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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 నిమా మేఘసందేశం
నేనెంచుకుంటునన్ దాసరివారి సినిమాలనీన్ పంచపాతర్భరితాలు, పంచావతారపూరితాలు. అనగా క-సీర్క్-మా-పా-ద, క-సీర్క్-మా-ని-ద

అనబడే దా-సరళీ-సరాలు.

ఇవాళిట్ మేఘసందేశం క-సీర్క్-మా-ని-ద సరమనన్మాట. అంటే ఏంటనన్మాటా? కథ-సీర్క్నపేల్-మాటలు-నిరామ్త-దరశ్కతవ్ం అంటూ పూస

గుచిచ్నటుల్గా, పూలలోల్ దారంలా అనిన్ చోటాల్ సరదాగా సరుద్కుని దాసరి వునన్టల్నన్మాట.

అటువంటి వెరస్టైల పరస్నాలిటీకి ఓ సినమ్తీ-గిదయ్-జత సమరప్యామి! అంటూ కథ మొదలెడతా సుమీమ్!

øöeTT~

www.koumudi.net

@|æÁ˝Ÿ 2019

2

GSOqEc fSFcôNqj*¸

క-సీర్క్-మా-పా-ద:
లెకక్లకు ఐదు పాతర్లు ఎపుప్డును
ఒకక్టి కథయట ఇంకొకక్టి చితార్నువాదమట
మికిక్లియౌ మాటట కొండొకచో పాటట
పార్ముఖయ్ముగా దరశ్కతవ్మట దాసరిది సినమ్తీ !
క-సీర్క్-మా-ని-ద:

లెకక్లకు ఐదు పాతర్లు ఎపుప్డును
ఒకక్టి కథయట ఇంకొకక్టి చితార్నువాదమట
మికిక్లియౌ మాటట ఇకక్డ నిరామ్త కూడానట
పార్ముఖయ్ముగా దరశ్కతవ్మట దాసరిది సినమ్తీ !
మొటట్మొదటగా ఈ సినిమా పర్తేయ్కతలు: ఈ సినిమాని దేవులపలిల్ కృషణ్శాసిత్ గారికి అంకితమిచాచ్రు. ఇది అకిక్నేని నాగేశవ్రార్వు గారికి 200వ
చితర్ం. ఇందులో మంగళంపలిల్ బాలమురళీకృషణ్ గారు తన సవ్ంత పాతర్నే పోషించారు. ఇందులో దాసరి వారిది పాట ఒకక్టీ లేదు. అదంత పెదద్
విశేషమేమీ కాదు కానీ కూసింత ఉపశమనం. కేశాలంకరణకి జయసుధకో కమల, జయపర్దకో కమల చేసినటుల్నాన్రో, లేకపోతే ఒకే కమల రెండు సారుల్
విడివిడిగా అనబడాడ్రో కానీ ఆ టైటిల కారడ్ చదవడానికి బావుంది. ఇంకా ఇందులో జయపర్ద తముమ్డు రాజబాబు కూడా ఒకటెర్ండు సీనులోల్ మాటాల్డుతూ
కనిపించాడు. అంత మాతార్నికే నటించాడు అనాలని నాకనిపించటేల్దు. అసిసెట్ంట డైరెకట్రస్ పేరల్లో ఒక పేరు యిమంది రామారావు. అది చూడగానే
పర్సుత్తానికి యూటూయ్బోల్ ఇపుప్డు మన మధయ్ లేని వారి చాలా మంది రహసాయ్లను టీవీధి-భాగోతం టైపులో పారాయణ చేసుత్నన్ ఒకానొక సీనియర
జరన్లిసట్ ఈయనేనేమో అనిపించింది. అంతే...అంతకు మంచి పర్తేయ్క ఆసకిత్ ఏమీ లేకపోయింది ఆ పేరు మీద. ఇంకొకక్ విశేషం ఈ సినిమా ఆదయ్ంతం
వినిపించే నేపథయ్సంగీతం వింటునన్ంత సేపూ 1980లోల్ జైపూర రాజపార్సాదాల గురించిన డాకుయ్మెంటరీలు తెగ గురొత్చాచ్యి.
ఈ కబురుల్ దారి వదిలి దాసరి కథ దారి పడితే...
కథ మొదలు వరత్మానంలో. రవిబాబు(నాగేశవ్రార్వ) కురీచ్లో కూరుచ్ని ఓ కాయితం వెనకాల ఇంకో కాయితం రాసిచేచ్సూత్ వుంటే ఆ

