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గుజర గయా వొ జమానా కైసా, కైసా, 
హసీ ఖుషీకీ బహార థి   జిసేమ్ 
గుజర గయా వో జమానా కైసా. 

విశవ్ంలోని పార్ణులనిన్టిలోకీ 'జాఞ్పకాలు' ఉండే ఏకైక జీవి మనిషి. ఇతర జీవులకు,  జంతువులకు  గురుత్ంటుంది కానీ  
జాఞ్పకాలుండవు. యజమానిని గురుత్పడతాయి. ఆహారం ఉంచే గినెన్ను గురిత్సాత్యి. కానీ మనిషిలాగా గతానిన్ నెమరువేయలేవు. మనిషిలా 
గతానిన్ గురుత్తెచుచ్కోలేవు. గతంలోని అనుభూతులను సమ్రించలేవు. ఆనందానుభూతులు అయితే ఆనందించలేవు. గతంలోని ఆనందానిన్ 
తలచుకుని వరత్మానంతో పోలుచ్కుని దుఃఖించలేవు. ఆ అందమైన గతం ఎకక్డికి పోయిందని బాధపడలేవు. గతానిన్ తలుచుకుని వగసూత్, ఆ 
ఏడుపువింటూ విషాదంలోనూ ఆనందానిన్ అనుభవించగల ఏకైక జీవి మనిషి. ఒక రకంగా మనిషికి ఇది వరం. ఇది శాపం. 

1940లో విడుదలయిన డాకట్ర సినిమాలో పంకజ మలిల్క పాడిన ఈ పాట వింటుంటే పలు రకాల ఆలోచనలు మనసుస్లో 
మెదులుతాయి. ఇలాంటి పాటలు ఏమైపోయాయి మన సినిమాలోల్ంచి? అనన్ ఆలోచన మొదలౌతుంది. వాయిదాయ్ల ఆడంబరం లేదు. పదాల 
వాడకంలో ఎలాంటి సంకిల్షట్త లేదు. మామూలు పదాలు. పాట బాణీలోనూ ఎలాంటి ఆరాభ్టం లేదు. పాట చితీర్కరణలోనూ జిమిమ్కుక్లు 
లేవు. ఎలాంటి ఆడంబరాలు లేవు. సాంకేతిక పరిజాఞ్నానిన్ అనవసరంగా పర్దరిశ్ంచటంలేదు. కేవలం పాట ఉంది. పదాలునాన్యి. భావాలు 
పలికే సవ్రం ఉంది .ఆవేదనను పర్దరిశ్ంచే వదనం ఉంది. అంతే, అతి మామూలుగా అనిపించే పాట, పాటలోని పదాలు, భావాలు, పెదద్గా 
నాటకీయత, మెలోడార్మా లేని నటన మనలిన్ మరో లోకానికి తీసుకుపోతాయి. ఎంత విచితర్ం ఇదీ. ఎంత అదుభ్తం ఇది. 

గడచిపోయిన ఆ కాలం ఎలాంటిది? ఆ కాలం ఎలా గడిచిపోయింది అని ఆశచ్రయ్పోతునాన్డు మనిషి. కాలం ఎలా గడుసుత్ంది? 
కాలానికి కాళుల్నాన్యా? . కాలం వాహనం ఏమిటి? అసలు కాలం ఎలా గడచిపోతుంది? చూసూత్ చూసూత్ గంటలు, రోజులవుతాయి. రోజులు 
నెలలవుతాయి. నెలలు సంవతస్రాలవుతాయి. సంవతస్రాలు జీవితకాలం అవుతుంది. వయ్కిత్కి కాలం ఎలా గడుసుత్ందో తెలియదు. ఎలా 
ఆగిపోతుందో కూడా తెలియదు. కానీ చూసూత్ చూసూత్ భవిషయ్తుత్ వరత్మానం అయిపోతుంది. వరత్మానం గతం అయిపోయింది. 'అపుప్డే 
కాలం అయిపోయిందా?' అని ఆశచ్రయ్ం కలుగుతుంది. 2019 సంవతస్రం ఇంకా ఆరంభించినటేట్లేదు, అపుప్డే నవంబర నెల వచేచ్సింది. 
కనుమూసి తెరిచేలోగా 2020 వచేచ్సుత్ంది. 2021లోకి మారిపోతుంది. 

సుబహ అతీహై, షాం జాతీహై 
సుబహ ఆతీహై, షాం జాతీ హైయూహీ 
వకత్ చలాత్ హి రహతా హై రుకాత్నహీ 
ఏక పల మే యె ఆగె నికల జాతాహై 
ఆద మీ ఠీక సే దేఖ పాతా నహీ 
ఔర పర దేపె మంజర బదల జాతాహై 
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ఎక బార చలే జాతా హై జో దిన రాత,సుబహ-ఓ-షాం 
వో ఫిర నహి ఆతే. వో ఫిర నహీ ఆతే… 

