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సినిమా రంగంలో విజయావారి బేనరకి ఒక పర్తేయ్కతవుంది. వారు పకాక్ సినిమా సిర్క్పట్ తయారుచేసుకునిగాని చితీర్కరణ మొదలుపెటేట్

పర్శేన్ లేకుండా పర్తి

సంవతస్రం సంకార్ంతి కానుకగా సినిమాలు రిలీజు చేసేవారు. భవిషయ్తుత్లో ఎదురులేని హీరో, హీరొయినుల్గా

ఎదిగినపర్ముఖులు, లబధ్పర్తిషుఠ్లు తొలిరోజులోల్ నెలవారీ జీతాలతో ‘ఇగో పార్బలమ
్ స్’ తలెతత్కుండా దరశ్క, నిరామ్తలకి లోబడి కర్మశిక్షణతో ఒకే

తార్టిపై నడిచి పనిచేసేవారు. సాంకేతికబృందం సరేసరి-అంతా కలిసి ఒకే కుటుంబంలా మసలుకునేవారు. అది సినిమాల సవ్రణ్ యుగం.

అందువలల్ సినిమాచూసుత్నన్ంతసేపూ వినోదంతోపాటు పేర్క్షకులు ఆయా పాతర్లతో తాదాతమ్య్ంచెంది సనిన్వేశపరంగా ఆయా అనుభూతులను

నవరసభరితంగా పంచుకోవడం జరిగేది. పాటలుగాని, నృతాయ్లుగాని అశీల్లం చోటుచేసుకోకుండా సందరాభ్నుసారంగా, సాంపర్దాయరీతిలో

పాలలోల్ నీళళ్లాగా కలిసిపోయి ఆహాల్దానిన్ కలిగించేవి.

హాసయ్ం పాతోర్చితంగా కథాసర్వంతిలో కలిసిపారేది. వాసత్వికత,నాటకీయత, కాలప్నికత,సృజనాతమ్కత సమపాళళ్లో రంగరించినటుల్గా

పడుగుపేకగా సాగేవి. ఒక దృశయ్కావాయ్నిన్ ఆవిషక్రించడంలో నటీనటులు పోటీపడి నటించడమేగాక డైరెకట్ర నుండి లైటబోయ

వరకు

కథాచరచ్లోల్ పాలొగ్ని శర్దాధ్సకుత్లు చూపేవారు. ‘జనం కోరేది మనం చేయాలి’ అనే సంకలప్ంతో జనరంజకంగా వినోదానిన్ అందించేవారు.

‘షావుకారు’ మొదలుకొని ‘బృందావనం’ వరకు ఎనోన్ సినిమాలు తదుపరి చితార్లకు ఒరవడిగా , గీటురాళళ్గా వెలిశాయి.(బాల్క బసట్ర

కాల్సికసతో పాటు కొనిన్ ఫాల్పస్ కూడా జతగూడటం అనూహయ్ం!)

అంతేకాక ‘విజయా పతాక’ సినిమాలోల్ఎవరినీ నొపిప్ంచకుండా సమకాలీన సాంఘిక సామాజిక సమసయ్ల పర్సాత్వన ఉండేది. పాటలు

సందేశాతమ్కంగా ఉండేవి. సంభాషణలు నిజజీవితానికి దరప్ణం పటేట్విగా మలచబడేవి. ఏ పాతర్ నిరామ్ణంలోనూ అనౌచితయ్ం కనిపించకపోగా,

ఆ పాతర్లేనటుల్ ఊహిసేత్ లోటుగా,వెలితిగా, అసహజంగా అనిపించేది. ఆ ‘జిగిబిగి’ అంత పకడబ్ందీగా ఉండేది. సంభాషణాచాతురాయ్నికీ,
చమతాక్రాలకీ , సామెతలకీ, జాతీయాలకీ, లోకోకుత్లకీ, నానుడులకీ కొదవలేదు. మాటలు,పాటలు సానబటిట్న చురకతుత్లాల్ పదునుగా,

మణిమాణికాయ్లాల్ తళుకుక్మంటూ, కొతత్ ఆవకాయఘాటులా చురుకుక్మంటూ, తేటతెనుగు తేనెలూరుతూ, భాషనేరేచ్వాళళ్కు పాఠయ్గర్ంథాలాల్

ఉండేవి. మచుచ్కి ఒకక్ పొలుల్మాటకూడా కానరాకుండా పర్సిదధ్రచయితలు శర్దధ్ తీసుకునే వాళుళ్. పాటలు రసగుళికలే! గాతర్శుదిధ్గల గాయనీ

