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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 

వరధ్ మాన దరకుడువరధ్ మాన దరకుడు  --   భరత్భరత్  
(( జయచితర్జయచితర్   ––  11999944,,  అకోట్ బర్అకోట్ బర్    సంచిక నుంచిసంచిక నుంచి  ))  

భరత సవ్గార్మం గుడివాడ దగగ్రి బేతవరం. ఆయన తండిర్ పారేపలిల్ 
సుబాబ్రావుగారు పర్ఖాయ్త రంగసధ్ల నటులు, సుపర్సిదద్ నటులు అకిక్నేని నాగేశవ్రరావు 
గారితో కలిసి అపప్టోల్ నాటకాలు వేసేవారు. అకిక్నేని గారితో ఏరప్డిన పరిచయంతో 
హైదరాబాద వచిచ్ అనన్పూరాణ్ సూట్డియోస లో దాదాపు ఒకటినన్ర సంవతస్రం పనిచేసి చితర్ 
నిరామ్ణానికి సంబంధించిన అంశాలనీన్ కుష్ణణ్ంగా తెలుసుకునాన్రు. తరావ్త 
నాగేశవ్రరావుగారే భరతిన్ దాసరినారాయణరావుగారి దగగ్ర దరశ్కతవ్ శాఖలో చేరిప్ంచారు. 
‘శివరంజని’ చితర్ం నుంచి ‘రొటేషన చకర్వరిత్’ వరకూ 35 చితార్ల వరకు 
దాసరినారాయణరావు గారి వదద్ దరశ్కతవ్ శాఖలో పనిచేశారు. ఆ అనుభవంతో “మువవ్”, 
“పేర్మిసేత్ పెళళ్వుతుందా” అనే టీ.వీ. ధారావాహికలకు దరశ్కతవ్ం వహించారు. అది చూసిన 
కిర్యేటివ కమరిష్యలస్ అధినేత కె.యస. రామారావు గారు డా. అంబేదక్ర చితార్నికి 
తొలిసారిగా దరశ్కతవ్ం వహించే అవకాశానిన్ భరత కి కలిప్ంచారు. 

