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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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శశిరేఖ గది. లోపల శశి తలుపుకి ఆనుకుని ఉండగా నేపథయ్ంలో రేవతి,బృందం “శశీ శశీ” పిలుపులు.
రేవతి: నినున్ పెళిళ్కూతురిన్ చేదాద్మని వసేత్ వీళళ్ందరీన్ బయటికి తరిమి ఏవిఁటీ మూరఖ్ం? మాటాల్డవేం? తలుపుతియియ్.
శశి: ఎనిన్సారుల్ చెపాప్లేవిఁటి? ఈ పెళిళ్ నాకిషట్ం లేదు.
రేవతి-కిటికీ వదద్కి వచిచ్: శశీ.ఇక నీ ఇషట్ం లేదు. నా ఇషట్ం లేదు. ఇలా అలల్రి చేసేత్ ఆగుతుందనుకునాన్వేమో? పెళిళ్వారు తరలి
వసుత్నాన్రు. ఇక నీ గారాబాలేమీ సాగవు. జాగర్తత్. ముదుద్ముదుద్గా ఈ ముచచ్ట జరిపించుకో.
శశి: ముచచ్టేమిటి ముచచ్ట. నా ఆశ నిరాశ చేసి నా హృదయానిన్ భగన్ం చేసి నా మనసుని పాడుచేశారు. నాకు జీవించటానికే
ఇషట్ం లేదు.
రేవతి: ఆఁఆఁ! శశీ ఏవిఁటా మాటలు? –రుకిమ్ణి శీర్కృషుణ్ల పర్వేశం.
రుకిమ్ణి: ఏవిఁటకక్యాయ్?
రేవతి: ఏముంది తలీల్. చినన్పప్టినుంచీ మీరు నేరిప్ంచిన విదయ్! ఇపుప్డు నాకపప్గిసోత్ంది..(ఎవరో ఒకరిపై నిందవేసి అకక్సు
తీరుచ్కోవాలిగా?)
శీర్కృ: కోపప్డకండి వదినా. ఏదో చినన్తనం. కాసత్ మనసు కుదుటపడే వరకు అమామ్యిని శాంతంగా విడిచిపెటట్ండి. రేపటికి ఎంత
మారుతుందో, ఎంత ఉతాస్హంగా వుంటుందో మీరే చూసాత్రుగా?
రే: ఏమోనయాయ్. కృషాణ్. అనిన్ంటికీ నీవునాన్వనే నా ధైరయ్ం. ఈ పెళిళ్ సకర్మంగా జరిపించి మన గౌరవం కాపాడే భారం నీది.
(తిపుప్కుంటూ వెనుదిరిగి వెళిళ్ పోతుంది.)
శీర్కృ: ఏవిఁటమామ్ ఇది? (శశి వెకిక్వెకిక్ ఏడుసూత్ లోపలకి వెళిళ్పోతుంది) సరే రేపు నీకే తెలుసుత్ందిగా? –శశి పకక్పైవాలి
ఏడుసుత్ంది.
PPP
నిండుపునన్మి రేయి. ఉదాయ్నవనంలో విరహవేదనలో అభిమనుయ్డు.
పాట
చందర్బిబంలో శశి కనిపించి పాడుతుంది.(టిర్క ఫోటొగర్ఫీ) –అభిమనుయ్ని భావన.
֍ శశి :
నీకోసమే నే జీవించునది- ఈ విరహములో ఈ నిరాశలో- నీకోసమే నే జీవించునది
వెనెన్ల కూడా చీకటి ఐనా- మనసున వెలుగే లేకపోయినా- నీకోసమే నే జీవించునది
అభి: నిలువుటదద్ంలో(టిర్క ఫోటొగర్ఫీ)
విరహము కూడా సుఖమే కాదా- నిరతము చింతన మధురము కాదా
విరహము కూడా సుఖమే కాదా -నిరతము చింతన మధురము కాదా
వియోగ వేళల విరిసే పేర్మల- విలువను కనలేవా...
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నీ రూపమునే ధాయ్నించునది- నా హృదయములో నా మనసుస్లో
నీ రూపమే నే ధాయ్నించునది
తోటలో శశిరేఖ వచిచ్నటుల్గా అభిమనుయ్ని బార్ంతి—
శశి: హృదయము నీతో వెడలి పోయినా- మదిలో ఆశలు మాసిపోయినా
మన పేర్మలనే మరి మరి తలచి- పార్ణము నిలుపుకొనీ... నీకోసమే నే జీవించునది
అభి: మెలుకువనెైనా కలలోనెైనా- కొలుతును నినేన్ పర్ణయదేవిగా...
లోకములనీన్ ఏకమె ఐనా- ఇక నా దానవెగా
నీ రూపమే నే ధాయ్నించుచునదిశశి:ఈ విరహము లో ఈ నిరాశలో నీ కోసమే నే జీవించునది

