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హాయి హాయిగా ఆమని సాగే
సోయగాల గనవోయీ సఖా
హాయి సఖా!
కుహూ కుహూ బోలే కోయలియా
కుంజ కుంజ మే భవేర్ డోలే
గున గున బోలే.
'సువరణ్ సుందరి' సినిమా పేరు వినగానే గురొత్చేచ్ మధురమైన గీతం ఇది. తెలుగు, హిందీ, తమిళ భాషలలోనూ సూపర హిట గా
నిలిచిన చితర్ం 'సువరణ్సుందరి'. తెలుగువారికి మాయాబజార, పాతాళభైరవిలు ఎంతగా తెలుసో సువరణ్ సుందరి గురించీ అంతగా తెలుసు.
Cult Classic సినిమాలలో ఇదొకటి. ఈ పాట గురించి మూయ్జికాలజిసుట్గా పర్సిదిధ్ పొందిన రాజాగారు తన వెబసైటలో చకక్గా రాశారు.
సముదార్ల సీనియర పాటను రచించగా ఆదినారాయణరావు సంగీత దరశ్కతవ్ం వహించారు. ఘంటసాల, జికిక్ ఈ పాటను పరమ
మధురంగా తేనెలూరే రీతిలో, శృంగార రస పర్వాహంలో శోర్తను ఓలలాడించే రీతిలో గానం చేశారు. ఈ పాటను సంగీత పరంగా
'రాగమాలిక'గా అభివరిణ్ంచవచుచ్. ఎందుకంటే పాట పర్తి చరణం ఒక పర్తేయ్క రాగం. ఆధారితం అంటే ఒకో చరణం ఒకో రాగం. అలా
రాగమాలికను తయారు చేశారనన్మాట సంగీత దరశ్కులు. రాజాగారి పర్కారం 'పలల్వి నుండి మొదటి చరణం వరకూ హంసానంది రాగం,
'ఏమీ తటలల్తిక' చరణం దరాబ్రి కానద రాగంలో, 'చూడుమా చందమామ ' బహార రాగంలో 'కనుగవ కనియగ ' చరణానిన్ కళాయ్ణి
రాగంలో సృజించి ఈ విభినన్ రాగాలు, ఒక రాగంలోంచి మరో రాగంలోకి పర్వేశించటానిన్ ఎలాంటి జరకలు లేకుండా అనిన్టినీ ఒకే
పర్వాహధారలా అతయ్ంత అదుభ్తమైన రీతిలో రూపొందించారు.
దేనన్యినా సృజించటం అతయ్ంత అదుభ్తమైన విషయం. ఒక కళాకారుడు ఎంతో శర్మించి, తపన పడి, తన పర్తిభాపాటవాలను
మధించి గీతానిన్ దరిశ్సాత్డు. రాగాలనుండి గీతానిన్ బంగారానిన్ తీగలా సాగదీసినటుట్ సాగదీసాత్డు. బయట పర్పంచానికి బంగారం
ముదద్నుండి సుందరమైన ఆభరణాలను సృజించటం వెనుక ఉనన్ శర్మ, తపనలు తెలియవు. వారు బంగారు ఆభరణానిన్ చూసాత్రు. అలాగే
ఒక శిలిప్ బండరాయిని సుందరమైన శిలప్ంలా తీరిచ్దిదద్టం, శిలప్ంలో పర్తి అంశానీన్ అతి జాగర్తత్గా రూపొందించటం దరిశ్ంచి
ఆశచ్రయ్పోతాం. అదుభ్తం అని పొగుడుతాం. కానీ ఆ సృజన వెనుక ఉనన్ తపనను, శర్మను, కళాకారుడి కళాభినివేశానిన్ అరధ్ం చేసుకోలేం. ఆ
ఊహ కూడా రాదు. ముఖయ్ంగా సినిమా పాటల సృజనకు ఇది ఎంతో వరిత్సుత్ంది. ఒక గీతానిన్ రూపొందించటం వెనుక ఉండే శర్మను,
సృజనాతమ్క ఆవేశానిన్ ఊహించటం కుదరదు.
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సినిమా పాటలను తేలికగా కొటేట్సాత్రు చాలామంది. సినిమా పాటలలో ఉండేది సాహితయ్ం కాదంటారు. ఎంతో శర్మపడి

