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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

పిని టి
ట్

( జయచిత
ర్ – 1969, జూన్ సంచిక నుంచీ)

సినిమా పరిశర్మలో కేవలం సవ్శకిత్ మీదనే ఆధారపడి బాగా పర్ముఖులుగా నిలబడ

గలిగిన వయ్కుత్లు అరుదుగా కనిపిసాత్రు. పర్ఖాయ్త రచయిత పినిశెటిట్ శీర్రామమూరిత్ అలాంటి
అరుదైన వయ్కిత్. చదువు సంధయ్లు లేకుండా చకక్ని రచయితగా నిలబడగలగడం, రంగసధ్లం మీద
పెదద్ కృషి చెయయ్కుండానే నటుడిగా రాణించగలగడం, చినన్తనంలో ఏ కధా చదవకుండానే
అదుభ్తమైన కధా రచయితగా రూపొందగలగడం అనన్ విషయాలు మామూలు విషయాలు
కావు. కేవలం – కృషి చేసీ, పటుట్దల పటీట్, కషట్పడీ, ఆయన రచయితగా నిలబడాడ్రు. ఇతర
భాషా రచయితల రచనలను ఏ మాతర్ం చదవలేని పినిశెటిట్ రచనలను, ఇవాళ ఇతర భాషా
రచయితలే అనుసరిసుత్నాన్రంటే అందులో ఘనమైన ఘనత వునన్ది. కృషి, ఓరిమి, పటుట్దల,
శర్దద్, ధేయ్యం మనిషికి ఎంత అవసరమో పినిశెటిట్ జీవితం చెబుతుంది.
1920 వ సంవతస్రంలో నరసాపురంలో శీర్రామమూరిత్ పుటిట్నపుప్డు, జాతక రీతాయ్
అతను ‘గొపప్వాడు’ అయేయ్ సూచనలు వునాన్ – ఎలా అవుతాడో మాతర్ం ఎవరికీ అరధ్ం కాలేదు!
ఎంచేతంటే, అక్షరాభాయ్సం అయిన మరాన్టి నుంచీ, అతను అక్షరాలు దిదద్టానికి పలకా, బలపం
ముటుట్కునేవాడు కాదు. చదువుకోమని పెదద్లు ఎంత చెపిప్నా అతను పెడ చెవిని పెటిట్, ఆటల
మీద శర్దధ్ చూపించేవాడు. అయితే శీర్రామమూరిత్ బడిలో ఎలా వునాన్డో వాళళ్కేం తెలుసు ?ఇంటి దగగ్ర పలక మీద అక్షరం రాయకపోయినా, బడిలో మాతర్ం శర్దధ్గా బుదిద్గా పాఠాలు
వపప్జెపేప్సే
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అభిపార్యపడేవారు. ఆశకిత్తో అతను మళీళ్ చదవాలిస్న అవసరమే లేకపోయేది. అతనిన్ ఈనాడు ఇంతటి రచయితగా నిలబెటట్డానికి ఆశకిత్ కూడా చాలా
మటుట్కు దోహదం చేసి వుండాలి !
తనకు రెండో ఏడు నడుసూత్ వుండగానే, శీర్రామమూరిత్ తలిల్ని పొగొటుట్కునాన్డు. తండిర్ గారు రెండో పెళిళ్ చేసుకునాన్రు. శీర్రామమూరిత్ బాలయ్ం
అంతా సవతి తలిల్ దగగ్రే గడిచింది. తండిర్ గారు దైవభకుత్డు. ఉనన్ కాసత్ ఆసిత్నీ అమేమ్సి, పైగా అపుప్లు కూడా చేసి ఆయన దేవాలయం కటిట్ంచాడు! ఆ
మనిషి దేవుడికి ఆలయం కటిట్ంచాడు కాని, ఆ దేవుడు మాతర్ం ఆ మనిషికి ‘ఉనికి’ లేకుండా చేశాడు! విధిని తలచుకుంటూ ఆ కుటుంబం వీధిన
పడిపోయింది ! ఆరిధ్క బాధల వలల్ ఆ కుటుంబం అయిదారు వూళుళ్ తిరిగింది – అపప్టికి శీర్రామమూరిత్కి ఎనిమిదో ఏడు ! అంతవరకూ అతనికి సరిగా
చదువే లేదు. పూట గడవటానికి తండిర్గారు పడే అవసధ్లోల్ – ఆయన ఈ కొడుకు చదువు విషయం ఏం పటిట్ంచుకుంటాడు ? అయినా, శీర్రామమూరిత్
కాల్సులో ఫసుత్గానే వచేచ్వాడు.
