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కరూన కాయ్ ఆస నిరాస భయీ, కరూన కాయ్ ఆస నిరాస భయీ.
1939లో వచిచ్న 'దుషమ్న' సినిమాలో సైగల పాడిన ఈ పాట తొలి తరం సినీమా పాటలలో  పాజిటివ దృకప్ధం 

పర్దరిశ్సూత్, జీవించటం నేరిప్ంచే వయ్కిత్తవ్ వికాస పాటగా నిలుసుత్ంది. జీవితం పటల్ విరకిత్ కలిగి, నిరాశ సముదర్ంలో 
మునిగి, సరవ్ం తయ్జించాలనే తీవర్మైన నిరాశ పాతాళం నుంచి మనిషిని ఆశా శిఖరాలవైపు నడిపిసుత్ందీ పాట. 'దుషమ్న' 
సినిమా కథ ఇపుప్డు కొతత్గా అనిపించకపోవచుచ్. ఎందుకంటే ఇదే కథ కొదిద్ మారుప్లతో ఇపప్టికి ఎనోన్మారుల్ 
సినిమాలుగా తీశారు. కానీ ఇలాంటి పాటను మాతర్ం ఒకక్ తెలుగులో తపప్ మరే భాషలోనూ సృజించలేకపోయారు.

నాయకుడు, నాయిక పేర్మించుకుంటారు. నాయకుడికి టి.బి అని తెలుసుత్ంది. దాంతో నాయకుడు నాయికకు 
దూరంగా వెళిల్పోతాడు. వారిదద్రి కామన సేన్హితుడితో నాయిక వివాహం నిశచ్యమవుతుంది. కానీ నాయిక హీరోను 
మరచిపోలేకపోతుంది. నాయకుడు దూరమయిన వేదనలో నాయిక అనారోగయ్ం పాలవుతుంది.   ఆ సమయంలో టీబి 
సానిటోరియం నుంచి రేడియోలో నాయకుడు ఈ పర్బోధాతమ్క, పేర్రణాతమ్క గీతం పాడతాడు. నయం కాదనుకునన్ 
నాయకుడికి టి.బి నయం అవుతుంది. చివరికి సేన్హితుడు తాయ్గం చేసాత్డు. ఇలాంటి కథ పలు విభినన్మైన సినిమాలుగా 
రూపొందటం మనకు తెలుసు. ఇదద్రు పేర్మించుకుంటారు. కానీ అనారోగయ్ం కారణంగానో, ఇంకే కారణంగానో, ఒకరు 
కావాలని పకక్కు తపుప్కోవటం, మూడో వయ్కిత్ రంగ పర్వేశం చేయటం అనన్ మౌలికమైన అంశానికి ఎనోన్ మలుపులు, 
మెరుపులు జోడించి బోలెడనిన్ సినిమాలు తీశారు. పది సినిమాలోల్ అయిదారు సినిమాల మౌలిక కథాంశం ఇదే అయి 
ఉంటుంది. దీనోల్ నాయిక కాలు విరిగి, అమె పకక్కు తపుప్కుంటే అది అరూజ్ (1965) అవుతుంది.

అనారోగయ్ం కారణంతో హీరో పకక్కి తపుప్కోగా, కామన సేన్హితుడిని పెళిల్ చేసుకుని, ఆ సేన్హితుడు మరణిసేత్ 
'సఫర ' (1974) అవుతుంది. ఒకడిని పేర్మించి మరొకడిని పేర్మిసేత్, ఆ ఇదద్రు సేన్హితుల నడుమ ఈ పేర్మ వలల్ 
చిచుచ్రగిలితే చౌధవీక చాంద ఇలాంటి కథలకు ఒక రూపయితే, మెరే మహెబూబ మరో రూపు. అందాజ, సంగం లు 
ఇంకో రూపు. ఇలా అనేకానేక రూపాలునాన్యి ఈ కథకు.
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   2           MLjkõ½¥qP|-MLjkõ½¸$|û  ఇలా విశేల్షిసూత్ పోతే ఎనోన్ సినిమాల మూలకథ, 1939లో వచిచ్న  'దుషమ్న' సినిమా అని తేలుతుంది. కానీ ఈ 
సినిమాలోల్ యే సినిమాలో కూడా ఇలా పేర్రణాతమ్కం, పర్బోధాతమ్కమూ అయిన పాటలేదు. పేర్మ పాటలు బోలెడనిన్ 
ఉనన్యి. 

