ఫాల్ష్ బాయ్క్

1

పాత నిమాలకు సంబంధించిన

లు.. నటీనటుల గురించి, నిమాల గురించి,

ంకేతిక

నిపుణుల గురించి.. వ రా..వ రా. తినెలా ఓ రి అలనాటి నీరంగంలోకి తొంగిచూదాద్ం

ఎమ్.మలి
జ్ నరా
ల్ కారు

( జయచిత
ర్ - 1972, జూన్ సంచిక నుంచీ)

25 సంవతస్రాల కిర్తం మాట !
గుంటూరోల్ ‘నాయకురాలు’

నాటకం జరుగుతోంది. కొతత్ ముఖాల
కోసం వెతికే సి. పులల్యయ్ గారూ ఆ
నాటకం

చూసుత్నాన్రు.

అందులో

ఆయనకు

ఒక

అబాబ్యి

కనిపించాడు.

ఆ

అబాబ్యి

బాలచందుర్డి

పాతర్

ధరించి,

ఉషారుగా

నటిసుత్నాన్డు.

అబాబ్యిని

‘ఈ

తీసుకోవచుచ్’

అనుకునాన్రు పులల్యయ్గారు. అతనితో
మటాల్డి

అతనిన్

‘గొలల్భామ’

తీసుకుని,

చితర్ంలో

తన

యువరాజు

పాతర్ వేయించారు. ఆ అబాబ్యి పేరు
– మంగళగిరి మలిల్ఖారుజ్నరావు. ఒకనాడు మేటి నటీమణిగా వెలుగొందిన సీనియర శీర్రంజని కుమారుడు.
మలిల్ఖారుజ్నరావు అపుప్డు గుంటూరు కాలేజీలో చదువుకుంటూనే, నాటకాలు ఆడుతూ వుండేవాడు. యన. టి. రామారావు, గుమమ్డి
మునన్గువారితో అతనికి మంచి పరిచయం. గుమమ్డి బర్హమ్నాయుడు, రామారావు నలగామరాజు, మలిల్ఖారుజ్నరావు బాలచందుర్డు పాతర్లు ధరిసూత్
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‘నాయకురాలు’ ఆడేవారు. అలా, అతను అమెచూర సంసధ్లు పర్దరిశ్ంచే నాటకాలోల్ పాలొగ్నడమూ, వారి నాటకాలు కొనిన్ డైరకుట్ చెయయ్డమూ చేసేవాడు.
కళా రంగంలో అతని కృషి అలా వుండగా, విపల్వరంగంలో ఇంకోరకంగా వుండేది. సమెమ్లోల్ పాలొగ్నడం, చటట్ విరుదద్మైన తెగింపులు చెయయ్డం చేసేవాడు.
చదువు సరిగా సాగేది కాదు. బి. ఏ. లో చేరిన తరావ్త, ఆ సినిమా అవకాశం రావడంతో చదువుకు పూరిత్గా సవ్సిత్ చెపేప్శాడు.
‘గొలల్భామ’ చితర్ంలో వేషం అయిపోయిన తరావ్త, మలిల్ఖారుజ్నరావు మళీళ్ ఎకక్డా వేషం వెయయ్లేదు. సరైన పాతర్ లభిసేత్ వెయయ్డానికి అతను
సిదధ్ంగానే ఉనాన్డు. అలాగే కొనిన్ సంవతస్రాలు తిరిగి పోయాయి.
నాగిరెడిడ్, చకర్పాణి విజయాసంసధ్ ఆరంభిసూత్ నటీనటులను కొందరిన్ పెరమ్నెంట ఆరిట్సుట్లుగా తీసుకునాన్రు. రామారావు, రంగారావు,
పదమ్నాభం, బాలకృషణ్ మొదలైన వారందరూ అపుప్డే చేరారు. ‘షావుకారు’ చితర్ం తరావ్త, కె.వి. రెడిడ్గారు మలిల్ఖారుజ్నరావును నాగిరెడిడ్గారికి పరిచయం
చెయయ్డం, నాగిరెడిడ్గారు అతనిన్ కూడా ఆరిట్సుట్గా తీసుకోడానికి అంగీకరించడం జరిగాయి. ఆ అంగీకారం పర్కారం, ఆ తరావ్త అతను పెరమ్నెంట
ఆరిట్సుట్గా అకక్డ అంగీకార పతర్ం మీద సంతకం చేశాడు.
ఒక సంవతస్రం పాటు అతను ఏ పనీ, పాటూ లేకుండా జీతం తీసుకుంటూ రాజాలా తిరిగాడు. ఉదయమే, సూట్డియోకి వెళళ్డం, టిఫిను
