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  ““నటనట  సమాట్సమాట్””  తోతో    --అ డఅ డ   --   ౖౖ   ళళ   

అవును. ఆ విషయం నా ఒకక్డికీ తపప్ ఆయనకి ఏ మా ం గురుత్  ఉం  అవకాశం లేదు.  నాకెతౖే ఆ అరగంటా 
వితాంతమూ మరిచ్ పో  సకే త్ లేదు.  అది 1961 వ సంవతస్రం. అంటే  యాభె ౖమూ ళళ్ ఏళల్ కిందటి మాట.  సినిమాలలో  ఔట్ 

డోర్ టింగ్ దృశాయ్లు ఒక వేళ ఉనాన్ అనీన్ మ సులోనే తీయబ  ఆ రోజులోల్ , బ శా మొటట్  మొదటి సారిగా ఒక తెలుగు సినిమా 
విశాఖపటన్ం రామకృషాణ్   లో టింగ్ జరుపుకోవడం ఒక సంచలనానిన్ సృ ంచిందిట్ . ఆ సినిమా రు అందరికీ తెలిన 
“కులగో లు.”  సినిమా క  పరంగా రో నాగేశవ్ర రావు పెలౖా పచీచ్సుగా తిరిగే  ఒక కాలే  విదాయ్రి అయితే అపుప్డు నేను ఆం  

నివరిస్టీలో నార్త్ కేంపస్ లో మొదటి సంవతస్రం ఇంజనీరింగ్ చదువుతునన్ “ దిద్మంతు నౖ” కు ణ్ .  అపప్టికే ఆయన “నట 
సా ట్” బిరుదు పొంది నాలుగేళుళ్ అయిన 38 సంవతస్రాల వ అ తార అయితే నేను కేవలం నూనుగు మీసాల పది డు 
సంవతస్రాల వయసులో “నాగాగ్ డి” సినిమాలు రొమాంటిక్ గా ఉంటాయి అనుకునే అ మానిని.  సినిమా నిరామ్తలు ఎంత 
రహసయ్ంగా ఉంచినా, నాగేశవ్రరావు మధాయ్హన్ం జనం విరామం కోసం, నివరిస్టీ లే స్ వెటౖింగ్ రూము కి వసాత్ డనే వారత్ 
మొతంత్  విశవ్విదాయ్లయం కేంపస్ అంతా గుపుప్మనే లోపుగానే ఎకక్డో నార్త్ కేంపస్ లో ఉనన్పప్టికీ చపుప్న అందుకునన్ వాళళ్లో 
నే కక్డిని కావడం నా అదృషమేట్ ! నాకు ఏ మా మూ ఇషంట్  లేని, కిషమెనల్ ట్ ౖ  “ఇం ల్ కాలుకుయ్లస్” కాస్ల్  లో ఉండగా ఎవడో నాకు 
ఒక చినన్ చీటీలో ఈ వారత్ అందించాడు. అపప్టి నివరిస్టీ కేంపస్ లో మెయిన్  గేట్ నుంచి వెస్ౖ చానెస్లర్ గారి ఇంటి మీదుగా 
బ శా అర మెలుౖ  కొం కిక్ కేఫటేరియాకి ఎదురుగుండా, ఓపెన్ ఎయిర్ టర్ పకక్న ఆ లే స్ వెటౖింగ్ హాలు అని చాయగా 
తెలుసు. అంతే. వెంటనే ల  శంక వంకతో కాసుల్  ఎగొగ్ టిట్ , ఒకరిదద్రు సేన్హితులతో అపప్టి ఎ  మటిట్  గుటలలోట్  అ లే స్  రూము కేసి 
పరి టడంట్  మొదలు పెటాట్ ను. ఆ రోజులోల్  “ షన్” అయిన హవాయి చెపుప్లు ఎ  మటిట్తో కొటుకుట్  పోయి, వేసుకునన్ పంటాల్ ం వెనక 
వేపు కూడా ఎ గా మచచ్లతో ఉనన్ ననున్ గుమమ్ం దగగ్రే “ ంధవులుౖ ” అడుడ్ కునాన్రు.  అపప్టి కింకా ఎకుక్వ మంది విదాయ్రులకిధ్  
తెలియక వజన సం హం లేదు తెలియదు కాబటిట్   లోపలిన్ంచి సి “పరవా లేదు. అతనిన్ రానియయ్ండి.” అని అకిక్నేని గారు 
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అనబటిట్  ననున్ లోపలికి వెళళ్నిచాచ్రు. ఎదురుగుండా కురీచ్లో కూచుని సవ్చచ్మెనౖ , తెలుగు తేజసుస్తో మహా వి గా ఉనన్ ఆయన 
ననున్ పలకరించి “ఏం చదువుతునాన్రు? కాసులుల్  లేవా?” అనేసి నోట మాట పెగలక నేను గుర్, గుర్ అని అవసత్ పడుతుంటే నవేవ్సి 
నాతో వచిచ్న ”ఇదద్రు మి ల” నీ అదే ఆపాయ్యతో పలకరించారు. పకక్నే ఉనన్ అందాల నటి కృషణ్  కుమారి గారితో కూడా నాది అదే 
పరిసిత్తి. అటు “నట స ట్” ని సి తరించాలా, పకక్నే   నాగేశవ్ర రావు తో సహా... ఎంతో  పొడుగాగ్ , తెలగాల్  పొందికగా ఉనన్ 
అదు తమెనౖ  అందాల రాశి  కృషణ్  కుమారిని డగానే పెరిగిపోయిన ల  డ  అనే గుం  చపుప్డు ఎలా తగించుకోవాలాగ్  అనే దుసిత్తి 
నా వితంలో ఆ ఒకక్ సారే కలిగింది.   

