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(  1994   ) 

ఉతత్మమైన చితార్లు, ఉదాతత్మైన పాతర్ల 
విషయంలో యాభై, అరవై, డెబైభ్ దశకాలోల్ విడుదలైన 
చితార్లను నేటి చితార్లతో పోలిచ్ చూసేత్, నాటి చితార్లోల్ 
ఉనన్ నాణయ్త నేటి చితార్లోల్ వుండడం లేదు, నేటి చితార్లోల్ 
దరశ్క నిరామ్తలు కేవలం తారల ఇమేజ ని దృషిట్లో 
పెటుట్కుని కేరెకెట్ర పాతర్లకు అంతగా పార్ధానయ్ం ఇవవ్డం 
లేదనే విమరశ్ తరచుగా వినిపిసోత్ంది. అదే విషయమై 
‘విజయచితర్’ పర్ముఖ నటులు గొలల్పూడి మారుతీరావుతో 
పర్సాత్వించినపుప్డు ఆయన తన అభిపార్యానిన్ ఇలా 
తెలియజేసుత్నాన్రు.  
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 హీరోలేల్ని సినిమాలు ఉండొచుచ్ కానీ కేరెకెట్రు నటులు లేని సినిమాలు వుండవు. పిలల్లేల్ని తలిల్దండుర్లు 
ఉండొచుచ్కాని, తలిల్దండుర్లు లేని పిలల్లు ఉండరు. ఇది సృషిట్ ధరమ్ం. కళా సృషిట్ ధరమ్ం కూడా.  

హీరోలు కాని వారందరూ కేరెకట్ర నటులనుకోవడం బండ చాకలి గురుత్. పర్తీ పాతర్ ‘కేరెకెట్రు’ ని సంతరించుకోదు. 
పాతీర్కరణ వునన్ పాతర్ ‘కేరెకట్రు’ని సంపాదించుకుంటుంది.  

చాలా చమతాక్రంగా మాటాల్డే పాతర్ వుంటే - ఆ పాతర్ మాటాల్డిన చమతాక్రమే మనకి గురుత్ంటుంది. ఆ 
చమతాక్రం కేవలం ఆ పాతర్కి ‘అలంకరణ’ గానే గురుత్ంటుంది. పాతర్ గురుత్ండదు కానీ, తన పేదరికానోన్ లేదో ఆకలినో 
దాచుకోవడానికి మనలిన్ నవివ్సూత్, తన దయనీయ సిథ్తిని ఆ పాతర్ కపిప్ పుచుచ్కోడానికే మాటాల్డుతునన్దని చెపప్ గలిగితే 
- ఆ పాతీర్కరణ హృదయం మీద ముదర్ వేసుకుంటుంది. ఇది చారీల్ చాపిల్న “టర్ంప” సంవతస్రాల తరువాత ఆ 
పాతీర్కరణని దృషిట్లో పెటుట్కుని వంద రకాల చమతాక్రాలను మనం ఊహించుకోవచుచ్ను. ఎందుకంటే ఆ పాతర్ 
మాటాల్డే ‘మరబొమమ్’ కాదు. తన భావాలను సప్ందింప జేసే రకత్మాంసాలునన్ సమగర్మయిన రూపం. వాలట్ డిసీన్ మికీక్ 
మౌస వంద సంవతస్రాల తరావ్త కొతత్ కథలకి, కారూట్నల్కీ ఇంకా ఆలంబన అవగలుగుతోంది.  

పాతర్లోని పర్తేయ్కత కేవలం పాతర్కి అలంకరణం, గుడడ్ బొమమ్కి కటిట్న చీరె. ఆ పర్తేయ్కతకి అవసరం చెపప్డం. ఆ 
పర్తేయ్కత ఆ పాతర్ ఆయుధం ఎలా అయిందో చెపప్డం పాతీర్కరణ. అపుప్డే అది సమగర్తని సాధించుకునన్ కేరెకట్రు 
అవుతుంది.  

