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ముఝ కొ ఇస రాత కి తనాహ్యిమె ఆవాజ నదో 
జిసిక్ ఆవాజ రులాదే ముఝె వో సాజ నదో , ఆవాజ నదో… 

విషాద గీతాలు పలురకాలు. విషాదానికి కారణాలు అనంతం. కానీ మన సినిమాలలో అధిక శాతం విషాదం పేర్మ సంబంధం. 
పేర్మలో వైఫలయ్ం, పేర్యసి దూరమవటం, పేర్మలో అపోహలవలల్ వేరు పడటం, ఎవరో ఒకరికి మాట ఇవవ్టం వలల్ ఒకరినొకరు 
కలవకపోవటం, పలుకారణాల వలల్ పేర్మించిన వయ్కిత్ని కాక మరొకరిని వివాహం చేసుకోవాలిస్ రావటం... ఇలా విషాదంలో రూపం  వేరైనా 
పర్థానంగా కారణం మాతర్ం పేర్మ చుటూట్ తిరుగుతుంది. అకక్డకక్డా కొనిన్ కొనిన్ విషాద గీతాలు  పేర్మేతర కారణాల ఆధారంగా ఉనాన్, 
అధిక శాతం విషాదగీతాలు మాతర్ం పేర్మ సంబంధించినవి అయి ఉంటాయి. వీటిలోల్ పురుషుల విషాద గీతాలకు, మహిళల విషాదగీతాలకు  
తేడా కొటొట్చిచ్నటుట్ కనిపిసుత్ంది. మహిళల కోసం రాసిన విషాదగీతాలను కూడా పురుషులే రాయటం వలననేమో, మహిళల విషాద 
గీతాలనేకం విరహవేదనను, తపనను పర్దరిశ్ంచే గీతాలు. అంతేకాదు, అనేక పురుష విషాద గీతాలు, కొదిద్ మారుప్తో సతరీల విషాదగీతాలుగా 
రూపొందాయి.  

అందుకు చకక్టి ఉదాహరణ 'దిల భీ తేరా హం భీ తేరే' సినిమాలో కళాయ్ణ జీ ఆనంద జీ సంగీత దరశ్కతవ్ంలో షమీమ జైపురి 
రచించిన గీతం . షమీమ జైపురి పర్ధానంగా కవి. ఆ కాలంలో సీవ్య గళంలో ముషాయిరాలోల్ ఆయన కవితలను గానం చేసూత్ంటే శోర్తలు 
పరవశించిపోయేవారు. ఆయన జిగర మురాదాబాది వంటి వారి పర్భావంతో సినీరంగంలో పర్వేశించాడు. అతని అసలు పేరు ఫహీమూల 
హసన. అపప్టికే సినీరంగంలో హసర్త జైపురి సిథ్రపడి ఉనాన్డు గేయ రచయితగా. దాంతో ఇదద్రు జైపురిల నడుమ పోలికలు వచాచ్యి. 
షమీమ జైపురి పర్ధానంగా కవి కావటంతో, ఆయన సినీ పర్పంచంలో నిలదొకుక్కోలేకపోయాడు. ఇకక్డ పర్తిభ ఒకక్టే సిథ్రపడేందుకు 
సరిపోదని గర్హించి తవ్రలోనే సినీరంగం వదిలి సాహితయ్రంగం వైపే పూరిత్ దృషిట్ని కేందీర్కరించాడు. ఆయన రచించిన పాటలోల్ 'దిల భీతేరా, 
హం భీతేరా' సినిమాలో ఈ పాట, 'రాజ' సినిమాలో 'అకేలే హై, చలే ఆవో' పాటలు పర్జాదరణ పొందాయి. ఈ రెండు పాటలు కూడా 
మగగొంతులోనూ, మహిళ గొంతులోనూ వేరేవ్రుగా ఉండటం విశేషం. ఈ రెండు సినిమాలకు సంగీత దరశ్కులు కళాయ్ణ జీ ఆనంద జీలు. 

