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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 -7
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వంటశాలలో పెళిళ్పెదద్లుపర్వేశం. ముగుగ్రూ శరమ్, శాసిత్లను ఆహావ్నిసూత్- దయచెయయ్ండి దయచెయయ్ండి.
చినన్: సాములూ అటుకాదు.ఇటు. చితత్గించండి. (వంటకాలు చూపిసూత్) గారెలు,బూరెలు, తేనీరు,పోనీరు, లడుల్, జిలేబీలు,
బొబబ్టుల్,దిబబ్టుల్.
శాసిత్-తీసిపారేసూత్: సరి. ఇవి భకాష్య్లూ.
చినన్మయ: పులిహోర. కలిహోర గలిహోర మలిహోరశరమ్: సరిసరి- ఇవనీన్ చితార్నాన్లూ.
చినన్: జీడిపపుప్ పాయసం, మధురసాలు, ఫలరసాలుశ: సరిసరి- ఇవనీన్ పానీయాలూ.
చి: ఓహోహో-వంకాయ, టెంకాయ, బీరకాయ, బూడిదగుమమ్డికాయ.
శ: చాలు చాలు చాలు. ఇవనీన్ కూరగాయలూ. ఇంతకూ అసలు వంటకం ఏదయాయ్? ముగుగ్రూ మొహమొహాలు చూసుకుంటారు.
లంబు జంబు కూడబలుకుక్ని: ఓ-అదా. తెసాత్ం.తెసాత్ం. –పోతూవుంటారు.
శరమ్: ఏమిటీ?ఏం తెసాత్రు?
లం: అదే. నరమాంసం! నరమాంసం!
చినన్: ఉష.
శరమ్: శివశివా శివశివా. మేమేం రాక్షసులమనుకునాన్రటయాయ్? ( Irony of speech. రాక్షసులు రాక్షసుల సవ్భావంతోనే
ఆలోచిసాత్రు మరి!)
లంబు:మరి మనుషులైతే ఏం కావాలో చెపప్ండెహె.
శరమ్: ఏంటయాయ్.చెపేప్ది? పెళిళ్పెదద్లమని శుదధ్మొదుద్లు తయారయాయ్రు. నాగరికుల విందుభోజనంలో ముఖయ్ంగా వెయయ్వలసిన
పదారథ్మే లేదయాయ్.
జంబు: ఊరికే సతాయించక అదేదో చెపిప్ చావండెహే.
శరమ్: గోంగూర! శాకంబరీదేవి (కాదంబరి-కి పేరడీ) పర్సాదం! ఆంధర్శాకం! అదిలేందే పర్భువులు మదద్యినా ముటట్రు!
శాసిత్: అసలు గోంగూరంటే ఏంటో తెలుసామీకూ?
చినన్: తెలుసు సాములూ. మోపులు మోపులు తెపిప్సాత్ం! దయచెయయ్ండి సాములూ. అందరూ బయటికి వెళాత్రు.
PPP
మాయా శశిరేఖ అటుగాపోతూ వాసన ఆఘార్ణించి వంటశాలలోకి ఘటోతక్చునిగా గదాధారియై పర్వేశం. వంటకాలను
ఆశచ్రయ్ంగా,ఆనందంగా చూసూత్పాట
ఘటోతక్చుడు : వివాహ భోజనంబు వింతైన వంటకంబు
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వియాయ్లవారి విందు ఒహోహోహ్ నాకె ముందు
అహహహ్హహహ్ హహహ్ "3"
ఔరర గారెలెలల్ అయాయ్రె బూరెలెలల్
ఓహోహ్రె అరిసెలెలల్ ఇవెలల్ నాకె చెలల్ "వివాహ"
భళీరె లడుడ్లందు వహ ఫేణిపోణిలిందు
భలే జిలేబి ముందు ఇవెలల్ నాకె విందు "వివాహ"
మఝూరె అపప్డాలు పులిహోర ధపప్ళాలు
వహావ్రె పాయసాలు ఇవెలల్ నాకె చాలు "వివాహ"

తదుపరి గదని గోడకి ఆనించి పీటవేసుకు కూరుచ్ని బృహత పర్మాణానికి శరీరం పెంచుతాడు- శాకపాకాలను రమమ్ని
సైగచేసాత్డు. అవనీన్ వచిచ్ ఒబిబ్డిగా ముందు నిలుసాత్యి. (ఇకక్డినుండీ భోజనమంతా అదుభ్తమైన టిర్క ఫోటోగర్ఫీ. భోజన పదారాధ్లు
వాటంతట అవే నోటోల్కి వచిచ్ పడుతుంటాయి. ఈ సీనోల్ ఎస.వి,రంగారావు నటన నిరుపమానం. ఈ ఒకక్ సీను కోసం జనం పదేపదే సినిమా
చూసేవారంటే అతిశయోకిత్ కాదు.ఈ హాసయ్ సనిన్వేశం సినిమాకి మకుటాయమానం.) చినన్మయ,లంబు,జంబులు కిటికీలోంచి తమ
నాయకుని భోజనపరాకర్మం చూసి ఆనందిసాత్రు. ఘటోతక్చుడు ఖాళీ పాతర్లను విసిరేసాత్డు.