తినడం, సూట్డియోలో అకక్డా అకక్డా తిరగడం, ఇంటికి వచేచ్యడం – అంతే జరిగేది. తనకు సరిపోయే పాతర్ వచేచ్వరకూ అలా నిరీకిష్ంచవలసిందే –
అనుకునాన్డు. అయితే, ఆ తరావ్త అతనికి ‘బోర’ కొటిట్ంది. ఊరికే జీతం తీసుకుంటూ, తిరగడం మంచి పనిలా కనిపించలేదు. ఏమైతే అయిందని, ఒక
రోజు తెగించి వెళిళ్ చకర్పాణిగారిని అడిగాడు – తన విషయం. “నీకు సరైన వేషం రావాలి గదా. ఐనా నువువ్ చదువుకునన్వాడివి; నాటకాలూ ఆ
అనుభవం వుంది. ఏ డైరక్షన డిపారుట్మెంట లోనో చేరితే బానే వుంటుంది.” అనాన్రు. చకర్పాణి గారు. మలిల్ఖారుజ్నరావు ఓ క్షణం ఆలోచించి – ‘అలాగే
చేసాత్ను సార’ అనాన్డు. చకర్పాణి గారు డైరకట్ర పర్సాద గారితో చెపిప్, ఆయన దగగ్ర జేరిప్ంచారు. అపుప్డు ‘పెళిళ్ చేసి చూడు’ పార్రంభమవుతో౦ది. పర్సాద
గారి దగగ్ర తాతినేని పర్కాశరావు, రజనీకాంత సహాయకులుగా పని చేసుత్నాన్రు. మలిల్ఖారుజ్నరావు మూడో అసిసెట్ంట గా జేరాడు.
దరశ్కతవ్శాఖలో ఉదోయ్గం అతనికి బాగానే వుంది. చాలా విషయాలు తెలుసుత్నాన్యి. నటన, దరశ్కతవ్మే కాకుండా, ఎడిటింగ మొదలైన తకిక్న
టెకిన్కల శాఖలూ, వాటిలోల్ని విశేషాలూ అవగాహన అవుతునాన్యి. ‘ఇది ఎందుకొచిచ్ందో, మంచికే వచిచ్ంది’ అనుకునాన్డతను. ‘చందర్హారం’ వరకూ
మలిల్ఖారుజ్నరావు విజయా సంసధ్లో పని చేసి, ఆ తరావ్త ‘అమర సందేశం’ చితార్నికి ఆదురిత్ సుబాబ్రావు దగగ్ర జేరాడు. సుబాబ్రావుగారు అంతవరకూ
ఎడిటర గా పని చేసి, ఆ చితార్నికే దరశ్కుడయినారు. అంచేత, మలిల్ఖారుజ్నరావుకు ఎడిటింగ లోనూ, డైరక్షన లోనూ కూడా బాగా పని చెయయ్డానికి
అవకాశాలు కలిగాయి. ఆ చితార్నికి అతను అసోసియేట డైరకట్ర గా, అసోసియేట ఎడిటర గా కూడా పని చేశాడు.
‘అమర సందేశం’ తరావ్త, మలిల్ఖారుజ్నరావుకు రాజలకీష్ సంసధ్లో అవకాశం వచిచ్ంది. నిరామ్తలు సుందర లాల నహతా, డూండీల సారధయ్ంలో
నడిచే ఆ సంసధ్లో అతను అనిన్ శాఖలలోనూ పనిచేసి, చాలా విషయాలు నేరుచ్కునాన్డు.
“డూండీగారు ననొన్క తముమ్డిలా చూసుకునాన్రు. చాలా సంవతస్రాలు నేను ఆ సంసధ్లో వునాన్ను. పొర్డక్షన పాల్నింగ, డైరక్షన, ఎడిటింగ
మొదలైన శాఖలోల్ మంచి అనుభవం కలిగింది. అకక్డ అలాంటి సేవ్చఛ్, సేవ్చఛ్ దావ్రా అనుభవాలూ ఏరప్డాడ్యి. రాజలకీష్ సంసధ్లో నేను నేరుచ్కునన్
పాఠాలు ఇనీన్ అనీన్ కావు.” అంటారు మలిల్ఖారుజ్నరావు కృతజఞ్తాభావంతో.
ఆ సంసధ్లో ఆయన శబాష రాముడు, మంచి మనసుకు మంచి రోజులు, సతీ అనసూయ, శబాష రాజా, శాంతి నివాసం, రకత్ సంబంధం
మొదలైన పలు చితార్లకు పని చేశారు. యల. వి. పర్సాద, ఆదురిత్, సి. యస. రావు, కడారు నాగభూషణం, వి. మధుసూదనరావు, కమాలాకర
కామేశవ్రరావు మొదలైన దరశ్కుల దగగ్ర ఆయన పాఠాలు నేరుచ్కునాన్రు.
