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 యే రాత భీగీ భీగీ, యే మసత్ ఫిజాయేన 
ఉఠా ధీరే ధీరే వో చాంద  పాయ్రా పాయ్రా 

ఇది నిదర్రాని రాతుర్లలో పాడుకునే పాటనే అయినా ఈ పాట పాడుకోవాలంటే పర్తేయ్క సందరబ్ం అవసరం, 
లేదా, సునిన్తమైన హృదయం, పేర్మకోసం తపించే హృదయం అవసరం. అంటే, ఇది యుగళగీతమైనా పేర్మ పిపాసులు 
రాతర్ంతా మేలొక్ని కలవరిసూత్ పలవరిసూత్ పాడుకోగల పాటనన్మాట. ఇది సినిమాలో యుగళగీతమే అయినా నిజానికి 
ఒంటరి హృదయ వేదన అనవచుచ్. పేర్మకోసం పలకరించే పేర్మ పిపాసి హృదయపు సప్ందనల సవవ్డి అనవచుచ్. 
ఎందుకంటే యుగళగీతం పాడే ఇదద్రికీ పేర్మ తపన ఉంది కానీ పేర్మానుభవం లేదు.  ఇలాంటి సందరాభ్లలోనే 
గేయరచయిత పర్తిభ పర్సుఫ్టమవుతుంది. 

'చోరీ చోరీ' సినిమాలోది ఈ పాట. రాజ కపూర, నరీగ్స లు నాయకా నాయికలు. వారి నిజజీవితంలోని రొమానస్ 
పర్భావం తెరపై పాతర్లను పేర్క్షకుడు అరధ్ం చేసుకునే విధానంపై పడుతుంది. దాంతో తెరపై పాతర్లు సినిమా పరిధిని దాటి 
పేర్క్షకుడి మనసుస్ను సప్ందింపచేసాత్రు. సినిమాలో నాయిక ఇషట్ంలేని పెళిల్నుంచి తపిప్ంచుకునేందుకు ఇలుల్ వదిలి 
పారిపోతుంది. ఆమెని పటిట్ంచిన వారికి 1.25 లక్షల బహుమతి ఇసాత్నని పర్కటిసాత్డు. ఇది తెలిసిన ఓ జరన్లిసుట్ ఆమెతో 
సేన్హం చేసాత్డు. కానీ ఆమె పేర్మలో పడుతూంటాడు. యువతీ యువకులు సనిన్హితంగా ఉంటే వారిలో వారి పర్మేయం 
లేకుండా జనించే సునిన్తమైన ఆకరష్ణ ఆరంభదశలో ఉంటుంది. ఆ సందరభ్ంలో వచేచ్ పాట అనన్మాట ఇది. 
అనుకోకుండా ఓ రాతిర్ వారిదద్రూ ఓ చోట ఉండాలిస్ వసుత్ంది. ఆ కాలం కాబటిట్ ఒకే గదిలో ఉండలేరు. ఆమె గదిలో 
ఉంటుంది. ఇతడు బయట ఓ ఉయాయ్లలా కటుట్కుని పడుకుంటాడు. కానీ నిదర్రాదు. ఎదురుగా మనసు ఆకరిష్తమవుతునన్ 
యవవ్నవతి. మనసులో వయసుకు తగగ్ కోరికల అలల్రి. కానీ వారు సంసాక్రవంతులు, అంటే, ఒకరినొకరు 
గౌరవించుకునేవారు. వయసు చేసే అలల్రిని అదుపులో పెటుట్కోవాలనన్ జాఞ్నం కలవారు. వయసు పర్చోదనలను 
నియంతిర్ంచాలనన్ పరిజాఞ్నం కలవారు. కాబటిట్ నరమ్గరభ్ంగా, పర్తీకాతమ్కంగా, సునిన్తంగా, అతయ్ంత తాతివ్కంగా 
వయసు అలల్రి సవ్రూపానిన్ అరధ్ం చేసుకుంటూ, మనసులో కలిగే సప్ందనల సవ్రూపానిన్ విశేల్షించుకుంటూ, జగతి రీతిని 
వితరిక్ంచుకుంటూ తమ భావాలను గీతం రూపంలో వయ్కత్ పరుసాత్రు. 
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'బిన బాదల బరాస్త' అనే సినిమాలో బిసవ్జిత, ఆశాపరేఖ లకు ఇలాంటి పరిసిథ్తి వసుత్ంది. ఇదద్రూ పకక్ పకక్ 
గదులోల్ ఉంటారు. ఇదద్రికీ నిదర్రాదు. ఆ సమయంలో హేమంత కుమార మృదువైన గొంతుకతో మధురంగా పాటను 
అందుకుంటాడు బిసవ్జిత. పాటను రాసింది షకీల బదాయుని. సంగీతం సవ్యంగా హేమంత కుమార. అతయ్ంత 
రొమాంటిక గా, అతి మధురంగా, మృదువుగా ఉంటుంది పాట. 

