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1 ఫాల్ ష్ బాయ్క్

 పాత నిమాలకు సంబంధించిన లు.. నటీనటుల గురించి, నిమాల గురించి, ంకేతిక 
నిపుణుల గురించి.. వ రా..వ రా. తినెలా ఓ రి  అలనాటి నీరంగంలోకి తొంగిచూదాద్ం 

ఫాలేక్ఫాలేక్  అ రుడ్అ రుడ్   అందుకునన్అందుకునన్  పర్ పర్ థమపర్ పర్ థమ  గీతగీత  రచయితరచయిత  
మజూర్మజూర్   లాత్ న్లాత్ న్  పురిపురి  

(( జయచితర్జయచితర్   ––    11999944,,  జూజూలైలై   సంచిక నుంచిసంచిక నుంచి  ))  

సాహితయ్ రంగంలో ఆయన ‘శాయర’ (ఉరూద్కవి). హిందీ సినీ సంగీత 
రంగంలో ‘గీత కార’ (పాటల రచయిత). అసలు పేరు అసర్ద హుసేస్న. కలం పేరు 
మజ రూహ సులాత్న పురి (పలకడం ‘మజూర్’ అని పలికినా రాసినపుప్డు ‘మజ రూహ’ 
అనే రాసాత్రు.) 

దాదాపు అరథ్ శతాబద్ంగా హిందీ సినీ సంగీత రంగంలో వెరైటీ పాటలకు 
మకుటం లేని మహారాజుగా పేరు పర్ఖాయ్తులు సాధించిన మజ రూహ సులాత్న పురి ని 
భారత పర్భుతవ్ం 1993 వ సంవతస్రానికి గాను అతయ్ంత పర్తిషాట్తమ్కమైన 
దాదాసాహెబ ఫాలేక్ అవారుడ్తో గౌరవించింది.  

ఫాలేక్ అవారుడ్ 1969లో నెలకొలిప్న నాటి నుంచి ఇంత వరకు సినీ 
రంగానికి విశిషట్ సేవలు చేసిన దరశ్క నిరామ్తలు, నటీ నటులు. సంగీత దరశ్కులు, 
నేపథయ్ గాయనీ గాయకులు మాతర్మే ఫాలేక్ అవారుడ్ అందుకుంటూ వచాచ్రు. ఐతే, 
ఫాలేక్ అవారుడ్ అందుకుంటునన్ పర్పర్ధమ గీత రచయిత మజ రూహ సులాత్న పురి.  
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అనేక ‘ముశాయిరా’ (ఉరూద్ కవి సమేమ్ళనం) లలో కవితలు వినిపిసూత్ ‘గజల’ రచనలో ఆధునిక పర్యోగాలు చేసూత్ ‘శాయర’ గా 
పేరు పర్ఖాయ్తులు సాధిసూత్ ఉనన్రోజులలో మజ రూహ సులాత్న పురి సినీ గీత రచయితగా మారడానికి సముఖంగా లేరు.  

జిగల మురాదాబాదీ అనే మరో పర్ముఖ కవి మజ రూహ సమకాలికుడు. 1945 లో ఎ.ఆర.కారాద్ర ‘షాజహాన’ అనే చితార్నికి 
పాటలు రాయవలసిందిగా కోరినపుప్డు అతడు అందుకు అంగీకరించలేదు. ఒక ముశాయిరాలో మజ రూహ కవితవ్ం వినన్ కారాద్ర ‘షాజహాన’ 
చితర్ంలో పాటలు రాయవలిస్ందిగా మజ రూహ ను కోరారు ఆ రోజులోల్నే ముశాయిరాలలో కవితావ్లు వినిపించడం దావ్రా నెలకు రెండు 
మూడు వందల రూపాయలు అరిజ్సుత్నన్ మజ రూహ ముందు అంగీకరించక పోయినపప్టికీ ఆరిథ్క అవసరాల కోసం ఒపుప్కునాన్రు. అలా 
1945 లో ‘షాజహాన’ చితర్ంతో గీత రచయితగా హిందీ సినీరంగంలో పర్వేశించిన మజ రూహ పర్ముఖ దరశ్క నిరామ్త మొహబూబ ఖాన 
సృషిట్ంచిన ‘అందాజ’ చితర్ంలో మరపురాని పాటలు రాశారు. ఆ విధంగా రొమాంటిక పాటల రచయితగా మజ రూహ సులాత్న పురి తనదైన 
పర్తేయ్క సాథ్నానిన్ సాధించుకునాన్రు.  

