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మదార్సు మహానగరంలో ఒక సభ జరుగుతోంది. ఆ సభలో వకత్గా 
ఆహావ్నించబడడ్ ముదిగొండ లింగమూరిత్ వేదిక పైకి రాగానే, నిరావ్హకులు 
ఆయన మెడలో మాల వేశారు, అతయ్ంత మధురమైన మందహాసంతో ఆయన 
మెడ వంచి మాల వేయించుకుని మైక దగగ్రకొచిచ్ - ఒక క్షణం ఆగి "నేనీ 
దండ తియయ్ను" అనాన్రు సీరియస గా. సభికులు కొందరు ఆశచ్రయ్ంగా 
చూసేత్, కొందరు గలగలా నవావ్రు, “అవును. ఎంతో ఆపాయ్యంగా వేదిక 
పైకి పిలిచి సగౌరవంగా మెడలో దండవేసేత్ వెయయ్క ముందే దానిన్ అందుకుని 
"అహహ నేను తగను, నేను తగను" అనన్టుట్ చేతులతో పటేట్సుకుంటారు. 
నేనీ దండని ఇలా మెడలో వుంచుకునే ఉపనాయ్సం కొనసాగిసాత్ను" అని 
ఆరంభించారు లింగమూరిత్. అంతకుముందు పర్సంగించడానికొచిచ్న 
వాళళ్ంతా అలా దండలు తీసేసినందుకు నిరసనగా. ఆయనది అంతటి 
తెగింపు! నిరొమ్హమాటం! 
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ఆ తరావ్త నాగయయ్గారొచాచ్రు మాటాల్డాడ్నికి. ఆయనకి దండ వేసేత్, వేసీ వెయయ్గానే తీసేయలేదుగాని, ఓ క్షణం 
వుంచి తీసేశారు లింగమూరిత్ గారి వేపు ఓరగా చిరునవువ్తో చూసూత్. "మా లింగమూరిత్ బావ దండ తియయ్ననాన్డు. కాని, 
ఇంతమంది పెదద్ల ముందు దండ వేసుకుని నిలబడడ్ం, సభా మరాయ్ద కాదు గనక, తీసేసాత్ంగాని, "తగం" అనన్టుట్గా 
కాదు. అసలు నిజమైన కళాకారుడికి మెడలో నితయ్ం కనిపించని మాల వుండనే వుంటుంది" అని తన ఉపనాయ్సం 
ఆరంభించారు నాగయయ్. 

సభానంతరం "బావ" లిదద్రూ “దండ” మీద మళీళ్ దండయాతర్ చేశారు ..... లింగమూ రిత్గారు ఎమోషనల .... 
నాగయయ్గారు సాఫుట్  .... తను అనన్దే నిజం అని లింగమూ రిత్గారు వాదనలోకి దిగితే, చిరునవువ్తో నాగయయ్గారు "నా 
ఉదేద్శం అది - నీ ఇషట్ం ఎలావుంది అలాగే కానీ" అనాన్రు. ఆ వాదన అయిపోయిన తరావ్త ఇదద్రూ ఆపాయ్యంగా 
“బావా” అని పిలుచ్కుంటూ, ఒకటై నడిచారు. 

ఇదద్రూ “బావా బావా” అని అంత ఆతీమ్యతతో పిలుచ్కునాన్, ధోరణిలో ఇదద్రూ భినన్ ధుర్వాలు: ఏ విషయం 
మీదా ఇదద్రూ ఏకాభిపార్యానికి రారనన్ అభిపార్యం మనకి కలిగించినా, లింగమూ రిత్గారిదే పై చెయియ్ అవుతుంది. 
ఆయనది అంతటి పటుట్: ఏ విషయం మీదా రాజీ పడని మనిషి! ఎదటివాళుళ్ ఏమనుకుంటారోననన్ మొహమాటం 
ఇసుమంత కూడా లేని, ముకుక్ సూటి వయ్కిత్ ముదిగొండ లింగమూరిత్. ఆయన ఎకక్డ మాటాల్డినా, ఏ సభలో మాటాల్డినా, 
ఎవరితో మాటాల్డినా ఆయన ధోరణిలో రాజీ కనిపించదు. అంతటి ముకుక్సూటి మనిషి గనకనే పర్తి సభకూ ఆయన ఒక 
అలంకారం, లింగమూరిత్ గారు వేదిక మీద నిలబడితేనే - హరష్వరష్ం కురిసేది - ఎవరోన్ బాగా దుయయ్బడతారని ..... 

