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          అకిక్నేని నాగేశ రరాఅకిక్నేని నాగేశ రరా   
ఆతమ్కథఆతమ్కథ      

((    చితర్ మచితర్ మ  11995577  ఆగట్ఆగట్   నుంచి పునరుమ్దిర్ తంనుంచి పునరుమ్దిర్ తం))  
  నేను ఆంధర్పర్దేశ లో కృషాణ్జిలాల్ గుడివాడ తాలూకా వెంకట రాఘవపురం అనే చినన్ 

పలెల్టూరులో 20-9-1924 న జనిమ్ంచాను. మాది సామానయ్ రైతు కుటుంబం. మా తండిర్గారు 
అకిక్నేని వెంకటరతన్ంగారు. మా అమమ్ పునన్మమ్గారు ఆ దంపతులకు పుటిట్న వారందరూ మగవాళేళ్. 
వారిలో నేను కడగొటుట్ కొడుకును. నా అయిదవ ఏటే మా నానన్గారు చనిపోయారు. పసివాడనైన ననున్ 
మా అమమ్గారి పోషణలో ఉంచినా, నా యోగకేష్మాలనీన్ మా పెదద్నన్ శీర్ రామబర్హమ్ం గారే చూసూత్ 
వుండేవారు. నా 12 వ ఏట, మా పొరుగూరు పెదవిరివాడలో చదువు మొదలుపెటాట్ను. మా ఊరి పిలల్లు 
ఏటేటా సూక్లులో నాటకాలాడేవారు. మా అనన్యయ్కు నాటకాలంటే అభిమానం అమమ్కు ఆడపిలల్లంటే 
అమిత పేర్మ. నటనంటే నాకూ ఏదో అరథ్ం కాని సరదా. ఇంకేం పిలల్ల నాటకంలో వేషం వేశాను. 
అంతా బాగుందని మెచుచ్కునాన్రు. మా అనన్యాయ్, అమామ్ ఆనందానికి అంతులేదు. అదే నా 
నటజీవితానికి నాంది.  

తరువాత రెండవ ఫారం చదువుతూ ఉండగా, హిందీ మాధయ్మిక పరీక్ష పూరిత్ చేశాను. అపుప్డే, 
మా పర్కక్ ఊరు ‘కుదరవలిల్’ లో కొందరు మితుర్లు ‘కనకతార’ నాటకం పర్దరిశ్ంచే పర్యతాన్లు 

చేసుత్నాన్రు. అనన్యయ్ ఆ నాటకంలో ‘తార’ వేషం వెయయ్మనాన్డు. ఆడపిలల్ వేషం గనక, అమమ్ కూడా తలూపింది. సాగుతునన్ చదువు 
మానేసి, నాటకరంగంలో పర్వేశించడం నాకంతగా నచచ్లేదు. కాని ‘చదువు సాగించినందువలల్ ఉనన్ నేల కాసాత్ పోవడమే గాని, నువువ్ చేసే 
పెదద్ ఉదోయ్గాలేమిట’ని వారివాదం. పెదద్వాళళ్ మాట శిరసావహించి, ఆ నాటక సమాజంలో చేరి, బాగా పార్కీట్స చేసి, కనకతార పర్దరిశ్ంచాం. 
చూచిన వారంతా బాగుందనాన్రు. నా వేషానికి పర్తేయ్క పర్శంస వచిచ్ంది. ఇక మా వాళళ్ సంతోషం చెపప్ శకయ్ం కాదు. ఆ నాటకాలలో 
అభినయిసూత్, విశార్ంతి దొరికినపుప్డలాల్ పొలం పనికి వెళూత్ వుండేవాణిణ్. నేను వయ్వసాయం చెయయ్డం అనన్యయ్కు ఇషట్ం లేదు. పేరు 
పర్తిషట్లునన్ నటులు పాలొగ్నే పెదద్ నాటక సంఘాలలో పర్వేశపెడితే, నేను తవ్రగా పైకి రాగలనని వారి భావం. అందుకోసం పనిగటుట్కుని 
పర్ఖాయ్త నటులతో నాకు పరిచయం కలిగించారు. తతఫ్లితంగా, శీర్ సాథ్నం, శీర్ మాధవ పెదిద్, శీర్ సూరిబాబు మొదలైన పర్ముఖ నటులతో 
కలిసి, నాలుగైదు నాటకాలలో వేషాలు ధరించి నటించాను. వేసినవి చినన్ వేషాలైనా, ననున్ వారభిమానించి, నాలో పైకి రాదగిన 
లక్షణాలునాన్యనీ, రాగలననీ మా అనన్యయ్కు చెపాప్రు. ఆయన ఉతాస్హం, సంకలప్ం, మరికొంత బలపడినై.  
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అపుప్డు ధరమ్పతిన్ చితర్ం తీసుత్నన్ శీర్ పి.పులల్యయ్గారికి నాకేదైనా అవకాశం ఇపిప్ంచమని శీర్ కాజ వెంకటార్మయయ్ గారి చేత సిఫారస 
చేయించారు. వారూ అంగీకరించారు. కొలాహ్పూర పంపించారు. రెండు మాసాలు గడిచిన తరావ్త బడిపిలల్లు ఆడుకునే ఒక ఘటట్ంలో వారితో 
పాటు నేను పాడుతూ ఆడుకునాన్ను. ఆ చితర్ంలో నేను చేసిన పని అంతే.  

ఇంటికి వచేచ్శాను. అపుప్డు రామచందర్పురం నుంచి వచిచ్న శీర్ వై.భదార్చారుయ్లు గారు, గుడివాడలో నాటకసంఘం పెటిట్, 
నాటకాలాడుతూ వుండేవారు. వారివదద్ ననున్ మా అనన్యయ్ పర్వేశపెటాట్రు. నేను కొదోద్ గొపోప్ పాడేవాణిణ్. శీర్ మోటూరు వీరరాఘవయయ్, 
మునిసావ్మిగారల్ వదద్ పాటలూ, పదాయ్లూ నేరుచ్కునాన్ను. శీర్ భదార్చారుయ్లు గారి సమాజంలో పెదద్ నటులమధయ్ చాలా ఆడవేషాలు వేశాను. 
వారందరూ ననున్ ఎంతగానో పోర్తస్హించేవారు. కర్మంగా నాకూ ధైరయ్ం ఏరప్డి; నటించాలనే ఆశా, శర్దాధ్ కలిగినై.  

ఈ పరిసిథ్తులోల్ శీర్ కడారు నాగభూషణం గారు ‘తలిల్పేర్మ’ చితర్ం నిరిమ్సూత్, అందులో ఏదో వేషం ఉందని తీసుకు వెళాళ్రు. 
కొనాన్ళుళ్నన్ తరావ్త ఆ వేషానికి, పదహారేళళ్ వయసుస్నన్ నేను పెదద్వాణణ్ని నిరణ్యించారు. దాంతో కథ కంచికీ నేనింటికీ. మామూలు 
నాటకాలు పార్రంభించాను. నాకు లేని ఆశాభంగం, నిరుతాస్హం, మా అనన్యయ్కు కలిగ్నై.  

తరావ్త గుడివాడలో శీర్ బుదిధ్రాజు శీర్ రామమూరిత్గారు బడి పిలల్లతో వేయించిన ‘విపర్నారాయణ’ నాటకంలో ‘దేవదేవి’ పాతర్ను 
నటించాను. ఆ నాటకం చూచినపుప్డు పర్సుత్తం అనన్పూరణ్ పికచ్రస్ అధినేత శీర్ దుకిక్పాటి మధుసూధనరావు, సినిమా నటులు శీర్ కోడూరు 
అచచ్యయ్ గారుల్ నాకు రజత పాతర్లను బహూకరించారు. ననున్ వారి కంపెనీలో నాయిక పాతర్ వేయడానికి రమమ్నాన్రు. వారు గుడివాడ 
తాలూకా ముదినేపలిల్లోని ‘ఎకస్లిష్యర డర్మెటిక అసోషియేషన’ కు ననున్, తీసుకు వెళాళ్రు. అకక్డ శీర్ పెండాయ్ల నాగేశవ్రరావు సంగీత 

దరశ్కులుగా, శీర్ కె.గోపాలరావు మేకప మాన గా వుండేవారు. ‘ఆశాజోయ్తి’ 
అనే నాటకానిన్ ఆరుమాసాలు పార్కీట్స చేశాం. ఆ సాధనలో శీర్ 
అచచ్యయ్గారు నాకు ఎంతో సహయపడాడ్రు. నాటకం పర్దరిశ్ంచాం. 
పర్జాదరం పొందింది. తరువాత ‘సతాయ్నేవ్షణం’, ‘తెలుగుతలిల్’ నాటకాలు 
కూడా పార్కీట్స చేసి, ఆంధర్దేశంలో వివిధకేందార్లోల్ పర్దరిశ్ంచాం. మా 
కంపెనీకి, నాకూ మంచిపేరూ, పర్ఖాయ్తి వచిచ్నై. ఈ కాలంలో నటనను 
గురించి, రంగసథ్లం మీద నటుడు, కర్మశిక్షణాబదుధ్డై ఎంత మహోజవ్ల 
భవిషయ్త ను సృషిట్ంచుకోగలడోననే విషయాలిన్ గురించీ ఎంతో 
నేరుచ్కునాన్ను. ఆ సమయంలో నేనూ, శీర్ మధుసూధనరావు గారూ చాలా 
సనిన్హితులమైనాము. ననెన్ంతో ఆదరంతో చూడడమేగాక, నా జీవిత 
పురోగమనానికి కావలసిన సంసాక్ర సామగిర్ని సమకూరాచ్రు. ఈ నాటికి 
నా శేర్యోభిలాషులలో ముఖుయ్లుగానునాన్రు.  

ఒకనాడు తెనాలిలో నాటక పర్దరశ్నం ముగించుకుని, గుడివాడకు 
వెళుతూ, దారిలో బెజవాడ సేట్షనులో ఉనాన్ం. అకక్డ పర్తిభా పికచ్రుస్ 
అధినేత శీర్ ఘంటసాల బలరామయయ్ గారు, వారి కెమేరామాన శీర్ధర గారు 
ననున్ చూచారు. ‘సినిమాలో నటించడానికి వసాత్వా?’ అని అడిగారు. ‘మా 
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పెదద్ వాళళ్తో మాటాల్డ’మనాన్ను. అందరం కలిసి వెళాళ్ం. నా శేర్యోభిలాషులతో సంపర్దించారు, మా వాళుళ్ అంగీకరించారు. కాని 
ఆడవేషాలు వేసూత్నన్ నేను, వారి ‘సీతారామ జననం’లో శీర్ రాముని వేషం ధరించాలి అనేటపప్టికి, నాకు సందేహమూ, భయం కలిగాయి. 
మా అనన్యయ్ పటుట్దల శీర్మంగయయ్ గారి ధైరయ్వచనాలు, ననున్ పోర్తస్హించాయి. శీర్ మధుసూధనరావు గారి సలహాపై నెలకు ఇరవై రోజులు 
మదార్సులో ఉండేటటుల్, మిగతా పది రోజులూ నాటకాలు వేసుకునేటటుల్ ఏరాప్టుల్ చేసుకునాన్ం.  

1944 వ సంవతస్రం మే నెల 8 వ తేదీన మదార్సు వచాచ్ను. పర్తిభా పికచ్రుస్లో సినీ జీవితం మొదలు పెటాట్ను. ఆ తరావ్త శీర్ 
బలరామయయ్ గారు అనుమతి ఇవవ్నూ లేదు, నేను నాటక పర్దరశ్నాలకు వెళళ్నూ లేదు; అకక్డ నాటక కంపెనీ నడవనూ లేదు.  

ఇకక్డ సీతారామజననం పార్రంభమైంది. వేషం వేసుకుని కెమేరా ముందు నిలబడడ్ నాకు వణుకు ఆరంభమైంది. వేలాదిజనం 
ముందు రంగసథ్లం మీద నటించిన నాకు ఇకక్డ కాలు నిలువలేదు. ఒళల్ంతా ముచెచ్మటలు పోసినై ననున్ నేనే గిలుల్కుని, ధైరయ్ం 
చెపుప్కునాన్ను. ‘రెడీ’ అనాన్రు షాటు తీశారు. ‘ఓ.కె.’ అని బలరామయయ్ గారు వెనున్ తటాట్రు. అంతటితో వణుకు తగిగ్ంది. ఆ పర్ధమ చితర్ 
నటనానుభూతి, ఆ ఘడియలు, అపప్టి మనోభావాలూ, ఇనేన్ళళ్ తరావ్త, ఇపప్టికీ నేను మరిచ్పోలేదు. చితర్ం విడుదలైన తరావ్త 
పర్జలేమనుకునాన్రో నాకు తెలీదు. కాని నా ఆడనడకలు, కులుకులు, పలుకులు పటిట్వవ్ లేదనే నిరామ్తలు చెపాప్రు.  

సీతారామ జననం తీసూత్ ఉండగానే మాయలోకం నిరిమ్ంచదలుచుకునన్ శీర్ గూడవలిల్ రామబర్హమ్ం గారికి నా వయసు గల హీరో 
కావలసి వచాచ్డు. శీర్ మధుసూధనరావుగారి పర్యతన్మూ, శీర్ చలల్పలిల్ రాజా వారి సిఫారసు వలల్ ననాన్ చితర్ంలో హీరోగా తీసుకునాన్రు. 
మాయలోకం సగభాగం పూరత్యిన తరావ్త శీర్ రామబర్హమ్ంగారికి నా మీద అవాయ్జానురాగం కలిగ్ంది. ననున్ వారింటిలోనే ఉండమనాన్రు. 
ననెన్ంతో పేర్మతో చూసేవారు. ఎంతో పెదద్వాణిణ్ చేయాలని ఆశపడుతునన్టుల్ చెపుతుండేవారు. నేను కూడా ఆ చితర్ంలో హేమాహేమీలైన నట 
నటీమణుల మధయ్పడి రాణిసేత్, నా భవిషయ్త కు సుసిథ్రత ఏరప్డుతుందని ఆతమ్ విశావ్సంతో, పటుట్దలతో, అందరి ఆదరణాభిమానాలకోసం 
కృషి చేశాను.  

నా మొదటి అయిదు చితార్ల వరకూ శీర్ రామబర్హమ్ం గారూ, శీర్ బలరామయయ్ గారే సినిమా పరిశర్మలో నాకు బాగా తెలిసిన నా 
శేర్యోభిలాషులు. వారిదద్రికి నేనెంతో ఋణపడివునాన్ను. అది తీరుచ్కునే అవకాశం నాకు లభించేముందే వారిదద్రూ ఒకరి తరావ్త ఒకరు ఈ 
పర్పంచంతో ఋణం తీరుచ్కుని వెళిళ్పోయారు. ఈ నాటికి వారికి నేను ఋణసుథ్ణిణ్గానే ఉండిపోయాను.  

‘తలిల్ పేర్మ’కు వచిచ్నపుప్డే పరిచయులైన శీర్ డి.యల.నారాయణ గారు, భరణీ వారి పర్థమ చితర్ం ‘రతన్మాల’ లో నటించే 
ఆవకాశం కలిప్ంచారు. ఆ తరావ్త ఆ సంసథ్లో ఆరు చితార్లలో నటించాను. నేను ఎకుక్వ చితార్లోల్ పాలొగ్నన్ సంసథ్ అదే.  

అపప్టికి యుదద్ మేఘాలు పూరిత్గా విచిచ్పోవడం, దేశంలో శాంతి సుభికాష్లు ఏరప్డడం, వరత్క వాయ్పారాలు విరివిగా సాగడంతో, 
సినిమా పరిశర్మకు కూడా కొర్తత్ బలం, కొర్తత్ చైతనయ్ం వచిచ్ంది. ఎందరో కొతత్ పొర్డూయ్సరుల్, కొర్తత్ నటులు, కొర్తత్రకం చితార్లు, కొర్తత్ కొర్తత్ 
విలాసాలూ, వెలుగులూ వచిచ్నై. అనేక సమసయ్లను పరిశర్మా, పరిశర్మలో పనిచేసే మా నటవరగ్మూ ఎదురోక్వలసి వచిచ్ంది. కొర్తత్రకం 
చితార్లకోసం నిరామ్తలు, ఆ పాతర్ పర్దరశ్న కోసం మేమూ అహో రాతుర్లు కృషిచేశాం. అలాగే వాగులూ వంకలూ దాటుతూ, పలాల్లూ ఎకిక్ 
దిగుతూ, ఈనాటికి అరవై చితార్లలో నటించాను. ఈ మాట నేను మనవి చేసేది, నాతో సనిన్హిత సంబంధంకల పారిశార్మికులకూ, సోదర 
నటవరాణ్నికే గాదు. నావలె ఆశలు పెంచుకుంటూ సినిమా పరిశర్మలో చేరి, పేరు పర్ఖాయ్తులు సంపాదించుకో దలచుకునన్ యువకులకు 
చెబుతునాన్ను. సతయ్ం చెపుతునాన్ననేగాని, గొపప్కోసం చెపప్డం లేదు. నేటి ఆనందం సులభంగా వచిచ్ంది కాదు. నటజీవితం పూవుల సెజజ్ 
అంతకు ముందే కాదు, సైనిక విజయాలకోసం కతిత్గటిట్ పోరాడే వీరజీవితానికీ, కళావిజయానికి గజజ్కటిట్ ఆడే నటజీవితానికీ తేడా లేదనే నా 
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ఊహ. నా అనుభవం కూడా అంతే. పౌరాణిక చితర్ంతో రంగ పర్వేశం చేసి, జానపద చితార్లలో శిక్షణపొంది, సాంఘీక సమసాయ్ చితార్లలో 
నూతనానుభవాలను ఎదురొక్ని. భినన్ విభినన్ పర్కృతులుగల పాతర్లను నటింపవలసి నపుప్డు నేను పడిన బాధలు, చేసిన సాధన, దరశ్కులు 
చేసిన సహాయయ్ం చాలామందికి తెలీదు. ఏ ఒకక్ చితర్ంలో, నిరామ్త ననున్ ఎనున్కోవడం పొరబాటయినా, ఏ పాతార్భినయంలోనైనా నేను 
తపప్టడుగులేసినా, ఆ చితర్మూ, నిరామ్త నేనూ పరాజయం పొందవలసిందే. మళీళ్ పర్జలముఖం చూచే అవకాశం ఉండదు.  

కతిత్పై సామువంటి కళాసాధనలో నేనిలాటి పరీక్షకే గురైనాను. బాలరాజునుంచి బాలచందుర్డు ఒక గెంతు వీరరస పర్ధానమైన ఆ 
పాతర్నుంచి లైలామజున్లో భగన్ పేర్మికుడైన ఖైఁస పాతర్కు మరో గెంతు. ఆ పాతర్ పులకరిసుత్ంది. ఆ తరావ్త నేనెదురొక్నన్ మరొక పాతర్ 
సంసారంలో. ఇంతవరకూ సంపాదించుకునన్ పర్జాదరం సాంఘిక చితర్ంలో ఎకక్డ చేజారిపోతుందో అని క్షణక్షణమూ వణికిపోయేవాణిణ్. ఆ 
చితర్ం విజయవంతమైన తరావ్త సాంఘిక చితార్లంటే బెదురు పోయింది. ఏ పాతర్నైనా నటించగలననన్ ఆతమ్విశావ్సం ధీమా కలిగ్ంది.  

లైలామజున్ తీసే రోజులోల్నే నాకు వివాహం జరిగింది: దెందులూరు వాసత్వుయ్లు శీర్ కొలిల్పర వెంకట నారాయణగారి కుమారెత్ 
అనన్పూరాణ్ దేవిని 1949 సంవతస్రం ఫిబర్వరి 18 వ తేదీన వివాహమాడాను. మాకిపుప్డు ముగుగ్రు సంతానం. ఇదద్రు ఆడపిలల్లు సతయ్వతి, 
నాగ సుశీల, ఒక మగపిలల్వాడు వెంకట నారాయణరావు. నా నట జీవితంలో కళారాధనకు పూరిత్గా ననున్ అంకితం చేసుకుని, రోజుకి రెండు, 
మూడు కాల షీటస్ కూడా పనిచేసూత్, ఒకొక్కక్పుప్డు వారాల తరబడి ఇంటిపటుట్న అరగంట కూడా వుండలేకపోతూ, నా సవ్ంత జీవితంలో 
అరధ్ంగాని ఆవేదన పడిన సమయాలునాన్యి. కాని నటుడు కళాతపసుస్లో నిమగున్డయిపోయాకా, లక్షయ్సిదిధ్కోసం, కొనిన్ తాయ్గాలు 
అవసరమని సావ్నుభవం వలల్ గురిత్ంచాను.  

తరావ్త నేను నటించిన చితార్లలో, ఒకే రకానికి చెందక, అనన్దముమ్ల పోలికలునన్ పాతర్లు అనేకం నా పాలబడినై. వాటిలోగల 
వైవిధాయ్నికి లోపం రాకుండా, విశిషట్త కనిపించేలగు నటించవలసి వచిచ్ంది. ఆ లక్షయ్ సాధనలో ఆయా చితార్ల దరశ్కులు పర్తేయ్క శర్దధ్ 
చూపించి, నాకు కళాసిదిధ్ కలిగించారు.  

ననున్ కలవరపెటిట్న మరొక చితర్ం ‘పరదేశి’. అంతవరకూ వేసినవి పడుచు వేషాలు. ఈ చితర్ంలో ముసలి వేషం, నడక, ఉచాఛ్రణ 
వచిచ్ంది. చాలా ఇబబ్ంది పడాడ్ను. కనన్తలిల్లో వేషం కషట్మైనా, పలెల్టూరి వాతావరణంలో పుటిట్ పెరిగిన నాకది నలేల్రుపై బండి నడకగా 
సాగిపోయింది. నా అభిమాన వేషాలోల్ అదొకటి.  

‘దేవదాసు’ చితర్ం వచిచ్ంది. నాలోనూ, దేశంలోనూ గాలి దుమారం రేగింది. నేనాపాతర్ నిరవ్హణకు పనికిరానని చాలా మంది 
సందేహాలు వెలిబుచాచ్రు. అనేకమంది ఆకేష్పించారు. ఆ ఆకేష్పాలే నాలోని పటుట్దలను పెంచాయి. ఇంతమంది కాదనన్ పనిని జయపర్దంగా 
నిరవ్హించాలని పర్తేయ్క శర్దధ్తో నా సమసత్ శకుత్లనూ కేందిర్కరించి కృషి చేశాను. నా శర్మ ఫలించి, చితర్ం తెలుగు, తమిళ భాషలలో అఖండ 
విజయం సంపాదించింది. నిరామ్త, దరశ్కులు, సాంకేతిక వరగ్ం, సోదర నటవరగ్ం, ఈ చితర్ విజయానికై ఎంతో కృషిచేసి సాయపడాడ్రు. ఈ 
చితర్ంతో నా నట గౌరవం పెరిగింది. పర్జానీకం ఉతత్మచితార్నిన్ సమిషిట్ కృషిని – భేదభావాలు, వయ్కిత్గత అభిపార్యాలూ, అసూయలూ 
లేకుండా ఎంత మెచుచ్కుంటుందో, నీరాజనమిచిచ్ ఎంతగా హరిష్ంచి, ఆనందిసుత్ందో తెలుసుకునాన్ను.  

తరావ్త పర్తేయ్కించి చెపుప్కోదగగ్ ఘటట్ం. విపర్నారాయణ, మిసస్మమ్, అరాథ్ంగి, దొంగరాముడు, రోజులు మారాయి, అనారక్లి, 
భలేరాముడు, తెనాలి రామకృషణ్ మొదలగు చితార్లలో ఒకేసారి నటించవలసి వచిచ్ంది. ఆ చితార్లోల్ని నా పాతర్లు ఎలాంటివో మీరందరూ 
చూసినవే. ఒకేసారి అంత విభినన్ పర్కృతులుగల పాతర్లను (ఒకేనాడు రోజుకు రెండు కాల షీటుస్ కూడా ఉండేవేమో) నటించవలసి వచేచ్ది 
వేషాలైతే క్షణంలో మారచ్గలను కాని, మనసు, ఆవేశం మారుచ్కోవడం ఎలా ? ఒక పాతర్ సవ్భావం మరొక పాతర్మీద పడేది. అడుగడుగునా 
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విభార్ంతి కలిగి, సలహా కోసం దరశ్కులవైపు చూచేవాణిణ్, వారు ననున్ దారిలో పెటేట్వారు. నేను ముందుకు నడిచి వెళేళ్వాణిణ్. కొనిన్ చితార్లలో 
మాటలెకుక్వై, పలుకుబడి కోసం బాధ పడితే, ‘చరణదాసి’, ‘ఇలవేలుపు’ చితార్లలో మాటలు తకుక్వై, భావ పర్దరశ్నమే పర్థానమైన పాతర్లు 
నటించవలసి వచిచ్ంది. అటాల్ంటపుప్డు చెమటలు పటిట్ అవసథ్పడి, దరశ్కుల సహాయంతో బయటపడే వాణిణ్. ఈ వివిధ పర్కృతులు గల పాతర్ల 
నుంచి నేను నేరుచ్కునన్ది ఇంతా అంతా కాదు.  

ఆ తరావ్త ‘తోడికోడళుళ్’, ‘సావితిర్’, ‘అలాల్వుదీద్న’, ‘మాయాబజార’, ‘సువరణ్సుందరి’, ‘దొంగలోల్ దొర’ చితార్లతో అరవై చితార్లు 
పూరిత్ అయినై.  

ఈ చితర్ జీవిత సంగార్మంలో జయించినపుప్డలాల్ ఏనుగనెకిక్నంత సంబరంతో పొంగుతూ చితర్ం పర్జాదరం పొందనపుప్డు 
వైకుంఠపాళీలో పాములతో చెలగాటంలా కుర్ంగిపోతూ, నా లకాష్య్నిన్ మరువకుండా, విడవకుండా సాధన చేశాను. ఏమి సాధించానో 
నిరణ్యించే రసికులు మీరే. 

 
        PPP 
 

రయ్పర్ భరయ్పర్ భ  
(  (  తెలుగు నిమా  తెలుగు నిమా  195195౦ ౦ డి ంబర్ నుంచిడి ంబర్ నుంచి  పునరుమ్దిర్ తంపునరుమ్దిర్ తం))  

  
సినిమా పేర్క్షకులకు సూరయ్పర్భతో పరిచయం 

‘మాలిని’ చితర్ం తరావ్త కలిగిందే కాని సినిమా 
పరిశర్మతో ఎంతో కొంత సంబంధం వునన్ మాకందరికీ 
సూరయ్పర్భ చిరపరిచితురాలు. ఆంధర్మహిళా సభలో 
సూరయ్పర్భ బెనారిస మెటిర్కుయ్లేషన పరీక్షకి చదవటం 
దగిగ్రిన్ంచి, ఆమె నాటకాలలో నటించడం వరకూ మేము 
చూసూత్నే వునాన్ం.  

అందాల తార అనే పేరు తెచుచ్కునన్ శీర్మతి 
పుషప్వలిల్ చెలెల్లు సూరయ్పర్భ. అందువలేల్ సూరయ్పర్భతో 
మాకందరికీ చాలా కాలం నించీ పరిచయం కలిగింది.  

సూరయ్పర్భ కూడా పెంటపాడులోనే జనిమ్ంచింది. 
ఆమె తండిర్ పేరు కందాళ తాతాచారి. 1930వ 
సంవతస్రంలో జననం. ఆమె అకక్ పుషప్వలిల్ సినిమా 
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నటన వృతిత్గా సీవ్కరించటం సూరయ్పర్భ జీవితంలో ముఖయ్పరిణామం తీసుకొచిచ్ంది. చినన్తనంలోనే అకక్తో బాటు మదార్సుకి వచేచ్సిందీమె.  
సినిమారంగంతో ఎటువంటి సంబంధం లేని, సినిమా నిరామ్ణం గురించి ఏమీ తెలియని వుతాస్హవంతులయిన యువతీ 

యువకులకు సినిమా పరిశర్మ గురించి కొనిన్ అభిపార్యాలు వుంటాయి. కావలసినంత డబుబ్, మోటారుకారుల్; సోఫాలతో, తివాసీలతో, 
వెండివసుత్వులతో నిండిన వైభవంగా వుండే భవనాలు; పతిర్కలోల్ తమ ఫోటోలు; పర్జలు తండోపతండాలుగా అభిమానంతో తమ దరశ్నం 
కోసం నిరీకిష్ంచటం,  సినిమా నిరామ్తలు, నటీనటులతో తమతో సనిన్హితంగా వుండటం,  ఎలకిట్ర్క దీపాలతో, కళాకాంతులతో వెలిగే, సినిమా 
సూట్డియోలు; సినిమా పరిశర్మ గురించి చాలా మందికి యిటువంటి అభిపార్యాలుంటాయి. 

సినిమా పరిశర్మతో పరిచయం వుండి; సినిమా మనుషుయ్లతో నితయ్ సంబంధం వునన్ సినిమా నిరామ్ణం గురించి తెలుసునన్ 
సూరయ్పర్భకి ఎనన్డూ యిటువంటి అభిపార్యాలు లేవనే చెపాప్లి.  

బుకింగస్ లేని ఆరిట్సుట్లు పడే తిపప్లూ; డబుబ్ ఇవవ్ని నిరామ్తలతో నటీనటులు పడే అషట్కషాట్లు; వయ్కిత్గత దూషణలతో నిండే సినిమా 
పతిర్కలు; మేకప వేసుకుని ఎండలో, ఎండకనాన్ తీవర్మైన ఎలకిట్ర్క దీపాలోల్ గంటల తరబడి నిలబడడం; యివనీన్ సూరయ్పర్భకి తెలిసిన 
విషయాలే.  

నటీమణిగా ఖాయ్తి సంపాదించుకొనటం వలల్ కలిగే భౌతిక, ఆరిథ్క లాభాలూ, మానసిక ఆనందమూ ఆమెకి తెలుసు. నటీమణిగా 
విజయానిన్ సంపాదించలేకపోతే కలిగే చికుక్లు, అసంతృపిత్తో కలిగే సంకోష్భమూ; దురభిమానంతో కలిగే బాధ ఆమెకి పూరిత్గా తెలుసు. 
ఇందువలేల్ పదిహేనో ఏడువరకూ సినిమాలోల్ నటించటానికి సూరయ్పర్భ ఎటువంటి పర్యతన్మూ చేయలేదు. చినన్తనంలోనే సినిమాలోల్ 
చేరాలని సూరయ్పర్భ వుతాస్హపడి వుంటే, పరిశర్మలో పరపతి వునన్ శీర్మతి పుషప్వలిల్ ఆ అవకాశం అపుప్డే లభింపచేసి వుండేది.  

‘నటన’లో సూరయ్పర్భ మొదటి అనుభవం రంగసథ్లం మీదే. 1944 వ సంవతస్రంలో ఆంధర్మహిళా సభ వారు ‘అనారక్లి’ అనే 
నాటకానిన్ పర్దరిశ్ంచారు. ఆ నాటకంలో సూరయ్ం (మేమంతా చనువుగా యిలా పిలుసాత్ం) రాణి పాతర్ నటించింది.  

నిజం అంగీకరించ వలసి వొసేత్ ఆనాడు మేము ఎవరం కూడా సూరయ్పర్భ సినిమా తారగా తయారవుతుందని అనుకోలేదు.  
ఆమె విగర్హం ఆకరష్ణీయంగా వుంటుంది. పొడుగు పొడుకిక్ తగగ్ లావు; యీ రెంటికీ తగగ్ అంగ సౌషట్వమూ; సనన్ని నడుము; 

వెడలాప్టి కళుళ్; తీరిచ్ దిదిద్న ముఖరేఖలూ, కళకళలాడే మొహమూ; యీమెలో ఆకరష్ణలు. కలుపుగోరుతనంగా వుండి, అపరచితులను కూడా 
సనిన్హితులుగా చేసుకోవడం యీమెకి బాగా చాతనవును. అయినపప్టికీ యీమెకి ఆతామ్భిమానం కొంచెం ఎకుక్వే. ఎవరయినా ఆమెని 
పలెల్తుత్ మాట అంటే సంహించదు. సూక్లోల్ చదువుకుంటునన్ రోజులోల్ టీచర ఒక రోజున సూరయ్పర్భ ఆలసయ్ంగా వొచిచ్నందుకు కొంచెం 
గటిట్గా కోపప్డేటపప్టికి చరచర నడుచుకుంటూ సూక్లోల్ంచి వెళిల్పోయింది.  

ఆంధర్మహిళ సభలోనే శీర్మతి సామార్జయ్ం వదద్ నాటయ్ం నేరుచ్కోవటం పార్రంభించింది. తరావ్త శీర్ వేదాంతం రాఘవయయ్ గారి వదద్ 
నేరుచ్కునన్ది.  

సూరయ్పర్భ పార్రంభంలో తమిళ సినిమాలో నటించింది. ‘మిస మాలిని’ ఆమె మొదటి చితర్ం. అకక్ చెలెల్ళుళ్ యిదద్రూ యీ చితర్ంలో 
నటించారు. తరావ్త చితర్ం ‘చకర్ధారి’. తెలుగు సినిమాలో మొదటి సారి సవ్తంతార్ వారి ‘దోర్హి’లో కనిపించింది. ఆ చితర్ంలో ఈమె 
నటించలేదు. కంపెనీ ఎంబల్ంగా నిలబడడ్ది. ఈమె మొదటి చితర్ం పర్తిభావారి ‘లక్షమ్మమ్’. తిలోతత్మలోను, వినోదా పొర్డక్షనస్ వారి 
చితర్ంలోనూ, ‘మంగళ’ లోనూ ఈమె నటిసుత్నన్ది.  
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శీర్మతి అంజలీదేవి సినిమాలోల్ పర్వేశించినపుడు, డానుస్చేసే నరత్కి పాతర్లు ఆమెకి పర్తేయ్కించబడాడ్యి. కేవలమూ డానుస్ చేయటమే 
కాక, నటించడం కూడా ఆమెకి చాతనవును అని గర్హించిన తరావ్త అంజలీ దేవిని ముఖయ్పాతర్లకి తీసుకోవడం పార్రంభించారు. అంజలీ 
దేవి ఖాళీ చేసిన సాథ్నానిన్ సూరయ్పర్భ ఈనాడు ఆకర్మించింది.  

డానుస్ చేయవలసిన పాతర్లు సూరయ్పర్భకి పర్తేయ్కిసుత్నాన్రు ఈనాడు. అయినపప్టికీ అంజలీదేవిలాగే సూరయ్పర్భకూడా పర్ధమ శేర్ణి 
నటీమణుల జాబితాలోకి తవ్రలో చేరవచుచ్నని ఆశించవచుచ్.  

ఈమె చాలా తమిళ చితార్లోల్ కూడా నటిసుత్నన్దీనాడు. తెలుగు మనిషి అయిన సూరయ్పర్భకి ముందు తమిళులు తారాపధానిన్ 
అందిసుత్నాన్రు. కనీసం అదే సమయానికి తెలుగు సినిమాలోల్నూ ఈమెకి యింకా పార్ముఖయ్ం వొసుత్ందని ఆశపడుతునాన్ము.   

*** 
  
 
¬ÍFLGHl GSMLkÔcOq¸:   

¯ McõGS¸Py −Ç¸¼FL^j÷ CLO~øÀ Oy¾Py÷ GSkOqõöGHAKL rHÍí$c O~Bh¸ÔLPoÍj.  CLO~øCL ¥xÂï GS¸MLCLûO~Ó¥h 
GSkOqõöGHAKL $c¿Â MoEc¸CL¸ O~IGHjMLNqjõ$cOqj ÄMcÿ¸ ÔoGSjŠFcïOqj. Mc¿ GS¸CcFLMoj μ¥qFc=h ÍXhBcÁ ¼öCcÓ gUOytjF| QLjAKL. ¥qßGRê 

gUOy$c FL=h¸¼FL $qk<jGHl>OcBh Pe¸=h CnÓj$qj ¼öCcPy÷ ‚@~ gUOytjF|$c FL=h¸ÔcOqj ¯ QLjAKL. öGHMLjj[ fU¸Á¤ CcOq Oo[¥h 
GSkOqõöGHAKL fHÂï ÖCcOqj.  

PPP నందమూరి తారక రామారానందమూరి తారక రామారా   
((కినిమా కినిమా 11995522,,  పెట్ ంబర్ సంచిక నుంచీపెట్ ంబర్ సంచిక నుంచీ))  

  
           “పాతాళ భైరవి” నాయకుడు తోటరాముడుగా యావదాంధర్కేగాక, 

యావదాభ్రతానికీ, అంతరాజ్తీయ సినిమా ఉతస్వాల దావ్రా విదేశీయ సినిమా పర్తినిధివరాగ్లకూ 
పరిచయం అయిన నందమూరి తారక రామారావు (మీ ఎన.టి.రామారావు) 1923 జూన 15 
న గుడివాడ తాలూకా నిమమ్కూరు గార్మంలో పుటాట్డు. 

జూన లో పుటిట్నవారు “తెలివైన నటులూ, లాయరూల్, ఉపనాయ్సకులూ, జీవిత 
నాటకంలో మారుతూవుండే పాతర్లు ధరించేవారూ అవుతారు” అని చెబుతారు. వీరిని అరధ్ం 
చేసుకోవటం చాలా కషట్ం. వీరి మనసులు అతి చురుకుగా వుండి, శతుర్వులకు 

అందుకోరానివిగా ఉంటాయి. ఈ నెలలో పుటిట్నవారికి పైకిరావాలనే ఆశ వుంటుందిగాని ఒక సాథ్యికి చేరుకునే లోపుగానే దానిమీద విరకిత్ 
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కలుగుతుంది. వీరి ముఖాలు కోలగా వుంటాయి, కళుళ్ అందంగా, చురుకుగా వుంటాయి. వీరికి మితుర్లెకుక్వగా వుంటారు. తతాక్లానికి తమ 
మనసులో మెసిలే మనిషికి వీరు విరివిగా సహాయం చేసాత్రు. వీరికి వేగం ఇషట్ం. ఈ లక్షణాలలో చాలాభాగం రామారావులో మనం 
చూడవచుచ్.  

రామారావు తండిర్ లక్షమ్యయ్ గారు, తలిల్ వెంకట రామమమ్ గారు, వారిది రైతువంశం. నిమమ్కూరులో వారి కుటుంబానికి రెండు పెదద్ 
లోగిళూళ్, సుమారైన భూవసతీ వుంది. ఈ నందమూరి వారిలో ఆడపిలల్లు అరుదుగా కనిపిసుత్ంది. రామారావుకు మేనతత్లుగాని, 
అకక్చెలెల్ళుళ్గాని కుమారెత్లు గాని లేరు. అతనికి రామకృషణ్, జయకృషణ్ అని ఇదద్రు కుమారులునాన్రు.  

రామారావు తండిర్గారివదద్ పెరగలేదు. పెతత్ండిర్ రామయయ్ గారు అతనిన్ పెంచి పెదద్చేశారు. రామయయ్గారు విలాస పురుషుడు, 
దరాజ్గా బతికేవాడు. తెలల్బటట్ మాయటానికి వీలేల్దు. “షోకు రామయయ్” గారంటే ఆ పార్ంతాల అందరికీ తెలుసు. ఆయనే రామారావును పెంచి, 
పెదద్చేసి, చదువు చెపిప్ంచారు.  

రామారావు చదువు నిమితత్ం పదోయేట సవ్గార్మం వదిలిపెటిట్ బెజవాడ చేరాడు. ఈ విదాయ్రిధ్ దశలో రామారావును చూసినటట్యితే 
మనకు “పాతాళభైరవి” లోని తోటరాముడు తపప్క సుఫ్రిసాత్డు. ఖాకీ లాగూ, చొకాక్ ధరించి పాత హెరుక్య్లిస సైకిల మీద సవారి చేసేవాడు. 
గోదాలోపడి బసీక్లు తీసేవాడు. శరీరం మీద తపప్ మరి దేనిమీదా ధాయ్సలేదు. ఎవరితోనో ఒకరితో పోటాల్డనిరోజు దురిద్నం అది తన పోటాల్టే 
కానకక్రేల్దు.  

కాని ఈ “బండ” అవతారం వెనక ఏదో కళాతృషణ్ దాగివుంది. అతనికి బొమమ్లు వెయాయ్లనే వెరిర్ మహావుండేది. బొమమ్లు బాగా 
వేసేవాడు కూడానూ. 1941-42 లో బెజవాడలో జరిగిన ఆంధర్రాషట్ర విదాయ్రిధ్వైజాఞ్నిక మహాసభలలో “రైతు బంధన” అనన్ ఇండియన ఇంక 
చితార్నికి పర్థమ బహుమతి వచిచ్ంది. ఈ చితర్ంలో ఒక పకక్ బంధించిన రైతువుంటాడు. అతడికి యెదురుగా పెదద్ బొరర్వేసుకొని, యికిలిసూత్ 
జమీందారుంటాడు, రైతు పరికరాలు నేలపై చెలల్చెదురుగా పడివుంటాయి. ఈ చితర్ం రచించినది రామారావు... రామారావు హసత్నైపుణయ్ం 
సాటి విదాయ్రుధ్లెరుగుదురు. వారు తమ నోటు పుసత్కాల మీద అతనిచేత తమపేరుల్ రాయించుకుంటూ ఉండేవారు.  

ఎనిన్ యితర గొడవలునన్పప్టికీ రామారావుకు నాటకాల గొడవమటుకు లేదు. “షోకు రామయయ్” గారు సేట్జి మీద వేషాలు 
వేసేవాడు. ఆయన నుంచి అయినా రామారావుకు నాటకాలపిచిచ్ అబిబ్ంది కాదు. కాని రామారావు యింటర చదువుతూవుండగా నాటకంలో 
వేషం కటట్వలిసిన పరిసిథ్తి ఏరప్డింది. దీనికి కారకులు మరెవరో కాదు, కవి సమార్ట విశవ్నాథ సతయ్నారాయణ గారు.  

విశవ్నాథవారు తమ కాలేజిపిలల్ల చేత ఆడించటానికని “రాచమలుల్ని దౌతయ్ం” అనే నాటిక వార్శారు. అందులో నాగమమ్ 
(నాయకురాలు) పాతర్ను రామారావు వెయాయ్లని పటుట్బటాట్రు. మొదట రామారావు నిరాకరించాడు, కాని కవిసమార్ట గారి “అకిష్ంతలు” 
కొనిన్ పడాడ్క ఒపుప్కునాన్డు తాను మీసంతీయకుండా నాగమమ్ వేషం ధరించే షరతుతో :... ఆ పర్దరశ్నం గురించి మనం ఇవాళ 
తెలుసుకోగలిగిందలాల్ యేమంటే_రామారావును తోటి విదాయ్రుధ్లు చాలాకాలం “మీసాల నాగమమ్” అని పిలిచారు. ఈ వేషానికి రామారావుకు 
రెండవ బహుమతి వచిచ్ంది.  

ఈ బహుమానం పుచుచ్కునాన్క “కోటా” రంగు వాసన రామారావు నరాలకు బలంగా యెకిక్నటుట్ కనిపిసుత్ంది. అతను ఏపని కూడా 
సౌమయ్ంగా చెయయ్లేడు. ఇంటర రెండోయేడు ఆరంభిసూత్నే కాలేజి నాటకసంఘానికి ఉపాధయ్కుష్డుగా పోటీ చేసి, నెగిగ్ నాటకాలపిచిచ్లొ పడాడ్డు. 
ముదుద్కృషణ్గారి “అనారక్లీ” ఆడించి, అందులో సలీంపాతర్ ధరించాడు. ఆ నాటకం యెంతో విజయవంతమై, మళీళ్ ఆడవలసివచిచ్ంది. ఈ 
సంవతస్రమే అతని వివాహం కూడా జరిగింది. సంవతస్రాంతాన అతను పబిల్క పరీక్షకు కూరుచ్ని తపాప్డు. 1942 మారిచ్ లగాయితు 1945 
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మారిచ్ దాకా అతను ఇంటర పరీక్ష నెగగ్నే లేదు. “పెళిళ్ అయిపోయింది యింక చదువు సాగదు” అనాన్రు. కాని రామారావు వదిలే రకం కాదు. 
1945 లో ఇంటర పూరిత్ చేసి బి.ఎ. చదవటానికి గుంటూరు వెళాళ్డు.  

1942 మొదలు 1945 వరకూ రామారావుకు నాటకాల సప్రశ్ కూడా పోయింది. కాని తిరిగి కాలేజీలో చేరగానే మళీళ్ నాటకాలు 
ఆరంభమయాయి. “నాయకురాలు” నాటకంలో రామారావు “నలగామ రాజు” పాతర్ ధరించగా నాగమణిగారు (శీర్రంజని భరత్) చూడటం 
తటసిథ్ంచింది. ఆయన దావ్రా రామారావును గురించి సి.పులల్యయ్ గారికి తెలిసింది. ఆయన రామారావు ఫోటోలూ అవీ చూసి తృపిత్ పడి, 
తాము తయారు చేయనునన్ “వింధాయ్రాణి” చితర్ంలో “శివశీర్” పాతర్ ధరించమని కోరారు. ఇది 1946 డిసెంబరులో రామారావు బి.ఏ. 
పరీక్షకు తయారవుతూ వుండగా జరిగింది. బి.ఏ. డిగీర్ తెచుచ్కోవాలనన్ పంతం మీద రామారావు చదువు నిలపటానికి సమమ్తించలేదు. 
(తదుపరి శివశీర్ పాతర్ను రమణారావుకిచాచ్రు.)   

రామారావు సినిమా నటుడి జీవితానికి బీజం ఎపుప్డు పడిందీ చెపప్టం కషట్ం. ఇటువంటి చికేక్ యితర సినిమా నటుల 
జీవితాలలోనూ కనిపిసుత్ందేమో మరి. 1947 ఏపిర్ల 11 న రామారావు పరీక్షలు అయిపోయాయి. అతను బెజవాడకు తిరిగి వెళాళ్డు. ఏపిర్ల 
14 న డైరెకట్ర పర్సాద గారు బెజవాడలో ఉనాన్రు. ఆ రాతిర్ దాదాపు అరధ్రాతిర్వేళ దురాగ్కళామందిరంలో పర్సాద గారు “రైతుబిడడ్” చితర్ం 
పైరవేటుగా వేసుకొని చూసుకుంటూ వుండగా రామారావు ఆయనకు పరిచయం చేయబడాడ్డు. ఆ అపరాతిర్ వేళ డైరెకట్ర పర్సాద కు 
రామారావును దీక్షగా పరిచయం చేసిన వయ్కిత్ సిట్లస్ తీసే మణయ్ంగారు.  

రామారావును చూసూత్నే డైరెకట్ర పర్సాద గారు అతనికి సినిమాలో మంచి భవిషయ్తుత్ వునన్దని గర్హించినటుట్ కనిపిసుత్ంది. 1947 మే 
నెలలో రామారావు మదార్సు చేరాడు. అపప్టోల్ సారధీ ఫిలిమస్ వారు “శీర్మతి” అనే చితర్ం తీదాద్మనుకుంటునాన్రు. వారు శోభనాచల 
సూట్డియోలో రామారావుకు టెసట్ తీయించారు. “శీర్మతి” చితర్ం తీసే పర్యతన్ం విరమించుకోబడింది. కాని ఎం. ఆర. ఎ. వారు 
తీదాద్మనుకుంటునన్ “మనదేశం” చితర్ంలో పోలీసు అధికారి పాతర్కు రామారావు బుక అయినాడు. అయితే ఆ చితర్ం 1947 లో పార్రంభమే 
కాలేదు.  

తిరిగి 1948 జనవరిలో రామారావు మదార్సుకు వచిచ్ “పలెల్టూరి పిలల్” లో “జయంత” పాతర్కు బుక అయినాడు. 1949 లో 
“సంసారం” లో “రఘు” పాతర్కూ. “మాయారంభ” లో “నలకూబరుడు” పాతర్కూ, విజయావారి “షావుకారు” లో “సతయ్ం” పాతర్కూ బుక 
అయినాడు. “షావుకారు” లో నటిసూత్ ఉండగానే రామారావు విజయ వారి పరమ్నెంట ఆరిట్సుట్ అయి “పాతాళ భైరవి” లోనూ, వాహినీ వారి 
“మలీల్శవ్రి” లోనూ, విజయ వారి “పెళిళ్ చేసి చూడు” లోనూ నటించాడు.  

సినిమా నటుడుగా రామారావును ఈనాడు అందరూ ఎరుగుదురు, అతనిన్ అంచనా కటట్టం కూడా ఏమంత కషట్ంకాదు.  
రామారావుది చాలా అందమైన విగర్హం. మొదటోల్ కొంచెం సూథ్లంగానూ, మొరటుగానూ ఉనాన్డనిపించేది గాని రాను రాను చాలా 

నాజూకుగా, నేవళంగా తయారైనాడు. ఇవాళ తెలుగు తెరమీద రామారావుకనన్ ఆకరష్వంతమైన వయ్కిత్ లేడంటే అతిశయోకిత్ కాదు. అతని నటన 
పాతర్కు “చాల లేదు” అనన్ విమరశ్ ఎనన్టికీ కలగదు. అతను అవసరమైన దానికనన్ కాసత్ యెకుక్వే నటిసాత్డుగాని తగగ్డు. అందుచేత 
డైరెకట్రుకు అతనిన్ ఉపయోగించుకోవటం సులభం; తనకు కావలిసిన మోతాదులో రామారావుచేత నటింపజేయవచుచ్. అతనిలో “కదలిక” 
కూడా బాగావుంది. రామారావు కేవలం పేర్క్షకుల దృషిట్లోనే కాక, చితర్ నిరామ్ణానికి యివతలవైపున వుండే వారిదృషిట్లో కూడా చాలా 
తృపిత్కరమైన నటుడు. అతనిన్ ఫోటోగార్ఫ చెయయ్టంలో కామెరామాన కు గాని. అతని గొంతు రికారుడ్ చెయయ్టంలో రికారిడ్సుట్కుగాని 
ఈషణామ్తర్మైనా ఇబబ్ందిలేదు.  
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సినిమా నటుడుగా రామారావును గురించి ఒకక్ విషయం విశేషం కింద చెపుప్కోవచుచ్. “పేల్బాక” పాటలు పాడే వారందరిలోకీ 
హెచుచ్గా భావోదేర్కంతో పాడగల వయ్కిత్ ఘంటసాల. ఆయన పాడిన పాటలకు చాలామంది పెదవులు కదిలించారు. కాని ఘంటసాల 
పాటలోగల భావానికి తూగేలాగు నటించగల నటుడు ఒకక్ రామారావే కనిపిసాత్డు. అతని భావపర్కటనా సామరాధ్య్నికి ఘంటసాల పాటలే 
గీటురాయి. “షావుకారు” , “పెళిళ్చేసిచూడు”, “మలీల్శవ్రి” చితార్లలో రామారావు అభినయించిన ఘంటసాల పాటలు ఒకక్సారి జాఞ్పకం 
తెచుచ్కోండి. 

తన నటన జయపర్దం అయినందుకు రామారావు తన పర్తిభ ఎంతవరకు కారణమంటాడు? “నటుడి నటనకు పార్ముఖయ్ం చాలా 
తకుక్వ. అసలు పార్ముఖయ్త డైరెకట్రుది, కథది” అంటాడు రామారావు. పర్తిభావంతులైన నటులు అనిన్ చితార్లలోనూ పర్కాశించరేమని అతని 
సవాలు. ఎవరి నటనగాని విజయవంతమయిందా, కాలేదా అనన్దానికి రుజువేమిటి? “పర్జాభిపార్యమే”, అంటాడు రామారావు. ఇంకొక 
రుజువులో అతనికి విశావ్సం లేదు.  

రామారావు పర్జలపై అపారవిశావ్సం కలవాడు. కళ యావతూత్ పర్జలదేనని అతని వాదన. ఈనాటి సినిమా పర్రిశర్మ 
లోపభూయిషఠ్ంగా ఉందని అతను ఒపుప్కుంటాడు. కాని ఈ లోపాలు కొదిద్మంది విమరశ్కులదావ్రాగాని, చితర్ నిరామ్ణంలో ఉనన్వారి 
పరివరత్నవలల్గాని చకక్బడతాయని అతనికి నమమ్కం లేదు. “పర్జలే ఈ పరిశర్మని సంసక్రించాలి” అని అతని దృఢవిశావ్సం. 

నటుడి ధరామ్లను నిరాధ్రణ చెయయ్టంలో రామారావు భావవాది ఎంతమాతర్ం కాడు. పొటట్గడవని సిథ్తిలో కళాకారుడు ఎటువంటి 
అవకాశానిన్ చేపటిట్నా తపుప్లేదు; కాని దారిదర్య్ సమసయ్ తీరిన అనంతరం నటుడు తన కళాధరామ్నిన్ తయ్జించరాదు. తనకు లభించే 
అవకాశాలలో సరియయిన వాటినే సీవ్కరించి కళాధరామ్నిన్ కాపాడుకోవాలి” అని రామారావు మతం.  

ఇటీవల రామారావు “ఆంధర్పర్భ రాయలసీమ కాష్మ నివారణ నిధి”కి వసూళుళ్ చేసూత్ ఒక నెలపాటు ఆంధర్ యావతూత్ పరయ్టించి 
నాటకాలాడటం అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఈ పరయ్టనలో అతను తన విశావ్సాలను అమలులోకి తీసుకురావటమే గాక, కొనిన్ కొతత్ 
విషయాలు నేరుచ్కునాన్డు.  

రామారావు ఎనన్డూ రాజకీయాల జోకాయ్నికి పోయిన వాడు కాడు. ఏ ఉదయ్మాలలోనూ పాలొగ్నన్ వాడు కాడు. అటువంటి వాడు 
రాయలసీమ కాష్మం సందరభ్ంలో ఎందుకీ విధంగా కదలాలి? పర్జలసమసయ్ తీవర్సవ్రూపములో సాకాష్తక్రించినపుప్డు ఏ కళాకారుడూ ఆ 
సమసయ్కు దూరంగా ఉండరాదని రామారావు మతం. ఇటువంటి సందరాభ్లలో పృథీవ్రాజు పూరవ్ం ఎటాల్ కదిలిందీ రామారావు గమనించి 
ఉనాన్డు. పృథీవ్రాజు ఒక దేవుడని భావించి ఉనాన్డు. రాయలసీమ కాష్మ సమసయ్ తన సమసయ్ చేసుకొని, సరాక్రాంధుర్ల సమసయ్గా 
చేయటానికి అతను ఉపకర్మించాడు. తన నేషనల ఆరట్ థియేటర ను పైకి తీసి, జి.వరలకిష్, బాలకృషణ్, పేకేటి శివరాం, ఎం.ఎస.రామారావు 
మొదలైన సినిమాకారుల సహకారం సీవ్కరించి పర్జలలో ఒకడుగా పర్జలమధయ్కి వెళిళ్ అఖండ విజయంతో, తిండికి మాడే రాయలసీమ 
వాసుల కొరకు లక్షరూపాయలు పోగుచేసి మదార్సు చేరుకొనాన్డు.  

ఈ నేషనల ఆరట్ థియేటర గురించి ఒకక్ ముకక్ చెపాప్లి. రామారావు యీ సంసథ్ను తన బంధుమితుర్ల సహాయంతో 1946 లో, 
గుంటూరులో బి.ఎ. చదువుతూ ఉండగా, నెలకొలాప్డు. దీని నిరావ్హకులు పి.ఎల.నారాయణ గారు. రామారావు బావమరిది పుండరీకాక్షయయ్ 
గారు యిందులో వొక నటుడు. 1947 లో బెజవాడలో శాంతారాం అదయ్క్షత కింద జరిగిన 14 వ ఆంధర్ నాటయ్కళా పరిషతుత్లో ఈ కంపెనీ 
వారు కొపప్రపు సుబాబ్రావుగారి ఏకాంకిక “చేసిన పాపం” పర్దరిశ్ంచి షీలడ్ బహుమతి పొందారు. ఈ నాటికలో రామారావు “బౌదధ్భికుష్వు” 
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పాతర్ ధరించాడు. రామారావు సినిమాలలో పర్వేశించిన అనంతరం కూడా ఈ సంసథ్ పనిచేసూత్నే వచిచ్ంది. ఇందులో నటించిన వారిలో 
కె.జగగ్యయ్, సావితిర్ కాలకర్మాన సినిమారంగంలో కూడా పర్వేశించారు.  

కాష్మ నివారణ నిధి పరయ్టన సందరభ్ంలో రామారావు నేరుచ్కొనన్ విషయమేమిటంటే, సినిమా నటుడుగా పర్జల వదద్కు 
వెళిళ్నదానికీ, పర్జలలో ఒకడుగా వెళిళ్నదానికీ ఎంతో తేడావుందని. “మేము పాతాళ భైరవి శతదినోతస్వాల సందరభ్ంలోనూ, జూబిలీ 
సందరభ్ంలోనూ సినిమా నటుల హోదాతో పర్జల దగగ్రికి వెళాళ్ము. మాకు ముందూ, వెనుకా కూడా పోలీసు బందోబసుత్ కావలిసి వచిచ్ంది. 
పర్జలు మామీద దొమిమ్చేశారు. మమమ్లిన్ కిరాయి వయ్కుత్లలేల్ పాటలు పాడమనాన్రు. ఈ సారి బిచచ్గాళుళ్గా పర్జలదగగ్రికి వెళాళ్ము. ఒంటి 
ఆడకూతురు వరలకిష్ నడివీధిలోకి జోలెపటుట్కు వచిచ్ంది. మాకు ఏ బందోబసూత్ లేదు. మమమ్లిన్ ఎవరూ దొమీమ్ చేయలేదు. తృణమో పణమో 
ఇచాచ్రు. మమమ్లిన్ తమ ఆపుత్లుగా చూసుకునాన్రు. మామీద తమకుగల గౌరవానురాగాలు చూపారు” అనాన్డు రామారావు. ఇది పర్తి 
కళాకారుడూ నేరుచ్కోదగిన పాఠమేననటానికి సందేహం లేదు.  

రామారావు సేట్జిని కళానిలయంగానే ఆరాధించాడు. తాను సేట్జిమీద వేసిన యే వేషానికీ ఒక దమిమ్డీ యెనన్డూ పుచుచ్కోలేదు. 
నటించటంలో కలిగే సంతృపిత్ సేట్జిమీద కలిగినటుట్గా సినిమారంగంలో కలగదంటాడు రామారావు. అంతమాతర్ం చేత అతనికి సినిమా 
నటనపై ఆదరం లేదని కాదు. 

రామారావు పర్సుత్తం రాజయ్ం పికచ్రస్ వారి “దాసి”లో “బండిరామయయ్” గానూ, కృషాణ్పికచ్రస్ వారి “అమమ్లకక్లు” లో “కుమార” 
గానూ, పీపులస్ ఆరట్ పొర్డక్షన వారి “పలెల్టూరు” లో “చందర్ం” గానూ, విజయవారి “చందర్హారం” లో “చందన” గానూ, ఏ.వి.ఎం. వారి 
“గర ర.” లో “రాజా” గానూ, యింకా భరణీవారి “చండీరాణి” లోనూ నటిసుత్నాన్డు. సినిమా నటుడుగా రామారావుకు మంచి 
భవిషయ్తుత్వునన్ది. నానాటికీ అతను మెరుగు తేరుతునాన్డు. అతని విశావ్సాలుకూడా అతని పురోభివృదిధ్కి అనుకూలంగా ఉనాన్యిగాని 
పర్తికూలంగా ఎంతమాతర్మూ లేవు.  

PPP ఎఎ..పిపి..కోమలకోమల  
((చితర్ మచితర్ మ  19571957, , మారిచ్మారిచ్  సంచిక నుంసంచిక నుంచీచీ))  

  
            నేను 1934 వ సంవతస్రం ఆగసుట్ 27 వ తేదీన మదార్సులోనే పుటాట్ను. మా నానన్గారు, 

పారథ్సారధిగారు సంగీత విదావ్ంసులు. మా తలిల్ లకీష్యమమ్కు కూడా సంగీతంలో చాలా ఆసకిత్. మేము 
నలుగురు అకక్ చెలెల్ళళ్ం. నలుగురు అనన్దముమ్లం. ఆడ పిలల్లోల్ నేను మూడోదానిన్. మా పెదద్ అనన్యయ్కు 
ఫోటోగర్ఫీ అంటే ఆసకిత్ ఎకుక్వ. (నాకు సంగీతమంటే అభిలాష అని మీకు వేరే చెపప్నవసరం లేదుగా !) ఆ 
ఉతాస్హంలో కలర ఫోటోగర్ఫిని గురించి వివరాలు తెలుసుకోటానికి ఆయన జరమ్నీ వెళాళ్రు. ఇంకో రెండు 
నెలలోల్ తిరిగి వసాత్రు. నా విషయం చెపాప్లిస్ంది పోయి, మా అనన్యయ్ విషయం చెపుప్కు పోతోంది, 
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ఏమిటనుకుంటునాన్రేమో ? కళలు, లలిత కళలు కానీండి ఏ కళైనా కానీండి..  అంటే మాకెంత ఉతాస్హమో మీకు తెలియ చేయటానికే ఈ 
సొదంతా చెపాప్ను.  

ఇక మిమమ్లిన్ విసిగించకుండా నా విషయాలకి వసాత్ను. నా విషయం మీకు తెలియ చేయాలంటే పెదద్ వివరాలేమీ లేవు. నేనేమీ 
సరోజనీ నాయుణీణ్ కాదు; కసూత్రిబానీ కాదు. సాధారణ సతరీని, అయితే, ఏమంత గొపప్తనం ఉనన్దని ‘నా అనుభవాలు’ రాసుత్నాన్వూ 
అంటారేమో ! పేల్బాకు గాయకురాలుగాను; ఆలిండియా రేడియో దావ్రాను మీకు పరిచయమైనాను కాబటిట్ నేనూ కొంతవరకూ ‘పబిల్క 
ఫిగర’ను అయాయ్ను కాబటిట్, నా అనుభవాలేమిటో మీరు తెలుసుకోవాలని ఉబలాటంతో ఉంటారని ‘చితర్సీమ’ సంపాదకులు ఊహించి ననున్ 
అడగటం, నేను రాయటం జరుగుతోంది.  

మా నానన్గారు సంగీత విదావ్ంసులైనా ఆయన దగగ్ర నేను శిక్షణ పొందలేదు. ఆయన చెపితే నాకు సంగీతం రాదనుకునాన్రో ఏమో, 
రాజమండిర్లో ఉనన్ నాగసవ్ర విదావ్న జి.పైడిసావ్మిగారి శుశూర్ష చేయమని ఎనిమిదో యేటనే ననున్ రాజమండిర్ పంపారు. వారిదగిగ్ర 
రెండేళుళ్ సంగీతానిన్ అభయ్సించాను. వారి శిషుయ్రాలని చెపుప్కోటానికి నేను గరివ్సుత్ంటాను కూడా.  

నేను రాజమండిర్ నుంచి రావటంతోనే ఆలిండియా రేడియో మదార్సు కేందర్ంలో పరిమ్నెంట ఆరిట్సుట్గా చేరే అవకాశం దొరికింది 
‘గానలహరి’ పోర్గార్ంలో సంగీత పాఠాలు చెపుత్ండేదానిన్. ఈ విధంగా పది సంవతస్రాలు రేడియో సేట్షన లో పనిచేశాను. 

అయితే పర్యాగ నరశింహ శాసిత్గారి పోర్తాస్హమే లేకపోతే నేను అటాల్గే రేడియోకే అంకితమై పోయి ఉండే దానినేమో 
అనుకుంటాను. ననున్ సినిమాలోల్ చేరి పేల్బాక పాటలు పాడమని పోర్తస్హించింది పర్యాగవారే. వారు మొటట్మొదటగా నాగయయ్ గారికి 
పరిచయం చేశారు. ఆ రోజులోల్ నాగయయ్ గారు ‘తాయ్గయయ్’ చితర్ం తీసుత్నాన్రు. అందులో ‘మధురా నగరిలొ...’ పాటను నేనే పాడాను. సినిమా 
జీవితంలో నా మొదటి అనుభవం యిదే. తరావ్త అనేక చితార్లలో పాడాను.  

రేడియో సేట్షన లో నాకు మలిల్క గారు కూడా పరిచయమైనారు. కరాన్టక శాసాత్ర్నికి పైడిసావ్మిగారు గురువులైతే ‘లైట మూయ్జిక’ కు 
మలిల్క గారు గురువులైనారనుకోండి.  

ఈ మాతర్ం సంగీతం నేరుచ్కునాన్ పాట కచేచ్రీలు మాతర్ం ఎకుక్వగా చేయటం లేదు. అయితే రాజమండిర్లో సంగీత శిక్షణ 
పొందగానే పిఠాపురంలోనూ, ఆ పరిసర పటట్ణాలోల్నూ పాటకచేరీలు చేశాను గాని, ఆంధర్దేశం వెళేళ్ అవకాశాలు మాతర్ం మళీళ్ రాలేదు.  

జనమ్తః ఆంధుర్లమే అయినా మా కుటుంబం మదార్సులోనే సిథ్రనివాసం ఏరప్రుచుకునన్ందువలల్ మేమూ తమిళుల కిర్ందనే జమకటట్ 
బడుతునాన్ం. అందుచేతనే అనుకుంటా, తెలుగు నిరామ్తలకనాన్, తమిళ నిరామ్తలే ననెన్కుక్వగా చితార్లోల్కి తీసుకుంటునాన్రు. అయితే లలిత 
కళలకు ఈ భాషా సమసయ్లు అడుడ్రావు కాబటిట్ ఏ పేచీ లేకుండా ఉంది.  

నాయీ 22 ఏళళ్లోనూ యింతకు మించిన విశేషాలేమీ జరుగలేదు. ఇపప్టికెనోన్ చితార్లోల్ పేల్బాక పాటలు పాడాను. ఎందరో 
అభిమానులు ఫలానా పాటను చాలా బాగా పాడారు అని ఉతత్రాలు వార్సుత్ంటారు. కాని నాకు నచిచ్న పాటను యింతవరకూ నేను పాడలేదనే 
అనుకుంటాను. నాకు తృపిత్కరమైన పాటను ఏనాటికైనా పాడతానని, అపప్టికి నా జీవితం సారధ్కమవుతుందని అనుకుంటాను. 

ఇంత చెపిప్నా యిపుప్డు ఏయే చితార్లలో పాడుతునాన్ననే సందేహం కలిగి మీరు ఉతత్రాలు కురిపిసాత్రని తెలుసు. మీకా సందేహం 
కలుగ కుండా ఇపుప్డు నేను పాడుతునన్ చితార్లను తెలియ చేసాత్ను.  
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కెంప రాజ ‘నలదమయంతి’ తెలుగు, కనన్డం; ఎం.వి.ఎం. ‘భూకైలాసం’ తెలుగు, కనన్డం; మంగళా పికచ్రుస్ వారి తమిళ చితర్ం; 
జూపిటర వారి కనిన్యన శపథం, తంగపుదుమై తమిళ చితార్లు; పిచిచ్పులల్యయ్, (తమిళంలోకి డబిబ్ంగ), అంజలీ వారి సువరణ్ సుందరి, 
అరుణా వారి ‘బొమమ్ల పెళిళ్’ గౌతమి వారి ‘వేగుచుకక్’ మినరావ్ వారి ‘సారంగధర’, రాజ శీర్ వారి కొతత్ చితర్ం, రాజరాజన తమిళ చితర్ం, 
అలాల్వుదీద్న అదుభ్త దీపం, రతన్గిరి రహసయ్ం (తమిళం, కనన్డం) కృషాణ్ పికచ్రస్ వారి ‘రాజా దేశింగ’ చితార్లలో పాడుతునాన్ను. మీ 
ఆశీరవ్చనాలతో యింకా అనేక చితార్లలో పాడగలను. - నా అడర్స ఎ.పి. కోమల, 7, నమామ్ళావ్ర వీథి, మదార్సు-5. 

PPP పాలు యిపాలు యి  రామకృణ్ రారామకృణ్ రా     
((కినిమాకినిమా  11995566, , ఫిబర్ వరిఫిబర్ వరి  సంచిక నుంచీసంచిక నుంచీ))  

  
             చలనచితర్ పరిశర్మలోనివారి జీవితాలు చాలా 

విచితర్మైనవి,అరహ్తలు కలిగి అదృషట్ం లభించిన జీవులు, అరహ్తలు వుండికూడా 
ఉనన్త సిథ్తికి రాలేకపోతునన్ పార్ణులు, అరహ్తలు లేకుండా అదృషట్దేవత కరుణకు 
గురి అయే వయ్కుత్లూ ఈ విచితర్ పరిశర్మలోనే ఉనాన్రు, అరహ్తలు లేకుండా 
అదృషట్వంతులైనవారు ఎవరని మమమ్లిన్ పర్శిన్సేత్ మాతర్ం మా నుంచి సమాధానం 
రాదు. అచుచ్ పెనుభూతం వంటి శకిత్.  

అరహ్తలుకలిగి అదృషట్ దేవత కరుణాకటాక్ష వీక్షణాలకు గురియైన వయ్కుత్లలో 
రామకృషణ్ అగర్జుడని చెపప్క తపప్దు. 

చితర్పరిశర్మలో అడుగుపెటాట్లని ఆయన ఏనాడూ కలలోకూడా 
అనుకోకుండా పరిసిథ్తుల పార్బలయ్ం వలల్ అందులో పర్వేశించి, మరుక్షణం నుంచి 
సాకలయ్ంగా సాంకేతిక విజాఞ్నం పొంది అదృషట్దేవత చిరునవువ్ల వరాష్నికి 
ఎదురుచూసిన వయ్కిత్ రామకృషణ్.  

కరూన్లులో శీర్నివాసరావుగారు డిపూయ్టీ ఇనస్ పెకట్ర ఆఫ సూక్లస్, 
ఆయనకు 1918 లో పుటిట్నబిడడ్ రామకృషణ్. రామకృషణ్ విదాయ్భాయ్సంలో మెరపు కనబడుతుండేది. సూక్లు ఫైనలు పాయ్సయాక ఉనన్తవిదయ్కు 
బావగారి ఆరిథ్క పోర్తాస్హంతో రామకృషణ్ 1935 లో బందర హిందూ కళాశాలలో పర్వేశించాడు. ఇంటరీమ్డియేటోల్ ఉతీరుణ్డై 1937 లో బి. ఏ 
తరగతి చదువుటకు పర్యతిన్ంచేటపప్టికి అంతవరకు అండగా వుంటునన్ బావగారు దివంగతులైనారు.  
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ఈ సంఘటనతో ఎగిరేపకిష్కి రెకక్లు విరిగినటుల్గా ఏరప్డింది రామకృషణ్ సిథ్తి. తిరిగి రెకక్లను పొంది వాటిపై ఆధారపడే మారగ్ం 
అతను అనేవ్షించవలసి వచిచ్ంది. చదువు సాగటానికి చేతిలో ’డబుబ్’ లేదు. జీవిత నౌక నడపటానికీ ’డబుబ్’ కావలసివచిచ్ంది. ’ఉదోయ్గం 
పురుష లక్షణం’ అనుకుని రామకృషణ్ ఉదోయ్గానేవ్షణ సాగించాడు. ఐతే ఎటువంటి ఉదోయ్గం చేయాలి ? ఈ పర్శన్లు, ఈ దూరపు చూపు 
ఆతనినేమీ అపప్టోల్ బాధించలేదు. సతవ్రావసరం భృతికి తోడప్డే వృతిత్. అది ఏశాఖకు చెందినదైనా దానితో అతనికి నిమితత్ం లేదు; అంతగా 
పటిట్ంపూ లేదు. ఈ పర్కృతితో అతడు అడుగుపెటిట్న శాఖ చలనచితార్నికి చెందినదే కావటం ఎంతటి తలవని తలంపువంటిదో అంతటి 
విధివిలాసం కూడా అని చెపప్కతపప్దు. వేల పికచ్రస్ సూట్డియోలో సౌండ రికారిడ్ంగ శాఖలో పర్వేశించాడు కాని అతను అనుకునన్ంత 
వుతాస్హం పొందలేదు- ఆ పరిసిథ్తులలో - దరశ్క పితామహుడు శీర్ హెచ, ఎమ, రెడిడ్గారు 1937 లో ’మాతృ భూమి' అనే తమిళ చితర్ం 
తయారు చేసుత్ండగా, ఆ నిరామ్ణ సంసథ్కు చెందిన ఎడిటింగ శాఖలో రామకృషణ్ అపెర్ంటిస ఉదోయ్గం సంపాదించాడు. ఆపప్టికి ఆతని వయసు 
19 సంవతస్రాలు. తెలుగు టాకీ వయసు 6 సంవతస్రాలు అది అతనికి చాలా కొతత్శాఖగా కనుపించటంవలల్, ఎడిటింగ అంటే ఏమిటో 
సంపూరణ్ంగా నేరుచ్కోవాలనే అభిలాష పుటిట్ దీక్షగా పెరిగింది. రెండేళళ్ సమగర్ శిక్షణ లభించింది. 1939 లో ‘మాతృభూమి’ విడుదలైన 
వెంటనే శీర్ రెడిడ్గారు అతని కృషికి మెచిచ్ రోహిణీ పికచ్రస్ కు చెందిన ఎడిటింగ శాఖలో అసిసెట్ంటుగా నియమించారు. పనిలో చేరిన కొదిద్ 
కాలంలోనే రామకృషణ్కు ఇంతటి అభివృదిధ్ చేయూత లభించటానికి ఆధారాలు అతని సతర్ప్వరత్న, శర్దాధ్భకుత్లే.  

“బోండాం పెళిళ్” “తెనాలి రామకృషణ్” “సతయ్మే జయం” చితార్లు రోహిణీ సంసథ్ తయారు చేసినవే. ఆ చితార్ల నిరామ్ణకాలంలో 
రామకృషణ్ ఎడిటింగ శాఖలో చకక్ని అనుభవ, విజాఞ్నాలు సంపాదించాడు. 

చెనన్పటట్ణంలోని చలనచితర్ పరిశర్మ పార్సాదంలో పాగావేసినటుల్ సంతోషించాడు. కాని, అతని దురదృషట్మే కాకుండా చెనన్పురి 
నివాసుల అభాగయ్ంగా పర్పంచ సంగార్మం, దాని పర్భావం విషమించినవీ, తతఫ్లితంగా శీర్ రెడిడ్గారు 1942 అరంభంలో పటట్ణంవదిలి 
వెళల్టంవలల్ రామకృషణ్ రెండవసారిగా రెకక్లు తెగిన పకిష్సిథ్తి పొందాడు. అది తాతాక్లిక మే ఐనపప్టికీ శీర్ రెడిడ్ శిశూర్ష, శిక్షణలు సామానయ్ 
మైనవి కావనేది యోగయ్తగా, ఆధారంగా అతనికి ఉండేవి. అవి నిషర్ప్యోజనం కావని అతనికి అనతి కాలం లోనే రుజువు కనుపించింది. 
1942 మూడవ పాదంలాగ యుదధ్ పరిసిథ్తుల ఉదధ్తి నీరసించగానే సాట్ర కంబైనస్ సంసథ్ శీర్ ఏ. రామయయ్గారి కృషి ఫలంగా ఉదభ్వించి 
“కృషణ్పేర్మ” చితర్నిరామ్ణం పార్రంభించింది. ఆ చితార్నికి దరశ్కుడుగా శీర్ హెచ. ఎమ. రెడిడ్ ’చేలా’ శీర్ హెచ.బి. బాబు నియమించబడాడ్డు. శీర్ 
బాబు రామకృషణ్ను తమ అసిసెట్ంటు గా నియమించారు. 

ఎడిటింగ శాఖనుంచి రామకృషణ్ సహాయదరశ్క బాధయ్తలను సీవ్కరించాడు. అతనిలో నూతనోతాస్హం ఉదయించింది. నూతన 
బాధయ్తలను అతను చాల శర్దాధ్శకుత్లతో నిరవ్హించిన ఫలితంగా అతనికి దరశ్కతవ్ నిరామ్ణశాఖల విజాఞ్నం కరతలామలకమైనది.  

రామకృషణ్కుగల నిరాడంబరతవ్ం, విధులు నిరవ్హించడంలో ఉతాస్హం, గోవుకు వుండే సాధులక్షణాలు నిరమ్లమైన మనసుస్ ఇతాయ్ది 
సదుగ్ణాలు “కృషుణ్పేమ” చితర్o లో పర్ముఖపాతర్ నిరవ్హిసుత్నన్ ఒక ఆందాల రాణిచే ఆకరిష్ంచబడినవి. ఆ సంగతి రామకృషణ్కు తెలియదు. 
కనీసం కలలోకూడా తననొక ఊరవ్శిలాంటి సినీతార వరిసుత్ందని ఆనుకోలేదు రామకృషణ్. దీనికి కారణం తనకి చెపప్కోదగిన ధనం, సిథ్రాసిథ్ 
ఏవీూ లేదని అతనికి తెలిసిఉండటమే. తన గుణ గణాలు యజమానుల మెపుప్ సంపాదిసుత్నన్వనే యదారథ్ం అతనికి తెలుసునేగాని అవి తాను 
పనిచేసునన్ చితర్ంలోని తనివ్కే ఆకరష్ణగా మారిన సతయ్ం అతనికి తెలియదు. ఆ యువతికికూడా మనసువిపిప్ చెపప్ గలిగే ధైరయ్ం లేదు. పెదద్ల 
నీడలే ఆమెకు భయకారణాలు. కాని, పరిసిథ్తుల పర్భావంవలల్, పెదద్లు ఆమెకు పెళిల్మాటలు జరుపుతునన్ వేళలోల్ ఆమె తనమనోగతానిన్ 
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బహిరగ్తంచేయక తపిప్ందికాదు. “నా భరత్ను నేనే ఇదివరకు ఎనున్కునాన్ను. ఆయనే రామకృషణ్. మరొకరిన్ పెళాల్డను" అని గుండెనిబబ్రంతో 
ఖచిచ్తంగా తలిదండుర్లకు చెపిప్ంది. ఆ సాహసియే నేటి అసమాన సినీతార శీర్మతి భానుమతి. ఆనాటి “కృషణ్పేర్మ” లోని రాధ !  

