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ముడ ముడ కే న దేఖ,  ముడ  ముడ కే
జిందగానీ కే సఫర మే తూ అకేలా హీ నహీ హై
హంభి  తేరే హం సఫర హై
ముడ ముడ కే న దేఖ, ముడ ముడ కే...

బహుశా వెనకుక్ తిరిగి చూడగల జీవి, వెనకుక్ చూసి గతానిన్ తలచుకుని ఆనంద విషాదాలు అనుభవించే జీవి 
మానవుడు ఒకక్టే. మిగతా జీవులకు సహజమైన ఇనెస్ట్ంకట్( Instinct)   ఉంటుంది.  జాఞ్పకం ఉంటుంది. కానీ 
జాఞ్పకాలు ఉండవు. కుకక్లు, పిలుల్లు వంటి జీవులను గమనిసేత్ వాటికి గురుత్ంటుంది అనిపిసుత్ంది. ఒకసారి ఆహారం 
లభించిన సథ్లానికి అవి పదే పదే వెళాత్యి. తమకు ఆహారానిన్ ఇచిచ్న వారిని గురుత్ పెటుట్కుంటాయి. కోపగించుకునే వారికి 
దూరంగా ఉంటాయి. పిలల్ల కోసం గాలిసాత్యి. వాటికి పర్మాదం ఏ వైపు నుంచి వసుత్ందోనని అపర్మతత్ంగా ఉంటాయి. 
వాటికి జాఞ్పకం ఉంటుంది,  కానీ జాఞ్పకాలు ఉంటాయా? మనుషులాల్గా 'గతం' వాటికి గురుత్కు వసుత్ందా? వెనకిక్ తిరిగి 
చూసుకుని, తాము తీసుకునన్ నిరణ్యాలలో మంచి చెడడ్లను విశేల్షిసాత్యా? ఇలాగయితే బాగుండేది, ఆ పని చేసి 
ఉండాలిస్ంది కాదు, వారు కలవకపోయి ఉంటే నా జీవితం ఇలా ఉండేది కాదు అంటూ ఆలోచిసాత్యా? వాటి పర్వరత్న 
చూసేత్ వాటికి పర్సుత్తం తపప్ గతం గురించి కానీ భవిషయ్తుత్ గురించి కానీ అంతగా ఆలోచనలునన్టుట్ కనబడవు. కానీ అవి 
అలా పడుకుని శూనయ్ంలోకి చూసుత్నన్పుప్డు ఏమాలోచిసుత్నాన్యోననిపిసుత్ంది. వెనకిక్ తిరిగి చూడటం, గతం తలచి 
వగచటంలోని సౌఖయ్ం అనుభవించటం మనిషికే పర్తేయ్కమేమో అనిపిసుత్ంది.

కొతత్ సంవతస్రం వసుత్నన్ సమయంలో, పాత జాఞ్పకాలను తాజా చేసుకుంటూ రాబోయే సంవతస్రంలో 
సాధించబోయే అంశాల గురించి ఆలోచిసూత్, ఎదురోక్వాలిస్న సమసయ్లను అంచనా వేసూత్ ముందుకు సాగటం 
సరవ్సాధారణం. శీర్ 420 సినిమాలో శైలేందర్ రాసిన శంకర జై కిషన బాణీ కూరిచ్న ఈ పాట వింటూంటే గతానిన్ 
తలవటం మనిషికి వరమా? శాపమా? అరధ్ంకాదు. గతం తలవని, గతం తలపుకురాని జీవులనీన్ హాయిగా, ఆనందంగా 
వరత్మానంలో జీవిసాత్యి. వాటికి గతం గురించిన బాధ ఉండదు. భవిషయ్తుత్ గురించిన బెంగ ఉండదు. ఆ క్షణంలోనే 
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బర్తుకుతాయి. ఆనందమో, విషాదమో, భయమో, బాధనో ఆ క్షణంలోనే అనుభవిసాత్యి. కానీ మనిషిని గతానుభవాలు 
వెంటాడుతూంటాయి. భవిషయ్తుత్ గురించి బెంగ ఉంటుంది. ఎపుప్డు ఏమవుతుందో? భవిషయ్తుత్ ఎలా ఉంటుందోనని పలు 
ఆలోచనలు ముసురుకుంటాయి. భయపెడతాయి. వరత్మానానిన్ పర్భావితం చేసాత్యి. 

