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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 

 

  రచయితరచయిత,,  దరకుడుదరకుడు  --  టూరిటూరి  
(( జయచితర్జయచితర్   11997744,,  పెట్ ంబర్పెట్ ంబర్  సంచిక నుంచీసంచిక నుంచీ))  

  ఉతాస్హవంతులకూ, సినిమాలకూ మధయ్ ‘వారధి’ లాంటిది నాటకం. చలన చితార్నికి 
తొలిదశ నాటకమే కాబటిట్, చలనచితర్ పర్వేశానికి, నేటికీ నాటకం ‘వారధి’ లాగానే నిలుచ్నన్ది. 
నాటకాల దావ్రా ఎందరో నటులు, నటీమణులు, రచయితలు, సంగీత దరశ్కులు సినిమాలకు 
వచిచ్నటేట్  వీటూరీ వచాచ్రు. చినన్నాడు ఆయనకు నాటకాల మీద ఉతాస్హమే గనక 
లేకపోయినటట్యితే, తరావ్త తరావ్త సినిమాల మీద కూడా ఉతాస్హం వుండేది కాదేమో! 
విజయనగరంలో వీటూరి చదువుకుంటునన్పప్డు రచన మీద ఉతాస్హం కలిగింది. తండిర్గారు 
జోయ్తిషంలో పెదద్ పండితులు. ఆయన దావ్రానూ, దగగ్ర బంధువైన యామిజాల పదమ్నాభసావ్మి 
గారి దావ్రానూ వీటూరిలో కవితాంకురం జరిగింది.  సవ్యంకృషితో తెలుగు భాషలో పార్వీణయ్ం 
సంపాదించుకునాన్డు. పనెన్ండో ఏటే అతను కవితవ్ం రాశాడు. వీటూరికి ఇంకో ఉతాస్హం 
కూడా ఉండేది. అది హారోమ్నియం వాయిసూత్ పాటలు పాడడం. ఆ ఉతాస్హం, ఈ ఉతాస్హం 
కలిసి అతని చేత నాటకాలు రాయించాయి. పగ, కరుణాశర్మం, కలప్న, ఆరాధన, చందిర్క 
మొదలైన నాటకాలు రాశారు వీటూరి. ఆయనే సొంతంగా నాటక సంసథ్ నెలకొలిప్, ఆ నాటకాలు 
ఆడారు. ఆ సమయంలోనే విజయనగరంలో వీటూరికి సనామ్న సభ జరిగింది. ‘తరుణ కవి’ అని 
వీటూరికి బిరుదు ఇచాచ్రు.  

వీటూరి. వీటూరి ఇంటిపేరు. వెంకట సతయ్ సూరయ్నారాయణమూరిత్ వీటూరి పేరు. ఈ 
పేరుతో కాకుండా, ‘జోయ్తిరమ్యి’ ‘జోయ్తి కుమార’ ‘వీటూరి’ అనన్పేరల్తో ఆయన అపప్టోల్ ఆంధర్పతిర్క, ఆంధర్పర్భ మొదలైన పతిర్కలోల్ కథలు రాశారు.  
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వీటూరి ఉతాస్హం చలనచితార్ల మీదకు మళిళ్ంది. పరిశర్మలో వునన్ అవకాశం అతనికోసం ఎదురు చూడసాగింది. ‘అకక్చెలెల్లు’ చితర్ం 
దరశ్కులలో ఒకరైన సారవ్భౌమారావుది ఆ పార్ంతమే. భీమునిపటన్ంలో ఆయన వీటూరి నాటకం ఒకటి చూశారు. ఆ నాటకం ఆ ఇదద్రీన్ కలిపింది. 
వీటూరిలో వునన్ ఉతాస్హానిన్, పర్జఞ్నూ చూసి అతనిన్ సినిమా రచయితగా పరిచయం చెయాయ్లనుకునాన్రు సారవ్ భౌమారావు. ఆ ఊహకు రెకక్లొచాచ్యి. 
ఆ రెకక్లు కటుట్కుని 1958లో వీటూరి మదార్సులో వాలారు. అయితే అనుకునన్టుట్గా సారవ్భౌమారావు చితర్ నిరామ్ణం ఆరంభం కాలేదు. జరుగుతునన్ 
ఆలసాయ్నిన్ చూసి, ఆయనే వీటూరిని చాలామంది పెదద్లకు పరిచయం చేశారు. సదాశివబర్హమ్ం, పాలగుమిమ్ వదమ్రాజుగారల్ దగగ్ర వీటూరి లవకుశ, 
ఇంటిగుటుల్, కృషణ్లీలలు, భకత్శబరి చితార్లకు సహాయకుడిగా పని చేసి, సినిమా సిర్క్పుట్ దానికి సంబంధించిన విషయాలు తెలుసుకునాన్డు. ‘భకత్ శబరి’ లో 
కొనిన్ పాటలు, పదాయ్లూ రాసే అవకాశం లభించింది. ఆతరావ్త హెచ. యమ. రెడిడ్గారితో పరిచయం కలగడం; వీటూరిని ఆయన, రచయతగా 
నియమించడం; ‘గజదొంగ’ చితార్నికి వీటూరి మాటలు రాయడం జరిగాయి. 

