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దినకరా, శుభకరా, దేవా, దీనాధారా, తిమిర సంహార
దినకరా, శుభకరా
హిందీ సినిమా 'బాభీకీ చూడియా' లోని ఉషోదయగీతం 'జోయ్తి కలశ ఛల కే' అతి మృదువుగా, మధురంగా ఉంటుంది. 

గేయరచయిత ఉషోదయంలోని ఆధాయ్తమ్కతను పర్కటిసూత్ అతయ్ంత అధుభ్తంగా, సృజనాతమ్కంగా భావాలను వయ్కత్ం చేసాత్డు. ఆ పాట 
వింటూంటే మనసు రెకక్లను కటుట్కుని ఆనంద తీరాలలో విహరిసుత్ంది. ఆ పాట వింటూండటం తపప్ మరేమీ అవసరంలేదనిపిసుత్ంది. 
కళదావ్రా వయ్కిత్కి బర్హామ్నందానుభూతిని కలిగించటమనే దానికి అతి చకక్ని ఉదాహరణ 'జోయ్తి కలశ ఛల కే' పాట.

'వినాయక చవితి' సినిమాలో సుపర్భాత సమయంలో సూరయ్భగవానుడిని సుత్తిసూత్ పాడే 'దినకరా శుభకరా' పాట జోయ్తి కలశ ఛల కే 
పాటకు పూరిత్గా భినన్మైనది. సినిమాలో సందరాభ్నిన్ బటిట్ పాటలను సృజిసాత్రు. సందరోభ్చితంగా గేయరచన, బాణీ సృజనలుంటాయి. 
'జోయ్తికలశ ఛల కే' పాట సందరభ్ం చాలా మృదువయినది. గృహిణి ఉదయమే లేచి ఇంటిపనులు చేసే సందరభ్ంలో వచేచ్ గీతం అది. ఆమె ఆ 
ఇంటికి పార్ణం వంటిదని నిరూపిసూత్ మరిదితో ఆమె అనుబంధానిన్ తలీల్ కొడుకుల వంటి సంబంధం అని నిరూపించేందుకు పాటను 
దరశ్కుడు సృజనాతమ్కంగా వాడుకునాన్డు. ఆ సందరభ్ంలో పాటను ఆధాయ్తమ్క సాథ్యికి ఎదిగింపచేయటం గేయ రచయిత, సంగీత దరశ్కుల 
పర్తిభకు నిదరశ్నం. అదీ సందరభ్ం చెడకుండా సాధించటం వారి గొపప్తనం.

'దినకర శుభకర' పాట సందరభ్ం సతార్జితుత్ సూరోయ్పాసన చేయటం సూరయ్భగవానుడిని తన భకిత్తో మెపిప్ంచి శయ్మంతకమణిని 
సాధించిన మహా భకుత్డు సతార్జితుత్. అలాంటి మహాభకుత్డు పాడే భకిత్గీతం మాములుగా ఉండే వీలు లేదు. భకిత్ పార్ధానయ్ం ఉండాలి. భావ 
గాంభీరయ్ం ఉండాలి. భాష పౌర్ఢమై ఉండాలి. శాసతరీయ సంగీత ఆధారం ఉనన్ పాట సరళంగా ఉండి సామానయ్ పేర్క్షకుడిని సైతం 
ఉరూర్తలూగించాలి. రాగాలు, దీరాఘ్లతో పర్జలకు  విసుగు కలిగిసేత్ మొదటికే మోసం వసుత్ంది. కాబటిట్ సాథ్యి తగగ్కుండా అందరినీ 
అలరించాలి.

సీనియర సముదార్ల రచించిన ఈ పాటలో పెదద్ పెదద్ పదాలు లేవు. కఠినమైన సమాసాలు లేవు. పర్బంధ పద బంధాలు లేవు. చాలా 
సరళమైన అందరికీ అందుబాటులో ఉండే పదాలు మాతర్మే పాటలో వాడేడు గేయ రచయిత. ఇందులో అరధ్ంలేని పదాలే లేవు. ఏ మాతర్ం 
భాషతో పరిచయం ఉనాన్ సులభంగా అరధ్ం అయిపోతుంది పాట.

పతిత పావన మంగళదాతా, పాప సంతాప లోకహితా
బర్హమ్ విషుణ్ పరమేశవ్ర రూప, వివిధ వేద విజాఞ్న నిధాన
వినత లోక పరిపాలక భాసక్ర, దినకరా శుభకరా!
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అతయ్ంత సులభంగా, సరళంగా ఉండే ఈ పదాలు రాగంలో ఒదిగేసరికి మామూలుగా కనాన్ అధికమైన పవితర్తను 
సంతరించుకుంటాయి. ఒక పౌర్ఢతవ్ంతో అలరారుతాయి. దాంతో వినేవారి మనసుస్ మాములు సాథ్నుంచి కొనిన్ మెటెల్కుక్తుంది. ఘంటసాల 
సవ్రతరంగాలలో నృతయ్మాడుతూ శోర్త వీనులని చేరిన ఈ పదాలు అతయ్ంత పవితర్మై సూరయ్కిరణాల సప్రశ్తో కరిగిన మంచు బిందువులతో 
సాన్నమాడిన పూరేకుల సవ్చచ్తతో తళతళలాడతాయి. దాంతో పాట ఒక అతయ్దుభ్తమైన 'అరచ్న' గీతంలా రూపాంతరం చెందుతుంది. 
మామూలు సినిమా సాథ్యిని దాటి నితయ్ జీవితంలో భగవదారచ్నలో సమ్రించే మంతర్ంలా మహిమానివ్తమైన భావనను కలిగిసుత్ంది. 

