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1  ఫాల్ ష్ బాయ్క్ 

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

  

  
సయ్నటుడిసయ్నటుడి  దద  కకధధ    
అలుల్  రామలింగయయ్అలుల్  రామలింగయయ్  

(( జయచితర్జయచితర్     ––  11997733,,  జనవరిజనవరి    సంచిక నుంచీసంచిక నుంచీ))  
  

 
 అది గత నెల డిసెంబరు 6. షూటింగ కు వెళళ్వలసిన రోజు. 
ఉదయమే ఫోన మోర్గింది. నిదర్ నుంచి లేచాను. అది నా సవ్గార్మమైన 
పాలకొలుల్ నుంచి వచిచ్న టర్ంకాల. గుండెలు దడదడ కొటుట్కునాన్యి. 
మనసస్ంతా శూనయ్మైపోయింది. ఇంటోల్ వాళల్కు హీనసవ్రంతో ఆ వారత్ 
చెపాప్ను. నా భారాయ్ పిలల్లు నిశేఛ్షుట్లై నా దగగ్రకు చేరారు. నేను 
వినకూడనిదీ, వినాన్ భరించలేనిదీ, యిటువంటి రోజు రాకూడదని 
ఎపుప్డూ తలచేదీ అది వచేచ్సింది. అది మా తలిల్గారి అంతిమ  ఘడియల 
వారత్. 
 మధాయ్హన్ం సుమారు 1 గం. కు హైదార్బాద ఎకుస్పెర్స, రాతిర్ 
మెయిలు తపప్ మిగతా రైళళ్నీన్ రదద్యిన రోజు. అంతిమ ఘడియలు 
ముగియక ముందే 350 మైళళ్ దూరంలో వునన్ మా గార్మం చేరుకోవాలనీ 
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ఆమె చివరి మాట వినాలని ఆవిడ కంటి చూపు చూడాలని నా ఆవేదన. కారులో వెళేత్ రాతిర్కే చేరిపోయి అంతిమ దరశ్నం చేసాత్ననే ఆశ -  నిరాశల 
మధయ్లో, హోరున కురుసుత్నన్ వరష్ంలో నేనూ నా భారయ్, నా పెదద్ కుమారెత్ బయలేద్రాం. నిటూట్రుసూత్, చికక్బటుట్కునన్ మనసుస్తో పర్యాణం ముపైఫ్ మైళుళ్ 
సాగింది. 
 మరి కొంత దూరం వెళేళ్సరికి రోడుడ్కు అడడ్ంగా కరర్లు కటట్బడి, ఎదర ఎకక్డో వాగు పొంగిందని దారిలేదని పదిమైళుళ్ వెనకుక్ వెళిళ్, పర్కక్నునన్ 
పలెల్లు చుటిట్ తిరిగి కొంతదూరం వెడితే టర్ంకు రోడుద్ చేరవచుచ్నని అకక్డ నుంచి పర్యాణం చేయవచుచ్నని, చెపాప్రు. అలాల్గే చుటిట్, మళాళ్ టర్ంకురోడుడ్ 
చేరి పదిమైళుళ్ సాగాము. కొతత్గా కటిట్న బిర్డిజ్, దాని మీద కారు చెరిసగం కూరుకుపోయే మటిట్, పర్కక్నునన్ది డైవరష్న రోడుడ్ – తిరగబడిపోయే నీటి 
పర్వాహం. మరల నాలో నిరాశ, ఆవేదనతో బయలేద్రిన నాకు దారిలో ఏమిటీ ఆటంకాలు? ఆ కనుచూపు, తుదివాకుక్ నేను నోచుకోలేదా? అనే 
తలంపులతో నిసత్బుధ్డనైపోయాను. నాకు జతగా బయలేద్రిన మితుర్లు కె. సూరయ్నారాయణ కారు దిగి వంతెన వదద్ వునన్ వరక్రుస్ను బర్తిమిలాడి చాలా 
కిల్షట్మైన పరిసిధ్తులలో ఆ కారమ్క సోదరుల సహాయంతో బిర్డిజ్ దాటించగలిగారు. 
 ఇక పరావ్లేదనుకునాన్ం. ఇంకో పదిహేను మైళుళ్ ముందుకు సాగాం. ఎటు చూసినా నీటి పర్వాహం. ఆ పర్వాహం మధయ్లో కారుల్ 
తిరగబడిపోయే పెదద్ పెదద్ గోతులతో రోడుడ్. ఒక లారీ వచేచ్వాటిని రానివవ్కుండా వెళేళ్ వాటిని వెళళ్నివవ్కుండా కూరుకుపోయింది. 60, 70 లారీలు రోడుద్ 
మీద నిలబడి పోయినై. 2, 3 లారీలు వాగులో పడిపోయినై. ఇది కిల్యరు అయినా చినన్ కారు వెళళ్టం కషట్ం అని కొందరు, పరావ్లేదని కొందరు 
వూరడిసుత్నాన్, నిరాశ – నిసప్ృహలతో విషాద మనసుక్డైన ననున్ హాసయ్నటునిగా చూడాడ్నికి వచిచ్న కారమ్కులు, లారీ డైరవరుస్ కుశలపర్శన్లు – సినిమా 
సంగతులు అడగనారంభించారు. కారి దిగి చేతులెతిత్ దణణ్ం పెటిట్ నా దుసిధ్తిని చెపాప్ను. “మీ కారు ఎతిత్ అవతల పెటేట్సాత్ం. మీకేం భయం లేదు. యీ 
లారీలు తపుప్కుని ఎదరకు కారు తీసుకురండి” అనాన్రు. లాభం లేదని అనుకుంటునాన్ కారును ముందుకు సాగించాను. ఎందుకైనా మంచిదని నా భారాయ్ 
బిడద్లను కారు దిగి పొమమ్నాన్ను. మితుర్లు సూరయ్నారాయణ సీట్రింగు పటుట్కునాన్రు. కొంచెం సాగింది కాదు. ఎదర చకార్లు రెండూ మటిట్లో 
