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కోయి మత వాలా ఆయా మేరే దావ్రే
అఖియోంసే కర గయ అజబ ఇషారే!

సాధారణంగా పాత హిందీ సినిమా సినిమాలలో తపప్నిసరిగా ఓ శాసతరీయనృతయ్ గీతం ఉండేది. ఆ పాటకు 
సందరభ్ం ఉనాన్ లేకునాన్, నాయిక నృతయ్ం తెలిసినదయితే, ఓ సనిన్వేశం నృతయ్ం కోసం కలిప్ంచేవారు. ఇందువలల్ 
శాసతరీయ నృతయ్ం గురించి పదిమందికీ తెలిసేది. పాట శాసతరీయ రాగ ఆధారితం కావటం వలల్ శాసతరీయ సంగీతంలోని 
మాధురయ్ం పేర్క్షకులకు తెలిసేది. ఆధునిక సమాజంలో సినిమా అతయ్ంత శకిత్మంతమైన పర్చార మాధయ్మం కాబటిట్, ఓ 
రకంగా, ఇలాంటి పాటలు, నృతాయ్లవలల్ సంసక్ృతి సాంపర్దాయాలను నిలుపుతునన్ సంతృపిత్ సినీ కళాకారులకు కలిగేది. 
కానీ అనేక సందరాభ్లలో ఇలాంటి పాటలను 'సిగరెటుట్' పాటలుగా భావించేవారు. పాట రాగానే లేచి వెళిల్ సిగరెట 
కాలుచ్కుని పాట అయేయ్సరికి థియేటరల్లోకి వచేచ్వారు కొందరు. అందుకని ఇలాంటి సందరాభ్లను, సినిమా మొదటోల్నే 
పెటేట్వారు సిర్క్పుట్ రచయితలు. అపుప్డే హాలోల్కి వచాచ్రు కాబటిట్, పాట రాగానే సిగరెటుట్ తాగేందుకు వెళేల్ వీలుండేదికాదు. 
అలాగయినా పాట చూడాలిస్ వచేచ్ది. మన కళాకారుల గొపప్తనం ఎకక్డ పర్సుఫ్టమయేయ్దంటే, ఇలాంటి పాటలను 
కూడా అతయ్ంత ఆకరష్ణీయంగా, అతయ్ంత రమణీయంగా రూపొందించేవారు.  దాంతో ఒకక్సారి వినన్వారు పాటను మరీ 
మరీ వినేవారు. అలా 'సిగరెటుట్ పాట' కూడా 'సూపర హిట' పాట అయి సినిమాకు అదనపు ఆకరష్ణగా నిలిచేది. అలాంటి 
పాట 'లవ ఇన టోకోయ్'లో లతా మంగేషక్ర పాడిన ఈ పాట. ఈ పాటను శంకర జైకిషన శుదద్ దరాబ్రీ కానడ రాగంలో 
రూపొందించారు. అయితే, మధయ్లో హఠాతుత్గా కోమల 'థ ' బదులు శుదద్ 'ధ ' వాడి పాటకు వింత అందం చేకూరాచ్రు. 
ఈ పాటకు వారు వాడిన లయ, 'ఠేకా' కూడా హిందీ సినిమాలలో సాధారణంగా వాడని 'సీతారఖ్ని' అనే పంజాబీఠేకా. 
దాంతో కూడా పాటకు వింత ఆకరష్ణ సమకూరింది. గేయ రచయిత శైలేందర్ బాణీకి తగగ్ పదాలు కూరిచ్ పాటను మరింత 
ఆకరష్ణీయం చేశాడు.
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'లవ ఇన టోకోయ్' సినిమా నాయిక ఆశాపరేఖ. ఆమెకు నృతయ్ం తెలుసు. ఆమె సినిమాలోల్ సాంపర్దాయిక నృతయ్ం 
తపప్నిసరిగా ఉంటుంది. అందుకని 'లవ ఇన టోకోయ్'లో  టోకోయ్ టీవీలో భారతీయ యువతి శాసతరీయ నృతయ్ కారయ్కర్మం 
పర్సారవుతునన్టుట్, అది చూసి మన హీరో ఆమెని పేర్మించేసినటుట్ కథ అలిల్ సినిమా మొదటోల్నే పాట పెటేట్శారు దరశ్కుడు, 
సిర్క్పుట్ రచయిత. ఇలాంటి పాటలకు బాణీ కటట్టం సులభం. చితీర్కరించటం సులభం. కానీ పాట రాయటం కషట్ం. 
ఎందుకంటే, సందరభ్ం లేదు. టీవీలో నాయిక నృతయ్ం చేసుత్ంది. హీరో చూసి పేర్మించాలి. ఇలాంటి పాటలు రాయటంలో 
శైలేందర్ దిటట్. 'మత వాలా' అంటే 'మతుత్లో ఉనన్వాడు' 'పేర్మమతుత్లో ఉనన్వాడు' అనన్ అరాధ్లు వసాత్యి. ఇషట్మైన వాడు 
అనన్ అరధ్ం కూడా వసుత్ంది. అలాంటి ఇషట్మైనవాడు ఆమె దావ్రం వదద్కు వచిచ్, కళల్తో గమమ్తత్యిన సౌంజన్లు చేశాడట. 
గేయ రచయిత గొపప్దనం పాట ఆరంభంలోనే తెలిసిపోతోంది. 

