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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 

 

    రేలంగి జీ త కథరేలంగి జీ త కథ    
((చితర్చితర్ మమ  11995599,,  జూన్ జూన్ సంచిక నుంచీసంచిక నుంచీ))  

      రేలంగి సవ్సథ్లం కాకినాడ, తండిర్ రామదాసుగారు. ఆయన హరికధలు చెపేప్వారు. ఆ 
రోజులోల్ ఆ పార్ంతాన ఆయనెన్రగని వారెవరూ లేరు. ఆయనకు హారోమ్నియంలను మరమమ్తు చేసే కొటుట్ 
ఒకటుండేదీ, రేలంగి అకక్డ చకక్ని తరీఫ్దు పొందాడు, సరిగమలు కూడా తండిర్గారి వదద్ నేరుచ్కునాన్డు. 
తతఫ్లితంగా రాగాలు రేలంగి నరనరాలలోనూ, లయజాఞ్నం పర్తి హృదయ సప్ందనం లోనూ మిళితమై 
పోయాయి. ఇపప్టికీ రేలంగి కొనిన్ వరాణ్లు, కృతులను గానం చెయయ్గలడనన్ విషయం ఆయన 
సనిన్హితులకు సైతం చాలామందికి తెలియదేమో! 

యంగ మనస్ హేపి కల్బ ఆరోజులోల్ పేరు మోసిన నాటకసంసథ్ ఆదినారాయణరావుగారు ఒకపుప్డు 
ఆ కల్బ లో సంగీత దరశ్కుడుగా పని చేసినవారే, అంజలీదేవి కూడా ఆ సంసథ్లో చెకక్బడిన శిలప్మే. ఆ 
యంగ మనస్ హేపీ కల్బ వారు  ఆడుతునన్ ‘రఘుదేవరాజీయం’ అనే నాటకానికి శేర్ రేలంగిని ఆయన తండిర్ 
రామదాసుగారు తీసుకెళాల్రు. ఆ నాటకం చూసూత్నన్ంత సేపూ రేలంగి తనను తాను మరచిపోయాడు, 
రంగసథ్లం మీద పాతర్థారులు వదిలే వేడి నిశావ్సను రేలంగి సప్రిశ్ంచగలిగాడు. దాంతో ఆయనలో 
అజాఞ్తంగా ఉనన్ కళామతలిల్ విజృంభించింది. తను కూడా రంగు వూసుకుని రంగసథ్లమెకాక్లనన్ తలంపు 
మొలకెతిత్ంది. కాని, ఆ కోరెక్ను తండిర్ గారితో తెలప్డమా, మానడమా ? ఆయన ఆగర్హిసాత్రేమో ! ఏం 
చేయడం ? ఈ ఆలోచనలతో రేలంగి సతమతమై పోయాడు. ఐతే, ఆ తరావ్త కొంత కాలానికే ఆ యంగ 
మనస్ హాపీ కల్బ వారి మరో నాటకం ‘బృహనన్ల’లో రేలంగి ఒక గూర్ప డానోస్ల్ ‘నరత్నబాల’ వేషం వేయడం 
జరిగింది. కదం తొకుక్తూ, పదం పాడుతూ రేలంగి మహదానందం పొందాడు. ఐతే, ఆ ఆనందం ఎంతసేపు 
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ఉండలేక పోయింది. ఆ రాతిర్ ఆలసయ్ంగా ఇంటికి తిరిగి వచాచ్క తండిర్ రామదాసు గారు, రేలంగి వొళుల్ హూనం చేసేశారు. “నాటకాలోల్ వేషాలు 
వేసాత్వుటార్ !” అని ఆయన కొటిట్న దెబబ్లు ఇపప్టికీ గురుత్ ఉనాన్యేమో ! 

ఐతే, రామదాసు గారు ఏనాడో గర్హించాడు-తన కొడుకులో ఏ మూలో, ఏదో ‘ఆరట్’ దాగి ఉందని, కాని, కళ ఏ నాడూ కడుపు నింపదు, 
కళాశాల విదయ్తో సరితూగదు. కొడుకును పోర్తస్హించడమా, కొడుకు మనసును మరో వైపుకు తిపప్డమా అనన్ సందిగధ్ంలో పడాడ్రాయన. 

