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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 

 

  నాగభూషణంనాగభూషణం  
  ((  నిమానిమారంగంరంగం  --  11996699,,  మారిచ్మారిచ్    సంచిక నుంచీసంచిక నుంచీ))  

An artiste is not made; but born. 
 మన నాగభూషణం పై కోవకు చెందిన కళాకారుడు. 
 నేడు నాగభూషణం జీవితం వడిడ్ంచిన విసత్రి కాదు.. 
  సినీ కళాధినేత ఈయనిన్ ఎనోన్ విధాల పరీకిష్ంచాక గాని, నేటి సుసిద్ర 
సాధ్నానిన్ ఇవవ్లేదు. 
 ఈయన విజయానికి సోపానాలు - ఆతమ్ సధ్యిరయ్ం, ఆతమ్ విశావ్సం, 
పటుట్దల. 
 సినిమా నటన ఒక తపసుస్ లాంటిది. ఆ తపసుస్కు ఈయన దీక్షతో, ఏకాగర్ 
దృషిట్తో కొనసాగించాడు. శిఖరాగార్నిన్ చేరుకోవాలనే లక్షయ్ంతోనే కృషి చేశాడు; 
శిఖరాగార్నిన్చేరుకునాన్డు. ఈ జైతర్యాతర్లో ఎనిన్ అడడ్ంకులునాన్- మనో ధైరయ్ంతో 
అవలీలగా దాటగలిగాడు. తనలో అజాఞ్తంగా ఉండిపోయిన పర్తిభాసంపతుత్లను 
ఆదిలో కొందరు నిరామ్తలు గురిత్ంచక పోయినా – ఈయన చలించలేదు. 
 నాగభూషణం పాలొగ్నన్ తొలి చితర్ం పీపులస్ ఆరట్ ధియేటరస్ వారి 
“పలెల్టూరు”. అందులో నేటి డైరెకట్ర వి.మధుసూదనరావు, నిరామ్త తమామ్రెడిడ్ 

