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నేను.... 
కొతత్కొతత్ యువ దరశ్కులతో చేరి నాకు తగగ్ పాఠాలు 

నేరుచ్కుంటూనే ఉనాన్ను. ఈనాటికీ నేనొక విదాయ్రిధ్నే. ఎల.వి.పర్సాద 
మా పెదనానన్. అకిక్నేని సంజీవి మా నానన్. సినిమాయే కుటుంబ 
వృతిత్. పెదనానన్, మామయయ్, ఇలా అందరూ చెనైన్కి రావడంతో, 
వాళళ్తోపాటు మేమూ తరావ్తత్రావ్త వచిచ్ ఇకక్డ సెటిలయాయ్ం.  
నేను పుటిట్ంది చెనైన్లోనే. అమమ్ రాధ, అకక్ పంకజ. అడయార 
సెయింట మైఖేల అకాడెమీలో సూక్లు చదువు. నానన్ సినిమా 
ఎడిటర. ఏడెనిమిది చితార్లకు దరశ్కుడు. ఎలల్పుప్డూ ఇంటోల్ సినిమా, 

సినిమా అంతే. 
అయితే, ఎందుకో తెలియదుగానీ పనెన్ండో యేడు వచేచ్ంతవరకు నాకూ, సినిమాకూ ఎలాంటి సంబంధమూ 

లేకుండా ఉండిపోయాను. సినిమా చూసినటుట్ కూడా అంతగా జాఞ్పకం లేదు. 
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అపుప్డు నాకు తెలిసినవనీన్ రెండే విషయాలు. ఒకటి 
కిర్కెట, రెండోది లైబర్రీకి వెళిళ్ పుసత్కాలు చదవడం. అమమ్, 
అకక్ అందరూ అలా ఉండాలనే అనుకునాన్రు.  

కారణం, నానన్ ఇంటోల్ ఉండడం మేము చూసి 
ఎరగము, ఎపుప్డు చూసినా సూట్డియోలోనే ఉండేవారు. 
అందువలేల్ నేను సినిమా రంగానికి వెళళ్కూడదని అమమ్, 
అకక్ ఆశించారు. 

ఇలా జీవితం సాగుతునన్పుప్డు ఇంటోల్ ఒక విషాద 
ఘటన. మా పెదద్ అకక్యయ్ ఒక పర్మాదంలో మరణించారు. 

ఆ శోకం నుంచి మా కుటుంబం బయటపడడానికి 
మా ఆలోచనలను మరోవైపు మళిళ్ంచాము. 

సినిమా ననున్ ఆకరిష్ంచింది అపుప్డే. ఫెర్ండ 
ఇంటోల్ అపుప్డే టి.వి కొనాన్రు. దూరదరశ్న లో 
సినిమాలు వేయడం పార్రంభించారు. నేనూ 
సినిమాలు చూడడం పార్రంభించాను. 

ఆ సమయంలోనే +2 విధానం వచిచ్ంది. 
ఇంటోల్ ననున్ కామరస్ చదివించాలని ఆశించారు. 
అకక్ బాయ్ంకు ఉదోయ్గం చేయడంవలల్, ననున్కూడా 
అదే మారగ్ంలో నడిపించడానికి చూశారు. నాకేమో 

లిటరేచర చదవాలి, రాయాలి అని ఆశ. అందుకనే నూయ్ కాలేజీలో ఇంగీల్షు లిటరేచర తీసుకునాన్ను. 
కాలేజీ చదువు పూరత్యింది. ఢిలీల్లో జరన్లిజం చదువుదామని అపైల్ చేశాను. "ఇంటరూవ్య్ వచేచ్ంతవరకు ఇంటోల్ 

ఎందుకు ఊరికినే ఉంటావు.. నాతో రా" అని నానేన్ ననున్ ఎడిట రూంకు తీసుకువెళాళ్రు. 
సినిమాకి తీసిన సీనుల్ అకక్డికి వసాత్యి. వాటిని నికక్చిచ్గా ఎడిట చేసి, కూరిచ్ ఒక కథగా తయారుచేసుత్నాన్రు. 