ఈ కళాయ్ణానికి శీర్మతి భానుమతి పెదద్లు అంగీకరించకపోవడం సహజం. వారి అభయ్ంతరాలు కొనిన్ అవాంతరాలను కలిగించినవి. 
అవి విధిచేషట్లు కాకుండా సాధారణ మానవులవే కావటం ఒక సుగుణం. ఈ అవాంతరాల అఖాతానిన్ ఆమె ధైరయ్ంతో యీది ఒడుడ్చేరుకుని 
రామకృషుణ్ని పెళిల్ చేసుకుంది. పెళిళ్ బాజాలు 8-8-1943 న మోర్గినవి. 

“కృషణ్పేర్మ” చితర్ నిరామ్ణానుభవం రామకృషణ్కు ఈవిధంగా రెండు లాభాలు అందించింది. ఒకటి దరశ్కతావ్నుభవం, రెండు 
’భానుమతీ పరిణయం’.  

రామకృషణ్ రోజులు మారాయి. అతని జీవితోదాయ్నవనం వసంతశోభ పొందింది. వరధ్మాన సినీ తార, అందాల యువతి ఆతనికి 
రాణీకావటమే ఆదృషట్దేవత చిరునవువ్ల తొలకరికి చిహన్ం.  

“కృషణ్ పేర్మ” అనంతరం రామకృషణ్ అసిసెట్ంట డైరెకట్ర గానే కొనిన్ సంసథ్లలో పనిచేశాడు. ఆతని శీర్మతి మాతర్ం ఏ చితర్ంలోనూ 
నటించటానికి అంగీకరించలేదు. దాంపతయ్ జీవితానిన్ ఆదరశ్పార్యంగా ఆనందదాయకంగా అసిసెట్ంట డైరెకట్రుగా భరత్కు వచేచ్ జీతంతో 
నడుపుతూ ఉండేవారు. 

తెలుగుచితర్ నిరామ్తల ఒతిత్డివలల్ శీర్మతి భానుమతి ఒకక్ గృహలకీష్ గానే కాకుండా తెరతారగా కూడా జీవితం గడపవలసిన 
అవసరం ఏరప్డింది. 1944 లో వాహినీ వారి చితర్ం “సవ్రగ్సీమ” లో ఆమె పర్ధాన పాతర్ నిరవ్హించిన ఫలంగా 1945 లో తారాపథంలో 
ఆమె హిమగిరి శిఖరాలను అందుకునాన్రు. 

1945 వ సంవతస్రం రామకృషణ్ దంపతుల జీవితంలో వినూతన్ అధాయ్యానిన్ పార్రంభించింది. వారికి పుతుర్డు ఉదయించాడు. 
“ధరణి నేలు” భరణీ నక్షతర్ంలో ఆ పసి వాడు ఉదయించాడు. అతని పేరు అందుకే భరణి అయింది. ఈ పుతోర్తాస్హంతో రామకృషణ్, శీర్మతి 
జీవితంలో అతుయ్నన్త దశ ఆరంభమైనది. భరణీ పికచ్రస్ సంసథ్ను అతను వయ్వసాథ్పించాడు. ఆ సంసథ్లో దంపతులే భాగసావ్ములు. 
రామకృషణ్కు తన దరశ్కతవ్ పర్తిభను లోకానికి ఆందించటానికి తగిన మంచి కాలం ఆసనన్మైంది. భరణీసంసథ్ తరఫున శీర్మతీ పర్ధానపాతర్ 
నిరవ్హణతో “రతన్మాల” చితార్నికి దరశ్కతవ్ం వహించి నిరిమ్ంచాడు. తెలుగు చలన చితర్ కళాకనయ్కు ఆతడు అందించిన తొలి పుషప్ం అదే. ఆ 
చితర్ం విజయం పొందింది. వెంటనే వారిదద్రూ “లైలామజున్” చితర్ నిరామ్ణం సాగించి 1949 లో విడుదలచేశారు. ఆది బర్హామ్ండమైన 
విజయం పొందింది. ఉతత్మ దరశ్కుడుగా అతనికి గల యోగయ్తలకు ఉతత్మ నటీమణిగా ఆమెకు గల అరహ్తలకు ’లైలామజున్’ నీరాజనం 
అందించింది. 

1951 లో “పేర్మ” చితర్ం తయారుచేశారు. 
1952 లో రామకృషణ్ భానుమతి గారల్ జీవితంలో మరొక అంతసుత్ పైకి వెళళ్గలిగారు. ఆ సంవతస్రం లోనే వడపళనికి సమీపానగల 

సాలగార్మంలో 15 ఎకరాల నేల కొని చకక్ని భరణీ సూట్డియోను నెలకొలాప్రు. సూట్డియోను పార్రంభించగానే వారు తయారుచేసిన చితర్ం 
మూడు భాషల చితర్ం “చండీరాణి" ఈ చితార్నికి రామకృషణ్ నిరామ్త; శీర్మతి భానుమతి దరశ్కతవ్ం వహించారు. 1954 లో 
సవ్ంతసూట్డియోలో “చకర్పాణి”, “విపర్నారాయణ” చితార్లు రామకృషణ్ దరశ్కతవ్ం కిర్ంద తయారైనవి. “విపర్నారాయణ” చితర్ దరశ్కతావ్నికీ, 
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నిరామ్ణానికి ఇండియా పర్భుతవ్ం యోగయ్తాపతర్ం అందజేసింది. ఈ ఊతతో రామకృషణ్ ఏటేటా ఉతత్మ చితార్లను అందిసాత్డనే నమమ్కం 
మాకు ఉనన్ది  

PPP టిటి.. ..రాజురాజు    
(( జయచితర్జయచితర్   19681968, , జనవరిజనవరి  సంచిక నుంచీసంచిక నుంచీ))  

  
 ’ఒక పాటకు ఎంత ఆరెక్సాట్ర్ పెటాట్ం ఎనిన్ వాయిదాయ్లు వాడాం 

అనన్ది ఎనన్టికీ ఘనత కాజాలదు. ఎంత తకుక్వ వాయిదాయ్లతో పాటను 
ఎంత రకిత్ కటిట్ంచాం అనన్దే ఘనత’ అనన్ ఉదేద్శయ్ం గల సంగీత దరశ్కుడు 
తోటకూర వెంకటరాజు. “ఇవాళ మన పాటలోల్ ఆరెక్సాట్ర్ 
ఎకుక్వయిపోతునన్దనన్ విషయానిన్ నేను ఒపుప్కుంటునాన్ను, ఆ ఆరెక్సాట్ర్ 
సాహితాయ్నీన్, గాయకుని గాతర్ంలోని మాధురాయ్నీన్ చెడగొడుతుందనన్ 
విషయానీన్ ఒపుప్కుంటాను. గాతార్నికి ఆరెక్సాట్ర్ సహాయపడాలి గానీ, ఆరెక్సాట్ర్కు 
గాతర్ం సహాయపడరాదు. ఎంతో అవసరమైతే తపప్-నేను ఎకుక్వ అరెక్సాట్ర్ను 
పెటట్ను. పెదద్ డానుస్పాటో, మరేదో అయితే తపప్_ నేను ఆరెక్సాట్ర్ను ఎకుక్వగా 
వాడను; గాతర్ం మీద ’కౌంటరూస్’ వెయయ్ను. నాలుగైదు వాయిదాయ్లతోనే నేను 

కంపోజ చేసిన అనేక పాటలు హిటట్యినవి వునాన్యి. దానిన్ బటిట్ పాట హిటుట్ కావడానికి అరెక్సాట్ర్ ఎకుక్వగా వాడవలసిన అవసరం లేదనీ, పాటలోని 
మాధురయ్ం ముఖయ్మనీ తేటతెలల్మవుతుంది." అనాన్రు-టి.వి.రాజు. 

"టి. వి. రాజుగారి సంగీతం సంపర్దాయ బదధ్ంగా వుంటుందంటారు సంగీతాభిమానులు, ఆ మాట నిజమేనని ఆయన ఒపప్కునాన్రు" మన 
సంగీతం మనకుంది; మన రాగాలు మనకునాన్యి. వాటిని మనం మలచుకుంటూ, కొతత్ పర్యోగాలు చేసుకుంటూ పోవడంవలల్ మన సంపర్దాయానిన్ 
నిలబెటిట్నవాళళ్ మవుతాము. అయితే, విదేశీయ సంగీతానిన్ అనుసరించరాదని గాని, అనుకరించరాదనిగాని నేను అనను. ఇవాళ, మన సంగీతానిన్ వారు 
అనుసరిసుత్నాన్రు. అవసరమైతే మనం విదేశీయ సంగీతానిన్ తీసుకోవచుచ్. అయితే ఎంతవరకూ అనుసరించాలి ? ఎపప్డు అనుసరించాలి ? అనన్ విషయం 
మటుట్కు తెలుసుకోవాలి. అది సాంఘికచితర్మైనా, పౌరాణికమైనా, జానపదమైనా, ఏదైనాసరే అందులో సంపర్దాయ సంగీతానిన్ పర్వేశపెటట్వచుచ్ను. తేలిక 
సంగీతానిన్ తేలికగానే వుంచవచుచ్ను. పాట హిటుట్ కావడం ఆ ’తేలిక’ మీద ఆధారపడి వుంటుంది కూడా." అనాన్రాయన. 

“చితార్లోల్ కాపీసంగీతం నిరామ్తలు కావాలంటునాన్రు కాబటిట్-సంగీతదరశ్కులు ఇసుత్నాన్రు గాని-ఏ సంగీత దరశ్కుడూ తనంతట తాను ఫలానా 
టూయ్న ను మకీక్కి మకీక్ దించాలని అనుకోడు. తను సొంతంగా ఒక టూయ్న చెయాయ్లని, తన శకిత్ని పర్దరిశ్ంచాలనీ అనుకుంటాడు పర్తి సంగీతదరశ్కుడూ, 
ఇవాళ మన చితార్లోల్ కాపీ సంగీతం వినిపించడానికి ముఖయ్కారకుడు సంగీతదరశ్కుడే కాడు. నిరామ్తల దరశ్కుల అభిరుచులను బటిట్ సంగీతదరశ్కుడు-
పయనించాలి. నిజానికి సంగీతదరశ్కునికి సవ్తంతర్ం అవసరం, కొంత సావ్తంతార్య్నిన్ అతనికి ఇవావ్లి. అలా అని, అంత బాధయ్తా సంగీత దరశ్కుడికే 
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వదిలివేయడం కూడా మంచిదికాదు. తగిన సూచనలు చేసూత్, సంగీతదరశ్కునితో సహకరించాలిగాని, అతని కి ఆదేశించరాదు. అలా చేసిననాడు, 
సంగీతదరశ్కుడి దగగ్రున్ంచి చకక్ని సంగీతం రావడానికి అవకాశం వుండదు. నేను చకక్ని పాటలు ఏవేనా చెయయ్గలిగానంటే, అది నా నిరామ్తలు నా 
కిచిచ్న తోడాప్టు, సావ్తంతర్య్ం." అని చెపాప్రు రాజు. 

“అలాగే రీరికారిడ్ంగ, హడావిడిలో పడుతూ వుంటుంది. చితర్ం విడుదల చెయయ్డానికి తేదీ నిరణ్యిసాత్రు: చితర్ం ముగింపు కాబటిట్ తాము 
అనుకునన్ బడెజ్ట దాటిపోతోందని, అపప్డు పొదుపు చూపడం సాగిసాత్రు. దాంతో-చితార్నికి జీవమైన రీరికారిడ్ంగ చపప్బడుతుంది. అంచేత, నేను 
నిరామ్తలను కోరేదేమంటే - చితర్ం ఆరంభంలో ఏ శాఖకు ఎంత పైకం వెచిచ్ంచాలని ఎలా తీరామ్నించుకుంటారో, ఆలాగే రీరికారిడ్ంగ కు కూడా కొంత 
కేటాయించాలి. దాంతో పాటు, వయ్వధీ కేటాయించాలి."  

“చితర్ం అంతటా వెనక మూయ్జిక వుండాలంటారా ?” అనన్ పర్శన్కు ఆయన సమాధానం ఇసూత్, " ఎపప్డూ వుండరాదు. రీరికారిడ్ంగ కు పదద్తు 
లునాన్యి. చితర్ం పూరిత్గా ఏదో వాయించుకు పోరాదు. సనిన్వేశానికి తగినటుట్, సనిన్వేశానికి అవసరమైతే-తన సంగీతంవలల్ ఆ సనిన్వేశానికి మరింత 
రాణింపు కలుగుతుందనన్ నమమ్కం వుంటే. నేపథయ్సంగీతం కలపాలి గాని, పూరికే పర్తి సనిన్వేశంలోనూ ఆ సంగీతానిన్ వినిపించడం వలల్ సనిన్వేశాలను 
పాడు చేసినవాళళ్మవుతాము. కొనిన్ దృశాయ్లలో నేపథయ్ వాయిదాయ్లు లేకపోతేనే రకిత్ కడతాయి: కొనిన్ వుంటేనే రకిత్కడతాయి. సంగీతదరశ్కుడు ఆ భేదానిన్ 
తెలుసుకుంటూ, ఆ పర్కారంగా నడుచుకోవాలి." అని చెపాప్రు. 

ఐదు దశాబాద్ల కిందట టి. వి. రాజుగారు, రాజమండిర్ తాలూకా రఘుదేవపురంలో జనిమ్ంచారు. వెంకటరాజుగారి తండిర్గారు సోమరాజు గారు. 
రాజుగారి చినన్తనంలోనే ఆయన చనిపోవడంవలల్ రాజుగారి జీవితం అడవులపాలైనటట్యింది. దారం తెగిన గాలిపటంలా ఆయన సంచరించసాగాడు. 
అతనిన్ అదుపాజఞ్లలో పెటిట్ కర్మశిక్షణలో పెంచవలసిన బాధయ్త గల వయ్కిత్ లేకపోవడంతో ఆయన చదువు వానాకాలం చదువైపోయింది. అతికషట్ంమీద 
నాలుగో ఫారం వరకూ రాగలిగారు. అయితే, రాజుగారికి సంగీతం మీద అభిమానమూ, శర్దాధ్ బాగా వుండేవి. సవ్గార్మంలోనే నలాల్న చకర్వరుత్ల 
కృషణ్మాచారుయ్లవారి దగగ్ర ఆయన మూడేళళ్ పాటు సంగీతాభాయ్సం చేశారు. ఆ మూడేళళ్ జాఞ్నంతోనే ఆయన తరావ్త పిలల్లకు పాఠాలు చెపప్డం 
సాగించారు. పిలల్లకు సంగీత పాఠాలు చెబుతూనే, రాజుగారు కూడా ’జీవిత పాఠాలను’ చాలా నేరుచ్కునాన్రు. 

పాట, పదయ్ం రాజుగారిని ముడివేసుకుని వుండడంతో ఆయన రంగసథ్లనటుడు అయాయ్రు. 1984 వ సంవతస్రంలో ఆయన రంగసథ్లం ఎకిక్ 
లోహితాసుయ్డు, కనక సేనుడు, నారదుడు, కబీరు, కృషుణ్డు మొదలైన పాతర్లను నటించ సాగారు. ’మాసట్ర వెంకటరాజు' లోహితాసుయ్డిగా పదయ్ం చదివితే, 
పదాయ్నికి 'వనస్ మోర’లు కురిసేవి. ఎనిన్సారుల్ వనస్ మోరల్నాన్ అనిన్సారూల్ ఆయన అంత కమమ్గానూ పాడి పేక్షకులను తృపిత్పరిచేవారు. 

మాసట్ర వెంకటరాజు, వెంకటరాజయి, టి. వి, రాజు అయాయ్రు. ఏదేనా వాయిదాయ్నిన్ నేరుచ్ కోవాలనన్ అభిలాష చినన్పప్టున్ంచీ ఉండడంతో 
హారోమ్నియమ ను నేరుచ్కుని, అందులో గటిట్వాడయాయ్రు. సురభి నాటయ్మండలిలో చేరి వారి నాటకాలకు కొనాన్ళుళ్ హారోమ్నియమ వాయించారు. 

టి. వి. రాజుగారి అనన్గారు సతయ్నారాయణ రాజుగారు. ఆయన తమిళ దేశంలో వునన్ నాటకం టూర్పులో వుండేవారు. టి. వి. రాజు గారు 
కూడా రెండు మూడేళళ్పాటు ఆ టూర్పులో చేరి అనన్గారికి చేదోడు వాదోడుగా వుంటూ, ఆ టూర్పు నాటకాలోల్ వేషాలు కూడా వేశారు. 

కొనాన్ళళ్కు రాజుగారు నటించడం మానుకుని, సంగీతం మీదే శర్దధ్వహించి. ’గటిట్ హారోమ్నిసుట్' గా పేరు పొందారు. అనేక నృతయ్పర్దరశ్నలకూ, 
నాటక పర్దరశ్నలకూ ఆయన హారోమ్నియమ వాయించేవారు. నేటి అంజలి దేవి, అంజనీకుమారిగా నాడు పర్దరిశ్ంచిన నృతయ్ పర్దరశ్నాలకు టి. వి. రాజు 
హారోమ్నిసుట్: మలాల్ది కృషణ్శరమ్ రాసిన ’మిస పేర్మ బి. ఏ.’ నాటకానికి కొంతకాలం హారోమ్నిసుట్, ఆ నాటకం యుదధ్నిధి కోసం చాలాచోటల్ పర్దరిశ్ంపబడింది. 

బి.వి.నరసింహారావు గారి డానుస్ టూర్పు, ఆదరశ్ నాటయ్బృందం మొదలైన నాటక సమాజాలోల్ కూడా హారోమ్నిసుట్గా కొంతకాలం పనిచేశారు. 
అనేక సమాజాలోల్ పనిచెయయ్డం, అనేకమంది గాతార్లను హారోమ్నియమ మీద తాను ఫాలో కావడం, అనేకచోటల్ అనేకమంది వయ్కుత్లను కలుసుకోవడం, 
కొనిన్చోటల్ డకాక్మొకీక్లు తినడం  వంటివనీన్ కలిసి రాజు గారికి జీవితం అంటే ఏమిటో బాగా నేరాప్యి. అలా తిరగడంవలల్ సంగీతానుభవానీన్ 
జీవితానుభవానీన్ కూడా పుషక్లంగా పొందగలిగారాయన. ఆ నాటక సమాజాలతోపాటు అనేక వూళుళ్ తిరిగారు. 
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రాజుగారికి సినిమా ఛానుస్ వచిచ్నటేట్ వచిచ్ మాయమైంది. శీర్మతి రమాజోషీ అనే ఆవిడ, రాజుగారికి తెలుసు. శోభనాచల సూట్డియోలో 
హారోమ్నిసుట్ ఉదోయ్గం ఖాళీగా వుందని, ఉతాస్హం ఉంటే వెంటనే బయలేద్రి రమమ్ని ఆవిడ రాజు గారికి టెలిగార్మ ఇచిచ్ంది. సినిమా ఉతాస్హం అనన్ది 
రాజుగారిలో వునాన్ - ఆ టెలిగార్మ చూసి, అంతకంటె తొందరగా తాను మదార్సు పరుగెతత్లేకపోయారు. పోర్గార్మస్ వుండడంవలల్ కొదిద్రోజులు ఆలసయ్ంగా 
మదార్సు చేరుకోవడంతో ఆ ఉదోయ్గం భరీత్ అయిపోయింది. రాజుగారు నిరుతాస్హపడాడ్రు. అయితే ఏం చెయాయ్లి ? ’ఎలాగూ మదార్సు చేరుకునాన్ను 
కాబటిట్ ఇకక్డే ఎకక్డో ఓ పర్యతన్ం చేదాం' అనన్ పటుట్దలతో మదార్సులో వుండిపోయారు. కొనాన్ళళ్కు  ’చందర్వంక’ అనే చితార్నికి టి. వి. రాజు సహాయ 
సంగీత దరశ్కులుగా నియమింపబడాడ్రు. ఆ చితార్నికి నాళం నాగేశవ్రరావు సంగీత దరశ్కుడు. ముందే వచిచ్న ’సినిమా ఛానుస్' అలా ఆలసయ్ంగా ఆయనిన్ 
చితర్సీమలో పర్వేశపెటిట్ంది. ఆ తరావ్త ఆయన ’మనదేశం' చితర్ంలో ఆరగ్న వాయించారు; ’పలెల్టూరిపిలల్’ చితార్నికి ఆదినారాయణరావుగారి దగగ్ర 
సహకార సంగీత దరశ్కునిగా చేరి మరింత అనుభవం గడించారు. 

బి. ఏ. సుబాబ్రావుగారు “ టింగు రంగా " చితార్నిన్ ఆరంభిసూత్ టి. వి. రాజును ఆ చితార్నికి సంగీత దరశ్కుని చేశారు. అదే ఆయనకు మొదటి 
చితర్ం. అయితే ఆ అవకాశంలో ఇంకో విశేషం కూడా వుంది.  “టింగు రంగా” ను ’శాయ్మల' అనన్ పేరిట తమిళంలో కూడా ఆరంభించారు. తమిళ 
చితార్నికి కూడా ఆయనే సంగీత దరశ్కుడు. అలా మొదటి ఛానుస్లోనే టి. వి. రాజు ’రెండు ఛానుస్లు' సంపాయించారు. 

’శాయ్మల' చితర్ంలో ఓ ’ఘనత' కూడా జరిగింది. అందులో కీ, శే. తాయ్గరాజభాగవతార ముఖయ్ పాతర్ధారి. తాయ్గరాజభాగవతార గారు తాను 
చితర్ంలో నటించే ముందు సంగీత దరశ్కుడెవరనన్ విషయానిన్ తెలుసుకుంటారు. ఎందుకంటే ఆయనకు ఎకుక్వగా పాటలు వుంటాయి కాబటిట్. పైగా, 
ఆయనకు సరిపోయే సంగీత దరశ్కులు ఇదద్రే తమిళ పరిశర్మలో వుండేవారు. వారిదద్రూ కాకుండా, ఇంకొక రెవరయినా సంగీత దరశ్కతవ్ం ఇవవ్డానికి 
భాగవతార అంత తొందరగా సమమ్తించేవారు కారు. అయితే, ఆ చితార్నికి టి. వి. రాజు సంగీత దరశ్కుడు. భాగవతార ఎరగని వయ్కిత్; పైగా అనుభవం 
లేనివాడు; అంచేత తాయ్గరాజభాగవతార అభయ్ంతరం వుంటుందేమో నని రాజుగారు భయపడాడ్రు. కాని  బి. ఎ. సుబాబ్రావుగారు  "కొతత్ వయ్కిత్కి ఆవకాశం 
ఇచాచ్ము. తెలుగులో రికారుడ్ చేసిన పాటలు వునాన్యి. మీరు వినండి. మీకు నచిచ్తే సరే సరి, లేకపోతే మీ యిషట్ం వచిచ్నటుట్ చేదాం" అనాన్రు.  

భాగవతార సరేననాన్రు. ’టింగు రంగా’ చితార్నికి సంబంధించిన ’కవి కలముకు కళ కుంచెకు’ ’రాజా మహారాజా' అనన్ రికారడ్యిన పాటలను 
ఆయన వినాన్రు. సంపర్దాయానికి కటుట్బడి, మధురంగా వునన్ ఆ పాటలు భాగవతార కు బాగా నచాచ్యి. టి. వి. రాజును ఆయన అభినందించారు. 
అలా, మొదటి పర్య తన్ంలోనే రాజుగారికి అభినందనలు వచాచ్యిఅది నిజంగా ఘనతే ! తాయ్గరాజభాగవతార పాడిన 'రాజన, మహారాజన’ మునన్గు 
పాటలు విశేష జనాదరణను పొందాయి.  

’టింగురంగా" చితర్ం విడుదలతో, పాటలు జనాదరణ పొందడంతో రాజుగారికి మంచి పేరొచిచ్ంది.  
ఆ తరావ్త ఆయన పిచిచ్పులల్యయ్, తోడు దొంగలు, జయసింహ మునన్గు అనేక చితార్లకు సంగీతదరశ్కతవ్ం వహించారు. పిచిచ్ పులల్యయ్ 

చితర్ంలో ’బసీత్కి పోయేటి ఓ పలెల్ టూరి వాడా' అనన్ పాటను-నేటి నిరామ్త వుండరీకాక్షయయ్ చేత పాడించారు. జయసింహ చితర్ంలోని ’జయజయ 
శీర్రామా’ ’కొండమీద కొకిక్రాయి’ ’మనసైన చెలిపిలుపు’ ’ఈనాటి ఈహాయీ' మునన్గు పాటలనీన్ హిటట్యినటేట్ పాండురంగ మహాతయ్ం లోని 'హే కృషాణ్ 
ముకుందా మురారీ’ ’వనెన్ల చినెన్ల నెర' మునన్గు పాటలూ హిటట్యినాయి.  

“సంపర్దాయానిన్ అనుసరిసూత్ చేసిన అనేక పాటలు జనాదరణ పొందుతాయని అనడానికి ఆ పాటలనీన్ సాక్షయ్ం." అంటారు రాజుగారు. 
గత సంవతస్రం విడుదలైన చితార్లోల్ 8 చితార్లు రాజుగారి సంగీత దరశ్కతవ్ంలో తయా రైన చితార్లు. అది ఘనత; అలాగే ఇవాళ ఆయనకు 

వునన్ చితార్ల సంఖయ్ చూసుకుంటే కూడా ’ఘనత’గానే కనిపిసుత్ంది. ఉమమ్డి కుటుంబం, శీర్ కృషాణ్వతారం మొదలైన ఇటీవలి చితార్లోల్ని పాటల వరసలు 
జనం మెచుచ్కునన్ వరసలు.  

సినిమా నటునికి నటనానుభవం అవసరమైనటేట్, సంగీతదరశ్కునికి కూడా నాటకానుభవం అవసరమనీ, ఆ అనుభవమే పదాయ్లకు రాగాలను 
ఏరాప్టు చెయయ్డంలోనూ, పాటలను అలల్డం లోనూ తనకు సహాయపడుతోందనీ ఆయన అంటారు. “ఇవాళ కొతత్ గాయనీగాయకుల అవసరం వునన్ది. 
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కొతత్గాతార్లకోసం అనేవ్షి సూత్ నే వునాన్ము. అయితే గొంతు వుంటే భావం పలకక, భావం వుంటే గొంతు పలకక, రెండూ వుంటే ’రేంజ' కుదరక , ఇలా 
జరుగుతోంది. అయినా కొతత్గాతార్లు లభించగలవనే ఆశ నాకునన్ది." అనాన్రాయన.  

టి. వి. రాజుగారు దాదాపు 60 చితార్లకు సంగీత దరశ్కతవ్ం వహించారు. వాటిలో కొనిన్ తమిళ చితార్లు కూడా వునాన్యి; కొనిన్ డబిబ్ంగ 
చితార్లూ పునాన్యి. పురాణ, సాంఘిక, జానపద చితార్లనిన్ంటికీ రాజుగారు సంగీతం సమకూరాచ్రు; సమకూరుసుత్నాన్రు.  

తాను సంగీతాభాయ్సం చేసినా, అంతకంటె ఎకుక్వగా తాను చేసిన కృషి, కృషితో లభించిన అనుభవం, పెదద్ల పోర్తాస్హం - పర్జాదరణ. ఇవే 
తనను సంగీత దరశ్కునిగా నిలబెటాట్యనన్ది ఆయన నమమ్కం.  

పాటకు సవ్రం ఏరప్రచడంలో ఆయన రెండు విధానాలనూ పాటిసాత్రు. ముందుగా తాను సవ్రం వేసేత్ రచయిత పాట రాసాత్రు; రచయిత పాట 
రాసేత్ తరావ్త తాను సవ్రం అలుల్తారు. 

"రెండూ విధానాలే. ఎపప్డు ఎలా అవసర మైతే అలా ఆ విధానానిన్ పాటిసాత్ను. " అంటా రాయన. 
తికక్శంకరయయ్, గృహమే సవ్రగ్సీమ, ముగుగ్రు మరాటీలు, బాగాద్ద దొంగ, యస. వి. యస. వారి చితర్ం, రామకృషణ్ యన. ఏ. టి. వారి చితర్ం, 

గోకుల పికచ్రస్ చితర్ం, పాండవుల బాలయ్కథ, తారాశశాంకం, దేవకనయ్ మునన్గు చితార్లు టి. వి. రాజు సంగీత దరశ్కతవ్ంలో తయారవుతునన్ చితార్లు. 
ఆయన అనుభవానికీ, నమమ్కాలకూ, కృషికీ, ఈ చితార్లు కూడా తారాక్ణంగా వుండగలవనన్ నమమ్కం ఆయనకు గటిట్గా వుంది ! 

PPP     కడారు నాగభూషణంకడారు నాగభూషణం    
((చితర్చితర్   11996644,,  సంచిక నుంచీసంచిక నుంచీ))  

రజితోత వరజితోత వ  నిరామ్తనిరామ్త  ర్ర్   కెకె..బిబి..నాగభూషణంనాగభూషణం      
  గత 25 సంవతస్రాలుగా, తెలుగు, తమిళం, కనన్డం, భాషలోల్ 25 చితార్లు నిరిమ్ంచిన శీర్ 

కడారు నాగభూషణం దకిష్ణాది నిరామ్తలోల్ పర్ముఖులు. ఆయన చేతికిర్ంద అనేకమంది నటీనటులు, 
దరశ్కులు తయారైనారు. దకిష్ణ భారతదేశంలో ఫిలిం పరిశర్మకు రూపురేఖలు దిదద్టంలోనూ, దాని 
అభివృదిధ్కి తోడప్డటంలోనూ ఆయనెంతో కృషి చేశారు. ఆయన అడుగుజాడలోల్ నడుసూత్ ఎంతో 
మంది ఎనోన్ వాయ్పార విషయాలు నేరుచ్కోవలసి ఉంది. దకిష్ణాదిన ఒకే నిరామ్త నాగభూషణంగారు 
నిరిమ్ంచిననిన్ చితార్లు నిరిమ్ంచ లేదంటే అతిశయోకిత్ కాదు.  

శీర్ కడారు నాగభూషణం గారు పర్సుత్తం నిరిమ్సుత్నన్ది 26వ చితర్ం. పర్సుత్తం ముగింపు 
దశలో నునన్ ఈ చితర్మే గాక, అనతి కాలంలోనే యింకా ఎనోన్ చితార్లను నిరిమ్ంచేందుకు 
నాగభూషణం గారు పధకాలు వేశారు. తవ్రలో వరలకీష్ పికచ్రస్ బేనర లో తమ 27 వ చితార్నిన్ 
నిరిమ్ంచేందుకు జెమినీ ఆధినేత శీర్ వాసన తో భాగసావ్మిగా 28 వ చితార్నిన్ నిరిమ్ంచేదుకు, సుందర 
లాల నహతా తో భాగసావ్మి గా ‘దౌర్పది’ వరణ్చితార్నిన్ ఈ సంవతస్రాంతంలోగా పార్రంభించేందుకు 
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పథకాలు తయారైనవి. ఈ వరణ్చితర్ంలో తెలుగు తెరపై కనిపించే పర్ముఖ నటీనటులంతా ఉంటారు. 
1948 వ సంవతస్రంలో ఆయన తమిళంలో నిరిమ్ంచిన ‘నవజీవనం’ చితర్ం మదార్సు పర్భుతవ్పు సువరణ్ పతకానిన్ అందుకుంది. కడారు వారి 

అనేక చితార్లు ఆరిథ్క విజయానిన్ పొందినవి. 
కృషాణ్ జిలాల్లోని కోలవెనున్ గార్మంలో 58 సంవతస్రాల కిర్తం, ధనిక భూసావ్మి ఆయిన కడారు భగవానులుగారి పుతుర్డైన నాగభూషణంగారు 

ఇంటరీమ్డియట వరకు విదయ్ నభయ్సించారు. ఆయన గార్మంలోనే పార్ధమిక విదాయ్భాయ్సం జరిగింది. తరువాత విజయవాడ లోని హిందూ హైసూక్లులో 
చదువుకొనాన్రు. బందరులోని నోబుల కళాశాలలో ఉనన్త విదయ్ నభయ్సించారు. తెలుగు ఫిలిం పరిశర్మకు రూపు రేఖలు దిదిద్ సౌత ఇండియన ఫిలిం 
ఛేంబరు ఆఫ కామరస్ కు మూలపురుషుడైన కీర్. శే. గూడవలిల్ రామబర్హమ్ం కాలేజ లో నాగభూషణంగారికి సహాధాయ్యి. విదాయ్రిథ్గానుండగానే, 
నాగభూషణం గారికి నాటకాలనాన్, సంగీతమనాన్ అభిరుచి ఎకుక్వగా ఉండేది. ‘బొబిబ్లి యుదద్ం’లో బుసీస్గానూ, ‘చింతామణి’ లో బిలవ్మంగళుడుగా 
ఆయన నటించి మంచి పేరు తెచుచ్కునాన్రు. కాలేజీ చదువు కాగానే, ఆయన ‘సీతారామాంజనేయ సమాజం’ అనే సంసథ్ను ఇoదుపలిల్ గార్మంలో సాథ్పించి 
సావితిర్, బొబిబ్లి నాటకాలను పర్దరిశ్ంచి పర్జా మనన్నలను పొందారు.  

తరావ్త 1929 వ సంవతస్రంలో బాలమితర్ సమాజంతో పరిచయ మేరప్డి, వారితో ఆంధర్, మైసూరు రాషాట్ర్లంతా 1932 వ సంవతస్రం వరకూ 
పర్దరస్నలిసూత్ తిరిగారు. 1934 వ సంవతస్రంలో శీర్మతి పసుపులేటి కనాన్ంబతో పరిచయ మేరప్డింది. ఆ రోజులోల్ ఆమె రంగసథ్లం విూద అఖండ 
కీరిత్నారిజ్ంచింది. ఆమెతో కలసి శీర్ రాజరాజేశవ్రీ నాటయ్ మండలిని సాథ్పించారు. ఆ సమాజంలో ఆనాటి  పర్ముఖ రంగసథ్ల నటులు వేమూరి గగగ్యయ్, 
సూరిబాబు, దొమేమ్టి సూరయ్నారాయణ, రఘురామయయ్, కనాన్ంబ, ఋషేయ్ందర్ మణి తదితరులంతా ఉండేవారు. ఈ సంసథ్ మేనేజరుగా నాగభూషణం గారు 
5 సంవతస్రాలు యావదాభ్రతదేశం పరయ్టించారు. తతఫ్లితంగా ఆయన నాటక రoగ పేర్క్షకుల నాడిని గర్హించ గలిగారు.  

1936-37 సంవతస్రాలలో విజయవాడ లోని సరసవ్తీ టాకీసుతో వారికి పరిచయ మేరప్డింది. అపుప్డు వారు తెలుగులో నిరిమ్సుత్నన్ ‘కనకతార’ 
చితర్ నిరామ్ణంలో నాగభూషణం గారు సహకరించారు. 1939 వ సంవతస్రంలో విజయవాడలోని కీ శే కురుకూరి సుబాబ్రావు, మానికొండ నరసింహం 
గారల్తోనూ, కనాన్ంబతోనూ కలసి ‘భవానీ పికచ్రుస్’ ను సాథ్పించి ‘చండిక’ చితార్నిన్ నిరిమ్ంచారు. 1940 వ సంవతస్రంలో శీర్ రాజరాజేశవ్రీ పికచ్రస్ అనే 
మరొక సంసథ్ను వారి యితర మితుర్ల సహకారంతో సాథ్పించి ‘సుమతి’ ‘తలిల్పేర్మ’ చితార్లను జెమినీ సూట్డియోలో నిరిమ్ంచారు. 1943 వ సంవతస్రంలో 
ఆ కంపెనీ పేరును ‘శీర్ రాజరాజేశవ్రీ ఫిలిం కంపెనీ’ గా మారిచ్ భాగసుథ్లెవరూ లేకుండా మొతత్ం కంపెనీకి ఆయనే సారధయ్ం వహించారు. 

నాగభూషణం గారి పై ఎస.ఎస.వాసన కు ఎనలేని ఆభిమానం, వాసన తో భాగసావ్మిగా ఆయన జెమినీ సూట్డియోలో 7 చితార్లను నిరిమ్ంచారు. 
(హరిశచ్ందర్; తులసీ జలంధర తమిళం లోనూ, లకీమ్, సౌదామిని, తెలుగు తమిళ భాషలోల్నూ, పాదుకా పటాట్భిషేకం తెలుగులోనూ నిరిమ్ంచారు. 1956 వ 
సంవతస్రంలో ఎస.ఎస. వాసన తో కలిసి వరలకీష్ పికచ్రస్ అనే మరొక సంసథ్ను నెలకొలిప్ 8 చితార్లను నిరిమ్ంచేరు. సావితిర్ చితార్నిన్ తెలుగు, తమిళం, 
కనన్డం భాషలోల్నూ; వీరభాసక్రుడు, ధరమ్మే జయం తెలుగు భాష లోనూ నిరిమ్ంచారు.) ఇవి-గాక రాజరాజేశవ్రీ బేనర లో 5 చితార్లను కూడా 
నిరిమ్ంచారు. (సకుక్ బాయి; అనన్ తముమ్డు, శీర్కృషణ్ మాయ, శీర్కృషణ్ తులాభారం, ఉషా పరిణయం చితార్లు.) 1952 వ సంవతస్రములో శీర్ సుందర లాల 
నహతాతో పరిచయం కలిగింది. నాగభూషణం గారి అనేక చితార్లకు సుందర లాల ఎంతగానో సహకరించారు. పర్సుత్తం నిరామ్ణంలో నునన్ 26 వ 
చితర్ంలో సుందర లాల కూడా ఒక భాగసుథ్డే.  

నాగభూషణంగారు నిరిమ్ంచిన అనిన్ చితార్లకు వారే దరశ్కులు కూడా. మొదట ఆయన నిరిమ్ంచిన ‘చండిక’ చితార్నికి దరశ్కతవ్ం వహించిన 
సవ్రీగ్య ఆర.ఎస.పర్కాష దగగ్రున్ంచి ఆయన చాలా మెళకువలు నేరుచ్కునాన్రు పర్సుత్తం పర్ముఖ దరశ్కుడుగా ఉనన్ సి. ఎస. రావు, తమిళనాడులోని 
రామకృషణ్, కనన్డ చితర్ దరశ్కుడు జి.ఆర.రావు నాగభూషణం గారి దగిగ్ర ఆసిసెట్ంటుల్గా పని చేసినవారే. తెలుగు ఫిలిం పారిశార్మికులోల్ పర్ముఖులైన కీ.శే. 
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పారుపలిల్ శేషయయ్ గారు, నాగభూషణం గారిని దరశ్కుడుగా వుండమని పోర్దబ్లపరిచారని, ఆయనపై తనకెంతో గౌరవభావమునన్దనీ నాగభూషణo గారు 
అంటుంటారు. 

తమిళంలో చితార్లను తాను నిరిమ్ంచటానికి వాసన గారే ముఖయ్ కారకులని నాగభూషణంగారు అంటూంటారు, తన చితర్ నిరామ్ణానికి 
అవసరమైన సదుపాయాలను, ఆరిథ్క సహాయానిన్ వాసన గారే ఏరాప్టు చేశారని ఆయన అంటారు. వాసన తో పరిచయం కలిగినది మొదలు, ఆయన 
తనకు అనిన్విధాల తోడప్డుతూ, ఉతాస్హపరుసుత్ండేవారని, ఆయనపై తనకెంతో గౌరవమునన్దనీ యిపప్టికీ ఆయన అంటారు. 

1953వ సంవతస్రంలో మొదటి సారిగా తను సుందర లాల ను కలుసుకునన్ది మొదలు ఆయనపై తనకు ఎంతో గౌరవము ఏరప్డిందని 
నాగభూషణం గారు చెపాప్రు. “సుందర లాల నహతా గారి విలువైన సలహాలు, సహాయమూ నాకెంతో ధైరాయ్నిన్చాచ్యి. ఆ ధైరయ్ంతో నేను ఫిలిం 
నిరామ్ణంలో ముందుకు పోగలిగాను” అనాన్రు. అనేక పరిసిథ్తులోల్ తాను ఆరిథ్కంగా, మానసికంగా దిగజారిపోయినపప్డు, సుందర లాల నాకెంతో 
ధైరాయ్నిన్చిచ్ నాకు మానసిక బలానిన్చాచ్రు. ఆయన నిరిమ్ంచిన దాదాపు అనిన్ చితార్లను సుందర లాల ఆధవ్రయ్ంలో నునన్ కంపెనీలే డిసిట్ర్బూయ్ట చేశాయి. ఏ 
ఒకక్ నిరామ్తా తనిచిచ్ననిన్ చితార్లను సుందర లాల కు యివవ్లేదని ఆయన అంటారు. సుందర లాల జీ హుందాగల వయ్కిత్. మా ఆఫీసులో ఆయన చితర్ 
మొకక్టే అలంకరించబడి ఉంది. ఆయనలోని హుందాతనమూ అదృషట్ం నాకూ అబాబ్లని పార్రిధ్సాత్ను అనాన్రు నాగభూషణంగారు.  

దాదాపు గత మూడు దశాబాద్లుగా నిరామ్తగా తన అనుభూతులను సమ్రణకు తెచుచ్కుంటూ నాగభూషణంగారిలా ఆనాన్రు. “దకిష్ణాదిన ఫిలిం 
పరిశర్మ పుటిట్న దగగ్రున్ంచి, వసుత్నన్ పరిణామాలనిన్ంటినీ చూసూత్నే ఉనాన్ను. పర్సుత్త పరిసిథ్తుల దృషాట్య్ నేను పాత కాలపు వాణిన్ అవటం వలన ఈ నాటి 
పరిసిథ్తులలో సరుద్కోలేకపోతునాన్ను. ఈనాటి పరిసిత్తులోల్ నిరామ్త బర్తుకు అసత్వయ్సత్ంగా ఉంది నిరామ్ణ ఖరుచ్లు పెరిగి పోతునాన్యి. నటీనటుల కిచేచ్ రేటుల్ 
కూడా తారాపథానన్ందుకుంటునాన్యి. పేర్క్షకులు కూడా సాట్ర వేలూయ్కే ఎకుక్వ పార్ముఖయ్తనిసుత్నాన్రు. పరిశర్మలో వచేచ్ నషాట్లనిన్ంటినీ నిరామ్తే భరించ 
వలసి వసోత్ంది. డిసిట్ర్బూయ్టరు, ఎగిజ్బిటరు కూడా నిరామ్తతో సహకరించి ఆదుకోకపోతే భవిషయ్తుత్లో నిరామ్త చాలా ఇబబ్ంది పడవలసి వసుత్ంది. రాషట్ర కేందర్ 
పర్భుతావ్లు ఫిలిం పరిశర్మపై సానుభూతిని పర్దరిశ్ంచకుండుట వలల్ పనున్ల రేటుల్ పెరిగిపోవడం, ఫిలిం పరిశర్మపై అనేక నిరబ్ంధాలు పెటట్టంవలల్ 
నిరామ్తలకు నిరుతాస్హం కలుగుతోంది. 25 చితార్లను నిరిమ్ంచిన తరావ్త (వీటిలో చాలావరకు జయపర్ద మైనవే) కూడా నాకు కలిగిన నషట్ం లక్షలోల్ 
ఉంది. ఫిలిం పారిశార్మికులంతా నిరామ్త పడుతునన్ ఆగచాటల్ను గర్హించి, దీనికేదోఒక మారాగ్నిన్ అనేవ్షించాలి. విపరీతమైన రేటల్ను కోరే నటీనటులను 
తీసుకొనక పోవటం; 2 లక్షలకు మించకుండా చితర్నిరామ్ణానిన్ ముగించటం; ఈ రెండే ఫిలిం పరిశర్మాభివృదిద్కి ఉపకరించే చిటాక్లు. ఇక ముందైనా 
తారాగణం కంటే చితర్ంలోని విలువలే ఎకుక్వ పార్ధానయ్ం వహించాలని, భావి భారతదేశ సౌభాగయ్ం దృషాట్య్ ఉతత్మ చితార్లను నిరిమ్ంచేందుకు, అందువలల్ 
నిరామ్త నషట్పడకుండా ఉండేటుట్గా ఫిలిం పారిశార్మికవేతత్లంతా తగు మారాగ్లను అనేవ్షించాలని కోరుచునాన్ను” అనాన్రు నాగభూషణంగారు.  

రచన: శీర్ మలాల్ది ఫణిభూషణ రావు 
PPP   
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రేలంగి జీ త కథరేలంగి జీ త కథ    
((చితర్ మచితర్ మ  11995599,,  జూన్ జూన్ సంచిక నుంచీసంచిక నుంచీ))  

      రేలంగి సవ్సథ్లం కాకినాడ, తండిర్ రామదాసుగారు. ఆయన హరికధలు చెపేప్వారు. ఆ 
రోజులోల్ ఆ పార్ంతాన ఆయనెన్రగని వారెవరూ లేరు. ఆయనకు హారోమ్నియంలను మరమమ్తు చేసే కొటుట్ 
ఒకటుండేదీ, రేలంగి అకక్డ చకక్ని తరీఫ్దు పొందాడు, సరిగమలు కూడా తండిర్గారి వదద్ నేరుచ్కునాన్డు. 
తతఫ్లితంగా రాగాలు రేలంగి నరనరాలలోనూ, లయజాఞ్నం పర్తి హృదయ సప్ందనం లోనూ మిళితమై 
పోయాయి. ఇపప్టికీ రేలంగి కొనిన్ వరాణ్లు, కృతులను గానం చెయయ్గలడనన్ విషయం ఆయన 
సనిన్హితులకు సైతం చాలామందికి తెలియదేమో! 

యంగ మనస్ హేపి కల్బ ఆరోజులోల్ పేరు మోసిన నాటకసంసథ్ ఆదినారాయణరావుగారు ఒకపుప్డు 
ఆ కల్బ లో సంగీత దరశ్కుడుగా పని చేసినవారే, అంజలీదేవి కూడా ఆ సంసథ్లో చెకక్బడిన శిలప్మే. ఆ 
యంగ మనస్ హేపీ కల్బ వారు  ఆడుతునన్ ‘రఘుదేవరాజీయం’ అనే నాటకానికి శేర్ రేలంగిని ఆయన తండిర్ 
రామదాసుగారు తీసుకెళాల్రు. ఆ నాటకం చూసూత్నన్ంత సేపూ రేలంగి తనను తాను మరచిపోయాడు, 
రంగసథ్లం మీద పాతర్థారులు వదిలే వేడి నిశావ్సను రేలంగి సప్రిశ్ంచగలిగాడు. దాంతో ఆయనలో 
అజాఞ్తంగా ఉనన్ కళామతలిల్ విజృంభించింది. తను కూడా రంగు వూసుకుని రంగసథ్లమెకాక్లనన్ తలంపు 
మొలకెతిత్ంది. కాని, ఆ కోరెక్ను తండిర్ గారితో తెలప్డమా, మానడమా ? ఆయన ఆగర్హిసాత్రేమో ! ఏం 
చేయడం ? ఈ ఆలోచనలతో రేలంగి సతమతమై పోయాడు. ఐతే, ఆ తరావ్త కొంత కాలానికే ఆ యంగ 
మనస్ హాపీ కల్బ వారి మరో నాటకం ‘బృహనన్ల’లో రేలంగి ఒక గూర్ప డానోస్ల్ ‘నరత్నబాల’ వేషం వేయడం 
జరిగింది. కదం తొకుక్తూ, పదం పాడుతూ రేలంగి మహదానందం పొందాడు. ఐతే, ఆ ఆనందం ఎంతసేపు 

ఉండలేక పోయింది. ఆ రాతిర్ ఆలసయ్ంగా ఇంటికి తిరిగి వచాచ్క తండిర్ రామదాసు గారు, రేలంగి వొళుల్ హూనం చేసేశారు. “నాటకాలోల్ వేషాలు 
వేసాత్వుటార్ !” అని ఆయన కొటిట్న దెబబ్లు ఇపప్టికీ గురుత్ ఉనాన్యేమో ! 

ఐతే, రామదాసు గారు ఏనాడో గర్హించాడు-తన కొడుకులో ఏ మూలో, ఏదో ‘ఆరట్’ దాగి ఉందని, కాని, కళ ఏ నాడూ కడుపు నింపదు, 
కళాశాల విదయ్తో సరితూగదు. కొడుకును పోర్తస్హించడమా, కొడుకు మనసును మరో వైపుకు తిపప్డమా అనన్ సందిగధ్ంలో పడాడ్రాయన. 

కాని, తన భావి జీవితం గురించి రేలంగే ఒక నిరణ్యానికి వచేచ్శాడు. 
బడికి వెళళ్డం మానేసి, నాటక సమాజాలతో తిరగడం మొదలెటాట్డు. పంతుళుళ్ కొటట్డం మూలంగా వొళుల్ మరింత గటిట్ పడిందే కాని, ఫోరత్ 

ఫారమ తరావ్త చదువు ఏ మాతర్ం అబబ్ లేదు. 
ఆ రోజులోల్ నాటకాలలో సతరీ పాతర్లు ధరించడానికి నడుం బిగించిన సతరీలు చాలా అరుదు, ఆందుచేత పురుషులే ఆ కొరతను తీరచ్వలసి వచేచ్ది, 

అలా రేలంగి యంగ మనస్ హేపీ కల్బ వారి సమాజంలో ఆడ వేషాలు వేసూత్, ఆ టూర్ప తో బాటు నాలుగేళుళ్ ఊరూరా తిరిగారు, అటుపైన ఆంధర్ గాన 
బాల సంఘం, ఆంధర్ సేవా సంఘం ఇంకా మరెనోన్ నాటక సంసథ్లోల్ చేరి ఆనేక పర్దరశ్న లిచాచ్రు. రోషనార, మోహినీభసామ్సుర, పర్మిలారుజ్నీయం 



  

øöeTT~                                                                                 www.koumudi.net   
                              

25  ఫాల్ ష్ బాయ్క్ 

నాటకంలో సుయోగుడు, చింతామణి నాటకంలో సుబిబ్శెటిట్, శీర్ కృషణ్తులాభారంలో వసంతకుడు, విపర్నారాయణలో శీర్నివాసుడు, మిస పేర్మ ఎం.ఏ లో 
ఒక పాతర్ ధరించారు, చింతామణిలో శీర్హరి పాతర్ను కూడా కొనిన్ సారుల్ అభినయించారు. 

చదువుకు సవ్సిత్ చెపాప్క కొంత మంది మితుర్లతో కలిసి ‘నాటయ్ మితర్మండలి’ అనే సంసథ్ను సొంతంగా లేవదీశారు. ఆ సమాజం వారి తొలి 
నాటకం తెనాలిలో శీర్రామనవమి పరవ్దినాన. ఆరోజుతో రేలంగి నితయ్జీవిత రంగంలోని అధాయ్యం మారింది, ఆ నాటకానికి అవసరమైన చీరలను రేలంగి 
ఇంటోల్ తలిల్గారికి తెలీకుండా తెనాలికి తీసుకెళాల్డు, నాటకమయాయ్క ఇంటికి వెళేత్, తన ఒళుల్ ఎకక్డ హూనం అవుతుందో నని భయపడాడ్డు. ఆ భయంతో 
మళీళ్ కాకినాడ వెళళ్డానికి గుండె ధైరయ్ం లేక పోయింది. ఆ నాటినించే రేలంగికి ఇలూల్ వాకిలీ, తలీల్ తండీర్, బంధుమితుర్లు-అందరూ దూరమయాయ్రు. 
తెగిపోయిన గాలిపటంలా ఒక ఊరంటూ సిథ్రనివాసం లేక నాటకాలలో ఛానుస్లు దొరికిన చోట వేషాలు వేసూత్, తాడూ బొంగరం లేని జీవితంలా దారీ 
తెనూన్, దికుక్ మొకూక్ లేకుండా తిరుగాడుతూనన్ సమయంలో పారేపలిల్ సుబాబ్రావుగారు, జొనన్వితుత్ల శేషగిరిరావు గారుల్ - వారి నాటక సమాజాలోల్ 
ఆశర్యమిచాచ్రు. ఆ రోజులోల్ రేలంగికి ఆతీమ్యుడు పరదేశి అనే తబలిసుట్ అతను రేలంగిని కషట్ సమయాలోల్ ఆదుకుంటూ, సలహాలిసూత్ండేవాడు. కాని, 
కర్మకర్మంగా నాటకాలలో రేలంగికి పోర్తాస్హం సనన్గిలిల్ంది. అయినా నిరుతాస్హపడలేదు. నటనకే తన జీవితానిన్ అంకితం చేయాలనన్ ఏకలక్షయ్ంతో 
ఉండిపొయాడు. 

సినిమాలలో నటించే వారికి రంగసథ్లం ఒక పాఠశాల అని భావించే వారిలో రేలంగి ఒకడు, అంచేతనే నేటికీ రేలంగి వీలునన్పప్డలాల్ కొనిన్ 
నాటకాలలో పాలొగ్ంటూ, రంగసథ్లానికి సేవచేసూత్నే ఉనాన్డు. 

...మూకీ చితార్లకు అవసాన దశ పార్పిత్ంచి, టాకీలు తెలుగులోకి వసూత్నన్ రోజులవి. కలకతాత్లో ఐ, రాజారావు అనే వయ్కిత్ కృషణ్తులాభారానిన్ 
తెరకెకిక్ంచడానికి సనాన్హాలు పూరిత్ చేశాడు, లకీష్రాజయ్ం, జోగినాధం మొదలైనవారు ఆ చితర్ంలో నటించడానికి ఏరాప్టుల్ పూరత్యాయ్యి. జోగినాథం ఆ 
చితర్ంలో వసంతకుడి పాతర్ను ధరించడానికి బయలేద్రబోతూండగా, రేలంగి తనూ వసాత్ననాన్డు, వెంటనే మూటా ములేల్ సరుద్కొని బయలేద్రాడు ఆ చితర్ంలో 
ఏ వేషం దొరికినా చాలని. చివరికి ఒక చినన్ గొలల్వాడి వేషం దొరికింది, అంచేత అదే రేలంగి నటించిన మొదటి చితర్ం. ఐతే, ఆ చితర్ంలో ఆ పాతర్ మాతర్ం 
చాలా చినన్దవడం మూలంగా రేలంగికి ఆ తరావ్త మరే చితర్ంలోనూ అవకాశం లభించలేదు, మళీళ్ సొంత ఊరు చేరుకొని, నాటకాలలో వేషాలు వేయక 
తపిప్ంది కాదు.  

ఆటుపైన ఆతీమ్యుడు పరదేశి, సి. పులల్యయ్గారి “లవకుశ” లో పనిచేసి వచిచ్ కాకినాడలో మితుర్డు రేలంగిని కలుసుకునాన్డు. అపప్డు పరదేశికి 
మళీళ్ సి.పులల్యయ్ గారి వదద్నించి కబురు వచిచ్ంది—   

“సతీ అనసూయ-ధృవవిజయం” చితార్లలో పని చేసేందుకు. పరదేశి బయలుదేరుతూ, తనతో మితుర్డిన్ కూడా తీసుకెళాళ్డు. పరదేశి 
సహాయంతో సి. పులల్యయ్ గారి వదద్ పనిచేయడానికి రేలంగి అవకాశం సంపాదించుకునాన్డు.  

“ధృవ విజయం, సతీ అనసూయ” చితార్ల తరావ్త సి. పులల్యయ్గారి వదేద్ దాదాపు 14 సంవతస్రాల పాటు ఉండిపోయాడు రేలంగి, ఆసిసెట్ంట 
డైరెకట్ర గా, పొర్డక్షన మేనేజర గా-కెమేరా ముందే కాక, వెనక కూడా రేలంగి పని చేసి, చితర్ నిరామ్ణంలోని అనిన్ శాఖలలోనూ మంచి అనుభవం 
సంపాదించాడు. ఈ అవకాశం, అదృషట్ం, ఘనత - నటులలో రేలంగి ఒకక్డికే దకిక్ంది. తొలుత 30 రూపాయల జీతం, తరావ్త రెండు నెలలోల్ 40 
రూపాయలయింది. అటుపైన రెండేళళ్కు 100 రూపాయలయింది. ఆ రోజులోల్ వంద రూపాయలంటే నేడు వెయియ్ రూపాయలతో సమానం, సి. పులల్యయ్ 
గారి వదద్ సతీ అనసూయ - ధృవ విజయం, వరవికర్యం, మాలతీ మాధవం, మోహినీ భసామ్సుర శీర్సతయ్నారాయణ వర్తం, గొలల్భామ, జెమినీ బాల 
నాగమమ్ చితార్లలో పని చేసిన తరావ్త రేలంగి మళీల్ కాకినాడకు వెళిల్పోవలసి వచిచ్ంది.  

కాకినాడలో తన భావిజీవితం గురించి ఎటూ నిరణ్యించుకోలేక సతమతమౌతూనన్ రేలంగి చివరికి ఏమైతేనేం సినిమాల సంగతి ఆటోఇటో 
తేలుచ్కోవాలనన్ ఉదేద్శయ్ంతో సకుటుంబంగా మదార్సుకు తరలివచాచ్డు. సినిమారంగంలో అదివరకు ఎంత అనుభవం సంపాదించినా, ఎందరు 
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పర్ముఖులతోనో పరిచయమైనా రేలంగి కొంతకాలం పాటు తన కాళళ్మీద తానే నిలుచుకోవలసిన దుసిథ్తి వచిచ్పడింది తెచుచ్కునన్ తైలం హరించి పోగానే 
ఎవరో బంధువులకు రాసి రెండు వందలు తెపిప్ంచుకునాన్డు. ఐనా, ఆ రెండొందలు ఎంత కాలం వసుత్ంది? తనెంత కాలం ఇలా అవసథ్పడాలి ? తనకు 
మంచి రోజులు ఎపప్డొసాత్య ? తనకు సినిమా పరిశర్మలో చోటు దొరకదా? ఈ ఆలోచనలతో రేలంగి బురర్ దిమెమ్కిక్పోయింది. 

ఆందార్ హాలివుడ గా శోభనాచల సూట్డియో విరాజిలుల్తూనన్ రోజులవి. ఎనోన్ తెలుగు చితార్లు ఆ కరామ్గారంలోంచి దేశంవిూదికి 
దండెతుత్తూండేవి, శోభనాచలా వారు అపప్డు నిరిమ్సూత్నన్ కీలుగుఱఱ్ం చితర్ంలో రేలంగి ఆతికషట్ంమిద చినన్ ఛానుస్ను సంపాదించగలిగాడు. అందుకు నటి 
కృషణ్వేణీ ఎంతో తోడప్డింది. ఆ చితర్ంలో రేలంగితో కనకం నటించింది. ‘చెంప వేసి నాకింపు చేసితివె-చకక్ని దానవె చినన్దాన.’ అనే పాటను 
(డుయ్యెటోల్) రేలంగి సవ్తంగా పాడాడు. ఆ చితర్ం శతదినోతస్వం చేసుకుంది. ఐతే, రేలంగికి ముటిట్ంది మూడు వందల రూపాయలే, ఆ డబుబ్తో మదార్సు 
లాంటి మహానగరంలో ఎంత కాలం గడపడం? అలాగే కొంత కాలానికి చేతిలో ఉనన్ డబుబ్ అయిపోవడంతో రేలంగికి మళీళ్ దురిద్నాలు ఎదురోక్నాన్యి. 
భారయ్ మెటరన్టీ హాసేప్టలోల్నూ, తండిర్ జబుబ్తో నరిశ్ంగ హోమ లోనూ ఉనాన్రు. చేతిలో చిలిల్ గవవ్యినా లేదు. హాసిప్టల ఖరుచ్లు, ఇంటి ఖరుచ్లను 
చూచుకోవడమా, మరో వైపు కొతత్ చితార్లలో ఛానుస్లు చూసుకోవడమా? అలా కొంత కాలంపాటు భగవంతుడు రేలంగిని నానా అవసథ్లూ పెటాట్క 
వైజయంతీ ఫిలిమస్ వారు జెమినీలో నిరిమ్సూత్నన్ ‘వింధయ్రాణి’ అనే చితర్ంలో ఒక హాసయ్ పాతర్కు ఆఫర పర్సాదించాడు. ఆ చితర్ నిరామ్తలు కూడా 
కీలుగుఱఱ్ంలో శోభనాచల వాళుల్ ఇచిచ్నంత తైలమే ఇసాత్ననాన్రు. సరే సనాన్డు రేలంగి, వంద రూపాయలు అడావ్నుస్గా పుచుచ్కొని ముందు తన కషాట్లను 
కొంత వరకు నివృతిత్ చేసుకోగలిగాడు. ‘వింధాయ్రాణి’ చితర్ంలో రేలంగి పారట్ నర గా జి. వరలకీష్ నటించింది. ఆ చితర్ం విడుదలయాయ్క రేలంగి తెలుగు తెర 
హాసయ్ నటుడుగా కొందరు నిరామ్తల చేత గురిత్ంచబడాడ్డు, అలాటి వారిలో కె, వి, రెడిడ్ గారొకరు. ‘గుణసుందరి కథ’ చితర్ంలో ఆయన రేలంగికి మంచి 
పాతర్ను కలిప్ంచారు. దాంతో రేలంగి రోజులు మారాయి, మంచి రోజులొచాచ్యి. 

1949 లో ‘గుణసుందరి కథ’ విడుదలవడంతో రేలంగికి డిమాండ పెరిగిపోయింది, రేలంగి లేనిదే చితర్ం విజయవంతం కాదనన్ నమమ్కం 
నిరామ్తలలో బలపడి పోయింది దానికి తగగ్టుట్ రేలంగి నటించిన చితార్లను చూడడానికి బయలుదేరే పేర్క్షకులే ఎకుక్వైపోయారు. అలా పది సంవతస్రాలు 
సినిమా రంగంలో పెనుగులాడిన రేలంగికి ‘గుణసుందరి కథ’, ’మదాలస’, ’మనదేశం’, ’షావుకారు’, ’సంసారం’, ’పాతాళ భైరవి’, ’సతరీ సాహసం’ చితార్లు 
విడుదలవడంతో 1950 లో రేలంగి ఖాయ్తి పరాకాషట్నందుకొంది.  

వయోవృదుధ్లనించి, ముదుద్ పాప నిదద్రలో అమాయకంగా వెదజలేల్ చిరునవువ్ వరకు రేలంగి తన చితార్లలో అనుకరించాడు, పర్శంసలు 
పొందాడు. చినన్ అబాబ్యి వీధిలో నిలుచొని అపప్చిచ్ తింటూంటే, ఉనన్టుట్ండి ఓ కాకి వచిచ్ ఆ అపప్చిచ్ని కాసాత్ లాకెక్ళిల్నపప్డు ఆ కురార్డు ఎలా మొహం 
పెటాత్డో, అలా రేలంగి ఒకసారి ఇమిటేట చేసేసరికి, బెంగుళూరులోని ఒక థియేటరోల్ పేర్క్షకులు దాదాపు మూడు నిమిషాలపాటు పొటట్ చెకక్లయేయ్టుట్ 
నవువ్కుంటూండి పోయారట. 

సాధారణంగా కారులో ఏకాంతంగా వెళూత్నన్పప్డు రేలంగి తను నటిసూత్నన్ చితార్లలోని పాతర్ల పోషణల గురించి ఆలోచిసూత్ంటాడు. ఏవైనా 
ఐడియాలు మెదడుకుతోచితే, వెంటనే ఏ డైరీలోనో నోట చేసుకుంటూంటాడట కూడా, 

1936 వ సంవతస్రంలో రాజమండిర్లో జరిగిన నాటకాల పోటీలో రేలంగికి ఘనసనామ్నం జరిగింది. ఆ సభకు అధయ్క్షత వహించిన హాసయ్కవి 
బర్హమ్ కీ. శే. శీర్ భమిడిపాటి కామేశవ్రరావు గారు రేలంగి కళా సేవను కొనియాడుతూ, ‘హాసయ్నట చకర్వరిత్’ అనే బిరుదును పర్సాదించారు.  

పర్ఖాయ్త హాసయ్నటుడు చారీల్చాపిల్న ను పరమ వేదాంతి అని అందరూ పర్శంసించారు, అది పరమ సతయ్ం, హాసయ్కారులందరూ వేదాంతులే, ఈ 
విషయానిన్ పర్తయ్క్షంగా నిరూపించగల సిదుధ్డు రేలంగి, తనకనాన్ విదాయ్వంతులను సైతం తన వాకాచ్తురయ్ంతో కటిట్వేయగల పర్తిభాశాలి.   

తొలి పరిచయంతోనే ఎలాటి వారికైనా ఆపుత్డైపోతాడు రేలంగి. అంచేత అతని ఆతీమ్యులను లెకక్పెటట్డం అంత తేలికైన పని కాదు.  
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రేలంగి అభిమాన హాసయ్ నటుడు సవ్రీగ్య ఎన. ఎస. కృషణ్న ఎన. ఎస. కె. పేరెతిత్నపప్డలాల్ రేలంగి ఒకసారి చేతులు జోడించి, హృదయ 
పూరవ్కంగా జోహారు అరిప్ంచకుండా ఉండలేడు.  

తోటి హాసయ్ నటులు ముందుకు రావడానికి రేలంగి ఈ మధయ్ కొనిన్ చితార్లలో నటించడానికి ఒపప్కోవడం లేదనన్ విషయం సినిమా రంగంలో 
అందరూ ఎరిగినదే.  

అంతే కాదు, రేలంగి దయారర్ద్హృదయుడు. ఉదార సవ్భావుడు, ఎనోన్ కుటుంబాలకు పోషక కరత్. ఆయనిన్ ఆశర్యించి, ఆయన ఇంటోల్ దాదాపు 
40 మందికి పైగా తిండీ బటట్కు లోటు లేకుండా ఎలాటి చీకూ చింతా లేక హాయిగా కాలం గడుపుతునాన్రు. పైగా ఎనోన్ పేదకుటుంబాలలో ధరమ్ంగా 
వివాహాలు చేయిసుత్నాన్డు రేలంగి. ఎనోన్ విదాయ్లయాలకు ఆరిథ్కంగా సాయం చేసుత్నాన్డు. ఇటీవల తిరుపతి విశవ్విదాయ్లయానికి 25 వేల రూపాయల 
విరాళమిచాచ్డు కూడా, ఆ విశవ్విదాయ్లయానికి రేలంగి సెనేట సభుయ్డు. 

విరాళాల పర్సాథ్వన వచిచ్నపప్డలాల్ ‘నాదేముందీ ? నా సొంత డబేబ్మి కాదుగా? పర్జల దగగ్రిన్ంచి వచిచ్న డబుబ్ను పర్జలకే ఇచేచ్సుత్నాన్ను,’ 
అంటాడు రేలంగి. 

మానవసేవ, మాధవసేవ కనాన్ మొతత్ం విూద సేవ లనిన్టిలోకీ గోసేవ ఉతత్మోతత్మమైనదని రేలంగి ఆభిపార్యం. 
రేలంగి హాబీ–తీరిక ఉనన్పుప్డలాల్ పాశాచ్తయ్ చితార్లు చూడడం, తను ఒంటరిగా వెళల్క, తనతోపాటు కొంతమందిని కుడా సినిమాలకు 

తీసుకెళూత్ంటాడు. 
రేలంగి ఆశయం ఒకటుంది. తన తోటి హాసయ్ నటులందరితోనూ ఒక ఫుల లెంత కామెడీ చితార్నిన్ నిరిమ్ంచాలని. ఆ ఆశయం కూడా తవ్రలోనే 

నెరవేర గలదు. 
ఫిలిమ ఫానస్ అసోసియేషన, తదితర సంసథ్లవారు ఏటేటా నిరవ్హించే బేలెట లలో కథానాయకుడు, నాయకి, విలన సహాయ నటుడు తపప్—

హాసయ్ నటుడికి మాతర్ం ఒక సాల్నానిన్ కేటాయించ లేదు, ఈ విషయమై రేలంగి కాసత్ సంచలనం కలిగించి, చివరికి కృతకృతుయ్డయాయ్డు. చాలాసారుల్ తనే 
ఉతత్మ హాసయ్ నటుడుగా విజయానిన్ సాధించాడు.  

దైవచింత, పాపభీతి కలవాడు రేలంగి.  
ముకోక్టి ఆంధుర్లకు నవువ్లు అందజేసూత్నన్ హాసయ్ నట చకర్వరిత్ రేలంగి.  

PPP 
ర్  రేలంగి ంకటార్ మయయ్ గారికిర్  రేలంగి ంకటార్ మయయ్ గారికి  

ఆంధార్  ఫిలుమ్ జరన్లిట్  సంఘ సభుయ్లు సమరిప్ంచు అభినందన పతర్ ంఆంధార్  ఫిలుమ్ జరన్లిట్  సంఘ సభుయ్లు సమరిప్ంచు అభినందన పతర్ ం  
మహాశయా ! ‘శీర్కృషణ్ తులాభారం’తో ఆరంభమైన విూ సినిమా జీవిత శకటం కొనిన్ సంవతస్రాలపాటు - చీమలు దూరని చిటట్డవిని 

పర్యాణించి, కాకులుదూరని కారడవిని అధిగమించి-ఆఖరుకు పర్శాంతభూములోల్ పర్వేశించింది. ఇంతవరకూ మీరగపడడ్ నూటఎనిమిది చితార్లలో 
కరుణ, శృంగార, వీర, శాంతి, భయానక, భీభతస్, రౌదర్, అదుభ్త రసాలు హాసయ్రసానికి అలుసయిపోయాయని చెపప్డంలో ఆకేష్పణకు తావుండదు. 

‘కీలుగుఱఱ్ం’, ‘సంసారం’, పాతాళభైరవి’, ‘పకిక్ంటి అమామ్యి’, ధరమ్దేవత, ‘బర్తుకు దెరువు’, ‘పెదద్మనుషులు’, ‘మిసస్మమ్’, ‘రోజులుమారాయి’, 
‘సువరణ్సుందరి’, ‘సంతానం’, ‘సకుక్-బాయి’, ‘పేద రైతు’ ‘లకిష్’, ‘దొంగరాముడు’, ‘జయసింహ’, ‘చెంచులకిష్’, ‘సంతోషం’, ‘చింతామణి, ‘చరణదాసి’ 
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మొదలయిన చితార్లలో మీరు దాలిచ్న పాతర్లు హాసయ్రసానిన్ కుంభపోతగా వరిష్ంచి ఆంధర్ సినిమా పేర్క్షక పర్జాహృదయఫలకాలమీద వాటి ముదర్లను 
శాశవ్తంగా అచుచ్గుదాద్యి.   

తెలుగు సాహితయ్రంగంలో తెనాలి రామలింగనికి ఎలాల్ంటి సాథ్నముందో అలాల్ంటి సాథ్నం తెలుగు సినిమా రంగంలొ మీకుందని పర్తి కళాకారుడు 
ఒపుప్కోక తపప్దు. చితర్సీమలో కధానాయకునికి సవాలిచిచ్ హాసయ్నటునికి సముచిత సాథ్నం కలిప్ంచిన మిమమ్లిన్ ఏ చరితర్కారుడు మరిచిపోలేడు. రేలంగి 
ఉనన్ చితర్ం నిరామ్తకు కనకాభిషేకం చేసుత్ందనన్ సతాయ్నిన్కూడా ఎవవ్రూ యీనాడు సంసమ్రించకుండా ఉండలేరు. 

సినిమారంగ పర్వేశానికి ముందు నాటక రంగంమీద మీరు ఆడిన ఆట, పాడిన పాట మా సమ్ృతిపథాలలో యింకా పచచ్పచచ్గానే ఉంది. 
‘సుబిబ్సెటిట్’ పాతర్లో మీ విశవ్రూపానిన్ చూడడానికి వేయికళుల్ కావాలనడంలో అతిశయోకిత్ ఏమాతర్ంలేదు. 

సంపాదించిన డబుబ్ను ఖరుచ్పెటట్డంలో మీరు ఆదరశ్పార్యంగా వయ్వహరిసుత్నాన్రనన్ విషయం లోకానికి తెలియనిది కాదు, ఈ మధయ్ శీర్ 
తిరుపతి వెంకటేశవ్ర విదాయ్లయానికి నిరాడంబరంగా మీరిచిచ్న యిరవై అయిదువేల రూపాయల భూరివిరాళమే యిందుకు పర్తయ్క్ష నిదరశ్నం. పొదుద్న 
లేసేత్ సాయంతర్ం వరకు మీరు చేసే గుపత్దానాలే మీలోని ఉదారబుదిధ్కి సాక్షయ్మిసాత్యి. 

హాసయ్రసాధి దేవత కాళల్కు పసుపు పూసి, పారాణి పెటిట్, నొసట సింధూరతిలకం దిదిద్, అందల మెకిక్ంచి, ఆంధర్దేశపు నడివీధులోల్ తిపిప్న మీకు 
మా అభినందనల నందజేసుత్నాన్ం. ‘శతమానం భవతి శతాయుః పురుషశశ్తేందిర్య-ఆయుపేయ్వేందిర్యే పర్తిదిషఠ్తి,’ అంటూ యీ శుభ సమయంలో మీ 
మీద మేము పుషాప్క్షతలు చలుల్తునాన్ం. 

ఇటుల్ 
ఆంధార్ ఫిలుమ్ జరన్లిసట్స్ అసోసియేషన సభుయ్లు.  
మదార్సు,  
14-5-59  

PPP రచయితరచయిత,,  దరకుడుదరకుడు  --  టూరిటూరి  
(( జయచితర్జయచితర్   11997744,,  పెట్ ంబర్ పెట్ ంబర్ సంచిక నుంచీసంచిక నుంచీ))  
  ఉతాస్హవంతులకూ, సినిమాలకూ మధయ్ ‘వారధి’ లాంటిది నాటకం. చలన చితార్నికి తొలిదశ నాటకమే కాబటిట్, 

చలనచితర్ పర్వేశానికి, నేటికీ నాటకం ‘వారధి’ లాగానే నిలుచ్నన్ది. నాటకాల దావ్రా ఎందరో నటులు, నటీమణులు, రచయితలు, 
సంగీత దరశ్కులు సినిమాలకు వచిచ్నటేట్  వీటూరీ వచాచ్రు. చినన్నాడు ఆయనకు నాటకాల మీద ఉతాస్హమే గనక 
లేకపోయినటట్యితే, తరావ్త తరావ్త సినిమాల మీద కూడా ఉతాస్హం వుండేది కాదేమో! విజయనగరంలో వీటూరి 
చదువుకుంటునన్పప్డు రచన మీద ఉతాస్హం కలిగింది. తండిర్గారు జోయ్తిషంలో పెదద్ పండితులు. ఆయన దావ్రానూ, దగగ్ర 
బంధువైన యామిజాల పదమ్నాభసావ్మి గారి దావ్రానూ వీటూరిలో కవితాంకురం జరిగింది.  సవ్యంకృషితో తెలుగు భాషలో 
పార్వీణయ్ం సంపాదించుకునాన్డు. పనెన్ండో ఏటే అతను కవితవ్ం రాశాడు. వీటూరికి ఇంకో ఉతాస్హం కూడా ఉండేది. అది 
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హారోమ్నియం వాయిసూత్ పాటలు పాడడం. ఆ ఉతాస్హం, ఈ ఉతాస్హం కలిసి అతని చేత నాటకాలు రాయించాయి. పగ, కరుణాశర్మం, కలప్న, ఆరాధన, 
చందిర్క మొదలైన నాటకాలు రాశారు వీటూరి. ఆయనే సొంతంగా నాటక సంసథ్ నెలకొలిప్, ఆ నాటకాలు ఆడారు. ఆ సమయంలోనే విజయనగరంలో 
వీటూరికి సనామ్న సభ జరిగింది. ‘తరుణ కవి’ అని వీటూరికి బిరుదు ఇచాచ్రు.  

వీటూరి. వీటూరి ఇంటిపేరు. వెంకట సతయ్ సూరయ్నారాయణమూరిత్ వీటూరి పేరు. ఈ పేరుతో కాకుండా, ‘జోయ్తిరమ్యి’ ‘జోయ్తి కుమార’ ‘వీటూరి’ 
అనన్పేరల్తో ఆయన అపప్టోల్ ఆంధర్పతిర్క, ఆంధర్పర్భ మొదలైన పతిర్కలోల్ కథలు రాశారు.  

