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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

ఠలాచారయ్

( జయచిత
ర్ , 1969, మే, సంచిక నుంచీ)
విఠలాచారయ్ సనాతన కుటుంబంలోంచి వచిచ్న వయ్కిత్. ఆయన సవ్సధ్లం, జనమ్సధ్లం ఉడిపి.
మాతృభాష కనన్డం. 1920 వ సంవతస్రంలో జనవరి 28 న ఆయన పుటాట్రు.
ఉడిపిలోనే విఠలాచారయ్ విధాయ్భాయ్సం సాగింది. రాజుల కధలూ, మాంతిర్కుడి కధలూ
వినడానికి ఆ అబాబ్యి అపుప్డు ఎంతో కుతూహలం చూపేవాడు. నేటి ఆయన చితర్ నిరామ్ణానికి ఆ
విధంగా నాడే పునాది పడి వుంటుంది! చరితర్ పుసత్కాలు చదవడం అతనికి అలవాటయింది.
ఆ అలవాటు నేటికీ వుంది. ఆయన లైబర్రీలో ఇవాళ, దాదాపు మూడువేల పుసత్కాలునాన్యి.
ఈ మూడు వేల పుసత్కాలూ ఆ కోవకు చెందినవే.
అయితే విఠలాచారయ్కు చదువు మీద శర్దధ్కలగలేదు. అతని చదువు ఒకటోఫారం మధయ్ దాకా
వచిచ్ ఆగిపోయింది. ‘ఈ చదువూ, ఈ బడీ బోరు.’ అనుకుని ‘జోరు’ గా తిరగడం సాగించాడు. ‘ఈ
వూరు విడిచి పెటిట్ ఎకక్డికైనా పోవాలి; కషట్పడి ఏదైనా పని చెయాయ్లి’ అనుకునాన్డతను. ఆ వూహతో,
కటుట్కునన్ గుడడ్లతో బయలేద్రాడు – ఉడిపి నుంచి. ఎకక్డికి పోవాలి? అనుకునాన్డు మళీళ్. ‘అరిసికరై’
అనే వూళోళ్ అతని అనన్గారు హోటలు నడుపుతునాన్రు. అకక్డికి పోదాం అని కాలు సారించాడు.
అయితే ఆ వూరు అకక్డికి ఎంత దూరమో, ఎలా వెళాళ్లో ఏ విషయాలూ అతనికి తెలియవు. తీరా
చూసేత్ నూటయాభైమైళళ్ దూరం వుంది. చితర్ం ఏమిటంటే – జానపదంలోని రాజకుమారుడిలా,
విఠలాచారయ్ మధయ్ మధయ్ మజిలీలు చేసూత్ ఆ నూటయాభైమైళూళ్ కాలినడకన పూరిత్ చేశాడు; అపుప్డు
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అతని వయసుస్ తొమిమ్ది సంవతస్రాలు.

అనన్గారి హోటలు వాయ్పారంలో చేరి, విఠలాచారయ్ కషట్పడి పని చేసి, పెదద్వాడైనాడు. అరిసికరై దగగ్ర ఒక కొండ వునన్ది. ఆ కొండ మీద
వెంకటేశవ్రాలయం వుంది. దానికి ‘మాలెకలుల్ తిరుపతి’ అని పేరు. అకక్డినుంచి, అసలు తిరుపతికి, భూమిలోంచి సొరంగ మారగ్ం వునన్దని ఒక నమమ్కం
కూడా వుంది. విఠలాచారయ్ ఆ వూరు వసూత్నే, ఆ వెంకటేశవ్ర ఆలయానికి వెళిళ్ – “సావ్మీ ! తుండుగుడడ్తో ఈ వూరు వచాచ్ను. ననున్ పెదద్వాడిని చేసి,
ఐశవ్రయ్ం ఇసాత్వో, ఇలాగే వుంచుతావో నీదే భారం” అని పార్రిధ్ంచాడు.
హోటలు వాయ్పారంలో విఠలాచారయ్ లకీష్దేవి అనుగర్హం పొందాడు. అనన్గారితో పాటు అతనికీ ఐశవ్రయ్ం కలిసొచిచ్ంది. (ఆ నమమ్కంతోనే
ఆయన, అరిసికరైలో వునన్ వెంకటేశవ్రసావ్మి దేవాలయానికి వెళేళ్ కొండదారిలో వునన్ ఎలకిట్ర్క దీపాల ఖరుచ్ను చాలా కాలం నుంచి భరిసుత్నాన్రు. ఆ
ఆలయంలో కలాయ్ణ మంటపం కూడా ఆయన నిరిమ్ంచారు.)