కాయితాలు అందుకుని ఆయన వసతీమణి పదమ్(జయపర్ద)"ముందు తెలిసెనా పర్భూ …" అని పాడేసూత్ వుంటుంది. ఒకక్ చరణం పాడుతుందో లేదో
ఇంతలో భుజానికో సంచీ వేసుకుని ఒకబాబ్యి(రాజా) వసాత్డు. వచిచ్ "మీరు హంపీలో వునన్పుప్డు మా ఇంటోల్నే వుండేవారు. మీ అపూరవ్ దంపతుల

గురించి ఓ పుసత్కం రాశాను, చదవండి” అని "రవి కిరణాలు" అనే పుసత్కం ఇచిచ్ వెళాత్డు. ఆ పుసత్కంలో పేజీలు తిరగేసిన పదమ్ కళళ్ ముందు గతం గిరుర్న
తిరుగుతుంది.
ఇకక్ణిణ్ంచి ఆ గతానిన్ నేనూ ఓ కథ లాగే చెపాత్ను.
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అనగనగా ఓ గోదారి ఒడుడ్. ఆ ఒడునే ఓ పలెల్టూరు. ఆ ఊళోళ్ ఓ మండువా ఇలుల్. ఆ ఇంటోల్ ఓ ఉయాయ్లబలల్. ఆ గోదారొడుడ్నునన్ పలెల్టూళోళ్ని

మండువాఇంటిలో ఉయాయ్లబలల్ మీద కూరుచ్ని ఊగేదెవరంటే ఇంకా కవి కాని రవిబాబు. గుఱఱ్బబ్ండిలో వసూత్ వెళూత్ వునన్ ఆయనిన్ చూసి పేకాట కూడా
మానేసూత్ వుంటారు ఊళోళ్వాళుళ్. ఇంకా కవి కాని రవిబాబు గారేమో దండలేయించుకుని బడిలో జండావందనాలు చేసూత్ వుంటాడు. ఇంటికొచిచ్ కాళుళ్
కడుకుక్ని మండువా అరుగు మీద భోంచేసూత్ వుంటాడు.

రవిబాబుకో భారయ్ పారవ్తి (జయసుధ). వారానికి మూడు రోజులు తడిబటట్లతో పూజలూ, వర్తాలూ చేసూత్, ఇంటికొచిచ్న భరత్కి భోజనం
వడిడ్ంచే తీరిక కూడా లేకుండా తులసికోట చుటూట్ పర్దకిష్ణాలు చేసూత్ వుంటుంది. కాఫీ నీళుళ్ కూడా తాగక కటిక ఉపవాసాలు చేసూత్, కటిక నేల మీద
పడుకుంటూ వుంటుంది.
వీళిళ్దద్రికీ ఓ కూతురు - ఓ పదేళుళ్ కూడా లేని పాప, లకిష్. ఎపుప్డూ అమమ్ వెనకాల పర్దకిష్ణాలు చేసూత్ వుంటుంది. ఇసకలో కాళీళ్డుచ్కుంటూ
వెళిళ్పోయే నానన్, ఉనన్పళాన వదిలేసి ఊరెళిళ్పోయే అమమ్ వునాన్, ఇంటోల్ ఎవరూ లేకపోయినా ఒకక్తే వుండగలుగుతూ వుంటుంది.
పారవ్తికి అనన్, రవీందర్ బాబుకి బావ జగనాన్థం గారనబడే జగగ్యయ్. ఈయనకి భారాయ్-పిలల్లూ-సంసారం ఏమీ వునన్టుల్ండవు. ఈయన
పనలాల్ ఏంటంటే హఠాతుత్గా కవై పోయి ఇలూల్-ఇలాల్లూ-పిలాల్ పటట్కుండా కవితలు రాసుకుంటూ, పాడుకుంటూ తిరుగుతునన్ బావగారు రవీందర్బాబుని
ఏ ఇసక మేటలోల్ంచో, ఏ ఒడుడ్కి కటేట్సిన పడవలోల్ంచో వెతికి పటుట్కుని ఇంటికి తీసుకు రావడం. వీళళ్తో పాటు ఊళోళ్ ఉండే ఇంకొందరు జనాలు.
వీళళ్ందరూ గోదావరికి ఈవల దరి వారు.
ఇక గోదావరికి ఆవల - ఓ పినిన్, ఆ పినిన్తో పాటు పదమ్ (జయపర్ద), చందిర్క(సుభాషిణి) అనే ఇదద్రు అకక్చెలెల్ళుళ్. కళావంతులైన ఇంతులు.
వీళిళ్క రోజంతా జయదేవుని అషట్పదులు పాడుకుంటూ, గోదారికి ఆ దరినునన్ ఊరి నుంచి వచేచ్వారికి నచేచ్ రీతిలో ఆడుకుంటూ కళాసేవ, కళాభిమానుల
సేవా చేసూత్ వుంటారు.
ఓ రోజు రవిబాబు కురార్ళుళ్ సరదాపడే మేజువాణీలు వదద్ని మంగళంపలిల్ సంగీతబాబ్ణీలు వినే కారయ్కర్మం ఏరాప్టు చేయిసాత్డు ఊళోళ్. ఓ

