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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

నందమూరి తారక రామారా
(కినిమా 1952, పె
ట్ ంబర్ సంచిక నుంచీ)
“పాతాళ

భైరవి”

నాయకుడు

తోటరాముడుగా

యావదాంధర్కేగాక,

యావదాభ్రతానికీ, అంతరాజ్తీయ సినిమా ఉతస్వాల దావ్రా విదేశీయ సినిమా పర్తినిధివరాగ్లకూ
పరిచయం అయిన నందమూరి తారక రామారావు (మీ ఎన.టి.రామారావు) 1923 జూన 15
న గుడివాడ తాలూకా నిమమ్కూరు గార్మంలో పుటాట్డు.
జూన లో పుటిట్నవారు “తెలివైన నటులూ, లాయరూల్, ఉపనాయ్సకులూ, జీవిత
నాటకంలో మారుతూవుండే పాతర్లు ధరించేవారూ అవుతారు” అని చెబుతారు. వీరిని అరధ్ం
చేసుకోవటం

చాలా

కషట్ం.

వీరి

మనసులు

అతి

చురుకుగా

వుండి,

శతుర్వులకు

అందుకోరానివిగా ఉంటాయి. ఈ నెలలో పుటిట్నవారికి పైకిరావాలనే ఆశ వుంటుందిగాని ఒక సాథ్యికి చేరుకునే లోపుగానే దానిమీద విరకిత్
కలుగుతుంది. వీరి ముఖాలు కోలగా వుంటాయి, కళుళ్ అందంగా, చురుకుగా వుంటాయి. వీరికి మితుర్లెకుక్వగా వుంటారు. తతాక్లానికి తమ
మనసులో మెసిలే మనిషికి వీరు విరివిగా సహాయం చేసాత్రు. వీరికి వేగం ఇషట్ం. ఈ లక్షణాలలో చాలాభాగం రామారావులో మనం
చూడవచుచ్.
రామారావు తండిర్ లక్షమ్యయ్ గారు, తలిల్ వెంకట రామమమ్ గారు, వారిది రైతువంశం. నిమమ్కూరులో వారి కుటుంబానికి రెండు పెదద్
లోగిళూళ్, సుమారైన భూవసతీ వుంది. ఈ నందమూరి వారిలో ఆడపిలల్లు అరుదుగా కనిపిసుత్ంది. రామారావుకు మేనతత్లుగాని,
అకక్చెలెల్ళుళ్గాని కుమారెత్లు గాని లేరు. అతనికి రామకృషణ్, జయకృషణ్ అని ఇదద్రు కుమారులునాన్రు.
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రామారావు తండిర్గారివదద్ పెరగలేదు. పెతత్ండిర్ రామయయ్ గారు అతనిన్ పెంచి పెదద్చేశారు. రామయయ్గారు విలాస పురుషుడు,
దరాజ్గా బతికేవాడు. తెలల్బటట్ మాయటానికి వీలేల్దు. “షోకు రామయయ్” గారంటే ఆ పార్ంతాల అందరికీ తెలుసు. ఆయనే రామారావును పెంచి,
పెదద్చేసి, చదువు చెపిప్ంచారు.
రామారావు చదువు నిమితత్ం పదోయేట సవ్గార్మం వదిలిపెటిట్ బెజవాడ చేరాడు. ఈ విదాయ్రిధ్ దశలో రామారావును చూసినటట్యితే
మనకు “పాతాళభైరవి” లోని తోటరాముడు తపప్క సుఫ్రిసాత్డు. ఖాకీ లాగూ, చొకాక్ ధరించి పాత హెరుక్య్లిస సైకిల మీద సవారి చేసేవాడు.
