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ఎ . .  ఎ. .   

(  1983    ణ) 
 చలన చితార్లకు పార్ణపర్తిషట్ చేసేశాఖ శబద్గర్హణ శాఖ. ఓ శాఖలో విశేషానుభవం గడించిన పర్ముఖులు 

ఎస.పి.రామనాధన ఎ.ఆర. సావ్మినాధన తమ రంగానికి సంబంధించిన కొనిన్ అంశాలను ఈ శీరిష్కలో వివరిసుత్నాన్రు. 
PPP

ఎ.ఆర. సావ్మినాథన 
పధాన్లుగు సంవతస్రాల కిర్తం.. 
సినిమాలోని సౌండ రికారిడ్ంగ కు గల పార్ముఖాయ్నిన్. అందులో నాకునన్ 

ఉతాస్హానిన్ పురసక్రించుకుని విజయా పొర్డక్షనోస్ల్ ఆ శాఖలో అపెర్ంటీస గా 
పర్వేశించాను. కొంత అనుభవానిన్ సంపాయించాక తొలిసారి శబద్గార్హకుడిగా నేను పని 
చేసిన చితర్ం 'పరోపకారం', ఆ తరావ్త సుమారు వెయియ్ చితార్లకు శబద్ గార్హకుడిగా పనిచేశాను. పదివేల పాటలకు పైగా 
రికారడ్ చేశాను. ఇవాళ ఈ సిథ్తిలో నేనునాన్నంటే, ఆ 'కెర్డిట' అంతా నాగిరెడిడ్గారికి, వారి కుటుంబ సభుయ్లకే 
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చెందుతుంది. ఇంత అనుభవం సంపాయించినా, ఈ శాఖలో నేరుచ్కోవాలిస్ంది ఇంకా చాలా వుందనే నా అభిపార్యం. 
కారణం శబద్గర్హణం సాంకేతికంగా ఎనెన్నోన్ మారుప్లను సంతరించుకుంటూ, అభివృదిద్ చెందుతూనే వుంది. 

సంగీతానికి భాషాభేదం లేదు. నేనెనోన్ భాషల పాటలు రికారుడ్ చేశాను. పర్ముఖ సంగీత దరశ్కులు అందరి 
పాటలూ నా పరయ్వేక్షణలో రికారడ్యాయ్యి. ఇవాళ అఖిల భారతీయ ఖాయ్తిని ఆరిజ్ంచిన ఎస.పి బాలసుబర్మణయ్ం, తొలి 
సినిమా పాట( శీర్ శీర్శీర్ మరాయ్దరామనన్' చితర్ం కోసం ఎస.పి.కోదండపాణి సంగీత దరశ్కతవ్ంలో) నేనే రికారుడ్ చేశాను. 
ఆ పాట నాకు తెలిసిన వారికి వినిపించి, బాలును పరిచయం చేసేత్ "ఇంత సనన్గా వునన్ కురార్డా అంత ఘనంగా 
పాడాడు?" అని ఆశచ్రయ్పోయారు. 'పిటట్కొంచెం...కూత ఘనం' అనాన్ను. 

ఒకోసారి శబద్గర్హణంలో చినన్ చినన్ ఇబబ్ందులు కూడా ఎదురవుతుంటాయి. వాటిని సరిదిదద్డానికి 
సమయసూఫ్రిత్ కూడా అవసరమవుతుంటుంది. ఒక సందరభ్ంలో ఎస.జానకిగారి పాటను రికారుడ్ చేసుత్నాన్ను. ఆ పాటకు 
మూయ్జిక టార్క ముందే వుంది. పాట పాడడం పూరత్యిన తరావ్త ఒక చోట 'తలుపు' అనడానికి బదులుగా 'లొలుపు' 
అనన్టుల్గా వినబడుతోంది. నేను ఆ సంగతి చెబితే 'నేను తలుపు అనే అనాన్ను' అనాన్రు జానకిగారు. రెండు మూడుసారుల్ 
పాట విని చూసేత్, సరిగాగ్ ఆమాట వచేచ్చోట మరో వాయిదయ్ శబద్ం కలిసిపోతూ వుండడం వలల్ అలా అవుతుందని 
అరధ్మైంది. అపుప్డు ఆ వాయిదయ్పు శబాద్నిన్ మాతర్ం తీసేసి, ఆ సాథ్నంలో ఆ పదం సరిగాగ్ వచేచ్లా చేశాను. ఆ పర్యోగానిన్ 
అందరూ మెచుచ్కునాన్రు. 

కె.వి.మహదేవన గారి సంగీత దరశ్కతవ్ంలో 'శంకరాభరణం' వంటి గొపప్ సంగీత భరిత చితార్నికి నా 
పరయ్వేక్షణలోనే పాటలు రికారడ్యాయ్యి. ఆ పాటలు వినన్ తరావ్త "తెలుగు సినిమాలో కరాణ్టక సంగీతానిన్ ఇంత 
నిరుధ్షట్ంగా పర్వేశపెడుతునాన్రు. ఏటికి ఎదురీదినటల్వుతుందేమో" అనన్ సంశయానిన్ దరశ్కులు కె.విశవ్నాధ గారితో 
వెలిబుచాచ్ను. "పాటలతో సినిమా చూసి అపుప్డు మీ అభిపార్యం చెపప్ండి" అనాన్రాయన. ఆ చితర్ం ఘనవిజయం 
సాధించిన తరావ్త విశవ్నాధ గారిలోని ఆతమ్ విశావ్సానికి నాకు ఆశచ్రయ్ం కలగడమేకాక, అలాంటి చితార్నికి 
పనిచేసినందుకు ఆనందం కూడా కలిగింది. 

