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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 - 9
డాబాపై రాజా సోఫాలో కూరుచ్ని సిగరెట తాగుతూ విశార్ంతి తీసుకుంటూ వుంటాడు. కిర్ంద లకిష్ అంజికి తమలపాకు చిలకలు
చుటిట్ అందిసూత్ ఉంటుంది. మేడపైకి సరోజని పంపడానికి పేరంటాళళ్ను పురమాయిసుత్ంది గుండమమ్.
పేరంటాలు : సరోజ పిలల్వాడిని ఇలల్రికం ఉండటానికి ఒపిప్ంచింది. గడుసుపిలేల్.
గుండమమ్: అపుప్డే చెపాప్రు గొపప్ జాతకమనీ—చేసుకునన్వాళళ్కి చేసుకునన్ంత! – అదాద్లలో పర్తిబింబాలు చూసుకుంటూ సరోజ శోభనం
గదిలోకి పర్వేశిసుత్ంది. సరోజ అలంకరించిన పూల పందిరిమంచం వదద్నుండి డాబాపైకి వసుత్ంది. డాబాపై కొతత్ దంపతులు. కిర్ంద పాత
దంపతులు. లకిశ్మ్ అందించిన చిలకలు తింటూ అంజి పరవశిసూత్ వుంటాడు( లలిత శృంగారం)
--పాట-ఎంత హాయి ఈరేయి ఎంతమధురమీహాయి... ఆఆ...ఎంత హాయి
చందమామ చలల్గా మతుత్మందు చలల్గా...ఆఆ...
చందమామ చలల్గా పనీన్టిజలుల్ చలల్గా..ఎంతహాయి
ఒకరిచూపులొకరిపైన విరితూపులు విసరగా...
ఒకరిచూపులొకరిపైన విరితావులు వీచగా...
విరితావుల పరవడిలో విరహమతిశయించగా... ఆఆఅ...
విరితావుల ఘుమఘుమలో మేను పరవశించగా...ఎంతహాయి...
కానరాని కోయిలలు మనల మేలుకొలుపగా....
కానరాని కోయిలలు మనకు జోలపాడగా......
మధురభావలాహిరిలో మనము తూలిపోవగా..
మధురభావలహరిలో మనము తేలిపోవగా.. ఎంతహాయి...
------------------------------ రాజా: ఆరోజు నేననాన్నుకదా. ఎపుప్డో నినున్ నువేవ్ మరిచిపోతావనీ...
సరో: నేను ఆ మాట ఎనన్డూ మరిచిపోలేను.
రాజా: నాకుమాతర్ం మనమొదటి పరిచయమే గురుత్. నిజం సరోజా. నినున్ చూడనిదే ఒకక్ క్షణం ఉండలేను... సరోజా నా కోటు జేబులో
సిగరెటుల్ ఉంటాయి తీసుకురా. (నవువ్తాడు)—సరోజ కోటు జేబులో చెయియ్పెడితే పూరవ్ం అతనికిచిచ్న నోటల్కటట్ పైకి వసుత్ంది. ఆమె
నిరాఘ్ంతపోయి సొమమ్సిలుల్తుంది.
రాజా ఆమెని పకక్పైకి చేరిచ్: పడుకో. తెలాల్రితే అదే తగుగ్తుంది.
***
పదమ్ గుండమమ్ కాళుళ్ వతుత్తూ వుంటుంది.
గుండమమ్: పొదుద్పోయింది. వెళిళ్ పడుకో అమామ్.
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పదమ్: పరావ్లేదతాత్.

గుండ: ఎంత ఓపికమామ్ నీకు? ఎవరెత్ పుణయ్ం చేసుకుందోగాని నీలాంటి కోడలుదొరికితే అంతకనన్ భాగయ్ం ఇంకేముంది చెపుప్? ( Plain
heart)
పదమ్: నీకుమాతర్ం ఏంలే అతాత్. మంచిదానివి. మంచి కోడలే వసుత్ంది. –గుండమమ్ అవలిసుత్ంది.
***
పైగదిలో రాజా పిలిల్లావెళిళ్ సరోజ వంటిపై నగలు వలిచిపోతాడు.
***
హొటలోల్—చకక్టి పంచ,లాలీచ్, మెడలో కండువాతో అంజి: మొహమాటపడకండి. తినండి. చకక్గా తినండి. పెళిళ్విందు. ఎవరికి
కావలిసింది వాళుళ్ ఆరడ్రివవ్ండి. – గంటనన్వదద్కు రాగా—
గంట: ఇంతకీ డబుబ్లునన్యాయ్?
