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సినిమాలోల్ 'జయాపజయాలు ' 
అనుకునన్పుప్డలాల్ ఎపుప్డో చాలాకాలం 
కిర్ందట కీర్.శే పింగళి నాగేందర్రావు గారు 
చెపిప్న సంఘటన గురుత్కొసూత్ వుంటుంది. 

ఒక నిరామ్త చితర్ం పూరిత్ చేసిన 
తరావ్త 'ఎంబెల్ం'లో ఒక 'ఆరచ్'లో 
రాయించడానికి 'సతయ్మేవ జయతే, 
ధరమ్మేవ జయతే ' అనే పదద్తిలో దేవుడికీ, 
సినిమాకి ఉమమ్డిగా సంబంధించే 
విధంగా ఓ చకక్ని తెలుగు వాకాయ్నిన్ 
చెపప్మనాన్రట పింగళి 
నాగేందర్రావుగారిని. దానికి ఆయన 
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"జయాపజయములు దైవాధీనములు" అని రాసుకోండి అని సలహా ఇచాచ్రట. 
అదే విధంగా 'జయాపజయాలు దైవాధీనాలు' అనేది అనాదిగా వసూత్నన్ సూకిత్. 
ఇనేన్ళుళ్గా పరిశర్మలో వుంటూ ఎనోన్ చితర్ విచితర్మైన సంఘటనలిన్ చూశాను ఈ చితర్ జయాపజయాల 

విషయంలో. 
సాధారణంగా పర్తి నిరామ్తా తన చితర్ం విజయవంతం కావాలనే నిరిమ్సాత్డు తపప్ పరాజయం పొందాలని 

అనుకోడు. అయినా పరాజయాలు తపప్వు. ఒకోక్సారి విజయవంతం అవుతుందా లేదా అనే సందేహం కలిగిన చితార్లు 
విజయవంతమైనవీ వునాన్యి. 

ఇదే విషయానిన్ ఓసారి కె.విరెడిడ్గారితో చరిచ్సూత్ "అదృషట్ం బాగుంటే చితర్ం విజయవంతం అవుతుంది. లేకపోతే 
పరాజయం పొందుతుంది అనే దృకప్థం ఒకటి వుంది. అలాగే 'విజయం సాధించడం అనేది ఆధారపడి వుంది. పర్తిభ 
గనక లేకపోతే చితర్ం విజయవంతం కాదు' అనే దృకప్థం మరొకటి వుంది. మరి ఎందరో గొపప్వారు, పర్తిభా 
సంపనున్లు, మహా మేధావులు అయిన రాజ కపూర, శాంతారాం వంటివారు పర్తిభావంతంగా నిరిమ్ంచిన మంచి చితార్లు 
కూడా కొనిన్ పరాజయానిన్ చూశాయి. ఏ పర్తేయ్కతా లేకుండా అతి సాధారణంగా నిరిమ్ంచిన చితార్లు విజయవంతమైనవి 
వునాన్యి. కారణం ఏమిటండీ?" అని అడిగాను. 

అపప్టి రోజులకి ఆయనకునన్ అనుభవంతో "ఒక నిరామ్తకు కథ అనేది ఒక అదృషట్ం. దానిని తెరమీద చకక్గా 
చూపించడం పర్తిభ. ఈ రెండూ కలిసేత్నే ఒక చితర్ం విజయవంతం అవుతుంది. పర్తిభావంతంగా తెరమీద కెకిక్ంచిన ఏ 
మంచి కథైనా తపప్కుండా విజయం సాధించి తీరుతుంది" అని సమాధానం చెపాప్రు. 

అయితే ఏది మంచి కథ ఎటువంటి కథ ఎటువంటి మంచి కథ అనిపించుకుంటుంది? ఇదీ మనకునన్ సమసయ్. 
పర్తి నిరామ్తా తాను ఎనున్కునన్ కథ మంచి కథేనని అనుకుంటాడు. అసలు అది మంచి కథ కాకపోతే ఆ నిరామ్త 

