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ఏక దో తీన ఆజా మౌసం హై రంగీన 
రాత కో చుప చుప కే మిల నా 
దునియా సంఝే పాప రే 
ఏక దో తీన ఆజా మౌసం హై రంగీన 

'ఆవారా' సినిమాలోని ఈ పాట, సినిమాలో అంతగా పార్ధానయ్ం లేని కల్బ పాట. కానీ సినీ గేయ పర్పంచంలో మాతర్ం ఒక 
అతయ్దుభ్తమైన టెర్ండ సెటిట్ంగ పాట. అది సావ్తంతర్ం వచిచ్న తొలినాళుల్. బిర్టిష వాళల్ నుంచి భారతదేశం రాజకీయంగా విముకత్ం అయింది 
కానీ మానసికంగా కాలేదు. ఇందుకు తిరుగులేని ఉదాహరణగా నిలుసాత్యి ఆకాలంలోని సినిమాలలోని కల్బుబ్ పాటలు. కల్బుబ్ పాటలను 
సినిమాలలో పర్వేశపెటిట్ంది రాజ కపూరే. 

భారతీయ చలనచితార్లలో తొలి కల్బుబ్ పాటగా 'బరాస్త'(1949) సినిమాలోని 'పతిల్ కమర హై, తిరిచ్నజర హై' పాటను 
పరిగణించవచుచ్. బిర్టీష రాజయ్ంలో కల్బుబ్కు వెళళ్టం అనన్ది  అపప్ర కాల్స  వయ్కిత్ అనటానికి నిదరశ్నం. సాధారణంగా బిర్టీష అధికారులకు, 
పెదద్లకూ మాతర్మే కల్బుబ్లోల్ పర్వేశం ఉండేది. భారతీయులకు పర్వేశం ఉండేది కాదు. ఒకవేళ భారతీయులకు పర్వేశం ఉంటే రాజులకు, 
మహారాజులకు, జమీందారల్కు మాతర్మే పర్వేశం ఉండేది. అంటే బిర్టీష కాలంలో 'కల్బుబ్' ఒక 'సేట్టస సింబల' అనన్మాట. అయితే 
సమాజంలో కల్బుబ్లకు వెళేల్ వాళుల్ 'గొపప్వాళుల్' అనన్ గౌరవం ఉండేది. దానితో పాటు కల్బుబ్లకు వెళేల్ భారతీయులు చెడిపోయినవారు, పూరిత్గా 
భారతీయతను వదలి ఆంగేల్యుల పదద్తులను సీవ్కరించిన వారు అనన్ అభిపార్యం నెలకొని ఉండేది. 'బరాస్త' లోని 'పతిల్కమర హై' పాట ఈ 
భావానిన్ అతి చకక్గా పర్దరిశ్సుత్ంది. 

బరాస్త సినిమాలో పేర్మ నాధ పాతర్ పేర్మను నమమ్ని పాతర్. ఆ పాతర్కు పేర్మపటల్ పవితర్ భావనలేదు. చులకన భావన అధికం. 
ముఖయ్ంగా అమామ్యిలంటే చులకన అభిపార్యం. అతడు ఓ పలెల్టూరి అమామ్యితో సనిన్హితంగా ఉంటాడు. ఆమె దృషిట్లో అది పేర్మ. ఇతని 
దృషిట్లో ఆమెతో ఒక అనుభవం మాతర్మే. ఆమె పటల్ పేర్మ ఉండదు. అనుబంధం ఉండదు. ఆమె మనసునన్ ఒక మనిషి అనన్ సప్ృహ 
ఉండదు. ఆమెకు మాతర్ం ఇతడే లోకం. దాంతో ఎంతకీ రాని అతడిని వెతుకుతూ ఆమె పటాన్నికి వసుత్ంది. (తరువాత ఇదే కథను మొతత్ం 
సినిమాగా 'రాం తెరీ గంగా మైలి' అనే సినిమాగా రూపొందించాడు రాజ కపూర). ఆ సందరభ్ంలో వసుత్ందీపాట. భారతీయ చలనచితర్ంలో 
తొలి కల్బుబ్ పాట. 