వీటూరి ఉతాస్హం చలనచితార్ల మీదకు మళిళ్ంది. పరిశర్మలో వునన్ అవకాశం అతనికోసం ఎదురు చూడసాగింది. ‘అకక్చెలెల్లు’ చితర్ం 
దరశ్కులలో ఒకరైన సారవ్భౌమారావుది ఆ పార్ంతమే. భీమునిపటన్ంలో ఆయన వీటూరి నాటకం ఒకటి చూశారు. ఆ నాటకం ఆ ఇదద్రీన్ కలిపింది. 
వీటూరిలో వునన్ ఉతాస్హానిన్, పర్జఞ్నూ చూసి అతనిన్ సినిమా రచయితగా పరిచయం చెయాయ్లనుకునాన్రు సారవ్ భౌమారావు. ఆ ఊహకు రెకక్లొచాచ్యి. 
ఆ రెకక్లు కటుట్కుని 1958లో వీటూరి మదార్సులో వాలారు. అయితే అనుకునన్టుట్గా సారవ్భౌమారావు చితర్ నిరామ్ణం ఆరంభం కాలేదు. జరుగుతునన్ 
ఆలసాయ్నిన్ చూసి, ఆయనే వీటూరిని చాలామంది పెదద్లకు పరిచయం చేశారు. సదాశివబర్హమ్ం, పాలగుమిమ్ వదమ్రాజుగారల్ దగగ్ర వీటూరి లవకుశ, 
ఇంటిగుటుల్, కృషణ్లీలలు, భకత్శబరి చితార్లకు సహాయకుడిగా పని చేసి, సినిమా సిర్క్పుట్ దానికి సంబంధించిన విషయాలు తెలుసుకునాన్డు. ‘భకత్ శబరి’ లో 
కొనిన్ పాటలు, పదాయ్లూ రాసే అవకాశం లభించింది. ఆతరావ్త హెచ. యమ. రెడిడ్గారితో పరిచయం కలగడం; వీటూరిని ఆయన, రచయతగా 
నియమించడం; ‘గజదొంగ’ చితార్నికి వీటూరి మాటలు రాయడం జరిగాయి. 

అంతకు ముందు వీటూరికి మరో మంచి అనుభవం కూడా కలిగింది. రేఖా అండ మురళీ ఆరట్స్ తరపున పదమ్నాభం ‘శాంతి నివాసం’ నాటకం 
తీసుకునాన్రు. వీటూరి అందులో పాటలు రాశారు. అంతేకాకుండా, ఆ బృందంతో వూరూరూ వెళిళ్, నిరవ్హణ శాఖలో పాలొగ్నాన్రు. ఆ తరావ్త కొనిన్ 
డబిబ్ంగ చితార్లోల్ పాటలు రాసే అవకాశం కూడా కలిగింది. 

వీటూరికి కలిగిన తొలి పూరిత్ అవకాశం”సవ్రణ్గౌరి” చితర్ంతో, వై.ఆర.సావ్మి తీసిన ఈ చితార్నికి కథ, మాటలు, పాటలు వీటూరి రాశారు. 
తరావ్త నిరామ్త భావనారాయణగారు వీటూరిని బాగా పోర్తస్హించారు. అలాగే విఠలాచారయ్ గారూ. ఈ పర్ముఖులిదద్రూ చూపిన ఆదరణే తనను 
పరిశర్మలో రచయితగా నిలబెటిట్ందని వీటూరి ఎపప్డూ కృతజఞ్తలతో చెపప్కుంటూనే వుంటారు. అలాగే పదమ్నాభం. వీటూరి రాసిన తొలి సాంఘిక చితర్ం 
రేఖా అండ మురళీ వారి ‘దేవత’. 

ఇంతవరకూ వీటూరి 42 చితార్లకు రచన చేశారు. వీటిలోల్ ఎకుక్వ చితార్లు జానపదాలు. ఇవి కాకుండా కొనిన్ డబిబ్ంగ చితార్లకు కూడా 
మాటలు, పాటలు రాశారు. ఇవి కాకుండా, విడిగా పాటలు మాతర్మే రాసినవి కూడా చాలా పునాన్యి. 

ఆకాశరామనన్, చికక్డు దొరకడు, మరాయ్ద రామనన్, తోటలో పిలల్ కోటలో రాణి, బంగారు తిమమ్రాజు, శీర్మతి, లోగుటుట్ పెరుమాళళ్కెరుక, 
ఇదద్రు మొనగాళుళ్, మలల్మమ్ కథ, భకత్ తుకారాం, గుండెలు తీసిన మొనగాడు - మొదలైన చితార్లు వీటూరి రాసిన చితార్లోల్ కొనిన్ చితార్లు. ‘భకత్ 
తుకారాం’ లో మాటలే కాకుండా, కొనిన్ పాటలు, పదాయ్లూ కూడా రాశారు. 

విజయలలిత పికచ్రస్ పేరిట వీటూరి సొంతంగా సంసథ్ ఆరంభించి ‘అదృషట్ దేవత’ జానపద చితార్నిన్ నిరిమ్ంచారు. దాంతో చితర్నిరామ్ణంలో వునన్ 
సాధకబాధకాలు బాగా అరధ్మయినై. ఆ శాఖలో అనుభవం తకుక్వ కావడంతో కొనిన్ ఇబబ్ందులకు గురయాయ్రు. 

వీటూరికి దరశ్కతవ్శాఖలో కూడా అనుభవం వునన్ది. భావనారాయణగారి చితార్లకు రచన చేసినపప్డు దరశ్కతవ్శాఖలో ఆయన సెటుస్ మీద 
కూడా పని చేసేవారు. చాలా చితార్లకు పని చెయయ్డంతో ఆ శాఖతో కూడా మంచి పరిచయం, అందులో అనుభవం కలిగాయి. 

వీటూరి తయారు చేసిన ఎనోన్ కథలోల్ ‘భారతి’ కథ కూడా ఒకటి. ఈ కథను తానే చితర్ంగా తీసుకుని తన వూహలకు తానే రూపకలప్న 
చేసుకోవచుచ్నని తానే డైరకుట్ చెయాయ్లనుకునాన్రు. మనోరంజని పికచ్రస్ వారు ఈ కథను వినన్పప్డు వీటూరి పూహ కూడా విని ‘అయితే మీరే దరశ్కతవ్ం 
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కూడా వహించండి’ అనాన్రు. ఆ అవకాశంతో వీటూరి దరశ్కుడు కూడా అయినారు. ‘భారతి’ చితార్నికి కథకుడు, మాటలు, పాటల రచయిత, దరశ్కుడూ 
వీటూరి. 

ఈ చితర్ నిరామ్ణం పూరత్యింది; తవ్రలోనే విడుదల కానునన్ది. రామలకిష్ పికచ్రస్ అనే కొతత్ సంసథ్ పేరిట వీటూరి ఒక కొతత్ తరహా చితర్ం 
తియయ్బోతునాన్రు; ఆయనే దరశ్కతవ్ం కూడా వహిసాత్రు. 

“నేను దరశ్కుడిని కూడా కావడం కేవలం కాకతాళీయం. నా మీద సంపూరణ్మైన విశావ్సంతో ఆ బాధయ్తను నాకు వపప్జెపిప్న మనోరంజని 
పికచ్రస్ కె.వి.రెడిడ్గారికి, తకిక్న భాగసుత్లకు, పంపిణీదారులకూ నేను ఎపుప్డూ కృతజుఞ్డను. 

తొలిసారిగా నేను దరశ్కతవ్ం చేపటిట్నా  నేను అనుకునన్ది తియయ్గలిగాననన్ తృపిత్ కలిగింది. దరశ్కతవ్ం వహించగలననన్ విశావ్సం ఏరప్డింది. 
ఇక ముందు దరశ్కుడిగా కూడా సిథ్రపడాలనన్ వాంఛను కలగజేసింది; 

నా దృషిట్లో చితర్ దరశ్కుడికీ, రచయితకూ పెదద్ తేడా లేదు. ఇదద్రూ ఒకటే. రచయిత కాగితం మీద రాసాత్డు; దరశ్కుడు తెర మీద చెబుతాడు. 
ఇదద్రూ రచయతలే. అయితే రచయితే దరశ్కుడు అయినా, దరశ్కుడే రచయిత అయినా నా ఉదేద్శంలో - కొనిన్ లాభాలునాన్యి. రచయితగా తాను 
ఉదేద్శించినదానిన్, సవయ్ంగా ఆచరణలో పెటట్గలగడానికి ఆసాక్రం వుంటుంది. దీనివలల్ కొందరు ఒక మాట అంటూ వుంటారు. దరశ్కుడు, రచయిత-
ఇదద్రూ వేరేవ్రు వయ్కుత్లు కాబటిట్ రెండు మేధసుస్లు కలుసాత్యి ఒకడే రెండూ చేపడితే, ఒక మేధసుస్ తగిగ్పోదా - అని. ఇందులో కొంత నిజమూ వుంది; 
కొంత ఇబబ్ందీ వుంది. దరశ్కుడు సమరుధ్డయితే రచయిత భావాలను మరింత రాణింపజేయ గలుగుతాడు; లేకపోతే అంతా మారిపోవచుచ్. రెండు మేథలు 
తగిగ్పోయి, ఒకక్టి అయిపోయినా, చరిచ్ంచడానికి, నిరణ్యాలు చెయయ్డానికీ తకిక్న వాళుళ్ ఉండనే వుంటారు. ఏమైనా - పరసప్ర అవగాహన, ఏకీభావం 
తగిగ్పోయిన ఇవాళిట్ రోజులోల్ దరశ్కుడు, రచయిత ఒకరే అయితేనే నయమేమో అనిపిసుత్ంది.” అనాన్రు వీటూరి.  

PPP సముదార్ లసముదార్ ల  రాఘ చారయ్రాఘ చారయ్    
(( జయచితర్జయచితర్   11996666,,  పెట్ ంబర్ పెట్ ంబర్ సంచిక నుంచీసంచిక నుంచీ))  

  
“ఫలానా పదయ్ం ఏ గర్ంధంలోది మాసాట్రూ?” అని అడిగితే “ఫలానా గర్ంధంలోదిరా అబాబ్యీ” అని ఆలోచనకు 

కూడా ఆసాక్రం ఇవవ్కుండా, ఠపీమని చెపప్గల జాఞ్పకం, పర్జాఞ్గలవారు అరుదుగావుంటారు. అలాంటి అరుదైనవారిలో 
అరుదైనవారు రాఘవాచారుయ్లుగారు, ఆయన చదవని పుసత్కంగాని-ఎరగని గర్ంథంగాని, పఠించని పురాణంగాని, కంఠసథ్ం 
చెయయ్ని కావయ్ం గాని లేవు. ఆచారుయ్లుగారే ఒక గర్ంధాలయం ఒక నిఘంటువూనూ. సంసక్ృతాంధార్లోల్ ఆయనకు మంచి 
పాండితయ్మూ, పలుకుబడీ వునాన్యి. 

ఆయన రచనచేసిన దాదాపు నూరు చితార్లోల్నూ పురాణాలు, సాంఘికాలు, జానపదాలు, చరితర్లు - అనిన్రకాలూ 
వునాన్యి, వెయియ్కి పైగా రాసిన సినిమా పాటలోల్ శృంగార, రౌదర్, హాసయ్, శౌరయ్ శోకాది నవరసాలూ వునాన్యి. “కవి 
అనన్వాడు ఏ ఒకక్టో రాయగలిగేవాడు కాదు. అనీన్ రాయగలడు-రాయాలి. అలా రాసిన వాడే కవి”  అంటారాయన. 

చలనచితార్లోల్_అందులోనూ పౌరాణిక చితార్లోల్ మొటట్ మొదటిసారిగా వాడుక భాష వాడినవారు ఆచారుయ్లుగారు. 
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ఆయన రచనచేసిన తొలిచితర్ం ‘కనకతార’లో వాడుక భాషలో సంభాషణలు రాసూత్వుంటే - నిరామ్తలు ముకుక్ మీద వేలు వేసుకునాన్రు. “ఇదేమిటి ఈ 
భాష ?” అనుకునాన్రు. “ఇదే భాష, పర్జల భాష. ‘కూరుచ్ండుడు – దయసేయుడు’ అనే గర్ంధపదజాలం సినిమాలోల్ ఎందుకు? పదిమందికీ దగగ్రగా 
వుండే ‘దయచేయండి’ లాటి పదాలే వుండాలి” అని వాదించి - వాయ్వహారిక భాషను పర్వేశపెటాట్రు సముదార్లగారు. 

1902 వ సంవతస్రం జూలై 19 వ తేదీన గుంటూరుజిలాల్లో వునన్ రేపలెల్ తాలూకా పెదపులివరుర్ గార్మంలో “పండితుల” ఇంట జనిమ్ంచారు 
రాఘవాచారుయ్లుగారు. ఆచారుయ్లుగారి తండిర్గారూ, తాతగారూ సంసక్ృతాంధార్లోల్ పాండితయ్ం సంపాయించినవారు. సరసవ్తీదేవి ఇంటోల్నే 
సాకాష్తక్రించినందువలల్ ఆమె కటాక్షం రాఘవాచారుయ్లవారికి చినన్పప్డే కలిగింది ! 

రేపలెల్ హైసూక్లోల్ నాలుగోఫారం చదువుతునన్పప్డు ఆయన కవితవ్ం చెపప్డం పార్రంభించారు. ఆయన సాహచరయ్ం అంతా పండితులతోనూ, 
కవులతోనే. బడిలో ఉపాధాయ్యులకు ఆయన ‘పిర్యమైన విదాయ్రిథ్’ తెలుగుమాసాట్రికి ఆచారుయ్లుగారంటే ఎంత అభిమానం వుండేదో అంత అభిమానమూ 
ఇంగీల్షు మాసాట్రికీ వుండేది. ఎంచేతంటే ఆయన ఇంగీల్షులోనూ మంచి మారుక్లే సంపాయించేవారు. ‘సూక్లు పేల్గౌర్ండు’ ఎలా వుంటుందో ఆయనకు 
తెలియకపోయినా ‘పాఠశాల వాయ్యామ సంఘానికి’ ఆయనే కారయ్దరిశ్ ! దీనికి కారణం మరేమీ లేదు కారయ్దరిశ్గా వుండ వలసిన వాడికి ముఖయ్ంగా 
తెలివితేటలుండాలని, రాఘవాచారుయ్లు గారిని ఎనిన్క చేసుకునాన్రు. 

1918వ సంవతస్రంలో ఆచారుయ్లుగారికి ‘అవధానం’ అంటే ఏమిటో తెలిసి ఆ సాధనలో పడాడ్రు. ఏ ఐదారుమైళళ్ దూరంలోనో ఏ పండితుడైనా 
‘అవధానం’ చేసుత్నాన్డంటే చాలు ఆయన అకక్డికి పరిగెతాత్రనన్మాటే. 

సూక్లు పైనలు ఐపోయిన తరావ్త సముదార్లగారు ‘పాఠశాల చదువుకు’ సవ్సిత్ చెపిప్ ‘అసలు చదువు’ సాగించారు. సవ్యంగా కృషిచేసి 
సంసక్ృతాంధార్లోల్ పాండితయ్ం, ఆంగల్భాషలో పార్వీణయ్ం సంపాయించారు. తరావ్త ఆయనకు గుంటూరుజిలాల్ గర్ంధాలయ సంఘంతో బాగా సంబంధం 
ఏరప్డింది. అపప్డే ఆయన, రోజుకు వెయియ్పేజీల చొపుప్న చదివి మొతత్ం గర్ంధాలనీన్ - దాదాపు “బటిట్” వేశారు. 

రాఘవావాచారుయ్లుగారు ఉపుప్ సతాయ్గర్హంలో కూడా పాలొగ్నాన్రు.  
బెజవాడలో ‘ఫెర్ండస్ అండ కో’ అనే వాయ్పారసంసథ్ ఒకటి వుండేది. ఆ సంసథ్ అధిపతికి సాహితాయ్భిలాష ఎకుక్వ, నాటకాల మీద మంచి మకుక్వ. 

సాహితయ్ంలో మంచి పర్వేశం కూడా వునన్ది. ఆచారుయ్లుగారు ఎవరితోనో ఒకనాడు ఆ కంపెనీకి వెళితే ఆ కంపెనీ యజమానికి ఆచారుయ్లుగారిని 
పరిచయంచేసి, ఆయనను రాఘవాచారుయ్లుగారికి పరిచయం చేశారు “వీరు గూడవలిల్ రామబర్హమ్ం గారు. ఈ ఫెర్ండస్ అండ కో వీరిదే. రసహృదయులు” 
అని. 

రామబర్హమ్ంగారు చలనచితార్లకు దరశ్కతవ్ం వహిసాత్రని గాని, రాఘవాచారుయ్లుగారు రచనలు చేసాత్రనిగాని వాళెళ్వరూ అపప్డు వూహించి 
వుండరు! తరావ్త వాళిళ్దద్రూ ఆ పనుల్ నిరవ్హించవలసిన యోగం వుండడంచేతే కాబోలు-వారిదద్రిమధయ్ సేన్హం బాగా పెరిగింది. ఇదద్రూ కూచుని గంటల 
తరబడి సాహితయ్ చరచ్లు చేసేవారు. ఆ చరచ్లోల్ గూడవలిల్గారు వాయ్పారమూ, సముదార్లవారు పర్పంచమూ మరిచిపోయేవారు! అపప్డు 
రాఘవాచారుయ్లగారి రచనలు తరచూ పతిర్కలోల్ పడుతూవుండేవి. 

సాహితాయ్భిలాష వెనకుక్పోతుందనో ఏమో ఆచారుయ్లుగారు ఎకక్డా ఉదోయ్గం చెయయ్లేదు. “మీ ఉదోయ్గం ఏమిటండీ?” అని ఎవరైనా అడిగితే. 
“పుసత్కాలు చదువుకోవడం, ఏదేనా రాసుకోడం, మంచిచెడడ్లు తరిక్ంచడం” అని సమాధానం చెపేప్వారాయన.  

అపప్డు గుంటూరు జిలాల్బోరుడ్ అధయ్కుష్లుగా వుంటునన్ జాగరల్మూడి కుపుప్సావ్మి చౌదరిగారికి రాఘవాచారుయ్లగారంటే మంచి అభిమానం 
వుండేది. వీలైనపప్డలాల్ ఆయనున్ పిలిచి పదాయ్లు చెపిప్ంచుకుంటూ వుండేవారు. ఆచారుయ్లగారితోపాటు ఇంకొకాయన కూడా వచిచ్ సాహితయ్ చరచ్లోల్ 
పాలొగ్నేవారు, ఆయన కొసరాజు రాఘవయయ్చౌదరిగారు !  



  

øöeTT~                                                                                 www.koumudi.net   
                              

32  ఫాల్ ష్ బాయ్క్ 

కొనాన్ళళ్కు రామబర్హమ్ంగారు ‘ఫెర్ండస్ అండ కో’ ను మూసేసి - మదార్సు వెళిళ్ ‘సమదరిశ్ని’ పతిర్కలో సహాయ సంపాదకుడిగా చేరారు. తాపీ 
ధరామ్రావుగారికి కూడా ఆ పతిర్కతో సంబంధం వుండేది.  

‘కమమ్చరితర్’ అనే విషయంమీద పరిశోధనలు చెయయ్డానికి కుపుప్సావ్మి చౌదరిగారు, రాఘవాచారుయ్లుగారిని మదార్సు విశవ్విదాయ్లయంలో 
వునన్ పార్చీన లిఖిత పుసత్కభాండాగారానికి పంపించారు. ఆ పనిమీద వచిచ్నపప్డు ఆచారుయ్లుగారు ‘సమదరిశ్ని’ పతిర్కతో కూడా కొంత సంబంధం 
ఏరప్రచుకునాన్రు. కారణాంతరాలవలల్ ఆ పతిర్క ఆగిపోవడంతో రామబర్హమ్ంగారు బెజవాడ, పరిశోధన పూరిత్కావడంతో రాఘవాచారుయ్లుగారు 
గుంటూరూ చేరుకునాన్రు. 

రామబర్హమ్ంగారూ, ఆచారుయ్లు గారూ తరావ్త ‘పర్జామితర్’ లో పనిచేశారు. ఆ పతిర్క అపప్డు బెజవాడ నుంచి వెలువడేది. ఏవో ఇబబ్ందులొచిచ్ 
ఆ పతిర్క ఆగిపోతే - సముదార్లగారూ, గూడవలిల్ గారూ మదార్సు వచిచ్ ‘పర్జామితర్’ను రాజకీయ వారపతిర్కగా పార్రంభించారు. ఇది 1934 లో. అపప్డే 
బి.యన.కె.పెర్స వెలిసింది - ‘పర్జామితర్’ అకక్డే అచచ్యేది. 

తరావ్త రామబర్హమ్ంగారి మనసు సినిమాలమీదికి మళళ్డం ‘దౌర్పదీ వసాత్ర్పహరణం’ చితర్ంతో ఆయనకు కొంత సంబంధం ఏరప్డడం 
జరిగాయి. రాఘవాచారుయ్లుగారికి బి. యన. రెడిడ్. నాగిరెడిడ్గారల్తో పరిచయం ఏరప్డింది.  

“కనకతార” చితార్నికి రామబర్హమ్ంగారు పొర్డక్షన డైరెకట్రుగా ఉండేవారు. చితార్నికి రచయిత ఎవరా అని మీమాంస వచిచ్ంది. 
“రాఘవాచారుయ్లవారితో రాయిదాద్ం” అనాన్రు రామబర్హమ్ం.  

రామబర్హమ్ంగారి పోర్దబ్లంవలల్ రాఘవాచారుయ్లుగారు “కనకతార” చితార్నికి మాటలూ, పాటలూ, పదాయ్లూ రాశారు. ఇది ఆయన మొదటి 
చితర్ం. సినిమా రచయితగా ఆచారుయ్లుగారు అలా పరిచయమైనారు. ఆ చితర్ం బాగా ధనారజ్న చేసింది. ఆయన పర్వేశపెటిట్న వాయ్వహారిక భాష అందరికీ 
నచిచ్ంది.  

హెచ. ఎం. రెడిడ్గారు, బి. యన. రెడిడ్గారూ ‘రోహిణీ’ సంసథ్ సాథ్పించి _ ‘గృహలకిష్’ నిరామ్ణానికి పూనుకొని - రాఘవాచారుయ్లుగారిని 
రచయితగా తీసుకునాన్రు. ఈ చితర్ం సాంఘికం ! ఐతేనేం అదేమాతర్ం ఇబబ్ంది అనిపించలేదు సముదార్లగారికి.  

తరావ్త వాహినీసంసథ్ వెలియడం తో ఆచారుయ్లుగారు ‘వాహినీ’లో చేరి ‘వందేమాతరం’ ‘సుమంగళి’ ‘దేవత’ ‘పోతన’ ‘సవ్రగ్సీమ’ ‘వేమన’ 
చితార్లకు రచన చేశారు.  

1950 లో వినోదా పికచ్రస్ సంసథ్లో ‘భాగసావ్మి’ గా చేరి ‘సతరీ సాహసం’ ‘శాంతి’ ‘దేవదాసు’ చితార్లు రాశారు. ఆయన ఒకక్ పాటలే రాసిన 
మొదటి చితర్ం జెమినీవారి ‘జీవనుమ్కిత్’.  

రాఘవచారుయ్లు గారి పెదద్ అబాబ్యి రామానుజాచారుయ్లు ‘మాయలోకం’ చితర్ంలో తండిర్గారికి సహాయపడాడ్రు అందులో కొనిన్ పాటలు కూడా 
రాయడంతో ‘సినిమా’లోల్ ఆయన కూడా రచయితగా పరిచయమైనారు. ఆయనే సముదార్ల జూనియర.  

1962వ సంవతస్రం జులై 18 న ఆచారుయ్లుగారికి వైభవంగా మదార్సులో ‘షషిట్పూరిత్’ మహోతస్వం జరిగింది.  
సముదార్లగారు చితార్లకు కేవలం రచన మాతర్మే చెయయ్లేదు. కొనిన్ంటికి దరశ్కతవ్ం కూడా వహించారు. ‘వినాయక చవితి’ ‘భకత్ రఘునాథ’ 

‘బభుర్వాహన’ చితార్లు ఆయన దరశ్కతవ్ంలో తయారైనవి.  
ఇపప్డు ఆయన-చినీన్ బర్దరస్ వారి ‘సుమతి’ యస.యమ. యస. వారి ‘గోరాకుంభార’ తారక రామావారి ‘కృషాణ్వతారం’ మాధవీ వారి 

సాంఘిక చితార్లకు రచన చేసుత్నాన్రు.  
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“సినిమాలలో జన సామానాయ్నికి అరథ్ం కాని పదాయ్లను జొపిప్ంచడంలో ఆరథ్ంలేదు. పర్యోజనం అంతకనాన్ లేదు. ఆ పదయ్ం చివర జరిగే 
‘రాగాలాపన’ కూడా రసోతప్తిత్కి భంగం కలిగిసుత్ంది. కోపంతోనూ యుదాధ్లోల్నూ వాదనలోల్నూ పదాయ్లు చదవడం నాకేమాతర్ం నచచ్దు. ఐతే దరశ్కులు, 
నిరామ్తలూ కావాలంటారు కాబటిట్ - తపప్డం లేదు. ఐతే - నా ఉదేద్శంలో ఇవి శుదధ్ అనవసరం అని. ఎంచేతంటే ఆ పదయ్ంలో వునన్ భాషగాని, భావంగాని 
ఎంతమందికి ఆరథ్మవుతుంది ? పైగా పదాయ్లోల్ వాదించుకోవడం కూడా ఏమంత మంచి పదద్తి ?” అంటారాయన.  

“పురాణ కధలోల్ లేని విషయాలను మేము చితార్లోల్ పర్వేశ పెడుతునాన్మని, లేని పాతర్లను సృషిట్సుత్నాన్మని అంటారు. ఇది నిజమే ఐనా 
సమరథ్నీయం. ఎంచేతంటే పురాణంలో వునన్ విషయానిన్ తెరమీద చెపప్డానికి గాని, రాయడానికి గాని కొంత ‘డార్మా’ అవసర మవుతుంది. ఆయా పాతర్ల 
ఔచితాయ్నికి భంగం కలగకుండా - అసలు కధలోని పాతర్ పోషణకు దెబబ్ తగలకుండా చేసేత్ ఏమీ తపుప్లేదు. అది వాంఛనీయం కూడా ! మహాభారతంలో 
వునన్ ‘శకుంతల’ కధను తీసుకుని కాళిదాసు నాటకంగా రాపినపప్డు ‘నాటకీయత’ కోసం మూలంలో లేని మారుప్లు కొనిన్ చేశాడు. నాయకుడైన 
దుషయ్ంతుని పాతర్ను ఉదాతత్ంగా చితిర్ంచడానికని - కాళిదాసు నాటకంలో ‘శాపం’ విషయానిన్ పర్వేశ పెటాట్డు. ఇలా ఔచితికి భంగం రానీయకుండా 
జనరంజకం చెయయ్డానికి కవులు ఇటువంటి సావ్తంతార్య్నిన్ తీసుకునాన్రు. ‘రామాయణం’ రాసిన మహా కవులు కూడా ‘వాలీమ్కి రామాయణంలో లేని 
ఘటాట్లను పర్వేశ పెటాట్రంటే. కారణం ఇదే ! ‘కథ’లో ఒకలా వుండే ‘కథ’ను తెరమీద గాని, రంగంమీద గాని చెపప్డానికి పర్యతన్ం చేసినపప్డు – 
‘డెర్మటిక’గా వుండాలి. మానవ హృదయ పర్వృతుత్లు ఇపప్డెలా వునాన్యో, అపప్డూ అలాగే వుండేవి. అంచేత, రసభంగం చెయయ్ని మారుప్లు - ఎంతో 
అవసరమైతే తపప్ - కవులు చేసూత్నే వునాన్రు - చెయాయ్లి కూడా.” 

“సినిమా సిర్క్పుట్ ముందే సిదధ్ం చేసుకోవడం అనన్ది చాలా మంచి పదద్తి. కావలసినది ఏమిటో అనుకుని, విపులంగా చరిచ్ంచుకుని కుష్ణణ్ంగా 
అరధ్ం చేసుకుని రాసుకునాన్క - మళీళ్ మారుప్లు అనేవి అవసరం కావు. సిర్క్పుట్ మీద నమమ్కం లేకపోయినపప్డే - అడుగడుకీక్ మారుప్లు అవసరం 
అనిపిసూత్ వుంటాయి. అందుకనే ముందే నమమ్కం సంపాదించుకోడానికి – చకక్గా చరిచ్ంచుకుని “ఇదీ” అనుకోవాలి. నేను పని చేసిన దరశ్కులలో ఈ 
పదధ్తిని అనుసరించి కుష్ణణ్ంగా ‘సిర్క్పుట్’ చరిచ్ంచి ముందే రాయించిన వాళళ్లో శీర్ కె. వి. రెడిడ్, శీర్ యన. టి. రామారావు ముఖుయ్లు!” అనాన్రు 
ఆచారుయ్లుగారు. ‘వెండి పెటెట్’లో వునన్ తమలపాకులు తీసి, ‘తాంబూలం’ వేసుకుంటూ.  

PPP     టిటి.. ..ఎఎ ..శరమ్శరమ్    
ఆరుట్ఆరుట్   డైడై రెకట్ రురెకట్ రు      

((తెలుగు నిమాతెలుగు నిమా  11994488,,  ఏపిర్ ల్ ఏపిర్ ల్ సంచిక నుంచీసంచిక నుంచీ))  
ఒక చితర్ం విజయవంతమయిందంటే దానికి కారకులు ఒకక్ నటీ నటకులు మాతర్మేకారు. మీరు 

తెరపైన చూడని టెకీన్షియనల్ శర్మ ఎంతో వుంటేగాని చితర్ం విజయవంతమవటానికి వీలు లేదు. మదార్సు చితర్ 
పరిశర్మలో వునన్ ముఖయ్ ఆరుట్ డైరకట్రల్లో శీర్ టి.వి.యస.శరమ్ గారు ఒకరు. వీరిని పాఠకులకి పరిచయం 
చేసుత్నాన్ము. పర్తి సంచికలోనూ ఒక టెకీన్షియన ని పాఠకులకి పరిచయం చేసాత్ము. సం!! 
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*  *  * 
1909 సం||లొ నెలూల్రు జిలాల్ పొదిన తాలూకాలోనునన్ తంగిరాల సుబబ్యయ్ అనే గార్మ మునసబుకి జనిమ్ంచాడు. టి.వి.యస.శరమ్. శరమ్కి 

ఎనిమిదేళళ్ వయసుస్ వునన్పుడు, సేన్హితులతో ఆడుకుంటూండగా, రాళుళ్ పగలగొటట్టానికి కూరచ్బడిన మందుగుండు పేలటం, తతఫ్లితంగా 
ఆడుకుంటునన్ కురార్ళళ్కి గాయాలు తగలటం శరమ్ ఎడంచేయికి దెబబ్ తగలటం జరిగాయి. డాకట్రల్ సలహా పర్కారం శరమ్ ఎడం చేయిని ఏంపుటుయ్వేట 
చేశారు. ఆనాటినుంచీ శరమ్ వంటిచేయి వాడయాయ్డు.  

అసలే బీదవాడు అయిన శరమ్ తండిర్కి వుదోయ్గం పోవటంవలల్ నిలువ నీడలేక నెలూల్రు చేరుకునాన్రు. అపుప్డు శరమ్కి తొమిమ్దేళుళ్. నెలూల్రులో 
ఒక సతర్ంలో నివసిసూత్ండేవారు. శరమ్కి ముగుగ్రు తముమ్ళుళ్, ఒక చెలెల్లు. ఉదోయ్గం లభించక; యింత సంసారానిన్ మోయలేక శరమ్తండిర్ బార్హమ్ణీకం 
పార్రంభించాడు. అదే సతర్ంలో 10 సంవతస్రాలు గడిపారు. శరమ్ చదువుకుంటూండేవాడు. నెలూల్రులో పెదద్ గాలివాన వచిచ్ంది. శరమ్కి దాదాపు 19 
సంవతస్రాలు. ఆ గాలివానలో శరమ్ తండిర్ మరణించాడు.  

తండిర్ని పోగొటుట్కునన్ శరమ్లో విరకిత్ ఏదో భయం మళీళ్ కొంత మొండిధైరయ్ం రగులుక్నాన్యి. ఆనాటినుంచీ పార్రంభించాడు శరమ్ జీవితంతో 
హోరాహోరీగా యుదధ్ం.  

దేశ సంచారం బయలుదేరాడు. ఆగార్, నాసిక_హైదార్బాదు మొదలయిన వూళుళ్ తిరిగి తిరిగి చివవ్రికి విజయనగరం చేరుకునాన్డు. డబుబ్లేని 
శరమ్ ఈ వూళళ్నీన్ ఎలా తిరిగాడు! ఈ పర్శన్కు సమాధానం మీ వూహాతీతం కాదు. విజయనగరంలో కటుట్ సూరయ్నారాయణ శాసిత్ గారి దగగ్ర సంగీతం 
నేరుచ్కోవటం పార్రంభించాడు. దాదాపు ఒకటినన్ర సంవతస్రం విజయనగరంలోనే వుండి, యువకుడూ చంచల మనసుక్డూ అయిన శరమ్ హైదార్బాదు 
చేరుకునాన్డు. హైదార్బాదు లో హుసేన బక్ష్ పర్ముఖ చితర్కారుడు దగిగ్ర చితర్కళ నేరుచ్కొనటం పార్రంభించాడు. కొంతకాలం హైదార్బాదులో గడిపి 
అకక్ణుణ్ంచి బందర చేరుకునాన్డు. డబుబ్లేని, వుదోయ్గంలేని శరమ్ ఈ సంచారం ఎలా సాగించాడు ? ఈ వూళళ్లోల్ ఎలా జీవించాడు బర్తకాలనే యిచఛ్వునన్ 
పర్తివయ్కీత్ ఏవో కొనిన్ మారాగ్లు వెదుకుక్ంటాడు.  

శీర్ ఈరంకి వెంకటశాసిత్ గారి అభిమానానిన్ సంపాదించుకుని, ఆంధర్జాతీయ కళాశాలలో పర్వేశించాదు శరమ్. ముటూన్రి కృషాణ్రావు, 
చెరుకువాడ లకీష్నరసింహరావు, మనన్వ రాజగోపాల కృషణ్యయ్, ధనసుస్ సూరయ్నారాయాణరావు శాసిత్, వారణాసి సదాశివపంతులు మరికొందరి 
పెదద్మనుషుయ్ల ఆదరానిన్ సంపాదించుకుని వారాలు చేసుకుంటూ చితర్లేఖనం నేరుచ్కుంటూండేవాడు. నవువ్లరాణి, నవువ్లతోట అనే రెండు తెలుగు 
పతిర్కలకి బొమమ్లు గీసూత్ కొంత సంపాదించుకునే వాడు.  

ఒక హిందీ నాటకంలో అలెగాజ్ండర పాతర్ ధరిసూత్ండేవాడు కూడా. ఆంధర్జాతీయ కళాశాల గురించి ఒక ముకక్ చెపాప్లి. ఆంధర్దేశంలో 
పేరుపడడ్ చితర్కారులయిన కౌతా రామోమ్హన, అడివి బాపిరాజు, మాధవపెదిద్ గోఖలే, చలనచితర్ పరిశర్మలో పేరుపడడ్ చితర్కళా దరశ్కులు ఎస.వి.ఎస. 
రామారావు, శరమ్, ఎస.ఎస.బర్హమ్ కూడా ఆంధర్ జాతీయాకళాశాల నుంచి వచిచ్న వారే. బరోడా సంసాథ్న చితర్ కారుడు శంకరరామనాధన కూడా ఈ 
కళాశాలనుంచి వచిచ్న వాడే. శరమ్ సహోధాయ్యి అయిన డైరెకట్ర సి.పులల్యయ్ పర్పర్ధమంగా శరమ్ని మదార్సు పిలిపించి సాట్ర పబిల్సిటీ అనే ఒక 
అడవ్రట్యిజింగు కంపెనీలో పర్వేశ పెటాట్డు. ఆనాటినుంచీ శరమ్కి చలనచితర్ పరిశర్మతో సంబంధం ఏరప్డింది. ఈ పబిల్సిటీ కంపెనీ, సాట్ర కంబైనస్ అనే 
సినిమా కంపెనీగా మారటం కొలాహ్పూరులో హరిశచ్ందర్ తీయటం, శరమ్కూడా వెళిళ్ ఆరుట్ డైరెక్షన నేరుచ్కొనటం సంభవించాయి. కొంతకాలం 
అసిసెట్ంటుగా పనిచేసి, తరావ్త తరావ్త సవ్ంతంగా ఆరుట్డైరెక్షన నిరవ్హించాడు. శరమ్ ఆరుట్ డైరెక్షన యీ చితార్లలో మనం చూశాం. హరిశచ్ందర్, 
సతీతులసి, మారక్ండేయ, బాలాజీ, మైరావణ, భూకైలాస, విశవ్మోహిని, పారవ్తీకళాయ్ణం, కృషణ్పేర్మ, గరుడగరవ్భంగం, సీతారామజననం, సతయ్భామ, 
భీషమ్, గొలల్భామ, ఎకుస్కూయ్జ మీ, అరవ అశోక కుమార, ఋషయ్శృంగం, ధన, అమరావతి, పారిజాతం, కంకణం, దోర్హి.  
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తారల జీవితాలకీ టెకీన్షియనల్ జీవితాలకి వునన్ వయ్తాయ్సం పాఠకులకి గోచరిసుత్ందని విశవ్సిసుత్నాన్ను. తృటికాలంలో తారాజువువ్ మలేల్ 
ఆకాశానిన్ అందుకోలేడు టెకీన్షియన, కషట్పడి ఒకొక్కక్ అడుగే వేసూత్ జీవితానిన్, భవిషయ్తుత్ని నిరిమ్ంచుకుంటాడు టెకీన్షియన. శోభనాచల సూట్డియో 
ఆరుట్డైరెకట్రుగా పనిచేసూత్, పెదద్ జీతం సుమారు రూ.1000 యీనాడు సంపాదిసుత్నన్ శరమ్ యీ సిథ్తికి చేరుకొవటానికి ఎంతకాలం ఎంత శర్మ 
అవసరమైందో ఆలోచించండి.      

PPP     కాంచనమాల కాంచనమాల     
((తెలుగు నిమాతెలుగు నిమా  11994488,,  ఏపిర్ ల్ ఏపిర్ ల్ సంచిక నుంచీసంచిక నుంచీ))  

 తెనాలి సమీపంలో కూచిపూడి అనే గార్మంలో నివసించే దాసరి నారాయణదాసు కుమారెత్ 
కాంచనమాల. పినతండిర్ వీరాసావ్మి ఇంటోల్ పెరిగింది కొంతకాలం. వీరాసావ్మి సంఘసంసక్రత్, 
వైలనిసుట్. ఈయన ఇంటోల్ పెరిగిన కాలంలోనే కాంచనమాలకి కొంత సంగీతం, విజాఞ్నం అబిబ్ంది. ఆమెకి 
పదమూడు ఏళుళ్నన్పుప్డు, సినిమాలలో చేరాలని బుదిధ్పుటిట్ంది. కాని, అపప్టోల్ ఖాయ్తి గడించిన ఒక 
దరశ్కుడు, కాంచనమాల ముఖం సీర్క్నుకి పనికిరాదనాన్డు.  

ఆ తరావ్త కొంతకాలానికి కపిలవాయి రామనాథశాసిత్, ఋషేయ్ందర్మణి నటించిన ’కృషణ్ 
తులాభారం’ లో యీమెకి అవకాశం లభించింది. అపప్టికే గాలి వెంకయయ్తో కాపురం చేసూత్ండేది. కృషణ్ 
తులాభారంలో కాంచనమాల నటించిన పాతర్ మరీ చినన్దవటం వలల్, పైగా యీ చితర్ం విజయవంతం 
కాకపోవటం వలల్, కాంచనమాలకి పేరు రాలేదు.  

తెనాలి వారు ’వీరాభిమనుయ్’ కి ఆరిట్సుట్లని అందచేసే కాంటార్కుట్ తీసుకోవటం వలల్ యీమెకి 
వీరాభిమనుయ్లో అవకాశం లభించింది. వీరాభిమనుయ్కోసం తీసిన టెసుట్షాటుస్ చూసి, పర్ఖాయ్త సతరీ నిరామ్త 
బాయిజదన బాయి ముగుధ్రాలయిందనీ, పర్ఖాయ్త హిందీ చితార్లలో వేయిసాత్నని అడగాగ్ అందుకు 
కాంచనమాల అంగీకరించలేదనీ తెలుసుత్నన్ది. ఆ తరావ్త విపర్నారాయణలో నటించింది. 
విపర్నారాయణలో యీమె నటన చూసి, కీ.శే.గూడవలిల్ రామబర్హమ్ం గారు “యిపప్టికి తెలుగు 

సినిమాలకి ఒక తార వచిచ్ంది” అని పర్జామితర్లో వార్శారు. గృహలకిష్ తరావ్త కాంచనమాల తారాపథానిన్ చేరుకుంది. మాలపిలల్, వందేమాతరం, మళీళ్ 
పెళిళ్, యిలాల్లు, మైరావణలలో నటించింది. 1941 పార్ంతాలకి, కాంచనమాలకి ఒకక్ తెలుగు సినిమా పరిశర్మలోనే కాక, దకిష్ణదేశ సినిమా పరిశర్మ 
అంతటిలోనూ ఒక పెదద్ విలువ ఏరప్డింది.  

జెమినీ సూట్డియోస పార్రంభించి, దకిష్ణదేశ సినిమా పరిశర్మ అంతటినీ అరచేతులోల్ బిగిదాద్మని వుదేద్శించి, ఆనాటి పర్ఖాయ్త తారలనీ, 
టెకీన్షియనల్ని బుక చేయ పార్రంభించాడు వాసన.  

జెమినీ వారి నాలుగు చితార్లలో నటించటానికి బుక చేశాడు కాంచనమాలని వాసన. ఆరిధ్కంగా, సాంఘికంగా, మనిషి సిథ్తి పెరిగినపుడు, ఆ 
పరిణామంలో కాకపోయినా, కనీసం కొంతయినా విజాఞ్నమూ, సంసాక్రమూ పెరిగితే కాని తటుట్కోవటం కషట్ం. అలాకాని సందరభ్ంలో మానసిక 
వైపరీతాయ్లు కలగటం సహజం.  
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తెలుగు దేశంలో వుతత్మ నటీమణిగా పూజింపబడిన కాంచనమాలకి అహంకారం కలిగింది. అంతే కాకుండా పర్తి మనిషినీ_పర్తివయ్కిత్నీ 
శంకించటం పార్రంభించింది. ఇవనీన్ మానసిక వైపరీతాయ్లే. సామానయ్ మనిషి సవ్భావానికి యీమె సవ్భావానికీ యిదే వయ్తాయ్సం. ఈ వయ్తాయ్సానేన్ పిచిచ్ 
అంటారు.  

బాలనాగమమ్లో నటించేటపుప్డే కాంచనమాల మతి కొంచెం అసిథ్రంగా వుండేది. లక్షణాలు పైన చెపాప్ను. దీనికి తోడు దేహ అనారోగయ్ం. కాని 
అపప్టోల్ యీమె మతి సిథ్రంగా లేదని ఎవవ్రూ అనుకోలేదు. గీరావ్ణం అనాన్రు. చీటికి మాటికి కయియ్మనటం పార్రంభించింది. జెమినీలో పనిచేసే 
వుదోయ్గులకి యిది భరించటం కషట్ంగా వుండేది. వైషమయ్ం పెరిగింది.  

ఒకసారి పోటాల్ట శృతి మించింది. వాసన వచిచ్ తీరుప్ చెపప్బోయాడు. కాంచనమాల వాసనీన్ తిటిట్ంది.  
మేకప తీయించమనాన్డు. నషట్పరిహారంగా లక్షరూపాయలకి పైన యిచుచ్కోమని, వాసన రిజిషట్ర నోటీసు యిచాచ్డు. వాసన రిజిషట్ర నోటీసుకు 

కాంచనమాల బెదిరిపోయింది. రాజీకి సిదధ్మైంది. అపప్టికి జెమినీ నుంచి కాంచనమాలకి 22.5 వేల రూపాయలు ముటాట్యి. బాలనాగమమ్ పూరిత్ 
చేసేటటుట్గా, ఆ తరావ్త, నెలకి 500 రూ. అలవెనుస్తో మరొక చితర్ంలో నటించేటుట్గా రాజీ కుదిరింది. 

రాజీ కాగితాలమీద సంతకం పెటట్టానికయితే అంగీకరించింది కాని, మళీళ్ జెమినీ సూట్డియోస లో అడుగుపెటట్డానికి సిదధ్పడలేదు. 
కాంచనమాల. ఆతామ్భిమానం అందుకు కారణం. ఈ ఆతామ్భిమానమే అతిగా వుండటం యీమె మానసిక చాంచలాయ్నికి కారణం.  

తెనాలికి వెళిళ్ తలుపులు మూసుకుంది. ఎవవ్రితోనూ, మాటాల్డదు. ఎకక్డికీ వెళళ్దు. వాసన రాజీ, సినిమాలు అనీన్ మరిచిపోవ పర్యతిన్ంచింది. 
దీనిన్ ఎసేక్పిజమ అంటారు. ఆ తరావ్త ఆరు నెలలకి ఆమె భరత్ గాలి వెంకయయ్ మరణించటం జరిగింది. అసలే కషాట్లోల్ చికుక్కునన్ కాంచనమాల మనసుస్ 
వెంకయయ్ మరణంతో దదద్రిలిల్ంది.  

మరికొంత చలించింది. కాంచనమాలకి పటిట్న పిచిచ్ భయంకరమైంది కాదు. ఒకరికి హానిచేసే పిచీచ్ కాదు. నవువ్తుంది. కిలకిల నవువ్తుంది. 
ఎవరనాన్ పలకరిసేత్ పలకదు. పలికితే సరయిన జవాబు యివవ్కపోవచుచ్.  రికాష్లు జటాక్లు ఎకిక్ తిరుగుతుంది. ఇవే ఆమె పిచిచ్ లక్షణాలు. ఈ లక్షణాలు 
కూడా ఎపుప్డు వుండేవి కావు. ఎపుప్డో ఒకపుప్డు కనుపిసాత్యి. తతిమామ్ సమయాలలో సిథ్రంగానే వుంటుంది.  

తెనాలిలో సతయ్నారాయణ టాకీసు నిరవ్హిసుత్నన్ శివలింగపర్సాద వుంటునన్ వీధిలోనే కాంచనమాల నివసిసూత్ండేది. పర్సాద కి కాంచనమాల 
మీద కల అభిమాన గౌరవాలవలల్_వెంకయయ్ మరణానంతరం దాదాపు రెండు సంవతస్రాలు మగదికుక్ లేకపోవటం వలల్, కాంచనమాల మతికొంత సిథ్మిత 
పడటం వలల్, కాంచనమాల, పర్సాద లకు బాంధవయ్ం ఏరప్డింది.  

మళీళ్ సినిమా పరిశర్మలో అడుగుపెడితే మిగిలివునన్ కాసత్ మతి చాంచలయ్ం పోతుందని, 1946 లో పర్సాద కాంచనమాలని మదార్సుకి 
తీసుకొచాచ్డు. సాట్ర కంబైనుస్, ఫేమస ఫిలింస వారు కలిసి ’ఆడజనమ్’ తీదాద్మనుకునాన్రు. కొనిన్ ఆటంకాలవలల్ ఆ పర్యతన్ం ఫలించలేదు.  

ఆమెకి సినిమాలలో నటించాలని యీనాడు ఎంతో వుతాస్హం వుంది. కెమెరా ముందు నిలబడగానే ఆమె పర్వరత్నలో ఎంతో మారుప్ వసుత్ంది. 
ఆమె భరత్ పర్సాదే సవ్యంగా కాంచనమాలతో చితర్ం తీయటానికి సనాన్హాలు జరుపుతునాన్రు.  

కనీసం 1949 లోననాన్ కాంచనమాలని మళీళ్ తెరపై చూడటానికి సినిమా పేర్క్షకులకి అవకాశం లభిసుత్ందని ఆశిసుత్నాన్ను. .      
PPP 

 

I 
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    భానుమతి భానుమతి     
( ( నిమారంగం నిమారంగం 11996633,,  జనవరి జనవరి సంచిక నుంచీసంచిక నుంచీ))  

       సినీ కెమేరా ఎపుప్డైనా మీ హృదయంలోకి చొచుచ్కు పోయిందా ? వెండితెరతో మీరెనన్డైనా 
ఐకయ్మైపోయారా ?  

ఏ.వి.యం. వారి ’అణణ్య’ అనే తాజా తమిళ చితర్ం చూసూత్ంటే మీకా అనుభూతులు కలుగుతాయి. ఆ 
చితర్ంలో ఒక కొతత్ భానుమతి కనిపిసుత్ంది; నటిగా మరో పదేళుళ్ ముందుకు పురోగమించిన భానుమతి కనిపిసుత్ంది. 
’మాయామృగ’ అనే పర్ఖాయ్త వంగ నవల ఆధారంగా నిరిమ్ంచబడిన ఆ తమిళ చితర్ంలో ఇంకా ఎస.వి.రంగారావు, 
హరనాధ, జానకి మునన్గు తెలుగు తారలతో పాటు ఆరితేరిన తమిళ తారలు కూడా నటించారు. కాని, భానుమతి 
పకక్న వాళెళ్వరూ మనకు కనిపించరు. థియేటర నించి బయటకు వచాచ్క కూడా భానుమతి ఆ చితర్ంలో పర్దరిశ్ంచిన 
హావభావ అభినయాలే మన కళళ్ ముందు మెదులుతుంటాయి.  

ఒకక్ ముకక్లో చెపాప్లంటే ఆ చితర్ంలో ఆ పాతర్ భానుమతి కోసమే పుటిట్ంది; భానుమతి ఆ పాతర్ కోసమే 
పుటిట్ంది. ఇదెంత మాతర్ం నిజమో తవ్రలో తెలుగులో కూడా వెలువడే ఆ చితర్ంలో మీరూ చూసాత్రుగా. 

భానుమతి తవ్రలోనే తన ’ఆతమ్కథ’ రచనకు ఉపకర్మించబోతోంది. అంచేత ఇకక్డ ’నటి’గా ఆమె జీవితం 
గురించే మీరు ఎకుక్వగా తెలుసుకుంటారు.  

అసలు తొలుదొలత్ భానుమతి కెమేరా ముందు నటించలేదు. కర్మకర్మంగా అమె ధరించిన పాతర్లే ఆమెను 
నటిగా తీరిచ్ దిదాద్యి. ఆ పాతర్లే ఆమెకు ఎనలేని పేరు పర్తిషట్లు సంపాదించి పెటాట్యి.  

ఆమె ’నటి భానుమతి’ గా కాక ’ఒఠిఠ్ భానుమతి’ గా ఉనన్ రోజులవి..  
అపుప్డామె వయసు పదమూడు, అపప్టోల్ ఆమెకు తెలిసిందలాల్ ఆమె నానన్గారు చూపే తోర్వలో నడవడం, 

ఆయన చెపిప్నటుల్ చేయడం, లేకపోతే ఎవరైనా పాడిన పాటను అనుకరించి కూనిరాగాలు తీయడం.  
తన కంఠంలోని మారధ్వానిన్, మాధురాయ్నిన్ అందరూ మెచుచ్కుంటునాన్రనన్ విషయానిన్ కూడా ఆమె గురిత్ంచలేని అమాయకురాలు ఆ రోజులోల్. 

అలాంటి అమాయకురాలికి మొటట్ మొదటిసారిగా ’వరవికర్యం’ చితర్ంలో పేదపిలల్ వేషం లభించింది, ఆ చితర్కథ ఏమిటి. అందులో ఆమె ధరించబోయే 
పాతర్ సవ్భావం ఎలాంటిది అనన్ విషయాలేవీ ఆమెకు తెలియనే తెలియవు. తెలిసిందలాల్ ఆమె నానన్గారు ఎలా చేయమంటే అలా చేయడం.. అంతే.  

“అమామ్య, నువువ్ కషట్పడి చేయవలసిందేమీ లేదు. ’వరవికర్యం’ లోని పేదపిలల్ పెదద్ల కటుట్బాటల్లో ఉనన్ పిలేల్ నువువ్ మాములుగా ఇంటోల్ ఎలా 
మసలుతావో అలాగే కెమేరా ముందు నడుచుకో. అంతే,” అనాన్రు ఆమె నానన్గారు.  

అడుడ్ చెపేప్ అలవాటో, లేక పెదద్ల మాటకు ఎదురు చెపేప్ ధైరయ్మో ఏ పలెల్టూరి పిలల్కు ఉంటుంది? అంచేత, ఆ అమామ్యికి నానన్గారు గీచిన 
గీతలో నడవడమే అపుప్డు తెలిసిందలాల్..  
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ఇక ఆమెతో పాటు ఆమె నానన్గారు కూడా కెమేరా పకక్నే హమేషా ఉండిపోవలసి వచిచ్ంది. ఆపుప్డే ఆమెలో ఏదో చైతనయ్ం పర్వేశించేది ఏదైనా; 
పని మీద ఆమె తండిర్ కాసత్ కనుమరుగైతే చాలు ఆమె నోటి వెంబడి డైలాగులు వచేచ్వి కావు. కొయయ్బొమమ్లా అచేతనంగా నిలుచుండి పోయేది.  

ఆ చితర్ంలో ఆమె సంభాషణలనీ పకక్న ఉనన్ సహ నటీనటులిన్ చూసి ఎనన్డూ మాటాల్డిన పాపాన పోలేదు ఎదురుగా ఉనన్ తండిర్ని చూసూత్నే 
డైలాగులు వలిల్ంచింది.  

“రామామ్.. కూరోచ్.. లే... మాటాల్డు...” అని డైరకట్ర గారు తన ధోరణలో తాను చెపేప్వారు. ఆయన చెపిప్నటల్లాల్ ఆమె చేసేదే కాని, వొంచిన తల 
మటుకు పైకి ఎతేత్ది కాదు.  

ఆ చితర్ంలో ’పెళిళ్ చూపుల ఘటట్ం’.... ఆ ఘటట్ంలో తన ఇంటోల్ తనకే పెళిళ్ చూపులు ఏరాప్టైనటుల్గా భావించుకుందామె. ఆ ఘటట్ం పూరిత్గా 
చితీర్కరింపబడే వరకు ఆమె వొంచిన తల ఎతత్లేదంటే నమమ్ండి. అపుప్డేదో పాట పాడమనాన్రు కూడా. అలాగే పాడిందామె.  

ఆ దృశయ్ం అతయ్ధుబ్తంగా తయారైందని అనుకునాన్రంతా. అందులో అతిశయోకిత్ ఏమీ లేదు, ఇంతకీ. ఆ ఘటట్ంలో ఆమె ’ఆమె’ గానే ఉందే 
కాని, అసలెకక్డ నటించింది ? 

’లిప సిట్క – మేకప’ ఇతాయ్దులు భానుమతికి కొతత్గా పరిచయమయాయ్యి అపుప్డే. ముఖమంతా బిగదీసుకునన్టుల్గా చిరచిరలాడుతూంటే, చేతోత్ 
తడుముకుని, మేకప ని పాడు చేసుకునేదామె కొతత్లోల్.  

ఆ చితర్ంలో అమె కోసం పర్తేయ్కంగా దుసుత్లేవీ తయారు చేయబడలేదు. ఆమె ఇంటోల్ ధరించే పావడా, ఓణీలతోనే కెమేరా ముందు నిలుచునేది. 
ఆ దుసుత్లు కూడా తను నటిసుత్నాన్ననే భర్మను ఆమెలో కలుగనీయకపోవడానికి ఓ కారణం అని చెపప్కతపప్దు. ఆ దుసుత్ల వలేల్ ’హోమీల్’ గా ఉండడానికి 
వీలయేయ్ది. ఆ రోజులోల్ ఆమె ఖదద్రు మాతర్మే వాడేది.  

ఆమె ఆశలు, ఆశయాలతో, ఆమె మనఃపర్వృతిత్కి అనుగుణంగా ఉండడం వలేల్ ఆ ’వరవికర్యం’ లోని కథానాయకి కాళింది పాతర్ ఆమె 
విజయానికి తొలి సోపానమని చెపప్క తపప్దు. ఆ పాతర్ ఆమె సవ్భావానికి అనిన్ విధాలా సరిపోయింది గనుకనే ఆమె ఏ మాతర్ం కషట్పడవలసిన అవసరం, 
నటించాలిస్న అవసథ్ లేకుండానే నలుగురి మెపుప్దలను సంపాదించుకోగలిగింది.  

ఆ చితర్ంలో మహాకవి సవ్రీగ్య బలిజేపలిల్గారు ఆమెతో పాటు నటించారు. ఆయన సవ్యంగా కాసత్ పొదుపరి. ఆయన ’లోభి’ పాతర్ ధరించారు 
ఆ చితర్ంలో! తనకు మలేల్నే ఆయన సవ్భావానికి తగగ్ పాతర్ అయనకు లభించడం ఎంత విచితర్ం అనుకునేది భానుమతి. 

“మాలతీ మాధవం, భకిత్మాల” వగైరా చితార్లలోని ఆమె నటన గురించి చాలా పతిర్కలు పర్శంసిసూత్ రాసిన విషయాల గురించి తెలుసుకొని 
కూడా ఆమె సంతోషించలేకపోయేదంటే, అపుప్డు ఆమె ఎంత అమాయకురాలో మీరు ఊహించుకోగలరనుకుంటాను. కుమారెత్ నటన గురించి పొగుడుతూ 
రాసిన వాకాయ్లను చదివి తన తండిర్ మురిసిపోతునన్ందుకే ఆ అమామ్యి సంతోషించేది ఆ రోజులోల్.. 

ఇపప్డవనీన్ తలచుకుంటుంటే తమాషాగా ఉంటుందామెకు.  
ఇకక్డ ఒకక్ ముకక్ మాతర్ం చెపిప్ తీరాలి. భానుమతి ’భానుమతి’ గానే ఉండిపోయిన ’వరవికర్యం’ చితర్ంలోని పాతర్లాంటిది మాతర్ం మళీళ్ 

ఇంతవరకూ లభించనే లేదామెకు.  
ఆమె జీవితంలో మంగళవాదాయ్లు వినిపిసుత్నన్ శుభక్షణాలవి... ’కృషణ్పేర్మ’ చితర్ంలో నటిసూత్ండగా 1943 లో ఆ చితార్నికి సహాయ దరశ్కుడుగా 

పని చేసుత్నన్ శీర్ రామకృషాణ్రావుతో ఆమెకు వివాహమైంది.  
ఇక సినిమా వదుద్, నటనవదుద్ శీర్వారికి ఇంత వండి పెటిట్ ఇంటి పటుట్నే ఉండి పోవడం చాలని నానన్గారూ, ఆమే నిశఛ్యించుకునాన్రు.  
కుంపటికి ఆమె దగగ్రయినా కెమేరాకు మాతర్ం దూరం కాలేకపోయింది.  
’సవ్రగ్సీమ’ కథను చేతబటిట్, శీర్ బి.ఎన.రెడిడ్ గారు ఓ రోజు ఆమెను కలుసుకునాన్రు. ఆ చితర్ంలో ఆమెను ఒక పాతర్ ధరించాలనాన్రు. సుబిబ్ – 

సుబుబ్లకిష్ – సుజాత అనే మూడు విభినన్ మనఃపర్వృతుత్లు గల పాతర్ అది.  
సుబిబ్ – ఒక పలెల్టూరి పిలల్. అమాయకురాలు – కాని, దుడుకుతనం ఎకుక్వ. ఆ కేరెకట్ర తన కోసమే పుటిట్ందేమో అనిపించిందామెకు.  
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ఆ తరావ్త సుబుబ్లకిష్ – ఇది కూడా ఫరవాలేదు.  
చివరికి సుజాత – ఆటపాటలోల్ ఆరితేరిన ఆరిందా... వలపు చూపులతో మాయ మాటలతో ఒక గృహసుథ్ని మనసును ఆకరిష్ంచి, సవ్రగ్ తులయ్మైన 

అతని సంసారంలో చిచుచ్పెటేట్ పాతర్ అది. నిజానికి ఆ దుషట్ నాయకి పాతర్ ఆమె సవ్భావానికే విరుదధ్మైనది. ఈ కేరెకట్ర కోసం తను పుటట్లేదేమో 
అనిపించకపోలేదామెకు మొదటోల్.  

తిర్విధ మనసత్తావ్లు గల ఆ పాతర్ను ఎలా పోషించడం? అందుకు తగగ్ శకిత్ సామరాధ్య్లు తనలో లేవే అని మధనపడసాగింది భానుమతి. కాని, శీర్ 
బి.ఎన. రెడిడ్గారు ఆమెలో లేని ధైరాయ్నిన్ కలిగించి, చివరికి ఎలాగైతేనేం – ఆ పాతర్ను ఆమె ధరించడానికి ఒపిప్ంచారు. 

పర్ఖాయ్త హాలీవుడ తార రీటా హేవరత్ నటించిన ’బల్డ అండ సాండ’ అనే అమెరికన చితర్ం నించే ’సవ్రగ్సీమ’ చితర్ంలోని ఆమె కేరెకట్ర 
సృషిట్ంచబడింది.  

“ముందు మీరోసారి ఆ అమెరికన చితార్నిన్ చూడండి.” అని రెడిడ్గారు చెపిప్ వెళిళ్పోయారు. అలాగే వెసెట్ండ (ఇపుప్డు మదార్సులోని మిడ లాండ) 
థియేటర లో భానుమతి అ చితర్ం చూసింది. అందులో రీటా పర్దరిశ్ంచిన నటనకు భానుమతి ముగుధ్రాలయింది. రీటాను తెరమీద చూసుత్నన్ంత సేపూ 
భానుమతిలో ఏదో నూతనోతాస్హం పొంగసాగింది. గిటార చేతబటిట్ అందులో పాడిన ఓ పాట ఆమె చెవిని ఇలుల్ కటుట్కు నిలిచిపోయింది.  

ఆ చితర్ం చూసి వచాచ్క నాగయయ్ గారికి ఆ పాట బాణీని వినిపించిందామె. ఆయన ’సవ్రగ్సీమ’ చితార్నికి సంగీత దరశ్కులు. ఆమె పాట విని 
ఆయన అమాంతంగా విసుత్పోయారు. “అమామ్య, నువేవ్ సవ్యంగా పాడేటటల్యితే, ఆ బాణీని సుజాత పాటకు ఈ చితర్ంలో పర్వేశ పెటాత్” అనాన్రాయన.  

తాయ్గరాయనగర లోని వాహినీ పికచ్రస్ కారాయ్లయం మేడ మీద నాగయయ్ గారూ, నిరామ్త – దరశ్కులు బి.ఎన.రెడిడ్గారూ, భానుమతీ ఆ పాటకు 
’బాణీ’ కూరాచ్రు. ఆ బాణీకి అనుగుణంగా రాయబడిన గీతం ఆమె చేతికి ఇవవ్బడింది.  

అలా వాహినీ కారాయ్లయం మేడమీద బర్హామ్ండంగా హిట అయిన ’ఓహోహో-పావురమా!’ అనే పాట పుటిట్ంది.  
ఈ నాటికీ అంత భావగరిభ్తంగా ఎవరు పాడినా ఆ పాటలో ఏదో జీవం ఉటిట్పడుతూనే ఉంటుంది.  
’సవ్రగ్సీమ’ చితర్ంలో భానుమతి ఆ పాటను మైక ముందు పాడుతునన్పుప్డు, సెట మీద నటిసుత్నన్పుప్డూ కూడా ఆమె సమ్ృతి పథంలో రీటాహేవరత్ 

సదా మెదులుతూనే ఉండేది. “ఆ చితర్ంలో నా నటన పండిత పామరుల పర్శంసలనందుకునన్దంటే – ఆ ఘనతంతా రీటాదే. నిజానికి ఆ పాతర్ 
విషయంలో నేనామెకు ఎంతో ఋణపడి ఉనాన్ను,” అంటుంది భానుమతి.  

’సవ్రగ్సీమ’ లో నటించడానికి పూరవ్ం ఆమె అపుప్డపుప్డు కెమేరా ముందు కాసత్ సంకోచిసూత్నే నిలుచొనేది. కాని, ఒకటి రెండు చితార్ల తరావ్త 
ఆమెలోంచి ఆ జంకు గొంకులు అంతరాధ్నమై పోయాయి. తనకు తగిన, తనకు నచిచ్న పాతర్ లభిసేత్నే కాని నటించలేనేమో అనన్ భీతి కూడా ఆమె లోంచి 
తొలగిపోవడంతో విభినన్ సవ్భావాలు గల పాతర్లను సునాయాసంగా నిరవ్హించే మనో నిబబ్రమూ, ధైరయ్మూ ఆమెలో కలిగాయి.  

అంచేత తొలుత భానుమతి నటించాలనుకుని నటించలేదు. ఆ నటన అనేది (ఆమెలో అజాఞ్తంగా దాగి ఉందేమో అపుప్డు ఆమెకే తెలియదు) 
ఆమెలోంచి సవ్భావసిదధ్ంగా బయటకు ఊడిపడేది. ఇపుప్డు మాతర్ం తను నటించాలి _ అనుకునే నటిసోత్ందామె. అవును ఆమె అలా కర్మేపీ నటిగా 
మారింది. ’సాధనమున పనులు సమకూరు ధరణిలో’ అనన్ వేమనన్ సూకిత్ అక్షరాలా నిజమయింది.  

ఒకపుప్డు ’మంగమమ్ శపథం’ అనే జెమినీ వారి తమిళ చితార్నిన్ భానుమతి చూసింది అందులో మంగమమ్ పాతర్ ఆమెనెంతో ఆకరిష్ంచింది 
చిలిపిదనం, శకిత్ సామరాధ్య్లు ఇతాయ్ది ఎనోన్ విశేషాలు గల పాతర్ అది.  

“అటువంటి కిల్షట్మైన పాతర్ను ధరించాలని ఉందండీ నాకు,” అని భరత్ శీర్ రామకృషణ్తో తన మదిలోని కోరెక్ను ఎరుగపరిచింది భానుమతి ఓ 
రోజు.  

“మళీళ్ వాసన గారే ఆ చితార్నిన్ ఏ హిందీలోనో, తెలుగులోనో తీసేత్ తీయవచుచ్. అయినా, ఆ పాతర్ నీకే లభిసుత్ందని ఎలా అనుకోగలం? అంచేత 
ఆ కోరెక్ను నీ మనుసులోంచి తొలగించుకోవాలిస్ందే.” అనాన్రాయన.  
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 “మీరిలా నిరాశ కలిగ్సేత్ ఎలాగండీ? నేను వాసన గారిని ఎకక్డైనా కలుసుకోవడం జరిగితే, ఈ విషయం గురించి వారితో చెపప్డానికి 
సంకోచించను.” అందామె నవువ్తూనే.  

అయితే, అపప్టికే వాసన గారు ఆ చితార్నిన్ తెలుగు హిందీ భాషలోల్ పునరిన్రిమ్ంచడానికి పూనుకునాన్రనన్ విషయం ఆమెకు గాని, రామకృషణ్ 
గారికి కాని తెలియనే తెలియదు. విచితర్మేమిటంటే, వాళిళ్దద్రికీ ఆ సంభాషణ జరిగిన పక్షం రోజులకే వాసన గారి దగగ్రిన్ంచి వాళళ్కు ఫోన కాల వచిచ్ంది.  

“వసుంధరాదేవి(వైజయంతి మాల తలిల్) ’మంగమమ్’ తమిళ చితర్ంలో తనే సవ్యంగా పాడి అతయ్దుభ్తంగా నటించింది. అపప్టోల్ ఆ పాతర్ను 
పోషించడానికి తగు శకిత్ సామరాధ్య్లు గల నటి ఆమె ఒకక్తే అలాగే ఇపుప్డు మీ శీర్మతి గారొకక్రే నా హిందీ తెలుగు చితార్లలో ఆ పాతర్ను ధరించగల 
సోథ్మత గలవారు. ఇంకెవవ్రూ ఆ పాతర్కు సరిపోరు. ఏమంటారు ?” అనాన్రట వాసన గారు శీర్ రామకృషణ్తో.  

“నువేవ్మంటావ?” అనాన్రాయన భానుమతితో. అపుప్డామె ఏమని ఉంటుందో ఇకక్డ మళీళ్ రాయాలిస్న అవసరం లేదనుకుంటా. నటిగా ఆమె 
జీవితంలో పొందిన ఆనందం ఇంతా అంతా కాదు_ అంటే ఆ రోజే ! 

ఆ మరాన్డే వాసన గారు వాళళ్ భవనానికి వచాచ్రు ’మంగళ’లో కథానాయకి పాతర్కు భానుమతి బుక అయింది.  
అయితే అనుకోకుండా అకసామ్తుత్గా ఏరప్డిన ఓ చినన్ మారుప్ ఆమెలో అమాంతంగా నిరుతాస్హానిన్ కాసత్ కలిగించకపోలేదు ’మంగళ’ను 

నిరిమ్ంచడానికి ముందు వాసన గారు ’అపూరవ్ సహోదరులు’ చితార్నిన్ తయారు చేయ నిశచ్యించినటుల్, ఆ తరావ్తే ’మంగళ’ తీయడం జరుగుతుందని 
చెపాప్రు. బొంబాయిలో ఒక నిరామ్త ఆ కథనే చితీర్కరించడానికి సనాన్హాలు చేసుత్నాన్డని తెలిసినందు వలేల్ వాసన గారు హుటాహుటిగా ఆ నిరణ్యానికి 
రావడం జరిగింది.  

అయితే ఆ నిరుతాస్హం తాతాక్లికమైనదే కదా అని భానుమతి తనకు తాను నచచ్ చెపుప్కొని, తృపిత్ పడింది. అయినా, ఆ ’అపూరవ్ సహోదరులు’ 
చితర్ంలో ఆమె ధరించిన పాతర్కూడా చాలా కిల్షట్మైనదే. ఆ పాతర్ కాసత్ చినన్దైనా ఆమెలోని నటనా కౌశలానిన్ పర్దరిశ్ంచడానికి వీలయింది. ఆ చితర్ం 
దావ్రానే భానుమతి అఖిల భారత మేటి నటిగా ఖాయ్తికెకిక్ంది.  

ఆమె భరత్ శీర్ రామకృషణ్ దరశ్కతవ్ంలో వాళళ్ సొంత భరణి సంసథ్ నిరిమ్ంచిన తొలిచితర్ం ’రతన్మాల’. దివ్తీయ చితర్ం ’లైలామజున్’తో తెలుగు చితర్ 
చరితర్లో నూతనాధాయ్యం పార్రంభమైందనే చెపిప్ తీరాలి. నటీ నటుల పాతర్ పోషణ, సాంకేతిక నిపుణుల పనితనం, అనిన్ శాఖలోల్నూ ఉనన్త శిఖరాలను 
అందుకునన్ ఆ చితర్ం బర్హామ్ండమైన విజయం సాధించింది తెలుగు, తమిళ భాషలోల్ కూడా. అదే సమయంలో తమిళంలో అపప్టి పేరు మోసిన హీరో 
టి.ఆర. మహలింగంతో పోటీగా విడుదలయిన బాలాజీ వారి ’లైలామజున్’ చితర్ం టుప మని ఎగిరి పోయింది. ’పేర్మ, చకర్పాణి, వరుడు కావాలి. 
విపర్నారాయణ, చింతామణి’ ఇతాయ్ది చితార్లను భరణి సంసథ్ నిరిమ్ంచింది.  

ఆబాలగోపాలం ’మలీల్శవ్రి’ భానుమతి నటనకు ఒక గీటురాయిగా నిరణ్యించారు. ఆమె ’మహానటి’ అని వేనోళళ్ పొగిడారు. నిజమే, ఆ చితర్ంలో 
ఆ కిల్షట్మైన పాతర్ను అతి జాగర్తత్తో పోషించడానికి భానుమతి తన శకిత్ సామరాధ్య్లనంతా వినియోగించవలసి వచిచ్ంది. సుపర్సిదధ్ నిరామ్త దరశ్కుడు శీర్ 
బి.ఎన.రెడిడ్ సమరిప్ంచిన ఆ చితర్ంలో ’మనసున మలెల్ల మాలలూగెనే’ అనే పాటను ఎపప్టికీ మనం మరచిపోలేము. 

భానుమతిని ’డైరకట్ర’ గా చేసిన చితర్ం ’చండీరాణి’. ఆమె అలా దరశ్కతవ్ బాధయ్తను తలమీద వేసుకోవడం కాకతాళీయంగా జరిగినదే. అయితే, 
“ఆ విషయంలో జోయ్సయ్ం కూడా కొంత ఫలించిందని చెపప్క తపప్దు.” అంటుంది భానుమతి నవువ్తూ.  

వాళళ్ కుటుంబానికి ఒక గురూజీ పరిచయమయాయ్రు. ఆయనిన్ భానుమతీ రామకృషణ్లు తరచు కలుసుకరావడం పరిపాటి. ఒకసారి ఆయన 
“ఇంకో ఆరెన్లల్లోల్ మీరు చితర్ దరశ్కులైనా ఆశఛ్రయ్పడాలిస్న అవసరం లేదు,” అనాన్రు భానుమతితో. అపప్టికి ఆ దంపతులిదద్రూ నవివ్ ఊరుకునాన్రు. 
అసలా తరావ్త ఆ విషయానిన్ మరిచ్పోయారు కూడా.  

ఒకరోజు మాటల సందరభ్ంలో “మన కొతత్ చితార్నికి కథ గురించి ఏం చేశారు?” అంది భానుమతి, శీర్ రామకృషణ్తో.  
ఆయన ఒక కథను వినిపించి. “ఈ చితార్నిన్ నువేవ్ తీసేయ... నేను మరో (బర్తుకు తెరువు) చితార్నిన్ డైరెకట్ చేయడానికి ఒపుప్కునాన్ను.” అనాన్రు.  
“అదేమిటండీ?” అంది భానుమతి దిగాలుగా చూసూత్.  
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“ఏం? నువువ్ డైరెకట్ చెయయ్లేవా? అందుకు తగగ్ శకిత్ సామరాధ్య్లు, అనుభవం ఉండి కూడా ఆంత ధైరయ్ం లేకపోతే ఎలా? ధృఢ చితత్ంతో 
ముందంజ వెయియ్. అవసరముంటే అపుప్డపుప్డు సెట మీదికి వచిచ్ సలహాలిసుత్ంటాలే..” అనాన్రు రామకృషణ్గారు.  

ఆయన పోర్తాస్హమే ఆమెలో లేని ధైరాయ్నిన్ కలిగించింది.  
’చండీరాణీ’లో కథానాయిక పాతర్లు రెండు ఆ దివ్పాతార్భినయనానిన్ భానుమతి ఓ వైపున నిరవ్హిసూత్, మరో వైపున దరశ్కతవ్ బాధయ్త కూడా తనే 

చూసుకోవాలి. తానే కదా నటించేది అనే అశర్దధ్కాని, దరశ్కతవ్ బాధయ్త కూడా తనదే అనన్ భీతి కాని కలగకుండా చూసుకోవడంలో భానుమతి చాలా 
సతమతమై పోయింది. పైగా అది తిర్భాషా చితర్ం కూడా.  

“భానుమతి ఏమిటి, డైరెకట్ర గా ఆమెకు ఉనన్ అనుభవమేమిటి?” అనే తలంపుకు తావియయ్కుండా, అలక్షయ్ం ఏ మాతర్ం చేయకుండా సాంకేతిక 
నిపుణులందరూ ఆమెతో కాసత్ భయపడుతూనే సహకరించారు.  

దివ్పాతార్భినయనం విషయంలో తనే రెండు పాతర్లలో అగుపించవలసిన దృశయ్ంలో కెమెరాను ఎకక్డ ఉంచాలి, ఎలా టిర్క ఫోటోగర్ఫీ 
నిరవ్హింపజేయాలి – అనే విషయాలలో భానుమతికి కాసత్ అనుభవం లేకపోయినా ఆమె నిరుద్షట్మైన పదధ్తిలోనే తన బాధయ్తను నిరవ్హించింది. చివరికి 
పర్యతన్ం ఫలించింది. అంత చకక్గా అనిన్ బాధయ్తలూ తానేలా నిరవ్హించానా అనన్ ఆశచ్రయ్ం ఆమెలో కలగ్కపోలేదు. పూరత్యాయ్క చితర్ం చూసి ఆమె భరత్ 
కూడా చాలా ఆశఛ్రయ్పడాడ్రు.  

“చండీ రాణి – చితర్ం కోసం నే పడడ్ శర్మ, చింత ననున్ ఒకక్ ఏడాదిలోనే మరో పది సంవతస్రాల వయసు మీరినటుల్ చేశాయి.” అంటుంది 
భానుమతి తృపిత్గా నిశావ్స వదులుతూ.  

చివరికి ఎలాగైతేనేం-ఆమె ఒక చితార్నిన్ డైరెకట్ చేసింది. వాళళ్ గురూజీ చెపిప్న మాట నిజమైంది.  
కాని, ఆమె భరత్ మాతర్ం ఆ చితర్ నిరామ్ణానికి ముందు ఆమెకిచిచ్న మాటను నిలబెటుట్కోలేకపోయారు. ఆయన ఒకక్ రోజైనా భానుమతికి 

సహాయంగా సెట మీదికి పరయ్వేక్షణకు గాను వచిచ్న పాపాన పోలేదు అందుకు కారణం – ఆ సమయంలో ఆయన ’బర్తుకు తెరువు’ చితర్ దరశ్కతవ్ంలో 
మునిగి ఉండడమే.  

