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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 - 7
సోఫాలో కూరుచ్నన్ గుండమమ్ పకక్న నిలబడి అంజి విసనకరర్తో విసురుతూవుంటాడు.
అంజి: గుండతాత్ గుండతాత్, గంటనన్ మళీళ్ ఏదో మోసుకొసుత్నాన్డు.
గంటనన్: చెలాల్య. అనుకునన్ంతా అయింది. కొంప మునిగింది.
గుండమమ్: ఏంటనన్యాయ్?
గంట: గోపాలం గారింటికి ఎవరో వచాచ్రంట. మనమామ్యి వాడితోనే తిరుగుతోంది.
గుండ: అయోయ్ అయోయ్.
అంజి: ఏంటి గంటనాన్ నువువ్ మరీనీ? గుండతత్కి చాడీలు చెపాత్వ? వెంట మన బులోల్డునాన్డుగా. ఏం భయం లేదు.
గంట: పెళిళ్కానిపిలల్ అలాతిరిగితే ఎలాగోయ?
అంజి: భలే చెపాప్వులే. పెళళ్యితే మొగుడు తిరగనిసాత్డేవిఁటి? ఇవనీన్ పటుట్కోకు గుండతాత్. ఆళేళ్ వసాత్రులే... అదుగో వచాచ్రు.—సరోజ
పర్వేశం.
గుండ: ఇటురా. ఎకక్డికెళాళ్వే?
సరో: సినిమాకెళాళ్నమామ్.
గుండ: చాలేల్ నీ అబదాధ్లు నా దగిగ్రా?వాడెవడితోనో తిరుగుతునాన్వటగా?
సరో: ఎవరుచెపిప్ంది?
అంజి: ఇంకెవరు? పనీపాటాలేనోడునాన్డుగా? గంటనాన్.
సరో: ఏం వెళితే? డబిబ్వవ్డానికి వెళాళ్ను. ఏం తపాప్?
గుండ: తపాప్ తపుప్నన్రా? ఇంకమరి పోవడానికి వీలేల్దు. పెళిళ్కానిపిలల్వు. ఇలాగైతే నినెన్వడు పెళిళ్ చేసుకుంటాడే?
అంజి: ఎవడో ఎందుకు గుండతాత్ చిటెట్మమ్కి ? ఆ బులోల్డు నచాచ్డేమో కనుకోక్. ఆడికే ఇచిచ్ ముడిపెటేట్దాద్ం.
గుండ: చాలేల్ నీ సలహా. నికేష్పపంలాంటి సంబందం చూసిపెటాట్ను. మామగారొచిచ్ పిలల్నుకూడా చూసుకుని వెళాళ్రు.
అంజి: అటాట్గా. ఆ సంగతి నాకేం తెలుసు? ఇదుగో చిటెట్మామ్. ఐతే తపేప్. అమమ్ ఒకరిన్
మాటాట్డి నువువ్ ఇంకొకరిన్ చూసుకుంటే ఇదద్రీన్ మనమేం చేసుకుంటాం చెపుప్? ఏమైనాసరే నువువ్ బైటికి పోవడానికి వీలేల్దు.
సరో: మధయ్లో నీ పెతత్నమేమిటి నామీద?
గుండ: ఇకమీదట వాడిదే పెతత్నం. నువవ్కక్డికి పోఓవడానికి వీలేల్దు. అంతే. అంజీ బైటికిపోతే కాళుళ్ విరగొగ్టుట్.
అంజి:ఓ.
సరో: హుఁ.—విసురుగా మేడమీదికి పోతుంది.
***
జమీందార గారింటోల్-- నౌకరు చనవుగా –అబాబ్యిల దగగ్రిన్ంచేనా ఉతత్రాలు?
సోఫాలో రామభదర్యయ్: ఆఁఆఁ. వాళళ్ దగగ్రున్ంచే. విడివిడిగా రాశారు. అంజికి వాళేళ్ పెళిళ్కూడా చేసాత్రుట! రెండో ఉతత్రం చించి—
“పిర్యమైన నానన్గారికి రాజా నమసాక్రములు. గుండమమ్గారి కూతురిన్ కలుసుకునాన్ను. పిలల్మంచిదే. తలిల్ గారాబం చేసినా కూతురిన్
కటుట్దిటాట్లలో పెటిట్ంది. ఈ మధయ్ నాతో చనువుగా తిరుగుతునన్దని కూతురుని కటుట్దిటట్ంచేసింది. రేపు నేనే వాళిళ్ంటికి వెళుత్నాన్ను. వెళిళ్ ఏ
సంగతీ తేలిచ్ మీకు ఉతత్రం రాసాత్ను. ఇటుల్.. రాజా”... మొతాత్నికి గటిట్వాళేళ్. అహహ్హహ్.
***
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గుండమమ్ ఇంటికి సూటుబూటుతో రాజా వసాత్డు. అంజి కురీచ్లో కునికిపాటుల్ తీసూత్ ఉంటాడు. రాజా ఈల వేసాత్డు. అంజి సరోజ
