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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
.
రాకుమారి వచేచ్వేళకి తోటనీ, గుడిసెనీ పూలతో అలంకరించి, తన గుడిసె పర్వేశదావ్రం వరకూ పూలు చలుల్తాడు రాముడు.
అంజితో: నిజంగా చెపప్రా. ఈ పూలపందిరితో ఈ తోటకంతా అందం రాలా?
అంజి: అంతేకదయాయ్. మనసు కలగంటే తోటంతా కలకలాల్డుతుంది. –లోనికిపోయి—ఓహోహోహో- - పోయి తూగుటూయలపై కూరోచ్బోతాడు.
రాము: అకక్డ రాకుమారి కూరోచ్వాలిరా.
అంజి:పోనీ ఇలా కూరుచ్ంటాలేవయాయ్.
రాము: ఆఁఆఁఆఁ... అకక్డ మనం కూరోచ్వాలిరా.
అంజి: ఆఁ. అంటే?
రాము: అంటే... మనం రాకుమారిని పెళిళ్చేసుకుంటునాన్మురా.
అంజి: అంటే?
రాము: అంటే...మనం పేర్మించడం, అంగీకరించడం ఐపోయింది.
అంజి: అంటే?
రాము: ఇక రాకుమారిదే భారం. అంటే...
అంజి: అహాహాహా—గలగలా నవువ్తాడు.
రాము: ఏహేహేహే.
సఖి: రాజకుమారి వసోత్ందిగాని ఎకక్డైనా ఊరేగండి.
అంజి: రామితర్మా.
రాము: ఛసేత్ ఇకక్డనుండి కదలను.
అంజి: నేను ఛసేత్ ఇకక్డొక క్షణం ఆగను. – చెలికతెత్ని వెనక దావ్రం లోంచి తనతో తీసుకుపోతాడు.—రాము ఊయల సరుద్తూవుండగా
రా.కు.ఇందుమతి తోటలో పర్వేశం. కిర్ంద పూలతివాసీ, పూలపందిరి అలంకరణలు చూసూత్ గుడిసెలో పర్వేశిసుత్ంది. ఊయలలో గుండెలపై చేతులు
వేసుకుని రాముడు నిదర్ నటిసాత్డు. ఆమె ఊయల వదద్కివచిచ్ రాముడిని పరీక్షగాచూసి అటూఇటూ దొంగచూపులు చూసి నెమమ్దిగా ఊయల ఊపుతుంది.
(గుడిసె వెనక మౌనంగా అంజి,నళిని సరసాలు) –లోపల—
రాము: ఆహా.రాకుమారీ.(ఇందు సంభర్మంతో ఒక అడుగు వెనకిక్వేసి వింటూ వుంటుంది.) నీకోసం ఎంత తపించిపోతునాన్నో నీకెలా తెలుసుత్ంది? నా
పేర్మసందేశం నీకెలా పంపుకునేది? నీవు విహారానికి రాగానే పరిమళించమని పువువ్లనడిగాను. నా తరఫున వీచమని మలయపవనానిన్ అడిగాను. నా
అనురాగానిన్ పాటగా పాడమని కోయిలని బర్తిమాలుకునాన్ను. నీ సోయగానికి జోహారు చేశాను.
ఇందు: నళినీ...
నళిని వచిచ్: ఏమామ్?
ఇందు: ఎవరే ఈ పురుషుడు?
నళి: ఏమోనమామ్. ఎపుప్డూ చూడలేదే?
ఇందు: నోరుమూసుకుని అవతలకి పంపించు. –నళిని కొంటెగా ఒక కుండ తీసుకుని రాముడిని మొతత్బోతుంది.
ఇందు-గాభరాగా—నళినీ...
నళి: ఓహో విసరాలికదూ?—పూలగుతిత్ వాసన చూపించి తటిట్ లేపుతుంది. రాముడులేచి కళుళ్ నులుముకుంటూ: ఏమిటిది? ఎకక్డునాన్ను?
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నళి: ఆకాశంలో ఉనాన్వుగాని అవతలకి నడువు.
రాము—అపుప్డే చూసినటుల్గా: రాకుమారీ.దయచేయండి. దయచేయండి.
ఇందు: ఏమిటీ పేర్లాపన? ఇకక్డెందుకునాన్వ?
రాము:--చేతులుకటుట్కుని నవువ్తూ: నిజం చెపప్మనాన్రా? అబదధ్ం చెపప్మనాన్రా?
ఇందు: నీకొంటెతనం నాదగగ్రకాదు. నిజమేచెపుప్.
రాముడు ఒక పూలచెండు తీసి వాసన చూసి : ఈ పుషప్ం తోటకంతా పరిమళం తెసుత్ంది. మీకు కానుకగా ఇచుచ్కుందామని...

ఇందు: పువువ్తీసి ఊయలలోకి విసరి :ఏమిటీ?భయం లేకుండా? నీవు,నీ సాహసము? –నేపథయ్ంలో –ఒరే రామూ—చేతిలో కరర్తో అతడి తలిల్ పర్వేశం.
:సుపుతార్ కొంపపీకరా అని—ఏం చేసుత్నన్వురా ఇకక్డ?
