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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 

..బిబి..రాజేందర్ పర్ ద్రాజేందర్ పర్ ద్  
(( జయచితర్జయచితర్   ––  11997711,,  ఫిబర్ వరిఫిబర్ వరి    సంచిక నుంచీసంచిక నుంచీ))  

ముందు కథ 
దక్షత గల నిరామ్త అనిపించుకోవడం; మంచి దరశ్కుడు అనిపించుకోవడం సినిమా పరిశర్మలో 

చాలా కషట్మైనవి. రెండింటికీ, ఓరుప్, శర్మ, పధకాలు, పదద్తులు, నిషాట్ వంటివనీన్ కావాలి. ఇవనీన్ గల వయ్కిత్ కాబటేట్, 
జగపతి సంసధ్ అధినేత వీరమాచనేని బాబూ రాజేందర్పర్సాద, పైన చెపిప్న రెండూ సాధించగలిగాడు; రెండూ 
అనిపించుకోగలిగారు. ‘దసరాబులోల్డు’ చూసిన పరిశర్మలోని పెదద్లు – ‘కొతత్గా దరశ్కతవ్ం చేపటిట్న వయ్కిత్ 
దరశ్కతవ్ం చేసినటుట్గా అనిపించలేదు !’ అని రాజేందర్పర్సాద ను అభినందించారు. 

ఈ అభినందనలు పొందడానికీ గటిట్వాడనిపించుకోడానికి వెనక ఎంతో అనుభవం 
కనిపిసుత్ంది. ఐనా రాజేందర్పర్సాద గటిట్ మనిషి మాతర్ం కాదు – మెతత్ని మనిషి! ఒకరికి బాధ కలిగించకుండా, 
ఒకరిన్ నొపిప్ంచకుండా ఉండడం అనన్ది ఆయనకు తెలిసిన విదయ్. ఈ విదయ్ నేరుచ్కుంటునన్ రోజులోల్నే, ఆయనకు 
కళ మీద ఆసకిత్ కలిగింది. గనన్వరంలో ఒకటో ఫారం వరకూ చదివిన రోజులోల్ – నాటకాలు, సినిమాలూ 
చూడడంలోనే ఆయనకు ఉతాస్హం ఉండేది. మచిలీపటన్ంలో సూక్ల ఫైనల వరకూ చదివినపుప్డు, ఆ ఉతాస్హం 
ఎకుక్వై, నాటకాలు వెయయ్డానికి పురిగొలిప్ంది. కాకినాడ పి.ఆర. కాలేజీలో బి.యస. సి. వరకూ చదివినపుప్డు, ఆ 
ఉతాస్హం రాజేందర్పర్సాద కు, నాటకాలోల్ బహుమతులిపిప్ంచింది ! 
అంతకు ముందు కథ 

రాజేందర్పర్సాద వూరు గుడివాడ తాలూకాలోని డోకిపరుర్. ఆయన తండిర్ గారు జగపతిరావు గారు భూసావ్మి. శీర్మంతుల కుటుంబం. 
11.11.1932 రాజేందర్పర్సాద జనమ్దినం. చినన్తనంలో అతనికి ఏ విధమైన కళాభిమానమూ లేదు. ఆటలోల్ ఉతాస్హం తపిప్తే, తకిక్న ఉతాస్హమేమీ 
లేవు. చదువు మీద శర్దధ్ తపిప్తే, తకిక్న వేటి మీదా శర్దద్ లేదు! గనన్వరం నుంచి, మచిలీపటాన్నికీ, అకక్డి నుంచి కాకినాడకూ చదువుల విషయంలో 
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మారుతునన్పుప్డెపుప్డో – నాటక కళ మీద ఉతాస్హం పుటిట్ వుండాలి. పి.ఆర. కాలేజీ యూనియన అధయ్కుష్డుగా వునన్పుప్డు నాటక కళకు సేవ 
చెయయ్డానికి ఆయనకు మరింత అవకాశం కలిగింది.  
 
