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జీవనకీ బగియా మహెకేగీ లహెకేగీ, చహెకేగీ
ఖుషియోంకి కలియా, ఝూమేంగీ, ఝూలేంగీ, ఫూలేంగీ
సాధారణంగా మన సినిమాలోల్ దంపతులు సంతానం గురించి ఊహిసూత్ పాడే పాటలలో, భారయ్భరత్లు తమ సంతానానికి ఎలాంటి
పోలికలు రావాలి? వాడు ఎదిగి ఏమవాలి? వంటి విషయాల గురించి ఊహిసూత్ పాడతారు. ఒకరిపై ఒకరు చమతాక్ర బాణాలు
విసురుకుంటారు. కానీ కవి నీరజ ఇలాంటి సందరభ్ంలో అతయ్దుభ్తమైన గేయానిన్ రచించాడు. 'తేరే మేరే సపెన్' సినిమాలోని ఈ పాట
సినీగీతాల సాథ్యిని పెంచి, సినీగీతానిన్ సాహితయ్ం సాథ్యికి ఎదిగించే పాట.
నాయికా, నాయకులు తమకు కలగబోయే సంతానం గురించి సంతోషంగా పాడుకునేపాట ఇది. వారి జీవితపు పూలతోట
ఆనందంతో ఉరూర్తలూగబోతోందట. పరిమళాలు వెదజలుల్తూ ఉయాయ్లలూగబోతోందట. ఆ పూదోటలో ఆనందపు పుషాప్లు
ఉరూర్తలూగుతు

వెలిల్విరుసాత్యట.

ఇది

పలల్వి.

జీవితపు

పూదోటలో

ఆనందపుషాప్లు

పూసుత్నాన్యని

సంతోషంగా

పాడుకుంటునాన్రనన్మాట.
వో మేరా హోగా, వో సపాన్ తేరా హోగా
మిలజులకే మాంగా, వొ తేరామేరా హోగా
జబ జబ వో ముసుక్రాయేగా, అపనా సవేరాహోగా
ఇటీవలి కాలంలో కొందరు తాము హేతువాదులమని చెపుప్కుంటూ పర్తి విషయానిన్ వికృతంగా, దురావ్య్ఖాయ్నం చేసూత్, జీవితంలోని
ఆనందకరమూ, సునిన్తమైన అంశాలనిన్టినీ జుగుపాస్కరం చేసుత్నాన్రు. భారాయ్భరత్ల సంబంధం అలాంటి అంశాలలో ఒకటి. వైవాహిక
బంధానిన్ ఎంతగ అవహేళన చేయాలో, ఎంతగా దిగజారిచ్ చూపాలో అంతగా చూపి కాలరెల్గరేసుత్నాన్రు. దాంపతయ్ సంబంధంలోని
సునిన్తతవ్ము, ఔనన్తయ్ము అతయ్ంత మధురమూ అయిన అంశం సంతానం. ఇరువురి కలయికవలల్ ఫలించే పుషప్ం సంతానం 'ఒక తరానిన్
పర్సవించటమంటే తమాషాకాదు, ఒక నిండు కలల జగతుత్నే మేలొక్లపటం' అంటారు కవి శేషేందర్శరమ్. తలిల్దండుర్ల తపసుస్ ఫలితం
సంతానం అంటుంది భారతీయ తతవ్ం. దంపతుల కలయికను కేవలం భౌతిక

