ఫాల్ష్ బాయ్క్

1

పాత నిమాలకు సంబంధించిన

లు.. నటీనటుల గురించి, నిమాల గురించి,

ంకేతిక

నిపుణుల గురించి.. వ రా..వ రా. తినెలా ఓ రి అలనాటి నీరంగంలోకి తొంగిచూదాద్ం

భానుమతి

( నిమారంగం 1963, జనవరి సంచిక నుంచీ)

సినీ కెమేరా ఎపుప్డైనా మీ హృదయంలోకి చొచుచ్కు పోయిందా ? వెండితెరతో మీరెనన్డైనా

ఐకయ్మైపోయారా ?
ఏ.వి.యం. వారి ’అణణ్య’ అనే తాజా తమిళ చితర్ం చూసూత్ంటే మీకా అనుభూతులు కలుగుతాయి. ఆ
చితర్ంలో ఒక కొతత్ భానుమతి కనిపిసుత్ంది; నటిగా మరో పదేళుళ్ ముందుకు పురోగమించిన భానుమతి కనిపిసుత్ంది.
’మాయామృగ’ అనే పర్ఖాయ్త వంగ నవల ఆధారంగా నిరిమ్ంచబడిన ఆ తమిళ చితర్ంలో ఇంకా ఎస.వి.రంగారావు,
హరనాధ, జానకి మునన్గు తెలుగు తారలతో పాటు ఆరితేరిన తమిళ తారలు కూడా నటించారు. కాని, భానుమతి
పకక్న వాళెళ్వరూ మనకు కనిపించరు. థియేటర నించి బయటకు వచాచ్క కూడా భానుమతి ఆ చితర్ంలో పర్దరిశ్ంచిన
హావభావ అభినయాలే మన కళళ్ ముందు మెదులుతుంటాయి.
ఒకక్ ముకక్లో చెపాప్లంటే ఆ చితర్ంలో ఆ పాతర్ భానుమతి కోసమే పుటిట్ంది; భానుమతి ఆ పాతర్ కోసమే
పుటిట్ంది. ఇదెంత మాతర్ం నిజమో తవ్రలో తెలుగులో కూడా వెలువడే ఆ చితర్ంలో మీరూ చూసాత్రుగా.
భానుమతి తవ్రలోనే తన ’ఆతమ్కథ’ రచనకు ఉపకర్మించబోతోంది. అంచేత ఇకక్డ ’నటి’గా ఆమె జీవితం
గురించే మీరు ఎకుక్వగా తెలుసుకుంటారు.
అసలు తొలుదొలత్ భానుమతి కెమేరా ముందు నటించలేదు. కర్మకర్మంగా అమె ధరించిన పాతర్లే ఆమెను
నటిగా తీరిచ్ దిదాద్యి. ఆ పాతర్లే ఆమెకు ఎనలేని పేరు పర్తిషట్లు సంపాదించి పెటాట్యి.
ఆమె ’నటి భానుమతి’ గా కాక ’ఒఠిఠ్ భానుమతి’ గా ఉనన్ రోజులవి..
అపుప్డామె వయసు పదమూడు, అపప్టోల్ ఆమెకు తెలిసిందలాల్ ఆమె నానన్గారు చూపే తోర్వలో నడవడం,
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ఆయన చెపిప్నటుల్ చేయడం, లేకపోతే ఎవరైనా పాడిన పాటను అనుకరించి కూనిరాగాలు తీయడం.

తన కంఠంలోని మారధ్వానిన్, మాధురాయ్నిన్ అందరూ మెచుచ్కుంటునాన్రనన్ విషయానిన్ కూడా ఆమె గురిత్ంచలేని అమాయకురాలు ఆ రోజులోల్.
అలాంటి అమాయకురాలికి మొటట్ మొదటిసారిగా ’వరవికర్యం’ చితర్ంలో పేదపిలల్ వేషం లభించింది, ఆ చితర్కథ ఏమిటి. అందులో ఆమె ధరించబోయే
పాతర్ సవ్భావం ఎలాంటిది అనన్ విషయాలేవీ ఆమెకు తెలియనే తెలియవు. తెలిసిందలాల్ ఆమె నానన్గారు ఎలా చేయమంటే అలా చేయడం.. అంతే.
