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''ആപാെ്ടൊന്ന് പാെിത്തരുമോ?'' മ ാദ്യം മകട്ട് പകച്ചുമപായിരിക്കണം 65 കാരിയായ വീട്ടമ്മ. കുറച്ചു
മനരം േിണ്ടാടത നിന്ന മേഷം ക്ഷോപണസവരത്തിൽ അവർ പറഞ്ഞു : ''വരികളും ഈണവു ം േരിക്ക്
ഓർമ്മവരുന്നില്ല. വർഷം കുടറയായില്മല? എങ്കിലു ം ശ്രേിച്ചുമനാക്കാം. ടതറ്റിപ്മപായാൽ
ടപാറുക്കണം...'' നാലര പതിറ്റാണ്ടു േു ൻപ് താൻ ടറമക്കാർഡ് ട യ
ത പാട്ടിന്ടറ വരികൾ ഓർമ്മയിൽ
നിന്ന് വീടണ്ടെുത്ത് മ ാണിലൂടെ പതുടക്ക പാെിമക്കൾപ്പിക്കുന്നു ഷഷല സതീഷ്: ''വാഴ്ത്്ുന്നു
ഷദ്വമേ നിൻ േഹതവം, വാഴ്ത്്ുന്നു രക്ഷകാ നിന്ടറ നാേം, നീടയന്ടറ പ്രാർത്ഥന മകട്ടു നീടയന്ടറ
ോനസം കണ്ടു ...''
സിനിേക്ക് മവണ്ടി ആദ്യോയു ം അവസാനോയു ം പാെി ടറമക്കാർഡ് ട യ
ത പാട്ട് ഇത്ര കാലത്തിനു
മേഷം വീണ്ടു ം പാെുമപാൾ എടെന്തു വികാരങ്ങളാകും ആ േനസ
സ ിടന വന്നു േൂെിയിരിക്കുക
എമന്നാർക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ. എത്രടയത്ര േു ഖങ്ങളാകും ആ പാട്ടിടനാപ്പം ഗായികയു ടെ ഓർമ്മയിൽ
ടതളിഞ്ഞിരിക്കുക? പല്ലവി പാെിനിർത്തിയ മേഷം പഴ്ത്യ മേരി ഷഷല (ഇന്ന് ഷഷല സതീഷ്)
പറഞ്ഞു : ''ഇരുപതാം വയസ
സ ിൽ പാെിയ പാട്ടല്മല? വരികടളാടക്ക േറന്നുതുെങ്ങി. കാറ്റു വിതച്ചവൻ
എന്ന സിനിേയു ടെ സംവിധായകൻ റവ. സു വിമേഷേു ു, സംഗീത സംവിധായകരായ പീറ്റർ രൂബൻ,
ഗാനര യിതാവ് പൂവച്ചൽ ഖാദ്ർ, ആർ ടക മേഖർ, ഗായകൻ ടെ എം രാജു... ഇവടരാടക്ക
ടറമക്കാർഡിംഗിന് ഭരണി സ
റ ു ഡിമയായിൽ എത്തിയിരുന്നു എന്നാണു ഓർമ്മ. പാട്ട് മകട്ട് അഭിനന്ദിച്ചു
എല്ലാവരും. സിനിേയിൽ കൂെുതൽ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കെ്ടെ എന്ന് ആേംസിക്കുകയു ം ട യ
ു .
വലിയ സമൊഷം മതാന്നി...'' പമക്ഷ പിന്നീടൊരിക്കലു ം സിനിേയിമലക്ക് തിരിച്ചുട ന്നില്ല ഷഷല.
