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

 

      టిటి.. ..ఎఎ ..శరమ్శరమ్    
ఆరుట్ఆరుట్   డై రెకట్ రుడై రెకట్ రు      

((తెలుగు నిమాతెలుగు నిమా  11994488,,  ఏపిర్ ల్ఏపిర్ 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!! 

*  *  * 
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 
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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.  

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.      

*** 

     వచేచ్నెల మరో ఫాల్  బాయ్క్ 
COMMENTS 

http://koumudi.net/comments/november_2016/nov16_flash_back_comments.htm

