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పాత నిమాలకు సంబంధించిన

లు.. నటీనటుల గురించి, నిమాల గురించి,

ంకేతిక

నిపుణుల గురించి.. వ రా..వ రా. తినెలా ఓ రి అలనాటి నీరంగంలోకి తొంగిచూదాద్ం

ల రాజ్

( జయచిత
ర్ , 1968, ఫిబ
ర్ వరి సంచిక నుంచీ)
“చలనచితర్ ఛాయాగార్హకుడు అంటే, కేవలం కెమేరాను ఎదురుగా పెటిట్, నాలుగు
లైటుల్ వేసి మీట నొకక్డం కాదు. చాలామంది అలా అభిపార్యపడుతూ వుంటారు. అంతకంటే
అతనికి ఇంకేం పని వుంటుంది? అని కూడా ఆనుకుంటూ వుంటారు. అయితే, చలన చితర్
నిరామ్ణంలో చెపుప్కోదగగ్ బాధయ్త వహించేది కెమెరా. సినిమాలో ఒకోక్చోట శబద్ం
లేకపోవచుచ్ను,

మాటలు

లేకపోవచుచ్ను;

నటీనటులు

లేకపోవచుచ్ను.

ఎవరునాన్

లేకపోయినా, పని చెయవలసింది కెమెరా. కెమెరా లేకపోతే చితర్మే లేదు. అలాంటి చతార్నిన్
చూపే ఛాయాగార్హకుడి బాధయ్త ఇంతా అంతా కాదు.” అని చెపాప్రు పర్సిదధ్ ఛాయాగార్హణ
దరశ్కుడు – పి.ఎస. సెలవ్రాజ.
“చలన చితర్ ఛాయాగార్హకుడు చితర్ కథను ఆమూలాగర్ం తెలుసుకుని వుండాలి.
తాను కథను దృషిట్లో పెటుట్కుని, ఆ వాతావరణానికి తగినటుట్గా లైటింగ ఏరాప్టు చేసూత్,
సనిన్వేశానికి తగినటుట్ చితీర్కరించాలి. అంటే, విషాద ఘటట్ం లాంటిది వునన్పుప్డు, ఆ
దృశాయ్నికి అదుభ్తమైన లైటింగ ఏరాప్టు చేయకూడదు. అలాగే హాయిగా వుండే దృశాయ్నికి,
‘డల లైటింగ’ లాంటి దానీన్ ఏరాప్టు చెయయ్కూడదు చితర్కథ, దృశాయ్లకు తగగ్వాతావరణంలో
పేర్క్షకులను లీనం చెయయ్గలిగే పర్తిభ ఛాయాగార్హకుని దగగ్ర వుండాలి. అవుట డోర
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దృశాయ్లోల్ అయితే, దానికి తగగ్లైట ను చూసుకుంటూ పర్కృతి సౌందరాయ్నిన్ కూడా ఇముడుచ్కుంటూ చితీర్కరించాలి. నిజానికి ఛాయాగార్హకునికి ‘వూహ’
కూడా వుండాలి. అలాంటి వూహ వునన్పుప్డు చితీర్కరణలో కొంత వైవిధయ్ం కనిపిసుత్ంది. దృశయ్ంలో ముందు వుండే ఆరిట్సుట్కూ, వెనక వుండే పర్దేశానికీ
మధయ్, దూరం తెలిసేటుట్ చితీర్కరించడానికి లైటింగ ను ఏరాప్టు చేసాత్ము. బొమమ్ బాగా కనిపించడం అనేది లైటింగ మీదే ఆధారపడి వుంటుంది. మనకు
రెండు కళుళ్ వుండడం చేత, వసుత్వుల మధయ్ దూరం బాగా చూడగలుగుతునాన్ము. కెమెరాకు వునన్ది ఒకక్టే కనున్. ఆ ఒకక్ కంటితోనే దూరం తెలిసే
భార్ంతిని కలిగించాలి. అలాంటి దూరానిన్ చూపడానికి లైటింగ అవసరమవుతుంది.” అనాన్రు సెలవ్రాజ. ఆయన దృషిట్లో భారతీయ ఛాయాగార్హకులు,
విదేశీయ

ఛాయగార్హకులకు

ఏమీ

తీసిపోరు.

