
  

øöeTT~ www.koumudi.net Ä>∑dtº   2019 

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 

ఆర్ఆర్..  నటరాజనటరాజ  మొదలియార్మొదలియార్  
(( జయచితర్జయచితర్   ––  11997711,,    ఫిబర్ వరిఫిబర్ వరి  సంచిక నుంచీసంచిక నుంచీ))  

దకిష్ణ భారత దేశంలో తొలిసారిగా మూకీ చితర్ం నిరిమ్ంచిన 
ఘనత గల మహనీయుడు ఆర. నటరాజమొదలియార 1918 లో ఆయన 
“కీచకవధ’ నిరిమ్చారు. ఆయన పర్సుత్తం మదార్సులోనే వుంటునాన్రు. 
ఆయన జీవితసంగర్హానీన్, ఆయనతో జరిపిన ‘ఇంటరూవ్య్’ నూ ఇకక్డ 
పర్చురిసుత్నాన్ము : 

“రవి అసత్మించని బిర్టిష సామార్జయ్ంలో ఒక భాగంగా 
భారతదేశం వునన్ రోజులోల్, బిర్టిష వారు భారతీయులిన్ బానిసలుగా 
చూసుత్నన్ రోజులోల్ – ఒక భారతీయుడు ఒక బిర్టిష వనితకు తన చితర్ంలో 
వేషం యిచిచ్, (ఆ వేషానికి దౌర్పది అని పేరు పెటిట్) ఆమె వలువలిన్ 

వూడదీయించాడంటే, ఆ భారతీయుడికి ఎనిన్ గుండెలు కావాలి? ఆ భారతీయుడిని గౌరవించే భాగయ్ం నాకు కలిగినందుకు నేనెంతో గరివ్సుత్నాన్ను –“ 
ఆ మధయ్ చితర్సీమలోని నిషాణ్తులను సనామ్నించడానికి ఏరాప్టైన ఒక సభలో తమిళనాడు ముఖయ్మంతిర్ కరుణానిధి అనన్ మాటలు ఇవి. 
ఆ భారతీయుడు ఆర. నటరాజమొదలియార. ఆ బిర్టిష వనిత ‘మిసెస వైలెట బేరీ’; ఆ చితర్ం – ‘దౌర్పదీ వసాత్ర్పహరణం’. అది అరధ్ శతాబద్ం 

కిర్ందటి మాట. 
1885 జనవరి 26 న వెలూల్రు (రాయవెలూల్రు) లో నీతి నిజాయితీలకు పేరు పడడ్, వాయ్పారసుత్ల కుటుంబంలో ఆర. నటరాజమొదలియార 

జనిమ్ంచారు. తండిర్ రంగసావ్మి మొదలియార. నటరాజ మొదలియార మెటిర్కుయ్లేషన వరకూ చదువు అకక్డే సాగించారు. తండిర్గారివలె తానూ 
వాయ్పారం చెయాయ్లని – తన పెతత్లిల్ కొడుకు ధరమ్లింగ మొదలియార తో కలిసి, మదరాస లో ‘వాటస్ న అండ కో’ అనే వాయ్పార సంసధ్ సాధ్పించారు. 
అయిదారు సంవతస్రాలపాటు సైకిళళ్ను దిగుమతి చేసి అముమ్తూ వుండేవారు. 
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ఆ తరావ్త వారు ‘రోమార డాన అండ కో” అనే ఒక సంసధ్ను కొనాన్రు. ఈ సంసధ్ మోటార కారల్ను దిగుమతి చేసి అమేమ్ది. దకిష్ణ భారత దేశంలో 
ఈ వాయ్పారం చేసే రెండు సంసధ్లోల్ ఇదీ ఒకటి. వాయ్వారం బాగా సాగుతునన్ది. మంచి వాయ్పారిగా నటరాజమొదలియార కు మంచి పేరు వచిచ్ంది. కాని, ఆ 
జీవితం ఆయన కంత నచచ్లేదు. ఏదో కొరతగానూ, నిరీజ్వంగానూ కనిపించింది. సవ్తహాగా ఆయనకు చితార్లనాన్, చితర్కళ అనాన్ అభిరుచి వుంది. ఏదైనా 
సృజనాతమ్కమైన వాయ్పారం గాని, వృతిత్ గాని చేయాలని కోరిక కలిగింది. 

అపుప్డే, భారత దేశంలో తయారైన తొలి మూకీ ‘రాజా హరిశచ్ందర్’ విడుదలయింది. ఆ చితార్నికి సంబంధించిన కరపతార్లు చూశారు. ఆ 
చితార్ర్నీన్ చూశారు. ఆ చితర్ం ఆయన కెంతో విచితర్ంగా కనిపించింది. అలాంటి చితార్లు తీయాలని కోరిక పుటిట్ంది. కాని, చితార్లు తీయడం ఎలా? ఎకక్డ 
నేరుప్తారు? ఎవరు నేరుప్తారు? ఇవే ఆలోచనలు. 

