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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 

అమర్ నాథ్అమర్ నాథ్  
(( నిమా రంగంనిమా రంగం  ––    11995544    సంచిక నుంచిసంచిక నుంచి  ))  

బాలయ్ంలోనే రంగమెకిక్ రాణించగలిగిన వారిలో అమరనాథ ఒకరు. 
పర్ఖాయ్త నాటక రచయిత మానాపురం అపాప్రావు గారిని ఆంధర్దేశంలో ఎరుగని 
వారరుదు. ఈయన తముమ్డే అమర నాథ. ఈయన వైజాగ లో మానాపురంలో పుటిట్ 
తన చదువులిన్ రాజమండిర్లో ఇంటర దాకా సాగించారు. టౌవున మిడిల 
సూక్లులోనూ, వీరేశలింగం హైసూక్లులోనూ, ఆరుట్ కాలేజీలోనూ చదువుకొనాన్రు. 
1943 సంవతస్రంలో ఇంటర ముగించుకొని వైజాగ లో సివిల సపల్యిస రేషనింగు 
ఆఫీసులో ఉదోయ్గం సంపాదించుకునాన్రు. 

ఈయన తండిర్ పేరు సనాయ్సిరావు. తలిల్ రామాయమమ్గారు. ఈ 
దంపతులకు ఇదద్రు కొమారులు, ఇదద్రు కుమారెత్లు. జేషట్కుమారుడే మానాపురం 
రామారావుగారు. దివ్తీయ కుమారుడైన అమర నాధ రేషన ఆఫీసులో ఫుడ 
ఇనెస్ప్కట్రుగా పనిచేసుత్ండేవారు.  

అమర నాథ చదువుకుంటునన్ రోజులోల్ సూక్లు నాటకాలలో వేషాలు వేసూత్ 
వుండేవారు. ఈయన నాటకరంగమెకక్డానికి వీరి టౌన మిడిల సూక్లు హెడ మాసట్రు పెమమ్రాజు రామారావుగారి పోర్తాస్హమే కారణం! 
హెడ మాసట్ర గారి పోర్తాస్హబలంతో అమర నాధ గారు పర్పర్ధమంగా ‘తులాభారం’ నాటకంలో సతయ్భామ వేషం వేశారు.  
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అపుప్డు ఈయనకు మేకప చేసింది కచదేవయాని, జీవనజోయ్తి చితార్లకు దరశ్కులైన దోర్ణంరాజు చినకామేశవ్రరావుగారు. అటు 
తరావ్త ఈయన ‘గయోపాఖాయ్నం’ లో కొనిన్ సమయాలలో కృషుణ్ని పాతర్, కొనిన్ సమయాలలో అరుజ్నుడి పాతర్, ‘లవకుశ’లో లవుని పాతర్ 
తులాభారంలో కొనిన్ సమయాలలో నారదుని పాతర్ ధరిసూత్ వుండేవారు.  

ఆ రోజులోల్ గుణేశవ్రరావుగారు కృషణ్ అమెచూర కంపెనీ అనే సంసథ్ను పార్రంభించి కొనిన్ నాటకాలను పర్దరిశ్ంచడం మొదలు 
పెటాట్రు. వీరి నాటకాలు ఆంధర్దేశంలో అనేక చోటల్ పర్దరిశ్ంచుకోగలిగినవి. ఈయన తరావ్త ఈయన కుమారుడు ఈ నాటక సమాజానిన్ 
నిరవ్హించడం మొదలు పెటాట్రు. వీరి నాటకాలలో మంచి పేరు నారిజ్ంచిన వాటిలో ‘హరిశచ్ందర్’ ఒకటి. ఇందులో అమర నాధ లోహితాసుని 
వేషం కడుతూ వుండేవారు. ఆ రోజులోల్ అమర నాథ తో కలిసి నాటకాలాడుతునన్ వాళళ్లో కోటి సూరయ్ం, నాగరాజు, వులాల్బాజ్కిష్ ముఖుయ్లు. 
వీరందరూ పై నాటక సమాజంలో చేరి వైజాగ; ఈసుట్ గోదావరి జిలాల్లలో నాటకాలను పర్దరిశ్సూత్ వుండేవారు.  

