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1 ఫాల్ ష్ బాయ్క్

 పాత నిమాలకు సంబంధించిన లు.. నటీనటుల గురించి, నిమాల గురించి, ంకేతిక 
నిపుణుల గురించి.. వ రా..వ రా. తినెలా ఓ రి  అలనాటి నీరంగంలోకి తొంగిచూదాద్ం 

గుగుమమ్డిమమ్డి  
((కినిమాకినిమా  ––  11995555,,  మామారిచ్రిచ్    సంచిక నుంచీసంచిక నుంచీ))  

 సినిమా చితార్లు రకిత్ కటట్టానికి రకరకాల వయ్కిత్తవ్మూ, నటనా 
సామరధ్య్మూ గల నటులనేకమంది అవసరం. చితర్ంలో పర్జలను బలంగా 
ఆకరిష్ంచే తారలు కొదిద్మందే ఉనన్పప్టికీ, చితార్నిన్ విజయవంతం 
చేయటానికి నటులందరూ చకక్గా నటించాలి, పాతర్లనూ సనిన్వేశాలనూ 
పోషించాలి. “మిసస్మమ్” లో నాయికా నాయకులు ఒక పొర్పర్యిటరు దగగ్రికి 
ఉదోయ్గం కోసం పోతారు. ఈ పాతర్ ఈ ఒకక్ ఘటట్ంలోనే కనిపిసుత్ంది. కాని 
చితర్ం చూసినవారెవరూ ఈ పాతర్ను మరిచిపోలేదు. ఈ పాతర్ను 
రకిత్కటిట్ంచినవాడు గుమమ్డి వెంకటేశవ్రరావు.  

గుమమ్డి సినిమా పేర్క్షకులకు కొతత్వాడు కాడు. అతను 1950 నుంచీ 
సినిమాలలో నటిసుత్నాన్డు. “మిసస్మమ్” తరువాత విడుదలయిన 
“అరాథ్ంగి”లో అతను ధరించిన జమీందారు పాతర్ అందరీన్ ఆకరిష్ంచింది. 

అతను ధరించిన ఏ పాతర్ను బటీట్ అతని వయసు ఊహించటం సాధయ్ం కాదు _ అతను 1927 జులై 9 న పుటాట్డు.  
గుమమ్డి సవ్గార్మం తెనాలి తాలూకాలోని రావికంపాడు. తండిర్ బసవయయ్ గారు మధయ్తరగతి రైతు. వెంకటేశవ్రార్వుకు ముగుగ్రు తముమ్లూ, ఒక 

చెలెల్లూ ఉనాన్రు. వారంతా చదువుకుంటునాన్రు.  
గుమమ్డి హైసూక్లు చదువు 4 వ కాల్సునుంచి సూక్లు ఫైనల దాకా కొలూల్రులోనే సాగింది. రావికంపాడుకు కొలూల్రు మూడు మైళుళ్ంటుంది. 

4వ ఫారం జరుగుతూండగా గుమమ్డి సూక్లు నాటకాలలో పాతర్ధారణ పార్రంభించాడు. ఆ ఏడే (1942) “రైతు బిడడ్” అనే నాటికలో రైతుగా మొదటి 
బహుమానం కొటాట్డు.  
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అతను 1944 లో సూక్లు చదువు పూరిత్చేసి, ఇంటర చదవటానికి గుంటూరు వెళిళ్ హిందూ కాలేజీలో పర్వేశించాడు. ఈ ఏడు అతని వివాహం 
కూడా అయింది. కాలేజీలో చేరాక అతనికి చదువుమీద రకిత్ తగిగ్ంది. రాజకీయాలు అతనిన్ బలంగా ఆకరిష్ంచాయి. ఆ ధోరణిలో అతను రాజకీయాలలో 
పర్వేశించినా అతను రాణించి ఉండేవాడేనేమో ! ఎందుకంటే వకత్ృతవ్ంలో అతని కాలేజీకి అతనే ఫసుట్. ఆ కారణం చేతనే ఇంటర కాలేజ వకత్ృతవ్ పోటీకి 
హిందూ కాలేజి తరఫున అతనే పంపబడాడ్డు. నాటకాలు ఉండనే వునాన్యి. కాలేజీలో చదివిన కాలంలో అతను మూడు నాటకాలలో పాలొగ్నాన్డు. 
అందులో ఒకటి విశవ్విదాయ్లయ నాటకపోటీలో ఆడినది. 1946లో ఇంటర కొదిద్గా పాసై గుమమ్డి చదువుకు వీడోక్లు చెపిప్ సవ్గార్మం చేరాడు.  

