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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 - 15
సూటు బూటులో ఆంజనేయపర్సాద, పటుట్ చీరలో ఏడువారాల నగలతో మహాలకిష్లా లకిష్ సూటుకేసుతో గుండమమ్ ఇంటికి
వసాత్రు. ఎదురుగా సోఫాలో కూరుచ్ని దురగ్మమ్ కూనిరాగాలు తీసూత్వుంటుంది.
లకిష్:పినీన్ పినీన్... మా పినిన్ ఏదీ?
దురగ్: మీ పినెన్వరు? నువెవ్వరు?
అంజి-సోఫా రెకక్పై కూరుచ్ని: ఓహో.దురాగ్లతాత్ నువావ్? –లకిష్తో: ఈవిడ కనకదురగ్మమ్. మన చుటట్మేలే.-- దురగ్మమ్వదద్కు వచిచ్
సోఫా రెకక్పై కూరుచ్ని—ఏమతత్యాయ్-ఇలా దిగబడాడ్వు?
దురగ్: ఏం?ఇది పరాయి ఇలల్నుకునాన్వా? మన పదమ్ ఇలుల్.
అంజి: ఔనేల్. ఏం అతత్యాయ్? గాజులు దిటట్ంగా తగిలించావ? గిలుట్వా?
దురగ్: గిలుట్వేం ఖరమ్? అచచ్మైన మేలిమి బంగారం.
అంజి: అదోలావుంటే అడిగాను. అదస్రే.మా గుండతత్ ఏదీ?
దురగ్: దానికి తగిన శాసిత్ జరిగింది. దికూక్మొకూక్ లేకుండా ఆ పంచలోపడి ఏదుసూత్ంది.
అంజి: నువువ్కొంపలో కాలుపెడితే మరంతేగా?
డుగ: నేనేం చెయయ్లేదు. దానికొడుకే చేశాడు. నామీదపడి ఏడిసేత్ నాలుగు తగిలించి ఆ కొటోల్ పడేశాను. (లకిష్కి కోపం వసుత్ంది)—
అంజి లకిష్తో రహసయ్ంగా: దీనిసంగతి నువువ్ చూసుకో. నేను పటిట్ంచుకోను.-- లకిష్పెరటోల్ గదితలుపు తడుతుంది.
లకిష్; పినీన్ పినీన్.—ఆ గొంతు గురుత్పటిట్ గుండమమ్ ఆనందంగాలేచి వసుత్ంది. లకిష్ బయట గొళెళ్ం తీసుత్ంది.
గుండమమ్ ఆపాయ్యంగా: అమామ్ లకీష్. వచాచ్వా తలీల్. --పటుట్చీర, ఒళళ్ంతానగలు తడిమిచూసి—బాగునాన్వా అమామ్.
లకిష్: బాగానేవునాన్ను. నీకెలావుంది?
గుండ: నాదేముందమామ్? నేను చేసుకునన్ ఖరమ్కి అనుభవిసుత్నాన్ను. అలుల్డొచాచ్డా?
లకిష్: వచాచ్రు. పద లోపలికెళాద్ం.
గుండ: బెదిరిపోయి భయం భయంగా: నేనురానమామ్. లోపలికొసేత్ నాకాళుళ్ విరగొగ్డతానని చెపిప్ంది.
లకిష్: మనింటోల్ ఆవిడ పెతత్నమేంటి? నువువ్రా చెపాత్ను.
గుండ: వదేద్తలీల్. నేనురాను. నాపనంతా ఐపోయింది. నా డబబ్ంతా కాజేశారు. నా నగలు కాజేశారు. పైగా నాకు దొంగతనం అంటగటిట్
ననీన్ మూలపారేశారు. దీనికితోడు ఆ భూపతిగాడొకడు.
[ గంటనన్ కొడుకు పేరు గోపాలం కాదు—భూపతి అని గమనిక]
లకిష్: మరి తముమ్డేం చేసుత్నాన్డు?