“అమామ్య, నువువ్ కషట్పడి చేయవలసిందేమీ లేదు. ’వరవికర్యం’ లోని పేదపిలల్ పెదద్ల కటుట్బాటల్లో ఉనన్ పిలేల్ నువువ్ మాములుగా ఇంటోల్ ఎలా
మసలుతావో అలాగే కెమేరా ముందు నడుచుకో. అంతే,” అనాన్రు ఆమె నానన్గారు.
అడుడ్ చెపేప్ అలవాటో, లేక పెదద్ల మాటకు ఎదురు చెపేప్ ధైరయ్మో ఏ పలెల్టూరి పిలల్కు ఉంటుంది? అంచేత, ఆ అమామ్యికి నానన్గారు గీచిన
గీతలో నడవడమే అపుప్డు తెలిసిందలాల్..
ఇక ఆమెతో పాటు ఆమె నానన్గారు కూడా కెమేరా పకక్నే హమేషా ఉండిపోవలసి వచిచ్ంది. ఆపుప్డే ఆమెలో ఏదో చైతనయ్ం పర్వేశించేది ఏదైనా;
పని మీద ఆమె తండిర్ కాసత్ కనుమరుగైతే చాలు ఆమె నోటి వెంబడి డైలాగులు వచేచ్వి కావు. కొయయ్బొమమ్లా అచేతనంగా నిలుచుండి పోయేది.
ఆ చితర్ంలో ఆమె సంభాషణలనీ పకక్న ఉనన్ సహ నటీనటులిన్ చూసి ఎనన్డూ మాటాల్డిన పాపాన పోలేదు ఎదురుగా ఉనన్ తండిర్ని చూసూత్నే
డైలాగులు వలిల్ంచింది.
“రామామ్.. కూరోచ్.. లే... మాటాల్డు...” అని డైరకట్ర గారు తన ధోరణలో తాను చెపేప్వారు. ఆయన చెపిప్నటల్లాల్ ఆమె చేసేదే కాని, వొంచిన తల
మటుకు పైకి ఎతేత్ది కాదు.
ఆ చితర్ంలో ’పెళిళ్ చూపుల ఘటట్ం’.... ఆ ఘటట్ంలో తన ఇంటోల్ తనకే పెళిళ్ చూపులు ఏరాప్టైనటుల్గా భావించుకుందామె. ఆ ఘటట్ం పూరిత్గా
చితీర్కరింపబడే వరకు ఆమె వొంచిన తల ఎతత్లేదంటే నమమ్ండి. అపుప్డేదో పాట పాడమనాన్రు కూడా. అలాగే పాడిందామె.
ఆ దృశయ్ం అతయ్ధుబ్తంగా తయారైందని అనుకునాన్రంతా. అందులో అతిశయోకిత్ ఏమీ లేదు, ఇంతకీ. ఆ ఘటట్ంలో ఆమె ’ఆమె’ గానే ఉందే
కాని, అసలెకక్డ నటించింది ?
’లిప సిట్క – మేకప’ ఇతాయ్దులు భానుమతికి కొతత్గా పరిచయమయాయ్యి అపుప్డే. ముఖమంతా బిగదీసుకునన్టుల్గా చిరచిరలాడుతూంటే, చేతోత్
తడుముకుని, మేకప ని పాడు చేసుకునేదామె కొతత్లోల్.
ఆ చితర్ంలో అమె కోసం పర్తేయ్కంగా దుసుత్లేవీ తయారు చేయబడలేదు. ఆమె ఇంటోల్ ధరించే పావడా, ఓణీలతోనే కెమేరా ముందు నిలుచునేది.
ఆ దుసుత్లు కూడా తను నటిసుత్నాన్ననే భర్మను ఆమెలో కలుగనీయకపోవడానికి ఓ కారణం అని చెపప్కతపప్దు. ఆ దుసుత్ల వలేల్ ’హోమీల్’ గా ఉండడానికి
వీలయేయ్ది. ఆ రోజులోల్ ఆమె ఖదద్రు మాతర్మే వాడేది.