ఆ కథని ఎందుకు తీసుకుంటాడు? అయితే మనం ఎనున్కునే కథలోల్ అవి మంచివే కావచుచ్. కాని అందులో కొనిన్ 
కృతిర్మమైన అంశాలు, అసహజంగా వుండేవి కొనిన్ వుండవచుచ్. వాటిని మనం అంతగా పటిట్ంచుకోకపోవచుచ్. లేక ఆ 
అంశాలను మనం పటుట్కోలేకనూపోవచుచ్. కొనిన్ జానపద చితార్లోల్ మనకి అసహజమైన అంశాలుగా తోచినవి 
కొనిన్వునన్పప్టికీ, వాటిలోల్ మానవతా విలువలు వునన్ కారణంగా అవి మంచి కథా చితార్లుగా విజయానిన్ సాధించాయి. 
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అలాగే పౌరాణిక చితార్ల విషయానికొసేత్ 'లవకుశ', 'మాయాబజార' నుంచి ఇవాళిట్ టి.వి రామాయణ వరకూ తీసుకుంటే, 
వాటి విజయానికి ఆ కథలో వుండే మానవతవ్పు విలువలే కారణంగా నిలుసాత్యి. 

ఈనాడు మనం చూసుత్నన్ కొనిన్ సాంఘిక చితార్లు పేరుకి మాతర్మే సాంఘిక చితార్లుగాని, వాటిలోల్ ఏ మాతర్ం 
సామాజిక సప్ృహ, మానవతవ్పు విలువలు లేకుండా సహజతావ్నికి అతి దూరంగా వుంటూ నాటి జానపదాలకనాన్ 
తీసికటుట్గా వుంటునాన్యి. 

ఎనోన్ హంగులతో, ఎంతో ఖరుచ్పెటిట్ భారీగా తీసిన చితర్మైనా సహజతావ్నికి దూరంగా వుంటే అటువంటి 
చితార్లను పర్జలు చూడడంలేదు. 

చితర్ం నిరామ్ణంలో వునన్పుప్డు అనీన్ చకక్గా వునన్టేట్ మనకి అనిపిసుత్ంది. ఆ చితర్ం విడుదలైన తరావ్తగాని ఆ 
చితర్ంలో వునన్ లోపం, ఆ కథలో వునన్ లోపం మనకు తెలియదు. ఒకోక్సారి ఏ లోపం లేని మంచి కథకు సరైన సీర్క్న పేల్, 
దరశ్కతవ్ం లేకపోయినా, పాతర్కు తగిన పాతర్ధారులను ఎంపిక చేసుకోలేకపోయినా ఆ కథ తెరపై రాణించదు అలాగే ఒక 
చెడడ్కథని ఎనున్కుని, ఎంతటి పర్తిభావంతులైన దరశ్కులైనా, నటీనటులైనా, సాంకేతిక నిపుణులైనా వాళుళ్ ఎంత 
కషట్పడినా దానిన్ విజయవంతం చెయయ్లేరు. 

అంచేత మంచి కథని తీసుకుని, సహజతావ్నికి దగగ్రగా, పాతర్లకు తగగ్ నటీనటులిన్ (సాట్ర వేలూయ్తో నిమితత్ం 
లేకుండా) ఎనున్కుని, జనరంజకంగా దానిన్ తెరమీద చూపించడమే పర్తిభ. ఈ రెండూ కలిసినపుప్డే ఏ చితార్నికైనా 
విజయం లభిసుత్ంది. 

అయితే, చితర్ం విడుదల కాక పూరవ్ం, ఎవరు ఎనిన్ విధాల పర్శంసించినపప్టికీ, ఆ చితర్ం విడుదలానంతరం 
విజయం సాధించినా పరాజయం పొందినా ఎనోన్ కారణాలు చెపాత్రు. ఇది మానవ సహజం. 

ఉదాహరణకి నా తొలి చితర్ం 'నీతి - నిజాయితీ'ని తీసుకుంటే, అది పరాజయం పొందిన చితర్మే. 
ఆ చితర్ంలో హీరో మూగవాడు. అది అంగవైకలాయ్నికి సంబంధించిన కథ. అంగవైకలయ్ం వునన్ంత మాతార్న ఏ 

మనిషీ పనికిరానివాడు కాదు. సమాజంలో అతనూ ఒక మనిషే. అతనికీ సంఘంలో ఒక విలువ వుంది అనే సందేశానిన్ 
అందించే చితర్ం. ఆ చితార్నిన్ పర్తేయ్కమైన తరహాలో చితీర్కరించాలని, కొతత్దనం చూపించాలనన్ తపనతో పూరిత్గా 
కరుణరసానికే పార్ధానయ్ం చూపకుండా, అంతరగ్తంగా విషాదం వునాన్, హాసయ్రసానిన్ పైపూతగా చేసి ఒక పర్యోగం 
చేశాను. ఆ చితర్ంలో హీరో పాతర్కు 'పాపులర హీరోని'ని ఎనున్కుంటే వారు చేసేది 'నటన' అని పేర్క్షకులు భావిసాత్రని, 



