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ఆగే  భీ జానేన తుం, పీఛే భీ  జానేన తుం 
జోభీ హై బస యహి ఇక పల హై! 

ముందేం జరుగుతుందో తెలియదు. వెనుక ఏముందో తెలియదు. మనకు ఉనన్ది ఈ క్షణమే 
'వకత్' సినిమాలో కీలకమైన సనిన్వేశంలో వసుత్ందీపాట. 'వకత్' సినిమా హిందీ సినీ పర్పంచంలో తొలి 'మలీట్సాట్రర'. బాలరాజ సహానీ, 

సునీల దత, రాజ కుమార, శశికపూర, సాధన, షరిమ్ల టాగోర వంటి నటులు నటించిన సినిమా. బాలయ్ంలో తపిప్పోయి చివరలో కలిసే 
కుటుంబం కథ ఇది. పాటలు లేక సీరియస గా ఉండే అమితాబ పాతర్కు నాందీ పర్సాత్వనలాంటిది రాజ కుమార పాతర్. 'యాదోంకి బారాత' 
వంటి లాసట్ అండ ఫౌండ సినిమాలకు పేర్రణ వకత్. ఆ సినిమాలో ఒక పారీట్ జరుగుతుంది. ఆ పారీట్లో శశికళ పాతర్ మెడలోని వజార్ల 
గొలుసును రాజ కుమార పాతర్ దొంగిలించాలి. అదే పారీట్లో సునీల దత సాధనల పేర్మ పర్కటితమవుతుంది. అదే పాట సమయంలో షరిమ్లను 
పేర్మిసుత్నన్ శశికపూర (ఆమెకు డైరవర) తలిల్ అనారోగయ్ం పాలవుతుంది. ఇవనీన్ కథను భవిషయ్తుత్లో మలుపులు తిపేప్ సంఘటనలు. అంటే ఈ 
పారీట్ పాట అంతటి కీలకమైన సనిన్వేశంలో వసుత్ందనన్మాట. చాలా హిట పాట. రవి సంగీత దరశ్కతవ్ంలో ఆశాభోంసేల్ అతయ్దుభ్తంగా 
పాడిన పాట ఇది. ఈ పాట ఇపప్టికీ శోర్తలను ఉరూర్తలూపుతూ ఆలోచింపచేసుత్నన్ పాట ఇది. ఈ పాట 'ఎరినా లాల ' అనే అమామ్యిపై 
చితీర్కరించారు. ఆమె కనిపించేది ఇదొకక్టే సినిమాలో. కాని ఈ పాటతో ఆమె చిరంజీవి అయిపోయింది. గతం తెలియదు .భవిషయ్తుత్ 
తెలియదు. ఉనన్ది ఈ క్షణమే, అనే అతయ్ంత తాతిత్వ్కమైన ఈ గీతం ఓ పారీట్లో, అదీ అందరూ ఆనందంగా సంబరాలు చేసుకోవాలిస్న పారీట్లో 
అనన్ది దృషిట్లో పెటుట్కుంటే కల్బుబ్, కల్బుబ్ పాటలు, పారీట్ పాటలకు భినన్ంగా తాతిత్వ్కంగా ఉండటం ఆశచ్రయ్ం కలిగిసుత్ంది. కానీ పాట రాసింది 
సాహిర లూధియానీవ్. 

కల్బుబ్ పాటలకు, కేబరే పాటలకు సాహితయ్ గంధం పూసి, ఆ పాటల సాథ్యిని తాతివ్క గీతాల సాథ్యికి ఎదిగించిన గేయరచయిత 
సాహిర. ముఖయ్ంగా కల్బుబ్ పాటలను వయ్కిత్తవ్ వికాస పేర్రణాతమ్క గీతాలుగా రచిసూత్, ఆనందంగా, హాయిగా జీవించమని పర్భోదాతమ్కంగా 
మలచాడు సాహిర. కల్బుబ్ పాటలకు గౌరవ పర్దమైన సాథ్నానిన్ ఏరాప్టు చేశాడు తన పాటలదావ్రా. 

