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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 

 
 

 

‘‘రకత్ కనీన్రురకత్ కనీన్రు’ ’ నాగభూషణంనాగభూషణం  
  

ఒంగోలు తాలూకా అనకరల్పూడి మంలో 1922వ సంవతస్రం, మారిచ్ 19వ 
తేదీన నేను పుటాట్ ను.  సవ్ మం ఆ వూరెనౖా, నేను పెరిగింది నెలూల్ రులోనే. మా నానన్గారు 
నెలూల్ రులో రెస్ౖ మిలుల్ లో చినన్ ఉదోయ్గం చేసుత్ ండేవారు. నా విదాయ్భాయ్సమంతా నెలూల్ రులోనే 
గడిచింది. వి.ఆర్. కాలేజీలో ఇంటరీమ్డియేట్ 1941 లో పాయ్సయాయ్ను. 

ఈ కాలం విదాయ్రిథ్ జీవితం మాదిరిగా, నా జీవితం కూడా అలల్రి చిలల్రగానే 
గడిచింది. ఆ రోజులోల్  పర్తిభా అధిపతి కీ. శే. ఘంటసాల బలరామయయ్ గారు కూడా నెలూల్ రులోనే 
ఉండే వారు. పారుక్లో ఆయన మి లతో చీటల్పేక ఆడుతుంటే, మా బృందమంతా అలల్రి 
చేసుత్ ండేది కూడా. కాని యిపుప్డా విషయాలు తలుచుకుంటుంటే చాల సిగుగ్  వేసోత్ ంది––అంత 
ఆకతాయిగా ఎటాల్  తిరిగానా అని! 

నాకు చినన్తనం నుంచీ సావ్తంతర్య్పిపాస, వయ్కి త్తవ్ం ఎకుక్వగా ఉండేవి. ఏ కాసత్ 
మాటెనౖా ఎవరిచేతా పడేవాణిన్ కాదు. ఇంటరీమ్డియట్ పరీకష్లో ఒకసారి మొదటి పారుట్ లో 

తపాప్ను. నేను పూరిత్గా పరీకష్ పాయ్సు కాలేదని నానన్గారు తారామండలానికెగిరారు. ఆయన మాటలోత్  నా కాల్ సు పుసత్కాలమీద 
విపరీతమౖెన కోపం వచిచ్ంది. నిజానికి––పరీకష్ తపప్డంలో నా తపిప్దమేమీ లేదు. ఎంత అలల్రిగా తిరిగినా, చదువు విషయంలో మాతర్ం 
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అశర్దధ్ చేసేవాణిన్ కాదు. నానన్గారిచేత  మాటలు పడాడ్ ననన్ రోషంతో, యింటోల్  ఉనన్ పుసత్కాలనిన్టినీ వీధిలోకి గిరవాటువేసి, ‘పరీకష్ 
పాయ్సయితేనే గాని యింటిముఖం చూడను’ అని కోపంతో యిలుల్ కదలి వచేచ్శాను. 

ఆ యిలుల్  కదలడం….అనేక ఊళుళ్ తిరిగాను. నరసరావు పేట, గుంటూరు, బెజవాడ మొదలెనౖ ఊళళ్నీన్ ఊరికే 
తిరిగాను.  

1941 వ సంవతస్రం గడిచింది. 42 కూడా వచిచ్ంది. నేనింకా దేశ సంచారంలోనే ఉనాన్ను. ఇంటి పరిసిథ్తులెటాల్  ఉనన్వో 
కూడా తెలియదు. ఒకరోజు బెజవాడ సేట్షన్ లో ఒక మితృడు కనిపించి ‘ఒరేయ్! యింకా నువివ్కక్డే ఉనాన్వేరా? మీ నానన్ 
చనిపోయారురా!’ అనాన్డు. తం మీద అలిగి యిలుల్  వదిలి వచేచ్సినా ఆయనమీద ఎంత కోపం ఉనాన్, తం  మరణవారత్ వినేసరికి 
నాకెందుకో మతిపోయింది. బెజవాడనుంచి నెలూల్ రు చేరడానికి చేతిలో పెసౖా లేదు. ఏం చేయటానికీ తోచక పాల్ ట్ ఫారంమీద ఉనన్ 
ండ్ టర్ంక్ ఎక్స్ స్ లో ఎకిక్ కూరుచ్నాన్. ఒంగోలులో దిగి మా చెలెల్లుగారింటికి వెళాళ్ను. తం  మరణవారత్ మా చెలెల్లికి నేను వెళిళ్ 

చెపేప్ వరకూ తెలీదు. అపప్టికే రెండు రోజులు గడిచి పోయినవి. నేనొకక్ణిన్ నెలూల్ రు చేరడానికే డబుబ్లేల్వు. దీనికితోడూ మా చెలెల్లిన్ 
కూడా తీసుకెళాళ్లి. ఆ సమయంలో ఏమీ తోచలేదు. ఆమెను తీసుకుని అటాల్ గే ఒంగోలు సేట్షనుకు చేరి, పాల్ ట్ ఫారం టికెక్టుట్ తో 
రెలౖెకిక్ంచి, నేను వెనుకవెపౖునుంచి బండెకాక్ను.  

ఇంటికి వెళేళ్సరికే నానన్గారి శవదహనమౖెపోయింది. దినకరమ్లు చేయాలిస్నదని మేనమామలు పటుట్ బటాట్ రు. ఇంటికి 
నేనే పెదద్వాణిన్ అనీ యీ సంసారభారమంతా యిక మీదట నేనే భరించాలనీ ఆ కష్ణంలో నాకు అరధ్మౖెంది. ఇంతటి మహాభారానిన్ 
మోయగలననే ధెరౖయ్ం నాకు అపప్టోల్  లేదు. ఈ శృంఖలాలనుంచి ఎంత తవ్రగా తపిప్ంచుకుందామా అనే అపప్టి నా ఆలోచన.  

ఈ ఆలోచనలోల్  ఉండగానే ––కాకతాళీయంగా ఒక విచితర్ం జరిగింది. ఇంటరీమ్డియట్ పరీకష్లు కాగానే మితృల 
దబ్లం వలల్ రెలౖేవ్ ఉదోయ్గానికి ఒక అపిల్కేషన్ పడేశాను. ఆ ఉదోయ్గానికి దరఖాసుత్  పెటాట్ లని నాకు మొదటున్ంచీ ఉదేద్శయ్ం లేదు. 

అపిల్కేషన్ తో పంపవలసిన రూపాయి కూడా మితృలే కటేట్శారు. దాని ఫలితం నానన్గారి దినకరమ్ రంభించిన రోజునే వచిచ్ంది––
ఇంటరూవ్య్కు రావలసిందని. ఇంటరూవ్య్ కారుడ్  చూడగానే బురర్లో ఎనోన్ ఆలొచనలు గి న తిరిగినయ్. ఆ ఆలోచనాఫలితమే, 
దినకరమ్లకు సవ్సిత్ చెపేప్సి, యింటోల్  చెపప్కుండా ఇంటరూవ్య్కు మ సు వెళాళ్ను.  

రెలౖేవ్ ఇంటరూవ్య్ చాలా విచితర్ంగా తోచింది. వారడిగిన పర్శన్లకు దేనికీ సరెనౖ సమాధానాలు యివవ్లేదు. అయితే––
అడిగిన పర్శన్లకు తడుముకోకుండా మాతర్ం సమాధానమిచేచ్శాను. ఇది చినన్తనం నుంచీ అలవాటెనౖదే. ఆ ఇంటరూవ్య్కు దాదాపు 200 
మంది వచాచ్రు. అందులో ఎనిమిది మందిని మాతర్మే సెలెకుట్  చేశారు. వారిలో నేనొకణిన్. 

నా రెలౖేవ్ ఉదోయ్గం యీ కిల్షట్  పరిసిథ్తులోల్ , యింత విచితర్ంగా 1943 జనవరిలో రంభమౖెంది. ఉదోయ్గంలో చేరాననన్ 
మాటేగాని, చాకిరీలో ఉతాస్హం లేకపోయింది. చినన్తనం నుంచీ నాటకాలంటే విపరీతమౖెన వాయ్మోహం ఉండేది. ఫసుట్  ఫారం 
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చదువుతునన్ రోజులోల్ నే బొబిబ్లి, పర్తాపరు యం నాటకాలోల్  వేషాలు వేసేవాణిన్. సుపర్సిదధ్ మోనో ఏకట్ర్, ఫెసర్ చందర్శేఖర్ (వీరినే 
ఫన్ డాకట్ర్ అనే వారు. ఆ పేరుతోనే ఆయన చాలా పాపుయ్లర్.) నటనలో నాకు పర్థమ బహుమతి కూడా యిచాచ్రు. 

ఈ నాటకాల తృషణ్  రెలౖేవ్ ఉదోయ్గంలో చేరినా పోలేదు. పెగౖా, ఆఫీసులో 1300 మంది సభుయ్లను చేరిచ్ 1943 లో 
 ఆంధర్కళామండలి ని  సాథ్ పించడం జరిగింది. ఈ సంసథ్ సాథ్ పన విషయంలో నాకు రేపలెల్ వాసత్వుయ్లు బసవయయ్గారు సరవ్విధాలా 
తోడప్డాడ్ రు. ఈ సంఘసభుయ్లు నెలకు నాలుగణాలు చందా చెలిల్ంచాలి. పర్తి నెలా నాటకాలాడుతుండే వాళళ్ం. సాధారణంగా 
బయటివారికి మా నాటకాలు చూసే అవకాశం కూడా ఉండేది కాదు. సంఘసభుయ్లకే హాలు సరిపోయేది. (నాటక పర్దరశ్నలివవ్డం 
యిదే మొదలు కాదు. నెలూల్ రులో ఉండగానే  లలితకళానిలయంలో చేరి నాటకాలాడేవాణిన్. ఈ సంసథ్లోనే మన హాసయ్నటుడు 
రమణారెడిడ్  కూడా ఉండేవాడు. ఆయన నెలూల్ రు వదలి మ సు చేరిన తరావ్త నేను ఆ సంఘంలో చేరాను.) 

 ఆంధర్కళామండలి  పర్దరిశ్ంచిన నాటకాలు చాలా ఉనాన్యి గాని యీ సందరభ్ంలో ముఖయ్ంగా రెండు సంఘటనలు 
మాతర్ం చెపప్దలుచ్కునాన్ను. 

1943 సంవతస్రంలో, ఇపుప్డు వాహినీ డకష్న్స్ లో పని చేసుత్ నన్ సి. వేణునాధ్, కీ. శే. పెదిద్బోయిన పర్సాదరావుగారు 
(ఆ రోజులోల్  వీరు  చితర్వాణి  అనే సినిమా మాసప కను నడుపుతూండే వారు)  తెలుగుతలిల్  నాటకానికి మాకు సలహాలనిసూత్ ండేవారు.  
ఆయన ఆధవ్రయ్ంలో నాటకం సుశికష్ణలో నడిచేది. 

ఆ రోజు ఆ నాటకానికి సాథ్ నం వారు అధయ్కష్త వహించారు. సాథ్ నం వారికి, ఎవరో పూలమాలను యిచిచ్, నాకు 
వేయవలసిందని కోరారు. దీంతో సాథ్ నం వారికి కోపం వచిచ్, �”యిలాంటి వేషాలు నా దగగ్ర వేయకండి. నా చేత దండ 
వేయించుకోవాలని ఆ కు డే యిది తెచాచ్డని నాకు తెలుసు”  అని నిరసించారు. ఇదంతా చూసుత్ నన్ నాకు మతి పోయింది. ఈ దండ 
విషయం నాకు తెలియదు కూడా. ఆనాటి యువకరక త్ం తిరుగుబాటు చేసి, పరవళుళ్ కిక్ంది. సేట్జిమీదనే సాథ్ నం వారినెదురొక్నాన్ను. 
ఆ తరావ్త పర్శాంతంగానే నాటకం జరిగింది. 

నాటకానంతరం నేను చాల పశాచ్తాత్ ప పడాడ్ ను. పెదద్వారిని కించ పరచానే అని చాలా బాధ పడాడ్ ను. వెంటనే, 
సాథ్ నంవారి లాడిజ్కి వెళిళ్ నా పశాచ్తాత్ పానిన్, కష్మాపణను కూడా చెపుప్కొనాన్. సాథ్ నంవారు నా బుజంతటిట్  �”అదేంటోయ్, ఉ కం 
లేకపోతే ఆరిట్సేట్  కాలేడు”  అనాన్రు. ఆ మాటలు వినేసరికి నా కళళ్లోల్  గి న నీళుళ్ తిరిగాయి. 

దీనితరావ్త ఆ య  పరివరత్న  పర్దరిశ్ంచాం. ఈ నాటిక పర్దరశ్నానికి పర్జానాటయ్మండలివారి అనుమతిని 
పొందాలిస్వచిచ్ంది. దీని ఆరగ్నెజౖర్ డాకట్ర్ రాజారావుగారు. ఈ నాటకం మేము పర్దరిశ్ంచి విజయవంతం చేయగలమా అనే సందేహం 
వారికి వచిచ్ంది. మా పర్దరశ్నను చూచి రిపోరుట్  పంపవలసినదని మాచినేని, మికిక్లినేని, కోగంటిగారల్ను వారు పంపారు. మా 
పర్దరశ్నను చూచి ఈ పరయ్వేకష్కులు ఏమని రిపోరుట్  పంపారో అపప్టికెవవ్రికీ తెలియదు గాని, మొతాత్ నికి సంతృపిత్ పడటమే కాక, 
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అబినందించారని కూడా తెలిసింది. ఆంధర్కళామండలి (దీనినే పర్జానాటయ్మండలికి అనుబంధం చేశాం) తరపున  ఎదురీత  ఆడేం. 
భమిడిపాటివారి  బాగుబాగు లో భాగయయ్ పాతర్ను ధరించేవాణిన్. 

ఏలూరులో జరిగిన ఆంధర్నాటక కళాపరిషతుత్ కు నెలూల్ రు నుంచి విశవ్నాథరెడిడ్  ఇదా పర్పంచం  నాటకానిన్ 
పర్దరిశ్ంచటానికి అపిల్కేషన్ పెటాట్ డు. కాని, యిది  కమూయ్నిస్ట్  నాటకం  అని అనుమతించబడలేదు. నిజానికి, ఆ నాటకంలో అలాంటి 
రాజకీయాలేమీ లేవు. అనుమతి నిరాకరించబడడంతో సంఘసభుయ్లకు పటుట్ దల హెచిచ్ంది. ఎటాల్ గెనౖా ఆ నాటకానిన్ కళాపరిషతుత్ లో 
పర్దరిశ్ంచాలనుకునాన్ం. మొతాత్ నికి అంతా ఏలూరు చేరాం. పరిషతుత్  మంటపంలో పర్దరిశ్ంచటానికి సభుయ్లు అంగీకరించలేదు. 
ఎంతగానో వాదించాం. పర్యోజనం లేకపోయింది. చివరికి, ఏలూరులో నటి ల కాంతం కటిట్న చినన్ హాలు ఒకటి ఉంటే, అందులో 
ఆడడానికి నిశచ్యించి, అకక్డికి చేరాం. ఈ విషయం పరిషతుత్  వారికి తెలిసి, మా నాటకానిన్ ఆపించాలని శతవిధాల పర్యతిన్ంచారు. 
కాని . పర్యోజనం లేకపోయింది. మా పర్దరశ్న విజయవంతం కావడంతో , యీ నాటకానిన్ అనిన్ కేం లలో ఉచిత పర్దరశ్నలివావ్లని 
నిరణ్యించుకునాన్ం. అదే విధంగా విజయవాడ, రేపలెల్లలో పర్దరిశ్ంచాం. నాటకానికి వేలాది మహాజనం పోగయేయ్వారు. కష్కజనంలో 
డబాబ్ పటుట్ కుని వసూళళ్కు వెళేళ్వాళళ్ం. ఎవరికి తోచినది వారు డబాబ్లోల్  వేసేవారు. ఆ విధంగా వసూలెనౖదే రు 400 వరకూ ఉండేది. 

తరువాత కాకినాడ పరిషతుత్ లో  పర్గతి  నాటకం పర్దరిశ్ంచాం. ఇందులో సెంౖటిస్ట్  వేషం వేసాను. ఆ నాటకానికి షీలుడ్  
కూడా వచిచ్ంది.  

1948 వ సంవతస్రంలో మ సునుంచి ననున్ విజయవాడకు బదిలీ చేశారు. అకక్డికి చేరిన దగిగ్రున్ంచీ ఆం  ఆరుట్  
థియేటర్ లో వేషాలు వేసుత్ ండే వాణిన్. నాటక పర్దరశ్నం ఉనన్పుప్డలాల్  ఉదోయ్గానికి సెలవు పెటాట్ లిస్ వసూత్ ండేది. వారానికి రెండు మూడు 
సారుల్  కూడా సెలవు పెటట్వలసి వచేచ్ సరికి, సెలవు దొరికేది కాదు. నాటకాలపె ౖఉనన్ వాయ్మోహం ఉదోయ్గానిన్ కూడా లెకక్చేయనిచేచ్ది 
కాదు. ఒకోక్పుప్డు సెలవు పెటట్కుండానే వెళిళ్పోయేవాణిన్. కృషాణ్ జిలాల్  ముదినేపలిల్లో ఒకసారి నాటకం  వేయాలిస్ వచిచ్ంది. సెలవుకు 
దరఖాసుత్  పెడితే యివవ్లేదు. చెపప్కుండా వెళిళ్పోయాను. అంతే! నా రెలౖేవ్ ఉదోయ్గానికి అదే సవ్సిత్వాచకం. దానితోనే నా నాటకజీవితం 
కూడా అంతమౖెందేమోననిపిసుత్ ంది. 

తరావ్త, 1951 ఏ ల్ నెలలో మ సు చేరాను, సినిమాలోల్  చేరాలని. అయితే ఏ విధంగా చేరాలో తెలీదు. ఎవరిని 
ఆశర్యించాలో తెలీదు. అపప్టోల్  మన నటుడు పెరుమాళుళ్ కనుక ననున్ ఆదుకోకపోతే యీనాడు యీ సిథ్తికెనౖా నేను వచేచ్వాడినేనా 
అనిపిసుత్ ంది. పెరుమాళుళ్తో పాటు నేనూ అతని గదిలోనే ఉంటూ, అతనితోనే భోజనం చేసుత్ ండే వాణిన్. ఏమీ కొరత ఉండేది కాదు. 
కాని సంపాదించలేక పోతునాన్నే అనే దిగులు పీడిసుత్ ండేది. తరావ్త మా యిదద్రితో పాటు సుంకర కూడా చేరారు. ఆయన  పలెల్టూరు  
చి నికి డెలౖాగులు రాసుత్ నాన్రు. డుయ్సర్ దురాగ్ పర్సాద్ కూడా మా గదికి వసుత్ ండే వారు.  పలెల్టూరు  చితర్ం రచన అంతా మా 
గదిలోనే జరిగింది. కారణమౖెతే చెపప్లేను గాని, దురాగ్ పర్సాద్ గారికి నా మీద విపరీతమౖెన అభిమానమేరప్డింది. తన చితర్ంలో 
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మంచివేషం యిసాత్ నని కూడా అనాన్రు. కాని ఆ చితర్ం రంభించబడటానికి యింకా చాలా కాలం తీసుకునేటుల్ ంది. నేను 
సంపాదించకుండా పెరుమాళుళ్పె ౖఆధారపడాలిస్ వచిచ్ంది. ఇదెంత మాతర్ం యిషట్ ం లేని పని. ఆతామ్భిమానం దెబబ్ తింటోంది. ఒక 
రోజు పెరుమాళుళ్తో అనాన్ను: �”సంపాదించకుండా యిటాల్  ఎంతకాలమని ఉంటాను…ఎకక్డెనౖా వేషానికి పర్యతిన్సాత్ .”  పెరుమాళుళ్ 
నవావ్డు. �”ఎకక్డ?”  అనాన్డు. 

పర్భాకరరావుగారు  రూపవతి  తీసుత్ నన్ రోజులవి. ఆయన విదాయ్ధికుడు. నేనూ చదువుకునన్ వాణేన్. 
విదాయ్సంసాక్రాలునన్ ఆయన, నాకు వేషం యివవ్క పోతారా అని తోచింది. ఈ విషయమే పెరుమాళుళ్కు చెపిప్ బయలుదేరాను. 

పర్భాకరరావుగారు ననున్ చూచి ఒక చినన్ వేషం యిచాచ్రు. ఒకరోజులోనే అయిపోతుందనుకునన్ది, ఆయన సంతృపిత్ 
చెందారో ఏమో, వేషం పొడిగించి మూడు రోజులు గడిపారు. పర్భాకరరావుగారు కొంత పెకౖం యిచిచ్, �”తరావ్త కనిపించండి. మళీళ్ 
యిసాత్ ను”  అనాన్రు. కాని మళీళ్ వారిని కలుసుకోటమే పడలేదు.  

 రూపవతి  షూటింగ్ కు మేకప్ రూంలోకి వెళేళ్ను. ముఖం తుడుచుకోటానికి, అకక్డునన్ వయ్కి త్, ఏదో గుడడ్ తెచిచ్ 
యిచాచ్డు. �”ఇదేంటి? తుండుగుడడ్ తీసుకురా”  అని అడిగేసరికి, ఆయనతో ఘరష్ణ రంభమౖెంది. చినన్వేషగాళళ్ను యిలానే 
చేసాత్ రని నాకు తెలీదు. ఈ తరతమ భేదాలునన్వనే విషయం కూడా నేను వినలేదు. ఈ ఘరష్ణకు నా గొంతు గురుత్ పటిట్నటుల్ ంది; 
పర్కక్గదిలో ఉనన్ సురభి బాలసరసవ్తి వచిచ్ �”ఇదేంటి? మీరికక్డికి వచాచ్రు?”  అనన్ది. ఆమెను చూడగానే నేనూ నిరాఘ్ ంతపోయాను. 
(నేను రెలౖేవ్ ఉదోయ్గం చేసుత్ నన్ రోజులోల్  మా నాటకంలో ఒక  కావాలిస్వచిచ్ వేణునాధ్ ను అడిగితే, ఆయన సురభి బాలసరసవ్తిని 
పంపించారు. అపుప్డామె  శివగంగలో చినన్ వేషం వేసోత్ ంది.) సిగుగ్ తో తల వంచేసుకునాన్ను. ఇదద్రమూ మాటాల్ డలేదు. ఆమె ఆ మాట 
అనేసి వెళిళ్పోయింది. 

అపుప్డే సుంకరగారు నవయుగా వారి �’జోయ్తి’లో ఒక వేషం యిపిప్ంచారు. పర్తిభావారి  చినన్ కోడలు లో వేషం 
కోసం వెళేత్ విచితర్ం జరిగింది. బలరామయయ్గారికి నేను  అలల్రిపిలాల్ డి గానే తెలుసు గాని, నటుడుగా తెలీదు. ఆయన దగగ్రకు వెళళ్గానే 
ఆయన ఆ మాటే అనాన్రు. నేనెనోన్ నాటకాలలో వేషాలు వేశానని ఆయనతో అంటునాన్ను. ఇదంతా బలరామయయ్గారి దగగ్రునన్ 
శాUగారు వింటూనే ఉనాన్రు.  పర్తిభాశాU ని తెనాలి పరిషతుత్ కు పంపారు బలరామయయ్గారు–మంచి నటులెవరెనౖా ఉనాన్రేమో 
చూడమని. శాUగారు  గాలిమేడలు లో నా వేషం గురించి బలరామయయ్గారికి చెపాప్రు. ఆ నమమ్కంతోనే  చినన్ కోడలు లో వేషం 
దొరికింది. 

ఇవనీన్ చినన్ వేషాలే. �’పలెల్టూరు’ లోనే నాకు కాసత్ంత మంచి వేషం దొరికింది. డెరౖెకట్రు తాతినేనిగారికి కూడా అదే 
మొదటి చితర్ం. కొతత్వాడెనౖ ననున్ తీసుకుని, అంత పెదద్ వేషానికి  ఎక్స్ పెరిమెంట్  చేయటానికి వెనుకంజ వేశారు. కాని మొతాత్ నికి 
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ధెరౖయ్ం చేసి తీసుకునాన్రు. ఒక సెటుట్  వర్క్ చూచి, అంతకీ బాగుండకపోతే యింకోరిన్ పెటుట్ కోవచుచ్ననుకునాన్రు కూడా. కాని నా 
అదృషట్ ంవలల్ ఆ పనిమాతర్ం జరగలేదు. 

తరావ్త చాలా చి లోల్  వేషాలు వేశాను. ఎనిన్ చి లోల్  వేసినా నా అనుభవం ఒకక్టే. సినిమా నటుడు ఒక చితర్ంలో 
బాగా నటించినా, నటించకపోయినా, ఆ బాధయ్త డెరౖెకట్ర్ దే కాని నటునిది మాతర్ం కాదు. నటుడు గొపప్గా నటించినా, ఆ గొపప్తనం 
డెరౖెకట్ర్ కు చెందాలిస్ందే! నటించకపోయినా, ఆ లోపం డెరౖెకట్ర్ దే! 

      

(‘చితర్ మ’ ఫిబర్ వరి 1956 సంచికనుంచి పునరుమ్దిర్ తం) 
*** 

కళా చసప్తి జగగ్ యయ్కళా చసప్తి జగగ్ యయ్  
 "Poets, lovers and Lunatics" అనాన్డు షేక్ సిప్యర్. కాని ఆ ముగుగ్ రూ కలిసి ఒకే 
మనిషయితే ఎలా వుంటుందా అని... అలోచించినకొదీద్ అంతుదొరకదు. analyse చేసేత్ 
పర్తివాళల్లోనూ ఇవి కొంత కొంత వరకూ ఉంటూనే ఉంటాయి. అందుకే ఒకోక్కక్సారి ననున్ 
చూసి నాకే చెడడ్ అనుమానం వేసుత్ ంది. అహా! మాటవరసకనాన్ను... 
 1926 డిసెంబర్ 31 తేది, దాదాపు అరథ్రా  సమయం. అదీ నా జనమ్ సమయం. అంటే 
కొతత్ సంవతస్రం కాలు పెటట్బోయే ఘడియలనన్మాట. అందుకే నాలో ఎపుప్డూ ’కొతత్’ కోసం 
ఆరాటం.. దానివలల్ ఒకొక్కక్పుప్డు చేతులు కాలటం! 
 నటన సాహితయ్ం యివి రెండూ నాకు పి రిజ్తాలు. మా నానన్గారికొక 

నాటకసమాజం, థియేటరు కూడా ఉండడంవలల్- ఆనాటి తెలుగు హేమాహేమీల నాటకాలనీన్ నేను చినన్పుప్డే చూశాను. నా 
పసితనంలో - మా వూరినుంచి తెనాలి 8 మౖెళళ్దూరం - పర్తి రోజూ మానౌకరు ఒకడు భుజాలమీద కూచోబెటీట్  తీసుకెళుత్ ండేవాడు. ఆ 
రా  అకక్డ నాటకాలూ అవీ వుంటే చూపించి మళీళ్ తెలల్వారి ఇంటికితీసుకెళేళ్ వాడు! అపప్టోల్  మావాళళ్లో నేనొకక్ణేణ్  మగపిలల్వాణిణ్  
కావడంచేత అతిగారాబంగా పెంచేవారు. అందులోనూ మాది బాగా ఉనన్కుటుంబం కూడా కావడం చేత నా బాలయ్ం అంతా చాలా 
luxurious గా గడిచి పోయింది! అపుప్డు నాకు చినన్జడ, చెవులకి పోగులూ అంతా ఆడపిలల్లా ఉండేవాణణ్ట!(What a pity, my 
Countrymen!) 
 ఒకసారి ’రామదాసు’ నాటకం జరుగుతోంది. మా నానన్గారు రామదాసువేషం వేశారు. జెలౖు సీనులో రామదాసు దండకం 
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చదివి, కిందపడిపోతాడు చూడండి అపుప్డు నేను సెడ్ౖ వింగ్ లో కూచుని ఉనాన్ను. చినన్ పిలల్వాణిణ్గదూ నాకేంతెలుసు? ’మా నానన్ 
పడిపోయా’రని ఒకక్సారిగా, ’బావురు’మని ఏడేచ్శాను! ఇంకేముంది? సేట్జి అంతా గలల్ంతు- ననున్ బయటికి తీసుకుపోయారు. 
 నేను చదవడం మొదలెటిట్న దగగ్రున్ంచీ- మా యింటి వాతావరణం నామీద బాగా పనిచేసింది. మా యింటి నిండా 
పురాణాలూ, కావాయ్లూ, పర్బంధాలూ, మత గర్ంధాలూ మూలుగుతూ ఉండేవి. ఉబుసుపోకకు కూడా అవేకావడంచేత మొదటిన్ంచీ 
నాకు సాహితాయ్భినివేశం కలిగింది. దయానంద సరసవ్తి, వివేకానందుడు మొదలెనౖవాళల్ పుసత్కాలనీన్ కూడా అపుప్డే చదివేసేశాను! 
కర్మంగా నాకు కూడా పదాయ్లు రాయాలనే అసకీ త్, రాయగలశకీ త్ పటుట్ బడాడ్ యి. నా పదకొండోయేటనే పదాయ్లురాయడం. మొదలెటాట్ ను. 
నా మొటట్మొదటీ పదయ్ం తరావ్త ఎపుప్డెనౖా వినిపిసాత్ నులేండి! 
 నా పనెన్ండోయేట మొటట్మొదటిసారిగా నాటకంలో వేషం వేశాను. అదీ ’లవకుశ’ హిందీ_ డీ,యల్.రాయ్ నాటకంలో! మా 
దుగిగ్రాల హౖెసూక్లోల్ నే బహిరంగ పర్దరశ్నం జరిగింది. నాటకంలో నేను యజాఞ్ శావ్నిన్ పటుట్ కు కటేట్యాయ్లిగదూ! ఎఫెకుట్ కోసమని మా 
హిందీమేషాట్ రు ఒక బండిగు నికి రంగు కాగితంలంటించి సెడ్ౖ వింగ్ లో నిలోచ్బెటాట్ రు! దాని మొహం మాతర్ం ఆడియన్స్ కి 
కనిపించేటుట్ ! సరే సీను జరుగుతుండగా, నాకు తెలియక, డెలౖాగ్ చెబుతూ, ఆ గు నిన్ముందుకు లాగాను దాంతో అది అలవాటు 
చొపుప్న, సేట్జి ఎకిక్పోయింది.  ఎకిక్ంతరావ్త లెటౖూల్  వగెరౖాచూసి బెదిరిపోయి, రెండోవెపౖుగా పరిగెతిత్ంది... ఇహ చూసుకోండి! ఆడియన్స్ 
అంతా ఒకటేగోల! మేము పాతర్ధారులమంతా పరుగులంకించుకునాన్ం. ఆ వేళ మా మేషాట్ రు బికక్ చచిచ్పోయారంటే నమమ్ండి! నా 
మొటట్మొదటి సేట్జి అనుభవం అలా అంతమౖెంది. 
 తరావ్త అడపాదడపా సూక్లు నాటకాలోల్  పాలోగ్ నేవాణిణ్ . అవనీన్ సకర్మంగానే జరిగిపోయాయి పర్తియేడూ నాకే 
పైర్జులొసూత్ ండేవి! హింది, ఇంగీల్షు, తెలుగు అనీన్ కలిపి ఆడుతుండేవాళల్ం. 
 నాకు చినన్పప్టున్ంచీ బొమమ్లుగీయడం అంటే మంచి సరదా. అది కనిపెటిట్  మా యింగ్ మేషాట్ రు నాకు బాగా 

తాస్హమిచాచ్రు. సట్ంప్   వర్క్, వాటర్ కలరింగ్, Portrait work అనీన్ నేరాప్రు. నా హౖెసూక్లు చదువు ముగిసేసరికి వాటిలోల్  నాకు 
మంచి వీణయ్ం అబిబ్ంది. నేను వేసిన ఒక వాటర్ కలర్  landscapeకీ, వివేకానందుడి Portraitకీ- ఒకసారి ’జిలాల్  అరుట్ ఎగిజ్బిషన్’లో 
ఫస్ట్  పైర్జ్ వచిచ్ంది. మా హెడ్ మాసట్ర్ గారు మెచుచ్కుని, పె ౖ అధికారులకు రాసి పరిమ్షన్ తెపిప్ంచుకొని, నాచేత సూక్లు 
ఉపయోగానికిగాను ఒక డజను wallmaps  గీయించుకునాన్రు! తరావ్త కూడా కొనాన్ళుళ్ ఈ పెయింటింగ్ కంటినూయ్ చేశానుగాని రాను 
రాను ఆ అపేకష్ సనన్గిలిల్ంది(మనలోమాట అందుకే కాబోలు మా సూరనన్కి నేనంటే హడల్!).... 
 మొదటున్ంచీ నాకు తెలుగులో విపరీతమౖెన చురుకుదనం ఉండేది! హౖెసూక్లోల్  చదువుతుండగా ఒకసారి భారతంలో 
ఒకపదాయ్నికి మా తెలుగు మాషాట్ రు అరథ్ంచెపాప్రు. అందులో ఒకపదానికి ఆయన చెపిప్న అరథ్ం సరికాదని నేను లేచి సరెనౖ 
అరథ్ంచెపాప్ను. దాంతో మేషాట్ రకు కోపంవచిచ్, ననున్ బెంచి ఎకిక్ంచారు. నాకు ఏడుపొచిచ్నంత పనెంౖది! నిజంగా నేను చెపిప్ందే కరెకుట్ . 
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తరావ్త హెడ్ మాషాట్ రికి రిపోరుట్ చేశాను. అందుకుగాను తెలుగు మేషాట్ రు నాతో సంవతస్రం మాటాల్ డలేదు! 
 1942లో నేను గుంటూరు సిట్యన్ కాలేజీలో ఇంటరీమ్డియట్ లో చేరాను. ఆ రెండు సంవతస్రాలూ నాటకాల వాయ్పకం 
కటిట్పెటిట్  సాహితయ్కృషి ఎకుక్వ చేశాను. విరివిగా పదాయ్లూ, గేయాలూ రాసుత్ ండే వాణిణ్ . ఒకసారి కాలేజీలో ఒక విదాయ్రిథ్ని మీద పదాయ్లు 
రాశానని చూచాయగా ఆమెకు తెలిసి, నిస్పాల్ కి రిపోరుట్ చేసేత్, ఆయన ననున్ కాలేజీలోనుంచి పంపేటంత హంగమాచేశాడు. ఆఖరికి 
ఒక అడ లెకచ్రర్ వచిచ్ నా తరఫున వాదించేవరకూ, ఆ పర్మాదం తపప్లేదు! అపుప్డే నవయ్సాహితయ్ పరిషతుత్ లో సభుయ్ణణ్యాను. 
ముకాత్ య్ల పరిషత్ సభలకూక్డా వెళాళ్ను. 1944 కలాల్  నారచనలు బాగా ప కలోల్  పడడం సాహితయ్ రంగంలో కొంచెం పేరురావడం 
జరిగాయి. 1944 నుంచి అభుయ్దయ రచయితల సంఘం, గుటూరుశాఖకి కారయ్దరిశ్నయాయ్ను. తరావ్త రాషట్ర్ కారయ్వరగ్ంలో సభుయ్డిగా 
ఎనన్కునాన్రు. అపుప్డే నేనూ, వావిలాల సోమయాజులుగారు, దేశిరాజు కృషణ్ శరమ్గారూ, బెలల్ంకొండ రామదాసుగారు, ఏలూచ్రి, 
ధనకుధరం, వటిట్కొండ విశాలాకిష్గారూ అంతా కలిసి "శోభ" అనే త ప క ఒకటి గుంటూరునుంచి నడుపుతూండే వాళల్ం. దానికి నేనే 
పర్ధాన సంపాదకుణిణ్ . 
 1944లో ఇంటరీమ్డియేట్ పూరిత్కాగానే గుంటూరు నుంచి అపప్టోల్  వెలువడుతూండే "దేశాభిమాని" అనే దినప కలో 
సహాయసంపాదకుడుగా చేరాను. కీ||శే|| చలాల్  జగనాన్ధంగారు అపుప్డు దానికి సంపాదకులు. ఆ రకంగా ఒక సంవతస్రంపాటు 
వరిక్ంగ్ జరన్లిసుట్ నయాయ్ను. 
 మళీళ్ 1945లో అదే కాలేజిలో బి.ఏ లో చేరాను. నాది ఇంటరీమ్డియేట్ మొదటి సంవతస్రంలో ఫిజిక్స్, కెమిసి, బయాలజీ ప్, 
రెండో సంవతస్రంలో ఇండియన్ హిసట్రీ, పాలిటిక్స్, సెప్షల్ తెలుగు. ఇహ బి.ఏ.లో కొచాచ్క  సెప్షల్ ఇంగీల్ష్ తీసుకునాన్ను. యన్.టి. 
రామారావుగారు కూడా అపుప్డే బి.ఏ.లో చేరారు. బి.ఏ. చదివిన రెండేళూల్ మాతర్ం నాటకాల వాయ్పకమే ఎకుక్వగా వుండేది. సాహితయ్ 
కృషి బొతిత్గా తగిగ్ంచలేదుగాని, నాటకాలు బాగా improve చేశాను. కాలేజీలోగాని, వూళోళ్గాని, అర చేతిమందాన ఉండేది పేరు! ఇహ 
చదువంటారూ, పుసత్కం ఎలావుంతుందో తెలిసేత్ ఒటుట్ ! 
 అసత్మానం కాంటీన్ లో కూచునేవాణిణ్ . Attendence by proxy! లెకచ్రర్స్అంతా మనవాళుళ్... బలే సరదాగా ఉండేవి ఆ 
రోజులు! ఎపుప్డెనౖా నిస్పాల్ కాన్ టీన్ కొచిచ్ వెనగాగ్  చెవిమెలేసి తీసుకెళిళ్ కాల్ సులో కూచోబెడుతూ ఉండేవాడు! పెగౖా, కాలేజీలో అనిన్ 
గోడలమీద, తలుపులమీదా మనపేరే వుండేది. ఏదో ఒక నేరానికిగాను నోటీస్ బోరుడ్ లో పర్తి వారం పేరెకుక్తూనే ఉండేది.__ కాని, 
నాటకల ’గేల్మర్’ మాతర్ం పెరిగిపోతూ ఉండేది! 
 నేను గాయ్రంటీగా తపుప్తానని మా నిస్పాల్ వాదిసుత్ ండేవాడు. కాని రిజల్ట్  లో నాకు ’కాల్ స్’ వచేచ్సరికి ఆయన 
విసుత్ పోయాడు.  కాలేజీలో ఉదోయ్గం ఇమమ్ంటే  ’నీలాంటి నాటకంవాళల్కివవ్ను, పొ’మమ్నాన్డు. 
 సరేనని ఇంటికి చేరాను. ఏంచేయాలి? బి.ఏ. అయిపోయింది. వూరికే వుండడం దేనికిలెమమ్ని Raw graduates కి కూడా B.Ed 
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assistans గా ఉదోయ్గం ఇసుత్ నాన్రుగదా అని, మా దుగిగ్రాల హౖెసూక్లుకే పెటాట్ ను. హిసట్రీ అసిసెట్ంట్ గా వేశారు. ఫోరుత్ ఫారం రెండు 
సెకష్న్ లకి హిసట్రీ, ఒక సెకష్న్ కి ఇంగీల్షూ, సూక్లుఫెనౖల్ కి ఇంగీల్ష్ జనరల్ చెపేప్వాణిణ్ ! అదో తత్ అనుభవం! అపుప్డు నా దగగ్ర 
చదువుకునన్ సూట్ డెంటుస్, ఇపుప్డు కాలేజీ లెకచ్రర్స్ గా ఉంటునాన్రు!  ఇటీవల వాళల్ని కలుసుకుంటే, గమమ్తుత్ గా వుంది! 
 అపుప్డే బెజవాడలో ఎన్.టి.రామారావూ, నేనూ, ఇంకా కొంతమందీ కలిసి "నేషనల్ ఆరుట్ థియేటర్" సాథ్ పించి, 
నాటకాలాడుతూండేవాళల్ం.1948 లో జరిగిన ఆంధర్నాటక కళాపరిషతుత్ లో మా నాటికకు పర్ధమ బహుమతీ, మరో నాటికలో నా 
నటనకు సెప్షల్ పైర్జూ వచాచ్యి. తరావ్త ’అరుణోదయ’ తరుఫున కూడా చాలా నాటకాలు ఆడాం. కె.వి.యస్.శరమ్ కూడా మాలోవాడే. 
అపుప్డే బెజవాడలో కుమారి సావి తోనూ, దుగిగ్రాలలో కుమారి జమునతోనూ నాకు మొదటి పరిచయం ఏరప్డింది. అపప్టికి వాళుళ్ 
చినన్వాళుళ్. నేనూ, సావి  కలిసి, నేను రాసిన "బలిదానం" నాటకంలోనే మొదటిసారిగా నాటించాం. ఇహ జమునకి ఒక నాటకంలో 
నేను డానుస్ కూడా నేరాప్ను!(నాకు మహా ఒచిచ్నటుట్ !) మీకే గాదు, నాకు కూడా నవోవ్సుత్ ందిపుప్డు! ఏమిటో అవనీన్ బలేరోజులు.... 
 1948 అఖరులోనే నాకు ఢిలీల్, ఆలిండియా రేడియోలో ఉదోయ్గం అయింది. ఆ వుదోయ్గం నాకు ఒసుత్ ందని అనుకోను గూడా 
అనుకోలేదు. దానిన్ గురించి మరిచ్పోయాను గూడా! మేము ’జగగ్యయ్పేట’లో ఒక నాటకం ఆడుతూ ఉండగా, నా ఉదోయ్గం తాఖీదు 
పోస్ట్  లో అకక్డకు redirect అయివచిచ్ంది. వెంతనే జి.టి.ఎక్స్ స్ ఎకాక్ను....... 
 1951 చివరిదాకా ఢిలీల్లోనే మకాం... అకక్డా నాటకాలూ, ఇదేగొడవ! ఇంగీల్షు నాటకాల మీదపడే వాళల్ం! ఆ రోజులోల్  నేను 
foreign embassies తో బాగా పరిచయం సంపాదించు కునాన్ను. రషయ్న్ ఎంబసీ, చెకొసాల్  వేకియా, ఇటలీ,  ంచి ఎంబసీస్, U.K 
హౖెకమిషన్ వీటికి తరచు వెళుత్ ండే వాణిణ్ . అకక్డ వాళుల్  మంచి మి లు కూడా అయాయ్రు. 
 1951 చివర గోపిచంద్ గారి పిలుపు మీద " యురాలు" లో నటించడాని కొచాచ్ను. అది కాసాత్  ’ఫెయిల’యింది. "ఆదరశ్ం" 
అంతంతమాతర్ం. ’పాలేరు’ బయటకే రాలేదు. కొని పరయ్వసానంగా, గోపిచంద్ గారి ఇన్ పుల్యెన్స్’ మాతర్ం నా మీద పదకుండా పోలేదు. 
నాలో Critical and analytical outlook వృదిధ్కావడానికి ఆయన సాహచరయ్ం కూడా ఒక కారణం .. నాలో అసలు అంతకు ముందా 
tendency ఉందేమో అది ఎకుక్వెంౖది. అందుకు గోపిచంద్ గారికి నాకృతజఞ్త చెపుప్కోవాలి. 
 తరావ్త ’మనోహర’లో నా సంభాషణలు పేరుకెకాక్యి. తరావ్త వరసనే  "అరాథ్ ంగి", "బంగారు పాప" మొదలు "సంతోషం" 
వరకూ అనీన్ మీకు తెలిసిన పికచ్రేల్గదా!..... అదీ మనకథ___ 
 ఇంతకీ ఈ కథలో పస ఏముందీ అంటే ఏమీలేదు. కాని నాలో మొదటున్ంచీ ఉనన్ ఒకే ఒక గుణం ఆతమ్విశావ్సం అదే నాకు 
ఇంత కాలం అసరాగా నిలుసూత్ వచిచ్ంది. దారీతెనూన్ తెలియక అయోమయమౖెపోయిన ఘటాట్ లోంచి కూడా ఆ విశావ్సంతోనే 
బెటౖపడగలిగాను. ఎవరి జీవితతానన్యినా ఆతమ్విశావ్సం ఒకక్టే రకిష్ంచ గలదని నా నమమ్కం. దానిన్ గురించి ఎందుకు, ఏమిటీ అని 
తరిక్ంచకండి. ఆతమ్విశావ్సం ఆఖరికి గుడిడ్ నమమ్కం అయినా కావొచుచ్ అదే కావలసింది. 
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 కళుల్మూసుకుని, అసంభవాలనీన్ జరిగినటుట్ గా ఊహించుకొని తృపిత్పడటం నాకో సరదా, మీరు దానిన్ పగటి కలలు అంటారు. 
నిజమే అది కలగనటమే! కాని కలలు లేకపోతే జీవితం లేదు, అసలు పర్పంచమే లేదు. అందుకే మీరు కూడా కలలుగనమని 
నాసలహా !......... "So long cheer you"  
 
 

   (‘చితర్ మ’ ఏపిర్ ల్ 1956 సంచికనుంచి పునరుమ్దిర్ తం) 
*** 

  
టంగుటూరి రయ్కుమారిటంగుటూరి రయ్కుమారి  

    

నా తొలి చితర్ం తమిళంలో తీయబడిందని వింటే మీకు చాలా ఆశచ్రయ్ం 
కలుగవచుచ్. కాని, నా మొటట్మొదటి రెండు చి లుకూడా తమిళంలోనే 
తీయబడాడ్ యి. తొలిచితర్ం పేరు విపర్నారాయణ. అపప్టికి నాకు సుమారు 
పదిసంవతస్రాలుంటాయి. అది ముపెఫ్ౖ ఎనిమిది ఆ ంతాలలో. 
 వేసవి సెలవులకు నేను మ సు మా అకక్యయ్ గారింటికి వచాచ్ను. 
మా బావగారు వకీల్ అగుటవలల్ ఆయనకు సినిమా నిరామ్తలు చాలా మంది 
కల్యింటుస్ వుండేవారు. చినన్తనంలో యింటి పెంకులు ఎగిరిపోయేటటుట్  
పాడుతూవుండేదానిన్ నేను. మా ఆఖరి అనన్యయ్ రామమోహన్, నేనూ పోటీ 
వేసుకుని పాట పాడుతూ వూంటే  రాజమం లో మా యింటికి నాలుగు 
ఫరాల్ ంగుల దూరంలో నునన్ మిషన్ అసుప లోకి వినిపించేదట. అకక్డ పని 
చేసుత్ నన్ డాకట్రమమ్గారు మా అమమ్కి సేన్హితురాలు. అవిడ పర్తేయ్కం కబురు 
పంపించేది మా అమమ్కి, “పిలల్ల కంఠనాళాలు తెగిపోగలవు, కాసత్ నెమమ్దిగా 
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పాడించ”మని. మ సు వచిచ్నపుప్డు కూడా ఆవిధంగా పాట దంచేసూత్  వుండేదానిన్, వీరు వునాన్రు వారు లేరూ అని చూసుకోకండా. 
అలాగే ఒక రోజున పాడేసుత్ నన్ టెమౖులో, బావగారి దగగ్రనుండి ఖబురు వచిచ్ంది అఫీసు రూమ్ లోనికి రమమ్నమని. పాటంటే పాడేసూత్  
వునాన్నుగాని, బావగారు గదిలోనికి పిలిచారు అనేటపప్టికి గుండెలో రాయి పడింది. దేముడా, ఆఫీసు టెమౖులో అలల్రి చేశానని కేకలు 
వేసాత్ రేమోనని, కొటుట్ కుంటునన్ గుండెలతో వెళాళ్ను గదిలోకి. గదిలో యింకా ఎవరివరో పెదద్వాళుళ్ చాలామంది వునాన్రు. తపుప్ 
చేసినపుప్డు పటుట్ బడడ్ దొంగలాగు భయపడుతునన్ ననున్ చూసి మా బావగారు చిరునవువ్ నవివ్ కూరోచ్మనాన్రు. ఏదీ “యింకో పాట 
పాడూ” అనాన్రు. ఒస్, యిందుకేనా అని మనసులో అనుకొని, కూరోచ్ని పాట పాడేశాను. "ఇంక వెళిళ్ అడుకో" అనాన్రు. వెళుల్  
అనడమే తరువాయి ఒఖక్ పరుగున యీవతలకు వచిచ్వేశా. అంతే నాకు తెలుసు. దాని తరువాత అంత ఒక రంగుల రాటన్ంలాగ 
గి న జరిగిపోయింది. తత్ పరికిణీలు తత్ జాకెటుల్ , అమామ్ నానన్ ఆఖరి అనన్యయ్ రామమోహన్ తో సహితంగా కొలహాపూరు 
పర్యాణము. మా బావగారి కల్యింట్ తీసుత్ నన్ తమిళ చితర్ము విపర్నారాయణలో నాకు ఒక చినన్ పాతర్ పర్తేయ్కంగా నా పాట కొరకు 
కలిప్ంచి యిచాచ్రుట. 
 పాట పాడు అనన్ వెంటనే పాట పాడి వేయడం మా పెదతలిల్ సీతయుమమ్గారు నా చినన్తనంలో నాకు బాగా నేరిప్ంచింది. 
వెనకా ముందూ ఆలోచించుకోకుండా నిరభ్యంగా పాడేసేదానిన్. ఆ సవ్భావమే నాకు చాలా తోడిప్డింది నా మొదటి చితర్ంలో. సెట్ 
మీదికి తీసుకువెళిళ్ యి విధంగా నటిసూత్  పాడమని చెబితే యిటు కెమెరా వుందేమో, అటు మౖెక్ వుండేమో అని ఏమీ చూసుకోకుండా. 
ఏమీ భయపడకుండా నా పాటకి నేను డెరౖెకట్రు చెపిప్ంది చేసేదానిన్. అపప్టికి నాకు సినిమాల గురించి తెలియదేమో! ఆ సినిమాకి 
సంబంధించిన పాటయందుకూడా అంత భయముండేది కాదు. ఎకక్డునాన్ సరే పాట పాడమంటే వెంటనే పాడివేయడమే నావిధి 
"డూయ్టీ" అనుకునేదానిన్. ఆ విధంగా చేసేదానిన్. ఆ రోజులోల్  పేల్బాక్ చేయుట అలవాటులో లేదు. ఆరేక్సాతో సహా సెట్ మీద పాడి, 
నటిసుత్ ంటే సినిమా తీసేవారు. 
 నాకు తమిళ భాష అంటే ఎలాగుంటుందో తెలియదు, అపుప్డు,__ దాని తరువాతే లెండి చదువుట, యుట 
నేరుచ్కొనాన్ను__ తెలుగులో సియిసేత్ కంఠతాపటిట్  అది తడుముకోకుండా సెట్ మీద చెపేప్దానిన్ట, డెరౖెకట్రు వాళూళ్ మెచుచ్కుంటూ 
వుండేవారు. నా పాతర్ ఏమిటంటే ఒక పూజారికూతురు. చినన్తనంలోనే తలిల్ చనిపోవుటవలల్, ఒక సవితి తలిల్ లభిసుత్ ంది, ఆవిడ చాలా 
కఠినురాలు. ఇంటెడు చాకిరీ యింత చినన్ పిలల్చేత చేయించుకుని, తను కాలుమీద కాలువేసుకు కూరుచ్నేది, ఎపుప్డనాన్ సుసీత్గా వుండి 
పని సరిగాగ్  చేయకపోతే పటుట్ కు చావమోదేదిట. ఈ బాధలు భరించలేక. విపర్నారాయణ భజనలు విని, తనుకూడా రంగడి మీద 
పాటలు పాడుతూవుంటే, చీపురు పటుట్ కవచిచ్, చెవులు నులిపి కొటేట్ది. ఇటువంటి ఘటాట్ లు తీసినపుప్డంతా కళళ్లోల్  గిల్సరిన్ 
పోసేవారు. నా సవతి తలిల్ వేషము వేసినావిడ అపుప్డపుప్డు పోరపాటున నిజంగానే వేసేది దెబబ్లు. దాంతోటి గి న కళళ్ నీళుల్  
నిజంగానే తిరిగేవి, తరువాత కౌగిలించుకొని “ఏమీ అనుకోకమామ్” అని బర్తిమలాడేది. డెరౖెకట్రూ, డూయ్సరూ అందరూ సీనుల్  బాగా 
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వచాచ్యని, పాటలు బాగా పాడేనని భుజము తటుట్ తూ వుండేవారు. రెండు నెలలలో పికచ్రు పూరిత్ అయిపోయింది. 
 నా అసలు పేరు సూరయ్పర్కాశమమ్, పికచ్రు పేరు సూరయ్కుమారి అని పెటిట్తే, సుళువుగానూ, వినడానికి సొంపుగానూ 
పుంటుందని అకక్డ ఎవరో సలహా ఇచాచ్రు. సరే అంటే సరే అనుకొని పెదద్లంతా కలసి సూరయ్కుమారి అని సినిమా నామకరణం 
చేశారు. 
 నా విపర్నారాయణ పాటల రికారుడ్ లు తమిళనాడులో చాలా అదుభ్తంగా అమమ్బడాడ్ యి. తరువాత వెంతనే తీసిన "అదృషట్ ం" 
అనే తమిళచితర్ము యొకక్ రికారుడ్ లు కూడా, లెకక్లేకుండా అమమ్బడాడ్ యి. తరువాతనే, నా పర్థమ తెలుగు చితర్ం రెతౖుబిడడ్లో 
నటించాను. 
 

   (‘చితర్ మ’ పెట్ ంబర్ 1956 సంచికనుంచి పునరుమ్దిర్ తం) 
 

PPP 
 

ఎఎ .. ..రంగారారంగారా   
   పర్పంచం ఒక నాటకరంగం. అందు పర్తివాడూ ఒక నటుడే ఎవరి పాతర్ 

వాడు అరధ్ం చేసుకుని నటిసేత్ విశిషట్ త పొందుతారు, లేనివారు అనామకులౌతారు. అంతులేని 
మానవ జీవితంలో అనంతమౖెన సంఘటనలు – కాలవాహినిలో కొనిన్ మరుగుబడిపోతాయి – 
కొనిన్ బాధాకరమౖె సమ్ృతిపథములో మేలొక్నే ఉంటాయి. మరికొనిన్ ఆనందదాయకమౖె 
హాయినిసూత్  ఉంటాయి. ఏదెలాఉనాన్ కాలపర్వాహం చాలావాటిని కబళించి వేసుత్ ంది. కానీ, 
కొనిన్ సంఘటనలు మాతర్ం కాలానికి అతీతంగా ఉండి, జీవితంలో అపుప్డపుప్డు మనకు 
జాఞ్ పకమొచిచ్ ఒక విధమౖెన అనుభూతిని చేకూరుసాత్ యి. పర్ధానంగా మరువరానివి, 
బాధాకరమౖెన విషయాలు కొనిన్. ఆంగల్ంలో ’టెమ్ౖ ఈజ్  ది హీలర్ ఆఫ్ వూండ్స్’ అనన్టుల్  

కొంతకాలానికి ఆ బాధను మనం కొంతవరకు మరచిపోగలమేమో గానీ, పూరిత్గా మాతర్ం మరచిపోలేము. అపుడపుప్డు అవి మనలను 
వెనున్తటిట్  నిదర్ మేలొక్లుపుతూ ఉంటాయి. అటువంటి లకష్ణాలను గురించే నటునిగా నా అనుభూతిని మీకు అందిసుత్ నాన్ను.  
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 నేను పర్పర్థమంగా నా పదిహేనవ ఏట రంగసథ్లం పర్వేశించా – నేడుకూడా మరువరానిదానాడు. ఏదో చెతౖనాయ్నిన్ నాలో 
వెలిగించి, నేడు మీముందు ననొన్క నటునిగా నిలబెటిట్ంది – ఆనాటి సనిన్వేశమే. యదారాథ్ నికి సిరిసంపదలకు లోటులేని 
కుటుంబంలోనే నేను పుటాట్ ను. లలిత కళలను అరధ్ం చేసుకోలేక పోవడం చేతనో, లేక అవి చాలా నీచమౖెన కళలుగా అపారధ్ం 
చేసుకోవటం చేతనో మా వాళెళ్వరికీ ననున్ నటుడిగా పిలవడం ఇషట్ ంలేదు సరిగదా అది కేవలం అవమాన హేతువుగా భావించేవారు. 
నటునిగా ఉండాలని నేను, వదద్ని వాళుళ్. ఎలాగెతౖేనేం – మావాళళ్కు తెలియకొండా సూక్లోల్  సేట్జి ఎకాక్ను. అది కూడా ఒక మాం కుని 
అసిసెట్ంటుగా – ఇదే నా జీవితంలో నటునిగా పర్ధమానుభూతి. నా నటనచూసి నలుగురూ మెచుచ్కునాన్రు. మా హెడామ్సట్రు గారు 
’శభాష్’ అని వెనున్ తటాట్ రు. ఆ దెబబ్తో ఆ రా  నాకు నిదర్బడితే ఒటుట్ . తీయని కలలు ఎనోన్ వచిచ్నా మధయ్ మధయ్ తేలిపోతూ 
ఉండేవి. లేచి కూరుచ్నాన్ – ఒకక్సారి నా నటనా నెపౖుణయ్ం వెపౖు సింహావలోకనం చేసుకొనాన్ – అనీన్ తపుప్లే అనిపించింది. అనిన్ 
తపుప్లుండి కూడా అంత మందీ మెచుచ్కొనన్పుప్డు – ఏ తపుప్లూ లేకుండా నటించగలిగితే నా జీవితం ఎంత ధనయ్తచెందేదో అని 
అనుకొనే సరికి నాలో ఏదో ఒక ఆతమ్ విశావ్సం తొలకరి మెరుపులా మెరిసింది. అంతే, ఆ రోజునే నిశచ్యించుకునాన్ను – నా జీవితంలో 
ఏనాటికెనౖా ఒక ఉతత్మ నటుడనిపించుకోవాలని. కానీ ఈరోజున ఈ కళాపర్పంచానిన్ తేరిపార చూసేత్ ఒక అంతులేని మహాసముదర్ంలా 
ఉంది. ఆ సముదర్పుటొడుడ్ న నిలబడడ్ సామానయ్వయ్కి త్ని నేను. కేవలం ఆ సముదర్పు కెరటాల తుంపరులు కూడా సరిగాగ్  నామీద 
పడడంలేదు కాని నేను మాతర్ం ఉకిక్రిబికిక్రి అవుతునాన్ను. అటువంటపుప్డు ఆ మహా కళాసము నిన్ దాటగల శకి త్ నాలో ఎకక్డున్ంచి 
వసుత్ ంది ? నేను కాదు – ఏ మానవునికెనౖా సాధయ్మా అనే అనుమానం నాకు లేకపోలేదు. టాగూరు మహాశయుడనన్టుల్  – 
కళావిజాఞ్ నం దినదిన పర్వరధ్మానమే గాని, ఒకనాటితో అంతమయేయ్ది కాదని అరధ్మౖెంది.  
 అది 1936 సం. ఆ సంవతస్రం ఆంధర్నాటక కళాపరిషతుత్  జరిగింది. ఆ రోజులోల్  నేను మ సులో హిందూ హౖెసూక్లోల్  
చదువుకుంటూ ఉండేవాడిన్. కళాపరిషతుత్ లో కీ.శే.బళాళ్రి రాఘవాచారుయ్లు గారిన్ దరిశ్ంచే భాగయ్ం కలిగింది.  రాఘవాచారిగారు నా 
జీవితంలో తీసుకురాగలిగిన పరిణామానిన్ చెపాప్లంటే మాటలు చాలవు. వారు నటిసుత్ నన్పుప్డు కష్కులలోగలిగే అనుభూతి 
ఆం లందరికీ తెలిసిన విషయమే – కాని అదే అనుభూతిని ఆధారంగా తీసుకొని నేను నా తరువాత జీవితంలో నాలో ఉనన్ 
నటనాశకి త్ని వృదిధ్చేసుకునాన్నంటే అది అతిశయోకి త్ కాదేమో! ఆనాటి నా చినన్హృదయంలో ఆయన నాటిన బీజాలు ఈనాడు 
మహావృకాష్లె ౖపూలు పూసుత్ నాన్యి. అంతెందుకు – వారి హావభావ నటనా కౌశలయ్ంతో ఒకక్ ఉమమ్డిని వారు నాలో ఉనన్ నటానాశకి త్ని 
రెచచ్గొటాట్ రు. దానితో నటనాపర్పంచంలో నాందీ పర్సాత్ వన రంభించా.  
 అసలు పాతర్ంటే ఏమిటి? దాని లకష్ణాలేమిటి? ఆ లకష్ణాలను పర్జలకు అందించాలంటే ఏ విధంగా నటించాలనేది నేను 
తెలుసుకోగలిగాను. ముఖయ్ంగా డెలౖాగ్ డెలివరీ భావపర్కటన – ఏ సనిన్వేశంలో ఏవిధంగా డెలౖాగు చెబితే పాతర్కు ఏవిధంగా నాయ్యం 
చేకూరచ్గలమనేది నేరుచ్కో గలిగాను.  రాఘవాచారిగారి అడుగుజాడలోల్ నే రంగసథ్లం పర్వేశించాను. కాలేజీలో.. షేక్ సిప్యర్ 
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నాటకాలు వేసుత్ నన్పుప్డు అకక్డ ఆయనే నటిసూత్  ఉంటే ఏ విధంగా నటించేవారో ఊహించి ఆ విధంగానే నటిసూత్  ఉండేవాడిని. కాని, 
పబిల్క్ సేట్జ్ ఎకిక్నపుడు కొంత భయంవేయక తపప్లేదు. ఎందుచేతంటే అకక్డికొచిచ్న కష్కులంతా డబిబ్చిచ్ వచిచ్నవారే – అందుచేత 
తపుప్లుంటే అలల్రిచేసాత్ రనే భయం వేసింది కానీ, అటువంటిదేమీ జరగలేదు. పెగౖా చాలా బాగా చేశావని పెదద్వాళుళ్ చాలామంది 
నావదద్కు వచిచ్ ననన్భినందించారు. అపుప్డు కొంత మనసుకు శాంతి కలగటమే కాకుండా – పరవాలేదనే ధెరౖయ్ంకూడా వచిచ్ంది. ఆ 
ధెరౖయ్ంతోనే అనేక నాటకాలు దిగివ్జయంగా వేయగలిగాను. కాని, సినిమారంగంలో వచేచ్టపప్టికి తగిలింది దెబబ్.  
 పర్ధమంగా నేను వరూధినిలో పర్వరాఖుయ్ని పాతర్ ధరించాను. సూట్ డియోలో అడుగుబెటట్డం అదే మొదటిసారేమో చాలా 
భయంగా ఉండేది ఏదీ అరధ్మయేయ్ది గాదు. నాకు అరధ్మయిందని అందరూ అనుకొనేవారు. నేనూ అరధ్మయినటేల్ నటించేవాడిని -  
పరయ్వసానం పికచ్రు ఫెయిలవడం జరిగింది. ఆ దెబబ్తో సినిమారంగం వదులుకొని మూడేండుల్  అజాఞ్ తవాసం చేశా – ఇది నా 
జీవితంలో మరొక మరుపురాని సంఘటన. జీవితంలో మానవుని జయంకంటే పరాజయం ఎంతగా రెచచ్గొటట్ గలదో 
తెలుసుకోగలిగాను. ఆఖరికి ఆ అపజయం నాలో ఒక దీకష్ను రేకెతిత్ంచింది. దానితో సినిమా నటనను గురించి మూడు సంవతస్రాలు 
పరిశోధన చేయగలిగాను. మళీళ్ 1948  ఏ ల్ 3వ తారీఖున మ సు చేరుకునాన్. నా సేన్హితులు కొంతమంది నాకు చేదోడువాదోడుగా 
నిలిచి చకక్ని తాస్హమిచాచ్రు. ఆనాడు ననున్ ఏ నిరామ్తకూడా గురిత్ంచినటుల్  లేదు. పెగౖా వరూధినిలోని పర్వరాఖుయ్ని పాతర్ 
అనరహ్తగా నిలిచ్ంది. ఎవరు చూసినా ఇతడు వరూధిని హీరో అని చపప్ళించి కళళ్పప్గించేవారు. దానితో నా మానసిక వయ్ధ చెపప్లేను. 
సినిమాలో వేషంకోసం -  ఎకేక్ గుమమ్ం- దిగే గుమమ్ం, తిరగని చోటు లేదు-వెతకని కంపెనీలేదు. కాని, అంతకుముందు పొందిన 
అనుభవం ఉండడంచేత ఎపప్టికెనౖా ఒక అవకాశం దొరికితే – పర్జల మనన్నలను పొందుతాననే ధెరౖయ్ం మాతర్ం ఉండేది. ఎలాగెతౖేనేం 
ఆ అవకాశం కూడా సంపాదించుకోగలిగాను. అది షావుకారులో.. సునన్ం రంగడి పాతర్, ఆ పాతర్ ఒక పలెల్టూరు రౌడీది చూడడానికి 
సులువుగా కనబడినా యాకుట్ చేయడానికి మాతర్ం చాలా కషట్ ంగా ఉండేది. చాలా తికమకలు పడాడ్  – ఇరవె ౖనాలుగు గంటలూ దానిన్ 
గురించే ఆలోచిసూత్  ఉండేవాడిని, కాని, అదృషట్ వశాతుత్  ఒకరోజున తేనాంపేటా జంకష్నులో ఒక రికాష్వాలాను చూచాను అతగాడి నడక, 
బీడీ కాలేచ్వాటం, మాట అంతా ఏదో ఒక విచితర్ంగా కనబడింది. వెంటనే జాఞ్ పకమొచాచ్డు మా కోడి రంగడు. అంటే మా మంలో 
ఉండే రౌడీ లెండి. వాడిపేరు ఏదో ఉందికాని, అందరూ వాడిన్ కోడిరంగడని పిలేచ్వారు. అంతే వెంటనే వాడిన్ మనసులో పెటుట్ కొనే – నా 
సునన్ం రంగడిపాతర్ నటించాను. ఈ రోజుకీ నేను నటించిన పాతర్లనిన్టిలోనూ ఈ పాతర్ ఉతత్మమౖెన పాతర్ అనే అభిమానులు 
లేకపోలేదు. ఏది ఎలా ఉనన్పప్టికి మా కోడిరంగడు – సునన్ం రంగడె ౖకూరుచ్నాన్డు. నేను ఆ సంగతివాడికి చెపాప్ను కూడా – కాని 
వాడికేమీ ఉతాస్హం కలిగ్నటుల్  లేదు. అదో మానసిక తతవ్మనుకుంటాను. ఈ విధంగా పర్జలోల్  ఎంతమంది ఎనిన్ తరహాలమంది నాకు 
గురువులయాయ్రో నేను చెపప్లేను. మానవ జీవితంలో పర్తి ఒకక్రూ ఒక నటుడే! ఒకొక్కక్నికీ ఒకొక్కక్ విధమౖెన మానసిక తతవ్ం 
ఉంటుంది. వాటిని చూడగలశకి త్, చూసి ఉపయోగించుకోగల శకి త్ నటుడికి కావాలి.  
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 కాని, అనిన్ పాతర్లు అటువంటివి దొరకవు, కొనిన్ abstract కేరెకట్రుల్  ఉంటాయి – అంటే అలాంటి వయ్కి త్ని మనము ఎపుప్డూ 
చూసి ఉండము. అటువంటి పాతర్కు జీవం పోయడమనేది కేవలం దానిని సృషిట్ంచిన కవిమీద-నటించే నటునిమీద ఆధారపడి 
ఉంటుంది.  
 పాతాళభెరౖవిలో నేపాళమాం కుని పాతర్ అటువంటిదే అటువంటి వయ్కి త్ని ఎపుప్డూ చూచియుండకపోవడం చేత ముందు 
కొంత కషట్మనిపించింది నాకు. కాని ఉనన్టుల్ ండి పూరవ్ం ధరించిన షెలౖాక్ పాతర్ గురుత్ కొచిచ్ంది. దానిన్ ఆధారం  చేసుకొని కొంత 
రౌదర్భయానక లకష్ణాలను కలుపుకొని మాం కుని పాతర్కు నాయ్యం చేకూరచ్గలిగాను. ఈ విధంగా పర్తి పాతర్నూ ఏదో విధమౖెన 
ఆధారంతోనే పర్దరిశ్సుత్ ంటాను.  
 ఇక పెళిళ్చేసి చూడులో నేను నటించిన ధూపాటి వియయ్నన్ పాతర్ మళీళ్ కిల్షట్ పరిసిథ్తులలో పడింది. కవి అందిచిచ్న 
లకష్ణాలననుసరించి పాతర్ను కొంతవరకు అభినయించాను. కాని, ఎంత చేసినా ఇంకా ఏదో లోపమునన్దేమో అనిపిసూత్  ఉండేది. 
పాతర్కు పూరిత్ నాయ్యం జరగడంలేదనే భయం కలుగుతూండేది. తలవని తలంపుగా ఒకవయ్కి త్ని సెంటర్ల్ సేట్షన్ లో చూచాను. ఆయన 
ఎవరితోనో మాటాల్ డుతూ ఉనాన్డు. ఆయన అలా మాటాల్ డుతూ మధయ్ మధయ్ కళుళ్ పప్డం – మెడ ఒక పర్కక్కు వాలచ్డం – మొదలగు 
లకష్ణాలు పర్దరిశ్సుత్ నాన్డు. ఏదో వింతగా తోచింది. అలాగే చూసూత్  నిలబడాడ్ ను. ఆయనేమనుకునాన్డో ఏమో నావంకతిరిగి డుల్  
ఎరర్జేశాడు. అంతే ఊ ఆ అనకుండా వెనకిక్ తిరిగి – ఇంటికొచాచ్ – ఆ రా  అదద్ంముందు నిలుచ్ని ఆయనలాగే అదద్ంలో 
చూచుకుంటూ కళాళ్రుప్తూ బుజాలు ఎగరవేసూత్  – వియయ్నన్ – డెలౖాగుస్ చదవడం మొదలుపెటాట్ . అపుప్డు నాకు కలిగిన ఆనందం 
ఎంతని చెపప్ను – ఏమని చెపప్ను. ఆ పాతర్కు మేనరిజం.. అనన్ది అవసరం అని అపప్టికి తెలిసింది. దానిని మీరంతా చూసే 
ఉంటారు. ఆ పాతర్కు ఆ మేనరిజం ఎంతబలం చేకూరిచ్ందో మీకు తెలియని విషయం కాదు.  
 అది అలా ఉండగా... సంతానం.. లో ఒక డిడ్ వాని పాతర్ వేయవలసి వచిచ్ంది. పూరవ్ం నాకునన్ అనుభవం ఎంత మాతర్ం 
నాకు ఉపయోగించలేదు. వెంటనే బయలుదేరా – ఊరంతా వె గా తిరిగా- ముషెట్తుత్ కొనే ఒక ముసలి డిడ్వాడు కనిపించాడు. అతడిన్ 
పిలిచి ఒక రూపాయిచాచ్ను. “ఎనాన్ఇది..?” అనాన్డు, రూపాయనాన్ను. వెంటనే అతని ముఖం మారింది. ననున్ అనుమానించినటుల్ గా 
కనిపించాడు. నావెపౖుకు చూచి “ఇది చెలుల్ నా సార్?” అని అడిగాడు. ఆహ ధారాళంగా చెలుల్ తుందనాన్ను. వాడా రూపాయిని చేతిలో 
నలుపుకుంటూ పొందిన ఆనందం అంతా ఇంతా అని చెపప్లేం – అతని ముఖలకష్ణలు – ఆ సనిన్వేశంలో ఎలా మారాయో – అతడా 
రూపాయి సంచిలో ఎలా దాచుకునాన్డో అవి అనీన్ గర్హించా. కొనాన్ళళ్లా డిడ్వాళల్ పదద్తులనీన్ పరిశీలించా – వాళళ్ ఆనందమే వేరు. 
వాళళ్ దుఃఖమే వేరు – పర్తి విషయంలోనూ – డిడ్వాళుళ్ పర్దరిశ్ంచే ముఖలకష్ణాలనీన్ వేరే – అవే సంతానం చితర్ంలో అనుకరించి – 
కేవలం డిడ్వానిగా ఒపిప్ంచి – మిముమ్ మెపిప్ంచగలిగా.  
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 ఇంకొక ముఖయ్మౖెన సంఘటన నే ధరించిన రాజు పాతర్లకు సంబంధించినటువంటిది – అనారక్లిలో అకబ్రు, హరిశచ్ందర్లో 
హరిశచ్ం డు, రాజు పేదలో రాజు.. ఇందు నే ధరించిన అకబ్రు పాతర్ మన చరితర్కు సంబంధించినది. హరిశచ్ం ని పాతర్ పురాణానికి 
సంబంధించినది. చరితర్కుగాని, పురాణానికి గాని సంబంధించిన రాజు పాతర్లు అభినయించినపుప్డు చరితర్కారుడుగాని, కవిగాని 
ఆయా తర్లకు ఆపాదించిన లకష్ణములను అవగాహన చేసుకుని ఆయాపాతర్లకు నాయ్యం చేకూరచ్వలసి ఉంటుంది. చరితర్ను 
చూసేత్ అకబ్రుకు కొనిన్ ముఖయ్ లకష్ణాలు కనబడతాయి. అకబ్రు ధెరౖయ్శాలి. ధీమంతుడు. ఎనిన్ కషట్ములనెనౖా భరించేవాడు – కాని 
నాయ్యంమాతర్ం తపేప్వాడు కాదు. తుదకు కనన్కొడుకు విషయంలో కూడా శాసనానిన్ ధికక్రించలేకపోయాడు. అలాగే హరిశచ్ం డు 
రాజయ్ం అంతా కోలోప్యాడు తుదకు భారాయ్బిడడ్లిన్ అముమ్కునాన్డు – అషట్ కషాట్ లనీన్ అనుభవించగలిగాడుగాని – అసతయ్ం మాతర్ం 
మాటాల్ డలేకపోయాడు. ఈ రెండు పాతర్లలో – చరితర్కారుడుగాని, కవిగాని అపాదించిన గుణగణములను దృషిట్యందుంచుకొని 
ఆయా పాతర్లకు నాయ్యం చేకూరచ్డం నటకుని పర్ధాన కర త్వయ్ం, కాని... రాజు పేదలోని.. రాజుపాతర్ అతి కిల్షట్మయియ్ంది. దాని 
ఇతివృతత్ము పాశచ్తయ్దేశాలకు సంబంధించింది. ఇందువచేచ్ పర్తి సంధరబ్మూ, సంఘటన  - వేషధారణకూడా అంతే – కనుకనే 
ఇటువంటి పాతర్లు అభినయించునపుడు నటుడు కథావసుత్ వులోని సంఘటనలననుసరించి పాతర్ యొకక్ లకష్ణాలను వూహించుకొని 
వాటిని పర్జలకు అందించవలసి ఉంటుంది. అటువంటపుప్డు ఆ పాతర్లకు జరుగు నాయ్యం నటుని మీదనే ఎకుక్వగా ఆధారపడి 
ఉంటుంది.  
 ఇక Last but not the least అనన్టుల్  బంగారుపాపలో నా కోటయయ్ పాతర్ను గురించి కొంత చెపప్క తపప్దు. ఇది కేవలం 
మానసిక తతవ్ం మీద ఆధారపడడ్ పాతర్, ముఖయ్ంగా ఇటువంటి పాతర్లను ఊహించి – సృషిట్ంచగల వయ్కుత్ లను అభినందించవలసి 
ఉంటుంది. ఈ పాతర్ను అభినయించడమనేది పెకౖి కనిపించినంత తేలికగాదు. అడుగడుగునా మారుప్లు చెందే విభినన్భావాలు గల 
పాతర్యిది. దీనిని నటించునపుప్డు – పాతర్తో పాటు నేను కూడా దానిభావనా పర్వాహంలో కొటుట్ కుపోయేవాణణ్ంటే ఆతిశయోకి త్ 
కాదేమో! ఒకొక్కక్పుప్డు నా మానసిక బాధ ఎకుక్వె ౖఏడేచ్వాణిణ్  కూడా – దరశ్కులు ననున్ ఓదారుసూత్  ఉండేవారు. దరశ్కుని అవసథ్కూడా 
అలాగే ఉండేది.  
 ఇలా రకరకాల పాతర్లు దొరకడం వలల్ – ఆయా పాతర్లను – అరధ్ం చేసుకొని నటించి – మీ ఆదరాభిమానాలు పొంది – నేటికీ 
ఈ సినిమా పర్పంచంలో ఒకసాథ్ నం ఏరప్రచుకోగలిగాను. అదికూడా మీ ఆదరాభిమానాలే అనండి, నా అదృషట్మే అనండి 
కారణమేమౖెనా కానివవ్ండి – ఫలితం మాతర్ం తాస్హకరంగానే ఉంది. తరువాత ఎనిన్ పాతర్లు ధరించానో – ఏయే పాతర్లు 
ధరించానో మీ అందరికి తెలిసిన విషయమే.  
 కళోపాసనలో పర్తినటుడూ ఒక విధాయ్రేధ్ – కళానిధి... కళపర్పూరణ్, నటకావతంస, నటరాజ ఇతాయ్ది బిరుదులు కొంతవరకు 
నటునికి తాస్హకరంగానే ఉంటాయి కానీ, ఏ నటుడూ వాటిని – తలచుకొని గరివ్ంచవలసిన పనిలేదనుకుంటా. కారణం కళ 
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అనంతం, జీవితం సవ్లప్ం. నటనా సరసవ్తి.. పర్పంచపు వయసుస్తో పాటు – ఆమె వయసుస్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఆమెను 
సావ్ధీనం చేసుకోడానికి మానవుడు చాలా అలుప్డు. పెగౖా మానవ జీవితం చాలదుకూడా! 

