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 హై ఆగ హమారే సీనేమే హం ఆగ సె ఖేలేత్ ఆతా హై 
టకార్తే  హై ఇస తాకత సె వో మిటీట్మే మిల జాతా హై 

'జిస దేశ మే గంగా బహతీ హై' భారతీయ చలనచితార్లలో అపురూపమైన చితర్ం. మన సినీకళాకారులు సాధారణంగా ' సరైన కథ 
దొరకటంలేదు' అంటూంటారు. 'మంచి సినిమా తీయాలనే ఉంది. కానీ మంచి కథ దొరకటంలేదు' అనన్ వాయ్ఖాయ్నాలు వింటూనే ఉంటాం. 
ఇవనీన్ ఉతిత్తిత్మాటలు. సినిమా ఎలా తీయాలో తెలిసిన వాడికి కథ అవసరంలేదు అని నిరూపిసుత్ంది జిస దేశ మె గంగా బహతీ హై సినిమా. 

బందిపోటు దొంగలకు క్షమాభిక్ష పర్సాదించి వారు జనజీవన సర్వంతిలో కలిసిపోయి మాములు మనుషులాల్ జీవించమని పర్భుతవ్ం 
పిలుపునిచిచ్ంది. ఆ పిలుపు ఆధారంగా నిమిర్ంచిన  సినిమా 'జిస దేశ మె గంగా బహతీ హై'. ముందుగా ఈ ఆలోచన చెపిప్, ఈ సినిమాకు 
సంగీత దరశ్కతవ్ం వహించమంటే, 'దొంగల సినిమాలో సంగీతం ఏమిటి?' అనాన్రు రాజ కపూర రెగుయ్లర సంగీత దరశ్కులు శంకర 
జైకిషన లు. వారిని ఒపిప్ంచి పాటలు అవసరంలేదనన్ సినిమాను పాటలమయం చేసి 'మూయ్జికల హిట'గా నిలిపాడు రాజ కపూర. మొతత్ం 
తొమిమ్దిపాటలు. పర్తి ఒకక్టీ ఆణిముతయ్ం అనదగగ్రీతిలో ఉంటాయి. పాటలకోసం సినిమాలో సృజించిన సందరాభ్లు సినిమా వేగానిన్ 
పెంచుతూ ఏ ఒకక్ పాటకూడా అసందరభ్ం, అనవసరం అనిపించదు. అసలు పాటలు లేకపోతే 'జిస దేశ మే గంగా బహతీ హై' అనన్ 
సినిమాను ఊహించలేము. అంతగా అతయ్దుభ్తమైన రీతిలో పాటలను సిర్క్పుట్లో భాగం చేశాడు రాజ కపూర. అలాంటి ఆణిముతయ్మనదగిన 
పాటలనిన్టిలోకీ 'అతయ్దుభ్తం' అనదగగ్పాట 'హై ఆగ హమారే సీనేమే ' 

సినిమాలో సందరభ్ం తెలియకుండా కూడా సాహితయ్ం, సంగీతం వంటివాటి దావ్రా ఈ పాటను వినన్వారు అతిగొపప్ పాటగా 
అంగీకరిసాత్రు. కానీ సినిమాలో పాట సందరభ్ం తెలిసేత్ పాట మరింతగా నచచ్టమే కాదు సినీ కళాకారుల పర్తిభ కూడా తెలుసుత్ంది. ఆశచ్రయ్ం 
కలుగుతుంది. గరవ్ం కలుగుతుంది. 

