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పాత నిమాలకు సంబంధించిన

లు.. నటీనటుల గురించి, నిమాల గురించి,

ంకేతిక

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

డి.మధు

దన రా

( జయచిత
ర్ , 1968, మారిచ్ సంచిక నుంచీ)
చలన చితర్ నిరామ్త అంటే చలన చితర్ ‘విజాఞ్న సరవ్సవ్ం’ లాంటి వయ్కిత్. ఆ
వయ్కిత్కి అనిన్ శాఖలతోనూ పరిచయం వుండాలి; అనిన్ విషయాలలోనూ అనుభవం
వుండాలి. పేర్క్షకుల మనసత్తావ్ల దగగ్రున్ంచి, కధా కమామీషులను నిరణ్యించడం
వరకూ చితర్ నిరామ్త కుష్ణణ్ంగా తెలుసుకుని వుంటాడు. కేవలం పెటుట్బడి
పెటట్డంతోనే నిరామ్త బాధయ్త తీరిపోదు; నిరామ్ణ వయ్వహారాలను పాల్న చెయయ్డం,
కధ, మాటలు పాటలు దగగ్రున్ంచి తకిక్న శాఖలనీన్ చూసుకోవడం వరకూ అతనికి
బాధయ్త వునన్ది. అలా అనిన్ శాఖలతోనూ పరిచయం, అనిన్ రంగాలోల్నూ
అనుభవం, మంచి అభిరుచులూ గల నిరామ్తలు కొదిద్మందే వుంటారు. అనన్పూరాణ్
అధినేత మధుసూదనరావుగారు వాళళ్లోల్ ఒకరు.
ఏ కధను ఎనున్కోవాలి? ఆ కధకు రచయిత ఎవరు? దరశ్కుడెవరు?
పాతర్లు ఎలా వుంటాయి? ఆ పాతర్లను ధరించడానికి సరైన నటీనటులు ఎవరు?
షూటింగ కారయ్కర్మాలు ఎలా? ఏ దృశయ్ం తకుక్వైంది? ఎందుకైంది? … ఇలాంటి
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సవాలక్ష విషయాలను ఆలోచించడంలో, చరిచ్ంచడంలో మధుసూదనరావుగారు గటిట్వారు. ఆ గటిట్దనమే ఆయన చితార్లోల్ కనిపిసుత్ంది. ఆ గటిట్దనంతోనే
ఆ చితార్లూ విజయవంతం కాగలుగుతునాన్యి. ‘అనిన్ రంగాలతోనూ వునన్ పరిచయంతో పాటు అభిరుచి కూడా ముఖయ్మైనది.’ అనన్ది
మధుసూదనరావుగారి అభిపార్యం. ఆ అభిపార్యం ఏరప్రుచుకోడానికి జరిగిన – ముందు కధలో వునన్ అభిరుచులూ అలాంటివే.
సవ్గార్మమైన కృషాణ్ జిలాల్లోని పెయేయ్రులో చినన్తనం గడిచిన రోజలోల్నే ఆయనకు మంచి అభిరుచులు కలిగాయి. నాటకాల మీద ఆసకిత్
కలిగింది. వేదాంతం రాఘవయయ్గారు ఆ వూరు రామాలయంలో కూచిపూడి నాటకాలు పర్దరిశ్ంచేవారు. నాటకాలను చూడడంలోనూ, చూసి
విమరిశ్ంచడంలోనూ ఆయన పర్జఞ్ను సంపాయించారు.
పెయేయ్రులో ఎలిమెంటరీ సూక్లు చదువు అయిన తరావ్త, గుడివాడలో సూక్ల ఫైనల దాకా చదివి, బందరు నోబుల కాలేజీలో ఇంటర, బి.ఏ.
చదివారు. ఇంటర మీడియట లో ఫసట్ కాల్స వచిచ్ంది. మదార్సు వైదయ్ కళాశాలలో సీటు కూడా వచిచ్ంది. కానీ తండిర్గారి అసవ్సధ్త వలల్ మెడిసిన చదవడం
వీలుపడలేదు. అలా ‘వీలుపడకపోవడమే’ ఆయనను నేడు చితర్నిరామ్తగా చేసింది. తండిగారికి జబుబ్ చెయయ్డంతో, ఇంటి దగగ్ర వుండవలసి రావడం వలల్
