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(  1983,    ణ) 
పరిశర్మలో రామానాయుడి మీద ఒక జోకు చెపుప్కుంటారు. 
ఒక రచయిత కథ వినిపించడానికొచాచ్డు. 
చెపప్ండనాన్రు నాయుడు. రచయిత ఆరంభించాడు. 
"ఒక పురిపాక. చుటూట్ మురికి సందులు. ఆ పూరిపాకలో దీనంగా కూచుని 

లాంతరు దీపం ముందు ఏదో రాసుకుంటూ వుంటాడు హీరో." 
"హీరో?" 
"అవును హీరో. అంతలో తలుపు చపుప్డవుతుంది.." 

"వదుద్లెండి. మరేదైనా కథ చెపప్ండి." 
"మీరు సాంతం వినండి. మంచి డార్మా వునన్ సబెజ్కుట్. మీకు నచుచ్తుందనే చెపప్బోతునాన్ను." 
"సారీ ఇంకేదైనా కథ చెపప్ండి." 
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"ఒక పెదద్ బంగళా, చుటూట్ పూలతోటలూ, లానూల్. లానల్ మధయ్లో ఎతత్యిన రంగురంగుల దీపసథ్ంభాలు. సథ్ంభాల 
మధయ్లో పెదద్ ఫౌంటెను. ఒక పెదద్ విదేశీయ కారు పోరిట్కోలోకొచిచ్ ఆగింది. తెలల్దుసుత్లోల్ వునన్ నలుగురు నౌకరుల్ గబగబా 
వచిచ్ కారు తలుపులు తెరిచారు. మలెల్పువువ్లాంటి సూటు వేసుకుని, కార్పు సరిచూసుకుంటూ దిగాడు హీరో. అతి 
విశాలంగా అధునాతనంగా వునన్ హాలోల్కి పర్వేశించాడు. అదుభ్తమైన 'కారెప్ట' కాలు మోపబోతూ, ఆగాడు." 

"మీరు ఆగకండి చెపప్ండి" అనాన్రు రామానాయుడు కుతూహలంగా. 
ఇదీ ఆయనమీద వునన్ జోకు. కథలో భారీతనం బాగా వుంటేనే కథ వింటారనీ, కథ ఎంత మంచిదైనా 'భారీతనం' 

లేకపోతే అసలు కథే వినరనీ. ఈ మాటే ఆయనిన్ అడిగితే  
"అదంతా వటిట్ది. నిజంగా జోకే. అదేం లేదు. నేను పాపకోసం తియయ్లేదా? మొరటోడు తియయ్లేదా? 

సావాసగాళుళ్ తియయ్లేదా? దోర్హి తియయ్లేదా? ఐతే ఎకుక్వగా నేను భారీ చితార్లు నిరిమ్ంచాను గనక, నామీద ఒక ముదర్ 
పడింది అంతే. కేవలం నేను భారీ చితార్లే నిరిమ్సాత్ననుకోడం పొరపాటు. కాకపోతే, నాకు దొరికిన కథలు అలాంటివి. 
పర్జలు మెచుచ్కునన్ నవలలిన్ సినిమాలుగా తియయ్డంలో సహజంగా వునన్ భారీతనం కనిపించాలి కదా. కథకు అవసరమై 
నేను, భారి సెటుస్ వేసి చితార్లు తీశానుగాని, అనవసరంగా వెయయ్లేదు. అలాగే, పాతర్కు తగగ్టేట్ నటీనటులనూ 
ఎనున్కుంటాను. 

నాకు తొలిచితర్మే (రాముడు భీముడు - అంతకు ముందు 'అనురాగం’లో భాగసావ్మి) భారీ చితర్మైంది. 
తారలు, ఎకుక్వ సెటుస్, పాతర్లూ. ఐతే కథ వుండాలి కదా. కథ లేకుండా వటిట్ భారీతనం ఎవరైనా చూపిసాత్రా?" అని 
అడిగారు రామానాయుడు. 