నలల్ కళళ్దాద్లు పెటుట్కునన్ ఆడది నవీన యువతిగా చలామణి అవుతుంది. అపుప్డపుప్డు కాసత్ విలక్షణంగా 
కొండొకచో ఎబెబ్టుట్గా కనిపించే అవకాశం వుంది. కాని సంజయ గాంధీ దేహానికి అంతయ్కిర్యలు జరుగుతునన్పుడు 
ఇందిరా గాంధీ పెటుట్కునన్ నలల్ కళళ్జోడుకి ‘డైమెనష్న’ వేరు. ఓ తలిల్ కనీన్టిని దాచిన ముసుగు అది. ఆ కళళ్దాద్లు 
చూసినపుప్డలాల్ ఓ సతరీలో ఎబెబ్టుట్తనానిన్ ఎవరూ చూడలేదు. ఓ తలిల్లో దైనయ్తని చూశారు కారణం?.. ఆ కళళ్దాద్లకు ఆ 
సందరభ్ం జోడించిన కారణం మన దృషిట్నే మారిచ్ వేసింది. ‘కేరెకట్రు’ సృషిట్ ఆకాశమంత విశాలం. ఈ కూర్ర పర్పంచంలొ 
బరువుగా బర్తకలేక, తన పిలల్లు దయనీయంగా బర్తకాలనన్ ఆలోచనని భరించలేక వాళళ్ని చంపిన మాతృమూరిత్ పాతర్ 
శారద ‘మనుషులు మారాలి’ లో ఎవరు మరిచిపోగలరు.  

హతాయ్నేరానికి జైలోల్ పడి - ఒకక్ మాటయినా మాటాల్డక తండిర్కి అంతయ్కిర్యలు జరపడానికి బయటికి వచిచ్ - 
ఈ పర్పంచంలో ఒంటరిగా మిగిలిన తన చెలెల్లిన్ నిలువునా నరకడం దావ్రా విముకిత్ కలిప్ంచిన ఆకోర్ష చితర్ంలో ‘ఓంపురి’ 
పాతర్ని ఎలా మరిచిపోగలం ?  

మనం సినిమాలోల్ చెపేప్ హీరోల కథలనీన్ escapist melo-drama లు stylised కథలు. నిజ జీవితంలో 
హీరోలుండరు. వీరోచితంగా పోరాడి వీగిపోయిన వారు, బలయిన వారు ఉంటారు. మహాతామ్గాంధీ, భగత సింగ, 
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అబర్హం లింకన, అలూల్రి సీతారామ రాజు, మారిట్న లూధర కింగ వగైరా. వీరంతా martyrs. వీళళ్ కథలు sagas. 
మనం చెపేప్ సినిమా కథలు మన మనసుస్లోల్ని కలలు. పేర్క్షకుల మనసుస్లోల్ని కోరికలు. వాళళ్ని ఆనందపరిచే మతుత్ 
గుళికలు. వీటికి ఏకాసోత్ credibility ని జోడించే సాధనాలు కేరెకట్రు పాతర్లు. ఇవి దైనందిన జీవితంలో తారసపడే 
అనుభవాలు, సందరాభ్లలో కనిపించేవి. రాముడు, కృషుణ్డు వగైరాలు మనకి దేవుళుళ్. వాళళ్తో గొడవలేదు. రాముడు 
పెళాళ్నిన్ ఎవడో లేవదీసుకు పోతే అది శాపం. ఆయన చంపితే అది పూరవ్జనమ్ ఫలితం. ‘వెరిఫై’ చేయడానికి అవకాశం 
లేని, నిరిధ్షట్మయిన ఇతిహాస కథలు ఇవి. ఎపుప్డూ idealistic కథలే. కాని వాసత్వానిన్ పర్తి బింబించే ఏ కథలోనయినా 
వాసత్వానికి అదద్ం పటేట్ పనిముటుల్ ‘కేరెకట్రు’ పాతర్లు.  

కేరెకట్రు పాతర్ల scope అపూరవ్ం, అననయ్ం హీరో పాతర్లు ఎపుప్డూ stylise అయేయ్ వుంటాయి. రాముడు 
దేవుడనన్ తరావ్త వాలీమ్కి ఇంక చెయయ్గలిగిందేమీ లేదు. కాని గుహుడి పాతర్ అతని చేతిలో మలుపు తిరగగలదు. 
భారతంలో ధరమ్రాజు stylised hero. కరుణ్డు ‘కేరెకట్రు’ పాతర్. ‘భీషుమ్డు’ కేరెకెట్రు పాతర్.  

