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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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పాతాళభె
.
రాజమందిరం. రాజు,రాణి చదరంగం ఆడుతూవుంటారు. రాణీగారి తముమ్డు పర్వేశం: బావగారూ,అకక్యాయ్- రాజదోర్హులు కుటర్ చేసుత్నాన్రు.
రాణి:ఎకక్ డ తముమ్డూ?
రాణీగారి తముమ్డు : సతర్ంలో అకక్యాయ్. చెలరేగిపోతునాన్రే. ఇక పనున్ గినున్ ఇచేచ్దిలేదట. రాజేమిటి?రాణీ ఏమిటి?అని అడుగుతునాన్రు. –రాజు
వానివైపు ఒకసారి చూసి మళీళ్ ఆటవైపు దృషిట్సారిసాత్డు.
రాణి: ఇంకా చూసాత్రేమిటండీ?వాళళ్ తలలు తీసి కోటగుమామ్నికి కటిట్ంచక.
రాజు(వివేకవంతుడు): రాణీ. ఎవరితలలో? ఎందుకు తియాయ్లో ? అదైనా తెలియాలా? ఊఁ?
రాణి: అంతా చెపప్రా తముమ్డూ.వింటారు.
రాణీగారి తముమ్డు: తోటరాముడే.తోటముసిలాద్ని కొడుకు. వాడొటిట్ కొండముచుచ్. మటిట్మొహం.
రాజకుమారి పర్వేశం: ఎవరిన్ మామయాయ్?నువవ్ంత పొగిడేసుత్నాన్వ?
రాణీగారి తముమ్డు:పొగడటమేమిటి? తపుప్తపుప్. తిడుతునాన్ను. వాడితోనేమిటీ? ఆ తోటరాముడు ఏం చేశాడో సరిగాగ్ చెపప్రా.
రాణీగారి తముమ్డు: ఇంకేంచెపప్నే అకాక్? వాడు రాజు కావాలిట. వాడి సేన్హితుడు అంజిగాడు మంతిర్కావాలిట. వాళిళ్దద్రూ జటుట్గాళళ్తోచేరి
కుటర్చేసుత్నాన్రు.
రాజకుమారి(రా.కు): మరినువువ్ చూసూత్ ఊరుకునాన్వా మామయాయ్?
రాణీగారి తముమ్డు: ఊరుకునాన్నూ?అలల్కలోల్లంగా చెలల్రేగాను. పారిపోయారు వెధవలు.
రాజు: సరే.మంచిపని చేశావ, ఇంకేం రాణీ?
రాణి: మా తముమ్డు అబదధ్ం చెపిప్నటుల్ చపప్రిసాత్రేం?
రాణీగారి తముమ్డు: ఔను బావగారూ దైవసాకిష్గా.వాళళ్నిపటుట్కు తీసుకొచిచ్ చితర్వధ చెయాయ్లి.
రాణి లేచి: ఔను. ఇంతగాపోనిసేత్ ఎంతకైనా తెగిసాత్రు. వాణిణ్ ఇపుప్డే తీసుకొచిచ్ ఉరేయిసాత్ను.
రాజు: రాణీ —కూరోచ్మని సైగచేసి- నేను నాయ్యం చేసాత్నుండు. ఎవరార్ అకక్డ?
రాణీగారి తముమ్డు: నేను. –రా.కు. పగలబడి నవువ్తుంది.
రాజు: ఎవరకక్డ? –భటులు వసాత్రు.—ఎవరార్ తోటరాముడు,అంజి? ఎలావునన్వాళళ్ని అలా పటిట్ తీసుకురండి.
***
గుడిసెవదద్ పూలుగుచుచ్తూ ముసలమమ్(రాముడితలిల్) పాట... భకత్జనపోషకా నారాయణా... పాగాధరించి,బురర్ మీసాలుపెటుట్కుని రాజు వేషంలో
రాముడు, పకక్న అంజి వసాత్రు. ...నిలుపనీ మనసులో నారాయణా, సంసారసాగరమె నారాయణా... అంజి: పినీన్.
ఆమె: పినీన్ అని ఏ మొహంపెటుట్కుని వచాచ్వురా—వాడి వేషం చూసి—ఏడీ వాడేడీ? –మరోపకక్ రాముడు: శాంతమామ్? –ఆమె
సరుద్కుని:ఎవరునాయనా? –వేషధారి: మీ అబాబ్యి ఎకక్డ? ఆమె: లేడు.ఎకక్డికెళాళ్డో? –ఆగంతకుడు: అనన్ం పెటాట్వా? ..
ఆమె:పెటేట్ పంపానుబాబూ. –
ఆగం: గదిద్సూత్—మూడు పూటలా కడుపునిండా పెడుతునాన్వా?
–ఆమె: ఎందుకుపెటట్ను బాబూ? కొనాన్ళుళ్ంటారా?
అంజి: వాడితోపాటు వీడికీ పెడుతునాన్వా?

