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        మాలతీమాలతీ  చంచందూర్ గారి మధుర సమ్ృతులుదూర్ గారి మధుర సమ్ృతులు      
  

  మాలతీ చందూర్ గారు తమ 84 వ ఏట ఆగస్ట్  21, 2013 నాడు కేనస్ర్ వాయ్ధితో మరణించారు అనే వారత్ టీవీ లో చూడగానే  
ఏం చెయాయ్లో, ఎవరితో చెపుప్కోవాలో, అసలు ఎలా ‘ఫీల్” అవావ్లో కూడా తెలియ లేదు.. 

ఆ రోజు నాకు యింకా బాగా గురుత్ . సుమారు పాతిక సంవతస్రాల తం నేను ఎందుకో మ సు వెళిళ్నపుప్డు సెంటర్ల్ సేట్షన్ 
లో దిగగానే ముందుగా ఆవిడే జాజ్ పకం వచాచ్రు. ఎందుకంటే, అపుప్డూ, ఇపుప్డూ, ఎలల్పుప్డూ చెనన్పటన్ం, మ సు, మె స్, చెనెన్ౖ 
ఇలా ఎనిన్ పేరల్తో పిలిచినా పర్తీ చినన్, చితకా తెలుగు రచయితకీ, సాహితాయ్భిమానికీ, “పర్మదావనం” లో ఆవిడ ఇచిచ్న సలహాలలో 
ఎవరికీ చెపుప్కోలేని తమ జీవిత సమసయ్లకి సమాధానాలు వెతుకుక్నే అసంఖాయ్క తెలుగు మధయ్ తరగతి కుటుంబీకులకీ, కొతత్ కొతత్ 
వంటలు  చేసి భరత్నీ, కుటుంబానీన్ మెపిప్దాద్ ద్ం అని తపన పడే తెలుగు ఆడపడుచులకీ,  పర్ఖాయ్త ఇంగీల్షు, తమిళ సాహితయ్ తెలుగు 
అనువాదాలని చదువుకుని ఆసావ్దించే వారికీ ఎలల్ వేళలా గురొత్చేచ్ ఏకెకౖ సాహితీ వేతత్, పూరిత్ సాథ్ యి తొలి తెలుగు మహిళా రచయి  
మతి మాలతీ చందూర్ గారే! ఆవిడ ఉనికి మ సులోనే అని అందరికీ తెలిసినదే కాబటిట్  ఆవిడని కలుసుకోవాలని ఉబలాట పడి 

ఆవిడకి ఫోన్ చేసాను.  యధాపర్కారం ఆవిడ మామయయ్ మరియు భరత్ అయిన చందూర్ గారు ఫోన్ తీసారు. ఆయన పూరిత్ పేరు  
చందూరి నాగేశవ్ర రావు అయినా, పర్పంచానికి ఆయన ఎన్. ఆర్. చందూర్ గానే తెలుసు. ఆ ఆధునిక బాణీ లోనే ఆవిడ కూడా 
అందరూ టకుక్న గురుత్ పెటుట్ కునే మాలతీ చందూర్ గా పేరులో కూడా కొతత్ వరవడి సృషిట్ంచుకునాన్రు. “పర్మదావనం” అనే శీరిష్క 
పేరు కూడా అలాంటిదే. చందూర్ గారు ఫోన్ తీసుకుని అసలు నువువ్ ఎవరు, ఎందుకు ఫోన్ చేసావు, మాలతి గారితో నీకు పనేమిటి, 
ఇంటరూవ్య్ కావాలా,  ఫోటో కావాలా, నీ ప కకి వాయ్సం కావాలా, సనామ్నం చేసాత్ వా మొదలెనౖ పర్శన్లు పదే, పదే అడిగారు. ఈ “గోడ” 
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దూకితే కానీ ఆ “బంగారు పళాళ్నిన్” చేరుకోలేం అని నాకు అపుప్డే అరధ్ం అయిపోయి, నేను ఒక సాధారణ రచయితని అనీ, కేవలం 
తెలుగు సాహితయ్ం మీద అభిమానం ఉండడం మాతర్మే మాలతీ చందూర్ గారిని కలుసుకోడానికి నా కనీస అరహ్తగా పర్కటించుకుని 
ఆయనకి నా పర్వర చెపుప్కునాన్ను. ఆ వివరణలో ఎనాన్ర్ గారికి నేను ఎనాన్రె ౖఅని తెలిసి కాసత్ చలల్బడి “రేపు పొదుద్ నన్ రండి” అని 
వారింటికి సాదరంగా ఆహావ్నించారు. “ఒక గంట కంటే మాలతి గారికి టెంౖ ఉండదు.” అని హెచచ్రించారు.  