 
పేర్మ నాథ పాతర్ కల్బుబ్లో పాశాచ్తయ్ బాణీకి అమామ్యిలతో నృతయ్ం చేసూత్ పాడుతూంటుంది. అదే సమయానికి అతడి పేర్యసి 

అతడిని వెతుకుక్ంటూ వసూత్ విషాదంగా పాట పాడుతూంటుంది. 
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ఇకక్డ పాట చితీర్కరణలో చమతాక్రం ఏమిటంటే, కల్బుబ్లో పాశాచ్తయ్ బాణీకి నృతయ్ం చేసుత్నన్వాడు చెడడ్వాడు. అతడిని వెతుకుతూ 
భారతీయ బాణీలో పాటపాడే అమామ్యి మంచిది. అంటే, ఆ కాలంలో కల్బుబ్లకు వెళేల్ భారతీయులు మంచివారు కారు అనన్ అభిపార్యానిన్ 
బలపరుసోత్ందనన్మాట పాట. దీనికి తగగ్టుట్ శంకర జై కిషన లు రెండు పాటలను అతి చకక్గా మిళితం చేసి ఒకే పాటగా మలిచారు.  తొలి 
'ఫూయ్జన పాట' అనవచుచ్ దీనిన్. తరువాత 'ఆవారా'లో మూడు విభినన్మైన పాటలను ఒక పాటగా గుదిగుర్చిచ్ అతయ్దుభ్తమైన 'పాట'గా 
మలిచాడు శంకర జై కిషన. భారతీయ చలనచితర్ చరితర్లో తొలి 'కల' పాట అది. 

ఇకక్డ గమనించాలిస్న అంశం ఏమిటంటే కల్బుబ్పాట అయినా గేయరచయితలు పాటలను అతయ్ంత సునిన్తంగా రచించారు. 
'పతిల్కమర ' అయినా 'ఏక దో తీన ' అయినా ఎలాంటి అశీల్లం, దందావ్రధ్ం పొడసూపకుండా పాతర్ల వయ్కిత్తావ్లను పర్దరిశ్సూత్, 
సందరోభ్చితంగా పాటను సృజించారు. 

పతిల్కమర హై, తిరిస్ నజర హై 
ఖిలే ఫూల సీ, తెరీ జవానీ 
కొయీ బతాదే కహా కసర హై 

'సనన్ని నడుము, వాలుకనున్లు, పూవులా విరిసిన యవవ్నం, ఎకక్డా ఎలాంటి లోపం లేదు. ఏమైనా ఉందేమో ఎవరయినా చెపప్ండి' 
అని ఛాలెంజ చేసుత్నాన్డు పాటలో. దీనికి ముందు పాశాచ్తయ్ బాణీ వసుత్ంది. ఈ బాణీ ఆధారంగా తరువాత ఓ సంగీత దరశ్కుడు పాటను 
సృజించాడు కూడా. 

పేర్మనాథ పాతర్ పాశాచ్తయ్ వాయిదాయ్లతో, పాశాచ్తయ్ ఫకీక్లో అమామ్యి సౌందరాయ్నిన్ మాతర్ం వరిణ్సూత్ పాడతాడు. అంటే అతడి దృషిట్ 
భౌతికానికి పరిమితం అని గేయ రచయత సూచిసుత్నాన్డనన్మాట. వెంటనే పాట బాణీ మారుతుంది. పాట విషాద భరితం అవుతుంది. బాణీ, 
వాయిదాయ్లు సాంపర్దాయకం అవుతాయి. పాటలో పదాలు కూడా మారతాయి. 

ఆజామెరే మన చాహే బాలం 
ఆజా తెరా ఆఖోమే ఘర హై 

రెండు విభినన్మైన బాణీలను కూరిచ్ పలల్వి తయారయింది. పేర్మనాథ పాడిన భాగం పూరిత్కాగానే లతామంగేషక్ర పాడిన భాగం 
పాడకపోతే పలల్వి పూరత్యిన భావం  కలగనివిధంగా పలల్వి ఏరాప్టయింది. ఒకటి పాశాచ్తయ్ం మరొకటి భారతీయం. ఒకటి ఆనందం. 
మరొకటి విషాదం. ఒకటి భౌతికం. మరొకటి పేర్మతతవ్ం. ఆమె అతడిని రమమ్ని పార్రిధ్సోత్ంది. ఎందుకంటే ఆమె కళల్లోల్ అతడి ఇలుల్ ఉందట. 
ఇదొక ఫేర్జ. కళల్లోల్ ఇలుల్ండటం అంటే ఆమె హృదయంలో అతడు గూడు కటుట్కుని ఉనాన్డని. కళుల్ ఆతమ్ను పర్దరిశ్సేత్ ఆమె ఆతమ్ అతడికి 
అంకితం అయిందని అరధ్ం. 

