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ɡüĶƺ ɫɘ
(ɬŦ
Ĉ 1971 Ƹʎpĩ ¢pŦ ȀpŦ ȊɆóǪ
Ĉ Ȳ)
“సువరణ్ సుందరి” “రాజూ పేద” “జయం మనదే” “భటిట్
వికర్మారక్” ''రాణీ రతన్పర్భ” “భీషమ్” “పరమానందయయ్ శిషుయ్ల కథ”
“రైతు బిడడ్” “బంగారు తలిల్” మొదలైన పలు చితార్లకు వాలి కళా
దరశ్కుడిగా పని చేసిన విషయం చాలా మందికి తెలుసు గాని, ఆయన
ఒకనాడు తెలుగు చితర్ంలో “హీరో” అనన్ విశేషం కొదిద్మందికే తెలుసు.
పి. పులల్యయ్ గారు తీసిన “చల మోహన రంగా” చితర్ంలో వాలి
సుబాబ్రావు అనే యువకుడు పుషప్వలిల్ పకక్న నాయక పాతర్ ధరించాడు.
అతనే తరావ్త "వాలి” గా మారి పర్సిదధ్ కళా దరశ్కుడైనాడు.
సుబాబ్రావు గారి తండిర్గారైన వీరాసావ్మి నాయుడుగారు మంచి
సేట్జి నటుడు. 1914 లో సుబాబ్రావు పుటిట్నపప్టికే తండిర్గారికి రంగసథ్ల
నటనలో అమితానుభవం వుండేది. ఇందులో విశేషం ఏమిటంటే,
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హరిశచ్ందర్ పాతర్ ధారణకు అమితమైన పర్జాదరణ పొందిన కీ || శే || డి. వి సుబాబ్రావు గారు ఆ రోజులోల్ లోహితాసుయ్డి
గానూ, వీరాసావ్మి నాయుడు గారు హరిశచ్ందుర్డిగానూ నటించేవారు!
వీరాసావ్మి నాయుడు గారికి చితర్కళలో కూడా అభిమానం ఉండేది. నాటకాలోల్ వేషాలు వెయయ్డమే కాకుండా,
నాటకరంగాలను తీరిచ్ దిదద్డంలో ఆయన కృషి చేశారు. నాటకాలకు కావలసిన తెరలమీద దరాబ్రులూ, అరణాయ్లూ
మొదలైన పెయింటింగస్ వేసేవారు. తరావ్త తరావ్త వారథ్కయ్ కారణంగా నటంచడం మానివేసినా, కరెట్నస్ మీద పెయింట
చెయయ్డం మాతర్ం మానలేదు.
తండిర్గారు పెయింటింగస్ వేసూత్ వుంటే చినన్ సుబాబ్రావు కుంచెలు అందించడమూ, రంగులు కలపడమూ చేసూత్
తాను కూడా ఆ విధంగా చితర్కళాభాయ్సం చెయయ్సాగాడు. చదువు మీద ఉతాస్హం కంటే, చితర్కళ మీ దే అతనికి
ఉతాస్హం ఏరప్డింది. దానికి తోడు ఆరిథ్కమైన ఇబబ్ందులు కూడా ఏరప్డడం వలల్ మొదటోల్నే చదువు మానివెయయ్వలసి
వచిచ్ంది. ఐతే, బడికి వెళిళ్ చదువుకోక పోయినా, ఇంటి పటుట్నే వుంటూ పుసత్కాలు, గర్ంథాలు చదవడం అలవాటు
చేసుకునాన్డు. పెదద్లు, పండితుల సాంగతయ్ం వలల్ ఎనోన్ గర్ంథాలు అతనికి వంట బటాట్యి. వారి పోర్తాస్హం వలల్ నే
వాలి, ఆ తరావ్త బందరోల్ని ఆంధర్జాతీయ కళాశాలలో విదాయ్రిథ్గా చేరగలిగాడు.
ఈ సుబాబ్రావు చదువు, ఉతాస్హం, పర్వరత్న చూసి రెండో ఫారం సాట్ండరుడ్ గల విదాయ్రిథ్గా అతనిన్ కళాశాల
గురిత్ంచింది. ఆ కళాశాలలో డార్యింగ, వీవింగ, మోలిడ్ంగ, సంగీతం, హిందీ, కారెప్ంటరీ, తెలుగు, ఇంగీల్షు అలా అనిన్
సబెజ్కుట్లూ విడివిడిగా బోధించేవారు. అపుప్డు తెలుగు మాసట్రుగా వునన్ కాటూరు వెంక టేశవ్ర రావు గారికి సుబాబ్రావు
ఒక పిర్య శిషుయ్డైనాడు. సుబాబ్రావు అనిన్ సబెజ్కుట్లలోనూ కృషి చేసూత్, అనిన్టా మంచి మారుక్లు తెచుచ్కోసాగాడు. ఐతే,
“డార్యింగ” మీద మాతర్ం అతనికి పర్తేయ్కమైన అభిలాష వుండేది: 1932 లో డార్యింగ పరీక్షలో ఉతీత్రుణ్ డైనాడు.
