1

GSOqEc fSFcôNqj*¸

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 “ మాభి కం”.
డీఎనాన్రు సినిమాలోల్ థియేటరోల్ చూసినటుల్గా గురుత్నన్దీ, నాకెంతో నచిచ్నదీ పేర్మాభిషేకం. ఇందులో అనిన్ పాటలూ బావుంటాయి. ఆ పాటలకి

ఏఎనాన్రూ, శీర్దేవీ, జయసుధా ఆడిన ఆటలూ బావుంటాయి. వాళళ్ ముగుగ్రికీ దాసరి రాసిన మాటలూ బావుంటాయి. మళీళ్ ఇనేన్ళళ్కి చూసినా అంతే

బాగా నచేచ్సింది ఈ సినామ్. నా వరకు పేర్మాభిషేకం రెసిపీ కొంచెం మారినా ఎంచకక్గా కుదిరిన ఓ మంచి ఇంగువ పోపేసిన వంటకం. గతకాలంలో
ఇంత మంచి శతదినోతస్వ చితర్ం తీసిన డీఎనాన్రు గారి కోసం ఓ సినమ్తీ గిదయ్ం:

బెంగాలీ దేవదాసుని మించు ఈ తెలుగోరి దేవీదాసు
పారవ్తి దేవి ఆయె, చందర్ముఖి జయంతి లాగాయె
గాల్సు పటిట్ వలపు-నటసామార్టాట్యె ఏఎనాన్రు
పేర్క్షక నాడి పటిట్ గెలుపు-హిటుట్ గొటెట్ డీఎనాన్రు సినమ్తీ
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నా మటుకిక్ నాకు ఈ పేర్మాభిషేకానికి ఇనిస్ప్రేషన వేదాంతం వారి "దేవదాసు" అనన్టేల్ అనిపించింది. కాకపోతే దేవదాసుకి పేర్మ విఫలమై తాగి

జబుబ్ పడాడ్డు. “పేర్మాభిషేకం” లోని దేవీదాసు జబుబ్ పడి ఫలించిన పేర్మని అందుకోలేక తాగాడు.
పేర్మాభిషేకంలో తడిపి తరింపజేసినవాళుళ్:
పేర్మాభిషేకం చేయించుకునన్ దేవిగా శీర్దేవి.
అమామ్నానన్లు లేని శీర్దేవికి అనాన్-బామమ్లుగా మోహనబాబు, నిరమ్లమమ్. తముమ్డుగా హరీష.
డాకట్ర మోహనబాబుకి మెడికల రిపెర్జెంటేటివ సేన్హితుడిగా మురళీమోహన.
దేవికి పేర్మ పూజారి, దేవీదాసు రాజేషగా ఏఎనాన్రు.
రాజేష అమామ్-నానన్లు పుషప్లతా-పర్భాకరెర్డిడ్లు.
రాజేషకి డాకట్రగా గుమమ్డి.
సినిమాలో చాలా సేపే వునాన్ "సెప్షల అపిప్యరెనస్" గా కారడ్ వేయించుకునన్ జయంతిగా జయసుధ.

ఇంకా ఎవరునాన్రంటే... బాంబే నుంచొచిచ్న టునటున (ఈ సినామ్లో టుమ టుమ అయింది), ఓ రెండో మూడో సీనల్లో కనపడి
చెపాప్పెటట్కుండా మాయమైపోయిన మాడా.
జయసుధ కేశాలంకరణకి కమల లేదు. అకిక్నేని-శీర్దేవిల దుసుత్ల దరీజ్ బాంబే కచిచ్నస్. అసోసియేట డైరెకట్ర డిమిటార్వ. నృతాయ్లు సలీం.
సంగీతం కృషణ్-చకర్ సహిత చకర్వరిత్.
క. సీర్క్. మా. పా. ద...దా. నా. రా., SIFDA.
సినిమా మొదలవుతూనే తెర మీద రెండు కారుల్ - ఒహ తెలల్ది, ఇంకొహ ఎఱఱ్ది. ముందు వెళేళ్ తెలల్ దాంటోల్ శీర్దేవితో పాటు ఇంకొకావిడ.
వెనకాలొచేచ్ ఎఱఱ్ దాంటోల్ ఓ చేత సీట్రింగు, ఇంకో చేత సిగరెటుట్ పటుట్కునన్ సవయ్సాచిలా ఏఎనాన్రు.
శీర్దేవేమో ఎయిరహోసెట్స అట. ఆవిడెకొక్చిచ్న తెలల్ ఎంబాసడర కార "ఆర" ఎగిరిపోయిన ఇండియన "ఎయి" లైనస్ వారిది. కారు దిగిన శీర్దేవి
అకక్డ కనిపించిన తన అనన్ సేన్హితుడైన మురళీమోహనకి తను బాంబే వెళుత్నాన్నని చెపిప్, తన అనన్కివవ్మని ఇంటి తాళాలిసుత్ంది. అచూచ్సి నాగేశవ్రార్వ
మురళీమోహన తనకూక్డా ఫెర్ండే కాబటిట్ అతనిన్ శీర్దేవి గురించి వివరాలూ, విశేషాలూ అడిగి తెలుసుకుంటాడు. ఆ తరావ్త శీర్దేవి బాంబే నుంచి తిరిగి
వచేచ్ రోజేదో తెలుసుకుని ఆమెని రిసీవ చేసుకోవడానికి ఎయిరపోరుట్కి వెళాత్డు ఏఎనాన్ర. తానెపుప్డూ వెళేళ్ వేన వుందని చెపిప్ ఏఎనాన్రతో రానని చెపుత్ంది
శీర్దేవి.
శీర్దేవితో పాటు వేనలో టున టున కాక ఇంకో నలుగురు ఎయిర హోసెట్సుస్లు వుంటారు. శీర్దేవి తపప్ మిగిలిన ఐదుగురూ ఎయిర హోసెట్సుస్లాల్
కాక మాటీన్ సినిమా చూసి, ఆ తరావ్త కూరలు కొనుకొక్దాద్మని హేండుబేగుగ్లు తగిలించుకొచిచ్న వాళళ్లా వుంటారు. వాళెళ్లా వుంటే ఏం గానీ...నాదీ,
ఏఎనాన్రుదీ ఆసకిత్ శీర్దేవి పైన. ఎకార్స్ట్రిడ్నరీ శీర్దేవి ముందు ఇంకెవరూ ఎలాగూ ఆనరు. కాబటిట్ ఆటేట్ పటిట్ంచుకోవకక్రేల్దు. డీఏనాన్రుదీ అదే
అభిపార్యమేమో! అందుకే ఎకార్స్ట్ హోసెట్సుస్ల ఆహారాయ్లు ఆరిడ్నరీగా వదిలేశాడు.
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శీర్దేవీ బృందం ఎకిక్న వేన దారోల్ ఆగిపోతే ఆ వేననే వెంబడించి వసుత్నన్ ఏఎనాన్ర కారోల్ ఎకిక్, తమ ఇళుళ్ ఎకక్డో ఏఎనాన్రుకి తెలీకూడదని

