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మూడు ముకక్ల అదద్ం ముందు అతడు తన ముఖానేన్ చూసుకుంటూ కూరుచ్నాన్డు. పర్పంచం చాలా
ముందుకెళిళ్ంది అని అతడికి అపుప్డే అనిపించింది. నలభైయాయ్రు సంవతస్రాల వయసు ముఖానిన్ ఇరవై సంవతస్రాల
కాలేజి యువకుడి మొహంలా మారుసుత్నన్ వైఖరి అతడికి ఆశచ్రయ్ం కలిగించింది. అతడి నెరిసిన వెంటుర్కలను వెనికిక్
దువివ్, అనవసరమైన వాటిని కతిత్రించి, హేర డై పోసి, బోల్యర తో గాలి ఊదడంలో కేశాలంకారి మగున్డుగా ఉనాన్డు.
అతడి పేరు బాబు అని గురుత్. ఈ పేరుల్ కూడా ఈ మధయ్ సరిగాగ్ గురుత్ండవు. చితర్ం విడుదలైనపుప్డు ఇతడి పేరు మధయ్లో
ఎకక్డో ఒక పెదద్ టైటిల కారుడ్లో చినన్దిగా కనబడుతుంది. ఇదే తమాషా అనిపించింది. తన కీరిత్ కోసం పనిచేసేవాళెళ్ంత
మంది ! తనను యువకుడిగా చేసి, తన విలువను పెంచే కేశాలంకారి కీరిత్ పెరిగేది మాతర్ం, అతడు చితర్నటుడు ఉతత్మ
కుమార గారి కేశాలంకారి అని చెపిప్నపుప్డే !!
“సార.. షాట రెడి... రావాలట “
పకక్నే ఉంచుకునన్ ఫైలు నుండి ఇంకోసారి తన

సంభాషణలను చూసుకునాన్డు ఉతత్మ. అదే

అరిగిపోయిన పాత డైలాగు “ శాంతా ! నేను నినున్ పేర్మిసుత్నాన్ను. నా పేర్మకు ఈ ఆకాశమే సాకిష్. ఇకక్డి ఈ చెటుట్
చేమలే సాకిష్... ఎవరడుడ్ వచిచ్నా నేను నినేన్ పెళిళ్చేసుకుంటాను” ఇలాంటి సంభాషణలను అతడు ఎనిన్సారుల్
ఊదరగొటాట్డు ! ఇపుప్డు షాట ఇచిచ్న తరువాత మళీళ్ డబిబ్ంగ లోనూ దీనేన్ చెపాప్లి... ఊరికే సంభాషణలు రాసేవాడికి
వందలకొలది డబుబ్లిసాత్రు. హిరోయిన ఎవరని చెపేత్ తనే ఈ మాటలు రాసేవాడు అని ఉతత్మ కు అనిపించింది. ఇవనీన్
కృతిర్మం అనిపించాయి.
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ఉతత్మ కు అనేక సారుల్ ఆశచ్రయ్ం కలిగింది. నిజ జీవితంలో సామానయ్ పర్జలు తమ పేర్మను ఎలా
వయ్కత్పరుసాత్రు ? సినిమాలో ఒక షాట తియయ్డానికి ఎంత సిదధ్ం చేసాత్రు ! సంభాషణలు రాసేవాడి హోటల ఖరుచ్లు
భరించి, మందు పోయించి, డబుబ్లిచిచ్ సంభాషణలు రాయిసాత్రు. హీరోను బతిమాలుకుని కాలీష్ట సంపాయిసాత్రు.....
ముడి ఫిలిం అని తనున్కుంటారు. నేపథయ్ంలో వయొలిన ను వైంయ అనిపిసాత్రు. డబిబ్ంగ, మికిస్ంగ, రికారిడ్ంగ, ఎడిటింగ
ఇలా ఎనన్ని !
ఒక అబాబ్యి-అమామ్యి పేర్మించుకోవడం ఇంత దుబారానా ? ఇంత జరిగాక ఆ డైలాగ చెపేప్
సమయంలో ఎదురుగాగ్ ఉనన్ కెమెరా కనున్ను చూసూత్ ఆ మాటను చెపాప్లి. అదే సినిమా హిరోయిన
ఇంకేదో సినిమా కోసం ఇంకో డైలాగ ఇంకేదో ఊళోళ్ చెపూత్ ఉండొచుచ్.... ఒక ఫాయ్ంటసీ చితర్ంలోనే
పేర్మించడం ఇంత కషట్మైనపుప్డు, నిజ జీవితంలొ సినిమా నాయకుడికునన్ ఏ అరహ్తలూ లేని, మొదటి రాయ్ంకు
రాకపోయినా, గురర్ం వీపు పైన జటాక్ సవారి చేసినపుప్డు మాతర్మే తన దేహ భారానిన్ మోపే, ఈత కొలనును తన
జీవితంలోనే చూసి ఎరుగని, ఆతమ్నూయ్నతా భావం కల సామానుయ్డొకడు అమామ్యికి “ నేను నినున్ పేర్మిసుత్నాన్ను” అని
ఎలా చెపాత్డు అని ఉతత్మ కు కుతూహలంగా ఉండింది. శీర్ సామానుయ్డి కలలు ఒక అమామ్యిని పెళిళ్ చేసుకుని ఒక చినన్
ఇంటోల్ సుఖంగా జీవించే సాథ్యికి మాతర్మే వచిచ్ ఆగిపోతాయేమో ! ఆ అమామ్యి ఆలోచనలో తన భరత్ పాడడం కానీ,
ఊటి కాశీమ్ర సింగాపుర లను ఊహించుకోవడమైనా వీలవుతుందా ? ఈ మాదిరి కలప్నాతీత కలప్నా లోకానికి ఉతత్మ
అపుప్డపుప్డు వెళళ్డం కదుద్.
