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జిన రాతోమే నీంద ఉడ జాతీ హై
కాయ్ కహర కి రాతే హోతీ హై
దరవాజో సే టకరా జాతే హై
దీవారోంసె బాతే హోతీ హై
1949లో విడుదలయిన 'రాత కీ రానీ ' సినిమాలో మరుపురాని పాట ఇది. ఆ సినిమా పిర్ంట దొరకకపోయినా, సినిమాపేరును
సజీవంగా నిలిపినపాట ఇది. ముఖయ్ంగా నిదర్ రాని రాతిర్ళుల్, నిదర్లేని రాతిర్ళల్లో తపప్నిసరిగా గురుత్కు వచేచ్ పాట ఇది. మహమమ్ద రఫీ ఈ
పాటలో పర్తి పదానిన్ పలికిన తీరు, పాటలోని ఒంటరి తనానిన్, నిదర్రాని రాతుర్లలో హృదయం అనుభవించే వేదనను పదే పదే అనుభవానికి
తెసుత్ంది. వేదనను ఉపశమింపచేసుత్ంది. నిదర్లేని రాతుర్లలో ఈ పాటను వింటూ మేలొక్నటం అదుభ్తమైన అనుభవంలా ఎదిగిసుత్ంది.
అంతేకాదు, పర్శాంత రాతిర్లో, చీకటిలో, తారలు లేని ఆకాశానిన్ చూసూత్, నిదర్లో జోగుతునన్టుట్నన్ చెటల్ను, తలలు వాలేచ్సిన ఆకులను
చూసూత్, నిశశ్బద్ంలో ఈ పాటను వింటూంటే

హృదయంలోని అశాంతి అదృశయ్మైపోతుంది. నిదర్రాని ఒంటరి రాతుర్లను మించిన

మరపురాని అనుభవం మరొకటి లేదనిపిసుత్ంది.
మహమమ్ద రఫీ ఇతర గాయకులకనాన్ తాను భినన్ం అని నిరూపించుకుని, తనదైన పర్తేయ్కతను సాధించటంలో తొలి అడుగులు
బలంగా పడిన సంవతస్రం 1949. గాయకుడిగా రఫీ జీవితంలో అతయ్ంత పార్ధానయ్ం వహించిన సంవతస్రం ఇది. అంతకుముందు పలు
సంగీత దరశ్కులకు పాటలు పాడినా, 1949లో సంగీత దరశ్కులు తమ అతుయ్తత్మ బాణీలను, విభినన్మైన బాణీలను, ముఖయ్ంగా
ఉచఛ్సవ్రంలో పాడాలిస్న పాటలకు మహమమ్ద రఫీని వాడటం ఈ సంవతస్రంలో కనిపిసుత్ంది. మందర్సాథ్యి నుంచి ఉచఛ్సాథ్యికి వెళిల్
వెంటనే మళీల్ మామూలుగా పాడగలిగే రఫీ పర్తిభ పర్సుఫ్టమయింది ఈ సంవతస్రంలోనే. ముఖయ్ంగా, రఫీ సోలో పాటలు, తమంతట
తాముగా, ఇతర గాయనీగాయకుల పాటలను తటుట్కుని పర్తేయ్క గురిత్ంపును పొందటం ఆరంభమయింది 1949లోనే. అనిన్టికనాన్
ముఖయ్ంగా, రఫీ గాన శైలి వినూతన్ పోకడలు పోవటం 1949లో ఆరంభమయింది. ఈ సంవతస్రంలో అతయ్ధిక పర్జాదరణ పొందిన రఫీ
పాటలను గమనిసేత్, సంగీత దరశ్కులు మహమమ్ద రఫీ సవ్రంలోని గొపప్తనానిన్ గురిత్ంచి దానిన్ వెలికి తెచిచ్ అతయ్దుభ్తమైన గీతాల సృజన
పర్యోగాలు ఆరంభించినటుట్ తెలుసుత్ంది. పండిట హుసన్ లాలభ్గత రాం, జలతరంగ సినిమాలో ఏడుపాటలు రఫీతో పాడించాడు. అంతకు
