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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 

ందర్ లాల్ నహతాందర్ లాల్ నహతా  
  నిరామ్తనిరామ్త  

((  జయచితర్జయచితర్   ––  11996688,,    ఆగట్ఆగట్    సంచిక నుంచీసంచిక నుంచీ))  
  చలనచితర్ పరిశర్మకు మూల సత్ంభాలు అనదగగ్ వారు పరిశర్మలో  

‘కొందరునాన్రు. అలా – పరిశర్మ మనుగడకూ, విసత్రణకూ, కారకులైన వారిలో ఒకరు – 
సుందర లాల నహతా, చితర్ నిరామ్తగా, పంపిణీదారుగా, సలహాదారుగా – ఆయనను 
పరిశర్మ చాలా కాలం నుంచి ఎరుగును. వాయ్పారదక్షత, నిరామ్ణబాధయ్త, కషట్నషాట్లూ, 
మంచిచెడడ్లూ, అంచనాలు వెయయ్డంలో సుందర లాల నహతా గటిట్వారు. 

చలనచితర్ పరిశర్మను – ‘పరిశర్మ’ గా మారాచ్లనీ, కళాతమ్కమైన వాయ్పారానిన్ 
సమరధ్వంతంగా నిరవ్హించాలనీ, లేకపోతే పరిశర్మ మనలేదనీ ఆయన భావించారు. ఒక 
భాషలో విజయవంతమైన చితార్ర్లను ఇంకో భాషలో నిరిమ్ంచడం, తకుక్వ వయ్వధిలో చితర్ 
నిరామ్ణాలను, వంటివి ఎనోన్ – ఆయన చేశారు. డిసట్ృబూయ్టరుగా ఎనోన్ చితార్లను ఆయన 
విడుదల చేశారు; శాంతినివాసం, సతీ అనసూయ, జయం మనదే, గుడి గంటలు, రకత్ 
సంబంధం, మంచి మనసుకు మంచిరోజులు, వీరాభిమనుయ్, గూఢచారి – 116 మునన్గు 
ఎనిన్ చితార్లకో ఆయన నిరామ్త. 

సుందర లాల, కొతత్ దరశ్కులను పోర్తస్హించారు; కొతత్ రచయితలకు 
అవకాశం ఇచాచ్రు; కొతత్ నటీనటులను వెలుగులోకి తెచాచ్రు; నిరామ్ణంలో కొతత్ వరవడులు 
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పెటిట్ – అనేకమందికి ఆ పదధ్తులు నేరాప్రు; చకక్ని నిరామ్తలుగా వారిని రూపొందించారు; చితార్నిన్ పంపిణీ చెయయ్డంలో కూడా ఆయన అవలంభించిన 
పదద్తులూ, చిటాక్లూ అనేకులకు తెలుసును. 

 “ఏ ఏ పర్దేశాలోల్ – ఏ ఏ కాలాలోల్ పేర్క్షకులు సినిమాలు చూసాత్రు – అనన్ది కూడా ముఖాయ్ంశాం. అది కనిపెటిట్ చితార్లు విడుదల 
చేసూత్ వుండాలి. పండగలూ, పబాబ్లపుప్డూ, పర్జల దగగ్ర డబుబ్ వుండే సమయాలోల్నూ చితార్ర్లను విడుదల చెయాయ్లి. వానాకాలం, కోతలకాలం – 
ఇలాంటి సమయాలు కనిపెడుతూ వుండాలి. కనిపెటిట్, చితార్లను విడుదల చేసూత్ వుండాలి” అనాన్రు సుందర లాల. 

 దక్షత, సామరధ్య్ం, తెలివి తేటలూ గలవారు ఏ పరిశర్మలోనైనా రాణిసాత్రు. చితర్ పరిశర్మలో సుందర లాల నహతా రాణించడానికి 
ఇలాంటివే అనేక కారణాలు. 

