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జానే చలే జాతే హై కహా?
దునియా సె జానే వాలే, జానే చలే జాతే హై కహా
కైసే ఢూంఢే కోయీ ఉన కో, నహీ కదోమ్ంకే భీ నిషాన!

ఆలోచిసూత్ంటే బురర్ వేడెకిక్పోతుంది. మనసు విషాదమయం అవుతుంది. హృదయం బరువెకుక్తుంది. మెదడు 
అయోమయమయం అవుతుంది. మరణించిన వారు ఏమౌతారు? వారు ఎటు వెళాత్రు? ఇనాన్ళూల్ తాము నివసిసుత్నన్ 
గూడులాంటి శరీరాలిన్ ఒంటరిగా, నిసస్హాయంగా, నిరీజ్వంగా వదిలి ఎటు వెళాత్రు? తాము పేర్మించిన వారిని, తమని 
పేర్మించిన వారిని, తమపై ఆధారపడినవారిని, తమ ఆశలను, అనుభవాలను, ఆకాంక్షలను, ఆవేశాలను అనిన్టినీ వదిలి 
అలా ఎలా వెళాత్రు? ఎటు వెళాత్రు?

ఒకో మరణవారత్ వినన్పుప్డలాల్ పలు ఆలోచనలు ముసురుకుంటాయి. కొనిన్ మరణాలు ఊహకు అందుతాయి. 
వయ్కిత్ అనారోగయ్ంతో బాధపడుతూంటాడు. అతని రోజులు దగగ్రపడాడ్యని తెలుసూత్ంటుంది. మరొకరు పండుటాకులా 
ఉంటారు. ఇవాళోల్, రేపో అని తెలుసూత్ంటుంది. కొందరి బాధ చూసూత్ంటే మరణం వారికి విశార్ంతి నిసుత్ందనిపిసుత్ంది. 
కానీ కొనిన్ మరణాలు హఠాతుత్గా సంభవిసాత్యి. అనూహయ్ంగా సంభవిసాత్యి. అపప్టిదాకా నవువ్తూ తుళుళ్తూంటాడు. 
భవిషయ్తుత్ గురించి బోలెడనిన్ పర్ణాలికలు వేసాత్డు. 'రేపు కలుసాత్నని' వెళాత్డు. తెలాల్రే కబురువసుత్ంది. హఠాతుత్గా 
గుండెపోటుతో మరణించాడని. దారిలో రోడుడ్ పర్మాదంలో పార్ణాలు కోలోప్యాడని. నవువ్తూ నవువ్తూ పడిపోయి 
లేవలేదని. మరణం అనన్ది ఎపుప్డయినా చెపిప్రాదు. హఠాతుత్గానే వసుత్ంది. కానీ ఇలా ఇంకా ఎంతో భవిషయ్తుత్నన్వారు, 
ఎంతో ఎతుత్లకు ఎదగాలిస్న వారు, ఎంతెంతో సాధిసాత్రనుకునన్ వారు హఠాతుత్గా అదృశయ్మైపోతే, అపుప్డు వసుత్ందీ 
పర్శన్. ఏమిటీ జీవితం? ఎందుకనీ జీవితం? ఏం సాధించేందుకు ఈ జీవితం? ఎవరు మాతర్ం ఏం సాధిసాత్రు? అసలు 
ఎటు వెళాత్రు మరణించినవారు? మంచి వెతకలేం మనం. వారిని వెతకలేం మనం. ఎకక్డని వెతుకుతాం?  వారు ఎటు 
వెళాత్రో కాలి గురుత్లుండవు. అయినా వాళుల్ ఎలా వెళాత్రు? శరీరం ఇకక్డే ఉంటుంది. శరీరంలోని ఆ చైతనయ్ం ఎటు 
వెళుత్ంది? ఏమైపోతుంది? 



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                 qe+ãsY 2021 
 

   2           MLjkõ½¥qP|-MLjkõ½¸$|û 

ఓ జానేవాలే హో సనేతో లౌట కె ఆనా 

యే ఘాట, తూ యే బాట కహీ భూల నజానా 

 
 