ముందు సంవతస్రం 'పాయ్ర కే జీత ' సినిమాలో 'ఎక దిల కే టుకేడ్ హజార హువే' విపరీతమైన పర్జాదరణ పొందింది.. 'బనాస్రియా' సినిమాలో
'తెరియార హం భూల గయే' సూపర హిట. 'బడీ బహన'లో 'మొహబబ్త కె ధోకే మే కోయీ న ఆయే' ఈ నాటికీ పేర్మ ఒక మోసం అని,
పేర్మిసేత్ మిగిలేవి కనీన్ళేల్ అని యువతీ యువకులను హెచచ్రిసూత్నే ఉంది. ముఖయ్ంగా 'ముఝే జబకిసీ సె మొహబబ్త నహీథీ, తొ ఆంఖోకొ
రోనేకి ఆదత నహీథీ 'లో మొహబబ్త లో హ అనన్పుప్డు విషాదానిన్ ధవ్నింపచేసి, ఆంఖోని ఒతిత్ పలికి 'రోనే ' అనన్ దగగ్ర ఏడుపును
ధవ్నింపచేసి 'ఆదత' అనన్ దగగ్ర 'కసి'ని చూపించి 'నహీథీ' అనటంలో కోలోప్యిన పేర్మను తలచుకుని నిటూట్రేచ్టుట్ పాడి తన గాన సంవిధాన
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శైలిని వినూతన్మని పాటలుపాడటంలో ఒక కొతత్ శైలి మెరుపులు చూపించాడు.రఫీ. శంకరజైకిషన సంగీత దరశ్కతవ్ంలో బరాస్త
సినిమాలోని 'మై జిందగీ మె హర దం రోతాహి రహాహూన ' విషాద గీతాలను వేగవంతం చేసిన టెర్ండ సెటట్ర. 'నౌషాద ' సంగీత
దరశ్కతవ్ంలోని 'దిలల్గీ' సినిమాలో 'తెరె కూచేమె ఆరోమ్నోంకి దునియా లేకె ఆయాహూ' రఫీ విషాద గీతాలోల్ విభినన్మైనది. ముఖయ్ంగా
చరణంలో 'ఆరేవో ' అంటూ పాట అందుకోవటం అదుభ్తం అనిపిసుత్ంది. ఇదే సినిమాలోని 'ఇస దునియా మే ఏయ దిలవాలో దిల కా
లగానా ఖేల

నహీ ' యువతీ యువకులకు పేర్మ 'ఒక ఆట 'కాదని బోధించే చకక్ని పాట. పేర్మిసేత్ సరిఫోదు పేర్మను నిలుపుకోవటం

ఆటకాదని చెపుత్ందీ పాట. చివరలో 'కహదె యె కోయీ నాదానోంసే హం కో మిటానా ఖేల నహీ ' అనన్ తీరు వింటే రఫీ తనకు ఇక ఎదురు
లేదని సినీగేయ పర్పంచంలో తన జైతర్యాతర్ను ఎవరూ ఆపలేరని పర్కటించినటట్నిపిసుత్ంది. 'దులారీ'లో 'సుహానీ రాత ఢల చుకే' పాటలో రఫీ
ఉచచ్సాథ్యిలో

సవ్రానిన్ నరిత్ంపచేసి వెంటనే భూమిపైకి దిగిరావటం అదుభ్తం. ఈ నేపథయ్ంలో చూసేత్ 'హనస్ రాజ బహల' సంగీత

దరశ్కతవ్ంలో పాడిన 'జిన రాతోం మె నీంద ఉడ జాతీహై' పర్తేయ్కత మరింత పర్సుఫ్టమౌతుంది. ఎందుకంటే ఈ పాటలో వాయిదాయ్ల
వాడకం అతి తకుక్వ. ముషాయిరాలో పాడిన గజల ఇది. మొదటి రెండు పాదాలు (గజల పరిభాషలో 'మతాల్' అంటారు) అసలు సంగీతం
ఉండదు. పాట కేవలం రఫీ సవ్రమాధురయ్ బలం మీద, గజల అరధ్ం మీదా ఆధారపడి శోర్తను మెపిప్సుత్ంది. ఈ పాట రఫీ పాడటం వెనుక ఒక
కథ ఉంది.
