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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 “రాముడు కాదు కృ డు
ణ్ ”.
ఇందులో ఏఎనాన్రు ది పా భినయం - రాముడి పా లో ఒదిగిపోయాడు, కృ ణ్డి పా లో ఎదిగి పోయాడు.
రాముడికి జంట రాధిక. కృ డి
ణ్ కి జత జయ ధ.
రామకృ ణ్లని కనన్ ళుళ్ నవరసనటనా ర భౌమ సతయ్నారాయణ, తమిళతాయి
ఇందులో దుషట్ యం - తలిల్

రయ్కాంతం, కొడుకు రా గోపా

కుమారి.

, కోడలు రాజ లోచన.

ళళ్ందరితో పాటు బోలడ్నిన్ ఆటలో అరటిపళుళ్ - మాటల చివర గాలొదిలే భాక డిడ్, మాటలని దొరిల్ంచే గిరిబాబు, మాటలెకుక్వ లేని
జయమాలిని, మాటవరసకునన్అలుల్ రామలింగయయ్, మమత, జయంతి గ , ఎటె
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సంగీతం కృషణ్-చ ర త చ వరిత్.
కథ, క్న్పేల్, మాటలు, పాటలు, దర కత ం - దాసరి నారాయణరా ' ఫాడ్'.
కథా రంభే యథా ధి దాసరి దర కత కథనం సమ్రామి... యథాశకిత్ నమ్తీ గిదయ్ం సమరప్యామి!

ఓ ఏఎనాన్రు భజన పాటల

బ ముడట

ఇంకో ఏఎనాన్రు డి క్ చిందుల కక్ృ ణ్డట
రాముడి త రాధిక, కృ ణ్డికేమో జత జే ధ
ఈ డబుల్ కపుల్, డబుబ్ల్ కా ల్ డీఎనాన్రుకి నమ్తీ!
అనగనగా ఓ పెదద్ ఇలుల్. ఆ ఇంటోల్ ఓ రాముడు. రాముడి నానన్ బహదూర్ అపాప్రా గారు. ఈయనకి పేకాటాడడ్ం, దానాలు చేయడం,
మీలు ఇవ డం
ఏఎనాన్రు

బీలు. ఈ అపాప్రా కో బావమరిది గోపా

రోయినున్

. ఆ గోపా

కో భారయ్, రాధ అనబడే రాజ లోచన. ఈ డ ఒకపప్టి

ంతిని సం అనే బాల్కెండై ట్ నిమాలో. ఇందులో ఈ డ అపాప్రా కి చెలెల్లు కూడా. గోపా

జయమాలిని. ఆ త్ కోసం రాముడికి, జయకి పెళిళ్ చేయాలని ఆశ పడుతూ ంటారు

ళళ్ అమామ్, నానన్. గోపా

తలిల్

, రాధలకి ఓ కూతురు
రయ్కాంతం. ఆ డ

కూతురు కొడుకు గిరిబాబు. వరస కారం జయమాలినికి రాముడూ, గిరిబాబు బావలౌతారు.
ఇంకా ఆ ఇంటోల్ అపాప్రా పెదద్కోడలూ, రాముడికి వదినగారూ అయిన జయంతి, ఆ డకి పుటిట్న ఇదద్రు మగపిలల్లు కూడా ంటూ
ంటారు. ఈ డ భరత్ నిమా మొదలవకముందే కారు మాదంలో మరణించే

ంటాడు. రా గోపా

లారీతో గుదిద్ంచి కి

పంపించే త్డట...చివరాఖరోల్ అలుల్ రు చెపాత్రు అలా అని.
ఇక రాముడేమో రాం చిట్ఫండ్ అనే కంపెనీని నడుపుతూ ంటాడు. రాముడి దగగ్ర అలుల్ రామలింగయయ్ మేనేజర్. రాముడేమో
పితృ కయ్పరిపాలకుడు. అనిన్టికీ "నానన్గారు చెపప్లేదండి" అంటూ ంటాడు. నానన్గారు చెపిప్ పంపించిన
ఇ

ళళ్కి లేని ఉదోయ్గాలిన్ సృ ట్ంచి

త్ ంటాడు.
రాముడి తం అపాప్రా పేకాటపాపారా వతారం. ఈయన

మీలు, చందాలు, రాళాలు రి గా ఇ

కలి ఆ త్ని కృ ణ్రప్ణం చే త్నాన్రని రాముడికి తన కూతురు జయనిచిచ్ పెళిళ్ చేదాద్మనుకుంటునన్ గోపా
ంటాడు. అందుకే రాముడు పో ట్ంగ్ ఇచేచ్

ళళ్కి గోపా

ఇహ రాముడింటోల్ ఎలా ంటుందంటే
పిలల్లిదద్రూ పెదద్కబురుల్ చెపూత్ ంటారు.

ఊ ట్ంగ్ ఆరడ్ర్ ఇ

త్ ంటాడు. ళిళ్దద్రూ

బాధపడిపోతూ

త్ ంటాడు.

ళళ్ వదిన వరాలమమ్ అంటే జయంతి రాముకి కావలి నవనీన్ చూ

త్ ంటుంది. ఆ డ

ళళ్ గురించి చెపుప్కోవడానికి అంతకనాన్ ఏమీ లేదు.

