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 పరబ్త కే ఉస పార 
పరబ్త కే ఇస పార 
గూంజ ఉఠీ ఛమ ఛమ ఛమ 
మెరీ పాయల కీ ఝన కార. 

హిందీ సినీ పర్పంచంలో సంగీతం పార్ధానయ్ం కోలోప్యి డిషుయ్ం డిషుయ్ంల నడుమ రిలీఫ కోసం వినిపించే 'శబద్ం'లా మారుతునన్ 
తరుణంలో ఎడారిలో ఒయాసిసుస్లా మండుటెండలోల్ చలల్ని వరష్ంలా, ఎండి మోడయిన చెటుట్ శాఖల అంచున పచచ్గా కనిపించే లేత 
చివురింపులా 'మూయ్జికల హిట'గా నిలచిన సినిమా 'సర గమ'. 'సర గమ'  'సిరిసిరిమువవ్’గా సూపర హిట అయిన తెలుగు సినిమా. దరశ్కుడు 
విశవ్నాథ కెరీర కు ఊపునిచిచ్న సినిమా. అంతవరకూ చకక్ని దరశ్కుడిగా మాతర్మే పేరునన విశవ్నాథ అతుయ్తత్మ సినిమా దరశ్కుడిగా పేరు 
సంపాదించిపెటిట్న సినిమా 'సిరిసిరిమువవ్'. 

సినీ సంగీతానిన్ గమనిసేత్ పర్తి అయిదేళల్కూ సినీ సంగీతం టెర్ండ మారటం కనిపిసుత్ంది. ఒక పర్తిభావంతుడయిన సంగీత దరశ్కుడి 
అతుయ్తత్మ సృజనాతమ్క పర్దరశ్న కాలం కూడా దాదాపుగా అయిదు సంవతస్రాలే. ఆ అయిదు సంవతస్రాల కాలం తరువాత ఎంత లేదనాన్ 
అతని సృజనలో  పదును తగుగ్తుంది. ఈలోగా మరో కొతత్ సంగీత దరశ్కుడు రంగపర్వేశం చేసాత్డు. సంగీతం టెర్ండ మారుతుంది. అందుకే 
సాధారణంగా ఒక సంగీత దరశ్కుడి ఉచచ్దశ అయిదు, పదేళళ్ నడుమ ఉంటుంది. అయితే కొందరు సంగీత దరశ్కులు ఈ టెర్ండ లతో 
సంబంధం లేకుండా 'హిట' సంగీతానిన్ చిరకాలం అందిసాత్రు. వారికి అయిదు, పదేళల్ పరిమితి వరిత్ంచదు. వీరు టెర్ండ సెటట్రుల్ కారు.  టెర్ండ 
సెటట్రల్ను అధిగమించిపోయేవారు వీరు. అంతేకాదు, ఇతరుల టెర్ండ ను అనుసరిసూత్ కూడా తమ మూలాలను మరచిపోకుండా, తమ 
పర్తేయ్కతను నిలుపుకుంటారు. తెలుగులో మహదేవన, హిందీలో లకీష్కాంత పాయ్రేలాల లు ఇలాంటి సంగీత  దరశ్కులు. 

కె.వి. మహదేవన 1942లో సినీ రంగంలోకి పర్వేశించాడు. అపప్టినుంచి 1993వరకూ అంటే అయిదు దశాబాద్లుగా, దాదాపుగా 
ఆరువందల సినిమాలకు సంగీత దరశ్కతవ్ం వహించాడు. పలు సూపర హిట గీతాలను సృజించాడు. కానీ ఆయన ఎనన్డూ టెర్ండ సెటర 
కాడు. ఇతరులు సృజించిన టెర్ండ లో వారిని మించి సంగీతానిన్ సృజిసూత్ కూడా తన పర్తేయ్కతను కోలోప్కండా సినీగీతాలను సృజిసూత్ 
వచాచ్డు. ఓవైపు సామానుయ్లను ఉతేత్జపరిచే గీతాలను సృజిసూత్ కూడా పండితులను, పామరులను ఉరూర్తలూగించే సంగీతానిన్ సృజించాడు 
మహదేవన. 