ఇది మన సినీకళాకారుల గొపప్తనం. సందరాభ్నికి తగగ్ సాహితాయ్నిన్, బాణీని కూరుసూత్నే, సందరాభ్నిన్, సినీ పరిధిని దాటి పాటను 
నితయ్జీవితంలోనూ భాగమయేయ్ రీతిలో సృజించటం ఒక అతయ్దుభ్తమైన సృజనాతమ్క పర్కిర్య. ఇది అందరు కళాకారులకు సాధయ్మయేయ్ 
పనికాదు. అందుకే సూరోయ్దయానిన్ వరిణ్సూత్ ఎనోన్ సినీగీతాలు చలామణిలో ఉనాన్ 'జోయ్తి కలశ ఛల కే ', 'దినకరా, శుభకరా' పాటలు మాతర్ం 
తమదైన పవితర్మైన భావనతో పర్తేయ్కంగా నిలుసాత్యి. ఈ రెండు పాటలు రెండు విభినన్మైన శాసతరీయ సంగీత ధోరణులకు అదద్ం పడతాయి. 

భారతీయ సంపర్దాయంలో సంగీతం సరసవ్తి . వేదజనితం. సంగీతమనేది యోగలాగా, భకిత్లాగా, జాఞ్నంలాగా భగవంతుడిని చేరే 
ఒక మారగ్ం. కానీ భారతదేశంలో ఉతత్రాదిన ఒకరకమైన సంగీతం, దకిష్ణాదిన  మరోరకమైన సంగీతం అమలులో ఉనాన్యి. ఉతత్రాది 
సంగీతానిన్ హిందుసాత్నీ సంగీతంగానూ, దకిష్ణాది సంగీతానిన్ కరాణ్టక సంగీతంగానూ సూచిసాత్రు. గమనిసేత్, సంగీతం వేదజనితమైనపుప్డు, 
దేశమంతా వేదం, వేదానికి అనుబంధాలయి, వేదం నుంచి జనించిన శాసాత్ర్లనీన్ ఒకేరూపంలో పర్చారంలో ఉనన్పుడు సంగీతంలో రెండు 
భినన్మైన సంపర్దాయాలు ఉతప్నన్మవటం ఆలోచనలను కలిగిసుత్ంది. ఒక సిదాద్ంతం పర్కారం ఆరంభంలో దేశమంతా ఒకేరకమైన సంగీత 
పదద్తి అమలులో ఉండేది. దేశం నలుమూలలా వేదజనితమైన సంగీతం ఒకేరకంగా గానం చేసేవారు. కానీ, రాను, రాను పరిసిథ్తుల పర్భావం 
సంగీతంపై పడింది. ఉతత్రాది పార్ంతాలు గురైనంతగా విదేశీ దురాకర్మణల పర్భావానికి దకిష్ణాది పార్ంతాలు గురికాలేదు. దాంతో సంగీతానికి 
'బీజం' ఒకటే అయినా, పదధ్తులు ఒకటే అయినా పర్కిర్యల సవ్రూపం మారింది. 12వ శతాబద్ంలో శారంగదేవుడు  రచించిన 'సంగీత 
రతాన్కరము' ఉతత్రాది సంగీతంలా భావించే హిందుసాత్నీ సంగితానికి మూలంగా పరిచయమవుతోంది. ఇసాల్మీయుల పర్భావంతో ఈ 
సంగీతం పలువిభినన్మైన రూపాలు ధరించింది. పలు ఘరానాలు ఏరప్డాడ్యి. పలురకాల పాటలు పాడే పదధ్తులు ఏరప్డాడ్యి. అయితే, 
ఇసాల్మీయుల కాలంలో అనేక భారతీయ కళాకారులు మతం మారాలిస్ వచిచ్ంది. తపప్నిసరి పరిసిథ్తులలో వారు మతం మారినా తమ కళను 
మరచిపోలేదు. దానిన్ పాలకులను రంజించే రీతిలో రూపాంతరం చెందించారంతే. అంటే, భగవదారచ్న కోసం నిరిమ్తమైన కళను 
అధికారులకు ఆనందం కలిగించే రీతిలో రూపాంతరం చెందించారనన్మాట. రాజయ్ సభలోనూ, పెదద్ల కూటములలోనూ అందరినీ మెపిప్ంచే 
గానంగానూ, నృతయ్గీతాలుగానూ, లలితగీతాలుగానూ తెరపైకి వచిచ్ందనన్మాట. ఇపప్టికీ శాసతరీయ సంగీతరాగాలలో భగవదారచ్న 
అంతరాభ్గంగా ఉనన్పప్టికీ, రాధాకృషుణ్ల రాసలీల, గోపికల కేళీ విలాసాలు పిర్యుడి కోసం ఎదురుచూపులు, పలవరింతలు వంటివి శాసతరీయ 
సంగీతంలో భాగమయాయ్యి. శాసతరీయ సంగీత కళాకారులయిన ఇసాల్మీయులు కృషణ్ మందిరంలో సాధన చేసాత్రు. కృషణ్ భజన గీతాలతో తమ 
కారయ్కర్మాలను ఆరంభిసాత్రు. కృషణ్ భజన చేయటం వారి సంపర్దాయం. వారి వయ్కిత్గత మతాచరణకూ కళాభినివేశానికీ నడుమ ఎలాంటి 
సంఘరష్ణ ఉండదు. కానీ మౌలికంగా జనరంజకంగా ఉండటానికి పార్ధానయ్ం ఇవవ్టం వలల్ హిందుసాథ్నీ సంగీతంలో లాలితయ్ము, 
మృదుతవ్ము, శృంగారమూ పర్ధానంగా కనిపిసాత్యి. అలరిసాత్యి. 