'ఆప కీ కసం' సినిమాలో రాజేష ఖనాన్ పై అతయ్దుభ్తంగా చితిర్తమైన ఈ పాటను రాసింది ఆనంద బకీష్. సంగీతం కూరిచ్ంది ఆర. డి. 
బరమ్న. గీత రచనలో ఆనంద బకీష్ అతుయ్తత్మ సృజనాతమ్కతను పర్దరిశ్సుత్నన్ కాలంలో వచిచ్న పాట ఇది. అపప్టికి అమితాబ ఇంకా హిందీ 
సినీ పర్పంచానిన్ పూరిత్గా ముంచెతత్లేదు. అపుప్డపుప్డే అమితాబ గాలి వీయనారంభిసోత్ంది. రాజేష ఖనాన్ పతనం పార్రంభం అయింది. అంటే 
హిందీ సినిమా గీతాలలోంచి రొమానస్, సునిన్త భావనలు ఇంకా తొలగని కాలం అనన్మాట. సినిమాలలో పాటల పార్ధానయ్ం ఇంకా పూరిత్గా 
తగగ్ని కాలం అనన్మాట. బహుశా ఆరీడ్బరమ్న సృజించిన పాటలలో అతయ్ంత సృజనాతమ్కమైన గీతాలలో అగర్సాథ్నంలో ఉంటుందీ గీతం 
'జిందగీ కి సఫర మే గుజర జాతె హై జో ముకాం, వోఫిర నహి ఆతే' జీవితంలో ఒకక్సారి ఒకసాథ్నానిన్, ఒక జాగాని దాటేము అంటే అది 
వెనకుక్ తిరిగి రాదు అంటూ ఆరంభవముతుంది పాట. అంతే. జీవితంలో ఒకేసారి ఇరవై ఏళల్ ఒకరోజు వయసులో ఉంటాం. అది వెనకుక్ 
తిరిగి రాదు. ఇది పర్తిక్షణానికీ వరిత్సుత్ంది. ఇలా ఆరంభమయిన పాట పగలు వసుత్ంది. రాతిర్ పోతుంది. ఇలాగే పగలు వసుత్ంది. రాతిర్ 
పోతుంది. కాలం నడుసూత్నే ఉంటుంది. ఆగదు. చూసూత్ చూసూత్ తెరపై దృశయ్ం మారిపోతుంది. మనిషి ఈ మారుప్ను గర్హించలేడు. సరిగాగ్ 
చూడలేడు. చూసూత్ చూసూత్ కాలం ముందుకు వెళిల్పోతుంది. ఒకక్సారి వెళిల్ పోయిన రాతిర్కానీ పగలుకానీ మళీల్ రావు.అంటూ క్షణ 
భంగురమయిన జీవన గతిని, కరగిపోతే తిరిగిరాని కాలం లక్షణానిన్ చూపిసూత్ సాగుతుంది..  డాకట్ర సినిమాలో ◌ంటూ క్షణ భంగురమయిన 
జీవన గతిని, కరగిపోతే తిరిగిరాని కాలం లక్షణానిన్ గర్హించి  'గుజర గయా వొ జమానా కైసా, కైసా' అని ఆశచ్రయ్పోతునాన్డు. 

డాకట్ర సినిమాలో నాయకుడు ఆదరశ్వాది. తండిర్ని వయ్తిరేకించి తనకు నచిచ్న అమామ్యిని పెళిల్ చేసుకుని వేరు వచేచ్సాత్డు. వారి 
సంతానానికి జనమ్నిసూత్ ఆమె మరణిసుత్ంది. దాంతో పిలల్వాడికి  నిజం చెపప్కుండా నాయకుడి తండిర్, అంటే, తాత దగగ్రకు 
చేరుసాత్రనన్మాట. ఇదంతా తలచుకుంటూ ఒంటరిగా మిగిలిన నాయకుడు సుఖసంతోషాల ఆ కాలం ఎలా వెళిల్పోయింది? అని గతానిన్ 
తలచుకుని ఆశచ్రయ్పోతునాన్డు. ' 'గుజర గయా వో జమానా కైసా? కైసా?' పంకజ మలిల్ సవ్రంలో ఈ పదాలు వింతఅరాధ్నిన్, విషాదానిన్, 
ఆశచ్రాయ్నిన్  సంతరించుకునాన్యి. 'గుజర గయా' అని ఆరంభించగానే ఎదఝలుల్మంటుంది. కైసా? కైసా? అని అడుగుతూంటే గుండె 
మెలిపెటిట్నటట్వుతుంది. గతానిన్ తలచుకుని విలిపించే హృదయవేదన అనుభవానికి వసుత్ంది. 

ఫూల తమనాన్వోం కె జిసేమ్ 
కదం కదం పర ఖిలేత్ థే 
అబ వో హీ రాసాత్ ఉజాడ్ బన హై 
జి సేప్ హై ఆనా జానా 
కైసా? కైసా? 

అడుగడుగునా ఆశల పూలు విరబూసూత్ండేవి. అదే దారి ఇపుప్డు ఎండిపోయిన తోటలా మారింది. ఎలాగ? ఎలా? 
మేరే కదం జహా పడే 
సజేద్ కి యే థె యార నే 
ముఝ కో రులా రులా దియా 
జాతీ హువీ బహార నే. 
జానే కహా గయే వొ దిన 
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కహతే థె తేరి రాహమే 
నజోర్ంకొ హం  బిఛాయేంగె 
చాహే కహీ భి తుం రహో 
చాహేంగె తుం కొ ఉమ్ర్ భర 
తుం కోన భూల పాయేంగె. 

'మేరానాం జోకర'లో హసర్త రచించగా శివరంజనీ రాగంలో శంకర జైకిషన  అతయ్దుభ్తమైన రీతిలో రూపొందించిన ఈ పాటను 
ముఖేష ఎద కరిగి కనీన్రైపోయే రీతిలో పాడాడు. ఒకపుప్డు అడుగుపెటిట్న  చోటలాల్ వంగి పర్ణామాలు చేసేవారు. ఇపుప్డు వెళిల్పోయే వసంతం 
వెకిక్రిసూత్ వెళోత్ంది. ఎకక్డికి పోయాయి ఆరోజులు? తన రాకకోసం ఒళల్ంతా కళుల్ చేసుకుని ఎదురు చూసేవారు? జీవితాంతం ఎకక్డ ఉనాన్ 
నినేన్ పేర్మిసూత్ంటాను, నీకోసం ఎదురు చూసూత్ంటాను అనే ఆ రోజులు ఎటు వెళిల్పోయాయి? అని విలపిసుత్నాన్డు నాయుకుడు. 

హసాత్ హువా ఎక రాజ హై జిస సే 
కోనా కోనా రోషన  
ఐసా బుఝా కే, ఐసా బుఝాకే 
దుబారా జిసోక్ 
మినన్తే నహీ జలానా  
కైసా? కైసా? 