దృషిట్తో చూసి, సంతానానిన్

'అనుకోకుండా జరిగిన

పొరపాటు'గా భావించి వాయ్ఖాయ్నించే ఆధునిక తెలివిమంతులకు నీరజ వయ్కత్పరచిన భావనలు బండరాయిపై పడిన పనీన్టి జలుల్లాంటిది.
'వివాహం'అనేది ఇదద్రు అపరిచితులను ఆతీమ్యులను చేసుత్ంది. జీవిత పర్యాణంలో భాగసావ్ములను చేసుత్ంది. అందుకే ఓ హింది
సినీ కవి వివాహమయిన తరువాత భారయ్ను ఇంటికి తీసుకు వెళూత్నన్ భరత్తో 'కలతక జో బేగానే థే, జనోమ్ంకె మీత రే' అనిపించాడు. నినన్టి
వరకూ అపరిచిత అయిన వయ్కిత్ ఈనాడు జనమ్ జనమ్ల పిర్యతమగా మారిందట. ఎంత అదుభ్తమైన భావన. ఇదీ వివాహ సంబంధం. దాంపతయ్
సంబంధంలోని ఔనన్తాయ్లు, ఉతత్మమూ, సునిన్తమైన విషయాలు తెలియని వారు వివాహ వయ్వసథ్ను దూషిసూత్, పర్తి విషయానికీ దోషిగా
చూపిసూత్, తమ పేర్మ రాహితయ్ భావనను పర్దరిశ్ంచుకుంటునాన్రు. ఇకక్డ నీరజ అలతి అలతి పదాలతో భారాయ్ భరత్ల సంబంధంలోని
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గొపప్తనానిన్ పర్దరిశ్సుత్నాన్డు. తమకు పుటేట్ సంతానం 'ఒక సవ్పన్ం' అట. ఆ సవ్పన్ం ఆకారం ధరించి వసుత్ంది. ఆ సవ్పన్ం కేవలం భారయ్దో,
భరత్దో మాతర్మే కాదు. 'మిల జుల కే మాంగా', ఇదద్రూ కలసి సముయ్కత్ంగా కనన్ సవ్పన్ం, కోరిన కోరిక సంతానం. సంతానానిన్ కేవలం
లైంగిక చరయ్ ఫలితంగా చూసే ఆధునిక ఇంటలెకుస్వలసకు సంతానం 'తపసుస్ ఫలితం' అంటే అరధ్ం కాదు. మరో సినీకవి 'మై తేరే దిల మే
థీ హమేషాసే, ఘరమె అయీ హు ఆజ పహలీ బార ' అనిపిసాత్డు సంతానంతో. పర్తి వయ్కిత్ హృదయంలో ఒక అసప్షట్మైన రూపంలో
సంతాన భావన ఉంటుంది, సతరీ అయినా, పురుషుడు అయినా. ఆ సంతాన భావన వయ్కిత్ అనుభవాలు, ఆలోచనలు, సంసాక్రం వంటి అనేక
అంశాల ఆధారంగా వయ్కిత్కే తెలియని రీతిలో ఏరప్డుతుంది. 'సంతానానిన్' కనటం అనేది భారాయ్భరత్లిదద్రూ కలసి కనన్ కల ఫలితం.
సంతానానిన్ కనటం దావ్రా సతరీ, పురుషులు బర్హమ్ సమానులవుతారు. అదొక యజఞ్ం. దేవరకొండ బాల గంగాధర తిలక అందుకే సతరీ పురుషుల
సమాగమానిన్
'ఇది సృషిట్
ఇది మిధసస్మాశేల్ష చకిత తనుయషిట్
నేనొక పరిమేషిట్
ఇది నీవు, ఇది నేను
ఇరువురుమూ ఒకటయిన నిమేషముమ్
అని అతయ్దుభ్తంగా వరిణ్ంచాడు. అంటే ఏదయితే ఒక 'జంతుచరయ్'గా మన తెలివిమంతులు దిగజారుసుత్నాన్రో, అది వయ్కిత్ని
పరమేషిట్గా ఎదిగించే చరయ్ అనన్మాట. అది వయ్కిత్ సంసాక్రం, వయ్కిత్తవ్ం సరావ్నిన్ పర్తిబింబించే మహతత్రమైన కారయ్ం అనన్మాట. ఇరువురు