అంతకు కిర్తమే సాహితయ్ం చదివే అలవాటు ఉండడంతో, ఈ కథలు తయారు చేయడం నచిచ్ంది. 
నానన్ ఎనన్డుగానీ నాకు పాఠం నేరేప్ ఉపాధాయ్యుడిగా ఉండలేదు. "నువేవ్ చూసి అరధ్ం చేసుకుని నేరుచ్కో" 

అనేలాగానే మాతో వయ్వహరించేవారు. ఎందులోనైనా మా ఇషట్మే ముఖయ్ం అని వదిలేసేవారు. 
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అకక్డ వునన్ నానన్ అసిసెట్ంటల్కు 
నేను చినన్పప్టి నుంచే తెలుసు. 
కూరోచ్బెటిట్ నేరిప్ంచడం పార్రంభించారు. 

అపుప్డే 70 ఎం.ఎం 
పరిచయమవుతోంది. నానన్, పెదనానన్ 
అందరూ ఆ పనులోల్ తలమునకలుగా 
ఉనన్పుప్డు నేనికక్డ ఎడిటింగ టేబులోల్ 
ఉనాన్ను. 

ఏదో మూడు నెలలేకదా అని 
ఇంటోల్ అనుకుంటునాన్రు. అకక్ ఫోన చేసి 
బాయ్ంకు ఉదోయ్గానికి అపైల్ చేయమని 

చెపాప్రు. నేను చెయయ్నే లేదు. జరన్లిజం కోరుస్కు అపైల్ చేయడంతో సరి. 
మూడు నెలలు ఎడిటింగ రూంలో కొంత అలవాటు కావడంతో, నానన్తో కలిసి పనిచేయడం పార్రంభించాను. 

రోజురోజుకూ చాలా విషయాలు నేరుచ్కోవడం సాధయ్మయింది. ఇవాళలా కాదు, అపుప్డు నెగిటివస్ ను కట చేసి పేసట్ 
చెయాయ్లి. ఎంతసేపు పనిచేసుత్నాన్మని కూడా తెలియదు. రెండురోజుల తరువాతే ఇంటికి వెళళ్డం కూడా జరిగేది.  

   నాలుగయిదేళుళ్ ఇలాగే గడిచిపోయాయి. పర్పర్థమంగా అసాస్ం, ఒరిసాస్ భాషల సినిమాలను నేనే ఎడిట చేసి 
ఇవవ్డం పార్రంభించాను అనీన్ కూడా 
అనుభవ పాఠాలే. ఆ కారణం చేతే 
ఇపుప్డునన్ దరశ్కులతో కలిసి 
పనిచేయడం వీలవుతోంది. 
పలుభాషలోల్ పనిచేయడం 
సాధయ్మవుతోంది. 
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ఇకక్డ నాకు సేన్హితులు కూడా ఎకుక్వయాయ్రు. 
ఆ విధంగానే సంతోష శివన, అతని సోదరుడు సంగీత 
శివన సేన్హం కుదిరింది. సంతోష శివన డాకుయ్మెంటరీ 
ఒకదానిన్ నేను ఎడిట చేశాను. అతనే ఎగిజ్కూయ్టివ 
పొర్డూయ్సర గా 'రాఖ' అనే చితార్నిన్ తీశారు. అందరూ కొతత్ 
ముఖాలు. సంతోష శివన కూ తొలి చితర్ం. ననూన్ 
ఎడిటింగ లో చేరాచ్రు. అమీర ఖాన హీరో. అపుప్డు ఆయన 
పెదద్ హీరో కాదు. 

ఆ సమయంలోనే, నానన్ వరుసగా పనిచేసిన 
జగపతి పికచ్రస్ వి.బి.రాజేందర్పర్సాద, తన కుమారుడు 
జగపతిబాబును తెలుగులో హీరోగా పరిచయం 

చేయడానికి నిరణ్యించారు. ఆ చితర్ంతో ననున్ కూడా విడి ఎడిటర గా ఇంటర్డూయ్స చేయాలని ఆశించారు. 
ఒకే సమయంలో రెండు చితార్లకు పనిచేశాను. 'రాఖ' చితర్ం జాతీయ అవారుడ్ జాబితాలో వచిచ్ంది. 

మరుసటిరోజు నూయ్స పేపర చూసి, మా పకిక్ంటి తంగి అకక్ వచిచ్ తలుపు తటిట్ లేపి నాకు ఉతత్మ ఎడిటర అవారుడ్ 
లభించినటుట్ చెపాప్రు. 

