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సురమ్యీ షాం, జి జిస తరహా ఆయే,
సాస లేతీహై జిసతరాహ్ సాయే!
మన సినిమాలోల్ పేర్తాతమ్లు, దయాయ్లు చాలా అందమైన గొంతుతో మనోహరమైన పాటలు పాడతాయి. దయాయ్ల
సినిమాలు అంటే భయంకరమైనవిగా ఉండాలి. కానీ మన దగగ్ర ఆతమ్లు 'లతా'గొంతుతో అతయ్ంత సుమధురమైన
పాటలు పాడతాయి. మన దయాయ్లు కూడా మెలోడియస దయాయ్లు. ఆతమ్ అంటే రూపంలేనిది. కానీ మన సినిమాలోల్
చనిపోయిన వారి ఆతమ్లు, శరీరం ఏ రూపంతో ఉండేదో అదే రూపంతో ఉంటాయి. సూక్లు పిలల్లు యూనిఫారం
వేసుకునన్టుట్ ఆడ దెయాయ్లయితే తెలల్టి బటట్లు ధరిసాత్యి. జుటుట్ విరబోసుకుంటాయి. చాలా కవితాతమ్కమయిన పాటలు
పాడతాయి. దాంతో ఆతమ్లు కాలి బూడిదయైనా శరీరంతో ఎలా కనిపిసాత్యనన్ పర్శన్ కలగదు. భౌతికమైన శబాద్నిన్
సృషిట్సూత్ ఎలా పాడుతోందనన్ సందేహం రాదు. పైగా, ఆ పాటలకోసమే సినిమాను పదే పదే చూసూత్ంటాం. అయితే
'లేకిన' సినిమాలో 'గులాజ్ర' చాలా అతయ్దుభ్తమైన రీతిలో ఇటు భౌతిక పర్పంచానికి, అటు భౌతికాతీత పర్పంచానికి
చెందని సిథ్తిలో ఉనన్టుట్ ఊహించే జీవితం, మరణాల పొలిమేరలోల్ ఉండే ఆతమ్లు, పిశాచాలు, దయాయ్లను అతిగొపప్గా,
అతి సునిన్తంగా, అతయ్ంత ఆలోచనాతమ్కంగా వరిణ్ంచాడు.
'లేకిన' సినిమా నిరామ్ణం వెనుక ఒక కథ ఉంది. 1980 - 90 వరకూ అపర్తిహతంగా సాగిన లతామంగేషక్ర
గానామృత వాహినికి అడుడ్కటట్ పడే పరిసిథ్తి నెలకొంది. అనురాధ పాడావ్ల, టీ సిరీస అధినేత గులష్న కుమారతో కలసి
లతకు పోటీగా నిలిచారు. ఒక పదద్తి పర్కారం లత ఆధికాయ్నిన్ సవాల చేసింది అనురాధా పాడావ్ల. ఆ సమయంలో పలు
సవ్రాలు రంగపర్వేశం చేసి సంచలనం సృషిట్సుత్నాన్యి. లతతో అదుభ్తాలు చేసిన శంకర జైకిషన, ఎసీడ్ బరమ్న,
సి.రామచందర్

వంటివారు

లేరు.

లతతో

గొపప్

పాటలు

పాడిన

రఫీ,

ముకేషలులేరు.

