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అభీ న జావో పార్ణ! పార్ణ మే పాయ్స శేష హై!
పాయ్స శేష హై!
సినిమాలకు పాటలు రాయకపోయి ఉంటే కవి నీరజ గోపాల దాస, నీరజ గోపాల దాస గానే మిగిలి ఉండేవాడు. హిందీ కవితా
పర్పంచ నీరాజనాలు మాతర్ం అందుకుని ఉండేవాడు. కానీ అనుకోని పరిసిథ్తులలో నీరజ గోపాల దాస హిందీ సినీ గేయ పర్పంచంలో
అడిగిడాడు. అతి తకుక్వ కాలం మాతర్మే సినీ పర్పంచంలో గీతాలు రాశాడు. ఆయన రాసిన గీతాల సంఖయ్ దాదాపుగా వంద మాతర్మే. కానీ
'నీరజ'గా దేశ వాయ్పత్ంగా పర్జలకు పరిచయమయాయ్డు. ఆయన పాటలు పర్జల నాలక్లపై ఈ నాటికీ నృతయ్ం చేసుత్నాన్యి. ఆయన పాటల
భావాలు ఈనాటికీ పర్జల గుండెలలో ఆనంద తాండవం చేసుత్నాన్యి. మనసులను మురిపిసుత్నాన్యి. ఈ వంద సినిమా పాటలు హిందీ సినీ
గేయ పర్పంచంలో పర్తేయ్క సాథ్నానిన్ ఆకర్మించటమే కాదు 'నీరజ'గోపాలదాసను 'నీరజ'గా చిరంజీవిని చేశాయి. కానీ హిందీ సినీ
పర్పంచంలో పేరు పర్ఖాయ్తులు సాధించినా, గౌరవ మనన్నలందుకునాన్ నీరజ ఏనాడూ సినీకవిగా సంతోషంగా లేడు.
తమాం ఉöM|j మై ఎక అజన్బీ కే ఘర మే రహా!
సఫర న కర తే హువే భీ, కిసీ సఫర మే రహా!
జీవితాంతం నేను అపరిచితుడి ఇంటోల్ ఉనాన్ను.
పర్యాణం చేయకుండా కూడా ఏదో పర్యాణంలోనే ఉనాన్ను.
అతయ్దుభ్తము, అతి సునిన్తము, తాతివ్కమూ అయిన కవితలు అతి సరళంగా, సుందరంగా అతి సులువైన పదాలతో, పర్తీకలతో
వయ్కత్ం చేయటం నీరజకు వెనన్తో పెటిట్న విదయ్.
జబ భీ ఇస షహరమే కమేర్ సే మై బాహర నికలా
మేరే సావ్గత కో హర ఏక జేబ సే ఖంజర నికలా!
ఈ నగరంలో నేను ఇంటోల్ంచి ఎపుప్డు బయటకు అడుగు పెటినా ననున్ సావ్గతిసూత్ పర్తి ఒకక్రి జేబులోంచి కతుత్లు బయటకు
వచాచ్యి.
గమనిసేత్, తన రచనలోల్ అతయ్ంత తీవర్మైన వేదనను కలిగించే విషయాలను సైతం అతయ్ంత చమతాక్రంగా, తేలికగా చెపప్టం
నీరజకు అలవాటు. పెదవులపై చిరునవువ్, కనున్లోల్ కదిలే కనీన్రు హృదయంలో తుఫాను, పెదవులపై గానంలా నీరజ కవితలు మనసును
కదిలిసాత్యి. హతుత్కుపోతాయి. జీవితాంతం కరగని, చెదరని మధుర సమ్ృతులాల్ మిగిలిపోతాయి.
తబ మానవ కవీ బన జాతాహై
జబ ఉసకో సంసార రులాతా
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వహ అపోన్ంకె సమీప జాతా,
ఏక జబ వే భీ ఠుక రా దేతె,
వహ నిజమన కె సముమ్ఖ ఆతా,
దేఖ ఉస కీ దురబ్లతా జబ మన భీ ఉసాక్ ముసాక్తాహై.
తబ మానవ కవీ బన జాతా!
ఒక మాములు మనిషి కవిగా ఎపుప్డు రూపాంతరం చెందుతాడంటే, పర్పంచం అతడిని ఏడిప్ంచినపుప్డు, అతడి ఆశలను నిరాశలు