కాని, తన భావి జీవితం గురించి రేలంగే ఒక నిరణ్యానికి వచేచ్శాడు. 
బడికి వెళళ్డం మానేసి, నాటక సమాజాలతో తిరగడం మొదలెటాట్డు. పంతుళుళ్ కొటట్డం మూలంగా వొళుల్ మరింత గటిట్ పడిందే కాని, ఫోరత్ 

ఫారమ తరావ్త చదువు ఏ మాతర్ం అబబ్ లేదు. 
ఆ రోజులోల్ నాటకాలలో సతరీ పాతర్లు ధరించడానికి నడుం బిగించిన సతరీలు చాలా అరుదు, ఆందుచేత పురుషులే ఆ కొరతను తీరచ్వలసి వచేచ్ది, 

అలా రేలంగి యంగ మనస్ హేపీ కల్బ వారి సమాజంలో ఆడ వేషాలు వేసూత్, ఆ టూర్ప తో బాటు నాలుగేళుళ్ ఊరూరా తిరిగారు, అటుపైన ఆంధర్ గాన 
బాల సంఘం, ఆంధర్ సేవా సంఘం ఇంకా మరెనోన్ నాటక సంసథ్లోల్ చేరి ఆనేక పర్దరశ్న లిచాచ్రు. రోషనార, మోహినీభసామ్సుర, పర్మిలారుజ్నీయం 
నాటకంలో సుయోగుడు, చింతామణి నాటకంలో సుబిబ్శెటిట్, శీర్ కృషణ్తులాభారంలో వసంతకుడు, విపర్నారాయణలో శీర్నివాసుడు, మిస పేర్మ ఎం.ఏ లో 
ఒక పాతర్ ధరించారు, చింతామణిలో శీర్హరి పాతర్ను కూడా కొనిన్ సారుల్ అభినయించారు. 

చదువుకు సవ్సిత్ చెపాప్క కొంత మంది మితుర్లతో కలిసి ‘నాటయ్ మితర్మండలి’ అనే సంసథ్ను సొంతంగా లేవదీశారు. ఆ సమాజం వారి తొలి 
నాటకం తెనాలిలో శీర్రామనవమి పరవ్దినాన. ఆరోజుతో రేలంగి నితయ్జీవిత రంగంలోని అధాయ్యం మారింది, ఆ నాటకానికి అవసరమైన చీరలను రేలంగి 
ఇంటోల్ తలిల్గారికి తెలీకుండా తెనాలికి తీసుకెళాల్డు, నాటకమయాయ్క ఇంటికి వెళేత్, తన ఒళుల్ ఎకక్డ హూనం అవుతుందో నని భయపడాడ్డు. ఆ భయంతో 
మళీళ్ కాకినాడ వెళళ్డానికి గుండె ధైరయ్ం లేక పోయింది. ఆ నాటినించే రేలంగికి ఇలూల్ వాకిలీ, తలీల్ తండీర్, బంధుమితుర్లు-అందరూ దూరమయాయ్రు. 
తెగిపోయిన గాలిపటంలా ఒక ఊరంటూ సిథ్రనివాసం లేక నాటకాలలో ఛానుస్లు దొరికిన చోట వేషాలు వేసూత్, తాడూ బొంగరం లేని జీవితంలా దారీ 
తెనూన్, దికుక్ మొకూక్ లేకుండా తిరుగాడుతూనన్ సమయంలో పారేపలిల్ సుబాబ్రావుగారు, జొనన్వితుత్ల శేషగిరిరావు గారుల్ - వారి నాటక సమాజాలోల్ 
ఆశర్యమిచాచ్రు. ఆ రోజులోల్ రేలంగికి ఆతీమ్యుడు పరదేశి అనే తబలిసుట్ అతను రేలంగిని కషట్ సమయాలోల్ ఆదుకుంటూ, సలహాలిసూత్ండేవాడు. కాని, 
కర్మకర్మంగా నాటకాలలో రేలంగికి పోర్తాస్హం సనన్గిలిల్ంది. అయినా నిరుతాస్హపడలేదు. నటనకే తన జీవితానిన్ అంకితం చేయాలనన్ ఏకలక్షయ్ంతో 
ఉండిపొయాడు. 