జబ జాగ ఉఠే అరామ్న, తొ కైసే నీంద ఆయే. 
హో ఘర మె హసీన మెహమాన, తో కైసే నీంద ఆయే 

ఇంటోల్ అందమైన అతిధి ఉంది. మనసులో కోరికలు నిదర్లేచాయి. ఇక నిదర్ ఎలా వసుత్ంది?' అని మనోహరంగా 
అడుగుతునాన్డు నాయకుడు. చకక్ని పాట. మధువు కోసం మధుపాన చితుత్డు ఎలా తాపతర్యపడతాడో, అలా నిపుప్లోల్ 
పార్ణం ఉనన్టుట్నన్పుప్డు నిదర్ ఎలా వసుత్ందని అడుగుతాడు. రొమానస్ ఉటిట్ పడుతూంటుంది. హేమంత కుమార సవ్రం. 
పాట పాటకు మైమరచిపోతాం. 

'జంగల మే మంగల' సినిమాలో నాయిక, నాయకుడు తమ సేన్హితులతో అడవికి వెళాత్రు. అకక్డ రాతిర్ నాయిక 
తన గదిలో ఉంటుంది నాయకుడికి నిదర్రాదు. కిషోర కుమార గొంతుకతో, శంకర జైకిష సంగీతంలో హసర్ల, నీరజ లు 
రాసిన పాటను అరధ్రాతిర్ ఆమె కిటికీ కిర్ందకు వెళిల్ పాడతాడు హీరో. 

తుం కిత ని  ఖూబ సూరత హో 
యే మేరె దిల సె పూఛో, ఇన ధడ కనోంసే పూఛో తుం  
కూయ్ దిల హై తుం పె దీవానా! 

నువువ్ ఎంత అందగతెత్వో నా హృదయానిన్ అడుగు. నా హృదయం నినున్ పిచిచ్గా ఎందుకని పేర్మిసోత్ందో నా 
హృదయపు లయని అడుగు అంటునాన్డు హీరో. 

'అమన' సినిమాలో జపాన వెళిల్ నాయిక పేర్మలో పడతాడు హీరో రాజేందర్కుమార. పకక్గదిలో నాయిక 
సైరాబాను ఉంటుంది. నాయకుడికి నిదర్రాదు. శైలేందర్ పదాల భావాలకు రఫీ పార్ణం పోయగా శంకర జై కిషన సంగీత 
దరశ్కతవ్ంలో రూపొందిన రొమాంటిక పాటను పాడతాడు రాజేందర్కుమార. 

ఆజ కీ రాత, యె కైసీ రాత, కె  హం కో నీంద నహీ ఆతీ 
మెరీజాన ఆవో, బైఠో పాస, కె హం కో నంద నహీ ఆతీ… 

ఈ రాతిర్ ఎలాంటిదో కానీ నాకు నిదర్రావటంలేదు. నా పార్ణమా, నా దగగ్రకు వచిచ్ కూరోచ్. నాకు 
నిదర్రావటంలేదు అంటాడు నాయకుడు. ఇలా నాయిక పకక్న ఉండగా సంసాక్రపు సంకెళల్ పరిధిలో ఒదుగుతూ 
మనసులో మాటను చెపాప్లని నాయకుడు, నాయిక తపన పడే పాటలు ఉనాన్యి. అనీన్ మధురమైనవి. మరుపురానివి. 
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కానీ వాటనిన్టికీ భినన్ంగా నిలుసుత్ంది 'యే రాత భీగీ భీగీ’ పాట,  కేవలం పాటలో పదాలు సుఫ్రింపచేసే భావన బలం 
వలల్. 

యే రాత భీగీ భీ పాటను రాసింది శైలెందర్. సంగీతం రూపొందించింది శంకర జైకిషన. శంకర జైకిషన, శైలేందర్ల 
అనుబంధం అదుభ్తమైనది. శంకర జైకిషన లు వీలయినంత సరళమైన బాణీని, అతయ్ంత ఆకరష్ణీయంగా రూపొందిసాత్రు. 
వారి పలల్వులు చాలా చినన్విగా ఉంటాయి.   