* * * * * * * * 

ఈసట్ ఇండియా ఫిలమ్ కంపెనీ అధినేత చమిర్యా – చమిర్యాటాకీ డిసిట్ర్బూయ్టరస్ పేరిట మదార్సులో కూడా ఒక శాఖను 
ఆరంభించిదలచికునాన్రు. బాధయ్తాయుతంగా పని చెయయ్గల, ఉతాస్హవంతులైన యువకులను ఆ సంసధ్లో పెటాట్లని చమిర్యా ఆశించారు. ఆ 
సమయంలోనే సుందర లాల, చమిర్యాకు తటసధ్పడాడ్రు. 

సుందర లాల, అపుప్డే కలకతాత్ యూనివరిశ్టీలో బి. కామ. డిగీర్ తీసుకునాన్రు. చమిర్యా ఆ యువకుణిణ్ ఎగాదిగా పరీకిష్ంచి చూశారు. ‘అబాబ్యి 
ధీమాగా నించునాన్డు; తెలివితేటలు ముఖంలోనే ఉటిట్పడుతునాన్యి; పెలుల్బుకుతునన్ ఉతాస్హం కొటొట్చిచ్నటుట్ కనిపిసోత్ంది’ అనుకునాన్రు చమిర్యా. 

“నువువ్ నా మదార్సు శాఖకు మేనేజరువి” అనాన్రాయన – ఒకక్ ముకక్లో. సుందర లాల ఆశచ్రయ్ంగా చుశారు. 
“క్షమించండి. నాకు సినిమా పిచిచ్ వునన్ మాట నిజమే; విడవకుండా – వచేచ్ పర్తి సినిమా చూసాత్ననన్మాట నిజమే. అయితే అంత మాతార్ర్న, 

సినిమా పరిశర్మ గురించి నాకు బాగా తెలుసు అని నేను అనుకోవడం లేదు. నా విషయంలో మీరు బాగా ఆలోచించుకుని గాని, ఒక నిరణ్యానికి రావదద్ని 
నా పార్రధ్న” అనాన్రు సుందర లాల, వినయంగా. 

“నువువ్ నాకు తెలుసు; మా కుటుంబానికీ నువువ్ తెలుసు; నువువ్ వయ్వహారాలు ఎలా నడపగలవో నీకు తెలియక పోయినా, నాకు తెలుసు. 
అంచేత నినున్ నేను తయారు చేసుకోగలను” అనాన్రు చమిర్యా. 

సుందర లాల ఇంకేం మాటాల్డలేదు. చమిర్యా టాకీ డిసిట్ర్బూయ్టరస్ మదార్సు శాఖకు మేనేజరుగా వచాచ్రాయన. అది – 1941 వ సంవతస్రం. 
నేటి రాజశీర్ పికచ్రస్ అధిపతి, తారాచంద బరాజ్తాయ్ కూడా అపుప్డు చమిర్యాతో వుండేవారు. చితర్ పరిశర్మలో వునన్ దాదాపు అనిన్ శాఖలతోనూ 

తారాచంద కు పరిచయం వునన్ది; ఆ పరిజాఞ్నమూ వునన్ది. తన అనుభవాలీన్ తనకునన్ పరిజాఞ్నానీన్ పురసక్రించుకుని, తారాచంద, సుందర లాల కు 
అనేక విషయాలు నేరాప్రు. చితర్ నిరామ్ణం అంటే ఏమిటి – పంపిణీ చెయయ్డం అంటే ఏమిటి – చితార్లకు పెటుట్బడి పెటేట్ విధానాలు ఎలా వుండాలి – 
మొదలైన అనేక విషయాలను సుందర లాల అరధ్ం చేసుకునాన్రు; వంట బటిట్ంచుకునాన్రు. 

కొంత కాలానికి చమిర్యా జోసయ్ం నిజమైంది. వారి మదార్సు శాఖను సుందర లాల కటుట్దిటట్ంగా, సమరధ్వంతంగా నిరవ్హించసాగారు. సుందర 
లాల వయ్వహార నైపుణాయ్నిన్ చూసి, చమిర్యా ముచచ్టపడాడ్రు. 

