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చినన్పుప్డు చూ న నిమా అలా
ల్ కథలుకథలుగా చెపుప్కోవడం అల టు - చెలె
ల్ ళళ్తో, నెచెచ్ళళ్తో. మళీళ్ ఇనాన్ళళ్కి, ఇనేన్ళళ్కి ఆ
సరదా పుటి
రాత్ నన్ ఇంకో -రి య్ ఈ సరదా నామ్యణం. అనన్టు
ట్ ంది. ఇదో రకంగా ఎపుప్డో వచిచ్న నిమాలిన్ ఇపుప్డు చూత్
ట్ ఓ
షయం చెపాప్లి నేను... పాలు, ఆ లు ఎలా నితయ్బ వచనాలో, నిమాలో కనిపించి అలరించే ఎనీ
ట్ రామారా , నాగేశ రా
ణ్ ,
ర్ , కృష
భన్బాబు, ణిర్ , జయప
రేకాంతం, రేలంగి, రాజబాబు - ఎవౖ రె నా సరే, మన
నీ-మా-చుటా
ట్ లే,
ర్ ద, ఎ రంగారా ,
నితయ్పి
ట్ కండేం!
ర్ యవచనాలే! అందుకని ళళ్ పేర
ల్ చివర గారు
ల్ , బూరు
ల్ అతికించలేదని ననున్ చీ ల్టె ట
PPP

ముందుగా ఈ సరదా నామ్యణం గురించి ఓ చినన్ మాట.
చినన్పప్టున్ంచీ ఎనోన్ నిమాలు చూ ను. కొనిన్ నిమాలు ల్టూ , పర్ ల్టూ అంటూ పేరు
నడమే కానీ టిని ఎపుప్డూ
ల్
చూడలేదు. ఆ నిమాల పేరు
తుకుతూ ంటే కనిపించిన టనిన్టికీ ఒక కామన్ కారకట్ రిట్ ॓ ఏంటంటే అవనీన్ దర కరతన్ దాసరి
ల్
నారాయణరా
నిమాలు. "హనాన్! పండగొచిచ్నా, ఫె
ర్ ండు వచిచ్నా, పరీకష్ల ముందు ఆందోళన తగగ్డానికి, పరీకష్లయాయ్క అలసట
తగగ్డానికి, ఇలా రకరకాల కారణాలతో ననున్ బోల
డ్ నిన్ నిమాలకి తీ కెళిళ్న మా అమమ్ చాలా జాగ
ర్ త్ త గా నాకు దాసరి నిమాలు
చూపించకుండా తపిప్ంచే ంది" అనే కుని ఇపుప్డు దొరికిందే ఛాను అనుకుని వరస పెటి
ట్ దాసరి నిమాలు చూడడం మొదలు పెటా
ట్ ను.
ఒకటో రెండో చూ న తరా త లాజికుక్లందు దాసరి లాజికుక్ రయా అనిపించ గింది.
అలా చూ చూడగానే నాకు కాలేచ్ న రికీ, నేను కాలేచ్ న రికీ ఆ కథలు పంచ గాను. నే చెపిప్న కథలనీన్ నన్ రి నుంచి
ఏకగీ
ర్ వంగా ఒకటే మాట...”ను లా టిని మాకు మాత
ర్ మే పంచుటతో ఆగిపోకూడదు. నీలా చినన్పుప్డు అమమ్ చూపించలేదని, నానన్
తీ కెళళ్లేదని ఈ సరి లేని సరదా(సరి) నిమాలు చూడక ఎంతో నోదానిన్, నీ జా
ఞ్ నానిన్ కోలోప్యిన ళళ్కి ఆరారా అందించడానికి ఈ
నిమాల గురించి రాయాలి ందే!” అని పటు
ట్ బట
ట్ డంతో ఆ ర్ తల పో
ట్ ను.
ర్ తా హంతో నా నీ-గాథా-అల
ల్ రి మొదలెటా
PPP

ఈ మాసపు సినిమా

రాగదీపం.

రాగ-విరాగాల కతీతంగా చూడాలిస్న సినామ్-విరాగదీపం.
పేర్మా-పెళీళ్ టాపికుక్ల మీద దాసరి వెలిగించిన ఒకానొక దరశ్కతవ్ పర్యోగ-దీపం
ఈ రాగదీపంలో రాగాలు తీసి పాడినటుల్గా, అనురాగాలు మోసి ఓడినటుల్గా నటించినవారు నటసామార్టుట్ నాగేశవ్రార్వ.
ఆ రాగానికి సినామ్లో మలిగిన తారామణీదీపం, సహజనటి అని పేరొందిన జయసుధ.