తండిర్గారైన నాగుమణిగారు సారణి సంసధ్ను సాధ్పించి, ‘కాళిదాసు’ తీశారు. ఆ సంసధ్లో మలిల్ఖారుజ్నరావు భాగసావ్మి కూడా.
‘కాళిదాసు’ తరావ్త ఆ సంసధ్ ‘పర్మీలారుజ్నీయం’ మొదలెటిట్ంది. మలిల్ఖారుజ్నరావు ఈ చితర్ంతో తొలిసారిగా దరశ్కతవ్పు బాధయ్తను చేపటాట్రు.
‘పర్మీలారుజ్నీయం’ తో నా అనుభవం ఇనుమడించింది. పలువురు దరశ్కుల దగగ్ర పని చేసిన అనుభవసారంతో, నా శకిత్ సామరాధ్య్లను
ఉపయోగించి నేను ఆ చితార్నిన్ రూపొందించాను. చితర్ం పూరత్యిన తరావ్త, ఒక మంచి చితార్నిన్ తియయ్గలిగాననన్ పరిపూరణ్మైన తృపిత్ కలిగింది. ఆ చితర్
నిరామ్ణ కాలంలో, కొందరు ‘బాగా నడుసుత్ంది’ అనేవారు. కొందరు ‘ఫలానాలాటి దృశాయ్లు వుంటే ఇంకా చాలా బాగా నడుసుత్ంది’ అని రకరకాలుగా
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అంటూ వుండేవారు. నేను నా మనసు చెపిప్న నిరణ్యం, ఆతమ్ విశావ్సాలతో ఆ చితార్నిన్ నిరిమ్ంచాను. విడుదలైన తరావ్త, బాకస్ ఆఫీసు దగగ్ర ఆ చితర్ం ఘన
విజయం సాధించలేకపోయినా, దరశ్కుడిగా నాకు పేరు తెచిచ్ పెటిట్ంది. ఇవాళ పరిశర్మలో ననొన్క దరశ్కుడిగా నిలబెటిట్ంది ఆ చితర్మేనని నేను గటిట్గా
నముమ్తాను” అనాన్రు మలిల్ఖారుజ్నరావు.
‘పర్మీలారుజ్నీయం’ తరావ్త ఆయన రాజలకీష్ వారి ‘గూఢచారి 116’ చితర్ం డైరకుట్ చేశారు. అది మంచి హిటట్యింది! “అంతకు ముందు తీసినది
ఒక పౌరాణికం; తరావ్త తీసినది ఒక తిర్లల్ర. రెంటికీ సంబంధం లేదు. ఆ చితర్ం, ఆ పాతర్లూ వేరు; ఇది వేరు. అలాంటి వైవిధయ్ం గల చితార్లు ఆదిలోనే
లభించడం నా అదృషట్ం” అంటారాయన.
పటుట్కుంటే పదివేలు, ముహురత్ బలం, చెలెల్లికోసం, బందిపోటు భీమనన్, శబాష వదినా, మాసట్ర కిలాడి మొదలైన చితార్లు ఆయన ఆ తరావ్త
డైరెకట్ చేసిన చితార్లు. వీటి మధయ్లో ఆయన సొంతంగా నిరిమ్ంచి, దరశ్కతవ్ం వహించిన చితర్ం ‘అందరికీ మొనగాడు’. ‘కండరవండో’ అనన్ మలయాళ
చితర్ం కూడా ఆయన డైరకట్ చేశరు. పేర్మ నజీర, ఉషానందినిలతో ‘పటాట్భిషేకం’ అనన్ మరో మలయాళ చితార్నిన్ ఇపుప్డు డైరకుట్ చేసుత్నాన్రు. తమిళంలో
విజయవంతంగా నడిచిన ‘శపధం’ చితర్ం ఆధారంగా జైశంకర అండ కో వారు తీసుత్నన్ తెలుగు చితార్నికి ఆయన దరశ్కుడు. ఈ చితర్ం దాదాపు పూరిత్
కావచిచ్ంది. దీని తరావ్త ఆయన సొంత సంసధ్ పేరిట ఒక సాంఘికానిన్ ఆరంభిసాత్రు. అది సిర్క్పుట్లో వుంది.
“అయితే ఇంత వరకూ నేను మంచి “కధ” గల చితార్నిన్ డైరకట్ చెయయ్లేదు. అనీన్ టీర్ట మెంట సబజ్కట్స్. మంచి డార్మా వునన్ సబజ్కట్ చెయాయ్లనన్
కోరిక చాలా రోజులుగా వుంది. అలాగే, విపల్వాతమ్కమైన సాంఘిక సంచలన చితర్ం తియాయ్లనన్ ఆశ కూడా వుంది. ఇవి నా వయ్కిత్గత అభిరుచులకు
సరిపోయే కధలు. మా సొంత సంసధ్ పేరిట తియయ్బోయే చితర్ కధ ఇలాంటిదే !” అనాన్రు మలిల్ఖారుజ్నరావు.