'జాల'లో 'తదీబ్ర సే బిగడీ హువీ ' పాట సూపర హిట అవటంతో ఎసీడ్ బరమ్న, సాహిర ల సినిమాలోల్ కల్బుబ్ పాటలను ఏదో రూపంలో 
జొపిప్ంచాలనన్ పర్యతాన్లు జరిగాయి. 'టాకీస్ డైరవర' సినిమాలో ఏకంగా మూడు అతయ్దుభ్తమైన కల్బుబ్ పాటలునాన్యి. ఈ సినిమాలో 
హీరోను పేర్మించే మంచి కల్బుబ్ డానస్ర మూడు పాటలు పాడుతుంది ఆ పాటల భావం సాహిర జీవన సిదాద్ంతానిన్ పర్తిబింబిసుత్ంది. 

దిల సే మిలాకె దిల పాయ్ర కీజియే 
కోయీ సుహానా ఇకార్ర లేజియే 
షరామ్నా కైసా, ఘబ రానా కైసా 
జీన సె పహలే మర జానా కైసా? 
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జీవితం క్షణికమే కాబటిట్ పర్తిక్షణం హాయిగా అనుభవిసూత్, సుఖంగా బర్తకాలనన్ది సాహిర సిదాద్ంతం. అది అవకాశం 
దొరికినపుప్డలాల్ ఆయన తన పాటలలో పర్దరిశ్సూత్ వచాచ్డు. జిందగీ హస నే గానే కే లియే హై పల, దో పల అంటాడు 'జమీర' అనే 
సినిమాలో. జీవితం నవువ్తూ పాడుతూ జీవించేందుకు , ఇది క్షణికం అనన్దీ అమితాబ పాడే పాట పలల్వికి అరధ్ం. టాకీస్ డైరవర  పాటలో 
కూడా హృదయంతో హృదయం కలిపి పేర్మించాలి. ఒక అందమైన ఆమోదానిన్ తెలపాలి. సిగుగ్పడవదుద్. భయపడవదుద్. జీవించేకనాన్ ముందే 
మరణించవదుద్ అంటునాన్డు సాహిర. ఇందులో జీవించే కనాన్ ముందే మరణించవదుద్ అనన్ది కీలకం. సాధారణంగా అనేక జీవితాలు 
ఆరంభించకముందే అంతమైపోతాయి. పేర్మ చిగురించేలోగా చిదిమి వేసాత్రు. దానిన్ అణచుకుని జీవచచ్వంలా జీవిసూత్ అందిన దానితో 
రాజీపడతారు అధములు. జీవించేకనాన్ ముందే మరణించటం అంటే ఇదే. 

ఫాస లోంకి చావ మే , రస భరీ ఫిజా వోమే 
ఇస జిందగీ కొ గుల జార కీజియే 

దూరాల నీడలో, అందమైన పర్కృతి ఒడిలో ఈ జీవితానిన్ పూలతోటలా మలచుకో 
ఆతీ బహారే, జాతీ  బహారే 
కబ సే ఖడీ హై బఢీ కతారే 
చారహీహై బేఖుదీ, కహరహీహై జిందగీ 
దిల కీ ఉమంగే బేదర లేజియే 

ఈ పర్పంచంలో ఋతువులు వసూత్ంటాయి పోతూంటాయి. ఎపప్టినుంచో పెదద్ వరుస ఉందీ వచిచ్పోయే ఋతువులది. కాబటిట్ 
హృదయపు కోరికలను తీరుచ్కోమంటోంది జీవితం. 