లకీష్కాంత పాయ్రేలాల లు 1963లో సినీరంగ పర్వేశం చేశారు. అపప్టినుంచి 1998లో లకీష్కాంత మరణించేవరకూ అంటే 45 
ఏళుల్, 750 సినిమాలకు సంగీత దరశ్కతవ్ం వహించారు. వారు కెరీరు ఆరంభించినపుప్డు హిందీ సినీ పర్పంచంలో శంకర జై కిషన శకం 
నడుసోత్ంది. లకీష్ పాయ్రేలు శంకర జై కిషన అనుకరణకారులుగా తెరపైకి వచాచ్రు. శంకర జై కిషన లాంటి సంగీతానికి తమదైన పర్తేయ్కతను 
జోడించి మెపిప్ంచారు. శంకర జైకిషన ను దాటిపోయారు. ఒక దశలో శంకర జైకిషన బాణీలు లకీష్ పాయ్రేల బాణీలుగా అనిపించేంతగా 
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ఎదిగారు లకీష్పాయ్రే. ఈలోగా ఆరీడ్ బరమ్న టెర్ండ వచిచ్ంది. తరువాత అమితాబ ఎదుగుదల సినీసంగీతానిన్ పకక్కి నెటేట్సింది. అటుతరువాత 
బపీప్లహరి 'డిసోక్ టెర్ండ' వచిచ్ంది. తరువాత 'నదీం - శర్వణ', ‘ఏ.ఆర. రహమాన’ ఇలా కొతత్ కొతత్ సంగీత దరశ్కులు తెరపైకి వసూత్ నిపుప్లు 
చిముమ్కుంటూ నింగికి ఎగసారు. తరువాత నెతుత్రు కకుక్కుంటూ నేలకు రాలారు. కానీ లకీష్పాయ్రే తమ ధోరణిలో టెర్ండ ను అనుకరిసూత్, 
అవకాశం దొరికినపుడు తమ పర్తేయ్కతను పర్దరిశ్సూత్ ముందుకు సాగిపోయారు తపప్ ఆగలేదు. అలవలేదు. తమదంటూ ఓ పర్తేయ్క టెర్ండ 
సెట చేయలేదు. అందుకే తెలుగులో సాలూరి రాజేశవ్రరావు, చకర్వరిత్లాల్ మహదేవన పేరు పర్తేయ్కంగా చెపప్రు. అలాగే హిందీలో నౌషాద, 
ఆరీడ్బరమ్న లలా లకీష్పాయ్రేను పర్తేయ్కంగా పర్సాత్వించరు. 'సిరిసిరిమువవ్' సినిమాకు తెలుగులో మహదేవన, హిందీలో 'సర గమ'కు లకీష్పాయ్రే 
సంగీత దరశ్కులు. 

నిజానికి ఆ కాలంలో విశవ్నాథ కు నచేచ్రీతిలో శాసతరీయ సంగీతానిన్, పాపులర గీతంగా మలచగల ఏకైక సంగీత దరశ్కులు 
'లకీష్పాయ్రే' కాబటిట్ విశవ్నాథ 'సిరిసిరిమువవ్'ను హిందీలో రీమేక చేసుత్నన్పుప్డు 'లకీష్పాయ్రే'ను సంగీత దరశ్కులుగా ఎనున్కోవటం తపప్నిసరి. 
ఆ కాలంలో ఆరీడ్బరమ్న విచితర్ శబద్ సృషిట్పై పెటిట్న ధాయ్స మెలోడీపై పెటట్టంలేదు. కళాయ్ణ జీ ఆనంద జీల సృజనాతమ్క సర్వంతి ఇంకిపోతోంది. 
బపీప్లహరి అపుప్డపుప్డే తెరపైకి వసుత్నాన్డు. తనదైన ముదర్ సినీ సంగీతంపై వేసేందుకు ఇంకా సమయం ఉంది. దాంతో శాసతరీయ సంగీతంపై 
పటుట్వునన్ లకీష్పాయ్రేను 'సర గమ' సంగీత దరశ్కులుగా ఎనున్కునాన్డు విశవ్నాథ. 

'పరబ్త కే ఉస పార ' పాటకు సమానమైన పాట తెలుగులో అతయ్దుభ్తమైన పాట 
ఝుమమ్ంది నాదం, సై అంది పాదం 
తనువూగింది ఈ వేళ, చెలరేగింది ఒక రాసలీల. 

ఒకక్సారి సినీపాటల రచయితల పర్పంచానిన్ పరికించి చూసేత్ వేటూరిలాంటి గేయరచయిత మరొకరు లేరనన్ విషయం సప్షట్ం 
అవుతుంది. వేటూరికి మజూర్హ సులాత్న పురి దగగ్రగా వసాత్డు. కానీ, మజూర్హ తన అరవైఏళల్ పైన గేయ రచనా జీవితంలో ఒకక్ అశీల్లమైన 
పాటకూడా రాయలేదు. Non Sensical పాటలను కూడా  Most sensibleగా సృజించే గేయరచయత మజూర్హ. ఇందుకు భినన్ంగా 
వేటూరి అనిన్రకాలు అంటే ఎనిన్ రకాలునాన్యో అనిన్ రకాల పాటలనూ అంతే నిజాయితీగా గొపప్గా రాశాడు. 

