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 ఓహోహో 
ఖోయాఖోయా చాంద 
ఖులా ఆసామ్న 
ఆంఖోమే సారీ రాత జాయేగీ 
తుం కో భీ కైసే నీంద ఆయేగీ? 

అనిన్ నిదర్రాని రాతిర్ళూల్ విషాదమయంకావు. కొనిన్ రాతిర్ళుల్ ఆనందంతో, ఉతాస్హంతో, ఎకస యిట మెంట తో నిదర్రాదు. అలాంటి 
రాతిర్ పాడే పాట ఇది. నాయకుడు, నాయిక అందమైన సిమాల్లో రాతిర్పూట ఒంటరిగా ఉంటారు. మనసుకు నచిచ్న అమామ్యితో, కొండలు 
,కోనలు, సెలయేరు, పండు వెనెన్ల, చలల్ని రాతిర్ ఒంటరిగా గడపటం యువకుడికి అందమైన కల. అలాంటి సందరభ్ంలో ఉతాస్హం, 
ఉదేవ్గం, ఉతేత్జం ఉనమ్తత్మైన ఆనందం కలిసి ఉకిక్రి బికిక్రి చేసూత్ంటే నిదర్ అనన్ ఆలోచన రానే రాదు. వెనెన్ల రాతిర్ ఎగసిపడే అలలాల్ 
ఆనందంతో ఎగసి పడుతుంది హృదయం. నిశచ్లంగా ఉండలేదు శరీరం. అలాంటి సందరభ్ంలోని పాట ఇది. 

నటన పర్దరిశ్ంచేందుకు సరైన అవకాశాలు లభించటం లేదని దేవ ఆనంద తన సోదరులతో కలసి సవ్ంత నిరామ్ణ సంసథ్ నవకేతన ను  
సాథ్పించాడు. మంచి గురిత్ంపు పొందాడు. ముఖయ్ంగా సోదరుడు విజయ ఆనంద సిర్క్పుట్, దరశ్కతవ్ం బాధయ్తలు చేపటిట్నపప్టినుంచీ దేవ ఆనంద 
అగర్శేర్ణి  నటుల జాబితాలోకి అవలీలగా చేరిపోయాడు. నవకేతన అగర్శేర్ణి నిరామ్ణ సంసథ్గా ఎదిగింది. నవకేతన బాయ్నర పై నిరిమ్ంచిన 
తొమిమ్దవ సినిమా 'కాలా బజార'. 

'కాలాబజార ' కథ విలక్షణమైనది. ఉదోయ్గం పోయి జీవిక కోసం 'చెడు' పనులకు (బాల్క మారెక్టింగ) దిగజారిన రఘువీర, 'అలక్' 
పరిచయంతో తపుప్దిదుద్కుని సరైన మారగ్ంలోకి రావటం, అలక్ను వివాహమాడటం టూకీగా కథ. 

మామూలుగా అనిపించే కథను అతయ్ంత ఆసకిత్కరంగా, ఆకరష్ణీయంగా చెపిప్ పేర్క్షకులను అలరిచటంలో సిర్క్పుట్, పర్ధాన పాతర్ 
వహిసుత్ంది. సిర్క్పుట్, దరశ్కతవ్ం, ఎడిటింగ లు ఉతత్మ సాథ్యిలో సృజించటం విజయ ఆనంద కు కొటిట్న పిండి. అయితే, విజయ ఆనంద 
పర్తేయ్కత పాటలకోసం సనిన్వేశ సృషీట్కరణ, పాటల చితీర్కరణ. ఎలాంటి సందరభ్ంలేని పాట చితీర్కరణ కూడా అతయ్ంత ఆసకిత్కరంగా, 
సమోమ్హనంగా చేయటంలో రాజ కపూర, బిమల రాయల సరసన సగరవ్ంగా నిలబడతాడు విజయ ఆనంద. 

