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కహీన, దూర, జబ దిన ఢల జాయే 
సాంఝ కి దుళన బదన చురాయే, 
చుప కే సె ఆయే, 
మెరే ఖయాలోం కే అంగన మే 
కోయి సపోన్ంకా దీప జలాయే. 

'ఆనంద' సినిమాలో ముకేష అతయ్ంత భావయుకత్ంగా పాడిన ఈ యోగేష పాట ఎంత విషాదానిన్ చిలికిసుత్ందో, అంతగా 
ఆనందింపచేసుత్ంది. నిజానికి ఈ పాటను సంపూరణ్ంగా విషాదగీతం అని కూడా అనలేము. నాయకుడు తన ఫలించని పేర్మను తలచుకుంటూ 
పాడేపాట ఇది. కానీ పాటలోని పదాలలో విషాదం లేదు. విఫలమైన పేర్మను తలచుకుని విలపిసూత్నే, ఆ విలాపంలోనే అంతరీల్నంగా 
అంతరావ్హినిగా పర్వహించే మధురమైన బాధ,  ఆ బాధను అనుభవించటంలోని మాధురయ్ం సప్షట్ంగా తెలుసూత్ంటుంది. శోర్త సైతం పేర్మ 
వైఫలాయ్నిన్ అనుభవించకునాన్, నిజ జీవితంలో పేర్మ భావనను సప్రిశ్ంచకునాన్, పాటలోని మధురమైన వేదనకు  సప్ందిసాత్డు. ఓ వైపు బరువైన 
బాధను అనుభవిసూత్నే ఆనందిసాత్డు. సుఖానిన్ అనుభవిసాత్డు. 'మరుపురాని బాధ కనాన్ మధురమే లేదోయ' అనన్ సతాయ్నిన్ అరధ్ం 
చేసుకుంటాడు. 

  సినిమాలో నాయకుడి విఫల పేర్మ గురించి ఎకక్డా సప్షట్ంగా ఉండదు. కేవలం ఓ కవిత పుసత్కం, ఆ పుసత్కంలో ఓ పేజీలో ఎండిన 
పువువ్, నాయకుడు సాయం సంధయ్ను చూసూత్ మరపురాని బాధను తలచుకుంటూ మధురమైన గేయానిన్ పాడటం మాతర్ం పేర్క్షకులకు 
తెలుసుత్ంది. అసప్షట్మైన విఫలపేర్మ సవ్రూపం అసప్షట్ంగానే ఉనాన్, పాటలోని సప్షట్మైన ఆనందపు వేదన శోర్తను మురిపించి, ఆనంద 
పరవశుడిని చేసి, విషాదంలో ఒదిగిన మహానందపు మహా సముదర్పు అలల తాకిడికి ఉకిక్రి బికిక్రి చేసుత్ంది. 

ఎకక్డో దిగంతంలో దూరంగా రోజు పూరత్యి, సాయంతర్ం అవుతునన్ వేళ సాయం సంధయ్ పెళిల్కూతురి అలంకరణతో రూపానిన్ 
ధరిసుత్నన్పుప్డు, అతి నిశశ్బధ్ంగా వచిచ్ ఆలోచనల పార్ంగణంలో సవ్పాన్ల దీపానిన్ వెలిగిసోత్దట. అతయ్దుభ్తమైన కవితాతమ్కమైన ఊహ ఇది. 
'సాంజ కి దుల హన బదన చురాయే' అనన్ది అతయ్ంత సృజనాతమ్కమైన ఊహ. 