వారు ముందుగా బాణీని సృజించటంతో చినన్ చినన్ పదాలను బాణీలో ఇముడుసూత్ భావానిన్ పర్కటించాలిస్ 
ఉంటుంది. గేయరచయిత 'కైఫీ ఆజీమ్' లాంటి కవులు 'గొయియ్ తవివ్, శవానిన్ గోతి పరిమాణంలో ఇమిడిచ్నటుట్ంటుంది. 
బాణీకి పాట రాయడం అని ఈసడించారు. కానీ మంచినీళుల్ తాగినంత సులభంగా బాణీకి పదాలను కుదరచ్టం 
శైలేందర్కు వెనన్తో పెటిట్న విదయ్. మంచినీళల్యినా అపుప్డపుప్డు గొంతుకు అడుడ్పడతాయి. కానీ శైలేందర్ పదాలు ఎపుప్డూ 
సేవ్చఛ్గా పర్వహించే మంచినీటి పర్వాహంలా బాణీ అంచులలో ఒదుగుతూ పరుగులిడతాయి. అయితే, శైలేందర్ ఇతర 
సంగీత దరశ్కులకూ, శంకర జైకిషన గీతాలకూ పాటలు రాసే పదద్తిలో తేడా ఉంటుంది. ఇతర సంగీత దరశ్కులకు 
పాటలు శైలేందర్ సందరభ్ పరిధిలో ఒదిగి రాశాడు. అదుభ్తంగా రాశాడు. కానీ శంకర జైకిషన లకు పాట రాసేటపుప్డు 
మాతర్ం సందరభ్ పరిధిలో ఒదుగుతూ, విశవ్ జనీనమైన భావాలు అతయ్ంత సరళంగా పొదుగుతూ పాట సాథ్యిని, లోతును 
బరువును మరింతగా పెంచే రీతిలో పాటను రచించాడు శైలేందర్. దాంతో ఒకోసారి అతి తేలికగా అనిపించే బాణీలు 
కూడా అతయ్దుభ్తమైన పాటలుగా ఎదిగి శోర్తల మనసుస్లలో సిథ్రపడిపోతాయి. అందుకే శైలేందర్ మరణం తరువాత 
శంకర జైకిషన లు మరే ఇతర గేయ రచయితతో  సరిగాగ్ పని చేయలేకపోయారు. వాటి పాటల విలువ దిగజారటానికి 
నాందీ పర్సాత్వన జరిగింది. 

'భీగీరాత ' అనన్ది పలు అరాధ్లను ఇముడుచ్కునన్ పదం. సాధారణంగా తడి రాతిర్, చలి అధికంగా ఉనన్ రాతిర్ 
అనన్ అరధ్ం వసుత్ంది. రాతిర్పూట చలి అధికంగా ఉండే భాగానిన్ 'భీగీరాత' అంటారు. వరష్ంలో తడిసిన రాతిర్ని 'భీగీరాత ' 
అంటారు. 'మిసీస్ట్  నైట ' కూడా 'భీగీరాత ' కిర్ందకే వసుత్ంది.  సందరాభ్నిన్ బటిట్ అరధ్ం చేసుకోవాలి. వరష్ంలో తడుసూత్ 
నాయికా నాయకులు 'భీగీ భీగీ రాతోంమే' అంటే, పొగమంచుతో తడిసిన, నిండిన రాతిర్గా అరధ్ం చేసుకోకూడదు.  

'చోరీ చోరీ 'లో ఈ పాట వెనుక ఓ కథ ఉంది. సాధారణంగా రాజ కపూర పాట అనగానే ముకేష గొంతు గురుత్కు 
వసుత్ంది. కానీ ఈ పాట పాడింది మనాన్డే. ముకేష సినిమా హీరో అయిపోవాలనుకునాన్డు. దాంతో హీరోలు ముకేష 
తమకు పాడటానికి ఇషట్పడలేదు. దాంతో రాజ కపూర కు ముకేష కు పర్తాయ్మాన్య సవ్రం అవసరమయింది. 
శంకర జైకిషన లకు మనాన్డే అంటే ఇషట్ం. మనాన్డే శాసతరీయ సంగీతంలో నిసాణ్తుడు. సవ్రంలో పలు భావాలు 
పలికించగలడు. పాట బాణీ ఎంత కిల్షట్మైనదైనా పాడగలడు. ముకేష కు శాసతరీయ సంగీతం రాదు. సవ్రం ఒకే భావం 
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పలుకుతుంది. బాణీ కిల్షట్ంగా ఉండకూడదు. పాటలో అలంకారాలను వాడలేడు. అందుకని ముకేష బలహీనతలను 
దృషిట్లో ఉంచుకుని బాణీని రూపొందించాలిస్ ఉంటుంది. మనాన్డేతో అలాంటి సమసయ్లుండవు. పైగా ఆవారాలో, శీర్ 
420లోనూ గతంలో శంకర జైకిషన రాజ కపూర కోసం మనాన్డే సవ్రానిన్ వాడారు. దాంతో, ముకేష వదద్నుకునేసరికి 
మనాన్డేను వారు వాడారు. బాణీని సేవ్చచ్గా రూపొందించారు. 