“మనకునన్

కొదిద్

సౌకరాయ్లతోనే

మనం

విదేశీ

చితార్ల

సాథ్యిలో

ఛాయాగర్హణానిన్

చూపించగలుగుతునాన్ము. వారికి వునన్ సౌకరాయ్లనీన్ మనకూ వుంటే, వారినే అధిగమించేవారిమేమో! ఈ ‘కళ’ను అభయ్సించడం అనన్ది – విదేశీయ
చితార్లను చూడడమే. ఎలా చేశారు? ఏం చేశారు ? అనన్ది చదివితే రాదు, చూసే నేరుచ్కోవాలి. ఈ రోజున భారతీయ ఛాయాగార్హకులు విదేశీయ
చితార్లను చూసే నేరుచ్కుంటునాన్రు. వారు తీసిన పదద్తులు ఎలాంటివి అని ఆలోచించుకుంటూ, తామూ అలా తియయ్డానికి కృషి చేసుత్నాన్రు; విజయం
పొందుతునాన్రు. అనేకమైన అధునాతన విధానాలతో, వారు తీసి చూపించే దృశాయ్లను మనం మనకునన్ సౌకరాయ్లతోనే వారి సాథ్యికి వెళళ్
గలుగుతునాన్మంటే ఆది నిజంగా ఘనమైన విషయం. అలా చెయయ్గలగడానికి వూహ కావలసి వసుత్నన్ది; కృషి అవసరమవుతునన్ది; శర్మపడి కషట్
సాధయ్మైన వెనిన్ంటినో సాధించవలసి వసుత్నన్ది. మన పర్ఖాయ్త ఛాయాగర్హణ దరశ్కులందరూ, విదేశ చితార్లు చూసి, మేధసుస్ ఉపయోగించి, ఆ పర్కారం
తీసుత్నాన్రు. అందుకే, ఛాయాగార్హకుడికి మేధాశకిత్ కూడా చాలా అవసరం.”
“మంచి ఛాయాగర్హణం గల చితర్ం అంటే ఎలా వుంటుంది?” అనన్ పర్శన్కు సెలవ్రాజ ఇలా సమాధానం ఇచాచ్రు: “చితర్ం చూసుత్నన్పుప్డు
కంటికి ఏమాతర్ం ఇబబ్ందిలాంటిదీ కలగకుండా, బొమమ్ చూసుత్నాన్మనన్ భార్ంతిని కలిగించకుండా, చకక్గా చూపగలిగేదే మంచి ఛాయాగర్హణం. అంటే,
ఒక దృశయ్ంలో ఎకుక్వ కాంతి, ఇంకో దృశయ్ంలో ఇంకోరకం కాంతి లేకుండా వుంటే, కంటికి ఇబబ్ంది కలగదు. చితర్ంలో దృశాయ్లకు తగగ్టుట్ లైటింగ ను
వాడుతూనే, చితర్మంతా ఒకే విధానమైన ‘లైట’ కనిపించేటుట్గా చితీర్కరించాలి. అలా కంటికి ‘హాయి’ అనిపించే చితర్ంయొకక్ ఛాయగర్హణమే చకక్ని
ఛాయాగర్హణం అని నా అభిపార్యం. అలాగే, ఆరిట్సట్ ను ఒక దృశయ్ంలో ఎలా ‘మోలడ్’ చేసాత్మో చితర్ం అంతా కూడా అలాగే ‘మోలడ్’ చేయాయ్లి. దృశాయ్లలో
కాంతి భేదాలునాన్, అనిన్ భేదాలు, ఎలాంటి తేడాలూ లైటింగ లో వుండాలే గాని, ఆరిట్సుట్ ‘ముఖం’లో వుండరాదు. ఆ ముఖం ఆ ముఖంలాగే వుండాలి.”
చలన చితర్ ఛాయాగార్హకుడికి వునన్ బాధయ్తలను వివరిసూత్ సెలవ్రాజ ఇంకా ఇలా చెపాప్రు; “దరశ్కుడు తాను వూహించుకునన్ కథకూ,