ఆమె మనసు దావ్రం వదద్కు వచిచ్ కళళ్తో సౌంజన్లు చేసేవాడు, టీవీలో ఆమెను చూసి మనసునిచేచ్శాడు ఇక 
పాటలో చరణాలను కొనసాగించిన తీరు పరమాదుభ్తం. 

కాయ్ మన ఉస కే మై కాయ్ జానూ 

ఛలియా కో మై కాయ్ పహెచానూ 

జానే కోయ్ం మేరా నామ  పుకారే... 
ఆమె ఇంకా హీరోను చూడలేదు. కానీ టీవీ ముందునన్ అతని హృదయ సప్ందన ఆమెకు వినిపించినటుట్ 

చమతాక్రంగా గేయానిన్ రచించాడు శైలేందర్. అతని హృదయంలో ఏముందో ఈమెకేం తెలుసు? మోసగాడు అతడిని 
ఎలా గురుత్పడుతుంది? ఎందుకని అతడు ఆమెని పిలుసుత్నాన్డో అంటోంది. 

జబ సే గయా హై భోలా బచ పన 

అఖియా చంచల, నట ఖట హై మన 

అగే  నహీ కుఛ బీ బస మే హమారే... 
చాలా సరళంగా చెపాప్లిస్ంది చెపేప్శాడు, సూచించాలిస్ంది సూచించేశాడు శైలేందర్. అమాయకమైన బాలయ్ం 

వెళిల్పోయినపప్టినుంచీ ఆమె కళుల్ చంచలమైపోయాయట, మనసుస్ అలల్రి చేసోత్ందట. ఆమె నియంతర్ణలో ఏమీ లేదట. 
అలాంటి పరిసిథ్తిలో ఓ పిర్యుడు కళల్తో సౌంజన్లు చేసుత్నాన్డు. సందరాభ్నికి  తగగ్టుట్ కుదిరింది. ఇక తరువాత జరిగే ఏ 
సంఘటనపై కూడా నాయికకు నియంతర్ణ ఉండదు. సందరభ్ం లేని చోట సందరభ్ం కలిప్ంచి పాటకు వీలు కలిప్సేత్ గేయ 
రచయిత అతయ్ంత చమతాక్రంతో దానిన్ సందరోభ్చితంగా రచించటం పరమాధుభ్తమైన సృజనాతమ్క కళాకౌశలం. 

 
మేరే సంగ గా గున గునా, కొయి గీత సుహానా.. 
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'జాన వర ' సినిమాలో రాజశీర్ పై చితిర్తమైన ఈ పాటను రాసింది హసర్త జై పురి. రాగేశీర్ రాగంలో తీన తాళ లో 
శంకర జై కిషన దాదాపుగా శుదద్ రాగంలానే ఈ పాటను రూపూందించారు. ఇందుకు పర్ధాన కారణం 
రాజశీర్,   ఆశాపరేఖ అంత గొపప్గా నాటయ్ం తెలిసిన నటి కాదు. ఈ పాట పాడిన సుమన కళాయ్న పుర, లతా మంగేషక్ర 
అంత చకక్గా శాసతరీయ సంగీత రాగాలను పాడలేరు. ముఖయ్ంగా హై పిచ లో 'నోట'ను సాగదీయటం లతలా ఎవవ్రికీ 
రాదు. అందుకని, ఎలాంటి పర్యోగాలు చేయకుండా 'శుదద్'రాగంలోనే పాటను రూపొందించాడు శంకర జైకిషన. తాళం 
కూడా సాధారణంగా వాడే 'తీన తాళ' వాడేడు. దాంతో పాటకు బాణీ, వాయిదాయ్ల వాడకం పర్ధానమయాయ్యి. హసర్త 
జైపురి పాటను చాలా సరళంగా రాశాడు. ఈ పాట సమయానికి నాయికా నాయకులకు పరిచయం అవుతుంది .పేర్మ 
భావన అంకురం పడుతుంది. అందుకని 'నాతో కలసి మధురమైన గీతం పాడమని ' పాటను ఆరంభించింది నాయిక. 

