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 చినన్పుప్డు చూ న నిమా అలాల్  కథలుకథలుగా చెపుప్కోవడం అల టు - చెలెల్ ళళ్తో, నెచెచ్ళళ్తో. మళీళ్ ఇనాన్ళళ్కి, ఇనేన్ళళ్కి ఆ 

సరదా పుటిట్ ంది.  ఇదో రకంగా ఎపుప్డో వచిచ్న నిమాలిన్ ఇపుప్డు చూత్  రాత్ నన్ ఇంకో -రి య్ ఈ సరదా నామ్యణం. అనన్టుట్  ఓ 
షయం చెపాప్లి నేను... పాలు, ఆ లు ఎలా నితయ్బ వచనాలో,  నిమాలో కనిపించి అలరించే ఎనీట్ రామారా , నాగేశ రార్ , కృషణ్ , 
భన్ బాబు, ణిర్ , జయపర్ ద, ఎ రంగారా , రేకాంతం, రేలంగి, రాజబాబు - ఎవ రై నా సరే, మన  నీ-మా-చుటాట్ లే, 

నితయ్పిర్ యవచనాలే! అందుకని ళళ్ పేరల్  చివర గారుల్ , బూరుల్  అతికించలేదని ననున్ చీ టెల్ టట్ కండేం! 
 PPP ముందుగా ఈ సరదా నామ్యణం గురించి ఓ చినన్ మాట. 

చినన్పప్టున్ంచీ ఎనోన్ నిమాలు చూ ను. కొనిన్ నిమాలు టూల్ , పర్ టూల్  అంటూ పేరుల్  నడమే కానీ టిని ఎపుప్డూ 
చూడలేదు. ఆ నిమాల పేరుల్  తుకుతూ ంటే కనిపించిన టనిన్టికీ ఒక కామన్ కారకట్ రిట్ ॓ ఏంటంటే అవనీన్ దర కరతన్ దాసరి 
నారాయణరా  నిమాలు. "హనాన్! పండగొచిచ్నా,  ఫెర్ ండు వచిచ్నా, పరీకష్ల ముందు ఆందోళన తగగ్ డానికి, పరీకష్లయాయ్క అలసట 
తగగ్ డానికి, ఇలా రకరకాల కారణాలతో ననున్ బోలడ్ నిన్ నిమాలకి తీ కెళిళ్న మా అమమ్ చాలా జాగర్ తత్ గా నాకు దాసరి నిమాలు 
చూపించకుండా తపిప్ంచే ంది" అనే కుని ఇపుప్డు దొరికిందే ఛాను  అనుకుని వరస పెటిట్  దాసరి నిమాలు చూడడం మొదలు పెటాట్ 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 
ఏకగీర్ వంగా ఒకటే మాట...”ను లా టిని మాకు మాతర్ మే పంచుటతో ఆగిపోకూడదు. నీలా చినన్పుప్డు అమమ్ చూపించలేదని, నానన్ 
తీ కెళళ్లేదని ఈ సరి లేని సరదా(సరి) నిమాలు చూడక ఎంతో నోదానిన్, నీ జాఞ్ నానిన్ కోలోప్యిన ళళ్కి ఆరారా అందించడానికి ఈ 
నిమాల గురించి రాయాలి ందే!” అని పటుట్ బటట్ డంతో ఆ ర్ తల పోర్ తా హంతో నా నీ-గాథా-అలల్ రి మొదలెటాట్ ను. 

PPP 
 

ఈ మాసపు నిమా యువరాజు 
  

ఊసుపోని వేళలోల్ ననున్ పిలిచి ఎవరైనా 
సినిమాని నిరవ్చింపుము! అనడిగితే నేనేమంటానో తెలుసా? మీకు తెలుసా? 
సినిమా ఒక కాలకేష్పం అంటా 
సినిమా చూచు వేళలోల్ కట-కట దవడాడు ననున్ చూసి ఎవరైనా 
సినిమా చూచునపుప్డు నిర-వచింపుము! అంటే నేనేం చేసాత్నో తెలుసా? మీకు తెలుసా? 
సినిమా చూచునపుప్డు కాలకేష్పం-బఠాణీలు తినకుంటా  
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అంతే! అంతకు మించి సినిమా గురించి నా వరకు నాకెలాంటి ఎకస పెకేట్షనూస్ లేవు. హీరో హీరోయినుల్ చూడాడ్నికి 

బావుండి, మరీ జిడుడ్ కారిపోకుండా అలా అని పౌడర కేకులు ఫేసుపాకులాల్ వేసేసుకోకుండా, పాటలు బావుండి, అంతా ఏడుపే కాకుండా 
అకక్డకక్డా పరమానన్ంలో జీడిపపుప్లా ఒకటో రెండో నవువ్లు, ఒక సుఖాంతమైన కైల్మాకస్ - బస! నా టికెడడ్బుబ్లు కిటిట్ంపైనటేల్.  

 
అలాల్ంటి ఒకానొక సినీ-సానుకూల దృకప్థంతో వుండే నేను ఈసారి ఎంచుకునన్ సినిమా 
ధిలాసా-డీఎనాన్ర తీసిన కులాసా-ఏఎనాన్రు విలాసాల నటనా పటిమ – యువరాజు. 
 
ఈ యువరాజుని తెరకెకిక్ంచే ముందు కూడబలుకుక్నాన్రేమో డీఎనాన్రూ, ఏఎనాన్రూ! 
ఏమనీ? 
కథేదైనా సరే అనినీన్ 
ఒకరికి ఇదద్రైన వేడుకే అనినిన్నీన్ 
కావాలి కాశీపతి మోడలే అనినిన్నిన్నీన్. 