మధయ్లోనే దిగిపోయి వేరే టేకీస్ ఎకుక్తారు శీర్దేవి, టున టున. టేకీస్లో వెళుత్నన్పుప్డు టునటునకి మరసటి రోజు తన పుటిట్నరోజు అని చెపుత్ంది శీర్దేవి. తన
ఇంటి దగగ్ర టేకీస్ ఆగగానే టేకీస్ డైరవరకి డబుబ్లిచిచ్ ఇంటోల్కి వెళిళ్పోతుంది శీర్దేవి. శీర్దేవి చూసోక్దు కానీ సినామ్ చూసుత్నన్వాళళ్కి ఆ టేకీస్ డైరవర ఏఎనాన్ర
అని తెలుసుత్ంది. అదెలా? అనడకూక్డదు. ఎందెందు వలసిన అందందే వుండగలడు - అకిక్నేని సరోవ్పగతుండు దాసరి సినిమాలోల్!

సరే! ఏఎనాన్రుకి శీర్దేవి ఇలెల్కక్డో తెలిసింది. పైగా పుటిట్నరోజని కూడా తెలిస్పోయింది. ఓ పూల బొకే పెటుట్కుని సరాసరి శీర్దేవి ఇంటికి వచేచ్సి
ఆమె తముమ్డు హరీషతో, బామమ్ నిరమ్లమమ్తో కుశలపర్శన్లు వేసి, వరసలు కలిపేసి సేన్హం పెంచేసుకుంటాడు. పుటిట్నరోజున సాయంతర్ం శీర్దేవి
అమమ్వారి గుడికి వెళుత్ందని బామమ్ చెపిప్ంది గురుత్ పెటుట్కుని సరిగాగ్ శీర్దేవి గుడికొచేచ్ టైంకి పరమభకుత్ళాళ్ పంచె కటుట్కుని, రెండు చెవులోల్ పూలు

పెటుట్కుని గుళోళ్ పాట పాడుతూ వుంటాడు ఏఎనాన్రు. "దేవీ మౌనమా? శీర్దేవీ మౌనమా? నీకై జపించి జపించి తపించి తపించు భకుత్నిపై…" అంటూ.

పాట పాడుతూ పారుక్లో అందాల శీర్దేవితో ఓ అందమైన కల కూడా కనేసాత్డు. ఈ పాటలో శీర్దేవి వేసుకునన్ కచిచ్నస్ వారి సక్రుట్లు, ఏఎనాన్రు
తొడుకుక్న ఆ దరీజ్ వారివే షరుట్లు, వాళిళ్దద్రూ వేసిన సెట్పుప్లు నాకు చాలా నచేచ్శాయి.

