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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 

పింపింజల బాబ్రాజల బాబ్రా   
(( జయచితర్జయచితర్   ––  11998800,,  మామారిచ్రిచ్  సంచిక నుంచిసంచిక నుంచి  ))  

     కొందరిన్ ‘విధి’ తమాషాగా అలల్రి చేసుత్ంది; తన ఇషట్ం 
వచిచ్నటుట్ గిరగిరా తిపుప్తుంది; ఆడిసుత్ంది; పాడిసుత్ంది; ఆ చోదాయ్లు 
చూసి ఆనందంగా నవువ్కుంటుంది. ‘నా పరీక్షలోల్ నెగిగ్తేనే, ఆ వయ్కిత్ని 
ఒక దారికి చేరుసాత్ను’ అనన్ంతగా వుంటాయి విధి చేసే చేషట్లు. 
లేకపోతే పింజల సుబాబ్రావు లాంటి నేటి పర్సిదధ్ చితర్ నిరామ్త, తొలి 
రోజులోల్ అనిన్ తిపప్లు పడడం ఏమిటి ? అనిన్ అవసథ్లు 
అనుభవించడం ఏమిటి ? 

“నేను చదువుకునన్ది ఏమీ లేదు; వాయ్పారంలో అనుభవం 
అంతకంటే లేదు. పెటుట్బడి పెటట్డానికి నా దగగ్ర డబూబ్ లేదు. కాని నా జీవితమే నాకు ఎనోన్ పాఠాలు నేరిప్ంది; అనుభవాలు రుచి చూపించింది. ‘నా 
జీవితం’ అనే పుసత్కంలో నేను చదవుకునన్ పాఠాలతోనే, ఇవాళ నేను చితర్ నిరామ్తగా నిలబడాడ్ను. అందుకనే నా కృతజఞ్తలనీన్ నిరంతరం నా జీవితానికే 
చెపుప్కుంటూ వుంటాను” అనాన్రు సుబాబ్రావు.  

మచిలీపటన్ంలో, అపప్టి చినన్ సుబాబ్రావు చదువు మీద శర్దధ్ చూపలేదు. అది తనకి అవసరం అనన్ భావనా లేదు; దానిమీద అయిషట్మూ లేదు. 
తండిర్ గారు చేసే బటట్ల వాయ్పారంలో చేదోడు వాదోడుగా వుంటూ, అందులోనే సిథ్రపడాలనన్ ఉదేద్శం మాతర్ం ఉండేది.  

సుబాబ్రావులో చినన్పప్టున్ంచీ లోలోపల వీలైనపుప్డలాల్ తొంగి చూసూత్ వుండేది ఒక ‘కళ’, అది నటన. నటించాలని, నటుడిగా పేరు 
తెచుచ్కోవాలనీ ఆ అబాబ్యి ఆశిసూత్ వుండేవాడు. ఆ కోరిక ఫలించేసరికి, అతనికి ఇరవై నాలుగేళుళ్ వచేచ్శాయి. నాటక రంగం మీద అనుభవం 
సంపాయించాలనన్ ఉదేద్శయ్ంతో అతను నాటకాలు, సినిమాలు బాగా చూసూత్ వుండేవాడు.  
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మచిలీపటన్ంలోని నాటక సమాజం ‘వసంతవని’ లో జేరి, వాణీబాల, గోవిందరావులతో కలిసి సుబాబ్రావు - పలెల్పడుచు, కూలి పిలల్, నాటకం 
మొదలైన నాటకాలోల్ వేషాలు వేసూత్ వుండేవాడు.  

1954 లో ఓ తమాషా జరిగింది. ‘పలెల్పడుచు’ నాటకంలో సుబాబ్రావు - రంగయయ్ అనే దుషట్ పాతర్ ధరించేవారు. ఒకసారి పర్దరశ్న ముగిసిన 
తరావ్త, ఒకాయన ఆయనిన్ అభినందిసూత్ “చాలా బావుంది. సినిమాలోల్ జేరిపోకూడదూ ?” అని ఓ సలహా పారేశాడు. ఆ సలహాకు అదిరిపోయిన 
సుబాబ్రావు - ఆ ఉదేద్శం తనకు తటట్నందుకు తనని నిందించుకుని - ఆ రాతిర్ నిదర్పోకుండా ఆలోచించుకుని, వీలైనంత తవ్రలో మదార్సుకు 
రైలెకేక్యడానికి తీరామ్నించుకునాన్డు.  