అమర నాధ చదువుకుంటునన్ రోజులోల్నే పర్మీలతో వివాహం జరిగింది. 1951 - 52 సంవతస్రంలో ఈయన రేవతీ నాటయ్మండలి 
తరపున రేవతీ సాంఘిక నాటకాలలో పాలొగ్ంటూ వుండేవారు. అంతేగాక ఈయన అనన్గారి నాటకాలలో కూడ ఈయన ఎకుక్వగా వేషాలు 
కడుతూ వుండేవారు.  

ఈయన సవ్యంగా పాడగలరు. ఈయన పాడిన కొనిన్ పాటలు కూడా H.M.V రికారుడ్లో మీరు వినేవుంటారు. ఈయనగారు 
పాడిన ‘ఇది నా సంకలప్ం’, ‘గౌతమ బుదధ్’, ‘ఛల మోహనరంగా’ మొదలైన పాటలు ఆంధర్ పర్జానీకం రుచి చూచినవే! ఇవిగాక ఈయన 
మరికొనిన్ కామిక పాటలు కూడా పాడారు. కానీ అపప్టోల్ అంటే ఆ రోజులోల్ ఈయన తన అసలు పేరుతో అంటే యం. సతయ్నాన్రాయణ 
పటాన్యక అనన్ పేరుతో వయ్వహరించబడుతూ వుండేవారు. మరి ఈయనకు ‘అమర నాధ’ అనన్ పేరు ఎలా వచిచ్ంది? అని ననున్ మీరు 
అడుగవచుచ్. ఈయన సినిమారంగంలో పర్వేశించబోతూ తన అసలు పేరును మారుచ్కోవలసి వచిచ్ంది. ఇందుకు కారకులు దరశ్కులు 
యోగానంద. యోగానంద గారు యం. సతయ్నారాయణ పటాన్యక పేరును అందంగా ఆకరష్ణీయంగా వుండడానికి ‘అమర నాధ’ అని 
మారేచ్శారు. అపప్టున్ంచి యం. సతయ్నాన్రాయణ పటాన్యక ‘అమర నాధ’ పేరుతో తెరకెకిక్ ఆ పేరుతోనే వయ్వహరించబడుతూ వునాన్రు.  

