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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

కడారు నాగభూషణం
(చిత
ర్ 1964, సంచిక నుంచీ)

రజితోత వ నిరామ్త ర్ కె.బి.నాగభూషణం

గత 25 సంవతస్రాలుగా, తెలుగు, తమిళం, కనన్డం, భాషలోల్ 25 చితార్లు నిరిమ్ంచిన శీర్
కడారు నాగభూషణం దకిష్ణాది నిరామ్తలోల్ పర్ముఖులు. ఆయన చేతికిర్ంద అనేకమంది నటీనటులు,
దరశ్కులు తయారైనారు. దకిష్ణ భారతదేశంలో ఫిలిం పరిశర్మకు రూపురేఖలు దిదద్టంలోనూ, దాని
అభివృదిధ్కి తోడప్డటంలోనూ ఆయనెంతో కృషి చేశారు. ఆయన అడుగుజాడలోల్ నడుసూత్ ఎంతో
మంది ఎనోన్ వాయ్పార విషయాలు నేరుచ్కోవలసి ఉంది. దకిష్ణాదిన ఒకే నిరామ్త నాగభూషణంగారు
నిరిమ్ంచిననిన్ చితార్లు నిరిమ్ంచ లేదంటే అతిశయోకిత్ కాదు.
శీర్ కడారు నాగభూషణం గారు పర్సుత్తం నిరిమ్సుత్నన్ది 26వ చితర్ం. పర్సుత్తం ముగింపు
దశలో నునన్ ఈ చితర్మే గాక, అనతి కాలంలోనే యింకా ఎనోన్ చితార్లను నిరిమ్ంచేందుకు
నాగభూషణం గారు పధకాలు వేశారు. తవ్రలో వరలకీష్ పికచ్రస్ బేనర లో తమ 27 వ చితార్నిన్
నిరిమ్ంచేందుకు జెమినీ ఆధినేత శీర్ వాసన తో భాగసావ్మిగా 28 వ చితార్నిన్ నిరిమ్ంచేదుకు, సుందర
లాల నహతా తో భాగసావ్మి గా ‘దౌర్పది’ వరణ్చితార్నిన్ ఈ సంవతస్రాంతంలోగా పార్రంభించేందుకు
పథకాలు తయారైనవి. ఈ వరణ్చితర్ంలో తెలుగు తెరపై కనిపించే పర్ముఖ నటీనటులంతా ఉంటారు.
1948 వ సంవతస్రంలో ఆయన తమిళంలో నిరిమ్ంచిన ‘నవజీవనం’ చితర్ం మదార్సు పర్భుతవ్పు సువరణ్ పతకానిన్ అందుకుంది. కడారు వారి
అనేక చితార్లు ఆరిథ్క విజయానిన్ పొందినవి.
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కృషాణ్ జిలాల్లోని కోలవెనున్ గార్మంలో 58 సంవతస్రాల కిర్తం, ధనిక భూసావ్మి ఆయిన కడారు భగవానులుగారి పుతుర్డైన నాగభూషణంగారు
ఇంటరీమ్డియట వరకు విదయ్ నభయ్సించారు. ఆయన గార్మంలోనే పార్ధమిక విదాయ్భాయ్సం జరిగింది. తరువాత విజయవాడ లోని హిందూ హైసూక్లులో
చదువుకొనాన్రు. బందరులోని నోబుల కళాశాలలో ఉనన్త విదయ్ నభయ్సించారు. తెలుగు ఫిలిం పరిశర్మకు రూపు రేఖలు దిదిద్ సౌత ఇండియన ఫిలిం