రాము ఆఫీ లోనే అలుల్రామలింగయయ్ భారయ్ మమత కూడా పి ట్గా పని చే
తెలియనియయ్డు అలుల్రామలింగయయ్. ఓ రోజు

త్ ంటుంది. కానీ

ళిళ్దద్రూ భారాయ్భరత్లని ఎవరికీ

ళిళ్దద్రూ కలి ఐ క్ం తింటూ ంటారు. అలా తింటూ అలుల్రామలింగయయ్ రోడుడ్కవతలి పకక్

నించునన్ రాధికని చూ త్డు. ఆయనలా చూడగానే రాధిక కనున్ కొడుతుంది. ంటనే "భారయ్కుంజెపప్డు, తినడు ఐ క్ం కపుప్డు..." అనన్టుల్
అలుల్ రు పరిగెటుట్కుంటూ రాధిక దగగ్రికెళళ్గానే, ఏ
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పటుట్కునాన్డు" అని గొడవ చే త్ంది రాధిక. నలుగురూ వచిచ్ అలుల్రామలింగయయ్ని చీ టుల్ పెడితే ఆయన మమతతో కలి అకక్ణిణ్ంచి
ళిళ్పోతాడు.
రాధికకో తాగుబోతు నానన్, ఓ చెలెల్లు, ఇదద్రు తముమ్ళుళ్. నానన్ పనేమీ చెయయ్డు. ఇంటోల్ నన్ డబాబ్లనీన్ తికి డబుబ్లు పటిట్కెళిళ్
తాగొ

త్ ంటాడు. ఒక తముమ్డేమో జ రమొచిచ్ మంచంలో ంటాడు. రాధికకి తలిల్ ండదు. నన్దలాల్ ఓ పూరిలుల్, ఓ పుంజీడు నిమా

క ట్లు. అలా ండి కూడా రాధిక మంచిమంచి ంటెడ్ ఫాన్ చీరలు కటుట్కుంటూ ంటుంది. అదెలా

ధయ్ం అనాలోచించే కనాన్ దానారా

నిమాలోల్ లాజికుక్ కనాన్ మేజికుక్ ఎకుక్వ అనే కుని, సరేద్ కుని, ఆటేట్ ఆప పాలు పడకుండా, కళూళ్ చె లూ మా ం అపప్గించి, ఈ
ఒకక్పూటకీ బుఱఱ్ నాది కాదూ అనే కుంటేనే ఈ చి రాజానిన్ ఆ

దించగలనూ అని, ఇపప్టికి రా న తొమిమ్ది నిమాల తరా త కూడా నాకరథ్ం

కాకపోతే ఎలా? ఆయ్! హనాన్!
రాము ఇంటోల్ జయంతి ఒకక్తీ ఇంటోల్ నన్ అందరికీ వంటలు వండి పెడుతూ, వలు చే
రా గోపా

కూరుచ్ని తింటూ ంటారు. అది చూ రాము

త్ ంటే

రయ్కాంతం, రాజ లోచన,

ళళ్నేమీ అనలేక చాటుగా తిటుట్కుంటూ ంటాడు.

ఓ రోజు రాము కారెకిక్ రివర్ చేయబోతూ ంటే రాధిక కా లని ఆ కారు కింద పడి దెబబ్ తగిలినటుల్ ఏడు త్ంది. ంటనే రాము
ఆమెని కారోల్ ఎకిక్ంచుకుని డాకట్ర్ దగగ్రికి తీ కెళళ్బోతే మధయ్లోనే కారాపి "మీకెందుకు మ. డబుబ్లిచేచ్ త్ నేనే ళాత్ను డాకట్ర్ దగగ్రికి" అంచెపిప్
రాము యియ్ రూపాయిలివ బోతే వంద రూపాయలు చాలని తీ కుని కారు దిగిపోతుంది రాధిక ఓ పెదద్ గుఱఱ్ంతోక లాంటి జడే క్ని. కారు
దిగుతూనే పరిగెటుట్కుని పారిపోతుంది. అది చూ "మోసం" అంటూ నోరు నొకుక్కుంటాడు రాము.
రాము దగగ్ర వంద రూపాయలు తీ కుని ఇంటికొచిచ్న రాధికకి
తుకుక్ంటూ వచిచ్న రాముని చూ ఏడు

ళళ్ తముమ్డు చనిపోయాడని తెలు త్ంది. ఆమె నకాలే

త్ "మా తముమ్డి మందుల కోసం నాటకమాడి ఈ వందా తీ కునాన్ను. ఇపుప్డింక ఆ మందులూ, ఈ

వందా అకక్రేల్దు" అంటూ ఆ వంద రూపాయలు తిరిగివ బోతుంది. అపుప్డు ంటనే రాము “క ట్లోల్ నన్ ళళ్కి

యం చెయయ్మని నానన్గారు

చెపాప్రు” అని ఆమె ఇవ బోయిన వందా తీ కోడు.
ఆ తరా త ఆఫీ లో కొనిన్ నుల్ - రా గోపా

, అలుల్రామలింగయయ్, మమత ఉనన్ అటు కథ లోనూ కలి

చెపుప్కుని న కోవడానికీ పనికొచేచ్ కా . నిమాను ఓ రెండునన్ర గంటలు

కా . పోనీ పిటట్కథగా

గదీయడానికి మా మే నన్టుల్ంటాయి.

