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1 ఫాల్ ష్ బాయ్క్

 పాత నిమాలకు సంబంధించిన లు.. నటీనటుల గురించి, నిమాల గురించి, ంకేతిక 
నిపుణుల గురించి.. వ రా..వ రా. తినెలా ఓ రి  అలనాటి నీరంగంలోకి తొంగిచూదాద్ం 

రామ్ నాథ్ రామ్ నాథ్ ..కెకె..  
(( జయచితర్జయచితర్   ––    11999944, , అకోట్ బర్అకోట్ బర్    సంచిక నుంచిసంచిక నుంచి  ))  

 అటు కళాతమ్కమూ ఇటు పర్జారంజకమూ అయిన చితార్లు నిరిమ్ంచాలని బి. ఎన. 
రెడిద్, బి. నాగిరెడిడ్, కె.వి. రెడిడ్ మొదలైన పర్ముఖలతో వాహినీ సంసధ్ (1938) వెలిసినపుప్డు ఆ 
సంసధ్కు మూలసత్ంభంగా నిలబడి, నడిపించిన టెకీన్షియన కె.రామ నాధ. రామ నాధ 
పాలఘాట కు చెందిన తమిళ బార్హమ్ణుడు. పటట్భదుర్డు కాగానే, సినిమా నిరామ్ణం మీద వునన్ 
ఉతాస్హంతో, సినిమాటోగర్ఫీ నేరుచ్కునాన్డు. సినిమాకు సంబంధించిన టెకిన్కల పుసత్కాలు 
చదివి, ఉతత్మ ఆంగల్ చితార్ల ధోరణులను గర్హించి, ‘సీర్క్న పేల్ రైటింగ’ మీద కృషి చేశారు. 

పి.వి. దాసు కొందరు మితుర్లతో మదార్సులో వేల పికచ్రస్ పేరిట చినన్ సూట్డియోని 
ఆరంభించి, తొలి చితర్ంగా ‘సీతా కలాయ్ణం’ (1934) నిరిమ్ంచారు. అంతకు ముందు వచిచ్న 
తెలుగు సినిమాలనీన్ ఉతత్ర భారతదేశంలో తయారైనవే. ‘సీతా కలాయ్ణం’ మదార్సులో తయారైన 
తొలి తెలుగు చితర్ం. తమిళంలో కూడా ‘సీతా కలాయ్ణం’ నిరిమ్ంపబడింది. ఈ చితార్నికి 
ఛాయాగార్హకుడు, సీర్క్న పేల్ రచయితా కె. రామ నాధ. అకక్డే కళా దరశ్కుడు ఎ.కె.శేఖర కూడా 
కలిశారు. శేఖర ఆ చితార్నికి కళా దరశ్కుడు, శబద్గార్హకుడు. అలా ‘రామ నాధ -  శేఖర’ ల 

