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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 

పిపి..చందర్ ఖర రెడిడ్చందర్ ఖర రెడిడ్
(( జయచితర్జయచితర్   ––  11997733,,  జనవరిజనవరి    సంచిక నుంచీసంచిక నుంచీ))  

 జీవితాలు తమాషాగా వుంటాయి. జీవితంలో అనుకొనన్దేదీ అనుకునన్టుట్ జరగదు. అందుకే ‘తానొకటి తలిసేత్ దైవమొకటి తలుసుత్ంది.’ 
అనాన్రు. పెదద్యితే, కలెకట్ర అవాలనుకుని కృషి చేసే వయ్కిత్ – కలెకట్ర గుమసాత్ కూడా కాకపోవచుచ్ను; ఇంజనీర అవుదామనుకునన్ వయ్కిత్ డాకట్ర 
కావచుచ్ను; డాకట్ర అవుదామనుకునన్ యాకట్ర కావచుచ్ను; యాకట్ర అవుదామనుకుంటే సినిమా డైరెకట్ర కావచుచ్ను. అలాగే – లాయర కావాలని 
వూహించుకునన్ చందర్శేఖరరెడిడ్ – సినిమా దరశ్కుడయాయ్రు! లాయర కావాలనన్ ఆ వూహ అతనిదొకక్డిదే కాదు – అతని తండిర్గారిది కూడా! 
తండిర్గారిదే కాదు -  జోయ్తిషాయ్నిది కూడా! అతను పెదద్ నాయ్యవాది అవుతాడనన్ జోసాయ్నిన్ కూడా దైవం తారుమారు చేసి -  సినిమా దరశ్కుడిని చేసింది!  
అయితే ఇలాంటివి అపూరావ్లూ, ఆశచ్రాయ్లూ కావు. మనిషి జీవిత చరితర్లో తరచు జరిగేవే. 

అయితే పి.సి. రెడిడ్ చినన్తనం నుంచీ కళాభిమాని. నాటకాలోల్ వేషాలు వెయయ్డానికి ఉతాస్హం చూపడం; సాహితయ్ం మీద ఉతాస్హం చూపడం – 
చేసేవాడు. నెలూల్రు జిలాల్లోని అనుమసముదర్ం గార్మంలో చందర్శేఖరరెడిడ్ బాలయ్ం గడుసుత్నన్పుప్డు అతని వూహలు ఎలా వుండేవోగాని – పటన్ం చేరిన 
తరావ్త మాతర్ం కళ మీద అతనికి వునన్ అభిమానం బయట పడింది. 

చందర్శేఖరరెడిడ్ అనన్గారైన బలరామరెడిడ్ – మదార్సులో వాయ్పారం చేసూత్ వుండేవారు. అంచేత అతను నాలుగో ఫారం నుంచి మదార్సులోనే 
చదవసాగాడు. అపప్టున్ంచే అతనికి కధల మీదా, కధలు రాయడం మీదా ఒక విధమైన ఉతాస్హం ఏరప్డింది. పతిర్కలోల్ కధలు రాయాలని ఊహిసూత్ 
వుండేవాడు. సూక్లు ఫైనల కు వచేచ్సరికి, అతని వూహలకు రెకక్లొచాచ్యి. చెలెల్లు మాలతీదేవీ, అతనూ కలిసి ‘మాలతీ కృషణ్’ అనన్ పేరుతో కధలు 
రాయడం మొదలు పెటాట్రు. అసలు చందర్శేఖరరెడిడ్ పేరు అది కాదు – బాలకృషాణ్రెడిడ్, ఆంధర్పర్భ, ఆంధర్పతిర్క వార పతిర్కలోల్ ఆ కధలు అచచ్యినాయి. 
ఏవో కారణాలవలల్ పేరు చందర్శేఖరరెడిడ్గా మారింది. తరావ్త అతని చెలెల్లు ఎన. మాలతీదేవి అనన్ పేరుతో కధలు రాయడం మొదలుపెటాట్రు. ఇటీవల 
విడుదలైన “ఇలుల్- ఇలాల్లు” కధ ఆమెదే, అలాగే రానునన్ “జీవితం” చితర్ కథకు ఇతివృతత్ం కూడా ఆమెదే. ఈ కధలు అపప్టోల్ ఆమె రాసిన కథలే. 

