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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 

నానా  కకథథ  
యయదద్ నపూడి లోచనారాణిదద్ నపూడి లోచనారాణి  

  ((  నిమానిమారంగంరంగం  --  11997722,,  పెట్ ంబర్పెట్ ంబర్    సంచిక నుంచీసంచిక నుంచీ))  

 [మాటలలో మాధురాయ్నిన్, పాతర్లలో నిరమ్ల తతాత్వ్నిన్ చాటే విఖాయ్త రచయితిర్ 
శీర్మతి యదద్నపూడి సులోచనారాణి శీర్ నెమలికంటి చలపతిరావు గారి కుమారెత్. శీర్ 
యదద్నపూడి లకీష్ నరసింహరావుగారి అరాథ్ంగి. ఆదిలో అనన్ శీర్ ఎన. రాధాకృషణ్మూరిత్ ఎనోన్ 
కథలు రాసేవారు. ఆ కథలను ఈమె ఫేర చేసేది చినన్తనంలో. 

శరత సాహితాయ్నిన్ ఆరాధించే ఈమె చదివింది సూక్ల ఫైనల వరకే అయినా 
ఇంగీల్షు గర్ంథాలు చాలా చదివింది. మానవత పైన, మానవ శకిత్ పైన ఈమెకు అతయ్ంతమైన 
విశావ్సం ఉంది. కళాతమ్క హృదయం గల ఈమె ఇంత వరకూ తనకు నచిచ్న రచన 
వెలువడలేదంటూంది. ఈమెకు రచనా వాయ్సంగంలో ఒక ఆశయం ఉంది. అది పర్పంచంలో 
సాధయ్మైననిన్ భాషలలో తెలుగు రచనలు సీవ్య రచనలయితే మరీ మంచిది 
అనువదించబడేటుట్ చూడాలని. సినిమాలకు మాటలు రాయంటం పటల్ అంత ఆసకిత్ 
లేకపోయినా ఈ పరిశర్మలో గడిసూత్నన్ అనుభవం దృషాట్య్ సీర్క్న పేల్ తనే రాసి ఒక చకక్ని 
సీవ్య నవలని ఒక సమరధ్వంతుని దరశ్కతవ్ంలో నిరిమ్ంచాలనన్ ఆకాంక్ష ఈమెకు ఉంది.]  
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కృషాణ్ జిలాల్లో బందరు దగగ్ర కాజ లో సనాతన ఆచారాలు గల పెదద్ కుటుంబంలో 1939 ఏపిర్ల 2న జనిమ్ంచాను. అయిదుగురు 
అకక్లు, ముగుగ్రు అనన్లు ఉనాన్రు. నా తలిల్దండుర్లకు ఆఖరి సంతానానిన్ అవడం వలల్ కొంచెం గారాబంగానే పెరిగాను.  

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

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

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

మొదటోల్ సినిమా కథ అంటే చాలా హుషారు పడాడ్ను. కాని, తరావ్త తరావ్త శీర్ దుకిక్పాటి మధుసూదన రావు గారి డిసిపిల్న, అనన్ 
టైమ పర్కారం సిర్క్పట్ ఇచేచ్యాలిస్న ఖచిచ్తమైన పదధ్తి నాకు కొంచెం ఇబబ్ంది అనిపించేది. ఎపుప్డో సరదాగా బుదిధ్ పుటిట్నపుప్డు ఏదో ఒక కథ 
వార్సి, దానిన్ మళీళ్ కాపీ కూడా చేయకుండా పతిర్కకి పంపే అలవాటయిన నాకు వార్సింది ఒకటికి పది సారుల్ చదువుకోవటం, ఎదుట వాళళ్కు 
ఏ అనుమానాలు వసాత్యో అని నాలో నేనే ఆలోచించుకోవటం, వార్సిన దానేన్ తిరిగి మళీళ్ మళీళ్ వార్యటం చాలా బోర గా అనిపించేది. ఇక 
జనమ్లో సినిమా కథ వార్యకూడదు అనుకునాన్ను. (కాని ఇపుప్డు సినిమా కథే తేలిక అనిపిసోత్ంది. ఎందుకంటే, సినిమా కథ తయారు 
చేయటంలో మనకు తోడుగా డైరెకట్ర, పొర్డూయ్సర, డైలాగ రైటరూ ఉంటారు. ఈ పర్శన్లు వేసుకుని జవాబులు చెపుప్కునే భారం సగం వాళుళ్ 
భరిసాత్రు.) 

ఇంచుమించుగా అదే టైమ లో శీర్ రమణ, శీర్ బాపూ “జోయ్తి” పతిర్కకు ననున్ ఒక సీరియల వార్సి ఇమమ్ని కోరటం జరిగింది. నేను 
చినన్ చినన్ కథలే తపప్ సీరియలస్ వార్యలేనని చెపాప్ను. పోనీ, కాసత్ పెదద్ కథ వార్సి ఇవవ్ండి_అంటూ వాళుళ్ పోర్తస్హించారు. ఆ పెదద్ కథే నా 
మొటట్ మొదటి నవల “సెకెర్టరీ”. తరావ్త సీరియలస్ నాకు అలవాటు అయిపోయినాయి.  

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

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

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

సాయపడాడ్రు. ఈ పునాదుల మీద ఎంత అందమైన, పటిషట్మైన సాహితీ భవనం నేను కటుట్కోగలను అనేది కేవలం నా సామరధ్య్ం మీద, నా 
కృషి మీద ఆధారపడి ఉంటుందని నాకు తెలుసు.  
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నా నవలలు : సెకెర్టరీ, విజేత, ఆహుతి, జీవన తరంగాలు, మీనా, ఆరాధన, ఆశల శిఖరాలు.  
ఇంతవరకు వచిచ్న సినిమాలు : మనుషులు మమతలు, ఆతమ్ గౌరవం, ఆతీమ్యులు, జై జవాన.  
చితర్ నిరామ్ణంలో ఉనన్ నా నవలలు : విచితర్ బంధం, జీవన తరంగాలు, మీనా (సారథి సూట్డియోస), ఆరాధన (హిందీ, శీర్ ఎల.వి. 

పర్సాద గారి పర్సాద పొర్డక్షనస్).  
 

*** 
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