కలకానిదీ, విలువైనదీ, బర్తుకు 

కనీన్టి ధారలలోనే బలి చేయకు 

దాదాపుగా ఒకే రకమైన సనిన్వేశం. ఒకే రకమైన భావం. కానీ భావవయ్కీత్కరణ, చెపప్దలచుకునన్ అంశానిన్ 
చెపేప్తీరు మాతర్ం పురిత్గా భినన్ం. 

1939లో 'దుషమ్న' సినిమా తయారయేయ్ సమయానికి సినిమా ఇంతగా అభివృదిద్ చెందలేదు. అపుప్డపుప్డే 
'రేడియో' నితయ్ జీవితంలో భాగమవుతోంది. సినిమాలోల్ నేపథయ్గానం అభివృదిద్ చెందుతోంది. అయితే,  సినిమాలో 
నటీనటులు, ఎవరి పాటలు వారు పాడుకోవాలిస్న పరిసిథ్తి నెలకొంది. అంటే, పాటలు పాడేవారేవరూ గానంలో శిక్షణ 
పొందినవారు కాదు. గానకళలో పార్వీణయ్ం ఉనన్వారు కారు. కాబటిట్ బాణీలు సులభంగా ఉండాలి. నటించే వారికేకాదు. 
వినేవారికీ సులభంగా అరధ్మవావ్లి. పండితులూ పామరులూ పాటను అరధ్ం చేసుకుని పాడుకునేటుట్ండాలి. అంటే, 
పాటలో కవితవ్ం ఉండకూడదు. ఉనాన్ అది అతి సులభంగా బోధపడేటుట్ండాలి. పరిసిథ్తిని ఆకళింపు చేసుకుని కేదార 
శరమ్, పాటను ఒక కథలాగా నిరిమ్ంచాడు. అతయ్ంత దురబ్రమైన నిరాశసిథ్తిని పర్తిబింబిసూత్ పాటను పార్రంభించాడు. 
అపప్టికి సైగల విషాదగీతాలకు మారు పేరుగా ఎదుగుతునాన్డు. కాబటిట్ ఆయనకు పాడటం సులభం. పేర్క్షకులు కూడా 
సైగల నుండి విషాద గీతానిన్ సులభంగా సీవ్కరిసాత్రు. అందుకని పాట ఆరంభం కటిక చీకటిలో, అంతులేని పాతాళంలో 
ఉనన్ వయ్కిత్ హృదయ వేదనను పర్కటిసూత్ ఆరంభమవుతుంది 'ఏం చేయాలి? ఆశ నిరాశ అయిపోయింది' అంటూ 
ఆరంభమవుతుంది పాట. 'ఆశ నిరాశ అవటం' ఎంత దురభ్రమైన వేదనకు దారితీసుత్ందో అది సైగల సవ్రం 
పలుకుతుంది. 'కరూన కాయ్ ఆస నిరాస భయీ' అనటం పదాలకు తీవర్తను ఆపాదిసుత్ంది. దురభ్రమైన వేదనను 
అనుభవిసూత్, తీవర్మైన నిరాశలోకి దిగజారుతునన్ మనిషి హృదయపు ఆకర్ందనలా ధవ్నిసుత్ంది. 'ఏం చేయాలి ఆశ నిరాశ 
అయింది. అనటంలోనే సరవ్ం కోలోప్యిన భావన, ఆ పదాలను సైగల పలకటంలో ధవ్నిసుత్ంది. పాటకు పార్ణం 
పోయటం అంటే ఇది. గాయకుడు, ఆ తీవర్ నిరాశను, ఆ చికక్టి చీకటిని తన హృదయంలో నింపుకుని, తాను 
అనుభవిసూత్ పాడితే, శబద్తరంగాలు అతని హృదయ లోతులోల్ంచి వెలికివసూత్, ఆ చీకటిని, ఆ నిరాశను తమతో మోసుకు 
వచిచ్, బహిరగ్తమయేయ్ సమయంలో తామే ఆ నిరాశ, చికక్టి చీకటి అవటం సైగల సవ్రం నుండి వెలువడే నిరాశలో 
కూరుకుని పోయిన వేదనా శబద్తరంగాల దావ్రా అనుభవించవచుచ్.  పాటలో భావం తానే అయిపాడటం సైగల పాడిన 
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పర్తిపాటలో కనిపిసుత్ంది. కానీ విషాద  గీతాలోల్ ఇది ఎకుక్వ కనిపిసుత్ంది అందుకే కేదారశరమ్ ముందుగా విషాదం 
పలికించి ఆకరిష్ంచాడు. ఆపై 'తమసోమా జోయ్తిరగ్మయ' అనన్టుట్ చీకటి నుంచి వెలుతురు వైపు నడిపించాడు. 