రాము: ఏం లేదమామ్.—వంగి వీపు చూపుతాడు.
తలిల్: ఓరి భగవంతుడా. ఒక కొడుకునిమమ్ంటె ,ఈ రాక్షసుణిణ్ ఇచాచ్వేమిరా? (రా.కు. సఖి నవువ్తారు) రాముడు లేచి నిలబడి బురర్గోకుక్ంటుంటే, తలిల్
రాముడిని పటుట్కుని : ఏం చేసినా ఒకక్సారి కాపాడమామ్. ఒకక్గానొకక్ కొడుకు. ఎపుప్డొసుత్ందిరా నీకు బుదిధ్? –
దావ్రం బయటనుండి అంజి: పెళిళ్చెయియ్పినీన్. వెంటనే వసుత్ంది.
--సఖి నళిని: ఇంకొకసారి ఇలాగే చెసేత్ నిజంగానె పెళళ్వుతుంది. పదండి. పదండి.—తలిల్తోపాటు వెళుతూ రాకుమారిని చూసూత్ బయటికిపోతాడు
రాముడు. అందరూ నిషర్క్మించగానే ఊయలలో పడివునన్ పూవుని చిరునవువ్తో ఆపాయ్యంగా తీసుకుంటుంది రాకుమారి.
***
పాట
ఇందు: ఎంత ఘాటు పేర్మయో ఎంత తీవర్ వీక్షణమో
ఎంత ఘాటు పేర్మయో
కనున్చాటు చినన్దిగ కలలు విరిసెనే
నా మనసు మురిసెనే నా మనసు మురిసెనే
ఎంత ఘాటు పేర్మయో
రాము: ఎంత లేత వలపులో ఎంత చాటు మోహములో ఓ
ఎంత లేత వలపులో
కనున్లలో కనిననంతనే తెలిసిపోయెనే
నా మనసు నిలిచెనే నా మనసు నిలిచెనే
ఎంత లేత వలపులో
ఇందు: ఈ జాబిలి ఈ వెనెన్ల ఈ మలయానిలము
ఈ జాబిలి ఈ వెనెన్ల ఈ మలయానిలము
విరహములో వివరాలను విపిప్చెపెప్నే
ఎంత…
రాము: ఓ జాబిలి ఓ వెనెన్ల ఓ మలయానిలమా
ఓ జాబిలి ఓ వెనెన్ల ఓ మలయానిలమా
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పిర్యురాలికి విరహాగిన్ని పెంపుచేయరే
ఎంత లేత వలపులో ఎంత చాటు మోహములో ఓ
ఎంత లేత వలపులో...
======================
రాణిగారి తముమ్డు,రాణి రాజుగారివదద్కు పర్వేశం.
రాజు:అహహ్హహ్... రాణీ,నీ తముమ్డు పెళిళ్కూతురౌతునాన్డెమిటి?
రాణిగారి తముమ్డు: పెళిళ్కూతురేవిఁటి? తపుప్తపుప్. పెళిళ్కొడుకను బావా.
రాణి: ఇవాళ మనం తాంబూలాలు పుచుచ్కుంటునాన్ం. నేను మా తముమ్డివైపు. మీరు మీ కూతురివైపు.
రాజు: అలా ఆ మాటంటూవుంటే ఎంతముదొద్సుత్నాన్వు రాణీ?
రాణి: మరి నాముదుద్ చెలిల్ంచండి.
రాజు: ఎపప్టిదోయ?

రాణి: అబబ్పొండి. మన అమామ్యిని మాతముమ్డికిచిచ్ చేసుకోవచుచ్గా? -- రాణిగారి తముమ్డు ఆ ఇదద్రిమధయ్కి వచిచ్ నిలబడతాడు వెరిర్మొహం వేసుకుని.
రాజు: దానికేం? అమామ్యినికూడా రానీ. దానిన్కూడా కనుకుక్ందాం.
రాణిగారి తముమ్డు: దానిన్ కనుకుక్నేదేమిటి? తపుప్తపుప్. ఎదుద్నడిగి గంతలు కడతారేఁవిటి?
రాజు: రాణీ. ఇకక్డో బెతత్ం ఉంచుతూవుండు. తపప్నన్పుప్డలాల్ మీ తముమ్డికొక చురక వేసుత్ంటాను. –రా.కు.పర్వేశం :చురకెవరికి నానోన్య? –
తండిర్పకక్కి వసుత్ంది.
రాజు: ఇందూ. నీవు చురుకైనదానివిగాని చపుప్నచెపుప్. మీ అమమ్ నినున్ మీ మామయయ్కిచిచ్ చేసుకుంటుందిట. ఏమంటావు?
రాణి: అంత మొరటుగా చెపేత్ అది గారం చేసుత్ంది.
ఇందు: గారమెందుకు చేసాత్నే అమామ్? నా సవ్యంవరం మామయయ్తోనే మొదలనుకుంటాను.
రాణిగారి తముమ్డు: ఇహిహ్హిహ్. అకక్యాయ్. ఇందూ ఒపేప్సుకుంది. చూశావా ననున్ సవ్యంవరం చేసుత్ందిట! –రాజు నవువ్తాడు.
***
(సశేషం)
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