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 షాం - ఎ- గం కీ కసం, ఆజ గo గీన హై హమ 
ఆభి జా ఆభి జా ఆజ మేరే సనం 
దిల పరేషాన హై, రాత వీరాన హై 
దేఖే జా కిస తరాహ్, ఆజ తన హా హై హమ 

'ఫుట పాత ' (1953) సినిమాలోని ఈ మధురమైన విరహ పేర్మగీతం, సంగీత దరశ్కుడు ఖయాయ్మ 'సంగీత గీతం'లా నిలుసుత్ంది. 
తలత మహమూద పాడిన మృదుమధురమైన గీతాలలో అతయ్ంత సునిన్తమైన గీతంలా, నిండు పునన్మి రాతిర్, చెటల్ ఆకుల సందులనుండి 
దోబూచులాడే వెనెన్ల కిరణాల సప్రశ్ కోసం ఎదురుచూసూత్, భూమి విడిచే నిటూట్రుప్ అంత మృదువైన వేదనా గీతాలలో అగర్శేర్ణి గీతంలా 
నిలుసుత్ంది. మజూర్హ  సులాత్న పురి రాసిన అతయ్ంత మృదువైన గీతం ఇది. ఒంటరి తనంతో ఎదురు చూసూత్, పేర్యసి కోసం ఎదురు చూసూత్, 
ఆమె లేమిని అనుభవిసూత్ బాధలో ఉనన్ యువకుల హృదయం లోలోతులోల్ంచి వెలువడే సనన్ని నిటూట్రుప్ను పర్తిబింబిసూత్ సహానుభూతిని 
అనుభవిసూత్, ఎదలోలోతులోల్ కనబడని సునిన్తమైన గాయానికి ఉపశమనంలా పనిచేసే లేపనంలాంటి పాట ఇది. 

ఈ పాటలోని సందరబ్ం ఒకపుప్డు, పేర్మ ఒక సునిన్తమైన ఆతమ్ సంబంధిత భావన అనన్ గర్హింపు సినిమాలలో నెలకొని ఉనన్పుప్డు 
సినిమాలోల్ చాలా తరచుగా ఎదురొక్నే సందరభ్ం. నాయిక కోసం నాయకుడు ఎదురు చూసూత్ంటాడు. ఎదురు చూసూత్, ఆమె లేని లోటును 
తన హృదయ వేదనను వయ్కత్పరుసాత్డు గేయం రూపంలో.  

అది విషాదపూరితమైన సమయం. 'షాం' అంటే సాధారణంగా సాయం సమయానిన్ సూచిసుత్ంది. కానీ 'షాం - ఎ -గజల ' అంటే  
గజల పాటలతో నిండిన సాయంతర్ం  అనన్ అరధ్ం సుఫ్రించినా అది కేవలo సాయం సమయానికి పరిమితంకాదు. ఆ రాతిర్ విషాద 
భరితమైనదిగా అరధ్ం చేసుకోవాలిస్ ఉంటుంది. 'గంగీన' అంటే వేదన. మామూలు వేదన కాదు సంపూరణ్మైన ,తీవర్మైన వేదన. ఒళల్ంతా, 
అణువణువూ వేదనతో రగులుతోందనన్మాట. ఇలాంటి ఒక బాధాకరమైన వేదన నిండిన రాతిర్ ఇది. అతని హృదయం ఆందోళనా భరితంగా 
ఉంది. రాతిర్ ఒంటరిగా, ఎడారిలాగా ఉంది. అందుకని తవ్రగా రమమ్ంటునాన్డు. ఆమె లేదు కాబటిట్ అది 'షాం - ఎ - గం' అయింది. 
ఆమెలేదు కాబటిట్ అతడు 'గంగీన' అయాయ్డు. ఆమె లేదు కాబటిట్ అతడి హృదయం 'పరేషాన' తో ఉంది. ఆమెలేదు కాబటిట్ రాతిర్ 'వీరాన' 
అయింది. ఇది తినన్గా చెపప్కుండా రాతిర్ ఇలా ఉంది, హృదయం అలా ఉంది. నువువ్ వచెచ్యియ్ అంటునాన్డు. ఆమె వసేత్ ఇవనీన్ సంతోష 
భరితం, ఆనందమయం అవుతాయి. ఎంతో సునిన్తమైన భావన. పర్తయ్క్షంగా ఏమీ అనటంలేదు. పరోక్షంగా చెపప్వలసిందంతా చెపుత్నాన్డు. 

