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దిల జో న కహసకా, వహీ రాజ - ఎ - దిల 
కహనే కి రాత ఆయు.... 

'భీగీరాత' సినిమాలో మహమమ్ద రఫీ అతయ్దుభ్తంగా పాడిన ఈ పాటను తలచుకోగానే గుండెలోల్ంచి నిటూట్రుప్ వెలువడుతుంది. 
అతయ్దుభ్తమైన పాట. గొపప్ కవితవ్ం. పాటలోని భావం సందరోభ్చితమే కాదు, పేర్మలో మోసపోయిన పర్తి వయ్కిత్ హృదయానికయిన 
గాయానికి రాసే లేపనంలాంటి పాట ఇది. 'యమన కళాయ్ణ' రాగంలో సంగీత దరశ్కుడు రోషన సృజించిన ఈ పాట ఈనాటికీ శోర్తలను 
అలరిసోత్ంది. పేర్మ భావాల సునిన్తతాత్వ్నిన్, భగన్పేర్మలోని ఆవేశానిన్ పర్సుఫ్టం చేసోత్ంది. 

పాత సినిమాలలో ఇలాంటి సనిన్వేశాలుండేవి. నాయకా నాయకులు పేర్మించుకునేవారు. పెళిల్ చేసుకోవాలనుకునేవారు. నాయిక 
కోసం నాయకుడు ఎదురు చూసూత్ండేవాడు. పారిపోయి పెళిల్ చేసుకునేందుకు ఒపుప్కునన్ నాయిక వచేచ్ది కాదు. దాంతో నాయకుడి మనసుస్ 
విరిగిపోయేది. పైగా ఆమె తనని కాదని ఓ ధనవంతుడిని వివాహమాడుతుందని తెలిసేత్ నాయకుడు ఆమెపై కోపం, దేవ్షం పెంచుకుంటాడు. 
ఏదో ఓ సందరభ్ంలో నాయికా నాయకులు తటసథ్పడతారు. అపుప్డు నాయకుడు ఆమె తనని మోసం చేసిందనన్ కసి అంతా పాట రూపంలో 
పర్దరిశ్సాత్డు. తన దేవ్షానిన్ కోర్థానిన్ పాటలో వయ్ంగయ్ంగా, కతిత్లా పొడిచే భావంతో ఆమెని బాధిసాత్డు. 

భీగీరాత సినిమాలో అలాంటి సందరభ్ంలో వసుత్ందీ పాట. సంబరాలు జరుగుతూంటాయి. నాయకుడు వసాత్డు. బాలక్నీలో కూరుచ్ని 
సంబరాలను తిలకిసుత్నన్ నాయికను చూసాత్డు. ఎద భగుగ్మంటుంది. పాట అందుకుంటాడు. 'దిల జో న కహసక, వహీ రాజ - ఎ - దిల, 
కహనే కి రాత ఆయి' అంటూ - హృదయం ఇంతవరకూ చెపప్లేని రహసాయ్లను వెలల్డించే రాతిర్ ఇదే' అంటూ పాటను పార్రంభిసాత్డు. 

ఈ పాట బాణీ అతి గొపప్గా ఉంటుంది. కానీ బాణీ మెలికలలో ఒదుగుతూ గేయ రచయిత మజూర్హ సులాత్నుప్రి పర్దరిశ్ంచిన 
భావాలు పాట సాథ్యిని వందరెటుల్ పెంచితే, రఫీ తన సవ్రంలో పలికించిన భావాలు పాట పర్భావానిన్ వెయియ్రెటుల్ పెంచుతాయి. ఈ పాటలో 
మజూర్హ రచనలో గొపప్తనం అరధ్ం అవాలంటే మరో సందరభ్ంలో లతామంగేషక్ర పాడిన ఇదే పాటను వినాలిస్ ఉంటుంది. ఆ పాటలో 
వాడిన పదాలు, భావాలు గమనించాలిస్ ఉంటుంది. అపుప్డు మహమమ్ద రఫీ పాటలోని హేళన, ఎతిత్పొడుపులు, ఆవేదన మరింత 
సప్షట్మవుతాయి. 