సినిమా దృశయ్ మాధయ్మం. నిశచ్ల దృశయ్ం పేర్క్షకుడిని అలరించదు. పేర్క్షకుడు తెరవైపు కళల్పప్గించి చూడాలంటే తెరపై కదలికలు 
ఉండాలి.సినిమా చలనచితర్ం. చినన్ పిలల్లు, మాటలు రాని సాథ్యిలో కూడా తెరపై కదలికలను, మారుతునన్ దృశాయ్లను కళల్పప్గించి 
చూసాత్రు. 'టాం అండ జెరీర్ 'లాంటి కారూట్న సినిమాలు అందుకనే వయసుతో సంబంధం లేకుండా పేర్క్షకులను కటిట్పడేసాత్యి. ఈ 'చలనం ' 
సిదాద్ంతానిన్ సంపూరణ్ంగా ఆకళింపు చేసుకునన్ వాడు విజయ ఆనంద. అందుకే అతని పాటల చితీర్కరణలో  తెరపై కనబడే నటీనటుల కనాన్ 
అవిశార్ంతంగా కదిలే కెమెరా పర్ధాన పాతర్ పోషిసుత్ంది నిశచ్లమైన దృశాయ్నిన్ చలనశీలం చేసి ఆసకిత్కరం చేసుత్ంది దీనికి తోడు దృశాయ్నిన్ 
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ఊహించిన విధానం, ఎడిటింగ దృశయ్ం వేగానిన్ పెంచుతాయి.ఎందుకంటే విజయ ఆనంద పాట భావానిన్ గర్హించి తెరపై దృషయ్ రూపంలో 
పర్దరిశ్సాత్డు. దాంతో పర్తి పాట ఒక కథగా ఎదిగి సినిమాను దాటి ఎదుగుతుంది.   విజయ ఆనంద చితీర్కరించిన ఏ పాట అయినా పేర్క్షకులు 
తనమ్యులై. ఇనావ్లవ్ అయి చూసాత్రు. పదే పదే చూసాత్రు. చూసిన పర్తిసారీ పరవశిసాత్రు. మళీల్ చూసాత్రు. 'ఖోయా ఖోయా చాంద' పాట 
ఇందుకు భినన్ం కాదు. పైగా విజయ ఆనంద అతుయ్తత్మ పాట చితీర్కరణకు అతుయ్తత్మ నిదరశ్నంగా అగర్సాథ్యిలో నిలుసుత్ంది. 

విజయ ఆనంద ఏ సంగీత దరశ్కుడితో పనిచేసినా అతుయ్తత్మ సాథ్యి పాటలు, అతయ్ంత ఆకరష్ణీయమైనవి  రాబటుట్కునాన్డు. 
నవకేతన ఆసాథ్న సంగీత దరశ్కుడు ఎసీడ్బరమ్న. ఆరంభం నుంచీ అతయ్ంత ఆకరష్ణీయమయిన ఉనన్త సాథ్యి పాటలను అందించాడు. 
'మునింజీ ' సినిమా తయారవుతునన్ సమయంలో నవకేతన గేయ రచయిత సాహిర లూధియానీవ్కీ ఎసీడ్ బరమ్న కూ నడుమ భేదాభిపార్యాలు 
వచాచ్యి, 'మునింజీ' సినిమా పాటలు సగంలో వదిలి సాహిర వెళిల్పోయాడు. ఆ సాథ్నానిన్ శైలేందర్ భరీత్ చేశాడు. దాంతో 'కాలాబజార' సినిమా 
కోసం తొలిసారి నవకేతన బాయ్నర కిర్ంద శైలేందర్, ఎసీడ్బరమ్న, దేవ ఆనంద, విజయ ఆనంద లు కలిశారు. భవిషయ్తుత్లో 'గైడ' లాంటి 
పరమాదుభ్తమైన సృజనకు నాందీ పర్సాత్వన జరిగింది. 

శైలేందర్ను సాహిర కు దీటైన గేయ రచయితగా భావిసాత్రు. కానీ శైలేందర్కూ సాహిర కూ భావ వయ్కీత్కరణలో తేడా ఉంది. శైలేందర్ అతి 
సరళమూ, తరళమూ అయిన పదాలను సవ్చచ్మైన నీటి పర్వాహంలా అనిపించే రీతిలో వాడతాడు. కవితవ్ం అనిపించని రీతిలో అతుయ్నన్త 
సాథ్యి దృశాయ్లను శోర్త ఎదపై చితిర్సాత్డు. సునిన్తమైన భావాలకు హృదయంలో రెకక్లనిసాత్డు. సాహిర 'ఆహా' అనిపించే భావాలతో 
అలరింపచేసేత్, శైలేందర్ 'ఓహ' అనిపిసూత్ అలరిసాత్డు. 

ఎసీడ్ బరమ్న కి పాటలో భావం పార్ధానయ్ం. భావం  పర్సుఫ్టమవటం కోసం అతి తకుక్వ వాయిదాయ్లను అతయ్ంత సృజనాతమ్కంగా 
వాడతాడు ఎసీడ్బరమ్న. అతడికి హిందీ అంతగా రాదు. అందుకని హిందీ సాహితయ్ంపై పటుట్ ఉనన్ వయ్కిత్ తన అసిసెట్ంట గా ఉండాలని పటుట్బటిట్ 
జయదేవ ను అసిసెట్ంట గా తీసుకునాన్డు. జయదేవ వయ్కిత్గతంగా అతయ్దుభ్తమైన కళాకారుడు. 'ధవ్ని' మరమ్ం తెలిసినవాడు. రాగాల ఆతమ్ను 
గర్హించినవాడు. అందుకే జయదేవ అసిసెట్ంట గా ఉనన్పప్టి ఎసీడ్బరమ్న పాటలకూ, జయదేవ లేనపప్టి పాటలకూ తేడా సప్షట్ంగా తెలుసుత్ంది. 
ముఖయ్ంగా వాయిదాయ్ల ధవ్నులతో భావనలకు రెకక్లనివవ్టం, దృశాయ్లను సజీవం చేయటం జయదేవ పర్తేయ్కత. అలాంటి జయదేవ 
'కాలాబజార' సినిమాలో ఎసీడ్బరమ్న కు అసిసెట్ంట. 

