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సుఖ కే సబ సాథీ, దుఖ మే న కోయీ
మేరె రామ, తెర నామ ఎక సాంచా, దూజా న కోయీ…
పర్సుత్తం మన సినిమాలలోంచి అదృశయ్మయిన అనేక రకాల పాటలలో భకిత్పాటలు కూడా ఉనాన్యి. నిజానికి
భకిత్ పాటలంటే పూరిత్గా భకిత్పాటలు కావు. భకిత్పాటల రూపంలో ఆధాయ్తమ్క భావాలను, తాతివ్కతను, వయ్కిత్తవ్ వికాస
సూతార్లను సమాజంలో పర్చారం చేసేవారు సినీ కళాకారులు. అలాంటి అదుభ్తమైన పాటలలో అగర్సాథ్నం వహిసుత్ంది
'గోపి' సినిమాలో మహమమ్ద రఫీ పాడిన రాజేందర్కిర్షన రాసిన, కళాయ్ణ జీ ఆనంద జీ సవ్రపరచిన ఈ పాట.
మన సినిమాలలో భకిత్, తాతివ్క గేయాలను అతయ్ంత సృజనాతమ్కంగా వాడుకునాన్రు మన కళాకారులు. భకిత్
పాటల దావ్రా కథాగమనానికి ఊపునిచాచ్రు. పాతర్ల వయ్కిత్తావ్నిన్ పరిచయం చేశారు. సినిమా పరిధి దాటి పేర్క్షకుల
వయ్కిత్గత జీవితాలలో మారగ్దరశ్నం చేసే విధంగా పాటలను రూపొందించారు. వయ్కిత్తవ్ వికాసానికి బాటను నిరిమ్ంచారు
పాటలదావ్రా.
'సుఖంలో అందరూ వెంట ఉంటారు. దుఃఖంలో ఎవవ్రూ తోడుండరు. రాముడి నామం ఒకటే సతయ్ం. మరొకటి
లేదు.’ ఇదీ ఈ పలల్వి అరధ్ం. హిందీ సినీ గేయ పర్పంచంలో రాజేందర కిర్షన గాన రచనా సంవిధానం గురించి పెదద్గా
పర్సాత్వనలు వినిపించవు. సాహిర, శైలేందర్, మజూర్హ ల గురించి అధికంగా విశేల్షణలు వినిపిసాత్యి. రాజేందర కిర్షన
తన పాటలలో పర్దరిశ్ంచని భావం లేదు. చేయని పర్యోగంలేదు. కదిలించని హృదయం లేదు. సప్ందించని మనసుస్లేదు
అతని పాటలకు. మజూర్హ లాగా నాలుగు దశాబాద్ల పాటు అగర్సాథ్నంలో నిలిచాడు గేయ రచయితగా. 1987లో
మరణించకపోయి ఉంటే, మజూర్హ లాగా ఇంకో రెండు దశాబాద్లు అగర్శేర్ణి గేయ రచయితగా నిలచి ఉండేవాడు. తరాల
అంతరాలు అనన్ పదం అరధ్ం తెలియదనిపిసుత్ంది రాజేందర కిర్షన, మజూర్హ లకు. రాజేందర కిర్షన పాటలలో
తేలికయిన పదాలు వాడతాడు. లోతైన భావాలు పర్దరిశ్సాత్డు. సామానుయ్డు ఆ భావాలు విని పరవశిసేత్, పండితులు
ముగుధ్లవుతారు. అందుకే 1948 నుంచి 1987 వరకూ అనిన్ తరాల పేర్క్షకులను అలరించే పాటలు రాశాడు రాజేందర
కిర్షన.
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జీవన ఆనీ జానీ ఛాయా
ఝూఠీ మాయా, ఝూఠీ కాయా
ఫిర కాహేకో సారీ ఉమరియా
పాప కె గఠరీ ధోయీ.
