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పాట ఓ అందమై న పూలతోట ! 

 
''పాట పక్షిలా వ ుండాలి'' - ఆరుద్ర 
 
పాటలో లయ, శ్రు తి రసరమ్య భావనతో సాగితే మ్నసు ఆనందగిండవం చేసుత ంది. పాటకు 
సవరం ప్రధానం. అలాంట ిపాట చిరంజీవిగా శ్రు త హృదయాలలో గుడి టటు కుంటటంది. సినిమ్ా 
పాటను అంత తేలిగాా  తిసివయేాలిిన ప్నిలేదు. సాహితయంలో పాటలనే ప్రక్రుయ 
ప్రజాబాహుళ్యంలో చోటట చేసుక్ోలేనంత వేగంగా ప్రతి నోట ప్రవశంగా సరిగంగసాానాలు 
చేసింది. సినీ పాట. పాట తొలిమ్లి దశలోో  పాట తనద నై బాణిలో వాణలిో అలరించింది. చాలా 
మ్ంది దృష్ిులో సినిపాట సనిావేశ ప్రధానంగా మ్ాతరమే చోటటచసేుకుంది. క్ాని నిజానిక్ర 
సినీపాట సనిావేశ్ానిక్ర మ్ాతరమే ప్రిమితం క్ాకుండా ఎంతో భావుకతతో ఎనోా నిజాలను, 
ఆదరాాలను, మ్ానవ జీవితంలోని మ్ానవతా దృకపధానిా, భక్రతని, రక్రతని, హాసయ, వయంగాయనిా 
యిలా చ ప్ుపకుంటూ పో త  ఎనోా విషయాలను ప్రప్ంచానిక్ర అందించింద.ి అందుకె్ సిని 
అభుయదయకవి అనిశె్టిు  సుబాారావు గారు సినిమ్ా పాటను ఒక విజాా న సరవసవంగా 
అభివరిణంచారు. 
 
సినిమ్ా పాటల తొలి తరం పాటల రచయితను చ పాపలిి వసతత  చందాల కే్సవదాసు (సినిమ్ా 
పాటలకు ఆదుయడు) ద తైా గోపాలం, సదాశివ బరహమ, వీటూర,ి తోలెట ివ ంకటరెడిి , 
అప్పలాచారయ, పింగళి, మ్లాో ద ిరామ్కృషణ  శ్ాసిత ,ి సమ్ుదరా ల(సీనియర్ , జూనియర్ ) శ్రుశ్రు, 
క్ోసరాజు, ఆరుదర, ఆతేరయ, దాశరధ,ి ఆచారయ డా || సి.నారాయణ రెడిి , గోపి తదితరులు 
తమ్తమ్ పాటలతో సినీ సాహితాయనిా సుసంప్నాం చసేారు. ప్రతివారి నోట వారు పాటగా 
ప్లోవించారు. మ్లితరం కవులోో  వటేూరి, సిరివ న ా ల, భాసకరభటో, చందరబో స్,శ్రదాా ల 
అశ్రక తేజ, అనంత శ్రురాం నేట ిపాటకు సరిక్ొతత  నడలు నేరుపతునాారు. 
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ఈ కవులు సినిమ్ా పాటకు మ్ాతరమ ేప్రిమితం క్ాలేదు. అనేక సాహితీ ప్రక్రుయల దావరా 
త లగువారి హృదయాలలో చిరంజీవులు. ఈ సాహితీమ్ూరుత లు. వీర ిపాటలు కే్వలం లొలోయి 
ప్దాలుగా క్ాకుండా ప్రతి పాటలోనూ తమ్ ప్దప్రయోగాల దావరా ప్రతి త లుగువారి 
మ్నసును రంజంప్జసేారు. 
 