“నువువ్ – నేను అనుకునన్ దానికంటె గటిట్వాడివి. నీ పనితనం నాకు నచిచ్ంది. నినున్ నా సంసధ్లో భాగసావ్మిని చేసుత్నాన్ను” అనాన్రు చమిర్యా. 
ఆ క్షణం నుంచీ సుందర లాల ఆ సంసధ్లో భాగసావ్మిగా మారి, చమిర్యాతో సమానమైన హోదాకు వచాచ్రు. మేనేజరుగా చేరిన వయ్కిత్ 

భాగసావ్మి కాగలిగాడంటే – దానికి ఎంత సామరధ్య్ం కావాలో, వయ్వహార దక్షత కావాలో వూహించిన వారికే అరధ్మవుతుంది. 
“చమిర్యా ఎనన్డూ ననొన్క పనివాడిగా చూడలేదు. సొంత బిడడ్లా ఆదరించారు. నా మీద ఆయన చూపిన వాతస్లయ్ం మరువరానిది. నేనంటే 

ఆయనకు ఎంతో అభిమానం వుండేది. నేను కూడా ఆయనిన్ యజమానిగా ఎనన్డూ భావించలేదు; కుటుంబంలోని ముఖుయ్నిగానే భావించాను. 41 లో 
ఆయనతో కలిగిన పరిచయం 1967 వచేచ్సరికి ఎంతో సేన్హంగా మారింది.  67 లో ఆయన మృతి చెందారు. అటువంటి వయ్కిత్ని పోగొటుట్కునన్ందుకు 
నేనెంతగా కుమిలి పోయి వుంటానో, ఎంతగా దుఃఖించి వుంటానో ఎవరూ అంచనా కటట్లేరు” అనాన్రు నహతా రుదద్ కంఠంతో. 
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తారాచంద బరాజ్తాయ్ 1966 వరకూ చమిర్యాతో వునాన్రు. తరావ్త ఆయన చమిర్యాను విడిచిపెటిట్ – వేరే వెళిళ్పోయారు. తారాచంద, సుందర 
లాల ఇదద్రూ చితార్ల పంపిణీ కారయ్కర్మాలోల్ సమాన హోదాలోనే పని చేశారు. 

యుదధ్ భయం వలల్ 1943 లో చమిర్యా సంసధ్ విజయవాడకు తరిలించబడడ్ది. అకక్ణుణ్ంచీ పది సంవతస్రాలపాటు ఆ సంసధ్ విజయవాడలోనే 
వునన్ది. ఆ పది సంవతస్రాల కాలంలోనూ, చమిర్యాసంసధ్ను చూసుకుంటూ – తెలుగు చలన చితర్ పరిశర్మకు అనేక సహాయాలు చేశారు నహతా. 
తెలుగు చితర్ పరిశర్మను వెలుగులోకి తీసుకు రావడానికి ఎంతగానో శర్మించారు. ఆ సమయంలోనే ఆయన, ఆంధర్ చలనచితర్ వాణిజయ్ మండలికి 
అధయ్కుష్డిగా కూడా ఎనిన్కయినారు. 

సినిమా ధియేటరోల్ చూపించబడే, వారాత్ చితార్లకు పర్భుతవ్ం, ధియేటర యజమానుల వదద్ వసూలు చేసుత్నన్ మొతత్ం చాలా ఎకుక్వనీ, ఆ 
మొతాత్నిన్ తగిగ్ంచవలసిందనీ – తగిగ్ంచేదాకా వారాత్ చితార్ల పర్దరశ్నను నిలిపి వేయవలసిందిగా ఉతత్రువు జారీ చెయాయ్లని – ఆంధర్ ఫిలుమ్ వాణిజయ్ 
మండలి కోరుట్వారిని కోరింది. 

