
 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                               nø√ºãsY  2019 

   1           MLjkõ½¥qP|-MLjkõ½¸$|û 

  
 చలే పవన కీ చాల, జగ మే చలే పవన కీ చాల 

1941లో విడుదలయిన ‘డాకట్ర’ సినిమా పర్యాణపు పాటలకు నాందీ పర్సాత్వన చేసిన సినిమాగా భావించవచుచ్. భవిషయ్తుత్లో 
రూపొందిన అనేక టార్వెల పాటలకు మారగ్దరశ్నం చేసిన రెండు పాటలు ఈ సినిమాలో ఉనాన్యి. డాకట్ర సినిమా 'పంకజ మలిల్క' పర్తిభ 
విరాట పర్దరశ్నలాంటి సినిమా. నటుడిగా, సంగీత దరశ్కుడిగా గాయకుడిగా సినిమా అంతా తానే అయి అలరిసాత్డు పంకజ మలిల్క. 

'డాకట్ర' ఆ కాలం నాటి సమాజంలో వేళూల్నుకుంటునన్ ఆదరశ్ భావనలను అతయ్ంత పర్తిభావంతమైన రీతిలో పర్దరిశ్సుత్ంది. ఆనాటి 
సమాజానిన్ పటిట్ పీడిసుత్నన్ అనేక సమసయ్లను ఎతిత్ చూపి పరిషాక్రాలు సూచిసుత్ంది. 

 సావ్తంతర్ పోరాటంలో 'మేము సైతం' అనాన్రు తమ సినిమాల దావ్రా కళాఅకారులు. అలాంటి సినిమా ‘డాకట్ర.’ 
డాకట్ర సినిమా అపప్టి పరిసిథ్తులను చకక్గా పర్తిబింబిసుత్ంది. ఓ జమిందారు తండిర్. పాత సాంపర్దాయాలను పాటించేవాడు. 

ఆదరశ్వంతుడయిన కొడుకు. ఆదరశ్ం కోసం అనిన్టినీ వదులుకుంటాడు. పేదింటి పిలల్ను పెళిల్ చేసుకుంటాడు. కొడుకుకు జనమ్నిసూత్ ఆమె 
మరణిసుత్ంది. అపుప్డు అనాధలా తన పిలల్వాడిని తండిర్ దగగ్ర పెంచుతాడు. పిలల్వాడు పెరిగి పెదద్వాడయినపుప్డు అతడు తన మనుమడే అని 
తాతకు తెలుసుత్ంది. ఇకక్డా మనుమడి వివాహం తాతకూ మనమడికీ నడుమ ఘరష్ణ కలిగిసుత్ంది. చివరికి కథ సుఖాంతం అవుతుంది. 
ఈలోగా డబుబ్ ఉండటం గొపప్కాదు దానిన్ ఇతరులాభివృదిద్కి వినియోగించటంలోనే గొపప్తనం ఉందనన్ ఆదరశ్ం సినిమా బోధిసుత్ంది. పేద 
పర్జల సేవలో తండీర్ కొడుకులు, తాత జీవితానిన్ అంకితం చేసాత్రు. టూకీగా ఇదీ డాకట్ర సినిమా కథ. 

ఈ సినిమాలో రెండు అతయ్దుభ్తమైన పర్యాణపు పాటలునాన్యి. దానోల్ ఒకటి 'చలే పవన కీ చాల, జగ మే చలే పవన కీ చాల'  
తరువాత అనేక సినిమాలు ఈ పాటను, సందరాభ్నీన్, భావానీన్ అనుకరించాయి. అనుసరించాయి. ముఖయ్ంగా ఈ పాట నేపథయ్ంలో వినిపించే 
గురర్పు డెకక్ల చపుప్డు లయను తరువార ఓ.పి.నయయ్ర తన 'సంతకం' చేసుకునాన్డు. 

నాయకుడు గురర్పు బండి ఎకుక్తాడు. బండి పరుగు ఆరంభిసుత్ంది. నాయకుడి హృదయం పాటపాడుతుంది పెదవులపై రాగం 
నరత్నమాడుతుంది. నాయకుడి ఆదరశ్ం, వయ్కిత్తవ్ం పాటలో వయ్కత్మవుతుంది. 

చలే పవన కీ చాల, జగ మే చలే పవన కీ చాల 
యహీ చాల హై జగ సేవా కా యహీ జీవన సుఖపాల 

వాయు గమనంతో వెళోత్ంది పర్పంచం వాయుగమనంతో నడుసోత్ంది. ఈ పర్పంచ గతి సేవ.  ఇదే జీవిత సాఫలయ్ం. ఇతరులకు 
సేవచేయటంలోనే వయ్కిత్ జీవితానికి అరధ్ం, పరమారధ్ం ఉనాన్యనన్మాట. ఇది జగతి గతి. 