దియా బుఝే ఫిర సే జల జాయే 

రాత  అంధేరి జాయే  దిన అయే 

మిట తి  ఆస హై జోయ్తి అఖియన కీ  

సంఝో గయీ  తో గయీ 

కరూన కాయ్ ఆస నిరాస భయీ... 
చినన్ చినన్ పదాలలోనే, గొపప్ సతయ్ం ఇమిడాచ్డు కేదారశరమ్. ఆ కాలంలో ఇంతగా అక్షరాసయ్త లేదు. కాబటిట్ 

అందరికీ అరధ్మవావ్లంటే పదాలు అందరికీ తెలిసినవయి ఉండాలి. కఠినమైన పదాలు, ఆడంబరమైన పదాలు 
అవసరంలేదు. కేదార శరమ్ శుదద్ హిందీ పదాలు వాడే కవి. ఆయన సిర్క్పుట్ రచయిత కూడా. సంభాషణలూ రాసాత్డు. ఆ 
అనుభవం ఆయనకు పాటలలో మాటలను కూరిచ్ మాటలను పాటలుగా మలచే శకిత్నిచిచ్ంది. దీపం ఆరిపోతే తిరిగి 
వెలిగించవచుచ్. చీకటి తరువాత వెలుగు వసుత్ంది. కానీ ఆశ అనన్ది కళల్లోల్ జోయ్తిలాంటిది. అది నశిసేత్ అంతా పోయినటేట్. 
అది మళీల్ తిరిగి రాదు. 'మిట తి ఆస హై జోయ్తి అభియన కీ, స అఖియన కీ  

సంఝో గయీ  తో గయీ  ' అనన్ నా వాకాయ్లు అతయ్దుభ్తం. ఈ పర్పంచంలో  పర్తి జీవి రేపటి ఆశతో జీవిసుత్ంది. ఈ రాతిర్ తెలల్వారుతుంది. 
తెలల్వారితే సమసయ్లు పరిషాక్రమవుతాయనన్ ఆశని జీవిని ముందుకు నడిపిసుత్ంది. ఆశలేకపోతే సరవ్ం అయిపోయినటేట్. 
కంటిలో జోయ్తి ఆరిపోవటం, ఆశ  అనన్ది లేకపోవటం ఒకటే. అంటే ఆశ అనన్ది లేకపోవటం మరణ సదృశం. అందుకే 
ఓ కవి పర్తి రోజూ ఒక నూతన సవ్పాన్నిన్ సృజించాలి అంటాడు. ఒక సవ్పన్ం పోతే మరో సవ్పన్ం సృజించుకుని దానివైపు 
పరుగిలిడాలి. ఎపుడయితే కలలుండవో, అపుప్డు జీవితం లేదు. కలలే మన ఆశలు. 'కలలే మనకు మిగిలిపోవు కలిమి 
చివరకు  అంటాడు 'ఆతేర్య'. అందుకే ఆశను కంటి వెలుగుతో పోలాచ్డు కేదారశరమ్. ఆశపోతే కంటి వెలుగు పోయినటేట్. 
ఆ పోయింది తిరిగి రాదు  . కానీ ఏం చేయాలి నా ఆశ నిరాశ అయింది' అంటునాన్డు సైగల. 