ఆమె ఆశలు, ఆశయాలతో, ఆమె మనఃపర్వృతిత్కి అనుగుణంగా ఉండడం వలేల్ ఆ ’వరవికర్యం’ లోని కథానాయకి కాళింది పాతర్ ఆమె
విజయానికి తొలి సోపానమని చెపప్క తపప్దు. ఆ పాతర్ ఆమె సవ్భావానికి అనిన్ విధాలా సరిపోయింది గనుకనే ఆమె ఏ మాతర్ం కషట్పడవలసిన అవసరం,
నటించాలిస్న అవసథ్ లేకుండానే నలుగురి మెపుప్దలను సంపాదించుకోగలిగింది.
ఆ చితర్ంలో మహాకవి సవ్రీగ్య బలిజేపలిల్గారు ఆమెతో పాటు నటించారు. ఆయన సవ్యంగా కాసత్ పొదుపరి. ఆయన ’లోభి’ పాతర్ ధరించారు
ఆ చితర్ంలో! తనకు మలేల్నే ఆయన సవ్భావానికి తగగ్ పాతర్ అయనకు లభించడం ఎంత విచితర్ం అనుకునేది భానుమతి.
“మాలతీ మాధవం, భకిత్మాల” వగైరా చితార్లలోని ఆమె నటన గురించి చాలా పతిర్కలు పర్శంసిసూత్ రాసిన విషయాల గురించి తెలుసుకొని
కూడా ఆమె సంతోషించలేకపోయేదంటే, అపుప్డు ఆమె ఎంత అమాయకురాలో మీరు ఊహించుకోగలరనుకుంటాను. కుమారెత్ నటన గురించి పొగుడుతూ
రాసిన వాకాయ్లను చదివి తన తండిర్ మురిసిపోతునన్ందుకే ఆ అమామ్యి సంతోషించేది ఆ రోజులోల్..
ఇపప్డవనీన్ తలచుకుంటుంటే తమాషాగా ఉంటుందామెకు.
ఇకక్డ ఒకక్ ముకక్ మాతర్ం చెపిప్ తీరాలి. భానుమతి ’భానుమతి’ గానే ఉండిపోయిన ’వరవికర్యం’ చితర్ంలోని పాతర్లాంటిది మాతర్ం మళీళ్
ఇంతవరకూ లభించనే లేదామెకు.
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ఆమె జీవితంలో మంగళవాదాయ్లు వినిపిసుత్నన్ శుభక్షణాలవి... ’కృషణ్పేర్మ’ చితర్ంలో నటిసూత్ండగా 1943 లో ఆ చితార్నికి సహాయ దరశ్కుడుగా
పని చేసుత్నన్ శీర్ రామకృషాణ్రావుతో ఆమెకు వివాహమైంది.
ఇక సినిమా వదుద్, నటనవదుద్ శీర్వారికి ఇంత వండి పెటిట్ ఇంటి పటుట్నే ఉండి పోవడం చాలని నానన్గారూ, ఆమే నిశఛ్యించుకునాన్రు.
కుంపటికి ఆమె దగగ్రయినా కెమేరాకు మాతర్ం దూరం కాలేకపోయింది.
’సవ్రగ్సీమ’ కథను చేతబటిట్, శీర్ బి.ఎన.రెడిడ్ గారు ఓ రోజు ఆమెను కలుసుకునాన్రు. ఆ చితర్ంలో ఆమెను ఒక పాతర్ ధరించాలనాన్రు. సుబిబ్ –
సుబుబ్లకిష్ – సుజాత అనే మూడు విభినన్ మనఃపర్వృతుత్లు గల పాతర్ అది.
సుబిబ్ – ఒక పలెల్టూరి పిలల్. అమాయకురాలు – కాని, దుడుకుతనం ఎకుక్వ. ఆ కేరెకట్ర తన కోసమే పుటిట్ందేమో అనిపించిందామెకు.
ఆ తరావ్త సుబుబ్లకిష్ – ఇది కూడా ఫరవాలేదు.
చివరికి సుజాత – ఆటపాటలోల్ ఆరితేరిన ఆరిందా... వలపు చూపులతో మాయ మాటలతో ఒక గృహసుథ్ని మనసును ఆకరిష్ంచి, సవ్రగ్ తులయ్మైన
అతని సంసారంలో చిచుచ్పెటేట్ పాతర్ అది. నిజానికి ఆ దుషట్ నాయకి పాతర్ ఆమె సవ్భావానికే విరుదధ్మైనది. ఈ కేరెకట్ర కోసం తను పుటట్లేదేమో
అనిపించకపోలేదామెకు మొదటోల్.