శబద్గర్హణశాఖ ఈనాడు ఎంతగానో అభివృదిద్ చెందింది. ఐతే, కొనిన్ చితార్లను చూసినపుప్డు, మనవారు శబాద్నికి 
గల పార్ధానాయ్నిన్ సమగర్ంగా ఉపయోగించుకోలేకపోతునాన్రేమోననే సందేహం నాకు కలుగుతూ వుంటుంది. సినిమా 
సాంకేతికంగా అభివృదిద్ చెందుతోంది. నిజమే. కానీ ఆ సాంకేతికాభివృదిద్ సృజనాతమ్కంగా కూడా చితార్లలో కనిపించాలి. 
అపుప్డే మనం నిజంగా అభివృదిద్ని సాధించినటట్వుతుంది. 
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ఎస.పి.రామనాథన 
ఏకాగర్త, ఓరుప్ - ఈ శాఖాధిపతులకు తపప్నిసరిగా వుండి తీరాలి. ఒకోసారి పదిహేను 

టేకస్ తీసినా, పాట ఓకే కాదు. అలాంటి సందరాభ్లలో ఏ మాతర్ం సహనానిన్ కోలోప్యినా 
పాటకు అనాయ్యం జరిగే పర్మాదం వుంది. 'తేన కినన్ం' అనే తమిళ చితార్నికి పాట 
రికారిడ్ంగ లో అలా ఓరుప్కు చినన్ పరీక్షలాంటి పరిసిథ్తి ఏరప్డింది. ఐనా నేను సహనానిన్ 

కోలోప్వడం జరగలేదు. ఆ చితార్నికి సంగీత దరశ్కులు శంకర - గణేశ. ఆ రోజు మధాయ్హన్ం 'లంచ' అయిన తరావ్త 
రికారిడ్ంగ థియేటర కు వెళేళ్సరికి నా సీటోల్ ఒక చీటీ రాసి వుంది. అందులో "అనాన్.. మీకు ఎపుప్డైనా కోపం అనేది వసేత్, 
దయచేసి ఆ సంగతి మాకు ముందుగా తెలియజేయండి. కోపం వచిచ్నపుప్డు మీరెలా వుంటారో చూడాలని చాలాకాలంగా 
మా కోరిక భవదీయులు శంకర - గణేశ" అని రాశారు ఆ సంగీత దరశ్కదవ్యం. అదృషట్వశాతూత్ ఇంతవరకు నా 
ఓరుప్కు అంతటి కఠినమైన పరీక్ష ఏదీ రాలేదు. 

విశేషమైన సాంకేతిక పరిజాఞ్నం, సహనంతోపాటు అపర్మతత్త కూడా ఈ శాఖలో చాలా అవసరం. ఒకసారి నేను 
గోలెడ్న సూట్డియోలో శబద్గార్హకుడిగా వునన్పుప్డు ఈ సంఘటన జరిగింది. 'అకాక్ - తంగై ' అనే తమిళ చితార్నికి 
రీరికారిడ్ంగ చేసుత్నాన్ము. ఆ రోజు 'వరక్' పూరత్యి, అందరం ఇళళ్కు బయలేద్రడానికి సిదద్ంగా వునాన్ము. నేను నా 
సహాయకుడితో 'ఇంటర కమ'లో 'అంతా ఓకే కదా' అనాన్ను. నాకే జవాబూ రాలేదు. ఒక సహాయ దరశ్కుణిణ్ పిలిచి, 
కాబిన లోకి వెళిళ్ మా వాణిణ్ చూసి రమమ్నాన్ను. ఆ సహాయ దరస్కుడు వెళిళ్న రెండు నిమిషాలోల్ కంగారుపడుతూ వచిచ్ 
"సార మీవాడు 'సివ్చ' ఆన చేయకుండా, చాలాసేపటినుంచీ లోపల నిదర్పోతునాన్డు" అని చెపాప్డు. నాకు గుండె 
గుభేలుమంది. వెంటనే ఇళళ్కు వెళిళ్పోతూవునన్ సంగీత దరశ్కుణిణ్ ఆరెక్సాట్ర్ వాళళ్ను పిలిపించి, రికారుడ్ కాని ఆ ఒక రీలుకు 
మళీళ్ నేపధయ్ సంగీతం లేకుండానే తయారయియ్ంది. దానివలల్ చితార్నికి ఎంత నషట్ం? అంచేత శబద్గర్హణంలో ఏకాగర్త, 
శర్దద్, అపర్మతత్త కూడా పర్ధాన పాతర్ వహిసాత్యి. 
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