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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 

 

  సముదార్ లసముదార్ ల  రాఘ చారయ్రాఘ చారయ్    
(( జయచితర్జయచితర్   11996666,,  పెట్ ంబర్పెట్ ంబర్  సంచిక నుంచీసంచిక నుంచీ))  

  
“ఫలానా పదయ్ం ఏ గర్ంధంలోది మాసాట్రూ?” అని అడిగితే “ఫలానా గర్ంధంలోదిరా అబాబ్యీ” అని 

ఆలోచనకు కూడా ఆసాక్రం ఇవవ్కుండా, ఠపీమని చెపప్గల జాఞ్పకం, పర్జాఞ్గలవారు అరుదుగావుంటారు. అలాంటి 
అరుదైనవారిలో అరుదైనవారు రాఘవాచారుయ్లుగారు, ఆయన చదవని పుసత్కంగాని-ఎరగని గర్ంథంగాని, 
పఠించని పురాణంగాని, కంఠసథ్ం చెయయ్ని కావయ్ం గాని లేవు. ఆచారుయ్లుగారే ఒక గర్ంధాలయం ఒక 
నిఘంటువూనూ. సంసక్ృతాంధార్లోల్ ఆయనకు మంచి పాండితయ్మూ, పలుకుబడీ వునాన్యి. 

ఆయన రచనచేసిన దాదాపు నూరు చితార్లోల్నూ పురాణాలు, సాంఘికాలు, జానపదాలు, చరితర్లు - 
అనిన్రకాలూ వునాన్యి, వెయియ్కి పైగా రాసిన సినిమా పాటలోల్ శృంగార, రౌదర్, హాసయ్, శౌరయ్ శోకాది నవరసాలూ 
వునాన్యి. “కవి అనన్వాడు ఏ ఒకక్టో రాయగలిగేవాడు కాదు. అనీన్ రాయగలడు-రాయాలి. అలా రాసిన వాడే 
కవి”  అంటారాయన. 

చలనచితార్లోల్_అందులోనూ పౌరాణిక చితార్లోల్ మొటట్ మొదటిసారిగా వాడుక భాష వాడినవారు 
ఆచారుయ్లుగారు. ఆయన రచనచేసిన తొలిచితర్ం ‘కనకతార’లో వాడుక భాషలో సంభాషణలు రాసూత్వుంటే - 
నిరామ్తలు ముకుక్ మీద వేలు వేసుకునాన్రు. “ఇదేమిటి ఈ భాష ?” అనుకునాన్రు. “ఇదే భాష, పర్జల భాష. 
‘కూరుచ్ండుడు – దయసేయుడు’ అనే గర్ంధపదజాలం సినిమాలోల్ ఎందుకు? పదిమందికీ దగగ్రగా వుండే 
‘దయచేయండి’ లాటి పదాలే వుండాలి” అని వాదించి - వాయ్వహారిక భాషను పర్వేశపెటాట్రు సముదార్లగారు. 
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1902 వ సంవతస్రం జూలై 19 వ తేదీన గుంటూరుజిలాల్లో వునన్ రేపలెల్ తాలూకా పెదపులివరుర్ గార్మంలో “పండితుల” ఇంట జనిమ్ంచారు 
రాఘవాచారుయ్లుగారు. ఆచారుయ్లుగారి తండిర్గారూ, తాతగారూ సంసక్ృతాంధార్లోల్ పాండితయ్ం సంపాయించినవారు. సరసవ్తీదేవి ఇంటోల్నే 
సాకాష్తక్రించినందువలల్ ఆమె కటాక్షం రాఘవాచారుయ్లవారికి చినన్పప్డే కలిగింది ! 

