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ఏయ మాలిక తెరే బందెహమ 
ఐసే హో హమారీ కరమ 
నేకీ ఫర చలే, ఔర బదీసే టలే 
తాకి, హసేత్ హుయే నిక లె దమ 

సినీపాటలలో ఎనోన్ భజన గీతాలునాన్యి. ఎనోన్ అతయ్దుభ్తమైన భజనగీతాలు ఉనాన్యి. అవి వింటూంటే గానామృత 
రసపర్వాహంలో మైమరచిపోతాము. పాటలు మనసుస్లో కలిగించిన ఆధాయ్తిమ్క భావనల తరంగాల శృంగాలపై మనసు ఆనంద తాండవం 
చేసుత్ంది. కళాసృజన వయ్కిత్లో నిదార్ణ సిథ్తిలో ఉనన్ ఆధాయ్తిమ్క భావనలకు ఊపునిచిచ్ బర్హామ్నంద భావన అంచులకు తీసుకు వెళుత్ందనన్ 
ఆలోచనలోని నిజం గర్హింపుకు వచేచ్లా ఈ పాటలు శోర్తకు బర్హామ్ండలోకంలో బర్హామ్నంద భావనానుభూతిని కలిగిసాత్యి. పరవశులను 
చేసాత్యి. ఒకక్సారిగా వయ్కిత్ శారీరక సప్ృహను తొలగించి ఆతామ్నుభూతిని కలిగిసాత్యి. సవ్సవ్రూప గర్హణ శకిత్నిసాత్యి. అలాంటి 
పాటలనిన్టిలోకీ అతయ్దుభ్తమైనది, తలమానికమనదగినది, ఈ ఒకక్ పాట మిగిలితే చాలు మిగతా పాటలనీన్ వినపడకపోయిన ఫరవాలేదనన్ 
భావనను కలిగించే పాట, 'దో ఆంఖే బారా హాథ' సినిమాలోని 'ఏయ మాలిక తెరే బందె  హం' భజనగీతం. 

కళాకారుల కళాసృజనను అనుభవిసూత్ంటే ఎంతో ఆశచ్రయ్ం అనిపిసుత్ంది. ముఖయ్ంగా, పాట రాయటం ఒక ఎతత్యితే, పాటకు బాణీ 
కటట్టం మరో ఎతుత్. ఆ తరువాత పాట ఆరంభ సంగీతం, చరణాల నడుమ సంగీతానిన్ సృజించటం అతయ్ంత అదుభ్తం. ముఖయ్ంగా, ఏ 
వాయిదయ్ం వాడాలి? ఏ వాయిదయ్ం ఎంతసేపు ఎలా మోగాలి? అనన్ విషయాలను ఎలా నిరణ్యించారు? ఎనెన్నిన్ చరచ్లు జరిగి ఉంటాయి? 
అనన్ విషయం ఆలోచిసేత్ కళాకారులు  మామూలు మనుషులు కారు అనిపిసుత్ంది. ఏదో ఒక దివయ్శకిత్ వారిదావ్రా పర్కటితమౌతూ, వారికి 
పేర్రణనిసుత్నన్దేమో అనన్ భావన కలుగుతుంది. కవిత రచన, చితర్లేఖనం వంటివి వయ్కిత్గత సృజనలు. కానీ సినీపాట అలాంటిది కాదు. 
విభినన్మైన కళాకారులు సినీ సందరభ్ పరిధిలో ఒదుగుతూ తను సృజనాతమ్క విహంగానిన్ విశృంఖలంగా విహరింపచేయాలిస్ ఉంటుంది. 

