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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.
PPP
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మాయాబజార్

($qCL GS¸¼¥q CLOqjMctj)
శకుని(నివారిసుత్నన్టుల్ నటిసూత్) శాంతించండి. తమరు పెదద్లు. అందరి శుభం కోరేవారు.
(బలరాముడు ఆసీనుడౌతాడు. దుశాశ్సనుడు,కరుణ్డు వింజామరలు వీసూత్ వుంటారు.) మీకు చెపితే కాసత్ భయం తీరుతందని
చెపాప్నేకాని...
దురోయ్ధనుడు: గురుదేవా. ఈ భయాలు, ఈ ఈరష్య్లు నాకెందుకు? ఈ జూదంలో నాకు సంకర్మించిన

రాజయ్ం యావతుత్

గురుదకిష్ణగా మీకు సమరిప్సాత్ను. వారి రాజయ్ం వారికిచెచ్యయ్ండి. ఈ వైరానికి శాంతి కలిప్ంచండి.
బలరాముదు(కోపంగా): అనవసరం. అపాతర్దానం కూడా మహాపాపం.(నీతికోవిదుడు) దురోయ్ధనా. నీ వితరణశీలానికి మెచిచ్ నీకు
వరమిసుత్నాన్ను. కోరుకో.
శకుని: ఆఁ. లక్షమ్ణకుమారా. సమయానికి వచాచ్వు. రా నాయనా. గురుదేవుల పాదాలకు నమసక్రించు.
బలరాముడు(సంపీర్తుడై మందహాసంతో ) : కలాయ్ణ పార్పిత్రసుత్. దురోయ్ధనా.వినయంలో నినేన్ మించాడే నీ కుమారుడు?
శకుని: పెదద్లంటే గౌరవం. తండిర్ ఎదుట తలే ఎతత్డు. ఇక తమరంటే అలవికాని గౌరవం.
బలరాముడు: అదే ఉతత్మపురుష లక్షణం. భావి సామార్జయ్ పర్తినిధి. లే నాయనా. (లక్షమ్ణుడు లేవడు). ఏమి కావాలి?
శకుని: చిరంజీవికి చిరకాల వాంచ. మీ శశిరేఖని తన పటట్మహిషిని చేసుకుందాఁవని తపసుస్ చేసుత్నాన్డు. మీరు కటాకిష్ంచండి.
బలరాముడు: అంతకంటేనా/ లే నాయనా.
PPP
దావ్రకలో బలరాముని భవనం. శీర్కృషుణ్డు, సుభదర్,అభిమనుయ్ల రథం పర్వేశిసుత్ంది. రేవతి చెలికతెత్ చూసి లోనికి పోతుంది. శశిని
వెంటబెటుట్కుని రుకిమ్ణి వసుత్ంది.-రుకిమ్ణి: రా సుభదార్.(నమసక్రించిన అబిమనుయ్నితో) కలాయ్ణమసుత్.-–యువ అబిమనుయ్,శశిరేఖల పర్థమ వీక్షణం. ఇదద్రూ
పరసప్రం పేర్మగా చూసుకుంటారు.
సాతయ్కి: పాండవులంతా కుశలమేనా అనన్యాయ్?
శీర్కృషుణ్డు: పర్తాపవంతులకు ఎకక్డునాన్ సుఖమే!—(శశి సుభదర్కి నమసక్రిసుత్ంది.) శశీ.చూశావా నీ బావ సతయ్వంతుడైనాడు.
రుకిమ్ణి: ఆయన సతయ్వంతుడైతే ఈవిడ సావితిర్ ఔతుంది. (రచయిత పర్తిభ- నటి సావితిర్ అని ధవ్ని).మా అమామ్యేం తకుక్వది
కాదు.
సుభదర్: పెదద్వదిన కనిపించలేదు. కులాసాగావుందా?
రికిమ్ణి: ఆవిడొక సతయ్కాలపు మనిషి. రాజయ్ం పోయింది మీకు కాదు తనకనన్టుల్ విచారిసోత్ంది.
శీర్కృషుణ్డు: మనం ఉతాస్హంగావుంటే ఆవిడా ఉతాస్హంగా వుంటుంది. పదండి. రా నాయనా.
PPP
అకక్డ అంతఃపురంలో-రేవతితో చెలికతెత్: సుభదార్దేవిగారిని చూడగానే నాకే జాలి వేసింది అమమ్గారు. వెనకటి వైభవమే లేదు. ఏ
ఆభరాణాలు లేకుండా వటిట్ నారచీరలతో వచాచ్రమామ్.
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రేవతి: హుఁ! ఎంత చేసుకునన్వాళళ్కి అంత! –పర్తీహారి:మహారాణీ, సుభదార్దేవిగారు వసుత్నాన్రు. –నిషర్క్మిసాత్డు. –రేవతి
పూలదండ పారేసి తలకి గుడడ్ కటిట్ంచుకుని శయయ్పైకి చేరి: చంపా. హుఁ...మూలుగుతునన్ రేవతికి సుభదర్ నమసక్రిసుత్ంది.
రేవతి: ఏమమామ్ వచాచ్వా. కూరోచ్ అమామ్. అదేం గర్హచారమో నువొవ్చేచ్వేళకే నాకీ శిరోభారం పటుట్కుంది.
సుభదర్: ముందు ఇకక్డికే వదాద్మనుకుంటే చినన్నన్యయ్,రుకిమ్ణి వాళిళ్ంటికి తీసుకువెళాళ్రు.
రేవతి: మాకా పటిట్ంపులేం లేవు.
సుభదర్: ఎకక్డునాన్ మా భోగాలకేం లోటులేదు వదినా. నువేవ్ం విచారించకు. అనన్యయ్ ఎపుప్డొసాత్డొ తెలిసిందా?
రెవతి: ఏమో? ననన్డిగి వెళాళ్రా? నాతో చెపిప్ వసాత్రా? అసలే కోపదారి. ఎకక్డ ఎవరితో పెటుట్కునాన్రోనని అదో భయంగా వుంది.
అబాబ్!—తలపటుట్కుంటుంది.
సుభదర్: వదినా నువువ్ చాలా బాధపడుతునాన్వుగాని.(వయ్ంగయ్ం) కాసత్ విశార్ంతి తీసుకో. అనన్యయ్ రాగానే వసాత్ను.
పాట-5.
ఉదాయ్నవనంలో ధనురాబ్ణాలు ధరించి అభిమనుయ్డు:
చూపులుకలసిన శుభవేళా/ ఎందుకు నీకీ కలవరము?
ఎందుకు నీకీ కలవరము?
ఉలాల్సముగా నేనూహించిన అందమె నీలో చిందెనులే...
చూపులుకలసిన శుభవేళా /ఎందుకు నీకీ కలవరము?
ఎందుకు నీకీ కలవరము?
శశిరేఖ: చూపులుకలసిన శుభవేళా/ ఎందుకు నీకీ కలవరము?
ఎందుకు నీకీ పరవశము?
ఏకాంతములో ఆనందించిన/ నా కలలే నిజమాయెనులే
చూపులుకలసిన శుభవేళా /ఎందుకు నీకీ కలవరము?
ఎందుకు నీకీ పరవశము?
అభి: ఆలాపనలు సలాల్పములు /కలకల కోకిల గీతములే;
ఆలాపనలు సలాల్పములు /కలకల కోకిల గీతములే
చెలువములనీన్ చితర్ రచనలే/చెలువములనీన్ చితర్ రచనలే
చలనములోహో నాటయ్ములే...
చూపులుకలసిన శుభవేళా /ఎందుకు నీకీ కలవరము?
ఎందుకు నీకీ కలవరము?
(రేవతి మేడపైనుండి చూసుత్ంది.)
శశి: శరములవలెనే చతురోకుత్లను/

