1

MLjkõ½¥qP|-MLjkõ½¸$|û

సయాయ్న బినా ఘర సూనా
'ఆంగన కీ కలీ' సినిమాలో లతా మంగేషక్ర, భూపేందర్ సింగలూ అతయ్దుభ్తంగా గానం చేసిన ఈ ఠుమీర్ గీతానిన్
రచించింది శైలీ శైలేందర్. సంగీత దరశ్కతవ్ం వహించింది బపీప్లహరి. తొమిమ్ది రోజుల తేడాలో సంగీత సరసవ్తి లౌకిక
సవ్రం అయిన లతామంగేషక్ర, డిసోక్ రాజా అయిన బపీప్లహరి భూలోకం విడిచి వెళిల్పోయారు. ఈ పాట రాసిన శైలీ
శైలేందర్ కూడా మరణించాడు. కళాకారుడిని కళ సజీవంగా నిలుపుతుంది. అతని కళదావ్రా చిరంజీవిగా నిలిచే
కళాకారుడు తరతరాలుగా ఆనందానిన్ అందిసాత్డు. బపీప్లహరి అయినా, లతా మంగేషక్ర అయినా కళాకారుడి
మరణానికి బాధపడనవసరంలేదు. ఎందుకంటే భౌతికమైనదేదైనా నశించవలసిందే. కానీ భౌతిక శరీరంలో ఒదిగిన
అనంతమైన ఆతమ్ సృజించిన అలౌకికమైన కళకు మరణం లేదు. అది భౌతికమైన శరీరపు ఆనవాళల్ను కూడా చిరంజీవిగా
నిలుపుతుంది.
బపీప్లహరి

అనగానే

అందరికీ

'డిసోక్'

పాటలు

గురుత్కు

వసాత్యి.

