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కవి రాజా అబ కవితా కె మత కాన మరోడో
ధంధే కి కుచ బాత కరో, కుఛ పైసా జోడో

హాసయ్ గీతాల జాబితాలో ఈ గీతానిన్ ఎవరూ చేరచ్రు. నిజానికి ఇది గీతం కనాన్ 'కవిత' అనవచుచ్. నవరంగ 
సినిమాలో ఒక కీలకమైన సనిన్వేశంలో చొపిప్ంచాడీ పాటను శాంతారాం. ఇది వయ్ంగయ్ భరితమైన హాసయ్ కవిత. కానీ ఈ 
కవితలో చేదు నిజాలునాన్యి. వింటునన్ వారి పెదవులపై నవువ్ రాకమానదు. అరధ్ం అయిన వారి మనసుస్ దర్విసుత్ంది. 
పెదవులపై ఏడవలేని నవువ్ నిలుసుత్ంది. ఒక సృజన అది సృజించిన కాలానికి మాతర్మే వరిత్సేత్ సరిపోదు. నవరంగ 
సృజించి దాదాపుగా అరవై ఏళుల్ దాటిపోయాయి. కానీ ఇపప్టికి, అపప్టికనాన్ ఎకుక్వగా వరిత్సుత్ంది. ఈ పాటలో వయ్ంగయ్ం 
చేసుత్నన్ది కవులను. సామాజిక పరిసిథ్తులపై వయ్ంగయ్ం విమరశ్ చేసూత్ దానికి తగగ్టుట్ మారమని కవులను బోధిసుత్నన్టుట్ 
సాగే ఈ కవితలో పై పై పొరలను తొలగించి చూసేత్ చాలా లోతైన అరధ్ం కల పాట ఇది.

'నవరంగ' సినిమా తన చుటూట్ ఉనన్ సమాజంలో ఇమడలేని కవి కథ. ఈ సినిమాలో పర్ధాన పాతర్ తన కలల 
'మోహిని'ని సృషిట్ంచుకుంటాడు. ఆమెని ఊహిసూత్ శృంగార కవితలు రచిసూత్ంటాడు. వాటిని ఆ కాలంలో 'అసభయ్' 
గీతాలుగా భావిసాత్రు. అతని భారయ్ అపారధ్ం చేసుకుంటుంది. లౌకయ్ం తెలియని కవి రాజు బిర్టీష వారికి లొంగిపోతే 
వయ్తిరేకిసాత్డు. ఇలా బర్తకటం చేతకాని కవి అనన్మాట అతడు. అతడికి రాజు దగగ్ర ఉదోయ్గం వసుత్ంది. అపుప్డు అతడు 
తన సేన్హితులు, అందరూ నాటకాలు వేసేవారు. పాటలు పాడేవారు. వారితో కూరుచ్నన్పుప్డు కవి కూడా మనిషేకదా, 
కవికి కూడా తిండి అవసరం కదా, తిండి కావాలంటే డబుబ్ అవసరం కదా. ఆ సందరభ్ంలో ఓ సేన్హితుడు ఈ కవితను 
అందుకుంటాడు. చకక్టి కవిత. 'కవిరాజు, ఇపుప్డు కవిత చెవులు మెలి పెటట్కు, వాయ్పారం గురించి ఆలోచించు. కొనిన్ 
డబుబ్లు సంపాదించు ' అంటూ ఆరంభమవుతుంది. కవిత చెవులు మెలిపెటట్కు అనటంలోనే వయ్ంగయ్ం కనిపిసుత్ంది. అంటే 
అలాంటి కవితలు రాసే కవులందరికీ అనన్మాట ఈ సలహా.  ఈ కవితను రాసింది మహాకవి భరత  వాయ్స.

