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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 –1
పాతాళభె
ఉపోదాఘ్తం
1951లో విడుదలై సంచలనం రేపిన జానపద చితార్ల మేలుబంతి. ఎన.టి..రామారావు, ఎస.వీ. రంగారావు, (సావితిర్-నృతయ్ నాటకం)ల
careers ని catapult చేసిన మేటి చితర్ం. ఈ కథ “అరేబియన రాతుర్ల”-‘అలాల్వుదీద్న అదుభ్త దీపం’-ని పోలివుందని చకర్పాణి
భావించారు. కాని నిజానికి ఆ కథలకి మూలం “కథాసరితాస్గరమని”, దానికి మూలం గుణాఢుయ్ని “బృహతక్థ” అని అరబుబ్లే (వరత్కులు)
వినమర్ంగా ఒపుప్కునాన్రు.
--*0*-కథ,సంభాషణలు, పాటలు: పింగళి నాగేందర్రావు. ; చితార్నుసరణ : కె.వి.రెడిడ్, కె.కామేశవ్ర రావు; తారాగణం: ఎన.టి.రామారావు,
ఎస.వీ.రంగారావు, సి.ఎస.ఆర, రేలంగి, బాలకృషణ్, పదమ్నాభం, మాలతి, టి.జి.కమల, లకీష్కాంతం, హేమలతమామ్రావు, గిరిజ, సురభి
కమల, చిటిట్, ( సావితిర్-నృతయ్ నాటికలో) ; డైరెకట్ర ఆఫ ఫొటోగర్ఫీ: మారక్స బారేట్ల్; సంగీతం: ఘంటసాల; పేల్బాక: ఘంటసాల, పి.లీల,
జికిక్.
***
ఉజజ్యినీనగర కోటగోడకానుకునివునన్ పూలతోటలో యువకులు రాముడు, సేన్హితుడు అంజి కరర్సాము చేసూత్వుంటారు.
రాముడితలిల్ శాంతమమ్ తోటలో గుడిసె చేరుకుని పూలబుటట్ సరుద్తూ: మొదలుపెటాట్రూ దరువు? ఒరే రామూ-కరర్సామూ
మీరూనూ. వసుత్నాన్వుండండి. –చూరులో గడకరర్ తీసుకుని వాళళ్మధయ్కి వెళుత్ంది.:తపిప్ంచుకుంటావా ?—రాము కరర్తో దెబబ్లు
అడుడ్కుంటూ ఉండటం సాముగా పరిణమిసుత్ంది.
అంజి: భలే పినీన్, భలే .బావుంది బావుంది.
తలిల్: ఏం ఏడిపిసుత్నాన్వురా? ఏం తిపప్లు పెడుతునాన్వురా? –తలబాదుకుని కరర్ పారేసుత్ంది.
రాముడు కరర్ తలిల్చేతికిచిచ్ వంగి: ఏమీలేదే అమామ్. ఇదిగో. ఊఁ. కొటట్వే. కొటుట్.
తలిల్: ఓరి భగవంతుడా. ఒక కొడుకునిమమ్ంటే ఈ రాక్షసుడినిచాచ్వేమిరా?
అంజి: రాక్షసుడంటే రకిష్ంచేవాడే.
తలిల్: రారా.—రాము చెవి పటుట్కుని, అంజినికూడా పిలిచి..రారా.