ఓ జానెవాలే అంటే వదలి వెళిల్పోతునన్వాడు. వీలయితే వెనకిక్ తిరిగిరా. ఈ పార్ంతం, ఈ దారులను 
మరచిపోవదుద్. 'బందినీ' సినిమాలో ఈ పాట ఓ గంభీరమైన సనిన్వేశంలో వసుత్ంది. నాయిక నాయకుడు 
పేర్మిచుకుంటారు. తవ్రలో వసాత్నని నాయకుడు వెళాత్డు. వెళిల్నవాడు రాడు. నాయిక గురించి ఊళోల్ వాళల్ంతా చెవులు 
కొరుకుక్ంటూంటారు. దాంతో ఆమె ఊరు వదిలి వెళుత్ంది. ఆమె ఊరు వదిలి వెళేల్ సందరభ్ంలో వసుత్ందీ పాట. 
మామూలు గేయ రచయితలు ఇలాంటి సందరభ్ంలో , 'నీ గమయ్ం అగమయ్గోచరం' అనో 'నీ భవిషయ్తుత్ పర్హేళిక' అనో, 
'నమిమ్ మోసపోయావమామ్' అనో, 'పేర్మ ముళల్ కిరీటం' అంటూ సందరోభ్చితంగా పాటను రచిసాత్రు. కానీ శైలేందర్ 
సామానయ్ గేయ రచయిత కాదు. పాటను సందరభ్ పరిధిలో ఒదిగిసూత్నే, భావానికి సారవ్జనీనతను ఆపాదిసాత్డు. సినీ 
సందరభ్ంలో చూసేత్ ఇలుల్వాకిలి అనిశిచ్తమైన భవిషయ్తుత్ వైపు పర్యాణిసుత్నన్ అమాయకురాలి గురించిన పాట 
అనిపిసుత్ంది. సినీ సందరభ్ పరిధి దాటి చూసేత్, ఈ పర్పంచం వదలి అందని, తెలియని లోకానికి వెళుత్నన్ సనిన్హితుడి 
గురించి ఆవేదనతో చేసుత్నన్ ఆకర్ందన అనిపిసుత్ంది. 
 

బచ పన కె తెరే మీత, తెరే సంగ కే సహారే 

ఢూంఢేంగె తుఝే గలీ గలీ, సబ యె గం కె మారే, 
పూఛేగి హర నిగాహ, కల తెరా ఠికానా. 

 
           బాలయ్ంలో నీతో ఆడుకునన్వారు, నీతో కలసి తిరిగినవారు నీకోసం అణువణువూ వెతుకుతునాన్రు. నువువ్ 
దూరమైన బాధ వారిని వేధిసోత్ంది. పర్తి నయనం, నువెవ్కక్డ అని అడుగుతుంది. ఇది ఊళోల్ వాళల్ గురించి సినీ 
సందరభ్ంలో. సనిన్హితుడిని కోలోప్యిన వాళళ్  హృదయవేదన సందరభ్ పరిధి దాటి. 
 

దే దే కె యె ఆవాజ కొయీ హర ఘడీ బులాయే 

ఫిర జాయె జో  ఉస పార కభీ లౌట కే న ఆయే 

హై భేద యె కైసా కొయి కుఛ తో బతానా! 
 
         నినున్ పర్తిక్షణం గొంతు విపిప్ పిలుసూత్ంటాం. ఆ వైపు వెళిల్నవారు తిరిగి వెనకిక్ రారని అందరూ అంటూంటారు. 
ఈ రహసయ్ం ఏమిటో ఎవరైనా కాసత్ వివరించండి. అదుభ్తం, ఎంతటి ఆవేదనకైనా కరిగించి వేయగల శకిత్వంతమైన 
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భావం. ఒక నిసస్హాయసిథ్తిలో ఇలాంటి పాటలు ఇచేచ్ సాంతవ్నను వరిణ్ంచలేము. వెలకటట్లేము. ముకేష సవ్రంలోని 
విషాదం గుండెలోతులోల్ంచి వేదన ఉబికి ఉబికి వచేచ్టుట్ చేసుత్ంది. ఎసీడ్ బరమ్న సందరోభ్చితమైన బాణీ, మనసుస్ లోతులోల్ 
సిథ్రపడి పర్తిధవ్నిసూత్ ఆవేదనను అణచివేసుత్ంది. అవును. ఆ వైపు వెళిల్న వారు ఎవవ్రూ తిరిగిరారు. ఎందుకని? మనం 
వాళల్ని వెతకలేము. ఎందుకంటే వారు వెళిల్న దారి తెలియదు. దారి చిహాన్లు కూడా ఉండవు. 
 

జానే హై వో కౌన నగరియా, ఆయె జాయే ఖత న ఖబరియా, 
ఆయే  జబ జబ ఉన కీ యాదే, ఆయే  హోఠోంపర  ఫరాయ్దే  

జాకే  ఫిర  న ఆనే వాలే, జానే చలీ జాతే  హై కహా? 

