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సుహానా సఫర ఔర యె మౌసం హసీన 
హమే డర హై హం ఖో న జాయే కహీ 

పర్యాణం అనగానే గురుత్కు వచేచ్ పాట ఇది. పర్యాణంలో అందమైన పర్కృతి దృశయ్ం కనబడి మనసు ఆనందమయం కాగానే 
గురుత్కు వచేచ్పాట ఇది. 'మధుమతి' సినిమాలో దిలీప కుమార పాతర్ను పరిచయం చేసేపాట ఇది. ఇలా పర్యాణిసూత్ పాడే పాటలను 
'Travel songs’ అంటారు. పాతకాలం సినిమాలలో ఇలాంటి పాటలు పలు రకాలుగా ఉపయోగపడేవి. పాతర్ను పరిచయం చేసేవి. 
పర్కృతిని, పరిసరాలను గమనించటం నేరేప్వి. సినిమా వాయ్పార విలువను పెంచేవి. పర్జలకు అటు మంచి ఆలోచనలను ఇచేచ్వి. ఇటు 
సాహితయ్ గంధం పూసేవి. ఈ రకంగా ఈ పర్యాణపు పాటలు అతయ్ంత పర్జాదరణ పొందేవి. పర్యాణపు పాటలను అపుప్డపుప్డు తతావ్నిన్ 
బోధించేందుకు వాడేవారు. ఒకో గేయ రచయిత తన సంసాక్రానిన్, వయ్కిత్తావ్నిన్ అనుసరించి సినిమా సందరబ్ పరిధిలో ఒదుగుతూ కూడా 
పాటకు పర్తేయ్కతను ఆపాదించేవాడు.  

'మధుమతి' సినిమాలో ఈ పాట నాయకుడు ఉదోయ్గానికి వెళూత్ దారిలోని పర్కృతిని చూసి పరవశిసూత్ పాడేపాట. పాటంతా పర్కృతి 
వరణ్న అందంగా సాగుతుంది. 

యే కౌన హసాత్హై ఫులోమె ఛుప కర 
బహార బేచై  హై జిస కి ధున పర 
కహి గున గున, కహి రున ఝన 
కి జైసే నాచే జమీన 

చాలా సరళమైన పదాలలో సుందరమైన పర్కృతి దృశాయ్లను చితిర్సుత్నాన్డు కవి. 
పూలలో దాగి ఎవరో నవువ్తునాన్రట. వసంతం ఎవరి సంగీతానికి, లయకు పిచిచ్దై ఆతర్ంగా ఎదురు చూసుత్ందో వారు పూలలో 

దాగి నవువ్తునాన్రనన్ది అందమైన ఊహ. ఓ వైపు సీతాకోక చిలుకల పాటలట. మరోవైపు తుమెమ్దల ఝంకారమట. ఇది భూమి, నేల నృతయ్ం 
చేసుత్నన్టుట్ందట. సీతాకోక చిలుకలు, తుమెమ్దలు ఎగురుత్ంటే, అందమైన పూల లతలు తలలూపుతూంటే,  వాటిలో సుందరమైన పేర్యసి 
వదనం దోయ్తకమవుతూంటే, ఆమె అందానికి పర్కృతి పరవశిసూత్ంటే ఇక ఆ పర్యాణం ఎంత మధురం. అలాంటి ఆనందకరమూ, అందమైన 
పర్యాణంలో మైమరచి వయ్కిత్ తనని తాను మరచిపోవటంలో ఆశచ్రయ్ం ఏముంది? అందుకే 'సుహానా సఫర ' పాట అందమైన బాణీ , ఇంకా 
మధురమైన ముఖేష సవ్రంతో వనెన్లు దిదుద్కునాన్, పాటలో పదాలవలల్ మరింతగా అలరిసుత్ంది. ఇది శైలేందర్ పర్తేయ్కత. అలతి అలతి 
పదాలతో అతయ్ంత సుందరమైన భావాలను పొదిగి మనసును ఆనందపుటలల శృంగం పై నరిత్ంపచేసాత్డు. 

