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లు.. నటీనటుల గురించి, నిమాల గురించి,

ంకేతిక

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

ఎలీ ప
ర్ ద్

( జయచిత
ర్ – 1994, ఆగట్

సంచిక నుంచి )

మాది పెదద్ రైతు కుటుంబం. నేనటేట్ చదువుకోలేదుగాని కాడిగటిట్
పొలం దునాన్ను. అయితే 1929 ఆఖరు దినాలలో మా కుటుంబం ఆరిధ్క
పరిసిధ్తులు విషమించి తలవంపులుగా యెంచబడే పని జరిగింది. మా
నాయనగారు దివాళా పిటిషన పెటట్వలసి వచిచ్ంది. దానిమీద సంతకం
పెటేట్సి, ఆ రాతేర్ నూరు రూపాయలు తీసుకుని, నా భారాయ్ బిడడ్లకు సైతం
చెపప్కుండా బొంబాయి బయలుదేరాను. నాకు బాగా జాఞ్పకం నేను ఇలుల్
విడిచినది 1929లో, బొంబాయి చేరింది 1930లో.
బొంబాయి చేరి దాదర లో ఒక హోటల లో మకాం పెటాట్ను.
నాకంతా అయోమయం, ఎవరితోనూ మాటాల్డటానికి లేదు. నాకు
వచిచ్న ఇంగీల్షు బహుకొదిద్. హిందూసాధ్నీ, మరాఠీ భాషలు అసలేరావు.
నాదుసిధ్తి కనిపెటిట్ యెవడో నా పెటెట్లో వునన్ డబుబ్ కొటేట్సి 20
రూపాయలు మాతర్ం వదిలేశాడు. ఎందుకో నాకపుప్డరధ్ం కాలేదు.
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తరవాత నేను ఒక సినిమా కంపెనీకి మేనేజరుగా వుండగా ఈ మనిషే నా దగగ్రికి వేషం కోసం వచిచ్, ననున్ చూసి
ఆశచ్రయ్పడి, “ఇంకా నువివ్కక్డే వునాన్వా? నీ తిరుగు రైలు ఛారీజ్ 20 రూపాయలు ఉంచానే?” అనాన్డు. నా సంగతి
వాడెరగడు. ఇంటికి ఉతత్రం ముకక్ రాయకుండా, నా ఆచూకీ నా భారాయ్ బిడడ్లకు తెలియకుండా నేను బొంబాయిలో 21
మాసాలు గడిపాను. తిరిగి నా వారత్లు మా వాళల్కూ, వాళల్ వారత్లు నాకూ తెలిసేలోగా నా కుమారెత్ చనిపోవటం కూడా
జరిగింది …
బొంబాయిలో దిగిన కొతత్లో రోజూ కోహినూరు సినిమాకు వెళిళ్ గేటు దగగ్ర నిలబడి లోపలికి చాలా సేపు ఆశగా
చూసి హోటలకు తిరిగివచేచ్వాణిణ్. కాని దగగ్ర వునన్ది 20 రూపాయలు ఎంతకాలం వసాత్యి. హోటలువాడు నాకు
ఉదావ్సన చెపాప్డు. ఈ విధంగా వీధిలో నిలబడిన నాకు ఒక దరీజ్వాడు ఆశర్యమిచాచ్డు. నా పెటెట్ ఆ దరీజ్కొటుట్లో
వుంచాను. రాతిర్వేళ కొటుట్లో పడుకునేవాణిణ్. తెలల్వారి లేచి కొటట్ంతా శుభర్ంగా ఊడేచ్వాణిణ్. నాకు సినిమాలో
పర్వేశించాలని వుందని తెలిసి ఈ దరీజ్వాడే నాకి వీనస పికచ్రస్ లో పని యిపిప్ంచాడు. పేరుకు నెల జీతం 15 రూపాయలు
కాని, ఈ జీతం డబుబ్ల మోహం నేనెనన్డూ చూసిన పాపాన పోలేదు. ఈ వీనస పికచ్రస్ వారు చితర్మే తీయలేదు.
అయినా ఒక ఉపకారం జరిగింది. ఆ రోజులోల్ మిసిమాతీ అని ఒక సినిమాతార వుండేది. ఈమె సోదరుడు
ధారీలాల అనేవారు వీనస పికచ్రస్ లో వుండేవాడు. ఇతను నాకు గార్ంట రోడుద్లో వుండే కారీన్వాల లో పని యిపిప్ంచాడు.
రాతిర్ళుళ్ అకక్డ పనిచేసి, కారిన్వాల ముగిసిన తరావ్త రెండు గంటల వేళ … బసుస్లూ, టార్ములూ వుండవు ..
