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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 

 

  పాలు యిపాలు యి  రామకృణ్ రారామకృణ్ రా     
((కినిమాకినిమా  11995566,,  ఫిబర్ వరిఫిబర్ వరి  సంచిక నుంచీసంచిక నుంచీ))  

  
             చలనచితర్ పరిశర్మలోనివారి జీవితాలు చాలా 

విచితర్మైనవి,అరహ్తలు కలిగి అదృషట్ం లభించిన జీవులు, అరహ్తలు వుండికూడా 
ఉనన్త సిథ్తికి రాలేకపోతునన్ పార్ణులు, అరహ్తలు లేకుండా అదృషట్దేవత కరుణకు 
గురి అయే వయ్కుత్లూ ఈ విచితర్ పరిశర్మలోనే ఉనాన్రు, అరహ్తలు లేకుండా 
అదృషట్వంతులైనవారు ఎవరని మమమ్లిన్ పర్శిన్సేత్ మాతర్ం మా నుంచి సమాధానం 
రాదు. అచుచ్ పెనుభూతం వంటి శకిత్.  

అరహ్తలుకలిగి అదృషట్ దేవత కరుణాకటాక్ష వీక్షణాలకు గురియైన వయ్కుత్లలో 
రామకృషణ్ అగర్జుడని చెపప్క తపప్దు. 

చితర్పరిశర్మలో అడుగుపెటాట్లని ఆయన ఏనాడూ కలలోకూడా 
అనుకోకుండా పరిసిథ్తుల పార్బలయ్ం వలల్ అందులో పర్వేశించి, మరుక్షణం నుంచి 
సాకలయ్ంగా సాంకేతిక విజాఞ్నం పొంది అదృషట్దేవత చిరునవువ్ల వరాష్నికి 
ఎదురుచూసిన వయ్కిత్ రామకృషణ్.  

కరూన్లులో శీర్నివాసరావుగారు డిపూయ్టీ ఇనస్ పెకట్ర ఆఫ సూక్లస్, 
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ఆయనకు 1918 లో పుటిట్నబిడడ్ రామకృషణ్. రామకృషణ్ విదాయ్భాయ్సంలో మెరపు కనబడుతుండేది. సూక్లు ఫైనలు పాయ్సయాక ఉనన్తవిదయ్కు 
బావగారి ఆరిథ్క పోర్తాస్హంతో రామకృషణ్ 1935 లో బందర హిందూ కళాశాలలో పర్వేశించాడు. ఇంటరీమ్డియేటోల్ ఉతీరుణ్డై 1937 లో బి. ఏ 
తరగతి చదువుటకు పర్యతిన్ంచేటపప్టికి అంతవరకు అండగా వుంటునన్ బావగారు దివంగతులైనారు.  

