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యె జిందగీ ఉసీకిహై, జోకిసీక హోగయా
పాయ్ర హీ మె ఖో గయా
హిందీ సినీ గేయ పర్పంచంలో సంగీత దరశ్కుడు సి.రామచందర్, గేయ రచయిత రాజిందర కిర్షనల జంట
అతయ్దుభ్తమైన పాటలను అందించిన జంట. సంగీత దరశ్కుడు సి.రామచందర్ పరమాదుభ్తమైన సంగీత దరశ్కుడు.
ఆయన పాటలు ఎంత సులభంగా అనిపిసాత్యో అంత గొపప్వి. 'సంకిల్షట్త' అనన్ పదమాయన బాణీలకు సరిపడదు.
అలాగని తేలికయిన బాణీలు కావు. పాడేవారికి తెలుసుత్ంది, బాణీలు ఎంత సనిస్క్ల్షట్మయినవో!!

పాట వినగానే

పటేట్సుత్ంది. దీనికి తోడు, ఆయన పాటలను అతయ్ంత వేగంగా రూపొందిసాత్డనన్ పేరు పొందాడు. ఆయనకు తోడు
రాజిందర కిర్షన.
రాజిందర కిర్షన లాంటి గేయ రచయిత మరొకరు లేరనిపిసుత్ంది, ఒకోసారి ఆలోచిసేత్.

ఆ కాలంలో పర్తి

కళాకారుడు తన కళకు తనదైన పర్తేయ్క వయ్కిత్తావ్నిన్ సినీ పరిధిలో ఒదుగుతూనే ఆపాదించారనిపిసుత్ంది. ఎవరి పాటలు
వింటూంటే వారిని మించిన వారు ఇంకొకరు లేరనిపిసుత్ంది. సాహిర, శైలేందర్, మజూర్హ, షకీల, భరత వాయ్స, కవి
పర్దీప ఇలా ఎవరి సృజనను చూసేత్, వారే పరమాదుభ్తం అనిపిసుత్ంది. వారి సృజనలో వారి వయ్కిత్తవ్ం కనిపిసుత్ంది. కానీ
ఒకరో ఇదద్రో గేయ రచయితల పేరుల్ మాటిమాటికీ పర్సాత్విసూత్ండటం వలల్ ఆయా గేయ రచయితలు ఇతరుల కనాన్
ఉతత్మం అనో నెంబర వన అనో అభిపార్యం కలుగుతుంది. అంతే తపప్ ఆకాలంలోని ఏ కళాకారుడూ ఇంకో
కళాకారుడికనాన్ తకుక్వకాదు. భగవంతుడు అతయ్దుభ్తమైన కళాకారులందరినీ ఒకేసారి భూమి మీదకు పంపించాడేమో..
ఒక రెండు మూడు దశాబాద్లు వారీ భూమిపై సంగీత సవ్రాగ్నిన్ సృషిట్ంచి, భావితరాలకు అతయ్తుత్మ కళాసృజన
మారగ్దరశ్కాలను ఏరప్రచి వెళిల్పోయారేమో అనిపిసుత్ంది.
1945-1970 నడుమ హింది సినీ సవ్రణ్ యుగం సృషిట్ంచి ఒకరొకరే కనుమరుగయాయ్రనిపిసుత్ంది. కేవలం
సంగీత దరశ్కులు, గేయ రచయితలే కాదు గాయనీ గాయకులు, నటీనటులు, దరశ్కులు, నిరామ్తలు, ఒకరేమిటి, సినీ
రంగానికి సంబంధించిన అతుయ్తత్మ కళాకారులంతా కూడబలుకుక్ని ఒకేసారి జనిమ్ంచి, కలసి అతయ్దుభ్తాలు సృషిట్ంచి
కనుమరుగయాయ్రనిపిసుత్ంది.