ఇలాంటి సందరబ్ం మన సినిమాలోల్ ఎంత సాధారణమో, సినీకవులు, సంగీతదరశ్కులు అంతే అసాధారణంగా ఏ పాటకు, ఆ పాటనే 
పర్తేయ్కంగా రూపొందించారు. గాయకులు తమ సవ్రంలో భావాల రంగులతో పర్తిపాటను ఒక మరపురాని అనుభవంగా మలిచారు. వేదనను 
అనుభవించటంలోని ఆనందానిన్ అనుభవానికి తెచాచ్రు. వేదనకు ఉపశమనానిన్చిచ్ గీతంగా మలచారు. 
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'సుహానీ రాత ఢల చుకీ,  న జానే తుం కబ ఆవోగీ ' 
'దులారీ' పాటలో భావం సప్షట్ంగా ఉంది. నిజానికి విరహవేదన, పేర్యసి కోసం ఎదురు చూపుల పాటలకు పెదద్ ఊపునిచిచ్ంది ఈ 

పాట. షకీల బదాయుని, నౌషాద, రఫీలు కలసి ఈ పాటను పరమాదుభ్తంగా రూపొందించారు. ఈ పాటలో భావం సప్షట్ం. డొంక తిరుగుడు 
లేదు బాణీ కూడా. గానం కూడా. మహమమ్ద రఫీ ఉచచ్సవ్రంలో రాగం తీసి, మళీల్ వెంటనే కిర్ంది సవ్రానికి వచేచ్యటం, ఒకక్సారిగా 
హృదయం వేదనతో కేకపెటిట్ సొమమ్సిలిల్ నెమమ్దిగా తేరుకుంటునన్ భావననిసుత్ంది. ఇలా పదే పదే జరగటం, వేదన అలలు అలలుగా 
ఎగసిపడుతునన్ భావనను కలిగించి విషాదంలోని ఆనందానిన్, ఎదురు చూపులలోని మాధురాయ్నిన్ అనుభవానికి తెసుత్ంది. అయితే ఈ 
పాటలోని భావం పర్తయ్క్షం. 

'షాం ఎ గం కీ కసం' పాటలో భావం పరోక్షం. అతయ్ంత మృదువైనది పాట బాణీ. ఒక గడిడ్ పరిక చిరుగాలి తరగకు తల ఊపుతూ 
సృజించే అతి మృదువైన శబద్తరంగాల అంతటి మృదువైంది ఈ గీతం. ఈ పాట చితీర్కరించేది దిలీప కుమార పైన. దిలీప కుమార ఒక 
విలక్షణమైన నటుడు. అతని నటనలో నాటకీయత తకుక్వ. సంభాషణలు పలికే విధానం పర్తేయ్కం. అతని నటన అధికంగా కళల్తో. వదనంలో 
పర్తిఫలించే భావాలతో అతి పరిమితమైన కదలికలతో సాగుతుంది. పెదవులు కదలీ కదలక పలికే రీతిలో సంభాషణలు పలుకుతాడు. 
అలాంటి నటుడు గొంతెతిత్ అరిసేత్ నపప్దు. ఆ అరుపు కూడా హృదయలోతులోల్ంచి వెలువడే అతి నిశశ్బద్ము, కానీ వేదనా భరితమైన 
ఆకర్ందనలా  ఉండాలి. వేదన పైకి తెలియకూడదు. లోలోపల పొరిల్ పొరిల్ ఏడిచ్నా అది బయటకు తెలియకూడదు. అందుకే మజూర్హ  సులాత్న 
పురి అతి తేలికయిన పదాలు వాడాడు. పాటలకు శకిత్ని బాణీ ఇసేత్, పార్ణం గాయకుడి సవ్రం పోసింది. మహమమ్ద రఫీ తన సవ్రంతో 
నటిసాత్డు. భావాలు పలికిసాత్డు. ముఖేష సవ్రం వేదన సవ్రం.  అది భగవదద్తత్ం. తలత మహమూమ్ద సవ్రం వెనెన్ల తీగ. విరహవేదనని 
పెంచుతుంది. కలసి ఉనన్ పేర్యసి పిర్యుల ఆనందం ఇనుమడింపచేసుత్ంది. బాధలో ఉనన్ వారిపై సానుభూతితో పర్సరిసుత్ంది. అందుకే  
తలత మహముమ్ద సవ్రం దిలీప కుమార నటనకు చకక్గా సరిపోతుంది. బంగారానికి తావి అబిబ్నటుట్ంటుంది. ఖయాయ్ం తలత సవ్రంలోని 
వెనెన్ల కిరణాలను సాగదీసి వేదనను సానబటిట్ మరింత చకక్గా, అందిసాత్డు ఈ పాటలో. 

