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డ్యూయల్ ఎట్ డబుల్ రాక్
న్యూడిల్లీ పనర్గన్ థియిట
ే ర్లీ న్డుస్త ింది పనర్ిజాతడప్హర్ణిం హిందీ
సినిమా. అది ఆఖర్ిర్లజు కనవటింవలీ థియిట
ే ర్ ఒక్ మోసత ర్ుగన ప్ుల్
అయిింది.
తెర్మీద క్నిపిసత తన్ా శ్రీక్ృష్ణ ప్ర్మాత్మన్త చయసి భకిత పనర్వశ్ూింతో
త్లలక వూప్ుత్ున్డార్ు భకితక్ల పరరక్షక్కలక. భకిత లేనివనళ్ళు చప్పటలీ కొటటి
యిీలలకవేసి సింతోషిసత తన్డార్ు.
పనర్ిజాత్ ప్ుష్నపనిా త్న్క్క యివవక్కిండడ త్న్ సవతి ర్ుకిమణికి
యిచ్చి వచ్చిన్ిందతక్క క్ృష్ుణడిమీద కనర్నలక మిర్ియాలక న్యర్ుతోింది
సత్ూభామ.
తెలకగు సత్ూభామకనదత ఆమె. తెలకగు మనిషి అయిన్టీ యితే
క్ృష్ుణడిని కోప్గృహింలోనికి ర్ననిచ్చి ఠపీమని త్నిా వుిండేది త్లమీద.
ఈమె హిందీ సత్ూభామ. అిందతవలీ క్ృష్ుణడిని కోప్గృహింలోకి
ర్ననీయక్కిండడ యాక్ింగన త్లకప్ులక మూసి గడియపెటి టింది.
పనప్ిం క్ృష్ుణడు!!
"ఇిందతముఖీ,

త్గున్డ?

చిందరవదన్డ, వనలకచయప్ుల

ఎింత్మిందితోతిర్ిగిన్డ,

ఎనిావేష్నలక

విర్బో ణి

నీకిది

వేసన్
ి డ

న్ేన్త
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నీవనడిన్ేకనదడ?? న్డ మన్సతు నీది, నీ మన్సతు న్డది కనదడ???"అింటూ
కనకనప్టాిలని ప్రయతిాసయ
త , త్లకప్ులిా ప్టలికొని వేళ్ీుడుత్ున్డాడు.
బాలునీలోన్తించ్చ ఆ సినిమాన్త చయసయ
త న్ా ష్నడో యిబబిందిగన
త్ల విదిలిించ్చ బిందతవప్
ై ు తిర్ిగనడు.
అత్ని భుజింమీద త్ల ఆనిించతకొని త్దేక్దీక్షగన చయస్త ింది బిందత.
సత్ూభామ మీద ఆమెక్క సనన్తభూతి ఎక్కువైప్ త్ున్ాటలీ ఆమె పెదవుల
బింగిింప్ున్త గమనిించగనన్ే గీహించడడు ష్నడో .
ప్ర్ిసి త్ులక చేత్ులక దడటక్ముిందే అక్ుడిన్తించ్చ వళ్ళుప్ దడమన్ే
వుదేేశ్ూింతో, "ప్ద బిందయ... బో ర్ కొటటిసత ్ ింది...." అింటూ క్కర్చిలోన్తించ్చ
లేవబో యాడు.
లేవనీయలేదత బిందత.
"అబబ! ఆగుర్నజా...యిింత్ చక్ుటట సినిమా బో ర్ కొటి టిం ఏమిటట?

కనసరపప్ు క్ూర్లి..." అింటూ మర్ిింత్ దగిిర్ికి జర్ిగిసర్ుేక్క క్ూర్ుిింది.
ఉసయర్ుమన్డాడు ష్నడో . అత్ని బాధ అది కనదత త్లకప్ులిా.
ప్టలికొని వేళ్ీుడుత్ున్ా శ్రీక్ృష్ణ ప్ర్మాత్మ ఎలాగలలా లోప్లికి ప్ క్కిండడ
వూర్ుకోడు. ప్ గనన్ే లాగిపెటి ట త్ింత్ుింది సత్ూభామ ఈ దృశ్నూనిా చయసరత
బిందతక్క లేని ప్ ని ఆలోచన్లక క్లిగే అవకనశ్నలక చడలా వున్డాయి.
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"లాభింలేదత బిందయ...యిీ త్లన్పిపని న్ేన్త భర్ిించలేన్త ప్ద