ఇపుప్డు అదంతా తలుచ్కుంటూ ఉంటే సరదాగాను, సిగుగ్  గానూ, ఎంతో గరవ్ంగానూ ఉంటుంది.  లెకక్ పెటుకోట్  లేదు కానీ ఈ 
యాభె ౖమూ ళళ్లోనూ అకిక్నేని గారిని ఇండియాలోనూ, అమెరికాలోనూ సభలలోను, వారి ఇం నూల్ , సేన్హితుల ఇళళ్లోనూ చాలా 
సారుల్  కలుసుకుని, అనేక సమయాలోల్  వయ్కిగతంగాత్  గంటల సేపు గడిపాను.  అనేక సందరా లలో ఆయనతో న్ లో మాటాల్ డినపుప్డు 
కూడా ఆయన ఆతీమ్యతని ఆసావ్దించాను. ఆయన మాటలోనేల్  చెపాప్లంటే  ఆయన వితం “తెరచిన పుసకంత్ ”. అందు చేత ఆయన 
నటన గురించి, నిబదధ్త గురించి నేను వేరే యనకక్ర లేదు. కానీ నా బోటి ఒక సరవ్ సాధారణ వయ్కి త్ని కూడా అదెకక్డా తెచిచ్ 
పెటుకునన్టుగాట్ ట్  కాకుండా, నాటకీయత లేకుండా ఆయన పలకరించే తీరు ఒకక్టే చాలు ఆయన వయ్కితవ్త్  విశిషతట్  ని ఆదరశ్ యంగా 
తీసుకోడానికి.   

మరో ము  ఏళ తరువాత ౖ ల్ 1980  ంతాలలో ఆయనని రెండో సారి మా హూయ్సన్ట్  లో కలుసుకునాన్ను అదే ఆయన మొటట్  
మొదటి సారి మా హూయ్సన్ట్  రావడం. అపుప్డు మా పుర ముఖులు తుమమ్ల కుటుంబ రావు గారు ఒక కల్  స్ లో చినన్ ఇషాట్  
గో ట్  ఏరాప్టు చేశారు. గటిట్గా అర డజను మంది కూడా లేని ఆ ఇషాట్  గో ట్  ఎంతో వయ్కిగతత్  సానిన్హితయ్ంతో జరిగింది.  ఆ అపుప్డు నేను 
సరదాగా ఆయన లినిౖ  అనుకరిసూత్  “అనన్ రాణ్ , నాకునన్ ఒకే ఒకక్ రిన్ల్  కాక్ మీద ఇంత కొబబ్రి చెటీన్ వేసాత్ వా...నినిన్ ఆ 
భగవంతుడు కూడా కష్మించడు. కష్మించడు, అనన్ రాణ్ , కష్మించడు” అని నటించగా ఆయన మనసారా నవేవ్సి, “మనిదద్రం యింకా 
చాలా ఇం  చేసుకోవాలి” అని ఒక చురక వేసి ననున్ ఆశీరవ్దించారు. చాలా సంవతస్రాల తరువాత బాగా పరిచయం అయాయ్క 
కూడా ఒకసారి నేను గురుంటానోత్  లే  అని అనుమానం తో మ ల్ పరిచయం చేసుకుంటూ ఉంటే ఆయన జం తటిట్  “వం రి 
గారూ, మీరు  నా కనాన్ వరల్డ్  మస్” అని చమతక్రించి ఆతీమ్యంగా మాటాల్ డారు.  