తొలిసారిగా ‘డా. అంబేదక్ర’ లాంటి కిల్షట్మైన ఇతివృతత్ంగల చితార్నికి దరశ్కతవ్ం 
వహించడానికి కారణం, ఆ చితార్నికి దరశ్కతవ్ం వహించడంలో భరత అనుభవాలు … 
 ‘అసలు ననున్ ముందుగా కె. యస. రామారావు పిలిపించింది ‘బోయ ఫెర్ండ’ 
చితార్నికి దరశ్కతవ్ం వహించడానికే. కారణాంతరాల వలల్ ఆ చితర్ నిరామ్ణం కొదిద్గా జాపయ్ం 
కావడం వలల్ ఈ లోగా వారి ఆధవ్రయ్ంలోనే నిరిమ్తమైన ‘డా. అంబేదక్ర’ చితార్నికి దరశ్కతవ్ం 
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వహించే అవకాశం లభించింది. అదీ గాక మొదటి నుంచీ నాది ఒక రకమైన మొండి, మనసత్తవ్ం, ఏదైనా ఒకే అవకాశం నాకు 
లభించిందంటే, దానికి తగిన కృషి చేసి దానిన్ సదివ్నియోగ పరిచేంత వరకూ ఊరుకోను. ఆ రీతిగానే అంబేదక్ర చితార్నికి దరశ్కతవ్ం వహించే 
అవకాశం రాగానే అధైరయ్ పడకుండా, అంతకు ముందు అంబేదక్ర గురించి నాకు తెలియకపోయినా, ఆ చితర్ం కోసం అంబేదక్ర కు  
సంబంధించిన అనేక గర్ంధాలను చదవడం, వారితో సనిన్హిత పరిచయమునన్ వారిని వయ్కిత్గతంగా కలుసుకుని విషయాలు సేకరించడం 
చేశాను. ఆ చితర్ం విడుదలకు ముందు ఢిలీల్లో జరిగిన పీర్మియర షోకు రాషట్రపతి డా. శంకర దయాళ శరమ్ గారితో పాటు ఇరవై మంది కేందర్ 
మంతుర్లు అంబేదక్ర గారి తనయుడు పర్కాష అంబేదక్ర వచిచ్ చితార్నిన్ చూసి బావుంది అని మెచుచ్కునన్పుప్డు, ఆటెన బరో గాంధి లా ఈ 
చితర్ం కూడా చలన చితర్ చరితర్ లో నిలిచిపోతుందని ఆశీరవ్దించినపుప్డు నేను పొందిన ఆనందం వరణ్నాతీతం. ఓ కొతత్ దరశ్కుడికి అరుదుగా 
సంభవించే అనుభవం అది. ‘డా. అంబేదక్ర’ చితర్ం ఆరిధ్కంగా విజయవంతం కాకపోయినా, ఆ చితర్ం చూసిన పేర్క్షకులు, తదావ్రా 
పరిశర్మలోని వారు ఈ దరశ్కుడు ఎలాంటి చితార్నైనా దరశ్కతవ్ం వహించగలడు అనన్ సదభిపార్యానికి రావడం నా అదృషట్ంగా భావిసాత్ను.’ 
 భరత దరశ్కతవ్ంలోనే విడుదలైన ‘జంతర మంతర’ కధాగమనం గందరగోళంగా ఉందనన్ విమరశ్ ఉంది. దానిపై భరత వాయ్ఖయ్?! 
 ‘జంతర మంతర’ సినిమా కధలో ఎలాంటి గందరగోళం లేదు. ఇందులోని గబబ్ర సింగ పాతర్ధారి బాబూమోహన కి చకక్ని 
పేరొచిచ్ంది. ఈ చితర్ం ఒకక్ హైదరాబాద నగరంలోనే పది ధియేటరల్లో విడుదల చేసేత్ అనిన్ ధియేటరల్లోనూ విజయవంతంగా పర్దరిశ్తమైంది. 
ఇక నా తృతీయ చితర్ం ‘బోయ ఫెర్ండ’ విషయానికొసేత్ చితర్ం సాధ్యిని బటిట్ ఆలోచిసేత్ అది విజయవంతం అయినటేల్ లెకక్. కాకపోతే పై రెండు 
చితార్లు కేవలం ఆరు రోజుల వయ్వధిలో విడుదల కావడం వలల్ ఆశించిన మేరకు విజయానిన్ సాధించలేక పోయాయే తపప్, అసంతృపిత్కి 
గురిచెయయ్లేదు. అందుకే ఇకముందు నా దరశ్కతవ్ంలో వచేచ్ చితార్ల విడుదల విషయంలో చితార్నికీ, చితార్నికీ తగినంత వయ్వధి ఉండేలా 
జాగర్తత్లు తీసుకోబోతునాన్ను.’ 
 ‘తపసుస్’ చితర్ంలో భరత నటుడిగా కొతత్ బాధయ్త చేపటట్డానికి కారణం ఏమిటి? 
 ‘పర్తేయ్కంగా కారణం అంటూ ఏమీలేదు. నేను అనుకునన్ నటుల కాల షీటు నా చితర్ నిరామ్ణానికి అనువైన విధంగా 
లభించకపోవడంతో పర్తేయ్క తరహాలో సాగే పాతర్ను ఎవరు పోషించాలా అనన్ మీమాంస వచిచ్నపుప్డు మా శృతిలయ యూనిట 
సభుయ్లందరూ ‘మీరు సృషిట్ంచిన పాతర్ను మీరే ఎందుకు ధరించకూడదు’ అనే అభిపార్యం వెలిబుచచ్డంతో తపప్నిసరి అయియ్ నేను ఆ 
పాతర్ను పోషించాలిస్న వచిచ్ంది అంతకు ముందు నా చినన్ నాట మా తండిర్ గారితో పాటు ‘హరిశచ్ందర్’ నాటకంలో లోహితాసుయ్డు తదితర 
పాతర్లు ధరించిన కొదిద్పాటి నాటకానుభవం నాకు వుంది.’ 
 తపసుస్ చితర్ంలో భరత పోషించే పాతర్ ఎలాంటిది? 
 ‘మనసారా తాను పేర్మించిన యువతి మరొకరిన్ మనువాడితే ఆ యువకుడు మనసాత్పంతో ఏ విధంగా పర్వరిత్సాత్డో తెలిపే పాతర్, ఇది 
హిందీ చితార్లోల్ షారుక ఖాన పర్సుత్తం ధరిసుత్నన్ పాతర్ల కోవకు చెందినది. కధ వినన్ పర్తీ వారూ విభినన్మైన కధాంశం అని పర్శంసించారు. 
ముఖయ్ంగా సంగీత దరశ్కులు ‘రాజ – కోటి’ ఈ చితార్నికి అదుభ్తమైన బాణీలను అందించారు.’ 
 నటుడిగా, దరశ్కుడిగా, నిరామ్తగా ఒకేసారి అనిన్ బాధయ్తలను చేపటట్డం తలకి మించిన భారంగా మీరు భావించడం లేదా అనే 
పర్శన్కు భరత సమాధానం. 
 ‘అలా ఎపుప్డూ భావించడం లేదు. ఎలాంటి ఒతత్డికీ గురికావడం లేదు. ఎందుకంటే నేను దరశ్కతవ్శాఖలో సహాయకుడిగా 
ఉనన్పప్టిన్ంచి కూడా చితర్ నిరామ్ణ వయ్వహారాలోల్ పాలు పంచుకునే వాణిణ్. ఆ అనుభవం నాకిపుప్డు తోడప్డింది. దానికి తోడు నిరామ్ణంలోని 
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మరో భాగసావ్మి సి. యస. అవధాని గారు నాకు ఎంతగానో తోడప్డుతునాన్డు. వారు ఈ చితర్ంలో ముఖయ్మంతిర్ పాతర్ను కూడా 
పోషుసుత్నాన్రు.’ 
 భరత దరశ్కతవ్ం వహించిన ‘భాగయ్నగర’ హిందీ టెలీ ఫిలమ్ తవ్రలో దూరదరశ్న జాతీయ పర్సారాలోల్ పర్సారం కానుంది. ‘మా 
ఇంటోల్ ఇండియా’,’వీరుడు’ చితార్లు భరత దరశ్కతవ్ంలో తవ్రలో పార్రంభం కానునాన్యి. 
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COMMENTS 

https://koumudi.net/comments/june_2020/june20_flash_back_comments.htm