  (1960 లలో ఎ . .రంగారా గారు ఆకాశ ణిలో చే న పర్ సంగం) 
 
                                         PPP  

ధూళిపాళధూళిపాళ  
( ండితెర మాసప క అకోట్బర్ 1962 సంచికనుంచి పునరుమ్ తం) 

ధూళిపాళ సీతారామ శాUగారు దాచేపలిల్,(గురజాల తాలుకా)లో జనిమ్ంచారు. 
ఈయన తం  అకక్డే ఉండి వయ్వసాయం చేసుకుంటునాన్రు. గుంటూరులో ఇలుల్ , 
భూములు వునాన్యి. ఇతనికి ఒక అమామ్యి, ఇదద్రబాబ్యిలు వునాన్రు. 
పెదద్మామ్యికి పెళళ్యింది. కొడుకు లిదద్రు చదువు కుంటునాన్రు. 
 ధూళిపాళగారు మొదట చదువుతునన్ రోజులోల్  ’  కృషణ్  తులభారం’లో 
నళిని వేషం వేశాడు. అతడు  పాతర్కు సమరుధ్ డని అతనికి చినన్ చినన్  పాతర్లు 
ఇచేచ్వారు. ఇతను ’చింతామణి’ లో ’రాధ’ ’బొబిబ్లియుదధ్ం’ లో ’మలల్మాంబ’ 
పాతర్లను ధరించసాగాడు. బాపటల్ సంస త కళాశాలలో పంచకావాయ్ల వరకు 
చదువుకునాన్రు. హిందీలో విశారదుడు! నాటకాలు ఆడుకుంటూనే హిందీ 

ఇన్ సిట్టూయ్ట్ పెటిట్  పది మంది పిలల్లకు చదువు చెపేప్వాడు.1942లో ధూళిపాళకు కీ.శే. మాధవపెదిద్ వెంక మయయ్గారితో 
పరిచయమౖెంది. అపప్టి వఱకు ఆడ వేషాలు వేసూత్ వుండేవారు. వెంక మయయ్గారు ధూళిపాళగారి శకి త్ సామరాథ్ య్లు చూచి 
"అబాబ్య్! నీవీ ఆడ వేషాలు వేసూత్ కూచుంటే పర్యోజనం లేదు. మొగవాడివాయె మొగ వేషాలు వేసి నీ మొగతనం చూపించు. 
ఆడవేషాలకు ఆడవాళుళ్ లేరూ!” అనాన్రు. అపప్టినుండి ధూళిపాళగారు ఆడ వేషాలకు సవ్సిత్ చెపిప్ మగ వేషాలు ధరింపసాగారు. 
వెంక మయయ్గారు చకక్ని మారగ్ం నేరాప్రు. ఆయనే భావ పర్కటన, సంభాషణ పలికే తీరు, నటన మొదలెనౖ అనిన్ విషయాలు 
టూయ్షన్ చెపాప్రు. 
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 ముందుగ ధూళిపాళ గారికి సహదేవుడు, నకులుడు పాతర్లలో రంగ సథ్లంపె ౖమగతనం ఏరప్డింది. తరావ్త తరావ్త గయుడు, 
దురోయ్ధనుడు వంటి పాతర్లను ధరించసాగాడు. గుంటూరులో వునన్ సాట్ ర్ థియేటర్ లో చాలా నాటకాలలో పాలొగ్ నాన్రు. ఈ సమాజం 
వారు గయోపాఖాయ్నం, బొబిబ్లి యుదధ్ం, వరవికర్యం, ఉదోయ్గ విజయాలు ఊరూర పర్దరిశ్ంచి పర్జల మొపుప్ను పొందారు. 
 1949లో గుంటూరులో చెళళ్పిళళ్ సనామ్న సంఘమువారు నాటక పోటీలు ఏరాప్టు చేశారు. ఆ సమయంలో దురోయ్ధనుని 
పాతర్లో ఉతత్మ నటుడుగా బహుమతి వచిచ్ంది. చెళళ్పిళళ్వారి అశీరావ్దంతో సువరణ్ నటరాజ విగర్హానిన్ ధూళిపాళకు బహుమతిగా 
ఇచాచ్రు. ఆ తరావ్త నటననే వృతిత్గా సీవ్కరించ వలసి వచిచ్ంది. అనేక ఊళళ్లో, పలెల్లలో, పటాన్లలో నాటకాలు ఆడారు. అనేక చోటల్ 
సనామ్నాలు పొందారు. 
 1958లో గుడివాడిలో జరిగిన ఆంధర్ నాటక కళా పరిషతుత్ లో ’మయసభ’ ఘటాట్ నికి పోటీ జరిగింది. దురోయ్ధన పాతర్కు 
ధూళిపాళ కు బహుమతి లభించింది. 
 ఆ తరావ్త ఆంధర్పర్దేశ్ ముఖయ్ మం  గారిచే శాలువను బహుమతి నిచిచ్ ఆదరాభిమానాలు చూరగొనాన్రు. 
 1962లో ఒక మరువరాని సంఘటన జరిగింది. అదేమిటంటే విశాఖపటన్ం కలచ్రల్ అసోషియేషన్ వారు కొనిన్ నాటకాలను 
పర్దరిశ్ంప జేశారు. అందులో ఉదోయ్గ విజయాలు నాటకం ఐనా మయసభ నుంచే నాటకం రంభమౖెంది. 
 మయసభలోని దురోయ్ధనడు అదివ్తీయముగ నటించి కష్కులను తనమ్యులుగా జేశారు. ఆనాటి పర్దరశ్నకు గుమమ్డి గారు 
అధయ్కుష్లు. ఆ సభ వారు గుమమ్డి వెంకటేశవ్రరావుగారికి ఒక సరసవ్తి విగర్హం సమరిప్ంచారు. పర్దరశ్నానంతరం గుమమ్డిగారు 
ధూళిపాళను మెచుచ్కుంటూ ’ఆ నాటుడెవరో నేను ఎరుగను కాని వారు వయసుస్లో నాకంటే పెదద్ వారో చినన్వారో తెలియదు. కాని 
నాకు సభవారు ఇచిచ్న బహుమతిని దురోయ్ధన పాతర్ధారికి సమరిప్సుత్ నాన్ను’. అని విగర్హానిన్, గుమమ్డి ధూళిపాళకు బహుకరించారు. 
ఇంతటి గౌరవం తనకు కలిగినందుకు ధూళిపాళ ఉపొప్ంగిపోయారు. వారిదద్రికి ఇదే పర్ధమ పరిచయం. 
 ఆ తరావ్త అదే సం||లో (1961) గుంతకలుల్ లో ధూళిపాళకు నట సనామ్నము జరిగింది. అకక్డ కూడా మయసభ పదరిశ్ంచి 
కష్కులను ముగుధ్ లుగా చేశారు. సభలో ధూళిపాళ ఖదద్రు శాలువ బహుకరించారు. ధూళిపాళకు సభానంతరం  కె. వేణుగోపాల్,  

జి.యస్. రాము మొదలగు వారు అతని నటనను చూచి మొచుచ్కొని వారికి కలిగిన అభి యాలను వెలల్డించారు.  భీమరావుగారు 
కూడా కృతజఞ్తలు తెలియజేశారు. 
 బి.ఏ. సుబాబ్రావుగారు భీషమ్ చితర్ం తీసుత్ నన్పుప్డు దురోయ్ధనుని పాతర్ ఎవరికివావ్లొ అని అనుకుంటూ మంచి సమరుథ్ డెనౖ 
వానికివావ్లని అనుకుంటూనాన్రు. 
 ధూళిపాళ నాటకాలు పర్దరిశ్సూత్  మ సుకు వచిచ్ వెళుతుండేవారు. చాలాకాలం నుంచి చి లలో నటించాలని ఆయనకు 
ఉంది. 
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 ఆ రోజులోల్  కృషణ్గానసభలో ’రోషనార’ నాటకం పర్దరశ్న మ సులో జరిగింది. ఆ పర్దరశ్నలో రామసింహుని పాతర్ కష్కులను 
ఆకరిష్ంచింది. నాటకానంతరం పర్ముఖులంతా న్ రూంలో కెళిళ్ నటులందరిని పర్శంసించారు. ’రామసింహుడి’ పాతర్ను బాగా 
కొనియాడారు. ఈ పాతర్ధారి ధూళిపాళ సీతారామశాUగారు! ఆనాడు పర్దరశ్న చూచిన వారిలో బి.ఎ. సుబాబ్రావు ఒకక్రు. ఆనాటకం 
మరాన్డు ధూళిపాళగారు బి.ఎ. సుబాబ్రావుగారిని కలుసుకునాన్రు. ఆ తరావ్త తన ఊరెళిళ్పోయాడు. 
 నాటకాలలో దురోయ్ధన పాతర్కు మంచి పేరునన్దని బి.ఎ. సుబాబ్రావుకు తెలుసు. ఉనన్టుట్ ండి ’రోషనార’లో సవ్యంగా అతనిని 
చూడటం జరిగింది. ఆ కారణంగా సుబాబ్రావుగారు ధూళిపాళకు ఉతత్రం శారు, తాను ఎదురు చూడకుండా ఉనన్టుల్ ండి ఛానుస్ 
వెతుకుక్ంటూ వచిచ్నందుకు ధూళిపాళ సంతోషించాడు. ధూళిపాళ పూరీవ్కులుగాని బంధువులోల్ గాని వెతికినా నటకులు దొరకరు. 
 అటాల్ గే దరశ్కుడు రామినీడు చెవిలో బడాడ్ డు. ’కలిమిలేములు’ చితర్ంలో విలన్ ’నరసయయ్’ పాతర్ధారణకు ఈ పేరే 
కారణమౖెంది. ఈయనెపుప్డు సాంఘిక నాటకాలు వేసినవాడు కాదు. 
 ధూళిపాళ ఇటీవల విడుదలెనౖ ’మహామం  తిమమ్రసు’లో ’పెదద్న’ గాను ’ కృషాణ్ రుజ్ న యుదధ్ం’లో ’గయుడు’గాను 
’మదనకామరాజు కథ’లో రాజగురువుగాను, ’లవకుశ’లో ’వశిషుట్ డు’గాను ఇంకా పారవ్తి పర్భావం మొదలగు చి లలో నటిసుత్ నాన్రు. 
 ఈ విధంగా ధూళిపాళగారు అటు నాటకరంగంలోను సినిమారంగం లోను అదివ్తీయమౖెన భావపర్కటన, సుఫ్టమౖెన 
ఉచాఛ్రణ, మంచి భాషాజాఞ్ నము, నటన మొదలగువనిన్ కలిగి విభినన్మౖెన పాతర్లను ధరింప సాగుచునాన్రు. 
 ఈయనకు ఆ కళామతలిల్ అయురారోగయ్ మొసంగి కళకు సేవ గాంచు వారిని ఆశీరవ్దించమని కొరుచునాన్ను 

          -రచన:  వేణుగోపాల్ 
(వెండితెర మాసప క అకోట్ బర్ 1962 సంచికనుంచి పునరుమ్ తం) 

 
PPP 

 

జిజి..  వరలకిష్మ్వరలకిష్మ్  
((తెలుగు నిమా తెలుగు నిమా ––  మే  మే  1948 1948 , , సంచికనుంచి పునరుమ్ తంసంచికనుంచి పునరుమ్ తం))    

నా తలిల్ పెంపుడుతలిల్ కాదు; ననున్ కనన్తలేల్. నా తండీర్ ననున్ 
కనన్తండేర్. కొంతకాలం పెంచాడు కూడా. పేరు గరికిపాటి సుబబ్రామయయ్ నాయుడు. 
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ఊరు ఒంగోలు. నా తలిల్ పతివర్తా, ఉదేర్కి. నా తండిర్ బలశాలి, సాధువు. వాళళ్ సంతానం మేము ముగుగ్రు అకక్చెలెల్ళళ్ం, ముగుగ్రు 
అనన్దముమ్లూ. నా తలిల్దండుర్ల మధయ్ కలిగిన సంఘరష్ణ ఫలితం మా తండిర్ యిలుల్ వదిలి వెళిళ్పోయి సనయ్సించడం. మా అమమ్ మమమ్లిన్ 
తనకి తోచినటుల్ పెంచింది. అది భరించలేక మేము వీలైనంత కాలం వీధులోల్ తిరిగాము, ఎవరి దారిన వాళళ్ం. ఈనాటికీ ఒకళళ్ విషయం 
ఒకళుళ్ పటిట్ంచుకోము. అసలు ఎందరం ఉనాన్మో, ఎందరం లేమో కూడా మాకు తెలియదు.  

చినన్పప్టినుంచీ నాకు ఆడపిలల్లంటే కోపం. నేనేం పువువ్లు పెటుట్కునాన్నో, ఏ చొకాక్ తొడుకుక్నాన్నో, దాని మీద 
చుకక్లునాన్యో లేవో పరీకిష్సుత్నన్టుల్ నావేపు చూసేవాళుళ్ నాతోటి ఆడపిలల్లు. మొగవాళళ్తో ఈ బాధ లేకుండా హాయిగా ఉండేది. వాళుళ్ నా 
నగలూ, నా బటట్లూ, చూసేవాళుళ్ కారు___వాళళ్కి తలిల్దండుర్లు మంచివి యివవ్రు గనక. ననున్ ఆడపిలల్లాగా ఎవరైనా చూసేత్ నాకు 
బాగుండేది కాదు. మొగపిలల్లతోనే ఆడుకోడం, తనున్కోడం బాగుండేది. ఆడపిలల్లతో అయితే ఆడుకోవడం మినహాయిసేత్ ఏడవడం. ఇపప్టికీ 
మొగాళళ్తోనే తిరుగుతూ ఉంటాను. నాలుగంటాను, నాలుగు పడతాను, కాని ఆడవాళళ్తో ఒకక్ నిమిషం గడపలేను. ఎవరనాన్ ననున్ 
ఆడదానిన్ చూసినటుల్ చూసేత్ చాలా కోపం వసుత్ంది.  

"నువువ్ అబలవి, నేను బలవంతుణిణ్" అని క్షణక్షణానికి ఆడదానికి జాఞ్పకం చేసాత్రు మొగాళుళ్. ఆడది బసుస్ ఎకక్గానే 
ఒకక్సారిగా నలుగురు మొగాళుళ్ లేచి నిలబడి వాళళ్ సీటుల్ ఆడడానికి ఇసాత్రు. నిజానికి ఈ ఆడదానికనాన్ ఆ మొగాళేళ్ అరభ్కులు. 
యవవ్నంలో ఉనన్ ఒక ఆడదాని కనాన్ వృదాధ్పయ్ంలో ఉనన్ ఒక మొగవాడు శారీరకంగా బలవంతుడు కాదు. ఎటొచిచ్ ఆడదానికి మానసిక 
బలం లేకుండా చేశారు. తరతరాల నుంచి ఆడది విజాఞ్నం సంపాదించుకోకుండా పురుషులు కటుట్బాటుల్ పెటాట్రు. ఆడదానిలో ఆతమ్విశావ్సం, 
ధైరయ్ం నిరూమ్లం చేశారు మొగాళుళ్. ఎవతనాన్ నాబోటిది ఈ పరిసిథ్తులిన్ సహించలేక తిరగబడితే సంఘం ఒకక్సారిగా విరుచుకుపడుతుంది. 
మరీ ఆశచ్రయ్మేమంటే ఆ ఆడదానిన్ సతరీలు కూడా హింసపెడతారు. ఆ ఆడది తమ హకుక్ల కోసం పోటాల్డుతోందని తెలుసుకోలేనంత 
మూరఖ్తవ్ంలో ఉంది మన ఆడజాతి. అందుకే ఆడవాళళ్నాన్, ఆడవాళళ్ సంపరక్మనాన్ నాకు గిటట్దు. నేను ఓ లెఖఖ్లోకి రాకపోయినా నా 
చేతనైనంత వరకు నేను పోటాల్డతాను. నాకు పోటాల్డటానికే హకుక్ లేదంటారు మీరు. కారణం, నేను ఆడదానిన్. జంతువునీ కాను, పకిష్నీ 
కాను. వాటికనాన్ కొనిన్ హకుక్లుంటాయి. కాని ఆడదానికి నాకు ఏ హకూక్ లేదంటారు మీరు. 

అయినా పోటాల్డుతూనే ఉనాన్ను. అందుకని మీరంతా నాకు ఏవేవో పేరుల్ పెటాట్రు. పిచిచ్దానన్నీ, వయ్భిచారిననీ ఇంకా ఏవో, 
ఏవో నామకరణాలు చేశారు. నేనివేవీ కాదని ఇంకా ఈ లోకం నాలాంటి వాళళ్ని అరథ్ం చేసుకునే వరకూ, పోటాల్డుతూనే ఉంటాను. ఈలోగా 
నే పోతే, నాలాటివాళళ్కి మనోధైరయ్ం యివవ్కుండానే పోతునాన్ననే విచారంతో పోతాను. పీడా విరగడయిందనుకుంటారు మీరు.  

నా వాదన మీకు అరథ్మయిందనుకుంటాను. అవలేదంటే నమమ్ను_అరథ్ం చేసుకోవటానికి మీరు ఇషట్పడరు.  
ఎపుప్డూ మొగాళళ్ మొహం ఎరగని ఆడవాళళ్ మాటేమో తెలీదు గాని, ఎపుప్డూ మొగాళళ్తోనే తిరిగే నాకు మొగాళళ్లోల్ 

ఒకళళ్కీ, ఇంకొకళళ్కీ తేడా బోధపడుతుంది.  
ఈ జాఞ్నమే ననూన్, పర్కాశరావునీ దాంపతయ్ జీవితంలో దగిగ్రకి తీసుకుంది. మా జీవితాలు సింహావలోకనం చేసుకుంటే 

యిదద్రం ఒకే తపుప్లు చేశాం, ఒకే మంచిని సాధించాం. మా ఇదద్రి నమమ్కాలకి, కోరెక్లకీ చాలామటుకు కలయిక కుదిరింది. 
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సంఘం మా ఇదద్రి మీదా కనెన్రర్ చేసింది. ఒకపుప్డు నాకు ఇలుల్ అదెద్కి దొరకక్, పిలిల్ పిలల్లిన్ తిపిప్నటుట్, బెజవాడలో అనిన్ 
పేటలూ నా పిలల్లతో తిరిగాను. ఇంకా ఎనోన్ బాధలు పడాడ్ను. తపుప్ లేకుండా బాధపడటంలో నాకు నమమ్కం లేదు. బాధలు రాకుండా 
ఉండటానికి మారాగ్లుండీ బాధలు పడాడ్ను. నా జీవితంలో విచితర్మైన అనుభవం ఈ ఒకక్ విషయంలోనే.  

పర్కాశరావుకీ నాకూ ఒకక్ విషయంలోనే తేడా. నాకు సాహసం చాలా ఎకుక్వ. తనకి తకుక్వ. సాహసం తకుక్వయి 
అతనేమీ సుఖపడలేదు.  

నాకు యిదద్రు పిలల్లు నాలుగేళళ్ కనకదురగ్, మూడేళళ్ శివపర్కాశ. నా వయసుస్ ఇరవై మూడు.  

సినిమానటిగా నా జీవితంలో చెపుప్కోవలసిన విషయాలేవీ లేవు. అందరి మోసత్రే.. నా పాట వినో, నా నాటకం ఒకటి 
చూసో, ఓ డైరెకట్ర ననున్ సినిమాలోకి తీసుకు వచాచ్డు. నేను వచాచ్ను. నా సంగీతం శాసోత్ర్కత్ంగా నేరుచ్కునన్ది కాదు. మా కుటుంబంలోనే 
సంగీతం ఉంది. మా అనన్దముమ్లూ, అకక్చెలెల్ళూళ్ అందరూ బాగా పాడతారు. నేను సంగీతం శాసోత్ర్కత్ంగా నేరుచ్కోవటానికి పర్యతిన్ంచాను 
కానీ కుదరలేదు.  

మరో విషయం, సినిమాలోల్ ఉండబటిట్ అపుప్డపుప్డు కొందరు ననున్ వేశయ్ని చూసినటుట్ చూసాత్రు. నా పుటిట్లుల్ గరికపాటి 
వారిదనీ, మా అమమ్ పుటిట్లుల్ సవరం వారిదనీ అపుప్డు నాకు జాఞ్పకం వసుత్ంది. కాపులోల్ ఈ రెండూ రెండు ఉనన్త కుటుంబాలు.  

వేలకు వేలు తీసుకుని, పొర్డూయ్సరల్ గతీ, తన కోసం ఆగి ఉనన్ చితార్ల విషయం, ఆలోచించకుండా, సీతాకోక చిలుకలాల్గా 
కారులోల్ తిరుగుతూ, ఎపుప్డనాన్ నాలాటిదెవతనాన్ కనిపిసేత్, నే కటుట్కునన్ బటట్లనీ, నా నగలనీ, నాతో కూడా వచిచ్న వారినీ తేరిపార చూసాత్రు 
తారలు. మరో విషయం గురించి వీరికి తెలీయదు.  

ఈ మధయ్ నేను ఒక హీరోయిన తో మాటాల్డుతూ ఫలానావాళుళ్ నినున్ అడిగారు అని చెపాప్ను. 'ఎంతకీ?' అనడిగింది. నాకు 
వొళుళ్ మండి "నీ రేటు నాకేం తెలుసు!?" అని వెంటనే అనాన్ను.  

"సాధారణంగా నీకు లేకపోయినా, పికెచ్రోల్ నీకు మంచి గుడడ్లు వేసుత్నాన్రే!" అనన్ది ఓ తార నాతో. 'ఆడది' అనుకుని నాలో 
నేను నవువ్కునాన్ను. ఇందుకే ఆడవాళళ్ంటే నాకు అసహయ్ం. సినిమాపరిశర్మలో వాళళ్ బాధ నాకు తపప్లేదు. ఇపుప్డిపుప్డే ఈ పరిశర్మలో 
వాతావరణం మారుతూంది. ఎవరి పనులు వాళుళ్ చూసుకోవడంలో నిమగున్లవుతునాన్రు. అపప్టికి నా విషయం కూడా ఎవరికీ పటట్దు గదా 
అని ఆశపడుతూ ఉంటాను.  

  
PPP 
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..ఎఎ ..ఆర్ఆర్..ఆంజనేయులుఆంజనేయులు  
(CnÓj$qjfSÂMLk - ¾eF| 1948 GS¸¼¥qFLj¸¼ GHlFLOqjôöÁCL¸)  

1921 ¼MLOqFy, 1925 −Oq¸AKL¸PyFy ¥x¸ÍOqj 
ŠöOqMc+j" μ¸$yÓj FLj¸¼ ML¼á CnFcÆPy JdFLj$q¸=hMc¿ 
O~bEc¥qßGRê Fc^¥q¸ −@~Oqj. Fc^¥q¸ ¥c$cFo CnFcÆPy °¸@o 
$xGHð FL^jÓj ¥x¸ÍOqj sSæ½Py¥h MnÈ" ¥qßGRêJdöCL bÍ¿¸¼FL 
GHÁsU@o+" ŠöOqMcBhê ¥{$qÆ¸ÔLjŠÂ Cn$q ¬bÃFL¸Á¸ÔcOqj. − 
¬Kcòtj sHOqj ¼Ó¥qÓGHm¨ gSCcO~MLk¸×.FoNqjjÓj - Ä£j 
fS.Nqj}S.−O|.  

CLFLj ‚@~ μ¥q sSæ½ FL^j<j ¬MLlFc ¥cEc ¬FoÁ 
Oqj¾MLl ÔoGSjŠFo^¸ÍjŠ fS.Nqj}S.−O|. CLFL ½¡ÄCL¸Py 
MnjjÍ=hTd¿ −¨FL Fc^¥q¸ ¬Á. ¬¸CLŠ GHmOqø¸ 
On¸@o+"FLj¸© ¬CLFLj sSæ½¡ CL¿¢ñÍj Jv¸ÍjCLk Fc^¥cPe<jCLk 
MLÔcá<j. ¬tjCo − Fc^¥cÓj μ¸$yÓk, μ¸$yÓj 
GH¿GSO~Ók Ec=hJwPoÍj.  

bEoFLjMLl¥x¸< GSjKcòO~MLl$c¿ öJwCcûÿ¸Cy fS.Nqj}S.−O|. 1922Py fU¸Ík Fc^¥q GSMLk×.¸Py ÔoO~<j. KxÃòÆPy 
FLOqTdO~Nqjj<k, ¼öCLFLÈ¢Nqj¸Py McO|sRêNqjj<k, ÿ¿QLá¸öÍPy GSCLõ¥i¿¢ë MoQc<j. ¬GHð=h¥h fS.Nqj}S.−O| ¥éMLÓ¸ Jd^$c<j. Jd^Py 
°¸@o −GS¥hëÂ _=oæ ¬CLÂï rHÍíMc+j" MoadÓj MoNqj=cÂ¥h öJwCLûfU¸ÔcOqj. ¬tjCo − Fc^¥q GSMLk×.¸Py Jd^$c<¸=o fS.Nqj}S.−O|. 
¥cÍj - Ã¢Oq¸ O~IGHjMLNqjõ. Ã¢Oq¸ O~IGHjMLNqjõÁ ¥y¥hÓ ¥q¸>Oq¸, −NqjFL $x¸CnÀë Jd¨Co GHQLjMLlÓj MnFLŠÚ À¿» ÔLksSÄ. ¥cÂ¢ ÔcPe 
Ã¨NqjGSjë<j. ¬¸ÍjÔoCL Jd^$c<j$c O~IGHjMLNqjõ sSç½Ä£jÍ #eõÀ GS¸JdÁ¸ÔLjŠFo ¬ML¥cQL¸ PoÍj. − ¬ML¥cQL¸ fS.Nqj}S.−O|.Š 
Í¥hÚ¸Á.  

fU¸Ík Fc^¥q GSMLk×.¸ FLj¸¼ fS.Nqj}S.−O|. ¥qßGRêÄPeGS GSAKLŠ MLkO~<j. EcÂ¥h rHÍí AKc$qMLCLjÓ MLkOqÚ¸@oNqj QLOqô$cOqj, 
VOyôÂGSjæ $cÆrH¸ÔLÓ FLOqfS¸VO~MLl. ²MLOqk ¬<j$qjrH^æÂ ÍNqkõÓ GSöCL¸ Kc$qjÔoGSjŠÂ ŠöOqMc+j" ¬¸ÍjPy öJd¥iæGSj 
öJdOq¸bÃ¸ÔcOqj. <_jò ÍÄjô©PoÍj À¸¨ °Fcï Po¥qJwtjFc ÄbÁ$c ¿VOqûÓjû ÔnNqjõ^¸, Fc^¥cÂ¥h JwGSæOqj÷ McWo"O~Nqj^¸, 
ÂÔnáFc, $xÍk GH^jæŠÂ ±Oq¸Cc À¿» JwGSæOqj÷‚@~ McWo" ¬¸=h¸ÔL^¸. rH¸ÔLÓNqjõ fH.Nqj}S.−O|Š MLj¸¼ TdbÍFL ®Ôcá<j. 
On¸<j ¥qßCLjÓj ‚@~ FoO~ð<j.  

¥qßGRêÄPeGS GSAKLFLj¸¼ fS.Nqj}S.−O|. QLß¸$cOqÄPeGS GSAKLŠ MLjÈ¢" MLkO~<j. ¯ ¥q¸rHÂ¢McOqj ¥qFL¥qCcOq MosSMcOqj. ¯ 
GSMLk×.¸Cy=o fS.Nqj}S.−O|. rHÎ¥h MLÔcá<j.  



  

øöeTT~                                                                                 www.koumudi.net   
                            

25  ఫాల్ ష్ బాయ్క్

¥éMLÓMLjk Jd^$c<j$c °¸¨ fS.Nqj.−O| öGH×.Æï FL^jÓFLj GSfUCL¸ ²=c÷ −¥q¿ú¸Ôc<j? EcÂ¥h ¥cOq*¸ °¸Á rHÎ¥h ³ 
¥q_jOqj÷ ÔnfHðFc sSæ½ FL^jÓ¸Cc ÔcCLFLtjFL MLj^jæŠ Jd@oMcOo. ¥cÂ¢ Jd^$c+"ÂfH¸ÔLjŠFo^¸ÍjŠ Ã¨NqjGH@oMc+j". fS.Nqj}S.−O|Š 
¬^jML¸=h Ã¨Nqj¸ PoÍj. $x¸CLj GHÓ¥cPo$cÂ −OqjFLïOq TdìtjPy $x¸CnÀë Äö¾¸bÃ¸¼ ×.MLjôÂ Jd@osSMc<j. CLFLj Jd¨ 
−FL¸Á¸ÔoMc<j. ®CLOqjÓŠ −FL¸Í¸ ®MLøŠ¸@~ °¸<Po<j. fS.Nqj}S.−O| Jd^ ösHXLŠÓFLj GSjÓAKL¸$c Pe$oÁ. ¬¸ÍjPy 
ÄÍøCLjë¥q¸=o _ÓMnjÎFL −¥qOqú* °¸@oÁ.  

fS.Nqj}S.−O| CL¸ö¨$cOqj Jd^$c<j. −NqjFLÁ JdCL¥cÓGHl Jd^. CL¸ö¨$c¿ öGHAKcML¸Cy Jd<FcOq¸bÃ¸¼FL fS.Nqj}S.−O|. 
ö¥qMLj¸$c ®CLOqKcBiÓPy °¸@o −¥qOqú* ¬ÓMLOqjÔLjŠFcï<j. MLjj[õ¸$c KcÓ$q¸bÍOqøJd^ ÔcPe öQLÍíî$c ÄFcï<j.  

¥x¸ÍOqj CcO~ÔLjMLøÓPo÷ rHÎ¥h MnÈ"JwCcOqj. Mc¿ −Oq¸AKcÓ FLj¸¼ $qMLjõTdìFL¸ MLjj¸Eo ±fU¸ÔLMLÔLjá fS.Nqj}S.−O| ®^jML¸=h 
öQoBh¥h Ôn¸ÁFLMc<j ¥c<j. ¬CLÂ GH¿BcMLj¸Py ¬Â¢ï ¬FLj¥yÂ Ä¸CLPo. Jd^$c<j$c sSæ½Ä£jÍ sHOqj CnÔLjáŠ¸^jFLï fS.Nqj}S.−O|. μ¥q 
Oy¾ ¬¥qTdôCLjë$c FL^j<ÂfH¸ÔLjŠFcï<j. _Wc"¿ O~IGHjMLÔc¿$cOqj öGHfSÁíî$c ''O~MLjEcGSj'' JdöCL bÍ¿¸¼ −NqjFL MnjGHlðJv¸ÍjCc<Â 
1926Py ¬CLÂ sSïfUCLjPnMLOqk ¥qÓPy ‚@~ ±fU¸¼ °¸<Oqj.  

''³Ey rHÍíMc<j FLFLjï öJwCLûfU¸ÔL=cÂ¥h MnjÔLjáŠFcï<jPo ¬FLjŠFcïFLj$cÂ¢ −NqjFL rUÎÍO~KcÍjPy °FLï ÄjöCLjÓŠ FLFLjï 
$qj¿¸¼ MnjÔLjáŠ¸^k °CLëOq¸ O~Qc<Â CnÆfSFLGHlð<j Fc GS¸CyGR¸ ³¸ ÔnGHðFLj'' ¬¸=c<j fS.Nqj}S.−O|. ¬Fo¥q GS¸MLCLûO~ÓJd^j 
FcNqj¥qJdöCL bÍ¿¸¼FL fS.Nqj}S.−O| ¬¥qTdôCLjë$c VGSõJdöCLÓj bÍ¿¸¼ ¬GSMLkFLÄ×.Nqj¸ TdbÁ¸ÔL^¸ ‚@~ ®¸CL Ä¼öCLMnjÎFL 
GS¸$qCo.  

fS.Nqj}S.−O| ½¡ÄCL¸Py ®¸¥x¥q Ä¼öCLMnjÎFL GS¸$qCoMLj¸=o rHÎ¥hMLÔoá TdbÍFcÓÂ¢ï Í»ÜOo °FLï^jæ ¥qÂfHGSkë ²¸Cy ¥qGRæGH¨$cÂ¢ 
rHÎ¥h O~PoÍj. EcÂ¥h μ¥q ¥cOq*¸ - fS.Nqj}S.−O|¥h ÔLGHlðFL rHÎ¥h MLÔoáMc¨¥h °¸<Í»FL $qj¨è −CLôÄQcøGS¸ PoÍj. ¬<j$q<j$qjFc 
¬FLjMLkFLMoj. CLFL¥qFLï ¬¸$qj+¸ MLjj¸ÍjFLïMc<j ‚@~ μ¥q MnjÎÓj MLjj¸ÍjFcï<Â öbKqMLj. EcÂ¥h CL$qÜ=oæ FL^jÓŠ¸@o ¬GH#eõCLjÓj 
CLFL¥n¥qÚ< ÔLj^jæŠ¸=cNnk ¬Fo AKLNqj¸. ²=c÷MLk=cæ¨Co ³MLj¸=cOy! ''³MLjj¸Á? ®CLFLk Äj»ÆFL FL^jÓML¸=hMc@o ¬¸=cOoMnk'' 
¬Fo AKLNqj¸Cy MLjbÍFLGH<jCLk CLFL¥qFcï ²¸Cy rHÎFL °FcïOqFLjŠFo FL^jÓFLj Ec=h rHÎ¥h O~ML^¸ μ¥q¸CL^ TdbÍõMojFc?  

fS.Nqj}S.−O| ¥qGRæGH¨ rHÎ¥hO~ML=cÂ¥h On¸@y¥cOq*¸ ¬GSjNqkö$qGSjëÓk, TdøOqíîGHOqjÓk ¬tjFL^jæ ¬CLÂï ¼FLï CLOq$qÀ FL^jÓ 
×cÃCcPy °¸ÔL=cÂ¥h ÔofSFL GHFLjÓj. ¬Ä ÔnfHCo Ôc ÂKcOqCLMLj¸CLMLlCLj¸Á. ¥cÂ¢ ¼MLOqŠ fS.Nqj}S.−O| ×.tj¸Ôc<j. ¬¸Í¿CyJd^j 
¬CLFLk Fc^¥cÂ¥h FLkOofS GHlÔLjáŠFcï<j. CLFLsHOqjCy VÓjÂ¸<jCLj¸ÍÂ Oqj¾MLlÔoGSjŠFcï<j.  

fS.Nqj}S.−O|Py ®¸¥y Ä¼öCLMnjÎFL ÄGRNqjMojMLj¸=o ¬CLFLj ÔcPe ³+"Jd^j FL^j@nÎ °¸¨‚@~ Oq¸$qGSìÓ¸Cy MLjMnjÎ¥q¸$c 
°¸<PoÍj. Oq¸$qj MoGSjŠÂ Oq¸$qGSìÓ¸ Ä£jÍ °FLï¸CLsSsH FL^j<j. ®MLCLÆ¥h MLsSë O~×.¥iNnkÍõMLjjÓk, ¬¸ÍjPy Á» GHÂÔofS 
×nÎ+"ŠJwtjFL sSïfUCLjÓ $qj¿¸¼ ÄÔc¿¸ÔL^MLjk, QL¥hë °FLï¸CLPy Mc¿¥h öÍMLõGSVNqj¸ ÔnNqjõ^MLjk - ®¸Co. CLFL Tv¸CL ¥q¸rHÂ¢ 
rH^jæŠFLïGHlð<j ‚@~ ¬CLFLj −¨FL Fc^¥cÓj ÿ¿×.FyÍíOqFLŠ GS¸_¸bÁ¸¼FLMo. ¬CLÂ Fc^¥cÓPy μ¥q=h ''GHÀCL JdMLFL'' - 
FoOqj$c ¬GSðßQLõCLŠ GS¸_¸bÁ¸¼FLÁ. On¸<MLÁ ''CLj¥cO~¸''. ®¸ÍjPy ÿ¿×.FL GSMLjGSõCyJd^j, ¬fU¸TdfSEcíî¸CLMLjk, ®CLOq 
O~×.¥iNqj GSMLjGSõÓk ‚@~ ÔoOqá_@~ètj. ¬¸ÍjÔoCL − Fc^¥cÂ¥h JwÆ£GSjÓj ¬<è¸ CL»Æ −<Š¸@~ −¸XLrH=cæOqj. ¯ −¸XLÓj 
CxÓ»¸ÔLj¥yML=cÂ¥h ²Fyï °JdNqkÓj ÔnNqjõMLÓfS ML¼á¸Á. μ¥q ½Pe÷Py ¥xÂï AKc$cÓj À£fS‚@~ −<MLÓfSML¼á¸Á. ¯ 
Fc^¥cÓFLj öJwCLûfU¸¼FLMcOqj ¥cÇ¤FcbÍjÂ Fc$oQLøOqO~MLl GH¸CLjÓj$cOqj. öGH#eõCL FL^j<j ¨.Ä.GSjKcòO~MLl$c¿ GHÍíîÀPy Fc^¥q 
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GSMLk×cÂï FL<JdÓÂ fS.Nqj}S.−O|. −QLNqj¸. ¥cÂ¢ ¯ −QLNqj¸ ×.NqjöGHÍ¸$c ¥xFLTd$qPoÍj. FL^jÓj MoOqjMoOqj GSìPeÓŠ Ôn¸ÁFLMcOqj. 
Ä¤Oq¸Cc ¥qÓjGSj¥yML^Moj ¥qGRæMLjNojÁ. Æ¸$qMLjk¿¢ë, _jÔLáFLïQcögSë ¯ ¥q¸rHÂ¢Py MoadÓj MosSMcOqj.  

sSæ½ Ä£jÍ μ¥q MLjÂfRFLÂfH¸ÔLj¥yML^¸ fS.Nqj}S.−O|Š ²¸CL ¥qGRæMLjtj¸Ey, fSÂMLkPy ¬ÂfH¸ÔLj¥yML^¸ ¬¸CL¥q¸=o 
Mntjõ¸CLÓj ¥qGRæMLjtj¸Á. ¬<j$qjPyFo ÿ¸GSJdÍFLï^jæ, ¬CLÂ¥h MnjjÍ=hTd¿ fSÂMLkPy ¬ML¥cQL¸ ®MLø=cÂ¥h MLjj¸ÍjŠ ML¼áFL μ¥q 
öGHfSÍíîGHlOqjGRj<j FnÓŠ JdÀ¥qOqkJdNqjÆMLøKyML^Moj ¥c¥q (−Oy¾Py÷ fS.Nqj}S.−O| FnÓŠ MLjk<jML¸ÍÓj CnÔLjáŠ¸^jFcï<j) 
GHÁOy¾Py÷ fH¥qáOqj Pe»JdOoTdëFLFcï<j. Oqj.8-5-0ÓŠ fSÂMLk ¼öCL¸Py FcNqj¥q JdöCL bÍ¿¸ÔL=cÂ¥h fS.Nqj}S.−O|Š ³Ä£j 
MLjFLGSÚ¿¸ÔLPoÍj. − CLOqMcCL ÔcPe¥cPeÂ¥h ''öEpGHÁ¤ MLöTdëGHÿOq*¸''Py ¥qßGRêJdöCL MnjjÍ=hTd¿ ÓbÃ¸¼¸Á.  

FcõNqkÂ¥h Á¤ÂCy −Oq¸AKLMnjÎ fS.Nqj}S.−O| MLOqGS$c fSÂMLk ¼öCcÓPy FL=h¸ÔLMLÓfS¸Eo. ¥cÂ¢ ¬CLFLj FLÄjôFL rHÍíÓj 
¬CLÂ¥c+"¥h¸Í $yCLjÓj CLMcøOqj. ¬CLFLj FLMLjôPo¥q JwtjFL rHÍíÓj ¬CLÂï ''ÂFLjï ³¸ÔoTdëMnk ÔLk<j. ÂFLjï ²MLøOqk À£GSj¥yŠ¸@~ 
ÔoTdëMLjj'' ¬Â KnÁ¿¸ÔcOqj. ®=c÷ KnÁ¿¸¼FLMc+j" ¬ÓjðÓj$cOqj, öGHfSÍíî ¨öfSæ_kõ^Oqj÷, öJv<kõGSOqj÷, @nÎOn¥qæOqj÷. − Oy¾Py÷ JdGH¸ 
fS.Nqj}S.−O|Š fSÂMLk öGHGH¸ÔL¸ $qj¿¸¼ Kc$c CnÆ£Íj.  

®¸CLMLj¸Á KnÁ¿¸¼Fc ¬CLÂ¥h ÕÔcFLjûÓj Ex¿¥ctj - ¥cÂ¢ MLj¸¼Õ ÔcFLjûÓj¥cMLl. ¬CLFLj FL=h¸¼FL On¸@y¼öCL¸ 
''CLj¥cO~¸'' ¯ ¼öCL¸ À£sS^GHlð@o ¬NnkMLjNqj¸Py GH¨¸Á. Á¤Âï öJdOq¸bÃ¸¼FLEx¥qOqk, GHm¿ëÔofSFLEx¥qOqk. GS¸AKcGR*Ój O~Nqj^¸ 
fS.Nqj}S.−Oo. Ä<jÍÓ ¬tjFc¥q ®Á ³Ä£j Ä×.NqjML¸CL¸$c JwPoÍj. °FLïÔy=o °Fcï<j fS.Nqj}S.−O|.  

¬CLÂ MLjk@y¼öCL¸ ''Mn¸¥q=oQLøOq MLjÿCLõ¸'' ¯ ¼öCL¸ ÔcPe Ä×.NqjML¸CL¸$c Jwtj¸Á. fS.Nqj}S.−O| FL=h¸ÔL=cÂ¥h 
‚@~ MLj¸¼ ¬ML¥cQLMoj ®¼á¸Á. ¬tjFc öGHNnk×.FL¸ Po¥qJwtj¸Á. ¬¸ÍjPy ¬CLÂ¥h ML¼áFL ¥i¿ë ³ÍFcï °¸=o ¬Á¥cTdë 
''×.NqjöGHÍ''Cy ¥x^jæŠJwtj¸Á. ¬Âï ÄbEcPe ''×.NqjöGHÍ'' Oy¾Ój ¬CLÂ¥h $q<jèOy¾Ój. ¥q¸rHÂ¢ Mc¿MLøMLÓfSFL <_jòO~PoÍj. ¯ 
¼ŠÚPy÷ ¬CLÂ CLÆ÷‚@~ Jwtj¸Á. − [OqjáÓ¥nÎFc ¥q¸rHÂ¢McOqj μ¥q ML¸Í ®MLøPo¥q JwtjFcOqj.  

''×.NqjöGHÍ'' ÍjOqÍßGRæ¸ fS.Nqj}S.−O| FLj ''ÔLk@~MLjBh''Py ‚@~ MnFLï¸=h¸Á. ¯ ¼öCL¸Py FL=h¸ÔL^¸ fS.Nqj}S.−O|Š 
ÔcPe Oqj¼¸¼¸Á. ¬ÁÀ£sS O~×cQc¸@y Td=hFL^j<j. ¥cÂ¢ <_jòPoÍj. ¼öCL¸ ²¸CL¥i GHm¿ë¥cÍj. <_jò¥cMcÆ. GHm¿ë ¬tj Ä<jÍÓ 
¬tjCoFo$cÂ <_jòO~Íj, ¯ GH¿fSìCLjPy÷ fS.Nqj}S.−O| CLFLŠ CcFnÎ MoGR¸ ¥yGS¸ NqkÔLFLŠ _NqjÓjEoO~<j MoGR¸ Ex¿¥h¸Á. ¥cÂ¢ 
¬CLÂ °CcûÿMLj¸Cc Š¸$qÁ¤sS GH¿fSìCLjÓj. ''FLÂïMc+ öJv<kõGSOqj÷ MLj¸¼Mc<¸=cOq¸=o. Fc FnCLjëOq¸Cc Â¢Oqj$cMy<jáŠÂ öJdBcÓÂ¢ï 
ÔL¸GHlŠÂ MoadÓj MofS ¯ sHOqj CnÔLjáŠFcïFLj.'' ¬¸=c<j fS.Nqj}S.−O|.  

''ÔLk@~MLjBh'' Ä<jÍÓCy fS.Nqj}S.−O|Š IfHÆ¸ öGHGH¸ÔL¸Py μ¥q ¥i¿ë ML¼á¸Á. ¬¸ÍjPy ¬CLÂ JdöCL ¬¸Í¿Â¢ _Ó¸$c 
−¥q¿ú¸¼¸Á. ¬Á ¬CLÂ MnjjÍ=h Td¸fbHj¥q ¼öCL¸ ¥cML^Moj$c¥q ¬ÂïOq¥cÓ ¬bÃFLNqkÂ¥i ¬¸ÍjPy ¬CLÂ¥h ¬ML¥cQL¸ ¼¥hÚ¸Á. 
®GHð=h¥i ¬¸ÍjPy JdöCo ¬CLÂ ¬bÃMLkFLJdöCL. ¬¸CLŠ GHmOqø¸$cÂ¢ − CLOqjMcCL $cÂ¢ ¬CLÂï CnOqÄ£jÍ ¬¸CL −¥qOqúML¸CL¸$c ³ 
öJv<kõGSOqk öGHÍ¿ù¸ÔLPoÍÂ ÔnGHGHøÔLjá.  

''ÔLk@~MLjBh'' CLOqMcCL ''CLÆ÷ösHMLj''Cy −Oq¸bÃ¸¼ MLOqGS$c ''GSjMLjÀ''PyFLk ''JdÍj¥q''PyFLk fS.Nqj}S.−O| ¥qFcï¸_Cy 
FL=h¸Ôc<j. ®¸ÍjPy MnjjÍ=hÁ ÔcPe Kc$c FL¨¼FL ¼öCL¸. On¸<MLÁ GSjMLkOqj$c Jwtj¸Á. MLjk@yÁ JwFoPoÍj. ¥cÂ¢ 
fS.Nqj}S.−O|.Š MLköCL¸ fSÂMLkÓPy QcQLøCL¸$c Ä×.Nqj¸ Ôo‚¿¸Á.  
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''FcŠ sHOqj ML¼áFL Oy¾Py÷ <_jòO~FoPoÍj. <_jò O~Td»Fc¥q sHOqj Pn¥qÚPy¥é O~PoÍj.'' ¬¸=c<j fS.Nqj}S.−O|. ¬Á Â×.Moj. 
®GHlð<j ³ ¼öCL¸PyFnÎFc ¬CLFLj O~Bh¸ÔL¥qJwCo − EyGR¸ ®CLOqjÓÁ$cÂ ¬CLÂÁ ¥cÍÂ ¬¸Í¿¥i CnÓjGSjFLj. ''bÃ¢GRô'' ¼öCL¸Py 
¬CLFLj ÔLÁÄFL μ¥qÚ GHÍõ¸¥yGS¸ ¬Fo¥q ösHXLŠÓj ML¼á − GHÍõ¸ ¬tjJw$cFo ®+"Š MnÈ"FL^jæ öGHÀ£À.  

''MLkNqkPy¥q¸''Py ¬CLÂ¥h O~MLjö_ÿô¸$cOqj öGHbEcFLJdöCL ®TdëFL¸=o fS.Nqj}S.−O|. Mnjj^æMnjjÍ=hTd¿ VGSõJdöCL ¥y¿ 
À£GSjŠFcï<j. ''MLkNqjPy¥q¸'' Ä<jÍÓ¥c$cFo fS.Nqj}S.−O|. VGSõJdöCo bÍ¿¸ÔcÓÂ ösHXLŠÓŠ Cy¼¸Á. ''$qßÿöGHMoQL¸''PyFLk 
''OqCLïMLkÓ''PyFLk fS.Nqj}S.−O|. VGSõJdöCLÓj bÍ¿¸¼ ösHXLŠÓ ¬bÃMLkFcÂ¥h JdöCLj@nÎFc<j.  

fS.Nqj}S.−O| FL=h¸¼ Ä<jÍÓŠ fSÍíî¸$c °FLï ¼öCL¸. ''ÅÇ¢Nqk+''. ''TdtjKcKc''Py‚@~ FL=h¸Ôc<j. ¬CLFLj 
FL=h¸ÔLKyCLjFLï ¼öCcÓj ''MLkNqkOq¸AKL'', ''McÆ GSjö»¤ML''. 

¬CLÂ¥h IGHPeFL CLOq$qÀ ¼öCcÓPyFo FL=h¸ÔcÓÂ$cÂ¢, IGHPeFL JdöCLPo MnNqkõÓÂ$cÂ¢ GH^jæÍÓ ³Ä£jPoÍj. JzO~Bh¥q ¼öCcÓj 
‚@~ −bÍjÂ¥q GH¿fSìCLjÓŠ ¬FLj‚Ó¸$c À£NqjMLÔLjáFLÂ¢, À£NqkÓÂ‚@~ ¬CLÂ ÄQcøGS¸.  

sSç½ Ä£jÍ$cÂ CnOqÄ£jÍ$cÂ¢ fS.Nqj}S.−O| TdbÁ¸¼FL Ä×.Nqj¸ <_jòCyFo$cÂ¢ ¥i¿ëCy$cÂ ‚<jŠFLïÁ¥cÍj. ¬CLFLj rHÍí$c 
<_jòÔoGSj¥yPoÍj. ¥i¿ë ¬CLÂ¥nGHlð<k Py^j¥cPoÍj. ¬CLÂ Ä×.Nqj¸ FnÎÀ¥qMnjÎFLÁ. sSæ½¡Ä£jÍ¥h ¬CLÂï O~ÂMLøŠ¸@~ ÔofSFLMcWo" ¬CLÂ¥h 
CLMLjCy GSMLkFLMnjÎFL TdìFL¸ ®ÔcáOqj. fSÂMLkÓPy ''ÂFLjï ¬*$qCx¥éÚTdë¸'' ¬FLïMcOo ¬CLÂï −ÍOq¸Cy ÔoOqÁ¤fS MoadÆ¼á rHÎ¥h CnÔcáOqj.  

MnjjCLë¸ Ä£jÍ fS.Nqj}S.−O| ½¡ÄCL¥qDÍFLj¸¼ ŠöOq¥cOqj FL^jÓj FoOqjá¥yÍ»FL ¬¸QcÓj ÔcPeMLlFcïtj.  
 

PPP 
 

²²MM||jj..MMLLjjÆÆ÷÷¥¥ccOOqqjj ããFFLLOO~~MMLLll  
(fSÂMLkOq¸$q¸ 1965, rSrHæ¸_O| GS¸¼¥qFLj¸¼ GHlFLOqjôöÁCL¸)  

 öGHÀ CLÆ£÷ CLFL fHÓ÷Ó AKLÄGRõCLjë $qj¿¸¼ ÀNqjõ=h ¥qÓÓj ¥qFL<¸ GSÿ×.¸.  
¬ÓFc=h öGH#eõCL Oq¸$qGSìÓ - fSÂMLk FL=iMLjBh ¥i.Qo ÅÇ¢Oq¸×.Â$cOqj, CLFL rHÍí 

¥x<jŠ fSÂMLk Fc^¥q Oq¸$cÓ McCcMLOqBcÂ¥h Í¿EcGHlÓŠ O~Š¸@~ - ÔL¥qÚ$c °FLïCL 
ÄÍõFLAKLõfS¸¼, ³ Ôi‚ ¼¸Cc PoŠ¸@~ Vtj$c ¥cÓjÄ£jÍ ¥cÓjMoGSjŠÂ ¥cÓ¸ $q¨sH ³ 
°FLïCyEyõ$y ¥cMcÓÂ Ç¸¼¸Á. ¥cÂ¢ ²¸Cy CLGHGSjû, GSMLjõMLjFL¸, TdXcCcÚOq¸Cy TdbÁ¸¼ 
- CLFL FLOqFLO~Py÷ öGHMLfU¸GH ÔoGSjŠFLï `FL^FL` ¬Fo GHÄöCLMnjÎFL ¥q+ CLFL Oq¥që¸Py JdÓj 
GH¸ÔLjŠFLï ŠMLkOqjÂ¥h ‚@~ NqjbEcÄbÁ$c GS¸ö¥qÄj¸¼ À£OqjCLj¸ÍFLï FL$qï GSCLõ¸ CnÆNqjÂ 
GSCnë¥cÓGHl MLjÂfR  CLÆ÷-JdGH¸!  
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KcÓõÍQLPy °FLï CnÓj$qj =c¥i ¼öCcÓŠ $xGHð QyAKL Cn¼áFL CxÆ CcOqÓPy  GSø¿¢ÜNqj ÅÇ¢Oq¸×.Â$cOqj μ¥qOqFLï ÄGRNqj¸ 
GSOqøÄÁCLMoj. ¬ÓFc<j CLNqkOnÎFL ''ÓMLŠQL, ¥qßGRêÆ£Ó, MLkNqk_×cOqj, GSÀ£CLjÓfS, TdOq¸$qbÍOq, FLOqFcO~Nqj*, MLkOqÚ¸@oNqj, 
FLÓÍMLjNqj¸À'' ®CcõÁ rHŠÚ ¼öCcÓPy TdbÍjÇ¤Ó JdöCLÓj ¬MnkIGHj¸$c ÂOqøfU¸¼, ¬GH×.NqjMLjFLïÁ ²Oq$qŠ¸@~ CcO~GHbEcÂï 
MnÆ»¸¼FL  CcOq ¬¥cÓ MLjßCLjõMLlŠ _ÆNnjÎ O~ÆJwtj¸Á.  

¬GHlð<j MLjÆ÷¥cOqjãFLO~MLl MLNqjGSj GHÁsUFLj. ÓXiô öGHGSFLï¸, ÓXiôFcO~Nqj* ¬Fo ®ÍíOqj CLMLjjô+j"FcïOqj. CLÆ÷ ¬GSëÄj¸ÔL<¸Cy 
fSÂMLk GH¿öQLMLjŠ, ¬GSÓj MLjöEcGSj¥é ÍkOq¸ ¥cMLÓfSFL ¯ MLjj$qjÜOqj TwÍOqjÓk - CLMLjFLj rH¸¼ rHÍí ÔofSFL fHFLCLÆ÷ ¾eÂNqjO| 
ÅÇ¢Oq¸×.Â$cOqj - CLÆ÷ TdìFcÂï ¬Ó¸¥q¿¸ÔL<Moj¥c¥q, CLMLj CLÆ÷sHOqj rH^jæŠÂ - fSÂMLk CcOq$cFLk CLMLj CLÆ÷ ¥i¿ëÂ ¼OqTdìtj 
ÔoNqj<¸Cy - fSÂMLkOq¸$cÂ¥h ÔoOqjML¥c$qÆ$cOqj.  

ÄbÁÄPeGS¸ ¬¸=o ®EoFoMnk!  
CLMLj CLÆ÷ sHOqjFL TdìfH¸¼FL ²}S.O| (ÅÇ¢Oq¸×.Â) MLjkÄ¤}S Mc¿ Cc×c ¼öCL¸ ''öGHÄ£jPeOqjãÂ¢Nqj¸''Š MLjÆ÷¥cOqjãFLO~MLl ÍOqùŠ<j, 

NqjFL TwÍOqjÓj ÓXiôöGHGSFLï¸ ÂO~øÿŠ<j, ÓXiôFcO~Nqj* GSVNqjÍOqùŠ<j.  
Ä¤¿CyJd^j Ä¤¿ CL¸ö¨ Fc$qMLjBh$cOqj, Ä¤¿ Š^j¸_ ÄjöCLjÓj ¥n.ÁKc_j$cOqj ¯ GS¸GSìPy AKc$qTdøMLjjÓj. ¬¸ÔoCL ¯ 

`²}S.O|.MLjkÄ¤}S`FLj μ¥q GS¸GSì ¬FL<¸ ¥qFcï `μ¥é Š^j¸_¸` ¬FL<¸ GSMLjj¼CL¸. Ä¤¿ ''öGHÄ£jPeOqjãÂ¢NqjMLjj'' ¼öCLÂO~ô*¸Py CLPe 
μ¥xÚ¥qÚ KcbÍõCL gSø¥q¿¸ÔcOqj. MLjÆ÷¥cOqjãFL O~MLl ML¸CLjŠ ÍOqù¥qCLø KcbÍõCL ML¼á¸Á. NqjFLŠ  McõGH¥q¸ GH^÷ MnjjÍ=h FLj¸Ôi μ¥q 
ÄÇGRæMnjÎFL $pOqMLMLjjFLï^j÷ CyGSkë¸Á.  

NqjFL ÄEcõbÁŠ<j. $xGHð GS¸TdÚOq¸ °¸Á. NqjFLPy gUFL ¬bÃOqj¼ ³ ¥yQcFc PoÍj. ÄMLjOqùFc ×cåFL¸ °¸Á. ½¡ÄCL¸Py 
²Fyï b<¥cÚMLj¥iÚÓj ÀFcï<j. ¼öCLÂO~ô*¸PyÂ öGHÀ Qc[PyFLk ®¸Cy ¬¸Cy ¬FLjAKLML¸ GS¸JdÁ¸Ôc<j. ¬FLjAKLML¾åPnÎFL ÍOqùŠÓ 
¥h¸Í GHÂÔosS ¬ML¥cQL¸ ÓbÃ¸ÔL<¸ NqjFL ¬ÍßGRæMnjÎCo, PyÔLFLPyFLj, ÔLOq*PyFLj ÔLjOqjŠÍFL¸ ¥qÆÜ °¸<<¸ NqjFL TvCLjë - ¬Fo 
ÔnJdðÆ. ¬¸ÔoCo fSÂMLk ¥q+FLj $qj¿¸¼ ¥xÂï fSEcíî¸CcÓj ³OqðOqÔLjŠFcï<j ‚@~. rHÎ$c ÂOqjíGRæö¥hNqkMcÁ. CcFLj ÔoNqjÍÓ¼FL GHÂÂ 
²¸CL öQLMLjGH¨ ¬tjFc TdbÁ¸Ôo Á¤Xc, CLŠÚML ÄÓjMLÓCy GS¿rH^jæ¥yO~ÍFLï GH^jæÍPe °Fcïtj. ''öGHÄ£jPeOqjãÂ¢NqjMLjj'' ¼öCL¸ 
GSOqø×.FcMnkÍ¸ Jv¸Á À£OqjCLj¸ÍFLj¥y@~Â¥i, NqjFL ÍOqùŠ<j$c ÍXh* AKcOqCL ¼öCLGH¿öQLMLj ¥x¥q FLkCLFcÓ¸¥cOqMLjMLlCLj¸ÍÂ -
Ç¸ÔL@~Â¥i ®MoÔcÓj.  

