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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

దాదాపు అనిన్టిలోల్నూ కథ, సీర్క్నపేల్, మాటలు, దరశ్కతవ్ం, ఒకటో రెండో పాటలు, మిగిలిన పాటలోల్ కొనిన్ మాటలు + భావాలు,

పైగా నటన ...వెరసి వెరస్టైల దాసరి.

శీర్ దాసరి తీయుటచేతను
నారూఢిగ సకల జనుల టైంపాసవవ్గ
ధారాళమై సినీతులు
ఆరారగ హడలుబుటట్ నుడివెద సినమ్తీ...!
ఆ పర్కారంగా నాదైన ఓ సినమ్తీ-గిదాయ్నిన్ దరశ్కరతన్కి అంకితమిసూత్ నా మొదటి సరదాసినామ్యణం ఆయన దరశ్కతవ్ం వహించిన
సినిమాతో మొదలుపెడుత్నాన్ను.
ఇంకా ఎనోన్ దాసరి సినిమాలుండగా అసలింతకీ ఈ సవ్యంవరం సినిమానే ఎందుకు ఎంచుకునాన్నంటే …సీన సీన పర లిఖా హై

దేఖనేవాలే కా నామ… అనన్టుల్ ఈసారికి ఇది సరి అనిపించింది ఈ దాసరి వారి దరశ్కతవ్వరం, సవ్యంవరం.
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మొదలెటేట్సుత్నాన్ మరి… లాభం, రెండూ, మూడూ…రెడీ!
రాజశేఖర వరం – చందర్శేఖర పిర్య సవ్యంవరం

అసలీ సినిమాలో ఏమేం వునాన్యి? ఎంతెంత వునాన్యి? అంటూ లెకెక్టట్టం అంటూ మొదలెడితే …

జయపర్ద అందం 20% - మొదటి సగంలో అకక్డకక్డా చిలకరించిన మొలకనవువ్లు, కలికి సిగుగ్లకూ మాతర్మే ఈ మారుక్లు.

రెండో సగం అంతా దాసరి గూటి చిలకే - ఓ పుంజీడు పేజీల డైలాగులు, ఓ చెంబీడు - లోటాల కనీన్ళుళ్!

రమాపర్భ అయోమయం 5% - అంత పేర్మించుకునన్ జయపర్ద, శోభనబాబు అసలు ముందే ఎందుకు పెళిళ్ చేసుకోలేదూ అనన్

సంగతి ఈవిడకో పటాట్న అరథ్ం కాదే!

అంజలీదేవి అభావం 5% - కోడలిని చూసి ఏడవడం తపప్ ఈవిడ పర్భావమేమీ లేదు.

శోభనబాబు ఆకోర్శం 20% - చనిపోయిన నానన్ని మరిచ్పోయి, ఎకక్డో వుండిపోయిన అమమ్ని వదిలేసి గాలివానలో కాయితం

పడవల పర్యణం గురించి ఏడవడంలోనే తీరం దాటిపోయింది ఈ హీరో గారి శోకం.

దాసరి నారాయణబాబు ఆలరౌండరితవ్ం 50% - ఈ సినిమాలో ఈయన కూడా ఒక బాబే మరి! అపప్టిదాకా మిలమిలాల్డిన

శోభనబాబు కూడా జమిందారు రాజశేఖరంగా ఈయన పాతర్ పర్వేశంతో విముమ్తో తోమని పాతర్లా వెలవెలాల్డిపోతాడు. అందుకే ఈయన ఈ

సినిమా వరకూ దాసరి నారాయణబాబు. సినిమా అంతటా, సెకండాఫ అంతా - ఎందెందు కుదిరితే అందందే అందె వేసిన చెయయ్ట! అందుకే
ఈయన శాతం సైతం ఏభయయ్ట!

సరే! ఏదెంత, ఎవరెంత, ఎవరికెంత అంటూ లెకక్లు చూడడం అయిపోయింది. ఇంక అసలీ సినామ్ కథేంటో చదివేలోగా ఇంకో

మాట. సినామ్లో నటించిన వాళళ్ందరికీ వాళళ్ వాళళ్ సినామ్పేరుల్ వుంటాయి కానీ సినామ్కథ చెఫేఫ్టపుప్డు మాతర్ం నేనవేమీ పటిట్ంచుకోను.
వాళళ్ అసలు పేరల్తోనే చెపాత్ను. సరేనా మరి?!

పేరల్డిపోయి సినిమా మొదలయీ అవగానే…

ఇళుళ్ కాలిపోతూ ఉంటాయి. అరుపులు, కేకలు, ఉరుకులు, పరుగులు.

