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సినిమాకి కథ ఎంత ముఖయ్మో, పాటలు, సంగీతం కూడా అంతే 

ముఖయ్ం. అరవయేయ్ళల్ సుదీరఘ్ చలనచితర్ చరితర్ని పరిశీలించి చూసేత్, 
సినిమాల పేరుల్ గురుత్ ఉనాన్, లేకపోయినా వాటి లోని పాటలు మాతర్ం 
మన హృదయాలోల్ పీఠం వేసుకునన్వి అనేకం ఉనాన్యి. నేటికీ కొనిన్ కొనిన్ 
పాటలిన్ గురుత్కు తెచుచ్కుని మనలో మనం పాడుకునే సందరాభ్లు 
అనేకం. మన దేశంలో ' పాట'కి ఒక పర్తేయ్కమైన గురిత్ంపు ఉందనడానికి 
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ఇదొకక్టే నిదరశ్నం. 

ఒక పాట బహుళ పార్చురయ్ం పొందాలంటే దాని వెనుక ఎంతో మంది కృషి ఉండాలి. ఉంటుంది కూడా! ఆ కృషే 
గాని లేకపోతే ఎంత మంది ఎంత శర్మపడినా అది బూడిదలో పోసిన పనీన్రులా, వృధా అవుతుంది. 

సాధారణంగా రంగసథ్లం మీద కచేరీలో ఒక పాట పాడితే, శోర్తలు ఆ పాట విని బావుంటే బావుందని, లేకపోతే 
లేదని మనసులోనే అనుకుని, బయటికి వెళిల్న తరావ్త చరిచ్ంచుకుంటారు. కానీ, సినిమా పాట విషయంలో అలా కాదు. 
ఇకక్డ సంగీత దరశ్కుడిని, రచయితని, దరశ్కుడిని .... ఆ తరావ్త సినిమా చూసే పేర్క్షకులనీ రంజింపజేయాలి. 

సంగీత దరశ్కుడు, రచయిత, దరశ్కుడు ఆమోదిసేత్ తపప్ 'పాట' పేర్క్షకుల సమక్షంలోకి వెళల్దు. ఒకసారి పేర్క్షకుల 
మధయ్కి వెళిల్న పాట వారి ఆమోదం కూడా పొందితేనే గాని ఆ పాటకి గురిత్ంపు ఉండదు. పాటకి గురిత్ంపు లభించనపుప్డు 
పాడిన వారికీ గురిత్ంపు లభించదు. 

అంచేత, అందరూ అనుకుంటునన్టుట్గా సినిమాలోల్ పాటలు పాడడం అంత తేలిక కాదు. ఒకోక్సారి ఎంతో 
అనుభవజుఞ్లైన గాయనీ గాయకులకు సైతం “ఈ పాట నేను పాడగలనా?”,  “పాడి శోర్తలను మెపిప్ంచగలనా?” “ఒక 
వేళ నేను సరిగా పాడలేకపోతే..”. అనే సందేహాలు కలగడమూ, మనసుని కలవర పరచడమూ కదుద్. అటువంటి 
సందరాభ్లోల్ గాయనీ గాయకులు మానసికంగా చాలా వయ్ధకి గురి అవుతూంటారు. సరిగాగ్ అలాంటి అనుభవాలే నాకు 
రెండు సందరాభ్లోల్ ఎదురయాయ్యి. 

దాదాపు పదేళల్ కిర్తం ... ఓ రోజు సుపర్సిదధ్ దరశ్కులు కె. విశవ్నాథ గారి నుండి కబురొచిచ్ంది. ‘సాగర సంగమం' 
చితర్ంలో ఓ పాట పాడాలి. రికారిడ్ంగ థియేటర కి రమమ్నమని. విశవ్నాథ గారి చితర్ంలో పాట పాడడం అనగానే ముందు 

కొంచెం భయం వేసింది. ఎందుకంటే ఆయన చితార్లోల్ని పాటలు దాదాపు అనిన్ శాసతరీయ సంగీత ధోరణిలో వుంటాయి. 
నాకు మామూలు పాటలు పాడడమే సరిగాగ్ రాదు. పైగా నాకు శాసతరీయ సంగీతంలో పర్వేశం గానీ, అనుభవంగాని లేవు. 
నిజం చెపాప్లంటే, అసలు నేను సినిమాలోల్ పాటలు పాడతానని ఎనన్డూ ఊహించలేదు. 

