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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

టి. .రాజు

( జయచిత
ర్ 1968, జనవరి సంచిక నుంచీ)
’ఒక పాటకు ఎంత ఆరెక్సాట్ర్ పెటాట్ం ఎనిన్ వాయిదాయ్లు వాడాం
అనన్ది ఎనన్టికీ ఘనత కాజాలదు. ఎంత తకుక్వ వాయిదాయ్లతో పాటను
ఎంత రకిత్ కటిట్ంచాం అనన్దే ఘనత’ అనన్ ఉదేద్శయ్ం గల సంగీత దరశ్కుడు
తోటకూర

వెంకటరాజు.

“ఇవాళ

మన

పాటలోల్

ఆరెక్సాట్ర్

ఎకుక్వయిపోతునన్దనన్ విషయానిన్ నేను ఒపుప్కుంటునాన్ను, ఆ ఆరెక్సాట్ర్
సాహితాయ్నీన్,

గాయకుని

గాతర్ంలోని

మాధురాయ్నీన్

చెడగొడుతుందనన్

విషయానీన్ ఒపుప్కుంటాను. గాతార్నికి ఆరెక్సాట్ర్ సహాయపడాలి గానీ, ఆరెక్సాట్ర్కు
గాతర్ం సహాయపడరాదు. ఎంతో అవసరమైతే తపప్-నేను ఎకుక్వ అరెక్సాట్ర్ను
పెటట్ను. పెదద్ డానుస్పాటో, మరేదో అయితే తపప్_ నేను ఆరెక్సాట్ర్ను ఎకుక్వగా
వాడను; గాతర్ం మీద ’కౌంటరూస్’ వెయయ్ను. నాలుగైదు వాయిదాయ్లతోనే నేను
కంపోజ చేసిన అనేక పాటలు హిటట్యినవి వునాన్యి. దానిన్ బటిట్ పాట హిటుట్ కావడానికి అరెక్సాట్ర్ ఎకుక్వగా వాడవలసిన అవసరం లేదనీ, పాటలోని
మాధురయ్ం ముఖయ్మనీ తేటతెలల్మవుతుంది." అనాన్రు-టి.వి.రాజు.
"టి. వి. రాజుగారి సంగీతం సంపర్దాయ బదధ్ంగా వుంటుందంటారు సంగీతాభిమానులు, ఆ మాట నిజమేనని ఆయన ఒపప్కునాన్రు" మన
సంగీతం మనకుంది; మన రాగాలు మనకునాన్యి. వాటిని మనం మలచుకుంటూ, కొతత్ పర్యోగాలు చేసుకుంటూ పోవడంవలల్ మన సంపర్దాయానిన్
నిలబెటిట్నవాళళ్ మవుతాము. అయితే, విదేశీయ సంగీతానిన్ అనుసరించరాదని గాని, అనుకరించరాదనిగాని నేను అనను. ఇవాళ, మన సంగీతానిన్ వారు