చేసి అణచివేసినపుప్డు. అపుప్డు వయ్కిత్ తన వారి దగగ్రకు వెళాత్డు. వారూ అతడిని తిరసక్రించినపుప్డు వయ్కిత్ అంతరుమ్ఖుడవుతాడు. తనలోకి
తాను చూసుకుంటాడు. అయితే, ఎపుప్డయితే, అతని మనసుస్ అతని దురభ్లతవ్ం, బలహీనతలు, మూరఖ్తవ్ం చూసి నవువ్తుందో, అపుప్డతడు
'కవి' అవుతాడు. అలాంటి పరిసిథ్తులలో సామానయ్మానవుడు 'కవి' అవుతాడు. ఒక వయ్కిత్ కవి అవటంలోని వేదన, సునిన్తతవ్ం, తపసుస్లను
అతయ్ంత సులభంగా, సరళంగా పర్దరిశ్సుత్ంది నీరజ కవిత.
నీరజ కవితలలో గమనించాలిస్న పర్ధాన అంశం పదాల వాడకం. శుదద్ హిందీ పదాలను, అవీ సవ్చచ్మూ, సరళమూ అయిన
పదాలను అలవోకగా వాడతాడు. కానీ ఆ తేలికగా కనిపించే పదాలలో సముదర్మంతటి భావానిన్, వేదనను పొదుగుతాడు.
జిత నా కం సామాన రహేగా
ఉతనా సఫర ఆసాన రహేగా
సామానుల్ ఎంత తకుక్వ ఉంటే పర్యాణం అంత సులభం. అందరికీ సులభంగా అరధ్మవుతుంది. పర్యాణాలు తరచూ చేసేవారికి ఈ
మాటలలోని సతయ్ం అనుభవమే. కానీ నీరజ పర్సాత్విసుత్నన్ది మాములు పర్యాణం కాదు.
జిత నీ భారి గథరీ హోగీ
ఉతాన్ తూ హైరాన రహేగా
మానవ శరీరానిన్ తోలు సంచితో పోలుసాత్రు. ఈ శరీరం ఎంత ఖరీదయితే అనిన్ సమసయ్లుంటాయి. ఇకక్డ శరీరం భారీ అనన్ది
పరిమాణం విషయానికి సంబంధించినది కాదు. ఇది మనిషి జీవనానికి సంబంధించినది. బంధాలకు, భౌతిక సుఖలాలసకు సంబంధించినది.
ఉస సే మిల నా నా ముంకిన హై
జబ తక ఖుద కా ధాయ్న రహేగా
తనను గురించిన ఆలోచన మాతర్మే ఉనన్ంతకాలం అతడిని కలవటం అసంభవం రెండువైపుల పదునైన కతిత్లాంటి భావం. వయ్కిత్
తన నితాయ్వసరాలు, జీవన పోరాటం మునిగి ఉనన్ంత వరకూ 'అతడి'ని ఎలా కలవగలుగుతాడు? అసలు దృషిట్ ఆ వైపుకు పోతుందా?
అంతేకాదు, తనమీదే దృషిట్ ఉనన్వాడిలోని అసలు మనిషిని కలవగలుగుతామా? అనన్ భావం ఈ వాకాయ్లతో ఇమిడి ఉంది.
నీరజ కల యహాన హోగా
ఉస కా గీత విధాన రహేగా.
నీరజ రేపు ఇకక్డ ఉండడు. కానీ గీత రచన సంవిధానం చిరకాలం నిలచి ఉంటుంది.
పర్తి కళాకారుడికి తన సృజన విలువ పటల్ అవగాహన ఉంటుంది. తన సృజన పర్జలను కదలిసుత్ందనీ, తరతరాలుగా నిలుసుత్ందనన్
విశావ్సం ఉనన్ కవి మాతర్మే ఇలా రాయగలడు.
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జబ చలే జాయేంగె లౌటేక్ సావన కీ తరహ!
యాద ఆయేంగె పర్థం పాయ్రకే చుంబన కీ తరహ!
అదుభ్తం! తన కవిత పర్భావం తెలిసిన కవి హృదయం మాతర్మే ఇలాంటి భావానిన్ ఇంత సుందరంగా, నిరద్వ్ందవ్ంగా వయ్కత్