అటువంటి అచొచ్చిచ్న వనీన్సూట్-టూ కథ ఇంకొకక్మారు తీసి, అకిక్నేనివారికి పకక్నిదద్రిన్ చేరిచ్ "చూడు, దా దా" యని 
ఆంధర్ పేర్క్షక పర్పంచానిన్ పిర్యమార పిలిచిన దాసరివారికి నాదో సినమ్తీ గిదయ్ం:    

నారీనారీ నడుమ ఏఎనాన్రే 
ఏ సినిమా ఐననూ దారి డిఎనాన్రిదిదే  
నటసామార్టుట్కి పేర్మకో యువతి, పెళిళ్కో పడతి 
వెరసి ముగుగ్రికి దకెక్ ఓ ఉయాయ్ల సినమ్తీ! 

సినిమా మొదలౌతూనే డపుప్చపుప్డుకి అలుల్వారాడే పులివేషపు చిందు ఎంచకక్టి కనువిందు. అందులోనూ వారి వేషం పేరు 
ఇందులో పులిపాపారావు. ఆహా! పాతర్కు తగిన పాతర్త! ఈ పాపారావు అతిశయోకుత్లు మాటాల్డుతూ వుంటాడని “గాయ్స కబురుల్ 
చెపుత్నాన్డ”ని అందరూ అంటూ వుంటారు. 

ఈ గాయ్స పులిపాపారావు గారికో సేన్హితుడు, పైపుతో మొకక్లకి నీళుళ్ పోసూత్ అదే వాయ్యామం అనుకునే అమాయకపు 
మచ-రంగాసుబాబ్రావుగారు (పర్భాకరెర్డిడ్). ఈయనకేమో ఎవరేం చెపిప్నా టూ-మచ, తీర్-మచ అంటూ వుండడం అలవాటు. 

పులిపాపారావుకో డాకట్రు కూతురు కరుణ (సుజాత). రంగాసుబాబ్రావుకో కొడుకు రాజేష (ఏఎనాన్రు). ఆ కొడుకో 
యువరాజు లాంటివాడు. వందలు కావలొస్సేత్ డైరవర ని పంపిసూత్, వేలు కావలొస్సేత్ ఫోన చేసూత్, లక్షలు కావలొస్సేత్ సవ్యంగా కనిపిసూత్ 
వుంటాడట. అలా అని ఆయనే చెపాత్డు తన కూతురిన్ కోడలుగా చేసుకొమమ్ని అడగొచిచ్న పులిపాపారావుకి. ఇంక సుబాబ్రావుగారేమో 
కొడుకుని చూడాలనిపించినపుప్డలాల్ పేపరోల్ "కనబడుటలేదు...నాయనా! నీ మీద బెంగతో మంచం మీద వునాన్ను. ఇంటికి రా!" అంటూ 
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పర్కటనలు వేయిసూత్ వుంటాడు. పేపరోల్ ఆ పర్కటన చూడగానే అబాబ్యిగారు అరథ్రాతిర్, అపరాతిర్ అని చూడకుండా నానన్గారికి ఫోన చేసి, 
ఆయనిన్ నిదర్ లేపి, మాటా-పలుకూ లేకుండా మౌతారగ్న వాయిసూత్ వుంటాడు. ఆ అపసవ్రాలు వినలేక నానన్గారు విసుకుక్ని ఫోన పెటేట్సూత్ 
వుంటాడు.   

ఇంతకీ ఆ సుబాబ్రావుగారి యువరాజు గారు చేసే రాచకారాయ్లేంటంటే - కల్బుబ్లో సిగరెటూల్దుతూ బార్ందీ నుంచి విసీక్కి, 
విసీక్ నుంచి బీరుకి వసూత్ వుంటాడు. మళీళ్ బీరు నుంచి విసీక్కి, విసీక్ నుంచి బార్ందీకి వెళూత్ వుంటాడు. కాకెట్యిల బాబు! ఆ కాకెట్యిల బాబుకి 
వెనకాలే ఓ డైరవర (పదమ్నాభం). కల్బుబ్లోల్ తాగుతూ, తూలకుండా, తాళం తపప్కుండా  ఆడడం, ఇదద్రమామ్యిలతో నారీ నారీ నడుమ 
మురారీ! నీదీ నాదీ వేరే దారీ  అంటూ తిపుప్కుంటూ పాడడం కాకెట్యిల బాబు హాబీ. ఆ ఆడిన చికక్ని చకక్ని చుకక్లూ జోతిరల్కిష్, జయమాలిన్ 
ఐతే ఎంచకాక్ వుండేది కదా అనిపించింది ఓ క్షణం. కాకపోతే పైడ-పైపర లా సగం నలల్-సగం ఎరర్ చొకాక్ వేసుకుని, తళుకుక్మని మెరిసే 
గోలడ్ కలర బెలుట్ పెటుట్కుని అమామ్యిలతో సమానంగా, కొండొకచో వాళళ్ కనాన్ కొంచెం ఎకుక్వగానే కళుళ్, కాళూళ్, చేతులూ, మూతులూ 
తిపుప్కుంటూ ఏఎనాన్రు గారు ఆడిన ఆటకి ఇంక పకక్నెవరునాన్రూ అనన్ది పెదద్ లెకక్లోకి రాకుండా పోయింది. ఈ పాటకి డానస్ డైరెకట్ర 
సలీం హీరో గారితో ఆడించిన ఆటకి సలాం!  ఏఎనాన్రు ఆటకి దీటుగా డీఎనాన్రు పాట లాజవాబ! ఆ పాటలో ఓ ముకక్ కింద రాశా.  