సిరిసిరిమువవ్లో నాయిక మూగ అమామ్యి. దాంతో 'నృతయ్ం' ఆమె భాష అవుతుంది. ఇంటోల్ వారికి ఆమె నృతయ్ం ఇషట్ం ఉండదు. 
మనసులో మాట చెపుప్కునేందుకు ఆమెకు డపుప్ వాయించే నాయకుడు తపప్ మరెవరు ఉండరు. దాంతో ఆమె 'కల'లో ఆమె నృతాయ్నికి 
నాయకుడు డపుప్ వాయించటం సావ్భావికం. గేయ రచయిత పర్తిభ ఎకక్డ తెలుసుత్ందంటే ఒక మామూలు సనిన్వేశానిన్ తన గేయరచన 
పర్తిభతో ఒక అలౌకికమైన ఆనందానుభూతిని కలిగించే రీతిలో మలచటం. 

నాయిక మూగది. మాటాల్డలేదు. కాబటిట్ నాయకుడిని పిలవలేదు. ఆమె భాష గజెజ్ల శబద్ం. అందుకే ఝుమమ్ది నాదం. సై అంది 
పాదం అని సూచిసోత్ంది. 

పాట బాణీని మోహనం, రేవతి రాగాల రాగమాలికగా సృజించాడు మహదేవన. అంటే రాగానిన్ ఎంచుకోవటంలోనే శోర్తలను 
మోహింపచేశాడనన్మాట. అందుకే పాట ఒక రకమైన తనమ్యతావ్నిన్ కలిగిసుత్ంది. సుశీల పాట ఆరంభించటంతోటే ఝుమమ్నన్ నాదంతోటే 
ఝలుల్మంటుంది గుండె. దాంతో నాయిక పాదం 'సై' అంటుంది. శోర్త గుండె 'ఆహా' అంటుంది. ఇక తనువు ఊగటం సావ్భావికం. ఆధునిక 
సంగీతం తనువును ఊపుతుంది. మనసుస్ను సృశించలేదు. కానీ మధురమైన సంగీతం మనసుస్ను ఊపుతుంది. దాంతో తనువూ ఊగక 
తపప్దు. 
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మన డోలే మెర తన డోలే 
మెర దిల కా గయా కరారే రే 
 కౌన బజాయే బాసురియా 

నాగిన సినిమాలో దేశానిన్ సమోమ్హితం చేసిన మధురమైన పాట ఇది. నాయకుడు 'బాసురి' అంటే వేణువు. కానీ సినిమాలో 
నాయకుడు వేణువులాంటి వాయిదాయ్నిన్ ఊదటం దావ్రా పాములను వశీకృతం చేసుకుంటాడు. అతని వేణునాదం విని నాయిక మనసూగింది. 
తనువూగింది. ఆమె హృదయంపై ఆమె పటుట్కోలోప్యి వివశ అయింది. పరవశమయింది. కాబటిట్ మనసుస్ ఊగితే తనువు ఊగటం తపప్దు. 
తనువు, మనసు ఊగితే మైకంలాంటి పరవశం కర్మమ్టం తపప్దు. కాబటిట్ ఝమమ్నన్నాదంతో సై అనన్ పాదం జతగూడితే తనువూగటం 
సావ్భావికం. అయితే, ఇకక్డ నాయిక నాయకుడితో కలసి నృతయ్ం చేసోత్ంది.  'రాసలీల ' మాధురాయ్నిన్ సూచిసుత్ంది. అలౌకికమైన ఆనందానిన్ 
సూచిసుత్ంది. శృంగారానిన్ సూచిసుత్ంది. నాయిక మనసుస్లో తన పర్మేయం లేకుండా, అలాంటి భావన నిదార్ణ సిథ్తిలో ఉందనన్ గర్హింపు  
లేకుండా నాయకుడి పటల్ నిగూఢంగా ఉనన్ శృంగార భావనను అతయ్ంత సునిన్తంగా సూచిసుత్ంది 'రాసలీల' అనన్ పదం. ఇదీ వేటూరి 
సృజించిన పలల్వి. అతయ్దుభ్తం. ఎంతో మారిమ్కంగా, ఔచితీవంతంగా నాయిక మనసులో నిగుఢంగా ఉనన్ భాననను, అతయ్ంత 
సంసాక్రవంతంగా పర్కటించాడు గేయరచయిత. 