కరాణ్టక సంగీతం, ఉతత్రాది  సంగీతంలా విదేశీ పర్భావానికి అంతగా గురికాలేదు. దాంతో పర్ధానంగా కరాణ్టక సంగీతం సవ్చచ్ంగా 
ఉండి అధికంగా దేవతారచ్నకే అంకితం అయింది. ఇది ఈ విభినన్ సంగీత పర్కిర్యల ఆధారంగా సృజించే సినీగీతాలపై కూడా పర్భావం 
చూపించింది. దీనికితోడు అటు హిందీ, పారీస్ ఇటు తెలుగు భాషల నడుమ ఉనన్ తేడాలు కూడా పాటల సవ్రూపంపై నిరిధ్షట్మైన పర్భావానిన్ 
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చూపాయి. కరాణ్టక సంగీతం కానీ సంగీత ఆధారిత నృతయ్ం కానీ సామానుయ్లను అలరించటంకనాన్ భగవదంకితంగా భావించి 
రంజింపచేయటం పైనే దృషిట్ పెటట్టం వలల్, హిందుసాత్నీ సంగీతం నృతయ్గీతాలకు, పేర్మ పాటలకు పార్ధానయ్ం ఇచిచ్ సభాసదులను 
మెపిప్ంచటానికి పార్ధానయ్ం ఇవవ్టం వలల్కూడా తేడాలు సప్షట్ంగా తెలుసాత్యి. 

మన ఆనంద ఆనంద ఛాయో 

మిఠోయ్ గగన ఘన అంధకార 

అఖియన మే జబ సూరజ ఆయో 

మన ఆనంద ఆనంద ఛాయో 

'విజేత ' సినిమాలో అజిత వరమ్ సంగీత దరశ్కతవ్ంలో  వసంత దేవ రచించిన ఈ పాటను ఆశాభోంసేల్, పండిత సతయ్శీతల 
దేశ పాండేలు అతయ్దుభ్తంగా, అతి పవితర్ంగా గానం చేశారు. సూరయ్ కిరణం ఆవిషక్ృతమవటంతోటే ఆకాశంలోని దటట్మైన చీకటి 
అంతమయింది. మనసు ఆనందమయింది అంటూ ఆరంభమవుతుంది పాట. పాటలోని పదాలోల్ లేని పవితర్త రాగంలోనూ, గాయకుల 
గానంలోనూ పర్సుఫ్టమవుతుంది. 

ఉఠి కిరణ కీ లహర సునహరీ 

జైసే పావన గంగాజల 

అరప్ణ కే పల హర సింగార మధు 

గీత సిందూరీ గాయో 

పావన గంగాజల తరంగంలా కిరణాల అలలు ఎగసి పడాడ్యి. సముదర్ంలో అలలు ఎగసి పడినటుట్ ఆకాశంలో సూరయ్కిరణాలు 
బంగారు రంగుతో ఎగసిపడాడ్యి. భగవదారప్ణకోసం మధురమైన గీతానిన్ గానం చేసుత్నాన్యి. అతయ్ంత సరళమైన పదాలతో కళళ్ముందు 
సుందరమైన దృశాయ్నిన్ చితిర్సుత్నాన్డు గేయ రచయిత. 

మన సరోవర మగన కంపన 

నభదరప్ణ కీ ఝూంకీ                             
తా మే అబికల అధఖుల లోచన 

పార్ణ హంస ఉతర ఆయే. 
'నభదరప్ణ' 'అధఖుల' వంటి చకక్ని పద పర్యోగాలతో అతికిల్షట్మైన ఆధాయ్తమ్కపుటాలోచనను అతి సుందరంగా పర్దరిశ్సుత్ందీపాట. 