 మై భి తుమాహ్రీ, దిల భి తుమాహ్రీ 

తాంగ సాథ జగ జగ సె హమారా 

తేరిహీ కద మోమే సర మేరా... 
సుమన సవ్రానిన్, లత సవ్రంతో వేరు చేసి చూడటం కషట్o,  ఇరువురి సవ్రాలతో ఎంతో పరిచయం ఉనన్వారికి 

తపప్.  మిగతావారు సుమన పాటలను లత పాటలుగా పొరపడతారు. కానీ జాగర్తత్గ వినేవారికి సుమన గొంతులో 
అనవసరమైన కంపనం, లత గొంతులో జాలువారే తీయదనరాహితయ్ం తెలిసిపోతూంటూంది. అంతేకాదు, హైపిచ కి 
వెళిల్నపుప్డు లతలా 'నోట'ని పటిట్ సాగదీయటం సుమన చేయలేదు. 'సర మెరా' అనన్చోట గమకాలు సుమన ను 
పటిట్సాత్యి. పాటలో భావం ఎలాంటి పర్తేయ్కత లేనిది. నేను నీదానేన్, నా హృదయం నీదే, మనిదద్రం యుగయుగాల నుంచీ 
కలుసూత్నే ఉనాన్ం. నీ పాదాల వదద్ నా శిరసుస్ ఉంటుంది అంటోంది నాయిక. 

దేఖో బిజ లీ డోలె బిన బాదల కీ, 
ఛం ఛం చంకత మాథేకి బిందియా 

ఝనన ఝనన  ధున పాయల కీ 

'ఫిర వ హీ దిల లాయా హూన' అనే సినిమా ఆరంభగీతం ఇది. నాయిక నృతయ్ కౌశల పర్దరశ్న కోసం ఈ 
దుర్శాయ్నిన్ సృషిట్ంచారు. నాయిక, మరోనటి పోటీగా నృతయ్ం చేసూత్ంటారు. ఆ సందరభ్ంలో ఈ పాట వసుత్ంది. సంగీత 
దరశ్కుడు ఓ.పి.నయయ్ర. ఈ పాటకు భైరవ థాట కు చెందిన 'రామ కలి' రాగంలో రూపొందించాడు. పలువురు ఈ 
పాటను భైరవ రాగ ఆధారితం అనుకుంటారు. 'రామ కలి' రాగం ఉదయం పూట పాడే రాగం. భకిత్ భావం పొంగి 
పొరుల్తుంది ఈ రాగంలో. సికుక్ల పవితర్ గర్ంధం 'గురు గర్ంథ సాహిబ' లోని కీరత్నలను ఈ రాగంలోనే పాడతారు. 
దాంతో పాటకు ఒక వింత అందం, పవితర్త, ఆకరష్ణలు సమకూరాయి. దీనికి మజూర్హ  సులాత్న పురి పొదిగిన భావాలు 
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బంగారానికి తావి అబిబ్నటుట్ంటాయి. ఆశాభోంసేల్, ఉషా మంగేషక్ర పాడిన ఈ పాటకు తెరపై నృతయ్ం ఆశాఫరేఖ, 
రాణిలు చేయగా, బేనీ నాజ, తబసుస్ంలు పాట పాడతారు తెరపై. ఈ పాటకు నృతయ్ం రూపొందించిన 'సరోజ ఖాన' 
కూడా కనిపిసుత్ంది. 'మేఘాలు లేకుండా మెరుపు మెరిసిందట', అంత అదుభ్తంగా ఉంది వారి నృతయ్ం. గజెజ్ల 
లయకనుగుణంగా, నుదిటిపై బొటుట్ మెరిసిందట. చకక్టి భావానిన్ అతి చకక్గా పర్దరిశ్ంచాడు మజూర్ష. పాట వినగానే 
ఆకరిష్సుత్ంది. పూరత్యేయ్ వరకూ కదలకుండా చూసేటుట్ చేసుత్ంది. 