మరొక ముఖయ్మయిన విషయం ఎపుప్డూ కథకి ముఖయ్ంగా సినిమాకి ‘కేరెకెట్రు’ పాతర్లే జీవానిన్ యిసాత్యి. 
కారణం కథకి ఆ పాతర్లే గురిత్ంపుని కలిప్సాత్యి. కారణం, అవి అతి సులువుగా పేర్క్షకులకి వాసత్వానిన్ కళళ్ముందు 
ఉంచగలవు. హీరోలు ఎపుప్డూ కొతత్గా, వింతగా వుండగలరు. కానీ తలుల్లూ, తండుర్లూ, మేనమామలూ, అతత్లూ 
వీరంతా ఆ కథ చటార్నికి మనిన్కయిన identity ని ఇసాత్రు. ఈ పాతర్లే లేకపోతే శరత సాహితయ్మే లేదు. కనక 
అందమయిన కథ - ఎంత మనిన్కయిన కేరెకట్రు పాతర్ల మధయ్ పెరిగితే రూపుదిదుద్కుంటే - అంత కాలం పర్జల మధయ్ 
బర్తుకుతుంది. అంతగా రాణిసుత్ంది. ‘షావుకారు’ లో గోవింద రాజుల సుబాబ్రావు, శీర్ వతస్ పాతర్లు ఆ కథకి గీటురాళుళ్. 
‘పోతన’ లో పోతనని గానీ, శీర్నాథుడుగా గౌరీనాథశాసిత్ గారిని కానీ ఎవరయినా మరిచి పోగలమా? ఎందుకని ? 
పోతనన్ని దైవభకుత్డుగా ఎంతగా చితిర్ంచారో ఆయన బావగారు ఐహికమయిన ఆనందానికి పర్తీకగా ఆ పాతర్ని అంతే 
బలంగా, ఒక పర్తాయ్మాన్యంగా చితిర్ంచారు కనుక. అలాగే తాయ్గయయ్లో తాయ్గరాజు అనన్ గారి పాతర్. ‘కేరెకెట్రు’ పాతర్ల 
బలం మన పాత సినిమాలోల్ లేకపోతే సూరయ్కాంతమమ్కి సాథ్నం ఏది? మరి ఈనాటి సినిమాలోల్ సూరయ్కాంతమమ్ ఏదీ? పోనీ 
ఈనాటి జీవితంలో సూరయ్కాంతమమ్ లేదా ? ఉంది కదా ? మరి దోషం ఎకక్డ ? సినిమా కథ జీవితానిన్ ఒరుసుకు 
నడవకపోవడమే. లేదా నితయ్ జీవితానిన్ పర్తిఫలించే పాతర్ల అవసరం ఈనాటి కథలోల్ కనిపించకపోవడమే.  

ఉదాహరణకి మన కాశీ మజిలీ కథ గురుత్నన్టుల్గా - గత పదిహేను సంవతస్రాలలో తయారయిన ఏ కథయినా 
మన మనసుస్లో నిలుసోత్ందా? ఆనాటి బొడడ్పాటి, చలపతిరావు. నలల్రామూమ్రిత్, వంగర పాతర్లు జాఞ్పకం ఉనన్టుట్ 
ఈనాడు ఏ పాతర్లయినా మన మనసుస్లోల్ నిలుసుత్నాన్యా ? అంతకంటే నటనలో, పర్దరశ్నలో పర్తిభ ఎకుక్వునన్ నటులే 
ఈనాడునాన్రు. పాతర్లో ఒకక్ మెరుపు ఒక సినిమాలో రాణించి  ముపైప్ సినిమాలోల్ నటించి అంతే సులువుగా 



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                            |òæãÁe]    2021    

4    

మాయమవుతునాన్రు. అది వారి లోపం కాదు. ఎంత చినన్ నటుడయినా అతను పోయేదాకా గురుత్నన్ సినిమాలే ఆ 
రోజులోల్ వచాచ్యి. ఈ రోజులోల్ రావడం లేదెందుకని? 

