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జబ దిల హీ టూట గయా హం జీ కే కాయ్ కరేంగే…
అమరగాయకుడు కుందన లాల సైగల పేరు తలవగానే గురుత్కు వచేచ్పాట ఇది. విషాదం అనగానే మనసులో మెదిలే పాట ఇది.
భగన్ పేర్మ అనగానే హృదయం తలిచే గీతం ఇది. 'మనసు విరిగిపోయింది' అనగానే మది పాడే గీతం ఇది. సైగల తన సినీ సంగీత జీవితంలో
దాదాపుగా 189 పాటలు పాడాడు. ఎనోన్ పాటలు సూపర హిట అయి ఈనాటికీ వినిపిసూత్నే ఉనాన్యి. కానీ జబ దిల హీ టూట గయా'
అంటే సైగల, సైగల అంటే ‘జబ దిల హీ టూట గయా' గా సిథ్రపడిపోయింది. విషాద గీతాలకు తలమానికంగా నిలుసుత్ంది ఈ పాట.
'షాహజహాన' సినిమాలోని ఈ పాటకు బాణీ కుదిరిచ్ంది నౌషాద. పాటను రచించింది మజూర్హ సులాత్న పురి. ఈ పాట ఒక
రకంగా చెపాప్లంటే హిందీ సినీ సంగీత చరితర్లోనే అపురూపమైన పాట. మరపుకు రాని పాట. తాగందే పాడలేనని నమేమ్ సైగల తాగకుండా
పాడించి రికారుడ్ చేసి, తాగిన తరువాత పాడించి రికారుడ్ చేసి, తాగనపుప్డే సైగల అదుభ్తంగా పాడతాడని నౌషాద నిరూపించిన పాట ఇది.
హిందీ సినీ గీత రచన రంగంలో నూతన ఒరవడికి మజూర్హ శీర్కారం చుటిట్న పాట ఇది. కవితను గీతంతో ముడివేసి సినీగీతానికి సాహితయ్
గంధం పూయటానికి నాందీ పర్సాత్వనలాంటి పాట ఇది. అలతి అలతి పదాలలో గంభీరమైన భావాలిన్ పొదిగి తేలికగా అనిపించే పాటలోని
విషాదపు బరువు మనసు మాతర్ం గర్హించేటుట్ సృజించిన పాట ఇది. ఈ పాట సైగలకు సైతం ఎంతగా నచిచ్ందంటే తన అంతయ్కిర్యల
సమయంలో ఈ పాటను నేథయ్ంలో వినిపించాలని సైగల కోరేంతగా . ఎందుకంటే అపప్టికే తన మరణం దగగ్ర పడిందని సైగలకు తెలుసు.
అది ఈ పాటను మరింతగా బాధామయం చేసుత్ంది.
'షాహజహాన' సినిమాతో సంబంధం ఉనన్ ముగుగ్రు కళాకారులకు భవిషయ్తుత్లో దాదాఫాలేక్ అవారుడ్ లభించటం సినీ రంగంలో ఈ
సినిమా పార్ధానాయ్నిన్ సప్షట్ం చేసుత్ంది. పాటను రచించిన మజూర్హ సులాత్న పురి, సంగీత దరశ్కతవ్ం వహించిన నౌషాదలతో పాటు ఈ
సినిమాలో పర్ధాన పాతర్ పోషించిన పైడి జయరాజకు కూడా దాదాఫాలేక్ అవారుడ్ లభించింది.
'హృదయం పగిలిపోయిన తరువాత జీవించి ఏం లాభం?' అంటూ ఆరంభమవుతుంది పలల్వి. చాలా సులువుగా, వినగానే మనసులో
సిథ్రపడిఫోతాయి పాటలో పదాలు. ఆ తరువాత పదాల భావం ఒకక్సారిగా ఎదను బలంగా తాకుతుంది. నిజం, హృదయం పగిలి
ముకక్లయిన తరువాత జీవించి లాభం ఏముంది? ముఖయ్ంగా సైగల 'హం జీ కే

కాయ్ కరేంగే' అని అడగటం ఎంత విషాదంగా

ఉంటుందంటే, నిజంగా హృదయం వెయియ్ ముకక్లయిన భావన కలుగుతుంది.