కళాయ్ణ జీ ఆనంద జీలు 'శంకర జైకిషన' అనుకరణతో తమ కెరీర ను సిథ్రపరచుకునాన్రు. నెమమ్దిగా తమకంటూ పర్తేయ్క బాణీ సృజన 
పదద్తిని ఏరప్రచుకునాన్రు. హిట సంగీత దరశ్కులుగా పేరు పొందారు. అనిన్టికనాన్ ముఖయ్ంగా సహృదయులుగా పేరు పొందారు. ఈనాడు 
పేరు పొందిన గాయనీగాయకులు అనేకులు వారి వదద్ శిక్షణ పొందినవారే. పర్ఖాయ్త సంగీత దరశ్కులు లకీష్కాంత పాయ్రేలాల కళాయ్ణ జీ 
ఆనందీజ్  వదద్ అసిసెట్ంట లుగా, వాయిదయ్ కారులుగా పనిచేశారు. కళాయ్ణ జీ సవ్యంగా హేమంత కుమార వదద్ వాయిదయ్కారుడిగా పనిచేశాడు. 
'నాగిన' సినిమాలో 'మన డోలే మెర తన  డోలే' పాటలో వినిపించే 'బీన సవ్రానిన్ 'కాల్వయొలిన' పై వాయించింది కళాయ్ణ జీయే. తరువాత, 
తాము సవ్తంతర్ సంగీత దరశ్కులయిన తరువాత హేమంత కుమార తో వీలయినపుప్డలాల్ పాటలు పాడించి తమ కృతజఞ్త పర్కటించుకునాన్రు. 
అయితే వీరు ముకేష 'సెకండ ఇనిన్ంగస్ 'లో, ముకేష ఉచచ్సాథ్యి గాయకుడిగా నిలవటంలో పర్ధాన పాతర్ పోషించారు. 
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ఇపుప్డు సినీపర్పంచంలో 'నెపోటిజం గురించి' 'కుటర్లు కుతంతార్ల గురించి’ చరచ్లు జరుగుతునాన్యి కానీ అవిలేనిదే మానవ 
పర్పంచమే లేదు. అసూయా, దేవ్షాలు మానవ మౌలిక లక్షణాలలో పర్ధానమైనవి. ముకేష, తలత మహమూద లు గాయకులుగా సినీ 
రంగపర్వేశం చేశారు. పేరు సంపాదించుకునాన్రు. కానీ అందరూ వాళళ్ని 'హీరో'లాల్ ఉనాన్రని పొగడటంతో హీరోలయిపోవాలని కలలు 
గనాన్రు. పర్యతిన్ంచారు. తలత మహమూద హీరోగా కొనిన్ సినిమాలోల్ నటించాడు. అవి అంతగా విజయవంతం కాలేదు. కానీ ఈలోగా 
అతడితో పాటలు పాడించుకోటానికి హీరోలు ఇషట్పడలేదు. దాంతో ఉచచ్సాథ్యికి ఎదుగుతునన్ తలత కెరీర పతనమయింది. ఈ నిజం 
గర్హించి నటనకు సవ్సిత్ చెపిప్ పాటలకే పరిమితమవుదామని నిరణ్యించుకునేలోగా మహమమ్ద రఫీ ముందుకు దూసుకుపోయాడు. తలత 
మహమూద నెమమ్దిగా నేపథయ్ంలోకి ఒదిగిపోయాడు. 