రెండేళళ్ విరామం ఏరప్డింది. ఆ రెండేళూళ్ మధుసూదనరావుగారిని పాతికేళళ్ అనుభవజుఞ్డిని చేశాయి. గొపప్ గొపప్ రచనలను చదవడం,
అరధ్ంచేసుకోవడం, చరచ్లు చెయయ్డం లాంటివెనోన్ జరిగాయి. ఆయన సవ్గార్మానికి బాగా దగగ్రోల్నే వునన్ ముదినేపలిల్లో ఎకెస్లిష్యర కల్బ అనన్ పేరుతో ఒక
చినన్ సమితిని ఏరాప్టు చేసి, ఆటలలో ఉతాస్హం చూపించడం సాగించారు. ఆ సమితి టోరన్మెంటులను జరిపేది; అనేకమంది కీర్డాకారులకు పోర్తాస్హం
చూపేది. ఆ సమితికి మధుసూదనరావుగారు కారయ్దరిశ్.
మధుసూదనరావుగారికి నాటకాల మీద వునన్ ఉతాస్హం చేత, కోడూరి అచచ్యయ్గారి సహకారంతో ఎకెస్లిష్యర కల్బ లో నాటక శాఖను కూడా
ఆరంభించారు. అపుప్డు పురాణ నాటకాలూ, పదయ్ నాటకాలూ మంచి చెలుల్బడిలో వుండేవి. ఆ నాటకాలవలల్ సాంఘిక పర్యోజనం వుండదనీ, సాంఘిక
నాటకాలయితే సమాజానికి ఉపయోగకరంగా వుంటాయనీ, సాంఘిక నాటకాలను వెలుగులోకి తీసుకు రావాలనీ నిరణ్యించుకునాన్రు. కోనేరు
కుటుంబరావు రాసిన “ఆశాజోయ్తి” అనే నాటకానిన్ ఆయన చూశారు. ఆ నాటకంలో ఇరవై దృశాయ్లునాన్యి. పాటలు పదాయ్లూ వునాన్యి. దాంతో
నాటకం పూరత్యేసరికి తెలాల్రింది! ఆ నాటక ఇతివృతత్ం మధుసూదనరావుగారిని బాగా ఆకరిష్ంచడంవలల్ ఆ నాటకానిన్ తీసుకుని కుదించారు!
రసవతత్రమైన సనిన్వేశాలను కలిప్ంచారు. మంచి పాటలు పెటాట్రు.
మధుసూదనరావుగారి అతత్వారి వూరు కాటూరు. కాటూరు, పెండాయ్ల నాగేశవ్రరావు గారి వూరు. అపప్టికే పెండాయ్లగారు సినిమా పరిశర్మలో
హారోమ్నిసుట్గానూ, సహాయ సంగీత దరశ్కుడిగానూ పని చేసి, బాంబుల భయంవలల్ మదార్సు విడిచిపెటిట్ కాటూరు చేరుకునాన్రు. ఆయనకూ,
మధుసూదనరావుగారికీ, ఉనన్ పరిచయం వలల్ – పెండాయ్లగారిని ‘ఆశాజోయ్తి’ నాటకానికి సంగీత దరశ్కునిగా తీసుకునాన్రు. అయితే హీరోయిన
సమసయ్యింది. ఆ రోజులోల్ సతరీ పాతర్లను ఎకక్వగా మగవాళేళ్ ధరించేవారు. బాగా అందంగా వుండి, పాడగలిగే మగాడు కావాలి. ఏం చెయాయ్లని
వాళళ్ంతా ఆలోచనలో పడాడ్రు. కాసేస్పు ఆలోచించి, పెండాయ్ల గారు ఓ సలహా ఇచాచ్రు.
“ఓ గుడివాడ కురార్డిని చూశానండీ. అబాబ్యి అదుభ్తంగా పాడుతునాన్డు. విపర్నారాయణలో దేవదేవి వేశాడు. అచచ్ం ఆడపిలల్లా వునాన్డు“
అనాన్రు పెండాయ్ల. సరే అని, ఆ అబాబ్యి కోసం గాలించి, పటుట్కునాన్రు-చూశారు-మాటాల్డారు-తమ నాటకంలో హీరోయిన వేషం వెయయ్మని
అడిగారు,తీసుకొచాచ్రు. ఆ ‘హీరోయిన’ – అకిక్నేని నాగేశవ్రరావు. నాగేశవ్రరావుతో మధుసూదనరావుగారి పరిచయం అలా జరిగింది. నాటక