సంగీత దరశ్కుడి గొపప్తనం సందరాభ్నికి తగగ్ బాణీని ఎంచుకోవటంలోనే కాదు, అందుకు తగగ్ గాయకుడిని ఎంచుకోవటంలో, 
కనిపిసుత్ంది. బాణీకి తగగ్ వాయిదాయ్ల నడకతో సరిపోదు. వాయిదాయ్ల నుండి వెలువడే సవ్రాలు ఓ వైపు బాణీని మెరుగు పరుసూత్, మరోవైపు 
గాయకుడి సవ్రంలోని భావానికి ఊపునిసూత్, ఒక ఉతుత్ంగ తరంగం శృంగ పైనునన్ కిరణానిన్ మరింత తళతళలాడించినటుట్ మెరిపించాలి. 
అంటే గాయకుడి సవ్రంతో సవ్రం కలిపి భావ తీవర్తను పెంచాలి. చాలా తకుక్వమంది సంగీత దరశ్కులు వాయిదాయ్లు భావానిన్, బాణీని, 
గాయకుడి సవ్రానిన్ ఇనుమడింప చేసే లక్షణానిన్ అరధ్ం చేసుకుని ఇంటరూల్య్డ సంగీతానిన్ సృజిసాత్రు. అలాంటి అరుదైన సంగీత దరశ్కులలో 
ఖయాయ్ం ఒకడు. అందుకే అతయ్ంత సాంపర్దాయమైన బాణీకి పాశాచ్తయ్ వాయిదాయ్లు అతి సునిన్తంగా వాడాడు. పియానో, గిటార, 
సోలోవోకస్, ఆ కాలంలో సింధసైజర లాంటి వాయిదయ్ం వాడాడు. ఆ కాలంలో వాడే ఏ రకమైన రిథం వాయిదాయ్నిన్ ముఖయ్ంగా 'తబలా'లాంటి 
వాయిదాయ్నిన్ వాడలేదు దాంతో ఈ పాట ఒక విలక్షణమైన రీతిలో రూపొందింది. ఈ నాటికీ అంటే దాదాపుగా 67 ఏళల్ తరువాత కూడా 
అతయ్ంత తాజాగా, ఆధునికంగా ధవ్నించే రీతిలో రూపొందింది. సింఫోనీ, టెంపో, నాడీ సిసట్ం అనీన్ పాశాచ్తయ్ పదద్తిలో సాగాయి. కానీ 
ఖయాయ్ం అతయ్ధికంగా పాటలు రూపొందించిన పహాడీ రాగంలోనే అతి సాంపర్దాయికమైన ఉరూద్ గజల బాణీలో ఉంటుంది పాట. శాసతరీయ 
సంగీతం, పాశాచ్తయ్ సంగీతాల మేలుకలయిక అవటంతో అటు పాత తరం వారినీ, ఇటు నవతరంవారినీ తరతరాలుగా మెపిప్సూత్ సజీవంగా 
నిలుసోత్ందీ పాట. గమనిసేత్, 'సుహానీ రాత ఢల  చుకీ' కూడా పహాడీ రాగంపై ఆధారపడిందే. కానీ పహాడీ రాగంలో మృదుతావ్నిన్ సీతాకోక 
చిలుకల రెకక్లపైనునన్ రంగులలాంటి మృదువైన ఆహాల్దానిన్ అతయ్దుభ్తంగా పర్దరిశ్ంచటం ఖయాయ్ం పర్తేయ్కత. బహారో మేరా జీవన భీ 
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సవారో (ఆభీర్ఖత), పరవ్తోంకె పేడోం పర షాం క బసేరా హై (షగున), కభీ కభీ మెరె దిల మే (కభీ కభీ) వంటి విభినన్మూ, అదుభ్తమూ 
అయిన పాటలు ఖయాయ్ం పహాడీ రాగంలో అందించిన అతిగొపప్ పాటలలో కొనిన్ పాటలు. 