తను దరశ్కతవ్ం వహించిన ’చండీరాణి’ ఒక మోసత్రుగా డబుబ్ చేసుకుంది కాని, అదే సమయంలో తన భరత్ డైరెకట్ చేసిన ’బర్తుకు తెరువు’ చితర్ం 
మాతర్ం విజయఢంకా మోర్గించింది అయినా, ’చండీరాణి’ చితర్ నిరామ్ణంలో తనకు కలిగిన వినూతాన్నుభవాలను అనుభూతులను. ఆ చితర్ం చూచిన 
అభిమానులు తన పటల్ చూపిన ఆదరాభిమానాలతో సంతృపిత్ చెందుతూ; ఆ చితర్ం అంతగా విజయం సాధించలేకపోయిందనే అసంతృపిత్ని భానుమతి 
తనలోంచి తొలగించుకుంది. అపుప్డు ఏదో ఉతాస్హంలో, ఉదేవ్గంలో ’చండీరాణి’ చితర్ం కోసం భానుమతి అంతగా పడరాని పాటుల్ పడిందే కాని, మళీళ్ 
అలా అనిన్ బాధయ్తలనూ మరోసారి ఆమె తన మీద వేసుకో గలదో లేదో? 

’రాజభకిత్’ అనే తమిళ చితర్ంలో భానుమతి ’మందాకిని’ అనే దుషట్నాయకి పాతర్ ధరించింది అది ఆమెకు గిటట్ని, ఆమె సవ్భావానికి పొసగని 
పాతర్ అయినా, ఆ పాతర్ను ఒక విశిషట్ పంథాలో నిరవ్హించడానికి ఆమె ముచచ్ట పడింది. ఆ పాతర్కు ’ది కింగ అండ ఐ’ అనే చితర్ంలో పర్ఖాయ్త అమెరికన 
నటుడు యూల బిర్నన్ర చూపిన హావభావ పర్కటనలు ఆమెకు ఇన సిప్రేషన ఇచాచ్యి. భానుమతి ఒకక్ పాటయినా పాడని చితర్ం ఆ ’రాజభకిత్’ అనే 
చితర్మే. పాతర్ అనిన్ంటిలో భానుమతిని ఎకుక్వగా ఆకరిష్ంచినది ’బడదీది’. అది ఇంతవరకు ఆమె నటించిన పాతర్లనిన్టికీ ఎంతో విభినన్మైనది. ఆ మిగతా 
పాతర్లనీన్ ఒక ఎతుత్; ’బడదీది’ ఒక ఎతుత్. ఇందులో చిలిపిదనంతో కూడిన పలెల్ బాలిక వేషం లేదు. జీవితంలో ఒడుదుడుకులిన్ వేదాంతం వెనుక అణచి 
పెటిట్న ఒక సతరీగాథ అది.  

అంతకనాన్ కిల్షట్మైనది “అణణ్య” అనే తమిళ చితర్ంలో తను ధరించిన పాతర్ అంటుంది భానుమతి. అదే చితర్ం తెలుగు వరష్న లో ఆమె నటన 
మన ఊహా శిఖరాలను మరింత అధిగమించవచుచ్ – అనడంలో అతిశయోకిత్ ఏమీ ఉండదు.  

PPP 
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గగతత  సంవత రపుసంవత రపు  కాంచనమాలకాంచనమాల     
--  రామన్రామన్  

( ( తెలుగు నిమాతెలుగు నిమా,,  11994499,,  అకోట్ బర్ అకోట్ బర్ సంచిక నుంచీసంచిక నుంచీ))  
  
ఆమెను చూచేవూ... ఆమె కాంచన మాల అనాన్డు రావు... 
నేను చూచేను నాకు నమమ్కం లేదు. రావు అనేకమారుల్ కాని విషయానిన్ అవునని బూకరిసూత్ండేవాడు. 

ఇదీ అంతే అనుకునాన్ను. కాని ఆ మనిషికీ కాంచనమాల పోలికలునన్యి. అదీ విచితర్ం... 
*  *  * 

గుమమ్ం ముందు కూరుచ్ని తనలో తను వెకిలిగా నవువ్కుని మళీళ్ కొంతసేపటికి తనలో తను ఏదో 
పాడుకుంటూంది. ఉబెబ్తుత్గా ఒకక్ మారు లేచి మోకాళళ్ పైకి చీరను లాగి నవువ్తూ నించొనేది. ఆమె 
కాంచనమాల.... 

*  *  * 
నేను కూరుచ్ని వార్సుకునే వాడిని ఆ యింటోల్. ఆమె ఇతరుల పనులోల్ కాని యితరుల కారయ్కలాపాలోల్ 

కాని అనవసరంగా “తగుదునమామ్” అని తయారయేది కాదు. ఆమె తనలో తను నవువ్కునేది. ఏమీ తోచకపోతే 
పొర్దుద్టే లేచి కాలకృతాయ్లు తీరుచ్కుని తన మురికిబటట్లిన్ కొనిన్టిని వెండి బకెటులో వేసి వుతకడానికి 

తయారయేది.  
*  *  * 

ఆమె కొకక్కక్ రోజున ఉదయమే పువువ్ల సంగతి జాఞ్పకమొచేచ్ది. తక్షణం పువువ్లు కొనుకోక్వాలని పటుట్ పటేట్ది. ఏరోజునా ఆమె 
ఎకుక్వ డబుబ్ వెచిచ్ంచి పువువ్లు కొనలేదు. కాని కారుమీద, పువువ్లు కొనడానికి మాతర్ం ఉదయమే బయలు దేరేది.  

*  *  * 
సాధారణంగా రాతిర్ పనెన్ండు ఒంటిగంటా దాకా ఆమె నిదర్పోయేది కాదు. ఒంటిగా ఒక కురీచ్లో కూచుని ఏదో ఆలోచించుకునేది. 

అలాల్గని ఇతరులకి నిదార్ భంగం కలిగించే పనులేమీ చేసేది కాదు. “తన గొడవ తను చూచుకుంటూ” రాతిర్ చాలా సేపు నిదర్పోకుండా మలిన 
మేఘావృతమైన ఆకాశం కిర్ంద చీకాకుబడడ్ మనసుస్తో కూచునేది. ఆ సమయాన ఆమెనెవవ్రైనా పలకరించినా ఆమె సమాధానం చెపప్దు. 
అదొక ‘సమాధి’ ఆమెకు... ! 

*  *  * 
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కూరొచ్ని కూరొచ్ని ఆకలి పుటిట్ అనన్ం తినేది. అది రాతిర్ రెండుగంటలకు. ఇది తరుచు జరగక పోయినా అధమం ఎకుక్వ మాటేల్ 
జరిగిందని చెపాప్లి. ఒకొక్కొక్పుప్డు కొనిన్ పూటలు భోజనం లేకుండానే నిదర్పోయేది.  

*  *  * 
కాంచనమాల చాలా పటుట్దల గల మనిషి. ఆమె కెంతతోసేత్ అంత. ఇతరుల మీద చచేచ్ అపనమమ్కం. వారిని దరిచేరనివవ్దు. వారి 

మాట ససేమిరా వినదు. ఒక సంతకం పెటట్డానికాక్ని, ఒక కాని విదలచ్డానిగాగ్ని గంటల గంటలాలోచిసుత్ంది ఆమె కాంచనమాల కనుక.  
ఆమెకు పరిచారకులు చాలామందునాన్రా యింటోల్...  
ఆమె ఆ పరిచారకులిన్ గౌరవంగా చూచేది... ఎవరిన్ కించపరచ్డం ఆమె ఉదేద్శయ్ం కాదు.  

*  *  * 
ఉదయమే లేచి తక్షణం “కాఫీ” అని అరుసుత్ంది. కాంచనమాలకు ముఖం కడగటం అవీ తరువాత విషయాలు. ఆమెకు కాఫీ 

వచేచ్వరకూ అదే అరుపు. కాఫీ తాగి చాలాసేపు అలాల్నే సథ్బుధ్గా కూరుచ్ంటుంది. కాని 1948 వ సంవతస్రంలో ఆమెకు సేన్హితులుండేవారు. 
వాళుళ్ ఆమె మనసత్తవ్ం మారచ్డం కోసం రోజూ వచిచ్ పిచాచ్పాటి 
మాటాల్డుతుండేవారు. ఆమె శారదా పొర్డక్షనుస్కి తరచు పోయే రోజులు.  

*  *  * 
ఆ రోజులోల్ ఆమె అనుకునన్ంత ముందుకు పోలేదు. మామూలుగానే 

వుండేది. ఆమెకు టెలిఫోన వుపయోగం, కారు వుపయోగం మాకుస్ఫాకట్ర 
టాయిలెట సామానుల వుపయోగం కరతలామలకం. ఆమెకు ఏ చీర అందంగా 
వుంటుందో, మనిషి ఎలాల్వుంటే అందంగా వుంటుందో తెలుసు. ఏదైనా 
అసహయ్మైన విషయం మీద తక్షణం “ఛీ పాడు” అని రియాకుట్ అయేయ్ మనసత్తవ్ం 
ఆమెది.  

*  *  * 
ఆమెకు పర్పంచంలోని పర్తివయ్కీత్ వంచకుడు. మోసగాడు దొంగ. వాళళ్ని 

ఆకళళ్తో చూచేది. తనకి చాలా ఆతీమ్యుడైన మనిషిని కూడా నమమ్లేకపోయేది. 
అది ఆమెకు చాలా ముపుప్ తెచిచ్పెటిట్ంది. కాని దానికి కారణాలునైన్. ఒక రోజున 
ఆమె వంచించబడింది. ఆమెకు ఆ వంచన ఒక మనిషివలల్ కాక అతని 
అనుయాయులందరి వలాల్ జరిగింది. అందుకే ఆమెకు అంత భయం. అది ఆమె 
మనసుస్ మీద తీవర్ంగా పనిచేసి “పర్పంచంలో జీవించే వాళళ్ందరూ 
ఇంతేలావుంది” అనిపించింది పాపం ! కాంచనమాల.  

*  *  * 
ఒక రోజున కాంచనమాలతో కనెన్మరా హోటలుకి పోవడం 

సంభవించింది. అపుప్డామె సలిల్వన సీట్ర్టులో వుండేది. తరచు ఆమె ఆరోగయ్ం 
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బాగోకపోయినా అధమం వారంలో కొనిన్ రోజులు ఆమె మాటాల్డితే సహించతగగ్దిగా వుండేది. అది సాయంకాలం ఆయన, ఆమె, నేను, 
ఇంకా కొంతమంది ఆయనకీ నాకూ సంబంధించిన సేన్హితులూ వునాన్రు. సోఫాలమీద కూరొచ్ని సాయంకాలపు టీ తార్గుతునాన్ము. 
బిసక్టుల్  టీ.. బిసక్టుల్ చాలా మిగిలి వునన్యి. ఆమె టీ కూడా తార్గడమైంది. ఆ మిగిలిన బిసక్టుల్ పూరిత్ చెయాయ్లని.. ఆమెకు కావాలేమో 
అడగమనాన్ం ఆయనిన్... ఆయన అడిగాడు “కావాలా?” అని... ఆమె “ ఛీ పాడు, టీ తాగిన తరువాతా?” అంది...  

అంత తెలివితేటలు గలదామె. కాంచనమాల ఇంటోల్ చాలా ఎకుక్వగా తినేది తిండి. కాని నలుగురిలో మసులుకోవాలిస్ వచిచ్నపుడు 
ఆమెకు ఏమి చెయాయ్లో, ఏమి చెయయ్కూడదో తెలుసు. అది ఆమె లోని గొపప్తనం. ఆమె మానసిక సిథ్తి ఆ రోజులోల్ చాలా అధావ్నన్మైన 
సిథ్తిలో వునాన్ సభయ్తగా సంచరించడానిన్ ఆమె విసమ్రించలేదు.  

*  *  * 
మరొక రోజున ఆమె ఉమామహేశవ్రరావు మా యింటికి రావడం చూచింది. తనంత తను అతనిన్ గురుత్పటిట్నటుట్ కాని తనంత తాను 

పలకరించటం కాని చెయయ్లేదు, ఆయన కూడా మాటాల్డక వూరుకునాన్డు. కాని జరిగిన విచితర్ం ఇది. ఆమె అతనిన్ చూడగానే గురుత్ పటిట్ంది. 
తను సీర్క్నుకి దూరమై పోయినదానన్నే ధాయ్సతో ఆమె అతనిన్ పలక్రించడనికే సిగుగ్పడింది. కాని తరువాత యోగ కేష్మాలు కూడా విచారించి 
పంపింది.  

ఆమెను యిటేట్ చికాకు పరచడం సాధయ్ం. చాలా కొటట్చేచ్ మనసత్తవ్ం. ఉండి ఉండి కోపం పైకుబుకుతుంది. దానితో ఆమె “చూడు 
నీ...” అంటుంది, ఆమెకు అది మనసుస్ చీకాకుగా ఉండటం వలల్ వచిచ్ంది. కాని అవనీన్ మరిచి పోడానికి రోజలాల్ పర్తి సమయంలోనూ ఆమె 
ఏదో కూనిరాగాలు తీసేది. “సకుక్బాయి”లోని పదాయ్లు పాడేది. ఇంకా తను నటించిన సినిమాలోల్ని పాటలు పాడేది. కాంచనమాల ఆ 
రోజులోల్ ఏదో సమసయ్తో కలవర పడేది అని నా అభిపార్యం. అది తన భవిషయ్త ని గురించి కావచుచ్. లేదా గతానిన్ గురించి కావచుచ్.   

PPP ఎలీఎలీ . . పర్ ద్పర్ ద్  
( ( కినిమాకినిమా,,  11995522,,  పెట్ ంబర్ పెట్ ంబర్ సంచిక నుంచీసంచిక నుంచీ))  

  
 మాది పెదద్ రైతు కుటుంబం. నేనాటేట్ చదువుకోలేదు గాని కాడిగటిట్ పొలం దునాన్ను. అయితే 1929 ఆఖరుదినాలలో మా కుటుంబం ఆరిధ్క 

పరిసిథ్తులు విషమించి తలవంపులుగా యెంచబడే పని జరిగింది. మా 
నాయనగారు దివాళా పిటీషన పెటట్వలసి వచిచ్ంది. దానిమీద సంతకం 
పెటేట్సి, ఆ రాతేర్ నూరు రూపాయలు తీసుకుని, నా భారాయ్ బిడడ్లకు సైతం 
చెపప్కుండా బొంబాయి బయలుదేరాను. నాకు బాగా జాఞ్పకం, నేను 
యిలుల్ విడిచినది 1929లో, బొంబాయి చేరినది 1930 లో. 

బొంబాయి చేరి దాదర లో ఒక హోటలోల్ మకాం పెటాట్ను. 
నాకంతా అయోమయం. ఎవరితోనూ మాటాల్డటానికిలేదు. నాకు వచిచ్న 
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ఇంగీల్షు బహుకొదిద్. హిందూసాథ్నీ, మరాఠీ భాషలు అసలే రావు. నా దుసిథ్తి కనిపెటిట్ ఎవడో నా పెటెట్లో వునన్ డబుబ్ కొటేట్సి 20 రూపాయలు మాతర్ం 
వదిలేశాడు. ఎందుకో నాకపుప్డరధ్ం కాలేదు. తరవాత నేను ఒక సినిమా కంపెనీకు మేనేజరుగా వుండగా యీ మనిషే నా దగగ్రికి వేషం కోసం వచిచ్, ననున్ 
చూసి ఆశచ్రయ్పడి, “ఇంకా నువివ్కక్డే వునాన్వా? నీ తిరుగు రైలు చారీజ్కి 20 రూపాయలు ఉంచానే?” అనాన్డు. నా సంగతి వాడెరగడు. ఇంటికి ఉతత్రం 
ముకక్ రాయకుండా, నా ఆచూకీ నా భారాయ్బిడడ్లకు తెలియకుండా నేను బొంబాయిలో 21 మాసాలు గడిపాను. తిరిగి నా వారత్లు మా వాళళ్కూ, వాళళ్ 
వారత్లు నాకూ తెలిసేలోగా నా కుమారెత్ చనిపోవటం కూడా జరిగింది...  

బొంబాయిలో దిగిన కొతత్లో రోజూ కోహినూరు సినిమాకు వెళిళ్ గేటుదగగ్ర నిలబడి లోపలికి చాలాసేపు ఆశగా చూసి హోటలుకి తిరిగివచేచ్వాణిణ్. 
కాని దగిగ్రవునన్ది 20 రూపాయలు. ఎంతకాలం వసాత్యి? హోటలు వాడు నాకు ఉదావ్సన చెపాప్డు. ఈ విధంగా వీధిలో నిలబడిన నాకు ఒక దరీజ్వాడు 
ఆశర్యమిచాచ్డు. నా పెటెట్ ఆ దరీజ్ కొటుట్లో వుంచాను. రాతిర్ వేళలో కొటుట్లో పడుకునే వాణిణ్. తెలల్వారి లేచి కొటట్ంతా శుభర్ంగా ఊడేచ్వాణిణ్. నాకు 
సినిమాలోల్ పర్వేశించాలని వుందని తెలిసి ఈ దరీజ్వాడే నాకు వీనస పికచ్రస్ లో పనియిపిప్ంచాడు. పేరుకు నెలజీతం 15 రూపాయలు. కాని, ఈ జీతం 
డబుబ్లు మొహం నేనెనన్డూ చూసిన పాపాన పోలేదు. ఈ వీనస పికచ్రస్ వారు చితర్మే తీయలేదు.  

అయినా ఒక ఉపకారం జరిగింది. ఆ రోజులోల్ మిస మోతీ అని ఒక సినిమా తార వుండేది. ఈమె సోదరుడు ధారీలాల అనేవాడు వీనస పికచ్రస్ 
లో వుండేవాడు. ఇతను నాకు గార్ంట రోడుడ్లో వుండే కారిన్వాల లో పనియిపిప్ంచాడు. రాతుర్ళుళ్ అకక్డ పని చేసి, కారిన్వాల ముగిసిన తరావ్త రెండు 
గంటల వేళ... బసుస్లూ, టార్ములూ వుండవు.. నాలుగైదు మైళుళ్ దాదరుకు నడిచి దరీజ్దుకాణం చేరి, అకక్డ కాసేపు పడుకుని, మళీళ్ 6 గంటలకు లేచి 
కొటుట్ శుభర్ం చేసి, రైలు మీద శాంటాకుర్జ లో వీనస పికచ్రస్ కు హాజరయేవాణిణ్. కారిన్వాల వాళుళ్ నాకు రోజూ రూపాయినన్ర ఇచేచ్వారు. దీనితోనే 
నాఖారుచ్లనీన్ సరిపెటుట్కునేవాణిణ్.  

3, 4 నెలలు గడిచాక వీనస పికచ్రస్ దివాళా తీసింది.  
తరవాత అఖత్ర నవాజ కు చెందిన ఇండియా పికచ్రస్ లో చేరి “సాట్ర ఆఫ ది ఈసట్” అనే మూకీ చితర్ంలో చిలల్ర వేషం వేశాను. ఆ రోజులోల్ 

చిలల్రనటులచేత వెటిట్చాకిరీ చేయించేవారు. ఎకక్డికైనాపోతే సామానుల్ మొయాయ్లి, రిఫెల్కట్రుల్ మొయాయ్లి, వటిట్ కూలిపని. ఒకసారి అఖత్ర నవాజ 
షూటింగుకని మమమ్లిన్ యెకక్డో మారుమూల సథ్లానికి తీసుకుపోయాడు. రైలు సేట్షనుకు 15 మైళళ్ దూరాన ఒక రహదారి బంగాళాలో మకాం చేశాం. 
దగిగ్ర డబుబ్లేదేమో అఖత్ర నవాజ రాతిర్కి రాతేర్ మాకెవరికీ చెపప్కుండా పరారీ అయినాడు. మా పాటుల్ పరమాతుమ్డికెరుక. రెండు రోజులు ఎవరికీ 
తిండిలేదు. ఆ తరవాత 15 మైళుళ్ నడిచి సేట్షనుకు చేరి, చావుతపిప్ కనున్ లొటట్బోయి, యెటాల్గో బొంబాయి వచిచ్పడాడ్ం.  

ఆ తరువాత అరేద్షిర ఇరానీ కింద ఇంపీరియల ఫిలిం కంపెనీలో నెలకు ముఫైఫ్ రూపాయల జీతం మీద నటుడుగా చేరాను. ఈ ఇంపీరియల 
ఫిలిం కంపెనీలో దాదాపు రెండేళుళ్నాన్ను. ఈ కాలంలోనే వీరు మొటట్మొదటి బారతీయ టాకీ చితర్ం “అలం ఆరా” తీశారు. ఇందులో నేను చిలల్ర వేషాలు 
వేశాను. నేను ఇంపీరియల లో ఉండగానే నాకు హెచ.ఎం.రెడిడ్ గారి పరిచయం కూడా అయింది. ఆయన అకక్డికి వచిచ్ “కాళిదాస” అనే చినన్ టాకీ చితర్ం 
హిందీలో తీశారు. ఇందులో నేను పురోహితుడి పాతర్ ధరించాను.  

1933 లో కాబోలు ఇంపీరియల కంపెనీలో ఉదోయ్గులను తగిగ్ంచారు. దాంతో నేను వీధిలో వచిచ్పడాడ్ను. నా నిరుదోయ్గానికి తెరమరుగులాగా 
కృషాణ్ సినిమాలో డోర కీపర పని దొరికింది. ఈ పని చేసూత్నే హెచ.ఎం.రెడిడ్గారి “భకత్ పర్హాల్ద” లో చండామారుక్లు వేషమూ, “సావితిర్”లో సతయ్వంతుడి 
మితుర్డి వేషమూ వేశాను.  

అనంతరం రెడిడ్గారు దాదర లోని విజయా సినీటోన లో “సీతా సవ్యంవర” అనే హిందీ చితార్నిన్ డైరెకుట్ చెయయ్టానికి కుదిరారు. ఆ చితర్ంలో 
నేను వేషం వేశాను. చితర్ం పూరిత్కాకపూరవ్మే కంపెనీ వారికి రెడిడ్గారికీ ఏవో విభేధాలు ఏరప్డి ఆయన వెళిళ్పోయారు. నేను మాతర్ం చితర్ం పూరిత్ 
అయినదాకా కంపెనీలో ఉండి, తరువాత ఆ కంపెనీకు రిపెర్జెంటేటివుగా కుదిరి, ఆ చితర్ం తాలూకు టినున్లు పటుట్కొని బొంబాయి రాషట్రమంతటా 
తిరిగాను. తరువాత నేనా కంపెనీకి ఆఫీసు మేనేజర కూడా అయినాను. అయితే కొదిద్రోజులకే ఆ కంపెనీ రదద్యింది.  
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ఇకక్డి నుంచి నేను నూయ్ ఈరా పికచ్రస్ కు వెళాళ్ను. దాని పొర్పర్యిటరు రజనకాంత పాండాయ్, ఈయన పర్సుత్తం బొంబాయి శీర్ సౌండ 
సూట్డియోస కు అధిపతి. నూయ్ ఈరా వారు అపుప్డు తీయనునన్ “మతస్య్గంధి” (భీషమ్ పర్తిజఞ్) చితార్నికి ననున్ పొర్డక్షన మేనేజరుగా నియమించారు. ఈ 
చితర్ం పూరిత్కాగానే రేణు పికచ్రస్ (దాదర) లో చేరాను. ఈ కంపెనీ వారు ఒక కెమేరా, సౌండ టర్క కొని చితార్లు తీయబోతునాన్రు. ఈ కంపెనీకి నేను 
మేనేజరుగానూ, అసిసెట్ంటు కామెరామాన గానూ కుదిరాను. 1937లో జమాన్దాస కపాడియా కింద “సతరీ” అనే చితార్నికి కెమెరాపని చేశాను.  

నాకు అసిసెట్ంటు డైరెకట్ర అవకాశానిన్ మొదట ఇచిచ్న వాడు గజన ఫరాలీషా. ఇతను భయంకరుడు. కోపం వచిచ్నపుప్డలాల్ పిసోత్లు తీసేవాడు. 
(అతనికి పిసోత్లు లైసెనస్ ఉండేది.) అతనికింద ఎవరూ అసిసెట్ంటుగా పనిచెయయ్లేక పోయే వారు. కాని నేను అతనికింద పనిచేసినంతకాలం అతనితో 
నాకు ఏ పేచీ రాలేదు. పర్సుత్తం గజన ఫరాలీషా అనే ఆయన పాకిసాత్ను మంతిర్గా ఉనన్టుట్నన్ది. ఈయనే ఆయనేమో నాకు తెలియదు. 

ఒక కంపెనీ అని లేకుండా దొరికిన చోటనలాల్ చిలల్ర వేషాలు వేసూత్ బొంబాయిలో మరి రెండేళుళ్ గడిపిన అనంతరం 1940 లో హెచ.ఎమ.రెడిడ్ 
గారు ననున్ మదార్సుకు తీసుకొచాచ్రు. ఆయనకు సహాయంగా ఉంటూ “సతయ్మే జయం” “తెనాలి రామకృషణ్” చితార్లలో వేషాలు కూడా వేశాను.  

తిరిగి 1942 లో తాండ సుబర్హమ్ణయ్ం గారు “కషట్జీవి” తీయటానికి బొంబాయి బయలేద్రితే దానిన్ డైరెకుట్ చేయటానికి నేను వెంటవెళాళ్ను. ఈ 
చితర్ం మూడు రీలుస్ పూరిత్ అయినాక ఆగిపోయింది. నేను గీతాంజలి పికచ్రస్ కు అసిసెట్ంటు డైరెకట్రుగా చేరి “సవాల” అనే చితార్నికి పని చేశాను. ఇందులో 
ముంతాజ శాంతీ, ఉలాల్స పర్ధాన పాతర్లు ధరించారు. దీని తరువాత ముంతాజ శాంతి భరత్ వలీల్ సాహెబ “లేడీ డాకట్ర” డైరెక్షనుకు కుదిరినపుప్డు 
నేనాయనకు అసిసెట్ంటుగా పని చేశాను.  

తరువాత డైరెకట్ర యూసుఫ ననున్ అసిసెట్ంటుగా తసుకునాన్డు. “దరాబ్న”, “నేక పరీవ్న” చితార్లు తీశాము. కుమార తీసిన “దేవర” చితార్నికి 
సిర్క్పుట్ రాశాను.  

ఇంతలో పృథీవ్రాజ కపూర పృథీవ్ థియేటరస్ పెటిట్ నాటకాలాడనారంభించాడు. మొదట “శకుంతల” ఆడాడు. తరవాత “దివార”. ఈ రెండు 
నాటకాలలోనూ నేను అనేక చినన్ పాతర్లు ధరించాను.  

1945 ఆగసుట్లో, “గృహపర్వేశం” చితర్ం డైరెకుట్ చేయటానికి మదార్సు వచిచ్ ఇకక్డి సినిమా పర్పంచంలో ఒక డైరెకట్రుగా సిథ్రపడిపోయాను.  
ఏతావాతా చెపప్వచిచ్ందేమంటే నేను పడడ్ కషాట్లనీన్ బొంబాయిలోనే పడాడ్ను. బొపెప్లనీన్ అకక్డే తగిలాయి. కాని నేరుచ్కోవలసిందంతా కూడా 

అకక్డే నేరుచ్కునాన్ను. బొంబాయి ముఖయ్ంగా నాకు ఓపిక నేరిప్ంది. ఏమైనా సాధించాలంటే ఎంతో ఓపిక అవసరం. ముఖయ్ంగా ఈ సినిమా లైనులో 
తొందరపాటు వలల్ ఏమీ కాదు.   

PPP డిడి..మధు దన రామధు దన రా   
( ( జయచితర్జయచితర్ ,,  11996688,,  మారిచ్ మారిచ్ సంచిక నుంచీసంచిక నుంచీ))  

చలన చితర్ నిరామ్త అంటే చలన చితర్ ‘విజాఞ్న సరవ్సవ్ం’ లాంటి వయ్కిత్. ఆ వయ్కిత్కి అనిన్ శాఖలతోనూ పరిచయం 
వుండాలి; అనిన్ విషయాలలోనూ అనుభవం వుండాలి. పేర్క్షకుల మనసత్తావ్ల దగగ్రున్ంచి, కధా కమామీషులను 
నిరణ్యించడం వరకూ చితర్ నిరామ్త కుష్ణణ్ంగా తెలుసుకుని వుంటాడు. కేవలం పెటుట్బడి పెటట్డంతోనే నిరామ్త బాధయ్త 
తీరిపోదు; నిరామ్ణ వయ్వహారాలను పాల్న చెయయ్డం, కధ, మాటలు పాటలు దగగ్రున్ంచి తకిక్న శాఖలనీన్ చూసుకోవడం 
వరకూ అతనికి బాధయ్త వునన్ది. అలా అనిన్ శాఖలతోనూ పరిచయం, అనిన్ రంగాలోల్నూ అనుభవం, మంచి 
అభిరుచులూ గల నిరామ్తలు కొదిద్మందే వుంటారు. అనన్పూరాణ్ అధినేత మధుసూదనరావుగారు వాళళ్లోల్ ఒకరు. 
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 ఏ కధను ఎనున్కోవాలి? ఆ కధకు రచయిత ఎవరు? దరశ్కుడెవరు? పాతర్లు ఎలా వుంటాయి? ఆ పాతర్లను ధరించడానికి సరైన నటీనటులు 
ఎవరు? షూటింగ కారయ్కర్మాలు ఎలా? ఏ దృశయ్ం తకుక్వైంది? ఎందుకైంది? … ఇలాంటి సవాలక్ష విషయాలను ఆలోచించడంలో, చరిచ్ంచడంలో 
మధుసూదనరావుగారు గటిట్వారు. ఆ గటిట్దనమే ఆయన చితార్లోల్ కనిపిసుత్ంది. ఆ గటిట్దనంతోనే ఆ చితార్లూ విజయవంతం కాగలుగుతునాన్యి. ‘అనిన్ 
రంగాలతోనూ వునన్ పరిచయంతో పాటు అభిరుచి కూడా ముఖయ్మైనది.’ అనన్ది మధుసూదనరావుగారి అభిపార్యం. ఆ అభిపార్యం ఏరప్రుచుకోడానికి 
జరిగిన – ముందు కధలో వునన్ అభిరుచులూ అలాంటివే. 
 సవ్గార్మమైన కృషాణ్ జిలాల్లోని పెయేయ్రులో చినన్తనం గడిచిన రోజలోల్నే ఆయనకు మంచి అభిరుచులు కలిగాయి. నాటకాల మీద ఆసకిత్ 
కలిగింది. వేదాంతం రాఘవయయ్గారు ఆ వూరు రామాలయంలో కూచిపూడి నాటకాలు పర్దరిశ్ంచేవారు. నాటకాలను చూడడంలోనూ, చూసి 
విమరిశ్ంచడంలోనూ ఆయన పర్జఞ్ను సంపాయించారు. 
 పెయేయ్రులో ఎలిమెంటరీ సూక్లు చదువు అయిన తరావ్త, గుడివాడలో సూక్ల ఫైనల దాకా చదివి, బందరు నోబుల కాలేజీలో ఇంటర, బి.ఏ. 
చదివారు. ఇంటర మీడియట లో ఫసట్ కాల్స వచిచ్ంది. మదార్సు వైదయ్ కళాశాలలో సీటు కూడా వచిచ్ంది. కానీ తండిర్గారి అసవ్సధ్త వలల్ మెడిసిన చదవడం 
వీలుపడలేదు. అలా ‘వీలుపడకపోవడమే’ ఆయనను నేడు చితర్నిరామ్తగా చేసింది. తండిగారికి జబుబ్ చెయయ్డంతో, ఇంటి దగగ్ర వుండవలసి రావడం వలల్ 
రెండేళళ్ విరామం ఏరప్డింది. ఆ రెండేళూళ్ మధుసూదనరావుగారిని పాతికేళళ్ అనుభవజుఞ్డిని చేశాయి. గొపప్ గొపప్ రచనలను చదవడం, 
అరధ్ంచేసుకోవడం, చరచ్లు చెయయ్డం లాంటివెనోన్ జరిగాయి. ఆయన సవ్గార్మానికి బాగా దగగ్రోల్నే వునన్ ముదినేపలిల్లో ఎకెస్లిష్యర కల్బ అనన్ పేరుతో ఒక 
చినన్ సమితిని ఏరాప్టు చేసి, ఆటలలో ఉతాస్హం చూపించడం సాగించారు. ఆ సమితి టోరన్మెంటులను జరిపేది; అనేకమంది కీర్డాకారులకు పోర్తాస్హం 
చూపేది. ఆ సమితికి మధుసూదనరావుగారు కారయ్దరిశ్. 
 మధుసూదనరావుగారికి నాటకాల మీద వునన్ ఉతాస్హం చేత, కోడూరి అచచ్యయ్గారి సహకారంతో ఎకెస్లిష్యర కల్బ లో నాటక శాఖను కూడా 
ఆరంభించారు. అపుప్డు పురాణ నాటకాలూ, పదయ్ నాటకాలూ మంచి చెలుల్బడిలో వుండేవి. ఆ నాటకాలవలల్ సాంఘిక పర్యోజనం వుండదనీ, సాంఘిక 
నాటకాలయితే సమాజానికి ఉపయోగకరంగా వుంటాయనీ, సాంఘిక నాటకాలను వెలుగులోకి తీసుకు రావాలనీ నిరణ్యించుకునాన్రు. కోనేరు 
కుటుంబరావు రాసిన “ఆశాజోయ్తి” అనే నాటకానిన్ ఆయన చూశారు. ఆ నాటకంలో ఇరవై దృశాయ్లునాన్యి. పాటలు పదాయ్లూ వునాన్యి. దాంతో 
నాటకం పూరత్యేసరికి తెలాల్రింది! ఆ నాటక ఇతివృతత్ం మధుసూదనరావుగారిని బాగా ఆకరిష్ంచడంవలల్ ఆ నాటకానిన్ తీసుకుని కుదించారు! 
రసవతత్రమైన సనిన్వేశాలను కలిప్ంచారు. మంచి పాటలు పెటాట్రు. 
 మధుసూదనరావుగారి అతత్వారి వూరు కాటూరు. కాటూరు, పెండాయ్ల నాగేశవ్రరావు గారి వూరు. అపప్టికే పెండాయ్లగారు సినిమా పరిశర్మలో 
హారోమ్నిసుట్గానూ, సహాయ సంగీత దరశ్కుడిగానూ పని చేసి, బాంబుల భయంవలల్ మదార్సు విడిచిపెటిట్ కాటూరు చేరుకునాన్రు. ఆయనకూ, 
మధుసూదనరావుగారికీ, ఉనన్ పరిచయం వలల్ – పెండాయ్లగారిని ‘ఆశాజోయ్తి’ నాటకానికి సంగీత దరశ్కునిగా తీసుకునాన్రు. అయితే హీరోయిన 
సమసయ్యింది. ఆ రోజులోల్ సతరీ పాతర్లను ఎకక్వగా మగవాళేళ్ ధరించేవారు. బాగా అందంగా వుండి, పాడగలిగే మగాడు కావాలి. ఏం చెయాయ్లని 
వాళళ్ంతా ఆలోచనలో పడాడ్రు. కాసేస్పు ఆలోచించి, పెండాయ్ల గారు ఓ సలహా ఇచాచ్రు. 
 “ఓ గుడివాడ కురార్డిని చూశానండీ. అబాబ్యి అదుభ్తంగా పాడుతునాన్డు. విపర్నారాయణలో దేవదేవి వేశాడు. అచచ్ం ఆడపిలల్లా వునాన్డు“ 
అనాన్రు పెండాయ్ల. సరే అని, ఆ అబాబ్యి కోసం గాలించి, పటుట్కునాన్రు-చూశారు-మాటాల్డారు-తమ నాటకంలో హీరోయిన వేషం వెయయ్మని 
అడిగారు,తీసుకొచాచ్రు. ఆ ‘హీరోయిన’ – అకిక్నేని నాగేశవ్రరావు. నాగేశవ్రరావుతో మధుసూదనరావుగారి పరిచయం అలా జరిగింది. నాటక 
సమాజాలు కర్మశిక్షణాయుతంగా వుండాలని, ఓ పదద్తిలో సాగాలనీ, మధుసూదనరావుగారు ఆలోచించేవారు. పకడబ్ందీగా రిహారస్లుస్ వేయించేవారు; 
కచిచ్తంగా తయారయేటుట్ చూసేవారు. నాగేశవ్రరావుగారి సంభాషణలనీన్ పురాణ పదద్తిలో వుండేవి. సాంఘిక నాటకం కాబటిట్, ఆ భాషనూ, ఉచాచ్రణనూ 
సరిగాగ్ అలవడ జేసుకోవాలని దైతా గోపాలం గారిని పిలిపించి, నాగేశవ్రరావుకు నేరప్డానికి ఏరాప్టు చేశారు. పెండాయ్ల గారి చేత ఆరెక్సాట్ర్తో సహా పాటలు 
కంపోజ చేయించారు. నాటకాలోల్ పాటలకి బాక గౌర్ండ మూయ్జికూక్ మంచి ఆరెక్సాట్ర్తో రావడం అదే మొదటిసారి! ఆ నాటకం విజయవంతమైంది. 
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తరావ్త  ‘ఆశాజోయ్తి’ నాటకానిన్ చాలా చోటల్ ఆడారు. అయితే, నాటకంలో సమెమ్లు లాంటి ఉదయ్మాలు వుండడం వలల్ పర్భుతవ్ం వారు ఆ నాటకానిన్ 
నిషేధించారు.  
 దాంతో ఎకెస్లిష్యర కల్బ వారికి ఆడడానికి చేతిలో నాటకం లేకుండా పోయింది. తిర్పురనేని రామసావ్మిగారికి ఓసారి సనామ్నం జరుగుతూంటే, 
ఆ సందరభ్ంలో పర్దరిశ్ంచాలని “సతాయ్నేవ్షణ” అనే నాటకానిన్ తీసుకునాన్రు. అయితే, నాటకం పర్దరిశ్ంచే ముందు పర్భుతవ్ం అనుమతి తీసుకోవాలి 
కాబటిట్ , ఆ నాటకానికీ అనుమతి రాలేదు. పర్భుతవ్ం దృషిట్లో పర్జలను రెచచ్గొటేట్విగా వునాన్యనన్ సనిన్వేశాలను తగిగ్ంచి, అనుమతి తీసుకుని తరావ్త 
ఆడారు. అయితే కొనాన్ళళ్కు మళీళ్ ఆ నాటకం నిషేధంలో పడింది ! 
 ఎకెస్లిష్యర కల్బ వారికి మంచి పేరు వుండేది. వారి నాటకాలకి డబూబ్ బాగా వచేచ్ది. కొపప్రపు సుబాబ్రావుగారు ‘నూరజ్హాన’ పేరుతో రాసిన 
నిషేధింపబడిన నాటకానిన్ కొనిన్ మారుప్లుచేసి, “కోహినూర’ పేరుతో ఆడసంకలిప్ంచారు. తోట వెంకటేశవ్రరావును (నేటి కళాదరశ్కుడు) పిలిపించి, 
అతనికి ఒక పాతర్ ఇచాచ్రు. బసవరాజు సుబాబ్రావుగారు కూడా అపుప్డు సమితిలో చేరారు. 
 ఇలా - ఎకెస్లిష్యర కల్బ మూడు పువువ్లూ ఆరు కాయలూగా వరిధ్లిల్ంది. కల్బుబ్కునన్ంత పేరూ వారు పర్దరిశ్ంచే నాటకాలకూ వుండేది. 
విపల్వాతమ్కమైన నాటకాలను పర్దరిశ్ంచడంలోనూ, కటుట్దిటట్మైన నాటకాలను పర్దరిశ్ంచడంలోనూ, ఆ సమితి మారగ్దరశ్కమైంది. అలా కావడానికి ముఖయ్ 
కారకులు మధుసూదనరావుగారు. 
 ఎకెస్లిష్యర కల్బ వారి నాటకాలకు అశవ్రాజ ఫిలింస నిరామ్త గోపాలరావు, కీ.శే. మంగయయ్ మేకప చేసేవారు. వారి దావ్రా, చలనచితర్ నిరామ్తా 
దరశ్కుడూ అయిన ఘంటసాల బలరామయయ్గారికి అకిక్నేని నాగేశవ్రరావు పేరు తెలిసింది. బలరామయయ్గారు ‘సీతారామజననం’ చితర్ం తీసూత్ శీర్ రామ 
పాతర్ధారి కోసం అనేవ్షణ సాగిసుత్నాన్రు. సమితివారంతా ఓసారి ‘తెలుగుతలిల్’ నాటకానిన్ పర్దరిశ్ంచి తిరిగి వసూత్ వుండగా, బెజవాడ సేట్షనోల్ 
బలరామయయ్గారు వాళళ్ను కలుసుకుని, నాగేశవ్రరావును చూశారు. తన కోరిక వయ్కత్ం చేశారు. అవకాశం వెతుకుక్ంటూ వచిచ్ంది గనక, కాదనరాదని, 
మధుసూదనరావుగారు నాగేశవ్రరావుకు సలహా ఇచాచ్రు; తనకూ సినిమా ఉతాస్హం వునన్ందువలల్  నాగేశవ్రరావు ఎగిరి గంతేశాడు ! 
 నాగేశవ్రరావు సినిమాలోల్నూ, తోట డి.వి.సుబాబ్రావుగారి టూర్ప లోనూ, పెండాయ్ల గూడవలిల్ రామబర్హమ్ంగారి సంసధ్లో సహాయ 
సంగీతదరశ్కుడిగానూ చేరడంతో, ఎకెస్లిష్యర కల్బ వారి నాటకసమితి మూతపడవలసి వచిచ్ంది! ఆ తరవాత కోడూరు అచచ్యయ్గారు అపుప్డే 
సాద్పింపబడిన పర్జా నాటయ్మండలిలో చేరారు. 
 గూడవలిల్ రామబర్హమ్ంగారూ, మధుసూదనరావుగారు మితుర్లు, మధుసూదనరావుగారికి గుడివాడలో ఖదద్రు వసాత్ర్లయం వుండేది. దానికి 
బటట్లు కొనడానికని దకిష్ణపార్ంతం వెళుతూ, మదార్సులో వునన్ రామబర్హమ్ంగారికి వంటోల్ బాగులేదని తెలిసి, ఆయనను చూడాడ్నికి వెళాళ్రు. 
 మాటలోల్ రామబర్హమ్ంగారు తను ‘మాయాలోకం’ చితర్ం పార్రంభిసుత్నన్టూట్ దాంటోల్ శరాబంది రాజు పాతర్కు చకక్ని అబాబ్యి కోసం 
చూసుత్నన్టూట్ చెపాప్రు. మధుసూదనరావుగారు, నాగేశవ్రరావు పేరు సూచించారు. మొదటోల్ ఆయన, ఆ పాతర్కు నాగేశవ్రరావును తీసుకోడానికి అంత 
ఇషట్పడకపోయినా, తరావ్త బాగా తృపిత్ పడాడ్రు; మధుసూదనరావుగారికి అభినందనలూ కృతజఞ్తలూ తెలియజేశారు. 
 అయితే, మధుసూదనరావుగారికి నాటకాలు మీద వునన్ ఉతాస్హం తగగ్లేదు. పైగా అధికం కాసాగింది. ఆంధర్నాటక కళాపరిషతుత్లో జేరి, 
ఉతాస్హంగా పని చెయయ్డంతో జాయింట సెకెర్టరీ అయాయ్రు. ఆయన ఆ హోదాలో పని చెయయ్డం పార్రంభించినపుప్డే పరిషతుత్ నియమావళిలో 
కటుట్దిటట్మైన నిబంధనలు ఏరప్డాద్యి. అపుప్డే మొదటిసారిగా నాటక పోటీలు జరిపారు. ఆ సందరభ్ంలోనే గూడవలిల్ రామబర్హమ్ంగారినీ, భానుమతినీ 
సనామ్నించారు. 
 ఆంధర్నాటక కళాపరిషతుత్లో ఆయన అమితోతాస్హంతో పని చెయయ్డంవలల్ ఆయనకు నాటక సాహితయ్ం, పర్దరశ్నలమీద ఎకుక్వ ఉతాస్హం 
కలిగింది. పరిషతుత్ కమిటీలో వుండడంవలల్ అనేకమైన కొతత్ నాటకాలు చదవడానికి ఆసాక్రం ఏరప్డింది. కొతత్ నాటకాలు రావాలనన్ ఉదేద్శంతో ‘కొతత్’ 
నాటకాలే కావాలని, పరిషతుత్ – రచనలను పోర్తస్హించసాగింది. ఉతత్మంగా ఎనిన్కైన పరిషతుత్ నాటకాలను అనేక పటట్ణాలోల్ పరిషతుత్ శాఖలను 
ఆరంభించి పర్దరిశ్ంచేవారు. పేర్క్షకుష్లకు సాంఘిక నాటకాల మీద, కొతత్రకం నాటకాలమీద అభిరుచి కలిగింది. ఇవాళ చితర్సీమలో రచయితలుగా పని 
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చేసుత్నన్ నరసరాజు, ఆతేర్య, పినిసెటిట్, అనిసెటిట్, గోపాలరాయశరమ్ మునన్గు రచయితలందరూ పరిషతుత్లో పాలొగ్నన్వారే. 
మదుసూదనరావుగారికి ఆ విధంగా రచనలతోనూ పరిచయం ఏరప్డీంది.  
 నోబులో కాలేజీలో చదువుకంటునన్ రోజలోల్ ఇంగీల్షు పొర్ఫెసర ‘బాగ షా’ గారికి మధుసూదనరావుగారు పిర్యశిషుయ్డు. ఇంగీల్షులో 
మదుసూదనరావుగారు తెచుచ్కునే మారుక్లను చూసి అంతా ముచచ్ట పడేవారు. బి.ఏ.లో వారికి ఇంగీల్షులో యూనివరిశ్టీ  ఫసుట్ కూడా వచిచ్ంది. ఆ 
సందరభ్ంలోనే బాగ షా దొర మదుసూదనరావుగారికి ‘వరలడ్ ఫేమస షారట్ పేల్స’ అనన్ ఉతత్మ గర్ంధాలనూ బహుకరించారు. నేటికీ మధుసూదనరావుగారు 
వాటిని పార్ణపర్దంగా చూసుకుంటారు. బాగ షా దొర పోర్తాస్హంతో మధుసూదనరావుగారు పర్ముఖ ఆంగల్ రచనలనీన్ కుష్ణణ్ంగా చదివి, చాలా విషయాలి 
గర్హించారు. 
 ఇవాళ – ‘తెరవెనక’ ఆయన సక్ృపుట్ మీద చేసే చరచ్ల వెనక, అలాంటి అనుభవం వునన్ది. “పలెల్టూరోల్ పుటిట్, పటట్ణాలోల్ పెరిగి, అనేక రకాల 
వయ్కుత్లను కలుసుకోవడం, అనేకుల మనసత్తావ్లను గర్హించడం వంటివి ఎనోన్, చితర్ పరిశర్మలో నాకు సహాయకారులైనాయి.” అంటారాయన. 
 సినిమాలతో మధుసూదనరావుగారి పరిచయం విమరశ్లతో ఆరంభమైంది. ఆ రోజులోల్ విడుదలైన చితార్లను చూసి, ఆయన మంచిచెడడ్లను 
విమరిశ్సూత్ నిరామ్తలకు లేఖలు రాసేవారు. ముఖయ్ంగా, సేన్హితులైన గూడవలిల్ రామబర్హమ్ంగారు, ఘంటసాల బలరామయయ్గారు, భరణి రామకృషణ్గారూ, 
మధుసూదనరావుగారి విమరశ్లకోసం ఎదురు చూసేవారు. ఆయనలో ఈ ‘మంచిచెడడ్ల విమరశ్’ అనన్ గుణం వునన్దని, మొదటిసారిగా గూడవలిల్ 
రామబర్హమ్ంగారు, తమ ‘పలాన్టి యుదద్ం’ చితర్ం సిర్క్పుట్ను వినిపించి, ఆయనతో చరిచ్ంచారు. అపుప్డే మధుసూదనరావుగారికి, సినిమా సిర్క్పుట్ను ఎలా 
చరిచ్సాత్రనన్ విషయం అరద్మైంది. రామబర్హమ్ంగారి దావ్రా పరిశర్మలోని అనేక వయ్కుత్లతో పరిచయం ఏరప్డింది. 
 అనుభవం, అభిరుచి రెండూ కలిసి 1951 లో మధుసూదనరావుగారిని చితర్ నిరామ్తను చేశాయి. మంచి చితార్లు తయారు చెయాయ్లనే 
ఉదేద్శంతో, నవయుగ శీర్నివాసరావు, నాగేశవ్రరావుగారల్  తోడాప్టుతో ఆయన అనన్పూరాణ్ సంసధ్ను ఆరంభించారు. 
 అనిన్విధాలా విజయవంతమయే చితార్లను తియాయ్లనన్ది ఆ సంసధ్ ఆశయం. మొదటి చితార్నికి ఆయన కె.వి.రెడిడ్గారిని దరశ్కునిగా 
తీసుకునాన్రు. ‘పెదద్మనుషులు’ చితర్ంతో రెడిడ్గారు బిజీగా వుండడంవలల్ మూడేళళ్పాటు నిరీకిష్ంచవలసి వచిచ్ంది! అభిరుచి అనేది వునన్ది కాబటేట్, అనేన్ళుళ్ 
ఆయన నిరీకిష్ంచగలిగారు. ఆ మూడేళళ్లోనూ ఆయన అనేక కధలు వినాన్రు; అనేక కధలు చదివారు; చరిచ్ంచారు. ఆ మూడేళళ్లోనూ కలిగిన 
అనుభవాలు అనంతమైనవి. ‘దొంగరాముడు’ వారి మొదటి చితర్ం. 1954లో పార్రంభించారు. కె.వి.రెడిడ్గారికి పొర్డక్షన శాఖలో అనుభవం వుండడం చేత, 
పొర్డక్షన వయ్వహారాలను కూడా ఆయనే చూసుకునేవారు. మధుసూదనరావుగారు ఆ అనుభవం అంతా రెడిడ్గారి దగగ్రే నేరుచ్కునాన్రు. ‘దొంగరాముడు’ 
చితర్ం అఖండమైన విజయం సంపాయించింది. దాంతో అనన్పూరాణ్సంసాధ్, మధుసూదనరావుగారు పేర్క్షకులలోనూ, పరిశర్మలోనూ ఓ సాధ్నం 
సంపాయించుకునాన్రు. 
 తరావ్త, ‘తోడికోడళుళ్’ చితార్నిన్ ఆరంభించారు. కె.వి.గారు బిజీగా వుండడంతో, సామరధ్య్ం వునన్ దరశ్కుని కోసం వెతికి, ‘అమరసందేశం’ 
చితార్నిన్ చూసి, ఆదురిత్ సబాబ్రావుగారిని తీసుకునాన్రు. అపుప్డే సెలవ్రాజ గారినీ (ఛాయాగర్హణ శాఖకు) తీసుకునాన్రు. 
 అకక్డినుంచీ అనన్పూరాణ్సంసధ్ చకక్ని సాంఘిక చితార్లను అందివవ్డం సాగించింది. మాంగలయ్బలం, వెలుగునీడలు, ఇదద్రు మితుర్లు, 
చదువుకునన్ అమామ్యిలు, డాకట్ర చకర్వరిత్, ఆతమ్గౌరవం, పూలరంగడు మొదలైన చితార్ర్లు పేర్క్షక హృదయాలలో ఓ సాధ్నం సంపాయించుకునన్ చితార్లు. 
ఈ చితార్లోల్ని కొనిన్ చితార్లను అనన్పూరాణ్సంసధ్ తమిళంలో కూడా నిరిమ్ంచి, ఖాయ్తి సంపాయించింది; వీటిలో చాలా చితార్లు బహుమతులూ 
సంపాయించాయి! 
 కొతత్ కొతత్ రచనలనూ, కొతత్ రచయితలనూ, పోర్తాస్హించాలని, మధుసూదనరావుగారి ఉదేద్శం. డాకట్ర శీర్దేవి, కొరర్పాటి గంగాధరరావు, 
యదద్నపూడి సులోచనారాణి, కోడూరి కౌసలాయ్దేవి, భమిడిపాటి రాధాకృషణ్, గొలల్పూడి మారుతీరావు, ముపాప్ళళ్ రంగనాయకమమ్ మునన్గువారిని సినిమా 
రచయితలుగా సినిమా రంగానికి పరిచయం చేశారాయన. 
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 “నాకు ఉనన్ నమమ్కం – ముందు కధ మీద; తరావ్త దానిన్ తెరమీద చెపప్డం మీద; తరావ్త తకిక్న వాటిమీద“ అంటారు 
మదుసూదనరావుగారు. చితార్నికి కధే పార్ణం కాబటిట్ దానిన్ నిరణ్యించుకోవడంలోనూ, దానిన్ తెరకు మలచుకోవడంలోనూ శర్దధ్ కనిపించాలనన్ది ఆయన 
సిదాద్ంతం. 
 “నాకు మెలోడార్మామీద నమమ్కంలేదు. చితర్ం చూసుత్ంటే, ‘అయోయ్ పాపం!’ అనాలేగాని, ఏడవకూడదు. నా ఉదేద్శం కధలో కొతత్దనం వుండి, 
విసుగు లేకుండా దానిన్ టీర్ట చెయయ్గలిగి, హాసయ్ం, చకక్ని సంగీతం పెటట్గలిగితే చితర్ం తపప్క విజయవంతం అవుతుంది అని. చితార్లోల్ హాసయ్ం, కధతో 
కలిసి వుండాలి గాని, వేరుగా వుండకూడదు. మంచి కధ గనక వుండేటట్యితే, దానికి తారాబలం అవసరం వుంటుంది; తారాబలం ఆ చితర్ విజయానికి 
దోహదమూ చేసుత్ంది. కధలో బలం లేకపోతే, తకిక్న ఏ బలాలూ ఏమీ సహాయం చెయయ్లేవు. 
 అయితే, ఇదివరలో మేము అందివవ్గలిగినంత కావ్లిటీని ఇవాళ ఇవవ్లేకపోతునాన్మనన్ది నాకు బాగా తెలుసు. దానికి కారణం.. అందరూ 
బిజీగా వుండడం; ఆలోచించి చెయయ్డానికి వయ్వధి లేకపోవటం. అంచేత విధిలేక కొనిన్ కొనిన్ నిరణ్యాలను తొందరగా తీసుకోవలసి వసూత్వుంటుంది మరి 
!” అనాన్రాయన. 
 మదుసూదనరావుగారికి కె.వి.రెడిడ్ గారంటే గురి. ఆయన గీసిన గీతలోల్నే ఇవాళ కూడా ఆయన నడుసుత్నాన్రు. “కధ, టీర్టెమ్ంట, నిరామ్ణ పధకాలు 
మొదలైన వెనోన్ ఆయన నేరాప్రు“ అంటారు మదుసూదనరావుగారు. 
 “మన సాంఘిక జీవన విధానాలోల్ కొనిన్ నిబంధనలునాన్యి. వాటిని అధిగమిసూత్ చితార్లోల్ చూపడం భావయ్ం కాదు. పాతర్పోషణలోనూ, 
కధనంలోనూ కొతత్దనం అవసరమే గాని, ఆ కొతత్దనం వెరిర్తలలు వెయయ్కూడదు.  ఏ సనిన్వేశమూ, ఏ పాతార్ కూడా అసహజంగా వుండరాదు. చితార్లోల్ 
వసుత్నన్ ‘అసభయ్కరమైన సెకస్’ ను నేను పోర్తస్హించను. దాని మీద నాకు ఏ మాతర్ం నమమ్కం లేదు” అనాన్రాయన. 
 మన సంపర్దాయాలూ, కటుట్బాటుల్, నీతినియమాలూ వీటిని దృషిట్లో పెటుట్కుని, అనిన్ తరగతుల వారినీ ఆకరిష్ంచేలా చితార్లు నిరిమ్ంచే దుకిక్పాటి 
మదుసూదనరావుగారు పర్సుత్తం – శీర్ సారధి సూట్డియోస వారు నిరిమ్ంచబోతునన్ చితార్నిన్ ‘పొర్డూయ్స’ చేసాత్రు. ఆ తరువాత అనన్పూరాణ్ వారి కొతత్ 
చితార్నిన్ ఆరంభిసాత్రు. ఆ సనాన్హాలోల్నే ఆయన ఇపుప్డు ‘బిజీ’ గా వునాన్రు. 

PPP ల రాజ్ల రాజ్  
( ( జయచితర్జయచితర్ ,,  11996688,,  ఫిబర్ వరి ఫిబర్ వరి సంచిక నుంచీసంచిక నుంచీ))  

  
 “చలనచితర్ ఛాయాగార్హకుడు అంటే, కేవలం కెమేరాను ఎదురుగా పెటిట్, నాలుగు లైటుల్ వేసి మీట నొకక్డం కాదు. 

చాలామంది అలా అభిపార్యపడుతూ వుంటారు. అంతకంటే అతనికి ఇంకేం పని వుంటుంది? అని కూడా ఆనుకుంటూ 
వుంటారు. అయితే, చలన చితర్ నిరామ్ణంలో చెపుప్కోదగగ్ బాధయ్త వహించేది కెమెరా. సినిమాలో ఒకోక్చోట శబద్ం 
లేకపోవచుచ్ను, మాటలు లేకపోవచుచ్ను; నటీనటులు లేకపోవచుచ్ను. ఎవరునాన్ లేకపోయినా, పని చెయవలసింది కెమెరా. 
కెమెరా లేకపోతే చితర్మే లేదు. అలాంటి చతార్నిన్ చూపే ఛాయాగార్హకుడి బాధయ్త ఇంతా అంతా కాదు.” అని చెపాప్రు పర్సిదధ్ 
ఛాయాగార్హణ దరశ్కుడు – పి.ఎస. సెలవ్రాజ.  

“చలన చితర్ ఛాయాగార్హకుడు చితర్ కథను ఆమూలాగర్ం తెలుసుకుని వుండాలి. తాను కథను దృషిట్లో పెటుట్కుని, 
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ఆ వాతావరణానికి తగినటుట్గా లైటింగ ఏరాప్టు చేసూత్, సనిన్వేశానికి తగినటుట్ చితీర్కరించాలి. అంటే, విషాద ఘటట్ం లాంటిది వునన్పుప్డు, ఆ దృశాయ్నికి 
అదుభ్తమైన లైటింగ ఏరాప్టు చేయకూడదు. అలాగే హాయిగా వుండే దృశాయ్నికి, ‘డల లైటింగ’ లాంటి దానీన్ ఏరాప్టు చెయయ్కూడదు చితర్కథ, దృశాయ్లకు 
తగగ్వాతావరణంలో పేర్క్షకులను లీనం చెయయ్గలిగే పర్తిభ ఛాయాగార్హకుని దగగ్ర వుండాలి. అవుట డోర దృశాయ్లోల్ అయితే, దానికి తగగ్లైట ను 
చూసుకుంటూ పర్కృతి సౌందరాయ్నిన్ కూడా ఇముడుచ్కుంటూ చితీర్కరించాలి. నిజానికి ఛాయాగార్హకునికి ‘వూహ’ కూడా వుండాలి. అలాంటి వూహ 
వునన్పుప్డు చితీర్కరణలో కొంత వైవిధయ్ం కనిపిసుత్ంది. దృశయ్ంలో ముందు వుండే ఆరిట్సుట్కూ, వెనక వుండే పర్దేశానికీ మధయ్, దూరం తెలిసేటుట్ 
చితీర్కరించడానికి లైటింగ ను ఏరాప్టు చేసాత్ము. బొమమ్ బాగా కనిపించడం అనేది లైటింగ మీదే ఆధారపడి వుంటుంది. మనకు రెండు కళుళ్ వుండడం 
చేత, వసుత్వుల మధయ్ దూరం బాగా చూడగలుగుతునాన్ము. కెమెరాకు వునన్ది ఒకక్టే కనున్. ఆ ఒకక్ కంటితోనే దూరం తెలిసే భార్ంతిని కలిగించాలి. 
అలాంటి దూరానిన్ చూపడానికి లైటింగ అవసరమవుతుంది.” అనాన్రు సెలవ్రాజ. ఆయన దృషిట్లో భారతీయ ఛాయాగార్హకులు, విదేశీయ 
ఛాయగార్హకులకు ఏమీ తీసిపోరు. “మనకునన్ కొదిద్ సౌకరాయ్లతోనే మనం విదేశీ చితార్ల సాథ్యిలో ఛాయాగర్హణానిన్ చూపించగలుగుతునాన్ము. వారికి 
వునన్ సౌకరాయ్లనీన్ మనకూ వుంటే, వారినే అధిగమించేవారిమేమో! ఈ ‘కళ’ను అభయ్సించడం అనన్ది – విదేశీయ చితార్లను చూడడమే. ఎలా చేశారు? 
ఏం చేశారు ? అనన్ది చదివితే రాదు, చూసే నేరుచ్కోవాలి. ఈ రోజున భారతీయ ఛాయాగార్హకులు విదేశీయ చితార్లను చూసే నేరుచ్కుంటునాన్రు. వారు 
తీసిన పదద్తులు ఎలాంటివి అని ఆలోచించుకుంటూ, తామూ అలా తియయ్డానికి కృషి చేసుత్నాన్రు; విజయం పొందుతునాన్రు. అనేకమైన అధునాతన 
విధానాలతో, వారు తీసి చూపించే దృశాయ్లను మనం మనకునన్ సౌకరాయ్లతోనే వారి సాథ్యికి వెళళ్ గలుగుతునాన్మంటే ఆది నిజంగా ఘనమైన విషయం. 
అలా చెయయ్గలగడానికి వూహ కావలసి వసుత్నన్ది; కృషి అవసరమవుతునన్ది; శర్మపడి కషట్ సాధయ్మైన వెనిన్ంటినో సాధించవలసి వసుత్నన్ది. మన పర్ఖాయ్త 
ఛాయాగర్హణ దరశ్కులందరూ, విదేశ చితార్లు చూసి, మేధసుస్ ఉపయోగించి, ఆ పర్కారం తీసుత్నాన్రు. అందుకే, ఛాయాగార్హకుడికి మేధాశకిత్ కూడా 
చాలా అవసరం.” 

“మంచి ఛాయాగర్హణం గల చితర్ం అంటే ఎలా వుంటుంది?” అనన్ పర్శన్కు సెలవ్రాజ ఇలా సమాధానం ఇచాచ్రు: “చితర్ం చూసుత్నన్పుప్డు 
కంటికి ఏమాతర్ం ఇబబ్ందిలాంటిదీ కలగకుండా, బొమమ్ చూసుత్నాన్మనన్ భార్ంతిని కలిగించకుండా, చకక్గా చూపగలిగేదే మంచి ఛాయాగర్హణం. అంటే, 
ఒక దృశయ్ంలో ఎకుక్వ కాంతి, ఇంకో దృశయ్ంలో ఇంకోరకం కాంతి లేకుండా వుంటే, కంటికి ఇబబ్ంది కలగదు. చితర్ంలో దృశాయ్లకు తగగ్టుట్ లైటింగ ను 
వాడుతూనే, చితర్మంతా ఒకే విధానమైన ‘లైట’ కనిపించేటుట్గా చితీర్కరించాలి. అలా కంటికి ‘హాయి’ అనిపించే చితర్ంయొకక్ ఛాయగర్హణమే చకక్ని 
ఛాయాగర్హణం అని నా అభిపార్యం. అలాగే, ఆరిట్సట్ ను ఒక దృశయ్ంలో ఎలా ‘మోలడ్’ చేసాత్మో చితర్ం అంతా కూడా అలాగే ‘మోలడ్’ చేయాయ్లి. దృశాయ్లలో 
కాంతి భేదాలునాన్, అనిన్ భేదాలు, ఎలాంటి తేడాలూ లైటింగ లో వుండాలే గాని, ఆరిట్సుట్ ‘ముఖం’లో వుండరాదు. ఆ ముఖం ఆ ముఖంలాగే వుండాలి.” 

చలన చితర్ ఛాయాగార్హకుడికి వునన్ బాధయ్తలను వివరిసూత్ సెలవ్రాజ ఇంకా ఇలా చెపాప్రు; “దరశ్కుడు తాను వూహించుకునన్ కథకూ, 
కథలోని పాతర్లకూ ఒక రకంగా రూపకలప్న చేసుకుంటాడు. అదంతా అతని వూహలో వుంటుంది. “నేను అనుకునన్ సనిన్వేశం ఇది; నేను అనుకునన్ 
షాట ఇది; నేను వూహించుకునన్ ఎఫెకట్ ఇది” అని అతను ఛాయగార్హకునితో చెబుతాడు. అతని వూహను చితర్ంగా మారిచ్, ఆ వూహకు పార్ణం పోసి 
సజీవ పర్తిమను చెయయ్వలసినవాడు ఛాయగార్హకుడు. రచయిత, దరశ్కుడూ కాయితం మీద చెబుతారు; దానిన్ ఛాయాగార్హకుడు తెరమీద చెపాప్లి. 
అంచేత, దరశ్కుని వూహలనూ, రచయిత వూహలనూ తాను జీరణ్ం చేసుకుని, దానిన్ చితర్ంగా రూపొందించడానికి తగగ్ పర్తిభా విశేషాలు ఛాయాగార్హకుని 
దగగ్ర వుండాలి. అయితే, విదేశాలలో ఛాయాగార్హకుని బాధయ్త దరశ్కుని బాధయ్త కంటే ఎకుక్వైనది. కావలసినదేమిటో దరశ్కుడు చెబుతాడు; దానిన్ 
చితీర్కరించడానికి ఏమేమి చెయాయ్లీ, ఎలా చెయాయ్లీ, షాటస్ ను ఎలా విభజించాలీ అనన్దంతా ఛాయాగర్హణ దరశ్కుడే చూసుకుంటాడు. దరశ్కుని 
మెదడులో నామమాతర్ంగా వునన్దానికి ఛాయాగార్హకుడు ఈ విధంగా పూరణ్ రూపానిన్ కలిగించాలి. మన దేశంలో దరశ్కుడే సృషిట్కరత్, నిరేద్శకుడు. 
అంతిమ నిరణ్యం ఎపుప్డూ దరశ్కునిదే. అందువలల్ దరశ్కుని సలహాలతోనూ, తోడాప్టుతోనూ మన ఛాయాగార్హకుడు పనిచేసాత్డు.” 

“ఒక చితర్ంలో కెమెరా కోణాలు అడడ్దిడడ్ంగానూ, అటూ ఇటూ గానూ వుండవచుచ్. అలాంటి ‘ఆడ యాంగిలస్’ను చితర్మంతా వాడినంత 
మాతార్న అది గొపప్ ఫోటోగర్ఫీ కాజాలదు. చితార్నిన్ బటిట్, దృశాయ్నిన్బటిట్ కోణాలను ఏరాప్టు చేసోక్వాలి గాని, పర్తిదానికీ అలాంటి కోణాలు అనవసరం. 
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సాధయ్మైనంత వరకూ సెట్ర్యిట గా పోవడమే ఉతత్మమైన పదధ్తి అని నా ఉదేద్శం చితర్ంలో ఉండే శబద్ం, బొమమ్ రెండూ బాగుండాలి. నిజానికి ఈ రెండు 
కళలూ ఒకదానొన్కటి పెనవేసుకునే వుంటాయి. రెంటికీ చాలా దగగ్ర సంబంధం వుంది. రెండింటోల్ ఏ టెకిన్క చెడినా రెండోది కూడా చెడుతుంది.” 

“వరణ్ చితార్నిన్ చితీర్కరించడానికీ మామూలు తెలుపు, నలుపు చితార్నిన్ చితీర్కరించడానికీ తేడా వుంది. వరణ్ చితీర్కరణ కషట్మైనది. తెలుపు నలుపు 
చితార్లోల్ వునన్వి రెండే రంగులు. వరణ్ చితర్ం అంటే అనేకమైన రంగులు. అంచేత, ఆ చితార్లకు ఎకుక్వ రైటస్ అవసరమవుతాయి; ఎకుక్వ ధేయ్యం 
అవసరమవుతుంది. అకక్డ వునన్ దానిన్ వునన్టుట్ తియాయ్లి. నటీనటుల ముఖాలు, దుసుత్లు, సెటుట్__ ఇలా అనీన్ వేటి వేటి రంగులోల్ అవి వుంటాయి. ఆ 
రంగులనీన్ ఏ రంగుకు ఆ రంగు చకక్గా తెలియాలి. ఛాయాగార్హకుడి పనితనం రంగుల చితార్లోల్ కనిపించడానికి ఎకుక్వ అవకాశం వుంది.” అని 
చెపాప్రు సెలవ్రాజ.  

చండీరాణి, విపర్నారాయణ, వెలుగు నీడలు, ఇదద్రు మితుర్లు, పార్ణ మితుర్లు, పూలరంగడు మునన్గు యాభై చితార్ల అనుభవం గల 
ఛాయాగర్హణ దరశ్కుడు సెలవ్రాజ గారి సవ్సథ్లం పాండిచేరి. చినన్తనం నుంచీ మదార్సులోనే వుండి, ఇకక్డే సిథ్రపడాడ్రు. చదువుకుంటునన్ రోజులోల్నే 
ఆయనకు ఫోటోగర్ఫీ మీద ఉతాస్హం కలిగింది. ఆ ఉతాస్హంతో ఫోటో సూట్డియోలోల్ వునన్ ఫోటోల దగగ్రున్ంచి, విదేశీయ ఫోటో మాగజైనల్లోని ఫోటోల 
వరకూ పరిశీలించడం సాగించారు. చినన్ కెమెరా కొనుకుక్ని కనిపించిన దృశాయ్లను బొమమ్గా తీసి చూసుకునేవారు. 

ఎకక్డో కావ్రట్ర పేల్టు (అపప్టికి ఇంకా ఫిలుమ్ రాలేదు) దొరుకుతుందని తెలిసేత్ అకక్డికి పరుగెతిత్, అది కొని, బొమమ్తీసి ‘డెవలప’ చేసి ఫలితం 
చూసుకుంటేనే గాని ఆయన నిదర్పోయేవారు కాదు అపుప్డు సెలవ్రాజ రెండోఫారం విధాయ్రిధ్! 

ఇలసేట్ర్టెడ వీకీల్ నడిపే ఛాయాచితార్ల పోటీలో సెలవ్రాజ పాలొగ్ని చినన్ వయసులోనే బహుమతులు అందుకునాన్రు. “ఇలసేట్ర్టెడ వీకీల్ ఆ విధంగా 
ననున్ చాలా పోర్తస్హించింది” అని చెపాప్రు సెలవ్రాజ.  

చదువూ, చదువుతోపాటు ఫోటోగర్ఫీ హాబీ.. శర్దద్గా సాగాయి. సూక్ల ఫైనల వరకూ చదువుకుని, చదువుకు సవ్సిత్ చెపాప్రు. అపుప్డాయన 
ఉతాస్హం ఫోటోగర్ఫీ నుంచి సినిమాటోగర్ఫీకి మారింది. చలన చితార్లను చూడడం, వెలుగు నీడల పరిశీలన, వివిధ కోణాల చితీర్కరణ, మునన్గు అంశాల 
మీద ఎకుక్వగా శర్దద్ వహించడం సాగించారు.  

పర్సిదధ్ ఛాయాగర్హణ దరశ్కుడు జితెన బెనరీజ్ నూయ్టోన సూట్డియోలో వుంటునాన్రు. ఆయనను కలుసుకుని తన కోరికను వయ్కత్ం 
చెయాయ్లనిపించింది సెలవ్రాజ కు. ఆ కోరికతోనే ఆయన, తాను తీసిన ఫోటోలనూ, అనేకపోటీలలో తనకు బహుమానాలు తెచిచ్న ఫోటోలనూ తీసుకుని ఓ 
మంచి ఉదయాన నూయ్టోన సూట్డియో చేరుకునాన్రు.  

జితెన బెనరీజ్ని చూసి, తన ఫోటోలను చూసి, తన వాంఛను వయ్కత్ం చేశారు. ఆ ఫోటోలను జితెన జాగర్తత్గా పరిశీలించారు. ఇంకా జాగర్తత్గా 
చూశారు. అలా చూడడంలో ఆయనకు చాలా టైమ పటిట్ంది _ దాంతో సెలవ్రాజ కంటి ముందు చినన్ ఆశాకిరణం కనిపించింది.  

“అయితే అబాబ్య ! నువువ్ కెమేరా శాఖలో పనిచేసాత్నంటావు” అనాన్రు జితెన.  
“ అవునండీ “ 
“ నీ బొమమ్లు బాగునాన్య. నీ ఉతాస్హం బాగుంది. ఐవిష యు ఆల సకెస్స” అని, ఆయన సెలవ్రాజ ను సూట్డియో కెమేరా శాఖలోకి 

తీసుకునాన్రు. తన ఉతాస్హానీన్, జితెన బెనరీజ్ ఆశీరావ్దానీన్ వెంటబెటుట్కుని సెలవ్రాజ నూయ్టోన సూట్డియోలో ‘అపర్ంటీస’ గా చేరారు. ఇది 1938 లో 
అపప్టికి సెలవ్రాజ వయసుస్ ఇరవై ఒకక్ సంవతస్రాలు ! 

అపర్ంటీస గా చేరిన కొదిద్కాలానికె ఆయన అసిసెట్ంటు అయాయ్డు; తరావ్త ఆపరేటివ కెమేరామాన అయాయ్డు; తరావ్త ఆపరేటివ కెమేరామాన 
అయాయ్డు. ఆ మధయ్కాలంలో సెలవ్రాజ ఛాయగర్హణం విదయ్లోని అనేక విషయాలను తెలుసుకునాన్డు రాతిర్ంబవళుళ్ కృషిచేసి మంచిచెడడ్లనీన్ 
తెలుసుకునాన్డు. ఆరోగయ్ంకనన్, భోజనంకనన్, డబుబ్కనాన్ కూడా ఆయనకు ‘సినీకెమేరా’ పిర్యమై పోయింది. దేనీన్ లక్షయ్ పెటట్కుండా ఆయన సాధించిన 
సాధనే ఇవాళ ఆయనిన్ పర్ఖాయ్త ఛాయాగర్హణ దరశ్కునిగా పరిశర్మలో నిలబెటిట్ంది.  
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ఆ రోజులోల్ ఎకుక్వగా చితార్లనీన్ నూయ్టోన లోనే తయారయేవి. వాహినీవారి చితార్లు అకక్డ నిరిమ్ంచబడడంతో సెలవ్రాజ కు బి.యన.రెడిడ్, 
కె.వి.రెడిడ్, నాగయయ్, సి.పులల్యయ్ , కీ.శే.రామ నాధ, రామబర్హమ్ం మునన్గు వారెందరితోనే పరిచయం కలిగింది. వారి పరిచయంతో సెలవ్రాజ కృషికి 
మరింత దోహదమూ కలిగింది. రామ నాధ దగగ్ర సహాయకుడిగా పనిచేసి, ఆయన ఎనోన్ విషయాలు నేరుచ్కునాన్రు.  

సెలవ్రాజ గారు మొదటిసారిగా ఛాయాగర్హణ దరశ్కతవ్ం వహించిన చితర్ం “గృహపర్వేశం”. దరశ్కుడు పర్సాద గారికి కూడా అదే మొదటి 
చితర్ం. అలా సెలవ్రాజ గారు, ఛాయాగర్హణ దరశ్కుడైనారు. తరావ్త కొనిన్ తెలుగు, తమిళ చితార్లకు ఛాయాగర్హణ దరశ్కునిగా పనిచేసి, భరణి సంసథ్లో 
జేరారు. మూడు భాషలలోని చండీరాణి, చకర్పాణి, విపర్నారాయణ మునన్గు చితార్లకు పని చేశారు.  

సెలవ్రాజ గారికి 1948లోనే ఉతత్మ ఛాయాగర్హణ దరశ్కునిగా పేరొచిచ్ంది. ఆ చితర్ం తమిళంలో నిరిమ్ంపబడిన సిటాడల వారి ‘జాఞ్న సౌందరి’, 
అలాగే, ఎలిల్స ఆర డంకన డైరెకుట్ చేసిన ‘మీరా’ (యమ,యస,సుబబ్లకిష్ నటించిన తమిళ చితర్ం) కూడా సెలవ్రాజ గారి పర్తిభకు నిదరశ్నంగా 
నిలబడింది. ‘మీరా’ చితార్నేన్ డంకన హిందీలో కూడా నిరిమ్ంచారు. సెలవ్రాజ గారు ఆ చితార్నికి కూడా పనిచేశారు. తరావ్త కొంతకాలంపాటు డంకన 
చితార్లకు పనిచేశారు. అమెరికా దేశసుత్డైన ఎలిల్స ఆర డంకన సహజంగా ఛాయాగార్హకుడు. అందువలల్ ఛాయాగర్హణంలోని అనేక విషయాలు ఆయన 
దగగ్ర సెలవ్రాజ చాలా నేరుచ్కునాన్రు. ‘మీరా’ హిందీ చితార్నికి బొంబాయి వెళళ్డంతో, అకక్డ చాలా కొతత్ విధానాలు తెలిశాయి. అలాంటి మంచి 
అనుభవాలు ఆయనకు ఎనోన్ కలిగాయి.  

“జితెన బెనరీజ్ నాకు ఎనిన్ విషయాలో నేరాప్రు; ననున్ బిడడ్లా చూసుకునాన్రు. నూయ్టోన సూట్డియోను విడిచిపెటిట్, భరణి సంసథ్లో జేరే 
సమయంలో నేను ఆయనదగగ్ర సెలవు తీసుకునాన్ను. ననున్ ఆయన గటిట్గా కౌగిలించుకుని, బొటబొట కనీన్రు కారాచ్రు; నాకూ ఎంతో ఏడుపు వచిచ్ంది. 
నా జీవితంలో నేను ఎనన్డూ మరిచిపోలేని సంఘటన అది.” అనాన్రు సెలవ్రాజ.  

