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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 

 

  నిమాటోగర్ ఫీనిమాటోగర్ ఫీ  
అనన్యయ్అనన్యయ్  

((  నిమారంగంనిమారంగం,,  11997711,,  ఫిబర్ వరిఫిబర్ వరి    సంచిక నుంచీసంచిక నుంచీ))  
  

 మనకునన్ కొదిద్మంది పర్థమ శేర్ణి ఛాయాగార్హకులలో అనన్యయ్ 
(డి.ఎల.నారాయణ) ఒకరు. 30 ఏళళ్కు పైగా కెమేరా ఆయన జీవితంలో ఒక భాగమై 
పోయింది.  

అనన్యయ్ 1923 జనవరి 12న మైసూర రాషట్రంలోని చితల దురగ్లో జనిమ్ంచారు. 
హైసూక్ల విదాయ్భాయ్సం పూరిత్ చేశాక తన 17వ ఏటనే మదార్సు పార్గోజ్తి సూట్డియోలో 
విఖాయ్త ఛాయాగార్హకులు కీ|| శే|| రామనాధ గారి దగగ్ర అపెర్ంటిస గా చేరారు.  

“ఆ రోజులోల్ మాకు రోజుకి నాలుగణాలు అంటే ఇపప్టి ఇరవై అయిదు పైసలు 
బేటా ఇచేచ్వారు. అయినా, ఆ రోజులోల్ ఆ డబుబ్ భోజనానికి, టిఫెన కి సరిపోయేది,” అని 
ఆయన నవువ్తూ అంటూ, “సాంకేతికంగా ఈనాడు ఉనన్ సౌలభాయ్లు మాకు ఆ రోజులోల్ 

లేవు. ఉనన్ వాటితోనే సరిపెటుట్కునే వాళళ్ం. ఎకుక్వగా రిఫెల్కట్రస్ తో ఔట డోర షూటింగ జరిపేవాళళ్ం,” అనాన్రు పాతరోజులు జాఞ్పకం చేసుకుంటూ.  
ఈయన తాతగారు, చలనచితర్ పితామహులు సవ్రీగ్య హెచ.ఎం.రెడిడ్గారు ఆ రోజులోల్ నేటి పర్ముఖ దరశ్కనిరామ్త ఎల.వి.పర్సాద గారు హీరోగా 

నిరిమ్ంచిన “సతయ్మే జయం” చితార్నికి అనన్యయ్ కెమెరామన గా పని చేశారు.  
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అవి దివ్తీయ పర్పంచ సంగార్మం ముమమ్రంగా సాగుతునన్ రోజులు. మదార్సు మీద కూడా బాంబులు పడడంతో సవ్రీగ్య రెడిడ్గారు 
మదార్సునించి మైసూర కు తమ నిరామ్ణ కారయ్కర్మానిన్, సూట్డియోను కూడా తరలించారు. ఐతే, ఆ మారుప్ అంతగా సహకరించక పోవడంతో అనన్యయ్ 
తన అదృషాట్నిన్ పరీకిష్ంచుకునేందుకు పూనా పర్యాణం కటాట్రు. పూనా షాలిమార సూట్డియోలో డబూయ్ల్.జడ. అహమద దగగ్ర సహాయకుడుగా కొనిన్ 
చితార్లకు పనిచేసి 1945లో తిరిగి మదార్సు చేరారు.  

అపప్టికి మిరాజ్పూర రాజావారి శోభనాచల సూట్డియో మాంచి డిమాండ లో ఉంది. అకక్డ శీర్ కోటిన్స వదద్ సహాయకుడిగా అనన్యయ్ మరికొనిన్ 
చితార్లకు పని చేశారు. రాజా సాబ “కీలు గుఱఱ్ం” తీసూత్ అనన్యయ్కు కెమెరామన గా అవకాశమిచాచ్రు. ఆ తరావ్త “తిలోతత్మ, పిర్యురాలు, లక్షమ్మమ్” 
వగైరా చితార్లకు పనిచేశాక 1951లో ఆ సూట్డియోకు గుడ బై చెపిప్ బయటకు వచిచ్, శుభోదయా వారి “ఆదరశ్ం” చితార్నికి పనిచేశారు.  

హీరో కాంతారావు తొలి చితర్ం “పర్తిజఞ్”ను సవ్రీగ్య రెడిడ్గారు నిరిమ్సూత్, అనన్యయ్ను కెమెరామన గా నియమించారు. ఆ తరావ్త “వదద్ంటే 
డబుబ్”, మరికొనిన్ చితార్లకు పనిచేశాక అనన్యయ్ కర్మంగా ‘ఫీర్లానస్ర’ అయి, డి.బి.ఎస. వారి “పెంకి పెళాళ్ం”, పొనన్లూరి వారి “శోభ”, 
“బండరాముడు” (తమిళ రూపాంతరం “అతిశయ తిరుడన” కూడా), కాళిదాసు, మహామంతిర్ తిమమ్రుసు, రాముడు భీముడు, “శీర్ కృషాణ్వతారం” వంటి 
కొనిన్ రజతోతస్వ చితార్లకూ పని చేశారు. ఇంతవరకు ఆయన అనిన్ భాషలకు కలిపి మొతత్ం 80 చితార్లకు పని చేశారు. హీరో కాంతార్రావు హేమా 
ఫిలిమస్ పతాకం కింద సమరిప్ంచిన “సపత్సవ్రాలు” నించి, సంజీవిని ఫిలిమస్ తొలి చితర్ం “గండర గండడు”. దివ్తీయ చితర్ం తవ్రలో విడుదలయేయ్ “పేర్మ 
జీవులు” కూడా అనన్యయ్ పర్తిభకు నిదరశ్నాలే.  