ప్ దడిం" అింటూ యిింకో ప్రయత్ాిం చేశ్నడు క్కర్చిలోన్తించ్చ లేవటానికి.
"న్థిింగ్ డయయిింగ్... సినిమా బరహ్మిండింగనఉింది. సత్ూభామ

పిచ్చిది కనబటటి ప్క్ుమీదికిఎకిు అలక్ప్రదర్ిిసతతన్ాది. కనళ్ళు చేత్ులక
విర్గగొటటి ఒక్ మూలన్ క్ూర్లిబెటి ద
ట డనిా న్ేన్యితే. నీ మన్సతన్డది. న్డ
మన్సత నీది అని డెల
ై ాగులక వేసర మనిషి అసలక యిింకొక్ళ్ు దగిిర్క
ి ి
ఎిందతక్క ప్ వనలి?" ష్నడో మెడచతటూ
ి చేయిచతటటి యిింకన దగిిర్ికి జర్ిగి
క్ూర్ుిింటూ అింది బిందత.
ఆమె వనలకజడలో త్ుర్ుముకొన్ా మూడు మూర్ల మలలీ ప్ూల
చెిండు ష్నడో

మీద త్న్ ప్రభావననిా చయపిించటిం పనరర్ింభించ్చింది.

ప్టలిక్కచతిలవింటట ఆమె ముింగుర్ులక ఫనన్ గనలికి చెదిర్ి అత్ని
బుగి లమీద గిలిగిింత్లక పెటిటిం మొదలలటి ాయి.
ఆ ప్రయత్ాింగన ఆమె న్డుముచతటూ
ి
బగుసతకొింది అత్ని
ఎడమచేయి. ముిందతక్కవింగి ఆమె బుగి లిా సపృశించడయి అత్ని
పెదవులక.
ఉలికిుప్డి ప్రక్ుక్క జర్ిగింి ది బిందత.
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"ర్నన్తర్నన్త హదతేలక మీర్ుతోింది నీ అలీ ర్ి. సమయిం సిందర్భిం

లేక్కిండడ యిీ గలల ఏమిటట? ఎవర్యిన్డ చయసరత ఏమన్తక్కింటార్ు??"
అత్ని చేత్ులిా వదిలిించతకొన్టానికి ప్రయతిాసయ
త అడిగిింది.
"ఎవర్ు ఏమని అన్తక్కన్డా ఐ డో న్ి కేర్...ఇింత్ మింది చయసతతింటట

ఆ శ్రీక్ృష్ుణడు సిగి ుప్డుత్ున్డాడడ? చయడు ఏిం చేసత తన్డాడో !! తెర్వప్
ై ు
చయపిసత య అన్డాడు ష్నడో .
ర్ెిండు క్షణడలోీ సత్ూభామన్త కనకనప్టటిసనడు తెర్మీద శ్రీక్ృష్ణ
ప్ర్మాత్మ. అింత్టటతో ఆగక్కిండడ గటటిగన కనవలిించతకొని ఏవో డెల
ై ాగులక
వేసత తన్డాడు.
"ఇదేమిటట? యిీ సత్ూభామక్క అసలక బుదిివుిందడ ఇిందడక్టట

కోప్ిం అింతడ ఏమయిప్ యిింది?" ఆశ్ిర్ూింగన అింది బిందత.
ఆమె మాట ప్ూర్ితకనక్ముిందే మర్ిింత్ బలింగన చతటలిక్కన్డాయి
ష్నడో చేత్ులక! ఎింత్ ప్రయతిాించ్చన్డ ప్రయోజన్ిం లేక్ప్ వటింతో విధిలేక్
అత్ని పెదవుల దడడికి ల ింగిప్ యిింది బిందత.
అలన్డటట

సత్ూభామ

అలకక్

ఎిందతక్క

మాయమెప
ై ్ యిిందో

అప్ుపడు అర్ిిం అయిింది ఆమెక్క.
అప్ుపడే...ఖాళీగన వున్ా ఆ బాలాునీ చ్చవర్ిాించ్చ చ్చన్ాగన
విన్వచ్చిింది ఎవర్ల గొింత్ు సవర్ిించతక్కన్ా సవవడి.
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ఉలికిుప్డి ష్నడో న్తించ్చ వేర్యిింది బిందత. త్లతిపిప చయసిన్
ష్నడో కి బాలునీ దడవర్ిం దగిిర్ నిలబడి బూటీ వింక్ చయసతక్కింటలన్ా శ్రీక్ర్
క్నిపిించడడు.
ఎర్ీబడిింది

బిందత

ముఖిం.

