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సయ్నటుడి

ద కధ

అలు
ల్ రామలింగయయ్

( జయచిత
ర్ – 1973, జనవరి సంచిక నుంచీ)
అది గత నెల డిసెంబరు 6. షూటింగ కు వెళళ్వలసిన రోజు.
ఉదయమే ఫోన మోర్గింది. నిదర్ నుంచి లేచాను. అది నా సవ్గార్మమైన
పాలకొలుల్ నుంచి వచిచ్న టర్ంకాల. గుండెలు దడదడ కొటుట్కునాన్యి.
మనసస్ంతా శూనయ్మైపోయింది. ఇంటోల్ వాళల్కు హీనసవ్రంతో ఆ వారత్
చెపాప్ను. నా భారాయ్ పిలల్లు నిశేఛ్షుట్లై నా దగగ్రకు చేరారు. నేను
వినకూడనిదీ, వినాన్ భరించలేనిదీ, యిటువంటి రోజు రాకూడదని
ఎపుప్డూ తలచేదీ అది వచేచ్సింది. అది మా తలిల్గారి అంతిమ ఘడియల
వారత్.
మధాయ్హన్ం సుమారు 1 గం. కు హైదార్బాద ఎకుస్పెర్స, రాతిర్
మెయిలు తపప్ మిగతా రైళళ్నీన్ రదద్యిన రోజు. అంతిమ ఘడియలు
ముగియక ముందే 350 మైళళ్ దూరంలో వునన్ మా గార్మం చేరుకోవాలనీ
ఆమె చివరి మాట వినాలని ఆవిడ కంటి చూపు చూడాలని నా ఆవేదన. కారులో వెళేత్ రాతిర్కే చేరిపోయి అంతిమ దరశ్నం చేసాత్ననే ఆశ - నిరాశల
మధయ్లో, హోరున కురుసుత్నన్ వరష్ంలో నేనూ నా భారయ్, నా పెదద్ కుమారెత్ బయలేద్రాం. నిటూట్రుసూత్, చికక్బటుట్కునన్ మనసుస్తో పర్యాణం ముపైఫ్ మైళుళ్
సాగింది.
మరి కొంత దూరం వెళేళ్సరికి రోడుడ్కు అడడ్ంగా కరర్లు కటట్బడి, ఎదర ఎకక్డో వాగు పొంగిందని దారిలేదని పదిమైళుళ్ వెనకుక్ వెళిళ్, పర్కక్నునన్
పలెల్లు చుటిట్ తిరిగి కొంతదూరం వెడితే టర్ంకు రోడుద్ చేరవచుచ్నని అకక్డ నుంచి పర్యాణం చేయవచుచ్నని, చెపాప్రు. అలాల్గే చుటిట్, మళాళ్ టర్ంకురోడుడ్
చేరి పదిమైళుళ్ సాగాము. కొతత్గా కటిట్న బిర్డిజ్, దాని మీద కారు చెరిసగం కూరుకుపోయే మటిట్, పర్కక్నునన్ది డైవరష్న రోడుడ్ – తిరగబడిపోయే నీటి
పర్వాహం. మరల నాలో నిరాశ, ఆవేదనతో బయలేద్రిన నాకు దారిలో ఏమిటీ ఆటంకాలు? ఆ కనుచూపు, తుదివాకుక్ నేను నోచుకోలేదా? అనే
తలంపులతో నిసత్బుధ్డనైపోయాను. నాకు జతగా బయలేద్రిన మితుర్లు కె. సూరయ్నారాయణ కారు దిగి వంతెన వదద్ వునన్ వరక్రుస్ను బర్తిమిలాడి చాలా
కిల్షట్మైన పరిసిధ్తులలో ఆ కారమ్క సోదరుల సహాయంతో బిర్డిజ్ దాటించగలిగారు.
ఇక పరావ్లేదనుకునాన్ం. ఇంకో పదిహేను మైళుళ్ ముందుకు సాగాం. ఎటు చూసినా నీటి పర్వాహం. ఆ పర్వాహం మధయ్లో కారుల్
తిరగబడిపోయే పెదద్ పెదద్ గోతులతో రోడుడ్. ఒక లారీ వచేచ్వాటిని రానివవ్కుండా వెళేళ్ వాటిని వెళళ్నివవ్కుండా కూరుకుపోయింది. 60, 70 లారీలు రోడుద్
మీద నిలబడి పోయినై. 2, 3 లారీలు వాగులో పడిపోయినై. ఇది కిల్యరు అయినా చినన్ కారు వెళళ్టం కషట్ం అని కొందరు, పరావ్లేదని కొందరు
వూరడిసుత్నాన్, నిరాశ – నిసప్ృహలతో విషాద మనసుక్డైన ననున్ హాసయ్నటునిగా చూడాడ్నికి వచిచ్న కారమ్కులు, లారీ డైరవరుస్ కుశలపర్శన్లు – సినిమా
సంగతులు అడగనారంభించారు. కారి దిగి చేతులెతిత్ దణణ్ం పెటిట్ నా దుసిధ్తిని చెపాప్ను. “మీ కారు ఎతిత్ అవతల పెటేట్సాత్ం. మీకేం భయం లేదు. యీ
లారీలు తపుప్కుని ఎదరకు కారు తీసుకురండి” అనాన్రు. లాభం లేదని అనుకుంటునాన్ కారును ముందుకు సాగించాను. ఎందుకైనా మంచిదని నా భారాయ్
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బిడద్లను కారు దిగి పొమమ్నాన్ను. మితుర్లు సూరయ్నారాయణ సీట్రింగు పటుట్కునాన్రు. కొంచెం సాగింది కాదు. ఎదర చకార్లు రెండూ మటిట్లో
కూరుకుపోయాయి. ఎదరకు గానీ, వెనకకు గానీ, కారు కదలటం లేదు. సోదర కారిమ్కులు “పరావ్లేదు పోనీయండి” అంటూనే వునాన్రు. వదద్ని
సోదరలను వాదించి మరల వెనకుక్ తోసివేయమని బర్తిమిలాడుకునాన్ను. ఎలాల్గైతేనేం మటిట్లో కూరుకుపోయిన కారు వెనకుక్ వచేచ్సింది.
పుటెట్డు దుఃఖం ముంచుకు వసుత్నన్ నా కళళ్లో నుంచి మదార్సు నుంచి బయలేద్రిన హైదార్బాద ఎకుస్పెర్స వెళిళ్పోతోంది. అందులో వెళిళ్నా,
విజయవాడ చేరి అరధ్రాతిర్కైనా పాలకొలుల్ చేరేవాణిణ్ అనిపించింది. నిలువెతుత్ మనుషుయ్లు నడుం వరకూ కూరుకుపోయే గోతులోల్ॐచి లారీలు వెళళ్సాగాయి.
కారును డైరవరుకు వపప్జెపిప్ ఒక లారీలో వెళిళ్పోతే బాగుంటుందని, లేదా యీ ఎకుస్పెర్స నైనా అందుకోవచుచ్నని తలంపుతో ఓ లారీ డైరవరునడిగాను.
‘అయోయ్పాపం రండి’ అనాన్డు. నా కుటుంబంతో సహా లారీ డైరవరు పర్కక్న కూరుచ్ని ‘ఇపుప్డే వెళిళ్పోయిన ఎకుస్పెర్స గూడూరులో ఆగుతుంది కదా?
ఇకక్డకు గూడూరు ఎనిన్ మైళుళ్ వుంటుంద’ ని అడిగాను. 35, 40 మైళుళ్ వుంటుందనాన్డు. కాబటిట్ ఆ ఎకుస్పెర్సూస్ దొరకదు. మళాళ్ అంతా దిగిపోయాం.
కారులో కూరుచ్ని తిరిగి మదార్సు వెళిళ్పోదామని తలుసుత్ండగా అదే మంచిదని గూడూరు నుంచి ఎదురు వచిచ్న ఒక సోదరుడు ‘మీరిది దాటినా మిగతా
వాగులు దాటలేరు’ అని చెపప్గా మదార్సు తిరిగి వెళళ్ నిరణ్యించుకునాన్ం.
నేను వినాలనుకునన్ వాకుక్ వినకుండా చేయాలని, నేను చూడాలనుకునన్ చూపు కనిపించకుండా జరగాలని-విధి యిలాల్ వుందా అని నా
దురదృషట్మునకు చింతిసూత్ తిరిగి మదార్సు బయలేద్రాను. మితుర్డు సూరయ్నారాయణ మొదటి సారి దాటించిన వాగు పర్వాహ మధికమైపోయింది. తిరిగి
మదార్సు చేరుకునే అవకాశమూ లేదు. యీ విషాదానిన్ ఎలా దిగమింగాలో తోచలేదు. హోరున కురుసుత్నన్ వరష్ంలో కారు దిగాను. ఆ బిర్డిజ్ కంటార్కట్రుకు
నా సిధ్తిని వెలల్డించాను. అతను దారి చూపి తన పరివారమైన కారిమ్క సోదరులను పిలిచ్ ఆ పర్వాహం పర్కక్నునన్ వంతెనపై ఇరువైపులా చెకక్లు
వేయించాడు. ధైరయ్ం చేసి పది గజాలు చెకక్లపై ముందుకు సాగించాం. ఒక వైపు చెకక్లు విరిగిపోయి, మరొకవైపు చెకక్లు తిరగబడి కారు ఎదరకు,
వెనకుక్ కదలకుండా అడుడ్కుంది. ఎంతమంది తోడప్డాడ్, బయలేద్రిన పాలకొలుల్గానీ, తిరిగి మదార్సు గానీ, చేరలేని సిధ్తిలో సోదరులంతా కారును పైకెతిత్
చెకక్లు తీసివేసి మరల వెనకిక్ గెంటేశారు.
ఎదరకు వెళళ్లేని వెనకుక్రాలేని యీ సిధ్తిలో, ఉదయం బయలేద్రిన మేము చూసుకునే సరికి సాయంతర్ం అయిదు. మదార్సు నుండి హౌరా
మెయిలు రాతిర్ గం. 8.50. కారును అకక్డే వుంచివేయదలిచాం. అనీన్ చకక్బడాడ్క మదార్సు తీసుకురమమ్నాన్ం. వంతెన పర్కక్నునన్ డైవరష్న రోడుడ్
ముంచివేసి పర్వహిసుత్నన్ నీటి తాకిడికి లారీలు, బసుస్లు అతికిల్షట్మైన పరిసిధ్తులలో దాటటం చూశాం. మదరాసు పోయే ఒక బసుస్ను కూడా చూశాం. అది
బసుస్సాట్ండు కాదు. డైరవరుకు చేయెతిత్ దణణ్ంపెటిట్ నా పరిసిధ్తిని చెపాప్ను. అతను మనిన్ంచి బసుస్ ఎకక్మనాన్డు. గం. 7.30 లకు మదార్సు సెంటర్ల సేట్షన
ఇంకో మైలు వుందనగా బసుస్ సాట్ండులో బసుస్ ఆగిపోయింది. తడిబటట్లతో నేను, నా కుటుంబం ఫుట పాత మీద పెటెట్ – బేడా పెటుట్కుని టాకీస్ కోసం
నిరీకిష్సుత్నాన్ం. ఖాళీ టాకీస్ ఏమీ కనిపించదు. రికాష్లో రమమ్ని ఓ పర్కక్ రికాష్వాళుళ్, టాకీస్ తీసుకొసాత్ం ఏమిసాత్రు అని మరోపర్కక్ బోర్కరుల్ అడగసాగారు.
ఒక రూపాయిసేత్ టాకీస్ తీసుకొసాత్నని ఒక బోర్కరు పరుగెతాత్డు. ఆశతో ఎదురుచూశాం. వెళిళ్న వాడు రాడు. టాకీస్లు దొరకవు. ఒక జటాక్ వాడు వచిచ్
మూడు రూపాయలిసేత్ సెంటర్ల సేట్షనులో దింపుతాననాన్డు. తీసుకురమమ్నాన్ం.
జటాక్లో కూరుచ్నాన్ం. నడవసాగింది. అనుకోకుండా నా నోటి వెంట సెంటర్ల సేట్షన కు చేరినా యీ రోజు మెయిల బయలేద్రడం
రదద్యిపోతుందేమోనని వచేచ్సింది. సేట్షనులో దిగాం. మెయిల బయలేద్రుతుందని దృఢపరుచ్కునాన్ం. టికెక్టల్ కూయ్లోకి పరుగెతాత్. యీ కూయ్లో ఎపుప్డు
టికెక్టుల్ తీసుకోను? నేను వచేచ్వరకు నా తలిల్ని కదపవదద్ని టెలిగార్ం ఎపుప్డు యివవ్ను? ‘మేం వెళళ్లేదు. తిరిగి మదార్సే చేరాం.’ అని సేట్షను నుండి మా
యింటికి ఎపుప్డు ఫోన చేయను? అలా ఆవేదనలో కూయ్ విడిచిపెటిట్ కౌంటరు దగగ్ర కెళాళ్ను. కౌంటరు దగగ్రగావునన్ తెలుగువాళుళ్ సినిమా నటునిగా
ఎరిగునన్ ననున్ కుశలపర్శన్లు వేయగా కుశలంగా లేను అని జవాబు చెపుప్తూ విషయం చెపిప్ మీరే నాలుగు టికెక్టుల్ తీసుకునివవ్ండి అని, 4 టికెక్టుల్
తాడేపలిల్గూడెం కిమమ్ని అడుగగా విజయవాడ, రాజమండిర్ తపప్ గూడెంలో బండి ఆగదు అనాన్రు. సరే విజయవాడకే యిమమ్నాన్ను. యింటికి ఫోన చేసి
మేము తిరిగి మదార్సు సెంటర్ల సేట్షనుకు చేరామని, మెయిలోల్ వసుత్నాన్మని పాలకొలుల్ వైరు యిమమ్ని చెపాప్ను. బయలేద్రి మమమ్లిన్ ఒకసారి రమమ్ని నా
కుమారునికి ఫోన లో చెపప్గా వెంటనే వచాచ్డు. విషయాలనీన్ తొందరగా అతనికి చెపుప్తూండగా బండి సాగింది.
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ఉదయం గం. 4.50 కి విజయవాడ చేరింది. గూడెంలో బండి ఆగుతుందని తెలుస్కునాన్ం. గూడెంలో దిగాం. బయలేద్రాం. గంటనన్ర గడిచింది.
పాలకొలుల్ సమీపించబోతోంది. నా నిటూట్రుప్లు అధికమయాయ్యి. నా గుండెలు బరువెకక్సాగాయి. కాళుళ్చేతులు వణక నారంభించాయి. బంధు,
సేన్హితుల మధయ్ కారాగింది. డోర తీసుకుని వెళాళ్ను. తెరచివుంటే చూడాలనుకునన్ కళుళ్ మూతపడిపోయాయి. వినాలనుకునన్ వాకుక్లేదని గర్హించాను.
ముఖం మీద పడి “అమామ్” అని మూడు కేకలు వేశాను. కళుళ్ తెరవలేదు. నోరు విపప్లేదు. ఏడాచ్ను. గుండె బరువుతో అంతయ్కిర్యలకు బయలేద్రాం.
చితిమీద పెటాట్రు. అగిన్ ముటిట్ంచారు. ఆఖరి సారిగా మళిళ్ ముఖం చూడాలనిపించింది. పైనునన్ కటెట్ తొలగించి, తనివితీరా ఆమె ముఖానిన్ కనీన్టితో
నిండినవదనంతో చూశాను. ‘ఇంక రా’ అంటూ చేయిపటుట్కు ననున్ ఎదరకు తీసుకువచాచ్రు. అంతయ్కిర్యలు పూరత్యాయ్యి. యింటికి చేరాం.
మనసుస్ నిండా బాధ – బంధుమితుర్లకు చెపుప్కుని బరువు దించుకునే సమయం లేదు. మరుసటి ఉదయం షూటింగుకు వెళిళ్తీరాలి. బాధతో,
పెలుల్బుకుతునన్ దుఃఖంతో కారులో బయలేద్రాను. సాగనంపడానికి కూడా వచిచ్న మితుర్లు మలల్వరాజు, నాగేశవ్రార్వులతో బాధను చెపుప్కుని భోరున
ఏడాచ్ను. గూడెం చేరాం. మెయిలులో బయలేద్రి 8వ తేదీ ఉదయానికి మదార్సు చేరుకునాన్ను.
పేర్మే దైవమైతే మనం వూహించే దైవం కంటే – కనున్ల నిండా పేర్మే నింపుకుని తనయులే తన తనువుగా భావించే తలేల్ పర్తయ్క్ష
దైవమనుకుంటాను. యీ నమిమ్కతోటే ఏ శుభకారాయ్నికి వెళిళ్నా ఆమె పాదాలకు నమసక్రించి బయలేద్రేవాణిణ్. నా కనన్తలిల్ భౌతిక రూపం నాకు యిక
లేకపోయినా ఆమె ఎకక్డునాన్ ఆమె పాదసప్రశ్ నా జనమ్ంతా ననున్ పులకింపజేసూత్, “వెళొళ్సాత్నమామ్” అంటే; “వెళిళ్రా నాయనా !” అనే ఆ వాకుక్ నా
చెవుల నిండా నింపుకుంటూనే వుంటాను.
ఆమె తుది కోరెక్ ఏమో నాకు తెలియదు గాని – ఆమె ఋణం తీరుచ్కొనుటకు ఎనిన్ జనమ్లైనా ఎతాత్లనే కోరికతో కనీన్టితో ఈ విషాద కథ
ముగిసుత్నాన్ను.

PPP

అందరూ న

తూ బ
ర్ తకాలి

రాజబాబు

( జయచిత
ట్ బర్ సంచిక నుంచీ)
ర్ – 1975, అకో
డియర రీడరస్ …

మీ అందరికీ నా చీరస్ !
ఈ నెల 20 వ తారీఖున – ముపైప్తొమిమ్ది సంవతస్రాల కిర్తం నేను పుటాట్ను!
పుటిట్నపుప్డు నాకు తెలియదు. పోయేటపుప్డు కూడా నాకు తెలియదేమో – కానీ మీ
అందరికీ తెలుసుత్ంది. అదే నా అదృషట్ం !
అదృషట్ం అని ఎందుకనాన్నంటే – అందరూ ‘నవువ్తూ బర్తకాలి’ అని
అనుకుంటారు. ఏడుసూత్ బర్తకాలని బర్తకరు. అందుకే అందరీన్ నవివ్ంచేవాడే చాలా
అదృషట్వంతుడు. కానీ నవివ్ంచేవాడు కూడా ‘నవావ్లి’ అనుకుంటాడు. ఎపుప్డు? మీ
అందరి నవువ్లూ చూసినపుప్డు! మీరలా హాయిగా నవువ్కుంటూవుంటే ఆ నవువ్లే నా
జీవితానికి తావీజు అనుకుంటాను. అవే ననున్ నవువ్కోమని చెపప్డానికి మీరిచేచ్ తాకీదు కూడా!
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పుటిట్ బర్తకడం ఒక గొపప్ కాదు. పుటిట్న పర్తి మనిషీ ఒక చరితర్ సృషిట్ంచుకోవాలి. అపుప్డే ఆ మనిషికి, దేశానికీ కూడా గౌరవం పెరుగుతుంది.
ఈ మదార్సు మహానగరంలో ఒకే ఒక మహానటుడికి ఓ పెదద్ శిలావిగర్హం కటిట్ంచారు. ఆ మహానటుడు సుపర్సిదధ్ తమిళ హాసయ్నటుడు శీర్ యన. యస.
కృషణ్న. తెలుగు వారికి కూడా ఆయన అపరిచితుడుకాడు. నేను అంత గొపప్నటుడిని కావాలని అనుకోకపోయినా, ఆయన కీరిత్లో నాలుగవ వంతైనా నాకు
లభిసేత్, అదే చాలని తృపిత్ పడతాను! ఆ పర్యతన్ంలోనే నా కృషిని కొనసాగిసాత్ను.
నిజం చెపాప్లంటే – మనిషి బర్తికి వుండగా ‘మనిషి’ అనిపించుకోవటం గొపప్ కాదు. మనిషి చనిపోయిన తరావ్త మనిషిగా బర్తకడం చాలా
గొపప్. యన. యస. కృషణ్న గారు అలాంటి గొపప్ను సంపాయించారు. అదీ విశేషం !
నాకు గతం ఎపుప్డూ జాఞ్పకం ఉంటుంది. ‘గతానిన్ మరచే మనుషుయ్లు చితి మీద పేరచ్బడడ్ శవాలు’ అనుకుంటాను. ఎంచేతంటే గతంలోంచి
మనం నేరుచ్కునే పాఠాలే మన ముందు జీవితానికి దారి చూపిసూత్ వుంటాయి.
మదార్సులో యన. యస. కృషణ్న గారి శిలావిగర్హం ఉనన్ రోడుడ్లోనే – పర్ముఖ నటీమణి రాజసులోచనగారి ఇలుల్ ఉంది. ఆ ఇంటి మీదుగా
ఎపుప్డైనా వెళిళ్నపుప్డు, అకక్డో తోటమాలి జఞ్పిత్కి వసాత్డు. (అతనిపుప్డు లేడు! ఉంటే నేను ఆనాటి ‘ఫలానా మనిషి’ ని అని చెపిప్ ననున్ నేను పరిచయం
చేసుకుని వుండేవాణిణ్) నేను ఈ సినిమా రంగంలో అడుగుపెటటడానికి వచిచ్న తొలి రోజులోల్ – ఓ మూడు రోజులు వరసగా నిరాహార దీక్ష చేయవలసి
వచిచ్ంది. ఎవరూ వేషాలు ఇవవ్లేదని కాదు! డబుబ్లివవ్నంత మాతార్న ఈ హోటల వాళుల్ భోజనం ఎందుకు పెటట్రు అని వాళళ్ మీద కోపప్డుతూ –
నిరాహార దీక్ష చేశాను. అపుప్డు నాకు మంచినీళుళ్ సరఫరా చేసింది ఆ మహానుభావుడే!
ఆ విధంగానే – ననున్ మదార్సు పంపిన రాజమండిర్ మితుర్డు శీర్ చిటిట్బాబు, నాకు ఆశర్యమిచిచ్న వారణాసి వారబాబ్యి శీర్ చిటిట్బాబు, కొలూల్రి
శాసిత్ గారు, బొనాన్యన గారు … ఇలా అందరూ మంచివారే నాకు సేన్హితులు ఆపుత్లు కావడం, ననున్ కిల్షట్ సమయాలోల్ ఆదుకుని ననున్ ముందుకు
నడిపించడం నా అదృషట్ంగా భావిసాత్ను.
నేను నరసాపురంలో పుటాట్ను. మండపేటలో కొంచెం పెరిగాను. కొంచెం చదువుకునాన్ను. రాజమండిర్లో ఎకుక్వగా చదువుకుని, పెరిగి
తిరిగాను. రాజమండిర్ అంటే నాకో పర్తేయ్కమైన అభిమానం ఉంది. నా ‘కామికుక్లు’ – నా మాటలు – నవివ్ంచగలవనన్ ఆతమ్ విశావ్సం నాకు అకక్డే
కలిగింది. అకక్డి రికాష్ కారిమ్కులు కూడా నేననాన్, నా హాసయ్మనాన్ చాలా ముచచ్ట పడేవారు. నా ‘వేషాలు’ అవీ చూసి – ననున్ సినిమాలోల్
పర్యతిన్ంచమని చెపిప్ందీ అకక్డి మితుర్లే. మదార్సులో సినిమా అవకాశాల కోసం పర్యతిన్ంచడంలో ఉపయోగ పడతాయని ‘బాబూ ఫొటో సూట్డియో’
మితుర్లు శీర్ బాబూరావు, శీర్ నవాబ జాన నా ఫోటోలు తీశారు. ఈ సంఘటనలనీన్ నేనెలా మరచి పోగలను?
నేను 1960 ఫిబర్వరి ఏడవ తారీఖున మదార్సులో అడుగుపెటాట్ను. ఆ మరాన్డే పర్సిదద్ సంగీత దరశ్కులు శీర్ రాజేశవ్రరావుగారి బావమరిది గారి
పెళిళ్ ఫంక్షన లో ‘మిమికీర్’ చేశాను. మిమికీర్ ఛానుస్ సంపాయించినంత తేలిగాగ్ సినిమా ఛానుస్ వసుత్ందా? రాలేదు, ఎనోన్ పర్యతాన్లు … పర్యతాన్ల
మీద పర్యతాన్లు చేశాను. నేనాలాగూ అంతకుముందు సూక్లు మాసట్ర నే కాబటిట్ – నటులు, దరశ్కులు అయిన శీర్ అడాడ్ల నారాయణ రావుగారి పిలల్లకు
కొనాన్ళుళ్ ‘టూయ్షన’ చెపాప్ను. వారు డైరెకుట్ చేసిన ‘సమాజం’ చితర్ం లోనే నేను తొలిసారి వేషం వేశాను. నిజానికి వాళళ్ ఇంటోల్ టూయ్షనుల్ చెపేప్ మాసాట్రే
ఆ చితర్ంలో వేషం వేసినటుల్ – అడాడ్ల నారాయణ రావుగారికి అపప్టోల్ తెలిసి కూడా ఉండదు. అంత చినన్ వేషం – కానీ అదే నేను నటించిన మొదటి
చితర్ం!
ఆంధార్ ఆరట్ నాటక సంసధ్ సాధ్పకులు పర్ముఖ నటులు శీర్ రావికొండలరావుగారు, కీ. శే. డాకట్ర రాజారావుగారు – ననున్ నటుడిగా అందరికీ
తెలిసేలా చేశారు. కొండలరావుగారి ‘కుకక్పిలల్ దొరికింది’, ‘నాలుగిళళ్ చావిడి’ నాటకాలు. డాకట్ర రాజారావుగారు పర్దరిశ్ంచిన ‘అలూల్రి సీతారామరాజు’
ననున్ కొంతవరకూ వెలుగులోకి తెచాచ్యి. (మాట వచిచ్ంది కాబటిట్ చెపాప్లి – నా తొలి నాటకం ‘మొదద్బాబ్యి’ నా ఎనిమిదవ యేటే మండపేటలో
వేశాను. అందులో పేర్క్షకుల మెపుప్కోళుళ్, మా నానన్ గారి చేత తనున్లూ కూడా తినాన్నుకోండి).
‘సమాజం’ తరావ్త ‘సవ్రణ్ గౌరి’, ‘తండుర్లు కొడుకులు’, ‘కులగోతార్లు’ మొదలైనవి నా ఆరంభ దశలోని చితార్లు. ‘తోటలోపిలల్ – కోటలో రాణి’
చితర్ంలో పర్ధాన హాసయ్పాతర్ ధరించాను. పర్సిదధ్ నటి వాణీశీర్గారి మేకప మెన శీర్ మాధవయయ్ గారు ‘వరలకీష్ వర్తం’ చితర్ంలో వేషం ఇపిప్ంచడానికి ననున్
సుపర్సిదధ్ నిరామ్త దరశ్కుడు శీర్ విఠలాచారయ్గారి దగగ్రకు తీసుకు వెళాళ్రు. అపుప్డు విఠలాచారయ్గారు నాకు మూడు వందల ఏభై రూపాయలకు చెకుక్
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అడావ్నుస్గా ఇచాచ్రు. అదే నేను తొలిసారిగా తీసుకునన్ చెకుక్! చెకుక్ తీసుకునాన్నే కాని అందులో నేను వేషం వేయనేలేదు! (మరోలా అనుకోకండి! కాల
షీట కుదరకపోవడం వలల్ అలా జరిగింది!) జగపతి అధినేత శీర్ వి. బి. రాజేందర్పర్సాద గారు ‘అంతసుత్లు’ చితర్ంలో ననున్ వేషం వెయయ్మనాన్రు. “మరి
…. తమరు వెయియ్ రూపాయలు ఇసాత్రా?” అనాన్ను. (లోలోపల కాసత్ జంకుతూనే!) ఆయన నవువ్తూ నాకు పదమూడువందల రూపాయలు ఇచాచ్రు.
అంతే! అపప్టినుంచీ ఇక నేను వెనకిక్ తిరిగి చూడడం అంటూ జరగలేదు!
నా తొలిరోజుల గురించే నేనెందుకు చెబుతునాన్నంటే, ఆనాటి నా జీవితం, నా ఆశలు, నిరాశలు, నా జీవితంలో పర్వేశించిన హితులు …
సనిన్హితులు …. ఆ సంఘటనల నుంచి – ననున్ నేను వేరుచేసుకుంటే … ‘నే నెవరిన్’ అనన్ పర్శన్ నాకు ఎదురుగా పర్తయ్క్షమవుతూ వుంటుంది.
నా జీవితంలో మరో ముఖయ్మైన మలుపు – నా పేర్మ వివాహం – చి॥ లకీష్ అముమ్లుతో … నా జీవితంలో ఆ అదృషట్దేవత ’65 – డిసెంబర 3
వ తేదీన పర్వేశించింది. మాకు ఇదద్రు చిరంజీవులు నాగేందర్బాబు, మహేష బాబు.
నా సినిమా జీవితంలో నేను ముఖయ్ంగా చెపుప్కోవలసిన చితార్లు – ‘సరాక్ర ఎకస్ పెర్స’, ‘తిరపతి’, ‘ఎవరికివారే యమునాతీరే’ మొదలైనవి.
‘తిరపతి’, ‘ఎవరికి వారే యమునాతీరే’ చితార్లు అనగానే, నాకో విషయం చెపాప్లనిపిసూత్ వుంది. నేను ముందే అనాన్ను – మీ నవువ్లే నాకు
బలానిన్చేచ్వి అని! ఆ బలం నాలో ఉనన్ంతవరకు మిమమ్లిన్ నవివ్సూత్నే ఉంటాను. ఐతే – ఈ మధయ్ ఒక పొరబాటు చేశాను. అదే నేను టార్జెడీ వేషాలు
వేయడం! అలా నా ఆరోగాయ్నిన్ కూడా కోలోప్యాను. ననున్ చూసి – మీరు నవువ్కోవాలని వసాత్రు. కానీ నా టార్జెడీ వేషం చూసి – కంట తడి
పెటుట్కుంటూ వెళాత్రు. మీ కంట తడి నేను చూడలేదు. అందుకే ఒక నిరణ్యానికి వచాచ్ను. ఇక పై సాధయ్మైనంతవరకు టార్జెడీ వేషాలు వేయకూడదని!
మిమమ్లిన్ ఎపుప్డూ నవివ్సూత్, ఆరోగయ్వంతులిన్ చేయాలనన్దే నా కోరిక! నా ఆశ! ఆ ఆశే నా చేత టాబెల్ట మింగిసుత్ంది … బలం కోసం ……..
ఇపప్టికి నేను 305 చితార్ల వరకూ నటించాను. దాదాపు తెలుగు చితర్సీమలో ఉనన్ హాసయ్ నటీమణులందరితోనూ, తారలందరితోనూ,
నటించాను. పదాన్లుగు సంవతస్రాలలో ఇనిన్ చితార్లు ‘రికారడ్’ అనుకుంటాను. ఐతే నేను ఇపుప్డు నిజంగా సుఖంగా వునాన్నా ? అనుకుంటే సమాధానం
సూటిగా నాకేరాదు! బిజీ లైప … ఒకటే బిజీ … ననున్ గురించి నేను ఆలోచించుకోడానికి కూడా టైము లేదు! ఒకపుప్డు తకుక్వ బియయ్ంతో ఆహారం
ఎకుక్వ ఆరోగయ్కరంగా వుండేది. ఇపుప్డు … ఎనిన్ ఆహారపదారాధ్లు, విటమిన టాబెల్టుల్ తినాన్ … ఏం లాభం? అందుకే నేను రాసుకునాన్ను. “కషట్ంలో
సుఖం కనబడుతుంది. ఐతే సుఖంలోనే ఎకుక్వ కషట్ం కనబడుతుంది. అదే అసలైన మనిషి జీవితం!” అని ! ఐనా నవువ్తూ, నవివ్సూత్ బర్తకాలనే నా ఆశలో
ఏ మారూప్లేదు – రాదు!
కాలం ఎపుప్డూ ఒకలా ఉండదు. వయసు వృదాధ్పాయ్నిన్ నా మీదకు అలవంతంగా నెటేట్సూత్ంది. డైరీలో పేజీలు తిరిగిపోతునాన్యి. ఆఖరి పేజీ
దగగ్ర పడిపోతుందేమోననన్ భయం … ఆ భయంతోనే ఈ మధయ్ కాలంలో – మధయ్ పేజీలోల్ కొనిన్ మంచి పనులయినా రాసుకోవాలనన్ తపన
ఎకుక్వైపోతూ వుంది. ఆ తపనే నా చేత రాజ బాబు పబిల్క టర్సట్ ఏరాప్టు చేయించింది. నాకు చేతనైన సహాయం చేయాలనీ, కొందరినైనా ఆదుకోవాలనీ నా
ఆరాటం. మీ అందరి సలహా సహకారాలతో టర్సట్ – వృదిధ్ చెంది, పదిమందికీ సహాయకారి అయితే – నా ఆఖరి పేజీ గురించి నేను భయపడవలసిన
అవసరం లేదు!
నా సేన్హితులెందరో – బర్తుకుతో పోటీ పడలేదు, కావాలని ఆఖరి పేజీ వెదుకుక్ంటునాన్రు. నాకు తెలుసు. నేను అందరికీ సహాయం
చేయలేకపోతునాన్ననే అలమటిసుత్నాన్ను. అందరినీ ఆదుకునే శకిత్ నాకు లేదు. శకిత్ మేరకు సహాయం చేసుత్నాన్, ఎందరెందరో చికుక్కునన్పుప్డు ఏం
చేయగలం – బాధలు బరువుగా కనపడవచుచ్ – అయితే వాటిని బాధయ్తలుగా తీసుకుంటే అవి తేలికవుతాయి. ‘టేక ఇట ఈజీ’ అనుకుని బర్తకాలి మరి!
నేను చాలా చినన్ వాడిని. పెదద్లెందరో చేయీతనిచిచ్ – ననీన్ సాధ్నంలో నిలబెటాట్రు. ఇవాళ నేనీ సిధ్తిలో ఉనాన్నంటే అందుకు కారకులు ఎవరో
కాదు …. మీరే …. నా నిరామ్తలు …. నా దరశ్కులు … సాంకేతిక నిపుణులూ … నా తోటి నటీనటులేనని నాకు తెలుసు. వారందరికీ నేనెపుప్డూ
కృతజుఞ్డిన్.
నా పుటిట్నరోజు – ఏ పర్యోజనమూ లేకుండా జరగడం నాకెందుకో అసంతృపిత్కరంగా తోచింది. అందుకే పర్తిసారి కొందరు పెదద్లను
సనామ్నిసుత్నాన్ను. కొనిన్ నాటక పర్దరశ్నలు ఏరాప్టు చేయడం దావ్రా కొతత్ నటులు పరిశర్మలోకి వచేచ్ అవకాశాలకు దోహదం – చేసుత్నాన్ను …నేను ఈ
సినిమా రంగంలో నటుడిగా రావాలనుకోవడానికి ‘పాతాళ భైరవి’ చితర్ంలో పర్ముఖ హాసయ్నటులు శీర్ బాలకృషణ్గారి నటన చాలా పర్భావానిన్ చూపింది. ఆ
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చితర్ం కనీసం నేను తొంభైసారల్నాన్ చూసి వుంటాను. వారి పటల్ నా గౌరవం పర్కటిసూత్ నా పుటిట్న రోజు సందరభ్ంగా – సనామ్నం చేసి కొనాన్ళళ్ కిర్తం నా
కృతజఞ్తలు తెలుపుకునాన్ను. ఆ విధంగానే మరో పర్ముఖ నటులు డాకట్ర శివరామకృషణ్యయ్ గారిని సనామ్నించాను. ఈ సంవతస్రం కూడా నా పుటిట్న రోజు
సందరభ్ంగా కొందరు పర్ముఖులను సనామ్నించబోతునాన్ను. మూడు రోజుల పాటు – నాటకాలు, నాటికలు పర్దరిశ్ంపజేయడానికి ఏరాప్టుల్ చేసుత్నాన్ను –
నేను ఏం చేసినా నాకంటే అందరిలోనూ ఎకుక్వ మంచి ఉందనుకుని చేసుత్ంటాను. ఎవరైనా బిరుదులిసాత్మంటే వదద్ని బర్తిమాలతాను. ‘బిరుదులిచిచ్ –
నేను కషట్పడి సంపాయించుకునన్ నా పేరును మాతర్ం పాడు చేయకండి’ అంటాను! నేను కోరికలకు బానిసను కాకపోయినా నాకు కొనిన్ కోరికలునాన్యి.
పర్పంచ పరయ్టన చేయకపోయినా – జపాన, అమెరికా, రషాయ్లు కొంతవరకూ చూశాను. తకిక్న దేశాలూ చూసాత్ననుకుంటాను.
భవిషయ్తుత్లో ఎపుప్డైనా నా కధను – నేనే డైరకుట్ చేయాలని వుంది. అలా చేసినా చేయకపోయినా బాబ అండ బాబ రికిర్యేషనస్ పేరుతో నా
కధలు ‘మనిషి రోడుడ్న పడాడ్డు’, ‘సరసవ్తీ – లకిష్ – బర్హమ్’ ‘సంఘం చేసిన బొమమ్లు’ – చితార్లుగా నిరిమ్ంచాలనన్ ఉదేద్శం ఉనన్ది.
జీవితంలో అవకాశాలు వచిచ్నా, రాకపోయినా నేను ఆశయాలు మాతర్ం ధైరయ్ంగా పెంచుకుంటూ ముందుకుపోతాను. నాకు అంతగా భయం
లేదు. మితుర్లతో నేను అంటూ వుంటాను – ‘రోజూ భయపడుతూ బర్తకవదుద్. బర్తకాలని ధైరయ్ంగా బర్తుకు … అపుప్డు నీదీ ఒక బర్తుకవుతుంది!’
మరి ఈ ఉతత్రం ఇక విరమించేసాత్ను. ఐతే మిమమ్లిన్ కలుసుకోడానికి దోహదం చేసే ఈ పరిశర్మనుండి మాతర్ం నేనపుప్డే విరమించను. టాటా !
మరోసారి మీ అందరికీ నా ఛీరస్!
ఉంటాను మరి …
మీ
రాజబాబు
PPP