రాము: అబబ్బబ్బబ్. నొపెప్డుతోంది వదలవే. (గుడెసెలోకి వసాత్రు)
తలిల్: రాజకుమారి వచేచ్ వేళయింది. లోపలికిపొండి కోతి వెధవలాల్రా.—లోపలపెటిట్ తడిక గొళెళ్ం పెడుతుంది. (కూత)
ఒరే అంజిగా కూతలు కూశావంటే పీకపిసికేసాత్ను. జాగర్తత్. –- లోపల వాళిళ్దద్రూ బటట్లు పూరిత్గా వేసుకుని వెదురు తడిక గొళెళ్ంతీసి (అది
ఆ కొంటెకోణంగిలని ఆపుతుందా? ) నిశశ్బద్ంగా బైటపడతారు. బయట అరుగుపై తలిల్ చేతిబుటట్లో పూలు సరుద్తూ వుంటుంది. వాళుళ్
తోటలో దాగి ఎదురుచూసుత్నన్ రాకుమారి ఇందుమతి చెలికతెత్లతో తోటలోకి పర్వేశిసుత్ంది.
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పాట

పలల్వి : తీయని ఊహలు హాయిని గొలిపే - వసంత గానమె హాయీ వసంత నాటయ్మె హాయ హాయ "తీయ"
ఇందు : చివురుల దాగి తీవెలనూగి-పూవులు ఘుమఘుమ నవవ్గా
వనియంతా పరిమళించెనే మనసెంతో - పరవశించెనే "తీయ"
గిలిగింతలు చెరలాడి - చిరుగాలి సరాగము చేయగా
వనియంతా ఝల ఝలించెనే -తనువెంతో పులకరించెనే "తీయ"
కొర్తత్రాగమున కుహూ, కుహూమని మతిత్లి కోయిల కూయగా
వనియంతా రవళించేనే - ననెన్ంతో మురిపించెనే "తీయ"
============
చాటున రాముడు పరవశించి ముందుకు వసేత్ అంజి: ఎకక్డికీ? ముందుకు వెళేత్ పార్ర్ణం పోతుందిసుమా!
రాము: పార్ణం పోతేనేమిరా..ఒకక్సారి రాజకుమారి పకక్న ...
అంజి: ఊఁహూఁ.
రాము: నిలబడితే చాలురా.
అంజి: అమమ్రోయ!! –ఇదద్రూ మొకక్లచాటున వంగి నకుక్తారు. తలిల్ బుటట్ పటుట్కుని బాటవెంట
ముందుకు సాగుతుంది.
***
ఉజజ్యినీ సతర్ం సావడిలో యక్షగాన కళాకారుల బృందం వినోదంతోపాటు వీర సాహస గాథల పేర్రణనిసూత్—
పాట
తథింతధిక తథింతధిక తథింతధిక
ఓఓఓ –ఇతిహాసం వినాన్రా ఆ అతిసాహసులేవునాన్రా –హెచచ్రికో హెచచ్రిక(రాముడు,అంజి వచిచ్ పేర్క్షకులమధయ్ సతర్ం అరుగుపై చేరుతారు)...
1.యకుష్లనిధులు అందరివండీ- నికిష్పాత్లవి పాతాళంలో
రక్షవుంటదీ లక్షనిధులకూ –రక్ష సాహసికి దకేక్నండీ...
2.జగతి సాహసం జయకథకాగా –యుగయుగానికొక కథానాయకుడు
జగనమ్ంగళం సాధించేనూ- దిగంతమంతా వెలిగేనూ...
3. నారాచానికి సూటిగ ఎగిరి- దూకే సాహస వికర్మారుక్డు
మటిట్బొమమ్లను మహారణానికి దండునడిపిన శాలివాహనుడు...
విజయసాహసపు వింత కథలతో-ఉజజ్యినీపురి ఉజజ్వ్లించగా
4.నాటివారివలె నేటివారును చాటగలరయా సాహసమంటూ
చాటుమాటుగా కథనడిపించగ –నేటికెవరయా కథానాయకుడు?
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నీవా?నీవా? మరి నీవా?...
(రాముణిణ్ సాహసిగా చూపిసాత్డొక పేర్క్షకమితుర్డు . రాముడు సరదాగా తరజ్నితో బెదిరిసాత్డు)
================

పాటపూరిత్కాగానే ‘రాణీగారి తముమ్డు- రాణీగారి తముమ్డు’ అని కేకలు. అతడు భటులతోపాటు పర్వేశం.