పీచుపాలెం బడిలో ఒకనాడు పినిశెటిట్ చదువుకోడానికి వెళాళ్డు.
“ఏ కాల్సులో జేరతావు?” అనాన్రు మాసట్రుల్.
“ఒకటి” అనాన్డు పినిశెటిట్.
పరీక్ష జరిపితే అతను మూడో కాల్సు చదువుకు సరిగాగ్ వునాన్డు. దాంతో మూడో కాల్సులో వేశారు అతనిన్.
“మీవాడు బాగా చదువుతాడు. పైచదువులు బాగా చదివించండి. గొపప్వాడు అవుతాడు.” అని ఆ మాసట్రుల్ పినిశెటిట్ తండిర్గారితో అంటే –
ఆయన నిసప్ృహతో ఓ చిరినవువ్ నవివ్ వూరుకునేవారు.
ఐదో తరగతిలో పినిశెటిట్కి – నారాయణ సావ్మి జమీందారుగారి అబాబ్యి నీలకంఠంతో మైతిత్ర్ ఏరప్డింది. ‘అమమ్’ అంటే ఏమిటో తెలియని
శీర్రామమూరిత్ తన ఐదవ ఏటనే బులిల్బులిల్ భావాలతో ‘అమమ్’ అని ఒక కధ రాశాడు. ఆ కధ చదివినవాళుళ్ ఆశచ్రయ్పోయారు. జమీందారుగారు
అబుబ్రపడి, ఆశీరవ్దించారు.
అలా అలా, అతని చదువు రెండో ఫారం వరకూ వచిచ్ అకక్డ ఆగిపోయింది. అపప్టికి తండిర్ గారు రిటైరు అయినారు. కుటుంబం పరిగింది.
ఆరిధ్క ఇబబ్ందలూ పెరిగాయి. చదువుకు సవ్సిత్ చెపిప్, తనూ ఉదోయ్గం చేసి అంతో ఇంతో సంపాయించాలిస్న బాధయ్త శీర్రామమూరిత్ నెతిత్న పడింది. దాంతో
అతను కషట్పడి పని చెయయ్డం మొదలెటాట్డు. ఒక వృతిత్ అని లేదు; ఒక పని అనీ లేదు. తను చెయయ్గలిగే పనలాల్ చేశాడు. అపుప్డే అతనికీ జీవితం
అరధ్మైంది. జీవితంలో వుండే మజాకనన్ బాధ అరధ్మైంది. ఆ జీవితానుభవాలే అతనికి పాఠాలయినై, చదువులయినై; తరావ్త తరావ్త రచనలయినై, ఈనాడు
ఆయన రానే సినిమా కధలలోని కరుణరసఘటాట్లకు అపుప్డే పునాదులు పడాడ్యి. కొంతకాలం పొలంపని, కొంత కాలం కుటుట్పని, మరి కొంత కాలం
గుమాసాత్పని – ఇలా రకరకాల పనుల్ చేశాడు అతను. తీరిక వేళలోల్ అతని దృషిట్ సాహితయ్ం మీదకు మళుళ్తూ, చకక్ని గర్ంధాలు చదవడానికి
పోర్తాస్హించింది. పుసత్కాలూ, పురాణాలూ, గర్ంధాలూ, పర్బంధాలూ చవడం సాగించాడు – వాటికి అరాధ్లు తెలిసినా తెలియకపోయినా.