 
మై చంచల మద మసత్ పవన హు 
ఘూం ఘూం హర కలీ కొ చూము 
 

 
ఇకక్డ పేర్మ నాథ పాతర్ వయ్కిత్తావ్నిన్ పేర్మపటల్ అతడి అభిపార్యానిన్ పర్దరిశ్సుత్నాన్డు గేయరచయత. అతడు 'మద మసత్ చంచల 

పవన' అంటే చంచలమైన వాయు వీచిక. ఒక తేనెటీగ వంటివాడు. పర్తిపూవునుండి మకరందానిన్ పొందాలని తహతహలాడతాడు.   
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అతడు ఇది పాడగానే  బాణీ మారుతుంది. నిమిమ్ పాతర్ పాటను అందుకుంటుంది. ఇది ఎంత సావ్భావికంగా జరుగుతుందంటే అలా 
జరగకపోతే రసభంగం అయిన భావన కలుగుతుంది.. కానీ ఇకక్డ రసానేన్ మారేచ్సోత్ంది పాట. అదీ కళాకారుల గొపప్తనం. 

బిఛడ గయీ మై ఘాయల హిరణీ 
తుంకో డూంఢూ, బన బన ఘూమూ 

ఆమె గాయమైన లేడి. అతడికి దూరమై అతడిని వెతుకుతూ తిరుగుతోంది. మళీల్ వెంటనే విరుదద్మైన భావనను కలిగిసుత్ంది పాట. 
అతడు పాడతాడు.  

మెరీ జిందగీ మసత్ సఫర హై 
అతడి జీవితం ఒక ఆనందకరమైన పర్యాణం అంతే.. ఈ ఒకక్ వాకయ్ం చాలు అతడి వయ్కిత్తావ్నిన్ ఆలోచన ధోరణిని తెలపటానికి. 

పాట పాశాచ్తయ్ం భౌతికం నుంచి భారతీయం పేర్మతతవ్ం వైపు అటూ ఇటూ గంతులేసూత్ంటుంది. కానీ వింటూనన్ శోర్తకు ఈ విరుదద్ 
భావనలు ఒకే నదీ పర్వాహంలా అనిపిసాత్యి. అదుభ్తమైన ఫూయ్జన సంగీతం ఇది. 

తుం బిన నైనోంకీ బరాస్త 
రోక న పావూన , లాభ మనావూ 

మొదటి చరణం పాశాచ్తయ్ంతో అంతమయింది. అందుకని రెండో చరణం విషాదంతో సాంపర్దాయబదద్మైన బాణీతో 
ఆరంభమయింది. ఆమె కళల్నుండి వరష్ంలా కనీన్టి ధార కారుతోంది. ఎంత పర్యతిన్ంచినా ఆగటంలేదు. వెంటనే పాట మళీల్ పేర్మాన్థ 
పాతర్వైపు దూకుతుంది. 

మై బహతీ దరియా కా పానీ 
ఖేల  కినారోంసే బడ జువూ 
బంథ నా పావూ,  
నయా నగర నిత నయీ డగర హై 

అతడు పర్వహించే నది నీరు. ఒడుడ్ను ఒరుసుకుని దాటి పర్వహిసాత్డు. అతడికి అడూడ్ అదుపు లేదు. ఎవవ్రూ అడుడ్కోలేరు. పర్తిరోజూ 
అతడికి కొతత్నగరం. కొతత్దారి. అంటే రోజుకో నూతనానుభవం అనన్మాట. ఇదీ అతడి జీవితం. ఇది తొలి కల్బుబ్ పాట. అయితే పాశాచ్తయ్ 
కల్బుబ్ పాట. పాశాచ్తయ్ వాయిదాయ్లు, సూటూ, బూటూ వేసుకునన్ వయ్కుత్లుంటారు. నృతయ్ం  కూడా పాశాచ్తయ్మే. భావం కూడా పాశాచ్తుయ్ల 
భావమే. బంధనం లేదు. పేర్మలేదు. అనుబంధం లేదు. జీవితం సరవ్ం ఆనందమైన అనుభవాల సమాహారం అనన్ hedonistic భావన తపప్ 
మరొకటిలేదు. 

ఆవారాలో కల్బుబ్ పాశాచ్తుయ్ల కల్బుబ్ కాదు. కానీ ఆ పర్భావంతో ఏరప్డిన దొంగలు, గూండాల కల్బుబ్. అంటే దానోల్ దొంగలు, నీచులు, 
తకుక్వ సాథ్యివారు తపప్ మరాయ్దకల మనుషులెవరూ రారు. హిందీ సినీగీతాలలో తొలి భారతీయ కల్బుబ్పాట అనన్మాట 'ఏక దో తీన 'పాట. 
ఇందులో పొటిట్ బటట్లు వేసుకునన్ అమామ్యిలు తాగుబోతులు, సిగరెట పొగల మధయ్ నృతయ్ం చేసూత్ పాట పాడతారు. అపప్టికి ఇంకా 'కేబరే' 
పాట రంగ పర్వేశం చేయలేదు. 

