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జిన రాతోకో భోర నహీ హై
ఆజ ఐసీ హీ రాత అయీ హై

సినిమాలలో ఒక కళాకారుడికి ఒక ఇమేజీ సిథ్రపడిందంటే, అతడు ఎంత పర్యతిన్ంచినా ఆ ఇమేజ ని 
వదలుచ్కోలేడు. ఆ ఇమేజీ పరిధిలో ఒదగాలిస్ వసుత్ంది. ఇమేజ కి భినన్ంగా ఏం చేసినా పేర్క్షకులు ఆదరించరు. విజయం 
వరించదు.  దాంతో ఎంతోమంది కళాకారులు ఇమేజీకి  లొంగిపోతారు. కొందరు మాతర్ం  తమ ఇమేజ కి భినన్ంగా 
తమలోని కళాకారుడిని సంతృపిత్పరచుకోవాలని పర్యతిన్సాత్రు. పరాజయం పాలయి మళీల్ ఇమేజీ పరిధిలో ఒదుగుతారు. 
అపుప్డపుప్డు, అవకాశం దొరికినపుప్డు తమలోని కళాకారుడిని సంతృపిత్ పరుచుకుంటారు. అలా ఇమేజికి బందీ అయి 
కూడా తనలోని కళాకారుడిని సంతృపిత్ పరచుకోవాలని పర్యతిన్ంచాడు నటుడు, గాయకుడు, నిరామ్త, దరశ్కుడు, సంగీత 
దరశ్కుడు కిషోర కుమార. కానీ అధికంగా కిషోర  కుమార గాయకుడిగానే తెలుసు. అదీ అలల్రి చిలల్రి పాటల గాయకుడిగా. 
నటుడిగా కూడా అలల్రి చిలల్రి వేషాలకి కిషోర కుమార పర్సిదిద్.  కిషోర  కుమార నిజానికి చాలా గంభీరమైన వయ్కిత్. అలల్రి 
చిలల్రి వేషాల వెనుక ఒక తాతిత్వ్కుడు, జీవితానికి అరాధ్నిన్ అనేవ్షించే వయ్కిత్ దాగునాన్డు. అందుకే తనలోని తృషణ్ను 
సంతృపిత్ పరచుకునేందుకు, తనలోని సీరియస గాయకుడిని, నటుడిని పేర్క్షకులకు పరిచయం చేసేందుకు సవ్యంగా 
'దూర గగన కీ ఛావోమే' అనే సినిమా నిరిమ్ంచాడు కిషోర  కుమార. ఆంగల్ సినిమా 'ది పౌర్డ రెబెల' ను భారతీయీకరణ 
చేసి 'దూర గగన కీ ఛావోమే' గా నిరిమ్ంచాడు కిషోర కుమార. చాలా సీరియస సినిమా. సినిమా నడవలేదు. పాటలు 
కూడా అందరి మెపుప్ పొందాయి కానీ సూపర హిట గా నిలచి సినిమాకు  వాయ్పారపరంగా ఎలాంటి లాభం కలిగించలేదు.

ఓ సైనికుడి భారయ్ మంటలోల్ కాలిపోతుంది. అది చూసిన కొడుకు మూగవాడవుతాడు. కొడుకిక్ మాట 
తెపిప్ంచేందుకు చికితస్కోసం పర్యతిన్సూత్ంటే ఓ అమామ్యి పరిచయమవుతుంది. ఆమె ఆసిత్ని ఊళోల్ పెదద్లు కాజేయాలని 
పర్యతిన్సుత్ంటారు. వారినుంచి ఆ అమామ్యి ఆసిత్ని రకిష్ంచి, పిలల్వాడికి గొంతును సరిచేసి ఆ అమామ్యిని హీరో పెళిల్ 
చేసుకోవటం  సినిమా కథ . హిందీలో సినిమా పరాజయం పొందింది కానీ ఇదే కథతో తమిళంలో, తెలుగులో తీసిన 
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సినిమాలు సూపర హిట అయాయ్యి. తెలుగులో ఎనీట్ రామారావు, జమునలు నటించిన 'రాము', ‘దూర గగన కీ ఛావోమే’ 
తెలుగు సేత. 

మంటలు రేపే నెలరాజా, ఈ తుంటరి తనమూ నీకేలా? 
వలపులు రేపే విరులారా, ఈశిలపై రాలిన ఫలమేమి? 

