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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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మాయాబజార్

($qCL GS¸¼¥q CLOqjMctj)
విదాయ్ పార్ంగణంలో రాక్షస భటుల విదాయ్ పరీక్ష.
ఘటోతక్చుడు: ఆఁ. కానీండి.
చినన్మ(నమ్)య: ఊఁ. డుంబూ. పాండవులు అసమ్దీయులు.అంటే మనవాళుళ్. చెపుప్.
డుంబు: ప-అ-ఆండవులు అసమదీయులు.
చినన్: అసమకాదు-అసమ్ అసమ్ అనాలి.
డుంబు: అసమకాదు-అసమ్ అసమ్ అనాలి.
చినన్: వీడు నాకే విదయ్ నేరుప్తునాన్డు నాయకా. అసమ్ అనమనండి.
డుంబు: ఆ మాటతో మనవాళళ్ను తలుచుకుంటాం నాయకా.
ఘటో: చినన్మయా. పాండితయ్ం కంటె జాఞ్నమే ముఖయ్ం. వేసుకో వీరతాడు(దుషట్సమాసం- వీర –సంసక్ృతం ;తాడు తెలుగు.
హాసయ్ం) ఒక మోకులాంటి చెటుట్కొమమ్ గుండర్ంగా చుటిట్ మెడలో దండగా వేసాత్రు. వాడు సంబరపడతాడు.
చినన్: జంబు, పాండవులు అసమ్దీయులు. మరి వాళళ్ విరోధులను ఏమనాలి?
జంబు: తసమదీయులు- తసమదీయులు.
చినన్: ఓరి నీ తెలివీ నువూవ్. అసమ్దీయులకి విరుగుడు తసమ్దీయులని వీడు పుటిట్ంచాడు పర్భూ.
ఘటో: ఔనౌను. ఎవరూ పుటిట్ంచకుండా మాటలెలా పుదతాయి? వెయియ్ వీడికి –రెండు(వేళుళ్ చూపిసాత్డు).
చినన్:ఆశచ్రయ్ంగా- రెండా?ఊఁ. వెయ!(జంబు గొపప్పడుతుంటే డుంబు మొహం మాడుచ్కుంటాడు)
ఘటో:చినన్మయా. మరి ఆ దురోయ్ధన, దుశాశ్సన, కరణ్ శకునులు- ఆ నలుగురీన్ కలిపికొటిట్నటుల్ ఏమంటారో చెపెప్య!
చినన్: ఓ! దుషట్చతుషట్యం...అనండి.
డుంబు,జంబు: ఓ- దు- (నోరు తిరగదు)
చినన్: ఊఁ. పరవాలేదు. అనండి. దుషట్చతుషట్యం.
జంబు: దుషట చతుషటయం.
డుంబు: దుషట చతుషటయటటః.
చినన్: అబాబ్. శివశివా శివశివా.
డుంబు,జంబూ: అబాబ్. శివశివా శివశివా.
చినన్: ఉష.
డుంబు,జంబూ: ఉష,
చినన్: అలా విడివిడిగా అంటే దోషం.
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ఘటో: దోషమేమిటి దోషం? ఆ దుషట్చతుషట్యానిన్ అలాగే విడదీసి, చీలిచ్ విడదీసి, విడివిడిగా పొడిపొడి చేసెయాయ్లి. అహహ్హాహ్. దుషట
చతుషటయం.(వినోదిసాత్డు.)
-హా నాయకా.(బాణం దెబబ్తినన్ రాక్షసుడు ఎదుట నిలుసాత్డు) ఎవడో నరుడు. ననున్ పొడిపొడి చేశాడు. చినన్ కురర్వాడు.
ఘటో: ఆఁ. నరుడా! కురర్వాడా! ఆశచ్రయ్ం. ఆశచ్రయ్ం.! హాయ లంబు .హాయ జంబు. ఇక సహించను. మీ మాయలిన్పనిన్ వాణిణ్
భసమ్ం చేసి రండి.