సినీ పరిశర్మ పైకి కనిపించినంత ఆకరష్ణీయమైనది కాదు. ఇకక్డ ఒక కళాకారుడిపై ఓ ముదర్ పడిందంటే ఆ 
ముదర్ను చెరిపివేసుకోవటం దాదాపుగా అసంభవం. మనాన్డే ఆరంభంలో తాతివ్కమైన నేపథయ్గీతాలు పాడాడు. దాంతో 
అతడిపై ఆ ముదర్ పడిపోయింది. రొమాంటిక పాటలకు, యుగళగీతాలకు పనికిరాడనన్ భావన సిథ్రపడింది. శీర్ 420లో 
'పాయ్ర హువా ఇక రార హువా ' పాటతో శంకర జైకిషన ఆ ఇమేజ కి గండి కొటాట్రు. కానీ ఏ నాయకుడికీ సరిపోని 
మనాన్డే సవ్రంతో రొమాంటిక పాటలు పాడించేందుకు ఇతర సంగీత దరశ్కులు అంతగా ముందుకు రాలేదు. దాంతో 
అవకాశం చికక్గానే శంకర జైకిషన 'చోరీ చోరీ 'లో 'యే రాత భీగీ భీగీ ' పాటకోసం మనాన్డేను ఎంచుకునాన్రు. కానీ 
నిరామ్తకు మనాన్డే నచచ్లేదు. ముకేష కావాలనాన్డు. రికారిడ్ంగ సూట్డియోలో మనాన్డే ఎదురుగానే మనాన్డేని 
అవమానించి ముకేష ని పిలవమని పటిట్బటాట్డు. మనాన్డే పాడిన పాట వినన్ తరువాత నచచ్కపోతే ముకేష ని పిలిచేటుట్ 
నిరామ్తను ఒపిప్ంచి పాటను రికారుడ్ చేశారు. దాని తరువాత ఇదే సినిమాలో మరో మరుపురాని యుగళగీతం 'ఆజా సనం 
మధుర చాందినీమె హం' కూడా మనాన్డేతోనే రికారుడ్ చేశారు. కానీ, మనాన్డే వంటి పర్తిభావంతుడికి మరుపురాని చేదు 
అనుభవం ఇది. తన జీవిత చరితర్లో ఈ సంఘటనను రాసుకునాన్డు మనాన్డే. ఇలాంటి కూర్రమైంది సినీ పరిశర్మ. 
విజయం ఎంత తీయనిదయినా, అవమానపు చేదు అనుభవం తాలుకు గాయానిన్ మాతర్ం మానప్లేదు. ఆ మచచ్ను కాలం 
కూడా చెరిపి వేయలేదు. కానీ పాట వింటూంటే ఒక చేదు అనుభవం తరువాత బాధతో పాడుతునన్ ఆలోచన రానే రాదు. 

'ఇది చలల్ని రేయి. అందంతో పరవళుల్ తొకుక్తునన్ గాలులు వీసుత్నాన్యి. అందమైన చందుర్డు మెలిల్గా 
ఆకాశంలోకి వసుత్నాన్డు' ఇది పాట ఆరంభం. పాటలో శైలేందర్ ఎకక్డా నాయకుడి మనసులో వయసు అలల్రి గురించి 
చెపప్లేదు. పేర్మకోసం యువహృదయం పడుతునన్ తపనను, ఆరాటానిన్ పర్దరిశ్ంచలేదు. కేవలం వాతావరణానిన్ 
వరిణ్సుత్నాన్డు. రొమాంటిక వాతావరణానిన్ వరిణ్సుత్నాన్డు. ఇకక్డే శైలేందర్ రచనలో చమతాక్రం గమనించాలిస్ ఉంటుంది. 

వాతావరణం పర్భావం మనసుస్పై ఉంటుంది. ఆలోచనలపై ఉంటుంది. చలిగా ఉనన్పుప్డు వెచచ్గా దుపప్టి 
కపుప్కుని పడుకోవాలనిపిసుత్ంది. వరష్ం పడుతునన్పుప్డు వేడివేడి మిరిచ్లు తింటూ, వేడి వేడి కాఫీ తాగాలనిపిసుత్ంది. ఇలా 
వాతావరణం పర్భావం వయ్కిత్ మనసుస్పై, మనసుస్లో కలిగే కోరికలపై ఉంటుంది. ఇకక్డ నాయకుడు యువకుడు. మనసు 
మెచిచ్న యువతి దగగ్రలో ఉంది. వాతావరణం చలల్గా మంచుతో తడిసి ఉంది. గాలి వీసోత్ంది వేగంగా. చందుర్డు 
ఉదయిసుత్నాన్డు. రొమాంటిక వాతావరణం. రొమాంటిక భావనలు జాగృతం కావటంలో ఆశచ్రయ్ంలేదు. 
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పాటను శంకర జైకిషన కీరవాణి రాగంలో రుపొందించారు. కీరవాణి రాగం రాతిర్పూట పాడే రాగం. ముఖయ్ంగా 
మధయ్రాతిర్ అతయ్ంత పర్భావం చూపించే రాగం. కాబటిట్ కీరవాణి రాగంలో పాట రూపొందటం సముచితం, ఔచితయ్ం. 
పాట ఆరంభంలో గిటార తంతుర్లు పలికే సవ్రాలకు, సుడిగాలిలా వయొలిన నాదాలు తోడై పరవ్తంపై నుండి 
దూకేందుకు పరవళుల్ తొకేక్ నదిలా మనసును ఉదివ్గన్భరితం చేసాత్యి. గుండె లయను వేగవంతం చేసాత్యి. పైనుండి 
నీరు కిర్ందకు ఎంత సావ్భావికంగా జాలువారుతుందో, అంత సావ్భావికంగా మనాన్డే సవ్రంలోకి జాలువారుతుంది. 
మనాన్డే 'యే రాత భీగీ భీగీ' అంటూ పాట అందుకుంటాడు. 

