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1 ఫాల్ ష్ బాయ్క్

 పాత నిమాలకు సంబంధించిన లు.. నటీనటుల గురించి, నిమాల గురించి, ంకేతిక 
నిపుణుల గురించి.. వ రా..వ రా. తినెలా ఓ రి  అలనాటి నీరంగంలోకి తొంగిచూదాద్ం 

దే లపలిల్దే లపలిల్   
((  నిమారంగంనిమారంగం,,  11996699,,  ఫిబర్ వరిఫిబర్ వరి  సంచిక నుంచీసంచిక నుంచీ))  

నలుగురు గుడిడ్వాళుళ్ ఏనుగుని వరిణ్ంచిన కథ అందరికీ తెలిసిందే. ఎవరి సప్రశ్కు ఎలా తోసేత్, 
అలా వరిణ్ంచారట ఆ నలుగురూ.  

కృషణ్శాసిత్ గారి పరిపూరణ్ ‘వయ్కిత్’ ఒకక్ చూపులో ఇమడడు, చూసేవారి చూపుల అవధులను 
బటిట్ ఒకొక్కక్రికి ఒకొక్కక్ రకంగా కనపడతారాయన. అందుకే ‘నేనెరిగిన కృషణ్శాసిత్ గారి’ ని గురించి 
వార్సుత్నాన్ను.  

నలల్టి ఒతత్యిన గిరిజాల జుటుట్, పొడుగాటి అతి పలచ్ని లాలీచ్, అసలైన తెలుగు వారి 
పంచెకటుట్, నోటిలో నిరంతరం కాలుతుండే చుటట్, చుటూట్ పదిమంది పరివారం – ఆ రోజులోల్ 
భావకవుల సవ్రూపానికి ఒరవడి చుటిట్న కృషణ్శాసిత్గారి మూరిత్. వేదిక మీద నిలబడి అటు పాత కవుల 
పదాయ్లోల్ని అందచందాలను, ఇటు నవయ్కవితవ్ రీతులోల్ని జీవానీన్ పర్తి పద సుందరంగా 
ఉపనయ్సిసూత్ంటే, కవితవ్మే రూపు దాలిచ్ పలుకుతునన్టూట్ండేది. అందుకే ఆయన అటు పాతవారలకీ, 
ఇటు కొతత్వారికీ అతయ్ంతాపుత్లయాయ్రు. నవయ్కవితావ్నికి గౌరవానిన్ అరిజ్ంచిన ఘనత కృషణ్ శాసిత్గారిదే. 
కారణం వారి సరవ్తోముఖమైన వుయ్తప్తిత్, అసాధారణమైన పర్తిభ.  

కృషణ్శాసిత్ గారిది అతి పార్చీనమైన పండిత కుటుంబం. వారి పూరీవ్కులు పిఠాపురం 
సంసాథ్నంలో అయిదు శతాబాద్లుగా ఆసాథ్న కవులు, విదావ్ంసులు, నితయ్కవితా గోషుట్ల మధయ్ పుటిట్ 
పెరిగిన వారికి పదవ ఏటనే పదయ్రచనా కౌశలం అబిబ్ంది. సర రఘుపతి వెంకటరతన్ం గారి వంటి 
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ఆంగల్పండితుల శిషయ్రికం వలల్ ఆంగల్ కవితవ్ంతో అతి సనిన్హితమైన పరిచయం ఏరప్డింది. సునిశితమైన కవితా హృదయం గలవారు గనుక, ‘పాత 
కొతత్’లను మేళవించి. ఆంగల్ కవితవ్ంలోని అందచందాలను, లోతుపాతులను, భావ పటిషట్తను తెలుగు నుడికారంతో పలికించగలిగారు. తెలుగులో నవయ్ 
కవితావ్నికి సృషిట్కరత్లయాయ్రు. ఆ రోజులోల్ సాహితీ సభలోల్ కూరోచ్గలగడమే ఒక అదృషట్ంగా భావించే వాళళ్ం మాబోటి యువకులం. కృషణ్శాసిత్ గారి పదయ్ 
పఠనం, పర్సంగం మాకు ముఖయ్మైన ఆకరష్ణలు.  

