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బి.ఎన. ఎనోన్ కలలు కనాన్డు. ఆయన కనన్ కలలు కొనిన్
రూపొందలేదు. కొనిన్టికి మరెవరో రూపం ఇచాచ్రు. కాని సినిమాలను గురించి
మాతర్ం ఆయన కలలు కనన్టుట్ కనపడదు! ఆయన సినిమాలలోకి పర్వేశించటం
ఆయన పర్యతన్ం దాదాపు ఏమీ లేకుండానే జరిగింది.
రామబర్హమ్ంగారు ఒక వంక “పర్జామితర్” నడుపుతూనే మరొక
వంక సినిమాలలో కూడా వేలుపెటిట్ ఉంచాడు. ఆ కరణం చేత “పర్జామితర్”
ఆఫీసుకు వచేచ్వారిలో “దౌర్పదీ వసాత్ర్పహరణం” నిరామ్త పారుపలిల్ శేషయయ్
బి.ఎన.కు పరిచయం కూడా అయింది.
“వసాత్ర్పహరణం” అయినాక వేల పికచ్రస్ సూట్డియోలో “కనక తార”
పార్రంభించారు. ఒకనాడు శేషయయ్ గారు “పర్జామితర్” ఆఫీసుకు వచిచ్, వేల
పికచ్రస్ లో కొతత్గా సూట్డియో లైటుల్ ఏరాప్టు చేసి షూటింగ చేసుత్నాన్రనీ,
ఒకసారి వచిచ్ చూడమనీ బి.ఎన.తో అనాన్రు. పోనీ చూసాత్మని బి.ఎన.
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అకక్డికి వెళాళ్డు. సూట్డియోలో శేషయయ్ గారు బి.ఎన. కు హెచ.ఎం.రెడిడ్ గారిని పరిచయం చేశారు. హెచ.ఎం.రెడిడ్ గారు రైలుకు వెళుళ్తునాన్రట.
“ఆయనను మీ కారులో సేట్షన దగగ్ర వదలండి.” అని శేషయయ్ గారు బి.ఎన. తో అనాన్రు.
రైలుకు టైముండటం వలల్ బి.ఎన., హెచ.ఎం. బీచ కి వెళిళ్ అకక్డ కొంతసేపు కూచునాన్రు. అకక్డ హెచ.ఎం. రెడిడ్గారు తానొక సినిమా కంపెనీ
పెటట్బోతునాన్ననీ, అందులో గొపప్ గొపప్వాళళ్ంతా షేరుల్ తీసుకుంటునాన్రనీ, బి.ఎన. కూడా షేరు తీసుకోవాలనీ కోరారు. కాని బి.ఎన. కు మనసు
మొగగ్లేదు. తరువాత హెచ.ఎం. రెడిడ్ గారు చాలా సారుల్ వచిచ్ నరసింహారెడిడ్ గారితో మాటాల్డి ఆయననే ఒపిప్ంచారు.
కంపెనీకి “రోహిణీ పికచ్రస్ లిమిటెడ” అని పేరు పెటాట్రు. కంపెనీ తాలూకు ఆరిట్కిలస్, మెమొరాండం బి.ఎన. తయారుచేశాడు. ఈ కంపెనీలో
కనాన్ంబకూ, దొమేమ్టి సూరయ్నారాయణకూ కూడా వాటాలునాన్యి. దొమేమ్టితో “రంగూన రౌడీ” తీయాలని సంకలప్ం. ఈ సంసథ్లో షేరుల్
తీసుకుంటారనుకునన్ వారు కొందరు వెనకుక్ తగాగ్రు. అందుచేత బి.ఎన. తన పరిచయసుత్ల చేతా, మూలా నారాయణాసావ్మి గారి చేతా ఆ షేరుల్
కొనిపించాడు. కంపెనీకి మేనేజింగ ఏజెంటస్ రెడిడ్ అండ కో. ఇందులో హెచ.ఎం., బి.ఎన. భాగసావ్ములు.