తిర్విధ మనసత్తావ్లు గల ఆ పాతర్ను ఎలా పోషించడం? అందుకు తగగ్ శకిత్ సామరాధ్య్లు తనలో లేవే అని మధనపడసాగింది భానుమతి. కాని, శీర్
బి.ఎన. రెడిడ్గారు ఆమెలో లేని ధైరాయ్నిన్ కలిగించి, చివరికి ఎలాగైతేనేం – ఆ పాతర్ను ఆమె ధరించడానికి ఒపిప్ంచారు.
పర్ఖాయ్త హాలీవుడ తార రీటా హేవరత్ నటించిన ’బల్డ అండ సాండ’ అనే అమెరికన చితర్ం నించే ’సవ్రగ్సీమ’ చితర్ంలోని ఆమె కేరెకట్ర
సృషిట్ంచబడింది.
“ముందు మీరోసారి ఆ అమెరికన చితార్నిన్ చూడండి.” అని రెడిడ్గారు చెపిప్ వెళిళ్పోయారు. అలాగే వెసెట్ండ (ఇపుప్డు మదార్సులోని మిడ లాండ)
థియేటర లో భానుమతి అ చితర్ం చూసింది. అందులో రీటా పర్దరిశ్ంచిన నటనకు భానుమతి ముగుధ్రాలయింది. రీటాను తెరమీద చూసుత్నన్ంత సేపూ
భానుమతిలో ఏదో నూతనోతాస్హం పొంగసాగింది. గిటార చేతబటిట్ అందులో పాడిన ఓ పాట ఆమె చెవిని ఇలుల్ కటుట్కు నిలిచిపోయింది.
ఆ చితర్ం చూసి వచాచ్క నాగయయ్ గారికి ఆ పాట బాణీని వినిపించిందామె. ఆయన ’సవ్రగ్సీమ’ చితార్నికి సంగీత దరశ్కులు. ఆమె పాట విని
ఆయన అమాంతంగా విసుత్పోయారు. “అమామ్య, నువేవ్ సవ్యంగా పాడేటటల్యితే, ఆ బాణీని సుజాత పాటకు ఈ చితర్ంలో పర్వేశ పెటాత్” అనాన్రాయన.
తాయ్గరాయనగర లోని వాహినీ పికచ్రస్ కారాయ్లయం మేడ మీద నాగయయ్ గారూ, నిరామ్త – దరశ్కులు బి.ఎన.రెడిడ్గారూ, భానుమతీ ఆ పాటకు
’బాణీ’ కూరాచ్రు. ఆ బాణీకి అనుగుణంగా రాయబడిన గీతం ఆమె చేతికి ఇవవ్బడింది.
అలా వాహినీ కారాయ్లయం మేడమీద బర్హామ్ండంగా హిట అయిన ’ఓహోహో-పావురమా!’ అనే పాట పుటిట్ంది.
ఈ నాటికీ అంత భావగరిభ్తంగా ఎవరు పాడినా ఆ పాటలో ఏదో జీవం ఉటిట్పడుతూనే ఉంటుంది.
’సవ్రగ్సీమ’ చితర్ంలో భానుమతి ఆ పాటను మైక ముందు పాడుతునన్పుప్డు, సెట మీద నటిసుత్నన్పుప్డూ కూడా ఆమె సమ్ృతి పథంలో రీటాహేవరత్
సదా మెదులుతూనే ఉండేది. “ఆ చితర్ంలో నా నటన పండిత పామరుల పర్శంసలనందుకునన్దంటే – ఆ ఘనతంతా రీటాదే. నిజానికి ఆ పాతర్
విషయంలో నేనామెకు ఎంతో ఋణపడి ఉనాన్ను,” అంటుంది భానుమతి.