లంబు, జంబు.; వాణిణ్ మసిచేసి నుసిచేసి పటుట్కొసాత్ం నాయకా.
ఘటో; ఆగండి. ఆ బాలుణిణ్ చూడముచచ్టగావుంది. పార్ణాలతో పటిట్ తెండి. (చినన్మయ ఆ ఆలోచనని ఆమోదించి తల ఊపుతాడు)
ఊఁ. పొండి.—వాళుళ్ రెండడుగులు వెనకిక్వేసి మాయమౌతారు.
PPP
లంబు,జంబు మాయలుపనిన్ కారిచ్చుచ్ సృషిట్సాత్రు. అభిమనుయ్ని రథం మంటలోల్ చికుక్కోగా గురార్లు బెదురుతాయి. ( ఈ సీను
చితీర్కరణ అతయ్ంత విసమ్యం కలిగిసుత్ంది. )
సారథి దారుకుడు: ఏమిటిది? వీరకుమారా?
అభి: ఇదిగో వాయవాయ్సత్రం.—పర్యోగించి పర్చండమైన గాలితో మాయలు పటాపంచలుచేసి మంటలు చెదరగొడతాడు. కారిచ్చుచ్
మటుమాయమౌతుంది. నేపథయ్ంలో వికటాటట్హాసాలు. అభిమనుయ్డు మరొక శరం పర్యోగిసాత్డు. ఘటోతక్చుడు ఎదుటనిలిచి ఆ బాణానిన్
పటుట్కుంటాడు,. అతడు మెటట్పై దిగిన చోట బండ విరిగి కిందపడటం కూడా సహజంగా చితీర్కరించారు. డైరెక్షన పర్తిభ.
ఘటో: మెచిచ్నానురా. ననేన్ కదిలించిన నీవు, నీ వీరము. నేతోర్తస్వంగా ఉనాన్వు.
అభి: ఓహో . ఇపప్టికైనా ధైరయ్ంచేసి నా ఎదుట నిలిచావు. నాకూ పరమోతాస్హంగా వుంది...రా!
ఘటో: వైవై బాలకా. నీ రూపం,కోపం ముదుద్గొలుపుతునాన్యి. నాతో యుదాధ్నికి నీవు చాలవురా –పేరుచెపిప్ శరణుకోరరా.
నావాడవౌతావ.
అభి: హుఁ. శరణుకోరమని బర్తిమాలే నీవూ ఒక వీరుడవేనా? నీ చేతనే శరణనిపిసాత్ను. చూడు.(శరం వేసాత్డు)
ఘటో: ఆఁ. ఎంతదెబబ్ కొటిట్నావురా. (కారుణయ్ంతో) కాని తిపిప్కొటట్డానికేలనో చేతులు రావటంలేదురా బాలకా.
అభి: చేతులురాక కాదు. చేతకాక-అనిచెపుప్. లేని పెదద్రికం పైన వేసుకుని ననున్ బాలకా అనగానే సరిపోదు. చూపించు నీ పర్తాపం.
ఘటో: నీవెంత కవివ్ంచినా కనికరమే కలుగురతుందిగాని కసిరేగటం లేదురా బాలకా. మాతా- ఈ ఔదధ్తయ్ం కూడదని బుదిధ్చెపిప్
పేరైనా చెపిప్ంచి నీ కుమారుని దకిక్ంచుకో.
దారుకుడు: కుమారా. పోనీ పేరైనా చెపప్ండి.
అభి: అసంభవం. విరోధికి భయపడి పేరు చెపప్డమా? ఓరీ అసురాధమా. నీవు ననున్ జయించలేక ఈ నీచోపాయానికి దిగావు. నీవు
టకక్రివి. పిరికిపందవు. నీకు పౌరుషం లేదు.
ఘటో:: ఏమిరా నీ ఆరాభ్టం. నా బలపరీక్షకే దాపురించినటుల్ ననేన్ ధికక్రిసాత్వ? కాసుకో(అని గద తీసేలోపల బాణం వచిచ్
కొటేట్సుత్ంది. ఆశచ్రయ్ంతో వికటాటట్హాసం చేసూత్ మాయమౌతాడు. యుదాధ్నిన్ తిలకిసుత్నన్ లంబు జంబుల పర్కక్నే చెటుట్కి బాణం వచిచ్
గుచుచ్కుంటుంది. వాళుళ్ భయంతో వణికిపోతారు. అదృశయ్ంగా

