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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 

 

  పర్ ఖాయ్త చితర్ నిరామ్తపర్ ఖాయ్త చితర్ నిరామ్త  
  బిబి..ఎన్ఎన్..రెడిడ్  రెడిడ్  --  11  

  ((  కినిమా కినిమా --  11995555,,  జనవరిజనవరి    సంచిక నుంచీసంచిక నుంచీ))  
  

 వాహినీ వారి తొలి చితర్ం “వందేమాతరం” విడుదల అయి 
దాదాపు 16 సంవతస్రాలయింది. ఆనాటినుంచీ తెలుగు సినిమా పరిశర్మ 
ఒక కొతత్ పర్తిషఠ్ను సంపాదించుకునన్ది. అంతకు పూరవ్ం సినిమా చితార్లను 
తకుక్వ తరగతి కళగా భావిసూత్ వుండిన కళాభిమానులెందరో తమ 
అభిపార్యానిన్ మారుచ్కునాన్రు. వాహినీ చితార్లు ఒకటి తరవాత మరొకటి 
ఈ పర్తిషఠ్ను ముందుకు తీసుకుపోయాయి. సినిమా చరితర్లో ఈ 
పరిణామానిన్ సాధించిన వయ్కిత్ బి.ఎన.రెడిడ్.  

ఇనిన్ సంవతస్రాల కాలంలోనూ బి.ఎన. విడుదల చేసిన చితార్లు 
అయిదు మాతర్మే ఆరవది తవ్రలో విడుదల కానునన్ది. “సవ్రగ్సీమ” 
తరువాత చాలా ఏళుళ్ ఆయన చితర్మే లేదు. అయినపప్టికీ ఆయన చితర్ం 
తీయని సమయంలో ఆయన సాథ్నం ఖాళీగానే వుండిపోయింది గాని ఆ 

సాథ్నానిన్ మరొకరు ఆకర్మించుకోవటం జరగలేదు. చితర్ నిరామ్ణంలో బి.ఎన. సాగించేది ఒక ఉదయ్మం అనుకునన్టట్యితే ఆ ఉదయ్మంలో ఆయనకు 
పోటీగాని, సహాయంగాని లేదనే చెపప్వచుచ్. 
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ఆయన పర్భావం ఇతరులపై లేదని కాదు.. చాలా వుంది. కాని ఆయనలాగా మరెవరూ తమ లకాష్య్నిన్ అంటిపెటుట్కుని చితార్లు తీయలేదు. అధిక 
సంఖయ్లో చితార్లు తీసీ, అధికంగా డబుబ్గడించే చితార్లు తీసీ నిరామ్తలు అరిజ్ంచలేని కీరీత్, ఔనన్తయ్మూ బి.ఎన.కు వాటంతట అవే లభించాయి.  

కడప జిలాల్, పులివెందల తాలూకాలోని కొతత్పలిల్ గార్మంలో 1908 నవంబరు 16 న బి.ఎన. జనిమ్ంచాడు. అయితే ఆయన బాలయ్ం ఆయన 
జనమ్సథ్లానికి ఆరుమైళళ్ దూరాన గల పొటిట్పాడు గార్మంలో మాతామహుల యింట గడిచింది. తండిర్గారు, నరసింహరెడిడ్గారు వేరుశనగ ఫాకట్రీ, జినిన్ంగ 
ఫాకట్రీ పెటాట్రు. ఆయన వాయ్పారం నిమితత్ం తరుచు తిరుగుతూండటం వలల్ బి.ఎన. తలిల్గారితో సహా తాతగారి యింట కొంతకాలం గడపటం జరిగింది. 
బి.ఎన. మాతామహులకు ఒకతే కూతురూ, ఒకడే కొడుకు. ఈ సమయంలో వారి కుమారుడు సి.హెచ.రామరెడిడ్ ఈయన డైరెకట్ర ఆఫ ఎగిర్కలచ్ర గా 
దరిమిలా పనిచేశారు. చదువు నిమితత్ం ఇంగాల్ండు వెళిళ్ ఉండటం చేత, బి.ఎన. ను అమమ్మమ్ చాలా గారాబంగా చూసేది. ఆమె కథలు చెపప్టంలో నిధి. 
కథలలో తృషణ్ కలగటానికి బి.ఎన. కు ఈమె చాలా తోడప్డింది.  