చైన కైసా జొ పహలూమె తూహీ నహీ 
మార డాలే న దరద్ - ఎ - జుదాయీ కహీ 
ఋత హసీన హై తొ కాయ్, చాంద నీ హై తొ కాయ్. 
చాంద నీ జులమ్ హై ఔర, జుదయీ సితం. 

 ఎంత సులువైన, సరళమైన పదాలు అంతే సులభంగా మనసు గర్హించే భావం. కానీ రాగం,లయ, వెనుక నుంచి వినిపించే 
వాయిదాయ్ల కదలిక, గాయకుడి సవ్రం పార్ణం పోసిన భావాలకు మరింత తీవర్తను లోతును ఇసాత్యి.  నువువ్ దరిని లేకుంటే శాంతి ఎలా 
కలుగుతుంది? ఈ విరహవేదన ననున్ చంపేసుత్ంది. ఈ విరహ వేదనలో నేను మరణించినా మరణిసాత్ను. వాతావరణం అందంగా ఉండి 
లాభం ఏమిటి? వెనెన్ల ఉంటే లాభం ఏమిటి? వెనెన్ల కూర్రమైనది. అనాయ్యం చేసుత్ంది. విరహం అణచివేసుత్ంది. చంపేసుత్ంది. ఇదీ చరణం 
భావం. కానీ పాట వింటుంటే గడిడ్పోచ శరమైనటుట్ ఈ మామూలుగా కనిపించే భావం శూలమై ఎదలోలోతులోల్ సప్ందనలు కలిగిసుత్ంది. 
వేదనను ఆనంద సప్ందనలుగా మలచి విరహ వేదనలోని మాధురాయ్నిన్ అనుభూతికి తెసుత్ంది. 

ఇలాంటి సందరభ్మే 'యాహుది' సినిమాలో వసుత్ంది. దిలీప కుమార హీరో. అతను రోమన. నాయిక యూదు. ఆమెకు ఆ నిజం 
తెలుసుత్ంది. అయినా సరే ఆమెను పేర్మిసుత్నాన్నని, ఆమెను కలవమని, తమ సంకేత సథ్లంలో ఆమె గురించి ఎదురుచూసూత్ పాడతాడు పాట. 

ఈ పాట రాసింది శైలేందర్. సంగీత దరశ్కుడు శంకర జైకిషన. ఈ పాటను తలత మహమూద పాడాలని దిలీప కుమార కోరిక. కానీ 
శంకర జైకిషన బాణీని ముకేష ను దృషిట్లో ఉంచుకుని సృజించారు. అపప్టికి, ముకేష, తలత మహమూద ఇదద్రూ హీరోలుగా అవావ్లని 
పర్యతిన్ంచి భంగపడాడ్రు. గాయకులు హీరోలవటంతో, అసలు హీరోలు తమకు వేరే గాయకుడి సవ్రం కావాలని పటుట్బటట్డంతో తలత, 
ముకేష లిదద్రూ  అటు హీరోలు కాక ఇటు పాటలు లేక దెబబ్తినాన్రు. అలాంటి సిథ్తిలో తపుప్ తెలుసుకుని పాటలకే పరిమితం అవావ్లని 
నిశచ్యించుకునాన్రు. అపుప్డు ముకేష కు శంకర జైకిషన ఈ పాటతో అవకాశం ఇచిచ్, ముకేష గాయక జీవితంలో రెండో రంగానికి శీర్కారం 
చుటాట్రు. చివరికి పాటను ముకేష సవ్రంలో రికారుడ్ చేసి వినిపించారు. దిలీప కుమార కు పటుట్ విడవక తపప్లేదు. కానీ శంకర జైకిషన, దిలీప 
కుమార లు కలిసి పనిచేసిన చివరి చితర్ం ఇది. 