తేరి దునియా మె దిల లగాత్నహీ వాపస బులాలే
మై సజ దేమే గిరాహు, ముఝూ కొ ఏయ మాలిక ఉఠాలే.
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'బావేర్నైన' సినిమాలో కేదార శరమ్ రచించగా, రోషన సంగీత దరశ్కతవ్ంలో ముకేష అతయ్దుభ్తంగా పాడిన పాట ఇది. విషాద గీతాలు

పాడటంలో సైగల బాటలో పర్యాణిసూత్ తనదైన పర్తేయ్క గాన సంవిధానానిన్ ఏరాప్టు చేసుకుని సినీ సంగీత పేర్మికుల హృదయాలోల్ సైగల
సరసన నిలిచాడు ముకేష. విషాద గీతాలను పాడుకోవటంలోని ఆనందానిన్ ఈ రెండు పాటలు పర్సుఫ్టం చేసాత్యి. పాటల బాణీలు ఎంతో
సులువుగా ఉంటాయి. ఎకక్డా రాగాలు, దీరాఘ్లు, ఆరోహణ, అవరోహణలు ఉండవు. మందర్ సాథ్యిలో వయ్కుత్లు తమలో తాము విషాదంలో
కుములుతూ, జీవితంపై విరకిత్ చెంది ఇక ఈ పర్పంచంలో జీవించి లాభం లేదని, మరణానిన్ కోరుతూ పాడేటటువంటి పాటలు ఇవి.
సైగల పాటలో 'బర్తికి లాభం ఏమిటి, బర్తికి ఏం చేసాత్ను' అనన్ విషాదం, విరకిత్ భావనలు ఉంటే, ముకేష పాటలో విషాదం, విరకిత్ల
మరో రూపు కనిపిసోత్ంది. భగవంతుడు సృషిట్ంచిన ఈ పర్పంచం మన హీరోకి నచచ్టం లేదు. అందుకే నీ పర్పంచం నాకు నచచ్లేదు. ఇకక్డ
ఉండబుదిద్కావటం లేదు. కాబటిట్ నినున్ పార్రిధ్సుత్నాన్ను. సజేద్ అనన్ది ముసలామ్నులు పార్రధ్న చేసే పదధ్తి. మోకాళళ్పై కూచుని, నుదురును నేలపై
ఆనించటం అనన్మాట. సజాద్ చేయటం అంటే పూరిత్గా తనని తాను సమరిప్ంచుకోవటం, అరిప్ంచుకోవటం..మన సాషాట్ంగ పర్మాణం
లాంటిది. అలా సజాద్ చేసుత్నాన్ను. ననున్ లేపు..అంటే ఉదధ్రించు… ననీన్ పర్పంచం నుంచి తీసుకు వెళిల్పో అని బర్తిమిలాడుతునాన్డు హీరో.
సినిమాలోల్ విషాద పాటలలో ఈ రకమైన పాటలది పర్తేయ్కమైన కేటగిరీ. విరకిత్ పాటలు ఇవి. బర్తకాలనన్ కోరిక నశిసుత్ంది. జీవేచఛ్
నశిచిన వయ్కిత్ ఇక ఈ పర్పంచంతో నాకు పనిలేదు అని ఎకక్డికో వెళిల్పోవాలని అనుకుంటాడు. పర్పంచం వదిలి పోవాలనుకుంటాడు.
అందరికీ దూరంగా ఒంటరిగా ఉందామనుకుంటాడు. తీవర్మైన నిరాశను పర్తిఫలిసాత్యి ఈ పాటలు. కానీ ఈ పాటలను వింటూ,
పాడుకుంటూ, పాటలలోని విషాద భావానిన్ అనుభవిసూత్ంటే విషాదపు అంచులనుండి ఆనందంపు పొలిమేరలలోకి అడుగుపెడతాం. విరకిత్
లోతులలోంచి ఆనందపు శిఖరాల వైపు అడుగులేసాత్ం. అంటే ఎంతగా విషాదపు లోతులోల్కి చేరుకుంటాం అంటే, వెళేల్ందుకు పైకి తపప్
మరోదారి ఉండదు. విషాదం లోతులు చూసిన తరువాత ఇక ఆనందపు ఎతుత్లు అధిరోహించటం తపప్ మరో మారగ్ం ఉండదు. ఈ పాటలు
విషాదాంధకారాలలోతులకు తీసుకు వెళాత్యి. అటునుంచి వెలుగువైపు నడిపిసాత్యి.