చలల్టి రేయిలో, చలల్టి గాలి అలల నడుమ, సంగీతాంబుధిలో పూరణ్చందుర్డిలా వెలిగిపోతూ మంగళంపలిల్ వారు “పాడనా వాణి కళాయ్ణిగా…” పాడుతూ
వుంటారు. అదే పాటకి భరతనాటయ్ం డెర్స వేసుకుని పటట్పగలు నాటయ్ం చేసుత్నన్టుట్ జయపర్ద కనిపిసుత్ంది. ఆమె చుటూట్ గోదారికావల వూరివారు కొందరు

కూరుచ్ని చూసూత్ వుంటారు. గోదారి ఒడుడ్కి ఇవతల రాతిర్, అవతల పగలు చూపించడం దాసరి దరశ్కతవ్ చమతాక్రం సుమీమ్!
సరే! మంగళంపలిల్ వారి మధురగానానికి రవిబాబు మైమరచిపోతాడు. రాతిర్ పడకగదిలో కూడా ఆ పాటే తలచుకుని పరవశిసూత్ వుంటాడు. ఓ
రాతిర్ ఇలాల్లికి ఉపవాస జనిత నీరసం, ఇంకో రాతిర్ ఇంటాయనకి మధురగానామృతపానానంతర పరవశం. అదీ వారి సంసారభవసాగరసారం.

పడగగ్దిలో వుండాలిస్న రవిబాబు హఠాతుత్గా గోదారొడుడ్న ఇసకలో నడుసూత్ కనిపిసాత్డు. అతనికి దూరంగా పడవలో ఒకమామ్యి "పిర్యే
చారుశీలే" అంటూ జయదేవుని అషట్పది పాడుతూ వెళుత్నన్టుల్ తోసుత్ంది. అదేం పడవ పర్యాణమో గానీ గోదావరికి ఈ దరి నుంచి ఆ దరికి కాక ఒక ఒడుడ్

అంచునే వెళూత్ వుంటుంది - ఏదో సరదాగా షి-కారు చేసుత్నన్టుట్. ఆ పాట వింటూ వింటూ వునన్ రవిబాబు ఇంటికొచేచ్సి "ఆకులో ఆకునై" అంటూ ఓ
పాట రాసేసి, ఆ పాట తన భారయ్ పారవ్తి పాడుతునన్టూల్హించుకుంటూ వుంటాడు.
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రవిబాబు ఇలా కవిబాబుగా మారుతూ వుండగా ఆ ఊళోళ్ జరిగే మారుప్లు ఏంటీ అంటే మగపిలల్లు బడులూ, మగపెదద్లు పనులూ మానేసుకుని

గోదారి కవతల అమామ్యిల నాటాయ్లు చూడాడ్నికి పడవలేసుకుని వెళిళ్పోతూ వుంటారు. ఊళోళ్ మగవాళెళ్వరూ సాయంతార్లు ఇళళ్లోల్ వుండటేల్దని
రవిబాబుకి ఆడవాళుళ్ మొరబెటుట్కుంటారు. ఆ పళంగా రవిబాబు కూడా ఓ పడవేసేసుకుని అవతలొడుడ్కెళిల్పోయి మేజువాణీలు జరుగుతునన్ ఇంటి ముందు
నించుని వుంటాడు. అతనిన్ చూసి అటుపకక్గా రాబోతునన్ వూరి పినాన్-పెదాద్-మగవాళళ్ంతా ఎకొక్చిచ్న పడవలిన్ వెనకిక్ తిపుప్కుని ఊళోళ్కి వెళిళ్పోతారు.
రవిబాబు పగలనక, రేయనక, ఎండనక, వాననక ఆ చెటుట్కిందే కూరుచ్ని వుంటాడు ఊళోళ్ వాళళ్ని అటు రానీయకుండా చూడడానికి. ఇంతలో

ఆ ఇంటోల్ంచి "పిర్యే చారుశీలే" అనన్ జయదేవుని అషట్పది వినిపిసుత్ంది. ఆ ఇంటోల్ వునన్ అకక్చెలెల్ళిళ్దద్రు పదమ్, చందిర్క (జయపర్ద, సుభాషిణి) ఆ
అషట్పదికి నాటయ్ం అభినయిసూత్ వుంటారు. అది వినగానే వరష్ంలో తడుసూత్ నించునన్ రవిబాబు ఆశువుగా అషట్పదికి తెలుగు అనువాదం పాడేసాత్డు.