ఆయనమీద ఇంకో అభియోగంకూడా వుంది. తారలకు పారితోషికం ఎకుక్వగా ఇసాత్రనీ, పెంచుతారనీ. దీనివలల్ 
తకుక్వ బడెజ్ట లో తియాయ్లనుకునన్ చినన్ నిరామ్తలు సమసయ్లోల్ పడిపోతునాన్రనీ. ఎంచేతంటే "రామానాయుడుగారు 
ఇచిచ్నది ఇంత. మీరూ అంతే ఇవావ్లి" అంటారట తారలు. ఇలా అనవసరంగా పెదద్ నిరామ్తలు తారల పారితోషికాలు 
పెంచేసూత్వుంటే, మేం ఏం చెయాయ్లి? అని తకిక్న నిరామ్తలు అంటారు. 

ఈ మాట రామానాయుడుని అడిగినపుప్డు 'అదంతా వటిట్ది.అందులో ఏ మాతర్ం నిజంలేదు' అనాన్రు. 
"నేనుగా ఎనన్డూ పారితోషికం పెంచలేదు. అనవసరంగా కొందరు అలాంటి అభాండాలు వేసూత్ వుంటారు. 

కాకపోతే, తారలు కూడా పెదద్ నిరామ్తల పేరుల్ చెపిప్ - "ఇంత పెంచారు" అని, చెపిప్ వుండొచుచ్. ఏమో పెంచిన నిరామ్తలు 
వుంటే వుండొచుచ్ గాని నేనెపుప్డూ పెంచలేదు. పైగా తకిక్న నిరామ్తలు ఇచేచ్ పారితోషికం కంటే, తకుక్వే ఇచాచ్నుగాని, 
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ఎకుక్వ ఎనన్డూ ఇవవ్లేదు. ఈ విషయం తారలు ఎవరిన్ అడిగినా చెబుతారు. నిజానికి రెగుయ్లర పొర్డూయ్సరల్ దగగ్ర 
తారలు డిమాండ చెయయ్రుకూడా, అందువలల్ తకిక్నవారు అనన్ మాటలు 'నింద'లే గాని, నిజంకావు. 

పైగా, నేనేదో పెదద్ బిజినెస మాన ని అనడం కూడా పొరపాటే. నా చితార్లు నిరామ్ణంలో వుండగానే కొనుగోలుదారుల్ 
ఎకుక్వ డబుబ్ ఇచిచ్ కొనడానికి ముందుకొసూత్ వుంటారు. కాని, నేను ఎకుక్వ చితార్లు అమమ్లేదు. డిసిట్బూయ్షన మీదనే 
ఆధారపడాడ్ను. సినిమాలు టకటకా తీసి, లాభాలకు అమేమ్సూత్ వుంటే, ననొన్క 'బిజినెస మాన' కింద జమకటట్వచుచ్" 
అనాన్రు రామానాయుడు. 

"ఇనిన్ చితార్లు నిరిమ్ంచినా కేవలం కొతత్వాళళ్నే పెటిట్, తకుక్వ బడెజ్ట లో ఒకటి, రెండు చితార్లు ఎందుకు 
తియయ్రు?" అనన్ పర్శన్కు ఆయన ఇచిచ్న జవాబు:  

