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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 - 3
గుండమమ్ భరత్ ఫొటో వదద్ అతని పాదరక్షలను పూజిసూత్ వుంటుంది. పకక్నే సహాయానికి సవితి కూతురు లకిష్.
గంటయయ్: చెలాల్య. తీసుకొచేచ్శాను.. రామభదర్యయ్గారు!
రా.భ: ఈ అమామ్యేనా? –లకిష్ని పరికించి చూసి —ఫొటొలో చూసేత్ ఇంకో మాదిరిగావుందే?
గుండమమ్: కుతిస్తంగా--ఇది మా పనిమనిషిలెండి. మా అమామ్యి వేరేవుంది. –లకిష్తో—అలా మొహం వేసుకుని నిలబడతావేం? ఆ పళెళ్ం
లోపలపెటుట్.—లకిష్ లోనికిపోతుంది.
గంట:: సరే—పోయి అమామ్యిని తీసుకురా.
గుండ: మొహం ఇంత చేసుకుని సంతోషంగా-- అలాగే. వారిని కూరోచ్బెటిట్ మాటాల్డుతూవుండు. ఇపుప్డే తీసుకొసాత్ననన్యాయ్. –లోనికి
పోతుంది.
రామభదర్యయ్ వెంకటార్మయయ్ ఫొటో చూసాత్డు.
గంట: ఏవిఁటలా చూసాత్రు? మా బావగారు. ఈమధయ్నే పోయినారు.
రా.భ: వీరిది పెదాద్పురం కదూ?
గంట: ఔను. ఇపప్టికీ వీరి ఆసత్ంతా అకక్డేవుంది. మా చెలాల్యి వీరి రెండో భారయ్. తలిల్నివదిలి ఎకక్డికీ రానని ఈవిడ, ఊరువదిలి ఇలల్రికం
రానని ఆయన- చాలాకాలం భీషిమ్ంచుకు కూరుచ్నాన్రు. తరావ్త ఏముందీ.మాబావగారే వచిచ్ ఇకక్డే ఉండిపోయారు.
సరోజ మేడమీద నిదర్లేచి ఆవులిసూత్ balustradeవదద్కి వచిచ్ గారంగా: అమామ్.కాఫీ.
గంట: అబబ్బబ్బబ్బబ్. గారాల పెంపకం. ఇంటోల్ పనీపాటా అలావుంచండి. పొదుద్నేన్ నిదర్లేసేత్నే అరిగిపోతుందని భయం. సంబంధాలు
తేలేదు,తేలేదు అంటుంది. తెసేత్ ఇదీ వరస. బుదుధ్నన్వాడెవడైనా దీనిన్ చేసుకుంటాడూ? ఈ అవతారం చూసి? ఛఛఛ!
రా.భ: గంటయయ్గారూ. మీకు మగపిలల్లు లేరా?
గంట: అడిగారూ? అడుగుతారు. బుదుధ్నన్వాళుళ్ ఎవరైనా అడుగుతారు.
రా.భ: అబేబ్.తెలీక అడిగాను.
గంట: అబేబ్. తెలిసే అడుగుతునాన్రులెండి. రామభదర్యయ్గారూ. సాటి పెదద్మనిషి. మీతో నేను ఎలా అబధధ్ం ఆడగలను? రేపైనా, ఏమయాయ్
గంటయాయ్. మాటమాతర్మైనా నాతో చెపప్లేదేం? అంటే నేనేమైపోతాను? నిజం చెపప్మనండి. నాకు ఒకక్డే కుమారుడు. చాలా
ఆతామ్భిమానంగలవాడులెండి. ఇలాంటిపిలల్ను చేసుకుని ఇలల్రికం ఉండమంటే వాడుమాతర్ం ఎలా ఒపుప్కుంటాడు? అపప్టికీ నేనెంతో
చెపిప్చూశాను. లాభంలేకపోయింది.
రా.భ: ఐతే మీకు అకక్రేల్ని సంబంధం ననున్ చేసుకోమంటారనన్మాట.
గంట: అదేకాదండీ నా బాధ, కరవమంటే కపప్కి కోపం. విడవమంటే పాముకి కోపం. ఏమో బాబూ. మీ ఇషట్ం. నానోటితో మాతర్ం నేనేమీ
చెపప్ను.