పాత

నిరామ్తలు

కనుమరుగయిపోయారు. కొతత్ తరం తెరపైకి వసోత్ంది. పైగా, అదంతా డిసోక్ కాలం. దాంతో లత వెనుకపడినటుట్
అనిపించింది. లత శకం అయిపోయిందనన్టుట్ వాయ్ఖాయ్నాలు మొదలయాయ్యి. చివరికి లతకు విధేయులుగా పేరుపొందిన
లకీష్కాంత పాయ్రేలాలలు కూడా అనురాధా పాడావ్ల, అలాక్ యాగిన్క, కవిత కృషణ్మూరిత్ వంటి యువగాయనిలవైపు దృషిట్
మరలచ్టం ఆరంభించారు. ఈ విషయమై వారిరువురి నడుమ విభేదాలు కూడా పొడచూపాయి. ఆరీడ్బరమ్న పరిసిథ్తి
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అంతగా బాగోలేదు. ఉచఛ్సాథ్యిలో ఉనన్ బపీప్లహరి సృజించే పాటలకు లత అంతగా అవసరం లేదు. ఇలాంటి
పరిసిథ్తిలో తనని తాను నిరూపించుకోవాలిస్న అవసరం కలిగింది లతామంగేషక్రకు. అయితే, యువగాయనిలందరి
మీదా తన ఆధికయ్ం నిరూపించుకునేందుకు లత తనకు మాతర్మే పర్తేయ్కమైన పదద్తిని ఎంచుకుంది. తనకు మాతర్మే
సాధయ్మైన పదద్తి అది. ఆతమ్విశావ్సం, ఆతమ్గౌరవం ఉనన్ కళాకారులు మాతర్మే తమ ఆధికయ్ం నిరూపించుకునేందుకు
లత ఎంచుకునన్ మారగ్ం ఎంచుకుంటారు. యువగాయనిలు, లేక సమకాలికులు ఎవవ్రూ తనలాగా పాడలేరని, వారు
మొదటి మెటుట్పై ఉంటే తాను శిఖరంపైన ఉనాన్నని నిరూపించుకునేందుకు లత ఎంచుకునన్ ఆయుధం ఆమె సవ్రం.
ఆమె ఎంచుకునన్ పదద్తి 'గానం'.
ఆ సమయంలో ఉనన్ వారందరిలోకీ అతయ్ంత సృజనాతమ్క కళారుడు, లత సవ్ర మాధురాయ్నిన్, ఔనన్తాయ్ని
అవగాహన చేసుకునన్వాడు అయిన గులాజ్ర దరశ్కుడిగా, గేయ రచయితగా సంగీత భరితమయిన సినిమా 'లేకిన'ను
నిరిమ్ంచింది. ఆ సినిమాలో పాటల దావ్రా సమకాలీన గాయనిలందరిపై తన ఆధికాయ్నిన్ నిరూపించుకుంది. మరో రెండు
దశాబాద్ల పాటు తిరుగులేని గాయనిగా నిలిచింది. ఈలోగా గులష్న కుమార మరణంతో అనురాధ పాడావ్ల పోటీలో
లేకుండా పోయింది. ఆలక్యాగిన్క, కవిత కృషణ్మూరిత్, సునీధి చౌహాన వంటివారు లత ఆధిపతాయ్నిన్ సవాల
చేయలేకపోయారు. లత సవ్చఛ్ందంగా పాటలు తగిగ్ంచుకునేంతవరకూ ఆమెనే అందరి నిరామ్తల ఛాయిస. చివరికి
కాజోలకు ‘దిల వాలే దులహ్నియా లేజాయేంగే'లో పాడి ఒపిప్ంచింది లత. అపుప్డు లత వయసు 66. కాజోల వయసు
ఇరవై ఒకటి.
లతా మంగేషక్రకు ఖయాయ్ం ఇషట్మైన సంగీతదరశ్కుడు. కానీ 'ఉమార్వ జాన’ సినిమాలో ఆశాభోంసేల్తో పాడించి
జాతీయ అవారుడ్ సాథ్యి సంగీతానిన్ కూరచ్టంతో ఖయాయ్ం జోలికి వెళళ్లేదు లత. సోదరుడు హృదయనాథ మంగేషక్ర
ఆధారంగా 'ఉమార్వొజాన 'ను మించిన అతయ్దుభ్తమైన శాసతరీయ సంగీత ఆధారిత గీతాలను పాడి తానూ జాతీయ సాథ్యి
అవారుడ్ను సాధించింది. అంటే ఒకక్ సినిమాతో అటు యువగాయనిలపైన, ఇటు సోదరి ఆశాభోంసేల్ పైన విజయం
సాధించి తన ఆధికాయ్నిన్ నిరూపించుకునన్దనన్మాట లతా మంగేషక్ర.
'లేకిన' కథకు పేర్రణ రవీందర్నాథ ఠాగోర కథ 'కుష్ధిత పాషాన' అంటారు . నాయకుడు, ఓ మహారాజు
పాడుపడిన భవనంలోని వసుత్వుల వివరాలు సేకరించేందుకు రాజసాథ్న వెళాత్డు. రాజసాథ్న చేరినపప్టినుంచీ అతనికి ఓ
యువతి కనిపించీ, కనిపించనటుట్ కనిపిసూత్ంటూంది. ఆ యువతి జీవితానికి, మరణానికి నడుమ ఘనీభవించిందని
గర్హిసాత్డు. ఆమె కథ తెలుసుకోవాలనుకుంటాడు. ఆ యువతి ఎవరో ఏమిటో తెలియక, ఆమె ఎలా వసోత్ందో, పోతోందో
అరధ్ంకాక మరణానికి జీవనానికి నడుమ ఉనన్ ఆ అసప్షట్లోకం గురించి ఆలోచిసూత్ ఓ సాయంతర్ం తన మానసిక
వేదనను, సందేహాలను, ఆందోళనలను పాట రూపంలో వయ్కత్పరుసాత్డు హీరో.
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ఈ 'సురమ్యీ షాం' పాటను గులాజ్ర మహాదుభ్తమైన రీతిలో రచిసాత్డు. ఒక ఆకారంలేని, భౌతిక, అభౌతిక
పర్పంచాల నడుమ కొటుట్మిటాట్డుతునన్ జీవిని భౌతిక పర్పంచంలో ఉనన్ వయ్కిత్ ఎలా దరిశ్సాత్డో దానిన్ అతయ్ంత
కవితాతమ్కంగా పర్దరిశ్సాత్డు. గులాజ్ర abstract (అమూరత్) కవితలకు పెటిట్ంది పేరు.