జి.కె. ంకటే

( జయచిత
ట్ ంబర్ సంచిక నుంచీ)
ర్ – 1973, పె
అతత్గారు – కొతత్ కోడలు, నాటకాల రాయుడు, మా యిలవేలుప్, శీర్దేవి,
కోడలుపిలల్, శీర్వారు – మా వారు, దేవీ లలితాంబ, తలీల్ కొడుకులు మొదలైన తెలుగు చితార్లకూ,
15 మాసాలకు పైగా ఒకే ధియేటరోల్ (బెంగళూరు) నడుసుత్నన్ ‘బంగారదమనుషయ్’ మొదలైన నూరు
కనన్డ చితార్లకూ సంగీత దరశ్కునిగా పనిచేసి పేరు గడించిన జి.కె.వెంకటేశ – కొనిన్ మలయాళ
చితార్లకూ మరికొనిన్ తమిళ చితార్లకూ కూడా సంగీత దరశ్కుడిగా పనిచేశారు ! మొతత్ం 150
చితార్లు ఆయన సంగీత దరశ్కతవ్ంలో తయారైన చితార్లు. అయితే, తెలుగులో ఎకుక్వ చితార్లకు
పనిచెయయ్కపోవడం వలల్ – వెంకటేశ గురించి ఈ మాట వినన్పుప్డు, వినన్వారికి ఆశచ్రయ్ంగానే
ఉండొచుచ్, ఆయన తెలుగువారే అయినా, తెలుగు సినిమాలకు పనిచెయయ్డానికి చాలా ముందు –
మలయాళ, కనన్డ తమిళ చితార్లకు పనిచేసి – పేరు తెచుచ్కునన్ వారత్ వినన్పుప్డు కూడా ఆశచ్రయ్ం
కలగొచుచ్ …
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వెంకటేశ సవ్సధ్లం హైదరాబాదు; మదార్సులో పెరిగాడు. వింత ఏమిటంటే – అతను ఏ నాడూ సూక్లుకు వెళిళ్ పాఠం చదివి
ఎరగడు. చినన్తనం నుంచి, అతని చెవులు, కళూళ్ ఎపుప్డూ సంగీతం మీదనే వుండేవి. వెంకటేశ తండిర్గారు సంగీత విదావ్ంసుడు; రంగసధ్ల నటుడు.
ఆయన ఐదుగురు అబాబ్యిలకూ సంగీతం అలవడింది. ఒకొక్కక్రు ఒకొక్కక్ వాదయ్ంలో కృషి చేశారు. వెంకటేశ పెదద్నన్యయ్గారైన సీతాపతిగారు,
వెంకటేశుక్ సంగీతం నేరాప్రు. తన ఆరవ ఏటనే వెంకటేశ వీణ వాయించడం నేరుచ్కునాన్డు.
1938 వ సంవతస్రంలో, తన పదకొండవ ఏట వెంకటేశ మదార్సు వచేచ్సి, సిధ్ర వాసం ఏరప్రచుకునాన్డు. అంతకు ముందు
అతను తండిర్గారి పోర్తాస్హంతో నాటకాలోల్ వేషాలు కూడా వేశారు. ఆ ఉతాస్హంతో అతను సినిమా ఉతాస్హం పెంచుకుని, మదార్సులో సిధ్రపడితే,
‘సినిమా అవకాశాలు మాతర్ం రావా’ అనుకునాన్డు. అతని ఊహ ఫలించింది. జూపిటర సంసధ్ వాళుళ్ అతనిన్ తమ సంసధ్లో జేరుచ్కునాన్రు. బస,
భోజనాలు వాళేళ్ ఏరాప్టు చేసి, నెలకు ‘మూడు రూపాయలు’ జీతం ఇచేచ్ వారు. వెంకటేశ పిలల్ల వేషాలు వేసూత్ వచాచ్డు. తమిళ భాష అపప్టికి అంతగా
తెలియకపోయినా, ఎలా చెబుతే అలా చెపప్డం అలవాటు చేసుకుని – కణణ్గి, కుబేర కుచేల, మహామాయ, భకత్ మీరా మొదలైన చితార్లోల్ వేషాలు వేశాడు.
నేటి పర్సిదద్ సంగీత దరశ్కుడు యమ. యస. విశవ్నాధన కూ మైతిర్ ఏరప్డింది. అపుప్డే ఆ అబాబ్యిలు జూపిటర సంసధ్ – ఏ పని చెబుతే ఆ పని చెయాయ్లి.
కేవలం వేషాలు వెయయ్డమే కాకుండా, ఆరెక్సాట్ర్లో పాలొగ్నడం, కోరస పాటలోల్ పాడడం కూడా చేసేవారు. కడారు నాగభూషణం గారు తమిళంలో
‘హరిశచ్ందర్’ తీశారు. అందులో ఇదద్రూ లోహితాసుయ్డి సేన్హితులుగా వేషాలు వేశారు. ఆ తరావ్త, వెంకటేశ నటించలేదు. సంగీత శాఖలోనే కృషి
చెయయ్సాగాడు.
కె. వి. నాయుడు అనే ఆయనకు ఆరెక్సాట్ర్ వుండేది. వెంకటేశ అందులో జేరి, చితార్లకు పని చెయయ్సాగాడు. కె.వి నాయుడు
దావ్రా, వెంకటేశ కు సంగీత దరశ్కుడు యస. వెంకటరామన పరిచయం ఏరప్డింది. ఆయన దగగ్ర సహాయకుడిగా పని చేసే అవకాశం కలిగింది –
వెంకటేశ కు. తరావ్త, సి. ఆర. సుబబ్రామన తో పరిచయం ఏరప్డి, ఆయన దావ్రా కోయంబతూత్రు పకిష్ రాజా సూట్డియోలో జేరి, రెండేళళ్ పాటు
సుబబ్రామన సంగీత దరశ్కతవ్ంలో ఆరెక్సాట్ర్లో పని చేశారు.
వెంకటేశ కృషి, ముందుకు రావాలనన్ అతని తపనా పరిశర్మకు తెలియసాగాయి. టి. జానకి రామ అనే ఆయన ‘చేచి’ అనన్
మలయాళ చితర్ం ఆరంభిసూత్ కొతత్ సంగీత దరశ్కునికి అవకాశం ఇవావ్లనుకుని, వెంకటేశ కు ఇచాచ్రు. సంగీత దరశ్కునిగా అతని తొలి చితర్ం అది. ఆ
తరావ్త, సేలంలో కొంత కాలం వుండి, ఇంకో రెండు మలయాళ చితార్లకు సంగీత దరశ్కుడిగా పని చేశారు. 1953 లో మదార్సు వచిచ్, విశవ్నాధన,
రామూమ్రిత్ బృందంలో జేరి, వాళళ్తో కలిసి చాలా చితార్లకు పని చేశారు. వాళళ్తో కలిసి పని చేసూత్నే బయటి చితార్లకు కూడా సొంతంగా పని చేశారు.
54లో ఆయన ‘సోదరి’ అనే కనన్డ చితార్నికి సంగీత దరశ్కుడైనారు. నాటి నుంచి, నూరు కనన్డ చితార్లకు పని చేశారు. ఎనోన్ సారుల్ ‘ఉతత్మ సంగీత
దరశ్కుడు’ బహుమతులు కూడా పుచుచ్కునాన్రు. వెంకటేశ, సంగీత దరశ్కుడైన తరావ్త, కొనిన్ చితార్లోల్ పాటలు కూడా పాడారు – పని చేసిన అనిన్ భాషా
చితార్లోల్నూ. తెలుగులో ‘సంతోషం’, ‘శీర్దేవి’ మొదలైన చితార్లోల్ పాడారు.
హరి అనే మితుర్ని దావ్రా, కలప్న చితర్ నిరామ్త బాబూరావుతో వెంకటేశ కు పరిచయం ఏరప్డింది. అపుప్డే అతను
బాబూరావు తీసిన ‘అతత్గారు – కొతత్ కోడలు’ చితార్నికి – తొలిసారిగా తెలుగు చితార్నికి – సంగీత దరశ్కుడైనారు. ‘అతత్గారు – కొతత్ కోడలు’ చితార్లోల్ని
పాటలు, పర్జలను ఆకటుట్కోవడంతో వెంకటేశ, తొలి చితర్ంతోనే తెలుగు పేర్క్షకులకు బాగా తెలిసిపోయారు ! పర్సుత్తం ఆయన ఆరు కనన్డ చితార్లకూ
రెండు తమిళ చితార్లకూ పనిచేసుత్నాన్రు. గౌరీశంకర, బి. యస. నారాయణ, యమ. మలిల్కారుజ్నరావులు తవ్రలో ఆరంభించే తెలుగు చితార్లకు పని
చేసాత్రు. ఆయన సంగీత దరశ్కతవ్ంలో తయారైన ‘పసి హృదయాలు’ తవ్రలో విడుదల కాబోతునన్ది.
“సినిమా సంగీత దరశ్కులు ఒక భాషలో హిటట్యిన పాటలిన్ ఎందుకు కాపీ కొడతారు?” అనన్ పర్శన్కు సమాధానం ఇసూత్ –
“సినిమాలకు సినిమాలే కాపీలే కొటట్గా, బాగునన్ టూయ్న ను తీసుకుంటే తపాప్? ఆ వరస ఇకక్డి సనిన్వేశానికి అమరగలదనుకుంటే, కుదురుచ్కోవచుచ్.
అయితే, ఇలా కాపీ చెయయ్డానికి కారకుడు నూరువంతులూ సంగీత దరశ్కుడే కాదు. దరశ్క నిరామ్తలు కూడా కారకులే అవుతారు. వారి పోర్దబ్లం లేనిదే, ఏ
సంగీత దరశ్కుడూ ముందుగానే, “కాపీ చేసాత్ను” అని అనడు !” అనాన్డు వెంకటేశ.
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“పర్తి సంగీత దరశ్కుడూ – సనిన్వేశానికి అనుగుణంగా మంచి వరసను కుదరచ్డానికే ఆలోచిసాత్డు. కాని, ఇవాళ చాలా
మంది నిరామ్తలు వయ్వధి ఇవవ్డం లేదు. మూడు రోజులుందనగా, రికారిడ్ంగ కు తేదీ నిరణ్యం చేసి, సూట్డియో ‘బుక’ చేసి – అపుప్డు పాట విషయం
ఆలోచించమంటారు. లేకపోతే ఫలానా హిందీ చితర్ంలోని ఫలానా పాటను తీసుకోమంటారు. ఒక చితార్నికి సంగీత దరశ్కుని నిరణ్యం చేసుకునన్ తరావ్త,
అతనికి ఎలాంటి సూచనలు, సలహాలూ తదితరులు ఇచిచ్నా – తుది నిరణ్యం మాతర్ం సంగీత దరశ్కుడికే వదిలిపెటాట్లి. అలా వదిలిపెటట్డం లేదు – అదే
దురదృషట్ం. ‘సంగీత దరశ్కుడు’ అనన్ తరావ్త కనీసం, ఆ పేరుకైనా గౌరవం ఇవావ్లి గదా. లేకపోతే ‘సంగీతపు మేసతరీ’ అనో, ‘మూయ్జిక ఎడిటర’ అనో పేరు
పేటిట్, గార్మఫోన రికారుడ్లు ఇచిచ్ చెయయ్మంటే బాగుంటుంది ! ఒకరికి ఇబబ్ంది కలిగించాలనే ఉదేద్శంతో నేను – ఈ విషయాలు చెపప్డం లేదు. ‘చితర్
పరిశర్మ అభివృదిద్’ కే చెబుతునాన్ను.
సనిన్వేశం అనుమతిసేత్ వీలైనంతవరకూ శాసతరీయ ధోరణిలో పాట చెయయ్డమే బావుంటుందని నా ఉదేద్శం. ఆ పాట చాలా
కాలం నిలుసుత్ంది. ‘సనిన్వేశం బాగునన్పుప్డే పాట పర్చారంలోకి వసుత్ంది.’ అని కొందరు అంటారు. కాని ఇది పూరిత్గా నిజం కాదు. పాటలో కూడా కొంత
వుండాలి. సాహితయ్ం, సంగీతం రెండూ ఆ సనిన్వేశానికి తోడప్డాలి. సంగీత సాహితాయ్లలో 75 శాతం సాహితయ్ం, 25 శాతం సంగీతం వుండాలని నా
అభిపార్యం. ఉంటే, అది పర్జాదరణ పొందగలుగుతుంది. అయితే ఇంకోటుంది – పర్జాదరణ పొందాలని, ‘పాపుయ్లర’ కావాలనీ అనుకుని పాట
చెయయ్కూడదు. మనం చేసేది మనం చెయాయ్లి. అనీన్ కలిసి వచిచ్, అది రాణిసేత్ పర్జాదరణ పొందుతుంది. ముందే ‘పాపుయ్లర’ కావాలని బయలేద్రితే, అది
సనిన్వేశానికి అతకక్, ఇంకోలా తయారయేయ్ పర్మాదం వుంది. ఏమైనా, పాట రాణించడానికి ఒకక్ సంగీతమే ఎపుప్డూ కారణం కాదు. ఎనోన్
కారణాలుంటాయి. ముఖయ్ంగా సాహితయ్ం బాగుండాలి. సాహితయ్ం భరత్, సంగీతం భారయ్. ఈ రెండూ కలిసి మెలిసి సరిగాగ్ కాపురం చేసేత్నే మంచి
‘సంతానం’ కలుగుతుంది” అనాన్రు వెంకటేశ.
PPP

గుమమ్డి

(కినిమా – 1955, మారిచ్ సంచిక 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.
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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.
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.
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“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.
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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( జయచిత
ర్ – 1973, జనవరి సంచిక నుంచీ)

జీవితాలు తమాషాగా వుంటాయి. జీవితంలో అనుకొనన్దేదీ అనుకునన్టుట్ జరగదు. అందుకే ‘తానొకటి తలిసేత్ దైవమొకటి తలుసుత్ంది.’
అనాన్రు. పెదద్యితే, కలెకట్ర అవాలనుకుని కృషి చేసే వయ్కిత్ – కలెకట్ర గుమసాత్ కూడా కాకపోవచుచ్ను; ఇంజనీర అవుదామనుకునన్ వయ్కిత్ డాకట్ర
కావచుచ్ను; డాకట్ర అవుదామనుకునన్ యాకట్ర కావచుచ్ను; యాకట్ర అవుదామనుకుంటే సినిమా డైరెకట్ర కావచుచ్ను. అలాగే – లాయర కావాలని
వూహించుకునన్ చందర్శేఖరరెడిడ్ – సినిమా దరశ్కుడయాయ్రు! లాయర కావాలనన్ ఆ వూహ అతనిదొకక్డిదే కాదు – అతని తండిర్గారిది కూడా!
తండిర్గారిదే కాదు - జోయ్తిషాయ్నిది కూడా! అతను పెదద్ నాయ్యవాది అవుతాడనన్ జోసాయ్నిన్ కూడా దైవం తారుమారు చేసి - సినిమా దరశ్కుడిని చేసింది!
అయితే ఇలాంటివి అపూరావ్లూ, ఆశచ్రాయ్లూ కావు. మనిషి జీవిత చరితర్లో తరచు జరిగేవే.
అయితే పి.సి. రెడిడ్ చినన్తనం నుంచీ కళాభిమాని. నాటకాలోల్ వేషాలు వెయయ్డానికి ఉతాస్హం చూపడం; సాహితయ్ం మీద ఉతాస్హం చూపడం –
చేసేవాడు. నెలూల్రు జిలాల్లోని అనుమసముదర్ం గార్మంలో చందర్శేఖరరెడిడ్ బాలయ్ం గడుసుత్నన్పుప్డు అతని వూహలు ఎలా వుండేవోగాని – పటన్ం చేరిన
తరావ్త మాతర్ం కళ మీద అతనికి వునన్ అభిమానం బయట పడింది.
చందర్శేఖరరెడిడ్ అనన్గారైన బలరామరెడిడ్ – మదార్సులో వాయ్పారం చేసూత్ వుండేవారు. అంచేత అతను నాలుగో ఫారం నుంచి మదార్సులోనే
చదవసాగాడు. అపప్టున్ంచే అతనికి కధల మీదా, కధలు రాయడం మీదా ఒక విధమైన ఉతాస్హం ఏరప్డింది. పతిర్కలోల్ కధలు రాయాలని ఊహిసూత్
వుండేవాడు. సూక్లు ఫైనల కు వచేచ్సరికి, అతని వూహలకు రెకక్లొచాచ్యి. చెలెల్లు మాలతీదేవీ, అతనూ కలిసి ‘మాలతీ కృషణ్’ అనన్ పేరుతో కధలు
రాయడం మొదలు పెటాట్రు. అసలు చందర్శేఖరరెడిడ్ పేరు అది కాదు – బాలకృషాణ్రెడిడ్, ఆంధర్పర్భ, ఆంధర్పతిర్క వార పతిర్కలోల్ ఆ కధలు అచచ్యినాయి.
ఏవో కారణాలవలల్ పేరు చందర్శేఖరరెడిడ్గా మారింది. తరావ్త అతని చెలెల్లు ఎన. మాలతీదేవి అనన్ పేరుతో కధలు రాయడం మొదలుపెటాట్రు. ఇటీవల
విడుదలైన “ఇలుల్- ఇలాల్లు” కధ ఆమెదే, అలాగే రానునన్ “జీవితం” చితర్ కథకు ఇతివృతత్ం కూడా ఆమెదే. ఈ కధలు అపప్టోల్ ఆమె రాసిన కథలే.
కథల మీద నుంచి చందర్శేఖరరెడిడ్ ఉతాస్హం నెమమ్దిగా నాటకాల మీదికి కూడా మళిళ్ంది. మదార్సు పచచ్పాప్స కాలేజీలో చదువుతునన్పుప్డు,
అతనికి నేటి దరశ్కుడు – రామచందర్రావుతో పరిచయమైంది. రామచందర్రావు కూడా అదే కాలేజీలో చదువుతూ వుండేవారు. నాటకాల పటల్ ఎకుక్వగా
ఉతాస్హం చూపిసూత్వుండేవారు. ‘గుమసాత్’ ‘ఓటు నీకే’ ‘ఎవరు దొంగ?’ మొదలైన నాటకాలోల్ చందర్శేఖరరెడిడ్ నటించారు. కొంత కాలానికి ఈ నటన మరో
పై మెటుట్ కూడా ఎకిక్ంది. ముదిగొండ లింగమూరిత్ రాసిన ‘పెళిళ్ చూపులు’ నాటికలో నటించి – రెడిడ్ ‘ఉతత్మ నటుడు’ బహుమతి కూడా పుచుచ్కొనాన్డు.
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డాకట్ర గోవిందరాజుల సుబాబ్రావు చేతుల మీదుగా ఆ బహుమతి పుచుచ్కొంటునన్పుప్డు – పేర్క్షకులోల్ వునన్ సాటి విదాయ్రుధ్లంతా కరతాళ ధవ్నుల
చేసుత్నన్పుప్డు – చందర్శేఖరరెడిడ్ ఒళుళ్ పులకరించింది! తనూ ఒక నటుడిగా నిలబడగలిగాననన్ ధైరయ్ం, నటించగలననన్ ధీమా ఏరప్డాడ్యి. అయితే, ఆ
‘ధీమా ధైరాయ్లు’ – అతనిన్ సినిమాల వైపు వెళళ్మని మాతర్ం పోర్తస్హించలేదు! నాటకాల మీద అతనికి ఉతాస్హం కలగడానికి అతని అనన్గారి ఉతాస్హం
కూడా కొంత కారణం. ఆయన పదాయ్ల నాటకాల అభిమాని. చినన్తనం నుంచి, పదయ్ నాటకాలు చూడడం అంటే మహోతాస్హం చూపేవారు.
వీలైనపుప్డలాల్ – తముమ్డిని కూడా వెంటబెటుట్కుని వెళూత్ వుండేవారు.
1958 లో చందర్శేఖరరెడిడ్ బి. ఏ. డిగీర్ తీసుకునాన్రు. ఎమ. ఏ. లో చేరి – చదువుతూ – కారణాంతరాలవలల్ మానేశారు. నాయ్యవాది కావాలని
ఆశపడడ్ అతని తండిర్గారు – ఇంకో ఆశ కూడా పడాడ్రు – తన కొడుకును పోలీస ఆఫీసర గా చూడాలని. అదీ కుదరలేదు. సబ ఇనస్ పెకట్ర ఉదోయ్గానికి
‘ఇంటరూవ్య్’ వసేత్ – రాలేదని అబదధ్ం చెపిప్ వెళళ్కుండా వూరుకునాన్డు రెడిడ్. వెళిళ్ వుంటే – అతని జీవితం ఇంకో దారి పటిట్ – అలా సాగిపోయేది. ఆ
దారిగుండా వెళళ్కుండా ఆగిన అతని జీవితం – ఇంకో దారి కనిపిసేత్ ఆ దారి పటిట్ంది. ఆ దారి సినిమా పర్పంచానికి దారి. ఆ దారోల్కి వెళళ్డానికి కారణం
– అంతకు ముందే అతను ఇంకో చినన్ దోవగుండా వెళిళ్ – ‘సినిమా దారి’ చూడడం!
ఇంటర మీడియేట తరావ్త అతనికి మూడు సంవతస్రాల పాటు – విరామం దొరికింది. ఆ సమయంలో అతను విజయవాడలో పర్భాత పికచ్రస్
అనే డిసిత్బూయ్షన ఆఫీసులో కొంత కాలం ఉదోయ్గం చేశాడు. ఆ టైమ లో అతను పర్తి రోజూ సినిమాలు చూసూత్ వచాచ్డు. అలా సినిమాలు చూడడంలో
అతనికి తెలియకుండానే అతని ఊహలు ఆ సినిమా కధల మీద, సినిమాల మీదా చరచ్లు చెయయ్సాగాయి. అలా అతని వూహ నెమమ్దిగా సినిమా
పర్పంచంలో విహరించింది.
మదార్సులో బి. ఏ. చదువుతునన్పుప్డు వలల్ం నరిసింహారావుతో పరిచయమైంది. అతని దావ్రా దరశ్కుడు జగనాన్ధ పరిచయం కావడం –
సినిమాలోల్ పనిచెయాయ్లనన్ ఉతాస్హం తనకు వునన్టుట్ ఆయనతో చెపప్డం – ఆయన సరేననడం జరిగాయి. ఒక వేపు చదువుకుంటూనే – అతను
సినిమాలోల్ పర్వేశించాడు. ‘ధరమ్ విజయం’ అనే కనన్డ చితర్ంలో దరశ్కతవ్ శాఖలో. జీతం వయ్వహారాలేమీ లేవు; పైగా షూటింగస్ లేనపుప్డే కాలేజీకి వెళళ్డం!
సినిమా దరశ్కతవ్ం అనన్ది – అసలు షూటింగ ఎలా చేసాత్రనన్దీ కూడా అతనికి తెలీదు.
చాలా కాలం కిర్తం, శోభనాచల సూట్డియోలో షూటింగ జురుగుతునన్దని విని, ఒక మితుర్డితో కలిసి చూడాలని వెళాళ్డు. అపుప్డు
‘మాయలమారి’ చితర్ం షూటింగ లో వుంది. దాదాపు మూడు గంటల పాటు బయట నిరీకిష్ంచిన తరావ్త, షూటింగ చూడాడ్నికి వీలేల్దని అందరీన్ బయటకి
వెళళ్మనాన్రు. అంతే ! అపుప్డైనా అతను షూటింగ వాతావరణం చూడగలిగాడేగాని, షూటింగ మాతర్ం చూడలేదు !
చందర్శేఖరరెడిడ్ని జగనాన్ధ ‘శీర్ కృషణ్రాయభారం’ చితార్నికి పర్ధమ సహాయకుడిగా తీసుకునాన్రు! అపప్టికి అతనికి అనుభవం ఏమీ లేదనే
చెపాప్లి. ఉతాస్హం మాతర్ం కొండంత వుంది. అదే అతనికి అనుభవం కంటె గొపప్గా సహాయపడింది.
చందర్శేఖరరెడిడ్ నటుడిగా సినిమాలోల్ పర్వేశిసాత్డని అతని మితుర్లు చాలా మంది ఆశించారు. ఎంచేతంటే – అతను వలల్ం, మికిక్లినేని,
పెరుమాళుళ్ మొదలైన వాళళ్తో కలిసి నాటకాలోల్ వేషాలు వేశాడు. పోతుగడడ్, కులం లేని పిలల్, అనాన్ చెలెల్లు మొదలైన నాటకాలోల్ అతనిన్ చూసిన చాలా
మంది, సినిమాలోల్ వేషాలకు పర్యతిన్ంచమని సలహాలు ఇచాచ్రు. అయితే ఎందుకనో రెడిడ్ ఆ మారగ్ంలోకి వెళళ్లేదు.
‘శీర్ కృషణ్రాయభారం’ జరుగుతూవుండగానే – వి. మధుసూదనరావు చందర్శేఖరరెడిడ్ని జగపతి సంసధ్లో జేరాచ్రు. అకక్డ నుంచీ అతను
జగపతిలో వుంటూ ‘అనన్పూరణ్’ నుంచి ‘అదృషట్వంతులు’ వరకూ సహకార దరశ్కుడిగా పని చేశాడు. ఇవేకాకుండా – లకాష్ధికారి, జమీందారు,
టాకీస్రాముడు, మనుషులు మారాలి చితార్లకు కూడా వి. మధుసూదనరావు దగగ్రే పని చేశాడు. మధయ్లో అనన్పూరణ్ సంసధ్లో ‘పూలరంగడు’ చితార్నికి
ఆదురిత్ దగగ్ర కూడా పని చేశాడు.
“ఇలాంటి దరశ్కుల దగగ్ర పని చెయయ్డం; కర్మశిక్షణ, పదధ్తీ పాటించే పెదద్ సంసధ్లో పని చెయయ్డం – నా పర్గతికి బాగా తోడప్డాడ్యి.” అంటారు
చందర్శేఖరరెడిడ్.
‘మనుషులు మారాలి’ జరుగుతునన్ కాలంలో – అతని మితుర్డు యన. వి. పర్భాకరరెడిడ్ సొంతంగా చితర్ం తియాయ్లనుకుని, చందర్శేఖరరెడిడ్ని
దరశ్కుని చెయాయ్లనుకునాన్రు. జగపతి అధిపతి రాజేందర్పర్సాద పోర్తాస్హం లభించింది; వి. మధుసూదనరావు బలపరిచారు. ఆ పోర్తాస్హ బలాలతో
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ఆయన దరశ్కుడు కాగలిగాడు. తొలిచితర్ం : ‘అనురాధ’. ఆ చితర్ం నిరామ్ణంలో వుండగానే నందిని వారి ‘అతత్లూ కోడళూళ్’ చితర్ం వచిచ్ంది. అయితే
ముందుగా విడుదలైన చితర్ం – ‘అతత్లు కోడళూళ్’. ఈ చితర్ం తరావ్త, ‘విచితర్ దాంపతయ్ం’, ‘మానవుడు దానవుడు’ ‘బడిపంతులు’ ‘ఇలుల్ ఇలాల్లు’ చితార్లు
డైరకుట్ చేశారు. వీటిలోల్ ‘మానవుడు దానవుడు’ కొతత్రకం చితర్ంగా పర్శంసింపబడి, శతదినోతస్వం చేసుకునన్ది. తకిక్న చితార్లు కూడా ఆరిధ్కంగా
విజయవంతమైనవే. ‘మానవుడు దానవుడు’ తమిళంలోనూ, హిందీలోనూ నిరిమ్ంపబడుతునాన్యి.
చందర్శేఖరరెడిడ్ పర్సుత్తం – కృషణ్కిశోర, గౌరీ శంకర, శీర్వాణి కంబైనస్, నందినీ కంబైనస్ మునన్గు సంసధ్ల చితార్లను డైరెకుట్ చేసుత్నాన్రు. వీటిలోల్
కృషణ్ కిశోర, గౌరీ శంకర సంసధ్ల చితార్లు షూటింగ కారయ్కర్మాలోల్ వునాన్యి.
“సెటుస్ మీద – ఒకేసారి రెండు చితార్ల కంటె ఎకుక్వ చితార్లు వుండడం నేను అంగీకరించను.” అనాన్రు రెడిడ్ – తన విధానం గురించి
మాటాల్డుతూ.
వయ్కిత్గతంగా ఆయనకు మంచి కుటుంబగాధలు అంటే ఇషట్ం. అనీన్ కలిసి వసేత్ ఏదైనా పర్యోగాతమ్కమైన చితర్ం తియాయ్లనన్ ఆకాంక్ష కూడా
వుంది.
“నిజంగా, పెదద్ దరశ్కుల దగగ్ర, పెదద్ సంసధ్లలోనూ, పని చెయయ్డమే గొపప్ అనుభవంగా నేను భావిసాత్ను. అకక్డ నేను నేరుచ్కునన్ పాఠాలు అనీన్
ఇనీన్ కాదు. ఆ పాఠాలు తరావ్త ఉపయోగపడతాయని, అపప్టోల్ నాకు తెలిసిరాకపోయినా, ఇవాళ నేను వెనకిక్ చూసుకుంటే – నాడు నేరుచ్కునన్వనీన్ నేడు
ఎంతగానో ఉపయోగపడుతునన్ందుకు నేనెంతో ఆనందపడుతూ వుంటాను. అది నా అదృషట్ంగా భావిసూత్ వుంటాను.
చితార్లు నిరిమ్ంచాలనునే వారికి, అనిన్ విషయాలూ కాకపోయినా కొనన్యినా తెలిసి ఉండడం అవసరం అని నా అభిపార్యం. దాని వలల్ –
అనిన్ంటికీ, దరశ్కుడి పైనో, తకిక్న వారి పైనో ఆధారపడవలసిన అవసరం వుండదు.” అనాన్రు ఆయన.
ఆయన పర్సుత్తం దరశ్కతవ్ం వహిసుత్నన్ రెండు చితార్లకు నిరామ్తలే కథా రచయితలు. అలా – నిరామ్తలే కథకులు కావడం వలల్ చితర్ దరశ్కుడికి
ఎలాంటి సదుపాయాలు వునాన్యి? మంచిదా ? కాదా ? – అనన్ పర్శన్కు సమాధానం చెబుతూ ఆయన – “అందులో కొంత లాభమూ వుంది; నషట్మూ
వుంది. చితర్ నిరామ్తే కధకుడు కాబటిట్ – కథలో ఏదైనా కొతత్దనం వంటిది వుంటే – ‘నిరామ్త ఏమంటారో” అనన్ ఆలోచన ఉండదు. ధైరయ్ంగా పర్యోగం
చెయయ్వచుచ్. ‘మానవుడు దానవుడు’ చితార్నికి అదే జరిగింది. ఆ చితర్ నిరామ్తే శీర్ చినన్పరెడేడ్ ఆ చితార్నికి కధకులు, ఆయనే నిరామ్త కాబటిట్ – ధైరయ్ంగా
ముందుకు పోగలిగారు. అలా – చితార్నికి మంచి సహాయం జరిగింది. నిరామ్తే కధకుడైతే దరశ్కుడే నిరణ్యాలు చెయయ్వలసి వసుత్ంది. సినిమా కధ చరచ్
చెయయ్డానికి సాధారణంగా కూరుచ్నే నలుగురిలోనూ (దరశ్కుడు, నిరామ్త, కధకుడు, రచయిత) ఒకరు తగిగ్పోతారు. ఏమైనా నిరామ్తే కధకుడు కూడా
అయితే, ఒక విధంగా మంచిదేనని నా అభిపార్యం. ఇపుప్డు నేను దరశ్కతవ్ం వహిసుత్నన్ శీర్ వాణీ కంబైనస్, కృషణ్ కిశోర చితార్లకు ఆయా నిరామ్తలే
కధకులు. కధకుడే నిరామ్తయినపుప్డు, నిరామ్ణ దృషాట్య్ కూడా కధను మలచుకోడానికి వీలుంటుంది” అనాన్రు.
నేటి చితర్ నిరామ్ణం గురించి చెబుతూ – “నేను సహాయ, సహకార దరశ్కుడిగా వునన్ రోజులోల్ వునన్ నటీనటుల సహకారం ఇవాళ లభించడం
లేదు. అందుకని, అనుకునన్ది అనుకునన్టూట్, తియయ్దలచుకునన్ది తలచుకొనన్టూట్ తియయ్లేకపోతునాన్ము. ఇవాళ సెటోల్ వునన్ దరశ్కుడికి, సహాయకులకీ,
తపప్ తకిక్న వాళెళ్వరికీ ఆతుర్త, ఆలోచనా లేవు. నటీనటుల కాలీష్టస్ దొరకడం కషట్ంగా వునన్ రోజులు. అయినా వాళెళ్పుప్డు వసాత్రో ఎవరికీ తెలియదు
గాని, ఎపుప్డు వెళిళ్పోవాలో ఆ టైమ తెలుసుత్ంది. వాళుళ్ చాలా బిజీ. వాళుళ్ సెటోల్ వునన్ంతలోనే – అనుకునన్ది తియాయ్లిస్ వసుత్ంది. ఆ వయ్వధిలో దరశ్కుడు
అనుకునన్ది అనుకునన్టుట్ తియయ్లేకపోతునాన్డు. చితర్ నిరామ్ణం పధకాల పర్కారం జరగాలి. కాని, పధకాలు వెయయ్డానికి అవకాశమే లేకుండా పోతునన్ది.
పర్తి ఆరిట్సట్ నూ ‘ఎడజ్సట్’ చెయయ్వలసి వసుత్నన్ది. దాంతో అనుకునన్వి తారుమారవుతునన్వి” అనాన్రు చందర్శేఖరరెడిడ్.
“సినిమాకు అవసరమైనది మంచి కథ. మంచి కథ కావాలంటే మంచి రచయితలు రాయాలి. నవలలను సినిమాలుగా తియాయ్లనుకుంటే –
నవల నవలగా ఉండడం లేదు; అది సినిమాలాగే వుంటునన్ది.
ఉనన్ చితార్నిన్, తిరిగి చితర్ంగా తియయ్డంలో సేవ్చఛ్ వుండదు. సొంతంగా చితర్ం తీసుత్నన్పుప్డు మంచి ఉతాస్హం వుంటుంది; సేవ్చఛ్ వుంటుంది.
ఉనన్దానిన్, బాగా ‘డెర్మటైజ’ చేసి చెపప్డానికి అవకాశం వుంటుంది. ముఖయ్ంగా ‘ఏదో చెయయ్గలుగుతునాన్ం – చేసుత్నాన్ం’ అనన్ తృపిత్ మిగులుత్ంది. ఎవరు
కోరుకునన్దైనా ఆ తృపేత్ !” అనాన్రు చందర్శేఖరరెడిడ్.PPP
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( జయచిత
ర్ – 1971, ఫిబ
ర్ వరి సంచిక నుంచీ)