యె గోరి నదియోంకా చల నా ఉఛల కర 
కే జైసె అల హడ చలే పీ సె మిల కర 
పాయ్రె పాయ్రె యే నజారే నిసార హై హర కహి 
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హిందీ సినీ గీతాలలో ఉరూద్ పదాలను అతి తకుక్వగా వాడుతూ, సామానయ్ పర్జల భాషలోని సుందరమైన పదాలను ఏరిచ్ కూరిచ్ 
అందంగా భావాల మాలికలను అలిల్న కవి శైలేందర్. ఈ పాదంలో ఆయన వాడిన 'అల హడ' అనన్ పదానిన్ సినిమా పాటలలో అతి తకుక్వగా 
వింటాం. కానీ ఆ పదం అకక్డ పడటం పాటకు ఎంతో అందానిన్సుత్ంది. 'గోరినది' అనటం ఎంతో సుందరంగా ఉండటమే కాదు పాట 
భావానిన్ లోతు చేసుత్ంది.  ఇకక్డ నదులు యువతులాల్లేవు. నదులే యువతులు...అవి పిర్యుడిని కలిసి ఎగురూత్ దూకుతొ 
పర్వహిసుత్నాన్యి.నదులు ఉరుకుల పరుగుల మీద పర్వహిసూత్ంటాయి. ఆ నదీ పర్వాహం ఎలా ఉందంటే ఒక ముగధ్ తన పిర్యుడిని కలసిన 
తరువాత మనసు ఆనందంతో గంతులు వేసూత్ పరుగులు పెడుతునన్టుట్ందట. ఇది ఈ సినిమా పరిధిలో ఎంత గొపప్గా ఒదిగిందంటే, నాయిక 
పలెల్టూరి పిలల్. నడవదు. పరుగులు పెడుతూంటుంది. నాయకుడిని కలసి వెళేల్పుప్డు చరచరా కొండల దారులు దిగి వెళూత్ంటుంది. సినిమా 
చూసిన తరువాత ఈ పాట వింటే ఈ పాదం వచిచ్నపుప్డు కళల్ముందు నాయిక చంచలమైన, చురుకైన పరుగులాంటి నడక కదులుతుంది. 
'యెగోరి నదియోంక చల నా ఉఛల కర, లె జైస అల హడ చలే పీ సె మిల కర ' గురుత్కు వసుత్ంది. 

ఇంతవరకూ పర్కృతిని వరిణ్ంచిన కవి, చివరి చరణంలో జరగబోయే కథను సూచనపార్యంగా పర్సాత్విసాత్డు. 
వో ఆసామ్న ఝక రహాహై జమీన పర 
యే మిలన హం నే దేఖా యహీ పర 
మెరి దునియా, మెరి సపెన్ 
మిలేంగే షాయద యహీ! 

దూరంగా, ఆసామ్న, అంటే ఆకాశం భూమి పైకి వంగిందంట. ఈ కలయికను అతడు ఇకక్డే చూశాడట. తన కలలు, కోరికలు అనీన్ 
తీరేది ఇకక్డేనేమో అంటునాన్డు. 

మధుమతి జనమ్జనమ్ల పేర్మ కథ. ఒక అసంభవమైన కలయికను పర్దరిశ్సుత్ంది. అందుకే పర్తీకాతమ్కంగా ఆకాశం, భూమి కలవటం 
ఇకక్డే చూసుత్నాన్ను అంటునాన్డు. నిజానికి కాసత్ ఎతుత్కు వెళిల్ చూసేత్ ఎకక్డయినా ఆకాశం భూమిపైకి వంగటం కనిపిసుత్ంది. కానీ ఇకక్డే ఆ 
కలయికను చూసుత్నాన్నని అనటం, తన కలలు కోరికలు ఇకక్డే తీరతాయని అనటం పాట గాంభీరాయ్నిన్ సంతరించుకుంటుంది. కథ సారానిన్ 
రెండు ముకక్లలో చెపేప్సోత్ంది. గమనిసేత్ పాట చితీర్కరణలో నాయకుడు శిఖరం పైన ఉంటాడు. అతడు ఆకాశం. నాయిక నాయకుడికి 
పరిచయం అయినపుప్డు లోయలో, ఎకక్డో ఉంటుంది. పొగమంచు పొరల మాటున. ఆమె భూమి. ఆకాశం, భూమి కలయిక ఇకక్డే 
జరుగుతుంది. 

