
  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                           ôdô|º+ãsY    2017   
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 పాత నిమాలకు సంబంధించిన లు.. నటీనటుల గురించి, నిమాల గురించి, ంకేతిక 
నిపుణుల గురించి.. వ రా..వ రా. తినెలా ఓ రి  అలనాటి నీరంగంలోకి తొంగిచూదాద్ం 

 

  నేనునేను  చూ నచూ న    
తొలితొలి  నిమానిమా  టింగ్టింగ్    
((  జయచితర్జయచితర్ ,,  11997700,,  డి ంబర్డి ంబర్    సంచిక నుంచీసంచిక నుంచీ))  

  
 పర్పంచంలో మేధావంతులుగా పరిగణింపబడే 

మహాశయులకు కూడా బాలయ్ంలో ఈ పర్పంచం కొతత్గానే 
కనిపిసుత్ంది. అలాగే, పెదద్ సినిమా తారలకు కూడా ఒకనాడు 
సినిమా షూటింగ కొతత్గానూ, వింతగానూ కనిపిసుత్ంది. నేటి 
సినిమా  తారలు తొలిసారిగా తాము చూసిన సినిమా షూటింగుల 
గురించి ఈ కొతత్ శీరిష్కలో తెలియజేసాత్రు :  

 
మదార్సు రావడం నాకు అదే మొదటిసారి; సినిమా 

అవకాశాలు వసేత్ కూడా జారవిడుచుకోకూడదనన్ ఆశతో వునాన్ను. 
అపప్టికే నేను నృతయ్ం బాగా నేరుచ్కుని వునాన్ను.  