గుండ : వాడా? పెతత్నమంతా దీనికొదిలేసి పెళాళ్నిన్ తీసుకుని బెంగుళూరు పోయేడు. ఒకళళ్ని అనుకుని ఏముంది? నేను నీకు చేసిన
అనాయ్యానికి అనుభవిసుత్నాన్నమామ్.(నిజమైన పశాచ్తాత్పంతో లెంపలేసుకుంటుంది). –లకిష్ కనీన్ళుళ్ తుడుచుకుంటుంది : రా పినీన్.
గుండ: నేను రానమామ్. నామాటవిను. –
లకిష్: పరావ్లేదు నేనునాన్ను. –గుండమమ్ని లాకుక్పోతుంది.
గుండమమ్—బెదిరి అవిసిన గుండెలతో: చెపిప్నమాట వినమామ్. అమామ్... ఇంటోల్ హాలోల్ –లకిష్ వెనకవుండగా గుండమమ్ దురగ్మమ్
పకక్న సోఫాలో కూచుంటుంది.
దురగ్: వచాచ్వ? ఎంత ధైరయ్మే నీకు? లే.
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గుండ: ఎందుకు లేవాలి? ఇది నా ఇలుల్.
దురగ్: ఎకక్డుందే నీ ఇలుల్?
గుండ: ఇదికాదూ?
దురగ్: ఎకక్డుందే ఇలుల్? ఇలల్ట ఇలుల్. –గుండమమ్ని కరర్తో కొడుతుంది.
లకిష్: నువువ్కూరోచ్ పినీన్.—దురగ్మమ్పకక్కి వెళుత్ంది.
దురగ్: నువువ్ ఎవరే కూతురా?
లకిష్: అమమ్ కూతురిన్.
దురగ్: అయయ్ కూతురువికాదూ? –లకిష్ దురగ్మమ్ చేతిలో కరర్ లాకుక్ంటుంది.
దురగ్: నీ చేతులు పడిపోను. ఎవతివేనువువ్?
లకిష్:నువెవ్వతివే?
దురగ్: నేను దిబబ్మీద దేవయయ్ కోడలిన్.
లకిష్: నేను పాటిమీద కోటయయ్ మనవరాలిన్.
దురగ్: ఛీఛీ.
లకిష్: నోరుమ్య. డబెబ్కక్డపెటాట్వో తియియ్.
దురగ్: డబెబ్కక్డుందే?
గుండ: ననన్డుగమామ్. నేను చెపుతాను.
డురగ్: ఏవిఁటే నినన్డిగేది?
గుండ: నువువ్దాచిన డబేబ్.
దురగ్: డబెబ్కక్డుందే?
గుండ: నీ పెటెట్లోనే. అమామ్ తెసాత్నుండు. –లోనికిపోతుంది.
దురగ్: ఇదుగో. నా పెటెట్ ముటుట్కుంటే ఊరుకోను. –పోబోతుంది.--లకిష్ ఆమె చెయియ్ గటిట్గా పటుట్కుని :ఆగు.
దురగ్: ఏయ. నాసంగతి నీకు తెలుసా? ఇవి పిడకలు పెటిట్న చేతులు.

లకిష్: ఏయ. నా సంగతి నీకు తెలుసా? ఇవి గంటెలుదంచిన చేతులు. –కరర్ మోకాలిపైవిరిచి దురగ్మమ్ చేతిలో పెడుతుంది.
దురగ్: ఓసి నీ చేతులుపడిపోను. –లకిష్ దురగ్మమ్ని సోఫాలో కూలదోసి పకక్న కూరుచ్ంటుంది. గుండమమ్ దురగ్మమ్ పెటెట్ పటుట్కొసుత్ంది.
దురగ్: ఏం కావాలే?
గుండ: పెటెట్ తాళమే. –గుండమమ్ దురగ్మమ్ బొడోల్ తాళంచెవితీసి పెటెట్ తెరుసుత్ంది. : ఇదుగోనమామ్ డబుబ్.—లకిష్కి తీసి ఇసుత్ంది.
దురగ్: ఓసి నీనోరునొకక్. అందులో ఒక కటట్ నాదే. –గుండమమ్ని కొడుతుంది.