అదే రాగానికి ఇదే సినామ్లో రగిలిన ఇంకో-తారామణీదీపం, ఏ పేరూల్-పటాట్లూ పొందకపోయినా సహజంగా నటించే లకిష్.
పర్తి సినిమాలో లాగే గుండెపోటొచేచ్ గుమమ్డి.
ఆసిత్ మహ-లావైన రావుగోపాలార్వు.
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సింగీతంవారి సినిమాలోల్ ఏకట్ర గానో, డాకట్ర గానో తెరంగరంగవైభవంగా కనిపించే అందాల-హుందాల సైట్లిష హీరో ఈ దాసరివారి
సినిమాలో మాతర్ం అపరాథ-దీపమైన కౄరంగనాథ.
కథ, మాటలు, సీర్క్న పేల్, దరశ్కతవ్ం, మరియు కొనిన్ పాటలు – మళీళ్ అనీన్ దాసరే!
అటిట్ అరథ్-దశావతారాల దాసరి గారికి ఓ సినమ్తీ గిదాయ్నిన్ సమరిప్ంచుకుని నా సినామ్ కథని మొదలెటెట్ద…
పాటల మాటలు బేరుచ్ను
మాటల నా పాటలలోన నొపుప్గ దూరుచ్ను
మాటల పాటల నలిగి
చతురమౌ దాసరి భావం తెలియవె సినమ్తీ!
ఈ సినామ్లో నటసామార్టుట్ నాగేశవ్రార్వ నిరుదోయ్గ చకర్వరిత్. ఉదోయ్గం కోసం ఒక ఆఫీసు నుంచి ఇంకో ఆఫీసుకి వెళూత్, వసూత్ రోడుల్
కొలుసూత్ వుంటాడు. ఓ రోజు తెలల్బటట్లేసుకుని ఇంటరూవ్య్కి వెళూత్ వుంటే ఓ అమామ్యి మోటర సైకిల మీద వేగంగా వచిచ్ నాగేశవ్రార్వ మీద
బురద చిమిమ్ వెళుత్ంది. ఆ అమామ్యెవరో కాదు, రెండు జళేళ్సుకునన్ జయసుధ. పాపం! నాగేశవ్రార్వ ఇంటికి వెళిళ్పోయి బురదంటుకునన్
పేంటూ-చొకాక్ మారుచ్కుని బయటికి రాగానే మళీళ్ అదే పిలల్-అదే బండి-అదే బురద. నాగేశవ్రార్వ కింక భలే తికొక్చేచ్సి ఆ బురద బటట్ల
తోనే ఇంటరూవ్య్కి వెళేళ్టపప్టికి వేళ మించిపోయి సాయంతర్ం అవుతుంది. అకక్డ ఇంటరూవ్య్ చేసే రావుగోపాలార్వు నాగేశవ్రార్వ ఆలసయ్ంగా
వచిచ్న కారణం తెలుసుకుని బోలుడ్కోపాలార్వు అయిపోయి, నాగేశవ్రార్వ ఇంకో మోటర సైకిల మీద అరెజ్ంటుగా వెళిళ్, ఆ బురద చలిల్న
అమామ్యిని పడేసి కాలో చెయోయ్ విరగొగ్టిట్ వసేత్ కానీ ఉదోయ్గం ఇవవ్నంటాడు.
నాగేశవ్రార్వ అలాగే అంజెపిప్ వెళిళ్, జయసుధని గా...ఠిగా దెబబ్లు తగిలేలా పడేసి మరీ హాసిప్టలోల్ చేరిప్సాత్డు. ఇంతకీ జయసుధ
ఎవరో కాదు, రావుగోపాలార్వు కూతురు. తలిల్ లేని పిలల్. సినిమా మొదలయేయ్ టైంకి ఈవిడ మానసిక వయసుస్ పదో, పనెన్ండో పాపం!
అందుకేనేమో ఇంటోల్ బుదిధ్ చెపేప్వాళుళ్ లేక, ఒంటోల్ బుదిధ్ పెరకక్ ఎవరైనా తెలల్బటట్లు వేసుకుని రోడుడ్ మీద వెళూత్ కనిపిసేత్ బురద చిమమ్డం
హాబీగా పెటుట్కుంది. తన కూతురుకి దెబబ్లు తగిలి హాసిప్టలోల్ వుందని తెలిసి పరిగెటుట్కొచిచ్న రావుగోపాలార్వుకి అది నాగేశవ్రార్వ చేసిన పని
అని తెలిసి, తెగ కోపప్డి, ఉదోయ్గం లోకి పోసిట్ంగు కాకుండానే ఊసిట్ంగు చేసేసాత్డు.