సమాజాలు కర్మశిక్షణాయుతంగా వుండాలని, ఓ పదద్తిలో సాగాలనీ, మధుసూదనరావుగారు ఆలోచించేవారు. పకడబ్ందీగా రిహారస్లుస్ వేయించేవారు;
కచిచ్తంగా తయారయేటుట్ చూసేవారు. నాగేశవ్రరావుగారి సంభాషణలనీన్ పురాణ పదద్తిలో వుండేవి. సాంఘిక నాటకం కాబటిట్, ఆ భాషనూ, ఉచాచ్రణనూ
సరిగాగ్ అలవడ జేసుకోవాలని దైతా గోపాలం గారిని పిలిపించి, నాగేశవ్రరావుకు నేరప్డానికి ఏరాప్టు చేశారు. పెండాయ్ల గారి చేత ఆరెక్సాట్ర్తో సహా పాటలు
కంపోజ చేయించారు. నాటకాలోల్ పాటలకి బాక గౌర్ండ మూయ్జికూక్ మంచి ఆరెక్సాట్ర్తో రావడం అదే మొదటిసారి! ఆ నాటకం విజయవంతమైంది.
తరావ్త ‘ఆశాజోయ్తి’ నాటకానిన్ చాలా చోటల్ ఆడారు. అయితే, నాటకంలో సమెమ్లు లాంటి ఉదయ్మాలు వుండడం వలల్ పర్భుతవ్ం వారు ఆ నాటకానిన్
నిషేధించారు.
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దాంతో ఎకెస్లిష్యర కల్బ వారికి ఆడడానికి చేతిలో నాటకం లేకుండా పోయింది. తిర్పురనేని రామసావ్మిగారికి ఓసారి సనామ్నం జరుగుతూంటే,
ఆ సందరభ్ంలో పర్దరిశ్ంచాలని “సతాయ్నేవ్షణ” అనే నాటకానిన్ తీసుకునాన్రు. అయితే, నాటకం పర్దరిశ్ంచే ముందు పర్భుతవ్ం అనుమతి తీసుకోవాలి
కాబటిట్ , ఆ నాటకానికీ అనుమతి రాలేదు. పర్భుతవ్ం దృషిట్లో పర్జలను రెచచ్గొటేట్విగా వునాన్యనన్ సనిన్వేశాలను తగిగ్ంచి, అనుమతి తీసుకుని తరావ్త
ఆడారు. అయితే కొనాన్ళళ్కు మళీళ్ ఆ నాటకం నిషేధంలో పడింది !
ఎకెస్లిష్యర కల్బ వారికి మంచి పేరు వుండేది. వారి నాటకాలకి డబూబ్ బాగా వచేచ్ది. కొపప్రపు సుబాబ్రావుగారు ‘నూరజ్హాన’ పేరుతో రాసిన
నిషేధింపబడిన నాటకానిన్ కొనిన్ మారుప్లుచేసి, “కోహినూర’ పేరుతో ఆడసంకలిప్ంచారు. తోట వెంకటేశవ్రరావును (నేటి కళాదరశ్కుడు) పిలిపించి,
అతనికి ఒక పాతర్ ఇచాచ్రు. బసవరాజు సుబాబ్రావుగారు కూడా అపుప్డు సమితిలో చేరారు.
ఇలా - ఎకెస్లిష్యర కల్బ మూడు పువువ్లూ ఆరు కాయలూగా వరిధ్లిల్ంది. కల్బుబ్కునన్ంత పేరూ వారు పర్దరిశ్ంచే నాటకాలకూ వుండేది.
విపల్వాతమ్కమైన నాటకాలను పర్దరిశ్ంచడంలోనూ, కటుట్దిటట్మైన నాటకాలను పర్దరిశ్ంచడంలోనూ, ఆ సమితి మారగ్దరశ్కమైంది. అలా కావడానికి ముఖయ్
కారకులు మధుసూదనరావుగారు.
ఎకెస్లిష్యర కల్బ వారి నాటకాలకు అశవ్రాజ ఫిలింస నిరామ్త గోపాలరావు, కీ.శే. మంగయయ్ మేకప చేసేవారు. వారి దావ్రా, చలనచితర్ నిరామ్తా
దరశ్కుడూ అయిన ఘంటసాల బలరామయయ్గారికి అకిక్నేని నాగేశవ్రరావు పేరు తెలిసింది. బలరామయయ్గారు ‘సీతారామజననం’ చితర్ం తీసూత్ శీర్ రామ