øöeTT~

www.koumudi.net

pHY 2016

ఫాల్ష్ బాయ్క్

2

అనుసరిసుత్నాన్రు. అవసరమైతే మనం విదేశీయ సంగీతానిన్ తీసుకోవచుచ్. అయితే ఎంతవరకూ అనుసరించాలి ? ఎపప్డు అనుసరించాలి ? అనన్ విషయం
మటుట్కు తెలుసుకోవాలి. అది సాంఘికచితర్మైనా, పౌరాణికమైనా, జానపదమైనా, ఏదైనాసరే అందులో సంపర్దాయ సంగీతానిన్ పర్వేశపెటట్వచుచ్ను. తేలిక
సంగీతానిన్ తేలికగానే వుంచవచుచ్ను. పాట హిటుట్ కావడం ఆ ’తేలిక’ మీద ఆధారపడి వుంటుంది కూడా." అనాన్రాయన.
“చితార్లోల్ కాపీసంగీతం నిరామ్తలు కావాలంటునాన్రు కాబటిట్-సంగీతదరశ్కులు ఇసుత్నాన్రు గాని-ఏ సంగీత దరశ్కుడూ తనంతట తాను ఫలానా
టూయ్న ను మకీక్కి మకీక్ దించాలని అనుకోడు. తను సొంతంగా ఒక టూయ్న చెయాయ్లని, తన శకిత్ని పర్దరిశ్ంచాలనీ అనుకుంటాడు పర్తి సంగీతదరశ్కుడూ,
ఇవాళ మన చితార్లోల్ కాపీ సంగీతం వినిపించడానికి ముఖయ్కారకుడు సంగీతదరశ్కుడే కాడు. నిరామ్తల దరశ్కుల అభిరుచులను బటిట్ సంగీతదరశ్కుడుపయనించాలి. నిజానికి సంగీతదరశ్కునికి సవ్తంతర్ం అవసరం, కొంత సావ్తంతార్య్నిన్ అతనికి ఇవావ్లి. అలా అని, అంత బాధయ్తా సంగీత దరశ్కుడికే
వదిలివేయడం కూడా మంచిదికాదు. తగిన సూచనలు చేసూత్, సంగీతదరశ్కునితో సహకరించాలిగాని, అతని కి ఆదేశించరాదు. అలా చేసిననాడు,
సంగీతదరశ్కుడి దగగ్రున్ంచి చకక్ని సంగీతం రావడానికి అవకాశం వుండదు. నేను చకక్ని పాటలు ఏవేనా చెయయ్గలిగానంటే, అది నా నిరామ్తలు నా
కిచిచ్న తోడాప్టు, సావ్తంతర్య్ం." అని చెపాప్రు రాజు.
“అలాగే రీరికారిడ్ంగ, హడావిడిలో పడుతూ వుంటుంది. చితర్ం విడుదల చెయయ్డానికి తేదీ నిరణ్యిసాత్రు: చితర్ం ముగింపు కాబటిట్ తాము
అనుకునన్ బడెజ్ట దాటిపోతోందని, అపప్డు పొదుపు చూపడం సాగిసాత్రు. దాంతో-చితార్నికి జీవమైన రీరికారిడ్ంగ చపప్బడుతుంది. అంచేత, నేను
నిరామ్తలను కోరేదేమంటే - చితర్ం ఆరంభంలో ఏ శాఖకు ఎంత పైకం వెచిచ్ంచాలని ఎలా తీరామ్నించుకుంటారో, ఆలాగే రీరికారిడ్ంగ కు కూడా కొంత
కేటాయించాలి. దాంతో పాటు, వయ్వధీ కేటాయించాలి."
“చితర్ం అంతటా వెనక మూయ్జిక వుండాలంటారా ?” అనన్ పర్శన్కు ఆయన సమాధానం ఇసూత్, " ఎపప్డూ వుండరాదు. రీరికారిడ్ంగ కు పదద్తు
లునాన్యి. చితర్ం పూరిత్గా ఏదో వాయించుకు పోరాదు. సనిన్వేశానికి తగినటుట్, సనిన్వేశానికి అవసరమైతే-తన సంగీతంవలల్ ఆ సనిన్వేశానికి మరింత
రాణింపు కలుగుతుందనన్ నమమ్కం వుంటే. నేపథయ్సంగీతం కలపాలి గాని, పూరికే పర్తి సనిన్వేశంలోనూ ఆ సంగీతానిన్ వినిపించడం వలల్ సనిన్వేశాలను
పాడు చేసినవాళళ్మవుతాము. కొనిన్ దృశాయ్లలో నేపథయ్ వాయిదాయ్లు లేకపోతేనే రకిత్ కడతాయి: కొనిన్ వుంటేనే రకిత్కడతాయి. సంగీతదరశ్కుడు ఆ భేదానిన్
తెలుసుకుంటూ, ఆ పర్కారంగా నడుచుకోవాలి." అని చెపాప్రు.