చితార్వతీ నది నానుకుని వునన్ పొటిట్పాడు గార్మం. కొతత్పలిల్ లాగ కాక, చాలా అందమైనది. అందుచేత బి.ఎన. బాలయ్ం అకక్డ ఆనందంగా 
గడిచింది. మటిట్ బొమమ్లు చెయయ్టమూ, తాటాకులతో చేసిన గాలి బొంగరాలు తిపుప్తూ, ఆకాశం కేసి చూసూత్ బి.ఎన. నిరాటంకంగా ఏవేవో కలలు 
కనాన్డు.  

ఆయన ఏ రెండేళళ్ వాడో అయి వుండగా ఒక రాతిర్ వీధినాటకం అయిందిట. మరాన్డు ఆ నాటకానికి సంబంధించిన వాళుళ్ యాచనకు 
వచిచ్నపుప్డు బి.ఎన. కిందటి రాతిర్ వాళుళ్ పాడిన పదయ్మంతా ఏకరువుపెటాట్డట. అది చూసి తాతగారు, “ఇంత తెలివిగలవాడు ఏం బతుకుతాడు?” 
అనాన్రట. తరవాత కొదిద్ రోజులకే బి.ఎన. కు తీవర్మైన జబుబ్ టైఫాయిడ అయివుండాలి వచిచ్, దాని నుంచి కోలుకునాన్క పునరజ్నమ్ ఎతిత్నటట్యి. 
నడవటమూ, మాటలు మళీళ్ నేరుచ్కోవలసి వచిచ్ందట.  

బి.ఎన. అక్షరాభాయ్సమూ, తెలుగులో ఒకటి రెండు వాచకాలూ తాతగారి ఇంట వుండగానే పూరిత్ అయాయి. ఇంగీల్షు చదువుకోసం ఆయనను 
పొర్దుద్టూరు పంపి హైసూక్లులో పర్వేశ పెటాట్రు. ఇది కూడా అందమైన గార్మం. గార్మం వెంబడే పర్వహించే పెనాన్ర నదీ, ఇసుక దిబబ్లూ ఆయనకు 
ఆనందానిన్ చేకూరేచ్వి. అయితే బి.ఎన. ఇకక్డ వునన్ది ఒక సంవతస్రం మాతర్మే.  

ఈ లోపుగా నరసింహారెడిడ్ గారి వాయ్పారం మదార్సులో కేందీర్కృతమైంది. ఆయన సకుటుంబంగా అకక్డే సిథ్రపడి పోవాలని నిశచ్యించారు. 
మదార్సుకు వసూత్నే బి.ఎన. ను తొండమండలం హైసూక్లులో అయిదవ తరగతిలో పర్వేశపెటాట్రు. మరుసటి ఏడు గోవిందపప్నాయకన హైసూక్లులో ఫసట్ 
ఫారంలో పర్వేశించాడు. ఇకక్డే బిర్జ మోహన దాస అనే కురర్వాడు బి.ఎన. కు సహాధాయ్యిగా తటసథ్పడాడ్డు. ఇదద్రికీ మంచి సేన్హం కుదిరింది.  

ఈ సూక్లులో చదువుతుండగా బి.ఎన.కు తొలిసారిగా గీర్జ పెయింట వేసుకుని సేట్జి ఎకిక్, రవీందర్నాథ టాగూర రచించిన “ఆటమ ఫెసిట్వల” 
అనే నాటకంలో గాలిపటం ఎగరవేసే కురార్డుగా నటించటం జరిగింది. ఈ నాటకానిన్ బారతీ లైబర్రీ వారు ఏరాప్టు చేశారు. ఈ నాటకానికి అధయ్క్షత 
వహించిన దరిశ్ చెంచయయ్ గారు (“నేనూ నాదేశం” గర్ంథకరత్) నాటకం గురించి మాటాల్డుతూ బి.ఎన. ను గురించి పర్తేయ్కంగా మాటాల్డారట. కాని 
నిజానికి బి.ఎన. కు అపప్టికి నాటకమంటే ఏమిటో కూడా తెలీదు. ఈ నాటకంలో ఆయన చెపప్వలసిన వాకయ్ం ఒకటే ఉంది. దానిన్ పెదద్వాళుళ్ ఆయన చేత 
కంఠసథ్ం చేయించారు. తరువాత ఆయన టాగూర “శాకిర్ఫైస” నాటకంలో కూడా ఒక చినన్పాతర్ ధరించాడు. కాని ఆయనకు నిజమైన నాటకాలపిచిచ్ 
తవ్రలోనే కలగనునన్ది.  