జమీందారుగారింటోల్నే గుమాసాత్ వుదోయ్గంలో వుండగా – జమీందారుగారు ఆ ఉదోయ్గం అతనికి తగదని మానిపించేసి – పుసత్కాలు రాయమని
పోర్తాస్హించారు. వాళళ్బాబ్యి నీలకంఠం మరీనూ.
పినిశెటిట్ సంసక్ృతం నేరుచ్కుందామని పర్యతన్ం చేశాడు గాని – కుదరలేదు. సవ్శకిత్తోనే, సవ్యంగానే అతను చదువు నేరిచ్కోవడం
ఆరంభించాడు ! పాటలూ, పదాయ్లూ, కధలూ, రాయడం ఆరంభించాడు. ఆ ఉతాస్హం అలా వునా దానికితగగ్ పోర్తాస్హం – పొటట్నిండితే మరింతగా
కనిపించేది. పదహారో ఏటనే అతనికి తండిర్గారు వివాహం చేశారు. ఆరిధ్కమైన ఇబబ్ందులు తండిర్గారినీ, శీర్రామమూరిత్నీ తలకిందులు చేశాయి. తండిర్
గారు మంచాన వుండి – అలాగే కనున్మూశాడు.
శీర్రామమూరిత్కి కనున్ తెలియలేదు; దికుక్తోచలేదు. నిరాశాలూ నిసప్ృహలూ ఆవరించాయి. జీవితం మీద విరకిత్ కలిగింది. జీవితం అంటే
కషట్మూ సుఖమూ కలగాలి గాని, కేవలం కషాట్లే అయితే అది జీవితం ఎలా అనిపించుకుంటుంది? అనుకునాన్డు. ఎవరికీ చెపప్కుండా, ఒక ఆశర్మం
చేరుకుని, తనకు మంతోర్పదేశం చేసి, సంసార విముకుత్డిని చెయయ్మనాన్డు. “నీకు మంచి భవిషయ్తుత్ వుంది. సనయ్సించడానికి నీకు హకుక్ లేదు”
వెళళ్మనాన్రు ఆ ఆశర్మవాసి. ఆ భవిషయ్తుత్ ఏమిటో, ఎకక్డుందో పినిశెటిట్కి అరధ్ం కాలేదు. అతను ఇంటికి తిరిగొచాచ్డు.
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అలా వుంటూనే అతను, ‘పర్తిమ’ అనే నాటకంలో రైతు పాతర్ ధరించాడు; ‘భారతి’ పతిర్కలో ‘నిషక్ృతి’ అనే కధానికి రాశాడు. ఆ రెండు
అనుభవాలనూ పురసక్రించుకుని అతను నాటకం రాయాలనుకునాన్డు.
పాలకొలుల్లోని శీర్ రామ మోహన రాయ కల్బ గర్ంధాలయానిన్ నిరవ్హిసుత్నన్ లకీష్పతిగారు – పినిశెటిట్ కధ చదివి, ముచచ్టపడి, అతనికి
‘లైబేర్రియన’ ఉదోయ్గం ఇచాచ్రు. ఆ లైబర్రీలో చేరి అతను చాలా చదువుకునాన్డు; జీరణ్ం చేసుకునాన్డు, ఉతాస్హం పెలుల్బికింది; పోర్తాస్హం కనిపిసుత్నన్ది;
అపుప్డే అతను ‘ఆదరశ్జోయ్తి’ అనే నాటకానిన్ రాసి, ఆదరశ్ నాటయ్మండలిని సాధ్పించాడు. 1946 లో జరిగిన ఆంధర్ నాటక కళాపరిషతుత్లో
ఆదరశ్నాటయ్మండలివారు పర్దరిశ్ంచిన ‘ఆదరశ్జోయ్తి’ నాటకానికి యోగయ్తాపతర్ం లభించింది.