ఏయ దిల ముఝే ఐసీ జగాహ లేచల జహా కోయీ నహో
అపనా పరాయా మెహరబానా, మెహెరబాన, కోయీ నహో.
నిలువెలాల్ విరకిత్ ఈ పాట. ఆరూజ్ సినిమాలో అనిల బిశావ్స సంగీత దరశ్కతవ్ంలోని ఈ పాటతో తలత మహమూద హిందీ సినీ
సంగీత పర్పంచంలోకి అడుగుపెటాట్డు. హీరో తన హృదయానిన్ తనని ఎలాంటి పర్దేశానికి తీసుకు వెళల్మంటునాన్డంటే, అకక్డ ఎవవ్రూ
ఉండకూడదట. తన వాళుల్, పరాయి వాళుల్ తనపై జాలి చూపించేవాళుల్, సానుభూతి కురిపించేవాళుల్ ఎవవ్రూ ఉండకూడదట. మజూర్హ
రచించిన మరో అదుభ్తమైన గేయం.
ఏయ మెరే దిల కహీ ఔర చల,
గం కి దునియా సె దిల భర గయా
ఢూంఢ లే అబ కొయీ ఘర నయా!
'దాగ ' సినిమాలో శంకర జైకిషన సంగీత దరశ్కతవ్ంలో తలత మహమూద పాడిన శైలేందర్ గీతం విషాదంలోని ఆశను చూపిసుత్ంది.
విషాదం నిండిన ఈ పర్పంచంపై అతడి మనసుస్ విరిగిపోయింది. కాబటిట్ తన హృదయానిన్ ఎటో పొమమ్ంటునాన్డు. ఇకక్డ ఉండవదుద్. మరో
కొతత్ పర్దేశానికి పోదామంటునాన్డు. ఈ పాట సినిమాలో మూడుసారుల్ వసుత్ంది. రెండు సారుల్ తలతమ్ హమూద, ఒకక్సారి లత పాడుతుందీ
పాటను. అయితే ఈ విషాద గీతానిన్ భైరవి రాగంలో అతయ్ంగ వేగవంతమైన బాణీతో రూపొందించి మురిపించాడు శంకరజైకిషన. వినగానే
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మనసుకు పటేట్ పదాలు దానికి తగగ్ బాణీ. అతి విషాదం ఉటిట్పడే గానంతో పాట కటిట్పడేసుత్ంది. ఎంతగా పాడుకుంటే అంతగా విషాదం ఉబికి
ఉబికి వసుత్ంది. కానీ అంతగా సాంతవ్న లభిసుత్ంది.
తెరీ దునియా మె జీ నేసే తొ బెహతర హై కె మర జాయే
వహీ ఆసూ, వహీ ఆహే, వహీ గం హై జిధర జాయే.
సాహిర లూధియానీవ్ రచించిన 'ఘర నెం 44' లోని ఈ పాటను హేమంత కుమార పాడాడు. పాటలో పదాలు సప్షట్ంగా ఈ
పర్పంచంపై విరకిత్ని పర్కటిసుత్నాన్యి. ఈ పర్పంచంలో బర్తకటం కనాన్ చావటం మేలు. అవే బాధలు, అవే కనీన్ళుల్, అవే వేదనలు ఎటు
చూసినా. ఇలాంటి పర్పంచంలో జీవనం కనాన్ మరణం మేలు అంటునాన్డు సాహిర. ఈ పాటను హేమంత కుమార పాడటంతో పాటలో
విషాదం మరింత తీవర్మవుతుంది.
యే దునియా, యే మహఫిల మెరె కాం కీ నహీ..