లోపల గుండమమ్,లకిష్, సరోజకి అలంకరణ చేసూత్వుంటారు.
సరోజ: ఏవిఁటమామ్ ఇది? నేనేం సంతలో గొడుడ్ననుకునాన్రా? వచిచ్నవాళళ్ంతా చూసి పోవడానికి? నే రాను.
గుండ: ఈ ఒకక్సారికేనమామ్. నామాటవిను. ఇంక నినెన్వరికీ చూపించను. నా అమమ్వికదూ? నా తలిల్వికదూ?
సరోజ-- conditionalగా: ఐతే మీరెవవ్రూ రావదుద్. నేనేపోయి మాటాల్డి వసాత్ను.-- మేడమెటుల్ దిగివసుత్ంది.
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గంట: చూడండి. పిలల్ బంగారపు బొమమ్. –సరోజ రోషంగా చూసుత్ంది.
రా.భ:చూసి—చాలుచాలు.
గంట: అమామ్యిని ఏమైనా అడగండి.
రా.భ: అమామ్య.నీ పేరేమిటి?
సరో:విసురుగా—సరోజ.
రా.భ: మంచిపేరే. ఎంతవరకు చదువుకునాన్వ?
సరో: గొంతువరకు.
రా.భ: వెటకారంగా--అబోబ్.చాల పెదద్ చదువే.
గంట: మేషట్రిన్ పెటిట్ సంగీతం కూడా చెపిప్ంచారు. హారొమ్నీపెటెట్మీద వాయిసుత్ంది.
సరో: పాటకచేచ్రికూడ చేసాత్ను.
రా.భ: ఐతే ఇకనేం? సూక్లు పెటుట్కోవచుచ్. (రెచచ్గొడుతూ) ఫొటొలో పిలల్ ఇంత నలల్గా లేదే?
సరో-పౌరుషంగా: కాసత్ కళళ్జోడు తీసి చూడండి. –గిరుకుక్న తిరిగి వెళిళ్పోతుంది.
గంట—సానుభూతిగా: పాపం! దాని తపేప్ముంది? రోజుకొకడు రావడం, చూడడ్ం, పోవడం .

రావడం, చూడడ్ం, పోవడం .దానికి ముకుక్మీదుంటుంది కోపం. రోషం జాసిత్. పెదద్పిలల్ ఉంది చూశారూ. కొటుట్-కొయియ్. నోరు తెరవదు.
రా.భ: చాలా ఓపికగల పిలల్లాగేవుంది. జీతమెంతిసాత్రో? (అనీన్ తెలిసి కూపీ లాగటం!)
గంట: జీతమా పాడా? పనిమనిషైతే ఏనాడొ పారిపోయి ఉండేది. గుండమమ్ మారుకూతురు.
రా.భ: ఓహో. మరి ఆ పిలల్ మాటేం చేశారు?
గంట: ఆఁ. దానిపెళిళ్దేముందిలెండి. కటాన్లా కానుకలా? అసలు పెళిళ్ ఖరుచ్లే దండగనుకుంటుంటే? ఏ దికుక్లేనివాడికో ఇచిచ్ ముడిపెటేట్సాత్ం.
పెటిట్ంది తిని పనీపాటా చేసూత్ వాడే పడివుంటాడు. కొంపదీసి ఆ పిలల్ని చేసుకుంటారేవిఁటి? చూసూత్చూసూత్ ఇంత కలిగిన సంబంధానిన్ ఆ పిలల్
కిచిచ్ చేసుత్ందా ? మా గుండమమ్ చసేత్ ఒపుప్కోదు. కళళ్లోల్ నిపుప్లు పోసుకోదూ?—
గుండమమ్ మేడదిగివసుత్ంది. వినయంగా చేతులుజోడించి. : ఈ రోజు దానికి ఒంటోల్ బాగాలేదండి. చిరాగాగ్వుంది.
గంట: దానిసంగతంతా చెపేప్శాను చెలాల్య. ఇలల్రికం ఉండనిదే లాభం లేదనికూడా చెపేప్శాను.
గుండ: మా అబబ్యి పై చదువుకి వెళాళ్డు. అమామ్యికి పెళిళ్ చేసి అలుల్ణిణ్ ఇంటోల్ పెటుట్కుని ఆసత్ంతా వాళళ్కే ఇచేచ్దాద్మనివుంది . మావారుకూడా
ఒపుప్కునే ఇలా వచాచ్రు,.