నాటకాల ఉతాస్హం 

 ఆంధర్నాటక కళాపరిషతుత్ మచిలీపటన్ంలో జరిగిన సంవతస్రంలో కాకినాడ నుంచి వెళిళ్న సమాజం ‘వరపర్సాదం’ నాటిక 
వేశారు. అందులో రాజేందర్పర్సాద పాలొగ్నాన్రు; అదే సమాజం హైదరాబాదులో ఆంధర్నాటక కళాపరిషతుత్ జరిగినపుప్డు ‘చెపుప్కింద పూలు’ నాటిక 
పర్దరిశ్ంచింది. అందులోనూ ఆయన పాలొగ్నాన్రు. అంతర కళాశాల నాటక పోటీలు ఆంధార్ యూనివరిశ్టీలో జరిగినపుప్డు కాలేజీ తరపున వెళిళ్న 
సమాజంలో కూడా రాజేందర్పర్సాద పాలొగ్నాన్రు. కొనిన్ నాటకాలోల్ ఆయన ఆడవేషాలు వేశారు. ‘కపప్లు’ నాటకంలోని పంకజమమ్ వేషానికి అతనికి చాలా 
మంచి పేరొచిచ్ంది. ఆ పోర్తాస్హం పురసక్రించుకుని ఆయన ఎకుక్వగా సతరీ పాతర్లు కూడా ధరించసాగారు. 
సినిమా ఉతాస్హం 

 రాజేందర్పర్సాద కు ఉనన్టుట్ండి సినిమాల మీదికి ఉతాస్హం మళిళ్ంది. అకిక్నేని నాగేశవ్రరావుగారితో, అతనికి చినన్నాటి 
నుంచీ ఉనన్ పరిచయం ఆ ఉతాస్హానికి కొంత దోహదం చేసింది. ‘దేవదాసు’ చితర్ం శతదినోతస్వ సందరభ్ంలో నాగేశవ్రరావు కాకినాడ వచిచ్నపుప్డు, 
రాజేందర్పర్సాద ఆ బృందానికి విందు ఇచాచ్రు. ఆ సందరభ్ంలోనే తన సినిమా ఉతాస్హానిన్ నాగేశవ్రరావుగారి చెవిని వేశారు. ఆయన ‘అలాగే’ అనాన్రు. 

 చదువు మీద ఉతాస్హానిన్ తగిగ్ంచేసుకుని, ఒకనాడు బయలేద్రి రాజేందర్పర్సాద మదార్సు చేరుకునాన్రు. ఆయన ఉతాస్హం, 
ఆశ – సినిమాలోల్ పాతర్లు ధరించాలని, నాగేశవ్రరావుగారి ఇంటోల్నే కొంతకాలం వునాన్రు – ‘సినిమాలోల్ వేషాల కోసం పర్యతన్ం చెయయ్డం ఎలా?’ 
అనన్ విషయం ఆలోచిసూత్. 

 “నువువ్ వేషాలు వెయెయ్చుచ్. కాని, చదువు మధయ్లో ఆపి రావడం ఎందుకు? బాగా చదువుకుని, డిగీర్ తెచుచ్కునాన్క 
రావచుచ్గా. డిగీర్ లేకపోతే ఎలా వుంటుందో – డిగీర్లు లేనివాడిని, నాకు తెలుసు. అందువలల్ వెళిళ్ బాగా చదువుకో.” అని నాగేశవ్రరావు సలహా ఇచాచ్రు. 
తిరిగి, రాజేందర్పర్సాద కాకినాడ వచిచ్, చదువు పూరిత్ చేసి, బి.యస.సి డిగీర్ తీసుకుని, తిరిగి 1957 లో మదార్సు చేరారు. ఈసారి వచిచ్నపుప్డు అతని 
ఉతాస్హం ‘నటన’ మీద నుంచి ‘వాయ్పారం’ మీదకు మళిళ్ంది. ఏదైనా ఒక సినిమా తీసుకుని తెలుగులోకి ‘డబ’ చెయాయ్లనుకునాన్రు. ఆ దృషిట్తో కొనిన్ 
చితార్లు చూశారు. వాయ్పార విషయాలూ అవీ మాటాల్డుకునాన్రు.  ఐతే, అంతలో సెట్ర్యిట చితర్మే తియయ్వచుచ్ననన్ ఆశ కలిగింది. కీ.శే. బి. రంగారావుతో 
కలిసి, తన తండిర్ గారి పేరిట ‘జగపతి’ సంసధ్ నెలకొలాప్రు. ‘అనన్పూరణ్’ చితర్ం నిరిమ్ంచారు. 1960 లో ఆ చితర్ం విడుదలయింది. జమున, జగగ్యయ్, 
నటించారు; వి. మధుసూధనరావు డైరకుట్ చేశారు. 
సిధ్రతవ్ం 