కథలోని పాతర్లకూ ఒక రకంగా రూపకలప్న చేసుకుంటాడు. అదంతా అతని వూహలో వుంటుంది. “నేను అనుకునన్ సనిన్వేశం ఇది; నేను అనుకునన్
షాట ఇది; నేను వూహించుకునన్ ఎఫెకట్ ఇది” అని అతను ఛాయగార్హకునితో చెబుతాడు. అతని వూహను చితర్ంగా మారిచ్, ఆ వూహకు పార్ణం పోసి
సజీవ పర్తిమను చెయయ్వలసినవాడు ఛాయగార్హకుడు. రచయిత, దరశ్కుడూ కాయితం మీద చెబుతారు; దానిన్ ఛాయాగార్హకుడు తెరమీద చెపాప్లి.
అంచేత, దరశ్కుని వూహలనూ, రచయిత వూహలనూ తాను జీరణ్ం చేసుకుని, దానిన్ చితర్ంగా రూపొందించడానికి తగగ్ పర్తిభా విశేషాలు ఛాయాగార్హకుని
దగగ్ర వుండాలి. అయితే, విదేశాలలో ఛాయాగార్హకుని బాధయ్త దరశ్కుని బాధయ్త కంటే ఎకుక్వైనది. కావలసినదేమిటో దరశ్కుడు చెబుతాడు; దానిన్
చితీర్కరించడానికి ఏమేమి చెయాయ్లీ, ఎలా చెయాయ్లీ, షాటస్ ను ఎలా విభజించాలీ అనన్దంతా ఛాయాగర్హణ దరశ్కుడే చూసుకుంటాడు. దరశ్కుని
మెదడులో నామమాతర్ంగా వునన్దానికి ఛాయాగార్హకుడు ఈ విధంగా పూరణ్ రూపానిన్ కలిగించాలి. మన దేశంలో దరశ్కుడే సృషిట్కరత్, నిరేద్శకుడు.
అంతిమ నిరణ్యం ఎపుప్డూ దరశ్కునిదే. అందువలల్ దరశ్కుని సలహాలతోనూ, తోడాప్టుతోనూ మన ఛాయాగార్హకుడు పనిచేసాత్డు.”
“ఒక చితర్ంలో కెమెరా కోణాలు అడడ్దిడడ్ంగానూ, అటూ ఇటూ గానూ వుండవచుచ్. అలాంటి ‘ఆడ యాంగిలస్’ను చితర్మంతా వాడినంత
మాతార్న అది గొపప్ ఫోటోగర్ఫీ కాజాలదు. చితార్నిన్ బటిట్, దృశాయ్నిన్బటిట్ కోణాలను ఏరాప్టు చేసోక్వాలి గాని, పర్తిదానికీ అలాంటి కోణాలు అనవసరం.
సాధయ్మైనంత వరకూ సెట్ర్యిట గా పోవడమే ఉతత్మమైన పదధ్తి అని నా ఉదేద్శం చితర్ంలో ఉండే శబద్ం, బొమమ్ రెండూ బాగుండాలి. నిజానికి ఈ రెండు
కళలూ ఒకదానొన్కటి పెనవేసుకునే వుంటాయి. రెంటికీ చాలా దగగ్ర సంబంధం వుంది. రెండింటోల్ ఏ టెకిన్క చెడినా రెండోది కూడా చెడుతుంది.”
“వరణ్ చితార్నిన్ చితీర్కరించడానికీ మామూలు తెలుపు, నలుపు చితార్నిన్ చితీర్కరించడానికీ తేడా వుంది. వరణ్ చితీర్కరణ కషట్మైనది. తెలుపు నలుపు
చితార్లోల్ వునన్వి రెండే రంగులు. వరణ్ చితర్ం అంటే అనేకమైన రంగులు. అంచేత, ఆ చితార్లకు ఎకుక్వ రైటస్ అవసరమవుతాయి; ఎకుక్వ ధేయ్యం
