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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 - 8
గంటనన్: కొంపములిగింది. చెలాల్య, వీడు వాడే! గోపాలం ఇంటోల్వాడు. అమామ్యి తిరిగేది వీడితోనే.
గుండమమ్:ఆఁ!? –సరోజ,రాజా మెటుల్ దిగి వసాత్రు.
గుండ: ఏమే. నిజమేనా?
సరో: నిజమే.
గుండ-- రాజాతో: ఏమయాయ్ పెదద్మనిషీ. నీకేమైనా బుదుధ్ందా లేదా? రామభదర్యయ్గారి కొడుకునని చెపిప్ మా ఇంటోల్ దొంగతనంగా
దూరుతావా?
రాజా: ఏఁవమోమ్య. మాటలు జాగర్తత్గా రానీ. దొంగతనంగా ఏం రాలా. దొరతానంగానేవచాచ్. పిలల్ని చూడాడ్నికి రమమ్ని ఇదా
నువువ్చేసే మరాయ్ద? ఇంకా నయం. తొందరపడి చేసుకునాన్ం కాదు. బోడి సంబంధం.
గుండ: ఏమిటా గదద్రితనం? పైగా ఎదురుతిరుగుతావా? చూసాత్వేం అంజీ. ఎముకలు విరగొగ్టట్క.
అంజి: నువువ్ండు గుండతాత్. నే చెబుతాగా. బులోల్డా ఇలారా. కూరోచ్. –సోఫాలో కూరోచ్బెటిట్ –ఏంటి నీ కథ, కమామిషూ?
నువెవ్వరు? ఏవూరు? ఎందుకొచాచ్వ?
రాజా: ఇందాకా చెపాప్గా?
అంజి: నువువ్ చెపాప్వు.నేనూ ఇనాన్లే. పరవాలేదు. నిజం చెపుప్.
రాజా: ఇందాక చెపిప్ంది నిజమే.
అంజి: నిజం నువేవ్ందీ అని రుజువేందీ అంట. ఇదుగో బులోల్డా. నువువ్ ఫలానా అని రుజువుచేసుకునాన్వా పిలల్నిచిచ్ పెళిళ్ చేసాత్ం.
లేదా బురర్ రామకీరత్న పాడించేసాత్.
రాజా: ఇంతకీ నువెవ్వరు అడగడానికి?
అంజి:ఎహేహె. అపుప్డే మరిచిపోయావా బులోల్డా. ఇందాక పైకి పంపేటపుప్డు ఈ మాట అడగలేదే?
రాజా: అది వేరు.
అంజి: ఆఁ. ఈ పపుప్లు మనదగగ్ర ఉడకవు. నువెవ్వరో ముందు రుజువు చేసుకో.
రాజా: ఏమిటి రుజువు చేసుకునేది? ఇదుగోపిలల్ని చూడాడ్నికి పంపిన ఆ అమామ్యి ఫొటో.
అంజి: అరెరె. ఇంకేముంది గుండతాత్? పిలాల్డు రుజువు చూపించాడు.-- సరోజ రాజా వదద్కు వసుత్ంది. గుండమమ్ ఫొటో చూసుత్ంది. :
ఔను నాయనా . తెలీక అనాన్ను. ఏమీ అనుకోకు నాయనా. నేను తొందరపడితే నువేవ్నా చెపొప్దాద్ అనన్యాయ్?
అంజి: మనని దొడిడ్దారినపెటిట్ంది గంటనేన్కదా గుండతాత్? మంచిరోజు చూసి ముహూరత్ం పెటిట్ంచేదాద్ం.
రాజా: ఉండండి. మా నానన్గారికి ఉతత్రం రాసి కనుకోక్వాలి.
అంజి: కనుకోక్. మా ఏరాప్టేల్వో మేం చేసుకుంటాం. –సరోజతో: కొంచెం జాగర్తత్గా చూసోక్. కురార్డు చలాకీగా ఉనాన్డు. పద గురూ
పద. –లకిష్ కాఫీ తెసుత్ంది.
గుండమమ్: అనన్యాయ్ పెళిళ్కి అనిన్ ఏరాప్టూల్ చేయించు.
అంజి: అందుకూ గంటనేన్ దొరికాడా గుండతాత్? అదంతా నేచూసుక్ంటాగాని ఇంటోల్ పెళిళ్కాని పెదద్ ఆడపడుచు బులెల్మమ్ని అలాగే
అటేట్పెటిట్ చిటెట్మమ్కి ఎటాల్ పెళిళ్ చేసాత్రూ అంట.
గుండ: అలాగేలే. అనన్యాయ్ లకిష్కి ఏదైనా సంబంధం చూడు.
