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 చినన్పుప్డు చూ న నిమా అలాల్  కథలుకథలుగా చెపుప్కోవడం అల టు - చెలెల్ ళళ్తో, నెచెచ్ళళ్తో. మళీళ్ ఇనాన్ళళ్కి, ఇనేన్ళళ్కి ఆ 

సరదా పుటిట్ ంది.  ఇదో రకంగా ఎపుప్డో వచిచ్న నిమాలిన్ ఇపుప్డు చూత్  రాత్ నన్ ఇంకో -రి య్ ఈ సరదా నామ్యణం. అనన్టుట్  ఓ 
షయం చెపాప్లి నేను... పాలు, ఆ లు ఎలా నితయ్బ వచనాలో,  నిమాలో కనిపించి అలరించే ఎనీట్ రామారా , నాగేశ రార్ , కృషణ్ , 
భన్ బాబు, ణిర్ , జయపర్ ద, ఎ రంగారా , రేకాంతం, రేలంగి, రాజబాబు - ఎవ రై నా సరే, మన  నీ-మా-చుటాట్ లే, 

నితయ్పిర్ యవచనాలే! అందుకని ళళ్ పేరల్  చివర గారుల్ , బూరుల్  అతికించలేదని ననున్ చీ టెల్ టట్ కండేం! 
 PPP ముందుగా ఈ సరదా నామ్యణం గురించి ఓ చినన్ మాట. 

చినన్పప్టున్ంచీ ఎనోన్ నిమాలు చూ ను. కొనిన్ నిమాలు టూల్ , పర్ టూల్  అంటూ పేరుల్  నడమే కానీ టిని ఎపుప్డూ 
చూడలేదు. ఆ నిమాల పేరుల్  తుకుతూ ంటే కనిపించిన టనిన్టికీ ఒక కామన్ కారకట్ రిట్ ॓ ఏంటంటే అవనీన్ దర కరతన్ దాసరి 
నారాయణరా  నిమాలు. "హనాన్! పండగొచిచ్నా,  ఫెర్ ండు వచిచ్నా, పరీకష్ల ముందు ఆందోళన తగగ్ డానికి, పరీకష్లయాయ్క అలసట 
తగగ్ డానికి, ఇలా రకరకాల కారణాలతో ననున్ బోలడ్ నిన్ నిమాలకి తీ కెళిళ్న మా అమమ్ చాలా జాగర్ తత్ గా నాకు దాసరి నిమాలు 
చూపించకుండా తపిప్ంచే ంది" అనే కుని ఇపుప్డు దొరికిందే ఛాను  అనుకుని వరస పెటిట్  దాసరి నిమాలు చూడడం మొదలు పెటాట్ 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 
ఏకగీర్ వంగా ఒకటే మాట...”ను లా టిని మాకు మాతర్ మే పంచుటతో ఆగిపోకూడదు. నీలా చినన్పుప్డు అమమ్ చూపించలేదని, నానన్ 
తీ కెళళ్లేదని ఈ సరి లేని సరదా(సరి) నిమాలు చూడక ఎంతో నోదానిన్, నీ జాఞ్ నానిన్ కోలోప్యిన ళళ్కి ఆరారా అందించడానికి ఈ 
నిమాల గురించి రాయాలి ందే!” అని పటుట్ బటట్ డంతో ఆ ర్ తల పోర్ తా హంతో నా నీ-గాథా-అలల్ రి మొదలెటాట్ ను. 

PPP 
 

దాదాపు అనిన్టిలోల్నూ కథ, సీర్క్న పేల్, మాటలు, దరశ్కతవ్ం, ఒకటో రెండో పాటలు, మిగిలిన పాటలోల్ కొనిన్ మాటలు + భావాలు, 
పైగా నటన ...వెరసి వెరస్టైల దాసరి. 

శీర్ దాసరి తీయుటచేతను 
నారూఢిగ సకల జనుల టైంపాసవవ్గ 
ధారాళమై సినీతులు 
ఆరారగ హడలుబుటట్ నుడివెద సినమ్తీ...! 

ఆ పర్కారంగా నాదైన ఓ సినమ్తీ-గిదాయ్నిన్ దరశ్కరతన్కి అంకితమిసూత్ నా మొదటి సరదాసినామ్యణం ఆయన దరశ్కతవ్ం వహించిన 
సినిమాతో మొదలుపెడుత్నాన్ను.  

ఇంకా ఎనోన్ దాసరి సినిమాలుండగా అసలింతకీ ఈ సవ్యంవరం సినిమానే ఎందుకు ఎంచుకునాన్నంటే …సీన సీన పర లిఖా హై 
దేఖ నేవాలే కా నామ… అనన్టుల్ ఈసారికి ఇది సరి అనిపించింది ఈ దాసరి వారి దరశ్కతవ్వరం, సవ్యంవరం. 

మొదలెటేట్సుత్నాన్ మరి… లాభం, రెండూ, మూడూ…రెడీ! 
రాజశేఖర వరం – చందర్శేఖర పిర్య సవ్యంవరం 
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అసలీ సినిమాలో ఏమేం వునాన్యి? ఎంతెంత వునాన్యి? అంటూ లెకెక్టట్టం అంటూ మొదలెడితే …  
జయపర్ద అందం 20% - మొదటి సగంలో అకక్డకక్డా చిలకరించిన మొలకనవువ్లు, కలికి సిగుగ్లకూ మాతర్మే ఈ మారుక్లు. 

రెండో సగం అంతా దాసరి గూటి చిలకే - ఓ పుంజీడు పేజీల డైలాగులు, ఓ చెంబీడు - లోటాల కనీన్ళుళ్!  
రమాపర్భ అయోమయం 5% - అంత పేర్మించుకునన్ జయపర్ద, శోభన బాబు అసలు ముందే ఎందుకు పెళిళ్ చేసుకోలేదూ అనన్ 

సంగతి ఈవిడకో పటాట్న అరథ్ం కాదే!  
అంజలీదేవి అభావం 5% - కోడలిని చూసి ఏడవడం తపప్ ఈవిడ పర్భావమేమీ లేదు.  
శోభన బాబు ఆకోర్శం 20% - చనిపోయిన నానన్ని మరిచ్పోయి, ఎకక్డో వుండిపోయిన అమమ్ని వదిలేసి గాలివానలో కాయితం 

పడవల పర్యణం గురించి ఏడవడంలోనే తీరం దాటిపోయింది ఈ హీరో గారి శోకం.   
దాసరి నారాయణబాబు ఆల రౌండరితవ్ం 50% - ఈ సినిమాలో ఈయన కూడా ఒక బాబే మరి! అపప్టిదాకా మిలమిలాల్డిన 

శోభన బాబు కూడా జమిందారు రాజశేఖరంగా ఈయన పాతర్ పర్వేశంతో విముమ్తో తోమని పాతర్లా వెలవెలాల్డిపోతాడు. అందుకే ఈయన ఈ 
సినిమా వరకూ దాసరి నారాయణబాబు. సినిమా అంతటా, సెకండాఫ అంతా - ఎందెందు కుదిరితే అందందే అందె వేసిన చెయయ్ట! అందుకే 
ఈయన శాతం సైతం ఏభయయ్ట! 

సరే! ఏదెంత, ఎవరెంత, ఎవరికెంత అంటూ లెకక్లు చూడడం అయిపోయింది. ఇంక అసలీ సినామ్ కథేంటో చదివేలోగా ఇంకో 
మాట. సినామ్లో నటించిన వాళళ్ందరికీ వాళళ్ వాళళ్ సినామ్పేరుల్ వుంటాయి కానీ సినామ్కథ చెఫేఫ్టపుప్డు మాతర్ం నేనవేమీ పటిట్ంచుకోను. 
వాళళ్ అసలు పేరల్తోనే చెపాత్ను. సరేనా మరి?! 

పేరల్డిపోయి సినిమా మొదలయీ అవగానే… 
ఇళుళ్ కాలిపోతూ ఉంటాయి. అరుపులు, కేకలు, ఉరుకులు, పరుగులు. 
రావుగోపాలార్వు భారయ్ అయిన ఒకానొక కనిపించనిలకిష్, నిపప్ంటుకునన్ ఇళళ్లోల్ ఒకదాంటోల్ చికుక్కుపోయి కాలిపోతుంది. (ఈవిడ 

సినిమా పేరు లకిష్, కానీ ఎకక్డా దండేసిన ఫొటోలో కూడా కనిపించదు - అందుమూలముగా కనిపించనిలకిష్). అపుప్డేమో రావుగోపాలార్వు 
"బావా! నా లకిష్ మంటలోల్ ఉండిపోయింది బావా!నేనూ కాలిపోతాను" అని వెళళ్బోతూ ఉంటే గుమమ్డి "బావా!" అని గటిట్గా అరిచి "నువువ్ 
పాప కోసమైనా బర్తకాలి" అని ఇవతలికి తీసుకొసాత్డు. గుమమ్డి, రావుగోపాలార్వు కలిసి వాయ్పారం చేసి పెదద్ ఫేకట్రీకి ఓనరల్వుతారు. 

గుమమ్డి, పుషప్లతలకి ఓ కొడుకు. రావుగోపాలరావుకి ఓ కూతురు. ఆ కూతురు చినన్పుప్డెవరంటే మీనా. ఎంత బొదుద్గా, బుజిజ్గా, 
ముదుద్గా ఉంటుందో మీనా ఈ సినిమాలో!  ఆ ఇదద్రు పిలల్లూ పుషప్లత పెటేట్ గోరుముదద్లు తింటూ, బడికి వెళిల్ చదువుకుంటూ, బడి 
లేనపుప్డు ఆడుకుంటూ ఎపుప్డూ కలిసే ఉంటూ వుంటారు. అంతటితో ఆగకుండా ఎవరిదో పెళిళ్ చూసి వీళిళ్దద్రూ కూడా మెళోళ్ 
దండలేసుకుని పెళిళ్ చేసేసుకుంటారు. 

బొమమ్లపెళిళ్ చేసుకునన్ పిలల్లిదద్రూ మెళోళ్ మలెల్పూల దండలతో పరిగెతుత్కుంటూ వెళిల్ పారుక్లో పాడుకోవడం మొదలు పెడతారు. 
అదేం పాటంటే...  

హరివిలూల్...  పొదరిలూల్...  చుకక్లు...  ఆకాశం - అనీన్ అందరి కోసం 
నువవ్నన్ది నా కోసం - నేనునన్ది నీకోసం 
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అలా మొదలెటిట్న పాట దాదాపు ఓ పది-పదిహేనేళుళ్ పాడుకుంటూనే వుంటారేమో మరి! పైన చెపిప్న పలల్వి పాడుతూ పాడుతూ 
పసుపుపచచ్ రంగు గౌనేసుకునన్ మీనా కాసాత్ ఆకుపచచ్ రంగు చీర కటుట్కునన్ జయపర్ద అయిపోతుంది. మీనా పకక్న పిలాల్డేమో శోభన బాబు 
అయిపోతాడు. 

గుమమ్డి, రావుగోపాలార్వు సూక్టర ఎకిక్ హాయిగా షికారుల్ చేసుత్నన్ జయపర్ద-శోభన బాబులని చూసూత్ "చూడు బావా!" అని 
ఒకరికొకరు చూపించుకుంటూ మురిసి పోతూ వుంటారు. వాళిళ్దద్రికీ తొందరగా పెళిల్ చేసేయాలనుకుంటారు.  

ఇకక్డ మనం గురుత్ చేసుకుని సినిమా కథ పూరత్యేయ్ దాకా గురుత్ంచుకోవాలిస్న విషయం ఏంటంటే పిర్య అనబడే జయపర్ద 
రావుగోపాలార్వు కూతురు,  చందర్శేఖర అనబడే శోభన బాబు గుమమ్డి కొడుకు. జయపర్ద శోభన బాబుని "బావా!" అని పిలుసూత్ వుంటుంది. 
జయపర్దకి చినన్పప్టున్ంచీ తెలిసిన ఒక టీచర వుంటుంది. ఆవిడ రమాపర్భ (సినామ్ పేరు రమాదేవి). 

గుమమ్డి, రావుగోపాలార్వుల దగగ్ర ఓ మేనేజర పని చేసూత్ ఉంటాడు. ఆ మేనేజర ఒకరికిసాత్నని ఒపుప్కునన్ ఏజెనీస్ని కానెస్ల చేసి 
పాతికవేల లంచం అడిగి వేరేవాళల్కి ఇసాత్నని ఎకస టెనష్న ఫోనోల్ చెపుత్ంటే వినన్ గుమమ్డికి కోపం వచిచ్ మేనేజరిన్చెంప మీద కొటిట్ 
పొమమ్ంటాడు. మేనేజర గుమమ్డి కాళాళ్వేళాళ్ పడి ఈ ఒకక్సారికీ క్షమించి వదిలేయండి, ఎవరికీ చెపొప్దుద్ అని బతిమాలుకుంటాడు. కానీ 
గుమమ్డి మీద కక్ష కడతాడు.  

  గుమమ్డి మీద కక్ష కటిట్న మేనేజర రావుగోపాలార్వుని తన ఇంటికి తీసుకెళిల్ పదేళల్ కిర్తం భారయ్ పోయిన రావుగోపాలార్వుని, ఐదేళల్ 
కిర్తం భరత్ పోయిన తన చెలెల్లిన్ కలిపి "ననున్ మీ బావమరిది అనుకోండి" అంటూ వరసలు కలిపేసాత్డు.  అలా కలిపిన సందరభ్ంలో 
బాక గౌర్ండ లో “నీకూ నీవారు లేరు, నాకూ నావారు లేరు” అనన్ పాట మూయ్జిక రావడం వింటూ “ఆహా! ఏమి దాసరి వారి సందరభ్శుదిధ్!” 
అనిపించి మురిశా!  

   దూరవిదయ్లో చదివారో ఏమో గానీ శోభన బాబు, జయపర్దలు ఎంకాం పాసవుతారు ఇందులో. గుమమ్డి పేపరోల్ ఆ పరీకాష్ 
ఫలితాలు చూపిసూత్ మెలికలు తిరుగుతునన్ కొడుకుని చూసి మురుసాత్డు. ఆ పరీక్ష పాసైన ఆనందంలో మళీళ్ ఓ పాట పాడుకుంటారు హీరో-
హీరోయినుల్. 

    “ఇకక్డ ఇకక్డ అంటూనే ఎకక్డికెళుత్నాన్మో భయమేసుత్నన్ది” అని జయపర్ద అంటే “భయం భయం అంటూనే ఇకక్డి దాకా 
వచేచ్శావ భయమేమునన్ది?” అని శోభన బాబు అడుగుతాడు. ఈ పాటలో ఒక చరణం నాకు అరథ్మే కాలేదు. అదేంటంటే "మలెల్ల వేళ 
కాకపోయినా...  వెనెన్ల రాతిర్ రాకపోయినా ... చలల్ని పేర్మకు చెలెల్లు నేనని... ఎదురొసుత్నన్ది - అది ఎదురొసుత్నన్ది" అంటాడు శోభన బాబు. 
ఆ ఎదురొచేచ్దేంటో నాకసస్లు అరథ్ం కానేలేదు. ఈ పాటకి డోలక సతయ్ంగారి సంగీతం మాతర్ం అదుభ్తం.  

     రావుగోపాలార్వు అలుల్డు శోభన బాబుని అమెరికా పంపిసాత్నంటాడు. జయపర్ద కూడా వెళాత్నంటుంది. మేనేజర అడుడ్పడి పెళిల్ 
కాని ఆడపిలల్ని అలా పంపించకూడదని చెపిప్ జయపర్దని పంపించకుండా ఆపేసాత్డు. అమెరికా వెళిళ్న శోభన బాబు "నేనికక్డా... నువవ్కక్డా 
... కనులికక్డా...కలలకక్డా... మన ఇదద్రి కలలు తీరేదెపుడు? ఇంతే సంగతులూ ...చితత్గించవలెను" అని జయపర్దతో కలలో పాడుకుంటూ 
ఆడుకుంటూ ఉతత్రాలు రాసుకుంటూ వుంటాడు. 

        మేనేజర దగగ్రుండి మరీ రావుగోపాలరావుని, తన చెలెల్లీన్ సింగపూర పంపిసాత్డు గుమమ్డికి కూడా చెపప్కుండా. 
రావుగోపాలార్వు సింగపూర నుంచి తిరిగొచేచ్ లోగా పుషప్లత ముచచ్ట పడి అడిగిందని గుమమ్డి  ఓ తోట కొనేసాత్డు. అది మేనేజర దావ్రా 
తెలిస్ రావుగోపాలార్వుకి కోపం వసుత్ంది. పైగా మేనేజర గుమమ్డి చెపప్కుండా తోట కొనాన్డు కాబటిట్ రావుగోపాలార్వు తను వేరేగా ఏజెనీస్ 
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తీసుకోవడం తపుప్లేదని ఒపిప్ంచి జయపర్ద పేరు మీద సూక్టర ఏజెనీస్ తీసుకునేలా చేసాత్డు. ఈ లోగా ఇంతకు ముందు తీసుకునన్ ఏజెనీస్ 
ఏదో ఇబబ్ందులోల్ పడిందీ, దానిమీద పెటిట్న పెటుట్బడి కూడా తిరిగిరాదని తెలిస్ దానిన్ రావుగోపాలార్వు మేనేజర సలహా మీద శోభన బాబు పేరు 
మీద పెడతానంటాడు. అది విని అసలు విషయం తెలియని గుమమ్డి బోలుడ్ మురిసిపోతాడు.  

    కొనిన్ రోజులయాయ్క రావుగోపాలార్వు వచిచ్ గుమమ్డికి చాకోడిర్ంకస్ ఏజెనీస్ రదుద్ అయిందని, అందులో పెటిట్న పదిహేనులక్షల 
పెటుట్బడి తిరిగిరాదని, ఆ ఏజెనీస్ శోభన బాబు పేరు మీద వుంది కాబటిట్ ఆ నషట్ం గుమమ్డే భరించాలని చెపాత్డు. అకక్డితో గుమమ్డి, 
రావుగోపాలార్వుల వాయ్పారభాగసావ్మయ్ం లెకక్ కూడిక నుంచి భాగహారం అవుతుంది.  

     అమెరికాలో వునన్ శోభన బాబుకి "మీరడిగిన డబుబ్ మీకు పంపిచదద్ని మీ అంకుల చెపాప్రు" అంటూ ఎవరో ఫోన చేసాత్రు. 
దాంతో శోభన బాబు ఇండియాకి తిరిగి వచేచ్సాత్డు. వసూత్నే తమ ఇలుల్ అమేమ్సి తోటలో వునన్ చినన్ ఇంటోల్కి తన తలిదండుర్లు 
మారిపోయారని తెలిసి కోపంతో రావుగోపాలార్వు దగగ్రికి వెళిల్ "మా నానన్ని మోసం చేశావు. మాకు రావాలిస్ంది మరాయ్దగా మాకివువ్" అని 
గొడవ చేసాత్డు. ఈలోగా గుమమ్డి అకక్డికి వచిచ్ శోభన బాబుని ఇంటికి తీసుకెళిల్ చీవాటుల్ వేసాత్డు. “రావుగోపాలార్వు మోసం చేసేత్ చేశాడు, 
వాళళ్ అమామ్యి జయపర్దని చేసుకుంటే మళీళ్ ఆ డబుబ్ నీకే వసుత్ంది కదా!” అని నచచ్చెపప్బోతే శోభన బాబు నాకా పెళేల్ వదద్ంటాడు. ఇది విని 
వాళళ్ వెనకాలే వచిచ్, ఇంటి బయటనించుని వాళళ్ వాదనలు వింటునన్ జయపర్ద కళుళ్ తుడుచుకుంటూ వెళిళ్పోతూ ఉంటే పుషప్లత చూసి 
గబగబా జయపర్ద వెనకాలే వెళిల్ ఆపుతుంది. అపుప్డు జయపర్ద "మా నానన్ నాకు వేరే సంబంధాలు చూసుత్నాన్డు" అనేడిసేత్ పుషప్లత 
శోభన బాబుతో మాటాల్డి అలా జరగకుండా చూసాత్మని చెపిప్ జయపర్దని పంపిసుత్ంది.  

ఇంతలో రావుగోపాలార్వుని మేనేజర గొపప్ జమీందారు సంబంధమని చెపిప్ అంజలీదేవి పాయ్లెస కి తీసుకెళాత్డు. ఆ ఇలుల్, ఐశవ్రయ్ం 
చూసి ఉబిబ్తబైబ్పోయిన రావుగోపాలార్వు అంజలీదేవి పెదద్కొడుకుతో  సంబంధం ఖాయం చేసుకుని ఇంటికి వసాత్డు.  

రావుగోపాలార్వు జయపర్దకి వేరే సంబంధాలు చూసుత్నాన్డని పుషప్లత చెపప్గానే గుమమ్డి రావుగోపాలార్వు దగగ్రికి వచిచ్ 
చినన్పప్టున్ంచి పేర్మించుకుంటునన్ జయపర్ద, శోభన బాబులని విడదీయొదుద్ అని బర్తిమాలినా రావుగోపాలార్వు వినిపించుకోక అంజలీదేవి 
దగగ్రికెళిల్ నిశిచ్తారథ్ం చేసుకొచేచ్సాత్డు. ఈలోగా జయపర్ద వాళిళ్ంటోల్ పనిచేసే అబాబ్యి చేత ఒక ఉతత్రం పంపిసుత్ంది శోభన బాబుకి - తనని 
ఇషట్ం లేని పెళిల్ నుంచి తపిప్ంచమని, లేకపోతే చచిచ్పోతానని. అది చదివి నడుచుకుంటూ బయలేద్రుతాడు హీరోగారు హీరోయిన దగగ్రికి. 
దారోల్ ఉండగానే ఎవరో పరిగెతుత్కుంటూ వచిచ్ వాళళ్ నానన్ గుమమ్డికి గుండెపోటొచిచ్ హాసిప్టలోల్  వునాన్డని చెపాత్డు. అసలిపప్టిదాకా 
గుమమ్డికి గుండెపోటు రాకపోవడమే నాకు ఆశచ్రయ్ం. సరే! అకక్ణుణ్ంచి పరిగెతుత్కుంటూ శోభన బాబు, ఇంటి నుంచి పుషప్లత హాసిప్టల కి 
వచేచ్టపప్టికి గుమమ్డి చనిపోయివుంటాడు.   

ఇకక్డ జయపర్ద ఇంటి దగగ్రేమో ఉతత్రం శోభన బాబుకి ఇచిచ్ ఇంటికి వచిచ్న అబాబ్యిని రావుగోపాలార్వు ఇంటి బయటే పటుట్కుని 
అతనిన్ బెదిరించి శోభన బాబు ఉతత్రం చింపేశాడని చెపప్మని చెపిప్ జయపర్దకి అబదధ్ం చెపిప్సాత్డు. అది విని కోపం తెచుచ్కునన్ జయపర్ద 
పెళైళ్పోతుంది అంజలీదేవికి కోడలౌతుంది. వింతేంటంటే ఇపప్టిదాకా పెళిళ్కొడుకు ఎవరో కనిపించడు. ఇపుప్డు పెళిళ్ లోనూ కనిపించడు. 
ఒక ఫేర్ంలో శోభన బాబు వాళళ్ నానన్ చితికి నిపప్ంటించే  సమయానికి, ఇంకో ఫేర్ంలో జయపర్ద పెళిళ్లో అగిన్హోతర్ం వెలుగుతూ 
కనిపిసుత్ంది. 

కారయ్కర్మాలనీన్ పూరిత్ చేసుకుని జయపర్ద కోసం ఇంటికి వచిచ్న శోభన బాబుకి అంతకు ముందు ఉతత్రం తెచిచ్చిచ్న అబాబ్యి 
కనిపించి రావుగోపాలార్వు తన చేత అబదధ్ం చెపిప్ంచి జయపర్దకెలా పెళిల్ చేశాడో చెపాత్డు. అది విని శోభన బాబు విలవిలాల్డిపోతాడు.  
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పెళళ్యింతరావ్త జయపర్దని అంజలీదేవికి అపప్గించి రావుగోపాలార్వు వెళిళ్పోతాడు. శోభనం పెళిల్కూతురు జయపర్ద తెలాల్రుఝామున 
నాలుగింటి వరకు నించుని, ఐదింటి నుంచి కూరుచ్ని నిదర్పోతుంది. పెళిళ్కొడుకు ఇంటికి రానేరాడు.  

ఇంతలో అంజలీదేవి పిలల్లకి పాఠాలు చెపప్డానికి టీచర రమాపర్భ వసుత్ంది. ఆ ఇంటోల్ కొతత్కోడలిగా జయపర్దని చూసి 
ఆశచ్రయ్పోయిన రమాపర్భ జయపర్దని శోభన బాబు ఎందుకు పెళిల్ చేసుకోలేదు, ఈ పెళిల్ నీకిషట్మేనా అనడిగిన సందరభ్ంలోని దాసరి మారుక్ 
కాల్సిక డైలాగులు ఇవైనా రాయకపోతే ఈ కబురల్లో సరదాయే లేదు… చితత్గించుడి! 

“పిర్యా! నేనొకక్ మాటడుగుతాను చెపాత్వా? ఇషట్పడే ఈ పెళిళ్ చేసుకునాన్వా? చెపుప్ పిర్యా! నిజంగా ఇషట్పడే ఈ పెళిళ్ 
చేసుకునాన్వా?” 

“ఆ రోజు పారవ్తి ఇషట్పడే పెళిళ్ చేసుకుందా?” 
(ఈ కథలో పారవ్తి ఎవరూ లేరు - ఇకక్డ పిర్య దేవదాసు పారవ్తిని గురుత్ చేసుకుంది, అంతే!) 
“అంటే… శేఖర బాబు నీ మనసు లోంచి వెళిళ్పోయినటేట్గా?” 
“లేదు.” 
“లేదా? ఇంకా అతనికి నీ మనసులో చోటుందంటే పెళిళ్ చేసుకునన్ ఇతనికి చోటు లేనటేట్గా?” 
“వుంది.” 
“ఏమిటి పిర్యా? ఏమిటి నువవ్నేది. నీ మనసులో ఇతనికీ చోటుంది, అతనికీ చోటుందా?”  
రమాపర్భ కెందుకో టెనష్న వచేచ్సూత్ వుంటుంది. పాపం! అలా అడిగిన పర్శన్కి ఎంత పెదద్ సమాధానం రాసుంచారో అడిగేటపప్టికి 

తెలిసుండదు. తెలిసుంటే ససేమిరా ఆ పర్శన్ అడిగేదే కాదేమో!  
 “రమాదేవిగారూ! మనసు, చోటు, వుండడం, లేకపోవడం కేవలం ఒక కటుట్కథ. చినన్పప్టున్ంచీ పేర్మించుకుని, నినన్టిదాకా పెళిళ్ 

చేసుకుందామనుకుని ఏ పరిసిథ్తులోల్నైనా ఆ పెళిళ్ జరగకపోతే వెంటనే ఆ వయ్కిత్ ఆ మనసులోంచి వెళిళ్పోతాడా? ఆ మరాన్డే మరొకడితో పెళిళ్ 
జరిగితే అరెజ్ంటుగా ఆ వయ్కిత్ ఆ మనసులోకొచేచ్సాత్డా? చెపప్ండి. పేర్మించుకునన్ వాళళ్ందరూ పెళిళ్ చేసుకోగలరా? పెళిళ్ చేసుకోలేనంత 
మాతార్న ఆ భరత్లకి మనసివవ్లేకపోతునాన్రా? ఆ భరత్లతో కాపురం చెయయ్లేకపోతునాన్రా? చెపప్ండి.  పేర్మించడానికి మనసిచిచ్న 
భగవంతుడు మరిచ్పోవడానికి కూడా మనసిచాచ్డు. ఫేర్మించిన వాడికి మనసివవ్మనన్ భగవంతుడు పెళిళ్ చేసుకునన్ వాడికూక్డా ఆ 
మనసులో చోటివవ్మనాన్డు. ఏ మనిషికీ ఒకే మనసుండదు. ఆలా వుందీ అంటె అది కేవలం అబదధ్ం, ఆతమ్దోర్హం, ఆతమ్ వంచన.... 
కొంతమందికి తీపి మీద మనసుంటుంది. కొంతమందికి కారం మీద మనసుంటుంది. కొందరికి తీపీ, కారం రెండిటి మీదా మనసుంటుంది. 
తీపి తినాలనుకునే మనసు కారం తినలేదా? ఒకోక్సారి ఇషట్ం వునాన్ లేకపోయినా గతయ్ంతరం లేక చేదు విషం తినాలొస్సుత్ంది. బహుశా నా 
పెళిల్ కూడా అదేనేమో" 

జయపర్ద ఆపకుండా చెపిప్న ఆ పే..దద్ డైలాగు విని రమాపర్భ నోట షడుర్చులూ ఊరి, వాటి ఘాటుకి కళళ్లో నీళూళ్రి నోట మాట 
లేక నిరాఘ్ంతపోతుంది. తరావ్త సీనులో కనిపించకుండా పారిపోతుంది.  

అసలు జయపర్ద పెళల్యేయ్వరకూ జరిగే సినామ్ ఒకెతూత్ – అకక్ణిణ్ంచీ ఇంకో ఎతూత్... ఏ గూటి చిలక ఆ గూటి పలుకే పలుకుతుందో 
పలకదో లేదో కానీ దాసరి సినామ్ హీరోయిన ఆ సినామ్ పలుకే పలుకుతుందండోయ!  
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ఈ లోగా పెళిళ్కొడుకు దాసరి నారాయణరావ సూటేసుకుని, సిగరెటుట్ కాలుసూత్ ఇంటికొచిచ్, జయపర్దతో ఈ పెళిల్ తనకిషట్ం 
లేకపోయినా తన తలిల్ కోసం చేసుకునాన్నని చెపిప్ మళీళ్ బయటకి వెళిళ్పోతాడు. అపుప్డేమో శోభన బాబొచిచ్ అంజలీదేవి పాయ్లెస ముందు 
దీపసత్ంభం కింద నించుని ఓ పాట పాడేసాత్డు...   

ముసుగేసిన మబుబ్లలో - మసకేసిన పరదాలలో  
దాగి దాగి వునన్ జాబిలిల్ - ఒకసారి నువువ్ రావాలి  
ఒక మాట నే చెపాప్లి - నీతో మాట చెపిప్ పోవాలి  

పాట చాలా బావుంటుంది. కానీ జయపర్దకి ఆ పాట వినబడి,  పాడే శోభన బాబు కనబడి ఏడుసుత్ంది. అంజలీదేవికి మాతర్ం ఏమీ 
వినబడదు, ఎవరూ కనబడరు, కానీ జయపర్ద ఏడుసోత్ందని మాతర్ం అరథ్మవుతుంది.  

మరాన్డు అంజలీదేవి కొతత్కోడలైన జయపర్ద చేత పనివాళళ్ందరికీ బటట్లు ఇపిప్సూత్ ఉంటుంది. అకక్డికి ఓ గళళ్తువావ్లు 
ముసుగేసుకుని వచిచ్న శోభన బాబుని చూసి గురుత్ పటిట్న మేనేజర గొడవ చేయబోతుంటే రమాపర్భ అడుడ్పడి తన ఇంటికి తీసుకెళిల్ 
శోభన బాబు తండిర్ పోయిన విషయం తెలుసుకుని ఆ విషయం జయపర్దకు తెలిసేదాకా తన ఇంటోల్నే వుండమంటుంది. జరిగిందంతా 
జయపర్దకి చెపిప్ ఎలా అయినా ఆమెని తన ఇంటికి తీసుకొసాత్నని చెపుత్ంది. అది వినగానే శోభన బాబు జయపర్ద తన దగగ్ర కొచిచ్నటుల్, 
తనతో వచేచ్సాత్నని చెపిప్నటుల్ కలగని ఆ కలలోనే "ఆకాశం ఎందుకో పచచ్బడడ్ది, ఆ నడుమ బొటేట్మో ఎరర్బడడ్ది" అంటూ ఓ మాంఛి పాట 
కూడా పాడేసుకుంటాడు.  ఈ పాట ఖచిచ్తంగా దాసరివరపర్సాదం.  

రమాపర్భ తన పుటిట్నరోజుకి జయపర్దని తన ఇంటికి పంపమని అంజలీదేవిని అడిగితే ఆవిడ సరేనని జయపర్దతో పాటు ఓ 
పెదాద్యనిన్, తన పిలల్లని కూడా పంపిసుత్ంది. వాళళ్ందరూ కలిసి రమాపర్భ ఇంటికి వెళల్బోయేంతలో దాసరి ఇంటికి వచిచ్ అందరీన్ కసిరి 
ఇంటోల్కి వెళళ్మంటాడు. 

అనన్టుల్ మరిచ్పోయాను - అంతకు ముందు ఓ సీనులో దాసరి కారు రోడుడ్ మీద ఆగిపోతే ఆ దారోల్నే వెళుత్నన్ శోభన బాబుని పిలిచి 
కారునెటట్మని, కారు సాట్రట్ అయాయ్క శోభన బాబుని రమాపర్భ ఇంటి దగగ్ర దించి వసాత్డు దాసరి.  

సరే!  దాసరి తిటాట్డని జయపర్ద ఇంటోల్కి వెళిళ్పోతుంది కదా! అపుప్డు రమాపర్భ జయపర్దకి  ఫోన చేసుత్ంది. (ఆ రోజులోల్ 
మామూలు టీచరల్కి కూడా ఫోన కనెక్షనుల్ ఇపిప్ంచినటుల్నాన్డు దాసరి.) చేసి శోభన బాబుకి ఇసుత్ంది. ఇంతలో దాసరి రావడంతో జయపర్ద 
రాంగ నంబరని చెపిప్ ఫోన పెటేట్సుత్ంది. రమాపర్భ మళీళ్ చేసుత్ంది. ఈసారి దాసరి ఫోన తీసాత్డు. రమాపర్భ ఫోన పెటేట్సుత్ంది.  

ఆ మరాన్డు జయపర్ద దగగ్రికి వెళిల్ సాయంతర్ం గుడికి రమమ్ని చెపిప్ వెళుత్ంది రమాపర్భ. గుడికి జయపర్దతో పాటు అతత్గారు 
అంజలీదేవి కూడా వసుత్ంది. వాళిళ్దద్రినీ శోభన బాబు, శోభన బాబుని జయపర్ద మాతర్ం చూసుకుంటారు. ఇంతలో జయపర్ద  పడిపోతే 
అంజలీదేవి పటుట్కుని ఇంటికి  తీసుకొచేచ్సుత్ంది. డాకట్రొచిచ్ జయపర్దకి మందులిచిచ్ వెళాత్డు.  

ఆ రాతిర్  శోభన బాబు బోలడ్నిన్ కాయితం పడవలు చేసి నీళల్లో వేసూత్ ఉంటాడు. వేసూత్ వేసూత్ అమాంతం ఓ పాట పాడడం 
మొదలుపెడాత్డు, “గాలివానలో వాననీటిలో పడవ పర్యాణం - తీరమెకక్డో గమయ్మేమిటో తెలియదు పాపం” – అంటూ.  

పాట పాడుకుంటూ, వానలో నడుచుకుంటూ, పాట సగమయేయ్టపప్టికి జయపర్ద వుండే పాలెస దగగ్రికి వసాత్డు. అపుప్డే కారోల్ 
ఇంటికి వసుత్నన్ దాసరి పాడేపాడే శోభన బాబుని కారోల్ ఎకిక్ంచుకుని తన పాలెస కి తీసుకొసాత్డు. అయినా శోభన బాబు పాట ఆపడే! ఒక తెలల్ 
తువావ్లుతో తల తుడుచుకుంటూ పాడుతూనే వుంటాడు, లోపలున్ంచి జయపర్ద వచిచ్ విని ఏడేచ్దాకా. ఏడుసుత్నన్ జయపర్దని, తమ ఇదద్రీన్ 
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మారిచ్మారిచ్ చూసుత్నన్ దాసరినీ చూసేటపప్టికి శోభన బాబుకి అరథ్ం అవుతుంది తనెవరింటికి వచాచ్డో. అంతే ఆ తువావ్లు అకక్డ పడేసి 
వెళిళ్పోతాడు.  

..... 
ఇంక ఇపప్టినుంచి సినిమా చివరి రీలు వరకూ దాదాపు నలభైహ్ నిముషాలు తెర మీద దాసరి నారాయణరావు తపప్ ఇంకెవరూ 

వినిపించరు, కనిపించరు. చివరికి తనని తాను షూట చేసుకుని "చినన్పుప్డే పెళిళ్ చేసుకునన్ మీదే అసలైన సవ్యంవరం" అని అంటూ 
జయపర్ద-శోభన బాబులని కలిపి కనున్ మూసాత్డు దాసరి. 

అదండీ నేను చూసిన ఒక దాసరి సినిమా - సవ్యంవరం.  
సానుభూతికనరహ్మైన సవ్యంకృతం. 
సహనపరీక్షలో నెగిగ్ నిగుగ్ తేలడం నా సావ్నుభూతి. 
నా సావ్నుభవమేమంటే … పంచిపెడితే పెరుగును వినోదం, పంచుకుంటే తరుగును విషాదం.  
పండునైతే పంచివవ్దద్నాన్రు కానీ పెదద్లు, బాధకీ, సినిమా గాథకీ ఆ పరిమితి చెపప్లేదు.  పైగా పంచుకునన్వారికి తుంచుకునన్ంత 

అని కూడా అనాన్రనన్టుల్ గురుత్.  
అందుకే నా ఈ సినీ-పాపం తలో రీళెళ్డు అనుకుంటూ నా పరమైన ఈ సవ్యంవర చితర్రాజానిన్ మీతో ...ఇలా...ఇవాళ 

చెపేప్సుకుందారని పందేరం పెటేట్శానండి...ఆయ! 
ముకాత్యింపు: 
సవ్యంవరం చూసిన రోజు రాతిర్  
మా ఇంటోల్ ననున్ పూనిన దాసరి   
వడివడిగా నా నోట వచిచ్న మాటల ఉరవడి 
బెదిరి పరుగిడిన పిలల్లూ, పెనిమిటి… 
ఎందుకో ఈ కింద చదువుడి… 
మీరే తెలుసుకొనుడి…  
“బుజీజ్! నేనడిగినదానికి జవాబు చెపాత్వా లేదా? ఇంతకీ వంట చేశావా? చెపుప్ బుజీజ్! అసలు వంట చేశావా, లేదా” 
“ఆ రోజు సాంబారు చేసేత్ మీకు నచిచ్ంది కదా?" 
“అంటే… ఇవాళా సాంబారే చేశావా?” 
“చేయలేదు” 
“లేదా? ఇంతకీ ఇవాళ సాంబారు చేయలేదంటే ఇవాళ అపప్డాలు కూడా వేయించనటేల్నా?” 
“వేయించాను” 
“ఏమిటి బుజీజ్? ఏమిటి నువవ్నేది? సాంబారు చేయకుండా అపప్డాలు వేయించావా?”  
 “ఏమండీ! సాంబారు, అపప్డాలు, వండడం, వేయించడం కేవలం ఒక కటుట్కథ. ఎపప్టున్ంచో పపుప్ వేయించుకుని, నినన్టిదాకా 

సాంబారు చేసుకుందామనుకుని ఏ పరిసిథ్తులోల్నైనా ఆ సాంబారు చేయకపోతే వెంటనే ఆ పపుప్ ఓ డబాబ్లో పోసేసుకోమా? ఆ మరాన్డే ఇంకో 



 

øöeTT~                                                                             www.koumudi.net       
                          

   10 GSOqEc fSFcôNqj*¸ 

కూర ఒండుకుంటే ఆ డబాబ్లో పపుప్ పారబోసేసాత్మా? చెపప్ండి. పపుప్ వేయించిన వాళళ్ందరూ పోపు వేయించగలరా? పోపు లేనంత 
మాతార్న ముదద్పపుప్ చేసుకోలేకపోతునాన్రా? అందులో ఆవకాయ కలుపుకుని తినలేకపోతునాన్రా? చెపప్ండి.  పపుప్ చెయయ్డానికి గరిటిచిచ్న 
కొటుట్వాడు పోపెయయ్డానికి కూడా గరిటిచాచ్డు. పోపెయయ్డానికి గరిటిచిచ్న కొటుట్వాడు అది పపుప్ వేసుకోవడానికూక్డా వాడొచచ్నాన్డు. అనిన్ 
గినెన్లకీ ఒకే మూత పటట్దు. అలా పడుతుందీ అనెవరైనా అనాన్రంటే అది కేవలం అబదధ్ం, ఆతమ్దోర్హం, ఆతమ్ వంచన.... కొంతమందికి తీపి 
మీద మనసుంటుంది. కొంతమందికి కారం మీద మనసుంటుంది. కొందరికి తీపీ, కారం రెండిటి మీదా మనసుంటుంది. తీపి తినాలనుకునే 
మనసు కారం తినలేదా? ఒకోక్సారి ఇషట్ం వునాన్ లేకపోయినా గతయ్ంతరం లేక చేదు విషం తినాలొస్సుత్ంది. బహుశా ఇవాళ మనం అదే 
తింటామేమో!"   

  
PPP 

రాగదీపం. 

రాగ-విరాగాల కతీతంగా చూడాలిస్న సినామ్-విరాగదీపం. 
పేర్మా-పెళీళ్ టాపికుక్ల మీద దాసరి వెలిగించిన ఒకానొక దరశ్కతవ్ పర్యోగ-దీపం 
ఈ రాగదీపంలో రాగాలు తీసి పాడినటుల్గా, అనురాగాలు మోసి ఓడినటుల్గా నటించినవారు నటసామార్టుట్ నాగేశవ్రార్వ. 
ఆ రాగానికి సినామ్లో మలిగిన తారామణీదీపం, సహజనటి అని పేరొందిన జయసుధ.  
అదే రాగానికి ఇదే సినామ్లో రగిలిన ఇంకో-తారామణీదీపం, ఏ పేరూల్-పటాట్లూ పొందకపోయినా సహజంగా నటించే  లకిష్. 
పర్తి సినిమాలో లాగే గుండెపోటొచేచ్ గుమమ్డి. 
ఆసిత్ మహ-లావైన రావుగోపాలార్వు. 
సింగీతంవారి సినిమాలోల్ ఏకట్ర గానో, డాకట్ర గానో తెరంగరంగవైభవంగా కనిపించే అందాల-హుందాల సైట్లిష హీరో ఈ దాసరివారి 
సినిమాలో మాతర్ం అపరాథ-దీపమైన కౄరంగనాథ.  
కథ, మాటలు, సీర్క్న పేల్, దరశ్కతవ్ం, మరియు కొనిన్ పాటలు – మళీళ్ అనీన్ దాసరే! 
అటిట్ అరథ్-దశావతారాల దాసరి గారికి ఓ సినమ్తీ గిదాయ్నిన్ సమరిప్ంచుకుని నా సినామ్ కథని మొదలెటెట్ద…  
  
పాటల మాటలు బేరుచ్ను 
మాటల నా పాటలలోన నొపుప్గ దూరుచ్ను 
మాటల పాటల నలిగి 
చతురమౌ దాసరి భావం తెలియవె సినమ్తీ! 
  
  ఈ సినామ్లో నటసామార్టుట్ నాగేశవ్రార్వ నిరుదోయ్గ చకర్వరిత్. ఉదోయ్గం కోసం ఒక ఆఫీసు నుంచి ఇంకో ఆఫీసుకి వెళూత్, వసూత్ రోడుల్ 
కొలుసూత్ వుంటాడు. ఓ రోజు తెలల్బటట్లేసుకుని ఇంటరూవ్య్కి వెళూత్ వుంటే ఓ అమామ్యి మోటర సైకిల మీద వేగంగా వచిచ్ నాగేశవ్రార్వ మీద 
బురద చిమిమ్ వెళుత్ంది. ఆ అమామ్యెవరో కాదు, రెండు జళేళ్సుకునన్ జయసుధ. పాపం! నాగేశవ్రార్వ ఇంటికి వెళిళ్పోయి బురదంటుకునన్ 
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పేంటూ-చొకాక్ మారుచ్కుని బయటికి రాగానే మళీళ్ అదే పిలల్-అదే బండి-అదే బురద. నాగేశవ్రార్వ కింక భలే తికొక్చేచ్సి ఆ బురద బటట్ల 
తోనే ఇంటరూవ్య్కి వెళేళ్టపప్టికి వేళ మించిపోయి సాయంతర్ం అవుతుంది. అకక్డ ఇంటరూవ్య్ చేసే రావుగోపాలార్వు నాగేశవ్రార్వ ఆలసయ్ంగా 
వచిచ్న కారణం తెలుసుకుని బోలుడ్కోపాలార్వు అయిపోయి, నాగేశవ్రార్వ ఇంకో మోటర సైకిల మీద అరెజ్ంటుగా వెళిళ్, ఆ బురద చలిల్న 
అమామ్యిని పడేసి కాలో చెయోయ్ విరగొగ్టిట్ వసేత్ కానీ ఉదోయ్గం ఇవవ్నంటాడు.  

నాగేశవ్రార్వ అలాగే అంజెపిప్ వెళిళ్, జయసుధని గా...ఠిగా దెబబ్లు తగిలేలా పడేసి మరీ హాసిప్టలోల్ చేరిప్సాత్డు. ఇంతకీ జయసుధ 
ఎవరో కాదు, రావుగోపాలార్వు కూతురు. తలిల్ లేని పిలల్. సినిమా మొదలయేయ్ టైంకి ఈవిడ మానసిక వయసుస్ పదో, పనెన్ండో పాపం! 
అందుకేనేమో ఇంటోల్ బుదిధ్ చెపేప్వాళుళ్ లేక, ఒంటోల్ బుదిధ్ పెరకక్ ఎవరైనా తెలల్బటట్లు వేసుకుని రోడుడ్ మీద వెళూత్ కనిపిసేత్ బురద చిమమ్డం 
హాబీగా పెటుట్కుంది.  తన కూతురుకి దెబబ్లు తగిలి హాసిప్టలోల్ వుందని తెలిసి పరిగెటుట్కొచిచ్న రావుగోపాలార్వుకి అది నాగేశవ్రార్వ చేసిన పని 
అని తెలిసి, తెగ కోపప్డి, ఉదోయ్గం లోకి పోసిట్ంగు కాకుండానే ఊసిట్ంగు చేసేసాత్డు.   

వచిచ్ందనుకునన్ ఉదోయ్గం వచీచ్రాకుండానే ఊడిపోవడంతో నాగేశవ్రార్వ వెళిళ్ ఒక లైబర్రీలో ఏదో ఒక చినన్ ఉదోయ్గంలో చేరతాడు. 
ఇంతలో అకక్డికి రెండుజళూళ్-గౌనూ వేసుకునన్ జయసుధ ఓ నలుగురు సేన్హితురాళళ్తో వసుత్ంది. జయసుధని పడేసింది ఈ నాగేశవ్రార్వే 
అని తెలుసుకుని అభినందిసుత్నన్ తన మితర్బృందానిన్ చూసి ఉడుకుక్నన్ జయసుధ నాగేశవ్రార్వుని పకక్కి పిలిచి “సారీ” చెపిప్, తన మీద ఒక 
కవిత చెపప్మని అడిగితే నాగేశవ్రార్వ  "ఏకాంతం కావాలి, ఏకాగర్త కావాలి, తోట కావాలి, పువువ్లు కావాలి, ఇలా ఇంకా ఎనోన్ కావాలి" 
అంటూ ఓ పే...దద్ లిసుట్ చెపప్గానే జయసుధ అవనీన్ ఆ రోజు సాయంతర్మే ఏరాప్టు చేసాత్నంటుంది. ఓ పసుపప్చచ్ చీర కటుట్కుని తయారై 
వచేచ్సుత్ంది. వెంటనే ఎకక్డో గడిడ్భూములోల్ "నీ కారు నంబర వన, నీ డోరు నంబర వన" అంటూ నాగేశవ్రార్వు తెగ జోరుగా, హుషారుగా 
ఆడుతూ పాడేసాత్డు.  నాగేశవ్రార్వుతో సమానంగా కాలు కదిపి ఆడిన జయసుధ ఆ పాటని మోసుకెళిళ్ లైబర్రీలో ఇవవ్గానే ఆ ఉదోయ్గం కూడా 
పోతుంది. ఏదో సరదాగా ఆటపటిట్దాద్మనుకునన్ తన వలల్ నాగేశవ్రార్వ ఉదోయ్గం ఇంకోసారి పోగానే బాధపడి అతనికి "సారీ" చెపప్డానికి 
వెళిళ్న జయసుధని "నీ సారీలు నాకేమీ వదుద్" అని వెళిళ్పోయిన నాగేశవ్రార్వ ఇంటి వరండాలోనే కూరుచ్ంటుంది. ఆ రోజంతా ఎకక్డెకక్డో 
తిరిగి, రాతిర్కి ఇంటికి తిరిగొచిచ్న నాగేశవ్రార్వుకి వరండాలో కూరుచ్నే నిదర్పోతునన్ జయసుధ కనిపిసుత్ంది. ఏంటికక్డే వునాన్రింకా అనడిగిన 
నాగేశవ్రార్వుకి అతను తనని క్షమించానని చెపప్లేదు కాబటిట్ అకక్డే వునాన్నని చెపుత్ంది జయసుధ. అపుడు నాగేశవ్రార్వ అయోయ్-పాపం అని 
జాలిపడి మనిదద్రం ఫెర్ండస్ అంటూత్ చేతులు కలుపుతాడు. 

ఇలా చదువూ-సంధాయ్ ఆటేట్ లేకుండా తిర్పాద నక్షతర్ంలా రోడల్ మీద తిరిగొసుత్నన్ జయసుధకి పెళిళ్ చేదాద్మనుకుని రావుగోపాలార్వు 
బోలద్నిన్ అబాబ్యిల ఫొటోలు ఆమెకు చూపిసేత్, తనకి వాళెళ్వరూ నచచ్లేదని చెపూత్, పెళళ్ంటూ చేసుకుంటే నాగేశవ్రార్వునే 
చేసుకుంటానంటుంది జయసుధ. రావుగోపాలార్వింకేం చేసాత్డు పాపం...నాగేశవ్రార్వు సినామ్లో వుంటే జయసుధ తన మాటెకక్డ వింటుందీ, 
వేరే ఇంకెవరిన్ చేసుకుంటుందీ కనక! సరే, నాగేశవ్రార్వుని ఇంటికి తీసుకురా మాటాల్డతానూ అంటాడు. సినామ్లో హీరొ-హీరొయినల్కి 
పిడుకీక్-పిలిల్కీ ఒకటే మంతర్ం లాగా సందరభ్ం ఏదైనా పారుక్లోల్ పరిగెడుతూ పాడుకోవడం అలవాటు కదా! అందుకే మన జేసుధ-
నాగేశవ్రార్వు కూడా అపప్టికపుప్డు ఆరెక్సాట్ర్-సహితంగా "వయాయ్రానికి ఓటిసాత్ - ఓ మాటొసాత్వా" అంటూ గెంతిగెంతి పాడుకుంటారు. 

పాటై పోగానే తనతో మాటాల్డదామని ఇంటికి వచిచ్న నాగేశవ్రార్వు సాథ్యిని గుమమ్ం దగగ్ర విడవాలిస్న చెపుప్లతో పోలిచ్ 
అవమానించి పంపెయయ్బోతాడు మాలావుడబుబ్లార్వు - రావుగోపాలార్వు. అపుప్డు జయసుధ తన తండిర్ని, ఆసిత్ని వదిలేసుకుని నాగేశవ్రార్వు 
సాథ్యికి, సాథ్నానికి వెళిళ్పోతానని బయలేడ్రుతుంది. రావుగోపాలార్వు ఇంకేం చెయాయ్లో తోచక పెళిళ్కి ఒపుప్కుంటాడు.   
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ఈలోగా నాగేశవ్రార్వుకి రేడియోలో పాటలు పాడే ఉదోయ్గం వసుత్ంది. మొదటి పాట విశాఖపటన్ం కేందర్ం నుంచి పర్సారం 
అవుతుంది. ఆ పాట వింటూ జేసుధ కలలు కనేసూత్ వుటుంది - పెళైళ్పోయి పిలల్లు కూడా పుటేట్సినటుట్. అపుప్డే నాకో డౌటొచిచ్ంది - ఇలా 
పెళీళ్, పిలల్లూ అనీన్ కలలోనే చూపించేసుత్నాన్రూ, వీళిళ్దద్రికీ దాసరి తన సినీరాతలో పెళిళ్రాతే రాసుండడని. ఇనిన్ సినామ్లు చూశాక ఆ మాతర్ం 
ఊహించలేనేంటి? అది నా తెలుగు-మూస-సినీ-పేర్క్షకతావ్నికే అవమానం!  

ఇంతకీ నాగేశవ్రార్వు రేడియోలో పాడే పాట ఏంటీ అంటే - అది "తెలాల్వారే తెలాల్వారే సూరీడొచేచ్ వేళా ఆయె లేరా" అంటూ 
రామకృషణ్, సుశీల పాడే పాట. అదేం వింతో కానీ ఈ పాట అంత సప్షట్ంగా రామకృషణ్ పాడినటుల్ వినిపిసుత్ంటే టైటిలుస్లో ఎకక్డా ఆయన పేరే 
లేదు. పైగా ఎవరో పర్కాశరావు అనే అతని పేరుంది. అదేదో రామకృషణ్ంటే అంతగా ఇషట్ం లేని వాళెళ్వరో సినీమాయ చేశారనిపించింది నా 
మటుకిక్ నాకు. నేను మాతర్ం అది రామకృషణ్ పాట అనుకునే ఎంజాయ చేశా. 

సరే! పాట అయిపోయాక నాగేశవ్రార్వ షాపింగ కి వెళిళ్, పెళిళ్ కుదిరింది కదా మరి!, బటట్లు అవీ కొనుకుక్ని బసెస్కక్డానికని 
బసాట్ప లో నించుని వుంటాడు. ఇంతలో దూరం నుంచి గుమమ్డి వసూత్ కనిపిసాత్డు. గుమమ్డెవరంటే...నాగేశవ్రార్వుని చినన్పుప్డు వాళళ్ నానన్ 
చదువు మానిపించి వడర్ంగం పనిలో పెడుత్ంటే వదద్ని అడుడ్పడి, తనతో తీసుకొచిచ్, తనింటోల్ వుంచుకుని, తన కూతురితో సమానంగా పెంచి, 
చదివించి ఓ దారి చూపించిన మాషాట్రు. "మాషాట్రూ! నా చదువయాయ్క మీకోసం వసేత్ మీరు మన ఊళోళ్ కనిపించలేదు" అంటూ 
ఎదురొచిచ్న నాగేశవ్రార్వుని గురుత్పటిట్న గుమమ్డి చాలా సంతోషపడాత్డు. తన కూతురెలా వుందని అడిగిన నాగేశవ్రార్వుకి పెళిళ్ కాలేదని 
పిచెచ్కిక్, ఆతమ్హతయ్ చేసుకోబోయి పర్సుత్తానికి ఆ వూళోళ్నే హాసిప్టలోల్ వుందని చెపాత్డు గుమమ్డి. 

గురువు గుమమ్డితో కలిసి హాసిప్టల కి వెళాత్డు శిషయ్నాగేశవ్రం. ఆ హాసిప్టలోల్ డాకట్రల్ందరూ గుమమ్డికి చెపిప్న విషయం ఏంటంటే 
"మీ అమామ్యికి పెళిళ్ పిచిచ్. పెళిళ్ చేయకపొతే మనిషి దకక్దూ" అని. ఆ పెళిళ్-పిచిచ్ కూతురెవరో కాదు - లకిష్. మందులేసుకోకుండా, 
జుటట్ంతా విరబోసుకుని తల బాదేసుకుంటూ కనిపిసుత్ంది. తన కూతురిన్ కాపాడడడానికి ఆమెని పెళిళ్ చేసుకుంటానని ఒకక్ అబదధ్ం చెపప్మని 
నాగేశవ్రార్వుని అడిగి, నాగేశవ్రార్వు ఆలోచించుకుని అవునూ-కాదూ అనేలోగా తల-బాదుడు కారయ్కర్మంలో వునన్ లకిష్ని ఇంటరపట్ చేసి, 
నాగేశవ్రార్వ తను చినన్పప్టున్ంచీ పెంచిన అబాబ్యి అని గురుత్ చేసి, అతను నినున్ పెళిళ్ చేసుకుంటాడని చెపిప్,  ఆ హాసిప్టలోల్ వునన్ ఇనప 
మంచాలు విరిగిపోకుండా కాపాడి, అకక్డునన్ డాకత్రల్కి మానసికారోగాయ్నిన్ చేకూరుసాత్డు గుమమ్డి. 

