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వేలం పాట. వేలం పాట.. ఏది చూచినా వేలం పాటగానే వుంది పర్పంచంలో. 
వయ్కుత్లకూ, వసుత్వులకూ, విధానాలకూ, సాధనాలకూ, జీవితాలకూ,  జీతాలకూ,  ఆశయాలకూ ఆతీమ్యతలకూ, 

పదవులకు, పార్వీణయ్తకూ విలువలు తగిగ్పోవడం వలల్ పర్తిది వేలం పాటలో పడిందీ కాలంలో 
పర్తిదీ 'ఇసాత్ - ఇసాత్ ' అంటూ పరుగులు తీయడమే గాని, "ఇసాత్రా! దయతలిచి సమరిప్సాత్రా?" అని అడిగే 

వాడు ఎవడూ కనిపించకపోవడం వలల్ వేలం పాటలో పడిపోయినాయి అనీన్. 
పర్ణయంలో వేలం పాటలు ఎకుక్వవైనాయి సినిమాలలో తరుచు వినిపించే పిర్యురాలి పాటలోల్ సగం పై చిలుకు 

వేలం పాటలే. ఒక అందగాణిణ్ వెతుకుక్ని "ఇసాత్!ఇసాత్" అంటూ అతని వెంట పడటమే జరుగుతూ వుంటుంది 
సామానయ్ంగా. 

"అడగందే ఇలా వెంట పడతావేం?” అని అడిగే ఠీవి హీరోలో కనిపించదు. సామానయ్ంగా అసలా అందానిన్ 
వదులుకోవాలని అనిపిసేత్గా. నిజానికి ఆ అమామ్యి ముందుగా బైటపడి వెంటపడకపోతే - అంత పని అతగాడే 
చేసివుండేవాడు అలాంటి అవసథ్లు కలిపిసాత్రు చాలామందికి పిర్యురాళుళ్. 

"నా మనసిస్చేచ్సాత్! ఏ షరతు లేకుండా ఇచేచ్సాత్. నీకే వయసిస్చేచ్సాత్. వారం, వరష్ంతో నిమితత్ం లేకుండా, వంశం, 
వంగడంతో పర్మేయం లేకుండా, ఇచేచ్సాత్! ఇచేచ్సాత్. ముమామ్టికీ ఇచేచ్సాత్ అని వేలం పాట పార్రంభించి ఒకసారి 
రెండోసారి అని కేకలు పెటిట్ మూడోసారి అతడి పేరుకొటేట్సుత్ంటే ఇక కావలసిందేం వుంది? కానుకగా సీవ్కరించడం తపప్. 

షరతులేని వేలం ఒపాట ఫాడటం దానికి అతగాడు అంగీకరించడం ఇవే డూయ్యెటల్లోని చరణాలు అనే వారి 
పర్ణయానికి తోరణాలు పాటకోనలోల్ "ఆ!ఆ!ఆ వో!వో!వో!" అంటూ రాగానిన్ సాగదీయడాలే వారికి అరణాలు. 
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ఇలా వేలం పాటలో కొటిట్చేయించుకుని, సభయ్తలకు సునాన్లు చుటట్ వేయించుకుని, సవ్రగ్సీమకు కొతత్ పటాట్లు 

వేయించుకుని కులుకుతూ, కాలం గడిపే జంటల ఎకుక్వవుతునాన్రు దేశంలో. ఇది ఒక విధంగా మంచిదే. వేలంలో 
కాటా వేయించుకునన్ వసుత్వు పైన మకుక్వ ఎకుక్వగా వుంటుంది గనుక లోపాలునాన్ కుకిక్న పేనులాల్గా పడివుంటారు. 

పూరవ్కాలంలో మనదేశంలో వుంటూ వచిచ్న సవ్యంవర పదద్తి కూడా ఒక విధమైన వేలంపాటే. కనిన్య వచిచ్న 
వారందరిన్ చూచి ఒకరి మీద మనసుస్ లగన్ం చేసుకుని, సిగుగ్లు కురిపిసూత్ దండ మెడలో వేయడం. "ఇసాత్! ఇసాత్ నా 
సరవ్సవ్ం నీకిసాత్. సందేహం లేదు" అని మూగగా గొంతు చించుకోవడమే. 

ఆ మూగరాగలే ఈనాడు పెదద్ శుర్తిలో ఆరెక్సాట్ర్ సహితంగా హాయిగా వినిపిసుత్నాన్యి వేలం పాటలో కూడా కొర్తా 
సొగసులు వచీచ్పడాడ్యి. అనిన్ రంగాలలోలాగానే యిందులో కూడా నవయ్భావనం వుదభ్వించింది. 

