుభవాలమీదా, తన బెంగాలీ సేన్హితుల అనుభవాలమీదా ఆధారపడినది. అయితే, 
‘నేమ సేక’ సృజనాతమ్క రచన కూడా కనుక ఇకక్డ లహిరీ కాలప్నిక పర్తిరూపం గోగో గంగూలీ.  
మొదటి తరపు వలసదారులకీ, అమెరికాని తమ దేశంగా చేసుకునన్ వారి పిలల్ల తరానికీ మధయ్ ఉనన్ తేడామీద, నవల కేందీర్కరిసుత్ంది. 
కథాకాలం: 1968-2000 నాటిది. 
రెండు విభినన్ సంసక్ృతులను సమనవ్య పరుసూత్- పేరుకీ, ఉనికికీ ఉనన్ సంబంధానిన్ గురిత్ంచడానికి చేసిన పర్యతన్ం ఇది. నవలోల్ 
దృషిట్కోణాలు మారుతూ ఉనన్పప్టికీ పర్ధాన భాగం- ఆషిమా, అషోక, గోగో గొంతులతో వినిపించేదే. రెండు తరాల పరిసిథ్తినీ సునిన్తమైన 
శైలిలో వివరించిన పుసత్కపు ఆధారంగా, మీరా నాయర సినిమా ఇదే పేరుతో  సినిమా తీశారు
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