అంటే, ఆనాటి కళాకారులు, సంసక్ృతి, సాంపర్దాయాలను వదలకుండా, వాయ్పారం కోసం సరవ్ం తయ్జించకుండా 
సినిమాలలో ఏదో ఓ సందరబ్ంలో ఇలాంటి పాటలను చొపిప్ంచేవారనన్మాట. 'ఆజాద' సినిమాలో 'అపల్మ చపల్మ' పాట 
ఇలాంటిదే. నిజానికి ఈ పాటకు సందరభ్ం లేదు. కానీ అదుభ్తమైన పాట, అదుభ్తమైన గానం నృతయ్ం. ఎనిన్మారుల్ వినాన్, 
చూసినా తనివి తీరదు. అలాగే, 'మొఘల - ఎ - అజమ'లో 'మోహెపన  ఘట పే నంద లాల ఛేద  గయోరే' పాటకూడా 
ఇలాంటిదే. 'గారా' రాగంలో రూపొందిన ఈ సాంపర్దాయక గీతం సినిమాలో కళుల్ కదలనీయకుండా చూసేటుట్ చేసుత్ంది. 
నిజానికి మధుబాలకు శాసతరీయ నృతయ్ం రాదు. కానీ, ఆ లోపం తెలియనీయకుండా, చాలా సులువైన కదలికలతో, 
వీలయిననిన్ కోల్జపుప్లతో, మధుబాల మనోహరమైన చిరునవువ్తో పేర్క్షకులను మంతర్ ముగుద్లను చేసుత్ందీ పాట. 'దిల 
హీతో హై ' సినిమాలో కూడా శాసతరీయ నృతయ్ం కోసం సందరభ్ం కలిప్ంచారు. ఓ నృతయ్ పర్దరశ్నలో కవిత చెపేప్ కవి 
రాడు. మన హీరో ఓ ముసలాయన వేషం వేసుకుని పాట పాడి, పాటకు తగగ్ నృతయ్ం చేయమంటాడు. ఇంకేం, 
అదుభ్తమైన పాట రూపొందింది. భైరవి రాగానికి పాఠంలాంటి 'లాగా చునీర్మె దాగ' పాటను ఈ సందరభ్ంగా 
సృజించాడు సంగీత  దరశ్కుడు రోషన. పాట సాథ్యిని ఆధాయ్తిమ్క సాథ్యి ఎదిగించాడు సారవ్జనీన భావాలతో గేయ 
రచయిత సాహిర లూధియానీవ్. 

'లాగా చున రీమె దాగ చుపావు కైసే, ఘర జావూ కైసే' 
ఇదీ పాట ఆరంభం. ఆమె కొంగుపై మరక ఏరప్డిందట. 'ఈ మరకను ఎలా దాచాలి, ఇంటికి ఎలా వెళాల్లి ' అని 

పాడుతునాన్డూ హీరో. అతని పాటకు తగగ్టుట్ నాటయ్మాడుతూంటుంది నరత్కి. 
హోగయి మైలీ మోరి చునరియా 

కోరే బదన సీ కోరి చునరియా 

జాకే బాబుల  సే నజరే మిలావూ కైసే, ఘర జావూ కైసీ... 
ఆమె తెలల్టి శరీరంలా తెలల్గా ఉండే ఆమె కొంగు మైల అయిపోయింది. ఇపుప్డు వెళిల్ పుటిట్ంటి వాళల్కు ముఖం 

ఎలా చూపించాలి? ఇంటికి ఎలా వెళాల్లి? అంటూ పాడుతునాన్డు హీరో. ఇకక్డ మరక, తెలల్టి కొంగు, పుటిట్ంటోల్ మొహం 
చూపించటం అనీన్ ఆధాయ్తిమ్క పర్తీకలు. ఈ విషయం ఇంకా అరధ్ంకాని వారికోసం రెండో చరణంలో వివరిసాత్డు సాహిర. 
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దాంతో పాట సాథ్యి మారిపోతుంది. శాసతరీయ సంగీత ఆధారిత శాసతరీయ నృతయ్ గీతం సాథ్యినుంచి ఆధాయ్తిమ్కభావనలతో 
అలరారే అతుయ్తత్మ గీతంలా ఎదుగుతుంది పాట. 

