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సరే, మళీళ్ ఆదివిషుణ్గారి జోలికి వసాత్ను. ఆయనతో బాగా పరిచయం ముదిరిపోయాక- మరో మాయాబజార,
అమృతకలశం, పెళిళ్ళోళ్య పెళిళ్ళుల్ మొదలైన సినిమాలకు ఆయన సంభాషణలు రాసూత్- ననున్ సహాయకునిగా
తీసుకునాన్రు. అపుడే 'తాతా మనవడు' సినిమా తీసిన నిరామ్త పర్తాప ఆరట్స్ రాఘవగారు ఆదివిషుణ్గారిని పిలిచి 'ఈ
పర్శన్కు బదులేది?” సినిమాకు సంభాషణలు రాయమనాన్రు.
అయితే ఆయన ఆఫీసు పని వతిత్డులతో బిజీగా వునన్ కారణంచేత రాఘవగారికి ననున్ పరిచయం చేసి "ఈయన
కూడా నా బాణీలోనే రాసత్డండీ" అంటూ అపప్గించారు. అలా ఆ సినిమాకు సంభాషణల రచయితగా
సినీరంగానికి పరిచయం అయాయ్ను. అయితే సినిమా రచయితగా నాకు మరో అవకాశం కూడా వచిచ్నంత పనైంది. కానీ
పార్పత్ం లేకుండా పోయింది. అదెలా పోయిందో చెపాత్ను. 1978 లో మదరాసులో వుండే పర్ముఖ చితర్ నిరామ్త శీర్ విజయ
బాపినీడు గారు ననున్ మదరాసు రమమ్ని ఆహావ్నించారు. అపప్టికే ఆయన "విజయ అనే మాసపతిర్కను
నడుపుతూండటం, ఆ పతిర్కకు నేను అడపాదడపా కథలు రాసూత్ండటం జరిగింది. ఆ పరిచయంతోనే నాకు అలా
వారినుంచి పిలుపు వచిచ్ంది.
నేను హైదరాబాద నుంచి బయలేద్రి మదరాసు చేరుకునాన్ను. ననున్'రిసీప' చేసుకునేందుకు పర్ముఖ మేకప మాన
శీర్ మాధవరావుగారు వచాచ్రు. నాతోబాటు వేరే రైళళ్లో వచిచ్న శీర్ ఇచాచ్పురపు రామచందర్ం, శీర్ రామాచందర్మౌళి, శీర్
ఎరర్ంశెటిట్సాయి, శీర్ మలాల్ది వెంకట కృషణ్మూరిత్లను కూడా ఆయస రిసీవ చేసుకునాన్రు.
మా అయిదుగురీన్ ఆంధార్ కల్బ కి తీసుకెళిళ్ అకక్డవునన్ గెసట్హౌసులోల్ బస ఏరాప్టు చేశారు. ఆరోజు విశార్ంతి
తీసుకుని మరాన్డు శీర్ మాధవరావుగారు మమమ్లిన్ జెమినీ సూట్డియో (ఇపుప్డు అది లేదనుకుంటాను)కి తీసుకెళిళ్
అకక్డునన్ విజయ బాపినీడు గారిక్ పరిచయం చేశారు.
ఈ “ఓ వారం రోజులు మాతో గడిపి, మదరాసు మహానగరానిన్ సందరిశ్ంచి వెడతారని మిమమ్లిన్
ఆహావ్నించాం!"అని చెపాప్రు బాపినీడుగారు. అకక్డవునన్ వారం రోజులూ, ఆ సూట్డియో గెసట్ హౌస లో, శీర్
రాఘవేందర్రావుగారు, శీర్ మురళీమోహన గారు, శీర్ మురారీగారు, శీర్ పి. సాంబశివరావుగారు మొదలైన పర్ముఖ

øöeTT~

www.koumudi.net

p˝…’ 2021

FoFLj - Fc ×cåGH¥cÓj

2

నిరామ్తలిన్, దరశ్కులీన్ కూడా ఆహావ్నించి మాతో ఇంటరాకట్ చేయించారు. సాయంతర్ంపూట బీచ కీ, విజయ వాహినీ
సూట్డియోకీ,
చందమామ పతిర్క ఆఫీసుకీ తీసుకెళేళ్వారు. అపప్టోల్ శీర్ బాపినీడుగారు, మురారిగారితో కలిసి 'జేగంటలు' అనే
సినిమాని తీసుత్నన్టుట్గా మాకు చెపిప్ "ఆ సినిమా కథని వివరించి, చివరకు 'కైల్మాకస్' ఎలా వుంటే బావుంటుందో
ఆలోచించి చెపప్ండి "అని అడిగారు.