కృషణ్మూరిత్గారుల్ కూడా నటించారు. ఇంకా “పెంకి పెళాళ్ం” చితర్ంలో తాగుబోతుగా, “అమరసందేశం” లో విలన గా – ఇలా ఎనోన్ 
చితార్లలో పాలొగ్నాన్డు. 
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 1956 లో “ఏది నిజం” చితర్ంలో హీరోగా నటించడమే కాక – ఆ చితర్ నిరామ్ణంలో ఆ చితర్ నిరామ్త, తన సవ్సధ్లం నెలూల్రులో తన 
బాలయ్ మితుర్డు అయిన ఘంటసాల కృషణ్మూరిత్కి చేదోడు వాదోడుగా ఉంటూ దరశ్కతవ్ భాదయ్త ఒకటి తపప్ – ఆఫీస బోయ పనినించి మిగతా 
బరువులనీన్ తనే మోశాడు. తనే దృశయ్ విభజన చేశాడు. సుంకర సతయ్నారాయణను రావించి, దగగ్రుండి సంభాషణలు రాయించాడు. ఆ చితర్ం 
విడుదలై విజయవంతంగా పర్దరిశ్ంపబడింది. రాషట్రపతి బహుమతి కూడా పొందింది. హీరోగా నాగభూషణానికీ మంచి పేరూ వచిచ్ంది. కాని, 
తను హీరోగా సిధ్రపడడానికి తగడని నాగభూషణానికే తెలుసు. 
 అంతే … ఆ తరావ్త కొంత కాలం వరకు ఈయనకు ఏ పికచ్రూల్ లేవు. 
 ‘ఒక సారి హీరోగా నటించాడు గనుక, సహాయ పాతర్లను ధరించడానికి అంగీకరిసాత్డో-లేదో?’ అని నిరామ్తలు భావించారో ఏమో ! 
 తనకు వేషం కావాలని సినిమా కంపెనీల చుటూట్ తిరిగే అలవాటు నాగభూషణానికి మొదటిన్ంచీ లేదు. అది అహం కాదు; ఆయన 
తతత్వ్మంతే. 
 ముఖయ్మైన కారణం ఏమిటంటే – చాలా మంది చితర్ నిరామ్తలు పర్తయ్క్షయ్ంగా నటులలో తాము చూడగలిగిన శకుత్లను విశవ్సిసాత్రు 
గాని, వారిలో గుపత్ంగా ఉనన్ శకుత్లను అంచనా కటట్ గల వారు అరుదు. అటువంటి నిరామ్తలు కళళ్బడే వరకు ఏ ఆరిట్సుట్కైనా మంచి 
అవకాశం దొరకదు. అలా మంచి అవకాశం దొరికే వరకు కాలం వృధా చేయకుండా మరో మంచి పని చేయాలనుకునాన్డు నాగభాషణం. 
తతఫ్లితమే రవి ఆరట్ ధియేటరస్ అవతరణ. తమిళనాడులో గొపప్ సంచలనం కలిగించిన ఎం. ఆర. రాధా గారి “రకత్ కనీన్రు” నాటకానిన్ 
పాలగుమిమ్ పదమ్రాజుగారి చేత తెనిగించి, 1956 జూలైలో నెలూల్రులో తొలి పర్దరశ్న ఇచాచ్రు. ఆ తరావ్త ఈ నాటకం ఆంధర్ దేశానిన్ 
ఎంతటి ఊపు ఊపిందో ఎవరికీ తెలియనిది కాదు. 
 కొంత మందికి తాము ఆశించనివి ఫలిసుత్ంటాయి. నాగభాషణం విషయంలో అదే నిజమైంది. తీరుబడిగా ఉనన్పుప్డు తాను 
పార్రంభించిన రంగసధ్లోపాసన ఉతత్రోతత్రా చలన చితర్ సీమలో తాను ఉచచ్సిధ్తికి రావడానికి ఎంతో ఉపకరిసుత్ందని ఆ నాడు ఈయన 
ఆశించి ఉండడు. 
 అందుకే సినిమాల పై నించి దృషిట్ మరలిచ్, తన నాటక సమాజం మీదనే మనసునంతా కేందీర్కరించాడు. పర్తి సంవతస్రం నవంబర 
నెల నించి జూన నెలా దాకా ఆంధర్దేశంలో వాడవాడలా నెలకు పాతికకు పైగా పర్దరశ్నలు ఇసూత్ వచాచ్రు. జూలై నించి సెపెట్ంబరు వరకు 
వరాష్కాలం గనుక కాసత్ ఊపిరి సలుప్కోడానికి విరామం ఉండేది. 
 ఒకసారి ఒకే నెలలో 32 పర్దరశ్నలు కూడా ఇచాచ్రు. ఒకే ఊళోళ్ 15 రోజుల పాటు వరుసగా పర్దరశ్నలివవ్బడాడ్యి కూడా. 
కాకినాడలో ఏకబిగిన 14 రోజుల పాటు పర్దరిశ్ంచారు. అదే చోట 1958 లో ఒకే రాతిర్ రెండు నాటకాలు వేశారు. అలాగే 1960 లో 
విజయవాడ జింఖానా కల్బ లో ఒకే రాతిర్ రెండు నాటకాలు రూ. 2/-, 0.50 పై. పర్వేశ రుసుములు చొపుప్న పర్దరిశ్ంపబడగా పాతిక వేల 
రూపాయల దాకా వసూలయింది. 
 “కలికాలం, బికారి రాముడు, పాపం పండింది, కోతలరాయుడు” రవి ఆరట్ ధియేటరస్ వారి తతిమామ్ నాటకాలు. కాని, ఇవేవీ వారి 
తొలి నాటకం “రకత్ కనిన్రు” లాంటి అఖండ విజయానిన్ సాధించ లేక పోయాయి. 
 “రకత్ కనిన్రు” లో పాలొగ్నన్ వాణిశీర్ , శారద, రేవతి, మీనాకుమారి, సుజాత, ఆదోని లకిష్ మునన్గు వారిలో కొందరు సినిమా 
రంగంలో తారాపధానన్ందుకునాన్రు. వాణీశీర్ తెలుగు – తమిళ చితార్లలో, శారద మలయాళ చితార్లలో, రేవతి – కనన్డ చితార్లలో 
హీరోయిన లు అయిపోయారు. మొదటినించి పాలొగ్ంటూనన్ నటీమణి సీతా మాతర్మే.  
 ఈ సమాజంలోని నటీనటులందరూ కర్మశిక్షణకు అలవాటు పడినవారు; నటనలో రాటు తేలిన వారు. 
