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(Ħčʥ 1994 {˲Ƞ ¢pčїpč јўɁʧ)
‘నా సవ్సథ్లం విశాఖపటన్ం జిలాల్ లోని లకక్వరపు
కోట. మూడో కాల్సు వరకూ అకక్డే చదువుకునాన్ను. ఆ
తరావ్త మరి చదువబబ్లేదు. చదువెలాగూ అబబ్లేదు బటట్లు
కుటుట్కునైనా బతుకుదామని రాజమండిర్ వెళాళ్ను. అకక్డ మా
అనన్యయ్ శీర్ రాముమ్రిత్ టైలరింగ దుకాణంలో కాజాలు
కుటట్డం

పార్రంభించాను.

అలా

కొంతకాలం

గడిచీ

గడవగానే. వైజాగ లో రైలేవ్లో పని చేసుత్నన్ మా పెదద్నన్యయ్
రైలేవ్లో పనిపిప్సాత్ను రమమ్ంటే రైలేవ్ ఉదోయ్గం కదా అని
హుషారుగా రైలెకిక్ వైజాగెళాళ్ను.
అకక్డ మా అనన్యయ్ లోకో షెడుడ్కి తీసికెళిళ్ ఇంజనోల్
బొగెగ్యయ్మనాన్డు. ‘అదేమంటే ఇదే నీ ఉదోయ్గం’ అనాన్డు.
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దాతో బేజారెతిత్ ‘ఇంతకనాన్ బటట్లు కుటుట్కుని బతకడమే బెటర’ అని తిరుగు టపాలో రాజమండిర్ చేరుకునాన్ను బుదిద్గా
కుటుట్పని నేరుచ్కోడానికి. కుటుట్ పని పూరిత్గా వచీచ్ రాకుండానే రాజమండిర్లో గొడవలు పెటుట్కుని అకక్డున్ంచీ పారిపోయి
మదార్సొచిచ్ ముతుత్ కృషాణ్ సీట్ర్ట లో వెంకటరాయుడు గారి టైలరింగ షాపులో చేరి ఆయన వదద్ ‘టైలరింగ’ విదయ్
కొనసాగించాను.
1959వ సంవతస్రం - చివరోల్ ‘కృషణ్ పేర్మ’ చితర్ నిరామ్త ముచెచ్రల్ రామదాసు గారు ననున్ ‘కాసూట్య్మస్’
నారాయణ మూరిత్గారికి అపప్జెపాప్రు. ఆయన ననున్ తన సవ్ంత కొడుకులాగ చూసుకుని ‘టైలరింగ’ మొతత్ం
నేరిప్ంచారు. దాదాపు ఐదు సంవతస్రాలు ఆయన దగగ్ర శిషయ్రికం చేసి, 1964లో సురేష పొర్డక్షనస్ సంసథ్లో చేరి,
‘కాసూట్య్మస్ అసిసెట్ంట గా నాలుగు సంవతస్రాలు పని చేశాను. ఆ సంసథ్ అధినేత డి.రామానాయుడు గారు ‘పాప కోసం’
చితార్నికి ‘కాసూట్య్ంస ఛీఫ’ గా పని చేసే అవకాశానిన్ ఇచిచ్ పోర్తస్హించారు. అపప్టి నుంఛీ ‘కాసూట్య్మస్’ కృషణ్గా
పరిశర్మలో కొనసాగుతునాన్ను అనాన్రు పర్ముఖ నిరామ్త,నటుడు, ‘కాసూట్య్మ’ కృషణ్ ఇటీవల ‘విజయచితర్’తో
ముచచ్టిసూత్.
ముపైప్ అయిదు సంవతస్రాలుగా చితర్ రంగంలో వుంటూ సురేశ, రమణ చితర్, విజయలకీష్ మూవీస, దేవీ
ఫిలిమస్, కార్ంతి చితర్, విజయమాధవీ, పదామ్లయా, వైజయంతి మూవీస, వి.యం.సి. మొదలైన పెదద్ పెదద్ చితర్ నిరామ్ణ
సంసథ్లు నిరిమ్ంచిన అనేక చితార్లకు ‘కాసూట్య్మ డిజైనర’ గా పని చేశారు. అంతేగాకుండా ఎన.టి.ఆర., ఏ.ఎన.ఆర.,
శోభన బాబు, కృషణ్, నాగారుజ్న, చిరంజీవి, వెంకటేశ, బాలకృషణ్, జమున, వాణీశీర్, జయపర్ద, జయలలిత, శారద,
విజయశాంతి, వంటి అగర్శేర్ణి తారలకు ‘పరస్నల కాసూట్య్మ డిజైనర’గా పని చేశారు కృషణ్.
నేను పరస్నల ‘కాసూట్య్మ డిజైనర’ గా పని చేసిన తారలోల్ ఇదద్రు(ఎన.టి.ఆర., జయలలిత) రాషట్ర
