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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 - 2
(రాజా కారులో బయలేద్రి బంగళాకి వెళాత్డు.)అకక్డ—
అనన్ ఆంజనేయ పర్సాద: రా తముమ్డూ. ఏమిటి విశేషాలు?
రాజా: ఏం లేదు. ఇవాళ సినిమా చూదాద్మని!
ఆంజ: That’s very good.
నౌకరు వెంకనన్ వచిచ్: బాబూ.నానన్గారు రమమ్ంటునాన్రు.
ఆంజ: ఎందుకు?
నౌకరు: ఏమో?
రాజా: ఈమధయ్ నానన్ మనకి సంబంధాలు చూసుత్నాన్రు. బహుశా అందుకే అయుయ్ంటుంది.
ఆంజ: That’s very good. Come on. –ఇదద్రూ లేచి వెళతారు.
***
బంగళాలో కురీచ్లో కూరుచ్నన్ జమీందారు రామభదర్యయ్ వదద్కు అనన్దముమ్లిదద్రూ పోయి నిలబడిఆంజ: ఎందుకు నానాన్ పిలిచారు?
రా.భ.: అదేరా. మీ పెళిళ్ విషయం. పెదద్పెదద్ కటాన్లిసాత్మని ఎనోన్ సంబంధాలు వసుత్నాన్యి. కాని కటాన్లు పుచుచ్కోవడం నాకిషట్ం
లేదు.(ఆదరశ్ం) కటాన్లు తెచేచ్ కోడళుళ్ డబుబ్తోపాటు అధికారగరవ్ంతో కూడా దిగుతారు. మనకి కావలసింది అటువంటివాళుళ్కాదు. ఏదో
సంసారపక్షంగా ఇలుల్దిదుద్కుని మన సుఖాలతోపాటు కషాట్లుకూడా పంచుకునే పిలల్లైతే చాలు.
రాజా: అలాగే. అటాల్ంటి పిలల్లేన్ చూడండి. (పెదద్లమాటమీద గౌరవం, సంపర్దాయబదధ్మైన విలువలు, వినయం,అణకువ
గమనించండి. )
రా.భ: అదిచెబుదామనే పిలిచాను. ఇవాళ ఒక సంబంధం వచిచ్ంది. గుండుపోగుల వెంకటార్మయయ్-అని. చినన్పుప్డు నాకు చాలా
సహాయం చేశాడు. అపుప్డు మనం పేదవాళళ్ం. మీ అమమ్ను నాకివవ్డానికి సండేహిసుత్ంటే ఈ వెంకటర్మయయ్ తండేర్ వాళళ్కి నచచ్జెపిప్ సంబంధం
కుదిరాచ్డు. మీ అమమ్ అదృషట్ంవలల్ కలిసొచిచ్ంది. ఇంతవాళళ్ం అయాయ్ం. (సెంటిమెంటు) ఇపుప్డు వెంకటార్మయయ్ లేడు. అతని మొదటిభారయ్
ఉనన్నాన్ళూళ్ మనింటికి వసూత్పోతూ ఉండే వాళుళ్. కాని ఆవిడపోయాక ఆ ఊరే వదిలి వెళిళ్పోయాడు. మళీళ్ మేము కలుసుకోనేలేదు. అతనికిపుప్డు
పెళీళ్డుకొచిచ్న పిలల్లిదద్రునాన్రు.
ఆంజ: ఐతేపోయి చూసిరండి నానన్గారూ. అకక్చెలెల్ళళ్యితే మరీ మంచిది. పదికాలాలపాటు కలిసీమెలిసీ ఉంటారు. ఏం తముమ్డూ?
రాజా: కాదుమరీ? బయటవాళళ్యితే వచిచ్న మరాన్డే పంపకాలూ, వేరుకూళూళ్ అంటూ పేచీ పెటుట్కు కూరుచ్ంటారు.
రా.భ: నా ఉదేద్శం అదే. అందుకేగా ఇంతకాలం ఆగిందీ? సరే. నేవెళిళ్ చూసొసాత్ను. రామభదర్యయ్లేచి చేతికరర్ అందుకోగా ఆంజనేయ
పర్సాద కండువాతీసి అందిసాత్డు.