పరచగలడు.
వరష్ ఋతువులా వచిచ్ వెళిల్పోయినపుప్డు తొలి పేర్మలో తొలి చుంబనంలా గురుత్కు వసూత్నే ఉంటాను.
అయితే కవికి కవి హృదయానిన్ అరధ్ం చేసుకునే శోర్త కావాలి. సునిన్త హృదయం కావాలి. 'శోర్తల తలలూగిపోయే కవిత
చెపప్గలను. కానీ తల ఉనన్ మనిషి ఉండాలి కదా!' అనాన్డో కవి. అలా కవితను అరధ్ం చేసుకోలేని వారి నడుమ కవితను వినిపించటం అంటే
గుడిడ్వాడికి దీపం చూపినటుట్. చెవిటి వాడి ముందు శంఖం ఊదినటుట్.
జిసమే ఇనాస్నకే దిల కే న హో థడ కన కీ 'నీరజ'
షాయరీతో హై వహ అఖాబ్ర కీ కతరనకీ తరహ!
ఎవరి హృదయంలో సుమదళంలాంటి సప్ందన ఉండదో, అలాంటి వారికి కవిత, వారాత్ పతిర్కలలో వారత్లాంటిది.
శోర్తల గురించి, కవితలను అరధ్ం చేసుకుని, అనుభవించేందుకు అవసరమైన సునిన్త హృదయం లేకపోతే కవిత బండమీద నుండి
జాలువారే వరాష్ధారలాంటిదని తెలిసిన నీరజ సినీ గేయరచన కోసమని హిందీ సినీగేయ పర్పంచంలో అడుగిడినపుప్డు అతడు ఎకుక్వ కాలం
ఈ రంగంలో మనలేడని అందరూ అభిపార్యపడాడ్రు. సినీ రంగంలో గేయరచయితలకు అంతగా విలువ ఉండదు. ఎంతో పేరు పర్ఖాయ్తులు
పొందితే తపిప్ంచి సరైన గౌరవం దొరకదు. అలాంటి రంగంలో 'గొపప్ కవి'గా పేరు పర్ఖాయ్తులు పొందిన 'నీరజ' అడుగిడుతూంటే, ఆయన
ఈ రంగంలో ఎకుక్వ కాలం నిలవలేడనీ అందరూ ఊహించారు. సినీ గేయ పర్పంచంలో సంగీత దరశ్కుడిది పైచేయి. బాణీకి పార్ధానయ్ం.
గేయరచన వేరు కవితవ్ం వేరు. కవితవ్ రచనలో ఉనన్ సేవ్చఛ్ గేయ రచనలో ఉండదు. కవి సప్ందించినపుప్డు కవి హృదయం కవితను
పర్సవిసుత్ంది. అది తనదైన పర్తేయ్క లయతో, భావంతో ఉదభ్విసుత్ంది. కాని సినిమా పాట అలాకాదు.
సినిమా పాటకు పరిమితులు అనేకం. గేయ రచయిత పై పర్తిబంధనాలు అనేకం. గమనిసేత్, సినిమా పాటలో అనిన్ పరిమితులకు
ఒదగాలిస్ంది గేయ రచయితనే. గాయకుడికి పాటను బాణీ పరిధిలో ఇషట్ం వచిచ్నటుట్ పాడే వీలుంటుంది. సేవ్చఛ్ అంతా సంగీత దరశ్కుడిదే.
అందుకే, 'నయీ ఉమర కీ నయీ ఫసల' (1965) సినిమాకు నీరజను గేయ రచయితగా ఎంచుకోవటం పటల్ ఎందరో పెదవి విరిచారు.
'కవిగా గొపప్వాడు కావచుచ్. కానీ సినిమా పాటల రచన వేరు.' అని వాయ్ఖాయ్నించారు. ఇందుకు వారు ఎంతో పేరు పర్ఖాయ్తులు కవిగా
సంపాదించిన కైఫీ ఆజీమ్ని ఉదాహరణగా చూపారు. ఎంతో పేరు పర్ఖాయ్తులు కవిగా సంపాదించిన కైఫీ ఆజీమ్ గేయ రచయితగా
నిలదొకుక్కోలేకపోయాడు.
అయితే 'నయీ ఉమర కీ నయీ ఫసల' సినిమాకు నీరజను గేయ రచయితగా ఎంపిక చేసుకోవటమే గమమ్తుత్గా జరిగింది. సంగీత
దరశ్కుడు రోషన, సాహిర లూథియానీవ్తో కలసి అతయ్దుభ్తమైన పాటలను సృజిసుత్నాన్డు. కాని ఈ సినిమా తకుక్వ బడెజ్ట సినిమా. ఫిలమ్
డివిజన నిరామ్ణం కావటంతో గవరన్మెంట రేటేల్ ఇసాత్రు. సాహిర ఒకక్ పైసా తకుక్వయినా ఒపుప్కోడు. శైలేందర్ అతయ్దుభ్తమైన గేయ
రచయిత. కానీ అతను శంకర జై కిషన, ఎసీడ్ బరమ్న వంటి అగర్శేర్ణి సంగీత దరశ్కులతో పనిచేసూత్ బిజీగా ఉనాన్డు అదే సమయానికి అతను
సవ్యంగా నిరిమ్సుత్నన్ సినిమా 'తీసీర్ కసం' నిరామ్ణం చివరి దశలో ఉంది. దాంతో ఈ సినిమాకు పాటలు రాసే తీరిక అతనికి లేదు. ఇలాంటి
పరిసిథ్తిలో 'నయీ ఉమర కీ నయీ ఫసల ' సినిమా లకాష్య్నిన్ పర్తిబింబించే కవిత 'సవ్పన్ ఝరే ఫూల సే'ను రచించిన నీరజ తోనే పాటలు
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రాయిసేత్ బాగుంటుందనన్ ఆలోచన వచిచ్ంది. నీరజ కూడా పాటలు రచించటానికి సుముఖంగా ఉండటంతో నీరజ సినీ పర్పంచంలోకి
అడుగిడాడు. అందరూ ఊహించినటుట్ ఎకుక్వ కాలం సినీరంగంలో నిలవకపోయినా చిరకాలం నిలిచే మధురమైన గేయాలను సృజించాడు.
నీరజ మనసుస్ ఏనాడూ సినీ రంగంపై సిథ్రపడలేదు. అతడి మనసుస్, దృషిట్ అంతా 'అలీఘడ' పైనే కేందీర్కృతమై ఉంది. బొంబాయికి
ఎపుప్డు వచిచ్నా అతిధిగానే వచాచ్డు తపప్ సిథ్రపడాలని పర్యతిన్ంచలేదు. ఎందుకంటే, నీరజ కు సినీ పర్పంచం తనది కాదని తెలుసు.
'తమాం ఉమర్ మై అజ నబీ కీ ఘర మే రహా' అని భావించిన వయ్కిత్ తన ఇంటోల్ కూడా పర్శాంతంగా ఉండలేడు.
నీరజ కవితలాల్గే గేయ రచన సంవిధానం కూడా విలక్షణమైనది. ఆయన సినీ కవులకు అలవాటయిన పదాలు వాడడు.
అలవాటయిన రీతిలో రచించడు. ఇది ఆయన తొలి సినిమాలోని పాటలు సప్షట్ం చేసాత్యి. అదద్ం ముందు నుంచుని తనని తాను చూసి
మురుసుత్నన్ నాయికను చూసి నాయకుడు ,
దేఖ తీ హీ రహో ఆజ దరప్ణ న తుం
పాయ్ర కా యే మహురత నికల జాయెగా
అంటాడు. 'అదద్ం ముందు నిలబడి నినున్ నువేవ్ చూసూత్ మురుసుత్ంటే, పేర్మ ముహూరత్ం మించిపోతుంది' అంటునాన్డు నాయకుడు.
ఈ పాటలో నీరజ వాడిన పర్తీకలు, పొదిగిన భావాలు, వాడిన పదాలు సినీగీతాలలో అరుదుగానైనా వినబడవు.
సాసకీతో బహుత తేజ రఫాత్ర హై
ఔర ఛోటీ బహుత హై మిలన కీ ఘడీ
గూంధతే గూంధతే ఘటా సావరి
బుఝ న జాయే కహీ రూప కీ ఫుల ఝడీ
చూడియా హీ న తుం ఖనఖనాతీ రహో
యే షరం సార మౌసం బదల జాయెగా..
ఊపిరి వేగం అధికం. పేర్మకు సమయం పరిమితం. అంటే కాలం పరుగిడుతోంది కాబటిట్ అదద్ం ముందు సమయం వయ్రధ్ం చేయకు
అంటునాన్డు నాయకుడు. ఎలాగయితే ఉరిమి ఉరిమి మేఘం అలసిపోతుందో, అలా తళుకు బెళుకుల రూపం తరిగిపోతుంది. ఈ విషయానిన్
చెపప్టం కోసం కవి, 'రూప కీ ఫుల ఝడీ' అనన్ పదం వాడాడు. 'ఫుల ఝడీ ' అంటే చిచుచ్బుడిడ్. చిచుచ్బుడిడ్ క్షణికం. ఆ క్షణికంలో మెరుపులు
మెరుసుత్ంది. నక్షతార్ల విరిజలుల్ కురిపిసుత్ంది. కానీ అదంతా కొదిద్సేపే. కాబటిట్ అదద్ం ముందు సమయం వయ్రధ్ం చేయకు అంటునాన్డు
నాయకుడు.
సురఖ్ హోటోం పె ఉఫ యె హసీ మదభరీ
జైసె షబన్ం అంగారోం కి మెహమాన హో
ఆమె పెదిమలపై నవువ్ ఎంత అదుభ్తంగా ఉందంటే తుషార బిందువు నిపుప్ కణికల అతిధి అయినంత గొపప్గా ఉందట! ఏమి
పోలిక! ఎంత అతయ్దుభ్తమైన భావం! ఇంకా ఈ పాటలో మహావర ' 'ఫరష్ కా మరమ్రీ' వంటి పదాలను వాడేడు. 'మహావర' అంటే పారాణి..
పాదాలపై పారాణి అంతగా రచింపకు, తన, నాజూకు హృదయం చలించిపోతుంది అంటాడు. పాట చివరలో అంటాడు,
న న పలుల్ ఉఠావో
న న పలుల్ ఉఠావో, గిరావో నహీ
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షాయరీక నయా దౌర చల జాయేగా
ఆమె కొంగు ఎతిత్ జారచ్టంలో కవితవ్ంలో కొతత్ మారగ్ం ఉదభ్విసూత్ందట. ఇలాంటి చమతాక్రమైన, శృంగార కవితాతమ్క గేయ