ఐదు దశాబాద్ల కిందట టి. వి. రాజుగారు, రాజమండిర్ తాలూకా రఘుదేవపురంలో జనిమ్ంచారు. వెంకటరాజుగారి తండిర్గారు సోమరాజు గారు.
రాజుగారి చినన్తనంలోనే ఆయన చనిపోవడంవలల్ రాజుగారి జీవితం అడవులపాలైనటట్యింది. దారం తెగిన గాలిపటంలా ఆయన సంచరించసాగాడు.
అతనిన్ అదుపాజఞ్లలో పెటిట్ కర్మశిక్షణలో పెంచవలసిన బాధయ్త గల వయ్కిత్ లేకపోవడంతో ఆయన చదువు వానాకాలం చదువైపోయింది. అతికషట్ంమీద
నాలుగో ఫారం వరకూ రాగలిగారు. అయితే, రాజుగారికి సంగీతం మీద అభిమానమూ, శర్దాధ్ బాగా వుండేవి. సవ్గార్మంలోనే నలాల్న చకర్వరుత్ల
కృషణ్మాచారుయ్లవారి దగగ్ర ఆయన మూడేళళ్ పాటు సంగీతాభాయ్సం చేశారు. ఆ మూడేళళ్ జాఞ్నంతోనే ఆయన తరావ్త పిలల్లకు పాఠాలు చెపప్డం
సాగించారు. పిలల్లకు సంగీత పాఠాలు చెబుతూనే, రాజుగారు కూడా ’జీవిత పాఠాలను’ చాలా నేరుచ్కునాన్రు.
పాట, పదయ్ం రాజుగారిని ముడివేసుకుని వుండడంతో ఆయన రంగసథ్లనటుడు అయాయ్రు. 1984 వ సంవతస్రంలో ఆయన రంగసథ్లం ఎకిక్
లోహితాసుయ్డు, కనక సేనుడు, నారదుడు, కబీరు, కృషుణ్డు మొదలైన పాతర్లను నటించ సాగారు. ’మాసట్ర వెంకటరాజు' లోహితాసుయ్డిగా పదయ్ం చదివితే,
పదాయ్నికి 'వనస్ మోర’లు కురిసేవి. ఎనిన్సారుల్ వనస్ మోరల్నాన్ అనిన్సారూల్ ఆయన అంత కమమ్గానూ పాడి పేక్షకులను తృపిత్పరిచేవారు.
మాసట్ర వెంకటరాజు, వెంకటరాజయి, టి. వి, రాజు అయాయ్రు. ఏదేనా వాయిదాయ్నిన్ నేరుచ్ కోవాలనన్ అభిలాష చినన్పప్టున్ంచీ ఉండడంతో
హారోమ్నియమ ను నేరుచ్కుని, అందులో గటిట్వాడయాయ్రు. సురభి నాటయ్మండలిలో చేరి వారి నాటకాలకు కొనాన్ళుళ్ హారోమ్నియమ వాయించారు.
టి. వి. రాజుగారి అనన్గారు సతయ్నారాయణ రాజుగారు. ఆయన తమిళ దేశంలో వునన్ నాటకం టూర్పులో వుండేవారు. టి. వి. రాజు గారు
కూడా రెండు మూడేళళ్పాటు ఆ టూర్పులో చేరి అనన్గారికి చేదోడు వాదోడుగా వుంటూ, ఆ టూర్పు నాటకాలోల్ వేషాలు కూడా వేశారు.
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కొనాన్ళళ్కు రాజుగారు నటించడం మానుకుని, సంగీతం మీదే శర్దధ్వహించి. ’గటిట్ హారోమ్నిసుట్' గా పేరు పొందారు. అనేక నృతయ్పర్దరశ్నలకూ,
నాటక పర్దరశ్నలకూ ఆయన హారోమ్నియమ వాయించేవారు. నేటి అంజలి దేవి, అంజనీకుమారిగా నాడు పర్దరిశ్ంచిన నృతయ్ పర్దరశ్నాలకు టి. వి. రాజు
హారోమ్నిసుట్: మలాల్ది కృషణ్శరమ్ రాసిన ’మిస పేర్మ బి. ఏ.’ నాటకానికి కొంతకాలం హారోమ్నిసుట్, ఆ నాటకం యుదధ్నిధి కోసం చాలాచోటల్ పర్దరిశ్ంపబడింది.
బి.వి.నరసింహారావు గారి డానుస్ టూర్పు, ఆదరశ్ నాటయ్బృందం మొదలైన నాటక సమాజాలోల్ కూడా హారోమ్నిసుట్గా కొంతకాలం పనిచేశారు.
అనేక సమాజాలోల్ పనిచెయయ్డం, అనేకమంది గాతార్లను హారోమ్నియమ మీద తాను ఫాలో కావడం, అనేకచోటల్ అనేకమంది వయ్కుత్లను కలుసుకోవడం,
కొనిన్చోటల్ డకాక్మొకీక్లు తినడం

