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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

కొమామ్రెడి
డ్

తి
ర్

(కినిమా – 1952, అకో
ట్ బర్ సంచిక నుంచి )

1950 ఏపిర్ల లో కాకినాడలో నాటయ్కళాపరిషతుత్ జరిగింది.

దీని పర్తేయ్కత ఏమంటే, సుపర్సిదధ్ సేట్జి, సినిమా నటుడూ, ఇపుప్డు సేట్టు కౌనిస్ల సభుయ్డూ అయిన
పృధీవ్ రాజ కపూర దానికి అధయ్క్షత వహించాడు. నాటయ్ కళా పరిషతుత్లో పర్దరిశ్ంచిన నాటకాలకు
బహుమానాలిచేచ్టపుప్డు పృధీవ్రాజ ఒక పదమూడేళళ్ పిలల్కు రెండు బహుమానాలిచాచ్డు. బెజవాడ నేషనల
ఆరట్ ధియేటరస్ వారు ఆడిన బుచిచ్బాబుగారి నాటకం “ఆతమ్వంచన” లో ఈ పిలల్ బెంగాలీపిలల్ పాతర్ ధరించి
కొదిద్పాటి నృతయ్ం చేసి వుండింది. ఈ నృతయ్ం చూసిన మీదట పరిషతుత్ వారు ఈమె చేత అదే సమావేశంలో
పర్తేయ్క నృతయ్ పర్దరశ్నం పెటిట్ంచారు. ఈమె నృతయ్ం చేసుత్నన్ంతసేపూ ఈమె “ఫుట వరక్” చూసూత్ ఉండిన
పృధీవ్రాజ ఆమె నటననూ, నృతాయ్నికీ వేరేవ్రు బహుమానాలిసూత్ ఈమె నృతాయ్నిన్ పర్తేయ్కంగా
పర్శంసించాడు.
ఈమే నేటి సినీ తార సావితిర్. ఆనాటికి సావితిర్ సినిమా మొహం యెరగదు. రెండేళళ్ అనంతరం
ఈనాడు ఈమె నటించిన, నటిసుత్నన్ చితార్ల సంఖయ్ దాదాపు ఇరవై; ఈ అపూరవ్ విజయం ఆకాశం నుండి సావితిర్ వొళోళ్ రాలిపడ లేదు. నడుముకు
తాడుకటిట్ ఆమెనెవరూ పైకి చేదలేదు…
1937 సెపెట్ంబరు, అకోట్బరు మాసాలలో సావితిర్ బెజవాడలో గాంధీనగరంలో పుటిట్ంది. ఆమెకు దాదాపు అక్షరాభాయ్సంతో బాటే నృతయ్ంతో
పర్వేశం కలిగింది. ఆమె 6వ ఏట బడికిపోవటం పార్రంభించింది. మరుసటి సంవతస్రమే ఆమె నృతయ్ం నేరవ్నారంభించింది.
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శిష టాల్ పూరణ్యయ్శాసిత్ గారు హరికధలు చెపప్టంలోనూ, కూచిపూడి భాగవతాలలోనూ నిపుణుడు. ఆయన కొంత మంది ఆడపిలల్లిన్ చేరదీసి
వారికి నృతయ్ం నేరిప్ పర్దరశ్నాలిచేచ్వారు. ఆయన చేరదీసిన పిలల్లోల్ ఏడేళళ్ సావితిర్కూడా ఒకతె. రాధాకృషణ్ నృతయ్నాటికను శాసిత్గారు సవ్యంగా రాసి
అందులో సావితిర్ కృషణ్పాతర్కు తరిఫీదు చేశారు. సుశీల, రాజయ్ం అనే పిలల్లు కూడా ఈ బృందంలో ఉండేవారు. వీరంతా తమ మెదటి పర్దరశ్నానిన్
బెజవాడ రామమోహన లైబర్రీలో ఇచాచ్రు. తరువాత రాజమండీర్ లోనూ, కొతత్గూడెంలోనూ, పాలకొలుల్లోనూ రాధాకృషణ్ నృతయ్నాటిక తాలూకు
పర్దరశ్నాలు జరిగాయి. పర్దరశ్న జరిగిన పర్తిచోటా సావితిర్ ఒక కపోప్, మరో బహుమానమో కొటుట్కొచిచ్ంది.