హిందీ సినీ పర్పంచంలో భరత వాయ్స వంటి గేయరచయిత మరొకరు లేరు. భరత  వాయ్స కొనిన్ నియమ 
నిబంధనలకు కటుట్బడి సినీపాటలు రాశాడు. ఆయన సరళము, శుదధ్మూ అయిన హిందుసాత్నీ పదాలు మాతర్మే 
వాడతాడు. హింసను పేర్రేపించేవి, సంపర్దాయానిన్ కించపరచేవి, ఎదుటివారిని హేళన చేసి, ఎదేద్వా చేసే పాటలు 
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రాయడు. అతని ఊహలు ఉనన్తమూ, ఔచితమంతమూ, సంసాక్రవంతమూ అయి ఉంటాయి. ఆయన సందరాభ్లలో 
ఒదిగి సారవ్జనీనమైన పాటను రచించాడు. నవరంగ సంగీత దరశ్కుడు సి.రామచందర్. హిందీ సినీరంగంలో అతుయ్తత్మ 
సృజనాతమ్క సంగీత దరశ్కులలో అగర్సాథ్నంలో ఉంటాడు సి.రామచందర్. వీరంతా కలసి సందరాభ్నిన్ అరధ్ం చేసుకుని, ఆ 
సందరభ్ంలో విసురు ఎవరిపైనో గమనించి మరీ ఈ గీతానిన్ సృజించారు. ఆ కాలంలో సినీకళాకారుల నడుమ సప్రధ్లు 
ఆరోగయ్కరంగా ఉండేవి. వారి విసురుల్, విమరశ్లు అనీన్ వారి కళలో కనిపించేవి. 

ఆ కాలంలో ఓ.పి నయయ్ర, శంకర జైకిషన ల నడుమ మంచి పోటీ ఉండేది. ఓ.పి నయయ్ర అహంకారి. కానీ అతని 
పాటలు మకిక్కి మకీక్ పాశాచ్తయ్ బాణీలపై ఆధారపడి ఉండేవి. శంకర జై కిషన కూడా తకుక్వ కాదు. కానీ వారి 
సృజనాతమ్క సాథ్యి వేరు. దాంతో వారు అవకాశం దొరికి సందరభ్ం కుదరగానే ఓ.పి నయయ్ర పై విసురు విసిరారు. 
లవ మేరేజ సినిమాలో ఓ కల్బుబ్లో పాశాచ్తయ్ సంగీతానికి పార్ధానయ్ం ఇవవ్టం చూసి హీరో వారికి నిజానిజాలు వివరిసూత్ 
ఓ పాట పాడతాడు. 

తీన కనషత్ర పీట పీట కర గలా  ఫాడ కర చిలాల్నా  

యార మెరే మత    బురామాన, యే గానా హై  న  బజానా హై 

'ఓ డబాబ్ పై కతిత్తో కొటిట్నటుట్, గొంతు చించుకుని అరవటం పాటకాదు, అది సంగీతం కాదు మితర్మా' 
ఉధర సె లేకర, ఇధర  జమాకర 

కబ తక కాం చలావోగే 

కిస కా రహా జమానా 

ఎక దిన మహఫెల సే ఉఠ జావోగే 

నకల క థంధా చల నహిసకాత్ 
ఎక దిన తో పచ తానా హై 

అకక్డినుంచి తీసుకుని ఇకక్డ వాడటం, ఎంతకాలం ఇలా పని నడిపిసాత్వు. పర్తిరోజూ ఒకలాగే ఉండదు. ఈ 
పర్పంచం ఎవరిదీ కాదు. ఎవరూ శాశవ్తం కాదు. ఎపుప్డో ఒకపుప్డు వెళిల్పోక తపప్దు. మోసం బయట పడక తపప్దు. 
కాబటిట్ ఈ కాపీ కోటేట్ వయ్వహారం ఎకుక్వకాలం సాగదు. ఏదో ఒకరోజు బండారం బటట్బయలవుతుంది. బాధపడతావు. 
సినిమాలో పాశాచ్తయ్ం నుంచి ఎతుత్కురావటానిన్ విమరిశ్సుత్నాన్డు. బయట సంగీత దరశ్కులు తమ 'కసి' 
తీరుచ్కుంటునాన్రు. పాటలోని భావం సారవ్జనీనం. ఎలల్పుప్డూ అందరినీ మోసం చేయటం కుదరదు. ఎపుప్డో నిజం 
బయట పడక తపప్దు. ఆ కాలంలో కళాకారుల నడుమ కళా యుదాధ్లు ఇలా జరిగేవి. అయితే ఇవనీన్ సంసాక్రపు 
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సరిహదుద్లు దాటేవికావు. ఇదంతా పర్చఛ్నన్ం తపప్ ఏదీ పర్తయ్క్షయ్ం కాదు. అందరూ మంచి సేన్హితులు. ఒకరినొకరు 
గౌరవించుకునేవారు. పరసప్రం సహకరించుకునేవారు. 

