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“భకత్ పర్హాల్ద"లో బాలతారగా పార్రంభించిన నా నట జీవితం మరో మధురమైన మజిలీ చేరుకుంది. అదే "ఓ సీత 
కథ". పర్హాల్దుడి పాతర్ ధరించేనాటికి నా వయసు 5. ఊహే సరిగా రాని పసి వయసులో నటించాను. ఆ నాటి 

సంఘటనల గురించి మా అమమ్ చెబుతూంటే మనసుస్ 
గగురొప్డుసుత్ంది. 

"పర్హాల్ద" షూటింగ జరుగుతూండగా ఓ రోజున ఒక 
నలల్ తార్చును నా మెడలో వేసుకోమనాన్రు. ఏ జంకూ 
లేకుండా ఆ మినాన్గును మెడలో వేసుకునాన్ను. అది నా 
మెడ చుటూట్ చుటుట్కుని తలమీద పడగెతిత్ంది. దూరంగా 
కూచుని ఉనన్ మా అమమ్ యధాలాపంగా షూటింగ 
దగగ్రకొచాచ్రు. నా మెడలో ఆ నలల్ తార్చును చూడగానే ఆమె 
గుండె ఝలుల్మనిపోయి, కోపంతో ఆవేశంతో దుఃఖంతో 
ఊగిపోతూ, "నా బిడడ్ మెడలో పామును వేసాత్రా? అది 
జడుసుకు చచిచ్పోతేనో? వదుద్. మీ షూటింగ వదుద్" అని 
కేకలేసూత్ంటే అకక్డునన్ పెదద్లు "అమామ్, అమామ్యి 
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తనంతట తానే ఆ తార్చును మెడలో వేసుకుందమామ్. భయంలేదు. పాపకు నిజంగానే పర్హాల్దుడే పూనాడమామ్. లేకపోతే 
అంత ధైరయ్ం, భకిత్ భావనా ఎకక్డున్ంచొసాత్యి?" అని చెపిప్ సమాధాన పరిచేసరికి చాలా కషట్మైపోయిందట. చినన్ పిలల్ - 
అదే మెళోళ్ పామును వేసుకుంది. నేను చూసూత్ ఊరుకోవలసి వచిచ్ంది కదా అనే దిగులుతో మా అమమ్ కూడా  ఏమయితే 
అయిదని అకక్డ బుటట్లో ఉనన్ ఓ పామును మెడలో వేసుకుందట. బరువుగా, మెతత్గా తడిగా పాము ఒంటిమీద 
పాకుతూంటే ఒళుళ్ ఝలుల్మని పోతూండగా అలాగే వంటి బిగువున షూటింగ అయేయ్వరకు ఉండిపోయిందట. 

మరొకటి "పర్హాల్ద"లోనే ఏనుగులతో తొకిక్ంచే సనిన్వేశం ఒకటుంది. ఏనుగులు పరుగున వసూత్ంటే ఆ గుంపు 
మీదికి ననున్ విసిరేసాత్రు. నా మీద అడుగు వెయయ్బోయిన ఏనుగు ఎతిత్న కాలు దించకుండా నిలబడి తరావ్త కాలు 
వెనకుక్ తీసేసుకుంటుంది. ఆ షాట తీసుత్నన్పుప్డు మా నానన్ అలాగే సప్ృహ తపిప్ పడిపోయారట. షాట అయిపోయింది. 
కానీ ఆయనకు సప్ృహ రావడానికి మరో రెండు గంటలు పటిట్ంది.  

ఇటువంటి గండాలనీన్ (గండాలని ఎందుకంటునాన్నంటే ఇటువంటి సనిన్వేశాలు చితీర్కరించేటపుప్డు ఎవరివలల్ 
చినన్ పొరబాటు జరిగినా ఇక "హరీ" అనవలసిందే) గడచి, మీ ఆదరాభిమానాలతో ఏ ఈడుకా ఈడు పాతర్లు ధరిసూత్, 
ఈనాటికి మీ ముందు "ఓ సీత కథ"లో సీతగా కనబడి, మీ ఆశీసుస్లు అందుకోబోతునన్ ఈ తరుణంలో నా నట జీవితం 
మీద "ఓ సీత కథ" పర్భావం గురించి మీతో నా అనుభూతులు, అనుభవాలు ముచచ్టించాలనుకుంటునాన్ను. 

