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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

జి. రయయ్

(ఫిలామ్లయ – 1975, డి ంబర్ సంచిక నుంచీ)
“మాది లవ మేరేజ అండి. మేమిదద్రం పేర్మించుకొని, గూడూరుకు పారిపోయి
అకక్డ చకాక్ పెళాల్డేసుకునాన్ం. మా ఆవిడ ఇపుప్డు నిండు చూలాలు కూడాను,” అనాన్డు
ఇంతవరకు 50 చితార్లలో నటించిన జి.వీరయయ్.
“అలాగా! శుభం! గుమమ్డి పండు లాంటి అబాబ్యి మీకు కలుగుతాడులెండి,”
అనాన్డు వీరయయ్.
“మధయ్ భగవంతుని దయ ఏమిటి? అంతా మీ శర్మ ఫలితం,” అనాన్ను.
“అవునండి,” అనాన్డు వీరయయ్ ముందు మందహాసం చేసి, తరావ్త అందులోని
అంతరారధ్ం బోధపడినటుల్ంది-విరగబడి నవావ్డు. ఆయనెందుకలా నవువ్తునాన్డో అరధ్ం కాక
పర్శాన్రధ్కంగా చూసూత్నన్ భారయ్ చెవిలో ఆ జోక విడమరిచ్ చెపాప్డు. సిగుగ్తో ఆమె ముఖం
ఎరుపెకక్గా తురుర్మని వాళిళ్ంటోల్కి పారిపోయింది. “భలే జి. వి. జి. గారు” అనాన్డు వీరయయ్
నవువ్తూ.
“మీకు నాకనాన్ ఒకక్ “జి” మాతర్ం తకుక్వ. లేకపోతే నా అంత పొడగరి అయి
ఉండేవారేమో!” అనాన్.
“అవునవును, సార! నేను ‘జి. వి.’ ని మాతర్మే కదా? అంటే ‘జీవి’-కషట్జీవిని”
అనాన్డు వీరయయ్.
ఆయన పరిచయం ఆయన వాకాయ్లోల్నే –
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నలొగ్ండ జిలాల్ సూరాయ్పేట తాలూకాకు చెందిన ఫణిగిరి గార్మంలో 1947 ఫిబర్వరి 5న పుటాట్ను. గటుట్ నరస్మమ్, గటుట్
సింహాదర్యయ్ మా జననీ జనకులు. నాకొక అకక్ మాతర్ం ఉంది. పేద కుటుంబం మాది. ఫణిగిరి గార్మసుధ్లు సాయంతో అకక్డే 8వ తరగతి వరకు
చదివాను. హైసూక్లు చదువుకు సూరాయ్పేటకు మా అమమ్తో చేరుకునాన్ను. వెంపటి బచచ్యయ్గారనే ఆయన సాయంతో జిలాల్ పరిషత హైసూక్లోల్
చేరాను. అకక్డ H.S.C. ఫైనల ఇయర సూట్డెంట అసోసియేషన లో ఇండిపెండెంట గా “తెలుగు శాఖ” సెకెర్టరీగా గెలిచాను కాని, H.S.C. పరీక్షలోల్
ఓడిపోయాను. దాంతో చదువుకు బేర్క పడింది. ఏదైనా ఉదోయ్గం చేయక తపిప్ంది కాదు. కాని, నాకకక్డ ఏం ఉదోయ్గం దొరుకుతుంది? ‘చెడి
చెనన్పటన్ం చేరు’ అని కదా పెదద్లనాన్రు? అకక్డి ఉపాధాయ్యులు, ఇతర మితుర్ల సహాయంతో 1967 లో నేలపటల్ గోపాలరావుగారనే వయ్కిత్తో కొటుట్
ఉంది. ఆ కొటుట్లో కాగితం పువువ్లు కటట్డం నా పని. రోజుకు 5 రూపాయల కూలి. ఆ కొటుట్లో పని చేయడం వలల్ తరచు సూట్డియోలకు వెళళ్వలసి
వసూత్ండేది.
