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మంగల భవన అమంగల హారీ! దర్వ ఉ దసరధ అజిర బిహారీ
రామ! సియా రామ!సియా రామ! జైజై రామ!
హిందీ సినిమాలలో సాంపర్దాయక భకిత్గీతాలను అతయ్దుభ్తంగా ఉపయోగించుకునాన్రు. వారికి అపారమైన
భజనల ఖజానా ఉంది. తులసీదాసు, సురదాసు, జాఞ్నదేవుడు, తుకారాం , మీరా, జయదేవుడు, చైతనయ్ మహాపర్భు, వైషణ్వ
భజనగీతాలు, గో సాయి, గోసావ్మి గీతాలు, శివ భకిత్ గీతాలు, రామలీల,

సూఫీ గీతాలు, ఇలా అపారమైన భకిత్

గీతాలునాన్యి. సినీ కళాకారులు వాటిని సినిమాలొల్ అతి చకక్గా వాడుకునాన్రు. ఇపుప్డు చాలా మటుకు తగిగ్పోయింది
కానీ 1950 నుండి 1975 వరకూ, హిందీ సినీ సంగీతంలో 'సవ్రణ్యుగం'లా భావించిన కాలంలో ఇలాంటి భకిత్గీతాల
వాడకం అతయ్ంత సృజనాతమ్కంగా సాగింది. 1960 దశకం చివరి వరకు భారత, రామాయణ గాధల అధారంగా
సినిమాలు వచాచ్యి. 1970 తరువాత ఇలాంటి సినిమాలు తగిగ్పోయాయి. 1975లో వచిచ్న 'గీత గాతా చల ' 'రామ
చరిత మానస'లోని చౌపాయీలను అతయ్ంత సృజనాతమ్కంగా వాడుకునన్ సినిమా. ఇందులో 'సచిన' పాతర్
దేశదిర్మమ్రిలాంటివాడు. అలా తిరుగుతూ ఓ గార్మానికి వసాత్డు. వాళిల్ంటోల్ ఆశర్మం పొందుతాడు. తెలాల్రి అందరికనాన్
ముందులేచి గుడిలో రామచరిత మానస గానంతో అందరినీ నిదర్లేపుతాడు.

మారుక్లు కొటేట్సాత్డు. నిజానికి ఇలాంటి

దృశాయ్లు మన సినిమాలోల్ కోకొలల్లు. నాయిక నాయకుడి ఇంటికి వసుత్ంది. నాయకుడి తలిల్ నిదర్లేచేసరికి, నాయిక
సాన్నం చేసి, పూజ గదిలో కూరుచ్ని భకిత్గీతం ఆలపిసుత్ంది. అందరికీ పీర్తి పాతుర్రాలవుతుంది. అలాంటిదే ఈ దృశయ్ం.
తేడా నాయిక బదులు నాయకుడు ఇకక్డ పాట పాడతాడు.రవీందర్ జైన ఒక విలక్షణమైన సంగీత దరశ్కుడు. ఆయన
పాటలు చాలా సులభమైన బాణీలతో, ఆకరష్ణీయంగా ఉంటాయి. అధికంగా తకుక్వ బడెజ్ట సినిమాలకు పనిచేయటం
వలల్ కాబోలు, అతని పాటలలో ఆరెక్సాట్ర్ కూడా చాలా మృదువుగా ఉంటుంది. ఆయన గుడిడ్వాడయినా, తన పాటలలో
అధికశాతం గేయ రచయితకూడా ఆయనే. చకక్ని హిందీ భాష అతనిది. మృదువైన పదాలతో లోతైన భావానిన్, ఇంపైన
పర్తీకలతో, ఉపమానాలతో పాటను రచిసాత్డు రవీందర్జైన.
సంగీత దరశ్కుడే గేయ రచయిత అయితే

ఉండే సౌలభయ్ం రవీదర్జైన రాసి, సంగీత దరశ్కతవ్ం వహించిన

పాటలను పరిశీలిసేత్ అరధ్మవుతుంది. పదాలు, బాణీ , పాలూ నీరులా కలిసిపోయి పర్వహిసాత్యి. ముఖయ్ంగా శుదధ్ హిందీ
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సరళమైన పదాలు పాట బాణీతో ఎలా కలిసిపోతాయంటే తేనె తీయగా నోటోల్ కరుగుతునన్టుట్ ఉంటుంది రవీందర్ జైన
పాటలు వింటూంటే. జానపద గీతాలు, ముఖయ్ంగా, పార్ంతీయ వాడుక భాష పదాల వాడకంపై కూడా పటుట్ ఉండటంతో
రాజశీర్ సంసథ్ నిరిమ్ంచే పలెల్టూరి సినిమాలనిన్టికీ రవీందర్జైన సంగీత దరశ్కుడిగా ఉండేవాడు. మటిట్ గుబాళింపుతో
పాటలను ఘుమ ఘుమలాడించేవాడు. రామచరిత మానస రవీందర్జైనకు కంఠత వచుచ్. ఆయనకు అతయ్ంత ఇషట్మైన
కావయ్ం