నిజానికి ఈ పలల్వి మీదనే ఒక వాయ్సం రాయవచుచ్. ఒక సనిన్వేశానిన్ గేయరచయిత, ఏ రకంగా శోర్త కానీ, పేర్క్షకుడు కానీ 
గమనించకుండానే వారిని సనిన్వేశంలో తనమ్యం చేయగలడో అతయ్దుభ్తంగా పర్దరిశ్సుత్ందీ పలల్వి. నాయికకు మాట రాదు. కాబటిట్ ఆమె 
సౌంజఞ్లదావ్రానే తన భావాలను తెలపగలదు. ఆమె పాదం కదలిక ఆమె సౌంజఞ్. 'ఝుమమ్ంది నాదం, సై అంది పాదం ' అనటం వెనుక ఇంత 
ఆలోచన ఉంది. నృతయ్ం ఒక భాష. నరిత్ంచే సమయంలో నరత్కి కదలికలు, ముదర్లు, హావభావాలు మౌనంగా నరత్కి మనసుస్లోని భావాలను 
పర్తిబింబిసాత్యి. ఎదుటి మనిషితో కముయ్నికేట చేసాత్యి. నాదం, పాదం నడుమ ఉనన్ సంబంధం ఇది. ఈ నృతయ్ భాషను అరధ్ం చేసుకోలేని 
వారికోసం సాహితయ్ం అవసరం తపప్, నృతాయ్నికి సాహితయ్ం అవసరంలేదు. అందుకే నాయిక నాదం, పాదంతో తన మనసుస్లోని మాటను 
చెపప్టం పార్రంభించింది. 

ఇదే హిందీలోకి మారేటపప్టికి ఔచితాయ్నిన్, సునిన్తతావ్నీన్ కోలోప్యింది.  
పరబ్త కే ఉస పార, పరబ్త కే ఇస పార 
గూంజ ఉఠీ చమ చమ చమ 
మెరీ పాయల కీ ఝున కార 

మాటలు రాని తెలుగు నాయిక తన నృతయ్ం దావ్రా భావానిన్ వయ్కత్ పరుసాత్నంటూంటే, మాటలురాని హిందీ నాయిక, పరవ్తానికి ఆ 
వైపున, ఈ వైపున తన గజెజ్ల గలగల వినిపిసోత్ందంటోంది. తెలుగు పాటలోని సునిన్తతవ్ం, మాధురయ్ం, ఔచితయ్ం లాలితయ్ం హిందీ పాటలో 
అదృశయ్మైపోయాయి. ఆనంద బకీష్ రచించిన హిందీపాటలో 'భావం' మారిపోయింది. 

తెలుగులో నాయిక తన మనసులో సుళుల్ తిరుగుతూనాన్ పైకి వయ్కత్పరచలేని సునిన్తమైన భానలను  తన కలలోని గానందావ్రా అతి 
సుందరంగా అతి మృదువైన పదాలతో వయ్కత్పరుసూత్ంటే, హిందీలో నాయిక పరవ్తానికి రెండువైపుల చమ చమ అంటూ తన మువవ్లు 
మోర్గుతునాన్యని ఢంకా   బజాయించి చెపోత్ంది. సునిన్తతవ్ం దరిదాపులకు రాదు. లతా మగేషక్ర తేనెలూరే సవ్రం పాట మాధురాయ్నిన్ పెంచి 
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తీపిగా చేసుత్ంది. కానీ లత, రఫీల సవ్రాలు, లకీష్ పాయ్రే బాణీల మాయాజాలానిన్ తొలగించి చూసేత్ తెలుగు పాటముందు, ముఖయ్ంగా పాటలో 
పదాల లాలితయ్ం, భావం, ఔచితయ్ం వంటి విషయాలోల్ హిందీ పాట తేలిపోతుంది. 

ఎదలోని సొదలా, ఎలదేటి రొదలా 
కదిలేటి నదిలా, కలల వరదలా 
చలిత లలిత పద కలిత కవిత లత, సరిగమ పలికించగా 
సవ్ర మధురిమ లొలికించగా 
సిరిసిరి మువవ్లు పులకించగా… 

తెలుగులో వేటూరి పాట రాశాడు అనటం కనాన్ మృదుమధురమైన, అతయ్ంత సునిన్తమైన లలితమైన కవితను సృజించాడనవచుచ్. 
ఏమి  పదాలు! ఏమి భావం. గమనిసేత్, పలల్వినీ, చరణానీన్ దివ్తావ్క్షరాలు లేని పదాలతో నింపేశాడు.  ఒకక్ ఝుమమ్ందిలో 'మమ్', 
సిరిసిరిమువవ్లులో 'వవ్' తపప్. అవికూడా ఆయాసాథ్నాలోల్ గేయానిన్ మధురమయం చేసాత్యి కాబటిట్ వాడాడు తపప్ దివ్తాక్షరాలు లేక 
లాలితాయ్నిన్ తేనెలాగా నింపుకునన్ తీయనైన కవిత ఇది. మంచినీటి పర్వాహంలాంటి సవ్చఛ్మైన కవిత  ఇది. అంత మృదుమధురం ఆమె 
మనసులోని భావం. ఈ పాటలోని పదాల పర్వాహ వేగంలో పరవశించి, మైమరచిపోయి, ఆనంద పర్వాహంలో కొటుట్కుని పోతాం. 
మామూలు ఆనందం కాదిది. బర్హామ్నందం. అలౌకికానందం. అతుయ్తత్మ సాహితయ్ం. సరసవ్తీదేవికి అంజలి ఘటించటం అనన్ది అనుభవానికి 
వసుత్ంది. సినీ సందరభ్ంలోని ఔచితయ్ం పాటిసూత్  నాయిక ఉతత్మ వయ్కిత్తావ్నికి భంగం కలగకుండా, అతి సునిన్తమైన భావానిన్ పర్దరిశ్సూత్, 
నాయికలో అసప్షట్ంగా, ఉనన్ శృంగార భావనల సవ్రూపానిన్ అంతే నిగూఢంగా పర్దరిశ్సూత్, దాని పర్సకేత్ లేకుండా, ఆనందపు సవ్రగ్పుటంచుల 
వరకూ అతయ్ంత సులభంగా తన పదాల మాయాజాలంలో పటుట్కుని లాకుక్పోతాడు వేటూరి.  