మరొక మరపు రాని సంఘటన 2006 లో జరిగింది. మేము..అనగా వం రి ం షన్ ఆ  అమెరికా...  డిశంబర్ 31, 
2006- జనవరి 1, 2007 తారీకులలో బాపు- రమణ ల మౖె  ష రిట్ త్ ధాన అంశంగా హౖెదరాబాద్ లో  మొటమొదటిట్  పంచ 
తెలుగు సాహితీ సదసుస్ నిరవ్హిసుత్ నన్టుట్  వంశీ రామరాజు గారి దావ్రా తెలుసుకునన్ ఎనాన్ర్ గారు నాకు క రు పెటాట్ రు. వెంటనే 
ఆయనని కలుసుకునాన్ను. కాసేస్పు మాట మంతీ అయాయ్క “మీరు తలపెటిట్న కారయ్ మం కానెస్ ట్  బావుంది. అందులోనూ బాపు-

రమణలు ఇదద్రూ సతీ సమేతంగా రావడానికి  ఒపుప్కునాన్రంటే అది పెదద్ విశేషమే. అటువంటి సభలో మాటాల్  అవకాశం కూడా 
చాలా అరుదెనౖదే. మీరు వేరే ఏరాప్టుల్  చేసుకుని ఉండక పొతే, నేను వారిదద్రి గురించి నా సావ్నుభవాలు కుపంగాల్ త్  చెపప్గలను” అని ఆ 
సభలో తను మాటాల్ డడానికి ఇషపడుతునన్టుట్ ట్  సూచించారు. అది వినగానే అకిక్నేని అంతటి మహానుభావుడు తనంత తాను ఈ 
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సాహితీ సదసుస్కు వసాత్ ననడం నాకు ఆ కష్ణంలో అపరిమితమెనౖ  ఆనందానిన్ కలిగించినా నాకు పచిచ్ వెలకాక్య గొంతుకలో పడిన 
భావం కలిగింది. దానికి రెండు కారణాలు. ఒకటేమో అపప్టికే మేము సి. నారాయణ రెడిద్ గారిని ధాన వకగాత్  ఆహావ్నించేశాం.  
మరొకటీ. అంతకంటా  ముఖయ్మెనదీౖ  రాజకీయవేతలనీత్ , సాహితీవేతలుత్  కాని సినిమా వారిని ఈ సభలకి అతిధులుగా 
ఆహావ్నించకూడదు అని మేము పెటుకునన్ట్  నియమం. పెగౖా అకిక్నేని వసేత్ ఆయనే  కేం  బిందువు అయిపోయి సాహితయ్ సంగాలు 
చేసే వకలకిత్  వేదాద్ మనుకునన్ పెదద్ పీట చినన్దెపౖోతుందేమో అని భయం కూడా నాకు వేసింది.  అందుచేత మామూలుగా  అయితే  
“తపప్కుండా సర్, అంతకంటేనా” అని తకష్ణం సప్ందించే బదులు నేను కొంచెం తడబడ  “ఇవి సాహితయ్ సభలు కదా....కేవలం 
రచయితలూ, సాహితీవేతలత్  కోసమే..” అని నసుగు  ఉంటే “నేను కూడా నాలు దౖు పుసకాలుత్  రాసాను కదా. ...ఓ ఓ ....అవనీన్  
నా గురించి నేను రాసుకునన్వేగా..ఎనీవే..నేను రచయితని కాను కానీ రచయితలకి మెటీరియల్ ని” అని మొతంత్  నా అనుమానాలని 
అరకష్ణంలో అరంచేసుకునిధ్  “గు  లక్” అనాన్రు. ఆ తరువాత నేను గత అకోబర్ట్  2013 దాకా నేను ఎనిన్ సారుల్  ఆయనతో మాటాల్ డినా, 
కలుసుకునాన్ ఈ సకి త్ ఏ కోశానాన్ రాలేదు. అకిక్నేని గారి ఉనన్త వయ్కితావ్నికీత్ , సంసాక్రానికీ ఇంతకంటే ఉదాహరణ ఇంకేం కావాలి?   