పేదపర్జలకు సేవ చేయటం కోసం నాయకుడు ఐశవ్రాయ్నిన్ వదులుకుంటూ సౌఖాయ్లను తాయ్గం చేసాత్డు. తండిర్కి దూరం అవుతాడు. 
కానీ అతడికి విచారం లేదు. కషాట్లలో ఉనన్ వారిని ఆదుకుంటునాన్ననన్ విశావ్సం అతడి ఆనందం. పేదపర్జలకు వైదయ్ం అందిసూత్ వారి 
పార్ణాలను కాపాడుతునాన్ననన్ ఆనందం అతడి సౌఖయ్ం, ఐశవ్రయ్ం. అందుకే 'యహీ చాల హై జగ సేవాకా' అంటునాన్డు కవి. 'సేవా 
పర్పంచం గతి ఇదే'  
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ఇస నగరీకే డగర  డగర  మే 
లాఖో హై జంజాల 
సఖీత్ , నరిమ్  సరీద్  గరీమ్ 
ఏక సాంచే మే డాల  
హో చలే పవన కీ చాల… 

ఈ పర్పంచంలో అడుగడుగునా లక్షల సంఖయ్లో దుఃఖాలు, కషాట్లు ఉనాన్యి. కఠినమైనదయినా, మృదువైనవయినా, చలల్నివయినా, 
వేడివయినా, అనిన్టినీ సమానంగా సీవ్కరించాలి. పవన వేగంతో ముందుకు సాగాలి. 

నాయకుడు అనిన్ ఐశవ్రాయ్లను, సౌఖాయ్లను తయ్జించాడు. ఇపుడు అతడికి దుఃఖం అనన్దే లేదు. దేనన్యినా సమానంగా సీవ్కరిసాత్డు. 
అతడి పథం సేవాపథం. ఆ ఆనందం అనంతమైనది. పర్పంచంలోని పలువేదనలను తొలగించటంలో తన వంతు బాధయ్తను నిరవ్హిసాత్డు. 
ఇదీ చరణం సారాంశం. పాట పాడేటపుప్డు నాయకుడి వదనంలో పర్తిఫలించే ఆనందం పాటను మరింత చేరువ చేసుత్ంది. నాయకుడి 
పాతర్పై అనురాగం కలిగిసుత్ంది. పాట చితీర్కరణలో కూడా చమతాక్రం ఉంది. గురర్పు బండి, పకక్నే ఉనన్ నారో గేజ రైలేవ్ లైనుకు 
సమాంతరంగా పరుగిడుతూంటుంది. అంటే, అతను తాను ఎంచుకునన్ ఆదరశ్పు దారిలో వేగంగా పర్యాణిసూత్ ముందుకు 
సాగుతునాన్డనన్మాట. ఈ దృశయ్ం చూసూత్ంటే ఒక భావన కలుగుతుంది. ఇపుప్డు గురర్పు బండీలు లేవు. నారోగేజ రైళుల్ లేవు, రైలేవ్ లైనూ 
లేదు. ఆ మనుషులోల్ ఆ ఆదరశ్ం లేదు. పాటలోల్ ఆ రాగం లేదు. ఆ భావం లేదు. పదాలలో ఆ సవ్చఛ్త లేదు. ఆ సారళయ్ం లేదు. ఉనన్వి కదిలే 
బొమమ్లు, అదరగొటేట్ పాటలు, బెదిరించే యుదాద్లు.. 

దుఖ కా నషా హో  సుఖ కా పాలన 
దోనో చీఝ సంభాల 
చుఛ తే కాంటే పిస పిస జాయే 
ఫూల న హో పామాల 
కట న సకే యే లంబా రాసాత్ 
కటే హజారో సాల 
జహాపహుంచ  నే పర దం టూటే 
 హై వహీ కాల అకాల 
చలే పవన కీ చాల.. 

