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త్
చిత
ర్ పు నారాయణ మూరి

( జయచిత
ర్ – 1967, ఏపి
ర్ ల్ సంచిక నుంచీ)
ఒకొక్కక్ మనిషిలో ఒకొక్కక్
శకిత్

వుంటుంది.

ఆ

శకిత్

సాధారణంగా

‘వంశాచారం’ లా వసూత్ వుంటుంది. అయితే
తండిర్

గొపప్

కళాకారుడయినా

కాకపోవడమూ

కదుద్;

తండిర్లో

–
ఆ

పిలల్లు
తృషణ్

లేకపోయినా – పిలల్లకు అలవడడమూ కదుద్.
చితర్పు నారాయణ మూరిత్ గారు ఈ రెండో కోవకు
చెందిన

వారు.

ఆయన

తండిర్

గారు

సీతారామయయ్గారు. బందరు చుటుట్పటల్ వుండే
కొనిన్ గార్మాలకు కరణం. ఆ వుదోయ్గం మినహా
ఆయనకు వేరే వాయ్పకం ఏమీ వుండేది కాదు.
నాటకాలు ఆడడంలో గాని, కనీసం చూడడంలో ఆసకిత్ గాని ఆయనకు వుండేది కాదు. కాని – ఆయనకు జనిమ్ంచిన తొమమ్ండుగురు మగపిలల్లకూ కాసోత్
కూసోత్ ఆ సాంగతయ్ం కలిగింది. ఉనన్ ఆసిత్ని అందరికీ పంచి పెటిట్ – సీతారామయయ్గారు 1916లో కాలం చేశారు.
సీతారామయయ్గారికి ‘ఏడవ అబాబ్యి’ అయిన నారాయణమూరిత్గారి చదువు బందరులో సాగింది. చినన్తనం నుంచీ
ఆయనకు నాటకాల మీద ఆసకిత్ వునాన్ – సూక్లుఫైనలు చదువుకోచేచ్ సరికిగాని, అది ఫలించలేదు. నాటకాలోల్ చినన్ చినన్ పాతర్లు ధరించడంతో
పార్రంభమైన ఆ ‘కళాతృషణ్’ నాటకాలను ఆడించడానికీ, నాటక సంసధ్ నడిపించడానికీ కారణమైంది. నేషనల ధియేటరస్ అనే నాటక సంసధ్ను సాధ్పించి
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చాలా నాటకాలు ఆడారు. ‘కాళిదాసు’, ‘లవకుశ’ ‘మారక్ండేయ’ ‘మేవాడపతనం’ మొదలైన పర్ఖాయ్తిగనన్ నాటకాలనిన్ంటినీ ఆ సంసధ్ పర్దరిశ్ంచింది.
నేషనల ధియేటరస్ – ఔతాస్హిక సమాజం. లాయరుల్, డాకట్రుల్, విదాయ్వంతులూ – ఆ సంసధ్లో పాలొగ్నేవారు. నారాయణమూరిత్గారు ఆ నాటకాలోల్ పాతర్లు
ధరించటమే కాకుండా నాటకాలను డైరెకుట్ చేసేవారు; నటులకు తరీఫ్దు ఇచేచ్వారు. అలా వుండగా, ఆయనకు కావలసిన ‘సబెజ్కుట్లు’ కోసమని – ఆయన
విజయనగరం మహారాజా వారి కళాశాలకు వెళళ్వలసివచిచ్ంది. అకక్డ బి. ఏ. చదివి, 1928 లో పటట్భదుర్లయాయ్రు. తరావ్త ఇంజనీరింగ చదవడానికి
నారాయణమూరిత్గారి పర్యతాన్లు చేశారు గాని, సీటు లభించలేదు. కలతాత్ వెళిళ్న ఒక సంవతస్రం పాటు ఎలకిట్ర్కల ఇంజనీరింగ చదివారు.
నారాయణమూరిత్గారి కుటుంబంలో అపప్టికపుప్డే డబుబ్కు ‘కటకట’ ఏరప్డింది. ఇంటి నుంచి డబుబ్ తెపిప్ంచుకుని, కలతాత్లో మకాం పెటిట్
చదువుకోడానికి వీలైనంత పరిసిధ్తులు లేకపోయాయి. నారాయణమూరిత్గారు కలకతాత్ నుంచి మచిలీపటన్ం వచేచ్సి – విదాయ్రుధ్లకు ‘టూయ్షనస్’ చెపప్డం
పార్రంభించారు. ఏ వూళోళ్ వునాన్, ఏ చదువు చదువుతునాన్ నాటక కళ పటల్ ఆయనకుండే శర్దధ్ మాతర్ం తగగ్లేదు. ఏదో ఒక రూపాన ఆ ఉతాస్హం
కొనసాగుతూనే వుండేది. విదాయ్రుధ్లకు టూయ్షనస్ చెబుతూ కాలకేష్పం చేసూత్నే – ఆయన యమ. ఏ. కు చదివారు. అయితే పరీక్షకు వెళల్డానికి మాతర్ం
అవకాశం కలగలేదు. ఆయన టూయ్షనస్ చెపేప్ విదాయ్రుధ్లలో ఒక విదాయ్రిధ్ – పి. వి. దాసుగారి అబాబ్యి. పి. వి. దాసుగారు అపుప్డే మదార్సులో ‘వేల
పికచ్రస్’ సాధ్పించారు. వారి అబాబ్యికి టూయ్షన చెపప్డం దావ్రా – పి. వి. దాసుగారితో పరిచయం కలిగింది నారాయణమూరిత్గారికి.
