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 ఇంటర ఫసట్ ఇయరోల్ చేరినపుప్డు  సీనియర ఇంటర , డిగీర్ వాళుళ్ కమల హాసన అంటే పడిచచిచ్ పోయేవారు. 
మరో చరితర్ సినిమా అపుప్డే వచిచ్ంది. పైగా మొతత్ం సినిమా మా వైజాగోల్నే తీసింది. ఇక మగ పిలల్లందరూ కమల 
హాసన లాగా మీసాలు , బెల పాయ్ంటుల్ , హిపీప్ కటింగుల్.  అతని డూప గా వాళుళ్ చకక్గా పనికొసాత్రు.  

సాకాష్తూత్ కమల హసన నడిచొచిచ్నటేట్ వూగుతూ నడిచేవారు. సీనియర ఇంటర కి వచాచ్కా నేను కమల హాసన కి 
అరివీర భయంకర ఫాయ్న ని అయిపోయాను. ఇంకే హీరో సినిమా అతని సినిమాకి సాటి రాదని నా గటిట్ నమమ్కం. ఈ 
పిచిచ్ ఎంత వరకూ అంటే ఏ డబిబ్ంగ సినిమా కమల ది వచిచ్నా ఆ సినిమాకి తీసుకెళళ్మని ఇంటోల్ పోరు. 

నా గోల పడలేక  కళాయ్ణరాముడు, దొంగ దొర ఇంకేంటో... ఏంటో ... పేరూ ఊరూ లేని సినిమాలకి 
తీసికెళేళ్దానిన్. నా పిచిచ్ అభిమానానికి మా ఇంటోల్ వాళుళ్ బలై పోయారు. 

మా నానన్ దొంగ దొర సినిమాకి నాతో వచిచ్ "నీకు వాడంటే ఇషట్మైతే ఏదిబడితే అది చూడమని అరధ్ం కాదు, కాసత్ 
బాగునన్ సినిమాలు చూడు" అని సలహా ఇచాచ్రు. 

"మనం చూడందే, బాగుందో లేదో ఎటాట్ తెలుసుత్ంది అయినా కమల హసన సినిమాలో వుంటే ఇక 
బాగోకపోవటం ఏంటి?" అని ఎదురు పర్శన్ వేశాను. 

ఈలోగా ఎరర్గులాబీలు సినిమా వచిచ్ంది. కానీ నానన్ ససేమిరా పంపననాన్రు. అది ఏ సరిట్ఫికెట సినిమా. అయితే 
పాటలు భలే వుండేవి . 

ఎవరో సినిమా చూసిన వాళుళ్ చెపిప్న కధ విని పోనేల్ వెళళ్కపోయినా పరేల్దనుకునాన్. ఎందుకంటే అందులో కమల 
విలన అట ! 

ఆ విధంగా ఆ పిచిచ్ కొనసాగుతూండగా మా మనాన్న (పెదద్నానన్ ) పుటిట్న రోజు నాతో గడపాలని వచాచ్డు.  
అపుప్డే 15 ఏళుళ్ నిండి 16 లోకి అడుగు పెటాట్ను. ఏపిర్ల 24 నా పుటిట్న రోజు.  అపప్టికి కమల హాసన అందమైన 
అనుభవం సినిమా వచిచ్ంది.  

రోభిరామాయణం   
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పుటిట్న రోజు నాడు కమల హాసన సినిమా చూడడం కనాన్ ఇంకేం కావాలి ! 
పాత దేవదాసు ఏదో హాలోల్ అడుతోంది. మనాన్నన్ ఆ సినిమాకి వెళాద్మని మొదలెటాట్డు. ఆ కథ, నటులు, దరశ్కుడి 

గొపప్దనం నాకు తెలియాలని తెగ తాపతర్య పడాడ్డు. 
అసలు వినిపించుకునే సేట్జ లో నేను వుంటేగా ! 
" అసలు నువువ్  అందమైన అనుభవం  చూడకపోతే నీకు కమల హాసన గొపప్దనం ఎటాట్ తెలుసుత్ంది? పద 