పాట అనదేి కే్వలం శబద  ప్రయోగాలకు, సనీావేశ్ాలకు ప్రిమితం క్ాకుండా సామ్ాజకప్రమ ైన 
అంశ్ాలను వాటి ప్రిష్ాకర మ్ారాా లను తమ్ పాట దావరా త లియజయేడం జరిగింది. పాట 
కే్వలం సరదా క్ోసమే క్ాదని పాటను ఒక ఆయుధంగానూ, దివయఔషధంగా 
సమ్యానుకూలంగా ఉప్యోగించడం విశ్ేషం . నిరాశతో సతమ్తమ ైనవాడిని అశ్ావాహ 
దృకపథం కలిగే విధంగా ''అగాధమ్ౌ జలనిధలిోనా ఆణిమ్ుతయమ్ునాటటలే, క్ాలం మ్రుగున 
దాగి సుఖమ్ునాదిలె'' అని శ్రకతప్త  హృదయంతో కలతప్డిన వారిని ఊరడించి ఆశను 
చిగురింప్జేసత  వాక్ాయలు ఈ పాటలో మ్నకు కనిపిసాత యి, మ్రో పాటలో కలలు ప్గటి కలలు 
క్ాకుడదని ''కలక్ానిది విలువ నైది...'' అని శ్రుశ్రు వ టటగు నీడల చితరం దావరా 
త లియజేసాత రు...... 
 
సినీ కవులు క్ేవలం వయక్రతగత విషయాలు  మ్ాతరమే క్ాదు. తమ్ పాటల దావరా దేశ్ాభిమ్ానం 
ప ంప ందించ ేవిధంగాను, సంసకృతి సంప్రదాయాలను, చరితర, సామ్ాజక అంశ్ాలను 
ప్రసాా వించడం జరిగింది. సామ్ాజక అసమ్ానతలతో అలమ్టించిన అభాగుయల గురించి - '' 
దేశమ్ంటే మ్నుషులోయ్'' చితరం దావరా శ్రుశ్రు తన పాటలో ఈ విధంగా ప్రశిాసాత రు సంఘానిా 
'' ప్దుల, వందల కుటటంబాలకు, సంప్ద హెచుుగా యిచిున దేశం, వేలు లక్షల కూలి 
జనాలను వీధులోో క్ర తోసిందా?'' అని ఈ పాటలో మ్నిష్ ిమ్ధయ హెచుు తగుా  క్ారణాలు 
ప్రతిబంబసాత యి.  
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సీత  ిఅభుయదయం క్ోసం ప్రతిబంబంచే విధంగా ఒక పాటలో జాా నపీఠ అవారుి  గుహీత, ప్దమశ్రు 
డా|| సి. నారాయణ రెడిి  గారు సీత  ిగొప్ప తనానిా కీ్రితసాత రు.''మ్ానవజాతి మ్నుగడక్ే పరా ణం 
పో సింది మ్గువ''. 
 
అవినీతిని, బంధుపీరతిని ఎండగడతారు ఆరుదర తన ప్వితర బంధం చితరం దావరా ఈ విధంగా 
అంటారు.................. 
 

'' వ్ాాపారాలకు పరమిట్ 
 

వావహారాలకు ల ైసనె్స్ 
 

అరహతలేని వ ద్య ాగాలు 
 

లుంచుం యిసెై వ్ోయస్'' 
 
గాు మ్ాలకు పరా ణప్రధానమ ైన వయవసాయం నమ్ుమక్ొనా రైెతు జీవితం గురించి క్ొసరాజుగారు 
తమ్ పాట దావరా ప్రసాా వించడం జరిగింది. రైెతు ప్రతి ఉదయం ప్రయాణం ఈ విధంగా 
వుంటటందని తన పాటలో అంటారు ఓ సినీకవి. 