థరడ్ ఫారం పూరిత్కాగానే బి.ఎన. చదువు ముతాయ్లపేట హైసూక్లుకు మారింది. ఇకక్డ చదువుతునన్ కాలంలో ఆయన విదాయ్రుధ్ల పోటీలలో 
పాలొగ్ని వకత్ృతావ్నికీ పఠనానికీ బహుమానాలు పొందుతూ ఉండేవాడు. ఇకక్డ చదువుతునన్ కాలంలోనే ఆయన మొటట్ మొదటి సారిగా, చెపుప్కోదగిన 
తెలుగునాటకం, డా.గోవిందరాజుల సుబాబ్రావు గారు నటించిన “పర్తాపరుదీర్యం” చూడటం తటసిథ్ంచింది. బి.ఎన. మీద దీని పర్భావం ఇంతా అంతా 
కాదు.  

ఏదైనా తనను ఆకరిష్సేత్ దానిని గురించి కలలుగనే మనసథ్తవ్ం బి.ఎన. ది నాటకాలు ఆయనను బలంగా పటుట్కునాన్యి. వాటితో సనిన్హిత 
సంబంధం పెటుట్కోవాలనీ, నటులనూ, రిహారస్లస్ నూ చూడాలనే బలమైన కాంక్ష కలిగింది. దీనిని తృపిత్ పరుచుకునేటందుకు ఆయన గోడౌన సీట్ర్ట లో 
ఉండే ఆంధర్నాటక సభలో చేరాడు. సభకు అందరికనన్ ముందు వెళళ్టం, అందరికనన్ ఆలసయ్ంగా బయలుదేరి. పొదుద్పోయి ఇంటికి వచిచ్, పెదద్వాళల్ చేత 
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మాటలు పడటం జరుగుతూండేది. ఈ అవకాశం దొరికినందుకు బి.ఎన. ఎవరికి ఏ సహాయం కావలసినా చేసూత్ ఉండేవాడు. అపుప్డపుప్డూ ఎవరైనా 
తకుక్వైతే చిలల్ర వేషాలు కూడా వేసేవాడు. ఈ పర్పంచంలోకి తనకు పర్వేశం దొరికిన ఆనందంలో ఇంటోల్ ఎనిన్ చీవాటుల్ పడినా ఆయనకు తగిలేవి కావు. 
ఈ దశలో ఆయనకు నటులను అనేకమందిని సనిన్హతంగా చూసే ఆవకాశం కలిగింది. పారేపలిల్ సుబాబ్రావు, మాధవపెదిద్ వెంకటార్మయయ్, బళాళ్రి 
రాఘవాచారి, బెలల్ంకొండ సుబాబ్రావు మొదలైన వారందరినీ ఈ విధంగా ఆయన చూడగలిగాడు. ఈ సభలోనే నీలంరాజు వెంకట శేషయయ్గారి 
మైతిర్కూడా బి.ఎన.కు లభించింది. బి.ఎన.కు నాటకరంగంతోనూ, తెరవెనుక భాగోతంతోనూ సనిన్హిత సంబంధం ఏరప్డటానికి నీలంరాజు శేషయయ్ గారు 
చాలా తోడప్డాడ్రు. ఇందుకు బి.ఎన. ఆయనకు చాలా కృతజుఞ్డు.  

1927లో బి.ఎన. కు వివాహమయింది. వధువు మేనతత్కూతురే. వివాహం మదార్సులోనే జరిగింది. 1928లో ఆయన పచచ్యపప్ కళాశాలలో 
చేరి ఇంటర చదివాడు. ఈ ఇంటర చదువు 1930 సెపెట్ంబరులో గాని పూరిత్ అయింది కాదు. అందుచేత కొదిద్కాలం కాలేజినుంచి విముకిత్ కలిగింది. ఈ 
కాలంలో బి.ఎన. ను తండిర్గారు తమ వాయ్పారం చూసి రావటానకి గాను కలకతాత్ పంపారు. ఇకక్డ బి.ఎన. తమ ఎగుమతి-దిగుమతి వాయ్పారం 
చూడటానికి బదులుగా శిశిర కుమార బహదూరీ నాటకాలూ, అహీన చౌధురీ నాటకాలూ, ధనీబాబూ, అంగురాబ్లా మొదలైన వారి నాటకాలూ, 
కొరినిత్యన, ఆలెర్ఫ్డ థియేటరల్ నాటకాలూ చూశాడు.  