PPP
హిడింబ సుభదర్తో: ఏవిఁటేవిఁటీ? అభిమనుయ్నికిసాత్ననన్ శశిరేఖను సిగుగ్లేక, దురోయ్ధనుని కొడుకిక్ ఇసుత్నాన్రా? (వెనక
ఘటోతక్చుని పర్వేశం.) అనన్గారయుయ్ండీ బలరాముడే నినిన్ంత అవమానిసాత్డా?
సుభదర్: ఏం చేసాత్ం? ఇపుప్డు మన ఐశవ్రయ్మంతా పోయిందిగా అకాక్ ?
హి: ఐశవ్రయ్ం పోతే ? పర్తాపాలెకక్డికి పోతాయనుకునాన్డు?
సు: ఐశవ్రయ్ం పూజించేవారికి పర్తాపాలేం కనిపిసాత్యకక్యాయ్? పాండవులు, పాండవుల పర్తాపాలు కౌరవుల కాలిగోటికి
సాటిరావని దూషణకూడా చేశాడు. –వెనకపాటుగా వింటునన్ ఘటోతక్చునికి కోపంతో ఆవేశం వసుత్ంది.
ఘటోతక్చుడు—పర్కాశంగా: హై లంబు, హై జంబు. మోగించండి రణభేరి! –బయటికి వెళిళ్పోతాడు.
సు: అబాబ్యి వినన్టుట్నాన్డే?
హిడింబ –ఆరాటంతో: సుపుతార్ సుపుతార్—ఇదద్ద్రూలేచి ఆతర్ంగా బైటికి వెళాత్రు.
బయట పార్ంగణంలో – ఘటో: సహజనులారా. మీరింక సకలాయుధాలతో సరవ్సైనాయ్లతో సిదధ్పడండి. మనమిపుప్డు
యుదధ్రంగానికి వెళుత్నాన్ము.
అభిమనుయ్డు వచిచ్ : సోదరా. ఎవరితో యుదాధ్నికి? నేనూ వసాత్ను.
ఘటో: నేనుండగా నీవెందుకు సోదరా. సహజనులారా...
హి: సుపుతార్ సుపుతార్—
ఘటో: వినాన్ను మాతా వినాన్ను. ఇచిచ్నమాటలు తపుప్టయేగాక తుచఛ్కౌరవుల పొతుత్కలుపుకుని జగదేక పరాకర్మవంతులైన మా
జనకులనే తూలనాడిరిగా యాదవులు ? ఎంతమదమెంత కావరమెంతపొగరు? అంతకంత పర్తీకారమాచరించి కౌరవుల యాదవుల కటట్గటిట్
మటుట్పెటట్కయునన్ నా మహిమయేల? –అనుచరులు ఉతాస్హంగా-హైహై నాయకా.
సు: నాయనా. మా అనన్తో యుదాధ్నికి నువెవ్ళితే ఒకటి, అబిమనుయ్డు వెళితే ఒకటీనా? అది నాకు అపర్తిషఠ్ కాదూ?
ఘటో: అటైల్నమాతా. నేను హసిత్నాపురికిపోయి ఆ కౌరవ హంతకులనైన హతమారచ్రాదా?
హి: వారిని నీవు చంపరాదురా సుపుతార్. నీ జనకులు పర్తిజఞ్లు చేశారు. వారి చేతిలో చచుచ్టకు వాళుళ్ బర్తికే ఉండాలి.
(పర్చచ్నన్ంగా, అంతరావ్హినిగా సునిన్తమైన హాసయ్ం. Situational comedy)