అది. అందుకే టీవీలో 'రామాయణ'కు సంగీత దరశ్కుడేకాదు అవసరమైనపుప్డు నేపథయ్ంలో గానం కూడా

చేశాడు రవీందర్ జైన. దీనంతటికి ఆరంభం 'గీత గాతా చల' సినిమాలోని 'మంగల బవన అమంగల హారీ'
పాట.'మంగల బవన' పాట గేయ రచయితగా రవీందర్జైన పేరుంటుంది. కానీ ఇవనీన్ 'రామచరిత మానస'లో వివిధ
సందరాభ్లలో వచేచ్ 'చౌపాయీ'ల పాదాలను కలిపి ఒక గీతంగా కూరాచ్డు రవీందర్జైన . ఆయన సవ్యంగా రచించినవి
కావు. మంగళం కలిగించేవాడు, అమంగళానిన్ దూరం చేసేవాడు అయిన దశరథ తనయుడు నాపై కృపారసం
కురిపించాలి.
పాట ఆరంభంలోనే 'జసాప్ల సింగ ' సవ్రం ఆకరిష్సుత్ంది. హై పిచ అతి సులభంగా పాడేయగలడు 'జసాప్ల
సింగ. సినీ రంగంలో పలు కారణాల వలల్ ఆయన నిలదొర్కుక్కోలేకపోయాడు. కానీ పాడిన పాటలనీన్ అతయ్దుభ్తంగా
పాడాడు. హిట పాటలు పాడాడు. కానీ అతను అధికంగా గార్మీణ పార్ంతపు పాటలు, రాజశీర్ నిరామ్ణ సంసథ్ సినిమాలకు
పాడటంతో అతనిపై ఓ ముదర్ పడిపోయింది. ముఖయ్ంగా అతను పాడిన 'జబ జబ తూ మెరె సామెన్ ఆయే ' పాట అతయ్ంత
మధురమైన రీతిలో పాడాడు జసాప్ల సింగ. అతని ఇతర సినిమాల పాటలు ఒక ఎతుత్, 'గీత గాతా చల'లో పాటలు ఒక
ఎతుత్. పంట పొలాలమీద నుంచి వీచే ఒక శుభర్మైన, సవ్చచ్మైన వాయు వీచికలా ఉంటుంది అతని సవ్రం ఈ సినిమా
పాటలోల్. అది ఈ సినిమాలోని పాటలకు ఒక అందానిన్, సొగసును ఆపాదించింది. భకిత్ గీతాలోల్ పవితర్తను, నిరమ్లతావ్నిన్
ధవ్నింపచేసింది.
హో హో ఇహ వహీ జో రాం రచి రాఖా
కో కరే తరఫ బఢాయే సాఖా
భగవంతుడు రాముడు భవిషయ్తుత్ ఏమని రాశాడో, అదే అవుతుంది. మనం ఎంత తరిక్ంచినా, ఎనిన్ పర్యతాన్లు
చేసినా దానిన్ మారచ్లేము.
హో ధీరజ ధరం మితర్ అరు నారీ
ఆపద కాల పరిఖియే చారీ
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ధైరయ్ం, మితుర్లు, ధరమ్ం వంటి విషయాలలో నిగుగ్ తేలేచ్ది దురద్శనే.
జేహికే జేహి పర సతయ్ సనేహూ
సో తోహి మిలయ న కచుఛ్ సందేహూ
సతాయ్నిన్ ఎవరూ దాచి పెటట్లేరు. సూరోయ్దయం అయినటుట్ సతయ్ం తపప్క పర్కటితమవుతుంది.
జాకీ రహి భావనా జైసీ
రఘు మూరతి దేఖీ తిన తైసీ
ఎవరు భగవంతుడిని ఏ రూపంలో ధాయ్నిసాత్రో భగవంతుడు వారికి ఆ రూపంలోనే దరశ్నమిసాత్డు.
రఘుకుల రీత సదా చలీ ఆయీ
పార్ణ జాయె పర వచన న జాయీ
రఘుకుల పరంపరలో ఎలల్పుప్డూ ఇచిచ్న మాటను నిలబెటుట్కునే ఆనవాయితీ ఉంది. పార్ణానన్యినా తాయ్గం
చేసాత్రు కానీ ఇచిచ్న మాట తపప్రు.
హరి అనంత హరి కథా అనంత
కహహి సునహి బహు విధి సబ సంతా
హరి అనంతుడు. హరి కథలు అనంతం. పలువురు సాధు, సనాయ్సులు హరి వరణ్నను విభినన్మైన రీతులలో
చేశారు.
అతి సరళంగా, సులభంగా అరధ్మయేయ్ పాదాలను ఎంచుకుని ఒక పదద్తి పర్కారం పాటను కూరాచ్డు రవీందర్జైన.
ఒకక్సారి వింటే తనివి తీరదు. ఎనిన్ మారుల్ వింటే అనిన్మారుల్ ఇంకొనిన్ మారుల్ వినాలనిపిసుత్ంది. ఈ పాట వింటూంటే