భరణి తరావ్త, అనన్పూరాణ్వారు సెలవ్రాజ ను ఆహావ్నించారు. 
“నాగేశవ్రరావు గారూ, మధుసూదనరావు గారూ నాకు సనిన్హితులు. వారు చకక్ని చితార్లను నిరిమ్ంచాలనే లక్షయ్ంతో వునాన్రు. నా ఉదేద్శయ్ం 

కూడా అదే. ఎకుక్వ చితార్లోల్ పని చెయాయ్లని, ఎకుక్వ ధనం సంపాయించాలనీ నా అభిమతం కాదు. అలసయ్మైనాసరే, ఒకక్టే అయినా మంచి చితార్నికి 
పని చేశామనే తృపిత్ నాకు మిగలాలి. అందుకనే నేను అనన్పూరాణ్ సంసథ్లో జేరి, వారి ‘తోడికోడళుళ్’ చితర్ంనుంచి, నినన్టి ‘పూలరంగడు’ దాకా పని 
చేశాను; ఇంకా పని చేసాత్ను. ఆ సంసథ్తోనూ, వారితోనూ నాకు పనెన్ండేళళ్ పరిచయం, అనుభవం వునాన్యి.” అనాన్రాయన.  

సెలవ్రాజ గారు పనిచేసిన 50 చితార్లలోనూ ఒక హిందీ చితర్ం, ఒక వరణ్చితర్ం (తేనె మనసులు) వునాన్యి. ఆయన తీసిన పునరజ్నమ్ చితార్నికి 
మదార్సు ఫిలుమ్ఫానుస్ అసోసియేషన వారి ‘ఉతత్మ ఛాయాగర్హణం’ బహుమతి వచిచ్ంది.  

సెలవ్రాజ చితీర్కరణలో పూరత్యిన బర్హమ్చారి, మంచికుటుంబం చితార్లు తవ్రలో విడుదల కానునాన్యి. పర్సుత్తం ఆయన పదమ్శీర్ వారి 
‘వింతకాపురం’ చితార్నికి పనిచేసుత్నాన్రు.  

“పూరిత్ అవుట డోర చితార్లంటే నాకు మంచి సరదా. అలాంటి చితార్నికి పనిచెయాయ్లని నాకెంతో ఆశ. అందుకనే ‘సాకిష్’ చితార్నికి ఎంతో 
ఉతాస్హంతో పనిచేశాను. రాతిర్ంబవళుళ్ పనిచేశాము. అనేక కిల్షట్ పరిసిథ్తులు (వాతావరణంలో) ఎదురైనా, అనుకునన్ వయ్వధిలో చితార్నిన్ పూరిత్ 
చెయయ్గలిగాము. మళీళ్ ఏదైనా పూరిత్ అవుట డోర చితార్నికి పనిచెయాయ్లనే ఉతాస్హం నాకునన్ది” అని చెపాప్రు సెలవ్రాజ.  

సెలవ్రాజ గారికి తన వృతిత్ మీద ఎంతో గౌరవం, అభిమానం వునాన్యి. పదిచితార్లోల్ ఒకేసారి పనిచెయయ్డం ఆయనకు గిటట్దు. రెండు 
చితార్లకంటె ఎకుక్వ చితార్లోల్ ఒకేసారి ఆయన ఎపుప్డూ పనిచెయయ్రు. దానివలల్ కావ్లిటీ దెబబ్తింటుందనీ, హడావిడి అయిపోతుందనీ ఆయన నమమ్కం. 
ఆ నమమ్కానిన్ ఆయన ఎంతో నమమ్కంతో పాటిసాత్రు. ఆరధ్ర మిలల్ర, జోసెఫ రిటెన బరగ్, జేమస్ వాంగ హో, జాల మి సతరీ, మునన్గు ఛాయాగర్హణ 
దరశ్కులంటే సెలవ్రాజ కు అభిమానం.  

సెలవ్రాజ దగగ్ర సహాయకులుగా పని చేసిన విఠల రావు, కుమార, వెంకట, సంపత, ఆర.ఎన. పిళైళ్ మునన్గువారు ఇవాళ ఛాయాగర్హణ 
దరశ్కులుగా వునాన్రు. “ఇంత మందిని ఆ హోదాలో చూడగలుగుతునన్ందుకు నాకెంతో సంతోషంగా వుంటుంది” అంటారాయన.  
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సెలవ్రాజ గారికి ముపైఫ్ సంవతస్రాల కెమెరా అనుభవం వునన్దంటే, అది సామానయ్మైన విషయం కాదు. నిదానంగా, నిషట్గా, ధేయ్యంతో ఏ 
విదయ్యినా నేరుచ్కోవాలనీ, అలాగే తనూ ఛాయాగర్హణానిన్ నేరుచ్కునాన్ననీ ఆయన చెబుతారు.  
“ఇంకా నేరుచ్కుంటూనే వునాన్ను. ఆ నేరుచ్కోవడానికి అంతులేదు. ‘మీరెందుకు చితార్నిన్ డైరకుట్ చెయయ్రాదు?’ అంటే దానికి సమాధానం వుంది. ఇంకా 
నేను నా విదయ్లోనే పరిపూరణ్త సాధించలేదు. ఇందులోనే ఇంకా నేరుచ్కుంటూ ఇంకో శాఖలో అడుగు పెటట్డం భావయ్మా ?” అని పర్శిన్ంచారు సెలవ్రాజ 
నిదానంగా చూసూత్. 

PPP దే లపలిల్దే లపలిల్   
( ( నిమారంగంనిమారంగం,,  11996699,,  ఫిబర్ వరి ఫిబర్ వరి సంచిక నుంచీసంచిక నుంచీ))  

  
నలుగురు గుడిడ్వాళుళ్ ఏనుగుని వరిణ్ంచిన కథ అందరికీ తెలిసిందే. ఎవరి సప్రశ్కు ఎలా తోసేత్, 

అలా వరిణ్ంచారట ఆ నలుగురూ.  
కృషణ్శాసిత్ గారి పరిపూరణ్ ‘వయ్కిత్’ ఒకక్ చూపులో ఇమడడు, చూసేవారి చూపుల అవధులను 

బటిట్ ఒకొక్కక్రికి ఒకొక్కక్ రకంగా కనపడతారాయన. అందుకే ‘నేనెరిగిన కృషణ్శాసిత్ గారి’ ని గురించి 
వార్సుత్నాన్ను.  

నలల్టి ఒతత్యిన గిరిజాల జుటుట్, పొడుగాటి అతి పలచ్ని లాలీచ్, అసలైన తెలుగు వారి 
పంచెకటుట్, నోటిలో నిరంతరం కాలుతుండే చుటట్, చుటూట్ పదిమంది పరివారం – ఆ రోజులోల్ 
భావకవుల సవ్రూపానికి ఒరవడి చుటిట్న కృషణ్శాసిత్గారి మూరిత్. వేదిక మీద నిలబడి అటు పాత కవుల 
పదాయ్లోల్ని అందచందాలను, ఇటు నవయ్కవితవ్ రీతులోల్ని జీవానీన్ పర్తి పద సుందరంగా 
ఉపనయ్సిసూత్ంటే, కవితవ్మే రూపు దాలిచ్ పలుకుతునన్టూట్ండేది. అందుకే ఆయన అటు పాతవారలకీ, 
ఇటు కొతత్వారికీ అతయ్ంతాపుత్లయాయ్రు. నవయ్కవితావ్నికి గౌరవానిన్ అరిజ్ంచిన ఘనత కృషణ్ శాసిత్గారిదే. 
కారణం వారి సరవ్తోముఖమైన వుయ్తప్తిత్, అసాధారణమైన పర్తిభ.  

కృషణ్శాసిత్ గారిది అతి పార్చీనమైన పండిత కుటుంబం. వారి పూరీవ్కులు పిఠాపురం 
సంసాథ్నంలో అయిదు శతాబాద్లుగా ఆసాథ్న కవులు, విదావ్ంసులు, నితయ్కవితా గోషుట్ల మధయ్ పుటిట్ 
పెరిగిన వారికి పదవ ఏటనే పదయ్రచనా కౌశలం అబిబ్ంది. సర రఘుపతి వెంకటరతన్ం గారి వంటి 

ఆంగల్పండితుల శిషయ్రికం వలల్ ఆంగల్ కవితవ్ంతో అతి సనిన్హితమైన పరిచయం ఏరప్డింది. సునిశితమైన కవితా హృదయం గలవారు గనుక, ‘పాత 
కొతత్’లను మేళవించి. ఆంగల్ కవితవ్ంలోని అందచందాలను, లోతుపాతులను, భావ పటిషట్తను తెలుగు నుడికారంతో పలికించగలిగారు. తెలుగులో నవయ్ 
కవితావ్నికి సృషిట్కరత్లయాయ్రు. ఆ రోజులోల్ సాహితీ సభలోల్ కూరోచ్గలగడమే ఒక అదృషట్ంగా భావించే వాళళ్ం మాబోటి యువకులం. కృషణ్శాసిత్ గారి పదయ్ 
పఠనం, పర్సంగం మాకు ముఖయ్మైన ఆకరష్ణలు.  
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బహుశా ఆ రోజులోల్నే – 1921 పార్ంతానిన్ విశవ్భారతిలో బి.ఎన. రెడిడ్గారితో 
కృషణ్శాసిత్గారికి పరిచయమవవలసింది కాసత్లో తపిప్పోయింది. సినిమారంగంలో తాను పర్వేశిసాత్నని 
అపప్టికి బి.ఎన.కే తెలియదేమో. ఇదద్రి అభిరుచులు, సంసాక్రం ఆ రోజులోల్నే ఇదద్రినీ సనిన్హితులిన్ 
చేసి ఉండేవి. ఆ తరువాత సుమారు పదేళళ్కి బి.ఎన. “వందేమాతరం” చితార్నికి దరశ్కతవ్ం 
వహించడం, ఆ చితర్ం ‘పిర్వూయ్’ డాకట్ర బెజవాడ గోపాలరెడిడ్గారి ఆధవ్రాయ్న జరగడం, ఆ సందరభ్ంలో 
శాసిత్గారు కూడా సదసుయ్లలో ఉండడం జరిగిందట. విశవ్భారతిలో ఏరప్డవలసిన పరిచయం అపుప్డు 
సేన్హబంధం అయింది. ఆ తరవాత అంత గాఢ మైతిర్గా పరిణమించింది. మరొక పనెన్ండేళళ్కి వారి 
మైతిర్కీ, అభిరుచుల సానిన్హితాయ్నికీ ఫలితంగా పర్తిరూపంగా ‘మలీల్శవ్రి’ రూపొందింది. సినిమా 
పాటలకి సాహితయ్ గౌరవం కలిప్ంచిన మొదటి చితర్ం ‘మలీల్శవ్రి’. బి.ఎన. “సుమంగళి, దేవత, 
సవ్రగ్సీమ” చితార్లిన్ తీసిన రోజులోల్నే కృషణ్శాసిత్గారిని పాటలు వార్యమని అడుగుతుండేవారు. ఆ 
తరవాత వాహినీ సూట్డియో నిరామ్ణంలో పడాడ్క రెడిడ్గారు ఒక చితార్నికి మాటలూ, పాటలూ 
వార్యడానికి కృషణ్శాసిత్గారిని నియమించారు. రెండేళళ్ వరకూ చితర్ం పార్రంభించకపోయినా, 
శాసిత్గారికి పర్తినెల డబుబ్ ఇసూత్నే వచాచ్రు. అతి కషట్ం మీద కృషణ్శాసిత్గారిని సినిమారంగంలోకి 
దింపారు. శాసిత్గారికి బి.ఎన., ఎంత ఆపుత్లో, వాహినీ సంసథ్ కూడా అంత ఆపత్మైనదీ అయిపోయింది. 
బి.ఎన. తరావ్త ఏ చితర్ం తీసినా, శాసిత్ గారి పాటలు ఉండితీరాయి వాటిలో.  

ఇదద్రు సనిన్హితులైన పర్తిభావంతుల జీవితాలు కూడా సమాంతర రేఖలలో నడుసాత్యేమో ! బి.ఎన.కీ. శాసిత్గారికీ పుతిర్కా మరణం ఒకేరకమైన 
గొడడ్లి పెటుట్. బి.ఎన. ఆ దెబబ్ తినాన్క సిగరెటుల్ మానేశారు; శాసిత్ గారు చుటట్లు మానేశారు.  

అతి విషాదకరమైన చితర్ం ఏమంటే, శాసిత్గారు చుటట్లు మానేసిన కొనిన్ ఏళళ్కి ఆయన గొంతులోని సవ్రపేటిక కానస్ర వాయ్ధికి గురి అయింది. 
1964 ఏపిర్ల లో బొంబాయిలోని పర్ముఖ సరజ్న హీరానందానీ శసత్ర చికితర్ చేశారు. కృషణ్శాసిత్ గారి గొంతు మూగవోయింది.  

హీరానందానీ మాటలో, నవువ్లో, నడకలో అనిన్టిలోనూ ఆరోగయ్ం ఉతాస్హం తాండవిసూత్ంటాయి. ఆయన చేయి ఎంత సమరధ్ంగా శాసత్ర చికితస్ 
చేసుత్ందో, ఆయన వయ్కిత్ అంతకనన్ సమరధ్ంగా రోగి మనసుస్లో ఆరోగాయ్నిన్ నింపుతుంది. కృషణ్శాసిత్ గారి మాట పోయింది కాని, ఆరోగయ్ం మనసుస్లోనూ, 
శరీరంలోనూ నిండింది, ఆయన ఆపరేషన అయిన తరవాత మంచం మీదుండి కోలుకుంటునన్ రోజులోల్నూ పర్తిరోజూ కొనిన్ వందల పంకుత్లు వార్సేవారు. 
తనని గురించీ, హీరానందానీని గురించీ, లోకానిన్ గురించీ, అందులో పర్తివాకయ్ంలోనూ చమతాక్రమో కవితవ్మో ఉండి తీరింది. అంతకిర్తం గాలికి 
పోయిన ఆయన వాకయ్నిరామ్ణ పర్తిభ, తెలుగు నుడికారంమీద ఆయనకునన్ అధికారం, తెలుగు పదాలలోని సంగీతం, ఆయన కవితా హృదయం – అనీన్ 
వార్త మూలకంగా నిలిచిపోయాయి. ఆయన గొంతు మూగదైపోవడం ఒక రకంగా తెలుగు వారికి వరంగానే పరిణమించిందని నేననుకుంటూ ఉంటాను.  

మొదటోల్ “కృషణ్పక్షం, ఊరవ్శి, పర్వాసం” వార్సిన కృషణ్శాసిత్గారికీ, 1960 తరవాత కృషణ్శాసిత్ గారికీ కొంత భేదం ఉంది. కృషణ్ పక్షపు 
కృషణ్శాసిత్గారిలో భావకిల్షట్త, భాషా జటిలతవ్ం పర్ధానంగా ఉండేవి. సినిమాకి పాటలు వార్యడం వలల్ వచిచ్ందో. లేక సవ్తహాగ ఆయనే పెరిగారో చెపప్లేం. 
ఆయన హైదరాబాదు రేడియోలో సోప్కెన వరడ్ పొర్డూయ్సర గా ఉనన్ రోజులోల్ వార్సిన రేడియో నాటికలోల్ మరొక కృషణ్శాసిత్గారు దరశ్నమిసాత్రు. ఎంత 
కిల్షట్మైన భావానన్యినా అతి తేలిక పదాలోల్ చెపప్డం, మామూలు పదాలకి అరధ్గౌరవం, భావౌనన్తయ్ం కలిప్ంచడం, వాటిని కావయ్భాషగా మలచడం ఆయన 
సాధించారు. అందుకే ఆయన ఏ సినిమాకి పాట వార్సినా, అది కొతత్గానూ, జనరంజకంగానూ ఉంటోంది.  

కృషణ్శాసిత్గారంటే ఏకక్డో ఊహాలోకాలోల్ విహరించే భావుకుడు, దివినించి ‘దిగిరాని’ ఆశాజీవి అనే అపోహ కవి లోకంలోనే కాక 
సంసాక్రులోల్నూ, సామానుయ్లోల్నూ కూడా ఉంది. చాలా మంది సంఘజీవి అయిన కృషణ్శాసిత్గారిని ఎరుగరు. కవులలో లోకానిన్ అంత సనిన్హితంగా 
ఎరుగునన్వారు అరుదు. ఆయనకు మనుషులంటే మహా ఇషట్ం. భావుక శిఖరాలనందుకునన్ మేధావి మొదలు జీవంతో పొంగి పొరలే పలెల్ పడుచు వరకు 
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అందరూ ఆయనకు ఆపుత్లు, సనిన్హితులు. అందుకే ఆయన రచనలలో అంత రంగు-రుచి ఉంటాయి. మేఘదూతలలోని అందచందాలను ‘మేఘమాల’ 
(మలీల్శవ్రిలోనిది) పాటలో నికిష్పత్ం చేసిన ఆ మహాకవే ‘రాజీ నా పార్ణం’ లో పలెల్వాళళ్ గీతానిన్ ఎంత హృదయ్ంగా వార్యగలిగారో ఆలోచించుకుంటే, 
ఆయన పర్తిభలో ఎంత వైవిధయ్ముందో అరధ్మౌతుంది.  

మొటట్మొదటోల్ పర్జానీకంలో ఒక పర్ముఖుణిణ్ గురించి ఏరప్డడ్ అభిపార్యం అంత తొందరగా మారదు. అయితే ‘కృషణ్పక్ష’పు రోజులోల్నే- 
అపుప్డాయన బర్హమ్సమాజ సభుయ్లు- కొనిన్ వందల పార్రధ్న గీతాలు వార్శారు. అంత తేలిక పదాలలో, అంత గాఢమైన భకిత్ భావానిన్ పొందుపరచిన కవి 
తెలుగు సాహితయ్ చరితర్లోనే లేదని చెపాప్లి. ‘నా నోట నీమాట గానమయేయ్ వేళా’ వంటి పార్రథ్న గీతాలు తెలుగు సాహితయ్ంలోనే మణిపూసలు.  

ఆయనిన్ గురించి కొనిన్ అభిపార్యాలు (అందులో కొనిన్ నిజమైనవి, కొనిన్ అపోహలు) తెలుగునాట పాతుకుపోయాయి. ఆయన బదద్కసుత్డనీ, 
ఆయన చేత ఏ పనైనా చేయించుకోడం కషట్మనీ, ఆయన సామానుయ్లకు అందుబాటులో లేని లోకంలో ఎపుప్డూ విహరిసూత్ంటాడనీ మొదలైనవి. లౌకిక 
వయ్వహారాల విషయంలో ఆయన నిజంగా బదద్కసుత్లే. అయితే, కాలం యొకక్ విలువ తెలియనివారు కారు. సినిమా నిరామ్తలోల్ చాలా మంది ఆయనిన్ 
పాటలు వార్యమని పిలవడానికి భయపడతారు. కారణాలు అనేకం. ఆయన తమకు అందుబాటులో ఉండరనీ – అంటే, డబుబ్ ఎకుక్వ అడుగుతారనీ, 
సకాలంలో పాటలు పూరిత్ చెయయ్రనీ, లలితమైన భావగీతాలు తపప్ – నేటి సినిమాకి అవసరమైన సరదా గీతాలు వార్యరనీ. మొదలైనవి.  

ఆయనకి డబుబ్ విలువ తెలియకపోలేదు. అయితే, మంచిపాట వార్శాననన్ సంతృపిత్ డబుబ్కనాన్ ఆయనకి విలువైనది. మరొక సంగతి; ఆయనిన్ 
పాటకి కూరోచ్బెడితే ఒకొక్కక్పుప్డు పాట పూరిత్కావడానికి మూడు నాలుగు రోజులు పటొట్చుచ్. కారణం బదద్కం మాతర్ం కాదని నాకు తెలుసు. 
సంగీతదరశ్కుడు నిరణ్యించిన ‘టూయ్ను’ లో అరధ్భావాలు సరిపోయేలాగ ఆ టూయ్న లోంచి మొలుచుకొచేచ్ తెలుగు పదం ఏదో ఒకటి ఉండి తీరుతుందని 
ఆయన నమమ్కం. ఆ పదం కోసం ఆయన గంటలు గంటలు అణేవ్షిసాత్రు. పాదపూరణం ఏదో ఒక విధంగా చేసి పారేసి, పాట పూరిత్చేసి (ఆయన 
పరిభాషలో ‘కిటిట్ంచి’) వెళిళ్పోవడం ఆయన సవ్భావానికే విరుదధ్ం. పాట బాగా రాకపోతే తను వార్యడమే అనవసరమని ఆయన విశావ్సం. ఈ విధంగా 
ఆలసయ్మౌతునన్పుప్డు నిరామ్తలకు చిరాకు కలగడం సహజం. అంత సనిన్హితుడైన బి.ఎన.గారే “మలీల్శవ్రి” రోజులోల్-ఒక పాట ఎనాన్ళళ్కీ రాకపోతే – 
ఆఖరికి, జయదేవుని ‘ధీరసమీరే’ రికారుడ్ చేసుకోడానికి నిరణ్యించడం, ఆ తరావ్త శాసిత్గారు ‘మనసున మలెల్ల మాలలూగెనే’ వార్సి తెసేత్, పరమానందపడి 
ఎంత ఆలసయ్మైనా గొపప్పాట తయారైందని సంతోష పడడం నేనెరుగుదును. పర్తి పదానికీ అరధ్భావాలతో పాటు సంగీత పరమైన విరుపు, రాగఛాఛ్య 
ఉంటాయని శాసిత్ గారి వాదం. ఒక టూయ్న లో ఒకేపదం ఇముడుతుంది. అది దొరికే వరకూ శాసిత్గారి పాట పూరిత్కాదు. పూరత్యిన తరావ్త మాతర్ం 
సంగీతం, మాట, అరధ్భావాలు అనీన్ ఒకదానిలో ఒకటి మేళవించి; చెవికీ హృదయానికీ విందుచేసే పాట తయారౌతుంది.  

శాసిత్గారు సినిమాలకు, బర్హమ్ సమాజానికి, తనకోసం, రేడియో నాటకాలకూ వెయియ్ పైగా పాటలు వార్శారు. పర్తీపాటా ఒక మచుచ్తునక.  
అసలు పాటల కోసం పుటాట్రు కృషణ్శాసిత్ గారు.  
కృషణ్శాసిత్ గారి జననం : 1-11-1897. సవ్సథ్లం:పిఠాపురం. విధాయ్భాయ్సం : కాకినాడలో ఇంటరీమ్డియేట. 1918లో విజయనగరంలో బి.ఎ. 

వీరి ఏకైక పుతుర్డు ‘బుజాజ్యి’ పర్ముఖ చితర్కారుడు.  
సినిమా రచనలు 
మలీల్శవ్రి (అనిన్ గీతాలు, సంభాషణలు కూడా), నా ఇలుల్ (గీతాలు, సంభాషణలు కూడా), ఆకలి (అనిన్ పాటలూ) తండి (అనిన్ పాటలూ), 

వదద్ంటే డబుబ్ (కొనిన్ పాటలు), రాజీ నా పార్ణం (గీతాలు, సంభాషణలు కూడా), రాజగురువు (గీతాలు, సంభాషణలు), అపప్యాయ్ర (తమిళ చితార్నికి 
తెలుగు వాయ్ఖాయ్నం, గీతాలూ, పదాయ్లు), బంగారు పాప (అనిన్ పాటలూ), రకత్కనీన్రు (అనిన్ పాటలూ), భాగయ్రేఖా (అనిన్ పాటలూ), కారత్వరాయుని 
కథ(పాటలు), రాజమకుటం(రెండు పాటలు), పూజాఫలం (కొనిన్ పాటలు), కనాయ్శులక్ం (ఒక పాట), భకత్శబరి(కొనిన్ పాటలు), ఉండమామ్ 
బొటుట్పెడతా (అనిన్ పాటలూ)  

*  *  * 
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 “కారత్వరాయుని కథ” చితర్ం తరావ్త హైదరాబాద కు నివాసం మారచ్డంతో ఒకోక్ చితార్నికి రెండు మూడు పాటల చొపుప్న చాలా తకుక్వ 
చితార్లకు రాశారు. అవి డాకట్ర ఆనంద, అమాయకుడు, సుఖదుఃఖాలు, కలసిన మనసులు.  

*  *  * 
“బంగారు పంజరం” చితర్ంతో మళీళ్ మదార్సుకు మకాం మారాచ్రు. దాంతో ఆ చితార్నికి రెండు హాసయ్పాటలు తపప్ మిగతావనీన్ రాశారు.  
పర్సుత్తం పాటలు వార్సూత్నన్ చితార్లు. 
“ఏకవీర” (కొనిన్ పాటలు), విజయభట వారి చితర్ం(మూడు), ఫలుగ్ణా పికచ్రస్ వారి చితర్ం (రెండు) అనురాధా మూవీస వారి చితర్ం (ఒకటి), 

మనీషా (హైదరాబాద) పొర్డక్షనస్ వారి చితర్ం(రెండు), వసాత్డే మా బావ (కొనిన్ పాటలు) 
*  *  * 

హిటస్ అయిన గీతాలు 
మలీల్శవ్రి (అనిన్ పాటలూ), నా ఇలుల్(అదిగదిగో గగన సీమ, రావమామ్...), రాజీ నా పార్ణం (మలెల్పూలో), బంగారు పాప (తాధిమి తకధిమి 

తోల బొమమ్), భాగయ్రేఖా (నీ వుండేదా కొండపై). రాజమకుటం(సడి సేయకే గాలి సడిసేయబోకే), పూజా ఫలం (సుందర సురనందన వనమలీల్ జాబిలీల్), 
భకత్శబరి(ఏమి రామ కథ శబరీ శబరీ, నిను చూచునందాక కనున్ల వెలుగుండేనా), డాకట్ర ఆనంద (నీల మోహనా రారా), అమాయకుడు (మనిషయితే-
మనసుంటే కనులు కరగాలిరా), సుఖదుఃఖాలు(ఇది మలెల్ల వేళయనీ, మేడంటే మేడా కాదు, గూడంటే గూడూ కాదు), ఉండమామ్ బొటుట్ పెడాతా 
(రావమామ్ మహలకిష్, అడుగడుగున గుడి ఉంది, శీర్శైలం మలల్నన్.)     

PPP ..నారాయణ రెడిడ్నారాయణ రెడిడ్   
( ( జయచితర్జయచితర్ ,,  11996699,,  మారిచ్ మారిచ్ సంచిక నుంచీసంచిక నుంచీ))  

  
 “సినిమా పాటలలో ఆశీల్లం, పచిచ్ శృంగారం వునన్దని 

విమరిశ్సేత్, దానికి బాధుయ్లు కేవలం పాటల రచయితలే కారు. పాటరాసే 
రచయిత, ఆ పాట పాడే పాతర్ను దృషిట్లో పెటుట్కుని, పాట రాసాత్డు, 
రాయాలి. పాతర్ల సాథ్యిని బటిట్ పాటల రచన కూడా ఉంటుంది, కల్బుబ్లోల్ 
డానస్ చేసే నరత్కి పాడే పాట రచన ధోరణి వేరుగా ఉంటుంది. పాట 
రచనలో ’సంసాక్రం లేదు’ అనుకునే ముందే, ఆ పాతర్ ఎలాంటిదనన్ది 
కూడా మనం ఆలోచించుకుంటే ఆది అరధ్ం కాగలదు. నైట కల్బుబ్లో 
నృతయ్ం చేసే నరత్కి శాసతరీయమైన గీతాలు ఎలా పాడగలదు ? అయితే 
సినిమా పాటల రచనలో ’దిగజారుడు’ ఎకుక్వగా కనిపిసుత్నన్దని 
రచయితలను విమరిశ్సేత్ మాతర్ం నేను ఒపుప్కోలేను__ పాతర్ సాథ్యిని బటిట్ 
రచయిత పాటను రాయాలిగాబటిట్. అయితే, ఒకొక్కక్పుప్డు రచయిత 
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మామూలుగా రాసే మాట చితీర్కరణకు వచేచ్సరికి, అసభయ్త సుఫ్రించేలా కనిపించవచుచ్ను. దానికి రచయితను అంటే ఏలా ?... 
ఉదాహరణకు ’ఏదో ఏదో అవుతునన్ది’ అనన్ది మామూలు తెలుగు నుడికారం. ’నాకు ఏదోలా వుంది: అదోలా ఉంది; గుండెలో ఏదో 

అవుతునన్ది’ అని మనం సామానయ్ంగా వాడుతూ వుంటాం. అదే నుడికారానిన్ పాటలో పెటిట్ మేము రాసేత్ రాసేటపుప్డు ఏ విధమైన అసభయ్త, అశీల్లం 
అందులో సుఫ్రించవు. చితీర్కరించడంలో ’అసభయ్త’ గనక కనిపిసేత్ ఆ తపుప్ను పాటల రచయితల మీదకు నెటట్డం భావయ్ం కాదని నా ఉదేద్శం. 
’ననున్చూడు’ అని పాటలో వునన్దనుకుందాం. దానికి ముఖానిన్ చూపించినంతవరకూ, బాగానే వుంటుంది; ’ననున్ చూడు’ అని వక్షభాగానిన్ పర్ముఖంగా 
చూపిసేత్ దానికి పాటల రచయిత ఎలా బాధుయ్డు కాగలడు?” అని పశిన్ంచారు పర్ఖాయ్త పాటల రచయిత డాకట్ర సింగిరెడిడ్ నారాయణరెడిడ్.  

సింగిరెడిడ్ నారాయణరెడిడ్ అయితే, ’సి’ ఏమిటి ’ఎస’ అని వుండొదాద్ అనే అనుమానం కలుగుతుంది. నారాయణరెడిడ్ సూక్లోల్ చదువుకుంటునన్ 
రోజులోల్ ఎందుకనో ’రిజిసట్ర’లో ’సి’ అని పడింది. ’సరేలే, తెలుగుకు కూడా పనికి వసుత్ందని ఆయన అపుప్డు సరిపెటుట్కునాన్డు. నాటినుంచీ, ’సి’ అక్షరమే 
అమలోల్ వునన్ది. కరీంనగర జిలాల్లోని హనుమాజి పేట ఆయన సవ్గార్మం; కుటుంబం రైతు కుటుంబం. 1931 వ సంవతస్రంలో ఆషాఢ పౌరణ్మి నాడు 
నారాయణ రెడిడ్ ఉదయించాడు. చందుర్డు మనసుకు సంబంధించిన దైవం. అందువలల్ పౌరణ్మినాడు పుటిట్న వాళుళ్ కవులు కావడానికి అవకాశం వునన్దని 
పెదద్లు చెబుతారు. (ఇవాళ ఆయన విరివిగా ’వెనెన్ల పాటలు’ రాయడానికి కూడా ఆ వెనెన్ల రోజే కారణం కావచుచ్ను) తండిర్గారు పుసత్కాలు 
రాసేంతవరకూ ఏ చదువూ చదువుకో లేదు; ఉతత్రాలు రాసేంత వరకూ మాతర్మే చదువుకునాన్రు. వాళళ్ వంశ వృక్షంలో కూడా ఎకక్డా కవులు 
కనిపించరు. కాని నారాయణ రెడిడ్కి మాతర్ం కవితవ్ం మీద ఉతాస్హం కలిగింది. అసలు, అతనికి సంగీతం అంటే మొదటిన్ంచీ అభిమానం. ఉషారుగా 
ఈలవేసూత్ ఏదో గాలి పాట పాడుతూ వచేచ్వాడు చినన్తనంలో. సంగీతం మీద ఉనన్ ఉతాస్హంతో అతను హరికథలు వినేవాడు. వేములవాడనుంచి, 
హరికథకులు వాళళ్ వూరొచిచ్, పాటలు పాడేవారు. ఆ పాటలు వినడంతో నారాయణరెడిడ్కి, సాహితయ్ం మీద కూడా అభిలాష కలిగింది.  

చినన్తనంలో సాహితయ్ం మీద అభిలాష ఎలా కలిగిందో చెపప్డం కషట్ంగాని, అతను అవీ ఇవీ చదివి, కవితవ్ం రాయాలనుకునన్ ఉతాస్హంలో 
కూరుచ్ని, పదాన్లుగవ ఏట “ఒక నాడు ఒక నకక్ ఒక అడవిలో చేరి, పొటట్ కోసరమెటో పోవుచుండె” అని పార్రంభించాడు. అలా అలా, అదీ అదీ రాసూత్ 
తమ బడిలోని తెలుగు పండితులయిన వెంకటరమణాచారుయ్లు గారికి చూపించాడు. ఆ అబాబ్యిలోని ఉతాస్హం ఆయనిన్ ఆకరిష్ంచింది. ఎలా రాయాలి? 
రాసిన మాటలోల్ తపుప్లేమిటి ? ఎలా వుండాలి ? అని వెంకట రమణాచారుయ్లు గారు నారాయణరెడిడ్కి చెపేప్వారు. ఆ విధంగా అతను కవితవ్ంలో కృషి 
చెయయ్డం ఆరంభించాడు. వాయ్కరణం తెలియదు. అయినా సంసాక్రంతోనూ సంపరక్ంతోనూ అతనికి కవితవ్ధోరణి అబిబ్ంది.  

చితర్ం ఏమిటంటే, మెటిర్క అయేయ్దాకా కూడా అతనికి ఆధునిక కవితవ్ంతో పరిచయం కలగలేదు. ఇంటరీమ్డియెట చదువుకని నారాయణరెడిడ్ 
హైదరాబాద వచాచ్డు. శీర్కృషణ్ దేవరాయాంధర్ భాషా నిలయంలో సభుయ్డిగా చేరి, పార్చీనాంధర్ కావాయ్లూ, వరత్మాన రచయితల పుసత్కాలూ చదవడం 
సాగించాడు. అపుప్డే అతనికి ఆధునిక కవితాధోరణి తెలిసింది; ఆధునిక కవుల పేరూల్ తెలిశాయి.  

హైసూక్లు చదువు పూరత్వుతునన్ రోజులోల్నే ఛందోరహసాయ్లూ, వాయ్కరణ విశేషాలూ పెదద్ల దగగ్ర తెలుసుకుని _ కొనిన్ నాటకాలు రాశాడు _ 
సీతాపహరణం, జాతీయోదయ్మం మొదలైనవి. ఆ నాటకాలోల్ పదాయ్లూ, పాటలూ, వచనమూ వుండేవి. విదాయ్రుధ్లందరూ ఆ నాటకాలు ఆడారు. “మారాలి 
మారాలి మారాలిరా, కరడుగటిట్న నేటి కరకు సంఘపు రూపు మారాలిరా” అంటూ ఆ రోజులోల్నే ఆతను అదుభ్తమైన పాటలు రాశాడు.  

ఇంటరీమ్డియేట చదువుకుంటునన్ రోజులోల్ ఓసారి కవి సమేమ్ళనం జరిగింది. ఆ సమేమ్ళనంలో అతను చాలామంది కవులను చూశాడు. 
కృషణ్శాసిత్, కరుణశీర్, జాషువా, శీర్శీర్ మొదలైన కవులందరూ తెలిసారు. విశేషం ఏమిటంటే నారాయణరెడిడ్ కూడా విదాయ్రిధ్ కవిగా ఆ సమేమ్ళనంలో పాలొగ్ని 
ఒక గేయం చదివాడు. అది పూరిత్కాగానే పెదద్లందరూ చపప్టుల్ కొటట్డం  అతనికి బాగా జాఞ్పకం వునన్ విషయం.  

సంగీత జాఞ్నం కూడా నారాయణరెడిడ్కి బాగా వుండడం వలల్ అతను ఏ పదమైనా, పాటైనా పాడుతూవుంటే, అతి మధురంగా హాయిగా 
వుంటుంది. ఆయన కంఠ మాధురాయ్నిన్ వినన్ వాళళ్కు ఆ విషయం బాగా తెలుసు.  

కవిగా అపప్టికే మంచి ఖాయ్తిలో వునన్ దాశరథితో, నారాయణరెడిడ్కి పరిచయం ఏరప్డింది. దాశారథి, అతనిన్ అభినందించారు. నాటినుంచి, 
ఇదద్రికీ ఒక విధమైన బార్తృసంబంధం ఏరప్డింది. ’తెలంగాణా రచయితల సంఘం’ అనన్ పేరిట ఇదద్రూ కలిసి ఒక సంసథ్ను సాథ్పించారు. దాశరధి దానికి 



  

øöeTT~                                                                                 www.koumudi.net   
                              

59  ఫాల్ ష్ బాయ్క్ 

అధయ్కుష్డు; నారాయణ రెడిడ్ కారయ్దరిశ్. ఇదద్రూ, తెలంగాణా జిలాల్లలో తిరుగుతూ, సాహితీ సర్వంతులను పర్వహింప జేసేవారు. సాంసక్ృతిక సభలోల్, 
సాహితయ్ సమావేశాలోల్, కవిసమేమ్ళనాలోల్ తరచు పాలొగ్నేవారు. భారతి, ఆంధర్పతిర్క, తెలుగు సవ్తంతర్ మొదలైన పతిర్కలు నారాయణరెడిడ్ కవితను అచుచ్ 
వేయడం సాగించాయి. అపుప్డే నారాయణరెడిడ్ పేరు, కవితవ్ం పదిమందికీ బాగా తెలిశాయి.  

యమ.ఎ. పూరిత్ చేసే లోపల ’కవి’గా నారాయణరెడిడ్కి మంచి పర్ఖాయ్తి ఏరప్డింది. ఆయన రాసిన పదాయ్లూ, గీతాలూ, పుసత్కాలూ సాహితీ 
పరులందరికీ బాగా పరిచయమైనాయి.  

ఆ తరావ్త ఆయన ఉసామ్నియా విశవ్ విదాయ్లయ కళాశాలలో తెలుగు లెకచ్రర గా వుంటూ, పి.హెచ.డి పూరిత్ చేశారు. ’ఆధునిక ఆంధర్ 
కవితవ్ము, సంపర్దాయములు, పర్యోగములు’ అనే పరిశోధనకు ఆయనకు 1963లో ’డాకట్రేట’ లభించింది. తరావ్త ’రీడర’ అయినారు. పర్సుత్తం 
ఆయన యమ.ఎ. తరగతుల విదాయ్రుధ్లకు బోధన చేసుత్నాన్రు; డాకట్రేట పటాట్కోసం కృషి చేసుత్నన్ విదాయ్రుధ్లకు ’గైడ’ గా వుంటునాన్రు.  

నారాయణరెడిడ్ గారి జీవితంలో సవ్యంకృషే ఎకుక్వగా కనిపిసుత్ంది. రేడియోలో సీవ్య కవితాగానం చెయయ్డానికి, ఎకుక్వగా పుసత్కాలు 
రాయడానికీ, కవిగా, వకత్గా పర్ఖాయ్తి గాంచడానికీ ఆ కృషే కారణమైంది.  

ఆయన సినిమా రంగ పర్వేశం  అపర్యతన్ంగానే జరిగింది. మొదటోల్ కొంతమంది నిరామ్తలు ఆయనను సినిమాలకు పాటలు రాయవలసిందిగా 
అడుగుతూ వుండేవారు. అయితే అపప్టోల్ ఆయన దానికి అంత ఉతాస్హం చూపలేదు. అయితే ఎవరైనా అడిగితే చితర్ంలో వునన్ అనిన్ పాటలూ తనచేతనే 
రాయించవలసిందని కోరదామనుకునాన్రు. అలా రాయడంతో, అనిన్ రసాల పాటలనూ రాయవచుచ్ను అనన్ దృషిట్ వునన్ది.  

ఒకసారి, ఒక మితుర్నితో నారాయణరెడిడ్ గారు సారధి సూట్డియోకు వెళాళ్రు. అపుప్డు ’కలసివుంటే కలదు సుఖం’ షూటింగ జరుగుతునన్ది. 
యన.టి.రామారావు గారు మేకప తో కనిపించారు. అంతకు ముందు ఒకసారి రామారావుగారూ, నారాయణరెడిడ్గారూ మదార్సులోని ఒక సెటోల్ 
కలుసుకునాన్రు. ఆ కాసత్ పరిచయంతో ఇదద్రూ కాసేస్పు మాటాల్డుకునాన్రు. “మీ విశవ్నాధనాయుడు పుసత్కం చదివాను. చాలా బావుంది” అని రామారావు 
అభినందించారు; నారాయణరెడిడ్ సంతోషించారు.  

“అయితే మీరెందుకు సినిమాలకు పాటలు రాయకూడదు ? మీ బోటివారి అవసరం వునన్ది గదా” అనాన్రు రామారావు.  
“సమయం, సాథ్యి వుంటే తపప్క రాసాత్ను. నా కవితవ్ంలోని వైవిధాయ్నిన్ పర్దరిశ్ంచగలిగే అవకాశం కూడా కలిగితే...” అనాన్రు నారాయణరెడిడ్.  
“అయితే మా రాబోయే చితార్నికి మీరే అనిన్ పాటలూ రాయాలి” అనాన్రు వెంటనే రామారావు.  
అలా జరిగింది నారాయణరెడిడ్గారి సినిమా రంగ పర్వేశం. యన.ఎ.టి. వారి ’గులేబకావళి’ చితర్ంలో మొదటిసారిగా ఆయన పాటలు రాశారు. 

“మొదటోల్ సినిమా పాట రాయడానికి కొంత శర్మ అనిపించినా. ఆ చితర్ సంగీత దరశ్కులు రాజుగారు, నిరామ్త తిర్వికర్మరావు గారూ నాకు పదద్తి చెపిప్, 
గైడ చేశారు” అని చెపాప్రు నారాయణ రెడిడ్. ఆ చితర్ంలో ఆయన అనిన్ రసాల, రకాల పాటలూ రాయడంతో మంచి అనుభవం కలిగింది. జనరంజకంగా 
ఎలా రాయాలి; రసిక జనరంజకంగా ఎలా రాయాలి అనన్ పదద్తులు తెలిశాయి; కిటుకులు తెలిశాయి; కీలకాలు తెలిశాయి.  

నారాయణ రెడిడ్ సినిమాలోల్కి రాక పూరవ్ం ఎనోన్ కావాయ్లు రాశారు; వచిచ్న తరావ్త కూడా రాసుత్నాన్రు. ఆయన రాసిన కొనిన్ రచనలు; అజంతా 
సుందరి (నాటకం) కరూప్ర వసంత రాయలు, విశవ్నాధనాయుడు, ఋతుచకర్ము, సమదరశ్నము, దివెవ్ల మువవ్లు, వెనెన్లవాడ, అక్షరాల గవాకాష్లు. 
జాతిరతన్ం : “మధయ్ తరగతి మందహాసం” పర్సుత్తం అచుచ్లో వుంది.  

నారాయణరెడిడ్ రాసిన ఎనిన్ సినిమా పాటలు హిట అయినాయి ? అనన్ పర్శన్కు సమాధానం చెపప్లేము. హిటస్ అయిన పాటలోల్ ఆయన పాటలు 
చాలా వునాన్యి.  

“పాట ఎలా పర్చారం పొందుతుంది ? అనన్ విషయం కచిచ్తంగా చెపప్లేం. అయితే థీమ సాంగ (చితర్ంలో రెండు మూడు సారుల్ వచేచ్ ఒక 
పాట) పర్చారంలోకి రావడానికి అవకాశం వుంది. ఒకోక్ సారి చాలా మంచి పాటరాశాము అనుకునాన్. ఆ పాటకు పర్జాదరణ లభించని సందరాభ్లూ 
వునాన్యి. నా వుదేద్శంలో, పాట పర్జాదరణ పొందడానికి ముఖయ్ంగా కావలసినది సనిన్వేశం. కథతో అతుకుక్ని వునన్ పాటయితే, పాట రచన ఏమాతర్ం 
బాగునాన్ పర్చారంలోక రాగలదు. నృతయ్గీతాలు, యుగళ గీతాలూ అయితే బాణీ బలం కావాలి. ఒకోక్సారి ఎలాంటి పాటయినా సరే పర్చారంలోకి వసుత్ంది 
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ఆ పాట. లౌడ సీప్కర లలోనూ, రేడియో లోనూ తరచు వినిపిసూత్ వుంటే చాలు; ఒకోక్సారి చితర్ంలో చూసుత్నన్పుప్డు పాట రంజకంగా వినిపించవచుచ్ను; 
బయట వినన్పుప్డు కనిపించకపోవచుచ్ను. కొనిన్ పాటలు పేర్క్షకుల కోసం వుంటాయి; కొనిన్ శోర్తల కోసం వుంటాయి. శోర్తలు సాధారణంగా గంభీరమైన 
పాటలు కోరుతూ వుంటారు. కరతాళ ధవ్నులూ, పదతాళ ధవ్నులూ వినిపించే పాటలు బయట పర్పంచంలోకి రాక పోవచుచ్ను. ఇలా పాట పర్చారంలోకి 
రావడం అనన్ది పలురకాలు” అనాన్రు నారాయణరెడిడ్. 

“చితర్ంలో పాట రాయడానికి మంచి సనిన్వేశం లభించాలి. లభిసేత్ మంచి పాట రాయవచుచ్ను. శృంగార యుగళ గీతాలోల్ వైవిధయ్ం 
కనిపించడానికి అవకాశం లేదు. అవుట డోర పాటలయితే చెటూట్ చేమా, ఇన డోర పాటలయితే చందమామా అంతకు మించి వసుత్వు లేదు. సనిన్వేశ బలం 
గల పాటలోల్ (ఉ|| ’ఆతమ్బలం’ లోని అనగనగ ఒక రాజు) మంచి పాటలు కనిపిసాత్యి. సనిన్వేశ బలం వునన్పుప్డే కవితా బలమూ కనిపిసుత్ంది. ఇది 
సినిమాలకే కాదు, కావాయ్లకు కూడా వరిత్సుత్ంది. కుటుంబ గాథలోల్ మంచి వసుత్బలం వుంటుంది” అనాన్రాయన.  

నారాయణరెడిడ్ గారు రాసిన పాటలోల్ నూటికి తొంభై తొమిమ్ది పాటలోల్ యతి పార్సలు వుంటాయి. ఆ నియమం తపప్కుండా ఆయన పాట 
రాయరు. ఇంతవరకూ ఆయన ఐదువందల పాటలకు పైగా రాశారు. అందులో కొనిన్ : డి.వి.యస సి.ఏ.సి. తారకరామా, డి.బి.యస, శీర్ గౌతమ, భారతి, 
రవిచితర్, విజయభట, యస.వి.యస. శీర్ రాజ ఆరట్ మొదలైన సంసథ్లు నిరిమ్సుత్నన్ చితార్లు.  

నారాయణరెడిడ్ పదామ్ పికచ్రస్ వారి “ఏకవీర” చితార్నికి సంభాషణలు కూడా రాసుత్నాన్రు. ఈ చితర్ంతో ఆయన సంభాషణా రచయితగా కూడా 
సిథ్ర పడడం ఖాయమని పరిశర్మ భావిసుత్నన్ది.    

PPP ఠలాచారయ్ఠలాచారయ్  
( ( జయచితర్జయచితర్ ,,  11996699,,  మేమే,,  సంచిక నుంచీసంచిక నుంచీ))  

  
విఠలాచారయ్ సనాతన కుటుంబంలోంచి వచిచ్న వయ్కిత్. ఆయన సవ్సధ్లం, జనమ్సధ్లం ఉడిపి. మాతృభాష 

కనన్డం. 1920 వ సంవతస్రంలో జనవరి 28 న ఆయన పుటాట్రు.  
ఉడిపిలోనే విఠలాచారయ్ విధాయ్భాయ్సం సాగింది. రాజుల కధలూ, మాంతిర్కుడి కధలూ వినడానికి ఆ అబాబ్యి 

అపుప్డు ఎంతో కుతూహలం చూపేవాడు. నేటి ఆయన చితర్ నిరామ్ణానికి ఆ విధంగా నాడే పునాది పడి వుంటుంది! 
చరితర్ పుసత్కాలు చదవడం అతనికి అలవాటయింది. 

ఆ అలవాటు నేటికీ వుంది. ఆయన లైబర్రీలో ఇవాళ, దాదాపు మూడువేల పుసత్కాలునాన్యి. ఈ మూడు వేల 
పుసత్కాలూ ఆ కోవకు చెందినవే. 

అయితే విఠలాచారయ్కు చదువు మీద శర్దధ్కలగలేదు. అతని చదువు ఒకటోఫారం మధయ్ దాకా వచిచ్ 
ఆగిపోయింది. ‘ఈ చదువూ, ఈ బడీ బోరు.’ అనుకుని ‘జోరు’ గా తిరగడం సాగించాడు. ‘ఈ వూరు విడిచి పెటిట్ 
ఎకక్డికైనా పోవాలి; కషట్పడి ఏదైనా పని చెయాయ్లి’ అనుకునాన్డతను. ఆ వూహతో, కటుట్కునన్ గుడడ్లతో బయలేద్రాడు 
– ఉడిపి నుంచి. ఎకక్డికి పోవాలి? అనుకునాన్డు మళీళ్. ‘అరిసికరై’ అనే వూళోళ్ అతని అనన్గారు హోటలు 
నడుపుతునాన్రు. అకక్డికి పోదాం అని కాలు సారించాడు. అయితే ఆ వూరు అకక్డికి ఎంత దూరమో, ఎలా వెళాళ్లో 
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ఏ విషయాలూ అతనికి తెలియవు. తీరా చూసేత్ నూటయాభైమైళళ్ దూరం వుంది. చితర్ం ఏమిటంటే – జానపదంలోని రాజకుమారుడిలా, విఠలాచారయ్ 
మధయ్ మధయ్ మజిలీలు చేసూత్ ఆ నూటయాభైమైళూళ్ కాలినడకన పూరిత్ చేశాడు; అపుప్డు అతని వయసుస్ తొమిమ్ది సంవతస్రాలు. 

అనన్గారి హోటలు వాయ్పారంలో చేరి, విఠలాచారయ్ కషట్పడి పని చేసి, పెదద్వాడైనాడు. అరిసికరై దగగ్ర ఒక కొండ వునన్ది. ఆ కొండ మీద 
వెంకటేశవ్రాలయం వుంది. దానికి ‘మాలెకలుల్ తిరుపతి’ అని పేరు. అకక్డినుంచి, అసలు తిరుపతికి, భూమిలోంచి సొరంగ మారగ్ం వునన్దని ఒక నమమ్కం 
కూడా వుంది. విఠలాచారయ్ ఆ వూరు వసూత్నే, ఆ వెంకటేశవ్ర ఆలయానికి వెళిళ్ – “సావ్మీ ! తుండుగుడడ్తో ఈ వూరు వచాచ్ను. ననున్ పెదద్వాడిని చేసి, 
ఐశవ్రయ్ం ఇసాత్వో, ఇలాగే వుంచుతావో నీదే భారం” అని పార్రిధ్ంచాడు. 

హోటలు వాయ్పారంలో విఠలాచారయ్ లకీష్దేవి అనుగర్హం పొందాడు. అనన్గారితో పాటు అతనికీ ఐశవ్రయ్ం కలిసొచిచ్ంది. (ఆ నమమ్కంతోనే 
ఆయన, అరిసికరైలో వునన్ వెంకటేశవ్రసావ్మి దేవాలయానికి వెళేళ్ కొండదారిలో వునన్ ఎలకిట్ర్క దీపాల ఖరుచ్ను చాలా కాలం నుంచి భరిసుత్నాన్రు. ఆ 
ఆలయంలో కలాయ్ణ మంటపం కూడా ఆయన నిరిమ్ంచారు.) 

ఆ వూళోళ్ వుంటూనే, విఠలాచారయ్ నాటకాలోల్ వేషాలు వెయయ్డం ఆరంభించారు. కతిత్సామూ, గరిడీ, కుసీత్లూ నేరుచ్కునాన్రు. అనేక కుసీత్ 
పర్దరశ్నాలలో పాలొగ్ని, బహుమతులు పొందారు. 

1938లో విఠలాచారయ్ జాతీయోదయ్మంలో పాలొగ్ని, మూడు సారుల్ జైలు శిక్ష అనుభవించారు. దాదాపు ఐదు సంవతస్రాలు పాటు, రాజకీయాలోల్ 
ముమమ్రంగా తిరిగిన తరావ్త, 1943 లో తిరిగి వాయ్పారంలో పడాడ్రు. అయితే ఈ సారి వాయ్పారం సినిమాలకు సంబంధించినది. కొంత మంది దగగ్ర 
సేన్హితులతో కలిసి, టూరింగ టాకీస నడపసాగారు. మూడు సంవతస్రాలు ఆ వాయ్పారం నడిపిన తరావ్త, ఆ మితుర్లూ ఆయనా కలిసి – ‘మాహాతామ్ 
పికచ్రస్’ అనన్ సినిమా నిరామ్ణ సంసధ్ను సాధ్పించి – శీర్నివాస కలాయ్ణం, సౌభాగయ్లకీష్ మొదలైన ఏడు కనన్డ చితార్లను నిరిమ్ంచారు. విఠలాచారయ్ ఆ 
చితార్లకు నిరామ్త. మూడు, నాలుగు చితార్లోల్ ఆయన హాసయ్పాతర్లు కూడా ధరించారు. 

నేటి దరశ్కుడయిన జి. విశవ్నాధం అపుప్డు ఎడిటర గా వుండేవారు; దరిమిలా ఒక చితార్నిన్ డైరకుట్ చేశారు – ఆ చితర్ం వందరోజులు ఆడింది. 
అది పురసక్రించుకుని, ఆ సంసధ్ వారు విశవ్నాధానిన్ ఇంకో చితర్ం కూడా డైరకుట్ చెయయ్మనాన్రు. అయితే, ఎందుకనో ఆయన వునన్టుట్ండి ఎకక్డికో అడర్స 
చెపప్కుండా పరారీ అయిపోయాడు. దాంతో, జరుగుతునన్ జాగును భరించలేక, విఠలాచారయ్, తానే దరశ్కతావ్నిన్ చేపటట్వలసి వచిచ్ంది. ఆ విధంగా ఆయన 
దరశ్కుడిగా రూపొందారు. 

అయితే కనన్డ చితార్లు ఎంత కషట్పడి తీసినా ఆటే లాభాలు సంపాయించేవి కావు. పైగా, అంతకంటె భారీగా వచేచ్ తెలుగు, తమిళ చితార్ల 
తాకిడి ఒకటి. ఈ కారణంగా విఠలాచారయ్, కనన్డ చితర్ నిరామ్ణానిన్ విడిచి పెటిట్, తెలుగు చితార్లు తియాయ్లనుకునాన్రు. తెలుగు చితార్లు తియయ్డానికి ఇంకో 
కారణం కూడా వుందని విఠలాచారయ్ చెబుతారు. 

ఒక పెదద్ జోయ్తిషుక్డి దగగ్రకు వెళిళ్ ఆయన రెండు పర్శన్లు అడిగారట. 
1. పర్సుత్తం నాకు దాదాపు రెండు లక్షల రూపాయలు అపుప్ంది. అది తీరిపోతుందా? ఎనాన్ళళ్లో? 
2. నేను లాభాలు సంపాయించాలంటే ఏ వాయ్పారం చెయాయ్లి? 

ఈ రెండు పర్శన్లకూ జోయ్తిషుక్డు ఇచిచ్న సమాధానాలు ఏమిటంటే – రెండేళళ్లో ఆ అపుప్లు తీరిపోతాయనీ, పరభాషా చితార్లు తీసేత్ లాభాలు 
వసాత్యనీ. జోయ్తిషుక్డు చెపిప్నటేట్, రెండేళళ్లో ఆయన అపుప్లు తీరిపోయాయి. పరభాషా చితార్లు తియాయ్లనన్ ఉదేద్శంతో కూడా తెలుగు చితార్ల 
నిరామ్ణానికి ఉపకర్మించారు. 

1953 లో విఠల పొర్డక్షనస్ పేరిట విఠలాచారయ్ దరశ్క, నిరామ్తగా తెలుగు చితార్ల నిరామ్ణం ఆరంభించారు. తెలుగులో తీసిన ఆయన మొదటి 
చితర్ం – ‘కనాయ్దానం’. ఆ చితర్ం తీసేనాటికి విఠలాచారయ్కు తెలుగు అసలు రాదు. (ఈ రోజున ఆయన దగగ్ర వునన్ పుసత్కాలోల్ తెలుగు పుసత్కాలు ఎకుక్వ 
– తెలుగు కుష్ణణ్ంగా మాటాల్డతారు!) 
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తరావ్త ఆ సంసధ్ విఠల కంబైనస్ గా మారింది. రెండు సంసధ్ల పేరిటా మొతత్ం 17 చితార్లు నిరిమ్ంచారు. ఏ రెండు, మూడు చితార్లో తపప్ ఈ 
చితార్ర్లనీన్ మంచి లాభాలు తెచిచ్పెటాట్యి. ఇంతవరకూ ఆయన 33 చితార్లను డైరకుట్ చేశారు! ఇనిన్ చితార్లను డైరకుట్ చెయయ్డం కూడా ఘనతే ! ఇందులో 
ఒక తమిళ చితర్ం, కొనిన్ కనన్డ చితార్లూ, ఎకుక్వ తెలుగు చితార్లూ వునాన్యి. 

పర్సుత్తం ఆయన గండికోటరహసయ్ం, (ఈ నెల విడుదల) కదలడు – వదలడు, పి.యస.ఆర, గౌతమీ, కె. జి. ఆర, విఠల కంబైనస్ వారి 
చితార్లను డైరకుట్ చేసుత్నాన్రు. ఇవనీన్ జానపదాలే. విఠలాచారయ్గారికి ఎనమండుగురు సంతానం. నలుగురు అబాబ్యిలూ, నలుగురు అమామ్యిలూ. 
పెదద్బాబ్యి – బి. వి. శీర్నివాస – దరశ్కుడిగా వుంటునాన్డు. తతిమామ్ అబాబ్యిలు చదువుకుంటునాన్రు. 

“నా విజయ రహసయ్ం ఏమిటంటే – అనిన్ రసాలూ గల కధను చకచకా చెపప్డం. నా దృషిట్లో సినిమాలో ముఖయ్మైనవి మూడు రసాలు – 
కరుణ, హాసయ్ం, శౌరయ్ం” అనాన్రు విఠలాచారయ్. ఆయన సవ్శకిత్మీద పైకి వచిచ్న మనిషి. కషట్పడి పని చెయయ్డం, హృదయపూరవ్కంగా పని చెయయ్డం – 
అనన్ అంశాలు ఆయన జీవిత కధలో పర్ధానంగా కనిపించే అంశాలు. 

“నేను మదార్సు వచిచ్న మొదటోల్ వాహిని సూట్డియోలో కనన్డ చితార్లు తీసినపుప్డు, శీర్ నాగిరెడిద్గారు చాలా సహాయం చేశారు. కనన్డ చితార్ల 
నిరామ్ణానికి ఖరుచ్ ఎకుక్వ అవుతోందని అంటే – సూట్డియో అదెద్ చాలా తగిగ్ంచి, అనేక సదుపాయాలు కలిగించారు. అలాగే శీర్ సుందర లాల గారు కూడా 
నాకు సహాయ పడాడ్రు” అనాన్రు విఠలాచారయ్. 

1972 లో ఆయన సొంత సూట్డియోను పార్రంభిసాత్రు. “అపుప్డు రెండు రకాల చితార్లనూ నిరిమ్ంచాలనన్ ఉదేద్శం నాకు వునన్ది. ఇటు 
‘బాకాస్ఫీస’ చితార్లూ, అటూ పర్యోగాతమ్క చితార్లూ నిరిమ్ంచగలిగే సోత్మత, తాహతు అపుప్డు లభించగలవని నేను అనుకుంటునాన్ను” అని చెపాప్రు 
విఠలాచారయ్. 

PPP 
 

నేనునేను  చూ నచూ న    
తొలితొలి  నిమానిమా  టింగ్టింగ్    
( ( జయచితర్జయచితర్ ,,  11997700,,  డి ంబర్డి ంబర్    సంచిక నుంచీసంచిక నుంచీ))  

  
 పర్పంచంలో మేధావంతులుగా పరిగణింపబడే మహాశయులకు కూడా బాలయ్ంలో ఈ పర్పంచం 
కొతత్గానే కనిపిసుత్ంది. అలాగే, పెదద్ సినిమా తారలకు కూడా ఒకనాడు సినిమా షూటింగ కొతత్గానూ, 
వింతగానూ కనిపిసుత్ంది. నేటి సినిమా  తారలు తొలిసారిగా తాము చూసిన సినిమా షూటింగుల గురించి 
ఈ కొతత్ శీరిష్కలో తెలియజేసాత్రు :  
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మదార్సు రావడం నాకు అదే మొదటిసారి; సినిమా అవకాశాలు వసేత్ కూడా జారవిడుచుకోకూడదనన్ ఆశతో వునాన్ను. అపప్టికే నేను నృతయ్ం 

బాగా నేరుచ్కుని వునాన్ను.  
విజయావారు ‘పాతాళభైరవి’ చితర్ం పార్రంభిసుత్నాన్రు. ఆ చితర్ంలో ఒక నృతయ్సనిన్వేశం వునన్దనీ, అందులో పాలొగ్నడానికి మంచి నరత్కి కోసం 

చూసుత్నాన్రనీ తెలిసింది. కబురు నాకు కూడా వచిచ్ంది. ననున్ వాహినీ సూట్డియోకి తీసుకెళాళ్రు. సినిమా సూట్డియో చూడడం అదే నాకు మొదటిసారి. 
అటూ ఇటూ వింతగా విడూడ్రంగా చూడసాగాను. అసలు సినిమా షూటింగ ఎలా చేసాత్రో, అకక్డ పదధ్తి ఎలా వుంటుందో చూడాలనన్ కోరిక నాకు చాలా 
కాలంగా వుంది. సరే, ఎలాగూ సూట్డియోకి వచాచ్ంగదా, షూటింగ కూడా చూడాలనిపించి, ననున్ సూట్డియోకి తీసుకొచిచ్న వారిని అడిగాను. వాళళ్ చితర్మే 
“షావుకారు” షూటింగ జరుగుతునన్దనీ, చూడవచుచ్ననీ చెపాప్రు. నేను ఫోల్ర లో అడుగు పెటాట్ను. పెటీట్ పెటట్గానే ‘సైలెనస్’ అని పెదద్ కేక వినిపించింది. 
ఎకక్డి దానిన్ అకక్డే కుకిక్న పేనులా, బొమమ్లా నించుండిపోయాను. ఎదురుగా లైటుల్, కెమెరా, నటులూ అందరూ కనిపించారు. వింతగా చూసుత్నాన్ను. 
ఒకాయన ‘విజిల’ ఊదగానే, పాట వినవచిచ్ంది. అది హరికథ. ‘హరికథ షూటింగ జరుపుతునాన్రనన్మాట’ అనుకునాన్ను. దరశ్కులు, నిరామ్తలూ 
అనుకుంటాను అకక్డ కూరుచ్ని వునాన్రు. వారికి దగగ్రోల్నే ఒక పలెల్టూరి వయ్కిత్, బీడీ పీలుసూత్ నించుని వునాన్డు. “ఇదేమిటీ, సభయ్త లేకుండా ఈయన, 
పెదద్వాళళ్ ముందు బీడీలూ అవీనూ” అనుకునాన్ను. తీరా అడిగితే.. అది ఆ చితర్ంలోని పాతర్. మసక మసకగా వుండడం చేత ఆ వయ్కిత్ ముఖాన రంగు 
ఉనన్టుట్ నేను గమనించలేదు. ఆయనెవరని అడిగితే… “ఎస.వి. రంగారావు ఇపుప్డిపుప్డే వసుత్నాన్రు” అని చెపాప్రు. “ఓహో” అనుకునాన్ను. నేను చూసిన 
షూటింగ, ఆ పాటలోని చినన్ భాగం. అదే, పదే పదే వేసుత్నాన్రు; రిహారస్లుస్ చేసుత్నాన్రు; షూట చేసుత్నాన్రు. ఇంతలో ననున్ ‘డానస్ హాల’ కు 
రమమ్ంటునాన్రని కబరు వచిచ్ంది. ఫోల్ర నుంచి బయటికి వచాచ్ను. పొర్జెక్షన థియేటర దగగ్ర ఒకాయన ఎవరితోనో మాటాల్డుతూ కనపించారు. ఆయనను 
దూరం నుంచే గురుత్పటాట్ను అకిక్నేని నాగశవ్రరావు గారు! నేను ఆయన చితార్లు చాలా చూశాను. ఆయన నటనంటే నాకు ఎంతో ఇషట్ం. ఆయన మీద 
నాకు గౌరవభావం వుంది. అనుకోకుండా కనిపించారు గదా అని, నా అంతట నేనే ఆయన దగగ్రకు వెళిళ్ “నమసాక్రం” అనాన్ను. ఆయన కూడా 
“నమసాక్రం” అనాన్రు. అంతే మళీళ్ పకాక్యనతో మాటాల్డుతునాన్రు. ననున్ పలకరసాత్రనీ, ఎవర మీరని అడుగుతారనీ ఆశించాను. కాని, ఆయన 
ఇంకేమీ మాటాల్డలేదు. కాసేస్పు నించుని, నేను ‘డానుస్ హాల’ దగగ్రకు వెళళ్పోయాను. అకక్డ చితర్ దరశ్కులైన కె.వి.రెడిడ్గారికి ననున్ పరిచయం చేశారు. 
కాసేస్పు వాళళ్ందరూ మాటాల్డుకునన్ తరావ్త “ఆ అమామ్యి ఎవరో తెలివైన దానిలాగే వుంది” అనాన్రు కె.వి.రెడిడ్గారు. ఆ మాట నాకూ వినిపించింది. ఆ 
నృతయ్ంలో పాలొగ్నడానికి నేనే ఎనిన్కయాయ్ను; ఐతే, మొదటిసారిగా నేను షూటింగ లో పాలొగ్నన్ చితర్ం ‘సంసారం.’ 

జయలలిత 
‘శీర్శైల మహతయ్ం’ అనే కనన్డ చితర్ంలో మా అమమ్గారు నటించారు. అపుప్డు నాకు ఆరో సంవతస్రం. ఒకరోజు షూటింగ చూడాలనిపించి, 

సాయంకాలం బడి నుంచి రాగానే అమమ్తో బయలేద్రాను. ఇంకా షూటింగ పార్రంభం కాలేదు. అమమ్, ముఖానికి రంగు వేసుకుంటునాన్రు. వాళళ్లో వాళుళ్ 
ఏవేవో మాటాల్డుకుంటునాన్రు. ‘షూటింగ ఉంటుందా, ఉండదా’ అని చరిచ్ంచుకుంటునాన్రు. కారణం ఏమిటంటే ఆ చితర్ంలో నటించవలసిన ఒక చినన్ 
అమామ్యి (ఆ చితర్ంలో శీర్మతి కృషణ్ కుమారి కూడా నటించారు. ఆమె చినన్తనంలోని వేషం అనన్మాట) వంటోల్ బాగులేని కారణంగా షూటింగ కు 
రాలేదట. ఆ అమామ్యి కోసం అని సెటుట్ ఆపడానికి వీలేల్దట. ననున్ చూసిన ఒకాయన. వెంటనే అమమ్గారి దగగ్రకు వెళిళ్ ఏదో మాటాల్డారు. అమమ్ 
సరేననాన్రు. ఆ రోజు షూటింగ లో చినన్ డానుస్ కూడా వుంది. నాకు ఆడానుస్ నేరిప్ంచి, ఆ పాతర్ నటించమనాన్రు. నేను నటించాను. అంతగా 
తెలుసుకోవాలనే వయసుస్ కాదు అపుప్డు. విశేషం ఏమిటంటే_ నేను చూసిన మొదటి షూటింగు, నేను పాలొగ్నన్ మొదటి షూటింగూ అదే 
అయిందనన్మాట.  
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రాజ   
మా అనన్యయ్ మదార్సులో మెడిసిన చదువుతునాన్డు. మా అకక్తో నేను మదార్సువచాచ్ను. అపుప్డు నేను చినన్ పిలల్ను. మేము వుంటునన్ ఇంటి 

పకక్నే ఒక ఆడిటర గారు వుండేవారు. వారి అమామ్యికి నృతయ్ం నేరిప్ంచేవారు. నేను రోజూ అది గమనించేదానిన్. నాకూ నృతయ్ం నేరుచ్కోవాలని 
అనిపించేది. నాకు వీణ నేరిప్సుత్నాన్రు కాని, నా దృషిట్ నృతయ్ం మీద వుండేది. నాకు వీణ నేరుప్తునన్ ఆవిడకు నృతయ్ం కూడా తెలుసు. ఆవిడ అనాన్రు 
“అమామ్యికి నృతయ్ంలో ఆసకిత్ వుంది. నేరిప్సేత్ బావుంటుంది” అని. పకక్ ఆడిటర గారింట నృతయ్ం నేరుప్తునన్ ఆయన పర్ఖాయ్త నాటాయ్చారుయ్లైన 
దండాయుధపాణి పిళైళ్ గారి శిషుయ్డు. అకక్యయ్, ఆయనిన్ అడిగితే నాకు కూడా నృతయ్ం నేరుప్తాననాన్రు. కాని, ఆయన చాలా బిజీగా వుంటారు. అంచేత 
వారానికి మూడు రోజులు మాతర్ం వచిచ్ నాటయ్ం నేరేప్వారు.  

సినిమా షూటింగ చూడాలనన్ ఉదేద్శయ్ంతో ఒక రోజు ఏ.వి.యమ. సూట్డియోకి వెళాళ్ము. ‘నాగులచవితి’ షూటింగ జరుగుతోంది. చూదాద్మని 
వెళళ్బోతూ వుంటే, నాకు నాటయ్ం నేరుప్తునన్ మాసాట్రు కనిపించారు. ‘ఏమిటిలా వచాచ్వు?’ అనాన్రు. నేను చెపాప్ను. ‘ఆఁ మాట... ఇలా రా’ అని ఆయన 
ననున్ ఒక పెదద్ హాలు దగగ్రకు తీసుకెళాళ్రు. అకక్డ చాలా మంది పిలల్లు వునాన్రు. ఆ చితర్ంలో శీర్మతి జమున నటిసుత్నాన్రు. ఆమె చినన్తనంలోని 
పాతర్కు అమామ్యి కోసమని అకక్డ ఎనిన్క జరుగుతునన్దట. మా మాసాట్రు నాగురించి ఎవరితోనో చెపాప్రు. ఆయన ననున్ చూసి “నీకు డానుస్ వచుచ్నా 
అమామ్యి?” అని అడిగారు. తల వూపాను వచుచ్ను అనన్టుట్. ఆయన ననున్ ఎగాదిగా చూసి, “ఈ అమామ్యి చేత వేయిదాద్ం” అనాన్రు. ఆయనే 
ఏ.వి.యమ. సూట్డియో అధిపతి శీర్ ఏ.వి.మెయయ్పప్ చెటిట్యార గారు. నాకు అపుప్డు తెలీదు. వెంటనే నాకు డానుస్ నేరిప్ంచారు. శీర్ దండాయుధపాణి పిళైళ్ 
గారు ఆ చితార్నికి నృతయ్ దరశ్కులు. ఆయనే నాకు ఆ నృతయ్ం నేరాప్రు. నేను వేషం వేసుకునాన్ను, సెటోల్కి వెళాళ్ను, నటించాను. అదే నేను చూసిన మొదటి 
షూటింగూ పాలిగ్నన్ మొదటి షూటింగూ !  

PPP నిమాటోగర్ ఫీనిమాటోగర్ ఫీ  
అనన్యయ్అనన్యయ్  

( ( నిమారంగంనిమారంగం,,  11997711,,  ఫిబర్ వరి  ఫిబర్ వరి  సంచిక నుంచీసంచిక నుంచీ))  
  
 మనకునన్ కొదిద్మంది పర్థమ శేర్ణి ఛాయాగార్హకులలో అనన్యయ్ (డి.ఎల.నారాయణ) 

ఒకరు. 30 ఏళళ్కు పైగా కెమేరా ఆయన జీవితంలో ఒక భాగమై పోయింది.  
అనన్యయ్ 1923 జనవరి 12న మైసూర రాషట్రంలోని చితల దురగ్లో జనిమ్ంచారు. హైసూక్ల 

విదాయ్భాయ్సం పూరిత్ చేశాక తన 17వ ఏటనే మదార్సు పార్గోజ్తి సూట్డియోలో విఖాయ్త ఛాయాగార్హకులు 
కీ|| శే|| రామనాధ గారి దగగ్ర అపెర్ంటిస గా చేరారు.  

“ఆ రోజులోల్ మాకు రోజుకి నాలుగణాలు అంటే ఇపప్టి ఇరవై అయిదు పైసలు బేటా 
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ఇచేచ్వారు. అయినా, ఆ రోజులోల్ ఆ డబుబ్ భోజనానికి, టిఫెన కి సరిపోయేది,” అని ఆయన నవువ్తూ అంటూ, “సాంకేతికంగా ఈనాడు ఉనన్ సౌలభాయ్లు 
మాకు ఆ రోజులోల్ లేవు. ఉనన్ వాటితోనే సరిపెటుట్కునే వాళళ్ం. ఎకుక్వగా రిఫెల్కట్రస్ తో ఔట డోర షూటింగ జరిపేవాళళ్ం,” అనాన్రు పాతరోజులు జాఞ్పకం 
చేసుకుంటూ.  

ఈయన తాతగారు, చలనచితర్ పితామహులు సవ్రీగ్య హెచ.ఎం.రెడిడ్గారు ఆ రోజులోల్ నేటి పర్ముఖ దరశ్కనిరామ్త ఎల.వి.పర్సాద గారు హీరోగా 
నిరిమ్ంచిన “సతయ్మే జయం” చితార్నికి అనన్యయ్ కెమెరామన గా పని చేశారు.  

అవి దివ్తీయ పర్పంచ సంగార్మం ముమమ్రంగా సాగుతునన్ రోజులు. మదార్సు మీద కూడా బాంబులు పడడంతో సవ్రీగ్య రెడిడ్గారు 
మదార్సునించి మైసూర కు తమ నిరామ్ణ కారయ్కర్మానిన్, సూట్డియోను కూడా తరలించారు. ఐతే, ఆ మారుప్ అంతగా సహకరించక పోవడంతో అనన్యయ్ 
తన అదృషాట్నిన్ పరీకిష్ంచుకునేందుకు పూనా పర్యాణం కటాట్రు. పూనా షాలిమార సూట్డియోలో డబూయ్ల్.జడ. అహమద దగగ్ర సహాయకుడుగా కొనిన్ 
చితార్లకు పనిచేసి 1945లో తిరిగి మదార్సు చేరారు.  

అపప్టికి మిరాజ్పూర రాజావారి శోభనాచల సూట్డియో మాంచి డిమాండ లో ఉంది. అకక్డ శీర్ కోటిన్స వదద్ సహాయకుడిగా అనన్యయ్ మరికొనిన్ 
చితార్లకు పని చేశారు. రాజా సాబ “కీలు గుఱఱ్ం” తీసూత్ అనన్యయ్కు కెమెరామన గా అవకాశమిచాచ్రు. ఆ తరావ్త “తిలోతత్మ, పిర్యురాలు, లక్షమ్మమ్” 
వగైరా చితార్లకు పనిచేశాక 1951లో ఆ సూట్డియోకు గుడ బై చెపిప్ బయటకు వచిచ్, శుభోదయా వారి “ఆదరశ్ం” చితార్నికి పనిచేశారు.  

హీరో కాంతారావు తొలి చితర్ం “పర్తిజఞ్”ను సవ్రీగ్య రెడిడ్గారు నిరిమ్సూత్, అనన్యయ్ను కెమెరామన గా నియమించారు. ఆ తరావ్త “వదద్ంటే 
డబుబ్”, మరికొనిన్ చితార్లకు పనిచేశాక అనన్యయ్ కర్మంగా ‘ఫీర్లానస్ర’ అయి, డి.బి.ఎస. వారి “పెంకి పెళాళ్ం”, పొనన్లూరి వారి “శోభ”, 
“బండరాముడు” (తమిళ రూపాంతరం “అతిశయ తిరుడన” కూడా), కాళిదాసు, మహామంతిర్ తిమమ్రుసు, రాముడు భీముడు, “శీర్ కృషాణ్వతారం” వంటి 
కొనిన్ రజతోతస్వ చితార్లకూ పని చేశారు. ఇంతవరకు ఆయన అనిన్ భాషలకు కలిపి మొతత్ం 80 చితార్లకు పని చేశారు. హీరో కాంతార్రావు హేమా 
ఫిలిమస్ పతాకం కింద సమరిప్ంచిన “సపత్సవ్రాలు” నించి, సంజీవిని ఫిలిమస్ తొలి చితర్ం “గండర గండడు”. దివ్తీయ చితర్ం తవ్రలో విడుదలయేయ్ “పేర్మ 
జీవులు” కూడా అనన్యయ్ పర్తిభకు నిదరశ్నాలే.  

పర్సుత్తం రెండు కనన్డ చితార్లకు మంతార్లయా మూవీస వారు గేవా కలర లో నిరిమ్ంచే హిందీ చితార్నికి అనన్యయ్ పని చేసుత్నాన్రు.  
“ఆ రోజులోల్ డెబీర్ బెల అండ హాల, ఐమో కెమెరాలతో షూట చేసే వాళళ్ం. ఈ రోజు మిచెల, ఎయిరోపెల్కస్ లు కూడా వాటికి జత కలిశాయి. 