జంటను వేల పికచ్రస్ అదే యూనిట లో ‘శీర్ కృషణ్లీలలు’ (1935) నిరిమ్ంచింది. ఈ చితర్ంలోనే రాజేశవ్రరావు కృషుణ్డి పాతర్లో 
పరిచయమైనారు. రామ నాధ ‘సుందరమూరిత్ నయనార’ మొదలైన కొనిన్ తమిళ చితార్లకి ఛాయాగార్హకుడిగా పనిచేసిన తరావ్త ఆయన బి. 
ఎన. రెడిద్ మొదలైన పర్ముఖులు ‘వాహిని’ ఆరంభించినపుప్డు ఆ సంసధ్లో చేరారు. అంతకుముందు ‘గృహలకిష్’ నిరామ్ణంలో పాలుపంచుకునన్ 
బి. ఎన. బి. నాగిరెడిడ్, కె.వి. రెడిడ్, నాగయయ్ మొదలైన వారు వాహిని సంసధ్కు అంకురారప్ణ చేశారు. ఉతత్మ కళా దృషిట్తో , సమాజ పరమైన 
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సమసయ్లను తీసుకుని చితార్లు తియాయ్లని వాహిని సంసధ్ పధకాలు వేసింది. తొలి చితర్ం ‘వందేమాతరం’ జాతీయోదయ్మం ముమమ్రంగా 
సాగిపోతునన్ ఆ రోజులోల్ ‘వందేమాతరం’ పేరు ఉచితంగా వుంటుందని ఆ చితార్నికి పెటిట్నా, కధాంశం నిరుదోయ్గం. బి. ఎన. రెడిడ్ ఆ కధను 
అలాల్రు. కె. రామ నాధ అదనపు సనిన్వేశాలూ కలిప్ంచి ‘సీర్క్న పేల్’ తయారుచేశారు. ఆయనే ఛాయాగార్హకుడు కూడా. శేఖర కళా దరశ్కుడు. 
ఏ మాతర్ం టెకిన్కల సౌకరాయ్లు లేని ఆ రోజులోల్ ఉనన్ లైటుల్, కెమెరా లెనస్ల్ తోనే రామ నాధ అదుభ్తంగా చితిర్కరించారనీ, ఉతత్ర భారత చితర్ 
పర్ముఖులు కొనియాడారు. అతి సహజమైన సెటుల్, వాటికి తగగ్ సహజమైన లైటింగు, మూడ ఫోటోగర్ఫీ వంటివి ఆ చితర్ంలో కనిపిసాత్యి. 
వాహినీ సంసధ్ భావించినటుట్గానే ‘వందేమాతరం’ ఉతత్మ కళాతమ్క చితర్ంగా తయారై  పేర్క్షకులిన్ అలరించింది. ఆ చితర్ంతోనే ఆంధర్ పేర్క్షకులు 
తెలుగు సినిమాలలో కొతత్ సంసాక్రానీన్, వరవడినీ చూశారు. తరావ్త వాహినీ వారు ‘సుమంగళి’ (1946) తీశారు. బాలయ్ వివాహాలు, బాల 
వితంతువులు అగచాటుల్ మీద నిరిమ్ంపబడిన ఈ చితార్నికి కూడా రామ నాధే సీర్క్న పేల్ రచయితా, ఛాయాగార్హకుడూ. మొదటి చితర్ంలో 
హీరోగా నటించిన నాగయయ్. ఈ చితర్ంలో వృదధ్ పాతర్ ధరించడం సాహసంగా అభివరిణ్ంపబడింది.  