ఇక అమూరాత్నిన్ వరిణ్ంచటం

అంటే గులాజ్రలోని అమూరత్కవి విజృంభించటంలో ఆశచ్రయ్ంలేదు.
'సురమ్యీ' అంటే అందమైన. సురమ్యీ అంటే నలుపు తెలుపుల నడుమ ఉనన్ రంగు gray colour mixed
with dark colour. అలాంటి సాయంతర్ం ఎలా వచిచ్ందంటే, ఒక నీడ ఊపిరి తీసుకునన్టుట్ వచిచ్ందట. ఇకక్డ
ఆగిపోతాం. నీడ ఊపిరి తీసుకోవటం అంటే ఏమిటి? నీడ ఎలా ఏరప్డుతుందో తెలుసు. కాంతి పథంలో ఏదైనా
అడుడ్వచిచ్నపుప్డు నీడ ఏరప్డుతుంది. అది వసుత్వు నీడ. కానీ వసుత్వుకాదు. నీడకు పర్తేయ్క అసిత్తవ్ంలేదు. కానీ అది
కదులుతుంది. సజీవంగా ఉనన్ మనిషి కదిలితే కదులుతుంది. అతడి పర్తి కదలికను నీడ పర్తిబింబిసుత్ంది. అతడు ఊపిరి
పీలిసేత్ నీడ కూడా ఊపిరి పీలుసుత్ంది. కానీ నిజంగా నీడ ఊపిరి పీలుసుత్ందా? ఇలాంటి పలు విచితర్మైన ఆలోచనలకు
తావిసుత్ంది నీడ. నీడ మనిషివలల్ ఏరప్డినా ఒకోసారి నీడ ఆకారం మనిషి ఆకారానికి భినన్ంగా ఉంటుంది. నీడలతో లేనివి
ఉనన్ భర్మను సృషిట్ంచవచుచ్. నీడ ఎలా ఊపిరి పీలుసుత్ందో అలా వచిచ్ందట ఆ అందమైన సాయంతర్ం. సాయంతర్ం
ఎలా వసుత్ంది? ఎవరూ గమనించలేరు. చూసూత్ చూసూత్ వాతావరణంలో మారుప్ వసుత్ంది. వెలుతురు తగిగ్పోతుంది.
మధాయ్హన్ం సాయంతర్ంగా రూపాంతరం చెందుతుంది. అలా వచిచ్ందట సాయంతర్ం. ఇది పాటలో చెపప్బోయే ఇతర
విషయాలకు నాందీ పర్సాత్వనలాంటిది.
సినిమాలో ఇది గమమ్తత్యిన రొమానస్. ఆమెకు కాలంతో సంబంధం లేదు. వరత్మానం, భూతకాలాల నడుమ
ఘనీభవించి దికుక్లేని సిథ్తిలో ఉందామె. ఇతడు వరత్మానంలో ఉనాన్డు. వీరిదద్రి పేర్మ ఇది. అంటే, ఆమె ఇటు భౌతిక
పర్పంచానికీ,

అటు

శూనాయ్నికీ

నడుమ

తిరుగుతోంది.