రావుగోపాలార్వు భారయ్ అయిన ఒకానొక కనిపించనిలకిష్, నిపప్ంటుకునన్ ఇళళ్లోల్ ఒకదాంటోల్ చికుక్కుపోయి కాలిపోతుంది. (ఈవిడ

సినిమా పేరు లకిష్, కానీ ఎకక్డా దండేసిన ఫొటోలో కూడా కనిపించదు - అందుమూలముగా కనిపించనిలకిష్). అపుప్డేమో రావుగోపాలార్వు

"బావా! నా లకిష్ మంటలోల్ ఉండిపోయింది బావా!నేనూ కాలిపోతాను" అని వెళళ్బోతూ ఉంటే గుమమ్డి "బావా!" అని గటిట్గా అరిచి "నువువ్
పాప కోసమైనా బర్తకాలి" అని ఇవతలికి తీసుకొసాత్డు. గుమమ్డి, రావుగోపాలార్వు కలిసి వాయ్పారం చేసి పెదద్ ఫేకట్రీకి ఓనరల్వుతారు.

గుమమ్డి, పుషప్లతలకి ఓ కొడుకు. రావుగోపాలరావుకి ఓ కూతురు. ఆ కూతురు చినన్పుప్డెవరంటే మీనా. ఎంత బొదుద్గా, బుజిజ్గా,

ముదుద్గా ఉంటుందో మీనా ఈ సినిమాలో! ఆ ఇదద్రు పిలల్లూ పుషప్లత పెటేట్ గోరుముదద్లు తింటూ, బడికి వెళిల్ చదువుకుంటూ, బడి
లేనపుప్డు ఆడుకుంటూ ఎపుప్డూ కలిసే ఉంటూ వుంటారు. అంతటితో ఆగకుండా ఎవరిదో పెళిళ్ చూసి వీళిళ్దద్రూ కూడా మెళోళ్
దండలేసుకుని పెళిళ్ చేసేసుకుంటారు.
బొమమ్లపెళిళ్ చేసుకునన్ పిలల్లిదద్రూ మెళోళ్ మలెల్పూల దండలతో పరిగెతుత్కుంటూ వెళిల్ పారుక్లో పాడుకోవడం మొదలు పెడతారు.
అదేం పాటంటే...
హరివిలూల్... పొదరిలూల్... చుకక్లు... ఆకాశం - అనీన్ అందరి కోసం
నువవ్నన్ది నా కోసం - నేనునన్ది నీకోసం
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అలా మొదలెటిట్న పాట దాదాపు ఓ పది-పదిహేనేళుళ్ పాడుకుంటూనే వుంటారేమో మరి! పైన చెపిప్న పలల్వి పాడుతూ పాడుతూ

పసుపుపచచ్ రంగు గౌనేసుకునన్ మీనా కాసాత్ ఆకుపచచ్ రంగు చీర కటుట్కునన్ జయపర్ద అయిపోతుంది. మీనా పకక్న పిలాల్డేమో శోభనబాబు
అయిపోతాడు.

గుమమ్డి, రావుగోపాలార్వు సూక్టర ఎకిక్ హాయిగా షికారుల్ చేసుత్నన్ జయపర్ద-శోభనబాబులని చూసూత్ "చూడు బావా!" అని

ఒకరికొకరు చూపించుకుంటూ మురిసి పోతూ వుంటారు. వాళిళ్దద్రికీ తొందరగా పెళిల్ చేసేయాలనుకుంటారు.

ఇకక్డ మనం గురుత్ చేసుకుని సినిమా కథ పూరత్యేయ్ దాకా గురుత్ంచుకోవాలిస్న విషయం ఏంటంటే పిర్య అనబడే జయపర్ద

రావుగోపాలార్వు కూతురు, చందర్శేఖర అనబడే శోభనబాబు గుమమ్డి కొడుకు. జయపర్ద శోభనబాబుని "బావా!" అని పిలుసూత్ వుంటుంది.
జయపర్దకి చినన్పప్టున్ంచీ తెలిసిన ఒక టీచర వుంటుంది. ఆవిడ రమాపర్భ (సినామ్ పేరు రమాదేవి).

గుమమ్డి, రావుగోపాలార్వుల దగగ్ర ఓ మేనేజర పని చేసూత్ ఉంటాడు. ఆ మేనేజర ఒకరికిసాత్నని ఒపుప్కునన్ ఏజెనీస్ని కానెస్ల చేసి

పాతికవేల లంచం అడిగి వేరేవాళల్కి ఇసాత్నని ఎకసటెనష్న ఫోనోల్ చెపుత్ంటే వినన్ గుమమ్డికి కోపం వచిచ్ మేనేజరిన్చెంప మీద కొటిట్

పొమమ్ంటాడు. మేనేజర గుమమ్డి కాళాళ్వేళాళ్ పడి ఈ ఒకక్సారికీ క్షమించి వదిలేయండి, ఎవరికీ చెపొప్దుద్ అని బతిమాలుకుంటాడు. కానీ
గుమమ్డి మీద కక్ష కడతాడు.

