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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

మధుర గాయకుని

ద గాథ..!

( జయచిత
ర్ – 1980, జనవరి
సంచిక నుంచి )

సినిమా సంగీతం పటల్ విశేషమైన ఆకరష్ణ ఏరప్రచి, తన గాన
మాధురయ్ంతో అశేష పర్జావాహిని ఆదరణను చూరగొనన్ కె.ఎల.సైగల
సినిమా సంగీత పర్పంచంలో అమరమూరిత్గా సుపర్సిదుధ్డు. సైగల
విశిషట్తను వివరించే ఈ వాయ్సానిన్ ఆయన వరథ్ంతి (18-180)సందరభ్ంగా యికక్డ పర్చురిసుత్నాన్ము.
*****
అతను చదువుకునన్ది పూరిత్గా వానాకాలం చదువు. అలల్రి
చిలల్రిగా తిరుగుతూ వుండేవాడు. పచచ్ని పొలాలోల్నూ నదీ తీరాలోల్నూ
ఎకుక్వ కాలం గడుపుతూ వుండేవాడు. ఐనా అతి చినన్ వయసులోనే కుటుంబానిన్ పోషించే బాధయ్త సీవ్కరించవలసి వచిచ్ంది. ఉదోయ్గం కోసం
జలంధర నుంఛి కలకతాత్ చేరుకునాన్డు. చాలా చోటల్ తిరిగాడు. ఉదోయ్గం కోసం అతను ఎకిక్ దిగని గడప లేదు. ఆఖరికి టైప రైటర అమేమ్
ఉదోయ్గం దొరికింది. అందులో అతను రాణించలేకపోయాడు. ఆ తరావ్త బటట్లమేమ్ ఉదోయ్గం చేపటాట్డు. అందులోనూ అంతే !
అయితే అదృషట్ం అతనిని వెతుకుక్ంటూ వచిచ్ంది. ఒక సంగీత సభలో అతను అనుకోకుండా పాడాడు. “ఇంతవరకూ ఈ గాయకుడు
ఎకక్డ దాకుక్నాన్డా?” అని అందరూ ఆశచ్రయ్పోయారు. ఆ రోజునే సైగల మధుర గాయకుడిగా అవతరించాడు !
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సంగీత పిర్యుల జాఞ్పకాలలో నిరంతరం జీవించే కుందన లాల సైగల జముమ్లో ఒక మధయ్ తరగతి కుటుంబంలో జనిమ్ంచాడు
(1901)! అయితే అతను పెరిగింది మటుకు జలంధర లో.
కలకతాత్ లోని పర్ముఖ సూట్డియో ‘నూయ్ థియేటరస్’ కు అధిపతి బి.యన.సరాక్ర. సూట్డియో ఇన-చారిజ్ జె.హెచ హఫీజ జీ. సరాక్ర కి
సైగల ని పరిచయం చేయడంతో భారతీయ చలనచితర్ పరిశర్మకి హఫీజ జీ సంగీత భిక్ష పెటాట్డని చెపాప్లి. అదే సమయంలో పర్ముఖ
సవ్రకరత్ గాయకుడు పంకజ మలిల్క సైగల పర్తిభని గురిత్ంచాడు. ఆయన పోర్తాస్హంతో కలకతాత్ రేడియో సేట్షన నుంచి సైగల గానం
మొదటిసారి పర్సారమయింది. సైగల పేరు ఒకక్సారి నలుగురినోట వినిపించింది. !
అంతవరకూ బెంగాలీ భాషలోనే చితార్లు నిరిమ్సోత్నన్ నూయ్ థియేటరస్ హిందీలోనూ చితార్లు నిరిమ్ంచడం ఆరంభించారు. నూయ్
థియేటరస్ దృషిట్లో పడిన సైగల ‘సెహగల కాశీమ్రి’ అనన్ పేరుతో ‘మొహబబ్త కే ఆన సూ’ చితర్ంలో నటించాడు. 1932 లో విడుదలయిన ఆ
చితర్ం అపజయం పొందింది. సైగల ఆ తరావ్త నటించిన రెండు చితార్లు ‘జిందాలాష’
‘సుబహ కా సితారా’ కూడా విజయవంతం కాలేకపోయాయి. సైగల ఇక చితార్లలో నటించడని. పరిశర్మలో సాథ్నం లభించదని
ఎందరో వాయ్ఖాయ్నించారు. అయితే ‘చండీదాసు’ విడుదలానంతరం నటుడిగా సైగల పర్తిభ మీద నూయ్ థియేటరస్ సంసథ్లోని పర్ముఖులకు
నమమ్కం పెరిగింది.
నటుడిగానే కాక గాయకుడిగా కూడా సైగల ‘చండీదాసు’ చితర్ంతో వెలుగులోకి వచాచ్డు. వెనువెంటనే వచిచ్న ‘దేవదాసు’తో సైగల
పేరు దేశమంతటా మారు మోర్గింది.
‘దేవదాసు’ లో సైగల పాడిన ‘బాలమ ఆయే...’ ‘దుఃఖ కే దిన’ పాటలను ఈ నాటికీ ఎవరూ మరచిపోలేదు. హిందీ ‘దేవదాసు’
చితర్ంలో దేవదాసుగా నటించిన సైగల బెంగాలీ ‘దేవదాసు’ చితర్ంలో చినన్ వేషం మటుకే వేశాడు. దేవదాసుగా బారువా నటించాడు.
బెంగాలీలో పాటలు మాతర్ం సైగల పాడాడు.