నాలుగైదు మైళుళ్ దాదరుకు నడిచి దరీజ్ దుకాణం చేరి, అకక్డ కాసేస్పు పడుకుని, మళీళ్ 6 గంటలకు లేచి కొటుట్ శుభర్ం
చేసి, రైలు మీద శాంతాకూర్జ లో వీనస పికచ్రస్ కు హాజరయేవాణిణ్. కారిన్వాల వాళుళ్ నాకు రోజూ రూపాయినన్ర
ఇచేచ్వారు. దీనితోనే నా ఖరుచ్లనీన్ సరిపెటుట్కునేవాణిణ్. 3, 4 నెలలు గడిచాక వీనస పికచ్రస్ దివాళా తీసింది.
తరవాత ఆఖత్ర నవాజ కు చెందిన ఇండియా పికచ్రస్ లో చేరి “సాట్ర ఆఫ ది ఈసట్” అనే మూకీ చితర్ంలో చిలల్ర
వేషం వేశాను. ఆ రోజులోల్ చిలల్ర నటుల చేత వెటిట్ చాకిరీ చేయించేవారు. ఎకక్డికైనా పోతే సామానుల్ మొయాయ్లి, రిఫెల్కట్రుల్
మొయాయ్లి. వటిట్ కూలిపని, ఒకసారి ఆఖత్ర నవాజ షూటింగుకని మమమ్లిన్ యెకక్డో మారుమూల సధ్లానికి
తీసుకుపోయాడు. రైలు సేట్షనుకు 15 మైళళ్ దూరాన ఒక రహదారి బంగాళాలో మకాం చేశాం. దగగ్ర డబుబ్లేదో యేమో
ఆఖత్ర నవాజ రాతిర్కి రాతేర్ మాకెవరికీ చెపప్కుండా పరారీ అయినాడు. మా పాటుల్ పరమాతుమ్డికెరుక. రెండు రోజులు
యెవరికీ తిండి లేదు. ఆ తరవాత 15 మైళుళ్ నడిచి సేట్షనుకు చేరి, చావు తపిప్ కనున్ లొటట్బోయి, యెటాల్గో బొంబాయి
వచిచ్పడాడ్ం.
ఆ తరువాత ఆరేడ్షిర ఇరానీ కింద ఇంపీరియల ఫిలిం కంపెనీలో నెలకు ముపైఫ్ రూపాయల జీతం మీద
నటుడుగా చేరాను. ఈ ఇంపీరియల ఫిలిం కంపెనీలో దాదాపు రెండేళుళ్నాన్ను. ఈ కాలంలోనే వీరు మొటట్మొదటి
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భారతీయ టాకీ చితర్ం “ఆలం ఆరా” తీశారు. ఇందులో నేను చిలల్ర వేషాలు వేశాను. నేను ఇంపీరియల లో ఉండగానే
నాకు హెచ. ఎం. రెడిడ్ గారి పరిచయం కూడా అయింది. ఆయన అకక్డికి వచిచ్ “కాళిదాస” అనే చినన్ టాకీ చితర్ం
హిందీలో తీశారు. ఇందులో నేను పురోహితుడి పాతర్ ధరించాను.
1933లో కాబోలు ఇంపీరియల కంపేనీలో ఉదోయ్గులను తగిగ్ంచారు. దాంతో నేను వీధిలో వచిచ్పడాడ్ను. నా
నిరుదోయ్గానికి తెరమరుగులాగా కృషాణ్ సినిమాలో డోర కీపర పని దొరికింది. ఈ పనిచేసూత్నే హెచ. ఎం. రెడిడ్ గారి
“భకత్పర్హాల్ద” లో చండామరుక్లు వేషమూ, “సావితిర్” లో సతయ్వంతుడి మితుర్డి వేషమూ వేశాను.
అనంతరం రెడిడ్గారు దాదర లోని విజయా సినీటోన లో “సీతా సవ్యంవర” అనే హిందీ చితార్నిన్ డైరెకుట్
చెయయ్టానికి కుదిరారు. ఆ చితర్ంలో నేను వేషం వేశాను. చితర్ం పూరిత్ కాక పూరవ్మే కంపెనీ వారికీ రెడిద్గారికి ఏవో
విభేదాలు ఏరప్డి ఆయన వెళిళ్పోయారు. నేను మాతర్ం చితర్ం పూరిత్ అయిన దాకా కంపెనీలో ఉండి, టనున్లు పటుట్కొని
బొంబాయి రాషట్రమంతటా తిరిగాను. తరవాత నేనా కంపెనీకి ఆఫీసు మేనేజరు కూడా అయినాను. అయితే కొదిద్ రోజులకే
ఈ కంపెనీ రదద్యింది.
ఇకక్డి నుండి నేను నూయ్ పికచ్రస్ కి వెళాల్ను. దాని పొర్పర్యిటరు రజనీకాంత పాండయ్, ఈయన పర్సుత్తం