ఇది శైలేందర్ పర్తేయ్కత. హిందీ సినీగేయ రచయితలందరిలోకీ  కథా సారానిన్ పటుట్కుని రెండు ముకక్లలో పర్దరిశ్ంచగల ఏకైక 
గేయరచయిత శైలేందర్. అందుకే అతయ్ధికమైన 'థీం సాంగస్' రాసిన ఘనత శైలేందర్దే. అలాంటి కవి అంతకు ముందు లేడు. ఇకపై రాడు. 
మధుమతి సినిమాలో ఎనోన్ అతయ్దుభ్తమైన పాటలునాన్ ఈ పాట పర్తేయ్కంగా గురుత్ండిపోతుంది. కారణం పాటలోని పర్కృతి వరణ్న అతయ్ంత 
సులభంగా ఉండటమే కాదు చివరి చరణం భవిషయ్తుత్ను సూచించే రీతిలో మరమ్ంగా ఉండటం కూడా ఇలాంటి పర్యాణం పాటనే గులాజ్ర 
రచించిన 'ముసా ఫెర హు యారో' గులాజ్ర రాసిన పాటలలో సులభబ్ంగా బోధపడే పాటలలో ఇదొకటి. 

ముసాఫిర హూ యారో నఘర హై న ఠికానా 
ముఝే చలేత్ జానా హై 
బస చలేత్ జానా హై 
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ఈ పాటకు అతయ్దుభ్తమైన బాణీని ఆరీడ్బరమ్న కూరాచ్డు. కిషోర కుమార సవ్రంలో పాట అందని ఆనందపుటెతుత్లను 
అధిరోహిసుత్ంది. భావం చాలా సులభం నేను బాటసారిని. పర్యాణీవాసిని. ఇలూల్ వాకిలి లేదు. ముందుకు సాగటమే నా పని. 

ఏక రాహ రుక గయీ తో ఔర జుడ గయీ 
మై ముడాతో సాథ సాధ రాహ ముడ గయీ 
హవా కే పరోం పర మేరా ఆషియానా 

అతయ్దుభ్తమైన భావం. వయ్కిత్తవ్ వికాస తరగతులలో వలెల్ వేయాలిస్న పాఠం ఇది. ఒకదారి మూసుకుపోయిందని బాధపడాలిస్న 
అవసరంలేదు. మరో దారి దానికి వెనన్ంటే ఉంటుంది. అంతేకాదు, మనం దారిని బటిట్ నడవటం కాదు. మనం ఎటు నడిసేత్ దారి అటు 
నడవాలి. మనం ఎటు తిరిగితే దారి అటు తిరగాలి. అనిన్ంటినీ విధికి వదిలేయటం మూరఖ్తవ్ం. మన అదృషాట్నిన్ మన చేతులోల్కి తీసుకోవాలి. 
మన అదృషాట్నిన్ మనమే నిరణ్యించుకోవాలి. అంతే తపప్, దారి మూసుకుపోయిందని బాధపడుతూ కూరుచ్ంటే లాభం లేదు. అనంతమైన 
విశవ్ంలో అనంతమైన దారులు. ఇక చివరి పాదం చాలా చకక్నిది. బాణీలో అదుభ్తంగా ఒదుగుతుంది. గాలి రెకక్లపై ఉందట అతని ఇలుల్. 
వహ! అనిపిసుత్ంది. 

దిన నే హాథ థాం కర ఇదర బిఠాలియా  
రాత నే ఇషారోపర ఉధర బులాలియా 
సుబహ సే, షా సే మేరా దోసాత్నా 

తన మన భేదం లేదు. సుఖం, దుఃఖం భావనలేదు. ఏది లభిసేత్ దానిన్ సంతోషంగా సీవ్కరించే సిథ్త పర్జఞ్తను అతి సరళంగా, 
సులభంగా బోధిసుత్నాన్డు గులాజ్ర ఈ పంకుత్లలో. 