2009 లో అనుకుంటాను ....అకిక్నేని – అనన్ రణ్ గారల్ 60 వ వివాహ వారికోతస్వం  ఒక పెదద్ ల్ లో జరిగింది. ఆ 
సమయంలో నేను హౖెదరాబాద్ లో ఉనాన్ను. అది తెలిసి ఆయన ఆ ఉతస్వాలకి నాకు ఆహావ్నం పంపిం’చారు. నేనూ, వంశీ 
రామరాజు గారూ వె ంల్ .  అకిక్నేని నాగారునజ్  మమమ్లిన్ రిసీ  చేసుకుని  నాగేశవ్ర రావు గారూ, అనన్ రణ్ గారూ ఉనన్ కురీచ్ల దగగ్రకి 
తీసుకె ళ్రు. రామరాజు గారు ననున్ పరిచయం చెయయ్బో  ఉంటే అకిక్నేని గారు ఆయనిన్ వారించి “ఉండవయాయ్. వం రి గారి 
గురించి నాకు బాగానే తెలుసు. చాలా మంచి పనులు చేసుత్ నాన్రు”. అని “ఈయన నాకనాన్ అకక్డా, ఇకక్డా కూడా వరల్డ్  మస్” 
అనన్ రణ్ గారికి  నా రి త్ రు  సహా  పరిచయం చేశారు.  అది సి నేనూ, రామరాజు గారూ కూడా “డం ”ౖ పోయాం.  ఆ 
సాయం ం ఆ దివయ్మెనౖ  పండగకి యావ  తెలుగు సినీపరి మ తరలి వచిచ్ంది.  అకక్డ నేను డని రోయిన్ లేదు, 

డదలుచ్కోని రో లేడు.  ఒక పకక్ వేదిక మీద పి. సుశీల గారు పాడుతుంటే వెళిల్  పలకరించగానే “నువువ్ ఇకక్ ం చేసుత్ నాన్ ? “ 
అనాన్రు ఆ మహా గాయని. ఇక నాకు ఎంతో ఆతీమ్ రాలు, ఈ “హాసయ్ కౌముది”  లో నాకంటే పె ౖసాయిలో పాఠకుల అ మానానిన్ 

రగొంటునన్ బలభ  పా ని రమ  మరి ....నమమ్ండి నమమ్క పొండి....ఆవిడని భరిసుత్ నన్ భరత్  భాకర్ గారుల్  ఆ సినిమా గేంగ్ 
లో “కాకులోల్  హంసలాల్ ” వెలిగిపోయారు.  ఎపుప్ పుప్డో అమెరికా వచిచ్నపుప్డు మా ఇం ల్  ఉనన్ చాలా మంది ముఖులు అకక్డ 
ననున్ సి, పలకరించి అలనాటి అమెరికా సమ్ృతులు నెమరు వేసుకునాన్రు. అకిక్నేని వారు ఎంతో సహృదయంతో ననున్ ఆహావ్నించక 
పొతే ఇంతటి అదు తమెనౖ  అవకాశం నాకు దకేక్దే కాదు.  అకక్డ కలుసుకునన్ క కారులూ, తిభావంతులతో పోలిచ్ సేత్, నేను 
అపుడపుప్డు ఎగరేసుకుంటునన్ కాలర్  సిగుగ్ తో తలవంచుకుం ంది.  

