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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 

ఏఏనాటిదో ఈ అనుబంధంనాటిదో ఈ అనుబంధం  
-- చకర్ పాణి గురించి నాగిరెడిడ్చకర్ పాణి గురించి నాగిరెడిడ్

(( జయచితర్జయచితర్   ––  11999944,,  అకోట్ బర్అకోట్ బర్    సంచిక నుంచిసంచిక నుంచి  ))  
 పి.పులల్యయ్ గారి దరశ్కతవ్ంలో ‘ధరమ్పతిన్’ చితార్నిన్ నిరిమ్సుత్నన్ 

రోజులవి. ఆ చితార్నికి సంభాషణలు రాయడానికి ఒక రచయితను 
పిలిపించారు.  

ఐతే, ఆ రచయిత రాసిన సంభాషణలు దరశ్కుడికి అంత 
సంతృపిత్కరంగా అనిపించక ‘చందమామ’ రామారావు గారు తెనాలి 
నుంచి చకర్పాణి గారిని రపిప్ంచారు మళీళ్ సంభాషణలు రాయించడానికి.  

‘ధరమ్పతిన్’ చితార్నికి చకర్పాణి గారు రాసిన సంభాషణలు 
సంతృపిత్కరంగా వుండడంతో వాహినీ వారి ‘సవ్రగ్సీమ’ చితార్నికి కూడా 
ఆయన చేతనే సంభాషణలు రాయించడం జరిగింది. అపప్టి నుంచి అంటే 
1943 నుంచీ మా సంసథ్కీ చకర్పాణి గారికీ అలా అనుబంధం ఏరప్డింది.  

చకర్పాణి గారి అసలు పేరు ఎ.వి.సుబాబ్రావు. ఆయనకి తెలుగు, తమిళం, హిందీ, బెంగాలీ భాషలు కుష్ణణ్ంగా తెలుసు.  
అసలు ఆయన బెంగాలీ భాష నేరుచ్కోవడమే చాలా చితర్ంగా జరిగింది. అదెలాగంటే, ఆయన టి.బి. చికితస్ నిమితత్ం మదనపలిల్ లోని 

‘ఆరోగయ్వరం’ హాసిప్టల లో చేరారు. అకక్డ ఆయన పకక్ బెడ లోని పేషెంట ఒక బెంగాలీ వయ్కిత్. చికితస్ నిమితత్ం మూడు మాసాల పాటు ఆ ఆసప్తిర్లో 
వునన్ చకర్పాణి గారు ఆ వయ్కిత్తో పరిచయం పెంచుకుని. ఆయన వదేద్ బెంగాలీ భాష మాటాల్డడం, రాయడం, చదవడం నేరుచ్కునాన్రు. ఆ తరావ్త సుపర్సిదధ్ 
బెంగాలీ రచయిత శరత చందర్ చటరీజ్ గారి నవలలను తెలుగు భాషలోకి అనువదించే సాథ్యికి చేరుకునాన్రు. ఏదైనా నేరుచ్కోవాలనే తపన వుంటే చాలు. 
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ఎటిట్ పరిసిథ్తులోల్నైనా ఎలాంటి వారైనా నేరుచ్కోగలరు అనడానికి చకర్పాణి గారు ఒక నిదరశ్నం. ఆయనలో గల ఈ సామరధ్య్మే ఆయనపై నాకు 
అపరిమితమైన అభిమానం కలగడానికి దోహదం చేసింది.  

ఒక సారి ఆయన తాను అనువదించిన నవలల మొదటి సంపుటి పూరత్యిన సందరభ్ంగా, రెండవ సంపుటిని విడుదల చేసే ఉదేద్శయ్ంతో నా వదద్కు 
వచాచ్రు. బి.ఎన.కె. పెర్స ఆరంభించిన కొతత్లో ‘యువ పబిల్కేషనస్’ దావ్రా తన పుసత్కాలను విడుదల చేయమని ఆయన ననున్ కోరారు. ఆ సమయంలోనే 
మా సేన్హం మరింత బలపడింది.  