మేడమీదవుందని సైగలోత్ చెపిప్ రాజాని సోఫాలో కూరోచ్పెడతాడు.
అంజి: బులెల్మామ్ ఓ బులెల్మామ్- ఎవరో వచాచ్రు చూడు.
లకిష్ వచిచ్: ఎవరండీ?
రాజా: నేను రామభదర్యయ్గారి అబాబ్యిని.
లకిష్: అలాగా-అంజితో—మన సరోజని చూడాడ్నికి వచాచ్రు.
అంజి: ఓహో. అదా తిరుగుడు? చిటెట్మమ్ని చూడాడ్నికి వచాచ్వా బులోల్డా?
లకిష్: మా అమమ్ ఎకక్డికో బైటికి వెళిళ్ంది. ఇపుప్డే వచేచ్సుత్ంది. ఉండండి కాఫీ తీసుకు వసాత్ను. –లోనికిపోతుంది. అంజి లకిష్ని చూపించి ఎలా
వుందని సైగలతో అడుగుతాడు. రాజా బాగుందని సైగలతో చెపాత్డు.
అంజి: చిటెట్మామ్-ఓ చిటెట్మామ్. నీకోసం ఎవడో బులోల్డొచాచ్డు. –పైన సరోజ మొహం రాజాని చూసి వికసిసుత్ంది. మేడదిగి వసుత్ంది. రాజా
మెటల్వదద్కి వసాత్డు. అంజి సరోజని దిగనివవ్కుండా అడుడ్కుంటాడు. :ఇదుగో ఇదుగో బులెల్మామ్ నువువ్ బైటికి పోవడానికి వీలేల్దు.
సరో: అంజీ నువువ్ చాలా మంచివాడివిగా. వెళళ్నివువ్.
అంజి:ఉహుఁ.
సరో: అంజీ అంజీ. నీకు దణణ్ం పెడతాను అంజీ. నామాటవినవూ?
అంజి: ఐతే నువువ్ పోవదుద్. బులోల్డిని పైకి పంపుతా. నువెవ్ళుళ్ బులోల్డా. వెళుళ్. –దారి ఇసాత్డు. రాజా,సరోజ పైకి వెళాత్రు. లకిష్ కాఫీ తెసుత్ంది.
అంజి: ఎవరూ? తముమ్డా? పైకి పంపాలే.
లకిష్: తముమ్డూ!?
అంజి: ఇపుప్డే వరస కలిపాలే.
లకిష్: కాఫీ ఇచిచ్ వసాత్ను.
అంజి: ఊఁ. --లకిష్ని అడుడ్కుని. :పైన వాళేళ్వో సరసాలాడుకుంటుంటే మధయ్లో నువెవ్ందుకు అకక్డికి? ఉండు మనం
ముచచ్టాల్డుకుందాం.—కాఫీ కపుప్ తీసుకుని తాగుతూ—
పాట
కోలో కోలోయనన్ కోలో నా సామి కొమమ్లిదద్రు మాంచి జోడు...
కోలో కోలోయనన్ కోలో నా సామి కొమమ్లిదద్రు మాంచి జోడు...
మేలో మేలో యనన్ మేలో నా రంగ, కొమమ్లకు వచిచ్ంది ఈడు...
మేలో మేలో యనన్ మేలో నా రంగ, కొమమ్లకు వచిచ్ంది ఈడు...
ఈ ముదుద్ గుమమ్లకు చూడాలి జోడు...
కోలో కోలోయనన్ కోలో నా సామి కొమమ్లిదద్రు మాంచి జోడు...
బాల బాలోయనన్ బాలో చినన్మిమ్, అందాల గారాల బాలా...
బాల బాలోయనన్ బాలో చినన్మిమ్, అందాల గారాల బాలా...
బేలో బేలోయనన్ బేలో పెదద్మిమ్, చిలకలా కులికింది చాలా...
బేలో బేలోయనన్.. జికిక్నకజిన జికిక్నకజిన
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బేలో బేలోయనన్ బేలో పెదద్మిమ్, చిలకలా కులికింది చాలా...
ఈ బేల పలికితే ముతాయ్లు జార...
కోలో కోలోయనన్ కోలో నా సామి కోమమ్లిదద్రు మాంచి జోరు...
ముకుక్పైనుంటాది కోపం చిటట్మమ్... మనసేమో మంచీది పాపం...
ముకుక్పైనుంటాది కోపం చిటట్మమ్... మనసేమో మంచీది పాపం...
ఇంటికి వెలుగైన దీపం బులెల్మమ్... సంత చూసిన పోవు తాపం...
ఇంటికి వెలుగైన దీపం బులెల్మమ్... సంత చూసిన పోవు తాపం...
ఇంటుంటే ఎందు రానీదు ఏ లోపం...
కోలో కోలోయనన్ కోలో నా సామి కోమమ్లిదద్రు మాంచి జోడు...
గంటనన్, గుండమమ్ పర్వేశం—గుండ: ఏమిరా అంజీ. ఆ పాటలేవిఁటి?