భారతీయ

సినీ

పర్పంచానికి

డిసోక్ను పరిచయం చేసింది 'బిదుద్ అపప్యయ్' అయినా తుఫాను సృషిట్ంచి సినీ సంగీత సవ్రూపానిన్ సంపూరణ్ంగా
రూపాంతరమొందించింది బపీప్లహరి. జాన టర్వోలాట్, సాటర డే నైట ఫీవరతో పర్పంచానికి జవ్రం అంటించినా, బపీప్
లహరి 'రంబ హో, సాంబహో ' 'హరి ఓం హరి' అనేదాకా భారతీయ సినిమాలకు డిసోక్ జవ్రం అంటలేదు. ఒకక్సారి
అంటిన తరువాత అనిన్టినీ డిసోక్మయం చేసిగానీ వదలలేదు. ఈ డిసోక్ జవ్రం ఎంత తీవర్మైనదంటే అంతవరకూ
సిథ్రపడి ఉనన్ సంగీత దరశ్కులంతా ఉకిక్రి బికిక్రయాయ్రు. కళాయ్ణజీ ఆనందజీ, ఆరీడ్బరమ్న వంటి వారు సినిమాలు లేని
దుసిథ్తిని ఎదురోక్వాలిస్ వచిచ్ంది. మెలోడీపై ఆధారపడే రాకేష రోషన 'మై ఎక డిసోక్, తూ ఎక డిసోక్, దునియా హై ఎక
డిసోక్' అంటూ పాడాలిస్ వచిచ్ంది. లకీష్కాంత పాయ్రేలాల మాతర్ం అతయ్ంత పార్మాణికమైన డిసోక్ పాటలు సృషిట్సూత్,
శాసతరీయ సంగీత రాగాల ఆధారితమైన మధురమైన గీతాలను సృజిసూత్ ఎడారిలో పనీన్టి జలుల్లలాంటి గీతాలను
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అందిసూత్ బపీప్లహరి తుఫానుకు తటుట్కుని నిలబడగలిగారు. పాటలు పాడే విధానం మారిపోయింది. పాటలు పాడే
సవ్రాలు మారిపోయాయి. అది పెనుమారుప్లు ఉకిక్రి బికిక్రి చేసిన కాలం.
పాప పాటలు శాసతరీయ రాగాల ఆధారిత పాటలకు సవాళుల్ విసిరాయి. లయ మాధురాయ్నిన్ వెనకుక్ నెటిట్న కాలం.
ఈ వయ్వసథ్కు 'షాక ' ఇచిచ్ంది బపీప్లహరి. సింథసైజర సవ్రానికి పర్తిరూపంగా ఎదిగాడు బపీప్లహరి. పాటలలో కవితవ్ం
అదృశయ్మై బాణీలో ఒదిగే పదాల కూరుప్లా దిగజారాయి పాటలు. ఇదే సమయానికి దకిష్ణాది నిరామ్తలు హిందీ
సినీరంగంపై ఆధికయ్ం సంపాదించి 'హిట' పాట తపప్ పాటలలో మాధురయ్ం లేని పరిసిథ్తిని నెలకొలాప్రు. ఈ
మారుప్నంతటినీ ముందుండి నడిపించింది బపీప్లహరి. అందుకే బపీప్ లహరి అంటే డిసోక్ పాటలు గురుత్కు వసాత్యి.
సినిమా పాటలను దిగజారిచ్న వాడనన్ విమరశ్ వినిపిసుత్ంది. విజయం కోసం విదేశీ బాణీలను ఎతుత్కొచిచ్న వాడనన్
దూషణ కూడా వినిపిసుత్ంది.
అయితే, బపీప్లహరి సృజించిన పాటలను పరిశీలిసేత్, నిజానికి డిసోక్ పాటలనన్ది బపీప్లహరి సృజనలో పర్జలను
విపరీతంగా ఆకరిష్ంచటం వలల్ అతనికి ఆ గురిత్ంపు వచిచ్ంది తపప్ ఆరంభంలోనూ, అవకాశం ఉనన్పుప్డలాల్ అతయ్ంత
సృజనాతమ్కమైన రీతిలో, అతయ్ంత మధురమైన బాణీలను బపీప్లహరి సృషిట్ంచాడని తెలుసుత్ంది. అయితే డిసోక్ జిలుగు
వెలుగుల ముందు ఈ మధురమైన బాణీలు చీకటిలో మిగిలిపోయాయి. గమనించాలిస్న మరో విషయం ఏమిటంటే, బపీప్
ఎపుప్డు మధురమైన బాణీని సృజించినా లతా మంగేషరక్ర పై ఆధారపడాడ్డు తన మధురమైన బాణీకి పార్ణం పోసి
అమరం చేసేందుకు.
లతా మంగేషక్ర, బపీప్లహరి తండిర్ అపరేష లహరికి సనిన్హితురాలు. బపీప్ని చినన్పుప్డు ఎతుత్కుని ఆడించింది.
ఆశీరవ్దించింది. బపీప్ మూడేళల్ వయసులోనే తబలా వాయించాడు. తలిల్దండుర్ల వదద్నే సంగీతంలో శిక్షణ పొందాడు.
