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 “ఒక గొపప్ పర్బంధం వుంది. దానిన్ పండితుడికిసేత్, తన శకిత్నిబటిట్ అందులో 
వునన్ సారాంశానిన్ గర్హిసాత్డు! మామూలుగా చదువుకునన్ వాడికిసేత్ అతనూ అరధ్ం 
చేసుకుంటాదు. అయితే, పండితుడికి అరధ్మయేయ్ంతగా అరధ్ం కాకపోవచుచ్. కాసత్ 
చదువు మాతర్మే గల వయ్కిత్కి ఇసేత్ కొంతవరకే అరధ్ం చేసుకోగలుగుతాడు. అయితే, 
ముగుగ్రూ వాళళ్ జాఞ్నానిన్ బటిట్, శకిత్నిబటిట్ – ఆ గర్ంధానిన్ అరధ్ం చేసుకుంటారు. 
అలాగే చలన చితర్ం కూడా. చలన చితార్నిన్ అంతా ఒకక్ దృషిట్తోనే చూడదు! 
ఒకక్లాగే అరధ్ం చేసుకోదు. పేర్క్షకులు వారి వారి తతావ్లనుబటిట్ అరధ్ం చేసుకుంటారు. 
అయితే, చితర్ం అందరికీ పనికొచేచ్దిగా, అందరికీ అరధ్మయేయ్దిగా వుండాలి. 
ఉనన్పుప్డే ఆ చితర్ం జనరంజకం కాగలదు” అనాన్రు నటుడు, డైరెకట్ర యస. వి. 

రంగారావు. ‘చదరంగం’ దరశ్కుడిగా, రంగారావుకు మొదటి చితర్ం! ‘బాంధవాయ్లు’ రెండో చితర్ం. “రెండు చితార్ల 
అనుభవంతోనూ నేను చాలా తెలుసుకునాన్ను” అనాన్రు రంగారావు. 
 “ముఖయ్ంగా దరశ్కుడికి కావలసినది – నమమ్కం. తన మీద తనకు నమమ్కం కుదరాలి! వుండాలి. పరిశీలన, 
వూహా – అవసరం. నటుడికి కూడా ఇవే అవసరం. అయితే దరశ్కుడికి – వీటితో బాటు ఇంకా కొనిన్ అరహ్తలు కావాలి. 
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పేర్క్షకులకు ఏది అందించాలి? ఎంతవరకూ అందించాలి? అని తెలుసుకోవడం దరశ్కుడికి చాలా అవసరం. చితార్నికి కథ 
ఆయువుపటుట్. ఆ కథను తెరమీద చెపప్డంలోనే ఇబబ్ంది వుంది. పాతర్ల అవసరానీన్ దృశాయ్ల అవసరానిన్ తెలుసుకుంటూ 
కథను నడిపించడం దరశ్కుడి ముఖయ్మైన బాధయ్త అని నేను అనుకుంటాను. దరశ్కుడి నైపుణయ్ం కూడా అందులోనే 
కనిపిసుత్ంది. 
 నాకు రకరకాల షాటును, రకరకాల కోణాలోల్ తియయ్డం మీద నమమ్కంలేదు; టెకిన్కల గా చెపప్డంలో నమమ్కం 
లేదు. సామానయ్ పేర్క్షకుడికి కూడా సులభంగా అరధ్మయేయ్లా కధ చెపప్డం అవసరం. ఏదో ఒక తరగతి పేర్క్షకులు 
ఆదరిసాత్రనీ, వారికోసం కావాలనీ – ఏవేవో పదద్తులు చితార్లోల్ పర్వేశపెటట్రాదు. నా అభిరుచులూ, నా దృషీట్ వేరు 
కావచుచ్. నా వూహలూ, నా ఐడియాలూ వేరు కావచుచ్. వాటిని తీసుకొచిచ్ చితార్లోల్ పర్వేశపెటట్డం మంచి పదద్తి కాదని 
నా అభిపార్యం. చలన చితర్ం సకలజనరంజకంగా వుండాలనన్దే నా నమమ్కం. అందుకనే నేను కుటుంబ గాధలనే 
చితార్లకు కధలుగా ఎనున్కుంటాను. నినన్టి నా ‘చదరంగం’ నేటి నా ‘బాంధవాయ్లు’ కూడా కుటుంబ గాథలే. అవి, 
అందరికీ నచే కథలు, అందరూ మెచేచ్ కథలూ. 