రాజు అమాయకుడు. అనుకోని పరిసిథ్తులలో దొంగల మధయ్ వచిచ్పడతాడు. దొంగలు అతడిని పోలీసు గూఢచారి అనుకుంటారు. 
కానీ రాజు కు అలాంటివేమీ తెలియదు. తెలిసిందలాల్ డపీల్ వాయించటం, పాటలు పాడటటం. అంతే. అతడు దొంగల గూడెంలో ఓ అమామ్యి 
పేర్మలో పడతాడు. అది అతనికి తెలియదు. ఆ అమామ్యి కూడా అతని పేర్మలో పడుతుంది. ఆమె గడుసుది. ఆ విషయం ఆమె 
బయటపడనివవ్దు. కానీ రాజును కలుసుత్ంటుంది. ఏడిపిసూత్ంటుంది. అయితే దొంగల నాయకుడికి మొదటినుంచీ రాజు అంటే కోపంగా 
ఉంటుంది. నాయిక రాజుతో సనిన్హితంగా ఉండటం అగిన్కి ఆజయ్ం పోసినటట్వుతుంది. కోపానికి అసూయ తోడవుతుంది. దాంతో అవకాశం 
దొరికితే రాజును తకుక్వ చేయాలను చులకన చేయాలని పర్యతిన్సూత్ంటాడు. ఓ రోజు అందరూ వాయిదాయ్లు వాయిసూత్ నృతాయ్లు 
చేసుత్నన్పుప్డు దొంగల నాయకుడు ఢోలక వాయిసూత్ తనతో పోటీపడమని రాజును పిలుసాత్డు. దొంగల నాయకుడి ఢోలక కు జవాబు రాజు 
డఫీల్తో ఇసూత్ంటాడు. ఇది పాట ఆరంభానికి దారితీసుత్ంది. 
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ఇకక్డ సందరభ్ం కుదిరింది. దొంగల నాయకుడు అహంకారి. కూర్రుడు. భుజబలం ఉనన్వాడు. మనుషులను దోచటం, చంపటం 
అతడికి అలవాటు. అతడితో పోలిసేత్ హీరో బలహీనుడు. తుపాకీ పటట్టం రాదు. హింసకు వయ్తిరేకి. మంచితనానికి మారుపేరు. 
అమాయకుడు. దొంగల నాయకుడి ఉదేద్శయ్ం రాజును తకుక్వ చేయాలని అవమానించాలని. అతడిని తకుక్వ చేయటందావ్రా నాయికకు తన 
గొపప్తనం, నాయకుడి చేతకాని తనం పర్దరిశ్ంచాలనన్ది అతడి లక్షయ్ం. అందుకే తాను ఢోలక వాయిసూత్ డపీల్ పోటీగా వాయించమని హీరోను 
పిలుసాత్డు. మన సినిమాలలో ఇలాంటి సందరాభ్లు అరుదుగా ఉంటాయి. ఉనాన్ ఊహకు  అందేరీతిలో ఉంటాయి. నాయకుడిని పాడమని 
బలవంతం చేసాత్రు. నాయకుడు అదుభ్తంగా పాడేసాత్డు. నాయిక శాసతరీయ నృతయ్ం చేసుత్ంది. ఆమెకు పోటీగా ఓ పాతర్ పాశాచ్తయ్ నృతయ్ం 
చేసూత్ పిలుసుత్ంది. నాయిక గెలుసుత్ంది. లేకపోతే నాయికా నాయకుల నడుమ పోటీ జరుగుతుంది. నాయకుడు గెలుసాత్డు. ఇలాంటి 
సందరాభ్లు అనేకం. ఆ సమయంలో పాటలు సందరోభ్చితంగా ఉంటాయి. కానీ 'జిస దేశ మే గంగా బహతీ హై' సినిమాలో పర్తినాయకుడు, 
నాయకుడు పోటీపడే ఈ సందరభ్ంలోని పాట అపురూపమైనది. పాట చితీర్కరణ అతయ్దుభ్తమైనది. సినీ నిరామ్ణంపటల్ ఆసకిత్ ఉనన్వారికి 
సిర్క్పుట్లో పాటకు సందరాభ్నిన్ సృజించటమేకాదు, ఆ పాటను సినీ సందరభ్ పరిధిదాటి సారవ్జనీనంగా ఎదిగింపచేయటానికి 
పాఠయ్పుసత్కంలాంటిది ఈ పాట. 

ఢోలు, డఫీల్ల పోటీ అయిపోయింది. దొంగలనాయకుడికి దీటుగా డఫీల్ వాయించాడు రాజు. తన ఆధికాయ్నిన్ నిరూపించుకోవాలనన్ 
దొంగలనాయకుడి పధకం పారలేదు. దాంతో తన ఆధికాయ్నిన్ నిరూపించుకునే వీలునన్ బలపర్దరశ్న ఆరంభించాడు. 