అషట్పదికి ఈ కింది తెలుగు పదాలు రాసిన వేటూరివారికి అక్షరలక్షలిచేచ్వారేమో రాజుల కాలమైతే!
వదసి యది కించి దపి దంతరుచికౌముదీ హరతి దరతిమిర మతిఘోరం
పలికితే చాలు నీ పలువరుస వెనెన్లలు, కలికి! నా ఎడద చీకటుల పోదోర్లు
సుఫ్రదధరశీధనే తవ వదన చందర్మా రోచయతు లోచన చకోరం
నీ మోము జాబిలిల్ మోవి తేనియలు నా నయనములు చకోరముమ్లై గోర్లు
పాట పాడుతునన్ రవిబాబుని తలమీద ఎవరో కరర్తో కొటిట్ పారిపోతారు. దెబబ్ తగిలిన రవిబాబు తలకి కటుట్కడతారు పదమ్ ఇంటోల్ని వారు. దెబబ్
నుంచి తేరుకుని లేచిన రవిబాబు పదమ్ ఎంత వుండమనాన్ వుండకుండా రాతిర్కి రాతిర్ పడవెకిక్ గోదారి దాటి వూళోళ్ కెళిళ్పోతాడు. వెళిళ్పోయినవాడు ఊరికే
వుంటాడా - ఉహూ! గోదారొడుడ్న పదమ్, చందిర్కలు అభినయిసూత్ వుంటే అషట్పదులు తెనిగిసూత్ వుంటాడు. తను రాసినవి తీసుకుని పదమ్ ఇంటికెళిళ్
చదవమని ఇసాత్డు. అలా అలా సేన్హం పెంచుకుని వూరివాళళ్ందరినీ ఏ ఇంటికైతే వెళళ్నీయకూడదని కాపలా కాశాడో ఆ ఇంటికి తను మాతర్మే వెళిళ్
వసూత్ వుంటాడు. ఆ విషయం తెలిస్న పారవ్తి బాధపడుతుంది. అంతకనాన్ చేసేదేముంది కానీ!
ఓ రోజు వరష్ంలో గుడికెళిళ్న పారవ్తి, అదే సమయంలో వచిచ్న పదమ్ని చూసి ఎవరో తెలీయక వరష్ం తగేగ్దాకా తన ఇంటోల్ వుండమని,
గుఱఱ్బబ్ండి ఎకిక్ంచుకుని ఇంటికి తీసుకొసుత్ంది. అదేంటో వరష్ం వసూత్ వుంటే ఎవరైనా తడవకుండా వుండాలని బండి లోపలికి కూరుచ్ంటారు. వీళిళ్దద్రూ
మాతర్ం సగం వరష్ంలో తడిసేలాగా కాళుళ్ బయట వేళాళ్డేసి కూరుచ్ంటారు. సరే! మొతాత్నికి ఇంటికి వసాత్రు. వరష్ం వెలిశాక వెళాత్ననన్ పదమ్కు బొటుట్ పెటిట్
పంపిసుత్ంది పారవ్తి. అపుప్డే వాళిళ్ంటికి వసుత్నన్ వూళోళ్వాళుళ్ పదేమ్ గోదావరి అవతలి గటట్మామ్యి అని చెపాత్రు. అంతే... పదమ్ని గుఱఱ్బబ్ండి
ఎకిక్ంచడానికి వెళిళ్న కూతురు పదేళళ్ పిలల్ లకిష్ వచేచ్వరకు కూడా ఆగకుండా, వునన్పళంగా వూరెళిళ్పోయి తన అనన్యయ్ జగగ్యయ్ దగగ్ర వెకిక్వెకిక్
ఏడుసూత్ కనిపిసుత్ంది పారవ్తి తరవాతి సీనులో.
ఇటుపకక్ రవిబాబు కూడా పదమ్ "నినన్టిదాకా శిలనైనా…" అంటూ పాడుతూ ఆడుతుంటే చూసూత్ మైమరచి పోతూ వుంటాడు. మొతాత్నికి అంత

పెదద్ ఇంటోల్ పిలొల్కక్తే వుంటుంది. వూరున్ంచి వచిచ్న జగగ్యయ్కు, జయసుధకు తలుపు తీసిన లకిష్ ఒకక్తే కనిపిసుత్ంది. నానెన్కక్డా అనడిగిన మావయయ్కు
"అమమ్ ఊరెళిళ్నపప్టినుంచీ ఇంటికి రాలేద"ని చెపుత్ంది ఆ పాప. ఎంతటి భాదయ్తా రాహితయ్ం! ఎంత సినిమా ఐతే మాతర్ం ఇంత ఫిలామ్టిక
లిబరీట్నా! పదేళళ్ పాపని లంకంత ఇంటోల్ వదిలేసి అమమ్ వూళోళ్కి, నానన్ ఏటొల్కి వెళిళ్పోవడమే, హనాన్! కళాతమ్కమైన సినిమా, ఇలాల్ంటి అలాప్తి
అలప్మైన విషయాలు పటిట్ంచుకుంటే కళారాధనకి దోర్హం చేసినటేట్మో! ఆ పాపం, దోషం నాకెందుకు గానీ, ఆటేట్ సందేహాలడకుక్ండా కథ
చెపేప్సుకుంటా!
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ఇంత జరిగినా రవిబాబు ఇంటికి రాడు. పారవ్తి అనన్గారు జగనాథం వూళోళ్ వాళళ్తో మాటాల్డి తన బావగారు ఏం చేసుత్నాన్డో

