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‘ పర్ముఖ సంగీత దరశ్కులు తాతినేని చలపతిరావుగారు మాకు
దూరపుబంధువులు. ఓ రోజు ఇంటిలో వుండగా పర్ముఖ మాటల రచయిత
గణేషపాతోర్గారు అకక్డకు రావడం జరిగింది.
“‘మరో చరితర్' చితర్ంలో కమలహాసన సరసన నాయికగా
నటించేందుకు ఓ పదిహేనేళళ్ అమామ్యి కావాలని అనేవ్షిసుత్నాన్రు
కె.బాలచందర. పేపరోల్ కూడా అడవ్రటైజ చేసారు. ఎందరో అమామ్యిలు
వచాచ్రుకానీ ఏ ఒకక్రూ బాలచందరగారికి నచచ్లేదు. నీకేమైనా 'ఇంటెర్సట్'
వుంటే ఈ రోజు సాయంకాలమే నాలుగునన్ర గంటలకి బాలచందరగారిని
కలుసుకో" అని చెపిప్ వెళిళ్పోయారు పాతోర్.
సినిమాలోల్ నటించాలనన్ ఉతాస్హం వుంది. కానీ అది పైకి
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చెపప్డానికి వీలులేని పరిసిథ్తి. ఎందుకంటే నాకు నటన గురించి ఏమీ తెలియదు. అదీగాక నేను అపప్టోల్ తొమిమ్దో
తరగతి చదువుతూ వుండేదానిన్ కూడా.
కె.బాలచందర ఎలా వుంటారు? ఆయన ననున్ తన చితర్ంలో నటించడానికి సెలెకట్ చేసుకుంటారా? అని
ఆలోచిసూత్నే ఏ మాతర్ం 'ఇంటెర్సట్' లేకుండానే వెళాళ్ను.
'నీ పేరేమిటి?' అని అడిగారు బాలచందర, మొటట్మొదటిసారిగా నేను ఆయన ఆఫీసు గదిలో అడుగుపెటట్గానే.
'అభిలాష' అని ఠకుక్న సమాధానం చెపిప్, సూక్లోల్ అడిమ్షన కోసం నిలబడే విదాయ్రిధ్లా నిలుచునాన్ను.
పాతోర్గారికి చెపిప్ ఓ పేజీ డైలాగ రాయించి ఇచిచ్ 'పది నిముషాలోల్ చెపప్'మనాన్రు ననున్.
'అయిదు నిముషాలు చాలు' అని చెపిప్, నా ధోరణిలో నాకు తెలిసిన 'మాడుయ్లేషన'లో డైలాగ చెపాప్ను. తరావ్త
ఒక పాట పాడమనాన్రు బాలచందర.
వెంటనే 'రంభ-ఊరవ్శి-మేనక' చితర్ంలో రోజారమణి ఎలా డానుస్ చేసిందో అలాగే డానుస్ చేసూత్ పాడుతూ
నేలమీదబడి దొరల్డం పార్రంభించాను. అది చూసిన బాలచందరగారు 'ఇదేమిటి?' అని అడిగారు ఆశచ్రయ్ంగా.
'ఆ సినిమాలో రోజారమణి తన హీరోతో ఓ గారెడ్నోల్ ఇలాగే పాడుతూ దొరుల్తూ ఆడుతుంది' అని
సమాధానమిచాచ్ను.
కొనిన్ క్షణాల తరావ్త 'రేపే నీకు మేకప టెసట్' అనాన్రు డైరెకట్ర కె.బి.
'మేకప టెసట్' అయిన తరావ్త నా
మేకప సిట్లస్ 'చూసుకుని ననున్న్ నేనే నమమ్లేకపోయానంటే నమమ్ండి' ఆ తరావ్త ఓ పదిహేను రోజులపాటు
'సివ్మిమ్ంగ' నేరుచ్కొమమ్నాన్రు డైరెకట్ర. సరేనని చెపిప్ సవేరా హోటలోల్ వునన్ 'సివ్మిమ్ంగ పూల'లో ఈత కూడా
నేరుచ్కునాన్ను. కానీ 'సివ్మిమ్ంగకి సంబంధించిన

సనిన్వేశాలు మాతర్ం సినిమాలో చితీర్కరించలేదనుకోండి' అనాన్రు

సరిత నవువ్తూ తన సినీరంగ పర్వేశం గురించి చెబుతూ.
'మొటట్మొదటిసారిగా తెరకు పరిచయమౌతూ, కమలహాసనతో నటించేటపుప్డు మీరెలా ఫీలయాయ్రు?' అని
అడిగిన మరో పర్శన్కు సమాధానంగా 'కమలతో నటించే అవకాశం రావడం 'గొపప్ థిర్లిల్ంగ'గా అనిపించింది. చాలా
ఆనందంగా 'ఫీల'యాయ్ను.
నేను ఆ చితర్ంలో నటించిన మొటట్మొదటి సనిన్వేశం విశాఖపటన్ంలో చితీర్కరించారు. ననున్ మా వూరికి తిపిప్
పంపేసేటంతగా విసిగించేసాను డైరెకట్రగారిన్.
ఓ సందరభ్ంలో నేను కమల చేయి పటుట్కుని 'ఏమిటి? తపాప్?' అని అడగాలి.