ముఝె దరద్ - ఎ  - దిల క పతా న థా 

ముఝె ఆప కిస లియె మిల గయే 

మై అకేలె యూన హి మజేమె థా 

ముఝె ఆప కిస లియె మిల గయే  

మహమమ్ద రఫీ పాడిన ఈ పాట ఇలాంటిదే. ఆమె పరిచయమయేయ్ంతవరకూ అతడికి హృదయవేదన అంటే 
పరిచయం లేదట. ఆమె కలవక ముందు ఒంటరిగా హాయిగా ఉండేవాడట. ఆమె కలసిన తరువాతనే అతనికి వేదన 
అంటే ఏమిటో తెలిసింది. 'ననున్ ఎందుకు కలిశావు?' అని అడుగుతునాన్డు. 

ఆయా హై ముఝే ఫిర యాద వో జాలిం 

గుజరా జమానా బచ పన కా 

హాయ రే అకేలె ఛోడ కె జానా 

ఔర న అనా బచ పన కా 

ఆయా హై ముఝే ఫిర యాద వో జాలిం 

ముకేష సవ్రం గతం జాఞ్పకాల తాలుకు విషాదానిన్ పదం పదంలో పలుకుతూంటే జాఞ్పకాల వెలుల్వలో 
కొటుట్కుపోతాం. ఇకక్డ ముకేష పాడుతునన్ది బాలయ్ం జాఞ్పకాల గురించి. ఎంతోమందికి బాలయ్ం చీకూ చింతాలేని, 
భవిషయ్తుత్ గురించి ఏ మాతర్ం ఆలోచన లేని అతయ్ంత ఆనందకరమైన కాలం. అంటే గతంలేని, భవిషయ్తుత్ గురించి 
ఆలోచనలేని సిథ్తి అతయ్ంత ఆనందకరమైన సిథ్తి అనన్మాట. అంటే, మనిషికనాన్ జంతువులు నిరంతరం 
అతయ్ంతానందకరమైన  సిథ్తిలో ఉంటాయా? బాలయ్ంలో గతం ఉండదు. ఎందుకంటే వయ్కిత్ 'సమయం' ఆరంభమయేయ్ది 
అపుప్డే. భవిషయ్తుత్ గురించిన ఊహనే లేదు. అందుకే పర్తీదీ ఆశచ్రయ్కరము, పర్తీదీ ఆనందమయమే బాలయ్ంలో. 

అల బేలే దిన పాయ్రే 

మెరె బిఛేడ్ సాథి సహారే 

హాయే కహాన గయే..హాయే కహా గయే 

ఆఖోంకే ఉజియారే 

మెరె సూని రాత కే తారే 
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హాయ కహాన గయే.... 
ఎంతో ఆనందమయం అంటునాన్డు కిషోర కుమార. అతని కళళ్ వెలుతురట. చీకటి రాతిర్లో వెలుగుచూపే తార 

అట.. అతని బాలయ్ం అంత మధురం. ఎకక్డ పోయింది బా బాలయ్ం? అని ఆవేదనతో అంటునాన్డు. తన గతించిన 
రోజులని ఎవరయినా తిరిగి ఇవవ్ండని, తిరిగి వచేచ్టుట్ చేయమని అభయ్రిధ్సుత్నాన్డు.  

 కోయి లౌటాదె మెరే బీతెహువె దిన 

బీతెహువె దిన   వొ మెరే పాయ్ర పలిఛ్న 

అంటాడు కిషోర కుమార. గడచిపోయిన దినాలను తిరిగి తెచిచ్మమ్ంటునాన్డు. కానీ 'గతం' అనుభవాలు పాఠాలు 
నేరుచ్కోవటానికే తపప్ గతం గురించి ఆలోచిసూత్, వాటిలోనే మునిగిపోయి వరత్మానానిన్ విసమ్రించి భవిషయ్తుత్ను 
పాడుచేసుకునేందుకు కాదు.  అందరి బాలయ్ం ఆనందమయంకాదు. పలు కారణాల వలల్ బాలయ్ం విషాదమయమే కాదు దురభ్రం కూడా. 
తలిల్దండుర్ల నడుమ సఖయ్త లేకపోవటం వలల్నో, పేదరికం వలల్నో, తలిల్తండిర్ మరణించటం వలల్నో, ఇలా ఎనెన్నోన్ 
కారణాలు బాలయ్ం దురభ్ర వేదనమయం కావటానికి. 'నిదర్లో శిశువు ఏయే సుందర సవ్పాన్లు దరిశ్సుత్నాన్డో ' అనుకునే 
వీలులేదు ఇలాంటి పరిసిథ్తులలో. 