వంటివనీన్ కలిసి రాజు గారికి జీవితం అంటే ఏమిటో బాగా నేరాప్యి. అలా తిరగడంవలల్ సంగీతానుభవానీన్

జీవితానుభవానీన్ కూడా పుషక్లంగా పొందగలిగారాయన. ఆ నాటక సమాజాలతోపాటు అనేక వూళుళ్ తిరిగారు.
రాజుగారికి సినిమా ఛానుస్ వచిచ్నటేట్ వచిచ్ మాయమైంది. శీర్మతి రమాజోషీ అనే ఆవిడ, రాజుగారికి తెలుసు. శోభనాచల సూట్డియోలో
హారోమ్నిసుట్ ఉదోయ్గం ఖాళీగా వుందని, ఉతాస్హం ఉంటే వెంటనే బయలేద్రి రమమ్ని ఆవిడ రాజు గారికి టెలిగార్మ ఇచిచ్ంది. సినిమా ఉతాస్హం అనన్ది
రాజుగారిలో వునాన్ - ఆ టెలిగార్మ చూసి, అంతకంటె తొందరగా తాను మదార్సు పరుగెతత్లేకపోయారు. పోర్గార్మస్ వుండడంవలల్ కొదిద్రోజులు ఆలసయ్ంగా
మదార్సు చేరుకోవడంతో ఆ ఉదోయ్గం భరీత్ అయిపోయింది. రాజుగారు నిరుతాస్హపడాడ్రు. అయితే ఏం చెయాయ్లి ? ’ఎలాగూ మదార్సు చేరుకునాన్ను
కాబటిట్ ఇకక్డే ఎకక్డో ఓ పర్యతన్ం చేదాం' అనన్ పటుట్దలతో మదార్సులో వుండిపోయారు. కొనాన్ళళ్కు ’చందర్వంక’ అనే చితార్నికి టి. వి. రాజు సహాయ
సంగీత దరశ్కులుగా నియమింపబడాడ్రు. ఆ చితార్నికి నాళం నాగేశవ్రరావు సంగీత దరశ్కుడు. ముందే వచిచ్న ’సినిమా ఛానుస్' అలా ఆలసయ్ంగా ఆయనిన్
చితర్సీమలో పర్వేశపెటిట్ంది. ఆ తరావ్త ఆయన ’మనదేశం' చితర్ంలో ఆరగ్న వాయించారు; ’పలెల్టూరిపిలల్’ చితార్నికి ఆదినారాయణరావుగారి దగగ్ర
సహకార సంగీత దరశ్కునిగా చేరి మరింత అనుభవం గడించారు.
బి. ఏ. సుబాబ్రావుగారు “ టింగు రంగా " చితార్నిన్ ఆరంభిసూత్ టి. వి. రాజును ఆ చితార్నికి సంగీత దరశ్కుని చేశారు. అదే ఆయనకు మొదటి
చితర్ం. అయితే ఆ అవకాశంలో ఇంకో విశేషం కూడా వుంది. “టింగు రంగా” ను ’శాయ్మల' అనన్ పేరిట తమిళంలో కూడా ఆరంభించారు. తమిళ
చితార్నికి కూడా ఆయనే సంగీత దరశ్కుడు. అలా మొదటి ఛానుస్లోనే టి. వి. రాజు ’రెండు ఛానుస్లు' సంపాయించారు.
’శాయ్మల' చితర్ంలో ఓ ’ఘనత' కూడా జరిగింది. అందులో కీ, శే. తాయ్గరాజభాగవతార ముఖయ్ పాతర్ధారి. తాయ్గరాజభాగవతార గారు తాను
చితర్ంలో నటించే ముందు సంగీత దరశ్కుడెవరనన్ విషయానిన్ తెలుసుకుంటారు. ఎందుకంటే ఆయనకు ఎకుక్వగా పాటలు వుంటాయి కాబటిట్. పైగా,
