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ఒక శాఖలోంచి మరొక శాఖలోకి పర్వేశించడం, నేడు సినీ పరిశర్మలో అతి సాధారణ విషయమే అయిసపప్టికీ
రాణించిన వారు మాతర్ం కొదిద్ మందే వునాన్రు. అలాంటివారిలో పర్ముఖ దరశ్కుడు. కె. యస. ఆర. దాస ముఖుయ్లు.
1956 లో మదార్సులో-అడుగు పెటిట్న దాస ఎడిటింగ శాఖలో పర్వేశించి దాదాపు ఇరవై చితార్లకు పైగా ఎడిటర గా
పనిచేసి, “లోగుటుట్ పెరుమాళల్ కెరుక” చితర్ం దావ్రా దరశ్కునిగా పరిచయమై, ఇంతవరకూ దాదాపు డెబైభ్ అయిదు
చితార్లకు దరశ్కతవ్ం వహించారు. ఆయన దరశ్కతవ్ం వహించిన “రౌడీ రాణి”, “టకక్రి దొంగ” - చకక్ని చుకక్”,
“మోసగాళళ్కు మోసగాడు" మొదలైన చితార్ల పేరుల్ వినగానే దరశ్కుడు కె.యన. ఆర. దాస గురుత్కు రావడం సహజం.
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ఆనందరావు సమరప్ణలో తయారవుతునన్ “ఖైదీ రాణి” చితర్ం షూటింగ సందరభ్ంలో “విజయచితర్” కె.యస. ఆర. దాస
ను కలిసి కాసేపు సంభాషించింది.
“చాలావరకూ ఆంటే దాదాపు అనీన్ కైరం చితార్లే మీ దరశ్కతవ్ంలో రావడానికి కారణం ఏమిటి” అని అడిగిన
“విజయచితర్” తొలి పర్శన్కు సమాధానంగా“నేను ఎడిటింగ శాఖలో పని చేసుత్నన్పుప్డు పర్ముఖ నిరామ్త భావనారాయణ గారు తీసిన " బంగారు
తిమమ్రాజు"," “తోటలో పిలల్-కోటలో రాణి, "ఆకాశరామనన్”, “గోపాలుడు-భూపాలుడు", “భూలోకంలో యమలోకం'
చితార్లకు ఎడిటర గా పని చేశాను. అపప్టోల్ భావనారాయణ గారు “లోగుటుట్ పెరుమాళల్ కెరుక” చితర్ం పార్రంభిసూత్
ననున్ దరశ్కుడిగా పరిచయం చేసారు. దరశ్కతవ్ం చేసిన తొలి చితర్మే కైరం చితర్ం కావడం, అది విజయవంతం కావడం
వలల్ ఆ తరావ్త వరసగా నాకు అలాంటి అవకాశాలే వచిచ్ నేను కైరం చితార్ల దరశ్కుడిగా “ముదర్” పడడం జరిగింది.
అయినా నేను దరశ్కతవ్ం వహించిన చితార్లోల్ “బంగారు కుటుంబం", "పేర్మజీవులు", "మావూరి గంగ”, “గిరిజా
కలాయ్ణం", "ఈనాటి బంధం ఏనాటిదో” వంటి కుటుంబ గాథా చితార్లు కూడా వునాన్యి, కాని అపప్టికే నేను “కైరం
చితార్ల దరశ్కుడి" గా ముదర్ పడడంతో, నా దరశ్కతవ్ంలో అలాంటి చితార్లనే ఆశించిన పేర్క్షకులకు నిరుతాస్హం
కలగడం వలల్ నో, మరి దేనివలల్నో అని అంతగా ఆరిథ్క విజయం సాధించ లేకపోయాయి” - అని సముధానమిచాచ్రు
దాస.
