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జబ సే మిలాహూ తుం సే 
ముసుక్రాతా రెహితా హూ 
జోభీ మిలాత్ హై ముఝేస్ 
సునాతే ఫిరాత్ హూన.  
దూర రహనా ఇస మాయా జాల సే 
వర నా తేరా జీనా దుషావ్ర హోజాయేగా 
హస మత పగీల్ పాయ్ర హో జాయేగా… 

సిదాధ్రద్ గరిమ 'టాయ లెట - ఏక పేర్ం కథ' సినిమా కోసం  రాసిన ఈ పాటకు సంగీత దరశ్కుడు వికీక్పర్సాద. పాటను మధురంగా 
పాడారు సోనూ నిగం, శేర్యా ఘోషాల. పాట వింటూంటే చాలా హాయిగా అనిపిసుత్ంది. పంజాబీ పాటలు, పదాల హోరులో హిందీ సినిమా 
పాటలు భాంగార్ నృతాయ్లు, పాశాచ్తయ్ బీటులను చేసూత్ హోరెకిక్సుత్నన్ సమయంలో ఎంతో మధురంగా ధవ్నిసుత్ందీపాట. పాటలో పదాలు 
కూడా చాలా చకక్గా, మృదువైన శృంగార భావనలను తలపింపచేసుత్నాన్యి. 

ఆమెని కలసినపప్టినుంచీ అతడు తనలో తాను నవువ్కుంటూంటాడట. ఎవరిని కలసినా ఏదో సంతోషంగా మాటాల్డుతూంటాడట. 
ఈ మాయాజాలం నుంచి దూరంగా ఉండాలనుకుంటునాన్డు. ఎందుకంటే, ఇది ఇలాగే కొనసాగితే ఆమెకు దూరంగా ఉండలేడు. ఆమెలేని 
జీవితం దురభ్రం అయిపోతుంది. బర్తకటం కషట్ం అయిపోతుంది. కాబటిట్ ఆమె అతడిని చూసి నవివ్తే పేర్మ పుటుట్కొచేచ్సుత్ంది కాబటిట్ 
నవవ్దద్ంటునాన్డు. పాటలో భావాలు కూడా ఎంతో మృదువుగా, సునిన్తంగా ఉంటాయి. 

తూనే ఖోలా మేరా ఆసామ్న 
ఎక చాంద రోషన హువా 
ఖాలీ సా థా మన మేరా 
తారోం కా ఆంగన హువా 

ఆమె హృదయపు ఆకాశానిన్ అతడు ఆవిషక్రించాడు. వెనెన్ల విరిసింది. అపప్టివరకు శూనయ్ంగా ఉనన్ మనసు తారల పార్ంగణం 
అయింది. పాట వింటూంటే కలిగే మాధురయ్ భావన తెరపై పాటను చూసూత్ంటే కలగదు. ఎందుకంటే ఒక అమామ్యిని ఆమె ఇషాట్నికి 
వయ్తిరేకంగా వెంట పడటం తెరపై కనిపిసుత్ంది. ఆ వెంట పడేది హీరో అవటంతో, అమామ్యిలకు ఇషట్ంలేకునాన్ వారివెంట పడటం అంటే 
stalking కు ఒక రకమైన  చటట్బదద్త వచేచ్సుత్ంది. ఎందుకంటే, హీరో ఏం చేసినా మంచే చేసాత్డు. హీరో ఆదరశ్ం. హీరో మనకు దైవ 
సమానం. కాబటిట్ తెరపై హీరో చేసింది, నిజ జీవితంలో యువతీ యువకులు అనుకరిసాత్రు. 
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ఈ పాటలో అక్షయ కుమార నాయిక వెంటపడతాడు. ఆమె ఇంటిముందు కూరుచ్ంటాడు, ఆమె ఎపుప్డు వసుత్ందోనని 
ఎదురుచూసూత్. ఆమె ఆటోలో వెళూత్ంటే టూవీలర మీద ఆటోను వెంబడిసాత్డు. ఆమె ఎటువెళేత్ అటు వెళాత్డు. సెల ఫోనోల్ ఆమెకు తెలియకుండా 
ఆమె ఫోటోలు, వీడియోలు తీసాత్డు. ఆమె కాలేజీలో చెటెట్కిక్ మరీ ఆమె వీడియోలు తీసాత్డు. ఇదంతా చూసూత్ంటే నోరు చేదయిపోతుంది. 
ఈనాడే కాదు ఎపప్టినుంచో సమాజానికి నడతను నేరుప్తోంది సినిమా. ఆలోచనలు ఇసోత్ంది సినిమా. 

