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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 
 

ఈ మాసపు నిమా 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. 

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 
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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 
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.  
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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 
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 
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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.   

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 



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                y˚T    2019 

   5 GSOqEc fSFcôNqj*¸ 

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 
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. 
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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 
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.  
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 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!  

(వచేచ్నెల మరో సరదా నిమా కబురల్ తో) 
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