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వో దేఖేతో ఉనకీ ఇనాయత
న దేఖేతో రోనా కాయ్?
జో దిల గైరక హో, ఉసకా
ఖోనా కాయ్ ఔర పానా కాయ్?
సృజనాతమ్క కవులు, రచయితలు ఇందర్జాలికుల కనాన్ ఏమీ తకుక్వ కారు. అక్షరాలతో, పదాలు ఏరాప్టు చేసి, ఆ
పదాలతో ఎనెన్నిన్ విభినన్మైన అరాధ్లు, భావాలు కలిగేటుట్ చేసాత్రంటే, నిజంగా వారిని మించిన మాయగాళుల్ మరొకరు
లేరనిపిసుత్ంది. సినిమా పర్ధానంగా దృశయ్ మాధయ్మం. దృశాయ్ల దావ్రా పేర్క్షకుల మనసుస్లలో భావాలు, ఊహలు,
ఆలోచనలు కలిగిసుత్ంది సినిమా. దృశాయ్లకు సంగీతం తోడయితే కనబడే దృశయ్ం కలిగించే అనుభూతి తీవర్త
పెరుగుతుంది. సినిమాలో పాటలు కనబడే దృశయ్ పర్భావానిన్ ఇనుమడింప చేయటమే కాదు సినిమాను, నటీనటులను
పేర్క్షకుల మనసుస్లలో చిరంజీవులుగా నిలుపుతాయి. ఎలాగయితే సినిమాలో ఒక దృశయ్ం పండాలంటే సిర్క్పుట్ సరిగాగ్
ఉండాలి, నటన సరిగాగ్ ఉండాలి, నేపథయ్ంలో కనిపించే దృశాయ్లు, వినిపించే సంగీతం వంటివనీన్ సరిగాగ్ అమరాలో,
ఒకపాట సరిగాగ్ పండాలంటే కూడా అలాగే, బాణీ కుదరాలి. బాణీలో పదాలు ఒదగాలి. పదాలు సరైన భావం పలకాలి,
గాయనీ గాయకులు పాటను అరధ్ం చేసుకుని అనుభవిసూత్ భావాలకు జీవం పోయాలి, ఆపై తెరపై కనబడే దృశయ్ం పాట
పర్భావానిన్ పెంచేటుట్ండాలి. లేకపోతే, బయట వింటునన్ంత సేపూ 'అదుభ్తం' అనిపించిన పాట, సినిమాలో తేలిపోతుంది.
ఇకక్డే సినీగేయ రచయితల పర్తిభ పర్సుఫ్టమౌతుంది. సినిమాలో హాసయ్ సందరభ్ం సినిమాలో చూసుత్నన్ంత సేపూ హాసయ్ం
పండుతుంది. అదే పాట దృశయ్ం లేకుండా, దృశాయ్నిన్ గురుత్ తెచుచ్కోకుండా వింటే జీవిత సతాయ్లను అలతి పదాలతో అతి
సులువుగా చెపేప్ గొపప్ పర్భోదాతమ్క గీతం అనిపిసుత్ంది. అంటే సందరభ్ పరిధిలో ఒదుగుతూ మామూలుగా
హాసయ్గీతంలా అనిపించే పాటలో కూడా గొపప్ జీవిత సతాయ్లు పొందు పరచి సమాజానికి ఆరోగయ్కరమైన హాసయ్ం ఇసూత్