కథల మీద నుంచి చందర్శేఖరరెడిడ్ ఉతాస్హం నెమమ్దిగా నాటకాల మీదికి కూడా మళిళ్ంది. మదార్సు పచచ్పాప్స కాలేజీలో చదువుతునన్పుప్డు, 
అతనికి నేటి దరశ్కుడు – రామచందర్రావుతో పరిచయమైంది. రామచందర్రావు కూడా అదే కాలేజీలో చదువుతూ వుండేవారు. నాటకాల పటల్ ఎకుక్వగా 
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ఉతాస్హం చూపిసూత్వుండేవారు. ‘గుమసాత్’ ‘ఓటు నీకే’ ‘ఎవరు దొంగ?’ మొదలైన నాటకాలోల్ చందర్శేఖరరెడిడ్ నటించారు. కొంత కాలానికి ఈ నటన మరో 
పై మెటుట్ కూడా ఎకిక్ంది. ముదిగొండ లింగమూరిత్ రాసిన ‘పెళిళ్ చూపులు’ నాటికలో నటించి – రెడిడ్ ‘ఉతత్మ నటుడు’ బహుమతి కూడా పుచుచ్కొనాన్డు. 
డాకట్ర గోవిందరాజుల సుబాబ్రావు చేతుల మీదుగా ఆ బహుమతి పుచుచ్కొంటునన్పుప్డు – పేర్క్షకులోల్ వునన్ సాటి విదాయ్రుధ్లంతా కరతాళ ధవ్నుల 
చేసుత్నన్పుప్డు – చందర్శేఖరరెడిడ్ ఒళుళ్ పులకరించింది! తనూ ఒక నటుడిగా నిలబడగలిగాననన్ ధైరయ్ం, నటించగలననన్ ధీమా ఏరప్డాడ్యి. అయితే, ఆ 
‘ధీమా ధైరాయ్లు’ – అతనిన్ సినిమాల వైపు వెళళ్మని మాతర్ం పోర్తస్హించలేదు! నాటకాల మీద అతనికి ఉతాస్హం కలగడానికి అతని అనన్గారి ఉతాస్హం 
కూడా కొంత కారణం. ఆయన పదాయ్ల నాటకాల అభిమాని. చినన్తనం నుంచి, పదయ్ నాటకాలు చూడడం అంటే మహోతాస్హం చూపేవారు. 
వీలైనపుప్డలాల్ – తముమ్డిని కూడా వెంటబెటుట్కుని వెళూత్ వుండేవారు. 
 1958 లో చందర్శేఖరరెడిడ్ బి. ఏ. డిగీర్ తీసుకునాన్రు. ఎమ. ఏ. లో చేరి – చదువుతూ – కారణాంతరాలవలల్ మానేశారు. నాయ్యవాది కావాలని 
ఆశపడడ్ అతని తండిర్గారు – ఇంకో ఆశ కూడా పడాడ్రు – తన కొడుకును పోలీస ఆఫీసర గా చూడాలని. అదీ కుదరలేదు. సబ ఇనస్ పెకట్ర ఉదోయ్గానికి 
‘ఇంటరూవ్య్’ వసేత్ – రాలేదని అబదధ్ం చెపిప్ వెళళ్కుండా వూరుకునాన్డు రెడిడ్. వెళిళ్ వుంటే – అతని జీవితం ఇంకో దారి పటిట్ – అలా సాగిపోయేది. ఆ 
దారిగుండా వెళళ్కుండా ఆగిన అతని జీవితం – ఇంకో దారి కనిపిసేత్ ఆ దారి పటిట్ంది. ఆ దారి సినిమా పర్పంచానికి దారి. ఆ దారోల్కి వెళళ్డానికి కారణం 
– అంతకు ముందే అతను ఇంకో చినన్ దోవగుండా వెళిళ్ – ‘సినిమా దారి’ చూడడం! 
 ఇంటర మీడియేట తరావ్త అతనికి మూడు సంవతస్రాల పాటు – విరామం దొరికింది. ఆ సమయంలో అతను విజయవాడలో పర్భాత పికచ్రస్ 
అనే డిసిత్బూయ్షన ఆఫీసులో కొంత కాలం ఉదోయ్గం చేశాడు. ఆ టైమ లో అతను పర్తి రోజూ సినిమాలు చూసూత్ వచాచ్డు. అలా సినిమాలు చూడడంలో 
అతనికి తెలియకుండానే అతని ఊహలు ఆ సినిమా కధల మీద, సినిమాల మీదా చరచ్లు చెయయ్సాగాయి. అలా అతని వూహ నెమమ్దిగా సినిమా 
పర్పంచంలో విహరించింది. 
 మదార్సులో బి. ఏ. చదువుతునన్పుప్డు వలల్ం నరిసింహారావుతో పరిచయమైంది. అతని దావ్రా దరశ్కుడు జగనాన్ధ పరిచయం కావడం – 
సినిమాలోల్ పనిచెయాయ్లనన్ ఉతాస్హం తనకు వునన్టుట్ ఆయనతో చెపప్డం – ఆయన సరేననడం జరిగాయి. ఒక వేపు చదువుకుంటూనే – అతను 
సినిమాలోల్ పర్వేశించాడు. ‘ధరమ్ విజయం’ అనే కనన్డ చితర్ంలో దరశ్కతవ్ శాఖలో. జీతం వయ్వహారాలేమీ లేవు; పైగా షూటింగస్ లేనపుప్డే కాలేజీకి వెళళ్డం! 
సినిమా దరశ్కతవ్ం అనన్ది – అసలు షూటింగ ఎలా చేసాత్రనన్దీ కూడా అతనికి తెలీదు. 
 చాలా కాలం కిర్తం, శోభనాచల సూట్డియోలో షూటింగ జురుగుతునన్దని విని, ఒక మితుర్డితో కలిసి చూడాలని వెళాళ్డు. అపుప్డు 
‘మాయలమారి’ చితర్ం షూటింగ లో వుంది. దాదాపు మూడు గంటల పాటు బయట నిరీకిష్ంచిన తరావ్త, షూటింగ చూడాడ్నికి వీలేల్దని అందరీన్ బయటకి 
వెళళ్మనాన్రు. అంతే ! అపుప్డైనా అతను షూటింగ వాతావరణం చూడగలిగాడేగాని, షూటింగ మాతర్ం చూడలేదు ! 