“సర ! రావాలట. షాట రెడి. మీకోసం అందరూ వెయిటింగ...”
“అవునా ! సారి. ఇపుప్డే వసుత్నాన్. రెడి”
ఉతత్మ ఫోల్ర పైకి వెళిళ్ అకక్డ తాతాక్లికంగా చేసిన ఒక తీగను పటుట్కుని నిలుచ్నాన్డు. దరశ్కుడు అతడి
వదద్కు వచిచ్ ఒక రైలింగ పైన కెమెరా చలించే తీరును, ఈ షాట కు వయ్కత్పరచాలిస్న భావాలను వివరించాడు. ఉతత్మ
లోలోపలే నవువ్కునాన్డు. ఈ పనిని తను ఎనోన్ సారుల్ చేశాడు. సరే. చెపప్డం వాళళ్ ధరమ్ం, చెపాత్రు. వాళళ్ సంతోషం
కోసం తనూ వింటాడు. నటుడిగా వాళుళ్ చెపిప్ంది వినడం తన ధరమ్ం. “ రెడి” అనే ఒక పెదద్ గొంతు అరిచేటపప్టికి,
ఇంకెవరో “లైటస్” అని అరిచారు. ఉతత్మ మొహం పైన మంట పుటిట్ంచే వెలుగు పడింది. అతడు లోపలే చెమరాచ్డు. ఒకక్
చినన్ పిలల్వాడు యాంతిర్కంగా కాల్పర పటుట్కునాన్డు. దాంటోల్ “మహాలకీష్ పొర్డక్షనస్, శుభ వివాహం, సీన 15, షాట 2,
టేక 1 “ అని రాసుంది. ఉతత్మ మొహం ముందు తీసుకొచిచ్ దానిన్ ఫట అని మోగించాడు. ఎకక్డి నుండో “ రోల
కెమెరా” అనే గడుసు కంఠం ఆదేశం వచిచ్ంది. తరువాత “ యాక్షన” అని అరిచారు. ఈ అనిన్ గలభాల నడుమ
భావనలను దేహం, మనసులలో తెచుచ్కుని వెంటనే చెపాప్లి. నాటకాలే మేలు... పాతర్లో ఇమడడానికి కొంత
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సమయమైనా ఉంటుంది. ఇకక్డ అలా కాదు. ఉతత్మ కెమెరా వైపు తిరిగాడు. ఇపుప్డతను ఇరవై సంవతస్రాల కాలేజి
విదాయ్రిథ్- యువకుడు. తన సంభాషణను అపప్జెపాప్డు : “ శాంతా, నేను నినున్ నా జీవితాని కంటే ఎకుక్వగా
పేర్మిసుత్నాన్ను. దీనికి ఈ పారుక్ చెటేల్ సాకుష్లు. మనం పెళిళ్ చేసుకుందాం. ఈ పర్పంచంలోని ఏ శకిత్కీ మన పెళిళ్ని
ఆపడానికి వీలుకాదు. దీనికి తిరుగులేదు.”
“కట”
“సర. డైలాగ మారాచ్రే. ఎఫెకేట్మో అదే విధంగా ఉనన్టుట్ంది. ఇంకో టేక తీసుకుంటే మంచిదేమో
అనిపిసుత్ంది. జసట్ ఒన మోర”
“ సరే. నేను రెడి”
ఇంకోసారి షాట తీసే కారయ్కర్మం పునరావృతమయింది. ఈ సారి దరశ్కుడు తృపిత్ చెంది “ ఒకె”
అనాన్డు. దేనైన్నా ఒకేసారికి ఒపుప్కునే బుదిధ్ ఈయనకు ఉనన్టుట్ లేదు. ఉతత్మ కు ముందు షాటే బాగుండిందని
అనిపించింది. అయినా ఈ షాట లో తన నటను చూపడానికి కానీ, భావనలను పేర్రేపించే లోతు ఆలోచన కాని ఉతత్మ కు
కనిపించలేదు. ఎనోన్ సంవతస్రాల నుండి దీనేన్ చేసుత్నాన్డు. హాయ్కీన్డ అని ఎవరో దీనిన్వివరించారట. ఇదీ యాంతిర్కత
పరమావధి కాకపోతే మరేమిటి ?