మూలా నారాయణ సావ్మి గారిని గురించి వినివునన్పప్టికీ బి.ఎన. కు మొదటోల్ పరిచయం లేదు. ఒకసారి ఆయన అనంతపూరులో పెర్స పెటేట్
ఉదేద్శయ్ంతో యంతర్ సామాగిర్ కొనటానికి మదార్సు వచిచ్. ఈ విషయమై బి.ఎన. సహాయపడగలవాడని విని ఆయన వదద్కు వచాచ్రు. ఆనాటినుంచీ ఇదద్రికీ
పరిచయమూ, సేన్హమూ కలిగింది.
“కనకతార” పూరిత్ కాకమునుపే దొమేమ్టి మరణించాడు. ఆ కారణం చేత రోహిణీ సంసథ్ “రంగూన రౌడీ” తీసే అవకాశం లేకపోయింది. ఆ
కథనే కొదిద్గా మారిచ్ “గృహలకిష్” అని పేరుపెటిట్ చితర్ం తయారు చేశారు. ఈ చితర్ం కారిత్కేయ సూట్డియోలో తయారయింది. రామనాథ, శేఖర గారుల్ ఆ
సూట్డియోలో అపుప్డు భాగసావ్ములు.
“గృహలకిష్” పూరిత్ అయే సమయంలో బి.ఎన., హెచ.ఎం. గారుల్ విడిపోవలిసి వచిచ్ంది. ఆ యిదద్రి దృకప్థాలలోనూ గల తేడాయే దీనికి పర్ధాన
కారణం.
రోహిణీ సంసథ్నుంచి తన వాటా, తాను వేయించిన వాటాలూ తీసివేసుకుని ఇతరుల సొముమ్ వారికి వాపస చేసేటపుప్డు ఆ మితుర్లు తమకు
సొముమ్ అవసరం లేదనీ, చాతనయితే ఇంకో కంపెనీ పెటిట్ చితార్లు తీయమనీ అనాన్రు. ఈ మాటలే వాహినీ సంసథ్కు ఆశీరవ్చనం. 65వేల రూపాయల
మూలధనంతో బి.ఎన. మేనేజింగ డైరెకట్రుగా సంసథ్ రిజిసట్రయింది. ఎకక్డెకక్డి నదులూ వచిచ్ సముదర్ంలో చేరినటుట్గా, రామనాథ కామెరా మాన గా,
శేఖర ఆరట్ డైరెకట్ర గా, సముదార్ల కవిగా వచాచ్రు. కె.వి.రెడిడ్ పొర్డక్షన ఎగిజ్కూయ్టివ గా, బిర్జ మోహన దాస కంపెనీ సెకెర్టరీగా, నాగయయ్ మూయ్జిక
డైరెకట్రుగా పని చేశారు.
కథ ఒకటి కావాలి. బి.ఎన. రాసుత్నన్ నవల ఒకటి ఉనన్ది. అది సినిమా కోసం రాసుత్నన్ది కాదు. కాని రామనాథ ఆ కథను చూసి చితర్ం
తీయటానికి పనికి వసుత్ందనాన్డు. తానే దాని ఆధారంతో సిర్క్పట్ తయారు చేశాడు కూడా. “గృహలకిష్” లో పనిచేసిన నాగయయ్, కాంచనమాల పర్ధాన
పాతర్లకు కుదిరారు.
ఈ చితర్ం వెనక బి.ఎన. భావాలు ఎనోన్ వునన్పప్టికీ దీనిన్ ఆయన డైరెకట్ చేయలేదు. డైరెకట్ చేదాద్మని ఆశించలేదు కూడా. సెటుట్ మీద డైరెకట్రు
విధులనీన్ రామనాథే నిరవ్రిత్ంచాడు. కాని తీరా చితర్ం పూరిత్ అయినాక రామనాథ పటుట్బటిట్. డైరెకట్రుగా బి.ఎన. పేరు వేయించాడు. “టెకిన్కల డైరెక్షన
తెలియక పోతేనేం? మిగిలిన డైరెక్షన భాధయ్తలనీన్ మీకే బాగా తెలుసు!” అని రామనాథ వాదించాడు.