దేవ ఆనంద అపప్టికే తనకంటూ ఒక ఇమేజ ని సృషిట్ంచుకునాన్డు. కాలంతోపాటు కదులుతూ ఇమేజ ని మారుచ్కుంటూ దీరఘ్కాలం 
అగర్శేర్ణి హీరోగా నిలచినవాడు దేవ ఆనంద. అతనిలో దాగునన్ కళాకారుడికి అతని సినిమాలు నాయ్యం చేయలేదనన్ది చేదు నిజం. కానీ 
తనదైన నటన పదద్తిని, మానరిజంలను సృషిట్ంచుకుని పేర్క్షకులను అలరించాడు దేవ ఆనంద. అతడికి ఎసీడ్బరమ్న తపప్ మరో సంగీత 
దరశ్కుడు నచచ్డు. అందుకే, ఎసీడ్ బరమ్న మరణం తరువాత నవకేతన కు సరైన సంగీత దరశ్కుడు దొరకలేదు. నవకేతన సినిమాలోల్ సరైన 
పాటలూ లేవు. 

బాల్క లో టికెక్టల్మమ్టం మానిన రఘువీర, అలక్ ఊటీ వెళోత్ందని తెలిసి తానూ వెళాత్డు. ఇదద్రూ అలా వాయ్హాళికి వెళాత్రు. ఎదురుగా 
వెనెన్లోల్ మెరిసే సెలయేటి నీరు, ఆకాశంలో నిండు పునన్మి జాబిలిల్. ఆకాశానిన్ తాకే చెటుల్ చలల్ని గాలికి తలలుపుతునాన్యి. దూరంగా 
కొండలు.. లోయలు, పచిచ్క మైదానాలు. అపప్టికి ఆలక్ ఓ వయ్కిత్ని పేర్మిసుత్ంది. అతడు విదేశానికి వెళాత్డు. ఇది రఘువీర కు తెలుసు కానీ ఆమె 
హృదయానిన్ గెలవాలని పర్యతిన్సుత్ంటాడు. తన ఎదలోని మాటను పాట దావ్రా పర్కటిసాత్డు. ఇదీ పాట సందరబ్ం. ఈ సమయానికి 
నాయికకు నాయకుడి మీద ఎలాంటి పేర్మ భావన కూడా ఉండదు. 
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సందరబ్ం వివరించి, తాను సృజించిన బాణీని వినిపించి గేయానిన్ రచించే బాధయ్త శైలేందర్కు అపప్చెపాప్డు ఎసీడ్ బరమ్న. శైలేందర్ 
ఎంతకీ పలల్విని ఇవవ్కపోవటంతో ఓ రోజు ఆరీడ్బరమ్న ను ఆదేశించాడు. శైలేందర్నించి పలల్విని పటుట్కునే ఇంటికి రావాలి. దాంతో ఆ రోజు 
శైలేందర్ ఎటు వెళేత్ అటు వెళూత్ నీడలా వెంబడించాడు ఆరీడ్బరమ్న. రాతిర్ పదకొండు గంటలకు జుహూ బీచ లో  పచారుల్ చేసూత్, సిగరెట 
ఫాయిల పై 'ఖోయా ఖోయా చాంద ' పలల్విని సిగరెట నుసితో రాసిచాచ్డట శైలేందర్. అలా ఉదభ్వించింది 'ఖోయా ఖోయా చాంద పాట' ఈ 
పాట విషయం ఎసీడ్ బరమ్న సవ్యంగా రేడియో ఇంటరూవ్లో వెలల్డించాడు. 

'ఖోయా ఖోయా చాంద' పాటను భీమ పలాసీ రాగంలో రూపొందించాడు ఎసీడ్బరమ్న. భీమ పలాసీ మృదువైన, భావాతమ్కమైన 
రాగం. అనేకమైన సునిన్త భావనలను జనింపచేసే రాగం. సాయంతర్ం పూట సూరాయ్సత్మయం వేళ ఈ రాగానిన్ ఆలాపిసేత్ అతయ్ధిక పర్భావం 
ఉంటుందంటారు. ఈ రాగం వయ్కిత్ లోలోపల నుంచి పేర్మ భావనలను వెలికి తెసుత్ంది. మఖయ్ంగా పేర్యసి కోసం పిర్యుడు, పిర్యుడి కోసం 
పేర్యసి తపనలను అతి చకక్గా పర్దరిశ్సుత్ందీ రాగం. తనను పేర్మిసోత్ందో లేదో తెలియని పేర్యసికి తన తీవర్మైన పేర్మను అతయ్ంత 
మారిమ్కంగా, అతి సునిన్తంగా వివరించేందుకు నాయకుడు పాడేపాట కోసం భీమ పలాసి రాగానిన్ ఎనున్కునాన్డు ఎసీడ్ బరమ్న. పాటలో 
వాయిదాయ్లు కూడా గాయకుడి సవ్రానికి ఒదిగి, అతయ్ంత సునిన్తమైన భావాలను ఉదీద్పింపచేసాత్యి. 