బహుశా ఆ రోజులోల్నే – 1921 పార్ంతానిన్ విశవ్భారతిలో బి.ఎన. రెడిడ్గారితో 
కృషణ్శాసిత్గారికి పరిచయమవవలసింది కాసత్లో తపిప్పోయింది. సినిమారంగంలో తాను పర్వేశిసాత్నని 
అపప్టికి బి.ఎన.కే తెలియదేమో. ఇదద్రి అభిరుచులు, సంసాక్రం ఆ రోజులోల్నే ఇదద్రినీ సనిన్హితులిన్ 
చేసి ఉండేవి. ఆ తరువాత సుమారు పదేళళ్కి బి.ఎన. “వందేమాతరం” చితార్నికి దరశ్కతవ్ం 
వహించడం, ఆ చితర్ం ‘పిర్వూయ్’ డాకట్ర బెజవాడ గోపాలరెడిడ్గారి ఆధవ్రాయ్న జరగడం, ఆ సందరభ్ంలో 
శాసిత్గారు కూడా సదసుయ్లలో ఉండడం జరిగిందట. విశవ్భారతిలో ఏరప్డవలసిన పరిచయం అపుప్డు 
సేన్హబంధం అయింది. ఆ తరవాత అంత గాఢ మైతిర్గా పరిణమించింది. మరొక పనెన్ండేళళ్కి వారి 
మైతిర్కీ, అభిరుచుల సానిన్హితాయ్నికీ ఫలితంగా పర్తిరూపంగా ‘మలీల్శవ్రి’ రూపొందింది. సినిమా 
పాటలకి సాహితయ్ గౌరవం కలిప్ంచిన మొదటి చితర్ం ‘మలీల్శవ్రి’. బి.ఎన. “సుమంగళి, దేవత, 
సవ్రగ్సీమ” చితార్లిన్ తీసిన రోజులోల్నే కృషణ్శాసిత్గారిని పాటలు వార్యమని అడుగుతుండేవారు. ఆ 
తరవాత వాహినీ సూట్డియో నిరామ్ణంలో పడాడ్క రెడిడ్గారు ఒక చితార్నికి మాటలూ, పాటలూ 
వార్యడానికి కృషణ్శాసిత్గారిని నియమించారు. రెండేళళ్ వరకూ చితర్ం పార్రంభించకపోయినా, 
శాసిత్గారికి పర్తినెల డబుబ్ ఇసూత్నే వచాచ్రు. అతి కషట్ం మీద కృషణ్శాసిత్గారిని సినిమారంగంలోకి 
దింపారు. శాసిత్గారికి బి.ఎన., ఎంత ఆపుత్లో, వాహినీ సంసథ్ కూడా అంత ఆపత్మైనదీ అయిపోయింది. 
బి.ఎన. తరావ్త ఏ చితర్ం తీసినా, శాసిత్ గారి పాటలు ఉండితీరాయి వాటిలో.  

ఇదద్రు సనిన్హితులైన పర్తిభావంతుల జీవితాలు కూడా సమాంతర రేఖలలో నడుసాత్యేమో ! బి.ఎన.కీ. శాసిత్గారికీ పుతిర్కా మరణం ఒకేరకమైన 
గొడడ్లి పెటుట్. బి.ఎన. ఆ దెబబ్ తినాన్క సిగరెటుల్ మానేశారు; శాసిత్ గారు చుటట్లు మానేశారు.  

అతి విషాదకరమైన చితర్ం ఏమంటే, శాసిత్గారు చుటట్లు మానేసిన కొనిన్ ఏళళ్కి ఆయన గొంతులోని సవ్రపేటిక కానస్ర వాయ్ధికి గురి అయింది. 
1964 ఏపిర్ల లో బొంబాయిలోని పర్ముఖ సరజ్న హీరానందానీ శసత్ర చికితర్ చేశారు. కృషణ్శాసిత్ గారి గొంతు మూగవోయింది.  

