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(  1983   ణ) 
"పాపా నీకు ఎవరంటే ఇషట్ం? అమమ్ంటే ఇషట్మా, నానన్ంటేనా?" 
సాధారణంగా పర్తి కుటుంబంలోనూ తలిల్దండుర్లు తమ పిలల్లిన్ తరచు 

సరదాగా అడిగే పర్శేన్ ఇది. అలా అడగాగ్నే ఆ పిలల్లు ధరమ్సంకటంలో 
పడతారు.ఒకసారి తలల్ంటే ఇషట్మనీ, మరోసారి తండర్ంటే ఇషట్మని చెబుతారు. 
అయితే ఆ సమయంలో ఎవరి దగగ్ర చాకెల్టుల్ అవీ వునాన్యో వారే తమకి 
ఇషట్మని పిలల్లు చెపప్డం సహజం. 

తలిల్దండుర్లు ఇటువంటి పర్శన్ అడిగినపుప్డు ఇదద్రూ ఇషట్మేనని చెపేప్ 
పిలల్లూ అరుదు. అసలీ పర్శన్ అడగని తలిల్దండుర్లూ వుండరు. 

అయితే జాఞ్నం తెలిసిన ఒకమామ్యిని ఒక ఉనన్త నాయ్యసాథ్నంలోని 
నాయ్యమూరిత్ ఈ పర్శన్ అడిగితే ఆ బాలికది ఎంతటి సంకట సిథ్తి. 

పర్ముఖనటి వైజంతిమాల తన బాలయ్ంలో సరిగాగ్ ఇటువంటి చికుక్ సమసయ్ని ఎదురోక్వలసి వచిచ్ంది. 
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మైనర బాలిక అయిన వైజంతిమాల తనతోనే వుండాలని తలిల్ వసుంధరాదేవి కోరుట్లో అరీజ్ పెటుట్కుంది. వైజయంతి 
తనతోనే వుండాలని ఆమె తండిర్ ఎమ . టి. రామన కోరుట్లో వాదించారు. 

వసుంధరాదేవి తలిల్, యదుగిరి అమామ్ళ తన కుమారెత్కి వయ్తిరేకంగా తన అలుల్డి పక్షం వహించింది. 
మొతత్ం మీద వైజయంతిమాల ఎవరితో వుండాలనన్ వీరి కుటుంబ సమసయ్ కోరుట్కి ఎకిక్ంది. 
వైజయంతిమాల కుటుంబ కథ 
వైజయంతిమాల పూరీవ్కులు అలనాటి మైసూరు రాజయ్ంలోని మాండాయ్నుండి 65 సంవతస్రాల కిర్తం మదార్సుకు 

తరలి వచాచ్రు. వైజయంతిమాల మామమ్గారైన యదుగిరి అమామ్ళ భరత్ ఎమ.ఎన.శీర్నివాసన ఇంపీరియల బాయ్ంకులో 
గుమసాత్గా వుండేవారు. సంగీత కచేరీలు, రంగసథ్ల నాటకాలపటల్ పీర్తిగల ఆయన సుగుణ విలాస సభ పేరిట, ఒక 
సాంసక్ృతిక సంసథ్ ఆరంభించి నాటకాలలోనూ పాలొగ్ంటుండేవారు. ఆ తరావ్త 'శీర్మతి పరిణయం', 'మైనర రాజమణి', 
'విషుణ్లీల ' 'బాలామణి ', 'అదృషట్ం ' మొదలైన తమిళ చితార్లోల్నూ చినన్ చినన్ పాతర్లోల్ కనిపించారు. 

ఈ దంపతులకు 1918లో వసుంధరాదేవి పుటిట్ంది. బాలయ్ం నుంచి మంచి గాయనిగా పేరు పొందిన వసుంధర 
కొనిన్ గార్మఫోన రికారుడ్లు ఇచిచ్ంది. అయితే ఆమెకు బాగా పేరు తెచిచ్ పెటిట్నది - మీరా కథ 'గార్మ ఫోన నాటకం '  

షైనింగ సాట్రస్ వారి 'మీరాకథ' నాటకం రికారిడ్ంగ లో శీర్నివాసన పాలొగ్ంటూ తన కుమారెత్ వసుంధరాదేవిని మీరా 
పాతర్కు ఎంపిక చేశారు. ఆ రికారుడ్ పలువురి దృషిట్నీ ఆకటుట్కునన్ది. 'వసుంధరాదేవి ఎవరు?' అని పలువురు పర్శిన్ంచేలా 
చేసిందా రికారుడ్. 