నారాయణమూరిత్గారి తముమ్డు నరసింహారావుగారికి కూడా చినన్తనం నుంచీ ఈ కళ పటల్ శర్దధ్ వుండడంచేత, ఆయన చితార్లోల్ పర్వేశించారు. చితర్పు
నరసింహారావుగారు నారాయణమూరిత్ కంటె ఏణణ్రధ్ం చినన్. మొదటి తెలుగు చితర్ం ‘భకత్ పర్హాల్ద’ కు నరసింహారావుగారు అసిసెట్ంటుగా పని చేశారు. ఆ
చితర్ంలో ఆయన బర్హమ్ పాతర్నూ, గురువు పాతర్నూ కూడా ధరించారు.
చితర్పురి కుటుంబానికి బందరులో నేషనల పెర్స అనే పిర్ంటింగ పెర్స వునన్ది. వూళోళ్ వునన్ సినిమా ధియేటరల్ కరపతార్లనీన్
ఆ పెర్సుస్లోనే అచచ్యేవి. ఆ కారణంగా ఆ ధియేటరల్నిన్ంటిలోకి నారాయణమూరిత్గారికి ఉచిత పర్వేశం వుండేది. పి. వి. దాసుగారి ధియేటరయిన
మినరావ్కయితే సరేసరి! అలా వుండడం వలల్ – నారాయణమూరిత్గారు వీలునన్పుడలాల్ చితార్లు చూసేవారు. చూసిన చితార్నేన్ మళీళ్ మళీళ్ చూసేవారు.
చూసిన తరావ్త, ఇంటికొచిచ్ – దాని మీద చరిచ్ంచుకునే వారు. కధ ఎలా నడిపాడు? అకక్డ ఆ దృశయ్ం ఎందుకు పెటాట్డు? ఆ షాటు ఎలా తీశాడు? ఏ
చితర్ం చకక్గా వుంది? దానికి కారణం ఏమిటి – ఇలాంటి విషయాలనిన్ంటినీ తానే చరిచ్ంచుకుంటూ, నోటు తయారు చేసుకునేవారు. అలా ఆయనకు ఆ
ఉతాస్హం బాగా పర్బలింది.
పి.వి. దాసు గారికి చితర్పు నరసింహారావుగారికీ వునన్ పరిచయం వలల్ – దాసుగారి మొదటి చితర్ం సీతాకలాయ్ణానిన్
నరసింహారావుగారు డైరెకుట్ చేశారు. తనకునన్ ఉతాస్హంతో నారాయణమూరిత్గారు అపుప్డే చితర్పరిశర్మలో పర్వేశించారు. తముమ్డు నరసింహారావుగారి
దగగ్ర అనన్ నారాయణమూరిత్గారు అసిసెట్ంటు! ఆ టెకిన్కల వుదోయ్గం కాక – ఆయన వేల పికచ్రస్ వారి ‘లాడిజ్’ మేనేజరుగా కూడా వుండేవారు. అసిసెట్ంటు
డైరెకట్రు ఉదోయ్గం చకక్గానే వునాన్, ‘లాడిజ్’ మేనేజరు ఉదోయ్గం మాతర్ం చికుక్గానే వుండేది. ఒకరి మీద అభిమానం చూపిసేత్, మరొకరి మీద నిరధ్యగా
వుంటునాన్రాని – ఫిరాయ్దులు వెళేళ్వి. అవి సహించలేక నారాయణమూరిత్గారు ‘సీతాకళాయ్ణం’ కాగానే వేల పికచ్రస్ లోంచి బయటకు వచేచ్శారు.
ఆ రావడం రావడం అందుకు చేరుకుని, మళీళ్ టూయ్షనుల్ చెపప్డం ఆరంభించాడు. వేల పికచ్రస్ లో అసిసెట్ంటుగా పని చేసిన
అనుభవంతో ఆయనలోని కళాతృషణ్ దివ్గుణీకృతమైంది. కధను తయారుచేసుకుని, నాటకాలు రాయడం కూడా సాగించారు. ఆ నాటకాలను ‘తెరమీద’
పర్దరిశ్ంచే విధానాలను కూడా తయారు చేసుకునేవారు. నాటకాలను పర్దరిశ్ంచడంతో పాటు సినిమా పరిజాఞ్నానిన్ కూడా ఆయన బాగా అవగాహన
చేసుకునాన్డు.
1936 లో శీర్ రామాఫిలుమ్స్వారు ‘సతీతులసి’ చితార్నిన్ తలపెటిట్ – చితర్పు నరసింహారావుగారిని దరశ్కునిగా తీసుకునాన్రు.
అపుప్డు నారాయణమూరిత్గారు వచిచ్ ఆ సంసధ్లో సహాయ దరశ్కుడిగా చేరారు. ఈసారి ‘ఎడిటింగ’ శాఖలో కూడా ఆయన అసిసెట్ంటుగా చేశారు. తరావ్త
నరసింహారావుగారు ‘మోహినీ రుకామ్ంగద’ చితార్నిన్ డైరెకుట్ చెయయ్గా, అకక్డ పని చేశారు నారాయణమూరిత్గారు. ‘మోహినీ రుకామ్ంగద’ లో సవ్తంతర్ంగా
కొనిన్ దృశాయ్లను చితీర్కరించే అవకాశం కలిగింది – నారాయణమూరిత్గారికి.
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1937 లో