తుమాహ్రే హై తుం సే దయా మాంగేత్ హై 

తెరే లాడోయ్ంకీ దువా మాంగేత్ హై 

గుండె బాధతో బరువెకిక్, కంటనీరు పొంగించే శకిత్వంతమైన భావన. బూట పాలిష సినిమాలో శైలేందర్ రాసిన 
పాట ఇది. సాధారణంగా పిలల్లను తలిల్దండుర్లు అపురూపంగా చూసుకుంటారు తమ జీవిత సరవ్సవ్ం వారి కోసం ధార 
పోసాత్రు. అనుక్షణం వారి కేష్మం కోసం తపిసాత్రు. తలిల్దండుర్ల హృదయపు తునకలు పిలల్లు. పార్ణం పిలల్లు. కానీ పలు 
సందరాభ్లలో పిలల్ల పైనుండి తలిల్దండుర్ల నీడ తొలిగిపోతుంది. పిలల్లు అనాధలవుతారు. పర్పంచపు ఆటుపోటల్ను 
బాలయ్ంలోనే, ఇంకా వాటిని ఎదురొక్నేందుకు సిదద్ం కాని వయసులోనే ఎదురోక్వాలిస్ వసుత్ంది. అలాంటి వారిని అనాధ 
శరణాలయాలు ఆదుకుంటాయి. బూట పాలిష సినిమాలో అలాంటి సందరభ్ంలో, అనాధ శరణాలయానికి నిధుల కోసం, 
శరణాలయంలో పిలల్లకు బటట్లు, ఇతర అవసరమైన విషయాలకోసం అభయ్రిద్సూత్ పాడే పాట ఇది. సందరబ్ం అతయ్ంత 
దయనీయం.   సిథ్తి శోచనీయం. 'వేడుట సావు,  వేడగా బడుట ఇంకా సావు' అంటాడు తికక్నన్. అలాంటి సందరభ్ం ఇది. 
ఈ సందరభ్ంలో శైలేందర్ పాటలో పొదిగిన భావాలు గుండెను చీలేచ్సాత్యి. ఏదో సంపాదించుకుని తింటూ ఆనందంగా 
జీవించేసుత్నాన్మనన్ మిధాయ్ సంతృపిత్  పటాపంచలు చేసాత్యి. పిలల్లు పాడుతునాన్రు. 
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'మేమూ మీ వాళళ్మే. మీ దయను అభయ్రిధ్సుత్నాన్ము. మీ పిర్యమైన పిలల్ల ఆశీసుస్లు కోరుతునాన్ము' గుండెలు 
పిండేసే భావన. తలిల్ తన పిలల్వాడిని గుండెకు హతుత్కుంటుంది. కాలు కిర్ంద పెడితే కందిపోతుందనన్టుట్ బాధపడుతుంది. 
అదే సంవేదనము, అదే పేర్మను పరాయి పిలల్లయిన తమ మీదకూడా పర్సరింప చేయమని అభయ్రిధ్సుత్నాన్రు  అనాధలు. 
'మేము మీ వాళళ్మే', అంటే మేమూ  మనుషులమే. మా తలిల్దండుర్లు కూడా మమమ్లిన్ ఎంతో పేర్మగా కనాన్రు. కానీ 
పరిసిథ్తులు మమమ్లిన్ అనాధలను చేశాయి. కాబటిట్ మీ పిలల్ల మీద పేర్మను, వారికిచేచ్ దీవెనలను కొనిన్ ఈ వైపుకు కూడా 
పర్సరింపచేయమంటునాన్రు. సాటి మనిషిని మనిషిగా చూడలేడు మనిషి. ఎదుటి మనిషి తనలాంటి వాడేనని 
తెలుసూత్నాన్, వాడిని తనలానే చూడటానికి అహంకారం అడుడ్వసుత్ంది. సాథ్యి అడుడ్వసుత్ంది. సామాజిక నియమ 
నిబంధనలు అడుడ్వసాత్యి. 