సూట్వరట్ అనే బిర్టిష కెమెరామెన పూనాలో వునాన్డనీ, ఆయనకు అకక్డ ఒక సినిమాహాలు కూడా వుందనీ తెలిసింది. వైసార్య ఢిలీల్ దరాబ్రును 
చితీర్కరించబోయే పర్తేయ్క ఛాయాగార్హకుడు కూడా ఆయనే అని తెలిసే సరికి, తన ఆశలు ఫలిసాత్యని నటరాజమొదలియార కు నమమ్కం కలిగింది. 
వెంటనే పూనా వెళాళ్రు. ఫోటోగర్ఫీ, పార్సెసింగ, పిర్ంటింగ మొదలైన విదయ్లనీన్ సూట్వరట్ వదద్ అభయ్సించారు. మొదలియారే సవ్యంగా కొనిన్ దృశాయ్లు 
షూట చేశారు. పార్సెస చేసి, పిర్ంట చేసి ఆయన గురువుగారి ధియేటరోల్నే గురువుగారికి చూపించారు. ఫలితాలు గురువుగారికి కూడా సంతృపిత్కరంగా 
వునాన్యి. 

గురుకులవాసం పూరిత్ చేసి 1915 లో నటరాజమొదలియార మదరాస తిరిగి వచాచ్రు. 1917 లో ‘ఇండియన ఫిలిం కంపెనీ’ అనే సంసధ్ను 
సాధ్పించారు. ఒక ‘విలియమస్’ కెమెరా, ఒక పిర్ంటర తిరువయూయ్ర లో మూపనార అనే ఆయన వదద్ అమమ్కానికి వునాన్యని తెలిసింది. వెంటనే వెళిళ్ 
1,800/- ఇచిచ్ ఆ రెండూ కొనాన్రు. ఆయనకు చేదోడుగా మరొకరు వుంటే మేలని తోచింది. ఆయన మితుర్డు జగనాన్ధ ఆచారి అనే ఆరిట్సుట్ను సూట్వరట్ 
వదద్కు పంపారు. ఫోటోగర్ఫీ, డెవలిపింగ, పిర్ంటింగ వగైరాలనీన్ నేరిప్ంచారు. ఆయన తిరిగి రాగానే చితర్ నిరామ్ణం పార్రంభించారు. మిలల్రస్ రోడ లోని ఒక 
బంగళా తీసుకునాన్రు. ఆ కాంపౌండ లోనే ఒక పెదద్ షెడుడ్ వేశారు. ఆ షెడుడ్కు కపుప్గా ఒక తెలల్టి గుడడ్ను కపాప్రు. అంచేత షూటింగుకు అవసరమయేయ్ 
సూరయ్కాంతి సెట లో పడుతుంది. సూరయ్కాంతి తీక్షణంగా కూడా వుండదు. (ఆ రోజులోల్) షూటింగుకు సూరయ్కాంతినే తపప్, ఈ రోజులోల్లా లైటుల్ 
వుపయోగించే వారు కాదు.) ఈ విధంగా మదరాసులో – మదరాసులో అనేమిటి – దకిష్ణ భారత దేశంలోనే తొలి సూట్డియో వెలిసింది. 

ఇక కధను సిదధ్ం చేయాలి. నటీనటులిన్ ఎనిన్క చేయాలి. వారికి శిక్షణ ఇవావ్లి. రా ఫిలింను లండన నుంచి దిగుమతి చేసుకోవాలి – ఇవనీన్ 
సమసయ్లే. 