ముకేష పరిసిథ్తి ఇంకా దయనీయం. ముకేష, రాజ కపూర సవ్రంగా ఎదిగాడు. కానీ హీరో అవావ్లనన్ కోరిక అతని కొంప ముంచింది. 
మూడు సినిమాలోల్ హీరోగా నటించాడు. ఓ సినిమా తనే నిరిమ్ంచాడు. కానీ ఏ సినిమా విడుదల కాలేదు. పాటలు విడుదలై 'హిట' అయాయ్యి. 
కానీ సినిమాలు పూరిత్కూడా కాలేదు. దాంతో ఆరిధ్కంగా చితికిపోయాడు. ఇదే సమయానికి రాజ కపూర తో సహా ఇతర నటులు ముకేష తమకు 
సవ్రం అందించటానికి ఇషట్పడలేదు. దాంతో ముకేష కుటుంబం తినటానికి తిండిలేని పరిసిథ్తిని ఎదురోక్వాలిస్ వచిచ్ంది. నటన అవకాశాలు 
ఎలాగూ లేవు, పాడే అవకాశాలూ అడుగంటాయి. ఇదే సమయానికి రాజ కపూర మనాన్డేతో పాడించుకోవటం ఆరంభించాడు. దాంతో 
ముకేష 'మళీల్ నటనవైపు కనెన్తిత్ చూడనని' ఒటుట్వేసుకుని, రాజ కపూర తో సంధి చేసుకునాన్డు. మళీల్ పాటలు పాడటం పార్రంభించాడు. ఇది 
అతడి సెకండ ఇనిన్ంగస్. 

మధుమతి, యాహూది వంటి సినిమాలలో పాటలతో మళీల్ అందరిదృషిట్నీ ఆకరిష్ంచినా ముకేష కెరీర ఇంతకుముందులా ఊపును 
అందుకోలేదు. సంగీత దరశ్కులంతా పర్ధానంగా మహమమ్ద రఫీ వైపే మొగుగ్ చూపారు. ఈ సమయంలో కళాయ్ణ జీ ఆనంద జీలు ముకేష 
కోసం పర్తేయ్కంగా పాటలు సృజించటం పార్రంభించారు. ఆయా పాటలలో అధికశాతం విషాదగీతాలు కావటంతో, ముకేష సవ్రం విషాద 
సవ్రానికి హృదయంలా ఎదిగింది. అలాంటి పాటలలో 'ముఝ కొ ఇస రాత 'కి పాట ఒకటి. 

సాధారణంగా పురుష గాయకుడు, మహిళా గాయని పాడిన ఒకేరకమైన పాటలలో పురుష పాటలు అధికంగా పర్జాదరణ 
పొందుతాయి. రెండూ పర్జాదరణ పొందినా పురుషులు పాడిన పాటలే ఎకుక్వగా వినిపిసాత్యి. ఇందుకు భినన్ంగా ఈ పాట ముకేష సవ్రంలో 
ఎంత పర్జాదరణ పొందిందో, లత సవ్రంలోనూ అంతే పర్జాదరణ పొందింది. ఇందుకు కారణం, ఇతర పాటలోల్లా కాకుండా ఇదద్రికీ 
చరణాలలో పదాలు, భావాలు భినన్ంగా ఉండటం. ఇందువలల్ రెండు పాటలు దేనికదే పర్తేయ్కంగా ఎదిగాయి. ఇకక్డే గేయ రచయిత 
పార్ధానయ్ం సప్షట్మవుతుంది. 

సతరీ, పురుషుల సవ్రాల నాణయ్తలు వేరేవ్రు. పురుషుల సవ్రం ఉచచ్సాథ్యిలో కూడా మధురంగా ఉండే వీలుంటుంది. కానీ మహిళల 
సవ్రం ఉచచ్సాథ్యిలో 'కీచు' అయిపోతుంది. సాథ్యి భేదాలు వసాత్యి. దాంతో గాయని ఉచచ్సవ్రంలో పాడి మెపిప్ంచటం కషట్ం. అయితే 
నూర జహాన, షమాష్ద బేగం వంటి గాయనిలకు ఉచచ్సవ్రం పెదద్ సమసయ్ కాదు. వారి సవ్రం ఆరంభమే ఉచచ్సాథ్యిలో ఆరంభమవుతుంది. 
దాంతో ఎంత ఎతత్యినా వారి సవ్రాలు మెటుల్  సులభంగా ఎకేక్సాత్యి. 