సీర్క్న పేల్ తయారు చెయయ్డంలో సిదధ్హసుత్డని ఇవాళిట్ వరకూ చెపుప్కుంటునన్ కె. వి. రెడిడ్, రామ నాధ దగగ్రే అక్షరాభాయ్సం చేశారు. 
సినిమాలలో పాతర్ల పరిచయలూ, సనిన్వేశాలు, వాటి పాడుగు, ఏ సనిన్వేశం తరావ్త ఏ సనిన్వేశం రావాలి – వంటి మెలకువలనీన్ కె. వి. 
రామ నాధ దగగ్ర నేరుచ్కునాన్రు. బి.ఎన. రెండు చితార్లు డైరకుట్ చేసిన తరావ్త, మూడో చితార్నిన్ డైరకుట్ చేసే అవకాశం కె. వి. రెడిడ్కి 
లభించింది. వాహిని సంసధ్ సాధ్పకులోల్ మూలపురుషుడయిన మూలా నారాయణ సావ్మి, రామ నాధ ల పోర్తాస్హం కె. వి. కి లభించాయి. కె. 
వి. రెడిడ్ అంతకు ముందు నుంచే తాను దరశ్కుడైతే మహా భాగవత కరత్ బమెమ్రపోతన కధను చితర్ంగా తియాయ్లని ఆశపడి, అందుకు 
సంబంధించిన వివరాలు సేకరిసూత్ వచాచ్రు. ఐతే, ‘పోతన’ జీవితంలో కధ తకుక్వ. సినిమాకు అనుకూలించే కధ కాదు. ఉనన్దానిన్ అలాగే 
తీసేత్ ‘డాకుయ్మెంటరీ’ అవుతుంది. ఆ ఉదేద్శంతో ‘పోతన’ చితర్ నిరామ్ణానికి అటున్ంచి ఇటున్ంచి నిరుతాస్హపు కెరటాలు ఉవెవ్తుత్న లేచాయి. 
ఐతే, రామ నాధ, కెవిలు ఇదద్రూ ఆ కధను చితర్ కధగా మలచి భకిత్ పరమైన చితర్ంగా నిలుపుతామని కృషి చేశారు. సముదార్ల రాఘవాచారయ్ 
అందజేసిన పోతన జీవితపు దృశాయ్లు ఆధారంగా రామ నాధ సీర్క్న పేల్ రాశారు. శీర్నాధుడి కుమారెత్ పోతన ఇంటోల్ ఉండడం, పోతన 
కుటుంబం ఆమెను తమ కోడలుగా చేసుకోవాలనుకోవడం, బీద వారికి తన కూతురిన్ ఇవవ్డానికి శీర్నాధుడు అంగీకరించకపోవడం వంటి 
సనిన్వేశాలను సృషిట్ంచి, కధకు బలం చేకూరాచ్రు. హనుమంతుడు పోతన ఇంటిని కాపలా కాయడం, శీర్రామచందుర్డు పోతన ఇంటికి 
అతిధిగా రావడం మొదలైన సనిన్వేశాలు సినిమెటిక కలెప్న ‘పోతన’ కు ఛాయాగార్హకుడు కూడా రామ నాధే. పోతన మహా పురుషుడనే 
భావాలిన్ చెపప్డానికి చితర్ం అంతా ఆయన. పోతన తలపైన లైటింగ తో కాంతి వలయానిన్ సృషిట్ంచారు. టిర్క ఫోటోగర్ఫీ లో కూడా రామ నాధ 
సిదధ్హసుత్డని ‘పోతన’ చితర్ం చాటింది. ఆపిట్కల యంతార్లు, రకరకాల లెనస్ లు లేని రోజులోల్ ఉనన్ సౌకరాయ్లనే వినియోగించుకుని, రామ 
నాధ చేసిన ‘టిర్కస్’ పేర్క్షకులిన్ అలరించాయి. పోతన ఇంటోల్ పర్వేశించడానికి వచిచ్న రాజభటులకి ఇంటి ముందు తిరుగుతూ కోతి 
కనిపిసుత్ంది. ఆ కోతే హనుమంతుడి రూపం ఎతిత్ పరవ్తాకారంలో కనిపించి, ఆజామిళుడిని చేతిలోకి తీసుకుంటుంది. అర చేతిలో వునన్ 
ఆజామిళుడిని హనుమంతుడు ఊది పారేసేత్ అతను ఆకాశంలో పలీట్లు కొటిట్ పడిపోతాడు. 
 ఈ దృశయ్ంలో ఎకక్డా లోటు అనేది కనిపించకుండా, ‘పెర ఫెకట్’ గా తీశాడని, రామ నాధ శాల్ఘిసూత్ ఆంగల్ పతిర్కలు రాశాయి. రామ 
నాధ, శేఖర లు ఇదద్రూ జెమినీ సంసధ్ చేత ఆకరిష్ంపబడాడ్రు. శేఖర వాహినీ సంసధ్ను పూరిత్గా విడిచిపెటట్క తపప్లేదు. జెమినీ సంసధ్ తీసిన 
‘మంగమమ్ శపధం’ చితార్నికి కె. రామ నాధ ఛాయాగార్హకుడు. కధాకలప్నలోనూ నిషాణ్తుడనిపించుకునన్ రామ నాధ ‘మంగమమ్ శపథం’ 
చితర్ నిరామ్ణంలో పర్ముఖంగా పాలొగ్ని, ఆ చితర్ం అఖండ విజయం సాధించడానికి దోహదం చేశారు. ‘మంగమమ్ శపథం’ ఆంధర్ దేశంలో 
కూడా వంద రోజులకు పైగా ఆడింది. ఆ చితార్నేన్ జెమినీ సంసధ్ 1951లో ‘మంగళ’ పేరుతో తెలుగులో నిరిమ్ంచింది. 
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3  ఫాల్ ష్ బాయ్క్ 