ఒక మితుర్డు బొంబాయిలో తెలుగు సినిమా మొదలెడుతునాన్ననీ, దానికి సంభాషణలు రాయమనీ పినిశెటిట్ని పిలిపించాడు. కొనిన్ నెలలు ఆయన
అకక్డ వునాన్డే గాని, ఆ చితర్నిరామ్ణ సూచనలేమీ కనిపించలేదు. తిరిగి ఆయన పాలకొలుల్ వచిచ్, ఆదరశ్నాటయ్మండలిని పటిషట్ం చేసూత్, కొనిన్ నాటకాలు
రాశారు. అపుప్డే ‘కులంలేని పిలల్’, ‘పలెల్పడుచు’, ‘అనాన్చెలెల్లు’ నాటకాలు వెలువడాడ్యి. ఆదరశ్నాటయ్మండలి వారు ఈ నాటకాలను పర్దరిశ్ంచారు.
నాటకాలకూ, పినిశెటిట్కీ, మంచి పేరు పర్ఖాయ్తులు లభించాయి. అనేక చోటల్ ఆ నాటక పర్దరశ్నలు జరిగాయి. పేర్క్షకులు విరగబడాడ్రు. ఆయన నాటకాలను
మంచి గిరాకీ కలిగింది. ఆదరశ్నాటయ్మండలి అనేకమంది నటీనటులను తయారుచేసింది. చలం, చుండుర్ సూరయ్నారాయణ, హేమలత, నిరమ్ల, తిలకం,
మొదలైన వారు ఆదరశ్నాటయ్మండలి నుంచి వచిచ్నవారే.
ఆంధర్ నాటక కళాపరిషతుత్లో ‘పలెల్పడుచు’ నాటకానికి మొదటి బహుమతి లభించింది. ఆ పర్దరశ్నను చూసిన వాళళ్ందరూ పినిశెటిట్ని బాగా
అభినందించారు. ఆనాడు పర్తేయ్కంగా వచిచ్న పర్ముఖ హిందీ నటుడు పృధీవ్రాజ కపూర మరీనూ. ఆయన పినిశెటిట్ని కావలించుకుని, చాలా గొపప్గా
అభినందించారు. ఆ నాటకంలో ముఖయ్మైన పాతర్ ధరించిన పినిశెటిట్కి నటుడిగా కూడా ఖాయ్తి లభించింది. అపుప్డే పృధీవ్రాజ, బాల నటుడు చలానిన్ (నేటి
హాసయ్నటుడు చలం) చూసి – ‘అరె దిలీప కుమార లా వునాన్డే’ అని, ‘ఆంధార్ దిలీప’ అనాన్రు. అతనికి ఆ పేరు అపుప్డు అలా వచిచ్ంది.
నలల్రామూమ్రిత్ అడపా దడపా పినిశెటిట్ నాటకాల రిహారస్లుస్కు వెళూత్వుండేవాడు. ఒకనాడు అతను – “గురూజీ, మీరు సినిమాలకు రాయాలి”
అని పటుట్బటాట్డు. అది ఎలాగో శీర్రామమూరిత్కి అరధ్ం కాలేదు. “నేను చెబుతాగా. బి.ఏ. సుబాబ్రావుగారితో మాటాల్డి, మీకు చెబుతాను.” అనాన్డు
నలల్రామూమ్రిత్.
నలల్రామూమ్రిత్ అనన్టేట్ జరిగింది. 1951 లో బి.ఏ. సుబాబ్రావుగారు పినిశెటిట్ని పిలిపించారు. ‘పలెల్ పడుచు’ ను చితర్ంగా తియాయ్లని
సుబాబ్రావుగారు భావించారు. కాని, ఎందుకనో అది తొందరగా కుదరలేదు. పినిశెటిట్ మదార్సులో వునాన్రు. రోజులు, నెలలూ గడిచిపోతునాన్యి.
