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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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***

మాంతిర్కుడు: ఒరే డింగరీ. మహా జనమంతా మన భకుత్లు. ఎవరికేమికావాలో కోరుమురా. బహుమానాలిసాత్ం.
శిషుయ్డు: ఇంతమందికి ఎలాగిసాత్రుగురూ?
మాంతిర్కుడు: పాతర్తో—ఇదుగోరా అక్షయ ఘటం. ఎవరికేమికావాలో కోరుమురా.
శిషుయ్డు: కికూకాకూ కకూకీకే.. ఈ బోసినోటి తాతయయ్కి ఒక అరటిపండు ఇవవ్ండి. –నవువ్లు.
మాంతిర్కుడు: ఘటం బోరిల్ంచిచూపి... హుఁ.—ఘటంపై చెయియ్తిపిప్ –అరటిపండు కావాలి. –ఘటం లోంచి అరటిపండు
తీసి శిషుయ్నివైపు విసురుతాడు.
శిషుయ్డు: గిగీగాగా గగాగీగీ.. ఒకమరుగుజుజ్దానిన్ చూసి: ఈ ముదుద్గుమమ్కి ఒక కుంకంబరిణె ఇవవ్ండి.
మాంతిర్కుడు: చెయియ్ తిపిప్: కుంకంబరిణె కావాలి. ఘటం లోంచి కుంకంబరిణె తీసి శిషుయ్నివైపు విసురుతాడు.: ఇదుగోరా.
అంజి:మామామూమూ మూమూ మామే ..మాంతిర్కుడుగారూ. నాకు దోసెడు వరహాలు ఇపిప్ంచండి. ఇహిహి.
మాంతిర్కుడు: నచిచ్నావురా. మెచిచ్నానురా. ఘటంపై చేతులుతిపిప్: వరహాలు కావాలి. –అంజి చేతిలో వరహాలు పోసాత్డు.
రాము ఆశచ్రయ్ంతో ముందుకు వసాత్డు.
మాంతిర్కుడు: ఆగండి.అందరికీ ఇసాత్ం. వరహాలు పంచుతుంటే రాము ఒడుపుగా, దుసాస్హసంగా ఘటం ఎతుత్కుపోతాడు.
మాంతిర్కుడు శిషుయ్డితో సంపర్తించి రాము వైపు అంగలు వేసాత్డు.
***
అలసి డసిస్న రాముడు ఊరవతల చిటట్డవిలోకి పోయి నీరసించిన గొంతుతో: కీకీకాకే కాకీకూకే.. మణులు కావాలి.
మాయా ఘటంలో చెయియ్ జొనుపుతాడు. ఏమీ రాలవు. గాగాగీగీ గూగూగాగే.. రతాన్లు కావాలి. అదే తిరిగి చేసాత్డు. ఏమీ అభయ్ం కావు.
ఘటానిన్ గటిట్గాకొటిట్ బోరిల్ంచి చూసాత్డు అమాయకుడు. కాసేపాగి మళీళ్—కీకీకాకే కాకాకీకూ.. వరహాలు కావాలి. ఏమీ రాలవు. కోపంతో
ఘటానిన్ నేలకేసి కొడతాడు. ఉకోర్షంతో. నేపథయ్ంలో –హహహ్హహ్. దూరం నుండి వికటాటట్హాసం చేసూత్ మాంతిర్కుడు వసాత్డు.
మాంతిర్కుడు: అందులో ఏముందిరా డింభకా. అంతా మా మంతర్ శకిత్లో వుందిరా.—దగగ్రికి వచిచ్: తెలుసుకునాన్నురా.నీ
మనసులోని మరమ్మంతా. మేడెకాక్వుకదరా ఉజజ్యినీ రాకుమారిది? – రాము చేతులుకటుట్కుని తీవర్ంగా చూసాత్డు. –
మాంతిర్కుడు: భవనాలు,పలల్కీలు, పరివారాలు తెసేత్ పిలల్నిసాత్ననాన్డుకదరా రాజు? పేర్మించేవుకదరా ఉజజ్యినీ
రాజకుమారిని?
రాము విసమ్యంతో: ఔను.
