
  

øöeTT~ www.koumudi.net nø√ºãsY     2020 

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 

సయ్ నటుడిగానూ కొన గుతాను సయ్ నటుడిగానూ కొన గుతాను --  ఆలీఆలీ
(( జయచితర్జయచితర్   ––    11999944,,  మేమే  సంచిక నుంచిసంచిక నుంచి  ))  

‘పెర్సిడెంట పేరమమ్’ చితర్ం దావ్రా 1979 లో బాలనటుడుగా చితర్ రంగానికి పరిచయమైన ఆలీ ఇంత వరకూ తెలుగు, తమిళ, 
మలయాళ, కనన్డ, హిందీ భాషలోల్ దాదాపు 225 చితార్లోల్ నటించారు. పర్సుత్తం ఆలీ ‘యమలీల’ చితర్ం దావ్రా కథానాయకుడుగా 
పేర్క్షకులకు పరిచయమవుతునాన్రు. ఆ సందరభ్ంగా 
‘విజయచితర్’ ఆలీతో జరిపిన గోషిట్లోని కొనిన్ ముఖాయ్ంశాలను 
ఇకక్డ పర్చురిసుత్నాన్ము.  

**********  
నా సినీరంగ పర్వేశం గురించి...  

“మా సవ్గార్మం తూరుప్గోదావరి జిలాల్లోని 
రాజమండిర్. మా నానన్ గారు మహమమ్ద భాషా. మాకు 
రాజమండిర్లో ‘చిలర్డ్నస్ గారెమ్ంటస్’ షాపు వుంది. చినన్పప్టి 
నుంచి నాకు సినిమాలంటే మహా పిచిచ్. విడుదలైన పర్తి 
సినిమాని తపప్కుండా చూసే వాడిన్. సూక్లోల్ చదువుకునే 
రోజులోల్ సూక్లు ఎగొగ్టిట్ ఉదయం ఆటలకి, మధాయ్హన్ం 
ఆటలకీ వెళేళ్ ఆడిన్. సినిమా మీద చూపించే శర్దధ్లో పదో 
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వంతు కూడా చదువు మీద చూపించే వాడిన్ కాదు. దాంతో నా చదువు ఎనిమిదో కాల్సు దాటి ఒకక్ అడుగు కూడా ముందుకు వెయయ్లేక 
పోయింది. నేను చూసిన సినిమాల పర్భావం నా మీద విపరీతంగా పని చెసింది. అదీ ఏసాథ్యిలో అంటే, చూసిన పర్తి సినిమాలోని 
నటీనటులను అనుకరిసూత్ నటించడం. నృతాయ్లు చేయడం చేసూత్ వుండేవాడిన్. అది చూసి నా మితుర్లంతా వినోదించే వాళుళ్. అది కర్మంగా 
‘మిమికీర్’ సాధనకు బీజమై, రంగసథ్లం మీద ‘మిమికీర్’ కారయ్కర్మాలు ఇచేచ్ సాథ్యికి చేరుకుంది రాజమండిర్ పరిసర పార్ంతాలోల్ అనేక ‘మిమికీర్ 
పర్దరశ్నలు’ ఇచాచ్ను. 

ఇలా వుండగా 1979 లో ఓ సారి రాజమండిర్లో జిత మోహన మితార్ ఆరెక్సాట్ర్ వారితో కలిసి రంగసథ్లం మీద నేను ‘మిమికీర్’ 
పర్దరశ్న ఇచిచ్నపుప్డు, ‘పెర్సిడెంట పేరమమ్’ చితర్ం షూటింగ నిమితత్ం అకక్డికి వచిచ్న సుపర్సిదధ్ దరశ్కులు కె.విశవ్నాథ గారు చూడడం 
తటసిథ్ంచింది. ఆ రోజు ఆ కారయ్కర్మం పూరత్యిన తరావ్త వారు ననున్ ఎంతో అభినందించి ‘పెర్సిడెంట పేరమమ్’ చితర్ంలో ‘బాలనటుడి’గా నా 
చేత నటింప జేశారు. అలా నా పదవ ఏట అనుకోకుండా నా చితర్రంగ పర్వేశం జరిగింది.” 