పినిశెటిట్ లేకపోవడంతో అకక్డ, ఆదరశ్నాటయ్మండలికి అంతరాయం కలిగింది. నాటకాలకు గిరాకీ కలుగుతోంది. కాని, శీర్రామమూరిత్
లేకపోవడంతో అవనీన్ జారవిడుచుకోవలసి వసుత్నన్ది. చలం వాళూళ్ వుతత్రాలు రాయడం సాగించారు. “మీరు వెళిళ్ అకక్డ కూచునాన్రు. ఇకక్డేమో మా
పరిసిధ్తులు ఇలా వునాన్యి. నాటకాలు పోతునాన్యి. వీలైతే, మదార్సులో మన నాటక పర్దరశ్నం ఏరాప్టు చెయయ్ండి. దాని దావ్రా మాకు కూడా ఏదైనా
లాభం వుండొచుచ్” అని.
సరేనని, పినిశెటిట్ ఆర. ఆర. సభలో నాటకం ఏరాప్టు చేశారు. సినిమా పర్ముఖుల కందరికీ ఆహవ్నాలు పంపారు.
నాటక పర్దరశ్నం చూడడానికి పర్ముఖులందరూ వచాచ్రు. కీ.శే. హెచ. యం. రెడిద్ గారు ఆ పర్దరశ్నకు అధయ్కుష్లు. నాటకం బాగా జరిగింది.
పేర్క్షకులందరూ బాగా మెచుచ్కునాన్రు. సవ్రీగ్య డా॥ గోవిందరాజుల సుబాబ్రావుగారు ఆఖరి దృశయ్ం ముందు సేట్జీలోకి వెళిళ్ పినిశెటిట్ని కావలించుకుని,
గొపప్ నటుడనీ, గొపప్ రచయితనీ అభినందించారు. తెలుగుదనం, తెలుగు వాతావరణం నాటకంలో కనిపించిందని శాల్ఘించారు. అంతా అయిన తరావ్త
– “నాయినా ! కలక్షనెంత వచిచ్ంది?” అనాన్రు.
“కలక్షన ఎలా వసుత్ందండీ – అందరూ ఆహావ్నితులేగా. తొంభై రూపాయలు మాతర్ం వచిచ్ంది”
“ఖరుచ్?”
“పదమూడు వందలు”
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ఆ మాట వినగానే సుబాబ్రావుగారిలో ఆవేశం హెచిచ్ంది. నాటకం పూరిత్ అవగానే ఆయన రంగసధ్లం మీదకు ఉరికి – “మనలను ఇంతగా
రంజింపజేసిన ఈ నాటక సమితిని గౌరవించవలసిన భాదయ్త మనకు లేదా?” అని గటిట్గా అడిగారు. దాంతో పెదద్లందరూ నూటపదహారుల్ చదివించడం
ఆరంభించారు. కాసేస్పయిన తరావ్త, పినిశెటిట్ రంగసధ్లం మీదికొచిచ్ చదివింపులు ఆపుజేయవలసిందని కోరుతూ, తమ ఖరుచ్లకు మించిన డబుబ్
చేరిందని కృతజఞ్తలు తెలుయజేశారు!
ఆ పర్దరశ్న పినిశెటిట్ని రచయితగానూ, చలానిన్ నటునిగానూ నిలబెటిట్ంది ! హెచ. యం. రెడిడ్గారు పినిశెటిట్ని నటుడిగా తన సంసధ్లో పని
చెయయ్మని, నెలజీతం ఇసాత్ననీ చెపాప్రు. కాని, పినిశెటిట్కి, రచయితగా రావాలని వునన్ది. అంచేత అతను అంత ఉతాస్హం చూపించలేదు.
