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ఆ చరచ్లోల్ వునాన్రు.
రిచరడ్ అటెనబరోకు గాంధి మీద చితర్ం తియాయ్లని ఉందనీ, దానికి ఆయన సిర్క్పుట్ తయారు చేశారనీ, అదెలా
వుందో పరిశీలించాలనీ అంతా సమావేశమయాము. విచితర్మేమంటే, అటెనబరో 1960కి పూరవ్ం గాంధి గురించి విననే
లేదుట. ఒకసారి ఒక రైలు పర్యానంలో కొఠారి అనే ఆయన గాంధీజీ గురించి చెపాప్డట. అపప్టున్ంచీ ఆయనకు గాంధీ
మీద చితర్ం తియాయ్లనన్ ఊహ కలిగిందిట.
రిచరడ్ గాంధీ మీద గల పుసత్కాలనీన్ చదివాడు. మవుంటబాటన వంటి పర్ముఖులను కలిసి, గాంధీ జీవిత
విశేషాలు బాగా తెలుసుకునాన్డు. భారత పర్భుతవ్ంతో చరిచ్ంచి, గాంధి చితార్నికి ఆరిధ్క సహాయం ఆశించి, తన ఉదేద్శానిన్
నెహూర్జీకి వినిపించాడు. భారతదేశం తన సహకారం అందించగలదని నెహూర్జీ అనాన్రు. కానీ ఏదీ ఖచిచ్తంగా రూపం
ధరించకముందే ఆయన కనున్ మూయడంతో, ఆ పార్జెకుట్ వెనకబడింది. అటెనబరో తన చితార్లతో బిజీగా వుండడంతో
మళీళ్ ఆ విషయం చరచ్కు రాలేదు. కానీ, అటెనబరో సిర్క్పుట్కు మెరుగులు దిదుద్తూనే వునాన్డు, ఆలోచిసూత్నే వునాన్డు.
జనతా పర్భుతవ్ం పడిపోయి, తిరిగి ఇందిరాగాంధి పర్ధానిగా వచిచ్న తరావ్త, అటెనబరో తన సిర్క్పుట్ గురించి
ఆమెకు చెపాప్డు. అతని శర్దాద్ భకుత్లు అందరీన్ ఆకరిష్ంచాయి. ఆరిధ్కంగా ఆ పథకానిన్ ఆలోచించారు. ఎనోన్ చరచ్లు
జరిగాయి. ఐతే ఆ పథకానికి 20 మిలియనల్ డాలరుల్ ఖరచ్వుతుందని అతను అంచనా వేశాడు. దానికి భారత పర్భుతవ్ం
చేసే సహాయం ఎంతవరకు? దానిమీద మళీళ్ చరచ్లు జరిగాయి.
ఈ చరచ్లోల్ అంత మొతత్మూ భారతదేశం ఇవవ్దు. అతను తేగలిగేది ఎంత? దానిన్బటిట్ ఆలోచించాలనుకునాన్ము.
"ఇషట్ంలేకపోతే చెపప్ండి వెళిళ్పోతాను" అని అతను అంటూనే వునాన్డు. అలాగే కొనిన్ రోజులు గడిచాయి. మరో
ఆరునెలలు. కొనిన్ సమావేశాలు అయిన తరావ్త, కొనిన్ లక్షల రూపాయల వయ్యం ఐందనిపించిన తరావ్త, ఎలాగైనా
ఆరంభించడమే మంచిదనిపించింది.
అయితే చరచ్లోల్ ఈ చితర్నిరామ్ణ వయ్యానిన్ ఎంతవరకూ వీలైతే అంతవరకూ తగిగ్ంచడానికి పర్యతాన్లు చేశాము.
కొనిన్ కొనిన్ అదనపు ఖరుచ్లు తగిగ్పోయాయి. అయినా అంత మొతత్ం ధనం సేకరించడం అటెనబరోకు కూడా కషట్మే.
కొనిన్ కొనిన్ ఆరిధ్క సహాయ సంసథ్లతో మాటాల్డి, కొనిన్ ఒపప్ందాలు చేసుకుని నిరణ్యాలు చేసుకునాన్డు.