ఆమెని

కలవటం,

చూడటం

ఇతడికి

ఎంతగా

అలవాటయిపోయిందంటే, ఆమె లేకపోవటం 'శూనయ్ం'లా అనిపిసోత్ంది. ఆమె లేకపోతే తన ఆతమ్ తనతో లేనటుట్
భావిసుత్నాన్డు. ఆమె కోసం వెతకటం అంటే తన ఆతమ్కోసం వెతకటం. ఆమెను సాధించటం ఆతమ్శాంతిని సాధించటం.
దాంతో అతని హృదయం బరువెకిక్ంది.
పాటను రూపొందించిన విధానంలో ఈ సజీవం, జీవం నిరీజ్వంల నడుమ ఉండటంలాంటి వైరుధాయ్లను,
పర్సుఫ్టం చేయటం కనిపిసుత్ంది. పాటలో సంగీత వాయిదాయ్లు గంభీరంగా ఉండి బరువైన భావనను కలిగిసాత్యి. హీరో
హృదయ భారానిన్ పర్తిబింబిసుత్ంది సంగీతం. కానీ పాటలో పదాలు తేలికయినవి. దూదిపింజలాల్ంటివి. అతని చుటూట్
ఉనన్ వాతావరణం అలాంటిది. వీటికి సురేష వాడేకర సవ్రం తోడయింది. సురేష వాడేకర ఎంతో మృదువుగా, పదం
పలికితే అదృశయ్మైపోతుందనన్ంత లాలితయ్ంతో జాగర్తత్గా పాడతాడు. దాంతో ఓ వైపు బరువుగా, మరోవైపు తేలికగా
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అనిపిసుత్ంది. రెండు విరుదద్మైన భావనలు కలుగుతాయి. ఓ రకమైన అయోమయానికి మనసుస్ గురవుతుంది. బాణీ
బరువైనది. విషాదమైన గజల లాంటిది. గులాజ్ర పదాలు ఎలాంటి మెతత్నివి అంటే 'walking on eggshells' అనన్
పదం ఆ మెతత్నితనానిన్ సరిగాగ్ వరిణ్సుత్ంది. కొంచెం గటిట్గా అడుగుపెడితే పగిలిపోతాయి.
ఒకక్ అడుగు అటూ ఇటూ పడాడ్ గుడుడ్ పగిలిపోతుంది. చేతిలో గాల్సు విరుగుతుంది అనన్టుట్ పాడతాడు సురేష
వాడేకర. సవ్రమండలం, జలతరంగిణి వంటివి పాటలో ఉనన్ పేర్మ భావనను తెలియచేసాత్యి. వయొలినుల్, టర్ంపెటుల్
దీనికి విరుదద్మైన భావనను కలిగిసాత్యి. నాయిక ఒక భర్మ. 'మరీచిక'లాంటిది. ఉనన్టుట్ భర్మ కలిగిసుత్ంది. కానీ
నిజంగాలేదు. తబలా, సితారలు నాయకుడి మనసుస్లోని దైవ్దీ భావనను శోర్తకు తెలుపుతాయి.
కోయీ ఆహట నహీ బదనకి కహీన
ఫిర భి లగాత్ హై తూ యహీన హై కహీన
వకత్ జాతా సునాయి దేతా హై
తేర సాయా దిఖాయి దేతా హై
జైసె ఖుషూబ్ నజర సె ఛూ జాయే
సాస లేతా హై జిస తరాహ్ సాయే
ఈ పాటలో పదాలు, వాటి భావం ఒక పరిచయంలేని భావనను మనసుస్లో నిలుపుతాయి. కొనిన్ అనుభవిసాత్ం.
కానీ ఆ అనుభవం 'ఇదీ' అని సప్షట్ంగా పదాలతో చెపప్లేము. అలాంటి భావన ఇది. సాయంతర్ం ఎంత నిశశ్బద్ంగా
వసుత్ందో, నీడ ఎలా ఊపిరి తీసుత్ందో అలా వసుత్ందామె. ఆమె వసుత్నన్ చపుప్డు ఉండదు. భౌతిక శరీరం ఉంటే కదా
శబద్ం అయేయ్ది. అందుకే చడీచపుప్డు లేకుండా, శరీరం లేనటుట్గా వసుత్ందామె. ఏమీ శబద్ం కాకునాన్ ఆమె ఇకక్డే ఎకక్డో