రామచరిత మానస చదవాలనిపిసుత్ంది. సినిమాలు ఉతత్మ సంసాక్రానిన్ పర్దరిశ్సేత్, సమాజానికి ఉతత్మ సంసాక్రంవైపు
దిశా నిదరశ్నం చేసినవవుతాయి.
సినిమాలలో భజనలు, కీరత్నలు, అభంగలు వంటి సాంపర్దాయక భకిత్ తతవ్ గీతాలను వాడటం వలల్ వాటికి
పర్చారం లభిసుత్ంది. ఉతత్మ భావాలు సమాజంలో విసత్రిసాత్యి. అందుకే ఒకపుప్డు కళాకారులు కొనిన్ నియమ
నిబంధనలు సవ్చఛ్ంగా తమపై విధించుకునాన్రు. నటి, నిరామ్త, దరశ్కురాలు, రచయితిర్, గాయని భానుమతి, విధిగా తన
సినిమాలోల్ ఏదో ఓ సందరభ్ంలో ఓ శాసతరీయ రాగ ఆధారిత పాట, వీలయినంతవరకూ భకిత్గీతం ఉండేటుట్ చూసేది. అది
తానే పాడేది. ఎసీడ్ బరమ్న పాట పాడాలంటే అది నేపథయ్ గీతం అయి ఉండాలి. తాతివ్క గీతం అయి ఉండాలి, మామూలు
పాటలు అతను పాడేవాడు కాదు హిందీ సినిమాలోల్. ఇలాంటి నిబంధన వలల్ కళాకారులకు పర్తేయ్క గురిత్ంపు రావటమే
కాదు, వారి పాటలవలల్ ఉతత్మ భావాలు సమాజంలో విసత్రించే వీలు చికేక్ది. అందుకే ఒకపుప్డు సినిమాలోల్ మీరా
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భజనలు, సురదాసు కీరత్నలు, తుకారాం అభంగలు, వైసణ్వ భకిత్ గీతాలు విరివిగా వినిపించేవి. రాను రాను అవి
అదృశయ్మయాయ్యి. 'మంగల భవన'లాంటి పాటలు వింటూంటే అందుకే మనసు బరువెకుక్తుంది. పాట విలువ
పదింతలు పెరుగుతుంది.
'గీత గాతా చల' సినిమాలో మరో సందరభ్ంలో భకిత్గీతం వసుత్ంది. అది భకిత్గీతం. కానీ సందరభ్ం పరిధిలో చూసేత్
అది నాయికకు నిజం సునిన్తంగా చెపేప్ దృశయ్ం. నాయిక నాయకుడిని పేర్మిసుత్ంది. కానీ అతడు మరో అమామ్యిని
పేర్మిసుత్నాన్డని అనుమానిసుత్ంది. అసూయ పర్దరిశ్సుత్ంది. అనవసరమైన వివాదానిన్ రేకెతిత్సుత్ంది. దాంతో ముగుగ్రి
నడుమ వాతావరణం విషపూరితమవుతుంది. ఎంతగా నిజానిన్ వివరించాలని పర్యతిన్ంచినా నాయిక ఆ
అవకాశానిన్వవ్దు. దాంతో 'పాట' పదద్తిని ఎంచుకుంటూంది ఆ అమామ్యి. తన మనసులో మాటను చెపిప్, నిజానిజాలు
వివరించి, అనుమాన మేఘాలను తొలగించి, సతయ్ం అనే సూరుయ్డి వెలుతురు పర్సరింపచేసేందుకు రాధ, మీరల
ఉపమానాలను అతయ్ంత సృజనాతమ్కంగా వాడతాడు గేయ రచయిత రవీందర్ జైన ఈ పాటలో.
శాయ్ం తేరీ బనీస్ పుకారే రాధా నాం
లోగ కరే మీరా కో యూహీ బద నాం.
ఈ పాట రవీందర్ జైన రూపొందించినది. పాట ఆరంభంలో వినిపించే వేణువు పాట 'మూడ'ను సిథ్ర పరుసుత్ంది.
చారుకేశి రాగం మనసులో మధురమైన విషాద భావానిన్, అతయ్ంత పవితర్మైన భకిత్ భావానిన్ రగిలించే రాగం. ఈ
సందరభ్ంలోని పాటకు చారుకేశి రాగానిన్ ఎనున్కోవటంతోనే సంగీత దరశ్కుడు సగం విజయం సాధించినటట్యింది.
ఎందుకంటే, సందరభ్ం గంభీరమైనది, విషాదమయినది. భకిత్ భావ రంజితమయిన గానంతో విషాదానిన్ కలిగించిన
అపోహను తొలగించటం పాట ఉదేద్శయ్ం. అందుకు అతయ్ంత సమరధ్వంతమైన రాగం చారుకేశి. విషాదానిన్, భకిత్ భావానిన్
కలిగిసూత్ అతయ్ంత ఆనంద భావనను రగిలించగల రాగం ఇది. ఆరంభంలో వినిపించే వేణునాదంతో పోటీ పడుతూ ఆరీత్