దిల పె తుఝోక్ బేదిలీ హై, మఝ కొ  హై దిల కా గురూర 
తూ యె మానే కే న మానే లోగ మానేంగే జరూర. 
యే మెరా దీవానా పన హై,  యా మొహబబ్త కా సురూర. 
తూ న పహెచానే తో హై యే,  తేరి నజోర్ం కా కుసూర. 

హృదయం పై నువువ్ చూపించే హృదయ రాహితయ్మైన దౌరజ్నయ్ం ఇది. నా హృదయం పై నాకు విశావ్సం ఉంది. నువువ్ 
ఒపుప్కోకునాన్ పర్జలు ఈ విషయం ఒపుప్కుంటారు. ఇది నా పిచిచ్తనమో, నా పేర్మ తీవర్తనో, నువువ్ నా పేర్మను గురిత్ంచకపోవటం నీ దృషిట్ 
దోషం. ఈ భావం ముకేష సవ్రంలో మరింత చికక్దనానిన్ అలవరచుకుని, పేర్యసికోసం ఎదురు చూపులోల్ని ‘poignancy'ని పర్సుఫ్టం 
చేసుత్ంది. 
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దిల కో తేరీ హీ తమనాన్, దిల కొ హై తుఝ సె హి పాయ్ర 
                                             చాహె తూ ఆయేన ఆయే, హం కరేంగే ఇంతిజార. 
హృదయానికి నీ గురించే ఆలోచన. నీ గురించే కోరిక. హృదయానికి నీ పైనే పేర్మ. నువువ్ వచిచ్నా రాకునాన్ నీ కోసమే 

ఎదురుచూసూత్ ఉంటాను. ఇది శైలేందర్ రచన పదద్తి. సూటిగా ఉంటుంది భావం. సప్షట్ంగా ఉంటుంది. అతని భావాలను కొటేషనస గా 
వాడుకోవచుచ్. పలల్వి కానీ, చరణంలోని పాదాలు కానీ దేనికదే విడిగా ఒక సారవ్జనీనతావ్నిన్ పొదువుకుని ఉంటాయి. 

ఈ పాటను శంకర జైకిషన మిశర్యమన రాగంలో రూపొందించారు. యమన రాగం సవ్భావరీతాయ్ అతయ్ంత మధురమైన రాగం. 
సునిన్తమైన భావాల సృజనకు నిలయం. ఈ పాటను ఆ రాగంలో రూపొందిసూత్ వయొలినల్ను ఎగసిపడే మందర్మైన అలల రీతిలో 
ధవ్నింపచేయటంతో పాట పర్భావం రెటిట్ంపవుతుంది. భావం తీవర్మవుతుంది. 

ఇలాంటి సందరబ్ంలోనే 'సాహిర లూధియానీవ్' మరో అమరమైన గేయం రచించాడు. దానికి ఎసీడ్ బరమ్న సాంపర్దాయిక బాణీ కూరిచ్ 
పాశాచ్తయ్ వాయిదాయ్లను అమరాచ్డు. ఇంకేం పిలిసేత్ పేర్యసి పరుగులు పెటిట్ రాకుండా ఉండలేనటువంటి అదుభ్తమైన గీతం రూపొందింది. 
అయితే మిగతా రెండు పాటలతో పోలిసేత్ ఈ పాటలో వాయిదాయ్ల దూకుడు ఎకుక్వ. కానీ వాయిదాయ్ల వేడిలో చలల్దనానిన్ చిలికే హేమంత 
కుమార సవ్రం, వేదనతోపాటూ ఆలోచనలను రగిలించే పదాలు, ధికాక్రానిన్ పోర్తస్హించే భావం ఈ పాటకు పర్తేయ్కతనిచాచ్యి. మిగతా 
రెండు పాటలలో గేయ రచయిత తెరవెనుక ఉంటే, ఈ పాటలో గేయరచయిత వేదిక పైకి వచిచ్ సంగీతానిన్ వెనకుక్ నెటట్టం గమనించవచుచ్. 
ఇది 'సాహిర' పర్తేయ్కత. 

యే రాత యే చాంద నీ ఫిర కహా 
సున జా దిల కీ దాసాత్న. 