హీరానందానీ మాటలో, నవువ్లో, నడకలో అనిన్టిలోనూ ఆరోగయ్ం ఉతాస్హం తాండవిసూత్ంటాయి. ఆయన చేయి ఎంత సమరధ్ంగా శాసత్ర చికితస్ 
చేసుత్ందో, ఆయన వయ్కిత్ అంతకనన్ సమరధ్ంగా రోగి మనసుస్లో ఆరోగాయ్నిన్ నింపుతుంది. కృషణ్శాసిత్ గారి మాట పోయింది కాని, ఆరోగయ్ం మనసుస్లోనూ, 
శరీరంలోనూ నిండింది, ఆయన ఆపరేషన అయిన తరవాత మంచం మీదుండి కోలుకుంటునన్ రోజులోల్నూ పర్తిరోజూ కొనిన్ వందల పంకుత్లు వార్సేవారు. 
తనని గురించీ, హీరానందానీని గురించీ, లోకానిన్ గురించీ, అందులో పర్తివాకయ్ంలోనూ చమతాక్రమో కవితవ్మో ఉండి తీరింది. అంతకిర్తం గాలికి 
పోయిన ఆయన వాకయ్నిరామ్ణ పర్తిభ, తెలుగు నుడికారంమీద ఆయనకునన్ అధికారం, తెలుగు పదాలలోని సంగీతం, ఆయన కవితా హృదయం – అనీన్ 
వార్త మూలకంగా నిలిచిపోయాయి. ఆయన గొంతు మూగదైపోవడం ఒక రకంగా తెలుగు వారికి వరంగానే పరిణమించిందని నేననుకుంటూ ఉంటాను.  

మొదటోల్ “కృషణ్పక్షం, ఊరవ్శి, పర్వాసం” వార్సిన కృషణ్శాసిత్గారికీ, 1960 తరవాత కృషణ్శాసిత్ గారికీ కొంత భేదం ఉంది. కృషణ్ పక్షపు 
కృషణ్శాసిత్గారిలో భావకిల్షట్త, భాషా జటిలతవ్ం పర్ధానంగా ఉండేవి. సినిమాకి పాటలు వార్యడం వలల్ వచిచ్ందో. లేక సవ్తహాగ ఆయనే పెరిగారో చెపప్లేం. 
ఆయన హైదరాబాదు రేడియోలో సోప్కెన వరడ్ పొర్డూయ్సర గా ఉనన్ రోజులోల్ వార్సిన రేడియో నాటికలోల్ మరొక కృషణ్శాసిత్గారు దరశ్నమిసాత్రు. ఎంత 
కిల్షట్మైన భావానన్యినా అతి తేలిక పదాలోల్ చెపప్డం, మామూలు పదాలకి అరధ్గౌరవం, భావౌనన్తయ్ం కలిప్ంచడం, వాటిని కావయ్భాషగా మలచడం ఆయన 
సాధించారు. అందుకే ఆయన ఏ సినిమాకి పాట వార్సినా, అది కొతత్గానూ, జనరంజకంగానూ ఉంటోంది.  
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కృషణ్శాసిత్గారంటే ఏకక్డో ఊహాలోకాలోల్ విహరించే భావుకుడు, దివినించి ‘దిగిరాని’ ఆశాజీవి అనే అపోహ కవి లోకంలోనే కాక 
సంసాక్రులోల్నూ, సామానుయ్లోల్నూ కూడా ఉంది. చాలా మంది సంఘజీవి అయిన కృషణ్శాసిత్గారిని ఎరుగరు. కవులలో లోకానిన్ అంత సనిన్హితంగా 
ఎరుగునన్వారు అరుదు. ఆయనకు మనుషులంటే మహా ఇషట్ం. భావుక శిఖరాలనందుకునన్ మేధావి మొదలు జీవంతో పొంగి పొరలే పలెల్ పడుచు వరకు 
అందరూ ఆయనకు ఆపుత్లు, సనిన్హితులు. అందుకే ఆయన రచనలలో అంత రంగు-రుచి ఉంటాయి. మేఘదూతలలోని అందచందాలను ‘మేఘమాల’ 
(మలీల్శవ్రిలోనిది) పాటలో నికిష్పత్ం చేసిన ఆ మహాకవే ‘రాజీ నా పార్ణం’ లో పలెల్వాళళ్ గీతానిన్ ఎంత హృదయ్ంగా వార్యగలిగారో ఆలోచించుకుంటే, 
ఆయన పర్తిభలో ఎంత వైవిధయ్ముందో అరధ్మౌతుంది.  

మొటట్మొదటోల్ పర్జానీకంలో ఒక పర్ముఖుణిణ్ గురించి ఏరప్డడ్ అభిపార్యం అంత తొందరగా మారదు. అయితే ‘కృషణ్పక్ష’పు రోజులోల్నే- 
అపుప్డాయన బర్హమ్సమాజ సభుయ్లు- కొనిన్ వందల పార్రధ్న గీతాలు వార్శారు. అంత తేలిక పదాలలో, అంత గాఢమైన భకిత్ భావానిన్ పొందుపరచిన కవి 
తెలుగు సాహితయ్ చరితర్లోనే లేదని చెపాప్లి. ‘నా నోట నీమాట గానమయేయ్ వేళా’ వంటి పార్రథ్న గీతాలు తెలుగు సాహితయ్ంలోనే మణిపూసలు.  