సంగీత దరశ్కుడు 'హనస్ రాజ బెహల ' ఈ పాటను ముందుగా ముఖేష సవ్రంలో రికారుడ్ చేశాడు. నిజానికి ఈ పాట పాడటం చాలా
కషట్ం. ముషాయిరాలో కవిత చదివినటుట్ చదవాలి. పాట 'గజల' అయినా, కాఫీ, భీం పలాసి, 'బహార' రాగాల కలయిక. ఎకక్డా రాగం
చెదరకూడదు. ఒక రాగం నుంచి మరో రాగానికి మారినటుట్ శోర్తకు తెలియకుండా, మారిపోవాలి. కానీ రాగాల పర్భావం ఇనుమడించాలి.
ముకేషకు శాసతరీయ సంగీతం రాదు. పైగా పాటలో విషాదం, చిలిపితనం, వంటివి కనబడాలి. దాంతో ముకేష పాడిన విధానం సంగీత
దరశ్కుడికి నచచ్లేదు. అందుకని అరధ్రాతిర్ రఫీని పిలిపించి, తెలాల్రేలోగా పాటను రఫీ సవ్రంలో రికారుడ్ చేశారు. అంటే నిదర్రాని రాతిర్ పాట
నిదర్లేని రాతిర్ రికారుడ్ చేశారనన్మాట.ఈ కషట్మైన పనిని మంచినీళుల్ గటగటా తాగినంత సులభంగా సాధించాడు రఫీ. ఈ పాట తరువాత
రఫీ సవ్రంపై సంగీత దరశ్కులకు ఎంతగా నమమ్కం పెరిగిందంటే అసలు వాయిదాయ్లు లేకుండా కేవలం రఫీ సవ్రం ఆధారంగా బాణీలను
రూపొందించటం పార్రంభించారు. రఫీతో కవితలు చదివించారు.ఎస డీ బరమ్న పాయ్సా( యె మహెలో, యె తఖోత్, యె కూచే యె నీలాం ఘర,
తంగ ఆచుకేహై, యె హసేత్ హువే ఫూల లాంటి పలు కవితలు) , కాగజ కే ఫూల( బిచేడ్ సభీ బారి బారీ) వంటి సినిమాలలో, ఖయాయ్ం షోలా
ఔర షబన్ం (జానె కాయ్ ఢూంఢీత్ రహెతీహై హై యె ఆంఖే ముఝ మే) సినిమాలో, ఎస ఎన తిర్పాఠి లాల ఖిలాల్( లగాత్ నహీ, న కిసీకి ఆంఖ క
నూర హూన) సినిమాలో, మదన మోహన షరాబీ (ముఝే లే చలో ఆజ ఉస గలీ మే) , హీర రాంఝా(మేరీ దునియా) , హకీకత (మైన యే
సోచ కర) సినిమాలోల్, శంకర జైకిషన జానవ్ర( దాల లేక లో కవితలు) బరాస్త కీ రాత లో రోషన( మైనె షయద తుమేహ్) , చితర్లేఖ ( మన రే
తూ కాహె న ధీర ధరే) తో సహా పలుసినిమాలలో... ఇలా సంగీతదరశ్కులు కేవలం రఫీ సవ్రం ఆధారంగా వాయిదాయ్లులేకుండా బాణీలను
సృజించారు.. అమరమైన గీతాలు రూపొందించారు. ఇవి కొనిన్ ఉదాహరణలు మాతర్మే
ఈ పాట రాసింది అరూజ్ లఖన్వీ. వేల సంఖయ్లో గజళుల్ రాశాడు. ఒక లెకక్పర్కారం ఈయన 25వేల గజళుల్ రాశాడు! దేశ విభజన
సమయంలో పాకిసాత్న వెళిల్పోయాడు. భారతలోనే ఉండి ఉంటే మహమమ్దరఫీ సవ్రంలో ఈయన గజళుల్ ఎనోన్ ఈనాటికీ పర్జల
హృదయాలలో పర్తిధవ్నిసూత్ండేవి. 'జిన రాతమే' పాట కూడా గజల. దానిన్ సినిమాకు తగగ్టుట్ మారాచ్రు. రెండు చరణాలు సినిమాకోసం
పర్తేయ్కంగా మారిచ్వార్శాడు.