øöeTT~

www.koumudi.net

@|æÁ˝Ÿ 2022

2

MLjkõ½¥qP|-MLjkõ½¸$|û

కూడా ఆలోచనలు కలిగిసూత్ మారగ్దరశ్నం చేసే బాధయ్తను సినీ గేయరచయితలు అతయ్దుభ్తంగా నిరవ్హించారనన్మాట.
ఇందుకు చకక్ని ఉదాహరణ 'ఫంటూష' సినిమాలో సాహిర లూధియానీవ్ రాయగా ఎసీడ్ బరమ్న సంగీత దరశ్కతవ్ంలో
కిషోర కుమార, ఆశాభోంసేల్లు అతయ్దుభ్తంగా పాడిన పాట 'వో దేఖేతో ఉనకీ ఇనాయత '
'ఫంటూష' అనన్ పదం ఒక విశేషణం. పకిష్లాగా సేవ్చఛ్గా జీవించేవాడు . మరుక్షణం ఏమవుతుందో రేపెలాగ?
అనన్ ఆలోచనలు లేకుండా జీవితానిన్ ఏ క్షణానికి ఆ క్షణంగా అతయ్ంత ఆనందంగా, ఎలాంటి చీకూ చింతా లేకుండా
గడిపేవాడిని 'ఫాంటూష' అంటారు. 1956లో విడుదలయిన ఈ సినిమాలో దేవఆనంద హీరో. దరశ్కతవ్ం వహించింది
దేవ ఆనంద పెదద్నన్యయ్ చేతన ఆనంద. ఇది దేవానంద సవ్ంత నిరామ్ణ సంసథ్ నవకేతన నిరిమ్ంచిన చితర్ం.
దేవ ఆనంద తనదంటూ పర్తేయ్క సైట్లను ఏరాప్టు చేసుకునేందుకు సోదరులతో కలిసి నవకేతన నిరామ్ణసంసథ్ను
సాథ్పించాడు. చేతన ఆనంద దరశ్కుడు. దేవ ఆనంద హీరో. విజయ ఆనంద సిర్క్పుట్ రచయిత.. తరువాత దరశ్కుడిగా
ఎదిగాడు. నవకేతన సంసథ్ దావ్రా తన ఇమేజిని సిథ్ర పరచుకునేందుకు దేవ ఆనంద పర్యతిన్ంచాడు. చేతన ఆనంద
సీరియస సినిమా దరశ్కుడు. ఆయన పర్యోగాలు చేసూత్, అరధ్వంతమైన సినిమా రూపొందించాలని తపన పడతాడు.
మెలో డార్మాకు పార్ధానయ్ం ఇవవ్డు. కానీ దేవ ఆనంద ఇమేజీవేరు. దాంతో వీరిదద్రి నడుమ అభిపార్య భేదాలు వచిచ్
చేతన ఆనంద. నవకేతనని వదిలి పెటాట్డు. ఆ తరువాత ఆ సాథ్నానిన్ విజయ ఆనంద (గోలీడ్ ఆనంద) భరీత్ చేశాడు.
నవకేతన సంసథ్కు చేతన ఆనంద దరశ్కతవ్ం వహించిన చివరి సినిమా 'ఫంటూష '
'ఫంటూష' కథ గమమ్తత్యినది. మన కమరిష్యల సినిమాలలో ఇలాంటి సినిమాను ఊహించటం కషట్ం. ఒక
హీరో ఇలాంటి పాతర్ను పోషించటం కూడా కషట్ం. తన కెరీరులో దేవ ఆనంద తన నటన సైట్లును పర్దరిశ్సూత్నే అనేక
విభినన్మైన పాతర్లు పోషించాడు. వాటిలోల్ 'ఫంటూష ' ఒకటి.
హీరో సినిమా ఆరంభంలోనే పిచాచ్సప్తిర్నుంచి విడుదలవుతాడు. అనేక మోసాలకు గురవుతాడు. చివరికి
ఆతమ్హతయ్ చేసుకోబోతూంటే, ఓ ధనవంతుడు అతని జీవిత భీమా చేసి నెల తరువాత ఆతమ్హతయ్ చేసుకోమంటాడు.
అకక్డి నుంచి అసలు సినిమా ఆరంభమవుతుంది. హీరో పిచిచ్వాడు కాబటిట్ హాసాయ్నికి బోలెడంత అవకాశం ఉంటుంది.
సినిమా ఆరంభంలోనే తన టోపీ గురించి 'ఏయ మేరె టోపీ పలట కె ఆ' అంటూ ఓ పాట ఉంటుంది.
'దేనేవాలె జబ భి దేతా' అని హాసయ్గీతం ఉంటుంది. నవకేతన సినిమాలోల్ సంగీత దరశ్కుడు ఎసీడ్ బరమ్న. ఎసీడ్
బరమ్నతో గొడపడి ఆయనకు పాటలు రాయకూడదని నిశచ్యించుకునే వరకూ నవకేతన సినిమాలోల్ పాటలు రాసింది
సాహిర లూధియానీవ్. నవకేతనలో ఎసీడ్ బరమ్న, సాహిరలు కలసి పనిచేసిన చివరి సినిమా ఫంటూష. దీని తరువాత హం
దోనో సినిమాకు సాహిర పాటలు రాశాడు. ఆ సినిమా సంగీత దరశ్కుడు జయదేవ.
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పర్ధానంగా 'ఫంటూష' హాసయ్ సినిమా అయినా అంతరీల్నంగా సమాజంలోఉనన్ సావ్రాధ్నిన్, మోసానిన్, కుటర్లను
పర్దరిశ్సుత్ంది. ఈ సినిమాలో నాయికా నాయకుల నడుమ పేర్మ చిగురిసుత్ంది. కానీ ఆమె తండిర్ మరో వయ్కిత్నిచిచ్
వివాహం చేయాలనుకుంటాడు. అతను కవి. ముగుగ్రూ బోటులో షికారుకు వెళాత్రు. అకక్డ కవి నాయికపై కవిత చెపితే,
అతడిని హేళన చేసూత్ నాయికా నాయికలు ఈ పాట పాడతారు.
ఆంఖ చుపాకర బైఠ నె వాలి, ఆంఖ ఉఠాకే దేఖ జరా
హం భీ తొ తేరే చాహనే వాలే, తీర చలాకే దేఖ జరా
ఇదీ నాయక గురించి ఆమెని పెళిల్ చేసుకోవాలనుకునే కవి చెపిప్న కవిత. కళుల్ వాలిచ్ కూరుచ్నన్దానా, కళెల్తిత్ ఇటు