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సి. రామచందర్ ఒక రకంగా హిందీ సినీ సంగీత దిశానిరేద్శకుడు అనవచుచ్. ఆయన తన సృజనకు ఎలాంటి
పరిధులు, పరిమితులు నిరణ్యించుకోలేదు. ఎలాంటి అడడ్ంకులు, అభయ్ంతరాలను లెకక్పెటట్లేదు. మన సమాజంలో ఒక
కళాకారుడు ఎంతో ఆలోంచించి సృషిట్ంచే కళ గొపప్ది అనన్ అపోహ ఉంది. కానీ కళాసృజన అనన్దానికి పర్ధానం
'పేర్రణ'. కొందరికి పేర్రణ ఎంతో కషట్పడితేకానీ లభించదు. మరికొందరు పర్తి అంశం నుంచి, పర్తిక్షణం పేర్రణ
పొందవచుచ్. వారికి ఆకు కదలికలో లయ కనిపిసుత్ంది. గాలి వీయటంలో తాళం తెలుసుత్ంది. పదం తీసి పదం
వేయటంలో పలల్వి సుఫ్రిసుత్ంది. చీకటి వెలుతురల్లో చరణాలు చమకుక్మంటాయి. వారికి జీవితంలో అనుక్షణం సృజననే.
అలాంటివారు ఇతరులు పదం కదిపేలోగా పాటను సృజిసాత్రు. ఇతరులు తమ కళను చెకుక్తూ శర్మించే సమయంలో
వీరు నీటి అలలపై తళతళలాడే ముతాయ్లాల్ంటి కిరణాల సమూహంలాంటి కళను సృజిసూత్ పోతారు. వీరింత వేగంగా
కళను సృజించటం వలల్ వారి సృజన నాణయ్ంలో ఎలాంటి లోపం ఉండదు. పైగా సంవతస్రాల తరబడి శర్మించి సృజించే
వారి సృజనకు ఏమాతర్ం తీసిపోదు వీరి సృజన. కానీ సమాజంలో నెలకొని ఉనన్ అపోహల వలల్ వీరి కళపటల్ చులకన
భావానిన్ పండితులు వయ్కత్పరుసాత్రు. కానీ సృజనాతమ్క పర్వాహంలో మునకలేసూత్ ఆనందిసుత్నన్ కళాకారుడికి ఇవేవీ
పటట్వు. తన కళాసృజనలోని ఆనందానిన్ అనుభవిసూత్ పర్పంచానిన్ పటిట్ంచుకోడు కళాకారుడు. ఎవరేమనాన్ 'నాకేమిటి?'
అనన్ రీతిలో తన కళను సృజిసూత్, పర్పంచానిన్ పరిమళ భరితం చేసూత్ ముందుకు సాగుతాడు. అలాంటి కళాకారుడు
సి. రామచందర్.
సినీ సంగీత దరశ్కులు తమ పాటలు ఉతత్మ సాహితయ్ంలో అలరారాలని తపిసుత్నన్ సమయంలో 'మెరె పియా
గయా రంగూన, కియా హై వహాన సె టెలిఫోన' వంటి పదాలతో పాటను సృజించాడు సి. రామచందర్. పాశాచ్తయ్
వాయిదాయ్లను వాడటం తపుప్ అని గిరిగీసుకుంటునన్ సమయంలో 'అనా మెరీ జాన మెరీ జాన ఆనా సండే కె సండే'
లాంటి పాశాచ్తయ్ బాణీతో, మామూలు మాటల పదాలతో కూడిన పాటను సృజించి దేశానిన్ ఉరూర్తలూగించాడు. కానీ
విమరశ్కులు అతని పాటలకు ఊగిపోతూ అతడిని కాక ఇతరులను పైకెతుత్తూ పోయారు. సి. రామచందర్ పటిట్ంచుకోలేదు.
సి. రామచందర్ పర్తేయ్కత ఏమిటంటే, అదే బాణీని అటు సంతోషం వయ్కత్ పరచే పాటకూ, ఇటు విషాదానిన్
పర్దరిశ్ంచే పాటకూ వాడాడు. ఒకే పాటలో బాణీ మారిచ్ సంతోషం, విషాదాలను వయ్కత్పరచే పాటలను శంకర జై కిషన
ఆరంభించారు 'పతిల్ కమర హై' (బరాస్త) పాటతో. కానీ బాణీని ఏమాతర్ం మారచ్కుండా, కేవలం వాయిదాయ్లు పలికే
విధానానిన్ మారుసూత్, పాటలో పదాలు వయ్కత్పరచే భావానిన్ మారుసూత్ పాట 'మూడ'ను మారేచ్ పర్కిర్యకు ఆదుయ్డు సి.
