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హో శివ జీ బిహానె చలె పాలకీ సజాయకె
బిభూతి లగాయ కె లా
'మునిం జీ' సినిమాలో ఎసీడ్ బరమ్న సంగీత దరశ్కతవ్ంలో శైలేందర్ రచించగా హేమంత కుమార పాడిన పాట ఇది. యవవ్నంలో ఉనన్
ముసలి మునిం వేషం వేసుకునన్ దేవానంద పాడతాడీ పాటను సినిమాలో. ఇదొక నృతయ్రూపకం. బాలే లాంటి గీతం. సినిమాలో సేట్జీ మీద
శివ పారవ్తి పరిణయమనే నృతయ్రూపకానిన్ పర్దరిశ్సాత్రీ సనిన్వేశంలో. శివుడిగా సాంచీ శంకర, పారవ్తిగా అమిత నటించారు. ఈ నృతయ్
నాటకానిన్ చూసే వారిలో నాయిక నళిని జయవంత, విలన పార్ణలు ఉంటారు. నిజానికి సినిమాలో అనవసరం ఈ పాట. ఈ పాటను
కతిత్రించినా సినీగమనానికి ఎలాంటి ఆటంకం ఏరప్డదు. కేవలం నాయికకు పార్ణ నచచ్లేదని చూపించేందుకు ఉపయోగపడుతుందీ పాట.
నృతాయ్నిన్ తనమ్యమై చూసూత్నన్ నళిని జయవంత చేయిపై చేయి వేసాత్డు పార్ణ. ఆమె అతడి చేయిని సునిన్తంగా తపిప్సుత్ంది. కథాపరంగా
అంతకనాన్ విలువలేదీ పాట దృశాయ్నికి.
కానీ అతయ్దుభ్తమైన పాట. పదే పదే చూసి ఆనందించాలనిపించే పాట. పేర్క్షకులను ధియేటరకు రపిప్ంచగలిగేపాట. అదీగాక,
పాతకాలం సినిమాలలో అవకాశం ఉనాన్ లేకునాన్ ఒక నృతయ్గీతానిన్ చొపిప్ంచటం తపప్నిసరిగా చేసేవారు. ఈ గీతాలు మన పురాణ
గాధలలో, సంసక్ృతి, సంపర్దాయాలనో పర్తిబింబించేవి. అందువలల్ పేర్క్షకులకు కనీసం ఆ గాధలు, నృతాయ్లు, సంసక్ృతి కొదిద్గానయినా
పరిచయం అయేయ్వి. మాయాబజార మోహిని భసామ్సుర నృతయ్ం ఇలాంటిదే. అలాగే 'ఆరంభంలో శీర్కృషుణ్డి బాలాయ్నికి సంబంధించిన పాట
ఇలాంటిదే. కానీ దానిన్ కథలో అతయ్దుభ్తంగా భాగం చేయటం సిర్క్పుట్ రచయిత పర్తిభ. అలాగే ఏదో ఓ రూపంలో నాయికతో శాసతరీయ నృతయ్ం
పెటేట్వారు. ఇలా ఆ కాలంలో సినీ కళాకారులు ఏదో ఓ రకంగా మన సంసక్ృతి సంపర్దాయాలను, కళలను తెరపై పర్దరిశ్ంచేవారు. ఆ
సందరభ్ంగానైనా ఓ శాసతరీయ సంగీతం పాట, ఓ శాసతరీయ నృతయ్ం, ఓ పౌరాణిక రూపకం, గానం రూపంలో జొపిప్ంచేవారు. అలాంటి పాట
ఇది.