మనిషి మనసును ఆకాశంతో పోలచ్టం పరిపాటి. సరసుస్ నిరమ్లంగా ఉనన్పుప్డు ఆకాశం నీటిలో పర్తిబింబించి ఆకాశం కిర్ందకు  దిగి 
వచిచ్ందా అనన్ భర్మను కలిగిసుత్ంది. ఆకాశం దరప్ణమై భువిమీది సరసుస్ను పర్తిబింబిసుత్నన్ భావన కలిగిసుత్ంది. ఇకక్డ కవి ఆ భావననే 
వరిణ్సుత్నాన్డు. ఇలాంటి అతయ్దుభ్తమైన పర్శాంత సిథ్తిలో అరధ్నిమీలిత నేతార్లతో పార్ణం పోసుకుంటుంది జగతి... అది చూసి మనసు 
ఆనందమయమైపోతుంది. అతయ్ంత సుందరమైన రీతిలో 'సూరుయ్డు తన కిరణాలలో సమసత్ జగతుత్ పార్ణాలను ధరించి ఉదయిసుత్నాన్డనన్' 
ఉపనిషత భావనను కవి పర్దరిశ్ంచాడు. 

ఈ పాట చితీర్కరణ కూడా గొపప్గా ఉంటుంది. అందంగా, పర్శాంతత పార్ణం పోసుకునన్టుట్గా ఉనన్ నటి రేఖ తెరపై అరధ్నిమీలిత 
నేతార్లతో పరవశమై ఆనందానుభూతిని పేర్క్షకులకు చేరువచేసూత్ గానం చేసూత్ంటుంది. చివరలో 'పార్ణ, హంస ఉతర అయే' అనన్పుప్డు 
ఆమె ఎదురు చూసుత్నన్ ఆమె పార్ణం ఆమె కొడుకు ఇంటికి వసాత్డు. 
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చకక్ని బాణీ, చకక్ని సాహితయ్ం, చకక్ని గానం, చకక్ని చితీర్కరణ తోడయితే సినిమా పాట కూడా వయ్కిత్లోని ఆధాయ్తమ్క భావనలను 
రగిలించి ఉతత్మసాథ్యి కలిగించి ఉనన్తుడిని చేసుత్ందనేందుకు చకక్టి ఉదాహరణ ఈ పాట. 

అయితే ఉదయ సమయంలోని ఆనందానిన్ పలు విభినన్మైన రీతులలో చేరువ చేసి ఆనందం కలిగించే పాట 'బావరిచ్ ' సినిమాలోని 
'భోర ఆయీ గయా అంధియారా!' 

'బావరిచ్ ' సినిమా  సంధి దశలోని సినిమా. కమరిష్యల సినిమాలకు భినన్ంగా 'ఆరట్' ఫిలమ్ రంగపర్వేశం చేసుత్నన్ తరుణంలో హిందీ 
సినీరంగంలో 'మధయ్తరగతి' మనసత్తావ్లను పర్దరిశ్ంచే సినిమాలు రెండు రకాల సినిమాల నడుమ వారధిలా నిలిచాయి. 'బావరిచ్' సినిమాలో 
ఒకరినొకరు పటిట్ంచుకోని కుటుంబ సభుయ్ల నడుమ ఓ వంటవాడు పర్వేశిసాత్డు. అతని పర్వేశంతో ఇంటి వాతావరణం మారిపోతుంది. 
ఉదయానేన్ అంటుల్ తోముతూండటంతో పాట పార్రంభమవుతుంది. 

భోర ఆయీ గయా అంధియారా 

సారే జగ మే హువా ఉజియారా 

నాచే ఝూమే యే మన మతావ్రా 

కైఫీ అజీమ్ కవిత అతయ్ంత సునిన్తంగా భావ పర్దరశ్న చేసుత్ంది. సూరోయ్దయం అవటంతోటే చీకటి పారిపోయింది. జగతి 
వెలుతురుమయం అయింది. మనసు ఆనందంతో చిందులు వేసింది. ఈ పాట వింటుంటే, మనసుస్లో ఒక భావన మెదులుతుంది. ఈ సృషిట్లో 
సూరోయ్దయానిన్ అతయ్ంత ఆనందంగా ఆహావ్నించలేని ఏకైక జీవి మనిషి అనిపిసుత్ంది. ఇతర జీవులనీన్ పర్కృతితో మమేకమై బర్తుకుతాయి. 
వాటి దినచరయ్లు సూరుయ్డితో ముడిపడి ఉంటాయి. సూరోయ్దయ సూచనగా పకుష్లు కలకలరావాలు చేసాత్యి. జీవులు సంబరంతో అటూ 
ఇటూ పరుగులు పెడతాయి. కానీ సూరోయ్దయ సౌందరాయ్నిన్ మనసుస్ నిండా నింపుకుని, ఆనందించి, తన సృజనాతమ్కతకు రంగులు దిదుద్కుని 
పర్తిసృషిట్ చేయగలిగిన మనిషి మాతర్ం ఆ సమయానికి నిదర్లేవడు. లేచినా ఏవేవో చిరాకులోల్ ఉంటాడు. పనులోల్ ఉంటాడు. అందుకే 'నాచే 
ఝూమే యే  మన మతావ్రా' అనగానే, సూరోయ్దయానికి ఆనందించి, నరిత్ంచే సమయ లేమి ' భుజాలు తడుముకునేటుట్ చేసుత్ంది. హృదయం 
ఉంది. కానీ సమయంలేదు. 