 నా కేదో, ‘కాల్స థాటు’ వునాన్యని, నా చితార్లోల్ కూడా అవే వుంటాయని భావించడం పొరబాటు. నా ‘థాట’ 
నావి. నా ఉదేద్శానీన్ నా అభిపార్యానీన్ చెపప్డం కాదు చితర్ం అంటే. ఎటువంటి వయ్కత్యినా, చితర్రంగంలోకి దిగేటపుప్డు 
– పర్జలకు అందరికీ అరద్మయేయ్లా చితార్నీన్ నిరిమ్ంచడమే శేర్యసక్రమైనది. ఏ కొదిద్ మందికో మాతర్మే అరధ్మయేయ్టుట్ 
చితర్ నిరామ్ణం చెయయ్డం తగదని నా అభిపార్యం. 
 పేర్క్షకులు చితర్ంలో లీనం కావాలి. ‘ఇదేమిటి?’ అని ఎకక్డా అనిపించనివవ్కూడదు. పాటకోసం అని పాట, 
హాసయ్ం కోసం అని హాసయ్ం వుంచడం నేను ఎంత మాతర్ం ఒపుప్కోను. పాటలూ, హాసయ్మూ చితర్ కధలో అంతరగ్తంగా 
ఐకయ్మై రావాలి. అలాగే, చితార్లోల్ ‘సెకస్’ దృశాయ్లను చూపడం కూడా నేను అంగీకరించను. సెకస్ కోసం సెకస్ దృశాయ్లను 
జొపిప్ంచడం, ఆ విధంగా ఆ దృశాయ్లోల్ మితిమీరడం నేను ఇషట్పడను. సెకస్ అనేది – చూసే చూపులో వసుత్ంది! నవేవ్ 
నవువ్లో వసుత్ంది. అలా రావాలే గాని, తొడలు చూపితే రాదు. పాతర్కు వుండే ఔచితాయ్నిన్ పాటించకుండా సెకస్ చూపితే 
ఎవరూ సహించరు. ‘బాంధవాయ్లు’ చితర్ంలో – ఒక పాతర్ జీనస్ వేసుకుని, నృతయ్ం చేసుత్ంది. అయితే అది కథకు ఎలాంటి 
అవసరమో, ఆ పాతర్ ఎలాంటిదో చూసేవారే అరద్ం చేసుకోగలుగుతారు. 
 చితర్ంలో వచేచ్ పాతర్లకు పాతర్ధారులను నిరణ్యించడంలో కూడా దరశ్కునికి పర్జఞ్ వుండాలి. పాతర్ధారుల 
నిరణ్యంలో తపప్టడుగుపడితే, రాణింపుకు అవకాశం వుండదు. నా అనుభవంలో నేను తెలుసుకునన్ విషయం ఇంకోటి 
వుంది. చితర్ దరశ్కుడికి నటనా పరిజాఞ్నం బాగా వుండాలి. తానుగా నటించి చూపడం, అవతలవారు చేసిన దాంటోల్ 
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లోపం ఎకక్డుందో కనిపెటట్డం వగైరాలు దరశ్కుడికి అవసరం. ‘ఇలా కావాలి’ అనడం కనన్ – ‘ఇది కావాలి’ అని 
చెపప్గలిగితే, నటించేవారికి తేలిక అవుతుంది. అయితే దరశ్కుడికి అని టెకిన్కల్ తోనూ పరిచయం కూడా బాగా వుండాలని 
నేను తెలుసుకునాన్ను.” అనాన్రు రంగారావు. 