దిల సే భులాకె రుస వాయియేంకో 
జనన్త బనాలే తన హాయి  యోంకో 
ఆరుజ్ జవాన హై, వకత్ మెహర బాన హై 
దిల ఖోన జాయే ఖుషీ యార కీజియే 

అనిన్ బాధలు, కోపాలు, తాపాలు హృదయం నుంచి తొలగించి ఒంటరితనానిన్ సవ్రగ్ంగా మలచుకో. కోరిక ఇంకా తాజాగానే ఉంది. 
సమయం ఉంది. ఈ సమయంలో బాధపడకు ఆనందం అనుభవించు. ఇది కల్బుబ్లో నరత్కి పాడే పాట. ఇది సాహిర తతవ్ం. జీవితం 
అమూలయ్మైనది. గడచిన క్షణం తిరిగిరాదు. తరువాత క్షణంలో ఏముందో తెలియదు. మనకి ఉనన్ది ఈ క్షణమే. ఈ క్షణానిన్ మనం 
అనుభవించాలి. అది దొరకలేదని, వాడు ఇలా అనాన్డని, ఇదిలా జరిగిందని ఏడుసూత్, తిటుట్కుంటూ బర్తికే సమయం లేదు. ఉనన్ది ఈ 
క్షణమే. దానిన్ చేజారనీయవదుద్. ఎందుకంటే తదుపరి క్షణం ఏమౌతుందో ఎవరికీ తెలియదు. ఇలా జీవితానిన్ అనుభవించమని, మనకు 
ఉనన్ది ఈక్షణమేనని సాహిర కల్బుబ్ పాటలలోనే కాదు, తన పాటలలో అవకాశం దొరికినపుప్డలాల్ బోధిసూత్ వచాచ్డు. ఆనందం ఉనన్పుప్డే 
అనుభవించమని, చేతికందిన ఆనందానిన్ జారవిడుచుకోవదద్ని చెపూత్నే వచాచ్డు తన చివరిపాటవరకూ. 

టాకీస్ డైరవర లోనే మరో కల్బుబ్ పాట సందరబ్ంలో ఈ నిజానిన్ మరింత సప్షట్ంగా చెపాత్డు. 
ఏయ మేరి జిందగీ, ఆజ రాత ఝూంలే,  
ఆసామ్న కొ చూంలే 
కిస కో పతా కల ఆయేకి న ఆయే 
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ఓ నా జీవితమా, ఈ రాతిర్ ఆనందించు. అంబరానిన్ తాకే సంబరాలు చేసుకో. ఎవరికి తెలుసు, రేపు వసుత్ందో రాదో. 
ఆజ హై దునియా తేరి, ఝూంలె ఓ మతావ్లే 
ఆజ హై దునియా తేరి, యే అన మోల జమానే 
ఫిర నహి అనేవాలె, డేఖ యే రుత కహీ బీతన జాయే 

ఇపుప్డీ పర్పంచం నీది. ఇపుప్డే అనుభవించు. ఇది అమూలయ్మైనది. ఈ క్షణం ఈ పర్పంచం మళీల్ రాదు. దీనిన్ పోగొటుట్కోకు. కాలం 
వయ్రధ్ంగా గడచిపోనీయకు 

ఏక ఫల కట లీజాయే, సాస కీ నాజూక డోరీ 
పల పల కట తీ జాయే, సాసోంకి నాజుక డోరీ 
మౌత కీ సీనాజోరీ, అగ లే పల హి జానే కాయ్ హా జాయే 

మన ఊపిరి మన పార్ణం. ఊపిరి నిరంతరం పీలుసూత్నే ఉంటాం. ఈ నిరంతర ఊపిరి పర్వాహం క్షణక్షణం తగిగ్పోతూంటుంది. 
కాలం గడుసుత్నన్ కొదీద్ జీవితం అంతంవైపు పరుగిడుతూంటుంది. మృతువు వెలిగే దీపానిన్ ఆరిప్ వేసుత్ంది. మరుక్షణం ఏమౌతుందో తెలియదు. 
కాబటిట్ ఇపుప్డు ఉనన్ క్షణానిన్ ఆనందంగా అనుభవించాలి. 

ఆజ ఠహర హీన జాయే, ఢల తీ రాత కి సాయే 
ఆజ ఠజర హీన జాయే, కల కిసేన్ దేఖా హై 
ఆయే యా ఆయే, ఆయే తోభీ జానే హమే పాయే కి న పాయే 

కరిగిపోతునన్ రాతిర్ ఆగిపోవాలి. రేపు ఎవరు చూశారు? వసుత్ందో రాదో తెలియదు. రేపు వచిచ్నా మనం ఉంటామో లేదో తెలియదు. 
కాబటిట్ ఈ క్షణమే మనకు ఉనన్ది. దానిన్ సంపూరణ్ంగా అనుభవించాలి. 