యూతో హంనే లాఖే హసీన దేఖా హై  
తుంసా నహి దేఖా 

అంటూ అనుకోకుండా కలసి పర్యాణం చేసిన నాయకను ఏడిపిసూత్ నాయకుడు పాడతాడు. ఆ పాడింది మహమమ్ద రఫీ, 
నటించింది షమీమ్కపూర కాబటిట్ ఆహాల్దకరంగా అనిపిసుత్ంది. 'తారీఫ కరూన కాయ్ ఉస కీ జిసేన్ తుఝే బనాయా' అంటూ హీరో నాయికను 
అందరి ముందూ ఏడిపిసూత్ వెంటపడాడ్ అసహయ్ం కలగదు. పెదవులపై చిరునవువ్ నిలుసుత్ంది. పైగా పాటలో గేయ రచయిత కవితవ్ం 
చిలికించటం పాటకి విలువను పెంచుతుంది. 

హర సుబహ కిరణ కీ లాలీ 
హై రంగ తెరే గాలోంకా 
హర షాం కి చాదర కాలీ 
సాయా హై తెరే బాలోంకా 

'పర్తి ఉదయపు అరుణిమ ఆమె బుగగ్లపై పర్తిఫలిసుత్ంది. సాయంతర్పు నలల్టి దుపప్టి ఆమె కురుల నీడ. పేర్యసిని ఇంత భావుకతతో 
వరిణ్ంచటం, తెరపై నాయకుడు నాయికనుఏడిపిసుత్నాన్డననన్ కనాన్ ఆరాధిసుత్నాన్డనన్ భర్మను కలిగిసుత్ంది. 

కాయ్ అజీబ రంగ మే సజ రహీ హై ఖుదాయీ 
కే హర చీజ మాలిక నె సుందర బనాయీ 
నదియా క చమక తా హై దరప్న, 
ముఖాడ్ దేఖ  సపోన్క దుల హన 
తుఝె  దేఖే కె కెహెతా హై మేర మన 
కహి ఆజ కిసీసె మొహబత నహోజాయే. 

'పొర్ఫెసర' సినిమాలో నాయికను ఏడిపిసూత్ అందరిముందూ వెంట పడుతూ పాడతాడు నాయకుడు పాట. కానీ పాటలో భావం 
అతడు వెంటబడటం ఓ పవితర్ చరయ్ అనన్ భర్మ కలిగిసుత్ంది. బాణీలో మాధురయ్ం, రఫీ సవ్రం పాటను వినటం, అనుభవించటం ఒక 
ఆధాయ్తిమ్క అనుభవం సాథ్యికి ఎదిగింపచేసాత్యి. మనసు మరో లోకంలో విహరిసుత్ంది. పర్కృతి ఎంతో అందంగా కనిపిసోత్ందట. 
భగవంతుడు పర్తికణానిన్ సుందరంగా మలచాడట. ఈ భావన ఆమెని చూసేత్ అతడిలో కలిగింది. ఎందుకంటే మెరిసే దరప్ణంలాంటి నది 
నీటిలో అతని సవ్పాన్ల రాణి ముఖం చూసుకుంటోంది. అదుభ్తం అనిపిసుత్ంది. అకక్డ హీరో నాయిక ఇషాట్నికి వయ్తిరేకంగా ఆమెని 
వెంబడిసుత్నాన్డనన్ భావన కలగదు. గాలివీయటం, నీరు పారటం ఎంత పార్కృతిమో, నాయికను చూసి నాయకుడు వెంటాడి పాడటం అంత 
పార్కృతికం అనిపిసుత్ంది. ఇంకాసత్ పాడితే పాడితే బాగుంటుందనిపిసుత్ంది. అంతగా మధురమైన పాటకు సూఫ్రిత్నిచిచ్న నాయికపై గౌరవం 
కలుగుతుంది. 
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దేవ ఆనంద మానా జనాబ నే పుకారా నహీ, కాయ్ మేర సాధ భి గవారా నహీ ' అంటూ 'నా సాంగతయ్ం ఇషట్ంలేదా? ' అని నాయిక 
వెంట పడటంలో అసావ్భికం, రాక్షసతవ్ం దోయ్తకమవదు, మనసులో గిలిగింతలు కలుగుతాయి. 'రాజ కపూర' హం నె తుఝ కో పాయ్ర కియా 
హై జితానా, కౌన కరేగా ఇత నా? ' అని నాయికను నిలదీసినా అవునూ ఇంత తీవర్ంగా ఇంకెవరు పేర్మిసాత్రు అనిపిసుత్ంది. 'పాయ్ర ఆంఖోసే  
జతాయా తొబురా మాన గయె ', ఆమె వైపు పేర్మదృకుక్లు పర్సరిసేత్నే కోపం వచేచ్సింది అంటూ రాజేందర్ కుమార సైరాబానును ఏడిపించినా 
ఇబబ్ంది అనిపించదు. ఇంకాసత్ ఏడిపిసూత్ పాడితే బాగుంటుందనిపిసుత్ంది.  చెహెరే పె గిరీ జులేఫ్ కహెదూ తొ హటాదూమైన, గుసాత్ఖీ మాఫ 
అని రాజేందర్కుమార పాడుతూంటే గుసాత్ఖీ ఏమిటి, సాత ఖూన మాఫ అనిపిసుత్ంది.. కానీ నెమమ్ది నెమమ్దిగా, ఎలానో, ఈ నాయికా 
నాయకుల వెంటబడతాలు, ఏడిపించటంలో రాక్షసతవ్ం చోటు చేసుకుంది. వెంటపడటం అనేది ఒక శృంగార చరయ్గా, ఒక 
మృదుమధురమైన భావనగా కాక 'జబరద్సీత్'గా మారింది. 