"తపప్కుండా తీసాత్ను. తియాయ్లని వుంది కాని అలాంటి పర్యోగాలు చెయయ్డానికి బాగా తీరిక, ఓపిక కావాలి. 
అటువంటి దరశ్కుడు కావాలి. కొతత్వాళళ్కు టైరనింగ ఇవావ్లి. అలాంటి దరశ్కులు ఇవాళ ఎకక్డునాన్రు? ఐతే ఒకరిన్ 
విమరిశ్సుత్నాన్నని కాదు. పరిసిథ్తులు అలా వునాన్యి. ఈ పరిసిథ్తులిన్ ఎవరూ సరుద్బాటు చెయయ్లేరు. సరుద్కుంటే, 
వాటంతటవే సరుద్కోవాలి. నేను చెపాప్ను కూడా కొతత్వాళళ్తో, తకుక్వ బడెజ్ట లో తియాయ్లనుకునే దరశ్కుడెవరైనా, కథ 
నాకు వినిపిసేత్ తపప్కుండా చేసాత్ను. కాని, ఎవరూ ముందుకు రావడంలేదు. తమిళ చితార్లాల్గా తకుక్వ 'బడెజ్ట'లో 
తియయ్గలిగే దరశ్కులు మనకి లేరనిపిసుత్ంది." 

రామానాయుడు తమిళంలో ఆరు చితార్లు తీశారు. 'వసంతమాళిగై' (పేర్మనగర) బాగా నడిచింది. 
తెలుగులోలాగా తమిళంలో ఎకుక్వగా ఎందుకని చితార్లు నిరిమ్ంచడంలేదు? 

దానికి ఆయన చెపిప్న సమాధానం:  
"ముఖయ్ంగా నాకు కలిసి రాలేదు. అకక్డ డిసిట్ర్బూయ్షన లేదు. నాకు అది అలవాటు. సినిమా తీసి పెటుట్కుని, 

కొనడానికి ఎవరొసాత్రా అని ఎదురుచూసూత్ కూచోవాలి. పైగా, మనకీ వాళళ్కీ నిరామ్ణ విధానంలో కూడా కొనిన్ 
తేడాలునాన్యి. ఇంకోటి కూడా వుంది. నేను తెలుగు, హిందీ చితార్లు తియయ్డంలో తమిళం మీద కూడా శర్దద్ వహించడం 
కషట్మవుతూ వుంటుంది. ఐనా, తీసూత్నే వునాన్ను. ఇంత జోరుగా కాకపోయినా." 

రామానాయుడు 'అనురాగం' చితర్ం తీసుత్నన్పుప్డు పరిశర్మలో చేరారు. ఆ చితర్ం నిరిమ్ంచిన అనురూపా సంసథ్లో 
ఆయన భాగసావ్మి. ఆ చితర్ం పూరిత్కాగానే, సురేష పొర్డక్షనస్ ఆరంభించి 'రాముడు - భీముడు' తీశారు. ఇది 
ఘనవిజయం సాధించింది. పర్తిజాఞ్ పాలన, శీర్కృషణ్ తులాభారం, సతరీ జనమ్, పాపకోసం, బొమమ్లు చెపిప్న కథ, సిపాయి 
చినన్యయ్, దోర్హి, పేర్మనగర, జీవనతరంగాలు, చకర్వాకం, సెకర్టరీ, సోగాగ్డు, చిలిపికృషుణ్డు, మొరటోడు, ఎంకి 
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నాయుడుబావ, ఒక చలల్నిరాతిర్, మండేగుండెలు, అమామ్యిల శపథం, సావాసగాళుళ్, అగిన్పూలు, పేర్మమందిరం, కక్ష, 
దేవత, ముందడుగు మొదలైన చితార్లు నిరిమ్ంచారు. తమిళంలో కుళందైకాగ, నమమ్ కుళందైగళ, వసంతమాళిగై, 
తిరుమాంగలయ్ం, మధురగీతం, తనికాటుట్రాజా - చితార్లు నిరిమ్ంచారు. పేర్మ నగర, దిల దార, దిల అవుర దీవార,బందిష 
చితార్లు హిందీలో నిరిమ్ంచారు. 