సినిమాలలో నటించే వారికి రంగసథ్లం ఒక పాఠశాల అని భావించే వారిలో రేలంగి ఒకడు, అంచేతనే నేటికీ రేలంగి వీలునన్పప్డలాల్ కొనిన్ 
నాటకాలలో పాలొగ్ంటూ, రంగసథ్లానికి సేవచేసూత్నే ఉనాన్డు. 

...మూకీ చితార్లకు అవసాన దశ పార్పిత్ంచి, టాకీలు తెలుగులోకి వసూత్నన్ రోజులవి. కలకతాత్లో ఐ, రాజారావు అనే వయ్కిత్ కృషణ్తులాభారానిన్ 
తెరకెకిక్ంచడానికి సనాన్హాలు పూరిత్ చేశాడు, లకీష్రాజయ్ం, జోగినాధం మొదలైనవారు ఆ చితర్ంలో నటించడానికి ఏరాప్టుల్ పూరత్యాయ్యి. జోగినాథం ఆ 
చితర్ంలో వసంతకుడి పాతర్ను ధరించడానికి బయలేద్రబోతూండగా, రేలంగి తనూ వసాత్ననాన్డు, వెంటనే మూటా ములేల్ సరుద్కొని బయలేద్రాడు ఆ చితర్ంలో 
ఏ వేషం దొరికినా చాలని. చివరికి ఒక చినన్ గొలల్వాడి వేషం దొరికింది, అంచేత అదే రేలంగి నటించిన మొదటి చితర్ం. ఐతే, ఆ చితర్ంలో ఆ పాతర్ మాతర్ం 
చాలా చినన్దవడం మూలంగా రేలంగికి ఆ తరావ్త మరే చితర్ంలోనూ అవకాశం లభించలేదు, మళీళ్ సొంత ఊరు చేరుకొని, నాటకాలలో వేషాలు వేయక 
తపిప్ంది కాదు.  

ఆటుపైన ఆతీమ్యుడు పరదేశి, సి. పులల్యయ్గారి “లవకుశ” లో పనిచేసి వచిచ్ కాకినాడలో మితుర్డు రేలంగిని కలుసుకునాన్డు. అపప్డు పరదేశికి 
మళీళ్ సి.పులల్యయ్ గారి వదద్నించి కబురు వచిచ్ంది—   
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“సతీ అనసూయ-ధృవవిజయం” చితార్లలో పని చేసేందుకు. పరదేశి బయలుదేరుతూ, తనతో మితుర్డిన్ కూడా తీసుకెళాళ్డు. పరదేశి 
సహాయంతో సి. పులల్యయ్ గారి వదద్ పనిచేయడానికి రేలంగి అవకాశం సంపాదించుకునాన్డు.  

“ధృవ విజయం, సతీ అనసూయ” చితార్ల తరావ్త సి. పులల్యయ్గారి వదేద్ దాదాపు 14 సంవతస్రాల పాటు ఉండిపోయాడు రేలంగి, ఆసిసెట్ంట 
డైరెకట్ర గా, పొర్డక్షన మేనేజర గా-కెమేరా ముందే కాక, వెనక కూడా రేలంగి పని చేసి, చితర్ నిరామ్ణంలోని అనిన్ శాఖలలోనూ మంచి అనుభవం 
సంపాదించాడు. ఈ అవకాశం, అదృషట్ం, ఘనత - నటులలో రేలంగి ఒకక్డికే దకిక్ంది. తొలుత 30 రూపాయల జీతం, తరావ్త రెండు నెలలోల్ 40 
రూపాయలయింది. అటుపైన రెండేళళ్కు 100 రూపాయలయింది. ఆ రోజులోల్ వంద రూపాయలంటే నేడు వెయియ్ రూపాయలతో సమానం, సి. పులల్యయ్ 
గారి వదద్ సతీ అనసూయ - ధృవ విజయం, వరవికర్యం, మాలతీ మాధవం, మోహినీ భసామ్సుర శీర్సతయ్నారాయణ వర్తం, గొలల్భామ, జెమినీ బాల 
నాగమమ్ చితార్లలో పని చేసిన తరావ్త రేలంగి మళీల్ కాకినాడకు వెళిల్పోవలసి వచిచ్ంది.  