షాట తరువాత వచిచ్ కురీచ్లో కూరుచ్నాన్డు. మూడు గంటల మేకప సిదధ్తకు జరిగిన ఈ రోజు పని ఇదే.
వేలాది రుపాయలను తీసుకునాన్క చేసే పని ఇంతే. దరశ్కుడు వచిచ్ ఉతత్మ పర్కక్న కూరుచ్నాన్డు. ఉతత్మే మాటలు
కలిపాడు.
“కాదండీ, ఈ సీనోల్ నాయకి కూడా ఎదుట ఉండి ఆమెను హతుత్కుని ఈ డైలాగ చెపుప్ంటే ఇంకా మంచి
ఎఫెకట్ వచేచ్ది కదా...ఫేర్మ లో ఒకక్డినే పెటిట్ పేర్మ సీన తీయడం నాకెందుకో సహజమనిపించలేదు.”
“మీరు చెపేప్ది కరెకట్ ఉతత్మ. కానీ డేటస్ సూటవటేల్దు కదా. అందుకే కాంపర్మైస కావాలొస్చిచ్ంది. ఇపుప్డే
మీ ఇదద్రి జోడి సినిమా హిట అయియ్ంది. ఏపిర్ల మొదటి వారంలోనే రిలీజ చేసేత్ ఇది కూడా మంచి సకెస్స అయేయ్
అవకాశం ఉంది. రిలీస డెడ లైన ఉండబటిట్ తొందర తొందరగా పనుల్ ముగిసుత్నాన్ం. మీకెందు దీని గురించి ? పికచ్ర
చూడండి. మంచి ఎఫెకట్ కనిపిసుత్ంది. మన ఎడిటరేం సామానుయ్డు కాడు. కదూ “
దరశ్కుడి మాటలకు అతడు తల ఊపాడు. అంతలో రామనన్వచాచ్డు. రామనన్ ఉతత్మ కారయ్దరిశ్.
“సర. మధాయ్హన్ం షూటింగ కాయ్నస్ల అయిందట” అనన్పుప్డు ఉతత్మ కు సంతోషం కలిగింది.
మధాయ్హన్ం పూట ఇంటికి వెళిళ్ ఎనిన్రోజులైంది ? గురుత్ లేదు. ఊళోళ్ ఉండడమే అరుదైతే ఇక ఇలెల్కక్డ ? హాయిగా ఒక
నాలుగైదు గంటలు ఇంటోల్ ఉండొచుచ్. భువన ఉంటుందా లేదా తను కూడా ఏదైనా షూటింగ కు వెళుళ్ండచాచ్ ? ఉంటే
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చాలా రోజుల తరువాత తనతో హాయిగా కబురుల్ చెపిప్నటుట్ంటుంది. ఉండక పోయినా మంచిదే. ఏకాంతంగా
మధాయ్హాన్లు గడిపి ఎనిన్ రోజులయాయ్యి ? పంకజ ఉదాస గజళళ్ను వింటూ పడుకోవచుచ్. మధాయ్హన్ం నిదర్. అదొక
మరీచికే అయిపోయింది అనుకునాన్డు.
డైరవర ను సాయంతర్ం 6 గంటలకు ఇంటి వదద్కు రమమ్ని చెపిప్ పంపాడు. ఉతత్మ కారు నడిపి చాలా
రోజులు అయాయ్యి. పర్ధాని రాజీవ గాంధీగారు కూడా తమ జీప ను తామే నడిపేవారట. కారు నడపాలని అనిపించింది.
డైరవ చేసూత్ ఇంటి వైపు వెళాళ్డు.
ఇంత పీఠిక వేశాక కూడా ఉతత్మ పరిచయం సరిగాగ్ కాలేదంటే, దానికి మరింత సంజాయిషీ లేదు. ఉతత్మ
కుమార చతురేవ్ది అనే పేరే అతడికి పరిచయ పతర్ం. ఈ పేరే ఇనోన్ తలుపులను సహజంగా తెరిచేలా చేసుత్ంది. అతడి
జీవితం అందరికీ బాగా తెలిసిందే. ఎంత బాగా పర్జలకు తెలుసు అంటే కొనిన్సారుల్ అతడికి తెలియని “సతాయ్లు” ఇతర
అనేకులకు తెలిసుంటాయి. అతడి బాహయ్ సవ్రూపపు కొనిన్ ముఖాలను పర్జలు ఇపప్టికపుప్డే చూసేశారు. అతడికి ఏ
రంగు దుసుత్లు ఇషట్ం, ఏ అమామ్యితో అతడి వయ్వహారం నడుసోత్ంది, అతడు ఎనిన్ చితార్లోల్ నటించాదు, ముందు
రాబోయే చితార్లేవి ? ఇలా అతడికే తెలియని ఎనోన్ విషయాలు పర్జలకు తెలిసుంటాయి. ఇటీవల అతడు సుధ అనే కొతత్
నటితో పర్ణయం మొదలు పెటాట్డని కొతత్గా పుకారు. ఈ వారత్లను చదివితే ఒకోక్సారి తనే నమేమ్సాత్నేమో అనే భయం
అతడిన్ సతాయిసుత్ంది.
