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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 - 12
పర్భాకర పదమ్తో: ఇంటికొచిచ్న మేనతత్ని పలకరించవేం?
పదమ్: ఆవిడసంగతి మీకు తెలీదు. ఆవిడ బుదిధ్ మంచిదికాదు.
పర్భా: సరదాగా—ఐతే ఆవిడ తపప్కుండా మనింటోల్ ఉండాలిస్ందే. మా అమమ్కి మంచి జోడీ.
***
గుండమమ్,గంటనన్ సోఫాలోల్.
దురగ్మమ్(పదమ్ మేనతత్): ఏఁవమోమ్య.అనిన్ంటికీ తాళాలేసి కూరుచ్నాన్రు? వంట గదిలో తాళాలేవీ?
గుండ; లేవు.—దురగ్మమ్ గుండమమ్ జబబ్పై చరుసుత్ంది.
గుండ: ఓసి నీ చేతులుపడ. ఇవవ్ను.
దురగ్: ఇవవ్కపోతే తాళాలు బదద్లకొడతాను. నేనేమంత చేతులు చచిచ్లేను.
గుండ: ఎలా బదద్లుకొడతావో చూసాత్ను. అలా గుడుల్పెటుట్కు చూసూత్ ఊరుకుంటావేం అనన్యాయ్?
గంట: ఏం చేసాత్ం చెపుప్? నీ కొడుకేం చేశాడు? హుం ఫట. -- వంటింటోల్ దురగ్మమ్ బీరువా తాళాలు బదద్లుకొడుతుంది.
దురగ్మమ్: ఆకలేసి చసుత్ంటే—డబాబ్ల మూతలు తెరిచి—చేగోడీలు, పకోడీలూ. –మింగుతుంది.
***
నౌకరు వెంకనన్: అమామ్. బాబు ఒకక్సారి రమమ్ంటునాన్రు. సరావ్భరణభూషితయైన లకిష్ భరత్వదద్కు వసుత్ంది. అంజి అలుగుతాడు.(లలిత
శృంగారం)
పాట
అలిగిన వేళనె చూడాలి.. గోకుల కృషుణ్ని అందాలూ... అలిగిన వేళనె చూడాలి..
రుస రుసలాడే చుపులలోనే.. రుస రుసలాడే చుపులలోనే.. ముసి ముసి నవువ్ల చందాలు... అలిగిన వేళనె చూడాలి..
అలల్న మెలల్న నలల్ పిలిల్వలె, వెనన్ను దొంగిల గజజ్లు గలల్న.. అలల్న మెలల్న నలల్ పిలిల్వలె, వెనన్ను దొంగిల గజజ్లు గలల్న.. తలిల్ మేలుకొని దొంగను
చూసి..... ఆ..... తలిల్ మేలుకొని దొంగను చూసి...... అలల్రిదేమని అడిగినందుకే... అలిగిన వేళనె చూడాలి.. గోకుల కృషుణ్ని అందాలూ... అలిగిన వేళనె
చూడాలి..
మోహన మురళీ గానము వినగా.. తహ తహలాడుతూ తరుణులు రాగ.. మోహన మురళీ గానము వినగా.. తహ తహలాడుతూ తరుణులు
రాగ.. దృషిట్ తగులునని జడిసి యశోద...తనను చాటుగా దాచినందుకే... అలిగిన వేళనె చూడాలి..
***
గంటనన్-ఇంటోల్:—ఒసేయ.పాలేవీ?
భారయ్: పాలూలేవు. పాడూలేవు. బరెర్ తనేన్సింది. ఇంటోల్ చిలిల్గవవ్లేదు. దమిమ్డీ సంపాదన లేదు. ననిన్ంత ఏడిపిసాత్వా? ఉండు. అబాబ్యి రానీ. నీ
సంగతి చెపుతా.
గంట: నేనేం చేసేదే?
భారయ్: నీకు సంపాదించడం చేతకాదు. పోనీ అబాబ్యి గుండమమ్ అలుల్డయేయ్ ఆశకూడా పోయింది.