అంజి: మరేంలేదు గుండతాత్. ఇందాక చిటెట్మమ్ని చూదాద్మని ఓ బులోల్డొచాచ్డు. పిలవమనాన్డు. చిటెట్మమ్ కిండదికి దిగిరావడానికి వీలేల్దు.
కావాలంటే నువేవ్ పైకిపొమమ్నాన్ను.
గుండ: ఆరిదదద్మామ్. నినన్ందుకటార్ కాపలాపెటిట్ందీ? నేనే వెళిళ్ లాకొక్సాత్ను.—అంజి గుండమమ్ని ఆపి :నువేంటీ పానకంలో పుడకలాగ.
వాళేళ్దో ముచచ్టాల్డుకుంటుంటే?
గుండ: పరాయివాళళ్తో ముచచ్టేల్మిటార్?
అంజి: ఊరుకో గుండతాత్. నాకామాతర్ంతెలీదూ? నేనే పంపించాలే అలుల్డుగారని.
గంట: అలుల్డు? అలుల్డెవరు?
అంజి: అదేదో రామభదర్యయ్గారి కొడుకటగా?
గుండమమ్-ఆశచ్రయ్ంగా , సంతోషంగా: ఆఁ నిజవేఁ?
అంజి: బులోల్డు నాసామిరంగా. మంచి జోరుగా ఉనాన్డులే.
గుండ: అమామ్ సరోజా? అమామ్ సరోజా?—సరోజ,-- వెనకనే రాజా మేడపై ముందుకు వసాత్రు.
అంజి: ఏం గుండతాత్. బులోల్డు బాగునాన్డా?
గుండ: ఆనందంగా :ఊఁ.
గంట: కొంపములిగింది చెలాల్య...

(స షం)
***

COMMENTS
øöeTT~

www.koumudi.net

y˚T 2018