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ఆ సనిన్వేశంలో నా రియాక్షన ఎలా వుండాలో కుష్ణణ్ంగా వివరించి చెపాప్రు దరశ్కులు బాలచందరగారు. కానీ
నావలల్నైతేగా.. అలాగే కషట్పడి. ఆయనచేత తెగతిటుల్ తిని చివరకు నటించేసాను. రెండు మూడు రోజులైన తరావ్త నాకు
అలవాటైపోయింది.
ఆ తరావ్త ఆయన 'ఈ సీనోల్ నువువ్ బాగా చేసేత్ ఓ చాకెల్ట ఇసాత్ను' అని అంటూ ఎంతగానో పోర్తస్హించేవారు. ఆ
యూనిటోల్ అందరూ ఇపప్టికి కూడా ననున్ ఓ పసిపిలల్ని చూసినటుట్ చూసాత్రు.
నేను మొటట్మొదటిసారిగా కెమెరా ముందు నిలుచునన్ రోజు 1977వ సంవతస్రం అకోట్బర 19వ తేదీ
విజయదశమి. నా జీవితంలో మరుపురాని రోజు. అనాన్రు గతానిన్ గురుత్కు తెచుచ్కుంటూ.
'మరో చరితర్' మొదలుకుని కె.బాలచందర దరశ్కతవ్ంలో ఇంతవరకూ మీరు ఎనిన్ చితార్లలో నటించారు? అని
అడిగినదానికి 'మరో చరితర్ తరావ్త తమిళ, కనన్డ భాషలోల్ తపుప్తాలంగళ, నూల వేలి (తమిళం - తెలుగు), ఎంగవూర
కనన్గి (తమిళం - తెలూగు): ఆడవాళూళ్ మీకు జోహారుల్, ఇది కథకాదు, 47రోజులు (తెలుగు -తమిళం): తనీన్ర తనీన్ర (తమిలం): కోకిలమమ్ (తెలుగు): అగిన్సాకిష్, అచచ్మిలైల్ అచచ్మిలైల్ (తమిళం) ఎరడు రేగళు (కనండం), ముగిల
మలిల్గె (కనన్డం) కలాయ్ణ అగదిగళ (తమిళం) అనే పందొమిమ్ది చితార్లలో నటించాను' అని సమాధానమిచాచ్రు.
'దరశ్కులు బాలచందర మిమమ్లిన్ దృషిట్లో పెటుట్కుని, మీకు సరిపోయే విధంగా పాతర్ను మలచి కథలను తయారు
చేసాత్రని చాలామంది అనుకుంటునాన్రు దానిపై మీ అభిపార్యం ఏమిటి?' అని అడిగిన దానికి 'కథలోని పాతర్లకు తగిన
పాతర్ధారులను ఎనున్కోవడం, అటువంటివారు దొరకని పక్షంలో వారి కోసం అనేవ్షించడం ఆయన అలవాటు.
అంతేగాని తారలను దృషిట్లో పెటుట్కుని వారికి తగగ్టుట్గా కథ తయారు చెయయ్డం అనన్ది ఆయన సవ్భావానికే విరుదద్ం -'
అని సప్షట్ం చేసారు సరిత.
'మీరు నటించాలనుకునన్ పాతర్, మీకు లభించని సంఘటన ఏదైనా మీ సినీజీవితంలో ఎదురైందా?' అనన్ పర్శన్కు
'ఉంది. 'అంతులేని కథ' కనన్డంలో తీసుత్నన్పుప్డు ననున్ నటించమనాన్రు. ఆ చితర్ంలో నేను నటించాలనన్ ఆశ
ఎంతగా వునాన్ కాలీష్టల్ పార్బల్ం వలన కుదరలేదు. అయితే అదే చితర్ంలో ఆ పాతర్ పోషించిన సుహాసినికి డబిబ్ంగ
చెపాప్ను. నేను ఆ సినిమాకి డబిబ్ంగ చెపేప్ నాటికి నేనూ కనన్డ రంగానికి కొతేత్.
తెరమీద బొమమ్ను చూసూత్ డబిబ్ంగ చెపేప్టపుప్డు నేనే ఆ పాతర్ను పోషిసుత్నన్టుట్గా ఫీలయాయ్ను. నా కోరిక
పర్కారం నేను నటించకుండా 'మిస' అయిన చితర్ం అదొకక్టే. అయినా ఆ పాతర్కు నేను డబిబ్ంగ చెపప్డం మూలాన ఆ
వెలితి నేనెపుప్డూ ఫీలవవ్లేదు.పైగా ఆ చితర్ంలో నేను నటించినటుట్ గొపప్ థిర్ల పొందాను.
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'భవిషయ్తుత్ గురించి మీ ఆలోచన ఏమిటి?' అనడిగిన చివరి పర్శన్కు సమాధానంగా 'తవ్రలోనే నూరు చితార్లు
పూరిత్ చేయబోతునాన్ను. ఒకవేళ నేను పెళిళ్ చేసుకునాన్ ఆ తరావ్త కూడా నటిసాత్ను. ఎందుకంటే రెండువందల యాభై
చితార్లలో నేను నటించాలనన్దే నా ఆశయం -' అని తన సిథ్ర నిరణ్యానిన్ సప్షట్ంగా తెలియజేసారు సరిత.
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