మరుసటి ఏడు వాహినీ వారి రెండవచితర్ం “సుమంగళి” వెలువడింది. దీనికి కథా, సిర్క్పూట్ కూడా రామనాథ రాశాడు. 1941లో “దేవత”
విడుదల అయింది. 1943లో కె.వి. రెడిడ్ గారి దరశ్కతవ్ంతో “భకత్పోతన” వెలువడింది. ఈ నాలుగు చితార్లలోనూ రామ నాథ శేఖర గారల్తో సనిన్హితంగా
కలిసి పనిచేయటం బి.ఎన. కు ఎంతో లాభించింది.
“భకత్ పోతన” పూరిత్ అయేసరికి ఒక విచితర్మైన పరిసిథ్తి ఏరప్డింది. యుదధ్ం మూలంగా పరిసిథ్తులు చాలా తారుమారయాయి. వాహినీ పికచ్రస్
కొదిద్ పెటుట్బడిగల సంసథ్. చితర్ నిరామ్ణం చూడబోతే లక్షలలోకి పోయింది. అందుచేత ఇంకొక సంసథ్ ఏరప్రచవలసి వచిచ్ంది. వాహినీ పొర్డక్షనస్ ఏరాప్టు
చేశారు. ఇందులో నూరింట 80 వంతులు డబుబ్ మూలా నారాయణసావ్మి గారిది. వాహినీ పికచ్రస్ కు ఇందులో ఒక వాటా ఉంది. బి.ఎన., కె.వి.రెడిడ్,
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దాస, మొదలైన వారు కూడా వాటాలు తీసుకునాన్రు. వాహినీ పికచ్రస్ సంసథ్ను డిసిట్ర్బూయ్షన సంసథ్గా పర్తేయ్కించారు. వాహినీ పొర్డక్షనస్ కు కూడా
మేనేజింగ డైరెకట్రు బి.ఎన. రెడేడ్.
ఈ కొతత్ సంసథ్తో ఒకేసారి రెండు చితార్లు పార్రంభించాలని ఉదేద్శం. కాని దీనికి విఘన్ంగా రాఫిలిం కొరతా, కంటోర్ళూళ్, పరిమ్టుల్ వచాచ్యి. ఈ
సమయంలోనే రామనాథ, శేఖర గారుల్ వాహినీ సంసథ్ను విడిచిపెటిట్ జెమినీ సంసథ్లోకి వెళిళ్పోయారు.
“సవ్రగ్సీమ”కు పూరవ్ం చితర్ పర్పంచంలో కొందరికైనా ఒక అపోహ ఉండేది. వాహినీ చితార్లలో ఘనత చాలా వరకు రామనాథ శేఖర
గారల్దేనని. “సవ్రగ్సీమ” లో వీరు లేకపోవటం అటుంచి, ఇది పూరవ్పు వాహినీ చితార్ల కంటే కూడా బాగా నడిచింది. “సవ్రగ్సీమ” కు కథకుడు చకర్పాణి.
1943 లో చకర్పాణికీ బి.ఎన. కూ ఈ విధంగా పరిచయం ఏరప్డింది.
“సవ్రగ్సీమ” అనంతరం బి.ఎన. వెనకుక్ తిరిగి చూచుకుని తన సిథ్తిని సింహావలోకనం చేసుకుంటే నిసప్ృహ కలిగింది. దామాషాను మూడేళళ్ కొక
చితర్ం డైరెకుట్ చేసి ఆ సంపాదన మీద జీవించాలంటే చాలా కషట్ంగా కనబడింది. ఈ చికుక్నుంచి బయట పడటానికి ఆయనకు రెండే మారాగ్లు : ఇతరులకు
చితార్లు తీసిపెటట్టం, లేదా ఒకదాని వెనక మరొకటిగా చితార్లు తయారుచేసే సావకాశాలు కలిప్ంచుకోవటం.