ఆగానని, ఆగి తాగానని – తింటానని, దెబబ్ తింటానని 
అనుకోమాకు కలగనమాకు గోదారీ 
చూశానని, అందం చూశానని – పోయానని, పడి పోయానని  
అనుకోమాకు కలగనమాకు కావేరీ 
పాడీ ఆడి పాడి, ఆడీ పాడి ఆడి - గెలుపు పొందగ పిలుపు అందగ 
నినున్ ఓడీ గెలిచే వాడే మగాడూ… 

కల్బుబ్లో నలల్-ఎరర్ చొకాక్ వేసుకుని డానాస్డిన ఏఎనాన్రు తూలుకుంటూ ఒచిచ్ డైరవరిన్ వెనక సీటోల్ కూరోచ్పెటుట్కుని కారు 
తోలబోయే టైంకి చొకాక్ రంగు మారిపోయుంటుంది. అపప్టికే చాలా రాతిర్ ఐపోయుంటుంది. అంత రాతిర్ పూటా హీరోగారి కారు కింద 
పడడానికి ఓ చినన్పిలల్ని ఏరాప్టు చేయడం దాసరివారి దరశ్కతవ్ పర్తిభ. కథ ఆయనది. సీర్చ్న పేల్ కూడా వారిదే. అందుకని పాతర్లనీన్ ఆయన 
ఆడమనన్టట్లాల్ ఆడతాయి. సరే! కారు కింద ఓ చినన్పిలల్ పడుతుంది. రోడుడ్ మీద పడి కాళూళ్, చేతులూ తనున్కుంటూ ఏడుసూత్ వుంటుంది. ఆ 
పిలల్ని రెండు చేతులోల్ ఎతుత్కునన్ డైరవర పదమ్నాభంతో కలిసి హీరో ఏఎనాన్రు అపుప్డే పెటెట్ సరుద్కుని ఇంటికెళళ్బోతునన్ డాకట్రు కరుణ దగగ్రికి 
వచిచ్ ఆ పిలల్కి ఇంజెక్షన చేయమంటాడు. అలా అంటూ బలల్ మీద పడుకోబెటిట్న పిలల్ని పరీక్ష చేయబోతునన్ డాకట్రు మొహమీమ్దకి సిగరెటుట్ 
పొగూదుతూ మాటాల్డుతూ వుంటాడు. మామూలుగా హీరోని చూసి హీరోయినున్ మనసు పారేసుకుంటూ వుంటుంది. ఇందులో మాతర్ం 
డాకట్రు చదువుకునన్ సుజాత బురర్ పారేసుకుంటుంది. డాకట్రయుయ్ండి తన ఆఫీసులో తన సమక్షంలో చినన్పిలల్ మొహమీమ్ద సిగరొతుత్లు 
ఊదుతునన్ హీరోని ఆరాధనగా చూసూత్ ముచచ్ట పడిపోతుంది. పైగా నూయ్సుపేపరోల్ "కనబడుటలేదు" అనన్ పర్కటన చూసి ఈ హీరో రాజేష 
అనబడే రంగాసుబాబ్రావుగారి అబాబ్యని ఇటేట్ కనిపెటేట్సుత్ంది, కనేన్సేసుత్ంది, కనెన్మనసిచేచ్సుత్ంది. కానీ రాజేష కి అదేం పటట్దు. ఈలోగా 
దెబబ్ తగిలిన పిలల్ లేచచ్కాక్ పోతుంది ఆ చీకటి రాతిర్లోకి. మొతాత్నికి ఏఎనాన్రుంటే మిగిలిన పాతర్లు ఏ ఏటోల్ కలిసినా, చీకటోల్కి 
వెళిళ్పోయినా పటిట్ంచుకోకూడదు. అదీ డీఎనాన్రు దరశ్కతవ్ సూతర్ం. 
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ఈలోగా పాపారావు తన సేన్హితుడు రంగాసుబాబ్రావు కొడుకు రాజేష తో తన పెళిళ్ కుదిరాచ్నూ, అబాబ్యి యువరాజులా 
వుంటాడూ, శీర్రామచందుర్డిలాంటివాడూ అని చెపప్గానే డాకట్ర కరుణ అతను శీర్రామచందుర్డు కాదు గోపాలకృషుణ్డు లాంటి వాడు అని 
చెపప్గానే పాపారావు పోనేల్ ఈ సంబంధం ఒదుద్లే అనగానే ఎదురుగా వునన్ నానన్కేసి కాక ఎటో చూసూత్ "నచిచ్నవి ఏరుకోవడానికి, నచచ్నివి 
వదిలేయడానికి ఇవేమైనా కూరగాయలా?" అని జనాం-తకమైన ఓ మాటల బాణమోటి వదిలి రాజేష నే చేసుకుంటానంటుంది. 

డైరవర తో కలిసి బాగా తాగి తూలుకుంటూ, ఓ చేతోత్ సిగరెటుట్ ఊదుకుంటూ ఇంటికొచిచ్న రాజేష కి వాళళ్ నానన్ సుబాబ్రావు 
"నీ పెళిళ్కి తాంబూలాలు తీసుకోబోతునాన్ను రేపు" అని చెపప్గానే, రాజేష  కనీసం అమామ్యెవరని కూడా అడకుక్ండానే చేసుకోనని 
చెపేప్సాత్డు. ఆ మరసటి రోజు తెలల్వారగానే తాంబూలాలు తీసుకుని, పెళిళ్కి ముహూరత్ం పెటట్డానికి ఓ పురోహితుణిణ్ కూడా వెంటబెటుట్కొచిచ్న 
పులిపాపారావుకి తన కొడుకు పెళిళ్కి ఒపుప్కోలేదని చెపాత్డు రంగాసుబాబ్రావు. అపప్టికే చెపాప్ పెటట్కుండా ఊటీ వెళిళ్పోయిన రాజేష 
అకక్ణిణ్ంచి ఓ ఏభైవేలు పంపించమని తండిర్కి ఫోన చేసాత్డు. తన కూతురిన్ చేసుకుంటాడేమో అనుకునన్ రాజేష ఊటీ వెళిళ్పోయాడని 
తెలుసుకుని పాపారావు, పాపం! బికక్మొహం వేసుకుని ఇంటికెళిళ్పోతాడు. 