øöeTT~

www.koumudi.net

@|æÁ˝Ÿ 2019

ÄHê{Ï n|ü⁄s¡÷|ü ∫‘êÁ\T

3

–ఆమె వేషాలు గురుత్పటిట్, రాముడు పెటుట్డు మీసం తీసేసాత్డు. ఆమె:హారిభడవా? టకుక్లుకూడా నేరాచ్వూ? టోపీ,కుళాళ్యి. ఈ వేషమేమిటార్?
ఎకక్డివిరా దుసుత్లు?
–రాజభటులువచిచ్: రాజుగారు మీ ఇదద్రినీ తీసుకురమమ్నాన్రు. ఊఁ.రండి.
రాముని తలిల్: అయోయ్.రాజుగారు రమమ్నడమేమిటార్? ఏం నేరం చేశారో?
అంజి: ఊరికే బెదిరిపోతావేమిటి పినీన్. కాసత్ కానుకలిచిచ్ పంపుతారులే. అంతే.
రాము: భయపడకమామ్. ఇపుప్డే వసాత్ం.
తలిల్: ఏమో నాయనా.
–భటులు:నడవండి ఇదద్రూను.
***
రాజమందిరం—రాజభటులు తోటరాముడినీ,అంజినీ రాజు సమక్షంలో పర్వేశపెడతారు. నేపథయ్ంలో: తోటరాముడంటే వీడేనా? రాణీగారి తముమ్డు
రాముడిని చూపెడతాడు.
రాముడు: నమసాక్రం మహారాజా.—రాజు పకక్నేవునన్ రా.కు. కికూడా అభివాదం చేసాత్డు. ఆమె చిరునవువ్తో తలదించుకుంటుంది. (రాగోదయం).
రాణీగారి తముమ్డు: అంత ఠీవిగా నుంచునాన్వేమిటి? తపుప్తపుప్. తలవంచుకు నిలబడాలి. –రాముడు అతడిమీదికి వెడతాడు. : తలవంచుకోడానికి నేనేం
తపుప్ చేశానని?
రాజు: వీడా తోట రాముడు? (ఫేర్మలో రా.కు. రాముడినే చూసూత్ వుంటుంది.)
రాజు: ఎవరికీ తలవంచని యువకుల సాహసమే లకిష్ ఉజజ్యినికి. మన పరిజనమే ఇంత చూడముచచ్టగావుంటే?
రాణి: తరావ్త మెచుచ్కోవచుచ్నుగాని, ముందు...
రాజు: విచారణ జరగాలికదూ? తిపప్లుపెటట్కుండా తపుప్లు వపుప్కుంటావా అబాబ్యీ?
రాము: నిజం చెపప్మనాన్రా? అబదధ్ం చెపప్మనాన్రా? మహారాజా.
రాజు: ఊహూఁ? –మెచుచ్కోలుగా నవువ్తూ—నిజమే చెపప్వోయ.
రాము: ఐతే సతర్ంలో గలాభాచేసుత్ంటే ఆయనిన్కొటాట్ను .నిజమే పర్భూ.
రాణీగారి తముమ్డు: అబదధ్ం.నేను రాణీగారి తముమ్డునోయ. ననేన్ కొటాట్నంటావ?
రాము: మరి? కొటట్కేంచేసాత్ను? రాణీగారి తముమ్డుననీ, రాజుగారి బావమరదిననీ అందరినీ భయపెటిట్ వినోదానికి పనేన్కావాలి అని చినన్,పెదద్
తేడాలేకుండా తమకూ, తమ పర్తిషఠ్కూ అవమానకరంగా పర్వరిత్సూత్వుంటే (రా.కు. అతడిమాటలువింటూ తమలపాకులకు సునన్ం రాసూత్ వుంటుంది. )
కొటాట్ను. ముమామ్టికీ నిజమే పర్భూ.
రాణీగారి తముమ్డు—బెదురుతూ: వీడు ననున్ కొటట్లేదు. కొటట్లేడుకూడా.
అంజి: కొటట్లేకపోవడమేమిటి? తపుప్తపుప్. రాముడుకొడితే తమరు పారిపోయినపుప్డు జారిన పటుట్కుచుచ్ కిరీటం. నవువ్--ఆహాహాహా...
కండువాలోంచితీసి బలల్పై పెడతాడు. (తిరుగులేని ఋజువు).
రాణీగారి తముమ్డు:అదినాదా? –తల అడడ్ంగా ఊపుతూ—కాదు. –ఒకపకక్ చెలికతెత్లు నవువ్తారు.