నాటకరంగం పైన పేరు పర్తిషట్లు సంపాదించిన రంగవడివేలు అనే నాయ్యవాది, నటరాజ మొదలియార కు చేదోడుగా వుండడానికి 
అంగీకరించారు. తిరు వెంకటసావ్మి అనే మరో నాయ్యవాది సిర్క్పుట్ రచనలో మొదలియార కు సహాయపడుతునాన్రు. ‘కీచకవధ’ ను కధావసుత్వుగా 
నిరణ్యించారు. కాని, కొందరు మితుర్లు – “శుభమా అని చితర్ం తీసూత్, యిదేం కధ? దురాలోచనలూ, హతయ్లూ, రకత్పాతం” అని నిరుతాస్హ పరిచారు. 
కాని, మొదలియార ఒకసారి నిరణ్యిసేత్, ఆ నిరణ్యానికి తిరుగులేదు. ఆ చితర్ం తీసి తీరాలనుకునాన్రు. రాజు మొదలియార అనే రంగసధ్ల నటుణిణ్ కీచక 
పాతర్కూ, జీవరతన్ం అనే ఆమెను సైరంధిర్ పాతర్కూ తీసుకునాన్రు. ఎకుక్వగా అవుట డోర లోనే చితీర్కరణ జరిగింది. నటరాజ మొదలియారే డైరెకుట్ 
చేశారు. ఫోటోగర్ఫీ, పార్సెసింగ, పిర్ంటింగ అనీన్ ఆయనే సవ్యంగా చూసుకునాన్రు. కళాదరశ్కుడంటూ, పర్తేయ్కంగా లేరు. మొదలియారే – రవివరమ్ 
పదద్తిలో – పాతర్లకూ, సెటస్ కూ రూపకలప్న చేశారు. షణుమ్గం అనే ఒక ఆరిట్సూట్, సూక్ల ఆఫ ఆరట్ లో పనిచేసే మీనన అనే ఆయనా ఆయనకు 
సహాయపడాడ్రు. చితర్ం నిడివి ఆరు వేల అడుగులు మాతర్మే. కొనిన్ ముఖయ్దృశాయ్లను వివరిసూత్, చితర్ం పైన ‘సబ టైటిలస్’ తమిళంలోనూ, హిందీలోనూ 
చూపించారు. తమిళ టైటిలస్ రాయడానికి నటరాజ మొదలియార కు, ఆయన మేనమామ డాకట్ర గురుసావ్మి మొదలియార, తిరువెంకటసావ్మి 
మొదలియార సహాయపడాడ్రు. హిందీ టైటిలస్ దేవదాస గాంధీ (మహాతామ్ గాంధీ కొడుకు) రాశారు. 

ఆ విధంగా దకిష్ణ భారత దేశంలో – తొలి చితర్ం ‘కీచక వధ’ నిరిమ్ంపబడింది. నిరామ్ణానికి అయిదు మాసాలు పటిట్ంది. 35 వేల రూపాయలు 
ఖరచ్యింది. (ఆయన కొనన్ కెమెరా, పిర్ంటర, సూట్డియో, నటీనటుల కిరాయిలు, రా ఫిలిం, సెటస్ వగైరా ఖరుచ్లు అనీన్ కలిపి) 1918 వ సంవతస్రంలో 
మదరాస ఎలిఫిన సట్న (నేటి నూయ్ ఎలిఫిన సట్న) టాకీస లో ఆ చితర్ం విడుదలైంది. రెండు వారాలు పర్దరిశ్ంపబడింది. రోజూ రెండు ఆటలు – శని 
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3  ఫాల్ ష్ బాయ్క్ 

ఆదివారాలోల్ మాయ్టనీలు వుండేవి. సబ టైటిలస్ వచిచ్నపుప్డు హాలులో కొందరు వాయ్ఖాయ్తలు – ఆయా దృశాయ్లను పార్ంతీయ భాషలోల్ విశదీకరించేవారు. 
ఆ తరావ్త ఆ చితర్ం భారతదేశంలో చాలా చోటల్ పర్దరిశ్ంపబడింది. రంగూన, కరాచీ నగరాలోల్ కూడా పర్దరిశ్ంపబడింది. 

ఆ చితర్ం ఏభైవేల రూపాయలు వసూలు చేసింది. వచిచ్న లాభంతో మొదలియార కు ఉతాస్హం పెరిగింది. వెంటనే దివ్తీయ చితర్ం 
పార్రంభించారు. ‘దౌర్పదీ వసాత్ర్పహరణం’ తీయడానికి నిరణ్యించారు. కాని – దౌర్పది పాతర్కు భారతీయ వనితలు ఎవరూ అంగీకరించలేదు. చివరకు 
‘వైలెట బేరీ’ అనే బిర్టిష వనితను ఒపిప్ంచారు. ఆమెకు తమిళం రాదు. ఆమె పకక్న నటించవలసిన దుశాశ్సనుడికి ఆంగల్ం రాదు. అంచేత ఇంగీల్షు 
తెలిసిన దొరసావ్మి పిళైళ్ను తీసుకునాన్రు. రాజూ మొదలియార కూడా నటించారు. తొలి చితర్ం కనన్ ఖరుచ్ తకుక్వే అయింది. చితర్ం విడుదలయింది. 75 
వేల రూపాయలు వసూలు చేసింది. 1919 వ సంవతస్రంలో విడుదలైన చితార్లోల్ ఇదే ఘనవిజయం సాధించింది. 

ఆ తరావ్త ‘లవకుశ’ నిరిమ్ంచారు. గోవిందసావ్మి నాయుడు అనే ఆయన రాముడుగా నటించారు. ఈ సంవతస్రంలోనే ఆయన నాలగ్వ చితర్ం 
‘రుకిమ్ణి – సతయ్భామ’ పార్రంభించారు. జానకి అనే ఒక బార్హమ్ణ యువతి రుకిమ్ణి పాతర్ ధరించింది. జీవరతన్ం సతయ్భామగానూ, నటేశనాయుడు 
కృషుణ్డుగానూ నటించారు. 