ఆలోగా మరి కొంతమంది కూడా సుబాబ్రావును పోర్తస్హించడంతో, ‘55లో మదార్సు వచాచ్డాయన. కాని ఎవరిన్ కలవాలి ? ఎలా కలవాలి ? 
ఈ ఆలోచనలతోనే రెండు రోజులు గడిచి పోయింది. చేతిలో వునన్ డబుబ్లు ఖరచ్యిపోయేలోగా, ఏ నిరామ్తనో దరశ్కుడినో చూసి, తన కోరిక వెలల్డించి, 
వీలైతే, వెంటనే ఓ పాతర్ ధరించెయాయ్లి !...  

మూడో రోజున తెగించి, సుబాబ్రావు సూట్డియో లోకి వెళదామని వసేత్, గేటు దగగ్ర అడడ్ం వచాచ్రు. అతనికేదో భయం వేసింది. సినిమాలోల్కి 
రావాలనుకునన్ వాడికి ఇలా అడాడ్లు తగులుత్ంటే, ఎలా రాగలుగుతాడు ? లాభం లేదని ఆ రాతిర్కే, తిరిగి తన వూరు వెళిళ్పోయాడు. 

మరో సంవతస్రం అలా గడిచిన తరావ్త, లోపల రగులుత్నన్ ‘పిపాసాగిన్’ కి తటుట్కోలేక, మళీళ్ వచిచ్ నాలుగైదు రోజులుండి పారిపోయాడు.  
ఎవరైనా వునన్వూళళ్ నుంచి మదార్సు పారిపోయొసూత్ వుంటారు. తను మాతర్ం రెండుసారూల్ తన వూరికే పారిపోయొచాచ్డు. తనకేమిటో 

భయంగా వుంది. తనలాంటి వాళూళ్, తనని మించిన వాళూళ్ అకక్డ కనిపిసుత్నాన్రు. ఎలా పర్వేశించాలో మారగ్ం తెలియడం లేదు. ఎవరన్యినా 
అడుగుదాం అంటే, ఏమంటారో అని భయం! తన ఉదేద్శం చెపాప్లంటే భయం! ఊళోళ్ తిరగాలంటే భయం. ఈ భయాలతో తను సతమతమై 
పోతునాన్డు.  

ఒక రాతిర్ సుబాబ్రావు దీరఘ్ంగా ఆలోచించి, ఆలోచించి ఒక నిరణ్యానికొచిచ్ - ‘ఏమైనా సరే ఈ సారి తిరిగి రాకూడదు!’ అని తీరామ్నించుకుని, 
‘థైరేయ్ సాహసే లకిష్’ అనుకుని మరాన్డు మదార్సు బండెకాక్డు. అది ‘57లో, ఏమైతే అదే ఆవుతుందని, పర్యతాన్లు చెయయ్డం మొదలు పెటట్డంతో, 
అపుప్డూ అపుప్డూ వేషాలు వచాచ్యి. సారంగధర, భూలోకరంభ, తెనాలి రామకృషణ్ మొదలైన చితార్లోల్ సుబాబ్రావు చినన్ చినన్ పాతర్లో కనిపించాడు.  

ఐతే జీవితం చాలా గడుడ్గా వుంది. రోజు గడవడానికి సంవతస్రం పడుతోంది. తను తెచుచ్కునన్, తెపిప్ంచుకుంటునన్ డబుబ్ ఐపోతోంది. తన 
పర్యతాన్లు సరిగా ఫలించడం లేదు. ఆశలు బాగానే కనిపిసుత్నాన్ అవి మాతర్ం దిగంతాల అవతల ఉనన్ నక్షతార్లాల్ అతి దూరంలో వునాన్యి. అలా అలా 
మూడు సంవతస్రాలు గడిచాయి. ఈ మూడేళళ్ జీవితం సుబాబ్రావుకు ముపైప్ ఏళళ్ పాఠాలు చెపిప్ంది. తిండి లేనపుప్డు, నీళుళ్ తాగి పడుకోమంది; వేషం 
ఇవవ్లేకపోయిన నిరామ్తని చూసినపుడు, కుర్ంగి పోవదద్ంది. నడవలేక తిరగలేక అలిసిపోయినపుడు, డీలా పడిపోయి నిసాస్రం అయిపోకూడదంది. 