ఒక రోజు వాహిని సూట్డియో 1వ ఫోల్ర లో “చికక్డు-దొరకడు” షూటింగ సమయంలో డైరెకట్ర బి.విఠలాచారయ్గారిని
కలుసుకోవడం జరిగింది. నాకంతకు ముందే సినిమాలలో ఎందుకు పర్యతిన్ంచకూడదు – అనే తలంపు కలిగింది. వెంటనే నా కోరెక్ను విఠలాచారయ్
గారికి వెలల్డి చేశాను. ఆయన నవువ్తారేమో అనుకునాన్ను. ఎంచేతంటే నా పొటిట్ ఆకారానికి ఎవరు వేషం ఇసాత్రు? అలాంటి పాతర్లు చితార్లోల్
ఉంటాయా? కాని, ఆయన నవవ్లేదు. తపప్కుండా ఇసాత్ననాన్రు. నా పరిసిధ్తి వివరించాను. తన “అగిగ్దొర” చితర్ంలో “దొడడ్దొర” పాతర్నిచాచ్రు. అదే
నా తొలి చితర్ం. అంచేతే నా లెటర హెడ లో ఆ పేరు వేసుకునాన్ను.
అంతకు ముందు గోలడ్న సూట్డియోలో హీరో శోభన బాబు గారిని కలుసుకునన్పుప్డు “బాబూ! భావనాన్రాయణగారిని గాని,
విఠలాచారయ్గారినిగాని కలుసుకో. వాళుళ్తీసే జానపదచితార్లలో నీకు ఛానుస్లు ఇసేత్ నువువ్ మదార్సులోనే సిధ్రపడిపోవొచుచ్గా?” అని సలహా
ఇచాచ్రు. భావనాన్రాయణగారేమో “నేనిపుప్డు జానపద చితార్లు తీయడం లేదు” అనాన్రు. విఠలాచారయ్గారి ధరమ్మా అని సినిమా నటుడన్యాయ్ను.
అలా ఆ తరావ్త పది చితార్లలో నటించాక శీర్ శోభన బాబు గారిని కలుసుకొని, “మీ దయవలల్ పది చితార్లలో ఆకట్ చేశానండి.” అనాన్ను. “వెరీ గుడ!
ఇక నీకేం ఢోకా లేదు.” అని ఆశీరవ్దించారాయన. ఆ తరావ్త మరో 27 చితార్లలో నటించాను. ఇలా ఇండసీట్ర్లో పెదద్వారందరి కరుణకు పాతుర్డిన్
కాగలగడం నా పూరవ్జనమ్ సుకృతమనే అనుకోవాలి.
డైరెకట్ర బి. ఎస. నారాయణరావుగారు “మేనకోడలు” చితర్ంలో మంచి వేషం ఇచాచ్రు. అలా శీర్యుతులు సునీల చౌదరి, కె.
రాఘవులు, దాసరి నారాయణరావుగారల్ ఆదరణ లభించింది. దాసరి నారాయణరావు గారు తొలుత దరశ్కతవ్ం వహించిన “తాత – మనవడు”లో
మంచి ఛానుస్ ఇచాచ్రు. ఆయన ఆ తరావ్త దరశ్కతవ్ం వహించిన “సంసారం – సాగరం, బంటోర్తు భారయ్, రాధమమ్ పెళిళ్, తిరుపతి, దేవుడే దిగివసేత్,
లక్షమ్ణ రేఖ, బలిపీఠం” పర్తి చితర్ంలోనూ నాకు ఛానుస్లు ఇచిచ్, పోషించారు. ఇపప్టికీ నేనేదైనా ఫిలిమ కంపెనీకి వెళేత్,” ఆదుగోరా, దాసరిబిడడ్
వచాచ్డు.” అంటూంటారు. ఇంకా “వీర పూజ, రకత్ సిందూరం, భలే మొనగాడు, చినాన్రి పాపలు, సపత్ సవ్రాలు, అగిగ్ మీద గుగిగ్లం, పేదరాశి పెదద్మమ్
కధ, రాజసింహ, అగిగ్ వీరుడు, ఉకుక్పిడుగు, కధానాయిక మొలల్, గండర గండడు, భలే పాప, ఇంటి గౌరవం, అదృషట్దేవత, సుగుణ సుందరి కధ,
వికర్మారక్ విజయం, పంచకలాయ్ణి-దొంగల రాణి, పిలాల్-పిడుగా, సి.ఐ.డి. రాజు, ఆడపిలల్ల తండిర్, ఆసిత్ కోసం, దేవుడు చేసిన పెళిళ్, వయసొచిచ్న
పిలల్, మా ఊరి గంగ, గుణవంతుడు, సంసారం, ఈ కాలపు పిలల్లు, బంగారు మనిషి, కోటలో పాగా” తెలుగు చితార్లు, “రాణి ఔర లాల పరి
(హిందీ), వాగాధ్న (కనన్డం), కులందై ఉళళ్ం, కలియుగ కణణ్న (తమిళం), చితర్మేళ, విమోచన సమరం, (మలయాళం) చితార్లలో నాకు
అవకాశాలిచిచ్న దరశ్క నిరామ్తలందరికీ కృతజుఞ్డిన్. కొనిన్ తమిళ, హిందీ నాటకాలలో కూడా నటించాను. “రకత్ కనీన్రు” హిందీ నాటకంలో తరచు
పాలొగ్ంటూంటాను.