లత పాడిన 'దిల జోన కహసక' పాట సందరబ్ం కూడా పాత సినిమాలలో అలవాటయినదే. నాయిక నాయకులు విహారానికి వెళాత్రు. 
వరష్ం పడుతుంది. ఇదద్రూ తడుసాత్రు. ఒకచోట తలదాచుకుంటారు. వేడికోసం నిపుప్రాజేసాత్రు. తడిసిన దుసుత్లు విడిచి వేరే దుసుత్లు 
కటుట్కునన్ నాయక తన మనసులో నాయకుడి పటల్ పేర్మ భావనను, ఆకరష్ణను, శారీరక సప్ందనను తెలియచేసూత్ పాడుతుంది. 

దిల జో న కహ సక 
వహీ రాజ - ఎ - దిల, 
కహెనేకి రాత ఆయీ.... 

అవే పదాలు. అదే భావన. కానీ అరధ్ం మారిపోయింది. పూరిత్ వయ్తిరేకమైన భావం. ఇకక్డే గేయ రచయిత గొపప్దనం తెలిసేది. 
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 వరష్ంలో చికిక్న పేర్యసీ పిర్యులు పాట పాడే సందరభ్ంలో నాయిక తన మనసులో ఉనాన్ పైకి చెపప్లేని రహసాయ్నిన్ చెపేప్సే రాతిర్ 
వచిచ్ంది అంటుంది. నాయిక తనను మోసం చేసి మరొకడిని వివాహమాడిందనన్ కసితో, ఆమె కనబడగానే నాయకుడు కసితో, బాధతో, పాట 
అందుకుంటాడు. 'ఏదైతే ఇనాన్ళూల్ చెపప్లేక పోయానో ఆ రహసయ్ం చెపేప్ రాతిర్ వచేచ్సింది. ఇదద్రూ వాడిన పదాలు ఒకటే. రాజ - ఎ - దిల 
అంటే హృదయంలోని రహసయ్ం. హృదయానికి చెందిన రహసయ్ం. అలాంటి రహసాయ్నిన్ చెపేప్ రాతర్నన్మాట. ఇదద్రూ అనన్ది ఒకటే. కానీ 
సందరాభ్నిన్ బటిట్, అనన్ విధానానిన్ బటిట్ అరధ్ం మారిపోతుంది. లతా మంగేషక్ర రొమాంటికాగ్ అలల్రిగా అంటుంది. ఆమె వెలల్డించబోయే 
మనసులోని మాట అలాంటిది. అదే మహమమ్ద రఫీ దగగ్రకు వచేచ్సరికి అవి పదాలు గంభీరమైన అరాధ్నిన్ సంతరించుకుంటాయి. ఆవేదన, 
ఆకోర్శం, ఆవేశాలతో నిండి ఒకరకమైన బరువును సంతరించుకుంటాయి. హృదయంలో వేదనను కలిగిసాత్యి. 

రచయిత పలల్విని రాయటమే రెండు సందరాభ్లకు తగగ్టుట్ రాశాడు. సంగీత దరశ్కుడు బాణీని రెండు సందరాభ్లకు తగగ్టుట్ 
సృజించాడు. ఇకక్డ ఆయా విభినన్మైన సందరాభ్లను సుఫ్రించేటుట్ పాడటం గాయకుల వంతయితే, అందుకు తగగ్ మూడున్ సృజించటం 
వాయిదాయ్ల వంతు. లత పాడిన పాట ఆరంభానికి ముందు వినిపించే వాయిదాయ్లు  శృంగార భావానిన్ తలపింపచేసూత్, seductiveగా ఉంటే 
రఫీ పాట ముందు మధయ్లో వాయిదాయ్లు గాంభీరాయ్నిన్, ఉదేవ్గానిన్ తలపింపచేసాత్యి. సందరాభ్నిన్ ఉదీద్పితం చేసాత్యి. 