 
ఆ నగరం ఎలాంటిదో! అకక్డ నుండి ఎలాంటి వారత్లు రావు. ఉతత్రాలు రావు. కానీ అలా వెళిల్పోయిన వారి 

జాన్పకాలు వచిచ్నపుప్డలాల్ బాధతో మనసు పాడవుతుంది. పెదవులపై వేదనాభరితమైన పిలుపు నిలుసుత్ంది. అలా వెళిల్ 
తిరిగిరాని వాళుల్ ఎటు వెళిల్పోతారో? పదాలు, భావం చాలా సరళంగా సులభం అనిపిసాత్యి. కానీ ఆలోచిసుత్నన్ కొదీద్ 
భావం మనసులో ఇంకుతుంది. నిజమే కదా, వాలుల్ వెళేల్ది నగరం ఏమిటో? వెళిల్న వాళల్ నుంచి సమాచారం రాదు. 
వాళల్కు సంబంధించిన సమాచారమూ రాదు. అనుబంధాలు, ఆపాయ్యతలు, ఆశలు, నిరాశలు అనన్మాట కటుట్కుని ఏ 
తిరిగిరాని లోకాలకు వెళాత్రో కదా! 

యే బిరాహ్కీ రాత హై ఐసీ, జీ న మానే బాత హై ఐసీ 

కల ఉన కో దేఖా ముసాక్తే, చలేత్, ఫిరేత్, ఆతే జాతే 

ఐసె ఆనే జానే వాలే, జానే చలే జాతే హై కహా! 
అలా నినన్మొనన్టిదాకా మనతో నవువ్తూ, తుళుల్తూనన్ వారు కళుల్ మూసి తెరిచేలోగా తిరిగిరాని లోకాలకు 

మనలిన్ విడిచి వెళాల్రని నమమ్కం కుదరదు. నమేమ్ందుకు మనసుస్ ఇషట్పడదు. ఒపుప్కోదు. రాతిర్ళుల్ ఒంటరిగా ఉనన్పుప్డు 
వారితో మన అనుబంధం గురుత్కు వసుత్ంది. బాధ వెలుల్వవుతుంది. నినన్నేకదా నవువ్తూ చూశాం అతడిని. నవువ్తూ, 
తుళుల్తూ, వసూత్, పోతూ చూశాం. అలాంటివాడు ఎటు వెళిల్పోయాడు. అసలు ఎటు వెళాత్రు మరణించినవారు? 
'మరుజనమ్ ఉనన్దో లేదో, ఈ మమతలు అపుప్డు ఏమౌతాయో?' అనిపిసుత్ంది. నిజం, అసలు ఎందుకీ బాధలు, వేదనలు, 
పేర్మలు ఆరాటాలు, పోరాటాలు... క్షణంలో ఆవిరైపోయే జీవితంలో అనిపిసుత్ంది. 

మేరే బిఛడే జీవన సాథి సాథి  జైసే దీపక బాతి 

మాఝ  సే బిఛడ గయే తుం ఐసే, సావన కే జాతే  హి జైసే 

ఉడ కె బాదల కాలే కాలే, జానే చలే జాతేహై కహా? 
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జీవిత పర్యాణంలో వెంట ఉండేవారు, వతిత్- వెలుతురులా వెనన్ంటి ఉండేవారు హఠాతుత్గా వదిలి ఎటు 
వెళిల్పోతారు? నలల్టి మేఘాలు ఆకాశంలో ఎటో వెళిల్పోయేటుట్  ఎటు వెళిల్పోతారు? 

'పుషాప్ంజలి' సినిమాలో లకీష్కాంత పాయ్రేలాల సంగీత దరశ్కతవ్ంలో ఆనంద బకీష్ రాసిన ఈ పాటను ముకేష 
హృదయంతో పాడేడు. మనిషికి జీవితం ఒక పర్వల హిక  అయితే మరణం ఒక పర్హేళిక. తరచి చూసేత్ మనిషి ఆడే 
జీవితమనే నాటకం, సిర్క్పుట్ ఏమిటో తెలియకుండా ఆడే ఒక గుడిడ్ నాటకం అనిపిసుత్ంది. ఈ జీవిత పర్యాణం ఒక 
గుడిడ్వాడి పర్యాణం అనిపిసుత్ంది. 

యె జీవన సఫర ఏక అంథా సఫర హై 

బహేక  నా హై ముంకిన , భటక నేక డర హై 

సంభల తా నహీ దిల, కిసీ కె సంభాలే  

కహా జారహో హై తూ ఏయ  జానె వాలె 

 
 

'సీమ' సినిమాలో శైలేందర్ రాసిన పాట.   శంకర జై కిషన సంగీత దరశ్కతవ్ంలో రఫీ అతయ్దుభ్తంగా పాడాడు. 
ఈ జీవిత పర్యాణం ఒక గుడిడ్ పర్యాణం లాంటిది. దారి తపప్టం అనివారయ్ం. జారిపడటం అనివారయ్ం. ఎవరెంతగా 
నియంతిర్ంచాలని పర్యతిన్ంచినా హృదయం మాట వినదు. నియంతర్ణలోకి రాదు. పర్యాణిసూత్నే ఉంటుంది. 
ఎటు  పర్యాణం అనన్ది తెలియదు. 