ఇహ హీరోగారు ఊటీలో కారులో వెళూత్, ఇంజిన వేడెకిక్ కారు ఆగిపోయిందని తనతో వునన్ డైరవర పదమ్నాభానిన్ పకక్నే 
వునన్ ఓ కాలువ లోంచి నీళుళ్ తెమమ్ంటాడు. ఇంతలో ఓ పొగమంచు కలర పెల్యిన చీర, దాని మీద చేతికి కుచేచ్సిన దారాలునన్ ఓ చకక్టి 
జాకెటుట్ తొడుకుక్ని సహజ నటి పరిగెతుత్కుంటూ వచిచ్, తనని ఎవరో తరుముకొసుత్నాన్రని చెపూత్నే, పరిగెటుట్కుంటూ వెళిళ్పోతుంది. అపప్టి 
వరకూ వెంటబడి తరుముకొచిచ్న వాళెళ్వరో ఆమె కనిపించక వెళిళ్పోతారు. ఆగిపోయిన కారు సాట్రట్ కాగానే బయలేడ్రిన రాజేష , డైరవరల్కి వెనక 
సీటోల్ంచి అమామ్యి మాటలు వినిపిసాత్యి. ఎవరా అని చూసేత్ జేసుధ. తన తండిర్ తాగుబోతని, ఆయనకి తాగుబోతులంటే ఇషట్మని, అందుకే 
ఒక తాగుబోతుకి ఇచిచ్ పెళిళ్ చేయబోతుంటే తపిప్ంచుకుని వచేచ్సిన తనని పటుట్కోవడానికి రౌడీలని పంపించాడని ఓ అసహజమైన కథ 
చెపిప్న సహజనటి ఓ వారం రోజులు తనని రాజేష గెసట హౌస లో వుండనియయ్మంటుంది. సరే! ముగుగ్రూ కలిసి రాజేష వాళళ్ నానన్ 
కటిట్ంచిన గెసట హౌస కి వసాత్రు. వచిచ్ందగగ్రున్ంచీ జయసుధ కాఫీలు కాచిచేచ్సి, వంటలొండేసి వడిడ్ంచేసి, రోడుడ్ మీద నడుసూత్ జడేసేసుక్నేసి, 
ఆరుబయట అదద్ంలో చూసుక్ంటూ బొటెట్టేట్సుక్నేసి, రాతిర్ పూట నాగేశవ్రార్వు తాగుతుంటే బాటిల తీసేసుక్నేసి, తాగబోతునన్ బాటిల ని 
తాగనియయ్ని తనని తాగలేని నాగేశవ్రార్వు తాగకుండా వుండలేక తిడితే తిటిట్ంచేసుక్ని, చివరాఖరికి నువువ్ నా మొగుడివే కదా తిటిట్నా 
పరావ్లేదనేసుత్ంది. వెంటనే పాట-ఆట ఊటీ లానులోనట.  

ఎవరో చెపాప్రు చినన్పుప్డు ...ఒక యువరాణి పుడుతుందని అంటూ హీరో, 
నాకెవరో చెపాప్రు చినన్పుప్డు… ఒక యువరాజు పుటాట్డని అంటూ హీరోయినూన్ సెట్పుప్లేసేసుక్ంటారు 
నాకు మాతర్ం ఈ పాట మొదటోల్ ఏఎనాన్రు, జేసుధ చూపెటిట్న భంగిమలు భలే నచేచ్శాయి. సవ్రరాగ చకర్వరిత్ టముకు-

టముకు దరువులు, ఆ దరువుకి నటసామార్టుట్ టంకుటమా చిందులు కనువిందులు, బల పసందులు! 
ఇలా పాటలోల్ పెదాలు కదుపుకుంటూ, ఆటలోల్ పాదాలు తొకుక్కుంటూ, మాటలోల్ పదాలు పలుకుక్ంటూ హీరో, 

హీరోయినున్ వుంటుండగా, ఇంతలో రంగాసుబాబ్రావు ఓ పెటెట్ పెటుట్కుని కారు దిగుతాడు ఉదకమండలపు అతిథిగృహం ముందు. 
చెపాప్పెటట్కుండా తండిర్ వచాచ్డని కంగారు పడుతూ జయసుధని ఓ తలుపు తెరిచి అవతలకి పంపేసాత్డు ఏఎనాన్రు. తీరా వాళళ్ నానన్ వచిచ్ 
ఆ తలుపే తెరుసాత్డు. అపప్టికే జయసుధ ఎంతో తెలివిగా ఆలోచించి తనో పనమామ్యినని నమిమ్సుత్ంది. అంతే...ఈ సీను తరావ్త 
రంగాసుబాబ్రావు ఎకక్డికో వెళిళ్పోతాడు సుబబ్రంగా, ఐపూ అజా లేకుండా.   
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ఆ రాతిర్కి హీరొ, హీరోయినున్ల మధయ్ గాంధరవ్వివాహం టైపు సీనొహటి. తెలల్వారగానే “మనకి పెళిళ్ చేసెయయ్మని మన 
పెదద్వాళళ్ని అడుగుదామంటే అడుగుదాం” అనేసుక్ని ఊటీ నుంచి కారోల్ బయలేద్రి ముందు జయసుధ వాళిళ్ంటికి వెళాద్మనుకుని ఆమె 
చూపించిన ఇంటి దగగ్ర ఆగుతారు. తీరా ఆగింతరావ్త “ననున్ చూసేత్ మా నానన్ కోపప్డతాడు, నేను కారోల్నే వుంటాను, మీరే వెళిళ్రండి” అని 
ఏఎనాన్రుని, పదమ్నాభానిన్ ఇంటి లోపలికి పంపిసుత్ంది జేసుధ. ఇంతకీ చూసేత్ అది పులిపాపారావు ఇలుల్. “మీ అమామ్యిని పెళిళ్ 
చేసుకుంటానూ” అనొచిచ్న ఏఎనాన్రుతో “మా అమామ్యిని నా సేన్హితుడు రంగాసుబాబ్రావు కొడుకేక్ ఇచిచ్ పెళిళ్ చేసాత్ను” అనగానే 
ఏఎనాన్రు తనే ఆ రంగాసుబాబ్రావు కొడుకునని చెపాత్డు. ఈ సీనులో పులిపాపారావుగా హోమియోపతీ తెలిస్న అలుల్ వారిది బహు 
నాచురోపతిక ఏక్షన. ఆ మాట వినగానే పులిపాపారావు బోలడ్ంత సంబరపడిపోతాడు. ఏఎనాన్రు “ఈ మాట మా అమామ్-నానన్కీ కూడా 
చెపాత్న”ని బయటకొచిచ్ అకక్డ కారు దగగ్ర నించుని వునన్ జయసుధతో “మీ నానన్ అంత మంచివాడైతే తాగుబోతని అబదధ్ం ఎందుకు 
చెపాప్వని” అడిగితే “మీరంటే ఇషట్ం, మిమమ్లెన్లాగైనా కలుసుకోవాలని అలా చెపాప్నని” చెపిప్, మళీళ్ పెళిళ్ టైంకే కలుసాత్నని ఇంటోల్కి 
వెళిళ్పోతుంది. “మీ నానన్ లాగే నువువ్ కూడా గాయ్స మాటాల్డతావే!” అనేసి ఏఎనాన్రు కారెకిక్ హైదార్బాదులో వునన్ తన తలిదండుర్ల దగగ్రికి 
వెళాత్డు.  