కైఫీ ఆజమ్ రచించిన పాట ఇది. హీర రాంఝూ సినిమాలో మహమమ్ద రఫీ పాడిన పాట. నాయకుడికి మనసు విరిగిపోయింది. ఈ
పర్పంచం, ఇకక్డి సమాజంతో తనకేం పనిలేదు పొమమ్ంటునాన్డు నాయకుడు. మదన మోహన అతయ్ంత సుందరమైన రీతిలో ఈ పాటను
రూపొందించాడు. గమనిసేత్ ఈ పాటలనీన్ దురభ్రమైన విషాదానిన్ పర్దరిశ్సాత్యి. విరకిత్ని పర్దరిశ్సాత్యి. విరకిత్కి పరాకాషట్ ఈ పాటలు. ఇక
పర్పంచంలో బర్తికి లాభం లేదు అని నిశచ్యానికి రావటానిన్ మించిన విషాదం ఇంకొకటి లేదు. ఈ పాటలలో హీరో మనసు ఎందుకు
విరిగిపోయిందంటే పేర్మ వైఫలయ్ం వలల్. కానీ కొనిన్ పాటలలో ఏయ మెరే దిల కహీ ఔర చల, తెరీ దునియామె జీనేసే వంటి పాటలలో హీరోకి
విరకిత్ కలిగింది పేర్మ వైఫలయ్ం వలల్ కాదు, పేర్మ రాహితయ్ం వలల్.
దుఖి మన మెరే, సున మెరా కహెనా
జహన నహిన చైనా, వహాన నహీ రహెనా
'మనసుకు శాంతిలేని చోట ఉండకూడదు. కాబటిట్ ఓ నా విషాద హృదయమా నా మాట విను మనం ఇకక్డనుంచి వెళిల్పోదాం'
అంటునాన్డు సాహిర, కిషోర కుమార గొంతుతో, ఎసీడ్. బరమ్న బాణీని అనుసరించి 'ఫంటూష ' సినిమాలో.
సాహిర కానీ శైలేందర్ కానీ 'పేర్మనే జీవితం' అని నమేమ్వారు కారు. పేర్మ కాక మనిషికీ మనిషికీ నడుమ ఇంకేదో అపురూపమైన
సంబంధం ఉందని నమామ్రు. అందుకని పేర్మ వైఫలయ్ంతో పర్పంచం పై విరకిత్ తెచుచ్కుని, అనీన్ వదిలేసి పోవటం ఈ ఇదద్రు గేయ రచయితల
సిదాద్ంతానికి వయ్తిరేకం. సాహిర అయితే పేర్మ అనన్ది ఒక బూటకం అని నముమ్తాడు. అందుకని ఈ ఇదద్రు గేయ రచయితలు రాసిన విరకిత్
పాటలోల్ విరకిత్కి కారణం వయ్కిత్గత పేర్మ కాదు.
ఉలఫ్త కా దియా హం నే జిస దిల మే జలాయాథా
ఉమీమ్ద కే ఫూలోం సే జిస ఘర కో సజాయాథా
ఎక భేదీ లూట గయా.
'జబ దిల హీ టూట గయా' పాటలో నాయకుడి విషాదానికి కారణం ఇది. పేర్మ దీపానిన్ తన హృదయంలో వెలిగించాడు. నమమ్కం
అనే పూలతో ఇంటిని అలంకరించాడు. కానీ ఒక మోసగాడు అనీన్ దొంగిలించుకుని పోయాడు. హృదయం పగిలిపోయింది. ఇక బర్తికి ఏం
లాభం. ఇదీ నాయకుడి విషాద సవ్రూపం.
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బహార అయీథి కిసమ్త నే
మగర యే గుల ఖిలాయా
జలాయా ఆషియా సయాయ్ద నే
పర నోచ డాలే..
ముఝ కో ఏయే మాలిక ఉఠాలే
వసంతం వచిచ్ంది అదృషట్ం ఇలాంటి పూలు పూయించింది.ఇంటిని కాలేచ్శారు. వేటగాడు రెకక్లను విరిచేశాడు. . 'నోచ డాలాన్'

అంటే పీకేయటం అనన్ అరధ్ం వసుత్ంది..పర అంటే రెకక్లు.. ఇకక్డ రెకక్లు విరిచేయటం అని అరధ్ం. ఇక నాకు ఈ పర్పంచంలో ఉండాలని
లేదు, దేవుడా ననున్ తీసుకుపో అని హీరో బర్తిమిలాడుతునాన్డు 'తేరి దునియామే' పాటలో. జరిగింది సప్షట్ంగా తెలుసోత్ంది. నాయకుడి
విరకిత్కి కారణం తెలుసోత్ంది.