 
''నవ ధాన్ాాలను గుంప నె్తతు కొని 

 
చద్ది  అననము మూటగటటు కొని 

 
ములుు  గరరను చేత పెటటు కొని 
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ఇలాు లిని నీ వ్ెుంట పెటటు కొని'' 

 
ఏరువాక సాగాలోరనోా చినానా (రోజులు మ్ారాయి) చితరం దావరా తన జానప్ద బాణిని 
కడతారు. రైెతు జీవితం గురించి జానప్ద కవి క్ొసరాజు. 
 
 
 
జాతియోదయమ్ భావాలను తమ్ సినీ పాటల దావరా కూడా త లియజసేారు. ఈ పాటల దావరా 
ప్రజాచ ైతనయం వ లోి విరయిాలని వారి ఆక్ాంక్ష. మ్ాలపలోి చితరంలో బసవరాజు అపాపరావుగారి 
పాట జాతిపితనుఈ విధంగా కీ్రితసుత ంది.  

 
''కొలాు యి కటటుతేనే్మి 

 
మా గాుంధద కోమట ై ప టటు  తేనే్మి'' 

 
ఈ పాట యావ జాతిక్ర సూపరితదాయకం. చ తైనయ వీచిక. 
 
సంఘంలో ఆసాంఘీకమ ైన దురలవాటోలో మ్ధయపానం సతవించడం, ఈ మ్ధయపాన జూదంలో 
ఎన ానోా కుటటంబాలు నాశనం క్ావడం నితయం కళ్ళ మ్ుందర కనప్డుతునా సతయం. ఈ 
సతాయనిా నిరససిూత  ''గృహలక్ష్ిమ'' లో సమ్ుదరా ల సీనియర్ ఈ విధంగా అంటారు. 
 

'' ఇలలు  వళ్ళు కలలద్యస ె
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కళ్ళు తెరవుండయయ్'' అుంటారు. 
 
మ్రో అసాంఘీక్ాంశమ ైన ''వరకటాానిా'' నిరసిసూత .. 
 

''వరకటనప  పిశాచాల ద్ురుంతాకోరలలో 
 

అనె్నుంప నె్నుం ఎరుగని ఆడబ్రతతకు బ్లియిేన్ా'' 
 
అంటూ ప్రిష్ాకరంగా యువత మ్ారాలని ప్రభోదిసూత ... 

 
''చెపపే నీతతలనిన చేతలలో చూపాలి 

 
అబ్లల కనీనటట ముంటలారమేవ్ేయగలగాలి'' 

 
అంటారు. డా|| సి. నారాయణ రెడిి  గారు. 
 
మ్రో సందరభంలో రైెతుబడి చితరం దావరా- 
 
''దేమ్ుడు సృష్ిుంచాడు లోక్ాలు 
 
ఈ మ్నిష్ ికలిపంచాడు భేదాలు'' అని వయతాయసాలను నిరససిాత రు. 
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మ్నిష్ి జీవితానిక్ర అతయంత విలువ ైనది. గౌరవానిా ప ంప ందించదేి సంప్ద. ఆ ధనం విలువ 
త లుసుక్ోవాలని. మ్నిష్ి జీవితానిక్ర ధనం అనదేి ఇంధనంలా ఎలా ప్నిచేసుత ంది. దానిని ఎలా 
అదుప్ులో వుంచుక్ొవాలో త లియజసేారు. 
 

'' ధనలకి్షిని అద్ుప లోన పెటటునవ్ాడ ె
 

గుణవుంతతడు, బ్లవుంతతడు, ధనవుంతతడురా'' 
 
అని 'లక్ష్ిమనివాసం' చితరం దావరా ఈ విధంగా ప్రభోదసిాత రు..... 
 

''ధనమేరా అనినటటకి మూలుం 
 

ఆ ధనుం విలువ తలెుసుకొనుట మానవ ధరిుం'' అని ఉప్దశేిసాత రు. 
 

సినీ పాటలో కే్వలం మ్ాధురయమే క్ాదు. నవరసాలలో ఒకట ైన హాసయం కూడా ఈ పాటల 
దావరా ప్రమ్ుఖసాా నం అలంకరించింది. త లగు శ్రు తల హృదయాలను అలరించింది. ఈ పాటలు 
హాసయప్రధానమ ైనవి. 
 