మీరాజ్పురం రాజావారు జయాఫిలుమ్స్ సాధ్పించి, ‘కృషణ్జరాసంధ’ పార్రంభించారు. ఆ చితార్నికి

నారాయణమూరిత్గారు ఎడిటరయినారు- మామూలు అసిసెట్ంటు వుదోయ్గంకాక.
శీర్ రామా ఫిలుమ్స్ దావ్రా నారాయణమూరిత్ గారికీ ఘంటసాల బలరామయయ్గారికి ఏరప్డిన పరిచయంతో, బలరామయయ్గారు
కుబేరా పికచ్రస్ ను సాధ్పించడంతో వారి మొదటి చితర్ం – “భకత్ మారక్ండేయ” ను నారాయణమూరిత్గారు డైరకుట్ చేశారు. వేమూరి గగగ్యయ్, సీనియర
శీర్రంజని, జి, యన. సావ్మి ఈ చితర్ంలో నటించారు. దరశ్కునిగా అదే వారి తొలి చితర్ం. ఈ చితర్ం నుంచీ, తాను డైరకుట్ చేసిన పర్తి చితార్నికీ ‘ఎడిటింగ’
కూడా తానే చేసూత్ వచాచ్రు. (కళళ్కు కలిగిన అనారోగయ్ం వలల్ ఆ మధయ్ నుంచీ ఎడిటింగ చెయయ్డం మానుకునాన్రు). ‘మారక్ండేయ’ చితర్ం
విజయవంతమైంది. దరశ్కునిగా నారాయణమూరిత్గారికి మంచి పేరొచిచ్ంది. తిరిగి కుబేరావారు పార్రంభించిన ‘మైరావణ’ చితార్నిన్ కూడా
నారాయణమూరిత్గారు డైరకుట్ చేశారు. గగగ్యయ్, కాంచనమాల మునన్గు వారు నటించిన ఈ చితర్ం, చాలా విజయవంతమైంది.
1940లో ఆయన జయా పిలుమ్స్లో చేరారు. అపప్టున్ంచీ శోభనాచల సూట్డియోగా జయా పిలుమ్స్ మారింది. మీరాజ్పురం
రాజా అధిపతి. వారి నిరిమ్ంచిన ‘భకత్ పర్హాల్ద’ ‘దక్షయజఞ్ం’ చితార్లను నారాయణమూరిత్గారు డైరకుట్ చేశారు. ‘పర్హాల్ద’, ‘దక్షయజఞ్ం’ ఏకకాలంలోనే
సాగాయి. ఒక రోజు ‘పర్హాల్ద’, షూటింగూ, రెండో రోజు ‘దక్షయజఞ్ం’ షూటింగూ సాగేవి. ‘పర్హాల్ద’ లో జి. వరలకీష్ పర్హాల్దుడిగానూ, గగగ్యయ్
హిరణయ్కశిపుడిగాఅనూ నటించారు; ‘దక్షయజఞ్ం’ లో గగగ్యయ్, కృషణ్వేణి – నటించారు.
ఆ తరావ్త యుదధ్ం వచిచ్ంది. అంతా మదార్సు ఖాళీ చెయయ్వలసి వచిచ్ంది. నారాయణమూరిత్గారు విజయవాడ వచిచ్
ఏడాదిపాటు కాలకేష్పం చేశారు. 1944 లో మళీళ్ శోభనాచల సూట్డియో పని పార్రంభించింది. “భీషమ్” చితర్ నిరామ్ణానిన్ తలపెటిట్ – వారు
నారాయణమూరిత్గారిని దరశ్కునిగా అహావ్నించారు. నారాయణమూరిత్గారూ, మీరాజ్పురం రాజావారూ శోభనాచల సూట్డియోను బాగా మారుప్ చేశారు.
కొనిన్ కొతత్ సౌకరాయ్లు వెలిశాయి. ‘భీషమ్’లో భీషుమ్నిగా గౌరీనాధశాసిత్ నటించారు.
‘భీషమ్’ తరావ్త – నారాయణమూరిత్గారు నిరామ్తగా మారారు. వెంకటార్మా పికచ్రస్ అనే సంసధ్ను సాధ్పించి – ‘బర్హమ్రధం’
చితార్నిన్ నిరిమ్ంచి, డైరకుట్ చేశారు. ఆ చితర్ం బాగానే నడిచింది. అయితే ‘ఘటన’ బాగులేకపోవడం వలల్, ఆ తరావ్త పిర్ంటు కోసం ఇచిచ్న ఆ చితర్ం నెగెటివ
– లేబరేటరీలో అగిన్ పర్మాదానికి ఆహుతయిపోయి, మొతత్ం దగధ్ం అయిపోయింది! ముందు వేసుకునన్ 16 పిర్ంటులూ నడిచి, నడిచి అరిగి, చిరిగి
పాతబడిపోయాయి. ఆ చితార్నికి వెచిచ్ంచిన ధనమయితే వచిచ్ంది గాని – లాభం మాతర్ం ఏమీ రాలేదు. ‘నా రాత బాగాలేదు’ అని నారాయణమూరిత్గారు
విచారించి, మళీళ్ నిరామ్తగా పుంజుకోలేక పోయినాను.
తరావ్త