రామచందర్. విమరశ్కులు 'గైడ' సినిమాలో 'మోసే ఛల కియ జాయ', 'కాయ్సె కాయ్ హోగయా' పాటలను చూపించి, ఎసీడ్
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బరమ్న అదుభ్తమైన పర్యోగం చేశాడని పొగుడుతారు. కానీ ఆ పర్యోగానికి దశాబద్ం కిర్తమే సి. రామచందర్ ఒకటి
కాదు, రెండు కాదు బోలెడనిన్ పాటలలో ఇలాంటి పర్యోగం సమరధ్వంతంగా చేశాడు. పేర్క్షకులను అలరించాడు.
'యె జిందగీ ఉసీకి హై' పాట సినిమాలో రెండుసారుల్ వసుత్ంది. ఒకసారి ఆనందం, మరోసారి విషాదం.
ఆనందంగా పాడే సందరభ్ంలో నాయక 'యె జిందగీ ఉసీకి హై' అంటూ ఆనందంగా పాడుతుంది విషాదం సమయంలో
కూడా. చివరలో సజీవ సమాధి అవుతూ 'ఇవే పదాలు, ఇదే బాణీతో పాడుతుంది నాయిక. కానీ గాయని సవ్రంలో
ధవ్నించే విషాదం పాటను విషాదమయం చేసుత్ంది. ఇంటరూల్య్డ సంగీతం విషాదానిన్ ఇనుమడింపచేసుత్ంది. 'యె జిందగీ
ఉసీకిహై' రెండు వేరేవ్రు సందరాభ్లలో వసుత్ంది. అయితే 'అలేబ్లా' సినిమాలో 'ధీరే సే ఆజారి ఆజారి’ 'అఖియన'
సినిమాలో రెండు సారుల్ వసుత్ంది. మొదటిసారి నాయకుడిని నిదర్పుచుచ్తూ చెలెల్లు పాడుతుంది. సంతోషకరమయినపాట
ఇది. రెందోసారి నాయికతో నాయకుడు రొమాంటిక గా పాదుతూంటాడు. అదేపాట కొనసాగుతూ, అదే బాణీ,
'విషాదం'లోకి రూపాంతరం చెందటం పరమాదుభ్తమైన పర్కిర్య. ఒకక్ సెకనులో 'మూడ' మారిపోతుంది.
నాయిక నాయకుడు కారులో పర్యాణిసూత్ంటారు. నాయిక నాయకుడి భుజంపై తల వాలుసుత్ంది.
ధీరే సే ఆజారే అఖియన మే
నిందియ ఆజరే ఆజా ధీరే సే ఆజా.
అతయ్ంత మృదువుగా, మధురంగా పాడతాడు సి. రామచందర్ ఈ పాటను. ఆయన పాటలను 'చితలక్ర ' అనన్
పేరుతో పాడేవాడు. ఈ పాటను కూడా రాసిందిరాఇందర కిర్షన. పాట రికారిడ్ంగుకు వెళూత్ కారులో ఈ పాట బాణీని
సృజిసేత్, కారు సూట్డియో చేరేలోగా రాఇందర కిర్షన పాటను రాసాడని చెపాత్ రు. అంత వేగంగా సృజించినా పాటలో ఆ
హడావిడి కనిపించదు.
అసలు పాట ఆరంభమే సుతిమెతత్గా ఉంటుంది. అసలు ఈ పాట తెరపై వసూత్ంటే నాయిక కళుల్ మెలిల్గా
మూతపడతాయి. వినేవారి మనసుస్ శాంతమవుతుంది. మెలిల్గా కళుల్ మూసుకుంటాయి. హృదయం పర్శాంత శాంత
సాగరాల మయం అవుతుంది.
చుప కే సే నైన న కి బగియన మే
నిందియా ఆజారె ఆజా ధీరే సే ఆజా.
పదాల వాడకం అదుభ్తం. బాణీలో పాలలో నీరు కలసినటుట్ కలసిపోతాయి. 'నైనన కి బగియన' కనుల పూదోట.