ఆ కాలంలో ఎసీడ్ బరమ్న మహమమ్ద రఫీ సవ్రం వైపు అధికంగా మొగుగ్ చూపాడు. దాంతో కాలాబజార లోని పాటలనీన్ మహమమ్ద 
రఫీనే పాడాడు. మహమమ్ద రఫీ గాన సంవిధానం గురించి ఎంత చెపిప్నా తకుక్వే. పదాలు కూడా సరైనవి దొరకటం కషట్ం. అతడి గొంతు ఒక 
అదుభ్తమైన నటుడు. నటుడు ఎలాగయితే ముఖ కవళికలతో, శరీర కదలికలతో పలుభావనలను వయ్కత్పరుసాత్డో, అలాగే రఫీ తన సవ్రంతో 
నటిసాత్డు. పలురకాల భావాలను అచెచ్రువు గొలిపే రీతిలో పలికిసాత్డు. శోర్తల ఎదలను సప్ందింపచేసాత్డు.  గొంతు మారిచ్ మిమికీర్ 
చేసినటుట్ండదు కానీ పర్తి హీరోకూ  ఆ నాయకుడి విగర్హమే సుఫ్రించే రీతిలో, ఆ నాయకుడి నటనను అనుసరించి పాడినటుట్ పాడతాడు. 
పాటలోని ఒకోక్ పదానిన్ దాని లోలోతులోల్ని భావాలను అనుభవించి పాడినటుట్ పాడతాడు. ఏడు సవ్రాలు అనంతమైన రాగాలను 
సృజించినటుట్ ఒకక్ రఫీ సవ్రం మానవ సంవేదనలను, అనిన్టినీ పర్దరిశ్సుత్ంది. ఒకోక్ పదానిన్ అతయ్ంత అరధ్వంతంగా, విశిషట్ంగా పలుకుతుంది 
అతని సవ్రం. 

ఖోయా ఖోయా చాంద, ఖులా ఆసామ్న 
ఆఖోమేమ్ సారీరాత జాయేగీ, 
తుం కో భీ కైసీ నీంద ఆయేగీ 

చాలా సరళమైన పదాలు, సరళమైన భావం. మహమమ్ద రఫీ గొంతులో రొమానస్ పరవళుల్ తొకుక్తూంటుంది. రఫీ 'చాంద' అనన్ 
పదానిన్ పలికే విధానానిన్ గమనించండి. 'ఆసామ్న' అనటానిన్ వినండి. ఒకరకమైన మతుత్ కలుగుతుంది. వెనెన్లను, ఆకాశానిన్ చూపుతు 
నాయికను అభయ్రిధ్సుత్నన్టుట్ంటుంది. 'ఆఖోమే సారీ రాత' అని ఎంత మతుత్గా అంటాడో 'తుం కోభీ' అనన్పుప్డు అంత చిలిపిగా ఉంటుంది. 
సునిన్తంగా అభయ్రిధ్సుత్నన్టుట్, 'అపుప్డే నిదర్నా?' అని ఆశచ్రయ్పోతునన్టుట్ ధవ్నిసుత్ంది. జాయేగీ అనన్పుప్డు పర్తిసారీ గొంతులో ఒక జీర 
ధవ్నిసుత్ంది. పాటలో భావానిన్ బటిట్ జీర అరధ్ం మారుతుంది. ఒక సారి ఉతాస్హం, ఒక సారి ఉతేత్జం, ఒక సారి నిసప్ృహ..ఇలా..అలాగే 
సారీరాత అనటంలో కూడా ఆనందం, ఉతాస్హం, నిరాశ నిసప్ృహ లు సారీతాత ను పలికిన విధానం,  సందరాభ్నిన్ బటిట్ సాగీద్సిన విధానంలో 
తెలిసిపోతుంది.   ఇలా ఒకో పదం ఒకోరకమైన భావానిన్ సుఫ్రింపచేసూత్ పాడటం ఒకక రఫీకే సాధయ్ం. అతడు పాటను అనుభవిసుత్నాన్డు. 
నటిసుత్నాన్డు. తన అనుభవానిన్ నటనదావ్రా ఎదుటి వయ్కిత్ హృదయంలో అనుభూతికి  తెసుత్నాన్డు. 
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ఇకక్డ ఈ పాటను బీంపలాసి రాగంలో రూపొందించటంలోని చమతాక్రానిన్ చెపుప్కోవాలిస్ ఉంటుంది. ఈ రాగానికి ఆరంభంలోని 
ఆలాపన చాలా పార్ధానయ్ం వహిసుత్ంది. 'బీం పలాసి' రాగంలో రూపొందిన పాటలను గమనించండి. రాగం ఆలాపన లేకుండా పాటను 
ఊహించటం కషట్మౌతుంది. 'ఖోయా ఖోయా చాంద' అంటూ ఆరంభిసేత్ ఏదో లోపం అనిపిసుత్ంది. 'ఒహోహోహో' అంటూ ఆరంభిసేత్నే 
సంతృపిత్ కలుగుతుంది. పాట మధయ్లో 'ఓహో' అని అందుకుంటేనే అందంగా అనిపిసుత్ంది. 'అనారక్లి ' సినిమాలో 'యెజిందగీ ఉసీకి హై' 
పాట ఆరంభంలోని 'ఆలాపన' లేకపోతే పాట నిండుగా అనిపించదు. ఆలాపన లేకునాన్ ఆరంభ సంగీతం ఆ పని చేసుత్ంది. ఒకక్సారి పాట 
ఆరంభమయిన తరువాత పాట అలలాల్గా ఎగసి పడుతూంటుంది. ఈ ఆరోహణ, అవరోహణలు పాటకు అందం తెసాత్యి. ఇక ఆపై వాటికి 
పార్ణం పోయటం గాయకుడి పని. 'చాంద ' 'ఆసామ్న' అనన్ పదాలను రఫీ పలికిన తీరు గమనిసేత్ గాయకుడు పాటకు పార్ణం పోయటం 
తెలుసుత్ంది. 'ఆఖోమేమ్ ' అనన్పప్టి మతుత్ 'సారీ రాత ' అనటంలో రాతిర్  వైశాలయ్ం,  జాయేగీ అనటంలో ఆనందం, ఇనిన్ రకాల భావాలను 
వెంట వెంటనే అనుభవిచటం పాట  పర్భావానిన్ ఇనుమడింపచేసుత్ంది. 