అలాగే ‘జూమ’ కూడా సాంకేతికంగా ఎంతో మంచి ఫలితాలను ఇసోత్ంది. పోతే, టార్లీకి పనికాసత్ తగిగ్ంది. సాంకేతికంగా విదేశ చితార్లతో మన చితార్లు 
కూడా ఇపుప్డిపుప్డే పోటీ పడుతునాన్యి మనకునన్ సాంకేతిక సదుపాయాలు, ఆరిధ్క సోథ్మత ఒక పరిధిని దాటడం లేదు. చితర్ నిరామ్ణంలో “సీప్డ” 
ఎకుక్వైంది. ఒక విధంగా అది హరష్ణీయమైనా మరో విధంగా కావ్లిటీ వరక్ చూపించడానికి ఎకుక్వ అవకాశాలు లేవు. అయినా, ఉనన్ంతలోనే నిరుద్షట్మైన 
ఫలితాలను ఇవవ్డానికి పర్యతిన్సుత్నాన్ం.” అనాన్రు అనన్యయ్.  

తెలుపు-నలుపు చితార్ల ఫోటోగర్ఫీ కంటే వరణ్ చితార్ల ఫోటోగర్ఫీ సులభమని ఈయన అభిపార్యం. వరణ్ చితార్లలో ‘లైట అండ షేడ’, సెట లు, 
దుసుత్లు కెమరామెన పనిని సులభం చేసాత్యి అంటారు.  

తెలుగు, తమిళం, కనన్డం, మలయాళం, హిందీ, ఆంగల్ భాషలలో తన మాతృభాష మరాఠీ అంత అనరగ్ళంగా మాటాల్డగల అనన్యయ్ గృహం 
ఎనమండుగురు పిలల్లతో కళకళలాడుతూంటుంది. ఎపుప్డూ చిరునవువ్తో పినాన్ పెదాద్ అందరినీ ఆపాయ్యంగా పలకరిసూత్, తన పనేమిటో తనేమిటో తపప్ 
ఇతర విషయాలలో జోకయ్ం కలుగజేసుకోని అనన్యయ్ సినిమా రంగంలో అందరికీ మితుర్లు ఆపుత్లు అజాత శతుర్వు.  

పెదద్బాబ్య మలిల్క తండిర్ అడుగుజాడలలోనే సినిమాటోగర్ఫీ వృతిత్ని చేపటాట్డు.  
“ననన్డిగితే ఈ వృతిత్కి డిపొల్మాలు, డిగీర్లు కంటే పార్కిట్కల నాలెడజ్ ఎంతో సహాయపడుతుందంటాడు. పోతే ఫోటోగర్ఫీకి కావలిస్ందలాల్ ఇంకా 

నేరుచ్కోవాలనే తపన, పటుట్దల, కారయ్దీక్ష” అనాన్రు అనన్యయ్ – ఫోటోగర్ఫీని వృతిత్గా సీవ్కరించదలచిన వారికి మీరిచేచ్ సలహా ఏమిటని అడిగితే.  
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మూడు దశాబాద్లకు పైగా ఛాయా గార్హణంలో అనుభవం సంపాదించిన అనన్యయ్ ఇపప్టికీ అదే ఉతాస్హంతో సెట లో పని చేసూత్ ఉంటే చూడ 
ఎంతో ముచచ్టగా ఉంటుంది.  

భవిషయ్తుత్లో కూడా ఈయన ఎనోన్ సరికొతత్ పర్యోగాలు చేసి, పేర్క్షకులకు మరింత కనున్ల పండువగావిసాత్రు.  
వారి కొడుకు మలిల్క తవ్రలోనే తండిర్ అంతటి వాడవావ్లని “సినిమారంగం” ఆశీరవ్దిసోత్ంది.  

PPP ననటటనన  
--  కారు జానకికారు జానకి  

( ( జయచితర్జయచితర్ --  11997711,,  జనవరి  జనవరి  సంచిక నుంచీసంచిక నుంచీ))  
  

 సరిగాగ్ పదిహేను నిమిషాలే వునాన్యి. ఇపప్టికే చాలా 
మారిపోయాను. అదద్ంలోకి చూసుకునాన్ను. కళళ్కొలకులోల్ వునన్ నలల్ 
రంగుని మరి కొంచెం పొడిగిసేత్ బాగుండుననిపించింది. రంగులనీన్ 
గజిబిజిగా బలల్మీద పడునాన్యి. వాటి మధయ్ నా చేతిగడియారం టిక... 
టిక.. మంటూ అటేట్ వయ్వధి లేదని జాఞ్పకం చేసూత్ంది. అబబ్... చేతులు 
వణుకుతునాన్య. కాళుళ్ తేలిపోతునాన్యి. చెవులు హోరుమంటునాన్యి. 
ఏమటా ఘోష? మొదటి గంట వినిపించింది. పార్రధ్నకు రమమ్ని పిలిచారు. 
వెళాళ్ను. కళుళ్ మూసుకునాన్ను. నమసక్రించాను. మదటిసారిగా 
రంగసథ్లం మీదకు వెళుత్నాన్ను. “అంతమంది పేర్క్షకుల ముందు నిలబడి 
నటించగలిగే మనోధైరయ్మూ, శకీత్ నాకియియ్” అని మనసులోనే 
పార్రిథ్ంచాను. మూడోగంట కూడా కొటేట్శారు.  

ఒక చేతిలో చినన్ తోలుపెటెట్, మరో చేతిలో ఉతత్రం పటుట్కుని 
రంగసథ్లం మీదకు దారితీశాను. ఒకక్ అడుగు.. ఇంకొకక్ అడుగు 

ముందుకు వేసేత్ నేను జానకిని కాను. కలప్నను, ఒక అనాధను. ఉదోయ్గం కోసం బయలుదేరాను. ఉదోయ్గం దొరుకుతుందా? నేను కలుసుకోవలసిన డాకట్ర 
గారు ఆసప్తిర్లో వునాన్రా లేదా? అనే భావం మొఖం మీద కనిపించాలి. కనిపిసోత్ందా? ఏమో, నాకు తెలియదు... ఆలోచించడానికి వయ్వధి లేదు. 
రంగసథ్లం మీదికి పర్వేశించాను. అంతవరకూ వునన్ కంగారు, దడ మాయమైపోయాయి. అపప్టి నుంచి మూడుగంటల సేపు కలప్నగా బతికాను. కలప్న 
ఒక జీవిత కాలంలో అనుభవించిన సుఖమూ, సంతోషమూ, ఆనందమూ, ఆశా, ఆవేదనా, చితత్కోష్భా మూడుగంటలలో నేను తీవర్ంగా అనుభవించాను. 
అంటే ఆ మూడు గంటలలో నాకు ఇంకొక జీవితానుభవం పెరిగింది. 
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రంగసథ్లం మీద నటించడానికీ, చలన చితార్లోల్ నటించడానకీ ఇదే ముఖయ్మైన తేడా. రంగసథ్లం మీద ఒక పాతర్ నటించగానే, అది ఆ నటి 
వయ్కిత్గతానుభవం అవుతుంది. కొతత్ ఎమోషనల ఎకీస్ప్రియనస్ కలుగుతుంది. ఒక పాతర్కు రూపకలప్న చేశాను. ననున్ కాక మరో మనషిని పేర్క్షకులకు 
పర్తయ్క్షంగా చూపించాను. నేను నటిసుత్నన్ పాతర్ పడే బాధా, తపన, ఆనందం నిజంగా ఒక వయ్కిత్ అనుభవిసుత్నన్దని అంతమంది పేర్క్షకులు అపప్టికపుప్డే 
నాతో పాటు అనుభవించేటటుట్ చేసాత్ను. అపుప్డు నేను పడే తృపిత్ అనిరవ్చనీయమైనది. రంగసథ్ల నటికి ఈ తృపిత్ కలుగుతుంది. సినిమా నటికి ఇలాంటి 
తృపిత్ ఎనన్టికీ కలుగదనే నా నమమ్కం. సినిమాలోల్ నటన ఈ వయ్కిత్గతానుభవానిన్ ఇవవ్లేదు. ముందు సీను వెనుకా, వెనుక సీను ముందూ, అడడ్దిడడ్ంగా, 
చినన్ చినన్ షాటస్ గా తియయ్డం వలల్ నటికి ఆ ఎమోషనల ఎకీస్ప్రియనస్ కలుగదు. ఒకొక్కక్పుప్డు ఒకే సనిన్వేశానిన్ పూరిత్ చెయయ్డానికి ఒక సంవతస్రం 
కూడా పటట్వచుచ్. ఈ ఏడాదిలో నటి శారీరకంగానూ మానసికంగానూ మారుతుంది. ఒకే సనిన్వేశానిన్ ఇంత వయ్వధిలో తీసినపుప్డు నటి నటనా సాథ్యిలో 
కూడా హెచుచ్ తగుగ్లు రావడం సహజం. రంగసథ్లం మీద నటిసుత్నన్పుప్డు ఉదేర్కాలు, అనుభూతులు ఆ పాతర్ అనుభవించినటుట్ నటి వరుసగా 
అనుభవిసుత్ంది కనుక ఎమోషనల కంటినుయ్టీ ఉంటుంది. సిర్క్పట్ రచయిత, దరశ్కుడు, కెమేరామాన, ఎడిటర వీరందరి సహాయం వుంటుంది సినిమా 
నటికి. రంగసథ్లనటికి ఇంతమంది సహాయమూ వుండదు. జోకయ్ం కూడా వుండదు. ఒకసారి నటి రంగసథ్లం మీదకు వెళిళ్న తరవాత కేవలం నటి సవ్శకిత్ 
మీద ఆధారపడవలసి వుంటుంది. అందుకే రంగసథ్లం మీద నటన ఇచిచ్న తృపీత్, ఆనందం, కిర్యేటివ ఆరిట్సట్ కు సినిమా నటన ఇవవ్లేదు. రంగసథ్లం మీద 
తపుప్ చెయయ్డానికి వీలు లేదు. చేసేత్ దిదుద్కునేందుక అవకాశం వుండదు. ఆ పర్దరశ్నకు ఆ తపుప్ అలాగే వుండి పోతుంది. అందువలల్ రంగసథ్లం మీద 
వునన్ంతసేపూ, నటి మనసు అరక్షణం కూడా ఇంకో విషయం మీదకు పోకూడదు. తన సంభాషణలేకాక మిగతా నటీనటుల సంభాషణలు కూడా నటికి 
కుష్ణణ్ంగా తెలిసి వుండాలి. సినిమా నటనలో తపుప్ చేసేత్ ఫరవాలేదు. ‘కట’ అనే పదం వినిపించగానే మళాళ్ నటించడానికి సిదద్పడవచుచ్. ఆవేళ నటించినది 
మరాన్డు చూసుకుని తృపిత్గా లేకపోతే మళీళ్ తియయ్మనడానికి అవకాశం వుంటుంది సినిమా నటికి. ఈ విధంగా చూసుకుంటే చలనచితార్లోల్ నటించడం 
చాలా సులభం. ఇంకో విధంగా చూసుకుంటే చాలా కషట్ం. దీపాల మధయ్ నిలబడి నటిసుత్నన్పుప్డు సినిమా నటికి ఒకే ఒకక్ పేర్క్షకుడు కెమేరా. ఆ ఒకక్ 
పేర్క్షకుడి రియాక్షన అపప్టికపుప్డు తెలియదు... కామెరా చపప్టుల్ కొటట్డమో, ఈలల వెయయ్డమో చెయయ్లేదు కనుక. షూట చేసుత్నన్ సనిన్వేశం ఎకక్డిదో 
జాఞ్పకం ఉంచుకోవాలి. ఇంతకు ముందు చితిర్ంచబడడ్ సనిన్వేశాలలో తన నటన గురుత్ంచుకోవాలి. ఇపుప్డు కామెరా ఎకక్డునన్దీ, దీపాలు ఎకక్డునన్వీ 
చెయియ్ మరీ పైకెతిత్తే ఫేర్మ లోంచి బయటికి పోతుందా ? ముఖం మరీ పకక్కు తిపిప్తే నటి అందంగా కనిపించాలని కామెరామాన గంటల తరబడి, కషట్పడి 
పర్తేయ్కంగా ఏరాప్టు చేసిన దీపం ముఖం మీద పడడం మానేసి మెడమీద పడుతుందేమో ? అంతే కాదు. అకక్డ నటికి ఎదురుగా హీరో 
వుండకపోవచుచ్__ వుండకపోయినా వునాన్డని ఊహించుకుని హీరోని ఉదేద్శించి పేర్మ వాకాయ్లు చెపాప్లి. ఒకొక్కక్పుప్డు నటీనటుల తపుప్ వలల్ 
కాకపోయినా, సాంకేతిక లోపాల వలల్ తీసినదే మళాళ్ మళాళ్ తియయ్వలసి వసుత్ంది. ఎనోన్ కారణాల వలల్ ఒకే మూడ లోకి, ఒకే ఉదేర్కంలోకి నటి మళీళ్ 
మళీళ్ రావలసి వసుత్ంది. ఈ పోర్సెస లో ఎంతో నరవ్స ఎనరీజ్ వృధా అవుతుంది. ఈ దృషిట్తో చూసేత్ సినిమా నటన చాలా కషట్ం. సినిమా నటికి ఎంతో ఊహా 
పటిమ కావాలి. పాతర్కు కావలసిన అనుభూతిని తనకు తానే తెచుచ్కోవాలి. ఇది చాలా కషట్ం. అకక్డి వాతావరణం, పకక్న నటిసుత్నన్ నటీనటులు ఆటేట్ 
సహాయ పడతాయని నేననకోను. కాని తెచుచ్కునన్ అనుభూతిని పేర్క్షకులక అందజెయయ్డంలో కామెరా ఎంతో సహాయపడుతుంది సినిమా నటికి. రంగసథ్ల 
నటికి ఆ సహాయం ఎంతమాతర్మూ లేదు. తన భావపర్కటన, కంఠసవ్రం ఆఖరు వరసలో వునన్ పేర్క్షకుడికి కూడా సప్షట్ంగా కనిపించి, వినిపించేందుకు 
తనే పాటుపడాలి. కనుక రంగసథ్ల నటికి బాధయ్త ఎకుక్వ.  

రంగసథ్ల నటికి వోయిస పొర్జెక్షన చాలా ముఖయ్ం. తియయ్ని కంఠసవ్రం చాలా అవసరం. ఉచాఛ్రణలో లోపం వుండ కూడదు. సంభాషణలు 
పేర్క్షకులకు రకిత్ కటిట్ంచాలంటే సనిన్వేశానికి అనుగుణంగా కంఠసవ్రం మారాలి. తగుగ్ సాథ్యిలో మాటాల్డినా, తవ్రతవ్రగా మాటాల్డినా మాటలు మాతర్ం 
మింగివెయయ్కూడదు. సప్షట్ంగా, తియయ్గా సంభాషణలు చెపప్లేని నటిని పేర్క్షకులు భరించలేరు. భగవంతుడు మంచి కంఠసవ్రం యిచిచ్ వుంటే ఇవనీన్ నటి 
తగిన శిక్షణతో నేరుచ్కోవచుచ్. రంగసథ్ల నటి తన పర్తేయ్క పర్తిభను బటిట్ తను నటించవలసిన పాతర్ను ఎనున్కోవాలా, లేక ఎటువంటి పాతర్నైనా నటించి 
రకిత్ కటిట్ంచగలదా అనే సంశయం కలుగుతుంది. ఒక నటి విషాద పూరితమైన పాతర్ను పోషించి రాణించి వుంటే, ఆ నటి అటువంటి పాతర్లకే 
సరిపోతుందని ముదర్వెయయ్డం చాలా పొరపాటని నా ఉదేద్శయ్ం. పర్తిభావంతురాలైన నటి ఎటువంటి పాతర్నైనా ఆతమ్సెథ్ౖరయ్ంతో నటించి పేర్క్షకులను 
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ఒపిప్ంచగలదు. నటికి తను నటిసుత్నన్ పాతేర్ కాక నాటకం కూడా నచాచ్లి. నాటక కరత్ సృషిట్ంచిన పాతర్ను సరిగాగ్ అరధ్ం చేసుకోవాలి. నటించబోయే పాతర్ 
యొకక్ మనోభావాలనూ, వయ్కిత్తావ్నిన్, అలవాటల్నూ, నడక తీరును మనసులో సప్షట్ంగా రూపకలప్న చేసుకోవాలి. నాటకకరత్ కావలసిననిన్ వివరాలిసాత్డు 
నాటకంలో. నాటకకరత్ మేధావి నాటకం గొపప్దీ అయివుంటే నటికి అంతకనాన్ కావలసిందేముంది? నాటకకరత్ మైనానిన్, ఫోటోని ఇసాత్డనన్మాట. ఆ 
ఫోటోను చూసూత్, ఆ మైనం ముదద్ను ఒక మనిషిగా రూపొందించాలి నటి. అంటే మిగతా డైమనష్నస్ ఇవవ్గలిగే పర్తిభ వుండాలి రంగసథ్ల నటికి. 

నటి అంతరంగిక జీవితానికి, రంగసథ్ల జీవితానికీ చాలా సంబంధం వునన్ది. అంతరంగిక జీవితంలో ఎంతోకొంత కోష్భపడి, కషట్సుఖాలు 
తెలుసుకుని, ఆనందం, పేర్మ, భకిత్ రుచి చూసిన మనిషి, వివిధ రకాల పాతర్లను పర్తేయ్కతతో, పర్జఞ్తో నటించగలదని నా నమమ్కం. అందుకని ఈ 
అనుభవాలు ఏవీ లేని మనిషి నటించలేదు అని నేను అనను కాని, ఊహతో పాటు జీవితానుభవం మిళితమైన వయ్కిత్ నటనలో లోతూ, పరిపూరణ్తా 
వుంటాయి. ఆంతరంగిక జీవితం మీద రంగసథ్లం నటనకు ఎటువంటి పర్భావం వునన్ది ? చాలా వునన్ది. నా మటుకు నాకు నాటకం పూరత్యి యింటికి 
వచిచ్న తరవాత ఒక పటాట్న నిదర్పటట్దు. నాటకానిన్ గురించి, ఆ నాటి నా నటనను గురించి, పేర్క్షకుల అభిపార్యాలను గురించి ఎవరితోనైనా గంటల 
తరబడి మాటాల్డాలనిపిసుత్ంది. అమమ్ పోయిందనన్ వారత్ టెలిఫోన లో విని కళుళ్తిరిగి నేను పడినపుప్డు నా చెయియ్ తగిలి బలల్ మీద వునన్ రాధాకృషుణ్ల 
బొమమ్ కిందపడడం సహజంగా ఉందా? నేను పేర్మించి పెళిళ్ చేసుకోవాలని కలలుకంటునన్ మనిషి ఏదో భర్మలో పడి ననున్ ‘అమామ్’ అని పిలిచినపుప్డు 
నా ఆవేదనా, కళళ్లో బాధా ఆఖరి వరుసలో వునన్ వాళళ్కు సప్షట్ంగా తెలిసిందా ? ఊ... నాటకం ఐపోయిన తరువాత కూడా యిలా చాలా సేపటివరకూ ఆ 
పాతర్ ననున్ వదిలి వెళళ్దు. పేర్క్షకులు ఎకక్డ హరిష్ంచారు ? ఎకక్డ సరిగాగ్ రిసీవ చేసుకోలేక పోయారు లోపం ఎవరిది? రేపు ఆ ఘటట్ంలో యిలా చేసేత్ 
బాగుంటుందేమో అనే ఆలోచనలు ననెన్పుప్డూ వేధిసూత్నే వుంటాయి. పిలల్లూ, యిలూల్, వంటా, ఆదాయపు పనున్ యితాయ్ది వయ్కిత్గత సమసయ్ల మీద తగిన 
శర్దధ్ చూపించవలసిన సమయాలోల్ కూడా నా నటనను గురించి ఆలోచించడం మొదలుపెటిట్ ఈ పర్పంచానేన్ మరిచిపోతాను.  

నాటకానికి ముందు పర్శాంతత కోరుకుంటాను. ఎంత పర్శాంతత కోరుకునాన్, రంగసథ్లం మీదికి వెళళ్బోతునన్ పర్తి ఒకక్సారీ నెరవ్స గానే 
ఫీలవుతాను... ఏదో భయం.. ఈ వేళ పేర్క్షకులు వేరు, నినన్టి వాళుళ్ కారు. వీళళ్ అభిరుచులు ఎలాంటివో ? వీళళ్కు ఈ నాటకం నచుచ్తుందో లేదో ? 
మిగతా నటీనటులు ఎలా చేసాత్రో... ఏం చేసాత్రో... నేనేం చేసాత్నో... యినిన్సారుల్ వేసిన నాటకం కదా అలా జరుగకూడదని ఏం జరుగుతుందని ఒక వైపు 
వివేకం ధైరయ్ం చెబుతూనే వుంటుంది. ఏమో, ఎలా చెపప్గలం ? ఏదయినా జరుగవచుచ్. ఈ భయం తపప్దు. అందుకే పర్తి పదరశ్నా కొతత్గానే వుంటుంది.  

ఒకసారి బొంబాయిలో ఒక నాటకం వేసుత్నాన్ం. సీను పార్రంభం అయింది. నేను నరస్ ను. విజయ అనే అమామ్యి హాసిప్టల కి వసుత్ంది. డాకట్ర 
ఆవిడను నాకు పరిచయం చేసాత్డు. విజయ ననున్ పరీక్షగా చూసి “ఎందుకో గాని మిమమ్లిన్ చూడగానే నాకు మంచి అభిపార్యం కలిగింది. మీరు 
తపప్కుండా మా యింటికి రావాలి” అంటుంది. “ఊఁ.. అలాగా” అని నేను ఆ కొతత్ వయ్కిత్ చొరవకు సిగుగ్పడుతూ ఏం మాటాల్డాలో తెలియక ఆడవాళళ్కు 
చాలా సహజమైన ధోరణిలో  “ఏమండీ, మీ చేతినునన్ గాజు చాలా అందంగా వుంది” అంటూ ఆవిడ చేతికేసి చూశాను. ఆవిడ చేతికి గాజు లేదు! వేసుకు 
రావటం మరచిపోయింది ! “ఊఁ... అంత బాగుందా ? కావాలంటే మీరు తీసుకోండి, కొటోల్ ఒకక్టే ఒకటి వుంటే కొనాన్ను” అంటూ విజయ తన 
చేతినునన్ గాజు తీసి నా చేతికివావ్లి. తరువాత సీనులో ఆ గాజు నా చేతికి వుండడం కథకు చాలా అవసరం. అపుప్డు నేనేం చేయాయ్లి? అరక్షణంలో 
తేలుచ్కోవాలి.  ఇదద్రూ కంగారు పడితే అభాసవుతుంది. అలాంటపుప్డే రంగసథ్ల నటికి సమయసూఫ్రిత్ కావాలి. ఆమె చేతికి గాజు వునన్టేట్, నేను నిజంగా 
తీసుకునన్టేట్ నటించాను. ఇలాంటి చినన్ చినన్ లోపాలు, సరిదిదుద్కోవడాలు వుండబటేట్ పర్తి పర్దరశ్నా కొతత్ పర్దరశ్న లాగే ఫీలవుతాం. పర్తి పర్దరశ్న 
ముందు నటికి భయం, జాగర్తత్ తపప్కుండా వుండాలి. లేకపోతే నటన యాంతిర్కంగా తయారయే పర్మాదం వుంది. పాతర్లో జీవం వుండదు.  

రంగసథ్లం నాకు నేరిప్నది కర్మశిక్షణ, టీమ వరక్. పర్తి పర్దరశ్నా ఒక కొతత్ పాఠం, ఒక కొతత్ అనుభవం. రంగసథ్లం నాకింకా నేరుప్తోంది. 
నేనింకా నేరుచ్కుంటూనే వునాన్ను. నటిగా సంపూరణ్తను సాధించడానికి ఒక జీవితకాలం చాలదేమో. పర్పంచంలో ఎంతమంది వునాన్రో, అంతమంది 
బర్తుకులు బర్తకటానికి ఒక జీవితకాలం చాలుతుందా ?      

PPP 
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పర్ ఖాయ్త చితర్ నిరామ్తపర్ ఖాయ్త చితర్ నిరామ్త  
  బిబి..ఎన్ఎన్..రెడిడ్  రెడిడ్  --  11  

  ( ( కినిమా కినిమా --  11995555,,  జనవరి  జనవరి  సంచిక నుంచీసంచిక నుంచీ))  
  

 వాహినీ వారి తొలి చితర్ం “వందేమాతరం” విడుదల అయి 
దాదాపు 16 సంవతస్రాలయింది. ఆనాటినుంచీ తెలుగు సినిమా పరిశర్మ 
ఒక కొతత్ పర్తిషఠ్ను సంపాదించుకునన్ది. అంతకు పూరవ్ం సినిమా చితార్లను 
తకుక్వ తరగతి కళగా భావిసూత్ వుండిన కళాభిమానులెందరో తమ 
అభిపార్యానిన్ మారుచ్కునాన్రు. వాహినీ చితార్లు ఒకటి తరవాత మరొకటి 
ఈ పర్తిషఠ్ను ముందుకు తీసుకుపోయాయి. సినిమా చరితర్లో ఈ 
పరిణామానిన్ సాధించిన వయ్కిత్ బి.ఎన.రెడిడ్.  

ఇనిన్ సంవతస్రాల కాలంలోనూ బి.ఎన. విడుదల చేసిన చితార్లు 
అయిదు మాతర్మే ఆరవది తవ్రలో విడుదల కానునన్ది. “సవ్రగ్సీమ” 
తరువాత చాలా ఏళుళ్ ఆయన చితర్మే లేదు. అయినపప్టికీ ఆయన చితర్ం 
తీయని సమయంలో ఆయన సాథ్నం ఖాళీగానే వుండిపోయింది గాని ఆ 

సాథ్నానిన్ మరొకరు ఆకర్మించుకోవటం జరగలేదు. చితర్ నిరామ్ణంలో బి.ఎన. సాగించేది ఒక ఉదయ్మం అనుకునన్టట్యితే ఆ ఉదయ్మంలో ఆయనకు 
పోటీగాని, సహాయంగాని లేదనే చెపప్వచుచ్. 

ఆయన పర్భావం ఇతరులపై లేదని కాదు.. చాలా వుంది. కాని ఆయనలాగా మరెవరూ తమ లకాష్య్నిన్ అంటిపెటుట్కుని చితార్లు తీయలేదు. అధిక 
సంఖయ్లో చితార్లు తీసీ, అధికంగా డబుబ్గడించే చితార్లు తీసీ నిరామ్తలు అరిజ్ంచలేని కీరీత్, ఔనన్తయ్మూ బి.ఎన.కు వాటంతట అవే లభించాయి.  

కడప జిలాల్, పులివెందల తాలూకాలోని కొతత్పలిల్ గార్మంలో 1908 నవంబరు 16 న బి.ఎన. జనిమ్ంచాడు. అయితే ఆయన బాలయ్ం ఆయన 
జనమ్సథ్లానికి ఆరుమైళళ్ దూరాన గల పొటిట్పాడు గార్మంలో మాతామహుల యింట గడిచింది. తండిర్గారు, నరసింహరెడిడ్గారు వేరుశనగ ఫాకట్రీ, జినిన్ంగ 
ఫాకట్రీ పెటాట్రు. ఆయన వాయ్పారం నిమితత్ం తరుచు తిరుగుతూండటం వలల్ బి.ఎన. తలిల్గారితో సహా తాతగారి యింట కొంతకాలం గడపటం జరిగింది. 
బి.ఎన. మాతామహులకు ఒకతే కూతురూ, ఒకడే కొడుకు. ఈ సమయంలో వారి కుమారుడు సి.హెచ.రామరెడిడ్ ఈయన డైరెకట్ర ఆఫ ఎగిర్కలచ్ర గా 
దరిమిలా పనిచేశారు. చదువు నిమితత్ం ఇంగాల్ండు వెళిళ్ ఉండటం చేత, బి.ఎన. ను అమమ్మమ్ చాలా గారాబంగా చూసేది. ఆమె కథలు చెపప్టంలో నిధి. 
కథలలో తృషణ్ కలగటానికి బి.ఎన. కు ఈమె చాలా తోడప్డింది.  

చితార్వతీ నది నానుకుని వునన్ పొటిట్పాడు గార్మం. కొతత్పలిల్ లాగ కాక, చాలా అందమైనది. అందుచేత బి.ఎన. బాలయ్ం అకక్డ ఆనందంగా 
గడిచింది. మటిట్ బొమమ్లు చెయయ్టమూ, తాటాకులతో చేసిన గాలి బొంగరాలు తిపుప్తూ, ఆకాశం కేసి చూసూత్ బి.ఎన. నిరాటంకంగా ఏవేవో కలలు 
కనాన్డు.  
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ఆయన ఏ రెండేళళ్ వాడో అయి వుండగా ఒక రాతిర్ వీధినాటకం అయిందిట. మరాన్డు ఆ నాటకానికి సంబంధించిన వాళుళ్ యాచనకు 
వచిచ్నపుప్డు బి.ఎన. కిందటి రాతిర్ వాళుళ్ పాడిన పదయ్మంతా ఏకరువుపెటాట్డట. అది చూసి తాతగారు, “ఇంత తెలివిగలవాడు ఏం బతుకుతాడు?” 
అనాన్రట. తరవాత కొదిద్ రోజులకే బి.ఎన. కు తీవర్మైన జబుబ్ టైఫాయిడ అయివుండాలి వచిచ్, దాని నుంచి కోలుకునాన్క పునరజ్నమ్ ఎతిత్నటట్యి. 
నడవటమూ, మాటలు మళీళ్ నేరుచ్కోవలసి వచిచ్ందట.  

బి.ఎన. అక్షరాభాయ్సమూ, తెలుగులో ఒకటి రెండు వాచకాలూ తాతగారి ఇంట వుండగానే పూరిత్ అయాయి. ఇంగీల్షు చదువుకోసం ఆయనను 
పొర్దుద్టూరు పంపి హైసూక్లులో పర్వేశ పెటాట్రు. ఇది కూడా అందమైన గార్మం. గార్మం వెంబడే పర్వహించే పెనాన్ర నదీ, ఇసుక దిబబ్లూ ఆయనకు 
ఆనందానిన్ చేకూరేచ్వి. అయితే బి.ఎన. ఇకక్డ వునన్ది ఒక సంవతస్రం మాతర్మే.  

ఈ లోపుగా నరసింహారెడిడ్ గారి వాయ్పారం మదార్సులో కేందీర్కృతమైంది. ఆయన సకుటుంబంగా అకక్డే సిథ్రపడి పోవాలని నిశచ్యించారు. 
మదార్సుకు వసూత్నే బి.ఎన. ను తొండమండలం హైసూక్లులో అయిదవ తరగతిలో పర్వేశపెటాట్రు. మరుసటి ఏడు గోవిందపప్నాయకన హైసూక్లులో ఫసట్ 
ఫారంలో పర్వేశించాడు. ఇకక్డే బిర్జ మోహన దాస అనే కురర్వాడు బి.ఎన. కు సహాధాయ్యిగా తటసథ్పడాడ్డు. ఇదద్రికీ మంచి సేన్హం కుదిరింది.  

ఈ సూక్లులో చదువుతుండగా బి.ఎన.కు తొలిసారిగా గీర్జ పెయింట వేసుకుని సేట్జి ఎకిక్, రవీందర్నాథ టాగూర రచించిన “ఆటమ ఫెసిట్వల” 
అనే నాటకంలో గాలిపటం ఎగరవేసే కురార్డుగా నటించటం జరిగింది. ఈ నాటకానిన్ బారతీ లైబర్రీ వారు ఏరాప్టు చేశారు. ఈ నాటకానికి అధయ్క్షత 
వహించిన దరిశ్ చెంచయయ్ గారు (“నేనూ నాదేశం” గర్ంథకరత్) నాటకం గురించి మాటాల్డుతూ బి.ఎన. ను గురించి పర్తేయ్కంగా మాటాల్డారట. కాని 
నిజానికి బి.ఎన. కు అపప్టికి నాటకమంటే ఏమిటో కూడా తెలీదు. ఈ నాటకంలో ఆయన చెపప్వలసిన వాకయ్ం ఒకటే ఉంది. దానిన్ పెదద్వాళుళ్ ఆయన చేత 
కంఠసథ్ం చేయించారు. తరువాత ఆయన టాగూర “శాకిర్ఫైస” నాటకంలో కూడా ఒక చినన్పాతర్ ధరించాడు. కాని ఆయనకు నిజమైన నాటకాలపిచిచ్ 
తవ్రలోనే కలగనునన్ది.  

థరడ్ ఫారం పూరిత్కాగానే బి.ఎన. చదువు ముతాయ్లపేట హైసూక్లుకు మారింది. ఇకక్డ చదువుతునన్ కాలంలో ఆయన విదాయ్రుధ్ల పోటీలలో 
పాలొగ్ని వకత్ృతావ్నికీ పఠనానికీ బహుమానాలు పొందుతూ ఉండేవాడు. ఇకక్డ చదువుతునన్ కాలంలోనే ఆయన మొటట్ మొదటి సారిగా, చెపుప్కోదగిన 
తెలుగునాటకం, డా.గోవిందరాజుల సుబాబ్రావు గారు నటించిన “పర్తాపరుదీర్యం” చూడటం తటసిథ్ంచింది. బి.ఎన. మీద దీని పర్భావం ఇంతా అంతా 
కాదు.  

ఏదైనా తనను ఆకరిష్సేత్ దానిని గురించి కలలుగనే మనసథ్తవ్ం బి.ఎన. ది నాటకాలు ఆయనను బలంగా పటుట్కునాన్యి. వాటితో సనిన్హిత 
సంబంధం పెటుట్కోవాలనీ, నటులనూ, రిహారస్లస్ నూ చూడాలనే బలమైన కాంక్ష కలిగింది. దీనిని తృపిత్ పరుచుకునేటందుకు ఆయన గోడౌన సీట్ర్ట లో 
ఉండే ఆంధర్నాటక సభలో చేరాడు. సభకు అందరికనన్ ముందు వెళళ్టం, అందరికనన్ ఆలసయ్ంగా బయలుదేరి. పొదుద్పోయి ఇంటికి వచిచ్, పెదద్వాళల్ చేత 
మాటలు పడటం జరుగుతూండేది. ఈ అవకాశం దొరికినందుకు బి.ఎన. ఎవరికి ఏ సహాయం కావలసినా చేసూత్ ఉండేవాడు. అపుప్డపుప్డూ ఎవరైనా 
తకుక్వైతే చిలల్ర వేషాలు కూడా వేసేవాడు. ఈ పర్పంచంలోకి తనకు పర్వేశం దొరికిన ఆనందంలో ఇంటోల్ ఎనిన్ చీవాటుల్ పడినా ఆయనకు తగిలేవి కావు. 
ఈ దశలో ఆయనకు నటులను అనేకమందిని సనిన్హతంగా చూసే ఆవకాశం కలిగింది. పారేపలిల్ సుబాబ్రావు, మాధవపెదిద్ వెంకటార్మయయ్, బళాళ్రి 
రాఘవాచారి, బెలల్ంకొండ సుబాబ్రావు మొదలైన వారందరినీ ఈ విధంగా ఆయన చూడగలిగాడు. ఈ సభలోనే నీలంరాజు వెంకట శేషయయ్గారి 
మైతిర్కూడా బి.ఎన.కు లభించింది. బి.ఎన.కు నాటకరంగంతోనూ, తెరవెనుక భాగోతంతోనూ సనిన్హిత సంబంధం ఏరప్డటానికి నీలంరాజు శేషయయ్ గారు 
చాలా తోడప్డాడ్రు. ఇందుకు బి.ఎన. ఆయనకు చాలా కృతజుఞ్డు.  

1927లో బి.ఎన. కు వివాహమయింది. వధువు మేనతత్కూతురే. వివాహం మదార్సులోనే జరిగింది. 1928లో ఆయన పచచ్యపప్ కళాశాలలో 
చేరి ఇంటర చదివాడు. ఈ ఇంటర చదువు 1930 సెపెట్ంబరులో గాని పూరిత్ అయింది కాదు. అందుచేత కొదిద్కాలం కాలేజినుంచి విముకిత్ కలిగింది. ఈ 
కాలంలో బి.ఎన. ను తండిర్గారు తమ వాయ్పారం చూసి రావటానకి గాను కలకతాత్ పంపారు. ఇకక్డ బి.ఎన. తమ ఎగుమతి-దిగుమతి వాయ్పారం 
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చూడటానికి బదులుగా శిశిర కుమార బహదూరీ నాటకాలూ, అహీన చౌధురీ నాటకాలూ, ధనీబాబూ, అంగురాబ్లా మొదలైన వారి నాటకాలూ, 
కొరినిత్యన, ఆలెర్ఫ్డ థియేటరల్ నాటకాలూ చూశాడు.  

తరువాత బి.ఎన. కు శాంతి నికేతనం వెళిళ్ అకక్డ ఒక నెల గడిపే అవకాశం దొరికింది. అకక్డి వాతావరణం చూశాక ఆయనకు బి.ఏ. చదువు 
అకక్డే సాగించాలనిపించింది. దీనికిగాను తండిర్గారి అనుమతి పొందాలని ఆయన మదార్సుకు తిరిగి వచేచ్సరికి బరామ్కు పర్యాణం తగిలింది. రంగూన 
లో కూడా ఆయన తమ వాయ్పారం గురించి తెలుసుకునన్దానికంటే అకక్డి ఒపెరాలూ, సేట్జీషోలూ చూడటం జాసిత్ అయింది. ఆయన రంగూన నుంచి 
లాషో, మాండలే మొదలైన అనేక చోటల్కు తిరిగి దేశాటన చేశాడు.  

బి.ఎన. బరామ్లో ఉండగానే గాంధీ మహాతుమ్డు దండీ సతాయ్గర్హం పార్రంభించాడు. బరామ్లో కూడా జాతీయోదయ్మం ఉనన్తంగా సాగింది. ఒక 
పారక్ లో విదేశీ వసాత్లనీన్ పెదద్ కుపప్వేసి తగలబెటట్టం బి.ఎన. కళాళ్రా చూశాడు. బర్హామ్ండమైన ఊరేగింపూ, బహిరంగ సభా జరిగాయి. ఈ ఉదయ్మం 
చూసి బి.ఎన. రకత్ం పొంగిపోయింది. ఇందులో పాలొగ్నాలనే ధృఢనిశచ్యంతో ఆయన మదార్సుకు తిరిగివచాచ్డు. ఆయన మదార్సులో పడవ ఎకిక్నపుప్డు 
విదేశీ పదధ్తిలో సూటూ, టై మొదలైనవి వేసుకుని ఉనాన్డు. ఆయన తిరిగి మదార్సు రేవులో దిగినపుప్డు ఖదద్రు ధోవతీ, ఖదద్రు లాలీచ్ ధరించి ఉనాన్డు.  

మదార్సులో కూడా ఉదయ్మం జోరుగా ఉంది. నితయ్మూ ఊరేగింపులు. బి.ఎన. ఆ ఊరేగింపుల వెంట వెళేళ్వాడు. ఆయన వెంట ఆయన తముమ్డు 
నాగిరెడిడ్ కూడా ఉండేవాడు. ఈ ఉదయ్మంలోన బి.ఎన. మొదటిసారి దురాగ్భాయిగారిని ఇపప్టి దేశముఖ సతిని ఒక నాయకురాలుగా చూశాడు.  

మదార్సులో ఉంటే పిలల్లు ఏమి చేసి పోతారో అని తండిర్గారు వాళళ్ను సవ్గార్మానికి పంపారు. అకక్డ వాళుళ్ ఏమీ చెయయ్రని ఆయన భర్మ ! 
దేశమంతా చెలరేగ ఈ మహోదయ్మం కడపజిలాల్లో లేదని విని విచారిసుత్నన్ బి.ఎన.కు మంచి అవకాశం దొరికింది. సవ్గార్మం చేరి ఆయన 

అకక్డ “దతత్ మండల చరఖా సమితి” సాథ్పించాడు. చాలామంది వాలంటీరల్ను వారిలో కొందరు ఆయన బంధువులే చేరదీశాడు. ఈ వాలంటీర దళం 
గార్మ గార్మానికీ వెళిళ్ చరఖాలు బాగుచెయయ్టమూ, పతిత్ పంచటమూ, పాటలు పాడుతూ సంచారాలు చెయయ్టమూ, గార్మలలో ఉపనాయ్సాలివవ్టమూ 
చేసేది. అసలే వేసవికాలం, అందులోనూ రాయలసీమ. దీనికి తగగ్టుట్ చాలామంది వాలంటీరుల్, ఇలాంటి పవితర్మైన పనిమీద పాదరక్షలు ధరించి పోరాదని 
పటుట్బటాట్రు. జనవాకయ్ం శిరసావహించి బి.ఎన. పాదరక్షలు విసరిజ్ంచాడు. అసలే నడిచే అలవాటు లేదు. దానికి తోడు పాదరక్షలు కూడా లేవు. అయినా 
ఒకక్ రోజులో ఆయన వాలంటీరల్ను వెంటవేసుకుని 19 మైళుళ్ నడిచి అయిదు గార్మాలు తిరగటమూ, కాళుళ్ బొబబ్లెకక్టం జరిగింది.  

ఈ ఉదయ్మంలో ఒక భాగం, సంతలలో కలుల్దుకాణాలు పికెటింగ చెయయ్టం. ఒకనాడు సింహాదిర్పురం అనేచోట సంత జరుగుతూంటే బి.ఎన., 
వాలంటీరూల్ అకక్డికి వెళాళ్రు. బి.ఎన. కలుల్దుకాణం దగిగ్ర పికెటింగ పార్రంభించాడు. కొంత సేపు పికెటింగు సాగినాక ఒక పోలీసు అధికారి, దుకాణం 
మూసేయిసుత్నాన్నని చెపిప్ బి.ఎన. ను పంపించేశాడు. ఆయన సైకిల మీద ఒంటరిగా బయలుదేరి ఇంటికి చేరుకునాన్డు. మిగిలిన వాలంటీరుల్ మాతర్ం 
సంతలోనే ఉండిపోయారు.  

బి.ఎన. వెళిళ్పోయిన కొంతసేపటికి ఆ సంతలోనే ఒక మనిషి హతయ్ జరిగింది. హతయ్ అయినవాడు బి.ఎన. గార్మం వాడే.  
బి.ఎన. పార్రంభించిన ఉదయ్మానిన్ అణచటానికి అధికారులకు ఈ హతయ్ ఉపయోగపడింది. బి.ఎన. మీదా మిగిలిన వాలంటీరల్ మీదా హతాయ్ 

నేరం మోపబడినటుట్ తెలిసింది. లోపాయకారిగా విచారించగా. “నువు పార్రంభించక పూరవ్ం ఈ జిలాల్లో ఉదయ్మం లేదు. దీనిన్ విరమించేటటట్యితే కేసు 
లేకుండా చేసాత్ం.” అని చెపాప్రు. అసలే ఈ హతయ్తో మనసు వేసారిపోయి వునన్ బి.ఎన.కు ఇందులో తన అనుచరులంతా ఇరుకోక్వటం మరింత 
దుసస్హంగా తోచి ఆయన తన ఉదయ్మానిన్ ముడిచి పెటట్ వలసివచిచ్ంది. సవ్గార్మానికి వచిచ్న కొనన్ మాసాలకు ఆయన ఉదయ్మం చాలించి, పెదద్ పరివరత్న 
పొంది తముమ్డు నాగిరెడిడ్తో మదార్సుకు తిరిగివచాచ్డు.  

ఆనాడు ఆ సంతలో ఈ దారుణ హతేయ్ జరకక్పోతే బి.ఎన. ఈ కాలానికి చితర్నిరామ్తగా పేరు సంపాదించుకోవటానికి బదులు కిందటి ఆంధర్ 
శాసనసభలో పర్భుతవ్ం మీద వచిచ్న విశావ్సరాహితయ్ తీరామ్నానికి అనుకూలంగానో పర్తికూలంగానో వోటుచేసి ఉండునేమో 

బి.ఎన. పార్రంభించిన దతత్మండల చరఖా సంఘం గురించి ఒక ముకక్ చెపాప్లి. తండిర్గారిని ఉదయ్మానికి డబబ్డిగితే రాదనే భయంతో 
ఖాదీవాయ్పారం లాభసాటిగా ఉంటుందని చెపిప్ బి.ఎన. తండిర్గారి దగిగ్ర కొంత డబుబ్ తీసుకునాన్డు. కాని ఏకులూ, రాటాలూ తీసుకునన్ వారు కొంత 
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నూలు దాచుకుని మిగిలిన దానిలో రాళుళ్ పెటిట్ తూచి మోసం చేశారు. నేసిన ఖదద్రు బటట్లు అముమ్దామంటే అఖిలభారత చరఖా సంఘం వారు సకాలంలో 
ఈ సంఘానిన్ గురిత్ంచలేదు. బటట్ యావతూత్ ఊరికే పంచి పెటట్టం జరిగింది.  

ఆయనకు చదువు మీద ధాయ్సపోయింది. అందుచేత ఆయన కాలేజీకి సవ్సిత్ చెపిప్. ఊరికే కూచోవటానికి మనసుస్ ఒపప్క ఉదయమూ 
సాయంకాలమూ జరిగే జి.డి.ఏ. కాల్సులకు వెళళ్సాగాడు. జి.డి.ఏ పూరిత్ అయినాక ఆయన శాసిత్ అండ షా కంపెనీలో ఎపెర్ంటిస గా చేరాడు. ఈ పనిలో 
బి.ఎన. ఆగాఫ్ కంపెనీవారి ఎకౌంటుల్ ఆడిట చేయవలసి వచిచ్ంది. అకక్డ పని పూరిత్ కాగానే ఆయన కాలయాపనకు గాను వుడస్ రోడ లో వుండే 
“పర్జామితర్” ఆఫీసుకు వెళేళ్ అలవాటుండేది.  

బి.ఎన. కు అలవడిన ఆసకుత్లలో ఒకటి జరన్లిజం, రచన. దీనికి కారకులు సవ్రీగ్య ఎస.జి. ఆచారయ్గారు. బి.ఎన. మదార్సుకు వచిచ్ చాలా కాలం 
తమిళ సేన్హితులతోనే తిరగటం చేత ఆయనకు తెలుగు భాషతోనే సంపరక్ం లేకపోయింది. ఈ దశలో ఎస.జి. ఆచారయ్గారు తటసథ్పడి, 
తెలుగురచనలోనూ, తెలుగు పతిర్కలోనూ ఆసకిత్ రగిలించారు. దీని ఫలితంగా ఆయనకు “పర్జామితర్” వంటి పతిర్క నడిచేచోటికి వెళళ్టమూ, చూడటమూ 
సరదాగా ఉండేది.  

అదీగాక ఆయనకు రామబర్హమ్ం పరిచయం నాటయ్కళా పరిషతుత్దావ్రా అయింది. మదార్సులో బళాళ్రి రాఘవాచారుల్ గారి అధయ్క్షతను పరిషతుత్ 
జరిగినపుప్డు దానికి కారయ్దరుశ్లు రామబర్హమ్ం, నీలంరాజు శేషయయ్గారూ, వారితో పాటు బి.ఎన. ఆ పరిషతుత్లో చాలా పనిచేశారు. ఈ పరిషతుత్లోనే 
“తపెప్వరిది?”లో బి.ఎన. చినన్ పాతర్ కూడా ధరించాడు.  

“పర్జామితర్” ఆఫీసులో రామబర్హమ్ం, సముదార్ల రాఘవాచారుల్, శీర్నివాసశిరోమణి, తాపీ, నారల్, గోపీచందు మొదలైన వారుండేవారు. వారు 
పనిచేసే వాతావరణమూ, ఆ పాతకాలపు పెర్సూస్ చూసుత్ంటే బి.ఎన. కు రకరకాల భావాలు కలిగేవి.  

బి.ఎన. కనిన కలలోల్ ఒకటి మంచి పెర్స ఏరాప్టు చేసి, భారీగా పుసత్కాలూ, పతిర్కలూ పర్చురించి హిగిన బాదమస్ పదధ్తిలో దేశమంతటా 
పుసత్కాల షాపులు పెటాట్లని. ఈకలలోనుంచి పెర్స పెటాట్లనే కోరిక ఆవిరభ్వించింది. ఆయన వెంటనే తండిర్ గారి నడిగి పదివేలు తీసుకుని ఆచారపప్న 
వీధిలో ఒక పెర్స ఏరాప్టు చేసి, దాని పార్రంభోతస్వం రామబర్హమ్ం గారిచేత చేయించి, “పర్జామితర్” పతిర్కను అందులోనే అచుచ్వేసుకోమనాన్డు. ఈ 
ఏరాప్టల్కు కుమమ్కీక్ ఇచిచ్నవాడు బి.ఎన. చినన్నాటి సేన్హితుడి బిర్జ మోహన దాస. ఈయన బియేయ్ పూరిత్ చేసినాక వెంటనే ఉదోయ్గం దొరకక నరసింహా 
రెడిడ్గారి వాయ్పారంలోనే పనిచేసూత్ండేవాడు. 1944లో ఈ పెర్స నాగిరెడిడ్ నిరవ్హణ కిందికి వచేచ్నాటికి బి.ఎన. చితర్నిరామ్ణంలో మెడలోతున దిగిపోయి 
వునాన్డు.  

PPP పర్ ఖాయ్త చితర్ నిరామ్తపర్ ఖాయ్త చితర్ నిరామ్త  
  బిబి..ఎన్ఎన్..రెడిడ్  రెడిడ్  --  22  

  ( ( కినిమా కినిమా --  11995555,,  ఫిబర్ వరి  ఫిబర్ వరి  సంచిక నుంచీసంచిక నుంచీ))  
 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.  
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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. 

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.  
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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, 
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.  
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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.  

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.  
PPP నా కథనా కథ  

యదద్ నపూడి లోచనారాణియదద్ నపూడి లోచనారాణి  
  ( ( నిమారంగం నిమారంగం --  11997722,,  పెట్ ంబర్  పెట్ ంబర్  సంచిక నుంచీసంచిక నుంచీ))  

 [మాటలలో మాధురాయ్నిన్, పాతర్లలో నిరమ్ల తతాత్వ్నిన్ చాటే విఖాయ్త రచయితిర్ శీర్మతి యదద్నపూడి సులోచనారాణి శీర్ నెమలికంటి 
చలపతిరావు గారి కుమారెత్. శీర్ యదద్నపూడి లకీష్ నరసింహరావుగారి అరాథ్ంగి. ఆదిలో అనన్ శీర్ ఎన. రాధాకృషణ్మూరిత్ ఎనోన్ కథలు 
రాసేవారు. ఆ కథలను ఈమె ఫేర చేసేది చినన్తనంలో. 
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శరత సాహితాయ్నిన్ ఆరాధించే ఈమె చదివింది సూక్ల ఫైనల వరకే అయినా ఇంగీల్షు గర్ంథాలు చాలా చదివింది. మానవత పైన, 
మానవ శకిత్ పైన ఈమెకు అతయ్ంతమైన విశావ్సం ఉంది. కళాతమ్క హృదయం గల ఈమె ఇంత వరకూ తనకు నచిచ్న రచన 
వెలువడలేదంటూంది. ఈమెకు రచనా వాయ్సంగంలో ఒక ఆశయం ఉంది. అది పర్పంచంలో 
సాధయ్మైననిన్ భాషలలో తెలుగు రచనలు సీవ్య రచనలయితే మరీ మంచిది 
అనువదించబడేటుట్ చూడాలని. సినిమాలకు మాటలు రాయంటం పటల్ అంత ఆసకిత్ 
లేకపోయినా ఈ పరిశర్మలో గడిసూత్నన్ అనుభవం దృషాట్య్ సీర్క్న పేల్ తనే రాసి ఒక చకక్ని 
సీవ్య నవలని ఒక సమరధ్వంతుని దరశ్కతవ్ంలో నిరిమ్ంచాలనన్ ఆకాంక్ష ఈమెకు ఉంది.]  

కృషాణ్ జిలాల్లో బందరు దగగ్ర కాజ లో సనాతన ఆచారాలు గల పెదద్ కుటుంబంలో 
1939 ఏపిర్ల 2న జనిమ్ంచాను. అయిదుగురు అకక్లు, ముగుగ్రు అనన్లు ఉనాన్రు. నా 
తలిల్దండుర్లకు ఆఖరి సంతానానిన్ అవడం వలల్ కొంచెం గారాబంగానే పెరిగాను.  

“చితర్నళీయం” అనే నా మొటట్ మొదటి కథ 1957 “ఆంధర్ పతిర్క”లో 
పర్చురించబడింది. నేను చాలా తకుక్వగా వార్సేదానిన్. వార్సినవి “ఆంధర్ పతిర్క”కే 
పంపించేదానిన్. నేను కథ పంపడమే ఆలసయ్మనన్టుల్ “ఆంధర్ పతిర్క” సంపాదకులు రెండు 
మూడు వారాలు ముందుగానే పెదద్ పెదద్ అక్షరాలతో, నా కథ ఫలానా వారం రాబోతూనన్టుల్ 
పబిల్సిటీ ఇచేచ్వాళుళ్. ఆ పెదద్ పెదద్ అక్షరాలలో నా పేరు చూసుకోవడం అపప్టోల్ నాకు చాలా 
తిర్లిల్ంగ గా ఉండేది. నా కథలు అపప్టోల్ పాపులర అవటానికి సగం కారణం బాపూ వేసిన బొమమ్లేనని నేను అనుకుంటాను. చాలా అందంగా, 
నా కథలో ఉనన్ భావం అంతా ఆ బొమమ్లోల్ పర్తిబింబిసుత్నన్టుట్గా ఉండేవి.  

1957 నించి 1962 వరకు నేను వార్సిన కథలు దాదాపు పది కూడా లేవు. ఆ టైమ లో నేను అతత్వారింటికి రావటం, కొతత్ పరిసరాల 
మధయ్ మెలగటం వలల్ బహుశా నేను ఎకుక్వగా వార్యలేక పోవటానికి కారణం అనుకుంటాను. దాదాపు నేను పూరిత్గా వార్యటం 
మానేసేదానిన్. కీ||శే|| గోపీచంద గారు “యువ”కు తరుచుగా వార్సూత్ండమని పోర్తస్హిసూత్ ఉండేవారు.  

1962లో “చదువుకునన్ అమామ్యిలు” సినిమా కథగా వార్సుత్నన్ డాకట్ర శీర్దేవి మరణించడం, ఆ కథ ‘చదువుకునన్ ఆడపిలల్ల కథ’ 
కావడంతో ఆమె సగం వార్సి వదిలేసిన కథను పూరిత్ చేయటానికి అనన్పూరాణ్ వారు కొతత్ లేడీరైటరస్ కోసం గాలిసుత్నన్పుప్డు శీర్ దాశరథి నా 
పేరు సూచించటం జరకక్పోతే నా సినిమా కథల విషయం ఎలా ఉండేదో నాకు తెలియదు.  

మొదటోల్ సినిమా కథ అంటే చాలా హుషారు పడాడ్ను. కాని, తరావ్త తరావ్త శీర్ దుకిక్పాటి మధుసూదన రావు గారి డిసిపిల్న, అనన్ 
టైమ పర్కారం సిర్క్పట్ ఇచేచ్యాలిస్న ఖచిచ్తమైన పదధ్తి నాకు కొంచెం ఇబబ్ంది అనిపించేది. ఎపుప్డో సరదాగా బుదిధ్ పుటిట్నపుప్డు ఏదో ఒక కథ 
వార్సి, దానిన్ మళీళ్ కాపీ కూడా చేయకుండా పతిర్కకి పంపే అలవాటయిన నాకు వార్సింది ఒకటికి పది సారుల్ చదువుకోవటం, ఎదుట వాళళ్కు 
ఏ అనుమానాలు వసాత్యో అని నాలో నేనే ఆలోచించుకోవటం, వార్సిన దానేన్ తిరిగి మళీళ్ మళీళ్ వార్యటం చాలా బోర గా అనిపించేది. ఇక 
జనమ్లో సినిమా కథ వార్యకూడదు అనుకునాన్ను. (కాని ఇపుప్డు సినిమా కథే తేలిక అనిపిసోత్ంది. ఎందుకంటే, సినిమా కథ తయారు 
చేయటంలో మనకు తోడుగా డైరెకట్ర, పొర్డూయ్సర, డైలాగ రైటరూ ఉంటారు. ఈ పర్శన్లు వేసుకుని జవాబులు చెపుప్కునే భారం సగం వాళుళ్ 
భరిసాత్రు.) 
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ఇంచుమించుగా అదే టైమ లో శీర్ రమణ, శీర్ బాపూ “జోయ్తి” పతిర్కకు ననున్ ఒక సీరియల వార్సి ఇమమ్ని కోరటం జరిగింది. నేను 
చినన్ చినన్ కథలే తపప్ సీరియలస్ వార్యలేనని చెపాప్ను. పోనీ, కాసత్ పెదద్ కథ వార్సి ఇవవ్ండి_అంటూ వాళుళ్ పోర్తస్హించారు. ఆ పెదద్ కథే నా 
మొటట్ మొదటి నవల “సెకెర్టరీ”. తరావ్త సీరియలస్ నాకు అలవాటు అయిపోయినాయి.  

ఆ విధంగా ఇటు సినిమాలకు వార్యటం, అట పతిర్కలకు సీరియలస్ వార్యటం ఒకేసారి మొదలైంది.  
ఒక సబెజ్కట్ మీద ఏకాగర్త కుదురుచ్కోవటంలో శీర్ మధుసూదనరావుగారి దగగ్ర అభాయ్సం అయిన డిసిపిల్న కానివవ్ండి, ఇటు సీరియలస్ 

వార్యాలిస్న వతిత్డి వలల్ కానివవ్ండి ఒకేరోజున రెండు మూడు వివిధ కథలను వార్యటం నాకు ఇపుప్డు బాగా అలవాటు అయింది. ఇది 
కేవలం అభాయ్సం వలల్ వచిచ్న విషయం.  

నేను వార్సినవి ఇపప్టి వరకూ ఒక పదిహేను కథలు, ఏడు నవలలు కంటే ఎకుక్వ లేవు. 
సినిమా కథలకు శీర్ మధుసూదన రావు గారు, సీరియలస్ కు రమణ బాపుగారుల్ పునాదులు వేసుకోటానికి నాకు ఒక విధంగా 

సాయపడాడ్రు. ఈ పునాదుల మీద ఎంత అందమైన, పటిషట్మైన సాహితీ భవనం నేను కటుట్కోగలను అనేది కేవలం నా సామరధ్య్ం మీద, నా 
కృషి మీద ఆధారపడి ఉంటుందని నాకు తెలుసు.  

నా నవలలు : సెకెర్టరీ, విజేత, ఆహుతి, జీవన తరంగాలు, మీనా, ఆరాధన, ఆశల శిఖరాలు.  
ఇంతవరకు వచిచ్న సినిమాలు : మనుషులు మమతలు, ఆతమ్ గౌరవం, ఆతీమ్యులు, జై జవాన.  
చితర్ నిరామ్ణంలో ఉనన్ నా నవలలు : విచితర్ బంధం, జీవన తరంగాలు, మీనా (సారథి సూట్డియోస), ఆరాధన (హిందీ, శీర్ ఎల.వి. 

పర్సాద గారి పర్సాద పొర్డక్షనస్).  
PPP నాగభూషణంనాగభూషణం  

  ( ( నిమారంగం నిమారంగం --  11996699,,  మారిచ్  మారిచ్  సంచిక నుంచీసంచిక నుంచీ))  
An artiste is not made; but born. 

 మన నాగభూషణం పై కోవకు చెందిన కళాకారుడు. 
 నేడు నాగభూషణం జీవితం వడిడ్ంచిన విసత్రి కాదు.. 
  సినీ కళాధినేత ఈయనిన్ ఎనోన్ విధాల పరీకిష్ంచాక గాని, నేటి సుసిద్ర సాధ్నానిన్ ఇవవ్లేదు. 
 ఈయన విజయానికి సోపానాలు - ఆతమ్ సధ్యిరయ్ం, ఆతమ్ విశావ్సం, పటుట్దల. 
 సినిమా నటన ఒక తపసుస్ లాంటిది. ఆ తపసుస్కు ఈయన దీక్షతో, ఏకాగర్ దృషిట్తో 
కొనసాగించాడు. శిఖరాగార్నిన్ చేరుకోవాలనే లక్షయ్ంతోనే కృషి చేశాడు; శిఖరాగార్నిన్చేరుకునాన్డు. ఈ 
జైతర్యాతర్లో ఎనిన్ అడడ్ంకులునాన్- మనో ధైరయ్ంతో అవలీలగా దాటగలిగాడు. తనలో అజాఞ్తంగా 
ఉండిపోయిన పర్తిభాసంపతుత్లను ఆదిలో కొందరు నిరామ్తలు గురిత్ంచక పోయినా – ఈయన చలించలేదు. 
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 నాగభూషణం పాలొగ్నన్ తొలి చితర్ం పీపులస్ ఆరట్ ధియేటరస్ వారి “పలెల్టూరు”. అందులో నేటి డైరెకట్ర వి.మధుసూదనరావు, నిరామ్త 
తమామ్రెడిడ్ కృషణ్మూరిత్గారుల్ కూడా నటించారు. ఇంకా “పెంకి పెళాళ్ం” చితర్ంలో తాగుబోతుగా, “అమరసందేశం” లో విలన గా – ఇలా 
ఎనోన్ చితార్లలో పాలొగ్నాన్డు. 
 1956 లో “ఏది నిజం” చితర్ంలో హీరోగా నటించడమే కాక – ఆ చితర్ నిరామ్ణంలో ఆ చితర్ నిరామ్త, తన సవ్సధ్లం నెలూల్రులో తన 
బాలయ్ మితుర్డు అయిన ఘంటసాల కృషణ్మూరిత్కి చేదోడు వాదోడుగా ఉంటూ దరశ్కతవ్ భాదయ్త ఒకటి తపప్ – ఆఫీస బోయ పనినించి మిగతా 
బరువులనీన్ తనే మోశాడు. తనే దృశయ్ విభజన చేశాడు. సుంకర సతయ్నారాయణను రావించి, దగగ్రుండి సంభాషణలు రాయించాడు. ఆ చితర్ం 
విడుదలై విజయవంతంగా పర్దరిశ్ంపబడింది. రాషట్రపతి బహుమతి కూడా పొందింది. హీరోగా నాగభూషణానికీ మంచి పేరూ వచిచ్ంది. కాని, 
తను హీరోగా సిధ్రపడడానికి తగడని నాగభూషణానికే తెలుసు. 
 అంతే … ఆ తరావ్త కొంత కాలం వరకు ఈయనకు ఏ పికచ్రూల్ లేవు. 
 ‘ఒక సారి హీరోగా నటించాడు గనుక, సహాయ పాతర్లను ధరించడానికి అంగీకరిసాత్డో-లేదో?’ అని నిరామ్తలు భావించారో ఏమో ! 
 తనకు వేషం కావాలని సినిమా కంపెనీల చుటూట్ తిరిగే అలవాటు నాగభూషణానికి మొదటిన్ంచీ లేదు. అది అహం కాదు; ఆయన 
తతత్వ్మంతే. 
 ముఖయ్మైన కారణం ఏమిటంటే – చాలా మంది చితర్ నిరామ్తలు పర్తయ్క్షయ్ంగా నటులలో తాము చూడగలిగిన శకుత్లను విశవ్సిసాత్రు 
గాని, వారిలో గుపత్ంగా ఉనన్ శకుత్లను అంచనా కటట్ గల వారు అరుదు. అటువంటి నిరామ్తలు కళళ్బడే వరకు ఏ ఆరిట్సుట్కైనా మంచి 
అవకాశం దొరకదు. అలా మంచి అవకాశం దొరికే వరకు కాలం వృధా చేయకుండా మరో మంచి పని చేయాలనుకునాన్డు నాగభాషణం. 
తతఫ్లితమే రవి ఆరట్ ధియేటరస్ అవతరణ. తమిళనాడులో గొపప్ సంచలనం కలిగించిన ఎం. ఆర. రాధా గారి “రకత్ కనీన్రు” నాటకానిన్ 
పాలగుమిమ్ పదమ్రాజుగారి చేత తెనిగించి, 1956 జూలైలో నెలూల్రులో తొలి పర్దరశ్న ఇచాచ్రు. ఆ తరావ్త ఈ నాటకం ఆంధర్ దేశానిన్ 
ఎంతటి ఊపు ఊపిందో ఎవరికీ తెలియనిది కాదు. 
 కొంత మందికి తాము ఆశించనివి ఫలిసుత్ంటాయి. నాగభాషణం విషయంలో అదే నిజమైంది. తీరుబడిగా ఉనన్పుప్డు తాను 
పార్రంభించిన రంగసధ్లోపాసన ఉతత్రోతత్రా చలన చితర్ సీమలో తాను ఉచచ్సిధ్తికి రావడానికి ఎంతో ఉపకరిసుత్ందని ఆ నాడు ఈయన 
ఆశించి ఉండడు. 
 అందుకే సినిమాల పై నించి దృషిట్ మరలిచ్, తన నాటక సమాజం మీదనే మనసునంతా కేందీర్కరించాడు. పర్తి సంవతస్రం నవంబర 
నెల నించి జూన నెలా దాకా ఆంధర్దేశంలో వాడవాడలా నెలకు పాతికకు పైగా పర్దరశ్నలు ఇసూత్ వచాచ్రు. జూలై నించి సెపెట్ంబరు వరకు 
వరాష్కాలం గనుక కాసత్ ఊపిరి సలుప్కోడానికి విరామం ఉండేది. 
 ఒకసారి ఒకే నెలలో 32 పర్దరశ్నలు కూడా ఇచాచ్రు. ఒకే ఊళోళ్ 15 రోజుల పాటు వరుసగా పర్దరశ్నలివవ్బడాడ్యి కూడా. 
కాకినాడలో ఏకబిగిన 14 రోజుల పాటు పర్దరిశ్ంచారు. అదే చోట 1958 లో ఒకే రాతిర్ రెండు నాటకాలు వేశారు. అలాగే 1960 లో 
విజయవాడ జింఖానా కల్బ లో ఒకే రాతిర్ రెండు నాటకాలు రూ. 2/-, 0.50 పై. పర్వేశ రుసుములు చొపుప్న పర్దరిశ్ంపబడగా పాతిక వేల 
రూపాయల దాకా వసూలయింది. 
 “కలికాలం, బికారి రాముడు, పాపం పండింది, కోతలరాయుడు” రవి ఆరట్ ధియేటరస్ వారి తతిమామ్ నాటకాలు. కాని, ఇవేవీ వారి 
తొలి నాటకం “రకత్ కనిన్రు” లాంటి అఖండ విజయానిన్ సాధించ లేక పోయాయి. 



  

øöeTT~                                                                                 www.koumudi.net   
                              

79  ఫాల్ ష్ బాయ్క్ 

 “రకత్ కనిన్రు” లో పాలొగ్నన్ వాణిశీర్ , శారద, రేవతి, మీనాకుమారి, సుజాత, ఆదోని లకిష్ మునన్గు వారిలో కొందరు సినిమా 
రంగంలో తారాపధానన్ందుకునాన్రు. వాణీశీర్ తెలుగు – తమిళ చితార్లలో, శారద మలయాళ చితార్లలో, రేవతి – కనన్డ చితార్లలో 
హీరోయిన లు అయిపోయారు. మొదటినించి పాలొగ్ంటూనన్ నటీమణి సీతా మాతర్మే.  
 ఈ సమాజంలోని నటీనటులందరూ కర్మశిక్షణకు అలవాటు పడినవారు; నటనలో రాటు తేలిన వారు. 
 మొతత్ం 30 కుటుంబాలు రవి ఆరట్ ధియేటరస్ మీద ఆధారపడి ఉనాన్యి. 
 ఇంతవరకు ఈ సమాజం వారు 1,200 కు పైగా పర్దరశ్నలిచాచ్రు. 
 ఈ విషయాలనిన్టి బటిట్ ఆలోచిసేత్, నాగభూషణం ఎనిన్ సతాక్రాలకైనా, సనామ్నాలకైనా, మనన్నలకైనా, బిరుదులకైనా, 
అరుహ్డనిపిసుత్ంది. దాదాపు 100 కపుప్ల దాకా సంకర్మించాయి. 1956 లో సామరల్కోటలో ఈయనిన్ ఒక ఎతత్యిన వేదిక మీద నిలుచోబెటిట్, 
ఈయన కనబడనంత ఎతుత్ పూలమాలలతో సతక్రించారు. ఒక 90 ఏళళ్ ముసలమమ్ ఇదద్రు మనుషుయ్ల ఊతతో వచిచ్, తనకు పూలమాల 
వేసి, ఫల పుషాప్లు సమరిప్ంచిన ఉదంతం తన జీవితంలో మరువ లేనిదంటాడు నాగభూషణం. 
 నవయ్కళా మండలి రజతోతస్వ సందరభ్ంగా దాని సాధ్పకులోల్ ఒకరైన ఈయనకు ఇటీవలే హైదరాబాద ‘రవీందర్ భారతి’ లో ఘనంగా 
సనామ్ణం జరిగింది. 
 ఒకక్ ముకక్లో చెపాప్లంటే – ఏ నటుడికీ జరగననిన్ గౌరవాలు ఈయనకు జరిగాయి. 
 “ఏవో నాటకాలు ఆడుకుంటూ హాయిగా ఎకక్డో ఉనాన్డులే”, అని కొందరు నిరామ్తలు ఈయనిన్ అపుప్డు ఉపేకిష్ంచారేమో కాని. 
కొనిన్ వేషాలకు కబురు చేసిన నిరామ్తలు ఇదద్రు ముగుగ్రు లేకపోలేదు. వాళళ్ చితార్లలో నటించడానికి ఈయన ఎపుప్డైనా మదార్సు వచిచ్నా 
అపుప్డు సినిమా రంగం సిధ్తిగతులు గురించి ఈయనకు ఎకుక్వగా ఏమీ తెలీదు. 
 1961 లో సుందర లాల నహతా – డూండీ గారల్ “శభాష రాజా” చితర్ంలో ఒక హాసయ్ దుషట్ భూమికను నిరవ్హించడానికి కబురు 
వచిచ్ంది. తను కోరినంత డబుబ్ ఇవవ్డానికి నిరామ్తలు ఇషట్పడాడ్క ఆ కిల్షట్ పాతర్ను ధరించడానికి నాగభూషణం అంగీకరించారు. 
 “మంచి మనసులు” చితర్ంలో (ఎం. ఆర. రాధా అదే తమిళ చితర్ంలో ధరించిన) ఒక పాతర్కు మన నాగభూషణానిన్ ఆదురిత్కి సజెసట్ 
చేశారు హీరో నాగేశవ్రరావు. అసలపప్టికి ఏడేళళ్ కిర్తం అనగా – 1954 లో ఆదురిత్ తొలి దరశ్కతవ్ బాధయ్త వహించిన “అమర సందేశం” 
లో నాగభూషణం విలన పాతర్ ధరించి ఉనాన్డు. 
 అలా 1961 నించి ఏటా ఒకటి రెండు చితార్లలో నటించడానికి ఒపుప్కుంటూ, ఒకవంక నాటక పర్దరశ్నలు ఉధృతంగా ఇసూత్నే 
వచాచ్డు. 1967 లో “ఉమమ్డి కుటుంబం” లో పాలొగ్నే వరకు కూడా ఈ నాటకాల జోరు తగగ్లేదు. “ఉమమ్డి కుటుంబం” రజతోతస్వం 
చేసుకుంది. ఆ చితర్ంతో నాగభూషణం సినిమా రంగంలో చాలా బిజీ అయిపోయాడు. ఎందరో నిరామ్తలు బుక చేయడానికి ఎగబడ సాగారు. 
ఈ సిధ్తిలో 1967 నవంబర నించి నాటకాల సీజన కు వెళల్గలనో లేనో అనే సంకటంలో పడాడ్డు నాగభూషణం. ఈయన సినమా రంగంలో 
బిజీ అయిపోతే తమ కూటోల్ దుముమ్ పడుతుందేమోనని భయపడాడ్రు. 
 ఈయన నాటక సమాజానిన్ నమమ్కునన్ నటీనటులు; కొందరు ఆశలు వదులుకునాన్రు కూడా, కాని, నాగభూషణం వాళళ్కు 
అనాయ్యం చేయగలడా? తనకు ఎనిన్ పికచ్ర లు ఉనాన్ సరే – పర్తి నెలా మొదటి వారంలో పర్దరశ్నల దాకా వాళళ్తో కలిసి ఇసాత్నని హామీ 
ఇచాచ్డు. అంతే కాదు; నటించినందుకు తను పారితోషికం చిలిల్ గవవ్యినా పుచుచ్కోకుండా – వసూలైన మొతత్మంతా వారికే పంచి 
ఇవవ్సాగాడు. 
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 దీనిని బటిట్ నాగభూషణం హృదయం ఎంత విశాలమైనదో, చేతలు ఎంత ఉదారమైనవో ఇటేట్ ఊహించుకోవచుచ్. 
 ఇక కేరెకట్ర ఆరిట్సట్ గా ఈయన ఏ చితర్ంలో మహోనన్తంగా నటించాడో ఏరి చెపప్డం కషట్ం. కారణం – అనిన్ చితార్లలోనూ 
పర్తిభావంతంగా తన పాతర్లను పోషించడమే. చినన్ పాతర్యినా పార్ధానయ్త గల పాతర్గా దానిన్ రూపొందించే మెళకువలు ఈయనకు బాగా 
తెలుసు. “భటిట్ వికర్మారక్” లోని సిదుద్డి వేషమైనా, “మాయాబజారు” లోని సాతయ్కి పాతర్యినా, “భాగయ్రేఖ” లోని సిపాయి భూమికైనా, 
ఇటీవలే విడుదలైన “వరకటన్ం” చితర్ంలోని మీసాల వెంకయయ్ పాతర్యినా – విశిషట్ంగా పోషిసూత్, పేర్క్షకులు ఏ మాతర్ం ఆశాభంగం 
చెందకుండా తన పార్జఞ్త, పర్తిభావిశేషాలు వినియోగించి నటించగల సమరుధ్డు నాగభూషణం. 
 ఒకోక్ నటుడు తాను ధరించే పాతర్లకు ఒకోక్ రకమైన వయ్కిత్తావ్నిన్ చేకూరిచ్తాడు. ఈ వయ్కిత్తావ్నిన్ ఆ నటుడు తన నటనాపర్భావం చేత 
సృషిట్ంచాడా – లేక, ఆయనకది సహజసిదద్మైనదేనా – అనన్ సమసయ్ ఏ పేర్క్షకుడీన్ వేధించదు. పేర్క్షకుడు పాతర్లో చూసే వయ్కిత్తవ్ం వాసత్వంగా 
తోచాలి. అంతే. 
 తనున్ తానుగా కాక మరో పర్తి రూపానిన్ పర్దరిశ్ంచి చూప గలిగినపుప్డే నటుడు నిజంగా నటించినటల్వుతుంది. ఏ పాతర్లో అయినా 
మనం చూసేది ఒకే వయ్కిత్నయినా – మన మనసుస్లో నిలవవలసింది ఆ పాతేర్ కాని, ఆ వయ్కిత్ కానే కాదు. అలా పాతర్లకు పార్ణం పోసి, 
పేర్క్షకుల హృదయాంతరాళాలోల్ ఒక సిధ్రమైన రూపానిన్ మలచి నిలపగలిగిన వయ్కేత్ నిజమైన నటుడు అందుకే నాగభూషణం లీనమై, 
తాదాతమ్య్ం చెంది కదిలించగల పర్తి పాతార్ పేర్క్షకులను పులకాంకితులిన్ చేసుత్ంది. కనుకే, ఇనిన్ చితార్లలో నటించినా పేర్క్షకులకు ఆయన పై 
మోజు పెరుగుతూనే ఉంది. 
 సరియైన పాతర్ దొరికి, మంచి కధ, మంచి కంపెనీ ఉంటే గాని అగిర్మెంట మీద సంతకం చెయయ్కూడదనన్ నిశచ్యం 
నాగభూషణానికి లేకపోతే – ఆయన ఈ పాటికి ఇపప్టికనాన్ రెటిట్ంపు చితార్లలో నటించి ఉండేవాడేమో ! 
 పెదద్ నిరామ్తలు – చినన్ నిరామ్తలు అనే తారతమయ్ం లేదీయనకు. అందరినీ సమదృషిట్లోనే చూసాత్డు. ఎటొచీచ్ చకక్ని, చికక్ని 
పాతర్లను శకిత్వంచన లేకుండా ఒపిప్ంచడమే ఈయన ధేయ్యం. 
 అంతే కాదు; నిరామ్తల కషట్సుఖాలను గమనిసూత్, వారికి ఏ మాతర్ం ఇబబ్ంది కలగకుండా షూటింగ లకు సకాలానికి హాజరవుతూ, 
తోటి నటీనటులతో సెట లో ఎంతో సహకరిసూత్ంటాడు. గనుకనే నాగభూషణానికి నిరామ్తలు మంచి పోర్తాస్హం ఇసుత్నాన్రు నిజానికి ఆయన 
మంచే ఆయన పర్గతికి కారణమైంది. 
 తను నటించిన చితార్లు శతదినోతస్వాలు చేసుకునన్ందుకు నాగాభూషణం ఏనాడూ గరవ్పడలేదు. ఒక చితర్ంలో తాను పోషించిన 
పాతర్ కనాన్ మరో నటుడు నిరవ్హించిన భూమిక విశేషంగా పర్జాభిమానం పొందిందని ఎవరైనా అంటే ఈయన ఖినున్డతడు. భూషణ, 
తిరసాక్రాలకు ఈయన అతీతుడు. 
 తనకు పోర్తాస్హమిచిచ్ ఆతీమ్యత – ఆదరాభిమానం కనబరించిన వారిని ఈయన ఏనాటికీ మరచిపోలేదు. అలాగే నాటక రంగానిన్ 
కూడా ఏనాటికీ మరిచిపోలేదు. తన వృదాద్పయ్ంలో ఏ హైదరాబాద లోనో సిధ్రపడి పోయినపుప్డు అకక్డొక రంగసధ్లానిన్ నిరిమ్ంచి, కనీసం 
వారానికి ఒక పర్దరశ్నయైనా ఏ శనివారాలనాడో ఇసూత్, ఉతాస్హవంతులైన యువతీ యువకులకు నటనలో తరీఫ్దు ఇవావ్లని నాగభూషణం 
ఆశయం. 
 అంతకు రెండింతలు కృషి చేసి, కీరిత్ పర్తిషట్లకు రెటిట్ంపు చేసుకోడానికి నాగభూషణానికి శకిత్ని, ఆయురారోగాయ్లను భగవంతుడు 
పర్సాదించు గాక !                                         PPP 
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మాసట్ ర్ ణుమాసట్ ర్ ణు  
  ( ( జయచితర్  జయచితర్  --  19681968, , పెట్ ంబర్  పెట్ ంబర్  సంచిక నుంచీసంచిక నుంచీ))  

 సంగీతంలో శాసతరీయ సంగీతమే గొపప్దీ – ఏనాటికయినా నిలిచేదీ – అనన్ది 
సంగీత దరశ్కుడు వేణు గారి గటిట్ అభిపార్యం. ఆ అభిపార్యం ఆయనకు చినన్పప్టి నుంచీ 
వునన్ది. 
 “శాసతరీయ సంగీతానిన్ ఆధారంగా తీసుకునే ఇవాళ మనంగాని మరొకరు గాని 
తేలిక సవ్రాలను కూరుచ్తునాన్ము. ఆ శాసతరీయ సంగీతం మహా సముదర్ం . కాని పర్సుత్త 
పరిసిధ్తులలో ఆ సంగీతానికి ఆదరణ లేదనన్ది సతయ్మైన విషయం; అది విచారించవలసిన 
విషయం. అయితే దేశకాల పరిసిధ్తులోల్ అనిన్టా మారుప్లు వసుత్నన్టేట్ సినిమా 
సంగీతంలోనూ వచాచ్యి; వసుత్నాన్యి. పూరవ్ం రోజులోల్ ఫకుత్శాసతరీయం వుండేది. రాను 
రాను హిందూసాధ్నీ పదధ్తిలో వుండే సంగీతం వచిచ్ంది. జానపద పదద్తులు వచాచ్యి; 
పాశాచ్తయ్ పోకడలు కలిశాయి; సంగీతం రకరకాలుగా మారింది; కలగాపులగం అయింది. 
దానికంతటికీ కారణం పర్జాదరణ. కొతత్ కోసం అరుర్లుచాచే పర్జానీకం కోసం, కొతత్ 

పోకడలను వలల్నే శాసతరీయంలో పాశాచ్తయ్ం, పాశాచ్తయ్ంలో మన జానపదం, ఆ రాగంలో ఈ రాగం – అలా అలా ఎనోన్ వచాచ్యి. ఈ మారుప్ 
హరష్దాయకమే. ఏ కళయినా పర్జలకోసమే. పర్జల మెపుప్ పొందని కళ, కళ కాదనన్ది ఒపుప్కోదగగ్ విషయమే. అందుకనే పర్జ్జలకోసం అని, 
పర్జాభిరుచులకు అనుగుణంగా – అనిన్ కళలూ మారుతునన్టేట్ సినిమా సంగీతం కూడా మారింది. అయితే నాకునన్ భయమలాల్ – భారతీయ సంగీతానిన్ 
కొంత కాలానికి మరిచిపోతామా అని ! రాను రాను సంగీతం ఇషట్ంవచిచ్నటుట్ మెలికలు తిరిగిపోతూ పోతే, భారతీయ సంగీతం, దాని పోకడ, పదధ్తి – 
ఎకక్డ వుంటుంది? – ఏమైపోతుంది? – దానిన్ కాపాడుకుంటూ, ఎనిన్ మారుప్లు చేసుకుంటూ పోయినా ఇబబ్ందిలేదు. మన సంగీతం 
పునరుదద్రింపబడాలి. అపుప్డే సినిమా సంగీతానికి నిండుదనం కలుగుతుందని నా అభిపార్యం. 
 అయితే, “సంగీతంలో ఇలాంటి మారుప్లు కలగడానికి కారణం మీరేగదా” అని ననన్డిగితే నేను ఒపుప్కుని తీరాలి. కాని, ఆ మారుప్కు కారణం 
కేవలం సంగీతదరశ్కులే కాదు. పర్జలూ – పర్జల అభిరుచులను పాటించే దరశ్కనిరామ్తలూ, పర్జలు శాసతరీయసంగీతానిన్ కూడా ఆదరిసూత్వుండాలి. 
ఆదరిసేత్, ఆ సంగీతం ఏనాటికయినా నిలిచివుంటుంది. 
 అయితే, చకర్ం తిరిగినటుట్ తిరిగే సినిమా సంగీతంలో ఇపుప్డిపుప్డు మళీళ్ శాసతరీయఛాయలు కనిపిసుత్నాన్యి. ఎకుక్వమంది పేర్క్షకులు 
శాసతరీయసంగీత పోకడలలో వునన్ పాటలను వినడానికి కుతూహలం చూపుతునాన్రు. ఇది సంతోషించదగగ్విషయం. ఈ అభిరుచి ఇలాగే 
కొనసాగినటట్యితే, మన సంపర్దాయ సంగీతానికి ఢోకావుండదు. అయితే, ఈ అభిరుచి ఇలాగే వుంటుందా – మారుతుందా అనన్దే సందేహం. అది 
పర్జాభిరుచులమీద ఆధారపడి వునన్ విషయం. అందుకే పర్జలు, మన సంపర్దాయ సంగీతానిన్ కూడా వినడానికి ఎకుక్వగా కుతూహలపడుతూ వుండాలని 
నా కోరిక. 
 మేము చితార్లోల్ కాపీ సంగీతానిన్ అందిసుత్నామని అది దారుణమనీ చాలామంది ఆడిపోసుకుంటూ వుంటారు. అయితే, కాపీ చెయాయ్లని ఏ 
సంగీతదరశ్కుడూ వూహించడు; కాపీ చెయయ్డానికి ఇషట్మూపడడు. 
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 ‘ఈ రకం ‘టూయ్ను’ వినడానికి పేర్క్షకులు ఉతాస్హం చూపుతారు. ఫలానా హిందీ చితర్ంలోని ఈ  పాట పెదద్ హిటుట్. ఆ హిటుట్ పాటనే మనమూ 
అనుసరిదాద్ం’ అని నిరామ్తలూ దరశ్కులూ ఆదేశిసూత్ వుంటారు. వారి ఆదేశం పర్కారం నడుచుకోవడం – అందరికీ విధి అయినటుట్గానే , సంగీత 
దరశ్కుడికీ విధే. తన శకిత్ సామరాధ్య్లను వినియోగించుకుంటూ, సవ్రకలప్న చెయాయ్లనే పర్తి సంగీత దరశ్కుడూ ఆశిసాత్డు గాని, ‘కాపీ’ చెయాయ్లని ఎనన్డూ 
పర్యతిన్ంచడు. 
 “అదుభ్తమైన పాటలను వినిపించిన ఆ సంగీత దరశ్కుడే – ఎందుకు కాపీ టూయ్ను వినిపించాడు?” అని పర్శిన్ంచుకుంటే, పై సమాధానం 
దానంతట అదే దొరుకుతుంది. అలా కాపీ చెయయ్మని పోర్దబ్లించడంవలల్ సంగీతదరశ్కుడి శకిత్ సామరాధ్య్లు కుంటుపడడం సంభవిసుత్ంది; తన మీద తనకే 
నమమ్కం తగిగ్పోయే పర్మాదం ఏరప్డుతుంది; ఏం చెయాయ్లనాన్ నిరుతాస్హమే ఎదురవుతుంది. ఇది ఆరోగయ్ లక్షణం కాదు. అలా రికారుడ్ కాపీ చెయయ్డానికే 
అయితే, మేమెందుకు?” అని పర్శిన్ంచారు వేణు. 
 ‘మాసట్ర’ వేణుకు ఇలాంటి అభిపార్యాలు చాలా వునాన్యి. ఆ అభిపార్యాలు ఏరాప్టు చేసుకోడానికి ముందు జరిగిన కృషి కూడా చాలా వుంది. 