చందర్శేఖరరెడిడ్ని జగనాన్ధ ‘శీర్ కృషణ్రాయభారం’ చితార్నికి పర్ధమ సహాయకుడిగా తీసుకునాన్రు! అపప్టికి అతనికి అనుభవం ఏమీ లేదనే 
చెపాప్లి. ఉతాస్హం మాతర్ం కొండంత వుంది. అదే అతనికి అనుభవం కంటె గొపప్గా సహాయపడింది. 

చందర్శేఖరరెడిడ్ నటుడిగా సినిమాలోల్ పర్వేశిసాత్డని అతని మితుర్లు చాలా మంది ఆశించారు. ఎంచేతంటే – అతను వలల్ం, మికిక్లినేని, 
పెరుమాళుళ్ మొదలైన వాళళ్తో కలిసి నాటకాలోల్ వేషాలు వేశాడు. పోతుగడడ్, కులం లేని పిలల్, అనాన్ చెలెల్లు మొదలైన నాటకాలోల్ అతనిన్ చూసిన చాలా 
మంది, సినిమాలోల్ వేషాలకు పర్యతిన్ంచమని సలహాలు ఇచాచ్రు. అయితే ఎందుకనో రెడిడ్ ఆ మారగ్ంలోకి వెళళ్లేదు. 

‘శీర్ కృషణ్రాయభారం’ జరుగుతూవుండగానే – వి. మధుసూదనరావు చందర్శేఖరరెడిడ్ని జగపతి సంసధ్లో జేరాచ్రు. అకక్డ నుంచీ అతను 
జగపతిలో వుంటూ ‘అనన్పూరణ్’ నుంచి ‘అదృషట్వంతులు’ వరకూ సహకార దరశ్కుడిగా పని చేశాడు. ఇవేకాకుండా – లకాష్ధికారి, జమీందారు, 
టాకీస్రాముడు, మనుషులు మారాలి చితార్లకు కూడా వి. మధుసూదనరావు దగగ్రే పని చేశాడు. మధయ్లో అనన్పూరణ్ సంసధ్లో ‘పూలరంగడు’ చితార్నికి 
ఆదురిత్ దగగ్ర కూడా పని చేశాడు. 