ఈ పర్దరశ్నాల ఫలితంగా సావితిర్కి నృతయ్ంలో అభిలాష పూరిత్గా కలిగి ఇంటోల్ పైరవేటుగా సంగీతమూ, నృతయ్మూ కూడా నేరుచ్కోసాగింది.
తరువాత కొదిద్ కాలానికి ఈమె అరుణోదయ నాటయ్మండలిలో చేరి దాదాపు ఒక సంవతస్రం పాటు వారి పర్దరశ్నలలో పాలొగ్నన్ది. ఈ
నాటయ్మండలిలో ఎన. టి. రామారావు, జగగ్యయ్, కె. వి. ఎస. శరమ్ మొదలైనవారు నటిసూత్ వుండేవారు. వీరి పర్దరశ్నలు ఆరింటిలో సావితిర్ పాలొగ్నన్ది.
ఈ విధంగా సంవతస్రం గడిచాక సావితిర్ సొంతాన నవభారత నాటయ్మండలి పార్రంభించింది. దీనికి కోట సుబర్హమ్ణయ్ శరమ్గారు నృతయ్
దరశ్కుడు. పర్తేయ్కంగా ఆరెక్సాట్ర్ ఉండేది. ఈ నాటయ్ మండలిలో సావితిర్తో పాటు సుశీల, సరోజ అనే పిలల్లు కూడా ఉండేవారు. వీరు ఆంధర్లో అనేక చోటల్
విజయవంతంగా పది పనెన్ండు పర్దరశ్నలిచాచ్రు.
1950 నాటయ్కళాపరిషతుత్లో ఎన. టి. రామారావు బావమరిది పుండరీకాక్షయయ్గారి నిరవ్హణకింద వునన్ బెజవాడ నేషనల ఆరట్ ధియేటర వారు
బుచిచ్బాబు గారి “అతమ్వంచన” పర్దరిశ్ంచ నిశచ్యించి అందులో బెంగాలీ పిలల్ పాతర్ను సావితిర్కిచాచ్రు. దాని పరయ్వసానం మనకు తెలుస్.
ఈ పరిషతస్మావేశం జరిగిన మరుసటిమాసంలోనే – మేనెల 12వ తేదీన – గోకులకృషాణ్ డిసట్ర్బూయ్టింగు సంసధ్కు చెందిన కృషణ్మూరిత్ గారు
సావితిర్ ఇంటికి వచిచ్ అపప్టోల్ తాము తీసూత్ండిన సంసారం చితర్ంలో రెండవ నాయిక అయిన కమల పాతర్ను సావితిర్కి “అఫర” చేశారు.
ఇది సావితిర్కి వచిచ్న రెండవ సినిమా ఛానస్ అని చెపాప్లి. ఎందుచేతనంటే, అంతకు పూరవ్మే – 1949లో – “అగిన్పరీక్ష” లో వేశయ్పాతర్కు
సావితిర్ని మదార్సు పిలిపించి మేకప టెసుట్చెయయ్టమూ, ఎంతగా మేకప తో వయసు తీసుకురావటానికి పర్యతిన్ంచినా సావితిర్ ఆ పాతర్కు
చినన్దనిపించటమూ, చివరకాపాతర్ను లకీష్కాంత నిరవ్హించటమూ అయిపోయింది.
1950 మే 17 న బయలుదేరి ఎకస్ పెర్స లో సావితిర్ మదార్సు చేరింది. కంటార్కుట్ల మీద సంతకాలయిపోయాయి. సావితిర్ కమల పాతర్ ధరించి
పదిహేనురోజులు పనిచేసి ఒక సెట పూరిత్ చేసింది కూడా. రెండవ సెట మీద పని పార్రంభమయింది. ఒక రోజు షూటింగు జరిగింది. సావితిర్ కమల
పాతర్కు పనికి రాదనీ, భయపడుతోందనీ నిరామ్తలు నిశచ్యించారు. కమల పాతర్ పుషప్లతకిచాచ్రు. సావితిర్ “సంసారం” లో మరొక చినన్ పాతర్
ధరించింది. ఆమెకు పోరష్న లేదు. ఆమె కారులో తిరిగే అమామ్యిలలో ఒకతెగా మనకు కనబడుతుంది; నాగేశవ్రార్వును చూసి “నువు హీరో
నాగేశవ్రార్వులా వునాన్వే”. అంటుంది . అంతే ఆమె వేషం.