గోదాలోపడి బసీక్లు తీసేవాడు. శరీరం మీద తపప్ మరి దేనిమీదా ధాయ్సలేదు. ఎవరితోనో ఒకరితో పోటాల్డనిరోజు దురిద్నం అది తన పోటాల్టే
కానకక్రేల్దు.
కాని ఈ “బండ” అవతారం వెనక ఏదో కళాతృషణ్ దాగివుంది. అతనికి బొమమ్లు వెయాయ్లనే వెరిర్ మహావుండేది. బొమమ్లు బాగా
వేసేవాడు కూడానూ. 1941-42 లో బెజవాడలో జరిగిన ఆంధర్రాషట్ర విదాయ్రిధ్వైజాఞ్నిక మహాసభలలో “రైతు బంధన” అనన్ ఇండియన ఇంక
చితార్నికి పర్థమ బహుమతి వచిచ్ంది. ఈ చితర్ంలో ఒక పకక్ బంధించిన రైతువుంటాడు. అతడికి యెదురుగా పెదద్ బొరర్వేసుకొని, యికిలిసూత్
జమీందారుంటాడు, రైతు పరికరాలు నేలపై చెలల్చెదురుగా పడివుంటాయి. ఈ చితర్ం రచించినది రామారావు... రామారావు హసత్నైపుణయ్ం
సాటి విదాయ్రుధ్లెరుగుదురు. వారు తమ నోటు పుసత్కాల మీద అతనిచేత తమపేరుల్ రాయించుకుంటూ ఉండేవారు.
ఎనిన్ యితర గొడవలునన్పప్టికీ రామారావుకు నాటకాల గొడవమటుకు లేదు. “షోకు రామయయ్” గారు సేట్జి మీద వేషాలు
వేసేవాడు. ఆయన నుంచి అయినా రామారావుకు నాటకాలపిచిచ్ అబిబ్ంది కాదు. కాని రామారావు యింటర చదువుతూవుండగా నాటకంలో
వేషం కటట్వలిసిన పరిసిథ్తి ఏరప్డింది. దీనికి కారకులు మరెవరో కాదు, కవి సమార్ట విశవ్నాథ సతయ్నారాయణ గారు.
విశవ్నాథవారు తమ కాలేజిపిలల్ల చేత ఆడించటానికని “రాచమలుల్ని దౌతయ్ం” అనే నాటిక వార్శారు. అందులో నాగమమ్
(నాయకురాలు) పాతర్ను రామారావు వెయాయ్లని పటుట్బటాట్రు. మొదట రామారావు నిరాకరించాడు, కాని కవిసమార్ట గారి “అకిష్ంతలు”
కొనిన్ పడాడ్క ఒపుప్కునాన్డు తాను మీసంతీయకుండా నాగమమ్ వేషం ధరించే షరతుతో :... ఆ పర్దరశ్నం గురించి మనం ఇవాళ
తెలుసుకోగలిగిందలాల్ యేమంటే_రామారావును తోటి విదాయ్రుధ్లు చాలాకాలం “మీసాల నాగమమ్” అని పిలిచారు. ఈ వేషానికి రామారావుకు
రెండవ బహుమతి వచిచ్ంది.
ఈ బహుమానం పుచుచ్కునాన్క “కోటా” రంగు వాసన రామారావు నరాలకు బలంగా యెకిక్నటుట్ కనిపిసుత్ంది. అతను ఏపని కూడా
సౌమయ్ంగా చెయయ్లేడు. ఇంటర రెండోయేడు ఆరంభిసూత్నే కాలేజి నాటకసంఘానికి ఉపాధయ్కుష్డుగా పోటీ చేసి, నెగిగ్ నాటకాలపిచిచ్లొ పడాడ్డు.
ముదుద్కృషణ్గారి “అనారక్లీ” ఆడించి, అందులో సలీంపాతర్ ధరించాడు. ఆ నాటకం యెంతో విజయవంతమై, మళీళ్ ఆడవలసివచిచ్ంది. ఈ
సంవతస్రమే అతని వివాహం కూడా జరిగింది. సంవతస్రాంతాన అతను పబిల్క పరీక్షకు కూరుచ్ని తపాప్డు. 1942 మారిచ్ లగాయితు 1945