అయినప్పటిక్ర వీటలిో సామ్ాజక ప్రబో ధం, సంసకరణ  సందేశ్ాలను అందించడం జరిగింది. 
వాటిలో అతయంత ప్రమ్ుఖంగా చ ప్ుపక్ొదగనివి. 
 
1.అయాయ్యా చేతలు డబ్ుులు పో యినెు... 
 
2. సరద్ా సరద్ా సిగరెటటు .... 
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3. సో డా సో డా.... 
 
4. పొ రుగముంటట మీన్ాక్ష్ిమిను చూశారా? 
 
5. డివిి డివిిటు ుం నువిుంట  న్ా కిష్ుుం.... 
 
పాట నిరంతర సవర ఝరిలా ప్రవహిసూత నే వుంటటంది. ఎన ానోా మ్లుప్ులు తిరుగుతూ 
నిరంతర ప్రవాహినిగా త లుగువారి హృదయాలను రంజంప్జసేూత  వారిలో సరిక్ొతత  ఉతాిహానిా 
ప ంప ందసిుత ంది. 
 
త లుగు సినిమ్ా పాట 1947 నుండ ి1990 వరకు సవరణయుగమ్ని చ పాపలి. పాట కే్వలం ఏదో  
ఒక రసానిక్ర ప్రిమితం క్ాలేదు. హృదయాలను రంజంప్జసేూత  వారిలో సరిక్ొతత  ఉతాిహానిా 
ప ంప ందసిుత ంది.  
 
ఈ పాటలోో  భక్రత భావం, పతరమ్ మ్ాధురాయనిా, దేశభక్రత, చరితర సతాయలను, చదువు సంధయలను, 
విపో్వ భావాలను తదితర భావాలను పాటలో ప్లోవించి మ్నిష్ ిఅంతరంగంలో సరిక్ొతత  
లయలను ఆవిషకరించింది. 
 
పాట కే్వలం సంగీతంతోనే మ్ుడిప్డలేదు. సాహితయం, సంగీతం, సమ్పాళ్ళలో కలవాలి. 
అందుకు కళాక్ారులు కూడా తగిన నాయయం చయేాలి. ఆ పాట తేనలూరుతుంద.ి 
త లుగుదనం నిండిన పాట ఎలా వుంటటందంటే... 
 
''పాడతా తియయగా చలోగా ప్సపిాప్లా నిదురపో  తలోిగా '' 
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ఘంటసాలగారి పాట మ్ాట తేట తేట తెలుగులా ఉంటటంది... 
 

''తేట తేట తలెుగులా .. 
 

తెలువ్ారమ వ్ెలుగులా''  ఓ సుప్రభాత గీతంలా త లుగు గుండ ను తడుతుంది. 
 
పాట ప్రవాహం సరిక్ొతత  కలాలతో, సవరాలతో లయబదాంగా ఎగసపి్డుతుంది. 
 
పాట ఒక ప్దయంలా, వేద మ్ంతరంలా ప్రజల నాలుకల ప  ైనాటయమ్ాడుతుంది. ఈ పాటల 
ప్లోక్రని మోసిన బో యలుగా గీతరచయితలు, సంగీతక్ారులు, గాయకులు అమ్రజీవులు. 
 
అందుకే్ పాట అంటే.. 
 
పాట ఒక ఘంటసాల 
 
పాట ఒక సాలూర ి
 
పాట ఒక కృషణశ్ాసిత  ి!! 
 
 
 
ప్రకృతి కృతిలో పలోిత మ్మరలా మ్న హృదయాలను హతుత కుంటటంది. ఆ పాటలో తడచిి 
మ్ుదదయిన చిరు జీవి.... చిరంజీవి 
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డా|| నోరి రాజేశ్వరరావు 
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