ఉనన్ భావన కలుగుతుంది. అంటే మనిషి ఉనన్ సూచనలు లేవు. కానీ ఎవరో ఉనన్ భావన కలుగుతోంది. కాలం కదలి
వెళిల్పోతునన్ శబద్ం వినిపిసోత్ంది. ఆమె నీడ కనిపిసోత్ంది. అదుభ్తమైన వాకాయ్లివి. కదులుతునన్ కాలానిన్ ఎవరు
చూడగలరు? కాలానిన్ చూడలేము. భావించగలం మాతర్మే. కాలానిన్ చూడాలంటే భౌతిక ఇందిర్యాలు సరిపోవు.
భౌతికతరాలను చూడగలిగే శకిత్కల ఇందిర్యాలవసరము. సమయం కదలిపోతుందంటాము. కానీ సమయం కదలికను
అనుభవించగలం తపప్ భౌతికంగా దరిశ్ంచలేము. ఇతడు సమయం వెళుత్నన్ ధవ్నిని వినగలిగాడు. అంటే ఇతని
ఇందిర్యాలు, ఇందర్యాతీతమైన దానిన్ అనుభవించగలిగే సిథ్తికి చేరుకునాన్యనన్మాట. అపుప్డు ఆమె నీడ కనిపిసోత్ంది.
అందుకే ఆరంభంలో నీడ 'ఊపిరి పీలవటం' అనాన్డు. ఇపుప్డు ఆమె నీడ చూడాలంటే ఇతను వరత్మానకాలం నుంచి జీవ
నిరీజ్వాల నడుమ ఉనన్ 'కాలం'లోకి అడుగుపెటాట్లి.
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ఈ విశవ్ంలో పర్తి దానికీ నడుమ అటూ ఇటూ కాని సిథ్తి ఉంటుంది. భూమి చుటూట్ వాతావరణం ఉంటుంది ,
దాటితే అంతరిక్షం అంతా శూనయ్ం. ఈ వాతావరణం అదృశయ్మై శూనయ్ం అయేయ్ నడుమ ఒక సిథ్తి ఉంటుంది. ఘన
పదారధ్ం ఆవిరయేయ్ నడుమ దర్వ పదారధ్ం ఉంటుంది. ఇలాంటి intermediate state లో ఉనన్ది నాయిక. ఆమెని
చూడగలగాలంటే నాయకుడు ఆ సిథ్తిలో అడుగుపెటాట్లి. కానీ ఇతడి సిథ్తి వేరే. కాబటిట్ ఆమె కనిపించీ కనిపించకుండా
ఉంటోంది. ఉందో లేదో తెలియటంలేదు. అందుకే 'జైసె ఖుషూబ్ నజర సే ఛూ జాయే ' అనాన్డు. అంటే ఒక పరిమళం
కళల్ను సప్రిశ్ంచినటుట్ ఆమె నీడను నీడ తీసుకునే ఊపిరిని చూసిన విధంగా చూసుత్నాన్డనన్మాట. 'పరిమళానిన్
దరిశ్ంచటం'. పరిమళానిన్ తాకటం అనన్ abstract thought గులాజ్రకు చాలా ఇషట్మైన భావన.
హం నె దేఖీ హై ఉన ఆంఖోకి మహక తీ ఖుషూబ్
హాథ సే ఛూకె ఇసే రిషోత్ంక ఇలాజ్ం న దో
'ఖామోషీ' సినిమాలో పేర్మ భావనను నిరవ్చించేందుకు పరిమళానిన్ తాకటం అనన్ abstract భావన
వాడేడు. అతని కళల్లోల్ని పరిమళానిన్ చూసిందట ఆమె. చేతితో తాకి దానికి ఓ బంధనమనన్ నేరానిన్ ఆపాదించకు
అంటాడు ఆ పాటలో. అంటే, పేర్మ భావన ఆతిమ్కమైన భావన. దానిన్ అనుభవించాలి తపప్ పదాలోల్ చెపప్టం కుదరదు.
వివరించటం కుదరదు. అందుకే దానిన్ భౌతిక పర్పంచంలోకి తెచిచ్ అమలినం చేయవదుద్ అంటునాన్డీ పాటలో. భౌతిక
పర్పంచంలోకి తేవటం అంటే దానిన్ తాకటం, దానికి ఓ పేరునివవ్టం. భౌతిక పర్పంచంలో నామరూపాలు లేందే
దేనన్యినా గురిత్ంచటం కుదరదు. కానీ భౌతిక పర్పంచంలోకి వసేత్ అది అమలినం అవుతుంది. అపవితర్ం అవుతుంది.