పర్ఖాయ్త గాయకుడు కిషోర కుమార అతనికి 'మామ' వరుస అవుతాడు. బాలయ్ం నుంచీ సంగీత వాతావరణంలో
పెరిగాడు. ఇంకా చినన్పిలల్వాడిగానే ఉనన్పుప్డు కిషోర కుమార సినిమా 'బడీత్ కా నాం దాడీ 'లో తబలా వాయించే హాసయ్
పాతర్లో నటించాడు. పదిహేడేళల్ వయసులో 'దాదు' అనే బెంగాలీ సినిమా సంగీత దరశ్కుడిగా సినీ సంగీత సృజన
జీవితానిన్ ఆరంభించాడు. సంగీత దరశ్కుడిగా , గాయకుడిగా, గేయ రచయితగా పేరు సంపాదించాడు.
హిందీ సినిమాలోల్కి 'ననహా షికారీ' సినిమాతో రంగ పర్వేశం చేశాడు. ఆరంభంలో రఫీ, లతాలతో చకక్టి
పాటలు పాడించాడు. నథింగ ఈజ ఇంపాజిబుల, సాథిరే గం నహి కరనా , మాథేకి బిందియా బోలే వంటి మధురమైన
గీతాలను రఫీకోసం రూపొందించాడు. బపీప్ రంగ పర్వేశం చేసిన అయిదేళల్కే మహమమ్ద రఫీ లోకం నుంచి
నిషర్క్మించాడు. అంతలోనే రఫీతో 13 అతయ్దుభ్తమైన పాటలు పాడించాడు. అందుకే 'ఏయ దిల హై ముషిక్ల'
సినిమాలో రఫీ గురించి చులకన సంభాషణ ఉంటే బపీప్లహరి తీవర్ంగా ఖండించాడు.
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కిషోర కుమార పాట 'చలేత్ చలేత్ మెరె యే గీత యాద రఖనా' పాటతో ఖాయ్తి నారిజ్ంచినా, లతా పాట 'ఆవొ తుమేహ్
చాంద పే లేజావూ ' పాటతో మధురమైన గీతాల సృజనకరత్గా గురిత్ంపు పొందాడు. లతా మంగేషక్ర ఆ కాలంలో
లకీష్కాంత పాయ్రేలాలలను అధికంగా పొర్తస్హించేదని అందరూ అంటారు. కానీ, లకీష్ పాయ్రేతో పాటు, బపీప్లహరీ
కోసం కొనిన్ రికారిడ్ంగ తేదీలను లత నెలలో పర్తేయ్కంగా అటిట్పెటుట్కునేదనన్ విషయం చాలామందికి తెలియదు.
దాదాపుగా ఆరు దశాబాద్లు లత అగర్ సాథ్నంలో ఉండటం వెనుక, భవిషయ్తుత్లో విజయం సాధించగల సంగీత దరశ్కులను
ఆరంభంలోనే గురిత్ంచి, వారిని పొర్తస్హించటం ఉంది.. దాంతో లతా మంగేషక్ర పటల్ జీవితాంతం కృతజుఞ్లుగా
ఉండటమే కాదు, వారు ఏదైనా టెర్ండ సృషిట్ంచి విజయ శిఖరం అధిరోహిసేత్, ఆ శిఖర శృంగం పైన వారితో పాటూ లత
కూడా ఉండేది. లకీష్ పాయ్రే, రాజేష రోషన, కళాయ్ణజీ ఆనందజీ, ఆరీడ్బరమ్న, బపీప్లహిరిలతో పాటు జతిన లలిత , అనున్
మాలిక వంటి తరువాత తరం దరశ్కులను కూడా ఇలానే పోర్తస్హించింది లతా మంగేషక్ర. ఈ యువదరశ్కులు ఊహ
తెలిసినపప్టినుంచీ లతపాట వింటూ పెరిగినవారు. అలాంటి లతా మంగేషక్ర తమను ఆశీరవ్దించి పోర్తస్హించటం
వారు దేవత వరమిచిచ్నటేట్ భావించటం సావ్భావికం. అందుకే వారు నాణయ్తపరంగా ఉతత్మమైన గీతానిన్ సృజించగానే
లత మంగేషక్ర ను గురుత్ తెచుచ్కునేవారు. ఎందుకంటే, లతా మంగేషక్ర ఎలాంటివి పడితే అలాంటి పాటలు పాడదు.
పాటలలో సాహితయ్ం ఉండాలి. బాణీ ఉతత్మంగా ఉండాలి. దాంతో ఈ సంగీత దరశ్కుల జీవితాలలో అతుయ్తత్మ పాటలలో
అధికశాతం పాటలు లతా మంగేషక్ర పాటలే అయి ఉంటాయి. అందుకే బపీప్లహరి సృజించిన మధురమైన గీతాలు
అనగానే ముందుగా గురుత్కు వచేచ్వి లత పాటలే. బపీప్లహరి లతల కలయికలో రూపొందిన మధురమైన పాటలనగానే
ముందుగా గురుత్కు వచేచ్వి 'సయాయ్న బినా ఘర సూనా ', పతిత సినిమాలో 'బైఠె బైఠా ఆజ అయి - మేరే మనమే '
