ఫాల్ష్ బాయ్క్

1

పాత నిమాలకు సంబంధించిన

లు.. నటీనటుల గురించి, నిమాల గురించి,

ంకేతిక

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

కాంచనమాల

(తెలుగు నిమా 1948, ఏపి
ర్ ల్ సంచిక నుంచీ)

తెనాలి సమీపంలో కూచిపూడి అనే గార్మంలో నివసించే దాసరి నారాయణదాసు కుమారెత్
కాంచనమాల. పినతండిర్ వీరాసావ్మి ఇంటోల్ పెరిగింది కొంతకాలం. వీరాసావ్మి సంఘసంసక్రత్,
వైలనిసుట్. ఈయన ఇంటోల్ పెరిగిన కాలంలోనే కాంచనమాలకి కొంత సంగీతం, విజాఞ్నం అబిబ్ంది. ఆమెకి
పదమూడు ఏళుళ్నన్పుప్డు, సినిమాలలో చేరాలని బుదిధ్పుటిట్ంది. కాని, అపప్టోల్ ఖాయ్తి గడించిన ఒక
దరశ్కుడు, కాంచనమాల ముఖం సీర్క్నుకి పనికిరాదనాన్డు.
ఆ తరావ్త కొంతకాలానికి కపిలవాయి రామనాథశాసిత్, ఋషేయ్ందర్మణి నటించిన ’కృషణ్
తులాభారం’ లో యీమెకి అవకాశం లభించింది. అపప్టికే గాలి వెంకయయ్తో కాపురం చేసూత్ండేది. కృషణ్
తులాభారంలో కాంచనమాల నటించిన పాతర్ మరీ చినన్దవటం వలల్, పైగా యీ చితర్ం విజయవంతం
కాకపోవటం వలల్, కాంచనమాలకి పేరు రాలేదు.
తెనాలి వారు ’వీరాభిమనుయ్’ కి ఆరిట్సుట్లని అందచేసే కాంటార్కుట్ తీసుకోవటం వలల్ యీమెకి
వీరాభిమనుయ్లో అవకాశం లభించింది. వీరాభిమనుయ్కోసం తీసిన టెసుట్షాటుస్ చూసి, పర్ఖాయ్త సతరీ నిరామ్త
బాయిజదన బాయి ముగుధ్రాలయిందనీ, పర్ఖాయ్త హిందీ చితార్లలో వేయిసాత్నని అడగాగ్ అందుకు
కాంచనమాల

అంగీకరించలేదనీ

తెలుసుత్నన్ది.

ఆ

తరావ్త

విపర్నారాయణలో

నటించింది.