కూరుకుపోయాయి. ఎదరకు గానీ, వెనకకు గానీ, కారు కదలటం లేదు. సోదర కారిమ్కులు “పరావ్లేదు పోనీయండి” అంటూనే వునాన్రు. వదద్ని 
సోదరలను వాదించి మరల వెనకుక్ తోసివేయమని బర్తిమిలాడుకునాన్ను. ఎలాల్గైతేనేం మటిట్లో కూరుకుపోయిన కారు వెనకుక్ వచేచ్సింది. 
 పుటెట్డు దుఃఖం ముంచుకు వసుత్నన్ నా కళళ్లో నుంచి మదార్సు నుంచి బయలేద్రిన హైదార్బాద ఎకుస్పెర్స వెళిళ్పోతోంది. అందులో వెళిళ్నా, 
విజయవాడ చేరి అరధ్రాతిర్కైనా పాలకొలుల్ చేరేవాణిణ్ అనిపించింది. నిలువెతుత్ మనుషుయ్లు నడుం వరకూ కూరుకుపోయే గోతులోల్ॐచి లారీలు వెళళ్సాగాయి. 
కారును డైరవరుకు వపప్జెపిప్ ఒక లారీలో వెళిళ్పోతే బాగుంటుందని, లేదా యీ ఎకుస్పెర్స నైనా అందుకోవచుచ్నని తలంపుతో ఓ లారీ డైరవరునడిగాను. 
‘అయోయ్పాపం రండి’ అనాన్డు. నా కుటుంబంతో సహా లారీ డైరవరు పర్కక్న కూరుచ్ని ‘ఇపుప్డే వెళిళ్పోయిన ఎకుస్పెర్స గూడూరులో ఆగుతుంది కదా? 
ఇకక్డకు గూడూరు ఎనిన్ మైళుళ్ వుంటుంద’ ని అడిగాను. 35, 40 మైళుళ్ వుంటుందనాన్డు. కాబటిట్ ఆ ఎకుస్పెర్సూస్ దొరకదు. మళాళ్ అంతా దిగిపోయాం. 
కారులో కూరుచ్ని తిరిగి మదార్సు వెళిళ్పోదామని తలుసుత్ండగా అదే మంచిదని గూడూరు నుంచి ఎదురు వచిచ్న ఒక సోదరుడు ‘మీరిది దాటినా మిగతా 
వాగులు దాటలేరు’ అని చెపప్గా మదార్సు తిరిగి వెళళ్ నిరణ్యించుకునాన్ం. 
 నేను వినాలనుకునన్ వాకుక్ వినకుండా చేయాలని, నేను చూడాలనుకునన్ చూపు కనిపించకుండా జరగాలని-విధి యిలాల్ వుందా అని నా 
దురదృషట్మునకు చింతిసూత్ తిరిగి మదార్సు బయలేద్రాను. మితుర్డు సూరయ్నారాయణ మొదటి సారి దాటించిన వాగు పర్వాహ మధికమైపోయింది. తిరిగి 
మదార్సు చేరుకునే అవకాశమూ లేదు. యీ విషాదానిన్ ఎలా దిగమింగాలో తోచలేదు. హోరున కురుసుత్నన్ వరష్ంలో కారు దిగాను. ఆ బిర్డిజ్ కంటార్కట్రుకు 
నా సిధ్తిని వెలల్డించాను. అతను దారి చూపి తన పరివారమైన కారిమ్క సోదరులను పిలిచ్ ఆ పర్వాహం పర్కక్నునన్ వంతెనపై ఇరువైపులా చెకక్లు 
వేయించాడు. ధైరయ్ం చేసి పది గజాలు చెకక్లపై ముందుకు సాగించాం. ఒక వైపు చెకక్లు విరిగిపోయి, మరొకవైపు చెకక్లు తిరగబడి కారు ఎదరకు, 
వెనకుక్ కదలకుండా అడుడ్కుంది. ఎంతమంది తోడప్డాడ్, బయలేద్రిన పాలకొలుల్గానీ, తిరిగి మదార్సు గానీ, చేరలేని సిధ్తిలో సోదరులంతా కారును పైకెతిత్ 
చెకక్లు తీసివేసి మరల వెనకిక్ గెంటేశారు.  
 ఎదరకు వెళళ్లేని వెనకుక్రాలేని యీ సిధ్తిలో, ఉదయం బయలేద్రిన మేము చూసుకునే సరికి సాయంతర్ం అయిదు. మదార్సు నుండి హౌరా 
మెయిలు రాతిర్ గం. 8.50. కారును అకక్డే వుంచివేయదలిచాం. అనీన్ చకక్బడాడ్క మదార్సు తీసుకురమమ్నాన్ం. వంతెన పర్కక్నునన్ డైవరష్న రోడుడ్ 
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ముంచివేసి పర్వహిసుత్నన్ నీటి తాకిడికి లారీలు, బసుస్లు అతికిల్షట్మైన పరిసిధ్తులలో దాటటం చూశాం. మదరాసు పోయే ఒక బసుస్ను కూడా చూశాం. అది 
బసుస్సాట్ండు కాదు.  డైరవరుకు చేయెతిత్ దణణ్ంపెటిట్ నా పరిసిధ్తిని చెపాప్ను. అతను మనిన్ంచి బసుస్ ఎకక్మనాన్డు. గం. 7.30 లకు మదార్సు సెంటర్ల సేట్షన 
ఇంకో మైలు వుందనగా బసుస్ సాట్ండులో బసుస్ ఆగిపోయింది. తడిబటట్లతో నేను, నా కుటుంబం ఫుట పాత మీద పెటెట్ – బేడా పెటుట్కుని టాకీస్ కోసం 
నిరీకిష్సుత్నాన్ం. ఖాళీ టాకీస్ ఏమీ కనిపించదు. రికాష్లో రమమ్ని ఓ పర్కక్ రికాష్వాళుళ్, టాకీస్ తీసుకొసాత్ం ఏమిసాత్రు అని మరోపర్కక్ బోర్కరుల్ అడగసాగారు. 
ఒక రూపాయిసేత్ టాకీస్ తీసుకొసాత్నని ఒక బోర్కరు పరుగెతాత్డు. ఆశతో ఎదురుచూశాం. వెళిళ్న వాడు రాడు. టాకీస్లు దొరకవు. ఒక జటాక్ వాడు వచిచ్ 
మూడు రూపాయలిసేత్ సెంటర్ల సేట్షనులో దింపుతాననాన్డు. తీసుకురమమ్నాన్ం.  