సావితిర్ సినిమాలో అడుగుపెడుతూనే ఈ హంసపాదు పడటానికి కారణం లేకపోలేదు. “సంసారం” చితర్ం చూసినవారికి కమల పాతర్
గురుత్కొసుత్ంది. కమల పెదద్ హోదాగలది, ధనమూ, దరప్మూకలది, నాగేశవ్రరావు ధరించిన పాతర్ పలెల్టూరు వాడిది. అతను ఆమెను చూసి భయపడి
వెనకుక్తగుగ్తూంటే కమల మీదిమీదికి వసుత్ంది. ఆ పాతర్ల పారసప్రయ్ం అటువంటిది. ఇక నటులసిధ్తి చూసేత్ సావితిర్ దృషిట్లో నాగేశవ్రరావు రాటు తేలిన
నటుడు. తాను కొతత్గా సినిమా రంగంలో పర్వేశించిన అనుభవంలేని మనిషి; పై పెచుచ్ యెనన్డూ పురుషుల పకక్న నృతయ్ం కూడా చేసినది కాదు. ఒక
మగవాడి పకక్న – అందులోనూ నాగేశవ్రరావు పకక్న – నటిసూత్, మీదిమీదికి పోవటం ఆమెకు ఏ మాతర్మూ సాధయ్ంకాలేదు. కమల పాతర్కు సావితిర్
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పోషించలేకపోయింది. లోపం యెటువంటిదైనా సావితిర్కి ఈ తొలి అనుభవం. చాలా ఆశాభంగం కలిగించినటుట్ కనిపిసుత్ంది. ఆమె ఇక మరి ఏ సినిమా
అవకాశం కోసమూ యతిన్ంచలేదు. ఉండటం మటుకు మదార్సులోనే ఉనన్ది.
విజయ సంసధ్ తరపున కె. వి. రెడిడ్ గారు “పాతాళ భైరవి” షూటింగు పూరిత్ చేసుత్నన్ రోజులు. రెడిద్ గారికి “మాజిక పాలెస” సెట లో నృతయ్ం
చెయయ్టానికి కొందరు కావలిసి వచాచ్రు. ఆయన సావితిర్ నృతయ్ం అది వరకే చూసివుండటం చేత ఆమెను ఒక నృతయ్ం చెయయ్మనాన్రు. ఒపుప్కునన్ది.
ఈ కారణంగా ఆమె వాహినీ సూట్డియో ఆవరణలో అడుగుపెటట్టం జరిగింది. ఇదే తన కళాజీవితంలో పెదద్ పరివరత్నకు పునాది అని సావితిర్
విశావ్సం. ఏమంటే ఈ విధంగానే సావితిర్కి మొటట్మొదటిసారిగా చెపుప్కోదగిన పాతర్ – “పెళిళ్చేసిచూడు” లో సావితిర్ పాతర్ – లభించింది. చాలా మంది
చితర్ నిరామ్తలు పర్తయ్క్షంగా నటులలో తాము చూడగలిగిన శకుత్లనే విశవ్సిసాత్రుగాని, వారిలో గుపత్ంగా ఉనన్ శకుత్లను అంచనా కటట్గలవారు అరుదు.
అటువంటి నిరామ్తల కళళ్పడేవరకూ ఆరిట్సుట్కు మంచి అవకాశం దొరకదు.
“పెళిళ్చేసిచూడు” లో సావితిర్కి అటువంటి అవకాశం దొరికిందనటానికి రుజువేమిటంటే, “పెళిళ్చేసిచూడు” పూరిత్కాక పూరవ్మే సావితిర్కి
నాలుగు బుకింగులు – “పిర్యురాలు,” “ఆదరశ్ం”, “రూపవతి”, “శాంతి” – లభించాయి. వీటిలో “శాంతి”, “పెళిళ్చేసిచూడు” కనన్ ముందుగా
రిలీజయిందికూడానూ.