అంజి: డబేబ్ంది.డబుబ్! కుకక్నికొడేత్ రాలుత్ంది. తినుతిను.–పళెళ్ంలో తినుబండారాలు తెచిచ్ గంటయయ్ పేల్టోల్ గుమమ్రిసాత్డు. గంటనన్
మొహమాటపడకుండా మెకుక్తాడు. – పొర్పర్యిటర వదద్. సరవ్రు: పెసరటుట్ పారెస్ల 17 రూపాయలు.
అంజి పొర్పర్యిటర తో : ఇదుగో తీసోక్.—డబుబ్ ఇసాత్డు.
పొర్పర్యిటర: ఏం గంటయాయ్. కురార్డు మంచి జోరుమీదునాన్డు.
గంట: ఎవరనుకునాన్వ? ఆంజనేయపర్సాద. గుండమమ్గారి పెదద్లుల్డు. ఆయన తలుచుకుంటే నీ హొటలేన్ కొనేసాత్డు. (అవసరానికి
పేల్టుమారేచ్ రకం)
అంజి: ఇదుగో గంటనాన్. పారెస్లు తీసోక్. (Roles reversed)
గంట; ఏంటీ. పారెస్ల నేను తీసుకు రావాలా?
అంజి: పారెస్లే. ఎవరనుకునాన్వ? ఆంజనేయపర్సాద. నోరుమెదిపావంటే మెడమీద వేసాత్. తీసోక్మంటుంటే. రా ఇంక. – కుకిక్నపేనులా
వెంటవసాత్డు గంటనన్.
***
పదమ్: వసాత్నతాత్. సరోజతో చెపప్ండి. నేవెళాళ్నని.
గుండమమ్: అలాగేనమామ్. అపుప్డపుప్డు వసూత్ వుండు. (ఆనందంగా సోఫాలో కూరుచ్ంటుంది. ) –అంజి, పారెస్లుతో గంటనన్ పర్వేశం.
అంజి: ఏం గుండతాత్. ఇంటికొచిచ్న పిలల్ని చూసూత్పోనిసుత్నాన్వే? మన పిలోల్డికిచిచ్ చేసెసేత్సరి.
గంటనన్: పిలల్కనిపిసేత్ పెళిళ్మాట తపిప్తే ఇంకేమీపటట్దా? అసలు మనకి చదువుకునన్ పిలల్లే పనికిరారు.
అంజి: ఏం? ఆ పిలల్ చదువుకుంటే నీ సొమేమ్ంపోయింది?
గంట: చదువుకునన్ పిలల్లు చెపిప్నమాట వినరు.
అంజి: అబోబ్. ఏంది నీకొచిచ్ంది ఇంత తెలివి?
గంట: దీనికి తెలివెందుకోయ? మా ఇంటి పకక్న గోవిందయయ్ కోడలుంది. బియేయ్ పాసయింది. చెపిప్నమాట వినదు.
అంజి: మావూళోళ్ చలపతిగారి కోడలుంది. ఓనమాలు రావు. మొగుణీణ్, అతత్నీ, మామనీ చీపురు తిరగేసి దుముమ్ దులిపింది. దీనికేమంటావ?
గంట: పో. అంతా మొండివాదనా నువూవ్నూ.
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అంజి: గుండతాత్. ఈ శకునిగాడిమాట వినాన్వంటే నీ బొచెచ్లో రాయే. ఆఁ. నాకు తెలీకడుగుతానూ. చిటెట్మమ్నీ బులోల్ణీణ్ ఇంటోల్
అటేట్పెటుట్కునాన్వుకదా. పరాయి కోడలొసేత్ ఒపుప్కుంటుందా అని. చెలల్మమ్యితే ఎంత? తముమ్డికి పినతలిల్కూతురు. పెళళ్యితే వాళూళ్వాళూళ్
కలిసిపోతారు.
గుండ: నిజమే అంజయాయ్. పదమ్ చదువుకునన్దైనా మంచిపిలల్. చేసుకుందాం. వెళిళ్మాటాల్డిరా అనన్యాయ్.
అంజి: దానికీ గంటనేన్ దొరికాడూ?
గంట: ఏంటోర్య. ననున్ బొతిత్గా తీసిపారేసుత్నాన్వ.
అంజి: అబేబ్. నినున్ నమమ్కూడదులే. నేనుకూడా వెళాత్ను. ఏం గుండతాత్?
గుండ: అంతే. అంజయయ్ కూడా నీతోనే వసాత్డు.
అంజి: ఆఁ. ఈనాటికి గుండతత్కి నామీద గురికుదిరింది.