“ఇలాంటి దరశ్కుల దగగ్ర పని చెయయ్డం; కర్మశిక్షణ, పదధ్తీ పాటించే పెదద్ సంసధ్లో పని చెయయ్డం – నా పర్గతికి బాగా తోడప్డాడ్యి.” అంటారు 
చందర్శేఖరరెడిడ్. 
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‘మనుషులు మారాలి’ జరుగుతునన్ కాలంలో – అతని మితుర్డు యన. వి. పర్భాకరరెడిడ్ సొంతంగా చితర్ం తియాయ్లనుకుని, చందర్శేఖరరెడిడ్ని 
దరశ్కుని చెయాయ్లనుకునాన్రు. జగపతి అధిపతి రాజేందర్పర్సాద పోర్తాస్హం లభించింది; వి. మధుసూదనరావు బలపరిచారు. ఆ పోర్తాస్హ బలాలతో 
ఆయన దరశ్కుడు కాగలిగాడు. తొలిచితర్ం : ‘అనురాధ’. ఆ చితర్ం నిరామ్ణంలో వుండగానే నందిని వారి ‘అతత్లూ కోడళూళ్’ చితర్ం వచిచ్ంది. అయితే 
ముందుగా విడుదలైన చితర్ం – ‘అతత్లు కోడళూళ్’. ఈ చితర్ం తరావ్త, ‘విచితర్ దాంపతయ్ం’, ‘మానవుడు దానవుడు’ ‘బడిపంతులు’ ‘ఇలుల్ ఇలాల్లు’ చితార్లు 
డైరకుట్ చేశారు. వీటిలోల్ ‘మానవుడు దానవుడు’ కొతత్రకం చితర్ంగా పర్శంసింపబడి, శతదినోతస్వం చేసుకునన్ది. తకిక్న చితార్లు కూడా ఆరిధ్కంగా 
విజయవంతమైనవే. ‘మానవుడు దానవుడు’ తమిళంలోనూ, హిందీలోనూ నిరిమ్ంపబడుతునాన్యి. 

చందర్శేఖరరెడిడ్ పర్సుత్తం – కృషణ్కిశోర, గౌరీ శంకర, శీర్వాణి కంబైనస్, నందినీ కంబైనస్ మునన్గు సంసధ్ల చితార్లను డైరెకుట్ చేసుత్నాన్రు. వీటిలోల్ 
కృషణ్ కిశోర, గౌరీ శంకర సంసధ్ల చితార్లు షూటింగ కారయ్కర్మాలోల్ వునాన్యి. 

“సెటుస్ మీద – ఒకేసారి రెండు చితార్ల కంటె ఎకుక్వ చితార్లు వుండడం నేను అంగీకరించను.” అనాన్రు రెడిడ్ – తన విధానం గురించి 
మాటాల్డుతూ. 

వయ్కిత్గతంగా ఆయనకు మంచి కుటుంబగాధలు అంటే ఇషట్ం. అనీన్ కలిసి వసేత్ ఏదైనా పర్యోగాతమ్కమైన చితర్ం తియాయ్లనన్ ఆకాంక్ష కూడా 
వుంది. 

“నిజంగా, పెదద్ దరశ్కుల దగగ్ర, పెదద్ సంసధ్లలోనూ, పని చెయయ్డమే గొపప్ అనుభవంగా నేను భావిసాత్ను. అకక్డ నేను నేరుచ్కునన్ పాఠాలు అనీన్ 
ఇనీన్ కాదు. ఆ పాఠాలు తరావ్త ఉపయోగపడతాయని, అపప్టోల్ నాకు తెలిసిరాకపోయినా, ఇవాళ నేను వెనకిక్ చూసుకుంటే – నాడు నేరుచ్కునన్వనీన్ నేడు 
ఎంతగానో ఉపయోగపడుతునన్ందుకు నేనెంతో ఆనందపడుతూ వుంటాను. అది నా అదృషట్ంగా భావిసూత్ వుంటాను. 

చితార్లు నిరిమ్ంచాలనునే వారికి, అనిన్ విషయాలూ కాకపోయినా కొనన్యినా తెలిసి ఉండడం అవసరం అని నా అభిపార్యం. దాని వలల్ – 
అనిన్ంటికీ, దరశ్కుడి పైనో, తకిక్న వారి పైనో ఆధారపడవలసిన అవసరం వుండదు.” అనాన్రు ఆయన. 