øöeTT~

www.koumudi.net

@|æÁ˝Ÿ 2017

ÄHê{Ï n|ü⁄s¡÷|ü ∫‘êÁ\T

4

వికటాటట్హాసం వినిపించగా సుభదర్ ముఖంలో ఆందోళన. అభిమనుయ్డు రథం దిగుతాడు. సుభదర్, దారుకుడుకూడా రథం
దిగుతారు. అభిమనుయ్డు ముందుకుపోయి నిలుసాత్డు. వివిధ అసత్రశసాత్ర్ల పర్యోగంతో ఘోరంగా భీకరమైన యుదధ్ం. ఆకాశంలో అసాత్ర్ల
ఆకారాలు, వినాయ్సాలు, పరసప్రం ఢీకొనటం తెరపై మొటట్మొదటిసారిగా అతయ్దుభ్తంగా చితీర్కరించారు. ఈ సీను కోసమే పేర్క్షకులు విరగబడి
చూసేవారు. చివరిగా ఘటోతక్చుడు గదపై ఆగేన్యాసత్రం పర్యోగిసాత్డు.
అభిమనుయ్ని వారుణాసత్రం మంటలను చలాల్రిచ్నా వేడిగా సెగలుకకేక్ గద అభిమనుయ్ని నుదుటికి తగిలి అతడు నేలకొరుగుతాడు. )
సుభదర్: అభిమనుయ్. అభిమనుయ్ ..నాయనా.
దారు: అది కేవలం మూరఛ్తలీల్. తెలివి వచేచ్లోగా అసురుడు విజృంభించకుండా చూడాలి.—వీరనారి సుభదర్ విలల్ముమ్లు
చేకొంటుంది.
పదయ్ం
అఖిల రాక్షస మంతర్తంతార్దిచయము
నణచు శీర్కృషుణ్ సోదరినగుదునేని
(ఘటోతక్చుడు విసమ్యంతో వదుద్వదద్ని అభినయిసాత్డు)
దివయ్శసార్సత్రమహిమల తేజరిలుల్
అనఘు అరుజ్నుపతిన్నేనగుదునేని
ఈ శరంబసురుగూలిచ్ సిదిధ్ంచుగాక
పాండవకులైకభూషణు పార్ణరక్ష!!!
ఘటోతక్చుడు ఆమె ముందు నిలచి నమసక్రిసూత్—శరణు మాతా శరణు.శరణు.
క్షమించు మాతా. తెలియకచేసిన అపరాధమిది. నేను భీమసేనమహారాజువారి పుతుర్డను. ఘటోతక్చుడను.ఔను మాతా.
తెలియకచేసిన అపరాధమిది.
అభిమనుయ్డు లేచి—ఓరీ అసురాధమా. ఇక నీవెకక్డునాన్ సరే...
ఘటో: ఆఁ ఆఁ. విజయోసుత్ సోదరా. విజయోసుత్. నేనికక్డనే వునాన్ను. మాతరక్షణలో.
సుభదర్: నాయనా అభిమనూయ్. నీ అగర్జుడు ఘటోతక్చుడు.
అభి: హైవై అగర్జా.
ఘటో: వైవై అనుజా.(ఇదద్రూ కౌగలించుకుంటారు.) లంబు,జంబు ఆనందిసాత్రు. దారుకుడు ఆశీరవ్దించి రథం వెనుకకు
మళిళ్సాత్డు.
ఘటో: ఆనందం మాతా. పరమానందం. రాకరాక వచాచ్రు. దొరకక్దొరకక్ దొరికారు. ఇక మిమమ్లిన్ విడిచిపెటట్ను.

