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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

అకిక్నేని నాగేశ రరా
ఆతమ్కథ

( చిత
ర్ మ 1957 ఆగట్

నుంచి పునరుమ్ది
ర్ తం)

నేను ఆంధర్పర్దేశ లో కృషాణ్జిలాల్ గుడివాడ తాలూకా వెంకట రాఘవపురం అనే చినన్

పలెల్టూరులో 20-9-1924 న జనిమ్ంచాను. మాది సామానయ్ రైతు కుటుంబం. మా తండిర్గారు
అకిక్నేని వెంకటరతన్ంగారు. మా అమమ్ పునన్మమ్గారు ఆ దంపతులకు పుటిట్న వారందరూ మగవాళేళ్.
వారిలో నేను కడగొటుట్ కొడుకును. నా అయిదవ ఏటే మా నానన్గారు చనిపోయారు. పసివాడనైన ననున్
మా అమమ్గారి పోషణలో ఉంచినా, నా యోగకేష్మాలనీన్ మా పెదద్నన్ శీర్ రామబర్హమ్ం గారే చూసూత్
వుండేవారు. నా 12 వ ఏట, మా పొరుగూరు పెదవిరివాడలో చదువు మొదలుపెటాట్ను. మా ఊరి పిలల్లు
ఏటేటా సూక్లులో నాటకాలాడేవారు. మా అనన్యయ్కు నాటకాలంటే అభిమానం అమమ్కు ఆడపిలల్లంటే
అమిత పేర్మ. నటనంటే నాకూ ఏదో అరథ్ం కాని సరదా. ఇంకేం పిలల్ల నాటకంలో వేషం వేశాను.
అంతా బాగుందని మెచుచ్కునాన్రు. మా అనన్యాయ్, అమామ్ ఆనందానికి అంతులేదు. అదే నా
నటజీవితానికి నాంది.
తరువాత రెండవ ఫారం చదువుతూ ఉండగా, హిందీ మాధయ్మిక పరీక్ష పూరిత్ చేశాను. అపుప్డే,
మా పర్కక్ ఊరు ‘కుదరవలిల్’ లో కొందరు మితుర్లు ‘కనకతార’ నాటకం పర్దరిశ్ంచే పర్యతాన్లు
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చేసుత్నాన్రు. అనన్యయ్ ఆ నాటకంలో ‘తార’ వేషం వెయయ్మనాన్డు. ఆడపిలల్ వేషం గనక, అమమ్ కూడా తలూపింది. సాగుతునన్ చదువు
మానేసి, నాటకరంగంలో పర్వేశించడం నాకంతగా నచచ్లేదు. కాని ‘చదువు సాగించినందువలల్ ఉనన్ నేల కాసాత్ పోవడమే గాని, నువువ్ చేసే
పెదద్ ఉదోయ్గాలేమిట’ని వారివాదం. పెదద్వాళళ్ మాట శిరసావహించి, ఆ నాటక సమాజంలో చేరి, బాగా పార్కీట్స చేసి, కనకతార పర్దరిశ్ంచాం.
చూచిన వారంతా బాగుందనాన్రు. నా వేషానికి పర్తేయ్క పర్శంస వచిచ్ంది. ఇక మా వాళళ్ సంతోషం చెపప్ శకయ్ం కాదు. ఆ నాటకాలలో
అభినయిసూత్, విశార్ంతి దొరికినపుప్డలాల్ పొలం పనికి వెళూత్ వుండేవాణిణ్. నేను వయ్వసాయం చెయయ్డం అనన్యయ్కు ఇషట్ం లేదు. పేరు
పర్తిషట్లునన్ నటులు పాలొగ్నే పెదద్ నాటక సంఘాలలో పర్వేశపెడితే, నేను తవ్రగా పైకి రాగలనని వారి భావం. అందుకోసం పనిగటుట్కుని
పర్ఖాయ్త నటులతో నాకు పరిచయం కలిగించారు. తతఫ్లితంగా, శీర్ సాథ్నం, శీర్ మాధవ పెదిద్, శీర్ సూరిబాబు మొదలైన పర్ముఖ నటులతో
కలిసి, నాలుగైదు నాటకాలలో వేషాలు ధరించి నటించాను. వేసినవి చినన్ వేషాలైనా, ననున్ వారభిమానించి, నాలో పైకి రాదగిన
లక్షణాలునాన్యనీ, రాగలననీ మా అనన్యయ్కు చెపాప్రు. ఆయన ఉతాస్హం, సంకలప్ం, మరికొంత బలపడినై.
అపుప్డు ధరమ్పతిన్ చితర్ం తీసుత్నన్ శీర్ పి.పులల్యయ్గారికి నాకేదైనా అవకాశం ఇపిప్ంచమని శీర్ కాజ వెంకటార్మయయ్ గారి చేత సిఫారస
చేయించారు. వారూ అంగీకరించారు. కొలాహ్పూర పంపించారు. రెండు మాసాలు గడిచిన తరావ్త బడిపిలల్లు ఆడుకునే ఒక ఘటట్ంలో వారితో
పాటు నేను పాడుతూ ఆడుకునాన్ను. ఆ చితర్ంలో నేను చేసిన పని అంతే.