శీర్దేవి అనన్ మోహనబాబు తన ఫెర్ండైన మురళీమోహనతో ఏఎనాన్ర శీర్దేవి పుటిట్నరోజుకి తన ఇంటికి రావడం ఏమీ బాగాలేదూ, అలా రావొదద్ని
ఏఎనాన్రుకి చెపప్మని చెపాత్డు. మురళీమోహన ఆ పని తన కూడా తిరుగుతునన్ మాడాకి అపప్జెపాత్డు.
మురళీమోహనతో "ఓ యెసుస్" అని చెపిప్ వెళిళ్న మాడా తీరా ఏఎనాన్రు దగగ్రికి వెళేళ్టపప్టికి మాట మారేచ్సి దేవి అనన్గారికి తెలీకుండా దేవిని
పేర్మించి, తనని పేర్మించేలా చేసుకోమని ఏఎనాన్రుకి సలహా ఇసాత్డు. పైగా ఏఎనాన్రు వేరే అమామ్యితో కనిపిసేత్ ఆ అసూయతో దేవి వెంటనే ఏఎనాన్రుకి
దగగ్రౌతుందని చెపాత్డు. ఇదంతా జరగడానికి తన పుటిట్నరోజని చెపిప్ మాడా అందరినీ వనభోజనాలకి పిలుసాత్డు. అకక్డకి ఏఎనాన్రుతో డానస్
చెయయ్డానికి జయంతి అనబడే జయసుధని తీసుకొసాత్డు.
కళళ్జోడు పెటుట్కునన్ ఏఎనాన్రు, ఒంటిజడ వేసుకునన్ జయసుధ "కోటపప్ కొండకి వసాత్నని మొకుక్కునాన్!" అంటూ భలే హుషారుగా ఆడి

పాడేసాత్రు. ఈ పాటలో దాసరి మారుక్ వేదాంతం "పొమమ్ని రమమ్ంటే అది సవ్రగ్ం, రమమ్ని పొమమ్ంటే అది నరకం" అనన్ వాకాయ్లోల్ భలే తళుకుక్మంది.

వాళళ్ ఆటా-పాటా చూసిన శీర్దేవికి బాగా కోపమొచిచ్ నోట మాట లేక, ఆ పూటకి ఊట (కనన్డలో "ఊట" అంటే భోజనం) కూడా వదద్ని అనన్దముమ్లతో

కలిసి ఇంటికెళిళ్పోతుంది. అది చూసి కంగారు పడుతునన్ ఏఎనాన్రుతో బహుమతులు అవీ ఇచిచ్ దేవి తముమ్ణిణ్, బామమ్ని మంచి చేసుకోమని సలహా
ఇసాత్డు మాడా.
ఈలోపులో ఏమవుతుందంటే మురళీమోహన దేవి వాళళ్ బామమ్ నిరమ్లమమ్ దగగ్రకొచిచ్ దేవిని తనతో పెళిళ్కి ఒపిప్ంచమని అడుగుతుంటే అది
ఆవిడకి అంత ఇషట్ం లేనటుల్గా సమాధానాలు ఇసూత్ వుంటుంది. ఇంతలో పళళ్బుటట్ పటుట్కుని ఏఎనాన్రు అకక్డికి వసాత్డు. ఈ సీనోళ్ ఏఎనాన్రు వేసుకునన్
తెలల్ పేంటు, నలల్చొకాక్, నలల్కళళ్జోడు కాంబినేషన బహు కను-నీయం. వచిచ్న ఏఎనాన్రు బామమ్గారికి ఎపుప్డో చేసిన జలుబు తగగ్డం కోసం ఇంపోరెట్డ
ఇనహేలర, శీర్దేవి కోసం సింగపూర నుంచి షూస పటుట్కొసాత్డు. శీర్దేవి ఏఎనాన్రుతో ‘ఏదో వంక పెటుట్కుని అసత్మానూ ఇలా తన ఇంటికి రావడం
బాగాలేదు, ఇంకెపుప్డూ ఇంటికి రావదద్’ని గటిట్గా చెపుత్ంది. అలా అంటుందే కానీ శీర్దేవికి ఏఎనాన్రు అంటే ఇషట్మే. కాకపోతే బయటకి చెపప్దు.
ఇంకో పకక్ శీర్దేవి ఇంటికి ఏఎనాన్రు రావడం గురించి బాధ పడుతునన్ మురళీమోహనకి మాడా శీర్దేవి ఏఎనాన్రుని కాక మురళీమోహనేన్
పేర్మిసోత్ందని చెపూత్ వుంటాడు. అలా చెపిప్ అటు ఏఎనాన్రు దగగ్ర డబుబ్లు తీసుకుంటునన్టేల్ ఇటు మురళీమోహన దగగ్ర కూడా కొటేట్సూత్ వుంటాడు
మాడా.
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ఇంకికక్డ శీర్దేవి ఇంటోల్ బామమ్ నిరమ్లమమ్ ఫెర్ండు మురళీమోహన కిచిచ్ శీర్దేవి పెళిళ్ చేదాద్మనుకుంటునన్ మోహన బాబుతో మురళీమోహన కనాన్