శాంతారాం సినిమా 'దో ఆంఖే బారా హాథ' భారతీయ చలన చితార్లలోనే విశిషట్మైన సాథ్నానిన్ ఆకర్మిసుత్ంది. నాయిక పాతర్, పేర్మల 
గోలలు లేకుండా కేవలం మనిషిలోని మానవతావ్నిన్ ఉదీద్పితం చేయటమనే లక్షయ్ంతో నిరిమ్ంచిన సినిమా అది. మనిషిలోని మానవతపై 
నమమ్కం పర్దరిశ్ంచే సినిమా. పైకి ఎంత పశువులా కనిపించినా, అతడిలో 'మనిషి' నిదార్ణ సిథ్తిలో ఉంటాడని, అతడిని మనిషిలా గౌరవిసేత్ 
మానవుడవుతాడని నిరూపించిన సినిమా. అలాంటి సినిమాలో కథనం ఎంత పార్ధానయ్మో, సునిన్తమైన భావనలు జాగృతం చేయటం కూడా 
అంతే పర్ధానం. అయితే, 'దో ఆంఖే బారా హాథ ' సినిమా సిర్క్పుట్లో పాటలకు పార్ధానయ్ం లేదు. సినిమా సంఘటనల పర్ధానంగా 
రూపొందింది. కానీ పాటలు లేని సినిమాను ఊహించటం కషట్ం. అందుకని అసంబదద్ంగా అనిపించినా 'చంప' అనే పిలల్ల బొమమ్లు అమేమ్ 
పాతర్ను కథలో పర్వేశ పెటాట్రు. ఆ పాతర్ ఆధారంగా సిర్క్పుట్లో పాటలను పర్వేశపెటాట్రు. 'సయాయ్ ఝూటోంక బడా సరాత్జ నిక లా', 
'ధుంతకథుం' వంటి పాటలు కేవలం 'చంప' పాతర్ వలల్ సిర్క్పుట్లో చోటు చేసుకునాన్యి. 'ఉమడ ఘమడ కర ఆయాహై ఘటా' పాట సిర్క్పుట్లో 
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భాగం. నేరసుత్లు మంచివారిగా మారే కర్మంలో కూరగాయలు పండిసాత్రు. ఆ సమయంలో వరష్ం పడుతునన్పుప్డు ఆనందానిన్ వయ్కత్పరచే 
పాట అది. ఆ పాటలో కూడా 'చంప' పాతర్ వీరితో కలసి పాడటం అనౌచితయ్ం అయినా పాట ఊపులో అనీన్ మరచిపోతాం. 

అయితే కరడు గటిట్న నేరసుత్లను కరుణకల మనుషులుగా మారాచ్లనన్ జైలర 'ఆదినాథ' పర్యతన్ం ఒకరకంగా ఆధాయ్తమ్కమయినది. 
మనిషిలోని పశువుని అణచి మానవతావ్నిన్ జాగృతం చేయటం సామానయ్మైన విషయం కాదు. అదీ ఎలాంటి మనుషులు? కరడు కటిట్న 
నేరసుత్లు హంతకులు. జాలి, దయా, కరుణ వంటివి లేకుండా హతయ్ చేసినవారు. అలాంటి వారిని మనుషులుగా చేయటం ఏటికి ఎదురీదటం 
లాంటిది. ఆ పర్యతన్ంలో భాగంగా ఆదినాధ వారికి దైవ పార్రధ్న అలవాటు చేసాత్డు. ఆ సందరబ్ంలో వసుత్ంది ఈ పార్రధ్నా గీతం 'ఏయ 
మాలిక తెరే బందె హం' 

సినిమా సిర్క్పుట్లో ఓ భజన లేక పార్రధ్నా గీతానికి అవకాశం వచిచ్ంది. ఇకక్డే సిర్క్పుట్ రచయిత చమతాక్రం చేశాడు. తొలిసారి 
భజనను శాంతారాం పాతర్ చదువుతుంది లయ బదద్ంగా. అపుప్డు నేరసుత్లు పటిట్ంచుకోరు. నిరల్క్షయ్ంగా ఉంటారు. కానీ చివరలో, శాంతారాం 
పాతర్ మరణించినపుప్డు ఈ పార్రధ్న పాడమని వారు చంప పాతర్ను కోరతారు. అంటే ఒకే పార్రధ్నా గీతం రెండుమారుల్ వసుత్ంది. కానీ, పాడేది 
ఒకేసారి. అంటే, సిర్క్పుట్ రచయిత ఈ పాటను ఒక 'యూనివరశ్ల పార్రధ్నా గీతం'లా ఊహించి ఉంటాడు. సకల మానవాళి హృదయలోతులలో 
పర్తిధవ్నించే పార్రధ్నా గీతానిన్ ఈ సందరబ్ంలో సృజించాలిస్ ఉంటుంది. ఈ బాధయ్తను గేయ రచయిత భరత వాయ్స అతయ్దుభ్తంగా 
నిరవ్హించాడు. 

