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 పాత నిమాలకు సంబంధించిన లు.. నటీనటుల గురించి, నిమాల గురించి, ంకేతిక 
నిపుణుల గురించి.. వ రా..వ రా. తినెలా ఓ రి  అలనాటి నీరంగంలోకి తొంగిచూదాద్ం 

 

  గగతత  సంవత రపుసంవత రపు  కాంచనమాలకాంచనమాల   
--  రామన్రామన్  

((  తెలుగు నిమాతెలుగు నిమా,,  11994499,,  అఅకోట్ బర్కోట్ బర్  సంచిక నుంచీసంచిక నుంచీ))  
  
ఆమెను చూచేవూ... ఆమె కాంచన మాల అనాన్డు రావు... 
నేను చూచేను నాకు నమమ్కం లేదు. రావు అనేకమారుల్ కాని విషయానిన్ అవునని బూకరిసూత్ండేవాడు. 

ఇదీ అంతే అనుకునాన్ను. కాని ఆ మనిషికీ కాంచనమాల పోలికలునన్యి. అదీ విచితర్ం... 
*  *  * 

గుమమ్ం ముందు కూరుచ్ని తనలో తను వెకిలిగా నవువ్కుని మళీళ్ కొంతసేపటికి తనలో తను ఏదో 
పాడుకుంటూంది. ఉబెబ్తుత్గా ఒకక్ మారు లేచి మోకాళళ్ పైకి చీరను లాగి నవువ్తూ నించొనేది. ఆమె 
కాంచనమాల.... 

*  *  * 
నేను కూరుచ్ని వార్సుకునే వాడిని ఆ యింటోల్. ఆమె ఇతరుల పనులోల్ కాని యితరుల కారయ్కలాపాలోల్ 

కాని అనవసరంగా “తగుదునమామ్” అని తయారయేది కాదు. ఆమె తనలో తను నవువ్కునేది. ఏమీ తోచకపోతే 
పొర్దుద్టే లేచి కాలకృతాయ్లు తీరుచ్కుని తన మురికిబటట్లిన్ కొనిన్టిని వెండి బకెటులో వేసి వుతకడానికి 
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తయారయేది.  
*  *  * 

ఆమె కొకక్కక్ రోజున ఉదయమే పువువ్ల సంగతి జాఞ్పకమొచేచ్ది. తక్షణం పువువ్లు కొనుకోక్వాలని పటుట్ పటేట్ది. ఏరోజునా ఆమె 
ఎకుక్వ డబుబ్ వెచిచ్ంచి పువువ్లు కొనలేదు. కాని కారుమీద, పువువ్లు కొనడానికి మాతర్ం ఉదయమే బయలు దేరేది.  

*  *  * 
సాధారణంగా రాతిర్ పనెన్ండు ఒంటిగంటా దాకా ఆమె నిదర్పోయేది కాదు. ఒంటిగా ఒక కురీచ్లో కూచుని ఏదో ఆలోచించుకునేది. 

అలాల్గని ఇతరులకి నిదార్ భంగం కలిగించే పనులేమీ చేసేది కాదు. “తన గొడవ తను చూచుకుంటూ” రాతిర్ చాలా సేపు నిదర్పోకుండా మలిన 
మేఘావృతమైన ఆకాశం కిర్ంద చీకాకుబడడ్ మనసుస్తో కూచునేది. ఆ సమయాన ఆమెనెవవ్రైనా పలకరించినా ఆమె సమాధానం చెపప్దు. 
అదొక ‘సమాధి’ ఆమెకు... ! 

*  *  * 
కూరొచ్ని కూరొచ్ని ఆకలి పుటిట్ అనన్ం తినేది. అది రాతిర్ రెండుగంటలకు. ఇది తరుచు జరగక పోయినా అధమం ఎకుక్వ మాటేల్ 

జరిగిందని చెపాప్లి. ఒకొక్కొక్పుప్డు కొనిన్ పూటలు భోజనం లేకుండానే నిదర్పోయేది.  
*  *  * 

కాంచనమాల చాలా పటుట్దల గల మనిషి. ఆమె కెంతతోసేత్ అంత. ఇతరుల మీద చచేచ్ అపనమమ్కం. వారిని దరిచేరనివవ్దు. వారి 
మాట ససేమిరా వినదు. ఒక సంతకం పెటట్డానికాక్ని, ఒక కాని విదలచ్డానిగాగ్ని గంటల గంటలాలోచిసుత్ంది ఆమె కాంచనమాల కనుక.  

ఆమెకు పరిచారకులు చాలామందునాన్రా యింటోల్...  
ఆమె ఆ పరిచారకులిన్ గౌరవంగా చూచేది... ఎవరిన్ కించపరచ్డం ఆమె ఉదేద్శయ్ం కాదు.  

*  *  * 
ఉదయమే లేచి తక్షణం “కాఫీ” అని అరుసుత్ంది. కాంచనమాలకు ముఖం కడగటం అవీ తరువాత విషయాలు. ఆమెకు కాఫీ 

వచేచ్వరకూ అదే అరుపు. కాఫీ తాగి చాలాసేపు అలాల్నే సథ్బుధ్గా కూరుచ్ంటుంది. కాని 1948 వ సంవతస్రంలో ఆమెకు సేన్హితులుండేవారు. 
వాళుళ్ ఆమె మనసత్తవ్ం మారచ్డం కోసం రోజూ వచిచ్ పిచాచ్పాటి మాటాల్డుతుండేవారు. ఆమె శారదా పొర్డక్షనుస్కి తరచు పోయే రోజులు.  