సినిమాలో పాట ఆరంభం అయేయ్ందుకు ముందు సంగీతం వసుత్నన్పుప్డు రాజ కపూర పాతర్ గదిలోంచి తన 
బటట్లు తీసుకుని బయటకు వసూత్ంటుంది. నాయిక నరీగ్స వదనంపై ఓ రకమైన విషాదం, ఓ రకమైన నిరేవ్దం కలగలసిన 
భావనలుంటాయి. ఒక చినన్ నవువ్కూడా ఉంటుంది పెదిమలపై. యువ పురుష హృదయాల ఆశ నిరాశలు, ఆవేశాలపటల్ 
అవగాహన పర్తిఫలించే నవువ్ అది. యువతి హృదయంలో పైకి పర్దరిశ్ంచలేని సప్ందనల సవ్రూపం ఆ నవువ్.  మనాన్డే 
పాట అందుకుంటాడు. 

మనాన్డే పాడుతునన్పుప్డే లత సవ్రం ఆలాపన అందుకుంటుంది. ఇకక్డ సంగీత దరశ్కులు, సినిమా దరశ్కుల 
నడుమ ఉనన్ అవగాహనను గమనించాలిస్ ఉంటుంది. పడుకునేందుకు బటట్లు తీసుకుని వెళిల్న నాయకుడు బటట్లు 
పారేసి, ఓ చెటుట్ ఆకు పీకి (నిరాశ, విసుగు) వెనెన్ల వైపు చూసూత్ పాట పాడతాడు. అతని పలల్వి పూరిత్కాకముందే నాయిక 
పాట అందుకుంటుంది. 

అసందరబ్మైనా కనాయ్దాన సినిమాలో హసర్త జైపురి రాసిన పాటలో పంకుత్లు గురుత్కు వసాత్యి 'మెరెసాథ తుంభి 
గాతే, తొ కుఛ ఔర బాత హోతీ', నాతో నువువ్ కలిసి పాడితే అసలు ఆ మజానే వేరు అనన్ అరధ్ం వసుత్ంది. ఈ పాట కనుక 
యుగళగీతం కాకపోతే ఇంతగా మరుపురాని పాట అయి ఉండేది కాదేమో! లత ఆలాపనతో పాట సవ్రూపం 
మారిపోతుంది. నాయకుడిలో కలుగుతునన్ సంచలనం నాయకలోనూ కలుగుతోంది. పేర్మలో పురుషుడు ఒక అడుగు 
ముందుకు వేసేత్ సతరీ పదడుగులు ముందుకు వసుత్ందంటారు. ఇక లత ఆలాపన ఆరంభించగానే కెమేరా ఆమె వైపు 
తిరుగుతుంది. ఒక పెయింటింగ లాంటి దృశయ్ం అది. నాయిక సిగుగ్తో అణిగిపోతూ కూడా రొమాంటిక భావాల 
సంచలనం పర్తిఫలిసూత్ మనసు లోలోతులోల్ంచి గానం చేసుత్నన్టుట్ంటుంది. ఈ ఒకక్ ఆలాపనలో లత పలికించిన 
భావాలు నరీగ్స ముఖంలో పర్తిఫలించటం గమనిసేత్ చాలు ఆనాటి కళాకారులు ఎంతగా పాతర్లలో లీనమయేయ్వారో 
తెలుసుత్ంది. వారికి సినిమా 'జీవితం' అని అరధ్మవుతుంది. 

 కూయ్ అగ సీ లగాకే  గుం సుం హై చాంద నీ 
సోనే భీ నహీదేతా మౌసం కా యే ఇషారా. 
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విషయం తేట తెలల్ం చేసింది నాయిక. నాయకుడు ఒక అడుగు వేశాడు. వాతావరణం రొమాంటిక గా ఉందని 
పర్తీకాతమ్కంగా చెపాత్డు. మనుస్లో అగిన్ రగిలిచ్ ఏమీ తెలియనటుట్ మౌనంగా ఉనాన్డు చందుర్డు. ఋతువు, వాతావరణం 
చేసుత్నన్ సౌంజఞ్లు నిదర్పోనీయటంలేదు అంటోంది నాయిక. అదుభ్తమైన పద పర్యోగం. సునిన్తమైన భావనలను అతి 
గొపప్గా వయ్కత్పరచటం ఇది. ఇకక్డ సౌంజఞ్లు చేసుత్నన్ది బాహయ్ంగా కనిపిసుత్నన్ వాతావరణమా?అంతః  పర్కృతినా? 

వాతావరణం ఆహాల్దంగా ఉంది. యువతీ యువకుల హృదయాలలో గిలిగింతలు కలగటం సహజం. ఆ 
గిలిగింతల సవ్రూపానిన్ అరధ్ం చేసుకోవటం, వయ్కీత్కరించటం వయ్కిల్త్ సవ్భావానిన్, సంసాక్రానిన్ బటిట్ ఉంటుంది. ఇకక్డ 
నాయిక పాట వినగానే ఆమె సవ్భావం అరధ్మైపోతుంది. ఆమె మాములు యువతి కాదు. ఆమెది గంభీరమైన సవ్భావం. 
విషయాలను తేలికగా తీసుకోదు. లోతుగా ఆలోచిసూత్ంది అని సప్షట్మౌతుంది. 'మాసం కా ఇషారా'ను అరధ్ం 
చేసుకోవటమే కాదు ఆ 'ఇషారా ‘తనలో కలిగిసుత్నన్ సప్ందనల సవ్రూపానిన్ అరధ్ం చేసుకోవాలని పర్యతిన్సోత్ందనన్ భావన 
కలిగిసుత్ంది. 'నరీగ్స పెదిమలు నవువ్తునాన్ కళుల్ విషాదంగా ఆలోచిసుత్నన్టుట్ంటాయి' అంటాడు సాదత హసన మాంటో. 
ఆమెను 'brooding beauty’ అంటారు. అందుకే నరీగ్స కోసం శైలేందర్ రాసిన పాటలలో అనేక లోతైన ఆలోచనలను 
పర్దరిశ్ంచాడు.   