’సవ్రగ్సీమ’ లో నటించడానికి పూరవ్ం ఆమె అపుప్డపుప్డు కెమేరా ముందు కాసత్ సంకోచిసూత్నే నిలుచొనేది. కాని, ఒకటి రెండు చితార్ల తరావ్త
ఆమెలోంచి ఆ జంకు గొంకులు అంతరాధ్నమై పోయాయి. తనకు తగిన, తనకు నచిచ్న పాతర్ లభిసేత్నే కాని నటించలేనేమో అనన్ భీతి కూడా ఆమె లోంచి
తొలగిపోవడంతో విభినన్ సవ్భావాలు గల పాతర్లను సునాయాసంగా నిరవ్హించే మనో నిబబ్రమూ, ధైరయ్మూ ఆమెలో కలిగాయి.
అంచేత తొలుత భానుమతి నటించాలనుకుని నటించలేదు. ఆ నటన అనేది (ఆమెలో అజాఞ్తంగా దాగి ఉందేమో అపుప్డు ఆమెకే తెలియదు)
ఆమెలోంచి సవ్భావసిదధ్ంగా బయటకు ఊడిపడేది. ఇపుప్డు మాతర్ం తను నటించాలి _ అనుకునే నటిసోత్ందామె. అవును ఆమె అలా కర్మేపీ నటిగా
మారింది. ’సాధనమున పనులు సమకూరు ధరణిలో’ అనన్ వేమనన్ సూకిత్ అక్షరాలా నిజమయింది.
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ఒకపుప్డు ’మంగమమ్ శపథం’ అనే జెమినీ వారి తమిళ చితార్నిన్ భానుమతి చూసింది అందులో మంగమమ్ పాతర్ ఆమెనెంతో ఆకరిష్ంచింది
చిలిపిదనం, శకిత్ సామరాధ్య్లు ఇతాయ్ది ఎనోన్ విశేషాలు గల పాతర్ అది.
“అటువంటి కిల్షట్మైన పాతర్ను ధరించాలని ఉందండీ నాకు,” అని భరత్ శీర్ రామకృషణ్తో తన మదిలోని కోరెక్ను ఎరుగపరిచింది భానుమతి ఓ
రోజు.
“మళీళ్ వాసన గారే ఆ చితార్నిన్ ఏ హిందీలోనో, తెలుగులోనో తీసేత్ తీయవచుచ్. అయినా, ఆ పాతర్ నీకే లభిసుత్ందని ఎలా అనుకోగలం? అంచేత
ఆ కోరెక్ను నీ మనుసులోంచి తొలగించుకోవాలిస్ందే.” అనాన్రాయన.
“మీరిలా నిరాశ కలిగ్సేత్ ఎలాగండీ? నేను వాసన గారిని ఎకక్డైనా కలుసుకోవడం జరిగితే, ఈ విషయం గురించి వారితో చెపప్డానికి
సంకోచించను.” అందామె నవువ్తూనే.
అయితే, అపప్టికే వాసన గారు ఆ చితార్నిన్ తెలుగు హిందీ భాషలోల్ పునరిన్రిమ్ంచడానికి పూనుకునాన్రనన్ విషయం ఆమెకు గాని, రామకృషణ్
గారికి కాని తెలియనే తెలియదు. విచితర్మేమిటంటే, వాళిళ్దద్రికీ ఆ సంభాషణ జరిగిన పక్షం రోజులకే వాసన గారి దగగ్రిన్ంచి వాళళ్కు ఫోన కాల వచిచ్ంది.
“వసుంధరాదేవి(వైజయంతి మాల తలిల్) ’మంగమమ్’ తమిళ చితర్ంలో తనే సవ్యంగా పాడి అతయ్దుభ్తంగా నటించింది. అపప్టోల్ ఆ పాతర్ను
పోషించడానికి తగు శకిత్ సామరాధ్య్లు గల నటి ఆమె ఒకక్తే అలాగే ఇపుప్డు మీ శీర్మతి గారొకక్రే నా హిందీ తెలుగు చితార్లలో ఆ పాతర్ను ధరించగల
సోథ్మత గలవారు. ఇంకెవవ్రూ ఆ పాతర్కు సరిపోరు. ఏమంటారు ?” అనాన్రట వాసన గారు శీర్ రామకృషణ్తో.
“నువేవ్మంటావ?” అనాన్రాయన భానుమతితో. అపుప్డామె ఏమని ఉంటుందో ఇకక్డ మళీళ్ రాయాలిస్న అవసరం లేదనుకుంటా. నటిగా ఆమె
జీవితంలో పొందిన ఆనందం ఇంతా అంతా కాదు_ అంటే ఆ రోజే !