గాయకుల గళాలనుండి జాలువారి అజరామరంగా ఆబాలగోపాలపు నాలుకలపై నరిత్ంచేవి. కళ, ఫొటోగర్ఫీ, సినిమటోగార్ఫీ బాల్క అండ వైట

రోజులోల్ కూడా అతుయ్నన్త పర్మాణాలోల్ అబుబ్రపాటుగొలిపేవి. సాధారణ పేర్క్షకుడిని కూడా సహజతవ్ంతో మొదలుపెటిట్, ఊహాలోకాలోల్కి
తీసుకుపోయేవి.అంతరీల్నంగా సమాజానికి మేలుచేసే ఏదో ఒక సందేశం లేకుండా ఏ సినిమా ఉండేదికాదు.
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గుండమమ్ కథ - 14
గోవిందు హాలోల్కి పోయి దురగ్మమ్తో: ఏయ.డబుబ్కావాలి. పోయి తీసుకురా.
దురగ్: నాదగిగ్రెకక్డిదీ?
గోవిం: ఆఁ. గుండతత్ నాకంతా చెపిప్ందిలే. డబాయిసూత్—తీసుకురా—చాకు చూపిసాత్డు.
దురగ్: ఒక నోటు తీసుత్ంది.
గోవిం: అది చాలదు.
దురగ్: వందా? ఉండు తెసాత్నుండు...లోపలికి వెళొళ్చిచ్ –తీసుకో నాయనా. ఇదంతా నీదేగా? మీ నానన్ నీతో చెపప్లా?
గోవిం: ఏవిఁటది?
దురగ్: నాకు వెనకా ముందూ ఎవరూలేరు. నినున్ పెంచుకుని, నా బావ కూతురిన్ నీకిచిచ్ పెళిళ్చేసి నా ఆసత్ంతా నీకపప్జెపాప్లని
గంపెడాశతోవునాన్ను.
గోవిం: ఔనౌను. మానానన్ చెపాప్డు. నేనే మరిచ్పోయాను. (అబదాధ్లతో ఆరితేరిన తోడుదొంగలు!)
దురగ్: చూడునాయనా. డబుబ్ వృధాగా ఖరుచ్పెటట్కు. నా కషాట్రిజ్తం. (వయ్ంగయ్ం).
గోవిం: అబేబ్.అలాగే.
***
ఔట హౌసలో సరోజ కూర తరగబోతూ కతిత్పీటని నొకిక్పెటట్క అది జారిపోతూ వుంటుంది. ఎపుప్డూ వంటింటి మొహం చూడలేదుగా-- తలిల్
గారాబంతో.(“సంసారం” సినిమాలో background music—సంసారం సంసారం ,పేర్మసుధాపూరం నవజీవనసారం-సంసారం) swimming
pool లో రాజా హాయిగా ఈదుతూ గటుట్పైవునన్ సరోజపై నీళుళ్ చలుల్తాడు.—నవదంపతుల సరసాలు. –భోజనాల దగిగ్ర—సరో: అబబ్.
రాజా: ఏం?
సరో: ఒకటే ఉపుప్. ఎలా తింటునాన్రండీ?
రాజా: ఏం? బాగానేవుందే?
సరో: అబదధ్ం. నేను బాధపడతానని అలా అంటునాన్రు. క్షమించండి. చేతకానివంట. మీరు కడుపునిండా తినలేకపోయారు.
రాజా: వంట ముఖయ్ంకాదు సరోజా. చేసిపెటేట్వాళళ్ మనసు ముఖయ్ం. పేర్మతో పెటిట్ంది ఏదైనా అమృతంతో సమానం.
సరో: మీరెంత మంచివారు?
రాజా: హుఁ. నినున్ సుఖపెటట్లేకపోతునాన్ను.
సరో: ఇపుప్డుమాతర్ం నాకేం కషట్ం వచిచ్ంది? ఎంత హాయిగా వునాన్ను?
–నేలపై వేరువేరు పకక్లపై—రాజా లేచి నిదిర్సుత్నన్ భారయ్ని పేర్మగా చూసాత్డు.( పాటాళభైరవిలో పాట background music – ఎంతఘాటు
పేర్మయో-ఎంతలేత మోహములో)
***
గుండమమ్ ఇంటోల్- దురగ్మమ్: వచాచ్వా నాయనా. రా. నీ కోసమె ఎదురుచూసుత్నాన్ను.
గోవిందు: ఏవిఁటి సంగతి?
దురగ్: రాతిర్ గుండమమ్ చేసిన అలల్రి ఇంతా అంతా కాదు. నినున్ పిలిపించానని-ఇలల్ంతా దోచుకుంటునాన్రు. పోలీసులిన్ పిలిపిసాత్నని ఒకటే
రాదాధ్ంతం. నువువ్ దొంగవంట. ఖూనీకోరువంట. నినూన్ ననూన్ కలిపి జైలోల్ పెటిట్సుత్ందంట.
గోవిం: అటాల్గా.
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దురగ్: ఊరికే కూరుచ్ని ఇలల్ంతా దోచింది. ఇపుప్డు నగలుకూడా అమిమ్ కూతురికి పంపాలని చూసోత్ంది. ఆ నగలు లాకుక్ంటేగాని
దానిపొగరణగదు. రా.
గోవిం:పద. –పెరటోల్.
దురగ్: ఏయ.లోపల దకుక్నాన్వేం? రావే బయటికి? ఇలా రావే కిందికి. ఏవిఁటే రాతిర్ కూశావ? ఇపుప్డు కుయియ్? అబాబ్యిని జైలుకి పంపుతావా?
ఇపుప్డను చూదాద్ం?
గుండమమ్: నేనెపుప్డనాన్ను నాయనా? నేనెపుప్డనాన్నే?
గోవిం: అనేల్దూ? ఆ నగలియియ్.
గుండ: నగలు ఇవవ్ను. నినున్ పోలీసులకి అపప్జెపాత్ను.
గోవిం: ఊఁ. ఇవవ్వూ?—చాకుతో బెదిరిసాత్డు. --తియియ్.
గుండ: ఇదుగో—గాజులు తీసి ఇసుత్ంది.
గోవిం: ఊఁ. గొలుసు. పోలీసులిన్ పిలిపిసుత్ందట. దీనిన్ లోపలికినెటిట్ గొళెళ్ంపెటుట్.
దురగ్: గుండమమ్ని తోసూత్—ఊఁ పద,
గుండ: అదికాదే—ఇదద్రూ ఆమెని గదిలోకినెటిట్ గొళెళ్ం పెడతారు. –హాలోల్—
దురగ్: చూడునాయనా.ఆ నగలిటాల్ ఇయియ్.
గోవిం: ఆఁ?— కూర్రంగా చూసాత్డు.
దురగ్: బైట అమిమ్తే సరైన ధర రాదు. ఆ డబుబ్ నేనే ఇసాత్ను.—నగలు తీసుకుంటుంది. (తోడుదొంగలు)
***
పాట
పలల్వి :
పేర్మయాతర్లకు బృందావనమూ... నందనవనమూ ఏలనో
కులుకులొలుకు చెలి చెంతనుండగా... వేరే సవ్రగ్ము ఏలనో
అహహ అహహా...
కులుకులొలుకు చెలి చెంతనుండగా... వేరే సవ్రగ్ము ఏలనో
పేర్మయాతర్లకు బృందావనమూ... నందనవనమూ ఏలనో
తీరథ్యాతర్లకు రామేశవ్రము... కాశీ పర్యాగలేలనో
పేర్మించిన పతి ఎదుటనుండగా... వేరే దైవము ఏలనో
అహహ అహహా...
పేర్మించిన పతి ఎదుటనుండగా... వేరే దైవము ఏలనో
తీరథ్యాతర్లకు రామేశవ్రము... కాశీ పర్యాగలేలనో