వయ్కుత్లు తమ జీవితానిన్ మాతర్మే కాదు ఆశలు, ఆశయాలు, వేదనలు, నిరాశలు అనీన్ కలిపి ఏరప్రచిన మరో నూతన పర్పంచం సంతానం.
అందుకే శేషేందర్శరమ్ "నిండు కలల జగతుత్" అనాన్డు.
థోడా హమారా, థోడా తుమాహ్రా
ఆయేగా ఫి సే బచపన హమారా
అంటాడు నీరజ. 'కాసత్ నాది, కాసత్ నీది కలగలసి మన బాలయ్ం తిరిగి వసోత్ంది' అంటాడు నాయకుడు. అదుభ్తం అనిపిసుత్ంది.
సంతానం దావ్రా ఒక తండిర్ బాలయ్మో, తలిల్ బాలయ్మో కాదు ఇరువురి బాలయ్ం తిరిగి ఊపిరిపోసుకుంటుంది. అంతేకాదు అలా ఊపిరి
పోసుకునన్ ఆ నిండు కలల జగతుత్ ఇదద్రి లక్షణాలను వారసతవ్ంగా పొందినా తనదైన పర్తేయ్క వయ్కిత్తవ్ం కలిగి ఉంటుంది. ఆ అదుభ్తం
దాంపతయ్ ఫలం. ఇంకా లోతుగా వెళిల్ చూసేత్, భారాయ్భరత్లు కలుసుత్నన్పుప్డు భౌతికంగా ఇదద్రు వయ్కుత్లు ఏకమవుతునన్టుట్ కనిపిసుత్ంది కానీ సతరీ,
పురుషుల దావ్రా అనేక గతించిన తరాలు కలసి ఒక నూతన తరం ఆవిషక్ృతమవుతుంది. 'ఎనోన్ అవయ్కాత్తమ్లు చితర్విచితార్నుభూతుల ఒడిలో
సప్ందన పొందిన తరుణాల సవ్రాలు ఈ తరాలు' అంటాడు శేషేందర్ శరమ్. 'ఎనోన్ అవయ్కాత్తమ్లు', వైజాఞ్నికంగా కూడా ఒక వయ్కిత్ కళల్ముందు
నిలిచాడంటే, అతడిలోని అనేకానేక తరాల వయ్కుత్ల 'లక్షణాలు' జీనస్ దావ్రా అందినవి, అతడిలో ఉండి అతడి పర్వరత్నను, నిరేద్శిసుత్నాన్యని
అరధ్ం. ఎంత అదుభ్తమైన విషయం. అందుకే యవవ్నంలో 'మై పల దో పల కా షాయర హూ' అనుకునన్వాడు వృదాద్పయ్ం వచిచ్ పరిణతి
పొందేసరికి 'మై హర ఇక పల కా షాయర హూ' అంటాడు. యవవ్నంలో జీవితం క్షణికం అనిపిసుత్ంది. కానీ సంతానం కలిగిన తరువాత ఆ
సంతానంలో తానేకాదు తన పాత తరం వారందరూ సజీవంగా కనిపిసూత్ంటే, తాను కూడా ఇలా తరతరాలు భౌతికంగా నశించినా లక్షణాల
దావ్రా సజీవంగా ఉంటానని అరధ్మైన తరువాత తాను 'అనంతుడు' అని గర్హిసాత్డు. తన పర్తి చరయ్ పర్భావం రాబోయే అనేక తరాలపై
ఉంటుందని బోధపడుతుంది. అపుప్డు తాను 'క్షణికుడు' అనన్ భావన అదృశయ్మవుతుంది. ఇదీ దాంపతయ్ సంబంధం సవ్రూపం.
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- అందుకే కవి 'ఆ యె గా ఫిర సే బచపన హమారా' అనిపించాడు నాయికా నాయకులతో. ఇదీ నీరజ కవిత రచన సవ్రూపం.
ఈ పాటను దేవానందకి కాబటిట్ కిషోర కుమార పర్తేయ్కంగా పాడాడు. లత పర్తి పాటా పర్తేయ్కమే. అందంగా ఎసీడ్ బరమ్న సవ్ర