ఉలఫ్త కా బదలా మిలగయా
వోగమే లుటా,వో దిల గయా
చలాన్హి సబేస్ దూర దూర
అబ కారావ్న కోయీ నహో
పేర్మించినందుకు ఫలితం దకిక్ంది. ఆ బాధలేదు. ఆ హృదయం లేదు. అందరినీ వదిలి దూరంగా పోవాలనుంది. వెంట ఎవరూ
రావదుద్. ఓ నా హృదయమా, ఎవవ్రూలేని సథ్లానికి ననున్ తీసుకుని పో అంటునాన్డు అరూజ్ సినిమా హీరో. ఇకక్డ కూడా విషాదానికి కారణం
తెలుసోత్ంది. ఈ పాటలో నాయకుడి హృదయం ఎంతగా విరిగిపోయిందంటే అందరికీ దూరంగా వెళిల్పోవాలనుకుంటునాన్డు. వో గం లుటా
వో దిల గయా...అంటే పేర్మలో వైఫలయ్ం వలల్నో, పేర్యసి చేసిన మోసం వలల్నో ఇపుప్డు నాయకుడి హృదయంలో పేర్మ
బాధలేదు..అసలిపుప్డు ఆ హృదయమేలేదు.
జాకర కహీన ఖోజావుమైన,నీంద ఆయే ఔర సోజావుమైన
దునియా ముఝే ఢూంఢే, మగర మేరా నిషాన కోయీ నహో.
వెళిల్ ఎకక్డో దాకుక్ంటాను. నిదర్వసేత్ పడుకుంటాను. ఇకక్డ నిదర్ మరణం. పర్పంచం వెతికినా తన గురుత్లు ఒకక్టి కూడా
లభించకూడంటునాన్డు హీరో. అంతగా విరిగిపోయింది అతడి మనసు. ఈ పాటలనీన్టిలో పేర్మ వైఫలయ్ం నాయకుడి విరకిత్కి కారణం. అది
సప్షట్ంగా తెలుసోత్ంది.
చల జాహా గం కె మారే నహో
ఝూటి ఆశా కె తారే నహా
ఇన బహారోం సె కాయ్ ఫాయదా
జిస మె దిల కీ కలీ జల గయీ
జఖమ్ ఫిర సే హరా హోగయా
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నాయకుడు తాగుబోతు. తను తాగటం వలల్ జరిగే అనరధ్ం గర్హిసాత్డు. మారిపోదామనుకుంటాడు. అతడు తాగుబోతు అని అతడు

పేర్మించిన అమామ్యితో వివాహానికి ఒపుప్కోరు. తాగటం మానేయాలనుకుంటాడు. కానీ తాగుడు పర్లోభం వదలలేకపోతాడు. అనిన్టినీ
నాశనం చేసుకుంటాడు. తాగటం ఎందుకంటే విషాదానిన్, పేదరికానిన్ మరచిపోవటం కోసం. అందుకే అతడు ఎటు వెళాల్లనుకుంటునాన్డంటే
అకక్డ బాధదెబబ్తినన్వాళుల్ండని చోటు.గం కే మారే అంటే బాధదెబబ్తినన్వాళుళ్, బాధతో మరణించినవాళుళ్ అనన్ అరాధ్లొసాత్యి. నిజానికి గం
కే మారే అంటే బాధచేతిలో ఓడిపోయి సరవ్ం కోలోప్యినవాళుళ్ అనన్ అరధ్ం కూడావుంది. అకక్డ అబదద్పు ఆశల తారలుండవు. హృదయపు
పుషప్ం కాలిపోయేటటువంటి వసంతాలు ఉండేం లాభం. జఖమ్ అంటే గాయం. హరా అంటే పచచ్దనం. గాయం మళీళ్ తాజా
అయియ్ందనన్మాట. అంటే గాయానిన్ రేపటం. అతడు తాగుడు మానేయాలనుకునాన్డు. కానీ మళీళ్ తాగించారు. నషట్పోయాడు. గాయం తిరిగి
రేగింది. కాబటిట్ ఈ పర్పంచం వదిలి మరో చోటకి పోదాం. కొతత్ ఇలుల్, అంటే కొతత్ ఆశలు, నిరిమ్ంచుకుందాం అంటునాన్డు హీరో తన
హృదయంతో. అంటే విషాదంలోనూ 'ఆశ' విరకిత్లోనూ కోరికను చూపుతునాన్డనన్ మాట కవి. ఇది శైలేందర్ రచన పదద్తి. పర్పంచరీతిని,
నియమాలను ఒపుప్కుంటాడు. కానీ ఆ పరిమితులలోనే ఆశను చూసాత్డు. కొతత్ జీవితం పార్రంభిసాత్డు. ఇలా విషాదంలో కూడా ఒక ఆశను
చూసాత్డు శైలేందర్ తన గేయాల దావ్రా.