అంతకు ముందు వీటూరికి మరో మంచి అనుభవం కూడా కలిగింది. రేఖా అండ మురళీ ఆరట్స్ తరపున పదమ్నాభం ‘శాంతి నివాసం’ నాటకం 
తీసుకునాన్రు. వీటూరి అందులో పాటలు రాశారు. అంతేకాకుండా, ఆ బృందంతో వూరూరూ వెళిళ్, నిరవ్హణ శాఖలో పాలొగ్నాన్రు. ఆ తరావ్త కొనిన్ 
డబిబ్ంగ చితార్లోల్ పాటలు రాసే అవకాశం కూడా కలిగింది. 

వీటూరికి కలిగిన తొలి పూరిత్ అవకాశం”సవ్రణ్గౌరి” చితర్ంతో, వై.ఆర.సావ్మి తీసిన ఈ చితార్నికి కథ, మాటలు, పాటలు వీటూరి రాశారు. 
తరావ్త నిరామ్త భావనారాయణగారు వీటూరిని బాగా పోర్తస్హించారు. అలాగే విఠలాచారయ్ గారూ. ఈ పర్ముఖులిదద్రూ చూపిన ఆదరణే తనను 
పరిశర్మలో రచయితగా నిలబెటిట్ందని వీటూరి ఎపప్డూ కృతజఞ్తలతో చెపప్కుంటూనే వుంటారు. అలాగే పదమ్నాభం. వీటూరి రాసిన తొలి సాంఘిక చితర్ం 
రేఖా అండ మురళీ వారి ‘దేవత’. 

ఇంతవరకూ వీటూరి 42 చితార్లకు రచన చేశారు. వీటిలోల్ ఎకుక్వ చితార్లు జానపదాలు. ఇవి కాకుండా కొనిన్ డబిబ్ంగ చితార్లకు కూడా 
మాటలు, పాటలు రాశారు. ఇవి కాకుండా, విడిగా పాటలు మాతర్మే రాసినవి కూడా చాలా పునాన్యి. 

ఆకాశరామనన్, చికక్డు దొరకడు, మరాయ్ద రామనన్, తోటలో పిలల్ కోటలో రాణి, బంగారు తిమమ్రాజు, శీర్మతి, లోగుటుట్ పెరుమాళళ్కెరుక, 
ఇదద్రు మొనగాళుళ్, మలల్మమ్ కథ, భకత్ తుకారాం, గుండెలు తీసిన మొనగాడు - మొదలైన చితార్లు వీటూరి రాసిన చితార్లోల్ కొనిన్ చితార్లు. ‘భకత్ 
తుకారాం’ లో మాటలే కాకుండా, కొనిన్ పాటలు, పదాయ్లూ కూడా రాశారు. 

విజయలలిత పికచ్రస్ పేరిట వీటూరి సొంతంగా సంసథ్ ఆరంభించి ‘అదృషట్ దేవత’ జానపద చితార్నిన్ నిరిమ్ంచారు. దాంతో చితర్నిరామ్ణంలో వునన్ 
సాధకబాధకాలు బాగా అరధ్మయినై. ఆ శాఖలో అనుభవం తకుక్వ కావడంతో కొనిన్ ఇబబ్ందులకు గురయాయ్రు. 