కారు ఎడమవైపుకు తిరగాలనేంతలో రోడుడ్ సిగన్ల ఎరుపుకు తిరిగింది. వెంటనే బేర్క నొకాక్డు. ఆ రోజు
అతడి మనసు ఎందులో ఆలోచనలోల్ కరగి పోయింది. ఇటీవల తెలిసిన కొతత్ విషయం. తనకు ఇంతవరకూ వచిచ్న
పురసాక్రాల గురించి, వంద రోజులు ఆడిన తన చితార్ల వివరాలు తనకు, తన కారయ్దరిశ్కీ తెలియని కొనిన్వివరాలు
అభిమాన సంఘాలకు తెలుసు ! ఒక పటీట్ని వాళుళ్ తీసుకువచిచ్ ఇచాచ్రు. దానిన్ ఫేర్ము కటిట్ంచి తన విశాలమైన ఇంటి
ఒక గదిలో వేలాడ దీశాడు. ఈ విషయం తెలిసేత్ అభిమాన సంఘాలు సంతోష పడతాయి. ఇలా అతడిది ఒక రకమైన
నగన్ జీవితం. శరీరంతో మొదలుకొని అతడి జీవితంలోని అనిన్ విషయాలు నగన్మే. నగన్ంగా మారనిది తన మనసు
మాతర్మే అని ఉతత్మ ఎనోన్ సారుల్ అనుకునాన్డు. తన మనసును మాతర్ం ఇంతవరకూ ఎవరూ అరథ్ం చేసుకోవాలని
పర్యతిన్ంచలేదు అని అతడికనిపిసుత్ంది. బహుశా అతడి భారయ్ భువనకు కూడా అది సరిగాగ్ అరథ్ం కాలేదేమోననన్
సందేహం ఉతత్మ కుంది.
వెనుకనుండి హారన వినిపించగానే అతడు తన అనయ్మనసక్త నుండి మేలుకునాన్డు. పచచ్ దీపం
వచిచ్ందని తెలుసుకుని నిదానంగా కల్చ పైని కాలును తీసి ఆకిస్లరేటర నొకాక్డు. కారోల్ వెళేళ్టపుప్డు అతడికి ఇటీవల ఏదో
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పతిర్కలో వచిచ్న వయ్ంగయ్ రచన గురుత్కు వచిచ్ంది. సెలెబిర్టిల దినచరయ్లు అనే శీరిష్కతో వచిచ్న వాయ్సంలో ఉతత్మ దినచరయ్
కూడా కనిపించింది. దాని పర్కారం ఉతత్మ దినచరయ్ ఇలా ఉండింది:
“ ఉదయం ఏడుకు లేవడం. దేవుడి పూజ, గాయతిర్ మంతర్ పఠనం, తరువాత దేవుడికి అగరొతుత్లు
ముటిట్ంచి, సిగరెట అంటించుకోవడం. పంకజ ఉదాస కేసెట వింటూ కోడిగుర్డుడ్ తినడం, సెట కు వచిచ్ నాలుగు షాట
లలో నటించడం, రెండు గుడిసెల సెట లను దొరిల్ంచి వాటితో పాటు రాజకీయాలు, పేద పర్జల గురించి సుదీరఘ్ చరచ్,
సాయంతర్ం సుధాతో మందు పారీట్కి వెళిళ్, శీర్రామ చరిత మానస గురించి వాయ్ఖాయ్నం, రాతిర్ దేవుడి పూజ. ఉదర పూజ
తరువాత ఇంకెకక్డో నటిసుత్నన్ భారయ్ గురించిన ఆలోచనలతో నిదర్ పోవడం.... “
బయటివాళళ్కు వయ్ంగయ్ంగా కనిపించినా ఇందులో వాసత్వం లేకపోలేదు. పర్ఖాయ్తి గాంచిన వాళళ్
బర్తుకులు ఇలా సారవ్తిర్క హేళనకు గురికావడం కూడా తపప్దు. ఒకోక్సారి అతడికి “ దయచేసి ఇవవ్నిన్టినుండి
ముకిత్నివవ్ండి” అని అరిచి చెపప్లనిపిసుత్ంది.
అతడు కారును నిదానంగా కాంపౌండులోకి తెచిచ్ నిలిపాడు. ఇంటోల్కి వచాచ్క చూసేత్ భువన లేదు. అతడి
భారయ్ భువన... ఇపుప్డు ఎవరి బాహువులోల్ సీతగానో, సావితిర్గానో బంధితురాలై ఉండొచుచ్. ఆమెతో మనసు విపిప్
మాటాల్డి ఎనిన్ రోజులైందో ! పరసప్రం చూసుకునే పర్కిర్య రోజూ జరుగుతునాన్, నిజానికి భారాయ్ భరత్లాల్ పర్వరిత్సుత్నాన్మా
అని అతడు ఆలోచించడం కదుద్. పెళిళ్ చేసుకునన్పప్టినుండి అది నిజంగానే వీలు కాలేదు అని అపుప్డపుప్డు అతడికి
అనిపించడం జరిగింది. పెళిళ్కి ముందు కూడా ఆమెతో ఏకాంత క్షణాలు ఎకుక్వగా దొరకనే లేదు. ఇపుప్డు కూడా అతడికి
ఆమె చెయియ్ పటుట్కుని ఈ పర్పంచపు దిగంతానికవతల నడచి వెళళ్లనిపిసుత్ంది. ఆమె చెయియ్ పటుట్కుని కెఆరఎస ఫౌంటెన
ల నడుమ సేవ్చఛ్గా తిరగాలనిపిసుత్ంది. ఇంటి పకక్న గలీల్లోని కాకా హోటల లో టీ తాగి బన తినాలని అనిపిసుత్ంది.