ముక్కుప్ుటాలక

సవలపింగన

విసత ర్ిించడయి.
అింత్చీక్టటలోన్త ఆ లక్షణడలక శ్రీక్ర్కి అగుపిించడయి ఎిందతకెైన్డ
మిందిదన్ే

ఉదేేశ్ూింతో

ఒక్కనలకన్త

బాలాునీ

మెటీవప్
ై ు

వేసి,

పనర్ిప్ వటానికి సిదిింగన నిలబడడాడు.
"ఇటాుల్ర్ెైట్ శ్రీ... లోప్లికి ర్న..." న్వువత్ూ ఆహ్వనిించడడు ష్నడో .
"అభయిం యివువగుర్ూ... లోప్లికి వసరత న్డ బుర్ీ బొ పెపలక

క్టి దని మాట యిసరత వసనతన్త... లేక్ప్ తే అర్ిచ్చ గచపట
ె ి టన్డ యిక్ుడిన్తించ్చ
క్దలన్త..." వున్ాచలటన్
ట తించ్చ క్దలక్కిండడ అన్డాడు శ్రీక్ర్.
ఫక్కున్ న్వివింది బిందత. ఎింత్ వేగింగన వచ్చిిందో అింతే వేగింగన
మాయమెప
ై ్ యిింది ఆమె కోప్ిం.
"నీ తెలివికి సింతోషిించడింలే కనని. లోప్లికి వచ్చి అసలక సింగతి

ఏమిటో చెప్ుప..." అన్ాది త్మ ప్రక్ున్ే వున్ా క్కర్చివైప్ు చేయి
చయపిసత య.
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"బాస్ నిన్తా అర్జింటలగన ర్ష్ూన్ ఎింబసీకి పర ర సీడ్ క్మమని చెపనపర్ు

గుర్ూ....పెదే గొడవ ఏదో జర్ుగుత్ున్ాది న్డక్క అన్తమాన్ింగన ఉింది.
వివర్నలక

క్న్తక్కుిందడమని

ప్రయతిాించడన్త

కనని...

ప్రయోజన్ిం

లేక్ప్ యిింది." లోప్లికివచ్చి క్కర్చిలో క్ూర్ుిింటూ చెపనపడు శ్రీక్ర్.
థియిట
ే ర్

గలడలక్క

వేలాడుత్ున్ా

న్ో

స్ మకిింగ్

బో ర్ుాలన్త

చయడన్టలీ న్టటసత య, పనింటల జేబులో న్తించ్చ ప్న్డమా పనకెట్ని తీశ్నడు
ష్నడో .
మసక్ చీక్టటతో నిిండివుింది థియిేటర్. అింత్ చీక్టటలోన్త బిందత
పెదవులక

వణక్టిం,ముఖిం

పనలిప్ వటిం

అత్నికి

సృష్ి ింగనన్ే

అగుపిించడయి.
"పిచ్చిదడనిలా బహేవ్ చేయక్క బిందయ.... ఇలా ప్ యి అలా

వచేిసనతన్త...శ్రీక్ర్

నిన్తా

యిింటట

దగి ర్

దిింప్ుతడడు..."

సిగర్ెట్

వలిగిించతకొని ఆమె చేయి ప్టలికొని లేవతీసయ
త మృదతవుగన అన్డాడు
ష్నడో .
క్న్తచ్చవర్లక్క వచ్చిన్ క్నీాటట బిందతవులన్త అతి ప్రయత్ాింమీద
అణుచతకొని జీవింలేని న్వువ న్వివింది బిందత.
***
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End of Preview.
Rest of the book can be read @
http://kinige.com/kbook.php?id=1092

***
Read other books of Mr. Madhubabu @
http://kinige.com/kbrowse.php?via=author&id=20