గంట: ఎకక్డికిపోయింది? అసలు ఆశకి చావులేదే పిచిచ్దానా. దాని అలుల్డు తాగుబోతు. దొంగ. వాడు తాగి ఏనాటికైనా మనవాడిలాగే జైలుకి
పోవలసినవాడే. వాడికి విడాకులిపిప్ంచి మనబాబ్యికి సరోజనిచిచ్ పెళిళ్ చేసేదాద్ం.
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భారయ్: ఏవిఁటేవిఁటీ? నాకొడుకిక్ మారుమనువా?
గంట: నీకుతెలీదే. మనవాడికి మారుమనువైతేనే ఇషట్ం. నే చెపుతునాన్గా? ఊఁ. అంతే.
***

సరోజ ఉతత్రం చింపి చదువుతుంది. “ పిర్యమైన సరోజకి, ననున్ పరిసిథ్తులు వెంటాడుతునాన్యి. కాబటిట్ నినున్ కలుసుకోవడానికి
వీలేల్కపోయింది.”-- సరోజ ఆలోచిసూత్ కొనసాగిసుత్ంది.-- ”నేను చికుక్లోల్వునాన్ను. నేను ఈ రాతిర్ 12 గంటలకి ఊరుబయట నీకోసం
ఎదురుచూసూత్వుంటాను. నీవు నాతో రాదలచుకుంటే వచిచ్ కలుసుకోవచుచ్. –ఇటుల్,రాజా”. సరోజ ఒక మూటతీసుకుని బయలేద్రుతుంది. అదద్ంలో
పర్తిబింబం—‘ఆగు ఎకక్డికి వెళాత్వ? ఏమని వెళాత్వ? అతడు దొంగ. తాగుబోతు. ఉనన్ నాలుగునగలు దోచుకుని గొంతుపిసికి ఏ బావిలోనో పారేసాత్డు.’
మరొక పర్తిబింబం: వెళుళ్. ఎటువంటివాడైనా భరత్దగగ్రవుంటేనే గౌరవం. భరత్కి దూరమైన భారయ్కు బర్తుకు లేదు. ఎంత సిరిసంపదలునాన్ అది
చావుకనాన్ హీనం. వెళుళ్.’.
మొదటి పర్తిబింబం: వెళొళ్దుద్. వెళేత్ అషట్కషాట్లపాలౌతావు జాగర్తత్.’.రెండో పర్తిబింబం: ఇపుప్డికక్డ సుఖపడుతునాన్వుగనకనా? ఈ అవమానాల బర్తుకుకంటె నీకదే నయం.పో!’
ఆమె మేడదిగిపోబోయి సోఫాలో కూరుచ్నన్ తలిల్పాదాలకి నమసక్రిసుత్ంది.
గుండమమ్:ఎకక్డికి పర్యాణం?
సరోజ: మా ఆయన దగగ్రికి.
గుండ: (వెటకారంగా) అరథ్రాతిర్ పిలుపొచిచ్ందిట. వెళోత్ందట. చాలేల్వూరుకో.
సరో: ఆయన చికుక్లోల్ వునాన్రమామ్.
గుండ: నిసాస్కారంగా--ఉంటే అనుభవిసాత్డు.
సరో: లేదమామ్. నేవెళాత్ను.
గుండ: ఏవిఁటే నీ మొండితనం? వెళళ్డానికి వీలేల్దు.
సరో: నీ పెతత్నమేంటి? ఇది నా నిరణ్యం.
గుండ: నా పెతత్నం లేదూ?
సరో: పెళళ్యిందాకానే నీ పెతత్నం.
గుండ-గుడల్ నీరుకుకుక్కుని:అంతేనా. కనన్కడుపు. పార్ణమొక ఎతుత్గా పెంచుకునాన్నే. నా ఆశలనీన్ నీమీదే పెటుట్కునాన్నే. ననున్
అనాయ్యంచేసిపోతావా? నువువ్ కళళ్ముందు లేకపోతే నా పార్ణాలు నిలుసాత్యా?