 
'తెరిపాయ్రీ పాయ్రీ సూరత కో కిస కి నజర నా లగే' నీ అందమైఅన వదనానికి ఎవరి దృషిట్ తగలవదుద్' అని పాడే హీరో కాసాత్ 'తూ చీజ 

బడీ హై మసత్ మసత్' అంటూ నాయికను ఒక వసుత్వును చేయటం సామానయ్మైపోయింది. దీనికితోడు సినిమాలో నాయికలు కూడా తమని 
తాము వసుత్వులుగా ఆనందాలందించే గనులుగా మాంసపు ముదద్లుగానే పర్కటించుకోవటం చూసూత్ంటే, సినిమాలను గుడిడ్గా అనుసరించే 
అమాయక మనసుస్ల(మనదేశంలో ఈ సంఖయ్ అధికం) పై దీని పర్భావం ఎలా ఉంటుందో ఊహించటం కషట్ంకాదు. 

 
తెరపై నాయిక ఎంత గౌరవ పర్దంగా ఉంటుందో, నాయకుడు నాయికతో ఎంత గౌరవంగా, ఎంత పవితర్ంగా వయ్వహరిసాత్డో 

సమాజంలో మహిళ అంత గౌరవం పొందుతుంది. ఆమెతో అంత గౌరవంగా వయ్వహరిసాత్రు. 
 
'హలక్ జవానీ' పాటలో కరీనా కపూర తన యవవ్నం గురించి పాడుతూ 'ఐటం బనాకే చఖేల్, చఖున్ బనా కె చభేలే. ఆఖోంకో కూయ్ 

సోకె, హోధోసే కర మన మానీ' అంటుంది. ఆమెని ఓ ఐటం, వసుత్వు చేసి పెటుట్కోవాలట. చకక్ని తిండి పదారధ్ంగా తినాలట. కళల్తో చూసూత్ 
ఏం చేసాత్వు. చేతులతో నీ ఇషట్ం వచిచ్నటుట్ చేసుకో' అంటోంది. దీని పర్భావం ఎలా ఉంటుందో ఊహించనవసరం లేదు. 'దబాంగ - 2'లో 
ఫెవికాల సే అనే పాటలో 'మైతో తందూరి మురిగ్హు. యార ఘటోక్ కె సయాయ్ ఆలక్హాల సే ' అంటుంది నాయిక. ఆమె చికెన ముకక్లు 
చేసుకుని ఆలక్హాల తో తీసుకోమంటోంది. ఆలక్హాలోత్ మామూలు ముకక్లు చేసుకుని మింగటం కాదు కాలిచ్చంపుతారు. ఇలాంటి భావనల 
పర్భావానికి లోనై తమలోని మానవతవ్ం నశించి పైశాచికతవ్ం పర్కోపించినవారు. 