చూడు. నినున్ పేర్మిసుత్నన్వాడను నేను, కనుల బాణాలు విసిరి చూడు అంటునాన్డు. చకక్ని కవిత. ఎలాంటి హాసయ్ం లేదు.
పైగా నిజాయితీ ఉంది. ఆమె కళెల్తిత్ అతని వైపు చూసేత్ గుండెలోకి సూటిగా బాణాలు దూసుకుపోతాయనన్మాట. ఈ
చకక్ని కవితను అపహాసయ్ం చేసూత్ కిషోర కుమార పర్తిగా ఓ తవికలాంటి కవిత చెపాత్డు.
బందర జైసి సూరత తేరీ, మురేగ్ జైసీ టాంగే హై
అరే వో కాయ్ దేఖే , తూభీ, ఖుదకో ఆయినా లాకర దేఖ జరా
కోతిలాంటి ముఖం. కోడిలాంటి కాళుల్ నీవి. ఆమె నినున్ ఏం చూసుత్ంది, నినున్ నువేవ్ అదద్ంలో సరిగాగ్ చూసుకో..
అంటూ కిషోర కుమార తన మధురమైన సవ్రంలో ఆలాపన చేసి పాట అందుకుంటాడు.
గాయకుడు అవావ్లని సినీరంగంలో పర్వేశించాడు కిషోర కుమార. కానీ నటుడయితే డబుబ్లు ఎకుక్వ
లభిసాత్యని అయిషట్ంగా నటించాడు. అతని అయిషట్మైన ఈ నటన గొపప్ హాసయ్ంగా పరిగణనకు గురయింది. దాంతో
బిజీ నటుడయాయ్డు. కానీ పాట పాడాలనన్ కోరికను వదులుకోలేకపోయాడు. తన పాటలు తాను పాడుకునాన్డు.తన
పార్ణ సేన్హితుడయిన దేవ ఆనంద పాటలు పాడాడు. దేవ ఆనంద పాటలు మరీ పర్తేయ్కంగా పాడాడు కిషోర కుమార.
దేవ ఆనంద మాటాల్డే విధానానిన్ అనుకరిసూత్ దేవ ఆనంద మాటలోల్ ఉండే ధవ్నిని అనుకరిసూత్, కాసత్ అలల్రిగా పాడతాడు.
దాంతో దేవ ఆనందకు సరిగాగ్ సరిపోతుంది. దేవ ఆనంద సవ్యంగా పాట పాడాడనన్ భర్మను కలిగిసాత్డు కిషోర
కుమార. అలా దేవ సవ్యంగా పాడేడనన్ భర్మను కలిగించే కిషోర కుమార పాటలోల్ ఇదొకటి.
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సాహిర లూధీయానీవ్ రాజీపడని గేయ రచయిత. ఆయనకు సినిమా సిర్క్పుట్ నచాచ్లి. సినిమా పూరిత్గా
వాయ్పారపరమైన సినిమా కాకూడదు. సినిమాలో ఏదో ఓ సందేశం ఉండాలి. సామాజిక సప్ృహ ఉండాలి. హీరో
హీరోయినుల్ నచాచ్లి. నిరామ్తలు, దరశ్కులు నచాచ్లి. ముఖయ్ంగా సంగీత దరశ్కుడు నచాచ్లి. సాహిరకు దేవ మంచి
సేన్హితుడు. ఎసీడ్ బరమ్నతో చకక్టి దోసీత్. చేతన ఆనంద అంటే గౌరవం. నవకేతన సాహిర కు పిర్యమైన బాయ్నర. దాంతో
పాటలు విజృంభించి రాశాడు. అయితే, కొనేన్ళల్ తరువాత ఎసీడ్ బరమ్నతో విభేదించటంతో సాహిర నవకేతనకు
దూరమయాయ్డు. అది వేరే కథ.
సాహిర గొపప్తనం మామూలు పేర్మ పాటలోల్ కూడా, చిలిపి సందరాభ్లలో కూడా తన సిదాద్ంతాలను,
వయ్కిత్తావ్నిన్, జీవిత సతాయ్లను పొందుపరిచి మెపిప్ంచటం. పాట ఆరంభంలో వచేచ్ కవితలు గమమ్తత్యినవి. నాయకకు
ఇషట్ంలేని వయ్కిత్ చకక్టి భావాతమ్కమైన పేర్మ కవిత చెపాప్డు. దానికి పర్తిగా వెకిక్రిసూత్నన్ కవితను రాసింది సాహిర. కానీ
పాట దగగ్రకు వచేచ్సరికి సాహిర కవిత వెకిక్రింత పొలిమేరలోల్ విహరిసూత్ జీవిత సతాయ్నిన్ బోధిసుత్ంది.
వో దేఖేతో ఉనకీ ఇకాయత, న దేఖేతో రోనా కాయ్?
'కళుల్ తిపుప్కునన్ అమామ్యీ నా వైపు కళెల్తిత్ చూడు' అనన్ కవితను, కవి ఓ అమామ్యిని తనవైపు చూడమని
బర్తిమిలాడుతునాన్డని భావిసూత్ హీరో వెకిక్రిసుత్నాన్డు. హీరోకి తెలుసు నాయిక తనని ఇషట్పడుతోందని. అందుకని
కిషోరకుమార సవ్రంలో కాసత్ వెకిక్రింత, కాసత్ బుజజ్గింపు జోడించి వయ్ంగయ్ంగా పర్భోదిసుత్నన్టు పాడతాడు. దేవ ఆనంద
కూడా వంకర చూపులతో, వింతనవువ్తో, చులకనగా చూసూత్, తెలివిలేని పిలల్వాడికి బోధిసుత్నన్టుట్ నటిసాత్డు. గొపప్ సతయ్ం
చకక్గా చెపాత్డు.
ఆమె నీ వైపు చూడటం ఆమె కృప. ఆమె నీ వైపు చూడకపోతే ఏడవటం అనవసరం.
పేర్మలో పిర్యుడు పేర్యసి తనవైపు చూడాలని తపిసాత్డు. ఆమె కళుల్ తనమీద పడితే పులకరించి పరవశిసాత్డు.
ఆమె కడగంటి చూపులే తన పార్ణం నిలిపేవని భావిసాత్డు. ఆమె తనవైపు చూడకపోతే తనజీవితం వయ్రధ్ం అని భావిసాత్డు.
'తెరి ఎక నిగాహకి బాత హై మెరి జిందగీ క సవాల హై '
'నీకు