ఇంకంతే! లకిష్ పిచిచ్ కుదిరిపోతుంది. కూతురి పిచిచ్ కుదిరిందనన్ సంతోషంలో వునన్ గుమమ్డి నాగేశవ్రార్వుకి అంతకు ముందే పెళిళ్ 
కుదిరిందని తెలిసి, ఆ విషయం పిచిచ్ కుదిరిందనుకునన్ తన కూతురికి తెలిసేత్ ఆ కుదిరిన పిచిచ్ కాసాత్ మరింత ముదురుతుందనన్ భయంతో, 
నాగేశవ్రార్వ పెళిళ్ ఎవరితో కుదిరిందో తెలుసుకుని ఆ కుదిరిన పెళిళ్ని చెదర గొటట్టానికి పరుగు పెటుట్కుంటూ జేసుధ దగగ్రికి వెళిళ్ తన 
కూతురికి పెళిళ్-భిక్ష పెటట్మంటాడు. జేసుధ, పాపం, తాయ్గరాణి అయిపోయి పరిగే...టుట్కుంటూ నాగేశవ్రార్వ దగగ్రికెళిళ్పోయి, నాగేశవ్రార్వుకి 
దిమమ్ తిరిగి, ఉనన్పాటున తూరుప్ తిరిగి దండం పెటేట్లా ఓ డైర-డైలాగు చెపుత్ంది: “పేర్మ తూరైప్తే, పెళిళ్ పడమర. తూరుప్ పడమర ఎపుప్డూ 
ఎదురెదురుగానే వుంటాయి. చూసుకుంటూనే వుంటాయి. అంతే. ఒక పకక్ ఉదయిసూత్ వుంటుంది. ఒక పకక్ అసత్మిసూత్ వుంటుంది. అసలు 
పేర్మంటే అదేనేమో. అలా కాకపోతే అది పేర్మే కాదేమో!” అంటూ. 

ఈ డైలాగుల బాధ భరించే కనాన్ ఆ పిచిచ్దానితో పెళేళ్ మినన్ అనుకునన్ వెరిర్ నాగనన్కి గుళోళ్ పెళైళ్పోతుంది. గుమమ్డికి పెళిళ్-పిచిచ్ 
కూతురైన లకిష్ ఇపుప్డు కొతత్ పిచిచ్-పెళిళ్ కూతురు. కలలు కంటూ, కలలో పాట పాడేసుకుంటుంది నాగేశవ్రార్వుతో - "కుంకుమ పూసిన 
ఆకాశంలో ఉదయ సంధాయ్రాగాలు" - అంటూ. ఈ సినామ్ మొతాత్నికి ఇది భలే అందమైన పాట. లకిష్ ఇంటికొచిచ్న వాళళ్ందరికీ తన భరత్ని 
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కొనాన్ళుళ్ తన తండేర్ చదివించాడని, ఆ తరావ్త అతను రూపాయి రూపాయి అడుకుక్ని చదువుకునాన్డని చెపూత్ వుంటుంది. అది విని అలా 
మాటాల్డకూడదని మందలించిన గుమమ్డిని విదిలించేసుత్ంది.  

లకిష్తో పెళైళ్న దగగ్రున్ంచీ నాగేశవ్రార్వు నో-వాకేక్శవ్రార్వ. హాయిగా హైపిచుచ్లో డైలాగులు చెపుప్కుంటూ చలాకీగా వునన్ 
నాగేశవ్రార్వుని హై-పిచిచ్ వునన్ తన కూతురికిచిచ్ పెళిళ్ చేసి, గుళుళ్ లేని తుపాకీలా మూగబోయేలా చేసినందుకు గుమమ్డి పశాచ్తాపప్డతాడు. 
గుండె మీద రాసుకోవడం మొదలెడతాడు. రాబోయే కాలంలో ఆగబోయే గుండెకి సూచనేమో అది! 

ఇక తాయ్గమయి జయసుధ ఖాళీ సమయాలోల్ ఎండిపోయిన తులసి మొకక్ ఆకులు పీకుక్ంటూ వుంటుంది. ఆ సీనులో జయసుధ-
రావుగోపాలార్వుల మధయ్న మామూలు మెదడు మొయయ్లేనంత బరువైన మాటలు: పెళిళ్కి, ఎండిపోయిన తులసి మొకక్కీ ముడిపెడుతూ - 
వహావ్! సరి లేరు నీకెవవ్రూ, ఓ దాసరి అనిపిసూత్…చితత్గించండి. 

 
“రోజూ తులసికి నీళుళ్ పొయయ్టేల్దా?” 
“పూజ చెయయ్టేల్దుగా…” 
“ఎందుకని?” 
“ఏముందని చెయాయ్లి?” 
“అదేంటమామ్… పెళిళ్కాని ఆడపిలల్లు, పెళైళ్న ఆడవాళుళ్ ఇంతోల్ వునన్ తులసి కోటకి పూజ చేయకుండా వుంటారామామ్?”  
“నిజమే డేడీ... పెళిళ్ కాని వాళుళ్ మంచిమొగుడు రావాలని పూజ చేసాత్రు, పెళైళ్న వాళుళ్ మొగుడు మంచిగా వుండాలని 

పూజ చేసాత్రు. రెండూ లేనివాళుళ్ ఎందుకు చెయాయ్లి డేడీ?” 
“లేవని ఎందుకనుకుంటావమామ్?” 
“వునాన్యని ఎలా అనుకోను డేడీ?” 

 
ఇలా ఓ పదినిముషాలు తలా-తోకా లేకుండా కొనిన్ డైలాగులు అయాయ్క, రావుగోపాలార్వు ఎంత చెపిప్నా జయసుధ పెళిళ్ 

చేసుకోవడానికి ఒపుప్కోదు. అందుకని ఆయన నాగేశవ్రార్వు దగగ్రికి వచిచ్ ఎలా అయినా సరే జయసుధని పెళిళ్కి ఒపిప్ంచమని బర్తిమాలి 
తనతో తీసుకెళాత్డు. అంతకు ముందే లకిష్ ఫెర్ండస తో కలిసి సినిమా చూడాడ్నికని చెపిప్, చేసుత్నన్ వంట సగంలో ఆపేసి మరీ వెళిళ్పోతుంది. 
గుమమ్డికి గుండె నొపిప్ వసుత్ంది. ఇంతలోనే సినిమాకి వెళిళ్న లకిష్ కూడా ఇంటికి వసుత్ంది. ఫెర్ండస్ సాయం పడితే గుమమ్డిని ఇంటోల్కి 
తీసుకెళుత్ంది.  

ఇకక్డింత హడావిడి జరుగుతుంటే అకక్డ జయసుధ ఓ పాట వింటూ ఆ పాటకి ఒకపుప్డు తనూ-నాగేశవ్రార్వ వేసిన సెట్పుప్లు గురుత్ 
తెచుచ్కుంటూ వుంటుంది. "అదిగో అదిగో అదిగో ఎవరో వసుత్నాన్రు…" అంటూ తెగ హుషారుగా జాగింగ చేసుత్నన్టుల్గా పరిగెడుతూ 
డానాస్డేసాత్రు ఈ పాటలో వీరో-వీరోయినుల్. పాటైపోయే టైంకి నాగేశవ్రార్వొచిచ్, మళీళ్ దాసరి-పలుకులు పలికి, మొతాత్నికి జేసుధని 
పెళిళ్కొపిప్ంచి, రంగనాథ తో పెళిళ్ జరిపిసాత్డు. 
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నాగేశవ్రార్వ జయసుధ పెళిళ్ చేసి ఇంటికి తిరిగొచేచ్టపప్టికి గుమమ్డి ఫొటోకి దండేసేసి వుంటుంది. వాళళ్ నానన్ పోయిన 
సమయానికి లేకుండా పోయాడని నాగేశవ్రార్వుతో దెబబ్లాడి ఏడుసుత్ంది లకిష్. ఊరుకోబెడాత్డు నాగేశవ్రార్వ. కొనాన్ళళ్కి వీళిళ్దద్రికీ ఇదద్రు 
పిలల్లు పుడాత్రు. సినిమా పిచిచ్తో భరత్ని వదిలేసి కటుట్బటట్లోత్ తన దగగ్రకొచిచ్న ఫెర్ండొకదానిన్ తనింటోల్నే వుండమంటుంది లకిష్.  

నాగేశవ్రార్వు చేసే ఉదోయ్గం ఏంటో కానీ ఓ చినన్ బీర్ఫ కేస పటుట్కుని అటూ ఇటూ తిరుగుతూ వుంటాడు.  అలా ఓ రోజు రోడుడ్ మీద 
నడుసూత్ వుంటే, అరటిపళుళ్ దొంగతనం చేశాడని ఓ పిలాల్ణిణ్ పటుట్కుని కొడుతూ వుంటారు కొందరు. నాగేశవ్రార్వ కొటేట్వాళళ్ నుంచి ఆ 
అబాబ్యిని విడిపించి దొంగతనం ఎందుకు చేశావూ అనడిగితే మా అమమ్ అనన్ం పెటట్లేదూ అని చెపాత్డు వాడు. ఇంతలో వాళళ్మమ్ అకక్డికి 
వసుత్ంది. ఆ అమమ్ ఎవరో కాదు, మన జేసుధ. 

అనుకోకుండా అలా కనిపించిన జయసుధ చెపిప్న విశేషాలేంటంటే… తన పెళిళ్ రంగనాథ తో జరిగాక రేసులాడి ఇలుల్, ఆసిత్ అంతా 
పోగొటుట్కుని రావుగోపాలార్వు ఉరేసుకునాన్డని, అది తెలిసి ఆసిత్ కోసమే తనను పెళాళ్డిన రంగనాథ తననీ, కొడుకునీ ఇంటోల్ంచి 
పంపించేశాడని, అపప్టున్ంచీ ఆ ఇంటోల్, ఈ ఇంటోల్ పని చేసుకుంటూ తన కొడుకుని పెంచుకుంటునాన్ననీ. ఆ కథంతా వినాన్క జయసుధనీ, 
ఆమె కొడుకునీ తన ఇంటికి తీసుకెళాత్డు నాగేశవ్రార్వ. 

మొతాత్నికి నాగేశవ్రార్వ-లకిష్ దంపతుల ఇంటోల్ ఇపుప్డునన్దెవరెవరంటే: ఆయన, ఆవిడ, ఆయనొదిలేసిన ఆయన ఫెర్ండూ, 
ఆయనొన్దిలేసిన ఆవిడ ఫెర్ండూ, ఓ ముగుగ్రు పిలల్లూ. 

జయసుధ కాపురం చకక్దిదాద్లనుకుని నాగేశవ్రార్వ ఆమెతో రంగనాథ తో సరుద్కుపొమమ్ని చెపేప్ సనిన్వేశం ఒకటుంది. అకక్డ 
వాళిళ్దద్రూ ఏం మాటాల్డుకుంటారంటే…(ముందు జయసుధ మొదలుపెడుత్ంది…) 

 
"బలవంతంగా పెళిళ్ చెయయ్గలం, కానీ బలవంతంగా మనసివవ్లేం, పుచుచ్కోలేం, బలవంతంగా కాపురం చేయలేం 

కూడా." 
"ఇషట్ం లేకపోయినా కొనిన్ చేయాలి." 
"అది మీలా అందరూ చేయలేరు." 
"నిజమే! గమయ్ం చేరాలనుకునన్పుప్డు వెళళ్డానికి ఆ రైలు తపప్ మరో రైలు లేనపుప్డు, అందులో కూరోచ్వడానికి చోటు 

లేకపోయినా నిలబడైనా పర్యాణం చేయాలి. తపప్దు." 
"అలాగని నిపుప్లు చెరిగే ఇంజన మీద నిలబడి పర్యాణం చేయలేరుగా!" 

 
ఇంకికక్ణుణ్ంచీ ఆఖరి అరగంట సినామ్ - పేర్క్షక జన భరతం పటేట్ భీభతస్రస భరితం. ఓ పది పదిహేను సెట్పుప్లోల్ చెపేప్సాత్… అసలే 

ఇలాంటపుప్డే థియేటరోల్ కరెంట ఆదా కోసమని ఫానుల్ ఆపేసాత్రు. హాలు వాళళ్కెలాగూ తెలుసు మరి సినామ్ ఏమవుతుందా అనే టెనష్నోల్ పడి 
పేర్క్షక జనం ఆగిపోయే ఫానల్కి, వూగిపోయే సీటల్కి అంతగా ఎటెనష్న చూపించరని! సరే...ఇక సినామ్ చివరి ఘటట్పు సెట్పుప్లు… 
 

నాగేశవ్రార్వ ఎంత చెపిప్నా జేసుధ రంగనాథ దగగ్రికి తిరిగి వెళళ్డానికి ఒపుప్కోకపోవుట 
నాగేశవ్రార్వ, లకిష్ మధయ్ అపారాథ్లు వచుచ్ట 
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ఇంతలో  జయసుధకి రావుగోపాలార్వు ఆసేత్దో కలిసివచుచ్ట, ఆమె సంతకం పెడితే ఆ ఆసిత్ తనకొచుచ్నని రంగనాథ కి 
తోచుట, దానికోసం కోరుట్కెళిళ్ మరీ జయసుధని తనతో తీసుకెళిళ్పోవుట 

ఈలోగా నాగేశవ్రార్వ చెవులకి రెండు డిపప్లు పెటుట్కుని - తన పాట తనకు వినపడకుండా జాగర్తత్ పడుతూ మరీ 
"పసుపుతాడుకు ముడులు వేసీ బంధమంటే సరిపోదు" అని పాడుట. 
 

ఈ పాట సెట్పుప్ దగగ్ర ఆగి ఈ పాట విశేషం చెపప్కపోతే ఇంత సినామ్ కథ రాసీ నా బాధని పంచిన ఫలితం పూరిగా దకక్దు నాకు. 
రేడియోలో నాగేశవ్రార్వ పాట పాడడం మొదలు పెటట్గానే ఇంటోల్ కూరుచ్ని ఆ పాట వింటునన్ లకిష్ రేడియో కటేట్సి టేకీస్ ఎకిక్ ఆ పాట 
వినిపించనంత దూరం వెళిళ్పోదామనన్టుల్ ఎకక్డికో వెళిళ్పోతూ వుంటుంది. మొదటి చరణం అయియ్ మధయ్లో మూయ్జిక వచేచ్ చోట 
"హమమ్యయ్! పాటైపోయింది" అనుకునన్టుల్ దిగుతుందో లేదో, పకక్నునన్ లౌడ సీప్కర లోంచి రెండో చరణం వినిపించగానే మళీళ్ కారెకేక్సి ఆ 
పాట నుంచి పారిపోతూ వుంటుంది. ఇంతలో ఎవరో ఇదద్రు లకిష్ ఎకిక్న కారు పకక్నే వెళూత్, వాళళ్ చేతిలో వునన్ టార్నిస్సట్రోల్ నాగేశవ్రార్వ 
పాడుతునన్ పాట లకిష్కి పూరిత్గా వినిపించి మరీ వెళాత్రు. సినామ్ తీయడంలో ఇలాంటి దరశ్కతవ్పు టెకిన్క ఉపయోగించింది దాసరి తపప్ 
ఇంకెవరైనా వునాన్రని ఎవరైనా ఎలా అనగలరని! 

లకిష్ని ఇనిన్ పాటుల్ పెటిట్న ఆ పాట అయిపోగానే నాగేశవ్రార్వ వచిచ్ తనసలు జయసుధని పేర్మించినా లకిష్ని ఎందుకు పెళిళ్ 
చేసుకునాన్డో చెపప్డం, దానికి అలిగి లకిష్ భరత్నీ, పిలల్లీన్ కాదనుకుని మంగళసూతర్ం కూడా తీసేసి నాగేశవ్రార్వుకి ఇచేచ్యడం, రంగనాథ 
ఆసిత్ రాయించుకుని జయసుధని ఇంటోల్ంచి తరిమేయడం, ఆవిడ తన కొడుకుని నాగేశవ్రార్వ దగగ్రికి వెళళ్మని చెపిప్ సముదర్ంలో దూకి 
పార్ణతాయ్గం చేయడం, నాగేశవ్రార్వ చేతిలో వునన్ లకిష్ మంగళసూతర్ం జయసుధ మెళోళ్ పడడం, ఈలోగా పరిగెతుత్కొచిచ్న లకిష్ 
పశాచ్తాత్పప్డి తన పిలల్లోత్ పాటు జయసుధ కొడుకుని కూడా దగగ్రికి తీసుకుని నాగేశవ్రార్వ దగగ్రికి వెళళ్డం - ఒక రెండునన్ర గంటల 
సినిమాలో  ఓ హీరొ-ఇదద్రు హీరోయినుల్,  ఒక పర్ణయం-రెండు తాయ్గాలు, రెండు పరిణయాలు-ఒక మోసం, మూడు మరణాలు వెరసి ఈ 
రాగదీపం ఒక సెంటిమెంటల థిర్లల్ర, ఒక మెంటల సెనస్ కిలల్ర.   

PPP 
ధనక్ ( ందీ). 

“ఆ... తొండి… దాసరి సినిమా కథ అనాన్వ, ఇంకేదో చెపుత్నాన్వ!” 
“మరే! ఒటిట్ కనకాంబరం పూలు మాల కడితే బావుంటుందా?’ 
“బానేవుంటుందనుకో...” 
“మరందులో మరువం, దవనం కలిపితే ఎలా వుంటుంది?” 
“బహు బాగుంటుంది...ఘుమమ్ంటుంది!” 
“అందుకే మరి… దాసరి వారి కథలని ఓ వారకి పెటిట్, ఈ సారికి ‘ధనక’ కథ విను మరి!” 
“ఇంతకీ నీ దారెందుకు మారాచ్వో చెపుప్ మరి!” 
 “చెపుత్నాన్...చెపేప్సుత్నాన్...ఎపప్టాల్గే సినిమా కబురుల్ రాదాద్మని అనుకుని మొదలు పెటీట్ పెటట్బోయానో లేదో, నేను 

మరిచ్పోయిన మారిచ్ నెల విశేషం ఒకటి గురుత్కొచిచ్ంది. అదేంటబాబ్ అంటే పార్సలతో పిలల్ల కోసం సదా-సరదా పుసత్కాలు వీశెలు, వీశెలు 
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రాసిన డాకట్ర జాయిస గారి పుటిట్నరోజు మారచ్ రెండో తారీఖునే అని. పిలల్లకి నేను చదివి వినిపించే రోజులిన్ంచి, వాళుళ్ నాకు 
వినిపించకుండా చదివేంత వాళైళ్నా, ఇపప్టికీ మారచ్ వచిచ్ందంటే "గీర్న ఎగస్ ఎండ హేమ" కానీ, "కాయ్ట ఇన ద హాయ్ట" కానీ చదవాలిస్ందే. 
చదివి నవువ్కోవాలిస్ందే. ఈసారి అకక్డితో ఆగిపోకుండా నా సరదా సినామ్యణంలో ఏదైనా ఒక మంచి పిలల్ల సినిమా కథ 
చెబాద్మనుకునాన్.  అందుకే ఈ మారచ్ నెలలో నా సర-దాసరి దారి మారుచ్కుని, నాగేష కుకునూర దరశ్కతవ్ంలో వచిచ్న "ధనక" సినిమా కథ 
చెపప్బోతునాన్.  అనన్టుట్ నాగేష గారి పుటిట్నరోజు కూడా మారచ్ నెలలోనే -30వ తారీఖున అట - వికీపీడియా చెపిప్ంది. అలా కూడా ఈ 
నెలకి ఈ కథ కలిసొచిచ్ంది కదూ!  

ఈ సినిమా పర్తేయ్కత ఏంటంటే… 
కథ నడిపించిన నాగేష కుకునూర 
తెలుగు నేలకు చెందినవారు 
తీసిన సినిమాలు మూడు పుంజీల మీద ఒకటి 
తీసుకునన్ అవారుడ్లు రెండు పుంజీల మీద ఒకటి 
నే చెపప్బోయే కథ వీరు తీసిన "ధనక"ది 
బాలల చితర్ంగా జాతీయ-అంతరాజ్తీయ ఖాయ్తి గాంచింది.” 
 “బావుంది - నీ కథ వెనకాల కథ. ఇంతకీ ఈ 'ధనక' అంటే ఏంటి?” 
“ధనక అంటే అచచ్తెలుగులో వానవిలుల్ - హెచుచ్తెలుగులో ఇందర్ధనుసుస్. ఇంక ఈ కొసరు కబురాల్పి నువువ్ 'ఊ' 

కొడతానంటే నేనసలు కథ మొదలెడతా…”  
అనగనగా ...బంగారు ఇసకల రాజసాథ్న ఎడారిలో ఓ బులిల్ ఊరు - చురు ధని. ఆ ఊళోళ్ ఓ చాచా, ఓ చాచీ, పదేళళ్ అకక్ 

పరీ, ఎనిమిదేళళ్ తముమ్డు ఛోటూ. పరీకి షారుఖ ఖాన అంటే ఇషట్ం, ఛోటూకి సలామ్న ఖాన మహా ఇషట్ం. అందుకే తన చేతికి సలామ్న లాగే 
ఒక లేత నీలం రంగు రాయి వునన్ బేర్సలెట వేసుకుని వుంటాడు.  నవువ్తో వెలిగే ఛోటూ కళళ్కి, నక్షతార్లాల్ మెరిసే పరీ నయనాలకి చూపు 
మాతర్ం ఒకటే - పరీది. అకక్ కళళ్తో చూసే ఛోటూకి అనీన్ కనిపిసాత్యి - పొదుద్నేన్ తనని బడికి తీసుకెళళ్డానికి తయారయి తన నోటోల్ బెలల్ం 
ముకక్ పెటేట్ అకక్ పరీ, భరిణలో రొటెట్లు దాచేసే చాచీ, హుకాక్ కాలేచ్ చాచా.. తో సహా.   

రోజూ బడికి వెళేళ్ ముందు బొమామ్-బొరుసు వేసి బొమైమ్తే షారుఖ కథ, బొరుసైతే సలామ్న కథ చెపుప్కోవాలని అకాక్-
తముమ్ళళ్ ఒపప్ందం. పాపం! చాలా సారుల్ బొరుసే పడుతుంది. పరీకి షారుఖ కథ చెపేప్ అవకాశమే రాదు.  

ఛోటూ ఎలాంటి వాడంటే తనే సలామ్నలా అనేసుకుంటూ వుంటాడు. బడి నుంచి ఇంటికొచేచ్ దారిలో తనని అడడ్గించిన 
భానూ గాడితో "నీతో సమవుజీజ్లతో పోటాల్డు. మీ నానన్ దగగ్రున్చి నువివ్దేనా నేరుచ్కుంది అని ఆయనకి ఎంత బాధేసుత్ందో ఆలోచించు. 
నాలాంటి వాణిణ్ ఆపడానికి సిగుగ్లేదా?" అంటూ పరీ “వదుద్రా” అంటునాన్ వినకుండా దెబబ్లాడి వాడి చేత బటట్లిపిప్ంచుకుని ఇంటికొసాత్డు. 
పైగా "నాకెలాగూ కళుళ్ కనిపించవు. నా ఒంటి మీద బటట్లేల్కపోయినా నాకేం ఫరావ్లేదు" అని ఎదురు దెబబ్లాడతాడు, తనని చూసి 
నవువ్తునన్ చాచాతో. పరీకి ఒళుళ్ మండి "నువేవ్మైనా సలామ్నని అనుకుంటునాన్వా అని తిడుతుంది. అలా దెబబ్లాడుకుంటునన్ పరీ, 
ఛోటూలని చాచా "మీ చాచీ ఒచేచ్లోగా తయారవండి. సినిమా కెళాద్ం" అని చెపిప్ మాట మారుసాత్డు. ముగుగ్రూ చకక్గా తయారయి 
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ఒంటెతుత్-ఒంటె బండి ఎకిక్ సినామ్కి వెళాత్రు. పూలపూల పచచ్ చుడీదార వేసుకుని పరీ, తెలల్ బటట్లొల్ ఛోటూ, ఎరుపూ-పసుపుల తలపాగా, 
నీలం రంగు చొకాక్లో చాచా - ముగుగ్రూ కలిసి ఎకిక్న బండి అచుచ్ కోటపప్కొండ పర్భలా రంగులురంగులుగా భలే హంగుగా తోసుత్ంది. 

  సినామ్హాలు ఓ గుబురుగా వునన్ పచచ్టి చెటుట్ కింద ఓపెన ఎయిర థియేటర. పరీ అకక్డునన్ సినామ్ పోసట్రల్ని చదివి 
ఏమేం వునాన్యో ఛోటూకి చెపుత్ంది. "లగాన, పానసింగ తోమర, ఓం శాంతి ఓం, దబాంగ" అంటూ. అపుప్డే ఆ పకక్నే అంటించిన  "నేతర్్ 
దాన కీజియే - కిసీకో నయా జీవన దీజియే" అని షారుఖ ఖాన అంటునన్టుట్నన్ ఒక పోసట్ర చూసుత్ంది పరీ. ఇంతలో సినామ్ మొదలవుతుంది. 
సినిమా జరుగుతునన్ంత సేపూ పరీయో, చాచాయో ఛోటూకి సినిమా అంతటినీ కళళ్కక్టిట్నటుట్ చెపూత్ వుంటారు. సినామ్ అంతా అయిపోయాక 
ఇంటికి వెళూత్ పరీ షారుఖ నేతర్దానం పోసట్ర గోడమీంచి చేతోత్ లాగి పటుట్కెళుత్ంది.  

  సినామ్ చూసి ఇంటికొచిచ్న చాచా, పరీ, ఛోటూలని చాచీ తిడుతుంది - తను కషట్పడి సంపాదించిన డబుబ్లనీన్ 
ఖరుచ్ చేసి సినామ్లు చూసుత్నాన్రని. వాళళ్కి ఆ రాతిర్కి రొటెట్లు కూడా పెటట్నని చెపిప్ లోపలికి వెళిళ్ పడుకుంటుంది. చాచీ అటెళళ్గా చూసి 
ముగుగ్రు తోడుదొంగలూ కిసుకుక్న నవువ్కుని, లోపలికెళిళ్ పెటెట్లో చాచా దాచిన చుడువా తీసుకుని తింటూ కబురుల్ చెపుప్కుంటూ 
నవువ్కుంటారు. ఛోటూ "చాచా! నువువ్ పనిలోకెందుకు వెళళ్వు?" అనడుగుతాడు. దానికి చాచా "నా నడుం విరిగింది. డాకట్రు అసస్లు 
నించోనేకూడదు అని చెపాప్రు" అనగానే ఛోటూ నవివ్ "అబదధ్మైనా సరిగాగ్ చెపప్" మంటాడు చాచాతో. "అది నువేవ్ నాకు నేరాప్లి" అని 
నవువ్తాడు చాచా.  

గువవ్పిటట్లాల్ కువకువలాడుతునన్ వాళళ్ ముగుగ్రీన్ శబద్ం చేయొదద్ని విసుకుక్ంటుంది చాచీ. ఒక గుబురుగా వుండే చెటుట్, 
దాని మీదుగా ఎగురుతునన్ పకుష్లు, చికక్ని రాతిర్ చాలా పర్శాంతంగా వుంటుంది.  అలాంటి రాతిర్ కబురల్తో, నవువ్లతో కడుపు అంతగా 
నిండకపోయినా, కలలతో కళళ్ని నింపుకుని పడుకుంటారు చాచా, ఛోటూ. పరీ అపుప్డు కూరుచ్ని షారుఖ ఖానకి ఉతత్రం రాసుత్ంది. "మేరే 
పాయ్రే సారుఖ ఖానజీ" అని మొదలుపెటిట్ "నా పేరు పరీ. నేను రాజసాథ్నలో చురుధని అనే వూళోళ్ వుంటాను. నాకు ఛోటూ అనే 
తముమ్డునాన్డు. వాడు చూడలేడు. వాడి తొమిమ్దవ పుటిట్నరోజు లోగా వాడు చూడగలడని వాడికి నేను మాటిచాచ్ను. వాడి పుటిట్నరోజు 
అకోట్బర 2వ తారీఖున. ఇంకా రెణెణ్ల్లేల్ వుంది" అంటూ ఉతత్రం రాసుత్ంది.  

ఆ మరసటి రోజు ఛోటూ బడికెళేళ్ ముందు ఎపప్టాల్గే బొమామ్-బొరుసా వేసేత్ పరీ గెలుసుత్ంది ఈ మాటు. షారుఖ కథ 
చెపుప్కుంటూ బడికి వెళూత్ మధయ్ దారిలో పోసాట్ఫీసుకి వెళుత్ంది పరీ. ఛోటూని కొంచెం అవతలగా నించోమని వదిలి వెళిళ్, షారుఖ నేతర్దానం 
వునన్ పోసట్ర చూపించి ఆ ఉతత్రానిన్ ఛోటూకి కళుళ్ తెపిప్ంచడం కోసం షారుఖకి రాశానూ, సాట్ంపులు కొని అతికించడానికి డబుబ్లేల్వు, 
పోసుట్మాసట్ర అంటిసేత్ తను తరావ్త డబుబ్లు తెచిచ్సాత్నని చెపుత్ంది పరీ. ఆ పాప మొహంలో ఆశ, సంబరం చూసిన పోసుట్మాసట్ర 
ఏమామ్టల్డకుండా ఆ ఉతత్రం తీసుకుంటాడు. 

పరీ, ఛోటూ బడికెళుత్ంటారు, వసుత్ంటారు. ఎడారి ఇసకలో చాచాతో జారుడుబలల్ ఆడుకుంటూ వుంటారు. పరీ షారుఖకి 
ఉతత్రాలు రాసూత్ వుంటుంది, పోసుట్మాసట్రకి ఇసూత్ వుంటుంది. 

ఓ రోజు పోసుట్మాసట్ర చాచాని పిలిచి, పరీ రోజూ వచిచ్ షారుఖకి రాసిన ఉతత్రాలు ఇసోత్ందని, తను కొనిన్ మాతర్ం 
సాట్ంపులు వేసి పోసట్ చేశానని చెపిప్, ఓ పోసట్ చెయయ్ని ఉతత్రాల బొతిత్ చాచాకి ఇచిచ్ "ఛోటూకి కళుళ్ తెపిప్ంచడానికి ఆపరేషనకి కావలిస్న 
డబుబ్లు నీ భారయ్ ఎలాగూ ఇవవ్దు. అ నిజం ఇంకా ఆలసయ్ం చేయకుండా ఆ పసివాళళ్కి చెపప్"మని చెపిప్ పంపిసాత్డు. 
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పరీ వాళళ్ బళోళ్ పాఠాలు చెపేప్ టీచర ఇంటికొచిచ్ ఛోటూని బెర్యిల లిపి నేరుచ్కోవడానికి పంపించమంటుంది. పరీకి ఆ 
మాటే నచచ్దు. దానికి పరీ ఒపుప్కోక ఛోటూని తను చదివిసాత్నంటుంది. ఆ మాట విని ఒళుళ్ మండిన చాచీ ఛోటూకి ఇంకెపప్టికీ కళుళ్ 
రావని, వాడు బెర్యిల నేరేప్ బడికి వెళాళ్లిస్ందే అని, పరీని చదువు మానేసి తనతో పాటు పొలం పనులకి రమమ్ంటుంది. అది విని కోపమొచిచ్ 
ఛోటూ బయటికెళిళ్పోయి ఎకక్డెకక్డో తిరిగి చీకటి పడాడ్క ఇంటికొసాత్డు. సలామ్న చేత కొటిట్ంచి చాచీని ౘ◌ందమామ దగగ్ర పడేలా 
చేసాత్నంటాడు ఛోటూ. అవసరమైతే షారుఖని కూడా సాయం పిలుదాద్మంటుంది పరీ. అది సలామ్న మాతర్మే చేయగల పని, షారుఖ వచిచ్ 
ఏం చేసాత్డు అని ఛోటూ పర్శన్. కరణ-అరుజ్న లోలా వాళిళ్దద్రినీ పిలవాలిస్ందే అంటుంది పరీ. 

తెలాల్రింతరావ్త ముందురోజు చెపిప్నటేల్ చాచీతో పాటు పరీ పొలంలో పనికెళేత్, ఛోటూని చాచా బెర్యిల సూక్లకి 
తీసుకెళాత్డు. ఆరోజు రాతిర్ చాచా టర్ంకు పెటెట్ లోంచి డబుబ్లెనున్నాన్యో లెకక్ పెడదామని తీసిన పరీకి తను షారుఖకి రాసిన, 
సాట్ంపులెయయ్ని, పోసట్ చెయయ్ని ఉతత్రాల బొతిత్ కనిపిసుత్ంది. పరీకి బోలడ్ంత బాధేసుత్ంది ఆ ఉతత్రాలు షారుఖకి చేరనందుకు. అయినా చాచా 
మీద కానీ, పోసట్ మాసట్ర మీద కానీ కోపం వచిచ్నటేల్ కనిపించదు. 

పొలంలో పని చేసుత్నన్ పరీకి అకక్డికి మోటారసైకిల మీదొచిచ్న గరుద్కాకా వలల్ షారుఖ జైసలేమ్రలో షూటింగ కోసం 
వచాచ్డని తెలుసుత్ంది. చాచాని తనని, ఛోటూని అకక్డికి తీసుకెళళ్మని అడుగుతుంది. చాచా నవివ్ "మీ చాచీ ననున్ చంపేసుత్ంది అలా చేసేత్" 
అంటాడు. చాచా, చాచీలతో చెపప్కుందా మూడొందల కిలోమీటరల్ దూరంలో వునన్ జైసలేమ్ర వెళాద్మనుకుంటుంది పరీ. 

ఓ వెనెన్ల రాతిర్ ... ఓ సంచీలో మంచినీళళ్ సీసా, తన పోసట్ చెయయ్ని ఉతత్రాలు, షారుఖ నేతర్దానం పోసట్ర పెటుట్కుని, 
నిదర్పోతునన్ ఛోటూని నడిపించుకుంటూ 300 కిలోమీటరల్ దూరంలో వునన్ జైసలేమ్రకి బయలేద్రుతుంది పరీ.  బంగారురంగు ఇసకగుటట్ల 
మధయ్లో మెరిసే తారోర్డుడ్ మీద ఆ అకాక్-తముమ్ళళ్ పర్యాణం మొదలు. 

ఇకక్డేమో ఇంటి దగగ్ర పిలల్లు కనిపించక చాచా చాచీని తిడాత్డు – “నువువ్ తిండి పెటట్క పోవడం వలేల్ ఛోటూకి చూపు 
పోయింది. ఆ పసివాళిళ్దద్రినీ అనాయ్యం చేసా”వని. చాచీ కూడా పాపం! అలా జరుగుతుందని వూహించలేదేమో - 
పశాచ్తాత్పప్డుతుంది.  పిలల్లని వెదకబోయే చాచాకి రొటెట్లు కటిట్సుత్ంది. 

జైతరన 51 కిమీ మైలురాయి దగగ్రకి రాగానే ఆకలేసోత్ంది అనన్ ఛోటూని ఓ చెటుట్ నీడలో కూరోచ్బెటిట్ సంచీ లోంచి ఓ రొటెట్ 
తీసి చేతికిసుత్ంది పరీ. వెంట తెచుకునన్ మంచినీళళ్ సీసాకి చిలుల్ండడం వలల్ నీళళ్నీన్ కారిపోతాయి.  ఆ రోడుడ్ మీద ఓ పకక్గా లారీ ఆపుకుని, 
లారీ నీడలో పడుకుని వునన్ డైరవరని మంచినీళుళ్ అడిగి తాగుతారు పరీ, ఛోటూ. వాళుళ్  జైసలేమ్ర వెళుత్నాన్రని చెపప్గానే వాళుళ్ తపుప్దారిలో 
వసుత్నాన్రని, తనతో వసేత్ ఆరిన్యా జంక్షన దగగ్ర దింపుతానని, అకక్ణుణ్ంచి వాళుళ్ ఏ టార్కట్రో ఎకిక్ జైసలేమ్ర వెళొళ్చచ్ని చెపిప్ లారీ 
ఎకక్మంటాడు. పరీ, లారీ డైరవర కాకా షారుఖ గురించి మాటాల్డుకుంటూ వుంటే, ఉకోర్షం వచిచ్ ఛోటూ చెవులు మూసుకుని "మాఫ కర, 
సలామ్న భాయ" అంటూ అరుసాత్డు. పిలల్లని ఆరిన్యా దగగ్ర దింపి, ఓ బెర్డుడ్, మంచినీళళ్ బాటిల ఇచిచ్ జాగర్తత్లు చెపిప్ వెళిళ్పోతాడు లారీ 
డైరవర. 

మళీళ్ నడక మొదలు. ఇంతలో టార్కట్ర మీద పాటలు పాడుకుంటూ ఎవరో వెళూత్వుంటారు. వాళళ్ పాటలో గొంతు కలిపిన 
ఛోటూ పాట విని టార్కట్ర ఆపి ఎకక్మంటారు వాళుళ్. "వాళుళ్ మతుత్లో వునాన్రు, పర్మాదమేమో!" అని భయపడుత్నన్ పరీకి "మిఠాయి వాసన, 
ఆడవారి గాజుల శబద్ం వినిపిసుత్నాన్యి కాబటిట్ పర్మాదం లేదు, టార్కట్రలో వెళాద్మం”టాడు ఛోటూ. మొతాత్నికి టార్కట్ర ఎకిక్ పాటలు 
పాడుకుంటూ వాళళ్తో పాటు పెళిళ్ంటికి చేరుకుంటారు పరీ, ఛోటూ. ఆ రోజు రాతిర్కి అకక్డే వుండి పాటలు పాడి, మిఠాయిలు తిని 
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వెళళ్మంటాడు ఆ టార్కత్రలో ఎకిక్ంచుకునన్తను. తన కొడుకు షంషేర సింగని పరీ, ఛోటూలకి పరిచయం చేసాత్డు. "అంధా" అని ఛోటూని 
చూడగానే పిలిచిన షంషేరని "నువువ్ గధావి, కానీ నినన్లా పిలవను కదా! ఛోటూని అలా పిలవకు" అని కొతత్ సేన్హితులతో చేయి కలపమని 
పంపుతాడు ఆ బంగారు కనన్తండిర్ తన కడుపున పుటిట్న బంగారుతండిర్ షంషేరని. 

షంషేర ఛోటూ పకక్న నించుని ఇదద్రి ఎతుత్లు కొలిచి చూసి "బాబా! వీడు నా అంతే వునాన్డు. నా బటట్లు వేసుకుంటే 
బావుంటాడు" అని లోపలికి తీసెక్ళిళ్ ఛోటూకి మంచి బటట్లు వేసి ముసాత్బు చేసాత్డు. పరీ కూడా మంచి రంగురంగుల పరికిణీ, బులిల్ ఓణీ 
వేసుకుంటుంది. షంషేర, ఛోటూ కలిసి బోలడ్ంత జిలేబీ తింటారు. పెళిళ్వారితో పాటు పరీ, ఛోటూ కూడా డానస్ చేసాత్రు. ఆ రాతిర్ పకక్పకక్నే 
పడుకునన్ షంషేర, ఛోటూ కబురుల్... 

“నీకక్ళుళ్ లేవు కదా? సలామ్న ఎలా వుంటాడో నీకెలా తెలుసు?” 
“నాకు నాలుగేళళ్ కిర్తం వరకూ కళుళ్ండేవి. అపుడు పోయాయి. చివరి సారిగా నేను చూసిన సినిమా దబాంగ.” 
“కళుళ్ పోతే నీకు భయం వేయలేదా?” 
“నాతో పరీ వుంది కాబటిట్ సరిపోయింది. లేకపోతే నాకు చాలా భయమేసేదే!” 
“పరీకి పెళైళ్పోతే నీకక్షట్ం కాదా?” 
“కషట్మే! పరీ భరత్ ఏమీ అనుకోడని నా ఆశ.”  
“పరీని నేను చేసుకుంటే?” 
“నిజంగా…? నువువ్ నా మంచి ఫెర్ండువి. మదనమోహన కనాన్ కూడా! రేపొప్దుద్నేన్ పరీతో మాటాల్డి నీతో సంబంధం 

ఖాయం చేసాత్!” 
ఇలా ఛోటూకి కళుళ్ పోవడం దగగ్రిన్ంచి, పరీకి పెళిళ్ సంబంధాల వరకు మాటాల్డుకుని, పెదద్యాయ్క జిలేబి కిటికీలతో, 

మిఠాయిలతో తాము కటుట్కోబోయే ఇలుల్ గురించి చెపుప్కుని పడుకుంటారు ఛోటూ, షంషేర. ఆ రాతిర్ వాళిళ్దద్రికీ కడుపు నొపిప్ వసుత్ంది. పరీ 
లేచి వాళిళ్దద్రినీ పెరటోల్కి తీసుకెళుత్ంది.  

రెండోరోజు పొదుద్నేన్ పరీని, ఛోటూని జీప ఎకిక్సాత్డు టార్కట్ర కాకా. కాపరాడ్ వెళిళ్ అకక్ణిణ్ంచి జోధపూర బసెస్కక్మంటాడు. 
పరీ, ఛోటూ ఎకిక్న జీప మధయ్లో ఆగిపోతుంది. షీలామాత భకుత్లతో కలిసి ఇంకో లారీ ఎకిక్ కాపరాడ్ చేరతారు పరీ, ఛోటూ. వాళిళ్దద్రికీ 
లారీలోంచి దిగడానికి ఓ కాషాయాంబరధారి సాయం చేసాత్డు. జోధపూర బసెస్కక్డానికి బసాట్ండు కొసాత్రు పరీ, ఛోటూ. పదిహేను 
నిముషాలోల్ బసుస్ కదిలేలా వుంటుంది. ఈలోగా ఛోటూకి పూరీ తినాలనిపిసుత్ది. పూరీ కొనుకుక్ని తిని, బసెస్కక్డానికి వెళుత్నన్ పరీ, ఛోటూలని 
ఓ పోలీస ఆపి “మీ అమామ్, నానన్ ఎకక్డ”ని అడుగుతుంటే అంతకుముందు లారీలోంచి దింపినతను వచిచ్, తను వాళళ్ మామనని చెపిప్ 
పోలీస నుంచి తపిప్సాత్డు. 

ఈ లోగా ఎకాక్లిస్న బసెస్ళిళ్ పోతుంది. కాషాయాంబర-మామ వచిచ్ ఆ రాతిర్కి మందిరలో పడుకుని పొదుద్నేన్ 
వెళిళ్పోవచచ్ంటాడు. మాత దరశ్నానికి తీసుకెళాత్డు. ఆ ఆశర్మం లోని మాత పూరావ్శర్మంలో విభా అనబడే షారుఖ ఖాన ఫెర్ండు. “మీరు 
షారుఖని కలిసేత్ నేనడిగానని చెపప్ండి” అని చెపుత్ంది పరీతో. మరాన్డు కాషాయాంబర-మామ పరీ, ఛోటూలని బసెస్కిక్సాత్డు. లోహావట, 
జోధపూర మధయ్ దారిలో పిలల్లని దింపుకోమని ఎవరికో ఫోన చేసి చెపాత్డు. అపుప్డనిపిసుత్ంది "అరె! వీడు ౘ◌ందమామ లాంటివాడు కాదు, 
గందా-ధందా-మామ" అని. పరీ, ఛోటూలని రోడుడ్ మధయ్లో దింపి అకక్ణిణ్ంచి జోధపూరకి వేరే బసెస్కక్మని చెపిప్ వెళాత్డు బసుస్ డైరవర. 
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బసుస్ దిగిన పిలల్లకి ఓ చెటుట్ కింద సొమమ్సిలిల్ పడునన్ ఫారినర ఒకతను కనిపించి తాగడానికి కొంచెం నీళిళ్యయ్మని 
బర్తిమాలుతాడు. పరీ ఇచిచ్న నీళుళ్ తాగి తేరుకునన్ అతను వాళిళ్దద్రికీ చాకెల్టుల్ ఇసాత్డు. ఉకులెలె లాంటి వాయిదయ్మేదో వాయిసూత్ పాట 
పాడుతునన్ ఆ ఫారినరతో గొంతు కలిపి తనూ పాడతాడు ఛోటూ. కాలిఫోరిన్యా నుంచొచిచ్న ఆ ఫారినర తను పర్పంచశాంతి కోసం 
నడుసూత్ దేశాలు తిరుగుతునాన్నంటాడు. అతనితో కలిసి ఒక రోడుడ్ పకక్ హోటలోల్ చాయలో బిసూక్టుల్ ముంచుకుని తింటారు పరీ, ఛోటూ. 
ఇంతలో ఆ పకక్నే వునన్ ఒకతను వచిచ్ తన పేరు పర్తాపశరమ్ అని పరిచయం చేసుకుని, పరీ, ఛోటూ జైసలేమ్ర వెళాళ్లనుకుంటునన్రని 
తెలుసుకుని తనూ అటే వెళుత్నాన్నని చెపిప్ వాళిళ్దద్రినీ కూడా తనతో రమమ్ని కారోల్ ఎకిక్ంచుకుంటాడు.  కారోల్ వునన్ మిఠాయిలు తిని సప్ృహ 
తపుప్తారు పరీ, ఛోటూ. ఈ పర్తాపశరమ్ ఎవరో కాదు, ఇంతకు ముందు గందా-ధందా-మామ పిలల్లొసుత్నాన్రూ, దింపుకోమని ఫోన చేసిన 
మనిషి. 

పిలల్లిన్ ఎతుత్కుపోతునన్ కారుకి రాళళ్డుడ్ పెటిట్ ఆపేసుత్ంది ఓ తుపాకీవాలీ బంజారన. ఆమెకి కారోల్ పర్తాపశరమ్,  డైరవర తపప్ 
ఎవరూ కనిపించరు. వాళిళ్దద్రినీ కారు దిగమని, కారు టర్ంక తెరవమంటుంది. టర్ంక తెరిచి వాళిళ్దద్రూ పారిపోతారు. ఆ బంజారన టర్ంకులో 
దేనిమీదో కపిప్నటుల్నన్ దుపప్టి తీసి చూసేత్, దాని కింద సప్ృహ తపిప్ వునన్ పరీ, ఛోటూ కనిపిసాత్రు. వాళళ్ని తీసుకుని తమ గుడారాల దగగ్రికి 
తీసుకొసుత్ంది. మెలకువ వచిచ్న పరీకి ఛోటూ అకక్డునన్ వాళళ్తో గొంతు కలిపి పాడుతూ కనిపిసాత్డు. 

వాళళ్ని తీసుకొచిచ్న బంజారన ఒక గుడారంలో వునన్ దాదీ దగగ్ర కెళళ్మని చెపుత్ంది. తనని ఆ దాదీయే పిలల్లెవరో ఆపదలో 
వునాన్రు, కాపాడమని కారు దగగ్రికి పంపించిందని చెపుత్ంది. దాదీకి కూడా దృషిట్ లేదు కానీ, దివయ్దృషిట్ వునన్టుల్ంది. ఆవిడ దగగ్ర నునన్టి 
మాజిక రాళుళ్ కథలు చెపాత్యట. ఆవిడ పరీని పిలిచి వాళళ్కి ఓ పెదద్ ఆపద రాబోతోందనినీన్, మూడు రోజులోల్పల వాళుళ్ వెళాళ్లనుకునన్ 
చోటికి వెళేత్నే ఛోటూకి కళొళ్సాత్యనినీన్, వాళళ్కి ఓ లావుపాటి విచితర్ వయ్కిత్ సహాయం చేసాత్డనినీన్ చెపుత్ంది. 

మరసటి రోజు పరీని, ఛోటూని ఒంటె మీద ఎకిక్ంచి జేమలా బస సాట్ప దగగ్రకి తీసుకొసుత్ంది బంజారన. అకక్డ ఒకతను 
చేతిలో సీత్రింగ తిపుప్తూ, హారన మోగించుకుంటూ రోడుడ్ మీద కారు నడుపుతునన్టుల్గా పరిగెతుత్కుంటూ వసూత్ కనిపిసాత్డు. బంజారన అతను 
బదీర్నాథ అనే టర్క డైరవర అని చెపిప్, అతని కుటుంబం ఓ పర్మాదంలో చనిపోయినపప్టున్ంచీ అతనలా అయిపోయాడని చెపుత్ంది. ఆమె 
మాటలు వింటూనే పరీ "మాకొక వింత మనిషి సహాయం చేసాత్డని అంటూ దాదీ చెపిప్న అతను ఇతనే" అని చెపిప్ ఛోటూ చెయియ్ పటుట్కుని ఆ 
బదీర్నాథ వెనకాలే పరిగెడుతుంది. 

అలా పరిగెడుతునన్ంతసేపూ "అతనింకా గాలోల్నే గాడీ నడుపుతునాన్డా? మనమెందుకు అతని వెనకాల వెళుత్నాన్ం? దాదీ 
ఇంకా ఏమేం చెపిప్ంది? అతనిన్ ఆపి జైసలేమ్రకి దారి అడకూక్డదా? మనమింతకీ బసెస్కుక్తామా, బండెకుక్తామా, ఒంటేకుక్తామా ?" 
అంటూ ఒక దాని తరావ్త ఒకటిగా బోలడ్నిన్ పర్శన్లు అడుగుతునన్ ఛోటూని చూసి "దేవుడు వీడి కళుళ్ తీసేసుకుని నోరు మాతర్ం ఎందుకు 
వదిలేశాడో" అని విసుకుక్ంటుంది పరీ. 

వాళళ్ ముందు పరిగెడుతునన్ బదీర్నాథ హఠాతుత్గా రోడుడ్ మీద ఆగుతాడు. వెనకిక్ చూడమనన్టుట్ చెయెయ్తిత్ సైగ చేసాత్డు 
(సినిమాలో మాటలకనాన్ దృశయ్మే పర్ధానం అనన్ ముళళ్పూడివారి మాటలిన్ చాలా చకక్గా ఇలసేట్ర్ట చేసుత్ంది ఈ సినిమా). ఎందుకా అని 
చూసేత్ వెనక నుంచి తరుముకొసుత్నన్ ఇసుక తుఫాను. పడగలా పగబటిట్నటుల్ ముంచుకొసుత్నన్ ఇసక నుంచి తపిప్ంచుకోవడానికి బదీర్నాథ 
వెనకాలే శిధిలాల మధయ్ వునన్ అతని టర్కిక్ంటోల్కి వెళాత్రు పరీ, ఛోటూ. బదీర్నాథ టర్కుక్ బాటరీతో లైటుల్ వెలిగించి, పిలల్లకి తినడానికి రొటెట్ 
ఇసాత్డు. పరీ, ఛోటూ కాసేపు సీట్రింగు తోనూ, హారన తోనూ ఆడుకుని అలసిపోయి నిదర్పోతారు. 
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పొదుద్నేన్ లేచింతరావ్త బదీర్నాథ పరీని, ఛోటూని దుబదుబబాబా (అంటే దండవేసి అలంకరించిన ఒక మోటార సైకిల) 
ఆశర్మం దగగ్రునన్ ఒక హోటలకి తీసుకెళిళ్ తినడానికి రొటెట్లు ఇపిప్సాత్డు. "చాచా రోజంతా హుకాక్ కాలుసూత్ వుంటాడు, చాచీ చెడడ్ది కానీ 
వంట బాగా చేసుత్ంది, నేనొక రోజు హుకాక్ దముమ్ తీసుకుని ఓ గంటసేపు దగాగ్" అంటూ ఛోటూ చెపూత్వునన్ కబురల్కి నవువ్కుంటూ వుంటాడు 
బదీర్నాథ.  

ఇంతలో దాదీ చెపిప్న మూడోర్జుల గడువులో ఇంకో రెండోర్జులు మాతర్మే మిగిలాయని గురుత్కొచిచ్న పరీకి దిగులేసుత్ంది. 
వెంటనే వెళిళ్ దుబదుబబాబాకి దండం పెటుట్కుంటుంది - తొందరగా జైసలేమ్ర చేరేలా చూడమని. 

పరీకి పొలం దగగ్ర కలిసి షారుఖ జైసలేమ్రలో షూటింగ కొచాచ్డని చెపిప్న గరుద్కాకా గురుత్నాన్డు కదా! ఆ గరుద్ తన 
మోటారసైకిల పాడైపోతే అక మెకానిక దగగ్రికి తెసుస్కొసాత్డు. ఆ మెకానికేక్మో దుబదుబబాబా ఆశీసుస్లు తపప్ ఆ బండిని ఇంకెవరూ బాగు 
చెయయ్లేరు అని చెపాత్డు. అది విని కోపం వచిచ్న గరుద్ "ఇదే ఆఖరుసారి" అంటూ దుబదుబబాబాకి దండం పెటుట్కోవడానికి వచిచ్, అకక్డ 
పరీని చూసి ఆశచ్రయ్పడి, సంబరమూ పడి "ఇదేంటి ఇకక్డునాన్వ?" అనడుగుతాడు. పరీ జైసలేమ్రకి ఎందుకు వెళుత్నాన్నో చెపుత్ంది. గరుద్ దుబ
దుబబాబాకి దండం పెటుట్కుని మెకానికుక్ని బైక బాగు చెయయ్మంటాడు. ఇంతలో ఛోటూ బదీర్నాథ దేనైన్నా బాగు చెయయ్గలడని చెపిప్ గరుద్ 
బండిని బాగు చేయిసాత్డు. 

బదీర్నాథ గరుద్ మోటారసైకిల బాగవవ్గానే తన సీట్రింగ తిపుప్కుంటూ వెళిళ్పోతాడు. గరుద్ పరీని, ఛోటూని షూటింగ 
జరుగుతునన్ సథ్లానికి తీసుకెళిళ్, వాళళ్ని ఒకచోట వుండమని, తనతో వచిచ్న అమామ్యి ఎకక్డుందో వెతుకొక్సాత్నని వెళాత్డు. ఈ లోగా 
షూటింగ ఆగిపోయింది, షారుఖ వెళిళ్పోతునాన్డు అంటూ జనం పరుగులు పెడుతూ ఇసక గుటట్లు ఎకుక్తూ వుంటారు. వాళళ్తో పాటే పరీ, 
ఛోటూ కూడా పరిగెడతారు. పరీ, ఛోటూలని వెతుకుక్ంటూ వచిచ్న చాచా కూడా వాళళ్లో వుంటాడు. కానీ ఎవరూ కూడా ఒకరినొకరు 
చూసుకోరు - ఆ తొకిక్సలాటలో.  

ఆ ఇసక గుటట్ మీద షారుఖ ఖాన ఫెర్ండు నని చెపుప్కుంటూ, షారుఖ పాదముదర్లు చూపించి, షారుఖ మంచినీళుళ్ తాగిన 
గాల్సుతో సెలీఫ్లు తీయించుకునన్ వాళళ్ దగగ్ర డబుబ్లు వసూలు చేసూత్ వుంటాడు ఏఏకే అనే అతను. తనా పూటకి సంపాదించిన 
డబుబ్లెల్కక్పెటుట్కుంటునన్ ఏఏకే దగగ్రికి పరీ వెళిళ్ “షారుఖ ఖాన బొంబాయి వెళిళ్పోయాడా?” అనడుగుతుంది. ఛోటూ “నేను షారుఖని కళుళ్ 
తెపిప్ంచమని అడగడానికి వచాచ్నం”టాడు. వాళుళ్ చెపిప్న మాటలు విని ఏఏకే "నిజంగా కళుళ్ పోయాయా, లేకపోతే షారుఖని చూడడానికి 
ఇదో వంకా?" అని హేళనగా అడుగుతాడు. పరీ చూపించిన నేతర్దానం పోసట్ర చూడగానే ఈ పిలల్లు నిజంగానే సహాయం కోసం వచాచ్రని 
అరథ్మై, వాళళ్ మీద జాలిపడి షారుఖ అకక్డికి ముపైప్ కిలోమీటరల్ దూరంలో వునన్ వూరోల్ షూటింగ చేసుత్నాన్డని చెపిప్, అకక్డికి వెళాళ్లంటే 
కొంచెం కషట్మైనా ఎడారిలో తొమిమ్ది మైళుళ్ ఇసకలో నడవడం దగగ్రదారి అని చెపాత్డు ఏఏకే. అతని మాటలు విని ఇసకలో పరిగెడుతునన్ 
పిలల్లని "ఇసకలో వెళాత్రా?" అనడిగిన ఏఏకేకి "మాకు ఇసకలో నడక అలవాటే" అంటుంది పరీ పరిగెడుతూనే. "మరి మీ అమామ్, నానన్ 
ఎకక్డా?" అనడిగిన ఏఏకేకి "పుషక్రలో ఒంటెల తొకిక్సలాటలో చనిపోయారు ఇంకో పాతిక మందితో కలిసి" అని చాలా మామూలుగా 
చెపాత్డు ఛోటూ. 