అపప్టికే వసుంధరకి ఎమ.టి. రామన తో వివాహమైంది. అతడికి వసుంధరాదేవి ఇలా గార్మ ఫోన రికారుడ్లూ అవీ 
ఇవవ్డం నచచ్లేదు, ఆ సమయంలో యదుగిరి అమామ్ళ కూతురిని సమరిధ్ంచింది. భారాయ్భరత్ల మధయ్ ఆ గొడవ పెదద్ది 
కాకుండా అపప్టికి నిరోధించబడింది. 

అపప్టికే, తన పదిహేనవ ఏట వైజయంతిమాలని కనన్ది వసుంధరాదేవి. 
మైసూరు యువరాజాతో పరిచయం. 
కర్మకర్మంగా వసుంధరాదేవి గార్మ ఫోన రికారుడ్లు ఇవవ్డంతోపాటు కచేచ్రీలలో పాలొగ్నడం కూడా చేసింది. 

రామన పి. డబుల్య్. డిలో డార్టస్ మన. అతడు సవ్తహాగా సాధు సవ్భావం గలవాడు. భారయ్ని ఆపడం అతడి తరం కాలేదు. 
1939లో వసుంధరకి మదార్సులోని సంగీత విదవ్త సభలో పాడే అవకాశం లభించింది. ఆ కచేచ్రీకి మైసూరు 

యువరాజా వచాచ్రు. ఆయనకి వసుంధర పాట నచిచ్ంది. ఆమెను మైసూరు సంసాథ్నంలో పాడవలసిందిగా 
ఆహావ్నించారు. మహారాజుల పార్పకం అనగానే సంబరపడి యదుగిరి అమామ్ళ వసుంధరని మైసూరుకి పంపించారు. 
మహారాజా సమక్షంలో వసుంధరాదేవి పాడడమూ, ఆ పాటను అందరూ మెచుచ్కోవడమూ జరిగాయి. 
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సరిగాగ్ ఆ సమయంలోనే వసుంధరా దేవిని మరో అదృషట్ం వెతుకుక్ంటూ వచిచ్ంది. మైసూరు యువరాజు 
విదేశాలకు వెళుతూ వసుంధరాదేవి బృందానిన్ కూడా అకక్డ కచేచ్రీలు ఇవవ్డానికి ఆహావ్నించారు. 

యువరాజుతో విదేశీ పర్యాణం. 
విదేశీ పర్యాణమా.. అంగీకరించటమా? మానటమా? అనన్ సందేహంలో పడింది వసుంధరాదేవి. ఆమె తండిర్కి 

ఈ పర్యాణం ఇషట్ంలేదు. భరత్ ఈ విషయం పటిట్ంచుకోనటేట్ వుండిపోయాడు. యదుగిరి అమామ్ళ మాతర్ం "మనవంటి 
సామానయ్ కుటుంబీకులకు విదేశాలకు ఆహావ్నం రావడం అంటే సామానయ్మైన విషయమా? అందులోనూ ఒక 
యువరాజుతో పాటుగా ఆహావ్నం రావడం అంటే ఎంత గొపప్. ఈ అవకాశం విడిచిపెటట్కు" అంది. 

యువరాజుతో పాటుగా వసుంధర, యదుగిరి అమామ్ళ, భరత్ రామన, అపప్టికి ఆరేళళ్ వయసునన్ 
వైజయంతిమాల విదేశాలకు పర్యాణమయాయ్రు. పోప ఎదుట, యూరప లోని కొనిన్ నగరాలలోనూ వసుంధరాదేవి 
కచేచ్రీలు చేశారు. 

వారు లండన నగరంలోని డెన హోమ సూట్డియో సందరిశ్ంచినపుప్డు పర్పంచ పర్ఖాయ్తి పొందిన అలెగాజ్ండర గోరాట్ 
వైజయంతి మాలను చూసి 'ఈ పాపవి చకక్టి కళుళ్. మంచి నటిగా మలచవచుచ్ను. ఇకక్డే విడిచి వెళతారా ' అని 
నవువ్తూ అనాన్రట.   