భలే! పులిపాపారావుకి సుజాత, జయసుధ ఇదద్రు కూతుళళ్నన్మాట. ఒకరికొకరు తెలీకుండా ఇదద్రూ ఏఎనాన్రుని 
పేర్మిసుత్నాన్రనన్ మాట. పులిపాపారావుకూక్డా ఏఎనాన్రు ఏ కూతురిన్ చేసుకోబోతునాన్డో కాల్రిటీ లేదనన్ మాట. ఇలా రకరకాలుగా నేనేదేదో 
అనేసుక్నాన్ననన్ మాట. 

అసస్లు పెళేళ్ చేసుకోననన్ రాజేష ఇంటికొచిచ్ పులిపాపారావు కూతురిన్ చేసుకుంటానని చెపప్గానే రంగాసుబాబ్రావు 
దంపతులు సంతోషిసాత్రు. పులిపాపారావు కూడా వెళిళ్ ఇంటికొచిచ్న సేన్హితురాళళ్తో కబురుల్ చెపుత్నన్ కూతురు డాకట్రు కరుణకి "నువువ్ ఊటీ 
వెళొళ్చిచ్న అబాబ్యితోనే నీ పెళిళ్" అని చెపేత్ సిగుగ్పడి ఊరుక్ంటుంది తపప్ “నేనెకక్డ ఊటీ వెళాళ్ను?” అని అడగనే అడగదు. అది సరే - 
"నాకు తెలీకుండా నువువ్ ఊటీ ఎపుప్డు వెళాళ్వూ?" అని ఆ తండీర్ అడగడు. ఆ! ఆ! అటేట్! అటేట్! ఇది దాసరివారి చితర్రాజం. ఏం చూపించినా 
"సరి సరి" అనుకోవడమే తపప్ "ఇది ఎలా సరి? ఎందుకు సరి?" అని అడిగామో దాసరివారి భాషణా-ఝరిలో పడి మన పని సరి. అందుకని 
నోటి మీద వేలేసుక్ని సినామ్ సూసేదాద్రి!  

ఇంటికొచిచ్న ఫెర్ండస్ “నువువ్ ఊటీ వెళళ్లేదు కదా మీ నానేన్ంటీ నువువ్ వెళాళ్వంటునాన్రు?” అంటే డాకట్రమమ్ "మా నానన్ 
మాటలు అంతా గాయ్సు" అంటుంది. అంటే పులిపాపారావు "నానాన్! పులి" టైపనన్మాట. నిజం చెపిప్నా గాయ్సే అనుకుంటారు అందరూ, తన 
కూతురితో సహా. 

సరే! మొతాత్నికి పులిపాపారావు కూతురు డాకట్రు కరుణకి, రంగాసుబాబ్రావు కొడుకు రాజేష కి పెళిళ్. పెళిళ్ పందిటోల్ 
సందడిగా బాండుమేళం వాళుళ్ వాయిసుత్నన్ పాటలకి పులివేషం సెట్పుప్లేసుత్నన్ పాపారావుని ఆయన సెకర్టరీ బలవంతంగా పెళిళ్ మంటపం 
దగగ్రికి తీసుకెళాత్డు. పెళిళ్పీటల మీద కూరుచ్నన్ రాజేష పెళిళ్కూతురు అలంకరణలో వసుత్నన్ డాకట్ర కరుణని చూసి “నేను పేర్మించింది, ఊటీ 
వెళిళ్ంది ఈ అమామ్యితో కాదు ఆశ అనే అమామ్యితో, నాకీ పెళిళ్ వదద్ని” పెళిల్పీటల మీంచి లేచిపోతాడు. అతనికి నచచ్ చెపప్బోయిన 
పాపారావు, సుబాబ్రావులని కరుణ తనంటే ఇషట్ం లేని రాజేష ని పెళిళ్ చేసుకోనని చెపిప్ కొబబ్రిబొండంతో సహా మేడ మెటెల్కిక్ తన గది లోకి 
వెళిళ్పోతుంది. పెళాళ్గిపోతుంది. ఒక ఆడపిలల్ జీవితానిన్ నవువ్లపాలు చేశావని రాజేష ని తిటిట్ సుబాబ్రావు, ఆయన భారయ్ 
(పుషప్లత)వెళిళ్పోతారు. ఈ సీనైపోగానే నాకు భలే అయోమయంగా అనిపించింది. ఆ రోజు పులిపాపారావు ఇంటోల్కి వెళిళ్న జయసుధ, అదే 
ఆశ ఏమయినటుల్? అమోమ్! దెయయ్ం కాదు కదా?! నాకసలే రెపరెపలాడే తెలల్ చీర, ఘలుఘలుల్మనే గజెజ్ల మోత వుండే సినిమాలంటే 
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అసస్లిషట్ం వుండదు. కానీ, ఈ సినిమా రాయడం మొదలుపెటిట్ చాలా దూరం వచేచ్శాను. పూరిత్ చెయాయ్లి తపప్దు. అంతగా జయసుధ 
దెయయ్మై వసేత్ ఎలాగోలా కళుళ్ మూసుకుని చూసేదాద్ం అనుకునాన్! అలా ముందుకి సాగిపోయా.  