అంజి: సంబంధం చూడాలా? అసలు మీకళళ్కి పొరలుకమిమ్నైలే. ఇంటోల్ మనిషిని పెటుట్కుని ఊరంతా చూసాత్రేంటి?
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గంట: ఇంటోల్ ఎవరునాన్రోయ?
అంజి: ఎదద్ంత మనిషిని నేనులేనూ?
గంట: నీకా?లకిష్ని ఇచిచ్ పెళాళ్?

అంజి: ఏం? నాకంటె మంచోడెవడొసాత్డు? తీసుకురా చూదాద్ం? –గుండమమ్వైపు తిరిగి—ఏం గుండతాత్. నాకు పెళిళ్చేసాత్నంటివే?
బులెల్మమ్కో పిలాల్డిని తెచిచ్, నాకో పిలల్ని తెచిచ్ ఇదంతా గొడవగొడవకాదూ? మా ఇదద్రికీ ముడెడితే చిలకాగోరింకలాల్ నీ కాళళ్దగిగ్రే పడుంటాంగా?
గుండ: నిజమే అనన్యాయ్.
గంట: సరేలే. వీడికి పిలల్నిసేత్ మనమాట వినన్టేల్.
అంజి: ఇపుప్డు నేను వింటునాన్నుగనకనా? ఇదుగో గంటనాన్. నువువ్ చేసేదిలేదు చచేచ్దిలేదు. పంతానికి నాకు ఎదురొసుత్నాన్వ.
నాకటేట్ తికక్రేగిందంటే నీ ఒళుళ్ పంబరేగుదిద్ జాగర్తత్ .
గంట: చాలేల్రా వేళాకోళాలు.
అంజి: వేళాకోళాలేంటయాయ్? తంతానంటుంటే? ఏం గుండతాత్ అంతేనా?
గుండ: సరేలేరా. –అంజి సంబరంగా గంటనన్ని పటుట్కుని గిరగిరా తిపుప్తాడు.
***
గంటనన్ ఇలుల్-భారయ్: గుండమమ్కూతురుకి సంబంధం కుదిరిందటగా?
గంట: ఎవరా చెపిప్ంది?
భారయ్: ఎవరు చెపేప్ది? పిలల్ని చూసి ఖాయం చేసుకునాన్రంటగా?
గంట: ఓసి పిచిచ్దానా? నేనంత సులభంగా వదిలేసాత్నూ? రామభదర్యయ్కి ఆకాశరామనన్ ఉతత్రం రాసేశాను. ఈదెబబ్తో పీటలమీది
పెళిళ్ హాంఫట!
***
రామభదర్యయ్ భవనంలో నౌకరుతో—ఉతత్రం చూసి : మన అంజికి పెళళ్ట!
నౌకరు: మరి చినన్యయ్కో?
రా.భ: ఇదిగో ఆ ఉతత్రంకూడావుంది. కవరుచింపి ఉతత్రం చదువుతూ: “పిర్యమైన నానన్గారికి, రాజా వార్యునది. నమసాక్రం.
(సభయ్త గమనించండి) పిలల్ని చేసుకోమని బతిమాలుతునాన్రు. ఇలల్రికం ఉండాలిట. మీకీ సంబంధం ఇషట్ం లేదని ఘాటుగా రాయండి. అపప్టికీ వాళుళ్
ఇషట్పడితే చేసుకుంటాను-ఇటుల్, రాజా” .మరొక కవరు చింపి—“రామభదర్యయ్గారికి నమసాక్రములు. (నకక్ వినయాలు) మీరు రొంపిలో
దిగుతునాన్రు. గుండమమ్తో వియయ్మమ్మందితే కొరివితో తల గోకుక్నన్టేల్. ఆవిడ మొగుడికి మందు పెటిట్ చంపింది. కూతురు తలిల్కంటె ఐదాకులు ఎకుక్వ
చదివిందిజాగర్తత్. తరావ్త మీ ఇషట్ం.—మీ శేర్యోభిలాషి...ఆకాశరామనన్” (నమమ్కదోర్హం)
నౌకరు:ఈడెవడు బాబూ?
రా.భ.:అకక్డ గంటయయ్ అని ఒక పెదద్మనిషి ఉనాన్డులే. ఇది వాడిపనే అయుయ్ంటుంది.
***
పెళిళ్బాజాల background music- అంజి ,లకిష్ పెళిళ్బటట్లోల్ వచిచ్ గుండమమ్కు పాదాభివందనం చేసాత్రు. వెనక గంటనన్ వసాత్డు.
గుండమమ్ దంపతులను భరత్ ఫొటొ వైపు పంపిసుత్ంది. పెళిళ్కూతురు, పెళిళ్కొడుకు ఫొటోకి నమసక్రిసాత్రు.