కాకినాడలో తన భావిజీవితం గురించి ఎటూ నిరణ్యించుకోలేక సతమతమౌతూనన్ రేలంగి చివరికి ఏమైతేనేం సినిమాల సంగతి ఆటోఇటో 
తేలుచ్కోవాలనన్ ఉదేద్శయ్ంతో సకుటుంబంగా మదార్సుకు తరలివచాచ్డు. సినిమారంగంలో అదివరకు ఎంత అనుభవం సంపాదించినా, ఎందరు 
పర్ముఖులతోనో పరిచయమైనా రేలంగి కొంతకాలం పాటు తన కాళళ్మీద తానే నిలుచుకోవలసిన దుసిథ్తి వచిచ్పడింది తెచుచ్కునన్ తైలం హరించి పోగానే 
ఎవరో బంధువులకు రాసి రెండు వందలు తెపిప్ంచుకునాన్డు. ఐనా, ఆ రెండొందలు ఎంత కాలం వసుత్ంది? తనెంత కాలం ఇలా అవసథ్పడాలి ? తనకు 
మంచి రోజులు ఎపప్డొసాత్య ? తనకు సినిమా పరిశర్మలో చోటు దొరకదా? ఈ ఆలోచనలతో రేలంగి బురర్ దిమెమ్కిక్పోయింది. 

ఆందార్ హాలివుడ గా శోభనాచల సూట్డియో విరాజిలుల్తూనన్ రోజులవి. ఎనోన్ తెలుగు చితార్లు ఆ కరామ్గారంలోంచి దేశంవిూదికి 
దండెతుత్తూండేవి, శోభనాచలా వారు అపప్డు నిరిమ్సూత్నన్ కీలుగుఱఱ్ం చితర్ంలో రేలంగి ఆతికషట్ంమిద చినన్ ఛానుస్ను సంపాదించగలిగాడు. అందుకు నటి 
కృషణ్వేణీ ఎంతో తోడప్డింది. ఆ చితర్ంలో రేలంగితో కనకం నటించింది. ‘చెంప వేసి నాకింపు చేసితివె-చకక్ని దానవె చినన్దాన.’ అనే పాటను 
(డుయ్యెటోల్) రేలంగి సవ్తంగా పాడాడు. ఆ చితర్ం శతదినోతస్వం చేసుకుంది. ఐతే, రేలంగికి ముటిట్ంది మూడు వందల రూపాయలే, ఆ డబుబ్తో మదార్సు 
లాంటి మహానగరంలో ఎంత కాలం గడపడం? అలాగే కొంత కాలానికి చేతిలో ఉనన్ డబుబ్ అయిపోవడంతో రేలంగికి మళీళ్ దురిద్నాలు ఎదురోక్నాన్యి. 
భారయ్ మెటరన్టీ హాసేప్టలోల్నూ, తండిర్ జబుబ్తో నరిశ్ంగ హోమ లోనూ ఉనాన్రు. చేతిలో చిలిల్ గవవ్యినా లేదు. హాసిప్టల ఖరుచ్లు, ఇంటి ఖరుచ్లను 
చూచుకోవడమా, మరో వైపు కొతత్ చితార్లలో ఛానుస్లు చూసుకోవడమా? అలా కొంత కాలంపాటు భగవంతుడు రేలంగిని నానా అవసథ్లూ పెటాట్క 
వైజయంతీ ఫిలిమస్ వారు జెమినీలో నిరిమ్సూత్నన్ ‘వింధయ్రాణి’ అనే చితర్ంలో ఒక హాసయ్ పాతర్కు ఆఫర పర్సాదించాడు. ఆ చితర్ నిరామ్తలు కూడా 
కీలుగుఱఱ్ంలో శోభనాచల వాళుల్ ఇచిచ్నంత తైలమే ఇసాత్ననాన్రు. సరే సనాన్డు రేలంగి, వంద రూపాయలు అడావ్నుస్గా పుచుచ్కొని ముందు తన కషాట్లను 
కొంత వరకు నివృతిత్ చేసుకోగలిగాడు. ‘వింధాయ్రాణి’ చితర్ంలో రేలంగి పారట్ నర గా జి. వరలకీష్ నటించింది. ఆ చితర్ం విడుదలయాయ్క రేలంగి తెలుగు తెర 
హాసయ్ నటుడుగా కొందరు నిరామ్తల చేత గురిత్ంచబడాడ్డు, అలాటి వారిలో కె, వి, రెడిడ్ గారొకరు. ‘గుణసుందరి కథ’ చితర్ంలో ఆయన రేలంగికి మంచి 
పాతర్ను కలిప్ంచారు. దాంతో రేలంగి రోజులు మారాయి, మంచి రోజులొచాచ్యి. 