రాజుగారునవువ్తూ: రాణీ ఏఁవిటిదంతా? –రాణీ లేచి కొరకొరా చూసూత్ వెళిళ్పోతుంది. రాణీగారి తముమ్డు ‘అకక్యాయ్’ అంటూ ఆమె వెంట లోనికి
పోతాడు.
రాజు: ఒరేయ. అకర్మమైనా, అధరమ్మైనా శికిష్ంచేది మేము. మా అధికారంతో మీరు చెయియ్చేసుకోరాదు. బుదిధ్కలిగి బతకండి. పొండి.
రాము రాజుకి నమసాక్రం చేసి అదేచేతోత్ రాకుమారికీ వందనం చెసి అంజితో నిషర్క్మిసాత్డు.
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రాజు: ఇందూ.నాయ్యం చేశానుకదూ? (పరధాయ్నంగావునన్ రాకుమారితో) ఇందూ. –సునన్ం ఎకుక్వగా పూసిన తమలపాకులు తండిర్ చేతిలో పెడుతుంది.
రాజు నవువ్తూ ఆమె మనసు గర్హిసాత్డు. (పరేంగితజఞ్త) రాకుమారి సిగుగ్తో తలవంచుకుని మందహాసం చేసుత్ంది.
***
రాణీగారి తముమ్డు రా.కు. కోసం వరండాలో ఎదురుచూసూత్ వుంటాడు. ఇందుమతి చెలికతెత్లతో పర్వేశం.
రాణీగారి తముమ్డు: తోటరాముడు ననున్ కొటాట్డంటే నముమ్తావా? – ఇందు పరీక్షగా చూసేత్ రాణీగారి తముమ్డు చెంపలు తడుముకుంటాడు.
–ఇందు:అలాగేలే.
రాణీగారి తముమ్డు: తపుప్తపుప్. వీరధీర శూరసేనుణిణ్ కొటాట్డంటే గొపప్.
ఇందు: అలాగేలే.
రాణీగారి తముమ్డు: అలాగేలే ఏమిటి? తపుప్తపుప్.
ఇందు: అలాగేలే. –నవువ్తూ ముందుకు సాగుతుంది.
రాణీగారి తముమ్డు నవువ్తునన్ చెలికతెత్లతో,హేళనగా—అలాగేలే. ***
రాజకుమారి అదద్ంలో చూసూత్ పరవశించి ఆలాపన: లలలలలాలా లలలా లాలలలా... చేతులుకటుట్కుని పర్తిబింబంతో: ఎవరికీ తలవంచని యువకుల
సాహసమే లకిష్ ఉజజ్యినికి.
నరమ్సఖి: ఊఁ.ఇంకా? భలేరాముడంటే ఏమనుకునాన్రు? ఎంత సాహసమో? లేకుంటే...
ఇందు: లేకుంటే?
సఖి: మహారాజుగారు,మహారాణిగారు అకక్డుండగానే మీకు... జోహారు చేసాత్రా?
ఇందు—గోముగా: నాకు కోపం వసుత్ంది.
సఖి: వసేత్? –ఇందు ఆమెని సరదాగా కొటట్బోతుంది.
పాట
మేడపై నిండుపునన్మి వెనెన్లలో -ఇందు : కలవరమాయే మదిలో - నా మదిలో కనున్లలోన కలలే ఆయే మనసే పేర్మ మందిరమాయె
తోటలో ఫౌంటెన వదద్ వెనెన్లలో-రాము: కలవరమాయే -మదిలో నా మదిలో
కనున్లలోన గారడి ఆయే మనసే పూల మంటపమాయె
రాము : నాలో యేమొ నవరస రాగం - పిలల్నగోర్వి ఊదిందీ
మోహాలేవో మోసులు వేసి - ఊహాగానము చేసే "కల"
ఇందు : కనున్లలోన కలలే ఆయే - మనసే పేర్మ మందిరమాయే
కలవరమాయే మదిలో నా మదిలో
రాము : కలవరమాయే మదిలో నా మదిలో...
( ఈ సీను అనంతరకాలపు జానపదాలకు ఒరవడిగా నిలిచింది. నలుపు-తెలుపులోల్ వెనెన్ల హాయిని విరియజేసింది)

***
(సశేషం)
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