ఎడారిలో పరిగెడుతునన్ ఛోటూకి దాహం వేసుత్ంది. సంచీలొ మంచినీళళ్ సీసా కనిపించక పోయేసరికి పరీకి ఆ సీసాని గరుద్ 
బైక మీద మరిచ్పోయాడని ఛోటూని తిడుతుంది. "ఎనిమిదేళుళ్ కూడా లేని నా మీద అంత పెదద్ భాదయ్త మోపావు. అందులోనూ కళుళ్ 
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కనిపించని వాడి మీద!" అంటూ ఎదురు దెబబ్లాడుతాడు ఛోటూ. "దేవుడా! నేను నా తముమ్ణిణ్ చంపకుండా నువేవ్ కాపాడు" అని పార్రిథ్సుత్ంది 
పరీ. 

నడుసూత్ నడుసూత్ పరీ, ఛోటూ బాగా అలిసిపోతారు. పరీ తన చునీన్ ఛోటూ నడుంకి కటిట్ తనతో పాటే నడిపించుకుంటూ 
వెళుత్ంటుంది. కింద వేడి ఇసక, పైన అంతకనాన్ వేడిగా ఎండ. దానికి తోడు దారి తపుప్తారు. పరీ తముమ్ణిణ్ "దారి తపిప్నటుట్నాన్ం మనం" అని 
చెపూత్ "భయమేసోత్ందా?" అనడుగుతుంది. ఛోటూకి అకక్ మీద ఎంత భరోసా అంటే, ఏ మాతర్ం తొణకుక్ండా "నువువ్నాన్వుగా!" అంటాడు. 
ఆ మాటతో పరీకి ఉతాస్హం వసుత్ందిమళీళ్. బొమామ్-బొరుసా వేసుకుని పరీ షారుఖ కథ చెపప్డం మొదలుపెడుతుంది - షారుఖని రాజపుత 
దుసుత్లోల్ ఊహించుకుంటూ. కథ చెపూత్ చెపూత్, పెదవులు తడుపుకుంటూ పరీ సొమమ్సిలిల్ పడిపోతుంది. అకక్ పడిపోయిందని అరథ్ం అయియ్ 
ఛోటూ సహాయం కోసం, మంచినీళళ్ కోసం అరుసాత్డు. ఏడుసాత్డు. ఇంతలో పరీ పటుట్కునన్ చునీన్ కొస జారిపోయి ఛోటూ పరీ నుంచి 
దూరంగా వెళిళ్పోయి తను కూడా సప్ృహ తపిప్ పడిపోతాడు. ఇంతలో ఓ గురుత్ తెలియని రాజపుత వచిచ్ పిలల్లిదద్రినీ ఎతుత్కుని కారోల్ 
ఎకిక్ంచుకుని హాసిప్టలోల్ చేరిప్సాత్డు. ఛోటూ ముందుగా కోలుకుంటాడు. పరీ ఎపుప్డు లేసుత్ందా అని ఎదురు చూసూత్ వుంటాడు. సప్ృహ వచిచ్ 
కళుళ్ తెరిచిన పరీ తమని రాజపుత వేషంలో వునన్ షారుఖ రకిష్ంచాడని చెపేత్ ఛోటూ నమమ్డు. 

ఎవరో డబుబ్లునాన్యన తమని రకిష్ంచి ఈ హాసిప్టలోల్ చేరిప్ంచాడని, ఆయనే తన కంటి ఆపరేషనకి కూడా డబుబ్లు 
కటాట్డని చెపాత్డు. ఇంతలో పిలల్లని వెతుకుక్ంటూ చాచా కూడా వసాత్డు. చాచీ ఇంటి దగగ్ర పిలల్ల కోసం ఎదురు చూసోత్ందని చెపాత్డు. ఆ 
మరసటి రోజే ఛోటూకి కంటి ఆపరేషన. ఛోటూ ఆపరేషన థియేటర లోకి వెళేళ్ముందు అకక్కి ధైరయ్ం చెపాత్డు "పరీ! భయపడకు.ఇలా వెళిళ్ 
అలా వచేచ్సాత్ను" అంటూ. 

ఛోటూ కోసం ఆపరేషన థియేటర  బయట వేచివునన్ పరీకి ఎవరో రాజపుత వేషంలో వునాన్యన ఛోటూకి ఆపరేషన చేసిన 
డాకట్రతో మాటాల్డి, బయటికెళిళ్ కారెకక్డం కనిపిసుత్ంది. పరీ వెళిళ్ డాకట్రని "ఆయన ఎవరని" అడిగితే డాకట్ర సమాధానం - ఓ చిరునవువ్. 
వెనకిక్ తిరిగొసుత్నన్ పరీకి ఆ పకక్నే టేబుల మీద తను షారుఖకి రాసి పోసట్ చేసిన ఉతత్రాలు కనిపిసాత్యి. వాటినకక్డ చూసిన పరీ కళళ్లోల్ 
కనిపించిన ఆనందం ధనక కనాన్ మినన్గా కనిపిసుత్ంది. 

ఛోటూ కళళ్కి కటిట్న కటుల్ విపేప్ సమయానికి పరీ ఓ కేకు, దాని మీద ఓ కొవొవ్తిత్ పటుట్కుని నించుని వుంటుంది. "నువువ్ 
ముందుగా ఎవరిని చూడాలనుకుంటునాన్వ"ని అడిగిన నరుస్కి "సలామ్న" అని చెపిప్ వెంటనే అలల్రిగా "పరీకి కోపం వచిచ్ందా?" 
అనడుగుతాడు. ఛోటూ అలల్రి మాటలకి నవివ్న పరీ కంటి వెలుగులతో ఆ సమయంలో అకక్డ ఆనందాల వానవిలుల్ విరుసుత్ంది. 

చివరిగా ఓ మాట… పేరునన్ నటుల పేరల్ని మాతర్మే వాడుకుని, వారి ఉనికిని ఏ మాతర్ం ఎకస్పాల్యిట చేయని ఒక మంచి 
అభిరుచి గల దరశ్కుది సినిమా ఇది. 

నేను పూరిత్ కథ చెపేప్సినటుట్ అనిపిసోత్ంది కానీ ఈ సినిమా వునన్ంత గొపప్గా నెను చెపప్లేకపోయాను. పర్సుత్తానికి నెటఫిల్కస్లో 
వుంది - పిలల్లతో కలిసి చూడదగగ్ సినిమా, తపప్కుండా చూడాలిస్న సినిమా. డిజిటల ఏజలో కోలోప్తునన్ బాలయ్పు అమూలయ్ క్షణాలని బుగగ్ 
మీద సుతారంగా తటిట్ గురుత్ చేసే సినిమా. 

ఇందులో పిలల్లిదద్రూ అదుభ్తంగా నటించారు. వాళేళ్ కాదు అందరూ చాలా బాగా నటించారు. సినిమాలో పర్తి ఫేర్మూ కూడా 
అందమైన పెయింటింగలా అనిపించింది. సాధాయ్సాధాయ్ల వాదనలనీ, మురిపించే మాజికుక్ని మరిపించే లాజికుక్లనీ ఒదిలేసి చూసేత్ ఈ కథ ఓ 
అందమైన ౘ◌ందమామ కథ. పిలల్లతో, పిలల్లకై, పిలల్లని పిలల్లుగా మాతర్మే చూపిసూత్, పిలల్ల ఆలోచనలెలా వుంటాయో పిలల్ల వైపు నుంచి 
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అరథ్ం చేసుకుని, పిలల్ల కరథ్మయేయ్ భాషలో, చినిన్ చినిన్ పిలల్ల పదాయ్లతో, చూసే పిలల్లకి కూడా సరదా వేసేలా, పిలల్ల సినిమాని పిలల్ల సినిమాలా 
మాతర్మే తీసిన నాగేష కుకునూర గారికి జేజేలు!  

మారచ్ నెలలో పుటిట్న నాగేష కుకునూర గారికి పుటిట్నరోజు జేజేలు! 
 

PPP 
మేఘసందేశం  

నేనెంచుకుంటునన్ దాసరివారి సినిమాలనీన్ పంచపాతర్భరితాలు, పంచావతారపూరితాలు. అనగా క-సీర్క్-మా-పా-ద, క-సీర్క్-మా-ని-ద 
అనబడే దా-సరళీ-సరాలు.  

ఇవాళిట్ మేఘసందేశం క-సీర్క్-మా-ని-ద సరమనన్మాట. అంటే ఏంటనన్మాటా? కథ-సీర్క్నపేల్-మాటలు-నిరామ్త-దరశ్కతవ్ం అంటూ పూస 
గుచిచ్నటుల్గా,  పూలలోల్ దారంలా అనిన్ చోటాల్ సరదాగా సరుద్కుని దాసరి వునన్టల్నన్మాట.  

అటువంటి వెరస్టైల పరస్నాలిటీకి ఓ సినమ్తీ-గిదయ్-జత సమరప్యామి! అంటూ కథ మొదలెడతా సుమీమ్! 

  

క-సీర్క్-మా-పా-ద: 

లెకక్లకు ఐదు పాతర్లు ఎపుప్డును 
ఒకక్టి కథయట ఇంకొకక్టి చితార్నువాదమట 
మికిక్లియౌ మాటట కొండొకచో పాటట 

పార్ముఖయ్ముగా దరశ్కతవ్మట దాసరిది సినమ్తీ !  

క-సీర్క్-మా-ని-ద:  

  

లెకక్లకు ఐదు పాతర్లు ఎపుప్డును 
ఒకక్టి కథయట ఇంకొకక్టి చితార్నువాదమట 
మికిక్లియౌ మాటట ఇకక్డ నిరామ్త కూడానట 
పార్ముఖయ్ముగా దరశ్కతవ్మట దాసరిది సినమ్తీ ! 

  

మొటట్మొదటగా ఈ సినిమా పర్తేయ్కతలు: ఈ సినిమాని దేవులపలిల్ కృషణ్శాసిత్ గారికి అంకితమిచాచ్రు. ఇది అకిక్నేని నాగేశవ్రార్వు గారికి 200వ 
చితర్ం. ఇందులో మంగళంపలిల్ బాలమురళీకృషణ్ గారు తన సవ్ంత పాతర్నే పోషించారు. ఇందులో దాసరి వారిది పాట ఒకక్టీ లేదు. అదంత పెదద్ 
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విశేషమేమీ కాదు కానీ కూసింత ఉపశమనం.  కేశాలంకరణకి జయసుధకో కమల, జయపర్దకో కమల చేసినటుల్నాన్రో, లేకపోతే ఒకే కమల రెండు సారుల్ 
విడివిడిగా అనబడాడ్రో కానీ ఆ టైటిల కారడ్ చదవడానికి బావుంది. ఇంకా ఇందులో జయపర్ద తముమ్డు రాజబాబు కూడా ఒకటెర్ండు సీనులోల్ మాటాల్డుతూ 
కనిపించాడు. అంత మాతార్నికే నటించాడు అనాలని నాకనిపించటేల్దు. అసిసెట్ంట డైరెకట్రస్ పేరల్లో ఒక పేరు యిమంది రామారావు. అది చూడగానే 
పర్సుత్తానికి యూటూయ్బోల్ ఇపుప్డు మన మధయ్ లేని వారి చాలా మంది రహసాయ్లను టీవీధి-భాగోతం టైపులో పారాయణ చేసుత్నన్ ఒకానొక సీనియర 
జరన్లిసట్ ఈయనేనేమో అనిపించింది. అంతే...అంతకు మంచి పర్తేయ్క ఆసకిత్ ఏమీ లేకపోయింది ఆ పేరు మీద. ఇంకొకక్ విశేషం ఈ సినిమా ఆదయ్ంతం 
వినిపించే నేపథయ్సంగీతం వింటునన్ంత సేపూ 1980లోల్ జైపూర రాజపార్సాదాల గురించిన డాకుయ్మెంటరీలు తెగ గురొత్చాచ్యి. 

ఈ కబురుల్ దారి వదిలి దాసరి కథ దారి పడితే... 

కథ మొదలు వరత్మానంలో. రవిబాబు(నాగేశవ్రార్వ) కురీచ్లో కూరుచ్ని ఓ కాయితం వెనకాల ఇంకో కాయితం రాసిచేచ్సూత్ వుంటే ఆ 
కాయితాలు అందుకుని ఆయన వసతీమణి పదమ్(జయపర్ద)"ముందు తెలిసెనా పర్భూ …" అని పాడేసూత్ వుంటుంది. ఒకక్ చరణం పాడుతుందో లేదో 
ఇంతలో భుజానికో సంచీ వేసుకుని ఒకబాబ్యి(రాజా) వసాత్డు. వచిచ్ "మీరు హంపీలో వునన్పుప్డు మా ఇంటోల్నే వుండేవారు. మీ అపూరవ్ దంపతుల 
గురించి ఓ పుసత్కం రాశాను, చదవండి” అని "రవి కిరణాలు" అనే పుసత్కం ఇచిచ్ వెళాత్డు. ఆ పుసత్కంలో పేజీలు తిరగేసిన పదమ్ కళళ్ ముందు గతం గిరుర్న 
తిరుగుతుంది. 

ఇకక్ణిణ్ంచి ఆ గతానిన్ నేనూ ఓ కథ లాగే చెపాత్ను. 

అనగనగా ఓ గోదారి ఒడుడ్. ఆ ఒడునే ఓ పలెల్టూరు. ఆ ఊళోళ్ ఓ మండువా ఇలుల్. ఆ ఇంటోల్ ఓ ఉయాయ్లబలల్. ఆ గోదారొడుడ్నునన్ పలెల్టూళోళ్ని 
మండువాఇంటిలో ఉయాయ్లబలల్ మీద కూరుచ్ని ఊగేదెవరంటే ఇంకా కవి కాని రవిబాబు. గుఱఱ్బబ్ండిలో వసూత్ వెళూత్ వునన్ ఆయనిన్ చూసి పేకాట కూడా 
మానేసూత్ వుంటారు ఊళోళ్వాళుళ్. ఇంకా కవి కాని రవిబాబు గారేమో దండలేయించుకుని బడిలో జండావందనాలు చేసూత్ వుంటాడు. ఇంటికొచిచ్ కాళుళ్ 
కడుకుక్ని మండువా అరుగు మీద భోంచేసూత్ వుంటాడు. 

  

రవిబాబుకో భారయ్ పారవ్తి (జయసుధ). వారానికి మూడు రోజులు తడిబటట్లతో పూజలూ, వర్తాలూ చేసూత్, ఇంటికొచిచ్న భరత్కి భోజనం 
వడిడ్ంచే తీరిక కూడా లేకుండా తులసికోట చుటూట్ పర్దకిష్ణాలు చేసూత్ వుంటుంది. కాఫీ నీళుళ్ కూడా తాగక కటిక ఉపవాసాలు చేసూత్, కటిక నేల మీద 
పడుకుంటూ వుంటుంది. 

వీళిళ్దద్రికీ ఓ కూతురు - ఓ పదేళుళ్ కూడా లేని పాప, లకిష్ . ఎపుప్డూ అమమ్ వెనకాల పర్దకిష్ణాలు చేసూత్ వుంటుంది. ఇసకలో కాళీళ్డుచ్కుంటూ 
వెళిళ్పోయే నానన్, ఉనన్పళాన వదిలేసి ఊరెళిళ్పోయే అమమ్ వునాన్, ఇంటోల్ ఎవరూ లేకపోయినా ఒకక్తే వుండగలుగుతూ వుంటుంది. 

పారవ్తికి అనన్, రవీందర్ బాబుకి బావ జగనాన్థం గారనబడే జగగ్యయ్. ఈయనకి భారాయ్-పిలల్లూ-సంసారం ఏమీ వునన్టుల్ండవు. ఈయన 
పనలాల్ ఏంటంటే హఠాతుత్గా కవై పోయి ఇలూల్-ఇలాల్లూ-పిలాల్ పటట్కుండా కవితలు రాసుకుంటూ, పాడుకుంటూ తిరుగుతునన్ బావగారు రవీందర్బాబుని 
ఏ ఇసక మేటలోల్ంచో, ఏ ఒడుడ్కి కటేట్సిన పడవలోల్ంచో వెతికి పటుట్కుని ఇంటికి తీసుకు రావడం. వీళళ్తో పాటు ఊళోళ్ ఉండే ఇంకొందరు జనాలు. 
వీళళ్ందరూ గోదావరికి ఈవల దరి వారు. 
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ఇక గోదావరికి ఆవల - ఓ పినిన్, ఆ పినిన్తో పాటు పదమ్ (జయపర్ద), చందిర్క(సుభాషిణి) అనే ఇదద్రు అకక్చెలెల్ళుళ్. కళావంతులైన ఇంతులు. 
వీళిళ్క రోజంతా జయదేవుని అషట్పదులు పాడుకుంటూ, గోదారికి ఆ దరినునన్ ఊరి నుంచి వచేచ్వారికి నచేచ్ రీతిలో ఆడుకుంటూ కళాసేవ, కళాభిమానుల 
సేవా చేసూత్ వుంటారు.  

ఓ రోజు రవిబాబు కురార్ళుళ్ సరదాపడే మేజువాణీలు వదద్ని మంగళంపలిల్ సంగీతబాబ్ణీలు వినే కారయ్కర్మం ఏరాప్టు చేయిసాత్డు ఊళోళ్. ఓ 
చలల్టి రేయిలో, చలల్టి గాలి అలల నడుమ, సంగీతాంబుధిలో పూరణ్చందుర్డిలా వెలిగిపోతూ మంగళంపలిల్ వారు “పాడనా వాణి కళాయ్ణిగా…” పాడుతూ 
వుంటారు. అదే పాటకి భరతనాటయ్ం డెర్స వేసుకుని పటట్పగలు నాటయ్ం చేసుత్నన్టుట్ జయపర్ద కనిపిసుత్ంది. ఆమె చుటూట్ గోదారికావల వూరివారు కొందరు 
కూరుచ్ని చూసూత్ వుంటారు. గోదారి ఒడుడ్కి ఇవతల రాతిర్, అవతల పగలు చూపించడం దాసరి దరశ్కతవ్ చమతాక్రం సుమీమ్!  

సరే! మంగళంపలిల్ వారి మధురగానానికి రవిబాబు మైమరచిపోతాడు. రాతిర్ పడకగదిలో కూడా ఆ పాటే తలచుకుని పరవశిసూత్ వుంటాడు. ఓ 
రాతిర్ ఇలాల్లికి ఉపవాస జనిత నీరసం, ఇంకో రాతిర్ ఇంటాయనకి మధురగానామృతపానానంతర పరవశం. అదీ వారి సంసారభవసాగరసారం.  

  

పడగగ్దిలో వుండాలిస్న రవిబాబు హఠాతుత్గా గోదారొడుడ్న ఇసకలో నడుసూత్ కనిపిసాత్డు. అతనికి  దూరంగా పడవలో ఒకమామ్యి "పిర్యే 
చారుశీలే" అంటూ జయదేవుని అషట్పది పాడుతూ వెళుత్నన్టుల్ తోసుత్ంది. అదేం పడవ పర్యాణమో గానీ గోదావరికి ఈ దరి నుంచి ఆ దరికి కాక ఒక ఒడుడ్ 
అంచునే వెళూత్ వుంటుంది - ఏదో సరదాగా షి-కారు చేసుత్నన్టుట్. ఆ పాట వింటూ వింటూ వునన్ రవిబాబు ఇంటికొచేచ్సి "ఆకులో ఆకునై" అంటూ ఓ 
పాట రాసేసి, ఆ పాట తన భారయ్ పారవ్తి పాడుతునన్టూల్హించుకుంటూ వుంటాడు. 

రవిబాబు ఇలా కవిబాబుగా మారుతూ వుండగా ఆ ఊళోళ్ జరిగే మారుప్లు ఏంటీ అంటే మగపిలల్లు బడులూ, మగపెదద్లు పనులూ మానేసుకుని 
గోదారి కవతల అమామ్యిల నాటాయ్లు చూడాడ్నికి పడవలేసుకుని వెళిళ్పోతూ వుంటారు. ఊళోళ్ మగవాళెళ్వరూ సాయంతార్లు ఇళళ్లోల్ వుండటేల్దని 
రవిబాబుకి ఆడవాళుళ్ మొరబెటుట్కుంటారు. ఆ పళంగా రవిబాబు కూడా ఓ పడవేసేసుకుని అవతలొడుడ్కెళిల్పోయి మేజువాణీలు జరుగుతునన్ ఇంటి ముందు 
నించుని వుంటాడు. అతనిన్ చూసి అటుపకక్గా రాబోతునన్ వూరి పినాన్-పెదాద్-మగవాళళ్ంతా ఎకొక్చిచ్న పడవలిన్ వెనకిక్ తిపుప్కుని ఊళోళ్కి వెళిళ్పోతారు. 

రవిబాబు పగలనక, రేయనక, ఎండనక, వాననక ఆ చెటుట్కిందే కూరుచ్ని వుంటాడు ఊళోళ్ వాళళ్ని అటు రానీయకుండా చూడడానికి. ఇంతలో 
ఆ ఇంటోల్ంచి "పిర్యే చారుశీలే" అనన్ జయదేవుని అషట్పది వినిపిసుత్ంది. ఆ ఇంటోల్ వునన్ అకక్చెలెల్ళిళ్దద్రు పదమ్, చందిర్క  (జయపర్ద, సుభాషిణి) ఆ 
అషట్పదికి నాటయ్ం అభినయిసూత్ వుంటారు. అది వినగానే వరష్ంలో తడుసూత్ నించునన్ రవిబాబు ఆశువుగా అషట్పదికి తెలుగు అనువాదం పాడేసాత్డు.  

అషట్పదికి ఈ కింది తెలుగు పదాలు రాసిన వేటూరివారికి అక్షరలక్షలిచేచ్వారేమో రాజుల కాలమైతే!  

వదసి యది కించి దపి దంతరుచికౌముదీ హరతి దరతిమిర మతిఘోరం 
పలికితే చాలు నీ పలువరుస వెనెన్లలు, కలికి! నా ఎడద చీకటుల పోదోర్లు 

సుఫ్రదధరశీధనే తవ వదన చందర్మా రోచయతు లోచన చకోరం 
నీ మోము జాబిలిల్ మోవి తేనియలు నా నయనములు చకోరముమ్లై గోర్లు 
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  పాట పాడుతునన్ రవిబాబుని తలమీద ఎవరో కరర్తో కొటిట్ పారిపోతారు. దెబబ్ తగిలిన రవిబాబు తలకి కటుట్కడతారు పదమ్ ఇంటోల్ని వారు. దెబబ్ 
నుంచి తేరుకుని లేచిన రవిబాబు పదమ్ ఎంత వుండమనాన్ వుండకుండా రాతిర్కి రాతిర్ పడవెకిక్ గోదారి దాటి వూళోళ్ కెళిళ్పోతాడు. వెళిళ్పోయినవాడు ఊరికే 
వుంటాడా - ఉహూ! గోదారొడుడ్న పదమ్, చందిర్కలు అభినయిసూత్ వుంటే అషట్పదులు తెనిగిసూత్ వుంటాడు. తను రాసినవి తీసుకుని పదమ్ ఇంటికెళిళ్ 
చదవమని ఇసాత్డు. అలా అలా సేన్హం పెంచుకుని వూరివాళళ్ందరినీ ఏ ఇంటికైతే వెళళ్నీయకూడదని కాపలా కాశాడో ఆ ఇంటికి తను మాతర్మే వెళిళ్ 
వసూత్ వుంటాడు. ఆ విషయం తెలిస్న పారవ్తి బాధపడుతుంది. అంతకనాన్ చేసేదేముంది కానీ! 

ఓ రోజు వరష్ంలో గుడికెళిళ్న పారవ్తి, అదే సమయంలో వచిచ్న పదమ్ని చూసి ఎవరో తెలీయక వరష్ం తగేగ్దాకా తన ఇంటోల్ వుండమని, 
గుఱఱ్బబ్ండి ఎకిక్ంచుకుని ఇంటికి తీసుకొసుత్ంది. అదేంటో వరష్ం వసూత్ వుంటే ఎవరైనా తడవకుండా వుండాలని బండి లోపలికి కూరుచ్ంటారు. వీళిళ్దద్రూ 
మాతర్ం సగం వరష్ంలో తడిసేలాగా కాళుళ్ బయట వేళాళ్డేసి కూరుచ్ంటారు. సరే! మొతాత్నికి ఇంటికి వసాత్రు. వరష్ం వెలిశాక వెళాత్ననన్ పదమ్కు బొటుట్ పెటిట్ 
పంపిసుత్ంది పారవ్తి. అపుప్డే వాళిళ్ంటికి వసుత్నన్ వూళోళ్వాళుళ్ పదేమ్ గోదావరి అవతలి గటట్మామ్యి అని చెపాత్రు. అంతే... పదమ్ని గుఱఱ్బబ్ండి 
ఎకిక్ంచడానికి వెళిళ్న కూతురు పదేళళ్ పిలల్ లకిష్  వచేచ్వరకు కూడా ఆగకుండా, వునన్పళంగా వూరెళిళ్పోయి తన అనన్యయ్ జగగ్యయ్ దగగ్ర వెకిక్వెకిక్ 
ఏడుసూత్ కనిపిసుత్ంది పారవ్తి తరవాతి సీనులో.   

ఇటుపకక్ రవిబాబు కూడా పదమ్ "నినన్టిదాకా శిలనైనా…" అంటూ పాడుతూ ఆడుతుంటే చూసూత్ మైమరచి పోతూ వుంటాడు. మొతాత్నికి అంత 
పెదద్ ఇంటోల్ పిలొల్కక్తే వుంటుంది. వూరున్ంచి వచిచ్న జగగ్యయ్కు, జయసుధకు తలుపు తీసిన లకిష్  ఒకక్తే కనిపిసుత్ంది. నానెన్కక్డా అనడిగిన మావయయ్కు 
"అమమ్ ఊరెళిళ్నపప్టినుంచీ ఇంటికి రాలేద"ని చెపుత్ంది ఆ పాప. ఎంతటి భాదయ్తా రాహితయ్ం! ఎంత సినిమా ఐతే మాతర్ం ఇంత ఫిలామ్టిక 
లిబరీట్నా!  పదేళళ్ పాపని లంకంత ఇంటోల్ వదిలేసి అమమ్ వూళోళ్కి, నానన్ ఏటొల్కి వెళిళ్పోవడమే, హనాన్! కళాతమ్కమైన సినిమా, ఇలాల్ంటి అలాప్తి 
అలప్మైన విషయాలు పటిట్ంచుకుంటే కళారాధనకి దోర్హం చేసినటేట్మో! ఆ పాపం, దోషం నాకెందుకు గానీ, ఆటేట్ సందేహాలడకుక్ండా కథ 
చెపేప్సుకుంటా!   

ఇంత జరిగినా రవిబాబు ఇంటికి రాడు. పారవ్తి అనన్గారు జగనాథం వూళోళ్ వాళళ్తో మాటాల్డి తన బావగారు ఏం చేసుత్నాన్డో 
తెలుసుకుంటాడు. ఇంతలో సాయంతర్ం అయియ్ చీకటి కూడా పడుతుంది. "అనన్యాయ్! మీరు భోజనానికి రండి" అనన్ పారవ్తితో "బావగారిన్ రానీయ 
ఇదద్రం కలిసి భోంచేసాత్ం" అంటాడు జగనాన్థం. అలా చూసి చూసి చాలా రాతిర్ అయాయ్క గోదావరి ఆవలొడుడ్కి వెళిళ్ రవిబాబుని తీసుకొదాద్మని బయలేడ్రి 
పడవెకక్బోతూ పకక్కి చూసిన జగనాన్థానికి అకక్డే ఓ పడవలో కూరుచ్ని కవితలు రాసుకుంటునన్ రవిబాబు కనిపిసేత్ దగగ్రుండి అతనిన్ ఇంటికి 
తీసుకొసాత్డు జగనాన్థం. బావగారి వరస చూసి, అతను రాసిన కవీతలు చదివి, ఆ కవితలకి పేర్రణ పదేమ్నని అరథ్మై జగనాన్థం పదమ్ ఇంటికి వెళిళ్, ఆమె 
వలల్ తన బావైన రవిబాబు చెడిపోతునాన్డని, తన చెలెల్లి కాపురం కషాట్లోల్ పడిందని చెపిప్ ఆ ఊరు వదలి వెళిళ్పొమమ్ంటాడు. పదమ్తో మాటాల్డి వచిచ్న 
సంగతి చెపిప్న జగనాన్థానిన్ "ఎందుకెళాళ్వకక్డికి?" అనడుగుతుంది పారవ్తి. ఏంటో! పారవ్తికి కనిస్సెట్నీస్ తకుక్వ - ఒకసారి "అనన్యాయ్! మీరు..." 
అంటుంది, ఇంకోసారి "నువువ్" అంటుంది. అచుచ్ నేను అపుప్డపుప్డూ అచుచ్తపుప్లతో రాసే నా వాయ్సాలాల్గే!   

సరే! ఇంతటోల్ పదమ్ జగనాన్థం వలల్ ఊరొదిలి వెళిళ్పోయిందని తెలుస్కునన్ రవిబాబు తను ఇలూల్, వాకిలీ, భారాయ్, పిలల్లూ పటట్కుండా 
తిరగడానికి పదమ్ కళాభినయం తనలో కలిగించిన భావావేశమే కారణం, అది అరథ్ం చేసుకోలేని మీ అందరూ వయ్రథ్ం అని గటిట్గా అరిచి పదమ్ ఖాళీ చేసిన 
ఇంటికి వెళిళ్పోయి అకక్డ బండల మీద బొగుగ్తో కవితలు రాసుకుంటూ వుంటాడు. ఈ సినిమా ఏ దారినో, గోదారినో నడిసేత్ నడవనీ గాక పాలగుమిమ్ 
పదమ్రాజుగారి పదాయ్లు ఏసుదాసుగారి మెతత్నైన సవ్రంలో అదుభ్తంగా పలికాయి. 
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ఏ సీమల ఏమైతివో! ఏకాకినీ, నా పిర్యా! 
ఏలాగీ వియోగాన వేగేనో, నా పిర్యా! 

ఏలాగీ మేఘమాస మేగేనో, పిర్యా! పిర్యా! పిర్యా! 
గడియ గడియ ఒక శిలయై కదలదు సుమీమ్! 
ఎద లోపల నీ రూపము చెదరదు సుమీమ్! 

పడి రావాలంటే వీలు పడదు సుమీమ్! వీలు పడదు సుమీమ్! 
*** *** *** 

దారులనిన్యు మండె దశదిశలు ముంచెతెత్ 
నీరంధ భయదాంధకార జీమూతాళి 
పేర్యసీ! పేర్యసీ! వెడలిపోయితివేల 
ఆ అగమయ్ తమసివ్నీ గరభ్ కుహరాల 

*** *** *** 
ఎపుడు నీ పిలుపు వినబడదో అపుడు నా అడుగు పడదు 

ఎచచ్టికో పైనమెరుగక ఎందుకో వైనమందక నా అడుగు పడదు 
*** *** *** 

బొగుగ్తో ఈ విధంగా  కవితలు రాసూత్ విరహంతో విలపిసుత్నన్ రవిబాబుని జగనాన్థం వెళిళ్ ఇంటికి తీసుకొసాత్డు. ఓ నెల రోజుల పాటు పదమ్ 
జాఞ్పకాలతో రాసిన కవితలనిన్ంటినీ "మేఘసందేశం" అనే పేరుతో ఓ పుసత్కం అచుచ్ వేయించి రవిబాబుకి సనామ్నం ఏరాప్టు చేసాత్డు జగనాన్థం. 

ఆ సనామ్నసభకి పదమ్ వసుత్ంది. ఆమెని చూసి సభని, సభ కొచిచ్న వాళళ్ని వదిలి "పదామ్, పదామ్!" అని అరుసూత్ పరిగెడతాడు కవిబాబైన 
రవిబాబు. ఎకక్డెకక్డో తిరిగి రాతిర్కి ఇంటికొసాత్డు. "ఎందుకిలా చేసుత్నాన్రు?" అని నిలదీసిన జగనాన్థానికి "నాకూ, నీ చెలెల్లికీ అభిరుచులు కలవలేదు" 
అని చెపాత్డు రవిబాబు. అది వినన్ జగనాన్థం పారవ్తిని తన ఇంటికి తీసుకెళిళ్పోతాడు. 

వాళెళ్ళిళ్పోయాక ఏదో పెళిళ్ ఊరేగింపు చూసూత్ పారవ్తితో తన మొదటిరాతిర్ని గురుత్ చేసుకుంటాడు రవిబాబు. కళాతమ్క తెలుగు సినిమాలోల్ ఇంత 
ఫికిల-మైండెడ-ఆతమ్ని చూసిన జాఞ్పకం ఇదే నాకు. ఏదెలా వునాన్ ఈ సందరభ్ంలో వచేచ్ "సిగలో… అవి విరులో" అనే పాట ఒక సవ్రాల-వరాల-
మూట. ఎదురుగా వునన్ మనసైన మగువ అందానిన్ “ఎదుట... నా ఎదుట... ఏవో సోయగాల మాలికలు” అనడం, “చిరునవువ్ల అరవిడిన చిగురాకు 
పెదవుల మరిగి...మరలి రాలేవు నా చూపులు… “అని వాపోవడంలో వునన్ భావుకతవ్ం, భావకవితవ్ం దేవులపలిల్ వారి కవితాపర్సాదం. అందులోనూ 
ఏసుదాసుగారు పాడడంతో పాట లోని ఉనన్తమైన సాహితయ్ం మరింత ఉదాతత్ంగా వినిపిసుత్ంది. 

పారవ్తి జాఞ్పకాలతో ఇంటికి తిరిగొసుత్నన్ రవిబాబుకి ఇంతకు ముందు తనెవరికైతే బుదిధ్ చెపాప్డో ఆ ఊరివాళేళ్ కనిపించి "అమమ్గారిని ఉసురు 
పెటట్కండి" అని చెపాత్రు. గుఱఱ్బబ్ండెకిక్ అనన్గారింటోల్ వునన్ తన దగగ్రికొచిచ్న రవిబాబుని "మీతో నేను కలిసివుండలేను" అని చెపిప్ పంపించేసుత్ంది 
పారవ్తి. అలా ఎందుకు చేశావ అనడిగిన అనన్ జగనాన్థానికి "ఆయన మనసు నా మీద లేదని తెలుస్, అందుకే అలా చెపిప్ పంపించేశాను" అని చెపుత్ంది. 
ఏడుసుత్ంది. 
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  పారవ్తి దగగ్రున్ంచి వెళిళ్పోయిన రవిబాబు గడడ్ం పెంచుకుని, మళీళ్ పదమ్ని తలచుకుని విరహగీతాలు పాడుతూ వుంటాడు "ఆకాశ దేశాన ఆషాఢ 
మాసాన" అంటూ. ఈ పాటని సవ్రంలో తేనె నింపుకుని పాడారు ఏసుదాసు గారు. రవిబాబు పాటలు పాడుకుంటూ, "పదామ్, పదామ్" అని కలవరిసూత్ 
తిరుగుతూ హంపి చేరతాడు. అకక్డ గుడి దగగ్ర పడిపోతే ఎవరో వాళిల్ంటికి తీసుకెళిళ్ వైదయ్ం చేయిసాత్రు. 

ఈలోగా హంపి లోనే వునన్ పదమ్ చెలెల్లు చందిర్కని పెళిళ్ చేసుకుంటానని ఇంతకు ముందునన్ గోదారి ఒడుడ్నునన్ ఊరున్ంచి ఓ అబాబ్యి వసాత్డు. 
ఆ అబాబ్యిగా నటించిన అతను జయపర్ద తముమ్డు రాజబాబు. అతను రవిబాబు హంపిలోనే వునాన్డని ఊళోళ్ అందరూ అనుకుంటునాన్రని చెపాత్డు. ఆ 
మాట వినగానే పదమ్ హంపి కొండలోల్, కోట శిధిలాలోల్ రవిబాబుని వెతకడానికి వెళుత్ంది. అకక్డ రాతిరథం దగగ్ర గోడల మీద బొగుగ్తో రాసిన "నవరస 
సుమ మాలిక" అనన్ కవితని చదివి ఆ పాటను రవిబాబు పాడుతునన్టుట్, తను నాటయ్ం చేసుత్నన్టుట్ ఊహించుకుంటుంది. ఈ సినిమా మొతత్ంలో పదమ్గా 
నటించిన జయపర్ద కొంచెం పసుపు రంగులోనే కనిపిసుత్ంది, ముఖయ్ంగా మొహం. ఈ పాటలో మరీ “ఆ మొహమూ ఎంతో పచచ్బడడ్దీ” అనన్టాల్నింది. 
అనన్టుట్ హంపి శిధిల కుడాయ్ల మీద బొగుగ్తో రాతలు రాయించిన దరశ్కరతన్ని ఆ రాయీ-రపప్ సాకిష్గా తిటుట్కునాన్. రాతి మీద బొగుగ్ రాతే కదా, కడిగేసేత్ 
పోతుంది అనుకుని అలా చేశారేమో కానీ నాకసలు నచచ్లేదు. 

సరే! రవిబాబుని వెతుకుక్ంటూ వెళిళ్న పదమ్కి రాతి మీద రాతలు తపప్ రాసిన రవిబాబు కనిపించక ఇంటికి తిరిగొచిచ్ నిరాశగా ఏడుసుత్ంటే 
చెలెల్లు చందిర్క, కాబోయే మరిది ఓదారిచ్ పదమ్ నాటయ్ పర్దరశ్న ఏరాప్టు చేసేత్ అది తెలిసి రవిబాబు అకక్డికి తపప్క వసాత్డు అని చెపిప్ పదమ్ని 
నాటయ్పర్దరశ్నకి ఒపిప్సాత్రు. 

ఈలోగా రవిబాబు పదాయ్లు పాడుకుంటూ హంపి శిధిలాలోల్ తిరుగుతూ వుంటాడు. ఆ సందరభ్ం లోని పాలగుమిమ్వారి పదయ్మింకొకటి:  

ఆశలు రాలి ధూళి పడినపుప్డు - గుండెలు చీలుచ్ వేదనావేశము వేర్లిచ్నపుప్డు 
వివేకము గోలప్డి సలిప్నటిట్ ఆకోర్శము - రకత్బిందువులలో రచయించితి నేను 
మేఘసందేశము రూపు దాలెచ్నది నేడు - ఇది యేమి మరా కవితవ్మో!  

రవిబాబుని రకిష్ంచి తమ ఇంటిలో ఆశర్యమిచిచ్న రంగమమ్ అనే ఆవిడకి అతనే మేఘసందేశం పదయ్కావయ్ం రాసిన కవి అని తెలిసి, జగనాన్థానికి 
ఉతత్రం రాసుత్ంది, రవిబాబు హంపిలొ తమ ఇంటోల్ ఉనాన్డని. ఆ ఉతత్రం చూసిన వెంటనే జగనాన్థం పారవ్తిని, మేనకోడలు లకిష్ ని వెంటబెటుట్కుని 
హంపిలో రంగమమ్ గారింటికి వసాత్డు. ఇంతలో ఊరంతా శిధిలాలోల్, దుముమ్లో తిరిగి పదాయ్లు పాడినా అసస్లే మాతర్ం మాయని మలెల్పూవులాంటి బటట్లోల్ 
రంగమమ్ గారింటికి తిరిగొచిచ్న రవిబాబు వాకిటోల్నే కనిపించిన పారవ్తి, జగనాన్థాలని చూసి చడీ-చపుప్డు లేకుండా వెనకిక్ తిరిగి ఓ బసెస్కిక్ ఎకక్డికో 
వెళిళ్పోతూ వుంటాడు. ఆ బసుస్లో పకక్న కూరుచ్నన్ ఒకాయన చేతిలో పదమ్ ఇవవ్బోతునన్ "రాధికా విరహగీతం" నాటయ్పర్దరశ్న పర్కటన చూసి బసుస్ దిగి 
వెనకిక్ నడుచుకుంటూ హంపి వైపు వసాత్డు రవిబాబు. పారవ్తికి కూడా రంగమమ్గారి అబాబ్యి తెచిచ్న కరపతర్ం వలల్ పదమ్ నాటయ్పర్దరశ్న గురించి 
తెలుసుత్ంది. 

"రాధికా కృషాణ్ రాధికా" అనన్ జయదేవుని అషట్పదిని అభినయిసూత్ పదమ్ నాటయ్ పర్దరశ్న మొదలవుతుంది. అనుకునన్టుట్గానే రవిబాబు అకక్డికి 
వచిచ్ మధయ్లో పాట అందుకుని తనూ పాడతాడు. పదమ్, రవిబాబు కలుసాత్రు. అదే సమయానికి అకక్డికి వచిచ్న పారవ్తి, జగనాన్థం ఒకరి చేతులోల్ 
ఒకరుగా వునన్ పదమ్, రవిబాబులిన్ చూసి పలకరించకుండానే వెనకిక్ వెళిళ్పోతారు. 
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రంగమమ్గారి అబాబ్యినంటూ వచిచ్న మధు (రాజా) ఇచిచ్ వెళిళ్న "రవికిరణాలు" పుసత్కం చదువుతునన్ పదమ్కి వెనక జరిగిన సంగతులనీన్ ఇలా 
గురుత్కొసాత్యి. 

ఇక వరత్మానానికొసేత్ రంగమమ్గారి అబాబ్యి మధుతో రవిబాబు, పారవ్తిల కూతురు లకిష్ కి పెళిళ్ నిశచ్యిసాత్రు. జగనాన్థం వచిచ్ రవిబాబుని 
కూతురి పెళిళ్ జరిపించమని అడిగితే "నాకా బంధాలనీన్ ఎపుప్డో తెగిపోయాయి, రానంటాడు" రవిబాబు. జగనాన్థం పదమ్తో "ఆయన రాకపోతే దానికి 
నువేవ్ కారణం అనుకుంటారు అందరూ" అని అనగానే పదమ్ రవిబాబుకి నచచ్జెపిప్ కూతురిన్ కనాయ్దానం చేసి రమమ్ని పంపిసుత్ంది. 

ఈ పెళిళ్ సీనులో పెళిళ్కొడుకు కాళుళ్ పాలతో కడుగుతారు పారవ్తి, రవిబాబులు. అది కొంచెం వింత ఆచారంలా అనిపించింది నాకు. పైగా 
శుభమా అని పెళిళ్ జరుగుతుంటే పారవ్తి తెలల్రంగు నూలు చీర కటుట్కోవడం కూడా సందరాభ్నికి తగినటల్నిపించలేదు. కళాతమ్క చితర్ం అని 
సరిపెటేట్సుకునాన్.  

పెళిళ్ంటికి వచిచ్న రవిబాబుకి కూతురి పెళిళ్ జరిపించి వెనకిక్ వెళిళ్పోవడానికి బయలేద్రుతూ పారవ్తికి వెళొళ్సాత్నని చెపప్డానికి వచిచ్ ఆమె ఒడిలో 
"పదమ్, పదమ్" అని కలవరిసూత్ మరణిసాత్డు. 

అదే సమయానికి రవిబాబు రాక కోసం ఎదురు చూసుత్నన్ పదమ్ "బర్తుకంతా ఎదురుచూచు పటుట్న రానే రావు. ఎదురరయని వేళ వచిచ్ ఇటేట్ 
మాయమౌతావు, కదలనీక నిముసము నను వదలిపోక నిలుపగా, నీ పదముల బంధింపలేను హృదయము సంకెల జేసి…" అని పాడుకుంటూ వుంటుంది. 
ఇంతలో రవిబాబు ఆతమ్ అకక్డికి వచిచ్ పదమ్ని కూడా తనతో తీసికెళిళ్పోతుంది. రవిబాబు మరణవారత్ చెపప్డానికి వచిచ్న జగనాన్థానికి పదమ్ కూడా 
చనిపోయి కనిపిసుత్ంది. 

చివరిగా పాలగుమిమ్ పదమ్రాజుగారి పదయ్ంతో సినిమా ముగుసుత్ంది. 

పూవుతావి వలె పదము భావము వలె 
కలిసిపోయిన అరిది జంటలకు ఒకక్టే పార్ణనాడి 

తనువులు వేరైన గానీ బర్తుకులో మృతిలో ఎడబాటు లేదు  

మాసమేమో చైతర్మాసం. సినిమా ఏమో ఆషాఢమాసపు విరహానిన్ మోసుకొచేచ్ మేఘసందేశం. దీనెన్నున్కోవడానికి కారణం ఒకే ఒకక్టి. వికారి 
నామ సంవతస్ర ఉగాది వేళల కవి-పిక-తర్యపు (దేవులపలిల్, వేటూరి, పాలగుమిమ్) కవితా కూజితాలని తలచుకోవడం. 

PPP 
అదాద్లమేడ 

   కథ, సీర్క్నపేల్, మాటలు, దరశ్కతవ్ం, కొనిన్ పాటలు, కొండంత నటన - ఏదో ఒక విభాగంతో సరిపెటుట్కోని దాసరి – SIFDA. అసలు SIFDA 
అంటే సౌత ఇండియన ఫిలమ్ డైరెకట్రస్ ఎసోసియేషన అనుకునాన్నినాన్ళూళ్ - కానీ దాసరి సినిమాలోల్ మాతర్ం దాని అరథ్ం  సినామ్ (S) ఇంక (I) ఫులుల్ (F) 
దాసరే (D) అంతా (A) అని ఇపుప్డు కొంగొతత్గా అరథ్మయియ్ంది. 



 

øöeTT~                                                                             www.koumudi.net       
                          

   30 GSOqEc fSFcôNqj*¸ 

ఈ సినామ్లో మహిళాపేర్క్షకనాడిని పటుట్కుని విజయం సాధించిన దరశ్కుడిగా దాసరి రాసిన ఓ డైలాగు నాకు భలే నచేచ్సింది. ఆ డైలాగుకి 
కితాబుగా ఓ సినమ్తీ గిదయ్ం చితత్గించండి:  
ఆడది మెచిచ్ందే అందం అనన్ది ఆనాటి నుడి 
ఆడవారు చూసిన సినామ్దే చందం అనన్ది ఈనాటి దా-నా-నుడి 
కనులారా దా-నా-రా చితార్లు చూసి మహిళలు 
తాకు తామే సరి అనిపించిరి, దాసరి సిరి పెంచిరి కారె సినమ్తీ! 
 
ఇందులో పాతర్లూ-ధారులూ: 
హీరో రాజమోహన - మురళీమోహన అసలు పేరు "రాజబాబు"లోంచి రాజ, సినామ్పేరు లోంచి మోహన తీసుకుని పెటిట్న పేరు.  
హీరోయిన సరోజ – గీత. 
ఇంకో కాబోయిన హీరోయిన లకిష్  - అంబిక (అవును ఆవిడే రాధ అకక్గారు). 
ఇంకో మహిళాపాతర్ధారిణి ఝానీస్ – ఝానీస్. 
విలన భకాత్ - పొడుగాగ్ వుండే మోహన బాబు అసలు పేరు 'భకత్వతస్లం నాయుడుకి పొటిట్గా కుదిరిన పేరు. 
కారెకట్ర ఆరిట్సట్ రెడిడ్ గారు – పర్భాకరరెడిడ్. 
హాసయ్నటుడు కేవీ చలం -  కేవీ చలమే.  ఈయనకి ఇది ఆఖరి చితర్ం. టైటిలస్లో కూడా సవ్రీగ్య  కె.వి. చలం అని వేశారు. పైగా ఈయన అంతయ్కిర్యలని 
సినామ్లో భాగంగా చూపించారు. 
మూరిత్ - మన ఎరర్సినిమాల ఆర. నారాయణమూరిత్ 

  
వీళేళ్ కాకుండా సినిమా యూనిటోల్ ఏకట్ చేసిన వాళళ్ పేరుల్ కూడా అటూ-ఇటూగా వాళళ్ ఒరిజినల పేరేల్. కాకపోతే అసలు వాళేళ్ నటించారా లేదా 

అనేది నాకు తెలీలేదు. అందుకే ఎందుకొచిచ్న అసతయ్దోషం అనన్టుట్ ఆ కొచెచ్న మారుక్లు. 

కెమెరామన మణి - నిజం కెమెరామన కె ఎస మణి? 
నిరామ్త ధరమ్రాజు - నిజం నిరామ్త ధరమ్రాజు? 
ఎసిసెట్ంట డైరెకట్ర రమణ -  నిజం కో-డైరెకట్ర సి వి రమణ?  
ఇంక వీళళ్ందరి పాతర్లకి దిశానిరేడ్శం చేసే దరశ్కుడు డి.ఎన. రావు - ఇంకెవరో కాదు మన దాసరి నారాయణరావు. 
దరశ్కుడు డి.ఎన. రావుకి దశ తిరిగేలా చేసే సులక్షణ - సహజనటి  జయసుధ. 

ఇహ పోతే ఈ సినిమాలోల్ చమకుక్మని మెరిసే సినామ్-తళుకుక్ తారలు జయపర్ద (ఎంత అందంగా వుందో!!), శీర్దేవి (అంత ముదుద్గా ఎలా 
వుంటుందో?!), ఇంకా బో...లుడ్ మంది సర పైరజు తారలు.  

హీరో రాజమోహన డైరెకట్ర డి.ఎన. రావుతో చేసుత్నన్ షూటింగ వాయిదా పడుతుంది.  ఆ సమయం కలిసొచిచ్ంది కదాని పర్వరధ్మాన హీరో 
రాజమోహన, వరధ్మాన హీరోయిన సరోజ రిజిసాట్ర్ర ఆఫీసులో ఎవవ్రికీ తెలియకుండా పెళిళ్ చేసుకుంటారు. విడివిడిగా బయలేడ్రి కాశీమ్రకి హనీమూన 
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కూడా పాల్న చేసుకుంటారు. సరోజకి ఒక అనాన్, వదిన వుంటారు.  వాళుళ్ ఆమెని షూటింగ నుంచి ఇంటికి, ఇంటి నుంచి షూటింగకి తపప్ ఇంకెకక్డికీ 
వెళళ్నీకుండా చాలా కటట్డి చేసూత్ వుంటారు. ఇక రాజమోహనేన్మో వాళళ్ అకక్, బావ తమ కూతురిన్ పెళిళ్ చేసుకోమని బలవంతం చేసూత్ వుంటారు. అటు 
సరోజ అనాన్ వదినలకి గానీ, ఇటు రాజమోహన అకాక్ బావలకి గానీ, అసస్లెవవ్రికీ వాళిళ్దద్రికీ పెళళ్యినటుట్ తెలీదు.  

ఇంతలో డైరెకట్ర డి.ఎన. రావు తను వాయిదా వేసిన సినిమా షూటింగ మళీళ్ మొదలుపెడతాడు. ఆ సినిమాలో హీరోయిన కాలషీటల్ 
గురించి  జయపర్దకి, శీర్దేవికి ఫోన చేసేత్ వాళిళ్దద్రూ వేరేవేరే సినిమా షూటింగులోల్ బిజీగా వునాన్మని చెపాత్రు.  

డైరెకట్ర డి.ఎన. రావు హీరో రాజమోహనని పిలిచి వాయిదా వేసిన షూటింగ షెడూయ్లు వరాష్కాలం వచేచ్లోగా పూరిత్ చెయాయ్లని పొర్డూయ్సర, 
కెమెరామన అనుకుంటునాన్రని చెపాత్డు. హీరోయినల్ కాలషీటుల్ దొరకలేదని అనుకుంటునన్ డి.ఎన. రావుకి సరోజ పేరుని సూచిసాత్డు రాజమోహన. 
వెంటనే సరోజని కూడా పిలిపించి రాజమోహన పకక్న హీరోయినగా బుక చేసాత్డు రావు. ఓ పదిహేను రోజులు ఔటడోర షూటింగ వుంటుందని చెపాత్డు. 
అలా సరోజా, రాజమోహనల కాశీమ్ర హనీమూన పాల్న కాసాత్ ఔటడోర షూటింగ షెడూయ్లవుతుంది.    

సినిమా ఔటడోర షూటింగ జరిగే ఊళోళ్ ఆ ఊరి పెర్సిడెంటు సినిమావాళుళ్ బస చేయడానికి ఒక బంగళా  ఇపిప్సాత్డు. దాంతో పాటే వాళళ్కి 
ఊరు చూపించడానికి, ఏమనాన్ కావాలంటే సాయం చేసి అమరిచ్పెటట్డానికి వాళళ్ మనిషే ఓ కురార్ణిణ్ కుదురుసాత్డు. ఇవనీన్ చేసూత్నే వాళళ్ ఊరికి కొనిన్ 
పదధ్తులునాన్యని చెపూత్ "ఆడపిలల్లోత్ మాటాల్డడ్ం కానీ, ఎకాసికాలు ఆడడ్ం కానీ, ఏళాకోలాలాడడ్ం కానీ అటాట్ంటియేయ్ం జరకూక్డదు. తెలిస్ందా?" అంటాడు. 
అది వినన్ సినిమా వాళుళ్ మాలో అలాంటివాళెళ్వరూ లేరండి అని చెపాత్రు. సినిమాలో పని చేసుత్నన్వాళళ్ందరూ వానులోల్నూ, కారులోల్నూ ఓ నది ఒడుడ్నునన్ 
ఆ వూరికి ఔటడోర షూటింగుకని వసాత్రు. బంగళా ముందు వేచివునన్ ఊరివాళుళ్ సినిమా వాళళ్కి సావ్గతం పలికి బంగళాలోకి తీసుకెళాత్రు.  

సినిమా యూనిట వాళుళ్ హాలోల్ కురీచ్లోల్ కూరుచ్ని వుంటారు. అపుప్డే లోపలికొచిచ్న డైరెకట్ర రావుతో నీళుళ్ రావటేల్దని చెపాత్డు కెమెరామన మణి. 
దానికి డైరెకట్ర సమాధానంగా "పకక్నే గోదావరుంటే నీళెళ్ందుకయాయ్?" అనన్ మాట వినగానే నాకు "అరెర్! కాసినిన్ నీళుళ్, ఓ బిర్డూజ్ వునన్ంత మాతార్నా 
పర్తీ నదిదారీ మా గోదారెలా అవుతుందబాబ్?" అనిపించింది.  

అసలు సినిమా వాళెళ్కొక్చిచ్న వానూల్, కారూల్ ఆగే సీనోల్ దూరంగా కనిపిసుత్నన్ నీళూళ్, బిర్డూజ్ చూడగానే ఇదెకక్డో చూశానింతకుముందు అని 
అనిపించడమే కాదు, అదెకక్డ చూశానో కూడా చటుకుక్మని గురొత్చిచ్ంది. అది బాపు-రమణల "గోరంత దీపం"లో మోహన బాబు శీర్ధర, వాణిశీర్ల చేత 
కాపురం పెటిట్ంచిన ఇలుల్. తన ముకోక్తి కొమమ్చిచ్లో ముళళ్పూడివారు ఆ బంగళా లొకేషన గురించి రాసుకునన్ ముచచ్టైన మూడు ముకక్లు కూడా 
గురొత్చేచ్శాయి: "బంగళా దృశాయ్లను మెడార్స దగగ్రోల్ ఉనన్ ఎనూన్ర బాక వాటరస్ బాకగౌర్ండగా తీశాం. అది చూసిన రాజమండిర్ పేర్క్షకులు కూడా అది 
గోదావరి ఒడుడ్న రాజమండిర్ పాత రైలు బిర్డిజ్ దగగ్రే తీశామని అనుకునాన్రు." అదీద్, అదగ్దీ ఆ మాటే గురుత్కొచిచ్ంది ఈ అదాద్లమేడ సినిమలోని బంగళా 
చూసుత్ంటే. అందులోనూ అదేదో గోదావరి ఒడుడ్నునన్టుల్ దాసరి హింట-డైలాగ వినగానే "ఇది గోదావరి కాదు, ఏదో కిరి-కిరి" అనిపించింది.  