అదుభ్తం అనిపిసుత్ంది. అతడికి దుఃఖం పటల్ మకుక్వ. దుఃఖం అంటే దూరం పారిపోవటం లేదు. సుఖం అంటే మకుక్వ లేదు. 
రెంటినీ సమానంగా చూడాలి. రెండింటి బరువునూ మోయాలి. జీవితంలో సుఖం దుఃఖం రెండూ రెండు విడదీయరాని అంశాలు. ఒకటి 
కావాలి, మరొకటి వదద్ంటే కుదరదు. కాబటిట్ రెండింటినీ సమానంగా భరించాలిస్ందే. అందుకే 'దోనో బోఝ సంభాల' అంటునాన్డు కవి. 
పూలు దెబబ్తినకూడదు. కాబటిట్ ముళుల్ గుచుచ్కుని గుచుచ్కుని అవే విరిగిపోవాలి. ముళల్ను పటిట్ంచుకోకూడదు. పూలను కాపాడాలి. ఇదొక 
సుదీరఘ్ పర్యాణం. ముళుల్ అంత తవ్రగా కరిగిపోవు. కాబటిట్ వెయేయ్ళల్యినా ఈ సుదీరఘ్ పర్యాణం చేసూత్ండాలి. ఈ పర్యాణంలో పార్ణం 
పోయినా ఫరవాలేదు. చివరి వాకయ్ంలో 'కాల అకాల' అనన్ పదానిన్ అతి సుందరంగా వాడాడు కవి. 'కాల' అనన్ది మరణానిన్ సూచిసుత్ంది. 
అకాల అనన్ది అనంతానిన్ సూచిసుత్ంది. ఏ గమయ్ం కోసమై ఈ సుదీరఘ్ పర్యాణం చేసుత్నాన్డో ఆ పర్యాణంలో మరణం సంభవించినా వయ్కిత్ 
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చిరంజీవి అవుతాడు. కాబటిట్ పవన వేగంతో ముందుకు సాగాలి. ఎలాంటి కషాట్లు, నషాట్లు ఎదురయినా అనిన్టినీ, చిరునవువ్తో భరిసూత్ 
ముందుకు సాగాలి. ఇదీ నాయకుడు తన ఆదరాశ్నిన్ పర్పంచానికి అందించే పాట. పాటను వింటూనే పాటను పేర్మించటం ఆరంభిసాత్ం. 
రవీందర్ సంగీతంలోని మాధురాయ్నిన్ సినీ పాటల దావ్రా పర్పంచానికి మరింత చేరువ చేసిన ‘పంకజ మలిల్క’ పేర్మలో పడతాం. ఎటువంటి 
నాటకీకరణ సవ్రంలో లేకుండానే అనేకమైన భావాలను అవలీలగా పలికే అతని సవ్రానిన్ పేర్మించటం పార్రంభిసాత్ం. ఎలాంటి వాయిదాయ్ల 
పటాటోపాలు లేకుండా అతయ్ంత సరళంగా, తరళంగా పాటను రూపొందించిన అతని పర్తిభతో పేర్మలో పడతాం. ముఖయ్ంగా, పాటలో 
పదాలు, భావం ఎంత సరళంగా ఉనాన్యో, అంత సమానంగా బాణీని రూపొందించి పాటను మలచిన తీరుకు ఆశచ్రయ్పోతూ ఆనాటి 
కళాకారుల పర్తిభకు జోహారల్రిప్సాత్ం. భావితరాల ముందు ఉతత్మ ఆదరాశ్నిన్ అతుయ్తత్మ రీతిలో పర్దరిశ్ంచాలనన్ వారి తపనకు వందనాలు 
అరిప్సాత్ం. 

ఇకక్డే మరో విషయం ఉంది. ఈ పాట వింటూ ఎంతగా ఆనందలోకపు అంచులవరకూ అవలీలగా పర్యాణిసాత్మో, ఇదే 
సినిమాలోని మరో పర్యాణపు పాట 'ఆయీ బహార ఆజ ఆయీ బహార' పాటను అంతకనాన్ అధికంగా ఆనందపు లోకాలనిన్టిలోకి 
అవలీలగా పవన వేగంతో పర్యాణిసాత్ం. 

ఆహాహా, ఆయీ బహార ఆజ ఆయీ బహార 
రైలులో పర్యాణిసూత్ పాడే పాట. రైలు కంపారట మెంట తలుపు కడీడ్ని పటుట్కుని వేర్లాడుతూ పాడేపాట. రైలు వేగంగా 

పర్యాణిసూత్ంటే, అంతకనాన్ వేగంతో వీసుత్నన్ గాలి శరీరానిన్ తాకుతూ ఏవేవో లోకాలకు ఎగరేసుకుని పోతూంటే మనసు ఉపొప్ంగి పాడే 
మధురమైన ఆనందగీతిక ఈ పాట. రైలు పర్యాణంలో దారిలో కనిపించే పర్కృతి దృశాయ్లను, పలెల్ పర్జలను చూసూత్ మైమరచి మధురోహల 
ఆకాశంలో ఆనందంగా విహరిసూత్ ఎదలోతులను చీలుచ్కుని పైకి ఎగసే హరాష్తిరేకపు కేక ఈ పాట. 