ఆ మరాన్డు మ సు, మౖెలాపూరులో కచేరి రోడ్ కి  వెతుకుక్ంటూ వెళాల్ ను. ఆ మూడు అంతసుత్ ల ఇలుల్  “చరితర్” వాసన తో 
రెండో పర్పంచ యుదద్ం కాలం నాటిది అనిపించింది. ఇంటి ముందు తుపుప్ పటిట్  పోయినా గంభీరంగానే ఉనన్ పురాతన కాలం నాటి 
చ ల కురీచ్ ఉంది. దానిన్ చూడగానే మా చినన్పుప్డు , కాకినాడలో మా అదే “వాసన” తో ఉండే మా తాత గారి గురర్బబ్ండి 
అవశేషాలు గురుత్ కొచిచ్ సొంత ఇంటికి వచిచ్న భావన కలిగింది. గుమమ్ం దగగ్ర చూడ గానే తెలల్టి వసత్ర్ధారణతో, సవ్చచ్మౖెన 
ముఖారవిందంతో అపప్టికే డభెభ్ౖ ఏళుళ్ పెబౖడడ్ చందూర్ గారు ననున్ లోపలికి ఆహావ్నించారు. పెనౖ మెటల్ మీద నుంచి సాదా చీర 
కటుట్ లో, చేతిలో అరడజను  కాగితాలతో మాలతి గారు కిందకి దిగి నవువ్తూ ననున్ పలకరించారు. అపప్టి వరకూ ఎవరెనౖా గొపప్ 
వాళుళ్ అమెరికా వసేత్ కలుసుకోవడమే కానీ, నేను ఇండియా వెళిళ్నపుప్డు అకక్డ వారింటోల్ నే పర్ముఖులిన్ కలుసుకోవడం నాకు 
అలవాటు లేదు. అలాటి నా తొలి అనుభవాలలో మాలతీ చందూర్ గారిని వారింటోల్ నే కలుసుకోవడం చాలా ముఖయ్మౖెనది. మొదట 
ఐదు నిముషాల సేపు ఆవిడ ననున్ “మీరు” అని సంబోధించినా, నా కోరిక మీద ఎంతో సంతోషంగా ననున్ ‘నువువ్” అని పిలుసూత్  
“నాకు ఇలా ఉండే వాళళ్ంటేనే ఇషట్ ం” అని సంబర పడాడ్ రు.  అపప్టి నుంచీ నాతో ఎపుప్డూ “నీ మొహం, నీ తలకాయ్, అమెరికా 
బుదుధ్ లు ” అంటూ ఎంతో చనువుగా ఉండే వారు. చందూర్ గారు మటుకు ననున్ ఎపుప్డూ “మీరు” అని తపప్ సంబోధించే వారు 
కాదు. ఆ రోజు నేను వారింటోల్  ఉనన్ంత సేపూ ఆవిడ కోరిన కోరిక ఒకటే...”మీ అమెరికా లో ఉనన్ మహిళ లకి ఉనన్ సమసయ్ల గురించి 
పర్మదావనం శీరిష్క కి పర్శన్లు పంపించమని చెపప్ండి.”  ఆ శీరిష్క పర్పంచ వాయ్పత్ంగా తెలుగు మహిళలకి వేదిక  కావాలనేది ఆవిడ 
కోరిక. “అమెరికాలో ఉనన్ తెలుగు మహిళలకి ఆ అవసరమూ, వారి పర్తేయ్క సమసయ్లకి మీరు ఇకక్డ నుంచి చెపప్గలిగేదీ ఏమీ 
ఉండదు” అని నేను చెపిప్న సమాధానం వారిదద్రికీ నచచ్ లేదు. కానీ, చందూర్ గారు సెలౖెంట్ పారట్నర్ గా మాలతి గారు గల, గలా 
నవువ్తూ అనిన్ విషయాల మీదా ధాటీగానే మాటాల్ డడం నాకు యింకా గురేత్! అదే వారి డ్ మార్క్. హూయ్సట్న్ వచిచ్న వారిని 
ఆదరించడం తపప్ అపప్టికింకా ఇండియా నుంచి సాహితీ వేతత్లని అమెరికా ఆహావ్నించడం లాంటి పనులకి నేను పూనుకోలేదు.  