ఆ వూళోళ్ వుంటూనే, విఠలాచారయ్ నాటకాలోల్ వేషాలు వెయయ్డం ఆరంభించారు. కతిత్సామూ, గరిడీ, కుసీత్లూ నేరుచ్కునాన్రు. అనేక కుసీత్
పర్దరశ్నాలలో పాలొగ్ని, బహుమతులు పొందారు.
1938లో విఠలాచారయ్ జాతీయోదయ్మంలో పాలొగ్ని, మూడు సారుల్ జైలు శిక్ష అనుభవించారు. దాదాపు ఐదు సంవతస్రాలు పాటు, రాజకీయాలోల్
ముమమ్రంగా తిరిగిన తరావ్త, 1943 లో తిరిగి వాయ్పారంలో పడాడ్రు. అయితే ఈ సారి వాయ్పారం సినిమాలకు సంబంధించినది. కొంత మంది దగగ్ర
సేన్హితులతో కలిసి, టూరింగ టాకీస నడపసాగారు. మూడు సంవతస్రాలు ఆ వాయ్పారం నడిపిన తరావ్త, ఆ మితుర్లూ ఆయనా కలిసి – ‘మాహాతామ్
పికచ్రస్’ అనన్ సినిమా నిరామ్ణ సంసధ్ను సాధ్పించి – శీర్నివాస కలాయ్ణం, సౌభాగయ్లకీష్ మొదలైన ఏడు కనన్డ చితార్లను నిరిమ్ంచారు. విఠలాచారయ్ ఆ
చితార్లకు నిరామ్త. మూడు, నాలుగు చితార్లోల్ ఆయన హాసయ్పాతర్లు కూడా ధరించారు.
నేటి దరశ్కుడయిన జి. విశవ్నాధం అపుప్డు ఎడిటర గా వుండేవారు; దరిమిలా ఒక చితార్నిన్ డైరకుట్ చేశారు – ఆ చితర్ం వందరోజులు ఆడింది.
అది పురసక్రించుకుని, ఆ సంసధ్ వారు విశవ్నాధానిన్ ఇంకో చితర్ం కూడా డైరకుట్ చెయయ్మనాన్రు. అయితే, ఎందుకనో ఆయన వునన్టుట్ండి ఎకక్డికో అడర్స
చెపప్కుండా పరారీ అయిపోయాడు. దాంతో, జరుగుతునన్ జాగును భరించలేక, విఠలాచారయ్, తానే దరశ్కతావ్నిన్ చేపటట్వలసి వచిచ్ంది. ఆ విధంగా ఆయన
దరశ్కుడిగా రూపొందారు.
అయితే కనన్డ చితార్లు ఎంత కషట్పడి తీసినా ఆటే లాభాలు సంపాయించేవి కావు. పైగా, అంతకంటె భారీగా వచేచ్ తెలుగు, తమిళ చితార్ల
తాకిడి ఒకటి. ఈ కారణంగా విఠలాచారయ్, కనన్డ చితర్ నిరామ్ణానిన్ విడిచి పెటిట్, తెలుగు చితార్లు తియాయ్లనుకునాన్రు. తెలుగు చితార్లు తియయ్డానికి ఇంకో
కారణం కూడా వుందని విఠలాచారయ్ చెబుతారు.
ఒక పెదద్ జోయ్తిషుక్డి దగగ్రకు వెళిళ్ ఆయన రెండు పర్శన్లు అడిగారట.
1. పర్సుత్తం నాకు దాదాపు రెండు లక్షల రూపాయలు అపుప్ంది. అది తీరిపోతుందా? ఎనాన్ళళ్లో?
2. నేను లాభాలు సంపాయించాలంటే ఏ వాయ్పారం చెయాయ్లి?
ఈ రెండు పర్శన్లకూ జోయ్తిషుక్డు ఇచిచ్న సమాధానాలు ఏమిటంటే – రెండేళళ్లో ఆ అపుప్లు తీరిపోతాయనీ, పరభాషా చితార్లు తీసేత్ లాభాలు
వసాత్యనీ. జోయ్తిషుక్డు చెపిప్నటేట్, రెండేళళ్లో ఆయన అపుప్లు తీరిపోయాయి. పరభాషా చితార్లు తియాయ్లనన్ ఉదేద్శంతో కూడా తెలుగు చితార్ల
నిరామ్ణానికి ఉపకర్మించారు.