గుమమ్డి మీద కక్ష కటిట్న మేనేజర రావుగోపాలార్వుని తన ఇంటికి తీసుకెళిల్ పదేళల్ కిర్తం భారయ్ పోయిన రావుగోపాలార్వుని, ఐదేళల్

కిర్తం భరత్ పోయిన తన చెలెల్లిన్ కలిపి "ననున్ మీ బావమరిది అనుకోండి" అంటూ వరసలు కలిపేసాత్డు. అలా కలిపిన సందరభ్ంలో
బాకగౌర్ండలో “నీకూ నీవారు లేరు, నాకూ నావారు లేరు” అనన్ పాట మూయ్జిక రావడం వింటూ “ఆహా! ఏమి దాసరి వారి సందరభ్శుదిధ్!”
అనిపించి మురిశా!

దూరవిదయ్లో చదివారో ఏమో గానీ శోభనబాబు, జయపర్దలు ఎంకాం పాసవుతారు ఇందులో. గుమమ్డి పేపరోల్ ఆ పరీకాష్

ఫలితాలు చూపిసూత్ మెలికలు తిరుగుతునన్ కొడుకుని చూసి మురుసాత్డు. ఆ పరీక్ష పాసైన ఆనందంలో మళీళ్ ఓ పాట పాడుకుంటారు హీరోహీరోయినుల్.

“ఇకక్డ ఇకక్డ అంటూనే ఎకక్డికెళుత్నాన్మో భయమేసుత్నన్ది” అని జయపర్ద అంటే “భయం భయం అంటూనే ఇకక్డి దాకా

వచేచ్శావ భయమేమునన్ది?” అని శోభనబాబు అడుగుతాడు. ఈ పాటలో ఒక చరణం నాకు అరథ్మే కాలేదు. అదేంటంటే "మలెల్ల వేళ

కాకపోయినా... వెనెన్ల రాతిర్ రాకపోయినా ... చలల్ని పేర్మకు చెలెల్లు నేనని... ఎదురొసుత్నన్ది - అది ఎదురొసుత్నన్ది" అంటాడు శోభనబాబు.
ఆ ఎదురొచేచ్దేంటో నాకసస్లు అరథ్ం కానేలేదు. ఈ పాటకి డోలక సతయ్ంగారి సంగీతం మాతర్ం అదుభ్తం.
రావుగోపాలార్వు అలుల్డు శోభనబాబుని అమెరికా పంపిసాత్నంటాడు. జయపర్ద కూడా వెళాత్నంటుంది. మేనేజర అడుడ్పడి పెళిల్

కాని ఆడపిలల్ని అలా పంపించకూడదని చెపిప్ జయపర్దని పంపించకుండా ఆపేసాత్డు. అమెరికా వెళిళ్న శోభనబాబు "నేనికక్డా... నువవ్కక్డా

... కనులికక్డా...కలలకక్డా... మన ఇదద్రి కలలు తీరేదెపుడు? ఇంతే సంగతులూ ...చితత్గించవలెను" అని జయపర్దతో కలలో పాడుకుంటూ
ఆడుకుంటూ ఉతత్రాలు రాసుకుంటూ వుంటాడు.

మేనేజర దగగ్రుండి మరీ రావుగోపాలరావుని, తన చెలెల్లీన్ సింగపూర పంపిసాత్డు గుమమ్డికి కూడా చెపప్కుండా.

రావుగోపాలార్వు సింగపూర నుంచి తిరిగొచేచ్ లోగా పుషప్లత ముచచ్ట పడి అడిగిందని గుమమ్డి ఓ తోట కొనేసాత్డు. అది మేనేజర దావ్రా
తెలిస్ రావుగోపాలార్వుకి కోపం వసుత్ంది. పైగా మేనేజర గుమమ్డి చెపప్కుండా తోట కొనాన్డు కాబటిట్ రావుగోపాలార్వు తను వేరేగా ఏజెనీస్
తీసుకోవడం తపుప్లేదని ఒపిప్ంచి జయపర్ద పేరు మీద సూక్టర ఏజెనీస్ తీసుకునేలా చేసాత్డు. ఈ లోగా ఇంతకు ముందు తీసుకునన్ ఏజెనీస్
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ఏదో ఇబబ్ందులోల్ పడిందీ, దానిమీద పెటిట్న పెటుట్బడి కూడా తిరిగిరాదని తెలిస్ దానిన్ రావుగోపాలార్వు మేనేజర సలహా మీద శోభనబాబు పేరు
మీద పెడతానంటాడు. అది విని అసలు విషయం తెలియని గుమమ్డి బోలుడ్ మురిసిపోతాడు.