ముఖరీజ్ సవ్రం అతయ్ంత మధురంగా పాట అలాపిసుత్ంది. తెరపై ఒంటరిగా, విషాదంతో కూరుచ్నన్ నాయిక
కనిపిసూత్ంటుంది.
కృషుణ్డా, నీ మురళి రాధ పేరు పిలుసోత్ంది. కానీ పర్జలు చెడడ్పేరు మీరాకు ఆపాదిసుత్నాన్రు. ఆమెను
అవమానిసుత్నాన్రు అంటూ ఆరంభమవుతుంది పాట. పాట ఆరంభంలోనే సరవ్ం చెపేప్సింది అమామ్యి. కృషుణ్డు పిలిచేది
రాధను. కానీ అందరూ అనుమానిసుత్నన్ది మీరాను. జరిగింది కూడా ఇదే. విషం తాగాలిస్ వచిచ్ంది మీరాకే.
సావరేకీ బనీస్ కో బబజనే సే కాం
రాధా కా భీ శాయ్ం, హో తో, మీరా కా భీ శాయ్ం
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నాయకుడు సమసయ్ను తేలేచ్సుత్నాన్డు. కృషుణ్డు మురళికి నాదంతోపని. మధురమైన నాద సృజనతో పని. అతడు
రాధకూ చెందినవాడే. మీరాకు చెందిన వాడే. ఇది వినగానే మిసస్మమ్లో పాట గురుత్కు వసుత్ంది.
బృందావనమది అందరిదీ, గోవిందుడు అందరి వాడేలే
ఎందుకె రాధ ఈ శునసూయలు, అందములందరి ఆనందములే.
సందరభ్ం కూడా దాదాపుగా ఇలాంటిదే. తెలుగులో ఈ పాటను 'భకిత్గీతం'గా పరిగణించరుకానీ, హిందీ
'మిసస్మమ్'లో ఇదే భావంతో, ఇదే రాగంతో ఉనన్ పాటను వారు భకిత్గీతంగా పరిగణిసాత్రు.
బృందావన కా కృషణ్ కనన్యాయ్ సబ కీ ఆఖోంక ఆతారా
మన హీ మన కూయ్ జలే రాధికా, మోహనతో హై సబ కా పాయ్రా..
బృందావనంలోని కృషుణ్డు అందరికీ పీర్తిపాతుర్డు. రాధ ఎందుకని అసూయ చెందుతోంది, కృషుణ్డు అందరికీ
పీర్తి పాతుర్డు. రాధ ఎందుకని అసూయ చెందుతోంది, కృషుణ్డు అందరికి ఇషుట్డు. రాజేందర్ కిర్షన హిందీలో ఈ పాటకు
తన పదాలతో ఒకరకమైన పవితర్తను ఆపాదించాడు. లత, రఫీలు తమ సవ్రాలతో పాటను సింగారించి, పాటలో ఓ వైపు
చిలిపితనానిన్, శృంగారానిన్ చిలికిసూత్నే భకిత్భావానిన్ ధవ్నింపచేశారు. అందుకని తెలుగులో లానే హిందీలోనూ 'సూపర
హిట' అయిన ఈ పాట, హిందీలో భజనగీతంలా గురిత్ంపు పొందింది.
జమునా తట పర నంనంద క లాలా
జబ జబ రాస రచాయే రే
తన మన డోలే కానహా ఐసీ
బనీస్ మధుర బజాయే రే
సుధ - బుధ భూలీ ఖడీ గోపియా న జానే కైసా జాదూడారా||
యమునా తీరంలో శీర్కృషుణ్డు ఎపుప్డెపుప్డు రాసలీల రచించాడో, తనువు, మనసూ ఊగిపోయి, ఆనందంతో
విసమ్యులై, తనమ్యులై, శారీరక సప్ృహ కోలోప్యినటుట్ గోపికలు నిలబడి పోయే రీతిలో కృషుణ్డి మురళీ నాదం
వినిపిసుత్ంది.
రాగములో అనురాగము చిందిన జగమే ఊయల ఊగదటే...
రాసపిలల్న గోర్విని పిలుపులు వింటే ఉలల్ము ఝలుల్న పొంగదటే
కీర్డల రమణుని గాంచిన ఆశలు మోశులు వేయవటే
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తెలుగులోని రెండు చరణాల భావాలను కలగలిపి, తెలుగు పాటకు భినన్ంగా చరణానిన్ అవసరమైన రీతిలో
సాగదీసి హిందీ పాటను రూపొందించారు. గేయ రచయిత అతయ్ంత చమతాక్రంతో తెలుగు పాటకు భినన్ంగా హిందీ
పాటను తెలుగు పాటలోని భావానిన్ అనుసరిసూత్నే,