ఒకపుప్డు నేను “ముతుత్ చిపిప్ బేర్సరీస” అనే బేర్సరీస తయారు చేసే సంసధ్లో మేనేజర గానూ పని చేశానండోయ! అపుప్డే ఆ
కొటుట్కు ఎదురింటోల్ ఉండే మలిల్కతో పరిచయమైంది. ఆ పరిచయం పేర్మగా మారింది. మేం తరచు రహసయ్ంగా కలుసుకుంటూండే వాళళ్ం. “నేను
నీకనాన్ పొటిట్ కదా?” అనాన్ను. “పొటిట్ అయితే ఏమండి? మీ మంచి గుణం ననాన్కరిష్ంచింది.” అందామె. మా వివాహానికి ఆమె తలిల్తండుర్లు
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అంగీకరించలేదు. వెంటనే మేం 24-6-74 న వెంకటేశవ్రుల్ అనే మితుర్ని సాయంతో గూడూరుకు పారిపోయాం. అకక్డ ఓ దేవాలయంలో శీర్
రామచందర్యయ్గారు, పలువురు బంధుమితుర్ల ఆశీరావ్దాలతో భకిత్ గీతాలు గార్మఫోన లో వినిపిసూత్ండగా మా వివాహం జరిగిపోయింది. మా
వివాహానిన్ చూటూట్ మేడల మీద నించి, బండల్ మీద నిలబడి – ఎంతో మంది తిలకించడం చూసి, “మలిల్కా! వాళుళ్ మనలిన్ చూసి
నవువ్కుంటునాన్రనుకుంటునాన్వా?” అనాన్ను. “నవివ్తే నవవ్నీయండి. అది నేను పటిట్ంచుకుంటేగా? ఈ మాతర్ం భరించలేకపోతే మీకు భారయ్నెలా
అవుతాను?” అంది. మలిల్క నా అరాధ్ంగి అవడం కూడా నా పూరవ్జనమ్ సుకృత మనుకుంటూంటాను.
సరే … పెళళ్యిన వెంటనే నేను ‘తిరపతి’ షూటింగ లో పాలొగ్నడానికి ఏకాయెకీన బెంగళూరుకు వెళళ్వలసి వచిచ్ంది.
అకక్డే మా హనీమూన. బెంగళూరులో శీర్యుతులు రాజ బాబు, దాసరి నారాయణరావు, నిరామ్త పర్సాదరావు, శీర్రాజ, రాఘవరావు,
ఛాయాగార్హకుడు మణి, నటులు మురళీమోహన, చిటిట్బాబు, అపాప్రావు, సూరయ్చందర్రావు, సువాసు, ఏచూరి పర్భృతులు నూతన దంపతులైన
మమమ్లిన్ హృదయపూరవ్కంగా ఆశీరవ్దించారు.
ఈ లోగా మలిల్కను నేను లేవదీసుకుపోయానని – మదార్సులో నా సేన్హితులు ముతుత్సావ్మి, రామస దొరైలు పోలీస సేట్షన
లో ఉనాన్రని తెలిసి, ఎకాయెకీన సతీ సమేతంగా మదార్సుకు చేరుకునన్ వెంటనే ఆ పోలీస సేట్షన కు వెళాళ్ను. మా వివాహం గురించి అంతా
చెపాప్ను. “అలా తొందరపడవచాచ్?” అని పోలీస సేట్షన లో ముందు ననున్ తిటిట్నా, తరావ్త మా ఇదద్రినీ ఆశీరవ్దించారు!