శోభనాచలవారి

‘మదాలస’

చితార్నిన్

డైరకుట్

చేశారు.

మీరాజ్పురం

రాజావారు

తానే

దరశ్కతవ్ం

వహించాలనుకునాన్ను. నారాయణమూరిత్గారు సంపూరణ్ సహకారంతో ఆయన ‘కీలుగురర్ం’ ‘తిలోతత్మ’ చితార్లను డైరకుట్ చేశారు. ‘మాయకుక్దిరై’ అనన్
పేరుతో ‘కీలుగురర్ం’ చితార్నిన్ తలిళంలోకి ‘డబ’ చేశారు. తమిళ భాషలోకి డబ కాబడిన మొటి చితర్ం అది. ‘కీలుగురర్ం’ ఎలాంటి ఘన విజయం
సాధించిందో, ‘మాయకుక్దిరై’ కూడా సాధించింది.
‘తిలోతత్మ’ రెండు భాషలలోనూ నిరిమ్ంచారు. తిలోతత్మ నిరామ్ణకాలంలో ఆయన కుష్ణణ్ంగా తమిళం నేరుచ్కునాన్ను. ఆ
సమయంలోనే అశోకా పికచ్రస్ వారు – వారి తమిళ చితర్ం ‘ఎన తంగై’ ని డైరకుట్ చెయయ్మని, నారాయణమూరిత్ గారిని కోరడం, వారు డైరకుట్ చెయయ్డం
జరిగాయి. ఆ చితర్ం ఘన విజయం సాధించడంతో ఆ సంసధ్వారే, నారాయణమూరిత్గారి దరశ్కతవ్ంలోనే “నా చెలెల్లు” ను నిరిమ్ంచారు. అది కూడా
విజయవంతమైంది.
తరావ్త, ‘ఎదిర షారాదదు’ ‘పతీన్ దైవం’ ‘మనమాలై’ ‘దైవమేతునై’ “అనెన్త్యిన ఆణై” ‘నాన వళరత్ తంగై’ ‘చితూత్ర రాణి
పదిమ్ని’ మునన్గు తమిళ చితార్లను ఆయన డైరకుట్ చేశారు. వీటిలోల్ ‘ఎదిర షారాదదు’ ‘అనెన్త్యిన ఆణై’ చితార్లకు పర్భుతవ్ బహుమతులు లభించాయి.
మధయ్లో ఏ. వి. యమ. వారి ‘నాగులచవితి’ ‘ఆదరశ్సతి’ (కనన్డం) గాయతీర్ వారి ‘కృషణ్ కుచేల’ చితార్లను డైరకుట్ చేశారు.
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‘చితూత్ర రాణి పదిమ్ని’ చితర్ం హిందూ ముసలామ్నుల మధయ్ తగాయిదాగల చితార్ం. చరితర్లో వునన్ది చితీర్కరించినా ఆ
చితర్ంలోని సుమారు నాలుగు రీళుళ్ సెనాస్రు కతెత్రకు బలయినాయి. తిరిగి అవనీన్ రీషూట చేసుకోవడానికి వయ్వధి లేదు – నిరామ్తకు సోత్మతలేదు. దాంతో
అలాగే విడుదలయిన ఆ చితర్ం దెబబ్ తినన్ది. చితర్మంతా అగమయ్ంగా వునన్దని అంతా విమరిశ్ంచారు – అసలు కారణం తెలియక.