అటు తరావ్త, కళనూ కాసునూ సాధించే మంచి చితార్లు నిరిమ్ంచాలనన్ కోరెక్ అధికమైంది. నాగేశవ్రరావు, సావితిర్లతో ‘ఆరాధన’ 
తీశారు; తరావ్త ‘ఆతమ్బలం’ ‘అంతసుత్లు’ ‘ఆసిత్పరులు’ ‘అదృషట్వంతులు’ ‘అకాక్ చెలెల్లు’ ‘దసరా బులోల్డు’ చితార్లు నిరిమ్ంచారు. ఈ పదేళళ్కాలం 
రాజేందర్పర్సాద ను మంచి నిరామ్తగా నిలబెటిట్ంది. వీటిలోల్ ఎకుక్వ చితార్లు వి. మధుసూధనరావు డైరకుట్ చేశారు; సంజీవి ‘అకాక్చెలెల్లుల్’ డైరకుట్ చేశారు; 
రాజేందర్పర్సాద ‘దసరా బులోల్డు’ కు మొదటిసారిగా దరశ్కతవ్ం కూడా వహించారు. 

“నేను నటుడిని అవుదామని మదార్సు చేరాను. కాని, నిరామ్తగా మారాను. చితార్లు నిరిమ్ంచాలనన్ కోరిక మొదటోల్ లేదు. అలాగే, చితర్ం 
డైరకుట్ చెయాయ్లనన్ కోరిక కూడా నాకెనన్డూ లేదు. అసలు, ఆ ఉతాస్హామే లేదు. మా చితార్లు షూటింగ జరిగేటపుప్డు, సెటోల్కి వెళేళ్వాడిని కాదు. నా 
పనేదో నేను బయట కూచునే, చేసుకునేవాడిని. కాని, ఈ చితార్నిన్ డైరకుట్ చెయయ్మని ఎకుక్వగా ననున్ పోర్తస్హించినవారు – అనన్పూరాణ్ అధినేత 
దుకిక్పాటి మధుసూధనరావుగారూ, అకిక్నేని నాగేశవ్రరావుగారూ, వారి సతీమణి అనన్పూరణ్మమ్గారూ. 
కధకుడు: దరశ్కుడు: 
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 మూడు సంవతస్రాల కిర్ందట – ఒకనాడు, ఒకక్ణీణ్ తిరుపతి కొండ ఎకుక్తూ వుంటే, గార్మీణ వాతావరణంతో, ఒక చితర్ం 
ఎందుకు నిరిమ్ంచకూడదు? అనన్ ఆలోచన వచిచ్ంది. చినన్ కథ మెదడులో మెరిసింది. ఆనాటి నుంచి, ఆ కధ గురించి ఆలోచిసూత్నే వునాన్ను. కొంతవరకూ, 
కథకు రూపం రాగానే, నాగేశవ్రరావుగారితో చెపాప్ను. ఆయన ‘బాగానే వుంటుంది’ అనాన్రు. ఆ మాట తీసుకుని, రచయితతో కధ మీద చరచ్ చెయయ్డం 
సాగించాము. కధ తెర మీద ఎలా చెపాప్లి – అనన్ది నిరణ్యమైంది. వినన్వారందరూ పెదద్ కధ కాకపోయినా వినోదంగా వుందనీ, మంచి సంఘటనలు 
వునాన్యనీ అనాన్రు. ఇక – దరశ్కుడి సమసయ్ వచిచ్ంది. నాకు నమమ్కం వునన్ దరశ్కుల దగగ్రకు వెళిళ్, ఈ కథను డైరకుట్ చెయయ్వలసిందిగా కోరాను. కాని, 
వారందరూ చాలా బిజీగా వునాన్మని, కొంతకాలం టైమ కావాలనీ అనాన్రు. అపప్టికపుప్డే, ‘అదృషట్వంతులు’ విడుదలై చాలా రోజులైంది. వెంటనే ఏదైనా 
పార్రంభించాలి. ఆ ఊహతో ‘దసరా బులోల్డు’ ఆపి, ‘అకాక్ చెలెల్లు’ పార్ర్రంభించాను. ‘అకాక్ చెలెల్లు’ తరావ్త కూడా, నేను కోరుకునన్ దరశ్కులు బిజీగానే 
వునాన్రు. అపుప్డు నా శేర్యోభిలాషుల దగగ్రున్ంచీ మరింత పోర్దబ్లం వచిచ్ంది. “నీ కథ మీద నీకు నమమ్కం వుంది. నీకు అనుభవం వుంది. వరుక్లో నీకేం 
భయం లేదు. సెటోల్ నేను వుంటాను – వెంకటరతన్ం (ఛాయాగార్హకుడు) వుంటాడు. నువేవ్ డైరకుట్ చెయియ్.” అనాన్రు నాగేశవ్రరావుగారు. అలా, 
చాలామంది పెదద్లు ననున్ పోర్తస్హించారు; పోర్దబ్లమూ చేశారు. అవనీన్ ఆసరాగా తీసుకుని, నేనే డైరకుట్ చెయయ్డానికి నిరణ్యించుకునాన్ను. ఈ విధంగా 
నేను దరశ్కుడిగా మారాను గాని, ఆ వూహ నాకు మొదటున్ంచేకాదు, ఎనన్డూ లేదు. ఆతమ్ విశావ్సంతో, అందరి పోర్తాస్హంతో చితర్ం పార్రంభించాను. 
చితర్ంలో నటించే నటీనటులు గాని, తకిక్న టెకీన్షియనుల్ గాని, డిసిత్బూయ్టరుల్గాని, ఎవవ్రూ ననున్ ఏ మాతర్ం నిరుతాస్హపరచలేదు. అందరూ బాగా 
ఉతాస్హమే చూపించారు. సాధారణంగా, ‘కొతత్ దరశ్కుడు’ అంటే – ఎవరైనా కొంత నిరుతాస్హం చూపడం అనన్ది సహజం. నా అదృషట్ం కొదిద్ అలాంటిది 
నాకు సంభవించలేదు. ఏ కొదిద్ నిరుతాస్హం కనిపించినా నేను నిరుతాస్హ పడిపోయేవాడిని. ఒకక్సారి, ఎవరైనా నిరుతాస్హపరిసేత్ చాలు – ఉనన్ ఆతమ్ 
విశావ్సం, ఉతాస్హం అనీన్ తగిగ్పోతాయి. అలాంటిదేదీ, జరగకపోవడంతో, మరింత ఉతాస్హం తెచుచ్కుని చితర్ం డైరకుట్ చేశాను. కాదు – అందరి 
పోర్తాస్హబలమే నాచేత డైరకుట్ చేయించింది. 