బొంబాయి శీర్ సౌండ సూట్డియోస కు అధిపతి, నూయ్ ఈరా వారు అపుప్డు తీయనునన్ “మతస్య్గ్గ్గంధి" (భీషమ్పర్తిజఞ్)
చితార్నికి ననున్ పొర్డక్షన మేనేజరుగా నియమించారు. ఈ చితర్ం పూరిత్ కాగానే రేణుకా పికచ్రస్ (దాదర) లో చేరాను. ఈ
కంపెనీ వారు ఒక కెమెరా, సౌండ టార్క కొని చితార్లు తీయబోతునాన్రు. ఈ కంపెనీకి నేను మెనేజరుగానూ, అసిసెట్ంటు
కెమెరామెన గానూ కుదిరాను. 1937లో జనూన్దాస కపాడియా కింద “సతరీ” అనే చితార్ర్నికి కెమెరా పని చేశాను.
నాకు అసిసెట్ంటు డైరెకట్ర అవకాశానిన్ మొదటగా ఇచిచ్న వారు గజస ఫరాలీషా, ఇతను భయంకరుడు. కోపం
వచిచ్నపుప్డలాల్ పిసోత్లు తీసేవాడు. (అతనికి పిసోత్లు లైసెనస్ ఉండేది) అతని కింద ఎవరూ అసిసెట్ంటుగా పనిచెయయ్లేక
పోయేవారు. కాని నేను అతనికింద పనిచేసినంతకాలం అతనితో నాకు ఏ పేచీ రాలేదు. పర్సుత్తం గజన ఫరాలీషా అనే
ఆయన పాకిసాత్ను మంతిర్గా ఉనన్టుట్నన్ది. ఈయనే ఆయనేమో నాకు తెలియదు.
ఒక కంపెనీ అని లేకుండా దొరికిన చోటనలాల్ చిలల్ర వేషాలు వేసూత్ బొంబాయిలో మరి రెండేళుళ్ గడిపిన
అనంతరం 1940లో హెచ. ఎమ. రెడిద్గారు ననున్ మదార్సుకు తీసుకొచాచ్రు. ఆయనకు సహాయంగా ఉంటూ “సతయ్మే
జయం” “తెనాలి రామకృషణ్” చితార్లలో వేషాలు కూడా వేశారు.
తిరిగి 1942లో తాండర్ సుబర్హమ్ణయ్ంగారు “కషట్జీవి” తీయటానికి బొంబాయి బయలుదేరితే దానిన్ డైరెకుట్
చేయటానికి నేనూ వెంట వెళాళ్ను. ఈ చితర్ం మూడు రీలుస్ పూరిత్ అయినాక ఆగిపోయింది. నేను గీతాంజలి పికచ్రస్ కు
అసిసెట్ంటు డైరెకట్రుగా చేరి “సవాల” అనే చితార్నికి పనిచేశాను. ఇందులో ముంతాజ శాంతీ, ఉలాల్స పర్ధాన పాతర్లు
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ధరించారు. దీని తరువాత ముంతాజ శాంతీ భరత్ వలీల్ సాహిబ “లేడీ డాకట్ర” డైరెక్షనుకు కుదిరినపుప్డు నేనాయనకు
అసిసెట్ంటూగా పనిచేశాను.
తరువాత డైరెకట్ర యూసఫ ననున్ అసిసెట్ంటుగా తీసుకునాన్డు. “దరాబ్న”, “నేకప్రీవ్న” చితార్లు తీశాము. కుమార
తీసిన “దేవర” చితార్నికి సిర్క్పట్ రాశాను.
ఇంతలో పృధీవ్రాజ కపూర పృధీవ్ ధియేటరస్ పెటిట్ నాటకాలాడ నారంభించాడు. మొదట “శకుంతల” ఆడాడు.
తరవాత “దీవార”. ఈ రెండు నాటకాలలోనూ నేను అనేక చినన్ పాతర్లు ధరించాను.
1945 ఆగషుట్లో, “గృహపర్వేశం” చితర్ం డైరెకుట్ చేయటానికి మదార్సు వచిచ్ ఇకక్డి సినిమా పర్పంచంలో ఒక
డైరెకట్రుగా సిధ్రపడి పోయాను.
ఏతావాతా చెపప్వచిచ్ందేమంటే నేను అషట్ కషాట్లనీన్ బొంబాయిలోనే పడాడ్ను. బొపిప్లనీన్ అకక్డే తగిలాయి. కాని
నేరుచ్కోవలసిందంతా కూడా అకక్డే నేరుచ్కునాన్ను. బొంబాయి ముఖయ్ంగా నాకు ఓపిక నేరిప్ంది. ఏమైనా సాధించాలంటే
ఎంతో ఓపిక అవసరం. ముఖయ్ంగా ఈ సినిమా లైనులో తొందరపాటువలల్ ఏమీకాదు.
(రచనా కాలం – 1952)
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