సావితిర్కి ఈ బుకింగులు రావటానికి మరొక కారణం కూడా ఉంది. విజయవారు తమ చితార్లతాలూకు “రష” లను గోపయ్ంగా వుంచరు,
సూట్డియోకు వచిచ్న వారినందరినీ చూడనిసాత్రు. సావితిర్ తన పాతర్ను బాగా పోషిసుత్నన్దనన్ మాట పొకక్టానికి ఇదే ముఖయ్కారణం. “విజయవారికి రెండో
హీరోయిన గా పనికి వచిచ్న ఆరిట్సుట్ మనకెందుకు పనికి రాకపోతుంది?” అనన్ ధైరయ్ం కూడా కొందరు ఆవలంబించి ఉండవచుచ్. ఏమైన “పెళిళ్చేసిచూడు”
లో సావితిర్ సినిమా కళా జీవితం గటిట్గా ఆరంభమయింది. “పెళిళ్చేసిచూడు” విడుదల అయినాక సహజంగా మరినిన్ బుకింగులు లభించాయి. ఇపుప్డు
సావితిర్ ఎగిర్మెంటు చేసివునన్ చితార్లు జంపన వారి “మేనరికం”, చమిర్యావారి “సంకార్ంతి” వినోదావారి “దేవదాసు”, పీపులస్ వారి “పలెల్టూరు”, ఎ.
వి. ఎం. వారి “వదినె”, శోభా పికచ్రస్ (ఘంటసాల) వారి “సీవ్ట హోం,” హెచ. ఎం. రెడిడ్గారి “పర్తిజఞ్” విజయవారి “చందర్హారం”, నవయుగ వారి
“జోయ్తి”, భాసక్ర వారి “బర్తుకు తెరువు”, పర్సాద ఆరట్ వారి తొలి చితర్ం. ఇందులో “పలెల్టూరు”, “సంకార్ంతి”, పూరిత్ అయిపోయాయి. ఒకక్ జంపనవారి
“మేనరికం” తపప్ మిగిలినవనీన్ చురుకుగా సాగుతునన్వే.
సరిఅయిన పాతర్దొరికి, తదితర నటులుకూడా సమరుధ్లుండి, మంచి కంపెనీ, పర్తిభగల డైరెకట్రూ వుంటేనే గాని ఎగిర్మెంటు చెయయ్గూడదనన్
పటుట్దల సావితిర్కి లేక పోతే ఆమె ఈపాటికి ఇంకా ఎకుక్వ చితార్లలో బుక అయివుండును. ఏనటి కూడా సవ్యంగా రాణించలేదనీ, ఇతర నటుల
పర్భావం కూడా తన మీద ఉంటుందనీ సావితిర్ విశావ్సం. ఒకనాడు – రెండేళల్ కిర్తం – “సంసారం” లో కమల పాతర్కు పనికి రాదనిపించుకునన్ సావితిర్
ఈనాడు నాయికపాతర్లూ, వాంప పాతర్లూ, “దేవదాసు”లో పారవ్తి లాంటి బరువైనపాతర్లూ నటిసుత్నన్దంటే ఆమె ఈ సవ్లప్ కాలంలో యెంత
నేరుచ్కునన్దో మనం ఊహించవచుచ్. ఈ నేరుచ్కోవటంలో ఆమెకు అపారమైన విశావ్సం వుంది. తన పకక్న వుండే నటులు సమరుధ్లైతే తపప్నిసరిగా తన
నటన కూడా పెరిగి తీరుతుందని ఆమె విశావ్సం. ఈ విశావ్సం ఆమెకు చాలా లాభించిందనటానికి యెటిట్సందేహమూలేదు. కొందరు పైకి వచిచ్న తారలు
తామే చితార్నిన్ మోసెయయ్గలమని బోరల్పడటం మనం చూసూత్నే ఉనాన్ం.