ఈ రోజులోల్ బేతాళ మాంతిర్కుడెకక్డ ? వియయ్నన్ పంతులెకక్డ ? గుమమ్డి గారు నలభై సంవతస్రాలు పేర్క్షకుల 
మనసులోల్ నిలవడానికి కారణమేమిటి? దొరసావ్మి గారినీ, పెరుమాళుళ్ గారినీ ఇంకా మా తరం మనుషులు 
గురుత్ంచుకోడానికి కారణం ఏమిటి ? దేవదాసులో పారవ్తి తండిర్గా దొరసావ్మి గారిని ఎవరు మరిచిపోగలరు ? ఆ 
రోజులోల్ సి.ఎస.ఆర. గారినో, లింగమూరిత్ గారినో ఎవరు మరిచిపోగలరు? 

ఇపుప్డు ఈ వాయ్సం శీరిష్కని మరొకక్సారి ఉటంకిసాత్ను. నేటి సినిమాలోల్ కేరెకెట్రు పాతర్ల పార్ధానయ్ం తగిగ్ందా? 
అని. దురదృషట్వశాతూత్ కేరెకట్రు పాతర్ల పార్ధానయ్ం కథలలో ఉనన్దనన్ సప్ృహ తగిగ్ంది. అయితే వయసుస్ మీద పడిన 
తలిల్దండుర్లిన్ ‘Aged Homes’ (వృదధ్ శరణాలయాలు) లో పడేసి మరిచిపోయె తరం మనది. మన జీవితాలోల్నే కేరెకట్రల్ 
అవసరం లేదని భావించే మనం, మన కథలోల్ వాటి అవసరానిన్ మరిచిపోతే ఆశచ్రయ్ం ఏముంది ?  

ఇంటోల్ పసిబిడడ్ని ఎతుత్కునే ఆడదానిన్ చూపిసేత్ ‘ఆయా’ అవుతుంది. మాతృతావ్నిన్ చూపగలిగితే ‘తలిల్’ అవుతుంది. 
సినిమా కథలో తొంభై సీనల్లో హీరోల కథే వుంటుందంటారు. తపుప్లేదు. కాని ఐదు సీనల్లో చూపిన తలిల్ని మరింత 
సమగర్ంగా, పాతీర్కరణలో చూపాలిస్న బాధయ్తవుంది. పాతర్లో నిడివి తగిగ్న కొదీద్ పాతీర్కరణం చెయయ్వలసిన బాధయ్త, 
Challenge ఎకుక్వవుతుంది. చాలా తకుక్వ సందరాభ్లోల్ కనిపించే పాతర్ని ఎకుక్వ సూచించాలి. Lesser the 
frequency the deeper should be its interpretation. పక్షవాతం వచిచ్ మూగపోయిన తాతయయ్ మన ఇంటోల్ 
ఎకుక్వగా కొటొట్చిచ్నటుట్ జాఞ్పకం వసాత్డు. Silence is a powerful dimension పాతీర్కరణం లోపించినా, అవసరం 
లేదనిపించినా, అవసరం వుందని అరధ్ంకాకపోయినా తలిల్ ఆయాగా, తండిర్ నౌకరులాగా, కేరెకట్రు పాతర్ అసిథ్పంజరం 
లాగ కనిపిసుత్ంది. ఆ కథ ఆ హీరో పర్తిభని ఎతిత్ చూపే సరక్సు మాతర్మే అవుతుంది సరక్సుని మనమంతా చూసాత్ం. 
కొందరు ఆనందిసాత్రు కొందరు ఆనందించరు, కాని ఎవరూ మనసుస్లో వుంచుకుని మననం చేసుకోరు. చాలామంది 
హీరోల, చాలా సినిమా కథలు ఊపిరిలేని పాతర్ల సమేమ్ళనంతో తయారయేయ్ సరక్సుస్లు వాటివలల్ నషట్ం వాటికే కాని 
మరొకరికి లేదు. ఇది భసామ్సురుడి హసత్ం.  