ఏదో చితర్ం తీసేటపుప్డు కాకా హోటల సెట వేశారు. అకక్డ టీ తాగి ఫైట చేసాడు కూడా. కానీ నమమ్ండి: అతడు
ఇంతవరకూ వాసత్వంలో కాకా హోటల టీ రుచి చూడలేదు.
భువనతో పెళిళ్ జరిగిన వైఖరి తలచుకుంటే అతడికి ఇపప్టికీ నవువ్ వసుత్ంది. అపుప్డు ఇదద్రికీ యౌవనపు
ఉతాస్హం. ఏదో చితర్ంలో ఇదద్రూ నటిసుత్నాన్రు. అపుప్డు తన పాతర్ సంభాషణలో మునిగిపోయి చెపాప్డు : “భువనా
నేను నినున్ పేర్మిసుత్నాన్ను” అని. పిచిచ్ పిలల్. అదే ఆమె మొదటి చితర్ం. ఇతడు చెపిప్ందే నిజమని నమిమ్ నిజంగానే ఇతడి
వెంట పడింది. తరువాత ఇదద్రూ పెళాళ్డారు. కానీ.... నిజంగానే ఆమెకు తన పైన పేర్మ ఉందా అని తనను తనే
పర్శిన్ంచుకుంటాడు. ఇపుప్డేమైనా ఆమెతో ఆ వాకాయ్నిన్ చెపేత్ “ ఏ సినిమా డైలాగ బటీట్ పడుతునాన్వ?” అని గంభీరంగా
అడగొచుచ్. మనసులోని పేర్మను ఎలా వయ్కీత్కరించాలో అతడికి అరథ్ం కావడం లేదు.
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ఈ రంగురంగుల బర్తుకే అంత- చాలా కృతిర్మం. ఎనోన్ సారుల్ సెట వేసే ఖరుచ్ గురించి దరశ్కుడితో
మాటాల్డాడు. ఈ మురికి వాడల సెట వేసి దానిన్ బులోడ్జర తో పడగొటట్డానికి అయేయ్ ఖరుచ్తో ఒక జనతా ఇళళ్ కాలని
కటట్చుచ్ అని కూడా అపుప్డపుప్డు చెపప్డం జరిగింది. అపుప్డు దరశ్కుడు జో ఏమనాన్డు? “ఏంటి ఉతత్మ ! కమూయ్నిసట్ లా
మాటాల్డుతునాన్వ ? అలాగేమైనా చేసేత్ మీకు ఇకక్డ పని ఎవరు ఇచేచ్వారు? కడుపు కాలేది అంతే. మీరు మీ వయ్కిత్గత
జీవితంలో ఒక మజిలీ చేరుకునాన్రు. ఇపుప్డు ఇలా మాటాల్డొచుచ్. ఇరవై ఆరేళళ్ కిర్తం ఛానస్ కోసం పరితపిసుత్నన్పుప్డు
ఇలాంటి ఆలోచనలు వచేచ్వి కావు కదూ ! కడుపు నిండినాక ఎపుప్డూ అంతే. ఆ కడుపును నింపిన బీదవాళల్ గురించిన
ఆలోచనలు తమకు తామే వసాత్యి “
ఉండచుచ్. జో చెపిప్న దాంటోల్ నిజాంశం ఉండచుచ్. ఇరవై ఆరు సంవతస్రాల కిర్తం- అపుప్డు అతడింకా
నటుడిగా సిథ్రపడలేదు – అపుప్డు అవకాశాల కోసం వేచి ఉనన్పుప్డు తన జీవితపు విలువలు ఏమయాయ్యి ?
“ఆతమ్వంచన చేసుకుని బర్తకలేను, మూఢనమమ్కాలను పోషించలేను” అని చెపుప్కుంటూ తిరిగేటపుప్డు ఇదే జో వచాచ్రు.
ఎవరో దరశ్కుడికోసం “ భకత్ సిదధ్రామ” అనే పౌరాణిక చితార్నిన్ తీయాలని అతడి ఆలోచన. అపుప్డు తను చెపిప్నది
గురుత్ంది.
“జో! నువేవ్ నమమ్ని సిదాధ్ంతం, మూఢనమమ్కాల గురించి, అదీ ఒక ఒక హిందూ పౌరాణిక చితార్నిన్
తీయబోతునాన్రు కదా ? ఈ సినిమా గురించి మీకు కమిటెమ్ంట ఉందా ?”