***
గుండమమ్ కొడుకు బంధువుల అమామ్యితో కలిసి పారుక్లో విహరిసూత్వుంటాడు.
---గుండమమ్ ఇంటోల్—గంటనన్ ఎదురుగా—
పెళిళ్ళళ్ శాసుత్ర్లు: ఏముందీ? కటాన్లు,కానుకలు, ఇవవ్డాలు, పుచుచ్కోవడాలు అనీన్ వివరంగా చెపేప్శాను.
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గం: మా చెలాల్యి సంగతి ఏమైనా అడిగారా?
శా: ఏమీ అడగలేదు. నేనే చెపేప్శాను.
గం: చెపేప్శారూ?
శా: ఆఁ. అందరిసంగతులూ వివరంగా చెపేప్శాను.
గం: నా సంగతికూడా?
శా:ఆఁ.
గుం: ఇంతకీ వారేమనాన్రు?
శా: వారే సవ్యంగావచిచ్ పిలల్ని చూసుకుంటామనాన్రు.
గుం:ఆనందంగా- - ఆఁహాఁ. ఎపుప్డొసాత్రో?
శా: వచేచ్టపుప్డు ఉతత్రం వార్యమనాన్ను.

గం: మనం రాయమంటే రాసాత్డుటయాయ్? ఎపుప్డో అదాటుట్న దిగుతాడు. మనకొంప మునుగుతుంది. ఛఛ! ఇదటయాయ్ నినున్ పంపితే
నువువ్ చేసుకొచిచ్న నిరావ్కం?
శా: పోవయాయ్. ఆయన చెపిప్నమాటే చెపాప్ను. ఆయన అదాటుట్కొసేత్ నీకెందుకు?
బిదాటుట్కొసేత్ నీకెందుకు?వసాత్నమామ్. –కొడుకు అపుప్డే లోపలికి వసూత్ శాసుత్ర్లుకి ఎదురు పడతాడు.
గుం: పర్భాకరం? ఇపప్టిదాకా ఎకక్డ తిరుగుతునాన్వురా?
పర్: మా పంతులిగారి కాలు విరిగితే చూడాడ్నికి వెళాళ్నమామ్.
గం: మీ పంతులుగారికి కిందటిసారి కదా కాలు విరిగిందనాన్వ?
పర్-కోపంగా-- అపుప్డు బెణికిందిలెదూద్. ఇపుప్డు విరిగింది. నీకు మహా తెలిసినటుల్ చెపుతునాన్వ.- అకక్డినుండి నిషర్క్మిసాత్డు.
గం: నేను ఏమో అనుకునాన్ను చెలాల్య! మనవాడు దారిలో పడుతునాన్డు. ఆలోచించకుండా అబదధ్ం చెపేప్శాడు. పైకొచేచ్ వేషాలు
కనిపిసుత్నాన్య! ( టీనేజరల్ పర్వరత్న అపప్టికీ ఇపప్టికీ ఒకక్లాగేవుంది).
***
బంధువుల ఇంటోల్ భోజనం ముగించి రామభదర్యయ్ చేతులు తుడుచుకుంటూవచిచ్ సోఫాలో కూరుచ్ంటాడు.
గృహిణి: ఈ సంవతస్రమే చేసేసాత్రా అబాబ్యిల పెళిళ్ళుళ్?
రా.భ: ఔనమామ్. ఆ పనిమీదే ఇకక్డికి వచాచ్ను.
గృహసుథ్: ఈ ఊళోళ్నా? ఎవరిపిలల్లు?
రా.భ: అదే. గుండమమ్ని ఉనాన్రుకదా?
గృహసుథ్: ఆఁ. గుండమమ్ కూతుళాళ్? అబోబ్. ఆమెని గురించి చాలా కథలునాన్యిలే.
రా.భ: తెలుసు. తెలుసుకునే వచాచ్ను. చూదాద్ం. చూదాద్ం.