కేందర్ పర్భుతవ్ మంతుర్లు పర్ధానితో సహా ఒకరోజు సమావేశమైనారు. 'గాంధి' చితార్నికి భారత పర్భుతవ్ం ఆరిధ్క
సహాయం చెయాయ్లని పర్ధాని పర్తిపాదన చేసి, మంతిర్వరగ్ం అనుమతి తీసుకునాన్రు. ఆరు కోటల్ రూపాయలు ఇవవ్డానికి
తీరామ్నం జరిగింది. అందులో 5 కోటుల్ పర్భుతవ్ం భరిసుత్ందని, తకిక్న కోటిరూపాయలూ ఎవరైనా ముందుకొచిచ్,
పెటుట్బడి పెటట్వచుచ్ననీ అనుకునాన్రు. కాని ఎవరూ ముందుకు రాకపోవడంతో, ఆ కోటి కూడా పర్భుతవ్మే ఇవవ్డానికి
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నిరణ్యం జరిగింది. అటెనబరో లండన వెళళ్డం, అకక్డ 'బిజినెస' విషయాలు చూసుకుని రావడం, వీటితో మళీళ్ కొంత
ఆలసయ్మై, 1980 నవంబరోల్ నిరామ్ణం ఆరంభమైంది. 1981 ఏపిర్ల వరకూ జరిగింది.
టెరెనస్కెల్గ అనే ఆయనిన్ నేను కలిశాను. అతను నిరామ్ణ వయ్వహరత్. పర్తి చినన్ విషయమూ అతను రాసుకునాన్డు.
ఉనన్ది ఉనన్టుట్గా చెపప్డానికీ, నాటి వాతావరణం కలిప్ంచడానికీ కావలసిన ఏరాప్టల్నీన్ చేసుత్నాన్డు. నిజానికి ఒక బిర్టిష
వయ్కిత్కి మనదేశపు ఆచార వయ్వహారాలు, అపప్టి వాతావరణమూ కుష్ణణ్ంగా తెలియాలంటే ఎంత కాలం కావాలి? కాని,
అతను అతని సహాయకులూ సిర్క్పుట్లో వునన్దానిన్ యధాతథంగా చూపడానికి ఎంతగానో కృషి చేశారు. ఒక విషయం
గర్హించాను. ఆ యూనిటలో పనిచేసిన పర్తివాళూళ్ పొర్డక్షన మేనేజరు దగగ్రున్ంచి, కాఫీబాయ వరకూ కూడా
అందరిలోనూ ఒక పటుట్దల కనిపించింది. పర్తివాళూళ్ దరశ్కతవ్ం, నిరామ్ణం, శాఖలోల్ ఆరితేరిన వాళళ్లా కనిపించారు.
మన పరిశర్మ ఆ 'యూనిట ' నుంచి, ఈ విషయానిన్ గర్హించాలని, వాళళ్ దగగ్ర నేరుచ్కోవాలనీ నేను అభిపార్యపడాడ్ను.
నిరామ్ణం సమయంలో ఒక విషయం చెబుతాను. ఆహారం. నిరామ్ణ వయ్వహరత్ టెరెనస్ ఆ ఏరాప్టుల్ చూశాడు.
మొతత్ం బిర్టిష వయ్కుత్లకు కావలసిన ఆహారం, నీళూళ్ కూడా ఇంగల్ండ నుంచే వచాచ్యి. వంటవాళుళ్, తకిక్నవాళూళ్
వచాచ్రు. ఎంచేతంటే కొందరికి కొనిన్ పడవు. అయిషట్మైనవి కూడా వుంటాయి. ఒక దేశం నుంచి ఇంకో దేశం వచిచ్
రాతిర్ంబగళుళ్ పనిచేసుత్నన్పుప్డు, సరైన ఆహారం, అలవాటైన ఆహారం లేకపోతే చాలా ఇబబ్ంది. యూనిటలో ఏ ఒకక్రికి
సుసీత్ చేసినా, ఆ విభాగం మూలబడుతుంది. అందుకని వాళళ్కు అలవాటైన ఆహారానేన్ వాళుళ్ తీసుకునాన్రు. ఇకక్డ
వునన్నాన్ళూళ్ మనదేశానికి సంబంధించిన ఏ ఆహారపదారధ్మూ వాళుళ్ ముటుట్కోలేదు. అయితే, ఇది చాలా వింతగానూ,
ఎంత వయ్యంతో కూడుకునన్దిగానూ కనిపించవచుచ్. అదంతా వృధా ఖరుచ్లా అనిపించవచుచ్. కానీ, ఆ విషయంలో
లోపం జరిగివుంటే, జాపయ్ం జరిగి, అనవసరమైన ఖరుచ్ మరింత పెరగడానికి ఆసాక్రం కలిగేదని నేను భావిసాత్ను. పర్తి
నిమిషమూ, పర్తి అడుగు ఫిలూమ్ ఎంతో విలువైనది. ఒక గంటకి కొనిన్వేల డాలరల్ విలువ. ఈ విలువకి భంగం
రాకూడదని టెరెనస్ ఆ ఏరాప్టుల్ చేశాడు. యూనిట సభుయ్లోల్ డాకట్రుల్, నరుస్లూ కూడా వునాన్రు.