అందరికీ తెలుసు, సూరోయ్దయ, సూరాయ్సత్మయాలు అతయ్ంత సుందరమైనవని. ఏరోజుకి ఆ రోజు ఆకాశ వేదికపై పర్తేయ్కంగా జరిగే 
కళాపర్దరశ్నకు నిలయాలు అని తెలుసు. వేద ఋషులు సూరోయ్దయం సమయానిన్ 'ఉష' అనే అందాల బాలగా ఊహించారు. పర్పంచానికి 
వెలుగు నిసుత్ంది. జీవుల పార్ణాలను కిరణాల గుపెప్టోల్ ధరించి వసుత్ంది. చీకటిని, చెడును, దయాయ్లు, భూతాలను, రాక్షసులను 
తరిమివేసుత్ంది. పర్పంచానికి చైతనాయ్నిన్సుత్ంది. అదే సాయంతర్ం అయేయ్సరికి జగతి పనులు ముగిసుత్ంది. పర్జలు అలసి సొలసి ఇళల్కు 
చేరతారు. పకుష్లు కిలకిలరావాలతో గూళల్కి చేరుకుంటుంటాయి.  ఆకాశం సూరాయ్సత్మయ కిరణాలతో పలు విభినన్మైన రంగుల వినాయ్సంతో 
పిర్యుడితో పొందుకై అలంకరించుకుంటునన్ నవ వధువులా ఉంటుంది. పగలంతా పలు పనులోల్ సకలం మరచిన మానవుడు రాతిర్, వేళ 
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విశార్ంతి తీసుకుంటూ ఆలోచిసాత్డు. గడచిన రోజుల గురించి ఆలోచిసాత్డు. గతానిన్ తలచుకుని సంతోషించటమో, విచారించటమో చేసాత్డు. 
ఇకక్డ కవి ముందు పాదంలో దూరంగా రోజు పూరత్వుతునన్ సమయం ('దిన ఢల నా') అనాన్డు. మనకు సూరాయ్సత్మయంతో రోజు 
పూరత్వుతుంది. అంటే, సూరుయ్డు దిగంతంలోకి జారుకునాన్న్డు. సాధారణంగా సూరుయ్డు దిగంతాలలోకి జారిన తరువాత కూడా సూరయ్ 
కిరణాల వెలుతురు ఉంటుంది. ఈ వెలుగు నెమమ్దిగా రాతిర్లోకి మారుతుంది. ఈ సమయానిన్ వరిణ్సుత్నాన్డు కవి. అలా సూరాయ్సత్మయం 
అయిన తరువాత, సంధయ్ నెమమ్దిగా వసోత్ంది. ఇకక్డ 'బదన చురానా' అనన్ idiom వాడాడు కవి. 'ఆంఖే చురానా' అంటే కళుల్ తిపుప్కోవటం. 
'బదన చురానా' అంటే శరీరానిన్ ధరించటం లేక దాచటం అనన్ విభినన్మైన అరాధ్లు వసాత్యి. సాయం సంధయ్ శరీరం ధరించింది, లేక 
శరీరానిన్ దాసూత్, నిశశ్బధ్ంగా వచిచ్ంది. అతడి ఆలోచనల పార్ంగణంలో దీపం వెలిగించింది. అంటే, అతడి ఆలోచనలకు నాందీ పర్సాత్వన 
చేసింది. అతడి ఆలోచనల పార్ంగణానిన్ పర్కాశవంతం చేసింది. విషాదంలో ఉనన్ వారికి ఒంటరితనం జాఞ్పకాలను పునశచ్రణ చేసుకునే 
సమయం. ముఖయ్ంగా ఒంటరి రాతిర్ళుల్ అతయ్ంత బాధాకరం. కవి, అక్షరాలతో ఆ బాధామయమైన చితార్నిన్ అతయ్ంత సుందరంగా గీసుత్నాన్డు. 