ఛేంబరు ఆఫ కామరస్ కు మూలపురుషుడైన కీర్. శే. గూడవలిల్ రామబర్హమ్ం కాలేజ లో నాగభూషణంగారికి సహాధాయ్యి. విదాయ్రిథ్గానుండగానే,
నాగభూషణం గారికి నాటకాలనాన్, సంగీతమనాన్ అభిరుచి ఎకుక్వగా ఉండేది. ‘బొబిబ్లి యుదద్ం’లో బుసీస్గానూ, ‘చింతామణి’ లో బిలవ్మంగళుడుగా
ఆయన నటించి మంచి పేరు తెచుచ్కునాన్రు. కాలేజీ చదువు కాగానే, ఆయన ‘సీతారామాంజనేయ సమాజం’ అనే సంసథ్ను ఇoదుపలిల్ గార్మంలో సాథ్పించి
సావితిర్, బొబిబ్లి నాటకాలను పర్దరిశ్ంచి పర్జా మనన్నలను పొందారు.
తరావ్త 1929 వ సంవతస్రంలో బాలమితర్ సమాజంతో పరిచయ మేరప్డి, వారితో ఆంధర్, మైసూరు రాషాట్ర్లంతా 1932 వ సంవతస్రం వరకూ
పర్దరస్నలిసూత్ తిరిగారు. 1934 వ సంవతస్రంలో శీర్మతి పసుపులేటి కనాన్ంబతో పరిచయ మేరప్డింది. ఆ రోజులోల్ ఆమె రంగసథ్లం విూద అఖండ
కీరిత్నారిజ్ంచింది. ఆమెతో కలసి శీర్ రాజరాజేశవ్రీ నాటయ్ మండలిని సాథ్పించారు. ఆ సమాజంలో ఆనాటి పర్ముఖ రంగసథ్ల నటులు వేమూరి గగగ్యయ్,
సూరిబాబు, దొమేమ్టి సూరయ్నారాయణ, రఘురామయయ్, కనాన్ంబ, ఋషేయ్ందర్ మణి తదితరులంతా ఉండేవారు. ఈ సంసథ్ మేనేజరుగా నాగభూషణం గారు
5 సంవతస్రాలు యావదాభ్రతదేశం పరయ్టించారు. తతఫ్లితంగా ఆయన నాటక రoగ పేర్క్షకుల నాడిని గర్హించ గలిగారు.
1936-37 సంవతస్రాలలో విజయవాడ లోని సరసవ్తీ టాకీసుతో వారికి పరిచయ మేరప్డింది. అపుప్డు వారు తెలుగులో నిరిమ్సుత్నన్ ‘కనకతార’
చితర్ నిరామ్ణంలో నాగభూషణం గారు సహకరించారు. 1939 వ సంవతస్రంలో విజయవాడలోని కీ శే కురుకూరి సుబాబ్రావు, మానికొండ నరసింహం
గారల్తోనూ, కనాన్ంబతోనూ కలసి ‘భవానీ పికచ్రుస్’ ను సాథ్పించి ‘చండిక’ చితార్నిన్ నిరిమ్ంచారు. 1940 వ సంవతస్రంలో శీర్ రాజరాజేశవ్రీ పికచ్రస్ అనే
మరొక సంసథ్ను వారి యితర మితుర్ల సహకారంతో సాథ్పించి ‘సుమతి’ ‘తలిల్పేర్మ’ చితార్లను జెమినీ సూట్డియోలో నిరిమ్ంచారు. 1943 వ సంవతస్రంలో
ఆ కంపెనీ పేరును ‘శీర్ రాజరాజేశవ్రీ ఫిలిం కంపెనీ’ గా మారిచ్ భాగసుథ్లెవరూ లేకుండా మొతత్ం కంపెనీకి ఆయనే సారధయ్ం వహించారు.