అందులోనూ సినామ్వాళుళ్ కూరుచ్నన్ హాలోల్ ఎదురుగుండా కనిపిసుత్నన్ యు-షేప ఆరూచ్, దానికి అవతలి పకుక్నన్ చదరాలు చదరాలుగా వునన్ 
కిటికీలో లేక కిటికీలాల్ంటి డిజైనో,  ఇవతలి పకుక్నన్ సీలింగ ఫానూ చూడగానే "అదే నదీ, అదే బంగళా, అదే గదీ" అనిపించింది.  వెంఠనే ఇంకో విండోలో 
యూటూయ్బోల్ గోరంతదీపం సినామ్ పెటేట్సుక్ని సరిగా 42 నిముషాల 12 సెకండల్ దగగ్ర ఆ గదినీ, ఈ అదాద్లమేడ గదినీ పోలిచ్ చూసే డికెషీట్ పని (బుడుగు 
భాషలో) చేశా. తీరా ఇంతా చేశా కానీ రేపెపుప్డో ఇది చదివినవారు, అదాద్లమేడ సినామ్ గురించి బాగా తెలిస్నవారూ వచిచ్ "ఆయ! హనాన్! నువూవ్, నీ 
చూపు సరిగాగ్ ఆనని డికెషీట్తనం! ఆ బంగళాలు రెండూ వేరు వేరు. ఇంకెపుప్డూ ఇలా బుకాయించకు" అనేసాత్రనుకోండి - అపుప్డేం చేయగలను? అందుకే 



 

øöeTT~                                                                             www.koumudi.net       
                          

   32 GSOqEc fSFcôNqj*¸ 

ఇపుప్డే, ఇకక్డే చెపేప్సుత్నాన్ - నే చెపిప్ంది నిజమైతే నే రాసిందంతా చదివుంటారు కనీసం ఇకక్డి దాకా. మీరు చెపేప్దే నిజమైతే నేనింకా ఎనిన్ 
బుకాయింపులు రాసుంటానా ఇంకా ముందు సాగుతారు. పందెం! సరేనా?  

సరి! సరి! శాఖాచంకర్మణాలు చేసూత్ రాయడం ముళళ్పూడివారికి చెలుల్ను కానీ, నాలాంటి పిలల్కాకివారికి అది చెలల్దు. చదివేవారొలల్రు. 
అందుకని ఇపప్టున్ంచీ అబదధ్-గోదారిని అసలు గోదారి గానే నముమ్తూ కథ కొనసాగిసాత్.  

ఇక గోదారి పకక్నునన్ బంగళాలో రాజమోహన తన గది పకక్నే ఇంకో గదిలో సరోజ వుండేలా పాల్న చేసాత్డు. మధయ్లో ఒక తలుపూ-గొళెళ్మే 
అడుడ్. ఇంతలో అటువేపొచిచ్న డైరెకట్ర రావు సరోజతో వాళళ్ వాళెళ్వవ్రూ రాలేదని తెలుసుకుని ఆడపిలల్ ఒకక్తీ గదిలో ఎలా వుంటుందని కోపప్డి ఆమె 
గదిలో ఝానీస్ని కూడా వుండమంటాడు. రాజమోహన గదిలో విలన పాతర్ధారి భకాత్ని కూడా సరుద్కోమంటాడు. ఆ రెండు గదులకీ మధయ్నునన్ తలుపుకి 
తాళం కూడా వేయిసాత్డు. అది చూసి తల పటుట్కునన్ రాజమోహనకి డూపిల్కేట తాళంతో తలుపు తెరిపించి సరోజతో కలిసేలా చేసాత్నని హామీ ఇసాత్డు 
భకాత్.  

అనన్టుట్ ఒక కనులపండుగైన విషయం - డి.ఎన. రావు వేసుకునన్ పిర్ంటెడ లుంగీలు, కాంటార్సట్ కలర పెల్యిన కురాత్లు , రాజమోహన ధరించిన 
పిర్ంటెడ లుంగీ, పిర్ంటెడ చొకాక్ సెటుల్  హీరోయినల్ చీరల కనాన్ గొపప్గా వుంటాయి ఈ సినిమాలో.  

రెండోరోజు పొదుద్నేన్ డైరెకట్ర రావు, పొర్డూయ్సర ధరమ్రాజు, కెమెరామన మణి లొకేషనుల్ చూదాద్మని కారోల్ బయలేద్రాత్రు. దారోల్ పెర్సిడెంటుగారు 
కుదిరిచ్న అతను కనిపించి వాళళ్కి కావలిస్న గడిడ్మేటుల్, పొలాలు అవీ చూపిసూత్ వుంటాడు. కెమెరా లెనస్ జూమ చేసి చుటూట్ చూసుత్నన్ డైరెకట్ర రావుకి 
దూరంగా ఓ చెటుట్ కింద నించుని పాడుతునన్ ఓ అందమైన అమామ్యి పరికిణీ, ఓణీలో కనిపిసుత్ంది. ఆ అమామ్యి తోకలెతిత్న ఆవుల మధాయ్, మేకల 
మధయ్నా పరిగెడుతూ "నోరు మంచిదైతే ఊరు మంచిదీ - ఊరు మంచిదైతే నోరే మంచిదీ (ఈ పాట ఖచిచ్తంగా దాసరి వారి ఇఫ-దెన-ఎలస్ బాణీనే)" 
అంటూ పాడుకుంటూ పొలాలోల్, తోటలోల్ తిరుగుతూ వుంటుంది. ఈ డైరెకట్రూ, అతనితో పాటు లొకేషనుల్ చూడాడ్నికి వచిచ్న నలుగురూ ఆ అమామ్యి 
వెనకాలే పాట వింటూ అపుప్డెపుప్డో పైడపైపర ఆఫ హామెలిన వెనకాల వెళిళ్పోయిన అమాయకపు ఎలకలాల్ వెళూత్ వుంటారు. 

ఈలోగా ఊళోళ్ ఏం జరుగుతూ వుంటుందంటే ఇదద్రు మనుషులు డపుప్లు మోగిసూత్ వుంటే, పిలల్లందరూ గోలగోలగా అరుసూత్ ఒకతనిన్ రెండు 
చేతులూ కటేట్సి నెటుట్కుంటూ ఊరేగింపుగా తీసికెళూత్ వుంటారు. అలా తీసికెళిళ్ ఒక చోట సత్ంభానికి కటేట్సి అకక్డునన్ మగవాళళ్ందరూ ఒకక్రొకక్రుగా 
అతని దగగ్రికెళిళ్ మొహమీమ్ద ఉమేమ్సూత్ వుంటారు. అసలకక్డేం జరుగుతోందో చూడాడ్నికొచిచ్న డైరెకట్ర రావు బృందానికి అది ఓ అమామ్యి చెయియ్ 
పటుట్కునన్ందుకు ఊరివాళుళ్ అతనికి వేసుత్నన్ శిక్ష అని తెలిసి ఆశచ్రయ్పోతారు. ఇంతలో అకక్డికొచిచ్న పెర్సిడెంటు అపుప్డే వూరున్ంచి వచిచ్న తన కొడుకు 
రాజు (నళినీకాంత)ని పరిచయం చేసాత్డు. రాజు తన సెట్ౖల చూసి అందరూ రజనీకాంత అంటారని చెపిప్ సినిమాలో వేషం ఇమమ్ని అడిగితే, డైరెకట్రార్వు 
"నాకు సెట్ౖలకక్రేల్దు. ఏకిట్ంగ కావాలి. సెట్ౖల మూడోర్జులు, ఏకిట్ంగ జీవితాంతం వుంటుంది" అంటూ రజనీకాంత లాగా సిగరెట నోటోల్ పెటుట్కోబోయిన 
రాజుని జెమినీ సరక్సలో పని చేసే వాళళ్తో పోలుసాత్డు. ఈ సీనోల్ దాసరి డైలాగులు వింటుంటే ఇండైరెకుట్గా రజనీకాంతని విమరిశ్సుత్నన్టుట్గా 
అనిపించింది.  

మొతాత్నికి కొబబ్రికాయ కొటిట్ షూటింగ మొదలుపెడతారు. ఊళోళ్ అందరితో పాటు ఆ పరికిణీ-ఓణీ అమామ్యి కూడా తేగలు తింటూ షూటింగ 
చూడాడ్నికి వసుత్ంది. షూటింగులో భాగంగా రాజమోహనని వెనక నుంచి కొటట్డానికి పాల్న  విలన భకాత్కి అరుచుకుంటూ అడెడ్ళుత్ంది. పైగా పర్తి సినిమాలో 
ఇలాగే చేసాత్డు, మంచివాడు కాదని భకాత్ని తిటిట్పోసుత్ంది. డైరెకట్రార్వు ఆ అమామ్యి అమాయకతావ్నికి నవువ్కుని ఇది సినిమా, భకాత్ నిజంగా చెడడ్వాడు 
కాదు అని సరిద్ చెపాత్డు.   
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ఓ రోజు రాతిర్ రాజమోహన గదిలోకొసుత్ంది సరోజ. వాళిళ్దద్రూ గదిలో తామిదద్రమే వునాన్మని సంతోషపడే లోగా ఇంతలో డైరెకట్రార్వు తన 
గదిలో నీళుల్ లీకవుతునాన్యని రాజమోహన గదిలో పడుకుంటానని వసాత్డు. డైరెకట్ర సరోజని చూసాత్డేమో అనన్ భయంతో రాజమోహన సరోజని 
బాతూర్ం లోకి పంపించి తలుపేసేసాత్డు. ఇంకకక్ణిణ్ంచి ఓ పది నిముషాల పాటు దాసరి వారి నాసిరకపు సీనరీ.  

షూటింగ జరుగుతునన్ పకక్ వూరే రాజమోహన బావది. ఆయన రాజమోహన దగగ్రకొచిచ్ తన కూతురిన్ పెళిళ్ చేసుకోనంటునన్ రాజమోహన 
గురించి డైరెకట్రకి చెపిప్ సినిమాలేల్కుండా చేసాత్నని బెదిరించి, డైరెకట్రార్వు దగగ్రికెళిళ్ అలాగే చెపిప్ రావు చేత తిపిప్తిపిప్ తిటిట్ంచుకుని పిపైప్పోతాడు.  

ఆ రోజు రాతిర్ గదిలో కుదరేల్దని రెండోరోజు రాతిర్ రాజమోహన సరోజని బయటికి రమమ్ంటాడు. చీకటోల్ మాటాల్డుకుంటునన్ వాళళ్ని 
చూడడానికి సినామ్వాళళ్ందరూ బయటకొసాత్రు. రాజమోహన బావ కూడా అరుచుకుంటూ వసేత్ అతనీన్, మిగిలిన సినిమా వాళళ్ందరీన్ కసిరి లోపలికి 
వెళళ్మంటాడు డైరెకట్రార్వు. అందరూ వెళిళ్పోగానే రాజమోహనని, సరోజని గదిలోకి తీసుకెళిల్ మళీళ్ గుకక్తిపుప్కోకుండా బో...లడ్నిన్ డైలాగులు తిపిప్తిపిప్ 
అవే మాటలోత్ చెపిప్, వింటునన్వాళిళ్దద్రికీ గుకక్పెటిట్ ఏడుదాద్మా అనిపించేలా చేసాత్డు డైలాకిక్ంగు డైరెకట్రార్వు. ఆ వాచాలతా పర్హరణాలు తిని భరించలేక 
రాజమోహన తనకీ, సరోజకీ పెళళ్యియ్ందని రావుకి చెపేప్సాత్డు. అది విని డైరెకట్రార్వు శాంతించి వాళిల్దద్రినీ అభినందిసాత్డు. వాళళ్కి పెళళ్యిందని అందరికీ 
చెపాత్డు. ఆ సంబరంలో రాజమోహన, సరోజ పాడుకునన్ "నా జీవిత గమనంలో ఒక నాయిక పుటిట్ంది" అనన్ పాట భలే పెల్జెంట సరపైరజ నాకు. 
మామూలుగా కనన్డ సినిమాలోల్ వాడేసిన సాట్క టూయ్నుల్ తెలుగు పాటలకి అరువిచేచ్ రాజన-నాగేందర్ ఈ సినిమాకి చేసిన సంగీతం చాలా గొపప్గా, తాజాగా 
అనిపించింది. ఏ మాటకామాట చెపుప్కోవాలి. దాసరి సినిమాలోల్ మాటలు సాగతీతతో చంపేసేత్, పాటలు సంగీతంతో పార్ణం పోసాత్యి.  తీరా వాళిళ్దద్రూ 
పాడుకునన్ పాట ఇలా అవుతుందో లేదో అలా వచేచ్సాత్డు సరోజ వాళళ్నన్. సరోజకి, రాజమోహనకి పెళిళ్ చేశాడని డైరెకట్రార్వుని తెగ తిటిట్, ఆ రావు చేత ఓ 
పేదద్ డవిలాగొహటి చెపిప్ంచుకుని, సినిమా వాళళ్ందరి చేతా తనిన్ంచుకుని, చివరాఖరికి నాకూ, నా చెలెల్లు సరోజకి ఏ సంబంధమూ లేదనీ, ఇక మీదట 
ఆమె దారికి అడుడ్ రాననీ ఓ కాయితమీమ్ద రాసి సంతకం చేసి ఇచిచ్ వెళిళ్పోతాడు. అలా సరోజ అనన్ పాతర్ కంచికెళిళ్పోతుంది.  

ఓ రోజు గుళోళ్ షూటింగ జరుగుతూ వుంటుంది. అకక్డ సీనేంటంటే ఒక బాలవితంతువైన ఝానీస్ని విగుగ్ పెటుట్కునన్ పర్భాకరెర్డిడ్ పెళిళ్ 
చేసుకుంటానంటాడు. ఆ షూటింగ చూసిన శారద అనే ధవళవసత్రధారిణి ఆ రాతిర్ డైరెకట్రార్వు దగగ్రికి వెళిళ్ మీరు ఆడవాళళ్ గురించే ఎందుకు సినిమాలు 
తీసాత్రు అనడుగుతుంది. అడిగిందే తడవు "మగవాళళ్ జీవితాలు ఆడవాళళ్ జీవితాలని చుటుట్కుని, అంటిపెటుట్కుని వుంటాయి కనక. ఎవరి జీవితంలో ఏ 
మలుపు తిరిగినా దానికి కారణం ఆడది కనక. అందానికి బంధానికి, పేర్మకి అనురాగానికి, కక్షకి కావేశానికి, మాతృతావ్నికి  భార్తృతావ్నికి వారధి, ముఖయ్ 
సారథి ఆడది అందుకు" అని ఒక ది-ధి-థి డెఫినిషన చెపిప్ ఆగుతాడు డైరెకట్రార్వు. తోచీతోచని అమాయకపప్కిష్ శారద అది విని ఊరుకోవచుచ్గా. ఉహూ! 
మళీళ్ అంతకనాన్ వేరే ఉదేద్శయ్ం లేదా అనడుగుతుంది. ఇకక్డ, ఇలిల్కక్డ డైరెకట్రార్వు చెపిప్న డైలాగు వినగానే "హమమ్! దాసరీ! ఆంధర్మహిళాపేర్క్షకనాడిని 
పటుట్టలో, కనిపెటుట్టలో నీకెవరు సరి?!" అనిపించింది. అదేంటో చెపేప్సుత్నాన్ మరి! ఆ డైలాగేంటంటే "అంటే బిజినెస కూడా వుందనుకోండి. 
ఆడవాళెళ్వరూ సినిమాకి ఒంటరిగా రారు. వచేచ్టపుప్డు భరత్ని తీసుకొసాత్రు. భరత్తో వచేచ్టపుప్డు పిలల్లూ వసాత్రు. పిలల్లూ వచేచ్టపుప్డు ఇంటోల్ వునన్ 
ముసలాళుళ్ కూడా వసాత్రు. అంటే ఒక ఆడది వసుత్ందంటే కూడా పది పదిహేను మందిని తీసుకొసుత్ంది. ఒకక్సారితో విడిచిపెటట్రు కదా! కనీసం 
మూణాణ్లుగు సారైల్నా చూసాత్రు. అంటే ఇంటికి ఒకొక్కక్ సినిమాకి నలభై, ఏభై టికెక్టుల్ తెగుతాయి. అందుకే మీ ఆడవాళళ్ంతా మా సినిమా వాళళ్కి 
శీర్మహాలకుష్మ్లు. మీ ఆడవాళళ్కి సినిమా నచిచ్ందనుకోండి నిరామ్తకి కనకాభిషేకమే" 

  ఇదిగో ఇలానే ఆనాటి ఆడవాళళ్ సెంటిమెంటాభిరుచిని ఇంత చులాగాగ్ అరథ్ం చేసేసుక్ని హీరో, హీరోయిన పాతర్లోత్ రకరకాల పెరుమ్టేషనస్ & 
కాంబినేషనస్ కథలు రాసి(యించి?) టీవీ సీరియళుళ్ లేని ఆ రోజులోల్ మహిళాపేర్క్షకులని సినిమా హాళళ్కి రపిప్ంచాయి దాసరి సినిమాలు. పైనార్సిన డైలాగ 
వినగానే నాకు చటుకుక్న శాంతాంటీ గురుత్కొచాచ్రు. పిలల్లు సూక్లకి వెళాళ్క ముందు అంకులతో మారిన్ంగషో చూసొచిచ్. ఇంటికొచిచ్ంతరావ్త "దాసరి 
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నారాయణార్వు విమెనని ఎంత బాగా అరథ్ం చేసుకోపోతే ఇంత బాగా డైరెకట్ చేసాత్డు?" అని తెగ మెచేచ్సుక్ని తనతో పాటు సినిమాకి రమమ్ని అపరణ్, ఆరిత్లని 
అడగడం, అటుగా వెళిళ్న నాకూక్డా సినిమా గొపప్దనం గురించి చెపప్డం చేసేవారు. ఈ అదాద్లమేడ సినిమా పుణయ్మా అని నాకెంటో ఇషుట్లైన 
శాంతాంటీని తలుచుకోవడానికి ఇంకో సందరభ్ం దొరికింది. 

సరే! మళీళ్ సినిమా-దారి తపేప్శా! వెనకిక్ మళిళ్ మళీళ్ దాసరి-వారి-సినీదారికొచేచ్శా. ఇంత అమాయకంగా మాటాల్డుతునన్ శారద ఒకక్సారిగా 
మీ సినిమాలోల్ లాగే నేనూ బాలవితంతువుని, ననున్ మీరు పెళిళ్ చేసుకుంటారా అనడగాగ్నే డైరెకట్రార్వు తనెందుకు శారదని పెళిళ్ చేసుకోలేడో చెపప్డానికి తన 
ఫాల్షబాక మొదలెడతాడు. డి.ఎన. రావు ఇంకా డైరెకట్రార్వు కాకముందు కథలు రాసి, పిర్ంట చేయించడానికి డబులేల్వని దాచుకుంటూ వుంటాడు. వాటిని 
చదివి అతని కొలీగ సులక్షణ (జయసుధ) ఎంతో బావునాన్యని మెచుచ్కుని తన డబుబ్తో డి.ఎన. రావు రాసిన ఒక నవల పిర్ంట చేయిసుత్ంది. దానిన్ చదివి 
సినిమా తీసాత్నని ఓ సినిమా నిరామ్త రావుని మెడార్సకి రమమ్ని ఉతత్రం రాసాత్డు. సులక్షణ నువువ్ దరశ్కుడు కావాలని "ఎదురు చూసుత్నాన్ను"  అంటూ 
పోర్తాస్హకరంగా ఉతత్రాలు రాసూత్ వుండగా ఉటిట్ డి.ఎన. రావు కాసాత్ డైరెకట్ర డి.ఎన. రావు అయిపోతాడు. 

నాకు ఈ సినామ్లో కొనిన్ చమకుక్లు భలే నచాచ్యి. డి.ఎన. రావు మెడార్స వెళిల్నపప్టి సీనల్లో - ఎలీవ్ పర్సాద, రామానాయుడు, అలుల్ 
రామలింగయయ్, జయమాలిని, ఎంటీఆర, ఏఎనాన్ర, కృషణ్ంరాజు (గోలొక్ండ అబుబ్లు సినిమా షూటింగ), రేఖ, జితేందర్, అశోకకుమార (తెలుగు 
గోరింటాకు సినిమాకి హిందీ వెరష్న మెహందీ రంగ లాయేగీ), కృషణ్, శొభనబాబు (కృషాణ్రుజ్నులు సినిమా షూటింగ), గుమమ్డి - ఇలాంటి గొపప్గొపప్ 
వాళెళ్ందరో కనిపిసాత్రు. 

తను దరశ్కతవ్ం వహించిన మొదటి సినిమా విజయవంతమైన సందరభ్ంలో హైదార్బాదు సంగం థియేటరలో సినిమా సీర్క్నింగకి వచిచ్న డి.ఎన. 
రావుని కలవడానికి వచిచ్న సులక్షణ జనం మధయ్లో చికుక్కుని తొకిక్సలాటలో దెబబ్లు తగిలి చనిపోతుంది. ఈ కథంతా చెపిప్ సులక్షణని 
మరిచ్పోలేకపోతునాన్నని బాధ పడుతునన్ డి.ఎన. రావుకి క్షమాపణ చెపిప్ శారద వెళిళ్పోతుంది. 

అంతకు ముందు పొలాలోల్ పాట పాడుతూ కనిపించిన పరికిణీ-ఓణీ అమామ్యి లకిష్  సినిమా యూనిట వాళళ్కి పాలు పోయడానికి వసుత్ంది.  ఆ 
అమామ్యిని చూసి బావుందని చెపిప్ ఫొటోలు తీయించి సినిమాలో వేషం ఇసేత్ చేసాత్వా అనడుగుతాడు డైరెకట్రార్వు. అది వినగానే లకిష్  తన ఫొటోలు 
చూసుకుంటూ అపుప్డే రాజమోహనతో హీరొయినగా పాట పాడేసుత్నన్టుట్ కలగనేసుత్ంది. ఆ కలలో పాట "తొలిచూపు ఒక పరిచయం, మలి చూపు ఒక 
అనుభవం" ఇంకో పెల్జెంట సరపైరజ. ఈ పాట అసలు ఈ సినిమాలో అని ఎపుప్డూ అనుకోలేదు.  

ఇక సినిమా వాళళ్ విషయానికొసేత్ కె.వి. చలం ఏదో పనుందని మెడార్స బయలేద్రి వెళూత్ రైలు పర్మాదంలో చనిపోయాడని ఫోన వసుత్ంది 
డైరెకట్రార్వుకి. అది వినగానే అందరూ మెడార్స వెళాత్రు. కె.వి.చలంకి ఇది ఆఖరి సినిమా. ఆయన అంతిమయాతర్ని కూడా సినిమాలో వాడుకునాన్రు. 
అందులో సతయ్నారాయణ, అలుల్ రామలింగయయ్ లాంటి ఈ అదాద్లమేడ సినిమాలో లేని వాళుళ్ కూడా కనిపిసాత్రు.  

సినిమా యూనిట వాళళ్ందరూ మళీళ్ ఔటడోర జరుగుతునన్ ఊరికి తిరిగి వచాచ్క ఈ సినిమాలో నటించాలిస్న జయంతి అనే ఆరిట్సట్ సింగపూర 
వెళిళ్ందని ఆమెకు బదులుగా లకిష్ ని తీసుకుంటారు సినిమాలో ఏకట్ చేయడానికి. లకిష్  కలగనన్టుట్గానే రాజమోహనతో "పటట్పగలు నువువ్ నవివ్తే, ఆ 
నవువ్లనిన్ వెనెన్లైతే" అనన్ ఓ మంచి పాట పాడుకుంటుంది సినిమాలో. 

ఇంక ఈ సినిమాలో మిగిలిన సెట్పుప్లు: ఇంతలో అపప్టిదాకా జైలోల్ వునన్ లకిష్  మేనమామ (గోకిన రామారావు) బయటికి రావడం, సినిమాలో 
లకిష్  నటించడానికి వీలేల్దని గొడవ చేయడం, సినిమా వాళళ్కి సాయం చేయాలనుకుని పెర్సిడెంటు లకిష్  మేనమామని మళీళ్ జైలోల్ పెటిట్ంచడం, మళీళ్ 
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సినిమాలో నటిసాత్నని చెపప్డానికి అరథ్రాతిర్ పూట లకిష్  సినిమా వాళుళ్నన్ బంగళాకి బయలేద్రి వెళళ్డం, లకిష్ ని చీకటోల్ ఎవరో రేప చేయడం, అది చేసింది 
సినిమా వాళేళ్ అని ఊరి పెర్సిడెంటు అనుకోవడం, సినిమా వాళళ్కి ఊరివాళెళ్వరూ తిండి కూడా దొరకుక్ండా చేయడం, ఆకలితో సినిమా యూనిటలో ఓ 
కురార్డు చనిపోవడం, విలన వేషాలు వేసే భకాత్ పిలల్లిన్ ఊరివాళుళ్ ఎతుత్కుపోవడం, తన వాళళ్ని రకిష్ంచడం కోసం డైరెకట్ర రావు ఆ నేరం తన మీద 
వేసుకోవడం, ఆ ఊరి ఆనవాయితీ పర్కారం ఊరివాళళ్ందరూ డి.ఎన. రావుని కటేట్సి మొహమీమ్ద ఉమేమ్యడం, ఇంతలో ఊరి చివర నడుసుత్నన్ లకిష్ కి 
తనని రేప చేసిందెవరో తెలియడం, లకిష్  అతనిన్ సీసా పగలగొటిట్ పొడిచి చంపెయయ్డం, డి.ఎన. రావు నిరోద్షి అని తెలియడం, అందరూ డి.ఎన. రావుని 
క్షమించమని అడగడం, లకిష్  జైలుకెళళ్డం, సినిమా వాళుళ్ తిరిగి మెడార్స వెళిళ్పోవడం. 

అసలీ సినిమా పేరు "అదాద్లమేడ" అని చూడగానే భలే రొమాంటిక టైటిల అని మురిసిపోయి చూడడం మొదలు పెటాట్ను. కానీ ఈ సినిమా 
దాసరి నారాయణరావు తీసిందెందుకంటే - అదాద్లమేడలోల్ంచి కనిపించే సినిమా వాళళ్ గురించి ఏవేవో ఊహించుకుంటూ, ఆ సినీ-పర్పంచానికి దూరంగా 
వుండే సినిమావాళుళ్ కానివాళుళ్ అసలు సినిమావాళళ్ గురించి పెంచుకునే అపోహలని తుంచివెయయ్డానికి. ఈ సినిమాలో అందరూ వారివారి పాతర్లోల్ 
ఒదిగిపోయారు అవి వారివారివే కాబటిట్. అంతకు మించి పటట్కుండా ఎదగడానికి వారి పాతర్ పటట్దు కాబటిట్.  

 నేననుకునన్టుట్ ఈ సినిమా రొమాంటికూక్ కాదు, రోమాంచకపు థిర్లల్రూ కాదు, అలా అని రొటీనూ కాదు. కానీ ఇంకో దాసరి వారి సంభాషణా, 
నట, దరశ్క విశవ్రూప నిదరశ్నం.  జై డి.ఎన. రావూ!  

PPP 
యువరాజు 

  

ఊసుపోని వేళలోల్ ననున్ పిలిచి ఎవరైనా 
సినిమాని నిరవ్చింపుము! అనడిగితే నేనేమంటానో తెలుసా? మీకు తెలుసా? 
సినిమా ఒక కాలకేష్పం అంటా 
సినిమా చూచు వేళలోల్ కట-కట దవడాడు ననున్ చూసి ఎవరైనా 
సినిమా చూచునపుప్డు నిర-వచింపుము! అంటే నేనేం చేసాత్నో తెలుసా? మీకు తెలుసా? 
సినిమా చూచునపుప్డు కాలకేష్పం-బఠాణీలు తినకుంటా  
 
అంతే! అంతకు మించి సినిమా గురించి నా వరకు నాకెలాంటి ఎకస పెకేట్షనూస్ లేవు. హీరో హీరోయినుల్ చూడాడ్నికి 

బావుండి, మరీ జిడుడ్ కారిపోకుండా అలా అని పౌడర కేకులు ఫేసుపాకులాల్ వేసేసుకోకుండా, పాటలు బావుండి, అంతా ఏడుపే కాకుండా 
అకక్డకక్డా పరమానన్ంలో జీడిపపుప్లా ఒకటో రెండో నవువ్లు, ఒక సుఖాంతమైన కైల్మాకస్ - బస! నా టికెడడ్బుబ్లు కిటిట్ంపైనటేల్.  

 
అలాల్ంటి ఒకానొక సినీ-సానుకూల దృకప్థంతో వుండే నేను ఈసారి ఎంచుకునన్ సినిమా 
ధిలాసా-డీఎనాన్ర తీసిన కులాసా-ఏఎనాన్రు విలాసాల నటనా పటిమ – యువరాజు. 
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ఈ యువరాజుని తెరకెకిక్ంచే ముందు కూడబలుకుక్నాన్రేమో డీఎనాన్రూ, ఏఎనాన్రూ! 
ఏమనీ? 
కథేదైనా సరే అనినీన్ 
ఒకరికి ఇదద్రైన వేడుకే అనినిన్నీన్ 
కావాలి కాశీపతి మోడలే అనినిన్నిన్నీన్. 

అటువంటి అచొచ్చిచ్న వనీన్సూట్-టూ కథ ఇంకొకక్మారు తీసి, అకిక్నేనివారికి పకక్నిదద్రిన్ చేరిచ్ "చూడు, దా దా" యని 
ఆంధర్ పేర్క్షక పర్పంచానిన్ పిర్యమార పిలిచిన దాసరివారికి నాదో సినమ్తీ గిదయ్ం:    

నారీనారీ నడుమ ఏఎనాన్రే 
ఏ సినిమా ఐననూ దారి డిఎనాన్రిదిదే  
నటసామార్టుట్కి పేర్మకో యువతి, పెళిళ్కో పడతి 
వెరసి ముగుగ్రికి దకెక్ ఓ ఉయాయ్ల సినమ్తీ! 

సినిమా మొదలౌతూనే డపుప్చపుప్డుకి అలుల్వారాడే పులివేషపు చిందు ఎంచకక్టి కనువిందు. అందులోనూ వారి వేషం పేరు 
ఇందులో పులిపాపారావు. ఆహా! పాతర్కు తగిన పాతర్త! ఈ పాపారావు అతిశయోకుత్లు మాటాల్డుతూ వుంటాడని “గాయ్స కబురుల్ 
చెపుత్నాన్డ”ని అందరూ అంటూ వుంటారు. 

ఈ గాయ్స పులిపాపారావు గారికో సేన్హితుడు, పైపుతో మొకక్లకి నీళుళ్ పోసూత్ అదే వాయ్యామం అనుకునే అమాయకపు 
మచ-రంగాసుబాబ్రావుగారు (పర్భాకరెర్డిడ్). ఈయనకేమో ఎవరేం చెపిప్నా టూ-మచ, తీర్-మచ అంటూ వుండడం అలవాటు. 

పులిపాపారావుకో డాకట్రు కూతురు కరుణ (సుజాత). రంగాసుబాబ్రావుకో కొడుకు రాజేష (ఏఎనాన్రు). ఆ కొడుకో 
యువరాజు లాంటివాడు. వందలు కావలొస్సేత్ డైరవర ని పంపిసూత్, వేలు కావలొస్సేత్ ఫోన చేసూత్, లక్షలు కావలొస్సేత్ సవ్యంగా కనిపిసూత్ 
వుంటాడట. అలా అని ఆయనే చెపాత్డు తన కూతురిన్ కోడలుగా చేసుకొమమ్ని అడగొచిచ్న పులిపాపారావుకి. ఇంక సుబాబ్రావుగారేమో 
కొడుకుని చూడాలనిపించినపుప్డలాల్ పేపరోల్ "కనబడుటలేదు...నాయనా! నీ మీద బెంగతో మంచం మీద వునాన్ను. ఇంటికి రా!" అంటూ 
పర్కటనలు వేయిసూత్ వుంటాడు. పేపరోల్ ఆ పర్కటన చూడగానే అబాబ్యిగారు అరథ్రాతిర్, అపరాతిర్ అని చూడకుండా నానన్గారికి ఫోన చేసి, 
ఆయనిన్ నిదర్ లేపి, మాటా-పలుకూ లేకుండా మౌతారగ్న వాయిసూత్ వుంటాడు. ఆ అపసవ్రాలు వినలేక నానన్గారు విసుకుక్ని ఫోన పెటేట్సూత్ 
వుంటాడు.   

ఇంతకీ ఆ సుబాబ్రావుగారి యువరాజు గారు చేసే రాచకారాయ్లేంటంటే - కల్బుబ్లో సిగరెటూల్దుతూ బార్ందీ నుంచి విసీక్కి, 
విసీక్ నుంచి బీరుకి వసూత్ వుంటాడు. మళీళ్ బీరు నుంచి విసీక్కి, విసీక్ నుంచి బార్ందీకి వెళూత్ వుంటాడు. కాకెట్యిల బాబు! ఆ కాకెట్యిల బాబుకి 
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వెనకాలే ఓ డైరవర (పదమ్నాభం). కల్బుబ్లోల్ తాగుతూ, తూలకుండా, తాళం తపప్కుండా  ఆడడం, ఇదద్రమామ్యిలతో నారీ నారీ నడుమ 
మురారీ! నీదీ నాదీ వేరే దారీ  అంటూ తిపుప్కుంటూ పాడడం కాకెట్యిల బాబు హాబీ. ఆ ఆడిన చికక్ని చకక్ని చుకక్లూ జోతిరల్కిష్ , జయమాలిన్ 
ఐతే ఎంచకాక్ వుండేది కదా అనిపించింది ఓ క్షణం. కాకపోతే పైడ-పైపర లా సగం నలల్-సగం ఎరర్ చొకాక్ వేసుకుని, తళుకుక్మని మెరిసే 
గోలడ్ కలర బెలుట్ పెటుట్కుని అమామ్యిలతో సమానంగా, కొండొకచో వాళళ్ కనాన్ కొంచెం ఎకుక్వగానే కళుళ్, కాళూళ్, చేతులూ, మూతులూ 
తిపుప్కుంటూ ఏఎనాన్రు గారు ఆడిన ఆటకి ఇంక పకక్నెవరునాన్రూ అనన్ది పెదద్ లెకక్లోకి రాకుండా పోయింది. ఈ పాటకి డానస్ డైరెకట్ర 
సలీం హీరో గారితో ఆడించిన ఆటకి సలాం!  ఏఎనాన్రు ఆటకి దీటుగా డీఎనాన్రు పాట లాజవాబ! ఆ పాటలో ఓ ముకక్ కింద రాశా.  

ఆగానని, ఆగి తాగానని – తింటానని, దెబబ్ తింటానని 
అనుకోమాకు కలగనమాకు గోదారీ 
చూశానని, అందం చూశానని – పోయానని, పడి పోయానని  
అనుకోమాకు కలగనమాకు కావేరీ 
పాడీ ఆడి పాడి, ఆడీ పాడి ఆడి - గెలుపు పొందగ పిలుపు అందగ 
నినున్ ఓడీ గెలిచే వాడే మగాడూ… 
 
కల్బుబ్లో నలల్-ఎరర్ చొకాక్ వేసుకుని డానాస్డిన ఏఎనాన్రు తూలుకుంటూ ఒచిచ్ డైరవరిన్ వెనక సీటోల్ కూరోచ్పెటుట్కుని కారు 

తోలబోయే టైంకి చొకాక్ రంగు మారిపోయుంటుంది. అపప్టికే చాలా రాతిర్ ఐపోయుంటుంది. అంత రాతిర్ పూటా హీరోగారి కారు కింద 
పడడానికి ఓ చినన్పిలల్ని ఏరాప్టు చేయడం దాసరివారి దరశ్కతవ్ పర్తిభ. కథ ఆయనది. సీర్చ్న పేల్ కూడా వారిదే. అందుకని పాతర్లనీన్ ఆయన 
ఆడమనన్టట్లాల్ ఆడతాయి. సరే! కారు కింద ఓ చినన్పిలల్ పడుతుంది. రోడుడ్ మీద పడి కాళూళ్, చేతులూ తనున్కుంటూ ఏడుసూత్ వుంటుంది. ఆ 
పిలల్ని రెండు చేతులోల్ ఎతుత్కునన్ డైరవర పదమ్నాభంతో కలిసి హీరో ఏఎనాన్రు అపుప్డే పెటెట్ సరుద్కుని ఇంటికెళళ్బోతునన్ డాకట్రు కరుణ దగగ్రికి 
వచిచ్ ఆ పిలల్కి ఇంజెక్షన చేయమంటాడు. అలా అంటూ బలల్ మీద పడుకోబెటిట్న పిలల్ని పరీక్ష చేయబోతునన్ డాకట్రు మొహమీమ్దకి సిగరెటుట్ 
పొగూదుతూ మాటాల్డుతూ వుంటాడు. మామూలుగా హీరోని చూసి హీరోయినున్ మనసు పారేసుకుంటూ వుంటుంది. ఇందులో మాతర్ం 
డాకట్రు చదువుకునన్ సుజాత బురర్ పారేసుకుంటుంది. డాకట్రయుయ్ండి తన ఆఫీసులో తన సమక్షంలో చినన్పిలల్ మొహమీమ్ద సిగరొతుత్లు 
ఊదుతునన్ హీరోని ఆరాధనగా చూసూత్ ముచచ్ట పడిపోతుంది. పైగా నూయ్సుపేపరోల్ "కనబడుటలేదు" అనన్ పర్కటన చూసి ఈ హీరో రాజేష 
అనబడే రంగాసుబాబ్రావుగారి అబాబ్యని ఇటేట్ కనిపెటేట్సుత్ంది, కనేన్సేసుత్ంది, కనెన్మనసిచేచ్సుత్ంది. కానీ రాజేష కి అదేం పటట్దు. ఈలోగా 
దెబబ్ తగిలిన పిలల్ లేచచ్కాక్ పోతుంది ఆ చీకటి రాతిర్లోకి. మొతాత్నికి ఏఎనాన్రుంటే మిగిలిన పాతర్లు ఏ ఏటోల్ కలిసినా, చీకటోల్కి 
వెళిళ్పోయినా పటిట్ంచుకోకూడదు. అదీ డీఎనాన్రు దరశ్కతవ్ సూతర్ం. 

ఈలోగా పాపారావు తన సేన్హితుడు రంగాసుబాబ్రావు కొడుకు రాజేష తో తన పెళిళ్ కుదిరాచ్నూ, అబాబ్యి యువరాజులా 
వుంటాడూ, శీర్రామచందుర్డిలాంటివాడూ అని చెపప్గానే డాకట్ర కరుణ అతను శీర్రామచందుర్డు కాదు గోపాలకృషుణ్డు లాంటి వాడు అని 
చెపప్గానే పాపారావు పోనేల్ ఈ సంబంధం ఒదుద్లే అనగానే ఎదురుగా వునన్ నానన్కేసి కాక ఎటో చూసూత్ "నచిచ్నవి ఏరుకోవడానికి, నచచ్నివి 
వదిలేయడానికి ఇవేమైనా కూరగాయలా?" అని జనాం-తకమైన ఓ మాటల బాణమోటి వదిలి రాజేష నే చేసుకుంటానంటుంది. 
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డైరవర తో కలిసి బాగా తాగి తూలుకుంటూ, ఓ చేతోత్ సిగరెటుట్ ఊదుకుంటూ ఇంటికొచిచ్న రాజేష కి వాళళ్ నానన్ సుబాబ్రావు 
"నీ పెళిళ్కి తాంబూలాలు తీసుకోబోతునాన్ను రేపు" అని చెపప్గానే, రాజేష  కనీసం అమామ్యెవరని కూడా అడకుక్ండానే చేసుకోనని 
చెపేప్సాత్డు. ఆ మరసటి రోజు తెలల్వారగానే తాంబూలాలు తీసుకుని, పెళిళ్కి ముహూరత్ం పెటట్డానికి ఓ పురోహితుణిణ్ కూడా వెంటబెటుట్కొచిచ్న 
పులిపాపారావుకి తన కొడుకు పెళిళ్కి ఒపుప్కోలేదని చెపాత్డు రంగాసుబాబ్రావు. అపప్టికే చెపాప్ పెటట్కుండా ఊటీ వెళిళ్పోయిన రాజేష 
అకక్ణిణ్ంచి ఓ ఏభైవేలు పంపించమని తండిర్కి ఫోన చేసాత్డు. తన కూతురిన్ చేసుకుంటాడేమో అనుకునన్ రాజేష ఊటీ వెళిళ్పోయాడని 
తెలుసుకుని పాపారావు, పాపం! బికక్మొహం వేసుకుని ఇంటికెళిళ్పోతాడు. 

ఇహ హీరోగారు ఊటీలో కారులో వెళూత్, ఇంజిన వేడెకిక్ కారు ఆగిపోయిందని తనతో వునన్ డైరవర పదమ్నాభానిన్ పకక్నే 
వునన్ ఓ కాలువ లోంచి నీళుళ్ తెమమ్ంటాడు. ఇంతలో ఓ పొగమంచు కలర పెల్యిన చీర, దాని మీద చేతికి కుచేచ్సిన దారాలునన్ ఓ చకక్టి 
జాకెటుట్ తొడుకుక్ని సహజ నటి పరిగెతుత్కుంటూ వచిచ్, తనని ఎవరో తరుముకొసుత్నాన్రని చెపూత్నే, పరిగెటుట్కుంటూ వెళిళ్పోతుంది. అపప్టి 
వరకూ వెంటబడి తరుముకొచిచ్న వాళెళ్వరో ఆమె కనిపించక వెళిళ్పోతారు. ఆగిపోయిన కారు సాట్రట్ కాగానే బయలేడ్రిన రాజేష , డైరవరల్కి వెనక 
సీటోల్ంచి అమామ్యి మాటలు వినిపిసాత్యి. ఎవరా అని చూసేత్ జేసుధ. తన తండిర్ తాగుబోతని, ఆయనకి తాగుబోతులంటే ఇషట్మని, అందుకే 
ఒక తాగుబోతుకి ఇచిచ్ పెళిళ్ చేయబోతుంటే తపిప్ంచుకుని వచేచ్సిన తనని పటుట్కోవడానికి రౌడీలని పంపించాడని ఓ అసహజమైన కథ 
చెపిప్న సహజనటి ఓ వారం రోజులు తనని రాజేష గెసట హౌస లో వుండనియయ్మంటుంది. సరే! ముగుగ్రూ కలిసి రాజేష వాళళ్ నానన్ 
కటిట్ంచిన గెసట్ హౌస కి వసాత్రు. వచిచ్ందగగ్రున్ంచీ జయసుధ కాఫీలు కాచిచేచ్సి, వంటలొండేసి వడిడ్ంచేసి, రోడుడ్ మీద నడుసూత్ జడేసేసుక్నేసి, 
ఆరుబయట అదద్ంలో చూసుక్ంటూ బొటెట్టేట్సుక్నేసి, రాతిర్ పూట నాగేశవ్రార్వు తాగుతుంటే బాటిల తీసేసుక్నేసి, తాగబోతునన్ బాటిల ని 
తాగనియయ్ని తనని తాగలేని నాగేశవ్రార్వు తాగకుండా వుండలేక తిడితే తిటిట్ంచేసుక్ని, చివరాఖరికి నువువ్ నా మొగుడివే కదా తిటిట్నా 
పరావ్లేదనేసుత్ంది. వెంటనే పాట-ఆట ఊటీ లానులోనట.  

ఎవరో చెపాప్రు చినన్పుప్డు ...ఒక యువరాణి పుడుతుందని అంటూ హీరో, 
నాకెవరో చెపాప్రు చినన్పుప్డు… ఒక యువరాజు పుటాట్డని అంటూ హీరోయినూన్ సెట్పుప్లేసేసుక్ంటారు 
నాకు మాతర్ం ఈ పాట మొదటోల్ ఏఎనాన్రు, జేసుధ చూపెటిట్న భంగిమలు భలే నచేచ్శాయి. సవ్రరాగ చకర్వరిత్ టముకు-

టముకు దరువులు, ఆ దరువుకి నటసామార్టుట్ టంకుటమా చిందులు కనువిందులు, బల పసందులు! 
ఇలా పాటలోల్ పెదాలు కదుపుకుంటూ, ఆటలోల్ పాదాలు తొకుక్కుంటూ, మాటలోల్ పదాలు పలుకుక్ంటూ హీరో, 

హీరోయినున్ వుంటుండగా, ఇంతలో రంగాసుబాబ్రావు ఓ పెటెట్ పెటుట్కుని కారు దిగుతాడు ఉదకమండలపు అతిథిగృహం ముందు. 
చెపాప్పెటట్కుండా తండిర్ వచాచ్డని కంగారు పడుతూ జయసుధని ఓ తలుపు తెరిచి అవతలకి పంపేసాత్డు ఏఎనాన్రు. తీరా వాళళ్ నానన్ వచిచ్ 
ఆ తలుపే తెరుసాత్డు. అపప్టికే జయసుధ ఎంతో తెలివిగా ఆలోచించి తనో పనమామ్యినని నమిమ్సుత్ంది. అంతే...ఈ సీను తరావ్త 
రంగాసుబాబ్రావు ఎకక్డికో వెళిళ్పోతాడు సుబబ్రంగా, ఐపూ అజా లేకుండా.   

ఆ రాతిర్కి హీరొ, హీరోయినున్ల మధయ్ గాంధరవ్వివాహం టైపు సీనొహటి. తెలల్వారగానే “మనకి పెళిళ్ చేసెయయ్మని మన 
పెదద్వాళళ్ని అడుగుదామంటే అడుగుదాం” అనేసుక్ని ఊటీ నుంచి కారోల్ బయలేద్రి ముందు జయసుధ వాళిళ్ంటికి వెళాద్మనుకుని ఆమె 
చూపించిన ఇంటి దగగ్ర ఆగుతారు. తీరా ఆగింతరావ్త “ననున్ చూసేత్ మా నానన్ కోపప్డతాడు, నేను కారోల్నే వుంటాను, మీరే వెళిళ్రండి” అని 
ఏఎనాన్రుని, పదమ్నాభానిన్ ఇంటి లోపలికి పంపిసుత్ంది జేసుధ. ఇంతకీ చూసేత్ అది పులిపాపారావు ఇలుల్. “మీ అమామ్యిని పెళిళ్ 
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చేసుకుంటానూ” అనొచిచ్న ఏఎనాన్రుతో “మా అమామ్యిని నా సేన్హితుడు రంగాసుబాబ్రావు కొడుకేక్ ఇచిచ్ పెళిళ్ చేసాత్ను” అనగానే 
ఏఎనాన్రు తనే ఆ రంగాసుబాబ్రావు కొడుకునని చెపాత్డు. ఈ సీనులో పులిపాపారావుగా హోమియోపతీ తెలిస్న అలుల్ వారిది బహు 
నాచురోపతిక ఏక్షన. ఆ మాట వినగానే పులిపాపారావు బోలడ్ంత సంబరపడిపోతాడు. ఏఎనాన్రు “ఈ మాట మా అమామ్-నానన్కీ కూడా 
చెపాత్న”ని బయటకొచిచ్ అకక్డ కారు దగగ్ర నించుని వునన్ జయసుధతో “మీ నానన్ అంత మంచివాడైతే తాగుబోతని అబదధ్ం ఎందుకు 
చెపాప్వని” అడిగితే “మీరంటే ఇషట్ం, మిమమ్లెన్లాగైనా కలుసుకోవాలని అలా చెపాప్నని” చెపిప్, మళీళ్ పెళిళ్ టైంకే కలుసాత్నని ఇంటోల్కి 
వెళిళ్పోతుంది. “మీ నానన్ లాగే నువువ్ కూడా గాయ్స మాటాల్డతావే!” అనేసి ఏఎనాన్రు కారెకిక్ హైదార్బాదులో వునన్ తన తలిదండుర్ల దగగ్రికి 
వెళాత్డు.  

భలే! పులిపాపారావుకి సుజాత, జయసుధ ఇదద్రు కూతుళళ్నన్మాట. ఒకరికొకరు తెలీకుండా ఇదద్రూ ఏఎనాన్రుని 
పేర్మిసుత్నాన్రనన్ మాట. పులిపాపారావుకూక్డా ఏఎనాన్రు ఏ కూతురిన్ చేసుకోబోతునాన్డో కాల్రిటీ లేదనన్ మాట. ఇలా రకరకాలుగా నేనేదేదో 
అనేసుక్నాన్ననన్ మాట. 

అసస్లు పెళేళ్ చేసుకోననన్ రాజేష ఇంటికొచిచ్ పులిపాపారావు కూతురిన్ చేసుకుంటానని చెపప్గానే రంగాసుబాబ్రావు 
దంపతులు సంతోషిసాత్రు. పులిపాపారావు కూడా వెళిళ్ ఇంటికొచిచ్న సేన్హితురాళళ్తో కబురుల్ చెపుత్నన్ కూతురు డాకట్రు కరుణకి "నువువ్ ఊటీ 
వెళొళ్చిచ్న అబాబ్యితోనే నీ పెళిళ్" అని చెపేత్ సిగుగ్పడి ఊరుక్ంటుంది తపప్ “నేనెకక్డ ఊటీ వెళాళ్ను?” అని అడగనే అడగదు. అది సరే - 
"నాకు తెలీకుండా నువువ్ ఊటీ ఎపుప్డు వెళాళ్వూ?" అని ఆ తండీర్ అడగడు. ఆ! ఆ! అటేట్! అటేట్! ఇది దాసరివారి చితర్రాజం. ఏం చూపించినా 
"సరి సరి" అనుకోవడమే తపప్ "ఇది ఎలా సరి? ఎందుకు సరి?" అని అడిగామో దాసరివారి భాషణా-ఝరిలో పడి మన పని సరి. అందుకని 
నోటి మీద వేలేసుక్ని సినామ్ సూసేదాద్రి!  

ఇంటికొచిచ్న ఫెర్ండస్ “నువువ్ ఊటీ వెళళ్లేదు కదా మీ నానేన్ంటీ నువువ్ వెళాళ్వంటునాన్రు?” అంటే డాకట్రమమ్ "మా నానన్ 
మాటలు అంతా గాయ్సు" అంటుంది. అంటే పులిపాపారావు "నానాన్! పులి" టైపనన్మాట. నిజం చెపిప్నా గాయ్సే అనుకుంటారు అందరూ, తన 
కూతురితో సహా. 

సరే! మొతాత్నికి పులిపాపారావు కూతురు డాకట్రు కరుణకి, రంగాసుబాబ్రావు కొడుకు రాజేష కి పెళిళ్. పెళిళ్ పందిటోల్ 
సందడిగా బాండుమేళం వాళుళ్ వాయిసుత్నన్ పాటలకి పులివేషం సెట్పుప్లేసుత్నన్ పాపారావుని ఆయన సెకర్టరీ బలవంతంగా పెళిళ్ మంటపం 
దగగ్రికి తీసుకెళాత్డు. పెళిళ్పీటల మీద కూరుచ్నన్ రాజేష పెళిళ్కూతురు అలంకరణలో వసుత్నన్ డాకట్ర కరుణని చూసి “నేను పేర్మించింది, ఊటీ 
వెళిళ్ంది ఈ అమామ్యితో కాదు ఆశ అనే అమామ్యితో, నాకీ పెళిళ్ వదద్ని” పెళిల్పీటల మీంచి లేచిపోతాడు. అతనికి నచచ్ చెపప్బోయిన 
పాపారావు, సుబాబ్రావులని కరుణ తనంటే ఇషట్ం లేని రాజేష ని పెళిళ్ చేసుకోనని చెపిప్ కొబబ్రిబొండంతో సహా మేడ మెటెల్కిక్ తన గది లోకి 
వెళిళ్పోతుంది. పెళాళ్గిపోతుంది. ఒక ఆడపిలల్ జీవితానిన్ నవువ్లపాలు చేశావని రాజేష ని తిటిట్ సుబాబ్రావు, ఆయన భారయ్ 
(పుషప్లత)వెళిళ్పోతారు. ఈ సీనైపోగానే నాకు భలే అయోమయంగా అనిపించింది. ఆ రోజు పులిపాపారావు ఇంటోల్కి వెళిళ్న జయసుధ, అదే 
ఆశ ఏమయినటుల్? అమోమ్! దెయయ్ం కాదు కదా?! నాకసలే రెపరెపలాడే తెలల్ చీర, ఘలుఘలుల్మనే గజెజ్ల మోత వుండే సినిమాలంటే 
అసస్లిషట్ం వుండదు. కానీ, ఈ సినిమా రాయడం మొదలుపెటిట్ చాలా దూరం వచేచ్శాను. పూరిత్ చెయాయ్లి తపప్దు. అంతగా జయసుధ 
దెయయ్మై వసేత్ ఎలాగోలా కళుళ్ మూసుకుని చూసేదాద్ం అనుకునాన్! అలా ముందుకి సాగిపోయా.  
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డాకట్ర కరుణ ఎపప్టాల్గే తెలల్కోటు చేతి మీద వేసుకుని కాళీళ్డుచ్కుంటూ తన హాసిప్టల రూంలోకి వసుత్ంది. అకక్డ 
సిగరెటూట్దుకుంటూ రాజేష కనిపిసాత్డు. “నా వలల్ పెళాళ్గిపోయిన మిమమ్లని ఇంకెవవ్రూ పెళిళ్ చేసుకోరంటే నేను మిమమ్లిన్ పెళిళ్ 
చేసుకుంటా” అని కరుణకి చెపాత్డు. “మీరు ననున్ చేసుకుంటే మిమమ్లిన్ పేర్మించి మిమమ్లేన్ నముమ్కునన్ ఆమెని ఏం చేసాత్రు? నాకు నా వృతిత్ 
వుంది. మీరెళిళ్ మీ ఆశని పెళిళ్ చేసుకోండి” అని రాజేష ని పంపించేసుత్ంది డాకట్ర కరుణ.  

రాజేష ఎరర్ రంగు సిలుక్ లుంగీ, చొకాక్ తొడుకుక్ని, సిగరొతుత్లూదుతూ ఎరర్ ఫోన తో బోలడ్ంత సేపు ఎవరితోనో ఏదో 
మాటాల్డుతూ కనిపిసాత్డు. ఇంతలో డైరవర పదమ్నాభం ఓ పేపర తెచిచ్ చూపిసాత్డు. అందులో “మతిసిథ్మితం లేని జోయ్తి అనే అమామ్యి 
తపిప్పోయింది” అనే పర్కటన వుంటుంది. ఆ జోయ్తి ఎవరో కాదు, ఊటీలో రాజేష ని పేర్మించిన ఆశ. అదే మన సహజనటి జయసుధ. నాకొకక్ 
నిముషం హమమ్యయ్! ఇది దెయాయ్ల సినిమా కాదు, రెండు కళూళ్ తెరిచి చూడొచచ్ని భలే సంతోషమేసింది.  

పేపరోల్ ఆ పర్కటన చూడగానే రాజేష కి ఊటీలో చూసిన ఆశ తింగర వేషాలు, మాటలు గురుత్కొసాత్యి. పేపరోల్ ఇచిచ్న 
అడర్స పర్కారం ఆశ/జోయ్తి వాళిళ్ంటికి వెళాత్డు. అకక్డ వాళళ్ అనన్ రామకృషణ్ (శీర్ధర), వదిన విజయ (కె. విజయ) లని కలుసాత్డు. వాళళ్తో 
మాటాల్డింతరావ్త ఏదో పికిన్కిక్ వెళిళ్నపుప్డు సేన్హితురాలు రాళళ్ మీద పడి చనిపోవడం చూసి జోయ్తికి మతిసిథ్మితం తపిప్ందని, దానికి తోడు 
యామీన్షియా కూడా వచిచ్ందని, అందుకే ఆమెకి గతమేమీ గురుత్ లేదని, హాసిప్టల నుంచి తపిప్ంచుకుని ఎకక్డికో పారిపోయిందని, ఇలా 
బోలడ్ంత ఫాల్ష బాక తెలుసుత్ంది రాజేష కి. రాజేష తో పాటు నాకూను. కాకపోతే అంత మతి చలించిన ఆశ ఊటీ దాకా వెళిళ్పోవడం, ఒకే చీర 
కటుట్కునాన్ అది మాసిపోకపోవడం, అదే చీరతో ఫసాట్ఫ అంతా గడిపెయయ్డం - ఇలాంటివేమీ అడకూక్డదేమో నిజమైన సినిమాభిమానులైతే!  