ఏఎనాన్రు సిథ్తిపరుడనీ, పైగా ఒకక్గానొకక్ కొడుకనీ, అతనిన్ చేసుకుంటేనే శీర్దేవి సుఖపడుతుందనీ చెపుత్ంది. బామమ్, మోహనబాబు కలిసి అసస్లు శీర్దేవికి
ఎవరిషట్మో కనుకుక్ందామనుకుంటారు.
ఓ రోజు తన ఫెర్ండు బేబీ (టున టున) కోసం వెయిట చేసుత్నన్ శీర్దేవి దగగ్రికి మంచి రంగురంగుల గళళ్ చొకాక్ వేసుకునన్ ఏఎనాన్రు వచిచ్
తనతో సాయంతర్ం డినన్రకి రమమ్ని అడిగితే శీర్దేవి "నే రానూ, ఎగిజ్బిషనకి వెళుత్నాన్ను" అని చెపుత్ంది. ఆ రోజు సాయంతర్ం శీర్దేవిని కలవడానికి
ఎగిజ్బిషనకి వెళిళ్ అకక్డ కాలు జారి పడతాడు ఏఎనాన్రు. ఈ లోగా ఎవరో శీర్దేవికి ఫోన చేసి ఏఎనాన్రు కాలు విరిగి హాసిప్టలోల్ వునాన్డని చెపాత్రు.
కంగారుగా పరిగెటుట్కెళిల్న శీర్దేవితో ఆమె నవువ్ కోసం ఇంకో కాలు విరొగ్గ్టుట్కోవడానికి కూడా రెడీ అని చెపిప్ ఆమెతో "ఐలవూయ్" అనిపించుకుంటాడు
ఏఎనాన్రు. శీర్దేవి అటు వెళళ్గానే ఏఎనాన్రు ఫెర్ండస్ పదమ్నాభం, ఈశవ్రార్వు, ఇంకో ఇదద్రు ఏఎనాన్ర దగగ్ర కొచిచ్ తమకి పారీట్ ఇసేత్ ఇపుప్డే మొదలైన
శీర్దేవితో పేర్మని పెళిళ్ దాకా తీసుకెళళ్డానికి సహాయం చేసాత్మంటారు. మీ సహాయం నాకేమీ అకక్రేల్దనన్ ఏఎనాన్రతో శీర్దేవికి నువావ్డిన నాటకం చెపిప్ నీ
మీద పేర్మ పోయేలా చేసాత్మని బెదిరించి వెళిళ్పోతారు ఫెర్ండస్. అనన్టుట్గానే శీర్దేవి దగగ్రకెళిళ్ ఏఎనాన్ర కాలు నిజంగా విరగలేదని, అది శీర్దేవిని తన
దగగ్రికి రపిప్ంచుకోవడానికి ఆడిన నాటకమనీ చెపాత్రు పదమ్నాభం ఎండ కో. దాంతో శీర్దేవి ఏఎనాన్రని అబదధ్ం చెపాప్డని కోపం తెచుచ్కుని తిటిట్
వెళిళ్పోతుంది.
ఇక ఏఎనాన్ర ఇంటోల్ ఏం జరుగుతూ వుంటుంది అంటే అమమ్ పుషప్లత వచిచ్ పసుపుగళళ్ చొకాక్ వేసుకునన్ ఏఎనాన్రతో పెళిళ్ చూపులకి
వెళుత్నాన్మని చెపుత్ంది. తనకి శీర్దేవి అంటే ఇషట్మని చెపిప్ పెళిళ్చూపులకి రానంటాడు ఏఎనాన్ర. పెళిళ్ చూపులకి వసాత్మని మాటిచాచ్ం కాబటిట్ అనన్టుట్గానే
వెళిళ్ జాతకాలు కుదరలేదని చెపిప్ తపిప్ంచుకుందామంటుంది తలిల్. సరే నని పెళిళ్చూపులకి వెళాత్డు ఏఎనాన్రు.
తీరా అకక్డికెళాళ్క ఎదురుగా కూరుచ్నన్ కవిత శీర్దేవిలా కనబడి ఆమెని పెళిళ్ చేసుకోవడానికి ఒపుప్కుంటాడు ఏఎనాన్ర. అసలు కవిత శీర్దేవిలా
కనబడిన మేజికేక్ంటో? అలా కనిపించడడం వెనకాల లాజికేక్ంటో? ఆ పర్శన్లలా వదిలేసేత్ ఈ సీనోల్ పుషప్లత కటుట్కునన్ నారింజరంగు పటుట్చీర,
నీలంరంగు అంచుది నాకు నచిచ్ంది.
పెళిళ్చూపులు జరిగిన మరసటి రోజు కాబోయే పెళిళ్కూతురు కవిత ఓ పూలబొకే పటుట్కుని ఏఎనాన్ర ఇంటికి వసుత్ంది. అంతకు ముందు జరిగిన
నాలుగు పెళిళ్చూపులు తపిప్పోవడంతో ఈసారి కూడా అలాగే జరిగితే చచిచ్పోదామనుకునన్ తనకి పార్ణం పోశారని పుషప్లత కాళల్కి దండం పెడుతుంది.
హమమ్యయ్! దాసరి సినిమాలో పెళిళ్ కోసం అమామ్యిలు తహతహలాడే ఆనవాయితీ నిలబెటిట్ంది కవిత. సరే! పుషప్లతకి దండం పెటాట్క ఆ బొకే పటుట్కుని
ఏఎనాన్ర గది లోకి వెళుత్ంది కవిత.
అలా వచిచ్న కవితని గురుత్ పటట్డు ఏఎనాన్ర. పైగా పెళిళ్చూపులోల్ అమెలో తను శీర్దేవినే చూశానని అంటాడు. అది వినగానే తెచిచ్న బొకే
ఏఎనాన్రుకి ఇవవ్కుండానే వెనకిక్ వెళిళ్పోబోతుంది కవిత. అపుప్డు ఏఎనాన్రు కవితని ఆపి ఆమె పెళిళ్ అయితేనే కానీ తను పెళిళ్ చేసుకోనని చెపాత్డు.
వెంటనే కవిత పూలబొకేని ఏఎనాన్రు కాళళ్ దగగ్ర పెటిట్ వెళిళ్పోతుంది. ఈ సీనోల్ కూడా కచిచ్నస్ వారు ఏఎనాన్రుకి కుటిట్న నలుపు మీద తెలుపు పోలాక్చుకక్ల చొకాక్ మిలమిలాల్డింది.
అనుకోకుండా ఈ మధయ్లో ఓ చినన్ సీను. శీర్దేవితో పెళిళ్ కుదురుసాత్నని మురళీమోహనకి, వాళళ్ అమామ్నానన్లకి మోహనబాబు చెపేత్ వాళుళ్
అసలు ముందు శీర్దేవి ఉదేద్శయ్ం ఏంటో కనుకోక్మంటారు. శీర్దేవితో పాటు గుడికెళిళ్న మురళీమోహనూ, శీర్దేవీ మధయ్ ఏవొ తలా-తోకా లేని డైలాగులు.
సినామ్ రెండునన్ర గంటలు రావాలనేమో?!
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ఈ లోగా కవిత పెళిళ్ కుదిరిందని శుభలేఖ ఇవవ్డానికి ఏఎనాన్ర ఇంటికి వసుత్ంది. అకక్ణిణ్ంచి శీర్దేవి ఇంటికూక్డా వెళుత్ంది పెళిళ్కి పిలవడానికి.