రేపలెల్ హైసూక్లోల్ నాలుగోఫారం చదువుతునన్పప్డు ఆయన కవితవ్ం చెపప్డం పార్రంభించారు. ఆయన సాహచరయ్ం అంతా పండితులతోనూ, 
కవులతోనే. బడిలో ఉపాధాయ్యులకు ఆయన ‘పిర్యమైన విదాయ్రిథ్’ తెలుగుమాసాట్రికి ఆచారుయ్లుగారంటే ఎంత అభిమానం వుండేదో అంత అభిమానమూ 
ఇంగీల్షు మాసాట్రికీ వుండేది. ఎంచేతంటే ఆయన ఇంగీల్షులోనూ మంచి మారుక్లే సంపాయించేవారు. ‘సూక్లు పేల్గౌర్ండు’ ఎలా వుంటుందో ఆయనకు 
తెలియకపోయినా ‘పాఠశాల వాయ్యామ సంఘానికి’ ఆయనే కారయ్దరిశ్ ! దీనికి కారణం మరేమీ లేదు కారయ్దరిశ్గా వుండ వలసిన వాడికి ముఖయ్ంగా 
తెలివితేటలుండాలని, రాఘవాచారుయ్లు గారిని ఎనిన్క చేసుకునాన్రు. 

1918వ సంవతస్రంలో ఆచారుయ్లుగారికి ‘అవధానం’ అంటే ఏమిటో తెలిసి ఆ సాధనలో పడాడ్రు. ఏ ఐదారుమైళళ్ దూరంలోనో ఏ పండితుడైనా 
‘అవధానం’ చేసుత్నాన్డంటే చాలు ఆయన అకక్డికి పరిగెతాత్రనన్మాటే. 

సూక్లు పైనలు ఐపోయిన తరావ్త సముదార్లగారు ‘పాఠశాల చదువుకు’ సవ్సిత్ చెపిప్ ‘అసలు చదువు’ సాగించారు. సవ్యంగా కృషిచేసి 
సంసక్ృతాంధార్లోల్ పాండితయ్ం, ఆంగల్భాషలో పార్వీణయ్ం సంపాయించారు. తరావ్త ఆయనకు గుంటూరుజిలాల్ గర్ంధాలయ సంఘంతో బాగా సంబంధం 
ఏరప్డింది. అపప్డే ఆయన, రోజుకు వెయియ్పేజీల చొపుప్న చదివి మొతత్ం గర్ంధాలనీన్ - దాదాపు “బటిట్” వేశారు. 

రాఘవావాచారుయ్లుగారు ఉపుప్ సతాయ్గర్హంలో కూడా పాలొగ్నాన్రు.  
బెజవాడలో ‘ఫెర్ండస్ అండ కో’ అనే వాయ్పారసంసథ్ ఒకటి వుండేది. ఆ సంసథ్ అధిపతికి సాహితాయ్భిలాష ఎకుక్వ, నాటకాల మీద మంచి మకుక్వ. 

సాహితయ్ంలో మంచి పర్వేశం కూడా వునన్ది. ఆచారుయ్లుగారు ఎవరితోనో ఒకనాడు ఆ కంపెనీకి వెళితే ఆ కంపెనీ యజమానికి ఆచారుయ్లుగారిని 
పరిచయంచేసి, ఆయనను రాఘవాచారుయ్లుగారికి పరిచయం చేశారు “వీరు గూడవలిల్ రామబర్హమ్ం గారు. ఈ ఫెర్ండస్ అండ కో వీరిదే. రసహృదయులు” 
అని. 

రామబర్హమ్ంగారు చలనచితార్లకు దరశ్కతవ్ం వహిసాత్రని గాని, రాఘవాచారుయ్లుగారు రచనలు చేసాత్రనిగాని వాళెళ్వరూ అపప్డు వూహించి 
వుండరు! తరావ్త వాళిళ్దద్రూ ఆ పనుల్ నిరవ్హించవలసిన యోగం వుండడంచేతే కాబోలు-వారిదద్రిమధయ్ సేన్హం బాగా పెరిగింది. ఇదద్రూ కూచుని గంటల 
తరబడి సాహితయ్ చరచ్లు చేసేవారు. ఆ చరచ్లోల్ గూడవలిల్గారు వాయ్పారమూ, సముదార్లవారు పర్పంచమూ మరిచిపోయేవారు! అపప్డు 
రాఘవాచారుయ్లగారి రచనలు తరచూ పతిర్కలోల్ పడుతూవుండేవి. 

