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-2మిణుగురాల్ట
చినన్పుప్డు , మిణుగురుల్ చూడటం భలే ఉండేది .. ఎందుకమమ్మామ్ .. అవి అంతలా వెలుగుతాయి అంటే , " అవి ముడిడ్కి
లాంతరుల్ కటుట్కొని తిరుగుతాయి లే , నోరు మూసుకొని పడుకో !" – అనేది మా అమమ్మమ్ .. లాంతరుల్ అకక్డ ఎలా కటుట్కోనేవా అని
ఆలోచించేలోగా నిదర్ వచేచ్సేది ..!!
ఇపప్టికీ ఎనిన్ తెలిసినా ..లాంతరల్ కానెస్పట్ భలే అనిపిసుత్ంది. అదే నమామ్లనిపిసుత్ంది కూడా.. ! అందులోంచే భలే ఊహలు
..కొతత్ కొతత్ ఆలోచనలు , మిణుగురల్కి చీకటి అంటే భయం ఉండదు కదా.. వాటికి వేరే టారచ్ లైటుల్ అవసరం లేదు కదా ఇలాంటి పిచిచ్
పిచిచ్వి !
తరావ్త గడుసుత్నన్ కొదీద్.. మిణుగురల్కీ , నాకూ ఏదో తెలీని గమతైత్న రిలేషన ఉండేది అనిపిసుత్ంది. వెనకాల వెలుగు రవవ్లు
ఉనాన్, ముందుకి చీకటోల్ కదిలే మనుషులకీ , మనలాంటి అందరికీ ఉండే సంబంధం లాంటిది. చాలా సారుల్ అలాంటి ఫీలింగ కలుగుతుంది.
చీకటికీ, వెలుకీక్ ఉనన్ మిణుగురాల్ట భలే ఉంటుంది. వెలుగులో ఉండాలని తపన పడుతూ, చీకటిని పటిట్ంచుకోని మనుషులు , చీకటి దారులోల్
పడి , వెలుతురు అకక్రేల్ని మనుషులు .. ఎంత వింత పర్పంచం!!
అలాగే ఈ మధయ్ “ మిణుగురులు “ అని సినిమా వచిచ్ంది. చాలా మంచి సినిమాలాల్గే , ఒకటీ రెండు చోటల్ తపప్ థియేటర
లలో ఎకుక్వగా ఆడలేదు. కరుణ్డి చావులా దానికి రకరకాల కారణాలు .. థియేటరుల్ దొరకక్పోవటం, దొరికిన చోట, తగినంత పబిల్సిటీ
కాకపోవటం లాంటివెనోన్ .. నేను చూదాద్మని సరదా పడడ్ సినిమాలోల్, ఇదొకటి. నేనే కాదు, నాలాంటి ఎంతో మంది challenged వాళళ్ని
అడర్స చేసూత్ తీసిన సినిమా. మొదటిసారి షుమారు నలభై అంధ విదాయ్రుధ్లు నటించిన సినిమా , అని విని , అకక్డకక్డా చదివి , చాలా
ఉతాస్హపడాడ్ను. కానీ ఎపుప్డొచిచ్ ఎలా వెళిళ్పోయిందో తెలీలేదు మొదటిసారి. అందుకే , పటుట్దలగా , మా సంసథ్ తరపున వేయిదాద్మని ,
ఇంకా మిగతా సంసథ్ల వాళుళ్, పిలల్లు .. ముఖయ్ంగా యువత చూసాత్రని ఆశపడాడ్ను .. పడితిని పో.. ఊరక ఉండక అందరీన్ కెలికాను. పాపం
రోటరీ కల్బ వాళుళ్ ఈ భారం తమ మీద వేసుకొని, అనిన్ రకాల వికలాంగులూ వచేచ్లా ఒక వెనూయ్ వెతికారు. నిజానికి అదే చాలా కషట్మైన
పని ఇండియా లో. అవసరం ఉనాన్, లేకపోయినా మెటుల్, అనువైన బాతూర్ం సౌకరయ్ం లేకపోవటం,ఎకక్డా సైన బోరడ్స్ లేకపోవటం.. ఫిజికల
ఛాలెంజ ఉనన్వాళళ్కి అనువైన రికిర్యేషన కలిప్ంచటం ఇంత కషట్మైనా పనా అనిపించింది.
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మొతాత్నికి, ఒక దయగల మాతలిల్ ( నిజంగా మాతలెల్..హవా మహల అని ఒక ఓపెన ఎయిర సేప్స ఉనన్ బంగాళా
వోనరమమ్ ) మాకు ఆరోజు సినిమా చూసే సౌకరయ్ం కలిప్ంచింది. చకక్టి వాతావరణం, బీచ ఎదురుగా చలల్ని సాయంతర్ం. అనిన్రకాలుగా
అనువైన వాతారవణంలో .. కొంతమంది విదాయ్రుధ్లు, మా సంసథ్ వాళుళ్, రోటరీ మెంబరస్ అందరం కలిసి “ మిణుగురులు “ సినిమా పిర్వూయ్
పెటుట్కునాన్ం .
నిజం చెపొప్దూద్.. మొదటిసారి, పైరవేట పిర్వూయ్ అని చాలా గొపప్యిపోయాను. సినిమా మొదలైంది. అదుభ్తంగా ఉంది.
అందులో ఇనావ్లవ్ అయిపోయాను. అంతలో, ఒక ఫెర్ండ ..నెమమ్దిగా చేతిని తటిట్ంది. ఏమిటనన్టుట్ .. చూసా ..” సినిమా బాగుంది..