జటాక్లో కూరుచ్నాన్ం. నడవసాగింది. అనుకోకుండా నా నోటి వెంట సెంటర్ల సేట్షన కు చేరినా యీ రోజు మెయిల బయలేద్రడం 
రదద్యిపోతుందేమోనని వచేచ్సింది. సేట్షనులో దిగాం. మెయిల బయలేద్రుతుందని దృఢపరుచ్కునాన్ం. టికెక్టల్ కూయ్లోకి పరుగెతాత్. యీ కూయ్లో ఎపుప్డు 
టికెక్టుల్ తీసుకోను? నేను వచేచ్వరకు నా తలిల్ని కదపవదద్ని టెలిగార్ం ఎపుప్డు యివవ్ను? ‘మేం వెళళ్లేదు. తిరిగి మదార్సే చేరాం.’ అని సేట్షను నుండి మా 
యింటికి ఎపుప్డు ఫోన చేయను? అలా ఆవేదనలో కూయ్ విడిచిపెటిట్ కౌంటరు దగగ్ర కెళాళ్ను. కౌంటరు దగగ్రగావునన్ తెలుగువాళుళ్ సినిమా నటునిగా 
ఎరిగునన్ ననున్ కుశలపర్శన్లు వేయగా కుశలంగా లేను అని జవాబు చెపుప్తూ విషయం చెపిప్ మీరే నాలుగు టికెక్టుల్ తీసుకునివవ్ండి అని, 4 టికెక్టుల్ 
తాడేపలిల్గూడెం కిమమ్ని అడుగగా విజయవాడ, రాజమండిర్ తపప్ గూడెంలో బండి ఆగదు అనాన్రు. సరే విజయవాడకే యిమమ్నాన్ను. యింటికి ఫోన చేసి 
మేము తిరిగి మదార్సు సెంటర్ల సేట్షనుకు చేరామని, మెయిలోల్ వసుత్నాన్మని పాలకొలుల్ వైరు యిమమ్ని చెపాప్ను. బయలేద్రి మమమ్లిన్ ఒకసారి రమమ్ని నా 
కుమారునికి ఫోన లో చెపప్గా వెంటనే వచాచ్డు. విషయాలనీన్ తొందరగా అతనికి చెపుప్తూండగా బండి సాగింది. 