ఆయనకు సరిపోయే సంగీత దరశ్కులు ఇదద్రే తమిళ పరిశర్మలో వుండేవారు. వారిదద్రూ కాకుండా, ఇంకొక రెవరయినా సంగీత దరశ్కతవ్ం ఇవవ్డానికి
భాగవతార అంత తొందరగా సమమ్తించేవారు కారు. అయితే, ఆ చితార్నికి టి. వి. రాజు సంగీత దరశ్కుడు. భాగవతార ఎరగని వయ్కిత్; పైగా అనుభవం
లేనివాడు; అంచేత తాయ్గరాజభాగవతార అభయ్ంతరం వుంటుందేమో నని రాజుగారు భయపడాడ్రు. కాని బి. ఎ. సుబాబ్రావుగారు "కొతత్ వయ్కిత్కి ఆవకాశం
ఇచాచ్ము. తెలుగులో రికారుడ్ చేసిన పాటలు వునాన్యి. మీరు వినండి. మీకు నచిచ్తే సరే సరి, లేకపోతే మీ యిషట్ం వచిచ్నటుట్ చేదాం" అనాన్రు.
భాగవతార సరేననాన్రు. ’టింగు రంగా’ చితార్నికి సంబంధించిన ’కవి కలముకు కళ కుంచెకు’ ’రాజా మహారాజా' అనన్ రికారడ్యిన పాటలను
ఆయన వినాన్రు. సంపర్దాయానికి కటుట్బడి, మధురంగా వునన్ ఆ పాటలు భాగవతార కు బాగా నచాచ్యి. టి. వి. రాజును ఆయన అభినందించారు.
అలా, మొదటి పర్య తన్ంలోనే రాజుగారికి అభినందనలు వచాచ్యిఅది నిజంగా ఘనతే ! తాయ్గరాజభాగవతార పాడిన 'రాజన, మహారాజన’ మునన్గు
పాటలు విశేష జనాదరణను పొందాయి.
’టింగురంగా" చితర్ం విడుదలతో, పాటలు జనాదరణ పొందడంతో రాజుగారికి మంచి పేరొచిచ్ంది.
ఆ తరావ్త ఆయన పిచిచ్పులల్యయ్, తోడు దొంగలు, జయసింహ మునన్గు అనేక చితార్లకు సంగీతదరశ్కతవ్ం వహించారు. పిచిచ్ పులల్యయ్
చితర్ంలో ’బసీత్కి పోయేటి ఓ పలెల్ టూరి వాడా' అనన్ పాటను-నేటి నిరామ్త వుండరీకాక్షయయ్ చేత పాడించారు. జయసింహ చితర్ంలోని ’జయజయ
శీర్రామా’ ’కొండమీద కొకిక్రాయి’ ’మనసైన చెలిపిలుపు’ ’ఈనాటి ఈహాయీ' మునన్గు పాటలనీన్ హిటట్యినటేట్ పాండురంగ మహాతయ్ం లోని 'హే కృషాణ్
ముకుందా మురారీ’ ’వనెన్ల చినెన్ల నెర' మునన్గు పాటలూ హిటట్యినాయి.
“సంపర్దాయానిన్ అనుసరిసూత్ చేసిన అనేక పాటలు జనాదరణ పొందుతాయని అనడానికి ఆ పాటలనీన్ సాక్షయ్ం." అంటారు రాజుగారు.
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గత సంవతస్రం విడుదలైన చితార్లోల్ 8 చితార్లు రాజుగారి సంగీత దరశ్కతవ్ంలో తయా రైన చితార్లు. అది ఘనత; అలాగే ఇవాళ ఆయనకు