തന്ടറ െീവിതത്തിടല അെഞ്ഞ അധയായോണ് സിനിേക്കാലടേന്നു പറയു ം അവർ. ''ഒട്ടും
പ്രതീക്ഷിക്കാടതയാണ് ഒരു നാൾ സിനിേയിൽ പാെിയത്. ഒരിക്കലു ം അടതാരു
ഉപെീവനോർഗോക്കണം എന്ന് ആമലാ ിച്ചിട്ടില്ല. ഇന്നും കുമറപ്മപർ എന്ടറ പാട്ട്
ഓർത്തിരിക്കുന്നു എന്നതുതടന്ന അത്ഭുതകരോയ അറിവാടണനിക്ക്.'' ഷഷല.
ആഴ്ത്
ച കൾക്ക് േു ൻപ് ''വാഴ്ത്്ുന്നു ഷദ്വമേ'' എന്ന പാട്ടിടന കുറി ്ട ഴ്ത്ുതുമപാൾ, അത് പാെിയ
ഗായികടയ കടണ്ടത്താൻ കഴ്ത്ിയു ടേന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല. ഏറ്റവു േെുപ്പേു ണ്ടായിരുന്നവർക്കു മപാലു ം
അറിയില്ലായിരുന്നു പഴ്ത്യ പാട്ടുകാരി ഇപ്മപാൾ എവിടെയാടണന്ന്.
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1970 കളുടെ ഒെുവിൽ സഹപ്രവർത്തകൻ സതീഷിന്ടറ െീവിതപങ്കാളിയായി ക്രിസ
ത യൻ ആർെ്സിമനാെ്
വിെപറഞ്ഞ മേഷം ട ഷന്നയിൽ നിന്ന് അപ്രതയക്ഷയായതാണ് ഷഷല.
''തിരുപ്പൂരിൽ കുെുംബസമേതം താേസിക്കുകയാടണന്ന് മകട്ടിരുന്നു കുറച്ചുകാലം േു ൻപ്. ഇപ്മപാൾ
എവിടെ എന്ന് പിെിയില്ല.'' ക്രിസ
ത യൻ ആർെ്സിന്ടറ സു വർണ
ണ കാലത്ത് മറഡിമയാ സിമലാണിടല
ഏറ്റവു ം പ്രേസ
ത ഗായക േബ
ദ ോയിരുന്ന ടെ എം രാജു പറഞ്ഞു . രാജുവിടന മപാടല ദ്ീർഘകാലം
ഷഷലയു ടെ സേകാലീനനായിരുന്ന പൂവച്ചൽ ഖാദ്റിനും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഗായികയു ടെ പിൽക്കാല
െീവിതടത്ത കുറിച്ചുള്ള വിവരം. സംഗീത മവദ്ികളിടലാന്നും പിന്നീെവരുടെ മപര് പരാേർേിച്ചു
മകട്ടിട്ടില്ല. വിജ്ഞാന ഭണ്ഡാരോയി വാഴ്ത്്ത്തപ്ടപെുന്ന ഇന്റർടനറ്റിൽ മപാലു േില്ല ഷഷലയു ടെ
െീവിതമരഖ; മപരിടനാരു മ ാെ്മൊ മപാലു ം. ഇത്രയു ം വലിടയാരു ഹിറ്റ് ഗാനം േലയാളികൾക്ക്
സമ്മാനിച്ച് കെന്നുമപായ പാട്ടുകാരി എവിടെ മപായി േറഞ്ഞിരിക്കണം? കൗതുകവു ം ദ്ു രൂഹതയു ം
നിറഞ്ഞ മ ാദ്യം.