1949 లో ‘గుణసుందరి కథ’ విడుదలవడంతో రేలంగికి డిమాండ పెరిగిపోయింది, రేలంగి లేనిదే చితర్ం విజయవంతం కాదనన్ నమమ్కం 
నిరామ్తలలో బలపడి పోయింది దానికి తగగ్టుట్ రేలంగి నటించిన చితార్లను చూడడానికి బయలుదేరే పేర్క్షకులే ఎకుక్వైపోయారు. అలా పది సంవతస్రాలు 
సినిమా రంగంలో పెనుగులాడిన రేలంగికి ‘గుణసుందరి కథ’, ’మదాలస’, ’మనదేశం’, ’షావుకారు’, ’సంసారం’, ’పాతాళ భైరవి’, ’సతరీ సాహసం’ చితార్లు 
విడుదలవడంతో 1950 లో రేలంగి ఖాయ్తి పరాకాషట్నందుకొంది.  

వయోవృదుధ్లనించి, ముదుద్ పాప నిదద్రలో అమాయకంగా వెదజలేల్ చిరునవువ్ వరకు రేలంగి తన చితార్లలో అనుకరించాడు, పర్శంసలు 
పొందాడు. చినన్ అబాబ్యి వీధిలో నిలుచొని అపప్చిచ్ తింటూంటే, ఉనన్టుట్ండి ఓ కాకి వచిచ్ ఆ అపప్చిచ్ని కాసాత్ లాకెక్ళిల్నపప్డు ఆ కురార్డు ఎలా మొహం 
పెటాత్డో, అలా రేలంగి ఒకసారి ఇమిటేట చేసేసరికి, బెంగుళూరులోని ఒక థియేటరోల్ పేర్క్షకులు దాదాపు మూడు నిమిషాలపాటు పొటట్ చెకక్లయేయ్టుట్ 
నవువ్కుంటూండి పోయారట. 
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4  ఫాల్ ష్ బాయ్క్

సాధారణంగా కారులో ఏకాంతంగా వెళూత్నన్పప్డు రేలంగి తను నటిసూత్నన్ చితార్లలోని పాతర్ల పోషణల గురించి ఆలోచిసూత్ంటాడు. ఏవైనా 
ఐడియాలు మెదడుకుతోచితే, వెంటనే ఏ డైరీలోనో నోట చేసుకుంటూంటాడట కూడా, 

1936 వ సంవతస్రంలో రాజమండిర్లో జరిగిన నాటకాల పోటీలో రేలంగికి ఘనసనామ్నం జరిగింది. ఆ సభకు అధయ్క్షత వహించిన హాసయ్కవి 
బర్హమ్ కీ. శే. శీర్ భమిడిపాటి కామేశవ్రరావు గారు రేలంగి కళా సేవను కొనియాడుతూ, ‘హాసయ్నట చకర్వరిత్’ అనే బిరుదును పర్సాదించారు.  

పర్ఖాయ్త హాసయ్నటుడు చారీల్చాపిల్న ను పరమ వేదాంతి అని అందరూ పర్శంసించారు, అది పరమ సతయ్ం, హాసయ్కారులందరూ వేదాంతులే, ఈ 
విషయానిన్ పర్తయ్క్షంగా నిరూపించగల సిదుధ్డు రేలంగి, తనకనాన్ విదాయ్వంతులను సైతం తన వాకాచ్తురయ్ంతో కటిట్వేయగల పర్తిభాశాలి.   

