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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 -8
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వాళుళ్ ఆశచ్రయ్ంగా చూసుత్ండగానే పాదరక్షలుపోయి తలప్ంపై చేరుతాయి. –బయట సారథి హుషారుగా వసుత్ంటాడు.
***
సారథి: శరామ్,శాసతరీ- తలుపు (తడతాడు) లోపల శాసిత్ లేవబోతే శరమ్ ఆపుతాడు. బయట—ఓ తానతందానా. తలుపు తియయ్ండి. .
తియయ్ండయాయ్. తియయ్ండయాయ్.—ఉహ-దండం పకక్నపెటిట్ దూరం నుండి పరుగునవచిచ్ తలుపు నెటుట్తాడు. తలుపు భళుళ్న తెరుచుకుని
దొరుల్కుంటూవెళిళ్ ఎదురుగోడకి జేరబడి కూరుచ్నన్ శరమ్ శాసిత్ల ముందు వాలుతాడు.
శరమ్,శాసిత్: శివశివా శివశివా! –తలప్ంవదద్ పెళిళ్పెదద్లు చూసి నవువ్కుని మాయమౌతారు.
శరమ్: ఓ సారథిగారా. పడడ్ది తమరా బాబూ.
సారథి: పడాడ్నూ-మొగగ్లేశాను.
శరమ్: అబోబ్ అలాగా. లేవండి నాయనా.
సారథీ: అదేమిటి? గింబళీ అదీ వదిలేసి మూల కూరుచ్నాన్రు?
శరమ్:ఆఁ-అది తమబోటి వారికి. దయచేయండి.-(ఇదద్రూ)- దయచేయండి.
–సారథి ఒళుళ్నొపుప్లతో వంకరుల్పోతూ వెళిళ్ సంబరంగా తలప్ంపై కూరుచ్ంటాడు: ఇదేమిటి? పడుకునే గిలప్ంపైనా చెపుప్లు పెటట్డం?
మీకేమైనా మతుందా?
శరమ్,శాసిత్: మేం పెటట్లేదు.
సారథి : లేకపోతే వాటంతట అవే నడిచొచాచ్యా?
శరమ్,శాసిత్: ముకత్కంఠంతో-ఏమో మేం చూశామా? -సారథి విసుగాగ్ చెపుప్లు కిందపడెసి తలప్ంపై ఊగుతూ:గిలప్ం గిలప్ం!
ఆహాహా,ఓహోహో- కాలుమీద కాలువేసుకుని విలాసంగా ఆనందిసూత్—సవ్రగ్ం సవ్రగ్ం! -- శరమ్,శాసిత్ ఇంకా ఏ ఉపదర్వమూ జరగలేదని విడూడ్రంగా
చూసూత్వుంటారు.
సారథి : గిలప్ం గిలప్ం! సవ్రగ్ం సవ్రగ్ం!—సదరు గిలప్ం ఒరిగి సారథిని కింద పడవేసుత్ంది. – సారథి తలప్ంకింద దూరి బైటికివచిచ్
చుటూట్తిరిగి పరికించి మంచంపై కూరుచ్ని . : ఇపుప్డు బాగుంది. –అనేలోగా గిలప్ం గిరుర్న తిరగడం మొదలెడుతుంది.
సారథి:అయోయ్ అయోయ్-కూరుచ్నన్ సారథి తలపై ఒక గొడుగు కరర్తోసహా దిగి తలపై మొటుట్తూవుంటుంది. శరమ్,శాసిత్ అతనికి తగిన
శాసిత్ జరిగిందని సంబరపడతారు. (దురజ్నుల ఆనందం) చివరికి సారథి జారిపడి తిరుగుతునన్ గిలప్ం విసురుకి దొరిల్వచిచ్ శరమ్,శాసిత్ పకక్న చేరుతాడు.
(సనిన్వేశ హాసాయ్నికి పరాకాషఠ్) - శరమ్,శాసిత్ అతడిని నిమురుతూ ...ఓమ శాంతి ఓమ శాంతి ఓమ శాంతి శాంతి ఓమ శాంతి శాంతి. విభూతి మంతిర్ంచి
బెదిరిపోయిన సారథి తలపై ఊదుతారు.
***
దురోయ్ధనుడు, భానుమతి శకుని వదద్కు వసాత్రు.
శకు: ఏం నాయనా.ఇపుప్డు వచాచ్రు? – దురోయ్ధనుడు భారయ్వైపు చూపిసాత్డు.