కనుల పూదోటలోకి నెమమ్దిగా నిదర్ను ఆహావ్నిసుత్నాన్డు. అసలు ఎంత అదుభ్తంగా అనిపిసుత్ందో ఆలోచిసూత్ంటే. పీలూ
రాగం పర్ధానంగా 'ఠుమీర్'లకు వాడతారు. 'ఠుమీర్ ' అనన్ది నృతయ్గీతం. 'ఠుమీర్' అనన్ది పర్తేయ్కంగా నరత్కిలు వాడే నృతయ్
గాన సంవిధానం. ఆరంభంలో ఇది 'భజన'లకోసం వాడేవారు. తరువాత ఇది 'నృతయ్గానం' అయింది. ఠుమీర్ పర్తేయ్కత
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ఏమిటంటే గానం తినన్గా హృదయానిన్ తాకుతుంది. ఎటువంటి డొంకతిరుగుళుల్ లేకుండా సూటిగా హృదయానిన్
తటిట్లేపుతుంది. అతయ్ంత మృదువైన రాగం ఇది. పీలూని 'రంగుల రాగం' అంటారు.
అలాంటి 'రొమాంటిక ' రాగానిన్ అతయ్దుభ్తమైన 'జోల'పాటగా, విషాదగీతంగా మలచాడు సి. రామచందర్.
'లేకర సుహానే సపోన్ంకె కలియా
ఆకే బసాదే పల కోంకి గలియా
పల కోంకి ఛోటీ సీ గలియనమే
నిందియా ఆజారీ ఆజా..
అదుభ్తం అనిపిసుత్ంది పదాలు వింటూ అనుభవిసూత్ంటే. అందమైన సవ్పాన్ల మొగగ్లను తీసుకువచిచ్ ఆమె
కనురెపప్ల వీధులలో ఉంచమంటునాన్డు. అలాంటి కనురెపప్ల వీధులలోకి నిదర్ను నెమమ్దిగా రమమ్ంటునాన్డు. పాటలో
పదాలు పడిన సథ్లాలు, పదాలు వాడిన విధానం కళల్ముందు ఒక గొపప్ పంచవరాణ్ల చితర్పటానిన్ నిలుపుతుంది. 'సపోన్ంకి
కలియా ', 'పలోక్ంకి గలియా' అనన్ తరువాత ఇవే పదాలను విడదీసి 'పలోక్ంకి ఛోటీసే గలియన' అనటం మనసుని
ఆనందపు ఆకాశాలలో విహరింపచేసుత్ంది. నాయికపైన నాయకుడికి ఉనన్ లోతైన పేర్మను తెలుపుతుంది. మానసిక
శాసత్రం పర్కారం పురుషుడు తన పేర్యసిలో తలిల్ని వెతుకుతాడు. సతరీ తన పురుషుడిలో తండిర్ని వెతుకుతుంది. ఇకక్డ
పురుషుడు ఆమెని పసిపిలల్లా భావించి నిదర్పుచచ్టం, పాడపాడూతూండటం ఒక అదుభ్తమైన భావనను కలిగిసుత్ంది.
పైగా పాటను కోల్జపుప్లో చితీర్కరించటం, నాయకుడి హావభావాలు, నాయిక కళల్లోల్ కనిపించే ఆనందం, సంతృపిత్పాతర్లను, వాటి భావనలను పేర్క్షకుడికి మరింత చేరువచేసాత్యి. అందుకే ఈ పాటలు, దృశాయ్లు జీవితాంతం
మరపురానివిగా మిగిలిపోతాయి. ఇందుకు భినన్ంగా ఓ గుంపులో నాయికా నాయికలు ఎగురుతూ, గెంతుతూ, వారి శరీర
భాగాలను కోల్జపుప్లోల్ ముఖాలను లాంగ షాటోల్ చూపిసూత్, వారి కదలికలకు పాటలోని పదాలకు సంబంధం లేకుండా
ఉంటే, కళుల్ చూసాత్యి, మెదడు గర్హించదు. అందుకే పాట గురుత్ండదు. బాణీ గురుత్ండదు. నాయికా నాయకులు,
నేపథయ్ంలో గొంతులు కలవు. చెపుప్కోటానికి ఏమీ మిగలదు.