నానన్ ఎలాద్ం ! " అని గడడ్ం పటుట్కుని బతిమాలాను . 
ఇక చూసోక్ండి సినిమా చూసాత్నే తిటల్ందుకునాన్డు . 
" ఆ అవతారం ఏంటి ? ఆడు హీరోనా ! ఆ మీసాలేంటి , భుజాల వరకూ ఆ జుటేట్ంటి ?  అని గోల . 
" ఆహా మన రామారావు ఒడూడ్ పొడుగూ , నాగేశవ్రార్వులా ముచచ్టైన మొహం లేకపోతే మానే బకక్ పీసు 

మొహమేసుకుని సినిమా హీరో అంట ! తయారయాయ్డు ..." అని మనాన్న తిరిగి బారల్పూడి వెళేళ్ రోజు వరకూ తిటేల్నాయె 
! 

" నానాన్ నాకు నచాచ్డు ! నీకు నచేచ్ భానుమతికి వంకలు పెడితే అపుప్డు నా బాధేంటో అరధ్మవుతుంది " 
అనేశాను . 

" ఆ... నువువ్ వొంక పెటట్డానికి ఆ నాటి నటులోల్ ఏం దొరకదులే "అనాన్డు ధీమాగా ! 
పోనేల్ అని మా మనాన్నన్ని వదిలేశా !  
ఇంకొనాన్ళళ్కి ఆకలిరాజయ్ం సినిమా వచిచ్ంది.  నాకు పెదద్ పండగొచిచ్నటట్యియ్ంది . 
ఎందుకంటే కమల హాసన, శీర్దేవి ఇదద్రూ ఇషట్మే ... శీర్శీర్ అంటే ఆరాధన.  టెంత చదివేటపుప్డే ఏదో వీకీల్ వాళుళ్ 

10 రూపాయిలు పంపితే శీర్శీర్ ఫొటో పంపుతామంటే తెపిప్ంచుకునాన్ను కూడా. 
ఇంకో పకక్ బాలచందర డైరెక్షన ఇనిన్ కలిసిన సినిమా ఆతర్ంగా చూసేసాను. మరాన్డు పొదుద్న అమమ్ ఉపామ్ చేసి 

వేడిగా వుంది తినమని పేల్ట లో పెటిట్ ఇచిచ్ంది. తిందామని సూప్న కలిపానో లేదో తిండి లేని నిరుదోయ్గ కమల హాసన 
గురొత్చాచ్డు. అంతే వెంటనే పేల్ట అమమ్కే ఇచేచ్శాను. అమమ్కి అరధ్మైపోయింది  

"నేను ఇవావ్ళ అనన్ం కూడా తినను" అనాన్ను.  
కానీ ఆకలి మండిపోతాంది. ఇదేంటార్ నాయనా ఒకక్ పూట టిఫిన గంట అలసయ్మైతేనే ఆకలేసత్ంటే పాపం 

ఉదోయ్గం లేనాళళ్ గతేంటి అని అనుకునాన్ను. 10 గంటలు దాటింది .  
ఈ లోగా ఇంటికి బాబాయి వచాచ్డు. అమమ్ నేను ఇవావ్ళ అనన్ం కూడా తిననాన్నని చెపిప్ంది . 
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మా బాబాయ " ఒసే పిచిచ్ మొహమా ! మీ కమల హాసన పెదద్ పెదద్ హోటలస్ లో ముపొప్దుద్లా తిని సినిమాలో 

తిండి లేనటుట్ ఏక్షన చేశాడే. నువువ్ కూడా సుబబ్రంగా తిని బాధపడు! అని గీతోపదేశం చేశాడు . 
ఇంకేముంది అసలే ఆకలిరాజయ్ం నేను . 
వెంటనే పేల్టుడు ఉపామ్ తినేసి " అమామ్ ! ఇవాళ అరిటికాయ వేపుడు చేసి రసం పెటట్మామ్ ! చాలా ఆకలిగా వుంది 

..." అని వాటి రుచి వూహించుకుంటూ లొటట్లేశా . 
మా బాబాయ చెపిప్నటుట్ కమల హాసన ఆకలి గురించి ముందు తిని ఆ తరావ్త బాధపడాద్ను. 

                                   (వచేచ్నెల మరో కథ)                                    
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