øöeTT~

www.koumudi.net

y˚T 2017

ÄHê{Ï n|ü⁄s¡÷|ü ∫‘êÁ\T

4

ఘటో: చూచితివా సోదరా. మన మాతల కారణాన మన పర్తాపాలకేమి గతి పటిట్నదో? –అభిమనుయ్డు నవువ్తాడు.
హి: నేను చెపిప్నటుల్ చెయయ్రా సుపుతార్. నేను మెచుచ్కుంటాను. [ఐనా ఆ కాలంలో మహిళలు కూడా అంత పర్జఞ్ కలిగి వూయ్హరచన
చెయయ్గల సామరధ్య్ంగలవారని సూచన. మాయాబజార-పురాణ పాతర్లతో కలిప్త గాథ. శశిరేఖ పాతర్ వాయ్స మహాభారతంలో కనపడదు.] –
చెవిలో రహసయ్ం చెపుతుంది. హి: పర్కాశంగా—నీవు దావ్రకకి వెళిళ్ నీ మాయాబలంతో శశిరేఖను ఇకక్డికి తీసుకునిరా. ఈ సుపుతుర్నికిచిచ్
పెళిళ్ చేసాత్ను.
ఘటో: సుపర్శసత్ము మాతా నీ ఆజఞ్! నేనిపుప్డే వెళెళ్దను. అనుచరులారా...
సు: నాయనా. నువొవ్కక్ మాటిసేత్నే ఇందుకైనా నేను సమమ్తిసాత్ను. అకక్డ నీవు ఏ అఘాయితయ్మూ చెయయ్కూడదు. మా చినన్నన్యయ్
శీర్కృషుణ్డు...
ఘటో: అసమ్దీయులా? అటైల్నచో వారికి నమోనమః.
సు: అకక్డికి వెళళ్గానే వారిని చూసి ...
హి: చూడటమేమిటి? వారి దరశ్నంచేసి సోత్తర్ం చెయయ్రా. వారు పర్సనున్లౌతారు.
సు: ఏం చెయాయ్లో వారే నీకు చెపుతారు.
ఘటో-మాయమై, నేపథయ్ంలో –సోదరా. నేను వచుచ్వరకు ఆశర్మ రక్షణ నీదే భారం.[Attention to detail. No loose ends
in script] –అనుచరులు నూతన నాయకునకు జయజయధావ్నాలు...హైహై నాయకా.
PPP
పశిచ్మ సముదర్వేలావలయితమైన దావ్రకాపురిపై ఎగురుతూ ఘటోతక్చుని పర్వేశం. బలరాముని మందిర దావ్రపర్వేశం చేసి
కాపలాదారులను మాయతో మతుత్లో ముంచుతాడు. తదుపరి అంతఃపురంలో నిదిర్సుత్నన్ సతరీలను చూసాత్డు.
ఘటో: ఇందులో శశిరేఖ ఎవరని!? పూరవ్ం లంకలో మా అనన్ హనుమంతులవారు పడడ్ చికుక్లో పడాడ్ను. తెలుసుకోకుండా
వచాచ్ను.- –అలా పోగాపోగా ఆరుబయట ఆవరణలో తినెన్పైన కూరుచ్ని ఒక వామనుడైన విపుర్డు తంబురమీటుతూ తతత్వ్ం ఆలపిసూత్
ఉంటాడు. [వామనతవ్ంలో కూడా హాసయ్ం]
విపుర్డు:
చిరంజీవ చిరంజీవ- సుఖీభవ సుఖీభవ
అటువునన్ది ఇటులేదు -ఇటువునన్ది అటులేదు
అటువునన్ది ఇటులేదు -ఇటువునన్ది అటులేదు
ఇటునేనే అటునేనే- ఇటునేనే అటునేనే
అటునేనే ఇటునేనే- అటునేనే ఇటునేనే
చిరంజీవ చిరంజీవ సుఖీభవ సుఖీభవ!
ఘటోతక్చుడు అతనిపై చెయియ్ తిపిప్ తన మాయను పర్యోగిసాత్డు. మాయ పనిచెయయ్దు.
విపుర్డు:
చినచేపను పెదచేప -చినమాయను పెనుమాయ
చినచేపను పెదచేప- చినమాయను పెనుమాయ
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అదిసావ్హా ఇదిసావ్హా- అదిసావ్హా ఇదిసావ్హా
చిరంజీవ చిరంజీవ- సుఖీభవ సుఖీభవ!
ఎరుగకుండవచాచ్వు- ఎరుకలేకపోతావు
ఎరుగకుండవచాచ్వు -ఎరుకలేకపోతావు
ఇదివేదం- ఇదెవేదం
ఇదివేదం ఇదెవేదం ఇదివేదం ఇదెవేదం...
ఘటో: ఏయ తాతా. నీ వేదం బాగానేవుందిగాని అసలు నువెవ్వరో చెపుప్.
విపుర్డు: ఓహోహోహో! నీవా?
ఘటో: ఆఁ!
వి: నీకుతెలియదూ నేనెవరో?
ఘ: తెలియకనేగా అడిగేది?
వి: ఉడికిసూత్: తెలియనివానికి చెపిప్నా తెలియదు.