పాటను పాడుతూ నాయకుడు నాయిక భుజం చుటూట్ చేయి వేసి దగగ్ర తీసుకోవటం, ఆమె సంతృపిత్గా కళుల్
మూసుకుని పడుకోవటం, గాఢ నిదర్ను తెలిసేటుట్ కొదిద్గా పెదిమలు దూరం చేయటం, నాయకుడు ఆమె కురులు
నిమురుతూండటం.. ఓహ... ఒక అదుభ్తమైన పర్శాంతమైన శృంగార పర్పంచంలోకి వెళిల్పోతాం. ముఖయ్ంగా పేర్యసీ
పిర్యుల నడుమ ఒకరిపై ఒకరికి ఉండే విశావ్సం భదర్తా భావనలను అనుభవిసాత్ం. సతరీ పురుష సంబంధంలోని ఉదేర్కం,
ఉదేవ్గం, లైంగికతల కనాన్ అతయ్ంత పర్ధానమైన భావనలు విశావ్సం, భదర్త అని ఈ దృశయ్ం పర్దరిశ్ంచినంత గొపప్గా
మరే దృశయ్ం పర్దరిశ్ంచదు అనటం అనృతం కాదు. అతిశయోకిత్కాదు.
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తారోంసె చుప కర తారోంసే చోరీ
దేతీ హై చందా రజనీ కో లోరీ
హసాత్ భీ హై చందా నిందియన మే
నిందియా ఆజారీ ఆజా ధీరే సే ఆజా.
అదుభ్తమైన దృశాయ్నిన్ అక్షరాలతో హృదయమనే కానావ్సపై గీసుత్నాన్డు గేయరచయిత. తారలలో దాగి,
దొంగతనంగా రాతిర్ చందుర్డికి జోలపాట వినిసోత్ందట. అంటే జోలపాట పాడుతోందట. ఆ జోలపాట వింటూ నిదర్లో
చందుర్డు నవువ్తాడట. అంటే ఇకక్డ చందుర్డు నాయిక. నాయకుడు రజని..రాతిర్...తారలలోదాగి జోలపాట
పాడుతునాన్డు. ఎందుకంటే తారలు వెలుగునిసాత్యి. వెలుగు నిదర్ను రానివవ్దు. అదే సమయానికి నాయకుడి భుజంపై
నిదిర్ంచిన నాయిక పెదిమలు విచుచ్కుంటాయి. ఎంత గొపప్ కళాకారులు వారు! తలచుకుంటే మనకు మన సినిమాలోల్నే
కాదు నిజ జీవితంలో కూడా మానవ సంబంధాలలోని మాధురాయ్నిన్ ఏ సాథ్యిలో కోలోప్యామో అరధ్ం అవుతుంది.
మనసు బాధపడుతుంది.
అయితే ఈ రొమాంటిక శాంత సాగరంలో ఓలలాడుతూ దాదాపుగ టార్నస్ లోకి వెళిల్పోయే వాళల్ం ఉలికిక్పడతాం.
తెరపై నాయకుడి చెలెల్లి వదనం కనిపిసుత్ంది. లత విహవ్లంగా, విషాదంగా ఆలాపన తీసూత్ కనిపిసుత్ంది. క్షణంలో మూడ
మారిపోతుంది. అదే బాణీ. కానీ ఇపుప్డు పాటలో శాంతం లేదు. రొమానస్ లేదు. భదర్త లేదు.
జగతీ హై అభియా, సోతీ హై కిసమ్త
దుషమ్న గరీబోంకే హోతీ హై కిసమ్త
దంభర గరీబోంకె కుటియనమే
నిందియా ఆజారీ ఆజా ధీరే సే ఆజా.
ఒకక్ దృశయ్ం, ఒక భావం, ఒక పదంతో 'మూడ' మారిపోయింది. మనసుస్ని విషాదం కర్ముమ్కుంటుంది.
నాయకుడు పటాన్నికి వసాత్డు. గొపప్ హీరో అయిపోతాడు. ధనవంతుడు అవుతాడు. నాయికతో ఐశవ్రయ్ం
అనుభవిసూత్ంటాడు. కానీ అతడిని వెతుకుతూ అతని చెలెల్లు, తండిర్ వసాత్రు.

వారు దురభ్ర దారిదర్య్ంలో

మర్గుగ్తూంటారు. ఆ బాధలో తినటానికి తిండిలేక రోడుడ్లో ఓ మూల కూరుచ్ంటారు. అపుప్డు అతడి చెలెల్లు రాగాలాపన
చేసుత్ంది.
