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వందరోజులు ఆడే సినిమా తీయాలని అందరూ అనుకుంటారు. 
ఆయన మాత్రం వంద సినిమాలు దరశకత్వం చేయాలనుకున్నారు. 
డ ైరెకటర్ గా స ంచర ీకొటటడమే కాదు...  అత్యధిక చిత్నర ల దరశకుడిగా గినిాస్  రికార్్  న్ెలకొల్పిన దరశకరత్ాం... 
నటుడు, నిరాాత్, రచయిత్ బహుముఖప్రజ్ఞా శాల్ప డన.దనసరి న్నరాయణరావు. 
 

1947 మే 4న పాలకొలుు లో ఓ సామానయ కుటుంబంలో జ్నిాంచనరు దనసర ిన్నరాయణరావు. సకూల్  ఫీజు 

కటటడననికి కూడన ఇబబందులు ప్డిన ఒక సామానుయడు... త్నన్ే ఒక సకూల్ గా... ఎంచుకునా రంగంలో త్న్ే 
ఒక సామాాజ్యంగా ఎదిగారు. ఒకూ రూపాయి జీత్ననికి గుమసాా గా ప్నిచేసిన దనసరి... సినిమారంగంలో 
ఎంత్ోమంద ిభవిష్యత్తా కు బంగారుబాట వేశారు. సినిమా మీద ప్రరమత్ో ప్రభుత్వ ఉదయ యగానిా స ైత్ం 
వదులుకునా ఈ కళాకారుడు.. ఇండసీట లీో ఎన్నా ఆటుపో టుు , అవమాన్నలు ఎదురుూని నిలబడి... హీరోల 

త్లరాత్లు మారచే తిరుగులేని దరశకుడిగా ఎదిగారు. 
 

త్నత్ మనవడు చిత్రంత్ో దరశకుడిగా దనసర ిసినీప్రసాా నం మొదల ైంద.ి వరుసగా ప్న్ెాండు సిలవర్ జూబ్లులు 
అందుకునా వన్  అండ్  ఓనీు  డ ైరెకటర్ గా సినిమాప్రప్ంచం నుంచి నీరాజ్న్నలు అందుకున్నారాయన. దనసరి 
సాధించిన విజ్యాలు, అందుకునా అవారు్ లు, ఎకిూన శిఖరాల గురించి ఎంత్ చ ప్ిిన్న త్కుూవ.ే త్ండుర లకూ, 

త్నయులకూ హిట్స్ అందించిన ఘనుడనయన. 250కి ప్ ైగా చిత్నర లకు మాటలు రాసి త్న మార్ూ డ ైలాగ్స్ త్ో 
ప్రరక్షకుల్పా కటటటప్డేసిన ప్రతిభాశాల్ప.  గీత్ రచనలోనక ప్రవశేమునా దనసర ిమరప్ురాని పాటలను అందించనరు.  
 

చినా సినిమాలత్ో ప్ దద  విజ్యాలను అందుకుని ఇండసీట కీ ిమారగనిరచదశనం చేసిన న్నరాయణరావు... గొప్ి 
నిరాాత్గానక ప్రరుగడించనరు. 53 చిత్నర లను నిరిాంచి... పరర డకయసర్ గా హాఫ్ స ంచరీ కొటాట రు.150కి ప్ ైగా 
చిత్నర లు డ ైరెక్టట  చేసి ప్రప్ంచరికారు్  న్ెలకొలిడమే కాదు... డ ైరెకటర్ అన్ే ప్దననికి గౌరవం, కచజే్ తీసుకొచిేన 

మహో నాత్వయకాి దనసరి న్నరాయణరావు. హీరోలత్ో పాటు వాల్ పో సటర్్ ప్ ై కనిప్ించిన త్ొల్ప దరశకుడు కూడన 
ఆయన్.ే  

 

త్న చిత్నర లోు  సామాజిక న్నయయంకోసం ప్రశిాసకా  బాకా్ఫీస్ రికారు్ లు న్ెలకొలాిరు దనసర.ి ఆయన చిత్నర లు 
ఇండసీట లీో ట్రండ్ స టటర్్ గా నిల్పచనయి. మోహన్ బాబు, మురళీమోహన్ , ఆర్ .న్నరాయణమూరిా లాంటట 
నటులను, కోడిరామకృష్ణ , రచలంగ ినరసింహారావు లాంటట దరశకులను సినిమారంగానికి ప్రిచయం చేసిన 

దనసర.ి.. జ్యసుద, జ్యప్రద, శ్రదేేవివంటట త్నరల్పా సకప్ర్ సాట ర్్ గా నిలబెటాట రు. అందుకచ దనసరిని 



చనలామంద ిగురువుగారు అని సంభోదిసాా రు. సినిమాత్ో పాటు రాజ్కీయం, మీడియా రంగాలోు నక ప్రవేశించిన 

న్నరాయణరావు కచందర మంతిరగా సరవలందించనరు. ఉదయం ప్తిరకత్ో త్ లుగు జ్రాల్పజ్ంలో ఒక సంచలనంగా 
నిల్పచనరు. ఇంత్ ప్ దద  సినిమా ఇండసీట  ీప్ దదదికుూగా భావించే దనసరిన్నరాయణరావుని త్ లుగుశిఖరంగా 
గౌరవిసాో ంద ిసాక్షి ఎక్ట్ ల న్్  2016. 