ఇహ పేకాటకల్బుబ్లో బహదూద్ర్ అపాప్రా గారు పేకాడుతూ, తాను పెసరటుల్ తింటూ, తనని చందాలు అడగడానికి వచిచ్న ళళ్కి
పెసరటుట్ స త పాతిక ల చందాలు

ది

చందాలకి సంతకాలు చే న చెకుక్లు అరిప్
అనన్టుల్ దానాలు చే

త్ నోది

త్ ంటారు. నానన్గారి మాట జవదాటని పు రతన్ం రాము, అపాప్రా గారు ఒపుప్కునన్

త్ ంటాడు. ఈ రకంగా తం కొడుకులిదద్రూ నాలుగుచేతులా "పరోపకారారథ్ం మాకునన్ పణం"

త్ ంటారు. ఇంకో పకక్ నుంచి గోపా

ఏ

ఖరుచ్లని ఖాళీ చెకుక్ల మీద అపాప్రా సంతకాలు తీ కుంటూ

ంటాడు. అలా తెలీకుండానే అపాప్రా తన ఆ త్ని తన రెండు చేజేతులా చేజారుచ్కుంటూ ంటాడు.
అనన్టుట్ గోపా

కి జయ ( మాలిన్) అనే కూతురుంది కదా! ఆ డేమో ముకుక్రాజు దగగ్ర "తకతక " అంటూ డాన్ నేరుచ్కుంటూ

ంటుంది - లలితకళాపోషణకి కాదు శరీరభార షణకి. "అమామ్యికి నాటయ్ంలో అడుగులు నేరప్గలను కానీ, శరీరంలో అంగుళం కూడా
కరిగించలేను" అని గురు ముకుక్రాజు చెపప్గానే మాలినిన్ డాన్ మానిపించి ఇంటికి తీ కొ త్డు గోపా

. ఇంటికి వ

త్నే ఎదురుగా

కనిపించిన రాముని పటుట్కుని ముదుద్ పెటుట్కుంటునన్ జయని చూ “పెళిళ్కాని ఆడపిలల్లు అలా చేయడం మరాయ్ద కాద”ని కోపప్డుతునన్
జయంతిని

రయ్కాంతం, రాజ లోచన కలి

మాలిన్కి నీతులు చెపొప్దద్ని తిడతారు. గా మాలినిన్ రాము బావ పనులు దగగ్రుండి

చూ కోమని రకరకాల ఐడియాలు ఇ త్రు.
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ఇలా చెపేత్ అలా అలుల్కుపోతుంది మన జయమాలిన్. ఓ రోజు చీకటి పడడ్ ళ భుజానో సంచీ తగిలించుకునన్ రాముడు తలొంచుకుని

ఇంటోల్కి రాగానే జయమాలిన్ పరుగున ళిళ్ తల కిలి తలుపే
బితత్రపోయిన రాముణిణ్ ఉకిక్రిబికిక్రి చే

"బా ! మరె... అనన్ం పెటట్మంది అమమ్" అంటూ పాడే ఆడే త్ంది.

త్ంది. ఈ పాటలో చ వరిత్ గారి దరు ల బీటుకి జయమాలిన్ చిందులు బల్ కను ందులు. రాముడిగా

ఏఎనాన్రు చే న బెదురేకష్న్కి ఎదురే లేదు.
ఇలా

రుగా పాట

గిపోతునన్ ళలో రాముడి వదిన వరాలమమ్ (జయంతి) వచిచ్ జయమాలినిన్ "పెళిళ్ కాని ఆడపిలల్ మగ ళళ్

దగగ్ర ఎలా వరిత్ంచాలో నేరుచ్కో" అని చీ టేల్ త్ంది. అతెత్లి న మామమ్

రయ్కాంతం, అమమ్ రా

లోచన జయమాలినిన్ ఓదారు త్రు. అంత

డాను చే నా రాముడిలో చలనం లేదని నన్ మామమ్ ఓ భలే లాగంటుంది "దశరథ మ రాజు సంతానం కదా...పా యి మను లూ"
అంటూ...అంటే అరథ్మేమిటో?
ఈలోగా రాము "“క ట్లోల్ నన్ ళళ్కి
చెపూత్ సరుకులు కొనుకొక్చిచ్ రాధిక ఇంటోల్ యి

యం చెయయ్మని నానన్గారు చెపాప్రు” అని ఇంతకు రెండు నల్ ముందు చెపిప్న లాగే మళీళ్
త్ ంటే, ఎంచగాగ్ ఫే యల్ చే , ఐ-

దిదిద్న కడిగిన ముతయ్ంలా నన్ ఆ పేదింటి రాధిక

"నాకు మీ ఇంటోల్ ఏమనాన్ పనిపిప్ంచండీ" అంటుంది. అనన్టుట్గానే వచిచ్ జయంతికి స యంగా ంటానని పనిలో చేరుతుంది. అందరికీ
మాటలోత్

తలు పెడుతూ జయంతి వండిన వడిడ్

త్ ంటుంది. ఆ ఇంటోల్ రాధికని చూ గిరిబాబు ఇషట్పడితే, అలుల్ రు మొటట్మొదటోల్

రాధిక వలల్ చీ టుల్ తినన్ ను గురుత్ తెచుచ్కుని ఇబబ్ంది పడతారు. మొతాత్నికి రాధిక ఆ ఇంటోల్ చేదోడు- దోడుగా, చలాకీగా పని చే