సరో; అలా అనుకునే నీ తెలివితకుక్వకి ననున్ బలిచేశావు.-Realization- భరత్కు దూరమై –నాబర్తుకు నాశనం చేశారు. –ఏడుసుత్ంది.
గుండ: కనన్తలిల్నేనా ఈ మాటలు అనవలసింది? –దురగ్మమ్వచిచ్ కిందపడిన మూటను అందుకుని: పిలల్కి బుదొధ్చిచ్ మొగుడిదగగ్రికి వెళాత్నంటే
సంతోషించక ఏడుసాత్వేం?-For a change, speaks truth-worldly wisdomగుండ: గొడార్లికేంతెలుసు బిడడ్నొపుప్లని!
దురగ్: ఆఁ. మహాఁ నువువ్ కనాన్వులెదూద్. బిడడ్లుకనడంకూడా గొపేప్నా? పశువులుకూడా కంటునాన్యి. (కటువు మాటలు) చూడమామ్య. మీ
అమమ్ మాటలకేంగాని నువెవ్ళుళ్. (కొంత సావ్రథ్ం లేకపోలేదు)
గుండ: చాలేల్ నీకెందుకు మా గొడవ?
దురగ్: ఆహాఁ.—
గంటనన్ పర్వేశం: ఏవిఁటేవిఁటీ? మహిళా సంఘం?
గుండ: చూడనన్యాయ్? ఆ తాగుబోతు ఉతత్రం రాశాడట. ఇది పోతానంటోంది.
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గంట: ఎకక్డికిపోతావ? నువెవ్ళళ్డానికి వీలేల్దు.
సరో: నువెవ్వరు?నామీద పెతత్నం చెలాయించడానికి?—(అదీ ఆ ఇంటోల్ గంటనన్ సాథ్నం!)-- వెళిళ్తీరాలి.

గంట: వెళాళ్లీ? కనిపెంచినతలిల్ని వదిలిపెటిట్ ఎలా వెళాత్వ? నా మాటవిను. వాడిమీద దావావేసి విడకులిపిప్ంచేసాత్ను. (సావ్రథ్ం)
దురగ్: చాలేల్వూరుకోవయాయ్. మొగుడు దొంగాడైనా దారికి తెచుచ్కుంటుంది. –మూట గుండమమ్ దగగ్ర గుంజుకుని సరోజకిచిచ్ –
వాళళ్మాటలకేంగానిఅమామ్. వెళళ్మామ్ వెళుళ్.
గుండ: పోతావుటే.పో. వాడిచేతిలోనేపడి చావు. ఓ ఏడుపేడిచి ఊరుకుంటాను. అసలు నాకు కూతురే పుటట్లేదనుకుంటాను.
సరో: చసేత్ చావు(ఏడుసూత్ బయటికి పోతుంది).
***
సోఫాపై రామభదర్యయ్. సోఫా రెకక్పై ఆంజనేయపర్సాద. వెనక నౌకరు/పాలేరు వెంకనన్.
రా.భ.: ఇదద్రూ మనింటికి వసాత్రా?
ఆంజ: కాదు. భారాయ్భరత్లిదద్రూ మనతోటలోనేవుండి తోటపని చేసాత్రు. మనం ఫలానా అని ఆ అమామ్యికి తెలీదు.
రా.భ: అదెలా కుదురుతుందిరా?
ఆంజ: ఏముందీ. మనం ఆ చాయలకి పోకుండా వెంకనన్ని పంపిసేత్సరి. వాడే వాళళ్ని పనిలో పెటుట్కుంటాడు.
రా.భ: ఓహ. అలాగా. ఐతే సరే.
ఆంజ: వెంకనాన్. మన తోటలోకివెళుళ్ .
