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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 

 

    దాసం గోపాలకృషణ్దాసం గోపాలకృషణ్   
((  జయచితర్జయచితర్   ––  11996688,,  ఆగట్ఆగట్     సంచిక నుంచీసంచిక నుంచీ))  

 బాలా పొర్డక్షనస్ వారి ‘బంగారు సంకెళుళ్’ చితర్ం – కొతత్ రచయితను పరిచయం చేసుత్నన్ది. 
అతను దాసం గోపాలకృషణ్. ‘బంగారు సంకెళుళ్’ చితర్ం నిజానికి గోపాలకృషణ్కు మొదటి చితర్మే అయినా – 
అంతకు పూరవ్ం అతను భారత ఫిలుమ్స్ వారి ‘భకత్ పోతన’ లో కూడా సంభాషణలు రాశాడు. అయితే, 
సహాయ సంభాషణా రచయితగా ఆ చితర్ంలో అతను పని చేశాడు – ‘బంగారు సంకెళుళ్’ తానుగా, పూరిత్గా 
మాటలు రాసిన చితర్ం. 
 అతిత్లి దగగ్రగా వునన్ కోడవలిల్ గార్మం గోపాలకృషణ్ సవ్గార్మం. అతిత్లి, తణుకు, భీమవరం – 
మొదలైన వూళళ్లో అతను చదువుకునాన్డు. గోపాలకృషణ్ తండిర్ గారు మంచి పండితులు. ఖగోళ, భూగోళ 
శాసాత్ర్ల మీద, తతిమామ్ శాసాత్ర్ల మీద ఆయనకు మంచి శర్దద్ వుండేది. 
 కోడవలిల్ గార్మం – చెపుప్కోవాలంటే వీధి భాగవతాలకు పుటిట్లుల్ లాంటిది. ఆ వూరి వీధి 
భాగవతులకు మంచి పేరుండేది. వాళుళ్ వీధి నాటకాలు రమయ్ంగా ఆడేవాడు. చినన్తనంలో గోపాలకృషణ్ ఆ 
నాటకాలను ఆసకిత్తో చూసేవాడు; వారివారి పదద్తులను గమనించేవాడు. నాటకాల మీద శర్దధ్ అలా 
వుండగా అతను తెలుగులో బాగా కృషి చెయయ్డం ఆరంభించాడు. పర్బంధాలు, కావాయ్లు చదివి అరధ్ం 
చేసుకునాన్డు; వాయ్కరణం బాగా ఒంట పటిట్ంచుకునాన్డు. 
 ఇంటరీమ్డియెట చదువు పూరత్యిన తరావ్త, గోపాలకృషణ్ ఏ వుదోయ్గానికి పోవడమూ అనన్ 
ఆలోచనలో పడి, ఏ ఉదోయ్గమూ చెయయ్లేదు. పతిర్కలోల్ వాయ్సాలూ కధలూ రాయడం సాగించాడు. 
చినన్తనంలో నాటకాలమీద వునన్ ఉతాస్హం వలల్, తన పాండితయ్ంతో – కొనిన్ పురాణ నాటకాలు రాశాడు. 
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అపప్టోల్ సాంఘికాలమీద పెదద్ నమమ్కం లేదు. తరావ్త తరావ్త సాంఘిక వాతావరణంతో సాంఘిక నాటకాలు కూడా రాయాలనన్ ఉతాస్హం 
కలిగి – ఆ నాటకాలు రాయడానికి ఉదయ్మించాడు. 

హైసూక్లోల్ చదువుకుంటూ వుండగానే అతనికి నాటక రచన అలవాటయింది. పాటలు కూడా రాయడం సాగించాడు. 
సూక్లోల్ పర్దరిశ్ంచడానికని, మొదటిసారిగా ‘సరవ్ం జగనాన్ధం’ అనన్ సాంఘిక నాటికను రాశాడు. ఆ నాటికను సూక్లోల్ ఆడారు; 