నాటకాలోల్ వేషాలు వెయయ్డం కూడా సుబాబ్రావుకు నెమమ్దిగా అలవాటయింది. హిందీ రాషట్ర భాష వరకూ
చదువుకోడం వలల్ హిందీ నాటకాలోల్ కూడా నటిసూత్ వుండేవాడు.
ఒకక్సారి అతను ఒక పర్కటన చూశాడు — టీచరస్ టైరనింగ సూక్లుకు డార్యింగ మాసట్రుల్ కావాలని అందులో
కనిపించింది. ఎందుకైనా మంచిదని తనూ ఒక దరఖాసుత్ వేశాడు. ఆ రోజులోల్ డార్యింగ పరీక్షలో ఉతీత్రుణ్లయిన
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డార్యింగ మాసట్రుల్ లభించడం కరువుగా వుండేది. అందువలల్ ఉతీత్రుణ్డైన సుబాబ్రావుకు, దరఖాసుత్ అందడంతోటే
ఉదోయ్గం లభించింది. కొండపలిల్ దగగ్ర వునన్ విదాయ్నగరంలో అతను ఆ ఉదోయ్గంలో చేరాడు. అయితే, అకక్డ విశేషం
ఏమిటంటే .. దాదాపు అతని శిషుయ్లందరూ అతని కంటే పెదద్ వాళేళ్: వాళళ్కు డార్యింగ “పాఠాలు చెపప్డం” అంటే,
అతనికి చాలా ఇబబ్ందిగా వుండేది.
ఆంధర్ జాతీయ కళాశాలలోని చితర్ కళా విభాగానిన్ పర్ఖాయ్త చితర్కారుడు, నవలా రచయిత అయిన అడవి
బాపిరాజుగారు చూసుత్నాన్రని విని, సుబాబ్రావు తన “మాసట్రు గిరీ” కి రాజీనామా ఇచేచ్సి, బందరు వచేచ్శాడు.
బాపిరాజు గారి దగగ్ర ఎనోన్ విషయాలు తెలుసుకునాన్డు; ఎనోన్ మెలకువలూ, విశేషాలూ నేరుచ్కుంటూ పెదద్వాడైనాడు.
ముటూన్రు కృషాణ్రావుగారు “కృషాణ్ పతిర్క” ను నిరవ్హిసుత్నన్ కాలంలో రోజూ సాయంకాలం దరాబ్రు' జరిగేది. ఆ
దరాబ్రుకు పర్ముఖ రచయితలందరూ హాజరవుతూ, కవితా చరచ్లు చేసూత్ వుండేవారు. అపుప్డే సుబాబ్రావుకు మలాల్ది
రామకృషణ్శాసిత్, దేవులపలిల్ కృషణ్శాసిత్, విశవ్నాధ సతయ్నారాయణ, ముదుద్కృషణ్ వంటి పర్ముఖ కవులతో పరిచయం
ఏరప్డింది. సుబాబ్రావు “కృషాణ్ పతిర్క” పర్తేయ్క సంచికలోల్ బొమమ్లు వేసూత్ వుండేవారు. ఆయనతోపాటు తోట
వెంకటేశవ్రరావు కూడా ఆ పతిర్కలో బొమమ్లు వేసూత్ వుండేవారు. నేటి పర్ముఖ కళా దరశ్కులలో ఒకరైన తోట, ఆ తోట
వెంక టేశవ్రరావే.
అడవి బాపిరాజుగారి సలహాతో “తాడంకి మంటాడ” అనే గార్మంలో, వాలి మళీళ్ ఉపాధాయ్యుడిగా చేరారు. నేటి
పర్ముఖ దరశ్కుడు తాతినేని పర్కాశరావు అపుప్డు నాలుగోఫారం చదువుతూ వుండేవారు.
రాజమండిర్లో ఆంధార్ సినీటోన సాథ్పించి, సి. పులల్యయ్గారు చితర్ నిరామ్ణం చేసుత్నాన్రు. బాపిరాజుగారికీ,
పులల్యయ్గారికీ అంతకు ముందే సేన్హం వునన్ది. ఇదద్రూ కలిసి కలకతాత్లో ఒకటి, రెండు చితార్లకు పని చేశారు కూడా!