సాహితాయ్భిలాష వెనకుక్పోతుందనో ఏమో ఆచారుయ్లుగారు ఎకక్డా ఉదోయ్గం చెయయ్లేదు. “మీ ఉదోయ్గం ఏమిటండీ?” అని ఎవరైనా అడిగితే. 
“పుసత్కాలు చదువుకోవడం, ఏదేనా రాసుకోడం, మంచిచెడడ్లు తరిక్ంచడం” అని సమాధానం చెపేప్వారాయన.  

అపప్డు గుంటూరు జిలాల్బోరుడ్ అధయ్కుష్లుగా వుంటునన్ జాగరల్మూడి కుపుప్సావ్మి చౌదరిగారికి రాఘవాచారుయ్లగారంటే మంచి అభిమానం 
వుండేది. వీలైనపప్డలాల్ ఆయనున్ పిలిచి పదాయ్లు చెపిప్ంచుకుంటూ వుండేవారు. ఆచారుయ్లగారితోపాటు ఇంకొకాయన కూడా వచిచ్ సాహితయ్ చరచ్లోల్ 
పాలొగ్నేవారు, ఆయన కొసరాజు రాఘవయయ్చౌదరిగారు !  

కొనాన్ళళ్కు రామబర్హమ్ంగారు ‘ఫెర్ండస్ అండ కో’ ను మూసేసి - మదార్సు వెళిళ్ ‘సమదరిశ్ని’ పతిర్కలో సహాయ సంపాదకుడిగా చేరారు. తాపీ 
ధరామ్రావుగారికి కూడా ఆ పతిర్కతో సంబంధం వుండేది.  

‘కమమ్చరితర్’ అనే విషయంమీద పరిశోధనలు చెయయ్డానికి కుపుప్సావ్మి చౌదరిగారు, రాఘవాచారుయ్లుగారిని మదార్సు విశవ్విదాయ్లయంలో 
వునన్ పార్చీన లిఖిత పుసత్కభాండాగారానికి పంపించారు. ఆ పనిమీద వచిచ్నపప్డు ఆచారుయ్లుగారు ‘సమదరిశ్ని’ పతిర్కతో కూడా కొంత సంబంధం 
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ఏరప్రచుకునాన్రు. కారణాంతరాలవలల్ ఆ పతిర్క ఆగిపోవడంతో రామబర్హమ్ంగారు బెజవాడ, పరిశోధన పూరిత్కావడంతో రాఘవాచారుయ్లుగారు 
గుంటూరూ చేరుకునాన్రు. 

రామబర్హమ్ంగారూ, ఆచారుయ్లు గారూ తరావ్త ‘పర్జామితర్’ లో పనిచేశారు. ఆ పతిర్క అపప్డు బెజవాడ నుంచి వెలువడేది. ఏవో ఇబబ్ందులొచిచ్ 
ఆ పతిర్క ఆగిపోతే - సముదార్లగారూ, గూడవలిల్ గారూ మదార్సు వచిచ్ ‘పర్జామితర్’ను రాజకీయ వారపతిర్కగా పార్రంభించారు. ఇది 1934 లో. అపప్డే 
బి.యన.కె.పెర్స వెలిసింది - ‘పర్జామితర్’ అకక్డే అచచ్యేది. 

తరావ్త రామబర్హమ్ంగారి మనసు సినిమాలమీదికి మళళ్డం ‘దౌర్పదీ వసాత్ర్పహరణం’ చితర్ంతో ఆయనకు కొంత సంబంధం ఏరప్డడం 
జరిగాయి. రాఘవాచారుయ్లుగారికి బి. యన. రెడిడ్. నాగిరెడిడ్గారల్తో పరిచయం ఏరప్డింది.  

“కనకతార” చితార్నికి రామబర్హమ్ంగారు పొర్డక్షన డైరెకట్రుగా ఉండేవారు. చితార్నికి రచయిత ఎవరా అని మీమాంస వచిచ్ంది. 
“రాఘవాచారుయ్లవారితో రాయిదాద్ం” అనాన్రు రామబర్హమ్ం.  