విజయావారు ‘పాతాళభైరవి’ చితర్ం పార్రంభిసుత్నాన్రు. 
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ఆ చితర్ంలో ఒక నృతయ్సనిన్వేశం వునన్దనీ, అందులో పాలొగ్నడానికి మంచి నరత్కి కోసం చూసుత్నాన్రనీ తెలిసింది. కబురు నాకు కూడా వచిచ్ంది. ననున్ 
వాహినీ సూట్డియోకి తీసుకెళాళ్రు. సినిమా సూట్డియో చూడడం అదే నాకు మొదటిసారి. అటూ ఇటూ వింతగా విడూడ్రంగా చూడసాగాను. అసలు సినిమా 
షూటింగ ఎలా చేసాత్రో, అకక్డ పదధ్తి ఎలా వుంటుందో చూడాలనన్ కోరిక నాకు చాలా కాలంగా వుంది. సరే, ఎలాగూ సూట్డియోకి వచాచ్ంగదా, షూటింగ 
కూడా చూడాలనిపించి, ననున్ సూట్డియోకి తీసుకొచిచ్న వారిని అడిగాను. వాళళ్ చితర్మే “షావుకారు” షూటింగ జరుగుతునన్దనీ, చూడవచుచ్ననీ చెపాప్రు. 
నేను ఫోల్ర లో అడుగు పెటాట్ను. పెటీట్ పెటట్గానే ‘సైలెనస్’ అని పెదద్ కేక వినిపించింది. ఎకక్డి దానిన్ అకక్డే కుకిక్న పేనులా, బొమమ్లా నించుండిపోయాను. 
ఎదురుగా లైటుల్, కెమెరా, నటులూ అందరూ కనిపించారు. వింతగా చూసుత్నాన్ను. ఒకాయన ‘విజిల’ ఊదగానే, పాట వినవచిచ్ంది. అది హరికథ. 
‘హరికథ షూటింగ జరుపుతునాన్రనన్మాట’ అనుకునాన్ను. దరశ్కులు, నిరామ్తలూ అనుకుంటాను అకక్డ కూరుచ్ని వునాన్రు. వారికి దగగ్రోల్నే ఒక 
పలెల్టూరి వయ్కిత్, బీడీ పీలుసూత్ నించుని వునాన్డు. “ఇదేమిటీ, సభయ్త లేకుండా ఈయన, పెదద్వాళళ్ ముందు బీడీలూ అవీనూ” అనుకునాన్ను. తీరా అడిగితే.. 
అది ఆ చితర్ంలోని పాతర్. మసక మసకగా వుండడం చేత ఆ వయ్కిత్ ముఖాన రంగు ఉనన్టుట్ నేను గమనించలేదు. ఆయనెవరని అడిగితే… “ఎస.వి. 
రంగారావు ఇపుప్డిపుప్డే వసుత్నాన్రు” అని చెపాప్రు. “ఓహో” అనుకునాన్ను. నేను చూసిన షూటింగ, ఆ పాటలోని చినన్ భాగం. అదే, పదే పదే 
వేసుత్నాన్రు; రిహారస్లుస్ చేసుత్నాన్రు; షూట చేసుత్నాన్రు. ఇంతలో ననున్ ‘డానస్ హాల’ కు రమమ్ంటునాన్రని కబరు వచిచ్ంది. ఫోల్ర నుంచి బయటికి 
వచాచ్ను. పొర్జెక్షన థియేటర దగగ్ర ఒకాయన ఎవరితోనో మాటాల్డుతూ కనపించారు. ఆయనను దూరం నుంచే గురుత్పటాట్ను అకిక్నేని నాగశవ్రరావు 
గారు! నేను ఆయన చితార్లు చాలా చూశాను. ఆయన నటనంటే నాకు ఎంతో ఇషట్ం. ఆయన మీద నాకు గౌరవభావం వుంది. అనుకోకుండా కనిపించారు 
గదా అని, నా అంతట నేనే ఆయన దగగ్రకు వెళిళ్ “నమసాక్రం” అనాన్ను. ఆయన కూడా “నమసాక్రం” అనాన్రు. అంతే మళీళ్ పకాక్యనతో 
మాటాల్డుతునాన్రు. ననున్ పలకరసాత్రనీ, ఎవర మీరని అడుగుతారనీ ఆశించాను. కాని, ఆయన ఇంకేమీ మాటాల్డలేదు. కాసేస్పు నించుని, నేను ‘డానుస్ 
హాల’ దగగ్రకు వెళళ్పోయాను. అకక్డ చితర్ దరశ్కులైన కె.వి.రెడిడ్గారికి ననున్ పరిచయం చేశారు. కాసేస్పు వాళళ్ందరూ మాటాల్డుకునన్ తరావ్త “ఆ 
అమామ్యి ఎవరో తెలివైన దానిలాగే వుంది” అనాన్రు కె.వి.రెడిడ్గారు. ఆ మాట నాకూ వినిపించింది. ఆ నృతయ్ంలో పాలొగ్నడానికి నేనే ఎనిన్కయాయ్ను; ఐతే, 
మొదటిసారిగా నేను షూటింగ లో పాలొగ్నన్ చితర్ం ‘సంసారం.’ 

జయలలిత 
‘శీర్శైల మహతయ్ం’ అనే కనన్డ చితర్ంలో మా అమమ్గారు నటించారు. అపుప్డు నాకు ఆరో సంవతస్రం. ఒకరోజు షూటింగ చూడాలనిపించి, 

సాయంకాలం బడి నుంచి రాగానే అమమ్తో బయలేద్రాను. ఇంకా షూటింగ పార్రంభం కాలేదు. అమమ్, ముఖానికి రంగు వేసుకుంటునాన్రు. వాళళ్లో వాళుళ్ 
ఏవేవో మాటాల్డుకుంటునాన్రు. ‘షూటింగ ఉంటుందా, ఉండదా’ అని చరిచ్ంచుకుంటునాన్రు. కారణం ఏమిటంటే ఆ చితర్ంలో నటించవలసిన ఒక చినన్ 
అమామ్యి (ఆ చితర్ంలో శీర్మతి కృషణ్ కుమారి కూడా నటించారు. ఆమె చినన్తనంలోని వేషం అనన్మాట) వంటోల్ బాగులేని కారణంగా షూటింగ కు 
రాలేదట. ఆ అమామ్యి కోసం అని సెటుట్ ఆపడానికి వీలేల్దట. ననున్ చూసిన ఒకాయన. వెంటనే అమమ్గారి దగగ్రకు వెళిళ్ ఏదో మాటాల్డారు. అమమ్ 
సరేననాన్రు. ఆ రోజు షూటింగ లో చినన్ డానుస్ కూడా వుంది. నాకు ఆడానుస్ నేరిప్ంచి, ఆ పాతర్ నటించమనాన్రు. నేను నటించాను. అంతగా 
తెలుసుకోవాలనే వయసుస్ కాదు అపుప్డు. విశేషం ఏమిటంటే_ నేను చూసిన మొదటి షూటింగు, నేను పాలొగ్నన్ మొదటి షూటింగూ అదే 
అయిందనన్మాట.  