ఆ తరువాత మాలతీ చందూర్ గారిని నేను అనేక సారుల్  కలుసుకునాన్, ఫోన్ లో ఎనోన్ సారుల్  మాటాల్ డుకునాన్ మూడు 
సంఘటనలు నా జీవితంలో చాలా పర్ధానమౖెనవి. అందులో రెండు మాలతీ చందూర్ గారి చేతుల మీదుగా మ సు లో జరిగిన 
వంగూరి ఫౌండేషన్ ఆఫ్ అమెరికా పర్చురించిన రెండు పుసత్కావిషక్రణలు. మొదటి ఆవిషక్రణ  2002 లో ఇండియాలో మా మొదటి  
పర్చురణ “అమెరికా తెలుగు కథానిక” . ఆ సభ పపుప్ వేణు గోపాల రావు గారి ఆధవ్రయ్ంలో ఆయన అధయ్కుష్లుగా ఉనన్ అమెరికన్ ఇన్స్ 
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సిట్టూయ్ట్ ఆఫ్ ఇండియన్ సట్డీస్ ఆఫీసులో జరిగింది.  మ సు నగరంలో ఉనన్ పర్ముఖ సాహితీ వేతత్లలో చాలా మందిని ఆ సభలో 
నేను మొదటి సారిగా కలుసుకునాన్ను.  

అపుప్డే నేను మొదటి సారిగా మాలతీ చందూర్ గారిని అమెరికా రమమ్ని ఆహావ్నించినపుప్డు కొనిన్ ఆసకి త్కరమౖెన విషయాలు 
తెలిసాయి. మొదటిది ఎపుప్డు, ఎకక్డికి వెళిళ్నా..ఆఖరికి కూరలు కొనుకోక్డానికి మారెక్ట్ కి వెళిళ్నా దంపతులిదద్రూ కలిసే వెళాత్రు. ఇది 
పరవాలేదు కానీ, పర్పంచవాయ్పత్ంగా అంతటి పేరు పర్ఖాయ్తులునన్ చందూర్ దంపతులు జీవితంలో బహుశా మూడు, నాలుగు సారుల్  
మాతర్మే విమాన పర్యాణం చేశారుట. అదెనౖా, కూడా ఎవరో పకక్న ఉండి తీసుకెళాళ్లి. “అవనీన్ నాకు తెలియదు. మీరు ఏమౖెనా సరే 
అమెరికా రావాలి. మా దేశం ఎలా ఉంటుందో చూడాలి” అని నేను అనగానే “నీ ఆతీమ్యత, అతిదులని గౌరవంగా చూసే పదధ్తి 
మేము చాలా మంది చెపప్గా వినాన్ం. ఇది వరకు మమమ్లిన్ తానా వారు పిలిచారు కానీ వారికి మా కోరికలు గొంతెమమ్ కోరికలుగా 
కనపడాడ్ యి.” అంటూ “చూదాద్ ంలే. ఏదెనౖా మంచి సాహితీ సభ ఉంటే ఆలోచిదాద్ ం” అని దాట వేశారు. తానా వారు ఎపుప్డు 
పిలిచారో, ఎవరు పిలిచారో, ఎలా పిలిచారో నాకు తెలియదు కానీ చందూర్ దంపతులకి ఆ ఆహావ్నం అంత రుచించినటుట్ గా లేదు.  