త్

ంటుంది. జయంతి కొడుకులు, అదే ఆ చినన్ చినన్ అబాబ్యిలు, రాముడేఎనాన్రు, రాధికలని "మీరిదద్రూ ఖాళీగా నాన్రు, పెళిళ్ చే కోండి"
అంటూ పెదద్కబురుల్ చెపూత్ ంటారు.
ఓ రోజు రాము దగగ్రికి రాధిక

ళళ్ నానొన్చిచ్ ఇంటోల్ కషట్ంగా ందని చెపిప్ యియ్ రూపాయలు అడిగి తీ కురమమ్ందని చెపప్గానే

రాము "నానన్గారు చెపప్లేదండి" అనకుండానే ఇచిచ్న యియ్రూపాయలు తీ కుని ళుత్ండగా తనకి ఎదురొచిచ్న రా గోపా
కూతురు రాధిక, రాముడేఎనాన్రూ మించుకుంటునాన్రని చెపాత్డు. అది నన్ రా గోపా

కి తన

ఇంటికొచేచ్ తన బావపాప్రా కి

(సతయ్నారాయణ) రాధిక మంచిది కాదని చెపిప్ ఇంటోల్ంచి పంపించే లా చే త్డు.
రాధికని ఇంటోల్ంచి పంపించే రని తెలి న రాము, ఆమె ఇంటికి భుజానునన్ బాగుగ్తో స
అంటూ ఆ శ పడతాడు. ంఠనే రాధిక కల గనే త్ంది "మంచు ముతాయ్ని

నడుమన రి న ముదద్బంతి పూ

ళిళ్ “మీకోసం ఆ ఇలుల్ డిచి రమమ్నాన్ వచేచ్ త్ను”

...హంపి రతనాని ...తెలుగు

…" అంటూ కంఠానికి ఓ బౌ పెటుట్కునన్ రాముడేఎనాన్రు నటరాజ

బంతిపూలు పరిచిన ముగుగ్లు తొకక్కుండా మరీ నడు

కిట

మి

న ముగుగ్ ...ముగుగ్

హం ముందు, గంటల కింద,

త్ పాట పాడినటుల్, తానాటాడినటూల్. ఈ పాటలో కనడానికాటేట్ ఏం లేదు కానీ నడానికి

బా ంది.
రాధికతో పాట పాడే ఇంటికొచిచ్న రాముడేఎనాన్రుని నానన్పాప్రా చీ టెల్టిట్, ఇంకెపుప్డూ అలా రాధికింటికెళొళ్దద్ని, రాము పెళిళ్
రాధికతో కాకుండా తనిషట్ కారం జరుగుతుందని గటిట్గా చెపాత్డు. ఈలోగా రా గోపా

అమామ్, ఆలిలతో కలి తన కూతురు జయమాలినిన్

ఆ రా రాముడి గదిలోకి పంపిదాద్మనుకుంటాడు. చాటుగా ండి అది నన్ గిరిబాబు ళిళ్ రాము పకక్న పడుకుంటాడు. అరథ్రా
రాముడికి ఫోన్ చే త్ంది "మా నానన్ ననెన్వడికో ఇచిచ్ తెలాల్రగానే పెళిళ్ చే త్నంటునాన్డు. ను

ళ రాధిక

చిచ్ ననున్ ర క్ంచూ…" అంటూ. రాముడటు

లేచి ర -ర గా ళళ్గానే జయమాలినిటు రాము గది లోకి రాముడునాన్డనుకుని వ త్ంది "బా !" అంటూ. ఆ ణణ్కక్డా టి

ట్లో వదిలే నేను

నామ్లో ముందుకెళిళ్పోయా.
తీరా అంత అరథ్రా

నన్పళంగా నడుచుకుంటూ రాధిక ఇంటికెళిళ్న రాముడికి గురొత్ త్ంది ఆ డ ఇంటి గడప తొకక్నని తన

తం పాప్రా కిచిచ్న మాట. ంటనే రాధిక పిలు త్నాన్ నిపించుకోకుండా నకిక్ తిరిగి మళీళ్ నడుచుకుంటూ ఇంటికొచేచ్ త్డు.
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ఈలోగా రాము గదిలో కలి నన్ గిరిబాబు, మాలినల్ను చూ జయంతి నిరాఘ్ంతపోయి, ది భ్మ చెంది, అ తిభురాల తుంది. ఆ డలా

నిరాఘ్ంతపోయి ది భ్మ చెంది అ తిభురాలయియ్ందనన్ షయానిన్ మాలిన్ నానన్ రా గోపా

కి చెపుత్ంది. రా గోపా

ఆ తరా తేం

చెయాయ్లో ఆలోచించుకో లి కదా! అందుకే ఈలోగా జయ ధ నన్ ను మొదల తుంది.
జయ ధ ఓ తెలల్ చొకాక్, నలల్ పాంటూ

య్పారం తపప్ ఇంకేమీ తెలియని డేడీ భాక డిడ్కి పాపులర్ డి క్ డాన ర్ కృషణ్

క్ని

చేయబోయే డి క్ డాన్ చూడాడ్నికి కల్బుబ్ కెళుత్నాన్నని చెపుత్ంది. ఆ తరా తి నోల్ డి క్ టల్ లుగులో ఏఎనాన్రు "ఒక లా కోసం...తిరిగాను

దేశం" అంటూ పాడుతూ లుల్డాను మొదలు పెటట్గానే జయ ధ తను కూడా ఆ ట్జ్ మీద డాను చే

త్నన్టుల్ కల కంటుంది.