 సినిమా నిరామ్ణం అనన్ది ఏ ఒకక్ వయ్కిత్ మీదా ఆధారపడినది కాదు. ఇంకే పరిశర్మలోనైనా కావచుచ్నేమో గాని, సినిమా 
పరిశర్మలో అందరూ సహకరిసేత్గాని, సినిమా పూరిత్ కాదు; విజయవంతమూ కాదు. ఆఫీసు బాయ మొదలుకును, ధియేటరోల్ని పొర్జెకట్ర ఆపరేటర వరకూ 
మధయ్ పని చేసే వయ్కుత్లందరూ చితర్ విజయానికి భాధుయ్లే. 

 ఐతే, నేను మళీళ్ దరశ్కతవ్ం చేసాత్నా – చెయయ్నా అనన్ది ఇపుప్డే చెపప్లేను. అసలు ఆ ఊహే నాకు లేదు. ‘దసరాబులోల్డు’ 
కధలో గాని, డైరక్షన లో గాని తపుప్లు  లేవనీ, లోపాలు లేవనీ నేను చెపప్డం లేదు. చాలా తపుప్లు ఉండొచుచ్. ఆ కధను ఇంకా బాగా, ఇంకా చకక్గా 
చెపప్డానికి అవకాశాలు ఉనాన్యి. మా శకిత్మేరకు, తృపిత్ మేరకూ మేము దానిన్ తెర మీదికి మలిచాము. అందరు టెకీన్షియనూల్, నటీనటులూ, తకిక్నవారూ 
అందరూ ఎంతగా నాతో సహకరించారో, చెపప్డానికి మాటలు లేవు. ఆ సహకార బలమే లభించి ఉండకపోతే – ఆ చితర్ం అలా తయారయి వుండేది 
కాదు! 

