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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

కె.
( జయచి

1994 మే సంచికనుంచి పునరుమ్ ణ)
ఇంతవరకూ నేను దాదాపు నలభై చితార్లకు దరశ్కతవ్ం వహించాను.
అయితే, వాటిలోల్ ఏ చితార్నికీ ఎదురోక్ని సమసయ్ ‘శీర్ షిరీడ్ సాయి బాబా మహతయ్ం’
చితార్నికి దరశ్కతవ్ం వహించినపుప్డు ఎదురొక్నాన్ను.
నిజానికి, ఆ సినిమాకి దరశ్కతవ్ం వహించడమే నా చలన చితర్
జీవితంలో ఓ కిల్షట్మైన ఘటట్ంగా చెపుప్కోవాలి ఎందుకంటే పౌరాణిక, చారితర్క,
జానపద, భకిత్రస పర్ధానమైన చితార్లను దరశ్కతవ్ం వహించడం లో నిషాణ్తులు
అయిన సుపర్సిదధ్ దరశ్కులు కె.వి.రెడిడ్, కమలాకర కామేశవ్రరావు, వేదాంతం
రాఘవయయ్,

సి.పులల్యయ్,

సి.ఎస.రావు

వంటి

వారు

దరశ్కతవ్ం

వహించాలిస్నటువంటి కథాంశం ‘శీర్ షిరీడ్ సాయీబాబా మహతయ్ం’.
అటువంటిది, కేవలం సాంఘిక చితార్లే తపప్ పౌరాణిక, జానపద,
చారితర్క, భకిత్రస పర్ధానమైన చితార్ల చితీర్కరణకు సంబంధించి ఎటువంటి
అనుభవమూ, అవగాహన లేని ననున్ సాయీబాబా చితార్నికి దరశ్కతవ్ం
వహించమని నిరామ్తలు కోరినపుప్డు మొదట నేను ఒపుప్కోలేదు. ఐనా వారు
ఎనోన్ వయ్య పర్యాసల కోరిచ్ సాయి బాబాను గురించి పూరిత్ వివరాలు సేకరించి.
వివరంగా నాకు చెపిప్ ‘ఈ చితార్నికి మీరే దరశ్కతవ్ం వహించాలి’ అని
పటుట్బటట్డంతో చెయయ్క తపిప్ంది కాదు.
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నిరామ్తలు సాయిబాబా గురించి సేకరించి ఇచిచ్న వివరాలనీన్ కుష్ణణ్ంగా చదివి, ఆకళింపు చేసుకుని ఒక కథ తయారు చేసుకునాన్ను.
ఆ చితార్నికి సీర్క్న పేల్ తయారు చేసుకునన్పుప్డు. చితీర్కరణం చేసుత్నన్పుప్డు - ‘ఇది నా తరహా చితర్ం కాద’నేది పదే పదే గురుత్ంచుకుని,
మరింత ఏకాగర్త కనబరిచి కృషి చెయయ్డం జరిగింది.
ఆ చితార్నికి సంబంధించి నేను ఎదురొక్నన్ అతి కిల్షట్మైన ఘటట్ం ఏమిటీ - అంటే సాయిబాబా నడత ఎలా వుండాలి? అనేది.
ఎందుకంటే సాయిబాబా ఈ శతాబద్ం వరకూ మన మధయ్ వునాన్రు. ఆయన సమాధి సిథ్తిని చేరుకొనన్ది 1900 లోనే. అంచేత అయనది
పురాణ పాతర్ కాదు. చరితర్కు సంబంధించిన వయ్కిత్ ఆయన.
పురాణ పాతర్ అయితే మనకు చాలా గర్ంథాలునాన్యి కాబటిట్ వాటిని చదివి పాతర్ని రూపొందించొచుచ్. లేదంటే, గతంలో విడుదలైన
పౌరాణిక చితార్లను చూసి - వాటిననుసరించి పాతర్ రూపకలప్న చెయొయ్చుచ్ కాని - ఇకక్డ అలా కాదు. సాయిబాబా అనే వయ్కిత్ ఈ భూమీమ్ద
జనిమ్ంచాడు ఆయన నడక ఎలా వుంటుంది ? ఆయన ఎలా మాటాల్డతారు ? ఆయన అలవాటుల్, ఆచారాలు ఎలా వుంటాయి. అనేవి
నిరణ్యించుకోవడానికి చాలా శర్మపడాలిస్ వచిచ్ంది.
సాయిబాబా చితార్నికి ఇళయరాజా గారు సంగీత దరశ్కులు కావడం ఒక విధంగా నా అదృషట్మనే చెపాప్లి. ఎందుకంటే, ఈ
చితార్నికి సంబంధించి నాకు కలిగిన సందేహాలను ఆయనతో చరిచ్ంచడం వలల్ ఆయన కూడా కథ విషయంలో మరింత శర్దధ్ తీసుకుని
ఆయనకి తోచిన సలహాలూ, సూచనలు ఇసూత్ ఎంతో సహకరించారు.