వచిచ్ందనుకునన్ ఉదోయ్గం వచీచ్రాకుండానే ఊడిపోవడంతో నాగేశవ్రార్వ వెళిళ్ ఒక లైబర్రీలో ఏదో ఒక చినన్ ఉదోయ్గంలో చేరతాడు.
ఇంతలో అకక్డికి రెండుజళూళ్-గౌనూ వేసుకునన్ జయసుధ ఓ నలుగురు సేన్హితురాళళ్తో వసుత్ంది. జయసుధని పడేసింది ఈ నాగేశవ్రార్వే
అని తెలుసుకుని అభినందిసుత్నన్ తన మితర్బృందానిన్ చూసి ఉడుకుక్నన్ జయసుధ నాగేశవ్రార్వుని పకక్కి పిలిచి “సారీ” చెపిప్, తన మీద ఒక
కవిత చెపప్మని అడిగితే నాగేశవ్రార్వ "ఏకాంతం కావాలి, ఏకాగర్త కావాలి, తోట కావాలి, పువువ్లు కావాలి, ఇలా ఇంకా ఎనోన్ కావాలి"
అంటూ ఓ పే...దద్ లిసుట్ చెపప్గానే జయసుధ అవనీన్ ఆ రోజు సాయంతర్మే ఏరాప్టు చేసాత్నంటుంది. ఓ పసుపప్చచ్ చీర కటుట్కుని తయారై
వచేచ్సుత్ంది. వెంటనే ఎకక్డో గడిడ్భూములోల్ "నీ కారు నంబర వన, నీ డోరు నంబర వన" అంటూ నాగేశవ్రార్వు తెగ జోరుగా, హుషారుగా
ఆడుతూ పాడేసాత్డు. నాగేశవ్రార్వుతో సమానంగా కాలు కదిపి ఆడిన జయసుధ ఆ పాటని మోసుకెళిళ్ లైబర్రీలో ఇవవ్గానే ఆ ఉదోయ్గం కూడా
పోతుంది. ఏదో సరదాగా ఆటపటిట్దాద్మనుకునన్ తన వలల్ నాగేశవ్రార్వ ఉదోయ్గం ఇంకోసారి పోగానే బాధపడి అతనికి "సారీ" చెపప్డానికి
వెళిళ్న జయసుధని "నీ సారీలు నాకేమీ వదుద్" అని వెళిళ్పోయిన నాగేశవ్రార్వ ఇంటి వరండాలోనే కూరుచ్ంటుంది. ఆ రోజంతా ఎకక్డెకక్డో
తిరిగి, రాతిర్కి ఇంటికి తిరిగొచిచ్న నాగేశవ్రార్వుకి వరండాలో కూరుచ్నే నిదర్పోతునన్ జయసుధ కనిపిసుత్ంది. ఏంటికక్డే వునాన్రింకా అనడిగిన
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నాగేశవ్రార్వుకి అతను తనని క్షమించానని చెపప్లేదు కాబటిట్ అకక్డే వునాన్నని చెపుత్ంది జయసుధ. అపుడు నాగేశవ్రార్వ అయోయ్-పాపం అని
జాలిపడి మనిదద్రం ఫెర్ండస్ అంటూత్ చేతులు కలుపుతాడు.
ఇలా చదువూ-సంధాయ్ ఆటేట్ లేకుండా తిర్పాద నక్షతర్ంలా రోడల్ మీద తిరిగొసుత్నన్ జయసుధకి పెళిళ్ చేదాద్మనుకుని రావుగోపాలార్వు
బోలద్నిన్ అబాబ్యిల ఫొటోలు ఆమెకు చూపిసేత్, తనకి వాళెళ్వరూ నచచ్లేదని చెపూత్, పెళళ్ంటూ చేసుకుంటే నాగేశవ్రార్వునే
చేసుకుంటానంటుంది జయసుధ. రావుగోపాలార్వింకేం చేసాత్డు పాపం...నాగేశవ్రార్వు సినామ్లో వుంటే జయసుధ తన మాటెకక్డ వింటుందీ,
వేరే ఇంకెవరిన్ చేసుకుంటుందీ కనక! సరే, నాగేశవ్రార్వుని ఇంటికి తీసుకురా మాటాల్డతానూ అంటాడు. సినామ్లో హీరొ-హీరొయినల్కి
పిడుకీక్-పిలిల్కీ ఒకటే మంతర్ం లాగా సందరభ్ం ఏదైనా పారుక్లోల్ పరిగెడుతూ పాడుకోవడం అలవాటు కదా! అందుకే మన జేసుధనాగేశవ్రార్వు కూడా అపప్టికపుప్డు ఆరెక్సాట్ర్-సహితంగా "వయాయ్రానికి ఓటిసాత్ - ఓ మాటొసాత్వా" అంటూ గెంతిగెంతి పాడుకుంటారు.