మారిచ్ దాకా అతను ఇంటర పరీక్ష నెగగ్నే లేదు. “పెళిళ్ అయిపోయింది యింక చదువు సాగదు” అనాన్రు. కాని రామారావు వదిలే రకం కాదు.
1945 లో ఇంటర పూరిత్ చేసి బి.ఎ. చదవటానికి గుంటూరు వెళాళ్డు.
1942 మొదలు 1945 వరకూ రామారావుకు నాటకాల సప్రశ్ కూడా పోయింది. కాని తిరిగి కాలేజీలో చేరగానే మళీళ్ నాటకాలు
ఆరంభమయాయి. “నాయకురాలు” నాటకంలో రామారావు “నలగామ రాజు” పాతర్ ధరించగా నాగమణిగారు (శీర్రంజని భరత్) చూడటం
తటసిథ్ంచింది. ఆయన దావ్రా రామారావును గురించి సి.పులల్యయ్ గారికి తెలిసింది. ఆయన రామారావు ఫోటోలూ అవీ చూసి తృపిత్ పడి,
తాము తయారు చేయనునన్ “వింధాయ్రాణి” చితర్ంలో “శివశీర్” పాతర్ ధరించమని కోరారు. ఇది 1946 డిసెంబరులో రామారావు బి.ఏ.
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పరీక్షకు తయారవుతూ వుండగా జరిగింది. బి.ఏ. డిగీర్ తెచుచ్కోవాలనన్ పంతం మీద రామారావు చదువు నిలపటానికి సమమ్తించలేదు.
(తదుపరి శివశీర్ పాతర్ను రమణారావుకిచాచ్రు.)
రామారావు సినిమా నటుడి జీవితానికి బీజం ఎపుప్డు పడిందీ చెపప్టం కషట్ం. ఇటువంటి చికేక్ యితర సినిమా నటుల
జీవితాలలోనూ కనిపిసుత్ందేమో మరి. 1947 ఏపిర్ల 11 న రామారావు పరీక్షలు అయిపోయాయి. అతను బెజవాడకు తిరిగి వెళాళ్డు. ఏపిర్ల
14 న డైరెకట్ర పర్సాద గారు బెజవాడలో ఉనాన్రు. ఆ రాతిర్ దాదాపు అరధ్రాతిర్వేళ దురాగ్కళామందిరంలో పర్సాద గారు “రైతుబిడడ్” చితర్ం
పైరవేటుగా వేసుకొని చూసుకుంటూ వుండగా రామారావు ఆయనకు పరిచయం చేయబడాడ్డు. ఆ అపరాతిర్ వేళ డైరెకట్ర పర్సాద కు
రామారావును దీక్షగా పరిచయం చేసిన వయ్కిత్ సిట్లస్ తీసే మణయ్ంగారు.
రామారావును చూసూత్నే డైరెకట్ర పర్సాద గారు అతనికి సినిమాలో మంచి భవిషయ్తుత్ వునన్దని గర్హించినటుట్ కనిపిసుత్ంది. 1947 మే
నెలలో రామారావు మదార్సు చేరాడు. అపప్టోల్ సారధీ ఫిలిమస్ వారు “శీర్మతి” అనే చితర్ం తీదాద్మనుకుంటునాన్రు. వారు శోభనాచల
సూట్డియోలో రామారావుకు టెసట్ తీయించారు. “శీర్మతి” చితర్ం తీసే పర్యతన్ం విరమించుకోబడింది. కాని ఎం. ఆర. ఎ. వారు
తీదాద్మనుకుంటునన్ “మనదేశం” చితర్ంలో పోలీసు అధికారి పాతర్కు రామారావు బుక అయినాడు. అయితే ఆ చితర్ం 1947 లో పార్రంభమే
కాలేదు.
తిరిగి 1948 జనవరిలో రామారావు మదార్సుకు వచిచ్ “పలెల్టూరి పిలల్” లో “జయంత” పాతర్కు బుక అయినాడు. 1949 లో