విపర్నారాయణలో యీమె నటన చూసి, కీ.శే.గూడవలిల్ రామబర్హమ్ం గారు “యిపప్టికి తెలుగు
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సినిమాలకి ఒక తార వచిచ్ంది” అని పర్జామితర్లో వార్శారు. గృహలకిష్ తరావ్త కాంచనమాల తారాపథానిన్ చేరుకుంది. మాలపిలల్, వందేమాతరం, మళీళ్
పెళిళ్, యిలాల్లు, మైరావణలలో నటించింది. 1941 పార్ంతాలకి, కాంచనమాలకి ఒకక్ తెలుగు సినిమా పరిశర్మలోనే కాక, దకిష్ణదేశ సినిమా పరిశర్మ
అంతటిలోనూ ఒక పెదద్ విలువ ఏరప్డింది.
జెమినీ సూట్డియోస పార్రంభించి, దకిష్ణదేశ సినిమా పరిశర్మ అంతటినీ అరచేతులోల్ బిగిదాద్మని వుదేద్శించి, ఆనాటి పర్ఖాయ్త తారలనీ,
టెకీన్షియనల్ని బుక చేయ పార్రంభించాడు వాసన.
జెమినీ వారి నాలుగు చితార్లలో నటించటానికి బుక చేశాడు కాంచనమాలని వాసన. ఆరిధ్కంగా, సాంఘికంగా, మనిషి సిథ్తి పెరిగినపుడు, ఆ
పరిణామంలో కాకపోయినా, కనీసం కొంతయినా విజాఞ్నమూ, సంసాక్రమూ పెరిగితే కాని తటుట్కోవటం కషట్ం. అలాకాని సందరభ్ంలో మానసిక
వైపరీతాయ్లు కలగటం సహజం.
తెలుగు దేశంలో వుతత్మ నటీమణిగా పూజింపబడిన కాంచనమాలకి అహంకారం కలిగింది. అంతే కాకుండా పర్తి మనిషినీ_పర్తివయ్కిత్నీ
శంకించటం పార్రంభించింది. ఇవనీన్ మానసిక వైపరీతాయ్లే. సామానయ్ మనిషి సవ్భావానికి యీమె సవ్భావానికీ యిదే వయ్తాయ్సం. ఈ వయ్తాయ్సానేన్ పిచిచ్
అంటారు.
బాలనాగమమ్లో నటించేటపుప్డే కాంచనమాల మతి కొంచెం అసిథ్రంగా వుండేది. లక్షణాలు పైన చెపాప్ను. దీనికి తోడు దేహ అనారోగయ్ం. కాని
అపప్టోల్ యీమె మతి సిథ్రంగా లేదని ఎవవ్రూ అనుకోలేదు. గీరావ్ణం అనాన్రు. చీటికి మాటికి కయియ్మనటం పార్రంభించింది. జెమినీలో పనిచేసే
వుదోయ్గులకి యిది భరించటం కషట్ంగా వుండేది. వైషమయ్ం పెరిగింది.
ఒకసారి పోటాల్ట శృతి మించింది. వాసన వచిచ్ తీరుప్ చెపప్బోయాడు. కాంచనమాల వాసనీన్ తిటిట్ంది.
మేకప తీయించమనాన్డు. నషట్పరిహారంగా లక్షరూపాయలకి పైన యిచుచ్కోమని, వాసన రిజిషట్ర నోటీసు యిచాచ్డు. వాసన రిజిషట్ర నోటీసుకు
కాంచనమాల బెదిరిపోయింది. రాజీకి సిదధ్మైంది. అపప్టికి జెమినీ నుంచి కాంచనమాలకి 22.5 వేల రూపాయలు ముటాట్యి. బాలనాగమమ్ పూరిత్
చేసేటటుట్గా, ఆ తరావ్త, నెలకి 500 రూ. అలవెనుస్తో మరొక చితర్ంలో నటించేటుట్గా రాజీ కుదిరింది.
రాజీ కాగితాలమీద సంతకం పెటట్టానికయితే అంగీకరించింది కాని, మళీళ్ జెమినీ సూట్డియోస లో అడుగుపెటట్డానికి సిదధ్పడలేదు.
కాంచనమాల. ఆతామ్భిమానం అందుకు కారణం. ఈ ఆతామ్భిమానమే అతిగా వుండటం యీమె మానసిక చాంచలాయ్నికి కారణం.
తెనాలికి వెళిళ్ తలుపులు మూసుకుంది. ఎవవ్రితోనూ, మాటాల్డదు. ఎకక్డికీ వెళళ్దు. వాసన రాజీ, సినిమాలు అనీన్ మరిచిపోవ పర్యతిన్ంచింది.
దీనిన్ ఎసేక్పిజమ అంటారు. ఆ తరావ్త ఆరు నెలలకి ఆమె భరత్ గాలి వెంకయయ్ మరణించటం జరిగింది. అసలే కషాట్లోల్ చికుక్కునన్ కాంచనమాల మనసుస్
వెంకయయ్ మరణంతో దదద్రిలిల్ంది.
మరికొంత చలించింది. కాంచనమాలకి పటిట్న పిచిచ్ భయంకరమైంది కాదు. ఒకరికి హానిచేసే పిచీచ్ కాదు. నవువ్తుంది. కిలకిల నవువ్తుంది.
ఎవరనాన్ పలకరిసేత్ పలకదు. పలికితే సరయిన జవాబు యివవ్కపోవచుచ్. రికాష్లు జటాక్లు ఎకిక్ తిరుగుతుంది. ఇవే ఆమె పిచిచ్ లక్షణాలు. ఈ లక్షణాలు
కూడా ఎపుప్డు వుండేవి కావు. ఎపుప్డో ఒకపుప్డు కనుపిసాత్యి. తతిమామ్ సమయాలలో సిథ్రంగానే వుంటుంది.
తెనాలిలో సతయ్నారాయణ టాకీసు నిరవ్హిసుత్నన్ శివలింగపర్సాద వుంటునన్ వీధిలోనే కాంచనమాల నివసిసూత్ండేది. పర్సాద కి కాంచనమాల
మీద కల అభిమాన గౌరవాలవలల్_వెంకయయ్ మరణానంతరం దాదాపు రెండు సంవతస్రాలు మగదికుక్ లేకపోవటం వలల్, కాంచనమాల మతికొంత సిథ్మిత
పడటం వలల్, కాంచనమాల, పర్సాద లకు బాంధవయ్ం ఏరప్డింది.
మళీళ్ సినిమా పరిశర్మలో అడుగుపెడితే మిగిలివునన్ కాసత్ మతి చాంచలయ్ం పోతుందని, 1946 లో పర్సాద కాంచనమాలని మదార్సుకి
తీసుకొచాచ్డు. సాట్ర కంబైనుస్, ఫేమస ఫిలింస వారు కలిసి ’ఆడజనమ్’ తీదాద్మనుకునాన్రు. కొనిన్ ఆటంకాలవలల్ ఆ పర్యతన్ం ఫలించలేదు.
ఆమెకి సినిమాలలో నటించాలని యీనాడు ఎంతో వుతాస్హం వుంది. కెమెరా ముందు నిలబడగానే ఆమె పర్వరత్నలో ఎంతో మారుప్ వసుత్ంది.
ఆమె భరత్ పర్సాదే సవ్యంగా కాంచనమాలతో చితర్ం తీయటానికి సనాన్హాలు జరుపుతునాన్రు.
కనీసం 1949 లోననాన్ కాంచనమాలని మళీళ్ తెరపై చూడటానికి సినిమా పేర్క్షకులకి అవకాశం లభిసుత్ందని ఆశిసుత్నాన్ను. .
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