అపుప్డే నాకరథ్మయియ్ంది కవిత శీర్దేవి ఫెర్ండని. అదేంటో! ఇంతకు ముందు ఏఎనాన్రు దేవిని పేర్మిసుత్నాన్నని చెపిప్నపుప్డు ఆ దేవి తన ఫెర్ండు దేవి
ఒకళేళ్నేమోనని కవితకి అనిపించలేదెందుకో?!
సరే! కవితకి రాజాతో పెళళ్వుతుంది. రిసెపష్న జరుగుతూ వుంటుంది. దానికి ఏఎనాన్రు అమామ్నానన్లతో వసాత్డు. కవిత పకక్నే వునన్ శీర్దేవికి

"హాయ" చెపాత్డు. పెళిళ్కి బహుమతిగా "తారలు దిగి వచిచ్న వేళా, మలెల్లు నడిచొచిచ్న వేళా" అంటూ అదుభ్తమైన పాట పాడతాడు.

ఆ పాట, పాటలో పర్తీ మాటా, పాటకి చకర్వరిత్గారి సంగీతం, పాటలో వయాయ్రాలు పోయిన ఎసీప్బీ గొంతు, పాటలో కదలకుండా ఏఎనాన్ర
చూపించిన సటిల ఎకసపెర్షనస్, శీర్దేవి కటుట్కునన్ సిందూరపు చీర, పెటుట్కునన్ మువవ్ల నెకెల్సుస్, చెవి బుటట్లు, చెంపసరాలు, కవిత మెళోళ్ గులాపూప్ల
దండ, పుషప్లత కటుట్కునన్ కనకాంబరం అంచునన్ ఆకుపచచ్ పటుట్చీర, దానికి మేచింగుగా ఆవిడ తలోల్ పెటుట్కునన్ కనకాంబరాల మాల, ఆవిడ నుదుటన
పెటుట్కునన్ ఎఱఱ్టి బొటుట్, ఆకాశం నుంచి కోసుకొచేచ్సి వరసగా గుచిచ్ భూమీమ్ద వేళాళ్డదీసిన నక్షతార్లాల్ మెరిసే సీరియల లైటుల్ - ఇవనీన్ ఈ పాటలో
నాకు ఇషట్మైనవి.
పాటవుతూనే శీర్దేవి ఏఎనాన్ర మీద గా...ఠిగా అరిచి పైరవేటు చెపేప్సుత్ంది – “హనాన్! ఇలా నా వెంట ఎందుకు పడుతునాన్రం”టూ. అలా
అరిచిన శీర్దేవికి కవిత "ఆయ! నినన్తను ఎంత పేర్మిసుత్నాన్డో తెలుసా?" అని పైరవేటు చెపుత్ంది. ఇంటోల్ ఏఎనాన్రుకి నానన్ పర్భాకరెర్డిడ్ "ఆ పిలల్ కనాన్
నీకింకెవవ్రూ దొరకలేదా" అని పైరవేటు. కవితతో పైరవేటు చెపిప్ంచుకుని "రాజేష" అంటూ ఏఎనాన్రు ఇంటికొచిచ్న శీర్దేవికి మళీళ్ అమమ్ పుషప్లత చేతిలో
"మా అబాబ్యిని హనాన్ అంటావా?" అంటూ ఇంకో పెదద్ పైరవేటు. ఇనిన్ పైరవేటుల్ అయాయ్క శీర్దేవి ఏడుసూత్ కారేసుకుని వెళిళ్పోయి ఓ పెదద్ బిలిడ్ంగ చివరి
అంతసుత్ పైన మేడ మీద సిగరెటుట్ కాలుచ్కుంటునన్ ఏఎనాన్రు కాళళ్ మీద పడి కనీన్టితో పేర్మాభిషేకం చేసేసుత్ంది.
వెంటనే ఇంకో భలే మంచి పాట. "నా కళుళ్ చెబుతునాన్యీ నిను పేర్మించానని" అంటూ. అసలీ సిమాలో పాటలనీన్ మొదటిసారి చూసినపుప్డే

నాకు నోటికొచేచ్శాయి. ఇపుప్డు మళీళ్ వింటుంటే కూడా అంతే బావునాన్యి ఇనేన్ళళ్ తరావ్త కూడా!