తెలుసుకుంటాడు. ఇంతలో సాయంతర్ం అయియ్ చీకటి కూడా పడుతుంది. "అనన్యాయ్! మీరు భోజనానికి రండి" అనన్ పారవ్తితో "బావగారిన్ రానీయ
ఇదద్రం కలిసి భోంచేసాత్ం" అంటాడు జగనాన్థం. అలా చూసి చూసి చాలా రాతిర్ అయాయ్క గోదావరి ఆవలొడుడ్కి వెళిళ్ రవిబాబుని తీసుకొదాద్మని బయలేడ్రి
పడవెకక్బోతూ పకక్కి చూసిన జగనాన్థానికి అకక్డే ఓ పడవలో కూరుచ్ని కవితలు రాసుకుంటునన్ రవిబాబు కనిపిసేత్ దగగ్రుండి అతనిన్ ఇంటికి
తీసుకొసాత్డు జగనాన్థం. బావగారి వరస చూసి, అతను రాసిన కవీతలు చదివి, ఆ కవితలకి పేర్రణ పదేమ్నని అరథ్మై జగనాన్థం పదమ్ ఇంటికి వెళిళ్, ఆమె
వలల్ తన బావైన రవిబాబు చెడిపోతునాన్డని, తన చెలెల్లి కాపురం కషాట్లోల్ పడిందని చెపిప్ ఆ ఊరు వదలి వెళిళ్పొమమ్ంటాడు. పదమ్తో మాటాల్డి వచిచ్న
సంగతి చెపిప్న జగనాన్థానిన్ "ఎందుకెళాళ్వకక్డికి?" అనడుగుతుంది పారవ్తి. ఏంటో! పారవ్తికి కనిస్సెట్నీస్ తకుక్వ - ఒకసారి "అనన్యాయ్! మీరు..."
అంటుంది, ఇంకోసారి "నువువ్" అంటుంది. అచుచ్ నేను అపుప్డపుప్డూ అచుచ్తపుప్లతో రాసే నా వాయ్సాలాల్గే!
సరే! ఇంతటోల్ పదమ్ జగనాన్థం వలల్ ఊరొదిలి వెళిళ్పోయిందని తెలుస్కునన్ రవిబాబు తను ఇలూల్, వాకిలీ, భారాయ్, పిలల్లూ పటట్కుండా
తిరగడానికి పదమ్ కళాభినయం తనలో కలిగించిన భావావేశమే కారణం, అది అరథ్ం చేసుకోలేని మీ అందరూ వయ్రథ్ం అని గటిట్గా అరిచి పదమ్ ఖాళీ చేసిన
ఇంటికి వెళిళ్పోయి అకక్డ బండల మీద బొగుగ్తో కవితలు రాసుకుంటూ వుంటాడు. ఈ సినిమా ఏ దారినో, గోదారినో నడిసేత్ నడవనీ గాక పాలగుమిమ్
పదమ్రాజుగారి పదాయ్లు ఏసుదాసుగారి మెతత్నైన సవ్రంలో అదుభ్తంగా పలికాయి.
ఏ సీమల ఏమైతివో! ఏకాకినీ, నా పిర్యా!
ఏలాగీ వియోగాన వేగేనో, నా పిర్యా!
ఏలాగీ మేఘమాస మేగేనో, పిర్యా! పిర్యా! పిర్యా!
గడియ గడియ ఒక శిలయై కదలదు సుమీమ్!
ఎద లోపల నీ రూపము చెదరదు సుమీమ్!
పడి రావాలంటే వీలు పడదు సుమీమ్! వీలు పడదు సుమీమ్!
*** *** ***
దారులనిన్యు మండె దశదిశలు ముంచెతెత్
నీరంధ భయదాంధకార జీమూతాళి
పేర్యసీ! పేర్యసీ! వెడలిపోయితివేల
ఆ అగమయ్ తమసివ్నీ గరభ్ కుహరాల
*** *** ***
ఎపుడు నీ పిలుపు వినబడదో అపుడు నా అడుగు పడదు
ఎచచ్టికో పైనమెరుగక ఎందుకో వైనమందక నా అడుగు పడదు
*** *** ***
బొగుగ్తో ఈ విధంగా కవితలు రాసూత్ విరహంతో విలపిసుత్నన్ రవిబాబుని జగనాన్థం వెళిళ్ ఇంటికి తీసుకొసాత్డు. ఓ నెల రోజుల పాటు పదమ్
జాఞ్పకాలతో రాసిన కవితలనిన్ంటినీ "మేఘసందేశం" అనే పేరుతో ఓ పుసత్కం అచుచ్ వేయించి రవిబాబుకి సనామ్నం ఏరాప్టు చేసాత్డు జగనాన్థం.
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ఆ సనామ్నసభకి పదమ్ వసుత్ంది. ఆమెని చూసి సభని, సభ కొచిచ్న వాళళ్ని వదిలి "పదామ్, పదామ్!" అని అరుసూత్ పరిగెడతాడు కవిబాబైన