ఈ వేషాల కోసం ఇహ అవసథ్లు పడలేక సుబాబ్రావు పొర్డక్షన లైన లో కాలు పెటాట్డు. యన.యస.మూరిత్, యమ.యస.నాయక లు 
‘రామాంజనేయ యుదధ్ం’ తీసుత్నాన్రు. ఆ చితార్నికీ ‘సతీసుకనయ్’ చితార్నికీ సుబాబ్రావు నిరామ్ణ శాఖలో పని చేసి అనుభవం సంపాయించాడు. అంతకు 
ముందు అతనికి ఆ అనుభవం లేక పోయినా, చేరి పని చెయయ్డంతో - చాలా విషయాలు తెలిశాయి. తనకు తానే చాలా వయ్వహారాలు తెలుసుకుని, 
అనుభవజుఞ్డిలాగా పని చేసుకుంటూ పోయేవాడు.  

ఐతే,  అపప్టికీ విధి సుబాబ్రావును ఒక చోట శాశవ్తంగా కుదరచ్లేదు. ఇంకా ఆట ఆడించాలనుకుంది; ఇంకా పరీకిష్ంచాలనుకుంది. ఆ చితార్లు 
పూరత్యిపోయిన తరావ్త మరో సంవతస్రం పాటు సుబాబ్రావు మళీళ్ ఖాళీ !   

ఈ సంవతస్రంలో ఆయన పడని కషట్ం అంటూ లేదు. ఏం చెయాయ్లి ? ఎలా బతకాలి ? మళీళ్ వెనకిక్ వెళిళ్ అకక్డ చేసేదేమీ లేదు. ఇకక్డే వుండి 
ఏదైనా చెయాయ్లంటే, ఎందులోనూ అవకాశాలు రావడం లేదు. రోజులు తిండికీ, నిదర్కీ కరువై పోతునాన్యి.  

ఈ పరిసిథ్తిలో కొటుట్కు పోతూ వుండగా, చినన్ ‘తెపప్’ లాంటిది దొరికింది. పాత ఫిలుమ్ కొని, అమిమ్తే లాభం వసుత్ందని చూశాడు. తనకు ఒక 
కంపెనీ నుంచి, రావాలిస్న ముపైప్ రూపాయల కోసం తిరిగి, ఆ డబుబ్ పెటుట్బడి పెటిట్, పాత ఫిలుమ్ కొని, తెలాల్రే సరికే కాసత్ లాభానికి అమామ్డు. ఆ డబుబ్తో 
మళీళ్ కొంత కొని; మళీళ్ అమామ్డు. ఆ వాయ్పారం బాగానే కనిపించింది; పోర్తాస్హకరంగా వుంది. అంతే; ఆ వాయ్పారంలో తొందరగా చెయియ్ తిరిగింది; 
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రాణించారు; లాభాలు సంపాయించారు. అటు తరావ్త, ఆయనకు నటించాలనన్ తాపతర్యం తగిగ్పోయింది. సినిమాలోల్నే వుంటూ, వాయ్పారం 
చేసుకోవచుచ్ననన్ నమమ్కం గటిట్గా కుదిరింది.  

నిదానంగా ఒక తమిళ చితార్నిన్ కొని, ‘రాజ దోర్హి’ పేరిట డబ చేసి, విడుదల చేశారు. అది తొలి యతన్ం. అయితే, ఈ లోగా, మరికొనిన్ 
వాయ్పార రహసాయ్లు తెలిసి, పాత చితార్లు కొనడం, అమమ్డం వంటివి కూడా చేసూత్ వచాచ్రు.  

‘రాజదోర్హి’ తరావ్త, సెట్ర్యిట చితర్ం తియాయ్లని, ‘నానళ’ అనన్ తమిళ చితర్ం కొని, ‘హంతకులొసుత్నాన్రు జాగర్తత్’ అనన్ పేరిట చితర్ంగా 
తీశారు.  

ఆ రెండు చితార్లూ సుబాబ్రావుకు లాభాలు తెచిచ్ పెటట్కపోయినా, తాను కొనన్ పాత చితార్ల మీద కొదోద్ గొపోప్ వసుత్నన్ లాభాలతో  
నిరాశపడకుండా మళీళ్ మరో చితర్ం తీశారు  ‘రణభేరి’.  

“తొలినుంచీ నాకు నా వాయ్పారంలో భాగ సావ్ములు అంటూ లేరు. నేనొకక్డినే, అపప్టిన్ంచీ సొంతంగానే చితార్లు తీసుత్నాన్ను.” అని చెపాప్రు 
సుబాబ్రావు.  