పదమ్రాజుతో కలిసి, రచయితగా పనిచెయయ్మని తన వాహిని సంసధ్లో బి. యన. రెడిడ్ అవకాశం ఇచాచ్రు. చితర్ రచన, కధ, మంచి చెడడ్లు –
మొదలైన విషయాలనీన్ పినిశెటిట్ బి.యన. దగగ్ర తెలుసుకునాన్రు.
రచయితగా పినిశెటిట్ని మొదటిసారిగా పరిచయం చేసి, వెలుగులోకి తీసుకొచిచ్నది – బి. ఏ. సుబాబ్రావు. బి.యన. దగగ్ర వుంటూ వుండగానే –
సంతానం, పరివరత్న చితార్లకు రచన చేసే అవకాశం వచిచ్ంది పినిశెటిట్కి. అవి చేసూత్వుండగా బి. ఏ. సుబాబ్రావుగారి ‘రాజూ పేదా’ వచిచ్ంది. అయితే
ముందుగా విడుదలయిన చితర్ం ‘రాజూ పేదా’. ఆయన రాసిన ‘అనాన్ చెలెల్లు’ నాటకం ఆధారంగా ‘పరివరత్న’ చితార్నికి కధ కూడా రాశారు. తాతినేని
పర్కాశరావు ఈ చితార్నికి దరశ్కుడు. ‘సంతానం’ చితర్ంతో దరశ్కుడు పర్సాద గారితో పరిచయం కలిగింది. ఆ పరిచయమే పర్సాద గారు తీసిన ‘ఇలవేలుపు’
చితార్నికి పినిశెటిట్ రచయిత కావడానికి కారణమైంది.
“అటువంటి పర్ముఖులతో పని చేసే భాగయ్ం కలగడం వలల్ నాకు మొదటోల్నే సినిమా పదధ్తులు అలవడాడ్యి. ఎనోన్ విషయాలు వారు నాకు
నేరాప్రు.” అంటారు శీర్రామమూరిత్ కృతజఞ్తాభావంతో.
ఆంధర్ పతిర్కలో ‘దతత్త’ అనే సీరియల నవల రాయడం దావ్రా పినిశెటిట్ శీర్రామమూరిత్ పేరు అందరికీ ఇంకా బాగా తెలిసి, చకక్ని కధా
రచయితగా కూడా అతనికి మంచి సాధ్నం వచిచ్ంది.
అనుపమావారి ‘అతాత్ ఒక ఇంటి కోడలే’ ‘ఈడూ జోడూ’ మొదలైన చితార్లకు కధలూ సంభాషణలూ రాశారు. ఇంతవరకూ ఆయన 30
చితార్లకు రచనలు చేశారు. అందులో పది చితార్లు తన సొంత కధలు గలవి.
విశేషమైన అనుభవానిన్ పుంజుకునన్ తరావ్త, పినిశెటిట్ ‘రవుతూ పికచ్రస్’ అనే సంసధ్ను సాధ్పించి – ‘నితయ్ కలాయ్ణం – పచచ్తోరణం’ చితార్నిన్
తీశారు. ఈ చితార్నికి ఆయన దరశ్కుడు, నిరామ్తా. అందులో చలానిన్ హీరోను చేశారు; రామకృషణ్ను రెండో నాయకుడిగా పరిచయం చేశారు. ‘నితయ్
కలాయ్ణం పచచ్తోరణం’ మంచి పేరు తెచిచ్ పెటిట్ంది. ఆ కధకు మంచి బలం వునన్దనీ, సరవ్మానవ సమైకయ్తను పర్బోధిసుత్నన్దనీ అందరూ కొనియాడారు.
దరశ్కుడిగా కూడా పినిశెటిట్కి మంచి పేరొచిచ్ంది. ఆ చితార్నేన్ పర్సాద గారు తమిళంలోనూ (తాయిలాల్ పిళై) హిందీలోనూ (దాదిమా) తీశారు.