*  *  * 
ఆ రోజులోల్ ఆమె అనుకునన్ంత ముందుకు పోలేదు. మామూలుగానే వుండేది. ఆమెకు టెలిఫోన వుపయోగం, కారు వుపయోగం 

మాకుస్ఫాకట్ర టాయిలెట సామానుల వుపయోగం కరతలామలకం. ఆమెకు ఏ చీర అందంగా వుంటుందో, మనిషి ఎలాల్వుంటే అందంగా 
వుంటుందో తెలుసు. ఏదైనా అసహయ్మైన విషయం మీద తక్షణం “ఛీ పాడు” అని రియాకుట్ అయేయ్ మనసత్తవ్ం ఆమెది.  

*  *  * 
ఆమెకు పర్పంచంలోని పర్తివయ్కీత్ వంచకుడు. మోసగాడు దొంగ. వాళళ్ని ఆకళళ్తో చూచేది. తనకి చాలా ఆతీమ్యుడైన మనిషిని 

కూడా నమమ్లేకపోయేది. అది ఆమెకు చాలా ముపుప్ తెచిచ్పెటిట్ంది. కాని దానికి కారణాలునైన్. ఒక రోజున ఆమె వంచించబడింది. ఆమెకు ఆ 
వంచన ఒక మనిషివలల్ కాక అతని అనుయాయులందరి వలాల్ జరిగింది. అందుకే ఆమెకు అంత భయం. అది ఆమె మనసుస్ మీద తీవర్ంగా 
పనిచేసి “పర్పంచంలో జీవించే వాళళ్ందరూ ఇంతేలావుంది” అనిపించింది పాపం ! కాంచనమాల.  

*  *  * 
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ఒక రోజున కాంచనమాలతో కనెన్మరా హోటలుకి పోవడం 
సంభవించింది. అపుప్డామె సలిల్వన సీట్ర్టులో వుండేది. తరచు ఆమె ఆరోగయ్ం 
బాగోకపోయినా అధమం వారంలో కొనిన్ రోజులు ఆమె మాటాల్డితే 
సహించతగగ్దిగా వుండేది. అది సాయంకాలం ఆయన, ఆమె, నేను, ఇంకా 
కొంతమంది ఆయనకీ నాకూ సంబంధించిన సేన్హితులూ వునాన్రు. సోఫాలమీద 
కూరొచ్ని సాయంకాలపు టీ తార్గుతునాన్ము. బిసక్టుల్  టీ.. బిసక్టుల్ చాలా మిగిలి 
వునన్యి. ఆమె టీ కూడా తార్గడమైంది. ఆ మిగిలిన బిసక్టుల్ పూరిత్ చెయాయ్లని.. 
ఆమెకు కావాలేమో అడగమనాన్ం ఆయనిన్... ఆయన అడిగాడు “కావాలా?” అని... 
ఆమె “ ఛీ పాడు, టీ తాగిన తరువాతా?” అంది...  

అంత తెలివితేటలు గలదామె. కాంచనమాల ఇంటోల్ చాలా ఎకుక్వగా 
తినేది తిండి. కాని నలుగురిలో మసులుకోవాలిస్ వచిచ్నపుడు ఆమెకు ఏమి 
చెయాయ్లో, ఏమి చెయయ్కూడదో తెలుసు. అది ఆమె లోని గొపప్తనం. ఆమె 
మానసిక సిథ్తి ఆ రోజులోల్ చాలా అధావ్నన్మైన సిథ్తిలో వునాన్ సభయ్తగా 
సంచరించడానిన్ ఆమె విసమ్రించలేదు.  

*  *  * 
మరొక రోజున ఆమె ఉమామహేశవ్రరావు మా యింటికి రావడం 

చూచింది. తనంత తను అతనిన్ గురుత్పటిట్నటుట్ కాని తనంత తాను పలకరించటం 
కాని చెయయ్లేదు, ఆయన కూడా మాటాల్డక వూరుకునాన్డు. కాని జరిగిన విచితర్ం 
ఇది. ఆమె అతనిన్ చూడగానే గురుత్ పటిట్ంది. తను సీర్క్నుకి దూరమై పోయినదానన్నే 
ధాయ్సతో ఆమె అతనిన్ పలక్రించడనికే సిగుగ్పడింది. కాని తరువాత యోగ కేష్మాలు 
కూడా విచారించి పంపింది.  

ఆమెను యిటేట్ చికాకు పరచడం సాధయ్ం. చాలా కొటట్చేచ్ మనసత్తవ్ం. 
ఉండి ఉండి కోపం పైకుబుకుతుంది. దానితో ఆమె “చూడు నీ...” అంటుంది, 
ఆమెకు అది మనసుస్ చీకాకుగా ఉండటం వలల్ వచిచ్ంది. కాని అవనీన్ మరిచి 

పోడానికి రోజలాల్ పర్తి సమయంలోనూ ఆమె ఏదో కూనిరాగాలు తీసేది. “సకుక్బాయి”లోని పదాయ్లు పాడేది. ఇంకా తను నటించిన 
సినిమాలోల్ని పాటలు పాడేది. కాంచనమాల ఆ రోజులోల్ ఏదో సమసయ్తో కలవర పడేది అని నా అభిపార్యం. అది తన భవిషయ్త ని గురించి 
కావచుచ్. లేదా గతానిన్ గురించి కావచుచ్.   

***   

     వచేచ్నెల మరో ఫాల్  బాయ్క్ 
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