నాకు ఈ పాట నడానికి భలే ఇషట్ం. చూడాడ్నికి ఇంకా సరదా... ఇదొక లూల్-కం-చెమమ్చెకాక్ తర

కన్-ఫూయ్జ జ్డ్ డి క్ డాన్ . కానీ

ఇది చే ంది మన ఏఎనాన్రు కాకపోతే బోర్ కొటేట్దేమో...చ వరిత్ డేంగ్-డేంగ్ బీటుకి, ఏఎనాన్రు బేంగ్-బేంగ్ ఆటకి భలే కుదిరింది. అసలు నేనీ
నామ్ చూడాలనుకుందే ఈ " లా కోసం" పాట కోసం…

పాటాగిపోయి జయ ధ కల లోంచి మెలకువ లోకి వచేచ్టపప్టికి అమామ్యిలందరూ డి క్ డాన ర్ కృషణ్ చుటూట్ మూగి ఆటో ఫులు
తీ కుంటూ ంటారు. ఓ అమామ్
అకిక్నేని
నట

రి

రసత పు దెబేబ్మో అనిపించింది. మరీ

టుట్గారి

చూపిన బాట

తే ముదుద్ కూడా పెడుతుంది. ంటనే కృ ణ్డేఎనాన్రు ఆ అమామ్యిని కొటిట్న చిరుచిలిపి దెబబ్ తరా తత్రా త

టుట్ ది పా భినయం చే

ర

యా అంటూ

గించను ఇకక్డ. ఈ

గారి "హలో దర్" నామ్లో

త్, ఓ పా లో అమామ్యిలిన్ నకాల కొడుతూ ంటాడు. అది గురుత్కొచిచ్ దాసరి

రు

య్లు అనుసరించారనన్ మాట అనుకునాన్.

సరే! అమామ్యిలందరూ కృ ణ్డేఎనాన్రు చుటూట్ మూగడం చూ న జయ ధ ఉడుకుక్ని, ఉ ష పడి, ఆ రోషంతో "ఐ
అని ఓ కాయితమీమ్ద రా కవరోల్ పెటిట్ కృషణ్ ఇంటికొచిచ్ అతని తలిల్
తలిల్చిచ్న ఆ నోటుని కూలింగ్ గాల్

ట్ యూ!"

కుమారి చేతిలో పెటిట్ "మీ అబాబ్యికివ ండి" అని చెపిప్ ళిళ్పోతుంది.

పెటుట్కునన్ కృ ణ్డేఎనాన్రు చదు కుని కూల్గా న కుంటాడు.

ఇంతలో ఇకక్డేమ తూ ంటుందంటే మాలిన్ నెలత్పిప్ందని ఇంటికొచిచ్న డాకట్ర్ రా గోపా

& కో కి చెపాత్డు. అసలు షయం

తెలియని బావపాప్రా జయమమ్కి ఏమయిందని అడిగితే రాముడు పెళిళ్ చే కోవటేల్దని ని మా లు మింగిందని చెపాత్డు రాగోరా .
ఆ మాట నగానే బావపాప్రా
వదిన వరాలమమ్ ఒచిచ్ "ను

ంటనే రాము, జయమమ్ల పెళిళ్కి ము

రాత్లు పెటిట్ త్నంటాడు. అది తెలి న రాము దిగులుగా ంటే

జయమమ్ని పెళిళ్ చే కుంటే నేను చచిచ్పోతాను" అని ఏడు త్ందేంటో? ఆ డలా ఏడు

త్ ండగా మామమ్

రేకాంతం ఇంటిలిల్పాదినీ రాము గది లోకి తీ కొ త్ంది. మామమ్ కూడా వచిచ్న మామపాప్రా "ఆయ్! నా కొడుకిక్ నేను పెళిళ్
చేదాద్మనుకుంటే ను

చచిచ్పోతానంటా ? హనాన్!" అని గాఠిగా కేకలే త్డు.

అంతే! తెలాల్రేటపప్టికలాల్ వరాలమమ్ తనిదద్రు పిలల్లీన్ తీ కుని ఓ ఉతత్రం రా పెటిట్ ఎకక్డికో ళిళ్పోతుంది. ఆ పళంగా రాముడేఎనాన్రు
కూడా తెలల్ చొకాక్, తెలల్ పాంటూ

కుని ఓ ఆకుపచచ్

టేక్

పటుట్కుని "నా తలిల్ లాంటి వదిన లేని ఇంటోల్ నేనుండనని" ళిళ్పోతుంటే

నానన్పాప్రా ఇంకా ఇంటితో రాముకి ఏ సంబంధం లేదని కాయితమీమ్ద సంతకం చేయించుకుని మరీ పంపే త్డు.
టేక్

