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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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ౖ ర –4
పాతాళభె
.
రాణిగారి తముమ్డు: ఇహిహ్హిహ్. అకక్యాయ్. ఇందూ ఒపేప్సుకుంది. చూశావా ననున్ సవ్యంవరం చేసుత్ందిట! –రాజు నవువ్తాడు.
ఇందు: ఐతే చెపప్ండి నానన్గారూ. ఉజజ్యినీ రా.కు.ని చేసుకునేవాడు ఎటువంటివాడు ఐవుండాలి?
తండిర్-రాజు: వీరుడు,ధీరుడు,శూరుడు...
రాణిగారి తముమ్డు: అది నాపేరే! అదంతా నాపేరులోనేవుంది. –రా.కు.కిలకిలా నవువ్తుంది. (తండీర్ కూతుళుళ్ వాడిని ఆటపటిట్సూత్) :
ఇంకా నానాన్?
రాజు: వికర్మారుక్డిని మించి గొపప్ సాహసం ఉండాలి.
రాణిగారి తముమ్డు: ఓ.దానికేం? –రా.కు.ఒరలోంచి కతిత్తీసి దూయగానే జడుసుకుంటాడు.
ఇందు: పోనీ తెలివి లోనైనా నెగిగ్తే...
రాణిగారి తముమ్డు: ఓ.తెలివి నాసొముమ్. తైతకక్లాడిసాత్. ఏమడుగుతావో అడుగు.
ఇందు-- వేళుళ్ చూపి--: ఒక పిలిల్.
రాణిగారి తముమ్డు: ఆఁ. –తనుకూడావేళళ్తో.
ఇందు: ఒక పిలిల్. పిలిల్ముందు రెండు పిలుల్లు. పిలిల్ వెనక రెండు పిలుల్లు. -- రాణిగారి తముమ్డు వేళళ్ లెకక్లు.
రాణి: పెళిళ్మాటడిగితే పిలేల్మిటే పిలిల్? అవకర్ంగావుందా? రారా తముమ్డూ. – వాళుళ్ వెళళ్గానే రాజు, ఇందు నవువ్కుంటారు. రాజు
మూడు వేళుళ్ చూపించి: సరేనా? –ఇందు ఔనని తల ఊపుతుంది.
***
పూదోటలో రాకుమారి ఇందు: నళినీ...నళినీ. –రాము గుడిసె వదద్కు వచిచ్. నళినీ...నళినీ. –తలుపుతీసి చూసుత్ంది.-- వెనకనుండి
నళిని వచిచ్: ఎవరమామ్? –రా.కు. దావ్రానికి అడడ్ంగా నిలబడి: ఇకక్డేం చేసుత్నాన్వే?
నళిని: నేనా అమామ్?
రా.కు: ఆఁ.
నళిని: చేతులుకటుట్కుని: నిజం చెపప్మంటారా? అబదధ్ం చెపప్మంటారా?
ఇందు: ఏవిఁటీ? భయంలేకుండా?—వెంటబడి తరుముతుంది.
నళిని: ఆఁఆఁ. ఆలోచించి చెపుతాను. ఈ తోటకంతా పరిమళంతెచేచ్ పువువ్—రా.కు.కి ఇసుత్ంది.
ఇందు:ఇవాళ తోటంతా చాల నిశశ్బద్ంగావుందే?
నళిని: ఆఁ.ఏముందీ? నినన్ మీరు కసిరికొటాట్రు. భయపడి పిటట్లు పారిపోయుంటాయి. -వెనక చెటుట్పైన రాముడు,అంజి కూరుచ్నివుంటారు.
రాణిగారి తముమ్డు: ఇందుమతీ.ఇందుమతీ. అందుఇందున అని ఎందునాన్వే? ఇందుమతీ...ఇందూ...
నలిని: అడుగోనమామ్...ఇక సండే సందడి.
రా.కు: నోరుమూసుకో.ఎవరనుకునాన్వ? (రాచమరాయ్ద).
రాణిగారి తముమ్డు: నువివ్కక్డునాన్వా ఇందూ? నీకోసం తోటంతా గాలించాను.—నళినితో-- మరీ నువేవ్ంటికక్డ? నీమాతర్ం
చెలికతెత్తనం మాకూ చేతనవును. –జుగుపస్గా చూసొత్—తపుప్కో. –ఆమె చేతిలో పూలబుటట్ లాకుక్ంటాడు. –చెటుట్మీద రాము,అంజి పరసప్రం
నిశశ్బద్ంగా ఉండాలని సైగలు.