 
నా జీవితంలో మరచిపోలేని ముఖయ్ ఘటాట్లు...  

“నేను పరిశర్మలో నటుడుగా పర్వేశించిన కొతత్లో ‘నిండు నూరేళుళ్’, ‘నిపుప్లాంటి మనిషి’ చితార్లోల్ నేను ధరించిన పాతర్లు చూసి 
భారతీరాజా గారు ‘సీతాకోక చిలుక’ చితర్ంలో నటించే అవకాశం ఇచాచ్రు. ఆ చితర్ంలో నేను ధరించిన పాతర్కు 1981వ సంవతస్రానికి 
గాను ‘ఉతత్మ బాలనటుడు’గా అపప్టి, ఇపప్టి ముఖయ్మంతిర్ కోటల్ విజయభాసక్ర రెడిడ్ గారి నుండి నంది బహుమతిని అందుకునాన్ను. ఇది నా 
జీవితంలో మరిచిపోలేని సంఘటన.  

అనంతరం సురేశ పొర్డక్షనస్ అధినేత డి.రామానాయుడు గారు తాము నిరిమ్ంచిన ‘దేవత’ తమిళంలో పునరిన్రిమ్ంచినపుప్డు అందులో 
సుపర్సిదధ్ తమిళ హాసయ్ నటుడు కీ.శే|| తేంగాయ శీర్నివాసన గారికి కొడుకుగా నటించే అవకాశం కలిప్ంచి - నా తమిళ చితర్ రంగ పర్వేశానికి 
దోహదం చేశారు. ఆ చితర్ంలో నా నటనను చూసి మలయాళ దరశ్కులు సురేష ‘ఒరు సవ్పన్ంబోలె’ అనే చితర్ం దావ్రా మలయాళ 
చితర్రంగానికి ననున్ పరిచయం చేశారు. భాష రాకపోయినా, ‘మిమికీర్’ విదయ్ దావ్రా నాకు అలవడిన ‘టైంసెనస్’ ఆధారంగా మలయాళంలో 
సంభాషణలు పలకడం చూసి - ఆ చితర్ దరశ్కులు సురేశ ననున్ ఎంతగానో మెచుచ్కుని, మరో మూడు మలయాళ చితార్లోల్ నటించే అవకాశం 
ఇచిచ్ పోర్తస్హించారు. అలా కర్మంగా అంబరీష కథానాయకుడుగా నటించిన ‘ఏకలవయ్’ చితర్ం దావ్రా కనన్డ చితర్ రంగానికి 
పరిచయమయాయ్ను. అనంతరం ‘తోఫా’, ‘నయాకదమ’, ‘పేర్మ ఖైదీ’ మొదలుగా ఏడు హిందీ చితార్లోల్ నటించే అవకాశమూ కలిగింది.  

********** 
పెదద్యిన తరావ్త నటుడుగా నాకొక గురిత్ంపునీ,పలు చితార్లోల్ నటించే అవకాశానీన్ లభింప జేసిన చితర్ం ‘రాజేందుర్డు గజేందుర్డు’. 

బాలనటుడుగా పలు చితార్లోల్ నటించి, నటనలో అనుభవం బాల నటుడిగా తగిన గురిత్ంపూ నాకు లభించాయి. కానీ, నేను ఎదిగిన 
తరావ్త అటు బాల పాతర్లకీ, ఇటు యువ పాతర్లకీ సరిపోని దశలో అవకాశాలు లభించక చాలా అవసథ్పడాడ్ను. ఓ సందరభ్ంలో అయితే, 
నిరాశ చెంది ఇంటికెళిళ్పోయి వాయ్పారం చేసుకుంటూ బర్తుకుదామనే నిరణ్యానికి వచాచ్ను.  