ఇంటికి వచేచ్శాను. అపుప్డు రామచందర్పురం నుంచి వచిచ్న శీర్ వై.భదార్చారుయ్లు గారు, గుడివాడలో నాటకసంఘం పెటిట్,
నాటకాలాడుతూ వుండేవారు. వారివదద్ ననున్ మా అనన్యయ్ పర్వేశపెటాట్రు. నేను కొదోద్ గొపోప్ పాడేవాణిణ్. శీర్ మోటూరు వీరరాఘవయయ్,
మునిసావ్మిగారల్ వదద్ పాటలూ, పదాయ్లూ నేరుచ్కునాన్ను. శీర్ భదార్చారుయ్లు గారి సమాజంలో పెదద్ నటులమధయ్ చాలా ఆడవేషాలు వేశాను.
వారందరూ ననున్ ఎంతగానో పోర్తస్హించేవారు. కర్మంగా నాకూ ధైరయ్ం ఏరప్డి; నటించాలనే ఆశా, శర్దాధ్ కలిగినై.
ఈ పరిసిథ్తులోల్ శీర్ కడారు నాగభూషణం గారు ‘తలిల్పేర్మ’ చితర్ం నిరిమ్సూత్, అందులో ఏదో వేషం ఉందని తీసుకు వెళాళ్రు.
కొనాన్ళుళ్నన్ తరావ్త ఆ వేషానికి, పదహారేళళ్ వయసుస్నన్ నేను పెదద్వాణణ్ని నిరణ్యించారు. దాంతో కథ కంచికీ నేనింటికీ. మామూలు
నాటకాలు పార్రంభించాను. నాకు లేని ఆశాభంగం, నిరుతాస్హం, మా అనన్యయ్కు కలిగ్నై.
తరావ్త గుడివాడలో శీర్ బుదిధ్రాజు శీర్ రామమూరిత్గారు బడి పిలల్లతో వేయించిన ‘విపర్నారాయణ’ నాటకంలో ‘దేవదేవి’ పాతర్ను
నటించాను. ఆ నాటకం చూచినపుప్డు పర్సుత్తం అనన్పూరణ్ పికచ్రస్ అధినేత శీర్ దుకిక్పాటి మధుసూధనరావు, సినిమా నటులు శీర్ కోడూరు
అచచ్యయ్ గారుల్ నాకు రజత పాతర్లను బహూకరించారు. ననున్ వారి కంపెనీలో నాయిక పాతర్ వేయడానికి రమమ్నాన్రు. వారు గుడివాడ
తాలూకా ముదినేపలిల్లోని ‘ఎకస్లిష్యర డర్మెటిక అసోషియేషన’ కు ననున్, తీసుకు వెళాళ్రు. అకక్డ శీర్ పెండాయ్ల నాగేశవ్రరావు సంగీత
దరశ్కులుగా, శీర్ కె.గోపాలరావు మేకప మాన గా వుండేవారు. ‘ఆశాజోయ్తి’ అనే నాటకానిన్ ఆరుమాసాలు పార్కీట్స చేశాం. ఆ సాధనలో శీర్
అచచ్యయ్గారు నాకు ఎంతో సహయపడాడ్రు. నాటకం పర్దరిశ్ంచాం. పర్జాదరం పొందింది. తరువాత ‘సతాయ్నేవ్షణం’, ‘తెలుగుతలిల్’
నాటకాలు కూడా పార్కీట్స చేసి, ఆంధర్దేశంలో వివిధకేందార్లోల్ పర్దరిశ్ంచాం. మా కంపెనీకి, నాకూ మంచిపేరూ, పర్ఖాయ్తి వచిచ్నై. ఈ
కాలంలో నటనను గురించి, రంగసథ్లం మీద నటుడు, కర్మశిక్షణాబదుధ్డై ఎంత మహోజవ్ల భవిషయ్త ను సృషిట్ంచుకోగలడోననే విషయాలిన్
గురించీ ఎంతో నేరుచ్కునాన్ను. ఆ సమయంలో నేనూ, శీర్ మధుసూధనరావు గారూ చాలా సనిన్హితులమైనాము. ననెన్ంతో ఆదరంతో
చూడడమేగాక, నా జీవిత పురోగమనానికి కావలసిన సంసాక్ర సామగిర్ని సమకూరాచ్రు. ఈ నాటికి నా శేర్యోభిలాషులలో
ముఖుయ్లుగానునాన్రు.
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ఒకనాడు తెనాలిలో నాటక పర్దరశ్నం ముగించుకుని, గుడివాడకు
వెళుతూ, దారిలో బెజవాడ సేట్షనులో ఉనాన్ం. అకక్డ పర్తిభా పికచ్రుస్
అధినేత శీర్ ఘంటసాల బలరామయయ్ గారు, వారి కెమేరామాన శీర్ధర
గారు ననున్ చూచారు. ‘సినిమాలో నటించడానికి వసాత్వా?’ అని అడిగారు.
‘మా పెదద్ వాళళ్తో మాటాల్డ’మనాన్ను. అందరం కలిసి వెళాళ్ం. నా
శేర్యోభిలాషులతో సంపర్దించారు, మా వాళుళ్ అంగీకరించారు. కాని
ఆడవేషాలు వేసూత్నన్ నేను, వారి ‘సీతారామ జననం’లో శీర్ రాముని వేషం
ధరించాలి అనేటపప్టికి, నాకు సందేహమూ, భయం కలిగాయి. మా
అనన్యయ్