పాతర్ధారి కోసం అనేవ్షణ సాగిసుత్నాన్రు. సమితివారంతా ఓసారి ‘తెలుగుతలిల్’ నాటకానిన్ పర్దరిశ్ంచి తిరిగి వసూత్ వుండగా, బెజవాడ సేట్షనోల్
బలరామయయ్గారు వాళళ్ను కలుసుకుని, నాగేశవ్రరావును చూశారు. తన కోరిక వయ్కత్ం చేశారు. అవకాశం వెతుకుక్ంటూ వచిచ్ంది గనక, కాదనరాదని,
మధుసూదనరావుగారు నాగేశవ్రరావుకు సలహా ఇచాచ్రు; తనకూ సినిమా ఉతాస్హం వునన్ందువలల్ నాగేశవ్రరావు ఎగిరి గంతేశాడు !
నాగేశవ్రరావు సినిమాలోల్నూ, తోట డి.వి.సుబాబ్రావుగారి టూర్ప లోనూ, పెండాయ్ల గూడవలిల్ రామబర్హమ్ంగారి సంసధ్లో సహాయ
సంగీతదరశ్కుడిగానూ చేరడంతో, ఎకెస్లిష్యర కల్బ వారి నాటకసమితి మూతపడవలసి వచిచ్ంది! ఆ తరవాత కోడూరు అచచ్యయ్గారు అపుప్డే
సాద్పింపబడిన పర్జా నాటయ్మండలిలో చేరారు.
గూడవలిల్ రామబర్హమ్ంగారూ, మధుసూదనరావుగారు మితుర్లు, మధుసూదనరావుగారికి గుడివాడలో ఖదద్రు వసాత్ర్లయం వుండేది. దానికి
బటట్లు కొనడానికని దకిష్ణపార్ంతం వెళుతూ, మదార్సులో వునన్ రామబర్హమ్ంగారికి వంటోల్ బాగులేదని తెలిసి, ఆయనను చూడాడ్నికి వెళాళ్రు.
మాటలోల్ రామబర్హమ్ంగారు తను ‘మాయాలోకం’ చితర్ం పార్రంభిసుత్నన్టూట్ దాంటోల్ శరాబంది రాజు పాతర్కు చకక్ని అబాబ్యి కోసం
చూసుత్నన్టూట్ చెపాప్రు. మధుసూదనరావుగారు, నాగేశవ్రరావు పేరు సూచించారు. మొదటోల్ ఆయన, ఆ పాతర్కు నాగేశవ్రరావును తీసుకోడానికి అంత
ఇషట్పడకపోయినా, తరావ్త బాగా తృపిత్ పడాడ్రు; మధుసూదనరావుగారికి అభినందనలూ కృతజఞ్తలూ తెలియజేశారు.
అయితే, మధుసూదనరావుగారికి నాటకాలు మీద వునన్ ఉతాస్హం తగగ్లేదు. పైగా అధికం కాసాగింది. ఆంధర్నాటక కళాపరిషతుత్లో జేరి,
ఉతాస్హంగా పని చెయయ్డంతో జాయింట సెకెర్టరీ అయాయ్రు. ఆయన ఆ హోదాలో పని చెయయ్డం పార్రంభించినపుప్డే పరిషతుత్ నియమావళిలో
కటుట్దిటట్మైన నిబంధనలు ఏరప్డాద్యి. అపుప్డే మొదటిసారిగా నాటక పోటీలు జరిపారు. ఆ సందరభ్ంలోనే గూడవలిల్ రామబర్హమ్ంగారినీ, భానుమతినీ
సనామ్నించారు.
ఆంధర్నాటక కళాపరిషతుత్లో ఆయన అమితోతాస్హంతో పని చెయయ్డంవలల్ ఆయనకు నాటక సాహితయ్ం, పర్దరశ్నలమీద ఎకుక్వ ఉతాస్హం
కలిగింది. పరిషతుత్ కమిటీలో వుండడంవలల్ అనేకమైన కొతత్ నాటకాలు చదవడానికి ఆసాక్రం ఏరప్డింది. కొతత్ నాటకాలు రావాలనన్ ఉదేద్శంతో ‘కొతత్’
నాటకాలే కావాలని, పరిషతుత్ – రచనలను పోర్తస్హించసాగింది. ఉతత్మంగా ఎనిన్కైన పరిషతుత్ నాటకాలను అనేక పటట్ణాలోల్ పరిషతుత్ శాఖలను
ఆరంభించి పర్దరిశ్ంచేవారు. పేర్క్షకుష్లకు సాంఘిక నాటకాల మీద, కొతత్రకం నాటకాలమీద అభిరుచి కలిగింది. ఇవాళ చితర్సీమలో రచయితలుగా పని
చేసుత్నన్