నాయకుడిని అలరిసూత్ నాయిక పాడిన పాట శృంగారభరితం.  
నగామ్ స కోయీ జాగ ఉఠా బదనేమ్ 
ఝీనాక్ర కేసీ ధర ధరీ హై తనమే 
పాయ్ర కీ ఇనీహ్ ధడకీత్ ఫిజావోమే 
రహనేకి రాత ఆయీ 

సుందరమైన భావం. ఒక గీతం ఆమె శరీరంలో జాగృతం అయింది.  ఆ గానం పర్కంపనలు ఆమెశరీరంలో ఏదో సవ్రం పలికిన 
భావన కలిగి కంపించిందా పాట. ఇలాంటి పేర్మకు సప్ందించే వాతావరణంలో ఉండే రాతిర్ వచిచ్ంది. శృంగార భావనను పర్కటిసోత్ంది 
నాయిక. 

అబత్క దబీధీ ఏక మౌజ - ఎ - అరామ్న 
అబ లేకే ఆయీ బన గయీ హై తూఫాన 
బాత పాయ్రీక్ బహకేత్ నిగాహోంసె 
కహనేకి రాత ఆయీ... 

ఇంతవరకూ ఆమె హృదయంలో కోరికల సర్వంతి అణచిపెటిట్ ఉంది. ఒకక్సారి అది పెదిమలపైకి వచేచ్సరికి తుఫాను 
వచిచ్నటట్యింది. పేర్మమాటలను మతుత్ కళళ్తో పలికే రాతిర్ వచిచ్ంది అంటోంది. అదుభ్తమయిన భావనను అంతే అదుభ్తమైన 
పదపర్యోగంతో పర్కటిసుత్నాన్డు గేయరచయిత. ముఖయ్ంగా 'పేర్మ భావనలు కళల్తో పలికే రాతిర్' అనన్పుప్డు నాయిక వదనంలో కదిలే భావం 
పరమాదుభ్తం. అందుకే ఆ కాలం నటీమణులు గొపప్ నటీమణులుగా పర్సిదిద్ పొందారు. 

గుజేర్ న యే షబ, ఖోల దూ యె జులేఫ్ 
తుం కో చుపాలూ మూంద కే  యె పలేక్ 
బేకార్ర సీ లరజ తీ సి బాహోమే 
రహనే కి రాత ఆయీ.. 
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ఈ రాతిర్ గడచిపోవదుద్. నా వెంటుర్కల ముడి విపుప్తాను. అంటే, ఆమె కురులు విపిప్తే రాతిర్ అవుతుందనన్మాట. కవి 'కురులు 
విపిప్తే రాతిర్' అవుతుందని కవితాతమ్కంగా చెపుతూ కురులు విపప్టంలోని శృంగార భావనను అతయ్దుభ్తంగా అణచిపెటట్గలిగాడు. అతి గొపప్ 
రచనా సంవిధానం ఇది. కైఫీ ఆజీమ్ ఓ పాటలో 'తుమాహ్రె జులఫ్ కె సాయేమె షాం కరూల్ంగా' అంటాడు. అంటే, ఆమె కురుల నీడలు 
సాయంతర్ం సృజిసాత్యట, వాటివలల్ అతను సాయంతర్ం చేసుకుంటాడట. గొపప్ శృంగార భావం. కానీ 'కురులు విపప్టం ' కనాన్ అధికమైన 
భావుకత అది. మజూర్హ  మరో పాటలో 'యే హై రేషీమ్ జులోఫ్ంకా అంధేరా న ఘబార్యియే' అనిపిసాత్డు. అది ఆమె కురులు విపప్టం వలల్ 
అయిన చీకటి, దానికి భయపడవదద్ంటోంది. ఇకక్డ కురులు విపప్టంలోని seduction సప్షట్మవుతుంది. తరువాతి పాదంలో చీకటి ఉనాన్ 
ఎంతవరకూ ఆమె కురుల పరిమళం ఉందో దాని ఆధారంగా తన దగగ్రకు వచేచ్యమంటుంది. అతయ్ంత సంసాక్రవంతంగా అతిగొపప్ 
శృంగార భావనను పర్దరిశ్ంచాడు. అదే భావన ఇకక్డ నాయిక రాతిర్ గడవకూడదని కురులు విపుప్తానంటోంది. ఆమె ఆతమ్విశావ్సం కూడా 
తెలుసోత్ంది ఈ భావనవలల్. ఆమె కళుల్ మూసుకుని అతడిని తన కళల్లోల్ దాచుకుంటుందట. కరార అంటే శాంతి, బేకరార అంటే అశాంతి. ఇది 
పేర్మలోని అశాంతి. అలాంటి అశాంతితో కంపించే నీడలో ఉండే రాతిర్ వచిచ్ందంటోంది నాయిక. అదుభ్తమైన రీతిలో భావానిన్ వయ్కత్పరచాడు 
గేయ రచయిత. 