ఆ తరువాత దురదృషట్ వశా  అనన్ ర గారు పరమపదించినపుప్డు పరామరిశ్ంచడానికి అకిక్నేని గారికి న్ చేశానుత్ ణ్ . ఏ 
కారణం చేతనో సుమారు గంట సేపు అకిక్నేని గారు తమ 60 ఏళల్ సాహచరయ్ంలో అనేక అంశాల గురించి చెపుప్కొచాచ్రు.  
ఉదాహరణకి ఆయన పెళిల్ అయిన కొతలోత్  ఇదద్రూ కలిసి ఒక సినిమాకి వె రటల్ . అది మ సు కాబటిట్  అపప్టికే ఆయన పెదద్ రో 
అయినా అకక్డ ఎవరూ  గురుపటరనిత్ ట్  అనుకునాన్రుట. కానీ ఇంటరెవ్ల్ లో లెట్స్ౖ  వేసినపుప్డు కొందరు గురుత్  పటిట్  గుసగుసలు 
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మొదలుపెటాట్ రట. ఒక కు డు “నాగేశవ్రరావు పకక్న అంజలీ దేవి లా ఉంది” అనీ  “అబేబ్, కాదు, సావి  అయి ఉంటుంది” అని 
మరొకడూ “అబేబ్, సావి కి ఎతుత్  పళుళ్ ఉండవు ఈవిడలా....నాగేశవ్ర రావు ఎవరో ఎక్స్  ని వేసుకొచాచ్డు” అనీ మాటాల్ డుకుంటూ 
ఉంటే అవి ఆయనా, ఆవిడా విని అపప్టి నుంచీ కలిసి పబిక్ల్  సినిమా హాళళ్లో సినిమాకి ఎపుప్డూ వెళళ్ లేదట. ఎకక్డో అమెరికాలో 
ఉండి, సాధారణ పరిచయం మా మే ఉనన్ నాతో అకిక్నేని గారు అటువంటి ఆతీమ్య సంభాషణ  జరిపారు అంటే నాకు ఇపప్టికీ 
ఆశచ్రయ్ం గానే ఉంటుంది.  నిజానికి ఒకసారి ఆయన ఇంటికి వెళిళ్నపుప్డు మేము విజిటర్స్ రూము లో కూచునాన్ం. ఆయన లోపల 
నుంచి కొంచెం ఆలసయ్ంగా చేతులు తుడుచుకుంటూ వచిచ్ “సారీ...మా ఆవిడకి మసాజ్ చేసుత్ నాన్ను” అని యాదాలాపంగా అనేసి 
మాటలలో పడాడ్ రు. అకిక్నేని గారి ఆదరశ్ దాంపతాయ్నికి ఇది మరొక చినన్ ఉదాహరణ.     

అకిక్నేని గారు ఎంత మాటకారో అంత చమతాక్రి కూడానూ....ఒకసారి ఆయనతో మాటాల్ డుతునన్పుప్డు ఆయన చీటికీ, 
మాటికీ నడుం మీద గోకుక్ంటునాన్రు. నేను సరదాగా “అదేమిటే సార్, అంత దురదా?“ అనాన్ను. ఆయన వెంటనే నవేవ్సి “అవును 
మరి. అది మీకెలా తెలుసుత్ ందీ?. నేను ఢభె ౖపెగౖా రోయిన్స్ తో రొమాంటిక్ సీన్స్ లో నటించాను. ఏమో ఎవరు ఏం అంటించారో?” 
అని నా నోరు మూయించారు. మరొక సారి ఆయనని డడానికి వె త్  మా ఆఖరి చెలెల్లు ఉషారేవతినీ, నా పెదద్ మేనగోడలు దురగ్ 
నీ తీసుకె ళ్ం. “నా సుతిత్ మీ ఒకక్రూ భరించదలుచ్కోలేక మీ వాళళ్ని కూడా తీసుకొచాచ్రా?” అని ఆ తరువాత మ ళ్ కలిసినపుప్డు 
చమతక్రించారు ఏఎనాన్ర్.  