നീടയന്ടറ പ്രാർത്ഥന മകട്ടു എന്ന ഗാനത്തിന്ടറ ടറമക്കാർഡിംഗ്. ഇെുനിന്ന് നാലാേത് ഷഷല. പൂവച്ചൽ
ഖാദ്ർ, പീറ്റർ, രൂബൻ, ആർ ടക മേഖർ, ടറമക്കാർഡിസ
റ ് കണ
ണ ൻ തുെങ്ങിയവർ സേീപം.

ബംഗളൂരുവിൽ ലിംഗരാെപു രത്ത് ഭർത്താവ് സതീഷിടനാപ്പം സന്തുഷ
ട കുെുംബെീവിതം നയിക്കുന്ന
ഷഷലടയ ഒെുവിൽ കടണ്ടത്തിയത് മ സ
ബ ു ക്കിന്ടറ സഹായമത്താടെയാണ്. േകൾ സഞ്ജന സതീഷ്
യൂെയൂബിൽ അമ്മയു ടെ പാട്ടിടന കുറിച്ച് മപാസ
റ ്ട യ
ത ഒരു കേന്റ്റിൽ നിന്നായിരുന്നു
അമനവഷണത്തിന്ടറ തുെക്കം. മ സ
ബ ു ക്കിൽ കണ്ടു േു ട്ടിയപ്മപാൾ സഞ്ജന പറഞ്ഞു : ''അമ്മക്ക്
സമൊഷോകും. േറന്നുതുെങ്ങിയ ആ കാലടത്ത കുറിച്ച് ഗൃഹാതുരതവമത്താടെ
സംസാരിച്ചുമകൾക്കാറുണ്ട് അവർ..''
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േൂന്നു ടപൺേക്കളാണ് സതീഷ് ഷഷല ദ്പതിോർക്ക് സു കനയ, സഞ്ജന, േരണയ. േൂന്ന് മപരും
വിവാഹിതർ. ദ്ാപതയത്തിമലക്ക് പ്രമവേിച്ച മേഷം പാട്ടിന്ടറ വഴ്ത്ിയിമലക്ക് തിരിടക മപായില്ല
ഷഷല. കുട്ടികടള വളർുന്ന തിരക്കിൽ അതിനു സേയം കിട്ടിയില്ല എന്നതാണ് സതയം. എങ്കിലു ം
പാട്ടിമനാെുള്ള സ്മനഹം ഷഷല ഷകവിട്ടിരുന്നില്ല. അപൂർവോയി പള്ളിയിടല കവയറിൽ പാെും.
േലയാളസിനിേയിടല എക്കാലടത്തയു ം സൂപ്പർഹിറ്റ് ക്രിസ
ത ീയ ഭക്തിഗാനങ്ങളിൽ ഒന്നിന് േബ
ദ ം
പകർന്ന ഗായികയാണ് ടതല്ടലാരു സഭാകപമത്താടെ േു ന്നിൽ നിന്ന് പാെുന്നടതന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞവർ
കുറവായിരുന്നു ബംഗളൂരുവിടല കൂട്ടായ
മ കളിൽ. ഷഷല അക്കാരയം ആമരാെും ടവളിപ്ടപെുത്താൻ
മപായതുേില്ല. ഒമരടയാരു സിനിോ പാട്ട് പാെി അപ്രതയക്ഷയായ തടന്ന ആര് ഓർത്തിരിക്കാൻ ?
ഇെയ്ടക്കാരിക്കൽ ഭർത്താവ് സതീഷ് ഔമദ്യാഗിക ആവേയത്തിന് മകരളത്തിൽ മപായി
തിരിച്ചുവന്നപ്മപാഴ്ത്ാണ് ആ ധാരണ തിരുമത്തണ്ടിവന്നത്. ഏമതാ നാട്ടിൻപു റുകൂെി കാറിൽ കെന്നു
മപാകമവ സതീഷിന്ടറ കാതിമലക്ക് പരി ിതോയ ഒരു േബ
ദ ം ഒഴ്ത്ുകിടയുന്നു. വണ്ടി നിർത്തി
ശ്രദ്ധിച്ചപ്മപാൾ, അത്ഭുതം. ഭാരയയു ടെ പാട്ടാണ്. ''ടതാട്ടെുുള്ള ഒരു സ
ൂ ൾ അസംബ്ലിയിൽ
പ്രാർത്ഥനാഗീതോയി കുട്ടികൾ പാെിയ വാഴ്ത്്ുന്നു ഷദ്വമേ എന്ന പാട്ട് സതീഷ് എനിക്ക് മവണ്ടി
മ ാണിൽ ടറമക്കാർഡ് ട യ
ു . ഇവിടെ വന്ന് അത് മകൾപ്പിച്ചുതന്നപ്മപാൾ എനിടക്കന്ടറ
കാതുകടള വിേവസിക്കാനായില്ല. ഇത്ര കാലത്തിനു മേഷവു ം ആ പാട്ട് െീവിക്കുന്നുടവമന്നാ? േരിക്കും
കണ
ു നിറഞ്ഞു മപായി. '' ഷഷലയു ടെ േക്കൾക്കും അടതാരു അത്ഭുതകരോയ അറിവായിരുന്നു.
അമ്മടയ വീണ്ടു ം സംഗീതത്തിമലക്ക് തിരിച്ചുടകാണ്ടു വരണടേന്ന് സു കനയയു ം സഞ്ജനയു ം േരണയയു ം
തീരുോനിക്കുന്നത് അന്നാണ്. 2007 ൽ ഷഷലയു ടെ പാട്ടു കൂെി ഉൾപ്ടപെുത്തി ഒരു ഭക്തിഗാന
ആൽബം പു റത്തിറക്കുന്നു അവർ. ''കുട്ടികളുടെ നിർബന്ധത്തിനു വഴ്ത്ങ്ങിയാണ് അന്ന് ഞാൻ പാെിയത്.
പിടന്ന പാെിയിട്ടില്ല.'' ഒരു നിേിഷം നിർത്തി ഷഷല കൂട്ടി ്മ ർക്കുന്നു: ''ഇപ്മപാൾ മതാന്നും
കുറച്ചുകൂെി പാട്ടുകൾ പാൊോയിരുന്നു എന്ന്. പമക്ഷ, ഷവകിപ്മപായില്മല?''