“సంసారం” లో “రఘు” పాతర్కూ. “మాయారంభ” లో “నలకూబరుడు” పాతర్కూ, విజయావారి “షావుకారు” లో “సతయ్ం” పాతర్కూ బుక
అయినాడు. “షావుకారు” లో నటిసూత్ ఉండగానే రామారావు విజయ వారి పరమ్నెంట ఆరిట్సుట్ అయి “పాతాళ భైరవి” లోనూ, వాహినీ వారి
“మలీల్శవ్రి” లోనూ, విజయ వారి “పెళిళ్ చేసి చూడు” లోనూ నటించాడు.
సినిమా నటుడుగా రామారావును ఈనాడు అందరూ ఎరుగుదురు, అతనిన్ అంచనా కటట్టం కూడా ఏమంత కషట్ంకాదు.
రామారావుది చాలా అందమైన విగర్హం. మొదటోల్ కొంచెం సూథ్లంగానూ, మొరటుగానూ ఉనాన్డనిపించేది గాని రాను రాను చాలా
నాజూకుగా, నేవళంగా తయారైనాడు. ఇవాళ తెలుగు తెరమీద రామారావుకనన్ ఆకరష్వంతమైన వయ్కిత్ లేడంటే అతిశయోకిత్ కాదు. అతని నటన
పాతర్కు “చాల లేదు” అనన్ విమరశ్ ఎనన్టికీ కలగదు. అతను అవసరమైన దానికనన్ కాసత్ యెకుక్వే నటిసాత్డుగాని తగగ్డు. అందుచేత
డైరెకట్రుకు అతనిన్ ఉపయోగించుకోవటం సులభం; తనకు కావలిసిన మోతాదులో రామారావుచేత నటింపజేయవచుచ్. అతనిలో “కదలిక”
కూడా బాగావుంది. రామారావు కేవలం పేర్క్షకుల దృషిట్లోనే కాక, చితర్ నిరామ్ణానికి యివతలవైపున వుండే వారిదృషిట్లో కూడా చాలా
తృపిత్కరమైన నటుడు. అతనిన్ ఫోటోగార్ఫ చెయయ్టంలో కామెరామాన కు గాని. అతని గొంతు రికారుడ్ చెయయ్టంలో రికారిడ్సుట్కుగాని
ఈషణామ్తర్మైనా ఇబబ్ందిలేదు.
సినిమా నటుడుగా రామారావును గురించి ఒకక్ విషయం విశేషం కింద చెపుప్కోవచుచ్. “పేల్బాక” పాటలు పాడే వారందరిలోకీ
హెచుచ్గా భావోదేర్కంతో పాడగల వయ్కిత్ ఘంటసాల. ఆయన పాడిన పాటలకు చాలామంది పెదవులు కదిలించారు. కాని ఘంటసాల
పాటలోగల భావానికి తూగేలాగు నటించగల నటుడు ఒకక్ రామారావే కనిపిసాత్డు. అతని భావపర్కటనా సామరాధ్య్నికి ఘంటసాల పాటలే
గీటురాయి. “షావుకారు” , “పెళిళ్చేసిచూడు”, “మలీల్శవ్రి” చితార్లలో రామారావు అభినయించిన ఘంటసాల పాటలు ఒకక్సారి జాఞ్పకం
తెచుచ్కోండి.
తన నటన జయపర్దం అయినందుకు రామారావు తన పర్తిభ ఎంతవరకు కారణమంటాడు? “నటుడి నటనకు పార్ముఖయ్ం చాలా
తకుక్వ. అసలు పార్ముఖయ్త డైరెకట్రుది, కథది” అంటాడు రామారావు. పర్తిభావంతులైన నటులు అనిన్ చితార్లలోనూ పర్కాశించరేమని అతని
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సవాలు. ఎవరి నటనగాని విజయవంతమయిందా, కాలేదా అనన్దానికి రుజువేమిటి? “పర్జాభిపార్యమే”, అంటాడు రామారావు. ఇంకొక
