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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

ఛాయాగ
ర్ హణ దర కుడు పి. దేవరాజ్

( జయచిత
ర్ – 1975, ఆగట్

సంచిక నుంచీ)

కొందరు జీవితంలో ఏదో చెయాయ్లనుకుంటారు. మరికొందరు ఏమీ అనుకోరు.
కాని అనుకోక పోయినా సరే, ఆనవాయితీ వుండడం నుంచి, దారి అటే లాగుతుంది.
పర్సిదధ్ ఛాయాగార్హకుడు దేవరాజ కు అదే జరిగింది. దేవరాజ తండిర్ గారు పి. శీర్ధర
నాటి

రోజులోల్ సుపర్సిదుధ్డైన

ఛాయాగార్హకుడు.

సవ్పన్సుందరి, మాయారంభ,

మాయలమారి, శీర్లక్షమ్మమ్కధ మునన్గు చితార్లను అదుభ్తంగా చితిర్ంచిన పేరు
గలవారు. కాని దేవరాజ కు ఆ ఉతాస్హం మొదటున్ంచీ లేదు. దేశాలు తిరగాలని, వూళుళ్
ఏలాలనీ అతను ఉదేద్శించాడు. మదార్సులోనే పుటిట్, పెరిగి, ఇకక్డే చదువు పూరిత్ చేసిన
తరావ్త అతని ఆశలకు ఒక దారి కనిపించింది. ‘షిప’ లో జేరాడు. కలకతాత్ నుంచి
మదార్సు; మదార్సు నుంచి కలకతాత్ వెళేళ్ ‘షిప’ లో అతని ఉదోయ్గం. కొంతకాలం అది
బాగానే వునన్టుట్ అనిపించింది. మరి కొంతకాలం కాగానే, దాని మీద విరకిత్ కలిగింది.
ఎపుప్డు చూసినా ఒంటరిగా నీటి మీద పర్యాణం. తలిల్దండుర్లీన్ సేన్హితులీన్
చూడాలంటే, కషట్ం. ఏదో జైలు జీవితంలా వునన్టుట్ంది గాని, తను ఆశించినటుట్గా
‘ఊళుళ్ తిరుగుతూ హాయిగా’ లేదు; రాజీనామా చేసి, వచేచ్శాడు. తరావ్త ఏం చెయాయ్లి?
తండిర్ గారిలా కెమెరా పని నేరుచ్కుంటే? అతనికి ఉతాస్హం లేదు. అలా ఆలోచించి,
ఆలోచించి సరే కానిమమ్ని చేరాడు. చేరిన తరావ్త అతనికి అందులో ఉతాస్హం కనిపించింది.
1961 లో పర్సాద పొర్డక్షనస్ వారి ‘అవుట డోర యూనిట’ లో చేరాడు. రెండేళళ్లోనే అతనికి ‘కెమెరా’ విషయం అవగాహనమయింది.
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తరావ్త పర్సాద వారు అతనిన్ తమ ‘సెప్షల ఎఫెకట్’ సు శాఖకు మారాచ్రు. ఆ పనిమీద అతను బొంబాయి వెళిళ్ కొంతకాలం వునాన్డు.
ఛాయాగార్హణంలో అతనికి వునన్ ఉతాస్హం ఇందులో కనిపించలేదు. బొంబాయి నుంచి మదార్సు వచేచ్సి , రాజలకిష్ వారి కెమెరా యూనిట లో చేరాడు.
అపుప్డు ‘గూఢాచారి 116’ పూరిత్ అవుతునన్ది. రవికాంత నగాయిచ శిషయ్రికంలో ‘ఫరజ్’ చితార్నికి పనిచేశాడు. తరావ్త ‘మహాబలుడు’ కు చేశాడు.
రవికాంత ఆ చితార్నికి దరశ్కుడు కావడం వలల్, చాయాగర్హణానికి సంబంధించిన పనల్నీన్ దాదాపుగా – సహాయకులైన దేవరాజ, కృషణ్లకే అపప్జెపాప్రు.