ఇకక్డ చితీర్కరణ గురించి చెపాప్లిస్ ఉంటుంది. పాట ఆరంభంలో నాయిక వహీదా రహమాన వీపు కెమేరా వైపుంటుంది. దేవ 
ఆనంద కెమేరా వైపు ఉంటాడు. 'ఒహోహో' అంటూ రిథమిక గా వహీదాను చూసూత్ వెనకుక్ వెళాత్డు. అతడి దృషిట్ వహీదా నుంచి కదలదు. 
'ఖోయా ఖోయా చాంద' అనేసరికి దృశయ్ం మారుతుంది. నాయకుడి నీడలో సిలీవ్టెలో ఉంటాడు. ఆకాశంలో వెనెన్ల 
తళతళలాడుతూంటుంది. తెలల్టి మేఘాలు అకక్డకక్డా అందంగా ఉంటాయి. నలల్టి చెటుల్ ఆకారాలు కనిపిసూత్ ఒక పెయింటింగ 
గీసినటుట్ంటాయి. ఇది వెంటనే ఒక ఆలోచన కలిగిసుత్ంది. ఇకక్డ నాయిక 'చాంద '. నాయకుడు 'ఆసామ్న' పర్కృతి, పురుషుడు. వెనెన్ల 
నిశశ్బద్ంగా ఉంటుంది. మెలిల్గా కదులుతుంది. పురుషుడు సిథ్రంగా ఉండడు. నితయ్ పరిణామ శీలి. అందుకే పాటలో దేవ ఆనంద సిథ్రంగా 
ఉండడు. కదులుతూనే ఉంటాడు. కెమెరా అతడిని అనుసరిసూత్నే ఉంటూంది. అతని వేగానిన్ అందుకుంటూ పరుగిడుతూంటుంది. 
సాధారణంగా జంతువులలో సతరీని ఆకరిష్చేందుకు మగజంతువు నానా పాటుల్ పడుతుంది నృతయ్ం చేసుత్ంది. పురివిపుప్కుని ఆడుతుంది. ఈ 
పాటలో దేవ ఆనంద అదే చేసుత్నాన్డు. నాయిక పర్శాంతంగా సరసుస్ ఒడుడ్న కాళూళ్పుతూ కూరుచ్ంటుంది. నాయకుడు ఆమెను ఆకరిష్ంచాలని 
నృతయ్ం చేసుత్నాన్డు. పరుగులిడుతునాన్డు. పాటలో నాయకుడు 'ఖోయా ఖోయా చాంద' అంటునాన్డు. 'ఖోయా' అంటే కోలోప్వటం. 
ఆలోచనలోల్ నిమగమై ఉండటం. 'విశాలమైన ఆకాశంలో ఏదో కోలోప్యినటుట్నన్ చందుర్డు' ఆమె పిర్యుడు అకక్డ లేడు. అందుకని ఆమె 
'ఖోయా ఖోయా' కానీ ఇకక్డ వెనెన్ల ఉంది. విశాలమైన ఆకాశం ఉంది. 'ఇక నిదర్ ఎలా వసుత్ంది?' ఆమె ఖోయా ఖోయా. కానీ ఇతడికి ఆమె 
'చాంద' అదీ కథ. మాములుగా పాట వింటే సుఫ్రించని భావం చితీర్కరణలో పర్సుఫ్టమవుతుంది. 'ఆఖోం మే  సారీ రాత జానా ' రాతర్ంతా 
కళల్లోల్ గడవటం. అంటే రాతర్ంతా మేలొక్ని ఉండటం. విశాలమైన ఆకాశం, విషాదంతో ఉనన్ జాబిలిల్.. ఒకరినొకరు చూసుత్ంటే రాతిర్ 
గడిచిపోతుంది. 