పండితులకు మాతర్మే పరిమితమైన రాగాలను, భావాలను, పదాలను సామానయ్ మానవుడికి చేరువచేసి, వారి నితయ్జీవితంలో భాగం చేసుత్నన్
కళాకారుల పర్తిభను నీరుగారుసాత్రు. అలాంటి వారు ఒకక్ నిమిషం ఆలోచిసేత్ 'కళ'లో 'కాల్సు'భేదాలు లేవని అరధ్ం చేసుకుంటారు. సమాజం
ముందు ఉతత్మ ఆదరాశ్నిన్, ఉతత్మ భావాలను, ఉనన్తమైన రీతిలో నిలిపేది 'ఉతత్మ కళ' అని అరద్ం చేసుకుంటారు.
'హాయి హాయిగా' పాటలోని సాహితయ్ం అతుయ్తత్మం. భావం పరమ రమణీయం.
లీలగా పువువ్లు గాలికి ఊగ
కలలోన తలపుల వలపులు రేగ
ఊగిపోవు మది ఉయాయ్లగా, జంపాలగా…
చరణంలో 'ల'కార పర్యోగం ఒకరకమైన మృదుతావ్నిన్, శృంగార పరమైన సిన్గధ్తావ్నిన్ కలిగిసుత్ంది.
కవులు పదాయ్లు రచించేటపుప్డు ఎనున్కునే పదాలు వారు పరకటించే భావానిన్ ఉదీద్పితం చేసే ధవ్నిని సృజించే పదాలపై దృషిట్
పెడతారు. ఇకక్డ భావం మృదు మధురం. పువువ్లు గాలికి ఊగుతూంటే, అతడి మదిలో పేర్మ భావనలు కలిగి హృదయం
జంపాలలూగిందట.
కమమ్ని లతాంతములు కుమొమ్నసి
వచుచ్ మధుపముమ్ల సంగీత నినదముమ్ లెగసెంజూ
తముమ్ల లసతిక్సలయముమ్ల సుగంధి
ముకుళముమ్లను నానుచు ముదమొమ్నర వాచా
లముమ్లగు కోకిల కులముమ్ల రవముమ్
మధురమమ్గుచు విచెచ్ ననిశముమ్ సుమనోభా
రముమ్ల నశోక నికరముమ్లను జంపక
చయముమ్లను గింశుక వనముమ్లను నొపెప్న!
ఈ పదయ్ం మహాభారతం ఆదిపరవ్ంలోనిది. ననన్య సృజన. ఇది శృంగార భావనకనాన్ మధురభావానిన్ కలిగిసూత్ సుందరమైన
వనాలను కళల్ముందు నిలిపే పదయ్ం. ఈ పదయ్ంలో 'దివ్తవ్ మకారం' పదే పదే వసూత్ చదవటంలో ఆనందానిన్ కలిగిసుత్ంది. చెవులకింపుగా
ఉంటుంది. సందరాభ్నిన్ బటిట్, పర్తేయ్క భావానిన్ ఉదీద్పితం చేసే శబాద్నిన్ పదేపదే వాడటం కనిపిసుత్ంది. హాయి హాయిగా పాటలో మొదటి
చరణంలో 'ల'కార పర్యోగం ఇలాంటిదే. సినిమా సాహితాయ్నిన్ చులకనగా చూసేవారు గమనించాలిస్న విషయం ఇది.
సాధారణంగా ఒక భాషలో 'హిట' అయిన సినిమాను గానీ, పాటను గానీ ఇతర భాషలోల్కి తరుజ్మా చేసి వాడటం జరుగుతుంది.
సినిమాను 'డబ' చేయడమో, రీమేక చేయటమో సాధారణం. సువరణ్ సుందరినీ హిందీలో 'రిమేక' చేశారు. పాటలు అవే. నటీనటులు వారే.
సిర్క్పుట్ అదే. ఇలాంటి సందరాభ్లలో ఒక భాషనుంచి మరో భాషకు అనువాదం చేసే వారు కతిత్మీద సాము చేయాలిస్ ఉంటుంది. 'రీమేక'
కాబటిట్ సంభాషణ రచయితలకు వెసులుబాటు ఉంటుంది. కానీ అవే పాటలకు, అదే భావంతో పునః సృజించేటపుప్డు గేయ రచయిత
అసిధార వర్తం చేయాలిస్ ఉంటుంది. సేవ్చఛ్గా రాసే వీలుండదు. భావం మూలానిన్ పర్తిబింబించాలి. రాగం చెడకూడదు. ఒక భాషనుంచి
మరో భాషకు మారేటపుప్డు పదాల వాడకంలోనూ, భావపర్కటన పదద్తిలోనూ తేడా వసుత్ంది. ముఖయ్ంగా తెలుగు నుంచి హిందీలోకి మారేచ్
సమయంలో భాషతోపాటు రాగంతోనూ సమసయ్ వసుత్ంది.
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హిందీ సరళమైన భాష. దివ్తావ్క్షరాలు తకుక్వ. అయితే 'హాయి హాయిగా' పాటను హిందీలోకి మారచ్టంలో ఒక వెసులు బాటు