ముందు కథ

దక్షత గల నిరామ్త అనిపించుకోవడం; మంచి దరశ్కుడు అనిపించుకోవడం సినిమా పరిశర్మలో
చాలా కషట్మైనవి. రెండింటికీ, ఓరుప్, శరమ, పధకాలు, పదద్తులు, నిషాట్ వంటివనీన్ కావాలి. ఇవనీన్ గల వయ్కిత్
కాబటేట్, జగపతి సంసధ్ అధినేత వీరమాచనేని బాబూ రాజేందర్పర్సాద, పైన చెపిప్న రెండూ సాధించగలిగాడు; రెండూ
అనిపించుకోగలిగారు. ‘దసరాబులోల్డు’ చూసిన పరిశర్మలోని పెదద్లు – ‘కొతత్గా దరశ్కతవ్ం చేపటిట్న వయ్కిత్
దరశ్కతవ్ం చేసినటుట్గా అనిపించలేదు !’ అని రాజేందర్పర్సాద ను అభినందించారు.
ఈ అభినందనలు పొందడానికీ గటిట్వాడనిపించుకోడానికి వెనక ఎంతో అనుభవం
కనిపిసుత్ంది. ఐనా రాజేందర్పర్సాద గటిట్ మనిషి మాతర్ం కాదు – మెతత్ని మనిషి! ఒకరికి బాధ కలిగించకుండా,
ఒకరిన్ నొపిప్ంచకుండా ఉండడం అనన్ది ఆయనకు తెలిసిన విదయ్. ఈ విదయ్ నేరుచ్కుంటునన్ రోజులోల్నే, ఆయనకు
కళ మీద ఆసకిత్ కలిగింది. గనన్వరంలో ఒకటో ఫారం వరకూ చదివిన రోజులోల్ – నాటకాలు, సినిమాలూ
చూడడంలోనే ఆయనకు ఉతాస్హం ఉండేది. మచిలీపటన్ంలో సూక్ల ఫైనల వరకూ చదివినపుప్డు, ఆ ఉతాస్హం
ఎకుక్వై, నాటకాలు వెయయ్డానికి పురిగొలిప్ంది. కాకినాడ పి.ఆర. కాలేజీలో బి.యస. సి. వరకూ చదివినపుప్డు, ఆ
ఉతాస్హం రాజేందర్పర్సాద కు, నాటకాలోల్ బహుమతులిపిప్ంచింది !
అంతకు ముందు కథ
రాజేందర్పర్సాద వూరు గుడివాడ తాలూకాలోని డోకిపరుర్. ఆయన తండిర్ గారు జగపతిరావు గారు భూసావ్మి. శీర్మంతుల కుటుంబం.
11.11.1932 రాజేందర్పర్సాద జనమ్దినం. చినన్తనంలో అతనికి ఏ విధమైన కళాభిమానమూ లేదు. ఆటలోల్ ఉతాస్హం తపిప్తే, తకిక్న ఉతాస్హమేమీ
లేవు. చదువు మీద శర్దధ్ తపిప్తే, తకిక్న వేటి మీదా శర్దద్ లేదు! గనన్వరం నుంచి, మచిలీపటాన్నికీ, అకక్డి నుంచి కాకినాడకూ చదువుల విషయంలో
మారుతునన్పుప్డెపుప్డో – నాటక కళ మీద ఉతాస్హం పుటిట్ వుండాలి. పి.ఆర. కాలేజీ యూనియన అధయ్కుష్డుగా వునన్పుప్డు నాటక కళకు సేవ
చెయయ్డానికి ఆయనకు మరింత అవకాశం కలిగింది.
నాటకాల ఉతాస్హం
ఆంధర్నాటక కళాపరిషతుత్ మచిలీపటన్ంలో జరిగిన సంవతస్రంలో కాకినాడ నుంచి వెళిళ్న సమాజం ‘వరపర్సాదం’ నాటిక
వేశారు. అందులో రాజేందర్పర్సాద పాలొగ్నాన్రు; అదే సమాజం హైదరాబాదులో ఆంధర్నాటక కళాపరిషతుత్ జరిగినపుప్డు ‘చెపుప్కింద పూలు’ నాటిక
పర్దరిశ్ంచింది. అందులోనూ ఆయన పాలొగ్నాన్రు. అంతర కళాశాల నాటక పోటీలు ఆంధార్ యూనివరిశ్టీలో జరిగినపుప్డు కాలేజీ తరపున వెళిళ్న
సమాజంలో కూడా రాజేందర్పర్సాద పాలొగ్నాన్రు. కొనిన్ నాటకాలోల్ ఆయన ఆడవేషాలు వేశారు. ‘కపప్లు’ నాటకంలోని పంకజమమ్ వేషానికి అతనికి చాలా
మంచి పేరొచిచ్ంది. ఆ పోర్తాస్హం పురసక్రించుకుని ఆయన ఎకుక్వగా సతరీ పాతర్లు కూడా ధరించసాగారు.
సినిమా ఉతాస్హం
రాజేందర్పర్సాద కు ఉనన్టుట్ండి సినిమాల మీదికి ఉతాస్హం మళిళ్ంది. అకిక్నేని నాగేశవ్రరావుగారితో, అతనికి చినన్నాటి
నుంచీ ఉనన్ పరిచయం ఆ ఉతాస్హానికి కొంత దోహదం చేసింది. ‘దేవదాసు’ చితర్ం శతదినోతస్వ సందరభ్ంలో నాగేశవ్రరావు కాకినాడ వచిచ్నపుప్డు,
రాజేందర్పర్సాద ఆ బృందానికి విందు ఇచాచ్రు. ఆ సందరభ్ంలోనే తన సినిమా ఉతాస్హానిన్ నాగేశవ్రరావుగారి చెవిని వేశారు. ఆయన ‘అలాగే’ అనాన్రు.
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చదువు మీద ఉతాస్హానిన్ తగిగ్ంచేసుకుని, ఒకనాడు బయలేద్రి రాజేందర్పర్సాద మదార్సు చేరుకునాన్రు. ఆయన ఉతాస్హం,
ఆశ – సినిమాలోల్ పాతర్లు ధరించాలని, నాగేశవ్రరావుగారి ఇంటోల్నే కొంతకాలం వునాన్రు – ‘సినిమాలోల్ వేషాల కోసం పర్యతన్ం చెయయ్డం ఎలా?’
అనన్ విషయం ఆలోచిసూత్.
“నువువ్ వేషాలు వెయెయ్చుచ్. కాని, చదువు మధయ్లో ఆపి రావడం ఎందుకు? బాగా చదువుకుని, డిగీర్ తెచుచ్కునాన్క
రావచుచ్గా. డిగీర్ లేకపోతే ఎలా వుంటుందో – డిగీర్లు లేనివాడిని, నాకు తెలుసు. అందువలల్ వెళిళ్ బాగా చదువుకో.” అని నాగేశవ్రరావు సలహా ఇచాచ్రు.
తిరిగి, రాజేందర్పర్సాద కాకినాడ వచిచ్, చదువు పూరిత్ చేసి, బి.యస.సి డిగీర్ తీసుకుని, తిరిగి 1957 లో మదార్సు చేరారు. ఈసారి వచిచ్నపుప్డు అతని
ఉతాస్హం ‘నటన’ మీద నుంచి ‘వాయ్పారం’ మీదకు మళిళ్ంది. ఏదైనా ఒక సినిమా తీసుకుని తెలుగులోకి ‘డబ’ చెయాయ్లనుకునాన్రు. ఆ దృషిట్తో కొనిన్
చితార్లు చూశారు. వాయ్పార విషయాలూ అవీ మాటాల్డుకునాన్రు. ఐతే, అంతలో సెట్ర్యిట చితర్మే తియయ్వచుచ్ననన్ ఆశ కలిగింది. కీ.శే. బి. రంగారావుతో
కలిసి, తన తండిర్ గారి పేరిట ‘జగపతి’ సంసధ్ నెలకొలాప్రు. ‘అనన్పూరణ్’ చితర్ం నిరిమ్ంచారు. 1960 లో ఆ చితర్ం విడుదలయింది. జమున, జగగ్యయ్,
నటించారు; వి. మధుసూధనరావు డైరకుట్ చేశారు.
సిధ్రతవ్ం
అటు తరావ్త, కళనూ కాసునూ సాధించే మంచి చితార్లు నిరిమ్ంచాలనన్ కోరెక్ అధికమైంది. నాగేశవ్రరావు, సావితిర్లతో ‘ఆరాధన’
తీశారు; తరావ్త ‘ఆతమ్బలం’ ‘అంతసుత్లు’ ‘ఆసిత్పరులు’ ‘అదృషట్వంతులు’ ‘అకాక్ చెలెల్లు’ ‘దసరా బులోల్డు’ చితార్లు నిరిమ్ంచారు. ఈ పదేళళ్కాలం
రాజేందర్పర్సాద ను మంచి నిరామ్తగా నిలబెటిట్ంది. వీటిలోల్ ఎకుక్వ చితార్లు వి. మధుసూధనరావు డైరకుట్ చేశారు; సంజీవి ‘అకాక్చెలెల్లుల్’ డైరకుట్ చేశారు;
రాజేందర్పర్సాద ‘దసరా బులోల్డు’ కు మొదటిసారిగా దరశ్కతవ్ం కూడా వహించారు.
“నేను నటుడిని అవుదామని మదార్సు చేరాను. కాని, నిరామ్తగా మారాను. చితార్లు నిరిమ్ంచాలనన్ కోరిక మొదటోల్ లేదు. అలాగే, చితర్ం
డైరకుట్ చెయాయ్లనన్ కోరిక కూడా నాకెనన్డూ లేదు. అసలు, ఆ ఉతాస్హామే లేదు. మా చితార్లు షూటింగ జరిగేటపుప్డు, సెటోల్కి వెళేళ్వాడిని కాదు. నా
పనేదో నేను బయట కూచునే, చేసుకునేవాడిని. కాని, ఈ చితార్నిన్ డైరకుట్ చెయయ్మని ఎకుక్వగా ననున్ పోర్తస్హించినవారు – అనన్పూరాణ్ అధినేత
దుకిక్పాటి మధుసూధనరావుగారూ, అకిక్నేని నాగేశవ్రరావుగారూ, వారి సతీమణి అనన్పూరణ్మమ్గారూ.
కధకుడు: దరశ్కుడు:
మూడు సంవతస్రాల కిర్ందట – ఒకనాడు, ఒకక్ణీణ్ తిరుపతి కొండ ఎకుక్తూ వుంటే, గార్మీణ వాతావరణంతో, ఒక చితర్ం
ఎందుకు నిరిమ్ంచకూడదు? అనన్ ఆలోచన వచిచ్ంది. చినన్ కథ మెదడులో మెరిసింది. ఆనాటి నుంచి, ఆ కధ గురించి ఆలోచిసూత్నే వునాన్ను. కొంతవరకూ,
కథకు రూపం రాగానే, నాగేశవ్రరావుగారితో చెపాప్ను. ఆయన ‘బాగానే వుంటుంది’ అనాన్రు. ఆ మాట తీసుకుని, రచయితతో కధ మీద చరచ్ చెయయ్డం
సాగించాము. కధ తెర మీద ఎలా చెపాప్లి – అనన్ది నిరణ్యమైంది. వినన్వారందరూ పెదద్ కధ కాకపోయినా వినోదంగా వుందనీ, మంచి సంఘటనలు
వునాన్యనీ అనాన్రు. ఇక – దరశ్కుడి సమసయ్ వచిచ్ంది. నాకు నమమ్కం వునన్ దరశ్కుల దగగ్రకు వెళిళ్, ఈ కథను డైరకుట్ చెయయ్వలసిందిగా కోరాను. కాని,
వారందరూ చాలా బిజీగా వునాన్మని, కొంతకాలం టైమ కావాలనీ అనాన్రు. అపప్టికపుప్డే, ‘అదృషట్వంతులు’ విడుదలై చాలా రోజులైంది. వెంటనే ఏదైనా
పార్రంభించాలి. ఆ ఊహతో ‘దసరా బులోల్డు’ ఆపి, ‘అకాక్ చెలెల్లు’ పార్ర్రంభించాను. ‘అకాక్ చెలెల్లు’ తరావ్త కూడా, నేను కోరుకునన్ దరశ్కులు బిజీగానే
వునాన్రు. అపుప్డు నా శేర్యోభిలాషుల దగగ్రున్ంచీ మరింత పోర్దబ్లం వచిచ్ంది. “నీ కథ మీద నీకు నమమ్కం వుంది. నీకు అనుభవం వుంది. వరుక్లో నీకేం
భయం లేదు. సెటోల్ నేను వుంటాను – వెంకటరతన్ం (ఛాయాగార్హకుడు) వుంటాడు. నువేవ్ డైరకుట్ చెయియ్.” అనాన్రు నాగేశవ్రరావుగారు. అలా,
చాలామంది పెదద్లు ననున్ పోర్తస్హించారు; పోర్దబ్లమూ చేశారు. అవనీన్ ఆసరాగా తీసుకుని, నేనే డైరకుట్ చెయయ్డానికి నిరణ్యించుకునాన్ను. ఈ విధంగా
నేను దరశ్కుడిగా మారాను గాని, ఆ వూహ నాకు మొదటున్ంచేకాదు, ఎనన్డూ లేదు. ఆతమ్ విశావ్సంతో, అందరి పోర్తాస్హంతో చితర్ం పార్రంభించాను.
చితర్ంలో నటించే నటీనటులు గాని, తకిక్న టెకీన్షియనుల్ గాని, డిసిత్బూయ్టరుల్గాని, ఎవవ్రూ ననున్ ఏ మాతర్ం నిరుతాస్హపరచలేదు. అందరూ బాగా
ఉతాస్హమే చూపించారు. సాధారణంగా, ‘కొతత్ దరశ్కుడు’ అంటే – ఎవరైనా కొంత నిరుతాస్హం చూపడం అనన్ది సహజం. నా అదృషట్ం కొదిద్ అలాంటిది
నాకు సంభవించలేదు. ఏ కొదిద్ నిరుతాస్హం కనిపించినా నేను నిరుతాస్హ పడిపోయేవాడిని. ఒకక్సారి, ఎవరైనా నిరుతాస్హపరిసేత్ చాలు – ఉనన్ ఆతమ్
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విశావ్సం, ఉతాస్హం అనీన్ తగిగ్పోతాయి. అలాంటిదేదీ, జరగకపోవడంతో, మరింత ఉతాస్హం తెచుచ్కుని చితర్ం డైరకుట్ చేశాను. కాదు – అందరి
పోర్తాస్హబలమే నాచేత డైరకుట్ చేయించింది.
సినిమా నిరామ్ణం అనన్ది ఏ ఒకక్ వయ్కిత్ మీదా ఆధారపడినది కాదు. ఇంకే పరిశర్మలోనైనా కావచుచ్నేమో గాని, సినిమా
పరిశర్మలో అందరూ సహకరిసేత్గాని, సినిమా పూరిత్ కాదు; విజయవంతమూ కాదు. ఆఫీసు బాయ మొదలుకును, ధియేటరోల్ని పొర్జెకట్ర ఆపరేటర వరకూ
మధయ్ పని చేసే వయ్కుత్లందరూ చితర్ విజయానికి భాధుయ్లే.
ఐతే, నేను మళీళ్ దరశ్కతవ్ం చేసాత్నా – చెయయ్నా అనన్ది ఇపుప్డే చెపప్లేను. అసలు ఆ ఊహే నాకు లేదు. ‘దసరాబులోల్డు’
కధలో గాని, డైరక్షన లో గాని తపుప్లు లేవనీ, లోపాలు లేవనీ నేను చెపప్డం లేదు. చాలా తపుప్లు ఉండొచుచ్. ఆ కధను ఇంకా బాగా, ఇంకా చకక్గా
చెపప్డానికి అవకాశాలు ఉనాన్యి. మా శకిత్మేరకు, తృపిత్ మేరకూ మేము దానిన్ తెర మీదికి మలిచాము. అందరు టెకీన్షియనూల్, నటీనటులూ, తకిక్నవారూ
అందరూ ఎంతగా నాతో సహకరించారో, చెపప్డానికి మాటలు లేవు. ఆ సహకార బలమే లభించి ఉండకపోతే – ఆ చితర్ం అలా తయారయి వుండేది
కాదు!
పేర్క్షకులు ఎపుడూ ‘కొతత్దనం’ కోరుతూ వుంటారు – కధలోనూ, పాతర్ల సృషిట్లోనూ. ‘దసరాబులోల్డు’ లో కొంత కొతత్దనం
వుంది. వాతావరణం, హీరో దుసుత్లు, పాతర్ పోషణా మొదలైనవి. ఇపుప్డు మళీళ్ అలాంటి వాతావరణంతోనే ఇంకో చితర్ం తీసేత్ బాగుండదు. తరావ్త ఏం
తియాయ్లి ? అనన్ది సమసేయ్. కధ బాగా కుదిరితే, ‘జేమస్ బాండ టైప’ లో ఒక చితర్ం ఆరంభించాలని అనుకుంటునాన్ను – లోగడ అనుకునన్ ‘బంగారు
బాబు’ చితార్నికి కొంత టైమ పటట్వచుచ్ కాబటిట్ !
మేము మొదటున్ంచీ ‘ఆ’ గాని, ‘ఆ’ గాని మొదటి అక్షరంగా వచేచ్టుట్గా చితార్లకు పేరుల్ పెడుతునాన్మనీ, ఈ చితార్నికి
ఎందుకు మారాచ్మనీ చాలా మంది అడుగుతునాన్రు. ‘అ’ గాని ‘ఆ’ గాని వచిచ్ తీరాలనన్ నిబంధనేమీ లేదు మాకు. కుదిరితే ఫరావ్లేదు గానీ, దానికోసంగా
పర్యతిన్ంచి, ఏదో పేరు పెటేట్ అలవాటు లేదు. ‘అ’ మొదట వునన్ పేరు, కధకు సరిపోతే సరేసరి, లేకపోతే లేదు. అంతే.
పర్భుతవ్ పోర్తాస్హం కావాలి
వరణ్ చితార్లు ఏ భాషలోనైనా సరే, కనన్ల పండువుగా, ఆహాల్దంగా వుంటాయి. కాని, తెలుగు సినిమా పరిశర్మ దురదృషట్ం
వలల్, ఎకుక్వగా వరణ్ చితార్ల నిరామ్ణానికి ఆసాక్రం లేకుండా వుంటునన్ది. తెలుగు చితార్లు విదేశీయ మారక దర్వాయ్నిన్ ఆరిజ్ంచవనన్ దృషిట్తో – పర్భుతవ్ం
తెలుగు చితార్లకు ఎకుక్వగా కలర ఫిలమ్ కేటాయించడం లేదు. ఐతే, విదేశీయ మారకదర్వయ్ం ఆరిజ్ంచలేదని అనుకోవడేమేనా ? దానికి చెయయ్వలసిన
పర్యతన్ం ఏమైనా వునన్దా ? నిజానికి ఆ పర్యతన్ం మనం చెయయ్డం లేదు. పర్భుతవ్ం తెలుగు చితార్లను కూడా విదేశాలకు పంపే ఏరాప్టుల్ చెయాయ్లి. ఏ
దేశీయులకైనా, వారి భాష ఏదైనా సరే, అది పరభాషే గదా ! అటువంటపుప్డు తెలుగు భాషా చితర్ం ఎందుకని విదేశంలో ఆడకూడదో నాకు అరధ్ం కాదు.
ఏ పరిశర్మయినా, పదికాలాలపాటు మనడానికీ, అభివృదిద్ చెందడానికీ పర్భుతవ్ం కూడా కారణమవుతుంది. కాని, మన సినిమా పరిశర్మకు మాతర్ం సరైన
పర్భుతవ్ సహాయం ఏమీ లభించడం లేదు. ఆ మధయ్ కొందరు పారిశార్ర్మికులను విదేశాలకు పంపడానికి పర్భుతవ్ం అంగీకరించింది. సినిమా పరిశర్మకు
సంబంధించిన వారిలో ననున్ ఎనిన్క చేసుకుని, ఆహావ్నించారు. నేను చాలా సంతోషించాను – సినిమా పరిశర్మకు కూడా మిగతా పరిశర్మలతో పాటు
ఒక గురిత్ంపు కలిగిందని. కాని, ఆ తరావ్త, ఆ యాతర్ నుంచి ననున్ మాతర్మే పర్భుతవ్ం తపిప్ంచింది – కారణం సినిమా పరిశర్మ – గురిత్ంపబడడ్
పరిశర్మకాదని! ఏటా, ఎనోన్ కోటల్ రూపాయలతో, ఎందరో వయ్కుత్లతో పరిభర్మిసుత్నన్ పరిశర్మ – పరిశర్మ కాదా?—“ అని పర్శిన్ంచారు ‘దసరాబులోల్డు’
కధకుడు, దరశ్కుడు, నిరామ్తా ఐన రాజేందర్పర్సాద.
PPP

øöeTT~

www.koumudi.net

ఫాల్ష్ బాయ్క్

18

యు.

శ ర రా

( జయచిత
ట్ బర్ సంచిక నుంచీ)
ర్ – 1975, అకో

“ఏ చితర్ నిరామ్తయినా డబుబ్కోసమే చితర్ నిరామ్ణం చేసాత్డు;

చెయాయ్లి. సినిమాలు తియయ్డం అనేది వాయ్పారం. కాబటిట్ వాయ్పారంలో
లాభాలు ఆశించడం సహజం. అయితే, ఈ వాయ్పార ధోరణి నుంచి
కనీసం ఒకక్సారైనా బయటపడి, కొతత్తరహాగా, వాయ్పార దృషిట్ లేకుండా
చైతనయ్వంతమైన

చితర్ం

తియయ్డం-ఇవాళిట్

రోజులోల్

అవసరం,

విధాయకం. అందువలల్నే నేను, కేవలం వాయ్పార చితార్లాల్ంటి భారీ
చితార్లు తీసినా, ఇవాళ ‘తీరుప్’ లాంటి చితర్మూ తీశాను. ఈ
విధానంలో పరిశర్మలో అపుప్డపుప్డు ఇలాంటి చితార్లు వసూత్ వుంటే,
పరిసిథ్తి

మారడానికి

అవకాశం

వుంటుంది.”

అనాన్రు

యు.

విశేవ్శవ్రరావు.
“అయితే వాయ్పార చితార్లూ నీతినీ సందేశానీన్ చెబుతాయి; ఆ
ధోరణిలో లేని చితార్లూ చెబుతాయి. చితర్ కధనంలోనూ, చెపప్డంలోనూ
తేడా వుంటుంది. అంతే!
కాని, పర్తి నిరామ్తా ఎపుప్డూ ఇదే ధోరణిలో చితార్లు తీసూత్
వుంటే పరిశర్మకు మనుగడ వుండదు. ఎంచేతంటే, ఈ రకమైన చితార్లు
బాకస్ ఆఫీస దగగ్ర ‘హిౘ’ కాలేవు. అందువలల్ సామానయ్ పేర్క్షకులను
దృషిట్లో వుంచుకుని, పుషిట్గా వినోదం కలిప్సూత్, ఆ ధోరణిలోనూ చితార్లు తీసూత్ వుంటే – మధయ్ మధయ్లో ఇలాంటివి తియయ్డానికి ఆసాక్రం, అవకాశం
వుంటాయి.
ఈ విధానం ఇవాళ మనకు చాలా గొపప్గా, కొతత్గా కనిపించవచుచ్. కాని, తకిక్న చాలా దేశాలవాళళ్కి పాతదే. వాళుళ్ ఆ ధోరణిలోనే ఎకుక్వగా
చితర్ నిరామ్ణం చేసుత్నాన్రు. ఈ మధయ్ నేను దాదాపు 80 విదేశీయ చితార్లు చూడడం తటసిధ్ంచింది. అవి చూసినపుప్డు నాకు అదే అనిపించింది – మనం
ఎకక్డునాన్ం? ఎకక్డికి పయనిసుత్నాన్ం?
కాని, ఒకక్సారే మన ధోరణి నుంచి బయట పడలేము; పడాలనుకోడం కూడా పొరపాటు. నిదానంగా అలవాటు పడాలి. మామూలు ‘ఫారుమ్లా’
ధోరణిని కర్మకర్మేణా మారచ్డానికి పర్యతిన్ంచాలి. ఈ విధానం ఒకరు చెబితే వచేచ్దికాదు, దానంతట అది రావాలి; ఎవరికి వారికి తెలియాలి.” అనాన్రు
ఆయన.
కంచుకోట, నిలుపుదోపిడి, పెతత్ందారుల్, దేశోదాధ్రకులు, దాదాపు 15 (తెలుగు, తమిళం) డబిబ్ంగ చితార్లూ నిరిమ్ంచిన విశేవ్శవ్రరావు
అభిపార్యాలు, అభిరుచులూ గటిట్వి. అలాంటి ఆతమ్విశావ్సం మరీ గటిట్ది. అలాంటి ఆతమ్విశావ్సం ఏరప్డడానికి ముందు – ఆయనకు సినిమా పరిశర్మ
మీద ఏ మాతర్మూ ఉతాస్హం లేదు; నమమ్కమూ లేదు. కాని, విశేవ్శవ్రరావు బావగారైన దావులూరి రామచందర్రావుగారు మాతర్ం అతని మీద మంచి
నమమ్కంతో వుండేవారు. ఆయన పోర్దబ్లమూ, పోర్తాస్హమూ లేకపోతే – విశేవ్శవ్రరావుకు సినిమా పరిశర్మ చాలా దూరంలో వుండేది.
విశేవ్శవ్రరావు కుటుంబం సంపనున్ల కుటుంబం. అయినా, పరిసిధ్తుల పార్బలయ్ం వలల్ విశేవ్శవ్రరావు బాలయ్ జీవితం అదోలా గడిచింది.
తండిర్గారు విశేవ్శవ్రరావుకు మూడో ఏడు నడుసుత్నన్పుడే పోవటంతో, మేనమామగారే దగగ్రకు తీసుకుని పెంచారు. అతనికి ఎనిమిదో ఏడు వచేచ్వరకూ
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అక్షరాభాయ్సమే కాలేదు. మూడేళళ్పాటు అలా సాగిన ఆ చదువు ‘వానాకాలం చదువు’ లాగా, ఆగిపోయింది. ఆ పదకొండేళళ్ అబాబ్యి, కషట్పడి పనిచేసూత్
వయ్వసాయం చూసుకోవడం ఆరంభించాడు.
కాని బావగారు అతనిచేత బాగా చదివించాలని, 14వ ఏటనుంచి తిరిగి చదువులో పర్వేశపెటాట్రు. గోగినంపాడు నుంచి చదువు – ముదినేపలిల్కి
మారింది. ముదునేపలిల్నుంచి, గుడివాడకూ (హైసూక్లు) గుడివాడనుంచి ఏలూరు, విజయనగరంలో బి. యస. సి. పూరిత్ చేసిన తరావ్త, గుడివాడ
హైసూక్లోల్ టీచర ఉదోయ్గానికి వచాచ్రాయన. తనకు చదువు చెపిప్న టీచరల్ పకక్నే తానూ ఒక ‘సహోపాధాయ్యుడి’ గా పనిచెయయ్టం వింతగా
కనిపించింది. నేటి చితర్ నిరామ్తలు ఎ.పూరణ్చందర్రావు (దేవుడు చేసిన పెళిళ్) రాఘవరావు (శారద) అపుప్డు ఆయన దగగ్ర శిషుయ్లు.
విదాయ్రుధ్లకు పాఠాలు చెపప్డం, విదయ్ బోధించడంలో ఆయనకు ‘థిర్ల’ కనిపించింది. ఇంకా బాగా చెపప్వచుచ్ననన్ ఆశయంతో జనతా
టుయ్టోరియల ఇన సిట్టూయ్ట అనన్ పేరిట గుడివాడలో పైరవేట కాలేజీ నడిపారు. తనదగగ్ర చదువుకునన్ వాళళ్కు మంచి మారుక్లు రావాలనీ, అందరూ
ఉతీత్రుణ్లు కావాలనీ ఆయన ఇరవైనాలుగు గంటలూ విదాయ్రుధ్లకు చదువు చెపప్డం సాగించడంతో – ఆయన ఆరోగయ్ం దెబబ్ తినన్ది – అందువలల్ పెదద్లు
కలిప్ంచుకుని ఆ ఉదోయ్గానిన్, ఆపుజేయించవలసి వచిచ్ంది.
విశేవ్శవ్రరావుకు పై చదువులు చదువుకోవాలనీ, విదేశాలు వెళాల్లనీ కోరికగా వుండేది; కాని మేనమామగారు నందమూరి నాగయయ్గారు
(ఆయనే తరావ్త ‘బావగారు’ తరావ్త మామగారు కూడా అయాయ్రు) ‘సినిమా లైన’ లో విశేవ్శవ్రరావును పెటాట్లని ఆశించారు. అందుకు కారణం – వారి
దగగ్ర బంధువులైన కాజ వెంకటార్మయయ్గారు మొదలైన వారు సినిమా పరిశర్మకు దగగ్రగా వుండడం.
విశేవ్శవ్రరావుకు సినిమాల మీద ఏ మాతర్ం ఉతాస్హం లేదు. అతను సినిమాలు చూడడం కూడా చాలా అరుదు. సినిమాల మీద ఒక
అభిపార్యమూ, ఆలోచనాకూడా అతనికి లేవు. అంచేత ‘ఆ ఫీలుడ్ నాకొదుద్’ అనేవారు. కాని బావగారు ఒపుప్కోలేదు. విశేవ్శవ్రరావు జాతకంలో అతను
కళలకు సంబంధించిన ఫీలుడ్లో రాణిసాత్డనివుందనీ, అందువలల్ సినిమాలకే పంపాలనీ ఆయన నిశచ్యించుకునాన్రు. విశేవ్శవ్రరావును – పి. పులల్యయ్
గారు ‘కనాయ్శులక్ం’ తీసుత్నన్ కాలంలో మదార్సు తీసుకొచిచ్, ఆయన దగగ్ర అసిసెట్ంట జేరాచ్రు. కాని, ఆయనకేమీ ఉతాస్హం కనిపించలేదు. అంతా ఏదో
గందర్గోళంగా, తికమకగా వునన్టుట్ కనిపించింది. ‘కనాయ్శులక్ం’ అయిపోగానే, ఆ మాటే పులల్యయ్గారితో చెపేప్సి – తిరిగి వెళిళ్పోయారు. మళీళ్ తనవూరు,
తన వయ్వసాయం మొదలైనాయి.
అయితే విశేవ్శవ్రరావు మేనకోడలు పదిమ్ని “మామయాయ్ – మీరు సినిమాలు తియాయ్లి; మంచి సినిమాలు తియాయ్లి” అంటూ వుండేది. అలాగే
ఒక కధ కూడా ఇచిచ్ ‘ఇలాంటి కధలే సినిమాలు తియాయ్లి’ అంటూ వుండేది. విశేవ్శవ్రరావు చిరునవువ్ నవువ్కుని వూరుకునేవారు.
ఒకరోజు పతిర్కలో ఒక పర్కటన వచిచ్ంది – ఆంధర్పర్భుతవ్ం సమాచార శాఖలో వుదోయ్గాలునాన్యని. విశేవ్శవ్రరావు దానికి దరఖాసుత్చేసి,
కరూన్లులో ఇంటరూవ్య్ వసేత్ వెళాళ్రు. అపుప్డు గోపిచంద ఆ శాఖ డైరకట్ర గా పదవి నిరవ్హిసుత్నాన్రు. తన టరన్ రాగానే విశేవ్శవ్రరావు. ఆయనిన్ చూసి –
తన దగగ్ర వునన్ సరిట్ఫికేటుల్ చూపారు. అందులో ఒక సరిట్ఫికేట పులల్యయ్గారు ఇచిచ్నది. గోపీచంద అది చూసి – “నినున్ నేను ఎనిన్క చెయయ్ను” అనాన్రు.
విశేవ్శవ్రరావుకు అరధ్ం కాలేదు. “నువువ్ కషట్పడి పనిచేసేవాడివి – నీకు చితత్శుదిధ్ వుంది. లేకపోతే పులల్యయ్గారంతటి వయ్కిత్ నీ గురించి ఇలా రాయరు.
నువువ్ వెళిళ్ సినిమాలోల్నే పని చెయియ్” అని పంపేశారు – గోపీచంద. అయితే, విశేవ్శవ్రరావు సినిమాలకి వెళళ్లేదు; తిరిగి వయ్వసాయంలోకే వెళాళ్రు.
వయ్వసాయంలో కషట్పడి, ‘బాగా పండించాడు’ అనన్ పేరు తెచుచ్కునాన్రు. అయితే దురదృషట్వశాతూత్, ఆ సంవతస్రం గాలివానలు రావడమూ, అదుభ్తమైన
ఫలితాలు చూపిన విశేవ్శవ్రరావు పంట – నాశనమై పోవడమూ సంభవించాయి. దాంతో ఆయనకి ఒక విరకిత్లాంటిది ఏరప్డింది. మరి, ఏం చెయాయ్లి
తను? –
వాసిరెడిడ్ నారాయణరావుగారు, పర్తిభాశాసిత్గారు కలిసి పులల్యయ్గారి దరశ్కతవ్ంలో ‘జయభేరి’ పార్రంభిసుత్నాన్రు. బావగారికి ముగుగ్రూ బాగా
తెలుసు. అంచేత, ఎలాగైనా పటుట్బటిట్ బావమరిదిని మళీళ్ పంపాలని నిరణ్యించుకునాన్రు రామచందర్రావుగారు. పులల్యయ్గారిచేత ‘టెలిగార్మ’ ఇపిప్ంచి,
బావమరిదిని మళీళ్ మదార్సు పంపారు.
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‘జయభేరి’ తెలుగు, తమిళ భాషలోల్ నిరామ్ణంలో వునన్ది. విశేవ్శవ్రరావు ఇదివరకు తనకునన్ అనుభవానికి, చితత్శుదిద్ కూడా జోడించి పనిచేశాడు.
పులల్యయ్గారు చాలా సంతోషించారు. “పోనీ, కొంతకాలం చెయయ్వయాయ్” అని పోర్తస్హించారు. ఆయన పార్రంభించిన ‘వెంకటేశవ్ర మహాతమ్న్ం ‘
చితార్నికి కూడా పని చేశారు విశేవ్శవ్రరావు.
అలా పనిచేసుత్నాన్, విశేవ్శవ్రరావు వేరే ఏదైనా వాయ్పారం చెయాయ్లనిపించి, ‘రియల ఎసేట్ట’ మీదికి మనసు మళిళ్ంచారు. బావగారు
ఒపుప్కోకపోవడంతో అది సాగలేదు.
సంగీత దరశ్కుడు టి. వి. రాజు నిరవ్హణలో ‘బాలనాగమమ్’ చితర్ం జరుగుతునన్ రోజులవి. విశేవ్శవ్రరావు ఉతాస్హం, వాయ్పారం మీద వునన్ శర్దాద్
చూసి – రాజుగారు ఆ చితార్నిన్ తమిళం ‘డబిబ్ంగ’ కు తీసుకోమని అడిగారు. ఈ వాయ్పారానికైతే బావగారి పోర్తాస్హం లభిసుత్ంది గనక, విశేవ్శవ్రరావు
సరేననాన్రు. మేనమామ గారు డబుబ్ ఇచాచ్రు. అయితే ఆ చితర్ నిరామ్ణానికి మధయ్లో అంతరాయం కలగడం, విశేవ్శవ్రరావు తన పెటుట్బడికి నషట్ం
జరగకుండా వుండడానికి, తానే నిరామ్ణ వయ్వహారాలు చేపటట్వలసి రావడం – జరిగాయి. అలా, ఆయన నిరామ్ణ రంగంలో కాలుపెటాట్రు; అనుభవం
సంపాయించారు.
ఆ చితర్ం విడుదలై, లాభాలు తీసుకొచిచ్ంది. అందువలల్, ఆయన అలా డబిబ్ంగ చితార్లు కొనసాగించాలనుకునాన్డు. తన సంసధ్కు, ‘విశవ్శాంతి’
అనన్ పేరు పెటట్డానికి ఒక కారణం వుంది. ఆయన మేనకోడలు పదిమ్ని, విశేవ్శవ్రరావుగారి వివాహ సందరభ్ంలో పావురం బొమమ్ గల ఫలకానిన్ బహుమతి
ఇసూత్ “మీరు ఎపుప్డు కంపెనీ పెటిట్నా – దీనిన్ చిహన్ంగా వాడాలి సుమండీ” అనాన్రు.
ఆమె కోరిక పర్కారమే – విశవ్శాంతిని కోరే పావురానిన్ చిహన్ంగా ఉపయోగిసూత్ ‘విశవ్శాంతి’ అనన్ పేరును తన సంసధ్కు పెటాట్రు.
విశవ్శాంతి పార్రంభమైన తరావ్త తెలుగు, తమిళ భాషలోల్ 15 డబిబ్ంగ చితార్లు తీశారు – విశేవ్శవ్రరావు, వీటిలోల్ దాదాపు అనీన్
విజయవంతమైనవే.
ఈ డబిబ్ంగ చితార్ల విజయం తరావ్త, విశేవ్శవ్రరావుకు ‘సిధ్రతవ్ం’ ఏరప్డింది; మనో ధైరయ్ం, ఉతాస్హం కలిగాయి. తనకు ఇషట్ం లేకపోయినా
ఎలాగూ – ఈ పరిశర్మలో సిధ్రపడాడ్రు కాబటిత్ – ఇందులోనే కృషి చెయాయ్లనన్ నిరణ్యానికొచాచ్డు.
తరావ్త కంచుకోట, నిలువుదోపిడీ, పెతత్ందారుల్, దేశోదాధ్రకులు మొదలైన భారీ చితార్లు నిరిమ్ంచి, నిరామ్తగా పార్ర్ముఖయ్ం సంపాయించారు.
అయితే ఆయన ఆశయాలు మాతర్ం మారలేదు. అయితే ఆయన ఆశయాలు మాతర్ం మారలేదు. సహజీవనం, సమజీవనం తొలినుంచీ ఆయన
ఆశయాలు. నవసమాజ నిరామ్ణానికి నడుంకటట్డం ఆయన కోరిక. ఈ కోరికలు తీరే రోజుకోసం, ఆ ఆశయాలు సిదిధ్ంపజేసే కధలు గల చితర్ నిరామ్ణం
కోసం ఆయన ఎదురుచూసూత్నే వునాన్రు; పధకాలూ వేసుత్నాన్రు.
విశేవ్శవ్రరావుగారి మేనకోడలు పదిమ్నీరాజన ఇచిచ్న కధలో ఆయన ఆశించే ఆశయాలు ఉనాన్యి కాబటిట్, దాని మీదే బాగా కృషి చేసి, ఆ కధను
సినిమాకు తగగ్టుట్గా మలిచారు. తనకుగా దరశ్కతవ్ం వహించాలనన్ కోరికలేదు. ఎవరిచేతనైనా చేయించాలి. కాని, వాయ్పార ధోరణిలో కనిపించని చితర్ం
కాబటిట్, వాయ్పారాతమ్కంగా అటూ ఇటూ అయితే, ఆ దరశ్కుడి మనుగడకు అవాంతరం వాటిలల్ వచుచ్నేమో – అని తానే అయితే, అపఖాయ్తో తానే
భరించవచుచ్. తను ఎలాగూ దరశ్కుడు కాదు; తను తకిక్న వారి చితార్లు డైరెకుట్ చెయయ్బోయేదీలేదు; అందుకనే తానే దరశ్కుడైనారు. శీర్శీర్కి తన కధ
చెపాప్రు; చరిచ్ంచారు; సిర్క్పుట్ తయారు చేశారు. ఇందులోని పాటలనీన్ కూడా విశేవ్శవ్రరావే రాశారు.
“నాకు ఈ చితర్ నిరామ్ణం ఒక పాఠశాలలా కనిపించింది. కొతత్ వాళల్ను పెటట్డంతో, వారి పర్శన్లకు సమాధానాలు ఇవవ్డంతో, వారికి శిక్షణ
ఇవవ్డంతో ఎనోన్ విషయాలు తెలిశాయి” అనాన్రు.
ఆయనకు ‘గర్హ బలం’ మీదా ‘పార్పత్ం’ మీదా నమమ్కం ఎకుక్వ. ఆ గర్హబలమే తనను ఇవాళ పరిశర్మలో నిలబెటిట్ందనీ, ‘పార్పత్ం’ ఎలా వుంటే
అలా జరుగుతుందనీ ఆయన విశావ్సం.
‘తీరుప్’ చితర్ం – తెలుగు పరిశర్మలో కొంత సంచలనం కలిగించింది. విడుదల కాకముందే పేరు తెచుచ్కునన్ది; విడుదలకు ముందే పలుదేశాల
మనన్నలు పొందింది; పలుదేశాలకు పయనించింది; ఆంధర్పర్భుతవ్ం చేత వినోదపు పనున్ రదుద్ చేయించుకునన్ది. విడుదలకు ముందే రాషట్ర పర్భుతవ్
బహుమతిని పొందింది.
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“ఈ విధానం భారతదేశంలోనే కొతత్. వినోదపు పనున్ రదుద్ అంటే – కేవలం పనున్ను మాతర్మే రదుద్ చెయయ్డం కాదు. కింది తరగతి తపప్,
తతిమామ్ తరగతులనీన్ ‘ఒకక్ రూపాయి’ తోనే చూడవచుచ్ను. కింది తరగతి అరధ్రూపాయితో చూడవచుచ్ను. ఈ విధానానికి ‘తీరుప్’ చితర్మే
భారతదేశంలోనే దారి చూసింది” అనాన్రాయన.
‘తీరుప్’ లాంటి చితార్లు ఇంకా రావాలనీ, వసాత్యనీ, ఆయన గాఢంగా నముమ్తారు. కంచుకాగడా, దశావతారాలు మొదలైన, భారీ చితార్లకు
‘సిర్క్పుట్లు’ ఆయన దగగ్ర సిదధ్ంగానే వునాన్, ‘కోరిత్, కాంత- కనకం’ వంటి పర్యోజనాతమ్క చితార్లకు కూడా కధలు ఆయన దగగ్ర సిదధ్మయేయ్ వునాన్యి.
‘వాయ్పారమూ వుండాలి; కళా వుండాలి. రెండూ కలిసేత్నే సినిమా’ అనన్ అభిపార్యం గల విశేవ్శవ్రరావు నిరామ్తల సంఘంలో కూడా పర్ముఖంగా కృషి
చేసుత్నాన్రు…
PPP