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                e÷]Ã   2022 
   

4    

కొతత్దనం కోసం సహజతవ్ం కోసం 'సతీశ అరోరా' అనే యువకుడిన్ ఆ పాతర్లో పరిచయం చేశాం. పింగళి 
నాగేందర్రావుగారు మంచి సంభాషణలు సమకూరాచ్రు. రాజేశవ్రరావుగారు మంచి సంగీతానిన్ ఇచాచ్రు. ఇలా అనిన్ 
హంగులతోనూ చితార్నిన్ రూపొందించాను. అయినా అది విజయవంతం కాలేకపోయింది. 

ఆ చితర్ం విడుదలకి ముందు ఓ పర్ముఖ పతిర్కనుండి ఒక విలేఖరి వచిచ్ 'మీ చితర్ం గురించి 
మీరేమనుకుంటునాన్రు?' అని పర్శిన్ంచారు. 'పబిల్సిటీ'కి గాను నాలుగు మంచి మాటలు చెపప్మనే ఉదేద్శంతో. 

దానికి సమాధానంగా నేను ఒక జాబితా వేసి 'చితర్ం విజయవంతమైతే జనం ఏమంటారు? పరాజయం పొందితే 
జనం ఏమంటారు?' అనేది రాసి ఇచాచ్ను. విడుదలకి ముందు అలా పర్చురించడం మంచిది కాదని దానిన్ పతిర్క వారే 
సదుదేద్శంతో పర్చురించలేదు. నాకు మాతర్ం ఎటువంటి అభయ్ంతరమూ లేదు ఆ రోజులోల్నే.  

అందులో ఇలా రాశాను: 
చితర్ం విజయవంతం అయితే జనం అనే మాట: "చూశారా అకక్డేముదండీ నవయ్తవ్ం పర్తీ చితర్ంలోనూ హీరో 

పేరాల కొదీద్ డైలాగులు చెపేప్సాత్డు. మరి ఈ చితర్ంలో హీరోని మాటలు రాని మూగవాడిగా చూపించేసరికి జనం 
నావెలీట్గా ఫీలయాయ్రు. అందుకే హిట అయింది.' 

చితర్ం విజయవంతం కాలేదనుకోండి. అపుప్డు 'అసలు మాటలూ, పాటలూ, డానుస్లూ లేకుండా హీరోని, 
మూగవాడిగా చూపించడమేమిటండీ. ఈ కాలంలో 'హీరో' అంటే 'ఏక్షన' వుండాలి. చురుకైన డైలాగులుండాలి. 
'డూయ్యటుల్' పాడాలి. అవేమీ లేకపోతే పికచ్రేం ఆడుతుంది?' అని అంటారు. 

సాధారణంగా ఆ రోజులోల్ ఏ చితర్ంలోనైనా హీరోని మూగవాడిగా చూపిసేత్ ఎకక్డో అకక్డ ఏదో విధంగా చితర్ం 
మధయ్లో మాటలు వచిచ్నటుట్ చూపించేవారు. అలా కాకుండా 'నీతి - నిజాయితీ' చితర్ంలో మొదటి నుంచీ చివరివరకూ 
హీరోకి మాటలు రానేరావు. 

చితర్ం హిట అయిందనుకోండి 'సాధారణంగా హీరో పాతర్ మూగదైతే జనం ఏమని అనుకుంటారు? మధయ్లో 
ఎకక్డో అకక్డ హీరో అకసామ్తుత్గా, అనుకోని విధంగా మాటాల్డతారనేగా. కాని ఈ చితర్ంలో హీరోకి ఎకక్డా మాటలు 
రావు. అదేనండీ 'నావెలీట్ ' అంటే అకక్డే జనానిన్ పటేట్సింది. అలా కాకుండా హీరోకి మధయ్లో మాటొచిచ్నటుట్ చూపించేసేత్ 
మాతర్ం రెండు వారాలకే లేచిపోయేది పికచ్ర' అని అంటారు. 