“ ఉతత్మ! మీరు చెపోత్ంది సరిగాగ్నే ఉంది. కానీ నా నమమ్కాలు పూరిత్గా భినన్ం. ఇపుప్డు నేను తీసుత్నన్
సినిమాలోని ఏ విషయంలోనూ నాకు నమమ్కం లేదు. చితర్ మాధయ్మానికి కమిటెమ్ంట అని చెపుప్కుని తిరగచుచ్. కానీ
నిజమేమిటంటే ఈ రోజు మారెక్ట అయేయ్ ఫారుమ్లా ఇదే. కాబటిట్ తీయాలి. మనం పేరు సంపాదించేదాకా ఎవరూ మన
పైన పెటుట్బడి పెటట్రు. ఈ నిజానిన్ నేను సమమ్తించాను. ఈ చితార్నికి మాస అపీల ఉంది. మీరు ఇందులో పని చేసేత్
మీకూ ఒక బేర్క దొరకవచుచ్. చూడండి.”
“ లేదు జో వదుద్. ఈ సిర్క్పట్ చూడండి. అంతా మూఢభకిత్కి పరాకాషఠ్. ఎవరో భగవంతుడు భిక్షకుడి
వేషంలో వచిచ్ తన కుమారిడిని బలి తీసుకునే పర్సాత్వన తెసేత్, ఈ సిదధ్రామ వెంటనే అందుకు సమమ్తిసాత్డు. చదువుకుని
విదాయ్వంతులైన మనం ఈ దృషిట్కోణానికి మన పేరును ఇవావ్లా ? నాకు ఈ సినిమాలోని పాతర్ నచచ్లేదు. ఈ పిచిచ్
ఊహతీతం. దీని పర్భావం ఎలా ఉంటుందో ఆలోచించారా ? ఈ శతాబద్ంలోనూ ఇలాంటి నమమ్కాలను పెంచిపోషించే
చితార్లను మనం చేయాలా.... వదుద్.. నో....”
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“లేదు ఉతత్మ. ఇలాంటి పాతర్కు ఎవరిని అడిగినా సులభంగా ఒపుప్కుంటారు. నేను మిమమ్లేన్ ఎందుకు
అడుగుతునాన్ను అంటే మీకు దీనితో పాటు ఇంకో అవకాశాం దొరకవచుచ్, ఒక బేర్క కూడా. ఇది సకెస్స అయితే ఇదే
నిరామ్త ఇంకో చితర్ం చెయయ్లని అనుకుంటునాన్రు. దానికి సిర్క్పట్ కూడా తయారుగా ఉంది.
మీరు అందులోనూ నటించవచుచ్. మేమంతా కొతత్వాళల్ం. గటిట్గా వేళూళ్రుకునాన్క మనకిషట్ం వచిచ్నటుట్
చితార్లను తీయవచుచ్. “
ఇలా చితర్రంగలో రాజీ పడడానిన్ ఇరవై రెండు సంవతస్రాల కిర్తమే ఉతత్మ పార్రంభించాడు. అపప్టి
నుండీ అతడికి రాజీ బర్తుకే అయిపోయింది. భకత్ సిదధ్రామ వంద రోజులు ఆడింది. శతదినోతస్వ సంతోష సభలో తను
మాటాల్డిందేమిటి? అదీ రాజీయే. “ అంతా ఆ దేవుడి దయ. ఇలాంటి భకిత్ రస పాతర్ చేసినందువలేల్ నా జీవితం ఇలాంటి
మలుపు తిరిగింది” అని పర్సంగం దంచాడు. జో కూడా అలాగే మాటాల్డాడు. ఇదద్రూ అపుప్డు భకుత్లయినవారు ఇపప్టికీ
ఆ ఇమేజ నుండి బయటకు రాలేక పోతునాన్రు ! అపుప్డు అదే నిరామ్త, జో తయారు చేసిన రెండో సిర్క్పట్ కు పెటుట్బడి
పెటట్ననాన్డట. అతి సహజంగా ఉనన్ కథ సిర్క్పట్ తో ఆయన వదద్కు వెళిళ్నపుప్డు ఆయన అనన్ మాటలివి:
“చూడండి ! ఏది అముమ్డు పోతుందని భకత్ సిదధ్రామ చితర్ం నిరూపించింది. మీకు అలాంటి ఇమేజ
వచిచ్ంది. ఉతత్మ కు కూడా. మీరిదద్రూ కలిసి ఇలాంటిదే మరో చితర్ం తీయండి. సిర్క్పట్ కావలిసేత్ ఒక పెదాద్యనతో
రాయిదాద్ం. మొతాత్నికి మన పెటుట్బడి నషట్ం కాకూడదు. అంతే “
మరుసటి చితర్మూ అలానే అయింది. ఒక రకమైన బాల్క మెయిల పార్రంభం అయిందనొచుచ్. తను ఈ
చితర్ంలో ఖచిచ్తంగా చెయయ్ను అని ఉతత్మ పటుట్ పటుట్కుని కూరుచ్నాన్డు. జో వచిచ్ “పేపర వాళుల్ బెదిరిసుత్నాన్రు.