¼öCL ÂO~ô*¸Py ¥qWc ¥{QLÓMLjk, McõJdOq ÍXLCc ¬CLjõCLëMLj¸$c Moj+ÄTdëtj. MLjFLGSjûPy μ¥q AKc$q¸ ¥q+MnÎGHm, MLjOx¥q 
AKc$q¸ McõJdOqô MnÎGHmPe$o MLjÂfR ¬¸CLGSû¸IGHjOqú*Š $qj¿¥c¥q CLGHðÍj. ®^jML¸=h GS¸IGHjOqú*Py NqjjML ÍOqùŠ<j MLjÆ÷¥cOqjãFL O~MLl 
ÔcPe¥cÓ¸ MLjbÍFLGH@~è<j. NqjFLCy ¥xÁísSGHl MLk=c÷¨Co ÔcÓj - ¯ ÄGRNqj¸ _Nqj^ GH<jCLj¸Á. NqjFLŠ ¯On¸<j QLŠëÓk 
GH¿GHmOqê¸$c °Fcïtj ¥qFLj¥qFo ''öGHÄ£jPeOqjãÂ¢NqjMLjj'' ¼öCLÍOqù¥qCLø¸Py NqjFLŠ GHm¿ë sSøÔLáî ®MLø_¨¸Á.  KcbÍõCLÓFLj NqjFL 
GSö¥qMLj¸$c ÂOqøfU¸Ôc<j. ¬¸ÔoCo °CLëMLj ¼öCcÓFLj GSMLj¿ð¸Ôo GS¸GSì$c #eõÀ$xFLï McfUÂ¢ fH¥qáO|û `öGHÄ£jPeOqjãÂ¢NqjMLjj` ¼öCcÂ¥h 
¨öfSæ_kõGRF| ÿŠÚÓj gSø¥q¿¸ÔL<¸ MLjOy ÄQoGRMnjÎ¸Á.  

1923FL $qj¸^kOqj ½Pe÷Py MLjj¿¥hGHm¨ ¬Fo ö$cMLj¸Py ×.Âô¸¼FL MLjÆ÷¥cOqjãFL O~MLl FLOqTdO~MLl sH^Py öJdbÍÄj¥q ÄÍõFLj, 
$qj¸^kOqjPy °FLïCL ÄÍõFLj ¬AKLõfS¸Ôc<j. ¥q+Š Ä×cåFL¸ - _¸$cO~Â¥h GH¿MLj+¸ ML¸=hÁ. Oqjæ, rSÎFLjû - ¯ On¸<k ¯Fc=h 
öGHGH¸ÔcÂ¥h On¸<j ¥q+j". ¥q+PoÂ ½¡ÄCL¸ - ¥c¸À PoÂ Á¤GH¸. Ä×cåFL¸ PoÂ öGHGH¸ÔL¸ MnjÍ<jPoÂ MLjÂfR ML¸=hÁ. ¥qFLj¥q, ¥q+ - 
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Ä×cåFL¸ PoÂ öGHGH¸ÔL¸ MnjÍ<jPoÂ MLjÂfR ML¸=hÁ. ¥qFLj¥q, ¥q+ - Ä×cåFL¸ Ôn=cæGH=cæÓj MoGSjŠÂ FL<MLMLÓfS¸Eo. ¬¸ÔoCo 
¥qWcsSMLŠ<j ¥cMLÓfSFL MLjÆ÷¥cOqjãFL O~MLl rSÎFLjû ö$qkGHlPy ®¸^¿¢ô¨Noj=| GHm¿ëÔoQc<j.  

$qj¸^kOqj fU¸Ík ¥cPo½¡Py MLjÆ÷¥cOqjãFL O~MLl ÔLÍjMLlŠ¸^k¸<$c - ®GHlð<j NqjFL ÍOqù¥qCLø KcbÍõCLFLj ÔoGH=hæFL¸ÍjŠ 
CxÓjExÓë ¬bÃFL¸Á¸¼, `öGHÄ£jPeOqjãÂ¢NqjMLjj` ¼öCL ÂO~ô*¸Py ÔoNqjkCLÂ¼á, GS¸GHmOqê GSVNqj GSÿ¥cO~ÓFLj ¬¸Í×ofSFL MLjV 
FL^j<j ÅÇ¢ ²F|.=h.O~MLkO~MLl $cOqj ².fS. ¥cPo½¡Py ÔLÍjMLlCLk¸@oMcOqj.  ¥cPo½¡PyFo ÅÇ¢ ×.$qÜNqjõ, ÅÇ¢ ¥n.Ä.²}S, QLOqô$cOqj÷ ‚@~ 
ÄEcõOqjíîÓj. fU¸Ík ¥cPo½¡Py MLjÆ÷¥cOqjãFL O~MLlŠ ¥éOn¥qæO| Nqk¥qæO| ÅÇ¢ $qjMLjô¨ ¥c÷}SMoj=|, Kn¸Ô| Moj=| ‚@~FLk.  

öGHÀ ³=c ×.¿$o ¬¸CLO| ¥qWcQcÓ Fc^¥q Jw=iÓPy ¯ NqjjML¥qWc¥cOqjÓ¸ÍOqk ¥qÆfS Fc^¥cPe@oMcOqj. ''FcNqjŠO~Ój'' 
Fc^¥q¸Py ²F|.=h.O~MLkO~MLl$cOqj FLÓ$cMLjO~¾ JdöCL bÍ¿¸ÔL$c, MLjÆ÷¥cOqjãFL O~MLl KcÓÔL¸öÍjÂ JdöCL bÍ¿¸Ôc<j.  Fc^¥cÂ¥h Fo=h 
GSjöGHfSÍíî O|æ @nÎOn¥qæO| $y[Po$cOo ÇÓð ÍOqùŠÓj.  

''ÔL¸öÍ$qjGHlë<j''Py Py gUOy, ''MLGS¸CL sSFL''Py ''QL¥cOqj<j'' ÄGH÷ML¸'' ''fH¼áO~¾'' - ®CcõÁ ¬Fo¥q Fc^¥cÓPy ÄÄbÍ 
AKLkÄj¥qÓj bÍ¿¸¼FL MLjÆ÷¥cOqjãFLO~MLl fUöTdæÂ¥| ¬TwfSNojGRF|Š rSö¥n^¿¢$c, ¬¸CLŠ MLjj¸Íj rUÎGSkÚP| NqjkÂNqjF|Š ¥cOqõÍ¿ù$c 
²FLPoÂ sSML ÔoQc<j. ®Pe ²Fyï Td¸GSÚßÀ¥q ¥cOqõ¥qPeJdÓPy MLjj[õJdöCLÓj MLfU¸¼FL MLjÆ÷¥cOqjãFLO~MLl MLj¸¼ ö¥i@~¥cOqj<j ‚@~. 
McÆ£KcP|, GHOqj$qj<j GH¸EoÓPy ¬Fo¥q TdOqj÷ _ÿjMLjCLjÓj ¥c×oGSjŠFcï<j. MLjÆ÷¥cOqjãFLO~MLl ®¸^¿¢ô¨Nqj=| ÔLÍjMLlCLk¸<$c - NqjFL 
CLÆ÷Â Mn¸¨ CnOqŠ GH¿ÔLNqj¸ ÔofSFL ÍOqù¥q öGHMLjj[jÓj fS.GHlÓ÷Nqjõ$cOo ''$xÓ÷AKcMLj'' ¼öCL¸Py ¥q>bEcFcNqj¥h ¥x<jŠ JdöCL 
bÍ¿¸ÔL@~Â¥h MLjÆ÷¥cOqjãFLO~MLlFLj fHÆfH¸ÔcOqj.  

 ÄbÍ¸$c MLjÆ÷¥cOqjãFLO~MLlŠ fSÂMLk Oq¸$q¸Py CxÆTd¿$c öGHMoQL¸ ÓbÃ¸¼¸Á.  CLO~øCL ‚@~ NqjFL MLj¿¥xÂï ¼öCcÓPy 
¥qÂfH¸¼ °¸@oMc@oMnk!  

ÍOqù¥q öQoGRjæÓj ÅÇ¢ ¥n.Ä.On¨è$cOqj - ÅÇ¢ Fc»On¨è, ÅÇ¢ ÔLö¥qJdBh$cOq÷Š MLjÆ÷¥cOqjãFL O~MLlFLj GH¿ÔLNqj¸ ÔoNqj<¸Cy - ²¸ÍOy 
¥qWc¥cOqjÓFLj À£¿áÁÁíFL Ä×.NqkMc¿ GHOqôFn¸=| ¿æ}Sæ$c MLjÆ÷¥cOqjãFLO~MLl À£GSj¥y_@~è<j. McfUÂ GSkæ¨Nnk MLOq*Py ¬Pe ¬<j$qj 
rH^æ<Moj CLFL ¥qWc½¡ÄCL¸Py rHÍí GH¿MLOqëFLŠ GHlFcÁ ¬Â NqjFL ÄQcøGS¸. ¬¸ÍjŠ ¥cOq*¸ Po¥qJwPoÍj. Í¿ÄjPe NqjFL MLjFLGSjûPy 
μ¥q AKc$q¸ MLjOx¥q McõGH¥q¸Py ÂMLj$qïMnjÎ¸Á. NqjFLŠ ÔcPe ¼FLïCLFL¸PyFo TdfUCcõbÃOqj¼ ³Oqð<<¸ MLPe÷, MLjFLGSëCLø QcöGSë¸Py ®¸Cy 
¬¸Cy GH¿ÔLNqj¸ °¸<<¸ MLjkÓ¸$c MnjjÍ=h FLj¸Ôi ¬Âï AKcGRÓ ¼öCcÓj ÔLk@~ÓFLï ¬bÃPeGR Mnj¸<j$c °FLï ¥cOq*¸ ÔoCc - 
CLFLj ÔLksS öGHÀ ¼öCcÂ¢ï MLjFy MnÎ×cåÂ¥q Íßadæõ ÄMLj¿ù¸ÔLjŠFoMc<j.  GS¥éë GH¿GH¥cøÂ¥h ML¼áFL ¬FL¸CLOq¸ MLjOx¥q ÄbÍ¸$c MLk¿¸Á. 
Ec¸Cy ¥qWcO~bÍŠ<j$c CcFLj CnOq MLjj¸Íj ¥qFcï CnOq MnFLj¥q - ÄÄbÍ Td¸¥éÀ¥q Qc[ÓPy FoOqjá¥yMLÓfS¸En¸Cy °¸ÍÂ AKcÄ¸Ôc<j.  

ÔcPeMLj¸Á - μ¥q MLõ¥hëPy CcMLjj ÔLk<$qÆ»FL QLŠëÓFo ÄQLøfSTdëOqj $cÂ, Mc¿Py $qjGHë¸$c °FLï QLŠëÓFLj ¬¸ÔLFc ¥q^æ$qÓ 
McOqj ³ ¥xÁíMLj¸Ey ¥qÂfHTdëOqj. ¬Pe¸=h Mc¿Py ÅÇ¢ ÔLö¥qJdBh$cOx¥qOqj ¬¸Íj¥é MLjÆ÷¥cOqjãFL O~MLlÂ GSVNqj ÍOqùŠ<j$c ¬FLjAKLML¸ 
$q¨¸ÔLMLjÂ ¬ML¥cQL¸ ¥qÆð¸¼ CL$qj öJwCcûÿÄj¼áFL IGHjFLCL ÅÇ¢ ÔLö¥qJdBh$c¿¥é ÍŠÚCLj¸Á. ¬Pe Ä×.Nqk Mc¿ ''rHÈ" ÔofSÔLk<j'' 
¼öCcÂ¥h @nÎOn¥qæO| ²P|.Ä.öGHTdE§$c¿ ¥h¸Í MLjÆ÷¥cOqjãFL O~MLl CxÆTd¿$c ¬fSrSæ¸=| @nÎOn¥qæO|$c GHÂÔosS ¬ML¥cQL¸ ÓbÃ¸¼¸Á. EcEcGHl 
FcÓj$o+"Jd^j - ''ÔL¸öÍVOq¸'' ¼öCL¸ MLOqŠ  GS¸GSìPyFo °¸¨JwtjFL ¬FL¸CLOq¸ ¬fSrSæ¸=| @nÎOn¥qæO|$c ''¬MLjOqGS¸EoQL¸'' ¼öCL¸Py -
Íj¿ë$c¿ MLÍí (²¨=h¸$| Qc[Py ‚@~), ''QLAKc}R O~MLjj<j'' ¼öCL¸Py O~MLj¥qßGRê$c¿ MLÍí, ''rH¸¥h rHWc"¸, ÔL¸öÍVOq¸'' ¼öCcÓPy 
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¥n.¥cMojQLøOqO~MLl$c¿ MLÍí, ''GSÀ£ ¬FLGSkNqj'' ¼öCL¸Py ¥q@~Oqj Fc$qAKLkGR*¸ $c¿ MLÍí, ''Oq¥qëGS¸_¸bÍ¸'' ¼öCL¸Py Ä. 
MLjbÍjGSkÍFLO~MLl MLÍí ¬TwfSNoj=| @nÎOn¥qæO|$c MLjÆ÷¥cOqjãFLO~MLl GHÂÔofS, ÄQoGRMnjÎFL ¬FLjAKLML¸ $q¨¸Ôc<j.  

''¥cÂ¢, FcŠ CLÆ÷ CLO~øCL CLÆ÷Pe¸=hÄ `O~×.ÅÇ¢, O~×.ÓXhô` GS¸GSìÓj. ¬¥qÚ@o ¼öCL ÂO~ô*¸PyÂ öGHÀQc[PyFLk GHÂÔoQcFLj. 
²Fyï Mnj+jŠMLÓj FoOqjá¥y$qÆ$cFLj. ¼MLOqŠ GH¿GHmOqêCL, öJd×åCL, GH¿*À, GH¿$q*FL Jv¸EcFLj. Fc QL¥hëÂ $qMLjÂ¸¼, Fc GS¥hëÂ $qj¿ë¸¼ 
FcŠ ¬Pe¸=h MLjÿÍML¥cQcPnÂï¸=hFy ¥qÓj$q×ofS öJwCLûfU¸¼FL ÂO~ôCLÓj ÅÇ¢ GSj¸ÍO|PeP| FLÿCc, ÅÇ¢ <k¸©$cOq÷Š FoFn¸Cy 
_jj*GH¨ °¸=cFLj.'' ¬¸=c<j MLjÆ÷¥cOqjãFLO~MLl Â¸<j MLjFLGSjCy.  

®Pe ®Âï ¬FLjAKLMcÓj $q¨¸Ôc<j $qFLj¥qFo ¼öCL ÂO~ô*¸Py ¥xÂï fSEcíî¸CcÓFLj ³OqðOqÔLjŠFcï<j MLjÆ÷¥cOqjãFLO~MLl.  
μ¥q GSköCcÂï bEcOq¸ ÔoGSjŠÂ ¬Fo¥q ¼öCcÓj À£Nqj_<<¸ MLÓ÷ μ¥xÚ¥qÚGHlð<j MnjjÍÓj ÔLksSëFo ÔcÓj ösHXLŠÓj MLjj»¸GHl 

³Äj=y ®=oæ CnÆfSJwCLj¸Á.  
¼öCL¸PyÂ ®ÀMLßCLë¸ FL$qï¸$c ¥qÂfH¸ÔLŠ¸@~ $yGHõ¸$c - MLkÓPyÂ GSköCL¸Pe$c °¸^k, ÄÄbÍ GS¸IGHj^FLÓFLj FoOqjðCy 

$qjÁ$qjÔcáÆ.  
¼öCL¸PyÂ ¥qOqú* ½¡ÄCL ÂNqjMLkÓFLj ¬FLjGS¿¸¼ °¸@~Æ.  
öGH*Nqj¸ VGSõ¸, Qy¥qOqGS¸ - ®CcõÁ °öEo¥cÓFLj MLjFLGSëCLø¸ Jd=h¸ÔLŠ¸@~ ÄGH¿¢CLMnjÎFL MnkCcÍjPy÷ ²$qEysSë, OqTdAKcGS 

¥qÆ» ösHXLŠÓ _jÁí ¼öCL¸ Ä£jÍ FLj¸¼ MnÎCxÆ»JwCLj¸Á.  
Jd^Ój ¥qDÍFLj FL¨fH¸ÔcÆ.  Jd^¥yGS¸ ¥qDÍ »Co Oq¥hë¥h AKL¸$q¸ ¥qÓj$qjCLj¸Á.  
CLFLj ³OqðOqÔLjŠFLï ®Pe¸=h rHŠÚ fSEcíî¸CcÓ Nqj¸Íj GS¸GHmOqê ÄQcøGS¸Cy - EoQL¸PyÂ öGHÀ μ¥qÚOqk - μ¥éTd¿ ¥cÍj, 

GHEo GHEo ÔLk<Í»FL ¼öCL¸ Â¿ô¸ÔcÓFLï Á¤XLCy MLjÆ÷¥cOqjãFL O~MLl ¥qßfRÔoQc<j.  
¬FLjŠFLï ²rIH¥|æ MLÔoáEc¥c ¥c»CL¸ Ä£jÍ FLj¸¼ CnOqÄ£jÁMLOqŠ MLjÆ÷¥cOqjãFL O~MLl QL¥hëML¸ÔLFL PoŠ¸@~ öQLÄj¸Ôc<j. 

²¸ÍjPyFnÎFc ³MnÎFc ¥xÁíJd=h PyJdÓjFcï ÔLkgS ÔLk<FL^j÷ JwML<¸ NqjFLŠ ²¸CLMLköCL¸ GSMLjôCL¸ ¥cÍj.  
¯ ÄGRNqj¸Py ²F|.=h.O|, GSOy×cEoÄ Pe¸=h ¿Co¿FL FL=iFL^jÓj, ¬FLjAKLML¾åPnÎFL Td¸¥éÀ¥q ÂGHl*jÓj NqjFL ¥qßfR¥h ²¸Cy 

GSVNqj GSÿ¥cO~Ój ¬¸Í×oQcOqj. ¬¸ÍjŠ CcFn¸Cy `bÍFLjõ¨ï, ¥qßCL¾å¨ï` ¬¸=c<j MLjÆ÷¥cOqjãFL O~MLl MLj¸ÍVGS¸À£.  
NqjFLŠ EcGH¿¥cÓj PoMLl. CcFLj ¬FLjŠFLïÁ Â¥qÚ¼á$c ÔnsHðTdë<j. ¥qPe÷ ¥qGH^¸ PoÂ MLjÂfR FxfHð¸GH¥q CcFxMLø¥q 

CLfHð¸ÔLjŠ À¿$o Oq¥q¸. MLjFLrSûGHlð<k GH¸<j MnFnïÓÓj ¥cGSkë¸^j¸Á. ¬Íí¸ Pe¸=h MLjÂfR. NqjFLPy MLjÔLáPoÍj.  
''¼öCL ÍOqùŠÂ °Eyõ$q¸ Ä¼öCLMnjÎFLÁ. ¼öCL¸ öJdOq¸AKL¸ FLj¸¼ ¼ML¿ MLOq‚ ¬CLFnFyï Ä¼öCLMnjÎFL GS¸IGHj^FLÓFLj 

²ÍjOyÚMLÓfS MLGSjë¸Á. ÍOqùŠÂ ½¡ÄCL¸ CL+CL+ Mnj¿sSÁ ¥cÍj. rHÎ$c, ¼öCL ÂO~ô* McõJdOqMLj¸Cc μ¥é μ¥q MLõ¥hë ÂOqøfU¸ÔoÁ 
¥cÍj.  ¼öCcÂ¥h GS¸_¸bÁ¸¼FL öGHÀ μ¥qÚ¿ GSÿ¥cOq GSMLjFLøNqkÓ Ä£jEo EcÂ Ä×.Nqj¸ bEcOqGH¨ °¸^j¸Á'' ¬FL<¸PyFo MLjÆ÷¥cOqjãFL 
O~MLl ²¸CL GSÿßÍNqjj@y, Â$qOyø MnÓ÷<MLlCy¸Á.  

®¥q ''öGHÄ£jPeOqjãÂ¢NqjMLjj'' ¼öCLÍOqùŠÂ$c NqjFL öGHÀAKcÄQoadÓj - ösHXLŠÓ ÍO~bÃMLkFcÓj ÓbÃ¸ÔL<¸Cy MnÓ÷¨¥cFLjFcïtj.  
 

PPP 
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ffHHÂÂQQnn==hh ææ    
(fSÂMLkOq¸$q¸ FLML¸_O|`  65  -   GS¸¼¥qFLj¸¼ GHlFLOqjôöÁCL¸)  

¥qDÍŠÂ ¥qDÍ  

CnÓj$qjFc=h MnÓj$qj, CnFLj$qj Fy=hGHÓjŠ. CnÓj$qj Mc¿ À£Oqj, CnÓj$qj ®¸=h TzOqj. 
ÍßQLõ¥cMLõ¸$c À£¿á ÁÍí$qÓ Á^æ  

ÅÇ¢ fHÂQn=hæ ÅÇ¢O~MLjMLjk¿ë. MLÔLFLMnjÎ ÔLMLlÓk¿¸Ôo OqÔLFc ÇÓð¸ Mc¿Á. ¬<j$q<j$qjFc ¬FLjOq¥hë 
- TdÍßQLMnjÎFL GSÂïMoQcÓj ‚Oqá$qÓ QL¥hë - JdöCLÓ¥qFLjMnÎFL AKcGRFLj öGHNnk»¸ÔL$qÓ QL¥hë - GSøCL¸öCL ¼öCL 

¥q>bEc OqÔLFc ÔLö¥qML¿ë ÅÇ¢ fHÂQn=hæ.  
¬ÀQLNnk¥hë$c − MLOqêFL Cy¼FLMcOqj ²MLOnÎFc, Mc¿ OqÔLFLÓj ÔLÁÄFc, Mc¿ ¼öCcÓj ÔLkfSFc, Mc¿ ½¡ÄCL ÄQoadÓj CLOq¼Fc, 

MLj¿ MoOo ÄML¿¸Ôo GHÂ Po¥qFo `Ö`FLFL¸»¤¥q¿¸ÔL$qÓOqj.  
Mc¿ ¥qÓ¸ Jw¥q<Š ÍOqð*¸. ¬¸Íj¥é − ÍOqð¸ −ÍOqù¸$c ¥qÂfHGSjë¸Á. Mc¿ ¼öCL ¥qDÍÓj Ä¼öCc¥qOqú* ¥qÆ»MLl¸=ctj. 

¬¸Íj¥é ¬Ä CLÄj+, MLjVO~öGRæ, fU¸Á¤ AKcGRÓŠ MLjkÓMnjÎ À£GSj¥y_@~ètj ‚@~! ÄÄbÍ AKcad ¼öCcÓj$c Ä¤¿ ¼öCL OqÔLFL Td$q<¸ 
MLjFLPy ²¸CL MLj¸Á¥h CnÓjGSj?  

GSøNqj¸öGHÀAKLFo ÔoNqjkCL ÔoGSjŠÂ, −CLôQL¥hëFo −GSO~ ÔoGSjŠÂ fHÂQn=hæ 1952Py ¯ ÔLÓFL¼öCL Oq¸$cÂ¥h MLÔcáOqj. 25 
¼öCcÓŠ ¥qDÍ, GS¸AKcGR*Ój ‚O~áOqj. Mc=hPy ®OqMnÎ ¼öCcÓj Ä<jÍÓNqkõtj. ''GH¿MLOqëFL, GHPn÷GH<jÔLj, GS¸CcFL¸, ®ÓMoÓjGHl, ¬Ccë 
μ¥h¸=h ¥y<Po, ¯<k-×y<k, ÂCLõ¥qPeõ*¸ - GHÔLáCyOq*¸, fS¿GS¸GHÍÓj'' ML¸=h ¼öCcÓÂ¢ï Mc¿ AKcMLFc ÄÇGRæCLŠ 
MLjÔLjáCLjFL¥qÓj.  

CnÓj$qj GS¸GSÚßCL AKcad ¥yÄÍjÓj, rHÍí ¨ö»¤Ój Jv¸ÁFL −¸$q÷ÄbEcõbÁŠÓj ²¸CL öQLÄj¸¼Fc TdbÍFL ¥qÆÄ$cÂ fSÂMLk 
öfSÚGHlæ - ÅÇ¢ fHÂQn=hæ ¥xÁíJd=h ÔLÍjMLlCy, −¸$q÷ AKcadbÍõNqjFL MLjGSÓj PoŠ¸@~Fo ²Pe ÂOqøfU¸ÔL$qÓj$qjCLjFcïOqj? ®¸CL=h ¬ö$qöQoBh 
OqÔLtjCL$c ²Pe ÂÓML¿¸ÔLj¥y$qÓj$qjCLjFcïOqj? `Fc` ¬FLj¥y$qÓ MLjÍíCLj öJwCLûfU¸¼¸Ec? PoEo! FLÓj$qj¿Â¢ MLj¸¼ ÔoGSjŠÂ, 
MLk^¥c¿$c MLjGSÓ$qÓ FnÎGHl*õ¸ ¥qÂfH¸ÔLEo! μ¥q MLO~ÜÂï GSßfRæ¸ÔLjŠFo TdMLjOqíîõ¸ ¬GSÓj PoEo PoEo? GSCcû¸öGHEcNqj¸ MLÓFL 
ML¸QcFLj$qCL¸$c ML¼áFL OqÔLFc ÂGHl*CLCy ÂÓ_<$qÆ»FL MLõ¥hë ¬GSPo¥cÍj. MLj¿ ®Á ²Pe TdbÍõGH¨¸ÍFoEo ¬Oqíî¸¥cÂ GSMLjGSõ! ³ 
−bEcOq¸Cy ®¸CL=h °FLïÀÂ TdbÁ¸ÔL$qÆ$cOqFoEo Cn$qÂ ÄGRNqj¸. ¬¸Íj¥é −NqjFLFLj ''GSøCL¸öCL ¼öCL ¥q>bEcOqÔLFc ÔLö¥qML¿ë'' ¬FcïFLj. 
CLFL −PyÔLFLÓŠ OqkGHÄj¼á, CLFL McCcMLOqBcÂ¥h ÇÓðÄj¼á, À£¿á ÁEoí Mc¿ OqÔLFLÓPyÂ GSÿ×.CLø¸, GSOq+CLø¸ Mc¿¥h ÅÇ¢ O~MLjOqXL 
¥c$qÆ$ctj. Mc¿ GHlOy$qMLjFcÂ¥h öJwCLûfU¸Ôctj. `¶^ÄjPoÍj Â¢Š` ¬Â Mc¿Â À£GSjŠML¼á, `CnÓj$qj MnÓj$qj`$c MLjFL¥q¸Á¸¼ 
MLÁPetj.  

−CLôÄQcøGS¸Cy ®¥qÚ¨¥h ¬<j$qj rH=hæFL fHÂQn=hæ Ä¥cTdÂ¥h ÄGSôNqj GH@oMcOqj Po¥qJwPoÍj. MLõ¥hë QL¥hë¥h ML¸¥qPnÂï, ŠQLù¸¥qÓj 
McõfH¸GH ÔosS McOqj¸<¥qJwOqj. MLkFLML _ÓgUFLCL MLjFL¥i Oq¸$q¸Py ‚@~ ¥qÂfH¸ÔL¥q CLGHðÍj¥qEc! ¬ÿ¸¥cOq¸, −CLô ÄQcøGS¸ 
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$cFoOqÍj. ¬Á ÔL¥qÚ$c $qjOnë¿»FL ÄÇGRæ MLõ¥hë fHÂQn=hæ ÅÇ¢O~MLjMLjk¿ë. MLjÂfR MLPnFo −NqjFL MLjFLGSû¸CL=h $q¸bÃ¢OqMnjÎFLÁ, MLk^Pe$o 
−NqjFL MLjFLGSû¸CL=h MLjßÍjMnÎFLÁ. FLöMLjCLPy Fc*õ¸ FLOqFLO~Â¥h ½¡¿ê¸GH ÔoGSjŠFLï °EcOqj@~NqjFL. Jv»¨Fc, Cn$q¨Fc Jv¸» 
JwML<¸, ¥qß¸»JwML<¸ −NqjFL MLÓFL ¥cÂ GHFLjÓj. ÂOqôÓMnjÎFL ½¡Ä¥q, ÂQLáÓMnjÎFL MLjFLGSj - −NqjFLÄ. ¬¸Íj¥é − Äö$qVÂ¥h ¬¸CL=h 
−CLô Âö$qÿ¸. − MLjFLGSjû MLjFL¥x¥q °GRGSjû. −NqjFL MLk^ MLjFL¥x¥q MLjPn÷ÓGH¸Á¿. ÔLÓ÷Â GHÓjŠ, ¼¥qÚ=h AKcMLFL - − MLjÔLáPoÂ 
MLjFLGSjûŠFLï MLj¸¼ ÄQoadÓj.  

MLjOqjGHlO~Â MLjbÍjOq ½¡ÄCcÓj MLjFL MLjj¸Íj ¥qÓ¥cÓ¸ ÂÓ¼ °¸@~Ó¸=o, − ½¡ÄCcÓPy ²Âï Ä¼öCL OqTdFLjAKLkCLjÓj, 
GS¸¥h÷GRæ GSÂïMoQcÓj °¸¨ °¸@~Æ? ¬¸Íj¥é fHÂQn=hæ ½¡ÄCL¸ Â×.MnjÎFL `¥qDÍŠÂ ¥qDÍ`$c GS½¡MLMnjÎ ¥qÓ ¥cÓ¸ ÂÓML$qÓÍÂ Fc 
FLMLjô¥q¸.  

−NqjFL OqÔLFLÓÂ¢ï −NqjFL ¬FLjAKLMcÓ GH¸^Po¥qEc! 1945Py `ŠÓ¸ PoÂ fHÓ÷`, 1949Py `GHPn÷GH<jÔLj`, `¬Fcï-ÔnPn÷Ój` 
Fc^¥cÓj − Fc=h FLj¸¼ ¯ Fc=hMLOq‚ öGHÍ¿ù¸GH_<jCLkFo °Fcïtj.  

MLõMLV¿¥q AKcGRŠ μOqML¨ rH=hæ Oq¼¸¼FL $qjOq×c<Mc¿ `¥qFcõQLjÓÚ¸` ²Âï ÍQcKcíÓ¥nÎFc ÂÓML$qÓj$qjCy¸Á. − CLO~øCL 
öGH×.Ó ÍßfRæPy GHÁ¥cPeÓJd^j ÂÓML$qÆ»FL öGHÍOqùFL ¥qFLjMnÎFL Fc^¥cPoMnÎFc °FcïNqj¸=o ¬Ä fHÂQn=hæ OqÔLFLPo ¬Â ÔnGHð<¸Py 
¬ÀQLNnk¥hë °¸<Íj.  

1958Py bÃ¢MLjMLOq¸Py ¬Fo¥q öGHMLjj[ GS¸GSìÓj ¯ NqjjML OqÔLtjCLFLj IGHjFL¸$c GSFcôÂ¸Ôctj. Fc=h GSAKcbÍõXLjÓj TdìÂ¥q 
GHlOqJdÓ¥cbÍõXLjÓj. `°ö$qÅÇ¢` öGHbEcFyGHFcõGSŠÓj. TdbEcOq* Š^j¸_¸Py GHl=hæ, TdbEcOq* ÔLÍjMLl ÔLÁÄ fHÂQn=hæ ®¸CL=h fSìÀ¥h 
MLÔcáOq¸=o ²¸CL $xGHð ÄGRNqj¸. MLjÂfRPy ÿkõMLjO|, GS¸IGHj¸ Ä£jÍ rS=nÎO| −NqjFL OqÔLFLPy÷ MLõ¸$qMnjÎ Ey_kÔLjPe¨ MLjFLÓ 
¥qÄø¸ÔL$qÓj$qjCLk¸=ctj. ¬¸Íj¥é −Fc<j ¬¸CL=h IGHjFLGSFcôFL¸.  

¬¸CL=h GSFcôFL¸ Jv¸ÁFL fHÂQn=hæ CLFL ¥qßCL×åCL CnÓjGHlCLk ®Pe ¬FcïOqj. ''ÓXcbÁ¥c¿ Ã<è ÓXcbÁ¥c¿ ¥cML<¸Py ÄQoGR¸ 
PoÍj. GH¸¨CL Š^j¸_¸Py GHl=hæFL ¬ÍßGRæML¸CLjÓj rHÍí Jd¸¨CLõ öGH¥qOqú ÔLkGH<¸Py ¬_jòOq¸PoÍj. EcÂ¥h ÄGSjëJwtj ÔLksS 
GHÂPoÍj. ¥cOq*¸ ¬Á Mc¿ TvCLjë¥cÍj. CcCL CL¸ö<jÓj −¿ã¸¼ ®¼áFL ÂbÁÂXoGH¸ ¬Á. − ¬ML¥cQcÂï GSÁøÂNnk$qGHOqÔLŠ¸@~ 
Ä¤bÁFL _¨FLGHlð<j MLköCL¸ MLjFL¥cQLáOqõ¸ ¥qÓj$qjCLj¸Á. ¥cÂ¢ ŠÓ¿¢Ccõ, Š^j¸_ fSìÀ$qCLjÓ ¿¢Ccõ - ³ ÄbÍMnjÎFL ¬ML¥cQL¸PoÂ MLõ¥hë 
OqÔLtjCL$c MnÓj$qjPy¥h O~$qÓ$q<¸Py −QLáOqõ¸ CLGHðÍj. FoFLÀTdMLkFLjõBhê, ¬TdbEcOqjBhê - ¬Fo öAKc¸ÀFcŠ PoÍj. ¥cÂ¢ TdbEcOq* 
½¡MLlÓj ¬TdbEcOq* öGH×å öGHÍ¿ù¸ÔL$qÆ»FL McOqj MLköCL¸ FcŠ −ÍOqùMLjkOqjëPnÎ ÂÓjTdëOqj. sR¥|ûfHNqjO| ²MLOqj? ³¸ ÔLÁMcOqj? ³¸ 
ÔosSMcOqj? öGHGH¸ÔL FLMLPe OqÔLtjCLÓPy öGHMLjj[ TdìFcÂï −ö¥qÄj¸¼FL MLk¥hû¸ $y¿¢Ú ‚ÆMc<j ¥cEc? MLjFL O~MLkNqj*¸ O~fSFL 
McÆ£ô¥h ²MLOqj? Mc¿ GHmOqø½¡ÄCLMojÄj=h? ³Fc=h¥nÎFc TdbEcOqj*jÓj$c GHl=hæ ¬QoGR öGH×cÂ¢¥cÂï −¥q¿ú¸ÔLj¥y$qÆ»FL ¬TdbEcOq*jPo 
MLjOqjGHlO~Â OqÔLtjCLÓj - MLjVMLõŠëÓj. ²MLOoMLjFLjŠFcï, ¬Pe¸=h GHm×.Â¢NqjjÓ ¬<j$qj×c<Po Fc $qMLjFcÂ¥h −bEcOq¸. 
−CLôbEnÎO~õÂ¥h ¬$qjfH¸ÔLÂ öJwCcûÿ¸''  

¬Pe Td»¸Á Mc¿ °GHFcõGS¸. −Fc<j GSbÃŠÓFLj GSMnjkôfUCLjÆï ÔoQc@~NqjFL CLFL AKcMcMoQL¸Cy. ÔL¿öCLPy Ec»FL Â×cÓj 
−NqjFL MLk^Py÷ MnÓjGHÆ¥h ML¼á, −CLô GH¿Ç¤ÓFLŠ °GH¥q¿¸Ôctj. ¬¥qòO| JdÍjad ÔLÍjMn¸CL? ¥c¸ö$n}S $qEní FLbÁMLfS¸¼FL 
¥cMLjO~×.Fc<O| ³¸ ÔLÁMcOqj? ÔLÍjMLMLGSOq¸PoÍÂ McÍFLŠ ¥cÁ¤ °EcÿOq*Ój. ®¸»÷¤GRj AKcsR ÄEcõbÁŠ<ÂfH¸ÔLj¥yML@~Â¥h MLjj[õ 
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ÓXL*MLjFLjŠ¸=o, MLjFL −Á¥qMLlÓ Ä×åCLFLj ¬GHÿfS¸¼FL=o÷ ¥qEc! ¬EoMc¿ AKcMLFL. ÔLÍjMLl MoOqj - Ä×åCL MoOqj - ¬Â ÔnGHð@~Â¥é ¯ 
°EcÿOq*Ój.  

¯Fc<j `®¸»÷¤GRj` AKcad öGHAKcML¸ ¬Âï=hPyFLk ¥qFL_<jCy¸Á. μ¥q MLõ¥hëPyÂ QL¥hë¥hÁ »¤^jO~tj$c ¯Fc=h GS¸IGHj¸ 
¬¸ÔLFc MoGSjë¸Á. ¬¸Íj¥é CnÓj$qj OqÔLtjCLÓj ‚@~ ®¸»÷¤GRj GHlGSë¥cÓCy ¥qÂfHGSkë¸=cOqj. fHÂQn=hæ$c¿¥i −¸Ey+FL, −MoÍFL 
CLGHðPoÍj. ÄjöCLjÓj ¬ÂQn=hæ$c¿Cy öGHGS¸$qMLQcCLkë ''®¸»÷¤GRj FcŠ O~¥qJwML<¸ ®_ò¸Á$cFo ¥cÍj, ¬MLMLkFL¸$c ‚@~ °¸Á. 
®GHð=h FLj¸ÔnÎFc FoOqjá¥yMcÆ,'' ¬FcïOqj fHÂQn=hæ μ¥qTd¿ Mn¸^Fo ¬ÂQn=hæ $c¿¼áFL ×.McÃÁ: ''ÔL¸JdM| IJw! −¸$q÷AKcsR ¬ÓMc^j 
GH¨Co, − ö$q¸bEcÓj CLGHð MLjOy=h ÔLÍMLFLk PoMLl − À£OqjFL CLfHðCo MLjOy ¿¢ÀÂ −Py¼¸ÔLFLkPoMLl. MnjÍ<j EcÂ¥h KcÂGS$c 
MnjjÍjíKc¿JwCo, GSø¸CLAKcMcÓj ²»¿ ÔL¥cÚJwCctj. ¬GHlð<j GSøNqj¸$c ³EnÎFc GSøCL¸öCL OqÔLFL Td»¸ÔcÓ¸=o ²¸CL ¥qGRæMnjÎJwCLj¸Ey 
Â¢Š CnÆNqj¥q MLk=c÷<jCLjFcïM|'' ¬FcïOqj^.  

Â×.¸ ¬Á. fHÂQn=hæ OqÔLFLPy÷ CnÓj$qj ½¡ÄCL¸ ¥qÓ¥qPe÷<jCLk ¥qÂfHGSjë¸Á. − OqÔLFLÓŠ ³ ö$q¸bEcÓk °GH¥q¿¸ÔLMLl. öGH¥qßÀ 
¥qWcQcÓ$c KybÁ¸¼FL GSCcõÓj, Â×.OqkJdÓj. MLjFL GHm¿¢øŠÓ OqÔLFLÓj öGHMLkBcÓj. öGH_¸bÍ ¥qMLFL¸ AKcad ÄbEcFL¸. μ<jÍj<jŠÓ 
ö_CLjŠ Fo¿ðFL ÂGRç, ÂNqjMLj Â_¸bÍFLÓj$c Mc¿Â À£¿áÁÁí¸Á. ö¥qMLjCL Ôn¸ÁFL MnjÍ<j ¥qÄCL ÄÂfH¸¼¸Á. O~$qMnj¿»FL ÿßÁ 
¬FLjO~$qMnjjÆ¥h¸¼¸Á. ÀNqjõÂ OqÔLFc ÄÇGRçCLCy fHÂQn=hæ O~Bh¸ÔL$qÆ$cOqj.  

FLMLOqTdÓ GHlOq¸ FLOqTdGHlOq¸ $yEcML¿ À£O~FLjï¸Á. ÅÇ¢O~MLjAKLŠëÓj - Mn¸¥q^OqCLï¸$c¿¥h ¥qÆ»FL MLjj$qjÜOqk −<fHÓ÷Po. ¬¸Íj¥é 
−NqjFL AKcOqõ MLj$qÃ<è ¥qÓ$cÓÂ FyMLjjÓk, öMLCcÓk ²Fyï ÔofS¸Á. GHm×.Ók GHlFLTdÚO~Ók ÔofS¸Á. CLCLñÆCL¸$c −MnjŠ 
1920Py MLj$qÃ<è ¥qÆ$c<j. `FyMLjjÓ GH¸^` ¬FcïOqj. EnÎMLöGHTdÍÓ_jí<FcïOqj rHÍíÓj. ±Oq¸Cc °Jvð¸» Jwtj¸Á − Ã<è 
×.FLFcÂ¥h. °CLûML¸Pe °CcûÿGH¨ JwNqkOq¸Cc! − Ã<èŠ ÅÇ¢O~MLjMLjk¿ë sHOo CL»FLÍÂ CL¸ö¨ ÂOqêtj¸ÔcOqj. − MLjkOoë MLjFL 
fHÂQn=hæ ÅÇ¢O~MLjMLjk¿ë.  

¯ Ã<èŠ On¸<j GS¸MLCLûO~ÓMc<j ¥cŠ¸@~Fo CLÆ÷Â Jw$x^jæŠFcï<j. CL¸ö¨¥h EnÎML¼¸CLFL rU¼á¸Á. EoMcÓNqj ÂO~ô*¸, 
AKL×.FLÓ ÂOqøÿ* °FLï −fSëÂ ¥cTdë Äj¸$ofS¸Á. ÂÓMLÂ¢<PoÂ fSìÀ ³Oqð¨¸Á. EnÎMLÂOqêNqj¸ ²Âï Ä¼öCLGH¿BcMLkÓFLj ÔoGSkë¸^j¸Ey 
CLMLkad! − CL¸ö¨ À¿» ÄMcÿ¸ ÔoGSjŠFcïOqj. − ¥cOq*¸$c ¯ Š^j¸_¸ GSMLÀ CLÆ÷ JwGR*Py rH¿» rHÍíÍMLMLÓfS ML¼á¸Á. 
°FLï Ôy^ °¸<Š¸@~ −¿íî¥q KcbÍÓ MLÓFL − Š^j¸_¸ fHÂQn=hæ¥h 8ML GS¸MLCLûOq¸ MLÔoáGS¿¥h ¬tjÍj ±+j"MLk¿¸Á. − ¥cOq*¸ 
MLÓFL fHÂQn=hæ¥h ¬XLO~AKcõGS¸$cÂ, Jd>OqQcÓ ÔLÍjMLl$cÂ öJdfHëPoŠ¸@~ Jwtj¸Á. ¼ML¿¥h FLO~ûGHlOq¸ `gHÔLjJdPn¸` ¬Fo sH^Py °FLï 
¼FLï öJdbÍÄj¥q Jd>OqQcÓPy −NqjFLŠ ¬XLO~AKcõGS¸ ×.¿JdOqj. − GS¸MLCLûOq¸ GHm¿ë ¬NojõPy$c − Ã<è ÔLkfHFL öQLÍíî, CnÆÄ ÔLkfSFL 
¬NqjõMcOqj MLjk<ML CLOq$qÀ¥h MLkO~áOqj. fHÓ÷Ó¸Í¿Py öGHöGHbÍMLjjÂ$c fHÂQn=hæ − GS¸MLCLûOqMoj MLjk<ML CLOq$qÀPy °À£ëOqjêÓNqkõOqj. 
''Mn¸¥q^OqCLï¸$cOqk Ä£j Mc¨ï rHÎ ÔLÍjMLlÓj Kc$c ÔLÁÄ¸ÔL¸¨. TdMLkFLjõ<j ¥c<j Ä£j Mc<j. MLk $xGHðMc@pCc<j,'' ¬FoMcOqj 
GSkÚÓj MLkGSæOqj÷, fHÂQn=hæ CL¸ö¨$c¿Cy. − CL¸ö¨ ¥q+j" ÔnMLj¿á −FL¸Á¸ÔoMcOqj. JdGH¸ −NqjFL ÔosSÁ MLjjFLGS_j ¥yOqjæ ¬Ä£jFc 
°Eyõ$q¸. ½¡CL¸ ¬¸CL¸CL. On¸@y rHÈ" - − GS¸_¸bEcÂ¥h MLjOy MLjj$qjÜOqj GS¸CcFL¸. ®¸CL rHÍí GS¸TdOq AKcOq¸Cy ¬¸CL GSøÓð 
−OqãFLCy, fHÓ÷Æï rHÍí ÔLÍjMLlÓj ²Pe ÔLÁÄ¸ÔL$qÓ@~NqjFL? ¬EoFoMnk −NqjFL ¥q¸=y÷ ¥qÂfH¸ÔLÂ KcbÍ.  

− Jd>OqQcÓPy 5ML CLOq$qÀ ÔLÍjMLlCLk¸<$c Â¢Ó¥q¸>Oq¸ ¬Fo GSÿ ÄEcõ¿íîCy MLjFL fHÂQn=hæ¥h MLj¸¼ sSïÿ¸ MLjjÁ¿¸Á. ¯ 
Â¢Ó¥q¸>Oq¸ - FcO~Nqj*TdøÄj ×.Ä£j¸EcOqj$c¿ ¬Kcòtj. ¯ sSïfUCLjÓj ®Íí¿ ¬FyõFLõCL ®¸Cc ¬¸Cc ¥cÍj. − ¼FLï MLNqjGSjûPyFo 
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fHÂQn=hæPy ¬Bh» °FLï ¬ÍßQLõ MLjVQL¥hë rH¥hÆ rHÎ¥h ML¼á CLFL ¬ÍßadæÂï MnÍ¥qKytj¸Á. − ¼OqjCL MLNqjGSjûPy ¬¸Á¤ ¬¸ÍÂ 
AKcMcÓ¥y OqkGH¸ Cn¼á, `¬MLjô` ¬Â sHOqj rH=hæ ¼FLï ¥qDÍ O~QcOqj fHÂQn=hæ. EcÂï ÔLÁÄFLMc+j", ÔnGHð$c ÄFLïMc+j" ''ÖO~ ²¸CL 
Ä<kèOq¸. Kx<kè<Â Mc¨¥i _jÁí ²¥qÚ¨ï¸¼ ML¼á¸Á ÔnJdô!'' ¬Â CnÓ÷KyNqkOqj. Í$qÜOqŠ fHÆ¼ QLAKcGRÂ, MnjÔLjáŠFcïOqj. Â¢Ó¥q¸>Oq¸ 
CLÆ÷¥h, CL¸ö¨¥h − ¥qDÍ fHÂQn=hæ OqÔLFL ¬Â CnÆfS −JdõNqj¸$c − ¼FLï MLNqjGSjû McBhê ÔoOqfHÆ¼ −Ç¤OqøÁ¸¼ GH¸JdOqj. 
GHlMLløGHl^æ$cFo GH¿MLjÈGSjë¸ÍFLï^j÷ ®Eo GSøCL¸öCL AKcMLFL öGHÀ£ ÄGRNqj¸PyFLk MLõ¥qëMLÙCLk MLÔoáÁ. ¯NqjFL ÄGRNqj¸Py GH¿¢XLPy÷ 
öGHQLïÓŠ GHlGSë¥q¸Py ÔLÁÄFL ×.Mc_jÓj ¥cÍj; ³MojMnk MnjÍ<jŠ MojCLFLj ¥xÂ GSMLkbEcFcÓj O~fS, QLAKcGRÂfH¸ÔLjŠFo Mc©NqjFL. 
FLk=h¥h 90 MLkOqjÚÓj ¬Pe$o GS¸JdÁ¸ÔoMc<j. ö¥hfSæNqjF| rUÎGSkÚPy÷ °¼CL ÄÍõ¥qEc ¬Â ¬¥qÚ< ¬AKLõGSFLŠ ÔoO~©NqjFL. CL¸ö¨ 
¿=nÎO| ¥cML<¸Cy CLFLk ÔLÍjMLlŠ GSøfSì GHÆ¥h, GSkÚÓj FLj¸¼ ¿=nÎO| ¥cMLÓfS ML¼á¸Á.  

¥cö=oÂJdPn¸Py ¬¥qÚ$c¿¸^ ¥x¸CL¥cÓ¸ °¸<McÆû ML¼á¸Á. ¥qfRæ¸¼ GHÂ ÔoNqj<¸ `¨»ï=i −}IH Po_O|'' ¬¸=o ³Äj=y 
TdøFLjAKLML¸Cy FoOqjá¥yML<¸ ®¥qÚ<jFLï ¥cÓ¸CyFo ×.¿»¸Á. GSkXLôö$cfU ¥cML<¸Cy ÔLkfSFL GHÂFLPe÷ ÔLPe¥i$c FoOqjá¥y$qÆ$oMcOqj. 
MLjj¸$qöOq ÔoCL_=hæ OnÎCLj ½¡MLFL¸ Oqj¼ ÔLkQcOqj. `fS¸$qO|`Š gSð<j Cn¼á `MLkGSæO|` ¬ÂfH¸ÔLjŠFcïOqj. ³Á ÔofSFc, ³ Oq¸$q¸Py °Fcï 
MLjÂfRPy °Ccûÿ¸ MLköCL¸ PoÍj. Nqk¸öÀ¥q¸$c ö_CL¥q$qÓ ¶Oqjð FoOqjð PoMLl. ¥xCLëÍFcÂ¥h ³Ey CLCLëOqKc^j CLFLPy GHOqML+j" 
öCxŠÚCLk¸@oÁ. À£¿¥qPy ÔLÍMLÂ GHlGSë¥q¸ PoÍj. ÄFLÂ GHlO~*¸ PoÍj. ÔL¿á¸ÔLÂ ÄGRNqj¸PoÍj. −MoQL¸ −NqjFLPy −OqÂ MLj¸^$c 
CLNqkOqtj¸Á. À¿» À¿» GHl=hæFL ±OqjPyFo Mnj=hæ, Mnj¼áFL − ×.Ä£j¸EcOqj$c¿¸=o $qjMLkTdë$c ½¡Ä¥q öJdOq¸bÃ¸ÔcOqj. fHÂQn=hæPyÂ 
TdfUÀ£ fHJdGS $qj¿ë¸¼FL ×.Äj¸EcOqj$cOqj, ¬CLÂ¥h ¯ _¸bÍFL¸ CL$qÍÂfH¸¼ Ä<jÍÓ ÔosSQcOqj - `GHlGSë¥cÓj O~NqjMyN|j` 
¬¸^k? Â¢Ó¥q¸>Oq¸ EyÿÍÄjÔcá<j fHÂQn=hæ¥h 'Â¢ QL¥hë Â¢Š CnÆNqjÍjPo - ¥qÓ¸ À£sSë ¥qDÍ GHOqj$qjPnCLjëCLj¸Á`, ¬¸^k 
öJwCLûfU¸Ôc<j.  

JdÓ¥xÓj÷Py °FLï μ¥q GS¸GSÚßCL GH¸¨CLjÂ MLÍíŠ MnWc"Oqj ¯ ®ÍíOqj ÄjöCLjÓk. GS¸GSÚßCL¸ ÔnGHðMLjFcïOqj ''¥c¨, Moj¨ ÔcPo÷ 
Â¢Š. ÔLÁÄ ³¸ ±Wo"ÓjCcMLl?'' ¬FcïO~NqjFL fHÂQn=hæÂ μ¸^¿$c fHÆ¼.  

Ä¼öCL¸. − fHÂQn=hæ Fc^¥cÓŠ −¸öbEcPy Ä¿Ä$c öGHÔcOq¸ ÓbÃsSë - − GH¸¨CLjÂ OqÔLFLÓj öJwCcûÿMoj ¥qOqjMnÎJwtj¸Á. 
fHÂQn=hæ OqÔLFLÓŠ TdfUCLõ GHöÀ¥qPy÷ öGHCoõ¥qCL ÓbÃsSë, − GH¸¨CLjÂ OqÔLFLÓj ÀOy$qMLjFL¸ Jv¸EoÄ − ¥cO~õÓNqj¸FLj¸¼. − 
GH¸¨CLjÂ¥hÁ rHÍí −QLáOqõ¸ ¥qÆ»¸¼¸Á. −ö$qÿMLjk ¥qÆ»¸¼¸Á.  

¬¸CLOoøÁ GSMLjjöÍMoj öJdBcJdNqj¸ CoPo¥q Jwtj¸EcNqjFLŠ ¼FLïGHlð<j μ¥qTd¿. GHEo+" fHÂQn=hæÂ AKLNqj¸¥qOq¸$c $q^jæ 
Fx¿fS ¥x=oæ ¥nOq=cÓ °öbÍjCL¸ PyGHÆ¥h Fn^jæŠJwtj¸Á. ¬¸Cc $q$yÜPnÎJwNqkOqj. −GHEcò¸bÍMLlÂPe μ¥cNqjFL fHÂQn=hæÂ GH=hæ 
¯ÍjŠÂ $q^jæŠ ÔoOoáQc<j. öGH¥qßÀ ¥yfH¸¼Fc ³Ä£j ÔoNqjPo¥q Jwtj¸Á¤NqjÂï.  

¥éGSMLOq¸ öGH¥qßÀ ¼¥hCLûÓ NqkMLOq*Py −Oqj_Nqj^ ÔcGHÄ£jÍ −ÍMLjOq¼ ÂöÍJwCLjFLï fHÂQn=hæ öGH¥qÚFo, −NqjFL ÔoCLjÓ¥h¸Í 
CLFL CLÓ rH=hæ CLFLk ÂöÍJwtj¸Á KcOn<j öCcÔLjJdMLjj. Mnj+jŠML MLÔcá¥q ®Á ÔLkfS ¥q¸$cOqj GH<Š¸@~, GS¸$qÀ ö$qfU¸¼, EcÂ¥h 
CLFL ¥qÍÆ¥q CnÆNqjÂNqjõFL¸CL ×cö$qCLë$c öGH¥qÚŠ μÀë»Æ μÁ»JwNojGS¿¥h − Fc$qj ¶Td¿ CLPnÀë ÔLkfS CLFLk GH¥qÚ¥h ÃÓÃPe 
öJdŠCLk MLkNqjMnjÎJwtj¸Á. ®Pe¸=h ÄGRFc$o ³Ä£j ÔoNqj¥q ×c¿Jwtj¸Á.  

1946Py ¬CLõ¸ GSkOqõ¸ ¬Fo ÄjöCLjÂCy Kc^j Kx¸KctjPy −OnïÓÓjFcï¿¢NqjFL. ¬¸bEo¿¢Py μ¥q ¼öCL¸ GRk=h¸$| 
ÔLk<@~Â¥qÂ MnÈ" O~öÀ ÂöÍŠ −$qPo¥q ¶ Ôn^jæ ¥h¸Í Kn¸Ôi Ä£jÍ GH<jŠÂ $cb<¸$c ÂöÍJwNqkOqj. ¶ O~öÀMo+ $qkO~Û PofH 
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®¸=h¥h Mn+"MLjFcï<j. GRk=h¸$| GHmOqëML<¸, ¬¸Cc ²ML¿¸=h¥h McOqj MnÈ"JwML<¸ ²GHlð@y ×.¿»Jwtj¸ÍGHð=h¥é. EcÍO|Py ¯NqjFL 
MLj¥c¸Ec¿ GH=cæ¿¢NqjFL. μ¸^¿$c Ôi¥q=hPy, ²MLOqk - ³Ä£j CnÆNqjÂ FL$qOq¸Py ÔL¥qÔL¥c −NqjFL ¥cÆFL<¥q Td»¸ÔL<¸ 
öJdOq¸bÃ¸ÔcOqj. − Oy¾Py÷ fU¸Ík MLjjfS÷M|j ¥x=c÷^Ój ÄjÀÄ£j¿ °Fcïtj.  −MoQL¸Cy μ¥q¿ Fx¥qOqj öJdBcÓj À£sSGSjŠ¸^jFcïOqj. 
fHÂQn=hæ¥h ®MLÂ¢ï CnÆNqj¥qJwML<¸Cy ÂOqóNqj¸$c FL<¼JwCLjFcïOqj. ®¸CLPy ®ÍíOqj MLjjfS÷M|jÓj ²ÍjOqNqkõOqj - ÔoCLjPy÷ 
¥qCLjëÓjFcïtj. ¥q+j" ²öOq_¨ °Fcïtj Mc+"Š. `CLk ¥{F| ÿk?` ¬¨$cOqj. fHÂQn=hæ PeÆ£á, rHÎ×.MLkNoj$c bÍ¿¸Ôo ÍjGSjëÓj. MLjÂfR 
−¥cOq¸, MofSFL ÍjGSjëÓj ÔLksSë, Mc+"Š ¯NqjFL fU¸ÍkMy, MLjjfS÷Mnk ¬Oqíî¸ ¥cPoÍj. fHÂQn=hæ ÂO~Ý¸CLGH¨ Â_òOq¸$c ÂÓ_@~èOqj - 
''KyPy - GSÔ| KyPy!'' ¬¸^jFcïOqj Mc+j". ³¸ GSMLkbEcFL¸ ®McøPe ¬Â −NqjFL −Py¼¸ÔLjŠFo GS¿¥é ²¥qÚBhê¸Ôy JwÆ£}S McF|, 
¯ÓÓj, CLjJd¥i bÍøFLjÓj ÄFL_@~ètj. − ®ÍíOqj $qk¸@~Ók fH¥qÚ_Ó¸ ÔLkJdOqj. − JwÆ£GSj −IgHGSOqj fHÂQn=hæÂ MLj¸ÍÆ¸¼, ¬Eo 
McF|Py EcÍO| Cn¼á MLÁPeOqj.  

`ÔcMLl` ¬¸=o AKLNqjGH@o ÄGRNqj¸ ¥cÍ¸=cO~NqjFL. ŠNqjjŠëÓj, ŠCL¸öCcÓCy Š=hÓMnjÎFL ½¡ÄCL¸Cy Â¢ÔL¸$c ö_À¥h 
ÔLÔoá¥qFcï, ÂOqôÓMnjÎFL, ÂOqóNqjMnjÎFL ö_CLjŠPy ÔcMLl TdOqíî¥q ×FLjôÓFLj ÔoGSjë¸Á MLjFLÆï - ¬¸=cOqj.  

<_jòPoÂ ¥xOqCL MLõ¥hëÂ ²¸CL ÿCcQLjÓFLj ÔoGSkë¸^j¸Ey, ²¸CL$c ¬MLMLkFL GHOqjGSjë¸Ey Ä¤¿¥h ¼FLïCLFL¸PyFo ¬FLjAKLML¸ 
¥cML<¸ μ¥q rHÍí ½¡ÄCL ö$q¸bÍTdO~¸QL¸$c GH¿*Äj¸¼¸Á. − ¬FLjAKLMcÓj, ¬FLjAKLkCLjÓj, Mc¿Py ²Fyï GS¸TdÚO~Ó TdfUCcõÂ¥h 
μOqML¨rH=cætj. ¬¸Íj¥é Mc¿ Fc^¥cÓj, FLMLÓÓj, fSÂMLk ¥qDÍÓj ¬¸CL$c TdMLkFLõ ½¡MLlÓ GSMLjÍOqð*¸$c 
−¥q¿ú¸GH_<jCLk¸=ctj. öGHÀ OqÔLFc μ¥q FLMLõGS¸EoQL¸Pe MLjFLŠ CyÔoPe °¸^j¸EcNqjFL ÇÓð¸.  

−NqjFLŠ GHÍVOy ³=o (1936 ¾eF|) ÄMcÿ¸ ×.¿»¸Á. GH^jæMLjÂ GHÁ ³WnÎ"Fc O~Â ¼FLï fHÓ÷Cy KxMLjôÓ rHÈ"Pe 
fHÂQn=hæ CL¸ö¨$cOqj ÄMcÿ¸ ÔosSQcOqj. ÂOqjCcûÿ¸, ÂOoøÍFL CLPnÀëFLGHlð<j MoEc¸CL¸ O~ML<¸ GSÿ×.¸. CL¸ö¨ MLjVAKLŠë<j. $qjOqjMLl 
(ÅÇ¢MLkF| Mn¸¥q=cÔcOqjõÓj$cOqj) MLj¿¸CL GSFcCLFLGHOqjÓj. ¯ ®Íí¿ MLÓFL − MoEc¸CL CLOqÚ¸ fHÂQn=hæPy ‚@~ ÔxOq_¨¸Á. 
EnÎML¼¸CLFL ¬bÁ¥qMLjtj¸Á. AKL×.FLÓj rUÔcátj. AKL¥që GSMLk×cÓj MnÆÔctj. ®Á ²¸CLMLOq‚ MnÈ"¸Í¸=o - ¶ QLjAKL MLjjÿkOqë¸Py 
²ML¿¥i ³Ä£j ÔnGHðŠ¸@~ GSOqøGS¸$qGH¿Ccõ»Pe GSFLõfS¸ÔcÓFo −MoQL¸Cy −NqjFL ®Ój÷ Ä¨¼ MnÈ"JwNqkOqj. MLkÄj@~<Py 
KcÓFcO~Nqj*$cOqFo −NqjÂï −öQLtj¸¼, Ec¿ ÔLkGHMLjFcïOqj. MLj¸öCyGHEoQL¸ ÔoNqjMLjFcïOqj. −NqjFL ¶ FLMLlø FLÄø, ''FcNqjFc! 
GSFLõfS¸ÔL@~Â¥h Â¢Š ÿŠÚPoÍj. MLj¸¼ AKLÄGRõCLjë¸Á Â¢Š. ®¸=h¥h Mn+j" MLjj¸Íj'' ¬Â ÔnJdðOqj. On¸<j FnÓÓj Mc¿ Í$qÜOqjFLï 
CLO~øCL fHÂQn=hæÂ À¿» ®¸=h¥h GH¸fH¸¼ MoQcO~NqjFL.  

MLjFLQcù¸À ÓbÃ¸ÔLPoÍj fHÂQn=hæ¥h. rHÎ$c, ²ML¿¥i ²FLï<k ¬FcõNqj¸$cÂ¢, ¬GH¥cOq¸ $cÂ¢ ÔofS ²Oq$qÂ O~MLjAKLŠë<j CL¸ö¨. 
−NqjFL ¬MLTdFL¥cÓ¸Py ²ÍjOxÚ¸^jFLï ¯ Í¿öÍ KcbÍ ÔLkfS fHÂQn=hæ »Ó»Pe÷¨JwNojMcOqj. JdGH¸ − CL¸ö¨ ¬Pe$o ¥qFLjï 
MLjksSQcOqj. `EoMLl<Fo Mc<jFcï@~?` ¬¸^k fHÂQn=hæ −CLô $y<j$y<jFL ³¨á¸Á.  

$ygHÔL¸E§ $c¿ OqÔLFLÓj ÔLÍML<¸, GS¸QLNqkÓFLj À£OqjáŠFo¸ÍjŠ Mc¿Cy °CLëOq öGHCLjõCLëO~Ój FL<GH<¸ ²ŠÚMnÎ¸Á fHÂQn=hæ¥h 
¯ Oy¾Py÷Fo.  

¬Ók÷¿ GSCLõFcO~Nqj*O~¾ $c¿ sSïÿ¸Cy 1942Py ¥qMLjkõÂGSjæ Jd¿¢æCy GH¿ÔLNqj¸ ³Oqð¨¸Á fHÂQn=hæ¥h. JdÓ¥xÓj÷ 
NqjjML×.FL GS¸IGHkÂ¥h fHÂQn=hæ ¥cOqõÍ¿ù. ¬AKLjõÍNqj AKcMcÓŠ, −ÍOqù ½¡ÄCcÂ¥h ¯ O~×.¥iNqj McCcMLOq*¸ fHÂQn=hæ¥h Kc$c 
°GH¥q¿¸¼¸Á. Ä¤OoQLÆ¸$q¸$c¿ rHÎ fHÂQn=hæ O~fSFL $oNqj¸ öGHÀ GSAKLPyFLk Jd<jCLk¸@oMcOqj. ¶ GSAKLPy ¯ $oNqkÂï ÄFLï ¬CLõ¸ 
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FLOqfS¸ÿ¸$cOqj, fHÂQn=hæ AKcMLl¥qCLFLj, QnÎÆPy GSOqÈÂ Mnj¼á, Fc^¥q OqÔLFLŠ GHl¿$xPeðOqj. öGHGH¸ÔL GHOqõ^FL ÔofS MLÔcáOqj 
FLOqfS¸ÿ¸$cOqj. −NqjFL MnjGHlð Jv¸Í$qÆ»FL¸ÍjŠ fHÂQn=hæ¥h ¥x¸<¸CL °Ccûÿ¸ ¥qÆ»¸Á μ¥qTd¿ `öGHÀMLj` ¬Fo Fc^¥q¸Py μ¥q 
OnÎCLj JdöCLFLj fHÂQn=hæ ÂOqøfU¸¼ QnAKcGRÂfH¸ÔLjŠFcïOqj. ¯ On¸<k Mc¿Â Fc^¥qOqÔLFLŠ, FL^FLŠ öJwCLûfU¸Ôctj. °Coë×.¸, 
°Ccûÿ¸ °¸=o NqjjMLŠÓj ÔoNqjPoÂEoMLjj¸^j¸Á? O~×.¥iNqj Jd¿¢æFLj¸¼ CcFLj CLGHlðŠÂ, ¥qWcEoMLCLFo CLFL Jd¿¢æ$c 
gSø¥q¿¸Ôc@~NqjFL. Fc^¥q OqÔLFL - FL^FL −NqjFL ½¡ÄCL¸Py öGHMoÇ¸Ôctj.  

