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తన భావాలకు, తన అభిలాష మేరకు, అభిరుచి మేరకు సవివరంగా, నిసస్ందేహంగా
తెరమీదకి రావచుచ్.
తన కథని, డైలాగులిన్, సీర్క్నపేల్ని, వేరొకరికి చెపిప్ ఒపిప్ంచవలసిన సిథ్తి, కొనిన్ కొనిన్
పరిసిథ్తులోల్ మరీ అజాఞ్నపు మేధావులిన్ ఒపిప్ంచే దురగ్తి కూడా తపిప్పోతాము.
"దరశ్కుడు" అనే పదానికి వునన్ విలువ మరే సాంకేతిక నిపుణుడికీ లేదు. యాభై
విజయవంతమైన చితార్లు రాసిన రచయిత కంటే, రెండు వందల చితార్లు ఎడిట చేసిన ఎడిటర
కంటే, ఎనోన్ చితార్లు పనిచేసిన ఛాయాగార్హకుని కంటే, ఇలా అందరికంటే దరశ్కుడికి విలువ, గౌరవం ఎకుక్వ.
(ఎందుకంటే జయాపజయాలు రెండూ అతని భుజం మీద వేసుకోవలసిన బాధయ్త వుంది కాబటిట్) ఎంత సీనియర
టెకిన్షియన అయినా సరే దరశ్కుడి మాట విని తీరవలసిందే. యూనిట అంతా ఆయనేన్ గౌరవిసుత్ంది. అదెలాగంటే
మూడు వందల చితార్లోల్ నటించిన విలన పాతర్దారుడి కంటే రెండు చితార్లు పొరబాటున సకెస్స అయిన హీరోకు ఎకుక్వ
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విలువ ఇసుత్నన్టుట్. పరిశర్మ ధోరణి పర్సుత్తం అలా ఉంది. (బహుశా ఎపుప్డూ ఇలాగే వుంటుందేమో?) ఆఖరికి
శతదినోతస్వ సభలోల్ కూడా ఎంతసేపూ నిరామ్త హీరోని, హీరో నిరామ్తలిన్, హీరోయినుల్ హీరోలిన్ ఇలా పరసప్రం చితర్
విజయానికి ఎలా కారణం అయాయ్రో డబాబ్ వాయించుకోడంలోనూ, వాయించడంలోనూ మునిగిపోతారు తపప్ మిగతా
సాంకేతికుల శర్మను అసస్లు పటిట్ంచుకోరు. ఈ కారయ్కర్మంలో ఎకుక్వ దెబబ్లు తినే, చెవులు చిలుల్లు పడేలా మోగే
దరశ్కుడి డబాబ్ - దానేన్ అందరూ వాయిసాత్రు. ఇలాంటి సందరాభ్లోల్నే మిగతా టెకీన్షియనల్కు 'తామూ దరశ్కులమైతే
పోలే ' అనన్ ఊహకు బీజం పడుతుంది. సాగిన వాళళ్కి, వాళళ్తో వేగగలిగిన వాళుళ్ దొరికితే దరశ్కులుగా మారడం
జరుగుతుంది. ఆ చితర్ం సకెస్స అయితే వాళుళ్ మహా దరశ్కులుగానూ, ఇంకా ఏదో బిరుదులతోనూ చెలామణి కావడం
జరుగుతుంది.
రచయిత దరశ్కుడు కావాలనుకోవడంలో తపుప్ లేదుగానీ, ఇపప్టివరకూ దరశ్కులైన రచయితలందరి మీదా ఒక
అపవాదు ఉంది. (ఇందులో నిజానిజాలపటల్ నాకెలాంటి బాధయ్త లేదని గర్హించాలి.) అదేమిటంటే సహజంగా రచన
మీద వుండే మోజువలల్ ఎకుక్వ సీనుల్ రాసేసుకుంటారనీ, జడిజ్మెంట లేక ఎకుక్వ ముడి ఫిలుమ్ వాడతారనీ, దృశయ్ం కంటే
శబాద్నికి పార్ముఖయ్త ఇసాత్రనీ, ఇలా రకరకాల అపవాదులునాన్యి. ఇందులో ఎంతో కొంత నిజం వుండి వుండకపోదు.
అయితే అది ఆ నిరామ్తకు సంబంధించిన విషయం గనుక మిగతావాళళ్కి విమరిశ్ంచే హకుక్లేదు.
అయితే ఎవరు దరశ్కుడైనా, నేరుచ్కోవలసిన విషయాలు కొనిన్ కంపలస్రీగా వునాన్యని ఏకగీర్వంగా ఒపుప్కోవాలి.
అవేమిటంటే ఎడిటింగ, ఫోటోగర్ఫీ, సంగీతం, సౌండ రికారిడ్ంగ, టెకిన్కస్ చితీర్కరణ సౌలభయ్ం. పైన చెపిప్న అనిన్ శాఖల
సాంకేతిక పరిధులు తపప్నిసరిగా తెలిసి తీరాలి. అది తెలియకపోతే దరశ్కుడిగా కేవలం సినిమా సకెస్స మీద మాతర్మే
కొనసాగవలసి వసుత్ంది. సినిమా బాగా తియయ్డం. అది విజయవంతం అవడం అనే ఈ రెండు విషయాలకి ఎలాంటి
సంబంధం లేదు. బాగా తీసిన సినిమా ఫెయిల కావచుచ్. అలాగే చితీర్కరణ విలువలు లేని సినిమా బాగా విజయవంతం
కావచుచ్. సినిమా సాంకేతిక పరంగా బాగుంటే పరిశర్మ నుంచి అభినందనలు, ఆదరణలభిసాత్యి. విజయవంతమైతే
పర్జల నుంచి ఆదరణ లభిసుత్ంది. పర్జల నుంచి ఆదరణ లభించడమే అనిన్టికంటే ముఖయ్ం. ఎందుకంటే ఈ విషయం
మీదే నిరామ్త భవిషయ్త, కొనుగోలుదారల్ వాయ్పారం ఆధారపడి ఉంటుంది. అందుకని సినిమాకి కథా, మాటలు ముఖయ్ం. ఆ
తరావ్తే ఏ సాంకేతిక విలువైనా. ఇది నా వయ్కిత్గత అభిపార్యం. ఈ రెంటినీ సమపాళళ్లో సెలుయ్లాయిడ మీద
చితీర్కరించగలిగితే మరీ సంతోషం.
సెట బాయ నుంచి, పంపిణీదారుడి వరకూ ఎవరైనా ఏ క్షణంలోనైనా 'నేను డైరెకట్ చేయబోతునాన్ను' అంటే ఏ
మాతర్ం ఆశచ్రయ్పడవలసిన రోజులు కావు ఇవి. అభినందించి ఊరుకోవడమే. ఎందుకంటే ఏ బురర్లో ఏ ఐడియా ఉందో,
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ఏ బాయలో ఏ గొపప్ దరశ్కుడునాన్డో చెపప్లేం కదా. అందుకని రేపొదుద్న నేను కూడా డైరెకట్ చెయయ్బోతునాన్ను. అని
నేనంటే మీరేం పెదద్ ఆశచ్రయ్పోకుండా అవకాశముంటే, 'విజయోసుత్' అని ఒక ఆశీరావ్దం పారేయండి అంటాను.
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