రా.భ: సోఫాలోంచి లేసాత్డు చేతికరర్ తీసుకుని. –
గంట; ఇంతకూ పిలల్ నచిచ్నటేల్నా?
రా.భ: నాదేముంది? అబాబ్యిని కనుకోక్వాలిగా? వాడితో మాటాల్డి... మరి వసాత్ను.
***
రామభదర్యయ్ కొడుకులిదద్రూ తండిర్ రాగానే లేచి నిలబడతారు.
రాజా: నానాన్. వెళిళ్న పనేమయింది? కాయా పండా?
రా.భ: ఆఁ. కాయాకాదు.పండూకాదు. ఇదేం జరిగేటటుట్లేదురా.
రాజా: ఏం?
ఆంజనేయ పర్సాద: పిలల్లు నచచ్లేదా?
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రా.భ: ఓ మాదిరి నచాచ్రనుకో. –అందరూ సోఫాలో కూరుచ్ంటారు. : పెదద్పిలల్ మారుటికూతురు. పేరు లకిష్. సాకాష్తుత్ లకిష్లాగే వుంటుంది.
పనులనీన్ చకక్గా చేసుకుంటుంది. చాలా ఓరుప్గల పిలల్ కూడాను. ఆంజనేయ పర్సాదతో—ఒరే . నీతో వేగాలంటే ఆ పిలల్కే తగును.
ఆంజ: చూశావా తముమ్డూ.నాకు ఓరుప్లేదట! నానన్గారికి నువవ్ంటేనే ఇషట్ం.
రాజా: ఏం నానాన్. ఆ పిలల్ని అనన్యయ్కిచిచ్ చెయయ్కూడదూ?
రా.భ: చేసుకోవచుచ్ కాని గుండమమ్ ఒపుప్కోదుగా? ఎవడో పనీపాటా చేసుకునేవాడికిచిచ్ ఇంటోల్నే పెటుట్కోవాలని చూసోత్ంది.
ఆంజ: పోనీ పనివాడిలాగేవెళిళ్ చేసుకుంటే సరి! పిలల్నచిచ్తే దారే దొరకక్పోతుందా? ఆ సంగతి నేను చూసుకుంటాను.
రా.భ: సరే అలాగే కానివవ్ండి. ఇక రెండో అమామ్యి. పిలల్ బాగానేవుంటుంది. కాని నాథుడులేని కొంప. అంతా ఆడపెతత్నం. తలిల్ అతిగారాబంగా
పెంచింది. పిలల్ రోషం గలది. దానిన్ దారోల్ పెటుట్కుంటే మంచిపిలేల్.
రాజా: అది చేసుకునేవాడినిబటిట్ ఉంటుందినానాన్. రౌతుకొదీద్ గురర్ం. మీకు నచిచ్తే చెపప్ండి. చేసుకుని దారోల్కి తెసాత్ను.
ఆంజ: Very good! మగసిరైనమాట. బాగాచెపాప్వు తముమ్డూ.
రా.భ: కాని అలుల్డు ఇలల్రికం రావాలంటుంది తలిల్. పిలల్కూడా తలిల్ని వదిలి రాదేమో?
రా.భ: రాకపోతే రపిప్సాత్ం. మీకెందుకు? మీరు ఔననండి. మీకు నచేచ్టుట్గా చేసి మీ కాళళ్ముందు పడేసాత్ను.
రా.భ: నాకు నీమీద ఆ నమమ్కం వుందిలే. ఏదైనా తలుచుకుంటే సాధించే ఓరుప్కూడవుంది నీకు.
ఆంజ: నాకేనా ఓరుప్లేనిది? -–లేసాత్డు.అందరూలేసాత్రు.
రా.భ: అహహ్హహ్. తెలుసూత్నేవుందిగా? –రాజాతో—ఇదుగోరా చినన్మామ్యి ఫొటొ. కాని ఇంకొకక్ సంగతి. ఆ ఇంటికి గంటయయ్ అని ఒక
శనిగాడు దాపురుంచాడు. వచిచ్న సంబంధమలాల్ చెడగొటిట్ చినన్పిలల్ని జైలోల్వునన్ తనకొడుకిక్ చేసుకుందామని చూసుత్నాన్డు. ఆంజ: ఆఁ. వాడి
సంగతి నేను చూసుకుంటాగా. ఏం తముమ్డూ?
