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పాత నిమాలకు సంబంధించిన

లు.. నటీనటుల గురించి, నిమాల గురించి,

ంకేతిక

నిపుణుల గురించి.. వ రా..వ రా. తినెలా ఓ రి అలనాటి నీరంగంలోకి తొంగిచూదాద్ం

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 అడుగుపెటట్డానికి 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

øöeTT~

www.koumudi.net

|òæãÁe] 2019

ఫాల్ష్ బాయ్క్

3

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

-

COMMENTS

øöeTT~

www.koumudi.net

|òæãÁe] 2019