జూన నెల నుంచి హిందీ, తెలుగు ఆరంభిసుత్నాన్రు. జితేందర్, శీర్దేవి, జయపర్దలతో హిందీ చితర్ం, ఒక పర్ముఖ 
హీరోతో తెలుగు చితర్ం ఆరంభిసాత్రు. లోగడ జి.వి.ఆర శేషగిరిరావు. కె.బాపయయ్లను పరిచయం చేసిన రామానాయుడు 
మురళి అనే కొతత్ దరశ్కుడిని ఈ చితర్ంతో పరిచయం చేసుత్నాన్రు. 

"ఐతే ఇవాళ హడావుడి ఎకుక్వైపోయింది. నిదానంగా తీసుకోవడం అనన్ పదద్తి తగిగ్పోయింది. 'రాముడు భీముడు’  
రోజులోల్ ఒక పాటను మూడు రోజులు తీశాం. ఇపుప్డు ఒకరోజు, రోజునన్రలో తియాయ్లిస్ వసోత్ంది. నటీనటులు కావ్లిటీ 
కోసం ఆలోచించడంలేదు. సినిమా మొతత్ం 25రోజులోల్ తియయ్డం అలవాటైపోయింది. మనం నిదానంగా తియాయ్లని 
సాట్రస్ ని ఎకుక్వ రోజులు కాల షీటస్ అడిగితే, కుదరడంలేదని చెబుతునాన్రు. ఎండ వునాన్ లేకపోయినా, అనిన్ దీపాలూ 
వెలగకపోయినా, 'ఫేర్మింగ' సరిగాగ్ చూడాడ్నికి కూడా అవకాశం లేకపోయినా, తియయ్వలసి వసోత్ంది. దానివలల్ కావ్లిటీ 
ఏమొసుత్ంది? ఐతే నేను ఎవరీన్ నిందించను. ఎవరి నమమ్కాలు వాళళ్వి. ఎవరి ఇబబ్ందులు వాళళ్వి. వాళళ్ వాళళ్ దృషిట్లో 
వాళుళ్ రైటు. నా దృషిట్లో నేను రైటు" అనాన్రాయన. 

"కొందరి మీద పర్జలోల్ ఒకోక్ రకమైన అభిపార్యం వుంటుంది. నేను 'రాముడు భీముడు' తీసిన తరావ్త, అలాంటి 
చితార్లే ఇసాత్నని ఎదురు చూశారు. అందుకని అలాంటివే తియాయ్లి. 'రామానాయుడు సినిమా' అంటే, భారీగా నిండుగా 
వుంటుందనే అభిపార్యం నాటుకుపోయింది. ఆ అభిపార్యానికి భినన్ంగా  తీసేత్ చపప్రిసాత్రు. అంచేత ఆ నిండుదనం 
కోసం ఎంతయినా ఖరుచ్ చెయాయ్లి. ఒక షాటు కోసం పాతికవేల రూపాయలు ఖరుచ్ చేసినవీ వునాన్యి. 'ముందడుగు'లో 
రెండు కారుల్ ఢీ కొటట్డం తియయ్డానికి ఎంతో వయ్యమైంది." 

 రామానాయుడు దరశ్కతవ్ం కూడా చేపడతారనీ, హైదరాబాదులో సూట్డియో నిరిమ్సాత్రనీ వారత్లునాన్యి. ఆ 
విషయంగా అడిగినపుప్డు, దరశ్కతవ్మీద తనకు సంకలప్ం వునన్మాట నిజమేగాని, ఆ విషయం ఇపుప్డే చెపప్లేననాన్రు. 
("నిరామ్త రామానాయుడు 'అవకాశం' కలిప్ంచాలిగదా" అనాన్రు 'జోకుయ్లర'గా) సూట్డియో విషయం ఈ మధయ్నే 
ముఖయ్మంతిర్తో  మాటాల్డాననీ, ఆయన పథకాలనీన్ సమగర్ంగా చరచ్ చేదాద్మనాన్రనీ, ఆ చరచ్ అయిన తరావ్త సూట్డియో 
నిరామ్ణ విశేషాలు చెబుతాననీ చెపాప్రాయన. 
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