అంత సంతోషం, మళీళ్మళీళ్ చాలా అవారుడ్లు 
అందుకునాన్ రాలేదు. అంతవరకూ సినిమాలో అలాంటి 
జాతీయ అవారుడ్ ఉందనన్దే తెలియదు. మొదటి చితార్నికే 
అవారుడ్ అందుకునాన్ను. అయితే, దాని సీరియస నెస 
నాకపుప్డు అరధ్ంకాలేదు. ఇండసీట్ర్కి అరధ్మయింది. 
చాలామంది వెతుకుక్ంటూ వచిచ్ ఒపప్ందాలు 
కుదురుచ్కునాన్రు. 

సాధారణంగా కమరిష్యల చితార్లకు జాతీయ 
అవారుడ్లు లభించవు. 'రాఖ' ఒక గాయ్ంగ సట్ర చితర్ం. 
దానికి నేషనల అవారుడ్. ఇది సినిమా రంగానికి కొతత్ ఒరవడిని తీసుకు వచిచ్ంది. 
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చాలా చితార్లు, చాలా భాషలు. ఇంతవరకు 17 
భాషలోల్ ఎడిటింగ వరక్ చేసి వునాన్ను. ఇలా ఎవరూ 
చేయలేదని 'లింకా బుక ఆఫ రికారడ్స్'లో సాథ్నం 
సంపాదించాను. 

తమిళంలో మొదటి చితర్ం 'యిరొడు యిరాగ'. 
మితుర్లు సుషామ్ దావ్రా ఫసట్ ఎంటీర్. అజిత తోనూ చాలా 
చితార్లు చేశాను. 

అపుప్డు మేము మూవియోలా టెకాన్లజీతో 
ఎడిటింగ చేశాము. తరువాత సీట్న బెక. ఈ మధయ్కాలంలో 
ఏవిడ టెకాన్లజీ వచిచ్ంది. 

ఇది - లీనియర ఎడిటింగ సిసట్ం. కంపూయ్టర 
కూడా జత చేయవచుచ్. చాలా ఎఫెకట్స్ ఇవవ్చుచ్. సమయం 
చాలా ఆదా అవుతుందని తెలిసి నేనూ ఆ ఎకివ్పెమ్ంట 
కొనాన్ను. 

అయితే, నేను కొనడానికి ముందే కమల హాసన 
గారు కొని, దాంతో 'మహానది' చితర్ం ఎడిట చేసి, కొనిన్ సమసయ్లనిన్టినీ అధిగమించి వచాచ్రని చెపాప్రు. అపుప్డే దాని 
ధర 50లక్షల రూపాయల వరకు ఉండేది. మా ఇంటి పతర్ం పెటిట్ కొనాన్ను. 

అంతవరకు అందరికీ ఆ టెకాన్లజీ మీద మితిమించిన ఆసకిత్ ఉండేది. అయితే, సమసయ్ ఉందని తెలిసిన పలువురు 
దానిన్ వదద్ని చెపాప్రు. 

ఏం చేయాలో తెలియలేదు. పెదద్ మొతాత్నిన్ ఇందులో పెటేట్శాను. అపుప్డు దరశ్కులు రాఘవేందర్రావుగారు, 
"పెళిళ్సందడి" చితర్ం టైరలర ను కట చేయమని చెపాప్రు. 

అపప్టివరకు, సినిమాలో నాలుగు సీనుల్ తీసుకుని వాటిని కట చేసి కలిపి ఇచేచ్వారు. అయితే, నేను ఏవిడ 
ఎకివ్పెమ్ంట ఉపయోగించి చాలా ఎఫెకట్స్ ఇచాచ్ను. సూపర హిట. వరుసగా టైరలర పనులు వచాచ్యి. నాకూ పెటిట్న 
మొతత్ం కొంచెం కొంచెంగా రావడం పార్రంభమయింది. 

మూడేళుళ్ వరసగా సినిమాల టైరలరుల్ ఎడిట చేశాను. అలాగే ఒకటి రెండు చితార్లు చేయడం పార్రంభించి, 
వాటిలో 'నౌకా చరితర్ం', 'ది టెరర్రిసట్' చితార్లకు జాతీయ అవారుడ్లు లభించడంతో ఏవిడ బూసట్ అయింది. ఈ 
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సమయంలో మణిరతాన్నికీ, నాకూ ఒక కామన ఫెర్ండ దావ్రా పరిచయం అయియ్ంది. మణిరతన్ం మా సూట్డియోకు 
తరచూ వచేచ్వారు. ఏ కొతత్ ఎకివ్పెమ్ంట, టెకాన్లజీ వచిచ్నా, ఆయన పనికోసం వచేచ్వారు. అలా మేము 
సేన్హితులమయాయ్ం. 'అలైపాయుదే' చితర్ం కుదిరింది. అకక్డ పార్రంభమయిన పర్యాణం, పర్సుత్తం 'పొనిన్యన సెలవ్న' 
చితర్ం వరకూ కొనసాగుతూ వుంది. 

