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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 

““పరి లనే పెదద్  గురుపరి లనే పెదద్  గురు ””  --  ఎఎ .. ..కృణ్ రెడిడ్కృణ్ రెడిడ్
( జయచి  1995 మే సంచికనుంచి పునరుమ్ ణ) 

కిరాతకుడు (1986) చితర్ంలో పర్తినాయక పాతర్లో నటుడుగా 
పరిచయమై, అనంతరం నిరామ్తగా, కథకుడుగా, దరశ్కుడుగా, సంగీత 
దరశ్కుడుగా పలు బాధయ్తలను సమరథ్వంతంగా నిరవ్హిసూత్ 
విజయపథంలో పయనిసుత్నన్ ఎస.వి.కృషాణ్రెడిడ్తో ఇటీవల ‘విజయచితర్’ 
జరిపిన గోషిఠ్లోని కొనిన్ ముఖాయ్ంశాలు ఇకక్డ పర్చురిసుత్నాన్ము.  

మీ చితర్రంగ పర్వేశం ఎలా జరిగింది? 
మా సవ్సథ్లం తూరుప్ గోదావరి జిలాల్లోని రాయవరం గార్మం. 

చినన్పప్టినుంచి నాకు సినిమాల పటల్ విపరీతమైన ఆసకిత్, ఆ కారణంగా 
విడుదలైన పర్తి చితర్ం తపప్నిసరిగా చూసూత్ వుండేవాడిన్, ఎం.కాం. 
పూరత్యిన తరావ్త రచయిత సతయ్మూరిత్ గారితో పరిచయం ఏరప్డడం. 
ఆయన పోర్తాస్హంతో ‘కిరాతకుడు’ చితర్ంలో పర్తినాయకుడుగా 
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నటించడం జరిగింది. 
  

నటుడుగా చితర్రంగ పర్వేశం చేసిన మీరు నిరామ్తగా, దరశ్కుడుగా, సంగీత దరశ్కుడుగా మారడానికి వెనుకగల కారణాలు 
ఏమిటి? 

‘కిరాతకుడు’ చితర్ంలో నటించిన తరావ్త కొంతమంది మితుర్లతో కలిసి ‘సూరాయ్ ది గేర్ట’, ‘దరాయ్పుత్’ అనే 
అనువాద చితార్ల దావ్రా నిరామ్ణ రంగంలో పర్వేశించడం జరిగింది. డబిబ్ంగ చితార్ల నిరామ్ణం దావ్రా చితర్ నిరామ్ణానికి 
సంబంధించి కొంత అనుభవం గడించాను. ఆ అనుభవానిన్ పురసక్రించుకుని సవ్ంతంగా నేనే నిరామ్తగా, దరశ్కుడుగా, 
సంగీత దరశ్కుడుగా చితార్నిన్ ఎందుకు నిరిమ్ంచకూడదు ? అనే ఆలోచన కలిగింది. ఫలితంగా హైదరాబాదులో మేము 
నిరవ్హిసుత్నన్ మనీషా వీడియో షాప పేరు మీద ‘మనీషా ఫిలమ్స్’ అనే సంసథ్ను సాథ్పించి, రాజేందర్ పర్సాద 
కథానాయకుడుగా కథ, సంగీత దరశ్కతవ్ం బాధయ్తలు వహిసూత్ తొలి పర్యతన్ంగా ‘కొబబ్రి బోండాం’ చితార్నిన్ 
నిరిమ్ంచాను. ఆ చితర్ం పార్రంభించినపుప్డు సంగీత దరశ్కుడుగా నా పేరు వేసుకోవడం పలువురికి ఆశచ్రాయ్నిన్ 
కలిగించింది.    