తరువాత బి.ఎన. కు శాంతి నికేతనం వెళిళ్ అకక్డ ఒక నెల గడిపే అవకాశం దొరికింది. అకక్డి వాతావరణం చూశాక ఆయనకు బి.ఏ. చదువు 
అకక్డే సాగించాలనిపించింది. దీనికిగాను తండిర్గారి అనుమతి పొందాలని ఆయన మదార్సుకు తిరిగి వచేచ్సరికి బరామ్కు పర్యాణం తగిలింది. రంగూన 
లో కూడా ఆయన తమ వాయ్పారం గురించి తెలుసుకునన్దానికంటే అకక్డి ఒపెరాలూ, సేట్జీషోలూ చూడటం జాసిత్ అయింది. ఆయన రంగూన నుంచి 
లాషో, మాండలే మొదలైన అనేక చోటల్కు తిరిగి దేశాటన చేశాడు.  

బి.ఎన. బరామ్లో ఉండగానే గాంధీ మహాతుమ్డు దండీ సతాయ్గర్హం పార్రంభించాడు. బరామ్లో కూడా జాతీయోదయ్మం ఉనన్తంగా సాగింది. ఒక 
పారక్ లో విదేశీ వసాత్లనీన్ పెదద్ కుపప్వేసి తగలబెటట్టం బి.ఎన. కళాళ్రా చూశాడు. బర్హామ్ండమైన ఊరేగింపూ, బహిరంగ సభా జరిగాయి. ఈ ఉదయ్మం 
చూసి బి.ఎన. రకత్ం పొంగిపోయింది. ఇందులో పాలొగ్నాలనే ధృఢనిశచ్యంతో ఆయన మదార్సుకు తిరిగివచాచ్డు. ఆయన మదార్సులో పడవ ఎకిక్నపుప్డు 
విదేశీ పదధ్తిలో సూటూ, టై మొదలైనవి వేసుకుని ఉనాన్డు. ఆయన తిరిగి మదార్సు రేవులో దిగినపుప్డు ఖదద్రు ధోవతీ, ఖదద్రు లాలీచ్ ధరించి ఉనాన్డు.  

మదార్సులో కూడా ఉదయ్మం జోరుగా ఉంది. నితయ్మూ ఊరేగింపులు. బి.ఎన. ఆ ఊరేగింపుల వెంట వెళేళ్వాడు. ఆయన వెంట ఆయన తముమ్డు 
నాగిరెడిడ్ కూడా ఉండేవాడు. ఈ ఉదయ్మంలోన బి.ఎన. మొదటిసారి దురాగ్భాయిగారిని ఇపప్టి దేశముఖ సతిని ఒక నాయకురాలుగా చూశాడు.  

మదార్సులో ఉంటే పిలల్లు ఏమి చేసి పోతారో అని తండిర్గారు వాళళ్ను సవ్గార్మానికి పంపారు. అకక్డ వాళుళ్ ఏమీ చెయయ్రని ఆయన భర్మ ! 
దేశమంతా చెలరేగ ఈ మహోదయ్మం కడపజిలాల్లో లేదని విని విచారిసుత్నన్ బి.ఎన.కు మంచి అవకాశం దొరికింది. సవ్గార్మం చేరి ఆయన 

అకక్డ “దతత్ మండల చరఖా సమితి” సాథ్పించాడు. చాలామంది వాలంటీరల్ను వారిలో కొందరు ఆయన బంధువులే చేరదీశాడు. ఈ వాలంటీర దళం 
గార్మ గార్మానికీ వెళిళ్ చరఖాలు బాగుచెయయ్టమూ, పతిత్ పంచటమూ, పాటలు పాడుతూ సంచారాలు చెయయ్టమూ, గార్మలలో ఉపనాయ్సాలివవ్టమూ 
చేసేది. అసలే వేసవికాలం, అందులోనూ రాయలసీమ. దీనికి తగగ్టుట్ చాలామంది వాలంటీరుల్, ఇలాంటి పవితర్మైన పనిమీద పాదరక్షలు ధరించి పోరాదని 
పటుట్బటాట్రు. జనవాకయ్ం శిరసావహించి బి.ఎన. పాదరక్షలు విసరిజ్ంచాడు. అసలే నడిచే అలవాటు లేదు. దానికి తోడు పాదరక్షలు కూడా లేవు. అయినా 
ఒకక్ రోజులో ఆయన వాలంటీరల్ను వెంటవేసుకుని 19 మైళుళ్ నడిచి అయిదు గార్మాలు తిరగటమూ, కాళుళ్ బొబబ్లెకక్టం జరిగింది.  