ఇక రెండోది అయిన నా మొదటి కథా 
సంపుటి “అమెరికామెడీ కథలు” పుసత్కావిషక్రణ 
నాకు వయ్కి త్గతంగా చాలా గరవ్ కారణం. 
ఎందుకంటే, ఈ సభ నిరవ్హించినది కూడా పపుప్ 
వేణు గోపాల రావు గారే అయినా, నిరవ్హించిన 
సంసథ్ పొటిట్  రాములు సామ్రక సమితి. ఆంధర్ 
రాషట్ర్ అవతరణ కోసం అమర జీవి పొటిట్  
రాములు గారు అసువులు బాసిన ంగణం 

పవితర్తని, చారితర్క ధానయ్తని కాపాడడానికి 
ఏరప్డిన పొటిట్  రాములు సామ్రక సమితి కి 

మాలతీ చందూర్ గారే అధయ్కుష్లు. ఆ బాధయ్తలు ఆవిడ ఎంతో చితత్శుదిద్ తో నిరవ్హిసూత్  పర్తీ సంవతస్రమూ అంధర్ పర్దేశ్ అవతరణ 
దినోతస్వం జరుపుతూ, ఆవిడ చొరవ తో నిరిమ్ంచబడిన సభాసథ్లి లో ఆవిడ చేతుల మీదుగా నా “అమెరికామెడీ కథలు” కథా సంపుటి 
ఆవిషక్రణ జులె ౖ 29, 2006 నాడు జరిగింది. ఇందుతో ఆ నాటి “ఈనాడు” ప క లో పడిన ఫోటో జతపరుసుత్ నాన్ను.  ఆ సభలో 
మాలతి గారు నా మీద చూపించిన వయ్కి త్గత అభిమానం, ఒక హాసయ్ రచయితగా నాకు ఇచిచ్న గురిత్ంపు, నా పటల్ చూపిన చనువు ఈ 
జనమ్లో మరిచ్పోలేను.  
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ఇకక్డ చినన్ పిటట్  కథ ఏమిటంటే సభ జరిగే రోజు ఉదయం నేను వారింటికి వెళళ్గానే “నీ పుసత్కం బాపు-రమణల కి అంకితం 
ఇచాచ్వు కదా. వాళిళ్దద్రూ వసుత్ నాన్రా?”  కళళ్తో చిలిపి నవువ్ నవువ్తూ అడిగారు మాలతీ చందూర్ గారు. “మాములుగా అయితే 
ఏమో కానీ.. మీరే అనాన్రుగా అంకితం పుచుచ్కోడానికి  గేరంటీగా వసాత్ ం  అనాన్రండీ ” అనాన్ను. ఆవిడ ఫేడీల్ మని గల, గల నవేవ్సి 
“నువెవ్కక్డి అమెరికా అమాయకుడివయాయ్. వాళుళ్ రారు అని నేను గేరంటీ ఇసాత్ ను. రమణ మెటుల్  ఎకక్లేను అంటాడు. బాపు ఆఖరి 
కష్ణంలో పిలిచి జనగండం అంటాడు.” అనాన్రు. “పోనీ లెండి. వాళిళ్దద్రూ రాకపోతే ఇక మీరే హీరోయిన్ ఆ సభలో” అనాన్ను. సరిగాగ్  
అలాగే జరిగింది. ఆ సభానంతరం “అమెరికా కొడుకా” అని ననున్ మొదటిసారిగా, సరదాగా  మాలతీ చందూర్ గారు సంబోధించారు.  
చందూర్ దంపతులకి పిలల్లు లేని కారణాన వారు పపుప్ వేణు గోపాల రావు గారు, యారల్గడడ్ ల  పర్సాద్, ఘంటసాల రతన్కుమార్ 
మొదలెనౖ వారిని పుతర్ సమానులుగా చూసే వారు అని తెలిసిన నాకు ఆవిడ ననున్ కూడా ఆ కోవలోకి చేరుచ్కోవడం మహదానందానిన్ 
కలిగించింది.       