పటుట్దల

శీర్మంగయయ్

గారి

ధైరయ్వచనాలు,

ననున్

పోర్తస్హించాయి. శీర్ మధుసూధనరావు గారి సలహాపై నెలకు ఇరవై
రోజులు మదార్సులో ఉండేటటుల్, మిగతా పది రోజులూ నాటకాలు
వేసుకునేటటుల్ ఏరాప్టుల్ చేసుకునాన్ం.
1944 వ సంవతస్రం మే నెల 8 వ తేదీన మదార్సు వచాచ్ను.
పర్తిభా పికచ్రుస్లో సినీ జీవితం మొదలు పెటాట్ను. ఆ తరావ్త శీర్
బలరామయయ్ గారు అనుమతి ఇవవ్నూ లేదు, నేను నాటక పర్దరశ్నాలకు
వెళళ్నూ లేదు; అకక్డ నాటక కంపెనీ నడవనూ లేదు.
ఇకక్డ సీతారామజననం పార్రంభమైంది. వేషం వేసుకుని కెమేరా ముందు నిలబడడ్ నాకు వణుకు ఆరంభమైంది. వేలాదిజనం
ముందు రంగసథ్లం మీద నటించిన నాకు ఇకక్డ కాలు నిలువలేదు. ఒళల్ంతా ముచెచ్మటలు పోసినై ననున్ నేనే గిలుల్కుని, ధైరయ్ం
చెపుప్కునాన్ను. ‘రెడీ’ అనాన్రు షాటు తీశారు. ‘ఓ.కె.’ అని బలరామయయ్ గారు వెనున్ తటాట్రు. అంతటితో వణుకు తగిగ్ంది. ఆ పర్ధమ చితర్
నటనానుభూతి, ఆ ఘడియలు, అపప్టి మనోభావాలూ, ఇనేన్ళళ్ తరావ్త, ఇపప్టికీ నేను మరిచ్పోలేదు. చితర్ం విడుదలైన తరావ్త
పర్జలేమనుకునాన్రో నాకు తెలీదు. కాని నా ఆడనడకలు, కులుకులు, పలుకులు పటిట్వవ్ లేదనే నిరామ్తలు చెపాప్రు.
సీతారామ జననం తీసూత్ ఉండగానే మాయలోకం నిరిమ్ంచదలుచుకునన్ శీర్ గూడవలిల్ రామబర్హమ్ం గారికి నా వయసు గల హీరో
కావలసి వచాచ్డు. శీర్ మధుసూధనరావుగారి పర్యతన్మూ, శీర్ చలల్పలిల్ రాజా వారి సిఫారసు వలల్ ననాన్ చితర్ంలో హీరోగా తీసుకునాన్రు.
మాయలోకం సగభాగం పూరత్యిన తరావ్త శీర్ రామబర్హమ్ంగారికి నా మీద అవాయ్జానురాగం కలిగ్ంది. ననున్ వారింటిలోనే ఉండమనాన్రు.
ననెన్ంతో పేర్మతో చూసేవారు. ఎంతో పెదద్వాణిణ్ చేయాలని ఆశపడుతునన్టుల్ చెపుతుండేవారు. నేను కూడా ఆ చితర్ంలో హేమాహేమీలైన నట
నటీమణుల మధయ్పడి రాణిసేత్, నా భవిషయ్త కు సుసిథ్రత ఏరప్డుతుందని ఆతమ్ విశావ్సంతో, పటుట్దలతో, అందరి ఆదరణాభిమానాలకోసం
కృషి చేశాను.
నా మొదటి అయిదు చితార్ల వరకూ శీర్ రామబర్హమ్ం గారూ, శీర్ బలరామయయ్ గారే సినిమా పరిశర్మలో నాకు బాగా తెలిసిన నా
శేర్యోభిలాషులు. వారిదద్రికి నేనెంతో ఋణపడివునాన్ను. అది తీరుచ్కునే అవకాశం నాకు లభించేముందే వారిదద్రూ ఒకరి తరావ్త ఒకరు ఈ