అపప్టి నుంచి వసుంధరాదేవి మనసులో తన కుమారెత్ను నటిని చెయాయ్లనన్ కోరిక బలంగా ఏరప్డింది. 
చలన చితార్లోల్ వసుంధరాదేవి 
'మీరా' గార్మఫోన నాటకంలో పాలొగ్నన్పప్టి నుంచి వసుంధరాదేవిని సినిమాలోల్ నటింపజేయాలని కొందరు 

నిరామ్తలు పర్యతిన్ంచారు. తను కచేచ్రీలు చేయడమే భరత్కి, అతత్మామలకి కోపం తెపిప్ంచింది. ఇక సినిమాలోల్ 
నటించడమే అని వెనుకంజ వేసింది వసుంధరాదేవి. 

కాని ఆమెకు ధైరయ్ం నూరిపోసి ఆమెను సినిమాలోల్ నటింపజేసింది యదుగిరి అమామ్ళ. 'ఋషయ్శృంగ' చితర్ంతో 
పార్రంభమైన వసుంధర ఆ తరావ్త 'మంగమమ్ శపథం', ఉదయనన', 'నాటయ్రాణి' చితార్లతో నటిగా గురిత్ంపు పొందింది. 

వైజయంతి భరత నాటయ్ పర్దరశ్న. 
అయితే ఆమె వైజయంతిని నటిని చెయాయ్లనన్ కోరికను మాతర్ం మరచిపోలేదు. బాలయ్ంలోనే వైజయంతికి పాట, 

నాటయ్ం చెపిప్ంచి కళల పటల్ అభిరుచి ఏరప్రిచింది. వళువూర రామయయ్ పిళైళ్ వదద్ వైజయంతికి భరతనాటయ్ం చెపిప్ంచి 
1946లో తమ ఇంటోల్నే పలువురు పెదద్ల ఎదుట అటట్హాసంగా 'అరంగేర్టం' జరిపించింది. 

తలిల్ని మించిన కుమారెత్ అని పలువురు మెచుచ్కునన్ తరావ్త వైజయంతి చేత భరతనాటయ్ పర్దరశ్నలు విరివిగా 
చేయిసూత్ ఆ కారయ్కర్మాలోల్ తన మధురకంఠ సవ్రంతో వసుంధర పాడేది. 
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ఇది ఇలా ఉండగా సినిమాలోల్ నటించడం వలల్ పేరు, డబుబ్ కూడా వచేచ్సరికి వసుంధరాదేవికి సేవ్చఛ్ 
లభించినటల్యింది. అంతవరకు తలిల్ చెపిప్నటుల్గా నడిచిన వసుంధరాదేవి తలిల్ అదుపాజఞ్లోల్ంచి బయటపడి తన 
మనసుస్కు తోచింది చెయయ్డం పార్రంభించింది. ఇందువలల్ యదుగిరి అమామ్ళ కీ వసుంధరకి మధయ్ దేవ్షం రగులుకుంది. 
వసుంధర భరత్ రామన వారిదద్రినీ సమాధానపరచలేకపోయేవాడు. 

వసుంధర సీవ్య చితర్ నిరామ్ణం 
కుటుంబంలో కలహం రగులుకుంటూ ఉండగానే వసుంధరాదేవి సవ్ంతంగా 'దీపావళి' పేరిట ఒక హిందీ 

చితార్నిన్ బొంబాయిలో నిరిమ్ంచడానికి సనాన్హాలు చేసింది. యదుగిరి అమామ్ళ ఈ చితర్ నిరామ్ణానికి తీవర్ంగా అభయ్ంతరం 
తెలియజేసింది. అందులోను వారికి బాగా తెలిసిన ఒక వయ్కిత్తో వసుంధర ఆ చితర్ నిరామ్ణం చేపటట్డం ఆమెకు నచచ్లేదు. 
వసుంధరాదేవి తన తలిల్ మాటను నిరల్క్షయ్ం చేసి బొంబాయికి పర్యాణమయింది. 

వైజయంతి గురించి యదుగిరి అమామ్ళ నిరణ్యం. 
ఇక వైజయంతి వసుంధరతో ఉంటే ఆమె భవిషయ్తుత్ నాశనమవుతుందని యదుగిరి, రామన లు తీరామ్నించారు. 