ఇటు సూట్డియో అటు పబిల్కేషన కి సంబంధించిన పనులతో సతమతమవుతూనన్ చకర్పాణి గారిన్ మదార్సులోనే కాపురం పెటట్మని సలహా 
ఇచాచ్ను. ఆయన, తలిల్ లేని తన ఇదద్రు కొడుకులతోనూ మదార్సుకు మకాం మారాచ్రు. పెదద్ కొడుకు తిరుపతి రావు(మేము ముదుద్గా అతడిన్ ‘తిరు’ అని 
పిలిచేవాళళ్ం). రెండవ కొడుకు సుధాకర. (పర్సుత్తం హైదార్బాదులో వునాన్డు) వాళిళ్దద్రినీ చదువు నిమితత్ం రాయపేటలోని ‘చిలర్డ్న గారడ్న సూక్లు’లో 
చేరాచ్ము. తమ సూక్లోల్ పిలల్లకి సీటు ఇచిచ్న ఆ సూక్లు నిరావ్హకులు, శరమ్గారు అకక్డ హాసట్ల వసతి లేదనాన్రు.  

ఈ విషయానిన్ నా భారయ్కి చెపిప్. ‘తలిల్లేని ఈ ఇదద్రు పిలల్లకీ నువేవ్ తలిల్గా ఉండాలి’ అనాన్ను.  
అందుకు ఆమె మారు మాట చెపప్కుండా తన సమమ్తిని తెలియజేసింది. అపప్టి నుంచీ ఆ ఇదద్రు పిలల్లూ మాతో పాటే వుండేవారు. మా పిలల్లోత్ 

పాటు వాళూళ్ నా భారయ్ని ‘అమామ్’ అని పిలిచేవారు.  
వారికేదనాన్ అవసరమొచిచ్ చకర్పాణి గారిని అడిగితే, ‘వెళిళ్ అమమ్నడగండి’ అని పంపేసేవారు ఆయన.  
ఆయనకు నా చినన్ కొడుకు బాబీజ్ (నిరామ్త బి.వెంకటార్మరెడిడ్), నా కుమారెత్ శారద అంటే చాలా అభిమానం. పిలల్ల మధయ్ ఆయనా ఒక 

చినన్పిలల్వాడిలా పర్వరిత్ంచే వారు. అలా కర్మకర్మంగా ఆయన మా కుటుంబ సభుయ్లలో ఒకరయాయ్రు.  
ఆయన మా ఇంటి మేడ మీద ఓ గదిలో వుండేవారు. నాగిరెడిడ్ - చకర్పాణి అంటే ఇదద్రూ అనన్దముమ్లేమోనని అందరూ అనుకునే సాథ్యికి మా 

ఇదద్రి మధయ్ సేన్హం వరిధ్లిల్ంది. ఆయన పిలల్లూ, మా పిలల్లూ ఒకే చోట పడుకోవడం వలల్ ఇంటోల్ సథ్లం చాలక నేను వరండాలో పడుకోక్వలసి వచేచ్ది.  
పనిమీద బయటికెళిళ్ - రాతిర్ ఎనిమిది గంటల లోపు నేను ఇంటికి తిరిగి రాకపోయే సరికి చకర్పాణి గారు విలవిల లాడిపోయేవారు. వచిచ్న 

తరావ్త వెంటనే ఆలసాయ్నికి తగిన కారణం ఆయనకి చెపిప్ తీరాలిస్ందే. లేకపోతే వూరుకునే వారు కాదు. అలా ననున్ కంటికి రెపప్లా కాపాడేవారు. నా 
గురించి ఎవరైనా (అది మా పిలల్లే అయినా సరే !) పొరబాటుగా మాటాల్డితే సహించేవారు కాదు ఐతే, తను మాతర్ం ననున్ అపుప్డపుప్డు మందలించేవారు. 
ఆ మందలింపు కూడా ఒక గురువు తన పిర్య శిషుయ్డిన్ మందలించే తీరులో వుండేది.  

ఈ సేన్హమే దినాదినాభివృదిధ్ చెంది కాలకర్మేణా భాగసావ్మాయ్నికి పునాది వేసింది. నేను సూట్డియో పార్రంభిదాద్మని ‘పాల్న’ చేసినపుప్డు 
అందులో తనూ ఒక భాగం పంచుకునాన్డు. ఆ విధంగా ‘విజయా పొర్డక్షనస్’ ను సాథ్పించి, సంసథ్ తొలిచితర్ంగా ‘షావుకారు’ ని నిరిమ్ంచాం. ఆ చితార్నికి 
కథ రాసింది చకర్పాణి గారే! ఆ చితర్ం టైటిలస్ లో మొదటి సారిగా ‘నాగిరెడిడ్ - చకర్పాణి’ అని చూపించాం. అపుప్డు పార్రంభమైన ఆ జంట పేరుల్ ఆయన 
బర్తికి వునన్ంత కాలమూ మా చితార్లనిన్ంటిలోనూ ‘టైటిలస్’ లో కనిపించింది.  