 
'దబాంగ' సినిమాలో మునాన్ బదాన్ం పాటలో నాయికను ఝండూబాం నుంచి సినిమా హాల వరకూ పోలుసాత్రు. 'లవ కా ద ఎండ' 

సినిమాలో మటట్న పాట పేర్మకు చరమగీతం పాడేపాట. 'మేరా జిసమ్ జిసమ్, మేరా బదన బదన, అరే మై హూ తా జా మటన, తూ ఖోల 
దిలోంక బటన బటన ' నేను శరీరం, శరీరం నా తాజా మాంసం, నువువ్ హృదయపు బటనుల్ తెరవు' రాను రాను ఇలాంటి పాటలు 
వింటూంటే పాటలో పదాల అరాధ్లు చూసూత్ తెరపై జరిగే అతయ్ంత అసభయ్, అసహజ, లైంగిక చరయ్ను తలపించే కదలికలను చూసూత్ంటే, 
చీకటిలో  హాయిగా కళుల్, మెదళుల్ అపప్గించి భర్మలోకం పర్భావంలో పడి నిజానికి భర్మకూ తేడాను మరచి అమాయకులపై వీటి పర్భావానిన్ 
ఊహించాలంటే భయం వేసుత్ంది. 
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ఇలా సినిమాలో సతరీ పాతర్లు తమని తాము తిండి పదారాధ్లతోటీ, జురుర్కునే మలాయీలు, మటట్నల్తోటీ పోలుచ్కుంటూంటే 
నాయకులు తాము చిటికె వేసేత్ చాలు తమను నాయిక పేర్మించాలనన్టుట్ జబరద్సత్ని పర్దరిశ్సుత్నాన్రు. 

ఖాలీ పీలీ ఖాలీ పీలీ రోకెన్కానహీ 
తేరా పీఛా కరూతో టోకేన్ కానహీ 
హా తుఝీ పే రైట మేరా 
తూ హై డిలైట మేరా 
తేరా రాసాత్ జో రోకూ 
చౌంకాన్ నహీ 

'తూ మేరీ అగల బగల హై' అనే హిట పాటలోని పంకుత్లివి. ఉటిట్ పుణాయ్నికి హీరోకి అడుడ్పెటట్వదద్ట, వెంటపడితే కాదనన్దట.. అంటే 
వాడేం చేసినా ఆమె అడుడ్పెటట్దుద్, కాదనదుద్. ఎందుకంటే వాడికి ఆమెపై హకుక్ ఉందట. ఇకక్డ అమామ్యి ఇషాట్యిషాట్లతో పనిలేదు. ఆమె 
మనసుస్ పర్సకిత్లేదు. హీరో వెంటపడాడ్డు. అదే మహాభాగయ్ం అని వాడెలా చెపితే  అలా చేయాలి. అలా చేయకపోతే ఏం చేసాత్డో కూడా ఇంకో 
పాటలో చెపాత్డు హీరో. 

చీడీపీకె నుకక్డ పై తెరా లైట కియారే 
ఖాలీ పీలీ అటూట్రా కప చాయ పియారే 
రాజా బేటా బన కి జబ మై షరాఫత దిఖాయీ 
తూనే బోలీ హట మవాలీ భావ నహీ దియారే 
ఎబిసిడి పఢలీ బహుత 
ఠండీ ఆహె భరీల్ అచీచ్ బాత కర లీ బహుత 
అబ కరూంగా తేరే సాథ 

గందీబాత, గందీ బాత, గందీబాత, గందీబాత, గందీబాత, గందీబాత… 'ఆర. రాజ కుమార' పాట ఇది. బీడీ తాగుతూ ఆమెకోసం 
ఎదురు చూశాడట. ఎదురు చూసూత్ 18 కపుప్ల చాయ తాగాడట. ఆమెతో మరాయ్దగా వయ్వహరించాడట. ఆమె వాడిని పొమమ్ందట. చదువు 
ఎకుక్వయిపోయిందట. దూరంనుంచి నిటూట్రుప్లు చాలా విడిచా. ఇంతవరకూ మరాయ్దగా మంచిగా మాటాల్డట. ఇకపై ఆమెతో 'గందీ బాత' 
మాటాల్డతాడట. 'గందీబాత ' అని ఎగురాత్డు. అంటే మరాయ్దగా వినకపోతే బలవంతం చేసాత్డనన్మాట. మరాయ్ద వలువలు విడిచి పశువై 
నృతయ్ం చేసాత్డనన్మాట. ఇది మన ఆదరశ్ం అయిన హీరోలు నేరేప్ది. దీనికనాన్ ఘోరం ఏమిటంటే హీరో ఇంత అమరాయ్దకరంగా, 
అవమానకరంగా, నాయిక ఒక మనిషి, ఆమెకూ ఇషాట్యిషాట్లుంటాయి. ఓ మనసుస్ంటుంది అనన్ ఆలోచనా రహితంగా పర్వరిత్సూత్ంటే నేను 
మటన, ననున్ ఆలక్హాల తో నమిలి మిర్ంగు అని నాయిక పాడుతూ నాయకుడిని పేర్మిసూత్ంటే దీని పర్భావం ఇలాంటివి చూసూత్ ఎదిగే 
బాలబాలికలపై ఎలా ఉంటుందో చెపప్నవసరంలేదు. 