'కళుల్ మేలొక్ని ఉంటాయి. కానీ అదృషట్ం నిదిర్సోత్ంది'. ఈ ఒకక్ వాకయ్ం చాలు మనసుస్ను మెలిపెటట్టానికి.
అంతకు ముందు ఇదే పాటను చలాకీగా చిలిపిగా పాడిన లత గొంతు ఎంతో విషాదానిన్ ఉటిట్పడుతూంటుంది. ఆ సవ్రం
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వేదనపు రాగితీగ అయి మనసుస్ను మెలిపెడుతుంది. చుటుట్కుంటుంది. 'జగీత్ హై అఖియా, న, సోతీ హై కిసమ్త' అదృషట్ం
నిదిర్ంచినపుడే కదా మనిషికి నిదర్రానిది. పేదవాళల్ శతుర్వు అదృషట్ం.
అంతేకదా! అదృషట్ం మితుర్డయితే ఇక పేదరికం ఏమంటుంది? కాబటిట్ కనీసం పేదవాడి ఇంటికి ఒకక్ క్షణం
కోసమైనా నిదర్ను రమమ్ంటోంది. 'కునుకు పడితే మనసు కాసత్ కుదుట పడతది' అంటారు. కానీ పేదవాడికి, బాధలో
ఉనన్వాడికి నిదర్రాదు. అలాంటి వాడికి కాసేస్పు నిదర్పటిట్నా అది అదృషట్మే. ఆమె ఈ చరణం పాడుతునన్ంత సేపు ఆమె
తండిర్ విషాదం నిండిన ఒక విగర్హంలా కళుల్ తెరుచుకుని కూరుచ్ని ఉంటాడు. అనిన్ ఆశలూ నశించి, సరవ్ం
కోలోప్యినవాడి విగర్హం. అది పాట పర్భావానిన్ పెంచుతుంది. కెమేరా కూడా ఆమె ముఖం కోల్జప నుంచి కదలి పకక్న
రాయిలా ఉనన్ అతని వైపుకి వెళిల్, నెమమ్దిగా దూరం వెళూత్ ఇదద్రినీ చూపిసుత్ంది. ఆమె ఏడుసూత్ంటుంది. అతడు అనిన్
ఆశలూ కోలోప్యి రాయిలా ఉంటాడు. వేదనను ఇనుమడింపచేసుత్ంది. ఆజా అనన్పుప్డు ఇంటరూల్య్డలో విషాద సంగీతం
పాట పర్భావానిన్ పెంచుతుంది. కెమేరా వాళిల్దద్రినీ వదలి చుటూట్ మూగిన వారివైపు మళుల్తుంది. ఇంతలో ఓ బిచచ్గాడు
వారివైపు వసూత్ంటాడు పాట వింటూ.
ఆంఖేతో సబకే హై ఏక జైసీ
జైసీ అమీరోంకీ గరీబోంకీ వైసీ
కిసమ్త కే మారోంకీ అఖియనమే
నిందియా ఆజారీ ఆజా ధీరేసే ఆజా
ఆ బిచచ్గాడు దగగ్రకు వసాత్డు. తెరపై ఆమె, బిచచ్గాడు మాతర్మే ఉంటారు. దృశాయ్నికీ పాట భావానికీ నడుమ
సమనవ్యం సాధిసేత్ కలిగే పర్భావానిన్ ఈ దృశయ్ం గొపప్గా పర్దరిశ్సుత్ంది. అందరికళుల్ ఒకే రకం. అందరూ అవే
దృశాయ్లను చూసాత్రు. కానీ ఎవరి సప్ందన వారిది. పేదవారి కళుల్, ధనవంతుడి కళూల్ ఒకే రకం. కానీ వాళుల్ చూసే ఒకే
దృశాయ్నిన్ అనుభవించే విధానంవేరు. ఆమె పాడుతునన్ంతసేపూ బిచచ్గాడు ఇంతింత కళుల్ వేసుకుని రెపప్ వాలచ్కుండా
ఆమెవైపు చూసాత్డు. ఆమె పాడుతూ అనుకోకుండా చేయి ఆసుత్ంది. ఆమెకు పకక్న ఎవరో వునన్ సప్ృహవుండదు. కానీ
దగగ్రకు వచిచ్న బిచచ్గాడు ఆ సాచివునన్ చేతిలో తన దగగ్రవునన్ చిలల్రనాణెం వేసాత్డు.