                                            మసీత్భరీ హావాజో  చలీ 
ఖిల ఖిల గయీ యె దిల కీ కలీ 
మన కీ గలీమె హై ఖల బలీ 
కె ఉన కొతో బులావో… 
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నాయకుడు అతి సునిన్తంగా తన మానసిక సిథ్తిని చెపుత్నాన్డు. చలల్ని, మతుత్ నిండిన, అలల్రిగాలి వీసోత్ంది. దాంతో అతని హృదయపు 
మొగగ్ విరిసింది. అతని మనసుస్లో సంచలనం రేగింది, ఆమెని పిలవమని. ఆమె దగగ్రలోనే ఉంది. కానీ ఆమెని పిలవాలి. ఎందుకంటే ఆమె 
మనసు తనది ఔనో కాదో తెలియదు. మనసులో మాట చెపిప్న తరువాత మరో చరణంలో పర్కృతి 'ఎవరికయినా చెందమని' తనకి 
సూచిసుత్నన్దని చెపాత్డు. అకక్డ ఉనన్ది ఆమె, అతనే. ఇంకెవరికి చెందమంటుంది? 

తారె చలే, నజారే చలే, 
సంగ సంగ మెరె వొ సారే చలే 
చారో తరఫ ఇషారే చలే 
కిసీకే తో హోజావో… 

చాలా అలతి అలతి పదాలు. తారలు కదులుతునాన్యి. దృశాయ్లు మారిపోతునాన్యి. ఇవనీన్ నా వెంట నడుసుత్నాన్యి. అనిన్వైపుల 
నుంచి 'ఎవరో ఒకరిని పేర్మించమనన్' 'ఎవరో ఒకరికి చెందమనన్' సూచనలు అందుతునాన్యి. పాట బాణీ వింటూ, పదాలను గమనిసూత్ 
దృశయ్ం చూసూత్ంటే, రఫీ సవ్రంలో మనలిన్ అతయ్దుభ్తమైన రొమాంటిక లోకానికి తీసుకుపోతుంది. 

ఐసీ హి రాత,  భీగీసి రాత, 
హాథోం హాథ, హోతే వొ సాథ 
కహలేతె ఉనేస్ దిల కీ యె బాత 
అబ తో న సతావో! 

ఎవరో ఒకరిని పేర్మించమని సూచనలు అందుతునాన్యి తారలనుంచి, పర్కృతి దృశాయ్లనుంచి. అతను మాతర్ం ఏం చేసాత్డు? ఆమె 
ఏమో ఎలాంటి భావన పర్దరిశ్ంచకుండా మౌనంగా ఉంది. ఇలాంటి, వెనెన్లలో తడిసిన రాతిర్, ఆమె తన వెంట ఉనన్పుప్డు, ఆమె చేయి తన 
చేయిలో ఉనన్పుప్డు ,  తన మనసులో మాట చెపాత్డు. ఇపుప్డు కాదు. ఇపుప్డు ఆమె దూరంగా ఉంది. అందుకని 'ఇపుప్డు సతాయించకు' 
అంటునాన్డు పర్కృతితో 'అబ తో నా సతావో' అని రఫీ పలికిన విధానం ఎంత గొపప్గా ఉంటుందంటే గుండెలు పిండేసుత్ంది. కెమేరా 
కదలకుండా ఉంటే దేవ కదులుతూంటాడు. కెమేరా కదిలితే దేవ నిశచ్లంగా ఉంటాడు. కానీ తెరపై మాతర్ం చలనం ఉండి ఎదలో సంచలనం 
సృషిట్సుత్ంది. ఈ సంచలనం నాయకుడిని నిలవనివవ్దు. వేగంగా నడుసాత్డు. నేపథయ్ సంగీతం బర్తిమిలాడుతూనన్టుట్ండి, నాయకుడి మానసిక 
సిథ్తికి దరప్ణం పడుతుంది. చివరికి ఒక నిశచ్యానికి వసాత్డు. 