1953 లో విఠల పొర్డక్షనస్ పేరిట విఠలాచారయ్ దరశ్క, నిరామ్తగా తెలుగు చితార్ల నిరామ్ణం ఆరంభించారు. తెలుగులో తీసిన ఆయన మొదటి
చితర్ం – ‘కనాయ్దానం’. ఆ చితర్ం తీసేనాటికి విఠలాచారయ్కు తెలుగు అసలు రాదు. (ఈ రోజున ఆయన దగగ్ర వునన్ పుసత్కాలోల్ తెలుగు పుసత్కాలు ఎకుక్వ
– తెలుగు కుష్ణణ్ంగా మాటాల్డతారు!)
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తరావ్త ఆ సంసధ్ విఠల కంబైనస్ గా మారింది. రెండు సంసధ్ల పేరిటా మొతత్ం 17 చితార్లు నిరిమ్ంచారు. ఏ రెండు, మూడు చితార్లో తపప్ ఈ
చితార్ర్లనీన్ మంచి లాభాలు తెచిచ్పెటాట్యి. ఇంతవరకూ ఆయన 33 చితార్లను డైరకుట్ చేశారు! ఇనిన్ చితార్లను డైరకుట్ చెయయ్డం కూడా ఘనతే ! ఇందులో
ఒక తమిళ చితర్ం, కొనిన్ కనన్డ చితార్లూ, ఎకుక్వ తెలుగు చితార్లూ వునాన్యి.
పర్సుత్తం ఆయన గండికోటరహసయ్ం, (ఈ నెల విడుదల) కదలడు – వదలడు, పి.యస.ఆర, గౌతమీ, కె. జి. ఆర, విఠల కంబైనస్ వారి
చితార్లను డైరకుట్ చేసుత్నాన్రు. ఇవనీన్ జానపదాలే. విఠలాచారయ్గారికి ఎనమండుగురు సంతానం. నలుగురు అబాబ్యిలూ, నలుగురు అమామ్యిలూ.
పెదద్బాబ్యి – బి. వి. శీర్నివాస – దరశ్కుడిగా వుంటునాన్డు. తతిమామ్ అబాబ్యిలు చదువుకుంటునాన్రు.
“నా విజయ రహసయ్ం ఏమిటంటే – అనిన్ రసాలూ గల కధను చకచకా చెపప్డం. నా దృషిట్లో సినిమాలో ముఖయ్మైనవి మూడు రసాలు –
కరుణ, హాసయ్ం, శౌరయ్ం” అనాన్రు విఠలాచారయ్. ఆయన సవ్శకిత్మీద పైకి వచిచ్న మనిషి. కషట్పడి పని చెయయ్డం, హృదయపూరవ్కంగా పని చెయయ్డం –
అనన్ అంశాలు ఆయన జీవిత కధలో పర్ధానంగా కనిపించే అంశాలు.
“నేను మదార్సు వచిచ్న మొదటోల్ వాహిని సూట్డియోలో కనన్డ చితార్లు తీసినపుప్డు, శీర్ నాగిరెడిద్గారు చాలా సహాయం చేశారు. కనన్డ చితార్ల
నిరామ్ణానికి ఖరుచ్ ఎకుక్వ అవుతోందని అంటే – సూట్డియో అదెద్ చాలా తగిగ్ంచి, అనేక సదుపాయాలు కలిగించారు. అలాగే శీర్ సుందర లాల గారు కూడా
నాకు సహాయ పడాడ్రు” అనాన్రు విఠలాచారయ్.
1972 లో ఆయన సొంత సూట్డియోను పార్రంభిసాత్రు. “అపుప్డు రెండు రకాల చితార్లనూ నిరిమ్ంచాలనన్ ఉదేద్శం నాకు వునన్ది. ఇటు
‘బాకాస్ఫీస’ చితార్లూ, అటూ పర్యోగాతమ్క చితార్లూ నిరిమ్ంచగలిగే సోత్మత, తాహతు అపుప్డు లభించగలవని నేను అనుకుంటునాన్ను” అని చెపాప్రు
విఠలాచారయ్.

***
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