పాటలు.
బైఠె బైఠే ఆజ అయి మేరే మనమే
బన జావూ మై ఘాటా, ఉడజావూ గగనమే
ఉడజావూ గగనమే, ఉడజావూ గగనమే
పతిత సినిమాలో ఆనంద బకీష్ రచించిన ఈ పాట వినగానే ముందుగా లత సవ్రం ఆకరిష్సుత్ంది. ఆపై బాణీ
ఆకరిష్సుత్ంది. చెపితే తపప్ డిసోక్ కింగ బపీప్లహరి ఇంత మధురమైన బాణీ సృజించాడని నమమ్టం కషట్ం. 1980లో
విడుదలయిందీ సినిమా అంటే అపప్టికి లతా మంగేషక్రకు ఏభైఏళల్పైన. కాని పాట వింటూంటే యవవ్నంలో
అపుప్డపుప్డే అడుగుపెటిట్న యువతి తన చుటూట్ ఉనన్ పర్కృతిని చూసూత్, శృంగార భావనల తొలి మాధురాయ్నిన్
అనుభవిసూత్ ఆనందంతో పాడుతునన్ పాట అనిపిసూత్ంది. ముఖయ్ంగా 'ఉడజావూ గగనమే' అని అనన్ పర్తిసారీ
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విభినన్మైన భావం గోచరించేటుట్ పలుకుతూ, ఒక ఆనందానిన్, ఉతాస్హానిన్, సంతోషానిన్ అదుభ్తమైన భావానిన్,
ఆలోచనను సుఫ్రింపచేయటం ఒకక్ లతా మంగేషక్ర వలేల్ సాధయ్ం.
కభి ఖేలూ మై ఫూలోంసే, కభి సావన కే ఝూలోంసే
డాలి డాలీ పె మై లహరావూ,
బైఠె బైఠే ఆజ అయి మెరె మనమే
బన జూవూ మై హవా, ఖోజావూ చమన మే
యవవ్న పార్దురాభ్వపు ఉతాస్హ జనిత విశృంఖల ఆనందానుభవ గీతం ఇది. ఆమెకు మేఘమై ఆకాశంలోకి
ఎగిరిపోవాలని ఉందట. తరువాత పూలతో ఆడుకోవాలని ఉంది. 'సావన కే ఝూలే ' గమమ్తత్యిన పదం. 'సావన ' అంటే
వసంతం.' 'ఝూలా' అంటే ఉయాయ్ల. ఆమె వసంతపుటుయాయ్లలో ఊగాలనుకుంటోంది. వసంతం శృంగారభరిత
మాసం. కొమమ్కొమమ్లపై ఆడాలనుకుంటోంది. అందుకే ఆమె ఇపుప్డు 'గాలి' అవావ్లనుకుంటోంది. పవనమై తోటలో
విహరించాలనుకుంటోంది. చకక్టి శృంగార భరితమైన సృజనాతమ్క ఊహ. యవవ్నంలోని ఉతాస్హంతో ఏమేమో
అవావ్లనుకుంటారు. పర్పంచం తమకోసమే ఉనన్దని అనుకుంటారు. అలాంటి భావోదేవ్గానిన్, సంరంభానిన్
పర్దరిశ్సుత్ంది. 51 తిరగబడడ్టుట్ అనిపిసుత్ంది లత సవ్రం.
యేజో సుబహ నవేలీ హై, రైనా కీ సహేలీ హై
దోనో హసేక్ గలే మిల రహే
బైఠే బైఠే ఆజ ఆయీ మేరె మనమే
బన జావూ మై షా ఇస మధుర మిలనమే
సాధారణంగా రాతిర్ని కషాట్నికి, అజాఞ్నికి, వెలుతురును సుఖానికి, విజాఞ్నానికి పర్తీకగా వాడతారు. కానీ ఇకక్డ
పాట పాడే అమామ్యి రాతిర్ంబవళల్ను సేస్న్హితులుగా భావించి సంధాయ్ సమయానిన్ వారిదద్రు కౌగిలించుకోవటంగా
ఊహించి ఆనందిసోత్ంది. ఇకక్డ ఆనంద బకిష్ ఒక గమమ్తత్యిన పదం వాడాడు. బన జావూ మై 'ష ' అనాన్డు.
'ష' అనన్ది సంసక్ృతంలో 'సవ్రగ్ం' అనన్ అరధ్ం ఇసుత్ంది. ఉదయం, సాయంతర్ం కలిసే సవ్రగ్ం
అవావ్లనుకుంటోంది ఆమె అనన్ అరధ్ం వసుత్ంది. 'ష' అనన్ పదం అరబిక అయితే, 'నిరణ్యం ', 'ఇషట్ం ' అనన్ అరాధ్లు
వసాత్యి. 'ఇనాష్హ అలాల్హ' అంటారు. దైవాజఞ్ ఎలా ఉంటే అలా అనన్ అరధ్ం ఇసుత్ంది. 'షా అలాల్హ' అని కూడా ఇదే
అరధ్ంతో వాడతారు. అంటే, ఉదయం, సాయం కలిసే అదుభ్తమైన ఆ సథ్లంలో ఉండటం ఆమెకు ఇషట్ం అనన్ అరధ్ం
వసుత్ంది. షా అంటే రారాజు అనన్ అరధ్ం కూడా వసుత్ంది.