ఆవాజ దే కహాహై, దునియా మెరీ జవాన హై 
ఆ బాద మేరే దిల మే ఉమీమ్ద కా జహాన హై 

'అన మోల ఘడీ'లో ఈ పాట నూర జహాన సవ్రంలో వింటుంటే హృదయానిన్ ఆకరిష్సుత్ంది. ఎదలోలోతులోల్ సప్ందనలు కలిగిసుత్ంది. 
ఆమె 'ఆవాజ దే ' అంటూ ఆరంభించగానే  ఉచచ్సాథ్యి మాధురయ్ శిఖారారోహణం పార్రంభమయిపోతుంది. 'ఆబాద మేరే దిలేమ్' అంటూ 'హై 
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పిచ'లో ఆమె పార్ణాలను లాగుతుంటే ఎంత సాగదీసేత్ అంత ఆనందం కలుగుతుంది. కానీ లతా మంగేషక్ర సవ్రం వీరి అంత శకిత్కలది 
కాదు. హై పిచ లో కీచు గొంతు అవుతుంది. అయితే పురుషులలో రఫీ, మనాన్డేలు అతయ్ంత సులభంగా హై పిచ కి వెళల్గలరు. వీళుల్ పాడిన 
పాటలను గాయని పాడేటపుప్డు బాణీలో మారుప్లు కొదిద్గా చేయాలిస్ ఉంటుంది. కానీ ముకేష పాటలతో ఈ సమసయ్రాదు. ఎందుకంటే 
ముకేష సవ్రం కూడా ఉచచ్సాథ్యిలో పాడలేదు. పైగా ముకేష శాసతరీయ సంగీతంలో అంత పార్వీణయ్ం ఉనన్వాడు కాదు. దాంతో ముకేష పాడిన 
పాటలు లత పాడటంలో పెదద్ సమసయ్ రాదు. బాణీలో కూడా పెదద్ మారుప్లు అవసరం ఉండదు. అందుకే ముకేష, లతలు ఒకే బాణీని 
వేరేవ్రుగా పాడినవి సమానసాథ్యిలో పర్జాదరణ పొందాయి. 'రాత ఔర దిన  దియా జలే ', 'ఆ లౌట కె ఆజా మెరే మీత ', 'కభీ కభీ మెరె దిలేమ్ 
' వంటి పాటలు చకక్టి ఉదాహరణలు. 

గేయరచయితలు బాణీకి తగగ్ పదాలు కూరేచ్ సమయంలో బాణీతోపాటు పాడే గాయనీ గాయకుల సవ్రాలను, వారు పదాలను పలికే 
విధానానిన్ దృషిట్లో ఉంచుకోవాలిస్ ఉంటుంది. అంతేకాదు, భావాలను పర్దరిశ్ంచటంలో కూడా, పురుషులకు, సతరీలకూ నడుమ ఉనన్ మానసిక 
వయ్వసథ్లోని భేదాలను కూడా దృషిట్లో ఉంచుకోవాలిస్ ఉంటుంది.  

రోష నీ హో న సకీ  దిల భి జలాయా మైనే 
తుం కొ భూలాభి నహీ లాఖ  భులాయా మైనే 
మై పరేషాన  హు, ముఝే ఔర పరేషాన న కరో 
ఆవాజ నదో. 

ఇది ముకేష పాడే చరణం. కాసత్ పురుషాహంకారం, ఆధికయ్ం కనబడటం తపప్నిసరి. వెలుగు కాలేకపోయాడు. వెలుగు కోసం 
హృదయానిన్ కూడా కాలుచ్కునాన్డు. అంతటి దురభ్ర విషాద పరిసిథ్తి నాయకుడిది. ఆమెని మరచిపోవాలని పర్యతిన్ంచాడు. బోలెడనిన్ ఇతర 
విషయాలు మరచిపోయాడు కానీ ఆమెని మరవలేకపోయాడు. దాంతో ఇపప్టికే బోలెడంత బాధలో ఉనాన్డు. తనని పిలిచి ఇంకా 
బాధపెటట్వదద్ని అంటునాన్డు. పురుషుడికి తాను సతరీకనాన్ ఆధికయ్త సాధించాలని ఉంటుంది. అందుకే నాయకుడు ఆరంభించటమే వెలుతురు 
కావాలనుకునాన్ను. కాలేకపోయాను. వెలుగుకోసం హృదయానేన్ జవ్లింపచేశాను అంటునాన్డు. ఆమెని మరవాలని పర్యతిన్ంచాడు. 
కుదరలేదు. అందుకని ఆందోళనలో చిరాకులో ఉనాన్డు. ఆమె గురుత్వచిచ్ మరింత ఆందోళన కలుగుతోంది. 