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                e÷]Ã   2022 
   

5    

అదే హిట కాలేదనుకోండి. 'ఏమైనా హీరో అనన్ తరావ్త మధయ్లో మాటొచిచ్నటుట్ చూపించాలిస్ందే. లేకపోతే మన 
జనానికి పటట్దు. ఏదో ఇంగీల్షు సినిమాలోల్ అంటే హీరోకి మాటలు రాకపోయినా చూసాత్రు. మన తెలుగు సినిమాలోల్ 
ఎవరు చూసాత్రండీ' అని అంటారు. 

ఇదే విధంగా ఏ చితార్నికైనా విజయవంతం అయితే ఏయే అంశాలని చెపిప్ పర్శంసిసాత్రో అపజయం పొందితే, 
అవే అంశాలను లోపాలుగా ఎతిత్ చూపిసాత్రు. 

పైగా 'నేను ముందే చెపాప్ను. కాని మీరు వినలేదు' అని దరశ్కుడిని నిరామ్త, 'నేను వదద్ంటే మీరే అలా కావాలని 
పెటిట్ంచారు' అని నిరామ్తని దరశ్కుడు లేదా హీరోగారేదో చెపాప్రని, బావుందని ఆయన చెపిప్నటుట్ చేశాం. చివరికి 
ఇలాగైందని నిరామ్తకాని, దరశ్కుడు కాని ఒకరిమీద ఒకరు నిందలు మోపుకుని, వాపోవడం కూడా సహజం. ఇది మానవ 
బలహీనతలోల్ ఒకటి. 

మరి, 'నీతి నిజాయితీ' చితర్ం తరావ్త ఎనోన్ చితార్లకు దరశ్కతవ్ం వహించిన అనంతరం రెండేళళ్ కిర్తం 
'మయూరి' చితార్నికి దరశ్కతవ్ం వహించాను. 

నిజానికి నా తొలి చితర్ం 'నీతి - నిజాయితీ' చితర్ కథాంశం, 'మయూరి' చితర్ కథాంశం రెండూ అంగవైకలాయ్నికి 
సంబంధించిన ఇతి వృతాత్లే. రెండింటి సందేశం ఒకక్టే, మరి ఆ చితర్ం ఎందుకు పరాజయం పొందింది? 'మయూరి' 
చితర్ం ఎలా 'హిట ' అయింది? 

'నీతి - నిజాయితీ' విడుదలైన రోజులోల్ 'అంగవైకలయ్ం మీద చితర్ం నిరిమ్సేత్ అందులో వినోదం ఏముంటుంది? 
అందుకే ఆ చితర్ం పరాజయంపాలైంది' అని ఒక వయ్కిత్ అనాన్డు. మరి 'మయూరి' చితర్ం విజయానిన్ సాధించింది. 
దీనికేమంటారు? 

నా ఉదేద్శంలో ఆ చితర్ంలో కథలో ఎకక్డో లోపం వుంది. దరశ్కుడిగా కొంత అనుభవం వచిచ్న తరావ్త, 'నీతి - 
నిజాయితీ' రోజులకనన్ పరిపకవ్ దశలోకొచిచ్ అపప్టోల్ బాగా చితీర్కరించి వుండొచుచ్. చితీర్కరణలో నా లోపం వలల్ ఆ 
చితర్ం పరాజయం పొందింది. ఆ తరావ్త 'మయూరి' బాగా తీశాను కనుక విజయవంతమైంది, అనుకుందాం. 

ఆ చితర్ంలోనూ నటీనటులు బాగా చేశారు. ఈ చితర్ంలోనూ బాగా చేశారు. సంగీతం విషయంలోనూ ఇతర 
సాంకేతికపరమైన అంశాలోల్నూ రెండూ బాగునాన్యి. మరైతే లోపం ఎకక్డుంది? 
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అంటే ఆ రోజులోల్ కనాన్ ఈ రోజులోల్ పేర్క్షకులు చాలా 'అడావ్నస్' అయాయ్రనన్మాట. ఆ రోజులోల్ వారు ఒక 
ఒరవడిలో వచిచ్న చితార్లను చూడడానికి అలవాటుపడిన కారణంగా, పర్యోగాతమ్కంగా నేను చూపించిన 
కొతత్దనానిన్వారు ఆహావ్నించలేకపోయారు. 