ఒక

చూపు

మాతర్మే.

అది

నాకు

జీవనమ్రణ

సమసయ్

'

అంటాడో

తీవర్

పేర్మికుడు.

యే ఉఠే సుబహ సుబహ చలే, యే ఝుకే, షాం ఢలే
మెరె జీనా, మెర మరనా ఇనహి పలోక్ంకె తలే
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ఆమె కళెల్తిత్తే ఉదయం, కళుల్ దించితే సాయంతర్ం . మరణించటం, బర్తకటం ఈ కనురెపప్ల నీడలలోనే
అంటాడింకో తీవార్తి తీవర్ పేర్మికుడు.
తుం నె ముఝే దేఖా హోకర మెహెరాబ్న
రుక గయీ యే జమీన, థం గయా ఆసామ్న
నువువ్ పేర్మతో, దయతో నావైపు చూశావు. భూభర్మణం ఆగిపోయింది. ఆకాశం సథ్ంభించిపోయింది
అంటాడింకో తీవార్తి తీవర్మైన పేర్మికుడు. ఇలా చెపుతూ పోతే హిందీ సినీగీతాలలో నాయిక తనవైపు చూడటం, ఆమె
దృషిట్ తన వైపు పర్సరించటంతో నాయకుడు తన జనమ్ధనయ్మైనటుట్ భావించుకోవటం ఆనవాయితీ. కాబటిట్ నాయికను
కళెల్తిత్ తనవైపు చూడమని కవి బర్తిమిలాడటంలో ఎలాంటి అనౌచితయ్ం, అపహాసయ్ం లేదు. కానీ దానిన్ అనౌచితయ్ం
అనిపించేటుట్ చేసూత్ అపహాసయ్ం చేసుత్నాన్డు సాహిర తన పాట ఆరంభంలోనే.
ఒక యువతి, యువకుడి వైపు పేర్మ దృకుక్లు పర్సరింపచేయటం ఆమె దయ. ఆమె కరుణ. అతడిపై ఆమె కృప.
అంతే తపప్, అది హీరో అందగాడవటమో, అతడి గొపప్ తనమోకాదు. ఎంతో ఇషట్పడితే తపప్ పేర్మతో బరువవుతునన్
కళల్ను ఎతిత్ యువతి, పెదవులపై చిందే చిరునవువ్ను అణచుకుంటూ యువకుడివైపు చూడదు. ఆ చూపు బాణమై
యువకుడి హృదయానిన్ చీలిచ్ వేసుత్ంది. పేర్మ గాయం చేసుత్ంది. అందుకే కనుబొమలను 'విలుల్'తో పోలుసాత్రు. కళుల్
బాణాలు వేసాత్యంటారు.
కహీన టూట జాయేనా హసర్త భరా దిల
న యూన తీర ఫేంకో నిషానా బదల కర
'కోరిక నిండిన హృదయం పగిలి పోగలదు. నువువ్ విసిరే బాణంతో' అంటాడు దిలీప కుమార, 'ఉడాన ఖటోలా '
సినిమాలో రఫీ గొంతుతో.
తన తన కర జాలిం నే ఆపనా
హర తీర నిషానే పే మారా
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హై షుకర కి బ తక జిందా హూన
మై దిల కా ఘాయల, బేచారా…
శైలేందర్ రాయగా రఫీ పాడగా, షమీమ్కపూర అదుభ్తంగా నటించిన ఈ పాటలో కూడా ఆమె పర్తి బాణం పూరిత్గా
లకాష్య్నిన్ ఛేదించేటుట్ వేసిందనీ, దానివలల్ అతడి గుండెకి గాయమైందని, అయినా భగవంతుడి దయవలల్ బర్తికే ఉనాన్ననీ,
ఎంతో కవితాతమ్కంగా హాసాయ్నిన్ పండిసుత్నాన్డు 'జంగీల్ '.
కాబటిట్, కవి, యువతిని తన వైపు కళెల్తిత్ చూడమని అభయ్రిధ్ంచటంలో ఎలాంటి అనౌచితయ్ం, హాసయ్ం లేదు. కానీ
సాహిర 'ఈ కళెల్తిత్ చూడటానిన్ ఎకక్డ అపహాసయ్ం చేశాడంటే, 'ఆమె కళెల్తిత్ చూడటం ఆమె ఇషట్ం. నువెవ్ంత
బర్తిమిలాడినా లాభంలేదు ' అంటునాన్డు.
'జో ఇనకి నజర సె ఖేలే, దుఖ పాయే ముసీబత ఝేలే '
అంటాడు సాహిర, 'మునీంజీ' సినిమాలో , 'జీవన కె సఫర మే రాహీ ' పాటలో. 'ఎవరెవరయితే వారి చూపులతో
ఆడతారో, వారు దుఃఖం పొందుతారు. కషాట్లు తలెతుత్కుంటారు' అని సప్షట్ం చేసుత్నాన్డు. 'నజర సే ఖేల నా' అంటే
కళల్లోల్ కళుల్ పెటిట్ చూడటం, దాగుడు మూతలాడటం కాదు. 'నజర సే ఖేల నా ' అంటే కళల్ దావ్రా హృదయంలో
పర్వేశించటం. హృదయంలో సాథ్నం ఇవవ్టం. కళల్తో సంభాషించటం