చాలా తేలికయిన పదాలలో గొపప్ భావం పొదిగాడు. ఈ సినిమాలో హీరో దిలీప కుమార అమాయకుడు. మంచి
చెడుల నడుమ తేడా తెలిసినవాడు. పాపభీతి కలవాడు. భకుత్డు. సతర్ప్వరత్నకు పెటిట్ంది పేరు. ఈ పాటదావ్రా నాయకుడి
వయ్కిత్తవ్ం, ఆలోచనలు జీవన దృకప్ధం వంటి వనీన్ పరిచయం అవుతాయి. 'జీవితం వచీచ్ పోయే నీడలాంటిది. మాయ
మోసం. శరీరం అబదద్ం. అయినా జీవితమంతా ఎందుకని పాపాల మూటను శుభర్ం చేసూత్ంటాం.
మహమమ్ద రఫీ ఈ పాటను ఎంతో మృదువుగా, భావానిన్ అనుభవిసూత్ పాడాడు. పాట వింటూంటే భావం
మనసు లోతులోల్ సప్ందన కలిగిసుత్ంది. జీవితం ఎంత క్షణికమో, ఇకక్డ బంధాలనీన్ ఎంత అశాశవ్తమో అరధ్మయి
కోపాలు, ఆరాటాలు, దేవ్షాలు తలపుకు వచిచ్ జీవితం పటల్ అవగాహన కలిగిన భావన కలుగుతుంది. ఈ పాటకు బాణీని
కళాయ్ణజీ ఆనందజీ 'రాగదరాబ్రీ'లో కూరాచ్రు. దరాబ్రీ రాగం తానసేన సృజించిన రాగం అంటారు. రాజాసాథ్నంలో
పాడే రాగం ఇది. రాగ దరాభ్రీ గంభీరమైన రాగం. లోతైన భావం ఉండాలి. ఈ రాగంలో లలిత గీతాలలో అధికంగా వాడే
మురిక్లు, ఖటాక్లు వాడరు. మందర్సాథ్యిలో 'మీండ'లు, ఆందోళనలు (గమకం) వాడుతూ పాట గాంభీరయ్ం మరింతగా
పెరుగుతుంది. 'సుఖకే సబ సాథీ' పాటను రఫీ పాడిన విధానం గమనిసేత్ పర్తి పదం పలకటంలో ఒక భావపర్కటన,
చమతాక్రాలు కనిపిసాత్యి. 'సబసాథీ' అనటానికీ 'నకోయీ' అనటంలో రఫీ సవ్రం పలికిన విధానానిన్, తేడాను గమనిసేత్
ఎంత సునిన్తంగా రఫీ సవ్రం భావపర్కటన చేసూత్, భావానికి తగగ్ 'మూడ'ను సృజిసుత్నన్దో అరధ్మవుతుంది. ఇది పాటలో
పర్తి పదానిన్ పలకటంలో కనిపిసుత్ంది. మేరె రాం అని రెడుసారుల్ పలకటంలో ఎంతో తేడా వుంటుంది. మొదటి సారి
రెండు సవ్రాలోల్ రాం అనన్వాడు రెండవసారి రాం అనేపుప్డు అయిదు సవ్రాలను వాడతాడు. దీంతో రెండోసారి రాం
అనటంలో అభయ్రధ్న తీవర్త తెలుసుత్ంది. ఈ తీవర్తలో మృదుతవ్ం వుంటుంది. ఆవేదనవుంటుంది. మరెవవ్రూ ఇలా
పాడలేరు. అదుభ్తమైన గాన సంవిధానం ఇది.
ననా కుఛ తేరా, నా కుఛ మేరా
యే జగ జోగీ వాలా ఫేరా
రాజా హో యా రంక సభీ కా
అంత ఏక స హోయీ
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ఈ పర్పంచంలో ఏది నీదికాదు. నాది కాదు. ఇకక్డ రాజు అయినా, పేద అయినా అందరి జీవితం ఒకేరకంగా
సమాపత్ం అవుతుంది. మరణం తపప్దు రాజుకయినా, పేదకయినా.
బాహర కే తూ మాటీ ఫాంకే
మనకే భీతర కూయ్ న ఝూంకే
ఉజలే తన పర మాన కియా ఔర
మన కే మైల న ధోయీ...