ఆయనిన్ గురించి కొనిన్ అభిపార్యాలు (అందులో కొనిన్ నిజమైనవి, కొనిన్ అపోహలు) తెలుగునాట పాతుకుపోయాయి. ఆయన బదద్కసుత్డనీ, 
ఆయన చేత ఏ పనైనా చేయించుకోడం కషట్మనీ, ఆయన సామానుయ్లకు అందుబాటులో లేని లోకంలో ఎపుప్డూ విహరిసూత్ంటాడనీ మొదలైనవి. లౌకిక 
వయ్వహారాల విషయంలో ఆయన నిజంగా బదద్కసుత్లే. అయితే, కాలం యొకక్ విలువ తెలియనివారు కారు. సినిమా నిరామ్తలోల్ చాలా మంది ఆయనిన్ 
పాటలు వార్యమని పిలవడానికి భయపడతారు. కారణాలు అనేకం. ఆయన తమకు అందుబాటులో ఉండరనీ – అంటే, డబుబ్ ఎకుక్వ అడుగుతారనీ, 
సకాలంలో పాటలు పూరిత్ చెయయ్రనీ, లలితమైన భావగీతాలు తపప్ – నేటి సినిమాకి అవసరమైన సరదా గీతాలు వార్యరనీ. మొదలైనవి.  

ఆయనకి డబుబ్ విలువ తెలియకపోలేదు. అయితే, మంచిపాట వార్శాననన్ సంతృపిత్ డబుబ్కనాన్ ఆయనకి విలువైనది. మరొక సంగతి; ఆయనిన్ 
పాటకి కూరోచ్బెడితే ఒకొక్కక్పుప్డు పాట పూరిత్కావడానికి మూడు నాలుగు రోజులు పటొట్చుచ్. కారణం బదద్కం మాతర్ం కాదని నాకు తెలుసు. 
సంగీతదరశ్కుడు నిరణ్యించిన ‘టూయ్ను’ లో అరధ్భావాలు సరిపోయేలాగ ఆ టూయ్న లోంచి మొలుచుకొచేచ్ తెలుగు పదం ఏదో ఒకటి ఉండి తీరుతుందని 
ఆయన నమమ్కం. ఆ పదం కోసం ఆయన గంటలు గంటలు అణేవ్షిసాత్రు. పాదపూరణం ఏదో ఒక విధంగా చేసి పారేసి, పాట పూరిత్చేసి (ఆయన 
పరిభాషలో ‘కిటిట్ంచి’) వెళిళ్పోవడం ఆయన సవ్భావానికే విరుదధ్ం. పాట బాగా రాకపోతే తను వార్యడమే అనవసరమని ఆయన విశావ్సం. ఈ విధంగా 
ఆలసయ్మౌతునన్పుప్డు నిరామ్తలకు చిరాకు కలగడం సహజం. అంత సనిన్హితుడైన బి.ఎన.గారే “మలీల్శవ్రి” రోజులోల్-ఒక పాట ఎనాన్ళళ్కీ రాకపోతే – 
ఆఖరికి, జయదేవుని ‘ధీరసమీరే’ రికారుడ్ చేసుకోడానికి నిరణ్యించడం, ఆ తరావ్త శాసిత్గారు ‘మనసున మలెల్ల మాలలూగెనే’ వార్సి తెసేత్, పరమానందపడి 
ఎంత ఆలసయ్మైనా గొపప్పాట తయారైందని సంతోష పడడం నేనెరుగుదును. పర్తి పదానికీ అరధ్భావాలతో పాటు సంగీత పరమైన విరుపు, రాగఛాఛ్య 
ఉంటాయని శాసిత్ గారి వాదం. ఒక టూయ్న లో ఒకేపదం ఇముడుతుంది. అది దొరికే వరకూ శాసిత్గారి పాట పూరిత్కాదు. పూరత్యిన తరావ్త మాతర్ం 
సంగీతం, మాట, అరధ్భావాలు అనీన్ ఒకదానిలో ఒకటి మేళవించి; చెవికీ హృదయానికీ విందుచేసే పాట తయారౌతుంది.  