అనన్టుట్   “ఈనాడు” అంటే `జాజ్ పకం వచిచ్ంది. గత ఏ ల్, 2012 లో “ఈ నాడు “ ప క “అదెద్కు అమర జీవి” అనే 
మకుటంతో ఆరిధ్క ఇబబ్ందుల వలన పొటిట్  రాములు సామ్రక మందిరానిన్ అదెద్కు ఇసుత్ నన్టుట్  ఒక వారాత్  కథనానిన్ పర్చురించింది.  
దానికి అధయ్కుష్రాలెనౖ మాలతీ చందూర్ మీడియా పర్తినిధులని  పిలిచి  “తాము రాసినదే జరన్లిజం అనుకుంటునాన్రా. పర్చరించే 
ముందు నిజానిజాలు తెలుసుకో అకక్ర లేదా” అని విరుచుకు పడాడ్ రు. అవసరం అయితే నిరొమ్హమాటంగా, నిషక్రష్ గా మాటాల్ డడానికి 
ఆవిడ ఎపుప్డూ వెనకాడ లేదు.   

ఇక 2009  ఫిబర్వరిలో నిరవ్హించిన రెండవ పర్పంచ తెలుగు సాహితీ సదసుస్ సందరభ్ంగా మేము తలపెటిట్న అంతరాజ్ తీయ 
కథల పోటీకి గొలల్పూడి మారుతీ రావు గారితో బాటు మాలతీ చందూర్ గారిని నాయ్య నిరేణ్త గా  ఆహావ్నించడానికి జనవరిలో 
మ సు వెళాళ్ను. గొలల్పూడి గారు తకష్ణమే అంగీకరించి, “రండి, ఇదద్రం కలిసే మాలతీ చందూర్ గారి ఇంటికి వెడదాం” అనాన్రు. 
వారిదద్రూ అనేక సంవతస్రాలగా మ సులోనే ఉంటూ అనేక సభలో కలుసుకుంటూనే ఉనాన్, గొలల్పూడి గారు మాలతీ చందూర్ గారి 
ఇంటికి వెళళ్డం అదే మొదటి సారి అని అకక్డికి వెళాళ్క తెలిసింది. ఇక చందూర్ దంపతులు ఇదద్రూ చాలా సంతోష పడిపోయి 
“మొతాత్ నికి మా అమెరికా కొడుకు వలన మీరు మా ఇంటికి వచాచ్రు” అని మా ఇదద్ద్రికీ తమ ఇంటి మూడు అంతసుత్ లూ వివరంగా 
చూపించారు.   

కింద అంతసుత్ లో చందూర్ గారి ఆఫీసు...అంటే మాలతి గారి మాటలోల్ నే చెపాప్లంటే “నేను రాసిన కాగితాలనీన్ ఆయన బలల్ 
మీద విసిరేసాత్ ను. మిగిలిన పనులనీన్ ఆయనే చూసుకుంటారు.”  అలా అనిన్ పనులూ... ఫ్ రీడింగ్ నుంచి, ప కలకి పంపించే 
దాకానూ, “జగతి” ప క నిరవ్హణ ఆ గది లోంచే జరుగుతుందన మాట. రెండో అంతసుత్ లో ఒక గదిలో ఉనన్ మాలతి గారి అకక్ గారిని 
మాకు పరిచయం చేసూత్  “ఆవిడని చూసుకోమని ఇంకెవరికెనౖా అపప్జెపేప్సి నేను ఊళుల్ , దేశాలు తిరగను” అని ఖండితంగా చెపాప్రు.  
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ఆ ఇంటి కింద రెండు అంతసుత్ లూ పుసత్కాలమయం కావడం పెదద్ విశేషం ఏమీ కాదు కానీ. పెనౖ డాబా మీద మాలతీ చందూర్ గారు 
చినన్ గారెడ్న్ వేసుకుని అందులో దొండ కాయలు, వంకాయలు పండించుకోవడం చూసి నాకు భలే ఆశచ్రయ్ం వేసింది. అది చూసి “మీ 
వంటల పుసత్కం చూడకుండా నేను అమెరికాలో ఎపుప్డూ వంట చెయయ్ లేదు మాలతి గారూ. అయినా మీకు అనిన్ రకాల వంటలు 
ఎలా నేరుచ్కునాన్రు? “ ఆవిడ ఎపప్టి లాగే గల, గలా నవేవ్సి “నీకో రహసయ్ం చెపప్నా?. నేను అసలు వంట చెయయ్ను. దానికి 
టెమౖేదీ?”. అనాన్రు. “మరి అంత పెదద్ వంటల పుసత్కం ఎలా రాశారు?” అంటే...”అది చినన్పుప్డు కదా. మా ఇంటోల్  అందరూ చేసుత్ నన్వి 
చూసి, నా సొంతం కొంత కలిపి అకష్ర బదధ్ం చేసాను. అంతే.” అని నిజాయితీగా ఒపేప్సుకునాన్రు మాలతీ చందూర్ గారు. నిజానికి, 
అది పూరిత్గా నిజం అని నేను అనుకోను. 