మైనె అబ తుం సె న మిల నే కి కసం ఖాయీహై 
కాయ్ ఖబర థీ కె మెరీ జాన పె బన ఆయీ హై 
మై బహక జావు కసం ఖాకె తుం ఐసా న కరో 
ఆవాజ నదో.... 

ఆమె అతడిని కలవనని ఒటుట్ వేసుకుంది. కానీ అది ఆమె పార్ణాలకే ముపుప్ తెచిచ్పెడుతుందని ఆమె అనుకోలేదు.   ఆమె అతడిని 
కలవకుండా ఉండలేదు. కానీ మాట ఇచిచ్ంది కాబటిట్ కలవలేదు. ఆమె అదే అంటోంది. నినున్ కలవనని ఒటుట్పెటుట్కునాన్ను. అది నా 
పార్ణానికే ముపుప్ తెసుత్ందని నేను అనుకోలేదు. కానీ నువువ్ ననున్ పిలిచావో, నేను చేసిన వాగాద్నానిన్, పెటిట్న ఒటుట్ను మరచిపోతాను. కాబటిట్ 
ననున్ పిలవకు అంటోంది. మామూలు మాటలే కానీ లత సవ్రంలో ఒదిగి తీవర్మైన విషాద భావనను పొందుతాయి. ముకేష విషాదానిన్ 
పలికించటానికి పెదద్ పర్యతన్ం చేయనవసరంలేదు. ఒకోసారి ఆయన పాడిన హాసయ్పాటలు కూడా విషాద గీతాలాల్నే అరధ్మౌతాయి. 
సినిమాలో హీరో నవువ్తూ నటించే వరకూ విషాదపు పాటలే అనుకుంటాం. 
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కానీ లతా మంగేషక్ర ఈ పాటలో పదాలను పలికిన తీరు, ఒకో పదానిన్ పలుకుతూ, ఆ శబద్ంలో తీవర్ వేదనను ఒలికించిన తీరు 
పరమాదుభ్తం. ఇకక్డ సంగీత దరశ్కుడు రంగపర్వేశం చేసాత్డు. 

హిందుసాత్నీ శాసతరీయ సంగీతంలో భైరవి రాగం సినీ కళాకారులకు అతయ్ంత పిర్యమైనది భైరవి. విషాద గీతాలకు  పర్ధానంగా బైరవి 
రాగానిన్ వాడతారు హిందీ సంగీత దరశ్కులు.  'బాబుల మొరా' అంటూ 'సీట్ర్ట సింగర'లో సైగల భైరవిరాగం ఆలాపించినపప్టి నుంచీ భైరవి 
'హిందీ సినీ సంగీత పర్పంచంలో పర్ధాన సాథ్నానిన్ ఆకర్మించింది. శంకర జై కిషన, నౌషాద లు భైరవి రాగానిన్ అతయ్దుభ్తంగా వాడుకునాన్రు. 
వీరిలో శంకర జైకిషన భైరవి రాగంతో చేసిననిన్ పర్యోగాలు మరే సంగీత దరశ్కుడు  చేయలేదు. ముఖయ్ంగా విషాదరాగమైన భైరవితో 
'చాహెకోయి ముఝే జంగీల్ కహే ' లాంటి అలల్రి హుషారు పాటను సృజించటం వారి పర్తిభకు దరప్ణం పడుతుంది. ఇదే భైరవిని 'ఏయ మెరే 
దిల కహీన ఔర చల' అంటూ వేగవంతమైన విషాదగీతంలా మలచటం, 'కైసె సంఝూవూ, బడి నా సమఝ హో' అనే పోటీ పాటగా 
రూపొందించటం, 'బోల రాధ బోల సంగం హోగాకీ నహీ' అనే అలల్రి పాటగా మలచటం. 'హోటోంపె సచాయీ రహతీ  హై' అనే 
గంభీరమైన గీతంగా ఎదిగించటం, 'ఛోడ గయే బాలం' అనే విషాద గీతం 'ఘర ఆయా మెర పరేద్శీ' అనే సంతోషకరమైన పాట.. ఇలా 
భైరవితో ఆడుకునాన్రు శంకర జైకిషన. భైరవిని  'సదా సుహాగన రాగ ' అంటే 'నితయ్ం పుణయ్వతిలా కళకళలాడే రాగం'గా వారు 
అభివరిణ్ంచారు. 'ముఝకొ ఇస రాత  కి ' పాటను కళాయ్ణ జీ ఆనంద జీ భైరవి రాగంలో రూపిందించారు. 