కొనిన్ రోజులయాయ్క రావుగోపాలార్వు వచిచ్ గుమమ్డికి చాకోడిర్ంకస్ ఏజెనీస్ రదుద్ అయిందని, అందులో పెటిట్న పదిహేనులక్షల

పెటుట్బడి తిరిగిరాదని, ఆ ఏజెనీస్ శోభనబాబు పేరు మీద వుంది కాబటిట్ ఆ నషట్ం గుమమ్డే భరించాలని చెపాత్డు. అకక్డితో గుమమ్డి,
రావుగోపాలార్వుల వాయ్పారభాగసావ్మయ్ం లెకక్ కూడిక నుంచి భాగహారం అవుతుంది.

అమెరికాలో వునన్ శోభనబాబుకి "మీరడిగిన డబుబ్ మీకు పంపిచదద్ని మీ అంకుల చెపాప్రు" అంటూ ఎవరో ఫోన చేసాత్రు.
దాంతో శోభనబాబు ఇండియాకి తిరిగి వచేచ్సాత్డు. వసూత్నే తమ ఇలుల్ అమేమ్సి తోటలో వునన్ చినన్ ఇంటోల్కి తన తలిదండుర్లు
మారిపోయారని తెలిసి కోపంతో రావుగోపాలార్వు దగగ్రికి వెళిల్ "మా నానన్ని మోసం చేశావు. మాకు రావాలిస్ంది మరాయ్దగా మాకివువ్" అని

గొడవ చేసాత్డు. ఈలోగా గుమమ్డి అకక్డికి వచిచ్ శోభనబాబుని ఇంటికి తీసుకెళిల్ చీవాటుల్ వేసాత్డు. “రావుగోపాలార్వు మోసం చేసేత్ చేశాడు,

వాళళ్ అమామ్యి జయపర్దని చేసుకుంటే మళీళ్ ఆ డబుబ్ నీకే వసుత్ంది కదా!” అని నచచ్చెపప్బోతే శోభనబాబు నాకా పెళేల్ వదద్ంటాడు. ఇది విని
వాళళ్ వెనకాలే వచిచ్, ఇంటి బయటనించుని వాళళ్ వాదనలు వింటునన్ జయపర్ద కళుళ్ తుడుచుకుంటూ వెళిళ్పోతూ ఉంటే పుషప్లత చూసి

గబగబా జయపర్ద వెనకాలే వెళిల్ ఆపుతుంది. అపుప్డు జయపర్ద "మా నానన్ నాకు వేరే సంబంధాలు చూసుత్నాన్డు" అనేడిసేత్ పుషప్లత
శోభనబాబుతో మాటాల్డి అలా జరగకుండా చూసాత్మని చెపిప్ జయపర్దని పంపిసుత్ంది.

ఇంతలో రావుగోపాలార్వుని మేనేజర గొపప్ జమీందారు సంబంధమని చెపిప్ అంజలీదేవి పాయ్లెసకి తీసుకెళాత్డు. ఆ ఇలుల్, ఐశవ్రయ్ం

చూసి ఉబిబ్తబైబ్పోయిన రావుగోపాలార్వు అంజలీదేవి పెదద్కొడుకుతో సంబంధం ఖాయం చేసుకుని ఇంటికి వసాత్డు.

రావుగోపాలార్వు జయపర్దకి వేరే సంబంధాలు చూసుత్నాన్డని పుషప్లత చెపప్గానే గుమమ్డి రావుగోపాలార్వు దగగ్రికి వచిచ్

చినన్పప్టున్ంచి పేర్మించుకుంటునన్ జయపర్ద, శోభనబాబులని విడదీయొదుద్ అని బర్తిమాలినా రావుగోపాలార్వు వినిపించుకోక అంజలీదేవి

దగగ్రికెళిల్ నిశిచ్తారథ్ం చేసుకొచేచ్సాత్డు. ఈలోగా జయపర్ద వాళిళ్ంటోల్ పనిచేసే అబాబ్యి చేత ఒక ఉతత్రం పంపిసుత్ంది శోభనబాబుకి - తనని

ఇషట్ం లేని పెళిల్ నుంచి తపిప్ంచమని, లేకపోతే చచిచ్పోతానని. అది చదివి నడుచుకుంటూ బయలేద్రుతాడు హీరోగారు హీరోయిన దగగ్రికి.

దారోల్ ఉండగానే ఎవరో పరిగెతుత్కుంటూ వచిచ్ వాళళ్ నానన్ గుమమ్డికి గుండెపోటొచిచ్ హాసిప్టలోల్ వునాన్డని చెపాత్డు. అసలిపప్టిదాకా

గుమమ్డికి గుండెపోటు రాకపోవడమే నాకు ఆశచ్రయ్ం. సరే! అకక్ణుణ్ంచి పరిగెతుత్కుంటూ శోభనబాబు, ఇంటి నుంచి పుషప్లత హాసిప్టలకి

వచేచ్టపప్టికి గుమమ్డి చనిపోయివుంటాడు.