ఆ కాలం నాడు చిరునవువ్లతో అణువణువూ వెలుగుతో నిండేది. అంటే అంతా సుఖంగా సంతోషంగా ఉండేది. కానీ ఆ నవువ్ల 
వెలుగు ఇపుప్డు ఎలా ఆరిపోయిందంటే, ఎంత వేడుకునాన్ వెలగదు. ఎలా మారిపోయింది కాలం ఇలా? 

జబ తుం థె హమారి 
ఔర హుం థె తుమాహ్రే  
 వో థోడేసే దిన థె కితెన్ పాయ్రీ 
జోహం నె తుంహారే సంగ మె గుజారే 
వో థోడేసే దిన థె కితెన్ పాయ్రీ 

మషాల (1950) సినిమాలో అశోక కుమార బంధువు అరుణ కుమార అతయ్ంత మధురంగా పాడిన ఈ పాటను కవి పర్దీప 
రచించాడు. 

సంగీతం ఎసీడ్ బరమ్న ది. వాయిదాయ్లు అతి తకుక్వగా ఉండి కేవలం గానానికి, బాణీకి, పాట భావానికి మాతర్మే పార్ధానయ్ం ఉనన్ 
పాట ఇది. అతయ్దుభ్తంగా ఉంటుంది.  గతానిన్ తలచుకుని బాధపడటం అంటే ఇదే అనిపిసుత్ంది. కానీ అదీ మధురమైన బాధ. 'గతము తలచి 
వగచే కనాన్ సౌఖయ్మే లేదు' అనన్ది అనుభవానికి వసుత్ంది ఈ పాట వింటూంటే. మషాల సినిమాలో నాయకుడి పేర్మ విఫలమవుతుంది. ఆమె 
మరొకరిని వివాహమాడుతుంది. ఆమెతో కలసి గడిపిన కాలానిన్ తలచుకుని ఆ రోజు ఎంతటి పిర్యమైనవని బాధపడుతునాన్డు నాయకుడు. 
నువువ్ నాదానివి, నేను నీవాడిని అయిన ఆ కొదిద్రోజులు ఎంత పిర్యమైనవి  అంటునాన్డు. నీతో కలసి గడిపిన ఆ కొనిన్రోజులు ఎంత 
అదుభ్తమైనవి అంటునాన్డు. 

 



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                qe+ãsY 2019 

   4           MLjkõ½¥qP|-MLjkõ½¸$|û 

దరద్ (1947) సినిమాలో నౌషాద ఆలీ బాణీకి ఇంకా యవవ్నం పూరిత్గా వికసించని, పేర్మ భావన అనుభవానికి రాని సురయయ్ 
అతయ్దుభ్తమైన భావాలను సవ్రంలో పలికించిన పాట 'హుం థె తుమాహ్రే , హాయే వోభీ జమానా యాద కరో' నేను నీదానిన్, నువువ్ నావాడివి 
అయిన కాలానిన్ గురుత్ తెచుచ్కో' మన పేర్మను విఫలం కానీయకు అని పాడుతోంది నాయిక. 

హుం థె తుమాహ్రే ' పాటతో తమ కలయికను, ఆనాటి జాఞ్పకాలను గురుత్తెచుచ్కుంటూ నాయకుడు చివరలో అసలు విషయానిన్ 
పర్సాత్విసాత్డు. 

తుం తోడ కె బంధన సారే 
జాత హో పరాయె దావ్రే 
హం బైఠే  యహా హై మారే 
సారే జీవన కీ బాజీ హార 
ఆజ పాగల మన వా పుకారే 
వో ధోడేసే దిన ధె కిత నె పాయ్రే. 

ఆమె అనీన్ మరచి, బంధనానిన్ తెర్ంచుకుని పరాయి వాడిదయిపోతోంది. ఆమెని మరచిపోలేని అతడు జీవితంలో అనీన్ కోలోప్యి 
ఓడిపోయి ఉండిపోయాడు. అతడి మనసుస్ గతంలో వారిదద్రూ కలసి ఉనన్  ఆ తీయని కాలం, కొదిద్కాలమే అయినా దానిన్ తలుసూత్ 
వగసోత్ంది. చకక్ని పాట. చితీర్కరణ కూడా చాలా బాగుంటుంది. చాలా ఇన టెనస్ గా ఉంటుంది. అశోక కుమార ముఖంలో పర్తిఫలించే 
భావనలు పాటలో పర్తిఫలిసూత్ంటే ఎంతో అదుభ్తంగా అనిపిసుత్ంది. పర్తివయ్కిత్ ఏదో రూపంలో విఫలమైన తన పేర్మను తలచుకుని పాటలోని 
భావంతో సప్ందిసాత్డు. అశోక పాతర్తో తాదాతప్య్ం చెందుతాడు. 

ఇదే సినిమా మాయ్జిక. వయ్కుత్ల అనుభవానికి రాకునాన్ వారి మనసుస్లలో నిదార్ణమై ఉనన్ సునిన్తమైన భావనలను తటిట్లేపటం 'కళ' 
పని. తదావ్రా వయ్కిత్ సునిన్తమనసుక్డై, తనలోని రాక్షసభావనలను, పశుతవ్ భావనలను అణచిపెటిట్ మానవుడిగా, మానవతవ్ంతో నిలుసాత్డు. 
ఇది 'ఉతత్మ' లక్షయ్ం. 

నిజానికి,  ఏ వయ్కిత్ అయినా తన అనుభవాల ఆధారంగా పర్పంచానిన్ అరధ్ం చేసుకుంటాడు. తమ ఆశలు, నిరాశల ఆధారంగా 
పర్పంచం గురించి తీరామ్నిసాత్డు. కానీ 'కళ' వయ్కిత్ అనుభవానికి రాని విషయాలను కూడా అతని అనుభవానికి తెచిచ్ అతడి అనుభవాలను 
పరిపుషట్ం చేసుత్ంది.అతడిలో అతడికే తెలియని అనేక భావనలను తటిట్లేపుతుంది. 