'ఆహాహా' అంటూ  పాట ఆరంభించగానే 'ఆహా' అనన్ శబద్ం లోలోతులోల్ంచి అపర్యతన్ంగా వెలువడుతుంది. ఏమి సవ్రం అది. 
పంకజ మలిల్క పాట వినన్ తరువాత అతని సవ్రం వినన్ తరువాత మరో  సవ్ర పర్కంపనలు చెవులలో పర్వేశించటమనన్ భావననే భరించటం 
కషట్ం. ఒక సవ్చచ్మైన పరవ్తానిన్ చూసిన తరువాత, సవ్చచ్మైన నదీపర్వాహ జలాల పవితర్తను అనుభవించిన తరువాత మిగతావనీన్ ఎలా 
మనసును తాకలేవో అలా మిగతావనీన్ మనసు పైపై పొరలను కూడా సప్ందించలేకపోతాయి. అది పంకజ మలిల్క గొపప్తనం. ఎలాగయితే 
సీతాదేవి సప్రశ్తో శీర్రామ చందుర్డి శరీరం సరవ్ం అచేతనమైనా మనసు సచేతనమై అతయ్ంత తీవర్మైన సౌఖయ్ భావనను అనుభవించిందో 
అలాంటి శరీరం నిశేచ్షట్ అయిన చైతనయ్వంతమైన సిథ్తిని అనుభవానికి తెసుత్ంది పంకజ మలిల్క పాట. 

అహాహా 
ఆయీ బహార, ఆజ ఆయీ బహార 
గులష్న మే 
గులష్న మే లియే ఫూలోంకే హార 
ఆయీ బహార, ఆజ ఆయీ బహార 

పాటలోని పదాలు చాలా సులువైనవి. పాట రచయిత ఆరూజ్ లఖన్వి. ఆరూజ్ లఖన్వి పర్సిదద్ ఉరూద్ కవి. ఆయన పర్తేయ్కత ఏమిటంటే, 
రాసినది ఉరూద్ కవితలే అయినా ఉరూద్పైన అరబిక, పరిష్యన పర్భావానిన్ తగిగ్ంచి వీలైనంత సరళమైన పదాలతో కవిత రచించేవాడు. అరూజ్ 
లఖన్వి . ఆ కాలంలో సూపర హిట పాటలు రచించాడు ఆరూజ్ లఖన్వి. 
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హీరో ఆదరశ్వంతుడు. సేన్హితులతో రైలులో పర్యాణం చేసూత్ంటాడు. భవిషయ్తుత్పై అనేక ఆశలుంటాయి. అపుప్డే జీవిత పర్యాణం 
ఆరంభమవుతోంది. అతయ్ంత ఉతాస్హంతో ఉంటాడు. దీనికి కాసత్ రొమాంటిక భావాలూ తోడవుతాయి. ఆ ఉతాస్హానిన్, ఉతేత్జానిన్, ఆశను, 
రొమానస నూ అనిన్టినీ కలగలిపి పాటలో పొందు పరిచాడు ఆరూజ్ లఖన్వి. 

యవవ్నంలో పర్పంచమంతా వసంతం వచిచ్నటట్నిపిసుత్ంది. ఆ భావననే పాట ఆరంభంలోనే పర్దరిశ్ంచాడు కవి. తోటలనీన్ 
పూలహారాలతో నిండి ఉనాన్యట. పూల హారాలు తీసుకుని వసంతం వచిచ్ందంటోంది పలల్వి. 

పాట చితీర్కరణలో ఓ చమతాక్రం చేశారు. ఓ చెటుట్ కొమమ్పై కూరుచ్ని పిలల్వాడు వేణువు వాయిసూత్ంటాడు. అది పిర్లూయ్డ సంగీతం. 
సినిమా ఆరంభం పాటతోటే. నాయకుడి పరిచయం  పాట అనన్మాట. వేణువు వాయిసుత్నన్ పిలల్వాడు 'ఆహా ' అనన్ ఆలాపన వినబడగానే 
ఉలికిక్పడి ఆ వైపు చూసాత్డు. రైలు డబాబ్ కడీడ్ పటుట్కుని వేలాడుతూ నాయకుడు పాట ఫాడుతూంటాడు. 

మేరే దిల మే భి తాజా ఉమంగే బడీ 
ఆరూజ్యే బఢీ ఔర కైసీ బఢీ  
లియే ఫూలోంకి హార 
ఆయీ బహార ఆజ ఆయీ బహార. 