అనుకునన్ పథకం పర్కారం షూటింగ జరిగిపోయిందిగాని, ఒకక్ మూడురోజుల పని మాతర్ం ఆగిపోయింది.
షూటింగ తరావ్త జరగవలసిన తంతు అంతా లండనలోనే జరిగింది. డెవలెపింగ, రష పిర్ంటింగ, ఎడిటింగ - అంతా.
మధయ్లో ఒకసారి వచిచ్ బెంగుళూరు పార్ంతాలోల్ ఆ మిగిలిపోయిన ఆ మూడురోజుల పనీ పూరిత్ చేసుకునాన్ అటెనబరో.
పాతర్ల రూపకలప్నలోల్ వివిధ కోణాలోల్ ఎవరెవరు ఎలావుంటారు, వాళళ్ భంగిమలు ఎలా వుంటాయి అనీన్
వివరంగా ఆలబ్ంసలో చితీర్కరించుకునాన్రు. యుకత్వయసు నుంచి, వృదాద్పయ్ం వరకూ గాంధి పాతర్ను పోషించడంలో
బెనకింగ సేల్ తీసుకునన్ శర్దద్, చూపిన భకీత్ ఇంతా అంతా కాదు.
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అయితే సిర్క్పుట్లో కొంత లోపం కనిపించిందని చదివినపుప్డు అందరమూ అభిపార్యపడాడ్ము. కానీ గాంధి వంటి
వయ్కిత్ జీవితానిన్ పూరిత్గా చితర్ంలో చూపడం సాధయ్ంకాని విషయం. ముఖయ్మైన ఘటాట్లే తీసుకోవలసి వసుత్ంది. పైగా ఇది
గాంధి కథ కావడంతో, దాదాపు పర్తి ఫేర్ములోనూ ఆయన కనిపించాలి. మరికొనిన్ పాతర్లు కనిపించలేదనన్ విమరశ్
వునాన్, దానికోసం చూసేత్ చితర్ం నిడివి బాగా పెరగాలిస్ వసుత్ంది.
జనసందోహంగల దృశాయ్లు గాంధి చితర్ంలో వునన్ంత నిరుద్షట్ంగా మరే చితర్ంలోనూ లేవని నా అభిపార్యం.
అనిన్వేలమంది వునాన్ కూడా వాళళ్ందరూ దృశయ్ంలో ఐకయ్ం ఐ కనిపించడం గొపప్ విషయం. మరీ ముఖయ్ంగా
జలియనవాలాబాగ దృశయ్ం గురించి చెపుప్కోవాలి.
మన పర్ధాని, చితర్ నిరామ్ణానికి ముందే ఓ మాట గటిట్గా చెపాప్రు. గాంధి చితర్ం 'డాకుయ్మెంటరీ' చితర్ం కాదని
పదేపదే చెపప్మనాన్రు. పూరిత్గా సిర్క్పుట్ వినన్ తరావ్త, గాంధి, కసూత్రిబా మధయ్గల దృశాయ్లు బాగా ఆపాయ్యంగా
వుండాలని సూచించారు.
పర్పంచం మొతత్ం మీద ఈ చితార్నిన్ పంపిణీ చేసుత్నన్ కొలంబియా పికచ్రస్ ఇంటరేన్షనల పబిల్సిటీ చెయయ్డంలో
సిదద్హసుత్లు. మంచి మంచి పతార్లు వేశారు.
ఆరంభకాలంలో ఎలాటి విమరశ్లు వచిచ్నా. 'గాంధి' చితర్ం చూసిన తరావ్త అందరూ హరిష్ంచారు. గాంధి పేరు
వినన్ పర్తివాళూళ్ ఈ చితర్ం చూసాత్రు. ఒక గొపప్ కళాఖండం చూశామనే తృపిత్ చెందుతారు.
నిరామ్ణ దరశ్కతవ్ బాధయ్తలు రిచెరడ్ అటెనబరో వహించిన ఈ చితార్నిన్ బిలీల్ విలియంస, రోనీ టేలరలు
చితీర్కరించారు. రెండో యూనిట దరశ్కుడు, ఛాయాగార్హకుడూ గోవింద నిహలాని. రవిశంకర సంగీత దరశ్కతవ్ం
వహించారు. ఆరెక్సాట్ర్ జారిజ్ ఫెంటన నిరవ్హించారు. కొందరు బిర్టిష పాతర్ధారులతోపాటు, శీర్రామ లాగూ, అమేర్షపురి,
ఓమ పురి, రోషన సేఠ మొదలైన మన నటులూ పాతర్లు ధరించారు. గాధి పాతర్ను బెనకింగసేల్, కసూత్రిబా పాతర్ను
రోహిణి హటట్ంగడీ నిరవ్హించారు.
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