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అవసరమవుతుంది. అకక్డ వునన్ దానిన్ వునన్టుట్ తియాయ్లి. నటీనటుల ముఖాలు, దుసుత్లు, సెటుట్__ ఇలా అనీన్ వేటి వేటి రంగులోల్ అవి వుంటాయి. ఆ
రంగులనీన్ ఏ రంగుకు ఆ రంగు చకక్గా తెలియాలి. ఛాయాగార్హకుడి పనితనం రంగుల చితార్లోల్ కనిపించడానికి ఎకుక్వ అవకాశం వుంది.” అని
చెపాప్రు సెలవ్రాజ.
చండీరాణి, విపర్నారాయణ, వెలుగు నీడలు, ఇదద్రు మితుర్లు, పార్ణ మితుర్లు, పూలరంగడు మునన్గు యాభై చితార్ల అనుభవం గల
ఛాయాగర్హణ దరశ్కుడు సెలవ్రాజ గారి సవ్సథ్లం పాండిచేరి. చినన్తనం నుంచీ మదార్సులోనే వుండి, ఇకక్డే సిథ్రపడాడ్రు. చదువుకుంటునన్ రోజులోల్నే
ఆయనకు ఫోటోగర్ఫీ మీద ఉతాస్హం కలిగింది. ఆ ఉతాస్హంతో ఫోటో సూట్డియోలోల్ వునన్ ఫోటోల దగగ్రున్ంచి, విదేశీయ ఫోటో మాగజైనల్లోని ఫోటోల
వరకూ పరిశీలించడం సాగించారు. చినన్ కెమెరా కొనుకుక్ని కనిపించిన దృశాయ్లను బొమమ్గా తీసి చూసుకునేవారు.
ఎకక్డో కావ్రట్ర పేల్టు (అపప్టికి ఇంకా ఫిలుమ్ రాలేదు) దొరుకుతుందని తెలిసేత్ అకక్డికి పరుగెతిత్, అది కొని, బొమమ్తీసి ‘డెవలప’ చేసి ఫలితం
చూసుకుంటేనే గాని ఆయన నిదర్పోయేవారు కాదు అపుప్డు సెలవ్రాజ రెండోఫారం విధాయ్రిధ్!
ఇలసేట్ర్టెడ వీకీల్ నడిపే ఛాయాచితార్ల పోటీలో సెలవ్రాజ పాలొగ్ని చినన్ వయసులోనే బహుమతులు అందుకునాన్రు. “ఇలసేట్ర్టెడ వీకీల్ ఆ విధంగా
ననున్ చాలా పోర్తస్హించింది” అని చెపాప్రు సెలవ్రాజ.
చదువూ, చదువుతోపాటు ఫోటోగర్ఫీ హాబీ.. శర్దద్గా సాగాయి. సూక్ల ఫైనల వరకూ చదువుకుని, చదువుకు సవ్సిత్ చెపాప్రు. అపుప్డాయన
ఉతాస్హం ఫోటోగర్ఫీ నుంచి సినిమాటోగర్ఫీకి మారింది. చలన చితార్లను చూడడం, వెలుగు నీడల పరిశీలన, వివిధ కోణాల చితీర్కరణ, మునన్గు అంశాల
మీద ఎకుక్వగా శర్దద్ వహించడం సాగించారు.
పర్సిదధ్ ఛాయాగర్హణ దరశ్కుడు జితెన బెనరీజ్ నూయ్టోన సూట్డియోలో వుంటునాన్రు. ఆయనను కలుసుకుని తన కోరికను వయ్కత్ం
చెయాయ్లనిపించింది సెలవ్రాజ కు. ఆ కోరికతోనే ఆయన, తాను తీసిన ఫోటోలనూ, అనేకపోటీలలో తనకు బహుమానాలు తెచిచ్న ఫోటోలనూ తీసుకుని ఓ