కథ.. సంభాషణలు.. దరశ్కతవ్ం.. ఇలా మా చితార్ల నిరామ్ణ బాధయ్తంతా ఆయనే వహించేవారు.  
చితర్ం పంపిణీ బాధయ్త మాతర్ం నేను నిరవ్హించేవాడిని. అతని పనిలో నేను గాని, నా పనిలో అతను గాని ఎనన్డూ జోకయ్ం కలిగించుకునే వారం 

కాదు.  
పని విషయంలో మాతర్ం ఆయన చాలా కఠినంగా వయ్వహరించేవారు.  
ఉదాహరణకి, ‘మిసస్మమ్’ చితర్ం తొలి షెడూయ్లులో భానుమతి నటించారు. రెండవ షెడూయ్లు చితీర్కరణ పార్రంభానికి ముందు, కథ పర్కారం 

భానుమతి కైరసత్వ కుటుంబానికి చెందిన అమామ్యి. ఎన.టి.రామారావు హిందువు. ఉదోయ్గం కోసం ఇదద్రూ భారాయ్ భరత్లుగా నాటకం ఆడే దృశాయ్లు 
చితీర్కరించాలిస్న సమయంలో - భానుమతికీ, చకర్పాణి గారికీ ఏదో విషయంలో అభిపార్య భేదాలు వచాచ్యి.  

వెంటనే చకర్పాణి గారు భానుమతిని పిలిచ్, అంతవరకూ ‘షూట’ చేసిన ‘నెగెటివ’ ని ఆమె కళళ్ ముందే కాలేచ్సి ఆమెకు ఇవావ్లిస్న పారితోషికం 
అణాపైసలోత్ సహా లెకక్గటిట్ ఇచిచ్ పంపేశారు.  
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ఆ తరావ్త, అంతవరకూ చినన్ చినన్ పాతర్లు పోషిసుత్నన్ సావితిర్ని కథానాయికగా ఎనున్కుని ‘మిసస్మమ్’ చితార్నిన్ పూరిత్ చేశారు. అలాంటి గుండె 
ధైరయ్ం వునన్ వయ్కిత్ ఆయన.  

అలాగే, ‘రామ ఔర శాయ్మ’ (తెలుగులో రాముడు - భీముడు) హిందీ చితర్ంలో కథానాయిక పాతర్కి అపప్టోల్ ‘నెంబర వన’ సాథ్నంలో వునన్ 
‘హీరోయిన’ ని ఎనున్కునాన్రు. ఐతే, చితీర్కరణ సమయంలో ఆమెతో మా యూనిట కి విభేదాలు వచిచ్ అపప్టోల్ అది తీవర్మైన సంచలనానిన్ సృషిట్ంచింది. 
ఫలితంగా ఆ చితర్ంలో వహీదా రెహమాన కథానాయికగా నటించాలిస్ వచిచ్ంది. ఆనాడు ఎదురైన సమసయ్ను నేను ధైరయ్ంగా ఎదురొక్ని విజయం 
సాధించడానికి అనంత నారాయణన, అడొవ్కేట ఎన.సి.రాఘవాచారి, ఎ.ఎల.శీర్నివాసన మొదలైన వారు ఎంతో సహకరించారు. ఐతే, అనిన్ంటినీ మించి 
నాకు అండదండగా నిలిచ్ ధైరాయ్నిన్ నూరి పోసింది చకర్పాణి గారే! ఇలా చెపుప్కుంటూ పోతే ఎనోన్ సంఘటనలునాన్య!.  

ఈనాడు పనెన్ండు భాషలోల్ పర్చురించబడుతునన్ ‘చందమామ’ పేరు పర్ఖాయ్తులు అందరికీ తెలిసినవే! ఆరేళళ్ పిలల్ల దగగ్రున్ండీ ఎనభైయేయ్ళళ్ 
వృదుధ్ల వరకూ ‘పెదద్లు చదివే పిలల్ల పతిర్క’ గా కొనియాడబడుతూనన్ ఆ పతిర్క పేరు పర్ఖాయ్తులకు మూలపురుషుడు చకర్పాణి గారే! 

