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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 - 16
దురగ్మమ్,భూపతి గుందమమ్ ఇంటికి వసాత్రు. గుండమమ్, లకిష్ హాలోల్ సోఫాలో కూరుచ్ని వుంటారు.
గుండ: ఏమే? మళీళ్ ఎందుకు వచాచ్వు?
దురగ్: ఎందుకు రాను? నా డబుబ్, నా నగలు ఏం చేశావ?
గుండ: నీ డబుబ్, నీ నగలుఎఁవిటే?
దురగ్: నా నగలేనే. –ఇదద్రూ: ఛీ ఊరుకో-ఛీ ఊరుకో.
లకిష్: అటేట్ వాగేవంటేనా-పళుళ్ రాలగొడతాను.
భూపతి: పడెయయ్ండి ముందు డబుబ్. నా సంగతి తెలుసుగా? –బాణాకరర్ తిపుప్తాడు.
గుండ: అలుల్డుగారూ. –దురగ్మమ్ గుండమమ్ని,లకిష్ని బయటికి తోసుత్ంది. – భూపతి కరర్ తిపుప్తాడు.
భూప: ఏయ అలుల్డూ-దిగిరా. డొకక్ చించేసాత్. డోలుకటేట్సాత్.—పైనుండి అంజి చొకాక్ చెయియ్ మడతపెడుతూ, సూటులో దిగివసాత్డు.
మెటుల్ దిగిన అంజితో—
భూప: నువేవ్నేంటీ అలుల్డుగారివి? –అంజి బుజంపై దెబబ్వేసేత్ అంజి నిసస్హాయంగా నోరుతెరిచి చూసాత్డు.
భూప: తెలిసిందా ఈ భూపతి సంగతి? హహహ్హహ్. –అంజి బెదిరినటుల్ నటిసాత్డు.
దురగ్: కసిగా—తనున్.చచేచ్టటుట్ తనున్. –అంజి దెబబ్లు కాసుకుంటూ తిరిగి భూపతిని ఓ పటుట్ పడతాడు. (తనున్లాటలో కొంత
హాసయ్ం) కుసీత్పటల్లో అంజిది పైచెయియ్ ఔతుంది. ఆశచ్రయ్పోతునన్ దురగ్మమ్ని గుండమమ్,లకిష్ గదిలోకిలాగి ఒకనూకు నూకుతారు. గంటనన్ సహాయకుడితో
పర్వేశిసాత్డు. అంజి దెబబ్లకి భూపతి నేలకూలుతాడు.
అంజి: ఏం గంటనాన్? నువూవ్ తినడానికే వచాచ్వా?
గంటనన్: లేదు.ఆంజనేయపర్సాద గారూ, ఆసుపతిర్కి మోసుకుపోదామని. –సహాయకుడికి చెపిప్ భూపతిని బైటికి పంపుతాడు.
:అంజితో: ఇంకా ఎందుకునాయనా మిగిలాచ్వు? (కొడుకుని తలుచ్కుని) లక్షణంగా జైలోల్వుండక ఎందుకొచిచ్న ఖరమ్రా ఇదీ?
దురగ్మమ్: గుడడ్లనీన్ చింపేశారు. రకత్ం!—సోఫా రెకక్పై సూటు నలగకుఁడా కూరుచ్నన్ అంజితో: చూశావానాయనా? ఎలా
రకిక్పెటాట్రో?
అంజి: పోయిరామాయమమ్ పోయిరావమామ్ (పెటెట్ అందించి) మా ఇలుల్ చలల్గా... లకిష్ దురగ్మమ్ని బైటికి నెటిట్—వెళళ్మామ్.
గుండమమ్: దెబబ్లేమైనా తగిలాయా అలుల్డుగారూ?
అంజి:.తపుప్తపుప్. ననున్ అలుల్డుగారూ అనిపిలిసేత్ నినున్ అతత్యయ్గారూ అని పిలవాలి. నువువ్ అంజీ అను. నేను గుండతాత్ అంటాను.
గుండ: ఇంక ఈ కొంపలో ఉండలేను. నేనుకూడా మీ ఊరొచేచ్సాత్ను. తీసుకెళుళ్.
అంజి లకిష్ని కళళ్తో అడుగుతాడు నవువ్తూ.
లకిష్: అలాగే తీసుకెళాద్ం. రాపినీన్.
గుండ: అమమ్.నాతలేల్. నా తలిల్ నా అమామ్. –లకిష్,అంజి మందహాసం చేసాత్రు.