గంట; ఏంటయాయ్. మాటాల్డితే చెయెయ్తుత్తునాన్వ?
అంజి: అబేబ్. ఏంలేదులే.
***
సరోజ పొదుద్నేన్లేచి ఒళుళ్ విరుచుకుంటూ అదద్ంలో చూసుకుంటుంది. నగలు గలల్ంతు అని గురిత్సుత్ంది . విషాదంగా.
***
పదమ్ ఇంటోల్—ఆమెతలిల్, రాజా పినతలిల్- రాజాతో: కాఫీ తాగు నాయనా.--అంజి పర్వేశం.:తముమ్డూ.నేను వెళాళ్లి.
వాళళ్ పినతలిల్: కాసేపాగి వెళుళ్ నాయనా.
అంజి: మళొళ్సాత్ను పినీన్.సాయంతర్ం నేనే వసాత్ను. –అని తముమ్డిచెవిలో రహసయ్ం ఊదుతాడు. –సైగలతో-తాగినటుల్ నటించు. రెండు
వాయించు.-అని.
***
సాయంతర్ం—గంటనన్ రాజా పినిన్ భరత్తో: అదేం వీలేల్దండీ. కటన్ం 50 వేలు రొఖక్ం ఇవావ్లిస్ందే. –అంజి పర్వేశం. :కటన్ం విషయంలో
పేచీ పెడుతునాన్డే. ఏం బాబాయ?
గంట: బాబాయ ఏంటోయ . చినన్ పెదద్ లేకుండాను.
అంజీ: వారికేం పటిట్ంపులేకపోతే మధయ్ నీకెందుకు? అదికాదు బాబాయ.
బాబాయి: యాభైవేలు రొకక్ం కావాలంటునాన్డు.
అంజి: యాభై వేలూ? కటన్ం ఏమీ అకక్రేల్దులే.
గంట: ఏవిఁటీ? కటన్ం వదాద్?
అంజి: పిలల్ ఒకక్తేత్ సంతానం ఐనపుప్డు ఆసత్ంతా మనదే కదా. ఆమాతర్ం నీకు తెలవదూ?
గంట: ఆసత్ంతా ఇపుప్డే రాసిమమ్ను,(మడతపేచీ)
అంజి: ఆఁహాఁ. రాసిచిచ్ అమమ్,అయయ్ నెతిత్న గుడేడ్సుకు పోవాలంటావ. ఏహె, అసలు బుదిధ్తకుక్వదనం నీదికాదులే. నినున్ పంపించినోళళ్ది.
ఇదుగో బాబాయ. సంబంధం ఖాయం, ముహూరత్ం పెటిట్ంచండి.
గంట: ఏమైనాగానీ మా చెలాల్య ఈ సంబంధానికి చసేత్ ఒపుప్కోదు.
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అంజి:పద—గంటనన్ని లాకుక్పోతాడు.
***
గుండమమ్ ఇంటోల్—గుండ: అంజీ.ఇటాల్రా. నువేవ్ం అనకు ఊరుకో.

అంజి—పాంటు,బుష షరుట్లో : ఊరుకుంటే ఎలా అతాత్? ఇలా ఇలూల్వాకిలీ పటట్కుండా తిరుగుతూవుంటే ఊరుకుంటామా? నువువ్
లోపలికెళుళ్ గుండతాత్. నేచూసుకుంటాగా? – మెటల్దగగ్ర పచారుల్ చేసూత్ ఉంటాడు. –తూలుకుంటూ రాజా పర్వేశం.
అంజి: ఏయ తముమ్డూ. ఇంతరాతిర్ వరకూ ఎకక్డికెళాళ్వ?
రాజా: నేనెకక్డికెళాళ్ను? ఇకక్డేవునాన్ను.
అంజి: ఏవిఁటీ పాడు వాసన? తాగొచాచ్వా?
రాజా: నేను తాగలేదు. దేముడితోడు.
అంజి: నువివ్లా తిరుగుతూవుంటే చిటెట్మమ్ ఏమైపోతుందనుకునాన్వ?
రాజా: ఏమైపోతుందా?
అంజి: నువువ్ పైకెళళ్డానికి వీలేల్దు.
రాజా: సరే.ఇకక్డే వుంటాను. –అని సత్ంభానికి జేరగిలబడి జారి పోతాడు. అంజి లేవనెతత్బోతూ: గుండతాత్.ఏయ. గుండతాత్.--అంజి
రాజాతో: నేనెవరిన్?
రాజా: నువెవ్వరివా? నువువ్ నా బర్దరవి. మరిచిపోలేదు మై డియర ఫర్ండ –అంజి రాజాని మోసుకుపోయి సోఫాలో కుదేసాత్డు.