వాళల్ంతా కలిసి ఒపుప్కునన్ చితార్నికి ఉతత్మ చెయియ్చేచ్శారు అని పబిల్సిటి ఇసేత్ ఏం చేసాత్రు” అని అడిగారు. అపుప్డు
ఉతత్మ కు అది తన ఉనికి పర్శన్గా మారింది. ఉతత్మ చతురేవ్ది నిరామ్తలకు సహకరించడు అనే ఇమేజ వచేచ్సేత్ ఉనన్
అవకాశాలు ఊడిపోయేవి. తపప్నిసరిగా అతడు ఆ పాతర్ చెయయ్డానికి ఒపుప్కునాన్డు.
అకక్డి నుండి అతడు రాజీ అవుతూనే వసుత్నాన్డు. ఎంత వరకూ అంటే ఇపుప్డు కూడా ఒకోక్సారి అతడి
గురించి అతడికే సందేహాలు వసాత్యట. అతడు ఆసిత్కుడా నాసిత్కుడా అనేది అతడికే అరథ్ం కాలేదు ఇంతవరకూ. ఎకక్డికి
వెళిళ్నా “ అంతా గురువుగారి మహిమ” అనే మాట ఇపుప్డు అతడి సంభాషణలో సహజంగా వచేచ్సోత్ంది. షాట కు
ముందు కెమెరాకు మంగళ హారతి ఇవవ్నిదే, కొబబ్రికాయ కొటట్నిదే నటించడం అతడికే ఇబబ్ందిగా ఉంటోంది. ఈ
దవ్ందవ్ం అతడిని పిచిచ్వాణిణ్ చేసోత్ంది. బయటి పర్పంచంలో అతడు ఎంత కృతజఞ్తతో మాటాల్డినా పర్జలు నముమ్తారు !
అతడి వయ్కిత్గత జీవితంలో భావనలతో హృదయపు లొతులనుండి చెపేత్ అతడి భారయ్ కూడా నమమ్దు. ఆమె కూడా నటనకు
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ఎంతవరకూ అలవాటు పడిపోయిందంటే వాళిళ్దద్రూ ఒకరి ముందు మరొకరు ఎపుప్డు నటిసుత్నాన్రు, ఎపుప్డు
సహజంగా ఉనాన్రు అనన్ది వాళళ్కే తెలియదు !
మొనన్టికి మొనన్ జరిగిన సంగతి. ఏదో చితర్ం సనిన్వేశంలో ఉతత్మ నటిసుత్నాన్డు. సహనటి-అలాగే తన
ఇపప్టి పేర్యసి అని పిలిపించుకునే సుధాకు ఆ చితర్ంలోనూ పేర్యసి పాతర్ ఇచాచ్రు. చితర్ నాయకుడు తన పనుల పైన పై
ఊళళ్కు వెళతాడు. ఆ ఊళోళ్ ఆమె సేన్హితురాలై, పేర్యసిగా మారే పాతర్ సుధాది. చితీర్కరణంలో తలమునికలై ఎపప్టి
లాగే ఉతత్మ నటించాడు. ఆ సినిమాలో వాళిళ్దద్రి మధయ్ చాలా సనిన్హిత సనిన్వేశాలునాన్యి. ఇలా ఆమెకు దగగ్రయేయ్
అవకాశాలు ఉతత్మ కు చాలానే దొరికాయి. చితీర్కరణం తరువాత కూడా సుధా అతడిని రాసుకుని తిరగసాగింది అనన్ది
కూడా నిజమే. చితర్ంలోని సంభాషణలు పరవశంగా పలుకుతూ ఆ పిలల్ ఆ పాతర్నే నమేమ్సిందేమో ? నటనకునన్ పరిమితి
ఎకక్డికి ఆగుతుంది ! మొదటి సారి ఆ పరిమితిని గమనంచని ఉతత్మ తన సహనటిని వివాహం చేసుకునాన్డు. మరి
ఇపుప్డు? .... పతిర్కలు రాసుత్నన్ సమాచారం, తన మనసులో మెదలుతునన్ ఆలోచనలు ఒకే దిశగా సాగుతునాన్యేమో
అనే దడ అతడిని సతాయించింది. ఈ గుసగుసలను పర్జలు నమిమ్తే సరే. కానీ సమాచారమే నిజమని తను నమిమ్తే ఎలా
? లేదా అంతా కలిప్తమేనా.... ఈ విషయంలో సుధా అభిపార్యం ఏమిటి అని తను తపుప్గా ఊహిసుత్నాన్నా .... ఈ అనిన్
వికారాలూ ఉతత్మ ను పీడించసాగాయి.