మహిళను ఒక వసుత్వులా, శరీరంలా మాతర్మే చూపించి, లైంగిక వికృతులకు 'బోలడ్', గీతలో ఒదిగి ఉండకపోవటం అంటూ 
అభుయ్దయం, పర్గతి ముసుగులు వేసుకుని సమరిధ్ంచే వారంతా ఆలోచించాలిస్న విషయం ఇది. మనలిన్ మనం సమాజంలో ఎలా పొర్జెకట్ 
చేసుకుంటునాన్మో ఆలోచించాలిస్న తరుణం ఇది. తమ బలహీనతలకు సిదాద్ంతం ముసుగు వేసి, తమ వికృతులకు ఆదరశ్ం రంగుపూసి, 
విచచ్లవిడి తనానికి విపల్వం దుసుత్లు వేసి, విలువలు వలువలు వలవటమే అభివృదిధ్  అని పర్చారం చేసే వారంతా పర్కృతి మనుషుల 
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మనసుస్లలో గీసిన గీతలను గురిత్ంచి గీతలలో ఒదిగి ఉండటంలోని సభయ్త, భదర్త, సంసాక్రాలను గురిత్ంచాలి. పదిమందికి పర్కటించాలి. 
'కితాన్ సుభ హై బంధన మే ' అనన్ భావనలోని సంసాక్రానిన్ సౌందరాయ్నిన్ అరధ్ం చేసుకోవాలి. తమని తాము చులకన చేసుకుని సాటి 
మహిళలను చులకన చేయవదుద్. 

పంచి బనూ ఉడ తె ఫిరూ మసత్ గగన మే 
ఆజ మై అజాద హు దునియాకె చమన మే 

పకిష్లా మారి గగనంలో ఎగిసే సేవ్చాచ్ విహంగానికి కూడా పరిమితులుంటాయి. ఎంత పర్యతిన్ంచినా ఆ పరిధులను, పరిమితులను 
పకిష్ అధిగమించలేదు. అలాగే మనిషి కూడా. మనిషిలోని పశువును అణచి, మానవతావ్నిన్ జాగృతం చేసేందుకు సమసత్ సమాజం 
పర్యతిన్ంచాలి. పశువును రెచచ్గొటట్టమే ఆధునిక, అభుయ్దయం గీతలు చెరిపివేయడం అనుకుంటే మానవారణయ్ంలో పశువులనడుమ 
మనుషులను వెతుకోక్వాలిస్న పరిసిథ్తి వసుత్ంది. అందుకే పెదద్లు ఎపుప్డో చెపాత్రు మనిషి మనిషిలా అవటం కషట్ం అని. 

ఇనాస్న బనో  కర లో భలాయీ క క కోయి కాం 
దునియాసె చలే జూవొగి రహజాయెగ బస నాం 
ఇనాస్న  బనో.... 

మనిషిలా మారి మంచి పనులు చెయియ్. ఈ పర్పంచం వదలి వెళళ్క తపప్దు. ఇకక్డ మిగిలినది మనం చేసిన మంచి పనుల దావ్రా 
లభించే పేరు మాతర్మే. కాబటిట్ కళాకారులంతా సంసాక్రవంతులై, తమ ఈనాటి చరయ్ల పర్భావం  భవిషయ్తుత్పై ఉంటుందని గర్హించి 
బాధయ్తాయుతంగా కళను సృజించాలి. భావితరాలకు సరైన సంసాక్రం చూసి మారగ్దరశ్నం చేయాలి. 

హుం లాయే హై తూఫాన సే కషీత్ నికాల కర 
 ఇస దేశ కొ రఖాన్ మెరె బచేచ్ సంభాలక్ర 

 తుఫాన నుంచి నౌకను రకిష్ంచి తీసుకువచాచ్ం. ఈ దేశానిన్ మీరే జాగర్తత్గా చూసుకోవాలి అని భవిషయ్తరానికి ఆతమ్ విశావ్సంతో   
సకర్మ సమాజానిన్ అందించే పర్యతాన్లు చేయాలి. 

 
కౌముది పాఠకులకు, మూయ్జికల్ మూయ్జింగ్  అభిమానులకూ నూతన సంవత ర రిద్ క భాకాంకష్లు.   

 
(మరినిన్ పాటలు వచేచ్ నెలలో) 
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