ఈ సంఘటనతో ఎగిరేపకిష్కి రెకక్లు విరిగినటుల్గా ఏరప్డింది రామకృషణ్ సిథ్తి. తిరిగి రెకక్లను పొంది వాటిపై ఆధారపడే మారగ్ం 
అతను అనేవ్షించవలసి వచిచ్ంది. చదువు సాగటానికి చేతిలో ’డబుబ్’ లేదు. జీవిత నౌక నడపటానికీ ’డబుబ్’ కావలసివచిచ్ంది. ’ఉదోయ్గం 
పురుష లక్షణం’ అనుకుని రామకృషణ్ ఉదోయ్గానేవ్షణ సాగించాడు. ఐతే ఎటువంటి ఉదోయ్గం చేయాలి ? ఈ పర్శన్లు, ఈ దూరపు చూపు 
ఆతనినేమీ అపప్టోల్ బాధించలేదు. సతవ్రావసరం భృతికి తోడప్డే వృతిత్. అది ఏశాఖకు చెందినదైనా దానితో అతనికి నిమితత్ం లేదు; అంతగా 
పటిట్ంపూ లేదు. ఈ పర్కృతితో అతడు అడుగుపెటిట్న శాఖ చలనచితార్నికి చెందినదే కావటం ఎంతటి తలవని తలంపువంటిదో అంతటి 
విధివిలాసం కూడా అని చెపప్కతపప్దు. వేల పికచ్రస్ సూట్డియోలో సౌండ రికారిడ్ంగ శాఖలో పర్వేశించాడు కాని అతను అనుకునన్ంత 
వుతాస్హం పొందలేదు- ఆ పరిసిథ్తులలో - దరశ్క పితామహుడు శీర్ హెచ, ఎమ, రెడిడ్గారు 1937 లో ’మాతృ భూమి' అనే తమిళ చితర్ం 
తయారు చేసుత్ండగా, ఆ నిరామ్ణ సంసథ్కు చెందిన ఎడిటింగ శాఖలో రామకృషణ్ అపెర్ంటిస ఉదోయ్గం సంపాదించాడు. ఆపప్టికి ఆతని వయసు 
19 సంవతస్రాలు. తెలుగు టాకీ వయసు 6 సంవతస్రాలు అది అతనికి చాలా కొతత్శాఖగా కనుపించటంవలల్, ఎడిటింగ అంటే ఏమిటో 
సంపూరణ్ంగా నేరుచ్కోవాలనే అభిలాష పుటిట్ దీక్షగా పెరిగింది. రెండేళళ్ సమగర్ శిక్షణ లభించింది. 1939 లో ‘మాతృభూమి’ విడుదలైన 
వెంటనే శీర్ రెడిడ్గారు అతని కృషికి మెచిచ్ రోహిణీ పికచ్రస్ కు చెందిన ఎడిటింగ శాఖలో అసిసెట్ంటుగా నియమించారు. పనిలో చేరిన కొదిద్ 
కాలంలోనే రామకృషణ్కు ఇంతటి అభివృదిధ్ చేయూత లభించటానికి ఆధారాలు అతని సతర్ప్వరత్న, శర్దాధ్భకుత్లే.  

“బోండాం పెళిళ్” “తెనాలి రామకృషణ్” “సతయ్మే జయం” చితార్లు రోహిణీ సంసథ్ తయారు చేసినవే. ఆ చితార్ల నిరామ్ణకాలంలో 
రామకృషణ్ ఎడిటింగ శాఖలో చకక్ని అనుభవ, విజాఞ్నాలు సంపాదించాడు. 

చెనన్పటట్ణంలోని చలనచితర్ పరిశర్మ పార్సాదంలో పాగావేసినటుల్ సంతోషించాడు. కాని, అతని దురదృషట్మే కాకుండా చెనన్పురి 
నివాసుల అభాగయ్ంగా పర్పంచ సంగార్మం, దాని పర్భావం విషమించినవీ, తతఫ్లితంగా శీర్ రెడిడ్గారు 1942 అరంభంలో పటట్ణంవదిలి 
వెళల్టంవలల్ రామకృషణ్ రెండవసారిగా రెకక్లు తెగిన పకిష్సిథ్తి పొందాడు. అది తాతాక్లిక మే ఐనపప్టికీ శీర్ రెడిడ్ శిశూర్ష, శిక్షణలు సామానయ్ 
మైనవి కావనేది యోగయ్తగా, ఆధారంగా అతనికి ఉండేవి. అవి నిషర్ప్యోజనం కావని అతనికి అనతి కాలం లోనే రుజువు కనుపించింది. 
1942 మూడవ పాదంలాగ యుదధ్ పరిసిథ్తుల ఉదధ్తి నీరసించగానే సాట్ర కంబైనస్ సంసథ్ శీర్ ఏ. రామయయ్గారి కృషి ఫలంగా ఉదభ్వించి 
“కృషణ్పేర్మ” చితర్నిరామ్ణం పార్రంభించింది. ఆ చితార్నికి దరశ్కుడుగా శీర్ హెచ. ఎమ. రెడిడ్ ’చేలా’ శీర్ హెచ.బి. బాబు నియమించబడాడ్డు. శీర్ 
బాబు రామకృషణ్ను తమ అసిసెట్ంటు గా నియమించారు. 