ముఖయ్మంతుర్లు కావడం నా జీవితంలో మరచిపోలేని మధురానుభూతికి గురిచేసే సంఘటనలు’ అంటారు కృషణ్.
‘కాసూట్య్మ డిజైనర’ గా చితర్ రంగ జీవితానిన్ పార్రంభించిన కృషణ్ సినిమా నిరామ్తగా, ఆ తరావ్త నటుడుగా
మారడానికి దోహదం చేసిన పరిసిథ్తులేమిటి?
దాదాపు ఆరేడేళళ్ కిర్తం - ఓ రొజు పొర్డక్షన మేనేజర శేఖర. నేను పిచాచ్పాటి కబురాల్డుకుంటూ వుండగా
అకసామ్తుత్గా “సరదాగా మనమెందుకు ఓ సినిమాని తీయ కూడదు?” అని అనుకునాన్ం. అనుకోడమేమిటి వెంటనే తీసే
తీరాలని తీరామ్నానికి వచిచ్ రెండో ఆలోచనకి తావీయకుండా ముందు దరశ్కులు బి.గోపాల కి అడవ్నస్ ఇచేచ్శాం. ఆ
తరావ్త కృషణ్ విజయశాంతి, శారద గారల్ను కలుసుకుని, మా పార్జెకుట్ గురించి వివరించి చెపిప్ మెం అపప్టోల్ తీయబోయే
సినిమాకి వారి కాలీష్టుల్ సంపాదించాం. పరుచూరి బర్దరస్ చేత కథ తయారు చేయించి మా తొలి పర్యతన్ంగా
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‘అశవ్దాధ్మ’ చితార్నిన్ నిరిమ్ంచాం. ఆ చితర్ం విజయవంతంగా నడిచింది. ఆ ఉతాస్హంతోనే, రామానాయుడు గారి
సహకారంతో వెంకటేశ బాబు, అమల, శారద గారల్తో ‘అగిగ్రాముడు’ చితర్ం నిరిమ్ంచాం.
ఆ తరావ్త మూడో చితర్ం నిరిమ్ంచే పర్యతాన్లోల్ ఓసారి హైదరాబాదు వెళాళ్ను. అపుప్డు అకక్డ ‘భారత బంద’
షూటింగ జరుగుతోంది. ఆ చితర్ దరశ్కులు కోడి రామకృషణ్ గారు అశోకా హోటల లో వునాన్రంటే, ఆయనిన్ చూదాద్మని
అకక్డికి వెళాళ్ను. అకక్డ ఆయన ననున్ చూడగానే - ‘ఈ చితర్ంలో నువువ్ వేషం వేసుత్నాన్వు’ అనాన్రు. ముందు
ఆయనేదో జోక చేసుత్నాన్రనుకునాన్ను. ఆ తరావ్త ఆయన సీరియస గానే అంటునాన్రని తెలిసి.
‘నేనేం పెదద్గా చదువుకోలేదు. మూడో తరగతితో చదువాపేశాను. మాటాల్డడ్మే నాకు సరిగా రాదు. అలాంటి నేను
వెషం వెయయ్డమేంటి.. వేషం వదుద్ ఏం వదుద్ నాకో పికచ్ర డైరెకుట్ చేసి పెటట్ండి చాలు’ అనాన్ను.
అందుకాయన ‘తపప్కుండా చేసాత్న’ని చెపిప్ నేనెంత కాదనాన్. నాకేం రాదనాన్ పటుట్బటిట్ - ‘మీరేం చెయొయ్దుద్, నేను
చెపిప్నటుట్ చెయయ్ండి. తకిక్నవనీన్ నేను చూసుకుంటాను’ అని ధైరయ్ం చెపిప్ బలవంతం చేసి ‘భారత బంద’ లో నా చేత
‘కొండయయ్’ వేషం వేయించారు.
మరాన్డు షూటింగ అనగా ముందు రోజు రాతిర్ నిదర్పటట్లేదు. తెలల్వారు ఝూమున మూడు గంటలకే లేచి జిడుడ్
మేకప వేయించుకుని, చిరిగిపోయిన బటట్లు కటుట్కుని షూటింగ కి బయలేద్రాను - ‘ఇదేం ఖరమ్రా బాబూ’ అనుకుంటూ.
హైదార్బాద లో నాలుగు రోడల్ జంక్షనోల్ బడీడ్కొటుట్ దగగ్ర నేను పాలొగ్నన్ మొటట్ మొదటి దృశయ్ం చితీర్కరించారు.
షూటింగ చూడాడ్నికొచిచ్న జనానిన్ చూడగానే, నాకు కాళళ్లోల్ వణుకు పుటిట్ంది. ‘షాట కి అంతా సిదధ్ం చేసుకునన్ తరావ్త,