øöeTT~

www.koumudi.net

e÷]Ã 2022

5

MLjkõ½¥qP|-MLjkõ½¸$|û

ఫూల సారే నహీ ఖలేత్, చాంద సబ కో నహీ మిలేత్
ధుంద మే కహా ఫిర ఉజాలా
బైఠే బైఠే ఆజ ఆయీ మేరే మనమే
బన జూవూ మై దియా జల జావూ ఆగనమే
పూలు అనీన్ విరబూయవు. అందరికీ కోరుకునన్వనీన్ లభించవు. పొగమంచులో వెలుతురుండదు. కాబటిట్ తాను
దీపంలా మారి గగనంలో జవ్లించటం వలల్ అందరికీ వెలుగు నివావ్లనుకుంటోంది ఆమె.
బపీప్లహరి పాటలోల్ ఇంత మంచి కవితవ్ం, ఇత గొపప్ బాణీ, అలౌకికమైన గానం ఊహించటం కషట్ం. కానీ అది
సాధయ్ం అయేయ్ందుకు కారణం లతా మంగేషక్ర. మరెవవ్రు ఈ పాట పాడినా ఈ పాట మాధురయ్ం, అలౌకిక ఆనందం,
ఒక ఆధాయ్తిమ్క అనుభూతి ఒనకూడేదికాదు. లతాను ఇతర గాయనిలను వేరు చేసేది ఇదే. ఇతరులు అతయ్దుభ్తమయిన
గాయనిలు. లతా సరసవ్తీ సవ్రూపం!!
అలాగే 1979 లో వచిచ్న 'ఆంగన కీ కలీ ' లో పాట వింటే కూడా ఇదే అలౌకిక ఆనందపు భావన కలుగుతుంది.
అయితే పాట యవవ్న పార్దురాభ్వంలోని ఉతాస్హ భరిత గీతంకాదు. జీవితంలోనిరాశలు అనుభవిసూత్, నిరాశాపూరిత
మనసుస్తో, ఒంటరి తనానిన్ అనుభవిసూత్ యువతి పాడే గీతం. లత సవ్రం అలాగే ధవ్నిసుత్ంది. భావాలను అదుభ్తంగా
పలికిసుత్ంది. నిరాశ, దుఃఖాలు పర్తి సవ్ర పర్కంపనలో ఉటిట్ పడుతూంటాయి. ఇదే సవ్రం ఓ సంవతస్రం తరువాత 'బైఠే
బైఠే 'లాంటి ఉతాస్హపూరితమైన పాట పాడిందంటే నమమ్టం కషట్ం. కానీ అది లత సవ్రం అయితే వయసు
పెరుగుతునన్ కొదీద్ సవ్రంలో మాధురయ్ం పెరుగుతుంది.
సయాయ్న బినా ఘర సూనా, సూనా
రాహి బినా జై సె సూనీ గలియా, బిన ఖుషూభ్ జై సె సూనీ కలియా
సయాయ్బినా ఘర సూనా.
'సయాయ్బినాఘరసూనా ' అనన్ది ఒక ఠుమీర్. ఠుమీర్ అనన్ది ఉతత్ర భారతదేశానికి చెందిన లలిత గీతాలలో ఒక
పర్తేయ్క పర్కిర్య. సాధారణంగా పేర్మగీతం, భకిత్ భావ రససోఫ్రకాలో అయి ఉంటాయి ఈ ఠుమీలు. అధికంగా అవధి,
బర్జ భాషలలో ఉంటాయి. కానీ ఇకక్డ సినిమాకు ఆ ఠుమీర్ మొదటి పాదం తీసుకుని ఉపమానాలతో పాటను
కవితాతమ్కం చేశాడు శైలీ శైలేందర్. శైలీశైలేందర్ పర్ఖాయ్త గేయ రచయత శైలేందర్ కొడుకు. చకక్టి గీతాలు రచించాడు.