అటువంటి పరిసిథ్తులోల్ పర్ముఖ దరశ్కులు - నిరామ్త అయిన ఎస.వి.కృషాణ్రెడిడ్ గారు తమ ‘రాజేందుర్డు - గజేందుర్డు’ చితర్ంలో 
నటించే అవకాశానిన్ కలిప్ంచారు. ఆ చితర్ంలో నేను ఉపయోగించిన ఊత పదం ‘చేట’ విశేషంగా జనాదరణ పొంది నాకొక గురిత్ంపునీ, 
తగిననిన్ అవకాశాలీన్ తెచిచ్ పెటిట్, ‘నటుడు’గా పరిశర్మలో నిలదొకుక్ కోడానికి దోహదం చేసింది.  

******************** 
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ఎదురు చూడని హీరో ఛానుస్...  
1993, అకోట్బర 14న ‘మనీషా ఫిలిమస్’ కృషాణ్రెడిడ్ గారి ఆఫీసు నుంచి పిలుపొచిచ్ంది. ‘సరే’నని వారి ఆఫీసుకి వెళాళ్ను. అకక్డ 

ఆయన వారి తదుపరి చితర్ంలో నటించడానికి ‘అగిర్మెంట’ కాగితాల మీద సంతకం పెటట్మని, నేను ఎదురు చూడని మొతాత్నిన్ ‘అడావ్నస్’ గా 
ఇచాచ్రు. ‘అగిర్మెంట’ కాగితాలోల్ ‘హీరో’గా అని ఉండడం చూసి సంభర్మాశచ్రాయ్లకు లోనయాయ్ను. ‘అగిర్మెంట’ పతార్లు 
తారుమారయాయ్యేమోనని మరోసారి చదివి - ‘ఇదేమిటి సార?’ అనాన్ను కృషాణ్రెడిడ్ గారితో. ‘అవును నువేవ్ ఈ చితర్ంలో హీరోవి’ అనాన్రు 
ఆయన. నేను ఇంకా ఏదో అనబోయేలోగా - ‘నువువ్ చేయయ్ గలవు. మాకు తెలుసు’ అని భుజం తటిట్ పోర్తస్హించారు. ఆ విధంగా, ఎదురు 
చూడని విధంగా హీరో ఛానుస్ ననున్ వరించినందుకు ఓ పర్కక్ ఆనందంగానే వునాన్ మరో పర్కక్ వారి నమమ్కం వముమ్గాకుండా, ‘హీరో’ గా 
నేను ఎంత వరకూ రాణించగలనా - అనే కలవరమూ లోలోన ఎంతగానో వుంది.  

******************** 
హాసయ్ నటుడిగానూ కొనసాగుతాను... 

‘యమలీల’ చితర్ంలో కథానాయకుడిగా నటించే అవకాశం వచిచ్ందని - ఇకమీదట కథానాయకుడుగానే సిథ్ర పడాలనన్ ఆలోచన 
నాకు లేదు. అవకాశం వచిచ్నపుప్డు ‘కథానాయకుడు’గా నటిసూత్ మరో పర్కక్ హాసయ్నటుడిగానూ కొనసాగుతాను. పర్సుత్తం హలోబర్దర, 
మరో కివ్ట ఇండియా, జైలరు గారి అబాబ్యి, కిషిక్ంద కాండ, ఆర.కె.అసోసియేటస్. సురేష పొర్డక్షనస్ వారు నిరిమ్ంచే చితార్లోల్ హాసయ్ పాతర్లు 
పోషిసుత్నాన్ను. ‘బేవారస్ బర్దరస్’, ‘మిసట్ర మాయగాడు’ చితార్లలో కథానాయకుడుగా నటిసుత్నాన్ను. ఇంకా హీరోగా నటించే అవకాశాలు 
చాలానే వసుత్నాన్యి. కాని, ‘యమలీల’ చితర్ం విడుదల అయిన తరావ్త అంగీకరిసాత్ను.  

-’సప్ందన’ 

★★★
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