డాకట్ర సినిమాలో పంకజ మలిల్క పాతర్ అనుభవాలు మన అనుభవాలు కావు. అతనిలా తండిర్ని ఎదిరించి వివాహం చేసుకునన్ వాళుల్ 
కానీ, పర్సవించి భారయ్ మరణించటం కానీ సినిమా చూసిన పేర్క్షకులెవరి అనుభవం కాదు. కానీ ఆ పాతర్ బాధను తమ బాధగా, పాతర్ 
సంతోషాలు తమ సంతోషాలుగా పేర్క్షకులు అనుభవించేటుట్ చేయటం దావ్రా పేర్క్షకులను 'సహానుభూతి' పొందే సాథ్యికి ఎదిగిసోత్ందనన్మాట 
కళ. ఇందుకు దోహదపడతాయి పాటలు. అందుకే నాయకుడు ఒంటరిగా కూరుచ్ని 'గుజర గయా వో జమానా కైసా? ' అని పాడుతూంటే 
పేర్క్షకులూ ఆ బాధను అనుభవిసాత్రు. అనుభూతి చెందుతారు. తమ గతించిన కాలానిన్ తలచుకుని నిటూట్రుప్లు విడుసాత్రు. ఆ కాలం తిరిగి 
రాదని తెలిసి తీయని బాధను అనుభవిసాత్రు. 

యాద న జాయే బీతే దినోంకె 
జాకేన ఆయె జోదిన 
దిల కూయ్ం బులాయె ఉనే? 
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దిల కూయ్ం బులాయే? 
'దిల ఏక మందిర' సినిమాలో గతానిన్ గురుత్చేసుకుని నాయకుడు పడే వేదనాభరితమైన గీతం ఇది. గతకాలపు జాఞ్పకాలు 

చెరిగిపోవటం లేదు. ఆ రోజు ఎంత గురుత్ చేసుకునాన్ తిరిగిరావు. అలాంటి రోజులను ఎందుకని హృదయం పదే పదే గురుత్ చేసుకుంటోంది? 
ఎందుకని పదే పదే ఆ రోజులు వసేత్ బాగుంటుందని, రమమ్ని వాటిని పిలుసోత్ంది? సమాధానం లేని పర్శన్. శైలేందర్ రాసిన ఈ పాటకు శంకర 
జైకిషన సంగీత దరశ్కతవ్ంలో మహమమ్ద రఫీ హృదయంతో గానం చేశాడు. పాట భావానిన్ తాను అనుభవిసూత్ మన మనసు ఆ అనుభూతితో 
సప్ందించేటటుట్ చేసాత్డు. నాయిక వేరే అతడిని వివాహమాడుతుంది. ఆమె ఫోటో చూసూత్ హీరో గతానిన్ తలచుకుని బాధతో పాటపాడతాడు. 
ఈ సందరభ్ంలో శైలేందర్ కూరిచ్న భావాలు, రఫీ సవ్రంలో పార్ణం పోసుకుంటే కీరవాణి రాగంలో బాణీ మారిచ్ శంకర జై కిషన బంగారానికి 
తావి అదాద్రు. 

దిన జో పఖేరూ హోతే 
పింజరేమే మైన రఖ లేతా 
పాలాత్ ఉంకొ జతన సే 
మోతేకె దానే దేతా 
సీనేసే రహతా లగాయే 
ఎంత అందమైన ఊహ. 

గతం తిరిగి రాదని తెలుసు. ఒకక్ క్షణం కూడా వెనకుక్ తిరిగిరాదని తెలుసు. కానీ అసంభవానిన్ సంభవంగా భావించి ఆ ఊహను 
నిజంగా భావించి ఊహల మేడలు కటట్టంలో ఉనన్ సంతృపిత్ నిజంగా గతం తిరిగి వచిచ్నా కలగదు. ఎందుకంటే, గతం తిరిగి వచిచ్నా, దానిన్ 
అలాగే అనుభవించటానికి మనం గతంలోలా ఉండము కదా! గతం రోజులు పకుష్లయితే వాటిని పంజరంలో బంధించి పేర్మగా 
పెంచుతాడట. హృదయంలో దాచుకుంటాడట. రోజులు పకిష్గా మారటం, పంజరంలో బంధించటం...శైలేందర్కే చెలిల్ంది ఇలా రాయటం. 

తసీవ్ర ఉన కి చుపాకర 
రఖ దూజహా జీ చాహే 
మన మే బసీ యే మూరత 
లేకిన మిటే న మిటాయే 
కహనేకో హై వో పరాయే 

ఆమె చితర్పటానిన్ ఇషట్మైన చోట దాసాత్డట. మనసుస్లో పర్తిషిట్తమైన ఆమె రూపం ఎంత తొలగించాలనాన్ తొలగటం లేదట. పేరుకి 
మాతర్మే ఆమె పరాయిది కానీ అతని హృదయంలో ఆమె రూపం చెరగటంలేదు. అంటే పేరుకి పరాయిది కానీ నిజానికి ఆమె అతడిది. ఇకక్డే 
పాటలో మానవ మనసత్తావ్నిన్ అతి సునిన్తంగా పర్దరిశ్ంచాడు శైలేందర్. 