పర్పంచంతో ఋణం తీరుచ్కుని వెళిళ్పోయారు. ఈ నాటికి వారికి నేను ఋణసుథ్ణిగా
ణ్ నే ఉండిపోయాను.
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‘తలిల్ పేర్మ’కు వచిచ్నపుప్డే పరిచయులైన శీర్ డి.యల.నారాయణ గారు, భరణీ వారి పర్థమ చితర్ం ‘రతన్మాల’ లో నటించే
ఆవకాశం కలిప్ంచారు. ఆ తరావ్త ఆ సంసథ్లో ఆరు చితార్లలో నటించాను. నేను ఎకుక్వ చితార్లోల్ పాలొగ్నన్ సంసథ్ అదే.
అపప్టికి యుదద్ మేఘాలు పూరిత్గా విచిచ్పోవడం, దేశంలో శాంతి సుభికాష్లు ఏరప్డడం, వరత్క వాయ్పారాలు విరివిగా సాగడంతో,
సినిమా పరిశర్మకు కూడా కొర్తత్ బలం, కొర్తత్ చైతనయ్ం వచిచ్ంది. ఎందరో కొతత్ పొర్డూయ్సరుల్, కొర్తత్ నటులు, కొర్తత్రకం చితార్లు, కొర్తత్ కొర్తత్
విలాసాలూ, వెలుగులూ వచిచ్నై. అనేక సమసయ్లను పరిశర్మా, పరిశర్మలో పనిచేసే మా నటవరగ్మూ ఎదురోక్వలసి వచిచ్ంది. కొర్తత్రకం
చితార్లకోసం నిరామ్తలు, ఆ పాతర్ పర్దరశ్న కోసం మేమూ అహో రాతుర్లు కృషిచేశాం. అలాగే వాగులూ వంకలూ దాటుతూ, పలాల్లూ ఎకిక్
దిగుతూ, ఈనాటికి అరవై చితార్లలో నటించాను. ఈ మాట నేను మనవి చేసేది, నాతో సనిన్హిత సంబంధంకల పారిశార్మికులకూ, సోదర
నటవరాణ్నికే గాదు. నావలె ఆశలు పెంచుకుంటూ సినిమా పరిశర్మలో చేరి, పేరు పర్ఖాయ్తులు సంపాదించుకో దలచుకునన్ యువకులకు
చెబుతునాన్ను. సతయ్ం చెపుతునాన్ననేగాని, గొపప్కోసం చెపప్డం లేదు. నేటి ఆనందం సులభంగా వచిచ్ంది కాదు. నటజీవితం పూవుల సెజజ్
అంతకు ముందే కాదు, సైనిక విజయాలకోసం కతిత్గటిట్ పోరాడే వీరజీవితానికీ, కళావిజయానికి గజజ్కటిట్ ఆడే నటజీవితానికీ తేడా లేదనే నా
ఊహ. నా అనుభవం కూడా అంతే. పౌరాణిక చితర్ంతో రంగ పర్వేశం చేసి, జానపద చితార్లలో శిక్షణపొంది, సాంఘీక సమసాయ్ చితార్లలో
నూతనానుభవాలను ఎదురొక్ని. భినన్ విభినన్ పర్కృతులుగల పాతర్లను నటింపవలసి నపుప్డు నేను పడిన బాధలు, చేసిన సాధన, దరశ్కులు
చేసిన సహాయయ్ం చాలామందికి తెలీదు. ఏ ఒకక్ చితర్ంలో, నిరామ్త ననున్ ఎనున్కోవడం పొరబాటయినా, ఏ పాతార్భినయంలోనైనా నేను
తపప్టడుగులేసినా, ఆ చితర్మూ, నిరామ్త నేనూ పరాజయం పొందవలసిందే. మళీళ్ పర్జలముఖం చూచే అవకాశం ఉండదు.