అందుకని వారు వసుంధరకు చెందిన ఆ ఇలుల్ విడిచి మరో ఇలుల్ తీసుకుని ఉండడం పార్రంభించారు. 
ఇది తెలిసిన వసుంధర వెంటనే బొంబాయి నుంచి మదార్సు వచిచ్ంది. నేరుగా తన భరత్, తలిల్ అదెద్కునన్ ఇంటికి 

వెళిళ్ వైజయంతిని తనతో పంపమని కోరింది. కానీ వారు 'ససేమిరా' పంపమనాన్రు. 
వసుంధరాదేవి తన కుమారెత్ను తనవదద్కు రపిప్ంచుకోవడానికి చేసిన పర్యతాన్లు ఏవీ ఫలించలేదు. వైజయంతిని 

తన వదద్కు తెపిప్ంచుకునేందుకు ఆమె చటాట్నిన్ ఆశర్యించక తపప్లేదు. 
భరత్, తలిల్పై వసుంధరాదేవి పెటిట్న కేసు. 
1949 ఆగసట్ నెలలో వసుంధరాదేవి తన కుమారెత్, మైనర అయిన వైజయంతిమాలను, ఆమెకు చెందిన ఆసిథ్ని 

తనకు అపప్గించవలసిందిగా తన భరత్ రామన, తలిల్ యదుగిరి అమామ్ళ ల పైన మదార్సు హైకోరుట్లో అరీజ్ దాఖలు చేసింది. 
వసుంధరాదేవి తన ఫిరాయ్దులో ఏపిర్ల 49లోనే తన భరత్, తలిల్ తన కుమారెత్ను అపహరించుకుపోయి విడిగా 

ఉంటునాన్రని తెలియజేసింది. 
అయితే రామన - తన కుమారెత్కు తానే సరైన గారిడ్యన అనీ సినిమాలోల్ వేషాలేసూత్ ఊళుళ్ తిరిగే తలిల్ కాదనీ, ఇక 

వైజయంతి ఆదాయానిన్ ఆమె నాటయ్ం నేరుచ్కోవడానికే ఖరుచ్ చేసుత్నాన్మని ఆ అభియోగానికి సమాధానం చెపాప్డు. 
హైకోరుట్ నాయ్యమూరిత్ రాజగోపాలన కేసు విచారణకు పంపి, కేసు కేసు ముగిసేవరకు పర్తి నెల 5వతేదీలోగా 

వైజయంతిమాల రాబడి, ఖరుచ్, లెకక్లు, ఆభరణాలు కోరుట్లో దాఖలు చెయాయ్లని ఒక 'మధయ్ంతర తీరుప్'ను ఇచాచ్రు. 
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కేసు విచారణ - తీరుప్ 
1950 ఏపిర్ల 12, 13, 14 తేదీలోల్ మదార్సు హైకోరుట్లో నాయ్యమూరిత్ కృషణ్సావ్మి నాయుడు సమక్షంలో ఈ 

కేసు విచారణ పార్రంభమైంది. వసుంధర, రామన, యదుగిరి అమామ్ళ లను పర్శిన్ంచిన తరావ్త నాయ్యమూరిత్ చివరి రోజు  
ఈ విధంగా తీరుప్ ఇచాచ్రు. 

"ఎమ. టి. రామన కి నిరవ్హణా బాధయ్త తెలియనందున వైజయంతిమాల మేజర అయేయ్ వరకు ఆమె ఆసిథ్ 
నిరవ్హణ భారానిన్ చూసే సంరక్షకుడిగా నాయ్యవాది ఎమ. సుబర్హమ్ణయ్ మొదలియార ను నియమిసుత్నాన్ను. అంతవరకు 
వైజయంతిమాలకు గారిడ్యన గా రామన ఉంటారు. ఈలోపల వైజయంతిమాలకు పెళిళ్ చేయదలచుకుంటే మాతర్ం 
అందుకు కోరుట్ అనుమతి పొందాలి. 

"వసుంధర సంగీతంలోనూ, సినిమాలోల్ను బాగా అనుభవం వునన్వారు. అందువలల్ వైజయంతిమాల 
నాటయ్పర్దరశ్నలకు ఒపప్ందాలు చేసుకునే ముందు రామన తరపువారు ఆమె సలహాలు కూడా తీసుకోవడం మంచిది. 
ఆమె తన కుమారెత్ను ఏ సమయంలో ఎపుప్డు చూడాలనాన్ అందుకు తగగ్ ఏరాప్టుల్ రామన చెయాయ్లి. వైజయంతిమాలను 
చూసుకునేందుకు కుటుంబ ఖరుచ్ 750 రూపాయలవరకు అనుమతించబడింది." 