రచనతో నీరజ అందరినీ అలరించాడు.
ఈ సినిమాలోనే నాయకుడు నాయిక కోసం ఎదురు చూసూత్ ఓ పాట పాడతాడు.
ఆజ కీ రాత బడీ షోఖ బడీ నట ఖట హై
ఆజతో తేరెబినా నీంద నహీ ఆయేగీ
సినిమాలో ఈ పాట రెండు సందరాభ్లలో వసుత్ంది. నాయకుడు నాయిక కోసం ఎదురుచూసూత్ ఓసారి పాడతాడు. రెండోసారి
నాయిక నాయకుడి కోసం ఎదురుచూసూత్ పాడుతుంది. ఆ పాట వినన్ నాయకుడు పేద పర్జల జీవితాలలో వెలుగులు నింపే వరకూ తన
జీవితంలో పేర్మ గురించిన ఆలోచన లేదని పాడతాడు. ఈ పాట మొతత్ం ఓ అదుభ్తమైన కవితలా ఉంటుంది.
నాయకుడు నాయిక కోసం ఎదురుచూసూత్ పాడే సందరభ్ంలో కవి ఆ వాతావరణానిన్ నాయకుడి భావనలను, పర్కృతిని పరవశించి
వరిణ్సాత్డు. అది చదువుతునన్ వాడు, వింటునన్ శోర్త ఒక పరమాదానంద భరితమైన రసానుభూతికి గురవుతాడు.
దేఖవో ఛత పె ఉతర ఆయీహై సావన కి ఘటా
దేరహీ హై దావ్ర పె ఖడీ ఆవాజ పురవాయీ
బిజ లియాన రహరహ కె పహాడోంసె చమక ఉఠతీ హై
సూని ఆఖోమె కొయీఖావ్బ జొ లే అంగడాయీ
కైసే సంఝూవూ కె యే వకత్ క మతలబ కాయ్హై.
దిల కి హై బాత న హోఠోం సె కహీ జాయేగీ.
ఒకొక్కక్ పదం ఎంత అదుభ్తమైన భావనను కలుగచేసూత్, దృశాయ్నిన్ కళల్ ముందు నిలుపుతూంటే, అతయ్ంత దృశాయ్తమ్కమైన కవిత
ఇది అనిపిసుత్ంది.
ఇంటి కపుప్ పైకి వరష్పు మేఘం దిగి వచిచ్ందట. గాలి ఇంటి తలుపు తడుతూ పిలుసోత్ందట. ఉండి ఉండి పరవ్తాలపై మెరుపులు
మెరుసుత్నాన్యట. నిరాశ నిండిన కళల్లోల్ ఏదో కోరిక రెకక్లు విపుప్కుంటోందట. ఇది హృదయానికి చెందిన భావన. ఈ భావనను ఎలా
వివరించాలి? హృదయంలోని భావన పెదవులతో చెపప్కూడదు అంటునాన్డు కవి. అతయ్దుభ్తపు సునిన్తమైన శృంగార భావనపై తెరతీసుత్ందీ
చరణం.నాయిక కోసం ఎదురుచూసుత్నాన్డు నాయకుడు. ఆమె వసుత్ందో రాదో తెలియదు. కానీ పర్కృతిలో చెలరేగుతునాన్ ఈ సంచలనం ఆమె
రాకను సూచిసోత్ందని నిరాశ చెందిన నాయకుడి కళళ్లోల్ కోరెక్లు రెకక్లు విపుప్కుంటునాన్యనన్మాట.
ఈ వాతావరణంలో, ఈ రాతిర్, ఈ వరష్ంలో నాయిక కోసం ఎదురు చూసుత్నన్ నాయకుడు తన మనసులో కలిగిన భావనను
మనసుతోనే అరధ్ం చేసుకోమంటునాన్డు. ఆ రాతిర్ ఆమె లేకపోతే తనకు నిదర్ రాదంటునాన్డు.
యే భటకేత్ హువె జుగున్ యే దియే అవారా
భిగాతే పేడ పె బుఝ బుఝ కె చమక ఉఠ త హై
తేర అచల మె టకే సలమ్ సితారే జైసే
ముఝెస్ మిలేన్ కొ బినా బాత దమక ఉఠీత్హై
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సారా అలం హై గిరఫాత్ర తెరె హుసన్ మె జబ
ముఝు సే హీ కైసె యె బరాస్త సహీ జాయేగీ..
ఆ రాతిర్ అటూ ఇటూ ఎగిరే మిణుగురు పురుగులు, ఆవారా దీపాలాల్గ(కదిలే దీపాలు) ఉనాన్యట. అవి తడిసిన చెటుట్ శాఖలలో