“డెబైభ్ అయిదు చితార్ల దరశ్కుడిగా, మీ అనుభవం దృషాట్య్ నేటి యువ దరశ్కులపై మీ అభిపార్యం ఏమిటి?” అని అడిగినదానికి, “నేటి యువ దరశ్కులు చాలా మంది “కేవలం ఫైటస్, ఏక్షన మీద ఆధారపడి, వాటి మీద శర్దధ్ చూపి
చితార్లను చేయడం జరుగుతోంది. వారి ఆలోచనా సరళిలో “ఆధునికత” లోపిసోత్ంది. పాటలకు, ఫైటస్ కు, ఎకుక్వ
పార్ధానయ్తనిసేత్, ‘మినిమమ గాయ్రంటీ’ కి లోటు లేదనే నమమ్కంతో ఆ పదధ్తినే అవలంబిసుత్నాన్రు. కాని కావ్లిటీలో
"డెవలప మెంట ' కనిపించడం లేదు. వీటివలల్ మంచి నటులు గాని, టెకీన్షియనస్ గాని పరిచయం కాలేకపోవడం
జరుగుతోంది. అలా గాకుండా “శంకరాభరణం” లాంటి చితార్లను నిరిమ్సేత్ వాటి దావ్రా మంచి నటులు , టెకీన్షియనస్
కూడా పరిచయం కావడానికి, అభివృదిధ్లోకి రావడానికి ఆసాక్రం ఎంతైనా వుంది. అయితే, ఇకక్డ అనిన్టికనాన్
ముఖయ్ంగా చెపప్వలసింది ఒకటి వుంది. అది “అదృషట్ం” — అని ఒకక్ క్షణం ఆగారు.
“అంటే కృషికంటే అదృషట్ం మీదే మీకు ఎకుక్వ నమమ్కమా?” అడిగింది విజయచితర్.
దానికి ఆయన చినన్గా నవివ్ “కషాట్లూ, సుఖాలూ నాకు తెలుసు. అంచేత నా దృషిట్లో కృషికంటే అదృషట్మే
పర్ధానం. ఎందుకంటే నేటి పరిసిథ్తులిన్ ఉదాహరణగా తీసుకుంటే . 'డైరెక్షన’ అంటే ఏమిటో తెలియనివాళుళ్ డైరెకట్రస్
అవుతునాన్రు. “పొర్డక్షన” గురించి తెలియనివాళుళ్ “పొర్డూయ్సరస్” అవుతునాన్రు. నటన' అంటే ఏమిటో తెలియని
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వాళుళ్ ‘నటులు' అవుతునాన్రు. “హీరో”లవుతునాన్రు. దీనికి కారణం అదృషట్మే కదా?' - అని తిరిగి పర్శిన్ంచారు
సమాధానంగా.
“మీరు చెపిప్న దాంటోల్ కూడా నిజం లేకపోలేదు” అని." మీరు సినీ రంగంలో పర్వేశించినపప్టికీ ఇపప్టి వచిచ్న
మారుప్లపై మీ ఉదేద్శయ్ం ఏమిటి-అని మరో పర్శన్ వేసింది, విజయచితర్.
"అపప్టికీ ఇపప్టికీ మారుప్ - అంటే, చాలాఉంది. అపప్టోల్ “ఆరిట్సుట్”లు నిరామ్తల చుటూట్ తిరిగేవారు, ఇపుప్డు
నిరామ్తలు ఆరిట్సుట్లు చుటూట్ తిరుగుతునాన్రు. ఇపుప్డు వచేచ్ యువకుల తండుర్లు నా దగగ్ర పనిచేసారు అపప్టికనాన్
ఇపుప్డు “డిసట్ర్బెనెస్స” జాసిత్ అయాయ్యి. మునుపటి రోజులోల్ సినీ పరిశర్మలో రాజకీయాలు ఉండేవికావు. ఈనాడు సినీ
పరిశర్మలో రాజకీయాలు చోటు చేసుకునాన్యి. ఎవరిమటుట్కు వారు ఒక గూర్ప గా ఏరప్డడం, ఎవరికికావలసిన వారిని
ఎనున్కోవడం జరుగుతోంది. ఈ కారణాల దృషాట్య్ కొర్తత్వాళళ్కి అవకాశాలు లేవు. ఇంతకూముందు అయితే
నటీమణులుగానీండి, ఇతర టెకీన్షియనస్ గానీండి, ఎవరైనా ఒక సాథ్యికి చేరుకునన్ తరువాత చినన్వాళళ్ని, టాలెంట
ఉనన్వాళళ్ని బాగా ఎంపిక చేసేవారు. అది ఈనాడు లేదు.