సరే! ఇంత కథ తెలిస్ంది కదా. ఆ తరావ్త సీనులో ఆశ/జోయ్తి  ఓ ఎరర్చీర కటుట్కుని ఓ గోడ మీద కాళూళ్పుకుంటూ 
కూరుచ్ని రోడుడ్ మీద వచేచ్ పోయే జనానిన్ చూసూత్ వుంటుంది. ఈ ఎరర్చీరెకక్డ దొరికిందో ఈమెకి? లేకపోతే ఫసాట్ఫ లో కటుట్కునన్ 
పొగమంచు రంగు చీర దుముమ్ పడి, ధూళి పడి, ఎండకెండి, వానకు తడిసి, ఎరర్మనున్ పడి ఈ రంగు తిరిగిందేమో? తినన్గా సినిమా చూడక 
అకక్రేల్ని అనుమానాయణం ఇది. బాక టు సినామ్!  

అకక్డ ఎవరిదో కారు ఆపి వుంటే, ఆ కారెకిక్ డైరవ చేసుకుంటూ ఆశ/జోయ్తి వెళిళ్పోతుంటే, రెడ లైట పడడ్పుప్డు ఆగలేదని 
పోలీసులు పోలీస సేట్షన కి పటుట్కొసాత్రు. అకక్ణిణ్ంచి తపిప్ంచుకుని ఈసారి పోలీస జీప తీసుకుని పారిపోతుంది. ఇంతలో ఆశ/జోయ్తిని 
వెతుకుక్ంటూ పోలీస కంపైల్ంట ఇదాద్మని రాజేష అదే పోలీస సేట్షన కి వచిచ్ ఆమె జీపెకిక్ వెళిళ్ందని తెలిస్ కంగారు పడతాడు. ఈలోగా 
ఆశ/జోయ్తి ఆకిస్డెంట అయి హాసిప్టలోల్ చేరచ్బడుతుంది. ఆమె మంచం చుటూట్ అనాన్, వదినా, రాజేష నించుని ఎపుప్డు సప్ృహ వసుత్ందా 
అని చూసుత్ంటారు. కళుళ్ తెరిచిన ఆశ రాజేష ని గురుత్ పడుతుంది. తన అనాన్, వదినలని వాళెళ్వరో నాకు తెలీదంటుంది. ఆమెకి టీర్ట మెంట 
ఇసుత్నన్ డాకట్ర డబిబ్ంగ జానకి రాజేష ని దగగ్రుండి జోయ్తిని మామూలు మనిషిని చేయమని పాతోర్చిత ఉచిత సలహా ఇసుత్ంది.  హీరో కోరిందీ 
అదే, డాకట్రు అడిగిందీ అదే, "వాయెయ్స" అనేసాత్డు.  

ఇంతలో రంగాసుబాబ్రావు మంచం పడతాడు. అదేంటో అపప్టిదాకా "గురూ అమామ్యి ఆచూకీ ఇది" అంటూ రాజేష కి 
పేపరల్ందించిన పదమ్నాభం అసలదేమీ గురుత్ లేనటుల్, రాజేష ఎకక్డునాన్డో తనకు తెలీనటుల్, రాజేష ని ఇంటికి రపిప్ంచాలంటే ఆనవాయితీగా 
పేపరోల్ "బాబూ! నువెవ్కక్డునాన్ ఇంటికి రా...నేను మంచం పటాట్" అని పర్కటన ఇపిప్దాద్మంటాడు. దానికి సుబాబ్రావు అలా వేయిసేత్ ఎపప్టాల్గే 
అది సరదాగా వేశామనుకుంటాడు, ఈసారి నేను చచిచ్పోయానని వేయించమంటాడు. స…రీ పోయింది! ఈ సినామ్ అంతా "నానన్! పులి" 
నీతి కథలా వుంది. 
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రాజేష జోయ్తికి ఆమె చినన్పప్టి ఫోటోలు చూపించి, వాళళ్నన్యయ్ చేత పులైల్సులు ఇపిప్ంచి, మౌతారగ్నుల్ వినిపించి 
ఆమెకెలాగైనా గతం గురుత్ చేదాద్మని పర్యతిన్సూత్ వుంటాడు. అసలీ సినిమాలో జయసుధ వేషం కోసమని పెల్యిన చీరలు టోకున 
కొనన్టుట్నాన్డు డీఎనాన్రు. ఓ పువూవ్ లేదు, ఓ గీతా లేదు. వనవాసం చేసేపుప్డు కటుట్కునే నారచీరలాల్ వునాన్యి మరీను!  ఓ రోజు 
వేరుశనకాక్యలు కొనుకుక్ంటూ అవి కటిట్చిచ్న పొటల్ం కాయితంలో సుబాబ్రావు నిరాయ్ణం పర్కటన చూసి రాజేష ఇంటికి వచేచ్టపప్టికి తండిర్ 
ఫోటోకి దండ వేసుంటుంది. తలిల్ సప్ృహ తపిప్ మంచమీమ్ద వుంటుంది. తలిల్ పకక్నే బీపీ చూసూత్ డాకట్ర కరుణ కూరుచ్ని వుంటుంది. రాజేష 
రాగానే తన ఇంటికి వెళిళ్పోతాననన్ కరుణని తన తలిల్కి సప్ృహ వచేచ్వరకు ఉండమంటే అలాగేనని ఆవిడకి నయం కాగానే తండిర్ 
పులిపాపారావుతో వెళిళ్పోతుంది కరుణ.   

ఇంకికక్డ జోయ్తి రాజేష కాకుండా తనకి భోజనం పటుట్కొచిచ్న అనాన్వదినలని రాజేష ఏడని అడిగి, అతనిన్ వాళేళ్ ఎకక్డికో 
పంపించేశారని హాసిప్టలోల్ చాలా గొడవ చేసి పారిపోతూ వుంటుంది. డీఎనాన్రుకి కథలో ఎలా ఇమడాచ్లో తెలీలేదో ఏమో జోయ్తి చూసేలాగా 
ఓ బొమమ్ని రాళళ్ మధయ్ ఎవరో విసురుత్నన్టుల్ చూపిసాత్డు చాలా అసందరభ్ంగా. అది చూసి జోయ్తికి మళీళ్ గతం గురుత్కొసుత్ంది. మామూలుగా 
అయిపోతుంది. తన కోసం వచిచ్న రాజేష ని ఇంక గురుత్ పటట్దు. మొతాత్నికి ఏఎనాన్రుకి ఆ నారీ, ఈ నారీ లేక లంక మేత గోదారి ఈత 
అయియ్ంది ఇపప్టికి ఈ సినిమా, హమమ్యయ్! అయిపోతుందేమో అనుకునాన్! అబేబ్!  ఇంకా ముపాప్వు గంట పైగా వుంది. 

ఈ చివరాఖరి ముపాప్వు గంట ముకక్లో… 
జోయ్తి వాళళ్ వదిన తముమ్డు మురళీమోహన ని పెళిళ్ చేసుకోవడం, పెళైళ్న మొదటి రాతేర్ కళుళ్ తిరిగి పడితే డాకట్ర ఆమె 

గరభ్వతి అని చెపప్డం, జోయ్తికి రాజేష తో ఊటీలొ వునన్ రోజులు గురుత్కు రావడం జరుగుతాయి.  
ఈలోగా రాజేష ఓ మాం..ఛి మెలాంకలిక మెలొడీ   
నెలలు నిండినటుట్ - బతుకు పండినటుట్ 
కానిచోట కాశావు వెనెన్లా! 
కారడవుల కాశావు వెనెన్ల 
ఎవరి కొరకు కాశావే వెనెన్లా? 
అడవి కాసినా వెనెన్లా! ... 
 
అంటూ పాడడం, ఆలక్హాలిక అయి రోడుడ్న పడడం కూడా జరుగుతాయి. ఇంతలో పులిపాపారావు చనిపోతూ తన 

కూతురు కరుణని పెళిళ్ చేసుకోమని రాజేష ని అడగడం, రాజేష దానికి ఒపుప్కోవడంతో, కరుణా, రాజేష లు ఇంకో భలే మంచి మెలొడీ 
పాడేసుకుంటారు.   

నీలాల నింగి ఒకసారి వంగి 
అదాద్ల చెకిక్లి ముదాద్డి పోతే 
అదే అచచ్ట అదే ముచచ్ట 
అదే ముచచ్ట అదే అచచ్ట ఈ జనమ్కంటా - అంటూ పాడిందే అటూ ఇటూ తిపిప్తిపిప్ పాడుకుంటా. 
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రాజేష కి, డాకట్ర కరుణకి పెళైళ్పోతుంది. సరిగాగ్ అపుప్డే పేర్మ నగర నుంచి పేర్మాభిషేకం దాకా కీలక పాతర్ పోషించిన, 
సినిమా ఆఖరి క్షణాలోల్ పూనకం వచిచ్నటుల్ అటూ ఇటూ ఊగిపోయే ఎంబాసడర కారోల్ వసాత్రు జోయ్తితో పాటు ఆమె అనాన్వదినలు. వాళళ్ని 
చూడగానే పెళిళ్పీటల మీంచి ఇవతలకి వసాత్డు అపుప్డే కరుణ మెళోళ్ మూడు ముళేళ్సిన రాజేష.  

కరుణ మళీళ్ షరా మామూలుగా, బేషరతుగా నిరాఘ్ంతపోయి, దిగర్బ్మ చెంది ఈసారి కొబబ్రిబొండం కూడా లేదే నా చేతిలో 
అని కుములుతూ లోపలికి వెళిళ్పోతుంది.  

జోయ్తి తలిల్ కాబోతోందని తెలిసి, ఏడుసుత్నన్ ఆమెని ఓదారచ్బోయిన రాజేష తో "అసస్లు నా బర్తుకే రైలెళిళ్పోయిన తరావ్త 
సేట్షన కి రావడం అయిపోయింది. మీ బిడడ్ని మీకు అపప్గించి చచిచ్పోతాను. మీరు పెళిళ్ చేసుకునన్ ఆమెతో హాయిగా వుండండి" అని బాధ 
పడి వెళిళ్పోబోతుంది. అపుప్డు రాజేష “నా బిడడ్కి తలిల్వి నువూవ్ నా భారయ్వే” అని జోయ్తిని తీసుకుని కరుణ దగగ్రికి వెళిళ్ “ఈ సమసయ్కి 
పరిషాక్రం చూపించు అంటే "ఆ రోజు నా పెళిళ్ పీటల మీద ఆగిపోయింది, ఈ రోజు పీటలెతేత్శాక ఆగిపోయింది (ఈ పీటలెతేత్శాక ముకక్ 
ఆకోర్శం ఆశువుగా పలికిన నాది, డీఎనాన్రుది కాదు)" అంటూ తన మెళోళ్ మంగళసూతర్ం తీసి జోయ్తి మెడలో వెయయ్బోతే రాజేష కి ఇదద్రూ 
తనకి దకక్కుండా పోతారని ఉకోర్షం వచిచ్ "తాయ్గం చెయయ్డమంటే ఒకరికొకరు దూరం కావడం కాదు, ఒకరితో ఒకరు కలిసుండడం" అని 
కొతత్ లాజికేక్దో చెపాత్డు. పైగా దేవుళాళ్ంటి భరత్ అంటే శివుళాళ్ ఇదద్రికీ నాయ్యం చేయగలిగినవాడు తపప్ ఒకక్ భారయ్ను కూడా సుఖపెటట్లేని 
రాముడు కాదంటాడు.  

ఒక భరాత్-ఇదద్రు భారయ్లుగా తమ ముగుగ్రినీ నలుగురూ ఆమోదించరని జోయ్తి, కరుణ ఏకగీర్వంగా అంటూ ఏవో 
అరాథ్ంగీమెరిట లెకక్లు చెపప్బోతే, రాజేష కోపంతో ఊగిపోతూ, అటూ ఇటూ పరిగెడుతూ - సినామ్ హాలోల్ ఫానుల్, ఏసీలు ఆగిపోయి జనం 
ఉకిక్పోయే టైంలో, వాళుళ్ ఇంకా ఉకిక్రిబికిక్రి అయిపోయేలా, ఉలికిక్పడి లేచిపోయేలా…  

ఎవరా నలుగురు? 
ఏరా నలుగురు? 
నీవాళాళ్? 
నీలో వునన్వాళాళ్? 
నినున్ చూసి నవేవ్వాళాళ్? 
నవవ్లేక ఏడేచ్వాళాళ్? 
నిను నవువ్లపాలు చేసేవాళాళ్? - అంటూ పాడేసాత్డు. 
 
ఆ పాట దెబబ్కి జోయ్తికి డెలివరీ అయిపోతుంది. ఆ హాసిప్టల సీనులో శీర్ధర పకక్న కురీచ్లో కూరుచ్నన్దెవరో అరథ్ం కాలేదు. 

అది మురళీమోహన లా అనిపించలేదు. సినిమా మొతత్ంలో ఆ పాతేర్ లేదు. కానీ సినిమా అయిపోయింది.  
ఇదద్రు భారయ్లూ - ఒక ఉయాయ్ల సహిత “శీర్వారి ముచచ్టల్”కి విలోమానుపాత “యువరాజు” నామాంకిత చితర్రాజాంతే, 

నా పరిసిథ్తి ఏంటంటే సినిమా అయిపోయాక టికెటుట్ చించుకోవడంలా అయిపోయింది.  
సరి లేరు మీకెవవ్రూ! 
డీఎనాన్రు, ఏఎనాన్రు! 
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రమణులు ఇదద్రుంటే ముచచ్టని 
మీరిరువురు మెపిప్ంచిన తీరు 
కనలేదెవరు వినలేదెవరు 
జోహారు! జోహారు! 
 

PPP 
రి ముచచ్టుల్ 

  

 “అబాబ్! మళీళ్ - ఒకరికి ఇదద్రు ఎనాన్రూల్ (ఏఎనాన్రూ, డీఎనాన్రూ) , ఒక ఏఎనాన్రుకి ఇదద్రూ - తరహా సినిమానా బాబోయ!” అనిపించింది 
కానీ కిందటి మాటు “యువరాజు”  అచచ్టా-ముచచ్టా చూసింతరావ్త “శీర్వారి ముచచ్టల్” గురించి చెపప్కపోతే నా విలోమానుపాత లెకక్ తేలకుండా 
పోతుందని అనేసుక్ని, ఈ కథ కూడా చెపేప్సుక్ంటే సినిమాంత-ఉయాయ్ల వర్త ఉదాయ్పన కూడా చేసేసుక్నన్టల్వుతుందని మొదలెటేట్శా. 

ఒక ఏఎనాన్రు, ఇదద్రు జయ(పర్ద, సుధ)లు, ఆ ఇదద్రి కేశాలంకరణలకి చెరికో కమల చొపుప్న ఇదద్రు కమలలు. ఏఎనాన్రుకి నానన్ పర్భాకరెర్డిడ్ 
షరా మామూలే. అమమ్ మాతర్ం ఎపప్టాల్ పుషప్లత కాదు, తమిళ తాయి సుకుమారి. జయసుధకి నానన్ అలుల్ రామలింగయయ్. ఆంటీ తాయారమమ్ 
నిరమ్లమమ్. ఆవిడకి ఆవిడే కవిత అలుల్కునన్టుట్ "రూపు చూడ చకక్నుండు - వయసు చూడ ఎకుక్వుండు".  ఆవిణిణ్ చూసిన కనున్ చలల్గుండు. ఈ సినామ్ 
“అదాద్లమేడ” తరావ్త విడుదల అయినటుల్ంది. సినిమా మొదటోల్ కేవీ చలానికి శర్దాధ్ంజలి కారుద్ వుంది. ఇక సంగీతం కృషణ్-చకర్ సమేత చకర్వరిత్. 
కసీర్క్మాపాద దరశ్కరతన్ దా.నా.రా, ఎసైస్ఎఫీడ్యే. (కసీర్క్మాపాద=కథ, సీర్క్నపేల్, మాటలు, పాటలు, దరశ్కతవ్ం). 

దానారా, ఎసైస్ఎఫీడ్యే గారికో సినమ్తీ గిదయ్ం సమరప్యామి… 

కథలో సుధ వుందని పర్ద బాధ 
పర్దదే ఈ కథ అని సుధ వయ్ధ 

బాధా వయ్ధలు తమ కథల కంచికంపగ 
దానారా బాధ ఆయె అనారా వయ్ధ సినమ్తీ! 

అనగనగా ఓ చకర్పాణిగారి ఇలుల్. ఆ చకర్పాణిగారెవరో కాదు పర్భాకరెర్డిడ్. 

పేరుల్ అయీయ్ అవవ్గానే చకర్పాణి వాళళ్బాబ్యి గోపీ (ఏఎనాన్ర అనబడు అనారా) ఎకక్డునాన్డో చెపప్మని అడుగుతూ అతని సేన్హితులకి ఫోన 
చేసూత్, ఎకక్డికి వెళాళ్డో చెపప్కపోతే తంతానని దబాయిసూత్ కనిపిసాత్డు.  చివరాఖరికో ఫెర్ండు గోపీ సితార పోటీలకి కాశీమ్ర వెళాళ్డని చెపాత్డు. 
పెళిళ్చూపులు ముందు పెటుట్కుని గోపీ కాశీమ్ర వెళిళ్నందుకు విసుకుక్ని చకర్పాణి ఆ రాబోయే కాబోయే-పెళిళ్వారికి ఫోన చేసి గోపీ పనుండి వేరే ఊరు 
వెళాళ్డూ, అతనొచిచ్ంతరావ్త కలుదాద్మని చెపాత్డు. 
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మన హీరో గోపీ కాశీమ్ర సరసుస్లో వెళుత్నన్టుల్గా ఓ సీప్డుబోటు మీద ఝామమ్ని వెళిళ్పోయి మన హైదార్బాదు గుటట్ల మీదుండే ఓ గుడి ముందు 
నుంచి చెంగుచెంగున ఎగురుకుంటూ "రాధా!" అని పిలుసూత్ వసూత్ వుంటే, ఆ గుటట్ కింద నుంచి "గోపీ!" అని అరుచుకుంటూ జయపర్ద 
పరిగెటుట్కొసుత్ంటుంది. ఇదద్రూ కలిసి కబురాల్డుకుని, నవువ్కుని, గుళూళ్-గోపురాలు తిరుకుక్ని, మొకక్జొనన్పొతుత్లు కొనుకుక్ని, కొరుకుక్ తింటూ, 
తిరుకుక్ంటూ తిరుకుక్ంటూ చివరికి గోపీ అలసిపోయి ఓ ఏపిల చెటుట్ కింద పడుకుండి పోతాడు. ఇంతలో ఓ బుటట్ నిండా ఏపిలస్ మోసుకుంటూ రాధ 
వసుత్ంది. రాధని వెతుకుక్ంటూ "రాధమామ్!" అని పిలుసూత్ రాధ బాబాయి కేవీచలం వసేత్, అతనికి తెలుగు మాటాల్డడం వచచ్ని తెగ ఆశచ్రయ్పోయేసాత్డు 
గోపీ. మరపప్టిదాకా రాధతో ఏ భాష మాటాల్డుతునన్టోల్? అపప్టి దాకా ఆమె తరఫువాళుళ్ తెలుగులో మాటాల్డతారని తెలియకపోవడమేమిటో? 

సరే! బాబాయితో రాధ వెళిళ్పోతుంది. గోపీ హోటల గదిలో సేన్హితులతో కబురాల్డుతూ వుంటాడు. అకక్డ తెలుసుత్ంది అసస్లు విషయం. 
ఏంటదీ? గోపీకి రాధ ఎలా పరిచయమయియ్ందీ అనన్ సంగతి. ఒకసారెపుప్డో సితార పోటీలకి గోపీ శీర్నగర వసేత్, అతని సితార వాదనకి ముచచ్టపడి 
డానస్ చేసి మరీ పేర్మించి, పేర్మించబడుతుందట రాధ. ఆ రోజులిన్ గురుత్ చేసుకుంటూ ఓ మాం...ఛి పాట వినిపిసాత్డు గోపి. అదేం పాటంటే… "ఉదయ 
కిరణ రేఖలో…హృదయ వీణ తీగలో” అంటూ రాధ, గోపి గడిడ్లో పరిగెడుతూ, గోడలెకిక్ నడుసూత్ పాడేసుకుంటారు. పాటై పోగానే ఆ పాట గురుత్ 
చేసుకోవడం కోసమే కాశీమ్రు కొచాచ్డా అనన్టుల్ మళీళ్ పెటెట్ సరుద్కుని మోసుకుంటూ ఎరర్ బసెస్కిక్, ఆపై ఎయిర బసెస్కిక్ వెళిళ్పోచేచ్సాత్డు గోపి. వసూత్వసూత్ 
“మళీళ్ వచిచ్ నినున్ పెళిళ్ చేసుకుంటానని” రాధకి చెపిప్ మరీ వెళిళ్పోచేచ్సాత్డు. 

  అలా వచేచ్సిన గోపీని ఓ పెదద్సైజు జగనోమ్హినీ (అమృతం భాడం వంచి పంచినావిడ కాదు విఠలాచారయ్ వారి పొయియ్లో కాళుళ్ పెటుట్కునన్ 
బార్ండు) అవతారంలో వునన్ జయసుధ రిసీవ చేసుకుని ఇంటికి తీసుకొసుత్ంది. జయసుధ సినామ్ పేరు పిర్య. ఈ పిర్య గోపీకి మరదలు. పిర్యకి 
కళళ్జోడెటుట్కుని, కరర్ పటుట్కునన్ అలుల్రామలింగయయ్ డేడీ, కాసులపేరు వేసుకుని వడాడ్ణం పెటుట్కునన్ నిరమ్లమమ్ ఆంటీ. గోపీ కోసం కషట్పడి బోలడ్నిన్ 
వంటలు చేసి కొసరికొసరి తినిపించబోతుంది పిర్య. గోపీతో తనకి పెళిళ్ చేసాత్ననన్ డేడీ అలుల్ మాట విని కళుళ్ పైకెతిత్ ఏదో కలగనబోతుంది కానీ తానొకటి 
తలిసేత్ దానారా ఒకటి తలిచాడనన్టుల్ అకక్డ పాటేం పెటట్లేదు దరశ్కరతన్ం.  

పిర్యని పెళిళ్ చేసుకుంటావా అని అడిగిన అమామ్నానన్లకి గోపీ తనకి పిర్య మీద అలాంటి ఉదేద్శయ్ం ఏమీ లేదని చెపూత్, తన సితారకి తగగ్టుట్ 
డానస్ చేసిన రాధ అనే కాశీమ్ర అమామ్యి అంటే తనకిషట్మని, ఆ అమామ్యినే పెళిళ్ చేసుకుంటానని చెపాత్డు. దానికి వాళళ్ అమామ్-నానాన్ ఒపుప్కుంటారు 
కానీ,  పిర్య డేడీ అలుల్కి మాతర్ం బోలడ్ంత కోపం వచిచ్ నా కూతురిన్ నీ కొడుకిక్ ఇచిచ్ ఎలాగైనా సరే పెళిళ్ చేసాత్నని చెపాత్డు.  

ఈలోగా గోపీ తన ఇంటోల్ వాళుళ్ పెళిళ్కొపుప్కునాన్రనన్ విషయం చెపప్డానికి రాధ దగగ్రికి కాశీమ్ర వెళాత్డు. అకక్డ రాధ వాళళ్ నానన్ చాటల్ 
శీర్రాములిన్ అపిప్చిచ్న డబుబ్ కోసం అగచాటుల్ పెడుతునన్ తెలుగు-కాబూలీవాలాని చీవాటేల్సి వాళళ్కివావ్లిస్న పదివేలూ ఓ రెండోర్జులోల్ ఇచేచ్సాత్నని చెపాత్డు 
గోపీ. చెపిప్ నానన్ చకర్పాణికి డబుబ్ పంపించమని టెలిగార్ం ఇసాత్డు. ఆ డబొబ్చేచ్లోగా ఖాళీగా వుండడం ఎందుకూ అని ఓ హైదార్బాదు గుళోళ్ గంట కొటిట్ 
దండమెటుట్కుంటునన్ రాధ వేలికి ఉంగరం తొడిగి, దీంతో మనకి పెళైళ్పోయినటేల్ అంటాడు. ఇదో రకమైన శకుంతలా-టార్క అనన్మాట. ఆ తరావ్త ఇంకా 
టైముందని నడుమూపుకుంటూ, చపప్టుల్ కొటుట్కుంటూ, చెమమ్చెకక్లాడుకుంటూ, చెకక్ భజన చేసుకుంటూ "ముకుక్ పచచ్లారని కాశీమ్రం, ముకుక్పుడకతో 
వచిచ్ంది కాశీమ్రం" అంటూ పాట పాడేసి డానుస్ కూడా ఆడేసుకుంటాడు. ఆడీ, పాడీ హోటలకి తిరిగొచిచ్న గోపీకి ఓ టెలిగార్ం వసుత్ంది. దానిన్ చూసి 
నిరాఘ్ంతపోయి, దిగర్భ్మ చెందిన గోపీ మళీళ్ ఫెల్ౖటెకిక్ ఇంటికి వెళేళ్టపప్టికి వాళళ్ నానన్ చకర్పాణి కాలషీటెల్ౖపోయి కాలం చేసివుంటాడు. అది చూసి గోపీ 
వెకిక్వెకిక్ ఏడుసాత్డు. ఈలోగా బోలుడ్ మంది అపుప్లాళుళ్ వసాత్రు. ఇలల్మేమ్సి, చనిపోయిన చకర్పాణి వాళళ్కివావ్లిస్న డబుబ్లిమమ్ని గొడవ చేసాత్రు. అపుప్డు 
అలుల్ రామలింగయయ్ ఆ డబుబ్ తనిసాత్నని చెపిప్ గోపీకి ఇలుల్ మిగిలేలా చేసాత్డు. ఇంతలో లాయరొచిచ్ “మీ నానన్గారు పోవడానికి ముందు నాకీ 
ఉతత్రమిచాచ్రు మీకిమమ్ని” అంచెపిప్ ఓ ఉతత్రం గోపీ చేతికిసాత్డు. ఆ ఉతత్రంలో చకర్పాణి చాలా విషయాలు రాసాత్డు. అపుప్లు తీరచ్లేక ఆతమ్హతయ్ 
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చేసుకుంటునాన్నని, తనకి భీమవరంలో ఇంకో భారాయ్, ఆమెకో కూతురూ వునాన్రని, వాళిళ్దద్రికీ ఓ దారి చూపించమని, అలా దారి చూపించిన సంగతి మీ 
అమమ్కి తెలియనీయకని, ఇలా ఓ గంటకి సరిపోయే సీనల్ని ఓ ఉతత్రంతో సరిపెటేట్సాత్డు. (“ఆమె కూతురు” అంటాడు కానీ నాకు కూతురు, నీకు చెలెల్లూ 
అనడు. పాపం! ఫాదర చనిపోయే హడావిడిలో రాశాడు కదా, తడబడి వుంటాడు. ఆటేట్ ఫెదరుల్ లాకూక్డదు.) 

వెంటనే గోపి భీమవరం వెళాత్డు. అకక్డ తన పింతలిల్ రాజసులోచన,  ఆమె కూతురు కవితని కలిసి చకర్పాణి మరణవారత్, తనకు రాసిన ఉతత్రం 
గురించి చెపిప్ తనతో పాటు హైదార్బాద తీసుకొసాత్డు. 

ఓ పకక్ కాశీమ్రలో పెళిళ్ చేసుకోవడానికి వసాత్నని చెపిప్ వెళిళ్న గోపీ ఇంకా రాలేదని రాధ వాళళ్ నానన్ కంగారు పడుతూ వుంటాడు. ఇంకో 
పకక్  పిర్య అలుల్ రామలిగయయ్ని నాకు పెళెళ్పుప్డు చేసాత్వ అనడుగుతూ వుంటుంది. ఈ దానారా సినిమాలోల్ ఆడపిలల్లకి పెళిళ్ గొడవ తపప్ ఇంకో 
ధాయ్సునన్టుల్ కనపడదు. పిర్య బాధ పడలేక ముహూరత్ం పెటిట్ంచుకొసాత్నని వెళాత్డు అలుల్ రామలింగయయ్. వెంటనే పిర్య, గోపీతో కలిసి ఓ పాట 
పాడేసుకుంటునన్టూట్హించేసుకుంటుంది “ఆకాశం ముసురేసింది, ఊరంతా ముసుగేసింది” అంటూ.  సంగీత చకర్వరిత్ బీటుకి తగగ్ నటసమార్టుట్ ఆట ఈ 
భలే పాట! 

పిర్య అనబడే జయసుధ ఇలా కలలు కంటూ వుండగా, ఈలోగా గోపీ మళీళ్ బోటెకిక్ రాధ అనబడే జయపర్ద ఇంటికి వెళాత్డు. అపప్టికే రాధ 
తండిర్కి అపిప్చిచ్న కాబూలీవాలా వచిచ్ గోపీని ఏదో ఒకటి చెపిప్ వెనకిక్ పంపించకపోతే రాధని చంపేసాత్నంటాడు. ఆ భయంతో రాధ తండిర్ గోపీ  ఏ 
సంగతీ చెపప్కుండా వెళిళ్పోవడంతో అపుప్ తీరచ్లేక రాధకి పెళిళ్ చేశానని చెపాత్డు. అది విని గోపి రాధ-లేని-బాధతో బోటెకిక్ వెళిళ్పోతాడు. రాధ నానన్ 
వునన్-రాధకి పెళిళ్ చెయయ్లేని బాధతో ఇహలోకం లోంచే వెళిళ్పోతాడు. తనని బలవంతంగా పెళిళ్ చేసుకోబోతునన్ కాబూలీవాలా నుంచి 
తపిప్ంచుకోవడానికి రాధ కాశీమ్రు లోయలున్ంచి హైదార్బాదు కొండల దాకా తెగ పరుగెటేట్సూత్ ఓ చోట కాలు జారి పడిపోతుంది. ఎకక్డ పడిందా, 
ఏమయియ్ందా అని చూదాద్మనుకునే లోపు సీను మారిపోతుంది. 

మారిన సీనులో రాజసులోచన, కవిత గోపీ ఇంటికొసాత్రు. ఈ ఇంటోల్ నాకూ హకుక్ంది అని గొడవ చేయబోయిన రాజసులోచనని బర్తిమలాడి 
వాళళ్నుంచిన ఇంటికి తీసుకెళాత్డు గోపీ. రాధతో పెళిళ్ కాలేదనీ, పిర్యతో పెళిళ్ వదద్నీ సతమతమవుతునన్ గోపీకి ఇంకో పెళిళ్ గొడవ చుటుట్కుంటుంది. 
రాజసులోచన తన కూతురు పేర్మించిన వాడితో ఆమెకి పెళిళ్ చెయయ్మని గోపీని దబాయిసుత్ంది. సరే అని అడగబోయిన గోపీని మూడు లక్షల కటన్ం 
అడుగుతాడు పెళిళ్కొడుకు హరిపర్సాద తండిర్ పీజేశరమ్. డబుబ్ లేదో అని బాధపడుతునన్ గోపీకి ఆ మూడు లక్షలూ ఇసాత్డు అలుల్రామలింగయయ్. దాంతో 
కవిత, హరిపర్సాదుల పెళైళ్పోతుంది. గోపీ కూడా అలుల్ మామయయ్ చేసిన డబుబ్ సాయానికి కృతజఞ్తగా పిర్యని పెళిళ్ చేసుకుందామనుకుంటాడు. 
అందులోనూ పిర్య బుంగమూతి పెటిట్ ననున్ పెళిళ్ చేసుకోననకు బావా అని బర్తిమలుతుంది కూడా. అపుప్డు పెళిళ్కి ఒపుప్కోలుగా నటసామార్ట 
నవీవ్నవవ్నటుట్గా రువివ్న ఓ చిరునవువ్ భలే సటిలగా వుండి నాకు నచేచ్సింది. ఆ నవువ్ చూడగానే ఇంకేముంది?! పిర్య మళీళ్ కలగనేసుత్ంది. "కాళాళ్ గజాజ్ 
కంకాళమామ్" అంటూ పెళిళ్కూతురి వేషమేసుకొచిచ్ మరీ. ఈ పాటలో బారెడు జడకి జడగంటలేసుకుని, బుగగ్న చుకక్ పెటుట్కుని, కాళళ్కి పటీట్లు, మెళోళ్ 
హారాలు, పటుట్చీరలతో ముసాత్బు చేసుకుని జయసుధ ఎంతో ముదుద్గా అచుచ్ కొతత్పెళిళ్కూతురులా వుంటుంది. అసలు ఈ సినామ్లో ఏఎనాన్రు-జయసుధ 
పాటలు భలే హుషారుగా,  ఒకరితో ఒకరు పోటీ పడుతూ డానాస్డుతునన్టుట్గా వుంటాయి. భలే! 

సరే! పాటవుతూనే పిర్యకి, గోపీకి పెళళ్వుతుంది. గోపీ లేచి పిర్య మెడలో మంగళసూతర్ం కటట్గానే ఎదురుగుండా అకిష్ంతలు వేసూత్ రాధ 
కనిపిసుత్ంది. నయం! ఇంతకు ముందు నే చెపిప్న "యువరాజు" సినిమాలో లాగా ఏఎనాన్రు పీటల మీంచి లేచెళిళ్పోలేదు. కాకపోతే పెళైళ్పోయింతరావ్త 
కారేసుకుని వూళోళ్ వునన్ హోటలస్నీన్ వెతకడానికి వెళాత్డు. పిర్యేమో శోభనం గదిలో పెటిట్న ఫూర్టూస్, సీవ్టూస్ తినేసి పాలు తాగేసి భుకాత్యాసంతో 
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నిదర్పోతుంది. రాధ కోసం ఊరంతా తిరిగి తిరిగి గోపీ ఓ హోటల రూంలో కూరుచ్ని ఊళోళ్ వునన్ మిగిలిన హోటళళ్నిన్టికీ ఫోన చేసూత్ వుంటాడు "కాశీమ్ర 
నుంచొచిచ్న రాధ అనే అమామ్యి మీ హోటలోల్ వుందా?" అంటూ. 

ఇంతలో పకక్ గదిలోంచి చంటిపిలాల్డి ఏడుపు వినిపిసుత్ంది. ఎందుకా అని చూడాడ్నికి వెళిళ్న హోటల రూంబోయ పరిగెటుట్కుంటూ వచిచ్, ఎవరో 
ఒకావిడ నిదర్మాతర్లు మింగిందని చెపేత్, చూడాడ్నికి వెళిళ్న గోపీకి మంచం మీద పడివునన్ రాధ, పకక్నే ఏడుసుత్నన్ బుజిజ్పాప  కనిపిసాత్రు. గబగబా రాధని 
తీసుకెళిళ్ హాసిప్టలోల్ చేరుసాత్డు గోపీ. రాధకి ఏమీ పర్మాదం లేదని డాకట్ర చెపుత్ంది. ఇంతలో అకక్డికొచిచ్న రాధ బాబాయి కేవీచలం గోపీకి తెలియని, 
సినిమా చూసుత్నన్వాళళ్ందరికీ రాధ పరిగెడుతూ గోతిలో (అది నేననుకునన్టుట్ గొయియ్ కాదు, లోయట) పడడ్ దాకా తెలిసిన ఫాల్షబాక మాతర్మే కాక, ఆ 
తరావ్త రాధకి కాలు విరిగి, నెల తపిప్న సంగతి కూడా చెపాత్డు. నేను చినన్పుప్డు ఈ సినిమా చూసుంటే గోతిలో పడి కాలు విరిగినందుకే జయపర్దకి 
పిలాల్డు పుటాట్డు అనుకుని వుండేదానిన్. అలాంటి తలాతోకా లేని అలాగ్రిథంలు రాసాత్నేమోనని ఊహించే మా అమమ్ నాకీ సినిమాలు చూపించలేదు. ఎంత 
అపారథ్ం చేసుకునాన్ను మా అమమ్ని! హనాన్!  

సరే! సరే! చలంబాబాయి చెపిప్న కథ వలల్ గోపీకి రాధకి పెళిళ్ కాలేదని, ఆ పాప తనకు పుటిట్న పాపేనని తెలుసుత్ంది. ఇంతలో రాధ కళుళ్ 
తెరుసుత్ంది. కళుళ్ తెరిచిన రాధతో దాసరి వారార్సిన బోలడ్ంత కిర్పిట్కగా, మరెంతో లాజికుక్తో తిపిప్-తిపిప్- చెపిప్ందే చెపిప్-మెదడుని-పిపిప్ చేసే డవిలాగులు 
చెపీప్ చెపప్క చెపూత్నే గోపీ రాధతో " నీ సంగతి పిర్యతో చెపిప్ ముగుగ్రం కలిసుండడానికి ఒపిప్సాత్”నంటే, దానికి రాధ "ఒక మొకక్ని పాతటం కోసం మరో 
మొకక్ని నరికేయటం తపప్ండి" అనగానే, దానికి గోపీ "పడవలో ఒకరునాన్రని నీళళ్లోల్ కొటుట్కు పోయేవారిని చూసి వదిలేయడం నాయ్యమంటావా?" 
అనడుగుతాడు. ఈ చెటూల్-పడవలూ వగైరా ఉదాహరణలు అయాయ్క కూడా రాధ గోపీతో పిర్యకి తన సంగతి చెపప్నే వదద్ని చెపుత్ంది. ఇంక చెపప్డానికీ, 
వినడానికీ డైలాగులేమీ లేక సైలంటైపోయిన గోపీ చూపించిన ఇంటోల్ రాధ, పాప, చలంబాబాయి వుంటుంటారు. వాళళ్కి గోపీ సరుకులు కొంటుంటాడు. 
రాధ కొంతమంది ఆడపిలల్లకి నాటయ్ం నేరిప్సూత్ వుంటుంది.  

ఇకక్డ పిర్య వాళిళ్ంటోల్ ఏం జరుగుతూ వుంటుందంటే చిటిట్పొటిట్ కవితలలేల్ తాయారమామ్ంటీ ఓ హారమ్ణీ పెటెట్ పటుట్కుని ముందుకీ-వెనకీక్ 
ఊపుతూ "రాసుకో రాసుకో ఈ పూట ఒక పాట...పాడుకో పాడుకో ఆ పాట ఈ పూట" అని ఓ పాటకి వరస కడుతూ వుంటుంది. పైగా "పేకాట ఆడేవాడికి 
పకక్న ఒక ఆడే చెయీయ్, తాగేవాడికి పకక్న ఒక తాగే నోరూ లేకపోతే ఎలా తోచదో ఈ సంగీతం కూడా అంతే! పాడేవాడికి వాయించేవాడు, 
వాయించేవాడికి పాడేవాడూ లేకపోతే మైండేం పని చెయయ్దు" అని సంగీతం గురించి ఓ సీప్చిచిచ్ "నీ మీద మీ బావకి పేర్మ పుటాట్లంటే నువువ్ డానస్ 
నేరుచ్కోవాలి" అని పిర్యకి ఓ సలహా ఇసుత్ంది. అంతే కాదు తన ఫెర్ండు వెంకాయమమ్ ఇచిచ్న రిఫరెనుస్తో పిర్యని దగగ్రుండి మరీ తీసుకెళిళ్ రాధ దగగ్ర 
డానస్ నేరుచ్కోవడానికని చేరుసుత్ంది.  

అలా రాధ దగగ్ర డానస్ నేరుచ్కోవడం మొదలు పెటిట్న పిర్యకి పగలూ రాతీర్ కళుళ్ తిపుప్కోవడం, చేతులు తిపుప్కోవడం ఇదే ధాయ్స. ఇంతకీ రాధ, 
పిర్యలకి వాళిళ్దద్రూ ఒక శీర్వారి దేవేరులే అని తెలీదు.  

ఇంతలో గోపీ ఓ రోజు రాతిర్ కొతత్బటట్లు పటుట్కుని రాధ దగగ్రికి వసాత్డు. అవెందుకని అడిగిన రాధకి ఉగాది వసోత్ందని నీకూ, పాపకీ బటట్లు 
తెచాచ్నంటాడు. వెంటనే రాధ పిర్యకి తెలిసేత్ బావుండదు ఇంకెపుప్డూ ఇలా రావొదుద్ అని చెపిప్ పంపించేసుత్ంది.  

ఇక పిర్య ఓ రోజు ఏం చేసుత్ందీ అంటే గోపీ ఆఫీసుకి ఫోన చేసి "నేను డానస్ చేయడం నువువ్ చూడాలి, ఉనన్పళంగా ఇంటికి రమమ్ం"టుంది. 
ఇంటికి వచిచ్న గోపీకి రాధ తన గురివ్ణి అని పరిచయం చేసుత్ంది. రాధకి అపుప్డు అరథ్ం అవుతుంది పిర్య గోపీ భారయ్ అని. పిర్య గోపీని సితార 
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వాయించమని చెపిప్ డానస్ చెయయ్డానికి రెడీ అవుతుంది. రాధాపిర్యల మధయ్ నలిగిపోతూ బాధామయుడు గోపీ ఓ సరి లేని దాసరి మారుక్ 
పాటనందేసుకుంటాడు. దానికి పిర్య చిందేసుకుంటుంది.   

ఆ పాట వరస ఇదీ… 

సూరుయ్నికొకటే ఉదయం - మనిషికి ఒకటే హృదయం 
ఆ ఉదయం ఎందరిదో? - ఈ హృదయం ఎవవ్రిదో? 
చీకటి పోకకు వెలుతురు రాకకు వారధి ఆ ఉదయం 
పేర్మ పోకకు తాయ్గం రాకకు సారథి ఈ హృదయం 
అది వెలిగే ఉదయం - ఇది కరిగే హృదయం  

వారెవా! రాకపోకలని ఓ పాటలో ఇలా రాసేసుకుపోయిన దాసరి వారికి వందనం...అభివందనం! అనన్టుట్ ఈ పాటలో ఎసీప్బీ శృతి ఓ రెండు 
చోటల్ ఆరునొన్కక్టికి చేరుతుంది. ఈ పాట మధయ్లో సెట్పుప్ కుదరక తడబడిన పిర్య ఆగిపోతే, అది సరిచేయడానికి ఆవేశంతో ఊగిపోతూ రాధ కూడా 
సెట్పుప్లేసి డానస్ చేసుత్ంది. పాట అయిపోగానే డానస్ చేసుత్నన్ పిర్య కళుళ్ తిరిగి కింద పడిపోతుంది. అపప్టివరకు అకక్డే వుండి డానస్ చూసుత్నన్ గోపీ తలిల్, 
తాయారమామ్ంటీ, చలం బాబాయి కంగారుగా పిర్య కేమయిందో అని తీసుకెళిళ్ మంచం మీద పడుకోబెడాత్రు. సప్ృహ వచిచ్న పిర్య ఇంకా తను డానస్ 
చేసుత్నన్టేల్ కాళూళ్, చేతులూ తిపుప్తూ వుంటుంది. మొతాత్నికి తేరుకుంటుందనుకోండి. 

ఓ రోజు పిర్య రెండు ఒకేలాంటి చీరలు తీసుకుని రాధ దగగ్రికి వెళిళ్, ఇవి మనిదద్రి కోసం కొనాన్నంటుంది. అపుప్డే మాటలోల్ రాధ వాళాళ్యన 
ఆమెతో ఎందుకు కలిసి వుండటేల్దో అనడుగుతూ,  తను ఎంతో ఇషట్పడి పెళిళ్ చేసుకునన్ తన బావ గోపీకి తనంటే ఇషట్ం లేదని, తన ఫెర్ండస్తో 
చెపుప్కోవడానికి శీర్వారిముచచ్టేల్ లేవని చెపుత్ంది. అది విని రాధ బాధ పడుత్ంది. వెంటనే గోపీకి ఫోన చేసి రమమ్ని చెపిప్ పిర్యని బాధ పెటొట్దద్ని, ఆమెని 
భారయ్గా సంతోష పెటట్మని చెపుత్ంది. ఇంక ఆ తరావ్త సీనులో రాధ పిర్యని శోభనం పెళిళ్కూతురిలా అలంకరించి "తూరుపు తెలతెలవారగనే తలుపులు 
తెరిచీ తెరవగనే చెపాప్లమామ్ మీ శీర్వారిముచచ్టుల్" అని పాడి గోపీ దగగ్రికి పంపిసుత్ంది.  

ఇంకా తరావ్త రాధ డానస్ పాఠాలు చెపప్డంలో మునిగిపోతుంది. పిర్యకి నెలలు నిండి ఒక పాప పుడుతుంది. ఓ రోజు పాపని తీసుకుని పిర్య 
రాధ ఇంటికి వచిచ్ పాపాయికి రాధ పేరే పెటాట్నని చెపుత్ంది. ఆ కబురూ ఈ కబురూ చెపూత్ మళీళ్ రాధ భరత్ గురించి అడుగుతుంది పిర్య. ఇంతలో ఒళోళ్ 
వునన్ పాపాయి చీర తడిపితే పాపాయికి బటట్లు మారచ్డానికి లోపలి గది లోకి వెళుత్ంది పిర్య. అపుప్డే గోపీ రాధ దగగ్రికి వచిచ్ తమ సంగతి పిర్యకి 
చెపేప్సాత్నని అంటుంటే, రాధ పిర్య బయటికొచిచ్ గోపీని అకక్డ చూసేత్ ఏమవుతుందో అని కంగారు పడుతుంది. ఇంతలో పిర్య రానే వసుత్ంది, గోపీని 
ఏంటికక్డికి వచాచ్రని అడుగుతుంది. వెంటనే గోపీ మాట మారిచ్ పిర్య ఇకక్డ వుందని తెలిసి దారోల్నే కదా అని ఇంటికి తీసుకెళాద్మని వచాచ్నని చెపాత్డు. 
హమమ్యయ్! నాకసలే టెనష్నూ...జయసుధ, అదే పిర్య, రాధా, గోపీల అసలు సంగతి తెలిసిపోయి "నీవాడు లేడనాన్వ ఆఅ ఆఅ అ అ ఆ , నా వాడిని 
లాకుక్నాన్వే ఆఅ ఆఅ అ అ ఆ " లాంటి పాటేదో పాడెసూత్, మళీళ్ చీర పైకక్టిట్ కళుళ్ పెదద్వి చేసి తాండవం చేసేసుత్ందేమోనని! అలాంటివేమీ 
జరగవు.  పిర్య గోపీతో “రాధ భరత్ ఆమెని వదిలేసి వేరే పెళిళ్ చేసుకునాన్డని, అతనికి రాధని అతనింటికి తీసుకెళేళ్ ధైరయ్ం లేద”ని ఏంటేంటో చేతులు 
తిపుప్కుంటూ అనేసుత్ంది. ఇంటికెళిళ్ంతరావ్త గోపీ చాలా తెలివిగా ఇదద్రుభారయ్లభరత్కి వునన్ ఇదద్రు భారయ్లోల్ ఒకరిగా నీకే ఆ పరిసిథ్తి వసేత్ నువేవ్ం చేసాత్వ 
అనడిగితే “సలహాలు ఎదుటి వారికివవ్డానికే గానీ నేను అలాంటి భరత్ చేసే పనిని ఒపుప్కోనం”టుంది పిర్య . పైగా రాధని పొగుడుతునన్ గోపీని 
అనుమానంగా చూసూత్ రాధంటే అంత ఇంటెర్సుట్ ఏంటీ అనన్టుల్ మాటాల్డుతుంది. అకక్డితో అపప్టిదాకా ఉతాస్హ పడిన గోపీ సైలెంటైపోతాడు. 
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ఓ రోజు చీరల షాపింగకి వెళిళ్న పిర్యకి ఆమె ఫెర్ండ కవిత కనిపిసేత్ తనకు పెళైళ్ందని చెపిప్, శీర్వారిముచచ్టుల్ చెపూత్ తన ఇంటికి తీసుకొసుత్ంది 
పిర్య. ఆ సమయానికి తాయారమామ్ంటీ తనకి సినిమా పాటలు రాయడం ఇషట్మని కవితకి చెపూత్ "సినిమాలకి పాటలు రాయడం పెదద్ విశేషమా ఏం? 
ఏముందీ...వెనెన్లొచిచ్ంది, చీకటి పడింది, చెటూట్, చెటుట్ కింద పుటట్, దాని కింద గుటట్...ననున్ రాయమంటే మూడు నిముషాలోల్ రాసి పడేసాత్నే!" అంటుంది. 
ఔరా! డీఎనాన్రూ! సినిమా పాట రాయడం ఇంత వీజీ అనుకోలేదుసీమ్!  

పిర్య గదిలో గోపీ ఫోటో చూసి మా అనన్యయ్ అని చెపుత్ంది కవిత. పిర్యని తన ఇంటికి తీసుకెళిళ్ తన తలిల్ రాజసులోచనకి గోపీ పిర్య భరత్ అని 
చెపుత్ంది. అపుప్డే పిర్యకి రాజసులోచన తన మావగారి రెండో భారయ్ అని తెలుసుత్ంది. ఆ విషయం తనకి గోపీ అసస్లెపుప్డూ చెపప్లేదేంటా అనుకుంటునన్ 
పిర్యతో కవిత, రాజసులోచన మగవాళెళ్పుప్డూ నిజాలు చెపప్రని అంటూ పిర్యకి గోపీ మీద అనుమానం కలిగేలా మాటాల్డతారు. కవిత ఇంకా 
ఏమంటుందంటే తన భరత్ హరిపర్సాదకి కూడా ఇంకా ఒకళోళ్, ఇదద్రో వునాన్రంటుంది. సరిపోయింది! ఈ సినిమా అంతా ఏ ఆడపాతర్ కథ వినాన్ ఏముంది 
తెరాయణం? తెరతెర మొతత్ం శీర్శీర్వారి ముచచ్టల్ పారాయణతవ్ం!   

సరే! తలీల్కూతుళైళ్న రాజసులోచన, కవిత చెపిప్న వాళళ్ వాళళ్ శీర్వారల్ ముచచ్టుల్ విని ఇంటికి వసుత్నన్ పిర్యకి గోపీ కారోల్ ఎవరోత్నో కలిసి 
వెళుత్నన్టల్నిపిసుత్ంది. ఇంటికొచిచ్న గోపీతో అతనికింకో అమమ్, చెలిల్ వునన్టుల్ తనకెందుకు చెపప్లేదూ అని గొడవ పెటుట్కుంటుంది. ఇంతలో అకక్డికొచిచ్న 
గోపీ తలిల్ సుకుమారి "పిర్య చెపేప్దంతా నిజమేనా" అనడిగితే పిర్య ఆవిడని తీసుకుని రాజసులోచన ఇంటికి బయలేద్రుతుంది.  

  

ఓ రోజు రాధ గోపీ ఆఫీసుకి ఫోన చేసి పాపకి ఒంటోల్ బాగాలేదని చెపుత్ంది. అది వినగానే గోపీ బయలేద్రి రాధ దగగ్రికి వెళిళ్ ఆమెతో కలిసి పాపని 
డాకట్ర దగగ్రికి తీసుకెళాత్డు. అదే టైంకి అటుగా వెళుత్నన్ పిర్య గోపీ కారు డాకట్ర కిల్నిక ముందు ఆగి వుండడం చూసి, కారాపమని వెళిళ్ రాధా, గోపీలని 
చూసుత్ంది. ఇంటికొచేచ్సిన పిర్యకి చాలా కోపంగా వుంటుంది. తన కోసం వచిచ్న రాధని నోటికొచిచ్నటట్లాల్ తిడుతుంది. అపుప్డే ఇంటికొచిచ్న గోపీ రాధని 
తిడుతునన్ పిర్యని చెయెయ్తిత్ కొటట్బోతాడు. ఇకక్డ కదా… ఈ శీర్వారి ముచచ్ట సంగతేమో కానీ వారి శీర్మతులకి పిచచ్ట అనిపించేదీ??  ఒక పకేక్మో రాధ 
పిర్యని కొడితే నా మీద ఒటేట్ అని లాగుతూ వుంటే, ఇంకో పకక్ రాధ మాట విని తనని కొటట్కపోతే ఇంకంతే సంగతులు అని పిర్య అరుసూత్ వుంటుంది.  

ఆ సపతీన్-సంవాదంతో విసిగిపోయిన గోపీ పిర్యకి రాధ తనకి తాళి కటట్ని భారయ్ అని చెపిప్, తను పిర్యతో సవయ్ంగా కాపురం చేయడానికి రాధ 
మంచితనమే కారణమని చెపాత్డు. ఈలోగా అకక్ణిణ్ంచి తన ఇంటికి బయలేద్రిన రాధ రోడుడ్కి అడడ్ంగా నడుసుత్ంటే డీఎనాన్రు ఓ కారుతో గుదిద్ంచి పడేసాత్డు. 
అది ఆ వెనగాగ్ వసుత్నన్ గోపీ చూసి రాధని హాసిప్టలోల్ చేరుసాత్డు. ఆ రాతిర్ ఇంటికి వచిచ్న గోపీ పిర్యకి ఓ పే...దద్ దానారా వారి పర్వచనం చెపాత్డు: 
"జరిగింది ఎందుకు జరిగిందని కానీ, ఎలా జరిగిందని కానీ, ఇందులో తపెప్వరిదని కానీ ఆలోచించొదుద్. జరిగే పర్తిదాంటోల్నూ కొనిన్ తపుప్లూ వుంటాయ, 
ఒపుప్లూ వుంటాయ. నేను రాధకీ నాయ్యం చేయలేకపోయాను, నీకూ నాయ్యం చేయలేకపోయాను. ఆమెకు అనాయ్యం జరకూక్డదనే తాపతర్యం తపప్ 
నీకనాయ్యం చెయాయ్లనే ఉదేద్శయ్ం నాకెపుప్డూ లేదు. తుఫాను ఎపుప్డొచిచ్నా భయంకరంగానే వుంటుంది. దానిని తటుట్కోవడం కూడా చాలా కషట్ం. ఆ గాలిని 
తటుట్కుని ఒకక్ క్షణం నిలబడగలిగితే ఆ తరావ్త పర్శాంతమైన వాతావరణం ఏరప్డుతుంది." ఈ పర్వచనం ముందంతా బానే వుంది కానీ ఆ చివరాఖరి 
తుఫానూ-గాలీ-గోలా ఏంటో? అది వినన్ పిర్య అవాకుక్, గోపీ అవతలికి సైలెంటీల్ వాకస్.  

పిర్య దగగ్రున్ంచి ఇవతలకి వచిచ్న గోపీకి డైనింగ టెబుల దగగ్ర కూరుచ్నన్ రాజసులోచన, కవిత కనిపిసాత్రు. మీరికక్డికి ఎలా వచాచ్రు 
అనడిగిన గోపీకి వాళళ్మమ్ సుకుమారి వాళళ్ని తనే తీసుకొచాచ్నని చెపుత్ంది. గోపీ సంభర్మాశచ్రాయ్లతో ఉబిబ్తబిబ్బైబ్ తన తలిల్ని దేవతలోల్ దేవతవి అని 
పొగుడుతాడు. అది పకక్నుంచి వినన్ పిర్య తనూ దేవత కావడమెలా అని బా..ఘా ఆలోచించి ఓ డాకత్ర దగగ్రికెళిళ్ ముందు అతనిన్ బర్తిమాలి, తరావ్త తను 
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చెపప్మనన్టుల్ చెపప్కపోతే నిదర్మాతర్లు మింగేసాత్నని బెదిరించి, తనకి కానస్ర వుందని, రెండు నెలలోల్ చనిపోతానని డాకత్ర చేత గోపీకి అబదధ్ం చెపిప్సుత్ంది. 
అది నిజమని నమిమ్ గోపీ, అతనితో పాటు ఇంటోల్ వాళళ్ందరూ బాధ పడతారు. రాధ కూడా పిర్యకి కానస్ర అని తెలిసి చూడాడ్నికి వసుత్ంది. పాపం! చెయియ్ 
విరిగింది కదా అందుకని జడ కూడా వేసుకోకుండా జుటిట్పుప్కుని అలాగే వచేచ్సుత్ంది. రాధ తనని చూడడానికి వచిచ్ందని చెపిప్న పనమామ్యితో రాధతో 
పాటు, గోపీని కూడా మేడ మీదకి రమమ్నమని చెపుత్ంది పిర్య. 