మాంతిర్కుడు: సనామ్రుగ్డివిరా డింభకా! సనామ్రుగ్లకి సహాయం చెయయ్డమే మా ధరమ్ం. నీ కోరికలుతీరే కీలకం చూపిసాత్ను.
సాహసం చేయగలవురా? –రాము అతడిముందు మోకాళళ్పై కూరుచ్ని మోకరిలిల్: మీరేం చెయయ్మనాన్ చేసాత్ను. ( Total surrender)
మాంతిర్కుడు: భలే డింభకా భలే. జై పాతాళ భైరవీ. పదరా.
పాట:
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పేర్మ కోసమై వలలో పడెనే పాపం పసివాడు...
అయోయ్ పాపం పసివాడు
వేమరు దేవుల వేడుకుని తన కొమరుని కేష్మం కోరుకుని
ఏమైనాడో - ఏమౌనోయని కుమిలే తలిల్ని కుములుమనీ "పేర్మ"
పేర్మకనన్నూ పెనిన్ధియేమని యేమిధనాలిక తెచుచ్ననీ
భర్మసి చూచు ఆ రాజకుమారిని
నిముసమె యుగముగ గడుపుమనీ "పేర్మ"
పేర్మలు దకక్ని బర్తుకేలాయని ఆ మాయావిని నముమ్కుని
ఏమివార్సెనో... అటు కానిమమ్ని బర్హమ్దేవునిదె భారమనీ "పేర్మ"
=============================================
ఇదద్రూ మంతార్లమరిర్వదద్కు చేరుకుంటారు.
మాంతిర్కుడు: జై పాతాళభైరవీ. ఇదేరా మంతార్లమరిర్. ఇకక్డే పాతాళభైరవి నిధులతో నిరీకిష్సోత్ందిరా. –ఎదురుగా చెటుట్
మొదటోల్ విగర్హం పాతాళం వైపు చూపిసూత్ వుంటుంది.
రాము: ఏంటది సావ్మీ?ఎకక్డుంది?
మాంతిర్కుడు: భూగరభ్ంలో వుంది. దారిచూపిసాత్ను. బెదరక వదలక పైకెకుక్మురా డింభకా. పటాట్కతిత్ దూసి చెటుట్వైపు
ముందుకుపోతాడు రాము. ఒక పిశాచం పర్తయ్క్షమై రాముని పటుట్కోబోతుంది. రాము కతిత్తో దానిని అడడ్ంగా నరుకుతాడు. అది
మాయమౌతుంది.
మాంతిర్కుడు: భలే డింభకా.భలే. –ఉతక్ంఠతో –: కొమమ్పై ఎకిక్ పూరిత్గా ఇటువైపుకి రారా. –అటేల్ చేసుత్నన్ రాము కాళుళ్
గుంజే పర్యతన్ం చేసుత్ంది మరొక పిశాచం. రాము కతిత్వేటు పడగానే అది మాయమౌతుంది.
మాంతిర్కుడు: భలే డింభకా. భలే. సాహసివిరా. వరపుతుర్డివిరా. పాతాళబిలానికి మారగ్ం చేసుత్నాన్ను చూడరా.-- చేతులు
తిపుప్తూ-- హార్ం.హీర్ం.బబభర్ం.హార్ం హీర్ం.బబభర్ం. మూడోసారి నేలపై మంటలు లేసాత్యి.
మాంతిర్కుడు: అహహ్హహ్. –రాము మంట వెలుగులో చుటూట్ పరికిసాత్డు.
మాంతిర్కుడు: పాతాళభైరవి పర్సనన్మౌతుంది. జయంకోరి మంటలో దూకరా. –సంశయిసుత్నన్ రాముతో : సంకలప్ం
సిదిధ్సుత్ంది. రాజకుమారి లభిసుత్ంది. జయంకోరి మంటలో దూకరా.—రాము తలిల్ని తలచుకుని కతిత్ నోటితోపటిట్ మంటలో దూకుతాడు.