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 మొతత్ం 30 కుటుంబాలు రవి ఆరట్ ధియేటరస్ మీద ఆధారపడి ఉనాన్యి. 
 ఇంతవరకు ఈ సమాజం వారు 1,200 కు పైగా పర్దరశ్నలిచాచ్రు. 
 ఈ విషయాలనిన్టి బటిట్ ఆలోచిసేత్, నాగభూషణం ఎనిన్ సతాక్రాలకైనా, సనామ్నాలకైనా, మనన్నలకైనా, బిరుదులకైనా, 
అరుహ్డనిపిసుత్ంది. దాదాపు 100 కపుప్ల దాకా సంకర్మించాయి. 1956 లో సామరల్కోటలో ఈయనిన్ ఒక ఎతత్యిన వేదిక మీద నిలుచోబెటిట్, 
ఈయన కనబడనంత ఎతుత్ పూలమాలలతో సతక్రించారు. ఒక 90 ఏళళ్ ముసలమమ్ ఇదద్రు మనుషుయ్ల ఊతతో వచిచ్, తనకు పూలమాల 
వేసి, ఫల పుషాప్లు సమరిప్ంచిన ఉదంతం తన జీవితంలో మరువ లేనిదంటాడు నాగభూషణం. 
 నవయ్కళా మండలి రజతోతస్వ సందరభ్ంగా దాని సాధ్పకులోల్ ఒకరైన ఈయనకు ఇటీవలే హైదరాబాద ‘రవీందర్ భారతి’ లో ఘనంగా 
సనామ్ణం జరిగింది. 
 ఒకక్ ముకక్లో చెపాప్లంటే – ఏ నటుడికీ జరగననిన్ గౌరవాలు ఈయనకు జరిగాయి. 
 “ఏవో నాటకాలు ఆడుకుంటూ హాయిగా ఎకక్డో ఉనాన్డులే”, అని కొందరు నిరామ్తలు ఈయనిన్ అపుప్డు ఉపేకిష్ంచారేమో కాని. 
కొనిన్ వేషాలకు కబురు చేసిన నిరామ్తలు ఇదద్రు ముగుగ్రు లేకపోలేదు. వాళళ్ చితార్లలో నటించడానికి ఈయన ఎపుప్డైనా మదార్సు వచిచ్నా 
అపుప్డు సినిమా రంగం సిధ్తిగతులు గురించి ఈయనకు ఎకుక్వగా ఏమీ తెలీదు. 
 1961 లో సుందర లాల నహతా – డూండీ గారల్ “శభాష రాజా” చితర్ంలో ఒక హాసయ్ దుషట్ భూమికను నిరవ్హించడానికి కబురు 
వచిచ్ంది. తను కోరినంత డబుబ్ ఇవవ్డానికి నిరామ్తలు ఇషట్పడాడ్క ఆ కిల్షట్ పాతర్ను ధరించడానికి నాగభూషణం అంగీకరించారు. 
 “మంచి మనసులు” చితర్ంలో (ఎం. ఆర. రాధా అదే తమిళ చితర్ంలో ధరించిన) ఒక పాతర్కు మన నాగభూషణానిన్ ఆదురిత్కి సజెసట్ 
చేశారు హీరో నాగేశవ్రరావు. అసలపప్టికి ఏడేళళ్ కిర్తం అనగా – 1954 లో ఆదురిత్ తొలి దరశ్కతవ్ బాధయ్త వహించిన “అమర సందేశం” 
లో నాగభూషణం విలన పాతర్ ధరించి ఉనాన్డు. 
 అలా 1961 నించి ఏటా ఒకటి రెండు చితార్లలో నటించడానికి ఒపుప్కుంటూ, ఒకవంక నాటక పర్దరశ్నలు ఉధృతంగా ఇసూత్నే 
వచాచ్డు. 1967 లో “ఉమమ్డి కుటుంబం” లో పాలొగ్నే వరకు కూడా ఈ నాటకాల జోరు తగగ్లేదు. “ఉమమ్డి కుటుంబం” రజతోతస్వం 
చేసుకుంది. ఆ చితర్ంతో నాగభూషణం సినిమా రంగంలో చాలా బిజీ అయిపోయాడు. ఎందరో నిరామ్తలు బుక చేయడానికి ఎగబడ సాగారు. 
ఈ సిధ్తిలో 1967 నవంబర నించి నాటకాల సీజన కు వెళల్గలనో లేనో అనే సంకటంలో పడాడ్డు నాగభూషణం. ఈయన సినమా రంగంలో 
బిజీ అయిపోతే తమ కూటోల్ దుముమ్ పడుతుందేమోనని భయపడాడ్రు. 
 ఈయన నాటక సమాజానిన్ నమమ్కునన్ నటీనటులు; కొందరు ఆశలు వదులుకునాన్రు కూడా, కాని, నాగభూషణం వాళళ్కు 
అనాయ్యం చేయగలడా? తనకు ఎనిన్ పికచ్ర లు ఉనాన్ సరే – పర్తి నెలా మొదటి వారంలో పర్దరశ్నల దాకా వాళళ్తో కలిసి ఇసాత్నని హామీ 
ఇచాచ్డు. అంతే కాదు; నటించినందుకు తను పారితోషికం చిలిల్ గవవ్యినా పుచుచ్కోకుండా – వసూలైన మొతత్మంతా వారికే పంచి 
ఇవవ్సాగాడు. 
 దీనిని బటిట్ నాగభూషణం హృదయం ఎంత విశాలమైనదో, చేతలు ఎంత ఉదారమైనవో ఇటేట్ ఊహించుకోవచుచ్. 
 ఇక కేరెకట్ర ఆరిట్సట్ గా ఈయన ఏ చితర్ంలో మహోనన్తంగా నటించాడో ఏరి చెపప్డం కషట్ం. కారణం – అనిన్ చితార్లలోనూ 
పర్తిభావంతంగా తన పాతర్లను పోషించడమే. చినన్ పాతర్యినా పార్ధానయ్త గల పాతర్గా దానిన్ రూపొందించే మెళకువలు ఈయనకు బాగా 
తెలుసు. “భటిట్ వికర్మారక్” లోని సిదుద్డి వేషమైనా, “మాయాబజారు” లోని సాతయ్కి పాతర్యినా, “భాగయ్రేఖ” లోని సిపాయి భూమికైనా, 
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ఇటీవలే విడుదలైన “వరకటన్ం” చితర్ంలోని మీసాల వెంకయయ్ పాతర్యినా – విశిషట్ంగా పోషిసూత్, పేర్క్షకులు ఏ మాతర్ం ఆశాభంగం 
చెందకుండా తన పార్జఞ్త, పర్తిభావిశేషాలు వినియోగించి నటించగల సమరుధ్డు నాగభూషణం. 

