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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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పాతాళ ౖ భె ర -12
అకక్డ రెండు పిశాచాలు మాయచెపుప్లు, మాయశాలువా కోసం తగవులాట!
టకా: ఏయ శకా. చెపుప్లు నేను తీసుకుంటాను. శాలువా నువువ్ తీసుకోరా.
శకా: ఒరేయ టకా. శాలువా నువువ్ తీసుకోరా.నాకు చెపుప్లే కావాలి.
టకా: నేను చచిచ్నా వదలున్.నేను నినున్ మింగేసాత్.
శకా: నేను నినున్ మింగేసాత్. ఒరే నేను నినున్ మింగేసి, నువువ్ ననున్ మింగేసేత్ , మనం ఇదద్రం మిగలం కదురా. అహహ్హాహ్. ఇదద్రం
మిగలకపోతే మరి ఈ వసుత్వులెవరికిరా? –ఇదద్రూ: అహహ్హాహ్.—వికటాటట్హాసం. (దూరంగా) మితర్మా...ఓ మితర్మా.
టకా: నరవాసన, నరవాసన.
శకా—వాడిని ఆపి. : మనుషులు చాల తెలివిగలోళుళ్రా. మన తగువు ఆళుళ్ తీరచ్గలరురా.
టకా: తీరచ్గలరంటావా?
శకా: ఓ. ఆళళ్ తీరేప్ తీరుప్రా.
టకా: ఓ. ఓయ...
అంజి: మితర్మా...ఓ మితర్మా.
శకా: ఓ. –
అంజి: మితర్మా...ఓ మితర్మా -అని అరుసూత్ పొదలోల్ దారి చేసుకుంటూ వసాత్డు: ఎకక్డా? మితర్మా ఎకక్డ? –పిశాచాలు వసుత్వులు
మూటకటిట్ రాతిపై పెటిట్ పకక్కి తపుప్కుంటారు.
అంజి: ఇకక్డంతా దికుక్మాలిన భూతాలు. –అతడు మూటను చూసేలోగా చెరోవైపునుండీ పిశాచాలు వచిచ్ పటుట్కుంటాయి. అంజికి
పైపార్ణాలు పైనే పోతాయి. వణుకుతూ జపం చేసుకుంటాడు.
శకా: నీ తలబురర్లో తెలివుంటే నినేన్ం చెయయ్మురా.
అంజి: తెలివాండీ? తలబురర్లోనాండీ? ఉంది బురర్లో.
శకా: చూడరా. ఇవి మాయ చెపుప్లు.
అంజి—ఆశచ్రయ్ంగా: మాయ చెపుప్లా?
టకా: నేనే సంపాదించాను.
శకా: ఏయ. –వాడిని వారించి-- ఇవి తొడుకుక్ని ఎకక్డ ఉండాలంటే చిటికెలో అకక్డుంటామురా.
టకా: ఇది మాయ శాలువా. ఇది కపుప్కుంటే ఏరికీ కనపడం!
ఇదద్రూ: ఈ రెండు వింత మాయ వసుత్వులీన్ మేమిదద్రం కలిసే సంపాదించాం. ఇదద్రం పంచుకోవాలి.
టకా: ఈ రెండింటిలో ఎవరికేది రావాలో తెలివిగా తీరుప్ చెపుప్.
అంజి: ఐతే గదద్రించకుండా చెపుతారాండీ? ఐతే మీరు నిజంగా భూతాలేనాండీ?
ఇదద్రూ: ఔనురా నరుడా.
అంజి: ఐతే భూతాలకి బుదిధ్లేదనన్మాట నిజమేననన్మాట!
టకా: ఒరే నరాధమా.
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అంజి: అవధరించండి. అయోయ్. ముళుళ్ గుచుచ్కోకుండా చెపుప్లు; చలిలేకుండానేమో శాలువా. ఇంతే. ఎందుకూ పనికిరావివి.
టకా: ఏయ.నరాధమా. ఇందులో మహిమే లేదంటావురా?
అంజి: అబేబ్. లేదు. లేదు.
శకా: తొడిగి చూడరా.తెలుసత్ది.
అంజి—విలక్షణంగా నవువ్తూ, చెపుప్లు తొడుకుక్ని, ఇరుదెసలా పరికించి, : ఆ చెటుట్ దగగ్రికి వెళాళ్లి. ...మహిమచే వెళాత్డు. మళీళ్
వెనుకకు వసాత్డు.
టకా: ఐతే మరి ఏమనుకునాన్వురా నరాధమా?
అంజి: ఐతే మరి శాలువ సంగతి కూడా చూడనా?
వాళుళ్: చూడరా. –అంజి శాలువ కపుప్కుంటాడు. [ఇకక్డ పేర్క్షకులు గమనించ వలసిన విషయం—అంజి చెపుప్లు విడవలేదని!]
భూతాలు మెచుచ్కుంటూవుండగా అదృశయ్మౌతాడు. – : శకా,టకా, నేను కనపడుతునాన్నా? –వాళుళ్ చుటూట్ తిరుగుతూ: లేదు. లేదు. లేదురా.