పర్సుత్తం రెండు కనన్డ చితార్లకు మంతార్లయా మూవీస వారు గేవా కలర లో నిరిమ్ంచే హిందీ చితార్నికి అనన్యయ్ పని చేసుత్నాన్రు.  
“ఆ రోజులోల్ డెబీర్ బెల అండ హాల, ఐమో కెమెరాలతో షూట చేసే వాళళ్ం. ఈ రోజు మిచెల, ఎయిరోపెల్కస్ లు కూడా వాటికి జత కలిశాయి. 

అలాగే ‘జూమ’ కూడా సాంకేతికంగా ఎంతో మంచి ఫలితాలను ఇసోత్ంది. పోతే, టార్లీకి పనికాసత్ తగిగ్ంది. సాంకేతికంగా విదేశ చితార్లతో మన చితార్లు 
కూడా ఇపుప్డిపుప్డే పోటీ పడుతునాన్యి మనకునన్ సాంకేతిక సదుపాయాలు, ఆరిధ్క సోథ్మత ఒక పరిధిని దాటడం లేదు. చితర్ నిరామ్ణంలో “సీప్డ” 
ఎకుక్వైంది. ఒక విధంగా అది హరష్ణీయమైనా మరో విధంగా కావ్లిటీ వరక్ చూపించడానికి ఎకుక్వ అవకాశాలు లేవు. అయినా, ఉనన్ంతలోనే నిరుద్షట్మైన 
ఫలితాలను ఇవవ్డానికి పర్యతిన్సుత్నాన్ం.” అనాన్రు అనన్యయ్.  

తెలుపు-నలుపు చితార్ల ఫోటోగర్ఫీ కంటే వరణ్ చితార్ల ఫోటోగర్ఫీ సులభమని ఈయన అభిపార్యం. వరణ్ చితార్లలో ‘లైట అండ షేడ’, సెట లు, 
దుసుత్లు కెమరామెన పనిని సులభం చేసాత్యి అంటారు.  

తెలుగు, తమిళం, కనన్డం, మలయాళం, హిందీ, ఆంగల్ భాషలలో తన మాతృభాష మరాఠీ అంత అనరగ్ళంగా మాటాల్డగల అనన్యయ్ గృహం 
ఎనమండుగురు పిలల్లతో కళకళలాడుతూంటుంది. ఎపుప్డూ చిరునవువ్తో పినాన్ పెదాద్ అందరినీ ఆపాయ్యంగా పలకరిసూత్, తన పనేమిటో తనేమిటో తపప్ 
ఇతర విషయాలలో జోకయ్ం కలుగజేసుకోని అనన్యయ్ సినిమా రంగంలో అందరికీ మితుర్లు ఆపుత్లు అజాత శతుర్వు.  

పెదద్బాబ్య మలిల్క తండిర్ అడుగుజాడలలోనే సినిమాటోగర్ఫీ వృతిత్ని చేపటాట్డు.  
“ననన్డిగితే ఈ వృతిత్కి డిపొల్మాలు, డిగీర్లు కంటే పార్కిట్కల నాలెడజ్ ఎంతో సహాయపడుతుందంటాడు. పోతే ఫోటోగర్ఫీకి కావలిస్ందలాల్ ఇంకా 

నేరుచ్కోవాలనే తపన, పటుట్దల, కారయ్దీక్ష” అనాన్రు అనన్యయ్ – ఫోటోగర్ఫీని వృతిత్గా సీవ్కరించదలచిన వారికి మీరిచేచ్ సలహా ఏమిటని అడిగితే.  
మూడు దశాబాద్లకు పైగా ఛాయా గార్హణంలో అనుభవం సంపాదించిన అనన్యయ్ ఇపప్టికీ అదే ఉతాస్హంతో సెట లో పని చేసూత్ ఉంటే చూడ 

ఎంతో ముచచ్టగా ఉంటుంది.  
భవిషయ్తుత్లో కూడా ఈయన ఎనోన్ సరికొతత్ పర్యోగాలు చేసి, పేర్క్షకులకు మరింత కనున్ల పండువగావిసాత్రు.  
వారి కొడుకు మలిల్క తవ్రలోనే తండిర్ అంతటి వాడవావ్లని “సినిమారంగం” ఆశీరవ్దిసోత్ంది.  

*** 
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