భాను: ఏముంది? ఆ పెళిళ్కుమారెత్ని చూసిన తరావ్త నాకేం తోచటం లేదు. ఈ పెళిళ్ మానుకుపోదామా అనిపిసోత్ంది.
శకు దురోయ్ధనునితో- చూశావా అదేనమామ్ శీర్కృషుణ్నిమాయ!మనం అసహియ్ంచుకుని మనంతట మనమే తిరిగిపోవాలని శశిరేఖచేత
ఈ నటనంతా చేయించాడు. వారి మాయలోల్ మనమా పడేది? ఆ మూడుముళూళ్ పడనీయండి. తరావ్త అనీన్ చకక్బడతాయి. ఆఁ !
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ఘటోతక్చుని మందిరంలో అంతటా ఆనందం నిండగా సుభదర్, హిడింబ,శశిరేఖ , అభిమనుయ్ల ఎదుట ఘటోతక్చుడు: తెలుసుకదా
మాతా. అకక్డ మూడుముళూళ్ పడే ముహూరాత్నికే ఇకక్డా మూడుముళూళ్ పడాలని శీర్కృషుణ్లవారి ఆనతి.
సు: చినన్నన్యయ్ ఇకక్డ లేకుండానేనా?
ఘ: ఆ సందేహం వలదు మాతా .వారు ఇకక్డా ఉంటారు. అకక్డా ఉంటారు. చిదివ్లాసులు. ఆఁ. ఇక నేను వెళిళ్ అకక్డ పెళిళ్
సరవ్మంగళం కావించి,ఇకక్డ ఆశీరావ్దం వేళకు బఅలరామదేవుని బంధువరగ్ంతో సహా తోడితెసాత్ను. మన ఆశర్మం పావనం చేసాత్ను మాతా.
హిడింబ : అలా చెయయ్రా సుపుతార్. నేను మెచుచ్కుంటాను.
ఘ: నమో కృషణ్ నమో నమః. –ముందుకుపోయి మాయమౌతాడు.
***
ఉదయం దావ్రకలో కోట బురుజుపై బాకాలు. పెళిళ్వారు మంటపానికి తరలి వసాత్రు. మాయాశశిని మహిళలు తోడొక్ని వసాత్రు.
...ఆనందమానందమాయెనే; మన శశిరేఖ పెళిల్కూతురాయెనే...ఆనందమానందమాయెనే; మన శశిరేఖ పెళిల్కూతురాయెనే... పెళిళ్కొడుకు సహచరులతొ
కలిసి వసాత్డు. పెళిళ్పెదద్లు విలాసంగా ఆహావ్నిసాత్రు. ..ఆనందమానందమాయెనే మన లక్షమ్ణుడు పెళిల్కొడుకాయెనే... ..ఆనందమానందమాయెనే మన
లక్షమ్ణుడు పెళిల్కొడుకాయెనే... శీర్కృషుణ్డు సవ్యంగా దుషట్చతుషట్యానిన్ ఆహావ్నిసాత్డు. ...కౌరవులు యాదవులు వియయ్మందుచుండగా; కపుప్రాలు
వెదజలిల్ సంబరాలు చెయయ్గా... పెళిళ్కుమారెత్, పెళిళ్కుమారుడు వేదికపైకి చేరుతారు.
***
అకక్డ ఘటోతక్చుని మందిరంలో శీర్కృషుణ్ని సమక్షంలో... ఆనందమానందమాయెనే మన అభిమనుయ్డు పెళిల్కొడుకాయెనే...
ఆనందమానందమాయెనే మన శశిరేఖ పెళిల్కూతురాయెనే...చిరునవువ్లు చిందిసూత్ శశిరేఖ , అభిమనుయ్లు ఇదద్రూ ఆనందంగా ఒకరినొకరు
చూసుకుంటారు.
***
దావ్రకలో...నేపథయ్ంలో... ధుర్వంతే రాజా వరుణో ... ఆగలేక తెరకిందికి నెటిట్ చూడగా మాయా శశిరేఖ మెలల్కళళ్తో వెకిక్రిసుత్ంది.
లక్షమ్ణకుమారుడు బితత్రపోతాడు. –పెళిళ్పెదద్లు చేతిగుడడ్లు పంచిపెటట్గా “నాకు...నాకు” అని లేకిగా కేకలు. చిరాకుపడిన అభిమానధనుడు
దురోయ్ధనునితో లక్షమ్ణకుమారుడుదుశాశ్సనుడు: “మన సోదరులు అనన్యాయ్”.—శరమ్,శాసిత్ల మదద్తుతో లక్షమ్ణకుమారుడు “ఏవిఁటీ నిరబ్ంధం? తెర
దించండి” .శరమ్: మీరలా అనరాదు. వారేమైనా అనుకుంటారు.