ఉంది. తెలుగు పాటలోనూ దివ్తావ్క్షరాలు బహు తకుక్వ. సంగీత దరశ్కుడు ఆదినారాయణరావుకు హిందుసాత్నీ సంగీతంపై పటుట్ ఉంది.
మకుక్వ ఎకుక్వ. అదీగాక ఆదినారాయణ రావు సృజించిన పాటలను గమనిసేత్, ఆయన పాటలోల్నూ దివ్తావ్క్షరాలు అతి తకుక్వగా
వుంటాయి. అంటే ఆయనకు కరాణ్టక సంగీతం హిందుసాత్నీ సంగీతాల నడుమ ఉనన్ వయ్తాయ్సాలు తెలుసు. వాటిని సమరధ్వంతంగా మారచ్టం
తెలుసు. అది ఈ పాటలో సప్షట్ంగా తెలుసుత్ంది. అదే పాట, అవే సమాన రాగాలు. కానీ అతి సవ్లప్ మారుప్లతో హిందీ పాటను తెలుగు
పాటకు కాసత్ భినన్ంగా రూపొందించాడు. కానీ ఎంతో జాగర్తత్గా వింటే తపప్ తేడాను గురిత్ంచటం వీలుపడదు. రెండూ ఒకే రకంగా
అనిపిసాత్యి. ఇది పలల్విని గురువు లఘువుల విభిజన సప్షట్ం చేసుత్ంది.
హాయి హాయిగా ఆమని సాగే
కుహూ కుహూ బోలే / కోయలి/యా
సోయగా/ల గన / హాయీ స/ఖా
కుంజ కుం జ మే భవేర్ డోలే
హాయీస /ఖా
గున గున బో/లే
హంసనందికి సమానమైన రాగం సోహిన్. హంసనందిలో ఆరు సవ్రాలుంటాయి. ఆరోహణలో సరి,గ మ ద ని స అవరోహణలో
సని ద మ మ గ రి, స.
సోహిన్ రాగం ఆరోహణలో సగమ ధనిస, అవరోహణలో సనిధగమ ధ గమ గరిస సవ్రాలుంటాయి. ఈ సవ్లప్మయిన భేదాలకు
పాటలో పర్తిబింబిసూత్ రూపొందించిన తీరు అదుభ్తం 'డబిబ్ంగ' చేసేత్ ఇంత అదుభ్తంగా పాటను రూపొందించటం కుదిరేది కాదు. 'రీమేక'లో
ఉనన్ సౌలభయ్ం ఇది. అంటే రెండు భినన్మైన పాటలు ఒకే పాటగా ధవ్నింపచేసి మురిపింప చేసే ఇందర్జాలం అనన్మాట మన కళాకారులు
చేసింది.
ఇకక్డే గేయ రచయిత భరత వాయ్స గొపప్తనం పర్సుఫ్టమయేయ్ది. హిందీ సినీగేయ రచన పర్పంచంలో భరతవాయ్స లాంటి గీత
రచయిత మరొకరు లేడు. భరత వాయ్స తన గీతాలలో 'శుదధ్ హిందీ' వాడతాడు. ఆ కాలంలో సినీగీతాలలో పర్ధానంగా 'ఉరూద్' వాడేవారు.
ఉరూద్, హిందుసాత్నీ కలిపి వాడేవారు. 'హిందుసాత్నీ' అంటే మొఘులుల కాలంలో సైనికులు, సామానుయ్లు మాటాల్డే భాష. హిందీ
అందుకు భినన్మైనది. హిందీ సంసక్ృతం నుండి రూపొందిన అతి శుదద్ంగా, శుభర్ంగా వాడిన ఏకైక సినీగేయ రచయిత భరత వాయ్స.
శుదద్మైన హిందీ తేనె పర్వాహంలా తీయగా, చకక్గా, మధురంగా ఉంటుంది.
'నవరంగ' సినిమాలో హోలీ పాటలోని పదాలను గమనిసేత్ భరత వాయ్స పర్తిభ తెలుసుత్ంది.
అటక అటక ఝూట పట పన ఘట పర
చటక మటక ఎక నార నవేలీ
గోరి గోరి గావ్లన కీ ఛోరీ చలీ
చోరీ చోరీ ముఖ మోరీ మోరీ మసాక్యే అలేబ్లీ'కంకరి గలె మె మారీ కంకరీ కణయాయ్నే
పకరీ బాహ ఔర కీ అట ఖేలీ'భరీ పిచకారీ మారీ

