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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 - 6
సరోజ మేడ దిగి వసుత్ంది.
గృహిణి: ఏమిటమామ్ వెతుకుతునాన్వ?
సరో: బాయ్గు మరిచిపోయాను. –డాబాపైకి వెళుత్ంది.
రాజా: ఏం.మళీళ్ వచాచ్వ?
సరో: బాయ్గు మరిచిపోయాను.
రాజా: నీకంతా మతిమరుపేనా? మొనన్ డబుబ్లు మరిచిపోయావ. ఇవాళ బాయ్గు మరిచిపోయావు. ఎపుప్డో నినున్ నువేవ్
మరిచిపోతావు. ఏం నేననన్ది అబదధ్మా?
సరో; ఇదుగో మీ డబుబ్.
రాజా: ఎందుకు? ఇచేచ్శావుగా?
సరో: ఎపుప్డు?
రాజా: ఇపుప్డే. నువువ్ చేసిన సేవో?
సరో: చాలు. అమృతాంజనం రాసినందుకు సరిపోయిందా?
రాజా: అవలేదనుకో. ఐనా నువువ్ నాకామాతర్ం బాకీ ఉండాలికదా? –సరోజ సిగుగ్పడి పారిపోతుంది.
***
లకిష్ ఒడిలో గర్ంథంతో కూరుచ్ని వుంటుంది. మేడపై –అంజి సరోజ మైమరపులో ఉండటం చూసాత్డు.: ఏంటి చిటెట్మామ్. ఆశర్మంలో
శకుంతలలాగా కూరుచ్నాన్వ? బులోల్డు ఎకక్డైనా తగిలాడా?-- సరోజలేచి; అలాగనాన్వంటే నాకు కోపమొసుత్ంది.
అంజి: ఆఁ. నాకు తెలుసులే. అలాగే వుంటుందిలే చిటెట్మామ్. మా అయయ్కి చీటి రాసుకోవాలిగాని ఏదీ ఒక తెలల్ కాగిటతం ఇవువ్? –
అంజి లకిష్ దగగ్రికి వెళిళ్: బులెల్మామ్. ఒక ఉతత్రం ముకక్ రాసిపెటుట్.
లకిష్: ఎవరికి?
అంజి: నాకు. నాకంటే మా అయయ్కి. అయోయ్య.
లకిష్: అలాకాదు. పిర్యమైన నానన్కి.
అంజి: సరే అలాగే రాసుకో. రాశావా? నాకు గుండతత్గారింటోల్ పని కుదిరింది. కడుపునిండా కూడు పెడతనాన్రు. కటుట్కోడానికి
గుడడ్లిసత్నాన్రు. పెళిళ్కూడా చేసాత్మంటునాన్రు. –లకిష్ నవువ్తుంది. :ఏంటి బులెల్మామ్ పెళళ్ంటే నవువ్తావ? రాయిరాయి. అంతా
బాగానేవుంది. ముఖయ్ంగా మూడుముకక్లు. ఇకక్డ బులెల్మమ్ అనే మాంచి అమామ్యివుంది.
లకిష్: నా సంగతేమిటి మధయ్లో?
అంజి: నీ సంగతేమిటి? నా సంగతేమిటి? రాయమంటే.రాయిరాయి. బులెల్మమ్కి నేనంటే చాలా ఇది. ఇదంటే ఇది.
లకిష్:ఊఁ.
అంజి: కడుపునిండా అనన్ం పెడతది. ననున్ చాలా ఇదిగా చూసత్ది. ఇంక వాళూళ్ వీళూళ్ ఎందుకు? బులెల్మమ్నే ఇచిచ్ చెయయ్మని
గుండతత్ని అడుగుదామనుకుంటునాన్ను.
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లకిష్: తపుప్కదూ?ఏంటది?
అంజి: ఏంటి తపుప్?
లకిష్: పెళిళ్కి ఇషట్మకక్రేల్దా?
అంజి: ఆఁ. నీ ఇషట్ం నాకు తెలుసులే బులెల్మామ్. రాయి.
లకిష్: నేను రాయను.

అంజి: ఇదుగో.రాయవూ? రాయదట.రాయదు. –కాగితం లాకుక్ని పోతాడు. –డాబాపై వెనెన్లలో సరోజ. పెరటోల్ తినెన్పై రాసిన
ఉతత్రం కాగితంతో అంజి కూరుచ్ంటాడు. లకిష్ వచిచ్ సవరదీసే పర్యతన్ం లో ఉండగా—
పాట
సరోజ:
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 సిగాగ్యె....
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 కలయ వెతుక నా హృదయ ఫలకమున నీవాయే...
కనులు తెరచినా నీవాయే.. నే కనులు మూసినా నీవేనాయె...
లకిశ్మ్ ఉతత్రం పూరిత్ చేసుత్ంది. లకిష్కి కూడా గిలిగింతలతో చిలిపి తలపులు.