ఇదద్రూ పేర్మించుకునాన్రు. ఆమెకి పెళల్యిపోయింది. ఆమె పరాయిది అయిపోయింది. కానీ ఆమె పరాయి అని అతని హృదయం 
ఒపుప్కోవటం లేదు. కానీ, ఆమె పెళల్యిన మరుక్షణం, గతానిన్ మరచిపోవాలని పర్యతిన్సూత్ కొతత్ జీవితం పార్రంభించింది. ఇపుప్డు ఆమెకు 
భరత్నే సరవ్సవ్ం. ఆమె పిర్యుడు ఆమెకు పరాయివాడు. ఇకక్డ నాయకుడు ఆమె 'పరాయిది పేరుకే' అంటునాన్డు. కానీ ఆమె భరత్తో 'హం 
తేరే పాయ్ర మె, సారా అలం ఖోబైఠే ' అని పాడుతుంది. 'అంటే నీ పేర్మలో సరవ్ పర్పంచానిన్ నేను విసమ్రించాను. వదిలేశాను ' అని అరధ్ం. 
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పురుష పేర్మకూ, సతరీ పేర్మకూ ఉనన్ సునిన్తమైన తేడాను అతయ్దుభ్తంగా చూపించాడు శైలేందర్. నిజానిజాలతో సతరీ రాజీ పడినంతగా పురుషుడు 
రాజీపడలేదు. అందుకే  

కే జైసే తూ ముఝే చాహేంగి ఉమ్ర్ భర యూహీ 
ఉఠేగీ మేరీ తరఫ పాయ్ర కీ నజర యూహీ 
మైన జాంతాహు కే తూ గైర హై మగర యూహీ 

అని ఒక పురుషుడే అనగలడు పరాయిదానివైనా, నువువ్ జీవితాంతం ననున్ పేర్మిసుత్నన్టుట్, నీ పేర్మ దృకుక్లు నాపై పర్సరిసుత్నన్టుట్, 
నువువ్ పరాయిదానివైనా ననేన్ ఇషట్పడుతునన్టుట్ నా హృదయం ఆలోచిసూత్ంటుంది అని పురుషుడే అనగలడు. ఇలాంటి పరిసిథ్తిలో ఒక 
యువతి ఎలా సప్ందిసుత్ంది? 

ఇదద్రూ పేర్మించుకునాన్రు. కానీ వారిదద్రూ ఇపుప్డు పరాయివారైపోయారు. 
మైన జబ భి అకేలీ హోతీ హూ 
తుం చుప కేసే యాద ఆతీహై 
ఔర ఝూంకె మేరీ ఆఖోంసే 
బీతేదిన యాద దిలాతీహో 

ధరమ్పుతర్ సినిమాలో నాయిక నాయకులు వేరౌతారు. అపుప్డు అతడిని తలచుకుని ఆమె పాడే గీతం ఇది. సాహిర ఎంత అదుభ్తంగా 
గీతానిన్ రచించాడో, అంత సునిన్తమైన బాణీని ఎన. దతత్ సృజించాడు. ఆమె ఒంటరిగా ఉనన్పుప్డు, అతడు జాఞ్పకానికి వసాత్డట. ఆమె 
కళల్లోల్కి తొంగి చూసాత్డట. గతానిన్ తలపుకు తెసాత్డట. అదుభ్తమైన భావం. కళల్లోల్కి తొంగి చూసి గతానిన్ తలపుకు తేవటం' ఇలాంటి భావం 
ఒకక్ సాహిర మాతర్మే రాయగలడు.  

మసాత్న హవా కె ఝోకోసె హర బార వో పరేద్ కా హిల నా 
పరేగ్కొ పకడ నే కీ ధున మె దో అన జాన హాధోం కా మిల నా 
ఆంఖోమె ధువాసా ఛాజానా, సాసోమే  మె సితారే సే ఖిల నా. 

దృశాయ్నిన్ కళల్కు కటిట్నటుట్ చితిర్సుత్నాన్డు. శైలేందర్ అందమైన ఊహను సృజించి మనసును మురిపిసేత్ సాహిర అందమైన సంఘటనను 
కళల్ముందు నిలిపి ఎదను గిలిగింతలు పెడుతునాన్డు. 

వేగంగా వీచే గాలి వలల్ మాటిమాటికీ పరదా కదలుతూంటే, ఆ పరదాను కదలకుండా ఆపాలని పర్యతిన్ంచిన ఇదద్రు అపరిచితుల 
చేతులు కలిశాయట. దాంతో కళలోల్ పొగ కమమ్టం అంటే మైకం కమమ్టం, ఊపిరిలో తారలు వికసించాయట. ఇకక్డ సాహిర చేసిన 
చమతాక్రం కళల్లోల్ పొగ కమమ్టం అంటే మైకం కమమ్టం, ఊపిరిలో తారలు విరియటం. అదుభ్తమైన భావన. 

ముడ ముడ కె తుమాహ్రే రసేత్మే తక నా వో ముఝె జాతే జాతే  
ఔర మేరా రిఠక్ర్ రుక జానా చిల మన కె కరీబ ఆతే ఆతే 
నజ రోం కా తరస కర రహ జానా ఎక ఝలక పాతే పాతే 
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అమె వెళూత్ వెళూత్ అతని దారిలో ఆగి ఆగి అతడిని తిరిగి తిరిగి చూడటం, అతడిని చూసి పరదా మాటున కంపిసూత్ ఆమె 
ఆగిపోవటం, అతడిని ఒకక్సారి చూడాలని, చూసూత్ చూసూత్ ఆమె కళుల్ కాయలు కాయటం. ఇదంతా అతడు ఆమెకు జాఞ్పకం చేసుత్నాన్డట. 

బాలోంకే సుఖానే నే కీ  ఖాతిర కోఠే పె వో మెరా ఆజానా 
ఔర తుం కో మూకాబిల పాతే హీ కుఛ షరామ్నా, కుచ బల ఖానా 
హం సాయో కె డర సే కతరానా ఘర వాలోం కె డర సె ఘబార్నా.. 

కురులు ఆరవేసేందుకు ఆమె ఇంటిపైకి రావటం, అకక్డ అతను ఎదురుబడగానే సిగుగ్పడటం, వగలు పోవటం, చెలికతెత్ల భయంతో 
దాకోక్వటం, ఇంటివాళల్ భయంతో గాభరా పడటం ఇవనీన్ అతను ఆమె ఒంటరిగా ఉనన్పుప్డు ఆమె కళల్లోల్ని తొంగి చూసి జాఞ్పకం 
తెసుత్నాన్డట. 