***
ఓపెన కారులో ఆంజ... రోడుద్పై రాజా,సరోజ నడిచి వసుత్ంటారు. సరోజ సుకుమారి. నడవలేకపోతుంది. కారు ఆపి దిగి సూటు,బూటు,హాయ్ట తో
మొహం చాటేసి, దాటిపోతునన్ జంటతో ఆంజ-:భాయీ.భాయీ. కారు ఆగిపోయింది. కాసత్ తొయయ్ండి.
రాజా: తొయాయ్లా? –మూటలు back seat లోకి విసిరి ఇదద్రూ కారు తోసాత్రు. కారు సాట్రట్ అవుతుంది. back seat లో సరోజ, frontన
రాజా ఎకక్గా కారు కొంత దూరం పోయి ఆగిపోతుంది.(రా.భ. గెసట్ హౌస తోట ముందు.)
రాజా: కారుచూసేత్ కొతత్దిలావుంది. మళీళ్ ఆగిపోయిందేం?
ఆంజ: ఆఁ. నీకు కొతత్గా పెళళ్యినటుల్ంది. కొతత్ పెళాళ్ం, కొతత్ కారు-కొంత గాడిలో పడేదాకా కషట్ం భాయ.
రాజా దిగి: రా.—సరోజ కూడా దిగుతుంది. ఇదద్రూ కారుని తోసాత్రు. కారు సాట్రట్ అయి తురుర్న పోతుంది.
రాజా: ఏయ.ఆగు.—రోడుడ్మీద పడిన మూటలు ఏరుకుని ముందుకు సాగుతారు.
***
గంటనన్ ఇలుల్.రౌడీ గెటపలో కొడుకు పర్వేశం: అమామ్. వచేచ్శా. – తలిల్కి ఆనందం. తండిర్కి గుబులు.
తలిల్: వచాచ్వా నాయనా. నీకోసం చూసిచూసి కళుళ్ కాయలుకాసిపోయినైరా.
గంట: ఒరేయ.అపుప్డే ఎలా వచేచ్శావురా. నా లెకక్పర్కారం శిక్ష ఇంకా పదిరోజులు వుందికదరా?
కోడుకు: ఏం? ముందుగా వచాచ్నని కషట్ంగావుందా?
గంట: అబేబ్!?
తలిల్: చూడునాయనా. ఇదీవరస. ననున్ ముపుప్తిపప్లు పెడుతునాన్డనుకో. పనీపాటాలేదు. గుడిడ్గవవ్ సంపాదన లేదు. పైగా గుండమమ్ కూతురి
పెళళ్యితేనూ గుడల్గూబలా చూసూత్ కూరుచ్నాన్డు.
కోడుకు:ఆఁ? సరోజ పెళళ్యిందా ?
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గంట: ఆఁ. ఏం చెయయ్మంటావ? అపప్టికీ వచిచ్న సంబంధమలాల్ చెడగొటాట్ను. చివరికొకడు మోసంచెసి పెళిళ్ చేసుకునాన్డు. దాని రోగం
కుదిరేచ్డు.
కొడుకు: సరే. ఆ సంగతి నేను చూసుకుంటాను. ఏదీ? అరజ్ంటుగా ఓ వంద రూపాయలు కావాలి.
గంట: వందే? నా దగిగ్రెకక్డుందిరా?
కొడుకు: అదంతా నాకు తెలీదు. సాయంతర్ం లోగా డబిబ్చాచ్వా సరే. లేదా తెలుసుగా నా సంగతి?
తలిల్: అటాల్ అడుగు నాయనా. రా. అనన్ం తిందువుగాని రా. (పిలల్లిన్ కొందరు తలుల్లు ఎలా చెడగొడతారో ఒక ఉదాహరణ).
గంట: శివుడి పటం ముందు—ఇనాన్ళూళ్ పార్ణం హాయిగావుంది. ఇకనుంచీ నాబతుకు కుకక్బతుకే! పరమేశవ్రా. పగవాళళ్కికూడా వదద్యాయ్
ఇటువంటి పుతర్రతన్ం.
***

(స షం)
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