డాకట్ర కరుణ ఎపప్టాల్గే తెలల్కోటు చేతి మీద వేసుకుని కాళీళ్డుచ్కుంటూ తన హాసిప్టల రూంలోకి వసుత్ంది. అకక్డ 
సిగరెటూట్దుకుంటూ రాజేష కనిపిసాత్డు. “నా వలల్ పెళాళ్గిపోయిన మిమమ్లని ఇంకెవవ్రూ పెళిళ్ చేసుకోరంటే నేను మిమమ్లిన్ పెళిళ్ 
చేసుకుంటా” అని కరుణకి చెపాత్డు. “మీరు ననున్ చేసుకుంటే మిమమ్లిన్ పేర్మించి మిమమ్లేన్ నముమ్కునన్ ఆమెని ఏం చేసాత్రు? నాకు నా వృతిత్ 
వుంది. మీరెళిళ్ మీ ఆశని పెళిళ్ చేసుకోండి” అని రాజేష ని పంపించేసుత్ంది డాకట్ర కరుణ.  

రాజేష ఎరర్ రంగు సిలుక్ లుంగీ, చొకాక్ తొడుకుక్ని, సిగరొతుత్లూదుతూ ఎరర్ ఫోన తో బోలడ్ంత సేపు ఎవరితోనో ఏదో 
మాటాల్డుతూ కనిపిసాత్డు. ఇంతలో డైరవర పదమ్నాభం ఓ పేపర తెచిచ్ చూపిసాత్డు. అందులో “మతిసిథ్మితం లేని జోయ్తి అనే అమామ్యి 
తపిప్పోయింది” అనే పర్కటన వుంటుంది. ఆ జోయ్తి ఎవరో కాదు, ఊటీలో రాజేష ని పేర్మించిన ఆశ. అదే మన సహజనటి జయసుధ. నాకొకక్ 
నిముషం హమమ్యయ్! ఇది దెయాయ్ల సినిమా కాదు, రెండు కళూళ్ తెరిచి చూడొచచ్ని భలే సంతోషమేసింది.  

పేపరోల్ ఆ పర్కటన చూడగానే రాజేష కి ఊటీలో చూసిన ఆశ తింగర వేషాలు, మాటలు గురుత్కొసాత్యి. పేపరోల్ ఇచిచ్న 
అడర్స పర్కారం ఆశ/జోయ్తి వాళిళ్ంటికి వెళాత్డు. అకక్డ వాళళ్ అనన్ రామకృషణ్ (శీర్ధర), వదిన విజయ (కె. విజయ) లని కలుసాత్డు. వాళళ్తో 
మాటాల్డింతరావ్త ఏదో పికిన్కిక్ వెళిళ్నపుప్డు సేన్హితురాలు రాళళ్ మీద పడి చనిపోవడం చూసి జోయ్తికి మతిసిథ్మితం తపిప్ందని, దానికి తోడు 
యామీన్షియా కూడా వచిచ్ందని, అందుకే ఆమెకి గతమేమీ గురుత్ లేదని, హాసిప్టల నుంచి తపిప్ంచుకుని ఎకక్డికో పారిపోయిందని, ఇలా 
బోలడ్ంత ఫాల్ష బాక తెలుసుత్ంది రాజేష కి. రాజేష తో పాటు నాకూను. కాకపోతే అంత మతి చలించిన ఆశ ఊటీ దాకా వెళిళ్పోవడం, ఒకే చీర 
కటుట్కునాన్ అది మాసిపోకపోవడం, అదే చీరతో ఫసాట్ఫ అంతా గడిపెయయ్డం - ఇలాంటివేమీ అడకూక్డదేమో నిజమైన సినిమాభిమానులైతే!  

సరే! ఇంత కథ తెలిస్ంది కదా. ఆ తరావ్త సీనులో ఆశ/జోయ్తి  ఓ ఎరర్చీర కటుట్కుని ఓ గోడ మీద కాళూళ్పుకుంటూ 
కూరుచ్ని రోడుడ్ మీద వచేచ్ పోయే జనానిన్ చూసూత్ వుంటుంది. ఈ ఎరర్చీరెకక్డ దొరికిందో ఈమెకి? లేకపోతే ఫసాట్ఫ లో కటుట్కునన్ 
పొగమంచు రంగు చీర దుముమ్ పడి, ధూళి పడి, ఎండకెండి, వానకు తడిసి, ఎరర్మనున్ పడి ఈ రంగు తిరిగిందేమో? తినన్గా సినిమా చూడక 
అకక్రేల్ని అనుమానాయణం ఇది. బాక టు సినామ్!  

అకక్డ ఎవరిదో కారు ఆపి వుంటే, ఆ కారెకిక్ డైరవ చేసుకుంటూ ఆశ/జోయ్తి వెళిళ్పోతుంటే, రెడ లైట పడడ్పుప్డు ఆగలేదని 
పోలీసులు పోలీస సేట్షన కి పటుట్కొసాత్రు. అకక్ణిణ్ంచి తపిప్ంచుకుని ఈసారి పోలీస జీప తీసుకుని పారిపోతుంది. ఇంతలో ఆశ/జోయ్తిని 
వెతుకుక్ంటూ పోలీస కంపైల్ంట ఇదాద్మని రాజేష అదే పోలీస సేట్షన కి వచిచ్ ఆమె జీపెకిక్ వెళిళ్ందని తెలిస్ కంగారు పడతాడు. ఈలోగా 
ఆశ/జోయ్తి ఆకిస్డెంట అయి హాసిప్టలోల్ చేరచ్బడుతుంది. ఆమె మంచం చుటూట్ అనాన్, వదినా, రాజేష నించుని ఎపుప్డు సప్ృహ వసుత్ందా 
అని చూసుత్ంటారు. కళుళ్ తెరిచిన ఆశ రాజేష ని గురుత్ పడుతుంది. తన అనాన్, వదినలని వాళెళ్వరో నాకు తెలీదంటుంది. ఆమెకి టీర్ట మెంట 
ఇసుత్నన్ డాకట్ర డబిబ్ంగ జానకి రాజేష ని దగగ్రుండి జోయ్తిని మామూలు మనిషిని చేయమని పాతోర్చిత ఉచిత సలహా ఇసుత్ంది.  హీరో కోరిందీ 
అదే, డాకట్రు అడిగిందీ అదే, "వాయెయ్స" అనేసాత్డు.  