గజల తరహా గీతాలు మాతర్మేకాక అనేక అలల్రి చిలల్రి చిలిపి పేర్మ గీతాలు రాసిన మజ రూహ వెరైటీ పాటల రచనలో సాటిలేని 
మేటి అనిపించుకునాన్రు.  

ఎస.డి.బరమ్న సంగీత దరశ్కతవ్ం వహించిన అనేక చితార్లలో, ఆ తరావ్త ఆర.డి.బరమ్న సంగీత దరశ్కతవ్ం వహించిన అనేక 
చితార్లలో హిట సాంగస్ రాసిన గీత రచయిత మజ రూహ.  

‘ఎస.డి. బరమ్న సంగీత దరశ్కతవ్ంలో ‘పేయింగ గెసట్’ వంటి చితార్లలో నేను రాసిన పాటలు బహుళ పార్చురయ్ం పొంది ఎస.డి. 
బరమ్న కి ఎనలేని కీరిత్ తెచిచ్పెటాట్యి. అయితే ఎస.డి.బరమ్న అగర్శేర్ణి సంగీత దరశ్కునిగా నిలదొకుక్కోడానికి నా పాటలు ఎంతో దోహదం 
చేశాయని చెపుప్కోలేను కాని, ఓ.పి.నయయ్ర, లకీష్కాంత పాయ్రేలాల, ఖయాయ్మ, ఉషాఖనాన్, చితర్గుపత్, ఆర.డి.బరమ్న వంటి సంగీత దరశ్కులు 
నా పాటల వలేల్ సంగీత దరశ్కులుగా తమ సాథ్నాలను సుసిథ్రం చేసుకునాన్రని మాతర్ం చెపప్గలను.” అని ఒక దశాబద్ం కిర్ందట ఒక 
ఇంటరూవ్లో సగరవ్ంగా చెపాప్రు మజ రూహ. ఆయన మాటలలో కొంత అహంభావం ధవ్నించినా ఆయన అనన్ మాటలలోల్ అసతయ్ం 
లేదేమో.  

ఓ.పి.నయయ్ర కెరీర ఆరంభదశలో ‘ఆర పార’. ‘మిసట్ర అండ మిసెస 55.’ సి.ఐ.డి వంటి చితార్లలో మజ రూహ రాసిన పాటలు 
సంచలనం సృషిట్ంచడమే కాక నేటికీ హిందీ చితర్ సంగీత పేర్మికుల పర్శంసలు అందుకుంటూనే ఉనాన్యి. సి.ఐ.డి. చితర్ంలోని ‘ఓ లేకే 
పెహలా పెహలా పాయ్ర. భర కే ఆంఖోఁ మేఁ ఖుమార’ పాట ఇపప్టికే మోగుతూనే ఉంది. ఖయాయ్మ సంగీత దరశ్కతవ్ంలో మజ రూహ రాసిన 
‘శామ - గమ కీ కసమ’ అనే గజల ఖయాయ్మ కు ఎంతో పేరు తెచిచ్ంది. ‘ఫుట పాత’ అనే చితర్ం కోసం రాసిన ఆ గజల ను తలత 
మొహమూద పాడారు.  

