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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

ఎ.పి.కోమల

(చిత
ర్ మ 1957, మారిచ్ సంచిక నుంచీ)
నేను 1934 వ సంవతస్రం ఆగసుట్ 27 వ తేదీన మదార్సులోనే పుటాట్ను. మా
నానన్గారు, పారథ్సారధిగారు సంగీత విదావ్ంసులు. మా తలిల్ లకీష్యమమ్కు కూడా సంగీతంలో
చాలా ఆసకిత్. మేము నలుగురు అకక్ చెలెల్ళళ్ం. నలుగురు అనన్దముమ్లం. ఆడ పిలల్లోల్ నేను
మూడోదానిన్. మా పెదద్ అనన్యయ్కు ఫోటోగర్ఫీ అంటే ఆసకిత్ ఎకుక్వ. (నాకు సంగీతమంటే
అభిలాష అని మీకు వేరే చెపప్నవసరం లేదుగా !) ఆ ఉతాస్హంలో కలర ఫోటోగర్ఫిని గురించి
వివరాలు తెలుసుకోటానికి ఆయన జరమ్నీ వెళాళ్రు. ఇంకో రెండు నెలలోల్ తిరిగి వసాత్రు. నా
విషయం

చెపాప్లిస్ంది

పోయి,

మా

అనన్యయ్

విషయం

చెపుప్కు

పోతోంది,

ఏమిటనుకుంటునాన్రేమో ? కళలు, లలిత కళలు కానీండి ఏ కళైనా కానీండి.. అంటే మాకెంత
ఉతాస్హమో మీకు తెలియ చేయటానికే ఈ సొదంతా చెపాప్ను.
ఇక మిమమ్లిన్ విసిగించకుండా నా విషయాలకి వసాత్ను. నా విషయం మీకు తెలియ
చేయాలంటే పెదద్ వివరాలేమీ లేవు. నేనేమీ సరోజనీ నాయుణీణ్ కాదు; కసూత్రిబానీ కాదు.
సాధారణ సతరీని, అయితే, ఏమంత గొపప్తనం ఉనన్దని ‘నా అనుభవాలు’ రాసుత్నాన్వూ
అంటారేమో ! పేల్బాకు గాయకురాలుగాను; ఆలిండియా రేడియో దావ్రాను మీకు
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పరిచయమైనాను కాబటిట్ నేనూ కొంతవరకూ ‘పబిల్క ఫిగర’ను అయాయ్ను కాబటిట్, నా అనుభవాలేమిటో మీరు తెలుసుకోవాలని ఉబలాటంతో
ఉంటారని ‘చితర్సీమ’ సంపాదకులు ఊహించి ననున్ అడగటం, నేను రాయటం జరుగుతోంది.
మా నానన్గారు సంగీత విదావ్ంసులైనా ఆయన దగగ్ర నేను శిక్షణ పొందలేదు. ఆయన చెపితే నాకు సంగీతం రాదనుకునాన్రో ఏమో,
రాజమండిర్లో ఉనన్ నాగసవ్ర విదావ్న జి.పైడిసావ్మిగారి శుశూర్ష చేయమని ఎనిమిదో యేటనే ననున్ రాజమండిర్ పంపారు. వారిదగిగ్ర
రెండేళుళ్ సంగీతానిన్ అభయ్సించాను. వారి శిషుయ్రాలని చెపుప్కోటానికి నేను గరివ్సుత్ంటాను కూడా.
నేను రాజమండిర్ నుంచి రావటంతోనే ఆలిండియా రేడియో మదార్సు కేందర్ంలో పరిమ్నెంట ఆరిట్సుట్గా చేరే అవకాశం దొరికింది
‘గానలహరి’ పోర్గార్ంలో సంగీత పాఠాలు చెపుత్ండేదానిన్. ఈ విధంగా పది సంవతస్రాలు రేడియో సేట్షన లో పనిచేశాను.
అయితే పర్యాగ నరశింహ శాసిత్గారి పోర్తాస్హమే లేకపోతే నేను అటాల్గే రేడియోకే అంకితమై పోయి ఉండే దానినేమో
అనుకుంటాను. ననున్ సినిమాలోల్ చేరి పేల్బాక పాటలు పాడమని పోర్తస్హించింది పర్యాగవారే. వారు మొటట్మొదటగా నాగయయ్ గారికి