 రంగారావుగారికి చాలా కాలం నుంచి చితార్నిన్ డైరకుట్ చెయాయ్లనన్ ఉతాస్హం వుంది. తాను చితార్లోల్ ధరించిన 
వివిధ పాతర్ల నిరవ్హణా, కధా రచనలో ఆయనకు వునన్ నేరూప్ – ఆయన వూహకు మరింత బలం కలిగించాయి. 
 “సినిమా తియాయ్లనన్ కోరిక కలిగినపుప్డు, నాలో వునన్ భావాలకు ఇంకొకరికి చెపిప్ ‘ఇలా వుండాలి’ అనేకంటే, 
నేనే సవ్యంగా చేసుకుంటే ఎలా వుంటుంది? దాని వలల్ ఇంకొకరికి బాధలేదు. అందులో వుండే తపోప్, ఒపోప్ నేనే 
అనుభవిసాత్ను గదా – అనే దరశ్కతావ్నిన్ చేపటాట్ను. 
 అనేక చితార్లోల్ అనేక పాతర్లను ధరించడం, అనేక మంది దరశ్కుల దగగ్ర పని చెయయ్డం మొదలైన అనుభవాలు 
నాకు సహాయపడాడ్యి. పెదద్ దరశ్కులందరి దగగ్రా పని చెయయ్డంతో వారి వారి విధానాలను గమనిసూత్, వాటికి నా 
వూహలను జోడిసూత్ దరశ్కతావ్నిన్ నిరవ్హించాను. 
 అయితే దరశ్కతవ్ం అనన్ది సులభమైన విషయం కాదు. రంగంలోకి దిగినంతసేపూ, అది తేలికయిన విషయంగా 
ఎవరికైనా తోచవచుచ్ గాని, అందులోకి దిగితేగాని దరశ్కతవ్ంలో వునన్ సాధక బాధకాలు అరద్ం కావు. దరశ్కుడు 
అషాట్వధానం చెయాయ్లి. చెయయ్డానికి విసుకోక్ కూడదు. ఓరూప్ కావాలి, నేరూప్ కావాలి! 
 అయితే, దరశ్కుడే – చితర్ంలో నటించడం వలల్ కొనిన్ ఇబబ్ందులునాన్యి. చదరంగం, బాంధవాయ్లు రెండు 
చితార్లోల్నూ నేను ముఖయ్పాతర్లు ధరంచాను. నేను కూడా నటించే దృశయ్ంలో దరశ్కుడిగా, అవతల నటుని గమనించడం 
అనన్ది సాధయ్ం కాదు. సాధయ్ం చేసుకుంటే – ధరిసుత్నన్ పాతర్ మీద ధేయ్యం తగుగ్తుంది. ధేయ్యం తగగ్డం వలల్, పాతర్ 
పోషణలో నిండుదనం, బరువూ తగుగ్తాయి. అయినా సరే, నా పాతర్ను నేను పోషించుకుంటూ, నా పాతర్లో నేను లీనమై 
వుంటూనే, అవతల పాతర్ధారిని గమనించడం చేసేవాడిని. ఆ పాతర్ మాటాల్డే తీరును వినేసరికే, ఆ భావం ఎలా 
వుంటుందో చెపప్వచుచ్. అలా కనిపెటేట్వాడిని. అయితే, అకక్డే ఇబబ్ంది అంతా వుంది – రెండింటి మీదా ఒకే సారి దృషిట్ని 
కేందీర్కరించి, దరశ్కుడి పాతర్నూ, మామూలు పాతర్నూ రెంటినీ ఒకేసారి నిరవ్హించడంలో వునన్ ‘కషట్ం’ ఎలాంటిదో 
చెపప్డం కషట్ం. 