ఆ టైమ లో అతనికి మంచి అనుభవం కలిగింది.
అంతే! ఆ అనుభవంతోనే అతను హీరో కృషణ్ దావ్రా ‘మాసట్ర కిలాడీ’ చితార్నికి ఛాయాగార్హకుడయాయ్డు ! అది అతని తొలి చితర్ం. తరావ్త
రివాలవ్ర రాణి, రౌడీలకు రౌడీలు, జేమస్ బాండ 777, పసివాని పగ, పంజరంలో పసిపాప, రాజయ్ంలో రాబందులు, అభిమానవతి మొదలైన తెలుపు –
నలుపు చితార్లకు పనిచేశాడు.
అతనికి వరణ్చితర్ం తీసే తొలి అవకాశానిన్ వై. వి. రావు కలిప్ంచారు. ఆ చితర్ం – ‘మొనగాడొసుత్నాన్డు జాగర్తత్!’ తరావ్త పిలాల్ ? పిడుగా?, రాణి
అవుర జానీ (హిందీ), నాకూ సవ్తంతర్ం వచిచ్ంది వరణ్ చితార్లకు పని చేశాడు. వై. వి. రావు నిరిమ్ంచిన ‘ఒకనారి వంద తుపాకులు’ చితర్ంలో కొంత భాగం
‘సినిమా సోక్ప’ లో వునన్ది. ఆ చితర్ం దావ్రా అతనికి ఆ అవకాశం కూడా కలిగింది.
“తెలుగులో తొలిసారిగా ‘సినిమా సోక్ప’ లో షూట చేసే అవకాశానిన్ పొందగలిగాను. అందుకు వై. వి. రావు గారే కారకులు” అంటారు
దేవరాజ.
కొంతకాలం కిర్తం దేవరాజ సొంతంగా చినన్ చితర్ం తియాయ్లని, మూడు నెలలోల్ పూరిత్ చెయాయ్లనీ పధకం వేశారు – కొతత్ దరశ్కుడితో, కొతత్
వాళళ్తో. కాని అది రెండేళళ్యిపోయింది; కొతత్ వాళుళ్ అనుకుంటే, పెదద్వాళళ్తోనే తియయ్వలసి వచిచ్ంది. అపుప్డు ఆ చితార్నికి ‘మటిట్ మనుషులు’ అని పేరు
పెటాట్రు; ఇపుప్డు దానేన్ ‘పెదిద్ంటి కోడలు’ అని మారాచ్రు.
“నిరామ్ణ వయ్వహారాలలో పడి, చాలా ఇబబ్ందులోల్ పడాడ్ను. కాని, నిరామ్త జి. వి. యస. రాజుగారు, వెంకటార్జుగారు, సుబాబ్రావు గారు, వేణి
మూవీస శీర్నివాసరావుగారు మొదలైన మితుర్లు నాకు ఆసరాగా నిలబడి, చితార్నిన్ పూరిత్ చెయయ్డానికి తోడప్డాడ్రు. వారికి ఎపప్టికీ నేను కృతజుఞ్డైన
వుంటాను. తవ్రలోనే ఈ చితర్ం విడుదల కాబోతునన్ది.” అనాన్రు దేవరాజ.
“ ‘నాకూ సవ్తంతర్ం వచిచ్ంది’ వరణ్ చితర్ం నాకు నచిచ్న చితర్ం. పనితనం చూపడానికి అవకాశం ఇచిచ్న చితర్ం. నాకు కావలసిన సదుపాయాలు
ఇచిచ్, కొంతవరకూ నా అభిరుచి మేరకు తియయ్డానికి పోర్తస్హించారు దరశ్క నిరామ్తలు శీర్ లకీమ్దీపక, శీర్ పర్భాకరరెడిడ్. ఈ చితర్ంలో కొంతవరకూ సహజ
వాతావరణానిన్, వాసత్వికతనూ చూపించడానికి కృషి చేశాము.
“నిజం చెపాప్లంటే, సహజ వాతావరణం, వాసత్వికతలు ‘కలర’ లో వచిచ్నంత చకక్గా ‘తెలుపు నలుపు’ చితార్లోల్ రావు. రంగులోల్ ఆ