గురర్ం ఎకిక్ వచాచ్డు. పాట అందుకునాన్డు. 
ఇకక్డ మామూలు గేయరచయితలు ఒక రకంగా రాసాత్రు. కానీ శైలేందర్లాంటి గేయ రచయిత మాతర్మే పాటకు సారవ్జనీనతను 

ఆపాదిసుత్, జీవితసతాయ్లను తెలుపుతూ, పాటను సందరభ్ పరిధిలో ఒదిగింపచేసూత్, పాతర్ల వయ్కిత్తావ్లను పర్సుప్టం చేసే గీతానిన్ రచిసాత్డు. 
'నా హృదయంలో అగిన్ ఉంది. నిపుప్తో చెలగాటమాడుతుంటాం. మా శకిత్తో తలపడినవాడు మటిట్లో కలసిపోతాడు' అంటాడు 

దొంగల నాయకుడు. 
దొంగల నాయకుడికి బలపర్దరశ్న ఒకక్టే తెలుసు. 'శకిత్' పర్దరశ్న మాతర్మే తెలుసు. దొంగతనాలకు కారణం  సమాజంలో తమకి 

జరిగిన అనాయ్యం. అది వాళల్ గుండెలోల్ రగిలే అగిన్. నిపుప్తో చెలగాటమాడటం అంటే టేకింగ రిసక్స్. ఇకక్డ హీరో దొంగలనాయకుడితో 
తలపడుతునాన్డు. దొంగతనాలు వదద్ంటునాన్డు. జనజీవన సర్వంతిలో కలిసిపొమమ్ంటునాన్డు. అనిన్టికనాన్ పార్ధానయ్ం నాయికను 
ఆకరిష్సుత్నాన్డు. కాబటిట్, తన దారికి అడుడ్వసేత్ మటిట్లో కలిసిపోతావనన్ బెదిరింపుకూడా ఉంది. 

ఇది వినగానే దొంగలనాయకుడు ఈ సవాల కి, బెదిరింపుకీ అమాయకుడయిన నాయకుడు సమాధానం ఏమిసాత్డో అనన్ 
కుతూహలం కలుగుతుంది. 

తుం సే తో పతంగ అచాచ్హై జో హసేత్  హువే జల జాతా హై 
వో పాయ్ర మె మిట హో జాతా హై, పర నాం అమర కర జాతాహై. 

'నీకనాన్ దీపం పురుగులు మంచివి, అవి నవువ్తూ కాలిపోతాయి. పేర్మలో మరణిసాత్యి కానీ చిరంజీవులుగా శాశవ్తంగా వాటి పేరు 
నిలిచిపోతుంది' అంటాడు హీరో. 

'దొంగల నాయకుడి గుండెలో మంట, నిపుప్తో ఆడేది చెలగటం' అనాన్డు. కాబటిట్ హీరో 'మంట'లో సవ్చఛ్ందంగ కాలిపోయే దీపం 
పురుగు పర్సాత్వన తీసుకువచాచ్డు. ఫారిస్ కవితావ్లలో 'షమమ్, పరావ్నా'ల పర్తీక అమరపేర్మకు నిదరశ్నం. దీపానిన్ పేర్మించిన దీపం పురుగు, 
దీపంలో పడితే మాడి మసైపోతానని తెలిసికూడా దీపంలోకి ఉరుకుతుంది. మరణిసుత్ంది. కానీ పేర్మకోసం పార్ణానిన్ తాయ్గం చేసిన దానిగా 
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దాని పేరు చిరంజీవిగా మిగులుతుంది. అంటే కోపంలో జరిపే హింస వయ్రధ్ం. ఎంత బలం ఉనాన్ వయ్రధ్ం. పేర్మలో మరణించినా ఒక సారధ్కత 
లభిసుత్ంది. నిపుప్లతో ఆడటం, మటిట్లో కలిపేయటం దొంగల నాయకుడి వయ్కిత్తవ్ం. పేర్మలో మరణించటం నాయకుడి వయ్కిత్తవ్ం. పేర్మ అతడి 
దారి. ఇదే సినిమాలో మరో సందరభ్ంలో ఇదే విషయానిన్ మరింత సప్షట్ంగా చెపాత్డు గేయ రచయిత 

పాయ్ర కర లే నైతో ఫాసీ చఢ జాయేగా 
యార కర లే నైతో యూహీ మర జాయెగా.. 

పేర్మించు లేకపోతే ఉరి తపప్దు. సేన్హం చెయియ్. లేకపోతే వయ్రధ్ంగా మరణిసాత్వు ఇలా సినిమా కథాసారానిన్ పటుట్కుని సినిమా 
ఆతమ్ను తన గేయాలోల్ పర్తిబింబించటం శైలేందర్ పర్తేయ్కత. 