పరిచాడు. ఈ పాటను విజయ ఆనంద పరమ రమణీయంగా చితిర్ంచాడు.
ఎసీడ్ బరమ్న కు రచించిన పాటలలో నీరజ కవిత విశవ్రూపం దరశ్నమిసుత్ంది. ఇందుకు కారణం ఎసీడ్ బరమ్న గేయ రచయితకు
సేవ్చఛ్నివవ్టమే.
ఖిల తె హై గుల యహా, ఖిలకె బిఖరెన్ కో
మిల తె హై దిల యహా, మిల కె బిఛడ నెకో
'షరిమ్లి' సినిమాలోని ఈ పాటను ఆనందిసూత్ పాడని వయ్కిత్ ఉండడు. అతయ్ంత సునిన్తమూ మధురమైన భావాలను ఈ పాటలో
పొదిగాడు నీరజ.
ఝీలోంకె హోఠోం పర, మేఘోంక రాగ హై
ఫూలోంకె సీనెమే ఠండి ఠండి ఆగ హై
దిల కి ఆయినేమె తూ, యే సమా ఉతారలో
'నదుల పెదవులపై మేఘాల రాగాలునాన్యట.' ఒక సుందరమైన చితార్నిన్ మన కళల్ముందు పర్దరిశ్సుత్నాన్డు కవి. నిశచ్లమైన
నీటిలో ఆకాశం పర్తిబింబిసుత్ంది. అది 'నదుల పెదవులపై మేఘాల రాగం'లా తోసోత్ంది కవికి. పూవుల హృదయాలలో శీతలమైన అగిన్
ఉందట. పర్తి సతరీ ఒక పువువ్లాంటిది. ఆమె హృదయంలోని భావనలు అంత సులభంగా వయ్కత్ం కావు. 'ఠండా ఠండా ఆగ' అనన్మాట.
ఈ భావననే సాహిర లూథియానీవ్ మరో రకంగా వయ్కత్పరచాడు
సునాహై హర జవా పథథ్ర కె దిలమె ఆగ హోతీ హై
మగర జబ తక నా ఛేడో షరమ్గీ పర దేమె సోతీ హై
పైకి రాయిలా, నిరోమ్హంగా, ఏమీ పటట్నటుట్ కనిపించే యువతి హృదయంలో అగిన్ నిదార్ణ సిథ్తిలో ఉంటుంది అగిన్ అంటే 'పేర్మాగిన్'.
దానిన్ ఎవరైనా తటిట్ లేపేవరకూ అది 'సిగుగ్' అనే పరదాలో నిదార్ణ సిథ్తిలో ఉంటుందట. ఇదే భావనను మరింత సునిన్తంగా, కవితాతమ్కంగా
'ఫూలోంకె సీనెమే, ఠండి ఠండి ఆగ హై' అంటూ పర్కటించాడు కవి నీరజ.
'షరిమ్లి' సినిమాలోనిదే 'మేఘా ఛాయే అధీరాత బైరన బన గయి నిందియా' పాటలో నీరజ అతయ్దుభ్తమైన పదాలను వాడుతూ
అతయ్ంత దురభ్రమైన విషాదానిన్ అందంగా పర్దరిశ్ంచాడు.
సబ కి అంగన దియా జలెరే, మెరే ఆంగన జియా
అందరి ఇళల్ ముందు దీపాలు వెలుగుతూంటే (దియా), ఆమె ఇంటి ముంగిటోల్ ఆమె హృదయం కాలుతోందట (జియా). దియ,
జియ పదాలతో ఎంత విరుదద్మైన భావనను ఎంత అదుభ్తంగా సృజించాడో!
హవాలాగే శూల జైస, తానమారె చునరియా
గాలి కతిత్తో కోసుత్నన్టుట్ంటే, ఆమె కొంగు ఆమెను మోదుతోందంట.
ఆయీ హై ఆసూ కీ బారాత
కంటి నీటి పర్వాహం కారుతోందంట. బారాత అంటే procession. ఇకక్డ కంటినీటి పర్వాహం.