ఆరి, వెలుగుతూ, ఆమె కొంగుపై నిండిన తారకలాల్గా ఉనాన్యట. తనని కలవకుండా ఆ రాతిర్కి సారధ్కత లేదని చెపుత్నన్టుట్నాన్యట. మొతత్ం
రాతిర్ ఆమె అందానికి బందీ అయినపుప్డు తాను మాతర్ం ఎలా ఈ వరాష్నిన్ ఆమె లేకుండా భరించగలడు?
రాత రానీ కి యె నషీలీ భీనీసి ఖుషూబ్
ఆరహీ హైజొ ఛన ఛనకె ఘనీ డాలోంసే
ఐస లగాత్ హై కొయి ధీత చకోరే సె లిపట
ఖేల అయీ హై తెరే ఉలెఘ్హువే బాలోంసె,
ఔర బేజాన నకర మెరే తడపేత్ హువే దిలోక్
ఐసీ రంగీన గజల అకె న ఫిర జాయేగీ..
నైట కీవ్న పరిమళం, ఆమె కురులతో ఆడుకుని వచిచ్నటుట్ందట. ఇంకా తనని ఏడిప్ంచకుండా రమమ్ంటునాన్డు. ఇంత గొపప్గా
వచిచ్న గజల తిరిగి వెళల్దంటునాన్డు. ఈ పాదాలలో వునన్ పర్తీకలు, పొదిగిన భావాలు ఒకక్ వాకయ్ంలో చెపప్టం కుదరదు.
నిజానికి దీనిన్ సినిమా పాట అనేకనాన్ గొపప్ 'కవిత' అనవచుచ్. అయితే, కవితలను అందమైన సినీగేయాలుగా మలచటం రోషనకు
వెనన్తో పెటిట్న విదయ్. హిందీ సినీ సంగీత పర్పంచంలో కవితలను గేయాలుగా మలచటంలో రోషన, మదన మోహన, ఖయాయ్ంలు దిటట్లు.
అందుకే 'నయీ ఉమర కీ నయీ ఫసల' సినిమాకు