హం మిట చలేహై జిన కే లియే 
బిన కుఛ కహె, వొ చుప చుప రహే 
కోయీ జరా యె ఉనేస్ కహే 
న ఐసీ ఆజ మావో… 

ఎవరి కోసమైతే నేను పార్ణాలు అరిప్ంచటానికి కూడా సిదద్ంగా ఉనాన్నో, ఆమె మౌనంగా, ఏమీ మాటాల్డకుండా ఉంది. ఎవరైనా 
ననిన్లా బాధపెటట్దద్ని ఆమెతో చెపప్ండి.ఈ చరణం చితీర్కరణ, దేవ ఆనంద నటనను పర్తేయ్కంగా చెపుప్కోవాలి. పాట మొతత్ం నడుసూత్, 
ఊగుతూ, తూలిపోతూ, వాలిపోతూ, సోలిపోతూ, చేతులు ఊపేసూత్, మనసులోని మాటను నిగూఢంగా చెపూత్, సూచిసూత్, పర్తీకాతమ్కంగా 
చెపూత్ అలసిపోయాడు. నిరాశ కలుగుతోంది. కానీ నిరాశకు తావివవ్డు. తన పరిసిథ్తికి తనపై జాలి. అంతలోనే వేరే ఎవరినో పేర్మిసుత్నన్ 
అమామ్యి వెంట పడుతూ తపిసుత్నాన్ననన్ గర్హింపుతో తన పరిసిథ్తికి నవువ్.. కానీ మంచు పరవ్తంలా ఉనన్ ఆమెని కరిగించాలనన్ తపన, 
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అందని జాబిలిల్ని అందుకోవాలనన్ ఆశ.. చివరికి నిసప్ృహ. ఒకటా, రెండా, శైలేందర్ తన పదాలలో ఎనెన్నిన్ భావనలు పొదిగాడో, తన 
బాణీదావ్రా. ఎసీడ్ బరమ్న ఇంకెనిన్ భావనలను పర్సుఫ్టం చేశాడో, తన సవ్రం దావ్రా రఫీ మరెనిన్ భావనలను చిలికించాడో, వాటనిన్టినీ దేవ 
ఆనంద అభినయిసూత్ంటే, విజయ ఆనంద, రాతార్ కెమెరాతో వాటనిన్టికీ మరినిన్ భావాన్లు జోడించి తెరపై పర్దరిశ్ంచి పేర్క్షకులకు 
అందించారు. 

'హం మిట చలే జిన కే లియే'లో రఫీ పర్తి పదంలో పర్తేయ్కంగా ఒలికించిన భావాలు దేవ ఆనంద ముఖంపై కనిపిసాత్యి. జిన కే లియే 
అని దీరఘ్ం తీసేసరికి, ఒక రకమైన నిసప్ృహ, ఆపై తన పరిసిథ్తిలోని హాసయ్ం గర్హింపుకు వచిచ్న చిరునవువ్, లాభం లేదనన్ ఆలోచన. 
కూరుచ్ండిపోతాడు నవువ్తూ. అదుభ్తం. కొనిన్ సెకనల్లో గుండెను కుదిపే ఎనెన్నిన్ భావాలు. ఎలాంటి కళాకారులు వారు. ఇంత అతయ్దుభ్తమైన 
కళాపర్దరశ్నను చూసి ఆనందిసుత్నన్ మనమెంత అదృషట్వంతులం.  

రెండోసారి మళీల్ 'హం మిట చలే ' అనేటపప్టికి రఫీ పదాలు పలికే తీరు మారిపోతుంది. దృశయ్ం మారిపోతుంది. వెనెన్లలో 
మెరుసుత్నన్ నీటి వొడుడ్న నిశచ్లంగా కూరుచ్నన్ నాయిక కనిపిసుత్ంది. ఎవరికోసం నాయకుడు తపిసుత్నాన్డో సప్షట్ం. తరువాత దేవ ఆనంద 
ముఖంలో ఓ రకమైన పటుట్దల, తెగింపు, ఫిరాయ్దులు కనిపిసాత్యి. రఫీ సవ్రంలో అవి ధవ్నిసాత్యి. కెమేరా కూడా ఫిరాయ్దు చేసుత్నన్టుట్ 
కదులుతుంది. 'ఏమీ మాటాల్డకుండా మౌనంగా ఉంది' అనేటపుప్డు నీటివైపు చూసుత్నన్ నాయికను పకక్నుంచి చూపిసాత్డు. నేపథయ్ంలో 
ఆకాశం నిండి ఉంటుంది. తెలల్టి మేఘాలుంటాయి ఆమె వదనం వెనుక. ఆమె ఆకాశంలో జాబిలిల్. ఆకాశం అతడి హృదయం. ఆమె 
వదనంలో ఎలాంటి భావాలుండవు. అతయ్దుభ్తమైన conception. ఎంత గొపప్ సృజన. ఒక పెయింటింగ వేసినటుట్ంటుంది. అకక్డ నాయిక 
కనిపించదు. సునిన్త పురుష హృదయంలో వెనెన్ల కురిపిసుత్నన్ జాబిలి కనిపిసుత్ంది. ఆమె మనసుస్ inscrutable ,  ఎవరికీ అరధ్ంకాదు. 
పురుషుడు బయటపడిపోతాడు. సతరీ హృదయలోతు ఎవరూ తెలుసుకొలేరు. ఒక మామూలు కమరిష్యల సినిమాగా కొటిట్వేసే సినిమాలో ఒక 
సెకను దృశయ్ంకోసం ఎంతెంతగా ఆలోచించి అతయ్దుభ్తంగా సృజించారు ఆనాటి కళాకారులు అనిపిసుత్ంది. మనకు జీవితాంతం తరగని 
సునిన్త భావాల ఆనందాల గనులు అందించారు వారు. 'కోయీ జరా ఉనేస్ కహే ' దాకా వహీదా నిశచ్లంగా కనిపిసుత్ంది. 'న ఐసే అజామ్వో ' 
అంటునన్పుప్డు దేవ కనిపిసాత్డు. తరువాతంతా లాంగ షాట లో వెనెన్లతో తడిసిన పర్కృతి. చివరికి 'ఖోయా ఖోయా చాంద' అంటూ పాట 
ముగిసే సమయానికి హీరో అభయ్రధ్నల పర్భావం ఏమాతర్ంలేని నిశచ్ల విగర్హంలా నాయిక కనిపిసుత్ంది. 