ഷഷല കുെുംബമത്താടൊപ്പം
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ട ഷന്നയിൽ കുെിമയറിയ ഒരു തേിഴ്ത്് കുെുംബത്തിലാണ് മേരി ഷഷലയു ടെ െനനം. ട റു പ്പം േു തമല
മറഡിമയായു ടെ ആരാധിക. ലതാ േമങ്കഷ
ക റു ടെ പാട്ടുകൾ മകട്ട് േനഃപാഠോക്കുകയാണ് അന്നടത്ത പ്രധാന
മഹാബി. ആദ്യം സ്റ്മറെിൽ പാെിയതും ലതയു ടെ പാട്ടുകൾ തടന്ന. ക്രിസ
ത യൻ ആർെ്സ് ആൻഡ്

കമ്മയൂണിമക്കഷൻ സർവീസസിൽ മ ർന്ന മേഷം പതിവായി ഭക്തിഗാനങ്ങൾ പാെിുെങ്ങി. ''കാറ്റു
വിതച്ചവനി''ലൂടെ (1973) ക്രിസ
ത യൻ ആർട്ട്സ് സിനിോ നിർമ്മാണത്തിമലക്ക് കാടലെുു ടവച്ചപ്മപാൾ,
ഷഷലയ
ക ം പിന്നണി പാൊൻ അവസരം നൽകണടേന്നത് സംവിധായകൻ സു വിയു ടെ (റവ സു വിമേഷേു ു)
നിർബന്ധോയിരുന്നു. പൂവച്ചൽ ഖാദ്ർ എഴ്ത്ുതി പീറ്റർ-റൂബൻ ിട്ടപ്ടപെുത്തിയ പ്രാർത്ഥനാഗീതം
പഠി ്ട െുക്കുക എളുപ്പോയിരുന്നില്ല ഷഷലക്ക്. ടെ.എം രാജുവു ം ഖാദ്റു ോണ് ഒെുവിൽ ഗായികയു ടെ
സഹായത്തിടനത്തിയത്. ''വാഴ്ത്്ുന്നു ഷദ്വമേ'' ഹിറ്റായതും മകരളത്തിടല നിരവധി പള്ളികളിൽ

പ്രാർത്ഥനാഗീതോയതും പിന്നീെുള്ള കഥ. ആദ്യ ഗാനം െനപ്രീതി മനെിയിട്ടും സിനിേയിൽ എന്തുടകാണ്ട്
തുെർന്നില്ല എന്ന മ ാദ്യത്തിന് ഷഷലയു ടെ ഉത്തരം ഇങ്ങടന: ''അവസരം മതെി എങ്ങു ം മപായില്ല

എന്നതാണ് സതയം. എങ്കിലു ം ഗാനമേളകളിൽ പാൊറു ണ്ടായിരുന്നു. േമലഷയ വാസു മദ്വന്ടറ കൂടെ നിരവധി
മവദ്ികൾ പങ്കിട്ടിട്ടുണ്ട്. അദ്്മദ്ഹത്തിന്ടറ ശുപാർേയിൽ ഒരിക്കൽ ഇളയരാെ സിനിേയിൽ പാൊൻ
ക്ഷണിക്കുകയു ം ട യ
ു . കുെുംബ െീവിതത്തിന്ടറ തിരക്കിലായതിനാൽ ക്ഷണം സവീകരിക്കാനായില്ല...''

ഇനിയു ം സിനിേയിൽ പാൊൻ അവസരം ലഭിച്ചാൽ..? ''അടതാടക്ക അേിതോയ ആഗ്രഹങ്ങളല്മല..''
ഷഷല ിരിക്കുന്നു. ''ഒന്ന് ോത്രം പറയാം. സംഗീതം എനിക്ക് ഒരിക്കലു ം േെുക്കില്ല. ഇന്നും
ലതാെിയു ടെ പാട്ടുകളാണ് ഏകാെതയിൽ എനിക്ക് കൂട്ട്...''
https://www.mathrubhumi.com/amp/movies-music/columns/paatuvazhiyorathu/nee-enteprarthana-kettu-sister-shyla-kaatu-vithachavan-malayalam-devotional-song-1.2642067
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