ఎడిటింగ శాఖనుంచి రామకృషణ్ సహాయదరశ్క బాధయ్తలను సీవ్కరించాడు. అతనిలో నూతనోతాస్హం ఉదయించింది. నూతన 
బాధయ్తలను అతను చాల శర్దాధ్శకుత్లతో నిరవ్హించిన ఫలితంగా అతనికి దరశ్కతవ్ నిరామ్ణశాఖల విజాఞ్నం కరతలామలకమైనది.  

రామకృషణ్కుగల నిరాడంబరతవ్ం, విధులు నిరవ్హించడంలో ఉతాస్హం, గోవుకు వుండే సాధులక్షణాలు నిరమ్లమైన మనసుస్ ఇతాయ్ది 
సదుగ్ణాలు “కృషుణ్పేమ” చితర్o లో పర్ముఖపాతర్ నిరవ్హిసుత్నన్ ఒక ఆందాల రాణిచే ఆకరిష్ంచబడినవి. ఆ సంగతి రామకృషణ్కు తెలియదు. 
కనీసం కలలోకూడా తననొక ఊరవ్శిలాంటి సినీతార వరిసుత్ందని ఆనుకోలేదు రామకృషణ్. దీనికి కారణం తనకి చెపప్కోదగిన ధనం, సిథ్రాసిథ్ 
ఏవీూ లేదని అతనికి తెలిసిఉండటమే. తన గుణ గణాలు యజమానుల మెపుప్ సంపాదిసుత్నన్వనే యదారథ్ం అతనికి తెలుసునేగాని అవి తాను 
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పనిచేసునన్ చితర్ంలోని తనివ్కే ఆకరష్ణగా మారిన సతయ్ం అతనికి తెలియదు. ఆ యువతికికూడా మనసువిపిప్ చెపప్ గలిగే ధైరయ్ం లేదు. పెదద్ల 
నీడలే ఆమెకు భయకారణాలు. కాని, పరిసిథ్తుల పర్భావంవలల్, పెదద్లు ఆమెకు పెళిల్మాటలు జరుపుతునన్ వేళలోల్ ఆమె తనమనోగతానిన్ 
బహిరగ్తంచేయక తపిప్ందికాదు. “నా భరత్ను నేనే ఇదివరకు ఎనున్కునాన్ను. ఆయనే రామకృషణ్. మరొకరిన్ పెళాల్డను" అని గుండెనిబబ్రంతో 
ఖచిచ్తంగా తలిదండుర్లకు చెపిప్ంది. ఆ సాహసియే నేటి అసమాన సినీతార శీర్మతి భానుమతి. ఆనాటి “కృషణ్పేర్మ” లోని రాధ !  

ఈ కళాయ్ణానికి శీర్మతి భానుమతి పెదద్లు అంగీకరించకపోవడం సహజం. వారి అభయ్ంతరాలు కొనిన్ అవాంతరాలను కలిగించినవి. 
అవి విధిచేషట్లు కాకుండా సాధారణ మానవులవే కావటం ఒక సుగుణం. ఈ అవాంతరాల అఖాతానిన్ ఆమె ధైరయ్ంతో యీది ఒడుడ్చేరుకుని 
రామకృషుణ్ని పెళిల్ చేసుకుంది. పెళిళ్ బాజాలు 8-8-1943 న మోర్గినవి. 

“కృషణ్పేర్మ” చితర్ నిరామ్ణానుభవం రామకృషణ్కు ఈవిధంగా రెండు లాభాలు అందించింది. ఒకటి దరశ్కతావ్నుభవం, రెండు 
’భానుమతీ పరిణయం’.  

రామకృషణ్ రోజులు మారాయి. అతని జీవితోదాయ్నవనం వసంతశోభ పొందింది. వరధ్మాన సినీ తార, అందాల యువతి ఆతనికి 
రాణీకావటమే ఆదృషట్దేవత చిరునవువ్ల తొలకరికి చిహన్ం.  