 ఆ రోజు చందూర్ గారి ఇంటోల్  మేము నలుగురం మూడు గంటల సాహితయ్ గోషిట్లో గొలల్పూడి గారు తమ కవితలు కొనిన్ 
వినిపించారు. నేను వచిచ్న అసలు పని ..అంటే కథల పోటీకి నాయ్య నిరేణ్త గా ఉండమని గొలల్పూడి గారూ, నేనూ కోరుతూ వివరాలు 
చెపప్గానే చందూర్ గారు సవ్తసిస్దధ్మౖెన పదధ్తిలో “మీ లెటర్ హెడ్ మీద ఉతత్రం యండి ఆలోచించుకుని చెపాత్ ం” అనాన్రు. మేము 
వయ్కి త్గతంగా వచిచ్ కోరిన అంత చినన్ కోరికకి ఈ సప్ందన ఏమిటా అని కొంచెం ఆశచ్రయ్పోయినపప్టికీ నేను వారు అడిగినటుట్  
అధికారికంగా మా వినన్పానిన్ తరువాత పంపించాను. “మాకు అలాంటివనీన్ వదడ్ండీ. అనవసరంగా వాదోపవాదాలకి దారి తీసే 
అవకాశం ఉంది.” అనాన్రు చందూర్ గారు అని ఆ తరువాత గొలల్పూడి గారు ఫోన్ చేసి చెపాప్రు. విశేషం ఏమిటంటే, నా లిఖిత 
పూరవ్కమౖెన ఉతత్రానికి ఇంచుమించు అవే మాటలతో మాలతి గారు నాయ్య నిరేణ్తగా ఉండడానికి అంగీకరించ లేదు అని 
సమాధానమూ, నేను వారింటికి వెళిళ్న విశేషాలనీ, ఆ రోజు గొలల్పూడి గారు చదివిన కవితలనీ పర్చురించిన “జగతి” ప క మూడు 
కాపీలు నాకు చందూర్ గారు అమెరికా పంపించారు. అవి నాకు చేరేటపప్టికి ఆ కథల పోటీలు అయిపోయి నెల దాటిపోయినా, ఆ 
విధమౖెన సప్ందన  వారి నిబదద్తకి నిదరశ్నంగానే నేను భావిసాత్ ను.    