రాజ: ఓకే.
రా.భ: అలాగే. మీరాపిలల్లని చేసుకుంటే చనిపోయిన నా సేన్హితుడి ఆతమ్కూడా శాంతి సుత్ంది.
ఆంజ: అలాగేనానాన్.
***
రాజా సూటుబూటులో బంధువులింటికి వసాత్డు. –వెనక నౌకరు మూటములెల్ తెసూత్—
పదమ్: అమామ్. అనన్యొయ్చాచ్డె.
తలిల్: పిలల్ని చూడాడ్నికి వచాచ్వా? మరి నువొవ్కక్డివే వచాచ్వా? అనన్యయ్ రాలేదా?
రాజా: వచాచ్డు. వాళిళ్ంటికి వెళాళ్డు. నాకు మీ సహాయం కావాలి. నేను ఒక నాటకం ఆడబోతునాన్ను. నేను సరోజని కలవాలి.
పదమ్:ఆఁ.తెలుసు. వాళళ్నన్యయ్ నా కల్సేస్మ్టే.
రజ: ఆ పిలల్ని నేనొకసారి చూడాలి.
పదమ్: అలాగే.
రాజా: కాని నేనా పిలల్ని చూడడ్నికి వచిచ్నటుల్ వాళళ్కిమాతర్ం తెలియకూడదు సుమా.
పదమ్: అలాగే అనన్యాయ్.
***
హొటలోల్—చొకాక్,నికక్రు, తలపాగా, భుజానికి సంచితో పనివాడి వేషంలో ఆంజనేయ పర్సాద. తిని చొకాక్తో మూతి తుడుచుకుని బైటికి
పోబోతుంటే –పొర్పైరటర: ఏయేయ్య.
ఆంజ:ఏయ?
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పొర్పర్: డబుబ్లేవీ?
ఆంజ: లేవు.
పొర్పర్: లేకపోతే టిఫిన ఎలా తినాన్వ?
ఆంజ: ఆకలేసింది.తినాన్.
పొర్పర్ప్: ఆ పపుప్లేం ఉడకవ. నా డబుబ్లిసేత్గాని కదలడానికి వీలేల్దు.
ఆంజ;అటల్నా. ఐతే నేనికక్డే కూరుచ్ంటాను.
పొర్పర్: లేచివచిచ్—దబుబ్లిసాత్వా? తీసుకోమంటావా?

ఆంజ: తీసుకో చూదాద్ం. –పొర్పర్యిటర చెయియ్ మెలేసాత్డు. వాడు లబోదిబోమంటాడు. అంతలో గంటయయ్ని చూసి:చూడు గంటయాయ్. తిని
డబుబ్లివవ్కుండా పోతునాన్డు.
ఆంజ: ఓ.గంటయయ్గారా? Salute చేసాత్డు.
గంటయయ్ పటిట్ంచుకోకుండా: ఏరా.
ఆంజ: ఒరేగిరే అంటే జాగర్తత్.
గంట:: ఏం చేసాత్వోయ.—ఆంజ—అతని చెయియ్ మెలేసాత్డు. గంటయయ్ సంబాళించుకుని—అదికాదు.తిని డబుబ్లివవ్కుండాపోతే ఎలా
చెపుప్?
ఆంజ: లేవు. ఉంటే ఇవవ్నూ? ఏదైనా పనుంటే చెపుప్. చేసాత్.
గంట; ఐతే నాతో రా.
ఆంజ: ఎకక్డికి?
గంట: మా చెలెల్లిగారింటికి.
ఆంజ: వాళూళ్ నీలాంటోళేళ్నా? లేకపోతే మరాయ్ద తెలుసా?
గంట: మరాయ్దకేం? పెళిళ్కొడుకులా చూసాత్రు.
ఆంజ: ఐతే పెళిళ్కూడా చేసాత్రా?
గంత: ఓ! అదికూడా చేయిసాత్ను. రా.
ఆంజ: ఐతే పద. –గంటయయ్ ముందుదారితీయగా ఆంజ—జేబులోంచి డబుబ్తీసి పొర్పర్యిటరుకి ఇసాత్డు.పొర్పర్యిటరు ఆశచ్రయ్ంగా చూసాత్డు.
***

(సశేషం)
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