రాణీగారి తముమ్డు: ఏవిఁటీ సంత? ఏం చేసుత్నాన్రు మీరంతా?
కళాకారిణి: ఏదో.కాసత్ వినోదంగా...
రాణీగారి తముమ్డు: వినోదమేమిటి? తపుప్తపుప్.( జనంలోకి వెళిళ్న ఊతపదం) పర్మాదం.పరమ పర్మాదం. పనున్
పుచుచ్కోండి. –భటులు: పనిన్చుచ్కో.
రాణీగారి తముమ్డు: ఎవరోయ నువువ్?
వాడు: కొతత్వాణణ్ండి.
రాణీగారి తముమ్డు: కొతత్వాడేమిటి?తపుప్తపుప్. పాతవాళేళ్ పాతుకుపోవాలి. –భటులు అతని దగగ్ర మూట లాకుక్ంటారు.
రాణీగారి తముమ్డు ముందుకుపోయి—నీదేవూరు?
పరదేశి:పారశీకమండి.
రాణీగారి తముమ్డు: పారశీకమేవిఁటి?తపుప్తపుప్. పరకసం.పరకసం.—వాడి టోపీ లాకుక్ంటాడు. టోపీబాగుంది.—
భటులతో-పటుట్కోండిరా.—(రాముడికి కోపం పెరుగుతూవుంటుంది.) రాణీగారి తముమ్డు: నేలపై కూరుచ్నన్ ముసలితాతని తనిన్:
ఏవిఁటిది?
వాడు: పాతర్ బాబూ.
రాణీగారి తముమ్డు: పాతేర్మిటి? తపుప్తపుప్. పుచుచ్కోండిరా.
కళాకారిణి-అసహయ్ంతో: ఈ పోతరాజుని మొరగకుండా తరిమికొటట్లేరూ? ఎవవ్రికీ సాహసం లేదూ?
రాణీగారి తముమ్డు: ఏవిఁటే? కటారిలా కసుస్బుసుస్మంటునాన్వు? –రాళుళ్ వచిచ్తగులాత్యి. :అబబ్! ఎవరు ననున్ కొటేట్రు?
తపుప్తపుప్.ఎవడు వాడు?
రాముడులేచి ముందుకు వసాత్డు : నేను రాముడిని. తీసుకునన్వనీన్ కకిక్ంచండిరా.
రాణీగారి తముమ్డు: మీదికొసాత్వేమిటి? ననున్చూసి జడవాలి. నేను రాణీగారి తముమ్డుని. వీరధీరశూరసేనుణిణ్. –అంజి
వాడిని రాముడి వైపుకి తోసాత్డు.
రాముడు వాణిణ్ పటుట్కుని: రాణీగారి తముమ్డువా? దోపిడీకి వచాచ్వ?
రాణీగారి తముమ్డు: ననున్ కొడతావేమిటి? తపుప్తపుప్.
అంజి: అంతే.
రాముడు: వినోదం పర్మాదమా? పనున్ కావాలీ? –జనం భటులను తనిన్ వసుత్వులు సావ్ధీనం చేసుకుంటారు.
రాణీగారి తముమ్డు: ఒరే భటులారా... ఉండు రాజుగారితోచెపిప్, తపుప్ తపుప్, మా బావగారితో చెపిప్ నీ తల తీయిసాత్నుండు.
–వచిచ్న దావ్రం గుండా బైటికి పోతాడు. భటులతోసహా.
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కళాకారిణి: రాముడితో: సాహసివి. ఉజజ్యిని పరువు నిలబెటాట్వు. ఇదుగో రక్ష. –ఆశీరవ్దించి రక్ష కడుతుంది.
విజయీభవ.దిగివ్జయీభవ. – రాముడికి కానుకలు, జయజయధావ్నాలు.
(సశేషం)
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