పటుట్కుని రాముడేఎనాన్రు సరాసరి రాధిక ఇంటికి ళాత్డు. తీరా అకక్డికెళాళ్క రాధిక

ళుళ్ ఇలుల్ ఖాళీ చే ఎకక్డికో

ళిళ్పోయారని తెలు త్ంది.
ఇహ పోతే ఎడం చేతికి తెలీకుండా కుడి చేతోత్, కుడి చేతికి తెలీకుండా ఎడం చేతోత్ దానాలు, ధరామ్లు, చందాలు, పేకాటుల్, పెసరటూల్
అంటూ ఎడా-పెడా ఖరుచ్లు పెటిట్న బహదూద్రు అపాప్రా కా త్ బలాదూరు అపాప్రా అయిపోతాడు. అపుప్ల ళుళ్ అపాప్రా డబుబ్లియాయ్లీ
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అంటూ ఇంటి చుటూట్ మూగుతారు. అపుప్డు బావమరిది రాగోరా "ఈ అపుప్ల ళళ్ నుంచి నీ ఆ త్ని కాపాడుకో లంటే నీ చెలెల్ న నా భారయ్
రా

లోచన పేరన్ రా య్. ను మో పిచిచ్ ళాళ్ నటించెయ్, బా !" అని సల

ఇ త్డు. పాపం! ఆ భోళాపాప్రా బావమరిద్ చెపిప్నటేల్ చే త్డు.

అపుప్లాళళ్ందరీన్ తన పిచేచ్కష్న్తో భయపెటిట్ తరిమే త్డు.
ఆ తరా త బావపాప్రా “పొదుద్నొచిచ్న అపుప్లాళుళ్ ఏమంటునాన్రని” అడిగితే అపప్టికే ఇలూల్, ఆ త్ అంతా తన పేర రాయించే కునన్
బావమరిద్ రాగోరా "ఏ అపుప్లాళుళ్ బా ? నీకేదో నిజంగా పిచిచ్ పటిట్నటుట్ంది" అంటూ తీ కెళిళ్ ఓ ఇంటోల్ బంధి త్డు. పూట పూటకీ తిండి
మా ం పెడతానంటాడు. ఓ దుడుడ్కఱఱ్

ణిణ్ కాపలాగా పెడతాడు.

తరా తి నులో కృ ణ్డేఎనాన్రు ఓ

క్టరెకొక్చిచ్ మేడ మీదునన్ జయ ధకి ఓ లెటర్ పంపించి "ఐ

ంట్ రిపైల్. పారుక్లో ఎదురు

చూ త్ంటాను" అని చెపిప్ ళిళ్పోతాడు. అది చదు కుని జయ ధ పరిగెటుట్కుంటూ పారుక్కెళుత్ంది.
అకక్డేమో జయ ధ కోసం ఎదురు చూ న
త్ న్ కృ ణ్డేఎనాన్రుని చూ న ఆడ ళుళ్ "ను
అంటూ పలకరి

డి క్ డాన ర్ కదా, నువ ంటే మాకిషట్ం"

త్ ంటారు. అది చూ జయ ధ అలుగుతుంది. ంటనే కృ ణ్డేఎనాన్ర్ "ఇహహ

" అని న తాడు. ఎఱఱ్ ఆకాశం కింద

"ఒక సంధాయ్ సమయాన దికుక్తోచక నే దికుక్లనీన్ చూచుచుండా" అంటూ మొదలు పెటిట్ "చూ క నిను చూ క… ఆగలేక… మన పుకోలేక

రా ను ఒక లేఖ" అంటూ భలే పాట మొదలెటేట్ త్డు. ఈ పాట ంటూనే నా చె లు ఆనందంతో చుచ్కునాన్యి. "అరె! ఇదిందులోనా?" అని

మురి పోయా. డీఎనాన్రు నామ్లోల్ మాటలు కళుళ్ తిరిగేలా చే త్ పాటలు మా ం చె లు లిగేలా చే త్యి.
నామ్లోల్ వచేచ్ పాటలు సందరాబ్నికి తగినటుల్ రా

కొనైన్తే, సందరభ్మే లేకుండా వచేచ్ ఎనోన్. కానీ పాట కోసం సందరభ్ం సృ ట్ంచడం

మా ం దాసరి రి నామ్లోల్ తేయ్కత. ఇదిగో ఈ "చూ క" పాట అలాంటిదే. ఇలాంటి పాటే "బుచిచ్బాబు" నిమాలోల్ కూడా ంది. "ఉతత్రాల

తోటలో" అనన్ పాట కోసం కూడా ఓ ఉతత్రం చింపి చది సందరభ్ం సృ ట్ంచబడుతుంది. అనిన్టికనాన్ కాల్ క్ ఏంటంటే "ఏడంత త్ల మేడ"
నామ్లో "అరటిపండు వలిచి పెడితే తినలేని చినన్ది" అంటూ రో చిందేయడానికి రోయిన్ చేత అరటిపండు తినలేనని అనిపించడం అదుభ్త

సృజనాతమ్క సృ ట్. నాకు మా ం దాసరి నిమాలోల్ పాటలు భలే ఇషట్ం.
పాటల గురించి చెపప్డం మొదలెటాట్నంటే నా రాత దారి తపిప్ ఎటో పోతుంది. సరిసరి! ఇపప్టికీ పాట మాటకొ త్ సము పొడుడ్న, సరి
తోటలోల్ కృ ణ్డేఎనాన్రు, జే ధ జోరుగా-

రుగా చే న డాను నాకు భలే నచిచ్ంది. అనన్టుట్ రెండో చరణం ముందు కా పు పరిగెటాట్క ఒక

చినన్ కొలను లాంటి దాని ముందు ట్పుప్లే త్రు ఏఎనాన్రూ,

రోయినూన్. ఆ కొలనో, ఆ కొలను తాలూకు కవల-కొలనో నేనింతకు ముందు

చూ న "స యవరం", "రాగదీపం" నిమాలోల్ కూడా నన్టూట్, చూ నటూట్ గురుత్. అది దాసరి

రికి నచొచ్చిచ్ అచొచ్చిచ్న చెఱు మో!