ఆర్. నటరాజ మొదలియార్

( జయచిత
ర్ – 1971, ఫిబ
ర్ వరి సంచిక నుంచీ)

దకిష్ణ భారత దేశంలో తొలిసారిగా మూకీ చితర్ం నిరిమ్ంచిన

ఘనత గల మహనీయుడు ఆర. నటరాజమొదలియార 1918 లో ఆయన
“కీచకవధ’ నిరిమ్చారు. ఆయన పర్సుత్తం మదార్సులోనే వుంటునాన్రు.
ఆయన జీవితసంగర్హానీన్, ఆయనతో జరిపిన ‘ఇంటరూవ్య్’ నూ ఇకక్డ
పర్చురిసుత్నాన్ము :
“రవి అసత్మించని బిర్టిష సామార్జయ్ంలో ఒక భాగంగా
భారతదేశం వునన్ రోజులోల్, బిర్టిష వారు భారతీయులిన్ బానిసలుగా
చూసుత్నన్ రోజులోల్ – ఒక భారతీయుడు ఒక బిర్టిష వనితకు తన చితర్ంలో
వేషం యిచిచ్, (ఆ వేషానికి దౌర్పది అని పేరు పెటిట్) ఆమె వలువలిన్
వూడదీయించాడంటే, ఆ భారతీయుడికి ఎనిన్ గుండెలు కావాలి? ఆ భారతీయుడిని గౌరవించే భాగయ్ం నాకు కలిగినందుకు నేనెంతో గరివ్సుత్నాన్ను –“
ఆ మధయ్ చితర్సీమలోని నిషాణ్తులను సనామ్నించడానికి ఏరాప్టైన ఒక సభలో తమిళనాడు ముఖయ్మంతిర్ కరుణానిధి అనన్ మాటలు ఇవి.
ఆ భారతీయుడు ఆర. నటరాజమొదలియార. ఆ బిర్టిష వనిత ‘మిసెస వైలెట బేరీ’; ఆ చితర్ం – ‘దౌర్పదీ వసాత్ర్పహరణం’. అది అరధ్ శతాబద్ం
కిర్ందటి మాట.
1885 జనవరి 26 న వెలూల్రు (రాయవెలూల్రు) లో నీతి నిజాయితీలకు పేరు పడడ్, వాయ్పారసుత్ల కుటుంబంలో ఆర. నటరాజమొదలియార
జనిమ్ంచారు. తండిర్ రంగసావ్మి మొదలియార. నటరాజ మొదలియార మెటిర్కుయ్లేషన వరకూ చదువు అకక్డే సాగించారు. తండిర్గారివలె తానూ
వాయ్పారం చెయాయ్లని – తన పెతత్లిల్ కొడుకు ధరమ్లింగ మొదలియార తో కలిసి, మదరాస లో ‘వాటస్ న అండ కో’ అనే వాయ్పార సంసధ్ సాధ్పించారు.
అయిదారు సంవతస్రాలపాటు సైకిళళ్ను దిగుమతి చేసి అముమ్తూ వుండేవారు.
ఆ తరావ్త వారు ‘రోమార డాన అండ కో” అనే ఒక సంసధ్ను కొనాన్రు. ఈ సంసధ్ మోటార కారల్ను దిగుమతి చేసి అమేమ్ది. దకిష్ణ భారత దేశంలో
ఈ వాయ్పారం చేసే రెండు సంసధ్లోల్ ఇదీ ఒకటి. వాయ్వారం బాగా సాగుతునన్ది. మంచి వాయ్పారిగా నటరాజమొదలియార కు మంచి పేరు వచిచ్ంది. కాని, ఆ
జీవితం ఆయన కంత నచచ్లేదు. ఏదో కొరతగానూ, నిరీజ్వంగానూ కనిపించింది. సవ్తహాగా ఆయనకు చితార్లనాన్, చితర్కళ అనాన్ అభిరుచి వుంది. ఏదైనా
సృజనాతమ్కమైన వాయ్పారం గాని, వృతిత్ గాని చేయాలని కోరిక కలిగింది.
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అపుప్డే, భారత దేశంలో తయారైన తొలి మూకీ ‘రాజా హరిశచ్ందర్’ విడుదలయింది. ఆ చితార్నికి సంబంధించిన కరపతార్లు చూశారు. ఆ
చితార్ర్నీన్ చూశారు. ఆ చితర్ం ఆయన కెంతో విచితర్ంగా కనిపించింది. అలాంటి చితార్లు తీయాలని కోరిక పుటిట్ంది. కాని, చితార్లు తీయడం ఎలా? ఎకక్డ
నేరుప్తారు? ఎవరు నేరుప్తారు? ఇవే ఆలోచనలు.
సూట్వరట్ అనే బిర్టిష కెమెరామెన పూనాలో వునాన్డనీ, ఆయనకు అకక్డ ఒక సినిమాహాలు కూడా వుందనీ తెలిసింది. వైసార్య ఢిలీల్ దరాబ్రును
చితీర్కరించబోయే పర్తేయ్క ఛాయాగార్హకుడు కూడా ఆయనే అని తెలిసే సరికి, తన ఆశలు ఫలిసాత్యని నటరాజమొదలియార కు నమమ్కం కలిగింది.
వెంటనే పూనా వెళాళ్రు. ఫోటోగర్ఫీ, పార్సెసింగ, పిర్ంటింగ మొదలైన విదయ్లనీన్ సూట్వరట్ వదద్ అభయ్సించారు. మొదలియారే సవ్యంగా కొనిన్ దృశాయ్లు
షూట చేశారు. పార్సెస చేసి, పిర్ంట చేసి ఆయన గురువుగారి ధియేటరోల్నే గురువుగారికి చూపించారు. ఫలితాలు గురువుగారికి కూడా సంతృపిత్కరంగా
వునాన్యి.
గురుకులవాసం పూరిత్ చేసి 1915 లో నటరాజమొదలియార మదరాస తిరిగి వచాచ్రు. 1917 లో ‘ఇండియన ఫిలిం కంపెనీ’ అనే సంసధ్ను
సాధ్పించారు. ఒక ‘విలియమస్’ కెమెరా, ఒక పిర్ంటర తిరువయూయ్ర లో మూపనార అనే ఆయన వదద్ అమమ్కానికి వునాన్యని తెలిసింది. వెంటనే వెళిళ్
1,800/- ఇచిచ్ ఆ రెండూ కొనాన్రు. ఆయనకు చేదోడుగా మరొకరు వుంటే మేలని తోచింది. ఆయన మితుర్డు జగనాన్ధ ఆచారి అనే ఆరిట్సుట్ను సూట్వరట్
వదద్కు పంపారు. ఫోటోగర్ఫీ, డెవలిపింగ, పిర్ంటింగ వగైరాలనీన్ నేరిప్ంచారు. ఆయన తిరిగి రాగానే చితర్ నిరామ్ణం పార్రంభించారు. మిలల్రస్ రోడ లోని ఒక
బంగళా తీసుకునాన్రు. ఆ కాంపౌండ లోనే ఒక పెదద్ షెడుడ్ వేశారు. ఆ షెడుడ్కు కపుప్గా ఒక తెలల్టి గుడడ్ను కపాప్రు. అంచేత షూటింగుకు అవసరమయేయ్
సూరయ్కాంతి సెట లో పడుతుంది. సూరయ్కాంతి తీక్షణంగా కూడా వుండదు. (ఆ రోజులోల్) షూటింగుకు సూరయ్కాంతినే తపప్, ఈ రోజులోల్లా లైటుల్
వుపయోగించే వారు కాదు.) ఈ విధంగా మదరాసులో – మదరాసులో అనేమిటి – దకిష్ణ భారత దేశంలోనే తొలి సూట్డియో వెలిసింది.
ఇక కధను సిదధ్ం చేయాలి. నటీనటులిన్ ఎనిన్క చేయాలి. వారికి శిక్షణ ఇవావ్లి. రా ఫిలింను లండన నుంచి దిగుమతి చేసుకోవాలి – ఇవనీన్
సమసయ్లే.
నాటకరంగం పైన పేరు పర్తిషట్లు సంపాదించిన రంగవడివేలు అనే నాయ్యవాది, నటరాజ మొదలియార కు చేదోడుగా వుండడానికి
అంగీకరించారు. తిరు వెంకటసావ్మి అనే మరో నాయ్యవాది సిర్క్పుట్ రచనలో మొదలియార కు సహాయపడుతునాన్రు. ‘కీచకవధ’ ను కధావసుత్వుగా
నిరణ్యించారు. కాని, కొందరు మితుర్లు – “శుభమా అని చితర్ం తీసూత్, యిదేం కధ? దురాలోచనలూ, హతయ్లూ, రకత్పాతం” అని నిరుతాస్హ పరిచారు.
కాని, మొదలియార ఒకసారి నిరణ్యిసేత్, ఆ నిరణ్యానికి తిరుగులేదు. ఆ చితర్ం తీసి తీరాలనుకునాన్రు. రాజు మొదలియార అనే రంగసధ్ల నటుణిణ్ కీచక
పాతర్కూ, జీవరతన్ం అనే ఆమెను సైరంధిర్ పాతర్కూ తీసుకునాన్రు. ఎకుక్వగా అవుట డోర లోనే చితీర్కరణ జరిగింది. నటరాజ మొదలియారే డైరెకుట్
చేశారు. ఫోటోగర్ఫీ, పార్సెసింగ, పిర్ంటింగ అనీన్ ఆయనే సవ్యంగా చూసుకునాన్రు. కళాదరశ్కుడంటూ, పర్తేయ్కంగా లేరు. మొదలియారే – రవివరమ్
పదద్తిలో – పాతర్లకూ, సెటస్ కూ రూపకలప్న చేశారు. షణుమ్గం అనే ఒక ఆరిట్సూట్, సూక్ల ఆఫ ఆరట్ లో పనిచేసే మీనన అనే ఆయనా ఆయనకు
సహాయపడాడ్రు. చితర్ం నిడివి ఆరు వేల అడుగులు మాతర్మే. కొనిన్ ముఖయ్దృశాయ్లను వివరిసూత్, చితర్ం పైన ‘సబ టైటిలస్’ తమిళంలోనూ, హిందీలోనూ
చూపించారు. తమిళ టైటిలస్ రాయడానికి నటరాజ మొదలియార కు, ఆయన మేనమామ డాకట్ర గురుసావ్మి మొదలియార, తిరువెంకటసావ్మి
మొదలియార సహాయపడాడ్రు. హిందీ టైటిలస్ దేవదాస గాంధీ (మహాతామ్ గాంధీ కొడుకు) రాశారు.
ఆ విధంగా దకిష్ణ భారత దేశంలో – తొలి చితర్ం ‘కీచక వధ’ నిరిమ్ంపబడింది. నిరామ్ణానికి అయిదు మాసాలు పటిట్ంది. 35 వేల రూపాయలు
ఖరచ్యింది. (ఆయన కొనన్ కెమెరా, పిర్ంటర, సూట్డియో, నటీనటుల కిరాయిలు, రా ఫిలిం, సెటస్ వగైరా ఖరుచ్లు అనీన్ కలిపి) 1918 వ సంవతస్రంలో
మదరాస ఎలిఫిన సట్న (నేటి నూయ్ ఎలిఫిన సట్న) టాకీస లో ఆ చితర్ం విడుదలైంది. రెండు వారాలు పర్దరిశ్ంపబడింది. రోజూ రెండు ఆటలు – శని
ఆదివారాలోల్ మాయ్టనీలు వుండేవి. సబ టైటిలస్ వచిచ్నపుప్డు హాలులో కొందరు వాయ్ఖాయ్తలు – ఆయా దృశాయ్లను పార్ంతీయ భాషలోల్ విశదీకరించేవారు.
ఆ తరావ్త ఆ చితర్ం భారతదేశంలో చాలా చోటల్ పర్దరిశ్ంపబడింది. రంగూన, కరాచీ నగరాలోల్ కూడా పర్దరిశ్ంపబడింది.
ఆ చితర్ం ఏభైవేల రూపాయలు వసూలు చేసింది. వచిచ్న లాభంతో మొదలియార కు ఉతాస్హం పెరిగింది. వెంటనే దివ్తీయ చితర్ం
పార్రంభించారు. ‘దౌర్పదీ వసాత్ర్పహరణం’ తీయడానికి నిరణ్యించారు. కాని – దౌర్పది పాతర్కు భారతీయ వనితలు ఎవరూ అంగీకరించలేదు. చివరకు
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‘వైలెట బేరీ’ అనే బిర్టిష వనితను ఒపిప్ంచారు. ఆమెకు తమిళం రాదు. ఆమె పకక్న నటించవలసిన దుశాశ్సనుడికి ఆంగల్ం రాదు. అంచేత ఇంగీల్షు
తెలిసిన దొరసావ్మి పిళైళ్ను తీసుకునాన్రు. రాజూ మొదలియార కూడా నటించారు. తొలి చితర్ం కనన్ ఖరుచ్ తకుక్వే అయింది. చితర్ం విడుదలయింది. 75
వేల రూపాయలు వసూలు చేసింది. 1919 వ సంవతస్రంలో విడుదలైన చితార్లోల్ ఇదే ఘనవిజయం సాధించింది.
ఆ తరావ్త ‘లవకుశ’ నిరిమ్ంచారు. గోవిందసావ్మి నాయుడు అనే ఆయన రాముడుగా నటించారు. ఈ సంవతస్రంలోనే ఆయన నాలగ్వ చితర్ం
‘రుకిమ్ణి – సతయ్భామ’ పార్రంభించారు. జానకి అనే ఒక బార్హమ్ణ యువతి రుకిమ్ణి పాతర్ ధరించింది. జీవరతన్ం సతయ్భామగానూ, నటేశనాయుడు
కృషుణ్డుగానూ నటించారు.
ఆయన అయిదవ చితర్ం ‘మారక్ండేయ’, సుబర్హమ్ణయ్ంనాయుడు యముడుగా నటించారు. ఆ సుబర్హమ్ణయ్ంనాయుడుతోనే ‘మైరావణ’ కూడా
నిరిమ్ంచారు.
నటరాజమొదలియార ఆరు చితార్లు నిరిమ్ంచారు. అనీన్ మూకీలే – అనీన్ పౌరాణికాలే. వాటి సగటు నిడివి ఏడువేల అడుగులు. సగటు వెల
పదిహేనువేలు మాతర్మే! ఒకే సెట ను కొదిద్ మారుప్లు చేసి రెండేసి చితార్లకు కావలసిన దృశాయ్లను ఒకేసారి షూట చేసేవారు. ‘రుకిమ్ణి – సతయ్భామ’
చితార్నిన్ నెల రోజులోల్నే పూరిత్ చేశారు.
‘నటీనటులకు నెలజీతాలే యిచేచ్వాణిణ్. ఏభైకి తకుక్వ కాకుండానూ 150కి మించకుండానూ వారి జీతాలు వుండేవి. అంతా రికాష్లోనే సూట్డియోకి
వచేచ్వారు. అందరిచేతా కుష్ణణ్ంగా రిహారస్లస్ చేయించేవాళళ్ం. ఆ రోజులు వేరు. ఆ రోజులోల్ సినిమాలో నటించడానికి సతరీలు ముందుకు వచేచ్వారు కారు.
వాళళ్ను ఒపిప్ంచాలంటే చాలా కషట్ంగా వుండేది. ఒకక్ మాటలో చెపాప్లంటే, ఈ టాకీలకనన్ మూకీలు తీయడమే కషట్ం. చెపప్దలుచ్కునన్ది ఒకక్ మాటలో
చెపప్వచుచ్. కాని, మాటను భావంలో చూపాలి. అదేకదా నటనకు గీటురాయి. ఆ రోజులోల్ పర్చారం కూడా చాలా నిరాడంబరంగా వుండేది. వాల పోసట్రుల్,
కరపతార్లే మాకు సాధనాలుగా వుండేవి. కధావసుత్వును మాతర్మే ఎకుక్వగా పర్చారం చేసేవాళళ్ం –“ అనాన్రు నటరాజ మొదలియార గతానన్ంతా
ఒకక్సారి గురుత్కు తెచుచ్కుంటూ, పర్సుత్తానిన్ గురించి మాటాల్డుతూ – “ టెకిన్క చాలా పెరిగింది. ఎనోన్ సౌకరాయ్లు వచాచ్యి. పరిశర్మ చాలా వృదిధ్
చెందింది. పరిశర్మకూ, పరిశర్మలోని వారికి గౌరవం పెరిగింది. పర్భుతవ్ం కూడా గురిత్ంచింది. కాని, గత పదేళుళ్గా నేను ఏ చితర్మూ చూడలేదు. నా
వృదాద్పయ్ం మూలంగా ఎకక్డకూ కదలేల్కపోతునాన్ను. కాని, వారాత్ పతిర్కలోల్ని వారత్లూ, రోడుడ్ పకక్న వునన్ పెదద్ పెదద్ బోరుడ్లూ చూసుత్ంటే నేటి సినిమా
పురోగతి అరధ్మవుతుంది.” అనాన్రు.
“తొలి మూకీ తీసిన మీరు, తొలి టాకీ ఎందుకు తీయలేదు?” అనన్ పర్శన్కు సమాధానం ఇసూత్ –
“అదే విధి అంటే, నేను నమిమ్నవాళుళ్ ననున్ నమమ్లేదు. కర్మశిక్షణ తగిగ్ంది. సావ్రధ్ం పెరిగింది. ననున్ అనేక రకాలుగా యిబబ్ంది పెటాట్రు.
వీటినిన్టినీ మించి, నేను సినిమాలు తీయడం ఆ భగవంతుడికే ఇషట్ం లేదేమో! – లేకపోతే, నా సూట్డియో కాలిపోతుందా? నా చేతికి అందివచిచ్న
ఒకక్గానొకక్ కొడుకూ నాకు దూరమవుతాడా ? అందుకే నేను పరిశర్మకు దూరమైపోయాను.” అనాన్రు – 85 ఏళళ్ వయోవృదుద్ నటరాజ మొదలియార.

PPP

పిని టి
ట్

( జయచిత
ర్ – 1969, జూన్ సంచిక నుంచీ)

సినిమా పరిశర్మలో కేవలం సవ్శకిత్ మీదనే ఆధారపడి బాగా పర్ముఖులుగా నిలబడ గలిగిన వయ్కుత్లు
అరుదుగా కనిపిసాత్రు. పర్ఖాయ్త రచయిత పినిశెటిట్ శీర్రామమూరిత్ అలాంటి అరుదైన వయ్కిత్. చదువు సంధయ్లు లేకుండా
చకక్ని రచయితగా నిలబడగలగడం, రంగసధ్లం మీద పెదద్ కృషి చెయయ్కుండానే నటుడిగా రాణించగలగడం,
చినన్తనంలో ఏ కధా చదవకుండానే అదుభ్తమైన కధా రచయితగా రూపొందగలగడం అనన్ విషయాలు మామూలు
విషయాలు కావు. కేవలం – కృషి చేసీ, పటుట్దల పటీట్, కషట్పడీ, ఆయన రచయితగా నిలబడాడ్రు. ఇతర భాషా
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రచయితల రచనలను ఏ మాతర్ం చదవలేని పినిశెటిట్ రచనలను, ఇవాళ ఇతర భాషా రచయితలే అనుసరిసుత్నాన్రంటే అందులో ఘనమైన ఘనత వునన్ది.
కృషి, ఓరిమి, పటుట్దల, శర్దద్, ధేయ్యం మనిషికి ఎంత అవసరమో పినిశెటిట్ జీవితం చెబుతుంది.
1920 వ సంవతస్రంలో నరసాపురంలో శీర్రామమూరిత్ పుటిట్నపుప్డు, జాతక రీతాయ్ అతను ‘గొపప్వాడు’ అయేయ్ సూచనలు వునాన్ – ఎలా
అవుతాడో మాతర్ం ఎవరికీ అరధ్ం కాలేదు! ఎంచేతంటే, అక్షరాభాయ్సం అయిన మరాన్టి నుంచీ, అతను అక్షరాలు దిదద్టానికి పలకా, బలపం
ముటుట్కునేవాడు కాదు. చదువుకోమని పెదద్లు ఎంత చెపిప్నా అతను పెడ చెవిని పెటిట్, ఆటల మీద శర్దధ్ చూపించేవాడు. అయితే శీర్రామమూరిత్ బడిలో ఎలా
వునాన్డో వాళళ్కేం తెలుసు ?- ఇంటి దగగ్ర పలక మీద అక్షరం రాయకపోయినా, బడిలో మాతర్ం శర్దధ్గా బుదిద్గా పాఠాలు వపప్జెపేప్సే వాడు. అతనికి
‘ఏకసంతగార్హయ్ం’ వునన్దని బడిలో ఉపాధాయ్యులు అభిపార్యపడేవారు. ఆశకిత్తో అతను మళీళ్ చదవాలిస్న అవసరమే లేకపోయేది. అతనిన్ ఈనాడు
ఇంతటి రచయితగా నిలబెటట్డానికి ఆశకిత్ కూడా చాలా మటుట్కు దోహదం చేసి వుండాలి !
తనకు రెండో ఏడు నడుసూత్ వుండగానే, శీర్రామమూరిత్ తలిల్ని పొగొటుట్కునాన్డు. తండిర్ గారు రెండో పెళిళ్ చేసుకునాన్రు. శీర్రామమూరిత్ బాలయ్ం
అంతా సవతి తలిల్ దగగ్రే గడిచింది. తండిర్ గారు దైవభకుత్డు. ఉనన్ కాసత్ ఆసిత్నీ అమేమ్సి, పైగా అపుప్లు కూడా చేసి ఆయన దేవాలయం కటిట్ంచాడు! ఆ
మనిషి దేవుడికి ఆలయం కటిట్ంచాడు కాని, ఆ దేవుడు మాతర్ం ఆ మనిషికి ‘ఉనికి’ లేకుండా చేశాడు! విధిని తలచుకుంటూ ఆ కుటుంబం వీధిన
పడిపోయింది ! ఆరిధ్క బాధల వలల్ ఆ కుటుంబం అయిదారు వూళుళ్ తిరిగింది – అపప్టికి శీర్రామమూరిత్కి ఎనిమిదో ఏడు ! అంతవరకూ అతనికి సరిగా
చదువే లేదు. పూట గడవటానికి తండిర్గారు పడే అవసధ్లోల్ – ఆయన ఈ కొడుకు చదువు విషయం ఏం పటిట్ంచుకుంటాడు ? అయినా, శీర్రామమూరిత్
కాల్సులో ఫసుత్గానే వచేచ్వాడు.
పీచుపాలెం బడిలో ఒకనాడు పినిశెటిట్ చదువుకోడానికి వెళాళ్డు.
“ఏ కాల్సులో జేరతావు?” అనాన్రు మాసట్రుల్.
“ఒకటి” అనాన్డు పినిశెటిట్.
పరీక్ష జరిపితే అతను మూడో కాల్సు చదువుకు సరిగాగ్ వునాన్డు. దాంతో మూడో కాల్సులో వేశారు అతనిన్.
“మీవాడు బాగా చదువుతాడు. పైచదువులు బాగా చదివించండి. గొపప్వాడు అవుతాడు.” అని ఆ మాసట్రుల్ పినిశెటిట్ తండిర్గారితో అంటే –
ఆయన నిసప్ృహతో ఓ చిరినవువ్ నవివ్ వూరుకునేవారు.
ఐదో తరగతిలో పినిశెటిట్కి – నారాయణ సావ్మి జమీందారుగారి అబాబ్యి నీలకంఠంతో మైతిత్ర్ ఏరప్డింది. ‘అమమ్’ అంటే ఏమిటో తెలియని
శీర్రామమూరిత్ తన ఐదవ ఏటనే బులిల్బులిల్ భావాలతో ‘అమమ్’ అని ఒక కధ రాశాడు. ఆ కధ చదివినవాళుళ్ ఆశచ్రయ్పోయారు. జమీందారుగారు
అబుబ్రపడి, ఆశీరవ్దించారు.
అలా అలా, అతని చదువు రెండో ఫారం వరకూ వచిచ్ అకక్డ ఆగిపోయింది. అపప్టికి తండిర్ గారు రిటైరు అయినారు. కుటుంబం పరిగింది.
ఆరిధ్క ఇబబ్ందలూ పెరిగాయి. చదువుకు సవ్సిత్ చెపిప్, తనూ ఉదోయ్గం చేసి అంతో ఇంతో సంపాయించాలిస్న బాధయ్త శీర్రామమూరిత్ నెతిత్న పడింది. దాంతో
అతను కషట్పడి పని చెయయ్డం మొదలెటాట్డు. ఒక వృతిత్ అని లేదు; ఒక పని అనీ లేదు. తను చెయయ్గలిగే పనలాల్ చేశాడు. అపుప్డే అతనికీ జీవితం
అరధ్మైంది. జీవితంలో వుండే మజాకనన్ బాధ అరధ్మైంది. ఆ జీవితానుభవాలే అతనికి పాఠాలయినై, చదువులయినై; తరావ్త తరావ్త రచనలయినై, ఈనాడు
ఆయన రానే సినిమా కధలలోని కరుణరసఘటాట్లకు అపుప్డే పునాదులు పడాడ్యి. కొంతకాలం పొలంపని, కొంత కాలం కుటుట్పని, మరి కొంత కాలం
గుమాసాత్పని – ఇలా రకరకాల పనుల్ చేశాడు అతను. తీరిక వేళలోల్ అతని దృషిట్ సాహితయ్ం మీదకు మళుళ్తూ, చకక్ని గర్ంధాలు చదవడానికి
పోర్తాస్హించింది. పుసత్కాలూ, పురాణాలూ, గర్ంధాలూ, పర్బంధాలూ చవడం సాగించాడు – వాటికి అరాధ్లు తెలిసినా తెలియకపోయినా.
జమీందారుగారింటోల్నే గుమాసాత్ వుదోయ్గంలో వుండగా – జమీందారుగారు ఆ ఉదోయ్గం అతనికి తగదని మానిపించేసి – పుసత్కాలు రాయమని
పోర్తాస్హించారు. వాళళ్బాబ్యి నీలకంఠం మరీనూ.
పినిశెటిట్ సంసక్ృతం నేరుచ్కుందామని పర్యతన్ం చేశాడు గాని – కుదరలేదు. సవ్శకిత్తోనే, సవ్యంగానే అతను చదువు నేరిచ్కోవడం
ఆరంభించాడు ! పాటలూ, పదాయ్లూ, కధలూ, రాయడం ఆరంభించాడు. ఆ ఉతాస్హం అలా వునా దానికితగగ్ పోర్తాస్హం – పొటట్నిండితే మరింతగా
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కనిపించేది. పదహారో ఏటనే అతనికి తండిర్గారు వివాహం చేశారు. ఆరిధ్కమైన ఇబబ్ందులు తండిర్గారినీ, శీర్రామమూరిత్నీ తలకిందులు చేశాయి. తండిర్
గారు మంచాన వుండి – అలాగే కనున్మూశాడు.
శీర్రామమూరిత్కి కనున్ తెలియలేదు; దికుక్తోచలేదు. నిరాశాలూ నిసప్ృహలూ ఆవరించాయి. జీవితం మీద విరకిత్ కలిగింది. జీవితం అంటే
కషట్మూ సుఖమూ కలగాలి గాని, కేవలం కషాట్లే అయితే అది జీవితం ఎలా అనిపించుకుంటుంది? అనుకునాన్డు. ఎవరికీ చెపప్కుండా, ఒక ఆశర్మం
చేరుకుని, తనకు మంతోర్పదేశం చేసి, సంసార విముకుత్డిని చెయయ్మనాన్డు. “నీకు మంచి భవిషయ్తుత్ వుంది. సనయ్సించడానికి నీకు హకుక్ లేదు”
వెళళ్మనాన్రు ఆ ఆశర్మవాసి. ఆ భవిషయ్తుత్ ఏమిటో, ఎకక్డుందో పినిశెటిట్కి అరధ్ం కాలేదు. అతను ఇంటికి తిరిగొచాచ్డు.
అలా వుంటూనే అతను, ‘పర్తిమ’ అనే నాటకంలో రైతు పాతర్ ధరించాడు; ‘భారతి’ పతిర్కలో ‘నిషక్ృతి’ అనే కధానికి రాశాడు. ఆ రెండు
అనుభవాలనూ పురసక్రించుకుని అతను నాటకం రాయాలనుకునాన్డు.
పాలకొలుల్లోని శీర్ రామ మోహన రాయ కల్బ గర్ంధాలయానిన్ నిరవ్హిసుత్నన్ లకీష్పతిగారు – పినిశెటిట్ కధ చదివి, ముచచ్టపడి, అతనికి
‘లైబేర్రియన’ ఉదోయ్గం ఇచాచ్రు. ఆ లైబర్రీలో చేరి అతను చాలా చదువుకునాన్డు; జీరణ్ం చేసుకునాన్డు, ఉతాస్హం పెలుల్బికింది; పోర్తాస్హం కనిపిసుత్నన్ది;
అపుప్డే అతను ‘ఆదరశ్జోయ్తి’ అనే నాటకానిన్ రాసి, ఆదరశ్ నాటయ్మండలిని సాధ్పించాడు. 1946 లో జరిగిన ఆంధర్ నాటక కళాపరిషతుత్లో
ఆదరశ్నాటయ్మండలివారు పర్దరిశ్ంచిన ‘ఆదరశ్జోయ్తి’ నాటకానికి యోగయ్తాపతర్ం లభించింది.
ఒక మితుర్డు బొంబాయిలో తెలుగు సినిమా మొదలెడుతునాన్ననీ, దానికి సంభాషణలు రాయమనీ పినిశెటిట్ని పిలిపించాడు. కొనిన్ నెలలు ఆయన
అకక్డ వునాన్డే గాని, ఆ చితర్నిరామ్ణ సూచనలేమీ కనిపించలేదు. తిరిగి ఆయన పాలకొలుల్ వచిచ్, ఆదరశ్నాటయ్మండలిని పటిషట్ం చేసూత్, కొనిన్ నాటకాలు
రాశారు. అపుప్డే ‘కులంలేని పిలల్’, ‘పలెల్పడుచు’, ‘అనాన్చెలెల్లు’ నాటకాలు వెలువడాడ్యి. ఆదరశ్నాటయ్మండలి వారు ఈ నాటకాలను పర్దరిశ్ంచారు.
నాటకాలకూ, పినిశెటిట్కీ, మంచి పేరు పర్ఖాయ్తులు లభించాయి. అనేక చోటల్ ఆ నాటక పర్దరశ్నలు జరిగాయి. పేర్క్షకులు విరగబడాడ్రు. ఆయన నాటకాలను
మంచి గిరాకీ కలిగింది. ఆదరశ్నాటయ్మండలి అనేకమంది నటీనటులను తయారుచేసింది. చలం, చుండుర్ సూరయ్నారాయణ, హేమలత, నిరమ్ల, తిలకం,
మొదలైన వారు ఆదరశ్నాటయ్మండలి నుంచి వచిచ్నవారే.
ఆంధర్ నాటక కళాపరిషతుత్లో ‘పలెల్పడుచు’ నాటకానికి మొదటి బహుమతి లభించింది. ఆ పర్దరశ్నను చూసిన వాళళ్ందరూ పినిశెటిట్ని బాగా
అభినందించారు. ఆనాడు పర్తేయ్కంగా వచిచ్న పర్ముఖ హిందీ నటుడు పృధీవ్రాజ కపూర మరీనూ. ఆయన పినిశెటిట్ని కావలించుకుని, చాలా గొపప్గా
అభినందించారు. ఆ నాటకంలో ముఖయ్మైన పాతర్ ధరించిన పినిశెటిట్కి నటుడిగా కూడా ఖాయ్తి లభించింది. అపుప్డే పృధీవ్రాజ, బాల నటుడు చలానిన్ (నేటి
హాసయ్నటుడు చలం) చూసి – ‘అరె దిలీప కుమార లా వునాన్డే’ అని, ‘ఆంధార్ దిలీప’ అనాన్రు. అతనికి ఆ పేరు అపుప్డు అలా వచిచ్ంది.
నలల్రామూమ్రిత్ అడపా దడపా పినిశెటిట్ నాటకాల రిహారస్లుస్కు వెళూత్వుండేవాడు. ఒకనాడు అతను – “గురూజీ, మీరు సినిమాలకు రాయాలి”
అని పటుట్బటాట్డు. అది ఎలాగో శీర్రామమూరిత్కి అరధ్ం కాలేదు. “నేను చెబుతాగా. బి.ఏ. సుబాబ్రావుగారితో మాటాల్డి, మీకు చెబుతాను.” అనాన్డు
నలల్రామూమ్రిత్.
నలల్రామూమ్రిత్ అనన్టేట్ జరిగింది. 1951 లో బి.ఏ. సుబాబ్రావుగారు పినిశెటిట్ని పిలిపించారు. ‘పలెల్ పడుచు’ ను చితర్ంగా తియాయ్లని
సుబాబ్రావుగారు భావించారు. కాని, ఎందుకనో అది తొందరగా కుదరలేదు. పినిశెటిట్ మదార్సులో వునాన్రు. రోజులు, నెలలూ గడిచిపోతునాన్యి.
పినిశెటిట్ లేకపోవడంతో అకక్డ, ఆదరశ్నాటయ్మండలికి అంతరాయం కలిగింది. నాటకాలకు గిరాకీ కలుగుతోంది. కాని, శీర్రామమూరిత్
లేకపోవడంతో అవనీన్ జారవిడుచుకోవలసి వసుత్నన్ది. చలం వాళూళ్ వుతత్రాలు రాయడం సాగించారు. “మీరు వెళిళ్ అకక్డ కూచునాన్రు. ఇకక్డేమో మా
పరిసిధ్తులు ఇలా వునాన్యి. నాటకాలు పోతునాన్యి. వీలైతే, మదార్సులో మన నాటక పర్దరశ్నం ఏరాప్టు చెయయ్ండి. దాని దావ్రా మాకు కూడా ఏదైనా
లాభం వుండొచుచ్” అని.
సరేనని, పినిశెటిట్ ఆర. ఆర. సభలో నాటకం ఏరాప్టు చేశారు. సినిమా పర్ముఖుల కందరికీ ఆహవ్నాలు పంపారు.
నాటక పర్దరశ్నం చూడడానికి పర్ముఖులందరూ వచాచ్రు. కీ.శే. హెచ. యం. రెడిద్ గారు ఆ పర్దరశ్నకు అధయ్కుష్లు. నాటకం బాగా జరిగింది.
పేర్క్షకులందరూ బాగా మెచుచ్కునాన్రు. సవ్రీగ్య డా॥ గోవిందరాజుల సుబాబ్రావుగారు ఆఖరి దృశయ్ం ముందు సేట్జీలోకి వెళిళ్ పినిశెటిట్ని కావలించుకుని,
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గొపప్ నటుడనీ, గొపప్ రచయితనీ అభినందించారు. తెలుగుదనం, తెలుగు వాతావరణం నాటకంలో కనిపించిందని శాల్ఘించారు. అంతా అయిన తరావ్త
– “నాయినా ! కలక్షనెంత వచిచ్ంది?” అనాన్రు.
“కలక్షన ఎలా వసుత్ందండీ – అందరూ ఆహావ్నితులేగా. తొంభై రూపాయలు మాతర్ం వచిచ్ంది”
“ఖరుచ్?”
“పదమూడు వందలు”
ఆ మాట వినగానే సుబాబ్రావుగారిలో ఆవేశం హెచిచ్ంది. నాటకం పూరిత్ అవగానే ఆయన రంగసధ్లం మీదకు ఉరికి – “మనలను ఇంతగా
రంజింపజేసిన ఈ నాటక సమితిని గౌరవించవలసిన భాదయ్త మనకు లేదా?” అని గటిట్గా అడిగారు. దాంతో పెదద్లందరూ నూటపదహారుల్ చదివించడం
ఆరంభించారు. కాసేస్పయిన తరావ్త, పినిశెటిట్ రంగసధ్లం మీదికొచిచ్ చదివింపులు ఆపుజేయవలసిందని కోరుతూ, తమ ఖరుచ్లకు మించిన డబుబ్
చేరిందని కృతజఞ్తలు తెలుయజేశారు!
ఆ పర్దరశ్న పినిశెటిట్ని రచయితగానూ, చలానిన్ నటునిగానూ నిలబెటిట్ంది ! హెచ. యం. రెడిడ్గారు పినిశెటిట్ని నటుడిగా తన సంసధ్లో పని
చెయయ్మని, నెలజీతం ఇసాత్ననీ చెపాప్రు. కాని, పినిశెటిట్కి, రచయితగా రావాలని వునన్ది. అంచేత అతను అంత ఉతాస్హం చూపించలేదు.
పదమ్రాజుతో కలిసి, రచయితగా పనిచెయయ్మని తన వాహిని సంసధ్లో బి. యన. రెడిడ్ అవకాశం ఇచాచ్రు. చితర్ రచన, కధ, మంచి చెడడ్లు –
మొదలైన విషయాలనీన్ పినిశెటిట్ బి.యన. దగగ్ర తెలుసుకునాన్రు.
రచయితగా పినిశెటిట్ని మొదటిసారిగా పరిచయం చేసి, వెలుగులోకి తీసుకొచిచ్నది – బి. ఏ. సుబాబ్రావు. బి.యన. దగగ్ర వుంటూ వుండగానే –
సంతానం, పరివరత్న చితార్లకు రచన చేసే అవకాశం వచిచ్ంది పినిశెటిట్కి. అవి చేసూత్వుండగా బి. ఏ. సుబాబ్రావుగారి ‘రాజూ పేదా’ వచిచ్ంది. అయితే
ముందుగా విడుదలయిన చితర్ం ‘రాజూ పేదా’. ఆయన రాసిన ‘అనాన్ చెలెల్లు’ నాటకం ఆధారంగా ‘పరివరత్న’ చితార్నికి కధ కూడా రాశారు. తాతినేని
పర్కాశరావు ఈ చితార్నికి దరశ్కుడు. ‘సంతానం’ చితర్ంతో దరశ్కుడు పర్సాద గారితో పరిచయం కలిగింది. ఆ పరిచయమే పర్సాద గారు తీసిన ‘ఇలవేలుపు’
చితార్నికి పినిశెటిట్ రచయిత కావడానికి కారణమైంది.
“అటువంటి పర్ముఖులతో పని చేసే భాగయ్ం కలగడం వలల్ నాకు మొదటోల్నే సినిమా పదధ్తులు అలవడాడ్యి. ఎనోన్ విషయాలు వారు నాకు
నేరాప్రు.” అంటారు శీర్రామమూరిత్ కృతజఞ్తాభావంతో.
ఆంధర్ పతిర్కలో ‘దతత్త’ అనే సీరియల నవల రాయడం దావ్రా పినిశెటిట్ శీర్రామమూరిత్ పేరు అందరికీ ఇంకా బాగా తెలిసి, చకక్ని కధా
రచయితగా కూడా అతనికి మంచి సాధ్నం వచిచ్ంది.
అనుపమావారి ‘అతాత్ ఒక ఇంటి కోడలే’ ‘ఈడూ జోడూ’ మొదలైన చితార్లకు కధలూ సంభాషణలూ రాశారు. ఇంతవరకూ ఆయన 30
చితార్లకు రచనలు చేశారు. అందులో పది చితార్లు తన సొంత కధలు గలవి.
విశేషమైన అనుభవానిన్ పుంజుకునన్ తరావ్త, పినిశెటిట్ ‘రవుతూ పికచ్రస్’ అనే సంసధ్ను సాధ్పించి – ‘నితయ్ కలాయ్ణం – పచచ్తోరణం’ చితార్నిన్
తీశారు. ఈ చితార్నికి ఆయన దరశ్కుడు, నిరామ్తా. అందులో చలానిన్ హీరోను చేశారు; రామకృషణ్ను రెండో నాయకుడిగా పరిచయం చేశారు. ‘నితయ్
కలాయ్ణం పచచ్తోరణం’ మంచి పేరు తెచిచ్ పెటిట్ంది. ఆ కధకు మంచి బలం వునన్దనీ, సరవ్మానవ సమైకయ్తను పర్బోధిసుత్నన్దనీ అందరూ కొనియాడారు.
దరశ్కుడిగా కూడా పినిశెటిట్కి మంచి పేరొచిచ్ంది. ఆ చితార్నేన్ పర్సాద గారు తమిళంలోనూ (తాయిలాల్ పిళై) హిందీలోనూ (దాదిమా) తీశారు.
ఆ విధంగా పినిశెటిట్ రాసిన చాలా కధలు ఉతత్రాదికి పరిచయమైనాయి. కధ సారవ్జనీకంగా వుండడం, కధలో కరుణరసం పర్ధానంగా వుంటూ
హృదయాలను హతుత్కొనడం వంటివే ఆయన కధలు ఇతర భాషలకు కూడా వెళళ్డానికి కారణాలు.
‘నితయ్ కలాయ్ణం - పచచ్తోరణం’ చితార్నికి కేందర్పర్భుతవ్ం ఇచేచ్ బహుమతి వసుత్ందని అందరూ ఆశించారు. వచిచ్ందనే అనుకునాన్రు. కాని,
చితార్నిన్ ‘రీ ఎడిట’ చేసి, అవారడ్స్ కమిటీకి చూపడం వలల్ – అది అనరహ్మైంది. ఆ విధంగా నిరాశ కలగడంతో పినిశెటిట్ మానసికంగా కృంగిపోయి, మంచం
కూడా పటాట్రు. దరశ్కతవ్ం చెయాయ్లనన్ వాంఛ తగిగ్పోయింది !
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తరావ్త ఆయన కొనిన్ చితార్లకు కధలూ, మాటలూ రాశారు. ‘పంజరంలో పకుష్లు’ అనే నాటకం రాసి, అందులో తాను కూడా ఒక హాసయ్పాతర్
ధరించడంతో –పినిశెటిట్కి ‘చిలకా గోరింకా’ లో ఒక హాసయ్పాతర్ లభించింది.
శీర్ సారధి సూట్డియోస వారి ‘ఆతీమ్యులు’ పర్సాద ఆరట్ వారి ‘సతెత్కాలపు సతెత్యయ్’ నాగవళీ వారి ‘జరిగిన కధ’ చితార్లు తవ్రలో విడుదల
కానునన్, ఆయన సంభాషణలు రాసిన చితార్లు. పర్సుత్తం, పినిశెటిట్ శీర్ రామమూరిత్ రవీందర్, శీర్కాంత, రెడిద్ అండ కో, గిరిధర పొర్డక్షనస్, బాబూ పికచ్రస్
సంసధ్లు నిరిమ్సుత్నన్ సాంఘిక చితార్లకు మాటలు రాసుత్నాన్రు.
“సొంత కధలను సినిమాలుగా తియయ్డానికి ఇపుప్డు నిరామ్తలు జంకుతునాన్రు – కధ తమకు బాగునాన్, పేర్క్షకులు ఎలా ఆదరిసాత్రోననన్
భయంతో, అందుకనే ‘అసలు’ కధలు నేడు రావడం లేదు. ఒక భాషలో బాగా పోయిన చితర్ కధను తీసుకోవడంలో గాయ్రంటీ ముందుగానే కనిపిసుత్నన్ది.
అందుకని – ఆ కధలను తీసుకునో, వాటి ఆధారంగానో మనకు చితార్లు వసుత్నాన్యి. ఇపుప్డు సొంత కధలకు ఆరిధ్కంగా కూడా అంత లాభం
లేకపోతునన్ది. కధ తయారు చెయయ్డంలో వునన్ శర్మకు తగగ్ ఫలితం దకక్డం లేదు. అందుకని నేను, మాటలు మాతర్మే రాసుత్నాన్ను. అయినా నా దగగ్ర
మంచి కధలునాన్యి. ఆ కధలను పుసత్క రూపంలో పర్చురించాలనుకుంటునాన్ను. మన దేశంలో సొంత కధలు తయారు చేయగల శకిత్వంతులు వునాన్రు.
కాని వారు తయారు చేసే కధలు సదివ్నియోగం కావడం లేదు.” అనాన్రు పినిశెటిట్.
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( జయచిత
ర్ – 1970, ఫిబ
ర్ వరి సంచిక నుంచీ)
గత యిరవై యేళళ్లో, 1950 నుంచి 1970 వరకూ, కనీసం పది తెలుగు సినిమాలైనా
చూసి వునన్ వారికి ఘంటసాల పేరు తెలియకుండా వుండటం అసంభవం. ఈ రెండు దశాబాద్లలో
విడుదలైన కొనిన్ వందల తెలుగు చితార్లలో ఘంటసాల పాట లేని చితార్లు పాతికకు తకుక్వే
వుంటాయంటే నమమ్టం సులభం. ఇనేన్ళుళ్గా ఘంటసాల పాడిన వేల పాటలలో చితర్ం
విడుదలైనపుప్డు సగానికి పైగా పర్జలకు నచేచ్వనీ, వాటిలో పదేళుళ్ దాటినా శోర్తలకు విన వేడుక
అనిపించే పాటలు యాభై పై చిలుకే వుంటాయనీ, అందులో దాదాపు పది పాటలు పండిత,
పామర, సరవ్జనరంజకంగా యెపప్టికీ వుండేవనీ అంటే అది అభినందన సమయంలో అందరూ
చెపేప్ అతిశయోకిత్ కాదు. ఆది దేవుడైనా అధికేష్పించలేని పరమ సతయ్ం.
ఇనేన్ళుళ్గా తెలుగు చితర్ పరిశర్మలో అంతరాభ్గమై వుంటునన్ ఘంటసాల గురించి ఏది
వార్సినా చరివ్త చరవ్ణమే అవుతుంది. కాబటిట్ యికక్డ వారి గురించి అందరికీ తెలిసిన విషయాల
గురించి తకుక్వగాను, అంతగా తెలియని విషయాల గురించి ఎకుక్వగానూ తెలియజేసాత్ను.