నిజం . ఒకక్ క్షణం ముందు ఏమవుతుందో తెలియదు. ఒకక్ క్షణం తరువాత ఏమవుతుందో తెలియదు. ఎటు 
వెళుత్నాన్మో తెలియదు. మనం చేసుత్నన్ పనుల ఫలితం తెలియదు. పరిణామం తెలియదు. కానీ పర్యాణిసూత్నే ఉంటాం. 
ఎనిన్ ఆశలతో, ఊహలతో ఎపుప్డు అంతమౌతుందో తెలియని, గమయ్ం ఏమిటో తెలియని పర్యాణంలో సాగిపోతూనే 
ఉంటాం. 

జిందగీ కా సఫర, హై, యె  కైసా సఫర 

కోయి సంఝూ నహీ, కోయీ జానా నహీ 

హై యె కైసీ డగర, చలే పడే సబ  మగర 

కోయి సంఝా నహీ, కోయి జానా నహీ. 
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'ఇందీవర' రాసిన ఈ ఆలోచనాతమ్కమైన గేయం 'సఫర' సినిమాలోది. కళాయ్ణ జీ ఆనంద జీ సంగీత సృజనకు 
పార్ణం పోసిన సవ్రం కిషోర కుమార ది. అందరి మనసుస్లోల్ మెదిలే సందేహాలకీ అందమైన గీతం రూపం ఇది. ఈ జీవిత 
పర్యాణం ఎంతో విచితర్మైనది. ఎవరికీ అరధ్ం కాదు. ఎవరికీ తెలియదు. కానీ ఈ బాటలో అందరం నడుసూత్నే ఉనాన్ం. 
ఎవరికీ అవగాహన లేదు. ఎవరికీ దీని గురించిన జాఞ్నం లేదు. 

'సఫర' సినిమాలో నాయకుడికి తనకు 'కేనస్ర' అని తెలుసు. తవ్రలో పోతాడనీ తెలుసు. ఆ నిరాశా 
నిసప్ృహలోల్ంచి వెలువడిన పర్శన్లివి. 

జిందగీ కో బహుత పాయ్ర హం నే దియా 

మౌత సే భీ మొహబబ్త నిభాయేంగె హం 

రోతె రోతే జమానే మె ఆయే మగర, 
హసై హసేత్ జమానే సె జాయేంగె హం  

జాయేంగే పర కిధర, హై కిసే యే ఖబర 

కోయి సం జా నహీ, కోయి జానా నహీ. 
 
       జీవితానిన్ ఎలా పేర్మించామో, మరణానిన్ కూడా అలాగే సీవ్కరించాలి. మరణానిన్ చూసి భయపడకూడదు. అది 
అనివారయ్ం. మరణం సతయ్ం. జీవితం మిధయ్ అంటుంది తతత్వ్ం. ఈ పర్పంచంలోకి ఏడుసూత్ వసాత్ం. నవువ్తూ పోవాలి. 
'తాకి హసేత్ హువే నిక లె దం' నవువ్తూ పార్ణాలు విడవాలని కోరిక అంటాడు భరత వాయ్స 'ఏయే మాలిక తెరె బందే 
హం' పాటలో. అయితే, ఎటు వెళాత్ం? ఈ విషయం ఎవరికీ తెలియదు. ఎవరికీ అరధ్ం కాదు. 

ఐసే జీవన భి హై, జో జియే హీ నహీ 

జిన కో జీనేసే పహెలే హి మౌత ఆ గయీ 

ఫూల ఐసే భి హై జో ఖిలే హీ నహీ 

జిన కో ఖిల నే సే పహెలే ఫిజా ఖా గయీ 

హై పరేషాన నజర, థక గయే చారాగర 

కోయి సంఝా నహీ, కోయి జానా నహీ 

ఈ పర్పంచం ఎంతో చితర్మైనది. కొనిన్ జీవితాలు జీవించటం ఆరంభించే ముందే అంతం అయిపోతాయి. కొనిన్ 
పూలు పూసేముందే నశిసాత్యి. పర్తి ఒకక్రి కళళ్లోల్ అయోమయం, ఆందోళణలు కనిపిసుత్నాన్యి. వైదుయ్డు, చికితస్కుడు 
కూడా అలసిపోయాడు. అదే చికితస్ చేసేత్ ఒకరు బర్తుకుతారు. మరొకరు పార్ణాలు కోలోప్తారు. ఎవరికెలా 