ఘ: ఏయ తాతా. నీ కుతరక్ం చాలించు. నీవెవరివైతే నాకేమిలే. చూడు... శశిరేఖ అనే చినన్ది ఎకక్డుందో కాసత్ చెపుప్.
వి: హాయ!నా సాయం కోరుతూ ననేన్ అదిలిసుత్నాన్వ? పేరుచెపిప్ శరణుకోరి బుదిధ్గా అడుగు. చూపిసాత్. (ఘటోతక్చుని రాజయ్ంలో
నియమాలే!)
ఘటో-కోపంగా-: ఏయ తాతా. ఎవరనుకునాన్వ? జాగర్తత్. నాకు ఆగర్హంవసేత్ ఆగను. నినూన్ నీ దావ్రకను సాగరంలో
ముంచిపోతాను.
వి: వెకిక్రింతగా.: అబోబ్అబోబ్ అంత ఘనుడివా? చెపప్వేం మరి? ఐతే నువువ్ అంత పని చెయయ్కక్రాల్. నేను ముసలివాడిని. నడవలేను.
ననున్ మోసికొనిపో. అలాగే శశిరేఖను చూపిసాత్ను.
ఘ: అలా రా దారికి. –విపుర్ని జబబ్పటుట్కుని లేపుటకు పర్యతిన్సాత్డు. సాధయ్ం కాదు.—ఆశచ్రయ్ంగా-ఏయ.ఇంత బరువునాన్వే?
వి- వేళాకొళంగా—దావ్రకనే పెలల్గిసాత్నంటివే? మరి ననెన్తత్లేవా? –పెదాలు బిగించి నవువ్తూ.—ఎతుత్నాయనా.ఎతూత్!
ఘ: ఏనుగులు మింగావా? పరవ్తాలు ఫలహారం చేశావా? ఏమిటి నీ మాయ?
వి: చినమాయను పెనుమాయ
ఇదివేదం ఇదెవేదం
అదిసావ్హా ఇదిసావ్హా
అటునేనే ఇటునేనే- అదినేనే ఇదినేనే ...
ఘటో- అరథ్మై వివేకంతో చేతులు జోడించి నమసక్రిసూత్--: తెలిసింది. తెలిసింది. నమోనమో నమోనమః. –శీర్కృషుణ్డు
పర్తయ్క్షమౌతాడు.
ఘ: ఆహా. నమోకృషణ్ నమోకృషణ్ నమోకృషణ్ నమోనమః.
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శీర్కృషుణ్డు ఆశీరవ్దిసూత్: చిరంజీవ చిరంజీవ- సుఖీభవ సుఖీభవ! (పేర్క్షకులు నిసస్ంశయంగా విపుర్డే శీర్కృషుణ్డని
తెలుసుకునేటందుకు. No stone unturned.)
ఘ: ధనోయ్సిమ్. ధనోయ్సిమ్. ఇక నీ ఆజఞ్. శీర్కృషుణ్డు ఘటోతక్చుని దగగ్రకు పిలిచి : ఇక నీవు నిరవ్రిత్ంచవలసిన శుభకారయ్ం -- చెవిలో
రహసయ్ంగా... (ఈ సిట్ల ఫొటో వాల పోసట్రల్పైన, పతిర్కలోల్ను కనిపించి మురిపింపజేసింది.)