'భరత వాయ్స' మామూలు సినీగేయ రచయిత కాదు. ఆయన మహా పండితుడు. సంసక్ృత, హిందీ భాషలలో నిషాణ్తుడు. అదీ 
మామూలు హిందీ కాదు. శుదద్ హిందీ. ఆ కాలంలో సినిమాలు పేరుకి హింది సినిమాలు కానీ 'ఉరూద్ ' వాడకం అధికంగా ఉండేది. భరత 
వాయ్స ఇందుకు వయ్తిరేకి. ఆయన తన జీవిత కాలంలో పాటలనీన్ ఎలాంటి రాజీ పడకుండా శుదద్ హిందీలోనే రాశాడు. ఒకోసారి ఆయన 
పాటలు వింటూంటే కండ శరక్ర నోటోల్ కరుగుతునన్ తీపి భావన కలుగుతుంది. ఆయన పదాల వాడకం అతయ్దుభ్తం. హింది అంటే తెలియని 
వారికి కూడా సులభంగా ఆ భావం బోధపడుతుంది. భారతీయ తతవ్ చింతనను అవగాహన చేసుకునన్ భరత వాయ్స కు ఈ సందరభ్ంలో పాట 
రాసే బాధయ్తను అపప్గించారు. 

పలల్విలోనే గుండెలోంచి నిటూట్రుప్ వెలువడే అతయ్దుభ్తమైన భావానిన్ పర్దరిశ్ంచాడు. 
'ఏయ మాలిక తెరే బందె హమ''ఓ దేవుడా, నీ సృజన మేము' అనన్ది భావం. 'బందె' అనన్ పదానికి సేవకుడు, బానిస వంటి నెగిటివ 

అరాధ్లునాన్యి. ఆ పదానికి ఉనన్ నానారాధ్లలో 'మనిషి' కూడా ఒకటి. సాధారణంగా ఈ వాకాయ్నిన్ 'నీ సేవకులం మేము'గా  అనువదిసాత్రు. 
అది పొరపాటు .ఎందుకంటే, ఇకక్డ గేయరచయిత భగవంతుడిని సంబోదిసూత్ 'తెరే బందె' అంటునాన్డు. 'భగవంతుడా నీ సేవకుడిని' అనాన్ 
'భగవంతుడా నీ బానిసను' అనాన్  అనవ్యం కుదరదు. భగవంతుడు మనిషిని తన పర్తిబింబంలా సృజించాడంటారు. సకల పార్ణులకు 
జీవం ఆయనే. కాబటిట్ 'భగవంతుడా, నేను నీ సృజనను' అని అవగాహన చేసుకుంటే తరువాత వాకాయ్లతో అనవ్యం కుదురుతుంది. 'నీ 
కొండకు నీవే రపిప్ంచుకో'లాగా, ఇకక్డ కూడా 'మేము నీ సృషిట్' అని తన సంపూరణ్ బాధయ్తను భగవంతుడిపై పెడుతునాన్డు మనిషి. మేము నీ 
సృషిట్ కాబటిట్ మా చరయ్లు ఎలా ఉండాలంటే అనీన్ సతయ్మైన దారిలో ఉండాలి, చెడు వైపు వెళల్కూడదు అని పార్రిధ్సూత్ 'తాకి హసేత్ హువే నిక లె 
దం' అంటాడు. 'నవువ్తూ పార్ణం పోవాలి' నిజం చెపాప్లంటే ఎపుప్డూ ఈ పాటలో ఈ పంకుత్లు వినాన్ కళల్లోల్ నీళుల్ వసాత్యి. గుండె 
ఝలుల్మంటుంది. ఒక పరమాదుభ్తమైన సతయ్ం, అపురూపమైన సతయ్ం క్షణం సేపు మెరుపులా మెరసి అదృశయ్మైతే, అంత క్షణం కాలంలో ఆ 
అనంత సతయ్ సవ్రూపానిన్ సంపూరణ్ంగా అవగాహన చేసుకోవాలనన్ తపన, అవగాహన చేసుకోలేని అశకత్త, కనీసం ఈ అదుభ్తానిన్ 
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క్షణకాలమైనా అనుభవించామనన్ ఆనందం, సరవ్ం మిళితమై కలిగించే విభినన్మైన భావాల సమాహారం కళల్లోల్ కదిలే నీరు గుండెలోల్ మెదిలే 
పార్రధ్న. 