కేదారశరమ్కు భినన్ంగా శీర్ శీర్ ఆరంభం నుంచే సూఫ్రిత్నిచేచ్ భావంతో జీవిత సతయ్ం చెపూత్ పాటను ఆరంభించాడు. 
శీర్శీర్ వాడిన పదాలు కూడా సరళమైనవి. సులభంగా అరధ్మయేయ్వి. 'జీవితం కలకాదు' అనటంలో బోలెడంత ఆలోచన 
ఉంది. 'మాయంటావూ మిధయ్ంటావూ?' అనన్ పర్శన్ పొడిగింపు 'కలకానిదీ అనన్ వాకయ్ం '. భారతీయ వేదాంతం ఈ 
పర్పంచం ఒక మాయ, మిథయ్  అంటుంది. ఇదొక కలలాంటిది. మేలొక్ంటే కల అదృశయ్మై, అసలు నిజం తెలుసుత్ంది 
అంటుంది. మేలొక్నటం అంటే అసలయిన జాఞ్నానిన్ పొందటం. అయితే, ఈ పర్పంచం 'కల' అనటానిన్, 'మిధయ్' 
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అనటానిన్ మేధావులు నిరసిసాత్రు. ఇది పలాయన వాదం అంటారు. దానిన్ ఖండిసాత్రు. శీర్శీర్ 'కలకానిది, విలువైనది' అనన్ 
వాకయ్ం వెనుక ఈ మిధాయ్ వాదానిన్ ఖండిసూత్, జీవితం సతయ్ం. దీనిన్ వయ్రధ్ం చేసుకోకూడదు అనన్ సందేశం ఉంది. సినిమా 
సందరాభ్నిన్ అనుసరించి 'బర్తుకూ కనీన్టి ధారలలో బలిచేయకు  అనటం. 

'హం కహెతె హై యే జగ అప నాహై 

తుం కహతె హో ఝాటా సపాన్ హై 

ఇది చితర్లేఖ సినిమాలో సాహిర లూధియానీవ్ మిధాయ్వాదంపై వేసిన బాణం. చితర్లేఖ సినిమాలో అశోక కుమార  
మిధాయ్వాది , ఈ పర్పంచం అంతా మిధయ్ అంటాడు. మీనాకుమారి పాతర్ నరత్కి. ఆమె అతడిని రెచచ్గిడుతూ పాడే 

పాట ఇది.  
          ‘సంసార సె భాగే ఫిర తే హో, భగ వాన కొ తుమ కాయ్ పావోగే‘  అంటుంది నాయిక. 

‘పర్పంచానిన్ వదిలి పారిపోతునాన్వు. భగవంతుడిని ఏం పొందుతావు?' అని హేళన చేసోత్ంది.   మేము ఈ పర్పంచానిన్ నిజంగా భావిసాత్ము. దీనిన్ మా పర్పంచంగా భావించి సీవ్కరిసాత్ం అనుభవిసాత్ం. నువవ్ది 
అబదద్ం, మాయ, కల అంటావు. ఈ పర్పంచం భగవంతుడి రచన అయితే, ఆ రచనను తిరసక్రించటానిన్ మించి 
రచయితకు అవమానం ఏముంది?  'పర్పంచం అబదద్ం అని తయ్జిసుత్నన్ నువువ్ భగవంతుడిని ఎలా పొందుతావు?' అని 
పర్శిన్సోత్ంది నాయిక సనాయ్సిని. 

సినిమా ఆరంభమైన కాలంలో  దేశభకిత్ తపప్ మరో వాదం లేదు సినిమాలోల్. కానీ బిర్టీష వారి పాలనలో దేశం 
ఉండటంతో, 'దేశభకిత్ ' అనన్ భావనను మారిమ్కంగా, బిర్టీష వారి కనున్గపిప్ సినిమాలో పర్దరిశ్ంచాలిస్ వచేచ్ది. కాబటిట్ ఆ 
కాలం పాటలలో ఇజాలు, వాదాలు, సిదాద్ంతాలు కనిపించవు. సవ్చచ్మైన సినిమా పాటలివి. తరువాత కాలంలో ఇజాలు, 
వాదాలు, సిదాద్ంతాలతో కళాకారుల్ సినిమాలోల్ పర్వేశించారు. అవకాశం దొరికినపుప్డలాల్ తమ వాదాలను, సిదాద్ంతాలను 
సినీసందరబ్ పరిధిలో ఒదిగి పాటలోల్ పర్దరిశ్ంచారు సాహిర అయినా, శీర్శీర్ అయినా. 