తెలుగులో హిందీ పాట 'జిన రాతోంకె భోర నహీ హై' కి సమానమైన పాట 'మంటలు రేపే నెలరాజా' నిజానికి 
ఇది ఎవరైనా లోతుగా అధయ్యనం చేయాలిస్న విషయం. కథ అదే. దృశయ్ం అదే. భావన అదే. కానీ హింది పాట 
తెలుగులోకి వచేచ్సరికి కవి దృషిట్ మారుతుంది. పాటలో భావవయ్కీత్కరణ మారుతుంది. 

'జిన రాతోంకో భోర నహీ హై' అంటే,  ఏ రాతిర్కయితే  తెలల్వారటం అనన్ది లేదో అలాంటి 
రాతిర్.తెలల్వారటంలేని  రాతిర్.  అలాంటి రాతిర్ వచిచ్ందట ఆ రోజు. అంటే అతని జీవితం అంతా చీకటే అనన్మాట. 
పేర్మించిన భారయ్, కటుట్కునన్ ఇలుల్ అగిన్కి ఆహుతి అయిపోయాయి. ఒకక్గానొకక్ కొడుకుక్ మాటపోయింది. ఇక అతని 
జీవితంలో వెలుతురు అనన్ది ఏముంది? పగలు కూడా చీకటే. పూరిత్గా నిండయిన విషాదం. సంపూరణ్మైన విషాదం. 
అతని విషాదానికి అంతులేదు. అతని జీవితంలో వెలుతురు లేదు. 

హిందీలో ఈ పాటను రాసింది శైలేందర్. సాహిర, మజూర్హ ల సరసన సగరవ్ంగా నిలబడగల గేయరచయిత 
శైలేందర్. గమనిసేత్, ఆనాటి కవులు తమవయ్కిత్తావ్నిన్ తమ పాటలలో పొందు పరచారు. సినీ సందరభ్ పరిమితులు తమ 
పర్తిభకు సరిహదుద్లుగా భావించలేదు. సినీ సందరభ్ పరిధిని దాటి తమ పాటలకొక సారవ్జనీనతను ఆపాదించారు. 
శైలేందర్ పాటలనేకం'కొటేషనల్కు' పనికి వసాత్యి. అతయ్ంత సరళమైన పదాలతో, తేలికగా అరధ్మయేయ్ భావంతో, లోతైన 
ఆలోచనను తమలో పొదుగుకుని ఉంటాయి అతని గీతాలు. ఈ పాటకు సంగీతం కూరిచ్ంది కిషోర కుమార. కేవలం 
హారోమ్నియం, తబలాలలతో, సంగీత వాయిదాయ్లు ఉనాన్యా? లేవా? అనిపించే రీతిలో, పాటలోని భావం, గాయకుడి 
సవ్రంలో చిలికే భావాలే  పర్ధానంగా రూపొందించాడు కిషోర  కుమార పాటను. పాటను రూపొందించిన విధానంలోనే 
తానొక సీరియస గాయకుడని, తనలో అతయ్దుభ్తమైన పర్తిభ దాగుందని నిరూపించాలనన్ తపన కనిపిసుత్ంది. ఈ పాటను 
భైరవి రాగంలో రూపొందించటం ఒక చమతాక్రం. భైరవి రాగం సాధారణంగా సూరోయ్దయం కనాన్ ముందరి 
సమయంలో, అంటే ఇక ఉదయం అవటానికి ఎంతో సమయం లేదనన్ సమయంలో పాడతారు. ఈ రాగంలో పాటను 
రూపొందించటంలో చమతాక్రం ఏమిటంటే, ఉదయం పాడే రాగంలో విషాద గీతం పాడుతూ తన జీవితంలో ఉదయం 
అనన్దే లేదనటం. అందుకే పాట విడిగా వింటూంటే అతయ్దుభ్తమైన పర్భావం ఉంటుంది. దురభ్రమైన నిరాశలో, 
విషాదంలో ఉనన్ వారి హృదయానికి సహానుభూతితో సాంతవ్ననిసుత్ంది.. 
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తెలుగులో పాటను రచించింది దాశరధి. కిషోర కుమార కు పర్ధానంగా హాసయ్నటుడి ఇమేజ ఉండటంతో 
సినిమాలో దృశయ్ం పర్భావం విరుదద్ంగా ఉంటుంది.  సినిమాలో చూసూత్ంటే అంత తీవర్మైన  విషాదం అనిపించదు. 
చితీర్కరణ కూడా మామూలుగా ఉంటుంది. నాయిక ఆశర్యం ఇవవ్గానే 'నా జీవితంలో చీకటి. నువేవ్ వెలుతురైరా' అని 
ఆమె సానుభూతి కోసం పాట పాడిన భావన కలిగి పాట తీవర్త తగుగ్తుంది.  