పాటై పోగానే తనతో మాటాల్డదామని ఇంటికి వచిచ్న నాగేశవ్రార్వు సాథ్యిని గుమమ్ం దగగ్ర విడవాలిస్న చెపుప్లతో పోలిచ్
అవమానించి పంపెయయ్బోతాడు మాలావుడబుబ్లార్వు - రావుగోపాలార్వు. అపుప్డు జయసుధ తన తండిర్ని, ఆసిత్ని వదిలేసుకుని నాగేశవ్రార్వు
సాథ్యికి, సాథ్నానికి వెళిళ్పోతానని బయలేడ్రుతుంది. రావుగోపాలార్వు ఇంకేం చెయాయ్లో తోచక పెళిళ్కి ఒపుప్కుంటాడు.
ఈలోగా నాగేశవ్రార్వుకి రేడియోలో పాటలు పాడే ఉదోయ్గం వసుత్ంది. మొదటి పాట విశాఖపటన్ం కేందర్ం నుంచి పర్సారం
అవుతుంది. ఆ పాట వింటూ జేసుధ కలలు కనేసూత్ వుటుంది - పెళైళ్పోయి పిలల్లు కూడా పుటేట్సినటుట్. అపుప్డే నాకో డౌటొచిచ్ంది - ఇలా
పెళీళ్, పిలల్లూ అనీన్ కలలోనే చూపించేసుత్నాన్రూ, వీళిళ్దద్రికీ దాసరి తన సినీరాతలో పెళిళ్రాతే రాసుండడని. ఇనిన్ సినామ్లు చూశాక ఆ మాతర్ం
ఊహించలేనేంటి? అది నా తెలుగు-మూస-సినీ-పేర్క్షకతావ్నికే అవమానం!
ఇంతకీ నాగేశవ్రార్వు రేడియోలో పాడే పాట ఏంటీ అంటే - అది "తెలాల్వారే తెలాల్వారే సూరీడొచేచ్ వేళా ఆయె లేరా" అంటూ
రామకృషణ్, సుశీల పాడే పాట. అదేం వింతో కానీ ఈ పాట అంత సప్షట్ంగా రామకృషణ్ పాడినటుల్ వినిపిసుత్ంటే టైటిలుస్లో ఎకక్డా ఆయన పేరే
లేదు. పైగా ఎవరో పర్కాశరావు అనే అతని పేరుంది. అదేదో రామకృషణ్ంటే అంతగా ఇషట్ం లేని వాళెళ్వరో సినీమాయ చేశారనిపించింది నా
మటుకిక్ నాకు. నేను మాతర్ం అది రామకృషణ్ పాట అనుకునే ఎంజాయ చేశా.
సరే! పాట అయిపోయాక నాగేశవ్రార్వ షాపింగకి వెళిళ్, పెళిళ్ కుదిరింది కదా మరి!, బటట్లు అవీ కొనుకుక్ని బసెస్కక్డానికని
బసాట్పలో నించుని వుంటాడు. ఇంతలో దూరం నుంచి గుమమ్డి వసూత్ కనిపిసాత్డు. గుమమ్డెవరంటే...నాగేశవ్రార్వుని చినన్పుప్డు వాళళ్ నానన్
చదువు మానిపించి వడర్ంగం పనిలో పెడుత్ంటే వదద్ని అడుడ్పడి, తనతో తీసుకొచిచ్, తనింటోల్ వుంచుకుని, తన కూతురితో సమానంగా పెంచి,
చదివించి ఓ దారి చూపించిన మాషాట్రు. "మాషాట్రూ! నా చదువయాయ్క మీకోసం వసేత్ మీరు మన ఊళోళ్ కనిపించలేదు" అంటూ
ఎదురొచిచ్న నాగేశవ్రార్వుని గురుత్పటిట్న గుమమ్డి చాలా సంతోషపడాత్డు. తన కూతురెలా వుందని అడిగిన నాగేశవ్రార్వుకి పెళిళ్ కాలేదని
పిచెచ్కిక్, ఆతమ్హతయ్ చేసుకోబోయి పర్సుత్తానికి ఆ వూళోళ్నే హాసిప్టలోల్ వుందని చెపాత్డు గుమమ్డి.