అనిన్టోల్కీ ఈ పాటంటే నాకు మరీ ఇషట్ం. ఎందుకంటే ఈ సినిమా చూసీ చూడగానే మా అమమ్ మాకు బటట్లు కుటేట్ టైలరిన్ ఈ సినామ్ చూడమని,
ఈ పాటలో శీర్దేవి వేసుకునన్ సక్రుట్, ఫుల సీల్వస్ షరుట్ లాంటివి నాకు కుటాట్లని చెపిప్ంది. పాపం! మా టైలర నాగేశవ్రార్వ కూడా ఎందుకొచిచ్న బాధ
అనుకోకుండా కచిచ్నస్ వారి సూఫ్రిత్తో అచుచ్ అలాగే కుటిట్పెటాట్డు. నాకిపప్టికీ అపుప్డు మా అమమ్ నాకు కుటిట్ంచిన రెండు డెర్సుస్లు చాలా చాలా ఇషట్ం.
ఒకటి మసట్రడ్ కలర మీద బౌర్న చెకస్ వునన్ పేంట కాల్తతో కుటిట్న సక్రట్, దాని మీదకి చినన్చినన్ చెకస్ వునన్ రెడ కలర ఫుల సీల్వస్ షరుట్. ఇంకోటి బౌర్న కలర
సక్రట్ మీదకి బౌర్న ఎండ వైట చెకస్ షరట్. ఆ రోజులోల్ మా సూక్లోల్ అలాల్ంటి డెర్సుస్లు నాకొకక్ దానికే వుండేవి. పైగా ఆ మసట్రుడ్-రెడుడ్ కాంబినేషనకి నేను
కలిపిన పరుప్ల సాక్రఫ్ సైట్లు ముందు కచిచ్నస్ కూడా నిలవలేరు.
ఈ "నా కళుళ్ చెబుతునాన్యీ" పాటలో మొదటి చరణం "నింగీ నేలా తెలపాలీ నీకూ నాకూ పేర్మనీ" అనన్ దగగ్ర ఓ కాలు, చెయీయ్ ఊపుకుంటూ

ఏఎనాన్రూ, శీర్దేవీ వేసిన ఓ సెట్పుప్ తమాషాగా వుటుంది. అదే సెట్పుప్ రెండో చరణంలో కూడా రిపీట అవుతుంది. మొతాత్నికి ఈ పాటకి డానస్ సరదాగా
వుంటుంది. అనన్టుట్ ఈ పాటలో ఏఎనాన్రుకి షూ వేసి, శీర్దేవికి చెపుప్లు కూడా వెయయ్లేదని తెగ బాధ పడిపోయానేన్ను, అపుప్డూ, ఇపుప్డూ కూడా.
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అలా పాట పాడేసుకునన్ తరావ్త ఏఎనాన్ర నానన్ పర్భాకరెర్డిడ్ తోనూ, శీర్దేవి తన అనన్ మోహనబాబు తోనూ వాదించి తమ పెళిళ్కి ఒపుప్కునేటుల్

చేసాత్రు. ధూళిపాళ ఆధవ్రయ్ంలో నిశచ్యతాంబూలాలు కూడా తీసుకుంటారు. ఇక ఏఎనాన్రు చాలా సంతోషంగా తన ఫెర్ండస్ అందరి దగగ్రికి వెళిళ్
"దేవితో నా పెళిళ్ కుదిరింది" అని చెపప్గానే వాళూళ్ సంతోషిసాత్రు. అంతలో ఏఎనాన్రుకి పొటట్లో నొపొప్చిచ్ నోటోల్ంచి రకత్ం వసుత్ంది, పాపం! డాకట్ర
గుమమ్డేమో కంగారు పడాలిస్ందేమీ లేదు. సెప్షలిసట్ రిపోరట్స్ వచాచ్క టీర్టమెంట మొదలు పెడదామంటాడు.
ఈ లోగా ఏఎనాన్ర, శీర్దేవి కలిసి సేన్హితులందరికీ తమ పెళిళ్ శుభలేఖలు పంచి పెడతారు. అందరితో పాటే మురళీమోహనకీ ఇదాద్మని వెళేత్
అతను కేంపకి వెళాళ్డని, సరిగాగ్ పెళిళ్ రోజుకి తిరిగొసాత్డని తెలుసుత్ంది.
ఇపుప్డు మళీళ్ ఇంకో పాట. "ఒక దేవుడి గుడిలో, ఒక దేవత ఒడిలో" అంటూ మొదలు పెటిట్ "పేర్మాభిషేకం పేర్మకు పటాట్భిషేకం" అంటూ సాగే

టైటిల సాంగ. ఇది కూడా ఓ అందమైన పాట. పాటకి వేసిన సెటిట్ంగు, శీర్దేవి చీరలు, వాటికి సరిపోయేలా ఏఎనాన్ర చొకాక్లు, శీర్దేవి పొడుగాటి జడ,

జడగంటలు, వడాడ్ణం, పాపిడిబొటుట్, "అమృతాభిషేకం" అనన్ చోట మంచుదిమమ్ మీంచి తీసి శీర్దేవి ఏఎనాన్ర మీద చలిల్న నీళుళ్ - ఇవి కూడా
మొదటిసారి చూసినపుప్డెలా చూశానో ఇపప్టికీ అలాగే కళుళ్ విపాప్రుచ్కుని చూశాను.