నేడు టి.వి వచిచ్ంది. దూరదరశ్న లో 'నేషనల నెట వరక్ 'లో మంచి మంచి సీరియలస్ చూపిసుత్నాన్రు. జనం చూసి 
ఆనందిసుత్నాన్రు. ఎనోన్ కొతత్ కొతత్ ఇతివృతాత్లతో, విభినన్మైన చితార్లను చూడడానికి అలవాటుపడాడ్రు. కథ 
ఎలాంటిదైనా కథనంలో నూతనతవ్ం, చితీర్కరణలో నవయ్తవ్ం ఇలా ఎనోన్ పర్యోగాతమ్కమైనటువంటి అంశాలను 
చూడడం దావ్రా కొతత్దనం కోసం ఎదురుచూచే సాథ్యికి వారు ఎదిగారు. పూరవ్ంలోలా, అదే సాథ్యిలో నిరిమ్ంచిన 
చితార్లనే చూసాత్రు. అనే ధోరణి మారిపోయింది. చితార్లలో ఏదో ఒక కొతత్దనం, విభినన్న ధోరణి వారికి కావాలి. 

అయితే ఆ కొతత్దనం అనేది సహజతావ్నికి దగగ్రగా , వారికి అరధ్మయేయ్రీతిలో, ఆహాల్దకరంగా వుంటేనే చూసాత్రు. 
లేకపోతే చూడడం లేదు. 

నిజానికి, 'మయూరి ' చితర్ంలో సుధాచందర్న నిగాకుండా మరే పాపుయ్లర 'హీరోయిన'ని ఆ పాతర్కు ఎనున్కునాన్, 
వారెంత కషట్పడి చేసినా సహజతవ్ం వచిచ్ వుండేది కాదు. ఆ చితర్ కథ సుధాచందర్న కి సంబంధించిన వాసత్వ కథ కావడం 
వలల్, చితర్ంలో ఆ పాతర్ను ఆమే ధరించడంవలల్ పేర్క్షకులు వాసత్వికతను 'నీతి - నిజాయితీ' రోజులోల్నూ చూపించాను. 
కాని, అపప్టి నా పర్యతాన్నిన్ వారు అభినందించలేకపోయారు. కారణం అటువంటి చితార్లపటల్ సరైన అవగాహన 
లేనందువలల్నే. 

మనం తీసే చితర్ం వాయ్పార పర్ధానమైనదే అయినా, ఎంత 'మూస' ధోరణిలో తీసుత్నన్పప్టికీ దరశ్కుడుగాని, 
రచయితగాని, నటీనటుల్గాని, సాంకేతిక నిపుణులుగాని చితత్శుదిద్తో వారు చేసుత్నన్ పనిమీద మనసుని లగన్ంచేసి అందులో 
లీనమై, ఆనందానిన్ అనుభవిసూత్ తమ బాధయ్తలను సకర్మమ్గా నిరవ్హిసేత్ ఆ చితర్ం తపప్కుండా విజయం సాధిసుత్ందని నా 
నమమ్కం. 

ఈ తాదాతమ్య్త అనేది ముందు ఆయా రంగాలోల్ కృషి చేసే వాళళ్లో పుటాట్లి. ఆ తరావ్త అది 'సెలుయ్లాయిడ'లోకి 
వెళిళ్, తదావ్రా పేర్క్షకులోల్కి వెళుత్ంది. చేసే వాళళ్లోనే తాదాతమ్య్త అనేది లేకపోతే సకర్మమైన పదద్తిలో 'సెలుయ్లాయిడ' 
మీదికి వెళళ్లేదు. అలా 'సెలుయ్లాయిడ ' మీదికి వెళళ్కపోతే అది పేర్క్షకులలోకి రాలేదు. దీనేన్ మరో విధంగా చెపాప్లంటే 
'ఆతమ్' అంటారు. ఎటువంటి చితార్నికైనా 'ఆతమ్ ' ఉండి తీరాలి. 

'ఆతమ్' వుంటేనే చితర్ం విజయం సాధిసుత్ంది.  
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ఇలా తీసేత్ చాలు - జనం చూసాత్రు అనే పదద్తిలో యాంతిర్క ధోరణిలో, ఫారుమ్లా పర్కారం డానుస్లు, ఫైటుల్ పెటిట్, 
భారీ ఎతుత్న ఖరుచ్పెటిట్ ఎనిన్ హంగులు చొపిప్ంచినా 'ఆతమ్' లోపించిన చితార్లిన్ జనం చూడరు. అది 
విజయవంతంకాదు... కాలేదు. 
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