బరాస్త  కె భీగీ మౌసం మే సరీద్కి  ఠిఠర తీ రాతో మె 
పహరో వోయూ హీ బైఠే రహనా హాథోంకొ పకడ కర హాథోమే 
ఔర లంబీ   లంబీ ఘడియోంకా కట జానా బాతో బాతోమే. 

వరష్కాలంలో, చలికి వణికించే రాతుర్లోల్, గంటల తరబడి చేతిలో చేయివేసుకుని ఇదద్రూ కూరుచ్ని ఉండిపోవటం, మాటలలో 
గంటలు గంటలు గడిపేయడం, అతను ఆమెకు జాఞ్పకానికి తెచాచ్డట. 

 రోరోకె  తుమేహ్  ఖత లిఖతీ   హు ఔర ఖుద పఢకర రో లేతీహూ 
హాలాత  కి తప తే తూఫాన  మె జజాబ్త కి కషీత్ ఖేతీహూ 
కైసె హో, కహాహో కుఛ తో కహో, మై తుం కొ సదాయే దేతీహూ 

ఏడుసూత్ కనీన్ళల్తో నీకు ఉతత్రం రాసాత్ను. రాసింది నేనే చదువుకుంటూ ఏడుసాత్ను. ఈ విషాద పరిసిథ్తుల తుఫానును మనసులోని 
భావనల నౌకతో ఎదురుక్ంటునన్ది. ఎలా ఉనాన్వు? ఎకక్డ ఉనాన్వో కొంచెం చెపప్మని నినున్ అభయ్రిధ్సుత్నాన్ను. వేడుకుంటునాన్ను. 

ఇదీ పాట. ఇది పాటనా? సునిన్తమైన భావాల పర్కటనా? అనిపిసుత్ంది. ఈ పాటలో వారిదద్రూ కలవటం, వారి కలయిక, సేన్హంగా, 
పేర్మగా పరిణమించటం, వారు దూరమవటం వరకూ మొతత్ం అతయ్ంత అదుభ్తమైన రీతిలో అతి సునిన్తంగా వరిణ్ంచాడు సాహిర. ఇవనీన్ 
అతను ఆమెకు  గురుత్కు తెసుత్నాన్డనటంతో, అతడు ఆమెని మరచిపోయాడు, ఆమె అతడిని మరచిపోవాలని పర్యతిన్సుత్నాన్, అతడితోని  
అందమైన అనుభవాలు, సునిన్తమైన భావనలు, సునిన్తమైన భావనలు ఆమెను మరచిపోనివవ్టం లేదనన్ అతి సునిన్తంగా తెలుపుతునాన్డు 
కవి. అందుకే బాణీతో, గాయనితో సంబంధం లేకుండా పాట కేవలం పదాలతో, పదాల భావాలతో పర్తేయ్క అసిథ్తావ్నిన్ సాధించుకుంది. 
సాధారణంగా సినిమా పాటలలో వాడని, కవితవ్ంలో వాడే పదాలను సాహిర అలవోకగా పాటలో పొదిగి మెపిప్ంచాడు.. 'జజాబ్తీ కషీత్' అంటే 
సునిన్త భావాల పడవ పరిసిథ్తుల వలల్ ఏరప్డిన భయంకరమైన తుఫానులో చికుక్కుందట. ఎంత అతయ్దుభ్తమైన భావపర్కటన. ఇలాంటి 
భావాలను పద బంధాలను సినిమా పాటలలో వాడటం వలల్ సామానుయ్లకు సైతం అందమైన  పదాలు తెలియటమే కాదు వారి ఆలోచనా 
సాథ్యి, సునిన్తతవ్ం పెరుగుతుంది. కళాకారులు చేయాలిస్న  పని ఇది. పేర్క్షకులు కోరింది ఇచిచ్ మెపిప్ంచటంలో గొపప్లేదు. తనకు నచిచ్ంది 
ఇచిచ్ మెపిప్ంచటంలోనే కళాకారుడి పర్తిభ దాగుంది. 

ఇలాంటి సుందరమైన, సునిన్తమైన భావనలను అతయ్ంత సుందరంగా పాటలోల్ పర్దరిశ్ంచి జాఞ్పకాల పాటలకే తలమానికంగా నిలిచే 
పాటను సృజించాడు గేయ రచయిత రాజిందర కిర్షన 'సంజోగ' సినిమాలో. తరచి చూసేత్ రాజేందర కిషన ఆనాటి అగర్శేర్ణి గేయ 
రచయితలకి ఏమాతర్ం తీసిపోడు. శైలేందర్, సాహిర, మజూర్హ, షకీల, తనదైన పర్తేయ్కతను నిలుపుకుంటూ అతయ్ధిక సంఖయ్లో అతయ్దుభ్తమైన 
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గేయరచన చేశాడు. హిట పాటల సృజనకు కారకుడయాయ్డు. కానీ రాజేందర కిషన ను అగర్శేర్ణి గేయరచయితల జాబితాలో చేరచ్కపోవటం 
సినీ విశేల్షకులు, విమరశ్కుల అపోహలకు, దురూహలకు నిదరశ్నం 

వొ భూలీ దాసాత్న లొఫిర యాద ఆగయీ 
నజర కే సాంనే ఘటా సీ ఛాగయీ 

మరచిపోయిన గాధ మళీల్ గురుత్కు వచిచ్ంది. కళల్ముందు గతం జాఞ్పకాల మేఘాలు కముమ్కునాన్యి. నజర కే సామేన్ ఘటాసీ 
ఛాగయీ' అంటే కళల్ముందు మేఘాలు కముమ్కునాన్యి అని అరధ్ం. కానీ కళముందు మేఘాలు కమమ్టం అంటే కళుల్ మసకబారటం. దానికి 
కారణం, గతం తాలుకు జాఞ్పకాలు గురుత్కు రావటం 