భోజనం ముగించి ఆ మహాకాయుడు

గదతీయబోతే అది అతి చినన్ పర్మాణంలో వుంటుంది. (ఇంత చినన్ విషయంలో కూడా ఏమరుపాటులేని దరశ్కతవ్ పర్తిభ అతయ్దుభ్తం)
ఘటోతక్చుడు మాయమౌతాడు.
PPP
శరమ్,శాసిత్ పర్వేశం. ఎకక్డయాయ్ పెళిళ్పెదద్లూ? గోంగూర తీసుకురమమ్ంటే ఇంత ఆలసయ్మెందుకయాయ్? –అకక్డ ఖాళీ పాతర్లు
చూసి-శరామ్ శరామ్, ఇదేమిటి?అంతా ఖాళీలైనాయి? –వివిధ పదారాధ్లు పర్సాత్విసూత్-ఖాళీ ఖాళీ ఖాళీ.-పెళిళ్పెదద్లు నవువ్కుంటారు.—శరమ్:
వెళిళ్ ఇకక్డి సంగతంతా చెపిప్ దుంప తెంపించి ధూపం వేయించి- ఇంకా ఏం చూసాత్వోయ? ఖాళీపాకంవోయ (సాథ్ళీపాకానికి పేరడీ) —
శరమ్ని ఈడుచ్కుపోతాడు. వాళుళ్ వెళళ్గానే చినన్మయ కిటికీలోంచి మంతర్దండం ఊపుతూ పాతర్లోల్ భకాష్య్లను యథాసిథ్తికి తీసుకువసాత్డు.
PPP
లక్షమ్ణకుమారుని మందిరం—సారధి: ఇంతకూ ఆ పెళిళ్కూతురు నచిచ్ందాండీ?
ల.కు: ఆ సుందరిని చూడగానే పరవశించాను. వరించాను, మోహించాను. గానం చేశాను.
సా: మరి పెళిళ్కూతురు...
ల.కు: నిసప్ృహతో- ఆఁ. పెళిళ్కూతురు? పెదద్లునాన్రంటుంది.దూరమంటుంది. రేపటిదాకా ఆగమంటుంది. (విచారంగా).
సా: తమరేఁవిటి పర్భూ? అభిమనుయ్డైతే ఈపాటికే హతాశుడైపోయేవాడు.(ఇచచ్కాల మాటలు)
ల.కు: సారధీ.లెసస్ పలికితివి. –చపప్టుల్ చరచబోయి ఆగి...రెండూ ఒకటిగా చేరిసేత్ అతుకుక్పోతాయి ,(Bitter experience
తలచుకుని)
సా: ఓహో...
PPP
శరమ్,శాసిత్ శకునితో కలిసి పర్వేశం : చేసిన వంటకాలనీన్ వాళేళ్ మెకేక్సి మనకి ఖాళీ పాతర్లు మిగిలాచ్రు. (నిండు పాతర్లు చూసి
ఆశచ్రయ్ంతో బెదురుతూ) ఆఁ!... పర్తయ్క్షమైన వంటకాల పేరుల్ వలిల్సుత్ంటారు.
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శకుని- వేలుచూపించి రమమ్ని: నేను వియాయ్లవారిని అలల్రిచెయయ్మంటే మీరు ననేన్ అలల్రి చేసుత్నాన్రా? మీకేమైనా దయయ్ం
పటిట్ందా?( Irony of speech. అంతా రాక్షస మేళమేగా?) శరమ్,శాసిత్: అసుత్.
శకు: అసేత్మిటి? విడిదిలో దిగినపప్టినుండీ చూసుత్నాన్ను. మీకు వచేచ్ బుదిధ్ పోయే బుదిధ్గావుంది. ఇక బుదిధ్ కుదురుచ్కోకపోతే
తలలకు తైలమరద్నం చేయిసాత్ను- నిషర్క్మిసాత్డు.