కానీ అలాప్యుషుక్డు. ఆయన రచించిన చకక్టి పాటలలో ఇదొకటి. పిర్యుడు లేకపోతే ఇలుల్ శూనయ్ంగా ఉందట.
పథికాలు లేని దారి, వాసనలేని పూలు ఎలా ఉంటాయో, పిర్యుడు లేని ఇలుల్ అలా బోసిపోయి ఉందట. బపీప్లహరి
పాటలలో అతయ్ంత కవితాతమ్కమైన పాట ఇది.
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అసలు ఠుమీర్ మిశర్ పహాడీ రాగంలో వుంటుంది.
సయాయ్న బినా ఘర సూనా
సావరియా న ఆయే
యాద తిహారీ జియారా జలాయ మోరా
చైన జియా నహి పావే..
సలామత ఆలీఖాన సవ్రంలో ఈ ఠుమీర్ చిరంజీవిగా నిలిచింది. ఆ ఠుమీర్ తొలిపాదం తీసుకుని రాగానిన్ సరళం
చేసి తొలి పాదం తరువాత తమదైన మారగ్ంలో గీతానిన్ సృజించాడు బపీప్లహరి. బపీప్ పర్జఞ్, పర్తిభ సృజనాతామ్కత్లు
ఇకక్డే తెలుసాత్యి.
సూనాదిన కాలీ రతియా, అసువన సే భీగీ తకియా
హర ఆహట పే డరీ డరీ, రాహ తకీ మేరీ అఖియా
చాంద బినా జైసె సూనీ రతియా, పూల బినా జై సె సూనీ బగియా
సయాయ్బినా ఘర సూనా.
వంపులు తిరిగే నదిలా, బండరాళల్పై దూకుతూ, చినుకులు చినుకులుగా విసత్రిసుత్నన్ ముతాయ్లాల్ంటి నీటి
బిందువులాల్ సాగుతుంది బాణి. పగళుల్ ఒంటరిగా, శూనయ్ంగా, రాతిర్ళుల్ చీకటిగా, భారంగా సాగుతునాన్యి. కనీన్ళళ్తో
దిండు తడిసిపోతోంది. పర్తి శబాద్నికి హృదయం ఝలుల్మని భీతిలుల్తోంది. అతని కోసం దారి చూసూత్ కళుల్ కాయలు
కాచేలా ఎదురు చూసుత్నాన్యి. చందుర్డు లేని రాతుర్ళుల్ ఎంత శూనయ్ంగా ఉంటాయో, పూలు లేని పూతోటలు ఎంత
శూనయ్ంగా ఉంటాయో, పిర్యుడు లేని గృహం కూడా అలా శూనయ్ంగా ఉంది
అంధియారే బాదల ఛాయే, కుఛభీన మన కో భాయే
దేఖ అకేలీ ఘేరే ముఝే యాదోంకీ కాలే సాయే
చికక్టి మేఘాలు అలుముకునాన్యి. మనసుస్కు ఏదీ నచచ్టంలేదు. ఆమెను ఒంటరిగా చూసి జాఞ్పకాలు దటట్ంగా
అలుముకునాన్యి. ఆమెను చుటుట్ముటాట్యి.
ఇది ఆమె మానసిక సిథ్తి.
సినిమాలో వారిదద్రికీ వివాహం అవుతుంది కానీ పిలల్లుండరు. ఆమెకు పిలల్లు కావాలని ఉంటుంది.
అనారోగయ్ంవలల్

ఆమెకు

పిలల్లు

కలిగే

అవకాశాలు

తకుక్వ.