పర్తి కథకీ ఒక పర్యోజనం వుండాలి. పఠితలు తమతమ వయ్కిత్తావ్నిన్ పెంపొందించుకోవడానికి దోహదం చేసేలా వుండాలి. మనో వికాసంతో 
పాటూ విజాఞ్నానిన్ పెంపొందించే విధంగా వుండాలి అనేవారు. ఆ సిదాధ్ంతంతోనే నేటి యువతరానికి మన సంపర్దాయాలిన్, పురాణేతి హాసాలిన్ 
తెలియజెపాప్లనే ఉదేద్శంతో రామాయణం, భారతం, భాగవత కథలిన్ పాతర్లిన్ అందమైన బొమమ్లతో పర్చురించేవారు. నూట నాలుగు డిగీర్ల జవ్రంతో 
బాధపడుతూనాన్ సరే, చకర్పాణి గారి ఆమోదం లేనిదే ‘చందమామ’ లో ఒకక్ వాకయ్ం కూడా పర్చురించబడేది కాదు. ఆ పతిర్కతో ఆయనకునన్ అనుబంధం 
అలాంటిది.  

పేరుకు పిలల్ల పతిర్కే అయినా. అందులో పెదద్వాళళ్కి కూడా ఉపదేశాలు వుండాలి. అయితే, ఆ ఉపదేశాలు ఏ ‘ఇజా’నికీ లోబడి వుండకూడదు 
అనేది ఆయన సిదధ్ంతం. ఇతరులు రాసి పంపిన కథలిన్ కూడా దిదిద్ తిరగరాయమనే వారు ఆయన. ఒకోక్సారి ఆయనే రాసేవారు కూడా! 

చితర్ నిరామ్ణంలోనూ, పతిర్కా నిరవ్హణలోనూ ఆయన చేసిన సేవలు అమూలయ్ం.  
ఉదయం పూట సూట్డియో వయ్వహారాలు, మధాయ్హన్ం రెండు గంటలసేపు పతిర్కా నిరవ్హణ కారయ్కర్మాలు, ఆ తరావ్త రాతిర్ ఏడుగంటల వరకూ 

సూట్డియో... ఆ పైన మళీళ్ పతిర్కాఫీసులో పని.. ఇది చకర్పాణి గారి తీరికలేని దినచరయ్.  
ఆయన విజయాలకి ముఖయ్కారణం - ఆయనకునన్ లౌకిక జాఞ్నం. చితర్ నిరామ్ణంలో ఆయనొక పేర్క్షకుడు. ‘చందమామ’ పర్చురణలో ఆయన ఒక 

పాఠకుడు.  
చినన్పిలల్లకు ఏవి నచుచ్తాయి? ఏవి నచచ్వు? - అనేవి చకక్గా విశేల్షించగలడాయన. అలాగే చితార్ల విషయంలో కూడా పేర్క్షకులకు ఏది 

నచుచ్తుంది? ఏది నచచ్దు? - అనేది చకక్గా పరిశీలించి చెపప్గలగడం ఆయన పర్తేయ్కత.  
ఇంతటి వివేచనా శకిత్, దూరదృషిట్గల మేము నిరిమ్ంచిన చితాలోల్ ఘోర పరాజయం పొందిన చితర్ం ‘చందర్హారం’. 
‘పాతాళ భైరవి’ అఖండ విజయం సాధించిన తరావ్త ఆ ఉతాస్హంతో దానిన్ మించిన మరో అదుభ్తమైన చితార్నిన్ నిరిమ్ంచాలనే ఉదేద్శంతో 

నిరిమ్ంచిన చితర్ం ‘చందర్హారం.’ ఎన.టి.రామారావు, ఎస.వి.రంగారావు, శీర్రంజని, సావితిర్ వంటి భారీ తారాగణంతో నిరిమ్ంచిన ఈ చితర్ం తపప్కుండా 
విజయం సాధిసుత్ందని అనుకునాన్ము. దానికి తగగ్టేట్ భారీ ఎతుత్న ‘పబిల్సిటీ’ చేశాం. ఆంధర్దేశమంతటా చితర్ం విడుదలైంది. 

నెలూల్రులో మా మావగారి థియేటర ‘శేష మహల’ లో విడుదలైంది. ‘చందర్హారం’ చితార్నికి భారీ ఎతుత్న ఆదరణ లభిసుత్ందనే ఆశతో నేను, 
చకర్పాణీ సాయంతర్ం ఆటకి థియేటర కి వెళాళ్ం. చితర్ం పార్రంభమైంది. విరామ సమయంలో మమమ్లిన్ చితర్ నిరామ్తలుగా గురుత్పటిట్న కొందరు 
విదాయ్రుధ్లు ‘విరామం తరావ్తైనా చితర్ంలో కథ వుంటుందా ! హీరో ఇకనైనా నిదర్లేసాత్డా?’ అని అడిగారు. దాంతో, అంతవరకూ ఆ చితర్ం పటల్ మాకునన్ 
నమమ్కం కాసాత్ గాలోల్ కలిసిపోయింది.  