శివపారవ్తుల వివాహం ఒక నృతయ్రూపకంలా పర్దరిశ్తమవుతుంది. పాట రాసింది శైలేందర్. శైలేందర్ ఒకక్ పదం కూడా వయ్రధ్ంగా
రాయడు. అనవసరంగా కవితవ్పు పోకడలు పోడు. వరణ్నలుండవు. తినన్గా సారం పర్దరిశ్సాత్డు. అసలు విషయానికి వసాత్డు. లోతైన
భావాలను పర్దరిశ్సాత్డు. ఈ పాట పర్తేయ్కత ఏమిటంటే శైలేందర్ పాటలో వాడిన పదాలు భోజ పురి పార్ంతంలో వాడే పదాలు. హిందీకూడా
అటు గార్ంధికం, ఇటు మాండలీకం నడుమ కొటుట్మిటాట్డుతుంది. మామూలుగా ఈ పదాలు అరధ్ంకావు. కానీ తెరపై పర్దరిశ్తమైయేయ్
కొరియోగర్ఫీ ఎంత అదుభ్తంగా ఉంటుందంటే, పదాలు వింటూ, దృశయ్ం చూసూత్ంటే భావం బోధపడిపోతుంది. ఇలాంటి కొరియోగర్ఫీ
ఇంతవరకూ భారతీయ చలనచితార్లలోనే లేదనటం అనృతం కాదు. అతిశయోకిత్కాదు.
బిహానే అంటే బాయ్హ అంటే వివాహం. 'శివ జీ బాయ్హనే చలే ' అంటే శివుడు వివాహం చేసుకోవటానికి వెళుత్నాన్డు అని అరధ్ం. అదీ
ఎలా వెళుత్నాన్డంటే పలల్కీలో, ఒళల్ంతా విభూతి పూసుకుని. వివాహానికి వెళేల్వారు మిగతా రోజులోల్ ఎలా ఉనాన్ కనీసం పెళిల్కొడుకులా
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వెళేల్టపుడనాన్ శుభర్ంగా అలంకరించుకుని వెళాత్రు కానీ శివుడికి విభూతి అలంకారం. మెడలో సరప్ం ఆభరణం. జటాజూటం అతని హెయిర
సట్యిల. ఎలాంటి కృతిర్మతవ్ం లేకుండా, ఎలాంటి ఆరాభ్టాలు లేకుండా పార్కృతికంగా, సావ్భావికంగా శివుడు వివాహానికి తరలి వెళుత్నాన్డు.
ఓ జబ శివ బాబా కరే తయాయ్రీ
కైకే సకల సామాన హో
దాహినే అంగ తిర్శూల విరాజ హో
నాచే భూత షైతాన హో
శివుడు పెళిల్కి తయారీలు చేసుత్నాన్డు. సకల సామానులు సిదద్ం అయాయ్యి. అతడి కుడివైపున తిర్శూలం ఉంది. వివాహం శివుడిది.
శివుడు భూతనాధుడు. దాంతో భూతాల, షైతానలు అనీన్ ఆనందంతో నృతయ్ం చేసుత్నాన్యి. ఎలాంటి అతిశయోకుత్లు, అలంకారాలు లేని
సామానయ్ వరణ్న. కానీ మాములు పదాలలో ఉనన్ ఈ వరణ్న తెరపై నృతయ్ం వలల్ అతయ్దుభ్తంగా అనిపిసుత్ంది. ఇకక్డ ఒక కిటుకు ఉంది.