ఈయన ఉదోయ్గం చేసుత్నన్ రోజులోల్ కూడా వైజాగులో విశాఖ నాటక మండలిలో పర్తినెలా చందర్గుపత్, ఆంధర్జోయ్తి, వినాయకుడి 
పెళిళ్, బాల్క మారెక్టుట్, రేవతి మొదలగు నాటకాలలో పాలొగ్ంటూ వుండేవారు. సేట్జి మీద ఈయనను చూచిన పూరాణ్పికచ్రస్ మంగరాజు గారు 
ఈయనను సినిమాలోల్ చేరమని పోర్తాస్హించి ఈయనను మదార్సుకు పంపించారు. అమర నాధ మదార్సుకు సినిమా రంగంలో 
పర్వేశించడానికి రావడానికి పూరవ్మే అనగా ఈయన తన 13వ ఏట ఫోరుత్ ఫారం చదువుకుంటునన్ రోజులోల్ శారదారాయలసీమ వారి 
‘జయపర్ద’లో పర్పర్ధమంగా నటించారు. ఈ చితర్ంలో అమర నాధ పురూరవ చకర్వరిత్ కుమారుని పాతర్ను ధరించారు. ‘లవకుశ’ నాటకంలో 
కె.వి.సుబాబ్రావు గారు అమర నాధ ను చూచి జయపర్దలో నటించడానికి బుక చేయించారు. ఈ చితర్ంలో సి.యస.ఆర. బళాల్రి లలిత, 
యశోద మొదలగువారు కూడా నటించారు. తన 13 వ ఏటనే తొలిసినిమా అనుభవానిన్ రుచిచూచిన అమర నాధ మళీళ్ ఈ రంగంలో 
అడుగుపెటాట్డానికి మదార్సు చేరుకొని ఎరార్ అపాప్రావు దావ్రా డైరకట్ర యోగానంద గారి పరిచయం సంపాదించుకొనాన్రు. డైరెకట్ర 
యోగానంద గారు అమర నాధ ను పర్సాదుగారికి పరిచయం చేయించారు. పర్సాద గారు అమర నాధ ను చూచి ఈయన చితర్రంగంలో 
పర్వేశించడానికి తగగ్ అరహ్తలు గలవారే అని గర్హించి అమర నాధ ని తెరపై కెకిక్ంచడంలో తగు శర్దధ్ తీసుకొని తన పరయ్వేక్షణంలో 
తయారుకానునన్ కృషాణ్ పికచ్రస్ వారి ‘అమమ్లకక్లు’లో శీర్ యన.టి.రామారావు గారి తముమ్డి పాతర్ను ఇచాచ్రు. ఈ చితర్ంలో లలిత, పదిమ్ని 
తదితరులు కూడా నటించారు. ఈ చితర్ం తమిళంలో కూడా తయారయింది.  
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ఈ చితర్ం తరావ్త చితర్పు నారాయణమూరిత్ గారు అశోకా పికచ్రస్ వారి ‘నా చెలెల్లు’లో పర్ధాన పాతర్ ధరించడానికి అమర నాధ ను 
బుక చేసుకునాన్రు. ఈ చితర్ంలో బలిజేపలిల్, సూరయ్కళ, చలం మొదలగు వారు కూడా నటించారు. ఈ చితర్ం తరావ్త అమర నాధ కు భరణీ 
వారి ‘చండీరాణి’ లో నటించడానికి అవకాశం లభించింది. ఈ చితర్ంలో ఈయన రంగారావు, రామారావు, భానుమతి, రేలంగి 
మొదలగువారితో నటించారు. ఈ చితర్ం తరావ్త శీర్ యన.టి.రామారావు గారు అమర నాధ ను నేషనల ఆరుట్ పికచ్రస్ ‘పిచిచ్ పులల్యయ్’ లో 
నటించడనికి అవకాశమిచాచ్రు. ఈయన రాజరాజేశవ్రీ వారి ‘లకిష్’లో కనాన్ంబ, గిరిజ, రామశరమ్, కృషణ్కుమారి, రేలంగి మొదలగువారితో 
నటించారు. ఈ చితర్ంలో ఈయన విలన బాలు పాతర్ను కడు సమరధ్తతో నిరవ్హించిన సంగతి మనకందరికీ విధితమే! ఈయన చకర్పాణిలో 
ఏ.నాగేశవ్రరావు గారితోనూ, భానుమతితోనూ నటించి పేర్క్షకులను కడుపుబబ్ నవివ్ంచిన సనిన్వేశాలను ఈ నాటికీ మనం మరువలేము. 
ఈయన ‘పలెల్పడుచు’లో గెసుట్ ఆరిట్సుట్గా (జమీందార)గా నటించారు.  