ఒకసారి మా అనన్యయ్ బాలూ గారితో కలసి రికారిడ్ంగ థియేటర కి వెళాల్ను. అకక్డ పర్సిదధ్ సంగీత దరశ్కులు 
చకర్వరిత్గారు ఉనాన్రు. ఆయన ననున్ చూసి .. "ఏమామ్ నువువ్ కూడా సినిమాలోల్ పాడతావా!" అనాన్రు. తమాషాగా, 
నవువ్తూ. ఆ క్షణంలో నాకు సిగూగ్, భయమూ కలిగాయి. ఐతే, ఈ సంఘటన జరిగిన కొదిద్ రోజులకే నాకు సినిమాలోల్ 
పాటలు పాడే అవకాశం రావడం, అపప్టి నుంచీ అడపాదడపా, ‘హాబీ' గా పాటలు పాడడం పార్రంభించాను. 
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ఇలా ఉండగా ఓ రోజు విశవ్నాథ గారు ననున్ 'సాగర సంగమం' చితర్ంలో నటించమని అడిగారు. నేను 
‘ససేమిరా’ చెయయ్ననాన్ను. ఆయన మరింత పటుట్బటిట్ - 'మంచి పాతర్మామ్! మిస అవకు' అని ఎంతగానో నచచ్జెపిప్ 
ఒపిప్ంచాలని చూశారు. అయినా నేను ఒపుప్కోలేదు. చివరకి ఆయన మా అనన్యయ్తో మాటాల్డి, అనన్మయయ్ దావ్రా నా 
చేత ఒపిప్ంచారు. అనన్యయ్ విశవ్నాథ గారికి ఇచిచ్న మాట కాదనడం తపప్ని – చివరికి ఆ చితర్ంలో నటించడానికి 
అంగీకరించాను. 

అలాంటిది - ఇపుప్డు పాట కూడా పాడమంటునాన్రేమిటి? - అని ఒకింత ఆశచ్రయ్పోయాను. అంతలోనే డైరవర 
కారు తీసుకురావడం – నేను కారోల్ రికారిడ్ంగ ధియేటర కి బయలేద్రడం జరిగింది. 

రికారిడ్ంగ థియేటరోల్కి వెళిల్న తరావ్త ననున్ ఆశచ్రాయ్నికి గురిచేసిన మరో సంఘటన ఏమిటంటే ... దరశ్కులు 
విశవ్నాథ, సంగీత దరశ్కులు ఇళయరాజా గారల్తో పాటూ మా అనన్యయ్ కూడా అకక్డ వుండడమే. 

నేను ఆశచ్రయ్ంలోంచి తేరుకోక ముందే మా అనన్యయ్ నా దగగ్రకొచిచ్, ‘శైలా! ఇది చాలా అదుభ్తమైన పాటమామ్ 
సినిమాలో నీ మీద చితీర్కరించబోయే పాట ఇది. ముందు ఈ పాటని వేరొక గాయని చేత పాడించాలని అనుకునాన్రు. 
కానీ, నువూవ్ సినిమాలోల్ పాటలు పాడుతునాన్వు కదా! అంచేత నీ మీద చితీర్కరించబోయే ఈ పాట నీ చేతనే పాడిసేత్ 
ఇంకా బావుంటుందని విశవ్నాథ గారు, ఇళయరాజాగారు అనాన్రు. అందుకే పిలిపించాము’ - అనాన్రు. 

మామూలుగా పాట పాడాలంటేనే ఒక విధమైన జంకు ఉండేది అపప్టోల్.  పైగా వేరొక గాయని పాడాలిస్న పాట 
నేను పాడాలిస్ రావడం అనుకోకుండా జరిగిన సంఘటనే అయినా, నాకు కొంచెం ఇబబ్ందిని కలిగించింది. ఐనా, ఆ 
పరిసిథ్తిలో నేను కాదని ఎలా అనగలను? 'సరే'ననాన్ను. 

కొంత సేపటికి పాట కాగితాలు నాకు ఇచాచ్రు. 'ఆరెక్సాట్ర్ అంతా రెడీ! నువువ్ పాడడమే ఆలసయ్ం. సాహితయ్ం 
ఒకక్సారి చదువుకోమామ్' అనాన్రు విశవ్నాథ గారు. 