కోయీతోఐస ఘర హోతా
జహాసే పాయ్ర మిల జాతా
వొహీ బేగానె చెహెరే హై
జిధర సేభీ గుజర జాయే
ఇది సాహిర విరకిత్. ఇది పేర్మ వైఫలయ్ం విరకిత్కాదు. పేర్మ రార్హితయ్ భావనవలల్ కలిగిన విరకిత్. పేర్మ దొరుకుతుందేమోననుకుంటే, అవే
మొఖాలు. అవే అపరిచితమైన మొఖాలు ఎటుపోయినా కనిపిసుత్నాన్యట. అందుకని నీ పర్పంచంలో బర్తికే కనాన్ చావటం మేలు
అంటునాన్డు సాహిర.
ఈ చరణంలో పైకి కనిపించే అరాధ్నిన్ దాటి లోతుకు వెళేత్, పేర్మ రాహితయ్ం సప్షట్ంగా తెలుసుత్ంది. ఈ పర్పంచంలో మనుషులు
కలుసాత్రు. కలిసి జీవిసాత్రు. కానీ ఎంత సనిన్హితంగా ఉనన్టుట్ అనిపించినా పర్తి వయ్కిత్ మరో వయ్కిత్కి అపరిచితుడే. సానిన్హితయ్ భావన డొలల్
భావన. ఎవరూ ఎవరికీ ఏమీ కారు. పైకి అందరూ పేర్మ నటిసాత్రు. కానీ ఎవరికి వారు సావ్రధ్పరులు. తమ విషయం తపప్ మరొకటి పటట్దు.
ఇది పర్పంచం రీతి. యాజఞ్వలుక్య్డు, గారిగ్కి చెపిప్నటుట్ ఈ పర్పంచంలో సావ్రధ్ం తపిప్ంచి మరొకటి లేదు. 'వహీ బేగానె చెహెరే హై' వెనుక
ఇంత అరధ్ం ఉంది. అందుకని ఈ పర్పంచంపై విరకిత్ కలిగింది హీరోకి. ఇది సాహిర విరకిత్.
బాలయ్ం నుంచీ సాహిర మనుషులు సావ్రధ్ం చూసూత్ పెరిగాడు. అతడికి పేర్మ అనాన్ మానవ సంబంధాలనాన్ నమమ్కం లేదు.
అందుకే అతడు పేర్మలో విరకిత్ చెందటానిన్ గురించి రచించడు. పేర్మ రాహితయ్ భావంతో తపిసూత్ సవ్చఛ్మైన నిసావ్రధ్ భావన లేదీ పర్పంచంలో
అని బాధ పడే ఫాటలు రచిసాత్డు.