ఈ తీరుప్ తరావ్త వసుంధరాదేవి ముందుగా భరత్కు తెలియబరిచి మే 5న తన కుమారెత్ను చాలాకాలం తరావ్త 
కలుసుకునన్ది. తలీల్ కూతుళిళ్దద్రూ ఎటువంటి అరమరికలూ లేకుండా మూడుగంటల సేపు సంతోషంగా గడిపారు. ఆ 
సమయంలో రామన అకక్డ లేడు. అయితే ఈ కేసు అంతటితో ఆగలేదు. 

వైజయంతి తండిర్ అపీప్ల 
తన కుమారెత్కు మూడో మనిషిని ఆసిథ్కి గారిడ్యన గా నియమించడం పటల్ తన అధికేష్పానిన్ తెలియజేశారు రామన. 

తననే అనిన్ హకుక్లు గల గారిడ్యన గా నియమించాలని ఆయన అపీప్ల చేసుకునాన్రు. 
అయితే వసుంధరాదేవి ఇందుకు విరుదద్ంగా తన భరత్ రామన అసలు గారిడ్యన గా ఉండడానికి తగడనీ, మైనర 

కుమారెత్ సంరక్షణ  భారం తలిల్గా తను వహించడమే సరైనదని పై అపీప్ల చేశారు. 
ఈ కేసు మే 10, 1950న విచారణకు తీసుకోబడింది. 
కానీ హైకోరుట్ వేసవి సెలవుల మూలంగా కేసు వాయిదా పడింది వాయిదా వేసేముందు వైజయంతిమాల నాటయ్ 

పర్దరశ్నల ఒపప్ందం రామన చెయయ్వచుచ్ననీ ఆ పర్దరశ్నలకు ఉనన్ ఊళోళ్ పదిహేనువందలు, బయటి ఊళళ్లోల్ 
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రెండువేలు వసూలు చేయాలనీ, అయితే ఈ విషయాలను ఆసిథ్కి గారిడ్యన అయిన సుబర్హమ్ణయ్ మొదలియార తో కలిసి 
ఆలోచించాలనీ, సొముమ్ ఆయనకివావ్లనీ, ఒక 'మధయ్ంతర తీరుప్' ఇవవ్బడింది. 

 
కేసులో తిరకాసు. 
అపప్టికి వైజయంతి కూడా చితార్లోల్ నటించడం పార్రంభించింది. ఎ.వి.ఎమమ్ వారి 'వాళైక్' (జీవితం) చితర్ంలో 

నటిసుత్నన్ందుకు వైజయంతికి చెందవలసిన సొముమ్, ఆమె ఆసిథ్కి గారిడ్యన అయినతనకు పంపాలని, ఆ చితర్ నిరామ్త 
ఎ.వి.మెయయ్పప్ చెటిట్యార కు నోటీస పంపారు సుబర్హమ్ణయ్ మొదలియార. 

అయితే వైజయంతి అపప్టికే తనకు రావలసిన దానికనాన్ ఎకుక్వగానే తీసుకునన్దనీ అందువలల్ ఇక ఇవవ్డానికి 
ఏమీ లేదనీ ఎ.వి.ఎమ వారు ఆ నాయ్యవాదికి తెలియజేశారు. 

వెంటనే సుబర్హమ్ణయ్ మొదలియార 'తనకు తెలియకుండా వైజయంతి ధనానిన్ ఆమె తండిర్ తరపు వారు 
తీసుకునాన్రనీ ఇది చటట్పర్కారం నేరమనీ' కోరుట్వారికి ఫిరాయ్దు చేశారు. వైజయంతిమాలకు చెందవలసిన సొముమ్ తనకు 
అపప్గించాలని ఆయన వాదన. 

జసిట్స ఎ.ఎస.పి.అయయ్ర విచారణ జరిపి ఎ.వి.ఎమ వారు వైజయంతి పారితోషికం నెలకు పదిహేనువందల 
చొపుప్న జీతంగా ఆ సొముమ్ గారిడ్యన కు అందచేయాలనీ, కారు అలవెనుస్ కిర్ంద రామన కు వంద రూపాయలు 
ఇపిప్ంచాలనీ ఉతత్రువ్ ఇసూత్, వైజయంతిమాల ఆసిథ్కి పర్తేయ్కంగా గారిడ్యన నియామకం అనవసరమని తీరుప్ యిచాచ్రు. 