అనేక చితార్లలో నటించటంలో ఈమె కొనిన్ ఇబబ్ందులు పడుతోంది. కొదిద్మంది తపప్ చితర్ నిరామ్తలు తమ నటులకు కధ చెపప్రు, పాతర్ను
విడమరిచ్ చెపప్రు. ఏ రోజు డైలాగస్ ఆ రోజు ఇసాత్రు. పాతర్ను పోషించేభారం నటులకు వదలరు. డైరెకట్రు గటిట్వాడైతే ఇదంత బాధ ఉండకపోవచుచ్గాని,
నటించేమనిషికి తూకంగా నటిసుత్నాన్మనన్ సంతృపిత్గాని, ఆతమ్విశావ్సంగాని ఉండదు. మరొక ఇబబ్ంది ఏమంటే అధిక సంఖాయ్కులైన చితర్ నిరామ్తలు తమ
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షూటింగు కారయ్కర్మానిన్ ముందుగా తెలపరు. అనేక చితార్లలో పనిచేసే మనిషి ఒకరి పనితో మరొకరి పని సమనవ్యించే అవకాశం వుండదు. అటాల్
ముందుగా షూటింగ పోర్గార్ం ఇవవ్గల కంపెనీలను మూడింటినే సావితిర్ వేళళ్ మీద లెకిక్సుత్ంది.
తెలుగుతారలలో అంజలీదేవి అంటే సావితిర్కి చాలా అభిమానం, ఆమెను తన ఆదరశ్ంగా కూడా భావించేది. తన నృతయ్పర్దరశ్నాలలో
అంజలీదేవి సినిమా నృతాయ్లను అనుకరించేది. ముఖయ్ంగా పర్తిభా వారి “బాలరాజు” లో “తీయని వెనెన్లరేయి” అనే పాటకు అంజలీదేవి చేసిన నృతాయ్నిన్
సావితిర్ తన పర్దరశ్నాలలో ఆకరష్వంతంగా చేసేది. ఒకవేళ ఆమె చెయయ్కపోతే పేర్క్షకులు పటుట్బటిట్ ఆమె చేత చేయించేవారు. కొనిన్ తమిళ చితార్లలో
అంజలీదేవి వేదాంతం రాఘవయయ్గారి నృతయ్ దరశ్కతవ్ంకింద చేసిన నృతాయ్ల గురించి సావితిర్ ఇపప్టికీ ఘనంగా చెబుతుంది.
హిందీ నటులలో నరీగ్స, దిలీప కుమార లను చూసేత్ సావితిర్కి యెకుక్వ అభిమానం. విజయావారు “పెళిళ్చేసి చూడు” నూ, రోహిణీ వారు
“గృహలకీష్” నీ హిందీలో తయారు చేసిన రోజున సావితిర్ హిందీ తారల జాబితాలో చేరిపోతుంది. అపుప్డీమెను గురించి హిందీ తారలు ఏమనుకుంటారో
మనం తెలుసుకోవచుచ్.
సావితిర్ ఇంకా చినన్ పిలల్. కొతత్ తారల ఆవశయ్కతజాసిత్గా వునన్ సమయంలో ఈమె రంగంలోకి అడుగు పెటిట్ంది. ఇదే తరుణంలో సినిమారంగ
పర్వేశంచేసిన మరి ఇదద్రు ముగుగ్రు పిలల్లు తమకు దొరికిన అవకాశాలను సరిగా వినియోగించుకోలేక పోయినారు; సావితిర్ వినియోగించుకోగలిగింది.
వారు తారా పథానిన్ అందుకోలేక పోయారు. ఈమె అందుకునన్ది. ఈ కారణం చేత, ఈమె పైకి రావటానికి కేవలం అదృషట్మే తోడప్డిందనటానికి లేదు.
ఈమెలో సవ్తహాగావునన్ శకిత్సామరాధ్య్లేగాక ఈమె తండిర్ చౌదరిగారి కర్మశిక్షణ కూడా ఈమె అభివృదిధ్కి తోడప్డుతునన్దనటానికి సందేహం లేదు.
ఈమెకు మంచి భవితవయ్ం వునన్ది.
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