øöeTT~

www.koumudi.net

@|æÁ˝Ÿ 2020

4

MLjkõ½¥qP|-MLjkõ½¸$|û
'సతరీ' సినిమాలోని ఈ పాట గమనించండి.
'కౌన హో తుఁ కౌన హో' అనే పాటలో నాయిక ఎవరని నాయకుడు పర్శిన్ంచటంలోని ఉదాతత్త ఔనన్తయ్ం, ఉతత్మ భావం, అతుయ్తత్మ

పద పర్యోగం గమనించండి.
కవికీ మధుర కలప్నా హోం
యా గాయంకకీ మధురిమ తాన
యా సరిత ఆజల కీ తరంగ హో
అరుణ కమల కీ మధుముసాక్న.
ఎదను ఉపొప్ంగింపచేసే భావం. అతి సరళము, తరళము, మృదుమధురము అయి తేనెలూరే పదాలు. ఇది శుదద్ హిందీ పదాల,
గొపప్తనం 'దో ఆంఖే బారా హాథ ' సినిమాలో వరాష్నిన్ వరిణ్సూత్ పాడే పాటలో వరష్పు వరణ్న సాహితయ్ పర్పంచంలోని ఏ ఉతత్మ కవితకూ
తీసిపోదు.
జబ సనన పవన కో లగా తీర
బాదల కో చీర నికలా రే నీర
ఝర ఝార ఝార ఝార అబ ధార ఝూరే
ఓ ధరీత్ జల సే మాంగ భరే
ఓ ఉమడ ఘుమడ కర ఆయి రె ఘటా
కారే కారె బద రా కీ ఛాయీ - ఛాయీ రే ఘటా
నలల్టి మేఘాల గుంపులు పరుగు పరుగున ఆకాశం నిండాయి. వేగంగా వీచే గాలి బాణం తాకగానే మేఘాలను చీలుచ్కుని బయటకు
జరజరా జారింది నీటిధార. భూమి నీటిని తన పాపిట సింధూరంలా ధరించింది తృపిత్గా. అదుభ్తమైన వరణ్న, అదుభ్తమైన పదాలు. ఎకక్డా
ఒకక్ ఉరూద్ పదం పొరపాటున అయినా కనిపించదు భరత వాయ్స గేయ రచనలో. అలాంటి భరత వాయ్స 'హాయి హయిగా ఆమని' పాటను
హిందీలో రచించాడు. అతయ్దుభ్తమైన ఎంపిక. ఇందుకు ఆదినారాయణరావును అభినందించక తపప్దు. ఎందుకంటే అకాలంలో సాహిర,
శైలేందర్, మంజూర్హ, షకీల, రాజేందర్ కిషన వంటివారు గేయరచన పర్పంచానిన్ ఏలుతునన్ కాలం. దీనోల్ శైలేందర్, రాజేందర కిషనుల్
సరళమైన హిందీలోనూ ఇటు ఉరూద్ షాయరీలోనూ గీతానిన్ సృజించటంలో సమరుధ్లు. పైగా రాజేందర కిషన దకిష్ణ అనువాద చితార్లకు
సిర్క్పుట్తోపాటు గీతాలను కూడా రచించేవాడు. 'బృందావనమది అందరిది' పాటను 'బృందావన కీ కృషణ్ కనయాయ్ సబకే ఆంఖోనా తారా' అని
అందంగా అనువదించినవాడు అలాంటి ఉదద్ండులను కాదని భరత వాయ్సను ఎనున్కోవటం ఆదినారాయణను గేయరచయితల పర్తిభా
పాటవాలు, వారి రచన శైలిపై అవగాహన ఉండటంతో పాటు తనకేం కావలో సప్షట్ంగా తెలుసునన్ విషయానిన్ విసప్షట్ం చేసుత్ంది.
తెలుగు పాటలో వసంతం పర్సాత్వన ఉంది. వసంతంలో పూలు విరగబూసాత్యి. కోయిల కూసుత్ంది. అందుకే తెలుగులో ఊగే
పూలను చూసూత్ నాయకుడి హుర్దయం ఊగుతుంది. నాయిక వసంతం సోయగాలను చూడమంది నాయకుడిని. మారిమ్కమైన శృంగార
భావన ఇది. యువతి యవవ్నావిరాభ్వానిన్ విరబూసిన వసంతంలోని పూదోటతో పోలుసాత్రు శృంగార కవులు. ఆమె విరబుసిన వసంతంలోని
సోయగాలను చూడమనటంలోని చమతాక్రం నాయకుడు ఊగే పూలతో మనసూగుతోదనటం అతి సునిన్తమైన శృంగారం. దీనిన్ హిందీలోకి
భరత వాయ్స కేవలం భావం తీసుకుని సవ్తంతర్ంగా హిందీ కవిత పదద్తులలో పర్దరిశ్ంచిన తీరు పరమాదుభ్తం.
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కోకిల కూత వసంతాగమనానికి సంకేతం. అందుకని కోయిల కుహు కుహు మంటూ కూసిందంటోంది. కోకిల కూయటంతో పూలు