తెరపై శివుడి కింకరులు కనిపిసాత్రు. వారంతా నృతయ్ం చేసూత్ంటారు. వారితో సమానంగా శివుడు నృతయ్ం చేసూత్ంటాడు. ఒకక్సారి
దృశయ్ం చూసేత్ చాలు మనసుకు ఒక భావన బలంగా తాకుతుంది. తెరపై వారి పర్తికదలిక ఒక అతయ్దుభ్తమైన నృతయ్ంలా తోసుత్ంది. చేతుల
కదలికలు, చేతుల వేర్ళల్ కదలికలు, కనుల కదలికలు, కనుబొమమ్ల కదలికలు, అధరాల కదలికలు, వదనం కదలికలు, ఒకటేమిటి వాళల్
శరీరంలో పర్తి అంగం నృతయ్ం చేసుత్నన్ భావన కలుగుతుంది. పర్తీభావన అదుభ్తం అనిపిసుత్ంది. పదాలలోని సింపిల్సిటీ వలల్ వారి పర్తి
కదలిక శకిత్ మరింత ఇనుమడించినటుట్ తోసుత్ంది. అదే పదాలలో ఆడంబరం ఉంటే వారి కదలిక నుంచి దృషిట్ పదాలవైపు మళేల్ది. ఇది దృశయ్
మాధయ్మానికి మాటగానీ పాటగానీ రాయాలిస్న పదద్తి. సాధారణంగా కవులు వరణ్నలపై మోజు పడతారు. పదాలతో చితార్లు సృజించాలని
తపన పడతారు. కానీ దృశయ్మాధయ్మంలో వెయియ్ పదాలు చేసే పని ఒక సెకను కనబడే దృశయ్ం చేసుత్ంది. వెయియ్ పదాలలో వరిణ్ంచే భావనలను
ఒక ముఖ కదలిక పర్దరిశ్సుత్ంది. కాబటిట్ దృశయ్ం చూపించేదానికి పదం complimentary గా ఉండాలి తపప్ decsriptive గా
ఉండకూడదు.పదం దృశయ్ంలో మిళితమై పోవాలి తపప్ దృశాయ్నిన్ పదం డామినేట చేయకూడదు. అందుకే శైలేందర్ అతి సరళమైన పదాలు
వాడాడు. ఇది దృశయ్మాధయ్మానిన్ అరధ్ం చేసుకునన్ కవి మాతర్మే చేయగల పని.
మరో విశేషం ఏమిటంటే, శివుడు ఆటవికుడిలా, గిరిజన జాతివాడిలా కనిపిసుత్నాన్డు. పులిచరమ్ం కటుట్కునాన్డు. తిర్శూలం
ధరించాడు. మెడలో పాము వేసుకునాన్డు. చుటూట్ భూతగణాలునాన్యి. వారు ఆటవికులులా ఉనాన్రు. అలాంటపుప్డు వారికి నాగరీక భాష
శుదద్ హిందీలో పాట రాయ వీలులేదు. అందుకని శైలేందర్ భోజపురి పదాలను అధికంగా వాడుతూ పాట రచించాడు ఔచితయ్ం పాటించాడు.
బర్హామ్ చలె విషూణ్ చలె లైకే వేద పురాన హో
శంఖ చకర్ ఔర గదా ధనుష లై చలె శీర్ భగవాన హో
తెరపై కనపడే దృశాయ్నిన్ వివరిసుత్నాన్డు. తెరపై బర్హమ్ విషుణ్ వంటివారి కదలికలు నృతయ్మే అతయ్దుభ్తంగా, లయ బదద్ంగా
ఉంటుంది. బర్హమ్ విషుణ్వులను వరిణ్ంచిన కవి శివుడి దగగ్రకు వచేచ్సరికి గమమ్తత్యిన వరణ్న చేశాడు.
ఔర బన ధన కె చలె బం భోలా
లీహె భాంగ ధతూర కా గోలా
బోలే యే హరద్ం చలే లడాక్ పరాయ హో.
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శివుడు అలంకరించుకుని టిపటాపగా బయలుదేరాడు. భంగు తీసుకుని కలుల్తాగుతూ బయలుదేరాడు. ఈ సందరభ్ంలో శివుడి

పాతర్ధారి కలుల్కుండను పటుట్కుని తాగినటుట్ చేయటం ఎనిన్సారుల్ చూసినా తనివి తీరదు. ఏమి నృతయ్ం అది? నితయ్ జీవితంలో పర్తి కదలిక ఓ
నృతయ్మే అనిపిసుత్ంది. తాను తాగి అందరికీ తాగించి ఊగుతూ శివుడు నడవటం మహాదుభ్తమైన నృతయ్ం.
శివుడు వివాహానికి వసుత్నాన్డు. ఇకక్డ కోరస పాడతారు
కోయీ ఆయీ, కోయీ ఆయా.