ఆ మరాన్డు మాకు తోచిన' కైల్మాకస్'ని మేం చేపాప్ం! మా అందరి అభిపార్యాలూ వినన్ తరావ్త బాపినీడుగారు
అసలు విషయం పర్సాత్వించారు.
“మీలో ఎవరైనా మీ ఉదోయ్గాలకు ఆరునెలలు సెలవు పెటిట్ ఇకక్డ మా గెసట్ లో వుండగలరా? మీకు మీ ఉదోయ్గాలోల్
వచేచ్ జీతం నేనిసాత్ను. భోజన వసతి సౌకరాయ్లు కలిప్సాత్ను. ఈ ఆరునెలలోల్నూ ఒకటి రెండు సినిమాలకు కథలు
కూరచ్టంలోనూ, సంభాషణలు రాయటంలోనూ మాకు సహకరించాలి! "అనాన్రు.
నాకైతే ఆ ఒపప్ందం నచిచ్ంది. కానీ మితుర్లు సుముఖంగా లేరనిపించింది. ఒకటి రెండు సినిమాలకు పనిచేశాక
మాకు'పరమ్నెంట'గా అవకాశాలు వసాత్యని గాయ్రంటీ లేదు కదా? అందుకే- ఎవవ్రం ఒపుప్కోలేదు. వారం రోజులూ వారి
అతిథులుగా గడిపేసి తిరిగి వచేచ్శాం.
అదీ జరిగిన తరావ్త 1983 పార్ంతంలో అనన్పూరాణ్ పికచ్రస్ అధినేత శీర్ దుకిక్పాటి మధుసూదనరావుగారు
ఒకపుప్డు ఆయన నిరిమ్ంచిన పేర్మలేఖలు చితార్నికి పనిచేసిన ఆదివిషుణ్గారిని పిలిచి తాము ఒక చితార్నిన్ నిరిమ్ంచనునన్టుట్
చెపాప్రు. అపుడు ఆదివిషుణ్గారు ననున్ కూడా తమవెంట తీసుకువెళిళ్ శీర్ దుకిక్పాటి గారికి పరిచయం చేశారు. అంతే,
నేను కూడా ఆయనకు 'జీడి'లా అతుకుక్పోయాను. వారానికి నాలుగైదుసారల్యినా నేనూ ఆదివిషుణ్ కలిసి వారిని కలుసూత్
కథా చరచ్లు కొనసాగించే వాళళ్ం. అపుప్డపుప్డు ఆయన మా ఇదద్రీన్ కథా చరచ్ల కోసం దేశంలోని పర్ధాన నగరాలకు,
టూరిసుట్ పార్ంతాలకూ కారులో తీసుకువెళేళ్వారు. ఒకొక్కక్సారి ఆదివిషుణ్కి తీరిక లేకపోతే ననున్ ఒకక్డినే
తీసుకువెళేళ్వారు. తరచుగా ఆదివారాలోల్ మా ఇదద్రీన్ దుకిక్పాటిగారు సోమాజిగూడలో వునన్ తమ ఇంటికి మధాయ్హన్ం
పూట లంచ కి ఆహావ్నించేవారు.
అలా ఓ ఏడాది గడిచేసరికి మేం ఇదద్రం కలిసి సినిమా సిర్క్పుట్ తయారుచేసి దుకిక్పాటిగారికి అందించాం! ఆ
సిర్క్పుట్ను సినిమాగా రూపొందించే పనిలో పడాడ్రు ఆయన మదరాసులో వునన్ వారింటికి ననున్ కూడా తీసుకెళిళ్ పాటల
రికారిడ్ంగ సమయంలో ఆయనవెంట కూరోచ్బెటుట్కునేవారు. ఆయన ఇంటి పకక్నే వునన్ శీర్ ఆతేర్యగారు వచిచ్ అపప్టోల్
రెండు పాటలు రాయటం, దానికి శీర్ ఎస రాజేశవ్రరావుగారు. వచిచ్ బాణీలు కటట్టం జరిగింది.