మూలా నారాయణసావ్మి గారు రెండో సౌకరయ్ం కలిగించటనికి తోడప్డతామనాన్రు. ఆయన దగిగ్ర సూట్డియో నిరిమ్ంచడానికి డబుబ్నన్ది
కాంగెర్సు పర్భుతవ్ం పొర్హిబిషన అమలు జరిపితే నారాయణసావ్మిగారి డిసిట్లరీ మూసి వేయాలి. అటువంటి సందరభ్ంలో తాను నిరవ్హించేందుకు
సూట్డియో లాంటిది వునన్టట్యితే ఆయన కూడా మదార్సులో నివాసం ఏరాప్టు చేసుకుని సూట్డియో చూసుకుంటూ వుండవచుచ్.
నారాయణసావ్మిగారి కోరిక పర్కారం 1945లో బి.ఎన. వాహినీ సూట్డియో నిరామ్ణభారం తనమీద వేసుకునాన్డు. ఈ పని నాలుగేళుళ్ పటిట్ంది.
నారాయణసావ్మిగారు ఊహించినటుల్ పొర్హిబిషన వచిచ్ంది. ఆయన మదార్సులో నివాసం కూడా ఏరప్రుచుకునాన్రు.
సూట్డియో నిరామ్ణం పార్రంభించే సమయంలో మూలావారు, బి.ఎన., నాగిరెడిడ్, కే.వి.రెడిడ్ పర్భృతులందరూ తలా ఒక ఇటుకా పెటిట్ శంకు సాథ్పన
చేశారు. సూట్డియో పార్రంభోతస్వం ఏ నాయకులచేతనో, హోదాలో ఉనన్ వారిచేతనో చేయించాలని కొందరు సూచించారు గాని ఈ సూచన బి.ఎన. కు
నచచ్లేదు. సూట్డియో పార్రంభోతస్వం కళాకారులైన వారే చేయాలని ఆయన పటుట్దల. అదే పర్కారం, పర్ఖాయ్త కరాన్టక గాయనీమణి అయిన శీర్మతి
పటట్మామ్ళ చేత పార్రంభోతస్వం చేయించారు. ఆమె “వాతాపి గణపతిం భజే” అనే పాట పాడింది.
కాని కాలం ఖరమ్ం కలిసి రాలేదు. మూలావారి ఆరోగయ్మూ, ఆరిథ్క పరిసిథ్తులూ ఒకేసారి తారుమారయాయి. సూట్డియో వికర్యించవలసిన
పరిసిథ్తి కూడా ఏరప్డింది. ఆ పరిసిథ్తి నుంచి బయటపడటానికి సూట్డియోను విజయ పొర్డక్షనస్ వారికి గుతత్కివవ్వలిసి వచిచ్ంది.
దీనితో బి.ఎన. ఆఖరు కల కరిగిపోయింది. వాహినీ సంసథ్లనిన్టిపైనా తనకు గల బాధయ్తలననిన్ంటినుంచీ తపుప్కుని ఆయన తన సినిమా
జీవితానిన్ తిరిగి వయ్వసాథ్పించుకునాన్డు; అది వాహినీ చితార్లకు పొర్డూయ్సరు గానూ, డైరెకట్రుగానూ పనిచేయటం. ఈ దశలో ఆయన “మలీల్శవ్రి”
తయారు చేసి 1951 డిసెంబరులో విడుదల చేశాడు. బి.ఎన. సిథ్తి మళీళ్ మొదటికి వచిచ్ంది. మూడేళళ్ కొక చితర్ం తీసే అవకాశం మటుకే మిగిలింది.
బి.ఎన. జీవితంలో, పర్యతాన్లలో ఏ ఒడుదుడుకులు ఏరప్డినా ఆయన ఖాయ్తి మాతర్ం ఒకొక్కక్ చితర్ంతోనూ ముందడుగు వేసూత్నే వుంది.
“మలీల్శవ్రి” ఎకుక్వ డబుబ్ అరిజ్ంచినా, అరిజ్ంచకపోయినా అంతులేని ఖాయ్తి సంపాదించి పెటిట్ంది. ఆ చితార్నిన్ అనేకమంది విదేశీయులూ, డాకట్ర
రాధాకృషణ్లాటి మహానాయకులూ చూసి మెచుచ్కునాన్రు.