వాలికి ఎలాగో, సినిమాలోల్కి పర్వేశించాలనన్ సంకలప్ం కలిగింది. దానికి బాపిరాజుగారు ఎలాగూ వునాన్రు గదా అని,
చేసుత్నన్ ఉదోయ్గానిన్ అలాగే విడిచి పెటేట్సి, రాజమండిర్ చేరుకునాన్రు. చెపప్కుండా, చెయయ్కుండా వచిచ్నందుకూ, ఉదోయ్గం
విడిచి పెటేట్సినందుకూబాపిరాజుగారు వాలిని మందలించారు. ఐనా, ఉతాస్హం అకక్డ లేనపుప్డూ, ఇకక్డే వునన్పుప్డూ
“సరేలే” అనుకునాన్రు. వాలి అకక్డ వుంటూ, సినిమా నిరామ్ణంలో వునన్ ఆ విషయం, ఈ విషయం తెలుసుకుంటూ
వుండేవారు. సరిగాగ్ అదే సమయంలో సి. పులల్యయ్ గారు “చల మోహనరంగా” అనన్ చితర్ం ఆరంభించబోతూ అందులో
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నాయకపాతర్ను ధరించడానికి కొతత్వారుంటే బాగుంటుందని, అనేవ్షణ చేసుత్నాన్రు. “బిడడ్ను ఇంటోల్నే పెటుట్కుని
పూరంతా తిరిగినటుట్ — సుబాబ్రావును ఇకక్డే పెటుట్కుని అనేవ్షణ చేశామే” అనుకునాన్రు. పులల్ యయ్ గారు ఆ పాతర్ను
వాలికి ఇసూత్ వాలికి వునన్ నాటకానుభవమూ, ఆ పాతర్కు తగగ్ శరీర సౌషట్వమూ చూసి, పులల్యయ్గారు ఆ పాతర్కు వాలి
పనికొసాత్డనన్ నిరణ్యానికి వచాచ్రు. ఆ విధంగా వాలి - “చల మోహనరంగా” లో “హీరో” పాతర్ ధరించారు. ఐతే
వాలికి నటన మీద కంటె, చితర్కళ మీదే ఉతాస్హం ఎకుక్వ వుండడంవలల్, కళా దరశ్కతవ్ శాఖలోనే కృషి చెయయ్సాగారు.
ఆ తరావ్త బాపిరాజు గారి దగగ్రే “మీరాబాయి” చితార్నికి సహాయకుడిగా పనిచేశారు.
వాలికి మొదటున్ంచీ దుసుత్లు, అలంకరణల మీద పర్తేయ్కమైన శర్దధ్ వుండేది. ఆ శర్దధ్తో ఆయన వివిధ పాతర్లకూ
ఎలాంటి దుసుత్లు వుండాలి? ఎలాంటి ఆభరణాలు వుండాలి? అని ఆలోచిసూత్ ఆ శాఖలో ఎకుక్వగా కృషి చేశారు. 1941
లో గూడవలిల్ రామబర్హమ్ంగారు "పతిన్" చితర్ం ఆరంభిసూత్ (ఋషేయ్ందర్మణి, కె. యస. పర్కాశరావు నాయికా
నాయకులు) ఆ చితార్నికి కళా దరశ్కతవ్ం వహించే బాధయ్తను వాలికి అపప్గించారు. అదే ఆయన తొలి చితర్ం: ఆ
చితర్ంలోని కాసూట్య్మ లో మంచి నైపుణయ్ం కనిపించిందనన్ పేరు లభించింది. వాలికి.
ఆ చితర్ం తరావ్త జి. వరలకిష్, కె. యస. పర్కాశరావులు నాయికా నాయకులుగా బొంబాయిలో ఒక చితర్ం
నిరిమ్ంచాలని (1943 లో) కొందరు నిరామ్తలు ఆలోచించారు. వాలి దానికి ఆరుడ్ డైరకట్రు. ఆ పని మీద ఆయన
బొంబాయి వెళిళ్ కొంతకాలం వునాన్రు. ఐతే, ఆ చితర్ నిరామ్ణం సరిగా జరగలేదు. ఐనా, బొంబాయి కాపరం వాలికి కొంత
మేలే చేసింది. అపుప్డు జయశీర్ తో శాంతారామ “శకుంతల” చితర్ం తీసుత్నాన్రు. వాలి ఆ చితార్నికి సంబంధించిన
కాసూట్య్మస్, సెటస్, పని విధానం పరిశీలిసూత్ చాలా విషయాలు, కొతత్ పోకడలూ గర్హించగలిగారు.

తిరిగి మదార్సు వచిచ్ వాలీమ్కి, గొలల్ భామ చితార్లకు కళాదరశ్కుడిగా పనిచేశారు; పేరూ నంపాయించారు.