'ఎవరో వసుత్నాన్రు. ఎవరో వచాచ్రు'
ఇకక్డ సంగీతం మారుతుంది. శివుడు, భూతగణాలు ఎగిరెగిరి చూసూత్ంటాయి. తెరచాటునుంచి వరమాల పటుట్కుని పారవ్తి
వసుత్ంది. వారి చుటూట్ భూత గణాలు చేరతాయి. ఇతరులు బెదురుతారు. పారవ్తి బెదరదు. అందంగా నృతయ్ం చేసూత్ంటుంది. సంగీతం
మారుతుంది. నృతయ్ం చేసూత్ శివుడు వసాత్డు.
అసలు ఈ పాట చూసూత్ంటే పర్తిక్షణం, పర్తి ఒకక్రి కదలిక అదుభ్తం అనిపిసుత్ంది. ఆరంభంలో పాము విగర్హం చాటునుంచి
పర్మధగణాలు నృతయ్ం చేసూత్ రావటం నుంచి ఓ నృతయ్ కావయ్ం మొదలయిన భావన కలుగుతుంది. పర్తి ఒకక్ కదలిక ఒక కవిత అనిపిసుత్ంది.
ఓ మాతా మత దిన పర చచల లి తిలక జలి లీలార హో
కాలా నాగ గరద్న కె నీచే వోహు దిలన ఫుసాక్ర హో
లోటా ఫేక కె భాగ చలీలి తావిజ నిఖల లీలార హో
ఇనకి సంగి బిబాహ నకర చో గౌరీ రహి కునావ్రీ హో...
పారవ్తి తలిల్ తిలకం పెటాట్లని వచిచ్ంది. శివుడి మెడకిర్ంద ఉనన్ నలల్నాగు బుసుస్మంది. అది చూసి ఆమె పళెల్ం విసిరి భయంతో
పరుగెతిత్ంది.
పళెల్ం భయంతో విసిరి పరుగెతిత్న ఆమె పారవ్తి

జీవితాంతం కనయ్గా ఉనాన్ సరే ఇతడితో పెళిల్కి ఒపుప్కోను అని

భీషిమ్ంచుకుకూరుచ్ంది. మళీల్ ఇపుప్డు పాట మారుతుంది.
పారవ్తి తలిల్ని వేడుకుంటుంది. ఉండేది కొదిద్సేపే అయినా పారవ్తిని చూసేత్ జాలి వేసుత్ంది. పారవ్తిలా అమిత నృతయ్ం అతయ్దుభ్తంగా
ఉంటుంది. మాలపటుట్కుని నృతయ్ం చేసూత్ కనిపించిన క్షణం నుంచీ మనసు దోచేసుత్ంది అమిత.
కహే పారవ్తి సంఝూయీ బతియా మానో హమారి మాయీ
జై భరైలే హ హం కరంవా లిథాకే
పారవ్తి తలిల్ని బర్తిమలాడుతుంది. నా అదృషట్ం ఎలా రాసిపెటిట్ ఉంటే అలా అవుతుంది. కాబటిట్ నాకు శివుడితో పెళిల్ చేయమని
వేడుకుంటుంది. ఈ సందరభ్ంలో పారవ్తి తలిల్ని వేడుకుంటుంటే శివుడు హాయిగా in gay abandon, ఎలాంటి చీకు చింతా లేకుండా
నృతయ్ం చేసూత్ంటాడు. అది చూసూత్ంటే ఒకక్ చినన్ దృశయ్ంలో ఎంత గొపప్గా పాతర్ల వయ్కిత్తావ్లను పర్దరిశ్సుత్నాన్డో అనిపిసుత్ంది. పాట కథను
చెపోత్ంది. కథలో చెపప్నిది దృశయ్ం చెపోత్ంది.