నాగభూషణం గారి పై ఎస.ఎస.వాసన కు ఎనలేని ఆభిమానం, వాసన తో భాగసావ్మిగా ఆయన జెమినీ సూట్డియోలో 7 చితార్లను నిరిమ్ంచారు.
(హరిశచ్ందర్; తులసీ జలంధర తమిళం లోనూ, లకీమ్, సౌదామిని, తెలుగు తమిళ భాషలోల్నూ, పాదుకా పటాట్భిషేకం తెలుగులోనూ నిరిమ్ంచారు. 1956 వ
సంవతస్రంలో ఎస.ఎస. వాసన తో కలిసి వరలకీష్ పికచ్రస్ అనే మరొక సంసథ్ను నెలకొలిప్ 8 చితార్లను నిరిమ్ంచేరు. సావితిర్ చితార్నిన్ తెలుగు, తమిళం,
కనన్డం భాషలోల్నూ; వీరభాసక్రుడు, ధరమ్మే జయం తెలుగు భాష లోనూ నిరిమ్ంచారు.) ఇవి-గాక రాజరాజేశవ్రీ బేనర లో 5 చితార్లను కూడా
నిరిమ్ంచారు. (సకుక్ బాయి; అనన్ తముమ్డు, శీర్కృషణ్ మాయ, శీర్కృషణ్ తులాభారం, ఉషా పరిణయం చితార్లు.) 1952 వ సంవతస్రములో శీర్ సుందర లాల
నహతాతో పరిచయం కలిగింది. నాగభూషణం గారి అనేక చితార్లకు సుందర లాల ఎంతగానో సహకరించారు. పర్సుత్తం నిరామ్ణంలో నునన్ 26 వ
చితర్ంలో సుందర లాల కూడా ఒక భాగసుథ్డే.
నాగభూషణంగారు నిరిమ్ంచిన అనిన్ చితార్లకు వారే దరశ్కులు కూడా. మొదట ఆయన నిరిమ్ంచిన ‘చండిక’ చితార్నికి దరశ్కతవ్ం వహించిన
సవ్రీగ్య ఆర.ఎస.పర్కాష దగగ్రున్ంచి ఆయన చాలా మెళకువలు నేరుచ్కునాన్రు పర్సుత్తం పర్ముఖ దరశ్కుడుగా ఉనన్ సి. ఎస. రావు, తమిళనాడులోని
రామకృషణ్, కనన్డ చితర్ దరశ్కుడు జి.ఆర.రావు నాగభూషణం గారి దగిగ్ర ఆసిసెట్ంటుల్గా పని చేసినవారే. తెలుగు ఫిలిం పారిశార్మికులోల్ పర్ముఖులైన కీ.శే.
పారుపలిల్ శేషయయ్ గారు, నాగభూషణం గారిని దరశ్కుడుగా వుండమని పోర్దబ్లపరిచారని, ఆయనపై తనకెంతో గౌరవభావమునన్దనీ నాగభూషణo గారు
అంటుంటారు.
తమిళంలో చితార్లను తాను నిరిమ్ంచటానికి వాసన గారే ముఖయ్ కారకులని నాగభూషణంగారు అంటూంటారు, తన చితర్ నిరామ్ణానికి
అవసరమైన సదుపాయాలను, ఆరిథ్క సహాయానిన్ వాసన గారే ఏరాప్టు చేశారని ఆయన అంటారు. వాసన తో పరిచయం కలిగినది మొదలు, ఆయన
తనకు అనిన్విధాల తోడప్డుతూ, ఉతాస్హపరుసుత్ండేవారని, ఆయనపై తనకెంతో గౌరవమునన్దనీ యిపప్టికీ ఆయన అంటారు.