అన జానే సాయోంక, రాహోమే డేరాహై 
అన దేఖి బాహోనే హం సబ కో ఘేరాహై 
యే పల ఉజాలా హై, బాకీ అంధేరా హై 
యే పల గవానాన, యే పల హీ తేరా హై 
జీనేవాలే సోచలే 
యహీ వకత్ హై కర లే పూరి ఆరూజ్ ! 

'ఆగే భీ జానేన తుమ' అనన్ పలల్వి తరువాత చరణం ఇది. మన దారులోల్ మనకు తెలియని నీడలు దారిలో తిషట్ వేసుకుని ఉనాన్యి. 
మనకు కనబడని బాహువులు మనలిన్ చుటుట్ముటిట్ ఉనాన్యి. మనకు కనబడేది ఈ క్షణమే. మిగతా  అంతా చీకటి. కాబటిట్ ఈ క్షణం నీది. 
దీనిన్ కోలోప్కు.. మనుషులారా, ఆలోచించండి, కోరికలు తీరుచ్కొనటానికి ఇదే సమయం, కోరికలు తీరుచ్కోండి. ఇది పారీట్లో పాట. 

ఒకక్ క్షణం సేపు ఆగి ఆలోచిసేత్ సాహిర గొపప్ జీవిత సతాయ్నిన్ అతయ్దుభ్తంగా పర్దరిశ్ంచాడని అరధ్మవుతుంది. నిజానికి మనది గుడిడ్ 
బర్తుకు. మనం తెలివిమంతులం అనుకుంటాం. అది సాధించాం. ఇది సాధించాం అనుకుంటాం. కానీ మరుక్షణం ఏమౌతుందో మనకు 
తెలియదు. ఏ అడుగులో ఏముందో తెలియదు. అలానే గుడిడ్దారులలో పర్యాణిసుత్నాన్ం. ఈ నిజానిన్ సాహిర మనకు పరిచితం లేని నీడలు 
మన దారులోల్ పరుచుకుని ఉనాన్యి. కనబడని బాహువులు మనలిన్ చుటుట్ముటిట్ ఉనాన్యని అదుభ్తంగా చెపుత్నాన్డు. 

ఇదే సతాయ్నిన్ టాకీస్ డైరవర కల్బుబ్ పాటలో మరో రకంగా చెపాత్డు. కానీ అరధ్ం జీవితానిన్ అనుభవించమనే. 
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జీనేదో ఔర జియో 
చఢ తీ జవానీక దిన హై 
ఫిర ఐసా సమా మిలేగా కహా 
యహీ జిందగీ కె దిన హై 
మర నాతొ  సబ కో హై జీకేభి దేఖలే 
చాహత క ఎక జాం పీకేభి దేఖ లే 

బర్తుకూ బర్తికించు. ఇవి యవవ్నం రోజులు, మళీల్ ఇలాంటి కాలం దొరకదు. అందరూ మరణిసాత్రు. నువువ్ బర్తికి చూపించు. పేర్మ 
మతుత్ను సీవ్కరించి చూపించు.  

ఇదీ కల్బుబ్ పాట 
యే హవా యే ఫిజా, కహతీ హై ఝూం లే మజాలే 
కోయీ ఫూల చున, కోయీ ఖావ్బ బున 
దిల కా  ముఖదద్ర జగాలే 

ఈ పర్కృతి పేర్మించమని చెపోత్ంది. ఏదైనా కలలు అలుల్కో. అదృషాట్నిన్ జాగృతం చేయి. అందరూ మరణిసాత్రు. నువువ్ జీవించి 
చూపించు 

యే హసీన జిందగీ  హై ఇక రసీలా తరానా 
న లే దిల మె గం, ఓ మేరీ సనం 
కి హై యే ఖుషీ కా జమానా 

ఇది అందమైన జీవితం. బాధను దరిచేరనీయకు. ఎందుకంటే జీవితం ఆనందమయం. ఇలా ఉనన్ది ఈ క్షణమే. లభించేది ఒకే 
జీవితం. దానిన్ ఆనందంగా అనుభవించమని మరింత సప్షట్ంగా ఆగే భీ జానేన తుం పాటలో పర్దరిశ్సాత్డు సాహిర. 