రాధతో పాటు వచిచ్న గోపీతో పిర్య తనెలాగూ ఇంకో రెణెణ్లల్లో పోతుంది కాబటిట్, తను తృపిత్గా పోవాలంటే రాధని భారయ్గా తన సాథ్నం లోకి 
రమమ్ని, దానికి ఒపుప్కోని రాధని, గోపీని సెంటి-మెంటలగా మాటాల్డి ఒపిప్సుత్ంది. వాళిళ్దద్రూ ఒపుప్కోగానే పిర్య అంతకుముందే కొనుంచిన ఒకేలాంటి 
చీరలు రెండు తెచిచ్ ఒకటి రాధకిచిచ్, ఇంకోటి తను కటుట్కుని, అంతకు ముందు రాధ పాడిన "తూరుపు తెలతెలవారగనే" పాట ఇపుప్డు తను పాడుతుంది. 
పాట అయిపోయే సమయానికి రాధ చేతికునన్ ఉంగరంలో వజర్ం మింగేసి, సప్ృహ తపేప్ ముందు గోపీకి పిర్యకి కానస్ర లేదని చెపుత్ంది. నీకెలా తెలుసు 
అనడిగిన గోపీకి డాకట్ర ఇంటికొచిచ్నపుప్డు పిర్యలాంటి చీర కటుట్కునన్ తనని చూసి తనే ఫిర్య అనుకుని 'నీకు కానస్ర లేదని మీ ఆయనకి చెపేప్సాత్ను" 
అని అనడంతో తనకి తెలిసిందని, అందుకే పిర్య కోసం తను చనిపోతునాన్నని చెపుత్ంది. అసలా డాకట్ర ఆ టైంలో ఇంటికి రావడమేంటో, హాలు మధయ్లో 
నిలబడి అంత గటిట్గా మాటాల్డినా అది రాధకి తపప్ ఇంకెవవ్రికీ వినపడక పోవడమేంటో… అంతా దా.నా.రాత!   

ఈలోగా పిర్య నిదర్మాతత్రుల్ మింగేసుత్ంది. అనన్టుట్ అపుప్డెపుప్డో కవితని పెళిళ్ చేసుకుంటూ కనిపించిన హరిపర్సాద ఇంత కథా 
జరుగుతునన్పుప్డు ఎకక్డునాన్డో కానీ చివరోల్ హీరోయినుల్ ఇదద్రూ తెరమరుగయేయ్ టైంలో తెర మీదకి వసాత్డు.  

చివరికి అటు పిర్య, ఇటు రాధ ఇదద్రూ కలిసి "ఆకాశానికి సూరుయ్డూ వునాన్డు, చందుర్డూ వునాన్డు. సృషిట్కి చీకటీ వుంది, వెలుగూ వుంది. 
మనిషికి సుఖాలూ వునాన్యి, దుఃఖాలూ వునాన్యి. అనీన్ రెండెర్ండు వునన్పుప్డు నీకు రెండు ఉయాయ్ళెల్ందుకు ఉండకూడదూ?" అని లాజికలగా ఓ పెదద్ సివ్చ 
సేట్టమెంట లాంటిదేదో రాసి చెరో ఉయాయ్లోల్ చెరో పిలల్నీ గోపీకి వదిలి వెళిళ్పోతారు.    

మొతాత్నికి …శీర్వారిముచచ్టల్ంటే నాకరహ్త్మయింది ఏంటంటే…  
ఓ భారయ్ లేని భరత్ (ఇంటూ రెండో, మూడో… ) 
ఓ వునన్ భారయ్, పారిపోయిన భరత్... 
ఓ ఇదద్రు భారయ్లుండి వెళిళ్పోయిన భరత్… 
ఓ ఇదద్రు భారయ్లు వెళిళ్పోయి ఉండిపోయిన భరత్… 
ఓ భారాయ్-భరాత్… 

ఇదో దాసరీ-మజిలీ కథ... ఇంత వరకు మీరిది చదివుంటే, ఆ పైనునన్ భారయ్లెవరో, భరత్లెవరో కనిపెటిట్, ఖళుళ్ తుడుచుకోండి...బాబూ, ఖళుళ్ తుడుచుకోండి! 

 
PPP 

 
లంకేశ రుడు  
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 దానారా-అనారా కాంబినేషనలో మరీ ఎకుక్వగా సినిమాలు చూసేసుత్నాన్నూ అనిపించి, వేరే హీరో సినిమా ఏమనాన్ చూదాద్మని చూసేత్ 
అనుకోకుండా దొరికిన లంకెబిందెలా ఈ లంకేశవ్రుడు సినిమా దొరికింది. దాంతోపాటే బోలడ్నిన్ సరదా-టిర్వియా టైపు విశేషాలు గురుత్కొచాచ్యి. 
ఎందుకైనా మంచిది… ఏ "మీలో ఎవరు కోటీశవ్రుడు?" లాంటి కివ్జుజ్ల కోసమైనా పనికొసుత్ందేమో ఎవరికైనా అని ఇకక్డ రాసుత్నాన్ను. ఇది చదివి 
ఎవరికైనా కోటి వసేత్ నా వాటాగా ఇంకోటి అడిగి పుచుచ్కోవడం మరిచ్పోకండేం? 

1) లంకేశవ్రుడు అని పేరాగ్ంచిన ఈ చితర్రాజం ఎసైస్ఎఫీడ్ఏ డీఎనాన్రు, చిరంజీవిగా యశసివ్ అయిన కేఎసెసీవ్పీ కాంబినేషనలో వచిచ్న 
మొటట్మొదటి సం-చలనచితర్ం 

2) డీఎనాన్రు దరశ్కతవ్ంలో వచిచ్న వందో చలనచితర్ం 

3) దానారా మొదటి సినిమా తాతా-మనవడు. దానారా వందో సినిమా లంకేశవ్రుడుకి డైరెకట్ర-హీరోలు ఎవరంటే తాతా-మనవడు 
వరసవారైన దానారా - చిరంజీవి (ఓ రెణెణ్లల్ కిర్తం “దాసరి నాకు తాత అవుతారు” అని వాకుర్చాచ్రు మెగాసాట్రుగారు). 

4) లంకేశవ్రుడు సినిమా టైంకి చిరంజీవి బిరుదు "నటవిజేత" (ఈ సినామ్ విజేత తరావ్త రిలీజ అయినటుల్ంది.) 

5) ఈ సినామ్లో నందమూరి వంశదీపం, అనన్గారి తముమ్డుగారి కొడుకు కళాయ్ణ చకర్వరిత్ కూడా వునాన్డు 

6) "అనన్యయ్" తో పాటు తముమ్డు కూడా వునాన్డీ సినిమాలో - అంటే తముమ్డు సినామ్లో హీరో అయిన జూలు లేని సింహం పవన 
కళాయ్ణ కాదండోయ, నవువ్లెకుక్వగా నవేవ్ బాబు నాగేందర్ బాబు. (అనన్యయ్=చిరంజీవి హీరోగా వచిచ్న ఒకానొక సినామ్). 

7) డానస్ డైరెకట్రగా వాళళ్ నానన్ సుందరంతో పాటు పర్భుదేవా యస-పర్భు గా పరిచయమయినటుట్నాన్డు ఈ సినిమాతో. తను 
పర్భుదేవా కాక ముందు పర్భు సుందరం కదా మరి?! 

8) క. సీర్క్. మా. పా. ద. డా. దా నా రా. కొసన కొంగుబగారం SIFDA లేదు.  (ఇనిన్ సినామ్యణాలూ చదివి కసీర్క్మాపాద అంటే 
ఏంటని అడిగారట్ వెనకటికెవరో మీలాంటి వాళేళ్! మరీ చోదయ్ం కాపోతే!) 

  
చితర్ కథా పార్రంభే యథాశకిత్ సినమ్తీ గిదయ్ం సమరప్యామి … 

  
మొదటిసారిగా చిరంజీవిని హీరోగా పెటుట్ 
వందో సినామ్లో నవరసాలూ వండిపెటుట్ 
కథ మాటలూ పాటలూ తానే రాసి పెటుట్ 

హిటోట్ ఫటోట్ సెంటిమెంటు కూరిపెటుట్ మన దానారా సినమ్తీ 
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పేరూల్ అవీ ఇంకా పడకుండానే చిరంజీవొచేచ్సాత్డు తెర మీదకి. ఒచిచ్ రావుగోపాలార్వు గొంతుతో మూడు లైనుల్ బటీట్పటిట్నటుట్గా 
అపప్చెపిప్ అదృశయ్మైపోతాడు. ఆ మూడు లైనూల్ ఇకక్డ నేనటిట్పెటాట్ మీరు చదూకొనేటుట్…  

వందమంది పేదవాళళ్ కడుపుకొటేట్ ఉనన్వాడి తల కొటూట్ 
ఆ కొటిట్ంది పదిమందికీ పంచి పెటుట్ 

మనిషిగా పుటిట్నందుకు ఈ జనమ్ విలువ నిలబెటుట్ 
 
పేరల్వుతూనే తెర మీద అంతా చీకటి. 
ఆ చీకటిని వెలి గిసూత్ నీలం రంగు బెడలైటల్ లాంటి కాంతి. 
ఆ నీలపు కాంతిలో కనిపిసాత్డు చిరుత-సహిత-చిరంజీవి. 
చిరుత-చిరంజీవి కాళళ్ కింద ఇసక. ఆ ఇసకలో అటూ ఇటూ గుచుచ్ంటాయి తిర్శూలాలు. 
ఆ ఇసకలో ఒళళ్ంతా నలల్రంగు రాసుకుని మూటెతుత్కుని పారిపోతునన్టుల్నన్ చిరంజీవి విగర్హం. 
ఆ విగర్హం ముందు కూరుచ్ని "సాంబసదాశివ సాంబసదాశివ" భజన చేసూత్ సాకిష్ రంగారావు మాషాట్రు, నాగ బాబు, బృందం.   
ఇంతకీ అదో లంక. ఆ లంకలో వునన్ పర్తీ మనిషికో చింత: చదువు లేదనో, ఉదోయ్గం లేదనో, వరదలోల్ ఇళుళ్ కొటుట్కుపోయాయనో. ఆ 

చింతలనిన్టినీ బాపిన ఈశవ్రుడే లంకేశవ్రుడు, మన హీరో శంకరుడు. అసలు ఈ సినిమా టైటిల చూడగానే ఇదేదో రావణాసురుడిని రోల-మోడలగా 
పెటుట్కునన్ విరోధాభాస-మాన అసమాన కథానాయకుడి కథ అనుకునాన్. తీరా చూసేత్ "ఔరా! డీఎనాన్రు మాటలకు అరాథ్లు వేరులే!" అనిపించి ఇక నా 
బురర్కి ఆటేట్ పని చెపప్కుండా కళూళ్, చెవులూ తెరకపప్గించి చూసుత్ండిపోయా. 

ఈ లంక దాటితే ఓ తెలల్ గోడల డెనున్. ఆ డెనున్కో డాను కైకాల సతయ్నాన్రాయణ, దీనదయాళ అనబడే గాడఫాదర. ఒంటి మీద 
మాయని తెలల్ సూటు, నోటోల్ పొగొచేచ్ పైపు, చేతికో కరర్ చేరుపు, నడకలో పడవ టైపు ఊపు - ఇదీ డాను గారి ముసాత్బు. ఆ డాను గాడఫాదర దీనదయాళ 
(డాన గా.ఫా.దీ.ద.) గారి దగగ్ర మైఖేల అని పిలవబడే మోహనబాబు ఎడంభుజం, రెడసన అనబడే విషపురుషుడు రఘువరన కుడిభుజం.  రఘువరనకి 
పాము చేత కాటేయించుకుని, రంగు కాంటాకట్ లెనుస్లు పెటుట్కోవడం సరదా. 

హెరాయినున్ సమ్గుల చెయయ్బోతూ పోలీసులకి దొరికిపోయిన తన కొడుకుని రకిష్ంచమని సేఠ చమనలాల (తాయ్గరాజు) డాన 
గా.ఫా.దీ.ద. దగగ్రికి వసాత్డు. ఆ పని చేయడానికి డాన గా.ఫా.దీ.ద. ఏభై లక్షలు అడగాగ్నే తాయ్గరాజు లంకేశవ్రుడు ఒక లక్ష రూపాయిలకే తన కొడుకుని 
విడిపిసాత్ననాన్డని చెపప్గానే డాన గా.ఫా.దీ.ద. అదే జరిగితే కనక తనే తాయ్గరాజుకి ఏభై లక్షలు ఇసాత్నని సవాల చేసాత్డు. 

మొతాత్నికి పోలీసులున్ంచి తాయ్గరాజు సనున్ని కాపాడాడ్నికి డెనున్ నుంచి టొపీ పెటుట్కునన్ మోహనబాబునూన్, లంక నుంచి 
లంకేశవ్రుడునూన్ చెరో పకాక్ బయలేద్రుతారు. తీరా అకక్డికెళాళ్క మోహనబాబు తన కారోల్ వెనక సీటోల్ వునన్ శీర్హరి, బాబకిర్షోట్లను బాంబులేసి 
చిందరవందరగందరగోళం చెయయ్మని పంపిసాత్డు. వాళెళ్ళిళ్ నోటితో కొరికి విసిరిన నేలటపాకాయలతో బోలడ్ంత దుముమ్ రేగేలా చేసాత్రు. అంత 
గందరగోళం లోనూ ఛానస్ దొరికినా పారిపోకుండా దికుక్లు చూసుత్నన్ సేఠ చమనలాల కొడుకుని మోహనబాబు గాంగ తీసుకెళూత్ వుండగా, ఈ లోగా 
లంకేశవ్రుడొచిచ్ కాకి తనున్కుపోయిన నేతిగినెన్లా పటుట్కుపోతాడు ఆ సనున్ని. వెంఠనే సేఠ చమనలాల డాన గా.ఫా.దీ.ద.కి ఫోన చేసి ముందు చేసుకునన్ 
ఒపప్ందం పర్కారం ఏభై లక్షలూ పంపమంటాడు. 
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లంకేశవ్రుడు ఫైటింగులూ గటార్ అయిపోగానే లంకలో తన ఇంటికి వసాత్డు. అదేదో యూనివరస్ల సూట్డియోలో కౌబాయ సెటిట్ంగులా 
వుంటుంది ఆ ఇలుల్. దాని ముందు మేకలు కాసుకుంటూ, బటట్లు నేసుకుంటూ జనజీవనసర్వంతి మహా హడావిడిగా వుంటుంది. 

ఇంతలో అకక్డికి బాబకిర్షోట్, శీర్హరి, ఇంకో ముగుగ్రు సూటేల్సుకునన్ రౌడీలతో వచిచ్ లంకేశవ్రుడితో "నినున్ మా అయయ్గారు దీన
దయాళ రమమ్ంటునాన్డు" అని చెపాత్డు.  మరి లంకేశవ్రుడు అంత వీజీగా వెళళ్డు కదా! మళీళ్ ఓ ఫైటు. 

ఇనిన్ సినిమాలోల్ చేసుత్నాన్ ఈ విలనల్కీ, వాళళ్ వెనకాల వుండే రౌడీలకీ బుదిధ్ రాదు కాక రాదు. అందరూ ఒకక్సారి వెళిళ్ హీరో మీద పడి 
కొటట్కుండా ఒకోక్డూ కూయ్లో వెళళ్డం, తనున్లు తినడం. ఇదంతా తన డెనున్లోనే కూరుచ్ని టీవీ సీర్క్న మీద డీఎనాన్రు టెలికాసట్ చేయిసేత్ చూసిన డాన 
గా.ఫా.దీ.ద లంకేశవ్రుణిణ్ తీసుకురమమ్ని రఘువరనని పంపిసాత్డు. 

చిరుత-సహిత-చిరంజీవి గా.ఫా.దీ.ద. డెనున్కొసాత్డు. అపుప్డు డీఎనాన్రు డైలాగర్ప్తిభకి నా నోట మాట లేక అయాయ్ నేనపర్తిభ! మీరూ 
చితత్గించండి. 

"మాతో చేతులు కలుపగలవా?" గా.ఫా.దీ.ద. పర్శన్. 
"చేతులకి సునన్ం రాయనంతవరకూ కలిపే వుంచుతాను", లంకేశవ్రుడి సమాధానం. 
"అనన్ం పెటిట్న చేతిని నరకనంతవరకూ సునన్ం రాయాలిస్న అవసరం వుండదు" మైఖేల మోహనబాబు ఉవాచ.  
"అందుకే కడుపు నిండేంతవరకూ అనన్ం పెటట్కూడదు." లంకేశవ్రుడి పర్తి-ఉవాచ. 

  ఆ పై డవిలాగులు వినన్ నా తెలివిడి నాపై కినిసి నానుంచి విడివడి "ఈ డీఎనాన్రు మాటల అలికిడి మాతర్మే నీ వినికిడికి 
సరి. నీ తెలివిడి ఆటేట్ వాడకు, అరథ్ం చేసుకోవడానికి ఆపసోపాలు పడకు, ఆవిరైపోతావు" అని హెచచ్రించింది. మళిళ్ంకొకక్సారి ఆలోచన వైపు మళళ్కుండా 
సినామ్ చూసాత్నని శపథం చేశా. సినామ్ చూడ సాగా. 

మొతాత్నికి లంకేశవ్రుడు, గాఫాదీద ఇపప్టున్ంచీ కలిసి పని చేయడానికి ఒపప్ందాలు చేసుకుంటారు. అనన్టుట్ చిరుత, చిరంజీవి 
రెసెప్కిట్వ మెడల చుటూట్ ఒకే లాంటి గొలుసులు చుటుట్కునాన్రండోయ!  

ఈ సినామ్లో ఒంటికి తెలల్ చొకాక్ కూడా వేసుకోని, కంటికి నలల్ కళళ్జోడు పెటుట్కునే ఇంకో పిలల్-డాన కూడా వునాన్డు.  మైఖేల 
మోహనబాబు, రెడసన రఘువరన అతని దగగ్రకు వెళాత్రు. ఇపప్టివరకు కనన్తండిర్లా తమని పెంచిన గాఫాదీద ఇపుప్డు లంకేశవ్రుణిణ్ తనతో 
కలుపుకుంటునాన్డని, అందుకని అతనితో విడిపోయి ఈ పిలల్-డానతో చేతులు కలుపుదామనుకుంటునాన్మని చెపప్గానే ఆ పిలల్-డాన తొందర పడొదద్ని 
చెపాత్డు. 

ఈలోగా సీను మారి ఓ డానస్ సేట్జ మీదకి వెళుత్ంది. అకక్డ ఓ పాతికేళొళ్చిచ్నా వయసుకి, బుదిధ్ విలోమానుపాతంలో వునన్టుట్నన్ ఓ 
వీరోయినున్ పేర్క్షకులోల్ కూరుచ్ని వుంటుంది. ఇంతలో తాడు కటిట్న ఓ చెకక్సూట్ల మీద నుంచుని సేట్జ మీదకి దిగుతాడు సకలకళావలల్భుడు లంకేశవ్రుడు. 
వసూత్నే అందరితో చపప్టుల్ కొటిట్సూత్ పాట మొదలెటేట్సాత్డు "పదహారేళళ్ వయసు, పడిపడి లేచె మనసు" అంటూ. ఈ పాట ఇంకో దాసరి వర-పర్సాదం. 
ఇందులో "అగిగ్పులల్.. కుకక్పిలల్… సబుబ్బిళళ్.. కాదేదీ కవితకు అనరహ్ం" అనన్ మహాకవి శీర్శీర్ కవితాసూఫ్రిత్తో చమకుక్మనన్ డీఎనాన్రు రచనా చమత-కృతి 
వినాలిస్ందే "ఆడపిలల్ సబుబ్బిళళ్ రాసుకుంటే, ఆడపిలల్ అగిగ్పులల్ రాజుకుంటే" అని వునన్ చరణంలో. 
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నయం! "ఆడపిలల్ కుకక్పిలల్ పెంచుకుంటే, ఆడపిలల్ కుకక్పిలల్ ఆడుకుంటే" అనలేదు. లంకేశవ్రుడి డానస్ చూసూత్ అతనితో కలిసి తనూ 
సేట్జ మీద డానస్ చేసుత్నన్టుల్ ఊహించుకునన్ హీరోయినున్ రాధ పాటై పోయే సమయానికి నిజంగానే సేట్జ మీదకి వెళిళ్పోయి డానాస్డేసుత్ంది. 

పాటైపోయిన పకక్ సీనులో ఓ పెదద్ బంగళాలో బోలుడ్ మంది ఆడపిలల్లు "హాయ శివా!" అంటూ ఒక పెదద్ పూల బొకే పటుట్కొసుత్నన్ 
అలుల్ రామలింగయయ్ చుటూట్ చేరతారు. ఇంతలో అ వెనకాలే నడుచుకుంటూ వసుత్నన్ లంకేశవ్రుణిణ్ చూసి "హాయ శివా!" అని అతని వెంట పడతారు. ఈ 
సీను పూరత్యేటపప్టికి లంకేశవ్రుడి అసలు పేరు శివ శంకర అనీ, అతనో డానస్ర కూడాననీ, మామయయ్ అలుల్ రామలింగయయ్ అతని మేనేజర అనీ, రేవతి 
లంకేశవ్రుడు / శివ శంకర చెలెల్లనీ అరథ్ం చేసుకోవాలిస్ వచిచ్ంది. 

అనాన్చెలెల్ళుళ్ శివ శంకర, రేవతి వాళళ్ వాళళ్ పెళిళ్ళళ్ గురించి మాటాల్డుకుంటూ వుంటే మేనేజర అలుల్ ఒచిచ్ ఎవరో సెప్షల ఫాన 
వచిచ్ంది కలవడానికి అని చెపాత్డు. ఎవరా అని చూసేత్ అది హీలోయిన రాధ, కాదు కాదు… లాధ.  

లాధొచిచ్ శంకలతో "కంగాల్చుయ్లేషనస్! బేల్కు ఎంత బాగా చేశాలండి? బేల్కులో మీలే మహాలాజు" అని దానిన్ "బేర్క" అని కరెకట్ 
చేయబోయిన శంకరని "ఓ మీకు లా లాదా?" అనడుగుతుంది. పైగా "మీ డానస్ అంటే నాకు చాలా పేల్మ. పోల్గాల్ం దగగ్లకొచాచ్ను, లషగా వుంది. కాలు 
దగగ్లకొచాచ్ను లషగా వుంది. అందుకే ఇంటికొచిచ్ డోల కొటాట్ను" అని చెపూత్ తన పేలు లాధ అని కూడా చెపుత్ంది.  ఇహిపప్టున్ంచీ హీలోయిన 
లాధొచిచ్నపుప్డలాల్ నాకు "ల" పలకదు , సలేనా? 

అసలూ… దాసలి నాలాయణలావు ఈ సినామ్కి పెటాట్లనుకునన్ పేలు లంకేశవ్లుడేమో? ఆటోగాల్ఫ కావాలనన్ లాధతో శంకల పుసత్కం 
తెమమ్ంటే పుసత్కం చిలిగిపోతుంది చేతి మీద సంతకం పెటట్మని లాధ చెయియ్ జాపితే శంకల కూడా "ఇకక్డైతే చెలిగిపోదూ?" అనడుగుతాదు, భలే, భలే! 
అలా అంటాడే కానీ లాధకి చేతిమీదే ఆటోగాల్ఫ ఇసాత్డు. 

ఈ లోపులో చిరుత-చిరంజీవి కాంబినేషనోల్ మళీళ్ లంకేశవ్రుడు గాఫాదీద దగగ్రికి వసాత్డు. అదేంటో ఇలా వచిచ్నపుప్డలాల్ 
లంకేశవ్రుడు ఒక చేతికే చొకాక్ తొడుకొక్సాత్డు. అంటే అంత వునన్ పళంగా వచేచ్సాత్డని దానారా దరశ్క-హృదయమేమో! "ఏంటీ ఇంత రాతిర్వేళ 
పిలిచావ?" అనడిగిన లంకేశవ్రుడికి టీవీ సీర్క్న మీద విజయచందరని చూపిసాత్డు గాఫాదీద. 

అసలు విషయమేంటంటే ఓ దురామ్రుగ్డైన హోంమినిసట్ర చచిచ్పోయాడనుకుని తన పతిర్కలో వారత్ వేసేత్ తీరా అతనింకా పోలేదని, ఆ 
వారత్తో తన పతిర్క బయటికి పోతే, ఆ పోతాడనుకునన్ హోంమినిసట్ర కనాన్ తను ముందు పోతానని, అందుకని ఎలాగైనా ఆ ఇంకా పోని హోం మినిసట్రిన్ 
పోయేలా చేయాలని చెపుత్నన్ విజయచందరిన్ చూసుత్ంటే "ఆరి! కరుణామయుడైన విజయచందరేనా ఈ మాటలంటుంటా?" అనిపించి విసుత్బోయా!  సరే! 
దురామ్రుగ్లనంతమొందించడానికి లంకేశవ్రుడిదెపుప్డూ ముందడుగే కదా! ఓ తెలల్ కోటేసేసుక్ని డాకట్రాల్ వెళిళ్ హోంమినిసట్రిన్ నాకవాసుణిణ్ చేసొసాత్డు. 

అకక్ణిణ్ంచి మళీళ్ శివలా మారిన లంకేశవ్రుడు తన బంగళా ఇంటికొచిచ్ "కళాయ్ణ" అని పిలవగానే నందమూరి అందగాడు కళాయ్ణ 
చకర్వరీత్, ఆ వెనకే చెలెల్లు రేవతి వసాత్రు. "నీకో పెర్జెంటేషన తెచాచ్నని"చెపిప్ కళాయ్ణకి ఓ పొర్ఫెసార ఉదోయ్గం లెటర ఇసాత్డు శివశంకరల్ంకేశవ్రుడు. అది 
చూడగానే "బడిపంతులు ఉదోయ్గమా? నేను చేయను" అని అలుగుతాడు కళాయ్ణ. అపుప్డు రేవతి అతనికి ఐపీఎస కావాలని చెపుత్ంది అదేదో ఉదోయ్గాలు 
చెటల్కి కాసుత్నన్టుల్.   
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ఈ సీనులో నాకరథ్మయింది ఏంటంటే లంకేశవ్రుడు వేషంలో చిరంజీవి లంకలో ఇంటోల్ వుంటాడు. శంకర వేషంలో బంగళాలో 
వుంటాడు. శంకరతో పాటు చెలెల్లు రేవతే కాక ఫెర్ండు కళాయ్ణ కూడా వుంటుంటాడు. ఈ శంకర ఆ కళాయ్ణ కోరుకునన్ వుదోయ్గం తెచిచ్ చేతిలో 
పెడుతుంటాడు. సరే! మరిపుప్డు కళాయ్ణకి ఐపీఎస ఇపిప్ంచాలి కదా! మళీళ్ చొకాక్ విపుప్కుని గాఫాదీద దగగ్రికి వెళాత్డు లంకేశవ్రుడు. ఈసారి చిరుత 
మైనస. 

లంకేశవ్రుడు తన ఫెర్ండుకి ఐపీఎస అవావ్లనుందని చెపప్గానే ఓ నెలోర్జులోల్ ఆరడ్రస్ తెపిప్సాత్నంటాడు గాఫాదీద. మొతాత్నికి కళాయ్ణకి 
ఐపీఎస ఆరడ్రస్ తెచిచ్సాత్డు శంకరల్ంకేశవ్రుడు. 

లంకేశవ్రుడు ఓ హోటలోల్ కూరుచ్ని కాఫీ తాగుతుంటే లాధ "హలో శివపల్సాద!" అంటూ అకక్డికొసుత్ంది. నాకు ఈ శివపల్సాద 
పేలెకక్డినుంచి వచిచ్ందో అలథ్ం కాలేదు. నేనింకా శివ, శంకల, లంకేశవ్లుడు మాతల్మే చిలంజీవి పేలల్నుకునాన్. ఏంటో! నా చెవులు సలిగాగ్ పని చేసుత్నన్టుట్ 
లేవు. ఇంకిపప్టున్ంచీ చిలంజీవి లంకేశవ్లుడే! నో మోల శివ, నో మోల శంకల! 

సలే! లాధ తన చేతి మీద శివ అనే పేలు పచచ్బొటుట్ పలమ్నెంటుగా పిల్ంటు చేసుకుంటుంది ఆటోగాల్ఫులా. అది చూపిసూత్ వుండగానే ఓ 
పాట మొదలవుతుంది "ఏయ బాబూ! ఏదో ఒకటి చేదాద్ం బాబూ!" అంటూ. కసీర్క్మాపాదతో ఆగిపోయి డానస్ జోలికి రానందుకు దానారాకి వేనవేల 
జేజేలు. కనీసం అవనాన్ కనువిందుగా వునాన్యి - తండిర్ సుందరం, కొడుకు పర్భు సుందరం పుణయ్మా అని! ఈ పాటలో ఇంకో విశేషం ఏంటంటే పాట 
మొతత్ంలో "ట ట ట ట" అంటూ వినిపించే కానెస్ట్ంట బాకగౌర్ండ బీట ఇళయరాజా పాట "మళిళ్ మళిళ్ ఇది రాని రోజు" (రాక్షసుడు) పాటని తెగ గురుత్ 
చేసింది. 

పాటైపోగానే లంకేశవ్రుడు కారోల్ వెళూత్ ఉండగా, ఓ నాలుగు రోడల్ సెంటరోల్ నెతిత్ మీదో ఎరర్ టొపీ పెటుట్కుని, చేతిలో కరర్ పటుట్కుని 
టార్ఫిక పోలీసు లాగా చేతులూపుతునన్ సతయ్ం (నాగేందర్ బాబు) కనిపిసాత్డు. అతనిన్ చూడగానే లంకేశవ్రుడు కారాపి, దగగ్రికెళిళ్ "సతయ్ం! ఏమైంది నీకు?" 
అనడిగితే ఆ సతయ్ం అసస్లు ఎదురుగా మనిషి వునాన్డనన్ సప్ృహ లేకుండా విజిల ఊదుతూ, చేతులూపుతూనే వుంటాడు. వింతగా నవువ్తూ వుంటాడు. ఆ 
సతాయ్నిన్ తీసుకుని లంకేశవ్రుడు లంకలో వునన్ వాళళ్ ఇంటికి తీసుకెళేత్ అకక్డ సతయ్ం వాళళ్ నానన్ "ఎవరో దీనదయాళ అనే ఆయన సతాయ్నికి రావలిస్న 
ఐపీఎస సీటుని ఎవరికో ఇపిప్ంచడం కోసం మా వాడిని ఇలా చేశాడట" అని చెపాత్డు. వెంటనే లంకేశవ్రుడు సతాయ్నికి పోలీసు డెర్సుస్ వేసి, వెంటబెటుట్కుని 
గాఫాదీద దగగ్రికి తీసుకెళిళ్, ఇతనిన్ ఎందుకిలా చేశావ అనడుగుతాడు. దానికి గాఫాదీద "చూడు శంకర! నీ ఫెర్ండుకి సాథ్నం కలిప్ంచడానికి ఇతనిన్ 
సాథ్నభర్ంశం చేయక తపప్లేదు" అని చెపాత్డు. 

హమమ్యయ్! ఇపప్టికి నా శివశంకరల్ంకేశవ్రుడి గురించిన తికమక తీరిపోయింది. సినామ్యణంలో ఓ కిటుకుల వేట - అదేంటంటే 
ఇందులో ఒకడే చిరంజీవి, కానీ విత మూడు షేడస్. చిరుత పులితో వచేచ్ లంకేశవ్రుడు, చిటికెలేసూత్ డానాస్డే శివ, గాఫాదీదతో చేతులు కలిపిన శంకర, 
ఇలా ఒకడే చిరంజీవి తిర్మూరుత్లకి సాటైన అవతారాలతో తిర్వికర్ముడై తెలుగు సినిమా తెరని కిందా, పైనా, అడడ్ంగా ఆకర్మించేశాడు. ఈ సినామ్యణం 
కోసం సినామ్లు చూసీచూసీ గోదారి పాలయిందేమో నా బుదిధ్ అని తెగ బెంగెటేట్సుకునాన్! పర్సుత్తానికి నా బుదిధ్కేమీ ఢోకా లేదు. 

సరే! మళీళ్ కథలోకి వెళేత్ లంకేశవ్రుడు ఈ సతాయ్నిన్ కూడా పోలీసు ఆఫీసరు చెయాయ్లిస్ందే అని గొడవ చేసాత్డు. అది వింటూనే 
గాఫాదీద దాసరి దగగ్రున్ంచి లాజికుక్ అపుప్ తెచేచ్సుకుని "ఎండిపోయిన చెరువులో ఈత ఈదలేం, ఆకులు రాలిన చెటుట్ కింద విశర్మించలేం" అంటాడేంటో! 
అది వినగానే లంకేశవ్రుడు "ఆయ! నువేవ్నేంటి ఇలాంటి తిపిప్-తిపిప్-మెదడు-పిపిప్ చేసే డవిలాగులు చెపేప్ది?! నేనూ చెపాత్ను" అనేసుక్ని, "నో' అంటూ 
ఊగిపోతూ "ఎండిన చెరువులో శర్మించి తవివ్తే నీళొళ్సాత్య. ఎండి పోయిన చెటుట్కి నీళుళ్ పోసేత్ ఆకులొసాత్య" అంటూ తన వాటాగా కొనిన్ సరిలేని దాసరి 
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లాజికుక్లు వదిలి గాఫాదీద వలల్ పిచిచ్వాడైపోయిన సతాయ్నిన్ తను పోలీసాఫీసరిన్ చేసాత్నని శపథం చేసాత్డు. ఫారినకి పంపిసేత్ నయమవుతుందని ఓ డాకట్ర 
చెపేత్ సతాయ్నిన్ అమెరికా పంపిసాత్డు లంకేశవ్రుడు. 

ఈ లోపు లంకేశవ్రుడి ఫెర్ండు కళాయ్ణ ఐపీఎస పూరిత్ చేసుకుని పోలీసాఫీసర అయి ఇంటికొసాత్డు. లంకేశవ్రుడు సంతోషిసాత్డు. కళాయ్ణ 
కళాయ్ణ ఘడియల కోసం ఎదురు చూసూత్ రేవతితో పారుక్లూ అవీ తిరుగుతూ వుంటాడు. ఆ సంగతి ఇంటి నౌకర నాగేష దావ్రా తెలిసి లంకేశవ్రుడు 
పారుక్కి వెళిళ్ కళాయ్ణని, తన చెలెల్లు రేవతిని ఇంటికి తీసుకొసాత్డు. తీరా ఇంటికొచాచ్క ఇంటోల్ వునన్ సోఫాలనిన్టిలో చెపుప్లు పెటిట్ వాటితో కళాయ్ణని 
పోలుసూత్ సాథ్యి మరిచి తన చెలెల్లితో కలిసి పారుక్లోల్ పాటలు పాడుతూ తిరుగుతునన్ందుకు చీవాటుల్ పెడతాడు. 

ఇది చూడగానే ఇంతకు ముందు రాసిన రాగదీపం సినామ్లో జయసుధని పేర్మించానని చెపిప్ తనతో మాటాల్డదామని ఇంటికి వచిచ్న 
నాగేశవ్రార్వు సాథ్యిని గుమమ్ం దగగ్ర విడవాలిస్న చెపుప్లతో పోలిచ్ అవమానించిన రావుగోపాలార్వు గురొత్చాచ్డు. డీఎనాన్రుకి తెలుగు సినీ-పేర్క్షకుల 
ఫిలామ్మీన్షియా గురించి బాగానే అరథ్మయినటుట్ంది. అదో, లేకపోతే ఒకసారి టికెటుట్ కొనుకుక్ని కురీచ్లో కూరుచ్నన్వాళుళ్ ఆ టికెటుట్ డబుబ్లు 
కిటిట్ంపయేయ్దాకా లేచెళిళ్పోరనన్ లెకక్ తపప్ని సినిమాంచనాయో!   

ఇంతకీ కళాయ్ణూ, రేవతీ కలిసి పాడిన ఆ పాటేంటో నేను చూసిన యూటూయ్బు వెరష్నోల్ కనిపించనేలేదు నాకు. ఇంతలో లంకేశవ్రుడు 
తిటిట్నందుకు అలిగిన కళాయ్ణ పెటెట్ సరుద్కుని ఇంటోల్ంచి వెళిళ్పోదామనుకుని బయలేద్రేటపప్టికి రాతర్వుతుంది. అతనలా వెళిళ్పోతుండగా చూసిన రేవతిని 
కూడా తనతో వచెచ్యయ్మంటే ఆవిడ " నేను రానూ, మా అనన్యయ్ దేవుడూ, దేవుడి కళళ్ ముందు  హుండీలో డబుబ్లు వేసినపుప్డు దేవుడు మాటాల్డుడ్. ఆ 
హుండీ లోంచి దొంగతనంగా తీసుకుపోయినపుప్డూ దేవుడు మాటాల్డుడ్. దేవుడు మాటాల్డడ్ం లేదు కదా అని హుండీలెతుత్కుపోకూడదు" అంటూ ఒక హుండీ 
అంత బరువుండే మాటలేవో చెపిప్ నీతో నే రానంటుంది. అపప్టిదాకా చెయియ్ నెపెప్డుతోందని కింద పెటిట్న సూటేక్స పటుట్కుని మళీళ్ "నేనెళిళ్పోతా"నంటూ 
బయలేడ్రుతాడు కళాయ్ణ. 

ఇంతలో ఎదురుగుండా లంకేశవ్రుడొచిచ్ "నినున్ నేను ఉటుట్టిట్గానే తిటాట్ను, నా చెలెల్లిన్ నీకే ఇచిచ్ పెళిళ్ చేసాత్ను" అని చెపాత్డు. ఆ సీను 
నేనికక్డ రాసినంత సింపులగా తేలదు. "పది మంది వచాచ్క తాడు కడితే అది పెళిళ్, మెళోళ్ తాడు పడాడ్క పది మందీ వసేత్ అదింకోటీ" అంటూ శుదీధ్-పదీద్ 
లేని డైలాగులు బోలుద్ చెపాప్క, లంకేశవ్రుడు-లాధ అబాబ్యి-అమామ్యి తరఫున పెళిళ్ పెదద్లుగా నటించే ఇంకో తలా-తోకా లేని సీనుంటుంది. 

ఇపప్టిదాకా ఏ సీనులోనూ ఎకుక్వ లోలు లేని లాధ సడెనగా ఈ సీనులోకి వచేచ్సి లేవతి వైపు పెళిళ్పెదద్గా "పెళిళ్ చేసుకోవడానికి 
పెళిళ్కూతులిగా ఏమేం కావాలో అనిన్ అలహ్తలూ వునాన్యి. లామాయణంలో సీత ఉతత్మ సీత్ల్ ఐతే ఆ లక్షణాలనీన్ మా మలదలికునాన్యి" అనుకుంటూ 
వరసలు కలుపుకుని మరీ దగగ్రుండి రేవతి, కళాయ్ణల పెళిళ్ జరిపిసుత్ంది లంకేశవ్రుడితో కలిసి. ఆ పెళళ్వవ్గానే లంకేశవ్రుడితో "కనెన్ పిలల్ వేడికి ఓం నమః" 
అంటూ ఓ సోత్తర్-గీతానిన్ పాడి ఆడేసుత్ంది. 

కళాయ్ణ తన మొదటి జీతంతో లంకేశవ్రుడికి ఓ బేర్సలెట, తన భారయ్ రేవతికి ఓ ఎరర్చీర గిఫుట్లుగా ఇసాత్డు. తనకి దీనదయాళ కంపెనీ 
నడిపేవారిని పటుట్కునే సెప్షల అసైనమెంట ఇచాచ్రని, అందుకు తన బావైన శివ (లంకేశవ్రుడి) సహకారం కావాలని చెపాత్డు. 

ఇంతలో గాఫాదీద రిటైర అవగానే తను గాడఫాదర అవుదామనుకునన్ మోహనబాబుతో "నువవ్లా చేసేత్ శంకర (లంకేశవ్రుడు) 
పోలీసాఫీసరైన వాళళ్ బావతో కలిసి నినున్ జైలోల్ పెటిట్సాత్డు. అలా జరకూక్డదంటే శంకరే గాడఫాదర అవావ్లని" చెపాత్డు మోహనబాబు ఫెర్ండు పిలల్-డాన. 
దాంతో మోహనబాబు తన బావ పోలీసాఫీసర అవడంతో తను డాన కాలేనని చెపిప్న లంకేశవ్రుడి బావని చంపేసాత్మని బెదిరించి దీనదయాళ కంపెనీకి 
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గాడఫాదర అవడానికి ఒపిప్సాత్డు. వెంటనే లంకేశవ్రుడి మెళోళ్ ఓ ఎరర్రిబబ్నుకక్టిట్న బిళోళ్టి వేసి చపప్టుల్ కొటిట్ డాన పటట్ం కడతారు. అదే ముహూరాత్నికి 
"ఆ దీనదయాళ సాథ్నంలో ఆదిశంకరుడునాన్ పటిట్సాత్ను సార" అని వతుత్లనీన్ ఒతిత్ పలుకుతూ మరీ భీషణ పర్తిజఞ్ చేసాత్డు కళాయ్ణ.   

ఇంతలో పిలల్-డాన, మోహనాబ్బుల దగగ్రికి ఒహతను వచిచ్ ఏదో సథ్లంలో గుడిసెలు ఖాళీ చేయించి అది తనకిపిప్ంచమంటే వాళెళ్ళిళ్ ఆ 
గుడిసెలకి నిపప్ంటిసాత్రు. అది తెలిసి లంకేశవ్రుడు ఆ సథ్లాపేకుష్డిని జీపులో ఊరి బయటికి తీసుకెళిళ్ కొటిట్ ఆ గుడిసెలు తగలబెటిట్ందెవరో చెపప్మంటే 
అతను చెపప్బోయేలోగా పిలల్-డాన వచిచ్ తుపాకీతో కాలేచ్సి వెళిళ్పోతాడు. ఆ తరావ్త ఓ పోలీసు కానసేట్బుల “ఆ హతయ్ జరిగిన సథ్లంలో దొరికింది మీ 
బావగారికి మీరిచిచ్న బేర్సలెట” అంటూ తెచిచ్ కళాయ్ణకి ఇసాత్డు. భలే! దాసరి తన సీర్క్నపేల్ సిర్క్పట్ సినామ్లో వునన్ పాతర్లందరితోనూ చదివించేసినటుట్నాన్డు. 
అందరికీ అనిన్ విషయాలూ తెలిస్పోయి సీనానుకూలంగా చాలా తెలివిగా వాడేసుకునాన్రలేల్ వుంది. లేకపోతే బావగారికి పోలీసాఫీసరుగారిచిచ్న బేర్సలెట 
గురించి కానసేట్బులకి ఎలా తెలుసుత్ందబాబ్?! 

సరే! కళాయ్ణ తన బావ శివని బేర్సలెట గురించి అడిగితే, శివ తన బెడరూంలో వుందని చెలెల్లు రేవతితో తెపిప్ంచి చూపిసాత్డు. దాంతో 
కళాయ్ణ తనకి సేట్షనలో బేర్సలెట తెచిచ్చిచ్న కానసేట్బులని పిలిచి,  అబదధ్పు సాక్షయ్ం తెచిచ్నందుకు కోపంతో చెంప మీద కొడాత్డు. 

కానసేట్బులని కళాయ్ణ కొటిట్న ఆ సంతోష ఘడియలిన్ సెలబేర్ట చేసుకోవడానికి లంకేశవ్రుడు, లాధ హిమాలయాలకి వెళిళ్ "జివువ్మని 
కొండగాలి కతిత్లా గుచుచ్తోంది" అని ఆనంద నాటయ్మాడేసుకుంటారు. ఏమాటకామాట చెపుప్కోవాలి - సందరభ్ శుదిధ్ కుసింత తకుక్వైనా మధురమైన 
పాట, మనోహరమైన ఆట. 

తీరా పాటై పోయే సమయానికి కళాయ్ణకి ఇంటోల్ ఓ మూల పడునన్ బంగారం వసుత్వుల చుటూట్ చుటేట్ గులాబీ రంగు కాయితం, నలిపి 
పారేసిన బంగారం కొటుట్ బిలుల్ కనిపిసాత్యి. కళాయ్ణకి అవి రెండూ కనిపించడం లంకేశవ్రుడికీ కనిపిసుత్ంది. 

కళాయ్ణ బంగారం షాపుకి వెళిళ్ ఆ బిలుల్ చూపించి ఆ బేర్సలెట కొనన్వాళెళ్వరో చెపప్మని అడగడం, దానికి ఆ కొటట్తను ఆ అమిమ్న 
సేలస్ పరస్న చెలెల్లి పెళిళ్ అంజెపిప్ సెలవు మీద వెళాళ్డు కానీ, ఆ పెళిళ్ కోసం అపప్డిగిన కటన్ం డబుబ్ల కోసం వసాత్డని చెపప్డం, ఇదంతా డీఎనాన్ర-
దరిశ్నిలో లంకేశవ్రుడు, దీనదయాళ ఎండ కో చూడడం - ఆహా! ఇంక ఇంత చూసింతరావ్త ఇంకింతకనాన్ చూసేదేం లేక, ఇంకేమనాన్ వునాన్ 
చూడాలనిపించక, చూసినా ఇంతకు మించి రాయాలనిపించక "ఆపెయ, చూడడ్ం మానేయ" అంటునన్ బుదిధ్ననుసరించకుండా, ఇంకా ఈ సినామ్ గురించి 
రాసుత్నన్ ననున్ చూసి నా బుదిధ్ చేసేదేం లేక నా ఖరామ్నుసారిణి అయింది. ఆ రకంగా సినామ్లో చివరాఖరి గంటా ఎలాగోలా ముగించా. 

ఇదిగో ఆ గంట ముచచ్ట ఇచచ్ట: 

లంకేశవ్రుడికి బేర్సలెట అమిమ్ందెవరో కాదు సాకిష్ రంగారావు కొడుకు. 

అతను అనుకునన్టుట్గానే కటన్ం డబుబ్ల కోసం సైకిల మీద బంగారం కొటుట్కి బయలేద్రడం; ఒక లారీ ఒచిచ్ అతని సైకిలిన్ గుదేద్యడం; 
అతను చనిపోవడం; 

లంకేశవ్రుడు వెళిళ్ కటన్ం డబుబ్లు ఇచిచ్ సాకిష్ రంగారావు కూతురు పెళిళ్ జరిపించడం; 

ఈలోగా మోహనబాబు కళాయ్ణకి ఫోన చేసి సాకిష్ రంగారావు కొడుకుని మీ బావే చంపాడని చెపప్డం; 
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కళాయ్ణ సాకిష్ రంగారావుని పోలీస సేట్షనకి తీసుకొచిచ్ ఇంటరాగేట చెయయ్బోతే, చిరుతపులి పొగలోంచి దూకొచిచ్ సాకిష్ రంగారావుని 
తపిప్ంచి కారోల్ ఎకిక్ంచుకుని వెళిళ్పోవడం; 

కళాయ్ణ ఆ పని తన బావ శివే చేశాడని అతనితో గొడవ పడడం; 

అంత సేపూ తిటుట్కుని, కొటుట్కునన్ తరావ్త లంకేశవ్రుడు "మీ కోసం కొనాన్ను" అని రేవతి, కళాయ్ణలను ఓ ఇంటికి తీసుకెళళ్డం; ఎలా 
సంపాదించావో తెలియని నీ డబుబ్తో కొనన్ నీ ఇలుల్ మాకొదద్ని పోలీస డెర్సుస్లో కళాయ్ణూ, వాళాళ్యన మొదటి జీతంతో కొనన్ ఎరర్బినీన్సిలక్ చీర కటుట్కుని 
రేవతి ఇంటోల్ంచి వెళిళ్పోవడం; 

ఆ వెంటనే లంకేశవ్రుడు ఆ కొనన్ కొతత్ ఇలుల్ బేర్క చేసేసి "పోతే పోనీ పోరా, చెలేల్ లేదనుకోరా, అయాం మాడ" అంటూ బేర్క తాండవం 
చేసేయడం;  (ఈ పాటలో "పోతే పోనీ పోరా, చెలేల్ లేదనుకోరా" అనన్ లైను తరావ్త ఒచేచ్ "దుదుదున దుదుదున" అనే బీటు భలే గేర్టు!); 

పాటై పోగానే మళీళ్ లాధ పర్తయ్క్షం. విషయమేంటంటే రేవతి తలిల్ కాబోతోంది. కాకపోతే ఆ వారత్ డైలాగు కూడా చిరంజీవితోనే 
చెపిప్ంచేసి రాధతో జసట్ "ఊ" అనన్టుట్ తలూపించాడేంటో డీఎనాన్రు! 

వెంటనే శివ ఆనందంతో మిఠాయిలు కొనుకుక్ని తన చెలెల్లి దగగ్రికెళిళ్ నోటోల్ సీవ్ట పెటట్బోవడం; అది చూసి బావ కళాయ్ణ 
“దొంగసొముమ్ మేం తినం” అనడం; శివ వెనకాలే ఎకక్ణిణ్ంచో వచిచ్న లాధ మొటట్మొదటిసారిగా "ల లాదా" అనకుండా, ర-కారం లేకుండా ఓ డైలాగు 
చెపప్డం; అకక్ణిణ్ంచి శివ, లాధ వెళిళ్పోవడం;  

శివశంకరల్ంకేశవ్రుడి మీద కేసు పెటిట్ంచాలని మోహనబాబు, రఘువరన కుటర్ చేయడం తపప్నన్ గాఫాదీద సతయ్నాన్రాయణని 
వాళిళ్దద్రూ కలిసి చంపేయడం; ఆ తరావ్త మోహనబాబుని లంకేశవ్రుడు చంపడం; 

ఈలొగా పిచెచ్కిక్ అమెరికా వెళిళ్న సతయ్ం ఐపీఎస ఆఫీసరవవ్డం; లంకేశవ్రుణిణ్ పటుట్కోవడానికి లంకకి కళాయ్ణతో సతయ్ం కూడా 
వెళళ్డం;  లంకలో వాళళ్ందరీన్ లంకేశవ్రుడు ఎకక్డునాన్డో చెపప్మంటూ పోలీసులు కొటిట్నా వాళుళ్ చెపప్కపోవడం; లంకలో వునన్ లంకేశవ్రుడి 
దొంగావతార-విగర్హం మీద చెయేయ్సిన సతాయ్నికి అది బొమమ్ కాదు లంకేశెవ్రుడే అని తెలిసినా పోలీసులకి చెపప్క పోవడం; 

ఇంతలో లంకేశవ్రుడు రఘువరనని చంపి, మేనమామ గండంతో పుటిట్న తన మేనకోడలి మెడ చుటూట్ వునన్ పేగు ఓ పాల పాకెటుల్ 
కట చేసుకునే కతెత్రతో కోసి "అకక్డో పార్ణం తీశా, ఇకక్డో పార్ణం పోశా, లెవెలైపోయింది" అనన్టుట్ ఓ ఎకెర్స్ప్షన ఇవవ్డం; (నేనేమో ఈ సినామ్ చూసే 
చిరంజీవి-అభిమానులైన డాకట్రుల్ ఉంటారా? ఉంటే ఈ సీనుని చపప్టుల్ కొటుట్కుంటూ చూసుంటారా అని వాపోవడం!)  

లంకేశవ్రుడెకక్డునాన్డో చెపప్మని పిలల్-డాన లంకలో వునన్ వాళళ్ందరినీ హింసించడం; లంకేశవ్రుడి చిరుత పులి, సతయ్ం, సాకిష్ 
రంగారావుతో సహా లంకలో వునన్ అందరీన్ చంపేయడం; ఆ పిలల్-డానని లంకేశవ్రుడు చంపేయడం; దుషట్ శిక్షణే తపప్ శిషట్ రక్షణ జరగలేదని 
లంకేశవ్రుడు కుమిలిపోవడం;  
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లంకేశవ్రుణిణ్ పటుట్కోవాలంటే నువువ్ చనిపోయినటుట్ నటించాలని కళాయ్ణ రేవతికి చెపప్డం; ఆవిడ ఒపుప్కుని అలాగే నటిసాత్నని చెపిప్ 
కళుళ్ మూసుకుని పడుకోక్వడం; ఆ నటనలో జీవిసూత్ నిజంగానే కళుళ్ మూయడం; లాధ ఆ వారత్ని బాధతో ర-కారం లేని డైలాగులో రెండిటితో 
లంకేశవ్రుడికి చెపప్డం; 

అనన్టుట్ చెపప్డం మరాచ్… చెలెల్లు లేని బాధతో తనూ యమలోకానికేగబోయిన లంకేశవ్రుణిణ్ ఏడుసుత్నన్ మేనకోడలి ఏడుపు వినిపించి 
రకిష్ంచుకుంటుంది అపర-సావితిర్ లాధ. 

లంకేశవ్రుడు చివరికి పోలీసులకి లొంగిపోవడం; ఆ అరెసట్ చెయయ్డానికి సీనియర ఏకట్ర రామకృషణ్ ఓ రెణిణ్మిషాల భాగాయ్నికి తెర 
మీదకి రావడం; 

ఇచూచ్సింతరావ్త దానారా ఎంత అనారా పక్షపాతో అరథ్మయియ్ంది నాకు. అనారా కైతే ఎంచకాక్ మలెల్పూవులాల్ నలగని బటట్లు, పర్తీ 
ఫేర్ములోనూ హీరోయినున్ తోడు, పైగా ఒకరు కాదు ఇదద్రు. ఈ లంకేశవ్రుడుకి ఒంటి మీద వుండీ లేని చొకాక్, వునన్ ఒకక్ హీరోయినున్ వునన్ సీనేల్ తకుక్వ, 
పైగా ర-పలకని లాధ.    

మొతాత్నికి ఈ లంకేశవ్రుడు ఓ పాము పులి గుఱాఱ్ల సహిత, సోదరీసోదర వాతస్లయ్ పూరిత, గుండెలు పిండే సెంటిమెంటు భరిత, దానారా 
విరచిత చితర్విచితర్ గాథ!   

దీనిన్ ఆ రోజులోల్ థియేటరోల్ చూసి భరించిన వారికి జోహారల్రిప్ంచుకుంటూ... 
అపుప్డు చూడక పోయినా ఇపుప్డు నా ఈ రాత చదివి తరించిన వారికి ఒకసారి గా...ఠిగా జై కొటుట్కుంటూ… 
మరొకక్సారి...జై దానారా! జోహార డీఎనాన్ర!  

PPP 
నిమా  బుచిచ్బాబు  

 ఉతత్రాది “బావరీచ్”లో పైపై మసాలా మాతర్ం తీసుకుని, దానిన్ ఇంకా పైపైన జలిల్ వండగా అసలు రుచి మరిచి కలగూరగంపైన తెలుగు 
పులిహార “బుచిచ్బాబు”. 

ఇందులో బుచిచ్బాబు అనే వంటవాడి వంటి పాతర్లో ఒదిగిపోయిన ఏఎనాన్రు సనాన్ఫ పర్భాకరెర్డిడ్, పుషప్లత. 

బుచిచ్బేబీ అనే పాతర్లో మెరిసిపోయిన జయపర్ద డాటరాఫ వింటమే-తపప్-అంటమే రాని నానన్పాతర్ రావి కొండలరావు, అంటమే-తపప్-
వింటమే రాని అమమ్పాతర్ సూరయ్కాంతం.  

ఈ సినామ్లో ఓ నలుగురు అతిథి పాతర్లు- సుజాత, మురళీమోహన, రాజబాబు, కేవీ చలం, కొతత్ పాతర్ రాజా, మరియు కొసరు పాతర్ మోహన 
బాబు, పర్తేయ్క పాతర్ దాసరి. ఓ వెరిర్ ఆడపడుచు పాతర్లో రమాపర్భ. ఆ వెరిర్ పాతర్కి భరత్ పాతర్ కేవీ కాని ఉతిత్ చలంది. 
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బుచిచ్బేబీ జయపర్ద కదా! మరి కేశాలంకరణకి కమల వుండాలిస్ందే. బుచిచ్బాబు, బుచిచ్బేబీలకి వసాత్ర్లంకరణ చేసినవారు బొంబాయి దరీజ్ 
కచినస్. 

ఇందులో వినిపించే గుమమ్పాలలాంటి తియయ్ని పదాయ్లు పాలగుమిమ్ పదమ్రాజుగారివి. (ఇంతకు ముందు “మేఘసందేశం” సినిమాలో 
పాలగుమిమ్ వారు రాసిన "పిర్యే చారుశీలే" అషట్పదికి తెలుగు సేతని వేటూరివారి ఖాతాలో వేసిన నా తెలివిడి-లేమిని నాకు నేనే మొటిట్కాయలేసుకుని 
ఇకక్డ సరిచేసుకుంటునాన్ను.) 