ఉదయం గం. 4.50 కి విజయవాడ చేరింది. గూడెంలో బండి ఆగుతుందని తెలుస్కునాన్ం. గూడెంలో దిగాం. బయలేద్రాం. గంటనన్ర గడిచింది. 
పాలకొలుల్ సమీపించబోతోంది. నా నిటూట్రుప్లు అధికమయాయ్యి.  నా గుండెలు బరువెకక్సాగాయి. కాళుళ్చేతులు వణక  నారంభించాయి. బంధు, 
సేన్హితుల మధయ్ కారాగింది. డోర తీసుకుని వెళాళ్ను. తెరచివుంటే చూడాలనుకునన్ కళుళ్ మూతపడిపోయాయి. వినాలనుకునన్ వాకుక్లేదని గర్హించాను. 
ముఖం మీద పడి “అమామ్” అని మూడు కేకలు వేశాను. కళుళ్ తెరవలేదు.  నోరు విపప్లేదు. ఏడాచ్ను. గుండె బరువుతో అంతయ్కిర్యలకు బయలేద్రాం. 
చితిమీద పెటాట్రు. అగిన్ ముటిట్ంచారు. ఆఖరి సారిగా మళిళ్ ముఖం చూడాలనిపించింది. పైనునన్ కటెట్ తొలగించి, తనివితీరా ఆమె ముఖానిన్ కనీన్టితో 
నిండినవదనంతో చూశాను. ‘ఇంక రా’ అంటూ చేయిపటుట్కు ననున్ ఎదరకు తీసుకువచాచ్రు. అంతయ్కిర్యలు పూరత్యాయ్యి. యింటికి చేరాం. 

మనసుస్ నిండా బాధ – బంధుమితుర్లకు చెపుప్కుని బరువు దించుకునే సమయం లేదు. మరుసటి ఉదయం షూటింగుకు వెళిళ్తీరాలి. బాధతో, 
పెలుల్బుకుతునన్ దుఃఖంతో కారులో బయలేద్రాను. సాగనంపడానికి కూడా వచిచ్న మితుర్లు మలల్వరాజు, నాగేశవ్రార్వులతో బాధను చెపుప్కుని భోరున 
ఏడాచ్ను. గూడెం చేరాం. మెయిలులో బయలేద్రి 8వ తేదీ ఉదయానికి మదార్సు చేరుకునాన్ను. 

పేర్మే దైవమైతే మనం వూహించే దైవం కంటే – కనున్ల నిండా పేర్మే నింపుకుని తనయులే తన తనువుగా భావించే తలేల్ పర్తయ్క్ష 
దైవమనుకుంటాను. యీ నమిమ్కతోటే ఏ శుభకారాయ్నికి వెళిళ్నా ఆమె పాదాలకు నమసక్రించి బయలేద్రేవాణిణ్. నా కనన్తలిల్ భౌతిక రూపం నాకు యిక 
లేకపోయినా ఆమె ఎకక్డునాన్ ఆమె పాదసప్రశ్ నా జనమ్ంతా ననున్ పులకింపజేసూత్, “వెళొళ్సాత్నమామ్” అంటే; “వెళిళ్రా నాయనా !” అనే ఆ వాకుక్ నా 
చెవుల నిండా నింపుకుంటూనే వుంటాను. 

ఆమె తుది కోరెక్ ఏమో నాకు తెలియదు గాని – ఆమె ఋణం తీరుచ్కొనుటకు ఎనిన్ జనమ్లైనా ఎతాత్లనే కోరికతో కనీన్టితో ఈ విషాద కథ 
ముగిసుత్నాన్ను. 
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