మరొక సారి ఏమయిందంటే, నేను చిరకాల  మి లు, సహృద లు అయిన  నూయ్యార్క్  వాసి రవి కొండబోలు గారికి 
ఏ  పని మీద న్ చేసేత్ మా మాటలు అయాయ్క “అకిక్నేని గారు వచాచ్రు. మాటాల్ డతారా?” అని అడిగారు. “అ య్, తపప్కుండా” 
అని “ఏమిటి సార్, మీరు అమెరికా వచిచ్ చాలా ఏళయిందిల్ . ఎపుప్ చాచ్రు ఎలా ఉనాన్రు?” అని  అకిక్నేని గారిని పలకరించాను. 
దానికి ఆయన “అవును వం రి గారూ, ఏ  వయసు ముదురుతోంది కదా, మి లందరినీ ఒక సారి సి పోదామని రయ్ంౖ  
చేసాను.” అనాన్రు. దానికి నేను నవివ్ “వయసు ముదరడం ఏమిటి సార్, అమెరికాలో మగాడి వయసు గురించిన కు మీరు 
వినలేదా” అనాన్ను. “ఆడవారి వయసు మీద చాలా కులే వినాన్ను కానీ. మగాడి వయసు మీద కులేమిటీ?” అనాన్రు అకిక్నేని. 
“అదే సార్. అమెరికాలో మగవాడి వయసు అతను సే ఆడపిలల్ వయసు తో సమానం అంటారు” అనాన్ను. ఒక నిముషం తరావ్త 
ఆయన ఆ క్ ని అరంధ్  చేసుకుని  “ఓరినీ, ఆదా...అయితే నేను ఇపప్టి నుంచీ ఇరవె ౖఏళల్ ఆడ పిలలల్  కేసే సేత్ సరి పోతుంది 
అనన్మాట. ఆ మాట కొండబోలు రవితో కూడా చెపప్ండి....” అని అకిక్నేనిగారు మన:సూరిగాత్  నవేవ్శారు నా చినన్ చమతాక్రానికి.  
అలాగే “  రామరాజయ్ం” అమెరికాలో కూడా విడుదల అయిన మొదటి ఆట డ గానే ముందు బాపు గారికి. వెనువెంటనే అకిక్నేని 
గారికి   న్ చేసి అ నందనలు తెలిపినపుప్డు మహానందపడి, అపప్టికే ఆ సినిమాలో వాలీమ్కి గా ఆయన నటనకి కష్కులు 
హమ్రథం పటాట్ రనన్ మాట విని మహా రిలాకిస్ంగ్ మూ  లో ఉనాన్రేమో ఉనాన్రేమో ఆ రోజు అనేక విషయాల మీదా, అపుప్డపుప్డు 

ఆయన చదివిన నా కథల మీద గంట సేపు మాటాల్ డారు.  
ఇక  2012 లో డాలస్ లో జరిగిన అకిక్నేని గారి 89  వ జనమ్దినోతస్వం, 2013 లో హౖెదరాబాద్ లో జరిగిన 90వ 

జనమ్దినోతస్వం లోనూ కూడా పాలొనేగ్  అపురూపమెనౖ  అదృషంట్  నాకు కలిగింది.  అకిక్నేని గారు తానా వారి కోరికపె ౖ పెట్ంబర్ 2012 
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లో అమెరికా వసుత్ నన్టుట్  వారత్ తెలియగానే, ఆ నెలలోనే మా అమామ్యి పెళిల్ కూడా జరగబోతోంది కాబటిట్  నేను అరంటుగాజ్  ఆయనిన్ 
పిలిచి మా అమామ్యి పెళిళ్కి ఆహావ్నించాను. “తపప్కుండా వసాత్ ను. ఇటీజ్ మౖె పెల్జర్” అని ఆయన ఎంతో ఉతాస్హంతో సప్ందించి 
తన అమెరికా యాణం ఏరాప్టుల్  చేసుత్ నన్ వారికి  హూయ్సన్ట్  మా అమామ్యి పెళిళ్ నాటికి వచేచ్ ఏరాప్టుల్  చేయించమని నాకు 
అనుమతి ఇచాచ్రు.  ఎటొచీచ్ ఎంత యతన్ం చేసినా పెళిల్ అయిన నాలుగు రోజుల దాకా ఆయన  ఆయన హూయ్సన్ట్  వచేచ్ ఏరాప్టుల్  

చెయయ్డం కుదర లేదు. అది తెలిసి ఆయన “పోనీ మనం 
ఎలాగా డాలస్ లో కలుసాత్ ం కదా. అకక్డికి నూతన 
వధూవరులని తీసుకు రండి. ఐ విల్ బెల్స్ దెం” అనాన్రు. 
ఇక నాకు ఆపత్ మి లు, అపప్టి తానా అధయ్కుష్లు  అయిన 
సాద్ తోటకూర గారి వినూతన్మెనౖ  ఆలోచనలు, 

సమరవంతమెనధ్ ౖ  నాయకతవ్ం లో  తానా వారు డాలస్ లో 
అదివ్తీయంగా జరిపిన అకిక్నేని 89వ జనమ్దినోతస్వ 
వేడుకలలో, అకిక్నేని గారిని శేవ్త అశవ్ శకటం లో ఊరేగిసూత్  
సభా ంగణంలోకి తీసుకు రావడం, ఆయన చి ల చి  
సమాహారానిన్ ఆయన చేతే ఆవిషక్రింప చేయించడం 