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ఒకరోజున శీర్ దుకిక్పాటిగారు 'బాపు' గారిన్ కలిసి, మేం రాసిన సిర్క్పుట్ను ఆయనకు చూపించి “దీనిన్
నిరిమ్ంచాలనుకుంటునాన్ను. మీరు దరశ్కతవ్పు బాధయ్తలిన్ చేపటాట్లి!" అని అడిగారు. అయితే ఆ కథలో కైరమ ఎలిమెంటు
వునన్దనీ- దాని బదులు వేరే ఏదైనా కుటుంబ కథా చితార్నిన్ తీసేత్ తాను దరశ్కతవ్ం చేపడతానని చెపాప్రు బాపుగారు.
దుకిక్పాటిగారికి ఏం చేయాలో తోచలేదు. అపుప్డు బాపుగారు "ముళళ్పూడి రమణ గారి దగగ్ర ఓ కథ వుంది.
వినండి" అని సూచించారు. దుకిక్పాటిగారు ఆ కథ వినాన్రు. ఆయనకి నచిచ్ంది. "దానేన్ తీదాద్ం" అనాన్రు శీర్ దుకిక్పాటి.
నేనూ ఆదివిషుణ్ కలిసి తయారుచేసిన కథను పకక్న పెటిట్ శీర్ రమణగారు చెపిప్న కథను సినిమాగా తీశారు. అదే 'పెళీళ్డు
పిలల్లు’ పాటలు బాగా వచాచ్యి. రమణగారి సంభాషణలు కూడా బాగునాన్యి.
అయితే అపప్టికి శంకరాభరణం చితర్ంలో' శంకరశాసిత్'పాతర్ ధరించిన శీర్ జె.వి.సోమయాజులుగారు ఆ
చితర్ంలో' నెగిటివ షేడస్'వునన్ పాతర్ పోషించటంవలల్నో ఏమో పేర్క్షకులిన్ ఆకటుట్కోలేకపోయింది. వదిలేయండి .. అయినా
ఆయన నా సేన్హానిన్ మాతర్ం వదిలిపెటట్లేదు. చాలాసారుల్ నాకు సాయంతర్ సమయాలోల్ ఫోన చేసి “ఖాళీగా వునాన్రా
రామచందర్మూరిత్గారూ?” అని అడిగేవారు. నేను పనిలో కొంచెం బిజీగా వునాన్- 'పెదద్వారు కదా' అనే గౌరవంతో
‘ఖాళీగానే వునాన్ను సార 'అని చెపేప్వాణిణ్.
సరిగాగ్ సాయంతర్ం అయిదయేయ్సరికి తెలల్ని అంబాసిడర కారోల్ ఆయన రేడియో సేట్షన కి వచేచ్వారు.
అపప్టికే రెడీగా ఆయన కోసం ఎదురుచూసూత్ నిలబడి వుండే ననున్ కారోల్ ఎకిక్ంచుకుని ఆబిడస్ తాజ మహల
హోటల కి తీసుకెళేళ్వారు. ఆ హెటల పైభాగాన ఖాళీగా వుండే ఓ హాలులో మా కోసమే అనన్టుట్ రెండు కురీచ్లు, ఒక
టేబులు రెడీగా వుండేవి. ఓ అరగంట అకక్డ కూరుచ్ని కాఫీలు తాగి- కబురుల్ చెపుప్కుని బయలేద్రేవాళళ్ం. అలా బయలేద్రి
తినన్గా పబిల్క గారెడ్న కి వెళేళ్వారం. ఓ చెటుట్ కింద కూరుచ్ని గంటసేపైనా మళీళ్ కబురుల్. అనీన్ ఆయన నిరిమ్ంచిన
సినిమాల తాలూకు కబురేల్.
తిరిగి చీకటిపడే సమయానికి బయలేద్రి దారిలో 'అయోధయ్' హోటలు దగగ్రునన్ పండల్ మారెక్టుట్లో ఆయన తమకు
కావాలిస్న పళుళ్ కొనుకుక్ని, ఆ చేతోత్నే నాకూ పళుళ్ కొనిచిచ్, తరావ్త ననున్ మా ఇంటిదగగ్ర దింపి ఆయన తిరిగి
వెళేళ్వారు. దాదాపు ఆయన వయసూ మా నానన్గారి వయసూ ఒకక్టే.

అందుకే ఆయనిన్ పితృ సమానంగా

భావించేవాణిణ్.