వీటూరికి దరశ్కతవ్శాఖలో కూడా అనుభవం వునన్ది. భావనారాయణగారి చితార్లకు రచన చేసినపప్డు దరశ్కతవ్శాఖలో ఆయన సెటుస్ మీద 
కూడా పని చేసేవారు. చాలా చితార్లకు పని చెయయ్డంతో ఆ శాఖతో కూడా మంచి పరిచయం, అందులో అనుభవం కలిగాయి. 

వీటూరి తయారు చేసిన ఎనోన్ కథలోల్ ‘భారతి’ కథ కూడా ఒకటి. ఈ కథను తానే చితర్ంగా తీసుకుని తన వూహలకు తానే రూపకలప్న 
చేసుకోవచుచ్నని తానే డైరకుట్ చెయాయ్లనుకునాన్రు. మనోరంజని పికచ్రస్ వారు ఈ కథను వినన్పప్డు వీటూరి పూహ కూడా విని ‘అయితే మీరే దరశ్కతవ్ం 
కూడా వహించండి’ అనాన్రు. ఆ అవకాశంతో వీటూరి దరశ్కుడు కూడా అయినారు. ‘భారతి’ చితార్నికి కథకుడు, మాటలు, పాటల రచయిత, దరశ్కుడూ 
వీటూరి. 

ఈ చితర్ నిరామ్ణం పూరత్యింది; తవ్రలోనే విడుదల కానునన్ది. రామలకిష్ పికచ్రస్ అనే కొతత్ సంసథ్ పేరిట వీటూరి ఒక కొతత్ తరహా చితర్ం 
తియయ్బోతునాన్రు; ఆయనే దరశ్కతవ్ం కూడా వహిసాత్రు. 

“నేను దరశ్కుడిని కూడా కావడం కేవలం కాకతాళీయం. నా మీద సంపూరణ్మైన విశావ్సంతో ఆ బాధయ్తను నాకు వపప్జెపిప్న మనోరంజని 
పికచ్రస్ కె.వి.రెడిడ్గారికి, తకిక్న భాగసుత్లకు, పంపిణీదారులకూ నేను ఎపుప్డూ కృతజుఞ్డను. 
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తొలిసారిగా నేను దరశ్కతవ్ం చేపటిట్నా  నేను అనుకునన్ది తియయ్గలిగాననన్ తృపిత్ కలిగింది. దరశ్కతవ్ం వహించగలననన్ విశావ్సం ఏరప్డింది. 
ఇక ముందు దరశ్కుడిగా కూడా సిథ్రపడాలనన్ వాంఛను కలగజేసింది; 

నా దృషిట్లో చితర్ దరశ్కుడికీ, రచయితకూ పెదద్ తేడా లేదు. ఇదద్రూ ఒకటే. రచయిత కాగితం మీద రాసాత్డు; దరశ్కుడు తెర మీద చెబుతాడు. 
ఇదద్రూ రచయతలే. అయితే రచయితే దరశ్కుడు అయినా, దరశ్కుడే రచయిత అయినా నా ఉదేద్శంలో - కొనిన్ లాభాలునాన్యి. రచయితగా తాను 
ఉదేద్శించినదానిన్, సవయ్ంగా ఆచరణలో పెటట్గలగడానికి ఆసాక్రం వుంటుంది. దీనివలల్ కొందరు ఒక మాట అంటూ వుంటారు. దరశ్కుడు, రచయిత-
ఇదద్రూ వేరేవ్రు వయ్కుత్లు కాబటిట్ రెండు మేధసుస్లు కలుసాత్యి ఒకడే రెండూ చేపడితే, ఒక మేధసుస్ తగిగ్పోదా - అని. ఇందులో కొంత నిజమూ వుంది; 
కొంత ఇబబ్ందీ వుంది. దరశ్కుడు సమరుధ్డయితే రచయిత భావాలను మరింత రాణింపజేయ గలుగుతాడు; లేకపోతే అంతా మారిపోవచుచ్. రెండు మేథలు 
తగిగ్పోయి, ఒకక్టి అయిపోయినా, చరిచ్ంచడానికి, నిరణ్యాలు చెయయ్డానికీ తకిక్న వాళుళ్ ఉండనే వుంటారు. ఏమైనా - పరసప్ర అవగాహన, ఏకీభావం 
తగిగ్పోయిన ఇవాళిట్ రోజులోల్ దరశ్కుడు, రచయిత ఒకరే అయితేనే నయమేమో అనిపిసుత్ంది.” అనాన్రు వీటూరి.  
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