పాట తూనే జయ ధ పుటిట్నరోజు పారీట్. కృ ణ్డేఎనాన్రు ఓ మోటర్ కిలే కుని, వంటిమీద ఓ జెరిక్నే కుని, నోటోల్ గరెటెట్టుట్కుని
ఎ వలు. మళీళ్ బోలుడ్ మంది అమామ్యిల కంట ఆయన పడి, ఆయన ంట అమామ్యిలు పడి ఓ పెదద్ హడా డి. ఓ మంచి డి నర్ చీర కటుట్కుని,
చె లో ఓ ప పప్చచ్ పు టుట్కుని జయ ధ బా ంది కానీ ఆ పు

చె లో కాకుండా జళోళ్ ంటే నాకింకా నచేచ్ది.

సరే! బర్త్డే బేబీ జయ ధ డేడీ భాక డిడ్కి కృ ణ్డేఎనాన్రుని పరిచయం చే త్ంది ఏదో పెదద్ బిజినె
పారీట్ కొచిచ్న ఇంకెవరో కృ ణ్డేనాన్రుని చూ రాముడేఎనాన్రనుకుని "బాబూ1 ను

ంది ఈ కృషణ్కీ అని. ఇంతలో

కాకినాటోల్ ండే బహదూర్ అపాప్రా గారి అబాబ్యి

కాదూ?" అంటూ పలకరి త్రు. ఈ ఎదురుకోళుళ్, పలకరింతలూ, పరామర లూ జరుగుతునన్నంత పూ కృ ణ్డేనాన్రు చేతిలో గరెటుట్ ఊదుతూ,
ఊపుతూనే ంటాడు.
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ఈలోగా జయ ధ ండ్ మెడ మోయలేనంత దండలే దండి త్రు. పుటిట్నరోజు పాటలు పాడతారు. ఈలోగా కృ ణ్డేనాన్రు ఏం

చే త్డంటే అంతకు ముందు పలకరించిన పెదాద్యన దగగ్రికెళిళ్ తెలి గా కాకినాడపాప్రా గారి ఎ

అదీ కనుకుక్ంటాడు.

తరా తి నులో రాముడేఎనాన్రు ఓ కారు కింద పడి దెబబ్ తగిలించుకుంటే కృ ణ్డేఎనాన్రు తీ కొచిచ్
సప్ృహలోకొచిచ్ కళుళ్ తెరిచిన రాముడితో కృ ణ్డు "ను

ప్టలోల్ చేరు త్డు.

నేనూ ఒకేలా నాన్మూ, నాకు తం లేడు, నీకు తలిల్ లేదు,

అమామ్నానన్లకి పుటిట్న అనన్దముమ్లం" అని భలే చికుక్ముడి పేప్ త్డు గరెటూట్దే

త్. రాముణిణ్ తీ కెళిళ్ తలిల్

చూపించి ఆ డకి గతం గురుత్ చే త్డు. నాకేమో భలే భయమే ంది. అసలే ఏడు త్నన్

కుమారికి తెగ ఊదే

మనిదద్రం మన

కుమారికి గరెటూట్దుతూనే
త్, ఊపే త్నన్ గరెటుట్

త పడి

ఇంకా ఏడేచ్ త్ందేమో అని. అలాంటి మీ జరగలేదులెండి.
ఇంతకీ

కుమారి ఫాల్ బాక్

భరాత్ స త-సతెత్నాన్రాయణ స

రాంశం ఏంటీ అంటే "తుఫానులొ పొలం, పంటా పోగొటుట్కునాన్మూ, నీ

దరి రా

లోచన అనన్గారింట చేరుతుంది.

యం కా లీ" అని అతాత్-

ళుళ్ రాగానే అనన్పాప్రా (సతయ్నారాయణ) పెటెట్ సరుద్కుని

బాదు ళాత్డు. ఈలోగా చంబలోల్య నుంచి పారిపోయి వచిచ్న డిలా నన్, ఓ తుపాకీ గుండు తగిలిన బావ

కుమారి దగగ్రికొచిచ్ కటుట్

కటిట్ంచుకుని, అనన్ం ముదద్లు పెటిట్ంచుకుని ళిళ్పోతాడు. సతయ్నారాయణ ఇంటికి రాగానే ఆ చంబల్ లోయ బావ గురించి చెపిప్
ఇంటినుంచి ళళ్గొటిట్ త్రు రా

కుమారిని

లోచన ఎండ్ కో.