గురువు గుమమ్డితో కలిసి హాసిప్టలకి వెళాత్డు శిషయ్నాగేశవ్రం. ఆ హాసిప్టలోల్ డాకట్రల్ందరూ గుమమ్డికి చెపిప్న విషయం ఏంటంటే
"మీ అమామ్యికి పెళిళ్ పిచిచ్. పెళిళ్ చేయకపొతే మనిషి దకక్దూ" అని. ఆ పెళిళ్-పిచిచ్ కూతురెవరో కాదు - లకిష్. మందులేసుకోకుండా,
జుటట్ంతా విరబోసుకుని తల బాదేసుకుంటూ కనిపిసుత్ంది. తన కూతురిన్ కాపాడడడానికి ఆమెని పెళిళ్ చేసుకుంటానని ఒకక్ అబదధ్ం చెపప్మని
నాగేశవ్రార్వుని అడిగి, నాగేశవ్రార్వు ఆలోచించుకుని అవునూ-కాదూ అనేలోగా తల-బాదుడు కారయ్కర్మంలో వునన్ లకిష్ని ఇంటరపట్ చేసి,
నాగేశవ్రార్వ తను చినన్పప్టున్ంచీ పెంచిన అబాబ్యి అని గురుత్ చేసి, అతను నినున్ పెళిళ్ చేసుకుంటాడని చెపిప్, ఆ హాసిప్టలోల్ వునన్ ఇనప
మంచాలు విరిగిపోకుండా కాపాడి, అకక్డునన్ డాకత్రల్కి మానసికారోగాయ్నిన్ చేకూరుసాత్డు గుమమ్డి.
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ఇంకంతే! లకిష్ పిచిచ్ కుదిరిపోతుంది. కూతురి పిచిచ్ కుదిరిందనన్ సంతోషంలో వునన్ గుమమ్డి నాగేశవ్రార్వుకి అంతకు ముందే పెళిళ్

కుదిరిందని తెలిసి, ఆ విషయం పిచిచ్ కుదిరిందనుకునన్ తన కూతురికి తెలిసేత్ ఆ కుదిరిన పిచిచ్ కాసాత్ మరింత ముదురుతుందనన్ భయంతో,
నాగేశవ్రార్వ పెళిళ్ ఎవరితో కుదిరిందో తెలుసుకుని ఆ కుదిరిన పెళిళ్ని చెదర గొటట్టానికి పరుగు పెటుట్కుంటూ జేసుధ దగగ్రికి వెళిళ్ తన
కూతురికి పెళిళ్-భిక్ష పెటట్మంటాడు. జేసుధ, పాపం, తాయ్గరాణి అయిపోయి పరిగే...టుట్కుంటూ నాగేశవ్రార్వ దగగ్రికెళిళ్పోయి, నాగేశవ్రార్వుకి
దిమమ్ తిరిగి, ఉనన్పాటున తూరుప్ తిరిగి దండం పెటేట్లా ఓ డైర-డైలాగు చెపుత్ంది: “పేర్మ తూరైప్తే, పెళిళ్ పడమర. తూరుప్ పడమర ఎపుప్డూ
ఎదురెదురుగానే వుంటాయి. చూసుకుంటూనే వుంటాయి. అంతే. ఒక పకక్ ఉదయిసూత్ వుంటుంది. ఒక పకక్ అసత్మిసూత్ వుంటుంది. అసలు
పేర్మంటే అదేనేమో. అలా కాకపోతే అది పేర్మే కాదేమో!” అంటూ.
ఈ డైలాగుల బాధ భరించే కనాన్ ఆ పిచిచ్దానితో పెళేళ్ మినన్ అనుకునన్ వెరిర్ నాగనన్కి గుళోళ్ పెళైళ్పోతుంది. గుమమ్డికి పెళిళ్-పిచిచ్
కూతురైన లకిష్ ఇపుప్డు కొతత్ పిచిచ్-పెళిళ్ కూతురు. కలలు కంటూ, కలలో పాట పాడేసుకుంటుంది నాగేశవ్రార్వుతో - "కుంకుమ పూసిన
ఆకాశంలో ఉదయ సంధాయ్రాగాలు" - అంటూ. ఈ సినామ్ మొతాత్నికి ఇది భలే అందమైన పాట. లకిష్ ఇంటికొచిచ్న వాళళ్ందరికీ తన భరత్ని
కొనాన్ళుళ్ తన తండేర్ చదివించాడని, ఆ తరావ్త అతను రూపాయి రూపాయి అడుకుక్ని చదువుకునాన్డని చెపూత్ వుంటుంది. అది విని అలా
మాటాల్డకూడదని మందలించిన గుమమ్డిని విదిలించేసుత్ంది.