సవ్తంతర్ గీతంగా మలచాడు. తెలుగులో పాటలో కనాన్ అధికంగా

'శృంగార భకిత్' భావానిన్ ధవ్నింపచేసూత్, భావనల తీవర్తను పెంచి పాటను సాందర్తరం చేశారు హిందీలో. తెలుగులో
బృందావనంలో రాసకీర్డను వరిణ్ంచటం ఉంది. హిందీలో రెండవ చరణంలో పాటపాడే వారే గోపికలయిపోవటం ఉంది.
భకిత్ శృంగార భావనను అనుభవించటం ఉంది. దాంతో హిందీ పాట భకిత్గీతం సాథ్యికి ఎదిగింది. పైగా ఉతత్రాది వారికి
.రాధాకృషుణ్ల పేర్మ తతవ్ం దకిష్ణాది కనాన్ అధికంగా పిర్యం.
రంగ సలోనా ఐసా జైసే ఛాయీ హై ఘట సావన కీ
ఏరీ మైతో హుయీ దీవానీ, మన మోహన మన భావన కీ
తేరే కారన దేఖ బావరే , ఛోడ దియా మైనే జగ సారా…
కృషుణ్డి శరీరం రంగు వరష్పు మేఘాలు ఆకాశంలో కముమ్కునన్టుట్ంది. కృషుణ్డి పేర్మలో పిచిచ్దానన్యి పోయాను.
నీ కారణం వలల్ (పేర్మ వలల్) నేను పిచిచ్దానన్యి పర్పంచానిన్ తయ్జించాను. ఇది హిందీ పాటలో భావం. 'ఏరీ మైతో
హుయీ బావరీ' అనటంతోటే మీరా భజనలు గురుత్కు వసాత్యి 'ఏరీ మెతో పేర్ం దివానీ' అనన్ భజన మనసులో
మొదలుతుంది. దాంతో పాట 'మీరా భజన'లా భకిత్ భావరంజితమైపోతుంది. పాటలోని శేల్ష, శృంగారం ఆధాయ్తమ్క
సాథ్యికి ఎదుగుతాయి. పాట సవ్రూప సవ్భావాలు మారిపోతాయి. శోర్తలు పాటలోని భావంతో సప్ందిసాత్రు.
తనమ్యులైపోతారు. ఈ రకంగా తెలుగు పాటను అనుసరిసూత్నే అందుకు భినన్మైన గురిత్ంపును పొందే రీతిలో హిందీ
పాటను రూపొందించారు సంగీత దరశ్కుడు హేమంత కుమార, రాజేందర కిర్షనలు ఇదే భావనలు పర్దరిశ్సూత్
రవీందర్జైన విభినన్మైన ఫలితం సాధించాడు. తన పాటను సినీ సందరభ్ంలో ఒదిగించాడు. పాట 'భజన' సాథ్యికి
ఎదిగించాడు.
జమునా కీ లహరే బనీస్బట కీ ఛై యా
కిసకా నహీ హై కహో కృషణ్ కణయా
శాయ్ం కా దీవానా తో సారా బిర్జ ధాం||
యమునానది తరంగాలు, మరిర్చెటుట్ నీడ అందరివీ ఎలాగో, కృషుణ్డు కూడా అందరివాడు. మొతత్ం బర్జ భూమి
అంతా కృషణ్ మాయలో ఒదిగినదే. ఇకక్డ నాయకుడు కృషుణ్డిలాంటివాడు. అందరివాడు అని అరధ్ం అని.
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కౌన జానే బాసురియా కిసకో బులాయే
జిసకే మన భాయే వో ఉసీకే గుణ గాయే
కౌన నహీ బనీస్ కీ ధున కా గులాం||
శీర్ కృషుణ్డి మురళి ఎవరిని పిలుసోత్ందో, ఎవరికి తెలుసు. ఎవరిని మురిపిసుత్ందో అది వారికోసమే పాడుతుంది.