ఇలా సరళమైన పదాలలో సునిన్తమైన భావం పొదిగాడు. మనం పైనునన్ మటిట్ని చూసుత్నాన్ం కానీ మనసుస్
లోపలకు చూడటంలేదు. పైకి కనబడే శరీరానిన్ చూసి గరివ్సుత్నాన్ం కానీ మనసుస్లోని మురికిని కడిగే పర్యతన్ం
చేయటంలేదు. నాయకుడు ఈ పాట పాడేసరికి మనకు నాయకుడి మనసత్తవ్ం అరధ్మయిపోతుంది. సినిమాలో తరువాత
తన అమాయకతవ్ంతో నాయకుడు చేయని నేరానికి శిక్షను అనుభవించటం సీవ్కరిసాత్ం.
'షాగిరద్' అనే సినిమాలో ఓ అలవాటయిన సనిన్వేశం ఉంటుంది. నాయిక అమాయకురాలు. చదువులేని పలెల్టూరి
పిలల్. నాయకుడు ధనవంతుడు. విదాయ్వంతుడు. నాయికను ఇంటికి తెసాత్డు. తెలాల్రి నాయిక ఇంటోల్ అందరికనాన్ ముందు
లేచి పూజ ఆరంభిసుత్ంది.
కానహా కానహా ఆన పడీ మై తేరి దావ్ర
మోహె చాకర సమఝ నిహార.
'కృషాణ్ నీ దావ్రం వచిచ్ చేరాను. ననున్ నీ సేవకునిగా భావించుకో' అంటోంది నాయిక. 'లకీష్ కాంత పాయ్రేలాల'
సంగీత దరశ్కతవ్ం వహించిన ఈ పాట రాసింది మజూర్హ సులాత్న పురి. మజూర్హ సులాత్న పురి కూడా రాయనటువంటి
పాటలేదు. అయితే ఆయన గేయరచయితగా తన పర్తేయ్కతను సినీ పరిధిలో ఒదిగింపచేసిన అసలైన సినీ గేయ రచయిత.
అందుకే అరవై ఏళల్ పైగా సినీ గేయ రచయితగా అగర్సాథ్యిలో ఉనాన్డు.
నాయిక విదాయ్గంధం లేనిది. కానీ ఉదయానేన్ లేచి భకిత్ భావంతో తనమ్యురాలై కృషణ్గీతం గానం చేసుత్ంది. ఈ
పాట ఒకవైపు చూసేత్ నాయిక సంపూరణ్ంగా కృషుణ్డి పేర్మలో తనని తాను కోలోప్యి పాడినటుట్ అనిపిసుత్ంది. తనను తాను
రాధికలా భావించుకుంటూ కృషుణ్డికి సమరిప్ంచుకుంటునన్టుట్ అనిపిసుత్ంది. మరోవైపు నుంచి చూసేత్ నాయకుడిని
కృషుణ్డిగా భావిసూత్, తనని తాను రాధికగా, అతని పేర్యసిగా భావించుకుంటూ తనని సీవ్కరించమని అభయ్రిధ్సూత్
సంపూరణ్ంగా సమరిప్ంచుకుంటునన్టట్నిపిసుత్ంది. రెండు వైపులా పదునైన కతిత్లాంటి భకిత్గీతం ఇది. ఓ వైపు భకిత్,
మరోవైపు రొమానస్. 'కాలాబజార'లో శైలేందర్ 'ఆప ని తొ హర
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దవ్ందారధ్ంతో రచించాడు. పాట చితీర్కరణ రెండు అరాధ్లు బోధపడేటుట్ ఉంటుంది. కానీ 'షాగిరద్'లోని ఈ పాటలోని రెండో
అరధ్ం సినీ నిరామ్త, దరశ్కులకు అంతగా బోధపడినటుట్ అనిపించదూ చితీర్కరణ చూసేత్ మామూలుగా ఉంటుంది.
తూ జిసె చాహే ఐసీ నహీ మై
హా తెరీ రాధ జైసీ నహీ మై
ఫిర భీ హు కైసీ, కైసీ నహీ మై
కృషాణ్, మోహె దేఖ తొ లే ఎక బార....