ధరీత్ భి ఝూమే బగియాభిఝూమే 

భవార్ మచల కె కలియోంకొ చూమె 

నన హి కిరణ ముసాక్యే 

లాగే నీలా గగన బడా పాయ్రా  బడా నాయ్రా 

సూరోయ్దయంతో భూమి సంతోషించింది. పూదోటలు ఆనందించాయి. తేనెటీగలు సప్ందించి పూలను తాకాయి. బాలకిరణాలు 
సంతోషంగా నవువ్తునాన్యి. నీలగగనం అందంగా కనిపించింది. 

ఇకక్డ పాట బాణీ మారుతుంది. భావం మారుతుంది 

దిన యే సందేశా  లేకర, పూరబ సే ఆతాహై 

మెహనత జో బాంటే వొహీ, ఫల మిలేక్ ఖాతాహై 

మజే ఉడావో మిల కే, ఖుషీ మనావో మిల కే 

నయీ బహార ఆయీ, దేఖ ఫూల ఖిలాయో మిల కే 

ఎక దూజే సోచోగేతో మౌజ కరోగే 
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హసెత్ గాతె దిన బీతెగా మసత్ రహోగే 

దేతాహై జితాన్ కోయీ, ఉతాన్ హీ పాతాహై 

ఉదయం మనుషుల కోసం సందేశానిన్ మోసుకు వసోత్ంది. కలసి కషట్పడి పనిచేసేవాడికే ఫలితం లభిసుత్ంది. అందరూ కలసి 
ఆనందించాలి. సంబరాలు చేసుకోవాలి. పూలలాల్ కలసి వికసించాలి. ఒకరి గురించి ఒకరు ఆలోచించినపుప్డే అందరూ కలసి నవువ్తూ, 
తుళుల్తూ ఆనందంగా జీవిసాత్రు. సమిషిట్ జీవన సౌందరాయ్నిన్ సుందరంగా పర్దరిశ్సాత్యీ పదాలు. ఎవరెంత ఇసేత్, అంతే పొందుతారు. ఇది 
సూరోయ్దయం తీసుకు వచేచ్ సందేశం. 

అంతే కాదు. దేఖో కెహతాహై తుం సే సవేరా 

ఛోడోభీయే తేరామేరా 

ఫూటీ గగరీ లియే ఫిర రహేహై 

మిల కె నహీ పీతే ధే జో పానీ 

జోభీ కర నా హై ఆజ కర లో 

యాద రఖో జోగికె యే బాణీ 

కె పలట తీ నహీహై సమయ కి యే ధారా 

ఈ పంకుత్లలో ఉదయం మోసుకు వచిచ్న సందేశం రూపంలో కవి జీవితతతావ్నిన్ పర్దరిశ్సుత్నాన్డు. 'నీది నాది'అనే భావానిన్ 
వదలమంటోంది ఉదయం. కలసి నీరు తాగని వారు ఓటికుండని వెంట తీసుకుని తిరుగుతునన్టుట్. వెనకిక్ తిరిగిరానిది సమయం కాబటిట్ 
ఈరోజు చేయాలనుకునన్ పని ఈరోజే చేయమంటునాన్డు కవి. 

ఇదంతా ఆ కుటుంబంలోని వృదుద్డు చెపాడు. ఇంతలో ఆధునిక యవకుడు ఇంగీల్షులో పాడతాడు. మాతృభాషలో పాడమనగానే 

సుబహకీ కిరణే ఆయీహై 

ఖుషియాహి  ఖుషియా లాయీ హై 

ఆయీ పనియా భరన కీ బేలా 

లాగా జమున కే తట పర మేలా 

మిల కే భర లాయే ఆవో గగరీ 

బోలే ఛన ఛన కూయ్ ఘుంఘురూ అకేలా 

గీతం ఎనెన్నోన్ మలుపులు తిరుగుతోంది. నిజానికి ఈపాట వింటూంటే ఇంత ఆనందానిన్ రోజూ ఉదయం అనుభవించగలిగీ 
అనుభవించలేని మానవుల దురదృషట్ం, దౌరాభ్గాయ్లు గురుత్కు వచిచ్ ఎంతో విషాదంగా అనిపిసుత్ంది. కనీసం ఇలాంటి పాటలయినా 
సూరోయ్దయ దరశ్నానుభవంలోని ఆనందానిన్ సుఫ్రింపచేసి మనసుకు ఆనందం కలిగించి దృషిట్ని ఆవైపు పర్సరింపచేసాత్యి. ఈ పాట వినటమే 
కాదు చూడటం కూడా ఆనందానిన్ కలిగిసుత్ంది. 