రామబర్హమ్ంగారి పోర్దబ్లంవలల్ రాఘవాచారుయ్లుగారు “కనకతార” చితార్నికి మాటలూ, పాటలూ, పదాయ్లూ రాశారు. ఇది ఆయన మొదటి 
చితర్ం. సినిమా రచయితగా ఆచారుయ్లుగారు అలా పరిచయమైనారు. ఆ చితర్ం బాగా ధనారజ్న చేసింది. ఆయన పర్వేశపెటిట్న వాయ్వహారిక భాష అందరికీ 
నచిచ్ంది.  

హెచ. ఎం. రెడిడ్గారు, బి. యన. రెడిడ్గారూ ‘రోహిణీ’ సంసథ్ సాథ్పించి _ ‘గృహలకిష్’ నిరామ్ణానికి పూనుకొని - రాఘవాచారుయ్లుగారిని 
రచయితగా తీసుకునాన్రు. ఈ చితర్ం సాంఘికం ! ఐతేనేం అదేమాతర్ం ఇబబ్ంది అనిపించలేదు సముదార్లగారికి.  

తరావ్త వాహినీసంసథ్ వెలియడం తో ఆచారుయ్లుగారు ‘వాహినీ’లో చేరి ‘వందేమాతరం’ ‘సుమంగళి’ ‘దేవత’ ‘పోతన’ ‘సవ్రగ్సీమ’ ‘వేమన’ 
చితార్లకు రచన చేశారు.  

1950 లో వినోదా పికచ్రస్ సంసథ్లో ‘భాగసావ్మి’ గా చేరి ‘సతరీ సాహసం’ ‘శాంతి’ ‘దేవదాసు’ చితార్లు రాశారు. ఆయన ఒకక్ పాటలే రాసిన 
మొదటి చితర్ం జెమినీవారి ‘జీవనుమ్కిత్’.  

రాఘవచారుయ్లు గారి పెదద్ అబాబ్యి రామానుజాచారుయ్లు ‘మాయలోకం’ చితర్ంలో తండిర్గారికి సహాయపడాడ్రు అందులో కొనిన్ పాటలు కూడా 
రాయడంతో ‘సినిమా’లోల్ ఆయన కూడా రచయితగా పరిచయమైనారు. ఆయనే సముదార్ల జూనియర.  

1962వ సంవతస్రం జులై 18 న ఆచారుయ్లుగారికి వైభవంగా మదార్సులో ‘షషిట్పూరిత్’ మహోతస్వం జరిగింది.  
సముదార్లగారు చితార్లకు కేవలం రచన మాతర్మే చెయయ్లేదు. కొనిన్ంటికి దరశ్కతవ్ం కూడా వహించారు. ‘వినాయక చవితి’ ‘భకత్ రఘునాథ’ 

‘బభుర్వాహన’ చితార్లు ఆయన దరశ్కతవ్ంలో తయారైనవి.  
ఇపప్డు ఆయన-చినీన్ బర్దరస్ వారి ‘సుమతి’ యస.యమ. యస. వారి ‘గోరాకుంభార’ తారక రామావారి ‘కృషాణ్వతారం’ మాధవీ వారి 

సాంఘిక చితార్లకు రచన చేసుత్నాన్రు.  
“సినిమాలలో జన సామానాయ్నికి అరథ్ం కాని పదాయ్లను జొపిప్ంచడంలో ఆరథ్ంలేదు. పర్యోజనం అంతకనాన్ లేదు. ఆ పదయ్ం చివర జరిగే 