చురుకుగ విసిరే నైజములే

శరములవలెనే చతురోకుత్లను/

చురుకుగ విసిరే నైజములే

ఉదాయ్నములో వీరవిహారమె(చతురోకిత్) /ఉదాయ్నములో వీరవిహారమె
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తెలిపెదనోహో శౌరయ్ములే ...
చూపులుకలసిన శుభవేళా/ ఎందుకు నీకీ కలవరము?
ఎందుకు నీకీ పరవశము?
అభి: ఎందుకు నీకీ కలవరము?
(నేపథయ్ంలో రేవతి: శశీ?)
చెలికతెత్ చంప: శశిరేఖమమ్గారూ. అమమ్గారు మిమమ్లిన్ వెంటనే రమమ్నాన్రు. –నిషర్క్మిసుత్ంది.
అభి: రేపే పౌరణ్మి. నౌకావిహారం మాట మరచిపోకు. –శశి చిరునవువ్తో నిషర్క్మిసుత్ంది.
PPP
భవనంలో—శశి: ఏంటమామ్? తలనొపిప్గావుందా?
రేవతి: నువువ్ చేసే పనులకి తలనొపిప్గానేవుంది(శేల్ష) తోటలోపడి మీరిదద్రు ఆ గంతులేమిటి చెపుప్?
శశి: ఏమమామ్.బావతో ఆడుకుంటే?