నేపథయ్ గాయకుడు
కీరిత్శేషులు సముదార్ల రాఘవాచారుయ్ల పోర్తాస్హంతో మదార్సు చేరుకొనన్ ఘంటసాల మొటట్ మొదట చినన్ చినన్ వేషాలు వేశారు.
బృందగానాలలో గొంతు కలిపారు. తానుగా పాటపాడే అవకాశం బి.ఎన.రెడిడ్ నిరిమ్ంచిన వాహినీ వారి “సవ్రగ్సీమ” (1945) లో కలిగింది. ఆ పాట
సి.హెచ. నారాయణరావుకి నేపథయ్ం “గాజుల పిలల్” అనే నృతయ్ నాటికకు భానుమతితో పాడిన యుగళ గీతం. ‘ఓ నా చిటిట్ చిలకా ఎంతలసీ పోతివే అయోయ్’
అనన్దీనాడు వినాన్, ఘంటసాల కంఠంలో ‘కంచు’దనం కమమ్దనం ఆ నాటినుంచే కలసి వునాన్యనన్ సంగతి తెలుసుత్ంది.
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ఆ నాటికే కొందరు నేపథయ్ గాయకులు వునాన్రు. కాని సినిమాలలో చాలా మటుట్కు పాటలు పాతర్ధారులే పాడేవారు. ముఖయ్ పాతర్ధారుల
పాటలనీన్ నేపథయ్ కంఠాలలోనే వుండడం 1950 తరావ్త కాని జరగలేదు. ఆ సంవతస్రం విడుదలైన ‘సవ్పన్ సుందరి’ చితర్ం మధుర గీత మంజరిగా
చూచిన వారి అభిమానానీన్, చూడని వారి అభిమానానీన్ చూరగొనన్దనటం నిసస్ంశయం. అమృతోపమేయమూ, అజరామరమూ అయిన ఆ సంగీతం
సృజించింది కీరిత్ శేషులు సి.ఆర.సుబబ్రామన. దీనితో ఘంటసాల నేపథయ్ గాయకునిగా సిథ్రపడినటేల్ అని చెపుప్కోవాలి. ఆర.బాలసరసవ్తీదేవితో పాడిన
యుగళ గీతాలు ‘ఈ సీమ వెలసిన హాయీ’, ‘కానగనైతినిగా’, తానే పాడిన ‘సాగుమా సాహిణీ ఆగని వేగమే జీవితము’ యీనాటికీ వినన్వారిపటల్
మలయానిల వీవనలు.
1951 లో విడుదలైన “మలీల్శవ్రి”, దానికి రెండేళళ్ తరవాత వచిచ్న “దేవదాసు” చితర్ గాయకునిగా ఘంటసాల కెదురేలేదనన్ విషయం ఋజువు
పరిచాయి. నేపథయ్ గాయకునిగా ఆనాడే ఘంటసాల సాధనా, పర్తిషాట్ పతాక సాథ్యి నందుకునన్వని చెపుప్కోవచుచ్. ఆ తరువాత పాడిన పాటలతో అంతకు
పైమెటుట్ ఎకక్లేమా అంటే (జాను తెనుగుకూ జాతిఘనతకు శీర్ మలాల్ది రామ కృషణ్శాసతరీ, కరాణ్ట, లలిత సంగీత శాసాత్ర్లకు పెండాయ్లా మోర్యించిన
“జయభేరి” తకక్) దానికి కొంత కారణం బుదుబ్ద పార్యమైన కలగలపు సంగీతము, నానాటికీ కీష్ణిసుత్నన్ పర్జల అభిరుచీ, తన కంఠం పటల్ ఘంటసాల
చూపిన నిరాదరణ, నిరల్క్షయ్మూ ! కంఠ మారద్వం దైవదతత్ం. సాధన మానవ పర్యతన్ సాధయ్ం. ఆ రెంటి కలయిక వలన సిదిధ్ంచిన మధురసవ్నానిన్ కఠోర
నియమాలతో కాపాడుకోక పోవటమే ఘంటసాల చేసిన లోపం. ఇదే జరగకుండా వుంటే అసలు కొతత్ గాయకులు పర్వేశించటానికి అవకాశం కలిగేది
కాదేమో!

సంగీత దర కుడు
సినిమాల కోసం ఘంటసాల మొటట్ మొదట వరస చేసిన పాట “రతన్మాల” (1947)లో వినిపించింది. కీరిత్ శేషులు సి.ఎస.ఆర. పాడిన ‘ఆగవే
మరదలా’ అనన్దాపాట. ఆ చితర్ంలోనే మరికొనిన్ పాటలు -(‘అందగాడ ఓబలేశా, దారి తెలియదాయె’) తానే చేసినా, ఆ వరసల ఘనత తకిక్న పాటలు
చేసిన సుబబ్రామన కే దకిక్ంది. అలానే ‘బాలరాజు’ (1948) లో నాలుగైదు పాటలు (‘నవోదయం, తేలి చూడుము హాయీ’ యితాయ్ది) చేసినా, చితర్ంలో
సహాయ సంగీత దరశ్కునిగా వేసినా, ఆ చితర్ంలో అనిన్ పాటలూ ఎస.వరలకిష్ మృధు మధుర గానంతో బర్హామ్ండంగా పర్జాదరణ పొందినా, ఆ ఘనత
కూడా అపప్టికే పేరు పర్తిషట్లారిజ్ంచుకొనన్ గాలిపెంచలకే దకిక్ంది. ఆ చితర్ంలో వీరిదద్రు చేసిన పాటలే కాక సుబబ్రామన వీ వుండటం ఒక విశేషం.
ఘంటసాల సంగీత దరశ్కునిగా నియమించబడిన మొదటి చితర్ం మహతీ వారి ‘లక్షమ్మమ్’. నాలుగు కంపెనీలు మారి యీ చితర్ం 1950 లో
విడుదల కాకమునుపే ‘మనదేశం’ ‘కీలుగురర్ం’ చితార్లు 1949 లో వచాచ్యి. ‘లక్షమ్మమ్’ కోసం చేసిన వరసలు వినన్ నాయిక పాతర్ధారిణి, తన సవ్ంత
చితర్ం ‘మనదేశం’ కోసం ఆయనను బుక చేయటం, ఆ పాటలు వినన్ మీరాజ్పురం రాజావారు ‘కీలుగురర్ం’ సంగీతపు కళెళ్ం ఘంటసాల చేతికివవ్టం
జరిగింది. అంత విజయవంతంగా నడవని కారణాన ‘లక్షమ్మమ్’ పాటలు యీనాడు ఎవవ్రికీ గురుత్లేవు. కాని ‘మనదేశం’ లో రెండు యుగళ గీతాలూ,
కృషణ్వేణి, ఎం.ఎస.రామారావు పాడిన ‘ఎందుకో ఈ అనుబంధం’ ‘చలో చలో రాజా’ ఆనాడు ‘హిట’ గీతాలు. ఈ నాటికీ నితయ్ నూతనతవ్ంతో
తొణికిసలాడే యువగీతాలు. ఇక ‘కీలుగురర్ం’ లోని ‘కాదుసుమా కల కాదు సుమా’ పర్జలనెలా వెరెర్కిక్ంచిందో ఆనాటి పేర్క్షకులకు తెలుసు. ఈ చితర్ంలోని
‘అమమ్ గావుమమమ్’ ‘దికుక్ తెలియదేమి సేతు’ పాటలతోనే పి.లీల పర్థమ శేర్ణి నేపథయ్ గాయనిగా పదేళుళ్ నిలబడింది. ఇపుప్డు వింటే ‘కాదు సుమా’ కొంత
పాత ఫకీక్లో వుంటుంది కాని, ‘ఎంత కృపామతివే’ ‘తెలియవశమా’ పాటలు, యెనోన్ కొతత్ పాటలకంటె మెతత్గా వుంటాయి. ఇపప్టికీ ఘంటసాల
కచేచ్రీలలో పాడే తతవ్ం ‘ఎవరు చేసిన ఖరమ్’ ఆ చితర్ంలోనిదే !
విజయా వారి ‘షావుకారు’ (1950) సాంఘిక చితార్లలో యెపప్టికీ యెటువంటి ఉనన్త సాథ్యినాకర్మించుకొని నిలవగలదో, అందులో
వినిపించిన ఘంటసాల సంగీతమూ అలానే నిలవగలదు. ‘ఇంతేననాన్’, ‘మారిపోవురా కాలము’ పాటలలో మాధవపెదిద్కొక విశిషట్ సాథ్నం లభించింది.
వాదాయ్నుసరణ వినీ వినబడకుండా నాయకుడు (ఘంటసాల) పాడిన ‘ఏమనెనే చినాన్రి’ యిపప్టికీ అదివ్తీయం. కనకం పాడిన ‘భలే దొరలకు’ ఎపప్టికీ
పాతౌర్చితి గల పాటకు ఒక పర్తీక. పతాక సనిన్వేశంలో ఒక హరికథను నేపథయ్ సంగీతంగా ఉపయోగించిన తీరు (దరశ్కుడు:ఎల.వి.పర్సాద)
అనుపమానం. ఇలా ఆ చితర్ంలో సంగీతం గురించి యెంతయినా చెపుప్కు పోవచుచ్.
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ఘంటసాల సంగీత దరశ్కతవ్ం వహించిన మిగిలిన తొంభై చితార్లలో చెపుప్కోవలసినవి సాంఘికాలలో “చిరంజీవులు,” జానపదాలలో
“రహసయ్ం,” పౌరాణికాలలో “దీపావళి.” ఈ మూడు చితార్లెనన్టానికి కారణం వాటిలోల్ దాదాపు అనిన్ పాటలూ అందమైనవే కావటం; పర్తి పాట సవ్యం
సృజనాతమ్క శకిత్కి తారాక్ణాలు కావటం; వరసలూ, రచనా, సమయ శుదిధ్, సంధరోభ్చితమూ కావటం. మలాల్ది రామకృషణ్ శాసిత్ గారు “చిరంజీవు”లోల్
వార్సిన పర్తి పాటా సాహితయ్ లోకంలో సజీవంగా వుండేటటుల్ పార్ణ పర్తిషట్ చేసిన ఘనత ఘంటసాలది. ‘రహసయ్ం’లో గిరిజా కళాయ్ణ యక్షగానంలోనే కాక,
తకిక్న పాటలకూ మలాల్ది గారు ఆదేశించిన రాగాలలోనే పర్జారంజకమైన (విఖాయ్త కరాణ్టక సంగీత పండితులైన చితూత్రు సుబర్హమ్ణయ్ం పిళైళ్ గారు యీ
చితర్ంలోని సంగీతానిన్ ఎంతైనా మెచుచ్కొనాన్రు) వరుసలు యేరప్రచిన వినయమూ, విదాయ్ ఘంటసాలవి. “దీపావళి” చితర్ంలో సతయ్భామ పాతర్ను
సాహితయ్ రూపంగా ‘సరియా నాతో’ అంటూ కీరిత్ శేషులు సముదార్ల చితిర్సేత్ దానికి సంగీతంతో సమగర్రూపం దిదిద్న వినాన్ణం ఘంటసాలది.
‘పర్యోగ శరణం వాయ్కరణం అనన్టుల్ శోర్త శశ్రణం సంగీతం ముఖయ్ంగా చితర్ సంగీతం డబాబ్ పాటలూ, పాశాచ్తయ్ ధోరణులూ, హిందీ పాటల
అనుకరణలూ, తమిళ గీతాల అనుసరణలూ యివనీన్ శోర్తల అభిరుచిని ఆలంబనగా తీసికొని నిరంకుశ పరిపాలన చేసుత్నన్పుప్డు అటువంటి సంగీతం
ఘంటసాల మళీళ్ వినిపించాలని కోరుకొనడం నేల విడిచి సంగీతం చేయమనడం.
పర్ఖాయ్త నిరామ్తల ఆదేశానుసారం హిందీ పాటలు మకీక్కి మకిక్ అనుకరించిన ఘంటసాల __ యీనాటి కుష్దర్ సంగీతం __ అదే కల్బుబ్
సంగీతం __ వినిపిసూత్ అందులోనే తగుమాతర్ం అందాలు దొరిల్సుత్నన్ ఘంటసాల _ అవకాశం దొరికితే సదివ్నియోగ పరచుకునే సోత్మత గల వయ్కిత్.
నిజానిన్ తెలియని, తెలుసుకోలేని నిషాఠ్గరిషుట్లు, ఘంటసాల అభిమానులే ఒక మాట అడగవచుచ్. అటువంటి పనులు ఘంటసాల చేయ నిరాకరించ
కూడదా అని. బర్తుకు తెరువుగాసుకోలేని మూరఖ్తవ్ం అతనిలో లేదు. నిరామ్తల ఆదేశానుసారం సంగీతం చెయయ్ము అనన్వారు లేకపోలేదు. వారికి
మొదటోల్ ఆతామ్భిమానం మిగిలినా, కంటార్కుట్లు సనన్గిలిల్ పోవడంతో అదీ వెచిచ్ంపబడక తపప్లేదు. ఇపుప్డు వాళళ్కు రెండూ లేవు. నిరామ్తలను ఒక వంక
మెపిప్సూత్ వుంటేనే పరిశర్మలో నిలబడగలగటం. అలా వుంటేనే అడపాదడపా వచిచ్న సదవకాశానిన్ వినియోగ పరచుకోవడం. అలా జరిగితేనే
గిరిజాకళాయ్ణం వంటివి సిదిధ్ంచటం.

చి నిరామ్త
ఘంటసాల “పరోపకారం” (1953), “సొంతవూరు” (1956) “భకత్రఘునాధ” (1960) అనన్ మూడు చితార్లు సవ్యంగా నిరిమ్ంచారు.
ఘంటసాల పాడిన ‘వలపుల కథకిది తొలిపలుకు’ ‘హృదయమా సాగిపొమామ్’ “పరోపకారం” లోనూ కృషణ్పరమైన ‘వెనెన్ల విరియునురా’ ‘మలెల్మొగగ్లాల్ర
సిగుగ్ బుగగ్లాల్ర’ “సొంతవూరు” లోనూ జాఞ్పకం చేసుకొనదగిన పాటలే అయినా సంగీత పరంగా ఉతత్మమైనది “భకత్రఘునాధ” చితర్మే. ‘జయ మురళీ
లోలా’ అని కోమల పాడిన జావళి, ‘నీ గుణ గానము’ ‘సంసారజలధి దాటించే నావ, గోపాల దయసేయరా’ అనన్ భజనలూ, ‘కొండమీద సందమామ’
అనన్ పలెల్ పాట ఆ చితార్నికి సవ్రాలంకరణలు. విజయం సంగతి ఎలా వునాన్ యీ చితర్ం తీసినందుకే పర్జలు హరిష్ంచగలిగారు కాని, సంగీత దరశ్కుడు
నిరిమ్ంచడానికి పర్తేయ్క కారణం కనబడని మిగతా రెండు చితార్లనూ కాదు. పర్సుత్త పర్జాభిరుచి తెలిసిన ఘంటసాల, భవిషయ్తుత్లోనూ నిరామ్తగా
వయ్వహరిసాత్రని అనుకోవడానికి అవకాశం లేదు.
పైరవేట రికారుడ్ల గాయకుడు
గత పాతికేళళ్లో ఘంటసాల కనీసం అరవై పాటలకు పైగా పైరవేటు రికారుడ్లు యిచిచ్ వుంటారు. కపిలవాయి రామనాధ శాసిత్ తరువాత హిస
మాసట్రస్ వాయిస వారికి అంత లాభసాటి గాయకుడు ఘంటసాలే. తాను మొటట్ మొదట ఇచిచ్న రికారుడ్లో ఒక పర్కక్, ‘గాలిలో నా బర్తుకు’ అనన్ పాట,
మరోక పర్కక్ ‘నగుమోమునకు’ అనన్ పదయ్ం. ఇది బాగానే చెలుల్బడి అయినా తదుపరి యిచిచ్న ‘పుషప్ విలాపం’ ‘పుషాప్ంజలి’ (కరుణశీర్ పదాయ్లు)
‘ఏడుకొండల సావ్మీ’, ‘నమో వెంకటేశా’ (రావుల పరిత్ భదిర్రాజు రచనలు) అముమ్డు పోయినటుల్ (నా అంచనా, ఒకొక్కక్టి పది, పదిహేను వేలు) వేల
సంఖయ్లో అముమ్డు పోలేదు. ఇపప్టిదాకా యిచిచ్న పాటలలో జాతీయ గీతాలు (సరోజినీ దేవి, సావ్తంతర్య్ సిదిధ్) రాషటరీయ గీతాలు (ఆంధర్ రాషట్రం) శీర్రామ,
వినాయక, వెంకటేశవ్ర దేవరలపై సోత్ర్తార్లు, జానపద గీతాలు (సింత సిగురు చినన్దాన, నీచేయి నా చేయి) పేర్మ గీతాలు (తలనిండ పూదండ, వెలిగించవే
చినిన్ వలపు దీపం) వునాన్యి. ఏనాడో “మన దేశం” చితర్ంలో సతరీ పాతర్ధారులు పాడిన ‘అతత్లేని కోడలు’ ‘పంచదారవంటి పోలీసెంకటసామి’ తదుపరి
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ఘంటసాల కచేరీలలో పాడి పర్జాదరణ సాధించగా, ఆ తరువాత పైరవేటు రికారుడ్గా విడుదలైనది. ఇవనీన్ కాసత్ పెదద్ మనిషి తరహా ఏంపిల్ ఫైయరల్ వారికి,
వారిని తెపిప్ంచుకొనే వారికీ సుపరిచితాలే. ఇటీవలే తగిగ్ంపు ధరకు యీ పాటలు గల ఒక లాంగ పేల్యింగ రికారుడ్ గార్మఫోన కంపెనీవారు విడుదల
చేశారు.

పాటల రచయిత
ఘంటసాల గురించి చాలామందికి తెలియని విషయం యిదొకక్టే. రంగపర్వేశం చేసిన మొదటి కాలంలో దాదాపు పది పదిహేను పాటల దాకా
ఘంటసాల వార్యడం జరిగింది. ఒకటి కొందరికి తెలిసినదే ‘బహుదూరపు బాటసారీ’ అనన్ది. రికారుడ్గా వచిచ్, యిపప్టికీ అముమ్డు పోతునన్ది. రాను
రాను పనుల ఒతిత్డి వలన, తనకంటే బాగా వార్సే రచయితల పాటలు కొలల్లని గర్హించే శకిత్ ఘంటసాలలో వుండటం వలన వార్యటం మానుకొనాన్రు.
తకిక్న పాటలు రేడియో శోర్తలకు పరిచితాలే. అందులో ఒకక్టి ఉదహరిసూత్ ముగిసాత్ను. అది ఘంటసాలకు వరిత్సుత్ంది ఆతమ్ వరణ్నగా. ఘంటసాలకూ
వరిత్ంచాలి తన అభిమానుల ఆశంసగా
“సంసారమనే సాగరమందు
సంగీతమనే పూల నావపై
సరిగమపదనిస అంచులు దాటి
సరేవ్శవ్రునీ తలచమనన్దీ
సుఖముగ సవ్రగ్ము చేరమనన్దీ”

-

.ఎ.కె.రంగారా

PPP

త్
చిత
ర్ పు నారాయణ మూరి

( జయచిత
ర్ – 1967, ఏపి
ర్ ల్ సంచిక నుంచీ)
ఒకొక్కక్ మనిషిలో ఒకొక్కక్
శకిత్

వుంటుంది.

ఆ

శకిత్

సాధారణంగా

‘వంశాచారం’ లా వసూత్ వుంటుంది. అయితే
తండిర్

గొపప్

కళాకారుడయినా

కాకపోవడమూ

కదుద్;

తండిర్లో

–
ఆ

పిలల్లు
తృషణ్

లేకపోయినా – పిలల్లకు అలవడడమూ కదుద్.
చితర్పు నారాయణ మూరిత్ గారు ఈ రెండో కోవకు
చెందిన

వారు.

ఆయన

తండిర్

గారు

సీతారామయయ్గారు. బందరు చుటుట్పటల్ వుండే
కొనిన్ గార్మాలకు కరణం. ఆ వుదోయ్గం మినహా
ఆయనకు వేరే వాయ్పకం ఏమీ వుండేది కాదు.
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నాటకాలు ఆడడంలో గాని, కనీసం చూడడంలో ఆసకిత్ గాని ఆయనకు వుండేది కాదు. కాని – ఆయనకు జనిమ్ంచిన తొమమ్ండుగురు మగపిలల్లకూ కాసోత్
కూసోత్ ఆ సాంగతయ్ం కలిగింది. ఉనన్ ఆసిత్ని అందరికీ పంచి పెటిట్ – సీతారామయయ్గారు 1916లో కాలం చేశారు.
సీతారామయయ్గారికి ‘ఏడవ అబాబ్యి’ అయిన నారాయణమూరిత్గారి చదువు బందరులో సాగింది. చినన్తనం నుంచీ
ఆయనకు నాటకాల మీద ఆసకిత్ వునాన్ – సూక్లుఫైనలు చదువుకోచేచ్ సరికిగాని, అది ఫలించలేదు. నాటకాలోల్ చినన్ చినన్ పాతర్లు ధరించడంతో
పార్రంభమైన ఆ ‘కళాతృషణ్’ నాటకాలను ఆడించడానికీ, నాటక సంసధ్ నడిపించడానికీ కారణమైంది. నేషనల ధియేటరస్ అనే నాటక సంసధ్ను సాధ్పించి
చాలా నాటకాలు ఆడారు. ‘కాళిదాసు’, ‘లవకుశ’ ‘మారక్ండేయ’ ‘మేవాడపతనం’ మొదలైన పర్ఖాయ్తిగనన్ నాటకాలనిన్ంటినీ ఆ సంసధ్ పర్దరిశ్ంచింది.
నేషనల ధియేటరస్ – ఔతాస్హిక సమాజం. లాయరుల్, డాకట్రుల్, విదాయ్వంతులూ – ఆ సంసధ్లో పాలొగ్నేవారు. నారాయణమూరిత్గారు ఆ నాటకాలోల్ పాతర్లు
ధరించటమే కాకుండా నాటకాలను డైరెకుట్ చేసేవారు; నటులకు తరీఫ్దు ఇచేచ్వారు. అలా వుండగా, ఆయనకు కావలసిన ‘సబెజ్కుట్లు’ కోసమని – ఆయన
విజయనగరం మహారాజా వారి కళాశాలకు వెళళ్వలసివచిచ్ంది. అకక్డ బి. ఏ. చదివి, 1928 లో పటట్భదుర్లయాయ్రు. తరావ్త ఇంజనీరింగ చదవడానికి
నారాయణమూరిత్గారి పర్యతాన్లు చేశారు గాని, సీటు లభించలేదు. కలతాత్ వెళిళ్న ఒక సంవతస్రం పాటు ఎలకిట్ర్కల ఇంజనీరింగ చదివారు.
నారాయణమూరిత్గారి కుటుంబంలో అపప్టికపుప్డే డబుబ్కు ‘కటకట’ ఏరప్డింది. ఇంటి నుంచి డబుబ్ తెపిప్ంచుకుని, కలతాత్లో మకాం పెటిట్
చదువుకోడానికి వీలైనంత పరిసిధ్తులు లేకపోయాయి. నారాయణమూరిత్గారు కలకతాత్ నుంచి మచిలీపటన్ం వచేచ్సి – విదాయ్రుధ్లకు ‘టూయ్షనస్’ చెపప్డం
పార్రంభించారు. ఏ వూళోళ్ వునాన్, ఏ చదువు చదువుతునాన్ నాటక కళ పటల్ ఆయనకుండే శర్దధ్ మాతర్ం తగగ్లేదు. ఏదో ఒక రూపాన ఆ ఉతాస్హం
కొనసాగుతూనే వుండేది. విదాయ్రుధ్లకు టూయ్షనస్ చెబుతూ కాలకేష్పం చేసూత్నే – ఆయన యమ. ఏ. కు చదివారు. అయితే పరీక్షకు వెళల్డానికి మాతర్ం
అవకాశం కలగలేదు. ఆయన టూయ్షనస్ చెపేప్ విదాయ్రుధ్లలో ఒక విదాయ్రిధ్ – పి. వి. దాసుగారి అబాబ్యి. పి. వి. దాసుగారు అపుప్డే మదార్సులో ‘వేల
పికచ్రస్’ సాధ్పించారు. వారి అబాబ్యికి టూయ్షన చెపప్డం దావ్రా – పి. వి. దాసుగారితో పరిచయం కలిగింది నారాయణమూరిత్గారికి.
నారాయణమూరిత్గారి తముమ్డు నరసింహారావుగారికి కూడా చినన్తనం నుంచీ ఈ కళ పటల్ శర్దధ్ వుండడంచేత, ఆయన చితార్లోల్ పర్వేశించారు. చితర్పు
నరసింహారావుగారు నారాయణమూరిత్ కంటె ఏణణ్రధ్ం చినన్. మొదటి తెలుగు చితర్ం ‘భకత్ పర్హాల్ద’ కు నరసింహారావుగారు అసిసెట్ంటుగా పని చేశారు. ఆ
చితర్ంలో ఆయన బర్హమ్ పాతర్నూ, గురువు పాతర్నూ కూడా ధరించారు.
చితర్పురి కుటుంబానికి బందరులో నేషనల పెర్స అనే పిర్ంటింగ పెర్స వునన్ది. వూళోళ్ వునన్ సినిమా ధియేటరల్ కరపతార్లనీన్
ఆ పెర్సుస్లోనే అచచ్యేవి. ఆ కారణంగా ఆ ధియేటరల్నిన్ంటిలోకి నారాయణమూరిత్గారికి ఉచిత పర్వేశం వుండేది. పి. వి. దాసుగారి ధియేటరయిన
మినరావ్కయితే సరేసరి! అలా వుండడం వలల్ – నారాయణమూరిత్గారు వీలునన్పుడలాల్ చితార్లు చూసేవారు. చూసిన చితార్నేన్ మళీళ్ మళీళ్ చూసేవారు.
చూసిన తరావ్త, ఇంటికొచిచ్ – దాని మీద చరిచ్ంచుకునే వారు. కధ ఎలా నడిపాడు? అకక్డ ఆ దృశయ్ం ఎందుకు పెటాట్డు? ఆ షాటు ఎలా తీశాడు? ఏ
చితర్ం చకక్గా వుంది? దానికి కారణం ఏమిటి – ఇలాంటి విషయాలనిన్ంటినీ తానే చరిచ్ంచుకుంటూ, నోటు తయారు చేసుకునేవారు. అలా ఆయనకు ఆ
ఉతాస్హం బాగా పర్బలింది.
పి.వి. దాసు గారికి చితర్పు నరసింహారావుగారికీ వునన్ పరిచయం వలల్ – దాసుగారి మొదటి చితర్ం సీతాకలాయ్ణానిన్
నరసింహారావుగారు డైరెకుట్ చేశారు. తనకునన్ ఉతాస్హంతో నారాయణమూరిత్గారు అపుప్డే చితర్పరిశర్మలో పర్వేశించారు. తముమ్డు నరసింహారావుగారి
దగగ్ర అనన్ నారాయణమూరిత్గారు అసిసెట్ంటు! ఆ టెకిన్కల వుదోయ్గం కాక – ఆయన వేల పికచ్రస్ వారి ‘లాడిజ్’ మేనేజరుగా కూడా వుండేవారు. అసిసెట్ంటు
డైరెకట్రు ఉదోయ్గం చకక్గానే వునాన్, ‘లాడిజ్’ మేనేజరు ఉదోయ్గం మాతర్ం చికుక్గానే వుండేది. ఒకరి మీద అభిమానం చూపిసేత్, మరొకరి మీద నిరధ్యగా
వుంటునాన్రాని – ఫిరాయ్దులు వెళేళ్వి. అవి సహించలేక నారాయణమూరిత్గారు ‘సీతాకళాయ్ణం’ కాగానే వేల పికచ్రస్ లోంచి బయటకు వచేచ్శారు.
ఆ రావడం రావడం అందుకు చేరుకుని, మళీళ్ టూయ్షనుల్ చెపప్డం ఆరంభించాడు. వేల పికచ్రస్ లో అసిసెట్ంటుగా పని చేసిన
అనుభవంతో ఆయనలోని కళాతృషణ్ దివ్గుణీకృతమైంది. కధను తయారుచేసుకుని, నాటకాలు రాయడం కూడా సాగించారు. ఆ నాటకాలను ‘తెరమీద’
పర్దరిశ్ంచే విధానాలను కూడా తయారు చేసుకునేవారు. నాటకాలను పర్దరిశ్ంచడంతో పాటు సినిమా పరిజాఞ్నానిన్ కూడా ఆయన బాగా అవగాహన
చేసుకునాన్డు.