రవిబాబు. ఎకక్డెకక్డో తిరిగి రాతిర్కి ఇంటికొసాత్డు. "ఎందుకిలా చేసుత్నాన్రు?" అని నిలదీసిన జగనాన్థానికి "నాకూ, నీ చెలెల్లికీ అభిరుచులు కలవలేదు"
అని చెపాత్డు రవిబాబు. అది వినన్ జగనాన్థం పారవ్తిని తన ఇంటికి తీసుకెళిళ్పోతాడు.
వాళెళ్ళిళ్పోయాక ఏదో పెళిళ్ ఊరేగింపు చూసూత్ పారవ్తితో తన మొదటిరాతిర్ని గురుత్ చేసుకుంటాడు రవిబాబు. కళాతమ్క తెలుగు సినిమాలోల్ ఇంత

ఫికిల-మైండెడ-ఆతమ్ని చూసిన జాఞ్పకం ఇదే నాకు. ఏదెలా వునాన్ ఈ సందరభ్ంలో వచేచ్ "సిగలో… అవి విరులో" అనే పాట ఒక సవ్రాల-వరాల-

మూట. ఎదురుగా వునన్ మనసైన మగువ అందానిన్ “ఎదుట... నా ఎదుట... ఏవో సోయగాల మాలికలు” అనడం, “చిరునవువ్ల అరవిడిన చిగురాకు

పెదవుల మరిగి...మరలి రాలేవు నా చూపులు… “అని వాపోవడంలో వునన్ భావుకతవ్ం, భావకవితవ్ం దేవులపలిల్ వారి కవితాపర్సాదం. అందులోనూ
ఏసుదాసుగారు పాడడంతో పాట లోని ఉనన్తమైన సాహితయ్ం మరింత ఉదాతత్ంగా వినిపిసుత్ంది.

పారవ్తి జాఞ్పకాలతో ఇంటికి తిరిగొసుత్నన్ రవిబాబుకి ఇంతకు ముందు తనెవరికైతే బుదిధ్ చెపాప్డో ఆ ఊరివాళేళ్ కనిపించి "అమమ్గారిని ఉసురు
పెటట్కండి" అని చెపాత్రు. గుఱఱ్బబ్ండెకిక్ అనన్గారింటోల్ వునన్ తన దగగ్రికొచిచ్న రవిబాబుని "మీతో నేను కలిసివుండలేను" అని చెపిప్ పంపించేసుత్ంది
పారవ్తి. అలా ఎందుకు చేశావ అనడిగిన అనన్ జగనాన్థానికి "ఆయన మనసు నా మీద లేదని తెలుస్, అందుకే అలా చెపిప్ పంపించేశాను" అని చెపుత్ంది.
ఏడుసుత్ంది.
పారవ్తి దగగ్రున్ంచి వెళిళ్పోయిన రవిబాబు గడడ్ం పెంచుకుని, మళీళ్ పదమ్ని తలచుకుని విరహగీతాలు పాడుతూ వుంటాడు "ఆకాశ దేశాన ఆషాఢ

మాసాన" అంటూ. ఈ పాటని సవ్రంలో తేనె నింపుకుని పాడారు ఏసుదాసు గారు. రవిబాబు పాటలు పాడుకుంటూ, "పదామ్, పదామ్" అని కలవరిసూత్
తిరుగుతూ హంపి చేరతాడు. అకక్డ గుడి దగగ్ర పడిపోతే ఎవరో వాళిల్ంటికి తీసుకెళిళ్ వైదయ్ం చేయిసాత్రు.