    ఆమె ముగధ్. ఆమెలోని శృంగార భావనలకు నిరిద్షట్మైన సవ్రూపంలేదు. సప్షట్మైన లక్షయ్ం లేదు. నాయకుడి పటల్ ఎలాంటి 
భావనలు ఆమెలో జాగృతం కాలేదు. ఒక యువతి హృదయంలో చెలరేగే అసప్షట్మైన అలజడి సవ్రూపం పర్దరిశ్సోత్ంది చరణం. ఆమె 
హృదయంలో చెలరేగుతునన్ ఒక భావం. అది ఎలాంటిదంటే తేనెటీగ గానం లాంటిది. కదిలేటి నది వేగం కల భావన. అదొక కలల వరద. 
చలిత లలిత పద..లలితమైన ఆమెపాదాలు చలనం వలల్ సృజించిన కవిత లత ఇది. మామూలు కవిత కాదది. ఆమె నృతయ్ంవలల్ కలిగిన 
భావాలను పొదుగుకునన్ కవితలత అది.  మృదువైన పదాల కదలికను పర్తిఫలించే కవిత వలల్ ఎగసిన హృదయ రొద వరద వేగం అది. 
ఎగసిన హృదయం పలికే సరిగమల నాదం అది. సవ్రమధురిమలు ఒలికిసుత్ంది. అబబ్బబ్.. ఇది సినిమా పాటనా? మహాదుభ్తమైన భావ 
కవితవ్మా? లలితమైన ఒకొక్కక్ పదం పలుకుతుంటేనే హృదయం ఆనంద మందిరపు ఒకోక్ మెటుట్ ఎకుక్తూ సిరిసిరిమువవ్లు 
పులకరించినటుట్ ఉతక్ృషట్మైన ఆనందానుభూతితో ఆతమ్ పులకరిసుత్ంది. ఇకక్డ నాయిక 'ఎదలోని రొద' కవి సప్షట్ంగా చెపప్టంలేదు. ఒక 
మాటాల్డలేని మూగయువతి హృదయం, పురివిపిప్ సేవ్చచ్గా నరిత్సుత్నన్ అతయ్ంత మధురమైన సందరభ్ం ఇది. తనలో చెలరేగే సంచలన 
సవ్రూపం అరధ్ం కాకునాన్ దాని తాలూకు మాధురాయ్నిన్ తన నృతయ్ందావ్రా వయ్కత్పరుసుత్నన్ హృదయనాదానికి పదాల రూపం ఇది. ఒక వయ్కిత్ 
అంతరంగ భావతరంగ సంచలన ధవ్ని ఇది. 

ముఖ పె పడీ హై కబ సే చుప కీ ఇక జంజీర 
మందిర మే చుప చాప ఖడీ ధీ మై బన కే తసీవ్ర 
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తెలుగులో వేటూరి నిగూఢంగా, మారిమ్కంగా, సూచయ్పార్యంగా పర్దరిశ్ంచిన భావానిన్ హిందీలో ఆనంద బకీష్ సప్షట్ంగా 
పర్దరిశ్ంచాడు. ఎపప్టినుంచో ఆమె మాటను నిశశ్బద్పు సంకెళుల్ కటిట్ బంధించి ఉంచాయి. ఆమె మందిరంలో నిశశ్బద్ంగా నిలచిన ఒక 
విగర్హంలా నిలచి ఉంది. తెలుగులోని ఎలదేటి రొదలు, కదిలేటి నదులు అదృశయ్ం అయిపోయాయి. ఆమె ఇనాన్ళూల్ తన భావానిన్ 
వయ్కత్పరచలేక మౌనంగా ఉంది. సందరోభ్చితంగా ఉంది. 'చుప కే  జంజీర' అనన్ది చకక్ని పర్యోగం. అయితే ఇకక్డే నాయకుడు 
రంగపర్వేశం చేసాత్డు.  