`AKcOqÀ`Py öGHÔLj¿CLMnjÎFL fHÂQn=hæ$c¿ `ÂöGRjÚÀ` ¬Fo ¥q>bEcÂ¥q ÔLÁÄ ÅÇ¢ ¬GHðFL ÓXiôGHÀ$cOqj fHÆfH¸¼ CLMLj −bÍøOqõ¸Py 
ÂOqøfU¸ÔL_<jCLjFLï ²}S.−O|.fH ¥q÷K| ö$q¸bEcÓNqj¸Py fHÂQn=hæ$c¿Â PnÎöKo¿NqjF|$c ÂNqjÄj¸ÔcOqj. fHÂQn=hæ$c¿¥h GHlGSë¥qGH>OqFL¸ rHÍí 
¥cÓXoGH¸ ®¥qÚ< ¥qOqúŠ<j, ¥c¿ôŠ<j, $qjMLkTdë, PnÎöKo¿NqjF| - ®Pe ¬Fo¥q OqkJdPy÷ fHÂQn=hæ$c¿ ½¡ÄCL¸ ¬FLjAKLMcÓFLj ½¡Oqê¸ 
ÔoGSj¥y$qÆ»¸Á. ¬Âï CLOq$qCLjÓ Mc¿Cy ¬À GSÂïfUCL GH¿ÔLNqkÂï ¥qÓ$qÔofS¸Á. −¿íî¥q GH¿fSìCLjÓ ¬bÍõNqjFL¸ Ôotj¸¼¸Á. 
−fSëŠÓFLj, FcfSëŠÓFLj, EpOqãFLõGHOqjÓFLj, öCc$qjKyCLjÓFLj, GS×.ãFLjÓFLj, GSCLû¸$qjÓFLj, μ¥q¿FoÄj=h - Oq¥qOq¥cÓ À£Oqj À£OqjÓ MLõŠëÓCy 
sSïÿ¸ ¥qÆ»¸¼, MLkFLML ½¡ÄCL MnÎÄbEcõÓFLj MLjFLFL¸ Ôotj¸ÔL$qÆ»¸Á. ¬Eo OqÔLtjCLŠ ÓbÃ¸ÔLMLÓfSFL MLjVEcó$qõ¸. ¬Eo 
−Ç¸ÔLÍ»FL ÄÍõ. ¬¸Íj¥é Mc¿ OqÔLFLPy÷ öGHÀJdöCc MLjFL¥qÀ GSÂïfUCLMnjÎ ¥qÂfHGSjȩ̈ Á. öGHÀMLk=c MLjFL TdÍßQLMnjÎ öGHÀbÍøÂGSjë¸Á. 
öGHÀ ÔLO~õ GSÿ×.MnjÎ CyGSkë¸^j¸Á.  

−CLôÄQcøGS¸Cy `−ÍOqù Fc^õMLj¸<Æ` MnÆfS¸Á. Ä¤¿ MnjjÍ=h öGHÍOqùFL `−ÍOqù×yõÀ` 1945 $qj¨Mc<Py ×.¿»FL −¸öbÍ 
Fc^¥q ¥qWcGH¿GRCLjë Mc¿Ôo Nnk$qõCcGHöCL¸ ¬¸ÍjŠFcïOqj. − Fc^¥q¸ GHÁsUFLj öGHÍOqùFLÓj ×.¿$ctj. − Fc^¥q¸Py ¥q>bEcFctj¥q$c 
FL=h¸Ôo bÍFL¥y=iQLø¿ ¬Fo −Mnj, GS¸»¤CL¸ ‚¿áFL Cc¨ GSk¿ ¬Fo −NqjFL ÿ>OcCLjë$c ¥i¿ëQoGRjÓj ¥cML<¸Cy fHÂQn=hæ$c¿Py MLjÈ¢" 
°EcgSFLCL ML¼áGH¨¸Á. ¬CLõ¸ GSkOqõ¸$cOqj Kx¸KctjPy CnÓj$qj ¼öCL¸ À£GSjëFcïOqÂ, EcÂ¥h GS¸AKcGR*Ój CLFLj O~NqjMLÓfS °¸ÍÂ 
CnÆNqj<¸Cy fHÂQn=hæ Kx¸Kctj MnÈ", ³<jMLkTdÓjFcïOqj. ¥cÂ¢, ¬¥qÚ< ¼öCL ÂO~ô* GSkÔLFLÓj ¥qFLGH<¥q, À¿» JdÓ¥xÓj÷ ML¼á 
ÔoO~Oqj. `ŠÓ¸ PoÂ fHÓ÷` Fc^¥q¸ O~QcOqj.  

−ÍOqù Fc^õMLj¸<Æ À¿» MojÓjŠ¸Á. ¯ Fc^¥q¸Cy fHÂQn=hæ KcbÍõCLÓj MLj¿¸CL rUÔcátj. Fc^¥q _ß¸EcÂï 
GSMLj‚Oqá@~Â¥h ÔcPe öQLÄj¸ÔLMLÓfS ML¼á¸Á. $qj¨Mc< FLj¸¼ ögSë JdöCLÓŠ −<Mc+j", ³ÓkOqjPy GS¸»¤CL _ß¸Í¸, JdÓ¥xÓj÷Py 
FL^jÓj - ¯ MLjj$qjÜOqk öÀMoBi GS¸$qMLj¸Pe JdÓ¥xÓj÷Py TdìMLOq¸ ÔoGSjŠÂ ¥qÆNqjMLÓfS MLÔoáÁ. ¥q^æÓj Cn$o °öEo¥q¸ ¬ÍjGHl ÔoGSkë 
TdOqbÍõ¸ MLfU¸ÔoMcOqj fHÂQn=hæ. rHÎ$c, μ¥q öGHbEcFL JdöCL bÍ¿¸ÔLMLÓfSMLÔoáÁ ‚@~. ö¥qMLj ÇXL*Cy ¿VOqûÓjû ×.¿sHMcOqj. 
Fc^õMLj¸<ÆÂ EoMcÓNqjMLj¸CL GHÄöCL¸$c ÔLksSMcOqj öJdfHæ¸$| °¸@oÁ¥cÍj. ÍjO~óGRÓj, ÍjOqÓMc^j Í¿ÔoOqÂÔoáMcOqj ¥cÍj. ®Pe 
GSAKLjõÓ¸Í¿¢ï ÔL¥qÚÂ ÂGRçCy, ö¥qMLjÇXL*Cy, öGHCoõ¥q öQLEcíGSŠëÓCy Fc^¥q ÂOqøÿ* ×.¿sHMcOqj.  

Jd<$qÆ»FL ¥hO~tj FL^jÓCy −@o GS¸»¤CL öGHbEcFLMnjÎFL Fc^¥cÓ MLjbÍõ Td¸fbHj¥q Fc^¥cÓj ÂÓML$qÓ$q<¸ TdMLkFLõMnjÎFL 
ÄGRNqj¸ ¥cÍj. Fc^¥q Oq¸$q¸ Ä£jÍ ¥xCLë öGHö¥hNqjÓj öGHMoQLrH=hæ, FL^FLŠ öJdbEcFLõCL ®sSë, Td¸fbHj¥cÓj ‚@~ ¥qÓ¥cÓ¸ ¬Âï¸=hÂ¢ 
öCyfSO~×.ÂfH¸ÔL$qÓMLÂ −NqjFL ÄQcøGS¸. MLjFL¥c - MLj¸¼ Fc^¥cÓj ¬=oæPoMLl. Oq¸$cÓ¸¥qOq* ÄGRNqj¸Py ¬¸CL öQLÍíî ¥qÂfH¸ÔLÍj. 
FL=h¸Ôo¸ÍjŠ ¬FLjMnÎFL Oq¸$qGSìÓMoj ¥qOqjMnÎJwtj¸Á CLÄj+Fc<jPy °FLï −GS¥hë, öQLÍíî MLjFLŠ PoMLl. ¬¸Íj¥é CLÄj+ ¥qWcOq¸$q¸ 
¥q+¥q+Pe<jCLk¸^j¸Á. öGHAKLjCLø öJwCcûÿMLjj¸=o ¥q+Pn¸CnÎFc O~Bh¸ÔL$qÓj$qjCcNqjÂ fHÂQn=hæ$c¿ ¬bÃöJdNqjGH<^¸Py 
¬ÀQLNnk¥hëPoÍj.  
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Fc^¥q¸ O~Nqj<¸ μ¥q ²CLjë. EcÂï öGHÍ¿ù¸¼ GHÁMLj¸ÁPy öGHÔcOq¸ ÔoNqj<¸ μ¥q MLjOx¥q ²CLjë. öGHÍOqùFL ¬FoGS¿¥h 
¥c¸ö=cŠæ Fc^¥cPe÷ ¯ Td¸fbHj¥cÓŠ ²MLOqk MLjj¸ÍjŠ O~Oqj¥qEc! ¬¸Íj¥é GSøNqj¸$c ¯ öGHÍOqùFLÓj ³O~ð^j ÔoGSj¥yMcÆ. ¬Pe 
fHÂQn=hæ OqÔLtjCL$c, −OqÜFnÎ×.O|$c, @nÎOn¥qæO|$c - ¯ Fc^¥cÓj ²Pe öGHÔcOq¸Py¥h Cn¼áFLÁ¤ Ä¸=o ÔcPe Ä¼öCL¸$c °¸^j¸Á. ²Âï 
CLMLkad GSMLjGSõÓj ²ÍjOyÚMLÓfS ML¼á¸Ey ³Mnk - ²Âï ¬<j÷ - ¬Mc¸CLO~Ók Ec^j¥yMLÓfS ML¼á¸Ey ÔLk<¸¨.  

`ŠÓ¸ PoÂ fHÓ÷` CnFcÆPy öGHÍ¿ù¸ÔL@~Â¥h ¬Âï ³O~ð^k÷ ÔoQcOqj. À£O~ Fc^¥q¸ öGHÍ¿ù¸ÔLMLÓfSFL Oy¾ Í$qÜOq GH@oGS¿¥h 
− Fc^¥q¸Py `gUOytjF|` ³@yMLkGS¸ $q¿óBi ¥cML<¸, ¬GHð=h MLOqŠ $qOqóMLÀ$c ¥qÂfH¸ÔLÂ −Mnj μ¥qÚTd¿$c ®¸CL$c MLk¿ 
¥qÂfH¸ÔL<¸Cy fHÂQn=hæ $qj¸@nÓj ×c¿JwNqktj. −Mnj rHÈ" ¥cÂ fHÓ÷Pe FL=h¸ÔcÆ. ²Pe? ¼ML¿ On¸<j ÍßQcõÓPy −Mnj $qOqóMLÀ$c 
¥qÂfH¸¼Fc ¥qDÍŠ GS¿GH¨, GSÿ×.¸$cFo CyGSjë¸Á. −[¿ ÍßQLõ¸Py −Mnj öGHGSÄ¸¼ Ã<èFLj¥qFcÆ. ¬GHlð<j MLj¿¸CL ®_ò¸Á 
²ÍjOpCLj¸Á.  fHÂQn=hæ −PyÔLFLPy GH@~èOqj. On¸<j rSÎ@| Ä¸$|û Ôo¿á ¥q=hæ¸ÔcOqj. fH^æ$y<Pe ¬MLj¿áFL EcÂ MnFL¥hÚ MLköCLMoj 
gUOytjF| O~¥qJw¥qÓj ÂOqêtj¸ÔcOqj. ÔLksS ösHXLŠÓ¥hÁ μ¥q FLkCLFL NqjCLï¸$c ¥qÂfH¸¼¸Á. CLO~øCL gSFLjûPy − ¬<jè$y< 
CxÓ»¸ÔcOqj. −Mnj $qOqóMLÀ ¥c_=hæ GSÿ×.CLø¸ ¥qÂfH¸¼¸Á. −[¿ gSFLjPy÷ $qj<è °NqkõÓ ¥q=hæ GS¿$c −Mnj JvÀë¥q<jGHl 
¥qÂfH¸ÔLÂMLøÂ ²CLjëPy Ã<èFLj GH<j¥yKn=hæ, − $q¸<¸ $q¨sHQcOqj. ösHXLŠÓŠ fHÂQn=hæ ³ KcbÍGH¨ ¯ CLCL¸$q¸ ¬¸Cc ÔoQcOy 
CnÆNqjPoÍj; ¯ ¬¸CLO~ï^¥q¸ ²ML¿¥i ¬Oqíî¸¥cPoÍj. ¬GSÓj Fc^¥q¸ ¬¸CL MLj×c ¥qÆ»¸¼, QLAKcGRÂfH¸¼¸Á.  

¯ Fc^¥q¸ ×.¿»FL ¥xÁíOy¾Ó¥é ¬MLjPeGHlOq¸Py ®Eo Fc^¥q¸ öGHÍ¿ù¸ÔcÆû ML¼á¸Á. FL=iFL^jÓ¸Cc CnFcÆ FLj¸¼ 
JdÓ¥xÓj÷Ä£jÍj$c ¬MLjPeGHlOq¸ ÔoOqj¥yMcÆ. ¥cÂ¢, gUOytjF| JdöCLbEc¿Bh $qOqóMLÀ ¥cML<¸Cy μ¥q Oy¾ Ec¿Py CLFL ±Oqj 
($qj¨Mc<)Py Á», − MLjOqjFc<j _NqjÓjEo¿ MLTdëFL¸Á. GSOoFLFcïOq¸Cc. MLk^ CLGHð<¸ − GSMLk×.¸Py ²ML¿¥i PoÍj MLj¿. ¬¸Íj¥é 
¬FLjMLkFL¸ Po¥qJwtj¸Á.  

¬MLjPeGHlOq¸ Fc^¥cÂ¥h ×.FL¸ ö¥h¥hÚ¿fS JwNqkOqj VPy÷. MLjOy Fc^¥q¸ ®¸¥y VPy÷ °¸Á. ¬tjFc, ×.FL¸ ²¸Cy 
¬bÃMLkFL¸Cy, −sHXLCy ¯ fHÂQn=hæ$c¿ Fc^¥cÂ¥h MLÔoáQcOqj.  

O~öÀ ²ÂÄjÁ ¬tj¸Á − FL=h O~PoÍj. GHÁ ¬tj¸Á. öGH×.Ój $x<ML öJdOq¸bÃ¸ÔcOqj. − FL=h MLGSjëFLï ×c<PoÍj. 
fHÂQn=hæ$c¿¥h ³Ä£j CyÔL¥q gUOy MoGR¸ MosS ¾eÂNqjO| GSjKcòO~MLl$c¿Â fHÆ¼ ²¸Íj¥nÎFc MLj¸¼ÍÂ =oŠ ¬FLGSkNqjŠ − MoGR¸ 
MLÔLjá $qFLj¥q À£GSjŠOqMLjôÂ ÔnfHð GH¸fH¸ÔcOqj. ¥cÂ¢, − ®ÍíOqk O~PoÍj. gUOy Po<j. ²Pe? −¨NqjF|û ¯ÓÓj, $yÓÓj Ä¸^k¸=o 
öJdBcPn»¿JwCLjFcïtj. ³¸ öGHMLkÍ¸ ×.¿»JwCLj¸EyFLÂ?  

fHÂQn=hæ MLjÿ bEnÎOqõML¸CLjÓj ¥cML<¸Cy sSæ½ Ä£jÍŠ MLÔcáOqj. ÄGRNqkÂï ¬À ÄFLNqj¸$c ÄML¿¸ÔcOqj. ''Fc ¬bÃMLkFLjÓj Fc 
MLÓFL FLGRæGH<O~Íj. Ä£j TvMLjjô Ä£jOqj McGHGSj À£GSjŠÂ Mn+"¸¨.'' ¬Â ÔnfHð, Mc+" <_jò Mc+"Š ®ÔoáQcOqj. ¥q¸ö=c¥qæOqj 
¥qGSjûMLjFcï<j. CLFLŠ On¸<j MLjk<j MoÓ OqkJdNqjÓj FLGRæMLjÂ McJwNqk<j. ¬¸Íj¥qÂ MLjk<j Fc^¥cÓj °¼CL¸$c −¨rH=cæÓÂ 
sHÔi rH=hæ ‚OqjáFcï<j. O~FLk JwFLk öGHNqk*¸ [OqjáÓj ®MLø@~Â¥h MLköCL¸ ¼ML¿¥h μGHlðŠFcï<j. ¬Pe ¬ö»Mnj¸=| O~tj¸¼ 
À£GSjŠFcï@~ ¥c¸ö=c¥qæO|.  

¬MnjÔLkáO|û Fc^¥q GSMLk×cPy÷ FL=iFL^jÓj ¥hO~tj À£GSj¥yŠ¸@~ FL=h¸ÔL<¸ ¬FoÁ ¥qÓ÷. ®Í¸Cc FoÀÃ¢Oq¥cNqj CL¸CLj. 
¬¸Co.  
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¥cÂ¢, fHÂQn=hæ¥h − Fc=hFLj¸¼ Š¨AKLj×.¸$c °¸^k ¥qGRæFLadæPy÷ GSMLj AKc$qTdøMLjjÓj$c ¥qfRæ¸¼FL μ¥q¿Íí¿Py `ÔLÓ¸` 
μ¥q<j. ÔLÓ¸ ÔL¥qÚÂ fSÂMLk FL^j@nÎ, ¬¸Í¿ ¬bÃMLkFcÂï ÔLkOq$xFL $qÆ»FL öGHCoõ¥qCL GS¸JdÁ¸ÔLj¥y $qÓ$q<¸ ¯ Fc^¥q μOqML¨ 
¥cOq*MLjÂ ¬¸Cc ¬¸^k¸=cOqj.  

¬MLjPeGHlOq¸ Fc^¥q¸ ¬Pe ¬AKcGSj¥cML@~Â¥h ¥cOq*¸ CLO~øCL CnÆfS¸Á. JdGH¸ − gUOytjF| ³<ML MLkGS¸PyFo 
öGHGSÄ¸¼¸Á. ³.Ä.GSjKcòO~MLl$c¿¥h fHÂQn=hæ MnÎO| ¬¸ÍPoÍj. − CLO~øCL öGHÍ¿ù¸¼FL Fc^¥q¸Py Kc$c <_jò O~ML<¸Cy − 
¥q¸ö=c¥qæOqj GS¸CLßfHë GH¨, GSMLk×. GSAKLjõÓ¸Í¿Â¢ GSFcôÂ¸¼, $pOqÄ¸¼, MLj¿ Fc^¥q öGHÍOqùFLÓj °¼CL¸$c ®MLøFL¥qÚOo÷ÍÂ, CLFLŠ 
ÔcPe PeAKL¸ ML¼á¸ÍÂ ÔnsHðQc<j. ¬ö»Mnj¸=| À¿» ®ÔoáQc<j. −FL¸Í¸$c ¬¸Í¿Â¢ Td$qFL¸Jd<j.  

Ä¤¿ ''GHPn÷GH<jÔLj'' Fc^¥q¸ ²¸CLMLj¸ÁFy MnÓj$qjPy¥h Cn¼á¸Á. ¬¸Íj¥é − Fc^¥q¸ Ä£jÍ OqÔLtjCL¥q¸CL=h ¬bÃMLkFL¸. 
sUMLjÓCL, ÂOqôÓ, O~MLjÀÓ¥q¸, ³.Ä.GSjKcòO~MLl, ÔLj¸ö<j GSkOqõFcO~Nqj*$cOqj÷ MLjjFLï$qj FL=iFL^jÓ¸Cc ¯ Fc^¥q öGHÍOqùFLÓCy 
¼öCLOq¸$cÂ¥h ML¼áFL McOo! JdÓ¥xÓj÷ `−ÍOqù Fc^õMLj¸<Æ` sHOqj ±OqkO~ MLköOyô»Jwtj¸Ec Oy¾Py÷. ''¬FcïÔnPn÷Ój'' Fc^¥q¸ 
O~TdO~ Oy¾Py÷Fo fHÂQn=hæ. μ¥qEcÂï Äj¸¼ MLjOx¥q=h MLj¸¼ sHOqj CnÔLjá¥y$qÆ$ctj.  

1952 IfHö_ML¿ 3 ML CoÁ¤FL MLjöEc}S `OqfS¥q Oq¸×.Â¢ GSAKL`Py ¯ Fc^¥q MLj¸<Æ `GHPn÷GH<jÔLj` Fc^¥cÂï öGHÍ¿ù¸¼¸Á. − 
öGHÍOqùFL¥c Oy¾FL GSø¿¢ÜNqj rUÔ|.²¸.On¨è$cOqj ¬bÍõXLCL MLfU¸ÔcOqj. ÅÇ¢NqjjCLjÓj Ä£jO~ãGHmO| O~×c$cOqj, CcCc½¡ (CcgHbÍO~ôO~MLl 
FcNqjj<j$cOqj), O~×.MLjFcïO|, GSj¸ÍO|PeP| FLÿCc, Ã.²F|.On¨è, ¥q@~Oqj Fc$qAKLkGR*¸, ¥n.Nqj}S.öGH¥cQLO~MLl, ½ MLOqÓXhô, ¥qßGRêMoBh, 
¥qFL¥q¸ ML¸=h öGHMLjj[jÓ¸Cc ¯ öGHÍOqùFLŠ MLÔcáOqj. VÓ¸Cc ¥qWc¥cOqjÓCy Â¸¨Jwtj ÔLk<MLjjÔLá^tj¸Á. Fc^¥q¸ ÿjadOqj$c 
FL¨¼¸Á. QLAKcGRFcïOqj ¬¸Cc. MLk^ MLk^‚ ÔoCLjÓj ÔL¿¼ ÿOqú¸ öGH¥q=h¸ÔcOq¸Cc! MLjöEc}SPy CnÓj$qj Fc^¥cÂ¥h¸CL=h Ä×.Nqj¸ 
¥qÓ$q<¸ ¬¸Í¿Â¢ −QLáOqõGH¿¼¸Á. − IGHjFLCL ÅÇ¢ fHÂQn=hæEo. Fc^¥q¸ MLjj»NqjKyCLjFLï GSMLjNqj¸Py ¥i.Qo @~¥qæO| $yÄ¸ÍO~¾Ó 
GSjKcòO~MLl$cOqj fHÂQn=hæÂ ¬bÃFL¸Á¸ÔcÓÂ CnOqPy¥h MnWc"Oqj. fHÂQn=hæÂ $cb<¸$c −Æ¸$qFL¸ ÔoGSjŠFcïOqj CnÓj$qj sHOqj ÂÆJdML¸^k 
−Ç¤OqøÁ¸ÔcOqj. ''FcNqjFc, ¥qPnXLFn¸CL?'' ¬Â ¬¨$cOqj FnMLjôÁ$c. fHÂQn=hæ CL<_<jCLk Â×.¸ ÔnJdðOqj. VPy÷ ‚OqjáFLï Mc+"¸Cc 
−ÿkCLjPo $cÂ¢ =h¥nÚ^j÷ ¥xÂ ML¼áFL Mc+j" ¥cÍÂ.  

''[Oqjá ²¸CLtj¸Á?'' −NqjFL ¬¨$c<j NqjbEcPeGH¸$c.  
''GHÍMLjk<jML¸ÍÓj'' ¬FcïOqj fHÂQn=hæ..90 OqkJdNqjÓj ¥qPnXLF| MLköCL¸ ML¼á¸Á. 
 JdGH¸ @~¥qæO| $c¿¥i McOqë ÄFoGS¿¥h μ<Ój ×.ÓÍ¿¸¼, MLBh¥hJwtj, −MoQL¸ rU¼á, fS¸ÿGHl fHÓ÷Pe sSæ½Ä£jÍŠ 

°¿¥cO~NqjFL. CnÓj$qj Fc^¥cÓ ÍjfSìÀ ösHXLŠÓŠ ÄQLÍGH¿ÔcOqj. ''MLjFLÆï¸CL Oq¸½¸GH ÔofSFL ¯ Fc^¥q _ß¸EcÂï GSMLjj¼CL¸$c 
$pOqÄ¸¼ Td$qFL¸GHMLÓfSFL KcbÍõCL MLjFLŠ PoEc?'' ¬¸^k ÿk¸¥q¿¸ÔcOqj.  

EcÂCy ÅÇ¢MLjÀ ½.MLOqÓXhô CLFLj FLk^GHÍVOqj÷ ®GSjëFcïFL¸Á. öGH¥cQLO~MLl$cOqj MLjOy FLk^ GHÍVOq÷FcïOqj. − rHÎFL ÅÇ¢MLjÀ 
¥qßGRêMoBh.. ®Pe MnjjCLë¸ GHÁsUFLjMLj¸Á FLk^GHÍVOq÷FcïOqj. Mn¸^Fo fHÂQn=hæ$cOqj sSæ½ Ä£jÍ FLj¸¼, MLj¿ ²MLøOqk ®¸¥q ¯ ÔLÁÄ¸Ôo 
GHÂPoÍÂ, CLMLj [OqjáÓFLj Äj¸¼FL <_jò Ôo¿¸ÍÂ ÔnJdðOqj. °EcOqCL ÔLkfHFL ¥qWcöfHNqjjÓ¸Í¿¥i ¥qßCL×åCL CnÆNqj_¿ÔcOqj.  

¯ öGHÍOqùFL IGHÆCLMoj fHÂQn=hæ μ¥q fSÂMLk ¥qDÍŠÓj, OqÔLtjCLÓj$cFLk, ÔLÓ¸ μ¥q FL^jÂ$cFLk O~Bh¸ÔL@~Â¥h ¼öCLgSMLjPy 
öGHMoQL¸ ÓbÃ¸¼¸Á. ¯ öGHÍOqùFL ÔLkfSFL ÅÇ¢ rUÔ|.²¸.On¨è$cOqj fHÂQn=hæ$c¿Â FnÓ ½¡CL¸ Ä£jÍ CLFL MLÍí GHÂ ÔoNqjMLjFcïOqj. ¼öCL 
OqÔLtjCL$c sHOqj GS¸JdÁ¸ÔcÓFLï −¥c¸XL $qÓ ³ MLõ¥hë¥i ¯ fHÓjGHl °CcûVÂï ¥qÆ»¸ÔL¥q JwÍj$c!  
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1951Py ÅÇ¢ Ã.³.GSjKcòO~MLl$cOqj fHÂQn=hæÂ Mn¸^Fo OqMLjôÂ Po[ O~QcOqj JdÓ¥xÓj÷Š. Ã.².²}S.McOqj ''GHPn÷ GH<jÔLj'' ¼öCL¸ 
À£NqkÓÂ ÂOqêtj¸ÔLjŠÂ ¯ ×c_j O~QcOqj. ¥cÂ¢, ¬Á ²¸Íj¥qFy TdFLj‚ÓGH<PoÍj. ¥cÂ¢, − fHÓjsH MLjöEcGSjPy ¯ Fc^¥q 
öGHÍOqùFLŠ Ec¿ À£fS¸Á. ®Pe $nÆfH¸¼¸Á. Ec¿ ÔLkfH¸¼¸Á.  

fHÂQn=hæÂ MLjöEc}SPyFo °¸¨JvMLjôÂ, `¥q>bEcÄAKc$q¸`Py GHÂÔoNqjMLjÂ, −NqjFL ¼öCL OqÔLtjCL ¥cML@~Â¥h MnjjÍÓj bEnÎOqõ¸ 
ÔnfHð °Eyõ$q¸ ®¼áFLMcOqj ÅÇ¢ Ã.²F|.On¨è. −NqjFL ÔLÓMo CLFLFLj ¯Fc¨¸CL=h Mc¨Â ÔoNqj$qÆ»¸Í¸^k °¸=cOqj fHÂQn=hæ. ¬tjCo, 
¼öCL OqÔLtjCL$c MnÓj$qjPy¥h Cn¼á GSMLjj¼CL TdìFcÂï ¥qÆð¸¼FLMcOqj ÅÇ¢ Ã.³.GSjKcòO~MLl$cOqj. `O~¾-sHEc` ¼öCcÂ¥h OqÔLtjCL$c 
fHÂQn=hæ MLj¸¼ sHOqj $q¨¸ÔL$qÆ$cOqj. Mc¿ `¬Fcï-ÔnPn÷Ój` Fc^¥q¸ −bEcOq¸$c OqkJv¸Á¸¼FL `GH¿MLOqëFL` sHOqj fSìOqGH¿¼¸Á. Á¤Â 
ÍOqùŠÓj ÅÇ¢ CcÀFoÂ öGH¥cQLO~MLl. − rHÎFL Oq¸$qFcbÍEcGSj$c¿ ''GS¸CcFL¸'' ¼öCcÂ¥h ¥qDÍ, GS¸AKcGR*Ój ‚O~áOqj. ¯ ¼öCL¸ öGHTdE§ 
$c¿Cy GH¿ÔLNqkÂï ¥qÆð¸¼¸Á. − IGHÆCLMoj `®ÓMoÓjGHl` ¼öCcÂ¥h fHÂQn=hæ OqÔLtjCL! öGHMLjj[jÓCy GHÂÔoNqj<¸ MLÓFL ö=i=|Mnj¸=| 
ÄbEcFL¸, GS¸AKcGR*Ój ‚Oqá<¸Py Mnj+jŠMLÓj FoOqjáŠFo GSÍML¥cQL¸ Ä¤¿¥h ÓbÃ¸¼¸Á. MnÓj$qj Â¢<ÓCy ¼öCcÓj Â¿ô¸ÔL_<jCLjFLï=o÷ 
Ôi¥q=h MnÓj$qjÓj ¯ ¼öCL Py¥qGHl MLõŠëÓŠ CLOqÔLj GS¸öJdfHëGSkë¸=ctj. MnÓj$qj ¥qÆfS ML¼áFc, Ôi¥q=h MLjjfS¿ ML¼áFc - CoOqj¥yML<¸ 
TdMLkFLõ¸$c ¥qGRæ¸ ¯ GH¿öQLMLjPy.  

CLFLPy $qk<j ¥q^jæŠÂ °FLï °GH×å, ¬×cåCL¸$c °¸^jFLï öGH×å, °OqjŠPnCLjëCLjFLï °Ccûÿ¸, °öEo¥q¸ GHl¿¥xÓð<¸Cy fHÂQn=hæ 
GSøCL¸öCL¸$c μ¥q ¼öCL ÂO~ô* GS¸GSì FnÓ¥xÆð, OqÔLtjCL$c, ÍOqùŠÂ$c CLFL QL¥hë ÄÂNnk»¸ÔcÓÂ ¥qßfR öJdOq¸bÃ¸ÔcOqj. ÅÇ¢ Cy^ 
¥qßGRêMLjk¿ë ¬Fo ÄjöCLj<j ³ÓkOqj FLj¸¼ ML¼á, fHÂQn=hæ CLNqkOqj ÔofS °¸¼FL öfSÚGHlæÓFLj GH¿Ç¤Æ¸¼, CLFLk − GS¸GSìPy μ¥q 
AKc$qTdøÄj$c °¸=cFLFcïOqj.  

¬¸CLŠ MLjj¸Íj μ¥q ¼FLï GS¸IGHj^FL ×.¿»¸Á. Mn¸¥q^ O~MLjEcGSj$cOqÂ μ¥cNqjFL ¼öCL ÂO~ôBcÂ¥h MLjöEcGSj MLÔcáOqj. 
`öGHAKc öJv<XLF|û` sHOqjCy GHÂ öJdOq¸bÃ¸ÔcOqj. fHÂQn=hæ ML¿Ú¸$| JdOqæFLO|$c − GS¸GSìFLj ÂOqøfUGSkë, ¥q>bEcMLGSjëMLl `−<rHCLëFL¸` 
sHOqjCy GSMLj‚¿á rH=cæOqj. FL=iFL^jÓj ÂOqêtj¸ÔL_@~èOqj. ÅÇ¢ fS.²}S.O~M| ÍOqùŠÓj$c ²FLjï¥y_@~èOqj. GRjMLkOqj ³<j¿¢+" ¼öCL¸ 
‚@~ CLNqkOqtj¸Á. ¯Py$c EcGSj$cOqj MLj¿ ¥x¸CLMLj¸ÁÂ AKc$qTdøMLjjÓj$c ¯ GS¸GSìPy Td»JwCLkFLï ¯ ¼öCL ÂO~ô*¸ Ec¿ 
CLfHð¸Á. @nÎOn¥qæO| MLkO~Oqj. ¼öCL ¥q>bEo MLk¿Jwtj¸Á. fHÂQn=hæ$c¿ GHÂ ¬<¥qCnëOqPy Jw¥qPe ¬tj¸Á. GSø¸CL ¼öCL¸ ¬FLjŠFLïÁ 
¼ML¿¥hPe ¬tj¸Á. ®Á °¸Á¥qEc ¬Â MLjOy ¼öCL¸ μGHlð ¥xFL¥qJwML<¸Cy MLj¿¸CL ÍjfSìÀ ²ÍjOqtj¸Á. −[¿¥h JdOqæFLO| fR}H 
MLÍjÓjŠÂ fHÂQn=hæ _Nqj^GH@~èOqj. ÅÇ¢ ÀÓ¥| ¬Eo GSMLjNqj¸Py fHÂQn=hæÂ CLFL `¬Ccë μ¥h¸=h ¥y<Po` ¼öCcÂ¥h ¥qDÍ, MLk^Ój 
O~tj¸ÔLjŠÂ, − $q¸<¸ $q¨Ôo¸ÍjŠ GHOyXL¸$c GSÿ¥q¿¸ÔcOqj. `¬Ccë μ¥h¸=h ¥y<Po` ¼öCL¸ −¸öbEcPy ¬À ×.NqjöGHÍ¸$c 
FL¨¼¸Á. fHÂQn=hæ$c¿ @nÎPe$qjÓÂ¢ï ÔcPe JdGHlPe¿=i GS¸JdÁ¸Ôctj. fHÂQn=hæ fSÂ¢ OqÔLtjCL$c rHÍí sHOqj GS¸JdÁ¸ÔLjŠFcïO~ 
¼öCL¸Py. `−<rHCLëFL¸` ¼öCL¸ MLjkÓ¸$c CL»ÆFL IGHkCL MLköCL¸ fHÂQn=hæÂ ÂöÍJwÂÔoáÁ ¥cÍj. CLFLj CLÓrH=hæFL GHÂ, CLFLj ¥qßfR 
ÔofSFL GS¸GSì ³Á¤ ®¸CLMLOqŠ ¬GH×.NqkÂï Jv¸Á ²Oq$qMLl. − °CcûÿMoj `OqMLlCLk öJv<XLF|û`Š Fc¸Á ¥c$qÆ»¸Á. Cy^ 
¥qßGRêMLjk¿ë$cOqj Cy<NqkõOqj. `ÂCLõ ¥qPeõ*¸ - GHÔLá CyOq*¸` ¼öCL¸ CLNqkOqj ÔoQcOqj. Ã.³.GSjKcòO~MLl, Cy^ ¥qßGRêMLjk¿ë$cOq÷ 
öJwCcûÿ¸Cy − ¼öCcÂ¥h OqÔLtjCL$cFo ¥c¥q - ÍOqùŠÂ$c ‚@~ fHÂQn=hæ CLFL öGH×cåJd^McÓj öGHÍ¿ù¸¼ ÔLkJdOqj. JdöCLÓFLj _=hæ 
FL=iFL^jÓ ÂOqêNqj¸ ÔoNqkÓÂ Mc¿ °EoíQL¸ Ã½Fn}S - Kc¥cûIgH}S ML¸=hÄ ¥cÍj −NqjFL −Py¼¸¼FLÄ. ¥q>bEcö¥qMLj¸, ¥q>bEc$qMLjFL¸, 
JdöCLÓ Ö¼À, JdöÀ£¥qOq* GSøOqkGH GSøAKcMcÓj, ¬¸Íj¥é − ¼öCL¸Py ÔLÓ¸ gUOy ¥c$qÆ$c<j. O~MLj¥qßGRê °GH ¥q>bEcFcNqjŠ<j. ¥qßGRê 
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¥qWc ÍOqùŠ<j. MLkO~ë¸@| ²¨^O|. ®CcõÁ McOq¸Í¿¥i öGHöGHbÍMLj¸$c ®¸CL=h ¬ML¥cQcÂï ¥qÆð¸¼¸Á ¯NqjFo. ¬FLjAKLML¸ °¸Á. 
−GS¥hë °¸Á. ¬ÀQLNnk¥hë PoÍj; −<¸_Oq¸PoÍj. ¬¸Íj¥é − ¼öCcÂï ¬FLjŠFLï rR<kõP| öGH¥cOq¸ GHÂ ×.OqjGHlCLk ¬tjÍj FnÓPy÷ 
GHm¿ëÔoNqj$qÆ$cOqj. FL=iFL^jÓ¸Cc GSÿßÍNqjCLCy GSÿ¥q¿¸ÔcOqj. ÅÇ¢O~MLjMLjk¿ë$cOqj öJv<XLF|û KcbÍõCL MLfU¸ÔcOqj. ¬Âï=hÂ¢ Äj¸¼ 
−CLôQL¥hë Äö¾¸bÃ¸¼¸Á. − ¼öCL¸ GHm¿ë¥c$qÆ»¸Á. CLÄj+¸PyFLk, fU¸Á¤PyFLk − ¼öCcÂï GHlFL¿ï¿ô¸ÔcÓFo GS¸¥qÓð¸Cy ÅÇ¢ 
²P|.Ä.öGHTdE§ $cOqj − OnÎ=|û ¥xFoQcOqj. ¯Py$c, öGH×.MnjÔcáOqj. öGHAKLjCLø¸ Mnj¼á¸Á − ¼öCL¸ ÔLkfS. GHFLjï ÄjFLVtj¸GHl 
Ôotj¸ÔcÓÂ ‚@~ ¥x¸ÍOqj MLj¸öCLjÓj ¬bÃFL¸Á¸ÔcOqj ¼öCL¸ ÔLkQc¥q. ¥cÂ¢, ö¥hNqjPy ³Ä£j ¥qÆfSO~PoÍj. ¼ML¿¥h − ¼öCL¸ Ä£jÁ 
¬Âï ÿŠÚÓk ÅÇ¢ Cy^ ¥qßGRêMLjk¿ë$c¿ GH>Oq¸ ÔofS fHÂQn=hæ ±OqjŠFcïOqj.  

GSOqø×.FL GSMLjôCLMnjÎFL ¼öCL¸ Â¿ô¸ÔL<¸Cy öQLMLj À£OqÍj. Ä×.NqjML¸CLMnjÎFL FL<¥q ExOq¥qÚJwCo EcÂ <_jò ¬Á ÔoGSj¥yML<Moj 
¥qGRæMnjÎ ‚Oqjá¸^j¸Á. ÔLkfSFL öGHÀ μ¥qÚOqk MnjÔLjáŠFLï GSEcöQLNqj GS¸GHl=h − ¼öCL¸. ¬tjFc EcÂ TvMLjjô ¬Á ÔoGSj¥yML<Moj 
μ¥q ¥qGRæMnjÎJwtj¸Á. 1961 ¬McO|èû ¥qÄj=i − ¼öCL¸ ÔLkfS fSIJdO|û ÔoQcOqj - Oq×.CL GHCL¥cÂ¥h ¬OqüMnjÎFLÍÂ. ¥cÂ¢, `=n¥hï¥qP| 
¬KnãXLF|` PoMLÁ¤fS (¼öCcÂï ¿¢-²¨=| ÔoQcOqÂ) ¯ ¼öCcÂï ¥é¸öÍ¸ ÔoOqÂMLøPoÍj. fHÂQn=hæ μ¥qÚ MLõ¥hë MLköCLMoj; −¿íî¥q_Ó¸ PoÂMc<j. 
¬¸$q_Ó¸ ¬GSPo PoÍj. −CLô_Ó¸Cy QL¥hëGHl¸¾Š¸^k GHlOy$qÄj¸Ôo fHÂQn=hæ ¯ ²ÍjOqj En_òŠ MLkFLfS¥q¸$c ÔcPe 
KcbÍGH¨JwNqkOqj. ÄGRNqj¸ CnÆfSFL McOq¸Cc ‚@~ ¬OqüCL $qÓ ¼öCL¸ ®Pe ¬*$c¿Jwtj¸EoFLÂ KcbÍGH¨JwNqkOqj.  

`ÂCLõ¥qPeõ*¸ GHÔLáCyOq*¸` ÔcPe bEnÎOqõGSìtjO~õÓCy fHÂQn=hæ Oq¼¸¼, ÍOqù¥qCLø¸ FnOqfH, ÂOqøfU¸ÔcOqj. ¥q+rHÎ, ¥q>bEcö¥qMLj¸rHÎ 
−NqjFLŠ $qÓ −GS¥hëÂ, ¬bÃOqj¼Â ÔLksH − ¼öCL¸ ²¸CL ÔL¥qÚ=h ÄÓjMLÓCy CLNqkOnÎFc ¼ML¿¥h Äj»PoÁ ®¸Co ¬NojõGS¿¥h 
`bEnÎOqõML¸CLjÓFLj rSÎCL¸ −ÍO~ùPx¥q ¬»ïGH¿¢XLŠ Fn=hæ ÔLkTdëtj` ¬ÂfH¸ÔL¥qJwÍj.  

¯ ¼öCL¸ ÔLkfSFL ÅÇ¢ ²P|.Ä.öGHTdE§$cOoMLjFcïOy ÔLk<¸¨: ''³ μ¥qÚ ¥xCLë @nÎOn¥qæOqk ®¸CL rHÍí ¥qDÍFLj, ®Âï JdöCLÓCy 
®Pe¸=h GSMLjGSõFLj À£GSjŠÂ ¼öCL¸ À£Nqj@~Â¥h TdÿfS¸ÔLPo<j. μ¥qMo+ À£fSFc - fHÂQn=hæPe Ä×.Nqj¸ TdbÁ¸ÔLPo<j. ¥cOq*¸ 
−NqjFL OqÔLtjCL ¥c_=hæ - ¬¸CL ¥qDÍFLj ¬Oq=h GH¸<j μÆ¼ ÔoÀPy rH=hæFL¸CL GSjGSðGRæ¸$c ösHXLŠÓ MLjj¸Íj CLFL ¥qDÍFLj 
rH^æ$qÆ$cOqj'' ¬FcïOqj. ®¸CL¥h, − ¼öCL¸ ×.NqkGH×.NqkÓ $qj¿¸¼ ¯Fc=h¥i ¯ GH¿öQLMLj CL¿ÚGSkëFo °¸^j¸Á. ¬¸CLj ¼¥qÚÂ öGHQLï 
- QoGR öGHQLïPe Äj»ÆJwtj¸Ec GSMLjGSõ. ¼öCL¸ −¿íî¥q¸$c En_òÀ¸Á ¥c_=hæ `rIHtjP|` ¬tjFL=o÷ ×.MLj¥q=hæFL^÷tjCo − ¼öCcFoï ¼FLï 
CLOqV FL=iFL^jÓCy CLÄj+¸Py GHlFL¿ï¿ô¸ÔcOqj, ¬Á QLCLÁFyCLûMcÓj ×.OqjGHl¥y$qÆ»¸Á. EcFoï fU¸Á¤Py (¥qÓO|Py) 
GHlFL¿ï¿ôGSjëFcïOqj MLjÈ¢"! ÔcPeMLOqŠ GHmOqëtj¸Á ‚@~. Á¤Âï MLjFL¸ ²Pe ¬Oqíî¸ ÔoGSjŠFcï ×.¿»¸Á MLköCL¸ ®¸Co.  

ÅÇ¢ fHÂQn=hæ MLköCL¸ OqÔLtjCL$cFo MLjÈ¢" CLFL ½¡ÄCL¸ Td»¸ÔL<¸ ×.¿»¸Á. ÅÇ¢ GHlÓ÷Nqjõ$c¿ ''fS¿GS¸GHÍÓj'' ÅÇ¢ ÀÓ¥| $c¿ 
''¯<k - ×y<k'', °NqkõÓ-×.¸JdÓ'', ¨.²P|.$c¿ ''Ex¿¥hCo Ex¸$qÓj'', −ÓNqkMc¿ ''ögSë'', MLk<OqF| DÁNoj^O|û Mc¿ Cc×c 
¼öCL¸ - ®Pe MLjÈ¢" ¥qÓ¸Cy ¥cÓXoGH¸ ÔoGSjëFcïO~NqjFL. ®GHlð<j MLjOy MLjk<j ¼öCcÓŠ OqÔLFL Td$qjCy¸Á. CLøOqPy fHÂQn=hæÂ CnOq 
MLjj¸Íj ‚@~ −¸öbÍ ösHXLŠÓj ÔLk<FLjFcïOqj. −Ccô −O|æû Mc¿ `¼Ó¥c $y¿¸¥q` ¼öCL¸Py μ¥q MLjj[õ JdöCL bÍ¿GSjëFcïOqj ‚@~.  

°rHðFLPe °¿¥h °¿¥h MnÆ¥h MLÔoáMc¿ °Ccûÿ¸, GH¿fSìCLjÓ öJd_ÓõMLjFo ÔnÆNqjÆ¥q^æ Cc¥h, CLFLPy CcFLj ®Äj¨Jwtj; − 
Mo$cÂï ¬*ÔLjŠÂ, −QLNqkÓFLj ¬¸CLOqÜ¿óCL¸ ÔoGSjŠÂ, −QL$c AKLÄGRõCLjëFLj ÔLk<MLÓfSFL fSìÀPyFo Äj»PeOqj −NqjFL. ¬¸Íj¥é − 
MLõ¥hëPy − $q¸bÃ¢OqCL ³Oqð¨¸Á. − MLj¸ÍVGS¸ MnFL¥q MLj¸Í¥x¸¨$c MLjOqj$qjFL GH¨ °FLï MLjÿyöbÍjCL GSEcQLNqjOq]j¿ Æ£Ó$c 
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¥qÂfHGSkë¸^j¸Á Â×ctjÀ£¥h ÂÓjML Â¢<PoÂ Ôy^ - `FL^FL`Š öJdMLjj[õCL rU¼áFL Oq¸$q¸Py fHÂQn=hæ ML¸=h MLõŠëÓj °EcgSFLjPnÎ 
‚OyáMLÓfSO~ML<¸Py −QLáOqõ¸ ³MLjj¸^j¸Á?  

ö¥qMLjÇXL*Py rH¿»FL ¥qGRæ½¡Ä, ¨fSfH÷F| ½¡ÄCL OqXL ¬FLjŠFLï MLõ¥hë fHÂQn=hæ. ÂNqjMLj Â_¸bÍFLÓ MLjbÍõ ½¡ÄCcÂï MLjÓÔLj¥y$qÓ 
MLõ¥hë - ¼¸ÍOqML¸ÍOq $q¸ÍOq$y+¸ MLjbÍõ ²Pe ÂÓML¿¸ÔLj¥y$qÓj$qjCcOqj?  

ÔL¥qÚÂ FLMLÓÓj O~QcOqj. Fc^¥cÓj Oq¼¸ÔcOqj. öGHÍOqùFLÓj ®ÔcáOqj. ¥qÄ, FL^j<j, −OqÜFnÎ×.O|, @nÎOn¥qæO| - ®Âï ÓXLBcÓj $qÓ 
ÄÇGRç MLõ¥hë fHÂQn=hæ. ¬¸Íj¥é ¬¸CL=h GSjÂïCLMnjÎFL MLjFLGSëCLø¸, GSjÂÇCL ÍßfRæ..  

²Fyï ¥qGRæ FLadæÓ MLjbÍõ öQLMLjÓ¥y¿á GHlOy$qÄjGSkë MLGSjëFLï fHÂQn=hæ ¥qWc½¡MLFL NqköCL GSj$qMLjMnjÎ, GSjöGHAKcÄCLMnjÎ, 
GSj[EcNqj¥qMnjÎ ML¿íîÓ÷$qÓ$cÓÂ −ÇEcí¸. ''Ä×.tkAKLML'' ¬Â −Ç¤OqøÁ¸ÔLjEc¸.  

 
PPP 

 

..మధు దనరా  మధు దనరా    
(Ä×.Nqj¼öCL 1969, rSrHæ¸_O|  -   GS¸¼¥qFLj¸¼ GHlFLOqjôöÁCL¸)  

  
 

తీసిన చితార్లోల్ ఎకుక్వ చితార్లు విజయవంతం చేసిన దరశ్కులు కొదిద్మందే వుంటారు. 
వి.మధుసూదనరావు అందులో ఒకరనన్ విషయం చెపప్డానికి ఆయన చితార్లే సాక్షయ్ం. ఆయన 
దరశ్కతవ్ంలో విడుదలైన 20 చితార్లలోనూ ఏ రెండు మూడు చితార్లో తపిప్సేత్ తకిక్నవనీన్ 
విజయవంతంగా నడిచినవే. ఆయన తీసిన ఏ చితర్మూ ‘ఫాల్ప’ కాలేదు.  

 
“జీవితంలో రకరకాల అనుభవాలూ, పర్జలతో సానిన్హితయ్ం మొదలైనవి చితర్ దరశ్కుడికి 

బాగా ఉపకరిసాత్యనన్ది నా నమమ్కం. చాలామంది నా ‘విజయ రహసయ్ం’ ఏమిటని అడుగుతూ 
వుంటారు. అందులో రహసయ్ం ఏమీ లేదు. నా నమమ్కం ఏమిటంటే... చితార్ల నిరామ్ణం సామానయ్ 

పేర్క్షకుని దృషిట్లో పెటుట్కుని సాగాలి. మన అభిరుచులూ, అభిపార్యాలూ అందులో రాకూడదు. చితర్ నిరామ్ణంలో వయ్కిత్గతాభిరుచి 
కనిపించరాదు. పర్జాభిరుచే కనిపించాలి. సిర్క్పుట్ తయారు చేసుకునన్పుప్డే, తృపిత్ కనిపించాలి. ఏదో పటుట్ దొరికింది కదా... షూటింగ 
సమయంలో చూసుకోవచుచ్ననన్ ఆలోచనను నేను ఎపుప్డూ రానివవ్ను. నాకు తృపిత్ కనిపించిందనిపించేంతవరకూ, నేను మధనపడతాను. 
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దానికంటే మంచి ఆలోచన, తరావ్త సెట లో వసేత్ రావచుచ్. అది వేరే విషయం. కాని ముందుగానే ‘తృపిత్’ కనిపించాలి. నాకు నటీనటుల 
నటన మీద మంచి నమమ్కం వుంది. నటీనటులు బాగా నటించడం అనే అంశం చితర్ విజయానికి తోడప్డగలదు. కథలో మంచి ‘డార్మా’ 
తీసుకురావడానికి నేను కృషి చేసాత్ను. ధేయ్యం, లక్షయ్ం దాని మీద పెటుట్కుని, చితత్శుదిద్తో శకిత్మేరకు పనిచెయయ్డం కూడా విజయానికి 
కారణం కాగలదని నా నిశిచ్తాభిపార్యం” అనాన్రు పర్సిదధ్ దరశ్కులు వి.మధుసూదనరావు.  

 
పై విషయాలోల్ మధుసూదనరావుగారికి గొపప్ నమమ్కం వుందనన్ విషయం ఆయన చితార్లు కూడా గటిట్గా చెబుతాయి. నటీనటుల 

నటన కూడా చితర్ విజయానికి తోడప్డగలదనన్ అభిపార్యం ఆయనకు వుండడం నుంచే... షూటింగ లో పాలొగ్నే నటీనటుల ‘శకిత్’ని 
వీలైనంతవరకూ రాబడతారు. నటన విషయంలో రాజీ పడడం ఆయన ఎరగరు. ఒకటికి పదిసారుల్ చేయించి, ఆయన అనుకునన్ ఎఫెకట్ 
తీసుకొసేత్నేగాని విడిచిపెటట్రు. నటుడిగా ఆయన సేట్జిమీద అపారమైన అనుభవం సంపాయించడంతో, ఆయన నటించి చూపిసాత్రు. తాము 
నటించి చూపే మన కొదిద్మంది దరశ్కులలోనూ మధుసూదనరావు ఒకరు. కథ మీద నమమ్కం కుదిరినపుప్డు, దానిన్ టీర్ట చెయయ్డంలో మంచి 
శర్దధ్ తీసుకుంటారాయన. ‘బాకాస్ఫీసు’ సూతార్లూ పర్జాభిరుచులూ మిళితంచేసూత్ చకక్గా చితార్నిన్ తియయ్డం ఆయనకు తెలుసు. నాటి 
‘సతీతులసి’ దగగ్రున్ంచి. నేటి ‘ఆతీమ్యులు’ చితర్ం వరకూ ఆ విషయాలను గటిట్గా రుజువు చేసాత్యి.  

 
మధుసూదనరావు జీవితంలో బాగా మధన పడాడ్రు; దెబబ్లు తినాన్రు; ఓరుప్ చూపారు; కృషి చేశారు. అవే ఆయనకు జీవితంలో 

మంచి పాఠాలు నేరాప్యి. సొంతవూరైన ఈడుప్గలుల్ బడిలో నేరుచ్కునన్ పాఠాలకూ ఈ పాఠాలకూ ఎంతో తేడా వునన్ది. మధుసూదనరావు 
కుటుంబం సిథ్తిగల కుటుంబం కాదు. సామానయ్ కుటుంబం. మూడో ఫారం ఐన తరావ్త, తండిర్గారికి ఈ అబాబ్యిని చదివించడం 
కషట్మైపోయింది. ఆరిధ్క ఇబబ్ందులు బాగా కలుగ సాగాయి. అయితే ఆ అబాబ్యి గటిట్పటుట్దల గలవాడు. చదువుకోవాలనీ, ఎనోన్ 
నేరుచ్కోవాలనీ, ఎనోన్ తెలుసుకోవాలనీ ఆశలు గలవాడు. మూడోఫారం పరీక్షలోల్ మొదటివాడుగా మారుక్లు తెచుచ్కునన్వాడు. అంచేత, తను 
ఎకక్డయినా కాయకషట్ం చేసి, డబుబ్ సంపాయించాలనుకునాన్డు. పునాదిపాడులో నాలుగోఫారంలో కాలుపెడుతూ, పనిలో కూడా కాలు 
పెటాట్డు. ఆ వూళోళ్ తెలిసిన ఒక వాయ్పారి వుంటే అతని దగగ్ర జేరాడు. వేరు శనకాక్యల డబాబ్ల మూతలు విడగొటట్డం అతని ఉదోయ్గం. 
సాయంకాలం బడి వదలగానే, కొటుట్ చేరుకుని ఆ ‘ఉదోయ్గం’ చేసి రెండణాలో నాలుగణాలో సంపాయించేవాడు. అలాగే సోడాబుడుల్ తయారు 
చేసే కొటుట్లో కూడా చేరి, అకక్డా పనిచేసేవాడు. ఆ వచిచ్న డబుబ్ను జాగర్తత్గా కూడబెటుట్కుని.... దాంతో చదువు సాగిసూత్ సూక్లు ఫైనలు 
వరకూ వచాచ్డు.    

 
మధుసూదనరావు బురర్లో ‘విపల్వం’, ’పర్గతి’ లాంటి మాటలు బాగా పనిచేసూత్ వుండేవి. ఉదయ్మాలోల్ పాలొగ్నడానికి ఉతాస్హం 

చూపేవాడు. దీనికి, అతని చినన్తనంలోనే ఒక పునాది పడింది. 1930 లో విదేశ వసత్ర బహిషక్రణ జరుగుతూ వుంటే, తెలిసో తెలియకో 
అతనూ అందులో పాలొగ్నాన్డు. అపుప్డు అతనికి ఎనిమిదేళుళ్ ! చినన్ తుండుగుడడ్ మాతర్ం కటుట్కుని, భుజంమీద కరర్ వేసుకుని అతనూ 
వూరేగింపులోల్ పాలొగ్నాన్డు. ఆ వూరేగింపు దావ్రా వారు విదేశీ వసాత్ర్లు సేకరించేవారు; సేకరించిన వసాత్ర్లను వూరవతలకు తీసుకువెళిళ్ 
అకక్డ దహనం చేసేవారు!  
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పునాదిపాడులో ఆలిండియా సూట్డెంటస్ ఫెడరేషన వారి శాఖ పార్రంభమయింది. అందులో పాలొగ్ని మధుసూదనరావు ఉతాస్హంగా 
పనిచేసేవాడు. కమూయ్నిసుట్ పతిర్కలను రహసయ్ంగా సైకిలుమీద తీసుకెళిళ్ చుటుట్పటల్ వూళళ్లో పంచి పెటేట్వాడు!  

 
అపుప్డు సూక్లు ఫైనలు పరీక్షలకు డిటెనష్న పదద్తులుండేవి. ఆ పదద్తి మానిప్ంచాలని విధాయ్రుధ్లు ఉదయ్మం లేవదీశారు. 

మధుసూదనరావు అందులో పాలొగ్ంటూ, దానికి సంబంధించిన నాటకంలో కూడా పాలొగ్నాన్డు. అందులో అతను రెండు వేషాలు వేశాడు. 
డిటెనష్న విధానానికి వయ్తిరేకంగా అతను పనిచెయయ్డం చూసి ఆ సూక్లు హెడామ్సాట్రు నడవడి తృపిత్కరంగా లేదని అతని సరిట్ఫికెట లో 
రాశారు. దాంతో పై చదువులు ఎలా చదవడం అనన్ సమసయ్ ఎదురైంది. అయినా, ధైరయ్ంగా అతను గుంటూరు హిందూకాలేజీకి వెళాళ్డు. 
పిర్నిస్పాలయిన బుదిద్రాజు రామచందర్రావుగారికి విషయం అంతా చెపాప్డు. అతని మారుక్లు చూసి, రామచందర్రావుగారు అతనిన్ కాలేజీలో 
చేరుచ్కునాన్రు.  

 
చదువుకుంటూ వుండగానే ఇంకో అడడ్ంకి ఎదురైంది. అతను కమూయ్నిసుట్ కలాపాలోల్ విరివిగా పాలొగ్ంటునాన్డని పోలీసులు అరెసుట్ 

చేశారు. అతనితోపాటు ఇంకో ఐదుగురు విదాయ్రుధ్లు కూడా వునాన్రు. ఆ ఆరుగురీన్ బళాళ్రి జైలుకు పంపారు. సరిగాగ్ పరీక్షల ముందు అది 
సంభవించడంతో మధుసూదనరావు చాలా బాధ పడాడ్డు. మూడు నెలలు బళాళ్రి జైలోల్ వుండి విడుదలయాయ్డు. అయితే, పిర్నిస్పాలు గారు 
అతని మారుక్ల రికారుడ్ చూసి, ఇంటర రెండో సంవతస్రంలోకి పర్మోట చేశారు! కాని, జైలుకు వెళాళ్డనన్ కారణంగా అతను ఉచితంగా 
భోజన వసతి సదుపాయాలు పొందుతునన్ హాసట్ల నుంచి ఉదావ్సన జరిగింది. అపుప్డు అతను చాలా బాధలు పడాడ్డు. 5 రూపాయలతో 
నెలాల్ళుళ్ బర్తికాడు. అనన్ం కళళ్ చూడకుండా చాలా రోజులు గడిపాడు.  

 
విదాయ్రిధ్ ఉదయ్మాలోల్ పాలొగ్ంటూనే, జపాన వయ్తిరేక ఉదయ్మంలో కూడా పాలొగ్నాన్డు. దానికి సంబంధించిన నాటకాలు ఆడేవాడు. 

(జగగ్యయ్, కళా దరశ్కుడు సూరనన్ ఆ నాటకాలోల్ పాలొగ్నేవారు)  
 
మధుసూదనరావు చదువులో గటిట్వాడనిపించుకుంటునాన్ ఉదయ్మాలోల్ పడడం వలల్ చదువు సనన్గిలల్ సాగింది. దాంతో చదువుకు సవ్సిత్ 

చెపాప్డు. కృషాణ్ జిలాల్ సూట్డెంటుస్ ఫెడరేషన కారయ్దరిశ్ అయినాడు; ఆ తరావ్త ఆంధర్ రాషట్ర శాఖకు పర్ధాన కారయ్దరిశ్ అయినాడు; విదాయ్రుధ్ల 
సమావేశాలూ అవీ జరగడానికి గాను, డబుబ్ కావాలి. అందుకని, నాటకాలు ఆడి డబుబ్ సంపాయించడం మొదలెటాట్డు. అపుప్డే 
మధుసూదనరావుకు నాటకాలోల్ మంచి అనుభవం ఏరప్డింది. నాటకాలోల్ ఆడవేషాలూ, మగవేషాలూ అనీన్ వేశాడు. నాటకాలు ఆడించాడు; 
ఆరగ్నైజ చేశాడు. ఆ ఉతాస్హం అలా అలా ఎకుక్వ కావడం వలల్ పీపులస్ థియేటరోల్ జేరాడు; దానికి కారయ్దరిశ్ అయాయ్డు. అకక్డ అతనికి 
నటీనటులు చాలామంది పరిచయమైనారు. మా భూమి, ముందడుగు మొదలైన నాటకాలు చాలా వూళళ్లోల్ పర్దరిశ్ంచారు.  

 
1948 లో కలకతాత్లో కమూయ్నిసుట్ సమావేశం జరిగింది. అకక్డ జరిగిన ఒక విషయానికి నిరసనగా, అతను తన సభయ్తావ్నికి 

రాజీనామా ఇచాచ్డు. 
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మధుసూదనరావుకు చినన్తనం నుంచీ ఆటల మీద మంచి శర్దద్ వుండేది. మంచి ‘సోప్రట్స్ మెన’ గా కూడా ఆతనికి పేరుండేది. ఆ 
ఉతాస్హంతో ఏదైనా ఉదోయ్గం చేసుకోవచుచ్ననన్ ఉదేద్శంతో... అతను మదార్సు వై.యమ.సి.ఏ. లో ఫిజికల ఇన సట్ర్కట్ర కోరుస్లో జేరాడు. 
సంవతస్రం కోరుస్ పూరిత్కాగానే, అతను విజయవాడ వెళాళ్డు. అకక్డ ఫిజికల ఇన సట్ర్కట్ర గా ఉదోయ్గంలో జేరదామనుకుంటూ వుండగా, 
పోలీసులు అరెసుట్ చేశారు. కమూయ్నిసుట్ పారీట్ నుంచి అతను రాజీనామా ఇచేచ్సి వచేచ్సినా, అనుమానం మీద అతనిన్ అరెసుట్ చేశారు. 
కొదిద్రోజులోల్ వారికి సందేహ నివృతిత్ అయింది; అతనిన్ విడిచిపెటేట్శారు. ఆ తరావ్త అతను విజయవాడ మునిస్పల హైసూక్లోల్ 
సంవతస్రంపాటు, మదార్సు రామకృషాణ్ మిషన సూక్లోల్ సంవతస్రంపాటూ ఫిజికల ఇన సట్ర్కట్ర ఉదోయ్గం చేశాడు. వచేచ్ జీతం చాలకపోవడం 
వలల్, విడిగా పిలల్లకు పాఠాలు చెపేప్వాడు.  

 
మధుసూదనరావుకు సినిమాలోల్ చేరాలనన్ ఉతాస్హం కలిగింది. నాటకరంగం మీద అతనికి వునన్ అనుభవానిన్ పురసక్రించుకుని, 

నటుడిగా సినిమాలోల్ రాణించాలని ఉబలాటపడాడ్డు. తీవర్ంగా పర్యతాన్లు చేశాడు. ‘పలెల్టూరు’ చితర్ంలో ఓ చినన్ వేషం లభించింది. అయితే, 
అలా చినన్ చినన్ వేషాలు వేసూత్ జీవితం ఎలా గడపడం అనన్ ఆలోచన వచిచ్ంది. నెలకు ‘ఇంతా’ అని ఏదేనా వసూత్వుంటే, దానిన్ బటిట్ 
సినిమాలోల్ వేషాలు వేసినా గడిచిపోతుందనన్ భావంకలిగింది అతనికి. అంచేత సహాయదరశ్కుడిగా చేరదామనన్ భావంతో రంగనాధదాసు 
దగగ్ర సహాయకుడిగా ‘దాసి’ చితార్నికి కొంతకాలంపాటు పనిచేశాడు.  

 
ఆ తరావ్త, కె.యస.పర్కాశారావుగారి దగగ్ర చేరి, కనన్తలిల్, బాలానందం, అంతేకావాలి, మేలుకొలుపు చితార్లకు పనిచేశాడు. అపుప్డే 

ఆతనికి చాలా సినిమా విషయాలు అరధ్మయినై. చాలామంది పెదద్లు పరిచయమైనారు. అయితే, సహాయదరశ్కుడి ఉదోయ్గంలో వుండడం వలల్ 
ఇంకో చోటికి వెళిళ్ వేషం వేసే అవకాశం అతనికి కలగలేదు. దాంతో ఆ ఉతాస్హం సనన్గిలిల్ పోయింది.  

 
తరావ్త ‘జయం మనదే’ చితార్నికి టి.పర్కాశరావు దగగ్ర సహాయకుడిగా పనిచేశాడు. అకిక్నేని నాగేశవ్రరావుతో ఏరప్డిన పరిచయం 

వలల్ అతను అనన్పూరాణ్ సంసథ్లో చేరి, ఆదురిత్కి సహాయకుడిగా ‘తోడికోడళుళ్’ చితార్నికి పనిచేశాడు. తోడికోడళుళ్ తరావ్త విరామం ఏరప్డింది. 
ఈ సినిమాలు లాభంలేదనుకుని, నిరాశపడి, అతను తిరిగి పునాదిపాడు వెళిళ్పోయాడు. ఆ తరావ్త ఆ వూరికి చెందిన శేషగిరిరావు ‘కూతురి 
కాపురం’ చితార్నిన్ శోభనాదిర్రావు డైరెకుట్ చెయయ్గా, మధుసూదనరావు సహాయకుడిగా పనిచేశారు.  

 
మధుసూదనరావుకు దరశ్కతవ్ శాఖలో కలిగిన అనుభవంతో, అతను చాలా విషయాలు తెలుసుకునాన్డు. ఎనోన్ విషయాలు 

గర్హించాడు. తానూ డైరెకట్రు కావాలనీ, ఆ శాఖలో మంచి పేరు తెచుచ్కోవాలనీ ఆశించాడు. అతని కలలు ఫలించాయి. అతని సేన్హితులూ, 
కీ.శే.చదలవాడ కుటుంబరావూ కలిసి ఒక సంసథ్ సాథ్పించారు. దానికి మధుసూదనరావు దరశ్కుడు. ఆ చితర్ం... ‘సతీ తులసి’. 

 
‘సతీ తులసి’ 1959 లో విడుదలయింది. మధుసూదనరావుకు మంచి పేరొచిచ్ంది. దరశ్కుడిగా అతను కొతత్ పోకడలు పోయాడనీ, 

దరశ్కతవ్ంలో కొతత్ పదద్తులు అనుసరించాడనీ పతిర్కలు రాశాయి. పెదద్లు పర్శంసించారు. ఆ చితర్ం కూడా బాగా నడిచింది.  
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ఆ విధంగా వి.మధుసూదనరావు చితర్ దరశ్కుడిగా రూపొందారు. అతని జీవితం ఎలాగో పార్రంభమయింది; ఎనోన్ కుంటినడకలు 
నడిచింది; ఎనోన్ ముళళ్దారుల మీద పర్యాణించింది; కొంత దూరం వేగంగా నడిచింది; కొంత దూరం పరుగెతిత్ంది; చివరికి ఒక ఉతత్మ 
దరశ్కునిగా నిలబెటిట్ంది! అదే ... జీవితం; అదే... విశేషం ! ఈ నాటి ఈ పర్ఖాయ్త దరశ్కుని వెనక ఇంత కథ వునన్ది.  

 
‘సతీ తులసి’ తరావ్త అతనికి జగపతి సంసథ్ వచిచ్ంది.  ఆ సంసథ్ నిరిమ్ంచిన అనన్పూరణ్, ఆరాధన, ఆతమ్బలం, అంతసుత్లు, 

ఆసిత్పరులు, అదృషట్వంతులు.. చితార్లను ఆయన డైరెకుట్ చేశారు. ఈ చితార్లనీన్ వంద రోజులు నడిచినవీ, విశేష లాభాలు పొందినవీ ! ఆయన 
డైరెకుట్ చేసిన టాకీస్ రాముడు, అపప్గింతలు చితార్లు సుమారుగా నడిచాయి. రాజలకిష్ వారి ‘రకత్సంబంధం’ పాతికవారాలు నడిచింది. 
పదండి ముందుకు, లకాష్ధికారి, జమీందారు, డాకట్ర ఆనంద, లకీష్ నివాసం, మంచి కుటుంబం, ఆతీమ్యులు... చితార్లు ఆయన డైరకుట్ చేసిన 
మరికొనిన్ చితార్లు. ‘పదండి ముందుకు’ జాతీయోదయ్మానికి సంబంధించిన చితర్ం. ఈ చితర్ం మాసోక్ ఫిలుమ్ ఫెసిట్వల లో పర్దరిశ్ంపబడింది. 
ఆంధర్పర్దేశ పర్భుతవ్ంవారు ఉతత్మ చితార్లకు బహుమతులు ఇవవ్డం ఆరంభించిన మొదటి మూడు సంవతస్రాలలోనూ మధుసూదనరావు 
డైరెకుట్ చేసిన చితార్లు వునాన్యి. గుడిగంటలు, అంతసుత్లు, ఆసిథ్పరులు చితార్లు బహుమతులు తెచుచ్కునాన్యి. ఆ విధంగా 
మధుసూదనరావు చితార్లు పేరూ, డబూబ్ బాగా సంపాయించుకునన్ చితార్లు.  