జరుగుతునన్దే.. కానీ, బైల్ండ వాళళ్ని కొటట్టం అదీ , నేను చూడలేను రా .. వెళాత్ను “ –
“అయోయ్ అదేంటి? మనకి అనీన్ తెలియాలి కదా.. పేపర లో చూసావా .. ఇలాంటివి ఎనిన్ సూక్ళళ్ లో జరుగుతునాన్యి”
అనాన్ను .
“ నిజమే అనుకో.. కానీ ఇవి చూసేత్, రాతిర్కి పడుకోలేను ..నేను చాలా సునిన్తం రా “ తను వెళిళ్పోయింది. ఇంచుమించు
అలాంటి ఎకూస్క్య్జ లే చెపిప్ మరో ఇదద్రు, చెపప్కుండా మరో కొంతమంది ( చెపప్లేదు కదా ..నంబర తెలీదు ) జారుకునాన్రు. అందరూ
సునిన్తమైన వాళేళ్ పాపం .. !
నిజానికి, అంధులు పడుతునన్ బాధలీన్, అందులో ఉనన్ అందానీన్, ధైరాయ్నిన్, ఎంతో సహజంగా చెపిప్న సినిమా అది. ఎకక్డా
అతి జాలి గానీ, అతి పర్వరత్న గానీ చితిర్ంచలేదు. కడవల కొదీద్ కరుణ, సుమోల కొదీద్ హింస కురిపించే సగటు తెలుగు సినిమా కనాన్ ఈ
సినిమా ఏ రకంగా తకుక్వ అయిందో నాకు అరధ్ం కాలేదు. ఖండ ఖండాలుగా , మనుషులు తెగి పడే దృశాయ్లు, శృంగారానిన్ దాటి అతి
బండగా , జుగుపాస్కరంగా అనిపించే డానస్ లూ, చూసినపుప్డు , ఈ సునిన్తతవ్ం ఎటు వెళిళ్ంది ?
మళీళ్ అలా చెపిప్నవాళుళ్, సహజంగా ఎంతో మంచివాళుళ్గా పేరు తెచుచ్కునన్ వాళుళ్, చాలా దైవ భకీత్, పాప భీతి
ఉనన్వాళుళ్. ఒక చావు చూడలేరు, ఒక నిజం గమనించలేరు .. ముసలితనం భరించలేరు, అనాకారితనానిన్ అసహియ్ంచుకోకుండా
ఉండలేరు..మనిషిని నిండారా పేర్మించలేరు. సునిన్తతవ్ మనుషులే పాపం!
ఆ మధయ్ పర్ముఖ రచయితిర్ పి. సతయ్వతి గారితో మాటాల్డుతుంటే, ఆమె అదే అనాన్రు .. “ సినిమాలోల్, ఒక కరుణ రసాతమ్క
దృశయ్ం చూసి, కళళ్నీళుళ్ పెటుట్కుంటారు మళీళ్ .. అదే మనం ఆపగలిగే వీలునన్ విషయంలో కూడా సప్ందించరు ..ఎందుకలా ??” ఇదే
విషయానిన్ మరో కోణంలో చెపాప్రు అనిపించింది. నిజమే కదూ ..??
ఇవి ఆలోచిసేత్ అనిపించింది ఒకటే, భయం .. ఒక విషయం బాధయ్తగా ఆలోచించాలంటే భయం ..ఏమీ చేయలేకపోయినా
.. నా మెంటార ఒకాయన డిజేబిలిటీ విషయంలో చెపిప్ంది గురొత్చిచ్ంది- “ people are scared of death and disability.. They
wish that it never happens to them.. They shoo away it with money, and tries to escape it with their
absence “– చాలా సారుల్ నమమ్లేదు గానీ.. ఈ సారి నమేమ్ను.
కొసమెరుపు ఏంటీ అంటే- నిరాసకత్ంగా ఈ సినిమాకి వచిచ్న కొంతమంది పిలల్లు, ముఖయ్ంగా ఇదద్రు అబాబ్యిలు,
ఒకమామ్యి .. వాళళ్లోల్ ఎబిలిటీని ఎంత బాగా చూపించారు, చాలా నేరుచ్కునాన్ం అని చెపాప్రు .. కొంతమంది రోటరీ సభుయ్లు, పిలల్లోల్
కూడా ఇంత టాలెంటెడ ఏకట్రస్ ఉనాన్రు కదా.. అందునా పూరిత్గా అంధులు.. కాదేదీ పర్తిభకి అనరహ్ం అనాన్రు..!!
హమమ్యయ్ .. వెనకాల వెలుగు నిండి ఉనాన్, చీకటోల్ తచాచ్డే మిణుగురల్ కీ .. దానిన్ సెరచ్ లైట లా చేసుకొని , గమయ్ం
చేరుకొనే నిజమైన మిణుగురల్ కీ తేడా తెలిసింది .. ఒకక్ మనిషి మనసులో మారుప్ చాలు కదూ.. ఎనోన్ మారుప్లకీ.. కొతత్ వోరుప్లకీ..!
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అందమైన లోకమనీ.. రంగురంగు లుంటాయనీ.. ఉండాలనీ ..!!
మళీళ్ వచేచ్ నెల కలుదాద్ం .. అపప్టిదాకా ..
శీర్రామ పాద రస ధూళి .. నను చేర మరిచెనా .. అనన్టుట్ ఈ పాట మిణుగురులు సినిమాలోదే ..!!

( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy)
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