గుండ: అయోయ్ అయోయ్ అయోయ్.అంజీ ఎవిఁటార్ ఇదీ?
అంజి: నువూవ్రుకో గుండతాత్. తముమ్డు చెడిపోతునాన్డు. వీపు కొంచెం సాపు చెయాయ్లి.
రాజా:ఏం.కొడతావా.కొటుట్.
గుమడ: ఇంటోల్ చాకిరీచేసేవాడికి పెతత్నం ఇసేత్ మితిమీరుతునాన్వే? –అంజి ఆశచ్రయ్పోతాడు.
రాజా: చూశావా బర్దర? నీకు పిలల్నిచిచ్ంది చాకిరీ చెయయ్డానికి. అంతే..
గుండ: sofa back-rest పై కూరుచ్నన్ రాజాతో: పడిపోతావు నాయనా.సరిగా కూరోచ్.
రాజా: గుండాయమమ్ కూతురి మొగుణిణ్నేను. ననేన్మైనా అనాన్వోఅంజీ; ఆ పపుప్లు మనదగగ్ర ఉడకవ. నేనంత ఎదవనికాను. గుండతాత్. నేనపుప్డే చెపాప్ను. నీకు ఈ అలుల్డెంతో నేనూ అంతే అని.
గుండ: చాలేల్ ఊరుకో. అతనికీ నీకూ సాపతయ్మేమిటి?
అంజి: నేను నీ పెదద్కూతురు మొగుణిణ్. –ముకుక్మూసుకుని—ఏం తముమ్డూ. నువువ్ తాగుడు మానాత్వా మానవా?
రాజాఅ: ఔనేల్. పెదద్వాడివి నినున్తీసుకెళళ్కుండా తాగడం.తపుప్. కావాలంటే నువువ్కూడా రా. ఇదద్రం కలిసే వెళొళ్దాద్ం. –అంజి
హుంకారంచేసి రాజాని నెటుట్తాడు. రాజా సోఫాలో కూలబడతాడు. అంజి రాజాని గుంజుతాడు.
గుండమమ్: పిలాల్ణిణ్ చంపేసాత్వా?
అజి: నువూవ్రుకో గుండతాత్.కొదిద్గావుంటే తముమ్డు చెడిపోతాడు. –సరోజవచిచ్ రాజా పడిపోకుండా పటుట్కుంటుంది.
గుండ: చాలేల్వూరుకో. అసలు నువువ్ మా ఇంటోల్ ఉండటానికి వీలేల్దు. పో బయటికి.
అంజి నిరాఘ్ంతపోయి : నువువ్ రమమ్ంటే వచాచ్నా. పొమమ్ంటే ఇపుప్డే పోతాను.
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రాజా అంజిని ఆపి: నువెవ్కక్డికీ వెళొళ్దుద్. నువెవ్ళిళ్పోతే రేపు ననున్కూడా వెళిళ్పొమమ్ంటారు.
సరో: మిమమ్లెన్వరూ వెళళ్మనరు.పదండి.
అంజి: బులెల్మామ్.ఓ బులెల్మామ్. –రాజా తూలుతూ సరోజ సహాయంతో మేడమెటెల్కుక్తాడు. –లకిష్ వసుత్ంది.
అంజి: గుండతత్ పొమమ్ంటోంది .పోదాం పద(ఆమెకిదిపెదద్ టెసట్)
,గుండ: అది పోవడానికి వీలేల్దు.
అంజి: అంతేనా బులెల్మామ్?
గుండ: అదిరాదు.నువువ్పో.—అంజి పోబోతాడు.
లకిష్: ఏమండీ.
గుండ: నువెవ్కక్డికే. నువువ్ పోవడానికి వీలేల్దు.
లకీష్: అదేవిఁటిపినీన్. వారితోపాటే నేనూ.
గుండ: ఎకక్డికెళాత్వే?
అంజి: అలా గడిడ్పెటుట్. బులెల్మమ్కునన్ బుదిధ్కూడాలేదు. ఎందుకూ ఏళొళ్చినై. రా బులెల్మామ్.
గుండ: పోవేపో. మళీళ్ నా గడపలోకొసేత్...

అంజి: మేమే నీగడపలోకొసాత్మో, నువేవ్ మాగడపలో కొసాత్వో చూసాత్ను. రా బులెల్మామ్. –అని దగగ్రికి తీసుకుంటాడు. ఇదద్రూ నిషర్క్మిసాత్రు.
గుండమమ్ దిగర్భ్మచెందుతుంది.

(స షం)
***
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