పాటైపోగానే ఏఎనాన్ర, శీర్దేవి శుభలేఖ పటుట్కుని కవిత దగగ్రికి వెళేత్ కవిత భరత్కి పెళిళ్కి ముందే ఏదో జబుబ్ వుందని, అతను పోయాడని
తెలుసుత్ంది. ఇకక్ణిణ్ంచి సినిమా కొంచెం బరువుగా సాగుతుంది.
అపుప్డే గుమమ్డి దగగ్రునన్ మోహనబాబుకి గుమమ్డి చూసుత్నన్ లంగ కేనస్ర రిపోరట్స్ ఏఎనాన్రువని తెలుసుత్ంది. వెంటనే మోహనబాబు పెళిళ్కి
ముహూరత్ం పెటిట్న ధూళిపాళ దగగ్రికి వెళిళ్ పెళిళ్ ఓ ఆరు నెలలు వాయిదా పడేలా చూడమంటాడు. అతనడిగినటేల్ ధూళిపాళ పర్భాకరెర్డిడ్తో పాట
పంచాంగం చూసి తపుప్ ముహూరత్ం పెటాట్నని, పెళిళ్కి ఇంకో ఆరెన్లల్ దాకా మంచి ముహూరాత్లు లేవని చెపిప్ ముహూరత్ం మారచ్డానికి ఒపిప్సాత్డు.
పెళిళ్ ముహూరత్ం వాయిదా పడింది అని తెలియగానే ఏఎనాన్ర, శీర్దేవి అది తమ పెళళ్ంటే ఇషట్ం లేని మోహనబాబు చేయించిన పని అని
అనుమాన పడతారు. ధూళిపాళని అడిగి తమ అనుమానం నిజమే అని తెలుస్కుంటారు. అందుకని అదే ముహూరాత్నికి ఎవరికీ తెలియనీకుండా గుళోళ్
పెళిళ్ చేసుకుందామని అనుకుంటారు. పెళిళ్ చేసుకుందాం అనుకునన్ రోజున శీర్దేవి గుడికి వసుత్ంది. అకక్డికే బయలేద్రిన ఏఎనాన్రుకి మళీళ్ పొటట్లో నొపిప్
వసుత్ంది. వెంటనే డాకత్ర దగగ్రికి వెళాత్డు. వెళిళ్ అకక్డ డాకట్ర ఆఫీసులో సిగరెటుట్ కాలుసూత్ వుంటాడు. ఎంత ఏఎనాన్రైతే మాతర్ం డీఎనాన్రు అలా
సమయం, సందరభ్ం, సథ్లం చూసుకోకుండా సిగరెటుల్ కాలచ్నివవ్డమేంటో?! సరే! నా అనుమానాలు పకక్న పెటిట్ సినిమా చూసేత్ గుమమ్డి దగగ్ర పని చేసే
ఇంకో డాకత్ర ఏఎనాన్రుకి "మీకు లంగ కేనస్ర" అని చెపాత్డు. అది తెలియగానే ఏఎనాన్ర ఇంక గుడికి వెళళ్డు. తను వెళిళ్ శీర్దేవిని పెళిళ్ చేసుకుంటే ఆమె
కూడా కవితలా కషట్ పడుతుందని. ఇదేమీ తెలియని శీర్దేవి చాలా సేపు గుళోళ్ ఎదురు చూసి ఏఎనాన్రు రాలేదని బాధతో ఇంటికి వెళిళ్పోతుంది.
ఇంకికక్ణుణ్ంచి మిగిలిన గంటా…
ఏఎనాన్రు శీర్దేవిని పెళిళ్ చేసుకోకూడదని నిరణ్యించుకోవడం…
ఈలోగా వాళళ్ పెళిళ్ శుభలేఖ చూసిన మురళీమోహన నిదర్మాతర్లు మింగి హాసిప్టలోల్ చేరడం…
ఏఎనాన్రు పదమ్నాభం వాళళ్ని పిలిచి దేవికి తను అమామ్యిలతో తిరుగుతునాన్డని అబదధ్ం చెపిప్ తన పెళిళ్ చెడగొటట్మని అడగడం, ఒపుప్కోని వాళళ్కి తన
కేనస్ర గురించి చెపప్డం…