ఇకక్డే సందరభ్ పరిధిలో ఒదిగి 'సినీ పాటను' విశేల్షించి అరధ్ం చేసుకోవాలిస్న అవసరం సప్షట్మవుతుంది. 'ఆనంద' సినిమాలో 
నాయకుడు అలాప్యుషుక్డు. కేనస్ర వాయ్ధి ఉంటుంది. దాంతో అతని జీవితకాలం పరిమితం అనీ, ఎకుక్వ కాలం బర్తకడనీ తెలుసుత్ంది 
అందరికీ. ఆనంద కి కూడా ఆ విషయం తెలుసు. కానీ చావంటే లెకక్లేనటుట్ అందరినీ నవివ్సూత్, నవువ్తూ, తుళుల్తూ ఉంటాడు. అలాంటి 
ఆనంద ఆలోచిసూత్, విషాదంగా కనిపించే ఏకైక సనిన్వేశం ఇది. అతడికి ఏదో విఫల పేర్మగాధ ఉందనన్ భావనను కలిగిసాత్డు దరశ్కుడు. కానీ 
అదేమిటో సప్షట్ంగా చెపప్డు. దాంతో ఈ సనిన్వేశంలో నాయకుడి వేదన పరిధి కేవలం విఫల పేర్మకు పరిమితం కాక విసత్ృతమవుతుంది. 

నాయకుడికి తన జీవితకాలం పరిమితం అని తెలుసు. సాధారణంగా సాయంతార్నిన్ జీవితకాలంలో అంతయ్దశకు పర్తీకగా 
వాడతారు. 'దిన ఢల జానా'అరధ్ం మారి పోతుంది. అతడి జీవితం చరమాంకంలో ఉందనన్ ఆలోచన కలుగుతుంది. దాంతో 'సంధాయ్దేవి' 
మృతుయ్వు అవుతుంది. మృతుయ్వు ఎపుప్డు, ఎలా వసుత్ందో తెలియదు కానీ శబద్ం లేకుండా, వసుత్ంది వసుత్నన్టుట్ తెలియకుండా వసుత్ంది. 
దాంతో 'బదన చురాయ' అరధ్ం కూడా మారుతుంది. మృతుయ్వు పెళిల్కూతురిలా నెమమ్దిగా వసోత్ందనన్మాట. 'మృతుయ్వు శరీరం ధరించినా, 
శరీరం కనబడదు'. కాబటిట్ శరీరం ధరించటం, శరీరానిన్ అదృశయ్ం చేయటం అనన్ రెండు విభినన్మైన అరాధ్లు ఒదిగిపోతాయి. దాంతో 
'ఆలోచనల పార్ంగణంలో దీపం వెలిగించటం' అనన్ భావం కూడా నూతన అరాధ్నిన్ సమ్తరించుకుంటుంది. దినం సాయంతర్ంగా ఆపై రాతిర్గా 
ఎంత సావ్భావికంగా రూపాంతరం చెందుతాయో, మనిషి జననం, జీవితం, మరణం కూడా అంత సావ్భావికంగా రూపాంతరం 
చెందుతాయి. ఇకక్డ ఆనంద మరణానికి చేరువలో ఉనాన్డు. సాయం సంధయ్లో నిలబడి చీకటిలోకి తొంగిచూసుత్నాన్డు. ఆ సమయంలో 
అతని మనసుస్లో కలుగుతునన్ భావ సంచలనాలను పాట పర్తిబింబిసుత్ంది. ఇపుప్డు అతని పాటలోని విషాదం కేవలం విఫల పేర్మ గురించి 
మాతర్మే కాదు, అది అతను జీవించకపోవటం వలల్ కోలోప్యే అనుభవాలు, కలవలేని మనుషులు, అనుభవించలేని ఆతీమ్యతలు. ఇలా ఒక 
జీవితకాలంలోని అనుభవాలకు,  అనుభూతులకు అతడు దూరమరబోతునాన్డు. missing possibilitiesకు   సంబంధించిన వేదనకూడా 
అతని పాట పర్తిఫలిసుత్ంది. 

ఈ సందరబ్ంలో తాతివ్క విషాద గీతం రాయవచుచ్.  ఇలాంటి సందరభ్ంలో 'సఫర' సినిమాలో 'జిందగీ కా సఫర, హై యె కైసా 
సఫర, కోయ సంజా నహీ, కోయి జానా నహి'  అనన్ అదుభ్తమైన తాతివ్కత ఉటిట్పడే పర్శన్లు కూడుకునన్ గీతానిన్ 'ఇందీవర' సృజించాడు. 