జేసుదాసు పాడిన హై సియత సినిమాలో పాట సూరోయ్దయానికి సంబంధించినదే అయినా, గేయరచయిత వీలయినంతగా పదాలతో 
దృశాయ్లను చితిర్ంచాలని పర్యతిన్ంచినా 'బాగుంది' అనిపిసుత్ంది కానీ ఇతర సూరోయ్దయ గీతాలు కలిగించినంత ఆనందానిన్, ఆధాయ్తిమ్క 
భావనను కలిగించదు. 

ధీరే ధీరే సుబహ హుయీ 
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జాగ ఉఠీ జిందగీ 

పంచి చలే అంబర కో 

మాఝి చలే సాగర కో 

పాయ్ర క నాం జీవన హై 

 పదాలు కలిప్ంచే దృశయ్ంలో లోపం లేదు. బాణీలో లోపం లేదు. గానంలో లోపం లేదు. కానీ ఇదే 'అహిర భైరవ' రాగంపై ఆధారపడి 
రూపొందించిన 'మన ఆనంద' పాట వింటూ రెకక్లు కటుట్కుని ఆకాశానికి ఎగిరిన మనసుస్, ఈ పాట వింటూ ఆనందిసుత్ంది అంతే. 
మెలల్మెలల్గా తెలల్వారింది. జీవితం నిదురలేచింది. పకిష్ ఆకాశానికి ఎగిరింది. నౌక సాగరానికి కదిలింది. జీవితం పేర్మమయం. ఇదీ పలల్వి 
సామానాయ్రధ్ం.  చరణంలో భావం కూడా ఇంత చకక్గా ఉంటుంది. 

డూబ కె సూరజ ఫిర నిక లా 

సారె జహా కో నూర మిలా 

దిల కే దావ్రే తుం కొ పుకారే 

ఏక నయీ జిందగీ 

పర్తి నిదర్నూ ఓ మరణం లాగా పర్తి ఉదయానీన్ ఓ జననంలాగా  భావించాలని ఓ తతవ్వేతత్ అంటాడు. అంటే పర్తీ 
ఉదయం కొతత్ జీవితం ఆరంభించాలని, నినన్టి కోపాలు, తాపాలు, పంతాలు, పటుట్దలలు లేకుండా నూతనంగా రోజును ఆరంభించాలనన్ 
మాట. సముదర్ంలో మునిగిన సూరుయ్డు మళీల్ ఉదయించాడు. పర్పంచానికి వెలుగు లభించింది. ఒక కొతత్ జీవితం ఆరంభిసూత్ 
హృదయదావ్రాలు నినున్ ఆహావ్నిసుత్నాన్యి అంటునాన్డు కవి ఇందీవర. సులభమైన భావం. లలితమైన పదాలు. ఇపుప్డు అరధ్మవుతుంది 
పాట ఎందుకని మనసుస్ను అంతగా సప్ందింపచేయలేకపోతోందో! ఇంతవరకూ వినన్ పాటలు, 'జోయ్తి కలశ ఛల కే ' 'దినకరా శుభకరరా ' 
'మనస ఆనంద' 'భోర ఆయీ గయా అంధియారా' వంటి పాటలనీన్ సందరభ్ పరిధిలో ఒదిగినా సారవ్జనీన భావనలను పర్దరిశ్ంచినవి. 
ఆధాయ్తిమ్క భావానిన్ పొదుగునన్వి. పైగా ఈ పాటలనీన్ శాసతరీయ రాగాలకు అతి దగగ్రగా ఉనన్వి. వినగానే ఈ పాటలు శాసతరీయ సంగీత 
ఆధారితాలని తెలుసుత్ంది. 'ధీరే ధీరే సుబహ హుయీ' పాట శాసతరీయ సంగీత ఆధారితం అని తెలుసూత్నే ఉనన్ మిగతా పాటలకనాన్ మరింతగా 
సరళతరం అయిన పాట. చరణాలు దాదాపుగా శాసతరీయ సంగీత భావనకు దూరమవుతాయి. పైగా భావం, చరణానికి వచేచ్సరికి 
వయ్కిత్గతమైపోతోంది. నాయకుడి హృదయ దావ్రాలు నాయికను ఆహావ్నిసుత్నాన్యి. ఇదే గీతం, నాయకుడి హృదయం నాయికను 
ఆహావ్నిసుత్నన్ భావనను అంతరీల్నంగా ఉంచి భగవంతుడి కోసం పరితపిసుత్నన్ ఆతమ్, ఆహావ్నిసోత్ందనన్ భావం కలిగించగలిగి ఉంటే, కనీసం  
పాట సాథ్యి పెరిగి ఉండేది. 

కిరణోంసే  దామన భర లో 

పీర్త సె తుం తన మన భర లో 

జిస మే జిత నీ పాయ్స జగీ 

ఉత నీ హీ పీర్త మిలీ... 
ఈ చరణంలో సారవ్జనీనమైన భావన ఉనాన్ పాట తేలిపోతుంది. కొంగులో కిరణాలను నింపుకోమని పర్తీకాతమ్కంగా అనాన్,  

పేర్మతో తనవును, మనసుస్ను నింపుకోమనాన్, ఎవరికెంత పేర్మ పిపాస అయితే అంత పేర్మ లభిసుత్ందని చెపిప్నా, పాట చకక్గా, గొపప్గా 
అనిపిసుత్ంది కానీ, 'అదుభ్తం' అనన్ భావన రాదు. శాసతరీయ సంగీతం నుంచి పాటను పాపులర బాణీలోనే దింపటం పాటను తేలికచేసుత్ంది. 
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అయితే ఈ పాటకు బాణీ కూరిచ్ంది డిసోక్ తుపానుతో హిందీ సినీ సంగీత పర్పంచానిన్ ఉరూర్తలూపిన బపీప్లహరి అని తెలిసేత్ మాతర్ం 
పాటను మరింతగా మెచుచ్కోకుండా ఉండలేము. 