'నవరంగ' సినిమా తయారయేయ్నాటికి సినీ రంగం రూపురేఖలు మారుతునాన్యి. సినిమా పంధా మారుతోంది. 
నిరాశా నిసప్ృహలు పర్దరిశ్ంచటం, సమాజానిన్ విమరిశ్ంచటం, లోపాలెతిత్ చూపటం, తపప్ ఆతమ్విశావ్సానిన్వవ్టం, ఒక 
పాజిటివ దృకప్ధానిన్ పర్దరిశ్ంచటంలేదు. పేదరికం పై, ధనవంతుల అణచివేతలపై కవితలు రాయటం ఫేషన అయింది. 
ఏసీ గదులోల్ కూరుచ్ని ఎండలో తిండి లేక మాడేవాడి కడుపు మంటను వరిణ్ంచటం గొపప్ కవిగా పేరు సంపాదించటానికి 
రాచమారగ్ం అయింది.  భరత వాయ్స, సి.రామచందర్, శాంతారాం వంటి వారు ఇలాంటి ధోరణికి వయ్తిరేకం. మనలో 
లోపాలు ఎంచుకుంటూ కూరోచ్వటం సరిపోదు. మన లోపాలిన్ సవరించుకుంటూ, మంచిని పర్కటిసూత్, ఆతమ్విశావ్సంతో 
ఆతమ్గౌరవంతో ముందుకు సాగాలి అనన్ది వీరి సిదాద్ంతం. 

షేర షాయరీ కవి రాజా నా కాం ఆయేగీ 

కవితా కీ పోతే కొ దిమాక ఖా జాయేగీ 

భావ ఛడ రహే అవాజ మహెంగా హో రహో దిన దిన 

భూక  మరోగే రాత కటేగే తారే గిన గిన 

ఇసీలియే యే కహెతాహు యే సబ ఛోడో 

ధంధే కే కుఛ బాత కరో, కుఛ పైసే జోడో 

కవితవ్ం ఎందుకూ పనికిరాదని సునిన్తంగా, హాసయ్ంగా, వయ్ంగయ్ంగా చెపుత్నాన్డు. రోజు రోజుకీ ధరలు 
పెరుగుతునాన్యి. బియయ్ం ధర పెరిగిపోతోంది రోజూ. తిండిలేక నిదర్రాక రాతర్ంతా తారలు లెకక్పెడుతూ ఆకలితో 
ఛసాత్వు. అందుకే ఈ కవితలు, గివితలు వదిలేయ, కాసత్ పనికొచేచ్ ఆలోచనలు చెయియ్. డబుబ్లు సంపాదించు. 

అరె ఛోకలం మత చలావో కవితా చాకీ 

ఘర కీ రోకడ దేఖో కితేన్ పైసే బాకీ 

అరె, కితాన్ ఘర మే ఘీ హై కిత నా గరం మసాలా 

కితేన్ పాపడ, మోంగ బడీ మిరచ్ మసాలా 

కితన్ తేల నూన మిరచ్ హలీద్ ఔర ధనియా 

కవి రాజా చుపేక్ తుం బన జావో  బనియా 

కలం పకక్న పారేయ. దానిన్ కదపటం మానెయ.  దానిన్ అరగదీయటం మానేయ. ఇంటి పరిసిథ్తి చూడు. ఇంటోల్ 
ఎనిన్ పైసలు ఉనాన్యో చూడు. ఎనిన్ అపప్డాలు ఉనాన్యి, ఎనిన్ పపుప్లు, ఉపుప్కు, మసాలాలు, మిరీచ్, నూనె వంటివి 
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ఉనాన్యో చూడు. నువువ్ హాయిగా ఓ వాయ్పారి అయిపో. ధనియా, బనియా చకక్ని పార్స కుదిరింది. కవికి కూడా 
సంసారం ఉంటుంది. కవికూడా బర్తకాలంటే తినాలి కాబటిట్ ముందు తిండి సంగతి చూడు. తరువాత కవిత సంగతి 
ఆలోచించు అంటునాన్డు. 