‘దేవదాసు’ తరావ్త సైగల ఎనోన్ చితార్లలో నటించాడు. ఎనోన్ పాటలు పాడాడు. ‘ఏక బంగాల్ బనే నయారా’ (పెర్సిడెంట), ‘బాబుల
మొరా’ (సీట్ర్ట సింగర), ‘కిసేన్ యేసబ ఖేల రచాయా’ (ధరీత్మాత), ‘సోజా రాజకుమారీ సోజా’ (జిందగీ), ‘దో నైనా మత వారే’, (మేరీ
బహన), ‘దియా జలావ’ (తాన సేన), ‘జబ దిల హీ టూట గయా’... హమ జీకే కాయ్ కరేంగే’ (షాజహాన) వంటి పాటలు ఒకక్ సైగలే
పాడగలడనిపించే మధుర గీతాలు. ఆ చితార్లు విజయవంతం కావడానికి సైగల పాడిన ఈ పాటలే పర్ధానమైన కారణం అని
చెపుప్కోవచుచ్ను.
సైగల పాడిన పాటలు పైరవేట రికారుడ్లుగా ఎనోన్ వెలువడాడ్యి. వాటిలో మీరాజ్ గాలిబ ‘నుకాత్ చీన హై’ ఘజల సైగల కి ఎంతో కీరిత్
తెచిచ్ంది.
సైగల పాడిన పాటల వివరాలు చెపాప్లంటే ఒక గర్ంథమే వార్యవలసి వసుత్ంది. అయితే ఇంత గొపప్ గాయకుడు మదయ్పానానికి
బానిసై పోయాడు. తలిల్ మరణంతో సైగల ఎంతో కుర్ంగిపోయాడు. చివరి రోజులోల్ సైగల తీవర్మైన అనారోగయ్ంతో బాధపడాడ్డు. జీవితంలో
కర్మమైన పదద్తులు ఏవీ సైగల పాటించలేదు. షూటింగ కి వేళకి చేరుకోలేకపోయే వాడు. అదీ అతి కషట్ం మీద వచేచ్వాడు.
తన అవసరాలు గమనించకుండా సైగల శకిత్కి మించి దానధరామ్లు చేసేవాడు. ఆయన ఎపుప్డూ పేరుకోసం పార్కులాడలేదు.
సూట్డియోలో పని చేసే లైట బాయస్ కు, తకిక్న చినన్ కారిమ్కులకు సైగల అడిగింది లేదనకుండా ఇచేచ్వాడు. మిగిలిన వారికనాన్ తాను గొపప్
అనే అహం సైగల లో ఏమాతర్మూ వుండేది కాదు !
తెర మీద సైగల దేవదాసుగా నటించాడు. దేవదాసు తార్గి నాశనమయాయ్డు. కానీ, నిజజీవితంలో సైగల దేవదాసును మరిపించాడు.
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ఆఖరి రోజులోల్ రికారిడ్ంగ సమయంలో సైగల పర్తి ‘టేక’ ముందు కొంత విసీక్ పుచుచ్కుని పాట పార్రంభించేవాడు. ‘షాజహాన’
చితర్ంలో సైగల పాడిన పాటలు గొపప్ హిట అయాయ్యి. సైగల ఆ చితర్ంలో పాటలు పాడినపుప్డు తాగకుండా ఉండమని కోరాడు ఆ చితర్
సంగీత దరశ్కుడు నౌషాద. ఆయన మాట పర్కారం తార్గకుండానే ఆ పాటలు అదుభ్తంగా పాడాడు సైగల. భవిషయ్తుత్లోనూ ఇదే పంథాను
అనుసరించమని నౌషాద పేర్మతో సైగల కు సలహా చెపాప్డు.
ఆయన మాటలోల్ని సతాయ్నిన్ గర్హించినా “ఇక లాభం లేదు... నౌషాద జీ.... నేను తార్గుడు మానలేను. మనం ఇదివరకే కలుసుకుని
వుండి ఉంటే నేను ఇంకొక ‘కుందన’ ను అయేయ్ వాడిని!” అనాన్డు సైగల నౌషాద తో. (‘కుందన’ అంటే మేలిమి బంగారం అని అరథ్ం!)
సైగల కర్మకర్మంగా కీష్ణించడం పార్రంభించాడు. భయంకరమైన వాయ్ధి అతనిని ఆవరించింది. ఐనా ఆఖరి రోజు వరకూ కుటుంబ
సభుయ్ల అవసరాలు అతను గమనిసూత్నే వచాచ్డు.
1947 జనవరి 18 న సైగల జలంధర లో మరణించాడు. అతని మరణ వారత్ను ఆలిండియా రేడియో పర్సారం చేసింది. సంగీత
పిర్యులు ఆ రోజున దుఃఖ సాగరంలో మునిగిపోయారు !
సైగల ‘జీవితగాథ’ను ‘అమర సైగల’ పేరిట చలన చితర్ంగా బి.యన.సరాక్ర నిరిమ్ంచారు. సైగల నటించిన చితార్లలోని
సనిన్వేశాలు, అతను పాడిన పాటలు ‘అమర సైగల’ చితర్ంలో వునాన్. ఆ చితర్ం సైగల కి పూరిత్ నాయ్యం మటుకు కలిగించలేదు.
సైగల మరణించాడు. అయితే సైగల సవ్రానికి మరణం లేదు. అది వినిపిసూత్నే వుంటుంది. పర్జల హృదయాలోల్ ఆ సజీవ సవ్రం
కలకాలం జీవిసూత్నే వుంటుంది.
★★★
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