నువువ్ ఎలాంటిదానిన్ కోరుతునాన్వో నేను అలా లేను. నీ రాధలాంటి దానిన్ కాను నేను. అయినా అలాంటి
ఇలాంటిదానిన్ కాను. కృషాణ్ ఒకక్సారి ననున్ చూడు. నీకే తెలుసుత్ంది అంటుంది నాయిక. నాయకుడు విదాయ్వంతుడు.
ఆమె చదువులేనిది. నాయకుడు విదాయ్వంతురాలినే కోరుకోవటంలో ఆశచ్రయ్ం లేదు. కానీ, ఆమె అలాంటి ఇలాంటిది
కూడా కాదు. ఒకక్సారి తనని చూసేత్ తానెలాంటిదో తెలుసుత్ంది అని బర్తిమిలాడుతోంది. వినన్వించుకుంటోంది.
హృదయ్మైన భావం అందమైన రాగం ఇది. దాంతో పాట ఒక వినన్పంలా వినిపించే గీతంలా ఎదిగింది.
బూంద హి బూంద మై పాయ్ర కి చున కర
పాయ్సీ రహీ మైన పర లాయీ హు గిరిధర
టూట హి జాయే , ఆసకి గాగర
మోహనా, ఐసీ కాంకరియా నహీ మార…
కృషుణ్డు కొంటెవాడు. కనబడిన వారందరినీ ఏడిపించేవాడు. అలాంటివాడు తనపై ఆధారపడే వారిని ఇంకా
ఏడిపిసాత్డు. అందుకని ముందే తనని అలా ఏడిప్ంచవదద్ని కోరుతోంది. అతి చకక్ని సునిన్తమైన గేయరచన ఇది. ఆమె
ఒకోక్ పేర్మ చుకక్ను ఎంచుకుని అతని కోసం తీసుకు వచిచ్ంది. ఆమె ఆశ అనే పాతర్ విరిగేటుట్ రాళుల్ విసరవదుద్
అంటోంది. కృషుణ్డు రాళుల్ విసిరి గోపికల నీటికుండలను పగుల గొటట్డం ఓ శృంగారం కృషణ్ చరితలో. దాని ఆధారంగా
అతి అందమైన భావాలిన్ అలాల్డు కవి మజూర్హ. అదుభ్తంగా అనిపిసుత్ందీ పాట వింటూంటే. లత పాడిన విధానం
పరమాధుభ్తం. ఆలాపనతోటే హృదయానిన్ దోచేసుకుంటుంది. రెండు కానహాలనూ ఒకే రకంగా పలకదు. మొదటి సారి
పిలుపులో ఆరిత్, రెండో సారి పిలుపులో అభయ్రధ్న..రాను రాను ఒకరకమైన తీవర్త ..ఇలా పర్తి పదానిన్ దాని భావం
ఇనుమడించేలా అనుభవిసూత్ పాడుతుంది లతా. అయితే, లతా గానసంవిధానంలో గమనించాలిస్న విషయం ఏమిటంటే
ఆమె సవ్రాలను పలికిసుత్నన్టుట్ తెలియకుండా దాటుల్వేయటం..ఇంగీల్షులో effortless అంటారు. ఒకే సవ్రంలో ఒకేసారి
అటు భకిత్, ఇటు శృంగారం ధవ్నించేటుట్ పాడటం మానవ మాతుర్లకు సాధయ్ం కాదు. అది ఒకక్ లతా మంగేషక్రకే
సాధయ్ం. ఆ అసాధాయ్నిన్ సుసాధయ్ం చేసి అందమైన భకిత్గీతంలా అలరిసుత్ంది లత సవ్రం.
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మాటీ కరో యా సవ్రణ్ బనాలో
తన కో మేరే చరణోంసె లగాలో
మురళీ సమఝ కర హోథోంసె ఉఠాలో
సోచోనా, కచుచ్ అబ, హే కృషణ్ మురార..