అయితే పాట ఎంతగా శాసతరీయ సంగీతానిన్ అనుసరించినా చితీర్కరణ సరిగాగ్ లేకపోతే పాట సాథ్యి పడిపోతుందని నిరూపిసుత్ంది. 
సతయ్ం శివం సుందరం సినిమాలోని 'భోర భయే, పన ఘట పే ' పాట. 

భోర భయే పన ఘట పే 

మోహె నట ఖట శాయ్ం సతాయే 

మోరి చునరియ లిపీట్ జాయే 

మై కా కరు హాయ రాం హాయే 

సతయ్ం శివం సుందరంలోని అతయ్ంత సుందరమైన ఈపాట వినటానికి ఎంత గొపప్గా ఉంటుందో చూసేందుకు అంత జుగుపస్ 
కలిగిసుత్ంది. ఇకక్డ జుగుపస్ నటి జీనత అమన వేసుకునన్ ఒళల్ంతా కనిపించే దుసుత్లోల్, జలపాతం కిర్ంద సాన్నం చేసూత్ పర్దరిశ్ంచిన 
అందచందాలవలల్నోకాదు. ఎకక్డో దరశ్కుడు, సంగీతదరశ్కుడికి నడుమ సమనవ్యం లోపించిన భావనవలల్, ఒక చకక్ని పాట, చకక్ని భావం 
అభాసుపాలయి అసహయ్ంగా పర్దరిశ్తమయిందనన్ భావనవలల్ జుగుపస్ కలుగుతుంది. ఈపాట వినన్పుప్డు కలిగే ఆనందకరమైన భావన, 
తెరపై చూసూత్ంటే కలగదు. ఎందుకంటే తెరపై దృషిట్ నటి శరీరంపై ఉంటుంది. లత మధుర గానంపైనో, పదాలతో వరిణ్తమవుతునన్ శీర్కృషుణ్డి 
చిలిపి శృంగారంపైనో, భైరవి రాగంనుంచి పూరిత్గా దూరమైపోయి కూడా మాధురాయ్నిన్ కోలోప్ని బాణీ పైననో పాటకు లయగా మోగే 
వాయిదాయ్లపైనో ఉండదు. అంటే ఒక గొపప్ కళాసృజనను, మరో కళాకారుడు అభాసుపాలు చేశాడనన్మాట. అందుకు జుగుపస్. 

నదీ ఒడుడ్న ఉదయం సమయాన 

అలల్రి కృషుణ్డు ననున్ వేధిసుత్నాన్డు. 
నా కొంగు ననున్ చుటుట్కుని పోతోంది 

ఓ దేవుడా, నేనేం చేయాలి? 

అతయ్ంత సునిన్తమైన శృంగార భావనను అతి మృదువుగా కలిగిసోత్ందీ పాట. ఆమెకు కృషుణ్డు ఇషట్మే. కృషుణ్డు వెంటపడి 
ఏడిప్ంచటము ఇషట్మే. కానీ దానిన్ బహిరంగగా ఒపుప్కోవటం ఇషట్ంలేదు. కృసుణ్డు తనని వేధిసుత్నాన్డని మొరపెటుట్కుంటోంది. దీనేన్ మరో 
సందరభ్ంలో ఓ హిందీ సినీకవి 'ఆంఖోమే ఇకరార కి ఝులీక్, హోటోం పె ఇన కార' (కళల్లోల్ ఆమోదము, పెదవులపై ఆగర్హము)గా 
వరిణ్ంచాడు. 

కొయి సాఖీ సహేలీ నహి సంగ మై అకేలీ 

కోయి దేఖే తొ యే జానె 

పనిన్య భరనె కె బహానె 

గగిర్ ఉఠాయే రాధ శాయ్ంసె మిల నే జాయే. 
ఇదీ ఆ అమామ్యి మొరపెటుట్కోవటానికి కారణం. ఆమె వెంట ఎవవ్రూ లేరు. ఒంటరిగా ఆమె నదికి నీళుల్ నింపుకోవటానికి వెళోత్ంది. 