హిందీ సినీ గేయ విమరశ్కులు సాహిర, శైలేందర్ల పేరల్ తరువాతనే మజూర్హ  పేరును తలుసాత్రు. సాహిర వయ్కిత్తవ్ం, శైలేందర్ గేయ 
రచనా సంవిధానం వెలుగులోల్ వారు మజూర్హ ను విసమ్రిసాత్రు. మజూర్హ  నీటి వంటివాడు. తన వయ్కిత్తావ్నిన్, పర్తేయ్కతను సందరబ్ంలో 
ఒదిగింపచేసి ఆ పరిధిలోనే తన కలంతో విశృంఖల విహారం చేశాడు. కానీ నీరు ఎంత అవసరమైనదైనా పాలకు, కొబబ్రి నీళల్కు ఉనన్ విలువ 
నీటికి ఉండదు .అది లేనపుప్డే దాని విలువ తెలుసుత్ంది. మజుర్హ  కూడా అంతే. 

లత పాటను పాటలో భావానిన్, పద పర్యోగానిన్ గమనించిన తరువాత రఫీ పాటను వింటే మజూర్హ చమతాక్రం అరధ్మవుతుంది 
పలల్వి ఎలాగయితే రెండు పాటలకూ ఒకటేనో, రఫీ పాటలో చరణంలో ఆరంభం రెండు పాదాలూ అవే. 

నగామ్ స కోయీ జాగ ఉఠా బదనేమ్ 
ఝున  కార కీసీ ధర ధరీహై తనేమ్ 

నాయిక అనన్టేట్ ఇపుప్డు నాయకుడు అంటునాన్డు. ఆమె అతడిని పేర్మించినపుడు అనన్ మాటలను ఇపుప్డూ ఆమె వేరే వాడిని 
వివాహం చేసుకునన్పుప్డు నాయకుడు ఆమెపైనే పర్యోగిసుత్నాన్డు. మాటలతో గుచచ్టం అంటే ఇదే. 

ఇపుప్డు ఆమెని చూసూత్ంటే కూడా అతని శరీరంలో ఓ పాట జాగృతం అయింది. శరీరంలో కంపనం కలిగించింది. 
జలదరింపచేసింది. అవే పదాలు పూరిత్గా విరుదద్మైన భావన. మాటలతో గుచచ్టం ఇంతటితో అయిపోయిందనుకుంటే పొరపాటు. ముందు 
ఇంకా మాటల బలాల్లు, శూలాలు ఉనాన్యి. 

ముబారక తుమేహ్ కిసీకీ లరజీత్ బాహోమే 
రహనేకి రాత ఆయీ.. 