శాసిత్గారు సినిమాలకు, బర్హమ్ సమాజానికి, తనకోసం, రేడియో నాటకాలకూ వెయియ్ పైగా పాటలు వార్శారు. పర్తీపాటా ఒక మచుచ్తునక.  
అసలు పాటల కోసం పుటాట్రు కృషణ్శాసిత్ గారు.  
కృషణ్శాసిత్ గారి జననం : 1-11-1897. సవ్సథ్లం:పిఠాపురం. విధాయ్భాయ్సం : కాకినాడలో ఇంటరీమ్డియేట. 1918లో విజయనగరంలో బి.ఎ. 

వీరి ఏకైక పుతుర్డు ‘బుజాజ్యి’ పర్ముఖ చితర్కారుడు.  
సినిమా రచనలు 
మలీల్శవ్రి (అనిన్ గీతాలు, సంభాషణలు కూడా), నా ఇలుల్ (గీతాలు, సంభాషణలు కూడా), ఆకలి (అనిన్ పాటలూ) తండి (అనిన్ పాటలూ), 

వదద్ంటే డబుబ్ (కొనిన్ పాటలు), రాజీ నా పార్ణం (గీతాలు, సంభాషణలు కూడా), రాజగురువు (గీతాలు, సంభాషణలు), అపప్యాయ్ర (తమిళ చితార్నికి 
తెలుగు వాయ్ఖాయ్నం, గీతాలూ, పదాయ్లు), బంగారు పాప (అనిన్ పాటలూ), రకత్కనీన్రు (అనిన్ పాటలూ), భాగయ్రేఖా (అనిన్ పాటలూ), కారత్వరాయుని 
కథ(పాటలు), రాజమకుటం(రెండు పాటలు), పూజాఫలం (కొనిన్ పాటలు), కనాయ్శులక్ం (ఒక పాట), భకత్శబరి(కొనిన్ పాటలు), ఉండమామ్ 
బొటుట్పెడతా (అనిన్ పాటలూ)  
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*  *  * 
 “కారత్వరాయుని కథ” చితర్ం తరావ్త హైదరాబాద కు నివాసం మారచ్డంతో ఒకోక్ చితార్నికి రెండు మూడు పాటల చొపుప్న చాలా తకుక్వ 

చితార్లకు రాశారు. అవి డాకట్ర ఆనంద, అమాయకుడు, సుఖదుఃఖాలు, కలసిన మనసులు.  
*  *  * 

“బంగారు పంజరం” చితర్ంతో మళీళ్ మదార్సుకు మకాం మారాచ్రు. దాంతో ఆ చితార్నికి రెండు హాసయ్పాటలు తపప్ మిగతావనీన్ రాశారు.  
పర్సుత్తం పాటలు వార్సూత్నన్ చితార్లు. 
“ఏకవీర” (కొనిన్ పాటలు), విజయభట వారి చితర్ం(మూడు), ఫలుగ్ణా పికచ్రస్ వారి చితర్ం (రెండు) అనురాధా మూవీస వారి చితర్ం (ఒకటి), 

మనీషా (హైదరాబాద) పొర్డక్షనస్ వారి చితర్ం(రెండు), వసాత్డే మా బావ (కొనిన్ పాటలు) 
*  *  * 

హిటస్ అయిన గీతాలు 
మలీల్శవ్రి (అనిన్ పాటలూ), నా ఇలుల్(అదిగదిగో గగన సీమ, రావమామ్...), రాజీ నా పార్ణం (మలెల్పూలో), బంగారు పాప (తాధిమి తకధిమి 

తోల బొమమ్), భాగయ్రేఖా (నీ వుండేదా కొండపై). రాజమకుటం(సడి సేయకే గాలి సడిసేయబోకే), పూజా ఫలం (సుందర సురనందన వనమలీల్ జాబిలీల్), 
భకత్శబరి(ఏమి రామ కథ శబరీ శబరీ, నిను చూచునందాక కనున్ల వెలుగుండేనా), డాకట్ర ఆనంద (నీల మోహనా రారా), అమాయకుడు (మనిషయితే-
మనసుంటే కనులు కరగాలిరా), సుఖదుఃఖాలు(ఇది మలెల్ల వేళయనీ, మేడంటే మేడా కాదు, గూడంటే గూడూ కాదు), ఉండమామ్ బొటుట్ పెడాతా 
(రావమామ్ మహలకిష్, అడుగడుగున గుడి ఉంది, శీర్శైలం మలల్నన్.)     

 
*** 
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