ల.కు: ఎవరేమనుకునాన్సరే. నేను పెళిళ్కుమారుణిణ్. పెళిళ్కూఊతురిపై సరవ్హకుక్లూ నాకునాన్యి. తాతగారూ-నానన్గారూతెరతీయించండి.
–శకుని లేచివచిచ్ : ఏవిఁటి నాయనా?
లక్షమ్ణకుమారుడు : మా వధూవరులమధయ్ ఈ తెరేవిఁటి? తీయించండి. –సాతయ్కి సహితుడైన బలరాముడు శీర్ కృషుణ్నితో: చిరంజీవి
ఏవిఁటి అంటాడు?
శకుని: కముమ్కుంటూ-- ఆఁ.ఏఁవీలేదు. మా ఆచారంలో ఇంతసేపు తెరపటట్డం లేదు.
శీర్కృ: కాని మా ఇంటోల్ మా ఆచారం జరపటం నాయ్యమనుకుంటాను.
రెచచ్గొటట్బడిన రేవతి: కృషాణ్ ఎవరింటోల్నైతేనేమి? వారి ఇషట్పర్కారమే జరగనివవ్ండి.(కూతురు రారాజుకి కోడలుకావడం ఆమెకి
పర్ధానం)
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లక్షమ్ణకుమారుడు : ఆఁ.అదే నేనూ అనేది. తెర తీసెయయ్ండి.—అంటూ తానే ధాషీట్కంగా తెర తీసి పకక్కి విసిరేసి వెకిలిగా నవువ్తాడు.
సఅహచరులు లక్షమ్ణకుమారుని అభినందిసాత్రు.
దుశాశ్: భలే కరాణ్. మనవాడు మనపేరు నిలబెటాట్డు.
కరుణ్డు: నేనెపుప్డో చెపాప్ను. మన చిరంజీవి తండిర్ని మించిన మానధనుడని.
దుఉరోయ్ధనుడు : కరాణ్. కృషుణ్ని అవసథ్చూసేత్ జాలివేసోత్ంది.
కరుణ్డు : అపుప్డే ఏమయింది? ముందునన్ది ముసళళ్ పండగ. (జరగబోయేది-యదాభ్వం- తదభ్వతి!).
శకుని తన బృందానిన్చేరి: మన ఆచారం పర్కారం తదుపరి కారయ్కర్మం కానివవ్ండి.
పురోహితుడు: ముందు వధూవరుల పాదపీడనం, తదుపరి పాణిపీదనం జరగాలి.
లక్షమ్ణకుమారుడు : శాసతరీ. పీడనమేమిటి?పీడ?
శాసిత్: తమరిపుప్డు వధూమణివారి ఎడమకాలి బొటనవేలిని తమ కుడికాలి బొటనవేలితో తొకాక్లి.
లక్షమ్ణకుమారుడు .: అందుకు మేము సిధధ్మే.
శా: అమామ్యిమణివారు అలా సిగుగ్పడకూడదు. తరువాత తాముకూడా అలాగే తొకాక్లి.
మాయా శశి : ఊఁ. ఆరయ్పుతుర్లకి కోపం వసేత్?
లక్షమ్ణకుమారుడు : మాకెందుకు కోపం వసుత్ందీ? మేమందుకు సిధధ్ంగానే వునాన్ం. –లేచి నిలబడతాడు. మంతార్లహోరులో
పళుళ్బిగించి మాయా శశి కాలుతొకిక్ ఆమె మొహంలో హావభావాలు గమనిసాత్డు. మాయా శశి సిగుగ్ నటిసుత్ంది. –
శరమ్: ఇపుప్డు అమామ్యిమణివారు తొకాక్లి. (తెరపై ఘటోతక్చుని పాదం లక్షమ్ణకుమారుడు పాదానిన్ నలిపేసుత్ంది. )
లక్షమ్ణకుమారుడు బాధతో పెడబొబబ్లు పెడతాడు. మాయా శశిరేఖ నవువ్తుంది.
లక్షమ్ణకుమారుడు విలవిలాల్డుతూ:చంపేశావు. చంపేశావు.
మాయా శశి :మరి ఆరయ్పుతుర్లు ననున్ తొకొక్చుచ్నేం?