పిలల్లు

కలగ్కపోతే

ఎవరినయినా

దతత్త

తీసుకోవాలనుకుంటుంది. ఓ పాప కూడా దృషిట్లో ఉంటుంది. ఈ కోణంలో చూసేత్ ఆమె వాడిన ఉపమానాలు మరో
అరాధ్నిన్సాత్యి ఎందుకంటే 'సయాయ్న' అంటే పిర్యుడు. కానీ 'సూనీ బయాయ్న సజేగీ సజనా ; అంటారు. పిలల్వాడు
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పుటట్డానిన్. పిలల్వాడిని ఎతుత్కోవటం వలల్ శూనయ్ంగా ఉనన్ హసాత్లకు అలంకారం వచిచ్నటుట్ అనన్మాట. 'సూనీబయాయ్'
అంటే శూనయ్మైన బావులు 'సజేగా సజనా' అంటే వాటిని పిర్యుడు అలంకరిసాత్డు. ఇకక్డ వాడిన పర్తీకలు, చందుర్డు
లేని రాతుర్ళుల్, వాసనలేని మొగగ్లు, పూలు లేని పూతోటలు అనిన్ రెండు అరాధ్లనిసాత్యిపుప్డు.లత సవ్రం కూడా జాగర్తత్గా
వింటే పిర్యుడు లేని విరహ వేదనను పర్దరిశ్సూత్నే, సంతానం లేని దురభ్రమైన వేదనను ధవ్నింపచేసుత్ంది. ఒంటరి
తనానిన్, అది జీవితమంతా అనుభవించాలిస్న ఒంటరి తనం ధవ్నింపచేసుత్ంది. తన పిర్యుడు సరసన వునాన్ తీరచ్లేని
లోటు అది. అతయ్దుభ్తమైన గాన సంవిధానం ఇది. సందరభ్ం ఎలా అరధ్ం చేసుకుంటే అలాంటి భావం సుఫ్రింపచేయటం
సామానయ్మైన విషయం కాదు.
ఇపుప్డు భూపేందర్ రంగ పర్వేశం చేసాత్డు.
అసూ యూన న బహావో, యే మోతీన లుటావో
రుకీత్ నహీ హై వకత్కి ధారా, పల పల బదేల్ యే జగ సారా
జైసె ఢలేగీ రాత అంధేరీ, ముసాక్యేగా సూరజపాయ్రా
సుఖ కె లియే పడె దుఃఖ భీ సహెనా
అబ న కభీ ఫిర తుం యే కహెనా
సయాయ్న బినా ఘర సూనా…
శైలేందర్ గేయ రచన సంవిధానం ఇది. అయితే శైలేందర్ ఇంకా అలతి పదాలతో, ఇంకా చినన్ వాకాయ్లతో, ఇంకా
లోతయిన అరాధ్నిన్ పొందు పరుసాత్డు. ఆ బాటలోనే పర్యాణించాలని శైలీ శైలేందర్ పర్యతిన్ంచాడు.
కనీన్ళుల్ వయ్రధ్ంగా కారచ్వదుద్. ఈ ముతాయ్లను వయ్రధ్ం చేయవదుద్. ఈ సమయ పర్వాహం ఎవరికోసం ఆగదు. క్షణ
క్షణానికి పర్పంచం మారిపోతుంది. రాతిర్ అంతం అవటంతోటే ఆనందాలిన్సూత్ సూరుయ్డు ఉదయిసాత్డు. సుఖం
ఆశించేవారు దుఃఖానిన్ భరించేందుకు సిదద్ంగా ఉండాలి. కాబటిట్ మరోసారి పిర్యుడు లేని ఇలుల్ శూనయ్ం అనవదుద్
అంటునాన్డు నాయకుడు. గొపప్ జీవిత సతయ్ం చెపాప్డు. సుఖం కావాలంటే దుఃఖానిన్ అనుభవించే శకిత్ ఉండాలి. కషట్ం
వసేత్ బెదరవదుద్. చీకటి తరువాతనే వెలుతురు వసుత్ంది. ఈ పర్పంచంలో వెలుగునంటి నీడ వునన్టుట్ సుఖం వెంటే దుఖం
వుంటుంది. కాబటిట్ సుఖం కావాలంటే దుఖానిన్ భరించేందుకు సిదధ్ంగా వుండాలి.
పాట చితీర్కరణ కూడా చకక్గా ఉంటుంది. పెదద్ ఇంటోల్ ఆమె ఒంటరితనానిన్ పేర్క్షకులకు పర్దరిశ్సాత్డు. పాటను