ఆయన అయిదవ చితర్ం ‘మారక్ండేయ’, సుబర్హమ్ణయ్ంనాయుడు యముడుగా నటించారు. ఆ సుబర్హమ్ణయ్ంనాయుడుతోనే ‘మైరావణ’ కూడా 
నిరిమ్ంచారు. 

నటరాజమొదలియార ఆరు చితార్లు నిరిమ్ంచారు. అనీన్ మూకీలే – అనీన్ పౌరాణికాలే. వాటి సగటు నిడివి ఏడువేల అడుగులు. సగటు వెల 
పదిహేనువేలు మాతర్మే! ఒకే సెట ను కొదిద్ మారుప్లు చేసి రెండేసి చితార్లకు కావలసిన దృశాయ్లను ఒకేసారి షూట చేసేవారు. ‘రుకిమ్ణి – సతయ్భామ’ 
చితార్నిన్ నెల రోజులోల్నే పూరిత్ చేశారు. 

‘నటీనటులకు నెలజీతాలే యిచేచ్వాణిణ్. ఏభైకి తకుక్వ కాకుండానూ 150కి మించకుండానూ వారి జీతాలు వుండేవి. అంతా రికాష్లోనే సూట్డియోకి 
వచేచ్వారు. అందరిచేతా కుష్ణణ్ంగా రిహారస్లస్ చేయించేవాళళ్ం. ఆ రోజులు వేరు. ఆ రోజులోల్ సినిమాలో నటించడానికి సతరీలు ముందుకు వచేచ్వారు కారు. 
వాళళ్ను ఒపిప్ంచాలంటే చాలా కషట్ంగా వుండేది. ఒకక్ మాటలో చెపాప్లంటే, ఈ టాకీలకనన్ మూకీలు తీయడమే కషట్ం. చెపప్దలుచ్కునన్ది ఒకక్ మాటలో 
చెపప్వచుచ్. కాని, మాటను భావంలో చూపాలి. అదేకదా నటనకు గీటురాయి. ఆ రోజులోల్ పర్చారం కూడా చాలా నిరాడంబరంగా వుండేది. వాల పోసట్రుల్, 
కరపతార్లే మాకు సాధనాలుగా  వుండేవి. కధావసుత్వును మాతర్మే ఎకుక్వగా పర్చారం చేసేవాళళ్ం –“ అనాన్రు నటరాజ మొదలియార గతానన్ంతా 
ఒకక్సారి గురుత్కు తెచుచ్కుంటూ, పర్సుత్తానిన్ గురించి మాటాల్డుతూ – “ టెకిన్క చాలా పెరిగింది. ఎనోన్ సౌకరాయ్లు వచాచ్యి. పరిశర్మ చాలా వృదిధ్ 
చెందింది. పరిశర్మకూ, పరిశర్మలోని వారికి గౌరవం పెరిగింది. పర్భుతవ్ం కూడా గురిత్ంచింది. కాని, గత పదేళుళ్గా నేను ఏ చితర్మూ చూడలేదు. నా 
వృదాద్పయ్ం మూలంగా ఎకక్డకూ కదలేల్కపోతునాన్ను. కాని, వారాత్ పతిర్కలోల్ని వారత్లూ, రోడుడ్ పకక్న వునన్ పెదద్ పెదద్ బోరుడ్లూ చూసుత్ంటే నేటి సినిమా 
పురోగతి అరధ్మవుతుంది.” అనాన్రు. 

“తొలి మూకీ తీసిన మీరు, తొలి టాకీ ఎందుకు తీయలేదు?” అనన్ పర్శన్కు సమాధానం ఇసూత్ –  
“అదే విధి అంటే, నేను నమిమ్నవాళుళ్ ననున్ నమమ్లేదు. కర్మశిక్షణ తగిగ్ంది. సావ్రధ్ం పెరిగింది. ననున్ అనేక రకాలుగా యిబబ్ంది పెటాట్రు. 

వీటినిన్టినీ మించి, నేను సినిమాలు తీయడం ఆ భగవంతుడికే ఇషట్ం లేదేమో! – లేకపోతే, నా సూట్డియో కాలిపోతుందా? నా చేతికి అందివచిచ్న 
ఒకక్గానొకక్ కొడుకూ నాకు దూరమవుతాడా ? అందుకే నేను పరిశర్మకు దూరమైపోయాను.”  అనాన్రు – 85 ఏళళ్ వయోవృదుద్ నటరాజ మొదలియార. 
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