***
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పదమ్ వితంతు మేనతత్ అనన్గారి ఇంటికి వచిచ్- : ఏం అనన్యాయ్. నేనీ ఇంటి ఆడబడుచునుకదా? పండగకీ పబాబ్నికీ పిలిచేదే లేదు.
పోనీ సిగుగ్లేక నేనేవసేత్ చేసే పని ఇదా? ----వదినతో—ఏం వదినా? నేను వసుత్నాన్నని ముందే ఉతత్రం రాశానా? కాసత్ కారు
పంపించరాదూ? అబబ్బబ్బబ్బబ్. –మూట వదిన చేతిలో పెడుతుంది. –
ఆమె అనన్-గృహసుత్ గోపాలం: మొదలెటాట్వ?
ఆమె: ఏం? నా పుటిట్ంటోల్ నాకామాతర్ం సవ్తంతర్ం లేదూ? ఔనులే. అదంతా నానన్తోనే పోయింది. నానన్ ఉనన్పుప్డు ఎలా జరిగిందో
నీకుమాతర్ం తెలీదూ? నువువ్మాతర్ం ఏం చేసాత్వులే. ఇంటోల్ అంతా ఆడపెతత్నమాయె. ఆఁ.అనన్యాయ్. పదమ్ పెళిళ్ సంగతి ఏం
చేశావు? మాబావగారు పంపించారు మాటాల్డడానికి. ఆయనకి ఒకక్డే కొడుకు. కురార్డు చాలా మంచివాడు. ఏదో ఆసిత్లో ఆసిత్
కలిసొచిచ్ంది. నా కళళ్ని పడుంటాడని నా ఆశ.
గోపాలం: ఆ కొంపలో నినిన్సేత్ ఇంత వైభోగంగా వుంది. ఇంకా దానికి కూడా ఎందుకులే.
ఆమె: సరే నామాటే చెపుప్.—పదమ్ మేడదిగివచిచ్... :అతత్ దిగిందే?
ఆమె:ఇపుప్డే వచాచ్నమామ్.
పదమ్: రైలోల్ వచాచ్వా? టికెక్టుట్ కొనాన్వా?
ఆమె: చూడనన్యాయ్.
గోపా: అతత్యయ్కదూ. మేనకోడలు సరసమాడుతోందిలే. అమామ్. మీ అతత్ నీకు సంబంధం తీసుకొచిచ్ంది.
పదమ్: ఏదేదీ?- పెటెట్ తెరవబోతుంది.
మేనతత్: అది తెరవకు. నీకు పెళిళ్ సంబంధం తెచాచ్నే.
పదమ్: నువేవ్ం తేనకక్రేల్దు. నేను చూసుకుంటానులే.
మేనతత్: ఆఁ.ఎకక్డే? ఎకక్డ? –ఇదద్రూ పకక్కి వెళాత్రు.
గోపా: పెటెట్ తెరిచి గినెన్లు,గరిటెలు వగైరా చూసి భారయ్తో—ఎకక్డో కొటుట్కొచిచ్ంది. ఇంటోల్ సామానల్నీన్ జాగర్తత్. –
భారయ్: ఏం చేసుకుంటుంది ఇవనీన్?
భరత్: కాకిబుదిధ్. కనపడిందలాల్ ఎతుత్కుపోతుంది.
మేనతత్ పదమ్ని తీసుకువసుత్ంది : ఏమనన్యాయ్? ఎవరో గుండమమ్ కొడుకుటగదా? ఆ అబాబ్యిని పెళిళ్చేసుకుంటానంటుంది పదమ్.
గోపా: ఏవిఁటీ. గుండమమ్ కొడుకా? నీకేమైనా మతిపోయిందా ఏం?
పదమ్ తలిల్: ఆ గయాయ్ళి నినున్ కాపరం చెయయ్నిసుత్ందిటే?
పదమ్: ఏం చేసుత్ంది? నా భరత్ నామాట వింటే? అతను చాలా మంచి వాడు. ఆవిడ ఎటువంటిదైతే ఏం? ఆమెను దారికి
తెచుచ్కుంటాను,. నేనేం పలెల్టూరిదానిన్కాదు. నూతిలో దూకడానికి. ఉరిపోసుకోదానికి.
మేనతత్: నేనుంటాగా నీకు తోడుగా! దానిసంగతి నేను చూసుకుంటాను. – ఒక పార్పుతో అకక్డ బిఛాణావేసే పాల్ను. –ఒపుప్కో
అనన్యాయ్.
గోపా: సరే దానికి అంత ధైరయ్మే ఉంటే అలాగే కానివవ్ండి.
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రాజా, సరోజ, పర్భాకర ల ముందు పదమ్ నృతయ్ం.(నేపథయ్ సంగీతంతో)
(సశేషం)
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