“చితర్ దరశ్కుడికి ఏ చితర్మైనా ఒకటే. పురాణం అయినా, తిర్లల్ర అయునా, జానపదమైనా, చితర్ం చితర్మే. పర్తి చితార్నికీ కధనం, దరశ్కతవ్ం
అవసరమే. దరశ్కుడు చూపవలసిన శకిత్ అనిన్ చితార్లకూ ఒకటే. ఒక దానికి తకుక్వ శకిత్, ఇంకోదానికి ఎకుక్వ శకీత్ అని వుండవు. మంచిదో చెడడ్దో గాని
నాలో ఆతమ్ విశావ్సం వుంది. ననున్ నేను నముమ్తాను. నాకు నచిచ్ంది తీసాత్ను. అది మంచిదనిపిసేత్, కృతజఞ్తలతో తీసుకుంటాను. నా మనసుకు తృపిత్
అనిపించకపోతే మాతర్ం ఎవరెనిన్ చెపిప్నా వినే సవ్భావం కాదు నాది. అలాంటి నిశిచ్తాభిపార్యం దరశ్కుడనన్ పర్తివారికీ ఉండాలని నేను భావిసాత్ను.”
అంటారు మలిల్ఖారుజ్నరావు.
తీరిక లభిసేత్ మలిల్ఖారుజ్నరావు ఏదో చితర్ం చూసాత్రు – అది ఏ భాషదయినా సరే. తకుక్వగా చదువుతారు; ఎకుక్వగా సినిమాలు చూసాత్రు.
సినిమా దరశ్కుడికి గాని, మరే టెకీన్షియన కి గాని, నటీనటులకు గాని, చితార్లే గురువులు అని ఆయన నమమ్కం. “పుసత్కంలో చదివే దాంటోల్ లేదు.
కధానాయిక ‘కల్బ డానస్ర’ ఐనపుప్డు దుసుత్లు ఆ విధంగానే రూపొందించబడితే అందులో తపేప్ముంది? కొనిన్ చితార్లలో ఒక దుషట్ పాతర్ను ఆకరిష్ంచి,
మభయ్ పెటిట్ తన పని సాధించుకోవాలనుకొనన్పుప్డు కధానాయికగాని, మరే పాతర్ అయినా గానీ కాసత్ ‘సెకీస్’ గా కనిపించినటుల్ చూపడం కధకు, ఆ
సనిన్వేశానికి అవసరం. అపుప్డు ‘కోల్జప’ లో ఆ పాతర్ ‘సెకీస్’ గా కనిపించిందనీ – అందుకు దుషట్ పాతర్ ‘రియాక్షన’ కావడం ఎబెబ్టుట్గా వుందనీ అంటే
కధానుగుణంగా ఇక చితర్ం నడిచేదెలా ? ఏ చితార్నికైనా పాతర్ల వసత్రధారణగానీ, సవ్భావ చితీర్కరణగాని కధానుగుణంగా వుండటమే పర్ధానం!
కనిపించనిది చితర్ంలో సప్షట్ంగా కనిపిసుత్ంది. వివిధ చితార్లూ చూడడం అనన్ది మంచి పాఠాలు నేరుప్తుంది.” అనన్ది ఆయన ధృఢ విశావ్సం.
“ఎంత గొపప్ దరశ్కుడికైనా ఎవరికైనా మంచి కధ లభించాలి. అది చితర్ నిరామ్ణంలో పర్ధమమైనది. ఆ కధను తెరకు అనువదించాలి. అది
పర్పర్ధమమైనది. ఎంత మంచి కధ లభించినా ‘పెర్జెంటేషన’ బాగుండకపోతే, కచిచ్తంగా దెబబ్తింటుంది. అలాగే పాతర్ధారుల ఎనిన్క కూడా. ‘మిస
కాసిట్ంగ’ కూడా చాలా పర్మాదకరం” అని ఆయన భావిసాత్రు.
ఇవాళ బొంబాయిలో లేచిన ‘కొతత్ కెరటం’ లాంటిది తెలుగులోనూ రావాలని ఆయన అంటారు. ‘వాటిలోల్ కళా వుంది; కాసూ వుంది. జీవితానికి
పర్తిబింబాలు ఆ చితార్లు. తెలుగు పరిశర్మ కూడా అలా కొతత్ దారి తొకిక్తే, నిశచ్యంగా కొతత్ పూలు పూసుత్ందని నేను గటిట్గా నముమ్తునాన్ను.” అనాన్రు
మలిల్ఖారుజ్నరావు – దృఢ నిశచ్యం గల కళళ్తో భవిషతుత్లోకి చూసూత్.
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