లకిష్తో పెళైళ్న దగగ్రున్ంచీ నాగేశవ్రార్వు నో-వాకేక్శవ్రార్వ. హాయిగా హైపిచుచ్లో డైలాగులు చెపుప్కుంటూ చలాకీగా వునన్
నాగేశవ్రార్వుని హై-పిచిచ్ వునన్ తన కూతురికిచిచ్ పెళిళ్ చేసి, గుళుళ్ లేని తుపాకీలా మూగబోయేలా చేసినందుకు గుమమ్డి పశాచ్తాపప్డతాడు.
గుండె మీద రాసుకోవడం మొదలెడతాడు. రాబోయే కాలంలో ఆగబోయే గుండెకి సూచనేమో అది!
ఇక తాయ్గమయి జయసుధ ఖాళీ సమయాలోల్ ఎండిపోయిన తులసి మొకక్ ఆకులు పీకుక్ంటూ వుంటుంది. ఆ సీనులో జయసుధరావుగోపాలార్వుల మధయ్న మామూలు మెదడు మొయయ్లేనంత బరువైన మాటలు: పెళిళ్కి, ఎండిపోయిన తులసి మొకక్కీ ముడిపెడుతూ వహావ్! సరి లేరు నీకెవవ్రూ, ఓ దాసరి అనిపిసూత్…చితత్గించండి.
“రోజూ తులసికి నీళుళ్ పొయయ్టేల్దా?”
“పూజ చెయయ్టేల్దుగా…”
“ఎందుకని?”
“ఏముందని చెయాయ్లి?”
“అదేంటమామ్… పెళిళ్కాని ఆడపిలల్లు, పెళైళ్న ఆడవాళుళ్ ఇంతోల్ వునన్ తులసి కోటకి పూజ చేయకుండా వుంటారామామ్?”

“నిజమే డేడీ... పెళిళ్ కాని వాళుళ్ మంచిమొగుడు రావాలని పూజ చేసాత్రు, పెళైళ్న వాళుళ్ మొగుడు మంచిగా వుండాలని
పూజ చేసాత్రు. రెండూ లేనివాళుళ్ ఎందుకు చెయాయ్లి డేడీ?”
“లేవని ఎందుకనుకుంటావమామ్?”
“వునాన్యని ఎలా అనుకోను డేడీ?”

ఇలా ఓ పదినిముషాలు తలా-తోకా లేకుండా కొనిన్ డైలాగులు అయాయ్క, రావుగోపాలార్వు ఎంత చెపిప్నా జయసుధ పెళిళ్
చేసుకోవడానికి ఒపుప్కోదు. అందుకని ఆయన నాగేశవ్రార్వు దగగ్రికి వచిచ్ ఎలా అయినా సరే జయసుధని పెళిళ్కి ఒపిప్ంచమని బర్తిమాలి
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తనతో తీసుకెళాత్డు. అంతకు ముందే లకిష్ ఫెర్ండసతో కలిసి సినిమా చూడాడ్నికని చెపిప్, చేసుత్నన్ వంట సగంలో ఆపేసి మరీ వెళిళ్పోతుంది.
గుమమ్డికి గుండె నొపిప్ వసుత్ంది. ఇంతలోనే సినిమాకి వెళిళ్న లకిష్ కూడా ఇంటికి వసుత్ంది. ఫెర్ండస్ సాయం పడితే గుమమ్డిని ఇంటోల్కి
తీసుకెళుత్ంది.
ఇకక్డింత హడావిడి జరుగుతుంటే అకక్డ జయసుధ ఓ పాట వింటూ ఆ పాటకి ఒకపుప్డు తనూ-నాగేశవ్రార్వ వేసిన సెట్పుప్లు గురుత్
తెచుచ్కుంటూ వుంటుంది. "అదిగో అదిగో అదిగో ఎవరో వసుత్నాన్రు…" అంటూ తెగ హుషారుగా జాగింగ చేసుత్నన్టుల్గా పరిగెడుతూ
డానాస్డేసాత్రు ఈ పాటలో వీరో-వీరోయినుల్. పాటైపోయే టైంకి నాగేశవ్రార్వొచిచ్, మళీళ్ దాసరి-పలుకులు పలికి, మొతాత్నికి జేసుధని
పెళిళ్కొపిప్ంచి, రంగనాథతో పెళిళ్ జరిపిసాత్డు.
నాగేశవ్రార్వ జయసుధ పెళిళ్ చేసి ఇంటికి తిరిగొచేచ్టపప్టికి గుమమ్డి ఫొటోకి దండేసేసి వుంటుంది. వాళళ్ నానన్ పోయిన
సమయానికి లేకుండా పోయాడని నాగేశవ్రార్వుతో దెబబ్లాడి ఏడుసుత్ంది లకిష్. ఊరుకోబెడాత్డు నాగేశవ్రార్వ. కొనాన్ళళ్కి వీళిళ్దద్రికీ ఇదద్రు
పిలల్లు పుడాత్రు. సినిమా పిచిచ్తో భరత్ని వదిలేసి కటుట్బటట్లోత్ తన దగగ్రకొచిచ్న ఫెర్ండొకదానిన్ తనింటోల్నే వుండమంటుంది లకిష్.