సాహితయ్ం ఒకసారి చదువుకునాన్ను. 'వేదం అణువణువున నాదం' అనే పాట అది. పాడడానికి పర్యతిన్ంచాను. 
ఒకసారి .... రెండుసారుల్ ... మూడు సారుల్ ... ఊహుఁ ...... నావలల్ కాలేదు. పాట నా నోటికి పటుట్బడడం లేదు. ముందే 
చెపాప్నుగా! మామూలు పాటలు పాడడమే అంత సరిగారాదు అని. ఇక శాసతరీయ సంగీత బాణీలో సాగే ఈ పాటని 
పాడాలంటే నా తరమా! 
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ఆ రోజు ఉదయం 9 గంటల నుంచీ సాయంతర్ం వరకూ అలా పర్యతిన్సూత్నే ఉనాన్ను. అయినా నా వలల్ కావడం 
లేదు. సరిగా పాడకపోతే విశవ్నాథ గారూ, ఇళయరాజా గారు ఎకక్డ తిడతారోననన్ భయం ఒక పర్కక్. మరో పర్కక్ మా 
అనన్యయ్. మా అనన్యయ్ ఎదురుగా ఉంటే నాకు నోటోల్ంచి మాటే రాదు. ఇక పాట ఎలా పాడగలను? 

ఇలా నేను భయాందోళనల మధయ్ ఊగిసలాడుతూంటే తమిళంలో ‘ఎనన్మామ్! రెడీయా’ (ఏమామ్ రెడీయా) అని 
ఇళయరాజా గారు ఇంకో పర్కక్ నుంచి తొందర చేసుత్నాన్రు. 

ఇక నా పరిసిథ్తి ఎలా ఉంటుందో ఒకక్సారి ఊహించుకోండి! ఒళల్ంతా ముచెచ్మటలు పటేట్శాయి. కాళూల్, చేతులు 
వణకి పోతునాన్యి. ఏం చెయాయ్లో తెలీని అయోమయావసథ్లో- బితత్ర చూపులు చూడడం పార్రంభించాను. 

అపుప్డు అనన్యయ్ నా దగగ్రకి వచిచ్, "ఏంటమామ్ శైలా, ఏంటి నీ పార్బల్మ?" అని అడిగారు. 

‘నాకు శాసతరీయ సంగీతం రాదు. అలాంటి పాటలు నేను పాడలేనని నీకు తెలుసు కదా! అలాంటపుప్డు ఈ పాటని 
వేరే వాళల్ చేత పాడించకూడదా, అనన్యాయ్' అనాన్ను పార్ధేయ పూరవ్కంగా. 

అపుప్డు అనన్యయ్ చిరునవువ్ నవివ్, “సవ్రం, రాగం బాగుండాలంటే శాసతరీయ సంగీతం నేరుచ్కోవాలి అంటాను, 
అదే గాని నువువ్ నేరుచ్కుని ఉంటే నీకీనాడు ఇంత భయం ఉండేది కాదు'  అని “సార, ఈ పాట శైలా రేపు పాడుతుంది. 
ఇపుప్డు ‘నెరవ్స’గా ఫీలవుతోంది. ఇలాంటి పరిసిథ్తిలో పాడించినా మనం అనుకునన్' ఎఫెకట్' రాదు. మీకభయ్ంతరం 
లేకపోతే రేపు పాడిదాద్ం" అని విశవ్నాథ గారికీ, ఇళయరాజా గారికీ చెపాప్రు. 

'ఏం ఫరవాలేదు. రేపే పాడిదాద్ం' అనాన్రు వారిదద్రూ. 

ఆ క్షణంలో నేను పొందిన ఆనందం ఇంతా అంతా కాదు. ఎగిరి గెంతెయాయ్లనిపించింది. అంతలా మనసు 
తేలికయింది. వెంటనే అనన్యయ్తో పాటు కారోల్ ఇంటికెళిల్, ఆ రోజు రాతర్ంతా ఆ పాటని దాదాపు నలభైసారుల్ ‘పార్కీట్సు’ 
చేశాను.  

మరాన్డు ఉదయం రికారిడ్ంగ థియేటర లో భయం భయంగానే పాడేశాను. గమమ్తేత్మిటంటే. మొదటి రోజు 
అంతగా భయపడిన నేను ఆ మరునాడు అదే పాటని మొదటి టేక లోనే ఓకే అయేయ్టుట్ పాడాను. 