* * * * * * * * * * 
వేణు బందరులో పుటాట్డు – పెరిగాడు. ఆయన మేనమామగారైన రామయయ్ నాయుడుగారు సంగీత విదావ్ంసుడు. ఆయన దగగ్ర వాదయ్ సంగీతం 

నేరుచ్కోసాగాడు వేణు – తన తొమిమ్దో  సంవతస్రం దగగ్రున్ంచి. ఒక పకక్నుంచి బడిలో చదువుకుంటూనే, హారోమ్నియమ కూడా శర్ధద్గా నేరుచ్కోవడం 
సాగించాడు. సంవతస్రం తిరిగేసరికే – వేణు హారోమ్నియమ వాయించడంలో నేరుప్ సంపాయించాడు. హారోమ్నియమ ముందువేసుకుని, కూచుని, చకాచకా 
వేళుళ్ కదిలిసూత్ చలల్గా హాయిగా వాయించే పదేళళ్ వేణుని చూసి అంతా ఆశచ్రయ్పోయేవారు. “హారోమ్నియమ అంత మనిషిలేడు – అంత చకక్గా ఎలా 
వాయిసుత్నాన్డో” అనేవారు అతనిన్ చూసి. 
 తరావ్త, సంగీత విదావ్ంసులైన చేబోర్లు వెంకటరతన్ంగారి దగగ్ర గాతర్ం నేరుచ్కోవడం ఆరంభించాడు. వేణు తలిల్గారు కూడా ఆయన దగగ్ర 
సంగీతం నేరుచ్కునేవారు. తలీల్ కొడుకులిదద్రూ సంగీతంలో సమానంగా మెటుల్ ఎకుక్తూ రాసాగారు. 
 రానురాను వేణుకు సంగీతం మీద అభిమానం ఎకుక్వకాసాగింది. దాంతో చదువు మీద శర్దధ్ సనన్గిలిల్ంది. మూడోఫారందాకా మాతర్ం చదివి, ఆ 
చదువుకో ‘ఫుల సాట్ఫ’ పెటేట్శాడు. ఒకేసారి గాతర్సంగీతానిన్ వాదయ్సంగీతానిన్ మరింత కుష్ణణ్ంగా అభయ్సించసాగాడు. హారోమ్నీమీద వాయిసూత్, దాంతోపాటే 
పాడేవాడు. తను పాడుతూ, ఆ పాటను అనుసరిసూత్ హారోమ్నీ వాయిసుత్నాన్డా – హారోమ్నీ వాయిసూత్, ఆ పర్కారం పాడుతనాన్డా – తెలిసేది కాదు. అంత 
అదుభ్తంగా రెండింటోల్నూ పర్జఞ్ సంపాయించాడు. 
 తన 14 వ ఏట నుంచి, వేణు ‘హారోమ్నియమ కచేరీ’లు చెయయ్డం ఆరంభించాడు. వేణు హారోమ్నియమ అంటే, అందరూ చెవి కోసుకునేవారు. 
అలా చినన్తనంలోనే వేణు మంచి పేరు సంపాయించుకునాన్డు. 
 మదార్సులో ‘గిరీన మూయ్జియమ’ నడుపుతునన్ డాకట్ర గిరిగారు – ఓ సారి వేణు వాదయ్ం విని తనమ్యులయాయ్రు. అంతటి జాఞ్నం గలవాడు 
బందరోల్నే వుండిపోతే ఏం లాభం? అనిపించింది ఆయనకి. 
 “వేణూ ! నువువ్ హారోమ్నియమ వాయించడంలో అదుభ్తమైన పర్జఞ్ సంపాయించావు. నువువ్ బందరోల్నే వుండిపోతే, నీ కృషి కి సారధ్కం లేదు. నీ 
విదయ్ పదిమందికి తెలియాలి. నువువ్ బాగా పేరు తెచుచ్కోవాలి.” అని ఆశించి, తనతో మదార్సు రమమ్నాన్రు. సినిమా ఫీలుడ్లో తనకూ తన వాయిదాయ్నికీ 
మంచి అవకాశాలునాన్యని వేణు అపప్టికే ఆ నోటా ఆ నోటా వింటునాన్డు. అందుకనే, గిరిగారు రమమ్నగానే అతను మదార్సు బయలేద్రాడు. 
 1938 లో ‘మాలపిలల్’ పార్రంభమవుతనన రోజులోల్ వేణు మదార్సు వచాచ్డు. గిరిగారు వేణును మాలపిలల్ సంగీత దరశ్కులైన భీమవరపు 
నరసింహారావుగారికి పరిచయం చేశారు. బి. యన. ఆర. గారు అతని వాయిదాయ్నిన్ వినాన్రు. వేణు కృషినీ, నైపుణాయ్నీన్ కొని యాడారు. “నీలాంటివాడు 



  

øöeTT~                                                                                 www.koumudi.net   
                              

83  ఫాల్ ష్ బాయ్క్ 

చితర్ పరిశర్మకు ఎంతో అవసరం.” అని, వెంటనే వేణుకు అవకాశం కలగజేశారు. ‘మాలపిలల్’ చితార్నికి హారోమ్నిసుట్గానూ, నరసింహారావుగారికి సహాయ 
దరశ్కుడిగానూ వేణు సారధి సంసధ్లో చేరాడు. 
 మొదటోల్ సినిమా సంగీతం, పాటలూ, టూయ్న కంపోజింగూ లాంటివి వేణుకు కాసత్ కొతత్గా కనిపించినా, కొదిద్ రోజులోల్నే అలవాటు పడాడ్డు. 
‘మాలపిలల్’ చితర్ంలోని అనిన్ పాటలకూ సహాయకుడిగానూ, హారోమ్నిసుట్గానూ పని చేశాడు. ఆ సమయంలోనే అతనికి తకిక్న వాదాయ్ల మీద కూడా మోజు 
కలిగింది. బి. యన. ఆర. గారి దగగ్ర సితార, దిల రుబా, ఫూల్ట మొదలైన వాదాయ్లను నేరుచ్కునాన్డు. 
 ‘మాలపిలల్’ చితర్ంలో బి. యన. ఆర. చేసిన ‘నలల్వాడే గొలల్పిలల్వాడే’ లాంటి జానపద సంగీత పోకడలు – వేణు తలలోకి ఎకాక్యి. జానపద 
సంగీత పోకడలలోని మాధుయ్రాయ్నిన్ వేణు అపుప్డే బాగా చవి చూశాడు. 
 మాలపిలల్ చితర్ం పూరిత్ కాగానే, సారధివారు ‘రైతుబిడడ్’ చితార్నిన్ ఆరంభించాడు. ఆ చితార్నికి కూడా వేణు, బి. యన. ఆర. దగగర సహాయకుడిగా 
పని చేశాడు. బి. యన. ఆర. ‘మీరాబాయి’ చితార్నికి సంగీత దరశ్కతవ్ం వహించగా, వేణు ఆ చితార్నికి కూడా సహాయకుడిగా పని చేశాడు. అపప్టికి, వేణు 
మూడు చితార్ల అనుభవం సంపాయించి సినిమా సంగీతానీన్, ఆ సంగీతపు పోకడలనూ ఆకళింపు చేసుకునాన్డు. 
 తరావ్త అతనికి ఒక తమిళ చితార్నికి పని చేసే అవకాశం వచిచ్ంది. ఆ చితార్నిన్ బొంబాయిలో నిరిమ్సుత్నాన్రు. ఆ కంపెనీతో వేణు, బొంబాయి 
వెళాళ్డు. కొదిద్ రోజుల తరావ్త, ఆ కంపెనీ ఆగిపోయింది. వేణుకు ఏం చెయాయ్లో తోచలేదు. తాను బొంబాయి రావడానికి కారణాలు కూడా లేకపోలేదు. 
తమిళ చితార్నికి సహాయకుడిగా పని చెయయ్డం వలల్, ఆ ధోరణి కూడా తెలుసుకోవచుచ్ననీ, బొంబాయి వెళళ్డం వలల్ అకక్డ సంగీత పోకడలు కూడా 
తెలుసుకోవచుచ్ననీ,  అకక్డ విధానాలను నేరుచ్కోవచుచ్ననీ అతను ఆశ పడాడ్డు. అయితే, ఆ కంపెనీ మూత పడడం వలల్ అతని ఆశ నిరాశయి పోయింది. 
ముందు కొదిద్గా అధైరయ్పడినా, తరావ్త ధైరయ్ం తెచుచ్కునాన్డు. ఎలాగైనా బొంబాయిలో కొనాళుళ్ండి హిందూసాధ్నీ సంగీత పోకడలను అవగతం 
చేసుకోవాలనీ, హిందీ చితార్ల సంగీత దరశ్కుల విధానాలను తెలుసుకోవాలనీ నిరణ్యించుకునాన్డు. 
 కొనాన్ళుళ్ బొంబాయిలో అలా ఇలా గడిపి, ఒక మితుర్డి దావ్రా వసంతదేశాయ పరిచయం సంపాయించాడు వేణు. జయశీర్, చందర్మోహన లతో 
శాంతారామ ‘శకుంతల’ చితార్నిన్ నిరిమ్సుత్నాన్డు. వసంతదేశాయ ఆ చితార్నికి సంగీత దరశ్కుడు. తన ఆరెక్సాట్ర్లో వసంతదేశాయ వేణుకు అవకాశం 
ఇచాచ్డు. ‘శకుంతల’ చితర్ం లోని పాటలకు, ఆరెక్సాట్ర్లో వేణు ‘సెలోల్’ వాయించేవాడు. ఓ సంవతస్రం ఆ ఆరెక్సాట్ర్లోనే వుంటూ, అనేక విషయాలు 
తెలుసుకునాన్డు. ‘ఆరెక్సట్ర్యిజేషన’ లో ఉతత్రాది వారు అనుసరించే విధానాలనూ, వారు వాడే వాయిదాయ్లనూ బాగా తెలుసుకునాన్డు. 
 అయితే, వేణు తనకునన్ విదయ్తో తృపిత్ పడలేదు. హారోమ్నియమ వాయించడంలో అతనికి అదుభ్తమైన పర్జఞ్ వునాన్ – అతను ఆ విదయ్ను ఇంకా 
నేరుచ్కోవాలనుకునాన్డు. 
 ‘సూక్ల ఆఫ మూయ్జిక’ అని బొంబాయిలో వుండేది. మనహర బరేవ్ దానిన్ నడిపేవాడు. మనహర అనిన్ వాదాయ్లను వాయించడంలోనూ 
నిపుణుడు. ‘మాసట్ర ఆఫ ఆల ది ఇన సట్ర్మెంట’ అనేవారు ఆయనిన్. వేణు ఆయన దగగ్ర చేరి, హారోమ్నియమ ఇంకా బాగా నేరుచ్కునాన్డు. ఆరునెలలు 
తిరకుక్ండానే, అతను ఆ విదాయ్లయంలో ‘మాసట్ర’ డిగీర్ తీసుకునాన్డు. అపప్టున్ంచే అతను – ‘మాసట్ర’ వేణు ఐయాయ్డు. 
 బొంబాయిలో వుంటునన్ ఆ సమయంలోనే వేణుకు, సంగీతదరశ్కుడు నౌషాద తో పరిచయం ఏరప్డింది. ఆ పరిచయం చితర్ంగా జరిగింది. 
వసంతదేశాయ ఆరెక్సాట్ర్లో పనిచేసుత్నన్పుప్డు వేణు – వసంతదేశాయ ఇంటోల్నే వుండేవాడు. ఒకరోజు టీ తాగడానికని, హోటలుకు వెళళ్గా, హోటలువాడు 
గార్మఫోను మీద ఓ పాట వేసూత్ వుంటే, ఆ పాట వినాన్డు. ఆ పాట అతనిన్ ముగుధ్ణిణ్ చేసింది. ‘అలాంటి పాట అంతవరకూ ఎకక్డా వినలేదే’ – 
అనుకునాన్డు. పాట పూరిత్ కాగానే, హోటలు వాడి దగగ్రికి వెళిళ్ ఆ పాట ఎవరిదో ఏమిటో చూశాడు. అది ‘నమసేత్’ అనన్ చితర్ంలోది. దాని సంగీత 
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దరశ్కుడు – నౌషాద. ఆ పాట – ‘పంఛీ-జా’ అనన్ పాట. ఆ పాటలోని సవ్రం, సవ్రం కనన్ అందులోని నేపధయ్సంగీతం  - వేణును ముగుధ్ణిణ్ చేశాయి. 
పాటలో వచేచ్ నేపధయ్సంగీతం విడిగా వుందిగాని, పాటలోలాగా లేదు; అది-కొతత్! ఆ కొతత్దనమే వేణును – నౌషాద దగగ్రకు లాకెక్ళిళ్ంది ! 
 “ఎవరీ నౌషాద ?” అని అడిగాడు వేణు హోటలోల్. అతను కొతత్ సంగీతదరశ్కుడనీ, కరాద్ర సూట్డియోలో వుంటాడనీ తెలుసుకునాన్డు. వేడివేడి టీని 
నోటోల్ పోసేసుకుని, అకక్డ నుంచి కరాద్ర సూట్డియోకు పరుగెతాత్డు. సూట్డియో ముందునన్ గూరాఖ్ – వేణును “అందర నైచల నా, జావ జావ” అనేశాడు. 
కిందా మీద పడి, వేణు గూరాఖ్ గడడ్ం పుచుచ్కుని బతిమాలి, లోపలకు పర్వేశించాడు. లోపల పాట రికారిడ్ంగ జరుగుతోంది. రికారుడ్ చేయిసుత్నన్ నౌషాద ను 
చూసి, మనసులోనే ఓ నమసాక్రం పెటుట్కునాన్డు. రికారిడ్ంగ అయిపోయిన తరావ్త, ఆయనిన్ కలుసుకుని, తనను పరిచయం చేసుకునాన్డు. తోడి 
కళాకారుడు, తనకోసం అలా పరుగెతుత్కుంటూ రావడం చూసి, ఎంతో మెచుచ్కునాన్రు నౌషాద. 
 ఓ సందరభ్ంలో, నౌషాద – వేణూ వాయిదాయ్నిన్ వినాన్రు; ‘శహబాష’ అని మరింత మెచుచ్కునాన్రు. ఆనాడే, వేణు అంటే ఆయనకు ఓ ‘ముదర్’ 
పడిపోయింది. ఆ ముదర్ నేటికీ, అలాగే వుంది. 
 బొంబాయిలో వేణు సంగీతంలో చాలా మంచి అనుభవాలు సంపాయించాడు. అతని అనుభవానీన్ సంగీత జాఞ్నాన్నీన్ చూసి – హిస మాసట్రస్ 
వాయిస గార్మఫోను కంపెనీవారు వేణును మూయ్జిక డైరకట్ర గా ఆహావ్నించారు. 1946లో వేణు బొంబాయి నుంచి, మదార్సు వచిచ్ హెచ. యమ. వి. లో 
చేరాడు. రెండు సంవతస్రాల పాటు అతను అకక్డ సంగీత దరశ్కుడిగా పని చేశాడు. 
 వాహినీ సూట్డియోను విజయవారు తమ నిరవ్హణ కిందకు తీసుకునన్ సమయంలో – ‘ఆరెక్సాట్ర్ కండకట్ర’ గా వేణును తీసుకునాన్రు. ఆరెక్సాట్ర్ ఇన 
ఛారిజ్గా అతను ఐదు సంవతస్రాలు విజయా సంసధ్లో పని చేశాడు. వేణును తీసుకునన్ మొదటి రోజులోల్నే విజయావారు – అమెరికా నుంచి ‘హెమండ 
ఆరగ్న’ అనే వాయిదాయ్నిన్తెపిప్ంచారు. ఆ వాయిదాయ్ంలో అనిన్ వాయిదాయ్లూ సృషిట్ంచవచుచ్ను. (అపుప్డు ఆ వాయిదయ్ం ఖరీదు పదహారువేల రూపాయలు; 
ఇవాళ నలభైవేలు !) ఒక టీచర ను ఏరాప్టు చేసి, ఆ వాయిదాయ్నిన్ విజయావారు వేణుకు నేరిప్ంచారు. వేణు అందులోనూ నైపుణయ్ం సంపాయించాడు. 
చితర్ం ఏమిటంటే – ఆ వాయిదాయ్నిన్ వాయించగలవారు, నేటికీ వేణు తపప్ మదార్సులో ఇంకొకరు లేరు ! గుణసుందరికధ, పాతాళభైరవి, మలీల్శవ్రి 
మొదలైన అనేక చితార్లోల్ ఆ వాయిదయ్ం పర్ముఖంగా వినిపిసుత్ంది. అది వాయించినది వేణు ! 
 సారధివారు ‘అంతా మనవాళేళ్’ చితర్ం ఆరంభిసూత్ వేణును సంగీత దరశ్కునిగా తీసుకునాన్రు. సినిమా పరిశర్మలో అడుగు పెడుతూ ఏ సారధి 
సంసధ్లో అతను మొటట్మొదటి జేరి, పని నేరుచ్కునాన్డో – ఆ సారధి వారి చితార్నికే కొనిన్ సంవతస్రాల తరావ్త అతను సంగీత దరశ్కుడు కాగలిగాడు ! 
 ‘అంతా మనవాళేళ్’ చితర్ం తరావ్త – వేణు సంగీత దరశ్కతవ్ం వహించిన చితర్ం – ‘రోజులు మారాయి’. అదీ సారధివారిదే. రోజులు మారాయి 
చితర్ంలోని పాటలనీన్ చితర్ంతో పాటే పర్జాదరణ పొందాయి. ముఖయ్ంగా – ‘ఏరువాకా’ పాట ఆంధర్దేశమంతా మోగిపోయింది !  రెండో చితర్ంతోనే, వేణు 
మంచి సంగీత దరశ్కుల జాబితాలో జేరిపోయాడు. 
 అకక్డినుంచీ తోడికోడళుళ్, మాంగలయ్బలం, బాటసారి, రాజమకుటం, సిరిసంపదలు, పర్తిజాఞ్పాలన, భారయ్ మొదలైన 50 చితార్లకు ఆయన 
సంగీత దరశ్కుడిగా పని చేశాడు. తోడికోడళుళ్, మాంగలయ్బలం, రాజమకుటం మొదలైన చితార్లోల్ని పాటలు బహు జనాదరణ పొందిన పాటలోల్ కొనిన్. 
 ‘మాసట్ర’ వేణు దగగ్ర ఇంకో పర్జఞ్ వుంది. రికారిద్ంగ లో ఆయన కొనిన్ ఫీటు చేసూత్ వుంటారు. ఎపుప్డైనా, ఇతర వాయిదాయ్లు వాయించేవారు 
రికారిద్ంగ కు, రాకపోతే, ఒకక్ చినన్ ‘బిటుట్’ లోనే నాలుగైదు రకాల వాయిదాయ్లు వుంటే – ఆ నాలుగింటినీ అటూ ఇటూ పరుగెతుత్తూ ఆయనే 
వాయించేసాత్రు !  ఏ ఇన సత్రమెంట పేల్యర అయినా, ‘ఫలానా సవ్రం సరిగాగ్ పలకడం లేదు, అని అంటే, ఆ వాయిదాయ్నిన్ తీసుకుని తాను ఆ సవ్రానిన్ 
పలికించి చూపించగల ఇంకో పర్జఞ్ కూడా ఆయన దగగ్ర వునన్ది. పాట టూయ్న చెయయ్డంలో వేణుగారి విధానం కూడా తమాషాగా వుంటుంది. పర్తి 
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పాటనూ పర్తివారూ హారోమ్నియమ మీదనే కంపోజ చేసాత్రు. అయితే, వేణుగారు, విషాదగీతం అయితే సితార మీదా, పాశాచ్తయ్ పదధ్తిలో వుండే పాటయితే 
పియానో మీదా, ‘చలల్ని’ పాటయితే వేణువు మీదా – అలా ఆయా వాయిదాయ్ల మీదనే పాటకు సవ్రం కలిప్సాత్రు. 
 వేణు అభిమాన సంగీత దరశ్కుడు - నౌషాద. వారిదద్రూ ఎంతో ఆతీమ్యులు. 

 “నేను చేసే కొతత్రకమైన పాటలనూ, వాటికీ వేసే సవ్రాలనూ ఎపప్టికపుప్డు నౌషాద గారికి పోసట్ దావ్రా తెలియబరుసూత్ వుంటాను. కొనిన్ంటిని 
మెచుచ్కుంటారు. కొనిన్ంటికి సలహాలు ఇసాత్రు. వారు చేసే పర్యోగాలు కూడా నాకు వార్సూత్ వుంటారు. నౌషాద గారు నాకు గురుతులుయ్లు” అంటారు 
వేణు. 
 వేణు గారి భారయ్ కూడా సంగీతాభిమాని. ఆవిడ వీణ వాయిసాత్రు. ఈ ‘సంగీత దంపతుల’ కు ఇదద్రు అబాబ్యిలు. పెదద్వాడు పి.యు.సి., రెండో 
అబాబ్యి సూక్ల ఫైనలూ చదువుకుంటునాన్రు. ఇదద్రికీ సంగీతమంటే అభిమానం. పెదద్బాబ్యి పియానో నేరుచ్కుంటునాన్డు. రెండో అబాబ్యి – 
ఆరెక్సాట్ర్లో ‘బాంగోస పేల్యర’ గా కూడా పని చేసూత్ వుంటాడు. 
 పరిశర్మలోని చాలా మంది వాయిదయ్నిపుణులు వేణు గారి దగగ్ర హారోమ్నియమ మీద ‘సుళువులూ, మెళకువలూ’ తెలుసుకుని వెళూత్ వుంటారు. 
ఆయన చాలా మందికి హారోమ్నియమ నేరాప్రు; నేరుప్తునాన్రు. ఇవాళ ఆయన దగగ్ర హారోమ్నియమ నేరుచ్కుంటునన్వారిలో ఘంటసాలగారి అబాబ్యి 
కూడా వునాన్డు ! 
 “హారోమ్నియమ సూక్ల పెటిట్, నాకు తెలిసిన విదయ్ను పదిమందికీ నేరాప్లనన్ ఉతాస్హం నాకుంది. ఇది నెరవేరడానికి నేను గటిట్గా కృషి 
చేసుత్నాన్ను.” అనాన్రు వేణు. ఇవాళ ఆయన – వింతకాపురం, కౌముదీ, సురేష వారి చితార్లకు సంగీత దరశ్కునిగా పని చేసుత్నాన్రు. 

PPP ఎమ్ఎమ్..మలిల్ కారుజ్ నరామలిల్ కారుజ్ నరా   
( ( జయచితర్  జయచితర్  --  19721972, , జూన్  జూన్  సంచిక నుంచీసంచిక నుంచీ))  

           25 సంవతస్రాల కిర్తం మాట ! 
 గుంటూరోల్ ‘నాయకురాలు’ నాటకం జరుగుతోంది. కొతత్ ముఖాల కోసం వెతికే సి. పులల్యయ్ గారూ ఆ నాటకం చూసుత్నాన్రు. అందులో 
ఆయనకు ఒక అబాబ్యి కనిపించాడు. ఆ అబాబ్యి బాలచందుర్డి పాతర్ ధరించి, ఉషారుగా నటిసుత్నాన్డు. ‘ఈ అబాబ్యిని తీసుకోవచుచ్’ అనుకునాన్రు 

పులల్యయ్గారు. అతనితో మటాల్డి అతనిన్ తీసుకుని, తన 
‘గొలల్భామ’ చితర్ంలో యువరాజు పాతర్ వేయించారు. ఆ 
అబాబ్యి పేరు – మంగళగిరి మలిల్ఖారుజ్నరావు. ఒకనాడు 
మేటి నటీమణిగా వెలుగొందిన సీనియర శీర్రంజని 
కుమారుడు. 
 మలిల్ఖారుజ్నరావు అపుప్డు గుంటూరు కాలేజీలో 
చదువుకుంటూనే, నాటకాలు ఆడుతూ వుండేవాడు. యన. టి. 
రామారావు, గుమమ్డి మునన్గువారితో అతనికి మంచి 
పరిచయం. గుమమ్డి బర్హమ్నాయుడు, రామారావు 
నలగామరాజు, మలిల్ఖారుజ్నరావు బాలచందుర్డు పాతర్లు 
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ధరిసూత్ ‘నాయకురాలు’ ఆడేవారు. అలా, అతను అమెచూర సంసధ్లు పర్దరిశ్ంచే నాటకాలోల్ పాలొగ్నడమూ, వారి నాటకాలు కొనిన్ డైరకుట్ చెయయ్డమూ 
చేసేవాడు. కళా రంగంలో అతని కృషి అలా వుండగా, విపల్వరంగంలో ఇంకోరకంగా వుండేది. సమెమ్లోల్ పాలొగ్నడం, చటట్ విరుదద్మైన తెగింపులు చెయయ్డం 
చేసేవాడు. చదువు సరిగా సాగేది కాదు. బి. ఏ. లో చేరిన తరావ్త, ఆ సినిమా అవకాశం రావడంతో చదువుకు పూరిత్గా సవ్సిత్ చెపేప్శాడు. 
 ‘గొలల్భామ’ చితర్ంలో వేషం అయిపోయిన తరావ్త, మలిల్ఖారుజ్నరావు మళీళ్ ఎకక్డా వేషం వెయయ్లేదు. సరైన పాతర్ లభిసేత్ వెయయ్డానికి అతను 
సిదధ్ంగానే ఉనాన్డు. అలాగే కొనిన్ సంవతస్రాలు తిరిగి పోయాయి. 
 నాగిరెడిడ్, చకర్పాణి విజయాసంసధ్ ఆరంభిసూత్ నటీనటులను కొందరిన్ పెరమ్నెంట ఆరిట్సుట్లుగా తీసుకునాన్రు. రామారావు, రంగారావు, 
పదమ్నాభం, బాలకృషణ్ మొదలైన వారందరూ అపుప్డే చేరారు. ‘షావుకారు’ చితర్ం తరావ్త, కె.వి. రెడిడ్గారు మలిల్ఖారుజ్నరావును నాగిరెడిడ్గారికి పరిచయం 
చెయయ్డం, నాగిరెడిడ్గారు అతనిన్ కూడా ఆరిట్సుట్గా తీసుకోడానికి అంగీకరించడం జరిగాయి. ఆ అంగీకారం పర్కారం, ఆ తరావ్త అతను పెరమ్నెంట 
ఆరిట్సుట్గా అకక్డ అంగీకార పతర్ం మీద సంతకం చేశాడు. 
 ఒక సంవతస్రం పాటు అతను ఏ పనీ, పాటూ లేకుండా జీతం తీసుకుంటూ రాజాలా తిరిగాడు. ఉదయమే, సూట్డియోకి వెళళ్డం, టిఫిను 
తినడం, సూట్డియోలో అకక్డా అకక్డా తిరగడం, ఇంటికి వచేచ్యడం – అంతే జరిగేది. తనకు సరిపోయే పాతర్ వచేచ్వరకూ అలా నిరీకిష్ంచవలసిందే – 
అనుకునాన్డు. అయితే, ఆ తరావ్త అతనికి ‘బోర’ కొటిట్ంది. ఊరికే జీతం తీసుకుంటూ, తిరగడం మంచి పనిలా కనిపించలేదు. ఏమైతే అయిందని, ఒక 
రోజు తెగించి వెళిళ్ చకర్పాణిగారిని అడిగాడు – తన విషయం. “నీకు సరైన వేషం రావాలి గదా. ఐనా నువువ్ చదువుకునన్వాడివి; నాటకాలూ ఆ 
అనుభవం వుంది. ఏ డైరక్షన డిపారుట్మెంట లోనో చేరితే బానే వుంటుంది.” అనాన్రు. చకర్పాణి గారు. మలిల్ఖారుజ్నరావు ఓ క్షణం ఆలోచించి – ‘అలాగే 
చేసాత్ను సార’ అనాన్డు. చకర్పాణి గారు డైరకట్ర పర్సాద గారితో చెపిప్, ఆయన దగగ్ర జేరిప్ంచారు. అపుప్డు ‘పెళిళ్ చేసి చూడు’ పార్రంభమవుతో౦ది. పర్సాద 
గారి దగగ్ర తాతినేని పర్కాశరావు, రజనీకాంత సహాయకులుగా పని చేసుత్నాన్రు. మలిల్ఖారుజ్నరావు మూడో అసిసెట్ంట గా జేరాడు. 
 దరశ్కతవ్శాఖలో ఉదోయ్గం అతనికి బాగానే వుంది. చాలా విషయాలు తెలుసుత్నాన్యి. నటన, దరశ్కతవ్మే కాకుండా, ఎడిటింగ మొదలైన తకిక్న 
టెకిన్కల శాఖలూ, వాటిలోల్ని విశేషాలూ అవగాహన అవుతునాన్యి. ‘ఇది ఎందుకొచిచ్ందో, మంచికే వచిచ్ంది’ అనుకునాన్డతను. ‘చందర్హారం’ వరకూ 
మలిల్ఖారుజ్నరావు విజయా సంసధ్లో పని చేసి, ఆ తరావ్త ‘అమర సందేశం’ చితార్నికి ఆదురిత్ సుబాబ్రావు దగగ్ర జేరాడు. సుబాబ్రావుగారు అంతవరకూ 
ఎడిటర గా పని చేసి, ఆ చితార్నికే దరశ్కుడయినారు. అంచేత, మలిల్ఖారుజ్నరావుకు ఎడిటింగ లోనూ, డైరక్షన లోనూ కూడా బాగా పని చెయయ్డానికి 
అవకాశాలు కలిగాయి. ఆ చితార్నికి అతను అసోసియేట డైరకట్ర గా, అసోసియేట ఎడిటర గా కూడా పని చేశాడు. 
 ‘అమర సందేశం’ తరావ్త, మలిల్ఖారుజ్నరావుకు రాజలకీష్ సంసధ్లో అవకాశం వచిచ్ంది. నిరామ్తలు సుందర లాల నహతా, డూండీల సారధయ్ంలో 
నడిచే ఆ సంసధ్లో అతను అనిన్ శాఖలలోనూ పనిచేసి, చాలా విషయాలు నేరుచ్కునాన్డు. 
 “డూండీగారు ననొన్క తముమ్డిలా చూసుకునాన్రు. చాలా సంవతస్రాలు నేను ఆ సంసధ్లో వునాన్ను. పొర్డక్షన పాల్నింగ, డైరక్షన, ఎడిటింగ 
మొదలైన శాఖలోల్ మంచి అనుభవం కలిగింది. అకక్డ అలాంటి సేవ్చఛ్, సేవ్చఛ్ దావ్రా అనుభవాలూ ఏరప్డాడ్యి. రాజలకీష్ సంసధ్లో నేను నేరుచ్కునన్ 
పాఠాలు ఇనీన్ అనీన్ కావు.” అంటారు మలిల్ఖారుజ్నరావు కృతజఞ్తాభావంతో. 
 ఆ సంసధ్లో ఆయన శబాష రాముడు, మంచి మనసుకు మంచి రోజులు, సతీ అనసూయ, శబాష రాజా, శాంతి నివాసం, రకత్ సంబంధం 
మొదలైన పలు చితార్లకు పని చేశారు. యల. వి. పర్సాద, ఆదురిత్, సి. యస. రావు, కడారు నాగభూషణం, వి. మధుసూదనరావు, కమాలాకర 
కామేశవ్రరావు మొదలైన దరశ్కుల దగగ్ర ఆయన పాఠాలు నేరుచ్కునాన్రు.  
 తండిర్గారైన నాగుమణిగారు సారణి సంసధ్ను సాధ్పించి, ‘కాళిదాసు’ తీశారు. ఆ సంసధ్లో మలిల్ఖారుజ్నరావు భాగసావ్మి కూడా. 
 ‘కాళిదాసు’ తరావ్త ఆ సంసధ్ ‘పర్మీలారుజ్నీయం’ మొదలెటిట్ంది. మలిల్ఖారుజ్నరావు ఈ చితర్ంతో తొలిసారిగా దరశ్కతవ్పు బాధయ్తను చేపటాట్రు. 

‘పర్మీలారుజ్నీయం’ తో నా అనుభవం ఇనుమడించింది. పలువురు దరశ్కుల దగగ్ర పని చేసిన అనుభవసారంతో, నా శకిత్ సామరాధ్య్లను 
ఉపయోగించి నేను ఆ చితార్నిన్ రూపొందించాను. చితర్ం పూరత్యిన తరావ్త, ఒక మంచి చితార్నిన్ తియయ్గలిగాననన్ పరిపూరణ్మైన తృపిత్ కలిగింది. ఆ చితర్ 
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నిరామ్ణ కాలంలో, కొందరు ‘బాగా నడుసుత్ంది’ అనేవారు. కొందరు ‘ఫలానాలాటి దృశాయ్లు వుంటే ఇంకా చాలా బాగా నడుసుత్ంది’ అని రకరకాలుగా 
అంటూ వుండేవారు. నేను నా మనసు చెపిప్న నిరణ్యం, ఆతమ్ విశావ్సాలతో ఆ చితార్నిన్ నిరిమ్ంచాను. విడుదలైన తరావ్త, బాకస్ ఆఫీసు దగగ్ర ఆ చితర్ం ఘన 
విజయం సాధించలేకపోయినా, దరశ్కుడిగా నాకు పేరు తెచిచ్ పెటిట్ంది. ఇవాళ పరిశర్మలో ననొన్క దరశ్కుడిగా నిలబెటిట్ంది ఆ చితర్మేనని నేను గటిట్గా 
నముమ్తాను” అనాన్రు మలిల్ఖారుజ్నరావు. 

‘పర్మీలారుజ్నీయం’ తరావ్త ఆయన రాజలకీష్ వారి ‘గూఢచారి 116’ చితర్ం డైరకుట్ చేశారు. అది మంచి హిటట్యింది! “అంతకు ముందు తీసినది 
ఒక పౌరాణికం; తరావ్త తీసినది ఒక తిర్లల్ర. రెంటికీ సంబంధం లేదు. ఆ చితర్ం, ఆ పాతర్లూ వేరు; ఇది వేరు. అలాంటి వైవిధయ్ం గల చితార్లు ఆదిలోనే 
లభించడం నా అదృషట్ం” అంటారాయన. 

పటుట్కుంటే పదివేలు, ముహురత్ బలం, చెలెల్లికోసం, బందిపోటు భీమనన్, శబాష వదినా, మాసట్ర కిలాడి మొదలైన చితార్లు ఆయన ఆ తరావ్త 
డైరెకట్ చేసిన చితార్లు. వీటి మధయ్లో ఆయన సొంతంగా నిరిమ్ంచి, దరశ్కతవ్ం వహించిన చితర్ం ‘అందరికీ మొనగాడు’. ‘కండరవండో’ అనన్ మలయాళ 
చితర్ం కూడా ఆయన డైరకట్ చేశరు. పేర్మ నజీర, ఉషానందినిలతో ‘పటాట్భిషేకం’ అనన్ మరో మలయాళ చితార్నిన్ ఇపుప్డు డైరకుట్ చేసుత్నాన్రు. తమిళంలో 
విజయవంతంగా నడిచిన ‘శపధం’ చితర్ం ఆధారంగా జైశంకర అండ కో వారు తీసుత్నన్ తెలుగు చితార్నికి ఆయన దరశ్కుడు. ఈ చితర్ం దాదాపు పూరిత్ 
కావచిచ్ంది. దీని తరావ్త ఆయన సొంత సంసధ్ పేరిట ఒక సాంఘికానిన్ ఆరంభిసాత్రు. అది సిర్క్పుట్లో వుంది. 

“అయితే ఇంత వరకూ నేను మంచి “కధ” గల చితార్నిన్ డైరకట్ చెయయ్లేదు. అనీన్ టీర్ట మెంట సబజ్కట్స్. మంచి డార్మా వునన్ సబజ్కట్ చెయాయ్లనన్ 
కోరిక చాలా రోజులుగా వుంది. అలాగే, విపల్వాతమ్కమైన సాంఘిక సంచలన చితర్ం తియాయ్లనన్ ఆశ కూడా వుంది. ఇవి నా వయ్కిత్గత అభిరుచులకు 
సరిపోయే కధలు. మా సొంత సంసధ్ పేరిట తియయ్బోయే చితర్ కధ ఇలాంటిదే !” అనాన్రు మలిల్ఖారుజ్నరావు. 

“చితర్ దరశ్కుడికి ఏ చితర్మైనా ఒకటే. పురాణం అయినా, తిర్లల్ర అయునా, జానపదమైనా, చితర్ం చితర్మే. పర్తి చితార్నికీ కధనం, దరశ్కతవ్ం 
అవసరమే. దరశ్కుడు చూపవలసిన శకిత్ అనిన్ చితార్లకూ ఒకటే. ఒక దానికి తకుక్వ శకిత్, ఇంకోదానికి ఎకుక్వ శకీత్ అని వుండవు. మంచిదో చెడడ్దో గాని 
నాలో ఆతమ్ విశావ్సం వుంది. ననున్ నేను నముమ్తాను. నాకు నచిచ్ంది తీసాత్ను. అది మంచిదనిపిసేత్, కృతజఞ్తలతో తీసుకుంటాను. నా మనసుకు తృపిత్ 
అనిపించకపోతే మాతర్ం ఎవరెనిన్ చెపిప్నా వినే సవ్భావం కాదు నాది. అలాంటి నిశిచ్తాభిపార్యం దరశ్కుడనన్ పర్తివారికీ ఉండాలని నేను భావిసాత్ను.” 
అంటారు మలిల్ఖారుజ్నరావు. 

తీరిక లభిసేత్ మలిల్ఖారుజ్నరావు ఏదో చితర్ం చూసాత్రు – అది ఏ భాషదయినా సరే. తకుక్వగా చదువుతారు; ఎకుక్వగా సినిమాలు చూసాత్రు. 
సినిమా దరశ్కుడికి గాని, మరే టెకీన్షియన కి గాని, నటీనటులకు గాని, చితార్లే గురువులు అని ఆయన నమమ్కం. “పుసత్కంలో చదివే దాంటోల్ లేదు. 
కధానాయిక ‘కల్బ డానస్ర’ ఐనపుప్డు దుసుత్లు ఆ విధంగానే రూపొందించబడితే అందులో తపేప్ముంది? కొనిన్ చితార్లలో ఒక దుషట్ పాతర్ను ఆకరిష్ంచి, 
మభయ్ పెటిట్ తన పని సాధించుకోవాలనుకొనన్పుప్డు కధానాయికగాని, మరే పాతర్ అయినా గానీ కాసత్ ‘సెకీస్’ గా కనిపించినటుల్ చూపడం కధకు, ఆ 
సనిన్వేశానికి అవసరం. అపుప్డు ‘కోల్జప’ లో ఆ పాతర్ ‘సెకీస్’ గా కనిపించిందనీ – అందుకు దుషట్ పాతర్ ‘రియాక్షన’ కావడం ఎబెబ్టుట్గా వుందనీ అంటే 
కధానుగుణంగా ఇక చితర్ం నడిచేదెలా ? ఏ చితార్నికైనా పాతర్ల వసత్రధారణగానీ, సవ్భావ చితీర్కరణగాని కధానుగుణంగా వుండటమే పర్ధానం! 

కనిపించనిది చితర్ంలో సప్షట్ంగా కనిపిసుత్ంది. వివిధ చితార్లూ చూడడం అనన్ది మంచి పాఠాలు నేరుప్తుంది.” అనన్ది ఆయన ధృఢ విశావ్సం. 
“ఎంత గొపప్ దరశ్కుడికైనా ఎవరికైనా మంచి కధ లభించాలి. అది చితర్ నిరామ్ణంలో పర్ధమమైనది. ఆ కధను తెరకు అనువదించాలి. అది 

పర్పర్ధమమైనది. ఎంత మంచి కధ లభించినా ‘పెర్జెంటేషన’ బాగుండకపోతే, కచిచ్తంగా దెబబ్తింటుంది. అలాగే పాతర్ధారుల ఎనిన్క కూడా. ‘మిస 
కాసిట్ంగ’ కూడా చాలా పర్మాదకరం” అని ఆయన భావిసాత్రు. 

ఇవాళ బొంబాయిలో లేచిన ‘కొతత్ కెరటం’ లాంటిది తెలుగులోనూ రావాలని ఆయన అంటారు. ‘వాటిలోల్ కళా వుంది; కాసూ వుంది. జీవితానికి 
పర్తిబింబాలు ఆ చితార్లు. తెలుగు పరిశర్మ కూడా అలా కొతత్ దారి తొకిక్తే, నిశచ్యంగా కొతత్ పూలు పూసుత్ందని నేను గటిట్గా నముమ్తునాన్ను.” అనాన్రు 
మలిల్ఖారుజ్నరావు – దృఢ నిశచ్యం గల కళళ్తో భవిషతుత్లోకి చూసూత్.        PPP 
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దాసం గోపాలకృషణ్దాసం గోపాలకృషణ్   
( ( జయచితర్  జయచితర్  ––  11996688, , ఆగట్   ఆగట్   సంచిక నుంచీసంచిక నుంచీ))  

 బాలా పొర్డక్షనస్ వారి ‘బంగారు సంకెళుళ్’ చితర్ం – కొతత్ రచయితను పరిచయం చేసుత్నన్ది. 
అతను దాసం గోపాలకృషణ్. ‘బంగారు సంకెళుళ్’ చితర్ం నిజానికి గోపాలకృషణ్కు మొదటి చితర్మే అయినా – 
అంతకు పూరవ్ం అతను భారత ఫిలుమ్స్ వారి ‘భకత్ పోతన’ లో కూడా సంభాషణలు రాశాడు. అయితే, 
సహాయ సంభాషణా రచయితగా ఆ చితర్ంలో అతను పని చేశాడు – ‘బంగారు సంకెళుళ్’ తానుగా, పూరిత్గా 
మాటలు రాసిన చితర్ం. 
 అతిత్లి దగగ్రగా వునన్ కోడవలిల్ గార్మం గోపాలకృషణ్ సవ్గార్మం. అతిత్లి, తణుకు, భీమవరం – 
మొదలైన వూళళ్లో అతను చదువుకునాన్డు. గోపాలకృషణ్ తండిర్ గారు మంచి పండితులు. ఖగోళ, భూగోళ 
శాసాత్ర్ల మీద, తతిమామ్ శాసాత్ర్ల మీద ఆయనకు మంచి శర్దద్ వుండేది. 
 కోడవలిల్ గార్మం – చెపుప్కోవాలంటే వీధి భాగవతాలకు పుటిట్లుల్ లాంటిది. ఆ వూరి వీధి 
భాగవతులకు మంచి పేరుండేది. వాళుళ్ వీధి నాటకాలు రమయ్ంగా ఆడేవాడు. చినన్తనంలో గోపాలకృషణ్ ఆ 
నాటకాలను ఆసకిత్తో చూసేవాడు; వారివారి పదద్తులను గమనించేవాడు. నాటకాల మీద శర్దధ్ అలా 
వుండగా అతను తెలుగులో బాగా కృషి చెయయ్డం ఆరంభించాడు. పర్బంధాలు, కావాయ్లు చదివి అరధ్ం 
చేసుకునాన్డు; వాయ్కరణం బాగా ఒంట పటిట్ంచుకునాన్డు. 
 ఇంటరీమ్డియెట చదువు పూరత్యిన తరావ్త, గోపాలకృషణ్ ఏ వుదోయ్గానికి పోవడమూ అనన్ 
ఆలోచనలో పడి, ఏ ఉదోయ్గమూ చెయయ్లేదు. పతిర్కలోల్ వాయ్సాలూ కధలూ రాయడం సాగించాడు. 
చినన్తనంలో నాటకాలమీద వునన్ ఉతాస్హం వలల్, తన పాండితయ్ంతో – కొనిన్ పురాణ నాటకాలు రాశాడు. 

అపప్టోల్ సాంఘికాలమీద పెదద్ నమమ్కం లేదు. తరావ్త తరావ్త సాంఘిక వాతావరణంతో సాంఘిక నాటకాలు కూడా రాయాలనన్ ఉతాస్హం 
కలిగి – ఆ నాటకాలు రాయడానికి ఉదయ్మించాడు. 
 హైసూక్లోల్ చదువుకుంటూ వుండగానే అతనికి నాటక రచన అలవాటయింది. పాటలు కూడా రాయడం సాగించాడు. 
 సూక్లోల్ పర్దరిశ్ంచడానికని, మొదటిసారిగా ‘సరవ్ం జగనాన్ధం’ అనన్ సాంఘిక నాటికను రాశాడు. ఆ నాటికను సూక్లోల్ ఆడారు; 
తరావ్త అకక్డా అకక్డా ఆడారు. పదాయ్లూ పాటలతో ‘పునన్మిదేవి’ అనన్ చారితర్క నాటకానీన్, ‘నరకాసుర వధ’ పురాణ నాటకానీన్ రాశాడు 
– గోపాలకృషణ్ అపప్టోల్. 
 1960 లో తణుకులో ఆంధర్ నాటక కళా పరిషతుత్ జరిగింది. ఆ పోటీలో దాసం గోపాలకృషణ్ రాసిన ‘చిలల్రకొటుట్ చిటెట్మమ్’ నాటకం 
పర్దరిశ్ంపబడింది. నాటక రచనకు ఉతత్మ బహుమతీ, తదితర బహుమతులు కొనీన్ లభించాయి. ఆ నాటకంతో గోపాలకృషణ్ పేరు అందరికీ 
బాగా తెలిసింది. ఆ నాటకం అతనికి మంచి పేరు తీసుకొచిచ్ంది. 
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 “దానికి కారణం – ఆ నాటకంలోని కధా వసుత్వూ, పాతర్లూ. సజీవమైన పాతర్లూ, వాసత్వికమైన కధా కావడంచేత ఆ నాటకానిన్ 
అందరూ మెచుచ్కునాన్రు” అనన్డు గోపాలకృషణ్. 
 కొంతకాలం కిర్తం ‘చిలల్రకొటుట్ చిటెట్మమ్’ నాటకం మదార్సులో పర్దరిశ్ంపబడింది. నాటక పర్దరశ్న చూసి, రెండో రోజు కూడా అదే 
నాటకానిన్ కలచ్రల కల్బ వారు ఆడించారు. ఆ నాటకంలో వాణిశీర్ నటించింది. ఆ నాటకంతోనే ఆమె, దరశ్క నిరామ్తల దృషిట్లో పడి, తారగా 
మారింది; మంచి రచయితగా గోపాలకృషణ్ పేరు మదార్సులో బాగా పాకింది. 
 డా॥రాజారావు గారు ‘పుటిట్లుల్’ తీసుత్నన్ సమయంలో గోపాలకృషణ్ మదార్సు వచాచ్డు. ‘పుటిట్లుల్’ బృందంలో వునన్వారు కొందరు 
గోపాలకృషణ్ మితుర్లు. అపుప్డే ఆయనకు దరశ్కుడు రామినీడు గారితో పరిచయం ఏరప్డ్డింది. ఆ పరిచయం మంచి సేన్హమైంది. 
గోపాలకృషణ్ నాటకాలు, అతని రచనా రామినీడు గారిని మెపిప్ంచాయి. ‘భకత్ పోతన’ చితర్ం తీసుత్నన్ సమయంలో గోపాలకృషణ్ను రపిప్ంచి, ఆ 
చితార్నికి సహాయ సంభాషణా రచయితగా పని చేయించారు. గోపాలకృషణ్కు సినిమాలతో సంబంధం అలా ఏరప్డింది. అపుప్డే సక్ృపుట్, మంచి 
చెడడ్లు మొదలైన విషయాలు అనేకం తెలిశాయి. 
 రామినీడుగారి దరశ్కతవ్ంలో బాలా పొర్డక్షనస్ వారు ‘బంగారు సంకెళుళ్’ పార్రంభిసూత్ గోపాలకృషణ్ను రచయితగా తీసుకునాన్రు. 
‘బంగారు సంకెళుళ్’ జరుగుతూ వుండగానే, అతనికి మరికొనిన్ అవకాశాలు వచాచ్యి. 
 సుబబ్లకిష్ పికచ్రస్ వారు బి.యస. నారాయణ దరశ్కతవ్ంలో ఆరంభిసుత్నన్ సాంఘిక చితార్నికీ, గిడుతూరి సూరయ్ం దరశ్కతవ్ంలో 
సపత్గిరి ఆరట్శ్ వారు తీసుత్నన్ సాంఘికానికీ, పి.సుబర్మణయ్ం దరశ్కతవ్ంలో కళా చితర్వారు నిరిమ్ంచనునన్ సాంఘికానికీ గోపాలకృషణ్ ఇవాళ, 
రచయితగా పని చేసుత్నాన్రు. 
 “చితర్ రచన, పదద్తీ అంతా నాకు రామినీడుగారే నేరాప్రు. ఆయన పోర్తాస్హంతోనే తెర రచయితను కాగలిగాను. ఆయన నాకు 
గురుతులుయ్లు” అనాన్రు గోపాలకృషణ్. 

PPP కెకె..ఎఎ ..రెడిడ్రెడిడ్   
నృతయ్దరకుడునృతయ్దరకుడు  

( ( జజయచితర్  యచితర్  ––  19681968,  ,  జూలై   జూలై   సంచిక నుంచీసంచిక నుంచీ))  
 చలనచితర్ంలో గూర్ప డానుస్కు మంచి సాధ్నం వుంది. సాధారణంగా పర్తి చితర్ంలోనూ ఈ డానుస్ 

కనిపిసూత్ వుంటుంది. ‘గూర్ప డానస్’ అనన్ పదానికి తెలుగులో ‘సమూహ నృతయ్ం’ అని వాడుతునాన్రు. చితార్లోల్ 
నృతాయ్లు – ఒకక్రే చేసేవి – ఇదద్రు చేసేవి – ఎంతమందో కలిసి చేసేవి – ఇలా రకరకాలుగా వుంటాయి. 
అవసరానిన్బటిట్, సందరాభ్నిన్ బటిత్ – ఆ నృతాయ్లు వుంటాయి. సాధారణంగా గూర్ప డానోస్ల్ల్ – పర్ధానంగా ఒక 
డానస్ర ఉంటారు. పది, పదిహేను మంది కూడా నృతయ్ం చేసాత్రు. ఇలాంటి నృతాయ్లనే గూర్ప డానుస్లు అంటారు. 
ఈ నృతాయ్లు జానపద చితార్లోల్ విధిగా కనిపిసాత్యి. పురాణ చితార్లోల్ ఇందర్ దరాబ్రూ, అలాంటి వాటిలోల్ 
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కనిపిసాత్యి. సాంఘికాలయితే, కల్బుబ్లోల్నూ దొంగల ముఠాలు గల గుహలోల్నూ, పుటిట్న రోజు పండగల సందరాభ్లోల్నూ నృతాయ్లు అవసరమవుతూ 
వుంటాయి. 
 చలన చితర్ం విజాఞ్న, వినోదాల మిశర్మం. ఈ నృతాయ్లు వినోదం (ఎంటర టైనెమ్ంట) కోసం ఉదేద్శింపబడడ్వి. సాధారణంగా, చితార్లోల్ కూడా  
కధలో వచేచ్ పాతర్లకు వినోదం కలిప్ంచడానికే గూర్ప డానుస్లు అవసరమవుతూ వుంటాయి. తదావ్రా పేర్క్షకులకు కూడా వినోదం కలుగుతుంది. 
 నేను ‘డానుస్ మాసట్ర’ గా ఇవాళ అనేక చితార్లకు పని చేసుత్నాన్ను. అయితే, మొదట నేను గూర్ప డానస్ర గా చితార్లోల్ పర్వేశించాను. మాది 
రాజమండిర్. రాజమండిర్లో నేను చదువుకుంటూ వుండేవాడిని. చదువుతో పాటు నృతయ్ం కూడా నేరుచ్కోవాలనన్ శర్దద్ కలిగి, శీర్ వేదాంతం  
జగనాన్ధశరమ్గారి (రాజమండిర్లోనే) రోజూ నృతయ్ం నేరుచ్కుంటూ వుండేవాడిని. అపుప్డు డానుస్ హాబీ నాకు – ఇవాళ ‘వృతిత్’ ఐంది! 
 1950 పార్ంతాల, నాకు సినిమాలోల్ వేషాలు వెయాయ్లనన్ ఉతాస్హం కలిగింది. ఆ ఉతాస్హంతో మదార్సు వచాచ్ను. సంవతస్రం పాటు 
వేషాలకోసం కృషి చేశాను గాని – అవకాశాలు లభించలేదు. అకక్డా అకక్డా చినన్చినన్ వేషాలు లాంటివి వచాచ్యి గాని, అవి వేసేత్ పర్యోజనం లేదని 
వూరుకునాన్ను. సంవతస్రం పై చిలుకు కాలం అలా గడిచిపోయిన తరావ్త, అది వరలో నేను ‘హాబీ’ గా నేరుచ్కునన్ నృతయ్ం నాకు పనికొచిచ్ంది. అనేక 
మంది నృతయ్ దరశ్కులను కలుసుకుని, నా విదయ్ చూపించాను. నాటయ్ంలో నాకునన్ శర్దద్నూ, ఉతాస్హానీన్ చూసి, నృతయ్ దరశ్కులు ‘గూర్ప’ నృతాయ్లోల్ నాకు 
అవకాశాలు కలిగించసాగారు. నిజానికి, గూర్ప నృతాయ్లు చెయయ్డానికి నేను నేరుచ్కునన్ంత విదయ్ అనవసరమే; అయినా నా అంతట నేను ఆ విదయ్లో ఇంకా 
కృషి చేసి పార్వీణయ్త సంపాయించదలచుకునాన్ను. రెండేళుళ్ – గూర్ప డానుస్లోల్ పాలొగ్నన్ తరావ్త  - నాకు ‘సోలో’ (ఒకక్ణేణ్) డానుస్ చేసే అవకాశం 
కలిగింది. అది – ‘ఆతామ్రప్ణం’ అనే మలయాళ చితర్ంలో. అకక్డనుంచీ, అకక్డా అకక్డా సోలో అవకాశాలు రాసాగాయి. ఐనా, గూర్పస్ లో కూడా 
చేసేవాడిని. ఇంకో రెండు సంవతస్రాలపాటు గూర్ప డానుస్లో పాలొగ్నన్ తరావ్త, సోలో డానుస్లు మాతర్మే చెయయ్సాగాను. ఆంటే – నేను ఒకక్ణేణ్ 
కాకపోయినా జంటగా అనేక చితార్లోల్ పాలొగ్నాన్ను. ‘రోజులు మారాయి’ చితర్ంలో వహీదారెహమాన తో నేను నృతయ్ం చేసిన సంగతి పాఠకులకు జాఞ్పకం 
వుండొచుచ్నని భావిసుత్నాన్ను. అలాగే, రాగిణి, ఇ.వి. సరోజ, రీటా, యల. విజయలకిష్, గీతాంజలి, కుచల కుమారి – మొదలైన డానస్రస్ అందరితోనూ 
జంటగా అనేక చితార్లోల్ నృతాయ్లు చేశాను. రెండు సంవతస్రాల కాలంలో – నేను సుమారు 80 చితార్లోల్ సోలో, కాంబినేషన (జంట) నృతాయ్లు చేశాను. 
రెండు సంవతస్రాలోల్ ఇనిన్ నృతాయ్లు చెయయ్డం – మగవారికి – రికారుడ్గా భావించవచుచ్ను. 
 మొదటి రోజులోల్నే, నేను శీర్మతి వైజయంతిమాల బృందంలో చేరి, దేశమంతా టూర చేశాను. అది ‘చండాలిక’ – నృతయ్ నాటిక. అలా గూర్ప 
నృతాయ్లోల్ పాలొగ్ంటునాన్ – ‘అకక్డి కా విదయ్ చాలులే’ అనన్ దృషిట్తో నేను ఆ విదయ్ను నిరల్క్షయ్ం చెయయ్లేదు. అనేక పుసత్కాలు తెపిప్ంచి, పుసత్కాల దావ్రా 
అనేక నృతాయ్ల పదద్తులు తెలుసుకునాన్ను; అనేక నృతయ్ పర్దరశ్నాలకు వెళిళ్ ఆయా పదద్తులు తెలుసుకునాన్ను. పాశాచ్తయ్ పోకడలూ, భారతదేశంలో వునన్ 
వివిధ నృతాయ్లూ తెలుసుకునాన్ను. అలాంటి కృషి నేను చెయయ్బటేట్ – నాకు ‘డానుస్ మాసట్ర’ అవకాశం కలిగింది. అది – ‘దేశ దోర్హులు’ చితర్ంలో శీర్ 
బోళళ్ సుబాబ్రావు గారు కలిప్ంచారు. ‘మాసట్ర’ వృతిత్ని చేబటట్డానికి నేను మొదట అంగీకరించలేదు – ఆ విదయ్లో ఇంకా నేను సాధించవలసింది చాలా 
వునన్దనే ఉదేద్శంతో. కాని, బోళళ్ సుబాబ్రావుగారు ననున్ బాగా పోర్తస్హించి, నృతయ్ దరశ్కుని చేశారు. నా అదృషట్ం వలల్ – తరావ్త తరావ్త అనేక 
చితార్లొచాచ్యి. గత నాలుగు సంవతస్రాలలోనూ, నేను 52 చితార్లకు నృతయ్ దరశ్కుడిగా పనిచేశాను; అయితే, ‘మాసట్ర’ ను అయిన తరావ్త కూడా నేను 
ముఖయ్ నరత్కుడిగా చితార్లోల్ కనిపిసుత్నాన్ను. ఇటీవల ‘రామ అవుర శాయ్మ’ లో నృతయ్ం  చేశాను. తెలుగు, తమిళం, కనన్డం, హిందీ , మలయాళం మునన్గు 
అనేక భాషా చితార్లోల్ నేను నృతాయ్లు చేశాను; తెలుగు, తమిళ, కనన్డ చితార్లకు నృతయ్ దరశ్కునిగా పనిచేశాను; చేసుత్నాన్ను. 
 ఇదంతా – ఎందుకు చెపాప్నంటే – గూర్ప డానస్ర గా వుంటూ, మాసట్ర ను కావడానికి వెనక వునన్ కధ ఎలాంటిదో చెపప్డానికి. 
 ఇవాళ పరిశర్మలో వుంటూ, గూర్ప నృతాయ్లోల్ పాలొగ్ంటునన్ వారిలో పాతిక మంది సతరీలు, ఇరవై మంది పురుషులూ వునాన్రు. వీళళ్లో పది, 
పదిహేను మంది మంచి అనుభవం గలవారు వునాన్రు. ఆ రోజులోల్ గూర్ప నృతాయ్లోల్ పాలొగ్నేవారికి కూడా అరహ్తలు కావలసి వుండేవి. ఇవాళ అకక్రేల్దు. 
కాసత్ అడుగులు వెయయ్డం, మూవెమ్ంటూ వచిచ్, అందంగా వుంటే చాలు. 
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 షూటింగ కి వెళేళ్ ముందు గూర్ప నృతాయ్లకు ఆరు, ఏడు రోజులపాటు రిహారస్లుస్ వుంటాయి. దానికి ముందు నృతయ్ దరశ్కుడు – ఎలాంటి 
నాటయ్ం, ఎలాంటి మూవ మెంటుతో వుంటే బావుంటుంది అని ఆలోచించి కంపోజ చేసాత్డు. శాసతరీయమైన నృతయ్ం అయితే సంగీత దరశ్కునితో కూచుని, 
జతులు చూసుకుని, సంగీత దరశ్కుని తోడాప్టుతో – అపుప్డే నృతయ్ం ‘సెటప’ అవుతుంది. మామూలుగా వుండే నృతాయ్లయితే, సంగీతానికి అనుకూలంగా 
నేను నృతాయ్నిన్ కంపోజ చేసాత్ను. కంపోజ చెయయ్డానికి సోలో అయితే రెండు, మూడు రోజులు పడుతుంది. గూర్ప డానుస్ అయితే ఐదారు రోజులు 
పడుతుంది. నృతయ్దరశ్కుడు, పాట వింటూ మూవ మెంట సెట చేసాత్డు. తన మూవ మెంటు తాను చూడలేడు కాబటిట్ – అసిసెట్ంటుకు చెపిప్ చేయిసాత్డు. 
అసిసెట్ంటును ‘కంపోజర’ అంటారు. పర్తి నృతయ్దరశ్కుడికి ‘కంపోజరస్’ వుంటారు. అనుకునన్ అభినయం కంపోజర చేసి చూసినపుప్డు, బాగులేకపోతే, 
ఇంకోటి సెట చేసాత్ము. ఆ విధంగా నిరణ్యం అయిపోయిన తరావ్త, ఆ నృతాయ్నిన్ నృతయ్ం చేసే ఆరిట్సుట్లకు చెబుతాము. 
 చితార్ర్లోల్ నాయికానాయకులు యుగళగీతాలు పాడే సనిన్వేశాలోల్ కూడా నృతయ్దరశ్కుడికి పని వుంటుంది. నృతయ్దరశ్కుడు – ఇదద్రి చేత (మగ, 
ఆడ) ఆ మూవ మెంట ను చేయించి చూపుతాడు; ఆరిట్సుట్లు చేసాత్రు. నృతయ్దరశ్కుడికి చితర్ నిరామ్ణంలో ఎకుక్వ బాధయ్తే వునన్ది. నృతయ్ం కంపోజ 
చెయయ్డం దగగ్రున్ంచీ, షూట చెయయ్బడిన దృశాయ్లను ‘ఎడిట’ చేసుత్నన్ సమయం వరకూ నృతయ్దరశ్కుడి పనీ, బాధయ్తా వునాన్యి.  
 మన చితార్లోల్ గూర్ప డానుస్లకు పార్ముఖయ్త ఎపుప్డూ వుంటుంది. గూర్ప డానుస్లలో పాలొగ్నన్ వారిలో చాలామంది పేరు తెచుచ్కునన్ 
నరత్కులయాయ్రు. నా ఉదేద్శంలో నటిగా సిధ్రపడడానికి – నరత్కికి మంచి అవకాశం వుంది. ఆందుకనే, మన చితార్ర్లోల్ డానస్రస్ గా వచిచ్న చాలా మంది, 
నటీమణులుగా రూపొంది, సిధ్రపడాడ్రు. వైజయంతిమాల, పదిమ్ని, వహీదారెహమాన, ఇ.వి.సరోజ, రాగిణి, భారతి మొదలైన డానస్రస్ నటీమణులుగా 
సిద్రపడి, తారాపధానికి వెళాళ్రు. నాటయ్ంలో అభినయం, భావం పర్ముఖసాధ్నం వహిసాత్యి. నరత్కులకు అవి బాగా అలవాటు అవుతాయి. వారు పాతర్ధారణ 
చేసేత్ – భావపర్కటన, అభినయం, టైమింగ – లాంటివనీన్ సులభమవుతాయి. చకక్ని నటీమణులుగా రూపొందడానికి అవకాశాలు వునాన్యి. 
 ఇవాళ మన చితార్ర్లోల్ నృతాయ్లు చేసుత్నన్ అమామ్యిలలో కొంతమంది పాతర్లు ధరించిన వాళుళ్నాన్రు. అయితే అవకాశాలు ఎకుక్వగా 
రాకపోవడంతో, నాటయ్ంలోనే వుండిపోయారు. 
 నటనలో మంచిసాధ్నం సంపాయించాలంటే, నాటయ్ం బాగా దోహదం చేసుత్ంది. నాటయ్ంలో ఆ గొపప్దనం వుంది. ఆ విషయానిన్ మన చలన చితర్ 
చరితర్ గటిట్గానే రుజువు చేసుత్ంది. ముకుక్, మొఖం, అందంగా వుండి, నాటయ్ంలో పర్వేశంగలవారు ఎందరో వునాన్రు; అందులో కొందరు సినిమా 
రంగంలో వునాన్రు. అటువంటి వారికి తగిన పోర్తాస్హం లభిసేత్, తారలు కాగలరనన్ది నిసస్ందేహం ! 

PPP ందర్ లాల్ నహతాందర్ లాల్ నహతా  
  నిరామ్తనిరామ్త  

( ( జయచితర్  జయచితర్  ––  19681968,  ,  ఆగట్ఆగట్    సంచిక నుంచీసంచిక నుంచీ))  
  చలనచితర్ పరిశర్మకు మూల సత్ంభాలు అనదగగ్ వారు పరిశర్మలో  ‘కొందరునాన్రు. అలా – పరిశర్మ మనుగడకూ, విసత్రణకూ, కారకులైన 

వారిలో ఒకరు – సుందర లాల నహతా, చితర్ నిరామ్తగా, పంపిణీదారుగా, సలహాదారుగా – ఆయనను పరిశర్మ చాలా కాలం నుంచి ఎరుగును. 
వాయ్పారదక్షత, నిరామ్ణబాధయ్త, కషట్నషాట్లూ, మంచిచెడడ్లూ, అంచనాలు వెయయ్డంలో సుందర లాల నహతా గటిట్వారు. 
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చలనచితర్ పరిశర్మను – ‘పరిశర్మ’ గా మారాచ్లనీ, కళాతమ్కమైన వాయ్పారానిన్ సమరధ్వంతంగా 
నిరవ్హించాలనీ, లేకపోతే పరిశర్మ మనలేదనీ ఆయన భావించారు. ఒక భాషలో విజయవంతమైన 
చితార్ర్లను ఇంకో భాషలో నిరిమ్ంచడం, తకుక్వ వయ్వధిలో చితర్ నిరామ్ణాలను, వంటివి ఎనోన్ – ఆయన 
చేశారు. డిసట్ృబూయ్టరుగా ఎనోన్ చితార్లను ఆయన విడుదల చేశారు; శాంతినివాసం, సతీ అనసూయ, 
జయం మనదే, గుడి గంటలు, రకత్ సంబంధం, మంచి మనసుకు మంచిరోజులు, వీరాభిమనుయ్, గూఢచారి 
– 116 మునన్గు ఎనిన్ చితార్లకో ఆయన నిరామ్త. 

 సుందర లాల, కొతత్ దరశ్కులను పోర్తస్హించారు; కొతత్ రచయితలకు అవకాశం 
ఇచాచ్రు; కొతత్ నటీనటులను వెలుగులోకి తెచాచ్రు; నిరామ్ణంలో కొతత్ వరవడులు పెటిట్ – అనేకమందికి 
ఆ పదధ్తులు నేరాప్రు; చకక్ని నిరామ్తలుగా వారిని రూపొందించారు; చితార్నిన్ పంపిణీ చెయయ్డంలో కూడా 
ఆయన అవలంభించిన పదద్తులూ, చిటాక్లూ అనేకులకు తెలుసును. 

 “ఏ ఏ పర్దేశాలోల్ – ఏ ఏ కాలాలోల్ పేర్క్షకులు సినిమాలు చూసాత్రు – అనన్ది కూడా 
ముఖాయ్ంశాం. అది కనిపెటిట్ చితార్లు విడుదల చేసూత్ వుండాలి. పండగలూ, పబాబ్లపుప్డూ, పర్జల దగగ్ర డబుబ్ వుండే సమయాలోల్నూ చితార్ర్లను విడుదల 
చెయాయ్లి. వానాకాలం, కోతలకాలం – ఇలాంటి సమయాలు కనిపెడుతూ వుండాలి. కనిపెటిట్, చితార్లను విడుదల చేసూత్ వుండాలి” అనాన్రు సుందర 
లాల. 

 దక్షత, సామరధ్య్ం, తెలివి తేటలూ గలవారు ఏ పరిశర్మలోనైనా రాణిసాత్రు. చితర్ పరిశర్మలో సుందర లాల నహతా రాణించడానికి 
ఇలాంటివే అనేక కారణాలు. 

* * * * * * * * 

ఈసట్ ఇండియా ఫిలమ్ కంపెనీ అధినేత చమిర్యా – చమిర్యాటాకీ డిసిట్ర్బూయ్టరస్ పేరిట మదార్సులో కూడా ఒక శాఖను 
ఆరంభించిదలచికునాన్రు. బాధయ్తాయుతంగా పని చెయయ్గల, ఉతాస్హవంతులైన యువకులను ఆ సంసధ్లో పెటాట్లని చమిర్యా ఆశించారు. ఆ 
సమయంలోనే సుందర లాల, చమిర్యాకు తటసధ్పడాడ్రు. 

సుందర లాల, అపుప్డే కలకతాత్ యూనివరిశ్టీలో బి. కామ. డిగీర్ తీసుకునాన్రు. చమిర్యా ఆ యువకుణిణ్ ఎగాదిగా పరీకిష్ంచి చూశారు. ‘అబాబ్యి 
ధీమాగా నించునాన్డు; తెలివితేటలు ముఖంలోనే ఉటిట్పడుతునాన్యి; పెలుల్బుకుతునన్ ఉతాస్హం కొటొట్చిచ్నటుట్ కనిపిసోత్ంది’ అనుకునాన్రు చమిర్యా. 