ఒకోసారి ఆలోచిసేత్ సంగీత దరశ్కుల పర్తిభకు ఆశచ్రయ్ం అనిపిసుత్ంది. సందరాభ్నిన్ బటిట్ రాగం ఎంచుకోవాలి. ఆ రాగానికి తగగ్ 
పదాలను గేయరచయిత కూరేచ్టుట్ చూడాలి. రాగం చెదరకూడదు. భావం చెడకూడదు. తరువాత సరైన గాయనీ గాయకులను ఎంచుకోవాలి. 
తాము సృజించిన బాణీకి సంపూరణ్ంగా నాయ్యం చేకూరచ్గల గాయనీ గాయకులను ఎనున్కోవాలి. గాయనీ గాయకుల పర్తేయ్కతలు, వారి 
బలహీనతలను దృషిట్లో ఉంచుకోవాలి. 'బైజు బావరా' సినిమా పాటలను తలత మహమూద తో పాడించాలని నౌషాద అనుకునాన్డనన 
ఆలోచన వసేత్ చాలు, పాటలు  ఎలా ఉండేవో ఊహకు అందదు. ఎందుకంటే తలత సవ్రం ఉచచ్సాథ్యికి వెళల్దు. అంతగా రాగాలు పలకలేడు. 
'మన తరపత ', 'ఓ దునియాకే  రఖ వాలే , ' 'ఇనాస్న బనో ' వంటి పాటలు తలత సవ్రంలో ఊహించటమే కుదరదు. రఫీ ఆ పాటలు 
పాడటం కోసమే పుటాట్డు. ఆ పాటలు పుటిట్ంది రఫీ కోసమే అనిపిసాత్యి. అందుకే ముందు ఒక గాయకుడిని అనుకుని, తరువాత ఏవైనా 
పరిసిథ్తులవలల్ గాయకుడిని మారిసేత్, అదే బాణీని, ఆ గాయకుడికి తగగ్టుట్ మలుసాత్రు సంగీత దరశ్కులు.  అయితే సరైన గాయనీగాయకులను 
ఎనున్కోవటంతో సరిపోదు. 

బాణీ ఆరంభ సంగీతం, ఇంటరూల్య్డ సంగీతాలు ఎలా ఉండాలి, ఏయే వాయిదాయ్లు ఎంత మేరకు, ఎలా పలకాలి నిరణ్యించాలి. 
ముఖయ్ంగా 'తాళం' నిరణ్యించాలి. 'ముఝ కొ ఇస  రాత కి' పాట ఆరంభంలోని 'సిట్ర్ంగ సెక్షన' అదుభ్తం. 'సిట్ర్ంగ' అంటే 'తీగ'. తీగ 
వాయిదాయ్లు అంటే గిటార, వయొలిన, వయోలా, సెలోల్, బాస, బాంజో, మాండోలిన వంటివి. ఒకక్సారి కళుల్ మూసుకుని ఈ పాట ఆరంభం 
వింటే, ఒకో కనీన్టి చుకక్ టపటప రాలుతూ, వేగం అందుకుని ఉధృతమైన వరదలా మారినటుట్ంటుంది. ముఖయ్ంగా, రాతిర్పూట చీకటిలో ఈ 
పాట వింటూంటే, దాని పర్భావం అదుభ్తంగా ఉంటుంది. ఒకో సవ్రం శరీర  పరిధి దాటి ఆతమ్లోలోపల సప్ందనలు కలిగిసూత్నన్టుట్ంటుంది. 
మూట కటుట్కుని అజాఞ్తంగా ఒదిగిన జనమ్జనమ్ల విషాదం ఉబికి ఉబికి వసూత్నన్ భావన కలుగుతుంది. పాట పూరిత్గా వినేసరికి 
గూడుకటుట్కునన్ ఎనిన్ జనమ్ల విషాదం పర్కాష్ళన కలిగిన అనుభూతి కలుగుతుంది.  వింటూ, దుఃఖిసూత్ మనసును తేలిక చేసుకోవాలనిపిసుత్ంది. 