ఉదయం చేయి పటుట్కుని ఇకక్డ కూరోచ్బెటిట్ందట. రాతిర్  సౌంజఞ్  చేసి అకక్డకు పిలిపించుకుందట. రాతిర్, పగళల్తో నాకు సేన్హం 
అంటునాన్డు. అంటే వెలుతురు, చీకటుల నడుమ భేదభావంలేదు. పగలు, చీకటులు నడుమ తేడాలేదు. రెంటితో సమానమైన సేన్హం అంటే 
ఏది లభిసేత్ దానిన్ సీవ్కరిసుత్నాన్డు. ఎవరు పేర్మగా పలకరిసేత్ వారివెంట వెళుత్నాన్డు. 

ఇదే భావనను 'నౌదోగాయ్రా' అనే సినిమాలో మజూర్హ ఇలానే గొపప్గా చెపాప్డు. ఇకక్డ గులాజ్ర కాసత్ మారిమ్కతను పర్దరిశ్ంచాడు. 
రాతిర్ పగలు అంటూ పర్తీకలనుంచాడు. కానీ మజూర్హుక్ అలాంటివేవీ లేవు. ఎంత సరళంగా ఎంత గొపప్గా చెపాప్లో అంత సూటిగా, 
సప్షట్ంగా చెపాప్డు. 

హం హై రాహి పాయ్ర కా హంసె కుఛన్ బోలియే 
జోభి పాయ్ర సే మిలా హం ఉనీకె హోలియే 

ఈ 'హం హై రాహి పాయ్ర కా' అనన్ పదబంధం చాలా పార్చురయ్ం పొందింది. 'పేర్మ పథికుడు' అనన్మాట. ఎవరు పేర్మగా కలిసేత్ 
వారి వాడయిపోతాడనన్మాట. ఎసీడ్ బరమ్న మధురమైన బాణీని కిషోర కుమార అదుభ్తంగా పాడాడు. దేవ ఆనంద ఇమేజ ని  సిథ్రపరచి 
పేర్క్షకులను అతయ్ంత సమోమ్హన పరచే రీతిలో పాటను చితీర్కరించాడు విజయ ఆనంద. 

అతడు పేర్మ పథికుడు. ఎవరు పేర్మగా కలిసేత్ వారివాడయిపోతాడు. దేవ ఆనంద ఇమేజ ని సిథ్రపరచేందుకు అతడు పర్యాణం 
చేసుత్నన్ వాహనం ఓ కారుతో ఢీ కొనబోయి ఆగినటుట్, కారులో వాళుల్ తిడుతుంటే, కారులోని అమామ్యివైపు చూసూత్ పాట ఆరంభించేటుట్ 
సనిన్వేశానిన్ రూపొందించాడు దరశ్కుడు. 
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దరద్ భీ హమే కుబూల, చైన భీ హమే కుబూల 
హన నెహర తరహ  కె ఫూల హార మే ఫిరోలియే. 

బాధ ఆయినా సీవ్కృతమే. సుఖమైనా సీవ్కృతమే. అనిన్ రకాల పూలను హారంగా మలచుకునాన్డు. వివరణ అవసరంలేదు. 
సిథ్తపర్జఞ్తకు చకక్ని నిరవ్చనం. 

దూప థీ నసీబ మే  తొ ధూప మేలియా హై దం. 
చాంద నీ మిలీతో హం చాంద నీ మె సోలియే. 

మొదటి చరణంలోని భావమే ఉదాహరణతో చెపుత్నాన్డు. అదృషట్ంలో ఎండవేడి ఉంటే అందులోనే జీవిసాత్డు. వెనెన్ల లభిసేత్ 
వెనన్లలోనే నిదిర్సాత్డు. ఏది లభిసేత్ దానిన్ అంతే ఆనందంగా సీవ్కరిసాత్డనన్మాట. 

దిల పె  ఆసరా కియే హం తొ బస యుహీ జియే 
ఏక కదం పె హస లియే, ఎక కదం పె రోలియే 

హృదయం మీద భారం వేసి ఇలాగే జీవిసుత్నాన్డట. ఒక అడుగులో నవివ్తే, మరో అడుగులో దుఃఖిసూత్ జీవితానిన్ సాగిసుత్నాన్డట. 
అంటే అదృషట్ం ఏమిసేత్ దానిన్ హాయిగా సీవ్కరిసుత్నాన్డట. ఎండలో ఎండుతాడు. వానలో తడుసాత్డు. చలికి వణుకుతాడు. మొదటి రెండు 
చరణాల భావం మరింత సప్షట్ంగా, మరో రకంగా వివరించాడు. 