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'కహర' అంటే పటట్రాని కోపం, ఆవేశం, విషాదంతో నిండిన రాతిర్. 'కహర కి రాత' అంటే, దైవానికి కోపం వచిచ్ కలిగించే

కషాట్లవంటి రాతర్నన్మాట. ఒక పెనుముపుప్ రాతిర్. నిదర్ ఎగిరిపోయిన రాతిర్ ఒక పెనుముపుప్లాంటి రాతిర్.
ఇకక్డ 'నిదర్ ఎగిరిపోయిన రాతిర్' అనటం గమనారహ్ం. సాధారణంగా, పడుకునన్ కాసేస్పటికి నిదర్పడుతుంది. కానీ మనసులో
భయాలు, బాధలు, వేదనలు ఉనన్పుప్డు నిదర్పటట్దు. ఒకవేళ పటిట్నా అది ఎగిరిపోతుంది. హృదయంలో గుబులు, బాధ నిదర్పోనివవ్దు.
నిదర్పోతే బాధ తగుగ్తుంది. బాధ తగిగ్తే నిదర్వసుత్ంది.
ఘిర ఘిర కె జో బాదల ఆతే హై, ఔర బిన బరేస్ ఖుల జాతే హై
ఆషావోంకి ఝూటీ దునియామే, సూఖీ బరాస్తే హోతీ హై.
మేఘాలు వడివడిగా వసుత్నాన్యి. కానీ వరిష్ంచకుండానే వెళిల్పోతునాన్యి. లేనిపోని అబదద్పు ఆశల పర్పంచంలో ఎండిపోయిన
వరాష్లు పడతాయి. 'సూఖీ' అనన్ పదం గమమ్తత్యింది. 'సూఖీ' అంటే 'ఎండిపోవటం' అనన్ అరధ్ం వసుత్ంది. సనన్ని నీటిపాయ, సనన్గా
పడిపడని వరష్ం అనన్ అరాధ్లు కూడా ఉనాన్యి. ఈ 'సూఖీ బరాస్త' అనన్ పదపర్యోగం అదుభ్తం. దీనికి సరైన అరధ్ం చెపప్టం కషట్ం.
మనసుతో అనుభవించాలిస్ందే. బరాస్త అంటే వరష్ం 'సూఖీ బరాస్త', 'ఎండిపోయిన వరష్ం' ఏడిచ్ ఏడిచ్ కనీన్ళుల్ ఎండిపోతాయి. అయినా
ఏడుపు ఆగదు. అలాంటి వరష్ం. కానీ నీళుళ్ రావు 'సూఖీ బరాస్త' మేఘాలు వసుత్నాన్యి. వరష్ం ఆశను కలిప్సుత్నాన్యి. కానీ వరిష్ంచకుండానే
వెళిళ్పోతునాన్యి. ఆబధపు ఆశలు నీరు లేని వరష్ం లాంటివనన్మాట. అది 'సూఖీ బరాస్త' Dry rain. అయితే ఈ పాదం భావం మరింత
లోతుగా అరధ్ం కావాలంటే సినిమాలో వాడని దీనికనాన్ ముందరి చరణం తెలుసుకోవాలి.
ఆషో - ఎ - జుదాయీ కాయ్ కహీయే అనహోనీ బాత హోతీ హై
ఆఖోమే అంధేరా ఛాతా హై జబ ఉజూలి రాత హోతీ హై
'ఆ షో - ఎ - జుదాయీ..' అంటే విరహం. వేరవటం. ఆషోబ అంటే భయం. 'విరహవేదన భయం', వేరవటం వలల్ కలిగిన
మానసిక వేదన. అలాంటి మానసిక వేదన గురించి ఏం చెపాప్లి, వింత వింత మాటలు దొరుల్తాయి. వింత వింత మాటలు ఈ వేదన గురించి
చెపూత్ంటే వసాత్యట. విచితర్ పదపర్యోగాలు. వెలుగునన్ రాతిర్లో కూడా కళల్ముందు చీకటుల్ కర్ముమ్తాయనాన్మాట. అలాంటి అనహోనీ పదం
'సూఖీ బరాస్త'
జబ వో వహి హోతే పహలూమే ఔర లంబీ రాత హోతీహై
యాద ఆకే సతాతీ రహతీ హై ఔర దిల సే బాతే హోతీహై
ఆమె తన సమక్షంలో లేనపుప్డు రాతిర్ మరీ దీరఘ్ంగా అనిపిసుత్ంది. ఆమె గురుత్కు వచిచ్ బాధిసుత్ంది. అపుప్డు తన హృదయంతో
మాటాల్డుకుంటాడు. ఇది సినిమాలో వాడారు.