అయితే, ఇకక్డ ముందే సప్షట్ం చేశారు, కృషుణ్డి మురళి రాధను పిలుసోత్ందని. కాబటిట్ నాయకుడు ఎంతగా నిరొమ్హంగా,
తటసథ్ంగా ఉండాలని పర్యతిన్ంచినా కుదరదు.
ఇకక్డ ఒక చమతాక్రం చేశాడు గేయ రచయిత రవీందర్జైన. పాటను పాడిన అమామ్యి తనను మీరాతో
పోలుచ్కుని నాయికను రాధతో ఎందుకు పోలుచ్కుంది? రాధ, మీరా ఇదద్రూ కృషుణ్డిని పేర్మించారు. రాధ పేర్మ పర్తయ్క్షం.
రాధను కృషుణ్డు బృందావనంలో కలిశాడు. రాసకీర్డలు జరిపాడు. కానీ మీరా కృషుణ్డిని పర్తయ్క్షంగా కలవలేదు. కృషుణ్డిని
పేర్మించింది. అతడి కోసం పర్పంచానిన్ వదిలేసింది. కానీ కృషుణ్డికి ఆ విషయం తెలియదు. కృషుణ్డిని ఆమె పర్తయ్క్షంగా
కలవలేదు. కృషుణ్డు కూడా ఆమెపై పేర్మ వయ్కత్ం చేయలేదు. అంటే మీరాది ఏకపక్ష పేర్మ అనన్మాట. ఈ విషయానిన్
తెలిపి 'వాడు నీవాడే' అంటోంది ఆ అమామ్యి. అయితే, రాధ, మీరాల పేర్మలో తేడాని అతయ్దుభ్తమైన గీతంలా మంచి,
ఒక మాములు సందరభ్ంలోని పాటను ఆధాయ్తిమ్క గీతం సాథ్యికి ఎదిగేటుట్ చేశాడు రవీందర్ జైన 'రాం తెరీ గంగా మైలీ'
సినిమాలో. ఆ సినిమాలో ఇతర పాటల జోరులో, మందాకినీ జలపాత ధారల సాన్నాలలో అందరి దృషీట్ ఆవైపు
మళల్టంతో ఆ సినిమాలోని పరమాదుభ్తమైన ఈ పాట అంతగా అందరి దృషిట్నీ ఆకరిష్ంచలేదు.
ఎక రాధా, ఎక మీరా, దోనోంనే శాయ్ం కొ చాహా
అంతర కాయ్ దోనోకి చాహమే బోలో
ఎక పేర్ం దీవానీ, ఎక దరస దీవానీ.
'రాం తెరీ గంగా మైలి' కథ మాములు అలవాటయిన కథ. ఓ అబాబ్యి పరవ్త పార్ంతాలకు వెళాత్డు. ఓ
అమామ్యిని పేర్మించి పెళిల్ చేసుకుని మళీల్ వసాత్నని చెపిప్ తన ఊరు వచేచ్సాత్డు. అకక్డ ఇంటోల్ వాళుల్ బలవంతాన అతడికి
వేరే పెళిల్ చేసేందుకు సిదద్మౌతారు. ఈలోగా గరబ్వతి అయిన ఆ అమామ్యి అతడిని వెతుకుతూ వసుత్ంది. జీవిక కోసం
నృతాయ్లు చేసుత్ంది. చివరికి తన పిర్యుడి పెళిల్లో నృతయ్ం చేయటానికి వసుత్ంది. పిర్యుడిని చూసుత్ంది. ఎవరిని
వెతుకుతూ వచిచ్ందో, అతడు పరాయివాడయిపోవటానిన్ చూసూత్ నృతయ్ం చేయాలిస్న సందరభ్ం అది. ఇలాంటి
సందరభ్ంలో 'పాకీజా' సినిమాలో 'ఆజ హం అప నీ దువావోంకా అసర దేఖేంగే ' అనే అదుభ్తమైన పాట వసుత్ంది.
ఇలాంటి సందరభ్ంలో హీరో హీరోయినుల్ పలు అదుభ్తమైన పాటలు పాడారు 'గజల' సినిమాలో హీరో 'రంగ ఔర నూర