ఒకోక్ నటుడు తాను ధరించే పాతర్లకు ఒకోక్ రకమైన వయ్కిత్తావ్నిన్ చేకూరిచ్తాడు. ఈ వయ్కిత్తావ్నిన్ ఆ నటుడు తన నటనాపర్భావం చేత 
సృషిట్ంచాడా – లేక, ఆయనకది సహజసిదద్మైనదేనా – అనన్ సమసయ్ ఏ పేర్క్షకుడీన్ వేధించదు. పేర్క్షకుడు పాతర్లో చూసే వయ్కిత్తవ్ం వాసత్వంగా 
తోచాలి. అంతే. 

తనున్ తానుగా కాక మరో పర్తి రూపానిన్ పర్దరిశ్ంచి చూప గలిగినపుప్డే నటుడు నిజంగా నటించినటల్వుతుంది. ఏ పాతర్లో అయినా 
మనం చూసేది ఒకే వయ్కిత్నయినా – మన మనసుస్లో నిలవవలసింది ఆ పాతేర్ కాని, ఆ వయ్కిత్ కానే కాదు. అలా పాతర్లకు పార్ణం పోసి, 
పేర్క్షకుల హృదయాంతరాళాలోల్ ఒక సిధ్రమైన రూపానిన్ మలచి నిలపగలిగిన వయ్కేత్ నిజమైన నటుడు అందుకే నాగభూషణం లీనమై, 
తాదాతమ్య్ం చెంది కదిలించగల పర్తి పాతార్ పేర్క్షకులను పులకాంకితులిన్ చేసుత్ంది. కనుకే, ఇనిన్ చితార్లలో నటించినా పేర్క్షకులకు ఆయన పై 
మోజు పెరుగుతూనే ఉంది. 