ఈ వేలం పాటలకు కేందార్లు ఒక చోట అనికాదు ఎకక్డపడితే అకక్డే కాలేజీలు, హాసట్లుస్, పారుక్లు, బసుస్ 
సాట్ండులు రోడుడ్ జంక్షనుల్ ఎకక్డ పడితే అకక్డ ఇవి కొనసాగుతూ వుంటాయి ఎకక్డ ఏ పర్ణయమూరిత్ తన సరవ్సావ్నిన్ 
వేలాం పాట పాడి వెంటనే  ఎలాటి దసాత్వేజుతో సంబంధం లేకుండా పోతుందో తెలుసుకోవడం కషట్ం. 

"గడవదు యిక కాలం 
వేసేసాత్ బర్తుకిక వేలం 
మనసే అనిన్టికీ మూలం 
అది కనిపించని ఉకుక్గాలం" 
ఇలాటి భావనలు పార్ధానయ్ం ఏరప్డుతునన్దీ కాలంలో పర్ణయంలో బలం తగుగ్తునన్దో హెచుచ్తునన్దో 

తెలుసుకోవడం కషట్ం మొతాత్నికి వింత వింతగా ముందుకు సాగుతోంది కాలం. 
అనిన్టికంటే పర్ణయం బాదర బందీ విషయం గనుక ఆ విషయం ముందుగా పర్సాత్వించాను. అసలు పర్తి 

విషయంలోనూ ఇలాంటి  వేలాం పాట పదద్తులే అమలులోకి వసుత్నాన్యి. 
ఒకక్ కురర్వాడునాన్డంటే ఆ వంశంలో తరతరాలుగా సంపాదించి దాచుకునన్ కీరిత్ పర్తిషట్లిన్ వీధిలో నాలుగు 

పూటలోల్ వేలాం వేసి  చకాక్ వసుత్నాన్డు 'ఇదేమిటయాయ్ ఇలా చేశావు? వంశ పర్తిషట్పోతే ఎలా?’ అని ఎవరైనా పెదద్లు 
హెచచ్రిసేత్ 

 "నో దానిదేం వుంది అదంతా వటిట్ వోలుడ్ సాట్క దానిన్ తుడిచి వెయయ్డం మంచిది ఇకాష్వ్కుల నాటి 
మరాయ్దలకిపుప్డేం వాలూయ్ వుంటుంది. కొదిద్ సంవతస్రాలలో దానికి పదిరెటుల్ పర్తిషట్ సంపాదిసాత్ను. ఇదంతా ఫెర్ష సాట్క 
దీని వాలూయ్ వేరు ఏడుతరాలోల్ పర్తిషట్, ఏడువారాలోల్ సంపాదించే 'కెపాసిటీ ' వుంది మన దగిగ్ర" అని ఎంతో ధీమాగా 
మాటాల్డతాడు. 
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పాపం ఒక గృహసుథ్ తన కుమారుడు చేసుత్నన్ అఘాయితాయ్లిన్ తలుచుకుని, హృదయంలో కతిత్ గుచిచ్నంత పని 

అయి "మా వాడు వంశ పర్తిషట్ అంతా తీసుకుపోయి బజారులో వేలాం పాట పాడుతునాన్డు. పనికిమాలిన వాళళ్ందరి 
దగిగ్రా పాటలు కటిట్ పాడేసుత్నాన్డు" అని గోల పెటాట్డు. 

గుంభనంగా వుండటం ఏదైనా పనులు చేసే ఆ విషయం గుపత్ంగా దాచడం, ఒకవేళ అవసరం వచిచ్ బయటకి 
చెపప్వలసిన అవసరం  వసేత్ కుల్పత్ంగా చెపప్డం ఇలాటి లక్షణాలనీన్ మృగయ్మై పోతునాన్యి.  

పర్తి విషయంలో ఎగబడటం తెగపడటం, అనవసరంగా ముందుకు పడటం, మూరచ్పోవడం ఇవనీన్ ఈనాడు 
ఎకుక్వైనాయి. 

అరటికాయలు అమేమ్వాడు "పావలాకి రెండు, ఫసుట్కాల్సు కాయలు" అని అరుసుత్నాన్డు. మగపిలల్వాణిణ్ కనన్ 
అదృషట్వంతుడు "పదివేలకు పాట  కొటేట్యచచ్నుకోండి ' అని గుర్కక్ తిరగకుండా పాట పాడుతుంటే. 

ఈ కాలం పాటల తమాషాలు మరికొనిన్ ఇంకోసారి.     
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