'లరజీత్' అనన్ పదం ఇకక్డ పార్ధానయ్ం వహిసుత్ంది. లరజీత్ అంటే సప్ందించటం, కంపించటం... మరో అరధ్ంలో పేర్మతో కంపిసూత్నన్ 
అనన్ అరధ్ం వసుత్ంది. నాయకుడు ఆమెకు అభినందనలు తెలుపుతునాన్డు. ఎందుకంటే ఆమె కూడా ఎవరి కంపించే బాహువులోల్నో ఒదిగే 
రాతిర్ వచిచ్ంది కాబటిట్ నాయిక ఏమో 'సప్ందించే నీడ' అంది. అది అసప్షట్ం. ఇపుప్డు వారి ఎదురుగా ఉనన్ది నిజం. చేదు నిజం. అందుకని 
'బాహోమే' అనాన్డు నాయకుడు. 'ముబారక తుంహే కిసీకీ' అనటంలోనే 'మొతాత్నికి ఎవరో ఒకరిని పెళిల్ చేసుకునాన్వనన్మాట' అనన్ తూషీణ్ం 
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భావం ఉంది. 'ననున్ మోసం చేశావు ... ఇపుప్డు ఎవరిని పటాట్వు?' అనన్ తిరసాక్రం ఉంది. నటుడు పర్దీప కుమార మొహం భావరహితంగా 
ఉంటుంది. భావాలు పలికేది రఫీ సవ్రం. ఆమె వాడిన పదాలతో ఆమెనే తూటుల్ పొడుసుత్నాన్డు నాయకుడు. 

తౌబా యే కిసేన్ అంజుమన సజాకే 
టుకడే కియే హై గుంచ - ఎ - వహాకే 
ఉఛాలో గులోం కె టుకేడ్ కె రంగీన ఫిజూవోమే 
రహనేకి రాత ఆయీ... 

అదుభ్తం. అకక్డ సంబరాలు జరుగుతునాన్యి. ఆమె వివాహవేడుకలు. అందుకోసం అంతా అందంగా అలంకరించారు. ఆ 
అలంకరణ కోసం వాళుల్ విశావ్సం అనే కొమమ్లను విరిచి వేశారు. విశావ్సం అనే పూల గుతుత్లను విరిచి, ఆ పూలతో అలంకరించారు. అంటే, 
అతడి విశావ్సానిన్ విరిచి, ఆమె ఇకక్డ వేడుకలో అలంకరించిందనన్మాట. అదుభ్తం! అందుకే ఏమీ తెలియనటుట్ అడుగుతునాన్డు. ఎవరు 
నమమ్కమనే పూలగుతుత్లను విరిచి ఇకక్డ అలంకరించారని? అంతటితో ఆగటంలేదు. అందమైన వాతావరణంలో, రంగు రంగు దృశాయ్లలో 
ఉండే రాతిర్ వచిచ్ంది కాబటిట్ పూల రెకక్లను విరిచి ఎగరేయండి అంటునాన్డు. ఎంత కసి! 

 చలియే ముబారక జషన్ దోసీత్కా  
దామన తొ ధామా ఆపేన్ కిసీకా 
హమేతో ఖుషీయహీహై, తుమే భీ కిసీకొ అపాన్ 
కహనేకి రాత ఆయీ... 

మరీ దారుణమైన తిటుల్. తిటిట్నటుట్ లేదు. అభినందనలు తెలుపుతునన్టుట్ ఉంది. కానీ అరధ్మైన వారికి గుండెలో శూలాలు గుచిచ్ 
మెలితిపుప్తునన్టుట్ ఉంటుంది. ఎవరో ఒకరిని తనవారు అనే రాతిర్ వచిచ్ంది కాబటిట్ ఆమెకు శుభాభినందనలు చెపుత్నాన్డు. మొతాత్నికి ఎవరో 
ఒకరి చేయి పటుట్కునన్ందుకు అభినందనలు చెపుత్నాన్డు. కసి, ఉకోర్షం...బాధ కలగలసిన రీతిలో రఫీ అదుభ్తంగా గానం చేసి పలు 
విభినన్మైన భావాలను పలికిసాత్డు. విభినన్మైన భావాలు సుఫ్రింపచేసే పదాల శకిత్ని సంపూరణ్ంగా పర్దరిశ్సాత్డు. 

సాగర ఉఠాఓ, దిల కొ కిస కొ గం హై 
ఆజ దిలిక్ కీమత జాం సే భీ కం హై 
పియో చాహె ఖూన - ఎ - దిల హో, 
కె పీతే పిలాతేహీ.. 