జబ న కిసీనే రాహ సుఝాయీ 

దిల సె ఎక ఆవాజ, యె ఆయీ 

హిమమ్త బంధ సంభల బడ ఆగే, రోక నహీ హై కోయీ 

కహో న ఆస నిరాస భయీ, కహోన ఆస నిరాస భయీ. 
చీకటి నుంచి వెలుతురు వైపుకు నడిపిసుత్నాన్డు. దారి తెలియని పరిసిథ్తి. నిరాశలో మర్గిగ్ ఉనన్పుప్డు ఎవవ్రూ 

సహాయానికి రావటంలేదు. దారి చూపేవారు ఎవవ్రూ లేరు. దికుక్తోచని పరిసిథ్తి అది. అలాంటపుప్డు హృదయంలోంచే 
మారగ్దరశ్నం జరుగుతుంది.'ఉదద్రేత  ఆతమ్నాతమ్నం' అంటుంది భగవదీగ్త. ఎవరో వసాత్రని, ‘ఏదో చేసాత్రని’ ఎదురు 
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చూడవదద్ంటాడు శీర్శీర్. ఎవవ్రూ, ఎలాంటి సహాయం లేనపుప్డు, ఎలాంటి ఆశలేనపుప్డు తనలోకి చూసుకోమంటునాన్డు 
కేదారశరమ్. మారగ్దరశ్నం లోనుంచే వసుత్ంది. తనకు తాను ధైరయ్ం చెపుప్కోవాలి. 'నీళుల్లేని ఎడారిలో కనీన్ళల్యినా తాగి 
బర్తకాలి/ ఏ తోడూ లేనినాడూ నీ నీడే నీకు తోడు' అంటాడు సినారే , 'గోరంతదీపం కొండంత వెలుగు / చిగురంత ఆశ 
జగమంత వెలుగు' అనే పాటలో.  

కేదారశరమ్ 'దిల సె ఎక  ఆవాజ' అనటంలో అరధ్ం వయ్కిత్లో అనిన్టినీ తటుట్కుని ముందుకు సాగేశకిత్ ఉంటుంది. 
వయ్కిత్ ఆ శకిత్ని గురిత్ంచాలి. పటుట్దలతో, ధైరయ్ంతో ముందుకు సాగితే 'రోక  నహీ హై కోయీ' ఎలాంటి అడడ్ంకి లేదు. 
ఎవరూ ఆపలేరు. అంటే, ఎవరో సహాయం చేసేత్, కలిగే ధైరయ్ం అసలు ధైరయ్ం కాదు. అది తాతాక్లికం. ఆ సహాయం 
తొలిగిపోతే మళీల్ పరిసిథ్తి మొదటికి వసుత్ంది. కాబటిట్ ఎవరినుంచీ ఏమీ ఆశించకుండా, వయ్కిత్ సవ్శకిత్ పై ఆధారపడాలి. 
సవ్శకిత్ని మించిన శకిత్ ఈ పర్పంచంలో మరొకటి లేదు. మనిషి తలచుకుంటే సాధించలేనిది లేదు. 