ఓ జబ శివ బాబా జబ మడావ్ గైలే, హోలా మగలా చార హో
బాబా పండిత వేద విచారే హోలా గుసాస్ చార హో
బజరబాతి కి లగి ఝాలరి నాగిన కి అధికార హో
విజ మడావ్ మె నావన ఐలి
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కరే ఝగన వడియార హో ఈ గో నాగిన గిలె విదాల
నావన గియులె చలె బరాతి చలే దేవతా థాథాయ కే
వివాహం జరుగుతుంది. ఏడడుగులు వేసాత్రు. పారవ్తి శివుడి చేయిపటుట్కుని అగిన్లో సావ్హా అంటూ వేయటం నృతయ్ం. అలంకారు

అందరూ నృతాయ్లు చేసాత్రు. శివుడు పామును పళెల్ంలో వేసాత్డు.అపుప్డు పొటట్ పటుట్కుని శివుడు నవవ్టం ఓ అదుభ్తం. శివపారవ్తుల నృతయ్ం
పరమాదుభ్తం. సంగీతం మారుతుంది. తన రూపం మారచ్మని పారవ్తి శివుడిని అభయ్రిధ్సుత్ంది.
తో కోమల రూప ధరే శివ శంకర ఖుషీ భయే నర-నారీ హో
రాజహి నాచన గాన కరైలే ఇజజ్త రహే హమార హో
రహే వర సాథి శివ శంకర సె కేహు కె న పావల పార హో
ఇంకే జటా సే గంగా బహలీ మహిమ అగం అపార హో
అదుభ్తమైన సంగీతం, నృతయ్ం నడుమ శివుడు తన రూపానిన్ కోమలంగా, నాగరీకంగా మారుచ్కునాన్డు. అందరూ సంతోషించారు.
నృతయ్ం చేశారు. హిమవంతుడు పారవ్తిని శివుడికి అపప్గించి కాపాడమనాన్డు. శివపారవ్తులు సంతోషించారు. వరాష్కాలం రాగానే నది
దాటారు. శివుడి జటాజూటం నుంచిగంగ హరష్ంతో వరిష్ంచింది. శివుడి మహిమలు అపారం.
జై శివ శంకర ధాయ్న లగాయే ఇంకో తీనో లోక దిఖాయే
కహే దుఖ హరన యహి ఛడో బనోవా కె
శివుడిని ధాయ్నిసేత్ ములోల్కాలు పార్పిత్సాత్యి. దుఃఖం దగగ్రకిరాదు అంటునాణ్డు కవి.
ఆ పై నృతయ్ం చేసూత్ పర్మధగణాలతో శివపారవ్తులు సవ్సథ్లం వెళిల్పోతారు.
'సరేవ్జనా సుఖినో భవంతు' ఇదీ పాట.
అసలు ఇదొక మహాదుభ్తం. సినిమా మొతత్ం ఒక ఎతుత్. ఈ ఒకక్ పాట ఒక ఎతుత్ అనిపిసుత్ంది. పాట మధయ్ మధయ్లో దేవానంద
కనిపించి తెరపై చూపలేని వాటిని పాడుతూ చూపిసాత్డు.
ఉతత్రపర్దేశ హిందీ, భోజ పురి మాండలికానిన్ కలిపి శైలేందర్ అదుభ్తంగా రచించిన ఈ పాట ఎసీడ్ బరమ్న సంగీత దరశ్కతవ్ం
వహించిన పాటలనిన్టికీ భినన్ంగా ఉంటుంది. ఎసీడ్ బరమ్న పర్ధానంగా ఈశానయ్ పార్ంత సంగీతానిన్ భారతదేశమంతా వినిపించిన వయ్కిత్ అతని
పాటలలో అతడి పలుకులు, వాయిదాయ్లు, జానపదాలు, పడవ నడిపేవారి భటియాలీ పాటల పరిమళాలు, రవీందర్ సంగీతపు
మృదుమధురిమలు తొణికిసలాడతాయి. అతని ఆరెక్సాట్ర్ కూడా చాలా పరిమితం. ఒక వేణువు, తబలా ఢోలక ఉంటే చాలు అతనికి. కానీ
ఈపాట అందుకు భినన్ం. పాట తిరిగే మెలికలు అపరిమితం. వాయిదాయ్ల కదలిక అమోఘం. కానీ ఇది వింటూంటే ఈ పాటలో ఎసీడ్ బరమ్న
ఛాయలు కనిపించవి. దీని వెనుక ఒక కథ చెపాత్రు.
