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ఇంజనీరింగ కోరుస్ చదువుతూ సంగీతం పటల్ అభిరుచితో, వచిచ్న 
అవకాశాలిన్ సదివ్నియోగం చేసుకునే నిమితత్మై మధయ్లోనే చదువుకి సవ్సిత్ 
వాచకం పలికేసి చితర్ పరిశర్మలో నేపథయ్ గాయకుడిగా జీవితానిన్ 
పార్రంభించి, కొనిన్ వేల పాటలు పాడడమే గాక ఎనోన్ బహుమతులు, 
ఎనెన్నోన్ సనామ్నాలూ  పొంది సుపర్సిదధ్ నేపధయ్గాయకుడిగా కీరిత్ పర్తిషట్లు 
ఆరిజ్ంచిన వారు ఎస.పి.బాలసుబర్హమ్ణయ్ం.  

అదేవిధంగా ఇంజనీరింగ చదువుతునన్ ఓ అబాబ్యి ... మళీల్ 
ఇనాన్ళల్కి గాయకుడిగా తెలుగు పేర్క్షకులకు పరిచయమయాయ్డు. 
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ఆ అబాబ్యి ఎవరో కాదు. నేటి సుపర్సిదధ్ చలనచితర్ సంగీత దరశ్కుడు, చకర్వరిత్ కుమారుడు శీర్నివాస చకర్వరిత్.  
మణిపాల లో  బి.ఇ. మూడో సంవతస్రం చదువుతునన్ శీర్నివాస చకర్వరిత్ మొటట్మొదటి సారిగా వేజెళల్ 

దరశ్కతవ్ంలో విడుదలైన ‘ఆడపిలల్లే నయం' చితర్ంలో ‘అకక్యయ్ పెళిల్కి అందాల పందిళుళ్' అనే పాటను పాడాడు. 
ఆ పాట రికారిడ్ంగ జరిగిన రోజున దరశ్కుడు జంధాయ్ల అకక్డకు రావడం, పాట వినడం జరిగిన తరావ్త 

‘బాబాయ .. అబాబ్య' చితర్ంలో ‘నీ రూపు పారాణి దీపం' అనే పాటను పాడించారు. 
అటు తరావ్త నటుడు గిరిబాబు సవ్ంత చితర్ం ‘రణరంగం’ లో పాట పాడడం జరిగింది. కాని చితర్ 

కథననుసరించి ఆ పాట అవసరం అంతగాలేని కారణంగా చితీర్కరించబడలేదు. 
కర్మంగా ‘శీర్మతికి మామీద కోపమెందుకు?’ ‘అందం ఆనందం' అనే రెండు పాటలను 

" వివాహ బంధం" చితార్నికి, ‘పువువ్మీద తుమెమ్ద ఆడె', ‘బావునాన్వా ... రమమ్ంటావా?’ ... అనే రెండు పాటలను 
'అరణయ్కాండ' చితార్నికి, ‘పరిచయం .. పరిచయం..' అనే పాటను 
'పరిచయం' చితార్నికి, ‘అరుణా .... అరుణా…’ అనన్పాటను ‘అరుణ కిరణం' చితార్నికి పాడాడు. 

‘నేను పాట నేరుచ్కోడానికి, పాడడానికి వెనుక మా నానన్గారి ‘ఇన సిప్రేషన’, మా తలిల్గారి పోర్తాస్హం 
ఎంతైనావునాన్యి’ - అనే శీర్నివాస చకర్పరిత్ని - ‘చితార్లలో పాటలు పాడే అవకాశం మీకు లభించడంలో మీ నానన్గారి 
పర్మేయం ఎంతవరకూ వుంది?’ - అని పర్శిన్ంచింది ‘విజయచితర్'.  

మా కాలేజీలో మూయ్జిక కాంపిటీషన లో  నేను పాడిన పాటకు మొదటి బహుమతి వచిచ్ంది. ఇదే విషయానిన్ నేను 
ఇంటికి ఫోన చేసి చెపేప్ంతవరకూ మా నానన్గారికి తెలీదు నేను పాటలు పాడతానని. అంతెందుకు ... ఆ రోజు వరకూ 
నేను సేట్జ ఎకిక్ పాడగలననన్ సంగతి నాకే తెలీదు.  

అయితే, ఆ రోజు నా పాటకు మొదటి బహుమతి రావడంతో నా గొంతు మీద నాకు నమమ్కం ఏరప్డింది. ఆ 
తరావ్త సెలవలోల్ ఇంటికి వచిచ్నపుప్డు ‘నేను సినిమాలోల్ పాటలు పాడతానని' మా నానన్గారికి చెపాప్ను. 

ముందు కొంత ఆశచ్రయ్పడినా, ఆ తరావ్త నానన్గారే ‘వాయిస టెసట్’ చేయించి చూశారు. వాయిస టెసట్ అయిన 
తరావ్త నేను పాడడం పార్కీట్సు చేశాను. డిగీర్ పూరత్యేయ్ంత వరకూ చితార్లలో పాడడం మా నానన్గారికి అంతగా ఇషట్ం 
లేదు. పూరత్యిన తరావ్త కూడా ఆయనంతట ఆయనే ననున్ ఎవరికీ ‘రెకమెండ' చెయయ్నని చెపేప్శారు' అని 
సమాధానమిచాచ్డు. 



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                          &çôd+ãsY    2021    

3    

"మరి, మీరు పాడిన పాటలనీన్ మీ నానన్గారి దరశ్కతవ్ంలోనే కదా! ఆయన పోర్తాస్హం లేకుండా ఎలా 
పాడగలిగారు? - అని అడిగినదానికి, ‘నేను ఇంతవరకూ పాడిన ఎనిమిది పాటలకూ సవ్రకరత్ మా నానన్గారే అయినా ఆ 
అవకాశం కలుగ జేసినది మాతర్ం మా నానన్గారు కాదు. ఆయా చితర్ నిరామ్తలు, దరశ్కులు నా చేత పాడించాలని 
సంకలిప్ంచడం, దానికి మా నానన్గారు అభయ్ంతరపరచక పోవడంవలల్ నేను పాడగలిగాను’ - అని సృషీట్కరించాడు.  

సుపర్సిదధ్ వీణావిదావ్ంసుడు సంగీతరావు వదద్ కాల్సికల మూయ్జిక ని అభయ్సిసూత్, మరో పర్కక్ హారోమ్నియం, గాతర్ం 
సాధన చేసూత్నన్ శీర్నివాస చకర్వరిత్కి ‘బాలూ’ ఇన సిప్రేషన కూడా కొంతవుందట.  

‘పరిశర్మలోని అందరు సంగీత దరశ్కుల సహాయ సహకారాలు లభిసేత్ మంచి గాయకుడిని కావాలనివుంది' అని 
ఆశించే శీర్నివాస చకర్వరిత్కి తవ్రలోనే మంచి అవకాశాలు లభించి మంచి గాయకుడిగా పేరు పర్తిషఠ్లు తెచుచ్కుని, తండిర్ 
వారసతావ్నిన్ పుణికి పుచుచ్కోగలడని ఆశిదాద్ం. 
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