నిజానికి సంగీతంలో ఏ అనుభవమూ లేకుండా నేను సంగీత దరశ్కతవ్ం వహించడానికి పూనుకోలేదు. 
చినన్పప్టినుంచీ సంగీతం పటల్ కూడా నాకు ఎంతో ఆసకిత్ వునన్ కారణంగా అనిన్ భాషా చితార్లలోని పాటలిన్ వింటూ - 
వాటిలోల్ని బాగోగులు నా మితుర్లతో చరిచ్సూత్ వుండే వాడిన్. అంతేగాకుండా నా ఇరవైయయ్వ ఏటనుండీ నటరాజ 
రామకృషణ్ గారి వదద్ శాసతరీయ నృతాయ్నిన్ అభాయ్సించాను. సంగీతానిన్ కూడా సాధన చేశాను. ఆ అనుభవంతోనే, ‘దరాయ్పుత్’ 
అనువాద చితార్నికి మాతృక అయిన, మలయాళ చితర్ంలోని సంగీతం మన ‘నేటివిటీ’కి విరుదధ్ంగా వునన్ందువలల్ 
తెలుగులో ఆ చితార్నికి రీ-రికారిడ్ంగ బాధయ్తని నేను వహించాను. ‘దరాయ్పుత్’ అనువాద చితార్నికి నేను సమకూరిచ్న ‘రీ-
రికారిడ్ంగ’ సంగీతం పలువురి పర్శంసలు పొందడంలో, నామీద నాకు ఒక విధమైన నమమ్కం ఏరప్డి - ‘కొబబ్రిబోండాం’ 
చితార్నికి సంగీత దరశ్కతవ్ం వహించే బాధయ్తని చేపటట్డానికి సాహసించాను. అదృషట్వశాతూత్, ఆ చితర్ంలోని పాటలు 
విశేషంగా పర్జాదరణ పొందాయి. ఇక మా సంసథ్ రెండో చితర్ం ‘రాజేందుర్డు గజేందుర్డు’ చితర్ం నుంచి అదనంగా 
దరశ్కతవ్ బాధయ్తనూ చేపటట్డం జరిగింది. దరశ్కతవ్ శాఖలో ఏ అనుభవం లేని నేను దరశ్కుడిగా మారడమూ చాలా 
మందిని ఆశచ్రయ్పరిచింది.  

నిజమే ! దరశ్కతవ్ శాఖలో నాకు అనుభవం లేదు. ఏ దరశ్కుడి వదాద్ సహాయకుడిగా పని చెయయ్లేదు. కానీ, 
ఎందరో పర్ముఖ దరశ్కుల చితార్లు చూడడం దావ్రా, పరిశీలన దావ్రా దరశ్కతావ్నికి సంబంధించిన పలు విషయాలు 
నేరుచ్కునాన్ను. ఈ పరిశీలన అనేది నేను చలనచితార్లు చూడడం పార్రంభించిన నాటినుండీ - అంటే తొమిమ్ది, పదేళళ్ 
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వయసు నుండే అలవాటైంది. పరిశీలనాజాఞ్నం వుంటే ఎవరి దగగ్రా సహాయకుడుగా పని చేయకపోయినా, ఎవరైనా 
దరశ్కులుగా రాణించగలరు. ఎందుకంటే నా దృషిట్లో దరశ్కుడనన్ వాడికి పరిశీలనా జాఞ్నం ముఖయ్ం. అంతేకాదు, 
పరిశీలనే పెదద్ గురువు అని నా అభిపార్యం.  
నిరామ్తగా, దరశ్కుడుగా, సంగీత దరాశ్కుడుగా, కథా రచయితగా ఇనిన్ బాధయ్తలను మీరెలా సమరథ్వంతంగా 
నిరవ్హించగలుగుతునాన్రు. ఒకేసారి ఇనిన్ బాధయ్తలు నిరవ్హించడం వలల్ ఏకాగర్త లోపించే అనకాశం లేదంటారా? 

మనం ఏ కారాయ్నిన్ తలపెటిట్నా, పర్ణాలికా బదద్ంగా నిరవ్హించ గలిగిన నాడు ఎనిన్ బాధయ్తలనైనా సకర్మంగా, 
ఎటువంటి ఒతిత్డీ లేకుండా సమరథ్వంతంగా నిరవ్హించ గలమని నా నమమ్కం. కథ, సంభాషణలు, ఆరిట్సుట్ల కాల షీటుల్, 
పాటల కంపోజింగ.. ఇతరతార్ అనిన్ అంశాలు షూటింగ కు ముందే పకడబ్ందీగా సిదధ్ం చేసుకుంటాను. చితర్ం షూటింగ 
కారయ్కర్మాలు కూడా అనుకునన్ది అనుకునన్టుల్గా జరగడానికి అనువుగా ఉండేలా ‘పాల్న’ చేసుకుంటాను. అపప్టికీ 
అనుకోని విధంగా అనుకునన్ది అనుకునన్టుల్ జరగకపోతే - ఆ సమయానిన్ వృథా చెయయ్కుండా పర్తాయ్మాన్య ఏరాప్టుల్ 
కూడా ముందే పాల్న చేసి వుంచుకుంటాను. అంచేత ఒతిత్డి అనన్ మాటకు తావే ఉండదు. 

  
మీ అనుభవం దృషాట్య్ ఒక దరశ్కుడు పరిశర్మలో నిలదొకుక్కోవాలంటే తపప్నిసరిగా వుండాలిస్న అరహ్తలేమిటి? 