øöeTT~

www.koumudi.net

nø√ºãsY 2018

4

MLjkõ½¥qP|-MLjkõ½¸$|û
రూఠ గయెరె సపెన్సారే , టూట గయిరే ఆశా
నై బహెరే గంగ, మోరే ఫిర భి మన హై పాయ్సా
కిసె కహూరె మన కి బాత
అదుభ్తం. ఆమె కలలనీన్ ఆమెని వీడి వెళిల్పోయాయట. ఆశ నశించిపోయింది. కనున్ గంగా పర్వాహమయింది. అనిన్ నదులలోకీ

అతయ్ంత వేగంగా పర్వహిసుత్ంది గంగానది. కానీ ఆమె మనసుస్ దాహంతోటే ఉంది. ఎవరితో మనసులో మాట చెపుప్కోవాలి? అంటోంది
నాయిక.
ఈ పాటను ఎసీడ్ బరమ్న రూపొందించిన తీరు పరమాదుభ్తం. షరిమ్లి సినిమాలో మంచి రాఖీ, అలల్రి రాఖీ ఉంటారు. శశికపూర పాతర్
అలల్రి రాఖీని చూసి, మంచి రాఖీని పేర్మించి పెళిల్ చేసుకుంటాడు అలల్రి రాఖీ అనుకుని. నిజం తెలిసిన తరువాత ఆమెని వదిలి వెళాత్డు. ఆ
సందరబ్ంలో ఈ పాట పాడుతుంది మంచి రాఖీ. పాట చితీర్కరణలో చరణాల నడుమ సంగీతం (ఇంటరూల్య్డ) వచేచ్పుప్డు అలల్రి రాఖీ,
శశికపూరలు ఆనందించే దృశాయ్లు చూపుతారు. వెంటనే ఒంటరిగా రోదించే రాఖీ పాతర్ వచిచ్ పాడుతుంది. ఈ contrast, భినన్ భావాలను
తన సంగీతంలో పర్దరిశ్సాత్డు ఎసీడ్ బరమ్న.
పాటను పటదీప రాగంలో రూపొందించాడు. కరాణ్టక సంగీతంలో 'గౌరి మనోహరి', పటదీప రాగానికి సమానమైన రాగం. పటదీప
రాగం ఉచచ్సాథ్యి ఉంటుంది. అందుకే చరణాలు ఉచచ్సాథ్యిలో ఉండి, పాటలోని 'వేదన' భావానిన్ 'రోదన'ను మరింత పర్తిభావంతం,
తీవర్రతం చేసాత్యి. అలల్రి రాఖీ కనిపించినపుప్డు పాశాచ్తయ్ తరహా బాణీని, మంచి రాఖీ కనిపించేటపుప్దు శాసతరీయ సాంపర్దాయ సంగీతానిన్
వినిపించి ఎసీడ్ బరమ్న సంగీతం దావ్రా పాతర్ల వయ్కిత్తావ్లను పర్సుఫ్టం చేసాత్డు. గిటార, అకారిడ్యన, బోంగో, డర్మస్ వంటి పాశాచ్తయ్
వాయిదాయ్లతో ఆరంభించి సితార, తబల, వయోలిన, వేణువు సారంగి వంటి సంపర్దాయిక వాయిదాయ్లతో ముగిసాత్డు. పాట 'లయ' కూడా
ఎంతో ఆలోచించి ఏరాప్టు చేయటం తెలుసుత్ంది. సాంపర్దాయ బదద్మైన భాగంలో ఏడు బీటల్ రూపక తాళం తబలాతో కలసి వచిచ్
అదుభ్తమైన భావనను కలిగిసుత్ంది. ఇదే పాశాచ్తయ్ బాణీ వచేచ్సరికి ఎనిమిది బీటల్తో ఊపేసుత్ంది. కేవలం 'లయ 'ను మారచ్టం వలల్
'మూడ'ను మారేచ్ పర్కిర్యను ఈ పాటలో గొపప్గా పర్దరిశ్ంచాడు ఎసీడ్ బరమ్న. లతా పాడటం గురించి ఎంత చెపిప్నా తకుక్వే. సరసవ్తి! అంతే.
ఇలా సినిమాలో ఒక మూడు నిముషాలుండే పాటలో ఓ వైపు అతయ్దుభ్తమైన సాహితయ్ం, మరో వైపు సంగీతంలో పర్యోగాలు, గానం
ఇలా కళాకారులు తమ పర్తిభనంతా కుపప్పోసి ఒక బంగారం వంటి అమూలయ్మైన కళాసృషిట్ని సమాజం ముందు నిలిపారు. అనుభవించిన
వారికి అనుభవించినంత ఆనందం.

(వచేచ్ నెల మరినిన్ మధురమె
ౖ న గీతాలతో)
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