'సుజాత' సినిమాలో ఓ సంఘటన ఉంటుంది. అంటరాని వాళల్ అనాధ పాపకు ఇంటోల్ ఆశర్యమిసాత్డు భరత్. 
భారయ్కు అది ఇషట్ంలేదు. పిలల్ను ఇంటోల్కి రానీయదు. ఇకక్డ పేర్మగా తన పిలల్ను నిదర్పుచుచ్తూంటుంది. పకక్ గదిలో 
అనాధ పాప ఏడుసుత్ంది. ఆమె హృదయం కరుగుతుంది. తన పాపకు జోలపాట ఆ వైపు చూసూత్ పాడుతుంది. 
అదుభ్తమైన సనిన్వేశం అది. ఎనిన్ నియమాలు, నిబంధనలూ సాథ్యీ భేదాలు ఉనన్ మౌలికంగా మనిషిలో మానవతవ్ం 
ఉంటుందని నిరూపించే సనిన్వేశం అది. ఇకక్డ శైలేందర్ తన పాటలో ఆ సవ్భావానిన్ ఉదీద్పించాలని పర్యతిన్సుత్నాన్డు. మీ 
వాళల్మూ, మీ నుంచి దయను  అభయ్రిధ్సుత్నాన్ము అంటునాన్డు. 

యతీమోంకి దునియామె హర దం అంధేరా 

ఇధర భూలక్రీభ్  న ఆయా సవేరా 

ఇసీ షాంకో ఏక పల భర జలా జో 

హం ఆశాకి ఐసా దియా మాంగేత్ హై.. 
అనాధల పర్పంచంలో నిరంతరం చీకటే. ఆ వైపు పొరపాటున కూడా వెలుతురు రాదు. నిరంతరం చీకటి అయిన 

ఈ పర్పంచంలో క్షణ కాలమయినా వెలుతురు నిచేచ్ దీపంలాంటి ఆశను వెలిగించే దయను అభయ్రిధ్సుత్నాన్ము 
అంటునాన్రు పిలల్లు. 

థె హం జింకి ఆంఖోంకె చంచల సితారే 

హమే ఛోడేక్ వో ఇస జహాన సే సిధారే 

కిసీ కి నహో జైసి కిసమ్త హై అపిన్ 
దుఖీ దిల సభీకే  భలా మాంగేత్ హై 
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ఎవరి కళల్లోల్ వెలుగులాంటి వారమో, వారు మమమ్లిన్ ఒంటరిగా వదలి ఈ పర్పంచంలోంచి వెళిల్పోయారు. 
మాలాంటి దురదృషట్ం ఇంకెవరికీ కలగకూడదని, బాధపడుతూనన్ హృదయం అందరి మంచిని కోరుతోంది అంటునాన్డు 
మహమమ్ద రఫీ హృదయ విదారకంగా. 

బచాహో జొ రోటీ కా టుకాడ్ దిలాదో 

జో ఉత రా   హొ తన సే వొ కపాడ్ దిలాదో 

ఈ చరణం రఫీ పాడిన విధానం, అతని గొంతులోని ఆవేదన,  సినిమాలో సందరభ్ం కంట నీరు పొంగిసుత్ంది. 
సినిమాలో పిలల్లకు ఎవరిముందు చేయసాచ వదద్ని బోధిసాత్రు. 

'భీక  మే జో మోతీమిలే తోభీ హం న లేంగే 

జిందగీ కె ఆసూవోంకి మాలా పహనేంగే' 
'భిక్షంగా/ఉచితంగా/తేరగా  ముతాయ్లు లభించినా సీవ్కరించం. జీవితపు కనీన్ళల్ మాలను ధరిసాత్ం తపప్ 