గంట: చెలాల్య. గుళోళ్పెళిళ్ బర్హామ్ండంగా జరిపించాననుకో. ఖరుచ్ మూడురూపాయల ముపాప్వలా.
అంజి: ఎంత గుళొళ్పెళళ్యితేమాతర్ం? ఈ గంటనన్ తూతూమంతర్ం చేశాడు. ఏదీ ఒక రూపాయి ఇటాల్గియియ్. సాయంతర్ం అటాల్
రికాష్మీద తిరిగొసాత్ం.
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గంట: ఈ దెబబ్తో నీ దరిదర్ం తీరిపోయింది. బంగారంలాంటి పెళాళ్ం దొరికింది.

అంజి: ఎపుప్డుమాతర్ం నాకేంలోటు? దరిదర్ం మొహం నీదికాని?—పోసట్ మాన ఉతత్రం తెచిచ్ ఇసాత్డు. : ఇదిగో గంటనాన్. ఉతత్రం
చదువు.
గంట: రామభదర్యయ్గారి దగగ్రున్ంచి. –(అంజి శర్దధ్గా అతని ముఖకవళికలని గమనిసాత్డు)
గుండమమ్—ఆశగా—తడిగుడడ్తో గొంతులుకోసే అతడినే నముమ్కుని: ఏమని రాశారనాన్యాయ్?
గంట: గంగా భాగీరథి సమానురాలయిన గుండమమ్గారికి. రామభదర్యయ్ వార్యునది. ఇంటికి వచిచ్ అంతా గమనించాను. ఊళోళ్ మీ
పేరుపర్తిషఠ్లు వినాన్ను.
అంజి: బావుంది బావుంది.చదువు చదువు.
గంట: మాబోటివాళళ్తో వియయ్మందే అరహ్త మీకు లే...దు.
గుండ-హతాశురాలై: ఆఁ?(Basicalగా ఆమె అమాయకురాలు)
గంట:మీ పిలల్ను మేము చేసు...కోము.(లోపల ఆనందంతో ఉబిబ్తబిబ్బబ్వుతూ) ఒకవేళ మీరు మభయ్పెటిట్ మావాడికిచిచ్ పెళిళ్ చేసినా
వాడు ఈ గడప తొకక్డానికి వీ...లేల్దు. నా ఆసిత్లో ఒకక్ దమిమ్డీకూడా వాడికివవ్ను. ఇది గర్హించవలెను-ఇటుల్...రామభదర్యయ్”
గుండ:ఎంత అపర్దిషట్. ఎంత అపర్దిషట్.
గంట: ఇదికూడా ఒకందుకు మన మంచికేలే.
గుండ: మంచేమిటనన్యాయ్? కొంప ములిగిపోతేనూ?
అంజి: ఏం ములిగిపోలేదు గుండతాత్. బులోల్ణిణ్ కనుకుక్ని పెళిళ్ చేసేదాద్ం.
గంట—(చెడగొటట్డానికి) :వాళళ్కి పిలల్నిసాత్మయాయ్? మంచీమరాయ్దా లేకుండా నానా తిటూల్ తిటేట్శాడు. అసలు వాళుళ్ మళీళ్
బతిమిలాడినా మనపిలల్ని వాళళ్కివవ్ం. –As though he is the deciding factor! మన పిలల్కి పెళిళ్కాకుండాపోతుందా? దీని తాతలాంటి
సంబంధం తీసుకొసాత్ను.
అంజి: ఎంతైనా నీ ఎదవ బుదిధ్ పోనిచాచ్వుకాదు గంటనాన్. ఏదైనా పేచీవసేత్ కలపడానికి చూసాత్రుగాని ఇడగొడతానంటావేంటీ అంట.
ఇంతకీ పిలాల్డు పెళిళ్కి ఒపుప్కునన్ తరావ్త తండిర్ ఒపుప్కోకపోతేనేం?
గంట: కొడుకుని గడప తొకక్నివవ్నంటుంటే ఏం చేసాత్వోయ?
అంజి: పిలాల్డు ఇకక్డే ఉంటాడు. మనం కోరుకునేదీ అదేకదా? ఏం గుండతాత్. దీనికే దిగులుపడతావెందుకు? పిలల్, పిలాల్డు నీ
కంటిముందుంటే మంచిదేగా? ఆఁ. నాకు తెలవక అడుగుతానూ. చిటెట్మమ్ అతాత్రింటికెళిళ్పోతే బెంగెటుట్కుని మూడోనాటికి గుండతత్ మంచమెకక్దూ?
లక్షణంగా పెళిళ్చెయయ్క అటాట్ ఏడుపు మొకాలెడతారెందుకూ అంట?
గుండ: అదికాదు నా దిగులు. తండిర్ వదద్ంటే ఆ పిలాల్డుమాతర్ం చేసుకుంటాడా అని?