ఇలాంటి సందరభ్ంలో వేటూరి, గీతాంజలి సినిమాలో 
ఆమనీ, పాడవే హాయిగా 
మూగవై పోకు ఈ వేళా 
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రాలేటి పూలా రాగాలతో 
పూచేటి పూలా గంధాలతో 
మచుతాకి కోయిలా, మౌనమైన వేళలా.. 

అనన్ పరమాదుభ్తమయిన భావగీతానిన్ సృజించాడు. 
ఆనంద సినిమాలో యోగేష  మృతుయ్వు పర్సకిత్ పర్తయ్క్షయ్ంగా లేకుండా ఎంతో మారిమ్కంగా, సూచయ్పార్యంగా మృతుయ్వు భావనను 

గీతంలో పొందు పరచాడు. అంతగా ఆలోచించలేని వారికి అతడు సాయంపూట, ఒంటరిగా, గతానిన్ తలచుకుని విషాదంతో ఆలోచనలు 
చేసుత్నాన్డనన్టుట్ అరధ్మవుతుంది. పదాలు పైపైన పర్దరిశ్ంచే అరాధ్ల పొరలను చీలుచ్కుని కాసత్ లోతుకు వెళేత్, నెమమ్దిగా వచేచ్ ముర్తుయ్వును 
తలచుకుంటూ గతానిన్, కోలోప్తునన్ భవిషయ్తుత్ను తలచుకుంటూ ఆలోచనతో విలపిసూత్ ఆలపిసుత్నన్ వేదనాతమ్క గీతం అని అరధ్మవుతుంది. 

సినిమా పాటలు అని తేలికగా కొటేట్సేవారు ఒకక్ నిముషం నిలిచి ఆలోచించాలిస్ వసుత్ంది. ఇది కవిత. అతయ్దుభ్తమైన 
కవితాతిమ్కమయిన గేయం. సినిమా ఫాట అనన్ భావన వదిలేసేత్ మాములుగా రాసుత్నన్ కవితలలో లేని సాందర్త, భావ గాంభీరయ్ం, పర్తీకలు 
ఈ గేయంలో ఉనాన్యి. ఇకక్డ మరో ఆలోచన వసుత్ంది. నిజానికి సినిమాలోల్ ఎనోన్ హిట పాటలుంటాయి. ఉరూర్తలూగిసాత్యి. మనసును 
మురిపిసాత్యి. శరీరానిన్ ఊపేసాత్యి. వెరెర్కిక్ంచేసాత్యి. కానీ కొంతకాలానికి ఇలా వెరెర్కిక్ంచిన పాటలనీన్ మరుగున పడతాయి. జాఞ్పకం 
వచిచ్నపుప్డు సంతోషింపచేసాత్యి. కానీ అధికశాతం విసుత్ర్తిలో పడతాయి. ఒకోసారి 'ఈ పాటను ఇంతగా ఎలా మెచుచ్కునాన్మో' అనీ 
అనుకుంటాం. కానీ ఎలల్పప్టికీ గురుత్ండి, వెంటాడి మరీ, మరీ మరీ వినేటుట్ చేసేవి. వింటునన్ కొదీద్ మరింతగా ఆనందానిన్, సావ్ంతననూ 
ఇచేచ్వి విషాద గీతాలే! 

'హై సబ సె మధుర వో గీత జిణే 
హం దరద్ కె సుర మే గాతే  హై 
జబ హద సె గుజరేత్హై  ఖుషీ  
ఆసూ భి ఛలక తే ఆత హై 

అనిన్టి కనాన్ మధురమైన గీతానిన్ వేదన భరితమైన రాగంలో పాడతాడట. ఎందుకంటే సంతోషం ఒక హదుద్ దాటితే కనీన్ళేల్, 
దొరుల్తాయి కాబటిట్. 'పతిత' సినిమాలో శైలేందర్ రాసిన  గీతం ఎంత మృదు మధురమైనదో అంతే మృదువుగా గానం చేసాత్డు తలత 
మహమూద.  

