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1 ఫాల్ ష్ బాయ్క్

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

యుయు.. శ ర రాశ ర రా   
(( జయచితర్జయచితర్   ––  11997755, , అకోట్ బర్అకోట్ బర్    సంచిక నుంచీసంచిక నుంచీ))  

“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 
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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 
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. 
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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. 

‘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 
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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. 

“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… 
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