øöeTT~

www.koumudi.net

pHY 2021

8

MLjkõ½¥qP|-MLjkõ½¸$|û

కీ బారాత కిసే పేష కరూ' అంటూ పాడాడు. 'దిల అప నా ఔర పీర్త పరాయా'లో లతా మంగేషక్ర 'అజీబ దాసాత్న
హైయే ' అంటూ పాడింది. 'ఖిలోనా' సినిమాలో రఫీ 'ఖుష రహే తూ సదా, యె దువా హై మెరీ' అంటూ పాడాడు. కానీ
ఇలాంటి పాట మాతర్ం ఎవవ్రూ పాడలేదు.నాయికకు తెలుసు. నాయకుడిని పెళిల్ చేసుకోబోతునన్ అమామ్యి కూడా
నాయకుడిని పేర్మించిందని. మళీల్ ఇకక్డ రాధ, మీరాలతో పోలిక వసుత్ంది. అయితే పాటలో అడుగుతోంది. రాధ, మీర
ఇదద్రూ కృషుణ్డిని పేర్మించారు. వారిదద్రి పేర్మలో భేదం ఏమిటి? అని. రాధ పేర్మలో పిచిచ్దయింది. మీర కృషుణ్డి దరశ్నం
కోసం తపనలో పిచిచ్దయింది.ఒక హృదయ్మైన సందరాభ్నికి అతయ్దుభ్తమైన గేయం కుదిరింది.
రాధానే మధు బన మే డూండా, మీరా నే మన మే పాయా,
రాధా ఖోబైఠీ వో గోవింద, మీరా హాథ బిక ఆయా
ఏక మురళీ, ఏక పాయల, ఏఖ పగలీ, ఏక ఘాయల
అంతర కాయ్ దోనోకీ పీర్తమె బోలో
ఎక సూరత లుభానీ, ఎక మూరత లుభానీ
ఎక పేర్ం దివానీ, ఎక దరస దివానీ
పరమాదుభ్తం. రాధ, మీరాల పేర్మను ఇంత లోతుగా, పరిశీలించి, ఇంత సూక్షమ్ంగా విశేల్షించి పర్దరిశ్ంచిన
గీతాలు లేవు. ఇదంతా ఆధాయ్తిమ్క పుసత్కాలు, కీరత్నలలో ఉంటుంది. సినిమా పాటలలో కాదు. కానీ సినిమా పాటలో
పర్దరిశ్ంచి, సందరభ్ంలో ఒదిగింప చేసి పర్జలకు

సంసాక్రవంతమైన భావనలు కలిగించే రీతిలో పాటను

రూపొందించాడు గేయ రచయిత, సంగీత దరశ్కుడు రవీందర్జైన. రాధ కృషుణ్డిని బృందావనంలో వెతికింది. మీరా
కృషుణ్డిని తన మనసుస్లోనే పొందింది. రాధ ఎవరినైతే పోగొటుట్కుందో, కోలోప్యిందో, ఆ కృషుణ్డిని మీరా తన పేర్మతో
గెలుచుకుంది. ఒకరు మురళి, ఒకరు పాదాల గజెజ్లు, ఒకరు పిచిచ్వారు, మరొకరు గాయపడినవారు. ఒకరు శీర్ కృషుణ్డి
వదనం చూసి సరవ్ం మరచిపోతే, మరొకరు శీర్కృషుణ్ని విగర్హానికి సరవ్ం అరిప్ంచారు. ఒకరు రాధ, ఒకరు మీరా. ఇదద్రి
పేర్మలో తేడా ఇది. సినిమాలో నాయిక నాయకుడిని పెళిళ్చేసుకుంటుంది,కానీ అతడికి దూరమయింది. అతడు
ఇపుప్దింకో ఆమెని పెళిళ్చేసుకుంటునాన్డు. రాధ కోలోప్వటము, మీరా పొందటము వెనుక పోలిక ఇది. సినిమా
సందరాభ్నికి సరిపోతుంది. పాతర్ల సిథ్తిని మరింత హృదయ్ం చేసోత్ంది.
మీరాకే పర్భు గిరిధర నాగర, రాధాకే మనోమ్హన
రాధానిసత్ శృంగార కరే, మీరా బన గయీ జోగ న
ఎక రాణీ, ఎక దాసీ, దోనో హరి పేర్ం కి పాయ్సీ
అంతర కాయ్ దోనోకి తృపిత్ మే బోలో
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ఎక జీత న మానీ, ఎక హార న మానీ
అలౌకికానందం!