‘ All the sweet songs that we admire are tragic’  -P.B Shelly అనన్ మాటలను గురుత్కు తెసుత్ందీ పాట. అంటే, 
మనకు ఎనోన్ రకాల పాటలు ఎంతయినా నచచ్నీ. చివరికి అనిన్టికనాన్ ఎకుక్వగా నచేచ్ది విషాదగీతాలేననన్మాట. అందుకే గాయనీ 
గాయకులెవరయినా ఈనాటికీ పర్జల మనసుస్లలో నిలిచి ఉనన్వి విషాదగీతాలే. సైగల అనగనే 'జబ దిల హీ టూట గయా' గురుత్కు 
వసుత్ంది. లతా, రఫీ, కిషోర కుమార వంటి గాయకులు ఎనోన్ అదుభ్తమైన గీతాలు పాడారు. కానీ అధికంగా వినబడే వీళల్ పాటలనీన్ 
విషాదగీతలే. ముఖేష విషాద గీతాలకు పెటిట్ంది పేరు. సినిమాలు కూడా సుఖాంతాలకనాన్ విషాదాంతలే మనకు బాగా గురుత్ంటాయి 

'దేవదాసు', 'మరోచరితర్' 'శంకరాభరణం', 'సాగర సంగమం' ఇలా తరచి చూసేత్ పేర్క్షకులు సినిమాలకు వచేచ్ది వినోదం కోసమే 
అని ఎంతమంది నొకిక్ వకాక్ణించినా కడివెడు కనీన్ళుల్, బిందెడు సానుభూతి, కురిపించి గుండెడు విషాదం మూట కటుట్కోవటంలో పేర్క్షకులు 
ఎంతో ఆనందానిన్ పొందుతునాన్రనిపిసుత్ంది. 
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ఘర సే చలేతే హం తొ ఖుషీకే తలాష మే, 
గం రాహమే పడే హై వహీ సాథ హోలియే 

'అదాలత' సినిమాలో రాజేందర్ కిషన రాసిన అతయ్దుభ్తమైన గజల లోని పంకుత్లివి. లతా మంగేషక్ర అతయ్దుభ్తంగా భావానిన్ 
అనుభవిసూత్ పాడిన పాట ఇది. గుండెలు పిండేసే విషాదం. ఆమె సంతోషానిన్ వెతుకుతూ ఇలుల్ వదిలిందట. దారిలో విషాదం వెంట పడింది. 
అదె వెంట వచిచ్ంది. పరమాదుభ్తమైన భావం. 

సుఖ హోయా దుఖ, జబ సదా సంగ రహెనా కోయీ 
ఫిర దుఖ కో అపాన్యిఏ, కె జాయెతో దుఖ న హోయ. 

'దోసీత్ ' సినిమాలో 'మహూర్హ ' రాసిన పాట ఇది. సుఖమో, దుఃఖమో రెంటిలో ఏదో ఒకటి వెంట ఉండటం తపప్నపుప్డు, దుఃఖానేన్ 
సీవ్కరించటం మంచిది. అది వదిలి వెళేల్టపుప్డు బాధ కలగదు అంటాడు కవి. 

మనిషి సుఖానిన్ ఎంతగా వాంఛించినా దుఃఖానిన్ సీవ్కరించటం అలవాటు చేసుకోక తపప్దు. 
సంఝౌతా గమోంసె కర లో 
జిందగీ మే గం భీ మిలీత్ హై 

బాధలతో రాజీపడమంటునాన్డు ఇందీవర 'సంఝౌతా' సినిమాలో. ఎందుకంటే జీవితంలో బాధలూ లభిసాత్యి కాబటిట్. 
ఇస కొహి జీనా కెహేతేహై తో యూహీ జీ లేంగే  
ఉఫ నకరేంగే, లబ సీలేంగే, ఆసూ పీలేంగే 
గం సే అబ ఘబ రానా కైసా గం సౌబార మిలా.. 