ఇకక్డ అతను 1948 దాకా ఉనాన్డు. ఈ రెండేళళ్లోనూ అతను చేసిన పని సాథ్నిక నాటయ్మండలి ఒకటి నెలకొలిప్, నటులను తయారు చేసి, 
నాటకాలాడించటం. ఈ నాటక సమాజం వారు “వీరాభిమనుయ్”, “ఖిలీజ్ రాజయ్ పతనం”, “నాయకురాలు” నాటకాలాడారు. అందులో దురోయ్ధనుడు, గఫూర 
ఖాఁ, బర్హమ్నాయుడు పాతర్లను గుమమ్డి ధరించాడు.  

ఈ విధంగా రెండేళుళ్ వెళళ్బుచిచ్ గుమమ్డి తెనాలి చేరి, మరి ఇదద్రి భాగసావ్ములతో అకక్డ రేడియో, ఎలెకిట్ర్కల సామాగిర్ దుకాణం ఒకటి 
పెటాట్డు. కాని ఈ దుకాణం అతని జీవితాశయ సాఫలయ్ంగా కనిపించలేదు. సినిమా నటుడు కావాలనే కాంక్ష తరుముతోంది. డైరెకట్ర పర్సాద గారికి, 
చకర్పాణి గారికీ, అపుప్డపుప్డే సినిమా రంగంలోకి అడుగుపెటిట్న ఎన.టి.రామారావుకూ ఉతత్రాలు వార్శాడు. అవకాశం ఉంటే తెలియజేసాత్మని మొదటి 
ఇదద్రూ సమాధానాలు రాశారు. తనకే యింకా సాథ్వరం చికక్లేదని ఎన.టి.రామారావు రాశాడు.  

ఇలా వుండగా “శీర్ లక్షమ్మమ్ కథ” లో శేషమాంబను బుక చేయటానికి డి.ఎల. నారాయణ గారు తెనాలి వచాచ్రు. శేషమాంబ భరత్, గుమమ్డి 
వెంకటేశవ్రరావును బాగా ఎరుగును. ఆయన డి.ఎల.గారిని అతని దుకాణానికి తీసుకువచాచ్డు. డి.ఎల. గారు గుమమ్డి ఫోటోలు కొనిన్ తీసుకుని 
మదార్సుకు తిరిగి వెళాళ్రు.  

ఈ ఫోటోలు వృథాపోలేదు. సౌందరరాజన అయయ్ంగారు డి.ఎల.తో తాను కొతత్ నటీనటులతో తెలుగు పికచ్రు తీయ సంకలిప్ంచినటుట్ చెపాప్రు. 
డి.ఎల. గారు గుమమ్డి ఇచిచ్న ఫోటోలను సౌందర రాజన అయయ్ంగారికిచాచ్రు. వెంటనే మదార్సుకు బయలుదేరి రావలిసిందని సౌందరరాజన 
అయయ్ంగారు గుమమ్డికి తంతి ఇచాచ్రు. ఆ తంతి ఇచిచ్న వయ్కిత్ ఎవరో కూడా గుమమ్డికి తెలియదు. అయినా అతను బయలుదేరి మదార్సు చేరాడు. చేరిన 
రోజునే ఎగిర్మెంట పై సంతకం కూడా అయిపోయింది.   

సౌందరరాజన అయయ్ంగార తీసిన చితర్ం “అదృషట్దీపుడు”. అందులో గుమమ్డి ఒక సేనా నాయకుడి పాతర్. చినన్ పాతర్ నటించాదు. “అదృషట్ 
దీపుడు” పూరిత్ అవుతూనే అయయ్ంగారు “నవివ్తే నవరతాన్లు” పార్రంభించి అందులో గుమమ్డికి కథానాయిక తండిర్ పాతర్ ఇచాచ్రు. ఆ పాతర్ను గుమమ్డి 
తృపిత్కరంగా నిరవ్హించాడు. 