కతిత్పై సామువంటి కళాసాధనలో నేనిలాటి పరీక్షకే గురైనాను. బాలరాజునుంచి బాలచందుర్డు ఒక గెంతు వీరరస పర్ధానమైన ఆ
పాతర్నుంచి లైలామజున్లో భగన్ పేర్మికుడైన ఖైఁస పాతర్కు మరో గెంతు. ఆ పాతర్ పులకరిసుత్ంది. ఆ తరావ్త నేనెదురొక్నన్ మరొక పాతర్
సంసారంలో. ఇంతవరకూ సంపాదించుకునన్ పర్జాదరం సాంఘిక చితర్ంలో ఎకక్డ చేజారిపోతుందో అని క్షణక్షణమూ వణికిపోయేవాణిణ్. ఆ
చితర్ం విజయవంతమైన తరావ్త సాంఘిక చితార్లంటే బెదురు పోయింది. ఏ పాతర్నైనా నటించగలననన్ ఆతమ్విశావ్సం ధీమా కలిగ్ంది.
లైలామజున్ తీసే రోజులోల్నే నాకు వివాహం జరిగింది: దెందులూరు వాసత్వుయ్లు శీర్ కొలిల్పర వెంకట నారాయణగారి కుమారెత్
అనన్పూరాణ్ దేవిని 1949 సంవతస్రం ఫిబర్వరి 18 వ తేదీన వివాహమాడాను. మాకిపుప్డు ముగుగ్రు సంతానం. ఇదద్రు ఆడపిలల్లు సతయ్వతి,
నాగ సుశీల, ఒక మగపిలల్వాడు వెంకట నారాయణరావు. నా నట జీవితంలో కళారాధనకు పూరిత్గా ననున్ అంకితం చేసుకుని, రోజుకి రెండు,
మూడు కాల షీటస్ కూడా పనిచేసూత్, ఒకొక్కక్పుప్డు వారాల తరబడి ఇంటిపటుట్న అరగంట కూడా వుండలేకపోతూ, నా సవ్ంత జీవితంలో
అరధ్ంగాని ఆవేదన పడిన సమయాలునాన్యి. కాని నటుడు కళాతపసుస్లో నిమగున్డయిపోయాకా, లక్షయ్సిదిధ్కోసం, కొనిన్ తాయ్గాలు
అవసరమని సావ్నుభవం వలల్ గురిత్ంచాను.
తరావ్త నేను నటించిన చితార్లలో, ఒకే రకానికి చెందక, అనన్దముమ్ల పోలికలునన్ పాతర్లు అనేకం నా పాలబడినై. వాటిలోగల
వైవిధాయ్నికి లోపం రాకుండా, విశిషట్త కనిపించేలగు నటించవలసి వచిచ్ంది. ఆ లక్షయ్ సాధనలో ఆయా చితార్ల దరశ్కులు పర్తేయ్క శర్దధ్
చూపించి, నాకు కళాసిదిధ్ కలిగించారు.
ననున్ కలవరపెటిట్న మరొక చితర్ం ‘పరదేశి’. అంతవరకూ వేసినవి పడుచు వేషాలు. ఈ చితర్ంలో ముసలి వేషం, నడక, ఉచాఛ్రణ
వచిచ్ంది. చాలా ఇబబ్ంది పడాడ్ను. కనన్తలిల్లో వేషం కషట్మైనా, పలెల్టూరి వాతావరణంలో పుటిట్ పెరిగిన నాకది నలేల్రుపై బండి నడకగా
సాగిపోయింది. నా అభిమాన వేషాలోల్ అదొకటి.
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‘దేవదాసు’ చితర్ం వచిచ్ంది. నాలోనూ, దేశంలోనూ గాలి దుమారం రేగింది. నేనాపాతర్ నిరవ్హణకు పనికిరానని చాలా మంది
సందేహాలు వెలిబుచాచ్రు. అనేకమంది ఆకేష్పించారు. ఆ ఆకేష్పాలే నాలోని పటుట్దలను పెంచాయి. ఇంతమంది కాదనన్ పనిని జయపర్దంగా