 పకిష్రాజా సూట్డియోవారు ‘బీదల పాటుల్’ (1950) నిరిమ్ంచారు. ఇది తమిళ, తెలుగు భాషలోల్ ఏకకాలంలో నిరిమ్ంపబడింది. వికట్ర 
హూయ్గ కాల్సిక ‘లెమిజరబులస్’ ఆధారంగా ‘బీదల పాటుల్’ తయారైంది. అంతకు ముందు వచిచ్న ఆంగల్ చితర్ం కొంత ఆధారమైనా, 
‘బీదలపాటుల్’  లో ఆ వాతావరణం కనిపించకుండా ‘ఇండియన నైట’ చేసి చితీర్కరించారు రామ నాధ. ఈ చితార్నికి ఆయనే దరశ్కుడు కూడా. 
రెండు భాషలోల్నూ ‘బీదల పాటుల్’ గొపప్ విజయాలు సాధించి, ‘ఉభయతారకం’ గా పేరు తెచుచ్కుంది. 
 దాకిష్ణాతయ్ చితర్ చరితర్లో భారీ చితర్ం’ అనిపించుకోదగగ్ రీతిలో చితర్ నిరామ్ణం చెయాయ్లని జెమినీ సంసధ్ అధినేత వాసన సంకలిప్ంచి 
‘చందర్లేఖ’ తీశారు. ఇది కేవలం కలిప్ంపబడిన కథ. ఎకక్డా విసుగూ విరామం లేకుండా ఎకక్డికక్డ మలుపులు తిరుగుతూ ఉతక్ంఠతో 
సాగిపోయే ‘చందర్లేఖ’ చితర్ రూపానికి రామ నాధ శిలిప్. ఆ చితార్నికి కమల ఘోష ఛాయాగార్హకుడే. అయినా, సరక్స దృశాయ్లనీన్ రామ 
నాధ తీశారు. కెల్మాకస్ లో వచేచ్ ‘డర్మ డానస్’ ను కూడా ఆయనే చితీర్కరించారు. సరక్స లోని ఒక షాట ను గొపప్గా తీశారని, అపుప్డు 
పరిశర్మ గొపప్గా చెపుప్కుంది. చందర్లేఖ పాతర్ సరక్స లోని ‘టెర్పీజ’ పొర వుంటుంది. ఆమెను వెంటాడుతునన్నాడు పేర్క్షకులోల్ వుంటాడు. 
ఆమె అతనిన్ గమనించింది. అతనూ ఆమెను చూశాడు. టెర్పీజ మీద వునన్ ఆమె దృషిట్లో అతను పడడానిన్ జూమ లెనస్ సాధ్నంలో వుంచి, అతి 
వేగంగా ముందుకు నడిపించి పేర్క్షకులోల్ వునన్ అతనిన్ చూపించారు. ఇలాంటి షాట ను రామ నాధ ఎంతో శర్మించి సృషిట్ంచారని నేటికీ 
చెపుప్కుంటారు. ఆ భారీ చితర్ం ‘చందర్లేఖ’ అపూరవ్మైన విజయం సాధించింది. ఆంధర్దేశంలో శతదినోతస్వం (విజయవాడలో) జరుపుకునన్ 
చితర్ం అదే. 
 భారీ చితార్లతో పాటు చినన్ బడెజ్ట చితార్లు కూడా తీసి జనరంజకం చెయయ్వచుచ్నని రామ నాధ వాసన తో చరిచ్ంచి, ఆర. కె. 
నారాయణన నవలను ‘మిస మాలిని’ గా తీశారు. మోలియర నాటకానిన్ ‘కనన్మమ్ ఎన కాదలి’ పేరిట తీశారు. రెండు చితార్లూ బాకస్ ఆఫీసు 
దగగ్ర విశేషమైన విజయం సాధించాయి. రెండూ రామ నాధ డైరకుట్ చేసినవే. పర్ఖాయ్త నాటయ్కళాకారుడు ఉదయశంకర ‘కలప్న’ అనే నాటయ్ 
చితార్నిన్ జెమినీ సూట్డియోలో తీశాడు. ఆ చితార్నికి ఛాయాగార్హకుడు – రామ నాధ. ‘కలప్న’ ‘టెకిన్కల సాధ్యి’ దేశ విదేశాలోల్ విశేషంగా 
కొనియాడిబడింది. షేకస్ పియర ‘టెవ్లత్ నైట’ ఆధారంగా ‘కనన్యన కాడలి’ అనే చితార్నిన్ రామ నాధ డైరకుట్ చేశారు. తాయి ఉళల్మ విడుదలై 
అనన్ చితార్లిన్ కూడా ఆయన డైరకుట్ చేశారు. 
 కె. రామ నాధ దకిష్ణ భారతంలో గొపప్ సినీ టెకీన్షయన. ఎందరో పర్ముఖులు ఆయన సాంగతయ్ంతో పర్భావితులైనారు. సినిమాకి 
‘సీర్క్న పేల్’ అనేదే ముఖాయ్ంశమని నమిమ్, చెపిప్న రామ నాధ మధయ్ వయసులోనే తన 43వ ఏట 1956లో హైదార్బాదులో మరణించారు. 
 తమిళ, తెలుగు చితర్ రంగాలు రెండూ రామ నాధ కి ఎంతగానో ఋణపడి వునాన్యి ‘సినిమా టెకిన్కల మహా సముదర్ం. నాకు 
తెలిసినది అందులో ఒకక్ చుకక్ మాతర్మే’ అని ఆయన చెపిప్నా, నిజానికి ఆయన నేరిప్ంది కొండంత. మనం నేరుచ్కునన్ది రాయంత. 
సినిమాలు తీసేవారికి, ఏ నాటికైనా రామ నాధ చితార్లు’. చకక్ని పాఠాలు. 
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