పలాన్టి యుదధ్ం, పలెల్టూరి పిలల్, సతరీ సాహసం, అనారక్లి, దేవదాసు మొదలైన చితార్లకు శేఖర (కొనిన్ంటికి) ఘోడ
గాంవక్ర లతో కలిసి పని చేశారు. తరావ్త చాలా చితార్లు సవ్తంతర్ంగానూ, కలిసి పని చేశారు. ఇటీవల విడుదలైన “శీర్
కృషణ్ దేవరాయలు” చితార్నికి, “షతర్ంజ” హిందీ చితార్లకీ వాలి కాసూట్య్మ డైరకట్ర గా పనిచేశారు. పర్సుత్తం “సంపూరణ్
రామాయణం” వరణ్ చితార్నికి కాసూట్య్మ డైరకట్ర గానూ, “అమమ్మాట” కుకళాదరశ్కుడిగానూ పనిచేసుత్నాన్రు వాలి.
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“సూక్షమ్ంలో మోక్షం” తెచేచ్ కళా దరశ్కుడిగా వాలికి పరిశర్మలో పేరునన్ది. సెటుస్ రూపొందించడంలోనూ,
కాసూట్య్మస్ తయారు చేయించడంలోనూ తకుక్వ ఖరుచ్లో ఎకుక్వ ఎఫెకట్ తీసుకొసాత్రని ఆయన పనిచేసిన సంసథ్ల
అధిపతులు చెబుతూ వుంటారు.
"ఐతే పర్సుత్తంలో కొందరు నా పదధ్తిని మెచుచ్కో వడం లేదు. కాగితం మోలడ్ తోనే చకక్ని కిరీటాలు, కవచాలు
మొదలైనవి చకక్గా, లోహంతో చేసినవా అనిపించేటటుట్ చెయయ్వచుచ్. కాని, “లోహం వుంటేనే బావుంటుంది” అని
కొందరు అదే కావాలంటూ వుంటారు. దాని వలల్ ఖరుచ్ పెరుగుతుంది. ఇవాళ, పరిశర్మలో నటీ నటులదే పై చెయియ్.
మేము పాతర్కు తగగ్టుట్గా దుసుత్లు తయారు చేసేత్ కొందరు నటీ నటులు వాటిని ఒపుప్కోరు. “ఫలానాలా ఉండాలి” అని
శాసిసాత్రు, దాని వలల్ మేము అనుకునన్ ఎఫెకట్ పాతర్ లో కనిపించదు. బీదతనంలో వుండాలిస్న సతరీ టెరిలిన చీరలు
కటుట్కునన్దేం? అని పేర్క్షకులు పర్శిన్సూత్ వుంటే మేమేం చెపప్గలం?
చితర్ నిరామ్తకు మంచి అభిరుచి వుంటే, సెటుస్ అవీ బాగా వుండడానికి, వాసత్వికంగా కనిపించడానికి ఆసాక్రం
వుంటుంది. ఆ రోజులోల్ అందరికీ ఆలోచించడానికి బాగా “టైమ” వుండేది. ఇవాళ వయ్వధి లేదు: దేనికి ఆలోచన
అకక్రేల్దు! అందువలల్ “నైపుణయ్ం” అనేది కనిపించకుండా పోతునన్ది.
పెదద్ పెదద్ సెటుల్ వునన్ చితార్లు చూసి, పేర్క్షకులు కళా దరశ్కతవ్ం బాగునన్దంటూ వుంటారు. కళాదరశ్కతవ్ం అంటే
అదే కాదు. పేదరికం గల చితర్ంలో వునన్ సెటుస్ కూడా కళాదరశ్కుడు వేసేవే. వాతావరణం, కథ, పాతర్ల సిథ్తిగతులు
వాటిని బటిట్ సెటుస్, దుసుత్లు రూపొందుతాయి. అంతేగాని, పెదద్ నెటుస్, ఖరీదైన దుసుత్లూ కనిపించినంతమాతార్న
కళాదరశ్కతవ్ం అదుభ్తంగా వునన్దని అనుకోరాదు. అతి పేదరికంలో బతికే పాతర్ యొకక్ ఇలుల్, పరిసరాలు ఎంతో
దీనంగా, సహజంగా కనిపించేటుట్ చేసేత్ అది కళా దరశ్కతవ్మే అనిపించుకుంటుంది. అదీ సవయ్ంగా, సందరభ్ంగా కనిపింప
చెయయ్డమేగా "ఉతత్మ కళాదరశ్కతవ్ం" అంటే?" అని పర్శిన్ంచారు వాలి.
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