øöeTT~

www.koumudi.net

ఫాల్ష్ బాయ్క్

32

1936 లో శీర్ రామాఫిలుమ్స్వారు ‘సతీతులసి’ చితార్నిన్ తలపెటిట్ – చితర్పు నరసింహారావుగారిని దరశ్కునిగా తీసుకునాన్రు.
అపుప్డు నారాయణమూరిత్గారు వచిచ్ ఆ సంసధ్లో సహాయ దరశ్కుడిగా చేరారు. ఈసారి ‘ఎడిటింగ’ శాఖలో కూడా ఆయన అసిసెట్ంటుగా చేశారు. తరావ్త
నరసింహారావుగారు ‘మోహినీ రుకామ్ంగద’ చితార్నిన్ డైరెకుట్ చెయయ్గా, అకక్డ పని చేశారు నారాయణమూరిత్గారు. ‘మోహినీ రుకామ్ంగద’ లో సవ్తంతర్ంగా
కొనిన్ దృశాయ్లను చితీర్కరించే అవకాశం కలిగింది – నారాయణమూరిత్గారికి.
1937 లో

మీరాజ్పురం రాజావారు జయాఫిలుమ్స్ సాధ్పించి, ‘కృషణ్జరాసంధ’ పార్రంభించారు. ఆ చితార్నికి

నారాయణమూరిత్గారు ఎడిటరయినారు- మామూలు అసిసెట్ంటు వుదోయ్గంకాక.
శీర్ రామా ఫిలుమ్స్ దావ్రా నారాయణమూరిత్ గారికీ ఘంటసాల బలరామయయ్గారికి ఏరప్డిన పరిచయంతో, బలరామయయ్గారు
కుబేరా పికచ్రస్ ను సాధ్పించడంతో వారి మొదటి చితర్ం – “భకత్ మారక్ండేయ” ను నారాయణమూరిత్గారు డైరకుట్ చేశారు. వేమూరి గగగ్యయ్, సీనియర
శీర్రంజని, జి, యన. సావ్మి ఈ చితర్ంలో నటించారు. దరశ్కునిగా అదే వారి తొలి చితర్ం. ఈ చితర్ం నుంచీ, తాను డైరకుట్ చేసిన పర్తి చితార్నికీ ‘ఎడిటింగ’
కూడా తానే చేసూత్ వచాచ్రు. (కళళ్కు కలిగిన అనారోగయ్ం వలల్ ఆ మధయ్ నుంచీ ఎడిటింగ చెయయ్డం మానుకునాన్రు). ‘మారక్ండేయ’ చితర్ం
విజయవంతమైంది. దరశ్కునిగా నారాయణమూరిత్గారికి మంచి పేరొచిచ్ంది. తిరిగి కుబేరావారు పార్రంభించిన ‘మైరావణ’ చితార్నిన్ కూడా
నారాయణమూరిత్గారు డైరకుట్ చేశారు. గగగ్యయ్, కాంచనమాల మునన్గు వారు నటించిన ఈ చితర్ం, చాలా విజయవంతమైంది.
1940లో ఆయన జయా పిలుమ్స్లో చేరారు. అపప్టున్ంచీ శోభనాచల సూట్డియోగా జయా పిలుమ్స్ మారింది. మీరాజ్పురం
రాజా అధిపతి. వారి నిరిమ్ంచిన ‘భకత్ పర్హాల్ద’ ‘దక్షయజఞ్ం’ చితార్లను నారాయణమూరిత్గారు డైరకుట్ చేశారు. ‘పర్హాల్ద’, ‘దక్షయజఞ్ం’ ఏకకాలంలోనే
సాగాయి. ఒక రోజు ‘పర్హాల్ద’, షూటింగూ, రెండో రోజు ‘దక్షయజఞ్ం’ షూటింగూ సాగేవి. ‘పర్హాల్ద’ లో జి. వరలకీష్ పర్హాల్దుడిగానూ, గగగ్యయ్
హిరణయ్కశిపుడిగాఅనూ నటించారు; ‘దక్షయజఞ్ం’ లో గగగ్యయ్, కృషణ్వేణి – నటించారు.
ఆ తరావ్త యుదధ్ం వచిచ్ంది. అంతా మదార్సు ఖాళీ చెయయ్వలసి వచిచ్ంది. నారాయణమూరిత్గారు విజయవాడ వచిచ్
ఏడాదిపాటు కాలకేష్పం చేశారు. 1944 లో మళీళ్ శోభనాచల సూట్డియో పని పార్రంభించింది. “భీషమ్” చితర్ నిరామ్ణానిన్ తలపెటిట్ – వారు
నారాయణమూరిత్గారిని దరశ్కునిగా అహావ్నించారు. నారాయణమూరిత్గారూ, మీరాజ్పురం రాజావారూ శోభనాచల సూట్డియోను బాగా మారుప్ చేశారు.
కొనిన్ కొతత్ సౌకరాయ్లు వెలిశాయి. ‘భీషమ్’లో భీషుమ్నిగా గౌరీనాధశాసిత్ నటించారు.
‘భీషమ్’ తరావ్త – నారాయణమూరిత్గారు నిరామ్తగా మారారు. వెంకటార్మా పికచ్రస్ అనే సంసధ్ను సాధ్పించి – ‘బర్హమ్రధం’
చితార్నిన్ నిరిమ్ంచి, డైరకుట్ చేశారు. ఆ చితర్ం బాగానే నడిచింది. అయితే ‘ఘటన’ బాగులేకపోవడం వలల్, ఆ తరావ్త పిర్ంటు కోసం ఇచిచ్న ఆ చితర్ం నెగెటివ
– లేబరేటరీలో అగిన్ పర్మాదానికి ఆహుతయిపోయి, మొతత్ం దగధ్ం అయిపోయింది! ముందు వేసుకునన్ 16 పిర్ంటులూ నడిచి, నడిచి అరిగి, చిరిగి
పాతబడిపోయాయి. ఆ చితార్నికి వెచిచ్ంచిన ధనమయితే వచిచ్ంది గాని – లాభం మాతర్ం ఏమీ రాలేదు. ‘నా రాత బాగాలేదు’ అని నారాయణమూరిత్గారు
విచారించి, మళీళ్ నిరామ్తగా పుంజుకోలేక పోయినాను.
తరావ్త

శోభనాచలవారి

‘మదాలస’

చితార్నిన్

డైరకుట్

చేశారు.

మీరాజ్పురం

రాజావారు

తానే

దరశ్కతవ్ం

వహించాలనుకునాన్ను. నారాయణమూరిత్గారు సంపూరణ్ సహకారంతో ఆయన ‘కీలుగురర్ం’ ‘తిలోతత్మ’ చితార్లను డైరకుట్ చేశారు. ‘మాయకుక్దిరై’ అనన్
పేరుతో ‘కీలుగురర్ం’ చితార్నిన్ తలిళంలోకి ‘డబ’ చేశారు. తమిళ భాషలోకి డబ కాబడిన మొటి చితర్ం అది. ‘కీలుగురర్ం’ ఎలాంటి ఘన విజయం
సాధించిందో, ‘మాయకుక్దిరై’ కూడా సాధించింది.
‘తిలోతత్మ’ రెండు భాషలలోనూ నిరిమ్ంచారు. తిలోతత్మ నిరామ్ణకాలంలో ఆయన కుష్ణణ్ంగా తమిళం నేరుచ్కునాన్ను. ఆ
సమయంలోనే అశోకా పికచ్రస్ వారు – వారి తమిళ చితర్ం ‘ఎన తంగై’ ని డైరకుట్ చెయయ్మని, నారాయణమూరిత్ గారిని కోరడం, వారు డైరకుట్ చెయయ్డం
జరిగాయి. ఆ చితర్ం ఘన విజయం సాధించడంతో ఆ సంసధ్వారే, నారాయణమూరిత్గారి దరశ్కతవ్ంలోనే “నా చెలెల్లు” ను నిరిమ్ంచారు. అది కూడా
విజయవంతమైంది.
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తరావ్త, ‘ఎదిర షారాదదు’ ‘పతీన్ దైవం’ ‘మనమాలై’ ‘దైవమేతునై’ “అనెన్త్యిన ఆణై” ‘నాన వళరత్ తంగై’ ‘చితూత్ర రాణి
పదిమ్ని’ మునన్గు తమిళ చితార్లను ఆయన డైరకుట్ చేశారు. వీటిలోల్ ‘ఎదిర షారాదదు’ ‘అనెన్త్యిన ఆణై’ చితార్లకు పర్భుతవ్ బహుమతులు లభించాయి.
మధయ్లో ఏ. వి. యమ. వారి ‘నాగులచవితి’ ‘ఆదరశ్సతి’ (కనన్డం) గాయతీర్ వారి ‘కృషణ్ కుచేల’ చితార్లను డైరకుట్ చేశారు.
‘చితూత్ర రాణి పదిమ్ని’ చితర్ం హిందూ ముసలామ్నుల మధయ్ తగాయిదాగల చితార్ం. చరితర్లో వునన్ది చితీర్కరించినా ఆ
చితర్ంలోని సుమారు నాలుగు రీళుళ్ సెనాస్రు కతెత్రకు బలయినాయి. తిరిగి అవనీన్ రీషూట చేసుకోవడానికి వయ్వధి లేదు – నిరామ్తకు సోత్మతలేదు. దాంతో
అలాగే విడుదలయిన ఆ చితర్ం దెబబ్ తినన్ది. చితర్మంతా అగమయ్ంగా వునన్దని అంతా విమరిశ్ంచారు – అసలు కారణం తెలియక.
1963 లో నారాయణమూరిత్గారి రెండో అబాబ్యి చనిపోవడంతో, ఆయన మనసు వికలమైంది. రెండేళళ్పాటు ఆయన ఏ
పనీ చెయయ్లేకపోయారు.
1965లో ఆయన ఏ. వి. యమ. వారి ‘భకత్పర్హాల్ద’ ను చేపటాట్రు. ఆ చితార్నిన్ తమిళంలో కూడా ఆయన డైరకుట్ చేసుత్నాన్రు.
తమిళ పర్తి కొదిద్ రోజులోల్ విడుదల కానునన్ది.
“నాటి పర్హాల్దకూ నేటి పర్హాల్దకూ కధాగమనంలో పెదద్ తేడా ఏమీ లేదు. ఐతే, ఇపుప్డు టెకిన్కల సౌకరాయ్లు బాగా అభివృదిధ్
చెందాయి. పైగా ఇది కలర చితర్ం. టిర్క షాటు తీసేందుకుగాని, మరొకందుకుగాని, చాలా సౌకరాయ్లునాన్యి.” అనాన్రు నారాయణమూరిత్గారు. ఆయనకు
వేదాంతంలో మంచి నమమ్కం వునన్ది. వేదాంతపరమైన సంభాషణలు – ఆయన చితార్లోల్ అకక్డకక్డ వినిపిసూత్ వుంటాయి.
“భారతజాతిని పర్తిబింబించే చితార్లు నిరామ్ణం కావాలని నా వాంఛ. భారత సతరీని గురించీ, భారతీయులు గురించే చెపేప్ ఒక
చితార్నిన్ నిరిమ్ంచాలని నా ఆశ. ఆ ఆశ ఫలించడం కోసం ఎదురు చూసుత్నాన్ము. నాకేమీ పేరు గాని, పర్ఖాయ్తిగాని అకక్రేల్దు. అలాంటి చితార్నిన్
విదేశీయులు చూసి – “ఇదా భారతదేశం!” అనుకోవాలి. అలాగే ‘తెలుగుతనం’ గల చితార్లు కూడా రావాలి. చలన చితర్ కథ – మొదటున్ంచీ చకచకా
నడవాలనన్దే నా సూతర్ం. నేను పర్తి విషయం తెలుసుకుంటాను. నాకు తెలియని విషయాలు, తెలిసిన వారిని అడిగి తెలుసుకుంటాను. ‘ఒరిజినల’ గా
వుండాలని నా అభిపార్యం. చితర్ దరశ్కునికి నిరామ్త సహకారం ఎంతో అవసరం. ఎంతటి దరశ్కుడైనా సరే, నిరామ్త సహకారం లేకపోతే ఏమీ
చెయయ్లేడు.” అనాన్రు ఆయన.
‘చలన చితర్పు’ నారాయణమూరిత్గారికి ఇపుప్డు 58 సంవతస్రాలు. వారి పెదద్బాబ్యి – శాయ్మ సుందర యమ. ఏ.
చదువుకునాన్రు. కొంతకాలం తండిర్ దగగ్రే సహాయ దరశ్కుడిగా పని చేశారు. ఇపుప్డు ‘ఆరోవ్ ఫిలుమ్’ లో అసిసెట్ంటు సెకర్టరీగా పని చేసుత్నాన్రు. తతిమామ్
పిలల్లంతా చదువుకుంటునాన్రు.
PPP

పుగళేంది

( జయచిత
ర్ – 1977 )

పర్సుత్తం మూడు తెలుగు చితార్లకు సంగీత దరశ్కతవ్ం నిరవ్హిసుత్నన్ సవ్రమేధావి శీర్ పుగళేంది, శీర్ కె.వి.మహదేవన సంగీతంతో వెలువడిన అనేక
తెలుగు చితార్లకు సహాయ సంగీత దరశ్కులై సహకరించిన అనుభవజుఞ్లు. ‘యంగ టరక్స్’ నిరిమ్సుత్నన్ “పసివాని పగ” చితార్నికీ, దేవీశంకర పికచ్రస్ వారి
“వైశాలి”కీ, శీర్ కాళేశవ్రీ ఎంటర పైరసెస వారి నూయ్వేవ చితార్నికీ పుగళేంది సవ్రసారధి. ఆ చితార్లలోని ఈయన సవ్ర రచనలు వినన్ వారినందరినీ
ఆకటుట్కుంటునాన్యి. వీరికి గల చిరకాల సహాయ సంగీత దరశ్కతావ్నుభవం ఇపప్డు ఎంతగానో సహకరిసూత్ ఉంది.
పుగళేంది కేరళ పార్ంతంలోని తిరువనంతపురంలో జనిమ్ంచారు నలభై మూడేళళ్ కిర్తం. వీరి తండిర్ టి.ఎన.కేశవపిళైళ్, “అయయ్పప్ విలాస; అనే
హోటల కి పొర్పైరటర; రంగసథ్ల నటులూ, సంగీతారాధకులూ కూడా కనక, పుగళేందికి గల సంగీత జాఞ్నం పైతృక సంపతిత్.
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సాధారణంగా సంగీతారాధకులు ఇతర విదాయ్భాయ్సంలో ఒకిక్ంత అశర్దధ్ వహించడం పరిపాటి ఆ పరిపాటికి చెందని వారు కారు మన పుగళేంది.
టిర్వేండంలోని సాలై విభాగంలో కల వి.ఎం. సూక్లోల్ 5వ కాల్సుతోనే చదువుకు సవ్సిత్ చెపాప్రు. దీనికి కారణం వీరిలో అంతరీల్నమై ఉండిన నాటకాసకీత్,
గానానురకీత్.
కొడుకు ధోరణి పసికటిట్న కేశవ పిళైళ్, అబాబ్యిని చదువుకోమని నిరబ్ంధించలేదు. ఆ రోజులోల్ వారి ఊరికి అరుదెంచిన పర్సిదధ్ గాయనీమణి
కె.బి. సుందరాంబాళ వదద్కు కుమారుణిణ్ తీసుకొని వెళిళ్ పరిచయం చేయగా, ఆమె బాలుడి పర్తిభనూ, ఉజవ్ల భవిషయ్తుత్నూ గురిత్ంచి, ఆపాయ్యంగా
ఆశీరావ్దాలొసిగారు.
పుగళేంది నాటక జీవనం 11 ఏటనుండే పార్రంభమైంది. పినన్వయసుస్లోనే పెదద్ సంగీత పాతర్లు ధరించి మెపుప్లందుకునాన్రు. నాగరోక్యిల
లో శీర్ టి.పొనున్ సావ్మి పిళైళ్ ఆధవ్రయ్ంలో వెలసిన “బాలగాన సభ”లో చేరి, అనేక నాటకాలోల్ పాలొగ్నాన్రు పాడే పాతర్లు నిరవ్హిసూత్. ఉతత్రోతత్రా
ఆరిధ్కాలైన ఇబబ్ందులకు గురియై పొనున్సావ్మి కంపెనీ నడపలేని పరిసిథ్తి రాగా కంపెనీకి చెందిన కొందరు పూనుకుని, “మంగళ బాల గాన సభ” పేరిట
నడపసాగారు. వీరు ఆ కాలంలో వేసిన డార్మాలు “రామాయణం, లవకుశ, కండిరాజా” మొదలైనవి.
ఈ కంపెనీయే తరువాత, అనగా సుమారు ఇరవై యారు సంవతస్రాల కిర్తం ఎన.ఎస.కె. నాటక సభగా రూపొందింది. కీ||శే||ఎన.ఎస. కృషణ్న
గారి నేతృతవ్ంలో. ఆ పర్ముఖ హాసయ్నటుడు కారాగారానికి వెళిళ్న రోజులోల్ ఈ సభ కుంటు పడేసరికి పుగళేంది, శీర్శకిత్ కృషణ్సావ్మి గారి “శకిత్ నాటక
సభ”లో చేరి పనిచేశారు.
ఇలా ఉంటుండగా దిండికలుల్లో పుగళేంది “సవ్రగ్సీమ” తెలుగు చితర్ం చూడడం తటసిథ్ంచింది. అందులో శీర్మతి పి. భానుమతి పాడిన “ఓ
హోహో పావురమా” వీరినెంతో ఆకరిష్ంచింది. వీరు పాడగా విని, శీర్ శకిత్ కృషణ్సావ్మి ఆ పాట బాటలో ఒక తమిళ గీతం రచించి, “కవియిన కనవు” అనే
తమ తమిళ నాటకంలో ఆ పాట కోసమనే లేని ఒక సనిన్వేశానిన్ సృషిట్ంచి, పుగళేందికి బిచచ్మెతేత్ ఒక చినన్ అమామ్యి వేషం ఇచిచ్ పాడించారు. ఈ పాట
విని సభికులు అచెచ్రువొంది. హరష్ధావ్నాలు చేసేవారు. “ఓహోహో వాడుదమమ్” అనే ఈ పాటను పదే పదే పాడించేవారు వనస్ మోరల్తో. బెంగళూరులోని
గుబిబ్ వీరణణ్గారి థియేటరల్లో జరిగేవి ఈ నాటక పర్దరశ్నలు. నాటక కంపెనీతో బాటు పుగళేంది అకక్డ మూడు నాలుగు నెలలు ఉండిపోయారు.
అంతలో వీరికి టీన_ఏజ ముదురుతునన్ సమయంలో గొంతు కూడా ముదిరి బొంగురు పోయింది. అమామ్యి గొంతులా సనన్గా వెనన్లా ఉండే
కంఠసవ్రం ఇనుములా గటిట్పడిపోయింది గానానికి సరిపడని రీతిగా. కనక, పాడే పాతర్లకు పనికి రాక, తోటిపని వాళళ్ గేలికి గురియై వేదనలో వేగి, వీరు
సమయానిన్ వృధా చెయయ్డం ఇషట్ంలేక, టైలరింగు, మేకప, వగైరా చిలల్ర కళలూ, సాహితయ్ రచనా చేసుకుంటూ కాలం గడిపేవారు. అపుప్డపుప్డు శమ్శాన
పరిసరాలకు వెళిళ్ ఏదో తెలియని ఆవేదనతో. వేదాంత భావంతో గీత రచన కావిసూత్ ఉండేవారు.
అంతకు మునుపు కొంతగానే తెలిసిన హారోమ్నియం వాయించడానిన్ అభివృదిధ్ చేసుకోవాలనే ఆకాంక్ష చిగురెతిత్ంది. పర్ముఖ రచయిత శీర్
ఎం.పి.శివం వీరికి గురువూ, బంధువూ కూడా. శివం, ‘బాలగాన సభ’ నాటినుంచీ నాటక సభలకు సంగీత దరశ్కులుగా పనిచేసూత్, పుగళేందికి పర్థమ
సంగీత సాంపర్దాయాలు బోధించేవారు; హారోమ్నియం వాయంపించేవారు. పాడడం మాని పుగళేంది హారోమ్నియం అభివృదిధ్ చేసుకోవడానిన్ చూసి,
అసూయా పరులైన కొందరు మితుర్లు, ‘ఆహా! భావి సంగత దరశ్కుడు బయలుదేరాడండీ,’ అని వెకిక్రించేవారట. అలా వెకిక్రించిన వారిలో కొందరు
ఇటీవల వీరికింద పనిచేయడానికి గతయ్ంతరం లేక తల వొగగ్డం, విధి సలిపే విచితర్లీలలలో ఒకటి అనిపిసుత్ంది అంటారు పుగళేంది.
అలా హారోమ్నియం అభయ్సిసూత్ ఉండగా, ‘తోషన’ అనే తమిళ డార్మాకి సంగీత రచన చేసుత్నన్ ఎం.పి.శివం, వాయుబాధ(గాసిట్ర్క టర్బుల) కి
గురియై ఎకుక్వగా శర్మపడలేని సందరభ్ంలో కొనిన్ గీతాలకు సవ్రకలప్న చెయయ్మని తమ శిషుయ్డిన్ ఆదేశించారు. ఆయన ఆజాఞ్నుసారం పుగళేంది
పాటలకి చకక్ని వరుసలు కూరాచ్రు. కాని, ఒక పాటకు కూరిచ్న రాగం గురించి ఒక చరాచ్వాదం లేవదీశాడొక వయొలిన వాదయ్ కారుడు, పుగళేంది
పర్తిభను భరించలేక ఆయనిన్ నగుబాటు పాలు జేయాలనే దురుదేద్శయ్ంతో. పుగళేంది కూరిచ్న సవ్రాలను శివం ఆరెక్సాట్ర్కు చెపుప్తూండగా జరిగిందీ
వితండవాదం. “నాటకురించి” అని పలికిన ఈ రాగంలో పంచమం పర్యోగింపబడక పోవడం వలల్ అది “రవిచందిర్క” అనే మరో రాగమని ఆ వాయులీన
విదావ్ంసుడి వాదన. శివం నాలిక కరుచుకునాన్రు.
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కాని, పుగళేంది సమయసూఫ్రిత్తో, తనకు అంతకు ముందు ఆ విషయం తెలియకపోయినా, శివంతో వయొలినిషుట్ చేసూత్నన్ వాదం వినేటపుప్డే ఆ
రాగం లోతుపాతులు గర్హించి, ‘పాట’లో చేయబడిన పంచమ సవ్రపర్యోగం, పర్మాదవశాన (పొరపాటున) శివంగారు చెపప్డం మరిచిపోయారని సరిధ్
చెపిప్, గురువుగారి గౌరవంతో పాట తన పర్తిభ, పర్తిషఠ్ను కూడా నిలుపుకునాన్రు అతి చాకచకయ్ంగా. ఈ సంఘటన సంగీతం పెంపొందించుకోదలచిన
తన పటుట్దలను ఇంకా బలపరిచే సరికి మరింత శర్దధ్త, నిషఠ్తో సంగీత సాధన చేశారు పుగళేంది కర్మంగా.
ఈ పై వాదం విని అతయ్ంత పర్భావితులైన శకిత్ కృషణ్సావ్మి, పాటలకు మటుల్ ఎవరు కటాట్రని పుగళేందిని అడగాగ్, ఆయనకు నచచ్లేదనుకుని,
భయంతో జరిగిన విషయాల వివరాలు తెలిపారు. ‘శకిత్’, పుగళేంది గీతాలను ఎంతో మెచుచ్కుని, తమ తదుపరి నాటకాలకు సంగీతం అందించమని
కోరారు. కాని, వినయంతో గురువుగారి సాథ్నానిన్ వారి అనుమతి లేకుండా ఆకర్మించే అనాయ్యం తాను చెయయ్లేనని పుగళేంది పలికిన పలుకులు విని,
‘శకిత్’ మరింత మెచుచ్కునాన్రు వీరి నీతిని, నిజాయితీనీ.
వేలూరు లోని దిల కుష పారక్ లో నాటక పర్దరశ్నలు సాగుతూనన్ సమయాన శకిత్ నాటక సభలో పనిచేసే ఒక గుమాసాత్ వేలపప్న అనే ఆయన
ఒక ఇంగీల్షు డార్మా ఆధారంగా “నినైవుకక్ల” అనే కైరసత్వ నాటక రచన పార్రంభించి, కారణాంతరాల వలల్ సగంలో నిలుపు చేయవలసి వచేచ్సరికి, ఆ
వేలపప్న వదలి వేసిన మిగిలిన సగమూ ఈ వేలపప్న పూరిత్ చేశారు సకాలంలో. అనన్టుల్, పుగళేంది అసలు పేరు కూడా వేలపప్నే. విధి విచితర్ లీలలకు ఇది
మరో దృషాట్ంతం. పుగళేంది అనే ఈ వేలపప్న ను ఇపుప్డు సనిన్హితులందరూ “అపుప్” అని అపాయ్యత ఒలకబోసూత్ పిలవడం అలవాటై కూరుచ్ంది.
“అపుప్” అంటే తెలుగులో “ఋణం” అని అరధ్ం అయినా సంసక్ృతంలో పార్ణాధారమైన “నీరు” అని అరధ్ం. ఏనాటి “ఋణమో” తీరుచ్కోడానికే మన
“అపుప్” (పుగళేంది) తెలుగు చితార్లకు కూడా “సంగీత సుధా ‘జలా’భిషేకం” చేయడానకి అనువైన అవకాశాలు లభించి ఉండవచుచ్.
దిల కుష పారుక్లో నడిచిన ఒక నాటకానికి సంగీతం సమకూరచ్వలసిన సంధరాభ్ననే వేలపప్న, తమిళ భాషాభిమానం జాఞ్నం పెంపొందిన
కారణంగా, పర్సిదధ్ తమిళ సాహితయ్కారుడైన “పుగళేంది” అనే మహానీయుడి పేరునే తమ వృతిత్ నామంగా సీవ్కరించారు. ఎం.పి.శివం గారి శిషుయ్డి వృతిత్
పేరూ, ఆయన కొడుకు అసలు పేరూ ఒకటే కావడం మరో గమనారహ్మైన విశేషం.
ఇలా ‘పుగళేంది’ గా మారిన వేలపప్న ఒక రోజున ఒక డార్మా బాపతు పాట రిహారస్లు, ఆరెక్షాట్ర్ చేత చేయిసుత్ండగా, గురువుగారైన శివం
అకక్డికి విజయం చేసేసరికి, అనుకోకుండా శిషుయ్డికి కంపం పుటుట్కొచిచ్ంది. వెంటనే రిహారస్లుస్ నిలిపేసి, తరువాత చేదాద్మని ఆరెక్షాట్ర్ వారిని పంపించేసే
సరికి, అపారథ్ం చేసుకునన్ శివం “ఆకాశంలో గరిడీ చేసే గారడీ వాళుళ్ సైతం, ఆఖరిన్ డబుబ్లడిగేందుకు భూమికి దిగిరావలసిందే,” అనే అరవ సామెతను
వయ్ంగయ్ంతో విసిరిన విసురు పుగళేంది సావ్భిమానానిన్ గాయపరిచింది.
వెంటనే గురుపతిన్ తనకు అంతకు ముందెనన్డో వాతస్లయ్ంతో తొడిగిన బంగారపు ఉంగరానిన్ వికర్యించి, వచిచ్న పదెద్నిమిది రూకలలో ఎనిమిది
ఆమెకిచిచ్, మిగిలిన పది రూపాయల పెటుట్బడితో మదార్సు చేరుకునాన్రు. బంధువులెవరికీ చెపప్కుండా తన కాళళ్ పైనే తను నిలవాలనే సంకలప్ంతో.
మదార్సులో ఆనాటి శాసతరీయ సంగీతోపాసకియైన సుబుబ్లకిష్ అమామ్ళ అనే పాటకురాలి ఇంట పుగళేందికి ఆశర్యం లభించింది. ఈయనిన్
తీసుకెళిళ్ ఎన.ఎస.కృషణ్న గారికి సిఫారసు చేసినపుప్డు ఆయన గురిత్ంచి, సమయం లభించినపుప్డలాల్ అవకాశం చేకూరుసాత్నని హామీ ఇచాచ్రు.
“కళా వరథ్ని” ఆరెక్సాట్ర్కు అధినేతలైన సి.ఆర. రామూమ్రిత్గారు పుగళేంది పర్తిభకు పోర్తాస్హమిసూత్, లలితా పదిమ్నీల నృతయ్ పర్దరశ్నాలలో తాము
వయ్సుత్లై ఉనన్పుప్డలాల్ తదితర పర్దరశ్నాలకు పుగళేందిని తనకు మారుగా పంపేవారు. అలాంటి సందరాభ్లలోనే ఒకసారి మాడిలకిష్, ఆమె చెలెల్లుల్ సచుచ్
నృతయ్ పర్దరశ్నాలలో పాలొగ్నే అవకాశం లభించింది వారితో వీరి పరిచయం కౌటుంబిక సేన్హంగా అభివృదిధ్ చెందింది. వారు ఆ అభిమానంతోనే
పుగళేంది వివాహానిన్ కూడా వైభవంగా జరిపించారు బంధువుల అమామ్యితో 1957 ఆగసట్ 21 న. నేడు పుగళేందికి నలుగురు చిరంజీవులు_
ముగుగ్రబాబ్యిలు, ఒక అమామ్యి.
“కళావరథ్ని” ఆరెక్సాట్ర్తో అశేష విశేషానుభవం గడించిన పుగళేందికి సినిమాలకు కూడా సంగీతమివావ్లనే అభిలాష అంకురించింది. తోడనే,
అపప్టోల్ అనేక చితార్లలో ఆరెక్సాట్ర్ ఎరేంజర గా పని చేసుత్నన్ పాశాచ్తయ్ సంగీత నిపుణులు శీర్ ధనరాజ కు తమ కోరిక ఎరుకపరిచారు. ధనరాజ వెంటనే
ఈయనకు కెంపరాజ పొర్డక్షస్ వారి “రాజా వికర్మ” తమిళ, కనన్డ చితార్లలో రీరికారిడ్ంగ లో ఆరగ్న వాయించే సదవకాశం కలిగించారు. అదే ఈయన
చితర్ వృతిత్కి నాందీ, చితర్ పర్వృతిత్కి అభివృదీధ్.