ఈలోగా హంపి లోనే వునన్ పదమ్ చెలెల్లు చందిర్కని పెళిళ్ చేసుకుంటానని ఇంతకు ముందునన్ గోదారి ఒడుడ్నునన్ ఊరున్ంచి ఓ అబాబ్యి వసాత్డు.
ఆ అబాబ్యిగా నటించిన అతను జయపర్ద తముమ్డు రాజబాబు. అతను రవిబాబు హంపిలోనే వునాన్డని ఊళోళ్ అందరూ అనుకుంటునాన్రని చెపాత్డు. ఆ

మాట వినగానే పదమ్ హంపి కొండలోల్, కోట శిధిలాలోల్ రవిబాబుని వెతకడానికి వెళుత్ంది. అకక్డ రాతిరథం దగగ్ర గోడల మీద బొగుగ్తో రాసిన "నవరస

సుమ మాలిక" అనన్ కవితని చదివి ఆ పాటను రవిబాబు పాడుతునన్టుట్, తను నాటయ్ం చేసుత్నన్టుట్ ఊహించుకుంటుంది. ఈ సినిమా మొతత్ంలో పదమ్గా

నటించిన జయపర్ద కొంచెం పసుపు రంగులోనే కనిపిసుత్ంది, ముఖయ్ంగా మొహం. ఈ పాటలో మరీ “ఆ మొహమూ ఎంతో పచచ్బడడ్దీ” అనన్టాల్నింది.

అనన్టుట్ హంపి శిధిల కుడాయ్ల మీద బొగుగ్తో రాతలు రాయించిన దరశ్కరతన్ని ఆ రాయీ-రపప్ సాకిష్గా తిటుట్కునాన్. రాతి మీద బొగుగ్ రాతే కదా, కడిగేసేత్

పోతుంది అనుకుని అలా చేశారేమో కానీ నాకసలు నచచ్లేదు.
సరే! రవిబాబుని వెతుకుక్ంటూ వెళిళ్న పదమ్కి రాతి మీద రాతలు తపప్ రాసిన రవిబాబు కనిపించక ఇంటికి తిరిగొచిచ్ నిరాశగా ఏడుసుత్ంటే
చెలెల్లు చందిర్క, కాబోయే మరిది ఓదారిచ్ పదమ్ నాటయ్ పర్దరశ్న ఏరాప్టు చేసేత్ అది తెలిసి రవిబాబు అకక్డికి తపప్క వసాత్డు అని చెపిప్ పదమ్ని
నాటయ్పర్దరశ్నకి ఒపిప్సాత్రు.
ఈలోగా రవిబాబు పదాయ్లు పాడుకుంటూ హంపి శిధిలాలోల్ తిరుగుతూ వుంటాడు. ఆ సందరభ్ం లోని పాలగుమిమ్వారి పదయ్మింకొకటి:
ఆశలు రాలి ధూళి పడినపుప్డు - గుండెలు చీలుచ్ వేదనావేశము వేర్లిచ్నపుప్డు
వివేకము గోలప్డి సలిప్నటిట్ ఆకోర్శము - రకత్బిందువులలో రచయించితి నేను
మేఘసందేశము రూపు దాలెచ్నది నేడు - ఇది యేమి మరా కవితవ్మో!
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రవిబాబుని రకిష్ంచి తమ ఇంటిలో ఆశర్యమిచిచ్న రంగమమ్ అనే ఆవిడకి అతనే మేఘసందేశం పదయ్కావయ్ం రాసిన కవి అని తెలిసి, జగనాన్థానికి

ఉతత్రం రాసుత్ంది, రవిబాబు హంపిలొ తమ ఇంటోల్ ఉనాన్డని. ఆ ఉతత్రం చూసిన వెంటనే జగనాన్థం పారవ్తిని, మేనకోడలు లకిష్ని వెంటబెటుట్కుని
హంపిలో రంగమమ్ గారింటికి వసాత్డు. ఇంతలో ఊరంతా శిధిలాలోల్, దుముమ్లో తిరిగి పదాయ్లు పాడినా అసస్లే మాతర్ం మాయని మలెల్పూవులాంటి బటట్లోల్
రంగమమ్ గారింటికి తిరిగొచిచ్న రవిబాబు వాకిటోల్నే కనిపించిన పారవ్తి, జగనాన్థాలని చూసి చడీ-చపుప్డు లేకుండా వెనకిక్ తిరిగి ఓ బసెస్కిక్ ఎకక్డికో
వెళిళ్పోతూ వుంటాడు. ఆ బసుస్లో పకక్న కూరుచ్నన్ ఒకాయన చేతిలో పదమ్ ఇవవ్బోతునన్ "రాధికా విరహగీతం" నాటయ్పర్దరశ్న పర్కటన చూసి బసుస్ దిగి
వెనకిక్ నడుచుకుంటూ హంపి వైపు వసాత్డు రవిబాబు. పారవ్తికి కూడా రంగమమ్గారి అబాబ్యి తెచిచ్న కరపతర్ం వలల్ పదమ్ నాటయ్పర్దరశ్న గురించి
తెలుసుత్ంది.
"రాధికా కృషాణ్ రాధికా" అనన్ జయదేవుని అషట్పదిని అభినయిసూత్ పదమ్ నాటయ్ పర్దరశ్న మొదలవుతుంది. అనుకునన్టుట్గానే రవిబాబు అకక్డికి