'పాయ్ర హువా' లాంటి రొమాంటిక పాటలో కూడా 'మైన రహూంగీ తుం న రహోగే, ఫిర భి రహేగి నిషానియా' 
అనిపించాడు. ఈ పాటలో కూడా ఆరంభంలోనే ఆమె ఆలోచన సరళిని పర్దరిశ్ంచాడు. వెనెన్ల యువ హృదయాలలో 
అగిన్ రగలచ్టం పార్కృతికం. వాతావరణం నిదర్పోనివవ్కపోవటం ఆమెలో కలిగే సంచలన ఫలితం. పైగా 'మౌసం కా యే 
ఇషారా' అని నవవ్టం రాజ కపూర పాతర్పటల్ ఆమెలో కలుగుతునన్ ఇషాట్నిన్ పర్దరిశ్సుత్ంది. 

ఇఠాల్తి  హవా, నీలం స గగన 
కలియోం పే  యే  బేహోషీ కీ నమీ 
ఇ సే మెభికూయ్ బేచైన హై దిల 
జీవన మె న జానే కాయ్ హై కమీ. 

సంసాక్రవంతమైన యువ హృదయాల సందిగాధ్నిన్ వరిణ్ంచాడు శైలేందర్. 'ఇఠ లానా' అంటే వంకరుల్ పోవటం, 
నకరాలు చేయటం. గాలి నకరాలు చేసోత్ందట. ఆకాశం నీలమణిలా ఉందట. మొగగ్లపై 'బేహోషీకి నమీ' 'బేహోషీ' అంటే 
మూరచ్పోవటం. అతడి మొగగ్లపై ఉందట. అతయ్దుభ్తమైన వాతావరణంలో కూడా అతని హృదయంలో శాంతిలేదు. 
అశాంతికి కారణం తెలియటంలేదు. 'పేర్మ రాహితయ్ భావన ' ఒకరకమైన అశాంతిని కలిగిసేత్, తన పేర్మ పాతుర్లెవరో 
తెలియని యువహృదయం ఇంకోరకమైన అశాంతిని కలిగిసుత్ంది. తన పేర్మ ఎవరో తెలిసి ఇంకా నిరాధ్రించుకోలేని 
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యువహృదయం అశాంతి ఇకక్డ వయ్కత్మౌతోంది. అశాంతికి కారణం నాయకుడికి తెలియదు. తన పేర్మ భావన 
సవ్రూపం అతడికి తెలియదు.  పేర్క్షకులకు తెలుసు నాయకుడు తన సందిగాధ్నిన్ వయ్కత్ పరిచాడు. ఇపుడు నాయిక వంతు. 

జోదిన కి ఉజాలేమె నమిలా, దిల ఢూంఢే ఇసి సపేన్కో 
ఇస రాత కె జగ మగ మే డూబీ, మై ఢూంఢ రషీ హూ అపేన్వో 
ఇది ఈ పాట సవ్రూపానిన్ సంపూరణ్ంగా మారిచ్వేసే చరణం. ఈ చరణాలు అరధ్ం తెలుసుకునన్ తరువాత పాట 

చితీర్కరణ చూసేత్ పాట మరింత సనిన్హితంగా అనిపిసుత్ంది. మనాన్డే చరణం తరువాత ఇంటరూల్య్డ సంగీతం 
ఆరంభమయేయ్సరికి నరీగ్స వదనం కోల్జ ప లో తెరపై కనిపిసుత్ంది. ఆమె చూపులో ఒక ఆలోచన, కాసత్ ఆనందం, కాసత్ 
పరిశీలన కనిపిసుత్ంది. ఆమె చూపులో ఒక వయ్కిత్ని ఆనందంతో, అనురాగంతో అంచనా వేయటం కనిపిసుత్ంది. వెంటనే 
దృశయ్ం నిదర్పోవటానికి సరుద్తునన్ రాజ కపూర ను చూపిసుత్ంది. రాజ కపూర పాతర్కు నరీగ్స చూపుల విషయం తెలియదు. 
అతని లోకంలో అతను ఉంటాడు. ఆ చూపులోని భావం తెలియాలంటే శైలేందర్ నరీగ్స కోసం రాసిన చరణం అరాధ్నిన్ 
తెలుసుకోవాలి. 'ఉదయపు వెలుతురులో లభించని సవ్పాన్నిన్ హృదయం వెతుకుతోంది. ఈ రాతిర్ ధగధగలలో మునిగి 
ననున్ నేను వెతుకుక్ంటునాన్ను' అని పాడుతోంది నాయిక. ఈ రెండు పాదాలలో శైలేందర్ ఇమిడిచ్న భావం చాలు 
జీవితాంతం కాదు జనమ్జనమ్లకు శైలేందర్ గేయరచన పదద్తికి దాసోహం అవటానికి. 