రుజువులో అతనికి విశావ్సం లేదు.
రామారావు పర్జలపై అపారవిశావ్సం కలవాడు. కళ యావతూత్ పర్జలదేనని అతని వాదన. ఈనాటి సినిమా పర్రిశర్మ
లోపభూయిషఠ్ంగా ఉందని అతను ఒపుప్కుంటాడు. కాని ఈ లోపాలు కొదిద్మంది విమరశ్కులదావ్రాగాని, చితర్ నిరామ్ణంలో ఉనన్వారి
పరివరత్నవలల్గాని చకక్బడతాయని అతనికి నమమ్కం లేదు. “పర్జలే ఈ పరిశర్మని సంసక్రించాలి” అని అతని దృఢవిశావ్సం.
నటుడి ధరామ్లను నిరాధ్రణ చెయయ్టంలో రామారావు భావవాది ఎంతమాతర్ం కాడు. పొటట్గడవని సిథ్తిలో కళాకారుడు ఎటువంటి
అవకాశానిన్ చేపటిట్నా తపుప్లేదు; కాని దారిదర్య్ సమసయ్ తీరిన అనంతరం నటుడు తన కళాధరామ్నిన్ తయ్జించరాదు. తనకు లభించే
అవకాశాలలో సరియయిన వాటినే సీవ్కరించి కళాధరామ్నిన్ కాపాడుకోవాలి” అని రామారావు మతం.
ఇటీవల రామారావు “ఆంధర్పర్భ రాయలసీమ కాష్మ నివారణ నిధి”కి వసూళుళ్ చేసూత్ ఒక నెలపాటు ఆంధర్ యావతూత్ పరయ్టించి
నాటకాలాడటం అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఈ పరయ్టనలో అతను తన విశావ్సాలను అమలులోకి తీసుకురావటమే గాక, కొనిన్ కొతత్
విషయాలు నేరుచ్కునాన్డు.
రామారావు ఎనన్డూ రాజకీయాల జోకాయ్నికి పోయిన వాడు కాడు. ఏ ఉదయ్మాలలోనూ పాలొగ్నన్ వాడు కాడు. అటువంటి వాడు
రాయలసీమ కాష్మం సందరభ్ంలో ఎందుకీ విధంగా కదలాలి? పర్జలసమసయ్ తీవర్సవ్రూపములో సాకాష్తక్రించినపుప్డు ఏ కళాకారుడూ ఆ
సమసయ్కు దూరంగా ఉండరాదని రామారావు మతం. ఇటువంటి సందరాభ్లలో పృథీవ్రాజు పూరవ్ం ఎటాల్ కదిలిందీ రామారావు గమనించి
ఉనాన్డు. పృథీవ్రాజు ఒక దేవుడని భావించి ఉనాన్డు. రాయలసీమ కాష్మ సమసయ్ తన సమసయ్ చేసుకొని, సరాక్రాంధుర్ల సమసయ్గా
చేయటానికి అతను ఉపకర్మించాడు. తన నేషనల ఆరట్ థియేటర ను పైకి తీసి, జి.వరలకిష్, బాలకృషణ్, పేకేటి శివరాం, ఎం.ఎస.రామారావు
మొదలైన సినిమాకారుల సహకారం సీవ్కరించి పర్జలలో ఒకడుగా పర్జలమధయ్కి వెళిళ్ అఖండ విజయంతో, తిండికి మాడే రాయలసీమ
వాసుల కొరకు లక్షరూపాయలు పోగుచేసి మదార్సు చేరుకొనాన్డు.
ఈ నేషనల ఆరట్ థియేటర గురించి ఒకక్ ముకక్ చెపాప్లి. రామారావు యీ సంసథ్ను తన బంధుమితుర్ల సహాయంతో 1946 లో,
గుంటూరులో బి.ఎ. చదువుతూ ఉండగా, నెలకొలాప్డు. దీని నిరావ్హకులు పి.ఎల.నారాయణ గారు. రామారావు బావమరిది పుండరీకాక్షయయ్
గారు యిందులో వొక నటుడు. 1947 లో బెజవాడలో శాంతారాం అదయ్క్షత కింద జరిగిన 14 వ ఆంధర్ నాటయ్కళా పరిషతుత్లో ఈ కంపెనీ