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                 qe+ãsY 2021 
 

   6           MLjkõ½¥qP|-MLjkõ½¸$|û 

నయమయిందో, ఇంకొకరికి ఎందుకు నయం కాలేదో ఎవరూ చెపప్లేరు. కానీ, పర్తివారూ వెళిళ్పోతారు. 
అకక్డెవరునాన్రో తెలియదు కానీ ఎవరి మాటా వినకుండా, వొదద్నాన్ ఆగకుండా, ఇంకాసేపుండమనాన్ పటిట్ంచుకోకుండా, 
ఏదో పొందేటుట్ ఆ వైపు పరుగెతుత్తారు.  

వహా కౌన హై తెరా ముసాఫిర, జాయేగా కహా? 

దం లేలే ఘడీ భర, యే ఛాయా పాయేగా కహా! 
సినీ సందరభ్ పరిధిలో వొదుగుతూ పాటలోని భావాలకు సారవ్జనీనతను ఆపాదించటం శైలేందర్కు వెనన్తో 

పెటిట్న విదయ్. 'గైడ' సినిమాలో ఎసీడ్ బరమ్న సీవ్య సంగీత దరశ్కతవ్ంలో పాడిన ఈ పాటను శైలేందర్ ఒక తాతిత్వ్క గేయం 
సాథ్యిలో రచించాడు. జైలు నుంచి విడుదలయి వచిచ్న వాడు తన పాత జీవితం వైపు వెళాల్లా, తెలియని కొతత్ జీవితం 
వైపు నడవాలా అనన్ సందిగధ్ంలో ఉనన్పుప్డు నేపథయ్ంలో వసుత్ందీ పాట. అకక్డ ఎవరునాన్రు? ఎటు వెళాత్వు? ఇకక్డ ఈ 
నీడలో విశార్ంతి తీసుకో, మళీల్ ఈ నీడ నీకు ఎకక్డ దొరుకుతుంది? తరచి చూసేత్ అనంతమైన భావాలు 
ముసురుకుంటాయి.  

కహతే  హై జాఞ్నీ, దునియా హై ఫానీ 

పానీ పె లిఖీ  లిఖాయీ 

హై సబ   కి దేఖీ , హై సబ  కి జానీ 

హాథ కిసీకే న ఆయీ 

కుఛ తేరా న మేరా 

ముసాఫిర జాయేగా కహా! 
 
        అదుభ్తం. జాఞ్నులు ఈ పర్పంచం  మిధయ్ అంటారు. నీటిపై రాతలు అంటారు. అందరూ చూశారు. అందరికీ 
తెలుసు. కానీ ఎవరికీ ఏమీ తెలియదు. ఈ పర్పంచం ఎవరి నియంతర్ణకూ లొంగదు. ఇందులో ఏదీ నీదికాదు. నాది 
కాదు. ఎకక్డికి వెళాత్వు. ఇకక్డ నీడలో సేద తీరు. అతి గొపప్ జీవిత సతాయ్నిన్ అతి సరళంగా, సుందరంగా, అందరికీ 
అరధ్మయేయ్ రీతిలో వయ్కత్పరచాడు శైలేందర్. కానీ ఇలాంటి ఎందుకో, ఏమిటో తెలియని పర్పంచంలో, ఎందుకో, ఏమిటో 
తెలియకుండా జీవిసూత్, ఎటు వెళాత్మో, ఏం సాధిసుత్నాన్మో అరధ్ంకాకుండా పర్యాణిసూత్నన్ వారికి ఇలాంటి పర్శన్ల 
పాటలు సాంతవ్ననిసాత్యి. జీవితం పటల్ ఆశను కలిగిసాత్యి. దురభ్ర విషాదంలోనూ ఆనందానిన్ అనుభవించగల 
శకిత్నిసాత్యి. 
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జగమే మాయ,  బర్తుకే మాయ 

వేదాలలో సార మింతేనయా 

 
            అని 'దేవదాసు 'అనన్పుప్డు విషాదంతో కలగలసిన ఆనంద భావన మనసులో మెరుసుత్ంది. 