ఘ: ఆనందంగా...ఆహాహా.
శీర్కృషుణ్డు చెలికతెత్తో: ఇకనుంచి నీవు ఇతనికే ఇషట్సఖివి.
ఘ: ఇక శలవా?
శీర్కృషుణ్డు: అలుల్డూ.జాగర్తత్.
ఘ: మీనా. మన అంతఃపురానికి దారి? –అకక్డ శశిరేఖను చూసి అభిమనుయ్నికి సరైన జోడీ అని తలచి ఆమెను శయయ్తో సహా
మాయం చేసాత్డు. చెలికతెత్ బితత్రపోయి కిటికీలోంచి చూసేత్ ఘటోతక్చుడు భయంలేదని సైగ చేసూత్ శయయ్తోసహా దావ్రకపై ఎగురుతూ
నిషర్క్మిసాత్డు. (కథలో మరో మలుపు)
PPP
ఘటోతక్చుని భవనంలో—శయయ్తో సహా దించుతాడు. అంతలో సుభదర్ హిడింబ వసాత్రు.
ఘటో: నమోమాతా నమోనమః.
హి: ఎంత చకక్నిదే నీ కోడలు?
సు: నాయనా. అకక్డేమీ అలల్రి జరగలేదుకదా?
ఘ: లేదుమాతా లేదు. అంతా నిశశ్బద్ంగానే జరిగింది. అంతా శీర్కృషుణ్లవారి చిదివ్లాసం మాతా ! మళీళ్ నేనకక్డికివెళిళ్ మన
కౌరవులకు విడిది సతాక్రం చెయాయ్లి.—సిగుగ్ అభినయిసూత్-- లక్షమ్ణకుమారుని పెళిళ్ చేసుకోవాలి.
సు: నువావ్?
ఘ: ఔనుమాతా నేనే మరి! మరదలికి మెలకువ వసుత్ంది.నేను వసాత్ను. –నిషర్క్మిసాత్డు.-శశి నిదర్లో కలవరింత. – నా ఆశ నిరాశచేసి నా మనసు పాడుచేశారు. నాకు జీవించటానికే ఇషట్ం లేదు. –సు:శశీ శశీ.—హి:
ఇంకా కలవరిసూత్నేవుంది. –సు: చూడమామ్ నేను!. కళుళ్తెరిచి విసమ్యంతో చూసుత్నన్ శశితో. –సు:నేనమామ్.
శశిరేఖ: అతత్యాయ్. ఎలావచాచ్వు ఇకక్డికి?
సు: నేను కాదమామ్. నీవే వచాచ్వు.
శశై: నేనా? ఎకక్డునాన్ను?
సు: భయపడకమామ్. చెపుతానుగా. లే అమామ్.
PPP
ఘ: చినన్మయ, లంబు, జంబులతో—వినాన్రుగా? ఆ పెళిళ్ పెటాకులు చెయాయ్లి. హై లంబు. హై జంబు. మీ తెలివితేటలు
ఉపయోగించి కౌరవుల భరతం పటాట్లి.
లం: పెళిళ్ చెయయ్డం చేతకాదుగాని ...జం: పాడుచెయయ్మంటేనా?... ఇదద్రూ చిందులు వేసాత్రు. (హింసాతమ్క పర్కృతి. దానికి
ఆమోదంలభిసేత్ అగిన్కి ఆజయ్ం తోడైనటుల్. పైగా