అలాగే రెండేళుళ్ గడిచిపోయాక-ఓసారి ఆయన అమెరికాలో వునన్ వారి కుమారుని దగగ్రకు వెళిళ్-తిరిగివసూత్ ఓ
ఇంగీల్షు నవల తీసుకొచాచ్రు దానిన్. నాకు ఇచిచ్ –“దీనిన్ చదివి సినిమా కథగా రాయండి"అనాన్రు. నేను రెండు మూడు
నెలలు కషట్పడి ఆ నవల చదివి, దానిన్ సినిమాగా రాసిచాచ్ను. 'అమెరికా అబాబ్యి' అని పేరు పెటుట్కునాన్ం.
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శీర్ సింగీతం శీర్నివాసరావుగారిని దానికి దరశ్కులుగా పెటుట్కుని నేను రాసిన ఆ కథకు నా మితుర్డు శీర్ ఆర.వి.ఎస
రామసావ్మితో సంభాషణలు రాయించుకుని అమెరికాలో చితీర్కరణ చేయాలని నిరణ్యం తీసుకునాన్రు.
ఈ చితర్ంలో నటించటానికి రాజశేఖర, చరణ రాజ, రాధిక, అశివ్ని, గుమమ్డి మొదలైన పర్ముఖ నటులిన్ ఎంపిక
చేసుకుని, “మీరు కూడా ఆఫీసుకి సెలవు పెటిట్ అమెరికా రాకూడదూ?” అని అడిగారు దుకిక్పాటిగారు. నాకూ వెళాళ్లని
అనిపించినా, అపప్టోల్ పాసోప్రుట్ కూడా లేనివాణిణ్ .. ఏం చేయను? వెళళ్లేకపోయాను! మొతాత్నికి సినిమా నిరామ్ణం
పూరత్యింది. ఈ చితర్ం కోసం డా ॥ సి. నారాయణరెడిడ్గారు రాసిన' ఏ దేశమేగినా ఎందుకాలిడినా 'అనే పాట బాగా
ఆకటుట్కుంది. ఈ చితర్ం విడుదల సందరభ్ంగా ఏరాప్టైన పెర్స మీట లో నేను మాటాల్డుతూ “శీర్ దుకిక్పాటి గారికి నేను
దతత్పుతుర్డులాంటివాణిణ్!” అని సగరవ్ంగా చెపుప్కునాన్ను. 'అమెరికా అబాబ్యి' చితర్ం ఘనవిజయం సాధించలేదు కానీ
ఓ మోసత్రుగా ఆడింది. అయితే అమెరికాలో వుంటునన్వారి కుమారుడూ, అతని సేన్హితులు నిరామ్ణానికి పెటుట్బడి పెటిట్న
నేపథయ్ంలో నషట్ం రాలేదని శీర్ దుకిక్పాటిగారే నాతో అనాన్రు.
1988 లో ఓసారి ఆయన నాకోసం మా ఇంటికొచాచ్రు. అపప్టికి మా పెదద్బాబ్యి విజయసారథి పెళిళ్ జరిగి
పదిహేను రోజులైంది. ఆ పెళిళ్కి కూడా ఆయన హాజరై ఎంతో సమయం పెళిళ్ జరిగిన హాలోల్నే గడిపారనుకోండి! సరే మా
ఇంటికి వచిచ్న దుకిక్పాటిగారు హాలోల్ వునన్ పాల్సిట్క కురీచ్లో కూరుచ్నాన్రు. నేను మాట వరుసకు "ఈ హాలోల్ ఓ
సోఫాసెటుట్ వేయిసాత్ను సార .. మీరు హాయిగా కూరోచ్వచుచ్!” అనాన్ను నవువ్తూ.
ఆయన వెంటనే “సోఫాసెటాట్? .. కొనాన్రా?" అని అడిగారు.
“రెండుమూడు రోజులోల్ కొనాలి సార!" అని
చెపాప్ను. “అయితే రేపొప్దుద్న మాఇంటికి రండి. నా దగగ్ర ఓ సోఫాసెటుట్ంది మీకు నచిచ్తే దానిన్ తీసుకోవచుచ్!"
అనాన్రు. నాకు కొంచెం సిగేగ్సింది. అయినా “వసాత్ను సార" అనాన్ను. మరాన్డు పొదుద్నేన్ ఆయనే కారు పంపించారు.