రెండు హృదయాల నడుమ భావన ఆ ఇదద్రికే పరిమితమైనంత వరకూ అది పవితర్ంగానే ఉంటుంది. మూడో వయ్కిత్కి
తెలిసేత్ అది అకర్మము, అనాయ్యము, అహసయ్ము అవుతుంది. దానికి పేర్మ అని పేరు పెడతారు. ఏదో ఓ బంధనంలో
బంధిసాత్రు. దాని పని అయిపోతుంది. పరిమళం దురగ్ంధం అవుతుంది.
'సురమ్యీ షాం' పాటలో కూడా ఈ పరిమళం కళళ్ని సప్ృశించినటుట్ ఆమెను చూసుత్నాన్డనన్మాట హీరో. ఒక
భావన. ఒక భార్ంతి, ఒక భౌతికాతీతమైన అనుభవానిన్ ఇంతకనాన్ సరళంగా, ఇంతకనాన్ గొపప్గా వరిణ్ంచటం కుదరదు.
ఇదే సినిమాలో యారా 'సిలీసిలీ' అనే మరో అదుభ్తమైన పాటలో కూడా ఈ అభౌతికమైన భావనను చాలా గొపప్
రీతిలో వరిణ్సాత్డు గులాజ్ర.
టూ టీ హుయి చూడియోంసె జోడూ మై కలాయీరే
పిఛ లీ గలీమె జానె కాయ్ ఛోడ అయీ మై
బీతి హుహీ గలియోంసె ఫిర సే గుజరనా
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ఆమె విరిగిన గాజులతో చేయిని అతికిసోత్ందట. అరధ్మయీ అవనటూట్, ఊహకందీ అందనటువంటి భావనలను
పర్దరిశ్సూత్ శోర్తలను 'టీజ' చేయటం గులాజ్రకు వెనన్తో పెటిట్న విదయ్. ఆమె మరణించింది. శరీరం లేదు. ఇపుప్డామెలేని
శరీరానిన్ ఏరాప్టు చేసుకోవాలి. ఆమెకు గత జనమ్ జాఞ్పకం ఉండీ లేనటుట్ంది. జాఞ్పకం అనన్ది భౌతికం కాదు. అందుకే
'గతం దారిలో ఏమి వదిలి వచాచ్నో తెలియదు ' అంటోంది. దుషట్ రాజునుంచి తపిప్ంచుకుని ఎడారి దాటి సోదరిని
చేరాలని బయలుదేరి ఇసుక తుఫానులో చికుక్కుని చచిచ్పోతుంది నాయిక. అకక్డకక్డే తిరుగుతోంది. అందుకే 'గతించిన
దారులోల్ంచి మళీల్ పర్యాణించాలి' అంటోంది. ఏదైనా కోరిక తీరక మరణించిన వారు కోరిక తీరేదాకా పిశాచ లోకంలో
సంచరిసూత్ంటారంటారు. అందుకే ఆమె మళీల్ ఆ దారులోల్ పర్యాణించి ఆ కోరికను నెరవేరచ్కుంటే ముకిత్పొందుతుంది
అనన్భావనను ఎంత గొపప్ రీతిలో వరిణ్ంచాడో గులాజ్ర. ఈ భావనలను అనుభవించటమే తపప్ అరధ్ం అయేయ్టుట్ చెపప్టం
కషట్ం. ఇది సినిమా పాట, కవితవ్ం కాదు అనటం కుదరదు. కవులు కూడా ఇంత చికక్టి, లోతైన భావనలతో సంకిల్షట్మైన
పర్తీకలతో కవితలు రాయటంలేదు.
పైరోంపే న సాయా కోయీ సర పే న సాయీ రే
మేరే సాథ జాయే న మేరీ పరాఛ్యీ రే
బాహర ఉజాలాహై, అందర వీరానా
ఆమె కాళల్కు నీడలేదు. పేర్తాతమ్ల కాళుళ్ వంకరగా వుంటాయంటారు. ఇక నీడ ఏమివుంటుంది? పేర్తాతమ్ అనన్
భావనను సుఫ్రింప చేసుత్నాన్డు గులాజ్ర. ఆమె కాళల్కు నీడ లేదు. తలకు రక్షణలేదు. ఆమె వెంట ఆమె నీడ, పర్తిరూపం