ఆ చల గా, మై సాథ తేరే 
ఛేడ దియే హై సరసవ్తీ దేవినే తార సితార 

'నేను నీ వెంట ఉనాన్ను. గొంతు విపిప్ సేవ్చఛ్గా గానం చెయియ్. సరసవ్తీదేవి సితార ను శృతి చూసుకుంది. ఇక గానం చెయియ్' 
అంటునాన్డు నాయకుడు. రఫీ అతయ్ంత ఆవేశంతో, ఆనందంతో ఉచఛ్ సవ్రంతో పాడటం పాట విలువను పెంచుతుంది. కానీ ఇది 
అనౌచితయ్ం. అంతవరకు నాయకుడు నాయిక వెంట ఉండి సానుభూతి చూపిసాత్డు తపప్ 'నేనునాన్ను నీకు' అనడు. అలా అంటాడనన్ భావన 
కానీ విశావ్సం కానీ నాయికలో కలగలేదు. ఇకక్డ నాయకుడు ఆమెని 'పాడ'మంటునాన్డు. కానీ ఆమె 'ఆడతానంటోంది. ఆమె మువవ్ల 
సవవ్డి అనిన్ దిశలలో పర్తిధవ్నిసోత్ంది అనన్ది. పైగా ఆమె మాటలు రానిది. నృతయ్ం దావ్రానే తన భావానిన్ పర్దరిశ్ంచగలదు. 'సరసవ్తి వీణ 
శృతి చూసుకుంది ఇక పాడు' అనటం కవితవ్ంగా బాగునాన్, సందరభ్ం పర్కారం అనౌచితయ్ం. ఎందుకంటే నాయకుడు ఇలా అని 'పరవ్త నే 
ఇస పార' అని పలల్విని అందుకుంటాడు. పలల్వి నృతాయ్నికి సంబంధించినది. చరణం గానానికి సంబంధించినది. అయితే పాట మాధురయ్ం, 
రఫీ  లతాల గానం అనిన్టినీ విసమ్రించేటుట్ చేసుత్ంది. సాహితయ్ పరంగా, తెలుగు భాషలో లలితమైన పదాలను సకర్మంగా వాడితే పదాల 
కలయిక మెటుల్గా బర్హామ్నందానుభూతిని అనుబవించేటుట్ చేయగలిగే గొపప్తనానిన్ చూపిసుత్ంది తెలుగు పాట. 

నటరాజ పేర్యసి, నటనాల ఊరవ్శీ 
నటియించు నీవని తెలిసీ 
ఆకాశమై పొంగె ఆవేశం, కైలాసమే వంగె నీకోసం. 

అదుభ్తం. తెలుగుపాట 'నటనం' నుంచి వైదొలగటంలేదు. నటరాజ పేర్యసి, నటనాల ఊరవ్శీ, పార్ణానిన్ లాగేసే అదుభ్తమైన 
పదపర్యోగాలు, 'ఆకాశమై పొంగె ఆవేశం' దగగ్ర ఊపిరి బిగబడితే 'కైలాసమే వొంగె నీకోసం' అనగానే ఒక దీరఘ్మైన నిటూట్రుప్ 
వెలువడుతుంది. శివుడు నటరాజు. ఆమె నటరాజ పేర్యసి. ఆమె నటనం కోసం కైలాసం భువిపైకి వంగటం అదుభ్తమైన ఊహ. 
ఔచితీమంతమైన ఊహ. అంతేకాదు కళదావ్రా మనిషి దైవం సాథ్యికి ఎదుగుతాడు (ఆకాశం పొంగె ఆవేశం), కళ భగవంతుని భూమిపై 
పర్తిషిట్సుత్ంది. (కైలాసమే వంగె నీకోసం) అనన్ భారతీయ కళాతతాత్వ్నిన్ అతి మారిమ్కంగా, పర్దరిశ్సుత్ంది ఈ చరణం. పలల్విలోని 'రాసలీల'లోని 
శృంగార భావానిన్ ఇకక్డి ఆధాయ్తిమ్క భావనతో కలిపి చూసేత్ రాసలీలలోని ఆధాయ్తమ్కత సప్షట్మౌతుంది. నృతయ్ం భగవంతుడి అరచ్న అనన్ 
భావన బోధపడుతుంది. 