అయితే ఈ పాట చితీర్కరణలో, పాటను రూపొందించిన విధానంలో ఒక చమతాక్రం ఉంది. దొంగల నాయకుడు పాడినపుప్డు 
దొంగలంతా 'హాయ హాయ' అని అరుసాత్రు. అదే హీరో పాడినపుప్డు ఎవవ్రూ సప్ందించారు. కేవలం నాయిక 'హాయ హాయ హాయ' 
అంటుంది. అంటే దొంగలంతా ఒకవైపు,  నాయకుడు, నాయిక ఒకవైపు అనన్మాట.  

హం భీ హై తుం భీ హో దోనో హై ఆమేన్ సామేన్ 
దేఖ లో కాయ్ అసర కర దియా పాయ్ర కె నామేన్. 

ఇది అందరూ పాడతారు. మేమూ ఉనాన్ము. నువువ్నాన్వు. ఇదద్రం ఎదురూ బదురుగా ఉనాన్ము. పేర్మ అనన్ పేరు ఎలాంటి పర్భావం 
చూపించిందో చూడు. 

హం గాతె గర జాతే సాగర హై కొయీ హం కో బాంధ నహీ పాయా ' 
హొయ హం మౌజజ్ మె జబ భీ లహారాయా సారా జగ డర సే ధరాయా! 

మళీల్ తన 'శకిత్' గురించి మాటాల్డుతునాన్డు దొంగల నాయకుడు. నేను పాడుతూ, గరిజ్సూత్ పర్వహించే సాగరానిన్, ననున్ ఎవవ్రూ 
బంధించలేరు. నేను ఎపుప్డయితే పరవళుల్ తొకాక్నో అపుప్డు పర్పంచం మొతత్ం భయంతో కంపించి పోతుంది. 

హం చోటీసీ జో బూంద సహీ హై సీప నె జిస కో అపాన్యా 
ఖారాపానీ కొయీ పీ నసాకా, ఎక పాయ్ర క మోతీ కామాయా! 

వింటూంటేనే హృదయ లోలోతులోల్ంచి 'వహావ్' అనన్ శబద్ం వెలువడుతుంది. దొంగల నాయకుడు తాను ఎవవ్రూ బంధించలేని, 
అందరినీ ముంచెతేత్ సముదర్ంలాంటి వాడిననాన్డు. దానికి అదే భాషలో, అదే పర్తీకతో సమాధానం ఇచిచ్ తిపిప్కొడుతునాన్డు నాయకుడు. 

నేను ఒకక్ చినన్ నీటి బిందువునే కానీ, ముతయ్ం చిపప్ సీవ్కరించిన నీటి బిందువును. ఉపుప్ నీరు ఎవవ్రూ తాగలేరు కానీ పేర్మ ముతయ్ం 
పర్పంచానికి పనికి వసుత్ంది. సాగరమైనంత మాతార్న ఎవవ్రికీ ఉపయోగపడకపోతే లాభం లేదు. నీటి చుకక్ అయినా ముతయ్ం అయితే 
అందరికీ ఉపయోగపడుతుంది. నువువ్ పనికిరాని సాగరానివి, నేను ముతయ్ంలాంటి నీటి చుకక్ను అంటునాన్డు హీరో. 

సినిమా పాటలోల్ ఎనెన్నోన్ వాగుయ్దాద్లు చూసి ఉంటాం. కానీ ఇలాంటి సాహితయ్పరమూ, ఔచితయ్వంతమూ, ఆలోచనాతమ్కమూ, 
ఉపయోగకారకమూ, పేర్రణాతమ్కమయిన సంవాదం మాతర్ం మరొకటిలేదు. 

దొంగల నాయకుడిని తేరుకోలేని విధంగా నాయకుడు దెబబ్ కొటాట్డని దొంగల నాయకుడి పేర్యసి గర్హిసుత్ంది. ఆమె రంగంలోకి 
దూకుతుంది. 
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కిస ఫూల పె దునియా మరీత్ హై కౌన  సఫల సబేస్ మీ ఠా 
నైనోసె నైనా టకార్యే తో కౌన హార ఔర కౌన జీతా 

ఏ పూల కోసం పర్పంచం పార్ణాలిసుత్ంది? ఏ ఫలం అనిన్టికనాన్ తీయనైనది. కళుల్ కళల్తో కలసినపుప్డు ఎవరు గెలిచారు? ఓటమి 
ఎవరిది?' 