ఆ మరాన్డే వాసన గారు వాళళ్ భవనానికి వచాచ్రు ’మంగళ’లో కథానాయకి పాతర్కు భానుమతి బుక అయింది.
అయితే అనుకోకుండా అకసామ్తుత్గా ఏరప్డిన ఓ చినన్ మారుప్ ఆమెలో అమాంతంగా నిరుతాస్హానిన్ కాసత్ కలిగించకపోలేదు ’మంగళ’ను
నిరిమ్ంచడానికి ముందు వాసన గారు ’అపూరవ్ సహోదరులు’ చితార్నిన్ తయారు చేయ నిశచ్యించినటుల్, ఆ తరావ్తే ’మంగళ’ తీయడం జరుగుతుందని
చెపాప్రు. బొంబాయిలో ఒక నిరామ్త ఆ కథనే చితీర్కరించడానికి సనాన్హాలు చేసుత్నాన్డని తెలిసినందు వలేల్ వాసన గారు హుటాహుటిగా ఆ నిరణ్యానికి
రావడం జరిగింది.
అయితే ఆ నిరుతాస్హం తాతాక్లికమైనదే కదా అని భానుమతి తనకు తాను నచచ్ చెపుప్కొని, తృపిత్ పడింది. అయినా, ఆ ’అపూరవ్ సహోదరులు’
చితర్ంలో ఆమె ధరించిన పాతర్కూడా చాలా కిల్షట్మైనదే. ఆ పాతర్ కాసత్ చినన్దైనా ఆమెలోని నటనా కౌశలానిన్ పర్దరిశ్ంచడానికి వీలయింది. ఆ చితర్ం
దావ్రానే భానుమతి అఖిల భారత మేటి నటిగా ఖాయ్తికెకిక్ంది.
ఆమె భరత్ శీర్ రామకృషణ్ దరశ్కతవ్ంలో వాళళ్ సొంత భరణి సంసథ్ నిరిమ్ంచిన తొలిచితర్ం ’రతన్మాల’. దివ్తీయ చితర్ం ’లైలామజున్’తో తెలుగు చితర్
చరితర్లో నూతనాధాయ్యం పార్రంభమైందనే చెపిప్ తీరాలి. నటీ నటుల పాతర్ పోషణ, సాంకేతిక నిపుణుల పనితనం, అనిన్ శాఖలోల్నూ ఉనన్త శిఖరాలను
అందుకునన్ ఆ చితర్ం బర్హామ్ండమైన విజయం సాధించింది తెలుగు, తమిళ భాషలోల్ కూడా. అదే సమయంలో తమిళంలో అపప్టి పేరు మోసిన హీరో
టి.ఆర. మహలింగంతో పోటీగా విడుదలయిన బాలాజీ వారి ’లైలామజున్’ చితర్ం టుప మని ఎగిరి పోయింది. ’పేర్మ, చకర్పాణి, వరుడు కావాలి.
విపర్నారాయణ, చింతామణి’ ఇతాయ్ది చితార్లను భరణి సంసథ్ నిరిమ్ంచింది.
ఆబాలగోపాలం ’మలీల్శవ్రి’ భానుమతి నటనకు ఒక గీటురాయిగా నిరణ్యించారు. ఆమె ’మహానటి’ అని వేనోళళ్ పొగిడారు. నిజమే, ఆ చితర్ంలో
ఆ కిల్షట్మైన పాతర్ను అతి జాగర్తత్తో పోషించడానికి భానుమతి తన శకిత్ సామరాధ్య్లనంతా వినియోగించవలసి వచిచ్ంది. సుపర్సిదధ్ నిరామ్త దరశ్కుడు శీర్
బి.ఎన.రెడిడ్ సమరిప్ంచిన ఆ చితర్ంలో ’మనసున మలెల్ల మాలలూగెనే’ అనే పాటను ఎపప్టికీ మనం మరచిపోలేము.