మనిషి జనిమ్సాత్డు. ఎదుగుతాడు. బోలెడనిన్ ఆశలు, కోరికలతో జీవితం కొనసాగిసాత్డు. పలురకాల పనులు చేసాత్డు. సంతోషిసాత్డు. 
దుఃఖిసాత్డు. ఏం చేసినా జనిమ్ంచినపప్టి నుంచీ మనిషి పర్యాణం మరణం వైపుకే! అది గమయ్ం! అయితే 'మరణం' మనిషి జీవితానిన్ 
పర్తిబింబిసుత్ందంటుంది తతవ్ం. తన జీవన పర్యాణంలో మనిషి అవలంబించిన పదద్తులు, పర్యాణించిన దారులు, చేసిన పనులు అతని 
గమాయ్నిన్ నిరేద్శీసాత్యి. అంటే ఒక వయ్కిత్ మరణానిన్ పొందిన విధానం అతడి జీవితకాలం పనుల పర్తిఫలం అనన్మాట. 

గమనిసేత్, 'మరణం' ఒకటే అయినా ఏ వయ్కిత్ మరణం మరో వయ్కిత్ మరణానిన్ పోలి ఉండదు. అతడి జీవితానిన్ గమనించినవారు అతడి 
మరణానిన్ ఊహించలేరు. అతడు మరణించిన విధానం ఆశచ్రయ్ం కలిగిసుత్ంది. కొందరు అనారోగయ్ంతో బాధ పడి పడి పోతారు. కొందరు 
తీరని బాధయ్తలను గురుత్చేసుకుంటూ బాధపడుతూ పోతారు. ఇంకొందరు తాము బాధపడుతూ, ఇతరులను బాధిసూత్ పోతారు. కొందరు 
ఎంతో దరాజ్గా, ఐశవ్రయ్ంతో బర్తికి చివరికి 'నా' అనన్వారు లేక, నికృషట్మైన దారిదర్య్ంలో మరణిసాత్రు. కొందరు అనాయాస మరణం 
పొందుతారు. అందుకే పర్తివయ్కిత్ ఎనెన్నిన్ కోరినా, దేవుడిని ఎంతగా పార్రిధ్ంచినా అసలు పార్రిధ్ంచవలసినది 'సతాక్రాయ్లు చేసూత్, మంచి బాటలో 
నడుసూత్, చెడుకు దూరంగా ఉండాలి. ఎందుకంటే, నవువ్తూ మరణించాలి' నవువ్తూ మరణించటమంటే సంతృపిత్తో, ఆనందంగా ఈ 
శరీరానిన్ వదిలిపోవటం! 

శీర్దేవి జీవితానిన్ గమనిసూత్ వచిచ్న వారెవరూ ఆమె హఠానమ్రణం, బాత టబ లో  సంభవిసుత్ందని ఊహించి ఉండరు. రాజీవ గాంధీ 
అలా, ఓ బహిరంగ సభలో బాంబుదాడికి గురై అతయ్ంత దారుణంగా హతయ్కు గురవుతాడని కలలో కూడా అనుకుని ఉండరు. జారజ్ 
ఫెరాన్ండేజ, అటల బిహారీ వాజ పేయి మరణించేముందు జీవచచ్వంలా కొనేన్ళుళ్ బర్తికి  మరణించారనన్ ఆలోచనే బాధ కలిగిసుత్ంది. ఇలా 
ఒక వయ్కిత్ జీవితానిన్ మరణానిన్ గమనిసేత్ , 'హసేత్ హువే నిక లె దం' అనటం వెనుక ఉనన్ భావం బోధపడుతుంది. 'గాడ ఫాదర' నవలలో 'గాడ 
ఫాదర' పిలల్వాడితో ఆడుతూ ఆడుతూ పడి మరణించటం ఎంతో గొపప్గా అనిపిసుత్ంది. బాధయ్తలనీన్ తీరిపోయాయి. ఇక సాధించేదేం లేదు. 
అలాంటి పరిసిథ్తిలో మరణం ఆహావ్నించదగగ్ విషయం. అదీ అనాయస మరణం. ఆవేశాలు, ఉదివ్గన్తలు, నిరాశలు, దుఃఖాలు, ఏడుపులు 
ఏమీ లేకుండా చిరునవువ్తో, పర్శాంతంగా, సంతృపిత్గా, ఈ శరీరానిన్ వదిలివేయటం తపప్ మనిషి భగవంతుడిని కోరాలిస్ంది, కోరగలిగేదీ 
ఏమీలేదు. 