జీవితం ఇంతే అంటే, ఎలాంటి విసుగు, బాధ చిరాకులు కనబరచకుండా ఇలాగే జీవిసాత్ను. పెదిమలు కుటుట్కుంటాను. కనీన్ళుల్ 
తాగుతాను. బాధకు భయపడటం ఎందుకు? అది బోలెడనిన్ సారుల్ అనుభవించాను అంటునాన్డు హృదయానిన్ దర్వింపచేసే 'పాయ్సా' గీతం 
'జానెవొకైసే 'లో 'సాహిర' . 

ఇలా తరచి చూసేత్ అనేక విషాదగీతాలు పొంగిపొరేల్ కనీన్ళల్లా ముతాయ్లై, రతాన్లై కొండపైనుంచి దూకే జలపాత ధారలై విషాదగీతాలు 
పరుగు పరుగున గురుత్కు వసాత్యి. ఎదలో తీయని బాధను కలిగిసాత్యి. 

ఇది చాలా ఆశచ్రయ్కరమైన విషయం. బాధలో ఉనన్ వాడికి సంతోషకరమైన పాటలు వినిపించాలంటారు. కానీ ఆ బాధను మరింత 
ఎకుక్వ చేసే పాటలు వింటూంటే బాధ శిఖర సాథ్యికి చేరుకుని నెమమ్దిగా ఉపశమిసుత్ంది. బాధలో లేని వాడికి కూడా బాధను అనుభవానికి 
తెచిచ్ తీయని వేదనను కలిగిసాత్యి పాటలు. ఆ తీయని వేదనలోనే తెలియని ఆనందానిన్ కలిగిసాత్యి. మనిషి విషాదంలో ఆనందానిన్ 
పొందటం సామానుయ్లకే కాదు శాసత్రవేతత్లనూ ఆశచ్రయ్పరిచింది. మానసిక శాసత్రవేతత్లు, నూయ్రాలజిసుట్లు, మెదడు పనితీరు పరిశోధకులు 
విషాద గీతాలు కలిగించే ఉపశమనం, ఆనందాల గురించి పలురకాల పరిశోధనలు చేశారు. 

ఇంగల్ండ కు చెందిన Durham University, ఫినాల్య్ండ కు చైందిన Jyvasyla university లలో 2436 మందిపై పర్యోగాలు, 
పరిశోధనలు జరిగాయి. విషాద గీతాలు  వినిపించి వారిలో కలిగిన భావనలు విశేల్షించారు.  విషాదగీతాల వలల్ వయ్కుత్లలో సుఖం, ఆనందం, 
తీయని బాధల భావనలు కలిగాయని కనుగొనాన్రు. 
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ఆసేట్ర్లియాకు చెందిన యూనివరిస్టీ మానసిక శాసత్రవేతత్ అడిర్యాన నారత్ విషాద గీతాలు ఆనంద భావనను కలిగించటానికి రెండు 
రకాల కారణాలను సూచించాడు. Downward social comparision అంటే తనకనాన్ అధికమైన బాధలో ఉనన్ వాడిని చూసి, వాడికనాన్ 
మెరుగైన సిథ్తిలో తానునాన్ననన్ ఒకరకమైన సంతృపిత్. 

దునియా మే కితాన్ గం హై, మేరా గం కిత నా కం హై 
లోగోంకా గం దేఖాతో, మై అపాన్ గం భూల గయా 

'అమృత' సినిమాలో ఆనంద బకీష్ పాట ఇదే చెపోత్ంది. పర్పంచంలో ఎనెన్నోన్ బాధలు ఉనాన్యి. వాటితో పోలిసేత్ నా బాధ ఎంతో 
చినన్ది. ఇతరుల బాధలు చూసూత్, నేను నా బాధను మరచిపోయాను అంటునాన్డు కవి. 