తెలుగులో ఎనీట్ రామారావు అనిన్ రకాల పాతర్లూ ధరించాడు. దాంతో అతడి విషాదం ఎబెబ్టుట్గా అనిపించదు. 
పైగా, గేయ రచయిత, విషాదానిన్ వయ్కిత్గతంగానే పర్కటించాడు. హిందీలో వయ్కిత్గత విషాదానికి సారవ్జనీన సాథ్యిని 
కలిప్సేత్, తెలుగులో పాటలో పాతర్ 'పేర్మ' కోసం తపిసుత్నన్ భావనను కలిగించాడు. అంటే,  తెలుగులో విషాదం తీవర్త 
ఉనాన్ అది విరహవేదన గీతంగా మారింది. అందుకే 'ఏ రాతిర్కి తెలల్వారటం లేదో ' అని హిందీలో అంటే, తెలుగులో 
మంటలు రేపే నెలరాజు తుంటరి తనానిన్ పర్సాత్విసుత్నాన్డు, వలపులు రేపే విరులు శిలపై రాలి లాభం లేదంటునాన్డు. ఈ 
'వలపులు రేపే విరులు' అనటంతోటే పాటలో విరహవేదన పర్వేశిసుత్ంది. నాయికకు సూచన అందుతుంది. శిలలో 
పార్ణంపోయగలదామెనే అనన్ భావన కలుగుతుంది. దాంతో నాయకుడి విషాదం కనాన్ పేర్యసి పిలుపుగా పాట 
అరధ్మవుతుంది. అయితే, ఘంటసాల గొంతులో విషాదం , ఎనీట్రామారావు ముఖంలోని విషాదంతో కలగలసిపోయి పాట 
పర్భావానిన్ పెంచుతుంది.  

రాత కె తారో తుంహి బతాదో 
మేరీ వో మంజిల హై కహా 
పాగల బన కర జిసేక్ లియే  మై 
ఖో బైఠా హూ దోనో జహాన 

ఇకక్డ శైలేందర్ పాట సాథ్యిని పెంచుతునాన్డు. విషాద తీవర్తను మానవ జీవిత పరమారధ్ం అనేవ్షణతో 
ముడిపెడుతునాన్డు. తారకలు ఆకాశంలో ఉంటూ మనం చేసే పనులు చూడటమే కాదు మన భవిషయ్తుత్ను నిరణ్యిసాత్యి. 
దారి చూపిసాత్యి.  అందుకే తమ గమయ్ం ఏమిటో చెపప్మని తారలను అడుగుతునాన్డు. ఆ గమయ్ం కోసం అనేవ్షణలో 
సరవ్ం కోలోప్యానంటునాన్డు హీరో. ఇకక్డ పాట సినిమాలో నాయికా నాయకుల పేర్మ, విరహం, విషాదం 
వంటివేవీలేకుండా, సినిమాలో నాయకుడి వేదన   సాథ్యిని దాటి ఒక తాతిత్వ్క భావనను కలిగిసుత్ంది. 

ఆకాశానికి అంతుంది.. నా ఆవేదనకు అంతేదీ 
మేఘములోన మెరుపుంది. . నా జీవితమందునా వెలుగేది. 

చాలా సరళంలో వెలుగులేని తన జీవితంలోని దురభ్ర విషాదానిన్ వయ్కత్పరచాడు హీరో. అంతులేని ఆవేదన 
అతనిది. వెలుగులేని జీవితం అతనిది. 
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తీగలు తెగిన వీణియపై.. ఇక తీయని రాగం పలికేనా 
ఇసుక ఎడారిని ఎపుప్డైనా ఒక చినన్ గులాబీ విరిసేనా. 