నేను  ఎన్. ఆర్. చందూర్ గారిని నేను చూడడం అదే ఆఖరి సారి- 2009 లో. జనవరి 2011  లో తన 95 వ ఏట మాలతి 
గారిని అనిన్ విధాలుగానూ ఏకాకిని చేసి చందూర్ గారు పరమపదించారు. అపప్టి నుంచీ ఆవిడ ఎపుప్డూ కోలుకోలేదు కానీ ఆ ఏడు 
అకోట్ బర్ లో ..అంటే చందూర్ గారు పోయిన పది నెలలకే నా మాట మనిన్ంచి ఆవిడ హౖెదరాబాద్ వచిచ్ మా సతాక్రం అందుకోవడం 
నిజంగా నా అదృషట్మే. అపప్టి ఫోటో ఇందుతో జతపరుసుత్ నాన్ను. అకోట్ బర్ 2011 లో వంగూరి ఫౌండేషన్ ఆఫ్ అమెరికా 17వ 
వారిష్కోతస్వం సందరభ్ంగా మేము అపప్టి దాకా కేందర్ సాహితయ్ ఎకాడెమీ బహుమతి పొందిన తెలుగు రచయితలు అందరినీ   
(సుమారు 18 మంది) ఒకే వేదికపె ౖ గురిత్ంచి సతక్రించిన అపూరవ్ చారితర్క కారయ్కర్మానికి మాలతీ చందూర్ గారు చెనెన్ౖ నుంచి 
పర్తేయ్కంగా వచాచ్రు. అపుప్డు ఆవిడ మాటాల్ డుతూ “నా హృదయ నే  నవలకి 1992 లో కేందర్ సాహితయ్ ఎకాడమీ అవారుడ్  
వచిచ్నపుప్డు ఆసకి త్ లేక నేను ఢిలీల్ వెళిల్ ఆ అవారుడ్  వయ్కి త్గతంగా తీసుకోలేదు. కానీ ఇవాళ మా వంగూరి చిటెట్న్ రాజు అమెరికా నుంచి 
వచిచ్, పదేళళ్ తం వచిచ్న ఆ బహుమతిని మళీళ్ గురిత్సూత్  సనామ్నం చేసాత్ నంటే నాకు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. పెగౖా ఇంతమంది 
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అతయ్ంత పర్తిభావంతులెనౖ సాహితయ్ 
సర్షట్ లతో నేను ఒకే వేదికని పంచుకోవడం 
నా జీవితంలో చాలా అరుదెనౖ 
అవకాశం.” అని నాకు ఎనలేని గౌరవం 
చేసారు. ఆవిడ పర్సాత్ వించిన సాహితీ 
సర్షట్ లెనౖ చేకూరి రామారావు, అబూబ్రి 
ఛాయా దేవి, కేతు విశవ్నాథ రెడిడ్ , 
కాళీపటన్ం రామారావు, మాలతీ 
చందూర్ గారికి ఒక పకక్న, రెండో పకక్న 
కె. శివారెడిడ్ , ఇటీవలి “జాజ్ నపీఠ్” 
బహుమతి గర్హీత రావూరి భరదావ్జ, 

యారల్గడడ్ ల  పర్సాద్, మరొక “జాజ్ నపీఠ్” బహుమతి గర్హీత  సి. నారాయణ రెడిడ్ గారు, ఎన్. గోపీ, గొలల్పూడి మారుతీ రావు, 
జొనన్వితుత్ ల, దావ్నా శాU లతో మధయ్లో భయం, భయంగా నేను, వంశీ రామరాజు గారు ఉనన్ ఫోటో ఇందుతో జతపరుసుత్ నాన్ను. ఈ 
ఫోటోలో నారాయణ రెడిడ్ గారు ఆవిషక్రిసుత్ నన్ పుసత్కం నా “అమెరి’కాకమమ్’ కథలు” అనే విషయం నా సొంత సుతిత్. మాలతీ చందూర్ 
గారిని నేను చూడడం అదే ఆఖరి సారి. కానీ మాటాల్ డడం కాదు. 

2012 , మారచ్ లో మేము హూయ్సట్న్ లో నిరవ్హించిన మూడవ పర్పంచ సాహితీ సదసుస్కి ఏమౖెనా సరే మాలతీ చందూర్ 
గారిని పర్ధాన అతిథిగా అమెరికా తీసుకు రావాలని కృత నిశచ్యంతో నేను పదే, పదే పిలిచి, యారల్గడడ్  గారు, గొలల్పూడి గారు 
మొదలెనౖ వారితో రికమండేషన్స్ చేయించాను. వాటి ఫలితంగా ఆవిడ అమెరికా రావడానికి ఒపుప్కునాన్రు కానీ తన కూడా కనీసం 
మరొకరు ఉండాలనీ, పాస్ పోర్ట్, వీసా, పర్యాణం ఏరాప్టుల్  అనీన్ నేనే సవ్యంగా చూసుకోవాలనీ, ఇంకెవరినీ నమమ్ను అనీ, సభ 
జరిగే రోజులు తపప్ ఇంక ఎకుక్వ రోజులు ఉండను అనీ, ఇంకే ఊళూళ్ వెళళ్నూ అంటూ షరతులు పెటాట్ రు. వాటిలోల్  నేను సిదద్పడాడ్  
సమయాభావం వలన మాలతీ చందూర్ గారిని అమెరికా రపిప్ంచే నా పర్యతన్ం విరమించుకునాన్ను. అవనీన్ ఇపుప్డు తలుచ్కుంటే 
ఒక మంచి అవకాశం ఆవిడా, మేమూ కూడా కోలోప్యామేమో ఆనిపిసోత్ ంది.  