 పేర్క్షకులు ఎపుడూ ‘కొతత్దనం’ కోరుతూ వుంటారు – కధలోనూ, పాతర్ల సృషిట్లోనూ. ‘దసరాబులోల్డు’ లో కొంత కొతత్దనం 
వుంది. వాతావరణం, హీరో దుసుత్లు, పాతర్ పోషణా మొదలైనవి. ఇపుప్డు మళీళ్ అలాంటి వాతావరణంతోనే ఇంకో చితర్ం తీసేత్ బాగుండదు. తరావ్త ఏం 
తియాయ్లి ? అనన్ది సమసేయ్. కధ బాగా కుదిరితే, ‘జేమస్ బాండ టైప’ లో ఒక చితర్ం ఆరంభించాలని అనుకుంటునాన్ను – లోగడ అనుకునన్ ‘బంగారు 
బాబు’ చితార్నికి కొంత టైమ పటట్వచుచ్ కాబటిట్ ! 

 మేము మొదటున్ంచీ ‘ఆ’ గాని, ‘ఆ’ గాని మొదటి అక్షరంగా వచేచ్టుట్గా చితార్లకు పేరుల్ పెడుతునాన్మనీ, ఈ చితార్నికి 
ఎందుకు మారాచ్మనీ చాలా మంది అడుగుతునాన్రు. ‘అ’ గాని ‘ఆ’ గాని వచిచ్ తీరాలనన్ నిబంధనేమీ లేదు మాకు. కుదిరితే ఫరావ్లేదు గానీ, దానికోసంగా 
పర్యతిన్ంచి, ఏదో పేరు పెటేట్ అలవాటు లేదు. ‘అ’ మొదట వునన్ పేరు, కధకు సరిపోతే సరేసరి, లేకపోతే లేదు. అంతే. 
పర్భుతవ్ పోర్తాస్హం కావాలి  

 వరణ్ చితార్లు ఏ భాషలోనైనా సరే, కనన్ల పండువుగా, ఆహాల్దంగా వుంటాయి. కాని, తెలుగు సినిమా పరిశర్మ దురదృషట్ం 
వలల్, ఎకుక్వగా వరణ్ చితార్ల నిరామ్ణానికి ఆసాక్రం లేకుండా వుంటునన్ది. తెలుగు చితార్లు విదేశీయ మారక దర్వాయ్నిన్ ఆరిజ్ంచవనన్ దృషిట్తో – పర్భుతవ్ం 
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తెలుగు చితార్లకు ఎకుక్వగా కలర ఫిలమ్ కేటాయించడం లేదు. ఐతే, విదేశీయ మారకదర్వయ్ం ఆరిజ్ంచలేదని అనుకోవడేమేనా ? దానికి చెయయ్వలసిన 
పర్యతన్ం ఏమైనా వునన్దా ? నిజానికి ఆ పర్యతన్ం మనం చెయయ్డం లేదు. పర్భుతవ్ం తెలుగు చితార్లను కూడా విదేశాలకు పంపే ఏరాప్టుల్ చెయాయ్లి. ఏ 
దేశీయులకైనా, వారి భాష ఏదైనా సరే, అది పరభాషే గదా ! అటువంటపుప్డు తెలుగు భాషా చితర్ం ఎందుకని విదేశంలో ఆడకూడదో నాకు అరధ్ం కాదు. 
ఏ పరిశర్మయినా, పదికాలాలపాటు మనడానికీ, అభివృదిద్ చెందడానికీ పర్భుతవ్ం కూడా కారణమవుతుంది. కాని, మన సినిమా పరిశర్మకు మాతర్ం సరైన 
పర్భుతవ్ సహాయం ఏమీ లభించడం లేదు. ఆ మధయ్ కొందరు పారిశార్ర్మికులను విదేశాలకు పంపడానికి పర్భుతవ్ం అంగీకరించింది. సినిమా పరిశర్మకు 
సంబంధించిన వారిలో ననున్ ఎనిన్క చేసుకుని, ఆహావ్నించారు. నేను చాలా సంతోషించాను – సినిమా పరిశర్మకు కూడా మిగతా పరిశర్మలతో పాటు 
ఒక గురిత్ంపు కలిగిందని. కాని, ఆ తరావ్త, ఆ యాతర్ నుంచి ననున్ మాతర్మే పర్భుతవ్ం తపిప్ంచింది – కారణం సినిమా పరిశర్మ – గురిత్ంపబడడ్ 
పరిశర్మకాదని! ఏటా, ఎనోన్ కోటల్ రూపాయలతో, ఎందరో వయ్కుత్లతో పరిభర్మిసుత్నన్ పరిశర్మ – పరిశర్మ కాదా?—“ అని పర్శిన్ంచారు ‘దసరాబులోల్డు’ 
కధకుడు, దరశ్కుడు, నిరామ్తా ఐన రాజేందర్పర్సాద. 
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