విషాదంలోనే ఆశాభావం పర్కటిసుత్నాన్డు కవి. నాయకుడి మనసులోని మాటను పర్తీకాతమ్కంగా పర్దరిశ్ంచాడు. 
మోడు వారిన జీవితం చిగురించదంటునాన్డు.  'రాగం పలికేనా, గులాబీ విరిసేనా ' అనటంలో 'పలకదు, విరియదు' 
అనన్ భావన ఉనాన్, అంతరీల్నగా పలుకుతుందేమో, విరుసుత్ందేమో ననన్ ఆలోచన తొంగి చూసూత్ంటుంది. ఎందుకంటే 
నాయిక పాట వింటోంది. అతడి విషాదం పటల్ సానుభూతి చూపిసుత్ంది. మన సినిమాల గురించి తెలుసు కాబటిట్ మనకు 
విషాదం కనాన్ ఆశాభావం కనిపిసుత్ంది. 

రాహ  కిసీకే హుయీ నా రోషన 
జలాన్ మెరా బేకార గయా  
లూట గయా తకీద్ర ముఝే 
మె జీత కె బాజీ హార గయా 

హిందీలో పాట సాథ్యి, తీవర్త తెలుగు పాటకు భినన్ం. అతను తన శరీరానిన్ దగధ్ం చేసుకునాన్ ఎవరి దారిలో 
వెలుతురు కాలేకపోయాడు. ఇతరుల దారిలో వెలుగు చూపేందుకు తాను బలయిపోవటం గొపప్ తాయ్గం. ఇకక్డ 
నాయకుడిది ఎంత దురభ్ర పరిసిథ్తి అంటే, తాను బలయిపోతునాన్ ఎవరికీ ఎలాంటి లాభం కలగటంలేదు. విధి ఎంతగా 
దోచిందంటే, గెలిచేవాడు ఓడిపోయాడు. ఇకక్డ తన దురదృషాట్నిన్ తిటుట్కోవటం, తాను ఎవరికీ ఉపయోగపడకపోవటం 
వంటి విషాదాలునాన్యి. ఎదుటి వారికి ఉపయోగపడటం అతుయ్తత్మం. అంటే, తాను ఎందుకూ పనికిరాకుండా 
పోయాడనన్మాట. విఎంత తపన పడాడ్ మరణించిన భారయ్ను బర్తికించలేడు. కొడుకు సవ్రం  తెపిప్ంచలేడు.    తన జీవితం 
ఎందుకూ కొరగాకుండా పోయింది. 

మదిలో శాంతి లేనపుడూ ఈ మనిషిని దేవుడు చేశాడు 
సుఖమూ, శాంతి, ఆనందం నా నొసటను వార్యుట మరచాడు. 

పూరిత్గా వయ్కిత్గతం. దేవుడు తనకు సుఖమూ, శాంతి ఆనందం ఇవవ్టం మరచిపోయాడు అదీ కథ. హిందీలో 
వయ్కిత్గత వేదనకు తాతివ్క భావనలు జోడిసేత్, తెలుగులో వయ్కిత్గత వేదనను, సందరభ్ పరిధిలో ఒదిగించి, వయ్కిత్గత 
సాథ్యిలోనే ఉంచాడు. అందుకే తెలుగులో పాట అదుభ్తంగా ఉంటుంది. కానీ హిందీలో పాట వింటూంటే పలురకాల 
ఆలోచనలు చుటుట్ముడతాయి. ఇది 'గుడిగంటలు' సినిమాలోని 'జనమ్మెతిత్తిరా' హిందీ 'ఆదీమ్'లో దానికి సమానమైన 'ఆజ 
పురానీ రాహోంసే ' పాటలు వింటే మరింత సప్సట్మౌతుంది. 
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జనమ్మెతిత్తిరా అనుభవించితిరా 
బర్తుకు సమరంలో పండిపోయితిరా 
మంచి తెలిసి మానవుడిగా మారినానురా 

'గుడిగంటలు'లో ఘంటసాల అదుభ్తంగా ఎంతో వేదనతో పాడిన పాటను రాసింది పినిశెటిట్. సందరభ్ంలో 
చకక్గా కుదిరింది. జీవిత పోరాటంలో ఓడిపోయాడు కోర్ధలోభ మోహములతో రగిలిపోయి పతనమయాయ్డు. ఇపుప్డూ 
మంచి ఏదో, చెడు ఏదో తెలిసి మనిషిగా మారాడు. మనిషి కూడా పశువే. తనలోని పశుతావ్నిన్ గురిత్ంచి, అరధ్ం చేసుకుని, 
అణచివేసి మానవతావ్నిన్ పర్దరిశ్ంచిన వాడు మనిషి అవుతాడు. 