ఈ సినామ్లో పాటలు పాడినవాళుళ్: ఎసీప్బీ, మాధవపెదిద్ రమేష, సుశీల, శైలజ కాక రమణ, పుషప్లత కూడానట. సంగీతం కృషణ్-చకర్ సహకార 
చలనవరిత్, చకర్వరిత్. 

సహకార దరశ్కులోల్ ఒక పేరు డిమిటార్వ. దాసరి సినిమా టైటిలుస్లో ఈయన పేరు కనిపించే కారుడ్ నాకు చాలా ఇషట్ం. చూడగానే ఓ రెండు సారుల్ 
"డిమిటార్వ! డిమిటార్వ! నీకేమిటార్వ? ఓసారిటార్వ! " అని టంగ టివ్సట్రాల్ అనుకుని ఆడుకుని నవువ్కుంటా. 

క. సీర్క్. మా. పా. ద. దానారా, ఎసైస్ఎఫీడ్ఏ.  
సరదాగా, షరా మామూలుగా దాసరిబాబుని మెచిచ్, నేనిచుచ్కుంటునన్ ఓ సినమ్తీ గిదయ్ం: 

రాజేషఖ్నాన్ బావరీచ్ ఆయె ఏఎనాన్రు బుచిచ్ 
బుచైచ్న బాబుకి దొరికె ఇంకో బేబి బుచిచ్ 

వీరిరువురికి తోడయెయ్ అతైత్, అమైమ్ గుండమొమ్చిచ్ 
సోకొచెచ్ సినామ్కి, సొమొమ్చెచ్ దాసరికి సినమ్తీ! 

  సినామ్ మొదలవుతూనే ఓ పడవలాంటి కారొచిచ్, ఓ పెదద్ గేటోల్ంచి దూరొచిచ్, ఓ పెదద్ కోటలాంటి ఇంటి ముందు ఆగుతుంది. అపప్టికే ఆ ఇంటోల్ 
చిచుచ్బుడుల్, టపాకాయలు కాలుసూత్ సందడి చేసూత్ వుంటారు కొందరు. ఎందుకూ అంటే ఆ కోటింటి వంశాంకురం బుచిచ్బాబు అమెరికా 
నుంచొసుత్నాన్డని. కారోల్ంచి దిగి వరసైన మామలూ, వరస కలుపుకోవాలనుకునే ఆడపిలల్ల తండుర్లూ వేసిన దండలని మెడలో మోసుత్నన్ బాబు బుచిచ్కి 
తోడొచుచ్ నానన్ పర్భాకరెర్డిడ్, హారతి పళెళ్ంతో ఎదురొచుచ్ తలిల్ పుషప్లత.  

అమెరికా నుంచొచిచ్న బుచిచ్కి సావ్గతం చెపప్డానికి బోలడ్ంత మంది వరసైన ఆడపిలల్లు వరసలో నించుని వుంటారు. అంతే కాకుండా ఫోనల్ 
మీద ఫోనుల్ కూడా వసూత్ వుంటాయి బుచిచ్బాబుని తమ ఆడపిలల్లకి చేసుకుంటామని. ఏంటో! దాసరి ఎజెండాలో పెళిళ్కే పెదద్పీట. సరే! బుచిచ్ అమామ్, 
నానన్ అడుగుతారు "ఎవరిన్ చేసుకుంటావు నాయనా?"అని.  

వెంటనే బుచిచ్బాబు "నిజానికి నా పెళెళ్పుప్డో జరిగిపోయింది" అంటూ లేచెళిళ్, ఒక చినన్ డబాబ్ తెరిచి అందులోంచి ఓ బులిల్ మంగళసూతర్ం తీసి 
చేతోత్ పటుట్కుని తీక్షణ్ంగా చూసూత్ వుండగా… ఓ పాట మొదలు "పసుపు పచాచ్ తాడూ, పసుపు కొముమ్కు తోడూ…" అంటూ.  

ఆ పాటకి సందరభ్ం - ఆడుకునే తెలిసీ తెలియని వయసులో పిలల్లు చేసుత్నన్ బొమమ్లపెళిళ్లో పాడుకునే పాట. ఈ పాటలో ఆరిందా 
పెళిళ్కూతురు చినాన్రి తులసి. వాళళ్ బొమమ్లపెళిళ్ని ముచచ్టగా చూసూత్ వుంటారు తాత (గుమమ్డి), మామమ్ (నిరమ్లమమ్), నానన్ (పర్భాకరెర్డిడ్), అమమ్ 
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(పుషప్లత). పిలల్లు ఆడుకుంటూ పాడుకుంటూ నిజంగానే పెళిళ్ చేసేసుకుంటారు. అది చూసుత్నన్ పెదద్వాళుళ్ "వీళళ్కి పుటట్గానే పెళైళ్పోయింది" అని 
మురిసిపోతూ వుండగా గునగునా నడుచుకుంటూ సూరయ్కాంతం వచేచ్సుత్ంది. "హనాన్! మా డబుబ్ కొటేట్దాద్మని బొమమ్లపెళిళ్ వంకతో మా బుచిచ్బేబీ 
మెళోళ్ మీ బుచిచ్బాబు చేత తాళి కటిట్సాత్రా?" అని చడామడా తిటేట్సి, బుచిచ్ (తులసి) మెళోళ్ంచి మంగళసూతర్ం తీసి గిరాటేసేసి లాకెక్ళిళ్పోతుంది. 

అదే ఆ మంగళసూతర్మే ఇపుప్డు బుచిచ్బాబు చేతిలో వుంది. దానిన్ చూసూత్ బుచిచ్బాబు తలిల్ ఆనందభాషాప్లు రాలుసూత్ వుండగా పర్భాకరెర్డిడ్ 
ఎవరొచాచ్రో చూడమంటూ పిలుసాత్డు. అదెవరా అని చూసేత్ బుచిచ్బాబు మామ, బుచిచ్బేబీ తండిర్ అయిన రావి కొండలార్వు. 

వసూత్నే “నేనాడపిలల్ తండిర్ని. మా అమామ్యిని మీ బుచిచ్బాబు కిదాద్మని వచాచ్ను” అని పెళిళ్ మాటలు మొదలు పెడాత్డు. బుచిచ్బాబుకీ అదే 
ఉదేద్శయ్ం ఉనన్టుట్ తెలుసుకుని ఆనందపడాత్డు కానీ బుచిచ్బాబు తను ఫలానా అని చెపేత్ తన భారయ్ సూరయ్కాంతం పెళిళ్కి ఒపుప్కోదని చెపాత్డు. ఇకక్డ దాసరి 
ఓ లాజికుక్ మిసస్యాయ్డబాబ్! అంతకు ముందు సూరకక్ ఏమందీ? మా డబుబ్ చూసి పిలల్లకి బొమమ్ల పెళిళ్ చేశారు అని కదా? మరిపుప్డు పర్భాకరెర్డిడ్కి 
బోలడ్ంత డబుబ్ చేసినటుల్ంది. పైగా మన ఏఎనాన్ర ఎనాన్రై కాబోయే అవకాశమునన్ బుచిచ్బాబు ఎఫాఫ్రీస్ఎస (ఫారిన రిటరన్డ, సినెమా సెటిల
డ).  మరిపుప్డింక బుచీచ్-బుచీచ్ కళాయ్ణానికి గుండాబతుత్ల సూరమమ్ అడెడ్ందుకు చెపుప్నమామ్?  

వూరికే అంతా అలా చాటుమాటుగా గుసగుసలాడుకుని ఆడిపోసుకుంటారు కానీ, సూరేకాంతంతో ఓ మాటు సవయ్ంగా మాటాడి వుంటే 
దగగ్రుండి బుచిచ్(బాబు) మెళొళ్ంచి బుచిచ్(బేబీ )మెళోళ్ తాళి కటిట్ంచి వుండును. అలాకాక్నిసేత్ రెండునన్ర గంటల సినిమా నడిచేదెలా? అందుకే లాజికుక్లు 
పకక్నెటిట్, బురర్ని బీరువాలో అటేట్పెటిట్ దాసరి వారి దరశ్కతవ్ పర్తిభకి అపర్తిభురాలన్వుదామని ఇంకోసారి అనేసుకునాన్...ఆ రకంగా మళీళ్ బుకైక్పోయి 
ముగిగ్పోయా. ఆ రకంగా నే చూసిన దానారా విరచిత చలనచితర్ వీక్షణా ఫలితం...ఇదిగో ఈ రకంగా తలా పిడికెడు… 

సరస్రె! ఇపుడిక మళీళ్ కథ లోకి వసేత్ - తన కూతురు బుచిచ్ని ఎలాగోలా పెళిళ్ చేసుకొమమ్ని అడిగిన రావి కొండలార్వు మాటలు విని తనంతట 
తనుగా వసేత్ సూరమమ్ ఇంటోల్ అడుగు పెటట్నీయదు కాబటిట్ మారువేషంలో వసాత్నంటాడు బుచిచ్బాబు. అలా వసాత్ననన్ బుచిచ్బాబుకి తన ఇలొల్క సరక్సలా 
వుంటుందని, తన కూతురు బుచిచ్ కోపంతో విసిరి కొటేట్ ఫల్యింగ కంచాల దెబబ్లు తినలేక, తన భారయ్ నోటికొచిచ్నటుట్ అనే తిటుల్ పడలేక  ఇంటోల్ 
వంటవాళుళ్, పనివాళుళ్ పారిపోతూ వుంటారని కూడా చెపాత్డు మామ కొండలార్వు.  అంతే కాకుండా వృదుధ్లై తన దగగ్రే వుంటునన్ తన తలిదండుర్లు 
గుమమ్డి, నిరమ్లమమ్లని అసస్లు మనుషులాల్గే చూడదు తన భారయ్ అని కూడా చెపాత్డు. ఇంకా ఏం చెపాత్డంటే ఏకిస్డెంటులో తన పెదద్కొడుకు, కోడలు 
చనిపోతే వాళళ్కి పుటిట్న కవలపిలల్లని తనకి మనవళైళ్నా సరే వాళళ్కి ముసలివాళెల్ౖన తన అతాత్మామలంటే ఇషట్మని ఆ కోపంతో అసస్లు తన దగగ్రికే 
రానివవ్దట సూరేకాంతం. సూరయ్కాంతం ఈ సీనులో లేదు కాబటిట్ రావి కొండలార్వు ఇంత ధైరయ్ంగా మాటాల్డుతునాన్డు. హనాన్!  

మామ కొండలార్వు చెపిప్ందంతా విని ఆ సరక్స లాంటి ఇంటోల్ని జంతువులాల్ంటి మనుషులిన్ అదుపులో పెటట్డానికి రింగమాసట్రలా తనొసాత్నని 
హామీ ఇసాత్డు బుచిచ్బాబు.  

మామకి మాటిచిచ్నటుట్గానే మరసటి రోజు పొదుద్నేన్ కచినస్ దరీజ్లు కుటిట్న డిజైనర-వేర వేసుకుని, చిలుల్లిచ్లుల్ల డిజైనునన్ కుక-వేర పటుట్కుని 
వంటవాడి వంటి అవతారంలో గుండాబతుత్ల అచచ్మమ్(సూరయ్కాంతం) గారింటికి వసాత్డు బుచిచ్బాబు. వసూత్నే భుజాలు దాటని జుటుట్ దువువ్కుని, 
భుజాలు దిగని జాకెటుట్ తొడుకుక్నన్ గుండాబతుత్ల అచచ్మమ్ని చూసి "అపుప్డెపుప్డో బెజవాడలో నెహూర్ గారిని చూసి ఆనందించాను. ఇపుప్డు మీ మొహం 
చూసి సంతోషిసుత్నాన్ను" అనగానే సూరేకాంతం మహా శాంతంగా “ఎవరు బాబూ నువువ్?” అనడిగితే "నా పేరు మరాయ్దరామనన్ అని, వంటపని 
చేయడానికి వచాచ్న"ని చెపాత్డు బుచిచ్బాబు. ఇహిపప్టున్ంచీ ఏఎనాన్రు పాతర్ బుచిచ్బాబు, మరాయ్దరామనన్లుగా చెరో-కాయ పర్వేశంగా నడుసుత్ంది. 
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లండన, అమెరికా, రషాయ్లోల్ వునన్ గొపప్గొపప్ వాళిళ్ళళ్లోల్ పని చేసొచిచ్న పేరాగ్ంచిన వంటవాడినని చెపప్గానే ఉబిబ్తబిబ్బైబ్ మరాయ్దరామనన్ని 
తనింటోల్ వంట చేయడానికి కుదురుచ్కుంటుంది అచచ్మమ్గారు.      

అచచ్మమ్గారి ముగుగ్రి కూతుళూళ్ మూడు రకాలు. అందులో మూడో కూతురు బుచిచ్ది తిటేట్-నోరు, కొటేట్-చెయియ్. పొదుద్నేన్ లేవగానే బెడుడ్కాఫీ 
నోటోల్ పడకపోతే బెడుడ్ మీదునన్వనీన్ మేడ మీద నుంచి కిందకి పడేలా గిరాటేసేసూత్ వుంటుంది. ఆమె కోసమని కాఫీ కలపడానికి వంటింటోల్కి వెళిళ్న 
మరాయ్దరామనన్కి అకక్డ జవ్రంతో వుండి, రగుగ్ కపుప్కుని దగుగ్కుంటూ కాఫీ కాచుకుంటునన్ మామమ్గారు కనిపిసుత్ంది. ఆవిడకి తనని కొతత్గా వచిచ్న 
వంటవాడిగా పరిచయం చేసుకుని, జవ్రం తగగ్డానికి ఓ మాతర్ కూడా ఇసాత్డు మరాయ్దరామనన్. ఆ తరావ్త కలిపిన కాఫీ కపుప్లో పోసుకుని మేడ మీద 
గదిలో పడుకుక్ని వునన్ బుచిచ్బేబీని లేపి కాఫీ తాగమని ఇసేత్ పంచదార లేదని కపుప్ తీసి మొహానికి టేర్ అడడ్ంగా పెటుట్కునన్ మరాయ్దరామనన్ మీదకి 
విసురుతుంది. వెంటనే మరాయ్దరామనన్ ఆశువుగా ఓ పదయ్ం పాడతాడు.  

పంచదార వలన పలు రోగములు వచుచ్ 
రాచపుండు వగైరాలు తెచుచ్ 

చేదు కాఫీ వలన జీవితాయువు హెచుచ్ 
ఆలకింపుమా మరాయ్ద రామా! 

  పాలగుమిమ్వారి పదయ్ం వినగానే బుచిచ్బేబీ కోపం పాలపొంగులా చలాల్రిపోతుంది. పిలాల్ నవివ్ కళకళాళ్డిపోతుంది. కోపిషిట్ ఐన బుచిచ్నే 
మెపిప్ంచాడూ, ఇనాన్ళళ్కి మంచి వంటవాడు దొరికాడని మురిసిపోతునన్ అచచ్మమ్ని "అతత్గారూ!" అని పిలిచి విసిగిసాత్డు. "ననన్లా పిలవకు" అని 
కేకలేసిన అచచ్మమ్తో తనింతకు ముందు పని చేసిన వాళిళ్ంటోల్ తను "అమామ్!" అని పిలిచినవాళళ్ందరూ కషాట్ల పాలయాయ్రనీ, తననిషట్పడే అచచ్మమ్కి ఏ 
కషట్ం రాకూడదని "అతత్గారూ" అని పిలుసుత్నాన్నని చెపిప్ ఒపిప్ంచుకుంటాడు, తపిప్ంచుకుంటాడు మరాయ్దరామనన్. 

  వంటవాడినని వచాచ్క ఏఎనాన్రైనా సరే పాతర్లతో వంట చేసే పాతర్ పోషించక తపప్దు కదా! చింతచిగురు పపుప్ ఎలా చెయాయ్లీ అని వంటింటోల్ 
కిందామీదా పడుతునన్ మరాయ్దరామనన్ దగగ్రికి అచచ్మమ్గారి రెండో కూతురూ, నితయ్ధవళవసత్రధారిణి రమాపర్భ కొంచెం సిగుగ్పడుతూ వసుత్ంది. ఈ 
సినామ్లో ఈవిడ పాతర్ చూసేత్ హిందీ సుభాష ఘై "హీరో" సినిమాలో కనిపించే బిందు గురుత్కొసుత్ంది. వారగా వునన్ తలుపు లోంచి ఓరగా చూసూత్ 
లోపలికొచిచ్న రమాపర్భ మరాయ్దరామనన్తో "నువువ్ వంటవాడిలా లేవు...హి..హీరోలా వునాన్వు" అంటుంది. ఈ సినామ్ అంతటికీ ఈవిడబాబ్ నిజమైన 
తెలివైంది! హీరో వంటవాడి వేషంలో వచిచ్న సంగతి ఇటేట్ కనిపెటేట్సింది.  పైగా హీరోకి వంట చేయడం రాదని కూడా కనిపెటేట్సి,  వంట ఎలా చేయాలో 
చూపిసాత్నని చెపూత్ తనే వంట చేసేసుత్ంది. అనన్టుట్ ఈవిడ నటుట్తునన్టుట్గా భలే గమమ్తుత్గా మాటాల్డుతూ వుంటుంది. ఈ సీనులో యాపీల్స కాయ 
కొరుకుక్ని తింటూ "నీళుళ్ పొయ, కందిపపుప్ వెయ, వెయ చింతచిగురు, ఇటిట్టాట్ అను" అంటూ వంట-దరశ్కతవ్ం డీఎనాన్రుకి దీటుగా ఏఎనాన్రు 
చేయడం మహ సరదాగా వుంటుంది.  

మొతాత్నికి వంట పూరత్వుతుంది. ఆ వండినవనీన్ గినెన్లోల్ సరుద్కుని లంకంత ఇంటోల్ ఓ మూలగదిలో వుంటునన్ మామమ్, తాతగారుల్, వాళళ్ 
మునిమనవల దగగ్రికి తెచిచ్చిచ్ భోంచేయమంటాడు మరాయ్దరామనన్. ఈయన వయ్వహారమంతా మారాయ్ద గానే వుంది గానీ ఇంటోల్, నటిట్ంటోల్, వంటింటోల్ 
కూడా ఆరంగుళాల హీలుండే నలల్బూటుల్ ఎందుకు తొడుకుక్నాన్డబాబ్? అనిపించింది.  

సరే! ఇపప్టివరకూ ఇంటోల్ వునన్ వాళెళ్వవ్రూ తమని పటిట్ంచుకోకపోయినా ఇపుప్డు మరాయ్దరామనన్ భోజనం తెచిచ్ పెటాట్డని ఆనందిసూత్ ఆ 
ముసలి దంపతులు రాజమండిర్లో వునన్ తమ కూతురుకి రామనన్ వయసునన్ కొడుకునాన్డని చెపాత్రు. “మరి ఇకక్డిలా కోడలైన అచచ్మమ్ చేతిలో 
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ఇబబ్ందులు పడే బదులు కూతురు దగగ్రికే వెళిళ్ వుండొచుచ్ కదా” అని మరాయ్దరామనన్ వేషంలో వునన్ బుచిచ్బాబు అడిగితే తాతైన గుమమ్డి అలా వెళేత్ 
తమతో వునన్ కవలపిలల్లైన మునిమనవలకి, వాళుళ్ తన కొడుకు పిలల్లని కూడా చూడకుండా తమ కోడలు అచచ్మమ్ ఆసిత్ దకక్నివవ్దని, అందుకే కషట్మో 
నషట్మో ఇకక్డే వుంటునాన్మని చెపాత్డు. వాళళ్ కథంతా వినన్ మరాయ్దరామనన్ ఇహిపప్టున్ంచీ వాళళ్కే అవసరం వచిచ్నా  తను చూసుకుంటాననీ, తననే 
వాళళ్ మనవడు అనుకోమని ధైరయ్ం చెపాత్డు. 

ఓ రోజు బుచిచ్బేబీ రెండు జళేళ్సుకుని, ఇంత నోరేసుకునొచిచ్ రామనన్ని పిలిచి ఓ ఐదారుగురు సేన్హితులు భోజనానికి వసుత్నాన్రని చెపిప్ జింజర 
చికెన, చిలీల్ చికెన, ఎగ ఫైరడ రైస, చికెన బిరాయ్నీ, టొమేటో సూప అంటూ ఓ లిసట్ చెపిప్,  అవనీన్ ఫైవ సాట్ర హోటలోల్ వంటలాల్ వుండాలని చెపుత్ంది. ఎలాగూ 
ఫైవ సాట్ర హోటల రుచిలో వుండాలంది కదా అని పదారాథ్లనిన్టినీ హోటల నుంచి తెపిప్ంచి పేల్టల్లో సరుద్తూ వుంటాడు మరాయ్దరామనన్. అది రమాపర్భ 
చూసి "నీకు నిజంగా వంట రాదా?" అనడిగితే “మీ చెలెల్లే ఫైవ సాట్ర హోటల నుంచి తెపిప్ంచమంది” అని చెపిప్ తపిప్ంచుకుంటాడు రామనన్.  

ఇంటికొచిచ్న బుచిచ్బేబీ సేన్హితురాళుళ్ భోంచేసూత్ ఏం మాటాల్డుకుంటూ వుంటారూ అంటే ఎవరెవరు ఎలాంటి వాళళ్ని పెళిళ్ 
చేసుకోవాలనుకుంటునాన్రూ అని. అసలీ దాసరి సినిమాలోల్ అమామ్యిలకి పెళిళ్ తపప్ వేరే ధాయ్స తకుక్వ. అందులో మన బుచిచ్బేబీ తనని 
చేసుకోబోయేవాడు ఎలా వుండాలీ అని  చెపుత్ందీ అంటే తనకి "యదద్నపూడి సులోచనారాణి నవలలో హీరోలా అందగాడు, సూటూ బూటుతో వునన్వాడు, 
కళళ్కు కళళ్జోడు పెటట్గలిగినవాడు, ఎడమ చేతోత్ డైరవ చేసూత్ కుడి చేతోత్ సిగరెటుట్ కాలచ్గలిగినవాడు, ఆ పొగలు రింగులు రింగులుగా వదులూత్ కారులో 
వెడుతునన్వాడు, కంటితో చూసేత్నే చాలు శతకోటి బాణాలు కురిపించగలిగినవాడు, నోరు తెరిసేత్ చాలు పంచదార కురిపించినటుట్ తియయ్ తియయ్గా 
మాటాల్డగలిగినవాడు" అని ఓ పేదద్  హజెబ్ండు-లిసుట్ చదువుతుంది. ఆ పకక్నే నించుని ఆ లిసుట్ వింటునన్ ఏఎనాన్రు ముఖ కవళికల వినాయ్సం - అహో! 
నరత్నశాలలో బృహనన్ల నాకు జాఞ్పకం రావడం - ఆ తపుప్ నాది కాదంటే, మనిన్ంచుమా చదువరీ! మనిన్ంచుమా!  

మరి బుచిచ్బేబీకి భరత్ కావాలంటే ఎలా వుండాలో మరాయ్దరామనన్ వేషంలో వునన్ బుచిచ్బాబుకి తెలిస్పోయింది కదా! వెంఠనే సూటూ-బూటూ 
వేసేసుక్ని, సిగరెటుట్ కాలుసూత్, కారు డైరవ చేసూత్, అదే దారిలో వసుత్నన్ బుచిచ్బేబీ కారు కడడ్ంగా తన కారాపి, బుచిచ్బేబీతో ఆమె కారు వెనక చకర్ం సరిగాగ్ 
లేదు చూసుకోమని చెపాత్డు. అచుచ్ మరాయ్దరామనన్ లాగే కనిపిసుత్నన్ బుచిచ్బాబుని చూసి అతను అచుచ్ తమ వంటవాడిలా వునాన్డు అని చెపేత్ నమమ్ని 
బుచిచ్బాబుకి మరసటి రోజు వంటవాణిణ్ గండిపేట పారుక్కి తీసుకొచిచ్ చూపిసాత్నని చెపుత్ంది బుచిచ్బేబీ.  తను ఎఱఱ్కారు వేసుకొసాత్నని చెపిప్ వెళిళ్పోతాడు 
బుచిచ్బాబు.  

ఇంటికొచిచ్న బుచిచ్బేబీ ఆ రెండోరోజు పొదుద్నేన్ తొమిమ్దింటికి మరాయ్దరామనన్ని తనతో కలిసి బయటికి వెళళ్డానికి తయారు కమమ్ంటుంది. 
అనుకునన్టుట్గానే ఇదద్రూ కలిసి గండిపేట పారుక్కి వెళాత్రు డుయ్యెటుట్ పాడుకోవడానికనన్టుట్ ఒకే మోడల పేంటూల్-చొకాక్లూ వేసుకుని.  

తీరా అకక్డికి వెళళ్గానే మరాయ్దరామనన్ "ననున్ కారోల్ ఇంత దూరం తీసుకొచాచ్వంటే ననున్ పేర్మిసుత్నాన్వు, అందుకే సినామ్లోలాల్ పాటలు 
పాడుకుందాం పద" అంటాడు. అది వినగానే బుచిచ్కి కోపం వసుత్ంది. ఇంతలో వాళిళ్దద్రికీ అకక్డ ఆగి వునన్ ఎఱఱ్కారు కనిపిసుత్ంది కానీ అందులో 
బుచిచ్బాబు వుండడు. అపుప్డు "అచుచ్ నీలా వునన్వాణిణ్ చూశానూ, అతనికి నినున్ చూపిదాద్మనే ఇలా తీసుకొచాచ్నూ" అని చెపిప్న బుచిచ్బేబీకి "అచుచ్ 
నాలానే వుంటే వాడెందుకు?" అంటూ తను ముందే అనుకునన్టుట్ ఓ పాట మొదలుపెడాత్డు మరాయ్దరామనన్.  

ఆ పాట దాసరి వారి ఉడికీ ఉడకని వంటకం అయినా చకర్వరిత్ గారి తాళింపు పడడంతో మరీ అంత అరుచిగా అనిపించదు. "గుండాబతుత్ల 
బుచచ్మామ్! ఎండాకాలపు మంటమామ్! మంట మండావా - వంట చేసాత్ను. వంట తినాన్వా - జంట ఔతావు…ఒంటి వాడినీ, నీ వంటవాడినీ" అని 
మరాయ్దరామనన్ పాడుతునన్ంత సేపూ, నాకా పాటలో నచిచ్నవేంటంటే సివ్మిమ్ంగ పూలోల్ తామెలా కనిపిసాత్మా అని ఒంగి చూసుకుంటునన్ కొబబ్రిచెటూల్, 
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అవతలగా కనిపించిన సముదర్పు అలలూ, చుటూట్ నేలకి పందిరేసుత్నన్టుల్ కనిపించిన కొబబ్రితోటలు. పాటలో ఏఎనాన్రు వేసిన పులివేషపు చిందులూ, 
జయపర్ద వేసుకునన్ టైటు పేంటు ఇబబ్ందులూ గురించి ఆటేట్ పటిట్ంచుకోక పోవడం చూసిన కంటికి, ఆ కంటి ఓనరు ఒంటికి మంచిది.   

సాయంతర్ం ఆలసయ్ంగా ఇంటికొచిచ్న బుచిచ్బేబీని “ఇపప్టిదాకా ఎకక్డ తిరిగొచాచ్వూ?” అనడిగిన మాత-అచచ్మమ్కి సుత-బుచచ్మమ్ తను 
గౄహలకిష్  గారి మనవరాలూ, మహలకిష్  గారి అమామ్యీ, ధనలకిష్  చెలెల్లూ అయిన  శీర్లకిష్  గారింటికి వెళొళ్చాచ్నని చెపుత్ంది.  “మరి కూడా 
మరాయ్దరామనన్ ఎందుకొచాచ్డని” అడిగిన భుజాలాద్టని జుటూట్-భుజాలపైకి జాకెటూట్ ధరించి, చేతిలో గొడుగూ, భుజానికి హేండబాగుగ్ తగిలించుకునన్ 
అచచ్మమ్కి తనూ, బుచిచ్ కలిసి వెళిళ్ "గుండాబతుత్ల బుచచ్మామ్!" అంటూ బుచిచ్ని ఆట పటిట్సూత్ పాట పాడడమే కాకుండా బుచిచ్ తలెల్ౖన గుండాబతుత్ల 
అచచ్మమ్ని "రాక్షసి" అని తిటాట్డని ఒకణిణ్ కొటట్డానికి వెళేత్ వాడు పారిపోయాడని అపప్టికపుప్డు ఫాసుట్ఫుడుడ్ లాంటి కథోటి వండి వడిడ్ంచి, వంటింటోల్ 
కొతిత్మీర పచచ్డి చేయాలిస్న పనుందని చెపిప్ వెళిళ్పోతాడు మరాయ్దరామనన్.  
  రెండోరోజు వంటింటోల్ మికీస్లో ఏదో రుబుబ్కుంటునన్ మరాయ్దరామనన్ దగగ్రికొచిచ్ ముందురోజు తన తలిల్ కోపం నుంచి తనని కాపాడినందుకు 
టిపుప్ అంటూ డబుబ్లివవ్బోతుంది బుచిచ్బేబీ. మరాయ్దరామనన్ టిపుప్ ఒదద్ని, టిపుప్సులాత్నుగారి మనవడు అపుప్సులాత్నుగారు తనతో సవ్యంగా చెపాప్రు 
అంటూ పాలగుమిమ్వారి పదయ్మొహటి పాడతాడు.  

సేవకులకు హోటలు సరవ్రల్కును టిపుప్లిచిచ్ 
పాడు సేయుటేమి తెలివి? 

తినమరిగిన గొడుడ్ పనికి పనికిరాదు 
ఆలకింపుమా మరాయ్దరామా! 

  "మాటాల్డితే పదయ్ం పాడేసుత్నాన్వ. ఎకక్డ నేరుచ్కునాన్వ?" అనడిగిన బుచిచ్కి దేవులపలిల్ కృషణ్శాసిత్ గారింటోల్ పని చేసినపుప్డు నేరుచ్కునాన్నని 
చెపాత్డు మరాయ్దరామనన్. ఇదిగో...హీరో ఇలా వంటవాడిగా రావడం, ఏవో సూకుత్లు చెపప్డం, అవనీన్ గొపప్గొపప్ వాళిళ్ంటోల్ పని చేసేటపుప్డు ఆ 
గొపప్వాళుళ్ తనతో అనన్ మాటలని చెపప్డం మాతర్ం సుపర్సిదధ్ "హాయిందీ" దరశ్కులు హృషీకేష ముఖరీజ్ వండి వారిచ్న "బావరీచ్" రెసిపీ. మిగిలిందంతా 
గులాబజామూన చేసి మసాలా కూరలో కలిపిన "తెలుగింటి వంట" వైనం.  

బుచిచ్, మరాయ్దరామనన్ వంటింటోల్ నించుని టిపుప్ల గురించి మాటాల్డుకోవడం తలుపు వార నుంచి ఓరకంటితో చూసిన శాటినంచు తెలల్చీర 
కటుట్కునన్ రమాపర్భ అదోలా చూసూత్ దగగ్రికి రాగానే వంటింటోల్ంచి పారిపోతాడు మరాయ్దరామనన్.  

ఆ తరావ్త రోజు మిటట్ మధాయ్హన్ం పూట, ఓ మధయ్పాపిడి తీసిన నలల్టి విగోగ్టి తల మీద తొడుకొక్ని, పసుపప్చచ్ డెర్సేస్దో వేసుకుని బుచిచ్బేబీ 
బసాట్పులో నించుని వుంటే ఇంపోరెట్డ కారూ, పాయింటెడ షూ వేసుకుని ఒచిచ్న బుచిచ్బాబుని చూసి, అంతకు ముందు రోజు గండిపేట పారుక్కి వసాత్నని 
చెపిప్న మాట నిలబెటుట్కోలేదని అలుగుతుంది. అపుప్డు బుచిచ్బాబు "నేను వచాచ్ను ముందు కారెకక్ండి అసలేం జరిగిందో చెపాత్" ననగానే బుచిచ్బేబీ 
బుచిచ్బాబు కారెకేక్సుత్ంది. బుచీచ్-సేక్వ్ర కారోల్ వెళూత్ మాటాల్డుకుంటూ వుంటారు. "నినన్ పారుక్కి వచిచ్ కూడా నాకెందుకు కనిపించలేదు మీరు" అనడిగిన 
ఆడ-బుచిచ్కి మగ-బుచిచ్ "నువు నా కోసం ఎంత సేపు వేచి వుండగలవో టెసట్ చేదాద్మనుకునాన్నూ, ఈలోగా ఇంకెవరో ఒకతను నినున్ చూసి పాడడం 
చూశానూ, నాకు రొమానుస్లో పోటీ పడడం ఇషట్ం వుండదూ, అందుకే నీ దగగ్రికి రాలేదూ" అని చెపప్గానే ఆడ-బుచిచ్ "ఛిచీఛ్ వంటవాడితో నాకు 
రొమానేస్ంటీ?" అని చిరాకు పడుతుంది. మొతాత్నికి అలా కబురుల్ చెపుప్కుంటూ, కారోల్ అలా అలా తిరుగుతూ బుచుచ్లిదద్రూ 
అచిచ్కబుచిచ్కలాడేసుకుంటారు.  
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ఇంతలో అసందరభ్ంగా ఏం జరుగుతుందంటే అచచ్మమ్గారి పెదద్కూతురు ఓ ఉతత్రం తెరిచి దొంగతనంగా చదువుతుంటే చెలెల్లు బుచిచ్బేబీ 
"నాకొచిచ్న ఉతత్రం నువువ్ చదువుతావా?" అని కోపప్డి లాగేసుకుని తను చదవబోతుంది. అంతే - వెంటనే గోదారి, గోదాటోల్ పడవ, పడవలో చొకాక్ మీద 
బెలెట్టుట్కుని బుచిచ్బాబు, గోదారి గటుట్ మీద తెలల్బూటేల్సుకుని గుఱఱ్పుడెకక్ తొకుక్కుంటూ బుచిచ్బేబీ పాటకి తయారు. "సితత్రాల తోటలో ఉతత్రాలు 
దొరికాయి. నువువ్ రాశావా? నేను రాశానా? నాకు నువువ్ రాశావా? నీకు నేను రాశానా?" అని బుచిచ్బాబు అడిగితే దానికి బదులుగా బుచిచ్బేబీ "సితత్రాల 
తోటలో సితత్రాలు జరిగాయి. నువువ్ చూశావా? నేను చూశానా? అవి నువువ్ చూశావా? అవి నేను చూశానా?" అని అడిగేసుత్ంది. ఈ పాట ఎపప్టున్ంచో 
వింటునాన్ ఈ సినామ్లో చూసుత్నన్పుప్డు మాతర్ం జగగ్యయ్గారి "కొండగాలి తిరిగిందీ...గుండె ఊసులాడింది" పాట గురొత్చిచ్ంది, ఆ గోదారీ-పడవ-పడవలో 
గెడా, పాట ఎతుత్గడా చూసీ, వినీ.  

అరెరె! ఇంతకు ముందు అకక్గారు ఉతత్రం చింపడం అసందరభ్ం అనుకునాన్నే కానీ అది ఈ పాటకి సందరభ్ంగా కూరిచ్న దాసరి విజన వజన 
నాకు తెలీలేదుసీమ్!   

వీళిళ్లా ఆడుకుంటూ, పాడుకుంటూ, ఉతత్రాలు రాసుకుంటూ, సితత్రాలు చూసుకుంటూ, కుంటుకుంటూ, గెంతుకుంటూ, ఉంటూ ఉండగా పాటై 
పోతుంది.  

పాటైపోయిన పకక్ సీనులో జైలు నుంచి విదుదలై ఇంటికొచిచ్న గుండాబతుత్ల అచచ్మమ్గారి తముమ్డు మోహనబాబు వెళిళ్ నిదర్పోతునన్ బుచిచ్ని 
లేపి చెంపదెబబ్ తింటాడు. ఇంతలో కాఫీ కపుప్లు టేర్లో పెటుట్కుని పటుట్కుని అకక్డికొచిచ్న మరాయ్దరామనన్ మళీళ్ ఓ పదయ్ం పాడతాడు.  

వలపు జవ్రమునకు దవడ పగులుట మందు 
కోపమునకు వేడి కాఫీ మందు 
సూకిత్ వినవె ఉషణ్ముషేణ్న శీతలః 
ఆలకింపుమా మరాయ్దరామా!  

ఏమాటకామాట చెపుప్కోవాలి "హు! ఈ అవమానమును సహించి జీవించుటయా, లేక సనామ్నముగా భావించి కాబోయే పెళాళ్ం కదా అని 
వదిలివేయుటయా?" అని చెంపదెబబ్ కొటిట్న బుచిచ్తో అనే మేనమామ మోహనబాబు ఓ అరసెకనులో పావువంతు పాటు యశసీవ్రంగారావుని 
అనుకరించి ఇమిటేషన సాట్రై మెరిశాడు.  

మోహనబాబు వచాచ్డని గుమమ్డీ-నిరమ్లమమ్లనీ, కవలలనీ వాళుళ్ంటునన్ గది ఖాళీ చేయించి పెరటోల్ వునన్ ఔటహౌసకి మారిప్సుత్ంది 
కోడలచచ్మమ్.  

ఈలోగా హేమామ్లిని అని పేరెటుట్కునన్ రమాపర్భతో లవ-టార్క నడపబోయి ఏఎనాన్రు చేతిలో తనున్లు తినన్ంత పనిచేసాత్డు హేమా-కీ-మామ 
మోహనబాబు.   

ఔటహౌస లోకి మారిన నిరమ్లమమ్ కోడలు అచచ్మమ్ దగగ్రికొచిచ్ కవలల పుటిట్నరోజని చెపిప్ కొతత్బటట్లు కుటిట్ంచమంటుంది. "వాళుళ్ 
పుటీట్పుటట్గానే నా కొడుకుని పొటట్నపెటుట్కునాన్రు నేను కొతత్ బటట్లు కుటిట్ంచను" అని తిటిట్పోసుత్ంది అచచ్మమ్. అది విని ఏడుసుత్నన్ నిరమ్లమమ్కి పిలల్ల 
పుటిట్నరోజు తను జరిపిసాత్నని చెపాత్డు మరాయ్దరామనన్. అనన్టుట్ ఆ కవలలోల్ ఒకడు తరావ్తత్రావ్త "పేర్మఖైదీ"నంటూ మాలాశీర్తో హిటుట్ కొటిట్న హరీష.     
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సరే! రెండోరోజు పొదుద్నేన్ కచినస్ దరీజ్లు కుటిట్న కొతత్బటట్లేసుకుని మరాయ్దరామనన్ ఓ టేబులేసి, దాని మీద కేకు పెటిట్, కొవొవ్తుత్లు వెలిగించి 
"వాలీమ్కి ఇంటిలో లవకుశులు పుటాట్రు" అని పాడుతూ పిలల్ల చేత కేక కోయించి, సీవ్టుల్ తినిపించి పుటిట్నరోజు పండగ జరిపిసాత్డు. ఈ పాట మధయ్లో 
ఆకాశం నుంచి దీవించే అమామ్నానన్లుగా సుజాత-మురళీమోహన ఓ క్షణం కనిపిసాత్రు. అంతా బానే వుంది కానీ నాకు ఈ పాటలో కవిహృదయం 
అయోమయం…  

పర్తిరోజూ పుడతారు ఎవరో ఒకరు 
ఆ రోజున తెలియదు ఎవరికి ఎవరు 
తెలిసిన రోజున లేరు మీకెవవ్రూ 

ఎవరునాన్ లేకునాన్ మీకు లేనిదెవవ్రు? 

 ఆ పై లైనల్కరథ్మేమిటో, తెలుపుమా, మరాయ్దరామా! 

సరే! పాటైపోయింది. ఇంకా తరావ్త ఈ దాసరి-వంటకంలో ఐటెం ఏంటీ అంటే ఓ కొతత్ పాతర్ పర్వేశం. ఓ రోజు మరాయ్దరామనన్ అచచ్మమ్ 
గారింటోల్ డైరవరగా పని చేసుత్నన్ చలం వెనకాలే ఇంటోల్కి వసుత్నన్ ఓ అబాబ్యిని చూసాత్డు. వెంటనే అతనికి ఈ అబాబ్యిని ఎకక్డో చూసినటల్నిపిసుత్ది.  

ఇకక్డో చినన్ ఫాల్షబాక. బుచిచ్బాబుకి ఓ బాబాయ ఎఱఱ్కళళ్ చలపతిరావు. ఆ బాబాయతో పాటు వాలుకళళ్ పినిన్ డబిబ్ంగు జానకి. వాళిళ్దద్రికీ 
పుటిట్న ఓ కూతురు, బుచిచ్బాబుని అనాన్ అని పిలిచే చెలెల్లు బెదురు కళళ్ గీత. ఓ రోజు చలపతిరావు గీతని పటుట్కుని ఎవరితోనో సినిమాలూ, షికారూల్ 
తిరుగుతోందని కొడుతూ వుంటాడు. అతనిన్ంచి గీతని విడిపించి ఆమెని అసలు సంగతేంటని అడుగుతాడు బుచిచ్బాబు. అపుప్డు గీత తనని రాజా 
పేర్మించేసుత్నాన్డనినీన్, పెళిళ్ చేసుకుంటాననాన్డనినీన్ చెపుత్ంది. అపుప్డు బుచిచ్బాబు ఓ భలే మంచి బొమమ్ల చొకాక్ తొడుకుక్ని రాజా దగగ్రికి వెళాత్డు. 
ఇకక్డ ఈ బొమమ్లచొకాక్ పర్సకిత్ మహా అపర్సుత్తమైనా నాకు బొమమ్లంటే ఇషట్ం కాబటిట్ ఆ చొకాక్ గురించి చెపప్కుండా వుండలేక - ఏదో ఏదో రాశాను, 
అంతే...అంతే…  

తీరా బుచిచ్బాబు వెళిళ్ అడిగితే ఆ రాజా “గీతని పెళిళ్ చేసుకుంటాను, కానీ మా అమమ్ అంటే భయం కాబటిట్ ఆవిడకి తెలీకుండా చేసుకుంటాను” 
అని చెపిప్, అనన్టుట్గానే మెళోళ్ దండలేసుకుని గుళోళ్ పెళిళ్ చేసుకుని అందరి కాళళ్కి దండాలు పెడతాడు కూడా.  

ఇపుప్డా రాజాయే చలంతో ఇంటోల్కి వచిచ్ంది. ఇంటికొచిచ్న రాజా బాబడ్ హెయిరూ-బూల్ శారీ వేరూ అచచ్మమ్కి గీతతో జరిగిన తన పెళిళ్ గురించి 
చెపేత్ "ఆయ! హనాన్! నాకు తెలీకుండా డబుబ్ లేని అమామ్యిని పెళిళ్ చేసుకుంటావా? ఆ అమామ్యిని మరిచ్పోకపోతే నేను విషం తాగి చచిచ్పోతా" అని 
బెదిరిసుత్ంది గుండాబతుత్ల అచచ్మమ్. ఈలోగా ఆ గది లోకి కాఫీ పటుట్కుని మరాయ్దరామనన్ పాతర్  పర్వేశం. మరాయ్దరామనన్ని రాజా బుచిచ్బాబుగా గురుత్ 
పటిట్నా దానిన్ బయటికి కనిపించనీయడు రాజా. మొతాత్నికి రాజాని గీతని విడదీయాలనుకుంటుంది  అచచ్మమ్. ఆ పర్ణాళికలో భాగంగా చలానిన్ వాళిళ్ంటికి 
పంపించి రామారావు అనబడే రాజా ఏకిస్డెంటులో పోయాడని చెపిప్సుత్ంది. ఋజువుగా రాజా బటట్లు, వాచీ చలపతిరావుకిసాత్డు చలం.   

అవి చూసి గీత ఏడుసుత్ంది. ఆ సీను ముగుసుత్ంది. అచచ్మమ్ పాల్న గురించి మరాయ్దరామనన్కి తెలుసుత్ంది. దానిన్ ఎలా తిపిప్కొటాట్లా అనన్ 
ఆలోచనొసుత్ంది.  
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ఈలోగా బుచిచ్బేబీ తన గదిలో పౌడర పారపోశాడని కవలలోల్ ఒకడైన హరీషని కొడుతుంది. అది చూసి మరాయ్దరామనన్ తలీల్-తండీర్ లేని 
అనన్గారి పిలల్లిన్ అలా కొటట్కుండా చేరదియయ్డం మంచిమనుషుల లక్షణం అని చీవాటుల్ పెడతాడు. అది విని బుచిచ్బేబీ పుటిట్న ఇనేన్ళళ్కు అపుప్డే 
బుదొధ్చిచ్నటుల్ కనిపిసుత్ంది.  

మరాయ్దరామనన్ మామామ్-తాతల దగగ్రికి వెళిళ్ తన చెలెల్లిన్ చూసి రావడానికి వూరెళుత్నాన్నని చెపిప్ గీత దగగ్రికి వెళాత్డు. వెళిళ్ గీతకి రాజా బతికే 
వునాన్డని చెపాత్డు. చెపిప్ అచచ్మమ్ ఆడించిన నాటకానికి ఎదురు నాటకం ఆడదామంటాడు.  

ఈలోగా ఏం జరుగుతుందంటే అంతకు ముందు పౌడర ఒలికిన గొడవలో బుచిచ్ "మా అమమ్తో చెపాత్ను నీ పని" అనన్ మాటలు గురుత్ చేసుకుని 
కవల పిలల్లు ఇదద్రూ అచచ్మమ్ కొడితే అడుడ్కోవడానికి రామనన్ కూడా లేడని భయపడి ఇంటోల్ంచి పారిపోతారు. పిలల్లు కనిపించటేల్దని కంగారు పడుతునన్ 
మామమ్ నిరమ్లమమ్ని, తాత గుమమ్డిని ఇంటోల్ంచి పంపించేసుత్ంది అచచ్మమ్.  

ఆ సంగతి ఊరున్ంచి వచిచ్న మరాయ్దరామనన్కి చెపాత్డు డైరవర చలం.  అది తెలియగానే మరాయ్దరామనన్ పర్భాకరెర్డిడ్కి ఫోన చేసి "ఇలా పిలల్లూ, 
ముసలివాళూళ్ ఇంటోల్ంచి వెళిళ్పోయారూ, వాళళ్ని వెతకాలీ" అని చెపేత్ పర్భాకరెర్డిడ్ "వాళళ్ సంగతి నేను చూసుకుంటాను" అనన్వాడు సినిమా 
ముందుముందు ఏం జరుగుతుందో అని చూసుకుంటూ వుండడం తపప్ ఇంకేమీ చేసినటుట్ కనపడుడ్.  

ఇంటోల్ంచి వెళిళ్పోయిన ముసలివాళుళ్ మునిమనవలని వెతుకుక్ంటూ రోడల్ మీద తిరుగుతూ వుంటారు. అపుప్డో చోట పని చేసూత్ పిలల్లు 
కనిపిసాత్రు. తమ కోసం వచిచ్న మామామ్-తాతలని చూసి వాళళ్ వెంట ఇంటికి వెళేత్ నానన్మమ్ కొడుతుందని ఏడుసూత్ పారిపోతుంటే ముసలివాళిళ్దద్రూ 
పిలల్లని పటుట్కుని ఇంక ఆ ఇంటికి తిరిగి వెళళ్మని మాటిసాత్రు.  

అంతే వెంటనే పాట...పిలల్లు దొరికిన ఆనందంలో మామామ్-తాత పాడేది కాదు సుమీ! కచిచ్నస్ వారి సూటు వేసుకుని బుచిచ్బాబు, వారే కుటిట్న 
సక్రుట్ వేసుకుని బుచిచ్బేబీ కలిసి "సందమామ పైటేసిందీ.. అందగాణిణ్ మూసేసిందీ… ఎనెన్లోల్ సీకటై సీకటోల్ ఎనెన్లై సీకటోల్ సిందులాట ఆడేసింది" అని 
కొండలూ-కోనలూ చిందులేసి దునేన్సూత్ వుంటారు. అదంతా వాళిళ్ంటి పెరటోల్నే నించుని రమాపర్భ చూసేసుత్ంది.  
లంకేశవ్రుడు సినిమాలోల్ రాధకి "ర" పలకనటుల్ ఇందులో రమాపర్భకి పర్తీ మాటకి మొదటోల్ అచుచ్లు తపప్ హలుల్లు పలకవు. ఎంటనే అమాపర్భ 
అరిగెతుత్కుంటూ ఎళిళ్ ఆళళ్మమ్ అచచ్మమ్తో "ఓటలో ఆమనన్, ఉచిచ్ ఆట ఆడుకుంటూ ఆనుస్ ఏసేసుత్నాన్రు" అని ఎపేత్, అది వినన్ అచచ్మమ్ నవేవ్సి "బుచిచ్ని 
ఓ కంట కనిపెటట్మని రామనన్కి చెపాప్ను. అందుకే అలా బుచిచ్ చుటూట్ తోటలో చెటెల్మమ్టా, పుటెల్మమ్టా తిరుగుతునాన్డు ఏం ఫరేల్దు" అని కొటిట్ 
పడేసుత్ంది.  

ఇంకికక్ణిణ్ంచీ కొనిన్ రీళళ్ సినిమాలో రమాపర్భకి, చలానికి పెళిళ్ చెయయ్డానికి మరాయ్దరామనన్ చేత దాసరివారు నడిపించిన కథ పుణయ్మా అని 
రమాపర్భ మిగిలిన సినిమా అంతా కళకళాళ్డుతూ కనిపిసుత్ంది.  

ఇదంతా అవుతూనే మరాయ్దరామనన్ ఇంటోల్ పని చెయయ్డానికొచిచ్ందని చెపిప్ గీతని అచచ్మమ్ దగగ్రికి తీసుకొసాత్డు. "ఇదెవరార్ హీరోయినలా 
వుందీ?" అనడిగిన అచచ్మమ్కి "అందమైన మీకు అందమైన పనిమనుషులుంటే బావుంటుందని" పొగిడి గీతని పని లోకి తీసుకునేలా చేసాత్డు రామనన్. 
గీతని తమింటోల్ మరాయ్దరామనన్ పని లోకి కుదరచ్డం చూసిన రాజా ఆ రోజు రాతిర్ గీత దగగ్రికెళిళ్ తనెలాగైనా గీత గురించి తన అమమ్ అచచ్మమ్కి చెపిప్ 
ఒపిప్సాత్నని, అంత వరకూ తను గీతని పెళిళ్ చేసుకునాన్ననన్ విషయం ఎవరికీ చెపొప్దద్ని చెపూత్, వంటవాడి వేషంలో వునన్ది బుచిచ్బాబే కదా అనడిగితే గీత 
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"అతను బుచిచ్బాబు కాదు. అతనేన్ పోలిన మరాయ్దరామనన్" అని చెపుత్ంది. రాజా గీత దగగ్రికొచిచ్ మాటాల్డడం కిటికీ లోంచి చూసి మరాయ్దరామనన్ 
సంతోషిసాత్డు.  ఇదిలా జరుగుతుండగా అచచ్మమ్ దగగ్రికి మోహనబాబు వచిచ్ బుచిచ్ ఎవరితోనో తిరుగుతోందని చెపిప్ బుచిచ్కి, రాంబాబుకి కుండమారిప్డి 
పెళిళ్ళుళ్ చేయడానికి ఒక రాజకీయనాయకుడి పిలల్లను కుదురుచ్కొచాచ్నని చెపాత్డు. ఆ రా.నా. ఎవరో కాదు సాకాష్తూత్ దానారా. అనన్టుట్ రానా పాతర్లో 
వచిచ్న దానారా గారికి పర్తీ మార్టకీ కార్వడి తర్గిలించి మార్టాల్డడం భర్లే సర్రదా.  

బుచిచ్ని పెళిళ్ చూపులు చూడాడ్నికొచిచ్న దానారాకి మరాయ్దరామనన్ ఎనోన్ అబదాధ్లు చెపిప్ ఈ పెళిళ్ తపిప్దాద్మనుకుంటే దానారా అవేమీ 
పటిట్ంచుకోకుండా పెళిళ్ ఖాయం అంటాడు. తపిప్పోతుందనుకునన్ పెళిళ్ కుదిరిందని బాధ పడుతునన్ బుచిచ్బేబీకి బుచిచ్బాబుని రెజిసట్రడ్ మారేజ చేసుకోమని 
సలహా ఇసాత్డు మరాయ్దరామనన్. ఆ ఐడియా బుచిచ్కి నచిచ్ ఇంటోల్ ఎవరికీ తెలీకుండా బుచిచ్బాబుని పెళిళ్ చేసేసుకుంటుంది. ఇదద్రూ కలిసి "హే 
బుచిచ్బాబూ...హే బుచిచ్బేబీ" అని పాట కూడా పాడేసుకుంటారు. ఈ పాటలో అనారాకి గొంతిచిచ్ంది ఎపప్టాల్ ఎసీప్బీ కాదు మాధవపెదిద్ రమేష. ఈ పాట 
మాతర్ం దాసరి తపప్ వేరెవరూ రాయలేరు, ఇలా రాయొచచ్ని కూడా ఊహించలేరు… "చలిగాడు, వేడిగాడు, దుపప్టిగాడు, పరుపుగాడు" అంటూ 
తెలుగులో నేనిపప్టివరకూ ఎపుప్డూ వినని పలుకుబడులోల్ ఎనోన్ వినూతన్ పర్యోగాలు చేసి అలరించారు దానారా వారు. అది ఎవరికి వారు విని 
వండరైపోవాలిస్ందే!  

సరే! దానారాకి బుచిచ్బేబీకి బుచిచ్బాబుతో పెళైళ్న సంగతి తెలీదు కదా! అందుకని బుచిచ్ని తన పిచిచ్కొడుకైన రాజబాబుకి ఇచిచ్ పెళిళ్ 
చేయబోతునన్ సంగతి పిచిచ్ కుదిరేచ్ డాకట్రతో మాటాల్డుతూ వుంటే, ఆ మాటలు ఆ ఇంటోల్ పని చేయడానికి చేరిన మామమ్ నిరమ్లమమ్ వింటుంది. వెంటనే 
ఆవిడ వెళిళ్ కోడలు అచచ్మమ్కి పిచిచ్పెళిళ్కొడుకు రాజబాబు గురించి చెపిప్ బుచిచ్తో పెళిళ్ ఆపుచెయయ్మంటే అచచ్మమ్ వినిపించుకోక ఆవిణిణ్ తిటిట్ 
పంపించేసుత్ంది. వెళిళ్పోతునన్ నిరమ్లమమ్ని చూసి మరాయ్దరామనన్ "మీ అందరీన్ ఓ చోటికి తీసుకువెళాత్ను" అని చెపిప్ మామామ్-తాతలిన్, కవలలిన్ తన 
ఇంటికి తీసుకెళాత్డు.   

అకక్డకెళాళ్క గుమమ్డి-నిరమ్లమమ్లకి మరాయ్దరామనన్ తమ మనవడైన బుచిచ్బాబు అని తెలుసుత్ంది. వాళుళ్ తమ కూతురింటికే చేరామని 
సంతోషిసాత్రు.  

ఈలోగా మోహనబాబుకి ఊరేక్ వుంటే ఆటేట్ రోలుండదు కదా! అందుకని అచచ్మమ్కక్ దగగ్రికెళిళ్ ఇంటోల్ వునన్ పనిపిలల్ రాజా పెళిళ్ చేసుకునన్ గీత 
అని చెపిప్, ఆ అమామ్యిని ఇంటోల్ంచి పంపించెయయ్డానికి ఓ పాల్న చెపాత్డు. అదొక నాసిరకపు కీచకవధ తరహా సీను. అందులో గీత బదులు చీర కటుట్కుని 
గాజుల చేతోత్ పాల గాల్సు అందించిన మరాయ్దరామనన్ చేత తిటుల్ తిని బుదిధ్ వచిచ్ందని వెళిళ్పోతాడు మోహనబాబు. అలా వెళాత్నని చెపిప్ వెళిళ్నవాడు 
వెళళ్కుండా ఇంటోల్ వాళళ్ందరినీ తీసుకొచిచ్ మరాయ్దరామనన్ పెటుట్కునన్ విగుగ్ పీకేసి అతనే బుచిచ్బాబు అని అందరికీ చూపించి, గీతనీ, బుచిచ్బాబునీ 
ఇంటోల్ంచి వెళళ్గొటిట్సాత్డు.  

భలే! నాగేసప్రార్వ విగుగ్ మీద విగుగ్ పెటుట్కునన్ సినిమా ఏంటండీ అనీ ఎవరైనా అడిగితే “బుచిచ్బాబు” అని చెపప్డం మరిచ్పోకండేం?!  
బుచిచ్బేబీకి కూడా బుచిచ్బాబు మీద కోపమొచిచ్ బుస కొడూత్ ఇంటోల్కి వెళిళ్పోతుంది. బుచిచ్బాబు గీతని తీసుకుని తనింటికి తీసుకెళాత్డు. 