నాగేశవ్రార్వు చేసే ఉదోయ్గం ఏంటో కానీ ఓ చినన్ బీర్ఫకేస పటుట్కుని అటూ ఇటూ తిరుగుతూ వుంటాడు. అలా ఓ రోజు రోడుడ్ మీద
నడుసూత్ వుంటే, అరటిపళుళ్ దొంగతనం చేశాడని ఓ పిలాల్ణిణ్ పటుట్కుని కొడుతూ వుంటారు కొందరు. నాగేశవ్రార్వ కొటేట్వాళళ్ నుంచి ఆ
అబాబ్యిని విడిపించి దొంగతనం ఎందుకు చేశావూ అనడిగితే మా అమమ్ అనన్ం పెటట్లేదూ అని చెపాత్డు వాడు. ఇంతలో వాళళ్మమ్ అకక్డికి
వసుత్ంది. ఆ అమమ్ ఎవరో కాదు, మన జేసుధ.
అనుకోకుండా అలా కనిపించిన జయసుధ చెపిప్న విశేషాలేంటంటే… తన పెళిళ్ రంగనాథతో జరిగాక రేసులాడి ఇలుల్, ఆసిత్ అంతా
పోగొటుట్కుని రావుగోపాలార్వు ఉరేసుకునాన్డని, అది తెలిసి ఆసిత్ కోసమే తనను పెళాళ్డిన రంగనాథ తననీ, కొడుకునీ ఇంటోల్ంచి
పంపించేశాడని, అపప్టున్ంచీ ఆ ఇంటోల్, ఈ ఇంటోల్ పని చేసుకుంటూ తన కొడుకుని పెంచుకుంటునాన్ననీ. ఆ కథంతా వినాన్క జయసుధనీ,
ఆమె కొడుకునీ తన ఇంటికి తీసుకెళాత్డు నాగేశవ్రార్వ.
మొతాత్నికి నాగేశవ్రార్వ-లకిష్ దంపతుల ఇంటోల్ ఇపుప్డునన్దెవరెవరంటే: ఆయన, ఆవిడ, ఆయనొదిలేసిన ఆయన ఫెర్ండూ,
ఆయనొన్దిలేసిన ఆవిడ ఫెర్ండూ, ఓ ముగుగ్రు పిలల్లూ.
జయసుధ కాపురం చకక్దిదాద్లనుకుని నాగేశవ్రార్వ ఆమెతో రంగనాథతో సరుద్కుపొమమ్ని చెపేప్ సనిన్వేశం ఒకటుంది. అకక్డ
వాళిళ్దద్రూ ఏం మాటాల్డుకుంటారంటే…(ముందు జయసుధ మొదలుపెడుత్ంది…)
"బలవంతంగా పెళిళ్ చెయయ్గలం, కానీ బలవంతంగా మనసివవ్లేం, పుచుచ్కోలేం, బలవంతంగా కాపురం చేయలేం
కూడా."
"ఇషట్ం లేకపోయినా కొనిన్ చేయాలి."
"అది మీలా అందరూ చేయలేరు."
"నిజమే! గమయ్ం చేరాలనుకునన్పుప్డు వెళళ్డానికి ఆ రైలు తపప్ మరో రైలు లేనపుప్డు, అందులో కూరోచ్వడానికి చోటు
లేకపోయినా నిలబడైనా పర్యాణం చేయాలి. తపప్దు."
"అలాగని నిపుప్లు చెరిగే ఇంజన మీద నిలబడి పర్యాణం చేయలేరుగా!"