1947లో జరిగిన నాటయ్కళాపరిషతుత్ బి.ఎన. ను సనామ్నించింది. “మలీల్శవ్రి” అనంతరం పచచ్యపప్ కళాశాలవారూ, కావలి విదోయ్దయా
సంసథ్వారూ, కాకినాడలోని సరసవ్తీ గానసభవారూ బి.ఎన. కు సనామ్నాలు చేశారు. ఇవనీన్ పండిత సనామ్నాలతో తులయ్మైనవి. మదార్స సేట్ట సంగీత
నాటక పరిషతుత్లో ఆయనకు సభయ్తవ్ం లభించింది.
బి.ఎన. అరిజ్ంచుకునన్ కీరిత్ క్షణికమైనది కాదు. అది కాలంతో బాటు పెరిగేది. చితర్ నిరామ్తగా ఆయన అభిరుచులలో లాలితయ్ం వుంది. ఆయన తన
సృషిట్ని డబుబ్తో తూచలేడు.
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చితర్నిరామ్తగానే గాక ఆయన జీవితమూ కృషీ పరోక్షంగా చాలా విధాల ఫలించింది. పెదద్ వటవృక్షం నుంచి ఊడలు దిగినటుట్గా బి.ఎన. వేసిన
బీజాలనుంచి రామనాథ, శేఖర, నాగయయ్, సముదార్ల, కె.వి.రెడిడ్, నాగిరెడిడ్, చకర్పాణి, బిర్జ మోహన దాస మొదలైన అనేకులు, ఒకొకక్రూ ఒకొక్కక్ సంసథ్గా
వెలశారు. వారిలో కొందరు సంసథ్లు సాథ్పించారు కూడానూ.
ఈనాడు విజయ వారి నిరవ్హణకింద ఉనన్ వాహినీ సూట్డియోకు బి.ఎన. జీవితానికి చాలా సంబంధంవునన్ది. విజయ టెకీన్షియనులలో
కామెరామాన మారక్స బార టేల్ “సవ్రగ్సీమ” కు కామెరా మాన, సౌండ ఇంజనీర ఎ.కిర్షణ్న వాహినీ చితార్లకు పనిచేసినవాడే. వాహినీ సూట్డియో మేనేజరు
చిదంబర సుబర్హమ్ణయ్ం, శాసతరీ అండ షా లో బి.ఎన. ఎపెర్ంటిస గా ఉండినపుప్డు, తాను కూడా జూనియర ఎపెర్ంటిస గా ఉండినవాడు, చాలాకాలం
వాహినీ సంసథ్లలో పనిచేసిన వాడు. విజయసంసథ్కు పొర్డూయ్సరుగా సంసథ్లో వాటాదారుగా ఉనన్ చకర్పాణి “సవ్రగ్సీమ” రచయిత.
బి.ఎన. ఆపుత్లలో చాలా మంది సినిమా పరిశర్మతో, వాహినీ, విజయా సంసథ్లతో సనిన్హిత సంబంధాలు కలిగి ఉనాన్రు. బి.ఎన. పెదద్ తముమ్డు
బి.నాగిరెడిడ్ విజయ పొర్డక్షనస్, వాహినీ పొర్డక్షనస్ కు మేనేజింగ డైరెకట్ర, విజయ చితర్ నిరామ్త. రెండవ తముమ్డు బి.కొండారెడిడ్ కామెరామాన. “మలీల్శవ్రి”.
“పెదద్మనుషులు”, “బంగారు పాప” చితార్లకు పనిచేశాడు. మూడవ తముమ్డు బి.రామలింగారెడిడ్ విజయ సంసథ్లో ఒక భాగసావ్మి.
బి.ఎన. ఇటీవల తయారు చేసిన “బంగారు పాప” తవ్రలో విడుదల కాబోతుంది.
[సమాపత్ం]
***
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