సందేశాలు పంపటం. ఇషాట్యిషాట్లు

తెలియచేయటం. ఇలా 'నజర సే ఖేల నా' అంటే వారి కళల్తో కళుళ్ కలిపి హుర్దయానిన్ ఇచిచ్ పుచుచ్కోవటం. ఎందుకంటే
పేర్మలో 'దృషిట్' పర్ధాన పాతర్ పోషిసుత్ంది.
కాబటిట్ ఓ యువతి పురుషుడి వైపు చూడటం, చూడకపోవటం ఆమె ఇషట్ం. ఆమె కృప. ఎంత బర్తిమిలాడినా
లాభంలేదు. అయితే, దెబబ్ ఎకక్డ కొడుతునాన్డంటే, ఆమె హృదయం అపప్టికే పరాయివాడిదయపోయింది. యువకుడిది
కాదు ఆమె హృదయం. తనది కానిది పరాయిది. కాబటిట్ పరాయిదయిన హృదయానిన్ పొందటం ఏముంది? కోలోప్వటం
ఏముంది? కాబటిట్ ఆమె యువకుడి వైపు చూడటం ఆమె కృప. బర్తిమిలాడి లాభం లేదు. ఇషట్మైతే చూసుత్ంది లేకపోతే
లేదు. దాని గురించి ఏడవటం, బాధపడటం అనవసరం.
యువతకు గొపప్ సందేశం ఇచాచ్డు సాహిర, తేలికగా అనిపించే ఈ పలల్వితో. యువకుడు యువతి కోసం
ఆశపడటం సహజం. అది పార్కృతికం. కానీ ఆమె తన ఇషాట్నిన్ వయ్కత్ పరచేవరకూ ఆమె పరాయిదే. కాబటిట్ తనది కానిది
ఉంటే ఎంత? పోతే ఎంత? దానికోసం బాధపడి ఏడిచ్ జీవితానిన్ నాశనం చేసుకోవటం వయ్రధ్ం. అమామ్యి కనబడితే