నిరవ్హించాలని పర్తేయ్క శర్దధ్తో నా సమసత్ శకుత్లనూ కేందిర్కరించి కృషి చేశాను. నా శర్మ ఫలించి, చితర్ం తెలుగు, తమిళ భాషలలో అఖండ
విజయం సంపాదించింది. నిరామ్త, దరశ్కులు, సాంకేతిక వరగ్ం, సోదర నటవరగ్ం, ఈ చితర్ విజయానికై ఎంతో కృషిచేసి సాయపడాడ్రు. ఈ
చితర్ంతో నా నట గౌరవం పెరిగింది. పర్జానీకం ఉతత్మచితార్నిన్ సమిషిట్ కృషిని – భేదభావాలు, వయ్కిత్గత అభిపార్యాలూ, అసూయలూ
లేకుండా ఎంత మెచుచ్కుంటుందో, నీరాజనమిచిచ్ ఎంతగా హరిష్ంచి, ఆనందిసుత్ందో తెలుసుకునాన్ను.
తరావ్త పర్తేయ్కించి చెపుప్కోదగగ్ ఘటట్ం. విపర్నారాయణ, మిసస్మమ్, అరాథ్ంగి, దొంగరాముడు, రోజులు మారాయి, అనారక్లి,
భలేరాముడు, తెనాలి రామకృషణ్ మొదలగు చితార్లలో ఒకేసారి నటించవలసి వచిచ్ంది. ఆ చితార్లోల్ని నా పాతర్లు ఎలాంటివో మీరందరూ
చూసినవే. ఒకేసారి అంత విభినన్ పర్కృతులుగల పాతర్లను (ఒకేనాడు రోజుకు రెండు కాల షీటుస్ కూడా ఉండేవేమో) నటించవలసి వచేచ్ది
వేషాలైతే క్షణంలో మారచ్గలను కాని, మనసు, ఆవేశం మారుచ్కోవడం ఎలా ? ఒక పాతర్ సవ్భావం మరొక పాతర్మీద పడేది. అడుగడుగునా
విభార్ంతి కలిగి, సలహా కోసం దరశ్కులవైపు చూచేవాణిణ్, వారు ననున్ దారిలో పెటేట్వారు. నేను ముందుకు నడిచి వెళేళ్వాణిణ్. కొనిన్ చితార్లలో
మాటలెకుక్వై, పలుకుబడి కోసం బాధ పడితే, ‘చరణదాసి’, ‘ఇలవేలుపు’ చితార్లలో మాటలు తకుక్వై, భావ పర్దరశ్నమే పర్థానమైన పాతర్లు
నటించవలసి వచిచ్ంది. అటాల్ంటపుప్డు చెమటలు పటిట్ అవసథ్పడి, దరశ్కుల సహాయంతో బయటపడే వాణిణ్. ఈ వివిధ పర్కృతులు గల పాతర్ల
నుంచి నేను నేరుచ్కునన్ది ఇంతా అంతా కాదు.
ఆ తరావ్త ‘తోడికోడళుళ్’, ‘సావితిర్’, ‘అలాల్వుదీద్న’, ‘మాయాబజార’, ‘సువరణ్సుందరి’, ‘దొంగలోల్ దొర’ చితార్లతో అరవై చితార్లు
పూరిత్ అయినై.
ఈ చితర్ జీవిత సంగార్మంలో జయించినపుప్డలాల్ ఏనుగనెకిక్నంత సంబరంతో పొంగుతూ చితర్ం పర్జాదరం పొందనపుప్డు
వైకుంఠపాళీలో పాములతో చెలగాటంలా కుర్ంగిపోతూ, నా లకాష్య్నిన్ మరువకుండా, విడవకుండా సాధన చేశాను. ఏమి సాధించానో
నిరణ్యించే రసికులు మీరే.
***
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