నరసరాజు,

ఆతేర్య,

పినిసెటిట్,

అనిసెటిట్,

గోపాలరాయశరమ్

మునన్గు

రచయితలందరూ

పరిషతుత్లో

పాలొగ్నన్వారే.

మదుసూదనరావుగారికి ఆ విధంగా రచనలతోనూ పరిచయం ఏరప్డీంది.
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నోబులో కాలేజీలో చదువుకంటునన్ రోజలోల్ ఇంగీల్షు పొర్ఫెసర ‘బాగ షా’ గారికి మధుసూదనరావుగారు పిర్యశిషుయ్డు. ఇంగీల్షులో
మదుసూదనరావుగారు తెచుచ్కునే మారుక్లను చూసి అంతా ముచచ్ట పడేవారు. బి.ఏ.లో వారికి ఇంగీల్షులో యూనివరిశ్టీ ఫసుట్ కూడా వచిచ్ంది. ఆ
సందరభ్ంలోనే బాగ షా దొర మదుసూదనరావుగారికి ‘వరలడ్ ఫేమస షారట్ పేల్స’ అనన్ ఉతత్మ గర్ంధాలనూ బహుకరించారు. నేటికీ మధుసూదనరావుగారు
వాటిని పార్ణపర్దంగా చూసుకుంటారు. బాగ షా దొర పోర్తాస్హంతో మధుసూదనరావుగారు పర్ముఖ ఆంగల్ రచనలనీన్ కుష్ణణ్ంగా చదివి, చాలా విషయాలి
గర్హించారు.
ఇవాళ – ‘తెరవెనక’ ఆయన సక్ృపుట్ మీద చేసే చరచ్ల వెనక, అలాంటి అనుభవం వునన్ది. “పలెల్టూరోల్ పుటిట్, పటట్ణాలోల్ పెరిగి, అనేక రకాల
వయ్కుత్లను కలుసుకోవడం, అనేకుల మనసత్తావ్లను గర్హించడం వంటివి ఎనోన్, చితర్ పరిశర్మలో నాకు సహాయకారులైనాయి.” అంటారాయన.
సినిమాలతో మధుసూదనరావుగారి పరిచయం విమరశ్లతో ఆరంభమైంది. ఆ రోజులోల్ విడుదలైన చితార్లను చూసి, ఆయన మంచిచెడడ్లను
విమరిశ్సూత్ నిరామ్తలకు లేఖలు రాసేవారు. ముఖయ్ంగా, సేన్హితులైన గూడవలిల్ రామబర్హమ్ంగారు, ఘంటసాల బలరామయయ్గారు, భరణి రామకృషణ్గారూ,
మధుసూదనరావుగారి విమరశ్లకోసం ఎదురు చూసేవారు. ఆయనలో ఈ ‘మంచిచెడడ్ల విమరశ్’ అనన్ గుణం వునన్దని, మొదటిసారిగా గూడవలిల్
రామబర్హమ్ంగారు, తమ ‘పలాన్టి యుదద్ం’ చితర్ం సిర్క్పుట్ను వినిపించి, ఆయనతో చరిచ్ంచారు. అపుప్డే మధుసూదనరావుగారికి, సినిమా సిర్క్పుట్ను ఎలా
చరిచ్సాత్రనన్ విషయం అరద్మైంది. రామబర్హమ్ంగారి దావ్రా పరిశర్మలోని అనేక వయ్కుత్లతో పరిచయం ఏరప్డింది.
అనుభవం, అభిరుచి రెండూ కలిసి 1951 లో మధుసూదనరావుగారిని చితర్ నిరామ్తను చేశాయి. మంచి చితార్లు తయారు చెయాయ్లనే
ఉదేద్శంతో, నవయుగ శీర్నివాసరావు, నాగేశవ్రరావుగారల్ తోడాప్టుతో ఆయన అనన్పూరాణ్ సంసధ్ను ఆరంభించారు.