øöeTT~

www.koumudi.net

@|æÁ˝Ÿ 2022

7

MLjkõ½¥qP|-MLjkõ½¸$|û

యువకుడి హృదయం సప్దించటం సావ్భావికం. పార్కృతికం. అమామ్యి అతడి సప్ందనకు పర్తి సప్ందననివవ్టం ఆమె
ఇషట్ం. ఇసేత్ సరి. లేకపోతే ఏడవటం అనవసరం. ఆమె హృదయం ఎలాగో నీదికాదు. నీది కానిది, నీ దగగ్ర లేనిది పోతే
బాధపడతం మూరఖ్తవ్ం. అరధ్విహీనం. ఇది సాహిర తతత్వ్ం.
తుం న అగర, బోలోగే సనం
మరొత్ నహీ జాయేంగె హం
కాయ్ పరీ యా హూర హో? , ఇతెన్ కూయ్న మగ రూర హో??..
సాహిర రాసిన ఈ పాట మజూర్హ పేరుతో చలామణిలోకి వచిచ్ంది. నువువ్ నాతో మాటాల్డకపోతే నేనేం చావను.
నినున్ నువువ్ పెదద్ దేవదూతవో, అందగతెత్వో అనుకుంటునన్టుట్నాన్వు. ఇంత గరవ్ం లాభంలేదు అంటాడు హీరో సాహిర
హృదయంలోని భావాలిన్ వయ్కత్ం చేసూత్.
ఇథర సే జో గయా గుజర, ఉసీ పె హం మచల గయే.
జో కుఛ న హోసకాతొ ఫిర,కరీబ సే నికల గయే
ఇది మజూర్హ మాట. కనబడిన పర్తి అమామ్యిని చూసి చలించిపోతాను. ఆమె ఏమీకాకపోతే, దగగ్రకు వచిచ్
వెళిల్పోయిందని వదిలేసాత్ను. అంతే తపప్ ఆమె తనవైపు చూడలేదని, తనకేమీ కాలేదని ఏడిచ్ జీవితానిన్ నాశనం
చేసుకుంటే లాభం లేదు. అందువలల్ నషట్ం అతడికే తపప్ ఆమెకి కాదు. కాబటిట్ ఆమె చూసేత్ ఆమె కృప. లేకపోతే
ఏడవవదుద్. తనది కానిది, ఉంటే ఎంత, పోతే ఎంత? ఇలా అనుకుంటే పేర్మ విఫలమైన భావాలు, కోర్ధాలు, దేవ్షాలు,
ఏసిడ దాడులు, కతిత్పోటుల్ సరవ్ం అదృశయ్మైపోతాయి. తనది కానిదానికి ఆశపడకపోవటం శాంతమయ జీవిత సాధనకు
చకక్ని సోపానం.
ఇషక్ దిలోంకా మేల హై పాయ్రే, యే నజోర్ం కా ఖేల నహీ,
జబ తక దో దిల ఏక న హోలే, దిల కి లగీ కా రోనాకాయ్ ?
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పదాల వాడకం అదుభ్తం. మామూలు పదాలలోనే గమమ్తత్యిన వాడకంతో, గొపప్ అరాధ్నిన్సుత్నాన్డు సాహిర.
'దిలోంకా మేల ' 'నజోర్ం కా భేల ', 'దిల కెలగీ ' వంటివి మామూలు పదాలు. 'దిలోంకా మేల ' అంటే హృదయాలు
కలవటం.
నజ రోంకా ఖేల ' కళల్తో ఆడటం. కళుల్ కలవటం, దించటం, తిపుప్కోవటం, పలకరించుకోవటం. ఇదంతా 'నజ
రోంకా భేల ' 'దిల కి లగీ ' అంటే పేర్మించటం. మరో అరధ్ం హృదయానికి గాయమవటం.
'దిల కి లగీతో కాయ్ కొయి జానే, మై జానూ దిల జానే '
అంటాడు రాజకపూర ఏడుసూత్. ఇకక్డ 'దిల కి లగీ' అంటే పేర్మించటం, హృదయానికి గాయమవటం.
పేర్మించినా, హృదయానికి గాయమైన ఆ వయ్కిత్, అతని హృదయానికి మాతర్మే తెలుసుత్ంది. బయట ఎవరికీ తెలియదు.
ఇస దునియామే ఏయ దిలవాలో దిల కా లగానా ఖేల నహీ.. ఈ పర్పంచంలో పేర్మించటం ఆట కాదు. ఇదో
పేర్మికుడి భావన. ఇకక్డ 'దిల కా లగనా ' అనాన్డు కవి. 'దిల కా లగానా' వేరు. 'దిల కీ లగీ' వేరు.
పేర్మ అనన్ది హృదయాల కలయిక. కళల్ కలయిక కాదు. రెండు హృదయాలు ఒకటి కానంత వరకూ హృదయం
కలవలేదని బాధలేదు. హృదయానికి గాయం అయిందని ఏడవటం కుదరదు. ఎంత గొపప్గా చెపాప్డు.