విరిశాయని అరధ్ం. తేనెటీగ పూలపై వాలుతోందంటోంది. సాహితయ్ంలో తేనెటీగ పురుషుడిని సూచిసుత్ంది. పూలు సతరీకి పర్తీక. భర్మరం పూలపై
వాలుతూ తేనెను గోర్లుతుంది. ఇది శృంగార సంకేతం. దానేన్ పలల్విలో సూచించాడు కవి భరత వాయ్స. తెలుగులో, హిందీలో భావం ఒకటే.
కానీ భావానిన్ వయ్కత్ పరచిన పదద్తివేరు. సాథ్నిక భావాలు, సునిన్త భావనలతో తెలుగులో 'ఆమని'ని, 'హిందీ'లో కోయిల కూతలతో
పర్తిధవ్నింపచేసి మనసును రంజింపచేసాత్డు కవి. హిందీ పాటకు మూలం తెలుగు పాట. తెలుగు పాట 'హిమాలయ శిఖరం'. దానికి సాటి
మరొకటి లేదు. అలాంటి శిఖరానికి దీటుగా హిందీ పాటను నిలిపాడు భరత వాయ్స. ఇది కవి గొపప్తనం. కవి పర్తిభకు, గేయ రచనా
నైపుణాయ్నికి నిదరశ్న.
ఈ గేయ రచనా సంవిధానం వలల్ హిందీ తెలుగు పాటల రాగంలో వచిచ్న తేడాలు మనసుకు పటట్వు. రెండూ ఒకేరకంగా
అనిపిసాత్యి. 'ఏ పాట బాగుంది?' అనన మీ మాంస పకక్న పెడితే రెండు హిమాలయ శిఖరాలే. దీనికి ఏదీ తీసిపోదు. కానీ హిందీ పాటకు
జాతీయ సాథ్యిలో అవారుడ్ రావటం, తెలుగు పాటకు కనీసం రాషట్ర సాథ్యిలో కూడా గురిత్ంపు లభించక పోవటం, ఆశచ్రయ్ం మాతర్మే కాదు
ఆవేదనను కూడా రగిలిసుత్ంది. అయితే, తెలుగు మూలానికి 'హిందీ' రంగులదిద్ పాటను మరింత సుందరం చేసిన భరత వాయ్స పర్తిభను
గమనిసేత్, ఆవేదన తగుగ్తుంది 'తెలుగు'ను జాతీయ సాథ్యిలో పార్జెకట్ చేసుకోలేకపోయిన మన అసమరధ్త సప్షట్మవుతుంది.

(మరినిన్ పాటలు వచేచ్ నెలలో)
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