పరిచయం చేశారు. ఆ రోజులోల్ నాగయయ్ గారు ‘తాయ్గయయ్’ చితర్ం తీసుత్నాన్రు. అందులో ‘మధురా నగరిలొ...’ పాటను నేనే పాడాను. సినిమా
జీవితంలో నా మొదటి అనుభవం యిదే. తరావ్త అనేక చితార్లలో పాడాను.
రేడియో సేట్షన లో నాకు మలిల్క గారు కూడా పరిచయమైనారు. కరాన్టక శాసాత్ర్నికి పైడిసావ్మిగారు గురువులైతే ‘లైట మూయ్జిక’ కు
మలిల్క గారు గురువులైనారనుకోండి.
ఈ మాతర్ం సంగీతం నేరుచ్కునాన్ పాట కచేచ్రీలు మాతర్ం ఎకుక్వగా చేయటం లేదు. అయితే రాజమండిర్లో సంగీత శిక్షణ
పొందగానే పిఠాపురంలోనూ, ఆ పరిసర పటట్ణాలోల్నూ పాటకచేరీలు చేశాను గాని, ఆంధర్దేశం వెళేళ్ అవకాశాలు మాతర్ం మళీళ్ రాలేదు.
జనమ్తః ఆంధుర్లమే అయినా మా కుటుంబం మదార్సులోనే సిథ్రనివాసం ఏరప్రుచుకునన్ందువలల్ మేమూ తమిళుల కిర్ందనే జమకటట్
బడుతునాన్ం. అందుచేతనే అనుకుంటా, తెలుగు నిరామ్తలకనాన్, తమిళ నిరామ్తలే ననెన్కుక్వగా చితార్లోల్కి తీసుకుంటునాన్రు. అయితే లలిత
కళలకు ఈ భాషా సమసయ్లు అడుడ్రావు కాబటిట్ ఏ పేచీ లేకుండా ఉంది.
నాయీ 22 ఏళళ్లోనూ యింతకు మించిన విశేషాలేమీ జరుగలేదు. ఇపప్టికెనోన్ చితార్లోల్ పేల్బాక పాటలు పాడాను. ఎందరో
అభిమానులు ఫలానా పాటను చాలా బాగా పాడారు అని ఉతత్రాలు వార్సుత్ంటారు. కాని నాకు నచిచ్న పాటను యింతవరకూ నేను పాడలేదనే
అనుకుంటాను. నాకు తృపిత్కరమైన పాటను ఏనాటికైనా పాడతానని, అపప్టికి నా జీవితం సారధ్కమవుతుందని అనుకుంటాను.
ఇంత చెపిప్నా యిపుప్డు ఏయే చితార్లలో పాడుతునాన్ననే సందేహం కలిగి మీరు ఉతత్రాలు కురిపిసాత్రని తెలుసు. మీకా సందేహం
కలుగ కుండా ఇపుప్డు నేను పాడుతునన్ చితార్లను తెలియ చేసాత్ను.
కెంప రాజ ‘నలదమయంతి’ తెలుగు, కనన్డం; ఎం.వి.ఎం. ‘భూకైలాసం’ తెలుగు, కనన్డం; మంగళా పికచ్రుస్ వారి తమిళ చితర్ం;
జూపిటర వారి కనిన్యన శపథం, తంగపుదుమై తమిళ చితార్లు; పిచిచ్పులల్యయ్, (తమిళంలోకి డబిబ్ంగ), అంజలీ వారి సువరణ్ సుందరి,
అరుణా వారి ‘బొమమ్ల పెళిళ్’ గౌతమి వారి ‘వేగుచుకక్’ మినరావ్ వారి ‘సారంగధర’, రాజ శీర్ వారి కొతత్ చితర్ం, రాజరాజన తమిళ చితర్ం,
అలాల్వుదీద్న అదుభ్త దీపం, రతన్గిరి రహసయ్ం (తమిళం, కనన్డం) కృషాణ్ పికచ్రస్ వారి ‘రాజా దేశింగ’ చితార్లలో పాడుతునాన్ను. మీ
ఆశీరవ్చనాలతో యింకా అనేక చితార్లలో పాడగలను. - నా అడర్స ఎ.పి. కోమల, 7, నమామ్ళావ్ర వీథి, మదార్సు-5.
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వచేచ్నెల మరో ఫాల్ బాయ్క్
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