కూడా లేదు. భౌతికమైన శరీరం వుంటే నీడ వుంటుంది. శరీరమేలేని దానికి నీడ ఏమివుంటుంది? అందుకే, నా వెంట నా
నీడకూడా రాదు అంటోంది. బయట ఎంతో వెలుతురుంది. కానీ లోపల అంతా చీకటే. ఇదీ పేర్తాతమ్ సవ్రూపం. పైకి
భర్మ కలిగించే రూపం కనిపిసోత్ంది. కానీ నిజానికి ఏమీ లేదు. అంతా చీకటి. జీవం వెలుతురు. మరణం చీకటి. జననం
కళుల్ తెరవటం. మరణిసేత్ కళుల్ మూతపడటం. కళుల్ తెరచిన వాడు వెలుతురు చూడగలడు. కళుల్ మూసేత్ చీకటే. ఆమె కనున్
మూసింది. కానీ కనున్ మూసినటుట్ కాదు. అలాగని కనున్ తెరచినటు కాదు. అందుకే బయట వెలుతురు లోపల చీకటి.
అలాంటామెను చూసిన హీరో తన భావనలను 'సురమ్యీ షాం' పాటలో వరిణ్సుత్నాన్డు. యారా సీలీ సీలీ పాటను లతా
పాడిన విధానానిన్ వరిన్ంచాలంటే భాష చాలదు. ఈ ఒకక్ పాటలో చివరలో యారా అంటూ చేసిన ఆలాపన చాలు,
మిగతాగాయనిలందరూ లతాకు పాదకార్ంతులయిపోయేందుకు. ఇక పాట మొతాత్నిన్ వరిన్ంచాలంటే మరో వాయ్సం
అవసరం.
దిన క జోభీ పహర నికల తా హై'
కోయి ఎహెసాన సా ఉతర తా హై
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వకత్ కా పావ దేఖాత్ హూ మై
రోజ యే ఛావ దేఖ తా హుమై
ఆయే జైసే కొయీ ఖయాల ఆయే
సానస్ లేతీ హై జిస తరాహ్ సాయే..
రోజులో ఏ ఘడియ గడిచినా ఏదో కృతజన్తా భావన కలుగుతుంది. మనం బర్తికి ఉనన్ పర్తిక్షణం కృతజన్తలు
చెపుప్కోవాలి. ఎపుప్డు మన సమయం అయిపోతుందో తెలియదు. అయితే హీరో ఊపిరి ఆగినా ఊపిరి తీసుత్నన్ ఆమెని
చూశాడు. అతని ఊపిరి ఆడుతోంది. అందుకే పర్తిఘడియ ఏదో కృతజఞ్త బరువు పెరుగుతోంది అంటునాన్డు. అతడు
కాలం కాళుల్ చూశాడు. అలాగే ఆమె నీడ చూసుత్నాన్డు రోజూ. ఒక ఆలోచన ఎలా వసుత్ందో ఆమె అలా వసుత్ంది.
సాయంతర్ం అలా వసుత్ంది. నిజం... ఒక ఆలోచన ఎలా వసుత్ంది? ఎకక్డినుంచి వసుత్ంది? ఈ పర్కిర్య ఏమిటి? ఒక
పదం ఎలా గురుత్కు వసుత్ంది? ఏదో అడగగానే సమాధానం కొనిన్టికి ఎందుకు సుఫ్రిసుత్ంది? మరి కొనిన్ంటికి ఎందుకు
సుఫ్రించదు? అలా ఆలోచన ఎలా వసుత్ందో, ఎకక్డినుంచి వసోత్ందో తెలియని విధంగా ఆమె కూడా వసుత్ంది. పోతోంది.
అంత పార్కృతం ఆమె రాకపోకలు. అంత రహసయ్ం, ఆమె రాకపోకలు. అంతా అగమయ్గోచరం ఆమె రావటం, పోవటం.
పాట ముగింపులో వినిపించే జలతరంగ, వైబోర్ఫోనల సవ్రాలు ఒక అయోమయానిన్, అరధ్మయీ అరధ్మవని భావానిన్,
తెలిసీ తెలియని ఆలోచనను కలిగిసాత్యి. ఇలాంటి పాట హిందీ సినీగీతాల పర్పంచంలో ఇదొకక్టే. ఇలాంటి పాట
రాయగలిగిందీ గులాజ్ర ఒకక్డే.
ūà Ȃ ɄĺǾî ȇǝ...
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