ఉదాహరణకు, నా దగగ్రకు వచిచ్, నా నుండి “వరుక్” నేరుచ్కునన్వాళుళ్, బాగా “షైన” అయినవాళుల్ చాలామంది
ఉనాన్రు. కైరమ చితార్లను ఏ విధంగా ‘హేండిల’ చేయాలి? ఎలాంటి ‘టెకీన్క’ ఉపయోగించాలి? ఏ విధంగా తీసేత్ మన
చితర్ం విజయవంతం అవుతుంది? - అనే అంశాలు నా దగగ్ర ఎందరో నేరుచ్కునాన్రు. పైకి వచాచ్రు. ఈనాటి
యువతరానికి ఆ అవకాశం అంతగలేదు”- అని సమాధానమిచాచ్రు.
“ఫిలమ్ ఎడిటర” గా తగినంత అనుభవం గడించిన మీకు ఆ అనుభవం దరశ్కుడిగా ఏ విధంగా
ఉపయోగపడుతోంది? దరశ్కుడికి “ఎడిటింగ” గురించి అవగాహన ఎంతవరకు అవసరం?” - అని పర్శిన్ంచినదానికి
“ఎడిటింగ లో నాకునన్ అనుభవం దరశ్కుడిగా అనిన్ విధాల నాకు చాలా ఉపయోగపడింది. ముఖయ్ంగా సనిన్వేశ
చితీర్కరణ లో అపప్టికపుప్డు వాటిలో ‘డెసిషన’ తీసుకోవడం వలన చాలా వరకు పొదుపు చేయడానికి ఆసాక్రం
ఉంది. నేను దరశ్కతవ్ం వహిసుత్నన్ ఎపుప్డు ఎడిటర గా నా అనుభవానిన్ ఉపయోగించి సాధయ్మైనంతవరకు ఫిలింని ‘వేసట్’
చేయకుండా పొదుపు చేసి చితార్నిన్ ‘సీప్డ’ గా చితీర్కరించగలుగుతునాన్ను. ఏ షాట అవసరమో, ఏది అనవసరమో
ఆలోచించి ఒక నిరణ్యానికి వచిచ్ అవసరమైనంత వరకే ‘షాట’ ని చితీర్కరించడం, తదావ్రా నా చితార్లోల్ ‘సత్బద్త’
లేకుండా ‘సీప్డ’ గా కథను నడిపించడానికి కారణం ‘ఎడిటింగ’ లో నాకునన్ అనుభవమే. ఇక, పర్తీ దరశ్కుడికీ
‘ఎడిటింగ’ లో పరిజాఞ్నం అవసరమా అంటే “అవసరమని చెపప్క తపప్దు” అని తన అభిపార్యానిన్ వయ్కత్ంచేశారు.
“నేటి సినీపరిశర్మ పరిసిథ్తిపై మీ అభిపార్యం ఏమిటి?” - అని అడిగినదానికి “పొర్డక్షన కాసట్” పెరిగింది.
ముఖయ్ంగా ‘ఆరిట్సట్’ ల పారితోషకాలే “పొర్డక్షన కాసట్” ని పెంచాయి. దీనివలన చితార్లను “రిచ” గా నిరిమ్ంచడం
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అసాధయ్మవుతోంది. ఇలా చితర్ నిరామ్ణ వయ్యం పెరగడానికి,

హీరోల పారితోషకాలు పెరగడానికి కారణం

ఏరియాలవారీ కొనుగోలుదారుల్. “తారా” బలానిన్ బటిట్ కొనుగోలుదారుల లోనే పోటీ ఏరప్డి, ఎకుక్వ మొతాత్లలో ‘ఆఫర’
చేయడం, ‘హీరో’ లకు డిమాండ రావడం, తదావ్రా ‘బడెజ్ట’ పెరగడమే తపప్ చితర్నిరామ్ణంలో ‘కావ్లిటీ’ మాతర్ం పెరగడం
లేదు. చితార్లు ఎకుక్వ రోజులు నిలబడడానికి ఆసాక్రం కూడా ఉండడం లేదు. అంచేత, ఈ కారణాల దృషాట్య్,
చితర్పరిశర్మ బాగుపడాలంటే కొనుగోలుదారీ విధానం మారాలి. “డిసిట్ర్బూయ్షన” విధానం అమలులోకి రావాలి” - అని
తన అభిపార్యానిన్ సప్షట్ం చేశారు.