‘రాగాలాపన’ కూడా రసోతప్తిత్కి భంగం కలిగిసుత్ంది. కోపంతోనూ యుదాధ్లోల్నూ వాదనలోల్నూ పదాయ్లు చదవడం నాకేమాతర్ం నచచ్దు. ఐతే దరశ్కులు, 
నిరామ్తలూ కావాలంటారు కాబటిట్ - తపప్డం లేదు. ఐతే - నా ఉదేద్శంలో ఇవి శుదధ్ అనవసరం అని. ఎంచేతంటే ఆ పదయ్ంలో వునన్ భాషగాని, భావంగాని 
ఎంతమందికి ఆరథ్మవుతుంది ? పైగా పదాయ్లోల్ వాదించుకోవడం కూడా ఏమంత మంచి పదద్తి ?” అంటారాయన.  
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“పురాణ కధలోల్ లేని విషయాలను మేము చితార్లోల్ పర్వేశ పెడుతునాన్మని, లేని పాతర్లను సృషిట్సుత్నాన్మని అంటారు. ఇది నిజమే ఐనా 
సమరథ్నీయం. ఎంచేతంటే పురాణంలో వునన్ విషయానిన్ తెరమీద చెపప్డానికి గాని, రాయడానికి గాని కొంత ‘డార్మా’ అవసర మవుతుంది. ఆయా పాతర్ల 
ఔచితాయ్నికి భంగం కలగకుండా - అసలు కధలోని పాతర్ పోషణకు దెబబ్ తగలకుండా చేసేత్ ఏమీ తపుప్లేదు. అది వాంఛనీయం కూడా ! మహాభారతంలో 
వునన్ ‘శకుంతల’ కధను తీసుకుని కాళిదాసు నాటకంగా రాపినపప్డు ‘నాటకీయత’ కోసం మూలంలో లేని మారుప్లు కొనిన్ చేశాడు. నాయకుడైన 
దుషయ్ంతుని పాతర్ను ఉదాతత్ంగా చితిర్ంచడానికని - కాళిదాసు నాటకంలో ‘శాపం’ విషయానిన్ పర్వేశ పెటాట్డు. ఇలా ఔచితికి భంగం రానీయకుండా 
జనరంజకం చెయయ్డానికి కవులు ఇటువంటి సావ్తంతార్య్నిన్ తీసుకునాన్రు. ‘రామాయణం’ రాసిన మహా కవులు కూడా ‘వాలీమ్కి రామాయణంలో లేని 
ఘటాట్లను పర్వేశ పెటాట్రంటే. కారణం ఇదే ! ‘కథ’లో ఒకలా వుండే ‘కథ’ను తెరమీద గాని, రంగంమీద గాని చెపప్డానికి పర్యతన్ం చేసినపప్డు – 
‘డెర్మటిక’గా వుండాలి. మానవ హృదయ పర్వృతుత్లు ఇపప్డెలా వునాన్యో, అపప్డూ అలాగే వుండేవి. అంచేత, రసభంగం చెయయ్ని మారుప్లు - ఎంతో 
అవసరమైతే తపప్ - కవులు చేసూత్నే వునాన్రు - చెయాయ్లి కూడా.” 

“సినిమా సిర్క్పుట్ ముందే సిదధ్ం చేసుకోవడం అనన్ది చాలా మంచి పదద్తి. కావలసినది ఏమిటో అనుకుని, విపులంగా చరిచ్ంచుకుని కుష్ణణ్ంగా 
అరధ్ం చేసుకుని రాసుకునాన్క - మళీళ్ మారుప్లు అనేవి అవసరం కావు. సిర్క్పుట్ మీద నమమ్కం లేకపోయినపప్డే - అడుగడుకీక్ మారుప్లు అవసరం 
అనిపిసూత్ వుంటాయి. అందుకనే ముందే నమమ్కం సంపాదించుకోడానికి – చకక్గా చరిచ్ంచుకుని “ఇదీ” అనుకోవాలి. నేను పని చేసిన దరశ్కులలో ఈ 
పదధ్తిని అనుసరించి కుష్ణణ్ంగా ‘సిర్క్పుట్’ చరిచ్ంచి ముందే రాయించిన వాళళ్లో శీర్ కె. వి. రెడిడ్, శీర్ యన. టి. రామారావు ముఖుయ్లు!” అనాన్రు 
ఆచారుయ్లుగారు. ‘వెండి పెటెట్’లో వునన్ తమలపాకులు తీసి, ‘తాంబూలం’ వేసుకుంటూ.  

*** 
 

*** 
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