అనిన్విధాలా విజయవంతమయే చితార్లను తియాయ్లనన్ది ఆ సంసధ్ ఆశయం. మొదటి చితార్నికి ఆయన కె.వి.రెడిడ్గారిని దరశ్కునిగా
తీసుకునాన్రు. ‘పెదద్మనుషులు’ చితర్ంతో రెడిడ్గారు బిజీగా వుండడంవలల్ మూడేళళ్పాటు నిరీకిష్ంచవలసి వచిచ్ంది! అభిరుచి అనేది వునన్ది కాబటేట్, అనేన్ళుళ్
ఆయన నిరీకిష్ంచగలిగారు. ఆ మూడేళళ్లోనూ ఆయన అనేక కధలు వినాన్రు; అనేక కధలు చదివారు; చరిచ్ంచారు. ఆ మూడేళళ్లోనూ కలిగిన
అనుభవాలు అనంతమైనవి. ‘దొంగరాముడు’ వారి మొదటి చితర్ం. 1954లో పార్రంభించారు. కె.వి.రెడిడ్గారికి పొర్డక్షన శాఖలో అనుభవం వుండడం చేత,
పొర్డక్షన వయ్వహారాలను కూడా ఆయనే చూసుకునేవారు. మధుసూదనరావుగారు ఆ అనుభవం అంతా రెడిడ్గారి దగగ్రే నేరుచ్కునాన్రు. ‘దొంగరాముడు’
చితర్ం అఖండమైన విజయం సంపాయించింది. దాంతో అనన్పూరాణ్సంసాధ్, మధుసూదనరావుగారు పేర్క్షకులలోనూ, పరిశర్మలోనూ ఓ సాధ్నం
సంపాయించుకునాన్రు.
తరావ్త, ‘తోడికోడళుళ్’ చితార్నిన్ ఆరంభించారు. కె.వి.గారు బిజీగా వుండడంతో, సామరధ్య్ం వునన్ దరశ్కుని కోసం వెతికి, ‘అమరసందేశం’
చితార్నిన్ చూసి, ఆదురిత్ సబాబ్రావుగారిని తీసుకునాన్రు. అపుప్డే సెలవ్రాజ గారినీ (ఛాయాగర్హణ శాఖకు) తీసుకునాన్రు.
అకక్డినుంచీ అనన్పూరాణ్సంసధ్ చకక్ని సాంఘిక చితార్లను అందివవ్డం సాగించింది. మాంగలయ్బలం, వెలుగునీడలు, ఇదద్రు మితుర్లు,
చదువుకునన్ అమామ్యిలు, డాకట్ర చకర్వరిత్, ఆతమ్గౌరవం, పూలరంగడు మొదలైన చితార్ర్లు పేర్క్షక హృదయాలలో ఓ సాధ్నం సంపాయించుకునన్ చితార్లు.
ఈ చితార్లోల్ని కొనిన్ చితార్లను అనన్పూరాణ్సంసధ్ తమిళంలో కూడా నిరిమ్ంచి, ఖాయ్తి సంపాయించింది; వీటిలో చాలా చితార్లు బహుమతులూ
సంపాయించాయి!
కొతత్ కొతత్ రచనలనూ, కొతత్ రచయితలనూ, పోర్తాస్హించాలని, మధుసూదనరావుగారి ఉదేద్శం. డాకట్ర శీర్దేవి, కొరర్పాటి గంగాధరరావు,
యదద్నపూడి సులోచనారాణి, కోడూరి కౌసలాయ్దేవి, భమిడిపాటి రాధాకృషణ్, గొలల్పూడి మారుతీరావు, ముపాప్ళళ్ రంగనాయకమమ్ మునన్గువారిని సినిమా
రచయితలుగా సినిమా రంగానికి పరిచయం చేశారాయన.
“నాకు ఉనన్ నమమ్కం – ముందు కధ మీద; తరావ్త దానిన్ తెరమీద చెపప్డం మీద; తరావ్త తకిక్న వాటిమీద“ అంటారు