'వన సైడ లవ ' 'ఏక పక్ష పేర్మ' పేర్మకాదు. దానికోసం ఏడిచ్ లాభం లేదు. కాబటిట్, అమామ్యి నీ వైపు చూసి
లాభంలేదు. ఆమె హృదయానిన్ గెలుపు. ఆమె హృదయానిన్ అరధ్ం చేసుకో. అంతవరకూ నువేవ్దో ఊహించుకుని, ఆమె
నువువ్ అనుకునన్టుట్ సప్ందించలేదని బాధపడి లాభంలేదు నాయనా (పాయ్రే) అని హాసయ్ం చేసూత్ చెపుత్నాన్డు. పాడటంలో
హాసయ్ం ఉంది. పదాలలో హాసయ్ం ఉంది. దృశయ్ంలో హాసయ్ం ఉంది. భావంలో గొపప్ జీవిత సతయ్ం ఉంది. ఇదీ ఆనాటి
కళాకారుల గొపప్తనం. అందుకే అలల్రి చిలల్రిగా అనిపించే పాటలు కూడా సినీ సందరభ్ పరిధిని దాటి చూసేత్ ఎంతో
గాంభీరయ్ం సంతరించుకుని కనిపిసాత్యి.
ఇషక్ కి బాజీ సీధీ బాజీ, దిల జీతో ఔర దిల హారో
ఇస సౌదేమే ఓ దిల వాలో, పానా కాయ్ ఔర ఖోనా కాయ్?
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ఇంకా సరళంగా, ఇంకో గొపప్ సతయ్ం చెపుత్నాన్డు సాహిర. పేర్మ అనన్ది హృదయానిన్ గెలవటం, హృదయానిన్
ఓడిపోవటంలాంటిది. ఇదొక వాయ్పారం. లావాదేవీ, హృదయానిన్ ఇయియ్. హృదయానిన్ పుచుచ్కో. అంతే.. రెండూ
సమానమే. దీనిలో పొందటం ఏముంది? కోలోప్వటం ఏముంది? అదుభ్తం. పేర్మను ఇంత గొపప్గా, సమీకరణం
రూపంలో చెపిప్న వారు లేరు.A నుంచి H మైనస అయింది. B నుంచి H మైనస అయింది.B నుంచి మైనస అయిన H,
Aకు వచిచ్ చేరింది. A నుంచి మైనస అయిన H,B ను చేరింది. మొతత్ంగా చూసేత్ ఇదద్రి దగగ్రా H లునాన్యి. ఒకరి H
మరొకరి దగగ్ర. దీనోల్ పొందిందేముంది? పోయిందేముంది? డబుబ్లు ఇచిచ్ వసుత్వు కొనన్టుట్.
మన డబుబ్లు దుకాణం వాడి దగగ్రకు పోయాయి. వాడి వసుత్వు మన దగగ్రకు వచిచ్ంది. అంతే.
సాహిర లూధియానీవ్ పేర్మను నమమ్డు. పేర్మ మనుషుల బలహీనతని నముమ్తాడు. పేర్మ ఒకరికొకరు చేసుకునే
మోసం అని నముమ్తాడు.
అవవ్ల ఆఖిర హర కొయీ అంజాన హై
జిందగీ బస రాహకే పహచాన హై
దోసోత్ం అపాన్ తో యే ఈమాన హై
జోభి జితనా సాథ దే ఎహసాన హై
ఉమర్్ క రిషాత్ జోడ నె వాలె, అపిన్ నజర మే దీవానే హై
పల దో పల కా సాథ హమారా,పల దో పల కీ యారానే హై
అదుభ్తమైన నిజం. చేదు నిజానిన్ ఎంత అందంగా చెపాప్డో సాహిర 'బరిన్ంగ టైరన' సినిమాలోని ఈ ఖవావ్లి
పాటలో. తరచి చూసేత్, ఈ పర్పంచంలో పర్తి వయ్కిత్ అపరిచితుడే. ఎవరి జీవితం వారిదే. ఎవరి భావనలు వారివే. ఎవరెంత
సనిన్హితులయినా, ఎంత తీవర్మైన బంధం అయినా, పర్తి వయ్కీత్ ఒంటరే. ఒకరికొకరు అపరిచితులే. ఈ జీవిత
పర్యాణంలో మనం పరిచయసుత్లమే. ఎవరి గమయ్ం వచిచ్నపుప్డు వారు దిగిపోవాలిస్ందే. అందుకే 'జిందగీ బస రాహకీ
పహచానహై' అనాన్డు సాహిర. కాసేస్పు కలసి పర్యాణిసాత్ం. ఎవరి గమయ్ం ఎపుప్డు వసుత్ందో తెలియదు. రాగానే
పర్యాణం ఆగిపోతుంది. ఎవరి పర్యాణం ఎవరికోసం ఆగదు. ఇదే భావం 'చితర్లేఖ' సినిమాలో 'మనరే ' పాటలో