కహాసే ఫిర చలే ఆయె, యె కుఛ భట కె హువే సాయే 
యె కుఛ భూలీహూవే  నగేమ్, జొ మేరే పాయ్ర నే గాయె 
యె కుఛ బిఛ డీ హువీ యాదే యె కుఛ టూటే హువే సపేన్ 
పరాయే హోగయేతోకాయ్, కభీ యేభీతో ధె అపేన్ 
నజానే ఇన సె కూయ్ మిల కర నజర  షరామ్గయీ 

అదుభ్తమైన గేయ రచన పదద్తిది. కవితావ్నిన్ గేయానీన్ మిళితం చేసిన గేయ కవితవ్ం లేక కవితవ్ గేయం ఇది. పర్తివాకయ్ంలో 
అదుభ్తమైన పదబంధాలు, బావాలు, పర్తీకలు, కవితవ్ చితిర్కలు పొదిగాడు కవి. 'భట కే హువే సాయే', సాయ అంటే నీడ. భట కి హువే 
అంటే దారితపిప్న. 'ఎకక్డినుంచి వచాచ్యీ దారి తపిప్న నీడలు' అంటోంది. ఆమె గతం జాఞ్పకాల నీడలు అవి. అవి దారి తపాప్యి. అంటే ఆ 
గతం ఇపుప్డు ఆమెది కాదు. నీడలు అవటంతో ఆమెని వదలనివి అని అరధ్ం వొసుత్ంది. అందుకే దారి తపిప్న నీడలు అంటోంది. ఆమెని 
వదిలివెళాల్యి ఆమె నీడలాల్ంటి గతం జాఞ్పకాలు. కానీ ఎకక్డికి వెళాత్యి? మళీల్ వచాచ్యి. అందుకే ఎకక్డినుంచి వచాచ్యి ఈ దారి తపిప్న 
జాఞ్పకాలు అని అడుగుతోంది. అవి మరచిపోయిన పాటలట, ఆ పాటలు పాడిందెవరు? ఆమె పేర్మపాడిన పాటలవి. 

ఆ పాటలను ఆమె ఇపుప్డు మరచిపోయింది. ఇపుప్డు ఆ పాటలు ఎకక్డినుంచి వచాచ్యి? అని అడుగుతోంది. అని ఆమెను వదిలి 
వెళిల్న జాఞ్పకాలు, పగిలిన ఆమె సవ్పాన్లు.. ఇవనీన్ ఇపుప్డు ఎకక్డినుంచి వచాచ్యి? అంటోంది. ఇపుప్డు అవనిన్ ఆమెవి కావు. పరాయివి 
అయిపోయాయి. పరాయివి అయితేనేం ఒకపుప్డు అనీన్ ఆమెవే. చివరి వాకయ్ం అతయ్దుభ్తం. వాటిని కలసి ఇపుప్డు ఆమె సిగుగ్పడుతోంది. 

యవవ్నంలో, ముందూ వెనుకా చూడని ఉతేత్జంలో, ఉతాస్హంలో వయ్కిత్ మైమరచి పర్వరిత్సాత్డు. కానీ ఎదిగిన తరువాత, జీవితంలోని 
అనుభవాలు పాఠాలు నేరిప్న తరువాత గతానిన్ తలచుకుంటే సిగుగ్ కలుగుతుంది. బాధ కలుగుతోంది. అందుకే గతంలో పాడిన పేర్మ పాటలు, 
కనన్ సవ్పాన్లు, గడిపిన క్షణాలు గురుత్కు వసేత్ ఆమె మనసుస్ సిగుగ్పడుతోంది. 

ఉమీమ్దోంకి హసీ మేలే, తమనాన్వోంకే వోరేలే 
నిగాహోంనే  నిగాహోంసే, అజబ కుఛ ఖెల సా ఖేలే 
హవామే జులఫ్ లహరాయీ, నజర పే దేఖుదీ ఛాయీ 
ఖులేథే  దిల కె దరావ్జే, మొహబబ్త భీ చలీ ఆయీ 
తమనాన్వోంకి దునియా పర జవానీ  ఛాగయీ. 
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మరో అదుభ్తమైన చరణం. ఆశల అందమైన జాతరలట, కోరికల వరుసలట. అకాలంలో  కళుల్ కళల్తో ఒక విచితర్మైన ఆటలు 
ఆడేయట. వెంటుర్కలు గాలికి ఎగిశాయి కళల్ముందు మైకం కమిమ్ంది. ఆమె హృదయపు దావ్రాలు తెరచుకునాన్యి. పేర్మ పర్వేశించింది. 
కోరికల పర్పంచంపై యవవ్నం విజయం సాధించిందట. కోరికల పర్పంచంపై యవవ్నం విజయం సాధించిందట. కోరికల పర్పంచంపై 
యవవ్నం విజయం సాధించటం ఎంత గొపప్ భావ పర్కటన. పై నాలుగు పాదాలలో యవవ్నంలోని తొలి పేర్మలో ఉండే మైమరపు, పరవశం 
వంటివి వరిణ్ంచాడు. చివరి పాదంలో ఆమె శరీరం మనసుపై విజయం సాధించిందని కుండబదద్లు కొటాట్డు. 'మెహబబ్త  భీ చలి ఆయీ' 
అనన్పుప్డు పేర్మ ఫలితమైన పిలల్వాడు నడచి వసాత్డు. 'తమనాన్వోంకి దునియా పర జవానీ  ఛాగయీ' 

బడే రంగీన జమానేథే, తరానే  హీ తరానేథే  
మగర అబ  పూచ తాహై దిల, వొ దిన థే   యా ఫసానే థే 
ఫకత ఎక యాద హై బాకీ, బస ఎక ఫరాయ్ద హై బాకీ 
వొఖుషియా లూట గయీ లేకిన, లుట గయీ లేకిన దిల-ఏ-బరాబ్ద హై బాకీ 
కహాథీ  జిందగీ మేరీ, కహా పర ఆగయీ!  