 
                                               కలిమి లేములు కషట్ సుఖాలు 

కావడిలో కుండలనీ భయమేలోయి 

బాధే సౌఖయ్మనే భావన రానీవోయి 

ఆ యెరుకే నిశచ్లానందమోయ, బర్హామ్నందమోయ. 
ఎందుకు జనిమ్ంచామో తెలియదు. జనిమ్ంచాం. ఇక సంసారంలో కషాట్లని 

భయపడాలిస్న పనిలేదు. సంసారమనే కావడిని భుజానికి ఎతుత్కునన్ తరువాత దానోల్ని కుండల బరువు గురించి 
ఆలోచించాలిస్న పనిలేదు. బాధే సౌఖయ్మనుకుంటే ఇక అంతా ఆనందమే. మన సినీ కవులు అతి గొపప్ భావనలను తమ 
గీతాలలో పొందు పరచి అందించారు. వాటిని విని అరధ్ం చేసుకుంటే కలిగే ఆనందానికి తిరుగులేదు. మన మనసుస్లోల్ని 
పర్శన్లను వారు అడిగి మన సందేహాలకు సమాధానాలిచాచ్రు. 

దునియా బనానే వాలే కాయ్ తేరె మన మే సమాయీ 

కాహె తూ దునియా బనాయీ.. 
'హసర్జ జైపురి ' 'తీసీర్  కసం'  సినిమా కోసం రాసిన ఈ పాటను శంకర జై కిషన అదుభ్తమైన పాటగా ముకేష 

సవ్రంలో రూపొందించారు. ఈ పర్పంచానిన్ సృజించిన వాడినీ పర్శిన్సుత్నాన్డు. ఎందుకీ పర్పంచానిన్, ఏమాలోచించి 
సృజించావు?' అని. అయితే శైలేందర్ 'బంద నీ' సినిమాలో ఒక పేర్మగీతానిన్ సందరభ్ పరిధిలో ఒదిగిసూత్ సారవ్జనతను 
ఆపాదించి మురిపిసాత్డు. 

మెరె సాజక హై ఉస పార, మై మన మార, తూ ఇస పార  

ఓ మెరె మాఝీ  అబ కే బార , లేచలో  పార, లేచలో పార 

మెరె సాజన హై ఉస పార. 
నాయకుడు పడవలో వెళిల్పోవాలి. నాయిక అతనితో వెళాల్లో, వదోద్ నిరణ్యించుకోవాలి. అపుప్డీ భటియాలీ 

(పడవవారు పాడే పాట) రీతిలో ఎసీడ్ బరమ్న సీవ్య సంగీత దరశ్కతవ్ంలో పాడాత్డు. నా పిర్యుడు ఆ వైపు ఉనాన్డు. ఈ 
వైపు మనసుస్ను చంపుకుని నేనునాన్ను. ఓ నావికుడా ఈసారి ననున్ ఆ వైపు తీసుకువెళుల్. ఇదీ పాట. తతవ్ం పర్కారం 
మనమంతా విశావ్తమ్లో భాగం. మన పేర్మ భగవంతుడిపై పేర్మ. మనిషికి పిర్యుడు భగవంతుడు. భగవంతుడు ఆ వైపు 
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ఉనాన్డు. మనమంతా ఈ వైపు ఉనాన్ం. అదీ మన బాధ. ఆ వైపు వెళిల్ పిర్యుడితో కలవాలి. ఇదీ ఆకాంక్ష. ఇదీ మరణం. 
మరణం అంటే పిర్యుడితో సమాగం. 

జిందగీ తో బేవఫా హై, ఏక దిన ఠుక రాయెగీ 

మౌత మహబూబాహై,  అపేన్ సాథ లేకర జాయెగీ.. 
 