ఆదురిత్ వారి దరశ్కతావ్న సాహిణీవారు నిరిమ్ంచిన ‘అమరసందేశం’ లో అమర నాధ గారు పర్ధాన పార్తర్ను ధరించి తన నటనా 
చాతురయ్ం చేత పేర్క్షకుల హృదయాలను ఆకరిష్ంచుకోగలిగారు. ఈ చితర్ం ఈయన ఖాయ్తిని సంపాదించుకోడానికి చకక్గా తోడప్డిందనే 
అనాలి. ఈ చితర్ంలో శీర్రంజని(జూనియర) పదిమ్ని, రేలంగి మొదలగు వారు కూడా నటించారు. ఈ చితర్ం తరువాత ఈయన వి.ఎస.పి. వారి 
‘ఆడబిడడ్’లో కాయ్సప, రేలంగి, అమామ్జీ, కాంచన మొదలగువారితో నటించారు. ఈ చితర్ం ఎరార్ అపాప్రావు గారి దరశ్కతావ్న తయారైయింది. 
గోకుల వారు రజనీకాంత దరశ్కతావ్న నిరిమ్ంచిన ‘వదిన గారి గాజులు’ లో అంజలీ, జమున, చలం మొదలగువారితో నటించారు. గోకుల 
వారు పర్సుత్తం నిరిమ్ంచదలచుకొనన్ ‘కనకతార’ లో కూడా అమర నాధ నటించ బోతునాన్రు. ఈమధయ్ భాసక్ర పొర్డక్షనస్ వారిచే భాసక్రరావు 
దరశ్కతావ్న తయారై పర్జాదరణను పొందగలుగుతునన్ చితర్ం ‘చెరపకురా చెడేవు’లో ఈయన బహుచకక్గా నటించి ఉతత్మ నటులలో ఒకరని 
అనిపించుకొనాన్రు. ఈ చితర్ంలో యన.టి.రామారావు, ఆర.నాగేశవ్రరావు, రేలంగి మొదలగువారు కూడా నటించారు. ఏ.నాగేశవ్రరావు, 
రంగారావు, చలం, శీర్రంజని జూనియర మొదలగు వారు నటించిన సాధనా వారి ‘సంతానం’లో కూడా ఈయన నటించారు. 

పర్సుత్తం ఈయన జి.వియస. వారి చితర్ంలో గుర్డిడ్వాని వేషం ధరిసుత్నాన్రు జైరాజ ఫిలింస వారు సి.వి.రాజు దరశ్కతావ్న కనన్డంలో 
నిరిమ్సుత్నన్ ‘భకత్మలిల్కారుజ్న’ లో భకిత్రస పాతర్ను నిరవ్హిసుత్నాన్రు. ఈ చితర్ంలో నాయకిగా పండరీబాయి నటిసూత్ వుంది. ఈ చితర్ంలో 
జయశీర్, రమాదేవి, బేబి ఆరయ్కుమారి మొదలగు వారు కూడా నటిసుత్నాన్రు. విజయదశమి నాడు ఈయన భకత్ మలిల్కారుజ్నిడిగా కనన్డ 
పేర్క్షకులకు వెండితెర మీద దరశ్నమివవ్బోతునాన్రు.  

ఈయన నటించిన చితార్లలో అశోకా వారి ‘నా చెలెల్లు’ ఈతనికి చకక్టి పోర్తాస్హనిన్చిచ్ంది. సాహినీ వారి ‘అమర సందేశం’ మంచి 
ఖాయ్తిని తెచిచ్ పెటిట్ంది. అమర నాధ తీరిక సమయాలలో పుసత్కాలు, పతిర్కలు చదువుకుంటూ వుంటారు. తన అభిమానుల ఉతత్రాలకు 
పర్తుయ్తత్రాలు వార్యడమే గాక కోరిన వారికి తన ఫోటో కూడా పంపుతూ వుంటారు. ఈయన పర్సుత్తం 8.నారుత్ కీర్సెంట రోడుడ్లో నివసిసూత్ 
వునాన్రు. తమ అభిమానుల పోర్తాస్హమూ, అభిమానము, ఆదరణను కోరేవారిలో అమర నాధ ఒకరు.  

ఆయన గురించి ఒకక్ మాటతో చెపప్దలచుకుంటే ఈయన నిగరివ్, నిరాడంబర జీవి, చకక్గా చదువుకొనన్ వారు. అపరిచితులతో 
తానొక నటుడనన్ సంగతే మరచి, సహజంగానూ సేన్హభావంతోనూ మాటాల్డే సవ్భావం గలవారు. తనకిచిచ్న పాతర్లను అతి సులభంగానూ, 
సహజంగానూ నటించగల శకిత్ గలవారు. పర్శంసనీయమైన ఈయన నటనా కౌశలయ్మే ఈతనిన్ నానాటికీ అభివృదిధ్ పరుసూత్ వుందనడంలో 
అతిశయోకిత్ ఏమీ లేదనుకుంటాను. తవ్రలో ఈయన సినిమా రంగంలో ఒక విశిషట్సాథ్నానిన్ పర్తిషిట్ంచుకోగలరని విశవ్శిసుత్నాన్ను.     
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