చరణం : 1
చెలి నగుమోమే చందర్బింబమై... పగలే వెనెన్ల కాయగా
అహహ అహ అహహ ఆహహ హా
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చెలి నగుమోమే చందర్బింబమై... పగలే వెనెన్ల కాయగా
సఖి నెరిచూపుల చలల్దనంతో... జగమునె ఊటీశాయగా
అహహ అహహా...
సఖి నెరిచూపుల చలల్దనంతో... జగమునె ఊటీశాయగా
పేర్మయాతర్లకు కొడైకెనాలూ కాశీమ్రాలూ ఏలనో
చరణం : 2
కనన్వారినే మరువ జేయుచూ... అనిన్ ముచచ్టలు తీరచ్గా
అహహ అహ అహహ ఆహహ హా
కనన్వారినే మరువ జేయుచూ... అనిన్ ముచచ్టలు తీరచ్గా
పతి ఆదరణే సతికి మోక్షమని... సరవ్శాసత్రములు చాటగా
అహహ అహహ హా...
పతి ఆదర ణే సతికి మోక్షమని... సరవ్శాసత్రములు చాటగా
చరణం : 3
తీరథ్యాతర్లకు కైలాసాలూ వైకుంఠాలూ ఏలనో
అనోయ్నయ్ంగా దంపతులుంటే భువికి సవ్రగ్మే దిగిరాదా
పేర్మయాతర్లకు బృందావనమూ... నందనవనమూ ఏలనో
కులుకులొలుకు చెలి చెంతనుండగా... వేరే సవ్రగ్ము ఏలనో
***

(సశేషం)
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