ఇపుప్డు కూడా ఇది వరిత్సుత్ంది. మన సమాజంలో, ముఖయ్ంగా తెలుగు సాహితయ్ పర్పంచంలో కేవలం రచన మీద 
ఆధారపడి జీవించే పరిసిథ్తి లేదు. కాబటిట్ రచనలు చేయాలనుకునవారు జీవిక కోసం వేరే చూసుకోవాలి. ఏదో ఉదోయ్గమో, 
వాయ్పారమో చూసుకోవాలి. ఇకక్డ  కవితలో ఉపుప్లు, పపుప్లు, కూరలు లేవని వెతుకుక్నే బదులు 'నువేవ్ వాయ్పారి 
అయిపో' అంటునాన్డు. ఇది వయ్ంగయ్ం. సినీ రంగంలో కవులు కొందరు డబుబ్ కనబడందే పెనున్ పటట్రు. వారు డబుబ్లు 
కచిచ్తంగా వసూలు చేసాత్రు. డబుబ్ విషయంలో రాజీపడరు. వారు 'కవులా? కాబూలీ వాలాలా?' అనేవారు ఆ కాలంలో 
నిరసనగా. ఇకక్డ భరత వాయ్స డబుబ్లిసేత్ ఏదైనా రాసే వారిపై విసురు విసురుత్నాన్డు. 

అరే పైసే పర రచో కావయ్, భూఖ  పర గీత బనావో 

అరే గేహూ పర హో గజల, ధన కే షేర సునానో 

నూన మిరచ్  పర చౌపాయీ, చావల పర హో దోహే 

సుగల కోయ లే పర కవితా లిఖోతో సోహె 

కం భాడే కీ ఖోలీ పర లిఖో ఖవావ్లీ'ఝన ఝన కరీత్ కహా రుబాయీ పైసే వాలీ 

శబోద్ంకా జనాజ్ల బడా లఫాడ్హోతాహై 

కవి సమేమ్ళన దోసత్ బడా ఝూగాడ్ హోతాహై 

పైసే వాలే షేర బడా తగాడ్ హోతాహై 

ఇసీలియే కహతాహూ న ఇసీ షేర పడో 

ధంధేకీ కుఛ బాత కరో కుభ పైసే జోడో. 
పైసలపై కవిత రాయమంటునాన్డు. ఆకలిపై కవితలు రాయమంటునాన్డు. గోధుమలపై గజల 

రాయమంటునాన్డు. ధనంపై షేర వినిపించమంటునాన్డు. ఉపూప్ కారాలపై చౌపాయి రాయమంటునాన్డు. బియయ్ంపై 
దివ్పద రాయమంటునాన్డు. పెరిగే ధరలు తరగాలని ఖవావ్లీలు రాయమంటునాన్డు. డబుబ్నన్ వారిపై రుబాయీలు 
రాయమంటునాన్డు. శబాద్ల వాడకంతో ఎంతో అయోమయం ఉంది. కవి సమేమ్ళనాలలో బోలెడనిన్ గొడవలు 
జరుగుతాయి. ముషాయిరాలోల్ షేర పై వివాదాలు చెలరేగుతాయి. కానీ అనిన్టికనాన్ డబుబ్లొచేచ్ షేరుల్ గొపప్వి. కాబటిట్ 
ఇలాంటి కవితలు రాయకు. పనికొచేచ్ పనులు చేయి. కాసినిన్ డబుబ్లు సంపాదించు అంటునాన్డు భరత వాయ్స. 
సినిమాలో ఈ కవిత ఆఘా పై చితర్తమవుతుంది. పాడింది సవ్యంగా భరత వాయ్స. సమాజంలో నాణయ్మయిన కళకు, 