నేను వారింటికి వెళాళ్ను. ననున్ వారింటి వెనుక భాగాన వునన్ ఓ షెడుడ్ దగగ్రకు తీసుకెళాళ్రు. వారి నౌకరిన్ పిలిచి షెడుడ్
తలుపు తీయించారు. అందులో వునన్ సోఫాసెటుట్ను చూపించారు. ఓ పెదద్ సోఫా రెండు చినన్ సోఫాలూ! చాలా పెదద్విగా
వునాన్యి. ఇవి మెటోర్లో 1954 లో కొనాన్ను. నలల్విరుగుడు చావ .. సెప్నస్ర వుడ! దొంగరాముడు సినిమా సెటోల్
వేయటానికి తీసుకునాన్ను. తరావ్త తోడికోడళుళ్ సినిమాలో కూడా వాడాం! ఆ తరావ్త నేను హైదరాబాద కి మకాం
మారేచ్సినపుప్డు వీటిని తీసుకొచిచ్ ఇలా షెడుడ్లో పెటేట్శాం! బావుంటాయనుకొంటే మీరు తీసుకోవచుచ్! ”అనాన్రు.
బాగాలేవని ఎలా చెపప్గలను? నిజంగా చాలా బావునాన్యి. సోఫాలో కూరుచ్నే సీటుల్, వెనక జారగిలబడే కుషనుల్తలగడల మాదిరిగా కనిపించాయి.
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“బావునాన్యి సార! నేను తీసుకుంటాను. రేపో ఎలుల్ండో ఓ వాయ్ను తీసుకొచిచ్ అందులో తీసుకెడతాను"అని
చెపాప్ను.
ఆ మరాన్టి ఉదయం ఎనిమిది గంటలవేళ- ఆయన కారు డైరవరు మా ఇంటికొచిచ్ తలుపు తటాట్డు. నేను తలుపు
తీసి చూశాను.
ఎదురుగా నిలబడి వునన్ ఆ డైరవరు “అయయ్గారు సోఫా పంపించారు సార"అనాన్డు. నేను ఆశచ్రాయ్నికి
గురయాయ్ను. బయటకు వచిచ్ చూసేసరికి ఆ కారు డికీక్లో ఓ సింగిల సోఫా కనిపించింది. నెమమ్దిగా దానిన్ ఇంటోల్కి
చేరాచ్ం.
" నేను వచిచ్ తీసుకుంటాననాన్ను కదయాయ్? నీతో ఎందుకు పంపారూ? "అని అడిగాను డైరవరిన్
“ ఏమో సారి! ఖాళీగానే వునాన్ను కదా అని ఇచిచ్ రమమ్నాన్రు. తకిక్న రెండు సోఫాలు కూడా తెచిచ్సాత్ను”
అంటూ వెళిళ్పోయాడు. మరో రెండు గంటలోల్ ఆ రెండు సోఫాలు కూడా మా ఇంటికి చేరిపోయాయి.
ఇపుప్డు చెపప్ండి ఆయనకు నేను దతత్పుతుర్డులాంటివాణిణ్ ఔనా- కాదా?
ఇపప్టికీ ఆయనపటల్ కృతజఞ్త కొదీద్ ఆ సోఫాసెటుట్నే నేను వాడుతునాన్ను. రెండేళళ్కి మూడేళళ్కీ వాటికి రంగు
వేయించి అందులోని దిండులను మారుసుత్నాన్నే తపప్ సోఫాసెటుట్ను మాతర్ం మారచ్లేదు. నేను జీవించినంతకాలం
వాటిని మారాచ్లని ఆసుకోవటం లేదు!
శీర్ దుకిక్పాటిగారు తీసిన' అమెరికా అబాబ్యి'కి కథ రాయటంతో నా సినిమా రంగపు అనుబంధం దాదాపు
ఆగిపోయినా దూరదరశ్తో నా పర్సాథ్నం మాతర్ం ఊపందుకుంది.
అపప్టోల్ దూరదరశ్న కేందర్ం పూరిత్సాథ్యిలో పార్రంభం కాలేదు. ఉపగర్హ దూరదరశ్న పేరుతో సోమాజిగూడలో
ఏరాప్టైన ఆ కేందర్ంలో కారయ్కర్మాలిన్ రికారుడ్ చేసి గులబ్రాగ్ పంపించి, అకక్డినుంచి పర్సారం చేసేవారు. అదే సమయంలో
రేడియోలో పనిచేసి దూరదరశ్న లో చేరిన నా మితుర్లు నాచేత కారయ్కర్మాలు రూపకలప్న చేయించేవారు.