మనసుస్లోనే సవ్రగ్దావ్రాలు తెరిపించి బర్హామ్నందం లాంటి ఆనందం కలిగిసుత్ందీ పాట

సాహితయ్ం, భావం, లతాగానం, సంగీతం.
మీరా పర్భువు గిరిధారి. రాధ పర్భువు మనోమ్హనుడు. రాధ పర్తి రోజూ శృంగారం చేసుకుని బృందావనంలో
శీర్కృషుణ్డి కోసం ఎదురు చూసూత్ంటూంది. మీరా కృషుణ్డి పేర్మలో సరవ్ం తయ్జించి సనాయ్సిని అయింది. ఒకామె రాణి.
మరొకామె దాసి. కానీ వారిదద్రూ హరిపేర్మ పిపాసులు. వారిదద్రి తృపిత్లో తేడా ఏమిటంటే, ఒకరు గెలుపును ఒపుప్కోలేదు,
మరొకరు ఓటమిని ఆమోదించలేదు. ఒకరు రాధ. ఒకరు మీర. ఎలాంటి పాటలివి? ఎలాంటి కళాకారులు వారు? ఇంత
అతయ్దుభ్తమైన పాట ఉనన్ సినిమాలో నాయిక శారీరక పర్దరశ్న పర్ధాన ఆకరష్ణ. అయిందంటే ఆ సమాజం సాథ్యి
ఊహించుకోవచుచ్. అయితే, అలాంటి సినిమాలోనే ఇలాంటి పాట ఉండటం చీకటినంటే ఉండే వెలుగులాంటిదని అరధ్ం
చేసుకోవాలిస్ ఉంటుంది. అనిన్రకాల మనుషులు, అనిన్ రకాల మనసత్తావ్లు. దానోల్ంచి కీష్ర నీర నాయ్యం పాటించి
ఉతత్మతావ్నికి ఔనన్తాయ్నికి పెదద్పీట వేయటం వయ్కిత్ వయ్కిత్తావ్నిన్ నిరూపిసుత్ంది.
.రవీందర్జైన ఈ పాటను కీరవాణి రాగంలో రూపొందించాడు. ఈ పాటలో పర్తేయ్కంగా గమనించాలిస్ంది
లతామంగేషక్ర పాటను పాడినవిధానం. లత తపప్ ఎవరు పాడినా పాటలో 'లోతు', 'గాంభీరయ్ం ' 'పవితర్తలు'
లోపించేవి. ఆ సమయంలో లతకి 60 ఏళుల్ంటాయి. కానీ, ఆమె సవ్రం 'మందాకిని' పాతర్కు చకక్గా అమరుతుంది. ఒక
రకంగా చెపాప్లంటే లత సవ్రం వలల్ మందాకిని గౌరవించదగగ్దిగా కనిపిసుత్ంది. ఎక రాధ అంటూ రాగం తీయటంతోటే
మనసు పురివిపిప్న నెమలి అవుతుంది. 'దోనో' అని మొదటిసారి 'లత' అనన్ విధానం పాటను పేర్మ వేదన లోతులకు,
ఆధాయ్తిమ్క భావన ఎతుత్లకు తీసుకు వెళుత్ంది. ఇతరు ఎవరయినా 'దోనో' మాములుగా అనేవారు. 'లత' 'దోనో' దగగ్ర
మురిక్లు వేసి రాధ, మీర ఇదద్రూ ఒకరికొకరు తీసిపోరని, పేర్మ లోతులోల్, ఎతుత్లోల్ వారికి వారే సాటి అనన్ భావనను
కలిగిసుత్ంది. పర్తి ఒకక్ పదానిన్ లత పలికిన తీరు, తాను అనుభవిసూత్ భావానిన్ పాటలోని పదాలకు అదిద్న తీరు
అమోఘం. ఇలాంటి పాటలు వినన్పుప్డే మనపై సంగీత సాహితాయ్ల అమృత కీష్రధారలు వరిష్ంపచేసి, ఆనంద
పరవశులను చేసి, మనలోని దైవతవ్ భావనను క్షణకాలమైనా జఞ్పిత్కి తెచేచ్ందుకు భువిపైకి వచిచ్న సరసవ్తీదేవి వీణాసవ్రం
లత సవ్రం అనిపిసుత్ంది.
ఇలాంటి సందరభ్మే 'మై తులసీ తేరె ఆంగన కీ' సినిమాలో వసుత్ంది. తన భరత్తో సంబంధం ఆశాపరేఖకు
ఉనన్దని 'నూతన' పాతర్ భావిసుత్ంది. ఆ అనుమానానిన్, అపోహను దూరం చేసూత్ ఆశాపరేఖ, లత అమృతమయ
సవ్రంలో 'మై తులసీ తేరె అంగన కీ' అనన్ పాట పాడుతుంది. పాట బాణీ, లత సవ్రం అదుభ్తంగా ఉండి పాట సాథ్యిని
పెంచుతాయి.
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ఇటువంటి పాటలు వినన్ తరువాత 'దిగిరాను దిగిరాను దివినుంచి భువికి' అని ఎలుగెతిత్ అరుసూత్, ఈ పాటలే
వింటూ అలౌకికానందానిన్ అనుభవిసూత్, అకక్డే అతయ్తుత్మ భావాలు, రాగాలు నితయ్ం వినిపించే ఆకాశంలోనే
ఉండిపోవాలనిపిసుత్ంది. మామూలు పాటలు వినాలని పించదు.
ê , sǳôǖó Ǖǖû ȇǝ.. )
(ūà Ȃ ɄǾî Ĵ
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