 
నిజానికి 'ఆవారా'లో ఏక దో తీన పాట సందరభ్ం కేవలం నాయకుడు, విలన తో కలవటం. వారిదద్రి మధయ్ ఉనన్ అనుబంధం 

చూపించేందుకు వసుత్ందీపాట. అందుకని గేయరచయిత పాటను వీలయినంత సరళంగా గూఢారాధ్లు, నిగూఢారాద్లతో  రాశాడు. పాట 
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మొతత్ం వేగంగా సాగుతుంది. కల్బుబ్ పాట కాబటిట్ పాశాచ్తయ్ వాయిదాయ్లు, బాణీలు ఉంటాయి. 'ఏక దో తీన అనన్ది మౌసం హై రంగీన 'తో 
పార్సకోసం వేసిందే తపప్ ఎలాంటి అరధ్ం పరమారధ్ంలేదు. వాతావరణం హాయిగా ఉందంటోంది అంతే. రాతిర్పూట దొంగతనంగా కలవటం 
పర్పంచం తపుప్ అంటుంది  అంటోంది. 

యే మద మసత్ జవానీ హై, తెరె లియే యే దీవానీ హై  
డూబ కె ఇస గెహరాయీమే, దేఖ లె కితాన్ పానీ హై. 

నృతయ్ం చేసూత్ ఆమె నాయకుడిని ఛాలెంజ చేసోత్ంది. ఆమెది మతుత్ కలిగించే యవవ్నం. ఆ యవవ్నం  లోతులోల్ మునకవేసి ఎంత 
లోతుందో తెలుసుకోమంటోంది. పాడేది కల్బుబ్ డానస్ర. అరధ్ం చేసుకునే వారికి అరధ్ం చేసుకునన్ంత మహదేవ. నిజానికి పాటలో ఈ పంకుత్లు 
వసుత్నన్పుప్డు మనకు పాట సరిగా వినపడదు. కల్బుబ్లో వారి నవువ్లు, మాటలు, చరయ్ల నడుమ పంకుత్లు వినబడవు. బహుశా అలా సెనాస్ర 
నుంచి తపిప్ంచుకుని ఉండవచుచ్. కానీ ఆ సందరబ్ంలో ఆ కల్బుబ్లో ఈ పాటకు అంత పార్ధానయ్ం లేదని సప్షట్ం చేసుత్ంది ఆ దృశయ్ం. రెండవ 
చరణానికి హీరో దగగ్రకు ఆమె వసేత్ అతడు ఆమెని తోసేసాత్డు. 

కూయ్ తూ ముఝే ఠుకరాతా హై 
ముఝ సె నజర కూయ్ చురాతా హై 
లూట యె దునియా తేరీ హై 

ననెన్ందుకు తిరసక్రిసుత్నాన్వు? ననున్ చూసి ముఖం తిపుప్తుంటునాన్వు. ఈ పర్పంచం నీదే. దీనిన్ దొంగిలించు. ఈ రెండు పాటలు 
రాసింది శైలేందర్. సంగీతం శంకర జై కిషన. రెండూ రాజ కపూర సినిమాలే. 

ఇదీ భారతీయ చలన చితర్ సంగీత చరితర్లో తొలి కల్బుబ్ పాట. 'పతిల్కమర హై' సగం కల్బుబ్, సగం బయట జరుగుతుంది. 
అలాకాదీపాట కాబటిట్ తొలి కల్బుబ్పాట అయింది. పూరిత్గా సిగరెట పొగలు, మాటలుఅరుపులు , కేకలు, దొంగలు, బీదలు ఉండే కల్బుబ్ 
అనన్మాట. మన సినిమా వాళల్ దృషిట్లో అపప్టి నుంచీ హైకాల్స కల్బుబ్లు, లోకాల్స కల్బుబ్లు అనన్ విభజన ఏరప్డింది. హైకాల్స కల్బుబ్లోల్ 
పాశాచ్తయ్ పాటలు, వాయిదాయ్లు ఉంటాయి. లోకాల్స కల్బుబ్లోల్ నీచసాథ్యి వాళుల్ ఉంటారు. ఈ అభిపార్యానిన్ సిథ్రపరచి కల్బుబ్ల గార్మర 
ఏరప్రచింది జాల సినిమాలో 'సాహిర లూథియాన వీ' పాట. 