ఇకక్డ జయపర్ద ఇంటి దగగ్రేమో ఉతత్రం శోభనబాబుకి ఇచిచ్ ఇంటికి వచిచ్న అబాబ్యిని రావుగోపాలార్వు ఇంటి బయటే పటుట్కుని
అతనిన్ బెదిరించి శోభనబాబు ఉతత్రం చింపేశాడని చెపప్మని చెపిప్ జయపర్దకి అబదధ్ం చెపిప్సాత్డు. అది విని కోపం తెచుచ్కునన్ జయపర్ద
పెళైళ్పోతుంది అంజలీదేవికి కోడలౌతుంది. వింతేంటంటే ఇపప్టిదాకా పెళిళ్కొడుకు ఎవరో కనిపించడు. ఇపుప్డు పెళిళ్ లోనూ కనిపించడు.

ఒక ఫేర్ంలో శోభనబాబు వాళళ్ నానన్ చితికి నిపప్ంటించే
కనిపిసుత్ంది.

సమయానికి, ఇంకో ఫేర్ంలో జయపర్ద పెళిళ్లో అగిన్హోతర్ం వెలుగుతూ

కారయ్కర్మాలనీన్ పూరిత్ చేసుకుని జయపర్ద కోసం ఇంటికి వచిచ్న శోభనబాబుకి అంతకు ముందు ఉతత్రం తెచిచ్చిచ్న అబాబ్యి
కనిపించి రావుగోపాలార్వు తన చేత అబదధ్ం చెపిప్ంచి జయపర్దకెలా పెళిల్ చేశాడో చెపాత్డు. అది విని శోభనబాబు విలవిలాల్డిపోతాడు.
పెళళ్యింతరావ్త జయపర్దని అంజలీదేవికి అపప్గించి రావుగోపాలార్వు వెళిళ్పోతాడు. శోభనం పెళిల్కూతురు జయపర్ద తెలాల్రుఝామున

నాలుగింటి వరకు నించుని, ఐదింటి నుంచి కూరుచ్ని నిదర్పోతుంది. పెళిళ్కొడుకు ఇంటికి రానేరాడు.
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ఇంతలో అంజలీదేవి పిలల్లకి పాఠాలు చెపప్డానికి టీచర రమాపర్భ వసుత్ంది. ఆ ఇంటోల్ కొతత్కోడలిగా జయపర్దని చూసి

ఆశచ్రయ్పోయిన రమాపర్భ జయపర్దని శోభనబాబు ఎందుకు పెళిల్ చేసుకోలేదు, ఈ పెళిల్ నీకిషట్మేనా అనడిగిన సందరభ్ంలోని దాసరి మారుక్

కాల్సిక డైలాగులు ఇవైనా రాయకపోతే ఈ కబురల్లో సరదాయే లేదు… చితత్గించుడి!

“పిర్యా! నేనొకక్ మాటడుగుతాను చెపాత్వా? ఇషట్పడే ఈ పెళిళ్ చేసుకునాన్వా? చెపుప్ పిర్యా! నిజంగా ఇషట్పడే ఈ పెళిళ్

చేసుకునాన్వా?”

“ఆ రోజు పారవ్తి ఇషట్పడే పెళిళ్ చేసుకుందా?”

(ఈ కథలో పారవ్తి ఎవరూ లేరు - ఇకక్డ పిర్య దేవదాసు పారవ్తిని గురుత్ చేసుకుంది, అంతే!)
“అంటే… శేఖర బాబు నీ మనసు లోంచి వెళిళ్పోయినటేట్గా?”
“లేదు.”

“లేదా? ఇంకా అతనికి నీ మనసులో చోటుందంటే పెళిళ్ చేసుకునన్ ఇతనికి చోటు లేనటేట్గా?”
“వుంది.”

“ఏమిటి పిర్యా? ఏమిటి నువవ్నేది. నీ మనసులో ఇతనికీ చోటుంది, అతనికీ చోటుందా?”

రమాపర్భ కెందుకో టెనష్న వచేచ్సూత్ వుంటుంది. పాపం! అలా అడిగిన పర్శన్కి ఎంత పెదద్ సమాధానం రాసుంచారో అడిగేటపప్టికి
తెలిసుండదు. తెలిసుంటే ససేమిరా ఆ పర్శన్ అడిగేదే కాదేమో!

“రమాదేవిగారూ! మనసు, చోటు, వుండడం, లేకపోవడం కేవలం ఒక కటుట్కథ. చినన్పప్టున్ంచీ పేర్మించుకుని, నినన్టిదాకా పెళిళ్

చేసుకుందామనుకుని ఏ పరిసిథ్తులోల్నైనా ఆ పెళిళ్ జరగకపోతే వెంటనే ఆ వయ్కిత్ ఆ మనసులోంచి వెళిళ్పోతాడా? ఆ మరాన్డే మరొకడితో పెళిళ్
జరిగితే అరెజ్ంటుగా ఆ వయ్కిత్ ఆ మనసులోకొచేచ్సాత్డా? చెపప్ండి. పేర్మించుకునన్ వాళళ్ందరూ పెళిళ్ చేసుకోగలరా? పెళిళ్ చేసుకోలేనంత

మాతార్న ఆ భరత్లకి మనసివవ్లేకపోతునాన్రా? ఆ భరత్లతో కాపురం చెయయ్లేకపోతునాన్రా? చెపప్ండి.