***
గారెడ్న హౌసలో నేలపై పకక్లపై పడుకునన్ భారాయ్ భరత్లు. సరోజలేచి మంగళసూతార్లు కళళ్కదుద్కుని భరత్ పాదాలకి నమసక్రించి
వెళుత్ంది. రాజా కళుళ్ తెరిచి పకక్కితిరిగి పడుకుంటాడు. --సరోజ సివ్మిమ్ంగ పూలలో సాన్నం చేసుత్ంది.-- అదద్ంవదద్ జుతుత్ ఆరబెటుట్కుని
జడవేసుకుంటుంది. పకక్ గదిలో రాజాలేచి: సరోజా.సరోజా. –సరోజవచిచ్--ఏవిఁటండీ?
రాజా: కూరోచ్.ఇవాళ మనం పనిలోకి వెళళ్డం లేదు. Complete rest.
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సరో: పనోల్కి వెళళ్కపోతే వాళుళ్ ఊరుకుంటారా?

రాజా: ఎందుకూరుకోరు? ఇవాళ ఆదివారంగా? లేచి భుజాలుపటుట్కుని పేర్మగా కళళ్లోల్కి చూసూత్: ఇవాళ నాకో కోరిక కలిగింది.
చెపప్నా?
సరో: చెపప్ండి.
రాజా: నేను గారెలు తినాలి.
సరో: ఇంటోల్ మినపప్పుప్ లేదండీ.
రాజా: బజారెళిళ్ తీసుకురా.
సరో: డబుబ్లేదు.
రాజా: కూలిడబుబ్ అడిగి తీసుకో.
సరో: నెలకానిదే వాళిళ్సాత్రా?
రాజా: ఎందుకివవ్రు-కషట్పడి చేసే వాళళ్కి? డబాయించి వసూలుచెయియ్.
సరో: మరి నాకు వాళళ్ ఇలుల్ తెలీదే?
రాజా: వెంకనన్ని తీసుకెళుళ్. (అలవాటుగా)వెంకనాన్? (సరుద్కుని) వెంకనన్గారూ?
వెంకనన్: ఆఁ.వసుత్నాన్.
ఆజా: మీ అయయ్గారితో చెపిప్ జీతం ఇపిప్ంచు. –వెంకనన్తో సరోజ బయలేద్రుతుంది. : తవ్రగావెళిళ్రా. నాకు ఆకలిగావుంది. గారెలు
వెయియ్.
***
బంగళాలో సోఫాలో కూరుచ్ని రామభదర్యయ్ పేపరు చదువుతూ వుంటాడు. –వెనకనుండి వెంకనన్, సరోజలు వసాత్రు. –
వెంకనన్:బాబూ.
రా.భ: ఆఁ.
వెంక: అమామ్యి కూలిడబుబ్లకి వచిచ్ంది.
రా.భ: చూడు. పనిమనిషి రాలేదు. (Humiliation as a test) సరోజ బండెడు గినెన్లుతోమి చీర చెరగుకి చేతులు తుడుచుకుంటూ
వసుత్ంది.
రా.భ: ఇవాళ చిలల్ర డబుబ్లు లేవు. గంజికాచుకుంటుందేమో, కాసిని నూకలిచిచ్ పంపించు.
వెంక: అమామ్.
సరో: నాకు నూకలకక్రలేదు.డబుబ్కావాలి.
రా.భ: ఎందుకో?
వెంక: చెపప్మామ్.
సరో: అభిమానపడుతూ—గారెలు వండుకోవాలి.
ఆ.భ: గారెలు? అనాన్లులేక అందరూ చసుత్ంటే గారెలు కావలసివచిచ్ందా నీకు?బాగుంది వరస.
సరో: కోపంతో రగిలిపోతూ—మేం గారెలు తింటే మీకేం? బూరెలు తింటే మీకేం?కషట్పడాడ్ం. మా కూలిడబుబ్లు మాకు పారెయయ్ండి.
రా.భ: అబోబ్. చాలా దూరం వచిచ్ందే? –లేచి నిలబడతాడు. –ఇదద్రూ పరసప్రం చూసుకుంటారు. సరోజ బితత్రపోయి
తలదించుకుంటుంది.
రా.భ: నినున్ ఎకక్డో చూసినటుట్ందే?
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సరో; నేను గుండమమ్గారి కూతురిన్.

రా.భ:ఆఁఆఁ. జాఞ్పకం వచిచ్ంది. జాఞ్పకం వచిచ్ంది. ఎకక్డాగతిలేక చివరికి ఈ కూలివాణిణ్ చేసుకునాన్వనన్మాట.(ఎకసకెక్ందెపిప్పొడుపు –మాటలతో ఈటెలపోటులు)
సరో: గతిలేకేంకాదు. కోరి చెసుకునాన్ను.