ఇపుప్డు గుమమ్డికి మదార్సులో ఉనన్ ఆతీమ్యులలో ఎన.టి.రామారావూ, గోపీచంద గారూ ఉనాన్రు. గోపీచంద గారిని అతను తెనాలిలోనే 
ఎరుగును. గోపీచంద గారు గుమమ్డిని తమ మూడు చితార్లలో “పేరంటాలు”, “పిర్యురాలు”, “పాలేరు” లలో బుక చేశారు. “పేరంటాలు” లో గుమమ్డి 
ధరించిన పాతర్ చాలా చినన్ది. “పిర్యురాలు” లో అతను మళీళ్ కథానాయుక తండిర్గా వృదధ్ పాతర్ ధరించాడు. “పాలేరు” లో గుమమ్డి ధరించిన పాతర్ 
జమీందారు పాతర్ చాలా ముఖయ్మైనది. కాని దురదృషట్వశాతూత్ ఈ చితర్ం పూరిత్కాలేదు.  

ఈ సమయంలో ఎన.టి.రామారావు ఆపత్వరగ్ం కొందరు కలిసి “పిచిచ్ పులల్యయ్” చితర్ం పార్రంభించారు. ఈ చితర్ంలో గుమమ్డికి మొదటిసారిగా 
ఒక బలమైన, బరువైన పాతర్ విలన భూపాలరావు పాతర్ దొరికింది. ఈ పాతర్ను గుమమ్డి విజయవంతంగా నిరవ్హించి మంచిపేరు తెచుచ్కునాన్డు.  

ఈ చితర్ం అనంతరం రాయలసీమ కాష్మ నివారణకుగాను ఎన.టి.రామారావు ఒక టూర్ప తీసుకుని ఆంధర్ పరయ్టనకు బయలుదేరాడు. ఈ టూర్ప 
లో గుమమ్డికూడా ఉనాన్డు. వీరు ఆంధర్లో వుండగా హెచ.ఎం.రెడిడ్గారు గుమమ్డికి ఒక తంతి పంపించారు. “పర్తిజఞ్” లో ఒక పాతర్ ధరించమని.  

“పిర్యురాలు” షూటింగ రోహిణీ సూట్డియోలో జరిగినపుప్డు హెచ.ఎం.రెడిడ్గారు గుమమ్డిని వృదధ్పాతర్లో చూసి వునాన్రు. అతని నటన 
ఆయనకు నచిచ్ంది; తంతి ఇచాచ్రు. అయితే ఈ తంతి గుమమ్డికి అందలేదు. టూర్ప మదార్సుకు తిరిగివచాచ్కే, తనకు “పర్తిజఞ్”లో ఒక పాతర్ వునన్ సంగతి 
గుమమ్డికి తెలిసింది.  
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దీని తరువాత గుమమ్డి నటించినది “తోడు దొంగలు” లో లోకనాథం. దురామ్రగ్మూ, హాసయ్మూ మిళితమై ఉనన్ ఈ పాతర్ను గుమమ్డి చాలా 
జాతీయంగా, సహజంగా, రకిత్గా నిరవ్హించాడు. “తోడు దొంగలు” తరువాత అతను నటించిన “మిసస్మమ్”, “అరాధ్ంగి” చితార్లు ఇంకా ఆంధర్లో 
నడుసూత్నే వునాన్యి.  

నటుడుగా గుమమ్డికి అనేక రకాల మనసత్తావ్లను చితిర్ంచగల నేరూప్ అనేక వయసుస్లను సుఫ్రింపజేయగల చాక చాకయ్మూ ఉనాన్యి. తాను 
ధరించే పాతర్ను పూరిత్గా అరధ్ం చేసుకుని నటించేటపుప్డు అందులో పూరిత్గా లీనమై, తన వయ్కిత్తావ్నిన్ ఎంత మాతర్మూ బయటపడనివవ్కుండా నటించే 
అపూరవ్ సామరధ్య్ం చాలా కొదిద్మంది నటులకే ఉంది. వారిలో నిసస్ందేహంగా గుమమ్డి వెంకటేశవ్రరావు ఒకడు.  

పర్సుత్తం గుమమ్డి “విజయగౌరి”లో వీరసింహుడు విలన గానూ, “బీదల ఆసిత్” లో జమీందారుగానూ, నేషనల ఆరట్ వారి చితర్ంలో రణధీర అనే 
కుంటి మాజీ సిపాయిగానూ నటిసుత్నాన్డు. “వదినె”, “బాల సనాయ్సమమ్ కథ”, “చాయ” చితార్లలో కూడా గుమమ్డికి వేషం ఉంది.         
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