రేవతి: బావ,నువువ్ ఇంకా పసిపిలల్లనుకుంటునాన్రా? ఈడొచిచ్న పిలల్వు. ఇలా తిరుగుతుంటే నలుగురూ నవవ్రూ? అందరూ తపుప్
పటట్రూ? ఎంత అపర్తిషఠ్?
శశి; ననేన్ం చెయయ్మంటావేమిటి?
రేవతి: ఆ బావతో నీ విహారాలింక మానెయయ్మంటాను. అతనితో అసలు మాటాల్డటమే వదద్ంటాను. బుదిధ్గావుండి నా కూతురని
చెపుప్కోమంటాను. తెలిసిందా? –శశి తలిల్ చూడకుండా వెకిక్రించి వెళిళ్పోతుంది. (పసితనం ఇంకా పోలేదని అరథ్ం)
రుకిమ్ణి మందిరంలో – సుభదర్ కనీన్రు పెటుట్కుంటుంది.

PPP

రుకిమ్ణి: సుభదార్. ఏమిటమామ్?
సుభదర్ : ఏముంది? చెడి పుటిట్లుల్ చేరకూడదంటారు.(సామెత) పెదొద్దినగారి పరామరశ్ చూసిన తరావ్త ఇకక్డికెందుకొచాచ్నా
అనిపిసత్ంది.
రుకిమ్ణి: ఏమిటి సుభదార్ ఇది? ఆవిడగారి సంగతి తెలుసుగా? రేపు బావగారు వచిచ్న తరావ్త ఆవిడ బుదిధ్ మారిపోతుంది. పద
అనన్యయ్(శీర్కృషుణ్డు) నీకోసం ఎదురు చూసుత్నాన్రు.
PPP
బలరాముడు రేవతికి తాను తెచిచ్న కానుకలు చూపుతుంటాడు. రేవతి మురిసిపోతుంది.
బలరాముడు: ఇదంతా దురోయ్ధన చకర్వరిత్కి నాయందుగల భకిత్. నాకెంత సతాక్రం చేశారు? ఎంత బర్హమ్రథం పటాట్రు? (సంతుషిట్)
అతని బుదిధ్కి మెచిచ్ నేనొక వరం ఇచాచ్ను.
రేవతి: ఏం కోరారు? ఏం వరమిచాచ్రు? కాసత్ నాకూక్డా చెపప్ండీ?
బలరాముడు: ఈ రేవతి మహారాణి ముదుద్ల కుమారెత్ను భావి సామార్టుట్ లక్షమ్ణకుమారునికి ఇచిచ్ వివాహం చెయయ్మని పార్ధేయపడి
అడిగారు.(అమాయకతవ్ం) సరే అనాన్ను. కాని సుభదర్ ఏమనుకుంటుందో అని !
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రేవతి: సుభదర్కేం? ఏమైనా అనుకుంటుంది. మన అమామ్యి అదృషట్ం బాగుందిగనకనే వారు కోరడం, మీరు మాటివవ్డం
జరిగాయి. లగన్ం నిశచ్యమయేయ్వరకు మౌనంగా ఉండండి.
బల: ఏం?
రేవతి: మీకేం తెలీదు. ఆ సుభదర్కి తెలిసేత్ ఇపుప్డే రచచ్ చేసుత్ంది.
బల: ఓహో.సరే!
రేవతి-వసుత్నన్ శశిరేఖని చూసి: రా.తలీల్ రా.
బల: రా తలీల్. ఈ కానుకలు నీకు భానుమతీదేవి పంపించింది.
శశి: నాకొదుద్లే నానాన్.
రేవతి: అలా అనరాదు తీసుకో.
శశి: నాకు కానుకలు పంపడానికి ఆవిడెవరు? తీసుకోడానికి నేనెవరిన్? (తరక్ం,వాసత్వం)
రేవతి: చూశారా. దీని తలబిరుసు?
బల: అదేమిటమామ్? వాళూళ్ మనకు కావలిసినవాళేళ్.
శశి: ఎటాల్ అవుతారు నానాన్? నేనుమాతర్ం తీసుకోను. –అని వెళిళ్పోతుంది.
రేవతి: మీరూరుకోండి. ఆ పిచిచ్ నేను కుదురుసాత్ను. –బలరాముడు ఆందోళన చెందుతాడు. –శశి గదికి వెళిళ్ రేవతి: ఏమిటి నీ
అహంకారం? నానన్గారి మాటలుకూడా లక్షయ్ం చెయయ్కుండా వసాత్వా?
శశి: ఆ తుచుఛ్లు కానుకలు పంపి మనని అవమానించారు.
రేవతి: నీకీ బుదుధ్లనీన్ ఎవరు నేరిప్ంచారు? ఆ రుకిమ్ణీ సుభదర్లేనా? నీవు ఈ రోజునుంచీ వాళుళ్ ఎవరితో మాటాల్డవదుద్. –రేవతి
వెళుతూ బయట గొళెళ్ం పెడుతుంది.

( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy)
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