పేర్మలో వైఫలయ్ం చెందిన వాడు పేర్మలో విలపిసూత్ పాడే హీరో విషాద గీతం వింటూ దానితో సప్ందిసాత్డు. హీరో బాధను 
అనుభవిసాత్డు. తదావ్రా తన బాధను పర్కాష్ళన చేసుకుంటాడు. దీనిన్ ‘empathetic  concern‘ అంటారు అంటే ఇతరుల బాధతో సహ 
అనుభూతి చెందుతూ లేక బాధను మరిచిపోవటం అనన్మాట. దీనోల్నే మరోరకం నిజంగా బాధలు ఏమీ లేకునాన్, పాటలోని బాధతో 
సహానుభూతి చెందటం దావ్రా పొందలేని అనుభూతిని అనుభవిసూత్ ఒకరకమైన సంతృపిత్నీ, ఆనందానీన్ అనుభవిసాత్డు వయ్కిత్. ఇందుకు 
కారణం 'నూయ్రో సైనస్' వివరిసుత్ంది. విషాద గీతాలు వయ్కుత్లలో పోర్లాకిట్క హారోమ్న ఉతప్తిత్కి దారి తీసుత్ంది. ఈ పోర్లాకిట్క  హారోమ్న విషాదం 
నుంచి ఉపశమనం కలిగిసుత్ంది. శరీరానిన్ బాధను అనుభవించేందుకు సిదధ్ం చేసుత్త్ంది. ఎపుప్డయితే ఆ ఊహించిన విషాదకరమయిన 
సంఘటన అనుభవానికిరాదో, అపుప్డు శరీరంలో ఆనందానిన్ కలిగించే రసాయనాలు మిగిలిపోతాయి. వాటివలల్ ఆనందం కలుగుతుంది. 
అందుకే 'హృదయం పగలని'వాడు కూడా 'ఎక దిల కే టుకేడ్ హజార హువే' అని రఫీ పాడగానే తన హృదయం వెయియ్ వకక్లయిన బాధను 
అనుభవించి సంతోషిసాత్డు. ఒంటరితనం అంటే భయపడేవాడు కూడా ' ముఝ కొ ఇస రాత కి తనాయ్యి మే అవాజ నకో ' అనే ముకేష 
విషాద గీతానిన్ విని ముడుచుకుపోతాడు.  ఆనందిసాత్డు. 

ఈ విషయంపై జరిగిన పరిశోధనల ఫలితాలను 'సైకాలజీ టుడే' అనన్ పతిర్కలో శాసత్రవేతత్లు 2015లో పర్చురించారు. విషాద 
సంగీతానికి మనుషుల సప్ందించటానికి మొతత్ం ఆరు కారణాలను వారు సూచించారు. 

గతం జాఞ్పకాలు: పర్తివయ్కీత్ ఏదో ఓ సమయంలో ఆకరిష్తుడవుతాడు. సతరీ అయితే పురుషుడి వైపు, పురుషుడు అయితే సతరీ వైపు. కానీ ఈ 
ఆకరష్ణ అంతకుమించి ఎదగదు. మనుషులు ఎదుగుతారు. కానీ ఆ ఆకరష్ణ కలిగించిన సప్ందనలు మాతర్ం మెదడు పొరలోల్ భదర్ంగా 
ఉంటాయి. ఆ జాఞ్పకాలను జాగృతం చేసే సంగీతం వినిపించినపుప్డు జాగృతమయిన తీపి జాఞ్పకాలు తీయని బాధను కలిగిసాత్యి. వాటిని 
గురుత్ చేసుకోవటమే ఒక అందమైన అనుభవం. 