ఆమెకి పుటిట్న ఇదద్రు మగపిలల్లీన్ ఆమెతో పంపించమూ అని చెపిప్ చూలింత

కుమారిని ఇంటోల్ంచి పంపించే త్, ఆ డకి ఆ తరా త

పుటిట్న డే ఈ ఖు -కృ ణ్డేఎనాన్రు. తన తలిల్ కథ నగానే రాముడేఎనాన్రు ఆ డని పంపించే నటేల్ అభాండాలు

తన వదిన జయంతిని

కూడా ఇంటోల్ంచి పంపించే రు అని చెపాత్డు.
అది నగానే కృ ణ్డేఎనాన్రు కృ ణ్డి-ఎడా ంటేజె , రాముడి-డిజెడా ంటేజె మీద ఓ పెదద్ లెకచ్రిచిచ్ "రాముడు దెబబ్ తినాన్డు, కృ ణ్డు
దెబబ్ తీ త్డు" అనన్

ల్గన్తో బయలేద్రి అమమ్- కుమారిని తీ కుని నానన్పాప్రా ఇంటికి ళాత్డు.

ఇ కక్ణిణ్ంచీ…చివరాఖరి గంటా... గబగబా చెపేప్ త్నంటా..
నానన్పాప్రా తనకు రావలి న ఆ త్ని అపుప్ల పాలేజ్ డని కోరుట్లో కే

త్నని కేకలే త్నన్ కృ ణ్డిని రా గోపా

మంచి చే కోవడానికి

యతిన్ంచడం…
రా గోపా

ఎతుత్లకి కృ ణ్డు యెయ్తుత్లు యడం…

రోడుడ్ పకక్న బూట్పాలి చే త్నన్ జయంతి కొడుకులు కృ ణ్డేఎనాన్రుని చూ రాముడేఎనాన్రు అనుకుని

ళళ్ ఇంటికి తీ కెళళ్డం…

జయంతినీ, పిలల్లీన్ తీ కుని కృ ణ్డేఎనాన్రు తన ఇంటోల్ నన్ రాముడేఎనాన్రు దగగ్రికి చేరచ్డం…
ఈలోగా సతయ్నాన్రాయణ తనని రా గోపా
రాముడేఎనాన్రు తార్

రుగా

బంధించిన ఇంటోల్ంచి బయటపడడం…

యించకుండా లాగడం, అది చూ కృ ణ్డేఎనాన్రు నీ బాధేంటని అడగడం…

రోడుడ్ మీద కారెకక్బోతునన్ కృ ణ్డేఎనాన్రుని చూ రాముడనుకుని రాధిక

ళళ్ నానన్ రాధిక ఎకక్డుందో చెపప్డం…

కృ ణ్డు రాధికని కూడా తీ కెళిళ్ తనింటోల్ రాముడూ, జయంతి దగగ్ర చేరచ్డం…
రాముడేఎనాన్రుకీ, రాధికకీ పెళిళ్ చేయాలనుకోవడం…
ళిళ్దద్రూ కలి "అందమంతా అరగదీ …వంటి నిండా పూ పూ … కనున్ మూ తెరిచి చూ …
త్ పిలల్ జిలుల్మనాన్దిరో...ఓ...ఓ...ఓ...వళుళ్
జలుల్మనాన్దిరో" అనే భజన-వరసకి తాళమే చిందెయయ్డం…
ఔరా!

రుగా "న ంది మలెల్చెండూ" అని పాడుతునన్ చిరంజీ తో సమానంగా ట్పుప్లే న లండనమామ్యి అభిలాష-రాధిక ఈ

ఏఎనాన్రీ రోయినున్ రాధిక ఒకరే?! అని నా ముకుక్న లే కుని నే
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ఆ తరా త రాముడు-రాధికల పెళిళ్లో భోంచెయయ్డానికి ఆకలే త్నన్ బీద-బహదూర్ అపాప్రా రావడం…
తన

ళళ్ందరీన్ కలు కోవడం…అందరూ ఎవరి ఫాల్ బాకులు

కృ ణ్డూ-జయ ధా, భాక డి నాటకమాడి రా గోపా

ళుళ్ చెపేప్ కోవడం…

కి పిచెచ్కేక్లా చే సతయ్నాన్రాయణ ఆ త్ నకొక్చేచ్లా చేయడం…

అనన్టుట్ మరిచ్పోయా...కృ ణ్డేఎనాన్రు-జయ ధ కలి "తల నిండా పూలు పెటుట్కుని" అంటూ ఏదో పాట పాడే క్ని ఆడే క్వడం…
మధయ్లో కొనిన్ పా లెగిరిపోవడం (రాధిక చెలెల్లూ, తముమ్డూ ఎకక్డ తపిప్పోయారో ఏమో పాపం!)
మొతాత్నికి దాసరి

రి క్పుట్లో కుక్లతో, టి

ట్లతో నా

డుడ్ గిరగిరా టరైన్పోవడం…

నేనిది రా యడం…
ఓపికునన్
లేని ళుళ్ ఓ

ళుళ్ చది యడం…
రి నుంచి కిందకి చూ ఒదిలెయయ్డం…

"ఒక లా కోసం" - డేంగ్...డేంగ్...
అయాయ్ను
సం - డేంగ్...డేంగ్...
అది చూ ...ఇది రా …
రా … రా …అలి పోయా...

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