ఒక మూడు నాలుగు నిమిషాల పాటలో అనేకానేక భావాల తుఫానులో ఉకిక్రి బికిక్రి అవుతాం. అతయ్ంత సులభంగా అందరూ 
పాడుకుని అనుభవించే ఫాట. సులభమైన పదాలు. పైపైన అలలే సముదర్ం అనుకునేవారికి అంతే. కానీ లోతులోల్కి దిగితే అనంతమైన 
ఆనందాలు, అదుభ్తమైన అనుభవాలు. ఇది ఒక నిదర్రాని తాతిర్ పాడుకునే ఉతాస్హవంతమైన గీతం. 

అయితే ఆ కాలంలో రాతిర్ళుల్ షూటింగ చేయటం కషట్ంగా ఉండేది. అందుకని పండు వెనెన్ల పాటలను మిటట్ మధాయ్హన్ం షూట 
చేసేవారు. 'లాయ్బ'లో మధాయ్హన్ం వెలుతురు తీవర్తను వెనెన్ల రాతిర్ భావన కలిగే వరకూ తగిగ్ంచేవారు. సినిమా హాలులో రాతిర్పూటలాగా 
అనిపించేది. ఇది సినిమా మాయ్జిక. ఆనాటి కళాకారులు తామూ మూయ్జిక సృషిట్సుత్నాన్మని తెలుసు. పేర్క్షకులను మంతర్ ముగుధ్లను 
చేసుత్నాన్మనీ తెలుసు. అందుకే ఈ పాట నాలుగు చరణాలు అతయ్ంత సృజనాతమ్కంగా చితీర్కరించారు. మొదటి చరణంలో నాయకుడు 
'పర్కృతి ఆమెని పిలవమంటోందంటాడు. రెండవ చరణంలో పర్కృతి ఎవరినైనా పేర్మించమంటునన్దంటాడు. మూడవ చరణంలో ఆమె దగగ్ర 
ఉంటే చేతిలో చెయియ్ వేసి మనసులోమాట చెపేప్సాత్నంటాడు. చివరి చరణంలో ఇలా మౌనంతో ననున్ పరీకిష్ంచదద్ంటునాన్డు.ఒకక్ పాటలో 
కర్మబదద్ంగా ఒక మనిషి మనసులోని భావనల పరిణామ కర్మానిన్ పర్దరిశ్ంచాడు శైలేందర్. అతయ్దుభ్తమైన గేయ రచనా సంవిధానం ఇది. 
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ఈ పాట గొపప్తనానికి ఏ ఒకక్ కళాకారుడినో బాధుయ్డు అనలేము. ఇది అతయ్దుభ్తమైన కళాకారుల సమిషిట్ సృజన ఫలితం. వారి 
పర్తిభ వలల్, తమ పర్తిభ పటల్ ఉనన్ గౌరవం, అవగాహన, బాధయ్తలవలల్ వారు ఇలాంటి అమరమైన పాటలను సృజించారు. ఈనాటికీ మనం 
ఆనందిసుత్నాన్ం. అనుభవిసుత్నాన్ం. భవిషయ్తుత్ తరాలూ ఆనందిసాత్యి. అసలైన కళాసృషిట్కి మరణం లేదు. అందుకు నిదరశ్నం 'ఖోయా ఖోయా 
చాంద' 

 
(వచేచ్ నెల మరినిన్ రాతిర్ ళ పాటలతో..) 
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