'కోయీ న సంగ మరే ' అని వయ్కత్పరుసాత్డు సాహిర. ఇకక్డ జీవితం పర్యాణంలోని పరిచయం మాతర్మే ' అనాన్డు.
కాబటిట్ ఎవరెంత మనకు తోడుగా ఉంటునాన్రనన్ది వారు మనపై చూపిసుత్నన్ జాలి, దయ, కరుణ తపప్ 'పేర్మ' కాదు.
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ఉతాన్ హీ ఉపాక్ర సమఝ కొయి జితాన్ సాథ నిభాయే
కాబటిట్ ఎవరయితే బంధం జీవితాంతం అని భావిసాత్రో వారు మూరుఖ్లు. మనం ఒకరికొకరు తోడుండేది
క్షణకాలమే. మన సేన్హాలు, బంధాలు, అనుబంధాలు అనీన్ క్షణకాలం మాతర్మే. ఇకక్డ ఇంత వివరంగా చెపిప్న సాహిర,
'వో దేఖేతో ' పాటలో పేర్మ ఓ లావాదేవి మాతర్మే. హృదయం ఇవవ్టం, తీసుకోవటం లాంటిది. దీనోల్ వొచేచ్ది ఏముంది?
పోయేదేముంది? అనాన్డు. ఇదీ సాహిర గొపప్తనం. పాట ఏదైనా, సందరభ్ం ఎలాంటిదైనా, నటీనటులు ఎవరైనా తాను
రాయాలనుకునన్ది, రాయాలనుకునన్టుట్ రాసాత్డు. తాను చెపాప్లనుకునన్ది చెపాత్డు. అది పేర్మ గీతమైనా,
విషాదగీతమైనా, విరహగీతమైనా, భకిత్ గీతమైనా, భావగీతమైనా తాను నమిమ్న సిదాద్ంతం చెపాత్డు. తన వయ్కిత్తవ్ ముదర్
వేసాత్డు. రాజీపడే పర్సకిత్ లేదు. అదీ సాహిర లూధియానీవ్! అందుకే సాహిర పాటలు, నటీనటులు, సంగీత దరశ్కులు,
గాయనీగాయకులతో సంబంధం లేకుండా తమదైన సాహిర పర్తేయ్కతతో అలరారుతూంటాయి. అందుకే ఏ గేయ
రచయితకూ లభించని గౌరవం సినీ గేయ రచనా పర్పంచంలో సాహిరకు లభిసుత్ంది.
అందుకే సాహిర ఎవరినీ లెకక్చేయలేదు. పలువురు కళాకారులు సమిమ్శర్మ సృజన అయిన సినీ గేయానిన్
నిరంకుశంగా ఏక ఛతార్ధిపతిగా ఏలాడు. ఈ పాటకు సవ్రపరచిన ఎసీడ్బరమ్న 'గౌడ సారంగ ' అరుదైన రాగం ఛాయతో
పాటను రూపొందించాడు. పాటలో హాసయ్ం పిండటానికి 'బాజీ ' అనన్ పదానిన్ సాగదీసి పాడించాడు కిషోర కుమారతో.
ఆశాభోంసేల్కు శాసతరీయ సంగీతం తెలుసు. కాబటిట్ ఆమె రాగం పరిధిలోనే అలంకారాలు వేసి హొయలు, లయలు
పర్దరిశ్సూత్ పాడటంలో ఆశచ్రయ్ం లేదు. కానీ కిషోరకుమార కూడా అతయ్దుభ్తమైన రీతిలో రాగం పరిధిలో ఒదుగుతూ,
హాసాయ్నిన్, రొమానస్నూ చిలికిసూత్, దేవ మేనరిజమస్ ను తన సవ్రంలో పలికిసూత్ పాడటం పాట పర్భావానిన్ పెంచుతుంది.
నాయిక 'షీలా రమణి' హఠాతుత్గా చూసేత్ ఐశవ్రాయ్రాయలా అనిపిసుత్ంది. ఈ రకంగా అనీన్ చకక్గా కుదరటంతో
మామూలు సందరభ్ంలోని మామూలు పాట ఒక మరపురాని పరమాదుభ్తమైన పాటగా, ఎంతో తాతివ్క లోతుతో,
ఆలోచనలు రేకెతిత్సూత్, ఒక దిశనివవ్గల, మారగ్దరశ్నం చేయగల పాటలా ఎదిగింది. ఎసీడ్ బరమ్న, కిషోర కుమార, దేవ
ఆనందల జీవితాలలో గొపప్ పాటగా నిలచింది. కానీ,సాహిర పాటగానే గురిత్ంపు పొందుతుంది. అందుకే ఇతర
కళాకారులు ఎంతగా మాయాజాలం పరచినా, రచయితలు వారి మాయాజాలానిన్ మించిన మాయాజాలానిన్ పనేన్ మహా
మాయగాళల్కే మాయగాళుల్, మంతర్గాళుల్.
(ūà ȂɄǾî Ƕȴ
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