తొలి పరిచయంతోనే ఎలాటి వారికైనా ఆపుత్డైపోతాడు రేలంగి. అంచేత అతని ఆతీమ్యులను లెకక్పెటట్డం అంత తేలికైన పని కాదు.  
రేలంగి అభిమాన హాసయ్ నటుడు సవ్రీగ్య ఎన. ఎస. కృషణ్న ఎన. ఎస. కె. పేరెతిత్నపప్డలాల్ రేలంగి ఒకసారి చేతులు జోడించి, హృదయ 

పూరవ్కంగా జోహారు అరిప్ంచకుండా ఉండలేడు.  
తోటి హాసయ్ నటులు ముందుకు రావడానికి రేలంగి ఈ మధయ్ కొనిన్ చితార్లలో నటించడానికి ఒపప్కోవడం లేదనన్ విషయం సినిమా రంగంలో 

అందరూ ఎరిగినదే.  
అంతే కాదు, రేలంగి దయారర్ద్హృదయుడు. ఉదార సవ్భావుడు, ఎనోన్ కుటుంబాలకు పోషక కరత్. ఆయనిన్ ఆశర్యించి, ఆయన ఇంటోల్ దాదాపు 

40 మందికి పైగా తిండీ బటట్కు లోటు లేకుండా ఎలాటి చీకూ చింతా లేక హాయిగా కాలం గడుపుతునాన్రు. పైగా ఎనోన్ పేదకుటుంబాలలో ధరమ్ంగా 
వివాహాలు చేయిసుత్నాన్డు రేలంగి. ఎనోన్ విదాయ్లయాలకు ఆరిథ్కంగా సాయం చేసుత్నాన్డు. ఇటీవల తిరుపతి విశవ్విదాయ్లయానికి 25 వేల రూపాయల 
విరాళమిచాచ్డు కూడా, ఆ విశవ్విదాయ్లయానికి రేలంగి సెనేట సభుయ్డు. 

విరాళాల పర్సాథ్వన వచిచ్నపప్డలాల్ ‘నాదేముందీ ? నా సొంత డబేబ్మి కాదుగా? పర్జల దగగ్రిన్ంచి వచిచ్న డబుబ్ను పర్జలకే ఇచేచ్సుత్నాన్ను,’ 
అంటాడు రేలంగి. 

మానవసేవ, మాధవసేవ కనాన్ మొతత్ం విూద సేవ లనిన్టిలోకీ గోసేవ ఉతత్మోతత్మమైనదని రేలంగి ఆభిపార్యం. 
రేలంగి హాబీ–తీరిక ఉనన్పుప్డలాల్ పాశాచ్తయ్ చితార్లు చూడడం, తను ఒంటరిగా వెళల్క, తనతోపాటు కొంతమందిని కుడా సినిమాలకు 

తీసుకెళూత్ంటాడు. 
రేలంగి ఆశయం ఒకటుంది. తన తోటి హాసయ్ నటులందరితోనూ ఒక ఫుల లెంత కామెడీ చితార్నిన్ నిరిమ్ంచాలని. ఆ ఆశయం కూడా తవ్రలోనే 

నెరవేర గలదు. 
ఫిలిమ ఫానస్ అసోసియేషన, తదితర సంసథ్లవారు ఏటేటా నిరవ్హించే బేలెట లలో కథానాయకుడు, నాయకి, విలన సహాయ నటుడు తపప్—

హాసయ్ నటుడికి మాతర్ం ఒక సాల్నానిన్ కేటాయించ లేదు, ఈ విషయమై రేలంగి కాసత్ సంచలనం కలిగించి, చివరికి కృతకృతుయ్డయాయ్డు. చాలాసారుల్ తనే 
ఉతత్మ హాసయ్ నటుడుగా విజయానిన్ సాధించాడు.  

దైవచింత, పాపభీతి కలవాడు రేలంగి.  
ముకోక్టి ఆంధుర్లకు నవువ్లు అందజేసూత్నన్ హాసయ్ నట చకర్వరిత్ రేలంగి.  
 

*** 
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మహాశయా ! ‘శీర్కృషణ్ తులాభారం’తో ఆరంభమైన విూ సినిమా జీవిత శకటం కొనిన్ సంవతస్రాలపాటు - చీమలు దూరని చిటట్డవిని 
పర్యాణించి, కాకులుదూరని కారడవిని అధిగమించి-ఆఖరుకు పర్శాంతభూములోల్ పర్వేశించింది. ఇంతవరకూ మీరగపడడ్ నూటఎనిమిది చితార్లలో 
కరుణ, శృంగార, వీర, శాంతి, భయానక, భీభతస్, రౌదర్, అదుభ్త రసాలు హాసయ్రసానికి అలుసయిపోయాయని చెపప్డంలో ఆకేష్పణకు తావుండదు. 