ఇంతలో రంగాసుబాబ్రావు మంచం పడతాడు. అదేంటో అపప్టిదాకా "గురూ అమామ్యి ఆచూకీ ఇది" అంటూ రాజేష కి 
పేపరల్ందించిన పదమ్నాభం అసలదేమీ గురుత్ లేనటుల్, రాజేష ఎకక్డునాన్డో తనకు తెలీనటుల్, రాజేష ని ఇంటికి రపిప్ంచాలంటే ఆనవాయితీగా 
పేపరోల్ "బాబూ! నువెవ్కక్డునాన్ ఇంటికి రా...నేను మంచం పటాట్" అని పర్కటన ఇపిప్దాద్మంటాడు. దానికి సుబాబ్రావు అలా వేయిసేత్ ఎపప్టాల్గే 
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అది సరదాగా వేశామనుకుంటాడు, ఈసారి నేను చచిచ్పోయానని వేయించమంటాడు. స…రీ పోయింది! ఈ సినామ్ అంతా "నానన్! పులి" 
నీతి కథలా వుంది. 

రాజేష జోయ్తికి ఆమె చినన్పప్టి ఫోటోలు చూపించి, వాళళ్నన్యయ్ చేత పులైల్సులు ఇపిప్ంచి, మౌతారగ్నుల్ వినిపించి 
ఆమెకెలాగైనా గతం గురుత్ చేదాద్మని పర్యతిన్సూత్ వుంటాడు. అసలీ సినిమాలో జయసుధ వేషం కోసమని పెల్యిన చీరలు టోకున 
కొనన్టుట్నాన్డు డీఎనాన్రు. ఓ పువూవ్ లేదు, ఓ గీతా లేదు. వనవాసం చేసేపుప్డు కటుట్కునే నారచీరలాల్ వునాన్యి మరీను!  ఓ రోజు 
వేరుశనకాక్యలు కొనుకుక్ంటూ అవి కటిట్చిచ్న పొటల్ం కాయితంలో సుబాబ్రావు నిరాయ్ణం పర్కటన చూసి రాజేష ఇంటికి వచేచ్టపప్టికి తండిర్ 
ఫోటోకి దండ వేసుంటుంది. తలిల్ సప్ృహ తపిప్ మంచమీమ్ద వుంటుంది. తలిల్ పకక్నే బీపీ చూసూత్ డాకట్ర కరుణ కూరుచ్ని వుంటుంది. రాజేష 
రాగానే తన ఇంటికి వెళిళ్పోతాననన్ కరుణని తన తలిల్కి సప్ృహ వచేచ్వరకు ఉండమంటే అలాగేనని ఆవిడకి నయం కాగానే తండిర్ 
పులిపాపారావుతో వెళిళ్పోతుంది కరుణ.   

ఇంకికక్డ జోయ్తి రాజేష కాకుండా తనకి భోజనం పటుట్కొచిచ్న అనాన్వదినలని రాజేష ఏడని అడిగి, అతనిన్ వాళేళ్ ఎకక్డికో 
పంపించేశారని హాసిప్టలోల్ చాలా గొడవ చేసి పారిపోతూ వుంటుంది. డీఎనాన్రుకి కథలో ఎలా ఇమడాచ్లో తెలీలేదో ఏమో జోయ్తి చూసేలాగా 
ఓ బొమమ్ని రాళళ్ మధయ్ ఎవరో విసురుత్నన్టుల్ చూపిసాత్డు చాలా అసందరభ్ంగా. అది చూసి జోయ్తికి మళీళ్ గతం గురుత్కొసుత్ంది. మామూలుగా 
అయిపోతుంది. తన కోసం వచిచ్న రాజేష ని ఇంక గురుత్ పటట్దు. మొతాత్నికి ఏఎనాన్రుకి ఆ నారీ, ఈ నారీ లేక లంక మేత గోదారి ఈత 
అయియ్ంది ఇపప్టికి ఈ సినిమా, హమమ్యయ్! అయిపోతుందేమో అనుకునాన్! అబేబ్!  ఇంకా ముపాప్వు గంట పైగా వుంది. 

ఈ చివరాఖరి ముపాప్వు గంట ముకక్లో… 
జోయ్తి వాళళ్ వదిన తముమ్డు మురళీమోహన ని పెళిళ్ చేసుకోవడం, పెళైళ్న మొదటి రాతేర్ కళుళ్ తిరిగి పడితే డాకట్ర ఆమె 

గరభ్వతి అని చెపప్డం, జోయ్తికి రాజేష తో ఊటీలొ వునన్ రోజులు గురుత్కు రావడం జరుగుతాయి.  
ఈలోగా రాజేష ఓ మాం..ఛి మెలాంకలిక మెలొడీ   
నెలలు నిండినటుట్ - బతుకు పండినటుట్ 
కానిచోట కాశావు వెనెన్లా! 
కారడవుల కాశావు వెనెన్ల 
ఎవరి కొరకు కాశావే వెనెన్లా? 
అడవి కాసినా వెనెన్లా! ... 
 
అంటూ పాడడం, ఆలక్హాలిక అయి రోడుడ్న పడడం కూడా జరుగుతాయి. ఇంతలో పులిపాపారావు చనిపోతూ తన 

కూతురు కరుణని పెళిళ్ చేసుకోమని రాజేష ని అడగడం, రాజేష దానికి ఒపుప్కోవడంతో, కరుణా, రాజేష లు ఇంకో భలే మంచి మెలొడీ 
పాడేసుకుంటారు.   