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ఇందు: మావయాయ్...
రాణిగారి తముమ్డు: నీ మీదేం. నీ మీద...
ఇందు: ఏవిఁటి మామయాయ్ నా మీద?
రాణిగారి తముమ్డు: చూశావా తెలుసుకోలేకపోయావ. నీ మీదేం...
ఇందు: మనాన్?ధూళా? ఏవిఁటి నామీద?
రాణిగారి తముమ్డు:కాదు.—రహసయ్ంగా—పేర్మ.
ఇందు: ఆఁ? –వినపడటం లేదని సైగ చేసుత్ంది.
రాణిగారి తముమ్డు: పేర్ర్మ!
ఇందు: పేర్మా? –చపప్రించేసుత్ంది.
రాణిగారి తముమ్డు: ఆఁ. అదేవిఁటి ఇందూ. అలా అనాన్వ? ఆ నా పేర్మేమిటో ,ఎంతో చూడుమరి!
ఒక పకక్గావునన్ నళిని నవువ్తుంది.
--పాట -వినవేబాల నాపేర్మగోల- నినుకనువేళా నిలువగజాలా "వినవే"
గుబుల గుబుల గా - గుండెల దడగా
దిగుల దిగుల గా యిదియిదిగా "వినవే"
చిరునవువ్ చాలే- చితత్యిపోతానే
మురిపిసేత్ చాలే - మూరేచ్పోతానే "వినవే"
జోడిగూడి తోడి రాగం పాడుకుంటూ మేడమీద
పైడిబంగార- తూగుటుయాయ్ల వేడుకలరా
ఊగరావా ఊగరావా ఊగరావా ఊగరావా
చెటాట్పటీట్ల జడకోలాటం తొకుక్డు బిళాళ్ ఆడే నాతో
తొకుక్డుబిళాళ్ ఆడే నాతో... ఆడేనాతో.... ఆడేనాతో...
======================================

పామును చూసుకోడు. రాముడు చెటుట్పైనుండి కిందికి ఉరికి రాజకుమారెత్ని పకక్కి లాగుతాడు. రాణిగారి తముమ్డింకా అదే
ఊపులో....ఆడే నాతో ...
రాము: ఏయ,పాము.పాము. -- రాణిగారి తముమ్డు పాముని చూసి భయపడి పారిపోతాడు. ఇందు,నళిని భయంగా చూసుత్ంటే
రాము పాముని పటుట్కుని తిపిప్తిపిప్ గిరవాటేసాత్డు. అంజి పైన సరదాగా చూసుత్ంటాడు.
***
రాజభవనంలో జోయ్తిషుక్లు ఇందు జాతక చకర్ం పరిశీలిసుత్ంటారు.
రాజు: పాము కనిపించడమే దోషమంటారు. మీదికి రావడం మరీ భయంగావుంది. ఈ విపరీతం ఎందుకు వచిచ్ందో చెపప్ండి
జోసుయ్లూ.
జోయ్తిషుక్డు: అమామ్యిగారి జాతకమంతా చితర్విచితార్లతో నిండివుంది పర్భూ. కాని...
రాజు: ఏమిటో నిరభ్యంగా చెపప్ండి.
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జోయ్తి: చూశారూ. రెంట శని పొంచివునాన్డు. పనెన్ండింట రవి నీచంలో వునాన్డు. ఎనిమిదింట విషదృషిట్ సాథ్నంలో ఇందుర్డు
ఇందర్జాల మహేందర్జాలం చేసుత్నాన్డు.
రాజు: ఫలితం ఏమిటో చెపప్ండి జోసుయ్లూ.
జోయ్తి: ఏంలేదు పర్భూ. ఇపుడు గర్హసిథ్తే కొంచెం వకర్ంగా వుంది. బంధువియోగం, కేల్శం...
రాజు: అమామ్యీ ఇందూ. వినాన్వా? నువువ్ అంతఃపురం దాటి బయటికి పోరాదు. నీ మంచికోసమే చెపుత్నాన్ను విను. ... రాకుమారి
ఇందు దీనంగా చూసుత్ంది.
*
(సశేషం)
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