బిలంలో నేలపై పడతాడు. నేపథయ్ంలో మాంతిర్కుడు: అహహ్హహ్. భలే దింభకా. భలేభలే. బిలం నేలపై దుముమ్,ధూళి దులుపుకుని కతిత్పటిట్లేచి
నిలబడతాడు రాము. బిలంపైనుండి తాడు కిందికి పడుతుంది.
రాము: సావ్మీ.ఎకక్డునాన్రు?
మాంతిర్కుడు: వసుత్నాన్నురా డింభకా. భయపడకు. –ఈలోగా రాము పరిసరాలు పరిశీలిసాత్డు. మాంతిర్కుడు తాడుపటుట్కు
దిగి వసాత్డు. అంతటా భయంకరమైన కూతలు,శబాద్లు వినిపిసాత్యి.
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మాంతిర్కుడు: చూసిత్విరా మాయ?
రాము: అంతా అయోమయంగావుంది సావ్మీ.ఎకక్డా దారికనపడదే?

మాంతిర్కుడు: అహహ్హహ్. దారిచేసాత్ను చూడరా. --మాంతిర్కుడు బిలంలో ముందుకు సాగుతాడు. రాము అనుసరిసాత్డు.
అకక్డ ఒకచోట గోడలో ఒక విగర్హం! కుడిచేతివేలు తన బొడుడ్వైపు, ఎడమచేతివేలు తనపకక్నే నిలబెటిట్న ముళళ్గద వైపు
చూపిసూత్వుంటుంది.
మాంతిర్కుడు: చూసిత్విరా బొడుడ్దేవర! ఆ ముళళ్గద తీసుకుని పొటట్ పగలగొటట్మంటూంది. సాహసం శాయరా. –రాము
అతికషట్ం మీద బరువైన గదఎతిత్ మూడో పర్యతన్ంలో విగర్హం పొటట్ బదద్లకొడతాడు. అకక్డ మనిషి దూరే దారి ఏరప్డుతుంది.
మాంతిర్కుడు: పదరా. –ముందు రాము, వెనకగా మాంతిర్కుడు,ఇదద్రూ దూరి ముందుకు పోతారు. పోగాపోగా-మాంతిర్కుడు: అదేరా కతుత్ల బోను. దాటితే పాతాళభైరవి కనిపిసుత్ంది. సంకలప్ం సిదిధ్సుత్ంది. రాజకుమారి లభిసుత్ంది. జయంకోరి సాహసం
శాయరా. –సంశయిసూత్నే రాముని పురికొలుప్తాడు. రాము దైవ పార్రథ్నతో ముందుకు దూకుతాడు. కతుత్లు ఒకొక్కక్టీ ఒకొక్కక్
పూలమాలగా మారి అతడి కంఠం అలంకరిసాత్యి.
మాంతిర్కుడు: భలే డింభకా. భలే. సాహసివిరా.వర పుతుర్డివిరా. పెళిళ్ దండలు చూసిత్విరా? –భీకర ధవ్నులు, కూతలు.
మాంతిర్కుడు: జై పాతాళభైరవి. దేవి పిలుసోత్ంది పదరా. మెటుల్దిగి గుహ లోపలికి వసాత్రు. ఓ-అని శబాద్లు. మాంతిర్కుడు: జై పాతాళభైరవి.
అకక్డ 58 అడుగుల ఎతుత్ భీకరమైన పాతాళభైరవి విగర్హం. [ఆనాటి ఆ సెట-లో ఆ విగర్హానిన్ చూసి పెదద్లే భయభార్ంతులైనారట!]
పైకపుప్నుండి వేలాడే దీపాలు, నేలపై చుటూట్ పూజా దర్వాయ్లు.
మాంతిర్కుడు: కాళీ భైరవీ- వగైరా నామాలతో దేవిని కీరిత్సూత్—చూసిత్విరా దేవిని? మహా శకిత్ పాతాళభైరవి. నేను
మంతర్జపం చేసి దేవిని పర్సనన్ం చేసాత్ను. నీవు మడుగులో సాన్నం చేసి శుచివై రారా. దేవికి అభిషేకం చాయిసాత్ను. ఊఁ. (Command)
రాము మడుగువైపు వెళాత్డు.
***

*
(సశేషం)
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