శీర్మతి రమణీ సనాయ్ల అనే రేడియో డూయ్టీ ఆఫీసరు, ఉపగర్హ దూరదరశ్న కేందార్నికి పొర్డూయ్సర గా వెళిళ్
అపప్టికే రేడియో దావ్రా బహుళ పర్జాదరణ పొందిన కారిమ్కుల కారయ్కర్మానిన్ దూరదరశ్న దావ్రా కూడా పర్సారం
చేయించారు. (నాలుగైదు వారాలనుకుంటాను)
నేను రేడియోలో చేరిన కొతత్లో, మా వదద్ 'కాయ్జువల పొర్డక్షన ఆసిసెట్ంట'గా పనిచేసిన శీర్ ఎమీస్వీ శశిధర కూడా
1974 లోనో 1975 లోనో దూరదరశ్న కేందర్ంలో సిర్క్పుట్ రైటర గా చేరారు. నేను అపప్టికే రేడియో నాటకాలు
రాయటంలో కొదీద్ గొపోప్ పేరు తెచుచ్కునాన్ను గనుక ననున్ ఓ టెలీఫిలమ్ కి కథ, మాటలూ రాయమని అడిగారు.
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"సమాజం! నీ దారి ఇటు" పేరుతో టెలీ ఫిలమ్ రాసిచాచ్ను దానికి. సీర్క్న పేల్ శశిధర ముందుగా తయారుచేసి
ఇచాచ్రు. శీర్యుతులు జె సిదధ్పప్నాయుడు, డి.బి.రావు, ఎరర్నేని చందర్మౌళి, శీర్మతులు మలాల్ది విజయలకిష్, భావన
మొదలైన తారాగణానిన్ ఎంపిక చేసుకుని దూరదరశ్న కేందర్ంలోనే ఎడిటర గా పనిచేసుత్నన్ శీర్ జి.కె. మూరిత్ ఆ చితార్నికి
దరశ్కతవ్ బాధయ్తలిన్ చేపటిట్ చితార్నిన్ నిరిమ్ంచారు. గంట వయ్వధిగల ఆ చితర్ం అపప్టి దూరదరశ్న పేర్క్షకులిన్ విశేషంగా
ఆకటుట్కుంది.
ఆ తరావ్త 1977 లో ఉపగర్హ దూరదరశ్న కేందర్ం పూరిత్సాథ్యి కేందర్ంగా రూపొందింది. అపప్టి రాషట్రపతి డా ॥
నీలం సంజీవరెడిడ్గారు ఈ కేందార్నికి సాథ్నిక రవీందర్భారతిలో లాంఛనపార్యంగా పార్రంభోతస్వం చేశారు. ఆ ఉతస్వం
తాలూకు విశేషాలను రేడియో కోసం నేను రికారుడ్ చేయగా' రేడియో నివేదికగా ఆకాశవాణి కేందర్ంనించి పర్సారం
అయింది.
దూరదరశ్న కేందర్ం కూడా తన లోగిలిలో నాకు కాసత్ంత చోటు ఇచిచ్ంది. అదెలాగో వివరిసాత్ను. ఇంతకుముందు
నాకు మితుర్లుగా లభించిన ఇదద్రిలో ఒకరు ఆదివిషుణ్గారైతే, రెండవవారు సి జయదేవరెడిడ్గారని. చెపాప్ను. గురుత్ందికదా!