గుడిపూడి సుబాబ్రావుగారు ఖమమ్ం దగగ్ర ఊళోల్ ఉంటారు. ఎనభై ఏళల్పైన వయసు ఆయనది. ఈ పాట ఆయన జీవితంపై అతయ్ంత 
పర్భావం చూపించిందని చెపాత్రు. డిగీర్లో ఉనన్పుప్డు ఒక సంవతస్రంపాటు ఈ పాటవింటూ సరవ్ం మరిచిపోయేవారట. ఈ పాట వింటూ 
దురభ్ర విషాదానిన్ అనుభవిసూత్ డిగీర్ ఒక సంవతస్రం తపాప్రు. అందుకు ఆయన బాధపడలేదని చెపాత్రు. ఇపప్టికీ, ఈ పాటలో, మైనె అబ 
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తుం సె న మిలేన్ కి కసం ఖాయీ హై అనన్ పాదం చెపూత్ంటేనే ఆయన గొంతు గదగ్దికం అవుతుంది. కంట నీరు చిపిప్లుల్తుంది.   అంత 
పర్భావం ఉంది సంగీతానికి.  సునిన్త మనసుక్ల అంతరంగాలలో అలజడిని సృషిట్సాత్యి. జీవితాంతం చెరగని అనుభూతిని మిగులుసాత్యి. 
తరగని ఆనంద గనిని అందిసాత్యి. 

ఇకక్డే మరో విషయం చెపుప్కోవాలి. పాటకు పర్ధానం తాళం. ఏ బాణీకి ఎలాంటి రిథంను, ఎలాంటి తాళానిన్ ఎంచుకోవాలో కూడా 
ఎంతో పార్ధానయ్ం వహిసుత్ంది. ఈ పాటలో దాదార్ తాళానిన్ ఎంచుకోవటం, ఇంటరూల్య్డ లో సాకోస్ఫోన ను హృదయ విదారకమైన విషాదపు 
కేకలా వాయించటం పాట పర్భావానిన్ ఇనుమడింపచేసుత్ంది. పలల్వి భావానిన్ అనుభవించి చరణం కోసం సంసిదద్ం చేసుత్ంది సాకోస్ఫోన. 
సాకోస్ఫోన ను ఓ.పి.నయయ్ర 'హై దునియా ఉసీకే' అనే పాటలో అతయ్దుభ్తంగా విషాదానిన్ పండించేందుకు వాడేడు. ఆ పాట వింటూంటే అది 
రఫీ సవ్రానికీ, సాకోస్ఫోన కీ నడుమ పోటీ పాటలా అనిపిసుత్ంది. ఎవరిసవ్రం ఎకుక్వ విషాదానిన్ పండించిందో తేలుచ్కోలేకపోతాం. అలాగే 
శంకర జై కిషన 'బేదరీద్ బాల మా' పాటలో నాయిక విహవ్లమైన విషాదపు ఆకర్ందన సవ్రంలా పలికిసాత్డు సాకోస్ఫోన ను. అతయ్దుభ్తంగా 
ఉంటుందాపాట. లత సవ్రం లేకుండా, సాకోస్ఫోన లేకుండా ఆ పాటను ఊహించలేము. అదే సాకోస్ఫోన ను చిలిపిగా 'అజీ రూఠక్ర అబ కహా 
జాయియేగా' పాటలో,  రొమాంటిక గా ‘తుం నే పుకారా ఔర హం చలే ఆయే'లోనూ వాడారు శంకర జై కిషన. తుమేన్ పుకారాలో హీరోది 
దొంగ విషాదం. సాకోస్ఫోన కూడా అలాగే పలుకుతుంది. మన సినీ సంగీత దరశ్కుల పర్తిభ ఎంత ఆశచ్రయ్ం కలిగిసుత్ందో, అంతగా 
బర్హామ్నందం కలిగిసుత్ంది. 