కోడి రామకృషణ్ గారు ఆ దృశయ్ంలో నేనేం చేయాయ్లో, ఎలా చెయాయ్లో తను చేసి చూపించి అలా చెయయ్మనాన్రు. ఆ
క్షణంలో నిజంగా, ఎవరికీ చెపప్కుండా పారిపోతే బావుణణ్నిపించింది. అంతలోనే ధైరయ్ం తెచుచ్కుని ఆయన చెపిప్నటుట్గా
చేశాను. ఆ షాట మొదటి టేక లోనే ఓకే అయింది. యూనిట సభుయ్లు అందరూ ఆశచ్రయ్పోయారు. అపుప్డు
నాకనిపించింది ‘ఓస ఇంతేనా?’ అని. ఆ తరావ్త నుంచీ ఆయన చెపిప్నటేట్ చెయయ్డం పార్రంభించాను. మొదటోల్
చినన్దనుకునన్ పాతర్ పరిధి పెరిగి చివరికి పెదద్దై పోయింది.
‘చితర్ం విడుదలైన తరావ్త పేర్క్షకులు నీ పాతర్ పటల్ చూపే ఆదరణను బటేట్ ఈ చితర్ విజయం ఆధారపడి వుంది’
అనాన్రు కోడి రామకృషణ్.
ఆ చితర్ం తరావ్త మళీళ్ నటించ కూడదనుకునాన్ను నేను అయితే చితర్ం విడుదలై ఆంధర్దేశంలోనే గాక తకిక్న
మూడు దకిష్ణాది రాషాట్ర్లోల్నూ అఖండ విజయం సాధించింది. అనిన్ చోటాల్, నేను ధరించిన ‘కొండయయ్’ పాతర్కు
విశేషమైన పర్శంసలు లభించాయి. ముపైప్ మూడు సంవతస్రాలుగా ‘కాసూట్య్మ డిజైనర’ గా తెర వెనుక ఎనోన్ చితార్లు
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పని చేసినా రాని గురిత్ంపు ఒకే ఒకక్ చితర్ం దావ్రా ఒకే ఒకక్ పాతర్ దావ్రా లభించినందుకు నాకు ఎంతో ఆనందం
కలిగింది.
నా జీవితంలో నేను అనుకునన్ది సాధించాను. నిరామ్తను అవావ్లనుకునాన్ను. అయాయ్ను. కాని నేను
అనుకోనిదలాల్ నటుడిన్ కావడమే నాలో ఒక నటుడు దాగి వునాన్డని కోడి రామ కృషణ్ గారు ఎలా కనుకోక్గలిగారా అనన్ది
తలచుకుంటే ఇపప్టికీ ఆశచ్రయ్మే !
‘కాసూట్య్మ డిజైనర’ గా, నిరామ్తగా, నటుడుగా.. మూడు బాధయ్తలను కృషణ్ ఎలా నిరవ్హించగలుగుతునాన్రు ?
‘నిజానికి ఒక వయ్కిత్ ఇనిన్ బాధయ్తలను ఒకేసారి నిరవ్హించడం కషట్సాధయ్మే! ఐతే, చితర్ నిరామ్ణానికి సంబంధించి
నా పారట్ నరస్ కె.వి.రావు. ఆదిరెడిడ్, పొర్డక్షన ఎగిజ్కూయ్టివ శీర్నివాసరావు, కాసూట్య్మ డిజైనింగ’కి సంబంధించి నా
సహాయకులు రమేశ, వేణుల సంపూరణ్ సహకారం నాకు లభించడం వలల్నే ఈ మూడు బాధయ్తలనూ సకర్మంగా
నిరవ్హించగలుగుతునాన్ను’
పర్సుత్తం కృషణ్ రైలేవ్ కూలి, గాడ ఫాదర, మావూరి మారాజు, దొంగ రాసెక్ల, లేడీ బాస, నాయ్యరక్షణ, సురేందర్
రాజు, ‘సింధూర పువువ్’ కృషాణ్రెడిడ్ నిరిమ్ంచే చితార్లోల్ పర్ధాన పర్తి నాయకుడుగా, కామెడీ విలన గా వైవిధయ్మైన పాతర్లను
పోషిసుత్నాన్ను. ఇవిగాక ‘ఖల నాయక’ హిందీ చితర్ం ఆధారం శీర్ సౌదామినీ కిర్యేటరస్ వారు నిరిమ్ంచే తమిళ
చితర్ంలోనూ, కనన్డంలో ‘లాకప డెత’ అనే చితర్ంలోనూ నటిసుత్నాన్ను.
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