ఇలా ఎందరో సహృదయుల ఆశీసుస్ల వలల్నే నేనిలా జీవ యాతర్ సాగిసుత్నాన్ను. “తాతా మనమడు” వగైరా చితార్ల ఫంక్షన
లకు ఇతర నటీనటులతో పాటు ననూన్ మన రాషట్రం లోని ముఖయ్ కేందార్లకు తీసుకు వెళళ్డమే కాక అకక్డ మూగిన జనవాహినికి నేను కనిపించేలా
కొందరు ననున్ భుజాల మీద ఎకిక్ంచుకొని పరిచయం చేసూత్ంటే, నా కళుళ్ చెమమ్గిలుల్తూంటాయి.
పేర్క్షకుల ఆదరాభిమానాలు కూడా పొందగలిగిన నేను నిజంగా అందరికీ ఎంతో ఋణపడి ఉనాన్ను. నిజమేనండి. లేకపోతే
– అందరికనాన్ పొటిట్వాడన్యిన నేను నటుడుగా సిధ్రపడడమేమిటి? అంతా సహృదయుల చలవ వలల్నే కదా?
*****
“అయినా, ఈ కాగితం పూలు కటేట్ వృతిత్ని మాతర్ం మానలేదనన్ మాట?” అడిగాను ఫోటోలు తీసూత్.
“ఎలా మానగలనండి! మదార్సుకు నేను వచిచ్న కొతత్లోల్ నాకు జీవనోపాధి కలిగించింది ఈ కాగితం పూలే కదా? షూటింగ
లు లేనపుప్డు ఈ పనే. నేను మదార్సుకు వచిచ్నపప్టున్ంచి ఈ గుడిసెలోనే కాపురముంటునాన్ను. ఇపుప్డు పాతిక రూపాయల అదెద్.” అని వీరయయ్
అంటూండగా అతని భారయ్ సమీపంగా పాకలో ఉనన్ కొటుట్లోంచి ఒక గోలీ సోడా తీసుకొచిచ్ంది.
“తీసుకోండి, సార! మంచి ఎండలో వచాచ్రు,” అనాన్డు వీరయయ్, సోడాకాయను బొటన వేలితో కొటిట్ ఇసూత్. “మా లాంటి
చినన్ వేషాలు వేసే వారిని, అందులో నా లాంటి పొటిట్వాడిన్ పతిర్కలలో ఎవరు పరిచయం చేసాత్రండీ – మీరొకక్రు తపప్. అందుకే జి. వి. జి. గారంటే
ఈ ఇండసీట్ర్లో మంచి పేరు.” అనాన్డు వీరయయ్.
“అలాగా? నా కంత మంచి పేరుందా?” అనాన్ను లోపల పొంగిపోతూనన్ సోడాదార్వకం పైకెగయకుండా సీసా మూతి వదద్
అరచేతిని అడడ్ంగా నొకిక్ ఉంచి.
“మీ దారి మీదే సార! మీరు లేని పోని సినిమా రాజకీయాలలో తల దూరచ్రు. సెట స కు వసూత్ంటారు. మీ పనేదో
చూసుకుంటారు. ఎదో జోక వేసి అందరీన్ నవివ్ంచి వెళిల్పోతూంటారు,” అనాన్డు వీరయయ్.
“చూడండి. కాగితం పువువ్లంటే ఎందరికో చులకన. కాని, మీలాంటి వారికి ఇది జీవనోపాధి. ఎంత పెదద్ ఉదాయ్నవనం సెట
వేసినా ఈ కాగితం పూలు లేకపోతే అందం, నిండుతనం ఎకుక్డుంటాయి? కాని, మీ శీర్మతి పేరు మంచి పువువ్ పేరు. మీరిదద్రూ, కలకాలం చిలకా
గోరింకలాల్ ఉండాలి,” అని నేను కూడా ఆశీరవ్దించాను.
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