“మీరు తెలుగులోనే గాక హిందీ కనన్డ చితార్లకు కూడా దరశ్కతవ్ం వహించారు కదా, ఆ అనుభవం దృషాట్య్
ఏదైనా వయ్తాయ్సానిన్ మీరు గమనించారా?” అనన్ దానికి “హిందీలో “రాణి మేరా నామ”, “రాణి అవుర జానీ”,
“ఇఫాజత” చితార్లకు పనిచేశాను. కనన్డంలో నేను దాదాపు పదిహేను చితార్లు చేశాను. ముఖయ్ంగా చెపాప్లంటే కనన్డ
పరిశర్మలో ‘ఆరిట్సట్’ లు మన ‘ఆరిట్సట్’ ల లాగా బాగా ‘డిమాండ’ చేయరు. అకక్డ ఆరిట్సట్ లు, టెకీన్షియనస్ కంటోర్ల లో
ఉంటారు. వారు దరశ్కుడునీ, నిరామ్తనీ ఎంతో గౌరవిసాత్రు. కళపటల్ వారికి ఎకుక్వ ఆసకిత్ ఉంది. “సాట్ర డం” మీద
వాళల్కు పెదద్ మోజు లేదు”, అని సమాధానమిచాచ్రు.
“ఏక్షన చితార్ల యుగంలో కైరమ చితార్ల దరశ్కుడిగా ముదర్ పడిన మీరు కూడా ‘ఏక్షన ఓరియెంటెడ’ చితార్లు
కాకుండా, ఒక చకక్ని ‘ఫాయ్మిలీ సెంటిమెంట’ చితర్ం చేసేత్ మీకు అది వెరైటీగా ఉంటుంది కదా?” అని పర్శిన్ంచిన దానికి,
“నేను ఇపప్టికే చాలా అలసిపోయాను. అపప్టి కె.ఎస. ఆర. దాస వేరు, ఇపప్టి కె.ఎస. ఆర. దాస వేరు. ఇంతకుముందు
నేను కుటుంబ కథా చితార్లు చేయాలని పర్యతిన్ంచాను. కాని విజయం పొందలేక పోయాను. మళీళ్ ఆ పర్యతన్ం చేసి
అపజయం పొందడం, నిరామ్తలకి కషట్ం నషట్ం కలిగించడం నాకు ఇషట్ం లేదు” - అని తన అభిపార్యానిన్
సప్షీట్కరించారు.
“మీరు సంవతస్రానికి ఎనిన్ చితార్లు చేయడానికి నిశచ్యించుకునాన్రు? పర్సుత్తం మీరు చేసుత్నన్ చితార్లు
ఏమిటి? “నేరసుథ్డు” తరావ్త మీరు సొంతంగా ఏదైనా చితర్ం నిరిమ్ంచడానికి పాల్న చేసుత్నాన్రా?” అని అడిగిన పర్శన్లకు
బదులుగా “ నేను ఎపుప్డూ పెదద్గా ‘హిట పికచ్రస్’ చేయలేదు. ‘హిట పికచ్రస్’ ఉనన్ రోజులోల్నూ గాప లేకుండా నేను చితార్లకు
దరశ్కతవ్ం వహించాను. ఇపుప్డూ చేసుత్నాన్ను. సంవతస్రానికి ఇనిన్ చేయాలని నేను ఎనన్డూ అనుకోలేదు. ననున్
కావాలనుకుని నా దగగ్రికి వచిచ్న వాళళ్కి, మనకు కావలసిన వారికి, ‘లిమిటెడ’ గా చేయడానికి నేను
నిరణ్యించుకునాన్ను. పర్సుత్తం తెలుగులో ‘కుటర్’, ‘ఖైదీ రాణీ’ చేసుత్నాన్ను. పర్తీ ఏడూ సాధారణంగా రెండు కనన్డ
చితార్లు చేసూత్నే ఉనాన్ను. జనవరి నుంచి కనన్డంలో రెండు చితార్లు చేసుత్నాన్ను. తరావ్త, అరుజ్న హీరోగా మారిచ్ లో
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గాని, ఏపిర్లోల్ గాని మా సొంత చితర్ం పార్రంభమవుతుంది. కథ ఇంకా ‘ఫైనలైజ’ కాలేదు. ఇదిగాక భవిషయ్తుత్లో మంచి
‘ఫోక లోర’ చితర్ం తీయాలని ఉంది అది ఖరుచ్ ఎకుక్వ అవుతుందని ఆలోచిసుత్నాన్ను” అనాన్రు కె.ఎస.ఆర.దాస
ముగింపుగా.
***
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