కానీ అకక్డ కృషుణ్డునాన్డు. ఎవరైనా చూసేత్, రాధ నీళుల్ నింపే నెపంతో కృషుణ్డిని కలవటానికి నదికి వెళోత్ందని అనుకుంటారు. ఎంత 
సునిన్తమయిన భావనను ఎంత చకక్గా వరిణ్ంచాడు కవి! లత హొయలు, లయలు వొలికిసూత్ ఎంతో అదుభ్తంగా, అతయ్ంత పిర్యంగా 
పాడిందీ పాటను. పాట లయలో నాయక పర్తి అడుగుకూ పడే తాళం, ఆమె హృదయ సప్ందనను పోలి, పాట వినేవారి హృదయాలకు 'థక 
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థక 'మనే హృదయలయను. అందులోని పేర్మను, వేదనను చేరువ చేసుత్ంది. కానీ తెరపై కనిపించేదేమిటి? అదీ ఈ పాట పర్భావానిన్ పూరిత్గా 
నాశనం చేసిన అంశం. ఈ చితీర్కరణ పాటల చితీర్కరణలో పార్మాణికాలు ఏరప్రచిన రాజ కపూర కావటం బాధాకరం. 

ఆయే పవన ఝకోరా, టూటె అంగ అంగ మోరా 

చోరి చోరి చుపేక్ చుపేక్, బైఠా కహీ పె వో చుపేక్ 
దేఖె ముసాక్యె నిరల్జ కో  లాజ న ఆయె, హాయే 

 
ఈ గేయరచయిత, ఆనంద బకీష్, సంగీత దరశ్కుడు లకీష్కాంత పాయ్రేలాల లు ఎంత కషట్పడి వయాయ్రంగా, హొయిలు చిలికిసూత్, ఓ 

వైపు అయిషాట్నిన్, మరోవైపు ఇషాట్నిన్ పర్కటిసూత్నన్ యువతి అడుగుల లయను, హృదయలయతో జోడించే 'రిథం' బాణీలో పాటలోని పదాలలో 
తీసుకు వచాచ్రో అనిపిసుత్ంది. వీచే చలల్టిగాలి శరీరంలో వేదనను కలిగిసోత్ంది. రహసయ్ంగా,  ఎకక్డో,  సిగుగ్లేని కృషుణ్డు దాకుక్ని ఉంటాడు. 
ననున్ చూసి వంకరగా నవువ్తాడు. వాడికి సిగగ్యినా రాదే! అంటోంది రాధ. అదుభ్తమైన శృంగార భావం. కళల్ముందు అలల్రి కృషుణ్డు, 
అతడు ఎకక్డ దాకుక్నాన్డో అని బెదురుతూ, ఆశగా చూసూత్, కనబడక నిరాశ చెందుతూ, అంతలోనే  పేర్మలో రగులుతూ నదికి వెళుత్నన్ 
రాధను కళల్ముందు నిలుపుతాయి పదాలు. బాణీ దానికి పార్ణం పోసుత్ంది లత. 

మై న మిలూ డగర మే తొ వో చలా 

మై దూం గాలి, మైదూ చిడీక్, మైన  ఖోలూ బంద ఖిడీక్ 
నిందియా జో ఆయె తో, వో కంకర మార కే  జగాయే హాయే 

దారిలో ఆమె కలవకపోతే తినన్గా ఇంటికే వచేచ్సాత్డట. నేను అతడిని దూషిసాత్ను. శాపనారాధ్లు పెడతాను. కిటికీ తలుపులు ఎంత 
బర్తిమిలాడినా తెరవను అని తనకి తాను చెపుప్కుంటోంది రాధ. ఒకవేళ ఆమెకి నిదర్పడితే రాళుల్ విసిరి ఆమెని నిదర్లేపుతాడట కృషుణ్డు. ఏం 
చేయాలి? అంటోంది. 

అదుభ్తం. అయితే ఈ పాట ముందు 'సాకీ' వసుత్ంది. అదీ కీలకం ఈ పాటకి. పాట ఆరంభంలోనే నాయిక తనకు కృషుణ్డంటే ఇషట్ం 
అనీ, ఆ నిజానిన్ తాను అతడి నుంచి దాచాననీ, అతడు తన ఇంటికి వచిచ్న క్షణమే తన అదృషట్ం మారుతుందని పాడుతుంది. ఆ తరువాత 
ఇదంతా పాడుతుంది. 

అతయ్దుభ్తమైన పాట 

ఖిలీ హై ఆశాకి ఫూల మన మే 

యె రాజ ఉనేస్ చుపాయ హమేన్ 
కదం ముబారక హమారె దర పె 

నసీబ అపాన్ జగాయ హమేన్ 
ఒక సునిన్తమైన శృంగార గీతం, వినటానికి ఎంత అదుభ్తంగా ఉంటుందో, చూసేందుకు అంతగా పర్భావరహితంగా 

చితీర్కరించటంతో 'సతయ్ం శివం సుందరం 'లోని ఈపాట కానీ, టైటిల పాటకానీ అంతగా అలరించలేకపోయాయి. సినిమా దెబబ్ తినన్ది. 
అందుకే సినిమా విజయం ఏ ఒకక్ కళాకారుడి వయ్కిత్గత పర్తిభపైన ఆధారపడి ఉండదు. సినిమా కానీ పాటకానీ కళాకారుల సమిషిట్ 
కళాపర్దరశ్న ఫలితం. 

(మరికొనిన్ పాటలు వచేచ్నెలలో) 
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