“కృషణ్ పేర్మ” అనంతరం రామకృషణ్ అసిసెట్ంట డైరెకట్ర గానే కొనిన్ సంసథ్లలో పనిచేశాడు. ఆతని శీర్మతి మాతర్ం ఏ చితర్ంలోనూ 
నటించటానికి అంగీకరించలేదు. దాంపతయ్ జీవితానిన్ ఆదరశ్పార్యంగా ఆనందదాయకంగా అసిసెట్ంట డైరెకట్రుగా భరత్కు వచేచ్ జీతంతో 
నడుపుతూ ఉండేవారు. 

తెలుగుచితర్ నిరామ్తల ఒతిత్డివలల్ శీర్మతి భానుమతి ఒకక్ గృహలకీష్ గానే కాకుండా తెరతారగా కూడా జీవితం గడపవలసిన 
అవసరం ఏరప్డింది. 1944 లో వాహినీ వారి చితర్ం “సవ్రగ్సీమ” లో ఆమె పర్ధాన పాతర్ నిరవ్హించిన ఫలంగా 1945 లో తారాపథంలో 
ఆమె హిమగిరి శిఖరాలను అందుకునాన్రు. 

1945 వ సంవతస్రం రామకృషణ్ దంపతుల జీవితంలో వినూతన్ అధాయ్యానిన్ పార్రంభించింది. వారికి పుతుర్డు ఉదయించాడు. 
“ధరణి నేలు” భరణీ నక్షతర్ంలో ఆ పసి వాడు ఉదయించాడు. అతని పేరు అందుకే భరణి అయింది. ఈ పుతోర్తాస్హంతో రామకృషణ్, శీర్మతి 
జీవితంలో అతుయ్నన్త దశ ఆరంభమైనది. భరణీ పికచ్రస్ సంసథ్ను అతను వయ్వసాథ్పించాడు. ఆ సంసథ్లో దంపతులే భాగసావ్ములు. 
రామకృషణ్కు తన దరశ్కతవ్ పర్తిభను లోకానికి ఆందించటానికి తగిన మంచి కాలం ఆసనన్మైంది. భరణీసంసథ్ తరఫున శీర్మతీ పర్ధానపాతర్ 
నిరవ్హణతో “రతన్మాల” చితార్నికి దరశ్కతవ్ం వహించి నిరిమ్ంచాడు. తెలుగు చలన చితర్ కళాకనయ్కు ఆతడు అందించిన తొలి పుషప్ం అదే. ఆ 
చితర్ం విజయం పొందింది. వెంటనే వారిదద్రూ “లైలామజున్” చితర్ నిరామ్ణం సాగించి 1949 లో విడుదలచేశారు. ఆది బర్హామ్ండమైన 
విజయం పొందింది. ఉతత్మ దరశ్కుడుగా అతనికి గల యోగయ్తలకు ఉతత్మ నటీమణిగా ఆమెకు గల అరహ్తలకు ’లైలామజున్’ నీరాజనం 
అందించింది. 

1951 లో “పేర్మ” చితర్ం తయారుచేశారు. 
1952 లో రామకృషణ్ భానుమతి గారల్ జీవితంలో మరొక అంతసుత్ పైకి వెళళ్గలిగారు. ఆ సంవతస్రం లోనే వడపళనికి సమీపానగల 

సాలగార్మంలో 15 ఎకరాల నేల కొని చకక్ని భరణీ సూట్డియోను నెలకొలాప్రు. సూట్డియోను పార్రంభించగానే వారు తయారుచేసిన చితర్ం 
మూడు భాషల చితర్ం “చండీరాణి" ఈ చితార్నికి రామకృషణ్ నిరామ్త; శీర్మతి భానుమతి దరశ్కతవ్ం వహించారు. 1954 లో 
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సవ్ంతసూట్డియోలో “చకర్పాణి”, “విపర్నారాయణ” చితార్లు రామకృషణ్ దరశ్కతవ్ం కిర్ంద తయారైనవి. “విపర్నారాయణ” చితర్ దరశ్కతావ్నికీ, 
నిరామ్ణానికి ఇండియా పర్భుతవ్ం యోగయ్తాపతర్ం అందజేసింది. ఈ ఊతతో రామకృషణ్ ఏటేటా ఉతత్మ చితార్లను అందిసాత్డనే నమమ్కం 
మాకు ఉనన్ది  

*** 
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