పర్కాష్ళన: సంగీతం వలల్ కలిగిన సప్ందనలు, అనుభవానికి రాని విషాదానిన్ అనుభవానికి తేవటం వలల్ వయ్కిత్లో ఉతేత్జానిన్ కలిగిసాత్యి. 
దాంతో అతడిలోని నిరాశలు, నిసప్ృహలు అనీన్ ఈ ఉతేత్జంలో కొటుట్కుపోతాయి. సంగీతం మాధురాయ్నికి కంటనీరు పొంగుతుంది. ఆ 
పర్వహించే నీటిలో లేని బాధలు కొటుట్కుపోతాయి.  

పొర్లాకిట్న, సహానుభూతి వంటి వాటి గురించి ముందే చరిచ్ంచాం. 
సంగీతం వలల్ మెదడులోని అనిన్ భాగాలు  సప్ందిసాత్యి. సాహితయ్ం సృజించిన దృశాయ్లు ఆ సప్ందనకొక రూపం కలిప్సాత్యి. ఇది 

వయ్కిత్ 'మూడ'ను సిథ్రపరుసుత్ంది. 
సంగీతం ఒక సేన్హితుడిలాంటిది. ముఖయ్ంగా, పాటలలోని భావాలు ఒక సేన్హితుడు తన వేదనను వినిపిసుత్నన్టుట్ంటాయి. కొనిన్ 

భావాలు మన మనసుస్లోల్ని భావాలను పర్తిబింబిసాత్యి. ఇంకొనిన్ పాటలు మనలిన్ మరో లోకానికి తీసుకు వెళిల్లేని అనుభూతులను 
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కలిగిసాత్యి. నిదార్ణమై ఉనన్ నిరాశను, ఆశలను తటిట్లేపుతాయి. అంటే ఒక మాయసేన్హితుడిలాగా Virtual friendలాగా 
పర్వరిత్సుత్ందనన్మాట సంగీతం. 

ఇటీవలి కాలంలో ఒంటరితనం, నిరాశ నిసప్ృహలు అధికమై వయ్కుత్లు 'ఆతమ్హతయ్'లకు పాలప్డుతునాన్రు. వారికి 
తెలియనిదేమిటంటే, వారి బాధలను మరపించి, కనీన్రు తుడిచి, ఆతమ్సైథ్రాయ్నిన్చిచ్ జీవిత కాంక్షను రగిలించే సంగీతం దగగ్రలోనే ఉందనన్ 
విషయం మరచిపోతారు. నిజానికి ఏ వయ్కీత్ మరో వయ్కిత్కి సంపూరణ్మైన సేన్హానిన్ ఇవవ్లేడంటారు. మనిషికి అసలైన సేన్హితులు, పుసత్కాలు, 
సంగీతం మాతర్మే. అదీ విషాద సంగీతం ఇంకా ఎకుక్వ. అందుకే music therapy ఒక శాసత్రంలా  ఎదుగుతోంది. సాహితయ్ం, సంగీతం 
వెంట ఉంటే పర్పంచం అదృశయ్మయినా వయ్కిత్ ఒంటరివాడు కాడు అంటారు. సాహితయ్ం, సంగీతం కలగలసిన పాటలు అందుకే ఎంత 
విషాదవంతమయితే అంత ఆనందానీన్, సంతోషానీన్ కలిగిసాత్యి. ఇందుకు చకక్ని ఉదాహరణ 'కహీ దూర జబ దిన ఢల జాయే.' 

పాట పలల్వి ఇనిన్ ఆలోచనలు కలిగిసేత్, చరణాలు ఇంకెనిన్ ఆలోచనల సముదార్లను కలిగిసాత్యో? ఎందుకంటే, ఇంతవరకూ మనం 
పాటలోని సాహితాయ్నిన్  పర్సాత్వించుకునాన్ం. ఇక సంగీతం గురించి చరిచ్సేత్ ఎనెన్నిన్ అనంత సముదార్లు పెలుల్బుకుతాయో! 

 
(మరినిన్ పాటలు వచేచ్ నెలలో)   

Post your comments 

https://koumudi.net/comments/january_2018/jan18_MusicalMusings_comments.htm