తదీబ్ర సే బిగీడ్హువీ తకీద్ర బినాలే 
అపేన్ సే భరోసా హైతో దావ లగాలే… 

తెలివిని ఉపయోగించి, సమసయ్ను పరిషక్రించి అదృషాట్నిన్ సవరించుకో. నీపై నీకు నమమ్కం ఉంటే ఎతుత్వేయి. ఛాలెంజ సీవ్కరించు. 
ఇది కల్బుబ్ పాట. దేవ ఆనంద పాతర్ నిరాశ చెంది కల్బుబ్ నుంచి వెళిల్పోతూంటే గీతాబాలి పాతర్ గిటార వాయిసూత్ పాట పాడుతుంది. 
ఈ దృశయ్ం పేర్క్షకుల మనసుస్లోల్ ఎంతగా ముదర్వేసిందంటే ఆపై సినిమాలోల్ కల్బుబ్ పాటలు తపప్నిసరి అయాయ్యి. నిజానికి ఈ పాట 

సాహిర సినిమాకోసం రాయలేదు. అతను వయ్కిత్గతంగా రాసుకునన్ 'గజల. దానిన్ సంగీత దరశ్కుడు ఎసీడ్ బరమ్న కల్బుబ్ పాటగా మలిచాడు. 
దాంతో ఆగర్హించిన సాహిర ఎసీడ్బరమ్న తో ఇక పనిచేయనని, ఆ సినిమాకు పాటలు రాయనని భీషిమ్ంచుకునాన్డు. గీతాబాలి, గీతా దత లు  
అతడిని ఒపిప్ంచారు. దాంతో ఎసీడ్ బరమ్న, సాహిర  కలయికలో భవిషయ్తుత్లో అదుభ్తమైన పాటలు అందాయి. లేకపోతే ఇదే వారిదద్రి 
కలయికలోని చివరి పాట అయి ఉండేది. ఎందుకంటే సాహిర కూడా అదృషాట్నిన్ నమేమ్వాడు కాదు. సవ్ంత శకిత్తో సరవ్ం సాధించుకోవచచ్నే 
అతయ్ంత ఆతమ్విశావ్సం కలవాడు.  ఎవరినీ లెకక్ చేసేవాడు కాదు. తన మాటే చెలాల్లనే పటుత్దల కలవాడు. అది ఈ పాట పర్తిఫలిసుత్ంది. 
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డర తా హై జమానేకీ నిగాహాం సె భలా కూయ్? 
ఇనాస్ఫ తేరే సాథ హై ఇలాజ్ం ఉఠాలే.... 

పర్పంచానిన్ చూసి భయపడతావెందుకు? సతయ్ం నీతో ఉనన్పుప్డు ఎవరు ఎలాంటి నేరం మోపినా భయపడతావెందుకు? సతయ్ం నీతో 
ఉనన్పుప్డు ఎవరు ఎలాంటి నేరం మోపినా భయపడాలిస్న పనిలేదు. 

కాయ్ఖాక వో జీనా హై జో అపేన్ లియ హో 
ఖుద మిట కే కిసీ ఔర కో మిట నేసే బచాలే 

తనకోసం మాతర్మే జీవించే జీవితం వయ్రధ్ం. తాను నాశనం అయికూడా ఇతరులు నాశనం కాకుండా చూడాలి. 
టూటీ హువే పతావ్ర హై కషీత్ తో గం కాయ్ 
హారీ హువీ బాహోంకో హీ పతావ్ర బనాలే. 

పడవ తెడుడ్ విరిగిందని బాధపడకు. నీ చేతులనే తెడుడ్లాగా మారిచ్ ఉపయోగించు.ఇది కల్బుబ్ పాటలకు పార్మాణికత నిచిచ్ సినిమాలోల్ 
కల్బుబ్ పాటలు సినిమా విలువను పెంచే సాథ్యికి ఎదిగించిన అసలైన 'కల్బుబ్ గజల'. అందుకే తరువాత ఓ సినిమా మొతత్ం ఏకంగా కల్బుబ్లోనే 
అధికశాతం జరుగుతుంది. ఆ సినిమాలోని మూడు కల్బుబ్ పాటలూ సాహిర అతయ్దుభ్తమైన రీతిలో రచించాడు. ఆ సినిమా సూపర హిట 
అవటంతో తరువాత కల్బుబ్ల పాటలు సినిమాలోల్ తపప్నిసరి అయాయ్యి. 

(వచేచ్ నెల మళీల్ ) 
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