1963 లో నారాయణమూరిత్గారి రెండో అబాబ్యి చనిపోవడంతో, ఆయన మనసు వికలమైంది. రెండేళళ్పాటు ఆయన ఏ
పనీ చెయయ్లేకపోయారు.
1965లో ఆయన ఏ. వి. యమ. వారి ‘భకత్పర్హాల్ద’ ను చేపటాట్రు. ఆ చితార్నిన్ తమిళంలో కూడా ఆయన డైరకుట్ చేసుత్నాన్రు.
తమిళ పర్తి కొదిద్ రోజులోల్ విడుదల కానునన్ది.
“నాటి పర్హాల్దకూ నేటి పర్హాల్దకూ కధాగమనంలో పెదద్ తేడా ఏమీ లేదు. ఐతే, ఇపుప్డు టెకిన్కల సౌకరాయ్లు బాగా అభివృదిధ్
చెందాయి. పైగా ఇది కలర చితర్ం. టిర్క షాటు తీసేందుకుగాని, మరొకందుకుగాని, చాలా సౌకరాయ్లునాన్యి.” అనాన్రు నారాయణమూరిత్గారు. ఆయనకు
వేదాంతంలో మంచి నమమ్కం వునన్ది. వేదాంతపరమైన సంభాషణలు – ఆయన చితార్లోల్ అకక్డకక్డ వినిపిసూత్ వుంటాయి.
“భారతజాతిని పర్తిబింబించే చితార్లు నిరామ్ణం కావాలని నా వాంఛ. భారత సతరీని గురించీ, భారతీయులు గురించే చెపేప్ ఒక
చితార్నిన్ నిరిమ్ంచాలని నా ఆశ. ఆ ఆశ ఫలించడం కోసం ఎదురు చూసుత్నాన్ము. నాకేమీ పేరు గాని, పర్ఖాయ్తిగాని అకక్రేల్దు. అలాంటి చితార్నిన్
విదేశీయులు చూసి – “ఇదా భారతదేశం!” అనుకోవాలి. అలాగే ‘తెలుగుతనం’ గల చితార్లు కూడా రావాలి. చలన చితర్ కథ – మొదటున్ంచీ చకచకా
నడవాలనన్దే నా సూతర్ం. నేను పర్తి విషయం తెలుసుకుంటాను. నాకు తెలియని విషయాలు, తెలిసిన వారిని అడిగి తెలుసుకుంటాను. ‘ఒరిజినల’ గా
వుండాలని నా అభిపార్యం. చితర్ దరశ్కునికి నిరామ్త సహకారం ఎంతో అవసరం. ఎంతటి దరశ్కుడైనా సరే, నిరామ్త సహకారం లేకపోతే ఏమీ
చెయయ్లేడు.” అనాన్రు ఆయన.
‘చలన చితర్పు’ నారాయణమూరిత్గారికి ఇపుప్డు 58 సంవతస్రాలు. వారి పెదద్బాబ్యి – శాయ్మ సుందర యమ. ఏ.
చదువుకునాన్రు. కొంతకాలం తండిర్ దగగ్రే సహాయ దరశ్కుడిగా పని చేశారు. ఇపుప్డు ‘ఆరోవ్ ఫిలుమ్’ లో అసిసెట్ంటు సెకర్టరీగా పని చేసుత్నాన్రు. తతిమామ్
పిలల్లంతా చదువుకుంటునాన్రు.

★★★

COMMENTS

øöeTT~

www.koumudi.net

qe+ãsY

2019