ఇపుప్డు నాయకుడు తన తపుప్ తెలుసుకుని మనిషి అయాయ్డు. 
ఆజ పురానీ రాహోంసే కోయి ముఝే ఆవాజ నదే 
దరద్ మె డూబీ గీత  న దే, గం క సిసకతా సాజ నదే. 

హిందిలో పాట అరధ్ం తెలుగు పాటకు కాసత్ దగగ్రగా ఉనాన్ దృషిట్ పూరిత్గా భినన్ం. 'పురానీ రాహ' అంటే 'పాత 
దారులు' అనన్ది సామానాయ్రధ్ం. అంటే గతంలోని అనుభవాలు, గతంలో తన పొరపాటుల్, దోషాలు , తన గత 
జీవితానుభవాలు అనన్ది అసలు అరధ్ం. వాటిని తనను పిలవవదుద్, తన జోలికి రావదద్ంటునాన్డు. అంటే తనను తపుప్దారి 
పటిట్ంచిన 'చెడు' ఏదైతే తన గత జీవితంలో ఉందో, ఆ 'చెడు'ను అతడు మరచిపోవాలని పర్యతిన్సుత్నాన్డు. తనని టెంపట్ 
చేయవదద్ంటునాన్డు. తరువాత వాకయ్ం పాట సాథ్యిని పెంచుతుంది. బాధాతపత్గీతం, విషాదంతో గతి తపిప్న రాగం 
తనకు వదద్ంటునాన్డు. అంటే సంఫూరణ్ంగా తన గతంతో సంబంధం తెంచుకుని చెడును నిరిజ్ంచి మంచివైపు 
పర్యాణిసుత్నాడనన్మాట. చెడు విషాదకారకం. తాతాక్లికంగా ఆనందం కలిగిన భర్మను కలిగిసుత్ంది. కానీ చెడువలల్ 
వినాశనం, విషాదం తపప్ మరొకటి లభించదు. జాఞ్నం ఆనందమయం. అందుకే దుఖ గీతం వదద్ంటునాన్డు.  

హిందీ పాటను 'భీం పలాసీ ' రాగంలో రూపొందించాడు నౌషాద. రఫీ, నౌషాద, షకీల బదాయునిలది 
అతయ్దుభ్తమైన సేన్హం. రఫీకి తాను పాడుతునన్ పాటల పటల్ అసంతృపిత్.అవి తనలోని కళాకారుడికి సంపూరణ్ నాయ్యం 
చేయటం లేదనన్ భావన రఫీని జీవితాంతం వెంటాడింది. ఇది నౌషాద కి తెలుసు. అందుకని రఫీకోసం పర్తేయ్కంగా 
శాసతరీయ సంగీత ఆధారిత గీతాలు సృజించేవాడు. షకీల కూడా కవితాతమ్క, తాతిత్వ్క గీతాలు రఫీకోసం పర్తేయ్కంగా 
రచించేవాడు. రఫీ అలాంటి పాటలను హృదయలోతులోల్ంచి పాడేవాడు.  

ఆజ పురానీ రాహోంసే ' పాటలో 'ర' అనన్ పదానిన్ రఫీ పలికిన విధానం గమనారహ్ం. 'పురానే 'లో  'రా ' దీరఘ్ం 
తీసాత్డు. ఆ దీరఘ్ంలోనే తెలుసుత్ంది. గతానిన్ ఎంతో దూరంలో వదిలేశాడని. 'దరద్' లో 'ర ర ర ' అని 'ర ' పై ఒతిత్డినివవ్టం, 
బాధ అనే పదానిన్ పలకటమే ఎంత బాధాకరమో సప్షట్ం చేసుత్ంది. ఒక గాయకుడి గొపప్తనం, అతను ఒకో అక్షరానిన్ 
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పలికేతీరు, అలా అక్షరానిన్ పలకటం దావ్రా భావం సుఫ్రించేటుట్ గానం చేయటంలో తెలుసుత్ంది. 'దరద్' అని పర్తిసారీ 
పర్తేయ్కంగా అనటం, 'బాధ' అనే భావనలోని 'బాధను' తెలుపుతుంది. 'గం క సిసకతా ' అనటం మరీ పర్తేయ్కం. 'సిసక నా' 
అంటే వెకిక్ళుల్ రావటం. వెకిక్ళల్తో ఏడేచ్ంత బాధ అంటే వెకిక్ వెకిక్ ఏడేచ్ రాగానిన్ ఇవవ్దద్ంటునాన్డు. చెడు 
పర్భావంచెడుగానే ఉంటుంది. దుఃఖం కలిగిసుత్ంది. దుఃఖం వదద్ంటే మంచి చేయాలి. ఫలితం మంచిదే అవుతుంది. అంటే, 
నాయకుడు చెడును సంపూరణ్ంగా వదలి మంచిని సీవ్కరించాడనన్మాట. తెలుగు పాటలో ఈ భావం కనిపించదు. 
జనమ్మెతాత్ను, అనుభవించాను - బర్తుకులో ఓడిపోయాను. మంచి తెలుసుకునాన్ను. మనిషిగా మారాను అంటాడు 
తెలుగులో. హిందీ పాటలో ఈ మంచి తెలిసి మనిషిగా మారటానికి పార్ధానయ్ం. మంచిగా మారిన తరువాత మళీల్ చెడును 
దగగ్ర రానివవ్కపోవటానికి పార్ధానయ్ం. 