 
ఇవాళ ఆయన జెమినీవారు నిరిమ్సుత్నన్ సాంఘిక చితార్నిన్ డైరకుట్ చేసుత్నాన్రు. “ఈ చితర్ం నిసస్ంశంయంగా సంచలన చితర్ం 

కాగలదు” అనాన్రాయన. అదే చితార్నిన్ జెమినీ వారే హిందీలో ఆరంభిసాత్రు; ఆయనే డైరకుట్ చేసాత్రు. ఆయన దరశ్కతవ్ంలో తయారవుతునన్ 
“దేవి” అనే హిందీ చితర్ం పూరిత్కావచిచ్ంది. వీనస, ఏవి.యమ. సంసథ్లు ఆరంభించనునన్ తెలుగు సాంఘిక చితార్లను ఆయన డైరెకుట్ 
చెయయ్బోతునాన్రు. ‘సతీ తులసి’ నుంచి, ‘ఆతీమ్యులు’ దాకా వునన్ ఆయన ‘చితర్ చరితర్’ ఆయన ఏ చితర్ం డైరకుట్ చేసినా ‘ఢోకా’ వుండదనన్ 
విషయం చాటి చెబుతుంది!  
 

PPP 
 

జయా కృషణ్ మూరిత్జయా కృషణ్ మూరిత్     
( నిమారంగం పాతసంచికనుంచి పునరుమ్దిర్ తం)  
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కరూన్లు జిలాల్లోని దుదాయ్ల గార్మంలో అవధానం వెంకట సుబబ్యయ్ గారి గృహంలో 1930 లో 

ఒక శుభ ఘడియలో ఒకటే సంతోషం; అంబరానిన్ చుంబించే సంబరం ! కారణం – కారు కారు మంటూ 
ఆరునొన్కక్ రాగం ఆలపిసూత్, ఒక మగ శిశువు జ నిమ్ంచాడు విశాలాకిష్ వెంకట సుబబ్యయ్ దంపతులకు.  

“ఏడు సవ్రాలతోటీ ఏడుసుత్నాన్డరార్ అబాబ్యీ.” అని ఇరుగూ పొరుగూ అమమ్లకక్లందరూ 
అబుబ్రంతో ముకుక్ మీద వేలేసుకు చూసూత్నన్ సమయాన – ఆ శిశువు జనకుని హృదయ సముదర్ంలో 
ఆనంద తరంగాలు ఉపొప్ంగి ఆడ సాగాయి.  

ఆ అబాబ్యి మరెవరో కాదు; మన నేటి సంగీత సందరశ్కులు శీర్ కృషణ్మూరేత్ ! 
పినన్నాటి నుంచి సంగీతం పైనే ఆసకీత్, మకుక్వా ఎకుక్వ అవడం వలల్ బర్హామ్ండం మీద ఏడో కాల్సు 

దాకా ఆతమ్కూరు బోరుడ్ హైసూక్లోల్ విదాయ్భాయ్సం కావించాడు. సెకండ ఫారంలో డిమికీ కొటిట్ సెకెండ టైమ 
మళీళ్ చదివాడు. డింభకుడికి చదువాటేట్ ఒంటబటేట్టుట్ లేదని గర్హించిన సుబబ్యయ్గారు తన తనయుడికి ఆయురేవ్దం అయినా నేరిప్ంచాలని 
ఆశ గలిగి, ఆశాసత్రంలో ఘనాపాటీ అయిన శీర్ నోరి నరసింహశాసిత్ గారి వదద్ చేరిప్దాద్మని తీసుకెళాళ్రు. అపిల్కేషన ఫారమ లో సంతకం 
అబాబ్యే పెటట్వలసివచేచ్ సరికి ఊషట్ం వచిచ్నంత కషట్మైంది. పెదద్బాలశిక్ష నేరుచ్కునన్పప్టికనాన్ నాలుగింతలు పెదద్క్షరాలతో “కృషణ్మూరిత్” 
అని సంతకం చేయించే సరికి నోరి నరసింహం గారు నోరు విపాప్ళించుకుని, “సుబబ్యయ్ గారూ, మీ అబాబ్యినిలా చదవమని ఇబబ్ంది పెటట్క 
పోతే – ఏ సంగీతమైనా నేరిప్ంచరాదూ- కూన రాగాలు బాగా తీసాత్డని వినాన్నూ.” అంటూ ఆయనా రాగం తీశారు. అయినా సుబబ్యయ్గారు 
నిసప్ృహ చెందకుండా అకక్డే చేరిప్ంచారు. ఆరెన్లుల్ ఆయిరేవ్దం – అరథ్ం కాని సంసక్ృత భాషలో అధయ్యనం చేసిన మన ‘కృషణ్మూరి’ 
అపప్టికే అలసిపోయి, అంతటితో ఆపుచేసేశాడు.  

కొనాన్ళుళ్ పతిత్కొండలో చినాన్యన గారింటోల్ కూడా ఉండి చదువు వెలగబెటట్డానికి పర్యతిన్ంచసాగాడు. అపుప్డే ఒక 
ముదర్ణాలయంలో కూరొచ్ని, తన మితర్రతన్ంతో కలిసి ఆముదం దీపం వెలుగులో చదువు వెలగబెటుట్తూండగా – దీపంలోని నూనె 
అయిపోవడం గమనించిన కృషణ్మూరిత్ ఆముదం తెపిప్ంచేదాకా ఆగలేక పకక్నే ఉనన్ కిరసనాయిలు సీసా ఖాళీ అయేయ్లా పర్మిదను 
నింపేసరికి, అకసామ్తుత్గా ఆ దీపం భగుగ్న మండి, అంతకింతలుగా అగిన్హోతుర్డు ఉగుర్డై ఉరకలేసూత్ నాలుకలు చాచుకొని వాయ్పించి, ఆ 
ముదర్ణాలయం ముదర్ లేకుండా ముదద్ చేసి వదలి పెటేట్శాడు. బతికి బయటపడడ్ కృషణ్మూరిత్ ‘బతుకు జీవుడా’ అని చినాన్యనతో చెపప్కుండానే 
సొంత ఊరికి చెకేక్శాడు.  

ఇనిన్ ఒడుదుడుకులతో ఇంకా చదవ వేసేత్ అబాబ్యికి ఉనన్ మతి కూడా పోతుందేమోనని సుబబ్యయ్ గారు సంగీతంలోనే మూరిత్కి 
పార్వీణయ్ం కలిగించాలని సరిగమల తరీఫ్దు సవ్యంగా ఇవవ్సాగారు. వారి వదద్నే మూరిత్ అలంకారాలూ, గీతాలు, వరాణ్లు, కీరత్నలు అవీ 
నేరుచ్కుని, హారోమ్నియంతో కుసీత్ పటట్సాగారు. వేణువాదయ్ విదావ్ంసులైన తండిర్గారే గురువులవడంతో మూరిత్కి హారోమ్నియం పై జిలుగులూ, 
రవవ్లూ దొరిల్ంచడం అవలీలగా అలవాటయిపోయింది. అపప్టి పలుకులనీన్ ఇపప్టి వీరి బాణీలలో మనం వినగలుగుతునాన్ం.  

వీరి వాణి కూడా శార్వయ్ంగా ఉందేమో – మెలల్గా నాటకాలలోకి దొరల్డం జరిగింది. పదమ్శీర్ సాథ్నం నరసింహరావు గారి టూర్పులో 
‘చాణకయ్ శపథం’ లో చినన్ పాతర్ ధరించారు. సవ్రీగ్య వేమూరి గగగ్యయ్ కంసుడుగా అదరగొటేట్ ‘కృషణ్లీలలు’ నాటకంలో చినిన్ కృషుణ్డుగా 
మన కృషణ్ అవతరించగా – చూసిన జనం తరించేవారు.  
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ఇలా ఉంటూ ఉండగా 1944 లో శీర్ ఘంటసాల కరూన్లులో పాటకచేచ్రీ ఇచేచ్ందుకు వచేచ్శాడు తాయ్గరాజ ఉతస్వాల సందరభ్ంలో. 
అపుప్డే ఘంటసాల మేసాట్రితో కృషణ్కు పరిచయ భాగయ్ం పార్పిత్ంచిందిం. అపుప్డపుప్డే ఆ మేసాట్రు మదార్సు సినీరంగంలో కాలూనడం 
పార్రంభించారు.  

మన మూరిత్కి కూడా సినిమాలోల్ పనిచేయాలని ఉబలాటం, ఉతాస్హం ఇంచుక పెరిగాయి. కూరగాయలు కొనుకొక్సాత్నని ఇంటోల్ 
చెపిప్ బయలుదేరి, మళీళ్ వెనకుక్ తిరిగి చూడకుండా ముందుకు అంటే మదార్సుకు పయనమయాయ్రు.  

సినిమా పిచిచ్ లేని పిచిచ్వాళుళ్ ఏ కొదిద్మందో ఉంటారు ఈ పిచిచ్ లోకంలో. ఆ కొదిద్మందితో తాను జమకటట్బడడం ఇషట్ంలేని మన 
కృషణ్ ఈ చలన చితర్ కేష్తర్ంలో పాదం మోపడానికి పడవలసిన పాటల్నీన్ పడక తపప్లేదు. అంతగా పర్యోజనం కనిపించక పోగా ఎఫ.డి.ఎస. 
మిలిటరీ టూర్పుల డార్మా పారీట్లో చేరి కలకతాత్, రంగూన మొనన్గు నగరాలనీన్ దరిశ్ంచి వచాచ్రు 1946 పార్ంతంలో. మరో ఏడాదికలాల్ 
ఆయనకు వివాహం జరిగింది శీర్మతి ఇందిరమమ్తో. ఆ మహాలకిష్ వచిచ్న వేళావిశేషమనన్టుట్గా మూరిత్ అభిలాష నెరవేరే తరుణం దరిసింది. 
సినిమాలలో హారోమ్నియం వాయించే అవకాశాలు లభించసాగాయి.  

“శీర్ సాయిబాబా” చితార్నికి శీర్ మలిల్క గారి సంగీత దరశ్కతవ్ంలో హారొమ్నీ వాయించారు. పిమమ్ట శీర్ మహతీ పికచ్రస్ వారి ‘లక్షమ్మమ్ 
కథ’ కు శీర్ ఘంటసాలకు సహాయకులుగా సువరణ్తరుణం లభించింది. శోభనాచల సూట్డియోలో శీర్ ఘంటసాలతో ఐదేళళ్పాటు పనిచేశారు 
‘మనదేశం, కీలు గుఱఱ్ం” చితార్లకు సహాయకులుగా. “మన దేశం” లో ఒక కైరసత్వ మతసుత్ని చినన్పాతర్ దాలాచ్రు కూడా.  

1950 పార్ంతాన ఘంటసాల గారికి వాహినీ సూట్డియోలోని విజయా సంసథ్ వదద్ నించి పిలుపొచిచ్ంది. “షావుకారు” చితార్నికి శీర్ 
ఘంటసాల సంగీత సారథిగా కుదిరారు. ఆయన సహాయకులుగా కృషణ్మూరిత్ ఆ విజయా సంసథ్లో చేరుకునాన్రు. కృషణ్మూరుత్లు చాలా 
మంది ఉండడం వలల్ మన కృషణ్మూరిత్ని పర్తేయ్కించి గురిత్ంచేందుకుగాను మితుర్లందరూ ‘విజయా కృషణ్మూరిత్’ అని పిలవడం 
పార్రంభించారు. ఆ పేరే రాను రాను పాపులర అయి కూచుంది. ఇపుప్డు లక్షమంది కాదు ; కోటి మంది కృషణ్మూరుత్లు వెలసినా విజయా 
కృషణ్మూరిత్ అనగానే గురుత్కొచేచ్ది మన కృషణ్మూరిత్ ‘మూరిత్’ మాతర్మే. 

అణకువ, నెమమ్ది, ఓరుప్, మంచితనం, సరుద్కుపోయే గుణం, అందరికీ తలలో నాలుకలాగా మసలుకోవడం వగైరా సుగుణాల 
భూషణాలే మన కృషణ్మూరిత్ విజయాలకూ, కీరిత్కీ కారణాలు.  

విజయ పతాకను ఎగురవేసిన విజయావారి “షావుకారు, పాతాళ భైరవి, పెళిళ్ చేసి చూడు, చందర్హారం, గుండమమ్కథ, మాయా 
బజారు, సి.ఐ.డి” చితార్లకు ఎస. రాజేశవ్రరావు గారితోనూ సహాయకులుగా పని చేశారు. విజయాలో పని చేసూత్నే శీర్ రాజేశవ్రరావు 
సంగీతం సమకూరిచ్న “రాజు-పేద, పెంపుడు కొడుకు, మంతర్దండం, వయాయ్రి భామ” వగైరా చితార్లకు కూడా పనిచేశారు. మాసట్ర వేణుతో 
“అంతా మనవాళేళ్” చితార్నికి, చలపతిరావు – మోహన దాస గారల్తో “పరివరత్న” చితార్నికి సహకరించారు. సింహళంలో తయారైన 
“మంగమమ్ శపథం, దేవదాసు” చితార్ల మూయ్జిక డైరెకట్ర ముతుత్సావ్మితో సహకరించారు. సంగీతా పికచ్రస్ లో ఎం.ఎస.పర్కాష గారికి 
సహాయకులుగా “ఇంటిగుటుట్, మామకు తగగ్ అలుల్డు” చితార్లకు పని చేశారు. ఆ మాటకొసేత్, ఇరవై ఏళుళ్గా – సహాయకులుగా ఈయన పని 
చేయని సంగీత దరశ్కులను వేళళ్మీద లెకిక్ంచవచుచ్.  

ఎనిమిదేళుళ్గా సంగీత దరశ్కులు ఠీవిరాజు గారి అసోసియేట గా వారి పర్తి చితార్నికీ కృషణ్మూరేత్ ఖాయం. అంతటి 
సనిన్హితులయాయ్రు వీరిరువురూ. “బాలనాగమమ్, టాకీస్ రాముడు, సతీసులోచన, శీర్ సింహాచల కేష్తర్ మహిమ,” ఎన.ఎ.టి వారి “శీర్ కృషణ్ 
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పాండవీయం, ఉమమ్డి కుటుంబం”, డి.వి.ఎస  వారి “పిడుగు రాముడు,” ఎస.వి.ఆర. వారి “చదరంగం”. శేఖర ఫిలిమస్ వారి “భామా 
విజయం” మొదలైన అనేక చితార్ల సంగీత విజయానికి ఠీవిరాజు గారితో అసోసియేట గా పాలు పంచుకునాన్రు మన విజయా కృషణ్మూరిత్.  

ఇంత మంది అతిరథ మహా రథుల సాహచరయ్ంలో లభించిన అనుభవ కుసుమం అనుకోకుండా ఓ నాడు ఫలించింది. మూరిత్లో 
నిబిడీకృతమైన నివురు గపిప్న నిపుప్లా లోలోపలే రగులుతూనన్ పర్జాఞ్పాటవ పర్కాశానిన్ పర్పంచానికంతకీ అందించే అందమైన మంచి తలపు 
పర్పర్థమంగా కనన్డ చితర్ నిరామ్త వై.ఆర.సావ్మి గారి మసిత్షక్ంలోనే మెరిసింది. మూరిత్ని సవ్తంతర్ సంగీత సందరశ్కునిగా పరిచయం చేసిన 
కీరిత్ ఆ సావ్మిగారికే దకిక్ంది. ఆయన నిరిమ్ంచిన “జేనుగూడు, మురియద మనె, వాతస్లయ్” ఈ మూడు కనన్డ చితార్లకూ మూరిత్ 
కమనీయమైన సంగీతం సమకూరాచ్రు; కనన్డ జనులు చవిచూసి కడు సంతసించారు.  

కృషణ్మూరిత్ సంగీత రసామృతానిన్ ఆసావ్దించే సౌభాగయ్ం ఆందర్పర్జలకు పర్పర్థమంగా కలుగుజేసిన ఘన నిరామ్త శీర్ బి.విఠలాచారయ్. 
వారి “అగిగ్ బరాటా” చితర్ంలో వి!! కృషణ్మూరిత్ వినిపించిన వీనులవిందైన సంగీతానిన్ విని వినోదించని ఆంధర్శోర్తలు అరుదు. రామారావు 
రాజశీర్లకు ఘంటసాల సుశీలలు పాడిన సి.నారాయణరెడిడ్ విరచిత “మబుబ్లు తొలగెనులే, ఎందుకు కలిగెనులే, చిరునవువ్లోని హాయి” 
వగైరా యుగళ గీతాలు – కృషణ్మూరిత్ సమకూరిచ్న సవ్రాభరణాలతో అలంకరించుకొని, ఆంధుర్ల డెందాలిన్ దోచుకునాన్యి. ‘పలుకవే  నా 
రామ చిలుకా’ అని కళాయ్ణి రాగంలో రాజశీర్కి సుశీల ఆలపించిన గానం పలకని చిలకను పలికించి కులికించింది. బాలకృషణ్ వాణిశీర్లకు 
మాధవపెదిద్, ఎలాల్రీశవ్రీ పాడిన “చురుకు చురుకు చూపు” చెఱుకు విలుకాని పూలతూపులా యువక హృదయాలలోకి మెతత్గా, తియయ్గా 
దూసుకొని, మతెత్కిక్ంచింది ఘంటసాల – మాధవపెదిద్ కోరస పాడిన కొసరాజు గీతం “మలెల్లమామ్ మలెల్లో” హాసయ్రస పరిమళాలిన్ 
విరజిమిమ్ంది. పిఠాపురం ఎలాల్రీశవ్రీ పాడిన “ఛం ఛం గుఱఱ్ం – ఛలాకి గుఱఱ్ం” అనే ఛలాకీ గీతం కుఱఱ్కారు బుఱఱ్లను గురార్లాల్ పరుగెతిత్ంచి 
పడేసింది. సుశీలా ఎలాల్రీశవ్రీ పాడిన “చెలీ, ఏమాయె ఏమాయెనే” తిలజ రాగ ఛాఛ్యలలో తపత్ హృదయాలకు నీడలొసగింది. “ఆడలేను 
పాడలేను” అంటూనే రాజశీర్ ఆడుతూ పాడిన నృతయ్గీతానిన్ ఆలపించిన ఎస.జానకి గానం నిరుపమానం. మొతాత్నికి ఆ చితర్ంలోని 
నవగీతాలూ నవరతన్ కోశాలు.  

విజయా కృషణ్మూరిత్కి విఠలాచారయ్గారిచిచ్న పోర్తాస్హావకాశాలకు మరో పర్యోజనం కలిప్ంచిన వయ్కిత్ డైరెకట్ర ఎస.డి. లాల గారు. 
వారు దరశ్కతవ్ం వహించిన “హంతకులొసుత్నాన్రు జాగరత్” చితర్ం బాపతు సంగీత సారథయ్ం కృషణ్మూరిత్కే ఇపిప్ంచారు. ఆ చితర్ంలో కూడా 
కృషణ్ ఉనన్ అయిదు పాటలకూ అదుభ్తమైన మటుల్ అమరాచ్రు రామకృషణ్కు ఘంటసాల పాడిన “ఓ అమామ్యీ” అనే పాట అబాబ్యిల 
కందరికీ పిర్యమైంది. గీతాంజలి నోట సుశీల కంఠం వినిపించిన “పలల్వించిన భావాలు” శోర్తల హృదయాలిన్ కొలల్గొటాట్యి. “దిగి 
రావయాయ్” అనే మరో గేయం సింధుభైరవి రాగంలోని రససింధువును జుఱిఱ్ంచింది. భాగేశవ్రి రాగంలో మలచబడిన “తీయగ పాడే గీతం 
లో” లోని సవ్రసంపద అనితర సాధయ్ం. కాంభోజి రాగంలో సుశీల శోర్తల ఉలల్ములు జలల్యేయ్లా పాడిన “మా చలల్ని ఇలుల్” ఆ చలల్ని 
రాగానికే సానకలుల్.  

రెండు చితార్ల సంగీతం తోనే ఆంధర్ రసిక జనుల అభిమానాదరాలిన్ ఆకటేట్సుకో గలిగిన పర్తిభకు విజయాకృషణ్మూరిత్ నిజంగా 
అభినందనీయులు.  

తవ్రలో విడుదలయేయ్ విఠల కంబైనస్ వారి “అగిగ్దొరకు” కు ఈయనే సంగీత దరశ్కుడు.  
పొటిట్ పొడుగూ కాని ఎతుత్, చామనఛాయ. దుసుత్లోల్గాని, మరో విషయంలో గాని ఆడంబరం అగబరచని సాదా మనిషి. ఐతే, పనిలో 

మాతర్ం పులి... వరుసగా నాలుగు రీరికారిడ్ంగ లు జరిపించి నిదార్హారాలు సరిగాగ్ లేక కళుళ్ చింతనిపుప్లాల్ ఎరర్బడినా, అలసి సొలసినా మళీళ్ 
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మరో రికారిడ్ంగ కు కాని, రీరికారిడ్ంగ కు కానీ ఎవరెర్డీ బేటరీలాగా ఎపుప్డూ రెడీ. పని ఎంత ముమమ్రంగా ఉంటే ఈయనకంత ఉతాస్హం. 
రెండు రోజులు తీరుబడిగా కూచుంటే, అమాంతంగా చపప్బడిపోతారీయన.  

ఆరోజులోల్ అపుప్డపుప్డు అలాంటి డలుల్ టైములో ఈయన ఆశావ్సం కోసం ఘంటసాల మేసాట్రింటికి వెళేళ్వారు. ఆ సమయంలో ఆ 
మేసాట్రు కూడా కాసత్ తీరుబడిగా ఉంటే, ఒకరినొకరు ఓదారుచ్కునేవారు; “ఒరే, అబాబ్యీ ! మనమీ ఫిలిం పొలం ఇబబ్ందులకు 
తటుట్కోలేమురా, తినన్గా తిరుపతికెళిళ్, ఆ తిరుమలేశుని గుణగానం చేసూత్ సేవించుకుంటూ కాలం గడిపేదాద్ం పదరా.” అనేవారట ఆ 
మేసాట్రు. అలా అనడమే తడవుగా ఇదద్రికీ ఊపిరి సలపనివవ్ని పని తగులుకునేదట. ఇలా ఎపప్టికపప్టికి తిరపతి పర్యాణం సథ్గితమై పోతూ 
ఉండేదట. అపప్టికీ ఇపప్టికీ ఎపప్టికీ అదే పరిపాటి.  

ఈ నిరుతాస్హాలూ, ఉతాస్హాలూ, నిరాశలూ, ఆశలూ, అపజయాలూ, జయాలూ పర్తి కళాజీవి బర్తుకులోనూ సరవ్సాధారణాలు. ఏ 
కొదిద్ మంది జీవితాలలోనో ఉండవీ దురదృషట్రణాలు.  

విజయా కృషణ్మూరిత్ ఒకింత తమాషా మనిషి కూడా. ఒకసారి నిరామ్త పింజల సుబాబ్రావు గారితో కలిసి ఈయన జెమినీ సూట్డియో 
ఎదుట ఉనన్ ఉడ లాండస్ డైరవ ఇన రెసాట్రెంట కు వెళాళ్రు. అకక్డ ఈయన బాదాంఖీరు, రోజ మిలుక్ గాల్సులలో రెండు సాట్ర్లు ఉంచుకుని 
ఒకేసారి పీలేచ్యసాగారు. ఆ నిరామ్త నిరాఘ్ంతపోయి, “ఎలా ఉంది రుచి?” అనాన్రు కృషణ్మూరిత్ చిలిపిగా నవువ్తూ, “మోహన కలాయ్ణి 
కాంబినేషన లా పసందుగా ఉంది మీరూ ఓ డోసుచుచ్కోండి.” అని రెకమండారు కూడా సంగీతపరంగా. 

ఇలాంటి గమమ్తుత్లూ, సంగీత కసరతుత్లూ విజయా కృషణ్మూరిత్ ఎనోన్ చేసూత్ ఉంటారు తరచూ. 
ఈ విషమ వితరణాభిహత చలన చితర్ సఫ్రాథ్కేష్తర్ంలో అవకాశాలు అందరికీ రావు. అనీన్ అదృషణ్ం మీదే ఆధారపడి ఉంటాయి. 

కనుక, తనలో వెలుల్వలై పెలుల్బుకుతునన్ సవ్రకలప్నాశకిత్కి గటుల్ కటట్ చూసే శకుత్లిన్ అతికర్మించి, అసదృశ సంగీత రచనా పాటవానిన్ 
నిరూపించుకో గలిగే అదృషాట్వకాశాలు అతి తవ్రలోనే విజయా కృషణ్మూరిత్కి లభించి, ఈయన ఆంధుర్ల నిరతాభిమాన పాతుర్లై, సంతోష 
విషాద సమవీక్షణ నేతుర్లై, ఆరోగయ్యుత సుధృడగాతుర్లై, దిగంత విసాత్రితా ననాయ్రిజ్త సతీక్రిత్ సుగంధిత నామ గోతుర్లై జీవించాలని భకత్ 
బాంధవుడైన దేవదేవడాశీరవ్దించు గావుత.  

 
PPP పిపి.. ..దాదా     

(1967 అకోట్ బర్ జయచితర్  నుంచి 
పునరుమ్దిర్ తం)  

తెలుగు చితార్ల నిరామ్ణం దకిష్ణదేశంలోనే జరగాలనీ, తెలుగువారికీ సొంతంగా సినిమా 
సూట్డియోలు వుండాలనీ వుదేద్శించి  పి.వి.దాసు గారు మదార్సులో 1933 పార్ంతంలో ‘వేల 
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పికచ్రస్’ అనే సూట్డియోను నిరిమ్ంచారు. అంతకు పూరవ్ం తెలుగు చితార్లనీన్ బొంబాయిలోనో, కలకతాత్ లోనో, కొలాహ్పూర లోనో 
నిరిమ్ంపబడుతూ వుండేవి. దానివలల్ అనేకమందికి ఇబబ్ందులు కూడా కలిగేవి. “మనకే మన దేశంలో ఒక సూట్డియో వుంటే?” అనన్ ఆలోచన 
వచిచ్ంది దాసుగారికి. కొంతమంది మితుర్లను కలుపుకుని, నేడు వునన్ వీనస (ఇదివరలో శోభనాచల) సూట్డియోకు దగగ్రగా – వేల పికచ్రస్ 
పేరిట ఒక చినన్ సూట్డియోను నిరిమ్ంచారు. ‘సీతా కళాయ్ణం’ ఆ సూట్డియో నిరిమ్ంచిన పర్ధమ చితర్ం. వేమూరి గగగ్యయ్, రామతిలకం, శీర్రంజని 
మొదలైనవారు అందులో నటించారు. చితర్పు నరసింహారావు ఆ చితార్నిన్ డైరెకుట్ చేశారు.  
 పి.వి.దాసు గారి పూరిత్ పేరు పినపాల వెంకట దాసు. బందరులో పెరిగారు. అకక్డే సూక్లు ఫైనలు వరకూ చదువుకునాన్రు. 
దాసుగారి బావగారికి నెలూల్రులో ‘కిరోసిన టాంకు’ వుండేది. చదువు అయిన తరావ్త, ఆయన నెలూల్రు చేరుకుని, బావగారి దగగ్ర ‘కిరోసిన 
టాంక’ కు గుమసాత్గా వుదోయ్గం చేశారు.  

ఆ గుమాసాత్ ఉదోయ్గం దాసుగారికి చాలా విషయాలు నేరిప్ంది. వాయ్పారం అంటే ఏమిటి? అది ఎలా చెయాయ్లి ? ఆ సుళువులేమిటి ? 
లాంటి విషయాలను ఆయన ఆకళింపు చేసుకుని, బందరు చేరుకుని, అకక్డ బరామ్షెల ఏజెనీస్ తీసుకునాన్రు. కృషాణ్జిలాల్ అంతటికీ ఆయనే 
ఏజెంట గా వాయ్పారాభివృదిధ్ చేశారు. అది 1915 ఆ పార్ంతం. వాయ్పారం లోని కిటుకులు తెలిసినవారు ఇంకో రెండు వాయ్పారాలు కూడా 
చెయయ్వచుచ్ననుకుంటారు. దాసుగారు ఐస ఫాకట్రీ, సోడా ఫాకట్రీ లాంటివి సాథ్పించి, నడిపారు. దాసుగారికి వయ్వసాయం కూడా వుండేది. ఈ 
వాయ్పారాలోల్ ఆయన మంచి ధనారజ్న చేశారు.  

ఆ సమయంలోనే ఆయనకు కళాభిరుచి కలిగింది. పెదద్ పెదద్ కళాకారులతోనూ, సాహితయ్వేతత్లతోనూ పరిచయం కలిగింది. 
నాటకాలు, నాటక రచన, నాటక పర్దరశ్న మునన్గు విషయాలమీద చరచ్లు గావించేవారు. నాటక కళను దేశంలో మరింత అభివృదిధ్ 
చెయాయ్లనే తలంపుతో సొంతంగా అనేక నాటక పర్దరశ్నలను ఏరాప్టు చేశారు. నాటకానికీ, సినిమాకి దగగ్ర సంబంధం వుండడం చేత, 
సినిమాల మీదకు కూడా ఆయన దృషిట్ మళిళ్ంది. మితుర్లను కొందరిని కూడగటుట్కుని బందరులో మినరావ్హాలును నిరిమ్ంచారు; తరావ్త 
రేపలెల్లో కూడా ఒక థియేటరును నిరిమ్ంచారు.  

అలా వుండగా ఆయనకు దకిష్ణభారతదేశంలో కూడా సినిమాసూట్డియోలు వుండాలనీ, అలా వుంటేగాని దకిష్ణభారత దేశం 
ఎకుక్వగా చితర్ నిరామ్ణం చెయయ్లేదనీ అనిపించింది. సినిమాల నిరామ్ణం, సూట్డియోలకు సంబంధించిన విషయాలను తెలుసుకుని, ఆయన 
కొందరు మితుర్ల సహకారంతో మదార్సులో వేల పికచ్రస్ సూట్డియోను ఆరంభించారు. ఆ సూట్డియోలో తమిళ చితార్లు కూడా నిరిమ్ంపబడేవి. 
దాసుగారు చితర్నిరామ్ణంలో వునన్ వివిధ శాఖలతోనూ పరిచయం ఏరప్రచుకునాన్రు. తరావ్త ఆయన ‘శీర్కృషణ్లీలలు’ నిరిమ్ంచారు. శీర్రంజని, 
గగగ్యయ్, రామతిలకం అందులోనూ నటించారు. నేటి సంగీతదరశ్కుడు రాజేశవ్రరావు ఆ చితర్ంలో కృషణ్ పాతర్ధారి. ఈ చితార్నిన్ చితర్పు 
నరసింహారావే డైరెకుట్ చేశారు. ఈ చితర్ం అదుభ్తంగా విజయానిన్ సాధించింది; తరావ్త ఆయన ‘శశిరేఖా పరిణయం’ చితార్నిన్ 
ఆరంభించారు. అయితే ఆ చితర్ం పూరిత్ కాకుండానే, దాసుగారు పరలోకం వెళిళ్పోయారు (1936). తరావ్త ఆ సూట్డియో గిండీకి 
మారచ్బడింది. కొంతకాలం పాటు అకక్డ చితార్లు నిరిమ్ంపబడాడ్యి; తరావ్త సూట్డియో మూతపడింది.  

దాసుగారు సినిమా పరిశర్మలో ఎకుక్వ కాలం లేకపోయినా, తకుక్వ ‘చితార్లనే’ నిరిమ్ంచినా ఆయన చితర్నిరామ్ణ పరిశర్మలో 
పర్ముఖ వయ్కిత్ అనిపించుకోవటానికి అనేక కారణాలునాన్యి. సూట్డియో నిరామ్ణం అయిన తరావ్త ఆయన ‘సౌత ఇండియన సౌండ 
కారొప్రేషన’ అనన్ సంసథ్ను సాథ్పించి, సౌండుకు సంబంధించిన సామాగిర్ని దిగుమతి చేసి, సరఫరా చేసేవారు. సౌండ ఇంజనీరింగ 
చదువుకోకపోయినా, ఆ శాఖను కుష్ణణ్ంగా అలవరచుకునాన్రు. అవసరం వచిచ్నపుప్డు ఆయన సౌండ రికారిడ్ంగూ చేశారు; ఎడిటింగూ 
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చేశారు. ఆయనకు తెలియని శాఖలేదు. ‘ఫిలుమ్ ఛాంబర ఆఫ కామరస్’ లాంటి సంసథ్ అవసరం వునన్దనీ, దానిన్ సాథ్పించాలనీ ఆయన 
అనేవారు; దాని సాథ్పనకు పర్యతాన్లు కూడా చేశారు. దకిష్ణభారతదేశంలో చితర్నిరామ్ణం అభివృదిధ్ కావడానికి దాసుగారు, ఎనిన్ 
విధాలుగానో పాటుపడాడ్రు. చితర్పు నరసింహారావు, గూడవలిల్ రామబర్హమ్ం, రామ నాథ, నేటి కళాదరశ్కుడు శేఖర – మునన్గువారెందరో 
తెరకు పరిచయం కావడానికి దాసుగారే కారకులయాయ్రు. అనేకమంది నటీనటులనూ ఆయన తీసుకొచాచ్రు.  

అందరూ బాగుపడాలనీ, అందరూ అభివృదిధ్లోకి రావాలనీ ఆయన ఎంతగానో కోరుకుని, ఎంతమందినో వృదిధ్లోకి తెచాచ్రు. 
దాసుగారి రాకతో, ఆయన పటుట్దలతో తెలుగు చితర్ నిరామ్ణం ఒక మలుపు తిరిగింది. అందుకే ఆయన గొపప్వాడు! తెలుగుచితర్  పరిశర్మ 
ఏనాటికైనా సమ్రింపదగగ్వాడు! 

 

PPP 
 

రఘురామరఘురామయ్య్యయ  
((తెలుగు నిమా తెలుగు నిమా 1950 1950 జూలై  జూలై  5 5 సంచికనుంచి పునరుమ్దిర్ తంసంచికనుంచి పునరుమ్దిర్ తం))    

“రండి! కూరోచ్ండి!” 
నేను కూరుచ్నాన్ను. 
“ఒకక్ క్షణం క్షమించండి _ ఇపుప్డే వసాత్ను.” 
మైలాపూరు పలాతోపు దేశిగర సామి వీధిలో అదొక చినన్యిలుల్. 
ఆ యింటోల్ అదో చినన్గది. ఆ గదిలో ఒక మూల ఒక తంబూర, మరోమూల ఒక హారోమ్నీయం_ఒక చినన్ బలల్మీద ఫూల్టు. 

గోడమీద శీర్కృషుణ్డి పఠం. ఆ పఠానికి హారాలు. 
రఘురామయయ్ ఒకక్ క్షణంలో గదిలోకి వొచాచ్డు పడక కురీచ్ తీసుకుని. 
“దీంటోల్ కూరోచ్ండి!” అనాన్డు.  
“ఆ ! ఎందుకు మీరు కూరోచ్ండి. నాకీ కురీచ్ బాగానే వునన్ది.” 
“అలా వీలేల్దు లేవండి. ఈ కురీచ్లో కూరోచ్ండి.” 
నేను లేచి పడక కురీచ్లో కూరుచ్ంటూ “నేనీ కురీచ్లో కూరోచ్వాలని మీరెందుకు అంత పంతం పడుతునాన్రు?” అడిగాను అరథ్ంకాక.  
“అతిథిని అనిన్విధాలా సతక్రించాలి కదండీ! నేను చూసూత్ంటాను - కొంతమంది యింటికొచిచ్న అతిథులకు ఏదో ఒక కురీచ్ పడేసి 

తాము  మంచి కురీచ్లో కూరుచ్ంటారు. అటువంటి అమరాయ్ద నేను సహించలేను. నేను చెయయ్లేను” అనాన్డాయన.  
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నాకు కొంచెం నవువ్ వచిచ్ంది. రఘురామయయ్ వయసుస్లో చినన్వాడే అయినా అతనికి ఎకుక్వగా కిర్తంతరం వారితో పరిచయమూ, 
సేన్హమూ వునన్ సంగతి జాఞ్పకం వచిచ్ంది.  

“కాఫీ తాగుతారా? మిలో తాగుతారా?” అడిగాడాయన.  
“కాఫీ ముమామ్టికీ కాఫీ!” అని చెపిప్, “రఘురామయయ్గారూ! మీరు గొలల్పిలల్వాడనీ, మీ చినన్తనంలో మిమమ్లిన్ యడవలిల్ 

సూరయ్నారాయణగారు ఎతుత్కొచిచ్ పెంచి, సంగీతం నేరిప్ంచి నాటకాలోల్ పర్వేశ పెటాట్రనీ ఓ కథ చెబుతారు_అదెంతవరకు నిజం?” అని 
అడిగాను.  

రఘురామయయ్ పకపక నవావ్రు.  
“అయితే ననున్గురించిన యీ కటుట్కథ యింకా పర్చారంలో వుందనన్మాట. నేనూ వినాన్ను యీకథ. అదో తమాషా. నేను చాలా 

చినన్వాణిణ్ అపుప్డు పదిహేను ఏళుళ్ంటాయేమో! గుంటూరులో నాటకమయి తెనాలి వెళుతునాన్ను. తోటి పర్యాణీకులు నాటకాల విషయం 
మాటాల్డుతూ నా విషయం కూడా మాటాల్డుతునాన్రు. నేను గొలల్పిలాల్ణణ్నీ, ననున్ యడవలిల్ సూరయ్నారాయణగారు ఎతుత్కొచాచ్రనీ అంటుంటే 
లేచి కూరుచ్ని “ఎవరు చెపాప్రయాయ్ మీకు యీ విషయం? నేనే రఘురామయయ్ని. ననెన్వరూ ఎతుత్కురాలేదు” అనాన్ను. వాళళ్ంతా ఒకక్సారిగా 
“చాలేల్! నీ సంగతి మాకు చెపొప్చాచ్వ ! పడుకో!” అనాన్రు. నామాట మీరు వినరు చూశారూ! నేను కాదని చెపిప్నా ఎవరూ నమమ్రు” 
అనాన్డు రఘురామయయ్.  

“అవును నిజమే. కొంతమందిని గురించి పర్జలోల్ కొనిన్ కథలు బయలుదేరుతాయి. అవి చాలా రొమాంటిక గా వుంటాయేమో! కాదని 
ఎవరు చెపిప్నా ఎవరూ నమమ్రు. “ 

1913 సంవతస్రంలో తెనాలి తాలూకా సుదద్పలిల్ గార్మంలో జనిమ్ంచాడు రఘురామయయ్. ఇతని అసలు పేరు వెంకటసుబబ్యయ్. 
ఇతనికి ముగుగ్రు అనన్దముమ్లునాన్రు. అందరూ పర్సుత్తం వయ్వసాయం చేసుత్నాన్రు వాళళ్గార్మంలో.  

రఘురామయయ్కి చినన్పప్టున్ంచీ కూడా సంగీతం మీద చాలా మోజు_మోజు అంటే చాలదు పిచిచ్ అనాలి. ఆ చుటుట్పకక్ల ఎకక్డ ఏ 
పాటకచేరీ అయినా హాజరయేయ్వాడు.  

అతనికి ఎనిమిదేళుళ్ంటాయి. వూళళ్లో దేవాలయంలో ఓరాతిర్ కచేరీ జరుగుతునన్ది. చుటుట్పకక్ల వూళళ్జనం తండోపతండాలుగా 
వొచాచ్రు. అందరీన్ తోసుకుని రఘురామయయ్ ముందుకెళిళ్ కూరుచ్నాన్డు. గుంటూరునించి వచాచ్డు ఒకతను ఫూల్టు వాయిసుత్నాన్డు. 
కనురెపప్ వాలచ్కుండా అతను ఫూల్టువాయించే అతనిన్ అతని చేతిలోని ఫూల్టుని పరీకిష్ంచసాగాడు. ఆ నాదం ఎకక్ణిణ్ంచి వొసోత్ంది? ఆ 
కరర్ముకక్కి ఎనిన్ బెజాజ్లునాన్యి కరర్ముకక్ పొడుగు ఎంత? 

పాటకచేరీ అయిపోయింది. రఘురామయయ్ పడుకునాన్డే గాని నిదర్రాలేదు. తెలాల్రే లేచి, తోటలోకి వెళిళ్ కూరుచ్నాన్డు. తనకు ఫూల్టు 
దొరికే మారగ్ం లేదు.  ఏం చేయాలి? నోటోల్ వేళుళ్ వేసుకుని అనేకరకాల శబాద్లు చెయయ్టం మొదలు పెటాట్డు. ఫూల్టు నాదానికి పోలిన నాదం 
అతని యీల మోగింది. అతని సంతోషానికి యిక అంతునన్దా! 

ఎకక్డ ఓ రికారుడ్ వినిపించినా ఒకక్సారి విని ఆ పాటని పాడేయటం అతనికి అలవాటయింది. చినన్వాడేమో, బడికి వెళళ్టం లేదు 
పనిలేదు అందుకని అసత్మానం తోటలో కూరుచ్ని పాటలు పాడుకొనేవాడు. యీల పాట పాడేవాడు. బాల గంధరవ్ రికారుడ్లు వినాన్డు ఆ 
చినన్తనంలోనే బాలగంధరవ్ సంగీతానిన్ పటుట్కునాన్డు. ఆ పాటలూ పాడేవాడు.  
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ఎవరింటోల్నో పెళిళ్ జరుగుతునన్ది. మదార్సునించి పిలిపించారు మేళం. సనాన్యి జోరుగా వాయిసుత్నాన్రు. రఘురామయయ్ అకక్డా 
హాజరు. అతని దృషిట్ సనాన్యిమీదే. ఆ మధాయ్హన్మే తోటలోకి వెళిళ్ కొబబ్రి ఆకులతో ఒకక్ బూరా చేశాడు చిలుల్లు పొడిచాడు. వాయించటం 
మొదలుపెటాట్డు.  

వెంకట సుబబ్యయ్ అమోఘంగా పాడతాడనీ, యీల పాటకూడా పాడతాడనీ బూరాతో సనాన్యి వాయిసాత్డనీ వూరంతా 
తెలిసిపోయింది. అతను కూరుచ్ని పాడుకునే తోట రోడ కి సమీపంగా వుండడంవలల్, తెనాలి గుంటూరల్కి వెళేళ్ జనం అంతా యితని పాట విని 
ఆశచ్రయ్పడేవారు.  

“ఎవరయాయ్ మీ వూళోళ్ తోటలో కూరుచ్ని అలా పాడుతుంటాడు” అని అడిగేవాళళ్ట సుదద్పలిల్ గార్మసుథ్లు ఎకక్డికనాన్ వెళితే.  
“ఓ చినన్ కురార్డు లెండి! వాడికి సంగీతం తపప్ వేరే గొడవేలేదు.” 

*  *  * 
“చూడండీ! మన వెంకటసుబబ్యయ్ వునాన్డే వాడికేదో వరపర్సాదం వునన్టుట్ంది. దేవుడిచాచ్డు కదా వాడికావిదయ్ దానిన్ 

వుపయోగించనివవ్కుండా యీ పలెల్టూరిలో వాణిణ్ కుళళ్నివవ్డం దేనికి చెపప్ండి!” అనాన్టట్ దంటు కృషణ్మూరిత్ గారు. ఆయన రఘురామయయ్ 
తండిర్కి సేన్హితుడు.  

గుంటూరులో యడవలిల్ సూరయ్నారాయణగారనే ఒక పెదద్మనిషి వునాన్డనీ, ఆయన తనకి చాలా సేన్హితుడనీ ఆయనదగగ్ర యీ 
కురార్ణిణ్ తరీఫ్దు చేయిసేత్ చాలా గొపప్ వాడావుతాడనీ చెపాప్రుట దంటు కృషణ్మూరిత్గారు. అయిషట్ంతోనే తలిదండుర్లు కొడుకుని పంపించారు.  

*  *  * 
యడవలిల్ సూరయ్నారాయణ గారు వసారాలో కురీచ్లో కూరుచ్నాన్రు. మెళోళ్ రుదార్క్షలు గంభీరమైన ముఖ కవళిక మెరిసిపోతునన్ 

కళుళ్ “మొటట్ మొదటిసారి ఆయనిన్ నేను చూడటం యీనాటికీ మరిచ్పోలేదు” అనాన్డు రఘురామయయ్ నాతో. 
సూరయ్నారాయణగారు జాఞ్పకం రాగానే రఘురామయయ్ కళుళ్ చెమమ్గిలాల్యి. “ ఆ మహానుభావుడు ఎకక్డునాన్డో!” అనాన్డు. ఒకక్ 

క్షణం కళుళ్ మూసుకునాన్డు రఘురామయయ్.  
“నేను చినన్వాణిణ్ సుమండీ! పదేళుల్ంటాయి. సూరయ్నారాయణ గారిన్ చూడగానే నా ఒళుళ్ జలదరించింది. “అమోమ్ బాబో!” 

అనుకునాన్. ఆయన ననున్ ఎగాదిగా చూడటం మొదలుపెటాట్రు. అయిదునిముషాల తరావ్త 
“కూరోచ్ నాయనా” అనాన్రు.  
“ఏదీ ఒకపాట పాడు” అనాన్రు కాసేపునన్ తరావ్త. 
పాట కాదుకదా, మాటకయినా నా గొంతు పెగల లేదు. కళుళ్ వొపప్గించి ఆయనేన్ చూసుత్నాన్ను.  
“పాడు నాయనా!” అనాన్రు మళీళ్.  
“ఎందుకు భయపడతావు! పాడూ!” అనాన్రు ననున్ తీసుకొచిచ్న దంటు కృషణ్మూరిత్గారు.  
ఏం పాట పాడానో, ఎలా పాడానో నాకే తెలీదు, పాడేశాను.  
“నీకేం వొచిచ్ందిరా ? ఎందుకురా అంత ఛండాలంగా పాడావు?” అడిగారు కృషణ్మూరిత్గారు.  
“నాకేదో భయం వేసిందండీ! వాళళ్ంతమంది వునాన్రు.” 
“ఉంటే నీకేం, నువువ్ పాడటానికి.” 
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“వాళళ్ందరూ పాడితే నేనూ పాడతాను.” 
కృషణ్మూరిత్ గారికి చాలా కోపం వొచిచ్ంది. బహుశా ఆయన యడవలిల్ గారితో ననున్ గురించి చాలా పొగిడి వుంటారు.  
ఆ సాయంకాలం సేట్జీ రిహారస్లుస్ జరుగుతూంటే హాలుకి తీసుకెళాళ్రు ననున్. రిహారస్లుస్ మొదలుపెటాట్రు. “పరబర్హమ్” 

పార్రధ్నాగీతం పార్రంభించారు. ఆ సంగీతం వినగానే నాకు ఎకక్డలేని ధైరయ్ం వొచిచ్ంది. 
“ఇపుప్డు నేను పాడతాను” అనాన్ను.  
“సరే! పాడు నాయనా!” అనాన్రు సూరయ్నారాయణగారు. ఒక ముపాప్వుగంట ఆపకుండా పాడాను. 
“భేష! భేష!” అంటూ యడవలిల్ సూరయ్నారాయణ గారు ననున్ ఎతుత్కుని, “కృషణ్మూరీత్! వీడు నాదగిగ్రే వుంటాడు యిక. నేను 

పెంచుకుంటాను. “వాళళ్ వాళళ్తో చెపుప్!” అనాన్రు. 
రఘురామయయ్ మళీళ్ ఒకక్ క్షణం కళుల్ మూసుకునాన్డు.  

*  *  * 
రామదాసు నాటకంలో రఘురాముడి పాతర్ మొదటి వేషం అతను వేసింది. అతనికి ఆనాటినుంచే వెంకటసుబబ్యయ్ పేరుపోయి 

’రఘురాముడు’ అనే పేరువచిచ్ంది. ఇతనిన్ అందరూ ’రఘురాముడూ’ అని పిలిచేవారు.  
యడవలిల్ సూరయ్నారాయణ గారే సవ్యంగా తరీఫ్దు చేశాడు రఘురామయయ్ని.  
“అబాబ్యీ! నువు ఆడియనస్ ని చూడక. భయపడతావు. పాటపాడుతూ శీర్రాముడి విగర్హం చుటూట్ పర్దకిష్ణం చెయియ్. నీ పాట 

అయిపోగానే నేను వొసాత్ను” అని చెపాప్రు.  
మొదటిసారి సేట్జీ మీద నిలబడడం అదే. పాట పాడేశాడు.  
పేర్క్షకులు చపప్టుల్ కొటిట్ అరుసుత్నాన్రు, “ఒనుస్ మోర!” “ఒనుస్ మోర!” 
“రఘురామయయ్కి అరధ్ంకాలేదు. పాటపాడమని యడవలిల్ చెపాప్రేగాని ఒనుస్మోర అని అరుసేత్ ఏం చేయాలో చెపప్లేదు. 

బికక్మొహంతో నిలబడాడ్డు.  
ఎందుకు అరుసుత్నాన్రు? ఏమని అరుసుత్నాన్రు ? బోధపడక పకక్కి తిరిగాడు.  
“ఒనుస్మోర!” అరుపులు మరింత ఎకుక్వయాయ్యి. 
రఘురామయయ్ పకక్కి తిరిగి సైడ కరెట్న లోకి చూశాడు. రామదాసు వేషంలో వునన్ యడవలిల్ సూరయ్నారాయణ గారు 

పర్వేశించబోతునాన్రు. కంగారులో వునన్ రఘురామయయ్కి ఆయనిన్ చూడగానే పార్ణం లేచి వొచిచ్ంది. ఒకక్ పరుగునవెళిళ్ ఆయన కాళళ్ని 
పెనవేసుకుని ఏడవ్సాగాడు.  

*  *  * 
అపప్టున్ంచీ కూడా రఘురామయయ్ యడవలిల్ సూరయ్నారాయణ గారింటోల్నే వుంటూ వొచాచ్డు. కనన్కొడుకు మలేల్ చూసుకునేవారు 

యితనిన్ ఆయన. మొదటోల్ రఘురామయయ్కి ఆ యింటోల్ ఆటేట్ నచచ్క యింటికి పారిపోయాడు. కాని కృషణ్మూరిత్గారు మళీళ్ మంచి మాటలు 
చెపిప్ తీసుకొచాచ్రు. సూరయ్నారాయణ గారితో నాటకాలు వేసూత్ దేశం అంతా సంచారం చేశాడు రఘురామయయ్.  

హైదరాబాద లో నాటకం వేయడానికి వెళాళ్రు. సాయంతర్ం నాటకం హారోమ్నిసుట్ రాజు దగిగ్ర కబురుల్ చెబుతూ చెబుతూ 
రఘురామయయ్ తనకి తెలిసిన యీలపాట వినిపించాడు. వెంటనే అతను యడవలిల్ సూరయ్నారాయణ గారికి యీ విషయం చెపాప్డు. 
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మొదటిసారి సేట్జీ మీద యీల పాట పాడాడు రఘురామయయ్ హైదార్బాదులో. ఆనాటినుంచే “యీలపాట రఘురామయయ్!” అని పేరు 
వచిచ్ంది.  

*  *  * 
ఒక రెండేళళ్ పాటు రఘురామయయ్ కీ||శే|| జొనన్ వితుత్ల శేషగిరిరావు గారి వదద్ సంగీతం నేరుచ్కునాన్డు. యడవలిల్ వారితో కలసి 

నాటకం కోసం బెంగాల వెళిళ్నపుడు కీ||శే|| రవీదర్నాథ ఠాకూర వీళళ్ లాడిజ్కి రావటం జరిగింది. రఘురామయయ్ సంగీతం వినాన్రు. 
రవీందుర్డు “నైటింగేల” అని బిరుదు యిచాచ్డు. 

*  *  * 
ఆ రోజులోల్ సినిమానటులు వేరు, రంగసథ్ల నటులు వేరు కారు. రంగసథ్లం మీద పేరు పర్తిషట్లు సంపాదించుకునన్ వారినే 

సినిమాలోల్కి తీసుకెళేళ్వారు. అపప్టికే రఘురామయయ్కి రంగసథ్లం మీద చాలా పేరు వొచిచ్ంది. బాలయ్ం నించి యవవ్నంలోకి వొచాచ్డు. 
యడవలిల్ వారితో సతరీ పాతర్లు ఎకుక్వగా నటిసూత్ండేవాడు. “నరకాసుర వథ” అనే చితర్ంలో నారదపాతర్ నటించేందుకు పూనా వెళాళ్డు.  

బాలగంధరవ్ను రఘురామయయ్ గురువుగా భావించేవాడు. ఆ సినిమాలో అతను బాలగంధరవ్ పాటలే పాడాడు. రఘురామయయ్ 
సంగీతం గురించి సూట్డియో వైలనిసుట్ బాలగంథరవ్కి పర్శంసనీయంగా చెబుతూ రావటమూ, బాలగంథరవ్ దరశ్నం కోసం రఘురామయయ్ 
ఆయన యింటిచుటూట్ తిరుగుతూండటం ఒకేసారి జరిగింది. 

“బాలగంథరవ్ నినున్ ఓసారి చూడాలంటునాన్రు. వొసాత్వా ?” అనడిగాడు వైలనిసుట్ ఓరోజున రఘురామయయ్ను. రఘురామయయ్ 
ఆనందానికి అంతులేదు.  

అపప్టికే బాలగంథరవ్ చాలా ముసలివాడయాయ్డు కానీ ఆ ఠీవి ఆ చూపు రఘురామయేయ్ వరిణ్ంచాలి. రఘురామయయ్ సంగీతం విని 
బాలగంథరవ్ చాలా మెచుచ్కుని తన దగిగ్ర వుండమని అడిగాడు. ఆయన తల వూపాడే కాని, దూరదేశంలో ఒంటిగా వుండటానికి 
రఘురామయయ్కి ధైరయ్ం చాలలేదు.  

ఆ సంవతస్రంలోనే ఆతనికి వివాహం అయింది.  
తరావ్త చితర్ం “భకత్కుచేల” కాళళ్కూరి సదాశివరావు దరశ్కతవ్ం.  
అపప్టికి రఘురామయయ్ వొళుళ్ బాగా వూరిపోయింది.  
“దౌర్పదీ వసాత్ర్పహరణం” తీయాలనుకుంటునన్ హెచ.ఎం.రెడిడ్గారు, రఘురామయయ్ని తీసుకుందా మనుకుని భకత్కుచేల చూడటానికి 

వెళాళ్రుట. రెడిడ్గారి వెనుకవునన్ కురీచ్లో రఘురామయయ్ కూరుచ్నాన్డుట. యీ విషయం రెడిడ్ గారికి తెలీదు. 
“అబబ్! భరించలేనంత వొళుళ్! ఈ మనిషిని సీర్క్నుపై చూపించటం ఎటాల్?” అనాన్రుట రెడిడ్గారు పకక్న కూరుచ్నన్ సేన్హితునితో.  
రెడిడ్గారనన్ యీ మాటలు వినగానే రఘురామయయ్ మొహం ఎరర్గా కందిపోయింది. తన శరీరం వూరిపోవడం అతనికి తెలియని 

విషయం కాదు.  
మరాన్టినుంచీ వాయ్యామం, యోగాభాయ్సం పార్రంభించాడు.  
కొదిద్కాలంలోనే అతను తన శరీరానిన్ అదుపులోకి తీసుకొచాచ్డు. ఈ నాటికీ కూడా వాయ్యామమూ, యోగాభాయ్సమూ చేసుత్నాన్డు.  
లంకా దహనం, రుకిమ్ణీకళాయ్ణం, కచదేవయాని, పాశుపతాసత్రం, అపవాదు, తలిల్పేర్మ, గొలల్భామ, మదాలస, తులసీదాసు, రాధిక, 

బర్హమ్రథం అతను యింతవరకూ నటించిన చితార్లు. తెరమీదా, రంగసథ్లం మీదా కూడా అతను చాలామంది పర్సిదధ్ నటీనటులతో 



  

øöeTT~                                                                                 www.koumudi.net   
                            

56  ఫాల్ ష్ బాయ్క్

నటించాడు. శీర్మతి కనాన్ంబ, సాథ్నం నరసింహారావు, అదద్ంకి, మాధవపెదిద్, బెలల్ంకొండ, మంజులూరి కృషాణ్రావు వీరందరితోనూ 
నాటకాలలో నటించాడు. నాటకాలలో సినిమాలలో అతని అనుభవం అపారం.  

తెలుగుదేశపు రంగసథ్ల చరితర్తో సంబంధించిన పెదద్ల పేరల్తో ఎకుక్వగా కలుసుత్నన్ రఘురామయయ్ వయసుస్ గురించి అపోహలు 
కలుగవచుచ్. రఘురామయయ్కిపుప్డు ముపఫ్యి ఏడేళుళ్. అతనికి ఏడేళల్ కుమారెత్, ఆమె పేరు సతయ్వతి. 

పర్సుత్తం రఘురామయయ్ సారధీవారి “అగిన్పరీక్ష” పదమ్నాభవారి “చందర్వంక” టి.పి.సుందరంగారి “మాయారంభ” ఆర పర్కాష 
వారి “మాయపిలల్” చితార్లలో నటిసుత్నాన్డు. రఘురామయయ్ పర్తిభను గురించి తెలుగు సినిమా పేర్క్షకులకి కొతత్గా చెపప్వలసిన 
అవసరంలేదు.  

అతను యింకా ఎనోన్ చితార్లలో నటించి తెలుగు సినిమా పేర్క్షకులను ఆనంద పరుసాత్డు.   
PPP డాడా..జిజి..రాజారారాజారా   

(( నిమారంగం నిమారంగం 1963 1963 అకోట్ బర్ సంచికనుంచి పునరుమ్దిర్ తంఅకోట్ బర్ సంచికనుంచి పునరుమ్దిర్ తం))    
  
పర్సిదధ్ నాటయ్ కళావేతాత్, సుపర్సిదధ్ రంగసథ్ల నటుడూ, ఆదరశ్ దరశ్కుడూ, పర్జా నాటయ్మండలి నిరామ్తా, థియేటరస్ ఫెడరేషన 

సాథ్పకుడూ, పర్జల వైదుయ్డూ, “పుటిట్లుల్” చితర్ నిరామ్తా, అభుయ్దయ రచయితా, నిషక్ళంక దేశభకుత్డూ అయిన డాకట్ర జి.రాజారావుగారు 
సెపెట్ంబర 8వ తేదీ సాయంతర్ం 5 గం|| 12 నిముషాలకు మదార్సు జెనరల ఆసుపతిర్లో హృదోర్గంతో (49 వ ఏట) మరణించారు. నాటక 
రంగంతో పరిచయమునన్ పర్తి కళాకారుడిన్ ఆ పిడుగులాంటి వారత్ కుర్ంగదీయకమానదు. ఆంధర్ నాటక చరితర్లో, ఔతాస్హిక నాటక 
ఉదయ్మానికి వెనెన్ముకలాంటి వారాయన.  

కళ పర్జలకు ఉపయోగపడాలనీ, పర్జా సమసయ్లను పర్తిబింబించని ఏ కళా నిరరథ్కమైనదే అనాన్రాయన. నాటక పర్దరశ్నాలు 
ధనారజ్నకు కాక పర్జా పర్బోధానికి ఉపయోగించాలనాన్రు. కళ కేవలం కళ కోసం కాదనీ, అది పర్జల కోసమనీ, కళ వయ్కుత్ల సొతుత్ కాదనీ, 
అది పర్జలకు చెందిన ఆసిథ్ అనీ అనేవారు. పర్జా సేవకు వైదుయ్డెంత అవసరమో నటుడు కూడా అంతే ఆవసరమనే వారు. నటనకు 
సంబంధించినంత వరకూ గుర్డిడ్గా ఏ నటునీ అనుసరించక ఎవరికునన్ పరిజాఞ్నంలో వారిని ఆలోచించమనేవారు. అటట్డుగున శిథిలమై 
జీరిణ్ంచిన తెలుగు జాతి సంసక్ృతిని వెలుగులోకి తేవాలని తహతహ లాడిన సహృదయ కళాకారులాయన.  

నిరంతర కృషీ, ఓరూప్, పటుట్దలా ఆయన నుంచి మనం నేరుచ్కోవాలి.. మా తరం వారిలో ఒక ఆదరశ్ నక్షతర్ం రాలిపోయింది. మా 
నటీ నట కుటుంబానికి గండి పడింది. ఈ తరం వారిలో ఎవరు ఆయన లేని లోటును పూరిత్ చేయగలరు ? 

ఆయన దయారర్ద్ హృదయుడు. పేదల పాలిటి పెనిన్ధి. మందసిమ్త వదనంతో ఎపుప్డూ చిరునవువ్లు కురిపిసూత్ ఉండేవారు. పేరు 
పర్తిషట్లకు పార్కులాడని నిరాడంబర జీవి. అకుంఠిత దేశభకుత్డు. నిజమైన నిసావ్రధ్ పర్జా సేవకుడు. జీవితాంతం నాటక కళకు తన 
సరవ్సావ్నీన్ అంకితం జేసిన నాటయ్ కళాపర్పూరుణ్డు. కళా తపసివ్. ఆంధర్ నాటక చరితర్లో, నాటకోదద్రణలో, సమాజాల నిరామ్ణంలో, నాటక 
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పర్యోగంలో, పర్దరశ్నలో, నటనలో, దరశ్కతవ్ంలో, వినూతన్ మారగ్ం అవలంబించిన కళోదాద్రక నిరామ్త. నాటక చరితర్లో 
చిరసమ్రణీయమైనది ఆయన జీవితం.  
కాలేజి జీవితం 

ఆయన మదార్సు ఎల.ఐ.ఎమ. మెడికల కాలేజీకి వచేచ్వరకూ ఆంధర్దేశంలో ఏ పటట్ణంలోనూ సిథ్రంగా లేరు. వారి తండిర్గారి 
ఉదోయ్గపు మారుప్లోల్ ఆయన ఆంధర్ దేశపు పటాట్ణాలనీన్ తిరిగారు. మదార్సులో మెడిసన చదివే రోజులోల్ మెడికల కాలేజీ విదాయ్రిధ్ సంఘంలో 
పర్ముఖ బాధయ్తలనిన్టిని సీవ్కరించి, వైజాఞ్నిక శాఖకు బాధుయ్డుగా వయ్వహరించి, ఆటలతో, పాటలతో, నృతాయ్లతో, నాటికా నాటకాలతో, 
కాలేజి విదాయ్రిథ్ సంఘానిన్ దేదీపయ్మానంగా వెలుగొందజేశారు. అంతేకాదు; అనిన్ కాలేజీలకు వెళిల్, విదాయ్రుధ్లిన్ సమీకరించి, విదాయ్రిధ్ 
ఉదయ్మానిన్ నిరిమ్ంచి, వారికి దేశభకిత్ని పర్భోదించారు. ఆనాటి ఆంధర్ విదాయ్రిధ్ విజాఞ్న సమితి వారిష్కోతస్వాలలో రాజారావు. ఒక పర్ముఖ 
కళాకారుడుగా ముందుకొచాచ్రు. వైదయ్ కళాశాల వారు పర్దరిశ్ంచిన “షాజహాన” నాటకంలో ‘ఔరంగజేబు’ పాతర్ను నటించి, వేనోళళ్ 
పొగడబడాడ్రు. ఆ కాలంలో ఆయన అనేక చితర్ విచితార్లైన వేషాలను పర్దరిశ్ంచే వారు.  
పర్జా నాటయ్మండలి నిరామ్త  

ఆంధర్ నాటక రంగ చరితర్లో 1940 నుండి 1948 వ సంవతస్రం వరకూ ఒక నవయుగం నడిచింది. అదే ఆంధర్ యువ 
కళాకారులు నిరిమ్ంచిన వైజాఞ్నిక ఉదయ్మం. అదొక గడిచిపోయిన సవ్రణ్యుగం; ఉతాస్హం కొదీద్ నిరిమ్ంచింది కాదు. అది ఒక ఉధృతమైన 
వాతావరణంలో జనిమ్ంచింది. ఆంధర్ యువకులను సాంఘీక, రాజకీయ, వైజాఞ్నిక ఉదయ్మాలకు పురికొలిప్ంది. ఆ ఉతాస్హ వాతావరణంలో 
వేలాది యువకులను సమీకరించి, పర్జా నాటయ్మండలి సాథ్పకులోల్ ఒకరుగా నిలబడాడ్రు రాజారావుగారు. ఆయన ఆంధర్ పర్జా నాటయ్మండలికి 
ఆరగ్నైజర గా నియమించబడాడ్రు. ఆ నాటయ్మండలిలో నేనూ పర్ముఖ బాధయ్తలు వహించాను. రాజారావుగారు ఆ దళానికి దరశ్కుడుగా, 
డాకట్ర గా, నటుడుగా ఉదయ్మ నిరామ్తగా పనిచేశారు. చరితర్లో బతికి జీరిణ్ంచిపోయిన అనేక పార్చీన కళారూపాలను బయటకు తీశాం. 
కాంపును పార్రంభించాం. కాంపులో పర్థమంగా పర్వేశ పెటట్బడిన కారయ్కర్మం పార్చీన కళారూపాలను పునరుదద్రించడం; వాటనిన్టినీ 
దేశభకిత్ కారయ్కర్మానికి వినియోగించడం. ఆ విధంగా బురర్ కథ, వీధిభాగవతం, పిచిచ్గుంటుల కథ, జముకుల కథ,కోలాటం,చకక్ 
భజన,హరికథ,డపుప్ల నృతయ్ం,సమిషిట్ నృతాయ్లు,గోషిట్ గీతాలు, గొలల్ సుదుద్లు, ఫకీరు వేషాలు, చెంచులు జంతరు పెటెట్, పిటట్ల దొర మొదలైన 
విచితర్ వేషాలు... నాటకం, నాటిక మొదలైన కళారూపాలనిన్టినీ పునరుదధ్రించి, కళారూపం పాతవైనా సాహితాయ్నిన్ పర్సుత్త పరిసిథ్తులకు 
తగినటుల్ మరిచ్, ఆ కళారూపాల సాథ్యినీ, బాణీలనూ కటిట్ మెరుగులు తీరిచ్దిదేద్వారు. ఆవిధంగా రాషట్ర దళానిన్ ఏరాప్టు చేసి, ఆంధర్ 
దేశమంతటా పర్దరిశ్ంచి, ఆంధర్దేశపు అనిన్ జిలాల్లలోనూ,  అనేక పటట్ణాలలోనూ, పర్జానాటయ్మండలి కాంపులు పెటిట్, పైన ఉదహరించిన 
కళా రూపాలననిన్టినీ నేరిప్ంచి, ఆంధర్దేశపు నాలుగు చెరగులకూ పర్జా నాటయ్మండలి ఉదయ్మానిన్ వాయ్పింపజేశారు. ఆంధర్దేశంలో ఆ 
విధంగా దాదాపు నాలుగు వందల దళాలు తయారయాయ్యి. ఒకక్ “మాభూమి” నాటకం సంవతస్రం తిరుగక మునుపే వెయియ్సారల్కు పైగా 
పర్దరిశ్ంపబడింది. ఇంతటి ఉదయ్మానిన్కి వెనెన్ముక రాజారావుగారు.  
ఉతేత్జమైన నరత్కుడు :- 

రాజారావుగారు మంచి నటుడే గాక, మంచి నరత్కుడూనూ. ఆయన నృతయ్ం ఉదిర్కత్ంగా ఉండేది. నటరాజు, శివతాండవ నృతాయ్నిన్ 
పోలి ఉండేది. నృతయ్ందావ్రా పేర్క్షకులను, పర్జలను ఉతేత్జితులను చేసి, దేశభకిత్ని పర్భోదించడం ఆయన ధేయ్యం. ఆనాటి మా పర్దరశ్నాలలో 
రాజారావు ఎఱఱ్ సైనికుని నృతయ్ం ఒక పర్తేయ్క విశేషం. ఆ పర్దరశ్నానికి ఒక నిండుతనంగా ఉండేది. హిటల్రు వీధి భాగవతంలో హిటల్రును 



  

øöeTT~                                                                                 www.koumudi.net   
                            

58  ఫాల్ ష్ బాయ్క్

హతమారేచ్ చివరి దృశయ్ంలో కతీత్ సుతీత్ పటిట్న ఎఱఱ్ సైనికుడుగా రాజారావు ఉగర్నృతాయ్నిన్ చేసేవారు. అది అంత ఉధృతంగా ఉండేది. అలాగె 
పెర్స వరక్ర నాటకంలో పెర్స వరక్ర నృతయ్ం చేసేవారు, అక్షరాలు కూరచ్డం, మిషను మీదికి ఎకిక్ంచడం, ఒక చేతితో కాగితాలను టెర్డిల కు 
అందించడం, అచచ్యిన కాగితాలను రెండవ చేతితో తీయడం, కాలితో టెర్డిల తొకక్డం, మధయ్ మధయ్ నుదుటనునన్ చెమటను 
తుడుచుకోవడం, ఈ విధంగా ఆయన పెర్స వరక్ర జీవితానిన్ కళళ్కు కటిట్నటుల్ చూపించేవారు. అలాగే  పాముల నృతయ్ం అదుభ్తంగా 
చేసేవారు. పామును పటట్డంలో నృతయ్ం చేసూత్ బూరను ఊదడం, పామును పటిట్ బుటట్లో పెటిట్, దానిని ఆడించడంలో కాటు దెబబ్తిని, విషం 
తల కెకిక్, కనుగుర్డల్ననీన్ తిపేప్సి, పాము మెలికలు తిరిగిపోయినటుల్ తిరిగిపోయి, చివరికి విషానిన్ పళళ్తో పెరికి, బర్తకడంతో ఆనందంగా 
పాములవాడి నృతయ్ం ముగిసేది. ‘సై-సై-భారత వీరా!’ అని ఖడాగ్లతో దేశభకిత్ని పురికొలేప్ నృతాయ్లు కూడా చేసేవారు.  
పర్జా వైదుయ్డు 

ఆయన డాకట్రుగా కొనిన్ లక్షల మందికి వైదయ్ం చేశారు. ఆయనకు ఉచిత వైదయ్ం చేయడం ఆనందకరమైన విషయం. ఆయన 
జీవితంలో ఇంతవరకు-ఎవవ్రినీ-ఎపుప్డూ ‘ఈ కేసుకు , ఈ జబుబ్కు, ఈ ఆపరేషనుకు, ఈ సలహాకు ఇంత డబుబ్ ఇవావ్లని’ చెయెయ్తిత్ 
అడుగని డాకట్రు. డబిబ్సేత్ అది ఎంత అని ఎపుప్డూ చూసుకునన్ వయ్కిత్ కాదు. ఇవవ్ని వారిని ఇవవ్లేదనన్టుల్ చూసేవారూ కాదు. ఫీజు ఇవవ్క 
పోయినా-మరోసారి చికితస్కు వచిచ్నా మందసిమ్త వదనంతో పలుకరించి మందులిచిచ్ పంపే మంచి డాకట్రు. ఇంజక్షనస్ కు డబుబ్ లేదనన్ 
పేదలకు సవ్ంత డబుబ్తో ఇంజక్షనుస్ ఇచిచ్ పంపించేవారు. డబుబ్ కోసం జబుబ్ను సాగదీసే డాకట్రు కాదు. ఆయన డాకట్ర గా కాక, 
సనిన్హితమైన సేన్హితుడుగా ఉండేవారు. ఆయన రోగ నిరణ్యం మానసిక పరిసిథ్తులను అనుసరించి ఉండేది. ముఖయ్ంగా పేదవాడికి జబుబ్ 
చేసిందని తెలిసేత్, ఒకక్ నిముషంలో ఆ రోగి చెంత ఉండేవారు. తన భారయ్కు ఒక పర్కక్న ఆపరేషను చేయిసూత్ండగా ఒక రికాష్వాడి భారయ్కు 
పార్ణం మీదికి వచిచ్ందంటే – భారయ్ను వదిలి, ముందు రికాష్వాని భారయ్కు చికితస్ చేశారు. ఈ విధంగా ఆయన కృషాణ్ జిలాల్ పోరంకిలో పర్జా 
వైదయ్శాలను,  రాజమండిర్లో రాజా ఆసుపతిర్ని, మదార్సులో పీపులస్ పోలి కిల్నిక ను, నాగారుజ్న కిల్నిక ను సాథ్పించి, డాకట్రల్ వృతిత్ ధరామ్నేన్ 
మారచ్డానికి పర్యతిన్ంచిన ఉతత్మ ఆదరశ్ వైదుయ్డు. ఆ ఉతత్మ వైదుయ్డిన్ గురించి ఎనిన్ పేజీలైనా రాయవచుచ్.  
ఆయన నిరవ్హించిన సంసథ్లు  

ఆయన ఇండియన పీపులస్ థియేటర కేందర్ సంఘానికి కారయ్వరగ్ సభుయ్డు. ఆంధర్ పర్జా నాటయ్మండలి నిరామ్త. దకిష్ణ భారత దేశానికి 
పీపులస్ థియేటర ఆరగ్నైజరు. మదార్సు అడయారులోని ఇండియన కో-ఆపరేటివ డర్గుస్ ఫాకట్రీ నిరామ్తలోల్ ఒకరు. కొంతకాలం ఎల.ఐ.ఎమ. 
డాకట్రల్ సంఘానిన్ నడిపారు.  