భానుమతిని ’డైరకట్ర’ గా చేసిన చితర్ం ’చండీరాణి’. ఆమె అలా దరశ్కతవ్ బాధయ్తను తలమీద వేసుకోవడం కాకతాళీయంగా జరిగినదే. అయితే,
“ఆ విషయంలో జోయ్సయ్ం కూడా కొంత ఫలించిందని చెపప్క తపప్దు.” అంటుంది భానుమతి నవువ్తూ.
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వాళళ్ కుటుంబానికి ఒక గురూజీ పరిచయమయాయ్రు. ఆయనిన్ భానుమతీ రామకృషణ్లు తరచు కలుసుకరావడం పరిపాటి. ఒకసారి ఆయన
“ఇంకో ఆరెన్లల్లోల్ మీరు చితర్ దరశ్కులైనా ఆశఛ్రయ్పడాలిస్న అవసరం లేదు,” అనాన్రు భానుమతితో. అపప్టికి ఆ దంపతులిదద్రూ నవివ్ ఊరుకునాన్రు.
అసలా తరావ్త ఆ విషయానిన్ మరిచ్పోయారు కూడా.
ఒకరోజు మాటల సందరభ్ంలో “మన కొతత్ చితార్నికి కథ గురించి ఏం చేశారు?” అంది భానుమతి, శీర్ రామకృషణ్తో.
ఆయన ఒక కథను వినిపించి. “ఈ చితార్నిన్ నువేవ్ తీసేయ... నేను మరో (బర్తుకు తెరువు) చితార్నిన్ డైరెకట్ చేయడానికి ఒపుప్కునాన్ను.” అనాన్రు.
“అదేమిటండీ?” అంది భానుమతి దిగాలుగా చూసూత్.
“ఏం? నువువ్ డైరెకట్ చెయయ్లేవా? అందుకు తగగ్ శకిత్ సామరాధ్య్లు, అనుభవం ఉండి కూడా ఆంత ధైరయ్ం లేకపోతే ఎలా? ధృఢ చితత్ంతో
ముందంజ వెయియ్. అవసరముంటే అపుప్డపుప్డు సెట మీదికి వచిచ్ సలహాలిసుత్ంటాలే..” అనాన్రు రామకృషణ్గారు.
ఆయన పోర్తాస్హమే ఆమెలో లేని ధైరాయ్నిన్ కలిగించింది.
’చండీరాణీ’లో కథానాయిక పాతర్లు రెండు ఆ దివ్పాతార్భినయనానిన్ భానుమతి ఓ వైపున నిరవ్హిసూత్, మరో వైపున దరశ్కతవ్ బాధయ్త కూడా తనే
చూసుకోవాలి. తానే కదా నటించేది అనే అశర్దధ్కాని, దరశ్కతవ్ బాధయ్త కూడా తనదే అనన్ భీతి కాని కలగకుండా చూసుకోవడంలో భానుమతి చాలా
సతమతమై పోయింది. పైగా అది తిర్భాషా చితర్ం కూడా.
“భానుమతి ఏమిటి, డైరెకట్ర గా ఆమెకు ఉనన్ అనుభవమేమిటి?” అనే తలంపుకు తావియయ్కుండా, అలక్షయ్ం ఏ మాతర్ం చేయకుండా సాంకేతిక
నిపుణులందరూ ఆమెతో కాసత్ భయపడుతూనే సహకరించారు.
దివ్పాతార్భినయనం విషయంలో తనే రెండు పాతర్లలో అగుపించవలసిన దృశయ్ంలో కెమెరాను ఎకక్డ ఉంచాలి, ఎలా టిర్క ఫోటోగర్ఫీ
నిరవ్హింపజేయాలి – అనే విషయాలలో భానుమతికి కాసత్ అనుభవం లేకపోయినా ఆమె నిరుద్షట్మైన పదధ్తిలోనే తన బాధయ్తను నిరవ్హించింది. చివరికి
పర్యతన్ం ఫలించింది. అంత చకక్గా అనిన్ బాధయ్తలూ తానేలా నిరవ్హించానా అనన్ ఆశచ్రయ్ం ఆమెలో కలగ్కపోలేదు. పూరత్యాయ్క చితర్ం చూసి ఆమె భరత్
కూడా చాలా ఆశఛ్రయ్పడాడ్రు.