గుండ: నీ మొహానికి డబుబ్కూడా ఎందుకే? –అమామ్. ఈ గాజులనీన్ మనవే. –లకిష్ గుండమమ్ ఇదద్రూ కలిసిదురగ్మమ్ ధరించిన
గాజులు, దుదుద్లు వగైరా వొలిచి తీసుకుంటారు.
దురగ్: ఇసాత్నుండవే. ఇదుగో నీ ముషిట్ గాజులు తీసుకో. –లకిష్ పెటెట్ దురగ్మమ్ నెతిత్నపెటిట్ :పో.
దురగ్: ఉండండుండండి. మా భూపతితోచెపిప్ మిమమ్లేన్ం చేసాత్నో చూడండి.
లకిష్:భూపతితోకాదు. వాడి తాతతో చెపుప్కో. –దురగ్మమ్ని తోసుత్ంది.
దురగ్: నీ చేతులుపడిపోను. –సత్ంభానికి ఆనుకునన్ అంజితో: చూశావా.ననెన్ంతపనిచేశారో?
అంజి: చూశానతాత్. ఎవరిదివాళేళ్. మీరూమీరూ చూసుకోవాలిస్ందే. ననిన్ందులోకి లాగొదుద్.
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దురగ్: ఆఁ? అంతేనంటావా?
అంజి: అంతే.
దురగ్: ఐతే సరే. –నిషర్క్మిసుత్ంది.
***

రాజా—హాలోల్ సోఫాలో కూరుచ్నన్ తండిర్తో: నానాన్. రేపు సరోజను కూలి డబుబ్లకోసం మీదగగ్రికి పంపిసాత్ను.
రామభదర్యయ్: ఆఁఆఁ. ఏమైనా దారోల్కి వచిచ్ందా?
రాజా: వసుత్ందిగా. మీరే పరీక్ష చేసుకోండి.
రా.భ: ఆఁఆఁ.
రాజా: వసాత్ను.నానాన్. ఆ చుటట్మాతర్ం తీసెయియ్.
రా.భ: అలాగే.
***
నిండుపునన్మి చందమామ. తోటలో ఫౌంటెన వదద్ సరోజ. రాజా వసుత్ంటాడు. సరోజ పాట హమ చేసుత్ంది—
సనన్గ వీచే చలల్ గాలికి... కనులు మూసినా కలలాయే...
రాజా:ఏమైనా కలగంటునాన్వా?ఏంటా కల?
--పాట-సనన్గ వీచే చలల్ గాలికి... కనులు మూసినా కలలాయే.... తెలల్ని వెనెన్ల పానుపుపై ఆ..... కలలో వింతలు కననాయే... సనన్గ వీచే
చలల్ గాలికి... కనులు మూసినా కలలాయే.... తెలల్ని వెనెన్ల పానుపుపై ఆ..... కలలో వింతలు కననాయే... అవి తలచిన ఏమో సిగాగ్యే... కనులు తెరచినా
నీవాయే.. నే కనులు మూసినా నీవాయే... కనులు తెరచినా నీవాయే..
నిదురించిన నా హృదయమునెవరో కదిలించిన సడి విననాయే... నిదురించిన నా హృదయమునెవరో కదిలించిన సడి విననాయే...
కలవరపడి నే కనులు తెరువ నా కంటి పాపలో నీవాయే*... ఎచట చూచినా నీవాయే... కనులు తెరచినా నీవాయే.. నే కనులు మూసినా నీవాయే...
కనులు తెరచినా నీవాయే..
మేలుకొనిన నా మదిలో ఏవో మెలల్ని పిలుపులు విననాయే... మేలుకొనిన నా మదిలో ఏవో మెలల్ని పిలుపులు విననాయే...
ఉలికిపాటుతో కనులు వెతుక నా హృదయ ఫలకమున నీవాయే... కనులు తెరచినా నీవాయే.. నే కనులు మూసినా... నీవేనాయే...
*సరోజ రెండు కంటిపాపలలో చెరొక రాజా పర్తిబింబం కనిపిసుత్ంది.—Trick Photography.
***

(సశేషం)
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