***
హొటలోల్—గంటనన్ పొర్పైరటర టేబిలుపై నూయ్స పేపరు తీసుకుని: రషాయ్లో అరవై శేరుల్ పాలిచేచ్ ఆవు. అరవై శేరాల్!? ( లీటరుల్ ఇంకా
వాడుకలోకి రాలేదు) పేపరు పడేసి బైటికి వసాత్డు.
సరవ్రు ఎదురుపడి : నమసాక్రం సార!
గం: నువేవ్మిటార్ ఇకక్డునాన్వ?
స: మీ దయవలల్ పొర్పైరటర ననున్ పనిలోంచి తీసేశాడుగా. ఎకక్డైనా పనుంటే ఇపిప్ంచండీ.
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గం: పనా? ఒరే. చేసేవాడికి బోలెడంత పనుందిరా. రా. –వాడిని తీసుకు పోతాడు.
***
అపుప్డే అటువసుత్నన్ రామభదర్యయ్కి గుండమమ్ ఇంటి ముంగిట గంటనన్, సరవ్రు ఎదురుపడతారు.

సరవ్రు: భలేవాడివిలేవయాయ్. వదలవయాయ్. ఈ ఇంటోల్ ఎవడు పనిచేసాత్డు? (పరోక్షంగా గుండమమ్ గుణగణాల పర్సాత్వన)
గం: బాబాబ్బు. నాలోర్జులుండరా. ఈలోగా ఎవడినైనా పెటుట్కుంటాను.
స: నాలోర్జులు కాదుకదా నాలుగు నిమిషాలు కూడా వుండను. నువేవ్ వుండు.
గంటనన్ రామభదర్యయ్తో: చూడండి. పనులులేవని ఒకటే ఏడుపు. తీరా చూపిసేత్ ఇదీ వీళళ్ చదును.
రా.భ: గుండమమ్గారిలిల్దేనా?
గం: లేకపోతే వాడెందుకు పారిపోతాడు? ఇంతకీ తమరిది ఈవూరుకానటుట్ంది?
రా.భ: కాదులెండి.
గం: తెలుసూత్నేవుందిలెండి. లేకపోతే ఈ వూళోళ్ ఈ ఇలుల్ ఎరగని వాడెవడుంటాడు ?ఇంతకీ తమ వూరు?
రా.భ: వీరాపురం. నాపేరు రామభదర్యయ్.
గం-ఆశచ్రయ్ంగా– రామభదర్యయ్గారు తమరేనేమిటి? ఇంతకీ వచేచ్ముందు ఉతత్రం రాసాత్ననాన్రటగా?
రా.భ: ఏదో తొందరలో వచేచ్శానులెండి.
గం: కాదులెండి. అనుభవజుఞ్లు. అదాటుట్గావసేత్ అంతా బైట పడిపోతుందనీ. సరే వసేత్ వచేచ్రు. నేనుండగానే వచేచ్రు. లేకపోతే
కొంపమునిగిపోయేది.
రా.భ: ఆఁ. ఇంతకీ గుండమమ్గారికి మీరేమౌతారు?
గం:ఏమౌతాను? ఎగరేసి వదిలేసేత్ రెండు చెకక్లౌతాను. వరసకి అనన్యయ్ని. జీతంబతెత్ం లేని గుమసాత్ని.
రా.భ: ఇంతకీ మీ పేరేమిటి?
గం: కంచు గంటయయ్. ఇంటిపేరు కంచు. నాపేరు గంటయయ్.
రా.భ: గంటయాయ్?
గం: పేరేమిటని అలా చూసుత్నాన్రు? నా వెనకో పెదద్ గాథవుందిలెండి. మా అమమ్కి పిలల్లు పుటట్కపోతే ఆ పేరు పెటాట్రు. ఆవిడ
ఢామమ్ని చచిచ్ంది. నేనుమాతర్ం బతికాను. రండిరండి—ఇంటిలోపలికి తీసుకుపోతాడు.
***

(సశేషం)
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