పాటలు ‘కంపోజింగ’కి ఇళయరాజా గారు కోయంబతూత్రు తీసుకెళాళ్రు. కోయంబతూత్రు సమీపంలో పొలాల్చిచ్ అనే వూళోళ్
ఇళయరాజా గారికి ఒక గురువు వునాన్రు. గురువు అంటే ఆయనకి సంగీతానిన్ నేరిప్ంచిన గురువు కాదు. పారిమారిథ్క చింతననీ, తాతివ్క
జాఞ్నానిన్ బోధించిన గురువు అనన్మాట. మాతో పాటూ ఆతేర్య గారు, నిరామ్తలలో ఒకరైన బాబూరావు గారూ వచాచ్రు.
మేమంతా కలసి అయనిన్ చూడాడ్నికి పొలాల్చిచ్ వెళాళ్ం. అకక్డ ఆయనని (ఇళయరాజా గారి గురువుగారిన్) చూడగానే నాకు మెరపు
లాంటి ఆలోచన వచిచ్ంది. ‘చూడాడ్నికి ఆయన ఒక అవధూతలా వునాన్రు. అంచేత ఈ చితర్ంలో సాయి బాబా పాతర్ తీరు తెనున్ల విషయంలో
ఈయనిన్ అనుసరిసేత్ బావుంటుంది’ అనిపించింది.
కోయంబతూత్రు నుంచి మదార్సుకి తిరిగి రాగానే సాయిబాబా పాతర్ధారి అయిన విజయ చందర గారికి పొలాల్చిచ్లో మేము చూసిన
ఇళయరాజా గారి గురువుగారి గురించి వివరించి చెపప్గానే ఆయన చాలా సంతోషించారు.
ఆ తరావ్త, సాయిబాబా బర్తికి వుండగా, ఆయనిన్ చూసినవారు ఎవరైనా వుంటే, వారిన్ కూడా అడిగి మరికొనిన్ వివరాలు
సేకరించడానికి షిరీడ్ వెళిళ్ అకక్డా, ఆ చుటుట్ పర్కక్ల పార్ంతాలోల్నూ తిరిగి విచారించాము. ఆయన కాలంలో చినన్ వాళుళ్గా వునన్ వాళుళ్
కొందరు తారసపడాడ్రు. కానీ, వాళుళ్ వృదుధ్లైపోవడం వలల్ - వాళుళ్ చూసింది పూరిత్గా చెపప్లేకపోయారు. అయినపప్టికీ, వాళళ్కి గురుత్నన్ంత
వరకూ ఆయన గురించి చెపిప్ సహకరించారు.
సాయిబాబా ఈ శతాబద్ంలో పుటిట్న చరితర్ పురుషుడే అయినపప్టికీ ఆయన పుటిట్న పర్దేశం ఎకక్డో తెలియదు. ఆయన ఫలానా చోట
పుటిట్నటుట్ ఎకక్డా, ఎవవ్రూ చెపప్లేదు. ఎవరికీ తెలీదు. ఆయనకూడా ఎకక్డా, ఏ సందరభ్ంలోనూ ఆ విషయానిన్ చెపుప్కునన్టుట్ ఆధారాలు
ఏమీ లేవు. అంచేత ఆయన పుటిట్న పర్దేశం ‘ఫలానా’ అని ఎవరు చెపిప్నా నమొమ్దుద్. ఎవరు రాసినా నమొమ్దుద్. అని చెపాప్రు అకక్డివారు.
అంచేత పొలాల్చిచ్లోని ఇళయరాజా గారి గురువుని దృషిట్లో పెటుట్కుని, షిరీడ్ - పరిసర పార్ంతాలోల్ ఆయన కాలంలో వునన్ వాళుళ్
ఆయనని చూసినవాళుళ్ చెపిప్న కొనిన్ వివరాలిన్ బటిట్ సాయిబాబా పాతర్ రూప కలప్న చెయయ్డం జరిగింది.
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షూటింగ పార్రంభం రోజున నేనెంతో భయపడాడ్ను. ఫలితం ఎలా వుంటుందో ఏమోనని చితర్ం షూటింగ పూరత్యి,
విడుదలయేయ్వరకూ ఆ భయం నాలోంచి పోలేదు.
చితర్ం విడుదలైంది, చితార్నిన్ చూసిన పర్తి ఒకక్రూ నిజంగా సాయిబాబానే చూసుత్నన్ అనుభూతికి లోనయాయ్రు. చితర్ంలో పూరిత్గా
లీనమై చూశారు. చితార్నిన్ విజయవంతం చేశారు. ముఖయ్ంగా సాయిబాబా పాతర్ రూపకలప్న విషయంలో మేము తీసుకునన్ శర్దధ్కి, పడిన
శర్మకి తగిన ఫలితం లభించినందుకు దరశ్కుడుగా నాకు తృపిత్ - ఆనందం కలిగాయి.
ఇది - నిజంగా కిల్షట్మైన ఘటట్మే అయినా నా జీవితంలో మరచిపోలేని మధురానుభూతికి గురిచేసిన మధురమైన ఘటట్ంగానూ నేను
భావిసుత్నాన్ను.
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