పాటలు రచించటంలో నీరజ పెదద్ కషట్పడలేదు. ఎలాంటి చేదు అనుభవాలను

ఎదురోక్వాలిస్న అవసరం రాలేదు.
నీరజ పాటలు వినన్ సినీ పర్పంచం ఉలికిక్పడింది. ఎందుకంటే నీరజ పాటలతో సాహిర ఆదరశ్ం, శైలేందర్ తాతివ్కతలతో పాటూ
విలక్షణమైన నాజూకుతనం ఉంది. దానిపై అతయ్ంత ఉనన్తమైన భావాలు, ఉతత్మమైన సాహితయ్ం. ఇదే సమయానికి శైలేందర్ మరణించాడు.
సాహిర మొండితనం, అహంకారాలకు తలవంచిన వారితో తపప్ సాహిర పనిచేయడు. దాంతో నీరజకు వరుసగా సినీగీతాల రచనకు
అవకాశాలు రాసాగాయి. ముఖయ్ంగా ఆనాటి నెంబర వన సంగీత దరశ్కదవ్యం శంకర జై కిషనల నుండి పిలుపు రావటంతో కళుల్ మూసి
తెరిచేలోగా నీరజ అగర్శేర్ణి గేయ రచయిత అయిపోయాడు. శంకర జై కిషనలు అధికంగా శైలేందర్, హసర్త జైపురిలతో కలసి పనిచేశారు.
శైలేందర్ మరణంతో పెదద్లోటు ఏరప్డింది. ఆలోటును పూడేచ్ందుకు వారు పలు గేయ రచయితలను వాడుతూంటే నీరజ పరిచయమయాయ్డు.
'కనాయ్దాన' సినిమాతో నీరజ శంకర జైకిషనల సామార్జయ్ంలో అడుగుపెటాట్డు. నీరజ కవితలు గమనిసేత్, ఆయన రచించిన గేయాలు గమనిసేత్
ఆయన పలల్వికీ చరణానికీ పెదద్ తేడా చూపడు. అధికమైన పంకుత్లతో పలల్విని రచిసాత్డు. శంకర జై కిషనలు అతి చినన్ పలల్వులతో పాటలను
సృజిసాత్రు. వారు ముందు బాణీని సృజిసాత్రు. గేయ రచయిత ఆ బాణీకి తగగ్టు పదాలతో పాట రాయాలి.
ఆవారా హూ
యా గర దిశమేహో ఆసామ్న కా తారా హూ
(ఆవారా)
యెతో కహో కౌన హో తుం
ముఝ సె పూఛే బినా దిలమె ఆనేలగీ (ఆషిక)
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తేరా మేరా పాయ్ర అమర,
ఫిర కూయ్ ముఝ కో లగాత్ హై డర
మేరే జీవన సాథీ బతా
కూయ్ దిల థడకే రహరహకర (అసీల్ - నకీల్)
ఇలా గమనిసేత్ చినన్ చినన్ పదాలు, చినన్ చినన్ పలల్వులు, ఆకరష్ణీయమైన బాణీ మైమరపించే ఆరెక్సేట్ర్షన శంకర జైకిషన