ఉచితంగా వచేచ్దానిన్ దేనీన్ సీవ్కరించం' అంటారు పిలల్లు. 'ననేన్ మునేన్ బచిచ్ తేదీ ముఠీ మె కాయ్ హై' అనన్ పాటలో. 
అలాంటి పిలల్వాడు,  ఇపుప్డు మీరు తినగా మిగిలిన రొటెట్ ముకక్లను మాకు ఇవవ్ండి, మీ శరీరం మీదనుంచి విడిచి వేసిన 
బటట్లు ఇవవ్ండి అని అభయ్రిధ్సూత్ంటే భరించలేకపోతాడు. ఆ అనాధల గుంపునుంచి వేరు వెళాత్డు. సరిగాగ్ అపుప్డే అతను 
ఎవరికోసం వెతుకుతునాన్డో, ఆమె ధనవంతుల ఇంట ఉంటుంది. ఆమె అనాధలకు తనవంతు దానం అందిసుత్ంది. అలా 
సినిమాలో ఉదివ్గన్తను, మనసు కరిగించే వేదనను ఒకేసారి కలిగిసాత్డు దరశ్కుడు. 

కాబటిట్, అందరూ గడచిన బాలాయ్నిన్ తలచుకుని అందమైన బాలయ్ం మళీల్ తిరిగి రావాలని కోరుకోరు. బాలయ్ం 
తలచుకుని కుళుల్తారు. బాధపడతారు. కొందరి జాఞ్పకాలు ఇలాంటివయితే మరికొందరి జాఞ్పకాలు దూరమైన పేర్యసి 
గురించినవి. 

వొ జబ యాద ఆయే, బహుత యాద ఆయే 

గం - ఎ - జిందగీ కె అంధేరే మె హం నే 

చరాగ- ఎ -మొహబబ్త జలాయే, బుఝాయే 

ఆమె ఎపుప్డు జాఞ్పకం వచిచ్నా, పటట్లేనంతగా జాఞ్పకం వసుత్ందట.  వేదన అంధకారంలో పేర్మ దీపం వెలిగించి, 
ఆరిప్నపుప్డలాల్ ఆమె గురుత్కు వసుత్ందట. అంటే పేర్మభావన తలపుకు రాగానే ఆమె గురుత్కు వసుత్ంది. ఆమె దగగ్ర 
లేదనగానే చీకటయిపోతుంది. ఆమె జాఞ్పకం మిగులుతుంది.  అయితే 'మరుపురాని బాధకనాన్ మధురమే లేదు' అనన్టుట్ 
ఎవరినయితే మరచిపోవాలని పర్యతిన్సాత్మో, వారిని మరవటం కుదరదు. ఎంతగా మరచి పోవాలనుకునాన్ మరపుకు 
రారు. 
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జిన హే హం భూల  నా చాహే, వొ అకస్ర యాద తేహై 

బరాహో జిస మొహబబ్త కా, వొ కూయ్న కర యాద ఆతే  హై 

ఎవరినయితే మరచి పోవాలని పర్యతిన్సాత్మో, వారు అధికంగా, ఎలల్పుప్డూ గురుత్కొసాత్రు. ఏ పేర్మనయితే మరచి 
పోవాలనుకుంటామో, ఆ పేర్మ అధికంగా గురుత్కొసుత్ంది. మరో పేర్మికుడూ ఇదే మరో రకంగా అనాన్డు. 

తెరీయాద దిలేస్ భులానే చలా హూ 

మై ఖుద అపిన్ హసీత్ మిటానే చలా హూ... 
ఆమె జాఞ్పకాలను హృదయంలోంచి తొలగించాలని నిశచ్యించుకునాన్డట. అందుకోసం తన జీవితానేన్ నాశనం 

చేయాలని నిశచ్యించుకునాన్డు 'హసీత్' అంటే యవవ్నం. 'హసీత్' అంటే శరీరం. 'హసీత్' అంటే గురిత్ంపు. కాబటిట్ 'మై ఖుద 
అపిన్ హసీత్ మిటానే చలా హూ' అంటే తన ఐడెంటిటీని, తానే నాశనం చేసుకోవాలని నిశచ్యించుకునన్టుట్ భావించాలిస్ 
ఉంటుంది. మరచిపోవటం అంత కషట్ం. అందుకే జాఞ్పకాలు మనిషికి ఓ వైపు వరం అయితే మరోవైపు శాపం. 