‘రణభేరి’ తరావ్త  పేదరాశి పెదద్మమ్ కథ, లకీష్ కటాక్షం (యన.టి.రామారావుతో) వికర్మారక్ విజయం, సుగుణ సుందరి కథ, రౌడీలకు రౌడీలు, 
పిలాల్ పిడుగా, రాణీ అవుర జానీ (హిందీ) మాయా మచీఛ్ందర్ (యన.టి.ఆర తో) సీతా కళాయ్ణం (బాపు దరశ్కతవ్ంలో వచిచ్న ఈ చితర్ం విశేషమైన 
పర్శంసలు పొందిన చితర్ం) సీతారామ వనవాసం, అడవిమనుషులు, లకీష్ పూజ మొదలైన చితార్లు తీశారు. ఇటీవలే ‘మహాశకిత్’ విడుదల చేశారు. ‘తిర్లోక 
సుందరి’ విడుదలకు సిదద్ంగా వుంది. ‘రాహువు-కేతువు’ (సాంఘిక చితర్ం) పూరత్యి పోయింది. 

ఆరిథ్కంగా ఎలాంటి ఫలితం ఇచిచ్నా సరే, చితర్ం మీద చితర్ం తియయ్డం అనన్ది అరుదైన విషయం. ఆ అరుదైన విషయానిన్ సాధిసుత్నాన్రు 
గనుకనే, పింజల సుబాబ్రావు దక్షత గల నిరామ్తగా నిలబడాడ్రు; పర్ముఖ నిరామ్తగా పరిగణింప బడుతునాన్రు.  

“ఇనిన్ చితార్లు తీశాను. ఏదీ కకూక్రిత్ గానో, ఏదో రకంగానో తియయ్లేదు. ఆయా దరశ్కుల మాట మేరకు, వారు కోరిన సదుపాయాలు 
సమకూరుసూత్ అనిన్ చితార్లూ శర్దధ్తోనే తీశాను. అయితే, ననున్ బాధించే విషయం ఏమిటంటే. ఏ చితర్ం కూడా వంద రోజులు, నడవలేదనే ! అదే నా 
దురదృషట్ం” అంటారాయన. 

“ఇనిన్ సినిమాలు ఇలా వరసగా, తియయ్గలుగుతునాన్నంటే, అదంతా నా ఘనత అని నేను అనుకోను. కేవలం నేను పరిశర్మలో 
సంపాయించుకునన్ మంచితనమే నా చేత ఇలా వరసగా చితార్లు తీయిసోత్ందనుకుంటాను.” 

ఐతే ఆయన తీసిన చితార్లనీన్ పి.యస.ఆర. పికచ్రస్ పేరు మీదనే రాలేదు. కొనిన్ తన పేరు మీద తీసేత్ మరికొనిన్ంటిని ఆయన తన పిలల్ల పేరల్ 
మీద  పి.యన.ఆర, ఆనంద లకిష్ , బాలాజీ  అని తీశారు; తీసుత్నాన్రు.  

పింజల సుబాబ్రావు గారికి డిసిట్ర్బూయ్షన శాఖలో కూడా అనుభవం వుంది. పి.యస.ఆర పికచ్రస్ పేరిట హైదార్బాద లో డిసిట్ర్బూయ్షన సంసథ్ 
నడుసుత్నన్ది. కొంతకాలం కళాయ్ణి పికచ్రస్ లో భాగసావ్మిగా కూడా వుండేవారు.  

సినిమాలోల్ అవకాశాలు ఎలా ‘అదృషట్ం’ మీద కూడా ఆధారపడి వుంటాయో.. సినిమాల విజయం కూడా అదృషట్ం మీదనే ఆధారపడి 
వుంటుందని సుబాబ్రావు గటిట్గా నముమ్తారు. “అందుకనే, ఎనిన్ చితార్లు ఎంతటి భారీ తారాగణంతో వసుత్నాన్ కొనిన్ విజయవంతం కావడం; కొనిన్ 
కాకపోవడం” అంటారాయన.  

విధి చేతిలో మనిషి మరబొమమ్. అది తిపిప్నటుట్గానే మనిషి తిరుగుతాడు. విధి సుబాబ్రావునూ అలాగే తిపిప్ తిపిప్, చివరికి ఒక పర్ముఖ నిరామ్తగా 
నిలబెటిట్ంది. తవ్రలోనే ‘వంద రోజుల’ చితార్నీన్ తీయిసుత్ంది. ఆ పటుట్దలా, దీకాష్ సుబాబ్రావులో వునాన్యి గనక, ఆ రెండూ కలిసి విధినే తమ చేతులోల్ 
తిపుప్కుంటాయి. అందుకు సందేహం లేదు ! 

★★★  
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