ఆ తరావ్త, 'ఓస ఇంతేనా! దీనికేనా నేను అంత భయపడాడ్ను' అనుకునాన్ను. అంతకుముందు నాలో ఉనన్ భయం 
ఆనాటితో పూరిత్గా తొలగిపోయింది. 
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అయితే అలా జరగడానికి పరోక్షంగా మా అనన్యయ్ సహాయమూ ఎంతో ఉంది. అది ఎలాగంటారా .... ఆ రోజు 
ఆయన రికారిడ్ంగ దగగ్రకి రాకపోవడమే! 

రంగసథ్లం మీద కచేరీలోల్ లలిత గీతాలు పాడేసి, సినిమాలోల్ పాడగలం అనుకుని సినిమాలోల్ పర్వేశించిన వారిలో 
చాలామంది పైకి రాలేకపోవడానికి కారణం - శాసతరీయ సంగీతంలో తగినంత పర్వేశం లేకపోవడమే ననన్ సతయ్ం 
బోధపడింది. శాసతరీయ. సంగీతం ... అందులోనూ కరాన్టక సంగీతంలో బాగా పర్వేశం సంపాదించిన వారు ఎలాంటి 
పాటలనైనా అవలీలగా పాడగలరు అనే సతాయ్నిన్ తెలుసుకునాన్ను. 

ఈ సంఘటన తరావ్త వెంటనే మా అనన్యయ్ ననున్ సుపర్సిదధ్ శాసతరీయ సంగీత విదావ్ంసులు మంగళంపలిల్ 
బాలమురళీ కృషణ్ గారి వదద్ శాసతరీయ సంగీతం నేరుచ్కొమమ్ని పంపారు. ఆ నాటి నుండి - ఈ నాటి వరకూ ఆయన వదద్ 
శాసతరీయ సంగీతానిన్ అభయ్సిసూత్నే ఉనాన్ను. 

నేనీనాడు మంచి గాయనిగా పేరు తెచుచ్కోవడానికి, పరిశర్మలో సిథ్రపడడానికి పర్సిదధ్ గాయనీమణులు పి. సుశీల, ఎస.  
జానకి గారుల్ కారణం అని చెపాప్లి. వారిదద్రే నాకు ఇనిస్ప్రేషన." ఇది నా చలనచితర్ జీవితంలో కిల్షట్మైన తొలి ఘటట్ం. 

ఇక రెండో సంఘటన ..... 

మా అనన్యయ్కి, సుపర్సిదధ్ హిందీ చలనచితర్ నేపథయ్ గాయని లతా మంగేషక్ర గారికి ‘పినన్మనేని 'అవారుడ్ 
లభించినపుప్డు బహుమతి పర్దానోతస్వానికి నేను వెళాల్ను. అపుప్డు, ఆ సభలో హఠాతుత్గా మా అనన్యయ్, 'మధుమతి' 
(హిందీ) చితర్ంలో లత గారు గానం చేసిన 'ఆజారే పరదేశి' అనే గీతానిన్ ననున్ పాడమనాన్రు. నాకు గుండె దడ 
పార్రంభమైంది. 

ముందు చెపప్కుండా, అపప్టికపుప్డు హఠాతుత్గా అంత గొపప్ గాయని పాడిన 'పాపుయ్లర' పాటని - ఆవిడ 
సమక్షంలో, సభికుల ముందు పాడమనడంతో నాకు విపరీతమైన భయం కలిగింది. ఎలా పాడడమా? అని 
ఆలోచిసుత్నాన్ను. అంతలోనే అనన్యయ్ - ‘ఏం భయం లేదు. పాడు' అని పోర్తాస్హించారు. 

'సరే! ఇక కాదంటే బాగోదని’ ఎలాగోలా పాడేశాను. పాట పాడడం పూరిత్ అయిన తరావ్త లతగారు ననున్ 
దగగ్రకు తీసుకుని ‘చాలా బాగా పాడావమామ్' అని అభినందించారు.  

ఏం చెపాప్లో తెలీక - ‘నేను బాగా పాడటమేమిటండీ! నిజానికి మీరు మధురంగా పాడిన పాటని నేను ఖూనీ 
చేసేశాను’,  అనాన్ను ఆవిడతో. 
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అపుప్డు ఆవిడ ‘బాలు చెలెల్లివని చెపప్డం కాదు. నిజంగానే ఈ పాటని నువువ్ బాగా పాడావు. నీకు మంచి 
భవిషయ్తుత్ ఉందమామ్' అని ఆశీరవ్దించారు. ఆ క్షణంలో నాకు తెలియకుండానే నా కళుల్ చెమరాచ్యి.   

   
★★★  
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