దునియామె యూన అనా 

దునియా సే యూన జానా 

ఆవో తొ లే అనా, జావో తో దే జానా 

యాదే యాదే యాదే 

బాల  భూల  జాతే హై 

యాదే యాద ఆతీ హై 

పర్పంచంలో వసాత్ం. వెళాత్ం. వచేచ్టపుప్డు పూరవ్ జనమ్సమ్ృతులు వెంటపెటుట్కొసాత్ం. వెళేల్టపుప్డు జాఞ్పకాలు ఇచిచ్ 
వెళాత్ం. పర్పంచమంతా జాఞ్పకాలే. జాఞ్పకాలు, జాఞ్పకాలే. అలాంటి 'జాఞ్పకాల పర్పంచంలో  గతానిన్ తలచుకోకు, 
వెనుతిరిగి చూడకు, ముందుకు సాగిపో' అని చెపప్టం సులభం. ఆచరించటం కషట్ం. 

గమనిసేత్, మనిషి శేర్షట్మైనవిగా భావించేవనీన్ జంతు లక్షణాలే. వృషభమూ, సింహం, పులి, లేడి ఇవనీన్ ఉతత్మ 
లక్షణాలకు పర్తీకలు. తాబేలులాగా అంగాలు ముడుచుకోవటం వైరాగాయ్నికిఉతత్మ నిదరశ్నం.  చిలుకపలుకులు, కోకిల 
పాటలు, నెమలి నృతయ్ం, హంస నడక, డేగచూపు, చకోర పకిష్ ఎదురు చూపులు, ఇవనీన్ ఏదో ఓ రూపంలో 
ఉతత్మతావ్నికి, పర ఫెక్షన కి పర్తీకలు. అలాగే జంతువులాల్, కీటకాలాల్  'గతం' మరచి, ముందుకు సాగిపోవటం కూడా 
ఉతత్మతావ్నికీ, ఆనంద జీవనానికీ నిదరశ్నం. 

కాలం ఎపుప్డూ ముందుకే సాగుతుంది. వెనుకడుగు వేయటం అనన్ది కాలం ఎరుగదు. కాలం 'వెనుకకు 
పర్యాణిసేత్?' అనన్ ఆలోచన తతత్వ్వేతత్లను బాధించింది. విజాఞ్న శాసత్రజుఞ్లను వేధిసోత్ంది. సైనస్ ఫిక్షన రచయితలకు 
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బోలెడనిన్ ఊహలనిసోత్ంది. అసలు మనిషి జీవితం బాలయ్ం, యవవ్నం, వృదాద్పయ్ం కాకుండా అనుభవంతో నిండిన 
వృదాద్పయ్ం, దాంతో కాలం విలువ గర్హించిన యవవ్నం, ఆపై నిసస్హాయమైన బాలయ్ం అయితే పర్పంచం ఎంతో గొపప్గా, 
ఆనందకరమూ, శాంతి పూరణ్మూ అవుతుందని పలువురు తతత్వ్ వేతత్లు భావిసాత్రు. కానీ కాలం ఎకుక్పెటిట్ విడిచిన 
బాణంలా ముందుకే సాగుతుంది తపప్ వెనకుక్ మళిల్రాదు. అందుకే ఆడినమాట, విడిచిన బాణం, వేసిన అడుగు వెనకుక్ 
తీసుకోవటం కుదరదంటారు. అలాంటపుప్డు మనసుస్ మాతర్ం వెనకిక్ ఎందుకు పర్యాణించాలి? వెనకిక్ తిరిగి ఎందుకు 
చూడాలి? కాబటిట్ వెనకిక్ తిరిగి చూడక ముందుకు సాగటమే ఉతత్మం. 

నైనోం సె జో నైనా మిలాకే దేఖే 

మౌసం కే సాథ జో మూసుక్రాకే దేఖే 

దునియా ఉసీ కీ జో ఆగే దేఖే... 
అదుభ్తమైన వాకాయ్లు. సినిమా పాటనా? వయ్కిత్తవ్ వికాస పాఠమా? అనిపించే భావం. వెనకిక్ చూడటం వలల్ 