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                 nø√ºãsY 2021 
 

   5           MLjkõ½¥qP|-MLjkõ½¸$|û 

కళాకారుడికీ ఆదరణ తగిగ్, కుహనా కళాకారులు, కళాపోషకుల జోరు పెరగటానిన్ నరమ్గరిభ్తంగా సూచిసూత్ అసలయిన 
కళకు కాలం చెలిల్ందని వయ్ంగయ్ంగా సూచిసుత్నాన్డు భరత వాయ్స. ఈ పాటను, నవరంగ సినిమా ఆరాంభంలో వచేచ్ యె 
మాఠీ సభీకి కహానీ కహేగీతో కలిపి విశేల్షిసేత్ శాంతారాం, భరత వాయ్స ల ఆలోచనా ధోరణి బోధపడుతుంది.   

నవరంగ 1959లో విడుదలయింది. అంతకు సరిగాగ్ రెండేళళ్ ముందు అంటే 1957లో 'పాయ్సా' సినిమా 
విడుదలయింది. పాయ్సాలో హీరో కవి. బర్తకటం చేతకాని కవి. ఏ పనీ చేయడు. డబుబ్ సంపాదించాలని పర్యతిన్ంచడు. 
కానీ పర్పంచంలోని పేదరికం గురించి, అనాయ్యం గురించి, అణచివేతల గురించి, మోసాల గురించి అదుభ్తమైన 
కవితలు గుపిప్సాత్డు. 'ఈ పర్పంచంలో ఉంటే ఎంత, పోతే ఎంత. ఇదో పాడు పర్పంచం' అంటాడు 'వేశాయ్ వాటికలను 
చూపిసూత్ ఇదే నా మీ ఆతమ్గౌరవం?' అని నిలదీసి పర్శిన్సాత్డు. తాగిన మతుత్లో తినటానికి తిండి ఉండదు. 
పర్పంచమంతా తనకి అనాయ్యం చేసుత్నన్టుట్ 'తాను పేర్మ కోరితే ముళుల్ లభించాయని' వాపోతాడు. దానికీ పర్పంచానిదే 
దోషం అంటాడు.  పర్శన్లడగటం, నిరసన వయ్కత్ంచేయటం తపుప్ పటట్టం తపప్ నిరామ్ణాతమ్కంగా ఏమీ చేయడనన్మాట ఆ 
కవి.  అదిగో సరిగాగ్ అలాంటి కవికి భరత వాయ్స సలహా ఇసుత్నాన్డు 'ధంధేకీ కుఛ బాత కరో, కుఛ పైసా జోడో', అని. 

రాజులు పోయారు, జమిందారుల్ పోయారు, కవులను పోషించే వారు పోయారు. ఇపుడు కవి కేవలం కవితవ్ం 
రాసాత్నంటే సరిపోదు. జీవిక గురించి ముందు ఆలోచించాలి. తరువాత కవిత గురించి ఆలోచించు అంటూ ఓ వైపు 
నుంచి సలహా ఇసూత్ మరోవైపు గేలి చేసుత్నాన్డు. గొపప్ గొపప్ కవితలు రాసిన సాహిర కానీ, మజూర్హ  కానీ  డబుబ్ 
విషయంలో రాజీ పడలేదు. కెర్డిట విషయంలో రాజీపడలేదు. దురభ్ర పేదరికం గురించి అనాయ్యాలు, అణచివేతల 
గురించి, గొపప్ పాటలు రాశారు, ముఖయ్ంగా సాహిర. 'పాయ్సా'లో 'విజయ' పాతర్కూ  నిజ జీవితంలో 'గురుదత'కూ దగగ్ర 
సంబంధం ఉంటుంది మానసికంగా. కానీ విజయ మనసుస్ను కవితల రూపంలో పర్దరిశ్ంచిన సాహిర తో విజయ కు 
పోలికలేదు. ఈ వైరుధాయ్నిన్ వయ్ంగయ్ంగా ఎతిత్ చూపిసుత్నాన్డు భరత వాయ్స. 'గజల' సినిమా సాహిర లూధియానీవ్ లాంటి 
విపల్వ కవి, సినిమాలో పేర్మ గీతాలు రాయటం పటల్ నిరసన వయ్కత్ం చేసూత్ విమరశ్ చేసేవారికి సమాధానం లాంటిది . ఇలా 
అకాలంలో అతి సునిన్తంగా, పర్చఛ్నన్ంగా కళ ఆధారంగా యుదాద్లు జరిగేవి. ఓ వైపు సమాజంలో కవుల పరిసిథ్తిని 
వివరిసూత్, చకక్టి సలహా ఇసుత్నన్టుట్ంటుంది. భరత వాయ్స కవిత. మరోవైపు తగిలేవారికి చురకలు తగులుతూంటాయి. 
ఇవేవీ తెలియని వారికి చకక్టి హాసయ్ం కలుగుతుంది. 'పైసే వాలీ కవితా  బడా తగాడ్  హోతాహై' ఏ కవిత ఎలా ఉనాన్, 
డబుబ్లు వచేచ్ కవిత అనిన్టికనాన్ గొపప్ది.  