ఆ విధంగా పినిశెటిట్ రాసిన చాలా కధలు ఉతత్రాదికి పరిచయమైనాయి. కధ సారవ్జనీకంగా వుండడం, కధలో కరుణరసం పర్ధానంగా వుంటూ
హృదయాలను హతుత్కొనడం వంటివే ఆయన కధలు ఇతర భాషలకు కూడా వెళళ్డానికి కారణాలు.
‘నితయ్ కలాయ్ణం - పచచ్తోరణం’ చితార్నికి కేందర్పర్భుతవ్ం ఇచేచ్ బహుమతి వసుత్ందని అందరూ ఆశించారు. వచిచ్ందనే అనుకునాన్రు. కాని,
చితార్నిన్ ‘రీ ఎడిట’ చేసి, అవారడ్స్ కమిటీకి చూపడం వలల్ – అది అనరహ్మైంది. ఆ విధంగా నిరాశ కలగడంతో పినిశెటిట్ మానసికంగా కృంగిపోయి, మంచం
కూడా పటాట్రు. దరశ్కతవ్ం చెయాయ్లనన్ వాంఛ తగిగ్పోయింది !
తరావ్త ఆయన కొనిన్ చితార్లకు కధలూ, మాటలూ రాశారు. ‘పంజరంలో పకుష్లు’ అనే నాటకం రాసి, అందులో తాను కూడా ఒక హాసయ్పాతర్
ధరించడంతో –పినిశెటిట్కి ‘చిలకా గోరింకా’ లో ఒక హాసయ్పాతర్ లభించింది.
శీర్ సారధి సూట్డియోస వారి ‘ఆతీమ్యులు’ పర్సాద ఆరట్ వారి ‘సతెత్కాలపు సతెత్యయ్’ నాగవళీ వారి ‘జరిగిన కధ’ చితార్లు తవ్రలో విడుదల
కానునన్, ఆయన సంభాషణలు రాసిన చితార్లు. పర్సుత్తం, పినిశెటిట్ శీర్ రామమూరిత్ రవీందర్, శీర్కాంత, రెడిద్ అండ కో, గిరిధర పొర్డక్షనస్, బాబూ పికచ్రస్
సంసధ్లు నిరిమ్సుత్నన్ సాంఘిక చితార్లకు మాటలు రాసుత్నాన్రు.
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“సొంత కధలను సినిమాలుగా తియయ్డానికి ఇపుప్డు నిరామ్తలు జంకుతునాన్రు – కధ తమకు బాగునాన్, పేర్క్షకులు ఎలా ఆదరిసాత్రోననన్
భయంతో, అందుకనే ‘అసలు’ కధలు నేడు రావడం లేదు. ఒక భాషలో బాగా పోయిన చితర్ కధను తీసుకోవడంలో గాయ్రంటీ ముందుగానే కనిపిసుత్నన్ది.
అందుకని – ఆ కధలను తీసుకునో, వాటి ఆధారంగానో మనకు చితార్లు వసుత్నాన్యి. ఇపుప్డు సొంత కధలకు ఆరిధ్కంగా కూడా అంత లాభం
లేకపోతునన్ది. కధ తయారు చెయయ్డంలో వునన్ శర్మకు తగగ్ ఫలితం దకక్డం లేదు. అందుకని నేను, మాటలు మాతర్మే రాసుత్నాన్ను. అయినా నా దగగ్ర
మంచి కధలునాన్యి. ఆ కధలను పుసత్క రూపంలో పర్చురించాలనుకుంటునాన్ను. మన దేశంలో సొంత కధలు తయారు చేయగల శకిత్వంతులు వునాన్రు.
కాని వారు తయారు చేసే కధలు సదివ్నియోగం కావడం లేదు.” అనాన్రు పినిశెటిట్.
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