హసేన్మే జో ఆసూ ఆతే హై, దో తసీవ్రే దిఖాల్తే హై
హర రోజ జనాజే ఉఠ తే హై, హర రోజ బారాతే హోతీ హై
హసేన్మే జో ఆసూ ఆత హై, తరువాత దో తసీవ్రే దిఖాల్తహై' అనన్ సాథ్నంలో 'మై రంగ - ఎ - జహాన బతాల్తహై' అని ఉంటుంది.
'జహాన ' అంటే పర్పంచం. మైరంగ అంటే మోసం చేసి, మైమరపించటం. అంటే నవివ్తే వచేచ్ కనీన్ళుల్ మైమరపించే మోసపు రంగుల
పర్పంచానిన్ చూపిసాత్యనన్మాట. సినిమాలో ఈ 'మై రంగ - ఎ - జహాన ' అనే బదులు 'దో తసీవ్రే దిఖాల్తా హై' అనాన్డు. అంటే రెండు
దృశాయ్లు చూపిసాత్యనన్మాట, నవువ్తునన్పుప్డు వచేచ్ కనీన్ళుల్. అవేమిటంటే పర్తిరోజూ శవయాతర్ జరుగుతుంది. పర్తిరోజూ పెళిల్
ఊరేగింపులు జరుగుతాయి. ఈ రెండు దృశాయ్లు. ఈ రెండు మోసం చేసే మైమరపించే దృశాయ్లు కనిపిసాత్యనన్ మాట. నిజానికి కనీన్ళుళ్
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వసుత్నాన్యి. ఈ పరిసిథ్తిలో నవువ్ ఓ మోసం. ఆశ కలుగుతుంది. నవువ్తాడు. నిజం కనిపిసుత్ంది. ఏడుసాత్డు. పెళిల్ ఊరేగింపు, శవయాతర్లు
దీనికి పర్తీకలు.
హిమమ్త కిసకీ హై జో పూఛ సకే ఆరూజ్ - ఎ - సోదాయీ సే
కూయ్న సాహిబ ఆఖిర అకేలేమే యే కిస సే బాతే హోతీ హై
‘ఆరూజ్ - ఎ - సౌదాయీ' అనన్ పదానిన్ విడి విడిగా విడదీసి చూసేత్ ఒక అరధ్మొసుత్ంది. కలిపి చూసేత్ ఒక అరధ్మొసుత్ంది. సౌదాయీ
అంటే విషాదం బాధతో ఉండేవాడు. ఆరూజ్ అంటే కోరిక. బాధ యొకక్ కోరికతో ఉండేవాడు అనన్ అరధ్ం వసుత్ంది. కానీ ఆరూజ్-ఎ-సౌదాయీ
అంటే తమకేదో రోగం ఉందని భయపడుతొ బాధలో జీవించేవాడు. ఇతరులకు తేలికగా అనిపించినవి జీవనమ్రణ సమసయ్లా బాధపడేవాడు.
ఆంగల్ంలో హైపోకాండిర్యాక అనుకోవచుచ్. ఎనిన్ పరీక్షలు చేసినా ఏమీ రోగం కనబడదు. కానీ ఏదో రోగం వుందని బాధపడతారు.
అలాంటివారిని

ఎవరైనా ఏమడుగుతారు? అంతధైరయ్ం ఎవరు చేసాత్రు? అడిగితే రోగాల చిటాట్ చెపుతాడు. అది వినేవారికి హాసయ్ంగా

వుంటుంది. ఇంతకీ ఒంటరిగా ఎవరితో మాటాల్డుతునాన్వోయ? అని గజల ను ముగిసుత్నాన్డు. దీనిన్ గజల ఆరంభంలొని నిదర్ ఎగిరిపోయిన
రాతుర్లు ఓ శిక్షలాంటివి, తలుపులతో ఢీ కొనటం, గోడలతో మాటాల్డటం వంటివాటితో అనవ్యిసేత్, ఈ గజల మొతత్ం తనలోతాను
మాటాల్డుకుంటునన్ మాటలు అని అరధ్మవుతుంది. ఇది చూసేవారికి హాసయ్ం. అతనికి జీవనమ్రణ సమసయ్. ఇదీ అతయ్దుభ్తమయిన ఆరూజ్
లఖన్వీ గజల.