“నువువ్ నా మదార్సు శాఖకు మేనేజరువి” అనాన్రాయన – ఒకక్ ముకక్లో. సుందర లాల ఆశచ్రయ్ంగా చుశారు. 
“క్షమించండి. నాకు సినిమా పిచిచ్ వునన్ మాట నిజమే; విడవకుండా – వచేచ్ పర్తి సినిమా చూసాత్ననన్మాట నిజమే. అయితే అంత మాతార్ర్న, 

సినిమా పరిశర్మ గురించి నాకు బాగా తెలుసు అని నేను అనుకోవడం లేదు. నా విషయంలో మీరు బాగా ఆలోచించుకుని గాని, ఒక నిరణ్యానికి రావదద్ని 
నా పార్రధ్న” అనాన్రు సుందర లాల, వినయంగా. 

“నువువ్ నాకు తెలుసు; మా కుటుంబానికీ నువువ్ తెలుసు; నువువ్ వయ్వహారాలు ఎలా నడపగలవో నీకు తెలియక పోయినా, నాకు తెలుసు. 
అంచేత నినున్ నేను తయారు చేసుకోగలను” అనాన్రు చమిర్యా. 

సుందర లాల ఇంకేం మాటాల్డలేదు. చమిర్యా టాకీ డిసిట్ర్బూయ్టరస్ మదార్సు శాఖకు మేనేజరుగా వచాచ్రాయన. అది – 1941 వ సంవతస్రం. 
నేటి రాజశీర్ పికచ్రస్ అధిపతి, తారాచంద బరాజ్తాయ్ కూడా అపుప్డు చమిర్యాతో వుండేవారు. చితర్ పరిశర్మలో వునన్ దాదాపు అనిన్ శాఖలతోనూ 

తారాచంద కు పరిచయం వునన్ది; ఆ పరిజాఞ్నమూ వునన్ది. తన అనుభవాలీన్ తనకునన్ పరిజాఞ్నానీన్ పురసక్రించుకుని, తారాచంద, సుందర లాల కు 
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అనేక విషయాలు నేరాప్రు. చితర్ నిరామ్ణం అంటే ఏమిటి – పంపిణీ చెయయ్డం అంటే ఏమిటి – చితార్లకు పెటుట్బడి పెటేట్ విధానాలు ఎలా వుండాలి – 
మొదలైన అనేక విషయాలను సుందర లాల అరధ్ం చేసుకునాన్రు; వంట బటిట్ంచుకునాన్రు. 

కొంత కాలానికి చమిర్యా జోసయ్ం నిజమైంది. వారి మదార్సు శాఖను సుందర లాల కటుట్దిటట్ంగా, సమరధ్వంతంగా నిరవ్హించసాగారు. సుందర 
లాల వయ్వహార నైపుణాయ్నిన్ చూసి, చమిర్యా ముచచ్టపడాడ్రు. 

“నువువ్ – నేను అనుకునన్ దానికంటె గటిట్వాడివి. నీ పనితనం నాకు నచిచ్ంది. నినున్ నా సంసధ్లో భాగసావ్మిని చేసుత్నాన్ను” అనాన్రు చమిర్యా. 
ఆ క్షణం నుంచీ సుందర లాల ఆ సంసధ్లో భాగసావ్మిగా మారి, చమిర్యాతో సమానమైన హోదాకు వచాచ్రు. మేనేజరుగా చేరిన వయ్కిత్ 

భాగసావ్మి కాగలిగాడంటే – దానికి ఎంత సామరధ్య్ం కావాలో, వయ్వహార దక్షత కావాలో వూహించిన వారికే అరధ్మవుతుంది. 
“చమిర్యా ఎనన్డూ ననొన్క పనివాడిగా చూడలేదు. సొంత బిడడ్లా ఆదరించారు. నా మీద ఆయన చూపిన వాతస్లయ్ం మరువరానిది. నేనంటే 

ఆయనకు ఎంతో అభిమానం వుండేది. నేను కూడా ఆయనిన్ యజమానిగా ఎనన్డూ భావించలేదు; కుటుంబంలోని ముఖుయ్నిగానే భావించాను. 41 లో 
ఆయనతో కలిగిన పరిచయం 1967 వచేచ్సరికి ఎంతో సేన్హంగా మారింది.  67 లో ఆయన మృతి చెందారు. అటువంటి వయ్కిత్ని పోగొటుట్కునన్ందుకు 
నేనెంతగా కుమిలి పోయి వుంటానో, ఎంతగా దుఃఖించి వుంటానో ఎవరూ అంచనా కటట్లేరు” అనాన్రు నహతా రుదద్ కంఠంతో. 

తారాచంద బరాజ్తాయ్ 1966 వరకూ చమిర్యాతో వునాన్రు. తరావ్త ఆయన చమిర్యాను విడిచిపెటిట్ – వేరే వెళిళ్పోయారు. తారాచంద, సుందర 
లాల ఇదద్రూ చితార్ల పంపిణీ కారయ్కర్మాలోల్ సమాన హోదాలోనే పని చేశారు. 

యుదధ్ భయం వలల్ 1943 లో చమిర్యా సంసధ్ విజయవాడకు తరిలించబడడ్ది. అకక్ణుణ్ంచీ పది సంవతస్రాలపాటు ఆ సంసధ్ విజయవాడలోనే 
వునన్ది. ఆ పది సంవతస్రాల కాలంలోనూ, చమిర్యాసంసధ్ను చూసుకుంటూ – తెలుగు చలన చితర్ పరిశర్మకు అనేక సహాయాలు చేశారు నహతా. 
తెలుగు చితర్ పరిశర్మను వెలుగులోకి తీసుకు రావడానికి ఎంతగానో శర్మించారు. ఆ సమయంలోనే ఆయన, ఆంధర్ చలనచితర్ వాణిజయ్ మండలికి 
అధయ్కుష్డిగా కూడా ఎనిన్కయినారు. 

సినిమా ధియేటరోల్ చూపించబడే, వారాత్ చితార్లకు పర్భుతవ్ం, ధియేటర యజమానుల వదద్ వసూలు చేసుత్నన్ మొతత్ం చాలా ఎకుక్వనీ, ఆ 
మొతాత్నిన్ తగిగ్ంచవలసిందనీ – తగిగ్ంచేదాకా వారాత్ చితార్ల పర్దరశ్నను నిలిపి వేయవలసిందిగా ఉతత్రువు జారీ చెయాయ్లని – ఆంధర్ ఫిలుమ్ వాణిజయ్ 
మండలి కోరుట్వారిని కోరింది. 

దాంతో, అపుప్డు కేందర్ సమాచార శాఖా మంతిర్గా వుంటునన్ బి.వి.కేసక్ర, విజయవాడలో ఒక అతయ్వసర సమావేశానిన్ ఏరాప్టు చేసి, వాణిజయ్ 
మండలితో సంపర్తించి, వారాత్ చితార్ల అదెద్ను తగిగ్ంచారు. ధియేటరోల్ ఒక చితార్నికి వసూలైన మొతాత్నిన్ బటేట్, ఆ అదెద్ కూడా వుండేటుట్గా ఆమోదించారు. 
అపుప్డు సుందర లాల మండలికి అధయ్కుష్లు. ఆయన ఆధవ్రయ్ంలో అలాంటి ఉదయ్మాలు ఎనోన్ సాగాయి. 

1950 వ సంవతస్రంలో సుందర లాల నహతా తారాచంద బరాజ్తాయ్తో కలిసి రాజశీర్ పికచ్రస్ అనన్ సంసధ్ను సాధ్పించారు. ఆ సంసధ్ చితార్లను 
నిరిమ్సుత్ంది; విడుదల చేసుత్ంది. అకక్డి నుంచీ సుందర లాల చితర్ నిరామ్తగా మారారు. తెలుగు, తమిళ భాషలలో అనేక చితార్లు నిరిమ్ంచారు; విడుదల 
చెశారు. 

శీర్ పొర్డక్షనస్, రాజలకీష్ పొర్డక్షనస్, విజయలకీష్ పికచ్రస్ మొదలైన సంసధ్లను కూడా సుందర లాల ఆరంభించి, చితర్ నిరామ్ణం చేశారు. ఆయన 
నిరమ్ంచిన చితార్లోల్ అనేక చితార్లు అఖండవిజయం పొందిన చితార్లు. ‘పేర్క్షకులు ఏ రకమైన చితార్లను ఆదరిసాత్రు?’ అనన్ విషయం ఆయనకు బాగా 
తెలుసు అనడానికి – అది తారాక్ణం. 

“సినిమా ముఖయ్మైన ఉదేద్శం పర్జలకు వినోదానిన్ కలిప్ంచడం. వినోదంతోపాటు పర్యోజనం వుండడం కూడా ముఖయ్మైనదే. చితార్లు 
పర్జలకోసమే తీసుత్నాన్ము కాబటిట్ – వారు మెచేచ్ విధంగా తియయ్డమే సమంజసమైనదీ, సబబైనదీ. వినోదంతో పాటు సాంఘిక పర్యోజనం కూడా 
వుండాలనన్ది నా ఉదేద్శం” అనాన్రు సుందర లాల. 

ఆయన నిరిమ్ంచిన చితార్లోల్ ఆయనకు బాగా వచిచ్న చితర్ం – శాంతినివాసం.  
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“ఎందువలల్?” 
“ఆ చితర్ కధలో పర్యోజనం వునన్ది. చకక్ని కుటుంబగాధ; మంచి నీతిగల కధా. దానికి తోడు వినోదానికీ మంచి అవకాశం వునన్ది. 

అందుకనే, ఆ చితార్నిన్ జెమినీ వారు హిందీలో నిరిమ్ంచగా, అనేక చోటల్ రజతోతస్వాలు జరుపుకునన్ది” అనాన్రు నహతా. 
తెలుగులో వచిచ్న ‘గూఢచారి – 116’ ను ఆయన హిందీలో ‘ఫరజ్’ పేరిట నిరిమ్ంచారు. ఆ చితర్ం అనేక కేందార్లోల్ రజతోతస్వాలు జరుపుకునన్ది. 
“చితర్ నిరామ్తగా, పంపిణీదారుగా, పెటుట్బడిదారుగా నేను చితర్ పరిశర్మలో అనేకమందిని ఎరుగుదును. ఏ వృతిత్లోనైనా విజయం 

సాధించాలంటే ఆ వృతిత్మీద శర్దధ్ వుండాలి; తోడుగా పని చేసేవారి సహకారం వుండాలి. నా అదృషట్ం వలల్ – నా చితార్లకు పని చేసిన టెకీన్షియనల్, 
నటీనటుల సహకారం ఎంతగానో లభించింది.” అనాన్రు సుందర లాల. 

“ఇవాళ, అనేక చితర్ నిరామ్ణాలు పార్రంభంలోనే ఆగిపోతునాన్యి. దానికి కారణం – ధనాభావం. పెటుట్బడి చూసుకోకుండా పరిశర్మలోకి 
దిగటంవలల్నే ఇవి ఏరప్డుతునాన్యి. సరైన ఆరిధ్క సోత్మత కలిగి వుంటే, ఇలాంటి ఇబబ్ందులు రావు. అందుకనే, చితర్ నిరామ్ణంలోకి దిగేవారు – ముందుగా 
‘పెటుట్బడి’ ని సవయ్ంగా చూసుకోవాలి. ఒక నిరణ్యం చేసుకునన్ తరావ్త దానికి కటుట్బడి వుండాలి. అలా పెటుట్బడి, కటుట్బడీ వుంటే – చితర్ నిరామ్ణం 
సులభ సాధయ్మవుతుంది; చితర్ం తొందరగా పూరత్వుతుంది; ఖరూచ్ తగుగ్తుంది.” అనాన్రాయన. 

తాను నిరామ్తగా కావడానికి ముఖయ్మైన కారణం ఏమిటో సుందర లాల వివరించారు; 
“ఇదివరలో డిసిట్ర్బూయ్టర గా మాతర్మే వుండేవాణిణ్. మేము పంపిణీకి తీసుకునన్ చితార్లను – ఫలానా తేదీకి ఇసాత్మని ధియేటరుల్ బుక 

చేసుకునేవాళళ్ం. కాని, డబుబ్లేకనో, ఇతర ఇబబ్ందుల మూలంగానో అనుకునన్ చితర్ం అనుకునన్ కాలానికి వచేచ్దికాదు. దాంతో, ఏ పాత చితార్నోన్ 
ఆడుకోవలసి వచేచ్ది. ఇలాంటి ఇబబ్ందులు కలగడంవలల్ – మనమే నిరామ్తలమైతే బాగుంటుంది గదా అనిపించింది. ఆ ఆలోచనే ననున్ నిరామ్తను చేసింది 
!” 

ఇండోనీషియాలో రెండవ ఆసియా – ఆఫిర్కా చలన చితోర్తస్వం జరిగినపుప్డు భారత చలన చితార్ల తరపున (‘నరత్నశాల’ చితర్ంతో) సుందర 
లాల జకారాత్ వెళిళ్ – ఆ ఉతస్వంలో పాలొగ్నాన్రు. 

జరమ్నీ పర్భుతవ్ ఆహావ్నానిన్ పురసక్రించుకుని, ఆయన, ఈ ఆగసుట్లో జరమ్నీలో జరగబోయే ఎగిజ్బిషన కు వెళుతునాన్రు. 
దకిష్ణ భారత చలనచితర్ వాణిజయ్ మండలికి – సుందర లాల నహతా ఇపుప్డు అధయ్కుష్లుగా వుంటునాన్రు. చలనచితర్ పరిశర్మ మనుగడకు – 

ఆయన ఎనోన్ పరిషాక్ర మారాగ్లు కనిపెటాట్రు – కనిపెడుతూనే వునాన్రు. 
“నేను ఇవాళ ఈ సిధ్తికి రావడానికి కారణం – కేవలం నా కృషీ, పటుట్దలా మాతర్మే కావు; నా మితుర్లూ, పర్జలూ నాకు ఇచిచ్న 

ఆదరాభిమానాలూ, సహకారాలే ముఖయ్ కారణం” అనాన్రు నహతా – కృతజఞ్తా సూచకమైన చిరునవువ్తో. 
PPP పాలగుమిమ్ పదమ్రాజుపాలగుమిమ్ పదమ్రాజు  

( ( నిమారంగం నిమారంగం ––  19691969,  ,  మారిచ్ మారిచ్ సంచిక నుంచీసంచిక నుంచీ))  
  
కెమిసీట్ర్ లెకచ్రర గా వివిధ రసాయనిక పర్యోగాలు చేసి విదాయ్రుధ్లకు విజాఞ్నం అందివవ్వలసిన పాలగుమిమ్ పదమ్రాజు జనమ్తః 

కళాకారులవడం వలల్ వివిధ రసాల పర్యోగాలు చేసి పేర్క్షకులకు వినోదం కలిప్ంచే సినిమా రచయితగా, దరశ్కునిగా ఈ సినిమా రంగంలో 
తనకో పర్తేయ్కమైన సాధ్నానిన్ నెలకొలుప్తునాన్రు. 
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 పాశాచ్తయ్ సాహితాయ్లను కుష్ణణ్ంగా అధయ్యనం చేసి శరపరంపరగా ఎనిన్ 
రచనలు సాగించినా – దేనికి దానిలో కొతత్ శిలప్మూ, కొతత్ విధానమూ సృషిట్సూత్ 
తనవి తీరా చదివించే రచనలను ఘనత వహించిన పా.ప 1915 జూన 21 న 
పశిచ్మ గోదావరి జిలాల్లోని తిరుపతిపురంలో జనిమ్ంచారు. ఈయన విదాయ్భాయ్సం 
బి.ఎస.సి వరకు రాజమండిర్లో సాగింది. కాశీ విశవ్విదాయ్లయంలో ఎం.ఎస.సి పటాట్ 
పుచుచ్కునాన్రు. 
 1938 లో తన 23 వ ఏట రాసిన “సుబిబ్” ఈయన తొలి కధ. ఆ కధను 

‘భారతి’ కి పంపించారు. అదే కధను సవ్యంగా ఆంగల్ంలో అనువదించారు. అది “తిర్వేణి” లో పర్చురితమయాయ్క తెలుగు కధా “భారతి” లో 
అచచ్యింది. 
 1939 లో కాకినాడ కాలేజ లో డిమానసేట్ర్టర గా చేరి అకక్డే 1911 నించి 1945 వరకు లెకచ్రర గా, అనంతరం భీమవరం 
కాలేజీలో కెమీసీట్ర్ శాఖకు అధిపతిగా పని చేశారు. 
 1951 లో ‘నూయ్యారక్ హెరాలడ్ టిర్బూయ్నల’ పతిర్క నిరవ్హించిన అంతరాజ్తీయ కధానికల పోటీలో “గాలివాన” కధారచయితగా 
దివ్తీయ బహుమతి పొంది, అంతరాజ్తీయ ఖాయ్తినారిజ్ంచారు. ఆ కధ పలు విదేశ భాషలోల్ అనువదింపబడింది. 
 1952 లో బి.ఎన.రెడిడ్ గారి ఆహావ్నానిన్ పురసక్రించుకొని, సెలవు మీద మదార్సుకు వచాచ్రు. వాహినీ సంసధ్తో సంబంధంతో 
బంగారానికి తావి అబిబ్నటల్యింది. ఈయన ఆ సంసధ్ కోసం “బంగారు పాప” కు ముందు రాసిన “రంగులరాటన్ం” చితర్ కధ 1968 లో 
చితర్ంగా తయారై విడుదలైంది. అది ఎంతటి ఘన విజయానిన్ సాధించిందో సరవ్విదితమే. వాహినీ సంసధ్కే “అమరావతి” మునన్గు నాలుగు 
కధలు కూడా రాశారు. ఐతే, తొలుత (1954) లో తెరకెకిక్ంది – ఆధునిక పోకడలతో అభుయ్దయ పధం పటిట్, తెలుగు చలన చితర్ చరితర్కు 
వనెన్ చినెన్లూ, వెలుగు వాసులూ చేకూరిచ్ పెటిట్న “బంగారు పాప”. ఆ చితర్ంతో రెండేళుళ్ సెలవు పెటిట్ వచిచ్న ఈయన మదార్సులోనే సిధ్రపడి 
పోయారు. 
 ఆ తరావ్త “భాగయ్రేఖ, భకత్ శబరి, బికారి రాముడు, భకత్ కుచేల, గార్మదేవతలు” ఇతాయ్ది చితార్లకు కధ, సంభాషణలు; “పరాశకిత్” 
చితార్నికి సంభాషణలు, “రాజమకుటం” చితార్నికి సీర్క్న పేల్ రాసి, పాతర్ల సృషిట్లో సైతం తన పర్తేయ్క నైపుణాయ్నిన్ కనబరచారు. 
 ఆ తరావ్త – రాజమండిర్లో (1931 లో) ఈయనకు సహాధాయ్యుడైన పర్ముఖ నిరామ్త శీర్ సరిదె భావనారాయణగారు 1966 లో 
నిరిమ్ంచిన “గోపాలుడు భూపాలుడు” చితార్నికి రచయితగా గౌరీ సంసధ్తో సంబంధమేరప్రచుకొని, ఆ తరావ్త ఆ సంసధ్ నిరిమ్ంచిన 
“పాలమనసులు, సరాక్ర ఎకస్ పెర్స” చితార్లకు సంభాషణలు రాశారు. గౌరీ వారు కనన్డంలో నిరిమ్ంచిన “సింహసవ్పన్ం” చితార్నికి సీర్క్న పేల్ 
రాశారు. అదే సంసధ్ తదుపరి నిరిమ్ంచిన “దేవుడిచిచ్న భరత్” చితార్నికి కధ, సంభాషణలు సమకూరచ్డమే కాక పర్తిభావంతంగా దరశ్కతవ్ం 
కూడా నెలుపారు. 
 ఈయన తొలుత దరశ్కతవ్భారం వహించిన చితర్ం “బికారి రాముడు”. 
 ఇంకా “సుఖ దుఃఖాలు, చుటట్రికాలు” చితార్లకు కూడా రచన సాగించారు. ఈ నెలలోనే విడుదలయేయ్ వాహినీ వారి “బంగారు 
పంజరం” చితర్ం ఈయన కలంలోని పర్తిభా విశేషాలను మరో నిదరశ్నం. 
 “భకత్ పర్హాల్ద, రకత్ కనీన్రు” చితార్లకు ఈయన కొనిన్ పాటలు కూడా రాశారు. 
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 ఇక నాటక రచయితగా కూడా ఎంతటి ఘన విజయాలను సాధించారో అందరూ ఎరిగినదే. నాగభూషణంగారు పలు చోటల్ 
పలుమారుల్ పర్దరిశ్సూత్నన్ “రకత్ కనీన్రు” నాటకానిన్ ఈయన తమిళ మూల కధకు చేరుప్లు మారుప్లు చేసి, మెరుగులు దిదాద్రు. “బికారి 
రాముడు” నాటకానిన్ కూడా రవి ఆరట్ ధియేటరస్ వారి పర్దరిశ్ంచారు. ‘దూరపు కొండలు, శాంతి నివాసం’ నాటకాలను రేఖా అండ మురళీ 
అధినేత సుపర్సిదద్ హాసయ్ నటుడు పదమ్నాభం పర్దరిశ్ంచారు. చివరి రెండూ రేడియో నాటకాలుగా శోర్తలను కూడా ఆకరిష్ంచాయి. బహుముఖ 
పర్శంసలందుకునన్ వీరి తదితర రేడియో నాటికలు ‘బర్తికిన కాలేజీ, ఇంటలుల్డు.’ 
 “బర్తికిన కాలేజీ” తో పాటు ‘నలల్రేగడి’ నవల, ‘కూలిజనం’ కధలు, ‘చచిచ్పోయిన మనిషి’ అనే లారెనస్ నవలకు అనువాదం ‘చచిచ్ 
సాధించాడు’ అనే డిటెకిట్వ నవల పుసత్క రూపంలో వెలువడి, పండిత పామరులను విశేషంగా ఆకరిష్ంచాయి. 
 ఈయన అభిమాన పాశాచ్తయ్ రచయిత ఎరెన్సట్ హిమింగస్ వే. 
 గత ఆగసట్ 18 న కేందర్ విదాయ్మంతిర్తవ్శాఖ ఏరాప్టు చేసిన సాంసక్ృతిక బృందంలో పర్తినిధిగా ఈయన తూరుప్ ఐరోపా దేశాలైన 
యుగోసోల్వియా, హంగరీ, రుమేనియా, బలేగ్రియా మునన్గు దేశాలలో పరయ్టించి, అకక్డి సూట్డియోలు, ధియేటరుల్ ఇతాయ్ది కళాకేందార్లలోని 
ఆధునిక రీతులను పరిశీలించారు. పెకుక్ విదేశీ రచయితలతో ముచచ్టించారు. 
 వీరు సాహితయ్ంలో ఎంత కృషి చేశారో – వీరి తముమ్డు పాలగుమిమ్ విశవ్నాధం సంగీతంలో అంత కృషి చేశారు. పర్ముఖ 
వైణికులయిన విశవ్నాధంగారు పర్సుత్తం లలిత సంగీతం అసిసెట్ంట పొర్డూయ్సర గా హైదరాబాద ఆలిండియా రేడియోలో పనిచేసుత్నాన్రు. 
 సునిన్తమైన హాసాయ్నిన్ వెకిలితనం లేకుండా హుందాగా, సహజ సుందరంగా నడిపించే నేరుప్ పా.ప.కే చెలిల్ంది. పర్సుత్తం “రెండవ 
అశోకుని మూడు నాళళ్ పరిపాలన” అనే నేటి దేశ కాల, రాజకీయ, ఆరిధ్క, సాంఘిక, విదాయ్ విధానాల పై ఒక చకక్ని వయ్ంగయ్ రచనను 
సాగిసుత్నాన్రు… 
 ఇది కాక వాహినీ వారు నిరిమ్ంచబోయే కొతత్ చితార్నికి, రేఖా అండ మురళీ వారి తాజా చితార్నికి సిర్క్పట్ పని పార్రంభించారు. 
 పా.ప. నిరాడంబరజీవి. నిగరివ్. నిండు కుండ … అజాత శతుర్వు, సరసులు, సహృదయులు, సరవ్సులభులు, మితభాషి. అయితే, 
మొగమాటం లేని తరక్ంతో సంభాషించగలరు గనుకనే సినిమా కధలను వీరితో చరిచ్ంచడానికి పెకుక్ నిరామ్తలు కుతూహల పడుతూంటారు. 
 చామన ఛాయ, విశాలమైన నుదురు, పాపిట తీసిన కార్పు, తెలల్ని దుసుత్లు, గంభీరమైన కంఠం, కళళ్జోడు మాటునుండి తొంగి 
చూసే విపాప్రిన నేతార్లు, చేతిలో ఎపుప్డూ పొగలు చిముమ్తూండే ఖరీదైన సిగరెటుట్, పది మందిలో సైతం పర్తేయ్కంగా కనబడే వయ్కిత్తవ్ం – 
వీటనిన్టి సమనివ్త సవ్రూపమే పాలగుమిమ్ పదమ్రాజు. 

PPP 
 

ఛాయాగర్ హణ దరకుడు పిఛాయాగర్ హణ దరకుడు పి. . దేవరాజ్దేవరాజ్  
( ( జయచితర్  జయచితర్  ––  19751975,  ,  ఆగట్   ఆగట్   సంచిక నుంచీసంచిక నుంచీ))  

 కొందరు జీవితంలో ఏదో చెయాయ్లనుకుంటారు. మరికొందరు ఏమీ అనుకోరు. కాని అనుకోక పోయినా సరే, ఆనవాయితీ వుండడం నుంచి, 
దారి అటే లాగుతుంది. పర్సిదధ్ ఛాయాగార్హకుడు దేవరాజ కు అదే జరిగింది. దేవరాజ తండిర్ గారు పి. శీర్ధర నాటి రోజులోల్ సుపర్సిదుధ్డైన 
ఛాయాగార్హకుడు. సవ్పన్సుందరి, మాయారంభ, మాయలమారి, శీర్లక్షమ్మమ్కధ మునన్గు చితార్లను అదుభ్తంగా చితిర్ంచిన పేరు గలవారు. కాని దేవరాజ 
కు ఆ ఉతాస్హం మొదటున్ంచీ లేదు. దేశాలు తిరగాలని, వూళుళ్ ఏలాలనీ అతను ఉదేద్శించాడు. మదార్సులోనే పుటిట్, పెరిగి, ఇకక్డే చదువు పూరిత్ చేసిన 
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తరావ్త అతని ఆశలకు ఒక దారి కనిపించింది. ‘షిప’ లో జేరాడు. కలకతాత్ నుంచి మదార్సు; మదార్సు నుంచి కలకతాత్ వెళేళ్ ‘షిప’ లో అతని ఉదోయ్గం. 
కొంతకాలం అది బాగానే వునన్టుట్ అనిపించింది. మరి కొంతకాలం కాగానే, దాని మీద విరకిత్ కలిగింది. ఎపుప్డు చూసినా ఒంటరిగా నీటి మీద పర్యాణం. 
తలిల్దండుర్లీన్ సేన్హితులీన్ చూడాలంటే, కషట్ం. ఏదో జైలు జీవితంలా వునన్టుట్ంది గాని, తను ఆశించినటుట్గా 
‘ఊళుళ్ తిరుగుతూ హాయిగా’ లేదు; రాజీనామా చేసి, వచేచ్శాడు. తరావ్త ఏం చెయాయ్లి? తండిర్ గారిలా 
కెమెరా పని నేరుచ్కుంటే? అతనికి ఉతాస్హం లేదు. అలా ఆలోచించి, ఆలోచించి సరే కానిమమ్ని చేరాడు. 
చేరిన తరావ్త అతనికి అందులో ఉతాస్హం కనిపించింది. 

1961 లో పర్సాద పొర్డక్షనస్ వారి ‘అవుట డోర యూనిట’ లో చేరాడు. రెండేళళ్లోనే అతనికి 
‘కెమెరా’ విషయం అవగాహనమయింది.  

తరావ్త పర్సాద వారు అతనిన్ తమ ‘సెప్షల ఎఫెకట్’ సు శాఖకు మారాచ్రు. ఆ పనిమీద అతను 
బొంబాయి వెళిళ్ కొంతకాలం వునాన్డు. ఛాయాగార్హణంలో అతనికి వునన్ ఉతాస్హం ఇందులో 
కనిపించలేదు. బొంబాయి నుంచి మదార్సు వచేచ్సి , రాజలకిష్ వారి కెమెరా యూనిట లో చేరాడు. అపుప్డు 
‘గూఢాచారి 116’ పూరిత్ అవుతునన్ది. రవికాంత నగాయిచ శిషయ్రికంలో ‘ఫరజ్’ చితార్నికి పనిచేశాడు. తరావ్త 
‘మహాబలుడు’ కు చేశాడు. రవికాంత ఆ చితార్నికి దరశ్కుడు కావడం వలల్, చాయాగర్హణానికి సంబంధించిన పనల్నీన్ దాదాపుగా – సహాయకులైన 
దేవరాజ, కృషణ్లకే అపప్జెపాప్రు. ఆ టైమ లో అతనికి మంచి అనుభవం కలిగింది. 

అంతే! ఆ అనుభవంతోనే అతను హీరో కృషణ్ దావ్రా ‘మాసట్ర కిలాడీ’ చితార్నికి ఛాయాగార్హకుడయాయ్డు ! అది అతని తొలి చితర్ం. తరావ్త 
రివాలవ్ర రాణి, రౌడీలకు రౌడీలు, జేమస్ బాండ 777, పసివాని పగ, పంజరంలో పసిపాప, రాజయ్ంలో రాబందులు, అభిమానవతి మొదలైన తెలుపు – 
నలుపు చితార్లకు పనిచేశాడు. 

అతనికి వరణ్చితర్ం తీసే తొలి అవకాశానిన్ వై. వి. రావు కలిప్ంచారు. ఆ చితర్ం – ‘మొనగాడొసుత్నాన్డు జాగర్తత్!’ తరావ్త పిలాల్ ? పిడుగా?, రాణి 
అవుర జానీ (హిందీ), నాకూ సవ్తంతర్ం వచిచ్ంది వరణ్ చితార్లకు పని చేశాడు. వై. వి. రావు నిరిమ్ంచిన ‘ఒకనారి వంద తుపాకులు’ చితర్ంలో కొంత భాగం 
‘సినిమా సోక్ప’ లో వునన్ది. ఆ చితర్ం దావ్రా అతనికి ఆ అవకాశం కూడా కలిగింది. 

“తెలుగులో తొలిసారిగా ‘సినిమా సోక్ప’ లో షూట చేసే అవకాశానిన్ పొందగలిగాను. అందుకు వై. వి. రావు గారే కారకులు” అంటారు 
దేవరాజ. 

కొంతకాలం కిర్తం దేవరాజ సొంతంగా చినన్ చితర్ం తియాయ్లని, మూడు నెలలోల్ పూరిత్ చెయాయ్లనీ పధకం వేశారు – కొతత్ దరశ్కుడితో, కొతత్ 
వాళళ్తో. కాని అది రెండేళళ్యిపోయింది; కొతత్ వాళుళ్ అనుకుంటే, పెదద్వాళళ్తోనే తియయ్వలసి వచిచ్ంది. అపుప్డు ఆ చితార్నికి ‘మటిట్ మనుషులు’ అని పేరు 
పెటాట్రు; ఇపుప్డు దానేన్ ‘పెదిద్ంటి కోడలు’ అని మారాచ్రు. 

“నిరామ్ణ వయ్వహారాలలో పడి, చాలా ఇబబ్ందులోల్ పడాడ్ను. కాని, నిరామ్త జి. వి. యస. రాజుగారు, వెంకటార్జుగారు, సుబాబ్రావు గారు, వేణి 
మూవీస శీర్నివాసరావుగారు మొదలైన మితుర్లు నాకు ఆసరాగా నిలబడి, చితార్నిన్ పూరిత్ చెయయ్డానికి తోడప్డాడ్రు. వారికి ఎపప్టికీ నేను కృతజుఞ్డైన 
వుంటాను. తవ్రలోనే ఈ చితర్ం విడుదల కాబోతునన్ది.” అనాన్రు దేవరాజ. 

“ ‘నాకూ సవ్తంతర్ం వచిచ్ంది’ వరణ్ చితర్ం నాకు నచిచ్న చితర్ం. పనితనం చూపడానికి అవకాశం ఇచిచ్న చితర్ం. నాకు కావలసిన సదుపాయాలు 
ఇచిచ్, కొంతవరకూ నా అభిరుచి మేరకు తియయ్డానికి పోర్తస్హించారు దరశ్క నిరామ్తలు శీర్ లకీమ్దీపక, శీర్ పర్భాకరరెడిడ్. ఈ చితర్ంలో కొంతవరకూ సహజ 
వాతావరణానిన్, వాసత్వికతనూ చూపించడానికి కృషి చేశాము. 
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“నిజం చెపాప్లంటే, సహజ వాతావరణం, వాసత్వికతలు ‘కలర’ లో వచిచ్నంత చకక్గా ‘తెలుపు నలుపు’ చితార్లోల్ రావు. రంగులోల్ ఆ 
సౌకరాయ్లునాన్యి. పైగా నా దృషిట్లో కలరే తేలిక, బాల్క అండ వైట కంటె. పర్తిది ‘మోలడ్’ చేసుకోవలసిన అవసరం లేదు. అందంగా, హాయిగా, 
వాసత్వికంగా ఎలా కావాలంటే అలా, కలర లో చూపవచుచ్ను. అందుకే నేను కలర ఛాయాగార్హణం అంటే ఎకుక్వగా ఇషట్పడతాను.” అనాన్రు దేవరాజ. 

“అపప్టోల్ నేను కె. యస. ఆర. దాసు గారితో ఎకుక్వగా కైరమ చితార్లకు పనిచెయయ్డం వలల్, ననున్ ‘కైరమ ఫోటోగార్ఫర’ అనేవారు – నేనే కైరమూ 
చెయయ్కపోయినా, కాని, నాకు కొతత్ తరహాగా వుండే సాంఘిక చితార్లకు పనిచెయయ్డం అంటే చాలా ఇషట్ం. ఉనన్ది ఉనన్టుట్గా తియాయ్లని అభిలాష. 
అలాంటి అవకాశం వసేత్ ఎంతైనా చెయాయ్లనీ వునన్ది; చెయయ్కలననీ వునన్ది.” అంటారు దేవరాజ. 

“నిజానికి కైరమ చితార్లు నాకు మంచి పేరు తెచాచ్యి. ఆ చితార్లకు నేను ఎపుప్డూ కృతజుఞ్డినే. కాని అవే ఎపుప్డూ అయితే ఉతాస్హం 
తగుగ్తుంది. అంటే ఆ చితార్లకు పనిచెయయ్నని కాదు; అవీ చేసాత్ను. కాని, అందరూ ‘వెరైటీ’ కోరుకునన్టేట్ ఛాయాగార్హకుడు కూడా ‘వెరైటీ’ కోరుకోడంలో 
తపుప్లేదనుకుంటాను. 

కైరమ చితార్లు తియయ్డంలో చాలా ఇబబ్ందులునాన్యి. పర్తి క్షణమూ అకక్డ గండమే. ఎకక్డో కెమెరా పెటాట్లి; తిర్లిల్ంగ గా తియాయ్లి. 
గురార్లుంటే అవి తంతాయి; రివాలవ్ర లు వుంటే బులెటుట్ల్ తగులాత్యి. కొండ అంచుల మీద, ఇంటి కపుప్ల మీదా కెమెరాతో పరుగెతాత్లి. దానికి కొంత 
తెగింపు, సాహసం కూడా అవసరమే. అందుకనే పేరు రావడం కూడా అలాగే వసుత్ంది.” అంటారు ఆయన. 

తెలుగులో ఇకమీదట వరణ్చితార్లకే ఎకుక్వ అవకాశం వుందని దేవరాజ నమమ్కం. “కనన్డం; మలయాళ భాషలవారే ఎకుక్వగా వరణ్చితార్లు 
తియయ్గలుగుతునాన్రు. పర్జలు వరణ్చితార్లు చూడాడ్నికే అలవాటుపడాడ్రు; అంచేత, ముందు ముందు అవే ఎకుక్వగా వసాత్యి” అంటారాయన. 

దేవరాజ వాళళ్ది – ‘ఛాయాగర్హణ వంశం’ తండిర్గారి పోలిక దేవరాజ కు వచిచ్నటేట్, దేవరాజ తముమ్ళుళ్ కూడా ఆ శాఖలోనే పనిచేసుత్నాన్రు. 
కొదిద్ రోజులోల్నే వాళుల్ కూడా ఛాయాగార్హకులుగా కనిపిసేత్ అందులో ఆశచ్రయ్ం ఏమీ వుండదు! 

వై. వి. రావు తవ్రలో ఆరంభించబోతునన్ వరణ్చితార్నికి (‘రోటీ’ ఆధారంగా) దేవరాజ పనిచెయయ్బోతునాన్రు. “తొలిసారిగా, యన. టి. 
రామారావుగారితో పని చెయయ్బోతునాన్ను. వారు ఆశీరవ్దించారు” అనాన్రు దేవరాజ తృపిత్గా. 

PPP నేనెరిగిన మహమ్ద్ రఫీనేనెరిగిన మహమ్ద్ రఫీ  
--  ఎఎ..పుండరీకాకష్యయ్పుండరీకాకష్యయ్  

( ( నిమారంగం నిమారంగం ––  19691969,  ,  మే  మే  సంచిక నుంచీసంచిక నుంచీ))  
      మధుర గాయకుడు మహమమ్ద రఫీ కారణ జనుమ్డు. కళాతపసివ్. పర్తి రోజూ ఆకాశవాణి దావ్రానో, సినిమాల 
దావ్రానో, గార్మఫోన రికారడ్ ల దావ్రానో అసంఖాయ్క  శోర్తలను ముగుద్లను గావించ గలుగ్తునాన్డంటే – ఆయనలో ఏదో 
దైవాంశ ఉందని చెపప్క తపప్దు. ఆయనకా సుశార్వయ్మైన కంఠం దైవదతత్మైనది. గాయకుడిగా ఆయనిన్ గురించి ఎరుగని 
ఆంధుర్లెవరూ ఉండరనడంలో అతిశయోకిత్ ఏమీ ఉండబోదు కాని, వయ్కిత్గా ఆయన ఎంతటి ఉతత్ముడో ఆయనతో మా 
అనుభవాలను వివరించడమే ఈ రచన యొకక్ పర్ధానోదేద్శం.ఆయన గాతర్ం కనాన్ ఆయన హృదయం మరింత 
ఉతత్మమైనది. పరమ సాధువు. సరళ హృదయుడు. ఉదార సవ్భావుడు. శాంతమూరిత్. సహన సంపనున్డు. చొరవా, 
యుకీత్, గడుసుతనమూ, వంచనశకీత్ – ఆయనలో కించితత్యునా కనిపించవు. ఆయన పెదవులపై సదా జిగేల మనే 
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మందహాసంలో కృతిమతవ్ం ఏ కోశానా కనిపించదు. ఆయన నిరాడంబరతవ్ం మా అందరికీ ఎంతైనా ఆశచ్రాయ్నిన్ కలిగించింది. కీరిత్ పర్తిషఠ్లు, 
సిరిసంపదలు ఆయనలో ఏ అతిశయమూ కలిగ్ంచక పోవడం ఎంతో విడూడ్రంగా కనిపిసుత్ంది. అశేష శోర్తల హృదయాలలో, సినీ పారిశార్మికుల 
దృషిట్లో తన సాధ్నం ఎంతటి ఉనన్తమైనదో వయ్కత్ం చేయని నిగరివ్. తానొక పర్ఖాయ్త మధుర గాయకుడని జాఞ్పకం చేసేవారిని ఏ మాతర్ం 
భరించలేడు. పటుట్దల గల మనిషి. ఆ పటుట్దల ఎంత గటిట్దో – ఆయన మాట కూడా అంత గటిట్ది. గణనీయమైన పై గుణగణాలకు 
తారాక్ణంగా కొనిన్ సంఘటనలను వివరిసాత్ను … 

 మా తారకరామా పికచ్రస్ పతాకం కింద “భలే తముమ్డు” అనే చితార్నిన్ ఓ శుభ ముహూరాత్న మేము పార్రంభించిన 
విషయం ఆంధర్ పేర్క్షక మహాశయులకు తెలిసిందే. వాయ్పార రీతాయ్ ఆ చితార్నిన్ ఆదయ్ంతం అతి విశిషట్ంగా, వినూతన్ంగా తయారు చేయాలని మా సంకలప్ం. 
పర్తి అంశం లోనూ ఏదో నవయ్త చూపించాలని మా తాపతర్యం. అందుకే మూయ్జిక విషయం వచేచ్సరికి – మధుర గాయకుడు రఫీ చేత హీరోకు పాటలు 
పాడిసేత్, బావుంటుందనే నిరణ్యానికి వచాచ్ం. మళీళ్ “శీర్ కృషాణ్వతారం” లాంటి ఏ పౌరాణిక చితర్మో, అయి ఉంటే, మాకీ తలంపు కలిగి ఉండేది కాదేమో 
! 

 ఈ మా నిరణ్యానిన్ మా శేర్యోభిలాషులు పలువురు ఆమోదించారు కూడా. రఫీ శార్వయ్మైన కంఠం నించి తెలుగు పాటలు 
వినిపించే సదవకాశం పొందాలని పర్యతిన్ంచాం. 

 కాని, బొంబాయిలో ఆయన పర్తి రోజూ రెండు మూడు రికారిడ్ంగ లకు హాజరవుతూ, సవయ్ంగా ఊపిరి సలుప్కోడానికి సైతం 
వయ్వధి లేనంత బిజీగా ఉంటాడు. మదార్సుకు వచిచ్ పాడేంత తీరుబడి ఆయనకు ఉంటుందా? ఆయనకు రాని తెలుగు భాషలో పాడడానికి అంగీకరిసాత్డా? 
అంగీకరించినా – ఎంత వరకు పాడగలడు? ఆయనకు అఖిల భారత సాధ్యిలో పెదద్ మారెక్ట గల హిందీ చితార్ల మూలంగా ముటిట్నంత పారితోషికం 
చినన్ మారెక్ట గల తెలుగు చితార్ల మూలంగా లభించదని నిరల్క్షయ్ం వహిసాత్డా? 

 ఇలాంటి సంశయాలెనోన్ పొడ సూపాయి. 
 అయినా, ఒక నిరణ్యానికి వచేచ్శాం గనుక – ఇకక్డి నా మితుర్లు శీర్ దాసుగారి దావ్రా బొంబాయిలోని వారి మితుర్లు శీర్ 

ఎన. సి. మీనన గారి మూలంగా రఫీని కాంటాకట్ చేశాం. తన పై ఇంత అభిమానం ఉంచినందుకు రఫీ కృతజఞ్తలు తెలుపుతూ, తెలుగు పాటలు పాడడానికి 
తనకేం అభయ్ంతరం లేదు కాని, తన ఉచాఛ్రణ ఎంత వరకు నిరుద్షట్ంగా ఉంటుందోననన్ సందేహానిన్ వయ్కత్పరచాడు. 

 భాష అవధులు లేనిది సంగీతం. అందుకే, ఆయన తెలుగులో సైతం హిందీ పాటలకు ఏ మాతర్ం తీసిపోకుండా పాడగలరనే 
నమమ్కం మాకుందని ఉతత్రం రాసి ఆయనిన్ కలుసుకోడానికి ఒక ఎంగేజెమ్ంట ఫికస్ చేశాం. ఈ లోగా మా సంగీత దరశ్కులు టి.వి.రాజు గారి చేత డాకట్ర 
సి. నారాయణ రెడిడ్ గారు రాసిన నాలుగు గీతాలను టూయ్న చేయించాక, గత ఆగషుట్ 4న రాజుగారూ, నేనూ విమానంలో బొంబాయికి బయలుదేరాం. 

 బాందార్ పరిసరాలలో పర్శాంతంగా ఉండే పార్ంతమైన వాటర ఫీలడ్ రోడ లోని 44 వ నెంబర భవంతి ఆయన నివాసం. 
సపత్సవ్రాలకు చిహాన్లైన ఏడు సత్ంభాల పై అతాయ్ధునిక రీతులోల్ నిరిమ్ంపబడిన రెండంతసుత్ల భవనమది. ఆ సత్ంభాల మధయ్ కారుల్ ఆపడానికి పర్తేయ్కమైన 
సధ్లం ఉంది. మేడ పైకి వెళళ్డానికి లిఫట్ ఉంది. పై అంతసుత్ ఆయన కుటుంబానికి కేటాయించబడింది. కింది అంతసుత్లో ఆయన పర్తేయ్క గదులునాన్యి. 
ఆయన మామూలుగా అందరీన్ కలుసుకొని మాటాల్డేది అకక్డే. డార్యింగ రూమ నేతోర్తస్వమొనరేచ్లా ఎంతో కళాతమ్కంగా అలంకరించబడి ఉంది. పలు 
రాజకీయ పర్ముఖులతో, దేశ నాయకులతో రఫీ తీయించుకునన్ ఫోటోలు, ఆయన పొందిన రజత పతకాలు, కపుప్లు చకక్గా కొనిన్ అదాద్ల అలమారులలో 
అలంకరింపబడి ఉనాన్యి. ఎకక్డ అటట్హాసంగాని, ఆడంబరంగాని అగుపించవు. ఏ కోశం నించి చూసినా అది ముసిల్మ ల నివాస సధ్లమనిపించదు. రఫీ 
కూడా సామానయ్మైన గళళ్ లుంగీ, లాలీచ్ ధరించి ఉనన్ వాడలాల్ – తన నిరమ్లమైన సహజ మందహాసంతో మాకు సావ్గతమిచాచ్డు. కుశల పర్శన్లయాయ్క, 
“తెలుగు మహాజనులను తెలుగు పాటలతో నేను రంజింప జేయగలిగ్తే – ఇంత కనాన్ నేను కోరుకునే అదృషట్ం ఇంకేం ఉంటుంది ! అది కేవలం 
భగవంతుని అనుగర్హమనే చెపాప్లి.” అనాన్డాయన ఎంతో వినయంతో. అంతటి విదవ్తుత్ గల వయ్కిత్కి వినయ విధేయతలు పర్తేయ్క భూషణాలు. 
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 అనవసర కాలయాపన జరగకుండా ఆయన వెంటనే రెండు పాటలను ఉరూద్ లిపిలో రాసుకుని వెళిళ్, హారీమ్నియమ ముందు 
కూరుచ్నాన్డు. పర్తి పదం అరధ్ం, భావం తెలుసుకునాన్క – హారోమ్నియమ వాయిసూత్, ఎంతో ఓపికతో ఓ గంట పాటు సాధన చేశాడు. ఆయన ఏకాగర్తకు, 
దీక్షకు, కృషికి ఎంతైనా అభినందించక తపప్దు. ఆ తరావ్త ఆయన “ముచచ్టైన మీ భాషను నేనెకక్డా ఖూనీ చేయలేదు కదా?” అనాన్డు. 

 “ఎంత మాట!” అనాన్ను. నిజానికి ఆ తెలుగు పదాలు ఆ శార్వయ్మైన కంఠంలో కొతత్ సొంపును సంతరించుకునన్టుల్నాన్యి. 
 ఇక, కాలీష్టల్ విషయాలు ఏరాప్టు చేసుకోడానికి మరాన్డు కలుసుకునేందుకు నిశచ్యించి, అలాగే మళీళ్ కలుసుకునాన్ం. 

వెంటనే ఆయన వెళిళ్ హారోమ్నియమ ముందు కూరుచ్నాన్డు. మాకు పాడి వినిపించాడు. పరభాషోచాఛ్రణలో సప్షట్త సాధించడానికి ఆయన కిర్తం 
రాతర్ంతా ఎంత నిరివ్రామమైన కృషి సలిప్ ఉంటాడో ఊహించుకొని, మేము చకితులమయాయ్ం. 

 మిసట్ర జహీర, రఫీ బావమరిది; ఆయన కారయ్దరిశ్ కూడాను. ఆయనతో రఫీ సంపర్దించాక, డైరీ తిరగేశాడు. శంకర – 
జైకిషన, లకీష్కాంత – పాయ్రేలాల మునన్గు సంగీత దరశ్కులతో తన పాటల రికారిడ్ంగ లను వాయిదా వేయడానికి వీలవుతుందేమో కోరమని జహీర తో 
చెపాప్డు. 

 బొంబాయిలో ఒక రోజుకు రెండు పాటలు, ఒకోక్సారి మూడు నాలుగు పాటల రికారిడ్ంగస్ లో కూడా పాలొగ్నడం ఆయానకు 
పరిపాటి. కాని, మా చితర్ంలో మాతర్ం తను పాడవలసిన ఆరు పాటలకు ఆరు రోజుల కాలీష్టుల్ ఇచాచ్డు. “నాకు రాని భాష కదా – అందుకనే ఎకుక్వ 
రోజులు కాలీష్టుల్ ఇచాచ్ను” అనాన్డాయన. 

 ఇక పారితోషికం గురించి – తెలుగు మారెక్ట చినన్దనన్ విషయానిన్ మేం పర్సాత్వించ నవసరం లేకుండా ఆయనే 
సముచితంగా నిరణ్యించాడు. మా ముకూక్ ముఖం ఆయన ఎరుగడు. అయినా, మా మీద సంపూరణ్ విశావ్సం ఉంచి, మమమ్లిన్ కనీసం అడావ్నస్ అయినా 
అడకక్పోవడం లోనే ఆయన సంసాక్రం వెలల్డయింది. ఆయనకు ధనం కనాన్ సంగీతారాధానే ముఖయ్మవడానికి ఇదొక నిదరశ్నం. 

 ఆగసట్ 22 ఉదయం ఎనిమిదినన్రకు రఫీ జహీర తో విమానంలో మదార్సు చేరుకునాన్డు. విమానాశర్యం బయట కారులో 
నా పకక్న కూరోచ్గానే జేబులోంచి కొనిన్ కాగితాలను తీశాడు. ఆ కాగితాలు ఆయన ఉరూద్లో రాసుకునన్ మా పాటలే ! కారు సాట్రట్ వగానే ఆ పాటలను 
మృదువుగా గానం చేయసాగాడు. అపుప్డపుప్డు నా ముఖ కవళికలను కీర్గంట పరిశీలిసూత్, “ఉచాఛ్రణ కరెకట్ గా ఉందా?” అని అడగసాగాడు. నాకు 
నవొవ్చిచ్ంది. ఆయన కారయ్దీక్షను పర్శంసించకుండా ఉండలేకపోయాను. 

 రఫీ కోసం ఉడ లాండస్ లో ఒక ఫాల్ట ను బుక చేశాం. అకక్డ తన పెటేట్ బేడా పడెయయ్గానే, టీ పుచుచ్కొని, కాసేస్పయినా 
విశర్మించకుండా “ఇక రిహారస్లస్ కు పోదామా?” అనాన్డు వెంటనే. 

 ఆ నాడు ఉదయం పదినన్ర నించి పనెన్ండువరకు మా చినబావగారు శీర్ తిర్వికర్మరావుగారి ఆధవ్రయ్ంలో రిహారస్లస్ 
జరిగాయి. సాయంతర్ం నాలుగు నించి ఏడునన్రవరకు శీర్మతి సుశీలతో జంట పాటల రిహారస్లస్ జరిగాయి. అసలంతవరకు శీర్మతి సుశీలకు తెలీదు 
తాను రఫీతో కలిసి పాడబోతునాన్నని. ఆ విషయం తెలియడంతో ఆమె ఎంతో ఆనందించింది. “రఫీ గారితో కలిసి పాడాలనన్ నా చిరకాల వాంఛ ఇంత 
తవ్రగా నెరవేరుతుందని నేను కలలో కూడా అనుకోలేదు సుమండీ !” అంది. ఇక తోటి పేల్బాక ఆరిట్సట్ ల పటల్ రఫీ చూపే సహకారం, ఇచేచ్ గౌరవం ఇంతా 
అంతా కాదు. “నేను మీ భాషలో పాడబోతునాన్ను. అలాగే మీరు కూడా లతా మంగేషక్ర లా మా భాషా చితార్లలో కొనిన్ పాటల పాడాలి,” అనాన్డు రఫీ 
ఆమెతో. 

 రిహారస్లస్ లో మా సంగీత దరశ్కులు టి. వి. రాజు గారు, అయన సహాయకులు విజయా కృషణ్మూరిత్గారు హారోమ్నియమ పై 
ఏవైనా కొతత్ సంగతులు వినిపిసేత్, “ఆ హా ! భేష !” అంటూ అపప్టికపుప్డు మెచుచ్కొని, ఎంతో పోర్తాస్హమిచేచ్వాడు రఫీ. 

 ఆ మరాన్డు రికారిడ్ంగ కు ఏరాప్టు చేశాం. 
 రికారిడ్ంగ కు వెళళ్డానికి ముందు శీర్ ఎన. టి. ఆర. ను దరిశ్ంచాలని రఫీ కోరాడు. హిందీ హీరోల గాతర్ పరిధులకు తగగ్టుట్ 

షమీమ్కపూర, ధరేమ్ందర్ మునన్గు వారికి – ఒకొక్కక్రికి ఒకోక్ శృతిలో పాడడం రఫీకి అలవాటు. అందుకోసం ఆ ఆరిట్సట్ ల టెర్నడ్ ను పరిశీలించాలిస్న 
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అవసరం ఎంతైనా ఉంది. మా బావ గారు శీర్ ఎన. టి. ఆర తో రఫీ తేనీరు సేవించి, పిచాచ్పాటి కబురల్తో సరదాగా కాలకేష్పం చేసినంత సేపూ ఆ 
పరిశీలనలు జరిపాడు. అందు నిమితత్మే “శీర్ కృషాణ్వతారం” చితార్నిన్ కూడా తాను ఒకసారి చూడాలని కోరి, చూసి ఎంతో ఆనందించారు కూడా. 
రికారిడ్ంగ లో రఫీ పాడవలసిన మెదటి పాట – 

 “ఎంతవారుగాని, వేదాంతులైనగాని 
 వాలుచూపు సోకగానే – తేలిపోదురోయ !” 
 పది గంటలకు పార్రంభమైన రికారిడ్ంగ గంటనన్రలో ముగిసింది. మైక ముందు రఫీ నిలుచునాన్డంటే పాట’ ఓకే. అయింది’ 

– అనే వరకు అకక్డిన్ంచి కదలడనన్ మాట. పది టేక లయినా సరే – ఎంతసేపైనా అలాగే నిలుచుండిపోతాడు. ఎపుప్డో ఏ ఐస వాటరో తపప్ మధయ్ మధయ్ 
టీ కూడా పుచుచ్కోడు. ఎపుప్డూ ఏర కండిషనడ్ రూమ లో ఉంటూ, సదా ఐస వాటర పుచుచ్కుంటునాన్ – ఎనన్డూ ఆయన కంఠం ఆయన సావ్ధీనం 
తపప్దు. ఇది కూడా భగవంతుడు ఆయనకు ఇచిచ్న వరమేమో ! అసలు మధయ్ మధయ్ గొంతు కూడా సవరించుకోడు ! రికారిడ్ంగ ఓ.కే – అయిందనన్ 
తరావ్త “ఏక కప గరమ ఛా!” అని మనం అడిగితే అపుప్డు “హ( హ( ! అభి పీయేంగే!” అని ఎంతో వినమర్ంగా అంటాడు. 

 ఇలా ఆయన ఆరు రోజుల కాల షీటుల్ ఇచిచ్న ఆరు పాటలూ నాలుగు రోజులోల్నే రికారడ్యి పోయాయి. “ఏ పాటైనా రీటేక 
చేయాలంటే, మీరు సంకోచించకుండా చెపొప్చుచ్” అనాన్డు రఫీ ఒకసారి. “మాకు సంపూరణ్ సంతృపిత్ కలగనిదే ఓ-కే చేసాత్మా?” అనాన్ను నేను. 

 తన గీతాలలోని భావాలను రఫీకి ఉరూద్లో తరుజ్మా చేసి చెపప్డానికి పర్తేయ్కంగా విచేచ్సిన డాకట్ర సి. నారాయణ రెడిడ్ గారు 
సైతం రికారిడ్ంగ లు ముగిశాక ఆ పాటలనీన్ విని రఫీ సప్షట్మైన తెలుగు ఉచాఛ్రణకు అచెచ్రువొందారు.  

 రఫీ పాటల రికారిడ్ంగ జరిగిన విజయా గారెడ్నస్ లోనే ఒక హిందీ చితర్ం తాలూకు ఔట డోర షూటింగ జరగసాగింది. 
అందులో పాలొగ్నడానికి విచేచ్సిన పర్ముఖ హిందీ నటులు ధరేమ్ందర్, తివారీ – విరామ సమయంలో రఫీ పాడిన ఆ తెలుగు పాటలు విని, తమ చెవులను 
తామే నమమ్లేకపోయారు. “నేటి నుంచి నీ పేరు రఫీరావ” అని చమతాక్రంగా పర్శంసించారు. శీర్మతి సుశీల గాతార్నిన్ కూడా “సుశీలా మంగేష” అని 
మెచుచ్కునాన్రు. 

 రపీది పసిపాప మనసత్తవ్మనే చెపాప్లి, సౌజనయ్మూరిత్, సౌముయ్డు, నొపిప్ంచక  తానొవవ్క పర్వరిత్ంచే మనసత్తవ్ం. 
 ఇంకోసారి రికారిడ్ంగ జరుగుతూనన్ తరుణంలో మా అమమ్గారు వచాచ్రనన్ విషయం రఫీకి తెలిసింది. రికారిడ్ంగ ముగిసిన 

వెంటనే “మీ అమమ్ గారు ఏరీ ?” అంటూ మా అమమ్ గారి దగగ్రికి వెళిళ్ నమసక్రించి, “మీకు కొడుకులు ఇదద్రు కాదు; ముగుగ్రు. నేనూ మీ కుమారుడేన్.” 
అంటూ ఆమెకు నమసక్రించాడు. ఆమె ఆనందాతిరేకంతో ఆనంద భాషాప్లు రాలుసూత్, “నీ కంఠంతో ఎందరికో వీనుల విందు ఒనరేచ్ నువువ్ ధనుయ్డివి, 
నాయనా!” అని మనసారా ఆశీరవ్దించింది. 

 రఫీ శాఖాహారి. ఇడీల్లంటే చాలా ఇషట్ం. మితంగా భోంచేసాత్డు. ఉదయం ఐదు గంటలకు మేలొక్నగానే నూయ్ ఉడ లాండస్ 
హోటల కు దాదాపు మైలునన్ర దూరంలో ఉనన్ ఎడవ్రట్ ఇలియటస్ రోడ బీచ కి కాలినడకనే వెళిళ్ వచేచ్వాడు. తెర ముందు కాక తెర వెనుక ఉండే వయ్కిత్ 
శారీరం గురించే కాక శరీరం గురించి కూడా ఇంత శర్దధ్ తీసుకొనడం ఎవరికైనా విచితర్ంగానే ఉంటుంది. బొంబాయిలో ఉనన్పుప్డైతే పర్తి రోజూ టెనిన్స 
ఆడుతాడట. 

 రఫీకి పెదాద్ పినాన్ అనే తారతమయ్ం లేదు. ఆఖరికి మా ఆఫీస బాయ లు ఏ టీయో, ఐస వాటరో తెచిచ్ ఇసేత్, “షుకిర్యా,” అని 
ఎంతో వినయంగా కృతజఞ్తలు తెలిపేవాడు.  తన గాతార్నిన్ ఎవరు మెచుచ్కునాన్, “అంతా భగవంతుని కృప” అంటూ ఆ ఘనతను భగవంతునికే 
ఆపాదించేవాడు.  బొంబాయికి తిరిగి వెళేళ్ ముందు “మీ అమమ్ గారికి మరో సారి పర్ణమిలేల్ అదృషాట్నిన్ నాకు కలిగించరూ?” అని కోరాడు రఫీ. 
పెదద్లంటే ఆయన కంత భకిత్ గౌరవాలు. మా చితార్నికి పాటలు పాడి రఫీ మమమ్లిన్ వదలి బొంబాయికి వెళిళ్పోయినా – మా అందరి హృదయాలలో 
పర్తేయ్కమైన సాధ్నానిన్ ఆకర్మించుకునాన్డు. ఆ మంచి మనిషి గుణగణాలను, మాతో ఆయన గడిపిన దినాలను ఎనన్టికీ మరువలేము. 
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 మా చితర్ం కోసం ఆయన పాడిన గార్మఫోన రికారుడ్లు ఈ నెలలోనే వికర్యానికి విడుదలవుతునాన్యి. తనను అభిమానించే అశేష తెలుగు 
కళాభిమానులను వారి భాషను తన కంఠంతో వినిపించే అవకాశం కలగడం తన అదృషట్ంగా భావించిన రఫీకి – ఆ రికారుడ్లు విడుదలయాయ్క  శోర్తలు 
ఆనందానిన్ పొందగలిగితే ఆయన నిరివ్రామ కృషి, తపసుస్ ఫలించినటేల్. ఇనిన్ గుణ విశేషాలను ఒకే వయ్కిత్లో చూడగలిగిన నేను – ఈ విషయాలీన్, నా 
అనుభూతులనూ చలన చితర్ కళాభిమానులైన మీ అందరికీ తెలియజేయడం నా ధరమ్ంగా భావించాను. తతఫ్లితమే ఈ వాయ్సం. 

జిజి..  రయయ్రయయ్    
((ఫిలామ్లయఫిలామ్లయ    ––  11997755,,  డి ంబర్డి ంబర్    సంచిక నుంచీసంచిక నుంచీ))  

  
“మాది లవ మేరేజ అండి. మేమిదద్రం పేర్మించుకొని, గూడూరుకు పారిపోయి 

అకక్డ చకాక్ పెళాల్డేసుకునాన్ం. మా ఆవిడ ఇపుప్డు నిండు చూలాలు కూడాను,” అనాన్డు 
ఇంతవరకు 50 చితార్లలో నటించిన జి.వీరయయ్. 

 “అలాగా! శుభం! గుమమ్డి పండు లాంటి అబాబ్యి మీకు కలుగుతాడులెండి,” 
అనాన్డు వీరయయ్. 

 “మధయ్ భగవంతుని దయ ఏమిటి? అంతా మీ శర్మ ఫలితం,” అనాన్ను.  
 “అవునండి,” అనాన్డు వీరయయ్ ముందు మందహాసం చేసి, తరావ్త అందులోని 

అంతరారధ్ం బోధపడినటుల్ంది-విరగబడి నవావ్డు. ఆయనెందుకలా నవువ్తునాన్డో అరధ్ం కాక 
పర్శాన్రధ్కంగా చూసూత్నన్ భారయ్ చెవిలో ఆ జోక విడమరిచ్ చెపాప్డు. సిగుగ్తో ఆమె ముఖం 
ఎరుపెకక్గా తురుర్మని వాళిళ్ంటోల్కి పారిపోయింది. “భలే జి. వి. జి. గారు” అనాన్డు వీరయయ్ 
నవువ్తూ. 

 “మీకు నాకనాన్ ఒకక్ “జి” మాతర్ం తకుక్వ. లేకపోతే నా అంత పొడగరి అయి 
ఉండేవారేమో!” అనాన్. 

 “అవునవును, సార! నేను ‘జి. వి.’ ని మాతర్మే కదా? అంటే ‘జీవి’-కషట్జీవిని” 
అనాన్డు వీరయయ్. 

 ఆయన పరిచయం ఆయన వాకాయ్లోల్నే – 
* * * * * 

 నలొగ్ండ జిలాల్ సూరాయ్పేట తాలూకాకు చెందిన ఫణిగిరి గార్మంలో 1947 ఫిబర్వరి 5న పుటాట్ను. గటుట్ నరస్మమ్, గటుట్ 
సింహాదర్యయ్ మా జననీ జనకులు. నాకొక అకక్ మాతర్ం ఉంది. పేద కుటుంబం మాది. ఫణిగిరి గార్మసుధ్లు సాయంతో అకక్డే 8వ తరగతి వరకు 
చదివాను. హైసూక్లు చదువుకు సూరాయ్పేటకు మా అమమ్తో చేరుకునాన్ను. వెంపటి బచచ్యయ్గారనే ఆయన సాయంతో జిలాల్ పరిషత హైసూక్లోల్ 
చేరాను. అకక్డ H.S.C. ఫైనల ఇయర సూట్డెంట అసోసియేషన లో ఇండిపెండెంట గా “తెలుగు శాఖ” సెకెర్టరీగా గెలిచాను కాని, H.S.C. పరీక్షలోల్ 
ఓడిపోయాను. దాంతో చదువుకు బేర్క పడింది. ఏదైనా ఉదోయ్గం చేయక తపిప్ంది కాదు. కాని, నాకకక్డ ఏం ఉదోయ్గం దొరుకుతుంది? ‘చెడి 
చెనన్పటన్ం చేరు’ అని కదా పెదద్లనాన్రు? అకక్డి ఉపాధాయ్యులు, ఇతర మితుర్ల సహాయంతో 1967 లో నేలపటల్ గోపాలరావుగారనే వయ్కిత్తో కొటుట్ 
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ఉంది. ఆ కొటుట్లో కాగితం పువువ్లు కటట్డం నా పని. రోజుకు 5 రూపాయల కూలి. ఆ కొటుట్లో పని చేయడం వలల్ తరచు సూట్డియోలకు వెళళ్వలసి 
వసూత్ండేది. 

 ఒక రోజు వాహిని సూట్డియో 1వ ఫోల్ర లో “చికక్డు-దొరకడు” షూటింగ సమయంలో డైరెకట్ర బి.విఠలాచారయ్గారిని 
కలుసుకోవడం జరిగింది. నాకంతకు ముందే సినిమాలలో ఎందుకు పర్యతిన్ంచకూడదు – అనే తలంపు కలిగింది. వెంటనే నా కోరెక్ను విఠలాచారయ్ 
గారికి వెలల్డి చేశాను. ఆయన నవువ్తారేమో అనుకునాన్ను. ఎంచేతంటే నా పొటిట్ ఆకారానికి ఎవరు వేషం ఇసాత్రు? అలాంటి పాతర్లు చితార్లోల్ 
ఉంటాయా? కాని, ఆయన నవవ్లేదు. తపప్కుండా ఇసాత్ననాన్రు. నా పరిసిధ్తి వివరించాను. తన “అగిగ్దొర” చితర్ంలో “దొడడ్దొర” పాతర్నిచాచ్రు. అదే 
నా తొలి చితర్ం. అంచేతే నా లెటర హెడ లో ఆ పేరు వేసుకునాన్ను. 

 అంతకు ముందు గోలడ్న సూట్డియోలో హీరో శోభన బాబు గారిని కలుసుకునన్పుప్డు “బాబూ! భావనాన్రాయణగారిని గాని, 
విఠలాచారయ్గారినిగాని కలుసుకో. వాళుళ్తీసే జానపదచితార్లలో నీకు ఛానుస్లు ఇసేత్ నువువ్ మదార్సులోనే సిధ్రపడిపోవొచుచ్గా?” అని సలహా 
ఇచాచ్రు. భావనాన్రాయణగారేమో “నేనిపుప్డు జానపద చితార్లు తీయడం లేదు” అనాన్రు. విఠలాచారయ్గారి ధరమ్మా అని సినిమా నటుడన్యాయ్ను. 
అలా ఆ తరావ్త పది చితార్లలో నటించాక శీర్ శోభన బాబు గారిని కలుసుకొని, “మీ దయవలల్ పది చితార్లలో ఆకట్ చేశానండి.” అనాన్ను. “వెరీ గుడ! 
ఇక నీకేం ఢోకా లేదు.” అని ఆశీరవ్దించారాయన. ఆ తరావ్త మరో 27 చితార్లలో నటించాను. ఇలా ఇండసీట్ర్లో పెదద్వారందరి కరుణకు పాతుర్డిన్ 
కాగలగడం నా పూరవ్జనమ్ సుకృతమనే అనుకోవాలి. 

 డైరెకట్ర బి. ఎస. నారాయణరావుగారు “మేనకోడలు” చితర్ంలో మంచి వేషం ఇచాచ్రు. అలా శీర్యుతులు సునీల చౌదరి, కె. 
రాఘవులు, దాసరి నారాయణరావుగారల్ ఆదరణ లభించింది. దాసరి నారాయణరావు గారు తొలుత దరశ్కతవ్ం వహించిన “తాత – మనవడు”లో 
మంచి ఛానుస్ ఇచాచ్రు. ఆయన ఆ తరావ్త దరశ్కతవ్ం వహించిన “సంసారం – సాగరం, బంటోర్తు భారయ్, రాధమమ్ పెళిళ్, తిరుపతి, దేవుడే దిగివసేత్, 
లక్షమ్ణ రేఖ, బలిపీఠం” పర్తి చితర్ంలోనూ నాకు ఛానుస్లు ఇచిచ్, పోషించారు. ఇపప్టికీ నేనేదైనా ఫిలిమ కంపెనీకి వెళేత్,” ఆదుగోరా, దాసరిబిడడ్ 
వచాచ్డు.” అంటూంటారు. ఇంకా “వీర పూజ, రకత్ సిందూరం, భలే మొనగాడు, చినాన్రి పాపలు, సపత్ సవ్రాలు, అగిగ్ మీద గుగిగ్లం, పేదరాశి పెదద్మమ్ 
కధ, రాజసింహ, అగిగ్ వీరుడు, ఉకుక్పిడుగు, కధానాయిక మొలల్, గండర గండడు, భలే పాప, ఇంటి గౌరవం, అదృషట్దేవత, సుగుణ సుందరి కధ, 
వికర్మారక్ విజయం, పంచకలాయ్ణి-దొంగల రాణి, పిలాల్-పిడుగా, సి.ఐ.డి. రాజు, ఆడపిలల్ల తండిర్, ఆసిత్ కోసం, దేవుడు చేసిన పెళిళ్, వయసొచిచ్న 
పిలల్, మా ఊరి గంగ, గుణవంతుడు, సంసారం, ఈ కాలపు పిలల్లు, బంగారు మనిషి, కోటలో పాగా” తెలుగు చితార్లు, “రాణి ఔర లాల పరి 
(హిందీ), వాగాధ్న (కనన్డం), కులందై ఉళళ్ం, కలియుగ కణణ్న (తమిళం), చితర్మేళ, విమోచన సమరం, (మలయాళం) చితార్లలో నాకు 
అవకాశాలిచిచ్న దరశ్క నిరామ్తలందరికీ కృతజుఞ్డిన్. కొనిన్ తమిళ, హిందీ నాటకాలలో కూడా నటించాను. “రకత్ కనీన్రు” హిందీ నాటకంలో తరచు 
పాలొగ్ంటూంటాను. 

 ఒకపుప్డు నేను “ముతుత్ చిపిప్ బేర్సరీస” అనే బేర్సరీస తయారు చేసే సంసధ్లో మేనేజర గానూ పని చేశానండోయ! అపుప్డే ఆ 
కొటుట్కు ఎదురింటోల్ ఉండే మలిల్కతో పరిచయమైంది. ఆ పరిచయం పేర్మగా మారింది. మేం తరచు రహసయ్ంగా కలుసుకుంటూండే వాళళ్ం. “నేను 
నీకనాన్ పొటిట్ కదా?” అనాన్ను. “పొటిట్ అయితే ఏమండి? మీ మంచి గుణం ననాన్కరిష్ంచింది.” అందామె. మా వివాహానికి ఆమె తలిల్తండుర్లు 
అంగీకరించలేదు. వెంటనే మేం 24-6-74 న వెంకటేశవ్రుల్ అనే మితుర్ని సాయంతో గూడూరుకు పారిపోయాం. అకక్డ ఓ దేవాలయంలో శీర్ 
రామచందర్యయ్గారు, పలువురు బంధుమితుర్ల ఆశీరావ్దాలతో భకిత్ గీతాలు గార్మఫోన లో వినిపిసూత్ండగా మా వివాహం జరిగిపోయింది. మా 
వివాహానిన్ చూటూట్ మేడల మీద నించి, బండల్ మీద నిలబడి – ఎంతో మంది తిలకించడం చూసి, “మలిల్కా! వాళుళ్ మనలిన్ చూసి 
నవువ్కుంటునాన్రనుకుంటునాన్వా?” అనాన్ను. “నవివ్తే నవవ్నీయండి. అది నేను పటిట్ంచుకుంటేగా? ఈ మాతర్ం భరించలేకపోతే మీకు భారయ్నెలా 
అవుతాను?” అంది. మలిల్క నా అరాధ్ంగి అవడం కూడా నా పూరవ్జనమ్ సుకృత మనుకుంటూంటాను.  
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 సరే … పెళళ్యిన వెంటనే నేను ‘తిరపతి’ షూటింగ లో పాలొగ్నడానికి ఏకాయెకీన బెంగళూరుకు వెళళ్వలసి వచిచ్ంది. 
అకక్డే మా హనీమూన. బెంగళూరులో శీర్యుతులు రాజ బాబు, దాసరి నారాయణరావు, నిరామ్త పర్సాదరావు, శీర్రాజ, రాఘవరావు, 
ఛాయాగార్హకుడు మణి, నటులు మురళీమోహన, చిటిట్బాబు, అపాప్రావు, సూరయ్చందర్రావు, సువాసు, ఏచూరి పర్భృతులు నూతన దంపతులైన 
మమమ్లిన్ హృదయపూరవ్కంగా ఆశీరవ్దించారు.  

 ఈ లోగా మలిల్కను నేను లేవదీసుకుపోయానని – మదార్సులో నా సేన్హితులు ముతుత్సావ్మి, రామస దొరైలు పోలీస సేట్షన 
లో ఉనాన్రని తెలిసి, ఎకాయెకీన సతీ సమేతంగా మదార్సుకు చేరుకునన్ వెంటనే ఆ పోలీస సేట్షన కు వెళాళ్ను. మా వివాహం గురించి అంతా 
చెపాప్ను. “అలా తొందరపడవచాచ్?” అని పోలీస సేట్షన లో ముందు ననున్ తిటిట్నా, తరావ్త మా ఇదద్రినీ ఆశీరవ్దించారు! 

 ఇలా ఎందరో సహృదయుల ఆశీసుస్ల వలల్నే నేనిలా జీవ యాతర్ సాగిసుత్నాన్ను. “తాతా మనమడు” వగైరా చితార్ల ఫంక్షన 
లకు ఇతర నటీనటులతో పాటు ననూన్ మన రాషట్రం లోని ముఖయ్ కేందార్లకు తీసుకు వెళళ్డమే కాక అకక్డ మూగిన జనవాహినికి నేను కనిపించేలా 
కొందరు ననున్ భుజాల మీద ఎకిక్ంచుకొని పరిచయం చేసూత్ంటే, నా కళుళ్ చెమమ్గిలుల్తూంటాయి. 

 పేర్క్షకుల ఆదరాభిమానాలు కూడా పొందగలిగిన నేను నిజంగా అందరికీ ఎంతో ఋణపడి ఉనాన్ను. నిజమేనండి. లేకపోతే 
– అందరికనాన్ పొటిట్వాడన్యిన నేను నటుడుగా సిధ్రపడడమేమిటి? అంతా సహృదయుల చలవ వలల్నే కదా? 

* * * * * 
 “అయినా, ఈ కాగితం పూలు కటేట్ వృతిత్ని మాతర్ం మానలేదనన్ మాట?” అడిగాను ఫోటోలు తీసూత్. 
 “ఎలా మానగలనండి! మదార్సుకు నేను వచిచ్న కొతత్లోల్ నాకు జీవనోపాధి కలిగించింది ఈ కాగితం పూలే కదా? షూటింగ 

లు లేనపుప్డు ఈ పనే. నేను మదార్సుకు వచిచ్నపప్టున్ంచి ఈ గుడిసెలోనే కాపురముంటునాన్ను. ఇపుప్డు పాతిక రూపాయల అదెద్.” అని వీరయయ్ 
అంటూండగా అతని భారయ్ సమీపంగా పాకలో ఉనన్ కొటుట్లోంచి ఒక గోలీ సోడా తీసుకొచిచ్ంది. 

 “తీసుకోండి, సార! మంచి ఎండలో వచాచ్రు,” అనాన్డు వీరయయ్, సోడాకాయను బొటన వేలితో కొటిట్ ఇసూత్. “మా లాంటి 
చినన్ వేషాలు వేసే వారిని, అందులో నా లాంటి పొటిట్వాడిన్ పతిర్కలలో ఎవరు పరిచయం చేసాత్రండీ – మీరొకక్రు తపప్. అందుకే జి. వి. జి. గారంటే 
ఈ ఇండసీట్ర్లో మంచి పేరు.” అనాన్డు వీరయయ్. 

 “అలాగా? నా కంత మంచి పేరుందా?” అనాన్ను లోపల పొంగిపోతూనన్ సోడాదార్వకం పైకెగయకుండా సీసా మూతి వదద్ 
అరచేతిని అడడ్ంగా నొకిక్ ఉంచి. 

 “మీ దారి మీదే సార! మీరు లేని పోని సినిమా రాజకీయాలలో తల దూరచ్రు. సెట స కు వసూత్ంటారు. మీ పనేదో 
చూసుకుంటారు. ఎదో జోక వేసి అందరీన్ నవివ్ంచి వెళిల్పోతూంటారు,” అనాన్డు వీరయయ్. 

 “చూడండి. కాగితం పువువ్లంటే ఎందరికో చులకన. కాని, మీలాంటి వారికి ఇది జీవనోపాధి. ఎంత పెదద్ ఉదాయ్నవనం సెట 
వేసినా ఈ కాగితం పూలు లేకపోతే అందం, నిండుతనం ఎకుక్డుంటాయి? కాని, మీ శీర్మతి పేరు మంచి పువువ్ పేరు. మీరిదద్రూ, కలకాలం చిలకా 
గోరింకలాల్ ఉండాలి,” అని నేను కూడా ఆశీరవ్దించాను. 

** 