రాయలసీమ, బెంగాల, విశాఖ పటట్ణం జిలాల్లలో కరువుకాటకాలోల్ పర్జలు విపరీతమైన జాడాయ్లతో బాధపడుతునన్పుప్డు ఆయా 
పార్ంతాలకు వైదయ్ సేవ చేయడానికి డాకట్ర రామచందార్రెడిడ్, రామదాసుగారల్తో ఒక మెడికల దళానిన్ ఏరాప్టు చేశారు. రాజా పొర్డక్షనస్ 
సాథ్పించి, “పుటిట్లుల్” చితార్నిన్నిరిమ్ంచారు. నాటయ్ భారతి పొర్డక్షనస్ సాథ్పించి, “దేవుడు చేసిన మేలు” అనన్ చితార్నిన్ మూడు రీళళ్ వరకూ 
తీశారు. రాజమండిర్లో రాఘవ కళా సమితినీ, మదార్సులో అభుయ్దయ కళా సమితినీ, పర్జా నాటయ్మండలినీ, జయంతి ఆరుట్స్ అకాడమీని, 
థియేటరస్ ఫెడరేషన నూ సాథ్పించి నాటక శిక్షణా తరగతులను నడిపారు. ఈ విధంగా ఆయనే ఒక మహా సంసథ్గా పని చేశారు.  
కాంపులో చితర్వథ  

1949-50 సంవతస్రాలలో పర్భుతవ్ నిరబ్ంధంలో నానా హింసలకూ గురి అయాయ్రు. రాజమండిర్లో అరెసుట్  చేయబడి, విజయవాడ 
సెప్షల పోలీసు పళనియపప్న కాంపుకు తీసుకు రాబడి, నానా హింసలకూ గురి అయాయ్రు. పోలీసులు ఆయనిన్ చితర్వధ చేశారు. “ఏ ఏ 



  

øöeTT~                                                                                 www.koumudi.net   
                            

59  ఫాల్ ష్ బాయ్క్

కమూయ్నిసుట్లకు వైదయ్ం చేశావ ? ఆ కముయ్నిసుట్ లెకక్డునాన్రు ? వారి పేరేల్మిటి చెపుప్ ? వారి కోసం నీ పార్ణం ఎందుకు తీసుకుంటావు ? 
నినున్ కాలిప్సాత్ం ! నీ నోటోల్ మూతర్ం పోయిసాత్ం.” ఇలా హింసించారు. కానీ, రాజారావు పలెల్తుత్ మాటాల్డలేదు. తుదకు ఈ విధంగా 
సమాధానం చెపాప్రు: “నేనే కముయ్నిసుట్కీ పేరు పెటిట్ వైదయ్ం చేయలేదు. నేను డాకట్రిన్. వైదయ్ సహాయం కొరకు వచిచ్న పర్తి ఒకక్రికీ నేను వైదయ్ం 
చేయాలి; చేశాను. అందులో కముయ్నిసుట్లేవరో, కాంగెర్సు ఎవరో, సోషలిసుట్లెవరో నాకు తెలియదు. నాది వైదయ్ వృతిత్. నా వృతిత్లో కులమత 
రాజకీయాలకు తావు లేదు. ఎవరు వచిచ్నా, సహాయం అరిధ్ంచినా, వారికి వైదయ్ సేవ చేసాత్ను,” అని బదులు చెపాప్రు. ఇలా కొనిన్ రోజులు 
ఆయనిన్ హింసించాక విడుదల చేశారు. రాజారావుగారి వదద్నుండి ఏ రహసయ్మూ వారికి దొరకలేదు. కాని, వింత విషయం ఏమిటంటే – ఏ 
పళనియపప్న రాజారావు గారిని అపుప్డు అలా హింసించారో ఆయనే ఆ తరావ్త తన కుటుంబానికి రాజారావుగారి వదద్నుండి కొనిన్ లేహాయ్లు 
తెపిప్ంచుకునాన్రు! 

డాకట్ర రాజారావుగారు ఎంతోమంది రజాకారల్తో పోరాటం చేసి దెబబ్లు తిని వచిచ్న అనేక మంది విపల్వ యోధులకు, అజాఞ్త 
వీరులకు వైదయ్ సహాయం చేశారు.  

ఆయన “పుటిట్లుల్” చితర్ నిరామ్ణంలో అనేక మందిని చితర్సీమకు తొలిసారిగా పరిచయం చేశారు. వారిలో ఈనాడు పర్సిదధ్ తారలుగా 
వెలుగొందే కుమారి జమున, దేవిక, మూయ్జిక డైరెకట్రుల్ మోహన దాసు, టి.చలపతిరావు, డానుస్ డైరెకట్రు వేణుగోపాలసావ్మి, పబిల్సిటీ ఆరిట్సుట్ 
కేతా, మేకప  కుమార, నాజరు, రామకోటి, అలుల్రామలింగయయ్, కెమేరా మాన అజిత కుమార మొదలైన వారంతా మొటట్ మొదటిసారిగా 
ఆయన దావ్రా పరిచయమైన వారే. పర్సిదథ్ మోనో ఆకట్ర వరంగలుల్ వేణుమాధవ ను వెనున్తటిట్, రాజమండిర్ సంసక్ృతీ సభలోల్ 
పర్దరశ్నాలిపిప్ంచి, ఈనాటి ఆయన అభివృదిధ్కి కారకులైనారు. పర్సిదధ్ నరత్కుడు కోరాడ నరసింహారావును ఢిలీల్లో జరిగిన ఆల ఇండియా 
పీపులస్ థియేటరస్ కానఫ్రెనుస్లో పర్దరశ్నలిపిప్ంచి, ఈనాటి ఆయన పర్ఖాయ్తికి కారకులైనారు. ఈ విధంగా ఆంధర్ దేశంలో ఎంతోమంది 
నటీనటులిన్ ఉతాస్హపరిచ్ ఉతత్మ నటులుగా తయారు చేశారు.  

ఆయన “మా భూమి, పరివరత్న, భయం, గుడిడ్లోకం” మొదలైన నాటకాలకు దరశ్కతవ్ం వహించి, అతుయ్తత్మ దరశ్కుడుగా 
పేరుపొందారు.  

“పుటిట్లుల్” చితర్ నిరామ్ణం ఆఖరు దశలో డబుబ్కు కటకట లాడే పరిసిథ్తిలో, పొటిట్ శీర్రాములు గారి నిరాయ్ణానిన్ “ పూరాణ్హుతి ” అనే 
పేర డాకుయ్మెంటరీగా తీసి, దేశమంతటా పర్దరిశ్ంప జేసిన నిషక్ళంక దేశభకుత్డు. 

ఆయన ఆంధర్దేశంలో అనేక సంసథ్ల సనామ్నాలను అందుకునాన్రు. అనేక పరిషతుత్లోల్ నాయ్యనిరేణ్తగా వయ్వహరించారు. అనేక 
ఔతాస్హిక నాటక సమాజాలకు, నటీ నటులకు ఉతాస్హానిన్చిచ్ పోర్తస్హించారు.  

అనేక నాటక పోటీలలో ఉతత్మ నటుడుగాను, ఉతత్మ పర్యోకత్గాను బహుమతులందుకునాన్రు. అనేక సంసథ్ల సభలలో 
ఉపనాయ్సాలిచాచ్రు. “నాటక పర్యోగం” మీద అనేక వాయ్సాలు రాశారు. ఆయన నాటకాలను, నాటికలను, కొనిన్ గేయాలను రచించారు 
కూడా. పర్జా నాటయ్మండలి రాషట్రదళానిన్ కలకతాత్, ఖరగ పూర, ఢిలీల్, బొంబాయి, అహమ్దాబాదు, పూనా, షోలాపూర, మదార్సు మొదలైన 
రాషేట్ర్తరాంధర్ పార్ంతాలకు తీసుకుపోయి, మన పర్దరశ్నలకు, కళాకారులకు, పేరు పర్తిషట్లు సంపాదించి పెటాట్రు. బొంబాయి, అహమ్దాబాదు, 
విజయవాడ, అఖిల భారత దేశ కళారూపాల పోటీలలోనూ మూడు పరాయ్యాలు పర్థమ బహుమతి సంపాదించుకొచాచ్రు.  

ఆతేర్యతో “పరివరత్న” నాటకం రాయించి 1946 జనవరి 21 వ తేదీన వాణీమహల లో పర్దరిశ్ంప జేసి, ఆతేర్యగారిని ఉతత్మ 
నాటక రచయితగా మదార్సు కళాకారులకు పరిచయం చేశారు.  
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ఈ విధంగా రాజారావుగారిని గురించి ఎనిన్ పేజీలైనా రాయవచుచ్. ఆయన వయ్కిత్ కాడు; ఆయన ఒక మహా సంసథ్. అహరిన్శలూ, ఒక 
పర్కక్ వైదయ్ సేవ, మరో పర్కక్ ఆరగ్నైజేషనుల్, ఇంకో పర్కక్ నాటక నిరామ్ణం, దరశ్కతవ్ం, వేషధారణ ఈ విధంగా పర్తినిముషానీన్ కళకే 
అరిప్ంచారు. విపరీతంగా డబుబ్ సంపాదించి, అవసాన దశలో పైసా లేకుండా చనిపోయిన అనేకమంది నటుల గురించి మనకు తెలుసు కానీ, 
ఒక డాకట్రు చనిపోయిన మరుక్షణం ఆయన భారయ్ జనరల ఆసుపతిర్కి వెళిళ్ భరత్ను చూడడానికి టాకీస్కి డబుబ్లు లేవంటే ఎవరైనా 
నమమ్గలరా? కాని, ఇది నిజమైన నిజం. ఇదే మన డాకట్రు గారి విషయంలో జరిగింది. ఈ చేతితో డబుబ్ వసేత్, ఆ చేతితో ఖరుచ్ చేశారు. డాకట్ర 
గా నెలకు రెండు వేలు సంపాదించిన డాకట్రు. కేవలం కళాతృషణ్తో మదార్సు వచిచ్ చితర్ నిరామ్ణంలో దెబబ్తినాన్రు. డబబ్ంతా దానికే 
వయ్యపరిచారు. చివరికి బిడడ్ల విదయ్ విషయంలో కూడా శర్దధ్ తీసుకోలేక పోయారు. ఆయన వయసుస్ 49 సంవతస్రాలైనా నూరు 
సంవతస్రాలకు సరిపడే సేవ చేశారు. ఆయన అనేక బంగారు కలలు కనాన్రు. కలలనీన్ కలల్లుగానే ఉండి పోయాయి. ఆయన ఆశయాలను 
ముందుకు తీసుకుపోవలసిన బాధయ్త ఆయన శిషుయ్ల మీదా, అభిమానుల మీదా ఉంది.  

నరసరాజుగారు అనన్టుల్ “ఆయన ఒక ఉదయ్మం. హృదయమునన్ వయ్కిత్ గనుక హృదోర్గంతో మరణించారు.” 
అకిక్నేని నాగేశవ్రరావుగారనన్టుల్ “ఆయనొక విశవ్విదాయ్లయం.” 
నాకు 20 సంవతస్రాల మితుర్డు. ఆపుత్డు... ఆయనతో కలిసి పని చేసే భాగయ్ం నాకు కలిగింది. ఆయన ఆదరాశ్లు ననున్ ముందుకు 

నడిపాయి. ఆయన కటుట్బాటుల్ నా జీవితానిన్ తీరిచ్ దిదాద్యి. ఈ నాటి నా అభివృదిధ్కి కారకుడాయనే.  
పర్జల వైదుయ్నికీ, పర్జల నటునికీ ఇవే నా జోహారులు.             

- మికిక్లినేని రాధాకృషణ్మూరిత్ 
 

PPP రాజనాలరాజనాల  
((చితర్ మ చితర్ మ 1957 1957 మారిచ్ మారిచ్ సంచికనుంచి పునరుమ్దిర్ తంసంచికనుంచి పునరుమ్దిర్ తం))    
  
కొందరు పుటుట్కతోనే అదృషట్వంతులవుతారు. కొందరు అదృషట్ దేవతను పార్రిధ్సాత్రు. 

కొందరిని, యిషట్ం లేకపోయినా, అదృషట్ దేవత వరిసుత్ంది. ’సిరి రా మోకాలడేడ్ వారెవరూ ఉండరు.’ 
మోకాలు అడుడ్ పెటేట్వారిని మూరుఖ్లనే అనాలి.  

రాజనాలతో పర్సంగిసుత్నన్ంతసేపూ నా మెదడులో ఈ ఆలోచనలే సుళుల్ తిరుగుతునన్వి. 
ఇరవై తొమిమ్ది సంవతస్రాల వయసుస్లోనే, జీవితానిన్ ఎంతగా మధించి, సారానిన్ 
ఆసావ్దించగలిగాడా అనిపిసుత్ంది.  
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1928 సంవతస్రం జనవరి 3 వ తేదీన, వైకుంఠ ఏకాదశి పరవ్దినాన, నెలూల్రులో ఆయన జనిమ్ంచారు. నెలూల్రు పటట్ణంలో 
రంగనాయకసావ్మి ఆలయం ఉంది. వైకుంఠ ఏకాదశినాడు రంగనాయకసావ్మి ఉతస్వం జరుగుతుంది. తెలల్వారు ఝూమునుంచే 
మేళతాళాలు, మంగళ తూరాయ్రవాలు ఆలయ పార్ంగణం నుంచి వినవసుత్ంటవి. ఆ శుభసమయాన, మేళతాళాల సవవ్డిలో రాజనాల 
జనిమ్ంచారు. ఆయనకు భగవదనుగర్హం ఉనన్దేమో ! లేకపోతే సునాయాసంగా ఆయనకు సినిమాలోల్ చేరే ఆవకాశం లభించేదా ?.  

ఏ మాతర్ం పర్యాస లేకుండా, రాజనాల నేటికీసిథ్తికి వచాచ్డనుకుంటారేమో. ఆయనకు పటుట్దల ఎకుక్వ. తలపెటిట్న కారయ్ం 
నెరవేరేదాకా, విశర్మించే అలవాటు ఆయనకు లేదు. ఆయన చినన్తనంలో జరిగిన యీ కిర్ంది సంఘటన వింటే మీకూ ఇదే 
అభిపార్యమేరప్డుతుంది.  

విదాయ్రిధ్ దశ, ఆయనకు కావలిలో పార్రంభమైంది. ఎలిమెంటరీ పాఠశాలలో అయిదో తరగతిలో చేరారాయన. కాని 
చదువుతుండగానే జబుబ్న పడి సూక్లు మానేయాలిస్ వచిచ్ంది. జబుబ్ నయం కాగానే మళీళ్ సూక్లులో చేరలేదు. పర్యివేటుగా ఒక 
సంవతస్రం యింటి దగిగ్రే చదువుకుని, సరాసరి ధరుడ్ ఫారంలో చేరారు. అంటే చదువు సంధయ్లపైన ఆయనకెంత ఆసకిత్ ఉందో. ఎంత 
పటుట్దల ఉనన్దో చూడండి! అపప్టినుంచీ విడువకుండా చదువుకుంటూ 1943 వ సంవతస్రంలో సూక్లు ఫైనల పరీక్ష పాయ్సయాయ్రు. 
వెంటనే ఇంటరీమ్డియేట లో చేరారు.  

కాలేజీలో చేరిన తరావ్త పర్పంచమంటే ఏమిటి ? జీవితమంటే ఏమిటి? సవ్తంతర్ జీవనమంటే ఏమిటి? అనే ఆలోచనలు ఆయనలో 
రేకెతాత్యి. కాలేజి విదాయ్భాయ్సం చేసినా. అండదండలు లేనివారికి పెదద్ ఉదోయ్గాలెలా వసాత్యి? బి.ఎ. చదివినా గుమాసాత్ గిరీ చేయాలిస్ందే 
కదా! దీనికి సూక్ల ఫైనల చదువు చాలదా అనే ఆలోచనలు ఆయనలో బయలుదేరి, కాలేజీ చదువులకు సవ్సిత్ చెపాప్రు. వెంటనే సరీవ్స 
కమిషన పరీక్షలకు వెళల్టం 1944 వ సంవతస్రంలో రెవినూయ్ డిపారుట్మెంటులో గుమాసాత్గా చేరటం జరిగింది.  

రాజనాలకు పటుట్దల ఎకుక్వని యింతకు ముందే చెపాప్ను! అందుచేతనే, రెవినుయ్ డిపారుట్మెంటులో చేరిన తరావ్త, డిపారుట్మెంటు 
పరీక్షలు కూడా పాయ్సయాయ్రు. వాటి ఫలితంగా 1948 సంవతస్రంలో, ఆయన రెవినూయ్ ఇన సెప్కట్రైనారు కూడా.  

ఈ రోజులోల్నే ఆయన లకీష్ కుమార రెడిడ్ అనే మితృనితో కలసి నేషనల ఆరుట్ ధియేటర అనే సంసథ్ను నెలూల్రులో సాథ్పించి నాటక 
పర్దరశ్నలిసుత్ండేవారు.  

నాటకాల విషయం పర్సంగిసుత్ంటే ఆయన ముఖంలో ఏదో తీవర్త కనిపించింది. మాటాల్డుతూ మాటాల్డుతూనే ఆయన గొంతు 
ఉదిర్కత్మైనది. ఏమిటా యింతలోనే యిటాల్ మారిపోయారనుకునాన్ను. అంతా వినన్ తరావ్త కారణం తెలిసింది. ఇది పూరిత్గా చదివితే మీరూ 
అరధ్ం చేసుకుంటారు.  

రెవినూయ్ ఇన సెప్కట్ర ఉదోయ్గం చేసూత్ ఉండగా, నెలూల్రులో ఆయన ఆతేర్య రచించిన ’ఎవరు దొంగ’ నాటకానిన్ పర్దరిశ్ంచారు. ఆ 
నాటకంలో ఆయన సబిన సెప్కట్ర పాతర్ ధరించారు. ఈ పర్దరశ్నకు పై అధికారి జిలాల్ కలెకట్ర కూడా వచాచ్రు. లంచగొండి తనానిన్ గురించి ఆ 
నాటకంలో తీవర్ంగా డైలాగులునాన్యి. నాటకానిన్ తిలకిసుత్నన్ జిలాల్కలెకట్ర భుజాలు తడుముకునాన్రు. నాటకంలో తన కిర్ంది ఉదోయ్గి 
పాలొగ్నాన్డని తెలిసి ఆ అధికారికి మరీ మండిపోయింది. ఎటాల్గైనా రాజనాలపై పగసాధించాలని వేచి ఉనాన్రాయన.  

ఇదిటాల్ జరిగిన అనంతరం, నెలూల్రు జిలాల్లోనే మరొక గార్మంలో ’పర్గతి’ నాటకానిన్ పర్దరిశ్ంచారు. అందులోనూ రాజనాల 
పాలొగ్నాన్రు. నాటకంలో ఆయనొక ’కేపిటలిసుట్’ పాతర్ను ధరించారు. ఆ వేషం ఆయన చాలా బాగా నటించారని పర్జలు అనుకుంటునాన్రు. 
’ఎవరార్ ఆ వేషం వేసింది?’ అని ఒకరంటే ’మన ముతుత్కూర రెవినూయ్ ఇన సెప్కట్రార్’ అని ఒకరు సమాధానమిచాచ్రు. ఇదంతా నాటకానికి 
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వచిచ్న సి.ఐ.డి. లు విని గవరన్మెంటుకు రిపోరుట్ చేశారు. అంతకుముందే రాజనాలపై ఉకోర్షం ఉనన్ కలెకట్రుగారు యిదే సమయమనుకుని 
ఆయనను మూడు నెలలు ఉదోయ్గంలోంచి ’ససెప్ండ’ చేశారు.  

ఈ విషయం చెపుత్ంటే ఆయన ముఖం జేవురించింది. ఇండియాకు సావ్తంతర్య్ం వచిచ్న తొలిరోజులోల్ బాల్క మారెక్ట, 
లంచగొండితనం, విశృంఖలంగా విజయ విహారం చేసుత్నన్, ఆరోజులోల్, లంచగొండితనం రూపు మాయాలి. బాల్క మారెక్ట నశించాలి. అని 
పర్జలకు తెలియజేయటం దోర్హమైంది. రాజనాల చేసిన యీ ’తపిప్దానికి’ ఆయన ఉదోయ్గం బలికావలసి వచిచ్ంది.  

రెవినూయ్ డిపారుట్మెంటు ’పాడి ఆవు’ లాంటిది. లంచగొండి తనానికి ఆ డిపారుట్మెంటు పుటిట్లుల్. దీనికి తోడు ఆ రోజులోల్ రాజనాల, 
బావుల మీదా, ఆహార పదారాద్ల మీదా ఇన సెప్కట్ర గా ఉండేవారు. సంపాదనే పరమావధిగా పెటుట్కుంటే రోజుకు కనీసం యాభై 
రూపాయలను తాను సంపాదించే వాడినని ఆయన అంటారు. అభుయ్దయ భావాలుగల రాజనాల యిలాంటి అవినీతి కారాయ్లకు ఒడిగటట్ 
దలచ్లేదు. అందుకే పై ఉదోయ్గుల కనెన్రర్కు గురి కావాలిస్ వచిచ్ంది.  

పర్భుతావ్నికి యినేన్ళూళ్ విశావ్సంగా చాకిరి చేసినా, తన బర్తుకు దినదిన గండం నూరేళాళ్యుషుష్గా తయారయే సరికి 
పర్భుతోవ్దోయ్గాలపైనే ఆయనకు విరకిత్ కలిగింది. ఎనేన్ళుళ్ చేసినా, ఎంత నమమ్కంగా చేసినా, తన జీవితం ఒకనాడు కషాట్లపాలు 
కావలసిందేననే నిరణ్యానికి వచాచ్రాయన. కాబటిట్ ముందు నిరణ్యమేదో తవ్రగా తేలుచ్కోవాలనుకునాన్రు.  

అయితే ఉదోయ్గం గొడవలోల్ పడినా, నాటక పర్దరశ్నలను మాతర్ం ఆయన మానుకోలేదు. ఆతేర్య నాటకాలు ’ఇదా పర్పంచం’  లో 
రౌడీ పాతర్ను, ’పర్గతి’ లో కేపిటలిసుట్ పాతర్ను, ’ఎవరు దొంగ’ లో సబిన సెప్కట్ర పాతర్ను ఆయన ధరిసూత్నే వునాన్రు.  

ఇవి యిటాల్ జరుగుతూండగానే సినిమాలపై ఆయన దృషిట్ మరలింది. ఎకక్డైనా అవకాశం దొరుకుతుందేమో ఒక ఛానస్ 
చూదాద్మనుకునాన్రు. ఆ దృషిట్తోనే ఆయన 1951 వ సంవతస్రం ఆగషుట్ నెలలో హెచ.ఎమ.రెడిడ్ గారిని చూడటానికి వచాచ్రు. వచేచ్టపుప్డు 
తను ధరించిన నాటకాలలోని ఫోటోలను మూడింటిని తీసుకొచాచ్రు కూడా.  

రెడిడ్గారితో ఆయన ఇంటరూవ్య్ చాలా తమాషాగా వుంది. ఆ రోజులోల్నే రెడిడ్గారు సూట్డియోను కొనాన్రు. ’పర్తిజఞ్’ చితర్ం తీసే 
పర్యతాన్లోల్ ఉనాన్రు. మారెక్టోల్ పేరొందిన నటీనటులను తీసుకుంటే, పర్తిరోజూ కాల షీటల్ను యివవ్గలరో లేదోనని కొర్తత్వారిని 
తీసుకోవాలనే అభిపార్యంలో ఉనాన్రు. 

రెడిడ్గారి ఇంటరూవ్య్కు వెళేళ్సరికి ఆయనెవరితోనో మాటాల్డుతునాన్రు. సరేనని బైట కూరుచ్నాన్రు రాజనాల. వారు వెళిళ్పోయిన 
తరావ్త, రాజనాల ఇంటరూవ్య్ కారుడ్ను పంపటం, లోనికి రమమ్ని ఆహావ్నం రావటం జరిగింది.  

లోపలకు రావటంతోనే రెడిడ్గారు ’ఏమపాప్ ! సినిమాలోల్ ఏకట్ చేయటానికి వచాచ్వా?’ అనాన్రు. ఆమాట వినగానే అదేదో ’ఇన సలట్’ 
గా భావించారు రాజనాల. ’లేదండీ! ఊరికినే మిమమ్లిన్ చూదాద్మని వచాచ్ను.’ అనేశాడు రాజనాల. చలల్కొచిచ్ ముంతను దాచినటుల్గా లేదూ, 
యీ జవాబు! ఈ సమాధానానికి రెడిడ్గారు ఆశచ్రయ్పోయారు. ’ఆహా ! అయితే నాటకాలోల్ వేషాలు వేశావా ?’ అని అడిగారాయన. రాజనాల 
తన అనుభవానిన్ చెపాప్రు. ’నీ ఫోటోలేమయినా ఉనాన్యా ?’ అనాన్రాయన. తను తెచిచ్న మూడు ఫోటోలను రెడిడ్గారి చేతికి అందించారు. 
వాటిని తదేక దృషిట్తో తిలకించి ’సెపెట్ంబరు ఒకటవ తేదీన కొతత్వారందరికీ ’టెసుట్’ పెడుతునాన్ం. అపుప్డు రాపాప్’ అనాన్రాయన.  

రాజనాలకు యిదంతా గందరగోళంగా ఉంది. ఈ ’టెసుట్’ లు ఇవనీన్ ఏదో తంతు, కాలయాపన అని ఆయన అభిపార్యపడి 
’అదికాదండీ ! నేను ఉదోయ్గం చేసుకుంటునన్ వాణిణ్. సినిమా కంపెనీల చుటూట్ తిరిగి వేషాలు సంపాదించాలని నేను రాలేదు. మిమమ్లొన్కక్రేన్ 
చూటాట్నికి వచాచ్ను. నేను అసలు సినిమాలకు పనికివసాత్నో రానో చెపప్ండి. వెళాత్ను. పనికివసేత్ మీరు నాకు ఉతత్రం రాసేత్ వసాత్ను’ అని 
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నిరభ్యంగా చెపేప్శాడు. ఆతామ్భిమానం గల రాజనాల ఈ సమాధానానికి, రెడిడ్గారు కూడా అచెచ్రువొంది, రాజనాలపై ఒక రకమైన 
సదభిపార్యానిన్ కలిగించుకునాన్రు. నిజానికి మరొక నిరామ్త గాని, డైరెకట్రుగాని అయితే ఈ సమాధానానికి ’అఫెండ’ అయే వారే! 
’పితామహుని’ చూసేత్నే భయపడేవారునాన్రు. కాని రాజనాల యీ రకంగా సమాధానం చెపేప్సరికి. చాలా సోప్రిట్వ గా తీసుకొని ’సరేనపాప్! 
అడర్స యిచిచ్పో ! ఉతత్రం వార్సాత్ను’ అనాన్రు. 

కానీ రాజనాలకు ఆ జవాబు తృపిత్కరంగా లేదు. సినిమా నిరామ్తలు అంత జాగర్తత్గా ఉతత్రాలు వార్సాత్రంటే ఆయనకు నమమ్కమూ 
కలుగలేదు. ఆ భావంతోనే ఆయన నెలూల్రు వెళిళ్ ఉదోయ్గంలో చేరి యధా పర్కారంగా కారయ్కర్మానిన్ నడుపుకుంటునాన్రు.  

ఆగసుట్ నెల వెళిళ్ సెపెట్ంబరు వచిచ్ంది. రెడిడ్గారు చెపిప్న గడువుకూడా దాటింది. తన విషయం మరిచ్పోయారనే అనుకునాన్డు. 
రాజనాల కొదిద్రోజులోల్నే అసలు ఆ విషయమే మరిచ్పోయాడు కూడా.  

డిసెంబరు నెలలో ఒక రోజున, నెలూల్రులో సేన్హితులలో కలిసి నెలూల్రు టర్ంకు రోడ లో కులాసా కబురుల్ చెపుప్కుంటూ 
వెళుత్నాన్డాయన. వెనుక నుంచి ఒక మితృడు సైకిలు మీద రొపుప్కుంటూ వసూత్ ’రాజనాలా! ఒక శుభవారత్ ! నాకేం బహుమతి యిసాత్వ !’ 
అనాన్డు ’ఏమిటోయ! చంపకుండా చెపుప్దూ!’ అనాన్డాయన. మాటాల్డకుండా టెలిగార్ం ఆయన చేతిలో పెటాట్డు మితృడు. అది ఇంటరూవ్య్కు 
రమమ్నమని రెడిడ్గారిచిచ్న టెలిగార్ం, రాజనాల సంతోషానికి హదుద్ లేకపోయింది. ఇంతకాలమైనా తన విషయం గురుత్ంచుకునన్ందుకు 
రెడిడ్గారిని ఎంతగానో మనసులోనే అభినందించుకునాన్డు.  

డిసెంబరు 30 వ తేదీన మదార్సు చేరి రెడిడ్గారిని కలుసుకునాన్డు. జనవరి 3 తేదీన జరిగిన ’టెసుట్’ లో ఆయన నెగాగ్డనే విషయానిన్ 
మీకు చెపప్టం అనవసరమే కదా ! ఇంతకీ అసలు తమాషా చూశారా ? మూడంకె జయపర్దం కాదనే నమమ్కం మనలో చాలామందికి ఉంది. 
కాని రాజనాల విషయంలో అలాకాదు. ఆయనకు ఆ అంకె చాలా అదృషట్మైనది. ఆయన జనిమ్ంచినది జనవరి 3 వ తేదీన. ఆయనకు ’టెసుట్’ 
జరిగి జయపర్దమైంది జనవరి 3 వ తేదీన. జనమ్దినానే ఆయనకు ’టెసుట్’ జరగటం కూడా ఎంత శుభపర్దమైనదో చూచారా ! అందుకే 
రాజనాల తన జనన తేదీని మరువలేరు. 1928 వ సంవతస్రం జనవరి 3 వ తేదీన బర్హమ్ండమైన గాలివాన బయలుదేరింది. ఆ గాలివానలోనే 
రాజనాల జనిమ్ంచాడు. ఇపుప్డు 1952 జనవరి 3 వ తేదీకి రెడిడ్గారి ’రోహిణి ఉపెప్న’ లో తెరకొక నూతన నటుడు అందించబడాడ్డు. ఈ 
రెండూ గొపప్ సంఘటనలే కదా; 

మూడో తేదీన టెసుట్ జరుగగానే, 6 వ తేదీన రాజనాలకు రోహిణీ పికచ్రులో ఎగిర్మెంటు అయింది. ఆ ఒడంబడిక పర్కారం. ఆయన 
రోహిణీ చితార్లలో తపప్ మరే కంపెనీలోనూ నటించ కూడదు. ఇదే విధంగా రెడిడ్గారు, కాంతారావుకు, సుదరశ్న కు కూడా ఆ రోజులోల్ 
ఎగిర్మెంటుల్ చేశారు.  

ఆ ఎగిర్మెంటుల్ కాగానే. రాజనాలకు ’పర్తిజఞ్’ లో విలన పాతర్ ఇచాచ్రు. రెడిడ్గారు ఆయనపై విలన ముదర్ను వేయటంలో ఆయనకు 
యిపప్టికీ విలన గానే విలన పాతర్లనే యిసాత్మంటారు నిరామ్తలు. ’నాకు మాతర్ం విలన పాతర్లు వేయాలని లేదు. కాని నా ముఖంలో విలని 
కనపడుతుందేమో నిరామ్తలకు’ అంటారాయన చలోకిత్గా. నిజానికి మన నిరామ్తల మనసత్తవ్ం గొరెర్దాటు వయ్వహారం లాంటిది. ఒక నటుడు 
మొటట్ మొదట ఏరకం పాతర్నైతే ధరిసాత్డో, అందరూ ఆయనకు అలాంటి పాతర్లనే యిసాత్రు. కాని ఆ తరావ్త ఆ నటుడు ఏ రకం పాతర్లు 
ధరించినా లెకక్ చేయరు.  

కానీ రాజనాల ’పర్తిజఞ్’ లో విలన గా నటించినా ’బీదల ఆసిత్’ లొ తండిర్ వేషం వేశాడు. అదీ బాగానే నిరవ్హించాడు. అయితే ఈ 
విషయానిన్ ఎవరు గురిత్సాత్రు ? రాజనాల అంటే ’విలన’ పాతర్ధారి అనే అనుకుంటారు నిరామ్తలు.  
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’పర్తిజఞ్’తో రాజనాలకు రోహిణీకి ఉనన్ ఎగిర్మెంట అయిపొయింది. తరావ్త ’పికచ్ర బేసిస’ మీద వారి చితార్లనిన్ంటిలో నటించారు. 
రాజనాల చకక్ని నటుడని హెచ.ఎం.రెడిడ్ గారికి, రెడిడ్గారు అనుభవజుఞ్డు సహృదయుడు అయిన డైరెకట్ర అని రాజనాలకు నమమ్కాలునన్వి. 
ముకుక్ మొగం తెలియని, తనకు పర్పర్ధమంగా అంత పెదద్ వేషం యిచిచ్ పోర్తాస్హమిచాచ్రంటే, రెడిడ్గారి గుండె ధైరాయ్నిన్ మెచుచ్కోవాలిస్ందే 
నంటారు రాజనాల. సినిమాలంటే ఏమిటో తెలియని వారికి ఏ రికమెండేషనూల్ లేకుండ, సినిమాలోల్ అవకాశమివవ్టమే గాక, అంత పెదద్ 
వేషానిన్చిచ్న రెడిడ్గారికి రాజనాల ఎపుప్డూ కృతజుఞ్డే. అనిన్ంటికనన్ గమనించదగిన విశేషం రాజనాల తొలిచితర్మే శతదినోతస్వాలు 
చేసుకుంది.  

హెచ.ఎం. రెడిడ్గారు రాజనాలకు గురువులాంటి వారు. వారిని గురించి రాజనాల ఎంతో యిదిగా చెపాత్రు. రెడిడ్గారి మీసాలను చూసేత్ 
ఎవరికైనా భయం వేసుత్ంది. కాని వారితో కాసేపు పర్సంగిసేత్, ఆయనెంత మంచివారో అరథ్మవుతుందంటారు రాజనాల. సెట లో షూటింగు 
కాగానే ఆరిట్సుట్లను యింటికి పోనివవ్కుండా, కూచోబెటిట్ ఎనోన్ కబురల్ను చెపేప్వారు రెడిడ్గారు. ఉదయం 10 గంటలవరకూ కాల షీట అయితే, 
తెలల్వారు ఝామున 4 గంటలకే ఆరిట్సుట్ను తీసుకెళిళ్, సాయంకాలం 5 గంటలవరకు షూటింగ జరిపి, అపప్టి నుంచి రాతిర్ 9 గంటలవరకూ 
బాతాఖానీ కొటేట్వారట. అంటే దాదాపు ఇరవై నాలుగగ్ంటలూ రాజనాలకు రెడిడ్గారితోనే పొర్దుద్పోయేదనన్మాట. అందుకే అదొక 
కుటుంబంలాగా జరిగిపోయింది.  

రెడిడ్గారి ఎగిర్మెంట కాలంలో రాజనాల కోసం చాలామంది నిరామ్తలు అడిగారు. కాని ఎగిర్మెంట పర్కారం పోటానికి అవకాశం 
లేదు కాబటిట్ పోగొటుట్కోవలసి వచిచ్ంది. అయినా కూడా తరావ్త, కనాయ్దానం, జయసింహ, రేణుకాదేవి మహతయ్ం (కనన్డం) చితార్లలో 
నటించారాయన. జూపిటర వారి ఇన సెప్కట్ర, నరూస్ వారి ’రాజ గురువు’ రాజరాజేశవ్రి వారి ’నాగపంచమి’ చితార్లకు తన గొంతును 
ఎరువిచాచ్రు కూడా.  

వీటిలో ’జయసింహ’ చితర్ంతో ఆయన సట్ంట లో కూడా నిపుణులైనారు. ఆయన యింటోల్ కతుత్లు వేర్లాడుతూంటవి. పర్తి రోజు 
యింటిదగగ్ర కతిత్ యుదద్ం పార్కీట్సు చేసుత్ంటారు కూడా. ఆయన నటిసుత్నన్ చితార్లలో సట్ంట కు ’రిహారస్ల’ కూడా అనవసరమే.. అంటాడు 
సట్ంట సోము. శరీర పోషణకు ఆయన తెలల్వారు ఝూమున ’ఎకస్ర సైజు’ కూడా చేసుత్ంటారు. ఉదోయ్గంలో ఉండగా రాజనాల ఏవో కథలను 
కూడ వార్సుత్ండేవారు. సంగీతంలో దిల రుబా తెలుసు ఆయనకు. కాని యిపుప్డు తీరుబడి లేకపోవటంతో ఆ ’హాబీ’ లనిన్ంటికి సవ్సిత్ చెపిప్నా, 
రాతిర్ పూట నిదర్ పోయేముందు ఇంగీల్షు డిటెకిట్వ నవలలు చదవటం ఆయనకు అలవాటు. లేకపోతే నిదర్ రాదంటారాయన. తుపాకీ తీసుకుని 
వేటకు వెళళ్టం ఆయనకు సరదా. ఇంటోల్ కతుత్లతో పాటు తుపాకీ కూడా కనిపిసుత్ంది మీకు.  

రాజనాల పర్సుత్తం నటిసుత్నన్ చితార్లు : కారత్వరాయని కథ, వినాయక చవితి, దేవసుందరి, దొంగలునాన్రు జాగర్తత్, అకక్చెలెల్ళుళ్, 
కృషణ్మాయ, దొంగలోల్దొర, రాజానందిని, పేర్మేదైవం (తెలుగు, కనన్డం) హెచ.ఎం.రెడిడ్గారి కొతత్చితర్ం (తెలుగు, కనన్డం) ఇనిన్ంటిలో 
నటిసుత్నాన్ రాజనాలకు గరవ్మనేది లేదు. చాలా సహృదయుడు. సేన్హితుడు. ఆయన రాబోయే చితార్లలో విలన మొదలు కమిడియన వరకూ 
వివిధరకాల పాతర్లను మీరు చూసాత్రు.  

అడర్స : రాజనాల, 18, మోతీలాల వీధి, మదార్స-17 
 

PPP 
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   శతచితర్శతచితర్   ందరాందరా......      
                                                      పేకేటిపేకేటి  

(( ండితెర ండితెర 1962 1962 జులై  సంచికనుంచి పునరుమ్దిర్ తంజులై  సంచికనుంచి పునరుమ్దిర్ తం))    
  
 

 ఒక పుషక్రం కిర్తం సంగతి ! 
సథ్లం : శోభనాచల సూట్డియో.  
సందరభ్ం : “మనదేశం” అనే తెలుగు 

చితర్ం షూటింగ. 
సమయం : ఉదయం 11 గంటలు. 
సనిన్వేశం : సబిన సెప్కట్ర లాఠీ 

ఛారిజ్చెయయ్టం. 
సవ్గతం : “అయయ్బాబోయ! సబినసెప్కట్రు 

వేషం వేసిన కురార్డు కొంపతీసి నిజంగా పోలీసు 
ఉదోయ్గి కాదు కదా? చచేచ్లాగ బాది 
పారేసుత్నాన్డే!”  

కొనిన్ మాసాల తరావ్త! 
సథ్లం : శోభనాచల సూట్డియో.  
సందరభ్ం : “పలెల్టూరి పిలల్” షూటింగ. 
సమయం : సాయంతర్ం 4 గంటలు.  
సనిన్వేశం : పేర్యసీ పిర్యుల డూయ్యెట పాట.  
సవ్గతం : “భలే అందంగా వునాన్డు కురార్డు. నిజంగా తెలుగు తెరకు నిండైన విగర్హం.” 

ఒక ఏడాది గడిచింది. 
సథ్లం : వాహినీ సూట్డియో.  
సందరభ్ం : “పాతాళ భైరవి” షూటింగ. 
సమయం : రాతిర్ 8 గంటలు.  
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సనిన్వేశం : తోటరాముడు ఉదాయ్నవనంలో “ఎంత ఘాటు పేర్మయో” అంటూ విరహవేదన పడుతూ వుంటాడు.  
సవ్గతం : “ఇంత అందంగా వునాన్డు హీరో. పైగా బాగా చదువుకునన్ సంసాక్రం గల పెదద్మనిషి అని అంటునాన్రు. 

పరిచయం అయితే బాగుండునే !” 
ఈ విధంగా సీనిక ఆరడ్ర లో, అపిల్కేషన ఫారం పదద్తులోల్, పర్శన్లు-జవాబులు నమూనాలో వార్సుకుంటూ పోతే కొనిన్ వందల 

పేజీలు అయిపోతుంది. ఏ రోజున ఏ శుభసమయంలో శీర్ యన.టి.రామారావుతో నాకు పరిచయం అయిందో, మొటట్మొదటిసారి 
మాటాల్డుకునాన్మో నేను చెపప్లేను. ఎందుకంటే ఆయనను చూసిన కొనిన్ నెలల తరావ్త, ఆయన వంక తిరిగి “నమసేత్!” అని 
చకాక్బోయాను. అటాల్ అనన్ కొనిన్ నెలల తరావ్త ఆయనను పలకరించి ఏవో విషయాలు జనరల గా మాటాల్డుకునాన్ం. అటాల్ పిచాచ్పాటీ 
మాటాల్డుకునన్ కొనిన్ మాసాల అనంతరం బాగా పరిచితులమయాయ్ం. ఇది జరిగిన అనేక నెలల తరావ్త ఆతీమ్యులమయాయ్ం. చాలా 
గమమ్తుత్గా వుంటుంది మా సేన్హం. నాలో నాకే నవువ్ వసుత్ంది.  

“ఏమండీ !” అనే రోజుల తరావ్త “ఏం బర్దర !” గా మారిన సంబోధన. “ఏరా ! రామూ !” అనేటంత ఆతీమ్యతగా మారింది. 
మళీళ్ “ఉంటా బర్దర !” అనే సేన్హలత, “అనన్యాయ్ ! ఏమిటి విషయాలు ?” అనే సనిన్హితతవ్ం కిర్ంద రూపొందింది. వయసుస్లో నాకంటే 
చినన్వాడే కావచుచ్ యన.టి.ఆర. కాని యీరోజున “అనాన్!” అనే నేను పిలుసుత్నాన్ను. ఎందుకో తెలీదు. నాకే గనక నిజంగా అనన్గారు వుంటే 
ఏవిధమైన భావాలు, గౌరవం, భయం వుంటాయో అవనీన్ నాకు యన. టి. ఆర. పటల్ గలగ్డం నాకే ఆశచ్రయ్కరం.  

అతయ్ంత సనిన్హితులమై, కలిసి భోజనం చేసి, ఒకక్ చోటనే పండుకుని కులాసాకబురుల్ చెపుప్కుంటూ అతి ఆతీమ్యతతో వునన్ది 
“వదద్ంటే డబుబ్” చితర్ం షూటింగ రోజులోల్. అపప్టినుంచి సహనటుణిణ్గా, మితుర్డిగా, ఒక సామానయ్ వరక్ర గా ఆయన సవ్ంత చితార్లోల్ 
బయట చితార్లోల్ నటించినపుప్డు యన.టి.ఆర. మనసత్తవ్ం, మైతిర్, ఆతీమ్యత, సలహా, యితాయ్ది వివిధభావాలను అనేక కోణాల నుంచి 
చూచాను. అతి సనిన్హితుడనై ఆయనను అరధ్ం చేసుకునాన్ను. అందుకే యన.టి.ఆర. వంద చితార్లలో నటించిన సందరబ్ంలో వాయ్సం 
వార్యమని సంపాదకులడిగితే సాహసించాను.  

“శతపతర్ సుందరీ” అంటూ టంగుటూరి సూరయ్కుమారి కమమ్ని కంఠంతో పాడింది. ఆబాలగోపాలం ముగుద్లయాయ్రు ఆ గీతానికి. 
ఈనాడు “శతచితర్సుందరా!” అంటూ అతి ఆతీమ్యతతో అనన్గారిన్ సంబోధించటంలో అనిరవ్చనీయానందం పొందుతునాన్ను.  

షుమారు యిరవై చితార్లోల్ ఆయనతో బాటు నటించే అదృషట్ం కలిగింది నాకు. సెట మీద సాటి నటీనటులతో ఆయన ఎంత 
కలుపుగోలుతనంగా వుంటారో, భావపర్దరశ్నలో గాని, సంభాషణల ఉచాఛ్రణలోగాని ఎంత చకక్ని సలహానిసూత్, సహకరిసూత్, సమిషిట్ కృషికి 
దోహదమిసాత్రో ఆయనతో పనిచేసే నటవరాగ్నికందరికీ బాగా తెలుసు. యన. టి. ఆర. డిక్షనరీలో “సోమరితనం” అనే మాట లేదు. కాసత్ డల 
గా వుంటే చాలు  “ఏం శివా ? ఏమటాల్ వునాన్వ ? కమాన ! గెట ఇన టు మూడుస్!’ అంటూ ఉషార చేసాత్డాయన.  

శిక్షణ, డిసిపిల్న అనేది యన.ఏ.టి. పార్ంగణంలో నేరుచ్కోవాలి. రాయలసీమ కాష్మ నివారణ నిధికై ఆయన టూర బయలేద్రేటపుప్డు 
“చేరేవాళుళ్ రావచుచ్” అని పర్కటించారాయన. దేశసేవ చేసే ఆవకాశం యీవిధంగా లభిసోత్ంది కదా అని నేను వెళిళ్ “రామా ! నేనూ 
వసాత్ను” అనాన్ను. ఇరవై రెండు రోజులు ఆంధర్దేశమంతటా పరయ్టించిన ఆ సందరభ్ంలో ఆ పోర్గార్మస్, ఆ శిక్షణ, ఆ నిజాయితీ, 
రాతిర్ంపగళుల్ నిదార్హారాలకు లెకక్ చేయకుండా తిరిగిన ఆ దీక్ష ఇదంతా నా జీవితంలో మరపురాని ఘటట్ం. నాలుగు సంవతస్రాల సైనిక 
శిక్షణ, ఆరు సంవతస్రాల యన.సి.సి. కర్మశిక్షణా ఆ మూడు వారాలోల్నూ అలవడిందంటే అతిశయోకిత్ లేదు. నిజంగా పటుట్దల, దీక్ష అనేది; 
అకుంఠిత మానవశకిత్ మీద నమమ్కం అనేవి నాలో కలగడానికి కారణం ఆ టిర్ప. నేను అనన్గారికి, శీర్ తిర్వికర్మరావుగారికి ఎంతైనా ఋణపడి 
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వునాన్ను. అంతే కాదు. మంచి ఉంటే గర్హించి, పోర్తస్హించటంలోను, చెడు ఉంటే క్షమించి మృదువుగా మందలించి సలహా ఇవవ్డం లోనూ 
అనన్గారికి ఆయనే సాటి. 

“జీవితంలో తెలివితేటలు, చొరవ, నటనానుభవం, ఆశయాలు యినిన్ వునాన్ కూడా శీలం, నిజాయితీ ఎంతో అవసరమనీ, అవి 
కళాకారుణిణ్ తీరిచ్దిదిద్, ఒక మహనీయమైన అంతసుథ్కు తీసుకువెళళ్డమే గాక, పవితర్త అనే పైమెరుగు దిదిద్ దైవంశకు సనిన్హితుణిణ్గా తీసుకు 
వెళతాయి” అని చకక్గా ఉదోభ్ధిసాత్రు అనన్గారు.  

ఈ రోజుకూక్డా ఆయన తెలల్వారు ఝామున నాలుగు గంటలకు లేచి ఆసనాలు వేసాత్రు, వాయ్యామం చేసాత్రు. ఆ తరావ్త 
సాన్నాదులు, దైవపూజ యివనీన్ చేసుకుని మేకప కు అందరికనాన్ ముందు తయారౌతారు. ఇంక సెట లోకి వచిచ్న తరావ్త ఒకక్ నిముషం యే 
విధమైన యితర వాయ్సంగమూ ఆయనకకక్రలేదు. తను నటించే పాతర్, దానికి సంబంధించిన వాతావరణం, అంతే. పని విషయంలో ఎంత 
శదద్, పవితర్త, కేందీర్కరణో చెపప్లేను. ఆయన రాముడు, కృషుణ్డు, శంకరుడు యితాయ్ది పాతర్లకు మేకప వేసుకునన్ రోజున ఎంతో శుచిగా, 
నియమంగా వుంటారు. ఆహారనియమాలోల్గాని, వాతావరణ, పర్సంగ, చరాచ్దులోల్గాని ఎంతో పవితర్త, భకిత్ తొణికిసలాడుతూ వుంటుంది. 
అందుకే అటువంటి పాతర్లు ఎవరైనా ధరించి పరుషవాకాయ్లు ఉచఛ్రించినా, లేక సిగరెట వగైరాలు ముటిట్ంచినా పాపం అనన్గారు బాధ 
పడాత్రు. సాధయ్మైనంత వరకు తన సమక్షంలో అటువంటివి జరగటం తనకు యిషట్ం వుండదని మృదువుగా, నిషక్రష్గా చెపాత్రు.  

అనన్గారు ఎంత దైవభకుత్లో చెపప్డానికి ఒకక్ ఉదాహరణ చాలు. “జగదేకవీరుని కథ” శతదినోతస్వ సందరభ్ంలో మేము ఆదోని 
వెళిళ్నపుప్డు, అకక్డకు షుమారు నలభైమైళళ్ దూరంలో మంతార్లయ అనే కేష్తర్ం వునన్దని, శీర్ వీరరాఘవేందర్ సావ్ముల వారు సజీవ సమాధి 
చెందారని ఎవరో పెదద్లు చెపాప్రు. ఆ రోజు సాయంతర్ం అకక్డకు వెళిళ్ ఆ కేష్తర్ దరశ్నం చేసుకుని వదాద్మని అనన్గారు అనాన్రు. 
అనడమేమిటి  ఆయన కారయ్దీక్ష, సంకలప్సిదిధ్ అలాల్ంటివి. వెంటనే బయలేద్రి వెళిళ్, అకక్డ తీరథ్ పర్సాదాలు సీవ్కరించి రాతిర్కలల్ తిరిగి 
వచేచ్శాము.  

అనన్గారు ధరించిన పాతర్లను గురించి, వారి నటనా పర్తిభను గురించి వార్యాలంటే అది పర్తేయ్కంగా పెదద్ వాయ్సం అవుతుంది. 
విభినన్ మనసత్తవ్ంగల వివిధ రకాల పాతర్లు ఆయన ధరించి ఎంత అదుభ్తంగా నటించారో అందరికి తెలిసిన విషయమే. పాతాళభైరవి 
తోటరాముడికీ, పాండురంగ మహాతయ్ంలో పుండరీకునికి, దేవాంతకుడు సుందర కు, మాయా బజార లో శీర్కృషుణ్నికి, తోడు దొంగలోల్ 
వేషానికీ  ఏమైనా పోలికలునాన్యా “కాలేజీ సూట్డెంటుగా, మహాభకుత్నిగా, హాసయ్పాతర్లో పిచిచ్ పులల్యయ్గా, ఒకటేమిటి  ఏ పాతర్నైనా సరే 
ఆతి సమరధ్తతో నిరవ్హించగలరు యన.టి.ఆర.  

యన.టి.ఆర. తో కొంచెం సేపు కూరుచ్ని మాటాల్డితే కొర్తత్ వాళల్కు యీయన కొంచెం రిజరువ్డ వయ్కిత్ అనే అభిపార్యం కలుగుతుంది. 
కాని ఆయనలో ఎంత హాసయ్ధోరణి, ఎంత వాకాచ్తురయ్ం, ఎంత సంభాషణా చమతక్ృతి వుందో కొంచెం సేపు మాటాల్డితేనే చాలు 
అరధ్మవుతుంది. ఎదుటి మనిషి వాదం తనకు నచచ్కపోతే ఆ సంభాషణ తపిప్సాత్రే గాని, ఎంత మాతర్ం అనుయ్ల మనసు నొపిప్ంచే విధంగా 
మాటాల్డటం ఆయనకు రుచించదు.  

భోజనం విషయంలో అనన్గారివదద్ వరవడి దిదుద్కునన్ పర్తి వాళూళ్ ఆరోగయ్వంతులయి తీరుతారు. మిరపకాయ బజీజ్లు 
అనన్యయ్కెంత యిషట్మో చెపప్లేను. ఉపనాయ్సవేదిక మీద అంత గంభీరంగా, ఆవేశంతో, పర్తివాకయ్ం హృదయపూరవ్కంగా, మేఘగరజ్న లాగ 
మాటాల్డగలగడానికి ఆయనలోని చదువు, సంసక్ృతి, నిజాయితీ, నిషక్లమ్ష హృదయం, గంభీర కంఠమే గాక, నాలుగుపేల్టల్ మిరపకాయ 
బజీజ్లు తినన్ డైనమిక ఫోరుస్ అని నేను హాసయ్మాడితే ఆయన మందహాసంతో “కరెకుట్ శివా !” అనేవారు.  
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“గులేబకావళికథ” షూటింగ జరిగే రోజులోల్ నాకాయనిన్ చూసేత్ జాలి వేసేది. తను హీరో. అందులోనూ గాల్మర హీరో. సెటస్ పాల్న 
వేయించటం, సూపర వైజ చెయయ్టం, సవ్యంగా దగగ్ర వుండి అనిన్ పాతర్ల మేకప, దుసుత్లు వగైరా వేయించటం, డైలాగస్ నేరప్టం, కెమేరా 
ఫికస్ చేయటం, షాట తీయటం, మూయ్జిక కంపోజింగ, పాటలు వార్యించటం, ఎడిటింగ ఒకటేమిటి అనిన్ శాఖలోల్, అనిన్ పనులూ ఆయన 
పరయ్వేక్షణ చేసే వారు. చితర్పరిశర్మలో ఆయనకు తెలియని విషయం గాని, శాఖగాని లేదు. ఆయన చకక్ని ఆరిట్సుట్, ఆరుట్ డైరెకట్ర. అయినా 
పర్తిశాఖకు టెకీన్షియన ఉండేవాడు. ఆ సాంకేతిజుఞ్ని అజమాయిషీలో ఆ శాఖ నడపబడవలసిందే. అకక్డే కర్మశిక్షణ అంటే ఎంత గొపప్దో 
నాకు గోచరించేది.  

ఎంత నిరమ్లమైన పసి హృదయమో యన.టి.ఆర. ది అనిపిసుత్ంది నాకు. ఒకసారి చినన్డైరీ షాటుస్ వార్సుకునేందుకు పాకెట జేబులో 
యిమిడేందుకు సరిపోయేలాంటిది అనన్ గారికి బహూకరించాను. ఆయన యీ సంగతి వాహినీ, విజయాలోల్ కొనిన్ వందలమందితో చెపిప్ ఆ 
డైరీ చూపించారు. నేకనబడడ్పుప్డలాల్ “శివా! డైరీ భలేగా ఉపయోగపడుతోంది” అనేవారు. అంత సింపిల మాన ఆయన.  

ఓసారి సెట మీద ననున్ చాలా యిరుకులో పడేశారు అనన్యయ్. “పాండురంగ మహతయ్ం” షూటింగ జరుగుతోంది. ఆయనను ఒక 
సనిన్వేశంలో వేశాయ్గృహంలో నేను కురీచ్తో వీపు మీద గటిట్గా కొటాట్లి. “అనాన్ ! దెబబ్ తగులుత్ంది. నేను కొటట్లేను” అనాన్ను. “శివా ! ఇకక్డ 
నువువ్ నటుణిణ్ అని మరిచిపోతునాన్వు. నువువ్ కొటేట్ది పుండరీకుణిణ్గాని, రామారావును కాదు. కమాన గెట ఇన టు మూడస్” అని ఉరిమారు. 
నేను కికుక్రుమనలేదు. లాగి కురీచ్పెటిట్ కొడేత్ వీపు చీరుకుపోయి రకత్ం వచిచ్ంది. కురీచ్ తునాతునకలై పోయింది, నాకు కళల్నీళుళ్ వచిచ్ ఓ 
మూలగాపోయి బికక్ మొహంతో కూరుచ్నాన్ను. షాట కట అవగానే ఆయన వీపుకు కీర్మ, పవుడరు వగైరాలు రాశేరు. వీపంతా తటుట్ 
తేలిపోయింది. “శివా!” అనాన్డు అనన్యయ్. నేను పలకలేదు. ఆయన లేచి నా వదద్కు వచిచ్ ఆపాయ్యతో ననున్ దగగ్రకు తీసుకుని “శివా ! 
ఇదంతా ఒక ఆట. మనం నటిసుత్నాన్ము పాతర్లోల్. నువువ్ పరస్నల గా యిటాల్ ఫీలవకూడదు” అనాన్రు. రామారావులో వుండే గొపప్తనం అదే.  

“సీతారామ కళాయ్ణం” పిర్వూయ్ యిచాచ్రు విజయా గారెడ్నస్ లో. ఆహావ్నాలు పంపటం నుంచి, ఆహావ్నితులను అకక్డ రిసీవ చేసుకునే 
పర్తి విషయంలోనూ ఆయన ఆధవ్రయ్ంలోనే ఏరాప్టుల్ నడిచాయి. ఆయన శాసనం మేరకు, ఆజాఞ్బదుద్లమై పర్తి ఒకక్రం పర్వరిత్ంచాము. ఆ 
సందరబ్ంలో అనేకమంది, అనేక విధాల అసమ్దాదులను ఆడిపోసుకునాన్రు. కాని శీర్ రామారావు “వాళుళ్ పర్తిపనీ నా ఉతత్రువ్ మీదనే చేశారు. 
ఏమైనా లోటుపాటుల్ వుంటే బాధుయ్లం మేము గానీ, వాళుళ్ కాదు” అనాన్రు. నిజంగా యీ పరిశర్మలో ఆ విధంగా మంచి చెడడ్లిన్ తమ మీద 
వేసుకుని, అనుచరులీన్, సేన్హితులీన్ చఛ్తర్చాఛ్యలో నిలబెటేట్ వాళెళ్ంతమంది వునాన్రు? అదే యన.టి.ఆర. వయ్కిత్తవ్ం. అదే నందమూరి 
సోదరుల పర్తేయ్కతాను.  

నేను ఆ కుటుంబంలో ఒక మెంబర లాగ, యన.టి.ఆర. తలిల్దండుర్ల పేర్మాభిమానాలు పొంది, సోదరులిదద్రి అభిమాన గౌరవాలు 
పంచుకుని, ఎంతో సనిన్హితంగా మెలిగాను. కాని గమమ్తేత్మిటంటే ఆయన నిండుకుండ. తొణకని హృదయం. ఆపాయ్యత, ఆపేక్ష 
హృదయంలోనే పదిల పరుచ్కుంటారు. ఆగర్హం, అసహయ్త, తనలోనే జీరిణ్ంచుకుంటారు. పైకి పలెల్తుత్ మాట అనరు. ఎంతో ఎమోషనల 
మెంటాలిటీ. ఏదైనా ఒక విషయానిన్ గురించి మాటాల్డుతూ వుంటే ఆయన ఆవేశం, ఉదివ్గన్త మనకు గోచరిసుత్ంది. అటువంటి వయ్కిత్ 
సంతోషంతో నెతిత్మీద పెటుట్కోవటం గానీ, కోపంతో తూలనాడటం గానీ ఎందుకు చెయయ్రు అని ఆశచ్రయ్ంతో పర్శిన్ంచుకుంటాను నేను. అదే 
నిగర్హం, అదే విచక్షణా జాఞ్నం, అదే యుకాత్యుకత్ పరిజఞ్త అని గర్హించుకుని ఆయనను మనసారా అభినందిసాత్ను.  

అనన్గారికి రాజకీయాలంటే సరిపడదు. కాని సంపూరణ్మైన రాజకీయ పరిజాఞ్నము కలిగిన వయ్కిత్. పారీట్లు, ముఠాలు, వగైరా అసలే 
గిటట్దాయనకు. ఆయనకెంతసేపూ కావలసింది “నితయ్ం వరుక్. షూటింగులు. పవితర్ వాతావరణం. సినిమా పరిశర్మకు సంబంధించిన 
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విషయాలు, సమసయ్లు.” అంతే. ఆయన సామీపయ్ంలో ఏ వయ్కిత్ని గురించి గానీ, ఏ సంసథ్ను గురించి గానీ, ఏచితార్నిన్ గురించి గానీ ఏ మాతర్ం 
పరుషంగా, లేదా విమరశ్నతో ఎవవ్రు మాటాల్డినా సహించరు. అసలు అటాల్ మాటాల్డే ఆవకాశం యివవ్రు. అధవా, అవతల వయ్కిత్ ఏదో గొడవ 
పార్రంభించినా వెంటనే దానిన్ మధయ్లోకి తుర్ంచి ఆ సంభాషణనంతటితో అంతం చేసాత్రు. సేన్హితుడు, సరస వచనాధరీణుడు, వెండితెర 
అందగాడు, పరిశర్మలో పర్తి ఒకక్రి చేత గౌరవింపబడే మహనీయుడు, శతచితర్ సుందరుడూ అయిన యన.టి.రామారావును. ఆయన 
నూఱవ చితర్ం “గుండమమ్ కథ” లో చూచి, లైట రోల కు ఆయన ఎంత శోభచేకూరేచ్రో, ఎంత అదుభ్తంగా నటించారో తెలిప్ 
అభినందించాలని అనుకునాన్ను. తీరుబడిలేక నేను ఆయనున్ వారం రోజులు చూడలేదు. మితుర్లవదద్ అనాన్ను. “అనన్గారిన్ అభినందించాలి 
!” అని. కాని నేను అనన్గారిని చూడాడ్నికి వెళిళ్ంది – వారిని కలుసుకునన్ది దైవ విధివలల్ మరొక రీతాయ్ అయిపోయింది. శతచితర్ సుందరుణిణ్ 
– నూరవ చితర్ంలో అదుభ్తంగా నటించినందుకు ఆనందంతో అభినందించే సనిన్వేశానిన్ దైవం కలిగించలేదు నాకు. పుతర్శోకంతో 
కుమిలిపోతూ, ఆకసిమ్కంగా సంభవించిన ఆ దురఘ్టనకు తలల్డిలుల్తూ శోకమూరిత్యై కూరుచ్నన్ ఆయనిన్ చూడవలసి వచిచ్ంది. కనీన్టితో, 
సానుభూతి వాకాయ్లు పలుకుతూ, ధైరయ్వచనాలు చెబుతూ అనన్గారిన్ ఆశావ్సించవలసి వచిచ్ంది. దీనేన్ దైవలీల అంటారు. నూరవ చితర్ం 
పూరత్యిన సందరభ్ంలో పదిమంది ఆతీమ్యులు, పరిశర్మలోని శేర్యోభిలాషులు, తన అభిమానులు, అందరూ ఒకక్చోట కూడి తనను 
అభినందిసూత్ సంతోషంగా, కేరింతలతో కాలం గడపవలసిన సనిన్వేశానికి బదులుగా. వీరందరినీ మరొక రూపేణా ఒకక్చోట చేరిచ్ 
షోడశవరష్పార్యుడైన కుమారుని మరణానికి శోకిసూత్ కుమిలే ఆ తండిర్ని ఓదారచ్వలసిన ఘటట్ంగా మారిచ్న ఆ కూర్రదైవానిన్ నిందిసూత్ 
మనసుస్లో అంతా బాధపడినవాళేళ్. అయినా అనన్గారిన్ గురించి యీసందరభ్ంలో వార్సేటపుప్డు ఒకే ఒకక్ కోరికతో, ఆశతో యీ వాయ్సం 
ముగిసాత్ను.  