1983 లో తెలుగుదేశం పారీట్ అధికారంలోకి వచాచ్క, ఏరాప్టయిన ఫిలిం డెవలప మెంట కారొప్రేషన లో శీర్రెడిడ్గారు
డైరెకట్ర గా వుండేవారు. ఆకాశవాణిలో రచయితగా రవవ్ంత పేరు తెచుచ్కుని, అపప్టికే ఉపగర్హ దూరదరశ్న కేందార్నికి
టెలీఫిలిం వగైరాలు కూడా రాసివునన్ ననున్ పిలిచి శీర్ రెడిడ్గారు తెలుగుదేశం పర్భుతవ్ం చేపడుతునన్ సంకేష్మ పథకాల
గురించీ పర్వేశపెడుతునన్ కారయ్కర్మాల గురించి పర్జలకు తెలియజేసే విధంగా నాచేత ఎనోన్ డాకుయ్మెంటరీ చితార్లు
తయారు చేయించారు. వాటిని దూరదరశ్న కేందర్ం పర్సారం చేసేది. కొనాన్ళళ్ తరావ్త శీర్ రెడిడ్గారు తమ పదవికి
రాజీనామా ఇచిచ్ సోమాజిగూడలో సవ్ంతంగా 'తరంగిణి' అనే పేరుతో ఓ సూట్డియో నెలకొలుప్కునాన్రు. అపప్టోల్నే
సీరియలస్ పర్సారం చేయటం పార్రంభించింది దూరదరశ్న కేందర్ం. రెడిడ్గారు వెళిళ్పోయాక ఎఫ.డి.సి.కి డైరెకట్ర గా
వచిచ్న శీర్ ముంజులూరి భీమేశవ్రరావు గారు ననున్ ఒదిలిపెటట్లేదు. ఆయన కూడా నాతో చాలా డాకుయ్మెంటరీలకు రచన
చేయించారు. అంతేకాకుండా 'సుపర్భాతం' అనే సీరియలను నిరిమ్సూత్-దానికి సంబంధించి తొమిమ్ది భాగాలకు నాతో
సంభాషణలు రాయించారు. ఆ సీరియల లో శీర్యుతులు మురళీమోహన, రావి కొండలరావు, శీర్మతులు కాంచన,
రాధాకుమారి వంటి పర్ముఖ సినీనటులు నటించి రకిత్ కటిట్ంచారు.
ఆ తరావ్త శీర్ రెడిడ్గారు నాచేత 'శేర్యోభిలాషి' పేరుతో 90 నిమిషాల వయ్వధికి ఓ టెలీఫిలిం రాయించుకుని, దాని
పర్సారానికి ఢిలీల్ అధికారులనుంచి పరిమ్షన తెచుచ్కుని నిరామ్ణం పార్రంభించారు. రాజా పర్ధాన పాతర్ధారిగా నటించిన ఆ
చితర్ంలో నేను కూడా మేసాట్రి పాతర్ పోషించాను. శీర్ కె.ఎస రామిరెడిడ్. దరశ్కతవ్ం వహించారు.
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అపప్టోల్నే శీర్ చోటా కె.నాయుడు, వారి శీర్మతి సీతాదేవి కలిసి దూరదరశ్న కోసం 'మరాయ్ద రామనన్'
ధారావాహికను నిరిమ్ంచి పర్సారం చేసుత్నాన్రు. వారే పర్ముఖ కథా రచయితల కథలు పదమూడింటిని తీసుకుని వాటిని
కూడా చితార్లుగా తీయాలని తీరామ్నించుకుని, "సంభాషణలు బాగా రాయగలిగి సినిమా కార్ఫట్ తెలిసిన రచయిత ఎవరైనా
వుంటే చెపప్ండీ"-అని రెడిడ్గారిన్ అడిగారు. వెంటనే ఆయన నా పేరు చెపాప్రు.
శీర్మతి సీతాదేవి గారి నుంచి నాకు 'అరజ్ంటుగా రమమ్ని కబురొచిచ్ంది. నేను వెళాళ్ను. విషయమంతా చెపిప్
పర్ముఖ కథారచయితలైన శీర్యుతులు గురజాడ, బాలగంగాధర తిలక, మలాల్ది రామకృషణ్శాసిత్, బుచిచ్బాబు, పాలంకి
వెంకట రామచందర్మూరిత్, రావూరి భరదావ్జ మొదలైన పదముగుగ్రు రచించిన కథలిన్ నాకు ఇచిచ్ టెలీ పేల్, సంభాషణలు
రాయమనాన్రు.
నేను ఒకొక్కక్టే రాసివవ్టం, వారు దానిన్ చితర్ంగా నిరిమ్ంచి ఆణిముతాయ్లు పేరుతో దూరదరశ్న లో పర్సారం
చేయటం జరిగింది. ఆ చితార్లోల్ శీర్యుతులు గుమమ్డి, రాళళ్పలిల్, మహరిష్ రాఘవ, శీర్మతులు కినెన్ర, బెంగుళూరు పదమ్
వంటి పర్ముఖ సినీనటులు ఎందరో నటించారు. సదరు' ఆణిముతాయ్లు' శీరిష్కన ఆ చితార్లు మొనన్మొనన్టివరకూ
దూరదరశ్న కేందర్ం కనీసం పదిహేనుసారల్యినా పునః పర్సారం చేసింది.
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