సినీ నటజీవితంలో బాల తారలు చాలా తకుక్వమంది పెదద్యాయ్క నటులుగా, నటీమణులుగా కనపడతారు. 
చారీల్చాపిల్న తో "ది కిడ" చితర్ంలో నటించి, మనలన్ందరీన్ సమోమ్హితులిన్ చేసిన జాకీ కూగన వంటి బాలనటులే 
పెదద్యాయ్క నటజీవితంలో చినన్నాటి పర్మాణాలను అందుకోలేక పోయారని వినాన్ను. దానికి కారణం అవకాశాలూ, 
పరిసిథ్తులూ కలసి రాకపోవడం అనుకుంటాను. మీ అందరి ఆశీసుస్లవలల్ ఈ రంగంలో కృషి చేసే అవకాశాలు లభిసూత్నే  
వచాచ్యి. 

“ఓ సీత కథ”లో సీత పాతర్ గురించి డైరెకట్ర విశవ్నాధ గారు చెపిప్నపుప్డు అంత సోక్ప – వైవిధయ్ం ఉనన్ పాతర్ – 
కిల్షట్మైన పాతర్ లభించినందుకు నా మనసుస్ వెరిర్ ఆనందంతో ఉరకలూ, పరుగులూ వేసింది. అయితే పాతర్ లభించడం 
ఒక ఎతుత్, లభించిన పాతర్ను పోషించగలగడం ఒక ఎతుత్. సినిమా తియయ్డం అనన్ది ఒకరి మోనో యాక్షన కాదు. అదొక 
కంపోజిట ఆరట్. ఇందులో వివిధ దశలలో వివిధ వయ్కుత్ల నిపుణతలు ఉపయోగపడతాయి. వీటనిన్టినీ సమనవ్యపరచి, 
తాననుకునన్ రీతిగా పాతర్లను వెండి తెర మీదికి మలచే దరశ్కుని పర్తిభ ఎంతటిదో “ఓ సీత కథ”లో నటిసుత్నన్పుప్డు 
అరధ్మైంది. 
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“సతరీ అబలకాదు. పేర్మించినపుప్డు అమృతానెన్లా పంచి ఇవవ్గలదో ఆగర్హించినపుప్డు కరకంకాళి అయి, 
మనుషుయ్ల మనసుస్లోల్ని దౌషాట్య్నిన్ మారణ హోమం చేయగలదు.” అనే ఒక భావన చుటూట్ సీతనూ, మిగిలిన పాతర్లనూ 
ఊహించగలగడంలోనే విశవ్నాధ గారి పర్తిభ వయ్కత్మౌతుంది. 

విశవ్నాధ గారితో సెట మీద పనిచెయయ్డం ఒక మహతత్రమైన అనుభూతి. ఒక కళాతపసివ్ తపసుస్లో భాగం 
పంచుకుంటునాన్మనే పవితర్మైన భావనతో మనసుస్ నిండుతుంది. ఆయనతో పనిచేసిన చాలామంది నటులు, 
నటీమణులు ఎందుకలా ఆయనిన్ అభిమానిసాత్రో “ఓ సీతకథ” షూటింగ జరుగుతునన్పుప్డు నాకరధ్మైంది. సెటల్ మీద 
ఆయనలా నవివ్ంచగలగడం ఆయనకే చెలుల్. తాననుకునన్ భావం కమూయ్నికేట అయిందనుకునన్పుప్డు ఆయన పొందే 
ఆనందం పసిపాప నవువ్లా, సవ్చచ్ంగా, సిగధ్ంగా, మనోహరంగా ఉంటుంది. నాకేకాదు, నా తోటి నటీనటులకు, 
టెకీన్షియన లకు అందరికీ విశవ్నాధ గారితో పనిచేయడం ఉతాస్హకరంగా ఉనన్ ఆటలో పాలొగ్ంటునన్టుల్ంటుంది. 

ఆయన దరశ్కతవ్ం వహించిన “కాలం మారింది, చెలెల్లి కాపురం” చితార్లకు వరుసగా రెండేళుళ్ 'బంగారు 
నందులు' లభించిన ఆనంద సమయంలో పాంగోర్వ హోటలోల్ జరిగిన సనామ్న సభలో జగగ్యయ్గారు "శీర్ విశవ్నాధ 
నూటికి నూరుపాళుళ్ నటుడి దగగ్రున్ండి పరాప్రెమ్నస్ పిండగల నేరప్రి" అనాన్రు.  