“శతచితర్ సుందరా ! నువువ్ చలనచితర్ పరిశర్మకు వరపర్సాదివి. సహసర్చితర్ సుందరా !” అని అసమ్దాదులు చరితర్లో సువరణ్ 
లేఖినితో వార్సేలాగ పరమేశవ్రుడు చెయాయ్లని కోరుతునాన్ను. అదే మా ఆశ. అదే మా ఆకాంక్ష. అదే మా పార్రధ్న.   

 
PPP 

 

    ..ఆర్ఆర్..  బబ్రామన్బబ్రామన్    
(( జయచితర్  జయచితర్  1966 1966 డి ంబర్ సంచికనుంచి పునరుమ్దిర్ తండి ంబర్ సంచికనుంచి పునరుమ్దిర్ తం))    

‘లైలామజూన్’ ‘సవ్పన్ సుందరి’ ‘దేవదాసు’ మొదలైన చితార్లలోని తన సంగీతంతో దేశానిన్ 
వూగించిన సి.ఆర. సుబబ్రామన  ‘తెలుగువాడు’ అంటే ఎవరూ ఆశచ్రయ్పోనకక్రేల్దు. సుబబ్రామన 
పూరీవ్కులు ఎందుకనో, ‘కృషాణ్తీరం’ నుంచి, దకిష్ణదేశంలో వునన్ ‘చింతామణి’ అనే గార్మానికి 
తరలి వెళాళ్రు. అకక్డే సిథ్రనివాసం ఏరప్రచుకోవడం వలల్  తమిళ భాష, అలవాటుల్ బాగా 
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అలవాటయినై. ఇంటోల్ తెలుగే మాటాల్డుకునన్పప్టికీ తమిళం లోనే వాళల్ చదువులు సాగేవి.  
సుబబ్రామన కు చినన్పప్టున్ంచీ సంగీతం అంటే ‘పిచిచ్’ వుండేది. ఐదవ ఏటనుంచి అతను ఆ అభాయ్సంలో పడాడ్డు. 13, 14 ఏళుళ్ 

వచేచ్సరికే సుబబ్రామన సంగీత సాధనలో గటిట్వాడయాడు. అతయ్దుభ్తంగా హారోమ్నియం వాయించి, శోర్తలను పరవశింపజేసేవాడు.  
హిస మాసట్రస్ వాయిస గార్మఫోను కంపెనీలో యమ. యస. మణి అనే ఆయన, సంగీత శాఖలో పర్ధాన వయ్కిత్. ఆయన సుబబ్రామన 

నైపుణాయ్నిన్ విని  హెచ.యమ.వి. లో హారోమ్నిసుట్గా పర్వేశ పెటాట్డు. అపుప్డు సుబబ్రామన కు పటుట్మని పదహారేళుళ్ ! చాలా సునిన్తంగా, 
సుకుమారంగా, హాయిగా, తొందరగా ఎలా కావాలంటే అలా వాయించేవాడాయన హారోమ్నియం మీద.  

ఆ రోజులోల్ చితార్లకు వాయించడానికని పర్తేయ్కంగా ఆరెక్సాట్ర్లు అంటూ ఎకుక్వగా వుండేవి కావు. హిస మాసట్రస్ వాయిస ఆరెక్సాట్ర్ 
వారే, చితార్లోల్ కూడా పాలొగ్నేవారు. అలా సుబబ్రామన కూడా చాలా చితార్లోల్ పాలొగ్నాన్డు. తమిళనాడు టాకీస వారు ‘చెంచులకిష్’ చితార్నిన్ 
పార్రంభించి, హెచ.యం.వి వారినే సంగీతానికి నియోగించుకునాన్రు. అపుప్డు ‘చినన్యయ్’ అనే ఆయన ఆ అరెక్సాట్ర్కు దరశ్కుడు. అతనే 
‘చెంచులకిష్’ చితార్నికి సంగీత దరశ్కుడు. ఒకటి, రెండు పాటలు చేసిన తరావ్త చినన్యయ్ మరణించడంతో, రాజేశవ్రరావును సంగీత 
దరశ్కునిగా నియమించుకునాన్రు. రాజేశవ్రరావు మూడు, నాలుగు పాటలు ‘రికారుడ్’ చేసి కారణాంతరాలవలల్ విరమించుకునాన్డు. అలాంటి 
సందరభ్ంలో తరావ్త సంగీత దరశ్కుడు ఎవరనన్ పర్శన్ వచిచ్ంది. చెపప్గానే చెయయ్గలుగుతునన్వాడు, మంచి సంగీత జాఞ్నం కలవాడు ఐన 
సుబబ్రామన తకిక్న పాటలను చేసేత్ ఎలా వుంటుందనన్ ఆలోచన వచిచ్ంది __ నిరామ్తలకు. “నేను వాయించడమైతే వాయించగలను గాని – 
పాటకు సవ్రసృషిట్ చేయగలనా?” అని సుబబ్రామన భయపడాడ్డు. నిరామ్తల పోర్దబ్లం వలల్ సరేనని తరావ్త అంగీకరించాడు. ఆ చితార్నికి 
మాటలు, పాటలు, సముదార్ల రాఘవాచారయ్ రాశారు. ఆయన, సుబబ్రామన ను పకక్న కూచోపెటుట్కుని, ముందుగా పాట రాసి ఇచిచ్, 
దృశయ్ం, భావం విశదీకరించి,  పాటకు సవ్రానిన్ వెయయ్మని వేసిన తరావ్త పాడమని మొతాత్నికి సవ్రకలప్న చేయించారు. సుబబ్రామన ఆ 
విధంగా సంగీత దరశ్కతవ్ం చేపటట్వలసి వచిచ్ంది. అతను చేసిన మటుల్ బాగునాన్యని అంతా పర్శంసించారు.  

పేకేటి శివరాం మునన్గువారు కొందరు ‘జయంత జయపాల’ చితార్నిన్ తమిళంలో నిరిమ్ంచడానికి పూనుకుని సుబబ్రామన ను 
సంగీత దరశ్కునిగా నియమించుకునాన్రు. ఆ చితార్నికి సంబంధించిన ఆరుపాటలు రికారుడ్ చేశారు కూడా. ఐతే, ఇంతవరకూ ఆ 
ఆరుపాటలూ అలాగే వునాన్యి ఆ చితర్ం పార్రంభం కానేలేదు ! తరావ్త కొనిన్ తమిళ చితార్లకు సుబబ్రామన సంగీతదరశ్కతవ్ం వహించాడు.  

భరణివారి రతన్మాల చితర్ం, సుబబ్రామన పూరిత్గా పనిచేసిన మొదటి తెలుగు చితర్ం. ఈ చితర్ంలోని “ఓహో  నా పేర్మధారా, జీవన 
తారా”, “నీవే పిలువ తగునే”, “మదనా సావ్గతమోయీ” మునన్గు పాటలనీన్ బహుళ పర్చారం పొందాయి. ‘రతన్మాల’ చితర్ంలోనే 
ఘంటసాల వెంకటేశవ్రరావు సుబబ్రామన కు సహాయకుడిగా చేరారు. ‘బాలరాజు’ చితార్నికి సుబబ్రామన నేపథయ్ సంగీత దరశ్కుడు మాతర్మే 
ఐనపప్టికీ, ఆ చితర్ంలో ఆయన కొనిన్ పాటలు చేశాడు. “రాజా రారా” “ఓ బాలరాజా పేర్మే ఎరుగవా” “ఓ బాలరాజా, జాలి లేద బాలరాజా” 
మొదలైన పాటలు సుబబ్రామన చేసినవే.  

భరణివారి ‘లైలామజూన్’ చితర్ంతో సుబబ్రామన పేరు మారుమోగింది. ఆ రోజులోల్ ఆ చితర్ంలోని సంగీతం పొందినంత పర్చారం, 
మరే చితర్ంలోని సంగీతమూ పొందలేదంటే అతిశయోకిత్ కాదు. లైలామజున్లోని పర్తి పాటా, పర్తి పలల్వీ పర్తివారి నోటా వినిపించేది. ఆ 
కథకు తగగ్ వాతావరణంలోని సంగీతానేన్ అనుసరిసూత్ దానిన్ మనకు కూడా సరిపొయేటుట్ మలచి, అదుభ్తమైన పాటలు చేశాడు ఆయన. 
అందుకనే, “పయనమయే పిర్యతమ” “చెలునిగని, నిజమిదని” “రావో నను మరిచితివో” “విరితావుల లీల” లాంటి పాటలనీన్ ఇవాళ కూడా 
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పర్చారంలోనే వునాన్యి. ఆ చితర్ంలో అతను సృషిట్ంచిన ‘నేపథయ్ సంగీతం’ కూడా అదుభ్తంగా వునన్దని అంతా పర్శంసించారు. ‘లైలామజున్’ 
చితర్ంలోని పాటలు ఎనిన్ సంవతస్రాలైనా ఇంకా కొతత్గానే వుంటాయని, సంగీత దరశ్కుల అభిపార్యం.  

‘పేర్మ’ ‘అమమ్లకక్లు’ ‘సవ్పన్ సుందరి’ ‘శీర్లక్షమ్మమ్ కథ’ ‘సరావ్ధికారి’ ‘సతరీ సాహసం’ ‘శాంతి’ ‘పెళిళ్ కూతురు’ ‘దేవదాసు’ మొదలైన 
చితార్లు సుబబ్రామన సంగీత దరశ్కతవ్ంలో తయారైన కొనిన్ చితార్లు. ‘సవ్పన్ సుందరి’ లోని ‘సాగుమా సాహిణీ’ ‘నటనలు తెలుసునులే’ “ఈ 
సీమ వెలసిన హాయీ” “కానగనైతినిగా”, ‘సతరీ సాహసం’ లోని ‘విధియేపగాయే ఏడబాటులాయే’ మొదలైన పాటలు ఆయన అదుభ్తంగా చేసిన 
అనేక పాటలోల్ని కొనిన్. ‘శీర్ లక్షమ్మమ్ కథ’ చితర్ం పోటీలలో తయారు కావడం వలల్ సుబబ్రామన 15 రోజులోల్ 17 పాటలను సవ్రకలిప్తం చేసి, 
రికారుడ్ కూడా చేశాడు! అంత తకుక్వ వయ్వధిలో అనిన్ పాటలను రికారుడ్ చెయయ్గలిగిన ఘనత అలా వునాన్, అంత తకుక్వ వయ్వధిలో చేసిన ఆ 
పాటలనీన్ ‘హిటస్’ అయినాయి. ‘పెళిళ్ కూతురు’ చితర్ంలోని ‘అంతా పేర్మమయం, జగమంతా పేర్మ మయం’ అనన్ రాగమాలిక బహుళ 
పర్చారం పొందటానికి కారణం కరాణ్టక బాణీని అలా వుంచుతూనే, ‘అందుబాటు’ కు దగగ్రోల్ వుంది సవ్రకలప్న చెయయ్డమే. సుబబ్రామన 
చివరి చితర్ం ‘దేవదాసు’. తెలుగు, తమిళ భాషలలో నిరిమ్ంపబడిన ఈ చితర్ంలోని ఏపాట ఎలా జనాదరణ పొందినదీ వివరించి 
రాయనవసరం లేదు ! 

1950 లో సాథ్పింపబడిన వినోదా సంసథ్లో సుబబ్రామన భాగసావ్మి. డి.యల, సముదార్ల, వేదాంతం రాఘవయయ్, సుబబ్రామన 
కలిసి ఈ సంసథ్ను సాథ్పించారు.  

ముపైప్ ఏళల్యినా నిండని వాడు అంతటి అదుభ్తమైన సంగీతానిన్ సృషిట్ంచగలిగాడంటే ఎంత ఆశచ్రయ్ పడాతామో ముపైప్ ఏళల్యినా 
నిండకుండా అటువంటి ‘జీనియస’ మరణించాడంటే అంత ఆశచ్రయ్మూ పడతాము ! 

సుబబ్రామన సంగీత దరశ్కుడు ఐనపప్టున్ంచీ యువరాజులా బతికాడు. పటుట్బటట్లూ, వేళల్నిండా ఉంగరాలతో, దబబ్పండు ఛాయతో 
మెరిసిపోతూ అందరి దృషిట్నీ ఆకరిష్ంచేవాడు. కరాణ్టక సంగీతం మీద ఆయనకి ఎంత ‘పలుకుబడి’ వుండేదో పాశచ్తయ్ సంగీతం మీద కూడా 
అంతటి ‘పలుకుబడి’ వుండేది. పాశచ్తయ్ సంగీతంలోని ఏ చినన్ ‘నోటో’ వింటే దానిన్ రకరకాలుగా సాగతీసి, ‘ఇండియనైజ’ చేసి, అదుభ్తమైన 
‘టూయ్న’లు చేసేవాడు. ఏ పాటకయినా చేసిన ‘టూయ్న’ బాగులేదని ఎవరైనా అంటే, వెంటనే దానిన్ మారేచ్సి, ఆ వెంటనే మరొక టూయ్న 
వినిపించగల సామరథ్య్ంతో పాటు, ‘సోప్రిట్వ’ గా తీసుకునే సదుగ్ణం కూడా ఆయన దగగ్ర వుండేది. రచయిత రాసిన ఏ మాటయినా సరే, అతని 
తాళానికి రావలసిందే ! తాళాలమీద, సవ్రాలమీద సుబబ్రామన ‘అజమాయిషీ’ అలా వుండేది. తాను చెపిప్న సవ్రం వయొలిన మీద రాదంటే, 
తాను హారోమ్నియం మీద పలికించి చూపేవాడు. అపప్టికి కషట్మైతే, తానే వయొలిన పుచుచ్కుని – వాయించి చూపేవాడు ! 

దకిష్ణ దేశంలో పర్ఖాయ్త సంగీత దరశ్కులనిపించుకునన్ విశవ్నాథన, రామూమ్రిత్  సుబబ్రామన కు సహాయకులుగా చాలా చితార్లకు 
పనిచేసిన వారే ! సుబబ్రామన ఆరెక్సాట్ర్లో పాలొగ్నన్వారిలో మరికొంతమంది కూడా సంగీత దరశ్కులయాయ్రు ! 

1952 జూన మాసంలో ‘జీనియస’ అనిపించుకునన్ ఆ ‘సంగీత నక్షతర్ం’ అకాలంగా రాలిపోయింది ! చలన చితర్ సంగీత సృషిట్లో 
ఒక ఉధృతానిన్ కలిగించిన సుబబ్రామన, సంగీత పిర్యులందరికీ ఎనేన్ళళ్కయినా జాఞ్పకం వుంటాడు!   

 
PPP 

 



  

øöeTT~                                                                                 www.koumudi.net   
                            

72  ఫాల్ ష్ బాయ్క్

      కత్ రికత్ రి  వరావరా                          
(( జయచితర్  జయచితర్  1967 1967 మారిచ్ సంచికనుంచి పునరుమ్దిర్ తంమారిచ్ సంచికనుంచి పునరుమ్దిర్ తం))    

 చలనచితర్ ఆకాశంలో జాజవ్లయ్మాన తారగా వెలిగి ఆరిపోయి రాలిపోయిన 
హాసయ్నటుడు, శివరావు జీవితం చాలా చితర్మైనది. ఎనోన్ అవసథ్లూ, బాధలూ పడి పడి 
పైకివచిచ్ ఖాయ్తినీ కాసును అరిజ్ంచినవాడు, మళీళ్ అవసథ్లకు లోనుకావడం అనన్ది అసామానయ్ 
విషయం.  

శివరావు చినన్తనం అంతా కాకినాడలో గడిచింది. ఆయన తండిర్గారు ఆ వూళోళ్ 
టీచరు. ఆయనకు నాలుగో వాడు శివరావు. శివరావు పెదద్ అనన్గారు థియేటరల్లో నడిచే 
‘మూకీ’ చితార్లకు వాయ్ఖాయ్నం చెపేప్వారు. దానిమీద శివరావుకు ఉతాస్హం కలిగింది. చదువు 
ఏ మాతర్మూ అతనికి వంటబటేట్ది కాదు. రికామీగా తిరిగేవాడు. చెపప్కుండా చెయయ్కుండా 
ఇలుల్ వదిలిపెటిట్ పారిపోయి, ఎకక్డెకక్డో తిరిగి ఇలుల్ చేరేవాడు. నాటకాల మీదా పాటల మీదా 
మాతర్ం శివరావుకు ఉతాస్హం బాగా ఉండేది. అతను మంచి హారోమ్నిసుట్. తబలా కూడా బాగా 
వాయించేవాడు.  

శివరావు తండిర్గారి దగగ్ర సి.పులల్యయ్ గారు చదువుకునాన్రు. ఆ అభిమానం వలల్ ఏదో విధంగా ఆ కుటుంబానిన్ పులల్యయ్గారు 
ఆదుకుంటూ వుండేవారు. శివరావు విషయమే ఆయనకు అంతుపటేట్ది కాదు. కాకినాడలోని ఆంధర్సేవా సంఘం వాళుళ్ పర్దరిశ్ంచే నాటకాలోల్ 
శివరావు చినన్ చినన్ వేషాలు వేసేవాడు. అతనికి వుండే ఉతాస్హానిన్ చూసి, పులల్యయ్గారు సినిమాలలో పడేసేత్ రాణిసాత్డేమో అనుకునాన్రు. 
రాజమండిర్ సూట్డియోలో ఆయన ఒక చితార్నిన్ తీసుత్నన్పుప్డు శివరావుకు ఏ శాఖలోనైనా తరీఫ్దు ఇదాద్మని చూసేత్ శివరావు ఐపులేడు. 
ఎకక్డునాన్డో ఎవరికీ తెలీదు. ఒకనాడు ఎవరో గుంటూరు వీధులోల్ శివరావును గురుత్పటాట్రు. వీధినాటాయ్లు చేసే ఒక మేళంలో శివరావు 
హారోమ్నీ వాయిసూత్ పాటలు పాడుతునాన్డు. ఆవయ్కిత్ బలవంతంగా శివరావును తీసుకెళిళ్ పులల్యయ్ గారికి అపప్చెపాప్రు. రాజమండిర్ 
సూట్డియోలో పులల్యయ్గారు శివరావును ఎడిటింగ శాఖలో పర్వేశపెటాట్రు. నెలకు 15 రూపాయల జీతం, భోజన వసతులు కాక. అకక్డే 
అతను పొర్జెక్షన శాఖలో కూడా పనిచేసి ఆపరేటరు ఐనాడు. పులల్యయ్గారు శివరావును పరీక్షకు కటిట్ంచారు; అతను ఉతీత్రుణ్డయాయ్డు.  

అనకాపలిల్ మొదలైన ఊళల్లోని సినిమా థియేటరల్లో శివరావు ఆపరేటరుగా వుదోయ్గం చేశాడు.. మూకీ సినిమాలకు వాయ్ఖాయ్తగా 
కూడా కొనాన్ళుళ్ పనిచేశాడు – హాసాయ్నిన్ మిళితం చేసూత్ మధయ్లో పాటలు పాడుతూ శివరావు వాయ్ఖాయ్నం చెబుతూ వుంటే పేర్క్షకులకు 
ఉషారుగా వుండేది. ఆ ఉదోయ్గం మీద కూడా అతనికి సిథ్రం లేకపోయింది. పులల్యయ్గారు కలకతాత్లో చితర్ నిరామ్ణం ఆరంభించి, శివరావును 
తనతో తీసుకెళిళ్ ఎడిటింగ, పొర్డక్షన, డైరక్షన మునన్గు అనిన్ శాఖలోల్నూ పని చేయించారు. ‘వర వికర్యం’ చితర్ంలో శివరావు రెండు మూడు 
సంభాషణలు గల ఒక చినన్ వేషం వేశాడు. పులల్యయ్ గారు ‘మాలతీ మాధవం’ ఆరంభించి, శివరావుకు హాసయ్ పాతర్ ఇచాచ్రు. తరావ్త అతను 
‘బారిసట్ర పారవ్తీశం’ ‘చూడామణి’ చితార్లోల్ వేశాడు. ‘చూడామణి’లోని ‘మంగలి శాసిత్’ వేషం పేర్క్షకులను బాగా ఆకరిష్ంచింది.  
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తరావ్త తరావ్త శివరావు చాలా చితార్లోల్ హాసయ్ పాతర్లు ధరించి పర్ఖాయ్త హాసయ్నటుడైనాడు. ‘బాలరాజు’ లోని యలల్మంద వేషంతో 
శివరావు సాథ్నం చాలా పైకి వెళిళ్ంది. ఆ రోజులోల్ అతనికునన్ అభిమానుల సంఖయ్ లెకక్ కటట్లేము. చితార్లోల్ నటించిన నాయికా నాయకుల 
కంటే శివరావుకు ‘గాల్మర’ ఎకుక్వగా వుండేది. ‘సవ్రగ్ సీమ’ ‘రక్షరేఖ’ ‘సవ్పన్ సుందరి’ ‘శీర్ లక్షమ్మమ్ కథ’ ‘ముగుగ్రు మరాఠీలు’ ‘మొదటి రాతిర్’ 
‘గుణసుందరి కథ’ మొదలైన ఎనిన్ చితార్లోల్నో అతను నటించాడు. శివరావు కేవలం నటించడమే కాకుండా డిసిట్ర్బూయ్టింగ సంసథ్ కూడా 
నెలకొలాప్డు. తరావ్త నిరామ్త అయినాడు దరశ్కుడూ అయినాడు – నాటి “పరమానందయయ్ శిషుయ్లు” చితర్ంతో.  

అంతగా తారా పథానిన్ అందుకునన్ శివరావు పతనం ఎందుకు ఆరంభించిందో తలచుకుంటే ఆశచ్రయ్ం వేసుత్ంది. అంతటి లకీష్ 
సంపనున్డూ చేతిలో చిలిల్గవవ్కూడా లేకుండా మరణించడం ఇంకా ఆశచ్రయ్ం వేసుత్ంది. ఏ రోడల్మీదయితే అతను ఫసుట్కాల్సయిన కారులో 
తిరిగాడో, ఆ రోడల్మీదే ‘డొకుక్ సైకిలు’ తొకాక్డు కాళూళ్ ఈడాచ్డు. తరావ్త అతని ఆరోగయ్ం కూడా కీష్ణించింది. ఆయురేవ్ద వైదయ్ం కోసం 
తెనాలి వెళిళ్ గత సంవతస్రం ఫిబర్వరి 24 వ తేదీన అకసామ్తుత్గా అకక్డే మరణించాడు. అతని మృతి చాలా హృదయ విదారకమైనది. 24 వ 
తేదీ రాతిర్ శివరావు మరణించాడు __ అతని మృతదేహానికి కాపలా లేదు. మరాన్డు వెంకటార్మయయ్ అనే రంగసథ్ల నటుడు, తాను డబిబ్చిచ్ – 
ఒక టాకీస్ని మాటాల్డి – మృతదేహానిన్ మదార్సుకు పంపారు. పూలపానుప్లమీద పవళించిన శివరావు శరీరం చివరకు కారు “డికీక్లో” 
పడవలసి వచిచ్ంది. మదార్సు వసుత్నన్ ఆకారు ఓ రాతిర్ వేళ, దారోల్ చెడిపోయింది. అలా కిందా మీదా పడి 26 సాయంకాలానికి మదార్సు 
చేరింది. భారాయ్ పిలల్లూ లబోలబొమని ఏడాచ్రు. ఐతే ఆ దేహానిన్ దహనం చెయయ్డం ఎలా ? ఇంటోల్ ఎకక్డా ఒకక్ నయాపైసా కూడా అతను 
మిగలచ్లేదు ! 

మృతదేహానిన్ చూడడానికి వెళిళ్న సిట్లస్ సతయ్ం, హాసయ్నటుడు సీతారామ మొదలైన వాళుళ్ పూనుకుని “కూలీ”లను పెటిట్ శివరావు 
భౌతిక దేహానిన్ శమ్శానానికి మోయించారు. బర్తికి వుండగా కొనిన్ లక్షలమందిని తన వెనక పరిగెతిత్ంచిన శివరావు వెనకాల ఆవాళ పటుట్మని 
ఆరుగురు కూడా లేరు ! మరణపతర్ం లేనిదే శమ్శానం లోకి శవం రావడానికి అరహ్త లేదు కాబటిట్ శమ్శానంలోకి వెళళ్డానికి కూడా ఆ మృత 
దేహం నోచుకోలేకపోయింది. 

మరణపతర్ం లభించేసరికి రాతిర్ ఐంది. ఆ రాతిర్వేళ శివరావు భౌతిక దేహానికి దహనకిర్యలు జరిగాయి. అంతటి హాసయ్నటాగేర్సరుడి 
కుటుంబానికి ధనసహాయం చేయవలసివచిచ్ంది. సిట్లస్ సతయ్ం నడుంకటిట్ – ధన సేకరణ చేసి ఆ కుటుంబానికి తొమిమ్ది వేల రూపాయలను 
‘బాంక’ లో వేశాడు ! ఇదంతా ఎందుకు రాయవలసి వచిచ్ందంటే, శివరావు ‘చరమసిథ్తి’ ని తెలియజేయడానికి ! అంతటి ఉనన్తదశకూ 
ఉచచ్సిథ్తికీ వెళిళ్నవాడు – అంతటి హేయమైన మరణం పొందడం తలచుకునన్పుప్డు ఎవరికైనా గుండె నీరుకాక తపప్దు. ఐతే శివరావు 
జీవితం ఎందుకలా అయిందో అని అడిగితే, “దానికి అతనే బాధుయ్డు. చేజేతులా తానే చేసుకునాన్డు” అంటారు శివరావు సనిన్హితులు. ఏ 
గొపప్ జీవితానికయినా శివరావు జీవితం “వారిన్ంగ” వంటిది ! సనిన్హితులచేతా, మితుర్ల చేతా, పేర్క్షకుల చేతా శివరావు తనను 
మరిపించుకునాన్డే గానీ తన హాసయ్నటనను మాతర్ం మరిపించుకోలేడు !    
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      లూరి రాజేశ రలూరి రాజేశ రరారా               
(( జయచితర్  జయచితర్  1966 1966 ఆగట్  సంచికనుంచి పునరుమ్దిర్ తంఆగట్  సంచికనుంచి పునరుమ్దిర్ తం))    

కొందరాయనను రాజే’సవ్ర’రావు అనాన్రు; ఇంకొందరు ’రాగే’శవ్రరావు 
అనాన్రు ; మరికొందరు సంగీత రాజేయ్శవ్రరావు అనాన్రు. ఆయన మామూలు 
సవ్రాలనే మేఘాలచేత, అతి మధురమైన సంగీత వృషిట్ కురిపించాడు; తేలిక 
సవ్రాలనే వితుత్లు చలిల్ పాటలోల్ బంగారు పంటలు పండించాడు; వాదాయ్లలో 
పలకవేమో అనిపించేటంతటి, అంతుపటట్ని సవ్రరచన చేసి – ఆ వాదాయ్లచేతే 
ఆవుననిపించాడు ; తేలిక సంగీతం అంటే ఇలాల్ వుండాలని చూపించి, రికారుడ్ల 
దావ్రా ఇంటింటా వినిపించాడు... చలన చితార్లోల్ నేపధయ్ సంగీతానికి కూడా 
విశిషట్మైన సాథ్నం వునన్దని నిరూపించాడు. అవసరం వునన్ ఎఫెకట్ కోసం 
సంబంధం లేని రెండు వాదాయ్లను మిళితం చేసి సాధించి  వాదాయ్లకు పొతుత్ 
కుదిరాచ్డు ! 

సవ్రారణ్వానిన్ మథించి సంగీతామృతానిన్ వెలికి తీసి రసజుఞ్లకు 
పంచిపెటట్డం, ఆయన వృతిత్. యాభైవాదాయ్లు ఒకేసారి మోగుతునన్పుప్డు ఎకక్డైనా అపశుర్తి వినిపిసేత్ ఆది ఎకక్డిదో వెంటనే వేలెతిత్ చూపగల 
పర్జఞ్గల వాడాయన. పాటకూ, పాట మధయ్ వచేచ్ నేపధయ్సంగీతానికీ ఎలాంటి దగగ్ర చుటట్రికం వుండాలో చూపించిన వాడాయన.  

రాజేశవ్రరావు భూమీమ్ద పుడుతూనే ఏడుపుకు బదులు తియయ్గా పాడి వుంటాడని చాలామందికి నమమ్కం. కాకపోతే మూడు, 
నాలుగేళళ్ వయసుస్ లోనే వచీచ్ రాని మాటలతో లయబదధ్ంగా పాటలు పాడేయగలడం అనన్ది సాధయ్ం కాదు. ఇంగితజాఞ్నం సరిగా తెలియని 
ఆరో యేటే ఆయన సంగీత జాఞ్నానిన్ కుష్ణణ్ంగా తెలుసుకుని  ఏడో ఏటినుంచి కచేరీలు మొదలెటాట్డు ! సంగీతం వంటబటిట్నంతగా ఆయనకు 
చదువు వంటబటట్లేదు.  అక్షరాభాయ్సం రోజున ఓనమాలలో కూడా సంగీతమే వినిపించగా సవ్రాక్షరాలనే పలకమీద కూడా దిదాద్డు.  

రాజేశవ్రరావు తండిర్గారు సనాయ్సిరాజుగారు. ఆయన సంగీతం లోనూ, సాహితయ్ంలోనూ కూడా మంచి విదావ్ంసుడు. పైగా 
మృదంగ వాదయ్ంలో దిటట్. దావ్రం వెంకటసావ్మినాయుడుగారి పకక్న ఆయన అనేక కచేరీలకు మృదంగం వాయించారు. ఆ మృదంగవాదయ్ 
విదయ్ రాజేశవ్రరావుకు నేరుచ్కోకుండానే అబిబ్ంది. రాజేశవ్రరావులో వునన్ సంగీతాభిరుచిని సనాయ్సిరాజుగారు కనిపెటిట్  తాను సంగీతం 
చెపప్డం, ఇంకొకరితో చెపిప్ంచడం చేశారు.  

ఎరర్ని బరంపురం పటుట్పంచ కటుట్కుని, మెడలో పూలహారం వేసుకుని, చేతిలో చిడతలు పటుట్కుని,  శీర్ రామనవమి ఉతస్వాలోల్నూ, 
పెళిళ్ళల్లోనూ “ఏడేళళ్” రాజేశవ్రరావు సనన్గా కమమ్గా గొంతెతిత్ ఉషారుగా “హరికథ” చెబుతూ వుంటే పేర్క్షకులు పరవశమయేయ్ వాళుళ్. 
సవ్సథ్లమైన విజయనగరంలోనూ, రాజమండిర్, కాకినాడ మునన్గు ఊళళ్లోనూ ’మాసట్ర రాజేశవ్రరావు’ హరికథలు చెపాప్డు; సంగీత కచేరీలు 
చేశాడు ; నాటకాలోల్ వేషాలు వేశాడు.  
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హచిచ్నస్ గార్మఫోను కంపెనీవాళుళ్ రాజేశవ్రరావు గాతార్నికి అబుబ్రపడి, రికారుడ్లు ఇపిప్ంచడానికి అతనిన్ బెంగుళూరు 
తీసుకెళాళ్రు. రాజేశవ్రరావు పాట సంగతి ఆనోటా ఆనోటా పాకి, చితర్ నిరామ్తల చెవులోల్ కూడా పడింది. అపుప్డు వేల పికచ్రస్ వారు 
’కృషణ్లీలలు’ చితర్ నిరామ్ణానిన్ పార్రంభిసుత్నాన్రు. కృషుణ్డు వేషం వెయయ్డానికి “చాకు” లాంటి గొంతుకల కురార్డి కోసం వాళుల్ చూసుత్నాన్రు. 
రాజేశవ్రరావు ’హచిచ్నస్’ వాళళ్కు బెంగుళూరులో పాటలు రికారుడ్ చేసుత్నాన్డని విని  పాటలు కూడా విందామని పి.వి.దాసుగారూ, గూడవలిల్ 
రామబర్హమ్ం గారూ బెంగుళూరు బయలేద్రారు వాళుళ్ ఆశించిన దానికంటే అదుభ్తంగా వుంది రాజేశవ్రరావు కంఠం. పైగా నాటకానుభవం 
కూడా వుంది. కురార్డు మళీళ్ దొరకడేమో అనన్టుట్ వాళుళ్ బెంగుళూరులోనే కృషుణ్డి వేషానికి రాజేశవ్రరావును బుక చేశారు. 1934 లో 
’కృషణ్లీలలు’ లో వేషం వెయయ్డంతో అతని సినిమా జీవితం ఆరంభమైంది. అపుప్డు రాజేశవ్రరావుకు పదమూడో ఏడు.  

’కృషణ్లీలలు’ విడుదలతో రాజేశవ్రరావు పేరు ఆంధర్దేశమంతటా బాగా తెలిసింది. తరావ్త, వేల పికచ్రస్ వాళేళ్ తీసిన 
’మాయాబజార’ లో అతను అభిమనుయ్డి వేషం వేశాడు. 1937 పార్ంతంలో కలకతాత్లో నిరిమ్ంచిన ’కీచక వధ’ లో ఉతత్రుడి వేషం వేశాడు. ఈ 
మూడు వేషాలూ రాజేశవ్రరావుకు పేరు తీసుకువచిచ్నా ఆ సంగీత జాఞ్నంతో అతను తృపిత్ పడలేదు. సంగీతానికీ సాగరానికీ అంతులేదని 
అతనికి తెలుసు. ఉతత్రుడి వేషం కోసం కలకతాత్ వెళిళ్న రాజేశవ్రరావుకు సైగల, పంకజ మలిల్క ల పరిచయ భాగయ్ం కలిగింది. దాంతో 
అతనికి హిందూసాత్నీ సంగీతంలో వునన్ మాధురయ్ం మరింత తెలిసింది. సినిమాలోల్ వేషాలు ఎలా వునాన్ హిందూసాత్నీ బాగా అభయ్సించాలని 
అతను నిరణ్యించుకునాన్డు. కలకతాత్లో ’ఫయజ ఖాన’ కచేరీలు వింటూ మైమరిచిపోయేవాడు. సైగల దగగ్ర సంవతస్రం పాటు హిందూసాత్నీ 
సంగీతం నేరుచ్కునాన్డు. అపుప్డే సితారు, ’నూర బహార’ వాదాయ్లను కూడా నేరుచ్కునాన్డు. హారోమ్నియమూ, తబలా నేరుచ్కోనఖక్రలేకుండానే 
వచేచ్శాయి.  

ఆరెక్సాట్ర్ అంటే ఏమిటో వాదాయ్లను కలపడం ఎలాగో ఏ వాదయ్ంతో ఏ రసం సృషిట్ంచాలో  లాంటివి అనేకం తెలిశాయి. కొంతకాలం 
తరావ్త రాజేశవ్రరావు మదార్సు వచిచ్, సొంత ఆరెక్సాట్ర్ను సాథ్పించాడు. “విషుణ్లీల” అనే తమిళ చితార్నికి రాజేశవ్రరావు సంగీత దరశ్కుడికి 
సహాయకుడిగా చేరాడు. ఆ సంగీతదరశ్కుడు  జయరామయయ్ర. అసిసెట్ంటుగా రాజేశవ్రరావు పనిచేసింది ఈ ఒకక్ చితార్నికే.  

శారదా, రాయలసీమ పికచ్రస్ అనే సంసథ్ ’జయపర్ద’ చితర్ నిరామ్ణానిన్ తలపెటిట్, రాజేశవ్రరావును సంగీత దరశ్కునిగా 
నియమించింది. ఈ చితర్మే సంగీతదరశ్కునిగా మొదటి చితర్ం. చితర్పు నరసింహారావు ఈ చితార్నిన్ డైరెకుట్ చేశారు. 

యస.వి.యస.రామారావు తీసుత్నన్ ’బాలనాగమమ్’ లో బాలవరిధ్ రాజు వేషం తగిలింది రాజేశవ్రరావుకు. అపుప్డతనికి వేషాల మీద 
మకుక్వ తగిగ్ంది. నేరుచ్కునన్ సంగీత జాఞ్నానిన్ వృధా పోనివవ్రాదనీ, సంగీతంలోనూ, తేలిక సంగీతంలోనూ ఏవేవో పర్యోగాలు చెయాయ్లనీ 
ఉరకలు వేసుత్నాన్డాయన. అందుకని ’బాలనాగమమ్’ చితార్నికి సంగీత సారధయ్ం కూడా వహించాడు.  

గూడవలిల్ రామబర్హమ్ం గారు “ఇలాల్లు” పార్రంభిసూత్ రాజేశవ్రరావుకు వేషం ఇచాచ్రు. మళీళ్ వేషమే తగిలేసరికి రాజేశవ్రరావుకు 
నిరుతాస్హం లాంటిది కలిగింది. అతనూ తండిర్గారూ కూచుని మాటాల్డుకునాన్రు. సంగీత దరశ్కుడిగా తన కొడుకిక్ మంచి భావి వుంటుందని 
సనాయ్సిరాజుగారి నమమ్కం. కాకపోయినా తన కొడుకు అహోరాతుర్లూ కషట్పడి నేరుచ్కునన్ విదయ్ సంగీత దరశ్కుడైతేనే రాణింపుకు వసుత్ంది. 
’ఇలాల్లు’ లో వేషం వెయయ్మని రామబర్హమ్ం గారు అడిగినపుప్డు “వేషం వేసాత్డు సరేననుకోండి. మూయ్జిక కూడా చేయించండి” అని 
అడిగారు సనాయ్సి రాజుగారు.  

రామబర్హమ్ం గారి చితార్లకు భీమవరపు నరసింహారావు సంగీత దరశ్కుడు. ’మాలపిలల్’ ’రైతుబిడడ్’ చితార్ల దావ్రా ఆయన మంచి 
సంగీత దరశ్కునిగా పేరు పొందారు.  
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“మాకు నరసింహరావుగారునాన్రుగా?” అనాన్రు రామబర్హమ్ంగారు.  
“వారితో కూడా మాటాల్డదాం. మా వాడికి ఈ ఛానుస్ ఇపిప్ంచండి. పైగా ఇది సాంఘీక చితర్ం. మంచి అవకాశం ఇచిచ్నటుట్ 

అవుతుంది. మీరు ఒకక్ కానీ ఇవొవ్దుద్. ఊరికే చేసాత్డు పోనీ” అనాన్రు సనాయ్సిరాజుగారు.  
బి.యన.ఆర. గారూ, రామబర్హమ్ంగారూ మాటాల్డుకునాన్రు.  
“నేనూ కొంత బిజీగానే వునాన్ను. పోనీ ఈ అబాబ్యికి అవకాశం ఇచిచ్ చూడరాదూ” అనాన్రు బి.యన.ఆర. 
కురార్డికి ఉతాస్హం ఐతే వుందిగానీ చూసూత్ చూసూత్ ఈ సాంఘిక చితార్నిన్ వపప్జెబుతే ఏం చేసాత్డో ఏమో అనే దిగులు 

రామబర్హమ్ం గారికి కలిగింది. సాంఘిక చితర్ంలోని పాటల మటుల్ జనానికి బాగా అందుబాటులో వుండాలి. కులాసాగా తేలిగాగ్ వాళుళ్ 
పాడుకోవాలి. ఈ పాటల సంగీత రచనకూ, సంపర్దాయమైన సంగీత జాఞ్నానికీ సంబంధం లేదు. తేలిక పాటలను చెయయ్డానికి  ఆ అనుభవం 
కావాలి అనుకునాన్రు రామబర్హమ్ం గారు.  

సరే చూదాం అని ఓ పాటకు మటుట్ కటట్మనాన్రు రాజేశవ్రరావును. “దిన దినము పాపణిణ్ దీవించి పొండీ / దేవలోకములోని 
దేవతలాల్రా” అనన్ పలల్విని కాయితం మీద రాసిచాచ్రు. కాసేస్పటికే రాజేశవ్రరావు మటుట్ తయారు చేసి  ఆ జోలపాటను పాడి వినిపించాడు. 
భీమవరపు నరసింహారావుగారూ రామబర్హమ్ం గారూ “అదుభ్తం” అని మెచుచ్కునాన్రు. “ఇలాల్లు” చితార్నికి రాజేశవ్రరావు సంగీత 
దరశ్కునిగా నియమింపబడాడ్రు. ఆ చితర్ంలో అతనూ, బాలసరసవ్తీ కొనిన్ మధుర గీతాలు పాడినా  ’టెసట్’ కు ఇచిచ్న పాటే మరీ హిటట్యింది. 
పిలల్లను ఉయాయ్లలో పెటిట్ అపప్టి వాళుళ్ ఇపప్టికీ ఆ పాట పాడుతూనే వుంటారు.  

’ఇలాల్లు’ చితర్ంలో వేషం వేసిన తరావ్త రాజేశవ్రరావు మళీళ్ వేషం వెయయ్లేదు.  
తరావ్త రాజేశవ్రరావు తేలిక సంగీతం అంటే ఎలా వుండాలో అని అదుభ్తమైన పాటలు చేసి రికారుడ్లు ఇచాచ్డు. అవి ఎంతగా 

పర్జాదరణ పొందాయో చెపప్నవసరం లేదు. “తుమెమ్దా ఒకసారి” “చలల్గాలిలో” “కలగంటి” “పాటపాడుమా కృషాణ్” మొదలైన పాటలతో 
రాజేశవ్రరావు తేలిక సంగీతంలో ఒక ’విపల్వానిన్’ తెచాచ్డు. ఈ పాటలనీన్ ఆయన తండిర్ సనాయ్సిరాజు గారే రాశారు. రాజేశవ్రరావు 
బాలసరసవ్తితో కలిసి పాడిన ’పొదరింటిలో నుండి తొంగి చూసేవేళ’ అనన్ జావళీని సంగీత పాఠలోల్ మాసట్రుల్ ఇవాళ నేరుప్తూ వుండడం పెదద్ 
విశేషం.  

1940 వ సంవతస్రంలో అతను జెమినీ సూట్డియోలో నెలజీతం మీద సంగీత దరశ్కునిగా చేరాడు. ’జీవనుమ్కిత్’, ’బాలనాగమమ్’ 
చితార్లకు సంగీత దరశ్కతవ్ం వహించాడు. కొతత్ వాదాయ్లను వాడడం, నేపథయ్ సంగీతానికి కూడా మంచి సాథ్నం వునన్దని నిరూపించడం 
’బాలనాగమమ్’ లో జరిగాయి. పాశాచ్తయ్ సంగీతానీన్ భారతీయ సంగీతానీన్ మిళితం చేసి ’ఎఫెకట్’ కోసం నేపథయ్ంలో వాడాడాయన. తరావ్త 
’మంగమమ్ శపథం’ ’చందర్లేఖ’ చితార్లు వచాచ్యి. ’చందర్లేఖ’ చితార్నికి కావలసిన సంగీతం కోసం రాజేశవ్రరావు శర్మను లక్షయ్పెటట్కుండా 
పనిచేశాడు. అకక్డ అతనికి కావలసిన సదుపాయాలు కూడా సమకూరచ్బడాడ్యి.  

“విదేశ సంగీతానిన్ ఈ చితర్ంలో వాడుకోబటేట్ ఈ సంగీతానిన్ దేశమంతా హరిష్ంచింది. విదేశాలు కూడా మెచుచ్కునాన్యి. 
సంగీతానికి విదేశం సవ్దేశం అనే భేదాలు వుండకూడదు. అవసరం వుంటే మాతర్ం విదేశ సంగీతానైన్నా సరే మనం ఆ బాణీని మన చితార్లోల్ 
వాడుకోవచుచ్. ఐతే దానిన్ జాగర్తత్గా మలచుకోవాలి” అనాన్రు రాజేశవ్రరావు.  

’అపూరవ్ సహోదరులు’ తరావ్త రాజేశవ్రరావు జెమినీ నుంచి బయటకొచేచ్శాడు. “అదృషట్వశాతుత్ 1950 లో నాకు ’మలీల్శవ్రి’ 
చితర్ం లభించింది. ఆ చితర్ంలో సంగీతం ఎలాంటి హిటట్యిందో వేరే చెపప్నఖఖ్రేల్దు” అనాన్రాయన. 
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’మలీల్శవ్రి’ తరావ్త ’విపర్నారాయణ’ ’మిసస్మమ్’ మునన్గు అనేక చితార్లకు ఆయన సంగీత దరశ్కతవ్ం వహించాడు.  
దాదాపు ’నూరు’ చితార్లకు సంగీత దరశ్కునిగా పనిచేసిన రాజేశవ్రరావుకు యమునా కళాయ్ణి, హిందూసాత్నీ భైరవి, కమాచ, మాల 

కోస, భీంపలాస రాగాలంటే ఇషట్ం. “ఈ రాగాలు పాడుతునన్ కొదీద్, సాగుతూనే వుంటాయి. ఈ రాగాలోల్ వునన్ పాటలు సాధారణంగా 
పర్జాదరణకు దగగ్రగా వుంటాయి” అంటారాయన.  

రాజేశవ్రరావు తొమమ్ండుగురు పిలల్ల తండిర్. పెదద్బాబ్యి రామలింగేశవ్రరావుకు ’పియానో’ వాదయ్ంలో పదకొండేళళ్ అనుభవం 
వుంది. రాజేశవ్రరావు సంగీత దరశ్కతవ్ంలొ వచేచ్ పాటలోల్ని ’పియానో’ వాయిదయ్ం అతనిదే. తకిక్న పిలల్లందరూ చదువుకుంటునాన్ 
’సంగీతాభిరుచి’ మాతర్ం వాళళ్ను వదలలేదు.  

రాజేశవ్రరావు అనన్గారు హనుమంతరావు కూడా సంగీతానిన్ కుష్ణణ్ంగా అభయ్సించినవారు. ’యస రాజ’ ’సారంగ’ వాదాయ్లను 
హనుమంతరావు ’ఆరెక్సాట్ర్’లో వాయించడమే కాకుండా  దాదాపు 40 తెలుగు తమిళ కనన్డ చితార్లకు సంగీత దరశ్కతవ్ం వహించాడాయన.  

“పర్తి చితర్ంలోనూ సాధయ్మైనంత వరకూ శాసతరీయ సంగీతంలో ఒక పాటా, జానపదంలో ఒకటీ, ’రాక ఎన రోల’ లాంటిది ఒకటీ 
ఉంటే, ఏ అభిరుచి గల వాళళ్కు ఆ పాట నచుచ్తుంది. చితార్లోల్ని పాటలోల్ ’వెరైటీ’ ముఖయ్ం.” అనన్ది రాజేశవ్రరావు అభిపార్యం.  

పర్సుత్తం ఆయన “పర్హాల్ద” “భసామ్సుర” “వసంతసేన” “రంగులరాటన్ం” “గృహలకిష్” “వీరాంజనేయ” “రకత్సిందూరం” 
మొదలయిన చితార్లకు సంగీత దరశ్కతవ్ం వహిసుత్నాన్రు.      

PPP 
 

    రామశరమ్రామశరమ్                                   
((తెలుగు నిమా తెలుగు నిమా --  1950 1950 మే సంచికనుంచి పునరుమ్మే సంచికనుంచి పునరుమ్దిర్ తందిర్ తం))    

  
“ఈయన రామశరమ్ యువకుడు విదాయ్వంతుడు, బొంబాయి ఇన సిట్టూయ్ట లో 

సినిమాటోగర్ఫీ కోరుస్ చదివాడు” అని అయిదేళళ్ కిర్తం దేవులపలిల్ వారింటోల్ నాకు రామశరమ్ని 
ఎవరో పరిచయం చేశారు. పైజమా, షరూట్ వేసుకుని చేతిలో సినిమేటోగర్ఫీ గురించిన ఒక పుసత్కం 
పటుట్కునన్ రామశరమ్ని ఒకక్ క్షణం పాటు కనురెపప్ వాలచ్కుండా చూశాను. అదీ మా పర్థమ 
పరిచయం.  

తరువాత ఒక సంవతస్రం తరావ్త ఒక రోజున రామశరమ్ని టి.వి.యస.శరమ్ గారి గదిలో 
కలుసుకోవడం జరిగింది. శరమ్ గారు నెమమ్దిగా నా చెవిలో “సిదాధ్రుథ్డి వేషానికి యితను ఎలా 
వుంటాడు?” అనాన్రు. “గౌతమ బుదధ్” చితర్ం తీయాలని శరమ్గారు ఆలోచిసుత్నన్ రోజులవి.  
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నిరొమ్గమాటంగా రామశరమ్ని ఎగాదిగా చూచాను. వెనక నేను చూచినపప్టికనాన్ కొంచెం సనన్పడాడ్డు. నూనూగు మీసాలు 
పోయాయి. మొఖంలో బాలయ్ం యింకా కొంత తొంగి చూసుత్నాన్, యవవ్నం పార్రంభమయిన చిహాన్లు సప్షట్ంగా కనిపించాయి.  

నిదర్పోతునన్టుల్, కలలు కంటునన్టుల్, ఆలోచనా రహితంగా వునన్ అతని కళళ్ను, దయ, పేర్మ, బాధ తరంగాలుగా పర్వహించే 
సిధాధ్రుధ్డి కళళ్ను వూహించి వాటితో పోలిచ్ ఆలోచిసుత్నాన్ను.  

“ఏలూరు నాటక కళా పరిషతుత్లో గౌతమ బుదధ్ నాటకం పర్దరిశ్ంచారు. ఆ నాటకంలో సిదాధ్రుథ్డి పాతర్ నటించాను” అనాన్డు రామ 
శరమ్.  

ఏమంటారు అనన్టుల్ శరమ్గారు నావేపు పర్శాన్రధ్కంగా చూచారు, నేను ఎటూ చెపప్లేక పోయాను. 
*   *   * 

పళుళ్ కొనడానికి లజ కారన్ర ఫూర్ట సాట్ల లోకి వెళాళ్ను చాలా కాలం తరావ్త ఓరోజున. నా పకక్న ఒక యువకుడు నుంచుని 
ఆపిలుస్ చేతిలో పటుట్కుని వాటి రంగు, పరిమళం పరీకిష్సుత్నాన్డు. చినన్ చినన్ వుంగరాలు తిరిగిన గిరిజాల జుటూట్, నునన్గా గీసుకునన్ చెంప, 
గడడ్ం ఒక పకక్ మాతర్ం కనిపించింది. అతను బేరమాడుతునాన్డు. ఆ కంఠం ఎకక్డో వినన్టూల్, ఆయన పరిచయం నాకు ఎపుప్డో కలిగినటూట్ 
కొంచెంగా జాఞ్పకం రాసాగింది. ఇంతలో అతను నావేపు తిరిగి చినన్గా నవావ్డు.  

నేనూ నవావ్నే గాని సరిగా పోలుచ్కోలేక పోయాను.  
“రామశరమ్ని” అంటూ మేము పూరవ్ం కలుసుకునన్ సందరాభ్లు జాఞ్పకంకి తెచాచ్డు.  
“సారీ! మీ జుటూట్, మీతీరూ మారింది. గురుత్ పటట్లేకపోయాను” అనాన్ను.  
“సరదాకి హేర డెర్స చేయించుకోలేదు లెండి. టి.ఎన.టి. వారి అదృషట్ దీపుడులో నటిసుత్నాన్ను” అనాన్డాయన. 

*   *   * 
ఎలాగయితేనేం, ఎకక్డయితేనేం సినిమాలో అడుగుపెటాట్డు కదా అని ఒక వైపు సంతోషం కలిగినా, రామశరమ్ లాంటి ఉతాస్హి, 

కొనిన్ ఆదరాశ్లు పెటుట్కు వచిచ్న యువకుడు, పర్ధమంలో అయయ్ంగారి దరశ్కతవ్ం కింద నటించవలసి రావడం నాకంత తృపిత్నివవ్లేదు.  
రామశరమ్ లాంటి యువకులు భుకిత్ కోసం, సినిమాలోల్కి రారు. వేరే వుదోయ్గం దొరకక్ సినిమా నటన వృతిత్గా సీవ్కరించరు. కవికీ చితర్ 

కారుడికీ, శిలిప్కీ ఏదో సృషిట్ంచాలనే ఆవేదన ఎలా వుంటుందో నటుడికీ అలాగే నటించాలనన్ యావ వుంటుంది. అదృషట్ముండి మంచి 
డైరెకట్రు చేతిలో పడడ్నాడు ఆ నటుడిలో ఏ మతర్ం పర్తిభవునాన్ అది బహిరగ్తమై, పర్కాశవంతమై మెపుప్ను పొందుతుంది. రామశరమ్ 
అటువంటి అదృషాట్నికి నోచుకోలేదేమో ననిపించింది నాకు.  

*   *   * 
రామశరమ్కు యిపుప్డు పాతికేళుళ్. ఈయన తండిర్ కీ.శే. ఉపుప్లూరి కామేశవ్రరావు గారు పిఠాపురంలో రెవెనూయ్ యినసెప్కట్ర 

వుదోయ్గం చేశారు. రామశరమ్ పిఠాపురంలో జనిమ్ంచాడు. చినన్తనం లోనే తలిదండుర్లను పోగొటుట్కోవడం వలల్ తాతగారయిన నడకుదుటి 
వీరార్జుగారింటోల్ పెరిగాడు రామశరమ్. విభర్మ తరంగిణి, విమరశ్తరంగిణి అనే గర్ంథాలు రచించి, “విమరాశ్దరశ్క” అనే బిరుదు పొందిన 
వీరార్జుగారి పార్పులో పెరగడం వలల్ రామశరమ్కి సాహితయ్ంలో కొంత అభిరుచి చినన్ నాడే ఏరప్డింది. ఈ అభిరుచి ఒక వైపూ, కలప్నా తృషణ్ 
మరొకవైపూ సమంగా అతని వయసుతో బాటు పెరుగుతూ వచాచ్యి అతనిలో.  
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పిఠాపురం హైసూక్లులో సూక్లు ఫైనలు పాసయి, కాకినాడ పి.ఆర.కాలేజీలో యింటరీమ్డియేట, బి.ఎ. చదివి పాసయినాడు. శరమ్ 
లోని కళాకారుడు పర్ధమంలో నాటక కరత్గా తయారయి “సంసక్ృతి” అనే నాటకం రాయించాడు. ఈ నాటకం కాకినాడ కాలేజీ విదాయ్రుధ్లచే 
పర్దరిశ్ంపబడటం, ఆ నాటకం లోని అభుయ్దయ భావాలను విపల్వ పర్చారంగా అపోహపడి పోలీసులు శరమ్ గది సోదా చేసి వార్త పర్తి 
సావ్ధీనం చేసుకోవడం కూడా జరిగింది. అపప్టికి సినిమా హీరో కాకపోయినా యీ సంఘటనతో కాలేజీ హీరో అయాయ్డు శరమ్.  

బి.ఏ. పాసయినాక సామానయ్ంగా పర్తి యువకుడూ పడే చికుక్లోల్ పడాడ్డు శరమ్ కూడా. గుమసాత్గిరి అతని ఆలోచనలోకే రాలేదు. 
“లా” మీద మనసు పోలేదు.  

మరోసారి కళాకారుడు అతని లోంచి తొంగి చూసి “నా సంగతేం చేశావు?” అనడిగాడు. తనలోని కళాకారుని నిరల్క్షయ్ం చేయడమా, 
తృపిత్ పరచడమా అనే సందిగథ్ంలో పడి ఒక సంవతస్రం గడిపేశాడు రామశరమ్.  

సినిమాటోగర్ఫీ నేరుచ్కుందామని ఆలోచన కలిగి బొంబాయి వెళిళ్ ఫజుల బాయి యినిసిట్టూయ్ట లో చేరాడు. అకక్డ సినిమాటోగర్ఫీని 
గురించి వాళిళ్చేచ్ తరీఫ్దు తనకి ఆ వృతిత్లో అభివృదిధ్ చెందడానికి వుపకరించదని తవ్రలోనే తెలిసిపోయి మూడు నెలలు ముగియక ముందే 
మానేశాడు.  

“ఫోటోగర్ఫీని గురించీ, లైటింగు గురించీ, కెమేరా గురించీ పుసత్కాలోల్ చదువుకుంటాం. తీరా చదువు పూరత్యాయ్క సూట్డియోలోకి 
వచిచ్ చూసేత్ అకక్డ నేరుచ్కునన్ విషయాలకీ. సూట్డియోలో పదధ్తులకీ ఏమీ సంబంధం వుండదు. పుసత్కాలోల్ మేము వినన్ కెమేరాలు 
యికక్డుండవు. అకక్డ నేరుచ్కునన్ విషయాలు ఉపకరించే బదులు ఆటంకం కూడా కలిగిసాత్యి. మూడేళుళ్ యిన సిట్టూయ్ట లో నేరుచ్కునన్ 
విషయాలు సూట్డియోలో పర్వేశించాక మరిచిపోయేందుకు రెండేళుళ్ పడుతుంది” అని నవావ్డు రామశరమ్.  

శరమ్ బొంబాయిలో వుండగానే అతనికి కెమేరామెన బోళళ్ సుబాబ్రావుతో పరిచయం కలిగింది. ఆ పరిచయంతో మదార్సు వచిచ్ 
సినిమాలోల్ పర్వేశించాలని శరమ్ ఆలోచించాడు. టెకిన్కల శాఖలో తరీఫ్దు కావాలని అతని కోరెక్.  

బొంబాయినుంచి వసూత్ దారిలో బెజవాడలో దిగాడు. అపుప్డకక్డ నాటకకళా పరిషతుత్ సభలు జరుగుతునాన్యి. చిరకాల 
సేన్హితులు, పరిచితులు, సహదాయ్యులు చాలామంది అతనికకక్డ కనిపించారు. “విపల్వం” అనే నాటకంలో నటించాడు. అపుప్డే 
ఎన.టి.రామారావుతో రామశరమ్కు పరిచయం కలిగింది.  

తరవాత ఏలూరులో జరిగిన పరిషత సమావేశాలోల్ “గౌతమ బుదధ్” నాటకంలో సిదాధ్రుథ్డి పాతర్ నటించాడు. హరీస, రాజమనాన్రు, 
రామకృషణ్ రాజు మొదలైన పెదద్లు అతని పాతర్ నిరవ్హణను చాలా పర్శంసించారు. పరిషత వారు అతనికి బహుమానమిచిచ్ సతక్రించారు. 
సభలు అయిపోయిన తరవాత సవ్గార్మం పిఠాపురం వెళిళ్పోయాడు రామశరమ్.  

పిఠాపురం వాసత్వుయ్లు పంతం చినాన్రావు చితర్ం తీయడానికి మదార్సు వచిచ్ పర్యతాన్లు చేసూట్ రామశరమ్ను మదార్సు రమమ్ని 
పిలిచారు. ఆనాటివరకూ సినిమా నటుడు కావాలని గాని, అవుతానని గాని రామశరమ్ ఆలోచించనూ లేదు, వూహించనూ లేదు. రామశరమ్ 
మదార్సు వొచిచ్ మకాం పెటాట్డు కాని చినాన్రావు గారి చితర్ం పార్రంభం కాలేదు. 

ఏ కారణాల వలల్ నైతేనేం కొతత్వాళళ్ను తన చితార్లోల్కి తీసుకుంటానని శపథం పటిట్న సౌందరరాజన కళుళ్ రామశరమ్ మీద పడాడ్యి. 
తానేమీ పర్యతన్ం చేయకుండానే సినిమా నటన అతనిన్ వరించింది. “అదృషట్ దీపుడు” లో తెలుగు సినిమా పఠితలు రామశరమ్ను చూసే 
వుంటారు. సౌందరరాజన తీసిన “నవివ్తే నవరతాన్లు” యితని రెండో చితర్ం. వరుణా వారి “మంజరి” లోనూ, సొసైటీ వారి పేరులేని 
చితర్ంలోను , మోడర్న థియేటరుస్ వారి “ఆడజనమ్” లోనూ యితనిపుప్డు నటిసుత్నాన్డు.  
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అభుయ్దయ భావాలతోను, ఆదరాశ్లతోను సినిమా రంగంలో అడుగుపెటేట్ యువకులను “తెలుగు సినిమా” సుసావ్గతమిసుత్ంది. మన 
సినిమా పరిశర్మ పురోగమించడానికి రామశరమ్ లాంటి అభుయ్దయ దృకప్ధంగల యువకులు సహకారులవుతారని మా విశావ్సం.          

PPP 
 

  జూజూ..సముదార్ లసముదార్ ల                                        
(( నిమారంగం నిమారంగం --  1965 1965 జనవరిజనవరి, , సంచికనుంచి పుసంచికనుంచి పునరుమ్దిర్ తంనరుమ్దిర్ తం))    

  
“అందమె ఆనందం 
ఆనందమె జీవిత మకరందం 
పడమట సంధాయ్రాగం 
కుడి ఎడమల కుసుమ పరాగం 
ఒడిలో చెలిమోహన రాగం __ 
జీవితమే మధురానురాగం...” 

తొలి పాటతోనే తను పాటలు రాయడంలో సీనియర  నని అనిపించుకునాన్రు సముదార్ల జూనియర. పై పాట “బర్తుకు తెరువు” 
చితర్ం లోనిది. అది ఎంతగా హిట అయిందో అందరూ ఎరిగిన విషయమే.  

“పండిత పుతర్ః పండితః” గా ఒక లోకోకిత్ని కుడి ఎడమలు చేసేసిన సముదార్ల రాఘవాచారుయ్ల వారి పర్థమ పుతుర్డు సముదార్ల 
రామానుజం చదువుకునే రోజులోల్నే కలం చేతబటాట్రు. పచిచ్యపాప్స కాలేజీలో బి.ఎస.సి. చదువుతుండగా ‘సముదుర్డు’ అనే కలం పేరుతో 
ఆయన రచనలనేకం “భారతి” ఇతాయ్ది పతిర్కలలో పర్చురింపబడుతూండేవి. ఆ కాలేజి ఆంధర్  సమితికి ఆయన కారయ్దరిశ్గా ఉండి, అకక్డ 
1944 ఏట జరిగిన ఆంధర్ విదాయ్రిధ్ విజాఞ్న మహోతస్వాలలో పర్ముఖ పాతర్ వహించారు కూడా. అపుప్డు వారి తండిర్ గారు “మాయాలోకం” 
చితార్నికి పని చేసుత్ండేవారు.  

నవాయ్ంధర్ సినీ సాహితీ జగతుత్కు నూతన రూపు రేఖలు దిదిద్ తీరిచ్న కార్ంతదరిశ్ శీర్ సముదార్ల రాఘవాచారుయ్ల వారు. పార్చయ్, 
పార్శాచ్తయ్ సాహితాయ్లను చకక్గా ఆకళింపు చేసుకొని, తరువాతి అనేకమంది సినీకవులకు బాటను సుగమం చేసిన కవి పర్వకత్ మలాల్ది 
రామకృషణ్ శాసిత్గారు. వారిదద్రూ మన రామానుజంకు అజాఞ్త గురువులు. వారి కవితా మాధురాయ్నిన్ పుణికి పుచుచ్కునన్ మన రామానుజం తన 
తోర్వను తానే మలచుకునాన్రు. అసలు తాను సినిమాలకు రచనలు సాగిసాత్నని ఆయన ఆ రోజులోల్ కలలో కూడా అనుకోలేదు. సైనుస్, 
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లిటరేచర లలో డిపొల్మా పుచుచ్కునాన్క 1946 లో రేడియో ఇంజనీరింగ అభయ్సించ సాగారు. అటుపైన 1947-48 లలో తండిర్గారు 
కొంతకాలం అసవ్సుథ్లుగా ఉనన్ందువలల్ వారికి సహాయకుడుగా పని చేయవలసి వచిచ్ంది. ఆ తరావ్త 1949 నుంచి 51 వరకు వాహినీ 
సూట్డియోలో సౌండ రికారిడ్సట్ గా పని చేశారు.  

ఆ సూట్డియోలో ఉండగానే శీర్ ఎన.టి.రామారావు గారితో ఏరప్డడ్ పరిచయం సేన్హంగా పరిణమించడం వలల్ ఎన.ఎ.టి. వారు 1954 
లో నిరిమ్ంచిన “తోడు దొంగలు” చితార్నికి మాటలు-పాటలు రాసే అవకాశం తొలిసారిగా రామానుజంకు లభించింది. ఆ చితర్ం విజయం 
సాధించడంతో ఆయన కలం ఉపొప్ంగి పోయింది. 

దరిమిలా 1952 ఫిబర్వరిలో వినోదా వారు “శాంతి” అనే చితార్నిన్ హుటాహుటీగా నిరిమ్ంచి విడుదల చేయ సంకలిప్ంచారు. ఆ 
చితార్నికి రామానుజం పాటలు మాతర్మే రాశారు.  

పర్ఖాయ్త హాసయ్ నటుడు కసూత్రి శివరావు ఆయనిన్ ‘జూనియర’ అని తమాషాగా సంబోధిసూత్ండే వారు. అపప్టిన్ంచి అదే ఆయన 
వాయ్వహారిక నామధేయమైపోయింది.  

మృదు మధురమైన కూరుప్ రామానుజం గీతాలలో పర్ముఖంగా కనిపిసుత్ంది. 
“ఈ నాటి ఈ హాయి  
కల కాదోయి నిజమోయీ..” 

ఆ పాట “జయసింహ” చితర్ం లోనిది. అందులోనిదే మరో పాట చూడండి : 
“నడిరేయి గడిచెనే చెలియా  
రాడాయెనే సామి, నేడూ”. 