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ఇంకికక్ణుణ్ంచీ ఆఖరి అరగంట సినామ్ - పేర్క్షక జన భరతం పటేట్ భీభతస్రస భరితం. ఓ పది పదిహేను సెట్పుప్లోల్ చెపేప్సాత్… అసలే

ఇలాంటపుప్డే థియేటరోల్ కరెంట ఆదా కోసమని ఫానుల్ ఆపేసాత్రు. హాలు వాళళ్కెలాగూ తెలుసు మరి సినామ్ ఏమవుతుందా అనే టెనష్నోల్ పడి
పేర్క్షక జనం ఆగిపోయే ఫానల్కి, వూగిపోయే సీటల్కి అంతగా ఎటెనష్న చూపించరని! సరే...ఇక సినామ్ చివరి ఘటట్పు సెట్పుప్లు…
నాగేశవ్రార్వ ఎంత చెపిప్నా జేసుధ రంగనాథ దగగ్రికి తిరిగి వెళళ్డానికి ఒపుప్కోకపోవుట
నాగేశవ్రార్వ, లకిష్ మధయ్ అపారాథ్లు వచుచ్ట
ఇంతలో జయసుధకి రావుగోపాలార్వు ఆసేత్దో కలిసివచుచ్ట, ఆమె సంతకం పెడితే ఆ ఆసిత్ తనకొచుచ్నని రంగనాథకి
తోచుట, దానికోసం కోరుట్కెళిళ్ మరీ జయసుధని తనతో తీసుకెళిళ్పోవుట
ఈలోగా నాగేశవ్రార్వ చెవులకి రెండు డిపప్లు పెటుట్కుని - తన పాట తనకు వినపడకుండా జాగర్తత్ పడుతూ మరీ
"పసుపుతాడుకు ముడులు వేసీ బంధమంటే సరిపోదు" అని పాడుట.
ఈ పాట సెట్పుప్ దగగ్ర ఆగి ఈ పాట విశేషం చెపప్కపోతే ఇంత సినామ్ కథ రాసీ నా బాధని పంచిన ఫలితం పూరిగా దకక్దు నాకు.
రేడియోలో నాగేశవ్రార్వ పాట పాడడం మొదలు పెటట్గానే ఇంటోల్ కూరుచ్ని ఆ పాట వింటునన్ లకిష్ రేడియో కటేట్సి టేకీస్ ఎకిక్ ఆ పాట
వినిపించనంత దూరం వెళిళ్పోదామనన్టుల్ ఎకక్డికో వెళిళ్పోతూ వుంటుంది. మొదటి చరణం అయియ్ మధయ్లో మూయ్జిక వచేచ్ చోట
"హమమ్యయ్! పాటైపోయింది" అనుకునన్టుల్ దిగుతుందో లేదో, పకక్నునన్ లౌడ సీప్కర లోంచి రెండో చరణం వినిపించగానే మళీళ్ కారెకేక్సి ఆ
పాట నుంచి పారిపోతూ వుంటుంది. ఇంతలో ఎవరో ఇదద్రు లకిష్ ఎకిక్న కారు పకక్నే వెళూత్, వాళళ్ చేతిలో వునన్ టార్నిస్సట్రోల్ నాగేశవ్రార్వ
పాడుతునన్ పాట లకిష్కి పూరిత్గా వినిపించి మరీ వెళాత్రు. సినామ్ తీయడంలో ఇలాంటి దరశ్కతవ్పు టెకిన్క ఉపయోగించింది దాసరి తపప్
ఇంకెవరైనా వునాన్రని ఎవరైనా ఎలా అనగలరని!
లకిష్ని ఇనిన్ పాటుల్ పెటిట్న ఆ పాట అయిపోగానే నాగేశవ్రార్వ వచిచ్ తనసలు జయసుధని పేర్మించినా లకిష్ని ఎందుకు పెళిళ్
చేసుకునాన్డో చెపప్డం, దానికి అలిగి లకిష్ భరత్నీ, పిలల్లీన్ కాదనుకుని మంగళసూతర్ం కూడా తీసేసి నాగేశవ్రార్వుకి ఇచేచ్యడం, రంగనాథ
ఆసిత్ రాయించుకుని జయసుధని ఇంటోల్ంచి తరిమేయడం, ఆవిడ తన కొడుకుని నాగేశవ్రార్వ దగగ్రికి వెళళ్మని చెపిప్ సముదర్ంలో దూకి
పార్ణతాయ్గం చేయడం, నాగేశవ్రార్వ చేతిలో వునన్ లకిష్ మంగళసూతర్ం జయసుధ మెళోళ్ పడడం, ఈలోగా పరిగెతుత్కొచిచ్న లకిష్
పశాచ్తాత్పప్డి తన పిలల్లోత్ పాటు జయసుధ కొడుకుని కూడా దగగ్రికి తీసుకుని నాగేశవ్రార్వ దగగ్రికి వెళళ్డం - ఒక రెండునన్ర గంటల
సినిమాలో ఓ హీరొ-ఇదద్రు హీరోయినుల్, ఒక పర్ణయం-రెండు తాయ్గాలు, రెండు పరిణయాలు-ఒక మోసం, మూడు మరణాలు వెరసి ఈ
రాగదీపం ఒక సెంటిమెంటల థిర్లల్ర, ఒక మెంటల సెనస్ కిలల్ర.

(వచేచ్నెల మరో సరదా నిమా కబుర
ల్ తో)
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