 చితార్నికి నేను దరశ్కుణిణ్ కాబటిట్, పర్తి పాతార్ర్ నేను చేసినటుట్గానే చెయాయ్లని నేను శాసించను. అది మంచి పదద్తి 
కానే కాదు. ‘నా ఉదేద్శం ఇది’ అని చెపిప్ – అవతలవారిని. వారి విధానంలో చెయయ్మంటాను. అంతేగాని, ననున్ ‘కానీ’ 
చెయయ్డానికి నేను ఇషట్పడడ్ను. 



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                @|æÁ˝Ÿ    2022
    

4    

 నటుడు చితార్నిన్ డైరెకుట్ చేసేత్ – ఏ పాతార్ వృధాగా పోయినటుట్ కనిపించదు. పాతర్ధారలు బాగా నటించడానికి 
అవకాశం వుంటుంది అని నా భావన. అయితే, వునన్ది చినన్ పాతేర్ అయినా పాతర్కు బలం వుండాలి. వుంటే నిలబడేటుట్ 
చెయయ్గలడు దరశ్కుడు.” అనాన్రాయన. 
 “మీరు ఇక ముందు దేనిమీద ఎకుక్వ శర్దద్ వహిసాత్డు? నటన మీదా? దరశ్కతవ్ం మీదా ?” అనన్ పర్శన్కు 
సమాధానం ఇసూత్ ఆయన – ఇలా అనాన్రు. 
 “చితర్లోల్ నటించడం ఎనన్డూ మానను. అది నా ముఖయ్వృతిత్. దరశ్కతవ్ం వహించడం వలల్ నా నటనావృతిత్కి ఏ 
విధమైన ఆటంకం కలగడం లేదు. కలగకుండా వుండేటుట్గానే, నేను ఏరాప్టు చేసుకుంటునాన్ను. అంచేత, భావిలో కూడా 
చితార్లు డైరకుట్ చేసాత్ను. మా సంసధ్ ‘చదరంగం’ చితార్నిన్ తమిళంలో నిరిమ్ంచడానికి సనాన్హాలు చేసుత్నన్ది. దానికి నేనే 
దరశ్కతవ్ం వహిసాత్ను. పోతే ‘బాంధవాయ్లు’ తరావ్త, తెలుగు చితర్ నిరామ్ణానికి కథలను పరిశీలిసుత్నాన్ము. కథ నిరణ్యం 
అయితే తెలుగు చితార్నిన్ కూడా ఆరంభిసాత్ము. అదీ నేనే డైరకుట్ చేసాత్ను. 
 అయితే, నేను సాంఘికచితార్లు మాతర్మే డైరకుట్ చేసాత్వా – పురాణాలూ, జానపదాలూ డైరకుట్ చెయయ్వా అని 
అడుగుతునాన్రు. పేర్క్షకులకు అనిన్ రకాల చితార్లూ కావాలి. కథ బాగుంటే ఏముంది? ఏ చితర్మైనా డైరకుట్ చెయయ్వచుచ్. 
అయితే, పురాణచితర్ం డైరకుట్ చెయయ్డమే సులభం అని నా ఉదేద్శం. ఎంచేతంటే, ఆ పాతర్లకు ఒక పదధ్తి అంటూ 
ఏరాప్టయేయ్ వుంది. ఆ పదద్తి అనుసరించవలసిందే గాని, ఇంకో పదద్తి అవలంభించరాదు. సాంఘిక చితార్నిన్ డైరకుట్ 
చెయయ్డమే కషట్ం. నితయ్జీవిత పరిశీలన, అవగాహన, వాతావరణ కలప్న – మొదలైనవి ఎనోన్ అవసరం. సాంఘిక 
చితార్నికి అవనీన్ పాటించాలంటే, దరశ్కుడు అయా వాతావరణంలో సానిన్హితయ్ం కలిగించుకోవాలి. అసలు 
దరశ్కతవ్ంలోనే ‘ఇబబ్ంది’ అనన్ది వునన్పుప్డు – సాంఘిక చితర్ం అయితేనేం – ఏ చితర్ం అయితేనేం ? – ‘ అని 
పర్శిన్ంచారు రంగారావు – దరశ్కుడిగా. 
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