మా మావగారింటికి కూడా వెళళ్కుండా థియేటర నుండీ నేరుగా కారులో మదార్సుకి బయలేద్రాం. నెలూల్రు నుంచి మదార్సులో టి.నగర లోని మా 
ఇంటికొచేచ్ వరకూ మేమిదద్రం ఒకక్ మాట మాటాల్డితే ఒటుట్.  

ఇలుల్ చేరాక, కారు దిగుతూ ‘గంట ఎంతైంది?’ అని అడిగాను చకర్పాణి గారిని.  
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‘రెండునన్ర’ అనాన్రు ఆయన.              
అలాగే వెళిళ్ పడుకొని మరాన్డు ఉదయం లేచి ఆ చితర్ం గురించి తీవర్ంగా ఆలోచించడం మొదలుపెటాట్ం.  
‘చందర్హారం’ సినిమా పూరత్యిన తరావ్త మదార్సులో ‘పొర్జెక్షన’ వేసేత్, చూసిన వాళల్ంతా ‘చితర్ం సూపర హిట’ అనాన్రే! మరి ఎందుకింత 

ఘోరంగా పరాజయం పొందింది? - అని విశేల్షించుకునాన్ం. చితర్ం గురించి. అందులోని లోటుపాటుల్ గురించి పేర్క్షకుల దృషిట్తో ఆలోచించాం, ఒక 
నిరాణ్యినికి వచాచ్ం. ఆ నిరణ్యానిన్, మా తదుపరి చితార్ల నిరామ్ణంలో అమలు జరిపాము. ఫలితంగా ఎనోన్ విజయాలు చవిచూశాం.  

చకర్పాణి గారు ఒక కథని, చితర్ కథగా తయారు చేసి, దానిన్ మా పిలల్లకి చదవడానికి ఇచేచ్వారు. పిలల్ల అభిపార్యాలిన్ ఆయన తపప్ని సరిగా 
వినేవారు. వాటిలో ఆచరణ యోగయ్మని అనిపించిన వాటిని చితర్ంలో ఉపయోగించేవారు. వయోభేదం పాటించకుండా అందరి అభిపార్యాలనూ ఆయన 
గౌరవించేవారు. చితర్ంలో సంభాషణలు పాతర్ పరంగా నిరుధ్షట్ంగా, టూకీగా వుండాలనే వారాయన. ఇలా పర్తి విషయానీన్ నిశితంగా పరిశీలించేవారు.  

ఆంధర్ దేశంలో పర్భలమైన కులాలు రెండు - ఒకటి రెడిడ్, రెండు కమమ్ మాలాగే (నేను రెడిడ్ కుటుంబానికి చెందిన వాడిన్, చకర్పాణి కమమ్ 
కుటుంబానికి చెందిన వారు) ఈ రెండు కులాల మధయ్ సఖయ్త ఏరప్డాలనన్ సదుదేద్శంతో చకర్పాణి గారు ఎన.టి.రామారావు, అకిక్నేని నాగేశవ్రరావులను 
రెడిడ్-కమమ్ కులాలకు పర్తినిధులుగా రెండు పాతర్లు సృషిట్ంచి, వారితో ‘కాలం మారింది - మనుషులే మారాలి’ అనే చితర్ నిరామ్ణానికి సనాన్హాలు చేశారు. 
ఐతే, ఆ చితర్ నిరామ్ణం పార్రంభం కాకముందే చకర్పాణి గారు అకాల మృతుయ్వు వాతబడాడ్రు. ఆయన లేకుండా చితార్నిన్ నిరిమ్ంచే ధైరయ్ం నా మనసుకి 
రాలేదు.  

మా సేన్హానిన్ విడదీయగల శకిత్ ఆ మృతుయ్వుకి మాతర్మే వుంది. ఆయన భౌతికంగా నానుంచి వేరైనది మా ‘విజయా హాసిప్టల’ లోనే! చకర్పాణి 
గారి కుటుంబ సభుయ్లు (కీ.శే.తిరుపతి రావు కుటుంబం) మా కుటుంబంతో కలసిమెలసి వుండడం. ఆయన నాతో సనిన్హితంగా మెలిగినంత సంతృపిత్ని 
కలుగజేసోత్ంది.  

ఈనాడు నా గురించి పర్జలకు ఈ మాతర్మైనా తెలిసి వుండడానికి కారణం చకర్పాణి గారే! నాకు మంచి మితుర్డుగా, సోదరుడుగా, మారగ్దరిశ్గా, 
గురువుగా వుండి చిరసమ్రణీయుడయాయ్రు చకర్పాణి గారు. 
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