(రోషం

వచిచ్నా పటట్లేడు. హరష్ం వచిచ్నా పటట్లేడు.)
హిడింబ: సుపుతార్ సుపుతార్! నీకిది తగదంటిని కదరా. ఏవిఁటీ గందరగోళం? ఎవరీ నరులు? వీళళ్ని ఎందుకిలా నిరబ్ంధిసుత్నాన్వు?
ఘటో: నిరబ్ంధం కాదు మాతా. ఆతిథయ్ం. ఈమాత ఎవరనుకునన్వ? అరుజ్న ఫలుగ్ణ పారథ్ కిరీటి బీభతస్ బాబాయిగారి పటట్పు రాణి.
సుభదర్ హిడింబకి నమసక్రించి: అకాక్ హిడింబా.
హిడింబ: అలమలం చెలీల్. అలమలం. ఎనాన్ళళ్కు చూశాను? ఎనాన్ళళ్కు చూశాను? వీడు నీ సుపుతుర్డా?
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అభి: ఔను మాతా ఔను.—నమసక్రిసాత్డు.
హిడింబ: అలమలం సుపుతార్. అలమలం.

ఘటో: అలమలం. హై లంబు, హై జంబు. అసమ్దీయులురా. అసమ్దీయులు. ఆఁ. మొకక్ండి మొకక్ండి.(వాళుళ్ సుభదర్
అభిమనుయ్లకు మొకుక్తారు,)
దారు: అమామ్ సుభదార్ దేవీ. శలవు.
ఘటో; ఆఁఆఁ శలవు. హై లంబు,హై జంబు.అసమ్దీయులకు అఖండ గౌరవం చెయాయ్లి. వాదాయ్లు, గీతాలు. పరమోతస్వం
చెయాయ్లి. ఆఁ పదండి. పదండి. మాతా సోదరా- ఆపాయ్యంగా సాదరంగా వారిని ఆహావ్నిసాత్డు. (కథలో పెదద్ మలుపు)