శరమ్:ఏమిటిది? (వేళుళ్)
శాసిత్:మూడు!
శరమ్:గిలుల్- పాతర్లుచూపించి...ఏమిటి?అని వాపోతాడు.
PPP
పెళిళ్పెదద్లు పర్వేశం- లంబు,జంబు: గింబళీ కావాలట.గింబళీ.
చినన్మయ:ఉష. –దండం తిపిప్, గింబళీ(?) తెపిప్సాత్డు.
లంబు, జంబు: అహహ్హహ్.
చినన్:ఉష.
లంబు,జంబు: గిలప్ం, గిలప్ం! వసుత్నాన్రు తసమ్దీయులు.- ముగుగ్రూ మాయమౌతారు. (హాసయ్ సనిన్వేశం)
శరమ్,శాసిత్ పర్వేశం. తలపాగాలు పకక్నపెటిట్, చేతికరర్లు గోడకి ఆనించి.
శరమ్:అది కనికటాట్, మాయా, ఇందర్జాలమా?
శాసిత్: ఏమీలేదు. మేహభార్ంతి.
శ:అంతేనంటావా?
శా:అంతే.
ముందుకుపోయిచూసి.శ: ఇదేనా గింబళీ?
శా: చినన్దితీసి పెదద్ది వేశారు.
శ:గింబళి అంటే కంబళికి అపప్గారనుకునాన్రు.
శా:వాళళ్ తాతలు దిగిరావాలి గింబళి రావాలంటే!
శా:తమలపాకులు.
శ: కానీ.—ఇదద్రూ కూరుచ్ని తమలపాకులు చుటుట్కుంటూ. అంతలో పళెళ్ం పకక్కి కదిలిపోతుంది. పరధాయ్నంగా తడిమిచూసి.
దానిని యథాసాథ్నంలో పెడతారు.
శా: శరామ్. కనబడడ్దీ.మాయమైనదీ.
శ: మాయమైనదీ. కనబడడ్దీ.
శా:ఇదీ భార్ంతేనంటావా?
శ: ఇది కూడా భార్ంతే. పారిపోయిన పళెళ్ం పటుట్కుని అడుగున తడిమి చూసాత్రు.
శా: ఈ భార్ంతికి కారణం?
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శ: కారణమేముంది? పైతయ్పర్కోపంలో ఒక రూపం. మళీళ్అంతలో ఆ గింబళి రెండు పకక్లా చుటుట్కుపోయి వాళళ్ని నెటుట్తుంది.(
ఈ టిర్క షాట ఎలా తీశారో ఇపప్టికీ చికుక్విడని మిసట్రీగా మిగిలిపోయింది.)
శాసిత్: గింబళి. అందుకే చుటుట్కుపోతునన్ది. –ఇదద్రూ చెరోవైపు అడుడ్కుని సాగదీసాత్రు. అంతలో పళెళ్ం పారిపోతుంది. ఇదద్రూ
కాళళ్తో గింబళి చుటుట్కోకుండా ఆపుతూ పళాళ్నిన్ ఆపుతారు.
శాసిత్: శరామ్.ఇదీభార్ంతేనా?
శరమ్:ఇది సమాధి భార్ంతి.
శా: సమాధీ వదుద్.గింబళీ వదుద్. పోదాం పదవయాయ్. గింబళీ లేచి కొటట్బోతుంది. తమలపాకుల పళెళ్ం తీసుకుని ఇదద్రూ తలప్ం చేరి
మెతత్దనం చూసి—గిలప్ం!గిలప్ం!
శా: గింబళి సంగతేమిటిగాని గిలప్ం మాబాగా వుందయాయ్. . తలప్ం పందిరికోళుళ్ చెరోవైపునుండీ వాళళ్ తలలు మొటుట్తాయి.
శరమ్,శాసిత్-అమోమ్.అమోమ్. –లేచి దావ్రం వదద్కుపోగా తలుపులు మూసుకుపోయి దండంకరర్లు పైకిలేచి కొడుతూ వాళళ్ను
ఎదుటిమూలకు తరుముతాయి.వాళుళ్ బుదిధ్గా కూరోచ్గానే ఆ కరర్లు మూలకిపోయి నిలుచ్ంటాయి. వాళుళ్ ఆశచ్రయ్ంగా చూసుత్ండగానే
పాదరక్షలుపోయి తలప్ంపై చేరుతాయి. –బయట సారథి హుషారుగా వసుత్ంటాడు.

( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy)
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