కోరి చునరియా ఆతమ్ మోరి, మైల హై మాయాజాల 

వో దునియా మోరె బాబుల కా ఘర, యే దునియా సుసురాల 

జాకె బాబుల సే నజరే మిలావూ కైసే, ఘర జావూ కైసే? 

పాట సాథ్యి మారిపోతుందీ చరణం తోటే, ఒక మామూలు సందరభ్ంలో వచేచ్ మామూలు పాటను ఎంత లోతైన 
భావంతో ఎంత ఎతుత్కు ఎదిగించాడు గేయ రచయిత సాహిర. ఆమె తన తెలల్టి కొంగుపై మరక అయింది, పుటిట్ంటికి 
ఎలా వెళాల్లి, ఇంటోల్ వాళల్కి ఎలా ముఖం చూపించాలి' అని పాడుతోంది. కానీ అకక్డ తెలల్టి కొంగు ఆతమ్. 

మరక ఈ పర్పంచం అనే 'మాయాజాలం'. పుటిట్నిలుల్ అంటే భగవంతుడి పర్పంచం. ఈ మాయలో ముంచే మానవ 
పర్పంచం మెటిట్నిలుల్. పుటిట్నింటి నుంచి పరిశుదద్ంగా మెటిట్నింటికి వచిచ్, మెటిట్నింటి మాయాజాలంతో ముగుధ్డయి ఈ 
మాయాజాలమనే మరక అంటించుకుంటునాన్డు. ఇపుప్డు మళీల్ పుటిట్ంటికి ఏ ముఖం చూపిసాత్డు? అదీ పాట. 

తాతిత్వ్క సిదాద్ంతం పర్కారం పర్తి మానవుడిలో పరమాతమ్ అంశ ఉంటుంది. పరమాతమ్ శుదద్ చైతనయ్ం. 
అనంతమైన ఆ శుదద్ చైతనయ్ం మానవ శరీరంలో ఒదిగి 'అంతమునన్దవుతుం’ది. ఈ భౌతిక సరీరమే సరవ్సవ్ం అనుకుని 
ఆనంద విషాదాలు, సుఖదుఃఖాలు అనుభవిసుత్ంది. కోర్ధలోభ మద మాతస్రాయ్లకు లోనవుతుంది. సవ్చచ్మైన పరిశుదాద్తమ్ 
మలినమయమవుతుంది. తన అనంతతావ్నిన్ విసమ్రిసుత్ంది. మాయాజాలపు మరక నంటించుకుంటుంది. పలు ధరామ్లలో 
ఈ ఆలోచన ఉంది. ఈ భూమి మీద చేసిన పనుల 'చిటాట్ ' భగవంతుడికి చెపుప్కోవాలి. పశాచ్తాత్ప పడాలి. భారతీయ 
ధరమ్ంలో చితర్గుపుత్డి 'చిటాట్' ఉండనే ఉంది. చేసిన పర్తి పని ఫలితం అనుభవించక తపప్దనన్ సిదాద్ంతం ఉంది. 
'జవాబుదారీ' అనన్ది ఉంది. అందుకని, పుటిట్నింటికి వెళిల్ తల ఎతుత్కుని ఎలా నిలబడాలి? కళల్లోల్కి సూటిగా చూసూత్ ఎలా 
మాటాల్డాలి? 'లాగా చున రీమే దాగ' అంటునాన్డు కవి. అంతేకాదు, భగవంతుడి ముందు ఏదీ దాచలేము, అబదద్ం 
చెపప్లేము, మసిపూసి మారేడూ కాయ చేయలేము. అందుకే 'ఛుపావూ కైసే ఘర జావూ కైసే?' అని వాపోతునాన్డు. ఈ 
అరధ్ం తెలిసిన తరువాత ఈ పాటను మామూలు నృతయ్ గీతంలా, చూడగలమా? సిగరెట పాటలా భావించగలమా? ఆ 
కళాకారుల పర్తిభకు శిరసుస్ వంచి మనసూఫ్రిత్గా నీరాజనాలరిప్ంచటం తపప్, వారు సృజించిన కళను అరధ్ం చేసుకుని, 
ఆనందిసూత్, ఆ ఆనందానిన్ ఇతరులకు పంచటం తపప్ మరేమీ చేయలేము. 
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