దివిజ గంగ భువికి దింపిన  భగీరధుడు మానవుడే 

 సుసిథ్ర  తారగ మారిన ధుర్వుడు కూడ మానవుడే 

సృషిట్కి పర్తి సృషిట్ చేయు విశావ్మితుర్డు నరుడే 

జీవకోటి సరవ్ములో శేర్షట్తముడు మానవుడే 

మానవుడే మహనీయుడు, మానవుడే మాన నీయుడు 

శకిత్యుతుడు, యుకిత్ పరుడు మానవుడే మహనీయుడు 

మనిషి తలచుకుంటే అసాధయ్మనన్ది లేదంటునాన్డు ఆరుదర్. ఉదహరణలు కూడా చూపిసుత్నాన్డు. వయ్కిత్ 
సవ్తసిదద్ంగా తనలో నివిడీకృతమై ఉనన్ శకిత్ని గురిత్ంచి, పర్కటించటం వలల్నే ఇది సాధయ్మయాయ్యి. ఒక సిదాద్ంతం 
పర్కారం పర్తివయ్కిత్లో అనంతమైన  శకిత్ దాగి ఉంటుంది. ఆ వయ్కిత్ ఏ విషయంపై దృషిట్ని కేందీర్కరిసేత్ ఆ విషయంలో వయ్కిత్ 
నిషాణ్తుడవుతాడు. ఈ శకిత్ గురిత్ంచక వయ్రధ్ం చేసుకుంటే, ఆ వయ్కిత్ జీవితం నిరరధ్కం అవుతుంది. కాబటిట్ తన శకిత్ని 
గురిత్ంచటం అతయ్ంత కీలకం. తన శకిత్ని గురిత్ంచిన వయ్కిత్ ఎలాంటి నిరాశా పాతాళం నుంచయినా వెలికి వచిచ్ 
ఆశాశిఖరాలనధిరోహించి విజయం సాధిసాత్డు.  

అగాధమౌ జలనిధిలోనా ఆణిముతయ్మునన్టులే 

శోకాలమరుగున దాగీ సుఖమునన్దిలే  

ఏదీ తనంతతానై నీదరికి రాదూ 

 శోదించి సాధించాలి అదియే ధీరగుణం   
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చీకటుల్ పోయి వెలుగులొచేచ్యాలంటే కుదరదు. 

ఏదీ తనంత తానై నీ దరికి రాదోయ', 'హిమమ్త బంధ సంభల బడ ఆగే' నిరాశలో మర్గిగ్పోయే బదులు వయ్కిత్ ఆ 
నిరాశను జయించేందుకు పర్యతిన్ంచాలి. అందుకు పేర్రణ అతనినించే రావాలి. 

గాలివీచి పూవులతీగ నేలవాలిపోగా 

జాలివీడి అటులే దాని వదలివైతువా  

 చేరదీసి నీరుపోసి చిగురించనీయవా  

ఎంతో సునిన్తమైన ఉదాహరణతో 'పర్యతన్ం' గురించి చెపుత్నాన్డు గేయ రచయిత.  
పూలతీగ పడిపోయిందని ఏడుసూత్ కూచుంటే అది మళీల్ చిగురించదు. పైగా చసుత్ంది. కాబటిట్, దానిన్ నిలబెటాట్లి. 

నీళుల్ పోయాలి. పూలతీగ అయినా, మనిషి జీవితం అయినా పర్యతిన్సేత్నే ఏదైనా లభిసుత్ంది. ఉటిట్గా కూరుచ్ని వారినీ 
వీరినీ విమరిశ్సూత్, దూషిసూత్, తన దుసిథ్తిని వేరే ఎవరినో బాధుయ్లను చేసూత్, తన పర్యతన్ లోపానికి నేరం ఎవరిపైనో 
నెటేట్సూత్ంటే సాధించేదేమీ లేదు. పరిసిథ్తి మరింత దిగజారటం తపప్. 

కర నా హోగా ఖూన కి పానీ, 
దేనా  హోగా హర కురాబ్నీ, 
హిమమ్త హై తూ ఇతీన్తో సమఝేల్  
ఆస బంధేగి నయీ 

కహో   న ఆస నిరాస భయీ.. 
  
అలముకొనన్ చీకటిలోనే అలమటించనేలా 

కలతలకే లొంగీపోయీ కలవరించనేలా 

సాహసమను జొయ్తినీ చేకొనీ సాగిపో 

  
ఇదీ పాటంటే, ఇదీ గేయ రచన అంటే. నిరాశ చీకటోల్ంచి దశల వెలుగులోకి రావాలంటే ముందు సవ్శకిత్ని 

గురిత్ంచాలి. సవ్శకిత్ని గురిత్సేత్ కానీ లాభంలేదు. 'కర నా హోగా ఖూన కపానీ' అంటే రకాత్నిన్ నీటిగా చేయటం కాదు. 
చెమటోడిచ్ కషట్పడటం. రకాత్ని నీటిలాగా పర్వహింపచేయాలి. అంటే అంత కషట్పడాలి. భూమినీ అకాశానిన్ ఏకం 
చేయటం లాంటిది ఇది. అనీన్ తాయ్గం చేయాలి. దారి తపిప్ంచే ఏ ఆకరష్ణకూ లొంగకూడదు. తపుప్దారి పటిట్ంచే 
ఆకరష్ణలనీన్టినీ తయ్జించాలి. 
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'ధైరయ్ం' 'ఆతమ్విశావ్సం' అనిన్టికనాన్ పార్ధానయ్ం.  
సాహసమను జొయ్తినీ చేకొనీ సాగిపో 