ఉదయపు వెలుతురులో వెతికినా లభించనటువంటి సవ్పాన్నిన్ వెతుకుతోంది ఆమె. 'సవ్పన్ం' నిదర్లో వసుత్ంది. 
నిదర్ సాధారణంగా రాతిర్పూట పని. పగలు వచేచ్ సవ్పాన్లు పగటి కలలు. నిజం కానివి. అంటే రాతిర్ కనన్ కలలు సాకారం 
అవటం కోసం మనం ఉదయం వెలుగులో కషట్పడతాం. కానీ కలలు కలల్లు. అవి నిజం కావు. కాబటిట్ ఉదయం 
వెలుగులో ఎంత వెతికినా అవి దొరకవు. అయితే మనిషి 'కలలు' మనిషి వయ్కిత్తావ్నికి నిదరశ్నాలు. ఒక మనిషి సవ్పన్ం 
అతని మనో అంతరాలలో నికిష్పత్మై ఉనన్ కోరికలను పర్తిబింబిసుత్ంది. అది అతని వయ్కిత్తవ్ం. కలలు అరధ్మైతే మనిషి 
అరధ్మవుతాడు. అందుకనే ఆ రాతిర్ వేళ, ఆ వాతావరణంలో ఆమె సవ్పన్ం ఆధారంగా ఆమె తనని తాను వెతుకుక్ంటోంది. 
తనని తాను అరధ్ం చేసుకోవాలని పర్యతిన్సోత్ంది. 

మానసిక శాసత్రం పర్కారం ఒక వయ్కిత్ మరో వయ్కిత్ని పేర్మించటం అంటూ ఉండదు. మరో వయ్కిత్లో తనకు నచిచ్నవి 
వెతుకుతాడు. అంటే ఎదుటి వయ్కిత్ని పేర్మించటం అంటే తనకు నచిచ్న వాటినే, అంటే తనని తానే పేర్మించటం, 
పరోక్షంగా. అందుకే ఆమె అతడిని అలా చూసింది. ఏముంది ఈ వయ్కిత్లో ఆకరష్ణ? ఎందుకని ఇతడి వైపు మనసు 
లాగుతోంది? లాంటి పర్శన్లు ఆమె మనసులో ఉతప్నన్ం అవుతునాన్యి. పర్తి యువతికి తన పురుషుడి గురించి ఊహలు, 
ఆలోచనలు ఉంటాయి. అది ఆమె సవ్పన్ం. అది ఆమె వయ్కిత్తవ్ం. తన ఎదురుగా ఉనన్ యువకుడు తన సవ్పన్మా? అని 
ఆలోచిసూత్ దానిలో తనని తాను వెతుకుక్ంటోంది. ఒక వయ్కిత్ సేన్హితులను చూపిసేత్ అతని వయ్కిత్తవ్ం 
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ఊహించవచచ్ంటారు. సేన్హితులే అంత పార్ధానయ్ం వహించినపుప్డు జీవిత భాగసావ్మి, పేర్మికుడు  వయ్కిత్తావ్నికి  ఇంకా 
సరైన నిదరశ్నం అవుతాడు. అంటే తన పిర్యుడు తన సవ్పన్ం, తన వయ్కిత్తవ్ం. అందుకే ఆమె అతడిని అలా చూడటం. ఆ 
పై కోల్జప లో ఆలోచనలో ఉనన్ ఆమె వదనం చూపటం, అపుప్డు ఆమె ఆలోచిసూత్, ఒక reflective mood లో ఈ 
చరణం పాడుతుంది. ఒక సినిమా పాటలో, మామూలు పేర్మగీతంలో ఇంత తాతివ్కత, ఇంత ఆలోచన, ఇంత లోతైన 
మానవ మనసత్తవ్ పరిశీలన, ఇంత సునిన్తమైన జీవిత సతాయ్నిన్ మారిమ్కంగా పొదిగి పర్దరిశ్ంచటం పరమాదుభ్తమైన 
రచన సంవిధానం. అయితే, పైపైన వినాన్ సామానుయ్డికే అరధ్మవుతుంది భావం. సముదర్ం పైపైన చూసేత్ అలలతో 
అందంగా కనిపిసుత్ంది. లోతులోల్కి వెళేత్ పరమాదుభ్తమైన సతాయ్లు తెలుసాత్యి. అపురూపమైన అనుభవం లభిసుత్ంది. 
శైలేందర్ గీతాలు కూడా అంతే. సామానుయ్డూ ఆనందిసాత్డు. అరధ్ం చేసుకుంటాడు. లోతుగా విశేల్షించి ఆలోచించేవాడూ 
పరమానందం అనుభవిసాత్డు. ఈ చరణంలో మరో చమతాక్రం ఉంది. 