మా నానన్ ఈరోజు సంపాదించడానికి ఈరోజే పరిగెతాత్లనే మనసత్తవ్ం కలవారు. అయితే నేను కాసత్ ఇలుల్, 
సేవింగ ఇలా ఆలోచించేవాణిణ్. ఇందువలేల్ నానన్కు ఇంతవరకు పెదద్గా సేవింగస్ అంటూ ఏవీ లేవు. డబుబ్ 
సంపాయించేవారు. దానిన్ మళీళ్ సినిమాలోల్నే పెటేట్వారు.  

నేను దానిన్ సరిదిదుద్కునాన్ను.  
1989లో ఇంటోల్ చూసి నిరణ్యించిన బంధువుల అమామ్యే అనుపమ. అమమ్, అకక్ అందరూ చూసివచాచ్క, నేను 

చూశాను. నచచ్డంతో పెళళ్యింది. 
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సినిమా పనులు ఎలా ఉంటాయో మీకు తెలుసు. రాతిర్ంబవళుళ్ పనులుంటాయి. సగం రోజులు ఇంటోల్నే ఉండను. 
అనిన్ంటినీ వాళుళ్ దీటుగా నెగుగ్కొసుత్నాన్రు. అమమ్, ఆ తరవాత మా ఆవిడ కూడా ఎంతో తాయ్గం చేశారని చెపప్వచుచ్. 

మా అబాబ్యి అక్షయ అకిక్నేని, హిందీలో 'పిజాజ్' చితార్నికి దరశ్కతవ్ం చేశాడు, పర్సుత్తం వెబ సిరీస పనులలో 
ఉనాన్డు. 

కీరత్న, మా అబాబ్యి లయోలా కాలేజీలో ఒకే కాల్సు. సేన్హం పేర్మగా పరిణమించి మాతో చెపాప్రు. ఓకే చెపాప్ం. 
పెళిళ్ జరిగింది. 

ఎడిటింగుకు సంబంధించినంతవరకు, మనకని సమయం కేటాయించుకోలేని జీవితంగానే ఉంటుంది. అయితే, 
దానిని కూడా సరిచేసుకుంటూ, తగిన నిదర్, జాగింగ అంటూ ననున్ నేనే దారిలో పెటుట్కునాన్ను. కిర్కెట, పుసత్కం నాకు 
పెదద్ సహాయకారులు. వీకెండస్ లో కిర్కెట ఆడేవాణిణ్. ఇపుప్డు జాగింగ, వాయ్యామం, భోజనంలో కర్మశిక్షణ అంటూ 
ఉనాన్ను. 

మీరు చేసే పనిని ఎలల్పుప్డూ అంకితభావంతో చేయండి. మీరు ఆశించే మారగ్ంలో కాకుండా, నచచ్ని వేరు 
మారగ్ంలో కూడా కొనిన్ సందరాభ్లలో పయనించవలసిన పరిసిథ్తి రావచుచ్. చినన్ చినన్ మనసాత్పాలు కూడా ఏరప్డవచుచ్. 

మీ చుటూట్ వునన్ పర్పంచానిన్, నేరుచ్కునే విదాయ్రిధ్గానే ఉండాలి. 
అనుభవజుఞ్లైనవారో, కొతత్వారో ఎవరైనా ఈగో అవసరంలేదు. ఒకొక్కక్ 
మనిషి వదాద్ ఒక కొతత్ విషయం నేరుచ్కోవచుచ్. 

దానేన్ ఇపప్టివరకు ఆచరిసుత్నాన్ను. అందువలేల్, వయోభేదం 
లేకుండా, వయసుతో సంబంధం లేకుండా అందరు దరశ్కులతోనూ 
పయనించగలుగుతునాన్ను. 

- షాలిని నూయ్టన   
తెలుగు సేత: అంగేరి బాలసుబర్హమ్ణయ్ం 
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