ఈ పాట అరధ్ం తెలుసుకునన్ తరువాత మరోసారి పాటవింటే రఫీ పాటనుపాడటంలో చూపిన చమతాక్రం చకక్గా తెలుసుత్ంది.
మొదటి రెండు పాదాలను కవితను చదివినటుట్ చదివి, పర్తి షేర లో మొదటి పాదంలో మధయ్లో హై పిచ పాడి నెమమ్దిగా పైకి ఎగిరిన
దూదిపింజ వంపులుతిరుగుతూ తేలుతూ కిర్ందకి దిగినటుట్ రెండవ పాదంలోకి జారటం గమనిసేత్ పాటకు పార్ణంపోయటం అంటే ఏమిటో
తెలుసుత్ంది. సవ్రంతో మాజిక చేయటం అంటే ఇదే. ఇకక్డే ఒక విషయం పర్సాత్వించుకోవాలిస్వుంటుంది.
చాలామంది సినిమాపాటలనాన్, సాహితయ్మనాన్, గాయనీగాయకులనాన్ చులకన అభిపార్యం వయ్కత్పరుసాత్రు. శాసతరీయ సంగీత
విదావ్ంసులను గురించి గొపప్గా మాటాల్డి, సినీ గాయనీగాయకులగురించి చులకనగా మాటాల్డతారు. సినిమా పాటలను జాగర్తత్గా గమనిసేత్,
శాసతరీయ సంగీతం సూరుయ్డయితే, సినిమాపాట చందుర్డు అని అరధ్మవుతుంది. ఎలాగయితే సూరయ్కిరాణాలవేడిని గర్హించి చందుర్డు
శీతలకిరణాలను జగతిపై పర్సరింపచేసాత్డో అలాగే శాసతరీయ సంగీతంలోని సంకిల్షట్తను
సరళీకరణం చేసి శాసతరీయ సంగీతానిన్ ఎలాంటి సంగీత జాఞ్నం లేని వాడుకూడా సప్ందించేలా, శాసతరీయ సంగీతం వలల్ కలిగే
బర్హామ్నందానిన్ సంగీత పరంగా పామరుడు కూడా అనుభవించేలా చేసుత్ంది సినిమా పాట. అంటే, ఒక శాసతరీయ సంగీత విదావ్ంసుడు ఒక
గంట పాటలో కలిగించే ఆనందానుభూతిని సినీమాపాట మూడు నాలుగు నిమిషాలోల్ సాధించాలనన్మాట..సాధిసుత్నన్ది కూడా!!! దీనోల్
సంగీత దరశ్కుల శర్మ, పర్తిభలు ఎంతగా ఉంటాయో పాటపాడే గాయనీ గాయకుల పాతర్కూడా అంతే ఉంటుంది. ఒక శాసతరీయ సంగీత
విదావ్ంసుడు ఎంతటి సాధన చేసాత్డో, అంతకనాన్ ఎకుక్వ సాధన సినీకళాకారులు చేయాలిస్ ఉంటుంది. శాసతరీయ సంగీతానిన్ ఆ పరిజాఞ్నం
ఉనన్వారు అరధ్ం చేసుకుంటారు. లోటుపాటుల్ ఎంచుతారు. సినిమా పాట గురించి చెవులు పనిచేసే పర్తివాడూ, నాలిక కదిలే పర్తివాడూ ఏమీ
తెలియకునాన్ ఇషట్ం వచిచ్నటుట్ మాటాల్డేయవచుచ్. అంటే, శాసతరీయ సంగీత కళాకారుల చుటూట్ ఉనన్ రక్షణ కవచం సినీ కళాకారులకు
లేదనన్మాట. అలాంటపుప్డు పండితులనుంచి పామరుల వరకూ తరతరాలుగా మెపిప్సూత్ రావటం సామానయ్మైన విషయం కాదు. అలాంటి
అసామానయ్ విషయం అతి సామానయ్ విషయంగా అనిపించేటుట్ చేయగలిగిన సినీకళాకారులను చులకన చేయటం అవగాహనా రాహితాయ్నికి,
మిధాయ్ అహంకారానికి నిదరశ్నం.