కల ఎపప్టికీ కలనే. అది ఎపప్టికీ నిజం కాదు. కోరికలు వేరు. నిజం వేరు. కాబటిట్ ఏ వయ్కిత్కీ కలల పురుషుడు, 
కలల సతరీ, లభించటం అంటూ ఉండదు. లభించిన దాని ఆధారంగా నూతన కలను సృజించుకుని సంతోషించటం అసలు 
వయ్కిత్తవ్ం. అందుకే 'ఉదయపు వెలుగులలో దొరకని సవ్పన్ం' అనాన్డు శైలేందర్. అంటే, ఎంతగా కల పురుషుడు 
అనుకునాన్ అలాంటి వాడు దొరకడు అని అరధ్ం. వెలుగు అంటే జాఞ్నం. అంటే, దగగ్రకు వచిచ్న తరువాత అసలు రూపం 
తెలుసుత్ంది. కాబటిట్ 'కల కలనే.' 

ఈ చరణం తరువాత చరణం ఎంత గొపప్గా ఉనాన్ మనసు ఇకక్డే ఆగిపోతుంది. 
ఐసే మెభి కాయ్ కోయి నహీ భూలేసె జొ హం కో యాద కరే' 

'ఈ సమయంలో ననున్ జాఞ్పకం చేసుకునే వారెవరూ లేరా? అనుకుంటునాన్డు నాయకుడు. 
'ఎక హలీక్సీ ముసాత్న సే సపోన్ం క జహాన ఆబాద కరే' అంటోంది నాయిక. ఒక చిరునవువ్తో కలల పర్పంచానిన్ 

ఆవిషక్రించేవాడు అంటోంది నాయిక 
పాట బాణీ ఉదివ్గన్ంగా, ఆరంభమే ఉచచ్ సాథ్యిలో ఆరంభమవుతుంది. పాటంతా సంగీతం ఆ వేగానిన్, 

ఉదివ్గన్తను నిలుపుతాయి. సారంగి, గిటార, వయొలినుల్ అతయ్దుభ్తమైన రీతిలో పాటను ముందుకు నడుపుతాయి. 
ముఖయ్ంగా గాయనీ గాయకులను వెనన్ంటి ఉండి ఈ వాయిదాయ్లు పాట పర్భావానిన్ పెంచుతాయి. మనసుకు ఆనందపు 
రెకక్ల నిచిచ్ అనంతంలో విహరింపచేసాత్యి. సాధారణంగా సారంగిని విషాద సంగీతం పలకించేందుకు వాడతారు. 
రొమాంటిక పాటలో విషాద సవ్రం ఎందుకంటే శైలేందర్ పదాల భావాలు ఒక ఆలోచనను, గాంభీరాయ్నిన్ సంతరించుకుని 
అంతరీల్నంగా మానవ భావనలలో దాగివునన్ విషాదానిన్ పర్దరిశ్సాత్యి…  సంగీతం, సాహితయ్ం, దృశయ్ం ఒకదానొన్కటి 
పర్భావానిన్ పెంచేరీతిలో ఉండటంతో ఒక అల మరో అలకు ఊపునివవ్టం వలల్ ఆకాశానికి ఎగసే అల రూపొందినటుట్ 
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అతయ్దుభ్తమై, అలౌకిక ఆనందానిన్వవ్గలిగిన అతయ్దుభ్తమైన కళ సృజన వీలయింది. అందుకే ఇలాంటి సందరభ్ంలో 
ఎనోన్ యుగళగీతాలునన్పప్టికీ ఈనాటికీ, రాబోయే తరాలెనిన్టికో సజీవంగా ఉండి ఆనందానిన్, ఆలోచనను ఇవవ్గలిగిన 
గీతంగా 'యే రాత భీగీ భీగీ ' నిలుసుత్ంది. 

రాతర్ంతా మేలొక్ని పిర్యుడి కోసం ఎదురు చూసుత్, పేర్యసి వేదనతో పాడిన పాటలునాన్యి. పేర్యసి, పిర్యులు 
రాతర్ంతా మేలొక్ని నవువ్తు, తుళుళ్తూ పాడిన పాటలునాన్యి. యుగళ గీతాలునాన్యి. సోలోలునాన్యి. అయితే, 
తాతాక్లికంగా రాతిర్ మేలొక్ని పాడే పాటల చరచ్కు ఒక విరామం ఇచిచ్ మరినిన్ విభినన్మైన మధురగీతాల చరచ్వైపుకు 
సాగుదాం. మళీల్ సమయం, సందరభ్ం, అవకాశానిన్ బటిట్ రాతిర్ళుల్ మేలొక్ని పాడే పాటలవైపు మళుల్దాం అపప్టివరకూ ఈ 
రొమాంటిక ఫిలాసఫికల పాటలను వింటూ మైమరచిపోదాం. 

ps: యే రాత భీగీ భీగీ పాటలో రెండవ చరణం (లత పాడిన చరణం) ఆధారంగా రెండు నవలలు  రాశాను. 
ఒకటి సతయ్ం - సవ్పన్ం, రెండవది సవ్పన్ వాసంతం. 
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