øöeTT~

www.koumudi.net

ఫాల్ష్ బాయ్క్

36

తదుపరి సంగీత దరశ్కులు సి.ఎన.పాండురంగంగారికి సహాయకులుగా పని చేశారు పుగళేంది_అశోకా పికచ్రస్ వారి “ఎన తంగై, గుమాసాత్,
మామియార” మునన్గు చితార్లకు.
నేటి దరశ్క నిరామ్త శీర్ధర కథలో నిరిమ్ంపబడిన “ఎదిర పారాదదు” అనే చితార్నికి సహాయ సంగీత దరశ్కతవ్ం నెఱపే రోజులో ఈయనకు దరశ్క
నిరామ్త కె.ఎస. గోపాల కృషణ్న పాటకు మటుట్కటేట్ అవకాశం లభించి, పరిచయం పెంపొందింది.
శీర్ కె.వి.మహదేవన హెచ.ఎం.వి. గార్మఫోన కంపెనీలో సంగీత దరశ్కుడుగా పని చేసూత్, పలు చితార్లకు సవ్రరచనసాగిసూత్నన్ రోజులవి..
కీ||శే||ఎం.ఎల. పతి నిరిమ్సూత్ ఉండిన “మదన మోహిని” చితార్నికి ఆయన సంగీతం అందిసుత్నన్ తరుణంలో తలవని తలంపుగా పానగల పారక్ వదద్
పుగళేందిని కలుసుకునాన్రు. తనతో ఇంటికి రమమ్ని ఆహావ్నించారు. కాని, పుగళేందిలో పెరిగిన ఆతామ్భిమానం అడుడ్గోడై నిలవడం మూలాన, రానని
చెపాప్రు గురువుగారితో. శిషుయ్డి మనోబలానిన్ మెచుచ్కునన్ శివం_తనతో పుగళేందిని కొనిపోయి, కె.వి.మహదేవన ను పరిచయం చేసి, పనికొచేచ్వాడని
నచచ్జెపిప్, ఆయన వదద్ హారోమ్నిసుట్ పోసుట్లో కుదిరాచ్రు.
కె.వి.ఎం. వదద్ చేరినదాదిగా చితర్ సంగీతం సమకూరేచ్ కొతత్ పదద్తులనీన్ ఆకళింపు చేసుకుంటూ, తమ భావి సంగీతవృతిత్కి బలమైన పునాది
వేసుకుంటూ, తిర్వికర్ముడిలా పెరగ నారంభించారు పుగళేంది.
పర్సిదధ్ చితర్నిరామ్త ఎం.ఎ.వేణు “పెణణ్రసి” అనే బర్హామ్ండమైన చితర్ నిరామ్ణ సనాన్హాలు చేసి విజృంభిసూత్నన్ తరుణాన కె.వి.ఎం., ఆ చితార్నికి
సంగీత కరత్గా కుదిరారు. చితర్ం పూరిత్ అయి, సెనాస్ర టర్బుల వలల్ రిలీజు ఒకింత ఆలసయ్మైన కారణంగా రీరికారిడ్ంగు అదుభ్తంగా సమకూరాచ్లని వేణు
ఆదేశానుసారం ఆశించిన మహాదేవన కు పూనాలో వారి బావమఱిది పెళిళ్కి వెళళ్క తపప్ని పరిసిథ్తి ఏరప్డేసరికి, వేణుగారికి ఎంతో నచచ్జెపిప్, తను వచేచ్
లోపునే రీరికారిడ్ంగు పార్రంభించే పకాష్న పుగళేందితో కొనసాగించమనీ, తనకనాన్ ఎంతమాతర్ం తగగ్ని పర్తిభాశాలి అనీ సిఫారసు చేశారు; ఊరిన్ంచి
రాగానే తను మిగతా కారయ్కర్మం చూసుకుంటానని హామీ ఇచిచ్ వెళాళ్రు. ఆలసయ్మవుతుందనుకునన్ రీరికారిడ్ంగు అతయ్వసరంగా మరాన్డే
పార్రంభించవలసిన పరిసిథ్తి రాగా పుగళేందికి వేణు గీర్న సిగన్ల ఇచాచ్రు. కాని, ఏ కారణం చేతో ఆరెక్సాట్ర్లోని పర్సిదద్ వాయిదయ్గాండుర్ అదివరకే తాము
వేరొక మూయ్జిక డైరెకట్ర కు కాల షీట ఇచేచ్శామని నుడివిన నుడుగు పిడుగులా పడినా, పుగళేంది ఇసుమంతైనా చలించక కంపెనీ కారు తీసుకుని
సవ్యంగా సి.ఎన.పాండురంగ గారి ఆరెక్సాట్ర్లోని పరిచితులైన పర్ముఖులందరీన్ పోర్గు చేసి, వేళ తపప్కుండా మరాన్డే రీరికారిడ్ంగ పార్రంభించారు. తాము
రాకపోయినా పుగళేంది రీరికారిడ్ంగు జయపర్దంగా సాగిసుత్నాన్రని వినగానే మొదట రాననన్ వాదయ్ విదావ్ంసులు, వచేచ్ డబుబ్ ఎందుకు వదులు కోవడమని
తమ పోర్గార్మ మారినందువలల్ తాము కూడా వచేచ్ందుకు వీలు కలిగిందని వివరించి, వచిచ్ చేరారు. ఉదార హృదయులైన పుగళేంది చిరునవువ్తో వాళళ్ను
ఆహావ్నించి, ఆరెక్షాట్ర్ను బలపరచుకునాన్రు. మూడు రోజులు నిరాఘాటంగా కడు సమరథ్తతో నిరవ్హించిన వీరి థిర్లిల్ంగ రీరికారిడ్ంగ విని; వేణు,
ఎ.పి.నాగరాజన మునన్గు పర్ముఖులందరూ ముకుక్ మీద వేలు వేసుకునాన్రు.
ఆనాడు రీరికారిడ్ంగ విరామ సమయంలో పుగళేంది రెండు దముమ్లు దమిమ్, వాదయ్గాళళ్ను మళీళ్ పనికి ఉపకర్మించడానికి చేరమంటూనన్
సమయాన కె.వి.ఎం. తాము కూడా సిదధ్మేనంటూ మందహాసంతో వచిచ్ పలకరించగా, పుగళేందికి గంపెడు బరువు తగిగ్నటుట్ ఒళుళ్ పులకరించింది. కాని,
వేణూ, ఇతర పర్ముఖులూ కె.వి.ఎం., తో “భలే సహాయకుడిన్ సంపాదించావయాయ్. నువువ్ రాని లోటు తెలియనివవ్కుండా పని చేశాడు నీ అసిసెట్ంటు.
మిగిలిన రీరికారిడ్ంగు కూడా ఇతగాడి చేతిమీదే కానిచిచ్, నువువ్ సూపర వైజ చెయియ్.” అనగానే కె.వి.ఎం., కొంచెం కూడా అపారథ్ం చేసుకోకుండా
సహృదయతతో, తన మాట నిలబెటిట్నందుకు పుగళేందిని అభినందించి, ఎంతో పోర్తాస్హమిచాచ్రు. తదాదిగా _కె.వి.ఎం. కు పుగళేంది పై తరగక పెరిగే
అభిమానం… ఈనాడు వీరిదద్రూ అభినన్ మితుర్లు. సంగీత మహారథ కృషాణ్రుజ్నులు. రెండు వందల చితార్లకు పైగా కలిసి పని చేసూత్నన్ కరమ్వీరులు.
తన చినన్తనాన పాటలూ, పాఠాలూ నేరుచ్కునన్ పెదద్లకు సైతం పాట నేరుప్తూనన్ సమయాన పుగళేందికి ఒళుళ్ పులకరించేది. శీర్మతులు
పి.భానుమతి, కె.బి.సుందరాంబాళ, శీర్ చిదంబరం జయరామన మునన్గు గాయనీ గాయక శిఖామణుల చేత తను పాటలు పాడించిన సంధరాభ్లు
ఈయనకు అవి సమ్రణీయాలు.
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ఈయన సవ్తంతర్ంగా ఏ చితార్నికి సంగీతం అందించినా కె.వి.ఎం., అనుమతి తీసుకుని మరీ పనిచేసాత్రు నేటికీ. ఇది కె.వి.ఎం. అంటే
ఈయనకు గల గురుభావం, గౌరవం, అభిమానం సూచించే అసదృశ తారాక్ణం. అలాగే ‘అపుప్’తో సంపర్తించే చేసాత్రు కె.వి.ఎం., అనిన్ వయ్వహారాలూ.
ఇది ఆయనకు ‘అపుప్’ అంటే గల వాతస్లాయ్నికీ, విశావ్సానికీ నిదరశ్నం.
మోడరన థియేటరస్ వారి తమిళ డబిబ్ంగ చితర్ం “జయవీరన” కు, గోలడ్న సూట్డియో వారి “నెలివ్యన నెలవ్న”, ఎ.పి. నాగరాజన గారి “గురు
దకిష్ణై” కి పుగళేంది సవ్తంతర్ంగా సంగీత సారథయ్ం వహించారు. ఈ తమిళ చితార్లు కాక ఎం.ఎ.వేణు నిరిమ్ంచిన మలయాళ చితర్ం “ముదలాళి”కి.
మరికొనిన్ కేరళ చితార్లకు కూడా సవ్తంతర్ంగా సంగీత దరశ్కతవ్ం వహించారు. పైన ఉదహరించిన మూడు తెలుగు చితార్ల దావ్రా ఆంధర్ పర్జానీకానికి
కూడా సవ్తంతర్ సంగీత దరశ్కుడుగా పరిచయం కాబోతునాన్రు.
మితభాషీ, హితకారీ అయిన పుగళేంది సమయసూఫ్రిత్తో ఇచేచ్ సమాధానాలు ఎలాటి వారికైనా కితకితలు పెడతాయి. ఎపుప్డూ తన పనితోనే
ఈయనకు పని. అనవసర జోకాయ్లు కిటట్వు. అసందరభ్ సంభాషణలు పటట్వు. ఫోటోగర్ఫీ ఈయన హాబీ. తీరుబడి లభించినపుప్డు ఇంటిలిల్పాదితో కాలకేష్పం
చేయడం ఈయన సరదా.
ఈ కారైయ్క దీకాష్ దకుష్డికి ఈశవ్రుడు ఆయురారోగయ్ ఐశవ్రయ్ భోగభాగాయ్లూ, అశేష విజయ పరంపరలూ చేకూరిచ్, ఆశీరవ్దిసుత్ండాలని పార్రిధ్దాద్ం.
PPP

మధుర గాయకుని

ద గాథ..!

( జయచిత
ర్ – 1980, జనవరి
సంచిక నుంచి )

సినిమా సంగీతం పటల్ విశేషమైన ఆకరష్ణ ఏరప్రచి, తన గాన
మాధురయ్ంతో అశేష పర్జావాహిని ఆదరణను చూరగొనన్ కె.ఎల.సైగల
సినిమా సంగీత పర్పంచంలో అమరమూరిత్గా సుపర్సిదుధ్డు. సైగల
విశిషట్తను వివరించే ఈ వాయ్సానిన్ ఆయన వరథ్ంతి (18-180)సందరభ్ంగా యికక్డ పర్చురిసుత్నాన్ము.
*****
అతను చదువుకునన్ది పూరిత్గా వానాకాలం చదువు. అలల్రి
చిలల్రిగా తిరుగుతూ వుండేవాడు. పచచ్ని పొలాలోల్నూ నదీ తీరాలోల్నూ
ఎకుక్వ కాలం గడుపుతూ వుండేవాడు. ఐనా అతి చినన్ వయసులోనే కుటుంబానిన్ పోషించే బాధయ్త సీవ్కరించవలసి వచిచ్ంది. ఉదోయ్గం కోసం
జలంధర నుంఛి కలకతాత్ చేరుకునాన్డు. చాలా చోటల్ తిరిగాడు. ఉదోయ్గం కోసం అతను ఎకిక్ దిగని గడప లేదు. ఆఖరికి టైప రైటర అమేమ్
ఉదోయ్గం దొరికింది. అందులో అతను రాణించలేకపోయాడు. ఆ తరావ్త బటట్లమేమ్ ఉదోయ్గం చేపటాట్డు. అందులోనూ అంతే !
అయితే అదృషట్ం అతనిని వెతుకుక్ంటూ వచిచ్ంది. ఒక సంగీత సభలో అతను అనుకోకుండా పాడాడు. “ఇంతవరకూ ఈ గాయకుడు
ఎకక్డ దాకుక్నాన్డా?” అని అందరూ ఆశచ్రయ్పోయారు. ఆ రోజునే సైగల మధుర గాయకుడిగా అవతరించాడు !
సంగీత పిర్యుల జాఞ్పకాలలో నిరంతరం జీవించే కుందన లాల సైగల జముమ్లో ఒక మధయ్ తరగతి కుటుంబంలో జనిమ్ంచాడు
(1901)! అయితే అతను పెరిగింది మటుకు జలంధర లో.
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కలకతాత్ లోని పర్ముఖ సూట్డియో ‘నూయ్ థియేటరస్’ కు అధిపతి బి.యన.సరాక్ర. సూట్డియో ఇన-చారిజ్ జె.హెచ హఫీజ జీ. సరాక్ర కి
సైగల ని పరిచయం చేయడంతో భారతీయ చలనచితర్ పరిశర్మకి హఫీజ జీ సంగీత భిక్ష పెటాట్డని చెపాప్లి. అదే సమయంలో పర్ముఖ
సవ్రకరత్ గాయకుడు పంకజ మలిల్క సైగల పర్తిభని గురిత్ంచాడు. ఆయన పోర్తాస్హంతో కలకతాత్ రేడియో సేట్షన నుంచి సైగల గానం
మొదటిసారి పర్సారమయింది. సైగల పేరు ఒకక్సారి నలుగురినోట వినిపించింది. !
అంతవరకూ బెంగాలీ భాషలోనే చితార్లు నిరిమ్సోత్నన్ నూయ్ థియేటరస్ హిందీలోనూ చితార్లు నిరిమ్ంచడం ఆరంభించారు. నూయ్
థియేటరస్ దృషిట్లో పడిన సైగల ‘సెహగల కాశీమ్రి’ అనన్ పేరుతో ‘మొహబబ్త కే ఆన సూ’ చితర్ంలో నటించాడు. 1932 లో విడుదలయిన ఆ
చితర్ం అపజయం పొందింది. సైగల ఆ తరావ్త నటించిన రెండు చితార్లు ‘జిందాలాష’
‘సుబహ కా సితారా’ కూడా విజయవంతం కాలేకపోయాయి. సైగల ఇక చితార్లలో నటించడని. పరిశర్మలో సాథ్నం లభించదని
ఎందరో వాయ్ఖాయ్నించారు. అయితే ‘చండీదాసు’ విడుదలానంతరం నటుడిగా సైగల పర్తిభ మీద నూయ్ థియేటరస్ సంసథ్లోని పర్ముఖులకు
నమమ్కం పెరిగింది.
నటుడిగానే కాక గాయకుడిగా కూడా సైగల ‘చండీదాసు’ చితర్ంతో వెలుగులోకి వచాచ్డు. వెనువెంటనే వచిచ్న ‘దేవదాసు’తో సైగల
పేరు దేశమంతటా మారు మోర్గింది.
‘దేవదాసు’ లో సైగల పాడిన ‘బాలమ ఆయే...’ ‘దుఃఖ కే దిన’ పాటలను ఈ నాటికీ ఎవరూ మరచిపోలేదు. హిందీ ‘దేవదాసు’
చితర్ంలో దేవదాసుగా నటించిన సైగల బెంగాలీ ‘దేవదాసు’ చితర్ంలో చినన్ వేషం మటుకే వేశాడు. దేవదాసుగా బారువా నటించాడు.
బెంగాలీలో పాటలు మాతర్ం సైగల పాడాడు.
‘దేవదాసు’ తరావ్త సైగల ఎనోన్ చితార్లలో నటించాడు. ఎనోన్ పాటలు పాడాడు. ‘ఏక బంగాల్ బనే నయారా’ (పెర్సిడెంట), ‘బాబుల
మొరా’ (సీట్ర్ట సింగర), ‘కిసేన్ యేసబ ఖేల రచాయా’ (ధరీత్మాత), ‘సోజా రాజకుమారీ సోజా’ (జిందగీ), ‘దో నైనా మత వారే’, (మేరీ
బహన), ‘దియా జలావ’ (తాన సేన), ‘జబ దిల హీ టూట గయా’... హమ జీకే కాయ్ కరేంగే’ (షాజహాన) వంటి పాటలు ఒకక్ సైగలే
పాడగలడనిపించే మధుర గీతాలు. ఆ చితార్లు విజయవంతం కావడానికి సైగల పాడిన ఈ పాటలే పర్ధానమైన కారణం అని
చెపుప్కోవచుచ్ను.
సైగల పాడిన పాటలు పైరవేట రికారుడ్లుగా ఎనోన్ వెలువడాడ్యి. వాటిలో మీరాజ్ గాలిబ ‘నుకాత్ చీన హై’ ఘజల సైగల కి ఎంతో కీరిత్
తెచిచ్ంది.
సైగల పాడిన పాటల వివరాలు చెపాప్లంటే ఒక గర్ంథమే వార్యవలసి వసుత్ంది. అయితే ఇంత గొపప్ గాయకుడు మదయ్పానానికి
బానిసై పోయాడు. తలిల్ మరణంతో సైగల ఎంతో కుర్ంగిపోయాడు. చివరి రోజులోల్ సైగల తీవర్మైన అనారోగయ్ంతో బాధపడాడ్డు. జీవితంలో
కర్మమైన పదద్తులు ఏవీ సైగల పాటించలేదు. షూటింగ కి వేళకి చేరుకోలేకపోయే వాడు. అదీ అతి కషట్ం మీద వచేచ్వాడు.
తన అవసరాలు గమనించకుండా సైగల శకిత్కి మించి దానధరామ్లు చేసేవాడు. ఆయన ఎపుప్డూ పేరుకోసం పార్కులాడలేదు.
సూట్డియోలో పని చేసే లైట బాయస్ కు, తకిక్న చినన్ కారిమ్కులకు సైగల అడిగింది లేదనకుండా ఇచేచ్వాడు. మిగిలిన వారికనాన్ తాను గొపప్
అనే అహం సైగల లో ఏమాతర్మూ వుండేది కాదు !
తెర మీద సైగల దేవదాసుగా నటించాడు. దేవదాసు తార్గి నాశనమయాయ్డు. కానీ, నిజజీవితంలో సైగల దేవదాసును మరిపించాడు.
ఆఖరి రోజులోల్ రికారిడ్ంగ సమయంలో సైగల పర్తి ‘టేక’ ముందు కొంత విసీక్ పుచుచ్కుని పాట పార్రంభించేవాడు. ‘షాజహాన’
చితర్ంలో సైగల పాడిన పాటలు గొపప్ హిట అయాయ్యి. సైగల ఆ చితర్ంలో పాటలు పాడినపుప్డు తాగకుండా ఉండమని కోరాడు ఆ చితర్
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సంగీత దరశ్కుడు నౌషాద. ఆయన మాట పర్కారం తార్గకుండానే ఆ పాటలు అదుభ్తంగా పాడాడు సైగల. భవిషయ్తుత్లోనూ ఇదే పంథాను
అనుసరించమని నౌషాద పేర్మతో సైగల కు సలహా చెపాప్డు.
ఆయన మాటలోల్ని సతాయ్నిన్ గర్హించినా “ఇక లాభం లేదు... నౌషాద జీ.... నేను తార్గుడు మానలేను. మనం ఇదివరకే కలుసుకుని
వుండి ఉంటే నేను ఇంకొక ‘కుందన’ ను అయేయ్ వాడిని!” అనాన్డు సైగల నౌషాద తో. (‘కుందన’ అంటే మేలిమి బంగారం అని అరథ్ం!)
సైగల కర్మకర్మంగా కీష్ణించడం పార్రంభించాడు. భయంకరమైన వాయ్ధి అతనిని ఆవరించింది. ఐనా ఆఖరి రోజు వరకూ కుటుంబ
సభుయ్ల అవసరాలు అతను గమనిసూత్నే వచాచ్డు.
1947 జనవరి 18 న సైగల జలంధర లో మరణించాడు. అతని మరణ వారత్ను ఆలిండియా రేడియో పర్సారం చేసింది. సంగీత
పిర్యులు ఆ రోజున దుఃఖ సాగరంలో మునిగిపోయారు !
సైగల ‘జీవితగాథ’ను ‘అమర సైగల’ పేరిట చలన చితర్ంగా బి.యన.సరాక్ర నిరిమ్ంచారు. సైగల నటించిన చితార్లలోని
సనిన్వేశాలు, అతను పాడిన పాటలు ‘అమర సైగల’ చితర్ంలో వునాన్. ఆ చితర్ం సైగల కి పూరిత్ నాయ్యం మటుకు కలిగించలేదు.
సైగల మరణించాడు. అయితే సైగల సవ్రానికి మరణం లేదు. అది వినిపిసూత్నే వుంటుంది. పర్జల హృదయాలోల్ ఆ సజీవ సవ్రం
కలకాలం జీవిసూత్నే వుంటుంది.
PPP

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…
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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.
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 లకీష్ కాంత 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
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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
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,
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నటించేమనిషికి తూకంగా నటిసుత్నాన్మనన్ సంతృపిత్గాని, ఆతమ్విశావ్సంగాని ఉండదు. మరొక ఇబబ్ంది ఏమంటే అధిక సంఖాయ్కులైన చితర్ నిరామ్తలు తమ
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.
PPP

బండి కృ ణ్ రా

( జయచిత
ర్ – 1980, ఏపి
ర్ ల్ సంచిక నుంచి )

తవ్రలో విడుదల కానునన్ ‘వందేమాతరం’ చితర్ం దావ్రా, పేర్క్షకులకు

పరిచయమవుతునన్ మరో కొతత్ దరశ్కుడు బండి కృషాణ్రావు. దరశ్కుడిగా
‘వందేమాతరం’ తొలి చితర్మే అయినా, చితర్రంగంలోని వివిధ శాఖలోల్
ఆయనకు పది సంవతస్రాలకు పైగా అనుభవం వుంది !
బండి కృషాణ్రావు సవ్సథ్లం హైదార్బాదు. మెటిర్కుయ్లేషన వరకు
చదువుకునాన్రు. తరచుగా సినిమా పతిర్కలకు వాయ్సాలు రాసి పంపించడం, అవి
పర్చురింపబడుతూ వుండడంతో కృషాణ్రావులో మొదటి నుంచీ సినిమాల పటల్
గల ఉతాస్హం దివ్గుణీకృతమైంది. అందువలేల్ రోడ టార్నస్ పోరట్ కారొప్రేషన లో తను చేసుత్నన్ ఉదోయ్గానికి ‘గుడ బై’ చెపిప్, చితర్ నిరామ్ణ
రంగంలోకి దిగారు.
‘69 లో పర్ముఖ నటుడు డా||పర్భాకరరేడిడ్ పోర్దబ్లంతో, మితుర్ల సహకారంతో బి.ఎన.మూవీస సంసథ్లో పర్ముఖ పాతర్ వహించి ఒక
పర్కక్ ‘పచచ్ని సంసారం’ నిరామ్ణ వయ్వహారాలను పరిశీలిసూత్, మరో పర్కక్ దరశ్కతవ్ శాఖలో సహాయకుడిగా పని చేశారు. ఆ తరావ్త ఆయన
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తన మితుర్లైన ఎ.పూరణ్చందర్రావు (పూరాణ్ ఆరట్ పికచ్రస్), ఎమ. చందర్శేఖర గారల్తో కలిసి పూరాణ్ ఆరట్ పికచ్రస్ వారి ‘కూతురు-కోడలు’ చితర్
నిరామ్ణంలో పాలొగ్నాన్రు. ఆ చితార్నికి కూడా దరశ్కుడు లకీష్ దీపక కు సహాయకుడిగా పనిచేశారు. శీర్ పూరాణ్ మూవీస వారి ‘సతరీ’ చితార్నికి
కూడా భాగసావ్మిగా వయ్వహరించిన తరావ్త కృషాణ్రావుకు చితర్ నిరామ్ణం పటల్ ఒక అవగాహన ఏరప్డింది. వివిధ శాఖలలో ఏయే పనులు
ఎలా నిరవ్హింపబడతాయనీ అరధ్మైంది. ఆ అనుభవంతో దేవీ పిర్యదరశ్నీ పికచ్రస్ సంసథ్ సాథ్పించి, లకీష్ దీపక దరశ్కతవ్ంలో సవ్యంగా
‘హారతి’ చితార్నిన్ నిరిమ్ంచారు.
“నేను చితర్ నిరామ్ణ రంగంలో నిలబడడానికి ఎకుక్వ పోర్తాస్హం అందజేసి, ననున్ ముందుకు నడిపించిన వారిలో శీర్యుతులు డా||
పర్భాకర రెడిడ్, లకీష్ దీపక, ఏ. పూరణ్ చందర్రావు (పూరాణ్ ఆరట్ పికచ్రస్) ముఖుయ్లు. వారికి నేనెంతైనా కృతజుఞ్ణిణ్” అంటారు కృషాణ్రావు.
ఆయనకు సవ్యంగా దరశ్కతవ్ం చేపటాట్లనన్ ఆలోచన ఎలా వచిచ్ంది ?
“నేను ఇనాన్ళూళ్ ఈ రంగంలో వుంటూ, అనిన్ శాఖలనూ గమనిసుత్నాన్, కొనిన్ విధానాలు నాకు చాలా అసంతృపిత్కరంగా
కనిపించాయి. ముఖయ్ంగా చాలామంది ఒకేరకంగా సినిమా గురించి మూస ధోరణిలో ఆలోచించడం, కథలలో సెంటిమెంటు యాంటీ
సెంటిమెంటు అని చరిచ్ంచుకోవడం. యినిన్ సీనల్ తరావ్త యినిన్ పాటలు వుండాలనుకోవడం. ఒక కల్బ పాట వుండాలనడం వంటి పదధ్తులు,
ఆ ఆలోచనా విధానాలు నాకు నచచ్లేదు. అంచేత, నా ఆలోచనలకు తగినటుల్గా, నా ధోరణిలో ఒక చితార్నిన్ నేనే ఎందుకు నిరిమ్ంచి,
దరశ్కతవ్ం వహించకూడదు ? అనన్ ఆలోచన వచిచ్ంది. వెంటనే ‘పిర్యదరశ్నీ కిర్యేషనస్’ అనన్ సంసథ్ను సాథ్పించి ‘వందేమాతరం’ చితర్
నిరామ్ణానికి ఉపకర్మించాను.”
“నేను విటోట్రియా డెసికా అభిమానిని. చితార్లలో ‘సరిర్యలిజం’ వుండాలని, పేర్క్షకుల మేధసుస్ను పదునుపెటేట్ విధంగా చలన
చితార్లు రూపొందాలనీ ఆశిసాత్ను. ముఖయ్ంగా సినిమాలు సాంఘీక సమసయ్లను చరిచ్ంచాలనన్ది నా అభిపార్యం. ‘అరధ్రాతిర్ అమావాసయ్నాడు
ఒక సతరీ ఒక వూరి పొలిమేర నుండి. ఇంకొక వూరికి సురకిష్తంగా చేరుకోగలిగిననాడు మనది నాగరిక దేశం-సావ్తంతర్య్ దేశం’ అని మహాతామ్
గాంధీగారు ఏనాడో చెపాప్రు. కానీ, ఈనాటికీ మన దేశంలో సగటు సతరీ పరిసిథ్తి విషమంగానే వుంది. ముఖయ్ంగా వయసులో వునన్ సతరీకి రక్షణ
లేదు. అంచేత ఈ సమసయ్ను దృషిట్లో పెటుట్కుని, ‘వందేమాతరం’ చితార్నికి కథ సమకూరిచ్, దరశ్కతవ్ం వహించి, నిరిమ్ంచాను. రకరకాల
సమసయ్లను ఎదురొక్ని కొతత్వారితో ఈ చితార్నిన్ నిరిమ్ంచడం ఒక ఎతుత్. తీసిన తరావ్త సెనాస్రు వారు కలిప్ంచిన సమసయ్ల నుంచి
బయటపడడం మరో ఎతుత్. ఏమైనా ‘వందేమాతరం’ చితర్ం నాకు కొనిన్ విలువైన పాఠాలు నేరిప్ంచింది. ఆ అనుభవంతోనే నా చలన చితర్ం
జీవితానిన్ కొనసాగిసాత్ను!” అనాన్రు బండి కృషాణ్రావు.
పర్సుత్తం ఆయన ‘పసుపు కుంకుమ’ ‘చెరసాల’ అనే చితార్లు నిరిమ్ంచడానికి సనాన్హాలు చేసుత్నాన్రు..
PPP

పింజల

బాబ్రా

( జయచిత
ర్ – 1980, మారిచ్ సంచిక నుంచి )

కొందరిన్ ‘విధి’ తమాషాగా అలల్రి చేసుత్ంది; తన ఇషట్ం

వచిచ్నటుట్ గిరగిరా తిపుప్తుంది; ఆడిసుత్ంది; పాడిసుత్ంది; ఆ చోదాయ్లు
చూసి ఆనందంగా నవువ్కుంటుంది. ‘నా పరీక్షలోల్ నెగిగ్తేనే, ఆ వయ్కిత్ని
ఒక దారికి చేరుసాత్ను’ అనన్ంతగా వుంటాయి విధి చేసే చేషట్లు.
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లేకపోతే పింజల సుబాబ్రావు లాంటి నేటి పర్సిదధ్ చితర్ నిరామ్త, తొలి రోజులోల్ అనిన్ తిపప్లు పడడం ఏమిటి ? అనిన్ అవసథ్లు అనుభవించడం ఏమిటి ?
“నేను చదువుకునన్ది ఏమీ లేదు; వాయ్పారంలో అనుభవం అంతకంటే లేదు. పెటుట్బడి పెటట్డానికి నా దగగ్ర డబూబ్ లేదు. కాని నా జీవితమే నాకు
ఎనోన్ పాఠాలు నేరిప్ంది; అనుభవాలు రుచి చూపించింది. ‘నా జీవితం’ అనే పుసత్కంలో నేను చదవుకునన్ పాఠాలతోనే, ఇవాళ నేను చితర్ నిరామ్తగా
నిలబడాడ్ను. అందుకనే నా కృతజఞ్తలనీన్ నిరంతరం నా జీవితానికే చెపుప్కుంటూ వుంటాను” అనాన్రు సుబాబ్రావు.
మచిలీపటన్ంలో, అపప్టి చినన్ సుబాబ్రావు చదువు మీద శర్దధ్ చూపలేదు. అది తనకి అవసరం అనన్ భావనా లేదు; దానిమీద అయిషట్మూ లేదు.
తండిర్ గారు చేసే బటట్ల వాయ్పారంలో చేదోడు వాదోడుగా వుంటూ, అందులోనే సిథ్రపడాలనన్ ఉదేద్శం మాతర్ం ఉండేది.
సుబాబ్రావులో చినన్పప్టున్ంచీ లోలోపల వీలైనపుప్డలాల్ తొంగి చూసూత్ వుండేది ఒక ‘కళ’, అది నటన. నటించాలని, నటుడిగా పేరు
తెచుచ్కోవాలనీ ఆ అబాబ్యి ఆశిసూత్ వుండేవాడు. ఆ కోరిక ఫలించేసరికి, అతనికి ఇరవై నాలుగేళుళ్ వచేచ్శాయి. నాటక రంగం మీద అనుభవం
సంపాయించాలనన్ ఉదేద్శయ్ంతో అతను నాటకాలు, సినిమాలు బాగా చూసూత్ వుండేవాడు.
మచిలీపటన్ంలోని నాటక సమాజం ‘వసంతవని’ లో జేరి, వాణీబాల, గోవిందరావులతో కలిసి సుబాబ్రావు - పలెల్పడుచు, కూలి పిలల్, నాటకం
మొదలైన నాటకాలోల్ వేషాలు వేసూత్ వుండేవాడు.
1954 లో ఓ తమాషా జరిగింది. ‘పలెల్పడుచు’ నాటకంలో సుబాబ్రావు - రంగయయ్ అనే దుషట్ పాతర్ ధరించేవారు. ఒకసారి పర్దరశ్న ముగిసిన
తరావ్త, ఒకాయన ఆయనిన్ అభినందిసూత్ “చాలా బావుంది. సినిమాలోల్ జేరిపోకూడదూ ?” అని ఓ సలహా పారేశాడు. ఆ సలహాకు అదిరిపోయిన
సుబాబ్రావు - ఆ ఉదేద్శం తనకు తటట్నందుకు తనని నిందించుకుని - ఆ రాతిర్ నిదర్పోకుండా ఆలోచించుకుని, వీలైనంత తవ్రలో మదార్సుకు
రైలెకేక్యడానికి తీరామ్నించుకునాన్డు.
ఆలోగా మరి కొంతమంది కూడా సుబాబ్రావును పోర్తస్హించడంతో, ‘55లో మదార్సు వచాచ్డాయన. కాని ఎవరిన్ కలవాలి ? ఎలా కలవాలి ?
ఈ ఆలోచనలతోనే రెండు రోజులు గడిచి పోయింది. చేతిలో వునన్ డబుబ్లు ఖరచ్యిపోయేలోగా, ఏ నిరామ్తనో దరశ్కుడినో చూసి, తన కోరిక వెలల్డించి,
వీలైతే, వెంటనే ఓ పాతర్ ధరించెయాయ్లి !...
మూడో రోజున తెగించి, సుబాబ్రావు సూట్డియో లోకి వెళదామని వసేత్, గేటు దగగ్ర అడడ్ం వచాచ్రు. అతనికేదో భయం వేసింది. సినిమాలోల్కి
రావాలనుకునన్ వాడికి ఇలా అడాడ్లు తగులుత్ంటే, ఎలా రాగలుగుతాడు ? లాభం లేదని ఆ రాతిర్కే, తిరిగి తన వూరు వెళిళ్పోయాడు.
మరో సంవతస్రం అలా గడిచిన తరావ్త, లోపల రగులుత్నన్ ‘పిపాసాగిన్’ కి తటుట్కోలేక, మళీళ్ వచిచ్ నాలుగైదు రోజులుండి పారిపోయాడు.
ఎవరైనా వునన్వూళళ్ నుంచి మదార్సు పారిపోయొసూత్ వుంటారు. తను మాతర్ం రెండుసారూల్ తన వూరికే పారిపోయొచాచ్డు. తనకేమిటో
భయంగా వుంది. తనలాంటి వాళూళ్, తనని మించిన వాళూళ్ అకక్డ కనిపిసుత్నాన్రు. ఎలా పర్వేశించాలో మారగ్ం తెలియడం లేదు. ఎవరన్యినా
అడుగుదాం అంటే, ఏమంటారో అని భయం! తన ఉదేద్శం చెపాప్లంటే భయం! ఊళోళ్ తిరగాలంటే భయం. ఈ భయాలతో తను సతమతమై
పోతునాన్డు.
ఒక రాతిర్ సుబాబ్రావు దీరఘ్ంగా ఆలోచించి, ఆలోచించి ఒక నిరణ్యానికొచిచ్ - ‘ఏమైనా సరే ఈ సారి తిరిగి రాకూడదు!’ అని తీరామ్నించుకుని,
‘థైరేయ్ సాహసే లకిష్’ అనుకుని మరాన్డు మదార్సు బండెకాక్డు. అది ‘57లో, ఏమైతే అదే ఆవుతుందని, పర్యతాన్లు చెయయ్డం మొదలు పెటట్డంతో,
అపుప్డూ అపుప్డూ వేషాలు వచాచ్యి. సారంగధర, భూలోకరంభ, తెనాలి రామకృషణ్ మొదలైన చితార్లోల్ సుబాబ్రావు చినన్ చినన్ పాతర్లో కనిపించాడు.
ఐతే జీవితం చాలా గడుడ్గా వుంది. రోజు గడవడానికి సంవతస్రం పడుతోంది. తను తెచుచ్కునన్, తెపిప్ంచుకుంటునన్ డబుబ్ ఐపోతోంది. తన
పర్యతాన్లు సరిగా ఫలించడం లేదు. ఆశలు బాగానే కనిపిసుత్నాన్ అవి మాతర్ం దిగంతాల అవతల ఉనన్ నక్షతార్లాల్ అతి దూరంలో వునాన్యి. అలా అలా
మూడు సంవతస్రాలు గడిచాయి. ఈ మూడేళళ్ జీవితం సుబాబ్రావుకు ముపైప్ ఏళళ్ పాఠాలు చెపిప్ంది. తిండి లేనపుప్డు, నీళుళ్ తాగి పడుకోమంది; వేషం
ఇవవ్లేకపోయిన నిరామ్తని చూసినపుడు, కుర్ంగి పోవదద్ంది. నడవలేక తిరగలేక అలిసిపోయినపుడు, డీలా పడిపోయి నిసాస్రం అయిపోకూడదంది.
ఈ వేషాల కోసం ఇహ అవసథ్లు పడలేక సుబాబ్రావు పొర్డక్షన లైన లో కాలు పెటాట్డు. యన.యస.మూరిత్, యమ.యస.నాయక లు
‘రామాంజనేయ యుదధ్ం’ తీసుత్నాన్రు. ఆ చితార్నికీ ‘సతీసుకనయ్’ చితార్నికీ సుబాబ్రావు నిరామ్ణ శాఖలో పని చేసి అనుభవం సంపాయించాడు. అంతకు
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ముందు అతనికి ఆ అనుభవం లేక పోయినా, చేరి పని చెయయ్డంతో - చాలా విషయాలు తెలిశాయి. తనకు తానే చాలా వయ్వహారాలు తెలుసుకుని,
అనుభవజుఞ్డిలాగా పని చేసుకుంటూ పోయేవాడు.
ఐతే, అపప్టికీ విధి సుబాబ్రావును ఒక చోట శాశవ్తంగా కుదరచ్లేదు. ఇంకా ఆట ఆడించాలనుకుంది; ఇంకా పరీకిష్ంచాలనుకుంది. ఆ చితార్లు
పూరత్యిపోయిన తరావ్త మరో సంవతస్రం పాటు సుబాబ్రావు మళీళ్ ఖాళీ !
ఈ సంవతస్రంలో ఆయన పడని కషట్ం అంటూ లేదు. ఏం చెయాయ్లి ? ఎలా బతకాలి ? మళీళ్ వెనకిక్ వెళిళ్ అకక్డ చేసేదేమీ లేదు. ఇకక్డే వుండి
ఏదైనా చెయాయ్లంటే, ఎందులోనూ అవకాశాలు రావడం లేదు. రోజులు తిండికీ, నిదర్కీ కరువై పోతునాన్యి.
ఈ పరిసిథ్తిలో కొటుట్కు పోతూ వుండగా, చినన్ ‘తెపప్’ లాంటిది దొరికింది. పాత ఫిలుమ్ కొని, అమిమ్తే లాభం వసుత్ందని చూశాడు. తనకు ఒక
కంపెనీ నుంచి, రావాలిస్న ముపైప్ రూపాయల కోసం తిరిగి, ఆ డబుబ్ పెటుట్బడి పెటిట్, పాత ఫిలుమ్ కొని, తెలాల్రే సరికే కాసత్ లాభానికి అమామ్డు. ఆ డబుబ్తో
మళీళ్ కొంత కొని; మళీళ్ అమామ్డు. ఆ వాయ్పారం బాగానే కనిపించింది; పోర్తాస్హకరంగా వుంది. అంతే; ఆ వాయ్పారంలో తొందరగా చెయియ్ తిరిగింది;
రాణించారు; లాభాలు సంపాయించారు. అటు తరావ్త, ఆయనకు నటించాలనన్ తాపతర్యం తగిగ్పోయింది. సినిమాలోల్నే వుంటూ, వాయ్పారం
చేసుకోవచుచ్ననన్ నమమ్కం గటిట్గా కుదిరింది.
నిదానంగా ఒక తమిళ చితార్నిన్ కొని, ‘రాజ దోర్హి’ పేరిట డబ చేసి, విడుదల చేశారు. అది తొలి యతన్ం. అయితే, ఈ లోగా, మరికొనిన్
వాయ్పార రహసాయ్లు తెలిసి, పాత చితార్లు కొనడం, అమమ్డం వంటివి కూడా చేసూత్ వచాచ్రు.
‘రాజదోర్హి’ తరావ్త, సెట్ర్యిట చితర్ం తియాయ్లని, ‘నానళ’ అనన్ తమిళ చితర్ం కొని, ‘హంతకులొసుత్నాన్రు జాగర్తత్’ అనన్ పేరిట చితర్ంగా
తీశారు.
ఆ రెండు చితార్లూ సుబాబ్రావుకు లాభాలు తెచిచ్ పెటట్కపోయినా, తాను కొనన్ పాత చితార్ల మీద కొదోద్ గొపోప్ వసుత్నన్ లాభాలతో
నిరాశపడకుండా మళీళ్ మరో చితర్ం తీశారు ‘రణభేరి’.
“తొలినుంచీ నాకు నా వాయ్పారంలో భాగ సావ్ములు అంటూ లేరు. నేనొకక్డినే, అపప్టిన్ంచీ సొంతంగానే చితార్లు తీసుత్నాన్ను.” అని చెపాప్రు
సుబాబ్రావు.
‘రణభేరి’ తరావ్త పేదరాశి పెదద్మమ్ కథ, లకీష్ కటాక్షం (యన.టి.రామారావుతో) వికర్మారక్ విజయం, సుగుణ సుందరి కథ, రౌడీలకు రౌడీలు,
పిలాల్ పిడుగా, రాణీ అవుర జానీ (హిందీ) మాయా మచీఛ్ందర్ (యన.టి.ఆర తో) సీతా కళాయ్ణం (బాపు దరశ్కతవ్ంలో వచిచ్న ఈ చితర్ం విశేషమైన
పర్శంసలు పొందిన చితర్ం) సీతారామ వనవాసం, అడవిమనుషులు, లకీష్ పూజ మొదలైన చితార్లు తీశారు. ఇటీవలే ‘మహాశకిత్’ విడుదల చేశారు. ‘తిర్లోక
సుందరి’ విడుదలకు సిదద్ంగా వుంది. ‘రాహువు-కేతువు’ (సాంఘిక చితర్ం) పూరత్యి పోయింది.
ఆరిథ్కంగా ఎలాంటి ఫలితం ఇచిచ్నా సరే, చితర్ం మీద చితర్ం తియయ్డం అనన్ది అరుదైన విషయం. ఆ అరుదైన విషయానిన్ సాధిసుత్నాన్రు
గనుకనే, పింజల సుబాబ్రావు దక్షత గల నిరామ్తగా నిలబడాడ్రు; పర్ముఖ నిరామ్తగా పరిగణింప బడుతునాన్రు.
“ఇనిన్ చితార్లు తీశాను. ఏదీ కకూక్రిత్ గానో, ఏదో రకంగానో తియయ్లేదు. ఆయా దరశ్కుల మాట మేరకు, వారు కోరిన సదుపాయాలు
సమకూరుసూత్ అనిన్ చితార్లూ శర్దధ్తోనే తీశాను. అయితే, ననున్ బాధించే విషయం ఏమిటంటే. ఏ చితర్ం కూడా వంద రోజులు, నడవలేదనే ! అదే నా
దురదృషట్ం” అంటారాయన.
“ఇనిన్ సినిమాలు ఇలా వరసగా, తియయ్గలుగుతునాన్నంటే, అదంతా నా ఘనత అని నేను అనుకోను. కేవలం నేను పరిశర్మలో
సంపాయించుకునన్ మంచితనమే నా చేత ఇలా వరసగా చితార్లు తీయిసోత్ందనుకుంటాను.”
ఐతే ఆయన తీసిన చితార్లనీన్ పి.యస.ఆర. పికచ్రస్ పేరు మీదనే రాలేదు. కొనిన్ తన పేరు మీద తీసేత్ మరికొనిన్ంటిని ఆయన తన పిలల్ల పేరల్
మీద పి.యన.ఆర, ఆనంద లకిష్, బాలాజీ అని తీశారు; తీసుత్నాన్రు.
పింజల సుబాబ్రావు గారికి డిసిట్ర్బూయ్షన శాఖలో కూడా అనుభవం వుంది. పి.యస.ఆర పికచ్రస్ పేరిట హైదార్బాద లో డిసిట్ర్బూయ్షన సంసథ్
నడుసుత్నన్ది. కొంతకాలం కళాయ్ణి పికచ్రస్ లో భాగసావ్మిగా కూడా వుండేవారు.
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సినిమాలోల్ అవకాశాలు ఎలా ‘అదృషట్ం’ మీద కూడా ఆధారపడి వుంటాయో.. సినిమాల విజయం కూడా అదృషట్ం మీదనే ఆధారపడి
వుంటుందని సుబాబ్రావు గటిట్గా నముమ్తారు. “అందుకనే, ఎనిన్ చితార్లు ఎంతటి భారీ తారాగణంతో వసుత్నాన్ కొనిన్ విజయవంతం కావడం; కొనిన్
కాకపోవడం” అంటారాయన.
విధి చేతిలో మనిషి మరబొమమ్. అది తిపిప్నటుట్గానే మనిషి తిరుగుతాడు. విధి సుబాబ్రావునూ అలాగే తిపిప్ తిపిప్, చివరికి ఒక పర్ముఖ నిరామ్తగా
నిలబెటిట్ంది. తవ్రలోనే ‘వంద రోజుల’ చితార్నీన్ తీయిసుత్ంది. ఆ పటుట్దలా, దీకాష్ సుబాబ్రావులో వునాన్యి గనక, ఆ రెండూ కలిసి విధినే తమ చేతులోల్
తిపుప్కుంటాయి. అందుకు సందేహం లేదు !
PPP