మనకివునన్ నిజమైన. "కారెకట్ర ఆకట్రస్" లో లింగమూరిత్ ఒకరనన్ది - సూరుయ్డు తూరుప్న ఉదయిసాత్డనన్ంత 
సతయ్మైనది. ఆయన అనిన్ రకాల పాతర్లు ధరించారు. అనీన్ అంత ఉనన్తంగానూ ఒపిప్ంచారు. "వందేమాతరం" నుంచి 
చూసుకుంటే, వాహినీ చితార్లోల్ ఆయన చేసిన పాతర్లనీన్ భినన్మైనవే. ఏ పాతర్కీ ఏ పాతర్కి సంబంధం వుండదు. ఆయన 
ఫకుత్ దుషట్పాతర్లూ, హాసయ్పాతర్లూ, కరుణరస పర్ధాన పాతర్లూ ఎనోన్ ధరించారు, మెపిప్ంచారు. రంగసథ్లం మీదనే 
బాగా పండి, చితార్లోల్కి వచిచ్న మహానటుడాయన. మంచికంఠం, ఉచాచ్రణ వాటికి తగగ్ ముఖభావం ఆయన సొతుత్. 
అటు పౌరాణికాలు, ఇటు సాంఘికాలూ, జానపదాలూ ఏవీ ఆయనిన్ తపిప్ంచుకో లేదు: 
          ఆయన చాలా పార్కిట్కల మనిషి. లోతైన సట్డీగల మనిషి. ఎంతటి దరశ్కుడు ఎంత గొపప్గా చెపిప్నా తాను 
"కనివ్నస్" కాకపోతే ఒపుప్కోని మనిషి. "ఒకసారి మా బియన తోనే పడింది. నాకు. 'సవ్రగ్ సీమ' లో నేను భానుమతి 
తండిర్ని. పలెల్టూరువాడిని. హీరోని వలోల్ వేసుకోవాలని కూతురుతో చెపేప్ సనిన్ వేశంలో "ఎనాన్ళళ్ని ఈ బిగువు: చేతులు 
కలిపితే అనీన్ సరిపోతాయి. వాడేం దయయ్మా రాక్షసుడా? దగగ్రకెళిళ్ అంతా సరిచేసుకో" అని చెపాప్లి. నాకెందుకో 
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అందులో చమతాక్రం కనిపించలేదు. ఆ మాటే అనాన్ను బిఎన తో. "చమతాక్రం ఏం చేసాత్వో చెయియ్" అనాన్డాయన 
కోపంగా. ఆయనకి మెతత్గా. నచచ్జెపిప్ “నేను చెపాత్ను చూడండి. బాగుంటే వుంచండి. లేకపోతే లేదు." అనాన్ను. అని 
"వాడేం పులా, సింగమా! తెలివితేటలుండాలి. వూ" అని, 'వూ' అనడంలోనే చమతాక్రం చూపిసేత్, దరశ్కుడు బిఎన, 
రచయిత సముదార్లా ఇదద్రూ సరే అనాన్రు. సినిమాలో ఆ మారుప్ ఎంత బాగా పటుట్కుందీ జనానిన్!" అని చెపాప్రోసారి 
లింగమూరిత్-నటుడు తనదీ అని కొంత సొంతం చేసుకోవాలని చెబుతూ, అందుకనే ఇలాంటి "చాదసాత్లు" గల 
లింగమూరిత్ జోలికి పోని దరశ్కులు, నిరామ్తలు కూడా వునాన్రు. ఒక దశలో ఆయనకి సినిమాలు లేవు. ఖాళీగానే 
వునాన్రుగదా, ఎంతిసేత్ అంతా తీసుకుని నటిసాత్డని ఒక నిరామ్త తన చితర్ం పౌరాణికంలో నటించమని అడిగాడు. ' 
అలాగే' అని డబుబ్ మాట అడిగారు లింగమూరిత్. 'ఇంత' అనాన్డు నిరామ్త, "నేనొపుప్కోను. సినిమాలు తగొగ్చుచ్గాని, నా 
టాలెంట తగగ్లేదు. నా టాలెంట కి ఒక రేటుంది. ఆ రేటుకి పైసా తగగ్ను. సినిమాలోల్ వేషాలు లేకపోయినా 
ఫరావ్లేదుగాని, నేను పెటుట్కునన్ కనిషఠ్ పారితోషికానున్ంచి మాతర్ం కిందికి దిగను" అని కుండ పగలగొటిట్నటుట్ చెపప్డం 
ఆయనకే చేతనైంది. 
       "కనాయ్శులక్ం" నాటకంలో సాథ్నం నరసింహారావు మధురవాణి వేసేత్ లింగమూరిత్ రామపప్ంతులు వేసేవారు." 
పర్తిసారీ ఏదో చమతాక్రం జరుగుతూనే వుండేది. సేట్జి మీద ఓసారి ఒక కొతత్వాడు పూటకూళళ్మమ్ వేషం వేశాడు. 
చీపురుతో గిరీశానిన్ కొటట్బోయి ననేన్ కొడుతునాన్డు తెలియక. గిరీశం మంచంకింద లోపలగా, దూరివునాన్డు. అంచేత 
రామపప్ంతులు దొరికాడు - ఎవరైతే ఏం అవి పూటకూళళ్మమ్ రామపప్ంతులిన్ బాదడం మొదలెటాట్డు. నేను "ఇదేం 
గొడవరా" అని అటూ ఇటూ పరుగెతత్డంతో చీపురు కటట్ కింద పడిపోయింది. అది తీసి, పూటకూళళ్మమ్ చేతికిచిచ్ “వూ 
కొటుట్ ననేన్ కొటుట్. ఆ గిరీశంగాడు నీకు అందడు గనక ననేన్ కొటుట్" అనాన్ను వంగి. అపుప్డుగాని, ఆ పూటకూళళ్మమ్కి 
అరథ్ం కాలేదు. ఎవరిన్ కొటాట్లో. ఆ మాటికి అపప్టికపుప్డే పేర్క్షకులు మాతర్ం చపప్టుల్ కొటాట్రు. ఇదెందుకు చెపాప్నంటే, 
నటుడు అంటే రంగసథ్లం మీద నటించే నటుడు. రచయిత గీసిన వృతత్ంలోనే పరుగెతిత్తే లాభం లేదు. సందరభ్శుదిద్గా 
అవసరం అనుకునన్పుప్డు తానూ ఒక మాట అని, సందరాభ్నిన్ కాపాడగలిగే నేరుప్ వుండాలి "అని చెపేప్వారు. 
లింగమూరిత్. 