రాహ మే  పడే హై హం కబ సె ఆప కీ కసం 
దేఖియేతొ కం సె కం, బోలియే న బోలియే. 

ఇకక్డ దేవ ఆనంద ఇమేజ కి వచాచ్డు. నీకోసం ఎపప్టినుంచో దారిలో కాపు కాసి ఉనాన్ను. మాటాల్డకపోయినా ఫరవాలేదు. కనీసం 
చూడనయినా చూడు అంటునాన్డు హీరో. 

ఇలా పర్యాణపు పాటలలో కాసత్ రొమానస్, కాసత్ వయ్కిత్తవ్ వికాసం, కాసత్ తతవ్ం, కాసత్ చమతాక్రం కలిపి పాటను వినటం ఒక 
మరుపురాని అనుభవంలా ఆనందం, ఆలోచన కలిగించి అలరించే రీతిలో రూపొందించేవారు. ఇవి వింటూంటే వయ్కిత్తవ్ వికాస పాఠాలు, 
రొమానస్ పాఠాలు వచేచ్సాత్యి. 

మాములు పర్యాణపు పాటలకు భినన్ంగా ఆనంద బకీష్ 'జీనేకీ రాహ' సినిమాలో గమమ్తత్యిన పాటను సృజించాడు. 
ఆనే సె ఉస కే ఆయే బహార 
జానేసె ఉస కే జా యే బహార 
బడి మసాత్నీ హై, మేరీ మహబూబా. 

పర్యాణం చేసూత్, గమయ్ం చేరుకునేలోగా నాయకుడు పర్కృతిని చూసి పరవశిసూత్ తన పేర్యసిని గురించి పాడుకుంటునాన్డు. ఆమె 
రావటంతోటే వసంతం వసుత్ందట. ఆమె పోవటంతోటే వసంతం పోతుందట. మసాత్నీ అంటే తనలో తాను సంతృపిత్గా ఉంటూ అనిన్టికీ 
ఆనందించేది అని అరధ్ం. అలాంటిదనన్మాట అతని పేర్యసి. 

గున గునాయె ఐసే జైసె బజ తీ హై ఘుంగూర్ కహీపే 
ఆకె  పరవ్తోంసె జైసె గిరాత్హై ఝర నా జమీన  పే 
ఝార నోంకి మౌజ హై వో, మౌజోంకి రవానీ హై 
మేరీ మహబూబా… 
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'మేరీ మహబూబా' ఇకక్డ ఆకరష్ణీయమైన పదం. ఆమె పాటపాడితే ఎకక్డో గజెజ్లు ఘలుల్మనన్టుట్ంటుందట. 'గజెజ్ ఘలుల్ 
మంటూంటే, గుండె ఝలుల్మంటుంది, గుండె ఝలుల్ మంటుంటే కవిత వెలుల్వవుతుంది'. ఇది ఆమె పాట పర్భావం. ఆమె పాట 
పరవ్తాలనుంచి దూకే జలపాతంలాంటిదనన్మాట. అంతేకాదు. ఆమె నదీ పర్వాహంలోని అలలాల్ంటిది, అలల వేగంలాంటిది. అలాంటిది 
అతని పేర్యసి అందమైన పర్కృతి వరణ్నకు రొమాంటిక భావనను ముడిపెటిట్ పర్కృతికీ పడతికి ముడిపెటిట్ రచించిన అందమైన శృంగార గీతం 
ఇది. 

బన సవర కె నిల లే ఆయ సావన క జబ జబ మహీనా 
హర కొయీ యె సం ఝె, హోగి వో కోయి చంచల హసీనా 
పూఛోతో కౌన హై వో, ఋత యే  సుహానీ హై 
మేరీ మహబూబ. 