మంచి ఉదయాన నూయ్టోన సూట్డియో చేరుకునాన్రు.
జితెన బెనరీజ్ని చూసి, తన ఫోటోలను చూసి, తన వాంఛను వయ్కత్ం చేశారు. ఆ ఫోటోలను జితెన జాగర్తత్గా పరిశీలించారు. ఇంకా జాగర్తత్గా
చూశారు. అలా చూడడంలో ఆయనకు చాలా టైమ పటిట్ంది _ దాంతో సెలవ్రాజ కంటి ముందు చినన్ ఆశాకిరణం కనిపించింది.
“అయితే అబాబ్య ! నువువ్ కెమేరా శాఖలో పనిచేసాత్నంటావు” అనాన్రు జితెన.
“ అవునండీ “
“ నీ బొమమ్లు బాగునాన్య. నీ ఉతాస్హం బాగుంది. ఐవిష యు ఆల సకెస్స” అని, ఆయన సెలవ్రాజ ను సూట్డియో కెమేరా శాఖలోకి
తీసుకునాన్రు. తన ఉతాస్హానీన్, జితెన బెనరీజ్ ఆశీరావ్దానీన్ వెంటబెటుట్కుని సెలవ్రాజ నూయ్టోన సూట్డియోలో ‘అపర్ంటీస’ గా చేరారు. ఇది 1938 లో
అపప్టికి సెలవ్రాజ వయసుస్ ఇరవై ఒకక్ సంవతస్రాలు !
అపర్ంటీస గా చేరిన కొదిద్కాలానికె ఆయన అసిసెట్ంటు అయాయ్డు; తరావ్త ఆపరేటివ కెమేరామాన అయాయ్డు; తరావ్త ఆపరేటివ కెమేరామాన
అయాయ్డు. ఆ మధయ్కాలంలో సెలవ్రాజ ఛాయగర్హణం విదయ్లోని అనేక విషయాలను తెలుసుకునాన్డు రాతిర్ంబవళుళ్ కృషిచేసి మంచిచెడడ్లనీన్
తెలుసుకునాన్డు. ఆరోగయ్ంకనన్, భోజనంకనన్, డబుబ్కనాన్ కూడా ఆయనకు ‘సినీకెమేరా’ పిర్యమై పోయింది. దేనీన్ లక్షయ్ పెటట్కుండా ఆయన సాధించిన
సాధనే ఇవాళ ఆయనిన్ పర్ఖాయ్త ఛాయాగర్హణ దరశ్కునిగా పరిశర్మలో నిలబెటిట్ంది.
ఆ రోజులోల్ ఎకుక్వగా చితార్లనీన్ నూయ్టోన లోనే తయారయేవి. వాహినీవారి చితార్లు అకక్డ నిరిమ్ంచబడడంతో సెలవ్రాజ కు బి.యన.రెడిడ్,
కె.వి.రెడిడ్, నాగయయ్, సి.పులల్యయ్ , కీ.శే.రామ నాధ, రామబర్హమ్ం మునన్గు వారెందరితోనే పరిచయం కలిగింది. వారి పరిచయంతో సెలవ్రాజ కృషికి
మరింత దోహదమూ కలిగింది. రామ నాధ దగగ్ర సహాయకుడిగా పనిచేసి, ఆయన ఎనోన్ విషయాలు నేరుచ్కునాన్రు.
సెలవ్రాజ గారు మొదటిసారిగా ఛాయాగర్హణ దరశ్కతవ్ం వహించిన చితర్ం “గృహపర్వేశం”. దరశ్కుడు పర్సాద గారికి కూడా అదే మొదటి
చితర్ం. అలా సెలవ్రాజ గారు, ఛాయాగర్హణ దరశ్కుడైనారు. తరావ్త కొనిన్ తెలుగు, తమిళ చితార్లకు ఛాయాగర్హణ దరశ్కునిగా పనిచేసి, భరణి సంసథ్లో