సౌకరాయ్లునాన్యి. పైగా నా దృషిట్లో కలరే తేలిక, బాల్క అండ వైట కంటె. పర్తిది ‘మోలడ్’ చేసుకోవలసిన అవసరం లేదు. అందంగా, హాయిగా,
వాసత్వికంగా ఎలా కావాలంటే అలా, కలర లో చూపవచుచ్ను. అందుకే నేను కలర ఛాయాగార్హణం అంటే ఎకుక్వగా ఇషట్పడతాను.” అనాన్రు దేవరాజ.
“అపప్టోల్ నేను కె. యస. ఆర. దాసు గారితో ఎకుక్వగా కైరమ చితార్లకు పనిచెయయ్డం వలల్, ననున్ ‘కైరమ ఫోటోగార్ఫర’ అనేవారు – నేనే కైరమూ
చెయయ్కపోయినా, కాని, నాకు కొతత్ తరహాగా వుండే సాంఘిక చితార్లకు పనిచెయయ్డం అంటే చాలా ఇషట్ం. ఉనన్ది ఉనన్టుట్గా తియాయ్లని అభిలాష.
అలాంటి అవకాశం వసేత్ ఎంతైనా చెయాయ్లనీ వునన్ది; చెయయ్కలననీ వునన్ది.” అంటారు దేవరాజ.
“నిజానికి కైరమ చితార్లు నాకు మంచి పేరు తెచాచ్యి. ఆ చితార్లకు నేను ఎపుప్డూ కృతజుఞ్డినే. కాని అవే ఎపుప్డూ అయితే ఉతాస్హం
తగుగ్తుంది. అంటే ఆ చితార్లకు పనిచెయయ్నని కాదు; అవీ చేసాత్ను. కాని, అందరూ ‘వెరైటీ’ కోరుకునన్టేట్ ఛాయాగార్హకుడు కూడా ‘వెరైటీ’ కోరుకోడంలో
తపుప్లేదనుకుంటాను.
కైరమ చితార్లు తియయ్డంలో చాలా ఇబబ్ందులునాన్యి. పర్తి క్షణమూ అకక్డ గండమే. ఎకక్డో కెమెరా పెటాట్లి; తిర్లిల్ంగ గా తియాయ్లి.
గురార్లుంటే అవి తంతాయి; రివాలవ్ర లు వుంటే బులెటుట్ల్ తగులాత్యి. కొండ అంచుల మీద, ఇంటి కపుప్ల మీదా కెమెరాతో పరుగెతాత్లి. దానికి కొంత
తెగింపు, సాహసం కూడా అవసరమే. అందుకనే పేరు రావడం కూడా అలాగే వసుత్ంది.” అంటారు ఆయన.
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తెలుగులో ఇకమీదట వరణ్చితార్లకే ఎకుక్వ అవకాశం వుందని దేవరాజ నమమ్కం. “కనన్డం; మలయాళ భాషలవారే ఎకుక్వగా వరణ్చితార్లు
తియయ్గలుగుతునాన్రు. పర్జలు వరణ్చితార్లు చూడాడ్నికే అలవాటుపడాడ్రు; అంచేత, ముందు ముందు అవే ఎకుక్వగా వసాత్యి” అంటారాయన.
దేవరాజ వాళళ్ది – ‘ఛాయాగర్హణ వంశం’ తండిర్గారి పోలిక దేవరాజ కు వచిచ్నటేట్, దేవరాజ తముమ్ళుళ్ కూడా ఆ శాఖలోనే పనిచేసుత్నాన్రు.
కొదిద్ రోజులోల్నే వాళుల్ కూడా ఛాయాగార్హకులుగా కనిపిసేత్ అందులో ఆశచ్రయ్ం ఏమీ వుండదు!
వై. వి. రావు తవ్రలో ఆరంభించబోతునన్ వరణ్చితార్నికి (‘రోటీ’ ఆధారంగా) దేవరాజ పనిచెయయ్బోతునాన్రు. “తొలిసారిగా, యన. టి.
రామారావుగారితో పని చెయయ్బోతునాన్ను. వారు ఆశీరవ్దించారు” అనాన్రు దేవరాజ తృపిత్గా.
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