దుకిక్పాటి మధుసూధనరావు గారు నేను సినీ రచన చేసే తొలి రోజులోల్ గుమమ్డి గారి పాతర్ రాసుత్నన్పుప్డు, 
ఆయన పాపులారిటీ ఏమిటో ఆ పాతర్ నుంచి పేర్క్షకులు ఆశించేదేమిటో పర్తేయ్కంగా గురుత్ చేసే వారు. అకిక్నేని గారి 
పాతర్లో ‘మెరుగులే’ వుండేవి. గుమమ్డిగారి పాతర్లో జీవితం వుండేది. రేలంగి పాతర్లో హాసయ్ం వుండేది కాని 
సూరయ్కాంతమమ్ గారి పాతర్లో గయాయ్ళితనానికి ‘మోటివ’ వుండేది.  
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రోడుడ్ మీద కొనిన్ వందలమంది నడుసూత్ంటారు. అందరూ మనుషులే. ఎనిన్ రోజులు నడిచినా ఏ ఒకక్రూ 
గురుత్ండరు. ఆ రోజు మీ నానన్గారు రోడుడ్మీద నడుసుత్నాన్రు. అంతమందిలో ఆ పాతర్కి పర్తేయ్కమయిన ‘ఫోకస’ వుంది 
ఎందుకని ? ఆ రోడుడ్ మీద ఆ రోజు ఆ ఒకక్ పాతేర్ చితీర్కరణని సంతరించుకుంది. ఆ రోడుడ్ మీద మదర థెరిసాస్ వుంది. 
చూసే పర్తి పేర్క్షకుడి మనసుస్లో ఆ పాతర్ అపూరవ్మయిన ‘పాతీర్కరణ’ ని సంతరించుకొంది. తెలల్చీర కటుట్కునన్ పర్తీ 
వృదుధ్రాలు మదర థెరెసాస్ కాదు. కాని ఆమె రూపుతో పాటు, ఆ పాతర్ వెనక చరితర్, హృదయం ఆ పాతర్ను 
చితీర్కరించింది. ఆమె ఎవరో తెలీని కొతత్మనిషికి కూడా “ఆవిడ ఎవరయాయ్ ?” అంటే “తనది కాని దేశంలో డెబైబ్ 
సంవతస్రాలు దరిదుర్లకు సేవచేసిన మహాతలిల్” అని చెపేత్ చాలు.. ఆ పాతర్ చితీర్కరణ సంతరించుకుంటుంది. ఈ వాకయ్ం 
ఆ పాతర్కి కొలమానం.  

మన సినిమాలోల్ ఖరీదయిన నటులునాన్రు. వాళుళ్ పేర్క్షకులిన్ నవివ్ంచేంత గొపప్గా నటిసుత్నాన్రు. పేర్క్షకులు వారి 
నటనకు ఊగి ఉరూర్తలూగుతునాన్రు. పేర్క్షకులిన్ మతెత్కిక్సుత్నాన్రు. కాని సినిమా అయాయ్క ఆ మతుత్ దిగిపోతోంది. ఆ 
సినిమా పేర్క్షకుల హృదయాలోల్ నిలవడం లేదు. బార్ంది తలని మతెత్కిక్సుత్ంది. పొదుద్టే దిగిపోతుంది. కారణం ? అది 
కేవలం బార్ందీ కనుక. 

సమగర్మయిన పాతీర్కరణ పొందిన ఏ పాతర్యినా పేర్క్షకుడిని పర్తేయ్కంగా ఆ క్షణాన అలరించకపోయినా, ఆ 
సినిమా ఆ పేర్క్షకుడి అనుభవంలో మిగులుతుంది. అమితాబ బచచ్న ని చూసినపుప్డు మనం గావుకేకలేసి గెంతులేసినటుల్, 
మన తాతయయ్ని చూసేత్ ఎగిరి గెంతేయం. కానీ మన తాతయయ్ ఒక అనుభవం, అమితాబ ఒక జాఞ్పకం.  

ఇపుప్డు మళీళ్ శీరిష్క మరొకక్సారి. మన సినిమాలోల్ కేరెకట్రు నటుల పార్ధానయ్ం లోపించింది? అవును అది మన 
సినిమాల దురదృషట్ం.  
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