రూపొందించిన విధానం, సంగీత వాయిదాయ్ల నిరేద్శనంలో బపీప్ పర్తిభ తెలుసుత్ంది. ముఖయ్ంగా నాయకుడు వచిచ్న
తరువాత నాయిక అంతరంగ పర్తిధవ్నిని సరోద సంగీత వాయిదయ్ పర్కంపనల రూపంలో పర్దరిశ్చిన తీరు అదుభ్తం.
ఇంతటి సృజనాతమ్క సంగీత దరశ్కుడు 'డిసోక్ కింగ' గా గురిత్ంపు పొంది, సినీ సంగీతానిన్ దిగజారిచ్న వాడుగా
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పరిగణనకు గురవటం 'విధి' తపిప్ంచి మరొకటికాదు. ఇక లత 'సయాయ్బినా' అని ఎనిన్సారల్ంటుందో అనిన్ విధాలుగా
పలుకుతుంది. 'సూనా సూనా' దగగ్ర వేసిన అలంకారాలు పాట సవ్రూపానేన్ మారేచ్సాత్యి. లత గాన సంవిధానానిన్
పొగిడేందుకు పదాలు లేవు. అది అనుభవించి తీరాలిస్ందే. అందుకే లత మరణించినపుప్డు దుఃఖిసూత్ బపీప్లహరి
'అందరూ ఆమెను సరసవ్తి పర్తిరూపం అంటారు. నేను ఆమెనే సరసవ్తీమాత అంటాను. ఆమె మరణంతో నేను
మరోసారి మా అమమ్ని కోలోప్యాను. చినన్పుప్డు ఆమె ఒళోల్ ఆడుకునాన్ను ' అంటూ దుఃఖించాడు.
అదృషట్వశాతుత్ బపీప్కనాన్ ముందు లత మరణించింది. ఇపప్టికే ఆమెతో కలిస్ పాడిన వారందరూ మరణించారు.
ఆమెకు సంగీత దరశ్కతవ్ం వహించిన వారు మరణించారు. ఆమెతో కలసి ఎదిగిన వారు మరణించారు. ఆమె ఆశీరావ్దం
అందుకుని ఆమె ఎదురుగా ఎదిగిన వారు మరణించారు. ముఖయ్ంగా, లతా మంగేషక్ర వాళల్మమ్ మరణించినపప్టి నుంచీ
ఒంటరిదయిపోయింది. పాటలు తగిగ్ంచుకుంది. అందరితో కలవటం తగిగ్ంచింది. ఒకరొకరుగా వెళిల్పోతూండటం
ఆమెను తీవర్ంగా బాధిసూత్ వచిచ్ంది. దిలీప కుమార మరణంతో ఆ తరంతో ఆమెకు పూరిత్గా సంబంధం తెగిపోయింది.
బపీప్ మరణం ఆమెను తీవర్ంగా గాయపరిచేది. అందుకే, బపీప్కనాన్ ముందు లత వెళిల్పోవటం గుడిడ్లో మెలల్లాంటిది.
కళాకారుడి మరణం అతని కళను మరింతగా అనుభవించి ఆనందించేందుకు ఆరంభం కావాలి. భౌతికంగా వయ్కిత్
లేరనన్ భాధ ఉనాన్, వారు సృజించిన కళదావ్రా వారు జీవించే ఉనాన్రని, వారి కళను అనుభవించి ఆనందించటం ఆ
ఆనందానిన్ పదిమందికీ విసత్రించటం దావ్రా కళాకారుడి కళను, తదావ్రా కళాకారుడిని సజీవంగా నిలపటంలో మన
బాధయ్త నిరవ్హించాలి. ఇదే కళాకారుడికి అతుయ్తత్మ నీరాజనం. కళాకారుడికి ఇవవ్గలిగిన అతి చకక్ని నీరాజనం.
అందుకే 'చలేత్ చలేత్ మెర యే గీత యాద రఖనా, కభి అలివ్ద న కహెనా' అనన్ది బపీప్కి కాదు పర్తి కళాకారుడికీ
వరిత్సుత్ంది. భౌతికంగా వారు విడిచి వెళిల్నా మనం వారి కళకు 'అలివ్దా' ఎనన్టికీ చెపప్ం, చెపప్లేము.
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