సావ్రధ్మను పిశాచి మదిని సావ్రి చేసెరా 
బర్తుకంతా చెలరేగిన పర్ళయమాయెరా 
దైవశకిత్ మృగతవ్మునె సంహరించిరా 
సమరభూమి నా హృదయం శాంతిపొందెరా 

హిందీ పాటలో సూచయ్పార్యంగా ఉనన్ దానిన్ తెలుగులో సప్షట్ం చేసుత్నాన్డు. వివరిసుత్నాన్డు. 'ఆజ పురానీ రాహ'. 
'దరద్ మె డూబీ గీత ', 'గంక  సిసక   తా సాజ ' అనటంలోని పర్తీకాతమ్కత విడనాడి తెలుగులో గతానిన్ వివరిసుత్నాన్డు. 
గతానిన్ విసమ్రించి, మరచిపోవాలనుకునేవాడు మళీల్ దానిన్ గురుత్ తెచుచ్కోవటం అనౌచితయ్ం. దైవశకిత్ మృగతావ్నిన్ 
సంహరించటం, హృదయం సమరభూమి కావటం, శాంతిపొందటం నాయకుడి మనఃసిథ్తిని తెలుపుతుంది. సినిమాలో 
కొతత్జీవితానిన్ ఆరంభిసుత్నన్ నాయకుడి నిశచ్యానిన్ తెలుపుతుంది.  

బీతె దినోంకి యాద ధే జినెమ్ మైవొతరునే భూల చుకా 
న వొ దిల  న సనం  న వో దిన ధరం 
అబ దూర  హు సారె గునాహోంసే 

ఏం జరిగిందో సప్షట్ంగా చెపప్కుండా అనీన్ దౌషాట్య్లకు దూరంగా ఉనాన్నని చెపుత్నాన్డు హీరో హిందీలో. గతం 
గాధలను మరచిపోయాడు. ఇపుప్డు అతని గమయ్ం వేరు. గతంతో సంబంధం తెగిపోయింది. ఇపుప్డు ఆ హృదయం లేదు. 
చెడు తలపులు  లేవు. తెలుగులో హిందీలో భావం దాదాపుగా ఒకటే అయినా 'ఔచితయ్ం', ఉదాతత్త హిందీ పాటలో 
అధికంగా కనిపిసుత్ంది. గతానిన్ మరచి, సంపూరణ్ంగా సంబంధం తెంచుకునే వాడు మళీల్ గతంలో నేరాలను, ఆ నేరాలకు 
కారణాలను సమ్రించటం అనౌచితయ్ం. వాటి పేరే ఎతత్డు. 
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కోర్ధలోభ మోహములే పడగలెతెత్రా 
బుసలు కొటిట్ గుండెలోన విషము గర్కెక్రా 
ధరమ్జోయ్తి తలిల్వోలె ఆదరించెరా 
నా మనసే దివయ్ మందిరముగ మారిపోయెరా 