ఇస పల కే జలోవ్నే మహఫిల సవారీ హై 
ఇస పల కీ గరిమ్నే ధడ కన ఉభారీ హై 
ఇస పల కేహోనేసే దునియా హమారీ హై 
యే పల జోదేఖోతో సదియోంపె భారీ హై   
జీనే వాలే సోచ లే 
యహీ వకత్ హై కర లే పూరీ ఆరూజ్ 

ఈ క్షణంలోని ఆనందమే ఈ సందరాభ్నిన్ ఆనందమయం చేసోత్ంది. ఈ క్షణంలోని వెచచ్దనమే హృదయానిన్ పరుగెతిత్సోత్ంది. ఈ 
క్షణం ఉంది కాబటిట్ ఈ పర్పంచం మనది అయింది. ఈ క్షణం కొనిన్వేల యుగాలకనాన్ అమూలయ్మైనది కాబటిట్ ఈ క్షణమే కోరికలను 
తీరుచ్కో. ఈ చరణంలో చేతిలో ఉనన్ ఈ క్షణం రాబోయే కొనిన్ యుగాలకనాన్ విలువైనది అనటం అతి గొపప్గా అనిపిసుత్ంది. ఎందుకంటే 
మొదటి నుంచీ చెపుత్నాన్డు మరుక్షణం ఏమౌతుందో మనకు తెలియదు. కాబటిట్ చేతిలో ఉనన్ ఈ క్షణమే అమూలయ్ం. ఇది ఒకరకంగా 
సంపర్దాయంపై తిరుగుబాటు. ఇపుడు పుణయ్ం చేయి తరువాత సవ్రగ్ం లభిసుత్ంది అని ఇపప్టి క్షణాల పర్తయ్క్ష ఆనందాలను ఎపుప్డో ఎకక్డో 
లభించే ఆనందాల కోసం వదులుకోమనటం అరధ్ంలేనిదని అనటం. 
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ఇస పల కె సాయేమై అపాన్ ఠికానా హై 
ఇస పల కె ఆగే కి హర షై ఫసానా హై 
కల కిసేన్ దేఖాహై, కల కిసేన్ జానా హై 
ఇస పల సే పాయేగా జో తుఝ కో పానాహై 

ఈ క్షణం నీడలోనే మన నివాసం. ఈ క్షణం దాటితే పర్తీదీ కథనే. గతమే . రేపు ఎవరు చూశారు? రేపటి గురించి ఎవరికి తెలుసు? 
ఏమి అనుభవించాలనాన్ ఉనన్ది ఈ క్షణమే. కాబటిట్ సమయం ఉనన్పుప్డే కోరికలున్ పూరిత్చేసుకో. 