నరత్నమే శివకవచం చం 
నటరాజ పాద సుమరజం జం 
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అంటాడు వేటూరి 'నాదవినోదం, నాటయ్విలాసం, పరమ సుఖము, పరము' అనన్ సాగరసంగమం పాటలో. ఆ పాటకు 
పర్తిపాదనలాంటిది ఈ పాట. సినీమా పాటలకు సాహితయ్ గంధం పూయటమే కాదు ఆధాయ్తిమ్క శిఖరారోహణకు సోపానాలుగా నిరిమ్ంచటం 
వేటూరి పాటలలో కనిపిసుత్ంది. దివ్తావ్క్షరాల పార్ధానయ్ం కల తెలుగు భాషలో దివ్తావ్క్షరాలను అతి తకుక్వగా వాడుతూ లలిత పదాలతో 
అలవోకగా ఆకాశపుటంచులకు ఎగరేసుకుపోవటం వేటూరి పాటలలో కనిపిసుత్ంది. 

గం ఎక చిటీట్ జిస మే ఖుషియోంకా సందేశ 
గీత తభీ మన సే ఉఠ తాహై జబ లగీత్ హై థేస 

బాధ అనేది సుఖసందేశానిన్ మోసుకు వచేచ్ చీటీలాంటిది. మనసుస్కు గాయం కలిగినపుప్డే హృదయంలోంచి గీతం వెలువడుతుంది 
.దుఃఖంలోంచే సృజన వెలువడుతుందనన్ సతాయ్నిన్ చెపుత్ంది. కానీ ఇకక్డ కూడా నాయకుడు పాట గురించే పర్సాత్విసుత్నాన్డు. నృతయ్ం పర్సకిత్ 
పలల్వికే వదిలేసింది పాట.  

ఆ చల గా మై సాథ తేరే 
లయే న టూటే, తాల న ఛూటే ఛూటే  యే సంసార. 

నీ వెంట నేనునాన్ను. నువువ్ పాడు. లయ చెదరదుద్, తాళం తపప్వదుద్, ఈ పర్పంచం దూరమైనా ఫరవాలేదు అంటునాన్డు 
నాయకుడు. సందరభ్ం ఒకటే అయినా 'కవి' హృదయం రెండు పాటలోల్నూ భినన్ం. సంసక్ృతి భాష, వయ్కిత్తవ్ం వంటి విషయాలు ఒకే 
సందరభ్ంలో వయ్కుత్లు వేరేవ్రుగా పర్తిసప్ందిసాత్రనన్ సతాయ్నికి ఈ రెండు పాటలు చకక్టి నిదరశ్నం. హిందీ గేయరచన పర్పంచం ఎంతగా 
భరత వాయ్స లాంటి కవిలేని లోటును అనుభవిసోత్ందో  పర్దరిశ్సుత్ందీ పాట. అలాగని ఆనంద బకీష్ రచన తకుక్వది కాదు. ఆ కాలంలో వసుత్నన్ 
హిందీ పాటల సాహితయ్ంతో పోలిసేత్ 'సర గమ'లో పాటలు సాహితయ్పరంగా ఉనన్త సాథ్యిలో ఉనాన్యి. కానీ తెలుగు పాటతో పోలిసేత్, తెలుగు 
భాష తెలియని భారతీయ పర్జలు ఎంతగా కోలోప్తునాన్రో అనన్ జాలి కలుగుతుంది. 'వృకాష్లు లేని చోట ఆముదం వృక్షమే ' అనన్టుట్ 'పరబ్త 
కే ఉస పార'నే వారు అదుభ్తమైన పాటగా భావించి 'హిట' చేశారు. వారికి 'ఝుమమ్ంది నాదం' తెలియదు. 

మెరుపుంది నాలో... అది నీ మేని విరుపు 
ఉరుముంది నాలో.. అది నీ మువవ్ పిలుపు 
చినుకు చినుకులో చిందులయలతో 
కురిసింది తొలకరి జలుల్ 
విరిసింది అందాల హరివిలుల్ 
ఈ పొంగులే ఏడురంగులుగా.. 

కవులని చెపుప్కుని, సనామ్నాలు చేసుకుంటూ, వేదికలెకిక్ సాహితయ్ం గురించి ఉపనాయ్సాలిసూత్  సినిమా పాటలను తకుక్వ చేసి 
మాటాల్డే వారంతా వేటూరి పాదధూళిని శిరసుస్న ధరించి ఆయన పాదసేవ చేయాలి. చివరి చరణం చాలు వేటూరిలోని కవితవ్ం విశవ్రూపం 
దరిశ్ంచటానికి. సినీ సందరబ్ పరిధి దాటలేదు. ఔచితయ్ం వదలలేదు. నేలవిడిచి సాము చేయలేదు. పర్బంధ పదబంధాల ఆరాభ్టాలు లేవు. అతి 
లలితమైన పదాలతో కళల్ముందు సపత్వరాణ్ల సుందరమైన దృశాయ్నిన్ పదాలతో చితీర్కరించాడు వేటూరి.మొదటి పాదం ఆమెలో నిబిడీకృతమై 
ఉనన్ శకిత్ని తెలుపుతుంది. రెండవ పాదం నృతయ్ం ఆమెలో జాగృతం చేయగల శకిత్ సవ్రూపానిన్ వివరిసుత్ంది. 'తొలకరి జలుల్ ' అతయ్దుభ్తమైన 
పర్తీక 
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కొతత్గా రెకక్లొచెచ్నా గూటిలోని గువవ్పిలల్కీ 
మెతత్గా రేకు విపెప్నా కొమమ్ చాటూవునన్ కనెన్ మలిల్కీ 