జేరారు. మూడు భాషలలోని చండీరాణి, చకర్పాణి, విపర్నారాయణ మునన్గు చితార్లకు పని చేశారు.
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సెలవ్రాజ గారికి 1948లోనే ఉతత్మ ఛాయాగర్హణ దరశ్కునిగా పేరొచిచ్ంది. ఆ చితర్ం తమిళంలో నిరిమ్ంపబడిన సిటాడల వారి ‘జాఞ్న సౌందరి’,
అలాగే, ఎలిల్స ఆర డంకన డైరెకుట్ చేసిన ‘మీరా’ (యమ,యస,సుబబ్లకిష్ నటించిన తమిళ చితర్ం) కూడా సెలవ్రాజ గారి పర్తిభకు నిదరశ్నంగా
నిలబడింది. ‘మీరా’ చితార్నేన్ డంకన హిందీలో కూడా నిరిమ్ంచారు. సెలవ్రాజ గారు ఆ చితార్నికి కూడా పనిచేశారు. తరావ్త కొంతకాలంపాటు డంకన
చితార్లకు పనిచేశారు. అమెరికా దేశసుత్డైన ఎలిల్స ఆర డంకన సహజంగా ఛాయాగార్హకుడు. అందువలల్ ఛాయాగర్హణంలోని అనేక విషయాలు ఆయన
దగగ్ర సెలవ్రాజ చాలా నేరుచ్కునాన్రు. ‘మీరా’ హిందీ చితార్నికి బొంబాయి వెళళ్డంతో, అకక్డ చాలా కొతత్ విధానాలు తెలిశాయి. అలాంటి మంచి
అనుభవాలు ఆయనకు ఎనోన్ కలిగాయి.
“జితెన బెనరీజ్ నాకు ఎనిన్ విషయాలో నేరాప్రు; ననున్ బిడడ్లా చూసుకునాన్రు. నూయ్టోన సూట్డియోను విడిచిపెటిట్, భరణి సంసథ్లో జేరే
సమయంలో నేను ఆయనదగగ్ర సెలవు తీసుకునాన్ను. ననున్ ఆయన గటిట్గా కౌగిలించుకుని, బొటబొట కనీన్రు కారాచ్రు; నాకూ ఎంతో ఏడుపు వచిచ్ంది.
నా జీవితంలో నేను ఎనన్డూ మరిచిపోలేని సంఘటన అది.” అనాన్రు సెలవ్రాజ.
భరణి తరావ్త, అనన్పూరాణ్వారు సెలవ్రాజ ను ఆహావ్నించారు.
“నాగేశవ్రరావు గారూ, మధుసూదనరావు గారూ నాకు సనిన్హితులు. వారు చకక్ని చితార్లను నిరిమ్ంచాలనే లక్షయ్ంతో వునాన్రు. నా ఉదేద్శయ్ం
కూడా అదే. ఎకుక్వ చితార్లోల్ పని చెయాయ్లని, ఎకుక్వ ధనం సంపాయించాలనీ నా అభిమతం కాదు. అలసయ్మైనాసరే, ఒకక్టే అయినా మంచి చితార్నికి
పని చేశామనే తృపిత్ నాకు మిగలాలి. అందుకనే నేను అనన్పూరాణ్ సంసథ్లో జేరి, వారి ‘తోడికోడళుళ్’ చితర్ంనుంచి, నినన్టి ‘పూలరంగడు’ దాకా పని
చేశాను; ఇంకా పని చేసాత్ను. ఆ సంసథ్తోనూ, వారితోనూ నాకు పనెన్ండేళళ్ పరిచయం, అనుభవం వునాన్యి.” అనాన్రాయన.
సెలవ్రాజ గారు పనిచేసిన 50 చితార్లలోనూ ఒక హిందీ చితర్ం, ఒక వరణ్చితర్ం (తేనె మనసులు) వునాన్యి. ఆయన తీసిన పునరజ్నమ్ చితార్నికి