పేర్మించడానికి మనసిచిచ్న

భగవంతుడు మరిచ్పోవడానికి కూడా మనసిచాచ్డు. ఫేర్మించిన వాడికి మనసివవ్మనన్ భగవంతుడు పెళిళ్ చేసుకునన్ వాడికూక్డా ఆ

మనసులో చోటివవ్మనాన్డు. ఏ మనిషికీ ఒకే మనసుండదు. ఆలా వుందీ అంటె అది కేవలం అబదధ్ం, ఆతమ్దోర్హం, ఆతమ్ వంచన....

కొంతమందికి తీపి మీద మనసుంటుంది. కొంతమందికి కారం మీద మనసుంటుంది. కొందరికి తీపీ, కారం రెండిటి మీదా మనసుంటుంది.
తీపి తినాలనుకునే మనసు కారం తినలేదా? ఒకోక్సారి ఇషట్ం వునాన్ లేకపోయినా గతయ్ంతరం లేక చేదు విషం తినాలొస్సుత్ంది. బహుశా నా

పెళిల్ కూడా అదేనేమో"

జయపర్ద ఆపకుండా చెపిప్న ఆ పే..దద్ డైలాగు విని రమాపర్భ నోట షడుర్చులూ ఊరి, వాటి ఘాటుకి కళళ్లో నీళూళ్రి నోట మాట

లేక నిరాఘ్ంతపోతుంది. తరావ్త సీనులో కనిపించకుండా పారిపోతుంది.

అసలు జయపర్ద పెళల్యేయ్వరకూ జరిగే సినామ్ ఒకెతూత్ – అకక్ణిణ్ంచీ ఇంకో ఎతూత్... ఏ గూటి చిలక ఆ గూటి పలుకే పలుకుతుందో
పలకదో లేదో కానీ దాసరి సినామ్ హీరోయిన ఆ సినామ్ పలుకే పలుకుతుందండోయ!

ఈ లోగా పెళిళ్కొడుకు దాసరి నారాయణరావ సూటేసుకుని, సిగరెటుట్ కాలుసూత్ ఇంటికొచిచ్, జయపర్దతో ఈ పెళిల్ తనకిషట్ం

లేకపోయినా తన తలిల్ కోసం చేసుకునాన్నని చెపిప్ మళీళ్ బయటకి వెళిళ్పోతాడు. అపుప్డేమో శోభనబాబొచిచ్ అంజలీదేవి పాయ్లెస ముందు
దీపసత్ంభం కింద నించుని ఓ పాట పాడేసాత్డు...
ముసుగేసిన మబుబ్లలో - మసకేసిన పరదాలలో
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దాగి దాగి వునన్ జాబిలిల్ - ఒకసారి నువువ్ రావాలి
ఒక మాట నే చెపాప్లి - నీతో మాట చెపిప్ పోవాలి

పాట చాలా బావుంటుంది. కానీ జయపర్దకి ఆ పాట వినబడి, పాడే శోభనబాబు కనబడి ఏడుసుత్ంది. అంజలీదేవికి మాతర్ం ఏమీ

వినబడదు, ఎవరూ కనబడరు, కానీ జయపర్ద ఏడుసోత్ందని మాతర్ం అరథ్మవుతుంది.

మరాన్డు అంజలీదేవి కొతత్కోడలైన జయపర్ద చేత పనివాళళ్ందరికీ బటట్లు ఇపిప్సూత్ ఉంటుంది. అకక్డికి ఓ గళళ్తువావ్లు

ముసుగేసుకుని వచిచ్న శోభనబాబుని చూసి గురుత్ పటిట్న మేనేజర గొడవ చేయబోతుంటే రమాపర్భ అడుడ్పడి తన ఇంటికి తీసుకెళిల్
శోభనబాబు తండిర్ పోయిన విషయం తెలుసుకుని ఆ విషయం జయపర్దకు తెలిసేదాకా తన ఇంటోల్నే వుండమంటుంది. జరిగిందంతా
జయపర్దకి చెపిప్ ఎలా అయినా ఆమెని తన ఇంటికి తీసుకొసాత్నని చెపుత్ంది. అది వినగానే శోభనబాబు జయపర్ద తన దగగ్ర కొచిచ్నటుల్,

తనతో వచేచ్సాత్నని చెపిప్నటుల్ కలగని ఆ కలలోనే "ఆకాశం ఎందుకో పచచ్బడడ్ది, ఆ నడుమ బొటేట్మో ఎరర్బడడ్ది" అంటూ ఓ మాంఛి పాట
కూడా పాడేసుకుంటాడు. ఈ పాట ఖచిచ్తంగా దాసరివరపర్సాదం.