పాట భావం సులభం. మళీల్ తన పతనానికి దారి తీసిన వాటిని సమ్రిసుత్నాన్డు. మనసు దివయ్ మందిరంగా 
మారిపోయిందని సప్షట్ం చేసుత్నాన్డు. హిందీలో పాట మొతత్ం మూడు చరణాలు. ఈ భావం మూడవ చరణంలో వసుత్ంది. 
కానీ వయ్కిత్ ఆ సాథ్యికి హఠాతుత్గా చేరలేడు. అదొక కర్మంగా జరిగే విషయం. రాతిర్కి రాతేర్ మనిషి మారిపోడు. ఒంటెమీద 
బరువులు వేసూత్ంటే చివరికి గడిడ్పోచ వేయగానే ఒంటె పడిపోతుంది. అది గడిడ్పోచ బరువువలల్ కాదు. అంతకు 
ముందునుంచీ ఉనన్ బరువువలల్. ఈ గడిడ్పోచ బరువు భరించలేకపోయింది. మనిషీ అంతే. మారుప్ హఠాతుత్గా 
అనిపించినా అది కర్మ పదద్తి పర్కారం, దీరఘ్కాలంలో జరిగేది. 

టూట చుకే సబ  పాయ్ర కె బంధన, ఆజ కొయీ జంజీర నహీ 
షీష-ఎ-దిల మే అరామ్నోంకీ, ఆజ కొయీ తసీవ్ర   నహీ 
అబ షాద హూ మై, అజాద హూ మై 
కుఛ కాం నహీ హై ఆహోంసె 

మనిషి దుఃఖం నుంచి సేవ్చచ్పొంది మనసు మందిరంగా, పర్శాంతంగా మారేముందు అనిన్ బంధనాలు తెగాలి. 
అనిన్ కోరికలు నశించాలి. అది హిందీ పాటలో ఉంది. తెలుగులో లేదు. అవి విషం చిమామ్యి. ధరమ్జోయ్తి ఆదరించింది. 
మనసు మందిరమైపోయింది. కానీ హిందోలో అనిన్ బంధనాలు వదిలాయి. అనిన్ సంకెళుల్ విరిగిపోయాయి. అతని 
హృదయాంలో ఎలాంటి కోరికలు లేవు. ఇపుప్డు అతడు సేవ్చాచ్జీవి ఆనందమూరిత్. ఇపుప్డు అతడు గర్హించిన జాఞ్నం 
పర్సకిత్ వసుత్ంది. 

జీవన బద లా, దునియా బద లీ, మన కో అనోఖా జాఞ్న మిలా 
ఆజ ముఝే అపేన్హి దిల మే, ఏక నయా ఇనాస్న మిలా 
పహూంచాహు  వహా, నహి దుర జహా 
భగ వాన భి మేరి నిగాహోమే.. 

ఒకో చరణానికి ఒకో మెటుట్ ఎకుక్తు వసుత్నాన్డు నాయకుడు. ముందు చరణంలో గతానిన్, పాపాలను 
వదిలేశాడు. రెండో చరణంలో అనిన్ బంధనాలను, కోరికలను వదిలేసి ఆనందం పొందాడు. దాంతో జీవితం మారింది. 
పర్పంచం మారింది. మనసుస్కి అదుభ్తమైన జాఞ్నం లభించింది. దాంతో అతనిలోనే అతడికి కొతత్ మనిషి లభించాడు. 
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ఎలాంటి దోషాలు, నేరాలు, దుషట్భావనలు లేనివాడు, ఆనందమయం, సవ్చచ్మూ అయిన ఈ కొతత్ మనిషి అతడిలోనే 
లభించాడు. దాంతో భగవంతుడిని సైతం దరిశ్ంచగలిగే సాథ్యికి చేరుకునాన్డు. అదుభ్తం! ఒక మామూలు మనిషి, 
దుషుట్డు, భగవంతుడిని దరిశ్ంచగలిగే అతుయ్నన్త ఆధాయ్తమ్కమైన సాథ్యికి చేరటానిన్ మూడు చరణాలోల్, ఏ వేదాంత 
గర్ంధానికి, ఏ తాతిత్వ్క బోధనకూ తీసిపోని రీతిలో ఒక సినిమా పాటలో సందరోభ్చితంగా పర్దరిశ్ంచాడు షకీల 
బదాయుని. ఈ పాట ఆరంభంలో వయోలిన వినిపిసుత్ంది. ఆ తరువాత రఫీ 'ఓహోహో ' అంటూ, హృదయలోతులోల్ంచి 
వెలువడే ఆలాపనను వినిపిసాత్డు. కిర్ందిసాథ్యినుండి అతుయ్తత్మ సాథ్యికి, విషాదం నుంచి ఆనందం వైపుకు వెళేల్ వయ్కిత్ 
హృదయ ఆలాపన అది. అందుకే పాటను ఎనిన్సారుల్ వినాన్ తనివి తీరదు. తన పర్మేయం లేకుండానే మనసుస్ ఆధాయ్తమ్క 
భావనల పర్పంచపుటంచులను తాకుతుంది. ముఖయ్ంగా జీవన బద లా, దునియా బదలీ  తరువాత రఫీ 'మన కొ అనోఖా 
జాఞ్న ' అనన్ తీరు అపురూపమైన జాఞ్నానిన్ పొందిన వయ్కిత్ సవ్రంలా తోసుత్ంది. ఆ భావనను తన సవ్రంలో పలికిసాత్డు రఫీ. 
'ఏక నయా ఇనాస్న'లో 'నయా' దగగ్ర అతి సనన్ని వణుకు పాత జీవితం కొతత్ జీవితంలా రూపాంతరం చెందే పురిటి 
నొపుప్లోల్ని వేదనను సుఫ్రింపచేసుత్ంది. సవ్రంతో భావానిన్ దరిశ్ంపచేయటం ఇది. సవ్రంతో మనసుస్ చకుష్వులను 
తెరపింపచేసి మనసు మాతర్మే అనుభవించగలిగే భావాలకు ఆకారం ఇచిచ్ దరిశ్ంపచేయటం ఇది.   