నీలాల నింగి ఒకసారి వంగి 
అదాద్ల చెకిక్లి ముదాద్డి పోతే 
అదే అచచ్ట అదే ముచచ్ట 
అదే ముచచ్ట అదే అచచ్ట ఈ జనమ్కంటా - అంటూ పాడిందే అటూ ఇటూ తిపిప్తిపిప్ పాడుకుంటా. 
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రాజేష కి, డాకట్ర కరుణకి పెళైళ్పోతుంది. సరిగాగ్ అపుప్డే పేర్మ నగర నుంచి పేర్మాభిషేకం దాకా కీలక పాతర్ పోషించిన, 

సినిమా ఆఖరి క్షణాలోల్ పూనకం వచిచ్నటుల్ అటూ ఇటూ ఊగిపోయే ఎంబాసడర కారోల్ వసాత్రు జోయ్తితో పాటు ఆమె అనాన్వదినలు. వాళళ్ని 
చూడగానే పెళిళ్పీటల మీంచి ఇవతలకి వసాత్డు అపుప్డే కరుణ మెళోళ్ మూడు ముళేళ్సిన రాజేష.  

కరుణ మళీళ్ షరా మామూలుగా, బేషరతుగా నిరాఘ్ంతపోయి, దిగర్బ్మ చెంది ఈసారి కొబబ్రిబొండం కూడా లేదే నా చేతిలో 
అని కుములుతూ లోపలికి వెళిళ్పోతుంది.  

జోయ్తి తలిల్ కాబోతోందని తెలిసి, ఏడుసుత్నన్ ఆమెని ఓదారచ్బోయిన రాజేష తో "అసస్లు నా బర్తుకే రైలెళిళ్పోయిన తరావ్త 
సేట్షన కి రావడం అయిపోయింది. మీ బిడడ్ని మీకు అపప్గించి చచిచ్పోతాను. మీరు పెళిళ్ చేసుకునన్ ఆమెతో హాయిగా వుండండి" అని బాధ 
పడి వెళిళ్పోబోతుంది. అపుప్డు రాజేష “నా బిడడ్కి తలిల్వి నువూవ్ నా భారయ్వే” అని జోయ్తిని తీసుకుని కరుణ దగగ్రికి వెళిళ్ “ఈ సమసయ్కి 
పరిషాక్రం చూపించు అంటే "ఆ రోజు నా పెళిళ్ పీటల మీద ఆగిపోయింది, ఈ రోజు పీటలెతేత్శాక ఆగిపోయింది (ఈ పీటలెతేత్శాక ముకక్ 
ఆకోర్శం ఆశువుగా పలికిన నాది, డీఎనాన్రుది కాదు)" అంటూ తన మెళోళ్ మంగళసూతర్ం తీసి జోయ్తి మెడలో వెయయ్బోతే రాజేష కి ఇదద్రూ 
తనకి దకక్కుండా పోతారని ఉకోర్షం వచిచ్ "తాయ్గం చెయయ్డమంటే ఒకరికొకరు దూరం కావడం కాదు, ఒకరితో ఒకరు కలిసుండడం" అని 
కొతత్ లాజికేక్దో చెపాత్డు. పైగా దేవుళాళ్ంటి భరత్ అంటే శివుళాళ్ ఇదద్రికీ నాయ్యం చేయగలిగినవాడు తపప్ ఒకక్ భారయ్ను కూడా సుఖపెటట్లేని 
రాముడు కాదంటాడు.  

ఒక భరాత్-ఇదద్రు భారయ్లుగా తమ ముగుగ్రినీ నలుగురూ ఆమోదించరని జోయ్తి, కరుణ ఏకగీర్వంగా అంటూ ఏవో 
అరాథ్ంగీమెరిట లెకక్లు చెపప్బోతే, రాజేష కోపంతో ఊగిపోతూ, అటూ ఇటూ పరిగెడుతూ - సినామ్ హాలోల్ ఫానుల్, ఏసీలు ఆగిపోయి జనం 
ఉకిక్పోయే టైంలో, వాళుళ్ ఇంకా ఉకిక్రిబికిక్రి అయిపోయేలా, ఉలికిక్పడి లేచిపోయేలా…  

ఎవరా నలుగురు? 
ఏరా నలుగురు? 
నీవాళాళ్? 
నీలో వునన్వాళాళ్? 
నినున్ చూసి నవేవ్వాళాళ్? 
నవవ్లేక ఏడేచ్వాళాళ్? 
నిను నవువ్లపాలు చేసేవాళాళ్? - అంటూ పాడేసాత్డు. 
 
ఆ పాట దెబబ్కి జోయ్తికి డెలివరీ అయిపోతుంది. ఆ హాసిప్టల సీనులో శీర్ధర పకక్న కురీచ్లో కూరుచ్నన్దెవరో అరథ్ం కాలేదు. 

అది మురళీమోహన లా అనిపించలేదు. సినిమా మొతత్ంలో ఆ పాతేర్ లేదు. కానీ సినిమా అయిపోయింది.  
ఇదద్రు భారయ్లూ - ఒక ఉయాయ్ల సహిత “శీర్వారి ముచచ్టల్”కి విలోమానుపాత “యువరాజు” నామాంకిత చితర్రాజాంతే, 

నా పరిసిథ్తి ఏంటంటే సినిమా అయిపోయాక టికెటుట్ చించుకోవడంలా అయిపోయింది.  
సరి లేరు మీకెవవ్రూ! 
డీఎనాన్రు, ఏఎనాన్రు! 
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రమణులు ఇదద్రుంటే ముచచ్టని 
మీరిరువురు మెపిప్ంచిన తీరు 
కనలేదెవరు వినలేదెవరు 
జోహారు! జోహారు! 
 

      
(వచేచ్నెల మరో సరదా నిమా కబురల్ తో) 

  
                                        Post your comments 

http://koumudi.net/comments/january_2019/jan19_sarada_simayanam_comments.htm