దొంగలనాయకుడి పేర్యసికి తెలుసు, దొంగల నాయకుడి కనున్ నాయికమీద ఉందని. నాయకుడిపై అతడికి అందుకే కోపమని. 
దానిన్ అతయ్ంత నరమ్గరిభ్తమ్గా తన పర్శన్లో పొందుపరచింది. 

దానికి నాయకుడి సమాధానం అంతే గడుసుగా ఉంటుంది. 
యే దిల కా కమల సబ సే సుందర, మెహనత కా ఫల సబ సే మీఠా 
ఇస పాయ్ర కె బాజీ మే హసక్ర జో దిల హారా వో సబ జీతా. 

హృదయ కమలం అనిన్పూలకనాన్ సుందరమైనది. కషట్ఫలం అనిన్ ఫలాలకనాన్ తీయనిది. పేర్మపోటీలో నవువ్తూ హృదయానిన్ 
ఓడిపోయినవాడే అనిన్టినీ గెలిచిన విజేత. అదుభ్తం. 

పర్తివాదన లేని సమాధానం. ఒకక్దెబబ్తో అటు దొంగలనాయకుడిని కొటాట్డు. ఇటు అతడి పేర్యసికి పేర్మలో సరవ్ం కోలోప్వటమే 
గొపప్ విజయం అని చెపాప్డు. అందరి హృదయాలను గెలుచుకునాన్డు. 

తమ ఓటమి సంపూరణ్ం అని గర్హించాడు దొంగల నాయకుడు. వయ్కిత్గత దూషణకు దిగాడు. 
ఇది మానవ మనసథ్తవ్ం 
ఆరంభంలో తారిక్కంగా వాదన ఆరంభిసాత్డు. కానీ వాదనలో గెలవలేను అనిపించినపుప్డు అహంకారం అధికంగా కలవాడు, 

ఓటమిని ఒపుప్కోలేక వయ్కిత్గత దూషణకు దిగుతాడు. దౌరజ్నయ్ం ఆరంభిసాత్డు. 
ఇతాన్ స జిగర, ఇతీన్ స హై దిల కాయ్ బాత బడీ కర నే ఆయా 
కాయ్ పైదా హోగి ఆగ అగర పదద్ల సెన పదద్ర టకార్యా… 

పిడికిలంత హృదయం, ఇంకా చినన్ గుండె, వాటిలో ఏదో సాధించాలని వచాచ్డు. రాయి రాయి రాసుకోకపోతే నిపుప్ పుడుతుందా? 
అంటే ఘరష్ణ లేనిదే ఉషణ్ం జనిసుత్ందా? జనించదు. కాబటిట్ 'హింస' తపప్నిసరి. అది పార్కృతిక సూతర్ం అంటునాన్డు. అంటే నువేవ్ం 
సాధించాలని వచాచ్వు? చినన్ పిటట్ంత మనిషివి. పో అంటునాన్డు. 

నన హాసా  దిల యె ఆఖో మె నహోతో పల మె అంధేరా హోజాయే అంటాడు హీరో. 
'కళల్లోల్ ఈ చినన్ హృదయం లేకపోతే పర్పంచం క్షణంలో చీకటి అయిపోతుంది' అంటునాన్డు. అదుభ్తం! 
'కళల్లోల్ హృదయం ఉండటం ఏమిటి?' అనన్ పర్శన్ వసుత్ంది. 
అతయ్ంత తాతివ్కమైన సమాధానం ఇది. 
మనిషి ఆతమ్ శరీరంలో ఎకక్డ ఉంటుంది? 
కళల్లోల్ ఉంటుంది. అదే వెలుగై మనకు దారి చూపిసుత్ంది. చనిపోయిన వారి కళల్లోల్ ఎంత వెలుగు పర్సరింపచేసినా లాభంలేదు. 
కళల్లోల్ హృదయం ఉండటం మరో అరాధ్నిన్సుత్ంది. 
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హృదయం మన ఆశలకు, కలలకు నిలయం. కళల్లోల్ ఆ ఆశ, దీక్ష, లక్షయ్ం, పటుట్దలలు ఉంటే మనిషి జీవితానికి అరధ్ం ఉంటుంది. 
అతని జీవన పర్యాణానికి ఒక గమయ్ం, లక్షయ్ం, దిశ ఏరప్డతాయి. అది లేకపోతే అతని బర్తుకు అరధ్విహీనం. వయ్రధ్ం.  'ఇతాన్ స జిగర, 
ఇతాన్స దిల కాయ్ బాత బడి కరేన్ ఆయా' అనన్ దొంగల నాయకుడి ఈసడింపుకు దీటైన సమాధానం ఇది. 