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'జినరాతోం' పాటనే తీసుకుంటే సంగీత దరశ్కుడు 'హనస్ రాజ బెహల' పాటను ఎంత జాగర్తత్గా రూపొందించాడంటే, ఒక శిలిప్

శిలాప్నిన్ శిలప్ం చేతి పై నరాలను, మెడలో గొలుసులలోని పూసలపై పర్తిఫలించే వెలుగును ఎంత జాగర్తత్గా చెకుక్తాడో అంతే దీక్షతో,
జాగర్తత్గా రూపొందించాడు. పాటను పాడిన రఫీ కూడా ఒక శాసతరీయ సంగీత విదావ్ంసుడు తన గానంలో మీండ (ఒక సవ్రం నుంచి మరో
సవ్రంలోకి జారటం), ఆందోళన (పర్తేయ్క పదాలలో ఊపు), గమకాలు, ఖటాక్లు (కొనిన్ సవ్రాలను కలిపి పలకటం వేగంగా), మురిక్లను
ఎంత జాగర్తత్గా, ఆనందం అనుభవిసూత్ అలంకరిసాత్డో, అలా పాడాడు. శోర్తలకు శాసతరీయ సంగీత సభ వింటునన్ భావనరాదు. కానీ
అనుభవిసాత్డు, ఆ శాసతరీయ సంగీతంలోని మాధురాయ్నిన్. పాట రాతిర్ పూట ఒంటరితనం గురించి కాబటిట్ కాఫీ, బహార రాగాలను వాడాడు.
విరహ వేదనను సూచించే రాగం కాఫీ. రాతిర్ రెండవ ఝాములో పాడాలి ఈ రాగం. భీమ పలాసి, బహార రాగాలు దీనికి దగగ్ర సంబంధం
కలవి.
వీటిలోల్ 'బహార' రాగం కూడా అరధ్రాతిర్ రాగం. శృంగార రసరాగం ఇది. భీమపలాసి రాగం కొతత్గా పెళల్యిన భారాయ్భరత్ల సరసానిన్
సుఫ్రింపచేసే రాగం. లేదా పేర్యసి అందానిన్ చూసి మైమరచి పాడే రాగం. ఈ మూడు రాగాలను రాగమాలికలా గుదిగుచిచ్ పదాల భావానికి
తగగ్ రాగం వాడి పాట పర్భావానిన్ ఇనుమడింపచేశాడు సంగీత దరశ్కుడు. ఇక రఫీ పాటను తన సవ్ర తరంగాల పర్వాహంతో అలంకరించిన
తీరు ఏ శాసతరీయ విదావ్ంసుడి గానం కనాన్ ఏమీ తకుక్వ కాదు. 'హృదయానికి చెవులుంటే జగమంత నాదమయం ' అంటారు. అలా
సంగీతంలో సాథ్యి భేదాలు, భేద భావాలు ఉండవు. బిచచ్గాడి పాటలోనూ, బైరాగి ఫాటలోనూ, పొలాలోల్ పని వాళల్ పాటలో, పలెల్ల గీతాలోల్,
మందిరాలోల్ని భజనలోల్, కీరత్నలోల్, శృంగార గీతాలోల్ జీవితంలోని పర్తి అడుగులో, పర్తిశావ్సలో సంగీతం ఉంది. సంగీతం సరసవ్తి.
ఎలాగయితే వెనెన్ల పూరి గుడిసెపైన అయినా, మురికినీటిపైన అయినా, పూలతోటలో అయినా ఎలా ఇదే రకంగా వెలుగుతుందో, అలాగే
సంగీతం ఏ రూపంలో అయినా అంతే అదుభ్తం, అంతే పవితర్ం. అంతే బర్హామ్నంద భరితం. దానోల్ తేడాలు చూసేవారికి సంగీతం అంటే
తెలియదు. అలాంటివారిది పాషాణ హృదయం తపప్ నాద హృదయం కాదు.

(వచేచ్ నెలలో మరినిన్ నిద
ర్ రాని రాతుల్ళ పాటలు పాడుకుందాం)
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