INTERVAL

విరామం

దురోయ్ధనుని సమావేశ మందిరంలో దుషట్చతుషట్యం—
శకుని: పెదద్లు పెదద్లు పెదద్లు. పెళిళ్కిపోతూ పిలిల్ని చంకనపెటుట్కుని వెళిళ్నటుల్! మనతొ వీళళ్ంతా ఎందుకు?
దుశాశ్సనుడు: అసలా దోర్ణుడు,కృపుడు,అశవ్తాథ్మ మన బంధువులైనాకారు? వాళళ్ పేరుల్ ముందే కొటేట్శాననాన్.
దురోయ్: మరి భీషమ్ విదురులు మన వంశ వృదుధ్లు. వంశ కరత్లు. వాళుళ్ రాలేదేమని శీర్కృషుణ్డైనా అడిగిసాత్డు. ఏమని సమాధానం
చెపాత్వు మామా?
శ: ఆఁ. ఏమని చెపాప్లి? ఇపప్టికీ వాళళ్కా పాండవ పక్షపాతం పోలేదు.
కరుణ్డు: పక్షవాతం వచిచ్ందనో, వృదుధ్లు కదలలేరనో చెపేప్సాత్ం.
దుశాశ్: భలే కరాణ్ భలే. ఈ వృదుధ్లిన్కూడా కొటేట్శాను.
దురోయ్: ఇలా అందరినీ కొటిట్వేసి మనం నలుగురమే పెళిళ్కి తరలి వెళేత్ ఏమి శోభసక్రంగా వుంటుంది?(కాసత్ వివేకం పొడచూపి)
శ: నలుగురేమిటి దురోయ్ధనా? నీవు, నీవెంట నీ విధేయులు నూరుగ్రు సోదరులు వుంటే చాలు. శోభసక్రంగానూ వుంటుంది. అకక్డ
మనకి మాటా దకుక్తుంది. దుశాశ్: భలే మామా భలే. ఇక మన తక్షణ కరత్వయ్ం?
శ: పర్యాణసనాన్హం.
శాసిత్,శరమ్: విజయోసుత్ పర్భూ. శీర్శీర్ తాతపాదులవారు తవ్రపడి శీర్శీర్ లక్షమ్ణకుమారులవదద్కు వేంచేయాలి.
దుశాశ్: అకక్డ మనవాడు ఏం తక్షణ సమసయ్ తెచిచ్పెటాట్డో? (సునన్పు పిడత వాటం!) వెళుళ్ మామా వెళుళ్.
శ: ఎందుకు? మన చిరంజీవే వచాచ్డు! – (ఎవరినో ఉదధ్రిసుత్నన్టుల్ మొహం గంటుపెటుట్కుని లక్షమ్ణకుమారుడు పర్వేశం.)
శ: యువకుల లక్షణం! పెళిళ్కుమారుని చెయయ్గానే ఇలా నలుగురోల్కీ రావాలని అనిపిసుత్ంది. (కొసవెరిర్చేషట్కి సమరధ్న) –
దురోయ్ధనుని మొహం వికసిసుత్ంది.(ఎంతైనా పుతర్ పేర్మ కదా!)
లక్షమ్ణకుమారుడు: ఔను తాతగారూ. నేను సభాపిరికినికాను. నలుగురిలోనూ చెపప్గలను కాబటేట్ వచాచ్ను. నేనిపుప్డు పెళిళ్
చేసుకోను.
దురోయ్ధనుడు- హతాశుడై:ఆఁ?
ల.కు: ఔను నానన్గారూ. ముందు పెళిళ్కూతురిన్ చూసి వరించందే పెళిళ్ చేసుకోవడం వీరోచితం కాదు.

øöeTT~

www.koumudi.net

@|æÁ˝Ÿ 2017

ÄHê{Ï n|ü⁄s¡÷|ü ∫‘êÁ\T

6

శ: ఆఁ. నేననుకుంటూనేవునాన్ను దురోయ్ధనా. మనమీది గౌరవంతో మనవాడు అపుప్డు మరిచిపోయినాడు. (సమయసూఫ్రిత్తో
మాటలు అందించడం).
ల.కు: ఔను. ఇపుప్డు జాఞ్పకం వచిచ్ంది.
శ: ఔను నాయనా. నీవంటి వీరుడు ఎకక్డ ఏ పిలల్వునాన్ వెళిళ్ చూడవలసిందే. అందంగా కనిపిసేత్ హరిహరాదులు అడడ్ం వచిచ్నా
హరించి తీరవలసిందే!
ల.కు: అదే మరి.
శ: అందుకు అభిమనుయ్డైతే జంకుతాదడేమోగాని నీకేం భయం? (మితర్భేదం. లేనిపోని పర్తాపాలు అంటగటిట్ అందలం
ఎకిక్ంచడం) మనం ఇపుప్డే దావ్రకకి తరలివెళదాం. విడిది ఇంటోల్ చేరగానే పెళిళ్కూతురిన్ పిలిపిసాత్ను. చూదుద్వుగాని. (లోకంలో లేని
ఆచారం) నీకు నచుచ్తుందనే నా ఉదేద్శయ్ం.
ల.కు: నచచ్కపోయినాసరే. పెళిళ్కూతురుని నేను చూసి తీరాలి. అది నా పర్తిజఞ్.
శ: అహహ్హహ్. అలాగే నాయనా. మరి పర్యాణానికి సిదధ్పడు.
ల.కు: పర్యాణానికి నేనెపుప్డూ సిదధ్మే.(వెనుదిరిగి వెడతాడు) –శకుని తలపంకించి అపర్యోజకుడైన లక్షమ్ణకుమారుని తికక్ తతత్వ్ం
తెలిసిన వాడిగా నిటూట్రుసాత్డు.
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