రమాపర్భ తన పుటిట్నరోజుకి జయపర్దని తన ఇంటికి పంపమని అంజలీదేవిని అడిగితే ఆవిడ సరేనని జయపర్దతో పాటు ఓ

పెదాద్యనిన్, తన పిలల్లని కూడా పంపిసుత్ంది. వాళళ్ందరూ కలిసి రమాపర్భ ఇంటికి వెళల్బోయేంతలో దాసరి ఇంటికి వచిచ్ అందరీన్ కసిరి
ఇంటోల్కి వెళళ్మంటాడు.

అనన్టుల్ మరిచ్పోయాను - అంతకు ముందు ఓ సీనులో దాసరి కారు రోడుడ్ మీద ఆగిపోతే ఆ దారోల్నే వెళుత్నన్ శోభనబాబుని పిలిచి

కారునెటట్మని, కారు సాట్రట్ అయాయ్క శోభనబాబుని రమాపర్భ ఇంటి దగగ్ర దించి వసాత్డు దాసరి.

సరే! దాసరి తిటాట్డని జయపర్ద ఇంటోల్కి వెళిళ్పోతుంది కదా! అపుప్డు రమాపర్భ జయపర్దకి ఫోన చేసుత్ంది. (ఆ రోజులోల్

మామూలు టీచరల్కి కూడా ఫోన కనెక్షనుల్ ఇపిప్ంచినటుల్నాన్డు దాసరి.) చేసి శోభనబాబుకి ఇసుత్ంది. ఇంతలో దాసరి రావడంతో జయపర్ద
రాంగ నంబరని చెపిప్ ఫోన పెటేట్సుత్ంది. రమాపర్భ మళీళ్ చేసుత్ంది. ఈసారి దాసరి ఫోన తీసాత్డు. రమాపర్భ ఫోన పెటేట్సుత్ంది.
ఆ మరాన్డు జయపర్ద దగగ్రికి వెళిల్ సాయంతర్ం గుడికి రమమ్ని చెపిప్ వెళుత్ంది రమాపర్భ. గుడికి జయపర్దతో పాటు అతత్గారు

అంజలీదేవి కూడా వసుత్ంది. వాళిళ్దద్రినీ శోభనబాబు, శోభనబాబుని జయపర్ద మాతర్ం చూసుకుంటారు. ఇంతలో జయపర్ద పడిపోతే
అంజలీదేవి పటుట్కుని ఇంటికి తీసుకొచేచ్సుత్ంది. డాకట్రొచిచ్ జయపర్దకి మందులిచిచ్ వెళాత్డు.
ఆ రాతిర్

శోభనబాబు బోలడ్నిన్ కాయితం పడవలు చేసి నీళల్లో వేసూత్ ఉంటాడు. వేసూత్ వేసూత్ అమాంతం ఓ పాట పాడడం

మొదలుపెడాత్డు, “గాలివానలో వాననీటిలో పడవ పర్యాణం - తీరమెకక్డో గమయ్మేమిటో తెలియదు పాపం” – అంటూ.

పాట పాడుకుంటూ, వానలో నడుచుకుంటూ, పాట సగమయేయ్టపప్టికి జయపర్ద వుండే పాలెస దగగ్రికి వసాత్డు. అపుప్డే కారోల్

ఇంటికి వసుత్నన్ దాసరి పాడేపాడే శోభనబాబుని కారోల్ ఎకిక్ంచుకుని తన పాలెసకి తీసుకొసాత్డు. అయినా శోభనబాబు పాట ఆపడే! ఒక తెలల్

తువావ్లుతో తల తుడుచుకుంటూ పాడుతూనే వుంటాడు, లోపలున్ంచి జయపర్ద వచిచ్ విని ఏడేచ్దాకా. ఏడుసుత్నన్ జయపర్దని, తమ ఇదద్రీన్

మారిచ్మారిచ్ చూసుత్నన్ దాసరినీ చూసేటపప్టికి శోభనబాబుకి అరథ్ం అవుతుంది తనెవరింటికి వచాచ్డో. అంతే ఆ తువావ్లు అకక్డ పడేసి
వెళిళ్పోతాడు.

.....

øöeTT~

www.koumudi.net

»qe] 2019

7

GSOqEc fSFcôNqj*¸
ఇంక ఇపప్టినుంచి సినిమా చివరి రీలు వరకూ దాదాపు నలభైహ్ నిముషాలు తెర మీద దాసరి నారాయణరావు తపప్ ఇంకెవరూ

వినిపించరు, కనిపించరు. చివరికి తనని తాను షూట చేసుకుని "చినన్పుప్డే పెళిళ్ చేసుకునన్ మీదే అసలైన సవ్యంవరం" అని అంటూ

జయపర్ద-శోభనబాబులని కలిపి కనున్ మూసాత్డు దాసరి.