వేసవి సెలవుల తరావ్త రామన, వసుంధరాదేవిలు పెటుట్కునన్ కేసు హైకోరుట్లో విచారణకు వచిచ్ంది. 
వసుంధరాదేవి అరీజ్ని తోర్సి పుచిచ్, రామన అపీప్ల ను విచారణకు సీవ్కరించి సెపెట్ంబర 20న ఇలా తీరుప్నిచాచ్రు. 

"వైజయంతిమాలకు ఇక అనిన్ విషయాలలో తండిర్ రామన గారిడ్యన గా ఉంటారు. ఇంతవరకు ఉనన్ 
సుబర్హమ్ణయ్మొదలియార ఇక ఆ బాధయ్త నుంచి తపుప్కుంటారు. తండిర్ రామన తోపాటుగా తలిల్ వసుంధరాదేవికి కూడా 
గారిడ్యన గా ఉండడానికి అరహ్త వుంది. ఇది నిజానికి భారాయ్భరత్ల మధయ్ ఒకరంటే ఒకరికి పడక ఏరప్డిన ఒక కుటుంబ 
సమసయ్. ఈ కారణంగా కోరుట్కు ఎకక్డం జరిగిందే తపప్ మైనర బాలిక కోసం కాదు." 

ఈ తీరుప్ తరావ్త యదుగిరి అమామ్ళ చెపిప్న పర్కారమే వైజయంతిమాల నటిగా సినిమాలోల్ బాగా పేరు 
తెచుచ్కునన్ది. కానీ వసుంధరాదేవి మరి ఈ కేసువలల్నో, ఇతర కారణాలవలలోన్ ఆమె పార్రంభించిన 'దీపావళి' చితర్ం 
సగంలోనే ఆగిపోయింది. ఆమెకు వయ్కిత్గతంగా అనేక కషాట్లు, అధిక ధన నషట్ం ఏరప్డాడ్యి. కుటుంబ వివాదంవలల్, ఈ 
కేసువలల్ ఆమె మానసికంగా కూడా కృంగి కృశించిపోయింది. 



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                               qe+ãsY  2022
    

7    

ఆ సిథ్తిలో ఆమెపై సానుభూతితో జెమినీ వాసన ఎలాగైనా ఆమెను ఆమెకుటుంబానిన్ ఏకం చేసి వారు సంతోషంగా 
కలసి మెలిసి జీవించేలా చెయాయ్లని అనుకునాన్రు. 

అందుకే ఆయన అపప్టోల్ తాము తలపెటిట్న 'ఇరుంబుతిత్రై' చితర్ంలో వసుంధరాదేవిని, వైజయంతిమాలని 
తలిల్కూతుళుళ్గా నటింపజేసి వారి మధయ్ ఏరప్డిన 'ఇనుప తెర'ని ఛేదించడానికి పర్యతిన్ంచారు. 

కానీ ఆ పర్యతాన్లేవీ ఫలించలేదు. 
వైజయంతిమాల తండిర్ రామన ఆ తరావ్త కొంత కాలానికి మరణించారు. 
వసుంధరాదేవి రంగరాజన అనే బంధువును పునరివ్వాహం చేసుకునన్ది. వారికి కవల పిలల్లు. 
హిందీ చితార్ల దావ్రా వైజయంతిమాల అఖిల భారత తారగా ఖాయ్తి గడించింది. బొంబాయిలో ఆమెకు డాకట్ర 

బాలితో పరిచయమవడం, ఆ పరిచయం పర్ణయంగా మారి వారి వివాహానికి దారి తీయడం జరిగాయి. 
వివాహమైన తరావ్త వైజయంతిమాల చలన చితార్లలో నటించడం విరమించుకుని మదార్సులో నివాసం 

ఏరప్రచుకునన్ది. 
వసుంధరాదేవి కూడా రెండో భరత్ రంగరాజన తోపాటుగా మదార్సులోనే ఓ మారుమూల పార్ంతంలో అదెద్ ఇంటోల్ 

ఉంటునన్ది కానీ.. 
'ఆ పాప తనకే చెందాలని కోరుట్కెకిక్న '  తన తలిల్కి దూరంగానే ఉంటోంది వైజయంతిమాల. 
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