గుండె కరిగి నీరయిపోతుంది.
ఇకక్డే రాజిందర కిర్షన పదాల శకిత్ తెలుసుత్ంది. ధనికుడికి పేదవాడికి కళుళ్ ఒకటే..కానీ పేదవాడి గుండె
సప్ందిసుత్ంది. కళుళ్ చెమరుసాత్యి. ధనికుడి గుండె కరగదు. కళుళ్ పేదరికానిన్ చూడవు. ధనికుది గుండె దర్విసేత్
పేదరికమేవుండదు. గేయ రచయిత రాసిన పదాలు సందరభ్ంలో ఎంత గొపప్గా వొదిగిపోయాయో, బణీ, గానం.
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దృశయ్ం..ఆ అరాధ్నిన్ ఎంతో పర్తిభావంతంగా పర్దరిశ్ంచాయో ఆలోచించే సిథ్తిలో వుండడు పేర్క్షకుడు. వాటి సముయ్కత్
పర్భావ ఫలితమయిన సంవేదనల తుఫానుతాకిడికి ఉకిక్రిబికిక్రయి కనీన్రు కారుసాత్డు.
ఇదీ కళాకారుడి శకిత్కి తిరుగులేని నిదరశ్నం. ఈ కళ ఒకక్ గంటలో సృషిట్సేత్ ఏమిటి? కొనిన్ ఏళుల్ శర్మపడి సృజిసేత్
ఏమిటి? చివరికి పర్దరిశ్తమైన కళ ఎలాంటి పర్భావం చూపిసుత్ందనన్ది పార్ధానయ్ం వహిసుత్ంది తపప్ ఇతరాలేవీ కావు. ఈ
ఒకక్ పాట చాలు సి. రామచందర్, రాజిందర కిర్షన, భగవాన (నటుడు, సీర్క్నపేల్, దరశ్కుడు) కెమేరామెన శర్మలకి
జీవితాంతం తరతరాలు కృతజుఞ్లై ఉండటానికి. ఈ ఒకక్ పాటతో జోలపాడి నిదర్పుచుచ్తాడు. చరాన్కోలాతో ఛళుల్మని
కొటిట్ జీవితంలోని కఠినమైన చేదు నిజాలను చెపాత్డు. ఒక వయ్కిత్ ఎంతగొపప్ వాడయినా, ఎంత ఐశవ్రయ్ం అనుభవిసూత్నాన్
తన వారిని మరచిపోవటం క్షమించరాని బాధయ్తారాహితయ్ం అని కొనిన్వేల ఉపనాయ్సాలు, నీతి బోధలూ అరధ్ం చేయలేని
విషయానిన్ ఒకక్ దృశయ్ంతో బోధపరుసుత్ందీ పాట. కళాకారుడి చేతిలో అతని కళను అనుభవించేవారు ఉటిట్
తోలుబొమమ్లు. కళాకారులు ఎలా ఆడిసేత్ అలా ఆడతారు. నవివ్సేత్ నవువ్తారు. ఏడిప్సేత్ ఏడుసాత్రు. ఉదేర్క పరిసేత్
ఉదేర్కపడతారు. అలాంటి దైవసమాన శకిత్ కల కళాకారులు, పేర్క్షకులు ఏవి చూసాత్రో అవి తీసాత్ము, మా అదుభ్తమైన కళ
పేర్క్షకులు మెచచ్రు అని తమ చేతకానితనంపై ముసుగు కపిప్ పేర్క్షకులను తమ వైఫలాయ్నికి, సృజనాతమ్కరాహితాయ్నికి
బాధుయ్లను చేసూత్ంటే మనసు విషాదంతో మూలుగ్తుంది. ఒకక్ పాటతో, ఒకక్ పదంతో పేర్క్షకులను తమ వెంట నడిపించే
ఆనాటి కళాకారులనుంచి పాఠాలు నేరుచ్కోని తరానిన్, వారినే ఉతత్ములుగా భావిసుత్నన్ తరాలను చూసి 'జాలి'
అనిపిసుత్ంది. 'యె జిందగీ ఉసీ కి హై’ పాడుకుంటూండిపోవాలనిపిసుత్ంది.
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