øöeTT~

www.koumudi.net

p˝…’ 2016

ఫాల్ష్ బాయ్క్

3

1953వ సంవతస్రంలో మొదటి సారిగా తను సుందర లాల ను కలుసుకునన్ది మొదలు ఆయనపై తనకు ఎంతో గౌరవము ఏరప్డిందని
నాగభూషణం గారు చెపాప్రు. “సుందర లాల నహతా గారి విలువైన సలహాలు, సహాయమూ నాకెంతో ధైరాయ్నిన్చాచ్యి. ఆ ధైరయ్ంతో నేను ఫిలిం
నిరామ్ణంలో ముందుకు పోగలిగాను” అనాన్రు. అనేక పరిసిథ్తులోల్ తాను ఆరిథ్కంగా, మానసికంగా దిగజారిపోయినపప్డు, సుందర లాల నాకెంతో
ధైరాయ్నిన్చిచ్ నాకు మానసిక బలానిన్చాచ్రు. ఆయన నిరిమ్ంచిన దాదాపు అనిన్ చితార్లను సుందర లాల ఆధవ్రయ్ంలో నునన్ కంపెనీలే డిసిట్ర్బూయ్ట చేశాయి. ఏ
ఒకక్ నిరామ్తా తనిచిచ్ననిన్ చితార్లను సుందర లాల కు యివవ్లేదని ఆయన అంటారు. సుందర లాల జీ హుందాగల వయ్కిత్. మా ఆఫీసులో ఆయన చితర్
మొకక్టే అలంకరించబడి ఉంది. ఆయనలోని హుందాతనమూ అదృషట్ం నాకూ అబాబ్లని పార్రిధ్సాత్ను అనాన్రు నాగభూషణంగారు.
దాదాపు గత మూడు దశాబాద్లుగా నిరామ్తగా తన అనుభూతులను సమ్రణకు తెచుచ్కుంటూ నాగభూషణంగారిలా ఆనాన్రు. “దకిష్ణాదిన ఫిలిం
పరిశర్మ పుటిట్న దగగ్రున్ంచి, వసుత్నన్ పరిణామాలనిన్ంటినీ చూసూత్నే ఉనాన్ను. పర్సుత్త పరిసిథ్తుల దృషాట్య్ నేను పాత కాలపు వాణిన్ అవటం వలన ఈ నాటి
పరిసిథ్తులలో సరుద్కోలేకపోతునాన్ను. ఈనాటి పరిసిత్తులోల్ నిరామ్త బర్తుకు అసత్వయ్సత్ంగా ఉంది నిరామ్ణ ఖరుచ్లు పెరిగి పోతునాన్యి. నటీనటుల కిచేచ్ రేటుల్
కూడా తారాపథానన్ందుకుంటునాన్యి. పేర్క్షకులు కూడా సాట్ర వేలూయ్కే ఎకుక్వ పార్ముఖయ్తనిసుత్నాన్రు. పరిశర్మలో వచేచ్ నషాట్లనిన్ంటినీ నిరామ్తే భరించ
వలసి వసోత్ంది. డిసిట్ర్బూయ్టరు, ఎగిజ్బిటరు కూడా నిరామ్తతో సహకరించి ఆదుకోకపోతే భవిషయ్తుత్లో నిరామ్త చాలా ఇబబ్ంది పడవలసి వసుత్ంది. రాషట్ర కేందర్
పర్భుతావ్లు ఫిలిం పరిశర్మపై సానుభూతిని పర్దరిశ్ంచకుండుట వలల్ పనున్ల రేటుల్ పెరిగిపోవడం, ఫిలిం పరిశర్మపై అనేక నిరబ్ంధాలు పెటట్టంవలల్
నిరామ్తలకు నిరుతాస్హం కలుగుతోంది. 25 చితార్లను నిరిమ్ంచిన తరావ్త (వీటిలో చాలావరకు జయపర్ద మైనవే) కూడా నాకు కలిగిన నషట్ం లక్షలోల్
ఉంది. ఫిలిం పారిశార్మికులంతా నిరామ్త పడుతునన్ ఆగచాటల్ను గర్హించి, దీనికేదోఒక మారాగ్నిన్ అనేవ్షించాలి. విపరీతమైన రేటల్ను కోరే నటీనటులను
తీసుకొనక పోవటం; 2 లక్షలకు మించకుండా చితర్నిరామ్ణానిన్ ముగించటం; ఈ రెండే ఫిలిం పరిశర్మాభివృదిద్కి ఉపకరించే చిటాక్లు. ఇక ముందైనా
తారాగణం కంటే చితర్ంలోని విలువలే ఎకుక్వ పార్ధానయ్ం వహించాలని, భావి భారతదేశ సౌభాగయ్ం దృషాట్య్ ఉతత్మ చితార్లను నిరిమ్ంచేందుకు, అందువలల్
నిరామ్త నషట్పడకుండా ఉండేటుట్గా ఫిలిం పారిశార్మికవేతత్లంతా తగు మారాగ్లను అనేవ్షించాలని కోరుచునాన్ను” అనాన్రు నాగభూషణంగారు.
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