øöeTT~

www.koumudi.net

qe+ãsY

2019

7

GSOqEc fSFcôNqj*¸

ఏఎనాన్ర శీర్దేవికి తన తండిర్ ఫోన చేసినటుల్ పర్భాకరెర్డిడ్ గొంతుతో మాటాల్డి తన కొడుకుని పెళిళ్ చేసుకోవదద్ని చెపప్డం…
అది చూసి ఎందుకలా చెపాప్వని అడిగిన పర్భాకరెర్డిడ్కి ఏఎనాన్ర అసలు దేవికి మురళీమోహన అంటేనే ఇషట్మని చెపిప్, దేవితో ఆడే నాటకంలో తనకి
సహకరించమని అడగడం…
ఏఎనాన్ర శీర్దేవికి దగగ్ర కావడానికి ఎవరితోనైతే డానస్ చేశాడో అదే జయసుధ ఇంటోల్ చేరి తాగి ఆమెతో డానస్ చేసుత్నన్టుల్ నటిసూత్ "వందనం
అభివందనం" పాట పాడడం…
పాట పాడుతూ రకత్ం కకుక్కునన్ ఏఎనాన్ర కోసం జయసుధ డాకట్ర గుమమ్డిని తీసుకురావడం…
ఆయనిన్ంచి ఏఎనాన్రకి కేనస్ర అని తెలుసుకోవడం...
సప్ృహ వచిచ్న ఏఎనాన్ర జయసుధ వదద్నాన్ వినకుండా తన ఇంటికి వచేచ్యడం…
అదే సమయానికి సేన్హితుడైన పర్భాకరెర్డిడ్ ఇంటికి వచిచ్న గుమమ్డికి ఏఎనాన్ర పర్భాకరెర్డిడ్ కొడుకని తెలియడం…
ఏఎనాన్ర గుమమ్డిని గది లోకి తీసుకెళిళ్ తన జబుబ్ సంగతి తన తలిదండుర్లకి చెపొప్దద్ని అనడం…
ఈ లోగా ఏఎనాన్ర కోసం జయసుధ దగగ్రకొచిచ్న శీర్దేవి అకక్డ జయసుధ, ఏఎనాన్రుల్ మాటాల్డిన తీరు చూసి కోపంతో ఇంటికెళిళ్ మురళీమోహనతో పెళిళ్
కొపుప్కోవడం…
కొదిద్ రోజులోల్ చనిపోబోతునన్ ఏఎనాన్రకి జయసుధ తను అతని భారయ్ కావాలని కోరుకోవడం...
గుమమ్డి వెళిళ్ ఏఎనాన్ర విషయం పర్భాకరెర్డిడ్కి చెపప్డం…
మురళీమోహనని పెళిళ్ చేసుకునన్ శీర్దేవికి ఏఎనాన్ర విషయం తెలియడం…
ఈలోగా ఏఎనాన్ర "ఆగదు ఏ నిముషము నీ కోసము" అంటూ పాడడం…
పాటయేయ్ సమయానికి గుమమ్డి, పర్భాకరెర్డిడ్, పుషప్లత, మోహనబాబు, మురళీమోహన, శీర్దేవి, హరీష, నిరమ్లమమ్ పదమ్నాభం, ఈశవ్రార్వ, మాడా - ఇలా
అందరూ జయసుధ ఇంటికి చేరుకోవడం…
వాళళ్ందరూ రాగానే సినిమా కైల్మాకసకి చేరుకోవడం…
మొతాత్నికి పేర్మాభిషేకం సినిమా:
ఏఎనాన్ర, జయసుధల నటనాభిషేకం…
శీర్దేవి సౌందరాయ్భిషేకం…
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మిగిలిన నటనటీమణుల పాతార్భిషేకం
చకర్వరిత్ సంగీతాభిషేకం
సలీం నృతాయ్భిషేకం
ఎసీప్బీ, సుశీలల గాతార్భిషేకం
- వెరసి దరశ్కరతన్ డీఎనాన్ర సవ్పన్ఫలాభిషేకం!
ఇందులో "వందనం అభివందనం" పాట గురించే బోలడ్ంత రాయొచుచ్. జయసుధని "నినన్కు రేపుకు సంధిగ నిలిచిన సుందరీ!" అనడంలో అరథ్ం

అంతకు ముందు శీర్దేవికి పేర్మ కలిగించడం కోసం, ఇపుప్డు మళీళ్ అదే శీర్దేవితో పెళిళ్ తపిప్ంచుకోవడానికి సహాయం చేసోత్ందనేమో! ఇందులో "తలపుల

తలుపుకు నడుమిచిచ్ వలపుల గడపకు నడుమిచిచ్, ఎదురు చూసిన సారికా! అభిసారికా!" అనన్ దాసరి వారి లైనుల్ వేటూరి వారి వరసలో వునాన్యి.

ఆశచ్రయ్ం! అలాగే రెండో చరణంలో "అభినయ మేనకా!" అని అనడం తనతో ఆడుతునన్ జయసుధ "నటిసోత్ంది" అనన్ అరథ్ంలో వాడడం, అసలింత

గూఢారథ్ంతో డీఎనాన్రు రాసిన పాట రాయడం వినడం నేనిదే మొదటి సారి. "నీ అందమే ఒక నందనం" అనన్ చోట అందానిన్ దేవలోకపు పూల తోటైన

నందనంతో పోలచ్డం లోని భావుకత సాటి లేనిది. ఏ సూఫ్రిత్తో డీఎనాన్ర ఈ పాట రాశారో కానీ ఆ సూఫ్రిత్కి "వందనం, అభివందనం!"

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

øöeTT~

www.koumudi.net

qe+ãsY

2019