వునన్ చితార్ల సంఖయ్ చూసుకుంటే కూడా ’ఘనత’గానే కనిపిసుత్ంది. ఉమమ్డి కుటుంబం, శీర్ కృషాణ్వతారం మొదలైన ఇటీవలి చితార్లోల్ని పాటల వరసలు
జనం మెచుచ్కునన్ వరసలు.
సినిమా నటునికి నటనానుభవం అవసరమైనటేట్, సంగీతదరశ్కునికి కూడా నాటకానుభవం అవసరమనీ, ఆ అనుభవమే పదాయ్లకు రాగాలను
ఏరాప్టు చెయయ్డంలోనూ, పాటలను అలల్డం లోనూ తనకు సహాయపడుతోందనీ ఆయన అంటారు. “ఇవాళ కొతత్ గాయనీగాయకుల అవసరం వునన్ది.
కొతత్గాతార్లకోసం అనేవ్షి సూత్ నే వునాన్ము. అయితే గొంతు వుంటే భావం పలకక, భావం వుంటే గొంతు పలకక, రెండూ వుంటే ’రేంజ' కుదరక , ఇలా
జరుగుతోంది. అయినా కొతత్గాతార్లు లభించగలవనే ఆశ నాకునన్ది." అనాన్రాయన.
టి. వి. రాజుగారు దాదాపు 60 చితార్లకు సంగీత దరశ్కతవ్ం వహించారు. వాటిలో కొనిన్ తమిళ చితార్లు కూడా వునాన్యి; కొనిన్ డబిబ్ంగ
చితార్లూ పునాన్యి. పురాణ, సాంఘిక, జానపద చితార్లనిన్ంటికీ రాజుగారు సంగీతం సమకూరాచ్రు; సమకూరుసుత్నాన్రు.
తాను సంగీతాభాయ్సం చేసినా, అంతకంటె ఎకుక్వగా తాను చేసిన కృషి, కృషితో లభించిన అనుభవం, పెదద్ల పోర్తాస్హం - పర్జాదరణ. ఇవే
తనను సంగీత దరశ్కునిగా నిలబెటాట్యనన్ది ఆయన నమమ్కం.
పాటకు సవ్రం ఏరప్రచడంలో ఆయన రెండు విధానాలనూ పాటిసాత్రు. ముందుగా తాను సవ్రం వేసేత్ రచయిత పాట రాసాత్రు; రచయిత పాట
రాసేత్ తరావ్త తాను సవ్రం అలుల్తారు.
"రెండూ విధానాలే. ఎపప్డు ఎలా అవసర మైతే అలా ఆ విధానానిన్ పాటిసాత్ను. " అంటా రాయన.
తికక్శంకరయయ్, గృహమే సవ్రగ్సీమ, ముగుగ్రు మరాటీలు, బాగాద్ద దొంగ, యస. వి. యస. వారి చితర్ం, రామకృషణ్ యన. ఏ. టి. వారి చితర్ం,
గోకుల పికచ్రస్ చితర్ం, పాండవుల బాలయ్కథ, తారాశశాంకం, దేవకనయ్ మునన్గు చితార్లు టి. వి. రాజు సంగీత దరశ్కతవ్ంలో తయారవుతునన్ చితార్లు.
ఆయన అనుభవానికీ, నమమ్కాలకూ, కృషికీ, ఈ చితార్లు కూడా తారాక్ణంగా వుండగలవనన్ నమమ్కం ఆయనకు గటిట్గా వుంది !
***
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