అతయ్దుభ్తమైన విజయానికి కారణాలు. వారికి రచయితకు సేవ్చఛ్ నివవ్టంపై విశావ్సం లేదు. సేవ్చఛ్నిసేత్ పాట అటక ఎకుక్తుందని వారి
నమమ్కం. కాబటిట్ ముందుగా బాణీని సృజించి బాణీ బంధనాలలో రచయితను బిగిసాత్రు. ఇది నీరజకు అలవాటు లేదు. అందుకే శంకర
జైకిషన వదద్కు నీరజ ఓ కవితాతమ్కమైన పాటను తీసుకువెళాల్డు.
లిఖే జో ఖత తుఝే
వో తేరీ యాద మే
హజారో రంగ కె నాజారే బనగయే
సవేరాజబ హువా తో ఫూల బన గయె
జో రాత ఆయెతో సితారె బనగయే
శంకర జై కిషన గీతాలకు రచన ఇలా ఉండదు. కానీ ఈ కవితకు అతయ్దుభ్తమైన బాణీని కటిట్ పాటను సూపర హిట చేశారు శంకర
జైకిషనలు. కానీ శంకర జై కిషనలతో ఎనిన్ హిట పాటలను సృజించినా నీరజ వారి వదద్ సేవ్చఛ్గా ఉండలేకపోయాడు. కారణం నీరజ
సృజనను వారు బాణీతో బంధించటమే. పైగా, వారు నీరజలో శైలేందర్ను చూడాలని పర్యతిన్ంచటంకూడా నీరజను ఇబబ్ందికి గురిచేసిన
అంశం. నిజానికి నీరజ రచనా శైలిలోనే శైలేందర్లా మాములు సందరాభ్లలోనూ అనేక సారవ్జనీన భావాలు, ఆధాయ్తమ్కపుటాలోచనలు
పర్దరిశ్ంచటం ఉంది.కానీ సేవ్ఛ అలవాటయిన పకిష్కి ఎంత ఎగరటం అలవాటే అయినా బంధనాలలో అది ఎగరలేదు. శంకర జైకిషన ల వదద్
నీరజ ది అలాంటి పరిసిథ్తి.
కహతాహై జోకర సారా జమానా
ఆధీ హకీకత ఆధా ఫసానా
చషేమ్ ఉతారో, ఫిర దేఖోయారో
దునియా నయీ హై చెహరా పురానా.
మేరానాం జోకరలోని ఈ పాటలో నీరజ, శైలేందర్లా పర్పంచం సగం నిజం సగం అబదద్ం, కళుల్ తెరచి చూసేత్ పర్పంచం కొతత్ది
కానీ, దాని ముఖం పాతది అని తెలుసుత్ంది.అంటాడు. పాట హిట అయింది. కానీ, శైలేందర్ ఎలా పాటలో పాతర్ సవ్భావానిన్ సందరోభ్చితంగా
చెపూత్, నాయకుడి ఇమేజ ను అనుసరిసూత్, సినిమా సారానిన్ గీతంలో పర్దరిశ్సూత్, సారవ్జనీన భావాలను పొదుగుతాడో అది లోపించింది.
అందుకే, పాట హిట అయినా, నీరజ కు సంతృపిత్ లేదు. శంకర జైకిషన లకు ఆనందమూ కలగలేదు.
ఈ పాటలో చరణంలో అంటాడు..
ధకేక్ పె ధకాక్, రేలే పె రేలా
హై భీడ ఇతనీ పర దిల అకేలా
ఎటు చూసినా మనుషుల పర్వాహమే. ఇంతమంది మనుషులునాన్ హృదయం మాతర్ం ఒంటరిదే.

øöeTT~

www.koumudi.net

Ä>∑dtº 2018

8

MLjkõ½¥qP|-MLjkõ½¸$|û
ఇలాంటి విశవ్జనీన సతాయ్లు మనసుకు హతుత్కునే రీతిలో పర్దరిశ్ంచాడు నీరజ.
'ఏయ భాయ, జర దేఖ కె చలో'
ఈ పాట నీరజకు ఎంతో పేరు సంపాదించి పెటిట్ంది. ఈ పాటలోనూ అనేక జీవిత సతాయ్లను అలవోకగా చెపాత్డు నీరజ ఇది కూడా