ఇలాంటి వెనెన్ల, ఇలాంటి రాతిర్ మళీల్ రాదు. ఎపుప్డొసుత్ందో తెలియదు. కాబటిట్ ఇపుప్డే వచిచ్ నా హృదయపు గాధను విను. గమనిసేత్ 
గేయ రచయిత వయ్కిత్తవ్ం గేయం పర్తిఫలించటం చూడవచుచ్. మొదటి పాటలో వేదన ఉంది. సావ్రధ్ం పైకి కనబడదు. రెండవ పాటలో సావ్రధ్ం 
లేదు. పేర్మ ఉంది. పూరిత్గా తనని తాను సమరిప్ంచుకోవటం వుంది.  నువు లేకపోతే శాంతి లేదంటాడు మొదటి పాటలో. నువువ్ వచిచ్నా 
లేకునాన్ నీకోసం ఎదురుచూసాత్ను అంటాడు రెండో పాటలో. 'సాహిర' సావ్రధ్పరుడు. పేర్మ ఒక తీవర్మైన వయ్కిత్గత సావ్రధ్ం అని నమిమ్నవాడు 
అందుకే ఇలాంటి రాతిర్ మళీల్ రాదు అంటునాన్డు. ఎందుకని అంటే హృదయ వేదనను నివేదించటానికి. వచిచ్, హృదయవేదన వినిపో 
అంటునాన్డు. 

పేడోంకి శాఖోంపె సోయి సోయి చాoదినీ 
తేరే ఖయాలోమె ఖోయి ఖోయి చాంద నీ 
ఔర థోడి దేర మే థక కె లౌట జాయెగీ 
రాత యే బహార కీ ఫిర కభీన ఆయెగీ 
దో ఎక ఫల ఔర హై యే సమా... 
సున జా దిల కి దాసాత్న! 

చెటల్ ఆకులపై వెనెన్ల నిదిర్సోత్ందట. ఇలాంటి కవితాతమ్కమైన భావం, హృదయ్మైన భావవయ్కీత్కరణ సాహిర కి మాతర్మే సాధయ్ం. ఆమె 
ఆలోచనలతోనే మైమరచి, జగానిన్ మరిచిందట వెనెన్ల. ఇంకాసేస్పటికి అలసి వెళిల్పోతుంది. ఇలాంటి అందమైన రాతిర్ మళీల్ రాదు. ఇంకా 
ఒకటో రెండో క్షణాలు మాతర్మే ఈ వాతావరణం ఉంటుంది. అంతలోనే వచిచ్ నా హృదయం మాట వినిపో అంటునాన్డు నాయకుడు. 
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మొదటి పాటలోది పొసిసివ లవ. రెండవ పాటలోది సబిమ్సివ లవ. మూడవ పాటలోది అగెర్సివ లవ. ఇది గేయ రచయితల 
వయ్కిత్తావ్నిన్ సూచిసుత్ంది. 'మజూర్హ' సులాత్న పురి పాటలలో ఎకక్డా సంగీతానిన్ దాటి గురిత్ంపు సాధించాలనన్ పర్యతన్ం కనబడదు. నీరు ఏ 
పాతర్లో పొసేత్ ఆ పాతర్ రూపం లో ఒదిగినటుట్,  మజూర్హ  కలం సందరభ్ పరిధిలో ఒరిగిపోతుంది. శైలేందర్ తాతివ్కుడు. తాను బాధను 
మౌనంగా సీవ్కరిసాత్డు తపప్ ఎదుటి వయ్కిత్ని ఏమీ అనడు. ఆయన సవ్ంతంగా 'తీసీర్కసం' అనే సినిమా నిరిమ్ంచాడు. సేన్హితులనన్వారు, 
బంధువులు అంతా అసలు రూపాలు చూపించారు. ఆ బాధతో మరణించాడు శైలేందర్. కానీ ఎవవ్రినీ ఏమీ అనలేదు. 'నువొవ్చిచ్నా రాకునాన్ 
ఎదురు చూసాత్న'నని అందుకే రాయగలిగాడు. సాహిర అలా కాదు. సాహిర కి పేర్మ మీద నమమ్కం లేదు. పేర్మ అనన్ది ఒక బలహీనత. సతరీ 
పురుషులు ఒకరినొకరు మోసం చేసుకునే సావ్రధ్పుటాట పేర్మ. అందుకే నాయకుడి సావ్రాధ్నిన్ పర్దరిశ్ంచటమే కాదు 'సున జూ' 'వినిపో మళీల్ 
ఈ రాతిర్ రాదు' అనిపించగలిగాడు నాయకుడితో. ఇలాంటి భావానిన్ మజూర్హ 'దిల జో న కహసకా, వహీ రాజ ఎ దిల, కహనే కి రాత 
ఆయిహై' అనాన్డు. అంటే ఏదైతే మనసులో మాట చెపప్లేకపోయాడో, అది చెపేప్ రాతిర్ ఇదే' అనన్మాట.  