 దాదార్  తాళం సాంపర్దాయిక తాళం. పర్ధానంగా విషాదగీతాలకు వాడతారు. అది ఈ పాటలో అదుభ్తంగా కుదిరింది. ఎకక్డా 
పర్ధానంగా వినపడకుండా పాటను పటాట్లమీద నడిపిసూత్ పర్భావానిన్ పెంచుతుంది. అందుకే ఈ పాట వింటూంటే ఓవైపు గేయరచయిత 
పర్తిభకు ఆశచ్రయ్ం కలుగుతుంది. మరోవైపు గాయనీగాయకుల నైపుణయ్ం ఆనందం కలిగిసుత్ంది. ఇంకోవైపు సంగీత దరశ్కుల సృజన 
సవ్రగ్పుటంచుల వరకూ పర్యాణింప చేసిన  అనుభూతిని కలిగిసుత్ంది.  

అనుభవించని  అనుభూతులను అనుభవానికి తేవటం, తదావ్రా మనిషిలోని సునిన్త భావనలను తటిట్ లేపి, ఉతత్మ మానవుడిలా 
ఎదిగేందుకు తోడాప్టు కలిగించటం ఉతత్మ కళ లక్షణం అయితే, సినీ సంగీతం అలాంటి లక్షణాలను పుషక్లంగా పొందుపరుచుకుంది. అరధ్ం 
తెలియకునాన్ భావం బోధపడేరీతిలో రూపొందాయి పాటలు. అతి సంకిల్షట్మైన భావాలను అతయ్ంత అలతి పదాలలో పొందుపరచి, 
అతికిల్షట్మైన రాగాలను అతయ్ంత సరళమైన రీతిలో రూపొందించి అందిసాత్యి సినీగీతాలు. సామానయ్ శోర్తకూడా ఈ పాటలు వినటం వలల్ తన 
పర్మేయం లేకుండానే తనలోని సునిన్తతావ్నిన్ గురిత్సాత్డు. మానవతావ్నిన్ జాగృతం చేసాత్డు. ఉతత్మ మానవుడిలా ఎదుగుతాడు. పర్తి వయ్కీత్ 
ఏదో ఓ సమయంలో ఒంటరిగా ఉంటూ గతానిన్ నెమరువేసుకుంటాడు. తాను కోలోప్యిన పేర్మను, మరపుకురాని మధురానుభూతిని 
నెమరువేసుకుంటాడు.   అలాంటి సందరాభ్లలో సాంతవ్ననిచేచ్టటువంటి అదుభ్తమైన గీతం 'ముఝ కొ ఇస రాత కి తన హాయి మె ఆవాజ న 
దో'. ఈ ఒంటరి రాతిర్ ననున్ పిలవకు. ఎవరి సవ్రం అయినే నాకు విషాదం కలిగిసుత్ందో, ఆ సవ్రపర్కంపనలు నాకు వినిపించకు అని 
అనుకోని మనిషి ఉండడు. అందుకే ఈ పాట ఒక రకమైన  అమరతావ్నిన్ సాధించింది. కాలానిన్ ఎదిరించి నిలుసోత్ంది. 

 
(మరినిన్ మధురమై న పాటలోత్  వచేచ్నెల...)   

Post your comments 

https://koumudi.net/comments/january_2018/jan18_MusicalMusings_comments.htm