తన జీవితం లక్షయ్ం లేనిది కాదు. తన పర్యాణం గమయ్ం లేని పర్యాణం కాదు. తన బర్తుకు అంధకారం కాదు. 
గమనిసేత్ నాయకుడు పెదద్ పర్తీకలు వాడాడు సాగరం, అగిన్, మటిట్లో కలిపేసాత్ వంటివి. నాయకుడు నీటి చుకక్, దీపం పురుగువంటి 

పర్తీకలు వాడాడు. కానీ ‘డేవిడ అండ గోవియల’ కథలోలా చినన్వాడు బలవంతుడిపై విజయం సాధించాడు, చినన్ చినన్ పర్తీకలతో. 
‘బలవంతమైన సరప్ము చలిచీమల చేత చికిక్ చచిచ్నటుట్’ దొంగల నాయకుడు చివరికి ఓటమి ఒపుప్కుని జనజీవన సర్వంతిలో భాగం 
అవటానికి ఇది సూచన. దౌరజ్నయ్ంపై, అహంకారంపై, శారీరక బలంపై పేర్మ విజయం సాధించటానిన్ ఇది పర్తిబింబిసుత్ంది. 

అయితే నాయకుడితో పోటీగా దొంగల నాయకుడి పేర్యసి రంగంలో దిగింది. కాబటిట్ నాయకుడికి సమరధ్నగా, నాయిక రంగ 
పర్వేశం చేసుత్ంది. నాయకుడి పాటను పూరిత్ చేసుత్ంది. 

'ఇతాన్ సాదిల తు దేదే  అగర సారా జాగ తేరా హోజాయే' అంటుంది. 
 నాయకుడు కళల్లోల్ హృదయంలాంటి ఆతమ్ గురించి పర్సాత్వించాడు. నాయిక 'ఇతాన్ సా దిల' అని దొంగల నాయకుడు ఈసడించిన 

చినన్ హృదయానిన్ పర్సాత్వించి, ఆ హృదయం ఇసేత్ పర్పంచం అంతా నీదవుతుంది అంటుంది. పేర్మ విజయానిన్ పర్కటిసుత్ంది. నాయకుడి 
విజయం సంపూరణ్మవుతుంది. ఇంకా పాట ఉంటుంది కానీ అది నాయికా నాయకులు పేర్మ యుగళగీతంలా ఉంటుంది. గేయ రచయిత 
పర్తిభ నాయకుడికీ, దొంగల నాయకుడికీ నడుమ జరిగిన సంవాదంలో పర్సుఫ్టమవుతుంది.  

దరశ్కుడి పర్తిభ పాట చితీర్కరణలో సప్షట్ంగా తెలుసుత్ంది. 
కెమేరా కోణాలు, కోల్జపుప్లు, నృతాయ్లు ఒకటేమిటి పాట మనోఫలకంపై పర్తిషిట్తమవుతుంది. ఇక బాణీ గురించి చెపప్టానికి 

మాటలు సరిపోవు. 
శంకర జై కిషన లు భైరవీ రాగంతో చేసిననిన్ పర్యోగాలు మరే సంగీత దరశ్కుడు చేయలేదనటం అనృతం కాదు. భైరవికి 

సాధారణంగా అందరూ నౌషాద పేరు చెపాత్రు. కానీ నౌషాద పర్యోగాలు సాంపర్దాయ బదద్ంగా ఉంటాయి. వారి తొలి చితర్ం 'బరాస్త'లోని 
తొమిమ్ది పాటలలో ఆరు పాటలను భైరవి రాగంలో రూపొందించారు. అంతేకాదు హిందూసాత్నీ భైరవి రాగానీన్ దానికి సమానరాగమైన 
కరాణ్టక తోడి రాగానిన్ కలిపి పాటలు రూపొందించారు. భైరవి రాగానిన్ పాశాచ్తయ్ లయలతో జతపరచి 'చాహె కోయి ముఝె జంగీల్ కహే' 
లాంటి వేగవంతమైన పాటను సృజించారు. అంతేకాదు 'సనాయ్సి ' సినిమాలోని పాటలనీన్ నేపథయ్ సంగీతంతో సహా భైరవి రాగంలోనే 
రూపొందించారు. 'తెరాజునా' (అనాడి) అనే విషాద గీతం 'బోల రాధ బోల (సంగం) అనే చిలిపి గీతం భైరవి రాగ ఆధారిత గీతాలే. అంటే 
ఒక రకంగా భైరవి రాగంతో వారు సరసవ్తీదేవి ఒడిలో పిలల్వాడు ఆడినటుట్ ఆడుకునాన్రనన్మాట. 