లక్షమ్ణకుమారుడు :ఇక ఐపోయిందిగా? –తదుపరి లక్షమ్ణకుమారుడు మాయా శశి చేతిని తన శకిత్నంతా ఉపయోగించి నొకుక్తాడు.మాయా శశి నవువ్తూ ఉంటుంది. (లక్షమ్ణకుమారుడు శశి బాధపడదేమిటి? అనన్టుల్గా అనుచరులవైపు చూసాత్డు.)
శరమ్: ఇక వధూమణివారి వంతు.
ల: అకక్రేల్దు.
పురోహితుడు: అటాల్ అనకూడదు. మాయా శశి లక్షమ్ణకుమారుడు చేతిని తన చేతిలోకి దొరకబుచుచ్కుని నొకుక్తుంది.(తెరపై
ఘటోతక్చుని చెయియ్ లక్షమ్ణకుమారుడు చేతిని పిండి పిపిప్చేసుత్ంది) లక్షమ్ణకుమారుడు విహవ్లంగా అరుసూత్ బలవంతాన తన చేతిని బాధతో వెనకిక్
లాకుక్ంటాడు .
లక్షమ్ణకుమారుడు : అకిష్ంతలు వేసాత్ను.
పురో: అకిష్ంతలు ఇపుప్డుకాదు. చివరలో. –బలరాముడు పర్శాన్రధ్కంగా తముమ్డు శీర్కృషుణ్నివైపు చూసాత్డు. (వెనక సాతయ్కి
నిలబడివుంటాడు.) శీర్కృషుణ్డు చిదివ్లాసంగా మందహాసం చిందిసాత్డు.
బలరాముడు :కృషాణ్. ఏఁవిటిదంతా?
శీర్.కృ: ఆఁ. ఈకాలపు పిలల్లు అంతేలెండి అనన్యాయ్. అలుల్డూ. లక్షమ్ణకుమారా. అమామ్యి బెదురుతూవుందికాని ఆ ముచచ్టేదో కాసత్
నెమమ్దిగా జరిపించు నాయనా.
లక్షమ్ణకుమారుడు -బింకంగా: బెదిరితే వీరపతిన్ కాజాలదు. –దుషట్ చఅతుషట్యం. దుశాశ్సనుడు: భలే మామా భలే. మనవాడు
కృషుణ్నిపై చమతాక్రబాణం వేశాడు. దుఉరోయ్ధనునితోసహా నలుగురూ ఆనందిసాత్రు.
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పురో: ఈ జీలకరర్, బెలల్ం అమామ్యిమణివారి శిరసుస్పై ఉంచాలి.

ల: (అదేం బర్హమ్విదాయ్? అనన్టుల్గా చూసి మాయా శశితలపై ఉంచబోతాడు. శశి సాథ్నంలో చింపంజీ భయంకరంగా ఉరకబోగా
బెదిరి వెనకిక్ తగుగ్తాడు. మళీళ్చూసేత్ మళీళ్ చింపాంజీ. – లక్షమ్ణకుమారుడు : కోతి కోతి- అని అరుసూత్ –నానన్గారూ కోతి కోతి- అని తండిర్వదద్కు
చేరుతాడు.
దురోయ్: లక్షమ్ణా. ఏవిఁటిది?
లక్షమ్ణకుమారుడు : కోతిపిలల్.
శకు:ఏవిఁటి నాయనా?
ల: కోతి తాతా.—శకుని లక్షమ్ణకుమారుని పెళిళ్ పీటలవదద్కి తీసుకుపోతాడు. దురోయ్ధనుడుకూడా వెంటవసాత్డు. మాయా శశి
విసాఫ్రితనేతార్లతో అమాయకంగా చూసుత్ంది.
శకుని నవువ్తూ:అహహ్హహ్. నికేష్పంలాంటి పిలల్ని చూసి కోతంటావేమిటి నాయనా? నీ సరసానికి ఇదేనా సమయం?ఊఁ.కానీ...
లక్షమ్ణకుమారుడు శశివైపు భయం భయంగా చూసూత్ మళీళ్ పెళిళ్పీట ఎకుక్తాడు. ఆమె తలపై జీలకరర్,బెలల్ం ఉంచుతాడు.
***
అకక్డ ఘటోతక్చుని మందిరంలో శీర్కృషుణ్ని సమక్షంలో అభిమనుయ్ని. నిజ శశిరేఖల వివాహవేదిక. అదే ముహూరాత్నికి అభిమనుయ్డు
నిజ శశిరేఖ తలపై జీలకరర్, బెలల్ం ఉంచి కూరుచ్ంటాడు. (సశేషం)
***
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