బడ కంజోర హై ఆదీమ్ 
అభిలాఖో హై ఇస మే కమీ 
పర తూ జో ఖడా, హైదయాళూ బడా 
తేరి కిర్పాసే ధరీత్ ధమీ 
దియె తూనే హమే జబ జనమ 
తూహీ ఝేలేగ హం సబ కె గమ 

ఒకక్ పదం, ఒకోక్ వాకయ్ం ఎంతో భావానిన్ తనలో ఇముడుచ్కునన్ది. ఎనెన్నోన్ ఆలోచనలను రేకెతిత్ంచేది. ఎంతెంతో వాయ్ఖాయ్నానికి 
అనువయినది. 'మనిషి సవ్తహాగా బలహీనుడు' అతడిలో లోపాలు అనేకం ఉనాన్యి. ఈ ఒకక్ వాకయ్ం చాలు కొనిన్ వేల పేజీల వివరణకు. 
భారతీయ ధరమ్ం మనిషిని ఇందిర్యాలు మోసం చేసాత్యంటుంది. మనిషి ఇందిర్యాల పర్లోభంలో పడతాడంటుంది. వాటి పర్లోభంలో 
పడవదద్ని హెచచ్రిసుత్ంది. కనబడుతునన్ పర్పంచానిన్ దాటి చూడమంటుంది. ఇందిర్య పర్లోభానికి లొంగకుండా ముందుకు సాగమంటుంది. 
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పెదద్ పెదద్ తాపసులే ఏదో ఒక దశలో, ఏదో ఒక పర్లోభానికి లొంగుతారు. దాంతో తపసుస్ ఫలం పోతుంది. మళీల్ తపసుస్ చేయాలిస్వసుత్ంది. 
నీరు ఎలాగయితే పలాల్నికి పర్యాణిసుత్ందో, అలా మనిషి మనసు చెడువైపు ఆకరిష్తమవుతుంది. ఈ విషయంలో మనిషి బలహీనుడు. 
వందమారుల్ చెడునుండి తపిప్ంచుకునన్ వంద ఒకటవమారు లొంగిపోతాడు. అది మనిషి బలహీనత. అందుకే 'మనిషి బలహీనుడు. అతడిలో 
చాలా లోపాలునాన్యి' అంటునాన్డు కవి. కానీ మనిషి ఎంత బలహీనుడో భగవంతుడు అంత దయాళువు. అతని కృపవలల్నే ఈ పర్పంచం  
నడుసోత్ంది. మనకు జనమ్నిచిచ్ంది భగవంతుడే. సృషిట్ భగవంతుడి కలప్ననే. కాబటిట్ మనలిన్ పుటిట్ంచినవాడే కషాట్లిన్ తీరుసాత్డు. నారు 
పోసినవాడు నీరు పోయకుండా ఉండడు. కాబటిట్ భారమంతా భగవంతుడిపై వేసి, దేనికీ నిరాశ చెందకుండా, భయపడకుండా ఆతర్ం లేకుండా 
సతయ్మారగ్ంలో పర్యాణించాలి మనిషి. చిరునవువ్తో సంతృపిత్కరమైన మరణం తపప్ భగవంతుడిని మరేమీ కోరనవసరంలేదు. 