మొదలెనౖ అంశాలలో నేను అకిక్నేని గారి పకక్నే ఉం  అవకాశం నాకు తానా వారు కలిగించారు. ఆ నాటి లు కొనిన్ ఇందుతో 
జతపరుసుత్ నాన్ను. అంతే కాదు అమెరికా తెలుగు ముఖులలో ఒకడిగా గురించిత్  అకిక్నేని గారు ఆ రోజు తన జనమ్దిన వేడుకలలో 
ననున్ సతక్రించారు. అంతటి కోలాహలం లోనూ మా అమామ్యి పెళిళ్కి ఇండియా నుంచి వచిచ్న మా కుటుంబ స య్లనీ, అపప్టికే 
వారం తమే పెళిల్ అయిన మా అమామ్యినీ, అలుడినీల్ , అతని 
కుటుంబానీన్ సాదరంగా ఆశీరవ్దించారు.  డాలస్ కారయ్ మం అయాయ్క 
అకిక్నేని గారు ఆయన చిరకాల మి లూ, నాకు కూడా వయ్కిగతంగా 
అతయ్ంత ఆపులూత్  అయిన ముతాయ్ల భాసక్ర రావు & సీత దంపతులని 

డడానికి  హూయ్సన్ట్  వచాచ్రు. ఆ రోజు అకిక్నేని గారితో కొంత 
వయ్కిగతత్  సమయం గడపడానికి ననూన్, గాయని ఆకునూరి శారద,  మరి 
కొందరు ఆపులనీత్  ముతాయ్ల దంపతులు ఆహావ్నించారు. యధా కారం 
అకిక్నేని గారు ఆ ఇలంతాల్  తన ఆపాయ్యతతో, చలోకులతోత్  నిం శారు. 
ఆ రోజు సాయం ం జరిగిన బహిరంగ కారయ్ మంలో కూడా మాటాల్  అవకాశం నాకు కలిగింది.  ఈ 2012 యా  అకిక్నేని వారి 
ఆఖరి అమెరికా యా .  



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                             |òæãÁe]   2014  

6  అమెరికలకలం కథలు    

ఇక గత సంవతస్రం అకోబర్ ట్ , 2013 లో నేను హౖెదరాబాద్ వెళిళ్నపుప్డు మా వంశీ రామరాజు గారి మెగా సనామ్న 
కారయ్ మంతో సహా అకిక్నేని గారి 90 వ పుటిట్న రోజు పండగలు అనేకం జరగడంలో ఏ మా ం ఆశచ్రయ్ం లేదు. వాటిలోల్  వెభౖవంగా 
జరిగిన ఒక కారయ్ మంలో నేను కూడా పాలొనడంగ్  నా అదృషమేట్ . ఎందుకంటే అది నిరవ్హించిన వారు అందరూ  డాకరేట్ ల్.  ఆ నాటి 
సభలో రెండు, మూడు విశేషాలు ఉనాన్యి. మొదటిదేమో  ఆ నాటి సభలో దాసరి, సింగీతం, హామ్నందం, నటి లU మొదలెనౖ సినీ 
ముఖులూ, ఖాయ్త వెదౖయ్ శిఖామణులూ వెరసి నలభె ౖమంది పెగౖా అకిక్నేని గారిని సతక్రించిన వారిలో ఉనాన్రు కాబటిట్  సభ రెండు 

విడతలు గా జరిగింది.  నేను రెండో విడతలో వేదిక మీదకి ఆహావ్నించబడగానే అకిక్నేని గారి పకక్ కురీచ్లోనే గంట పెగౖా  కూరుచ్నే 
అవకాశం నాకు దకిక్ంది. హామ్నందం తరువాత  అకిక్నేని గారి గురించి ఈ వాయ్సంలో పొందుపరిచిన కొనిన్ సంగతులు సాత్ విసూత్  
నేను మాటాల్ డాను.       