ఇంకా సుందరమైన భావం. ననున్ మటిట్ అనుకో, లేక సవ్రణ్ంలా మలచుకో. ఏది ఏమైనా ననున్ నీ పాదాల చెంత
ఉండనీ. మురళి అనుకుని నీ చేతులలోకి తీసుకో. ఇంక ఏమీ ఆలోచించకు కృషాణ్. ఆమెను మటిట్ అనుకునాన్, బంగారంలా
మలచినా అంతా అతనిదే భారం. 'మురళీ సమఝ కర హోథోంసె ఉఠాలో
'అనన్పుప్డు లత గొంతులో ఒక మృదువైన భావం అలలా కదులుతుంది. ఆ భావం అనుభవించాలే తపప్
వివరించటం కుదరదు. ఈ పాటలో పర్తి చరణంలో చివరి పాదంలో కృషాణ్, మోహనా, సోచోనా అంటూ లత దీరగ్ం
తీసినపుప్డు, ఆ క్షణంలో అది వింటూ పార్ణం పోతే అంతకనాన్ గొపప్ అదృషట్ం లేదనిపిసుత్ంది. కృషుణ్డిలో
లీనమవుతామనిపిసుత్ంది.
ఒక సినిమాలో పాటకోసం ఏరాప్టు చేసిన మామూలు రొటీన సందరబ్ంలో ఇంత అదుభ్తమైన పాటను
రూపొందించిన కళాకారుల పర్తిభ ఆశచ్రయ్ం కలిగిసుత్ంది వారికి కళాసృజన ఒక తపసుస్ అనిపిసుత్ంది.
ఇలాంటిదే సందరభ్ం 'ఏకఫూల చార కాంటే' అనే సినిమాలో ఉంటుంది. నాయకుడు ఓ అలల్రి పిలల్ను పేర్మిసాత్డు.
అయితే ఆమెకు నలుగురు పెదద్వాళుల్ ఉంటారు. వాళుల్ నలుగురు నాలుగు రకాలు. దానోల్ ఒకాయనకి భకిత్ పిచిచ్. ఆమె
గుడిలో భకిత్గీతం పాడుతూంటే హీరో చూసి ఆశచ్రయ్పోతాడు. అలల్రి పిలల్కి ఇంత భకిత్ ఏమిటని? అది అలల్రియా?
నటనా? అని శంకిసాత్డు. పాటంతా నాయిక భకిత్తతవ్ సాగరంలో తనమ్యమై మునకలేసూత్ పాడుతూంటే నాయకుడు
వయ్ంగయ్ంగా, వంకర నవువ్తో చూసూత్ంటాడు. దాంతో పాటలో భకిత్ భావం చితీర్కరణలో పలచ్నవుతుంది. ఈ పాటను
వింటూంటే దృశయ్ం కనబడక పోవటం వలల్ పాట పర్భావం భకిత్ పారవశాయ్నికి గురిచేసుత్ంది.
బన వారీ రే జీనేక సహారా తెరా నాం రే
ముఝే దునియా వాలోంసె కాయ్కాం రే.
'కృషాణ్, జీవితానికి ఆధారం నీవే. నువువ్ండగా నా వెంట నాకింక ఇతరులతో పనేం ఉంది!' ఇదీ పలల్వి భావం.
'పీలూ' రాగంలో శంకర జై కిషన రూపొందించిన ఈ పాట రాసింది హసర్త జై పురి
ఝూఠీ దునియా, ఝూఠే బంధన, ఝూఠీ హై యే మాయా
ఝూఠా సాంస క ఆనా జానా, ఝూఠీ హై యే కాయా,
య హా సాచోం తేరా నాం రే.
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గమనిసేత్ ఈ పాటలో ఈ చరణం భావంతో 'సుఖ కే సబ సాధీ' భావం మాతర్మే కాదు వాడిన పదాలలోనూ
సామయ్ం కనిపిసుత్ంది. అబదద్ం పర్పంచం, అబదద్ం బంధనాలు, ఈ మాయ అబదద్ం, ఊపిరి వచిచ్పోవటం అబదద్ం, ఈ
శరీరం అబదద్ం. ఇకక్డ సతయ్మైనది నీ పేరు ఒకక్టే. దాదాపుగా ఒకే రకమైన పదాలు, భావం అయినా 'సుఖ కే సబ
సాథీ' పాట కలిగించే సప్ందనకు, ఈ పాట కలిగించే సప్ందనకు తేడా ఉంది. దీనికి పర్ధాన కారణం సందరాభ్నిన్ పటిట్
సంగీత దరశ్కుడు ఫాటను రూపొందించేందుకు ఎంచుకునన్ రాగం.