ఈ ఉదయ్మంలో ఒక భాగం, సంతలలో కలుల్దుకాణాలు పికెటింగ చెయయ్టం. ఒకనాడు సింహాదిర్పురం అనేచోట సంత జరుగుతూంటే బి.ఎన., 
వాలంటీరూల్ అకక్డికి వెళాళ్రు. బి.ఎన. కలుల్దుకాణం దగిగ్ర పికెటింగ పార్రంభించాడు. కొంత సేపు పికెటింగు సాగినాక ఒక పోలీసు అధికారి, దుకాణం 
మూసేయిసుత్నాన్నని చెపిప్ బి.ఎన. ను పంపించేశాడు. ఆయన సైకిల మీద ఒంటరిగా బయలుదేరి ఇంటికి చేరుకునాన్డు. మిగిలిన వాలంటీరుల్ మాతర్ం 
సంతలోనే ఉండిపోయారు.  

బి.ఎన. వెళిళ్పోయిన కొంతసేపటికి ఆ సంతలోనే ఒక మనిషి హతయ్ జరిగింది. హతయ్ అయినవాడు బి.ఎన. గార్మం వాడే.  
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బి.ఎన. పార్రంభించిన ఉదయ్మానిన్ అణచటానికి అధికారులకు ఈ హతయ్ ఉపయోగపడింది. బి.ఎన. మీదా మిగిలిన వాలంటీరల్ మీదా హతాయ్ 
నేరం మోపబడినటుట్ తెలిసింది. లోపాయకారిగా విచారించగా. “నువు పార్రంభించక పూరవ్ం ఈ జిలాల్లో ఉదయ్మం లేదు. దీనిన్ విరమించేటటట్యితే కేసు 
లేకుండా చేసాత్ం.” అని చెపాప్రు. అసలే ఈ హతయ్తో మనసు వేసారిపోయి వునన్ బి.ఎన.కు ఇందులో తన అనుచరులంతా ఇరుకోక్వటం మరింత 
దుసస్హంగా తోచి ఆయన తన ఉదయ్మానిన్ ముడిచి పెటట్ వలసివచిచ్ంది. సవ్గార్మానికి వచిచ్న కొనన్ మాసాలకు ఆయన ఉదయ్మం చాలించి, పెదద్ పరివరత్న 
పొంది తముమ్డు నాగిరెడిడ్తో మదార్సుకు తిరిగివచాచ్డు.  

ఆనాడు ఆ సంతలో ఈ దారుణ హతేయ్ జరకక్పోతే బి.ఎన. ఈ కాలానికి చితర్నిరామ్తగా పేరు సంపాదించుకోవటానికి బదులు కిందటి ఆంధర్ 
శాసనసభలో పర్భుతవ్ం మీద వచిచ్న విశావ్సరాహితయ్ తీరామ్నానికి అనుకూలంగానో పర్తికూలంగానో వోటుచేసి ఉండునేమో 

బి.ఎన. పార్రంభించిన దతత్మండల చరఖా సంఘం గురించి ఒక ముకక్ చెపాప్లి. తండిర్గారిని ఉదయ్మానికి డబబ్డిగితే రాదనే భయంతో 
ఖాదీవాయ్పారం లాభసాటిగా ఉంటుందని చెపిప్ బి.ఎన. తండిర్గారి దగిగ్ర కొంత డబుబ్ తీసుకునాన్డు. కాని ఏకులూ, రాటాలూ తీసుకునన్ వారు కొంత 
నూలు దాచుకుని మిగిలిన దానిలో రాళుళ్ పెటిట్ తూచి మోసం చేశారు. నేసిన ఖదద్రు బటట్లు అముమ్దామంటే అఖిలభారత చరఖా సంఘం వారు సకాలంలో 
ఈ సంఘానిన్ గురిత్ంచలేదు. బటట్ యావతూత్ ఊరికే పంచి పెటట్టం జరిగింది.  