రాజ   
మా అనన్యయ్ మదార్సులో మెడిసిన చదువుతునాన్డు. మా అకక్తో నేను మదార్సువచాచ్ను. అపుప్డు నేను చినన్ పిలల్ను. మేము వుంటునన్ ఇంటి 

పకక్నే ఒక ఆడిటర గారు వుండేవారు. వారి అమామ్యికి నృతయ్ం నేరిప్ంచేవారు. నేను రోజూ అది గమనించేదానిన్. నాకూ నృతయ్ం నేరుచ్కోవాలని 
అనిపించేది. నాకు వీణ నేరిప్సుత్నాన్రు కాని, నా దృషిట్ నృతయ్ం మీద వుండేది. నాకు వీణ నేరుప్తునన్ ఆవిడకు నృతయ్ం కూడా తెలుసు. ఆవిడ అనాన్రు 
“అమామ్యికి నృతయ్ంలో ఆసకిత్ వుంది. నేరిప్సేత్ బావుంటుంది” అని. పకక్ ఆడిటర గారింట నృతయ్ం నేరుప్తునన్ ఆయన పర్ఖాయ్త నాటాయ్చారుయ్లైన 
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దండాయుధపాణి పిళైళ్ గారి శిషుయ్డు. అకక్యయ్, ఆయనిన్ అడిగితే నాకు కూడా నృతయ్ం నేరుప్తాననాన్రు. కాని, ఆయన చాలా బిజీగా వుంటారు. అంచేత 
వారానికి మూడు రోజులు మాతర్ం వచిచ్ నాటయ్ం నేరేప్వారు.  

సినిమా షూటింగ చూడాలనన్ ఉదేద్శయ్ంతో ఒక రోజు ఏ.వి.యమ. సూట్డియోకి వెళాళ్ము. ‘నాగులచవితి’ షూటింగ జరుగుతోంది. చూదాద్మని 
వెళళ్బోతూ వుంటే, నాకు నాటయ్ం నేరుప్తునన్ మాసాట్రు కనిపించారు. ‘ఏమిటిలా వచాచ్వు?’ అనాన్రు. నేను చెపాప్ను. ‘ఆఁ మాట... ఇలా రా’ అని ఆయన 
ననున్ ఒక పెదద్ హాలు దగగ్రకు తీసుకెళాళ్రు. అకక్డ చాలా మంది పిలల్లు వునాన్రు. ఆ చితర్ంలో శీర్మతి జమున నటిసుత్నాన్రు. ఆమె చినన్తనంలోని 
పాతర్కు అమామ్యి కోసమని అకక్డ ఎనిన్క జరుగుతునన్దట. మా మాసాట్రు నాగురించి ఎవరితోనో చెపాప్రు. ఆయన ననున్ చూసి “నీకు డానుస్ వచుచ్నా 
అమామ్యి?” అని అడిగారు. తల వూపాను వచుచ్ను అనన్టుట్. ఆయన ననున్ ఎగాదిగా చూసి, “ఈ అమామ్యి చేత వేయిదాద్ం” అనాన్రు. ఆయనే 
ఏ.వి.యమ. సూట్డియో అధిపతి శీర్ ఏ.వి.మెయయ్పప్ చెటిట్యార గారు. నాకు అపుప్డు తెలీదు. వెంటనే నాకు డానుస్ నేరిప్ంచారు. శీర్ దండాయుధపాణి పిళైళ్ 
గారు ఆ చితార్నికి నృతయ్ దరశ్కులు. ఆయనే నాకు ఆ నృతయ్ం నేరాప్రు. నేను వేషం వేసుకునాన్ను, సెటోల్కి వెళాళ్ను, నటించాను. అదే నేను చూసిన మొదటి 
షూటింగూ పాలిగ్నన్ మొదటి షూటింగూ !  

*** 
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