దాంతో, అపుప్డు కేందర్ సమాచార శాఖా మంతిర్గా వుంటునన్ బి.వి.కేసక్ర, విజయవాడలో ఒక అతయ్వసర సమావేశానిన్ ఏరాప్టు చేసి, వాణిజయ్ 
మండలితో సంపర్తించి, వారాత్ చితార్ల అదెద్ను తగిగ్ంచారు. ధియేటరోల్ ఒక చితార్నికి వసూలైన మొతాత్నిన్ బటేట్, ఆ అదెద్ కూడా వుండేటుట్గా ఆమోదించారు. 
అపుప్డు సుందర లాల మండలికి అధయ్కుష్లు. ఆయన ఆధవ్రయ్ంలో అలాంటి ఉదయ్మాలు ఎనోన్ సాగాయి. 

1950 వ సంవతస్రంలో సుందర లాల నహతా తారాచంద బరాజ్తాయ్తో కలిసి రాజశీర్ పికచ్రస్ అనన్ సంసధ్ను సాధ్పించారు. ఆ సంసధ్ చితార్లను 
నిరిమ్సుత్ంది; విడుదల చేసుత్ంది. అకక్డి నుంచీ సుందర లాల చితర్ నిరామ్తగా మారారు. తెలుగు, తమిళ భాషలలో అనేక చితార్లు నిరిమ్ంచారు; విడుదల 
చెశారు. 

శీర్ పొర్డక్షనస్, రాజలకీష్ పొర్డక్షనస్, విజయలకీష్ పికచ్రస్ మొదలైన సంసధ్లను కూడా సుందర లాల ఆరంభించి, చితర్ నిరామ్ణం చేశారు. ఆయన 
నిరమ్ంచిన చితార్లోల్ అనేక చితార్లు అఖండవిజయం పొందిన చితార్లు. ‘పేర్క్షకులు ఏ రకమైన చితార్లను ఆదరిసాత్రు?’ అనన్ విషయం ఆయనకు బాగా 
తెలుసు అనడానికి – అది తారాక్ణం. 

“సినిమా ముఖయ్మైన ఉదేద్శం పర్జలకు వినోదానిన్ కలిప్ంచడం. వినోదంతోపాటు పర్యోజనం వుండడం కూడా ముఖయ్మైనదే. చితార్లు 
పర్జలకోసమే తీసుత్నాన్ము కాబటిట్ – వారు మెచేచ్ విధంగా తియయ్డమే సమంజసమైనదీ, సబబైనదీ. వినోదంతో పాటు సాంఘిక పర్యోజనం కూడా 
వుండాలనన్ది నా ఉదేద్శం” అనాన్రు సుందర లాల. 

ఆయన నిరిమ్ంచిన చితార్లోల్ ఆయనకు బాగా వచిచ్న చితర్ం – శాంతినివాసం.  
“ఎందువలల్?” 
“ఆ చితర్ కధలో పర్యోజనం వునన్ది. చకక్ని కుటుంబగాధ; మంచి నీతిగల కధా. దానికి తోడు వినోదానికీ మంచి అవకాశం వునన్ది. 

అందుకనే, ఆ చితార్నిన్ జెమినీ వారు హిందీలో నిరిమ్ంచగా, అనేక చోటల్ రజతోతస్వాలు జరుపుకునన్ది” అనాన్రు నహతా. 
తెలుగులో వచిచ్న ‘గూఢచారి – 116’ ను ఆయన హిందీలో ‘ఫరజ్’ పేరిట నిరిమ్ంచారు. ఆ చితర్ం అనేక కేందార్లోల్ రజతోతస్వాలు జరుపుకునన్ది. 
“చితర్ నిరామ్తగా, పంపిణీదారుగా, పెటుట్బడిదారుగా నేను చితర్ పరిశర్మలో అనేకమందిని ఎరుగుదును. ఏ వృతిత్లోనైనా విజయం 

సాధించాలంటే ఆ వృతిత్మీద శర్దధ్ వుండాలి; తోడుగా పని చేసేవారి సహకారం వుండాలి. నా అదృషట్ం వలల్ – నా చితార్లకు పని చేసిన టెకీన్షియనల్, 
నటీనటుల సహకారం ఎంతగానో లభించింది.” అనాన్రు సుందర లాల. 