వచేచ్దేమీ లేదు. ముందుకు చూడాలి. ముందుకు చూడగలిగిన వాడు అడడ్ంకులను ముందే గమనించి పకక్కు తపుప్కు 
పోతాడు. అందుకే కాలం అడుగులో అడుగు కదుపుతూ, నవువ్తూ ముందుకు సాగే వాడిదే పర్పంచం అంటునాన్డు 
శైలేందర్. ఇకక్డ 'మౌసం కే  సాథ  ముసుక్రానా' చాలా గొపప్ భావన. మనిషి సాధారణంగా తాను ఎంతో 
కషట్పడుతునాన్డని నముమ్తాడు. ఇతరులను నమిమ్ంచాలని పర్యతిన్సాత్డు. పర్తీదీ తనకు కషట్ం. అదే ఇతరులకు తేలిక. 
వారి కషట్ం కషట్ంకాదు. అయినా సరే కషట్ం అనన్ది లెకక్ చేయకుండా, పర్తిదానీన్ ఒక అనుభవంలా ఆనందంగా 
అనుభవిసూత్, నవువ్తూండగలగటం ఒక వరం. ఎండకు ఎండాలి, వానకు తడవాలి, చలికి వణకాలి. ఏది లభిసేత్ దానిన్ 
సంతోషంగా సీవ్కరించాలి. ముందుకు సాగాలి. ఇక, 'ముందుకు చూడటం ' గురించి పర్తేయ్కంగా చెపప్నవసరంలేదు. 
పర్పంచంలో వసుత్నన్ మారుప్లను గమనించి ఇతరులు గర్హించేలోగా, ఆ మారుప్ను సీవ్కరించిన వాడు, అందరికనాన్ 
ముందుంటాడు. మన వయ్కిత్తవ్ వికాస నిపుణులు చెపేప్ది అదే. సెల ఫోనుల్ వసుత్నన్పుప్డే లాయ్ండ లైనల్ను వదలుచ్కునన్ వాడు 
ఓ అడుగు ముందుంటాడు. సెల ఫోనుల్ ఇంకా  మాటాల్డటానికే పరిమితమైనపుప్డు, సెల ఫోన లో భవిషయ్తుత్ కంపూయ్టరల్ను 
దరిశ్ంచినవాడు అందరికనాన్ ఓ అడుగు ముందుంటాడు. లాంగ పేల్ రికారుడ్లను వదలుచ్కుని కాయ్సెటల్ను కొనన్వాడు, 
కాయ్సెటుల్ అందరూ కొంటునన్పుడు 'సీడీ 'ని చూసినవాడు, సీడీ కేర్జ ఉనన్పుప్డు పెన డైరవ వైపు దూకినవాడు.. ఇలా చెపూత్ 
పోతే 'ముందుకు చూడటం' అభివృదిద్కి రాజమారగ్ం అని అరధ్మవుతుంది. ఎడల్ బండిలో పర్యాణిసూత్ చందర్మండల 
యాతర్ గురించి ఆలోచించేవాడు పిచిచ్వాడు కాదు. దర్షట్. 

దునియాకే సాథ జో బదలాత్  జాయే 

జో ఇసేక్ సాంచే  మే హీ ఢలాత్  జాయే 
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దునియా ఉసీకే హై జో చలాత్ జాయే. 
వయ్కిత్తవ్ వికాసానికి విశిషట్మైన సూచనలివి. మారే పర్పంచంతో పాటు మారగలిగే వాడిదే పర్పంచం. ఇకక్డ 