లకీష్ కాంత పాయ్రేలాల జోడీని సంగీత దరశ్కులుగా నిలబెటిట్న ‘దోసీత్’ చితర్ంలో మజ రూహ రాసిన పాటలనీన్ అపూరవ్ పర్జాదరణ 
పొందాయి. రాహీ మన వా దుఖ కీ చింతా కూయ్ం సతాతేహై.’ ‘కోఈ జబ రాహ న పాయే.’ ‘చాహూంగా మైఁ తుజే సాంజ సావేరే’ వంటి 
పాటలు ‘దోసీత్’ చితార్నిన్ మూయ్జికల హిట చేశాయి.  

ఉషాఖనాన్ తొలిసారిగా సంగీత దరశ్కతవ్ం వహించిన ‘దిల దేకె దేఖో’ చితర్ంలో టైటిల సాంగ ‘దిల దేకే దేఖో’ తో సహా పాటలనీన్ 
సూపర హిట అయాయ్యి.   

ఉరూద్ పదభూయిషట్మైన ‘దసత్క’ లోని ‘హమ హైఁ మతా యే కూ ఛావో భాజార కీ తరహ’ వంటి శాసతరీయ బదధ్మైన గజల రాసిన 
మజ రూహ ‘కారవాన’ లోని ‘పియా తూ అబ తో ఆజా’ వంటి సీప్డ యుగం పాట కూడా రాశారు. ‘యా దోంకీ బారాత’ లో ‘చురాలియా హై 
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తుమ నే జో దిల కో’ పాట రాసిన మజ రూహ ‘కయామత సె కయామత తక’ చితర్ంలో ‘పాపా కహతే హైఁ బడా నామ కరేగా’ పాట కూడా 
రాశారు. 

సినిమా పాటలలో అటు కవితవ్ం పేరిట ఎవరికీ అరథ్ం కాని మాటలు గుపిప్ంచకుండా ఇటు ‘వాయ్పారం’ పేరిట అరథ్ం పరథ్ం లేని 
పదాలతో పాటను నింపకుండా, సరళమైన పదాలతో పదిమంది పెదవులపై సులువుగా మెదిలే కవితవ్ంతో సినీ గీతాలు సృషిట్ంచారు 
మజ రూహ సులాత్న పురి.  

గీత రచయితగా దాదాపు యాభై సంవతస్రాల కెరీర లో 330 కి పైగా చితార్లలో పాటలు రాశారు మజ రూహ. భౌతికంగా 
వృదాధ్పయ్ం వచిచ్నా, భావాలు మాతర్ం నితయ్ యౌవనంతో నింపగల మజ రూహ సులాత్న పురి వయసుస్ 74 సంవతస్రాలు.  

అభిరుచులు మారినా, సంగీత తతవ్ం మారినా అతయ్ంత సుదీరఘ్కాలం పాటల రచయితగా మజ రూహ తన పర్తేయ్క సాథ్నంలో 
కొనసాగుతూనే ఉనాన్రు.  

కేవలం ఆరిథ్క అవసరాల వతిత్డివలల్, భదర్తాయుత జీవనం కోసం, ధనారజ్న ధేయ్యంతోనే సినీ కవిగా మారినపప్టికీ మజ రూహ తన 
కవితవ్ విలువలను కోలోప్లేదు.  

“రాజీ పడక తపప్లేదు. దరశ్క నిరామ్తలకు కవితవ్ం అకక్రేల్దు. మాటల గారడీ కావాలి అయినా పూరిత్గా దిగజారిపోకుండా నా 
సాథ్యిని కాపాడుకుంటూ అందరికీ నచేచ్ అనిన్ రకాల పాటలూ రాశాను. నేను సినీ రంగంలో అడుగుపెటిట్ ఉండకపోతే కటిక దారిదర్య్ంతో 
కషాట్ల పాలయెయ్ వాడిన్.’ అంటారు మజ రూహ.  

వెరైటీ గీతాల మేటి రచయితగా మాతర్మే గాక, దాదాఫాలేక్ అవారుడ్ అందుకునన్ పర్పర్థమ సినీ గీత రచయితగా భారత సినీ చరితర్లో 
మరపు రాని మజ రూహ సులాత్న పురి. 

          ––  మాగాపుమాగాపు  దురగ్దురగ్  
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