పాట చితీర్కరణ కూడా ఆహాల్దకరంగా ఉంటుంది. హాసయ్ంగా ఉంటుంది. సీరియస సినిమాలో 'రిలీఫ'గా 
ఉంటుంది. ఇలా కవులను వెకిక్రిసూత్, వయ్ంగయ్ం చేసూత్, హాసయ్ం చేసే సినీగేయం మరొకటి లేకపోవటం గమనారహ్ం. మన 
సినిమాలోల్ కవులు హీరోలు. భరత భూషణ అయితే కవి హీరోనే. కానీ ఏ సినిమాలో కూడా కవుల దుసిథ్తికానీ, వారు 
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ఎదురొక్నే అనాయ్యాలు, అణచివేతలు, మోసాల పర్సకిత్కానీ మన సినిమాలు అంతగా పర్సాత్వించలేదు. 'పాయ్సా' కవి 
అంతరంగానిన్ పర్దరిశ్సుత్ంది. 'ఆశిక' సినిమా ఒక సృజనాతమ్క హృదయానికి, పేర్రణ ఆవశయ్కతను పర్దరిశ్సుత్ంది. 
'నవరంగ' ఆరోగయ్కరమైన పేర్రణను చూపిసుత్ంది. 'నయాజమానా' గర్ంధ చౌరాయ్నిన్ చూపిసుత్ంది. 'నమక హరాం' కవి 
మరో రూపును చూపిసుత్ంది. 'కభీకభీ'లో కనబడే కవి నితయ్ జీవితంలో రాజీపడి కవితను వదిలేసాత్డు. 'చెలెల్లి 
కాపురం'  ఘోసట్ రచన చూపిసుత్ంది. కానీ 'నవరంగ 'లో భరత వాయ్స కవిత చూపించిన కోణంలో మాతర్ం కవిని ఏ 
సినిమా చూపించలేదు. హాసయ్ంలో దాగి ఉనన్ విషాదం ఇది. పర్పంచానికి మారగ్దరశ్నం చేసే కవి తనను తాను 
రకిష్ంచుకోలేడు. తాను అనాయ్యానికి గురవటం, ఎకస్ పాల్యిట అవటం గమనించలేడు. అందరికీ ఆతమ్ విశావ్సం 
అందించే కవి ఆతమ్నూయ్నత భావంతో కుములుతాడు. తాను చీకటిలో మర్గుగ్తూ, ఇతరులకు వెలుగునందించాలని తపన 
పడతాడు. 'అందరికీ వెలుగునందించవచుచ్, ముందు నీ ఇంటోల్ దీపం వెలిగించుకో' అని చెపిప్ంది భరత వాయ్స ఒకక్డే. 
'కవిరాజా కవితా కె అబ మత కాన మరోడో, ధంధే కే కుఛ బాత కరో, కుచ పైసా జోడో' అని సలహా ఇచిచ్ంది భరత 
వాయ్స మాతర్మే.   
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