ఇదీ సాహిర తతవ్ం. హిందీ సినీ పర్పంచంలో సాహిర ఎలాంటి కవి అంటే సందరబ్ం ఏదైనా తనకు నచిచ్న రీతిలో, తాను 
రాయాలనుకునన్ది రాశాడు తపప్ ఎవరో చెపాప్రని తన రచనను మారచ్లేదు. నిజానికి ఆనందంగా అనుభవించవలసిన పారీట్లో ఇలాంటి 
తాతిత్వ్క గీతం నపప్కూడదు. కానీ సాహిర గొపప్తనం ఏమిటంటే ఈ పాటవలల్ సందరబ్ం మరింత గొపప్గా అనిపిసుత్ంది. సందరభ్ం 
గాంభీరాయ్నిన్ సంతరించుచ్కుంటుంది. ఆ పారీట్ సందరబ్ంగా సంభవించిన కొనిన్ సంఘటనలు సినిమాను కీలకమైన మలుపులు తిపిప్ 
పర్భావితం చేసాత్యి. కానీ ఆ క్షణంలో పాతర్లకు తెలియదు అపుప్డు జరుగుతునన్ సంఘటనల వలల్ తమ జీవితాలు    తిరిగే మలుపులు. 
అందుకే సాహిర సంబరాల పారీట్ పాటను 'ఆగే భీ జానేన తుం' అని రాసినా అది సందరాభ్నికి తగగ్టుట్ ఒదగటమే కాదు సినిమాను ముందుకు 
తీసుకువెళిల్ సిర్క్పుట్లో భాగమైపోయింది. సినిమాతో, సందరభ్ంతో విడదీయదానిదై కూడా సారవ్జనీన భావనను పర్దరిశ్సూత్ పర్తి ఒకక్రి 
హృదయం సప్ందించేటుట్ చేసోత్ంది. మారగ్దరశ్నం చేసోత్ంది. కల్బుబ్ పాటను దవ్ందావ్రాధ్ల అశీల్ల గీతాలుగా పర్తిభ లేని కళాకారులు మలచారు. 
కానీ పర్తిభ ఉనన్ సాహిర కల్బుబ్ గీతాలను తాతిత్వ్క గీతాలుగా, పర్బోధాతమ్క గీతాలుగా, బర్తకటం నేరిప్ంచే వయ్కిత్తవ్ వికాస గీతాలుగా 
మలచాడు. గమనిసేత్ సంగీత దరశ్కుడు రవి సృజించిన పాటలనిన్టిలోకీ భినన్ంగా నిలుసుత్ందీపాట. పహాడీ రాగంలా తోచని పహాడీ రాగం 
పాట ఇది. ఇంత అదుభ్తంగా రాగానిన్ మలచటం రవి సంగీత దరశ్కతవ్ంలోని ఏ పాటలోనూ కనబడదు. దీని వెనుక ఓ కథ ఉంది. 

'వకత్ ' సినిమాకు ఆనాటి మేటి సంగీత దరశ్కులుగా శంకర జైకిషన లను ఎంచుకునాన్డు నిరామ్త చోపార్. కానీ సాహిర గీతాలను 
రచిసాత్డని నియమం పెటాట్డు. శంకర జైకిషన అందుకు ఒపుప్కోలేదు. శైలేందర్, హసర్త జైపురిలే తమకు పాటలు రాసాత్రని వారు సినిమాను 
వదులుకునాన్రు. దాంతో రవికి సంగీత దరశ్కతవ్ం వహించే అవకాశం లభించింది. కానీ శంకర జైకిషన లాంటి సంగీతం సృజించాలి. అదే 
సమయంలో 'ఆయీమిలన కీ  బేలా' తో శంకర జైకిషన సంగీత దరశ్కతవ్ం వహించిన సినిమా విడుదలయింది. దానోల్ ఓ సందరబ్ంలో 
నేపథయ్ంలో ఓ బాణీ వినిపిసుత్ంది. అది రవికి నచిచ్ంది. శంకర జైకిషన అనుమతితో ఆ బాణీని 'వకత్'లో పాటగా మలిచాడు. అదే 'ఆగేభీ జాన న 
తు ' అందుకే ఈ పాట రవి పాటలాగా అనిపించదు. అయితే బాణీని మరపింపచేసూత్ పాటలో పదాలు అనిన్టినీ డామినేట చేసే రీతిలో 
రచించాడు సాహిర. పారీట్ ఫాటలోల్కి భినన్మైన పాటలా నిలిపిపాడు. తేలికగా కొటిట్వేసే పారీట్ పాటను తాతిత్వ్క గీతం సాథ్యి ఎదిగించాడు 
సాహిర. ఆనాటి కళాకారుల పర్తిభ అది. వారి ఉతత్మ వయ్కిత్తవ్ం ఇది. 

  (వచేచ్ నెల మళీల్ ) 
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