మదార్సు ఫిలుమ్ఫానుస్ అసోసియేషన వారి ‘ఉతత్మ ఛాయాగర్హణం’ బహుమతి వచిచ్ంది.
సెలవ్రాజ చితీర్కరణలో పూరత్యిన బర్హమ్చారి, మంచికుటుంబం చితార్లు తవ్రలో విడుదల కానునాన్యి. పర్సుత్తం ఆయన పదమ్శీర్ వారి
‘వింతకాపురం’ చితార్నికి పనిచేసుత్నాన్రు.
“పూరిత్ అవుట డోర చితార్లంటే నాకు మంచి సరదా. అలాంటి చితార్నికి పనిచెయాయ్లని నాకెంతో ఆశ. అందుకనే ‘సాకిష్’ చితార్నికి ఎంతో
ఉతాస్హంతో పనిచేశాను. రాతిర్ంబవళుళ్ పనిచేశాము. అనేక కిల్షట్ పరిసిథ్తులు (వాతావరణంలో) ఎదురైనా, అనుకునన్ వయ్వధిలో చితార్నిన్ పూరిత్
చెయయ్గలిగాము. మళీళ్ ఏదైనా పూరిత్ అవుట డోర చితార్నికి పనిచెయాయ్లనే ఉతాస్హం నాకునన్ది” అని చెపాప్రు సెలవ్రాజ.
సెలవ్రాజ గారికి తన వృతిత్ మీద ఎంతో గౌరవం, అభిమానం వునాన్యి. పదిచితార్లోల్ ఒకేసారి పనిచెయయ్డం ఆయనకు గిటట్దు. రెండు
చితార్లకంటె ఎకుక్వ చితార్లోల్ ఒకేసారి ఆయన ఎపుప్డూ పనిచెయయ్రు. దానివలల్ కావ్లిటీ దెబబ్తింటుందనీ, హడావిడి అయిపోతుందనీ ఆయన నమమ్కం.
ఆ నమమ్కానిన్ ఆయన ఎంతో నమమ్కంతో పాటిసాత్రు. ఆరధ్ర మిలల్ర, జోసెఫ రిటెన బరగ్, జేమస్ వాంగ హో, జాల మి సతరీ, మునన్గు ఛాయాగర్హణ
దరశ్కులంటే సెలవ్రాజ కు అభిమానం.
సెలవ్రాజ దగగ్ర సహాయకులుగా పని చేసిన విఠల రావు, కుమార, వెంకట, సంపత, ఆర.ఎన. పిళైళ్ మునన్గువారు ఇవాళ ఛాయాగర్హణ
దరశ్కులుగా వునాన్రు. “ఇంత మందిని ఆ హోదాలో చూడగలుగుతునన్ందుకు నాకెంతో సంతోషంగా వుంటుంది” అంటారాయన.
సెలవ్రాజ గారికి ముపైఫ్ సంవతస్రాల కెమెరా అనుభవం వునన్దంటే, అది సామానయ్మైన విషయం కాదు. నిదానంగా, నిషట్గా, ధేయ్యంతో ఏ
విదయ్యినా నేరుచ్కోవాలనీ, అలాగే తనూ ఛాయాగర్హణానిన్ నేరుచ్కునాన్ననీ ఆయన చెబుతారు.
“ఇంకా నేరుచ్కుంటూనే వునాన్ను. ఆ నేరుచ్కోవడానికి అంతులేదు. ‘మీరెందుకు చితార్నిన్ డైరకుట్ చెయయ్రాదు?’ అంటే దానికి సమాధానం వుంది.
ఇంకా నేను నా విదయ్లోనే పరిపూరణ్త సాధించలేదు. ఇందులోనే ఇంకా నేరుచ్కుంటూ ఇంకో శాఖలో అడుగు పెటట్డం భావయ్మా ?” అని పర్శిన్ంచారు
సెలవ్రాజ నిదానంగా చూసూత్.
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