“ఇవాళ, అనేక చితర్ నిరామ్ణాలు పార్రంభంలోనే ఆగిపోతునాన్యి. దానికి కారణం – ధనాభావం. పెటుట్బడి చూసుకోకుండా పరిశర్మలోకి 
దిగటంవలల్నే ఇవి ఏరప్డుతునాన్యి. సరైన ఆరిధ్క సోత్మత కలిగి వుంటే, ఇలాంటి ఇబబ్ందులు రావు. అందుకనే, చితర్ నిరామ్ణంలోకి దిగేవారు – ముందుగా 
‘పెటుట్బడి’ ని సవయ్ంగా చూసుకోవాలి. ఒక నిరణ్యం చేసుకునన్ తరావ్త దానికి కటుట్బడి వుండాలి. అలా పెటుట్బడి, కటుట్బడీ వుంటే – చితర్ నిరామ్ణం 
సులభ సాధయ్మవుతుంది; చితర్ం తొందరగా పూరత్వుతుంది; ఖరూచ్ తగుగ్తుంది.” అనాన్రాయన. 

తాను నిరామ్తగా కావడానికి ముఖయ్మైన కారణం ఏమిటో సుందర లాల వివరించారు; 
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“ఇదివరలో డిసిట్ర్బూయ్టర గా మాతర్మే వుండేవాణిణ్. మేము పంపిణీకి తీసుకునన్ చితార్లను – ఫలానా తేదీకి ఇసాత్మని ధియేటరుల్ బుక 
చేసుకునేవాళళ్ం. కాని, డబుబ్లేకనో, ఇతర ఇబబ్ందుల మూలంగానో అనుకునన్ చితర్ం అనుకునన్ కాలానికి వచేచ్దికాదు. దాంతో, ఏ పాత చితార్నోన్ 
ఆడుకోవలసి వచేచ్ది. ఇలాంటి ఇబబ్ందులు కలగడంవలల్ – మనమే నిరామ్తలమైతే బాగుంటుంది గదా అనిపించింది. ఆ ఆలోచనే ననున్ నిరామ్తను చేసింది 
!” 

ఇండోనీషియాలో రెండవ ఆసియా – ఆఫిర్కా చలన చితోర్తస్వం జరిగినపుప్డు భారత చలన చితార్ల తరపున (‘నరత్నశాల’ చితర్ంతో) సుందర 
లాల జకారాత్ వెళిళ్ – ఆ ఉతస్వంలో పాలొగ్నాన్రు. 

జరమ్నీ పర్భుతవ్ ఆహావ్నానిన్ పురసక్రించుకుని, ఆయన, ఈ ఆగసుట్లో జరమ్నీలో జరగబోయే ఎగిజ్బిషన కు వెళుతునాన్రు. 
దకిష్ణ భారత చలనచితర్ వాణిజయ్ మండలికి – సుందర లాల నహతా ఇపుప్డు అధయ్కుష్లుగా వుంటునాన్రు. చలనచితర్ పరిశర్మ మనుగడకు – 

ఆయన ఎనోన్ పరిషాక్ర మారాగ్లు కనిపెటాట్రు – కనిపెడుతూనే వునాన్రు. 
“నేను ఇవాళ ఈ సిధ్తికి రావడానికి కారణం – కేవలం నా కృషీ, పటుట్దలా మాతర్మే కావు; నా మితుర్లూ, పర్జలూ నాకు ఇచిచ్న 

ఆదరాభిమానాలూ, సహకారాలే ముఖయ్ కారణం” అనాన్రు నహతా – కృతజఞ్తా సూచకమైన చిరునవువ్తో. 
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