మదుసూదనరావుగారు. చితార్నికి కధే పార్ణం కాబటిట్ దానిన్ నిరణ్యించుకోవడంలోనూ, దానిన్ తెరకు మలచుకోవడంలోనూ శర్దధ్ కనిపించాలనన్ది ఆయన
సిదాద్ంతం.
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“నాకు మెలోడార్మామీద నమమ్కంలేదు. చితర్ం చూసుత్ంటే, ‘అయోయ్ పాపం!’ అనాలేగాని, ఏడవకూడదు. నా ఉదేద్శం కధలో కొతత్దనం వుండి,
విసుగు లేకుండా దానిన్ టీర్ట చెయయ్గలిగి, హాసయ్ం, చకక్ని సంగీతం పెటట్గలిగితే చితర్ం తపప్క విజయవంతం అవుతుంది అని. చితార్లోల్ హాసయ్ం, కధతో
కలిసి వుండాలి గాని, వేరుగా వుండకూడదు. మంచి కధ గనక వుండేటట్యితే, దానికి తారాబలం అవసరం వుంటుంది; తారాబలం ఆ చితర్ విజయానికి
దోహదమూ చేసుత్ంది. కధలో బలం లేకపోతే, తకిక్న ఏ బలాలూ ఏమీ సహాయం చెయయ్లేవు.
అయితే, ఇదివరలో మేము అందివవ్గలిగినంత కావ్లిటీని ఇవాళ ఇవవ్లేకపోతునాన్మనన్ది నాకు బాగా తెలుసు. దానికి కారణం.. అందరూ
బిజీగా వుండడం; ఆలోచించి చెయయ్డానికి వయ్వధి లేకపోవటం. అంచేత విధిలేక కొనిన్ కొనిన్ నిరణ్యాలను తొందరగా తీసుకోవలసి వసూత్వుంటుంది మరి
!” అనాన్రాయన.
మదుసూదనరావుగారికి కె.వి.రెడిడ్ గారంటే గురి. ఆయన గీసిన గీతలోల్నే ఇవాళ కూడా ఆయన నడుసుత్నాన్రు. “కధ, టీర్టెమ్ంట, నిరామ్ణ పధకాలు
మొదలైన వెనోన్ ఆయన నేరాప్రు“ అంటారు మదుసూదనరావుగారు.
“మన సాంఘిక జీవన విధానాలోల్ కొనిన్ నిబంధనలునాన్యి. వాటిని అధిగమిసూత్ చితార్లోల్ చూపడం భావయ్ం కాదు. పాతర్పోషణలోనూ,
కధనంలోనూ కొతత్దనం అవసరమే గాని, ఆ కొతత్దనం వెరిర్తలలు వెయయ్కూడదు. ఏ సనిన్వేశమూ, ఏ పాతార్ కూడా అసహజంగా వుండరాదు. చితార్లోల్
వసుత్నన్ ‘అసభయ్కరమైన సెకస్’ ను నేను పోర్తస్హించను. దాని మీద నాకు ఏ మాతర్ం నమమ్కం లేదు” అనాన్రాయన.
మన సంపర్దాయాలూ, కటుట్బాటుల్, నీతినియమాలూ వీటిని దృషిట్లో పెటుట్కుని, అనిన్ తరగతుల వారినీ ఆకరిష్ంచేలా చితార్లు నిరిమ్ంచే దుకిక్పాటి
మదుసూదనరావుగారు పర్సుత్తం – శీర్ సారధి సూట్డియోస వారు నిరిమ్ంచబోతునన్ చితార్నిన్ ‘పొర్డూయ్స’ చేసాత్రు. ఆ తరువాత అనన్పూరాణ్ వారి కొతత్
చితార్నిన్ ఆరంభిసాత్రు. ఆ సనాన్హాలోల్నే ఆయన ఇపుప్డు ‘బిజీ’ గా వునాన్రు.
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