ఎసీడ్ బరమ్నకు ఆరెక్సాట్ర్ అంటే పడదు. అతను సంగీత దరశ్కతవ్ం ఆరంభించిన తొలిదినాలోల్ సంగీత దరశ్కుడు సి.రామచందర్
ఆరెక్సాట్ర్లో అతడికి సహాయం చేశాడు. తరువాత జయదేవ అతని సహాయ సంగీత దరశ్కుడిగా నేపథయ్ సంగీతానిన్, పాటలోల్ ఇంటరూల్య్డ
సంగీతానిన్ కూరాచ్డు. ఎసీడ్ బరమ్న పలల్వి బాణీ కటిట్ చరణాలు తయారు చేయటం, ఇతర సంగీతపరమైన అంశాలను సహాయ సంగీత
దరశ్కులకు వదిలేసేవాడని, వారు తయారు చేసిన దానిన్ ఎసీడ్బరమ్న విని మెచిచ్న తరువాతనే పాట రికారిడ్ంగ పూరత్యేయ్దనీ, ఇలా ఎసీడ్ బరమ్న
మెపుప్ పొందే చరణాలు, సంగీతానిన్ సృషిట్ంచటం కోసం తానూ, జయదేవ పోటీపడేవారమని ఆరీడ్ బరమ్న సవ్యంగా వెలల్డించాడు. అలా,
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ఆరెక్సాట్ర్ అంటే అంతగా పడని ఎసీడ్ బరమ్న ఇంత అతయ్దుభ్తమైన పాటను రూపొందించటం ఆశచ్రయ్ం కలిగిసుత్తంది. కానీ, ఈ దృశయ్ంలో
శివుడి పాతర్ధారి సచిన శంకర లేక సాంచీ శంకర అని తెలిసేత్ అంత ఆశచ్రయ్ం కలిగించదు.
సాంచీ శంకర ఉదయ శంకర, రవిశంకరల బంధువు. ఉదయ శంకర వదద్ నృతయ్ం అభయ్సించాడు. 'సచిన శంకర బాలే
యూనిట'ను ఏరాప్టు చేసి తనదైన పర్తేయ్క నృతయ్ పదద్తులను ఏరాప్టు చేసుకునాన్డు. ఈ దృశయ్ంలోని భూతగణాలనీన్ అతని టూర్పులోనివారే.
సచిన శంకర నృతయ్ పదద్తిలో 'బాలే' కదలికలను, ఒడిసీస్లయను, కదలికలను, కథక భంగిమలను జోడించి అతయ్దుభ్తమైన నృతాయ్నిన్
సృజించటం ఉంటుంది. దేశమంతా తిరుగుతూ బాలే నృతయ్ రూపకాలను పర్దరిశ్ంచి అలరించింది సచిన శంకర టూర్పు. ఆ టూర్పు
రూపొందించిన బాలే ఇది. ఆ టూర్పుకు సంగీత దరశ్కుడు పండిట రవి శంకర. అంటే సినిమాలో పాటలనీన్ ఎసీడ్ బరమ్న పేరు మీద
పర్కటించినా, ఈ పాటను రూపొందించింది మాతర్ం రవిశంకర అనన్మాట. ఆ కాలంలో ఇలాంటివి సరవ్సాధారణం. నటి భానుమతి తన
పాటలకు తానే సంగీత దరశ్కతవ్ం వహించుకునేది. సినిమాలో ఇతర పాటలనీన్ వేరే సంగీత దరశ్కుడు రూపొందించేవాడు. కానీ సంగీత
దరశ్కుడిగా అతడి పేరే వేసేవారు. అలా ఈ పాటను సచిన శంకర, అతని టూర్పు కొరియోగర్ఫీ చేసి, రవిశంకర రూపొందించినా ఇది ఎసీడ్
బరమ్న పేరు మీదే చలామణీ అవుతోంది. అతయ్దుభ్తమైన ఈ పాట, ఈ దృశయ్ం అందుకే భారతీయ చలనచితర్ చరితర్లో అపూరవ్మై,
అదివ్తీయంగా నిలుసోత్ంది.

(మరినిన్ పాటలు వచేచ్ నెలలో)
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