ఇదీ పాటలోని చమతాక్రం. 
వరష్ ఋతువు వచిచ్ందంటే అందంగా అలంకరించుకుని, తయారై వసుత్ందట. అందరూ ఆమెని ఒక అందమైన అమామ్యి 

అనుకుంటారట. కానీ ఆమె ఎవరంటే అందమైన ఋతువు అట. అదుభ్తం! 'వో కోయి చంచల హసీనా' అనన్పుప్డు రఫీ గొంతులోని 
చిలిపితనం, 'ఋత యే  సుహానీ హై  ' అనన్పుప్డు కలిగే అదుభ్తమైన ఆనందం పాటను వినటం, అనుభవించటం ఒక మరుపురాని 
దివాయ్నందానిన్ మిగులుసుత్ంది. ఇపుప్డు పాటను మళీల్ మొదటినుంచీ విని అనుభవిసేత్ గేయరచయిత చమతాక్రం తెలుసుత్ంది. మొదటినుంచీ 
అతడు పర్కృతిని వరిణ్సుత్నాన్డు. అతడి పేర్యసి పర్కృతి. మామూలు సందరబ్ంలోని పాటను అసాధారణమైన ఎతుత్లకు తీసుకు వెళల్టం ఈ 
పాటను రూపొందించిన విధానంలో తెలుసుత్ంది. 

సంగీత దరశ్కుల జంట లకీష్కాంత - పాయ్రేలాల పాట నడుమ పలు పర్కృతి శబాద్లను అతయ్ంత సమరధ్వంతంగా జొపిప్ంచటంతో 
పాటతో పాటు మనమూ పర్కృతితో పర్యాణిసాత్ము. ముఖయ్ంగా పిటట్లు పాడుతూ పాట ఇంటరూల్డ సంగీతానిన్ ముందుకు పరిగెతిత్ంచిన 
విధానం గుండెను సంతోషపు దారులోల్ విశృంఖలంగా నరిత్ంపచేసుత్ంది. మన కళాకారుల పర్తిభకు హృదయం ఉపొప్ంగుతుంది. 

ఇలాంటి పర్యాణపు పాటలోల్ పలు వినూతన్మైన పోకడులు పోయాయి మన పాటలు. 'ననాన్ మునాన్ రాహీహు' అంటూ 
చినన్పిలల్వాడు దేశభకిత్ గీతం పాడితే పిలల్లను విహారయాతర్కు తీసుకువెళిల్ 'ఆవో బచోచ్ తుమేహ్ దిఖాయే ఝుంకీ హిందుసాత్న కీ ' అంటూ దేశం 
గొపప్తనానిన్ వివరించే పాట ఉంది. 'అకేలా హూ మై ' అని తన ఒంటరితనానిన్ గూరిచ్ పాడితే 'హై అపాన్ దిల తో  ఆవారా' అంటూ తన 
పేర్మ లాలసను పర్దరిశ్సూత్ పాడతాడో హీరో. ఇలా ఒకటా, రెండా పలు అదుభ్తమైన గీతాలు సృజించారు మన కళాకారులు. ఆనాటి నుంచి 
ఈనాటి వరకూ అనేక రకాల పాటలు అదృశయ్మైపోయాయి కానీ పర్యాణపు పాటలు అదృశయ్ం కాలేదు. ఎందుకంటే పర్యాణం అంటేనే 
పాట కదా! గాలి వదనానికి తాకగానే హృదయం గీతం పాడుతుంది. పాట పెదవులపై కి హృదయలోతులోల్ంచి ఉబికి ఉబికి వసుత్ంది. 

దిల చాహాత్ హై 'కభీ న బీతే చంకీలే దిన' అంటూ కొందరు పాడితే 'యూహి చలాచల రాహి' అంటారింకొందరు. 'ఖాబోంకే 
పరిందే'ను కొందరు వెతికితే 'హం జో చచలేన్లగే' అని జంటతో పర్యాణానిన్ వరిణ్సాత్రింకొందరు. 'ఛోడ ఆయే హంవోగలియా' అని వదిలి 
వచిచ్న జాఞ్పకాలను తలచుకుంటే, ఇంకొందరు 'ఓ గుజారియా' అంటూ నృతయ్ం చేసాత్రు. 

(మరినిన్ పాటలు వచేచ్ నెలలో) 
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