వారు కొపప్రపు సుబాబ్రావుగారి ఏకాంకిక “చేసిన పాపం” పర్దరిశ్ంచి షీలడ్ బహుమతి పొందారు. ఈ నాటికలో రామారావు “బౌదధ్భికుష్వు”
పాతర్ ధరించాడు. రామారావు సినిమాలలో పర్వేశించిన అనంతరం కూడా ఈ సంసథ్ పనిచేసూత్నే వచిచ్ంది. ఇందులో నటించిన వారిలో
కె.జగగ్యయ్, సావితిర్ కాలకర్మాన సినిమారంగంలో కూడా పర్వేశించారు.
కాష్మ నివారణ నిధి పరయ్టన సందరభ్ంలో రామారావు నేరుచ్కొనన్ విషయమేమిటంటే, సినిమా నటుడుగా పర్జల వదద్కు
వెళిళ్నదానికీ, పర్జలలో ఒకడుగా వెళిళ్నదానికీ ఎంతో తేడావుందని. “మేము పాతాళ భైరవి శతదినోతస్వాల సందరభ్ంలోనూ, జూబిలీ
సందరభ్ంలోనూ సినిమా నటుల హోదాతో పర్జల దగగ్రికి వెళాళ్ము. మాకు ముందూ, వెనుకా కూడా పోలీసు బందోబసుత్ కావలిసి వచిచ్ంది.
పర్జలు మామీద దొమిమ్చేశారు. మమమ్లిన్ కిరాయి వయ్కుత్లలేల్ పాటలు పాడమనాన్రు. ఈ సారి బిచచ్గాళుళ్గా పర్జలదగగ్రికి వెళాళ్ము. ఒంటి
ఆడకూతురు వరలకిష్ నడివీధిలోకి జోలెపటుట్కు వచిచ్ంది. మాకు ఏ బందోబసూత్ లేదు. మమమ్లిన్ ఎవరూ దొమీమ్ చేయలేదు. తృణమో పణమో
ఇచాచ్రు. మమమ్లిన్ తమ ఆపుత్లుగా చూసుకునాన్రు. మామీద తమకుగల గౌరవానురాగాలు చూపారు” అనాన్డు రామారావు. ఇది పర్తి
కళాకారుడూ నేరుచ్కోదగిన పాఠమేననటానికి సందేహం లేదు.
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రామారావు సేట్జిని కళానిలయంగానే ఆరాధించాడు. తాను సేట్జిమీద వేసిన యే వేషానికీ ఒక దమిమ్డీ యెనన్డూ పుచుచ్కోలేదు.
నటించటంలో కలిగే సంతృపిత్ సేట్జిమీద కలిగినటుట్గా సినిమారంగంలో కలగదంటాడు రామారావు. అంతమాతర్ం చేత అతనికి సినిమా
నటనపై ఆదరం లేదని కాదు.
రామారావు పర్సుత్తం రాజయ్ం పికచ్రస్ వారి “దాసి”లో “బండిరామయయ్” గానూ, కృషాణ్పికచ్రస్ వారి “అమమ్లకక్లు” లో “కుమార”
గానూ, పీపులస్ ఆరట్ పొర్డక్షన వారి “పలెల్టూరు” లో “చందర్ం” గానూ, విజయవారి “చందర్హారం” లో “చందన” గానూ, ఏ.వి.ఎం. వారి
“గర ర.” లో “రాజా” గానూ, యింకా భరణీవారి “చండీరాణి” లోనూ నటిసుత్నాన్డు. సినిమా నటుడుగా రామారావుకు మంచి
భవిషయ్తుత్వునన్ది. నానాటికీ అతను మెరుగు తేరుతునాన్డు. అతని విశావ్సాలుకూడా అతని పురోభివృదిధ్కి అనుకూలంగా ఉనాన్యిగాని
పర్తికూలంగా ఎంతమాతర్మూ లేవు.
***
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