"ఓ సీత కథ" చూసేత్ ఆయన అభిభాషణలో అతిశయోకిత్ లేదని మీరే అంటారు. 
"ఓ సీత కథ"లో సీత పాతర్ ఎంతో భావ సంఘరష్ణకు లోనై తరావ్త అదుభ్తమైన టార్నిస్షన తీసుకుని పెదద్ 

ముతత్యిదువుగా మారుతుంది. ఆ టార్నిస్షన చితీర్కరణలో ఆయన చూపించిన నేరుప్ అసమానం. 
విశవ్నాథ గారు సెటస్ లోకొచిచ్, ఇన సైప్ర అయి పనిచేసాత్రనిపించింది. ఉండబటట్లేక ఒకరోజు ఆయనేన్ 

అడిగేశాను. "కొంతమంది డైరెకట్రుల్ షాటస్ డివిజన కూడా రాసుకుంటారు. మరి, మీరు చూసేత్ డైలాగ లు కూడా ఒకోక్సారి 
సెట లో ఇంపూర్వైస చేసాత్రు?" అని. 

దానికాయన చెపిప్న సమాధానం ఏమిటంటే "పిచిచ్పిలాల్ పర్తిది సులభముమ్గా సాధయ్పడదులెముమ్. 
ఏదీ అంత సులభంగా సాధయ్పడదు. మనిషి మనిషిలా బతకాలంటే బోలడ్ంత విచక్షణాజాఞ్నానిన్ ఉపయోగించాలి. పర్తి 
డైరెకట్ర మొతత్ం చితార్నిన్ తన మనోఫలకం పైన చితిర్ంచుకుంటారు. ఆ తరావ్త గైడెనస్ కోసం ఊహలోల్ చూసిన దానిన్ 
కాగితం మీద రికారడ్ చేసాత్రు. అయితే, సెటస్ లోకి వచిచ్న తరావ్త అకక్డి వీలునుబటిట్, ఆరిట్సుట్ల అనుభవానిన్ బటిట్ 
అకక్డికకక్డ కొనిన్ మారుప్లు చేసుకుంటాం. అనుభవం పెరిగిన కొదీద్ కాగితం మీద రాయనకక్రేల్కుండానే బెర్యిన లో 
రికారడ్ అయిపోయి ఉంటుంది. ఆ బెర్యిన లో రాసుకునన్ దానిన్ ఇంపూర్వ మెటస్ తో సెలుయ్లాయిడ మీదికి టార్న సేల్ట 
చెయయ్డం జరుగుతుంది. దానికి అపారమైన ఏకాగర్త, సునిశితమైన అబస్రేవ్షన పవర, అలసటలేని ఇమేజినేషన కావాలి” 
అంటూ నవావ్రు. 
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ఎంత బేలెనస్డ్ మైండ ఆయనది. అందుకనే ఆయన చితార్లు అంత బేలెనస్డ్ గా ఉంటాయి. నటీనటుల దగగ్రున్ండి 
అంత బేలెనస్డ్ సబిట్ల పరాఫ్రెమ్నస్ ఆయన రాబటట్గలుగుతునాన్రనిపించింది.  

‘ఊరవ్శి’ శారదగారు “ఓ సీత కథ” చూసి, నా పాతర్పోషణ గురించి, ఇతర ఆరిట్సుట్ల పర్తిభావంతమైన నటన 
గురించి పతిర్కా ముఖంగా అభినందించారు. అడుగడుగునా దరశ్కుని పర్తిభ కనబడునన్దని శాల్ఘించారు. ఆ మహానటి 
అభిమానానిన్ చూరగొనడానికి నా అదుర్షట్ం, విశవ్నాధ గారి కుర్షి కారణాలని వేరే చెపప్కక్రేల్దు. 

“శారద”లాంటి, “ఓ సీత కథ”లాంటి మరింకెనోన్, అంతకనాన్ గొపప్ పాతర్లను ఆయన సృషిట్ంచాలని, ఆయన 
దగగ్ర పనిచేసే అదృషట్ం మళీళ్ మళీళ్ కలగాలని కాంకిష్సుత్నాన్ను. ఆంధర్పర్దేశ బంగారు నందులేన్ కాక రాషట్రపతి బంగారు 
పతకాలను కూడా అచిరకాలంలోనే అందుకోవాలని ఆకాంకిష్సూత్ – 

మీ ‘సీత’ కాబోతునన్, రోజారమణి. 
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