ఆడంబరం గాని, కృతిర్మతవ్ం గాని లేని సరళమైన శైలిలో రచన చేయగల శిలిప్ రామానుజం, మచుచ్కి __ 
“మరచిపోయేవేమో 
మాయని బాసలు” 

“మనోరమ” చితర్ం లోని ఆ పాటను పర్ఖాయ్త హిందీ గాయకుడు తలత మహమూద అంత కమమ్గా పాడాడు. 
వసుత్వునకు అనువైన భాష రాయడంలో రామానుజం రాటుదేరిన వాడు. ఈ కిర్ంది పాట “శాంతి నివాసం” చితర్ం లోనిది : 

“రావె రాధా రాణీ రావే  
రాధ నీవూ కృషుణ్డ నేనే  
రమయ్మైనా శారద రాతీర్  
రాసలీలా వేళ ఇదే”.  
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“నలదమయంతి” చితర్ం లోని ఈ తమాషా పాట చూడండి :  
“దెబబ్ మీద దెబబ్  దబు 
దబుబ్ నేయె సుబీబ్  ఓ  
సుబబ్లాల ఉబోబ్  నీ  
దెబబ్ కదిరి దిబేబ్ అదిరె నబాబ్ !” 

ఆధాయ్తిమ్క తతవ్ంతో కూడిన గీతాలు కూడా రామానుజం రాశారు.  
“మంచి మనసుకు మంచి రోజులు” చితర్ంలో రావు బాల సరసవ్తీ దేవి మృదుమధురంగా పాడిన ఈ కిర్ంది పాటను వినని 

వారెవరూ ఉండరేమో ! 
“ధరణికి గిరి భారమా 
గిరికి తరువు భారమా...  
తరువుకు కాయ భారమా _ కని పెంచే  
తలిల్కి పిలల్ భారమా...” 

“పెళిళ్ సందడి” చితర్ం లోని రెండు పాటలు : 
“ఛమక ఛమక తారా 
ఝణక ఝణక సితారా 
నీ తారను మరచి పోతారా ?” 
“బైటో బైటో పెళిళ్ కొడుకా – ఆల  
రైటో రైటో పెళిల్ కూతురా.” 

ఇలా బాకాస్ఫీస హిటస్ అయిన రామానుజం రాసిన గీతాలు లెకక్కు మికిక్లి ఉనాన్యి. పాత కొతత్ల మేలు కలయిక, ఉదోభ్ధనా 
విధానం కావయ్ సౌషట్వం మొదలగు విశేషాలు రామానుజం రచనలోల్ కనిపిసాత్యి.  

సంభాషణల రచనలో కూడా ఆయనది అందె వేసిన చేయి. చెపప్దలచుకునన్ది సూటిగా ముకత్సరిగా గుండెలకు తగిలేలా చెపప్డం, 
ఉభయ తరగతి పేర్క్షకులలోనూ ఉతేత్జంతో పాటు ఆతమ్ పరిశీలనను రేకెతిత్ంచడం రామానుజం వచన రచన లోని పర్తేయ్కతలు. 

ఆయన పాటలు వార్సిన చితార్లు : 
“శాంతి, బర్తుకు తెరువు, అమమ్లకక్లు, వేగుచుకక్.” 
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కొనిన్ పాటలు మాతర్మే రాసిన చితార్లు :  
“చెరపకురా చెడేవు (5 పాటలు), సంతోషం (5), దొంగలోల్ దొర (1), వేగుచుకక్(1), సిపాయి కూతురు (5), వీరపాండయ్ కటట్ 

బర్హమ్న (3), అభిమానం (4), కులదైవం (5), ఋణానుబంధం (7), శభాష రాజా (3), టాకీస్ రాముడు (1).”  
సంభాషణలు మాతర్మే రాసిన చితార్లు : 
“చెరపకురా చెడేవు, సంతోషం, అభిమానం, సమాజం, శభాష రాజా, టాకీస్రాముడు, విపల్వ సతరీ, సతరీ జీవితం, దశావతారాలు, 

ఆతమ్బంధువు, పరువు-పర్తిషట్” 
సంభాషణలు – పాటలు రాసిన చితార్లు : 
“తోడు దొంగలు, విజయగౌరి, చెరపకురా చెడేవు, జయసింహ, నలదమయంతి, పాండురంగ మహతయ్ం, సవ్యంపర్భ, సతీ 

అనసూయ, భూలోకరంభ, మంచి మనసుకు మంచి రోజులు, పారవ్తీ కళాయ్ణం, బాలనాగమమ్, మహిషాసుర మరధ్ని, మనోరమ, పెళిళ్ 
సందడి, రేచుకక్-పగటి చుకక్, వీర భాసక్రుడు, మాబాబు, శాంత, గులేబకావళి, టైగర రాముడు, ఆశాజీవులు, ఆపత్మితుర్లు, సతయ్నారాయణ 
మహతయ్ం.” 

పర్సుత్తం పని చేసూత్నన్ చితార్లు :  
“గొలల్భామ, తోడూ-నీడ, మంగమమ్ శపథం” చితార్లకు సంభాషణలు, సురేష పికచ్రస్ వారి జానపద చితార్నికి సంభాషణలతో 

పాటు పాటలు రాసుత్నాన్రు. వీరు సంభాషణలు పాటలు రాసిన “చదువుకునన్ భారయ్” చితర్ం అతి తవ్రలో విడుదలవబోతోంది.  
వీరు 1923 ఏపిర్ల 15న వరంగలుల్ జిలాల్, మధిర తాలూకాలోని రేమిడి చరల్ గార్మంలో జనిమ్ంచారు. తన 13వ ఏటనించీ 

మదార్సులోనే ఉంటునాన్రు. వీరి సోదరులు శీర్ ఎస.వి.శేషాచారుయ్లు, బి.ఎ.బి.ఎల., గుంటూరు ఖాదీ బోరుడ్లో ఉనన్తోదోయ్గి.  
తన సహజ పర్తిభా వుయ్తప్తుత్ల సాయంతో ఆధునిక సినీ సాహితయ్ జగతుత్లో పర్తేయ్క గణయ్తను పొంది, అచిరకాలంలోనే ఆంధర్ 

పేర్క్షకుల హృదయాలను ఆకటుట్కొని, అశేష యశసుస్ నారిజ్ంచిన శీర్మాన సముదార్ల (రామానుజం) జూనియర నించి మనం ఇంకా ఎనోన్ 
అమూలయ్ కృతులను ఆశించగలం.   

PPP 
 

గుబిబ్ రనన్గుబిబ్ రనన్                                        
(( జయచితర్జయచితర్ --  1970 1970 జనవరిజనవరి, , సంచికనుంచి పునరుమ్దిర్ తంసంచికనుంచి పునరుమ్దిర్ తం))    
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  కనన్డ పరిశర్మలో ఈనాడు తారలుగా వెలుగుతునన్ రాజ 
కుమార, బాలకృషణ్, నరసింహరాజు, ఉదయకుమార, జయమమ్ ; 
దరశ్కులు హెచ.యల.యన.సినాహ్, ఆర.నాగేందర్రావు, 
వి.ఆర.పంతులు, జి.వి.అయయ్ర మొదలైన పర్ముఖులు చితర్ 
పరిశర్మకు పరిచయం కావడానికి కారణ భూతులైన వయ్కిత్ గుబిబ్ 
వీరనన్. అందుకనే కనన్డ చలనచితర్ పరిశర్మ గుబిబ్ వీరనన్ను 
పితామహులుగా గౌరవిసుత్ంది. నిశశ్బద్చితార్ల కాలంలో ఆయన చితర్ 
పరిశర్మలో పర్వేశించి, కొనిన్ నిశశ్బద్ చితార్లను నిరిమ్ంచారు. అంతకు 
ముందు ఎనోన్ నాటకాలు ఆడారు __ ఎనోన్ చోటల్ ఎనోన్ పర్దరశ్నలు 
ఇచాచ్రు.  

వీరనన్ జనమ్సథ్లం, సవ్సథ్లం గుబిబ్. 79 సంవతస్రాల కిర్తం 
ఆయన అకక్డ జనిమ్ంచారు. వీరనన్ పినతండిర్ గారు నాటకాలు 

ఆడేవారు. ఆయన పోర్తాస్హంతోనే వీరనన్ కూడా నాటకాలోల్ పర్వేశించారు  తన ఐదవ ఏటనే. మొదటోల్ నాటకాలోల్ చినన్ పిలల్ల వేషాలు వేసూత్ 
తరావ్త లోహితాసుయ్డు వేసేవారు. పాట అమోఘంగా కాకపోయినా, పాడేవారు. నాటకాలోల్ వుండడంలో చదువు మీదకు మనసు పోలేదు; 
చదువుకోనూ లేదు.  ఏదో అపుప్డూ అపుప్డూ కాసత్ చదువుకునాన్రు. అదీ వానాకాలం చదువు. అంటే వానాకాలంలో నాటకాలు ఆడడానికి 
ఆటంకాలు వుండేవి కాబటిట్, అపుప్డు నాటకాలు పడేవి కావు. ఆ టైములో చదివారు వీరనన్.  

వీరనన్కు కాసత్ వయసు వచేచ్ సరికి, సతరీ పాతర్లు ధరించడం మొదలుపెటాట్రు. కొంతకాలానికి లావణయ్ం తగిగ్ంది. అపుప్డు ఆ వేషం ఈ 
వేషం అని వేసూత్ నాటకాలోల్ పని పాటలు చేసేవారు. అపప్టి తమ నాటకానుభవాలు చితర్ంగా వుంటాయని చెపాప్రు వీరనన్: 

“మేము ఏ ఊరికి పోయినా గుడారాలు కటుట్కుని నాటకాలు ఆడేవాళళ్ం. తీరా గుడారం కటుట్కునే వేళకి ఏ వానమేఘమైనా 
కముమ్కొసేత్, గబగబా గుడారం విపేప్సేవాళల్ం. ఒకోక్ సారి విపప్డంలో ఉండగా, దబదబా వాన కురిసేది. అలాగే తడుసూత్ విపేప్సేవాళళ్ం. 
అపప్టోల్ నాటకాలకు పోర్తాస్హం అంటూ లేనే లేదు. నాటకాలు పర్జలు చూడాలని మేమెంతో ఉబలాట పడేవాళళ్ం. అంతే కాకుండా నాటకాల 
మనుషులు అంటే అసలు గౌరవం లెదు. వెలి వేసినటుట్గా చూసేవారు అందరూ. పగటిపూట నటుడెవరైనా రోడుడ్ మీద కనిపిసేత్ అసప్ృశుయ్డిని 
చూసినటుట్గా చూసేవారు. మేము ఇలాంటివనీన్ ఎనోన్ సహించాము. ఎనోన్ ఇబబ్ందులు అనుభవించాము. పర్జలకు నాటక కళ మీద ఒక 
విధమైన అభిమానం కలగజెయాయ్లనన్ తాపతర్యం వుండేది మాకు. ఎంచేతంటే వాయ్పారరీతాయ్ నాటకాలు ఏమాతర్ం లాభసాటిగా వుండేవి 
కాదు కాబటిట్. పర్జలు _ ముందుగా నాటకాలు చూడడం పార్రంభిసేత్, వాయ్పారం విషయం తరావ్త ఆలోచించవచుచ్ అనుకునేవాళళ్ం.  

  ఒకసారి నాటకంలో హాసయ్పాతర్ వెయయ్వలసిన ఒకాయన రాలేదు. సాయంకాలానికి ఆ విషయం తెలియగానే నేనే ఆ వేషం 
తయారయి, రాతిర్ పర్దరశ్నలో పాలొగ్నాన్ను. నేను బాగా నవివ్ంచానని అందరూ అనాన్రు. అపప్టినుంచీ “హాసయ్పాతర్ధారి” గా 
నిరణ్యింపబడాడ్ను. ఇది 1910వ సంవతస్రంలో జరిగిన విషయం.  

మా నాటక సంసథ్ పేరు  ‘చెనన్ బసవేశవ్ర కంపెనీ’. ఒకక్సారి పర్మాదవశాతుత్, మా దురదృషట్వశాతూత్ మొతత్ం నాటకం సామానంతా 
కాలి బూడిదైపోయింది, గుడారాలతో సహా ! ఆనాడు నాటక సంసథ్లకునన్ విలువ తెలుసు. ఎవరికీ పెదద్గా ఆరిధ్క సోథ్మతు ఉండేది కాదు. 
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ధనవంతులెవరూ ముందుకొచిచ్ నాటక సంసథ్లు సాథ్పించలేదు. ఏదో ఉతాస్హం వునన్ మాబోటి వాళుల్ మాతర్ం అకక్డా అకక్డా అపుప్ తెచిచ్ 
నాటక కంపెనీ నడిపేవాళల్ం. దానికి తోడు అలాంటి విపతుత్ ఏరప్డింది. దాంతో కొనాన్ళుళ్ నాటకాలు ఆగిపొయాయి. మళీళ్ సంసథ్ కూడుకునే 
సరికి కొనాన్ళుళ్ పటిట్ంది. కాసోత్ కూసోత్ అపుప్లు చేసి సంసథ్ను నిలబెటాట్ము.  

నేను చాలా చితత్శుదిధ్తో పర్తి పనీ చేసే వాడిని. వేషం వెయయ్డం మాతర్మే కాకుండ, ఇతర ముఖయ్మైన పనులు అనీన్ చేసేవాడిని. 
అంచేత, కంపెనీ పొర్పర్యిటర కు నామీద మంచి అభిమానం వుండేది. 1917లో పొర్పర్యిటర మరణించారు. అపుప్డు కంపెనీ పూరిత్గా నా 
సావ్ధీనంలోకి వచిచ్ంది. నాకు ఉండే అనుభవంతో అపప్టున్ంచీ నేనే కంపెనీ నడపడం మొదలుపెటాట్ను.  

ఆ రోజులోల్ నాటకాలు ఆడడం చాలా విచితర్ంగా వుండేది. ఎలకిట్ర్క దీపాలు ఇంకా తెలియదు. పెటోర్మాకుస్ దీపాలు ఇంకా రాలేదు. 
మైకులూ సీప్కరూల్ అసలే తెలియదు! మామూలు కిరసనాయిలు దీపాలతోనే నాటకాలు ఆడేవాళళ్ం. సేట్జికి అటూ ఇటూ రెండు దీపాలు 
వేలాడగటిట్ కొనిన్ చినన్ దీపాలు ‘ఫుట లైటస్’లా అమరేచ్వాళళ్ం. ఆ దీపాలు గాలికి అలల్లాల్డిపోతూనే వుండేవి. ఆ దీపాలోల్ పేర్క్షకులకు మా 
ముఖాలు ఎంతవరకూ కనిపించేవో మీరే వూహించుకోవచుచ్ను. నాటకం రాతిర్ పదిగంటలకు పార్రంభమైతే, తెలల్వారూల్ నడిచేది. 
ఒకొక్కక్పుప్డు నాటకం ఆరంభించడం ఆలసయ్మైతే సూరోయ్దయం వరకూ సాగేది. నాటకంలో మొతత్ం నూరు పాటలు వుండేవి. అవనీన్ పురాణ 
నాటకాలే. హరిశచ్ందర్,  దౌర్పదీ వసాత్ర్పహరణం, కాళిదాసు, సుభదర్ మొదలైన నాటకాలు ఎకుక్వగా ఆడేవాళల్ం.  

వానాకాలంలో వచేచ్ పురుగులు దీపాల చుటూట్ చేరి, నానా గందర్గోళం చేసేవి. మేము పాటలు పాడుతూవుంటే నోటోల్కి 
వెళిళ్పొయేయ్వి. సతరీపాతర్లనీన్ పురుషులే ధరించేవారు. అపుప్డు విగుగ్లూ అవీ మాకు తెలియవు. వాళళ్ జుటుట్నే ముందుకు కొదిద్గా ఎకుక్వగా 
వుంచి, తల వెనక భాగంలో నలల్గుడడ్ కటేట్వాళల్ం. ఆ పురుగులు ఆ గుడడ్లోల్నూ దూరిపోయేవి. ఇంక ఎలా వుంటుందో చూడండి ఆ అవసథ్! 

ఓ సారి ఒక నాటకానికి ఆ జిలాల్ పర్భుతావ్ధికారిని ఆహావ్నించాము. ఆ విధంగా చేసేత్ పర్జలకు నాటకాలపటల్, నటులపటల్ గౌరవం 
కలుగుతుందని మేము భావించేవాళల్ం. ఆ పర్భుతావ్ధికారి నాటకానికి వచాచ్రు. నాటకం ఆరంభంలో రావలసిన ఒక పాతర్ధారి, బాగా తాగి 
రంగసథ్ల పర్వేశం చేశాడు. ఎకక్డో శృతిలో పాట అందుకుని, ఇషట్ం వచిచ్నటుట్ పాడసాగాడు. శృతి కలవదు, లయ కలవదు. మేమంతా 
కంగారుపడాడ్ం. పెదద్మనిషిని తీసుకొచిచ్ కూచోబెడితే ఇలా జరుగుతోందేమిటని గాభరాపడి, చేసేది లేక తెరవేసేశాం. ఆ నటుడు, అంతటితో 
వూరుకొలేదు. తెరకిందనుంచి దూరి, పేర్క్షకుల ముందుకొచిచ్ పాడడం మొదలెటాట్డు. పేర్క్షకులోల్ అలజడి లేచింది. పర్భుతావ్ధికారి కోపంతో 
వెళిళ్పోయారు! అపప్టున్ంచీ ఒక కటుట్దిటట్ం చేసుకునాన్ం. తాగివచిచ్ ఎవరూ నాటకం ఆడకూడదనన్ నియమం ఆరంభమైంది. ఒక 
కర్మశిక్షణకు కటుట్బడి వుండాలనన్ నియమం అమలోల్కి వచిచ్ంది. ఆ విధంగా నాటకాల మనుషులూ మంచి వాళేళ్నని అనిపించుకునాన్ం. 
పర్జలకు మామీద గౌరవం కలిగేటుట్గా చేసుకునాన్ం.  

మేము ఆడినవి కనన్డ నాటకాలే అయినా, తెలుగు దేశంలోనూ, తమిళ దేశంలోనూ ఎకుక్వ పర్దరశ్నలు ఇచాచ్ము. మదార్సు, 
విజయవాడ, నెలూల్రు, గుంటూరు, విజయనగరం మొదలైన చోటల్ మేము నాటకాలు ఆడాము. అనిన్చోటల్ పర్జల పోర్తాస్హం బాగా 
లభించింది! అపుప్డే, మా సంసథ్ అభివృదిధ్ కాసాగింది. కొంత ఆరిధ్కసోత్మత ఏరప్డింది.  

1921లో బెంగళూరు చేరుకుని, అకక్డే కేందర్ం ఏరాప్టు చేసుకునాన్ం. ఒక తాతాక్లిక నాటకం థియేటరు కటుట్కునాన్ం. సతరీపాతర్లు 
సతరీలే ధరించడం కూడా అమలోల్కి వచిచ్ంది. కొనిన్ సతరీ పాతర్లు పురుషులు ధరించినా, ముఖయ్ పాతర్లు సతరీలే ధరించేవారు.  

మదార్సులోని బార్డేవ్థియేటరు పార్రంభం మా “కబీరుదాసు” నాటకంతోనే జరిగింది. అపుప్డు మదార్సులో నాలుగు నెలలు వుండి, 
అకక్డా అకక్డా పర్దరశ్నలు ఇచాచ్ము. సర సి.పి.రామసావ్మి అయయ్ర వంటి పర్ముఖులు మా నాటకాలను చూసి పర్శంసించారు. రజ 
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మాణికయ్ంపిళైల్ యన.యస.కృషణ్న మొదలైన నాటకసంసథ్ల అధిపతులు మా నాటకాలు చూసి, శాల్ఘించారు. మా విధానాలను చూసి, వారూ 
ఆవిధంగా చెయయ్డం సాగించారు. మాకూ, మా నాటకాలకూ ఆ విధంగా చాలా మంచి పేరు లభించింది.  

మైసూరు మహారాజా వారి భవనంలో ఒకసారి మేము నాటకం పర్దరిశ్ంచాము. మహారాజావారు “వెరస్టైల కమెడియన” అనన్ 
బిరుదూ, బంగారు పతకం నాకు బహూకరించారు ! 

1924 లో బెంగుళూరులో కొతత్ థియేటరు ఒకటి నిరిమ్ంచాము. మేము పర్దరిశ్సుత్నన్ “కబీరుదాసు” నాటకానిన్ చితర్ంగా తియాయ్లనన్ 
ఉదేద్శంతో రంగయయ్ నాయుడు అనే ఒకాయన అడిగారు. సరేననాన్ము. కావలసిన పరికరాలు తెపిప్ంచి థియేటరులోనే, ఆయన ఆ చితార్నిన్ 
నిశశ్బద్ చితర్ంగా తీశారు. కొంత మాతర్ం భదార్వతీ పార్ంతాల అవుట డోర లో తీశారు. పాతర్ధారులం అందరం మేమే. సంసథ్ మాదే. ఆ 
విధంగా నా సినిమా పర్వేశం జరిగింది. 

ఆ తరావ్త, సినిమా నిరామ్ణం మీద ఉతాస్హం కలిగి, సొంతంగా సినిమాలు తియాయ్లనన్ కోరిక కలిగింది. బెంగళూరులోనే ఒక పెదద్ 
బంగళా తీసుకుని, సినిమా తియయ్డానికి కవలసిన పరికరాలు తెచిచ్, “హరిమాయ” అనన్ నిశశ్బద్ చితర్ం తీశాము. ఆ కంపెనీ పేరు __ 
కరాణ్టక ఫిలిం కంపెనీ. వై.వి.రావు ఆ చితార్నిన్ డైరెకుట్ చేశారు. డిసిట్ర్బూయ్షను వై.వి. రావుకే ఇచాచ్ను. ఆ తరావ్త “హిజ లవ ఎఫైర” అనన్ 
సాంఘిక చితార్నిన్ తీశాము. దానిన్ ఆల గుడ అనే ఆయన డైరకుట్ చేశారు. 1927 నుంచి నా భారయ్ బి.జయమమ్ కూడా మా సంసథ్ 
నాటకాలోల్నూ, సినిమాలోల్నూ నటించసాగింది.  

1934 లో నా నాటక సంసథ్ను బాగా అభివృదిధ్ చేశాను. “కురుకేష్తర్” అనన్ నాటకం తీసుకునాన్ము. ఈ నాటకం కోసం అని 100 
రథాలు చేయించాము. ఏనుగులూ, గురార్లూ ఏరాప్టు చేశాము. పర్తేయ్కమైన రైలుబండిని ఏరాప్టు చేసుకుని, ఊరూరూ వెళిళ్ పర్దరశ్నలు 
ఇచాచ్ము. రంగసథ్లం మీద ఏనుగులు, గురార్లు, రథాలు, యుదాద్లు చూసిన పేర్క్షకులు అదుభ్తం అని పర్శంసించేవారు ! 

1940 లో గుబిబ్ కంపెనీ పేరిట పూనాలో “సుభదర్” చితర్ం తీశాము. ఇది టాకీ కనన్డం. హొనన్పప భాగవతార నటించారు. 
పి.పులల్యయ్ ఈ చితార్నిన్ డైరెకుట్ చేశారు. చితర్ పార్రంభోతస్వంలో శాంతారామ పాలొగ్ని, కెమేరా ‘సివ్చ ఆన’ చేశారు. 1942 లొ ‘జీవన 
నాటక’ అనే సాంఘీక చితర్ం కోయంబతూత్రులో తీశాము. జయమమ్, కెంపరాజ మొదలైనవారు నటించారు. ఆ తరావ్త, మదార్సు నూయ్టోన 
లో “హేమారెడిడ్ మలల్మమ్” చితార్నిన్ నిరిమ్ంచాను. నేనూ, జయమమ్ ఇందులో నటించాము. ఈ చితర్ం తెలుగు, తమిళ రాషాట్ర్లలో కూడా 
విజయవంతంగా నడిచింది. “మలల్మమ్” షూటింగు సమయంలోనే జయమమ్ “సవ్రగ్సీమ” చితర్ంలో నటించింది. ఐతే నేను ఏ చితార్నీన్ డైరకుట్ 
చెయయ్లేదు.  నిరామ్తగానే వునాన్ను. కొనిన్ చితార్లోల్ నటించాను. “ 

వీరనన్ ఆ తరావ్త, గుబిబ్ కరాణ్టక ఫిలుమ్స్ అనన్ సంసథ్ను ఆరంభించి, చితార్లను డిసిట్ర్బూయ్ట చేశారు. ‘గుణసాగరి’ అనన్ చితార్నిన్ 
కనన్డ, తమిళ భాషలలో నిరిమ్ంచారు. తరావ్త ఏ.వి.యమ. సూట్డియోతో కలిసి, బేడర కణణ్పప్ (తెలుగులో ‘కాళహసిత్ మహతమ్య్ం’) ఆదరశ్వతి, 
సదారమ మొదలైన చితార్లు తీశారు. కనన్డ హీరో రాజ కుమార, అంతకు ముందు చినన్ పాతర్లు ధరించినా, ‘బేడర కణణ్పప్’ లో ముఖయ్పాతర్ 
ధరించి పేరు సంపాయించారు. ‘సదారమ’ చితర్ం తెలుగులో కూడా తీశారు. జానకి, రేలంగి, వీరమమ్ మొదలైన వారు నటించారు. “పారాత్ల 
పసి తీరుమ” అనన్ తమిళ చితార్నిన్ కూడా తరావ్త నిరిమ్ంచారు. పై చితార్లే కాక, వీరనన్ మరికొనిన్ కనన్డ చితార్లను కూడా నిరిమ్ంచారు.  

గుబిబ్ కరాణ్టక పొర్డక్షనస్ నేటికీ వుంది. ఐతే చితార్లను నిరిమ్ంచడం లేదు గాని, డిసిట్ర్బూయ్ట చేసుత్నన్ది. గుబిబ్ నాటక కంపెనీ కూడా 
నేటికీ వునన్ది. పర్సుత్తం ఆ సంసథ్ రాయచూర లో వునన్ది. ఆ పార్ంతాల పర్దరశ్నలు ఇసూత్, వీరనన్ గారి అబాబ్యి ఆ సంసథ్ను 
నిరవ్హిసుత్నాన్రు. తుమ కూర లో వీరనన్కు సినిమా థియేటర వునన్ది. వారథ్కయ్ంవలల్ ఐదు సంవతస్రాలుగా వీరనన్ చితార్లోల్గాని, 
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నాటకాలోల్గాని నటించడం లేదు. ఆయనకు “నాటక రతాన్కర” అనన్ బిరుదు వునన్ది. 1954లో వీరనన్కు రాషట్రపతి పర్శంసా పతర్ం 
లభించింది.  

“రంగసథ్లం అభివృదిధ్కి నేను చాలా కృషి చేశాననే నముమ్తునాన్ను. కాని, నేడు పర్భుతవ్ం కూడా కొంత సహాయపడాలి. ‘నేను రెండు 
లక్షల రూపాయలు వెచిచ్ంచి, ఇంకా అభివృదిధ్ చేసాత్ను. మీరు చెయయ్వలసింది చెయయ్ండి’ అని పర్భుతావ్నిన్ కోరాను. పర్భుతవ్ం ఏమీ చెయయ్డం 
లేదు. ఈ రోజులోల్ మన పర్యతాన్నికి పర్భుతవ్ం తోడాప్టు లేకపోతే, ఏ పనీ జరగదు” అనాన్రు వీరనన్.     

 
PPP 

 

ససరరసస  సంభాషణలసంభాషణల  రాజురాజు  నరసరాజునరసరాజు    
––  జిజి.. ..జిజి  

(( జయచితర్జయచితర్ --  1964 1964 మారిచ్మారిచ్, , సంచికనుంచి పునరుమ్దిర్ తంసంచికనుంచి పునరుమ్దిర్ తం))  
అతని పేరు వీరభదర్యయ్... ఒకసారి అతనికి దొంగ రాముడు లొంగిపోవలసిన పరిసిథ్తి తటసిథ్ంచింది. అపుప్డా వీరభదర్యయ్ 

విజయగరవ్ంతో “హుఁ.. నేనెవరనుకుంటునాన్వు ? వీరభదర్యయ్ను!” అంటాడు మీసాలు మెలివేసూత్. ఆ వీరభదర్యేయ్ మరోసారి 
దొంగరాముడి గుపిప్టోల్నే ఇరుకుక్ంటాడు అపుప్డా దొంగరాముడు “నువువ్ వీరభదర్యయ్వు కదూ?” అని హేళన చేసాత్డు. దాంతో ఓటమి 
ఒపుప్కోవలసిన వీరభదర్యయ్ “అబేబ్.. నా పేరు వీరభదర్యయ్ కాదు; ఒటిట్ బదర్యయ్నే. ’భ’కు ఒతుత్ కూడా లేదు.” అంటాడు. ఆ వీరభదర్యయ్ 
రేలంగి అనీ, దొంగరాముడు పాతర్ధారి హీరో నాగేశవ్రరావు అనీ పాఠకులకు విదితమే అనన్పూరాణ్ వారి “దొంగరాముడు” చితర్ంలో అలాంటి 
కడుపుబబ్ నవివ్ంచే సంభాషణలు ఎనిన్ దొరాల్యో అందరికీ తెలుసు. ఇక వాహినీ వారి “పెదద్ మనుషులు” చితర్ంలో వయ్ంగ ధోరణిలో సాగిన 
సంభాషణలు లెకక్కు మికిక్లి ఉనాన్యి.  

“మూరీత్భవించిన సహజ సంభాషణలే నరసరాజు.” అని ఆ సంభాషణల రచయిత గురించి ఒక పర్ఖాయ్త నిరామ్త చెపిప్న దాంటోల్ 
అతిశయోకిత్ ఏమీ లేదు.  

తొలిచితర్ం తోనే తన పర్తిభా విశేషాలు చాటి చెపిప్. అచిరకాలం లోనే అనేక విజయవంతమైన చితార్లకు రాసిన ఘనత 
బహుకొదిద్మందికే దకిక్ంది. శీర్ డి.వి.నరసరాజు గారు సంభాషణలు రాసిన తొలి చితర్ం “పెదద్ మనుషులు.” అంతే కాదు; సహజ సిదధ్మైన 
హాసయ్ంతో సినిమా సంభాషణల రచనలో ఒక నూతన ఒరవడిని పెటిట్న చితర్ం కూడా అదే.  

తమాషా ఏమిటంటే శీర్ నరసరాజు చినన్పుప్డు “మూకీ”లనించి సినిమాలంటే ఎగబడే చూసేవారే కాని, తానిలా ఒక నాటికి సినిమా 
రచయిత నౌతానని కలలో కూడా అనుకొని ఉండలేదు. అందుకే చలనచితర్ పరిశర్మలోకి ఆయన పర్వేశం విచితర్ంగా లభించిందనే చెపిప్ 
తీరాలి.  
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అది 1951వ సంవతస్రం. విజయా వారి “పాతాళ భైరవి” శతదినోతస్వాలకు ఆ చితర్ 
నిరామ్తలు, దరశ్కుడు, నటీనటులు, తదితర సాంకేతిక నిపుణులు విజయవాడ వచాచ్రు. అపుప్డు 
అకక్డి కళామందిరంలో ఆ కళాకారులను సనామ్నించడానికి భారీ ఎతుత్న ఏరాప్టుల్ జరిగాయి. ఆ 
ఏరాప్టల్లో ముఖయ్ విశేషం నరసరాజు గారి ’నాటకం’ పర్దరశ్న. అందుకు కారకులు శీర్ కాజ 
వెంకటార్మయయ్, శీర్ పూరణ్చందర్రావు మునన్గు పర్ముఖులు. వారు ఆ నాటకం గురించి చెపప్గానే _ 
నరసరాజు గారు ఒకసారి బరువుగా నిటూట్రాచ్రు. ఎంచేతంటే, అంత హఠాతుత్గా రంగసథ్లం ఏరాప్టు 
చేయడానికి తగిన వయ్వధి లేదు. ఆ నాటకంలో పాలొగ్నే రాటు తేరిన నటీనటులందరూ తలా ఒక చోట 
చెలాల్ చెదురుగా ఉనాన్రు. అందరీన్ కూడ దీసుకొని, ఏకాయెకీన ఆ నాటక పర్దరశ్న ఏరాప్టు 
చేయడమంటే మాటలా ? నరసరాజుగారు మహా అవసథ్లో పడి పోయారు. ఒక వైపున పెదద్ల 
పోర్తాస్హం; మరో వైపున అననుకూల పరిసిథ్తులు... రెంటికీ మధయ్ చికుక్కొని ఉకిక్రి బికిక్రి 
అయిపోయారు కొంత సేపటి వరకు.. అయినా నిసప్ృహ చెందలేదు. ’నాటకం’ పర్దరిశ్ంచడానికే 

తీరామ్నించుకొని, ఆ ఉనన్ వయ్వధిలోనే చకచకా పర్యతాన్లు కొనసాగించారు. అయినా, మరో వైపు ఆ ’నాటకం’ ఆనాడు 
పర్దరిశ్ంపబడుతుందనన్ నమమ్కమే ఆయనకు లేదు చివరికి ఎలాగైతేనేం ఆ నాటకం పర్దరిశ్ంపబడింది. అందులోనూ ఎలాగంటే _ అంతకు 
ముందు అదే నాటకం తెనాలి నాటక కళాపరిషతుత్ (1951)లో రచనకు, పర్దరశ్నకు బహుమతులు పొందినపప్టికనాన్ అమోఘంగా అపుప్డు 
పర్దరిశ్ంపబడి, సినిమా కళాకారులందరి పర్శంసలనూ విశేషంగా అందుకుంది.  

’నాటకం’ అయిపోయింది... ’పాతళభైరవి’ బృందం వారు తదితర కేందార్లలో శతదినోతస్వాలకు హాజరవడానికి వెళిల్పోయారు.  
ఐతే, ఆ నాటకం పర్దరశ్న దావ్రా తనకు ఒక సుపర్సిదధ్ దరశ్కునిచే సినిమా రంగంలో పర్వేశం లభిసుత్ందని శీర్ నరసరాజు 

అనుకోలేదు; ఆయన మితుర్లు అంతకనాన్ అనుకోలేదు.  
కొంత కాలమయాయ్క శీర్ నరసరాజు ఏదో పని మీద మదార్సు వచాచ్రు. పని ముగించుకొని, విజయవాడకు తన మితుర్లు శీర్ 

దుకిక్పాటి మధుసూదనరావు గారితో తిరిగి వెళిళ్పోయే ముందు శీర్ అకిక్నేని నాగేశవ్రరావు వదద్ సెలవు తీసుకోడానికి వాహినీ సూట్డియోకు 
వెళాళ్రు. అపుప్డు మధుసూదన రావుగారు ’అనన్పూరాణ్ పికచ్రస్’ కంపెనీని రిజిసట్ర చేసి, ఆ సంసథ్ను పార్రంభించే పర్యతాన్లలో ఉనాన్రు. 
వాహినీ సూట్డియోలో శీర్ అకిక్నేనితో పాటు ఉనన్ శీర్ కె.వి.రెడిడ్ గారి వదద్ కూడా నరసరాజు గారు సెలవు తీసుకో బోగా ఆ సిదద్హసుత్డైన 
దరశ్కుడు, నరసరాజుగారిని పకక్కు తీసుకెళిళ్, చెవిలో ఏదో చెపాప్రు కర్మకర్మంగా నరసరాజు గారి ముఖం వికసించింది. ఆ విధంగా వాహినీ 
వారి “పెదద్మనుషులు” చితర్ం సిర్క్పట్ వరక్ కు నాందీ పర్సాత్వన జరిగింది. 

అంచేత, శీర్ నరసరాజు గారిలోని పర్తిభా విశేషాలను గురిత్ంచి, ఆయనిన్ సినిమారంగానికి పరిచయం చేసిన ఘనత శీర్ కె.వి.రెడిడ్ 
గారిదేనని చెపిప్ తీరాలి. వారిదద్రి సమేమ్ళనమే శీర్ కె.వి.రెడిడ్గారి తొలి సాంఘీక చితర్ం “పెదద్మనుషులు.” అనన్పూరాణ్ వారి తొలిచితర్ం 
“దొంగరాముడు” ఘన విజయాలకు కారణాలు.  

“కె.వి.రెడిడ్ గారి మూలంగా చలన చితర్ నిరామ్ణంలో అనేక విషయాల గురించి నేను తెలుసుకోగలిగాను. ఆయనకు నేను ఎంతైనా 
ఋణపడి ఉనాన్ను.” అంటారు శీర్ నరసరాజు నిండు మనసుతో.  
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1952 నించి 1955 వరకు నరసరాజు అనన్పూరాణ్ సంసథ్లో సిర్క్పట్ రైటర గా కాంటార్కుట్ మీద సంతకం చేశారు. ఆ తరావ్త 1956 
లో వాహినీ వారి “రాజమకుటం” జానపద చితార్నికి రచయితగా, పర్ఖాయ్త దరశ్కుడు శీర్ బి.ఎన.రెడిడ్ గారితో పని చేసే అవకాశం శీర్ 
నరసరాజుకి లభించింది. ఆ తరావ్త ఈ సిదద్హసుత్లిదద్రూ శీర్శంభూ ఫిలిమస్ వారి “పూజా ఫలము” చితర్ంలో తమ పర్తిభా విశేషాలను వయ్కత్ం 
చేశారు.  

“రేణుకా మహతమ్య్ం, మోహినీ రుకామ్ంగద” లాంటి పౌరాణిక చితార్లకు సుబోధకమైన గార్ంధీక శైలిలో సంభాషణలు రాయడంలో 
కూడా తనకు తానే సాటి అనిపించుకునాన్రు నరసరాజు. పొనన్లూరి వారి “శోభ” పదిమ్నీ పికచ్రస్ వారి జానపద చితర్ం “పిలల్లు తెచిచ్న చలల్ని 
రాజయ్ం,” సాంఘీక చితార్లు “గాలిమేడలు,” పెంపుడు కూతురు,” అనువాద చితర్ం “కటట్ బర్హమ్న” సంభాషణలలోని విశిషట్తావ్నిన్ గురిత్ంచని 
ఆంధర్పేర్క్షకు లెవరూ ఉండరనడంలో అతిశయోకిత్ ఏమీ లేదు.  

నరసరాజుగారి లేఖిని గురించి పర్సాత్విసుత్నన్పుప్డు పర్తేయ్కించి అఖండ విజయానిన్ సాధించిన విజయావారి “గుండమమ్ కథ” చితర్ం 
గురించి పేరొక్ని తీరాలి.  

లకీష్  సరసవ్తులు ఒక చోట కూడడం అసంభవమంటారు. శీర్ నరసరాజు విషయంలో అది అసతయ్మే అయింది. సంపనున్ల 
కుటుంబంలో జనిమ్ంచినా చినన్పప్టిన్ంచి పండిత పర్ముఖులతో సంపరక్ సహచరయ్ల వలల్ కామోసు ఈయనకు సాహితాయ్భిలాష చదువుకునే 
రోజులోల్నే దివ్గుణీకృతమైనది.  

శీర్ నరసరాజు గుంటూరు జిలాల్ సతెత్నపలిల్ తాలూకాలోని తాళూళ్రు గార్మంలో 1920 లో జనిమ్ంచారు. విజయవాడ హిందూ 
హైసూక్లులో ఎస.ఎస.ఎల.సి. పూరిత్ చేశారు. అకక్డ వీరి గురువరేణుయ్లు శీర్ శిషాట్ లకీష్  కాంత శాసిత్ గారు. గుంటూరు హిందూ కాలేజీలో 
ఇంటరీమ్డియేట ను పూరిత్ చేసుత్నన్పుప్డే శీర్ నరసరాజును నాటకరంగం ఆకరిష్ంచింది. అటుపైన 1939-41 లలో మదార్సు లయోలా కాలేజీలో 
ఉనన్త విధాయ్భాయ్సం.. ఇకక్డ తీసుకునన్ పాలిటికస్, ఎకనమికస్ సబెజ్కుట్లకనాన్ సాహితయ్ం పటల్నే శీర్ నరసరాజు అతయ్ధిక శర్దధ్వహిసుత్ండే వారు. 
లయోలా కాలేజీ ఆంధోర్పనాయ్సకులయిన శీర్ చలాల్ సతయ్నాన్రాయణ గారితో తరచు సాహితయ్ గోషిట్ జరుపుతూండేవారు. చివరికి బి.యె. 
పరీక్షలోల్ యూనివరిస్టీలో కెలాల్ తెలుగులో అతయ్ధిక మారుక్లు సంపాదించి, పర్థమ సాథ్నంలో ఉతీత్రుణ్లై బొబిబ్లి రాజా గారి బంగారు పతకం 
పొందారు శీర్ నరసరాజు.  

ఆంధర్ నాటక రంగంలో శీర్ నరసరాజు వహించిన పాతర్ గురించి ఇకక్డ తెలియ జేయకపోతే ఈ పరిచయ వాయ్సం అసంపూరణ్మే 
అవుతుంది. ఐతే, చాలా మందికి ఆయన నాటక కరత్గానే తెలుసు కాని, ఒకపుప్డు ఆయన తెరముందు కూడా కనిపించిన విషయం తెలియక 
పోవొచుచ్ 1941లో లయోలా కాలేజీలో శీర్ నరసరాజు విదాయ్భాయ్సం సాగిసూత్నన్పుప్డు మదార్సు మూయ్జియమ థియేటర లో “రాణా పర్తాప” 
నాటకం పర్దరిశ్ంపబడింది. అందులో శీర్ నరసరాజుగారు రాణా పర్తాప గానూ, పర్ఖాయ్త నాటక రచయిత శీర్ కొండముది గోపాలరాయశరమ్ 
శకత్సింహుడుగానూ నటించారు.  

ఆంధర్ నాటక కళాపరిషతుత్కు శీర్ నరసరాజు తన మితుర్డు శీర్ రామచందర్ కశయ్ప తో జాయింట సెకెర్టరీగా కొంత కాలం పని 
చేశారు.  

“అంతరావ్ణి, వీలునామా, నాటకం, వాపస, ఆతమ్హతయ్, ఈ ఇలుల్ అమమ్బడును” ఇతాయ్ది నాటిక నాటకాలు శీర్ నరసరాజు కలం 
నించి వెలువడి, ఆంధర్దేశంలో అనేక సమాజాలచే పర్దరిశ్ంప బడాడ్యి; ఇంకా పర్దరిశ్ంపబడుతునాన్యి.  
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శీర్ దువూవ్రి నరసరాజుగారు నిగరివ్. నిరాడంబర జీవి.. ఈయన పర్సుత్తం శీర్ వాణీ ఫిలిమస్ వారి “నాదీ ఆడజనేమ్.” సురేష మూవీస 
వారి “రాముడు-భీముడు,” అంజలీ పికచ్రస్ వారి తాజా చితార్నికి సంభాషణలు రాసుత్నాన్రు. వీరు సంభాషణలు రాసిన పదిమ్నీ పికచ్రస్ వారి 
“కరణ్” ఈ నెలలోనే విశాలాంధర్ అంతటా విడుదలవుతోంది.   

 
PPP తాతినేనితాతినేని  చలపతిరాచలపతిరా       

(  (  నిమారంగం నిమారంగం 1964 1964 ఏపిర్ ల్ నుంచి పునరుమ్దిర్ తంఏపిర్ ల్ నుంచి పునరుమ్దిర్ తం))  
 అలనాడు— 
హారోమ్నిసుట్, జరన్లిసుట్, కముయ్నిసుట్, హూయ్మరిసుట్,  
ఈనాడు— 
మూయ్జిక డైరెక్షన లో ఫరెఫెక్షనిసుట్లు... విశిసుట్లు, వశిసుట్లు అందరికి ఇషుట్లు..  
--తాతినేని చలపతిరావు 
భారీ విగర్హంతో, మనసులో ఏ మాతర్ం దాపరికం లేకుండా బదద్లు కొటిట్నటుల్ మాటాల్డే తతవ్ం కలిగి, కీర్డారంగంలో ‘ఆల రౌండ 

ఛాంపియన’ అనిపించుకునన్ వయ్కిత్ కూరిచ్న సవ్రరచన జనసామానాయ్నిన్ సైతం ఇటేట్ ఆకటుట్కోవడంలోని ఆంతరయ్మేమిటి? 
చదువుకునే రోజులోల్ – చదువు కనాన్ ఆటపాటలోల్, అలల్రి చేషట్లోల్ ఆకతాయితనంలో అధిక శర్దధ్వహించి, దరిమిలా హిందూసాథ్న 

లైఫ ఇన షూయ్రెనస్ సంసథ్లో పర్పోజల సెక్షన మేనేజర గా, అటుపైన కొతత్గూడెం కాలనీ బొగుగ్ గనులలో మందుగుండు సామాను అధికారిగా 
అనేక గిరీలు చెలాయించి, రాజకీయ ఖైదీగా కారాగార శిక్షను కూడా అనుభవించిన ఒక వయ్కిత్ – పర్తిక్షణం మారే పర్జానాడిని పరిశీలించి 
పటుట్కోగలిగే పర్ముఖ సంగీత దరశ్కులలో ఒకరవడం ఏమిటి?  

ఆయన మటుట్లు కటిట్న సంగీతం తటుట్లు (అరవంలో ‘ఇశై తటుట్లు’, సంసక్ృతంలో ‘దవ్నిముదిర్కలు’) నేతి పెసరటుట్లాల్ అముమ్డు 
పోవడం ఏమిటి?  

బాలయ్ం నించి సంగీతం ఆయన నరనరాలోల్నూ పర్వహించేది. సంగీతానిన్ ఆయన పేర్మిసాత్రు; పూజిసాత్రు. అందుకే తను 
భాగసావ్మిగా నిరిమ్సూత్నన్ ఛాయా చితర్ వారి తొలి చితార్నికి తాను మాతర్మే సంగీత దరశ్కతవ్ బాధయ్త వహించకుండా, తాను 
సినిమారంగంలో పర్వేశింఛిన తొలిరోజులోల్ శిషయ్రికం చేసిన శీర్ ఎస.రాజేశవ్రరావు గారిని కూడా కొనిన్ పాటలకు సంగీత దరశ్కతవ్ం 
వహించమని కోరారు. ఇంతటి నిసావ్రథ్ జీవులు ఈ సినిమారంగంలో అరుదేమో అని చెపప్డంలో పొరబాటు ఏమీ లేదు.  

“నీకోసం.. నాగానం.. నా పార్ణం.. నీ కోసం... [పునరజ్నమ్] 
“మంచి మనసు తెలిపేదే సేన్హం.” [కలవారి కోడలు] 
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పై పాటలు ఈనాడు ఆంధర్ దేశంలో పలు చోటల్ పలు నోళళ్ నుండి కూని రాగాల రూపంలో అపర్యతన్ంగా వెలువడుతూందనడంలో 
అతిశయోకిత్ ఏమీ లేదు. దానినే సినిమా పరిభాషలో ఒకక్ ముకక్లో చెపాప్లంటే.. ఆ పాటలు పెదద్ ‘హిటస్’ అయాయ్యి... అవే కావు. 
చలపతిరావు గారు సంగీత దరశ్కతవ్ం వహించిన ఎనోన్ పాటలు హిటస్ అయాయ్యి.  

ఒక పాట పాపులర కావడానికి కారణం అది కూరచ్బడిన ‘బాణీ’ పర్భావమా, నేపధయ్ంలో వినిపించే వాదాయ్నుసరణదా, లేక గాయనీ 
గాయకుల మధుర కంఠాల మీద ఆధారపడి ఉంటుందా ? 

అవే కాక ఇంకా ఎనోన్ కారణాలు ఉంటాయని చలపతిరావుగారి అభిపార్యం.  
సినిమా సంగీతం ఒక పర్తేయ్కమైన కళ. దానికి శాసతరీయ సంగీత విజాఞ్నం అవసరమే. కాని, సినిమా సంగీత రచనకు అది మాతర్ం 

చాలదు. ఇందుకు ఇతర సాంకేతిక విజఞ్త కూడా చాలా అవసరం. 1.ఒకొకక్ వాదయ్ం మైకోర్ఫోన లో ఏ సాథ్యిలో మధురంగా వినిపిసుత్ందో 
తెలుసుకొని ఉండడం అతయ్వసరం. అంతే కాక వివిధ వాదయ్ సమేమ్ళనం ఏ విధంగా ఉంటే కరాణ్నందకరమౌతుందో బాగా తెలుసుకొని 
ఉండాలి. 2.గాయనీ గాయకుల గాతర్ సాథ్యిని బటిట్, ఆ పరిధులోల్నే సంగీత రచన సాగించటం అతి ముఖయ్ం. అపుప్డే గాయనీ గాయకులు 
చకక్గా పాడగలుగ్తారు 3. సాహితయ్ంలో ఉనన్ భావానికి అనుగుణంగా సంగీత భావానిన్ కలిగించినపుప్డే ఏ సినిమా పాట అయినా 
రసవతత్రమై, సనిన్వేశానిన్ రకిత్ కటిట్ంచగలుగ్తుంది. ఎటిట్ పరిసిథ్తులోల్నూ సంగీతం కోసం సాహితయ్ంలోని పద విభాగంలో ఖూనీ జరగకుండా 
చూసుకోవాలి. ఒక పలెల్ పడుచు పాడే సనిన్వేశానికి జానపద సంగీతమూ, కాసత్ చదువు సంసాక్రం గల యువతి పాడినపుప్డు సుగమ 
సంగీతమూ, ఒక నవనాగరిక వనెన్ల విసనకరర్ పాటకు సాప్నిష, మెకిస్కన సంగీతాలను మేళవించి బాణీలు కూరచ్డం సూథ్లంగా 
అనుసరణీయాలు. ముఖయ్ంగా ఆయా పాతర్ల వేషధారణను బటిట్ కూడా టూయ్న లు కూరచ్కపోతే ఒకోక్సారి రసాభాస కలగక తపప్దు ఫుల 
సూట వేసుకునన్ పాతర్ చేత జానపద సంగీతం వినిపించడం కరణ్కఠోరంగా ఉంటుంది. 4. సంగీత దరశ్కుని యొకక్ పర్తిభా విశేషాలు ఒక 
పాటను రికారడ్ చేయించుకోవడం మీద కూడా దోయ్తకమౌతుంది. జోలపాటలో నేపధయ్ సంగీతం గాతర్ం కంటే హెచుచ్ సాథ్యిలో వినిపించేలా 
రికారడ్ చేయబడితే, ఆ జోలపాట కాసాత్ గోల పాట అయి కూరుచ్ంటుంది. అందుకే సందరోభ్చితంగా, భావానుగుణంగా శబద్గార్హకుని చేత 
రికరడ్ చేయించడం కూడా సంగీత దరశ్కుని బాధయ్త. ఉచితానుచితాలను కేవలం శబధ్గార్హకునికే వదిలెయయ్కూడదు.  

“ఈ సినిమా సంగీత రచన ఒక మహా సముదర్ం లాంటిది. అందలి లోతుపాతులను తరచి చూడడానికి ఒక జీవితం చాలదేమో 
అనిపిసుత్ంది.” అంటారు చలపతిరావుగారు చిరునవువ్తో.  

ఈ సంగీత కారుని జనమ్సథ్లం కృషాణ్ జిలాల్లోని నందమూరు గార్మం. 1919 డిశంబర 30 వీరి జననదినం. శీర్ దోర్ణపలిల్ 
వెంకటరతన్ం గారు వీరికనన్తండిర్. అనంతరం శీర్ తాతినేని కోటయయ్ గారికి దతత్పుతుర్లయాయ్రు. వీరు మచిలీపటన్ంలో ఇంటరీమ్డియెట వరకు 
చదివారు. నాటకాలోల్నూ, పర్సంగాలోల్నూ పాలొగ్ని, సాటివారిలో మినన్ అనిపించుకునాన్రు.  

వీరు చినన్పుప్డు మిడిల సూక్లోల్ చదువుకునే రోజులోల్ వీరి చెలెల్లు సంగీతం నేరుచ్కుంటూండేది. తండిర్గారు వేకువ ఝామున 
శీర్చలపతి రావుని చదువుకోడానికి లేపి, కుమారెత్తో సంగీత సాధన మొదలెటేట్ వారు తాళం వేసూత్. అపుప్డు శీర్ చలపతిరావు పుసత్కం తెరిచి 
దీపం ముందు కూరుచ్నే వారనన్మాటే గాని, ఆయన దృషట్ంతా సంగీతం మీదికి మరలిపోయేది. ఆ సవ్రాలే ఆయన మెలల్గా పాడుకుంటూ 
ఉండేవారు. అలాగే ఎవరికీ తెలియకుండా, చివరికి తనకే తెలియకుండా ఆటతాళ వరాణ్ల వరకు ఆయన నేరుచ్కునాన్రు.  

అపుప్డే వాళళ్ ఊళోళ్ ఔతాస్హిక నాటక సమాజాలు బయలు దేరాయి. అపప్టికి శీర్ చలపతిరావు హారోమ్నియమ పెటెట్మీద మెటుల్ 
వెతుకుక్ంటూ, కపిలవాయి రామనాధశాసిత్ గారు “కోరి భజింతును గోవిందున మది, ఏదీగతి నాకు” ఇతాయ్ది పాటలు వాయించడం పార్కీట్స 
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చేసుకునాన్రు. ఊళోళ్ ఎకక్డైనా నాటక సమాజాలలో రిహాలస్లుస్ జరుగుతునాన్యని తెలిసేత్ చాలు నిలుచునన్ పళంగా అకక్డికి పరుగు తీసి, 
నింపాదిగా ఒక చోట కూరొచ్ని, వాళుళ్ పాడే పదాయ్లనీన్ శర్దధ్గా వింటూ, చాటుగా ఇంటిదగగ్ర పార్కీట్స చేసేవారు.  

ఒక రోజు ఆయన ఉనన్టుట్ండి ఒక సమాజం వారికి హారోమ్నిసుట్గా పని చేసాత్నని పుటుకుక్న చెపిప్నపుప్డు వాళళ్ ఆశచ్రాయ్నికి 
అంతులేకపోయింది. వాళళ్పప్టికి కిరాయి హారోమ్నిసుట్ సమయానికి దొరకక్ నానా అవసథ్లు పడుతునాన్రనన్మాట. మన చలపతిరావుగారు ఆ 
విషయం చెపప్గానే వాళళ్లో ఒకతను తను ఒక సింగిల రీడ హారోమ్నియంను హుటాహుటిగా ఎకక్డిన్ంచో తెపిప్ంచి. “ఏదిరా, నాలుగు 
కృతులు వాయించు చూదాద్ం, ఐదునన్ర వాయించు,” అనాన్డు. అలా అకక్డునన్ వారందరూ ఒకొక్కక్రుగా తలా ఒక పాట 
పాడనారంభించారు. అపప్టికి శీర్ చలపతిరావుకు అనిన్ కృతులు వాయించడం తెలియక పోవడం మూలాన, ఆ గాయకులు కోరిన శృతిలో 
షడజ్మం విడవకుండా దొరికిన సాథ్యిని వాయించుతూ ఉండేవారు. మొతత్ం మీద, రిహారస్లస్ సమయంలో శీర్ చలపతిరావు కూడా తమ పకక్న 
ఉండి పర్తిదినం సాధన చేసేత్ ఆయన పనికి వసాత్డనే నమమ్కం వాళళ్కు కలిగింది. అపప్టిన్ంచి బడి వదలడమే తరువాయి _ శీర్ చలపతి రావు 
నాటకం రిహారస్లస్ కు హాజరవుతూండే వారు. చివరికి ఎలాగైతేనేం.. ఆయన మొదటి నాటకంలో హారోమ్నియం వాదనను సమరధ్నీయంగానే 
నిరవ్హించగలిగారు.  

అపప్టిన్ంచి సశాసతరీయ సంగీతానిన్ అభయ్సించాలనే వాంఛ ఆయనలో మొలకెతిత్ంది. కాని, అది కేవలం ఒక ఆశయంగా కాక 
ఊసుపోని హాబీగా మాతర్మే అపప్టికి తీసుకునాన్రు. ఒక నాలుగు నెలలోల్ తన చెలెల్లి గురువుగారి దగగ్రే అరవై కృతుల వరకు నేరుచ్కునాన్రు. 
ఆ తరావ్త తాడంకి హైసూక్లోల్ చదువుకునే రోజులోల్నూ తరచు సంగీత సాధన చేయసాగారు.  

ఆ పార్ంతాలలో కారీత్క మాసాలలో పర్జలు కాసత్ తీరుబడిగా ఉండేవారు. అపుప్డు హరికథా కాలకేష్పాలు జరుగుతూ ఉండేవి. బందరు 
బెజవాడ రోడుడ్కు ఒక వైపున తాడంకి, రెండవ వైపున మంటాడ అనే రెండు గార్మాలు ఉనాన్యి. రెండు ఊళళ్లోనూ పోటాపోటీగా హరికథా 
కాలకేష్పాలు ఏరాప్టు చేసేవారు. ఒక సందరభ్ంలో ఒక పందిటోల్ మూయ్జిక డైరెకట్ర వేణు, మరొక పందిటోల్ శీర్ చలపతిరావు హారోమ్నియమ లు 
వాయించారు.  

తాడంకిలో హైసూక్లు విదాయ్భాయ్సం పూరిత్ చేశాక రావుగారు కాలేజీ చదువుకు బందరు వెళాళ్రు. అకక్డ కసూత్రి 
నరసింహారావుగారనే పర్ముఖ తబలా విధావ్ంసునితో పరిచయమేరప్డింది. గవాయి సతయ్ం అనే మరో మితుర్డు హిందూసాథ్నీ శాసతరీయ 
సంగీతానిన్ చకక్గా గానం చేసేవారు. వీళళ్ంతా కలిసి ఒక గదిని అదెద్కు తీసుక్ని పర్తి దినం సాయంతర్ం హిందూసాథ్నీ సంగీత సాధన 
చేయసాగారు. ఇపుప్డు మదార్సు ఆలిండియా రేడియో నిలయ విధావ్ంసుడైన శీర్ మలిల్క కూడా వారితో పాటు శృతి కలిపి సాధన చేసేవారు.  

సవ్రీగ్య గూడవలిల్ రామబర్హమ్ం గారు చలపతిరావు గారికి వేలు విడిచిన మేనమామ గారవుతారు. ఆయన ‘రైతుబిడడ్’ చితర్ం 
తీసుత్నన్పుప్డు శీర్ చలపతిరావు బందరులో హిందూసాథ్న మూయ్చువల ఇన షూయ్రెనస్ కంపెనీలో ఉదోయ్గం చేసూత్ండేవారు. ‘రైతుబిడడ్’ 
విడుదలయింది. ఆ చితర్ం విజయవిహారం చేసూత్నన్ సందరబ్ంలో శీర్ రామబర్హమ్ంగారు ఒక సారి బందరు వచిచ్నపుప్డు శీర్ చలపతిరావుగారికి 
సంగీతంలో పర్వేశముందని తెలుసుకొని. మదార్సుకు రమమ్ని ఆహావ్నించారు. ఆ నాటికి కొందరు తెలియని వారు అనుకొంటునన్టుల్గా 
అపప్టికి శీర్ చలపతిరావుకు కూడా సినిమా సంగీతం పటల్ అంతగా సదభిపార్యం లేకపోవడం వలల్, పర్సుత్తం తన ఉదోయ్గం తనకు చాలని 
రామబర్హమ్ం గారితో చెపిప్, అపప్టి మదార్సు పర్యాణానిన్ తపిప్ంచుకునాన్రట. ఈ విషయం తలచుకుంటే శీర్ చలపతిరావుకు ఇపప్టికీ 
నవొవ్సుత్ంటుంది.  
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ఉదోయ్గం చేసే రోజులోల్ కూడా బాలగాంధరవ్, నారాయణరావు వాయ్స, రెనడే, జోయ్షీ, మాసట్ర కృషాణ్రావు మొదలైన మధుర గాయకులు 
పాడిన గార్మఫోన రికారుడ్లు కొని, హారోమ్నియం పై సాధన చేసూత్ండేవారు శీర్ చలపతిరావు. ఒక సారి చినన్ తమాషా జరిగింది. మునిసిపల 
ఆఫీసులో పనిచేసే కొందరు పెదద్లు శీర్ చలపతిరావు వదద్కు వచిచ్, “మీరు మాపారక్ లో పాట కచేచ్రీ చేయాలి,” అనాన్రు. “అబెబ్ నేనంతగా 
పాడలేనండి,” అనాన్రు రావుగారు. “అలా అనకండి, సార, మీగాతర్ం గురించి మీ ఇరుగు పొరుగు వారి దావ్రా వినాన్ం లెండి” అనాన్రు ఆ 
ఉదోయ్గులు. కాని, తను పాడలేనని, బహుశా చుటుట్పకక్ల వారు తమ గార్మఫోన రికారుడ్లు వేసుకొని పార్కీట్స చేసుత్ండగా విని ఉండొచుచ్నని 
ఆయన ఎంత చెపిప్నా వాళుల్ నమమ్లేదు. చివరికి శీర్ చలపతిరావు అలా గార్మఫోన పెటిట్ హారోమ్నియం వినిపించే వరకూ వాళల్కు నమమ్కం 
కలగ్లేదు అంటే ఆపాటలను హారోమ్నియం మీద ఆయన అంత శర్దధ్తో సాధన చేసేవారనన్మాట.  

శీర్ చలపతిరావు జనక తండిర్గారూ చకక్గా పాడేవారట. పెదద్నన్ దోర్ణపలిల్ సూరయ్నారాయణ గారు డార్మాలు వెసేవారట. మరో అనన్ 
వీరరాఘవయయ్ గొపప్ మారధ్ంగికులూ, తబలిషూట్ కూడా. తముమ్డు నాగభూషణం మంచి హారోమ్నిసుట్, ఫూల్టిసూట్, తబిల్సూట్, వోకలిసూట్. ఇలా 
రాసూత్ పోతే ఒక పెదద్ లిసుట్ తయారౌతుంది...  

విజయవాడలో పీపులస్ థియేటరస్ ఆరగ్నైజేషన పార్రంభించే సందరభ్ంలో కొతత్గూడెం కాలనీ బొగుగ్ గనులలో మందుగుండు 
సామాను సరఫరా అధికారి ఉదోయ్గానికి తిలోదకాలిచిచ్, శీర్ చలపతిరావు విజయవాడ చేరుకునాన్రు. ఈ సమితిలో నేటి సుపర్సిదధ్ సంగీత 
దరశ్కులైన హేమంత కుమార, సలీల చౌదరి, పంకజ మలిల్క, శంకర లు సభుయ్లుగా ఉండేవారు. శీర్మతి సరోజినీ నాయుడు ఈ అఖిల భారత 
సమితికి అధయ్కుష్రాలు. వీరంతా నాలుగైదు అభుయ్దయకర, విపల్వకరమైన నాటకాలు వేసేవారు. వాటిలో మూడింటిని పర్భుతవ్ం నిషేధించింది. 
1948 జనవరి31 (మహాతుమ్డు అసత్మించిన మరాన్టి) నుంచి మన చలపతి రావుగారు 1950 నవంబర 7 న సోవియట విపల్వాతమ్క దినం 
వరకు రాజకీయ ఖైదీగా కారాగార శిక్షననుభవించారు. ఇక ఆ పార్ంతాల ఉంటే తన ఆశయాలకు, అభుయ్దయానికి అవరోధాలేరప్డుతాయని 
ఒక శుభధినానా బెజవాడనించి తినన్గా మదార్సు బండెకాక్రు.  

ఈయన పని చేసిన మొదటి చితర్ం సవ్రీగ్య డాకట్ర రాజారావుగారి ‘పుటిట్లుల్’ ఐతే, జోయా ఫిలిమస్ వారి “వయాయ్రి భామ” చితార్నికి 
రాజేశవ్రరావు గారికి సహాయ దరశ్కులుగా పని చేశారు. “పుటిట్లుల్, పరివరత్న” చితార్లకు శీర్ మోహన దాసు గారితో కలిసి జంటగా సంగీతం 
ఇచాచ్రు. ఈయన సవ్యంగా సంగీత దరశ్కతవ్ం భారం వహించినది వీనస వారి తమిళ చితర్ం “అమర దీపం.” అందులో శీర్మతి జికిక్ 
పాడిన “జాలిలో జంఖానా” అనే పాట పెదద్ హిట అయింది. ఆ హిందీ చితర్ం లోనూ అదే మెటుట్ ఉపయోగించబడింది.  

గొపప్ హిటస్ అయిన వీరు కూరిచ్న బాణీలు మచుచ్కు కొనిన్ :- 
“తొలి చూపులే మరుతూపులై..” [పుటిట్లుల్] 
“వెలుగు నీడల బాటరా..” [పరివరత్న] 
నిలువవే వాలు కనుల దానా  
నేడు శీర్వారికి మేమంటే పరాకా  
భలే ఛానుస్లే...  
అడిగిన దానికి జవాబు చెపిప్  
ఎకక్డి దొంగలు అకక్డే గప చిప [ఇలల్రికం] 
ఎంతకాలం ఎంత దూరం  
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శీర్మతి గారూ, చాల చాలూ 
ఓహో, దారిన పోయే చినదానా [మా బాబు] 
ఒకటీ రెండూ మూడూ 
ఓహోహో సుందరీ...  
ఉనన్ మాట అనాన్నని ఉలుకెందుకు నీకు [తండుర్లు కొడుకులు] 
అదాద్ల మేడ ఉంది; అందాల భామ ఉంది.  
అందమైన చినదానా  
నీ చెంప తాకగనే  
మబుబ్లో ఏముంది 
ఎలాగో ఎలాగో ఉనన్ది ఇలాగే ఉంటుందా తొలి పేర్మ [లకాష్ధికారి] 
ఎవరివో.. నీవెవరివో  
నీకోసం.. నీకోసం.. 
పూలు విరిసెను_ తేనె కురిసెను  
దీపాలు వెలిగె పరదాలు తొలిగె [పునరజ్నమ్] 
నీ సొగసే లాగుచునన్ది 
దొంగ చూపులు చూచి దోర వయసు దోచి [కలవారి కోడలు] 
హైదార్బాద సారధి సూట్డియోలోనే ‘రీ రికారిడ్ంగ’ జరపబడిన “పునరజ్నమ్” చితార్నికి కూరచ్బడిన నేపధయ్ సంగీతం సనిన్వేశాలకు 

అనుగుణంగా ఉండి పేర్క్షకులను వివిధ రసానుభూతులలో ముంచెతిత్ వేసిన విషయం అందరికి విదితమే. రికారిడ్ంగ టెకిన్కుక్లనీన్ తెలుసుకునన్ 
దిటట్ ఈయన ఒక పాట రికారిడ్ంగ కు తపప్ని సరి అయితే తపప్ ఎకుక్వ టేకులు తీసుకోవడానికి ఇషట్పడరు.  

వీరి తముమ్డు గారు సుపర్సిదధ్ దరశ్కులు తాతినేని పర్కాశరావు గారు. ఈ అనన్దముమ్లిదద్రూ కలిసి పని చేసిన “ఇలల్రికం” 18 
కేందార్లలో 200 రోజులు “అమర దీపం” తమిళనాడు లో అనేక కేందార్లలో శతదినోతస్వాలు చేసుకునాన్యి. వీరి మరో సోదరుడు తాతినేని 
రామారావు ఛాయా చితర్ వారి తొలిచితార్నికి సంయుకత్ దరశ్కులు పని చేసుత్నాన్రు.  

“మీండ సవ్రగ్ం,” “ఉతత్మి పెటర్ రతన్ం” ఇతాయ్ది అనేక తమిళ చితార్లలోని చలపతిరావు గారు మూయ్జిక ఇచిచ్న ఎనోన్ పాటలు 
హిటస్ అయాయ్యి. పర్సుత్తం అరుణాచల పొర్డక్షనస్ వారి “సతరీ”, మరికొనిన్ చితార్లకు సంగీత దరశ్కతవ్ం వహిసుత్నన్ శీర్ చలపతిరావుగారు 
ఇంకా ఎనోన్ హిటస్ సాంగస్ తో చిరకాలం ఆంధర్ శోర్తలకు వీనుల విందొనరచ్గలరని ఆశిదాద్ం. 
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