ఆయనకు చదువు మీద ధాయ్సపోయింది. అందుచేత ఆయన కాలేజీకి సవ్సిత్ చెపిప్. ఊరికే కూచోవటానికి మనసుస్ ఒపప్క ఉదయమూ 
సాయంకాలమూ జరిగే జి.డి.ఏ. కాల్సులకు వెళళ్సాగాడు. జి.డి.ఏ పూరిత్ అయినాక ఆయన శాసిత్ అండ షా కంపెనీలో ఎపెర్ంటిస గా చేరాడు. ఈ పనిలో 
బి.ఎన. ఆగాఫ్ కంపెనీవారి ఎకౌంటుల్ ఆడిట చేయవలసి వచిచ్ంది. అకక్డ పని పూరిత్ కాగానే ఆయన కాలయాపనకు గాను వుడస్ రోడ లో వుండే 
“పర్జామితర్” ఆఫీసుకు వెళేళ్ అలవాటుండేది.  

బి.ఎన. కు అలవడిన ఆసకుత్లలో ఒకటి జరన్లిజం, రచన. దీనికి కారకులు సవ్రీగ్య ఎస.జి. ఆచారయ్గారు. బి.ఎన. మదార్సుకు వచిచ్ చాలా కాలం 
తమిళ సేన్హితులతోనే తిరగటం చేత ఆయనకు తెలుగు భాషతోనే సంపరక్ం లేకపోయింది. ఈ దశలో ఎస.జి. ఆచారయ్గారు తటసథ్పడి, 
తెలుగురచనలోనూ, తెలుగు పతిర్కలోనూ ఆసకిత్ రగిలించారు. దీని ఫలితంగా ఆయనకు “పర్జామితర్” వంటి పతిర్క నడిచేచోటికి వెళళ్టమూ, చూడటమూ 
సరదాగా ఉండేది.  

అదీగాక ఆయనకు రామబర్హమ్ం పరిచయం నాటయ్కళా పరిషతుత్దావ్రా అయింది. మదార్సులో బళాళ్రి రాఘవాచారుల్ గారి అధయ్క్షతను పరిషతుత్ 
జరిగినపుప్డు దానికి కారయ్దరుశ్లు రామబర్హమ్ం, నీలంరాజు శేషయయ్గారూ, వారితో పాటు బి.ఎన. ఆ పరిషతుత్లో చాలా పనిచేశారు. ఈ పరిషతుత్లోనే 
“తపెప్వరిది?”లో బి.ఎన. చినన్ పాతర్ కూడా ధరించాడు.  

“పర్జామితర్” ఆఫీసులో రామబర్హమ్ం, సముదార్ల రాఘవాచారుల్, శీర్నివాసశిరోమణి, తాపీ, నారల్, గోపీచందు మొదలైన వారుండేవారు. వారు 
పనిచేసే వాతావరణమూ, ఆ పాతకాలపు పెర్సూస్ చూసుత్ంటే బి.ఎన. కు రకరకాల భావాలు కలిగేవి.  

బి.ఎన. కనిన కలలోల్ ఒకటి మంచి పెర్స ఏరాప్టు చేసి, భారీగా పుసత్కాలూ, పతిర్కలూ పర్చురించి హిగిన బాదమస్ పదధ్తిలో దేశమంతటా 
పుసత్కాల షాపులు పెటాట్లని. ఈకలలోనుంచి పెర్స పెటాట్లనే కోరిక ఆవిరభ్వించింది. ఆయన వెంటనే తండిర్ గారి నడిగి పదివేలు తీసుకుని ఆచారపప్న 
వీధిలో ఒక పెర్స ఏరాప్టు చేసి, దాని పార్రంభోతస్వం రామబర్హమ్ం గారిచేత చేయించి, “పర్జామితర్” పతిర్కను అందులోనే అచుచ్వేసుకోమనాన్డు. ఈ 
ఏరాప్టల్కు కుమమ్కీక్ ఇచిచ్నవాడు బి.ఎన. చినన్నాటి సేన్హితుడి బిర్జ మోహన దాస. ఈయన బియేయ్ పూరిత్ చేసినాక వెంటనే ఉదోయ్గం దొరకక నరసింహా 
రెడిడ్గారి వాయ్పారంలోనే పనిచేసూత్ండేవాడు. 1944లో ఈ పెర్స నాగిరెడిడ్ నిరవ్హణ కిందికి వచేచ్నాటికి బి.ఎన. చితర్నిరామ్ణంలో మెడలోతున దిగిపోయి 
వునాన్డు.  

[మిగతా వచేచ్ సంచికలో] 
***  
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