సాగర అంటే మధుపాతర్. మధుపాతర్ను అందుకో అంటునాన్డు. ఛీరస్ చెపుత్నాన్డనన్మాట. హృదయం గురించి బాధ ఏవరికీ 
లేదంటునాన్డు. ఈ హృదయం విలువ మధువు కనాన్ తకుక్వ అంటునాన్డు. ఒకోమాట గుండెలోల్ గునపాలు దింపినటుట్ంటుంది. నాయికను 
బహిరంగంగా దూషిసుత్నాన్డు. అది ఆమెకూ అతనికీ తపప్ మూడో వయ్కిత్కి తెలియదు. అరధ్ంకాదు. ఇంతటితో ఆగటంలేదు. ఎంత కావాలంటే 
అంతే రకత్ం తాగమంటునాన్డు. మామూలు రకత్ం కాదు. ఖూన - ఎ -దిల... ఎందుకంటే తాగుతూ తాగించే రాతిర్ వచిచ్ంది కాబటిట్ ... ఆమె 
తమకు దోర్హం చేసి తనని జీవచచ్వం చేసి, తన పేర్మను చంపి, మరొకరి పేర్మ సీవ్కరించిందనన్ వేదనను చివరి చరణంలో సప్షట్ం చేసుత్నాన్డు 
నాయకుడు. 

ఇకక్డ పాట చితీర్కరణలో చమతాక్రం చేసాత్రు. నాయకుడు మధుపాతర్ గురించి, హృదయం విలువ గురించి పాడుతూ మరోవైపు 
చూసాత్డు. ఆ సమయంలో అశోక కుమార పాతర్ వచిచ్ 'వీలైచ్ర 'లో ఆమెను తీసుకువెళాత్డు. నాయకుడు ఇది చూడడు. పీతే పిలాతేహీ.అని ఈ 
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వైపుకు చూడగానే ఆమె కురీచ్ ఖాళీగా కనిపిసుత్ంది. ఫాట ఆగిపోతుంది. కేవలం సంగీతం వసుత్ంది.వహీ రాజ- ఎ- దిల, కహెనే కి రాత 
ఆయీ.. అని ఆపేసాత్డు. ఇకక్డ నాయకుడికి అసలు రహసయ్ం తెలియదు. 

అతడిని కలవటానికి వసుత్నన్ ఆమెకు పర్మాదం జరిగి కాళుల్ విరుగుతాయి. ఇది నాయకుడికి తెలియదు. ఆమె తనని మోసం చేసి వేరే 
వాడిని పెళిల్ చేసుకుందని పొరపడతాడు. కసికసిగా పాట పాడతాడు. కానీ ఆమె కనబడకపోయిన తరువాత పాట ఆపి వహీ రాజ - ఎ - దిల 
అనటంతో రహసయ్ం ఇంకా చెపప్లేదనన్ భావన కలుగుతుంది. పర్తి సనిన్వేశం, పర్తి పదం అరధ్ం చేసుకుని పర్తి దృశాయ్నీన్ రూపొందించిన 
ఆనాటి కళాకారులకు జోహారల్రిప్ంచాలనిపిసుత్ంది. ముఖయ్ంగా, ఒక పాటను రెండు విభినన్మైన సందరాభ్లలో వాడాలిస్ వసుత్ందని తెలిసి, ఒకే 
పలల్వి వేరేవ్రు భావాలు సుఫ్రించేటుట్ రచింది, అవే పదాలు, అవే భావాలతో ఎతిత్ పొడుసూత్ పాటను రచించిన గేయ రచయిత సృజనాతమ్క 
శకిత్కి జోహారుల్ అరిప్ంచాలనిపిసుత్ంది. అందుకే ఇలా నిజాయితీగా, చితత్శుదిద్తో, సంపూరణ్ సృజనాతమ్క పటిమతో సృజించిన పాటలు 
ఎనిన్మారుల్ వినాన్ తనివి తీరదు. వినన్ పర్తిసారీ సరికొతత్ భావనలు కలుగుతూంటాయి. కొతత్ అరాధ్లు సుఫ్రిసూత్ంటాయి.  

(మరినిన్ పాటలు వచేచ్ నెలలో) 
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