దరద్ హమారా కోయీన జానే
అప ని గరజ కే సబ హై దివానే
కిస కే ఆగే రోనా రోయే
దేశ పరాయా, లోగ బేగానే
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ఇది 'ఫంటూష' పాటలో చరణం. మన భాధ ఎవరికీ అరధ్ంకాదు. తెలియదు. ఎవరి సావ్రధ్ం వాళల్ది. ఎవరి పిచిచ్ వాళది. ఎవరికీ బాధ
చెపుప్కోలేము. ఎందుకంటే పరాయి దేశం , అంతా అపరిచితులు. ఇకక్డ దేశం, పరిచితులు వంటివనీన్ అతయ్ంత లోతైన భావం కల పర్తీకలు.
ఇది హీరో విషాదం. పేమ వైఫలయ్ం కాదు అతడి విరకిత్కి కారణం. పేర్మ రాహితయ్ భావన. ఎవరూ తనని అరధ్ం చేసుకోలేరు. ఎవరికీ తన బాధ
అరధ్ం కాదు. అవసరంలేదు. ఎవరి ఏడుపు వాళల్ది. కాబటిట్ ఇకక్డ శాంతి లేదు. శాంతిలేని చోట ఉండకూడదు. కాబటిట్ 'దుఖిమన మేరే' నా
మాట విను. ‘జహా నహీ చైనా వహా నహీ రహెనా' అంటునాన్డు హీరో దావ్రా సాహిర. మరో సందరభ్ంలో 'సబ కో అపీన్ భి కిసీ బాత పె
రోనా ఆయా' అంటాడు. అంటే ఎవరి ఏడుపు వాళల్కి ఉంది. ఎవరు ఎవరిని పటిట్ంచుకుంటారు. అందుకే 'తెరీ దునియామె మె జీనేసే బెహతర
హై కె మర జాయే' అంటునాన్డు సాహిర.
అంటే, సినీ సందరబ్ పరిధిలో ఒదుగుతూనే గేయ రచయితలు తమ ఆలోచనలను, వయ్కిత్తావ్లను, ఆశలను, నిరాశలను,
సిదాద్ంతాలను పాటలోల్ ఒలికించారు. పాతర్ల దావ్రా పలికించారు. పాటల దావ్రా పర్జలకు చేరువ చేసి, పర్జలకు ఒక దృకోక్ణానిన్,
అవగాహనను అందించారు. వాటిని అనుభవించిన పర్జలు తమని తాము తెలుసుకుని, ఆశాదీపాలు వెలిగించుకుని ముందుకు
సాగుతారనన్మాట. ఇదీ సినిమాలోని విషాద పాటలు, ఇచేచ్ సూఫ్రిత్. హోమియోపతి వైదయ్ విధానంలో రోగ లక్షణానిన్ పెంచే మందును
ఇవవ్టందావ్రా రోగానిన్ నియంతిర్ంచి, రోగ నిరోధక శకిత్ని పెంచుతారు. సినిమాలోల్ విషాద పాటలు చేసేది అదే. వయ్కిత్లోని విషాద భావనకు
రెకక్లనిచిచ్, ఎంతగా విషాదానిన్ పెంచుతాయంటే, విషాద భావన సవ్రూపం అవగాహనకు వచిచ్న వయ్కిత్ విషయంలో ఆనందానిన్ అనుభవిసూత్,
ఆనందానిన్ పెంచుకోగలుగుతాడనన్మాట. తనతోపాటు ఏడిచ్, తన బాధకు సప్ందించి కనీన్రు తుడిచే విషాద గీతాలు ఆలంబనగా, ఆశవైపు
పర్యాణిసాత్డనన్మాట.
అరేవో ఆసామ్న వాలే బతా ఇస మే బురా కాయ్హై
ఖుషీకే చార ఝోంకే అగర ఇథర సే భీ గుజార జాయే.
'ఓ దేవుడా, కొనిన్ సంతోష వీచికలు ఇటువైపు వీసేత్ తపేప్ంటి?' అని దేవుడిని నిలదీసి పర్శిన్ంచే నిబబ్రానిన్ సాధిసాత్డు. పర్పంచంలో
బర్తకటం కనాన్ చావు మేలు అంటూనే పర్పంచంలో ఆనందానిన్ ఆసావ్దించేందుకు ఉవివ్ళూల్రుతు సాగుతాడు.
(వచేచ్ నెల మరినిన్ మధురమె
ౖ న గీతాలు)
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