మొతాత్నికి అందరూ వైకుంఠపాళీ ఆటలోలా ఒకోక్ సీనూ దాటి చలనచితర్-పట-సోపానం లాంటి హీరో గారింటోల్ చేరుతూ వుంటారు.    
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ఇంతలో బుర్చిచ్కి పెర్ళిళ్ కార్లేదనుకుని తార్ంబూలాలు తీర్సుకోవడానికి వర్సాత్డు దార్సరి. అపుప్డకక్డికి కోయదొర వేషంలో వచిచ్న బుచిచ్బాబు 
బుచిచ్కి అపప్టికే పెళైళ్పోయిందని చెపప్గానే "పెర్ళైళ్పోయిన పిర్లల్కి నార్ కొర్డుకు చేర్త తార్ళి కర్టిట్ంచడానికి నేర్నేమీ గార్డిదని కార్ను" అని ఓ పర్దినిముషాలు 
సీర్ప్చిచిచ్ లేచెళిళ్పోతాడు దాసరి.  

ఈలోగా బుచిచ్ ఓ ఎఱఱ్చీర కటుట్కుని, చెవిలో ఓ ఎఱఱ్పువెవ్టుట్కుని పాటకు రెడీ అయి ఇంటోల్ంచి పారిపోతుంది. ఆమె వెనకాలే వెళిళ్న మోహన
బాబు కోయదొర శపిసాత్డని భయమేసి పారిపోతాడు. వెంటనే కోయదొర వేషంలో వునన్ బుచిచ్బాబు "ఎఱఱ్కోక కటిట్నావె పిటాట్" అంటూ పాట పాడేసాత్డు. 
పాట చివరోల్ బుచిచ్బేబీకి ఆ కోయదొర బుచిచ్బాబే అని తెలుసుత్ంది. బేబీ, బాబులిదద్రూ కలిసి బాబింటికి చేరతారు. అకక్డ బుచిచ్కి చినన్పుప్డు 
బొమమ్లపెళిళ్లో తనని పెళిళ్ చేసుకునన్ బాబే ఈ బుచిచ్బాబని తెలుసుత్ంది. అనన్టుట్ ఈ సీనులో ఏఎనాన్రు వేసుకునన్ ఆకుపచచ్ చొకాక్ మీదునన్ పూలపూల 
డిజైను నాకు భలే నచేచ్సింది. అలాంటి చీర ఎకక్డైనా దొరుకుతుందేమో చూడాలి.  
చివరాఖరి పదినిముషాలోల్… 

మోహనబాబు మాట విని అచచ్మమ్ రాజాకి వేరే పెళిళ్ చేయాలీ అనుకోవడం; 
పిలల్ల ఆసిత్ కోసం గుమమ్డి అచచ్మమ్ మీద దావా వేయడం; 
ఆసిత్ కనాన్ అపుప్ ఎకుక్వ ఉనన్టుట్ చూపిసేత్ పిలల్లకి ఆసిత్ పంచకక్రేల్దని మోహనబాబు చెపేత్ చలం ఓ పదిలక్షలు అపుప్ తీసుకొచిచ్ అచచ్మమ్ చేత ఏవో 
కాయితాల మీద సంతకాలు పెటిట్ంచడం; 
రాజాకి బుచిచ్ వాళళ్మమ్ అచచ్మమ్ చేసిన మోసాలు అనీన్ చెపప్డం; 
రాజా పెళిళ్ జరుగుతుంటే బుచిచ్బాబు గీతని అకక్డికి తీసుకొచిచ్ పెళిళ్ జరకుక్ండా ఆపడం; 
పెళాళ్గిపోగానే ఇంటికి వచిచ్న అచచ్మమ్ని చలం “ఈ ఇలుల్ అమిమ్నటుల్ సంతకం పెటాట్వు, ఈ ఇలిల్క నీది కాదూ” అని అచచ్మమ్ని అటకాయించడం; 
అచచ్మమ్కి ఇలుల్ కొనుకుక్నన్ది పర్భాకరెర్డిడ్ అని తెలియడం; 
చివరికి రావి కొండలార్వు చేత అచచ్మమ్ చెంపదెబబ్ తింటే కానీ బుదిధ్ రాకపోవడం; 
సినిమా మొదటోల్ కనిపించిన పెదద్లుల్డు కేవీ చలం మళీళ్ చివరోల్ రావడం; 
అందరూ కలిసి గూర్ప ఫోటో దిగడం…  
ముందే చెపిప్నటుల్ హిందీ సినామ్ "బావరీచ్" నుంచి పర్ధానమైన దినుసు తీసుకుని, దానికి పపూప్-ఉపూప్, పులుపూ-బెలల్ం, మినుమూ-కిలుమూ, కారం-
మసాలాగరం తగిలించి దానారా వండిన దరశ్కతవ్పు-కిచిడీ, వారిచ్న సీర్క్నపేల్-పులిహార "బుచిచ్బాబు". 

 దాసరి వారి వరసలో …  
బావరిచ్ బిరాయ్నీ... హొయ! 

బావరిచ్ బిరాయ్నీ… పులిహార అయియ్ంది 
నువువ్ వండావా...? నేను వండానా…? 

దానిన్ నువువ్ వండావా...? దీనిన్ నేను వండానా…? 

 - అని పాడుకుంటూ నా ఈ కథ కంచికి!      
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PPP 
“రాముడు కాదు కృ ణ్డు”.  

 ఇందులో ఏఎనాన్రు దిపా భినయం - రాముడి పా లో ఒదిగిపోయాడు, కృ ణ్డి పా లో ఎదిగి పోయాడు. 

రాముడికి జంట రాధిక. కృ ణ్డికి జత జయ ధ. 

రామకృ ణ్లని కనన్ ళుళ్ నవరసనటనా రభౌమ సతయ్నారాయణ, తమిళతాయి కుమారి.  
ఇందులో దుషట్ యం - తలిల్ రయ్కాంతం, కొడుకు రా గోపా , 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 . 

సంగీతం కృషణ్-చ  ర త చ వరిత్. 

కథ, క్న్పేల్, మాటలు, పాటలు, దరకత ం - దాసరి నారాయణరా  ' ఫాడ్'.  కథా రంభే యథా ధి దాసరి దరకత  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 బీలు. ఈ అపాప్రా కో బావమరిది గోపా . ఆ గోపా కో భారయ్, రాధ అనబడే రాజ లోచన. ఈ డ ఒకపప్టి 
ఏఎనాన్రు రోయినున్ ంతిని సం అనే బాల్కెండై ట్ నిమాలో. ఇందులో ఈ డ అపాప్రా కి చెలెల్లు కూడా. గోపా , రాధలకి ఓ కూతురు 
జయమాలిని. ఆ త్ కోసం రాముడికి, జయకి పెళిళ్ చేయాలని ఆశ పడుతూ ంటారు ళళ్ అమామ్, నానన్. గోపా  తలిల్ 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.   
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ఇక రాముడేమో రాం చిట్ఫండ్  అనే కంపెనీని నడుపుతూ ంటాడు. రాముడి దగగ్ర అలుల్ రామలింగయయ్ మేనేజర్. రాముడేమో 
పితృ కయ్పరిపాలకుడు. అనిన్టికీ "నానన్గారు చెపప్లేదండి" అంటూ ంటాడు. నానన్గారు చెపిప్ పంపించిన ళళ్కి లేని ఉదోయ్గాలిన్ సృ ట్ంచి 
ఇ త్ ంటాడు.  

రాముడి తం  అపాప్రా  పేకాటపాపారా వతారం. ఈయన మీలు, చందాలు, రాళాలు రి గా ఇ త్ ంటాడు. ళిళ్దద్రూ 
కలి  ఆ త్ని కృ ణ్రప్ణం చే త్నాన్రని రాముడికి తన కూతురు జయనిచిచ్ పెళిళ్ చేదాద్మనుకుంటునన్ గోపా  బాధపడిపోతూ 
ంటాడు.  అందుకే రాముడు పో ట్ంగ్ ఇచేచ్ ళళ్కి గోపా  ఊ ట్ంగ్ ఆరడ్ర్  ఇ త్ ంటాడు. 

ఇహ రాముడింటోల్ ఎలా ంటుందంటే ళళ్ వదిన వరాలమమ్ అంటే జయంతి రాముకి కావలినవనీన్ చూ త్ ంటుంది. ఆ డ 
పిలల్లిదద్రూ పెదద్కబురుల్ చెపూత్ ంటారు. ళళ్ గురించి చెపుప్కోవడానికి అంతకనాన్ ఏమీ లేదు. 

రాము ఆఫీ లోనే అలుల్రామలింగయయ్ భారయ్ మమత కూడా పి ట్గా పని చే త్ ంటుంది. కానీ ళిళ్దద్రూ భారాయ్భరత్లని ఎవరికీ 
తెలియనియయ్డు అలుల్రామలింగయయ్. ఓ రోజు 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  గలు చే  ఆయన దగగ్ర ఓ నూటపదిరూపాయలు పుచుచ్కుని "ఈయనెవడో నా చెయియ్ 
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 త్ ంటే రయ్కాంతం, రాజ లోచన, 
రా గోపా  కూరుచ్ని తింటూ ంటారు. అది చూ  రాము 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 ళళ్ తముమ్డు చనిపోయాడని తెలు త్ంది. ఆమె నకాలే 
తుకుక్ంటూ వచిచ్న రాముని చూ  ఏడు త్ "మా తముమ్డి మందుల కోసం నాటకమాడి ఈ వందా తీ కునాన్ను. ఇపుప్డింక ఆ మందులూ, ఈ 

వందా అకక్రేల్దు" అంటూ ఆ వంద రూపాయలు తిరిగివబోతుంది.  అపుప్డు ంటనే రాము “క ట్లోల్ నన్ ళళ్కి యం చెయయ్మని నానన్గారు 
చెపాప్రు” అని ఆమె ఇవబోయిన వందా తీ కోడు. 



 

øöeTT~                                                                             www.koumudi.net       
                          

   71 GSOqEc fSFcôNqj*¸ 

ఆ తరా త ఆఫీ లో కొనిన్ నుల్ - రా గోపా , అలుల్రామలింగయయ్, మమత ఉనన్  అటు కథ లోనూ కలి  కా . పోనీ పిటట్కథగా 
చెపుప్కుని న కోవడానికీ పనికొచేచ్  కా . నిమాను ఓ రెండునన్ర గంటలు 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 త్ నోది త్ ంటారు. నానన్గారి మాట జవదాటని పు రతన్ం రాము, అపాప్రా గారు ఒపుప్కునన్ 
చందాలకి సంతకాలు చే న చెకుక్లు అరిప్ త్ ంటాడు. ఈ రకంగా తం కొడుకులిదద్రూ నాలుగుచేతులా "పరోపకారారథ్ం మాకునన్ పణం" 
అనన్టుల్ దానాలు చే 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. 

ఇలా చెపేత్ అలా అలుల్కుపోతుంది మన జయమాలిన్. ఓ రోజు చీకటి పడడ్ ళ భుజానో సంచీ తగిలించుకునన్ రాముడు తలొంచుకుని 
ఇంటోల్కి రాగానే జయమాలిన్ పరుగున ళిళ్ తల కిలి తలుపే  "బా ! మరె... అనన్ం పెటట్మంది అమమ్" అంటూ పాడే  ఆడే త్ంది. 
బితత్రపోయిన రాముణిణ్ ఉకిక్రిబికిక్రి చే 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 యం చెయయ్మని నానన్గారు చెపాప్రు” అని ఇంతకు రెండు నల్ ముందు చెపిప్న లాగే మళీళ్ 
చెపూత్ సరుకులు కొనుకొక్చిచ్ రాధిక ఇంటోల్ యి 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 కి తన 
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కూతురు రాధిక, రాముడేఎనాన్రూ మించుకుంటునాన్రని చెపాత్డు. అది నన్ రా గోపా  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  ళిళ్ “మీకోసం ఆ ఇలుల్ డిచి రమమ్నాన్ వచేచ్ త్ను” 
అంటూ ఆ శ పడతాడు. ంఠనే రాధిక కల గనే త్ంది "మంచు ముతాయ్ని  ...హంపి రతనాని ...తెలుగు కిట న ముగుగ్ ...ముగుగ్ 
నడుమన రి న ముదద్బంతి పూ …" అంటూ కంఠానికి ఓ బౌ పెటుట్కునన్ రాముడేఎనాన్రు నటరాజ మి హం ముందు, గంటల కింద, 
బంతిపూలు పరిచిన ముగుగ్లు తొకక్కుండా మరీ నడు 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  ళ రాధిక 
రాముడికి ఫోన్ చే త్ంది "మా నానన్ ననెన్వడికో ఇచిచ్ తెలాల్రగానే పెళిళ్ చే త్నంటునాన్డు. ను 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.  

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 క్ని య్పారం తపప్ ఇంకేమీ తెలియని డేడీ భాక డిడ్కి పాపులర్ డి క్ డానర్ కృషణ్ 
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 డానర్ కృషణ్ చుటూట్ మూగి ఆటో ఫులు 
తీ కుంటూ ంటారు. ఓ అమామ్ తే ముదుద్ కూడా పెడుతుంది. ంటనే కృ ణ్డేఎనాన్రు ఆ అమామ్యిని కొటిట్న చిరుచిలిపి దెబబ్ తరా తత్రా త 
అకిక్నేని రి రసత పు దెబేబ్మో అనిపించింది. మరీ యా అంటూ గించను ఇకక్డ. ఈ  గారి "హలో దర్" నామ్లో 
నట టుట్గారి ర టుట్ దిపా భినయం చే త్, ఓ పా లో అమామ్యిలిన్ నకాల కొడుతూ ంటాడు. అది గురుత్కొచిచ్ దాసరి రు 
చూపిన బాట య్లు అనుసరించారనన్ మాట అనుకునాన్. 
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సరే! అమామ్యిలందరూ కృ ణ్డేఎనాన్రు చుటూట్ మూగడం చూ న జయ ధ ఉడుకుక్ని, ఉ ష పడి, ఆ రోషంతో "ఐ ట్ యూ!" 
అని ఓ కాయితమీమ్ద రా  కవరోల్ పెటిట్ కృషణ్ ఇంటికొచిచ్ అతని తలిల్ కుమారి చేతిలో పెటిట్ "మీ అబాబ్యికివ ండి" అని చెపిప్ ళిళ్పోతుంది. 
తలిల్చిచ్న ఆ నోటుని కూలింగ్ గాల్  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  ంటనే రాము, జయమమ్ల పెళిళ్కి ము రాత్లు పెటిట్ త్నంటాడు. అది తెలి న రాము దిగులుగా ంటే 
వదిన వరాలమమ్ ఒచిచ్ "ను  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 
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 త్నన్ కృ ణ్డేఎనాన్రుని చూ న ఆడ ళుళ్ "ను  డి క్ డానర్  కదా, నువ ంటే మాకిషట్ం" 
అంటూ పలకరి 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. 
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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 "సయవరం", "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  ంది ఈ కృషణ్కీ అని. ఇంతలో 
పారీట్ కొచిచ్న ఇంకెవరో కృ ణ్డేనాన్రుని చూ  రాముడేఎనాన్రనుకుని "బాబూ1 ను  కాకినాటోల్ ండే బహదూర్ అపాప్రా గారి అబాబ్యి  
కాదూ?" అంటూ పలకరి త్త్రు. ఈ ఎదురుకోళుళ్, పలకరింతలూ, పరామరలూ జరుగుతునన్నంత పూ కృ ణ్డేనాన్రు చేతిలో గరెటుట్ ఊదుతూ, 
ఊపుతూనే ంటాడు.   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 ప్టలోల్ చేరు త్డు. 
సప్ృహలోకొచిచ్ కళుళ్ తెరిచిన రాముడితో కృ ణ్డు "ను  నేనూ ఒకేలా నాన్మూ, నాకు తం  లేడు, నీకు తలిల్ లేదు,  మనిదద్రం మన 
అమామ్నానన్లకి పుటిట్న అనన్దముమ్లం" అని భలే చికుక్ముడి పేప్ త్డు గరెటూట్దే త్. రాముణిణ్ తీ కెళిళ్ తలిల్ కుమారికి గరెటూట్దుతూనే 
చూపించి ఆ డకి గతం గురుత్ చే త్డు. నాకేమో భలే భయమే ంది. అసలే ఏడు త్నన్ కుమారికి తెగ ఊదే త్, ఊపే త్నన్ గరెటుట్ త పడి 
ఇంకా ఏడేచ్ త్ందేమో అని. అలాంటి మీ జరగలేదులెండి.  

ఇంతకీ కుమారి ఫాల్ బాక్ రాంశం ఏంటీ అంటే "తుఫానులొ పొలం, పంటా పోగొటుట్కునాన్మూ, నీ యం కా లీ" అని అతాత్-
భరాత్ స త-సతెత్నాన్రాయణ స దరి రా లోచన అనన్గారింట చేరుతుంది. 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 కుమారిని 
ఇంటినుంచి ళళ్గొటిట్ త్రు రా లోచన ఎండ్ కో. 
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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 రావలిన 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  బంధించిన ఇంటోల్ంచి బయటపడడం… 
రాముడేఎనాన్రు తార్ రుగా 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 చెచ్రయ్పోవడం…. 
ఆ తరా త రాముడు-రాధికల పెళిళ్లో భోంచెయయ్డానికి ఆకలే త్నన్ బీద-బహదూర్ అపాప్రా  రావడం… 
తన ళళ్ందరీన్ కలు కోవడం…అందరూ ఎవరి ఫాల్ బాకులు ళుళ్ చెపేప్ కోవడం… 
కృ ణ్డూ-జయ ధా, భాక డి నాటకమాడి రా గోపా 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 ళుళ్ చది యడం… 
లేని ళుళ్ ఓ రి నుంచి కిందకి చూ  ఒదిలెయయ్డం…  
 

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

PPP 
“ 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 

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 మోహన బాబు, నిరమ్లమమ్. తముమ్డుగా హరీష. 
డాకట్ర మోహన బాబుకి మెడికల రిపెర్జెంటేటివ సేన్హితుడిగా మురళీమోహన. 
దేవికి పేర్మ పూజారి, దేవీదాసు రాజేష గా ఏఎనాన్రు. 
రాజేష అమామ్-నానన్లు పుషప్లతా-పర్భాకరెర్డిడ్లు. 
రాజేష కి డాకట్ర గా గుమమ్డి. 
సినిమాలో చాలా సేపే వునాన్ "సెప్షల అపిప్యరెనస్" గా కారడ్ వేయించుకునన్ జయంతిగా జయసుధ. 

  
ఇంకా ఎవరునాన్రంటే... బాంబే నుంచొచిచ్న టున టున (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.   
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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 ఎయిర హోసెట్స అట. ఆవిడెకొక్చిచ్న తెలల్ ఎంబాసడర కార "ఆర" ఎగిరిపోయిన ఇండియన "ఎయి" లైనస్ వారిది. కారు దిగిన శీర్దేవి 
అకక్డ కనిపించిన తన అనన్ సేన్హితుడైన మురళీమోహన కి 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 ఎయిర పోరుట్కి వెళాత్డు ఏఎనాన్ర. తానెపుప్డూ వెళేళ్ వేన వుందని చెపిప్ ఏఎనాన్ర తో రానని చెపుత్ంది 
శీర్దేవి.  

శీర్దేవితో పాటు వేన లో 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.    

శీర్దేవీ బృందం ఎకిక్న వేన దారోల్ ఆగిపోతే ఆ వేన నే వెంబడించి వసుత్నన్ ఏఎనాన్ర కారోల్ ఎకిక్, తమ ఇళుళ్ ఎకక్డో ఏఎనాన్రుకి తెలీకూడదని 
మధయ్లోనే దిగిపోయి వేరే టేకీస్ ఎకుక్తారు శీర్దేవి, టున టున. టేకీస్లో వెళుత్నన్పుప్డు టున టున కి మరసటి రోజు తన పుటిట్నరోజు అని చెపుత్ంది శీర్దేవి. తన 
ఇంటి దగగ్ర టేకీస్ ఆగగానే టేకీస్ డైరవర కి 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 హరీష తో, 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 మోహన బాబు తన ఫెర్ండైన మురళీమోహన తో ఏఎనాన్ర శీర్దేవి పుటిట్నరోజుకి తన ఇంటికి రావడం ఏమీ బాగాలేదూ, అలా రావొదద్ని 
ఏఎనాన్రుకి చెపప్మని చెపాత్డు. మురళీమోహన ఆ పని తన కూడా తిరుగుతునన్ మాడాకి అపప్జెపాత్డు.  

మురళీమోహన తో "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.   
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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 
ఇన హేలర, 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 మురళీమోహన కి మాడా శీర్దేవి ఏఎనాన్రుని కాక మురళీమోహనేన్ 
పేర్మిసోత్ందని చెపూత్ వుంటాడు. అలా చెపిప్ అటు ఏఎనాన్రు దగగ్ర డబుబ్లు తీసుకుంటునన్టేల్ ఇటు మురళీమోహన దగగ్ర కూడా కొటేట్సూత్ వుంటాడు 
మాడా.   

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, మోహన బాబు 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 డినన్ర కి రమమ్ని అడిగితే శీర్దేవి "నే రానూ, ఎగిజ్బిషన కి వెళుత్నాన్ను" అని చెపుత్ంది. ఆ రోజు సాయంతర్ం శీర్దేవిని కలవడానికి 
ఎగిజ్బిషన కి 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 ఏఎనాన్ర తో 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 ఏఎనాన్ర ని అబదధ్ం చెపాప్డని కోపం తెచుచ్కుని తిటిట్ 
వెళిళ్పోతుంది.   

ఇక ఏఎనాన్ర ఇంటోల్ ఏం జరుగుతూ వుంటుంది అంటే అమమ్ పుషప్లత వచిచ్ పసుపుగళళ్ చొకాక్ వేసుకునన్ ఏఎనాన్ర తో 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.    
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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 పోలాక్-
చుకక్ల చొకాక్ మిలమిలాల్డింది.    

అనుకోకుండా ఈ మధయ్లో ఓ చినన్ సీను. శీర్దేవితో పెళిళ్ కుదురుసాత్నని మురళీమోహన కి, వాళళ్ అమామ్నానన్లకి మోహన బాబు చెపేత్ వాళుళ్ 
అసలు ముందు శీర్దేవి ఉదేద్శయ్ం ఏంటో కనుకోక్మంటారు. శీర్దేవితో పాటు గుడికెళిళ్న మురళీమోహనూ, శీర్దేవీ మధయ్ ఏవొ తలా-తోకా లేని డైలాగులు. 
సినామ్ రెండునన్ర గంటలు రావాలనేమో?! 

  
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 ఎకస పెర్షనస్, 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 
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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 కాల్త తో 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 కాంబినేషన కి నేను 
కలిపిన పరుప్ల సాక్రఫ్ సెట్ౖలు 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.  

అలా పాట పాడేసుకునన్ తరావ్త ఏఎనాన్ర నానన్ పర్భాకరెర్డిడ్ తోనూ, శీర్దేవి తన అనన్ మోహన బాబు 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 టీర్ట మెంట మొదలు పెడదామంటాడు.  

ఈ లోగా ఏఎనాన్ర, శీర్దేవి కలిసి సేన్హితులందరికీ తమ పెళిళ్ శుభలేఖలు పంచి పెడతారు. అందరితో పాటే మురళీమోహన కీ ఇదాద్మని వెళేత్ 
అతను కేంప కి 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.   
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అపుప్డే గుమమ్డి దగగ్రునన్ మోహన బాబుకి గుమమ్డి చూసుత్నన్ లంగ కేనస్ర రిపోరట్స్ ఏఎనాన్రువని తెలుసుత్ంది. వెంటనే మోహన బాబు 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 మోహన బాబు 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… 

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 ఏఎనాన్ర కి కేనస్ర అని తెలుసుకోవడం... 

సప్ృహ వచిచ్న ఏఎనాన్ర జయసుధ వదద్నాన్ వినకుండా తన ఇంటికి వచేచ్యడం… 

అదే సమయానికి సేన్హితుడైన పర్భాకరెర్డిడ్ ఇంటికి వచిచ్న గుమమ్డికి ఏఎనాన్ర పర్భాకరెర్డిడ్ కొడుకని తెలియడం…  
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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 మురళీమోహన తో పెళిళ్ 
కొపుప్కోవడం…  

కొదిద్ రోజులోల్ చనిపోబోతునన్ ఏఎనాన్ర కి జయసుధ తను అతని భారయ్ కావాలని కోరుకోవడం... 

గుమమ్డి వెళిళ్ ఏఎనాన్ర విషయం పర్భాకరెర్డిడ్కి చెపప్డం… 

మురళీమోహన ని పెళిళ్ చేసుకునన్ శీర్దేవికి ఏఎనాన్ర విషయం తెలియడం… 

ఈలోగా ఏఎనాన్ర "ఆగదు ఏ నిముషము నీ కోసము" అంటూ పాడడం… 

పాటయేయ్ సమయానికి గుమమ్డి, పర్భాకరెర్డిడ్, పుషప్లత, మోహన బాబు, మురళీమోహన, శీర్దేవి, హరీష, నిరమ్లమమ్ పదమ్నాభం, ఈశవ్రార్వ, మాడా - ఇలా 
అందరూ జయసుధ ఇంటికి చేరుకోవడం…  

వాళళ్ందరూ రాగానే సినిమా కెల్ౖమాకస కి చేరుకోవడం…   

 మొతాత్నికి పేర్మాభిషేకం సినిమా:  
ఏఎనాన్ర, జయసుధల నటనాభిషేకం… 

శీర్దేవి సౌందరాయ్భిషేకం… 
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!" 

PPP 
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అనీన్ కాకపోయినా కొనిన్ సరిలేని-దాసరి రి నిమాలు  

   All good things must come to an end అనన్ది ఆంగల్ నానుడి. సాగుతునన్ కబురుల్ సరదాగా వుండగా ఆపుట మేలు - అనన్ది 
నాకనిపించిన నుడి. 

ఈ మాసపు దాసరివారి చితర్ విచితర్ చలనచితర్ విశేషాలు రాయబోయే ముందు ఆనవాయితీగా ఒక సినమ్తీ గిదయ్ం: 

నేననగనగాయంచు సినామ్ కథ చెపుప్చుండ 
నేనార్యగ మీరా కథ చదువుచుండ 
నే జెపుప్ దాసరి కథలు సరదాగ సాగుచుండ 
నేనాపుటే ఉతత్మం మీకును నాకును సినమ్తీ! 

నా బాల్గు పుసత్కం "బోలడ్నిన్ కబురుల్" చదివిన కిరణపర్భ గారు నాకు ఫోన చేసి మాటాల్డి మా "కౌముది"కి మీరేమనాన్ రాయాలి అని అడిగినపుప్డు 
అసలు నేను ఏం రాయగలనూ అనన్ ఆలోచనే లేకుండా "తపప్కుండానండి" అని మాటిచేచ్శాను. అది ఆగషుట్ 2018 లొ జరిగిన విశేషం.  

ఆ తరావ్త కాంతి గారితో కూడా మాటాల్డినపుప్డు కూడా అంతే ధీమాగా “కౌముది”కి ఏవైనా సినిమా కబురుల్ రాసాత్నని చెపాప్ను. అలా రాసాత్, 
రాసాత్నని ఒపేప్సుకునాన్ను కానీ ఎంత ఆలోచించినా దేని గురించి రాయాలో ఓ పటాట్న తటట్లేదు. ఈలోగా డిసెంబర రానే వచిచ్ంది. “కౌముది”లో 
రాబోయే కొతత్ ఏడాదిలో జనవరి నుంచి మొదలుబెటట్బోయే కొతత్ శీరిష్కల గురించి డిసెంబరోల్ పర్కటించడం ఓ ఆనవాయితీ. దాని గురించి మాటాల్డుతూ 
కిరణపర్భ గారు "ఎలాగూ సినిమా కబురుల్ రాసాత్నని అనాన్రు కదా!  మీరార్యబోయేవి 'సరదా సినిమా కబురూల్ అని పర్కటిదాద్ం" అనాన్రు, అలాగే 
పర్కటించారు.  

అపుప్డు నాకింకో సమసయ్ - సినిమా కబురుల్ అంటే ఎలా రాయాలీ? ఏం రాయాలీ? నా వరకు నాకు సినిమా అంటే ఓ మూడు గంటల 
కాలకేష్పం. అందులో వునన్ టెకిన్కాలిటీస నాకసస్లు తెలీవు. నిజం చెపాప్లంటే మండుటెండలోల్ లెదర జాకెటుల్ వేసుకుని వుడికిపోయే హీరోలు, 
మంచుకొండలోల్ సీల్వలెస జాకెటుల్ తొడుకుక్ని ఒణికిపోయే హీరోయినల్ని చూసూత్ వాళెళ్ంత కషట్పడాడ్రో తలుచుకుని జాలిపడి నే సినిమాలు చూసిన 
సందరాభ్లు కూడా వునాన్యి.   

వినదగగ్ పాటలుండి, చూసుత్నన్ వాళెళ్వరీన్ నొపిప్ంచని హాసయ్ముండి, చూడడం అయాయ్క చూసిందానిన్ గురుత్ంచుకుని ఇంకొకరికి చూడమని చెపేత్ 
వాళుళ్ ననున్ తిటుట్కోకుండా చూడగలిగితే అది మంచి సినిమా నాకు.  

సరే! అలా అంటే అలాంటి సినిమాలు బోలుడ్ంటాయి. ఏదో ఒక విషయానిన్ ఎంచుకుని రాయకపోతే నా శీరిష్కలో నేనేం చెపప్దలుచుకునాన్నో 
ఎవరికీ అరథ్ం కాక నా రాత లంక మేత, గోదారి ఈత అవుతుందనిపించింది.  

అలా నేనేం రాయాలా అని నేనాలోచిసుత్ండగా, డగా, డగా… అపుప్డు తటిట్ంది దాసరి నారాయణరావు సినిమాల గురించి. చినన్పప్టున్ంచి దాసరి 
సినిమాలు ఆటేట్ నాకు చూపబడలేదు, నేను చూడలేదు. కానీ నాకు దాసరి సినిమాలోల్ పాటలనీన్ చాలా ఇషట్ం. అందులోనూ నాకెంతో ఇషట్కవులైన 
దేవులపలిల్, వేటూరి రాసినవి చాలా ఇషట్ం.  
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ఇవే కాకుండా దాసరి రాసినవైతే మరీ ఇషాట్తి-ఇషట్ం. ఎందుకంటే… తనకు తటిట్న మాటలు పేరుచ్కుంటూ, అనన్ మాటనే అంటూ, తననన్ 
మాటకరథ్ం ఏంటంటూ వినన్వాళుళ్ తనున్కుంటూ, తలలు బదద్లు కొటుట్కుంటూ వుంటూ కూడా తలలూపుకుంటూ వింటూ వుంటారంటే దాసరి పాటెంత 
పాటిదో నేను మాటలోల్ వేరే చెపాప్లా! ఒకోక్సారి ఒకోక్ పాట వింటూ వునన్పుప్డలాల్ అసలా పాట రాసేటపుప్డు దాసరి ఆలోచన ఏమైవుంటుందా అని 
నాకొకటే ఆలోచన.  

అనిన్టికనాన్ ముఖయ్ంగా నేను దాసరి సినిమాల గురించి రాయడానికి పేర్రణనిచిచ్న “పేర్మ అనన్ది ఒక కల...  కల...  కల...” అనన్ ఓ పాట 
గురించి చెపాప్లి.  ఆ పాట 'బర్హమ్ముడి’ అనే సినామ్లోనిదట. 'లోనిదట’ అని అనడమెందుకటా అంటే ఆ సినిమా నే చూడ సాహసించనందుకట.     

పేర్మ అనన్ది ఒక కల...  కల...  కల... 
చికుక్కుంటే అది వల...  వల...  వల... 
మొదట సాగుతుంది నావలా... 
పరుగు పెడుతుంది లేడిలా... 
పిదప ఎగిరిపోతుంది కాకిలా... 
కడకు విడిచి పోతుంది ఏకాకిలా...  ఏకాకిలా... 

 చినన్పప్టున్ంచీ ఈ పాట ఎపుప్డు వినాన్ నా చెవులు "పిదప ఎగిరిపోతుంది కాకిలా" అనన్ వాకయ్ం వచేచ్దాకా భలే ఆతర్ంగా ఎదురు చూసుత్నన్టల్నిపించేది. 
అది వినీ వినగానే భళుళ్మని ఓ అటట్హాసం పెటిలల్ని నా పకక్నునన్వాళళ్ని దడిపించేది - ఇపప్టికీ దడిపిసూత్నే వుంది - ఇక ముందు కూడా దడిపిసుత్ందని 
నాదీ హామీ! 

అసలా పలల్వి ఒక కాల్సిక - దాని పర్కారం  పేర్మ అనే ఓ కార్పు-పదారధ్ం (మరి పాట మగగొంతులో వుంది కాబటిట్ - అదే ఏ పీసుశీలాల్ంటి 
గాయకమోమ్ పాడుంటే జడ-పదారథ్మయేయ్ది) పడవలా నీళల్ మీద ఊకుక్ంటూ వచిచ్, జింకలా రోడుడ్ మీద పరిగెటేట్సి, చివరికి కాకిలా గాలోల్కి 
ఎగిరిపోతుందట. అందులోనూ ఆ పేర్మ కలలా మొదలెటిట్ వలలా చుటేట్సిందని ఆ పాటలో ఏకాకిలా నడుసుత్నన్ అబాబ్యి మొహం వలవలా 
ఏడేచ్సుత్నన్టుల్ండడం పాటకి మరింత తగినటుల్ందండోయ! 

అదుగో… ఆ పాటే కాదు ఇంకోటి కూడా వుంది "నడక సాగితే రాదారీ, పడవ సాగితే గోదారీ"అంటూ. అందులో "మైలు మైలుకీ రాళుళ్ంటాయి 
రాదారిలో, అడుగు అడుగుకీ నీళుళ్ంటాయి గోదారిలో" అనన్ లైనుల్ నాకు వినన్వి వినన్టుట్ నాగుగ్రుత్నాన్యో, లేకపోతే అవి అలాగే వుంటాయని నేనే 
ఊహించుకునాన్నో నాకెపప్టికైనా అంతు పటాట్లంటే అసలా పాట ఏ సినామ్లోదో తెలియాలి, నాకది దొరకాలి, నేను వినాలి.  

సరే! చినన్పప్టున్ంచీ ఇనిన్ సర-దా-సరి-సవ్రాలు వినన్పప్టున్ంచీ నాకెపప్టికైనా వీటనిన్టిమీదా ఓ రీసెరచ్ లాంటిది చేయాలనిపించేది. ఎపుప్డైతే 
కిరణ పర్భ గారు “కౌముది”కో సరదా శీరిష్కోటి రాయమనాన్రో నాకు వెంటనే దాసరి సినిమాల గురించి రాసేత్ ఒక రాతకి రెండు చేతలు 
అనన్టల్వుతుందనిపించిందే తడవు కిరణ పర్భ గారికి ఫోన చేసి దాసరి సినిమాల గురించి రాసాత్నని చెపాప్ను. అది వినగానే ఆయన "అది కొంచెం 
కాంటొర్వరీస్ అవుతుందేమోనండి" అనాన్రు. నేనపుప్డాయనకి నా రచనలో హాసయ్మే తపప్ అపహాసయ్ం వుండదు అని హామీ ఇచిచ్, నా శీరిష్కకి "సరదా 
సినామ్యణం" అనన్ పేరు కూడా నేనే పెటేట్సుకుని మొదటగా 2019 జనవరి సంచికకి "సవ్యంవరం" సినిమా కథ రాసి పంపించాను. ఫిబర్వరి నెలకి 
"రాగదీపం" రాశాను. అది కూడా ఎలాగంటే టికెటుట్ కొనుకుక్ని సినిమా చూసుత్నన్పుప్డు ఓ సాధారణ ౘ◌ూపఱుగా నాకొచేచ్ న-సాధారణ ఆలోచనల 
సహితంగా ఒక పర్తయ్క్ష వాయ్ఖాయ్నం లాగా రాశాను. తీరా మూడవ సినిమా ఏం రాదాద్మా అని వెతుకుక్ంటూ వుంటే ఏ సినిమా నచుచ్తునన్టుట్ 
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అనిపించలేదు. పైగా "రాగదీపం" దెబబ్కి దాసరి సినిమాలంటే దడుపు జవ్రం లాంటిదేదో వచిచ్ంది నా మనసుకి. అందుకని కొంచెం దాసరి వారి సినిమాల 
దారి మళిళ్ంచి హిందీ సినిమా "ధనక" రాశాను. 

దానికి నేనిచుచ్కునన్ వివరణ నా మాటలోల్నే… 

“ఆ... తొండి… దాసరి సినిమా కథ అనాన్వ, ఇంకేదో చెపుత్నాన్వ!” 
“మరే! ఒటిట్ కనకాంబరం పూలు మాల కడితే బావుంటుందా?’ 
“బానేవుంటుందనుకో...” 
“మరందులో మరువం, దవనం కలిపితే ఎలా వుంటుంది?” 
“బహు బాగుంటుంది...ఘుమమ్ంటుంది!” 
“అందుకే మరి… దాసరి వారి కథలని ఓ వారకి పెటిట్, ఈ సారికి ‘ధనక’ కథ విను మరి!” 

  ఆ రకంగా మారచ్ నెల దాసరి వారి బారిన పడకుండా తపిప్ంచుకునాన్ మళీళ్ ఏపిర్ల  నెలకి నా దారి దాసరి వారి దారే. ఇక చేసేదేముంది దాసరి 
సినిమాలు రాసాత్నని కమిట అయి ఆ సినిమాలకే భయపడితే ఎలా? హనాన్! అని నాకు నేనే చీవాటెల్టేట్సుకుని మళీళ్ ఎకక్డ మొదలుపెటాట్నో ఆ దారి చేరి 
కొనసాగించా.  

అలా మళీళ్ మొదలైన “సరదా సినామ్యణం”లో రాసినవేంటంటే మేఘసందేశం(ఏపిర్ల), అదాద్లమేడ(మే), యువరాజు(జూన), శీర్వారి 
ముచచ్టుల్(జులై), లంకేశవ్రుడు(ఆగషుట్), బుచిచ్బాబు(సెపెట్ంబర), రాముడు కాదు కృషుణ్డు(అకోట్బర), పేర్మాభిషేకం(నవంబర).  

వీటనిన్టి వెనకాల ఒకటే ఉమమ్డి లక్షణం. అంతటా, అనిన్టా దాసరే కావడం. కథ, సీర్క్నపేల్, మాటలు, పాటలు, దరశ్కతవ్ం అనీన్ దానారానే. 
అదొకక్టే కాకుండా ఈ సినిమాల గురించే రాయడానికి ముఖయ్ కారణం పాటలు.  

చినన్పప్టున్ంచీ ఎనోన్ పాటలు విజయవాడ వివిధభారతి-జనరంజనిలో వింటూ, నోటికొచిచ్నటుట్ అంటూ, నాకు తోచినటుట్ పాడుకుంటూ 
పాడింది పాటగా-వినుకునన్ చెవిపోటుగా పెరిగానేమో… ఈ యూటూయ్బ రోజులోల్ ఆ పాటలు వినడమే కాకుండా కనడమూ కుదిరాక వాటి గురించి ఏదో 
ఒకటి అనుకోకుండానూ, అనుకునన్ది ఎవరికో ఒకరికి వినిపించకుండానూ వుండలేకపోయాను. అలా నే విని పాడుకుటూ, నవువ్కుంటూ, కామెంటుకునన్ 
పాటలోల్ సింహభాగం దానారా విరచితం. ఎలాగూ అంతకు ముందు నుంచే నాకు దాసరి సినిమాలు అంటే కొంత ఆసకిత్, ఇంకొంత కుతూహలం. వెరసి నా 
సినామ్యణానికి అంకురారోపణం.  

ఇక నా సినామ్యణ నామ పారాయణ మాని దానారా దరశ్కతవ్ంలో నేను చూసిన, చూడకపోయినా చూచాయగా కథ తెలిసిన సినిమాల గురించి 
కొనిన్ కబురుల్ చెపాత్ను.  

1972 నుంచి 2014 వరకూ వందకి పైగా సినిమాలు డీఎనాన్రు దరశ్కతవ్ంలో వచాచ్యి. నేను ఈ “సరదా సినామ్యణం” రాయడం మొదలు 
పెటిట్న దగగ్రున్ంచీ పర్తీ నెలా రెండో మూడో సినిమాలు చూసేదానిన్. అలా చూసిన వాటిలోల్ నేను ఎంచుకునన్ సినామ్లకి నేను పెటుట్కునన్ నిబంధనలేంటంటే 
కథ, మాటలు దాసరివారివి మాతర్మే అయుయ్ండాలి అని. అలా అయితేనే సరదాలు విరివిగా పండును. నాకో నాలుగ్ నవువ్లు కిటిట్ంపవువ్ను. అందుకే 
బలిపీఠం, గోరింటాకు, కళాయ్ణి (యదద్నపూడి సులోచనా రాణి నవల - రాగమయి) లాంటి నవలాచితార్ల జోలికి వెళళ్లేదు.  
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అలాగే నాకు పొలిటికల సెటైరస్ అంతగా నచచ్వు. అందుకే “ఎమెమ్లేయ్ ఏడుకొండలు” సినిమా అంతటా కనిపిసూత్ డీఎనాన్రు వునాన్ కూడా దాని 
గురించి రాయలేదు. కాకపోతే ఈ సినామ్లో ఒక పాట నాకు భలే ఇషట్ం. "అందగాడు సంత కెళితే సందమామ సంకనెకేక్...ఎతుత్కోవాలా? దింపిపోవాలా? 
ఊరుకోవాలా? పారిపోవాలా?" అంటూ ఎసీప్బీ, పీసుశీల పాడిన పాట. ఎసీప్బీ నోటోల్ గోళీలు పెటుట్కుని పాడినటుల్ండడం వలల్ కళుళ్ మూసుకుని వింటే ఇది 
ఏఎనాన్రు పాటేమో అనిపిసుత్ంది, కానీ తీరా కళుళ్ తెరిచి చూసేత్ ఈ పాటకి ఆడేది రౌడీ వేషాలేసే బాలాజీ. అనన్టుట్ ఈ పాట రెండో చరణంలో బాలాజీ 
పకక్న ఆడుతూ కనిపించిందెవరో తెలుసా? ఆరుట్ సినిమాల అరచ్న.  

జయపర్ద వుంది కదా అని ఆశగా చూసిన ఇంకో సినిమా "పాలు-నీళుళ్". పెదద్ ఎసేట్టు ఓనర కూతురైన జయపర్ద "డానుస్, డానుస్" అని 
కలవరిసుత్ంటే వాళళ్ నానన్ "పెళిళ్ చేసుకో, పెళిళ్ చేసుకో" అని పలవరిసేత్ దానికి "చేసుకోను, చేసుకోను" అనేది కూతురు జయపర్ద సమాధానం. తన 
కూతురు 22 ఏళుళ్ వచేచ్ లోగా పెళిళ్ చేసుకోకపోతే ఆసత్ంతా అనాథ శరణాలయానికి చెందేలా విలుల్ రాసి చనిపోతాడు జయపర్ద తండిర్. జయపర్దేమో 
మెకానికైక్న మోహనబాబుని తనకేదో సాయం చేశాడని పెళిళ్ చేసుకోవాలనుకుంటుంది. ఆ మోహనబాబుకి తన ఆసిత్ ఇషట్ం లేదని తన 22వ పుటిట్నరోజు 
అయేయ్దాకా ఆగి తన తండిర్ రాసిన విలుల్ పర్కారం ఆసిత్ సేవాసదన పాలయాయ్క మోహనబాబుని పెళిళ్ చేసుకుంటుంది జయపర్ద. పెళళ్యియ్, పిలాల్డు పుటాట్క 
డానుస్ నేరుచ్కోవడం మొదలుపెడుత్ంది. పిలాల్డు పాకుక్ంటూ వెళిళ్ పడిపోతునాన్ పటిట్ంచుకోలేనంతగా డానుస్లో మునిగిపోతుంది. ఇక ఇంటోల్ గొడవలు. 
విడిపోవడాలు. జయపర్ద హీరోయినన్వడాలు. మధయ్లో బోలడ్నిన్ అపారాథ్లు. కోరుట్లో వాదనలు. మళీళ్ చివరికి కలవడాలు. వెరసి పాలు-నీళుళ్.  

ఇందులో ఏవో పాటలునాన్యి కానీ ఆశ భోసేల్ ముదుద్ముదుద్గా పాడిన ఓ పాట గురించి మాతర్మే చెపాత్ను. అదేంటంటే "ఇది మౌన గీతం….ఒక 
మూగ రాగం" అంటూ మొదలయేయ్ పాట. అందులో వునన్ రెండు చరణాలోల్ కొనిన్ లైనుల్ ఇలా వుంటాయి. (ఈ పాటలో జయపర్ద కటుట్కునన్ పసుపప్చచ్ 
బెనారెస చీర జిగేల జిగేల, మెళోళ్ వేసుకునన్ పొడుగాటి గొలుసు మిల మిలా.) 

  

దొరకక దొరకక దొరికిన రోజు 
దొరికీ దొరకక దొరకని రోజు 
ఒకే ఒకక్ రోజు - తిరిగి రాని రోజు 
 
మిగలక మిగలక మిగిలిన రోజు 
మిగిలీ మిగలక మిగలని రోజు 
ఒకే ఒకక్ రోజు - తిరిగి రాని రోజు 

  

ఈ పాట ఇపప్టికి ఎనిన్సారుల్ వినాన్… 

పాడక పాడక పాడిన పాట 
పాడే పాడక పాడని పాట 
ఒకే ఒకక్ పాట - అరథ్మవని పాట 
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 - అనుకోవడమే తపప్ ఈ పాట వెనక దాసరివారి కవిహృదయం పటట్లేకపోయా... 

  దానారా సినిమాలోల్ నేను చూడాలనుకుని చూడలేకపోయిన సినిమా ఒకటుంది. అది “కనాయ్కుమారి”. అందులో ఒక మంచి పాటుంది. "ఇది 
తొలిపాట...ఒక చెలి పాట... వినిపించనా ఈ పూట… ఆ పాట..." ఆ పాట కోసం మాతర్మే చూడాలనుకునాన్ను, ఆ పాట గురించే సినామ్ గురించి 
రాయాలనుకునాన్ను కూడా. కానీ దొరకలేదు. పచ్!  

నేను చూడాలనుకోకపోయినా చూసిన ఇంకో సినిమా "సంగీత". ఇందులో ఆర. నారాయణ మూరిత్ హీరో కాని హీరో. సినిమా ఆదయ్ంతమూ 
హీరోయినకి సినామ్ కషాట్లే వుండే ఈ సినిమాలో ఓ రెండు మంచి పాటలునాన్యి. ఒకటి "ఆకాశానికి రవికిరణం ఆరని హారతి" అనే పాట. ఇంకోటి "ఎవరో 
నాతో అనన్ మాట" అంటూ కొడుకులిన్ కాయలు కాసే కొబబ్రి చెటల్తోనూ, ఆకులిన్ మేసే ఆవులతోనూ పోలుసూత్ రాసిన ఓ జావాలో సివ్చ-సేట్ట
మెంటులాంటి పాట.  

  

బిడడ్ను నమిమ్తే ఏముంది? 
చెటుట్ని నమిమ్తే ఎంతుందో… 
కొబబ్రి చెటుట్ని నమిమ్తే ఎంతుందో! 
తాగేందుకు నీరిసుత్ందీ… 
తినడానికి కాయిసుత్ందీ… 
వుండేందుకు నీడిసుత్ందీ… 
పోతే మోసేందుకు చాపిసుత్ందీ… 
మనిషిని కాలేచ్ందుకు కటెట్లనిసుత్ందీ… 
కనన్బిడడ్ ఏమిసాత్డూ...కనీన్ళూళ్, కోపాలూ, తాపాలు తపప్… 
 
బిడడ్ను నమిమ్తే ఏముంది? 
గోవును నమిమ్తే ఎంతుందో… 
గంగి గోవును నమిమ్తే ఎంతుందో! 
తాగేందుకు పాలిసుత్ందీ… 
పండేందుకు ఎరువిసుత్ందీ… 
శకునానికి ఎదురొసుత్ందీ… 
కసాయిలకు బలియౌతుందీ… 
తాను చచిచ్ మన కాళళ్కు రక్షణనిసుత్ందీ… 
కనన్బిడడ్ ఏమిసాత్డూ...కనీన్ళూళ్, కోపాలూ, తాపాలు తపప్… 
 

పై పాట వినాన్క రాయకుండా వుండలేక 
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రాయక రాయక రాసిన పాట 
రాసీ రాయక రాయని పాట 
ఒకే ఒకక్ పాట...రాయలేని పాట... 

  

అనుకుంటూ నే రాసీ రాయని పాట కాని పాట...(ఇందులో ఆటేట్ అరాథ్లు వెతకక్ండి మరీ!) 

  

బుకుక్ని చదివితే ఏముంది? 
సినిమాని చూసేత్ ఎంతుందో… 
డీఎనాన్రు సినిమాని చూసేత్ ఎంతుందో! 
పాడేందుకు పాటుంటుందీ... 
చూసేందుకు ఆటుంటుందీ... 
చెపేప్ందుకు డైలాగుంటుందీ… 
పీకుక్నేందుకు జుటుట్ంటుందీ... 
కోపమొచిచ్ చింపేందుకు టికెక్టుట్ంటుందీ… 
బుకుక్ మనకేమిసుత్ందీ...పేజీలూ, వాకాయ్లూ, అక్షరాలు తపప్… 

  
ఇవే కాకుండా నాకు పాటలెంత నచిచ్నా చూడలనుకోక చూడని సినిమాలు కృషణ్ంరాజువి. కటకటాల రుదర్యయ్, సీతారాములు, గోలొక్ండ 

అబుబ్లు వగైరా. చూదాద్మని మొదలుపెటిట్ పూరిత్ చెయయ్లేకపోయినవి ఎనటీఆర సినిమాలు విశవ్రూపం, సరాద్ర పాపారాయుడు, బొబిబ్లిపులి.  

  జయపర్ద ఎంతో అందంగా వునాన్, పాటలెంత బావునాన్, నే పూరిత్గా చూసినా నే రాయలేకపోయిన ఓ దాసరి సినిమా "దీపారాధన". దీపం 
లాంటి జయపర్ద చివరోల్ కొండెకిక్పోయే ఆ సినామ్కి అసలు "దీపారాధన" అనన్ పేరు పెటట్డమేంటో అసస్లు నచచ్లేదు నాకు. చెపుప్కోవాలిస్న ఒకే ఒకక్ 
విషయం కొతత్ పెళిళ్ కూతురుగా మెరిసిన జయపర్ద అందం, "ఆకాశం ఎందుకో పచచ్బడడ్దీ" అనన్ పాట. ఆ పాట నచిచ్ందీ అంటే అరథ్ం నాకరథ్మయిందీ 
అని కాదు, వినసొంపుగా వుందీ అని మాతర్మే. 

"కోరికలే గురార్లైతే" సినామ్ మొతత్ం చూడలేదు కానీ అందులో నాకాక్వలిస్న కవల-పాటని పటుట్కునాన్. "ఏమి వేషం, ఏమి రూపం" అనన్ 
మోహన బాబు-రమాపర్భల పాట ఎకక్డిదో తెలుసా? హిందీ "జూలీ" కి రాజేష రోషన చేసిన "భూల గయా సబ కుఛ...యాద నహీ అబ కుఛ"కి తెలుగు-
కవల.  
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అనన్టుట్ "జయసుధ" అనన్ ఒక సినిమాలో వింతేంటంటే కథ, మాటలూ, పాటలూ, సీర్క్న పేల్, నిరామ్తా, నటనా అనీన్ దానారానే, దరశ్కతవ్ం తపప్. 
దరశ్కుడు కె, వి. నందనరావు. ఇందులోనూ పాటలో రెండు బావుంటాయి - రమేష నాయుడిగారి పుణయ్మా అని. అవి "కనురెపప్ పాడిందీ కనుసైగ పాట" 
అనేదోటి. ఇంకోటేమో మురళీ మోహన గోడెకిక్  వుండగా జయసుధ గౌర్ండు మీదుండి పాడే "గోరువెచచ్ని సూరీడమామ్" అనే పాట. ఈ పాటలో జయసుధ, 
మురళీమోహన కటుట్కునే మేచింగు తెలుపూ, పసుపూ చీరలు, పేంటూ-షరుట్లూ బటట్లు బహు బాగు.  

"కనురెపప్ పాడిందీ" పాటలో జయసుధ కటుట్కునన్వి రంగులు మారినా పిర్ంటులు మారని చీరలు. అనన్టుట్ ఈ పాటలో మురళీమోహన కి 
గొంతునిచిచ్ంది జయచందర్న. నేను చాలా రోజులు జేసుదాస అనుకునేదానిన్. 

డీఎనాన్రు-ఏఎనాన్రు సినిమాల వరసలో చూడలేక చూసినా రాదాద్మని పదిసారుల్ అనుకునాన్ రాయలేకపోయిన సినిమా పేర్మమందిరం. 
ఇందులో బామమ్ నిరమ్లమమ్, సినామ్ అతత్గారు సురయ్కాంతం, సినామ్ రాధ రాజసులోచన, సినామ్ సీత జయపర్ద - రాజరంజని, ఆంగల్రంజని, సభారంజని, 
మధురరంజని అంటూ నాలుగు తరాల జనరంజకులుగా ఉండడం, అకిక్నేని వారు మహా అమాయకులాల్గా ఒక పాతర్లో, వయసుమళిళ్న పిలల్ 
జమిందారుగా ఇంకో పాతర్లోనూ జీవించడం - చూడడంతో నా డీఎనాన్రు సినిమాల సరదా తీరిపోయింది.  

  ఈలోగా ఇదిగో...ఇలా డిసెంబరూ వచిచ్ంది. నా డీఎనాన్రు-చితర్ వీక్షణా జనిత సరదా భరిత సితారా వర్తం నేటితో ముగిసింది.   

తన సినిమాలు బావుంటాయని అంటారే కానీ తన మాటలు, పాటలు ఎవరూ పర్తేయ్కంగా పటిట్ంచుకోరు అని ఓ ఇంటరూవ్య్లో వాపోయిన 
డీఎనాన్రుకి తన మాటలూ, పాటలు కోసమే నేనీ సినిమాలు చూశానని తెలిసే అవకాశమే లేదు కానీ...ఇకక్డ నేనో మాట చెపాప్లి. "అబాబ్! ఎలాంటి 
సినిమాలు చూసుత్నాన్నార్ బాబూ!" అని నాలో నేను ఎంత విసుకుక్ంటూ చూసినా ఒకే మూసలో ఎనోన్ సినిమాలు తీసినా అంత సకెస్సఫుల డైరెకట్ర కావడం 
సామానయ్మైన విషయం కాదు. అందుకే అంటునాన్... జయహో డీఎనాన్ర! జయ జయహో దాసరీ!   

ఈ సినామ్ సరదాకి ఆరంభమే కానీ అంతమనేది లేదు. ఇపప్టికి డీఎనాన్రు. ఈ పాటి నవువ్ కాని నవువ్ నవివ్ంచే సినిమాలు తీసిన దరశ్కులెందరో 
వునాన్రు. మళీళ్ కుదిరినపుప్డు ఇంకెవరివో కబురుల్ మోసుకుంటూ ఇటేట్ వసాత్...ఇటే వసాత్…  

ఈలోగా నలుగురు కూడి నవేవ్వేళల నా సరదా సినామ్యణానిన్ ఓ సారి తలుచుకుని ఇంకొకక్ నవువ్ ఎకుక్వ నవువ్కుంటారని అనుకుంటూ…నా 
ఈ సరదా కబురల్కి ఊతమిచిచ్న దాసరి వారికి జేజేలు తెలుపుకుంటూ…   

నా ఈ సరదాని "కౌముది" పాఠకులతో పంచుకునే అవకాశమిచిచ్న కిరణ పర్భగారికి, కాంతిగారికి కృతజఞ్తలు తెలుపుకుంటూ... 

ఇపప్టికి సెలవ!       
 