మామూలుశంకర జైకిషన ల పాటకు భినన్మయిన పాట...పూరిత్గా నీరజ కవిత పదధ్తిలో వుంటుంది....
బస యహీ అపరాధ మై హర బార కరాత్హూ
ఆదీమ్ హు ఆదిమ్సే పాయ్ర కరాత్హూ..
'పహెచాన' సినిమాలోని ఈ పాటలో సైతం సారవ్జనీన భావాలు ఎదకు హతుత్కునే రీతిలో పర్దరిశ్సాత్డు.
ఎకఖిలోనా బనగయా,దునియా కే మేలేమే
కోయి ఖేలే భీడమే కోయి అకేలేమే
ఈ పర్పంచంలో ఒక బొమమ్నయిపోయాను. కొందరు బహిరంగంగా ఆడుకుంటే కొందరు ఒంటరిగా (వయ్కిత్గత సాథ్యిలో)
ఆడుకుంటారు. ఈ పాదాల అరధ్ం గురించి బోలెడెంత చరిచ్ంచవచుచ్. అయితే శంకర జై కిషన సంగీత దరశ్కతవ్ంలో ఇలాంటి భావాలు కానీ,
కవితాతమ్కమైన గేయాలు కానీ రచించే అవకాశం నీరజకు తకుక్వగా లభించింది.
సనడేకో పాయ్ర హువా, మనడే ఇక రార హువా (కనాయ్దాన)
ఆదివారం పేర్మ మొదలయింది. సోమవారం ఆమోదం అభించింది.
హారగయె హార గయే
అరె తో హై బుదుధ్బర్హమ్చారి
(ఏకనారి, ఏక బర్హమ్చారి)
ఆప యహ ఆయె కిసలియే
ఆపేన్ బులాయె ఇసలియే
(కల ఆజ ఔర కల)
ఇలాంటి తేలిక పాటలు అధికంగా రాయాలిస్ వచిచ్ంది. అకక్డకూడా కాల క పయాయ్ ఘోమే భయాయ్(చందా ఔర బిజీల్) సూనీ సూనీ
సాస కి సితార పర (లాల పథథ్ర) వంటి పాటలు రచించినా నీరజలోని కవి కనాన్ బాణీకి తగగ్ పదాలు కూరేచ్ 'మేసిత్' అధికంగా కనబడాడ్డు.
అందుకే శంకర జై కిషనతో అధికంగా హిట పాటలు సృజించినా వారి గురించి ఎకుక్వగా పర్సాత్వించడు నీరజ.
ఇకాబ్ల ఖురేషీ సంగీత దరశ్కతవ్ంలో 'చ చ చ' సినిమాకు కొనిన్ అతయ్దుభ్తమైన గేయాలు రచించాడు నీరజ.
సుబహాన అయి, షాం న ఆయి
జిస దిన తేరీ యాద న ఆయీ,
యాద న ఆయీ,
అయితే ఈ సినిమాలోనే వో హం నథీ, వో తుం నథీ, వో రహెగుజర థి పాయ్ర కీ, లుటీ జహా పె బేవజా , పాలీక్, బహార కీ' సాహితయ్
పరంగా, భావం పరంగానూ పరమాదుభ్తమైన పాట. ఈ పాటను కూడా గొపప్ కవితలా భావించవచుచ్. ఈ పాటలో నాయికలేని తన
జీవితానిన్ నాయకుడు 'బినాతుమాహ్రి జిందగీ, షమా హై ఎక మజార కీ' అంటాడు. అంటే 'ఆమె లేని జీవితం, సమాధి వదద్ ఉంచిన దీపం'
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లాంటిదనన్మాట. ఇలాంటి అతయ్దుభ్తమైన భావాలతో గీతాలు రాశాడు. కానీ నీరజ ఏనాడూ బొంబాయి సినీ పర్పంచంలో ఇమడలేదు.
ఒదగలేదు. అందుకే పాటలు రాయాలిస్ వచిచ్నపుప్డు బొంబాయి వచేచ్వాడు. పనయిపోగానే అలీఘడ వెళిల్పోయాడు. దాంతో సినీగేయ
రచనపటల్ నీరజకు నిబదద్త లేదని భావించారు చాలామంది. ఇలాంటి పరిసిథ్తులలో నీరజకు దేవ ఆనంద నుంచి పిలుపు వచిచ్ంది. కొనిన్
మరుపురాని మధురగీతాల సృజనకు రంగం సిదద్మయింది. దేవ ఆనంద సినిమాల సంగీత దరశ్కతవ్ం అధికంగా ఎసీడ్ బరమ్న
నిరవ్హించేవాడు. ఎసీడ్ బరమ్నకు ఆరెక్సేట్షన పై పెదద్ నమమ్కం లేదు. అతనికి సినిమా ఫాటలో 'పలల్వి' బాగా కుదరాలి. మంచి సాహితయ్ం
ఉండాలి. అందుకే ఎసీడ్ బరమ్న సాహిర, మజూర్హ, శైలేందర్ వంటి వారితో సులభంగా, సుఖంగా పనిచేశాడు. చకక్ని పాటలను సృజించాడు.
ఎసీడ్ బరమ్న అధికశాతం గేయం ఆధారంగా బాణీని సృజిసాత్డు. అంటే, అతని సృజనలో గేయ రచనకు పార్ధానయ్ం అధికం అనన్మాట.
సవ్యంగా రవీందర్నాధ ఠాగోర రచనల పటల్ మకుక్వ ఉనన్వాడు. దాంతో తన కవిత విశవ్రూపం పర్దరిశ్ంచే అవకాశం నీరజకు లభించింది.
లభించిన అవకాశానిన్ నీరజ సదివ్నియోగపరచుకునాన్డు. సినీ సంగీత చరితర్లో తన పేరును సువరాణ్క్షరాలతో లిఖించుకునాన్డు.

(మరినిన్ నీరజ పాటలతో వచేచ్ నెల)

Post your comments

øöeTT~

www.koumudi.net

Ä>∑dtº 2018