“చండీ రాణి – చితర్ం కోసం నే పడడ్ శర్మ, చింత ననున్ ఒకక్ ఏడాదిలోనే మరో పది సంవతస్రాల వయసు మీరినటుల్ చేశాయి.” అంటుంది
భానుమతి తృపిత్గా నిశావ్స వదులుతూ.
చివరికి ఎలాగైతేనేం-ఆమె ఒక చితార్నిన్ డైరెకట్ చేసింది. వాళళ్ గురూజీ చెపిప్న మాట నిజమైంది.
కాని, ఆమె భరత్ మాతర్ం ఆ చితర్ నిరామ్ణానికి ముందు ఆమెకిచిచ్న మాటను నిలబెటుట్కోలేకపోయారు. ఆయన ఒకక్ రోజైనా భానుమతికి
సహాయంగా సెట మీదికి పరయ్వేక్షణకు గాను వచిచ్న పాపాన పోలేదు అందుకు కారణం – ఆ సమయంలో ఆయన ’బర్తుకు తెరువు’ చితర్ దరశ్కతవ్ంలో
మునిగి ఉండడమే.
తను దరశ్కతవ్ం వహించిన ’చండీరాణి’ ఒక మోసత్రుగా డబుబ్ చేసుకుంది కాని, అదే సమయంలో తన భరత్ డైరెకట్ చేసిన ’బర్తుకు తెరువు’ చితర్ం
మాతర్ం విజయఢంకా మోర్గించింది అయినా, ’చండీరాణి’ చితర్ నిరామ్ణంలో తనకు కలిగిన వినూతాన్నుభవాలను అనుభూతులను. ఆ చితర్ం చూచిన
అభిమానులు తన పటల్ చూపిన ఆదరాభిమానాలతో సంతృపిత్ చెందుతూ; ఆ చితర్ం అంతగా విజయం సాధించలేకపోయిందనే అసంతృపిత్ని భానుమతి
తనలోంచి తొలగించుకుంది. అపుప్డు ఏదో ఉతాస్హంలో, ఉదేవ్గంలో ’చండీరాణి’ చితర్ం కోసం భానుమతి అంతగా పడరాని పాటుల్ పడిందే కాని, మళీళ్
అలా అనిన్ బాధయ్తలనూ మరోసారి ఆమె తన మీద వేసుకో గలదో లేదో?
’రాజభకిత్’ అనే తమిళ చితర్ంలో భానుమతి ’మందాకిని’ అనే దుషట్నాయకి పాతర్ ధరించింది అది ఆమెకు గిటట్ని, ఆమె సవ్భావానికి పొసగని
పాతర్ అయినా, ఆ పాతర్ను ఒక విశిషట్ పంథాలో నిరవ్హించడానికి ఆమె ముచచ్ట పడింది. ఆ పాతర్కు ’ది కింగ అండ ఐ’ అనే చితర్ంలో పర్ఖాయ్త అమెరికన
నటుడు యూల బిర్నన్ర చూపిన హావభావ పర్కటనలు ఆమెకు ఇన సిప్రేషన ఇచాచ్యి. భానుమతి ఒకక్ పాటయినా పాడని చితర్ం ఆ ’రాజభకిత్’ అనే
చితర్మే. పాతర్ అనిన్ంటిలో భానుమతిని ఎకుక్వగా ఆకరిష్ంచినది ’బడదీది’. అది ఇంతవరకు ఆమె నటించిన పాతర్లనిన్టికీ ఎంతో విభినన్మైనది. ఆ మిగతా
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పాతర్లనీన్ ఒక ఎతుత్; ’బడదీది’ ఒక ఎతుత్. ఇందులో చిలిపిదనంతో కూడిన పలెల్ బాలిక వేషం లేదు. జీవితంలో ఒడుదుడుకులిన్ వేదాంతం వెనుక అణచి
పెటిట్న ఒక సతరీగాథ అది.
అంతకనాన్ కిల్షట్మైనది “అణణ్య” అనే తమిళ చితర్ంలో తను ధరించిన పాతర్ అంటుంది భానుమతి. అదే చితర్ం తెలుగు వరష్న లో ఆమె నటన
మన ఊహా శిఖరాలను మరింత అధిగమించవచుచ్ – అనడంలో అతిశయోకిత్ ఏమీ ఉండదు.
***
***
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