ఆయన పర్సుత్తం దరశ్కతవ్ం వహిసుత్నన్ రెండు చితార్లకు నిరామ్తలే కథా రచయితలు. అలా – నిరామ్తలే కథకులు కావడం వలల్ చితర్ దరశ్కుడికి 
ఎలాంటి సదుపాయాలు వునాన్యి? మంచిదా ? కాదా ? – అనన్ పర్శన్కు సమాధానం చెబుతూ ఆయన – “అందులో కొంత లాభమూ వుంది; నషట్మూ 
వుంది. చితర్ నిరామ్తే కధకుడు కాబటిట్ – కథలో ఏదైనా కొతత్దనం వంటిది వుంటే – ‘నిరామ్త ఏమంటారో” అనన్ ఆలోచన ఉండదు. ధైరయ్ంగా పర్యోగం 
చెయయ్వచుచ్. ‘మానవుడు దానవుడు’ చితార్నికి అదే జరిగింది. ఆ చితర్ నిరామ్తే శీర్ చినన్పరెడేడ్ ఆ చితార్నికి కధకులు, ఆయనే నిరామ్త కాబటిట్ – ధైరయ్ంగా 
ముందుకు పోగలిగారు. అలా – చితార్నికి మంచి సహాయం జరిగింది. నిరామ్తే కధకుడైతే దరశ్కుడే నిరణ్యాలు చెయయ్వలసి వసుత్ంది. సినిమా కధ చరచ్ 
చెయయ్డానికి సాధారణంగా కూరుచ్నే నలుగురిలోనూ (దరశ్కుడు, నిరామ్త, కధకుడు, రచయిత) ఒకరు తగిగ్పోతారు. ఏమైనా నిరామ్తే కధకుడు కూడా 
అయితే, ఒక విధంగా మంచిదేనని నా అభిపార్యం. ఇపుప్డు నేను దరశ్కతవ్ం వహిసుత్నన్ శీర్ వాణీ కంబైనస్, కృషణ్ కిశోర చితార్లకు ఆయా నిరామ్తలే 
కధకులు. కధకుడే నిరామ్తయినపుప్డు, నిరామ్ణ దృషాట్య్ కూడా కధను మలచుకోడానికి వీలుంటుంది” అనాన్రు. 

నేటి చితర్ నిరామ్ణం గురించి చెబుతూ – “నేను సహాయ, సహకార దరశ్కుడిగా వునన్ రోజులోల్ వునన్ నటీనటుల సహకారం ఇవాళ లభించడం 
లేదు. అందుకని, అనుకునన్ది అనుకునన్టూట్, తియయ్దలచుకునన్ది తలచుకొనన్టూట్ తియయ్లేకపోతునాన్ము. ఇవాళ సెటోల్ వునన్ దరశ్కుడికి, సహాయకులకీ, 
తపప్ తకిక్న వాళెళ్వరికీ ఆతుర్త, ఆలోచనా లేవు. నటీనటుల కాలీష్టస్ దొరకడం కషట్ంగా వునన్ రోజులు. అయినా వాళెళ్పుప్డు వసాత్రో ఎవరికీ తెలియదు 
గాని, ఎపుప్డు వెళిళ్పోవాలో ఆ టైమ తెలుసుత్ంది. వాళుళ్ చాలా బిజీ. వాళుళ్ సెటోల్ వునన్ంతలోనే – అనుకునన్ది తియాయ్లిస్ వసుత్ంది. ఆ వయ్వధిలో దరశ్కుడు 
అనుకునన్ది అనుకునన్టుట్ తియయ్లేకపోతునాన్డు. చితర్ నిరామ్ణం పధకాల పర్కారం జరగాలి. కాని, పధకాలు వెయయ్డానికి అవకాశమే లేకుండా పోతునన్ది. 
పర్తి ఆరిట్సట్ నూ ‘ఎడజ్సట్’ చెయయ్వలసి వసుత్నన్ది. దాంతో అనుకునన్వి తారుమారవుతునన్వి” అనాన్రు చందర్శేఖరరెడిడ్. 

“సినిమాకు అవసరమైనది మంచి కథ. మంచి కథ కావాలంటే మంచి రచయితలు రాయాలి. నవలలను సినిమాలుగా తియాయ్లనుకుంటే – 
నవల నవలగా ఉండడం లేదు; అది సినిమాలాగే వుంటునన్ది. 
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ఉనన్ చితార్నిన్, తిరిగి చితర్ంగా తియయ్డంలో సేవ్చఛ్ వుండదు. సొంతంగా చితర్ం తీసుత్నన్పుప్డు మంచి ఉతాస్హం వుంటుంది; సేవ్చఛ్ వుంటుంది. 
ఉనన్దానిన్, బాగా ‘డెర్మటైజ’ చేసి చెపప్డానికి అవకాశం వుంటుంది. ముఖయ్ంగా ‘ఏదో చెయయ్గలుగుతునాన్ం – చేసుత్నాన్ం’ అనన్ తృపిత్ మిగులుత్ంది. ఎవరు 
కోరుకునన్దైనా ఆ తృపేత్ !” అనాన్రు చందర్శేఖరరెడిడ్. 

 
*** 
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