యవవ్నం తాలూకు పొరపాటుల్ జాఞ్పకాల పాటకు అతయ్దుభ్తమైన ముగింపునిచాచ్డు కవి. అందమైన కాలం అది. ఎటు చూసినా 
పాటలు, ఆటలే. కానీ ఇపుప్డు ఆమె హృదయం అడుగుతోంది అవి నిజంగా గడచిన దినాలా?  కటుట్ కథలా? అని. ఎందుకంటే ఇపుప్డు 
జాఞ్పకాలు మిగిలాయి. ఇపుప్డు ఆనాటి జాఞ్పకాల తాలూకు వేదనలు, పార్రధ్నలు, ఏడుపులు మిగిలాయి. ఆనందాలు అనిన్ పోయాయి. 
మిగిలింది దిల-ఏ-బరాబ్ద, నాశనం అయిపోయిన హృదయం. చివరకు అసలు ఎలాంటిది నా జీవితం? ఎలా అయిపోయిందీ అని 
బాధపడుతోంది ఆమె. 

ఇదంతా ఆమెకు ఎందుకు జాఞ్పకం వసుత్ందంటే చాలాకాలానికి ఆమె తనకు దూరమైన పిర్యుడిని చూసుత్ంది. పరుగు పరుగున 
ఇంటికి వసుత్ంది. గతానిన్ తలచుకుని పాట పాడుతుంది. 

'ముతాయ్లముగుగ్'లో ఇలాంటి సందరభ్ంలోనే గుంటూరు శేషేందర్శరమ్ అతయ్దుభ్తమైన కవిత గేయం రచించాడు. పాటలో ఎకక్డా 
గతం, జాఞ్పకాలు, కోలోప్యిన పేర్మలాంటి పదాలు రావు. కానీ అతి అందమైన పర్తీకల దావ్రా పరోక్షంగా ఆమె మనసులోని భావనలను, 
అతడిని చూసిన ఆనందానిన్ అతయ్దుభ్తంగా వయ్కత్పరుసాత్డు కవి. 'సంజోగ' లోని పాటలో  ఆమె గతానిన్ తలచుకుని సిగుగ్పడుతోంది. కానీ 
'ముతాయ్లముగుగ్'లో ఆమె అతడిని చూసి సంతోషిసోత్ంది. నిదురించే తోటలాంటి ఆమె జీవితంలోకి, ఆమె హృదయంలోకి ఆనందానిన్ 
కలిగించే పాట పర్వేశించింది. అంతవరకూ ఆమె అతను లేక నిదురించే తోటలాంటిది. పాట చైతనాయ్నికి పర్తీక. పాట రావటంతోటే 
నిదురించిన తోటలాంటి ఆమె జీవితం చైతనయ్వంతం అయింది. 

నిదురించే తోటలోకి పాట ఒకటి వచిచ్ంది. 
కనున్లోల్ నీరు తుడిచి కమమ్టి కల ఇచిచ్ంది. 
రమయ్ంగా కుటీరాన రంగవలుల్లలిల్ంది. 
దీనురాలి గూటిలో దీపంగా వెలిగింది. 
శూనయ్మైన వేణువులో ఒక సవ్రం కలిపి నిలిపింది 
ఆకురాలు అడవికి ఒక ఆమని దయచేసింది 
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అనీన్ అతడికి దూరమై సథ్బద్మైపోయిన ఆమె జీవితానికి, హృదయానికి పర్తీకలే. అతని రాకతో అనీన్ చైతనయ్వంతమయాయ్యి. 
కుటీరంలో రంగవలుల్లు, గూటిలో దీపం, శూనయ్మైన  వేణువులో సవ్రం, ఆకురాలు అడవికి ఆమని రావటం పర్తీకాతమ్కంగా అతను 
రాకముందు ఆమె జీవితానిన్ అతడు వచాచ్డని తెలిసిన ఆమె ఆనందకరమైన సిథ్తిని పర్దరిశ్సుత్నాన్యి. 

అయితే అతను ఆమె కోసం రాలేదు. ఆమె ఉనికి కూడా అతడికి తెలియదు. అతడు రావటంతో ఆమె ఏవేవో ఊహించింది. అతడు 
వెళిల్పోవటంతో అనీన్ ఆవిరైపోయాయి. 

విఫలమైన నా కోరెక్లు వేలాడే గుమమ్ంలో 
ఆశల అడుగులు వినబడి అంతలో పోయాయి. 
కొమమ్లోల్ పకుష్లాల్రా, గగనంలో మబుబ్లాల్రా 
నది దోచుకుపోతునన్ నావను ఆపండి 
రేవు బావురుమంటోందని నావకు చెపప్ండి 

పాట చివరికి వచేచ్సరికి రోమాలు నికక్పోడుచుకుంటాయి. నది దోచుకుపోతునన్ నావ, రేవు బావురు మనటం...అదుభ్తం. ఇలాంటి 
పాట ఇంకోటిలేదు. ఇకపై రాదు. ఎంత సునిన్తమైన భావం. ఎంత అదుభ్తమైన భావ పర్కటనా పదద్తి. 

ఇలాంటపుప్డే అనిపిసుత్ంది, ఏమైపోయింది ఆ సునిన్త భావనల కాలం? ఏమైపోయారు అలాంటి కళాకారులు? ఏవీ అలాంటి 
దృశాయ్లు, సందరాభ్లు మన సినిమాలోల్? ఎలా కాలం మారిపోయింది? చూసూత్ చూసూత్ మనకు తెలియకుండా మన పర్మేయం లేకుండా 
తెరపై దృశయ్ం మారిపోయింది. ‘జానె కహా గయే వో దిన’ అనుకుంటూ 'వో దిన థే యా ఫసానే థే' అని ఆశచ్రయ్పోతూ. 'రేవు 
బావురుమంటోందని’ కళాకారులకు చెపప్మని పర్కృతిని, భగవంతుడిని పార్రిధ్సూత్ మనం ఇలా మిగిలిపోయాం. ఎలా? ఎలా? ఎలా? 

గుజర గయా వొ జమానా కైసా? కైసా? కైసా?  

(మరినిన్ పాటలు వచేచ్ నెలలో) 
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