అంజి: బులోల్డి సంగతి చిటెట్మమ్ చూసుకుంటది. మనకెందుకు? ఐనా పెదోద్ళొళ్దద్ంటే చేసుకోదలచినోడు ఊరుకుంటాడా? ఉండు
గుండతాత్ నువువ్ండు. బులోల్ణిణ్ తీసుకొసాత్నుండు. –--చీకటోల్ చిరుదీపం లాంటి ఆ భరోసాతో గుండమమ్ కుదుటపడి సంతోషిసుత్ంది. --రాజా అంజికి
ఎదురుపడతాడు.
అంజి: ఏం బులోల్డా. మొకం ఏలాడేశావ? నీకూ ఉతత్రమొచిచ్ందా? మాకూ వచిచ్ందిలే. ఈ పెదాద్ళళ్కుండే చికుక్లే ఇవి. ముందు
చిరుర్బురుర్లాడుతారు. తరావ్త వాళేళ్ కాళళ్బేరానికి వసాత్రు. ఐనా ఎంతకాలం మీ నానన్ పటుట్దల? నేనూ చూసాత్ను. నీకేం లక్షణంగావచిచ్ ఇకక్డే వుండు.
–రాజాని సోఫాలో కూరోచ్బెడతాడు. –ఏం గుండతాత్ మాటాల్డవేం?
గుండఆనందంగా) అంతకనాన్నా? అబాబ్యి ఉండాలేగానీ పువువ్లోల్పెటిట్ పూజించుకోమూ?
అంజి: ఇంకేంటి బులోల్డా?
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రాజా: ఐనా ఇలల్రికం అంటే చులకన.

అంజి: గంటయయ్ వైపు చూసూత్--నినిన్కక్డ చులకనచేసేదెవడంట. నేనికక్డ ఉండనే ఉంటాగా? ఎవడైనా పలెల్తుత్మాటంటే పళుళ్
రాలగొటట్నూ?
గంట—పుచచ్కాయల దొంగలాగా: అనేవాళుళ్ మన ఎదట అంటారా?
అంజి: వాళళ్తో నీలాంటి కుకక్లు ఎనిన్ మొరిగితే లెఖేఖ్మిటంట.
గంట: హఁహఁ. నేను కుకక్నా?
అంజి: ఏదో మాటవరసకనాన్లే గంటనాన్. ఐనా కుకక్కీ నీకూ పోలికేంటి? కుకక్కి విశావ్సం వుంది. ఆ గుణం నీకెకక్డిది?
గంట-ఉకోర్షంతో: ఇదుగో చెలాల్య. ఇపుప్డే చెపుత్నాన్ను. ఈ సంబంధం నాకు ఏ మాతర్ం ఇషట్ం లేదు.
అంజి: నీ ఇషట్ం ఎవడికాక్వాలి? బోడి ఇషట్ం.
గంట: ఏం. మాటలు తెగ మీరిపోతునాన్య?
అంజి: అంతటితో ఆపేను.సంతోషించు.
గంట: ఐతే మీ ఇషట్ం వచిచ్నటుల్ చేసుకోండి. నే వెళిళ్పోతునాన్ను. –అంజి గంటనన్ కోటు పటుకుని ఆపి: ఆగాగు. నువువ్పోతే ఈ వెటిట్
చాకిరీ అంతా ఎవడు చేసాత్దుడ్?ఏం గుండతాత్ మాటాల్డవేం? కురార్డు సందేహిసుత్నాన్డు.
గుండ: ఎందుకయాయ్ సందేహం? ఈ ఇలల్ంతా నీదే, మహరాజులా ఉండొచుచ్.
అంజి: ఏం బులోల్డా. ఇంకా సందేహపడతావేం? ఒపేప్సుకో. –రాజా అంగీకారసూచకంగా తల ఊపుతాడు. –సరే మీరింతగా చెపితే...
అంజి:ఆఁ. అదగ్దీ మాట.
గంట: పిచోచ్డు పిచోచ్డు అనుకునాన్ం. అసాధుయ్డేనే?
అంజి: ఉనోన్ళళ్ంతా ఎదవలైతే మనతెలివికేం? దివిటీలాగ ఎలిగిపోదా అంట. ఇక పెళిళ్ ఏరాప్టుల్ కానీండి. ఇదుగో గంటనాన్. నా
పెళిళ్లాగ తూతూమంతర్ం చేసేవు. వీపు చిటిల్పోదిద్. తముమ్డిపెళిళ్ మంచి వైభోగంగా జరగాలి. రా తముమ్డూ రా. –
రాజా,సరోజలపెళిళ్ వైభవంగా జరుగుతుంది.
---విశార్ంతి--
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