'గోపీ' సీరియస సినిమా. దానోల్ హీరో, ఈ పాట తరువాత అనేక కషాట్లు పడతాడు. దాంతో పాటను సీరియసగా,
రాబోయే విషాద సంఘటనలను సుఫ్రించే రీతిలో రూపొందించాలిస్ ఉంటుంది. ఒకక్సారి పాటకు రాగం ఎనున్కునన్
తరువాత గాయకుడు ఆ రాగానిన్ అనుసరించి ఎకక్డెకక్డ ఎలాంటి అలంకారాలు వేయాలి, భావ పర్కటన ఏ సవ్రం వదద్
ఏ పదం వదద్ ఎలా చేయాలి అని పాటకు వనెన్ తెసాత్డు. 'సుఖ కే సబ సాథీ ' పాటలో 'మేరె రాం ' అని రఫీ రెండు సారూల్
రెండు రకాలుగా అంటాడు.
'బనావ్రీ రే' పాటను శంకరజైకిషన' 'పీలు' రాగంలో రూపొందించారు. ఇది పర్ఫులల్త, ఆనందిత, లావణయ్మయి
రాగం. సంతోషకరమైన సందరాభ్లలో వాడతారీ రాగానిన్. 'ఏకఫూల చార కాంటే’ హాసయ్ రస పర్ధాన చితర్ం. దాంతో
సినిమా పాటలలో గంభీరమైన రాగాలు వాడాలిస్న అవసరం అంతగా ఉండదు. అందుకని భకిత్ పాటను కూడా వేగంగా,
ఆనందం కలిగించే రాగంతో రూపొందించాడు. లతా మంగేషక్ర కూడా పాటను భకిత్ భావంతో పాడినా చిలితనం
ధవ్నించేటుట్ పాడింది.
రంగ మె తేరే రంగ గయీ గిరిధర, ఛోడ దియా జాగ సారా
బన గయి తేరే, పేర్ంకి జోగన లేకర మన ఇక తారా
ముఝే పాయ్రా తేరా థామ రే,
నీ పేర్మలో సరవ్ం మరచి పర్పంచానిన్ తయ్జించాను. మనసుస్ అనే ఎకతారా చేపటిట్ నీ పేర్మలో యోగిని
అయిపోయాను (మీరాలాగా). నువువ్ండే సథ్లమే నాకు పిర్యం. సులభమైన అరధ్ం. భకిత్, పేర్మ తతావ్లను కలగలిపిన
భావం.
దరశ్న తేరా జిస దిన పావూ, హర చింతా మిట జాయే,
జీవన మేరా ఇన చరణోంమే ఆస కి జోయ్తి జలాయే
మేరి బాహ పకడలోశాయ్ం రే ...
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నీ దరశ్నం పొందిన రోజే, నా కషాట్లు అనీన్ తొలిగిపోతాయి. నా జీవితం నీ చరణాల వదద్ ఆశాదీపానిన్
వెలిగిసుత్ంది. నా చేయి పటుట్కుని నడిపించు అని అంటోంది. సుందరమైన గీతం. సందరాభ్నికి సరిపోతుంది. విడిగా వింటే
అదుభ్తమైన భకిత్ భావం కలుగుతుంది.
ఈ మూడు భకిత్ గీతాలు మన సినిమాలోల్ భకిత్ పాటలతో మన కళాకారులు చేసిన చమతాక్రానికి మచుచ్ తునకలు.
ఇంకా పలు రకాల భకిత్పాటలునాన్యి. ఆ పాటలను మనసుస్ మురిసేలా, రెకక్లు కటుట్కుని ఆకాశంలోకి ఎగిసేలా
రూపొందించారు. పరమాదుభ్తమైన పర్యోగాలు చేశారు.
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