‘కీలుగుఱఱ్ం’, ‘సంసారం’, పాతాళభైరవి’, ‘పకిక్ంటి అమామ్యి’, ధరమ్దేవత, ‘బర్తుకు దెరువు’, ‘పెదద్మనుషులు’, ‘మిసస్మమ్’, ‘రోజులుమారాయి’, 
‘సువరణ్సుందరి’, ‘సంతానం’, ‘సకుక్-బాయి’, ‘పేద రైతు’ ‘లకిష్’, ‘దొంగరాముడు’, ‘జయసింహ’, ‘చెంచులకిష్’, ‘సంతోషం’, ‘చింతామణి, ‘చరణదాసి’ 
మొదలయిన చితార్లలో మీరు దాలిచ్న పాతర్లు హాసయ్రసానిన్ కుంభపోతగా వరిష్ంచి ఆంధర్ సినిమా పేర్క్షక పర్జాహృదయఫలకాలమీద వాటి ముదర్లను 
శాశవ్తంగా అచుచ్గుదాద్యి.   

తెలుగు సాహితయ్రంగంలో తెనాలి రామలింగనికి ఎలాల్ంటి సాథ్నముందో అలాల్ంటి సాథ్నం తెలుగు సినిమా రంగంలొ మీకుందని పర్తి కళాకారుడు 
ఒపుప్కోక తపప్దు. చితర్సీమలో కధానాయకునికి సవాలిచిచ్ హాసయ్నటునికి సముచిత సాథ్నం కలిప్ంచిన మిమమ్లిన్ ఏ చరితర్కారుడు మరిచిపోలేడు. రేలంగి 
ఉనన్ చితర్ం నిరామ్తకు కనకాభిషేకం చేసుత్ందనన్ సతాయ్నిన్కూడా ఎవవ్రూ యీనాడు సంసమ్రించకుండా ఉండలేరు. 

సినిమారంగ పర్వేశానికి ముందు నాటక రంగంమీద మీరు ఆడిన ఆట, పాడిన పాట మా సమ్ృతిపథాలలో యింకా పచచ్పచచ్గానే ఉంది. 
‘సుబిబ్సెటిట్’ పాతర్లో మీ విశవ్రూపానిన్ చూడడానికి వేయికళుల్ కావాలనడంలో అతిశయోకిత్ ఏమాతర్ంలేదు. 

సంపాదించిన డబుబ్ను ఖరుచ్పెటట్డంలో మీరు ఆదరశ్పార్యంగా వయ్వహరిసుత్నాన్రనన్ విషయం లోకానికి తెలియనిది కాదు, ఈ మధయ్ శీర్ 
తిరుపతి వెంకటేశవ్ర విదాయ్లయానికి నిరాడంబరంగా మీరిచిచ్న యిరవై అయిదువేల రూపాయల భూరివిరాళమే యిందుకు పర్తయ్క్ష నిదరశ్నం. పొదుద్న 
లేసేత్ సాయంతర్ం వరకు మీరు చేసే గుపత్దానాలే మీలోని ఉదారబుదిధ్కి సాక్షయ్మిసాత్యి. 

హాసయ్రసాధి దేవత కాళల్కు పసుపు పూసి, పారాణి పెటిట్, నొసట సింధూరతిలకం దిదిద్, అందల మెకిక్ంచి, ఆంధర్దేశపు నడివీధులోల్ తిపిప్న మీకు 
మా అభినందనల నందజేసుత్నాన్ం. ‘శతమానం భవతి శతాయుః పురుషశశ్తేందిర్య-ఆయుపేయ్వేందిర్యే పర్తిదిషఠ్తి,’ అంటూ యీ శుభ సమయంలో మీ 
మీద మేము పుషాప్క్షతలు చలుల్తునాన్ం. 

ఇటుల్ 
ఆంధార్ ఫిలుమ్ జరన్లిసట్స్ అసోసియేషన సభుయ్లు.  
మదార్సు,  
14-5-59  

*** 
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