తరావ్త అకక్డా అకక్డా ఆడారు. పదాయ్లూ పాటలతో ‘పునన్మిదేవి’ అనన్ చారితర్క నాటకానీన్, ‘నరకాసుర వధ’ పురాణ నాటకానీన్ రాశాడు 
– గోపాలకృషణ్ అపప్టోల్.
 1960 లో తణుకులో ఆంధర్ నాటక కళా పరిషతుత్ జరిగింది. ఆ పోటీలో దాసం గోపాలకృషణ్ రాసిన ‘చిలల్రకొటుట్ చిటెట్మమ్’ నాటకం 
పర్దరిశ్ంపబడింది. నాటక రచనకు ఉతత్మ బహుమతీ, తదితర బహుమతులు కొనీన్ లభించాయి. ఆ నాటకంతో గోపాలకృషణ్ పేరు అందరికీ 
బాగా తెలిసింది. ఆ నాటకం అతనికి మంచి పేరు తీసుకొచిచ్ంది. 
 “దానికి కారణం – ఆ నాటకంలోని కధా వసుత్వూ, పాతర్లూ. సజీవమైన పాతర్లూ, వాసత్వికమైన కధా కావడంచేత ఆ నాటకానిన్ 
అందరూ మెచుచ్కునాన్రు” అనన్డు గోపాలకృషణ్. 

కొంతకాలం కిర్తం ‘చిలల్రకొటుట్ చిటెట్మమ్’ నాటకం మదార్సులో పర్దరిశ్ంపబడింది. నాటక పర్దరశ్న చూసి, రెండో రోజు కూడా అదే 
నాటకానిన్ కలచ్రల కల్బ వారు ఆడించారు. ఆ నాటకంలో వాణిశీర్ నటించింది. ఆ నాటకంతోనే ఆమె, దరశ్క నిరామ్తల దృషిట్లో పడి, తారగా 
మారింది; మంచి రచయితగా గోపాలకృషణ్ పేరు మదార్సులో బాగా పాకింది. 

డా॥రాజారావు గారు ‘పుటిట్లుల్’ తీసుత్నన్ సమయంలో గోపాలకృషణ్ మదార్సు వచాచ్డు. ‘పుటిట్లుల్’ బృందంలో వునన్వారు కొందరు 
గోపాలకృషణ్ మితుర్లు. అపుప్డే ఆయనకు దరశ్కుడు రామినీడు గారితో పరిచయం ఏరప్డ్డింది. ఆ పరిచయం మంచి సేన్హమైంది. 
గోపాలకృషణ్ నాటకాలు, అతని రచనా రామినీడు గారిని మెపిప్ంచాయి. ‘భకత్ పోతన’ చితర్ం తీసుత్నన్ సమయంలో గోపాలకృషణ్ను రపిప్ంచి, ఆ 
చితార్నికి సహాయ సంభాషణా రచయితగా పని చేయించారు. గోపాలకృషణ్కు సినిమాలతో సంబంధం అలా ఏరప్డింది. అపుప్డే సక్ృపుట్, మంచి 
చెడడ్లు మొదలైన విషయాలు అనేకం తెలిశాయి. 

రామినీడుగారి దరశ్కతవ్ంలో బాలా పొర్డక్షనస్ వారు ‘బంగారు సంకెళుళ్’ పార్రంభిసూత్ గోపాలకృషణ్ను రచయితగా తీసుకునాన్రు. 
‘బంగారు సంకెళుళ్’ జరుగుతూ వుండగానే, అతనికి మరికొనిన్ అవకాశాలు వచాచ్యి. 

సుబబ్లకిష్ పికచ్రస్ వారు బి.యస. నారాయణ దరశ్కతవ్ంలో ఆరంభిసుత్నన్ సాంఘిక చితార్నికీ, గిడుతూరి సూరయ్ం దరశ్కతవ్ంలో 
సపత్గిరి ఆరట్శ్ వారు తీసుత్నన్ సాంఘికానికీ, పి.సుబర్మణయ్ం దరశ్కతవ్ంలో కళా చితర్వారు నిరిమ్ంచనునన్ సాంఘికానికీ గోపాలకృషణ్ ఇవాళ, 
రచయితగా పని చేసుత్నాన్రు. 
 “చితర్ రచన, పదద్తీ అంతా నాకు రామినీడుగారే నేరాప్రు. ఆయన పోర్తాస్హంతోనే తెర రచయితను కాగలిగాను. ఆయన నాకు 
గురుతులుయ్లు” అనాన్రు గోపాలకృషణ్. 
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