'హై ఆగ హమారీ సీనేమో' పాట పలు మెలికలు తిరుగుతుంది. ఆరంభ సంగీతం, ఇంటరూల్య్డ సంగీతం అతయ్దుభ్తంగా ఉంటుంది. 
నృతాయ్నికి అతయ్ంత అనువు. ముఖయ్ంగా వాద సంవాద గీతం పేర్మ యుగళగీతంగా మారినపుప్డు మారిన వాయిదాయ్ల కదలిక, మారిన బాణీ 
అతయ్దుభ్తం. నిజానికి రెండు వేరేవ్రు గీతాలను గుదిగుచిచ్ ఒక గీతంగా మలిచారు. ఎకక్డా తేడా తెలియకుండా పాట నీరు పలాల్నికి 
పర్వహించినటుట్ పర్వహిసుత్ంది. గతంలోనూ వారు 'బరాస్త' లో 'పతిల్కమర హై', ఆవారాలో 'కలపాట' శీర్ 4209లో 'ముడ ముడ కే న దేఖ' 
వంటి పాటలలో వేరేవ్రు బాణీల పాటలను ఎలాంటి ఇబబ్ంది కలగని రీతిలో కలిపి ఒకే పాటగా మలచారు. వారి అతయ్దుభ్తమైన గీత సృజన 
పర్తిభకు ఇవి తిరుగులేని నిదరశ్నాలు. వాటిలో తలమానికం అనదగగ్ పాట ఇది. వాయిదాయ్ల వాడకంలోనూ ఔచితయ్ం పర్దరిశ్ంచారు. 
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'హై ఆగ హమారే సీనేమే' పాట వింటూంటే అతయ్ంత ఆశచ్రయ్ం కలుగుతుంది. ఎంత గొపప్ కళాకారులు వారు. ఓ వైపు పాట 
సాహితయ్ం పరమాదుభ్తం. ఎంతో లోతైనది. మరోవైపు పాట, బాణీ, వాయిదాయ్ల మోర్త పాటను రూపొందించిన తీరు దివయ్ం. ఇలాంటి పాట 
మరొకటి లేదనిపిసుత్ంది. పాట చితీర్కరణ పాట పర్భావానిన్ ఇనుమడింపచేసుత్ంది. ఈ రకంగా అనిన్ రకాలుగా అతయ్దుభ్తమైన కళాపర్దరశ్నకు 
ఆలవాలం ఈ పాట. 

 ఇలాంటి పాటలు వింటూంటే, చూసూత్ంటే ఈ పర్పంచంలో ఇంకా ఏమీ అవసరం లేదనిపిసుత్ంది. సినీ పరిధి దాటి ఎదిగిన ఈ 
పాటలు సినిమా చూసూత్ ఆనందిసాత్ం. కేవలం పాటను చూసూత్, వింటూ ఆనందిసాత్ం. ఇలాంటి కళాకారుల అతయ్దుభ్తమైన పర్దరశ్నలే రొటీన 
జీవితంలో కొంతకాలమయినా అలౌకిక ఆనందానిన్ అనుభవానికి తెసాత్యి. అందుకే ఈ పాట సృజించి దాదాపుగా అరవై ఏళుల్ గడచినా పాట 
తరతరాలుగా అలరిసూత్నే వసోత్ంది. మనిషి మనసుస్లోల్ సునిన్త భావనలునన్ంత కాలం అలరిసూత్ంటుంది. ఆలోచింపచేసూత్ంటుంది. ఏదో ఒక 
తరంలోని కారయ్శూరుడిని పర్భావితం చేసుత్ంది. ఉతత్మ కళాసృషిట్కి పేర్రణ నిసుత్ంది. 

(మరినిన్ పాటలు వచేచ్ నెలలో)
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