ఇవనీన్ గందరగోళాలు అతడికి ఎంత ఎకుక్వయాయ్యి అంటే అతడిలోని అగిన్పరవ్తం లావాగా మారి
ఎపుప్డు ఉబుకుతుందో ఉతత్మ కే తెలియదు. అతడు ఎపుప్డు తనుగా ఉనాన్డు, ఎపుప్డు నటిసుత్నాన్డు అనే దవ్ందావ్ల
నడుమ తనను కనుకుక్నే అసఫల పర్యతన్ం చేసుత్నాన్డు. రోజుకు మూడు షిఫట్ లు పనిచేసుత్నన్పుప్డు కలిగే
కొనిన్అపాయాలలే ఇదీ ఒకటేమో !
ఇటీవలి సినిమా పతిర్కలలో ఒక పెదద్ శీరిష్కతో ఉనన్ వాయ్సానిన్ అందరూ గమనించారు. “పర్ఖాయ్త నటుడు
ఉతత్మ చతురేవ్ది ఆతమ్హతాయ్ పర్యతన్ం”.... కానీ సతాయ్ంశమేమంటే అతడు చావాలని చేయలేదు. తను నటించిన
చితర్ంలోని నాయకుడు మానసిక ఒతిత్డిని తటుట్కోలేక నిదర్ మాతర్లను మింగి పడుకుంటాడు. కానీ ఉతత్మ ఎంత
అలసిపోయాడంటే ఏదో ధాయ్సలో చితర్ంకోసం పెటుట్కునన్ మాతర్లను మింగేశాడు. అతడిని గమనించిన రామనన్ అతడిని
ఆసప్తిర్కి చేరిప్ంచాడు. విలేకరల్కు అదే పెదద్ సమాచారమై కూరుచ్ంది.
ఇలాగే పాత జాఞ్పకాలను నెమరు వేసుకుంటూ పడుకునన్పుప్డు అతడి భారయ్ భువన వచిచ్ంది. తలుపు బెల
సదుద్ చేసినపుప్డు నౌకరు వెళిళ్ తలుపు తీశాడు. ఆ చపుప్డు వింటూ ఉతత్మ తన గదిలో ఉనాన్డు. ఆమె లోపలికి వచిచ్
ఇతడిని చూసి ఆశచ్రయ్పోయింది. సాయంతర్మంతా ఇదద్రూ కూరుచ్ని చాల సేపు మనసు విపిప్ మాటాల్డుకోవచుచ్అని
ఉతత్మ కు అనిపిసుత్ంది. భావుకుడై, తన జీవితంలో ఇపుప్డు జరుగుతునన్ మానసిక ఒతిత్డి గురించి, మనసు వేలాది
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ముకక్లై పోతునన్దాని గురించి, తను ఎపుప్డు సహజంగా ఉంటాదు- ఎపుప్డు నటిసాత్డు అని తెలియని సిథ్తి గురించి ఇలా
అతడు మనసును బయట పెడుతూ పోయాడు.
అంతటినీ శాంతంగా పెదవి విపప్కుండా వినన్ తరువాత భువన నిరిల్పత్ంగా అడిగింది:
“ ఎందుకు ఎపుప్డూ లేనిది ఈ రోజు ఇంత మాటాల్డుతునాన్వు ఉతత్మ ? ఆ ముండ సుధా
సహవాసమనిపిసుత్ంది. విడాకులు కావాలనిపిసేత్ నేరుగా అడుగు. దానికి ఇంత పీఠిక ఎందుకు ?”
ఈమెకు వివరించి చెపప్డం ఎలాగ ? అతడి నిజాయితీనే భువన పర్శిన్సోత్ంది. ఆమెకు ఎంత వివరించినా
ఈ తతత్వ్శాసత్రపు మాటలను నమేమ్ పరిసిథ్తిలో ఆమె లేదు. పాపం, ఆమె నమమ్డమనాన్ ఎలాగ ? ఈ మధయ్ తను సుధాతో
చకక్ర చలాయిసుత్నాన్నని పుకారేల్ పుకారుల్. ఉతత్మ కు తలకాయ పగిలిపోతునన్టట్నిపిసుత్ంది. భువనతో “నేను కొంచెం సేపు
విశార్ంతి తీసుకుంటాను. ననన్ డిసట్రబ్ చెయొయ్దుద్.”అనాన్డు.
తన గదికి రాగానే అతడికి నిదర్మాతర్ల డబాబ్ కనిపించింది. రెండు మాతర్లను గొంతులోకి పంపి నీళుళ్
తాగాడు. ఈ ఒంటరి జీవితంలో నిదార్దేవి కృప కూడా మాతర్లు లేకుండా అతడి పైన పడడం లేదు. ఈ ఆలోచన
మనసును తాకినపుప్డు కళళ్లోల్ గిల్సరిన లేకుండానే నీళుళ్ వసాత్యి. శరీరానిన్ పరుపు పైన వెయయ్లనుకునన్పుప్డే తలుపు
చపుప్డయింది. సమయం ఆరయియ్ంది. డైరవరు తనను పిలుచుకు పోవడానికి వచాచ్డు. అలాగే నిదానంగా మొహం
కడుకుక్ని వచేచ్ నిదర్ను ఎలా తటుట్కోవడమా అని ఆలోచిసూత్నే మరో చితర్ం నటనకు తయారై ఉతత్మ బయలుదేరాడు.
***
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