 
 

యే అంధేరా ఘనా ఛా రహా 
తేర ఇనాస్న ఘబ రాగయా 
హోరహో భే ఖబర, కుఛ న ఆతా నజర 
సుఖ  క సూరజ ఛుపా జారహా 
హై తేరీ రోషనీ మే జో దమ 
తూ అమావస కో  కర  దే పూనమ 

అతయ్ంత మారిమ్కమైన చరణం ఇది. మనిషి బలహీనుడు. కానీ నారు పోసినవాడే నీరు పోసినటుట్ జనమ్నిచిచ్న వాడే కషాట్లనుండి 
గటెట్కిక్సాత్డు. కానీ పలు సందరాభ్లలో మనిషిని అనుమానాలు చుటుట్ముడతాయి. అజాఞ్నం ముంచెతుత్తుంది. మనిషికి నమమ్కం పోతుంది. 
విశావ్సం నశిసుత్ంది. అలాంటి సందరాభ్లలో కూడా భగవంతుడు ఎంత శకిత్మంతుడంటే అమావాసయ్ను కూడా పౌరణ్మిలా మారచ్గలడు 
ఇకక్డ చీకటి అజాఞ్నం. విజాఞ్నం వెలుతురు. చీకటి మనిషిలో లేనిపోని భయాలు కలిగిసాత్యి. అందుకే ఘోరమైన చీకటి దటట్ంగా ఉనాన్  
పార్రిధ్ంచాలిస్ంది ఒకటే. సతయ్ పథం నుంచి తపప్కూడదు. చెడునుంచి తపిప్ంచుకోవాలి. చిరునవువ్తో మరణానిన్ కోరాలి. 

 
 

జబ జులోమ్ంక హో సామాన్ 
తబ తూ హీ హమే థామాన్ 
వొ బురాయీ కరే, హం భలాయీ భరే 
నహి బద లేక కొయీ కామాన్ 
బడ ఉఠే పాయ్ర కా హర కదమ 
ఔర మిటే బైర కాయే భరమ 
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 మనిషి ఎంత అణచి వేతకు గురికానీ, ఎలాంటి దౌరజ్నాయ్నికి గురికానీ, భగవంతుడే రకిష్సాత్డు. ఎదుటివాడు చెడు చేసినా మనం 
వాడికి మంచి చేయాలి. పర్తీకార భావనను దరిదాపులకు కూడా రానీయకూడదు. పర్తి అడుగు  పేర్మతో నిండి ఉండాలి. పరాయివాడు, 
శతుర్వు అనన్ భావన తొలిగిపోవాలి. సతయ్పధంలో పర్యాణిసూత్, చెడు నుంచి తపిప్ంచుకుంటూ చిరునవువ్తో సంతృపిత్కరంగా మరణించాలి. 

ఇదీ ఈ సందరభ్ంలో భరత వాయ్స రాసిన గీతం. అతయ్దుభ్తమైన గీతం. ఎకక్డా ఈ గీతంలో 'మతం' పర్సాత్వన రాదు. ఈ పాటను ఏ 
మతం వారయినా పాడుకోవచుచ్. సూఫ్రిత్ని, శాంతిని పొందవచుచ్. అసలు సిసలైన లౌకిక భావనతో సృజించిన గీతం ఇది. అందుకే ఈ 
పాటను సూక్ళల్లోల్ పార్రధ్నా గీతంగా పాడుతునాన్రీనాటికీ. లాహోర లో, పంజాబ సూక్ళల్లో ఈనాటికీ ఈ పాట పార్రధ్నా గీతం. అంత గొపప్ 
పాట ఇది. 