రా.భ: ఎంతో గారాబంగా పెరిగినదానివి. చివరికి కూలి చేసుకునే గతిపటిట్ంది నీకు. (సానుభూతి-వెటకారం)
సరో: నాకేం గతిపటట్లేదు. కాయకషట్ం చేసుకుని సవ్తంతర్ంగా బతకడం చాలా గౌరవం. ఇందులో మేం బాధపడవలసిందీ, మీరు
జాలిపడవలసిందీ పనిలేదు. మేమెంతో హాయిగావునాన్ం.
రా.భ: ఆహాఁ. అదితెలిసేత్ మా అబాబ్యికే ఇచిచ్ చేసుకునేవాళళ్ం కదా?
సరో: (సావ్భిమానంతో) చాలెల్ండి. పెళళ్యిన ఆడపిలల్ని గురించి అలా మాటాల్డడం భావయ్ం కాదు. పెదద్వారు. మరాయ్ద
ఇచిచ్పుచుచ్కోండి.
రా.భ: మెతత్బడి—అదికాదమామ్ నా ఉదేద్శం. మా ఇంటి కోడలివైతే సుఖపడివుండే దానివికదా అని.
సరో: ఏం? మీది కలిగిన ఇలల్నా? మాకూవుంది ఆసిత్. మనుషులకి కావలసింది కలిసిన మనసులుకాని కలిగిన ఆసుత్లుకావు. నా
భరత్కోసం మా అమమ్నీ ఆసిత్నీ వదులుకుని వచాచ్ను.
రా.భ: అబోబ్!చాలా మారిపోయావే? నీ రోషం ఏమైంది?(ఆటపటిట్ంపు)
సరో: నేనేం మారలేదు. నా రోషం అలాగేవుంది. నేను వెనకటి సరోజను. వసాత్ను.—నమసాక్రం చేసి విసురుగా వెళిళ్పోతుంది.
రా.భ: ఇదుగో అమామ్య.డబుబ్లు.
సరో: అకక్రేల్దు. దేశమేమీ గొడుడ్పోలేదు. ఈ కషట్ం ఇంకోచోటచేసి బతుకుతాం. –బయట రాజా నకిక్ చూసూత్వుంటాడు.
రామభదర్యయ్ బైటికివచిచ్రాజాతో: ఒరేఒరే వెళిళ్పోటోందిరా.
రాజా: ఎకక్డికిపోతుందినానాన్? తోటకేగా? –దిగులుగాపోతునన్ సరోజకి ఎదురైన కారోల్—
లకిష్: సరోజలావుందే? కారు ఆపండి. సరోజా. సరోజా. సరోజా.—కారు దిగివచిచ్సరోజని కౌగిలించుకుంటుంది.
సరో: బేలగా-- అకాక్.—ఏడుసూత్ ఒదిగిపోతుంది.
లకిష్: ఏవిఁటే ఏవిఁటే ఏవిఁటే-పిచిచ్దానా?
సరో: అకాక్.మనం ఇకక్డ ఒకక్ క్షణంకూడా ఉండొదుద్. వెళిళ్పోదాం.
లకిష్: ఏం?
సరో: అకాక్.ఇది రామభదర్యయ్గారి ఇలల్కాక్.
అకిష్: ఐతే ఏం? ఆయన మన మామగారే.
అంజి: చూశావా తముమ్డూ. ఎంతైనా వాళూళ్ వాళూళ్ ఒకటేగా?ఏం గుండతాత్?
గుండ: అకక్డికి మీరూమీరూ ఒకటికాదుకాబోలు.
అంజి సరోజనిచూసూత్: ఏం పిలాల్. కారు ఆగింది.కాసత్ నెటుట్తావ? మీ చోటికి తీసుకుపోతాం. చలో.చలో. అందరూ నవువ్కుంటూ
రామభదర్యయ్ గారిదగగ్రికి వసాత్రు.పోరిట్కోలోకి. రాజా,సరోజ ఆయన పాదాలకి నమసక్రిసాత్రు.
రా.భ: నాకు తెలుసురా. నువువ్ సాధిసాత్వని.
అంజి: ఇదుగో నానాన్. అతత్నికూడా తీసుకువచాచ్ం. అలుల్డరికం. అదే నానాన్. ఇలల్రికానికి ఎదురు. అలుల్డరికం.
రా.భ: ఓహో. అలుల్డరికం.ఆఁ.పదండి.పదండి. అందరూ నవువ్లతో ఇంటోల్కి పర్వేశిసాత్రు.
***
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