ఆ తరువాత షాద, ఆజాద లను ఎంత సేవ్చచ్గా పలుకుతాడంటే 'సేవ్చచ్' అంటే ఏమిటో అతని సవ్రం 
సుఫ్రింపచేసుత్ంది. 'భగ వాన ' అని పలికిన విధానం, ముఖయ్ంగా 'నా' అనన్ చోట దీరఘ్ం తీసి, 'మేరి' అనన్ చోట, నిజంగా 
నాకు దరశ్నం అవుతోందో ' అనన్ సంభర్మాశచ్రయ్ం, 'నిగాహామే' అనన్చోట ఒక నిశచ్యానిన్ పలుకుతాడు రఫీ. ఒకో 
పదానికి, అక్షరానికి అరాధ్నిన్సూత్, భావానిన్ సుఫ్రింపచేసూత్, అతయ్దుభ్తమైన సవ్రనటన వినాయ్సానిన్ పర్దరిశ్సాత్డు రఫీ. 
అందుకే రఫీ - నౌషాద ల కలయికలో వచిచ్న అతి గొపప్ పాటల జాబితాలో అగర్సాథ్నంలో ఉంటుందీ పాట. ముఖయ్ంగా 
1960 చివరలో షమీమ్కపూర తో సహా, పలు హీరోలకు పేర్మగీతాలు, అలల్రిపాటలు పాడే రఫీ, దిలీప కుమార కు పాడిన 
అతయ్ంత భావసోఫ్రకమైన ఈ పాట, ఆ కాలంలోని పాటలకు భినన్ంగా నిలుసుత్ంది. 

ఇకక్డ గమనించాలిస్ందేమిటంటే, ఒక సందరాభ్నికి విభినన్మైన కళాకారులు విభినన్ంగా సప్ందించటం. ఈ 
సప్ందనలో దరశ్కుడి దృషీట్, నాయకుడి ఇమేజీ నిరామ్త అభిలాష పర్భావంకూడా ఉంటుంది. అదే పాట తెలుగులో ఓ 
రకంగా, హిందీలో అదే భావం మరోరకంగా ఉండటం ఈ విషయాలనిన్టినీ పరిగణలోకి తీసుకుంటే బోధపడుతుంది. 
'హిందీ'లో 'జాఞ్నం' పొందటానికి పార్ధానయ్ం ఇసేత్, తెలుగుపాట సంగీతం ఒక భయానక వాతావరణానిన్, దౌషాట్య్నిన్ 
పర్దరిశ్ంచటానికి పార్ధానయ్ం ఇసుత్ంది. ఇందులో ఏది గొపప్, ఏది బాగుంది అనన్ మీమాంస  వదిలి ఎవరి దృషిట్ పర్కారం ఆ 
పాట గొపప్గా ఉందని భావించాలిస్ ఉంటుంది. రెండూ విని ఆలోచించి,  ఆనందించాలిస్ ఉంటుంది.  
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