ఈ పాటకు బాణీని కూరిచ్ంది వసంత దేశాయ. వసంత దేశాయ ఈ పాట కోసం 'భైరవ'రాగానిన్ ఎనున్కునాన్డు. ఇకక్డే సగం 
విజయం సాధించాడు. భైరవ రాగం సంపూరణ్రాగం. ఉదయకాలంలో పాడే రాగం ఇది.  భైరవ రాగం కరాణ్టక సంగీతంలో 'మాయామాళవ 
గౌళ' రాగానికి సమానమైనది. ఇకక్డే వసంత దేశాయ గొపప్ చమతాక్రం చేశాడు. భైరవ రాగంలోని నిషాదానిన్ కోమల నిషాదం చేశాడు. 
దాంతో ఈ పాట శుదద్ భైరవ రాగం కాకుండా కాసత్ బసంత ముఖారి (కరాణ్టకలో వకుళాభరణం)లా ధవ్నిసుత్ంది. సాధారణంగా సినీగీతాలలో 
ఏ సంగీత దరశ్కుడు కూడా శుదద్రాగాలను వాడడు. అధికంగా మిశిర్త రాగాలను వాడతాడు. దాంతో ఈ పాట భైరవ, బసంత ముఖారిల 
సరిహదుద్లపై నడయాడుతూ తనదైన పర్తేయ్క సౌందరాయ్నిన్ సంతరించుకుంది. ఆరంభం నుండి వాయిదాయ్లలో ఒకరకమైన ఉదివ్గన్త 
కనిపిసుత్ంది. చరణాల నడుమ వచేచ్ సంగీతంలో వయొలినుల్ అతి వేగంగా పర్వహిసూత్ ఒకదానిపై ఒకటి దొరుల్తూ కలసి పర్వహించే పర్చండ 
నీటి ధారలాల్ అనిపిసాత్యి. పాట 'మూడ'ను మరింత ఉదివ్గన్తమయం, భకిత్మయం చేసూత్ పాటకే పవితర్తను ఆపాదిసాత్యి. 'కోరస' పాట 
పర్భావానిన్ ఇమడింపపచేసుత్ంది. అందుకే పాట చితీర్కరణలో కూడా ఈ సాందర్త, పవితర్తలు కనబడతాయి. ముఖయ్ంగా 'లైటింగ'ను అతయ్ంత 
సృజనాతమ్కంగా వాడుకుని పాటను ఒక ఆధాయ్తిమ్క అనుభవంలా మలచాడు దరశ్కుడు. దాంతో 'దో ఆంఖే బారాహాథ' సినిమా అనగానే ఈ 
పాట గురుత్కు రావటమే కాదు, సినిమా పరిధిని దాటి నితయ్జీవితంలో సమ్రిసూత్ సాంతవ్నను, విశావ్సానిన్చే అతయ్దుభ్తమైన గీతంలా ఎదిగింది 
'ఏయ మాలిక' పాట. 

ఈ పాటను లతా మంగేషక్ర పాడిన విధానం గురించి ఎంత చెపిప్నా తకుక్వే. 'సరసవ్తీదేవి ' అనుకుని సాషాట్ంగ పర్ణామాలు 
ఆచరించటం తపప్ ఏమీ చేయలేము. ఒకోక్ పదానిన్ ఆమె పలికిన తీరు, రాగం తీసిన తీరు, పదాలలో భావానిన్ పలికి జీవం పోసిన తీరు, 
సరసవ్తీ దేవి సవ్యాన తన శకిత్ పర్దరశ్న కోసం ఈ పాటను పాడిందేమో అనిపిసుత్ంది. ఈ పాట కాక భరత వాయ్స, వసంత దేశాయ 
కలయికలోని 'నిరబ్ల సే లడాయి భగావ్న కీ ' 'గుడిడ్' సినిమాలో 'హం  కో మన కి శకిత్  దేనా' వంటి పాటలు కూడా భకిత్ కారయ్కర్మాలలోనూ, 
వయ్కిత్తవ్ వికాస కారయ్కర్మాలలోనూ ఈనాటికీ 'భజన' గీతాలుగా, సూఫ్రిత్వంతమైన గీతాలుగా వాడుకుంటునాన్రు. ఇది అతయ్దుభ్తమైన 
కళాకారులు తమ హృదయలోతులోల్ంచి కళాసృజన కొలిసేత్, దానిన్ అనుభవించేవారు బర్హామ్నందానిన్ అనుభవిసాత్రనటానికి అతుయ్నన్త 
నిదరశ్న. బహుశా ఇలాంటి కళాకారులవలల్నే జీవితం అరధ్వంతం అనిపిసుత్ందేమో. 

 (మళీల్ వచేచ్ నెల ) 
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