ఇదంతా ఎలా ఉనాన్, చినన్ తమాషా ఏమిటంటే సభా రంభానికి ముందు మొదటి వరసలో అకిక్నేని గారు కూచునాన్రు. 
సరిగాగ్  ఆయన వెనకాల సీటలోల్  నేనూ, “హాసయ్కౌముది” లో అ  తాంబూలం అందుకుంటునన్ బలభ పా ని రమ  అనే 
ఆతీమ్ రాలూ కూచునాన్ం.  “మీకు అకిక్నేని గారు పెరస్నల్ గా తెలుసా, ననున్ పరిచయం చెయయ్మంటారా? “ అని రమ  గారు 
ననున్ అడిగారు. వారిదద్రికీ చాలా పెదద్ సేన్హం ఉంది అని నాకు తెలుసు. అందు వలన “తెలుసు కానీ, పరిచయం చెయియ్ దాద్ ం, 
ఏమవుతుం ” అనాన్ను. వెంటనే ఇదద్రం లేచి ఆయన దగగ్రకి వెళళ్గానే “ఈయన ఫలానా ..అమెరికాలో ఉంటారు” లాంటి 
వాకాయ్లతో రమ  అకిక్నేని గారికి ననున్ పరిచయం చెయయ్బో  ఉండగా ఆయన ఒక నవువ్ నవివ్ “రమ , నువువ్ పుటకట్  ముందు 
నుంచీ వం రి గారు నాకు తెలుసు” అనాన్రు.  అనేన్ళల్ పరిచయంలో  “సార్, ననున్  మీరు, వారు అనకండి. నువువ్ అని పిలవండి 
చాలు” అని ఏక వచనంలో సంబో ంచమని ఎనిన్ సారుల్  యపడాడ్  ఆయన ననున్ ఎపుప్డూ “వం రి వారు, గారు ” అనే పిలిచే 
వారు. అది ఆయన మంచి సంసాక్రానిన్ తెలియ సినా, ఆయన చేత “నువువ్” అనిపించుకునే అదృషంట్  నాకు దకక్ లేదు.   

 అకిక్నేని నాగేశవ్ర రావు గారి నిరావ్ణ వార టీ లో డగానే రెండు రోజుల పాత్ టు నేను అనిన్ పనులూ మానేసి అమెరికాలో 
వచేచ్ టీ  9 మరి  టీ  5 నూయ్స్ చానెల్స్ ని సూత్ నే ఉనాన్ను. ఆయన అసంఖాయ్క అ మానులు, యావ  సినీ పరి మ, 

తవ్మూ పించిన మా మానాలు ఒక మహా మనీ  సం రణ్ విత పరిసమాపికిత్  తగిన సాయిలోనే ఉనాన్యి అనిపించినా, 
ఆయన దహన యలు కొంచెం లోటుగా ఉనాన్యి అని అనుకునాన్ను. అకిక్నేని గారు నాసిత్క వాది అని అందరికీ తెలిసినదే. అందు 
వలన వేద మం లతో అంతయ్ యలు జరుపుతారు అని ఎలాగా అనుకోలేదు. కానీ అతి తకుక్వ సమయాలలో తపప్ వితాంతం 
ఎపుప్డూ ఏ బహిరంగ సభలలో అయినా అకిక్నేని గారు తెలుగుతనానిన్ చాటి చె త్ , పంచ కటూట్ , కండువా తోనే కనిపించే వారు. 
అలాంటిది ఆయన అంతయ్ యలలో దహన సంసాక్రం చేసిన వారందరూ న్స్, మామూలుగా ధరించే కాక్లు, పంటాల్ లు 
వేసుకోవడం నాకు అ లా అనిపించింది. కనీసం ఒకక్రెనౖా పంచె కటుతోట్  కనపడి ఉంటే అకిక్నేని గారి తెలుగు తనానికి నిదరస్నం గా 
ఉం దేమో అని నాకు అనిపించింది.  
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ఏది ఏమెనా తెలుగు జాతికిౖ , సంస తికి, సినీ పరి మ కి పెదద్ దికుక్గా దిశా నిరేశంద్  చేసి తరతరాల కోటాల్ ది తెలుగు వారి “నట 
స ట్” గా వెలిగిన అకిక్నేని నాగేశవ్ర రావు గారికి తీపి జాజ్ పకాలతో నా  దాహ్ ంజలి ఘటిసుత్ నాన్ను.   

 
                                        మా బాగ్ల్ : www.vangurifoundation.blogspot.com 
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