సరియైన పాతర్ దొరికి, మంచి కధ, మంచి కంపెనీ ఉంటే గాని అగిర్మెంట మీద సంతకం చెయయ్కూడదనన్ నిశచ్యం 
నాగభూషణానికి లేకపోతే – ఆయన ఈ పాటికి ఇపప్టికనాన్ రెటిట్ంపు చితార్లలో నటించి ఉండేవాడేమో ! 

పెదద్ నిరామ్తలు – చినన్ నిరామ్తలు అనే తారతమయ్ం లేదీయనకు. అందరినీ సమదృషిట్లోనే చూసాత్డు. ఎటొచీచ్ చకక్ని, చికక్ని 
పాతర్లను శకిత్వంచన లేకుండా ఒపిప్ంచడమే ఈయన ధేయ్యం. 

అంతే కాదు; నిరామ్తల కషట్సుఖాలను గమనిసూత్, వారికి ఏ మాతర్ం ఇబబ్ంది కలగకుండా షూటింగ లకు సకాలానికి హాజరవుతూ, 
తోటి నటీనటులతో సెట లో ఎంతో సహకరిసూత్ంటాడు. గనుకనే నాగభూషణానికి నిరామ్తలు మంచి పోర్తాస్హం ఇసుత్నాన్రు నిజానికి ఆయన 
మంచే ఆయన పర్గతికి కారణమైంది. 

తను నటించిన చితార్లు శతదినోతస్వాలు చేసుకునన్ందుకు నాగాభూషణం ఏనాడూ గరవ్పడలేదు. ఒక చితర్ంలో తాను పోషించిన 
పాతర్ కనాన్ మరో నటుడు నిరవ్హించిన భూమిక విశేషంగా పర్జాభిమానం పొందిందని ఎవరైనా అంటే ఈయన ఖినున్డతడు. భూషణ, 
తిరసాక్రాలకు ఈయన అతీతుడు. 

తనకు పోర్తాస్హమిచిచ్ ఆతీమ్యత – ఆదరాభిమానం కనబరించిన వారిని ఈయన ఏనాటికీ మరచిపోలేదు. అలాగే నాటక రంగానిన్ 
కూడా ఏనాటికీ మరిచిపోలేదు. తన వృదాద్పయ్ంలో ఏ హైదరాబాద లోనో సిధ్రపడి పోయినపుప్డు అకక్డొక రంగసధ్లానిన్ నిరిమ్ంచి, కనీసం 
వారానికి ఒక పర్దరశ్నయైనా ఏ శనివారాలనాడో ఇసూత్, ఉతాస్హవంతులైన యువతీ యువకులకు నటనలో తరీఫ్దు ఇవావ్లని నాగభూషణం 
ఆశయం. 

అంతకు రెండింతలు కృషి చేసి, కీరిత్ పర్తిషట్లకు రెటిట్ంపు చేసుకోడానికి నాగభూషణానికి శకిత్ని, ఆయురారోగాయ్లను భగవంతుడు 
పర్సాదించు గాక ! 

***
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