అని సవ్రణ్ కమలంలో 'సిరివెనన్ల సీతారామశాసిత్' పర్తీకాతమ్కంగా  పర్దరిశ్ంచిన భావానికి పర్తీక 'తొలకరి జలుల్' ఆ ఆనందం, 
అనుభూతి మొతత్ం వేటూరి 'తొలకరి జలుల్'లో పొందుపరచాడు. అదీ ఎలాంటి 'తొలకరి జలుల్' 'చినుకు చినుకులో చిందుల లయ ' ... 
అదుభ్తం. ఎంత రమయ్మైన ఊహ. పాట మొతత్ం కవి ఎకక్డా నృతయ్ం' నుంచి పకక్కు తొలగలేదు. నృతయ్ంలోని ఆనందానిన్ వరిణ్ంచాడు. 
నృతయ్ంలో బర్హామ్నందానిన్ పర్దరిశ్ంచాడు. నృతయ్ంలోని ఆధాయ్తమ్కతను వివరించాడు. చివరి చరణంలో పర్కృతికీ నృతాయ్నికీ ఉనన్ 
అనుబంధానిన్, దానిలోని ఆధాయ్తమ్కతను, దైవ సవ్రూపానిన్ సప్షట్ం చేశాడు. 

నమక చమక సహజం జం 
నట పర్కృతీ పాదజం జం 

నటరాజ విగర్హంలో పర్తీకల రూపంలో ఒదిగి ఉనన్ ఆధాయ్తమ్క అరాధ్లను తెలుసుకుంటే వేటూరి పర్దరిశ్ంచిన పర్తీకల పరమారధ్ం 
బోధపడుతుంది. ఒక కవి సినిమా పాట రాశాడంటే 'ఏదో రాశాడ'ని అనుకునే వాళేల్ ఎకుక్వగా ఉనాన్ నిజాయితీగా, తన కవితవ్ పటుతవ్ 
సంపదను సరసవ్తీ పాదాలనలంకరించే పుషప్ంలా మలచి సమరిప్ంచిన వేటూరి పాటలను విశేల్షించటం అంటే భగవంతుడి 'పద రాజీవముల 
చేరు నిరావ్ణ సోపానాల 'అధిరోహణం చేసే తోర్వ వెంట పర్యాణించటమే. 

ఫూల బన గయె ఘుంఘురూ  
ఘుంఘురూ బన గయె ఫూల 
టూట కె పావ మె సబ కలియా 
బిచ గయి బన కర ధూల 
తాధయయ్ తాధయయ్, దేఖో, దేఖో ఝూం కె నాచ ఉఠీ హై 
మేరే అంగ సంగ మస బహార! 

పూవులు మువవ్లయాయ్యి. మువవ్లు పూవులయాయ్యి. నరిత్ంచే పాదాలనుంచి జారిపడి ధూళిలా గాలిలోకి ఎగసాయి. ఆమె నృతయ్ం 
చేసూత్ంటే ఆమె లయకనుగుణంగా ఆమె శరీరమంతా వసంతం చిగురించింది. ఆనంద బకీష్ ఉతత్మ సాథ్యిలో కవితవ్ం గుపిప్సూత్ గేయం 
రచించినా తెలుగుపాటతో పోలిసేత్ సూరుయ్డి ముందు నక్షతర్ంలా వెలతెలబోతుంది. సూరుయ్డు లేనపుప్డు మెరిసే నక్షతర్ంలా తెలుగు తెలియని 
వారిని మురిపిసుత్ంది. కానీ తెలుగు పాట వినన్ తరువాత హిందీ పాటను మెచచ్టం కషట్ం. లకీష్ పాయ్రే సంగీతం, రఫీ, లతల సవ్రాలు, 
ఆనంద బకీష్ సాహితయ్ం ఉతత్మ సాథ్యిలో ఉండి మెపిప్ంచినా కేవలం వేటూరి సాహితయ్ం అనిన్టినీ మరపిసుత్ంది. తెలుగు పాట సాథ్యిని 
అంబరానిన్ చుంబించే ఎతుత్కు ఎదిగిసుత్ంది.  

 
 

(మరినిన్ పాటలు వచేచ్ నెలలో)   
Post your comments 

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