"టాకీ షాటస్ లో సైలెంట రియాక్షనస్ ఇవవ్డంలో లింగమూరిత్గారు గటిట్వారు "అనే వారు మారగ్దరశ్కుడు కె. వి. 
రెడిడ్. యోగి వేమస: చివరి దృశయ్ంలో వేమన ఆఖరిసారిగా అభిరాముని (లింగమూరిత్) హతుత్కునే షాటు, కెమెరా 
లింగమూరిత్గారి వీపును చూపిసోత్ంది. “వేమన కావలించుకోగానే తన ఒళుళ్ జలదరించినటూట్. పులకరించినటుట్ 
అభిరాముడు వీపులోనే ఎకస్ పెర్షన ఇచాచ్డు:” అని కె. వి. అభినందించేవారు. 
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"యాక్షన కంటే రియాక్షన ఇవవ్డం కషట్ం. మన రియాక్షన బావుంటే అవతలివాడి యాక్షను ఒకోక్సారి 
మెరుగవుతుంది. ఒకోక్సారి తరుగూ అవుతుంది" అని చెపేప్ ఆ మహానటుడు అనేక రేడియో నాటకాలోల్ కూడా 
పర్ముఖంగా పాలొగ్నాన్రు. "అకక్డ వాచకమే పర్ధానం. అంచేత మామూలుగా చేతులతో, కళళ్తో, ముఖంతో చేసే 
నటనంతా ఒకక్ కంఠంతోనే చెయాయ్లి" అని ఆ “సట్డీ” గురించి చెపేప్వారాయన. 

పానగల పారుక్లో సాయంకాలాల వేళలోల్ ఆ రోజులోల్ కనిపించే సినిమా మహామహులోల్ లింగమూరిత్ ఒకరు. 
“అందరూ పారుక్కి ఎందుకొసాత్రు. కాలకేష్పానికి. నేను మాతర్ం సొలుల్ బాతాఖానికి రాను. పనికొచేచ్ మాటలుంటే 
వుంటాను. లేకపోతే ఇంటికే" అని చెపేప్ ఆయనకి, అనవసర చరచ్ ఇషట్ం వుండేదికాదు. ఆ ‘బాతాఖానీ' లోనూ విషయం 
పుండాలి. తాను ‘ఎమోషనల' గా వాదించాలి: 

ఆయన చితార్లోల్ నటిసుత్నన్పుప్డు దృశయ్ంలో ఇంకో గొపప్ నటుడు కూడా వుంటే, ఆ నటుడి మీర తాను గెలవాలని 
.. దానికి ఏం చెయాయ్లనీ ఆలోచించేవారాయన. ‘పాండవవనవాసం' లో రంగారావు దురోయ్ధనుడు, లింగమూరిత్ శకుని. 
"ఈ సీనులో రంగణిన్ జయిసాత్ను చూడు" అని ఆయనంటే "రమమ్ను. నా శకిత్ నేనూ చూపిసాత్ను" అని రంగారావు 
అనేవారు. నటనలో అంతటి ఆరోగయ్కరమైన పోటీ! 

చివరి దశలో లింగమూరిత్ సనాయ్సాశర్మం తీసుకునాన్రు. పూరణ్సాతివ్కతవ్ంతో కనిపించేవారు. ఐతే, అపుప్డూ 
చమతాక్రాల మానలేదు. "చదువుకుంటునన్ రోజులోల్ మా మాసాట్రు తపుప్ చేసేత్ “ఓరి సనాన్సీ” అనేవారు. ఆయన మాట 
ఊరికే పోదు అంటారు" అనన్ది ఆయన చమతాక్రమే. 

పర్తి విషయానీన్ తరక్ం, సవ్భావం, శాసత్రంవీటితో రంగరించి విపులీకరించి చరిచ్ంచే లింగమూరిత్గారు ఎందరికో 
మితుర్డు, గురువు, ఆపుత్డు. ఆయన పాతర్లిన్ జీవింపచేసుకునన్టేట్ తన ధోరణిని జీవింపచేసుకునన్ భూమికా నిరవ్హణ 
సమరుథ్డు  
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