నేపధయ్ంలో అంజి: ఐతే ఇంక తీరుప్ చెపుతాను వినండి. మీ పేరేల్మిటి? –
వాళుళ్: శక,టక.
నేపధయ్ంలో అంజి: భూతకులాలంకారులారా. శకా.టకా. హాయిగా వుండండి. శకశకా,టకటకా. పిటట్పోరు పిటట్పోరు పిలిల్తీరిచ్నటుల్!
నాకుపనివుంది. నా మితుర్ని దగగ్రికి వెళాళ్లి. టకటకా. టకటకా. తకటక టకటకా.—కంఠధవ్ని ఆగిపోతుంది. నేపధయ్ంలో పాత సినిమా పాట
సంగీతం—భలేభలే నా బండి—పరుగుతీసే బండి... పిశాచాలు ఉకోర్షంతో పోటాల్డుకుంటాయి .***
మాంతిర్కుని గుహలో దాహంతో నోరెండిపోయిన రాము వెనుకకు విరిచిన కటల్తో నేలపై పడివుండి: ఒరే. నీళుళ్రా. –శిషుయ్డు సదాజప
జపం విడిచి లేచి వచిచ్ -ఎకసకెక్ంగా: రాజకుమారి వదూద్? వెధవ. ఊఁ.తాగు. నీళుళ్ కావాలీ?[ ఈ రోజులోల్ హీరోతో సహాయ నటుడు ఇలా అనగల ధైరయ్ం
వుందా?] –పైశాచికతవ్ంతో నీటి మూకుడు దూరంగా లాగేసాత్డు. అంజి పర్తయ్క్షమై ఆ దృశయ్ం చూసాత్డు.
–రాము శిషుయ్డు సదాజపతో: నీకు అభయం ఇసుత్నాన్నురా.
సదాజప : ఓరి పిడుగా! నీ పార్ణాలు నా అరచేతిలోవుంటే, నాకే అభయమిసాత్వ?
రాము: నీళిళ్వవ్రా.
సదాజప: భలేరాముడివంటే నువేవ్. మూకుడు దూరంగా పెటిట్—తాగు—వెనకిక్ వెడతాడు. అంజి మాయమైవుండి మూకుడు
రామునోటివదద్ ఉంచుతాడు. శిషుయ్డు అదిచూసి తిరిగివచిచ్ నీటి మూకుడును ఎతైత్న సత్ంభం దిమమ్పై పెడాత్డు. వెటకారంగా : ఇపుప్డు తాగు. –శిషుయ్డు
చూసుత్ండగా మూకుడు రామువదద్కు ఎగిరి వసుత్ంది. వాడు దానిన్ పటుట్కుని పరీక్షచేసి: మాయ చేసాత్వ? గాడిదా వుండు. హాం ఫట. –కూరోచ్బోగా ఆసనం
వెనకిక్పోయి దభీమని నేలకూలుతాడు. అంత నికృషట్ పరిసిథ్తిలోను రాము నవువ్తాడు.
శిషుయ్డు ఏడుసూత్ : నవువ్తావురా. రేపు అమమ్వారికి బలి ఇచేచ్టపుప్డు నవవ్రా ఈ నవవ్ంతాను. –అంతలో ఒక పురెర్ లేచి శిషుయ్డిపైకి
ఉరుకుతుంది. : మోసం గురూ. –అదృశయ్ంగా నవువ్తూ అంజి గుదుద్లు గుదుద్తూవుంటే అటూ ఇటూ పడుతూ లేసాత్డు. అంజి దృశయ్ంగా పెదద్ ఎముకతో
వాడి తలపై మోది సప్ృహ తపిప్సాత్డు. అంజి రామువదద్కు వసాత్డు. “మితర్మా” అంటూ.
రాము: వచాచ్వా? –అంజి నీళుళ్ తాగిసాత్డు. రాము కటుల్ విపుప్తాడు. రాములేచి ఒళుళ్ విరుచుకుంటాడు. (Direction పర్తిభ—
సహజతవ్ం)
రాము: అంజీ.అంజీ—కౌగిలించుకుంటాడు ఆనందంగా. :ఎటాల్ వచాచ్వురా?
అంజి: నేనా? ఇదిగో! (చెవిలో రహసయ్ం చెపుతాడు)
రాము: ఆశచ్రయ్ంగా—ఆఁ? --అంజి చెపుప్లు చూపిసాత్డు. రాము చెపుప్లుతొడిగి, శాలువ కపుప్కుని మాయమౌతాడు.
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అంజి: మితర్మా. నువువ్ రాకుమారి వదద్కు వెళుళ్. నేను మాంతిర్కుడి భరతం పడతాను. –తెలివితపిప్ పడివునన్ శిషుయ్డి దగగ్రికివెళిళ్
దుసుత్లు తారుమారు చేసి వాడివేషం ధరిసాత్డు. { నేపధయ్ సంగీతం—భలేభలే నా బండి...} ***
మాంతిర్కుడి మందిరంలో పరిచారికల మధయ్ మూరీత్భవించిన శోకదేవతలా రాజకుమారి ఇందుమతి.
(సశేషం)
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