ఏనాటిదో ఈ అనుబంధం

- చకర్పాణి గురించి నాగిరెడి
డ్

( జయచిత
ట్ బర్ సంచిక నుంచి )
ర్ – 1994, అకో

పి.పులల్యయ్ గారి దరశ్కతవ్ంలో ‘ధరమ్పతిన్’ చితార్నిన్ నిరిమ్సుత్నన్
రోజులవి. ఆ చితార్నికి సంభాషణలు రాయడానికి ఒక రచయితను
పిలిపించారు.

ఐతే, ఆ రచయిత రాసిన సంభాషణలు దరశ్కుడికి అంత
సంతృపిత్కరంగా అనిపించక ‘చందమామ’ రామారావు గారు తెనాలి
నుంచి చకర్పాణి గారిని రపిప్ంచారు మళీళ్ సంభాషణలు రాయించడానికి.
‘ధరమ్పతిన్’ చితార్నికి చకర్పాణి గారు రాసిన సంభాషణలు
సంతృపిత్కరంగా వుండడంతో వాహినీ వారి ‘సవ్రగ్సీమ’ చితార్నికి కూడా
ఆయన చేతనే సంభాషణలు రాయించడం జరిగింది. అపప్టి నుంచి అంటే
1943 నుంచీ మా సంసథ్కీ చకర్పాణి గారికీ అలా అనుబంధం ఏరప్డింది.
చకర్పాణి గారి అసలు పేరు ఎ.వి.సుబాబ్రావు. ఆయనకి తెలుగు, తమిళం, హిందీ, బెంగాలీ భాషలు కుష్ణణ్ంగా తెలుసు.
అసలు ఆయన బెంగాలీ భాష నేరుచ్కోవడమే చాలా చితర్ంగా జరిగింది. అదెలాగంటే, ఆయన టి.బి. చికితస్ నిమితత్ం మదనపలిల్ లోని
‘ఆరోగయ్వరం’ హాసిప్టల లో చేరారు. అకక్డ ఆయన పకక్ బెడ లోని పేషెంట ఒక బెంగాలీ వయ్కిత్. చికితస్ నిమితత్ం మూడు మాసాల పాటు ఆ ఆసప్తిర్లో
వునన్ చకర్పాణి గారు ఆ వయ్కిత్తో పరిచయం పెంచుకుని. ఆయన వదేద్ బెంగాలీ భాష మాటాల్డడం, రాయడం, చదవడం నేరుచ్కునాన్రు. ఆ తరావ్త సుపర్సిదధ్
బెంగాలీ రచయిత శరత చందర్ చటరీజ్ గారి నవలలను తెలుగు భాషలోకి అనువదించే సాథ్యికి చేరుకునాన్రు. ఏదైనా నేరుచ్కోవాలనే తపన వుంటే చాలు.
ఎటిట్ పరిసిథ్తులోల్నైనా ఎలాంటి వారైనా నేరుచ్కోగలరు అనడానికి చకర్పాణి గారు ఒక నిదరశ్నం. ఆయనలో గల ఈ సామరధ్య్మే ఆయనపై నాకు
అపరిమితమైన అభిమానం కలగడానికి దోహదం చేసింది.
ఒక సారి ఆయన తాను అనువదించిన నవలల మొదటి సంపుటి పూరత్యిన సందరభ్ంగా, రెండవ సంపుటిని విడుదల చేసే ఉదేద్శయ్ంతో నా వదద్కు
వచాచ్రు. బి.ఎన.కె. పెర్స ఆరంభించిన కొతత్లో ‘యువ పబిల్కేషనస్’ దావ్రా తన పుసత్కాలను విడుదల చేయమని ఆయన ననున్ కోరారు. ఆ సమయంలోనే
మా సేన్హం మరింత బలపడింది.
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ఇటు సూట్డియో అటు పబిల్కేషన కి సంబంధించిన పనులతో సతమతమవుతూనన్ చకర్పాణి గారిన్ మదార్సులోనే కాపురం పెటట్మని సలహా
ఇచాచ్ను. ఆయన, తలిల్ లేని తన ఇదద్రు కొడుకులతోనూ మదార్సుకు మకాం మారాచ్రు. పెదద్ కొడుకు తిరుపతి రావు(మేము ముదుద్గా అతడిన్ ‘తిరు’ అని
పిలిచేవాళళ్ం). రెండవ కొడుకు సుధాకర. (పర్సుత్తం హైదార్బాదులో వునాన్డు) వాళిళ్దద్రినీ చదువు నిమితత్ం రాయపేటలోని ‘చిలర్డ్న గారడ్న సూక్లు’లో
చేరాచ్ము. తమ సూక్లోల్ పిలల్లకి సీటు ఇచిచ్న ఆ సూక్లు నిరావ్హకులు, శరమ్గారు అకక్డ హాసట్ల వసతి లేదనాన్రు.
ఈ విషయానిన్ నా భారయ్కి చెపిప్. ‘తలిల్లేని ఈ ఇదద్రు పిలల్లకీ నువేవ్ తలిల్గా ఉండాలి’ అనాన్ను.
అందుకు ఆమె మారు మాట చెపప్కుండా తన సమమ్తిని తెలియజేసింది. అపప్టి నుంచీ ఆ ఇదద్రు పిలల్లూ మాతో పాటే వుండేవారు. మా పిలల్లోత్
పాటు వాళూళ్ నా భారయ్ని ‘అమామ్’ అని పిలిచేవారు.
వారికేదనాన్ అవసరమొచిచ్ చకర్పాణి గారిని అడిగితే, ‘వెళిళ్ అమమ్నడగండి’ అని పంపేసేవారు ఆయన.
ఆయనకు నా చినన్ కొడుకు బాబీజ్ (నిరామ్త బి.వెంకటార్మరెడిడ్), నా కుమారెత్ శారద అంటే చాలా అభిమానం. పిలల్ల మధయ్ ఆయనా ఒక
చినన్పిలల్వాడిలా పర్వరిత్ంచే వారు. అలా కర్మకర్మంగా ఆయన మా కుటుంబ సభుయ్లలో ఒకరయాయ్రు.
ఆయన మా ఇంటి మేడ మీద ఓ గదిలో వుండేవారు. నాగిరెడిడ్ - చకర్పాణి అంటే ఇదద్రూ అనన్దముమ్లేమోనని అందరూ అనుకునే సాథ్యికి మా
ఇదద్రి మధయ్ సేన్హం వరిధ్లిల్ంది. ఆయన పిలల్లూ, మా పిలల్లూ ఒకే చోట పడుకోవడం వలల్ ఇంటోల్ సథ్లం చాలక నేను వరండాలో పడుకోక్వలసి వచేచ్ది.
పనిమీద బయటికెళిళ్ - రాతిర్ ఎనిమిది గంటల లోపు నేను ఇంటికి తిరిగి రాకపోయే సరికి చకర్పాణి గారు విలవిల లాడిపోయేవారు. వచిచ్న
తరావ్త వెంటనే ఆలసాయ్నికి తగిన కారణం ఆయనకి చెపిప్ తీరాలిస్ందే. లేకపోతే వూరుకునే వారు కాదు. అలా ననున్ కంటికి రెపప్లా కాపాడేవారు. నా
గురించి ఎవరైనా (అది మా పిలల్లే అయినా సరే !) పొరబాటుగా మాటాల్డితే సహించేవారు కాదు ఐతే, తను మాతర్ం ననున్ అపుప్డపుప్డు మందలించేవారు.
ఆ మందలింపు కూడా ఒక గురువు తన పిర్య శిషుయ్డిన్ మందలించే తీరులో వుండేది.
ఈ సేన్హమే దినాదినాభివృదిధ్ చెంది కాలకర్మేణా భాగసావ్మాయ్నికి పునాది వేసింది. నేను సూట్డియో పార్రంభిదాద్మని ‘పాల్న’ చేసినపుప్డు
అందులో తనూ ఒక భాగం పంచుకునాన్డు. ఆ విధంగా ‘విజయా పొర్డక్షనస్’ ను సాథ్పించి, సంసథ్ తొలిచితర్ంగా ‘షావుకారు’ ని నిరిమ్ంచాం. ఆ చితార్నికి
కథ రాసింది చకర్పాణి గారే! ఆ చితర్ం టైటిలస్ లో మొదటి సారిగా ‘నాగిరెడిడ్ - చకర్పాణి’ అని చూపించాం. అపుప్డు పార్రంభమైన ఆ జంట పేరుల్ ఆయన
బర్తికి వునన్ంత కాలమూ మా చితార్లనిన్ంటిలోనూ ‘టైటిలస్’ లో కనిపించింది.
కథ.. సంభాషణలు.. దరశ్కతవ్ం.. ఇలా మా చితార్ల నిరామ్ణ బాధయ్తంతా ఆయనే వహించేవారు.
చితర్ం పంపిణీ బాధయ్త మాతర్ం నేను నిరవ్హించేవాడిని. అతని పనిలో నేను గాని, నా పనిలో అతను గాని ఎనన్డూ జోకయ్ం కలిగించుకునే వారం
కాదు.
పని విషయంలో మాతర్ం ఆయన చాలా కఠినంగా వయ్వహరించేవారు.
ఉదాహరణకి, ‘మిసస్మమ్’ చితర్ం తొలి షెడూయ్లులో భానుమతి నటించారు. రెండవ షెడూయ్లు చితీర్కరణ పార్రంభానికి ముందు, కథ పర్కారం
భానుమతి కైరసత్వ కుటుంబానికి చెందిన అమామ్యి. ఎన.టి.రామారావు హిందువు. ఉదోయ్గం కోసం ఇదద్రూ భారాయ్ భరత్లుగా నాటకం ఆడే దృశాయ్లు
చితీర్కరించాలిస్న సమయంలో - భానుమతికీ, చకర్పాణి గారికీ ఏదో విషయంలో అభిపార్య భేదాలు వచాచ్యి.
వెంటనే చకర్పాణి గారు భానుమతిని పిలిచ్, అంతవరకూ ‘షూట’ చేసిన ‘నెగెటివ’ ని ఆమె కళళ్ ముందే కాలేచ్సి ఆమెకు ఇవావ్లిస్న పారితోషికం
అణాపైసలోత్ సహా లెకక్గటిట్ ఇచిచ్ పంపేశారు.
ఆ తరావ్త, అంతవరకూ చినన్ చినన్ పాతర్లు పోషిసుత్నన్ సావితిర్ని కథానాయికగా ఎనున్కుని ‘మిసస్మమ్’ చితార్నిన్ పూరిత్ చేశారు. అలాంటి గుండె
ధైరయ్ం వునన్ వయ్కిత్ ఆయన.
అలాగే, ‘రామ ఔర శాయ్మ’ (తెలుగులో రాముడు - భీముడు) హిందీ చితర్ంలో కథానాయిక పాతర్కి అపప్టోల్ ‘నెంబర వన’ సాథ్నంలో వునన్
‘హీరోయిన’ ని ఎనున్కునాన్రు. ఐతే, చితీర్కరణ సమయంలో ఆమెతో మా యూనిట కి విభేదాలు వచిచ్ అపప్టోల్ అది తీవర్మైన సంచలనానిన్ సృషిట్ంచింది.
ఫలితంగా ఆ చితర్ంలో వహీదా రెహమాన కథానాయికగా నటించాలిస్ వచిచ్ంది. ఆనాడు ఎదురైన సమసయ్ను నేను ధైరయ్ంగా ఎదురొక్ని విజయం
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సాధించడానికి అనంత నారాయణన, అడొవ్కేట ఎన.సి.రాఘవాచారి, ఎ.ఎల.శీర్నివాసన మొదలైన వారు ఎంతో సహకరించారు. ఐతే, అనిన్ంటినీ మించి
నాకు అండదండగా నిలిచ్ ధైరాయ్నిన్ నూరి పోసింది చకర్పాణి గారే! ఇలా చెపుప్కుంటూ పోతే ఎనోన్ సంఘటనలునాన్య!.
ఈనాడు పనెన్ండు భాషలోల్ పర్చురించబడుతునన్ ‘చందమామ’ పేరు పర్ఖాయ్తులు అందరికీ తెలిసినవే! ఆరేళళ్ పిలల్ల దగగ్రున్ండీ ఎనభైయేయ్ళళ్
వృదుధ్ల వరకూ ‘పెదద్లు చదివే పిలల్ల పతిర్క’ గా కొనియాడబడుతూనన్ ఆ పతిర్క పేరు పర్ఖాయ్తులకు మూలపురుషుడు చకర్పాణి గారే!
పర్తి కథకీ ఒక పర్యోజనం వుండాలి. పఠితలు తమతమ వయ్కిత్తావ్నిన్ పెంపొందించుకోవడానికి దోహదం చేసేలా వుండాలి. మనో వికాసంతో
పాటూ విజాఞ్నానిన్ పెంపొందించే విధంగా వుండాలి అనేవారు. ఆ సిదాధ్ంతంతోనే నేటి యువతరానికి మన సంపర్దాయాలిన్, పురాణేతి హాసాలిన్
తెలియజెపాప్లనే ఉదేద్శంతో రామాయణం, భారతం, భాగవత కథలిన్ పాతర్లిన్ అందమైన బొమమ్లతో పర్చురించేవారు. నూట నాలుగు డిగీర్ల జవ్రంతో
బాధపడుతూనాన్ సరే, చకర్పాణి గారి ఆమోదం లేనిదే ‘చందమామ’ లో ఒకక్ వాకయ్ం కూడా పర్చురించబడేది కాదు. ఆ పతిర్కతో ఆయనకునన్ అనుబంధం
అలాంటిది.
పేరుకు పిలల్ల పతిర్కే అయినా. అందులో పెదద్వాళళ్కి కూడా ఉపదేశాలు వుండాలి. అయితే, ఆ ఉపదేశాలు ఏ ‘ఇజా’నికీ లోబడి వుండకూడదు
అనేది ఆయన సిదధ్ంతం. ఇతరులు రాసి పంపిన కథలిన్ కూడా దిదిద్ తిరగరాయమనే వారు ఆయన. ఒకోక్సారి ఆయనే రాసేవారు కూడా!
చితర్ నిరామ్ణంలోనూ, పతిర్కా నిరవ్హణలోనూ ఆయన చేసిన సేవలు అమూలయ్ం.
ఉదయం పూట సూట్డియో వయ్వహారాలు, మధాయ్హన్ం రెండు గంటలసేపు పతిర్కా నిరవ్హణ కారయ్కర్మాలు, ఆ తరావ్త రాతిర్ ఏడుగంటల వరకూ
సూట్డియో... ఆ పైన మళీళ్ పతిర్కాఫీసులో పని.. ఇది చకర్పాణి గారి తీరికలేని దినచరయ్.
ఆయన విజయాలకి ముఖయ్కారణం - ఆయనకునన్ లౌకిక జాఞ్నం. చితర్ నిరామ్ణంలో ఆయనొక పేర్క్షకుడు. ‘చందమామ’ పర్చురణలో ఆయన ఒక
పాఠకుడు.
చినన్పిలల్లకు ఏవి నచుచ్తాయి? ఏవి నచచ్వు? - అనేవి చకక్గా విశేల్షించగలడాయన. అలాగే చితార్ల విషయంలో కూడా పేర్క్షకులకు ఏది
నచుచ్తుంది? ఏది నచచ్దు? - అనేది చకక్గా పరిశీలించి చెపప్గలగడం ఆయన పర్తేయ్కత.
ఇంతటి వివేచనా శకిత్, దూరదృషిట్గల మేము నిరిమ్ంచిన చితాలోల్ ఘోర పరాజయం పొందిన చితర్ం ‘చందర్హారం’.
‘పాతాళ భైరవి’ అఖండ విజయం సాధించిన తరావ్త ఆ ఉతాస్హంతో దానిన్ మించిన మరో అదుభ్తమైన చితార్నిన్ నిరిమ్ంచాలనే ఉదేద్శంతో
నిరిమ్ంచిన చితర్ం ‘చందర్హారం.’ ఎన.టి.రామారావు, ఎస.వి.రంగారావు, శీర్రంజని, సావితిర్ వంటి భారీ తారాగణంతో నిరిమ్ంచిన ఈ చితర్ం తపప్కుండా
విజయం సాధిసుత్ందని అనుకునాన్ము. దానికి తగగ్టేట్ భారీ ఎతుత్న ‘పబిల్సిటీ’ చేశాం. ఆంధర్దేశమంతటా చితర్ం విడుదలైంది.
నెలూల్రులో మా మావగారి థియేటర ‘శేష మహల’ లో విడుదలైంది. ‘చందర్హారం’ చితార్నికి భారీ ఎతుత్న ఆదరణ లభిసుత్ందనే ఆశతో నేను,
చకర్పాణీ సాయంతర్ం ఆటకి థియేటర కి వెళాళ్ం. చితర్ం పార్రంభమైంది. విరామ సమయంలో మమమ్లిన్ చితర్ నిరామ్తలుగా గురుత్పటిట్న కొందరు
విదాయ్రుధ్లు ‘విరామం తరావ్తైనా చితర్ంలో కథ వుంటుందా ! హీరో ఇకనైనా నిదర్లేసాత్డా?’ అని అడిగారు. దాంతో, అంతవరకూ ఆ చితర్ం పటల్ మాకునన్
నమమ్కం కాసాత్ గాలోల్ కలిసిపోయింది.
మా మావగారింటికి కూడా వెళళ్కుండా థియేటర నుండీ నేరుగా కారులో మదార్సుకి బయలేద్రాం. నెలూల్రు నుంచి మదార్సులో టి.నగర లోని మా
ఇంటికొచేచ్ వరకూ మేమిదద్రం ఒకక్ మాట మాటాల్డితే ఒటుట్.
ఇలుల్ చేరాక, కారు దిగుతూ ‘గంట ఎంతైంది?’ అని అడిగాను చకర్పాణి గారిని.
‘రెండునన్ర’ అనాన్రు ఆయన.
అలాగే వెళిళ్ పడుకొని మరాన్డు ఉదయం లేచి ఆ చితర్ం గురించి తీవర్ంగా ఆలోచించడం మొదలుపెటాట్ం.
‘చందర్హారం’ సినిమా పూరత్యిన తరావ్త మదార్సులో ‘పొర్జెక్షన’ వేసేత్, చూసిన వాళల్ంతా ‘చితర్ం సూపర హిట’ అనాన్రే! మరి ఎందుకింత
ఘోరంగా పరాజయం పొందింది? - అని విశేల్షించుకునాన్ం. చితర్ం గురించి. అందులోని లోటుపాటుల్ గురించి పేర్క్షకుల దృషిట్తో ఆలోచించాం, ఒక
నిరాణ్యినికి వచాచ్ం. ఆ నిరణ్యానిన్, మా తదుపరి చితార్ల నిరామ్ణంలో అమలు జరిపాము. ఫలితంగా ఎనోన్ విజయాలు చవిచూశాం.
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చకర్పాణి గారు ఒక కథని, చితర్ కథగా తయారు చేసి, దానిన్ మా పిలల్లకి చదవడానికి ఇచేచ్వారు. పిలల్ల అభిపార్యాలిన్ ఆయన తపప్ని సరిగా
వినేవారు. వాటిలో ఆచరణ యోగయ్మని అనిపించిన వాటిని చితర్ంలో ఉపయోగించేవారు. వయోభేదం పాటించకుండా అందరి అభిపార్యాలనూ ఆయన
గౌరవించేవారు. చితర్ంలో సంభాషణలు పాతర్ పరంగా నిరుధ్షట్ంగా, టూకీగా వుండాలనే వారాయన. ఇలా పర్తి విషయానీన్ నిశితంగా పరిశీలించేవారు.
ఆంధర్ దేశంలో పర్భలమైన కులాలు రెండు - ఒకటి రెడిడ్, రెండు కమమ్ మాలాగే (నేను రెడిడ్ కుటుంబానికి చెందిన వాడిన్, చకర్పాణి కమమ్
కుటుంబానికి చెందిన వారు) ఈ రెండు కులాల మధయ్ సఖయ్త ఏరప్డాలనన్ సదుదేద్శంతో చకర్పాణి గారు ఎన.టి.రామారావు, అకిక్నేని నాగేశవ్రరావులను
రెడిడ్-కమమ్ కులాలకు పర్తినిధులుగా రెండు పాతర్లు సృషిట్ంచి, వారితో ‘కాలం మారింది - మనుషులే మారాలి’ అనే చితర్ నిరామ్ణానికి సనాన్హాలు చేశారు.
ఐతే, ఆ చితర్ నిరామ్ణం పార్రంభం కాకముందే చకర్పాణి గారు అకాల మృతుయ్వు వాతబడాడ్రు. ఆయన లేకుండా చితార్నిన్ నిరిమ్ంచే ధైరయ్ం నా మనసుకి
రాలేదు.
మా సేన్హానిన్ విడదీయగల శకిత్ ఆ మృతుయ్వుకి మాతర్మే వుంది. ఆయన భౌతికంగా నానుంచి వేరైనది మా ‘విజయా హాసిప్టల’ లోనే! చకర్పాణి
గారి కుటుంబ సభుయ్లు (కీ.శే.తిరుపతి రావు కుటుంబం) మా కుటుంబంతో కలసిమెలసి వుండడం. ఆయన నాతో సనిన్హితంగా మెలిగినంత సంతృపిత్ని
కలుగజేసోత్ంది.
ఈనాడు నా గురించి పర్జలకు ఈ మాతర్మైనా తెలిసి వుండడానికి కారణం చకర్పాణి గారే! నాకు మంచి మితుర్డుగా, సోదరుడుగా, మారగ్దరిశ్గా,
గురువుగా వుండి చిరసమ్రణీయుడయాయ్రు చకర్పాణి గారు.
PPP

వర
ధ్ మాన దర కుడు - భరత్

( జయచిత
ట్ బర్ సంచిక నుంచి )
ర్ – 1994, అకో
భరత

సవ్గార్మం

గుడివాడ

దగగ్రి

బేతవరం.

ఆయన

తండిర్

పారేపలిల్

సుబాబ్రావుగారు పర్ఖాయ్త రంగసధ్ల నటులు, సుపర్సిదద్ నటులు అకిక్నేని నాగేశవ్రరావు
గారితో కలిసి అపప్టోల్ నాటకాలు వేసేవారు. అకిక్నేని గారితో ఏరప్డిన పరిచయంతో
హైదరాబాద వచిచ్ అనన్పూరాణ్ సూట్డియోస లో దాదాపు ఒకటినన్ర సంవతస్రం పనిచేసి చితర్
నిరామ్ణానికి

సంబంధించిన

అంశాలనీన్

కుష్ణణ్ంగా

తెలుసుకునాన్రు.

తరావ్త

నాగేశవ్రరావుగారే భరతిన్ దాసరినారాయణరావుగారి దగగ్ర దరశ్కతవ్ శాఖలో చేరిప్ంచారు.
‘శివరంజని’

చితర్ం

నుంచి

‘రొటేషన

చకర్వరిత్’

వరకూ

35

చితార్ల

వరకు

దాసరినారాయణరావు గారి వదద్ దరశ్కతవ్ శాఖలో పనిచేశారు. ఆ అనుభవంతో “మువవ్”,
“పేర్మిసేత్ పెళళ్వుతుందా” అనే టీ.వీ. ధారావాహికలకు దరశ్కతవ్ం వహించారు. అది చూసిన
కిర్యేటివ కమరిష్యలస్ అధినేత కె.యస. రామారావు గారు డా. అంబేదక్ర చితార్నికి
తొలిసారిగా దరశ్కతవ్ం వహించే అవకాశానిన్ భరత కి కలిప్ంచారు.
తొలిసారిగా ‘డా. అంబేదక్ర’ లాంటి కిల్షట్మైన ఇతివృతత్ంగల చితార్నికి దరశ్కతవ్ం
వహించడానికి కారణం, ఆ చితార్నికి దరశ్కతవ్ం వహించడంలో భరత అనుభవాలు …
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‘అసలు ననున్ ముందుగా కె. యస. రామారావు పిలిపించింది ‘బోయ ఫెర్ండ’ చితార్నికి దరశ్కతవ్ం వహించడానికే. కారణాంతరాల
వలల్ ఆ చితర్ నిరామ్ణం కొదిద్గా జాపయ్ం కావడం వలల్ ఈ లోగా వారి ఆధవ్రయ్ంలోనే నిరిమ్తమైన ‘డా. అంబేదక్ర’ చితార్నికి దరశ్కతవ్ం వహించే
అవకాశం లభించింది. అదీ గాక మొదటి నుంచీ నాది ఒక రకమైన మొండి, మనసత్తవ్ం, ఏదైనా ఒకే అవకాశం నాకు లభించిందంటే, దానికి
తగిన కృషి చేసి దానిన్ సదివ్నియోగ పరిచేంత వరకూ ఊరుకోను. ఆ రీతిగానే అంబేదక్ర చితార్నికి దరశ్కతవ్ం వహించే అవకాశం రాగానే
అధైరయ్ పడకుండా, అంతకు ముందు అంబేదక్ర గురించి నాకు తెలియకపోయినా, ఆ చితర్ం కోసం అంబేదక్ర కు సంబంధించిన అనేక
గర్ంధాలను చదవడం, వారితో సనిన్హిత పరిచయమునన్ వారిని వయ్కిత్గతంగా కలుసుకుని విషయాలు సేకరించడం చేశాను. ఆ చితర్ం
విడుదలకు ముందు ఢిలీల్లో జరిగిన పీర్మియర షోకు రాషట్రపతి డా. శంకర దయాళ శరమ్ గారితో పాటు ఇరవై మంది కేందర్ మంతుర్లు
అంబేదక్ర గారి తనయుడు పర్కాష అంబేదక్ర వచిచ్ చితార్నిన్ చూసి బావుంది అని మెచుచ్కునన్పుప్డు, ఆటెన బరో గాంధి లా ఈ చితర్ం కూడా
చలన చితర్ చరితర్ లో నిలిచిపోతుందని ఆశీరవ్దించినపుప్డు నేను పొందిన ఆనందం వరణ్నాతీతం. ఓ కొతత్ దరశ్కుడికి అరుదుగా సంభవించే
అనుభవం అది. ‘డా. అంబేదక్ర’ చితర్ం ఆరిధ్కంగా విజయవంతం కాకపోయినా, ఆ చితర్ం చూసిన పేర్క్షకులు, తదావ్రా పరిశర్మలోని వారు
ఈ దరశ్కుడు ఎలాంటి చితార్నైనా దరశ్కతవ్ం వహించగలడు అనన్ సదభిపార్యానికి రావడం నా అదృషట్ంగా భావిసాత్ను.’
భరత దరశ్కతవ్ంలోనే విడుదలైన ‘జంతర మంతర’ కధాగమనం గందరగోళంగా ఉందనన్ విమరశ్ ఉంది. దానిపై భరత వాయ్ఖయ్?!
‘జంతర మంతర’ సినిమా కధలో ఎలాంటి గందరగోళం లేదు. ఇందులోని గబబ్ర సింగ పాతర్ధారి బాబూమోహన కి చకక్ని
పేరొచిచ్ంది. ఈ చితర్ం ఒకక్ హైదరాబాద నగరంలోనే పది ధియేటరల్లో విడుదల చేసేత్ అనిన్ ధియేటరల్లోనూ విజయవంతంగా పర్దరిశ్తమైంది.
ఇక నా తృతీయ చితర్ం ‘బోయ ఫెర్ండ’ విషయానికొసేత్ చితర్ం సాధ్యిని బటిట్ ఆలోచిసేత్ అది విజయవంతం అయినటేల్ లెకక్. కాకపోతే పై రెండు
చితార్లు కేవలం ఆరు రోజుల వయ్వధిలో విడుదల కావడం వలల్ ఆశించిన మేరకు విజయానిన్ సాధించలేక పోయాయే తపప్, అసంతృపిత్కి
గురిచెయయ్లేదు. అందుకే ఇకముందు నా దరశ్కతవ్ంలో వచేచ్ చితార్ల విడుదల విషయంలో చితార్నికీ, చితార్నికీ తగినంత వయ్వధి ఉండేలా
జాగర్తత్లు తీసుకోబోతునాన్ను.’
‘తపసుస్’ చితర్ంలో భరత నటుడిగా కొతత్ బాధయ్త చేపటట్డానికి కారణం ఏమిటి?
‘పర్తేయ్కంగా కారణం అంటూ ఏమీలేదు. నేను అనుకునన్ నటుల కాల షీటు నా చితర్ నిరామ్ణానికి అనువైన విధంగా
లభించకపోవడంతో పర్తేయ్క తరహాలో సాగే పాతర్ను ఎవరు పోషించాలా అనన్ మీమాంస వచిచ్నపుప్డు మా శృతిలయ యూనిట
సభుయ్లందరూ ‘మీరు సృషిట్ంచిన పాతర్ను మీరే ఎందుకు ధరించకూడదు’ అనే అభిపార్యం వెలిబుచచ్డంతో తపప్నిసరి అయియ్ నేను ఆ
పాతర్ను పోషించాలిస్న వచిచ్ంది అంతకు ముందు నా చినన్ నాట మా తండిర్ గారితో పాటు ‘హరిశచ్ందర్’ నాటకంలో లోహితాసుయ్డు తదితర
పాతర్లు ధరించిన కొదిద్పాటి నాటకానుభవం నాకు వుంది.’
తపసుస్ చితర్ంలో భరత పోషించే పాతర్ ఎలాంటిది?
‘మనసారా తాను పేర్మించిన యువతి మరొకరిన్ మనువాడితే ఆ యువకుడు మనసాత్పంతో ఏ విధంగా పర్వరిత్సాత్డో తెలిపే పాతర్, ఇది
హిందీ చితార్లోల్ షారుక ఖాన పర్సుత్తం ధరిసుత్నన్ పాతర్ల కోవకు చెందినది. కధ వినన్ పర్తీ వారూ విభినన్మైన కధాంశం అని పర్శంసించారు.
ముఖయ్ంగా సంగీత దరశ్కులు ‘రాజ – కోటి’ ఈ చితార్నికి అదుభ్తమైన బాణీలను అందించారు.’
నటుడిగా, దరశ్కుడిగా, నిరామ్తగా ఒకేసారి అనిన్ బాధయ్తలను చేపటట్డం తలకి మించిన భారంగా మీరు భావించడం లేదా అనే
పర్శన్కు భరత సమాధానం.
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‘అలా ఎపుప్డూ భావించడం లేదు. ఎలాంటి ఒతత్డికీ గురికావడం లేదు. ఎందుకంటే నేను దరశ్కతవ్శాఖలో సహాయకుడిగా
ఉనన్పప్టిన్ంచి కూడా చితర్ నిరామ్ణ వయ్వహారాలోల్ పాలు పంచుకునే వాణిణ్. ఆ అనుభవం నాకిపుప్డు తోడప్డింది. దానికి తోడు నిరామ్ణంలోని
మరో భాగసావ్మి సి. యస. అవధాని గారు నాకు ఎంతగానో తోడప్డుతునాన్డు. వారు ఈ చితర్ంలో ముఖయ్మంతిర్ పాతర్ను కూడా
పోషుసుత్నాన్రు.’
భరత దరశ్కతవ్ం వహించిన ‘భాగయ్నగర’ హిందీ టెలీ ఫిలమ్ తవ్రలో దూరదరశ్న జాతీయ పర్సారాలోల్ పర్సారం కానుంది. ‘మా
ఇంటోల్ ఇండియా’,’వీరుడు’ చితార్లు భరత దరశ్కతవ్ంలో తవ్రలో పార్రంభం కానునాన్యి.
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