          'అంజాన' రాసిన ఈ పరమాదుభ్తమైన గీతం 'ముఖదద్ర కా సికిందర' అనే సినిమాలో కళాయ్ణ జీ ఆనంద జీ సంగీత 
దరశ్కతవ్ంలో  కిషోర కుమార పాడిన 'రోతే హువే ఆత హై సబ'  పాటలోని ఓ చరణంలోని పాదాలు. జీవితం మోసగతెత్. 
మనలిన్ కాదని వదిలి వెళిల్పోతుంది. మృతుయ్వు మన పేర్యసి. వెంట తీసుకువెళుత్ంది. వింటూంటేనే ఆనందంతో కూడిన 
సాంతవ్ననిచేచ్ భావం. ఇలాంటి అతయ్దుభ్తమైన భావాలతో నితయ్ జీవితంలోని సందేహాల లోంచి ఆనందకరమైన 
భావనలను మన సినీగేయ రచయితలు పిండి మనకు అందించారు. జీవితమంటే ఏమిటనన్ పర్శన్ ఉదయించినపుప్డు, 
మన సనిన్హితుల హఠానమ్రణం నిరాశను, నిరేవ్దానిన్ రగిలించినపుప్డు ఇలాంటి పాటలు సాంతవ్న నిసాత్యి. 
సేన్హితులకనాన్ అధికంగా ఓదారుసాత్యి. సనిన్హితులకనాన్ సనిన్హితంగా ధైరాయ్నిన్సాత్యి. అయితే ఈ పాటలనిన్టి 
భావాలనూ తనలో పొదుగుకుని ఎలాంటి ఓదారుప్, అనునయాలు, బుజజ్గించుడు లేకుండా సతాయ్నిన్ కుండబదద్లు 
కొటిట్నటుట్ సూటిగా చెపూత్, భగవదీగ్త సారానిన్ సూఫ్రిత్వంతంగా, జాఞ్నం పర్సాదించేటుట్ పర్దరిశ్సుత్ందీ శీర్కృషాణ్వతారంలోని 
సముదార్ల రాఘవాచారయ్ రచన.. ఘంటసాల సవ్రం హృదయానిన్ సప్ందింపచేసి, భగవంతుడే మనకోసం ఈ దివయ్ 
జాఞ్నానిన్ మనమీద పేర్మతో, అపార కరుణ రససృషిట్ కురిపించినటుట్  అందిసుత్నాన్డనన్ భావన కలిగిసుత్ంది. 

తనువుతో కలుగు బాంధవయ్ములెలల్ 
తనువుతో నశియించి ధరణిలో కలియున 

తనువనితయ్ముమ్, నితయ్ముమ్  ఆతమ్యొకటే 

చిరిగి జీరణ్ములైన చేలముల  వదలి 

కొతత్ వలువలు గటుట్ కొనన్టిట్ రీతి 

కరామ్ను  గతికి ఒకక్ కాయముమ్ వదలి 

వేరొకక్ తనువు పర్వేశించునాతమ్. 
 

 
ఆతమ్కు ఆదియూ, అంతముమ్లేదు. 
అది గాలికెండదు, అముమ్తో తెగదు, 
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నీట నానదు, అగిన్ నీరైపోదు 

కరుణా విషాదాల కలగించునటిట్ 
అహమును, మమకారమావలనెటిట్ 
మోహముమ్  వీడి, పర్బుదుద్డవగుమా  
 

        అంటే, మనం శరీరం అదృశయ్ం అయిందని బాధపడుతునాన్ం కానీ శరీరంలోని చైతనయ్ం ఎటూ పోలేదు, ఈ 
రూపం నుంచి మరో రూపంలోకి మారుతునన్దంతే. నీరు గడడ్ కటి మంచు అయి, కరిగి నీరై, ఆవిరై మేఘమై, మళీల్ జలం 
రూపంలో భూమిని చేరినటుట్ రూపాలు రతాయి కానీ చైతనయ్ం ఒకక్టే. ఇది అరధ్ం చేసుకుంటే ఎంతో హాయి కలుగుతుంది. 
నశవ్రమైన శరీరంలో ఒదిగిన శాశవ్తతవ్ం గర్హింపుకు వసుత్ంది. శకిత్ నితయ్తవ్ సూతర్ం పర్కారం కూడా, శకిత్ ఒక రూపం 
నుంచి మరో రూపానికి మారుతుంది. అంతే తపప్ శకిత్ అదృశయ్మైపోవటం, తగగ్టం, పెరగటం అంటూలేదు. అది 
భర్మ.  శకిత్, వెలుగు రూపం ధరించవచుచ్. శబద్ రూపం ధరించవచుచ్. వేగం రూపంగా మారవచుచ్. ఇలా, చైతనయ్ం  ఒక 
రూపం నుంచి మరో రూపానికి మారుతుంది. కాబటిట్ ఈ పర్పంచంలోని పర్తి రూపమూ మనవారే అనుకోవాలి. ఎవరు ఏ 
రూపంలో వునాన్రో తెలియదు.కాబటిట్ అందరినీ గౌరవించాలి. అందరినీ పేర్మించాలి. పర్తి జీవి ఈ చైతనయ్ సవ్రూపమే 
కాబటిట్ పర్తి జీవినీ గౌరవించాలి. పర్తి జీవినీ పేర్మించాలి. కణం కణంలో భగవంతుడిని చూడటం అంటే ఇదే. 
భగవంతుడే చైతనయ్ం. కాబటిట్ ఈ రూపంలో కనపడకుండా పోయిన చైతనయ్ం ఏదో మరో రూపంలోకి మారిపోతుంది. ఈ 
భావన అశాశవ్తుడనుకునిన్ జీవికి శాశవ్తతావ్నిన్ ఆపాదిసుత్ంది. మనసుకు సాంతవ్ననిసుత్ంది. జీవితానిన్ అరధ్వంతం 
చేయటమేకాదు, జీవించటానికి పేర్రణనిసుత్ంది. ఆనందంగా, ఎలాంటి బాధలు, భయాలు లేకుండా జీవించే 
ఆలోచననిసుత్ంది. అందుకే చివరలో అహుమ్ను, మమకారమావలనెటిట్ మోహముమ్ వీడి 
పర్బుదుధ్డవగుమా..అనాన్డు....పర్బుదుధ్డవటం అంటే విజాఞ్నవంతుడవటం.  నితయ్ం ఒకరూపమున్ంచి మరో రూపానికి 
మారితూండే చైతనయ్ సవ్రూపానిన్ గర్హించటం. 