వచిచ్ మధయ్లో పాట అందుకుని తనూ పాడతాడు. పదమ్, రవిబాబు కలుసాత్రు. అదే సమయానికి అకక్డికి వచిచ్న పారవ్తి, జగనాన్థం ఒకరి చేతులోల్
ఒకరుగా వునన్ పదమ్, రవిబాబులిన్ చూసి పలకరించకుండానే వెనకిక్ వెళిళ్పోతారు.
రంగమమ్గారి అబాబ్యినంటూ వచిచ్న మధు (రాజా) ఇచిచ్ వెళిళ్న "రవికిరణాలు" పుసత్కం చదువుతునన్ పదమ్కి వెనక జరిగిన సంగతులనీన్ ఇలా
గురుత్కొసాత్యి.
ఇక వరత్మానానికొసేత్ రంగమమ్గారి అబాబ్యి మధుతో రవిబాబు, పారవ్తిల కూతురు లకిష్కి పెళిళ్ నిశచ్యిసాత్రు. జగనాన్థం వచిచ్ రవిబాబుని

కూతురి పెళిళ్ జరిపించమని అడిగితే "నాకా బంధాలనీన్ ఎపుప్డో తెగిపోయాయి, రానంటాడు" రవిబాబు. జగనాన్థం పదమ్తో "ఆయన రాకపోతే దానికి
నువేవ్ కారణం అనుకుంటారు అందరూ" అని అనగానే పదమ్ రవిబాబుకి నచచ్జెపిప్ కూతురిన్ కనాయ్దానం చేసి రమమ్ని పంపిసుత్ంది.
ఈ పెళిళ్ సీనులో పెళిళ్కొడుకు కాళుళ్ పాలతో కడుగుతారు పారవ్తి, రవిబాబులు. అది కొంచెం వింత ఆచారంలా అనిపించింది నాకు. పైగా
శుభమా అని పెళిళ్ జరుగుతుంటే పారవ్తి తెలల్రంగు నూలు చీర కటుట్కోవడం కూడా సందరాభ్నికి తగినటల్నిపించలేదు. కళాతమ్క చితర్ం అని
సరిపెటేట్సుకునాన్.
పెళిళ్ంటికి వచిచ్న రవిబాబుకి కూతురి పెళిళ్ జరిపించి వెనకిక్ వెళిళ్పోవడానికి బయలేద్రుతూ పారవ్తికి వెళొళ్సాత్నని చెపప్డానికి వచిచ్ ఆమె ఒడిలో
"పదమ్, పదమ్" అని కలవరిసూత్ మరణిసాత్డు.
అదే సమయానికి రవిబాబు రాక కోసం ఎదురు చూసుత్నన్ పదమ్ "బర్తుకంతా ఎదురుచూచు పటుట్న రానే రావు. ఎదురరయని వేళ వచిచ్ ఇటేట్

మాయమౌతావు, కదలనీక నిముసము నను వదలిపోక నిలుపగా, నీ పదముల బంధింపలేను హృదయము సంకెల జేసి…" అని పాడుకుంటూ వుంటుంది.
ఇంతలో రవిబాబు ఆతమ్ అకక్డికి వచిచ్ పదమ్ని కూడా తనతో తీసికెళిళ్పోతుంది. రవిబాబు మరణవారత్ చెపప్డానికి వచిచ్న జగనాన్థానికి పదమ్ కూడా
చనిపోయి కనిపిసుత్ంది.
చివరిగా పాలగుమిమ్ పదమ్రాజుగారి పదయ్ంతో సినిమా ముగుసుత్ంది.
పూవుతావి వలె పదము భావము వలె
కలిసిపోయిన అరిది జంటలకు ఒకక్టే పార్ణనాడి
తనువులు వేరైన గానీ బర్తుకులో మృతిలో ఎడబాటు లేదు
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మాసమేమో చైతర్మాసం. సినిమా ఏమో ఆషాఢమాసపు విరహానిన్ మోసుకొచేచ్ మేఘసందేశం. దీనెన్నున్కోవడానికి కారణం ఒకే ఒకక్టి. వికారి

నామ సంవతస్ర ఉగాది వేళల కవి-పిక-తర్యపు (దేవులపలిల్, వేటూరి, పాలగుమిమ్) కవితా కూజితాలని తలచుకోవడం.

(వచేచ్నెల మరో సరదా నిమా కబుర
ల్ తో)
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