అదండీ నేను చూసిన ఒక దాసరి సినిమా - సవ్యంవరం.
సానుభూతికనరహ్మైన సవ్యంకృతం.
సహనపరీక్షలో నెగిగ్ నిగుగ్ తేలడం నా సావ్నుభూతి.

నా సావ్నుభవమేమంటే … పంచిపెడితే పెరుగును వినోదం, పంచుకుంటే తరుగును విషాదం.

పండునైతే పంచివవ్దద్నాన్రు కానీ పెదద్లు, బాధకీ, సినిమా గాథకీ ఆ పరిమితి చెపప్లేదు. పైగా పంచుకునన్వారికి తుంచుకునన్ంత

అని కూడా అనాన్రనన్టుల్ గురుత్.

అందుకే నా ఈ సినీ-పాపం తలో రీళెళ్డు అనుకుంటూ నా పరమైన ఈ సవ్యంవర చితర్రాజానిన్ మీతో ...ఇలా...ఇవాళ
చెపేప్సుకుందారని పందేరం పెటేట్శానండి...ఆయ!

ముకాత్యింపు:

సవ్యంవరం చూసిన రోజు రాతిర్
మా ఇంటోల్ ననున్ పూనిన దాసరి
వడివడిగా నా నోట వచిచ్న మాటల ఉరవడి
బెదిరి పరుగిడిన పిలల్లూ, పెనిమిటి…
ఎందుకో ఈ కింద చదువుడి…
మీరే తెలుసుకొనుడి…

“బుజీజ్! నేనడిగినదానికి జవాబు చెపాత్వా లేదా? ఇంతకీ వంట చేశావా? చెపుప్ బుజీజ్! అసలు వంట చేశావా, లేదా”

“ఆ రోజు సాంబారు చేసేత్ మీకు నచిచ్ంది కదా?"
“అంటే… ఇవాళా సాంబారే చేశావా?”

“చేయలేదు”

“లేదా? ఇంతకీ ఇవాళ సాంబారు చేయలేదంటే ఇవాళ అపప్డాలు కూడా వేయించనటేల్నా?”
“వేయించాను”

“ఏమిటి బుజీజ్? ఏమిటి నువవ్నేది? సాంబారు చేయకుండా అపప్డాలు వేయించావా?”

“ఏమండీ! సాంబారు, అపప్డాలు, వండడం, వేయించడం కేవలం ఒక కటుట్కథ. ఎపప్టున్ంచో పపుప్ వేయించుకుని, నినన్టిదాకా

సాంబారు చేసుకుందామనుకుని ఏ పరిసిథ్తులోల్నైనా ఆ సాంబారు చేయకపోతే వెంటనే ఆ పపుప్ ఓ డబాబ్లో పోసేసుకోమా? ఆ మరాన్డే ఇంకో

కూర ఒండుకుంటే ఆ డబాబ్లో పపుప్ పారబోసేసాత్మా? చెపప్ండి. పపుప్ వేయించిన వాళళ్ందరూ పోపు వేయించగలరా? పోపు లేనంత

మాతార్న ముదద్పపుప్ చేసుకోలేకపోతునాన్రా? అందులో ఆవకాయ కలుపుకుని తినలేకపోతునాన్రా? చెపప్ండి. పపుప్ చెయయ్డానికి గరిటిచిచ్న
కొటుట్వాడు పోపెయయ్డానికి కూడా గరిటిచాచ్డు. పోపెయయ్డానికి గరిటిచిచ్న కొటుట్వాడు అది పపుప్ వేసుకోవడానికూక్డా వాడొచచ్నాన్డు. అనిన్
గినెన్లకీ ఒకే మూత పటట్దు. అలా పడుతుందీ అనెవరైనా అనాన్రంటే అది కేవలం అబదధ్ం, ఆతమ్దోర్హం, ఆతమ్ వంచన.... కొంతమందికి తీపి
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మీద మనసుంటుంది. కొంతమందికి కారం మీద మనసుంటుంది. కొందరికి తీపీ, కారం రెండిటి మీదా మనసుంటుంది. తీపి తినాలనుకునే

మనసు కారం తినలేదా? ఒకోక్సారి ఇషట్ం వునాన్ లేకపోయినా గతయ్ంతరం లేక చేదు విషం తినాలొస్సుత్ంది. బహుశా ఇవాళ మనం అదే

తింటామేమో!"

(వచేచ్నెల మరో సరదా నిమా కబుర
ల్ తో)
Post your comments

øöeTT~

www.koumudi.net

»qe] 2019