పుటుట్కతో రాక్షసులు! వాళుళ్ విజృంభిసేత్ ఇక పటట్తరమా? ) చినన్మయ వాళళ్ను

తోడొక్నిపోతాడు.
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ఘ: ఆఁ. సోదరుడేడీ?
PPP
ఉదాయ్నంలో దిగులుగా అభిమనుయ్డు. ఘటోతక్చుడు మాయా శశిరేఖగామారి:
బావాబావాపనీన్రు-బావనిపటుట్కు తనేన్రు.
అభిమనుయ్డు ఆనందంగా: శశీ ఎలావచాచ్వికక్డికి?
శశి: శశిట!శశి! చేతకాక విడిచిపెటిట్ వచిచ్... దూరం.
అభి: ఎందుకు దూరం? పెదద్లమీది గౌరవంతో...

శశి: ఎకక్డికకక్డ నీవు మంచివాడివనిపించుకోవాలి. పెదద్లనెదిరించి నేను చెడడ్దానిన్ అనిపించుకోవాలి. చాలు. (సతరీసహజమైన
సాధింపులు) ఇక నీకు నీ పేర్మకు నమోనమః. ఇకమీదట మనపేర్మ సోదరపేర్మ.
అభి-ఆందోళనగా-- : శశీ ఏమిటా ఆగడం?
శశి: ఏమిటంటే అదే. ఇక నీ విరహాలు, తాపాలు నేను పడలేను. లక్షమ్ణకుమారుని పెళళ్డతానని మాటిచాచ్ను. ఆడతాను.
అభి: నీవేనా శశీ –అలా మాటాల్డేది?
శశి: కాదు. నేనిపుప్డు సరికొతత్ శశిని. పూరిత్గా మారిపోయాను. లక్షమ్ణకుమారుని పెళళ్డతాను. ఏనుగంబారీ ఎకుక్తాను. కోటదాకా
ఊరేగుతాను.
అభి: శశీ ఏమిటీ వికారం? నీకేమైనా దెయయ్ం పటిట్ందా? (Irony of speech.-ధవ్ని- మాయా శశిరేఖ రాక్షసుడేగా?- ఆనాటి
డైలాగులు అంత పకడబ్ందీగా ఉండేవి. పొలుల్ ఎకక్డా కనపడేది కాదు. )
శశి: కాదు భూతం పటిట్ంది. ఇక మన పేర్మమాతర్ం సోదరపేర్మే! రా సోదరా —చెయియ్పటుట్కుని లాకుక్పోతుంది.
PPP

ఘటోతక్చుని మందిరంలో—

హి: ఇదంతా నీ అదృషట్ం పిలాల్. నీకోసం శీర్కృషుణ్లవారు,రుకిమ్ణి, రేవతి- బలరాములు,అంతా మా ఇంటికి వసాత్రు.
శశి: మరి మా బావగారేరీ? –అభిమనుయ్డు,మాయా శశి పర్వేశం. (సీర్క్న పై ఇదద్రు శశిలు. ఆనాటికి టెకాన్లజీ అంతవరకు అభివృదిధ్
చెందింది. )
మాయా శశిగా ఘటోతక్చుడు: వసుత్నాన్ను మరదలా. వసుత్నాన్ను. అభిమనుయ్డు ఆశచ్రయ్ంగా ఇదద్రు శశిరేఖలను చూసాత్డు.
మాయా శశిగా ఘటోతక్చుడు: కంటివా సోదరా. ఇక నీవు ననున్ లక్షమ్ణకుమారునికి ధారపోసి నీ శశిని నీవు తెచుచ్కో. –అందరూ
ఆనందంగా నవువ్తారు.
హి: సుపుతార్. ఇదీ శీర్కృషుణ్లవారి ఉపదేశమేనా?
ఘ: ఔనుమాతా ఔను. ఇక ఈ పెళిళ్కూతురితో ఆ పెళిళ్కొడుకు ఎలా వేగుతాడో ఆ పరమాతుమ్నికే తెలియాలి!
శశి: అతత్యాయ్. మరి బావగారి మాటో? (నేరుగా బావగారితో మాటాల్డటం సాంపర్దాయం కాదు)
మాయా శశి గొంతు సవరించుకుని: ఈ బావగారిమాట నీకెందుకు మరదలా? నీ బావగారిని జాగర్తత్గా చూసుకో. –ఘటోతక్చుని
గొంతుతో-- అకక్డ నా ముహూరత్ం ముంచుకొసూత్వుంది. నేపోతునాన్ను. నమోమాతా..— మంచంపై పడుకుని మాయా శశి: నమోకృషణ్
నమో నమః.—మంచంలేచి గాలిలో తేలుతూ కిటికీగుండా ఆకాశంలోకిపోయి అదృశయ్మౌతుంది. అభిమనుయ్డు,శశిరేఖ,సుభదర్, హిడింబ
ఆనందంగా ఉంటారు.
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PPP
దావ్రకలో- చినన్మయ: పటం నేలపైపరిచి చూపుతూ-ఇది పెళిళ్వారి విడిదిగృహం. దీని ముఖ దావ్రం... లంబు:ఇటుపకక్. –చి:
దకిష్ణంవైపు కూడదురా. -జంబు: తసమదీయులకు అదేసరి. –చి: సరిసరి.—మంతర్దండం తిపప్గా విడిదిగృహం తయారౌతుంది.

( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy)
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