'సాంచే మే ఢలాన్' అనన్ పద పర్యోగం చేశాడు శైలేందర్. 'సాంచే' అంటే మౌలడ్(mould). అంటే  అచుచ్, పోత. సమయం 
తయారు చేసుత్నన్ అచుచ్లో ఒదిగిపోవటం. అదుభ్తమైన భావన. సమయం అడుగులో అడుగు కలిపి నడవటం మాతర్మే 
కాదు, సమయం ఎలాంటిదో అలా ఒదిగిపోవటం అనన్మాట. రోములో రోమన లా ఉండమనటం, నీటిలో చేపలాగా, 
గాలిలో పకిష్లాగా ఉండటంలాంటిది. అలా మారి, ఒదిగి పోయేవాడికి ఢోకా లేదు. 'దునియా ఉసీ కే హై జో చలాత్ జాయే' 
అలా ముందుకు సాగగలిగే వాడిదే పర్పంచం. వెనకిక్ తిరిగి చూసేత్ ఏమీ ఉండదు. 'గతం గతః' సినిమాలో అతి చకక్ని 
సందరభ్ం ఇది. నాయకుడు పేదవాడు. నీతిమంతుడు. అతని పేర్యసి విదయ్. నిజాయితీకి మారు పేరు. పేదరికం నుంచి 
అతనికి ధనం వైపు దారి చూపుతుంది మాయ. కల్బుబ్లో, పేకటలో మోసాలు, కంపెనీలు పెటిట్ సామానుయ్లను మోసం చేసే 
మాయా పర్పంచం అది. నకిలీ పర్పంచం. విదయ్ ది సవ్ఛచ్మైన పర్పంచం. మాయ పర్పంచం నచచ్క విదయ్ వదలి వెళుత్ంది. 
మాయ రమమ్ంటుంది. నాయకుడు వెనకిక్ తిరిగి వెళాళ్లో, ముందు మాయవైపుకు వెళాళ్లో నిశచ్యించుకోలేకపోతాడు. 
అపుప్డు వసుత్ందీ పాట. వెనకుక్ తిరిగిచూడకు. ముందుకు అడుగు వేయి అని...సందరభ్ంలో వొదిగింది. గొపప్ సతయ్ం 
చెపోత్ంది. దాంతో సినిమాపాట సారవ్జనీన భావాలు పర్దరిశ్ంచి మారగ్దరశ్కతవ్ం చేయగల వయ్కిత్తవ్ వికాస గీతంలా 
ఎదిగింది.   

బీతె దినోంకి యాద థి  జినేమ్ 
మైవో తరానే భూల  చుకా 

ఆజ నయే మంజిల  హై మేరీ 

కల కె ఠికానే భూల  చుకా 

మహమమ్ద రఫీ 'ఆదీమ్' సినిమాలో పాడిన అదుభ్తమైన పాట చరణంలోని పంకుత్లు ఇవి. గడచిన రోజుల 
జాఞ్పకాలు మరచాను. అగాధలు మరచాను. ఇపుప్డు నా గమయ్ం వేరు. గతం నాటివనీన్ మరచిపోయాను. అంటే పాము 
కుబుసం విడిచినటుట్ గతానిన్ విడిచి కొతత్ రూపం ధరించాడనన్మాట. తెలుగులో 'గుడి గంటలు' సినిమాలోని 
'జనమ్మెతిత్తిరా 'కు హిందీ రూపం ఈ పాట. 

కాబటిట్ గతంలో ఏం జరిగిందీ, ఎవరెవరూ మనలిన్ వదలి వెళాల్రు, ఎంత బాధ కలిగించారు, ఎంత వేదనను 
కలిగించారు, ఎనిన్ కషాట్లు అనుభవించాం, ఎంత బాధపడాడ్ం   అని గతానిన్ సమ్రిసూత్ంటే వరత్మానం చేజారిపోతుంది. 
భవిషయ్తుత్ చెదిరిపోతుంది. కాబటిట్ వెనకిక్ తిరిగి చూడటం మాని ముందుకు సాగిపోవాలి. కరోనాను, లాక డౌన లను 
వదలి  ఒమైకార్న ను విసమ్రించి, కొతత్ సంవతస్రం, కొతత్రోజు, కొతత్ పర్పంచం అనుకుని ముందుకు సాగుతూ, కొతత్ 
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జాఞ్పకాలు సృషిట్ంచుకోవాలి, కొతత్ జీవితం ఆరంభించాలి. పాత పర్పంచానిన్ కొతత్గా చూడగలగాలి. కొతత్ పర్పంచంవైపు 
సాగిపోవాలి.  అందుకే 'ముడ ముడ కే న దేఖ ', 'దునియా ఉసీ కే జో  ఆగే దేఖే', 'దునియా ఉసీకే జో చలాత్ జాయే' 
అనుకుంటూ 2021 ను వెనక వదలి కాలంతో కదులుతూ కాలంతో మారుతూ 2022కు సావ్గతం పలుకుదాం. 
ముందుకు సాగుదాం.  

అందరికీ నూతన సంవతస్ర ఆరిధ్క, హారిధ్క శుభాకాంక్షలు 

"     " 
   

Post your comments 

https://koumudi.net/comments/january_2018/jan18_MusicalMusings_comments.htm