అదే శైలేందర్ 'హాతో  బహుత కుఛ హై కహానేకో లేకిన, అబ తో చుఫ బెహతర  హై, ఆఖిర కిసేన్ చాన చువాహై, హం కూయ్న హాథ 
బఢాయే..', అంటాడు తుమాహ్రీ భి జై జై అనే పాటలో . 'చెపప్టానికి బోలెడనిన్ ఉనాన్యి. కానీ మౌనంగా ఉండటమే మేలు.  చందుర్డిని 
తాకినవారెవరు, నేనెందుకు చేయి సాచాలి...అంటే ఆమెకోసం తాను ఆశపడినా, ఆమె కాదనటంలో అరధ్ముందని అరధ్ం 
చేసుకునాన్డనన్మాట. . ' ఇదీ ఈ ముగుగ్రు గేయ రచయితల వయ్కిత్తవ్ం. ఆలోచనా విధానం, అది వారు సృజించిన గేయాలోల్ ముఖయ్ంగా 
విరహ గీతాలోల్ కనిపిసుత్ంది. అందుకే 'సాహిర' పదాలోల్, భావంలో ఉనన్ 'దూకుడు' ఆధారంగా ఎసీడ్ బరమ్న కాఫీ రాగంలో, కెహెరావ్ తాళంలో, 
పాశాచ్తయ్ వాయిదాయ్లతో ఒక అదుభ్తమైన గీతానిన్ సృజించాడు. చరణాల నడుమ వచేచ్ సంగీతంలో ఒక దూకుడు, ఒక అలజడి, ఒక 
తొందరపాటు, ఒక తీవర్మైన అశాంతి, డెసిప్రేషన కనిపిసుత్ంది. కానీ చరణం ఆరంభం కాగానే గాయకుడి సవ్రం ఆరిత్గా, బాధతో, పేర్మతో, 
కరిగిన కాలం తిరిగి రాదనే వేదనతో పాటను పాడుతుంది. చరణం చివరికి వచేచ్సరికి బాణీలో తొందరపాటు పెరిగిపోతుంది. 
'అయిపోతోంది, సమయం కరిగిపోతోంది' అనన్ భాధ తెలుసుత్ంది. అదుభ్తమైన సృజన ఇది. 

పేర్యసి కోసం విరహవేదనతో ఎదురు చూసే పాటల సందరభ్ంలోంచి ఏరుకొచిచ్న ముతాయ్లు ఇవి. ఇంకా అనేకమైన ముతాయ్లు, 
రతాన్లు సముదర్గరభ్ంలో ఉనాన్యి. వాటిని వెతికి అనుభవించటం శోర్తపని. ఒక పరమాదుభ్తమైన పర్పంచ దావ్రాలు తెరుసాత్యి సినీ 
పాటలు. ఆ పాటలతో మన కళాకారులు చేసిన పర్యోగాలు, పొందు పరచిన భావాలు, గమనించి అనుభవిసూత్ంటే జీవితంలో ఇంకేమీ 
అవసరం లేదనిపిసుత్ంది. ఇలాంటి పాటలు వింటూ,  భావాలు అనుభవిసూత్, కళాకారుల సృజనాతమ్క పర్తిభను అరధ్ం చేసుకుంటు ముందుకు 
సాగటం తపిప్ంచి జీవితానికి మరో ఆనందం అవసరం లేదనిపిసుత్ంది మన కళాకారుల సమిషిట్ సృజనాతమ్క ఫలితాలయిన సినీగీతాలు 
వింటుంటే. 

ఇలాంటి మరినిన్ మరో పర్పంచపు దావ్రాలు తెరిచే మధురమైన మరుపురాని పాటలతో మళీల్ వచేచ్ నెల 'కౌముది'లో కలుదాద్ం. 
 

(మరినిన్ పాటలు వచేచ్ నెలలో)   
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