ఇక నాకూ, మాలతీ చందూర్ గారికీ నకక్కీ నాకలోకానికీ ఉనన్ంత దూరం ఉనాన్ యారల్గడడ్ ల  పర్సాద్ గారు నిరవ్హించే లోక్ 
నాయక్ ఫౌండేషన్ వారు ందటి సంవతస్రం (2012) లో నాకు ఆ సంసథ్ వారి పర్తిషాట్ తమ్క లిటరరీ అవారుడ్  పర్కటించ గానే 2005 లో 
మొటట్  మొదటి సారి ఆ అవారుడ్  మాలతీ చందూర్ గారికి, ఎన్. ఆర్. చందూర్ గారికి దకిక్ంది అని తెలిసింది. అది వినగానే, అలాంటి 
గొపప్ వారికి వారికి ఇచిచ్న బహుమతికి సాధారణ రచయితని అయిన నాకు అరహ్త లేదేమో అనిపించి సిగుగ్ , భయమూ వేసి ఏం 
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చెయాయ్లో తెలియక సలహా కోసం మాలతీ చందూర్ గారినే పిలిచాను. విషయం చెపప్గానే “యారల్గడడ్ కి అనీన్ తెలుసు. తపప్కుండా 
ఎవారుడ్  తీసుకో” అనాన్రు. పారితోషికం లకాష్ పాతిక వేలు అని తెలియగానే “లకీక్ ఫేలోవి. మాకు లకష్తో సరిపెటాట్ డు” అని 
సంతోషపడాడ్ రు మాలతీ చందూర్ గారు. అదే నేను ఆవిడతో ఆఖరి సారి మాటాల్ డడం.    

ఎస్.ఎస్. ఎల్.సి…అనగా హౖె సూక్ల్ దాకానే చదువుకుని, కేవలం సవ్యంకృషితో, మామయాయ్ & భరత్ నాగేశవ్ర రావు 
చందూరి గారి అపూరవ్ సహకారంతో, కంపూయ్టరూ, గూగులూ లాంటి సౌకరాయ్లు ఏ కోశానా లేని రోజులోల్ , భారత దేశానికి 
సావ్తంతర్య్ం వచాచ్క వేగంగా మారుప్లు చెందుతునన్ తెలుగు సామాజిక వయ్వసథ్కి, ముఖయ్ంగా మహిళల అనేక పాత, కొతత్ సమసయ్లకి 
“నేనునాన్ను” అంటూ పరిషాక్రాలు సూచించి, వెనున్తటిట్  కోటాల్ ది తెలుగు హృదయాలలో వెలుగు నింపి, వారి జీవితాలకి దిశా నిరేద్శం 
చేసి తన పారిధ్వ శరీరానిన్ సెతౖం వెదౖయ్ పరిశోధనల నిమితత్ం అంకితం చేసి పరిపూరణ్మౖెన జీవితానిన్ పునీతం చేసుకునన్ ఏకెకౖ సాహితీ 
వేతత్ మాలతీ చందూర్ గారితో నాకునన్ పరిమిత పరిచయానిన్ నెమరువేసుకుని నివాళులు అరిప్ంచడం కనాన్ నా బోటి వాడు 
చెయయ్గలిగినది ఏముంది?  

 
 

   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
                                       మా బాల్ గ్: www.vangurifoundation.blogspot.com 

PPP COMMENTS 

http://koumudi.net/comments/january_2011/americommercial_comments.htm