చితర్ నిరామ్ణానికి సంబంధించిన అనిన్ పర్ధానశాఖలకు సంబంధించిన సరైన అవగాహనను ఏరప్రచుకోవాలి. 
వాటిని సమనవ్య పరుసూత్, తాననుకునన్ సాథ్యిలో అవి తెరమీద ఆవిషక్ృతమయేయ్లా చూడగలగడంతో పాటూ, చితార్నిన్ 
సకాలంలో అనుకునన్ బడెజ్ట లో పూరిత్ చేసి నిరామ్తకు అపప్చెపప్గల సామరథ్య్ం కలిగి వుండాలి. అపుప్డే ఆతను 
విజయవంతమైన దరశ్కుడుగా పరిశర్మలో నిలబడగలుగుతాడు.  

 
భారీ వయ్యంతో చితార్లను నిరిమ్ంచే విధానానిన్ మీరు సమరిథ్సాత్రా? 

పర్సుత్త పరిసిథ్తులోల్ ఎంత చినన్ తారాగణంతో చితార్నిన్ నిరిమ్ంచినా అధమ పక్షం అరవై లక్షల రూపాయలు ఖరుచ్ 
పెడితే గాని అనుకునన్ రీతిలో చితర్ం పూరిత్ కాదు. అంతకనాన్ తకుక్వ ఖరుచ్పెటిట్ చితర్ం నిరిమ్ంచాలంటే ‘కావ్లిటీ’ పరంగా 
రాజీపడక తపప్దు. ‘పిండి కొదీద్ రొటెట్’ అనన్టుల్ ‘ఖరుచ్ కొదీద్ కావ్లిటీ’ రావడానికి ఆసాక్రంవుంది. నా దృషిట్లో ఎనభై లక్షల 
నుండీ కోటీ రూపాయల వరకూ ఖరుచ్ పెటిట్ మంచి కావ్లిటీతో చితార్నిన్ నిరిమ్ంచొచుచ్. అంతకు మించి ఎకుక్వ ఖరుచ్తో 
చితార్లు నిరిమ్ంచి, నషట్ం వచిచ్ందని బాధపడడం సమంజసం కాదు. అంచేత ఎటిట్ పరిసిథ్తులోల్నూ చితర్ నిరామ్ణానికి 
సంబంధించి కథాపరంగా, అనుకునన్ బడెజ్ట కి మించి అనవసరంగా ఖరుచ్ పెటట్డం అంత శేర్యసక్రం కాదు. ఇక పెదద్ 
హీరోలతో చితార్లు నిరిమ్ంచేటపుడు వాళళ్ వాళళ్ ‘ఇమేజ’ల దృషాట్య్, ఆయా చితార్ల వసూళళ్ను అంచనా వేసుకుని - 
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దానికి తగగ్టుల్ నిరామ్ణ వయ్యానిన్ అదుపులో వుంచుకోవాలి. అలాగే పాటల చితీర్కరణ కోసం విదేశాలకు వెళళ్డం అనేది 
వయ్యం దృషాట్య్ వయ్కిత్గతంగా నాకు అంత ఇషట్ం వుండదు. 

     
ఒక సంగీత దరశ్కుడుగా మీరు ఎటువంటి సంగీతానిన్ ఎకుక్వగా ఇషట్పడతారు? 
తెలుగుదనానిన్ ఎకుక్వగా ఇషట్పడే వయ్కిత్ని నేను. జానపదాలోల్ మించిన తెలుగుదనం ఇంకెకక్డా మనకు లభయ్ం 

కాదు. జానపదాలోల్ పాటలకు బాణీ చేకూరచ్డం వలల్ అటువంటి పాటలు అందరికీ సులభంగా అరథ్మై వినడానికి 
విందుగా, పాడుకోడానికి పసందుగా వుంటాయి. అందుకే, నా చితార్లోల్ని పాటలోల్ ఆ ధోరణే మీకు ఎకుక్వగా 
కనిపిసుత్ంది.  
పర్సుత్తం మీరు దరశ్కతవ్ం వహిసుత్నన్ చితార్ల గురించి..  

ఆలీ హీరోగా ‘యమలీల’ నిరామ్ణం పూరిత్ కావచిచ్ంది. ఇదికాక బాలకృషణ్ కథానాయకుడుగా ‘టాప హీరో’, 
జగపతిబాబు హీరోగా వైజయంతీ మూవీస వారి చితార్నికి దరశ్కతవ్ం వహిసుత్నాన్ను.     
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