ఇక విషాదం ఏముంది? నిరాశ ఏముంది? విజాఞ్నం ఆనందం. ఎలాంటి సందేహం లేదు. ఎలాంటి మోహం 
లేదు. అహం లేదు. జీవితం ఏమిసేత్ దానిన్ భగవత పర్సాదంగా సీవ్కరించటం, సంతోషంగా, ఆనందంగా జీవించి 
వీలయినంతలో హాయిగా బర్తకటమే ఈ పర్యాణపు అరధ్ం. 

ఎక దిన బిక జాయేగా మాఠీకే మోల 

జగమే రహెజాయేంగే పాయ్రే తేరే బోల 

దూజేకే హోఠోంకో   దేకర అపాన్ గీత 
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కోయీ నిషానీ ఛోడ ఫిర దునియా సే దౌడ. 
 

          పర్తి ఒకక్రికీ తెలుసు ఏదో ఒకరోజు అనీన్ వదిలి పెటిట్పోవాలని. మనం పోయిన తరువాత మన జాఞ్పకాలే 
మిగులుతాయని తెలుసు.  కాబటిట్ ఉనన్ంతలో అందమైన జాఞ్పకాలు మనగురుత్గా మిగిలిచ్, పిలుపు వచిచ్నపుప్డు 
పరుగెతత్టమే. కొందరు ముందు, కొందరు వెనక. కొందరు తవ్రగా, కొందరు ఆలసయ్ంగా. అంతే… కానీ, అందరూ 
వెళళ్క తపప్దు.  

దునియా ఏక అజాయబ ఖానా, లేకిన ఫిర భీ ఫానీ 

ఇదోక పేర్మ గీతం.  అసీల్ నకీల్ సినిమాలో రఫీ సవ్రంలో శంకర జైకిషన సవ్రబదధ్ంచేసిన హసర్త జైపురి గీతం. ఈ 
పర్పంచం ఒక వింతల పర్దరశ్నల శాల లాంటిది. కానీ అంతా  మోసం. క్షణంలో మాయమైపోతుంది. అలాంటి 
పర్పంచంలో దేనిపైన మోహం? దేనికోసం దుఖం ?     

పల దో పల కా సాథ హమారా 

పల దో పల కా యారానే హై 

ఇస మంజిల పర ఇలేన్వాలే 

ఉస మంజిల పర ఖోజానే హై 

మన సేన్హము, సంబంధము కొదిద్ క్షణాలదే. ఈరోజు కలసినవారు రేపు విడిపోవాలిస్నవారే. ఇది చేదు జీవిత 
సతయ్ం. దీనిన్ అరధ్ంచేసుకోవాలి....దీనోల్ ఎలాంటి చాయిస లేదు. మన జీవితం క్షణకాలమే. మన సేన్హాలు, బంధుతావ్లు 
క్షణకాలమే. క్షణంలోగా రూపు మారిపోతుంది. అపుప్డూ క్షణకాలమే. ఈ క్షణాలు ఇలా వసూత్ంటాయి. పోతూంటాయి. 
రూపు మారుతుంది. పేరు మారుతుంది. కానీ అనంత చైతనయ్ం అలా పర్హిసూత్నే ఉంటుంది. అలా పర్వహిసూత్, ఏదో ఓ 
రోజు తీరానికి ఆ వైపున ఉనన్ పిర్యుడిలో కలిసిపోతుంది. 

 
                             యే జీవన హై ఇస జీవన కా 

యహీ హై యహీ హై రంగ రూప 

ధోడే గం హై, టోఢీ ఖుషియా 

యహీ హై  యహీహై ఛావ ధూప! 
ఇదే జీవితం. ఇదే దీని రంగు. ఇదే దీని రూపు. కాసత్ సంతోషం, కాసత్ విషాదం. ఇదే ఈ జీవితం.... 
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