నాయకుడి హృదయంలో కొతత్ కోరికలు, ఆశలు ఊపందుకుంటునాన్యి. ఎలా అంటే పూలహారంతో వసంతం వచిచ్న రీతిలో అతని 
కోరికలు వినిపిసుత్నాన్యనన్మాట. 

మసీత్ సె డాలీ జొ యూ ఝూం ఉఠీ 
ఇస మసత్ సె ఇన కే ఆంఖే లడీ 
ఆజ హర ఫూల పర హై నయీ తాజ గీ 
రంగ చూకా అనోఖా హై ఖుషూబ్  నయీ 
అందలీబే  పువారీ జూయ్ హీ యె సునా 
లియే ఫూలోమె హార, ఆయీ బహార 

రైలు నడుసూత్ంటుంది. రైలుకి ఇరువైపులా ఆనాటి పలెల్ వాతావరణం కనిపిసూత్ంటుంది. అపప్టి వాతావరణం తెలుసూత్ంటుంది. 
ఇంతలో పలెల్ పడుచులు పూలుతో వసూత్ కనిపిసాత్రు పర్తి కొమామ్ సంతోషంతో నృతయ్ం చేసోత్ంది. ఈ సమయంలో ఆమెతో కళుల్ కలిశాయి. 
పర్తి పూవు కొతత్దనంతో కలకలలాడుతోంది. వింత రంగుతో, పరిమళంతో పర్తిపూవూ భాసిసోత్ంది. 'అందలీబే' అనన్ది అరబిక పదం. ఇది 
కోకిలలా కూసే పకిష్. వసంతం వచిచ్ంది కాబటిట్ కోకిల కూసుత్ంది. కోకిల పిలుపు వినాన్డట. ఇలాంటి వసంతం వచిచ్ంది. 

ఆజ ఫూలో కా  బుల సె బాయ్ హోనె కొహై 
ఆజ ధాలోంమె చందన ఆనేకాహై 
ఆవో షాదీ రచాయే షోర హం సబ  నయే 
హై యే షాదీ నయీ 
ఆవో దునియా బదలేన్క దిన ఆగయా 
లియా ఫూలోంకె హార, ఆయీ బహార. 
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పూవుకూ కోకిలకూ వివాహం అవుతోందట. సరికొతత్ పాటలు పాడాలి. కథలు చెపాప్లి. అందరూ కలసి పాటలు పాడాలి. నృతాయ్లు 
చేయాలి ఆ వివాహంలో. సరికొతత్ వివాహం ఇది. పర్పంచానిన్ మారేచ్ సమయం ఇదే. ఎందుకంటే కొతత్ రుతువు వచిచ్ంది. సరికొతత్ 
మారుప్లను తెసోత్ంది ఈ మారుప్లను ఆహావ్నిసూత్ పూలమాలలతో వసంతం వచిచ్ంది. 

హీరో ఆదరాశ్నిన్, సమాజంలో మారుప్కు కారకులయేయ్ యువత ఆదరాశ్నీన్ 'ఉందిలే మంచికాలం ముందు ముందున' అనన్ భావాలిన్ 
అతయ్దుభ్తంగా కవితలో పర్తిఫలించాడు ఆరూజ్లఖన్వీ. భారతీయ సినిమాలలో తొలి రైలు పాట ఇదే. భవిషయ్తుత్లో రాబోయే అనేక హిట 
పాటలకు నాందీ పర్సాత్వన ఈ పాట. 

ఆనాటి కళాకారులకు సినిమా తమ ఆదరాశ్లను, ఆలోచనలను సమాజంలో విసత్రించేందుకు అనువైన సాధనం. తమ ఆవేశాలను, 
ఆశలను భవిషయ్త తరాలకు అందించే మాధయ్మం. సమాజ అభుయ్నన్తికి బీజాలను పర్జల మెదళల్లో నాటేందుకు ఒక వేదిక. అందుకే ఆనాటి 
సినిమాలు, పాటలు ఈనాటికీ పర్జలున్ అలరిసుత్నాన్యి. ఆనందింప చేసుత్నాన్యి. ఆలోచింపచేసుత్నాన్యి. భవిషయ్తుత్పై ఆశాభావానిన్ కలిగిసూత్ 
మారగ్దరశ్నం చేసుత్నాన్యి. ఆనాటి కళాకారుల కళాపర్తిభకు, వయ్కిత్తావ్నికీ తారాక్ణంగా నిలుసుత్నాన్యి ఈ పాటలు. ఈనాటికీ మనసుస్లను 
పరిమళభరితం చేసుత్నాన్యి. 

(మరినిన్ పాటలు వచేచ్ నెలలో) 
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