'ఆతమ్విశావ్సం' ఉంటే చాలు నిరాశ ఆశలాగా మారిపోతుంది. పోతే నిరాశ సాథ్నంలో కొతత్ ఆశ జనిపిసుత్ంది. 
కాబటిట్ ఆశ నిరాశ అయిందని అనకు. ఆశ నిరాశ అయిందని అనవదుద్. 'ఆతమ్విశావ్సం ' పార్ధానాయ్నిన్ అతయ్దుభ్తంగా 
పర్దరిశ్సాత్యీ పాటలు.  ఆ కాలంలో టీబీ వసేత్ మరణం అనివారయ్ం. వారందరికీ 'ఆశ' నిచేచ్ందుకు పాడే ఈ పాట,  నితయ్జీవితంలో 
పేర్రణ నిచిచ్, ఆతమ్విశావ్సానిన్చిచ్ మనిషిని ముందుకు నడిపించే శకిత్గలది. చీకటి నుంచి వెలుతురు వైపు, అజాఞ్నం నుంచి 
జాఞ్నం వైపు నడిపించే శకిత్గలదీపాట. ఆతమ్ విశావ్సం ఉంటే మనిషి ఓటమిని ఒపుప్కోడు. నిరాశలో మర్గిగ్పోడు. ఒక కల 
చెదిరితే మరో కొతత్కల కంటాడు. ఒక పరాజయంతో ఆగిపోడు . పరాజయానిన్ విజయానికి మెటుల్గా మారుచ్కుంటాడు. 
ఇదంతా సాధయ్ం కావాలంటే మనిషికి ఉండాలిస్ంది ఆతమ్ విశావ్సం. ఎవరో వచిచ్ సహాయం చేయాలని, ఎవరో 
ఉదద్రించాలని ఎవరో ఏదో చేయాలని ఎదురు చూడటం ఆతమ్ విశావ్స రాహితాయ్నికి నిదరశ్న. చేతకాని తనానికి నిదరశ్నం 

ఇదీ 1939లో కేదార శరమ్ రచించగా, పంకజ మలిల్క అతి సుందరంగా బాణీ సృజించగా సైగల పాడిన అతయ్ంత 
పేర్రణాతమ్కమైన గీతం. కానీ సావ్తర్ంతయ్ం వచిచ్న తరువాత ఈ 'ఆతమ్ విశావ్సం' పర్సకిత్ కనబడకపోవటం అతయ్ంత 
బాధాకరమైన అంశం. సావ్తంతర్య్ం వచిచ్ 75 ఏళల్యినా, ఇంకా ఉచితాలపై ఆధారపడి, ఆశపడే అనుచితమైన 
దురాశాపూరిత పర్వరత్నకి అడుగడుగునా కనిపిసోత్ంది. పర్తి విషయంలో 'ఎవరో వసాత్రని, ఏదో చేసాత్రని' ఎదురు 
చూడటం, ఆశించటం కనిపిసోత్ంది. 'ఉచితమే ఉచితం ' అనన్ నిరాశ నిసప్ృహల ఆతమ్విశావ్స రాహితయ్ం కనిపిసోత్ంది.   కనీసం ఈ అమృతోతస్వం నుంచయినా పర్తి ఒకక్రూ 'కహో న ఆస నిరాస భయీ' అంటూ అడుగడుగునా ఎవరికీ 
తలవంచకు/ఎవరినీ యాచించకు/గుండె బలమే నీ ఆయుధం/ నిండుమనసే నీ ధనం, అనే ఆతమ్సథ్యిరాయ్నిన్, ఆతమ్ 
గౌరవానిన్, ఆతమ్విశావ్సానిన్ పర్దరిశ్ంచాలనుకుందాం. 

అందరికీ 75వ సావ్తంతర్ దినోతస్వ శుభాకాంక్షలు  
వందేమాతరమ! 
భారత మాతాకీ జై|| 

  (    ) 
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