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ఠండీ హవాయే లహరాకే ఆయే
రుత హై జవాన, తుం కోయహాన, కైసేబులాయే.
ఎండాకాలం

కొలిమిలా మండిసుత్నాన్,

వడగాడుప్ల నడుమ ఈ పాట వింటూంటేనే చలల్దనం ఎదను

తాకుతుంది. మండుటెండులో కూడా శీతల పవనం శరీరానిన్ సృశించిన భావన కలుగుతుంది. సంగీతం గొపప్దనం అది.
లతా మంగేషక్ర సవ్రంలో అతయ్ంత సరళమూ, శృంగార భరితమైన సాహిర లూధియానీవ్ పదాలు అందమైన భావనలను
కలిగిసాత్యి. పాటలోని భావానిన్ ఇనుమడింపచేసూత్ ఎసీడ్బరమ్న సంగీతం, వాయిదాయ్ల కదలికలు మనసుస్ను
మురిపిసాత్యి. 'నౌజవాన’ సినిమా ఎవరికీ అంతగా గురుత్ండదు.
ఈ సినిమాలో నళినీ జయవంత, పేర్మ నాథ లు నాయికా నాయకులనన్ విషయం గురుత్ండకపోవచుచ్. కానీ
'ఠండా హవాయే' పాట మాతర్ం ఈనాటికీ మండే హృదయాలకు శీతల లేపనం వంటిది. సినిమాలో ఇతర గీతాలు ఉనాన్
‘ఠండా హవాయే' పాట మాతర్ం మరపురాని పాటగా నిలుసుత్ంది.
రొమాంటిక పాటలు రాయటంలో సాహిర మారగ్ం పర్తేయ్కం. అందరిలా రాయడు సాహిర. సాహిర పాటలలో
శృంగార భావం పర్కృతితో మిళితమై ఉంటుంది. పర్కృతి వరణ్న లేని శృంగార భావన సాహిర పాటలలో కనబడదు.
'యే రాత యే చాందనీ ఫిర కహా ' అంటాడు. 'జాల ' సినిమాలో. 'పరవ్తొం కె పేడోంపర, శాం క బసేరా హై '
అంటాడు 'షగున ' సినిమాలో.
'ఇన హ వోవోమే, ఇన ఫి జావోమే' అంటాడు 'గుమార్ష' సినిమాలో. ఇలా ఏదో ఓ రకంగా పర్కృతి పర్సాత్వన,
పర్కృతి వరణ్న లేని సాహిర శృంగార గీతం ఉండదు. 'ఠండీ హవాయే ' పాట అందుకు భినన్ం కాదు. చలల్ని గాలి
వీసోత్ంది. ఋతువు పేర్మకు అనుకూలంగా ఉంది. ఇలాంటి సమయంలో నువెవ్కక్డ ఉనాన్వు? నినున్ ఎలా పిలవాలి?
అంటోంది నాయిక. 'ఠండీ హవా' అనన్ది సినీ గేయ రచయితలకు చాలా ఇషట్మైన పర్యోగం
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ఝకిత్ ఘటా గాతి హవా సపేన్ జగాయే
ననహా సా దిల మేరా మచల జాయే
నీటి బరువుతో వొంగిన మేఘం, పాడుతునన్ గాలి ఆమెలో కలలను జాగృతం చేసుత్నాన్యి. ఆమె హృదయం
చలించి పోతోంది 'ధూల క ఫూల' సినిమాలో సాహిర రాసిన పాట ఇది.
ఠండి హవా కాలిఘటా ఆయి గయే ఝాంకే
పాయ్ర లియే డోలె హసీనా క జియా ఘాం కే
'మిసట్ర అండ మిసెస 55’ సినిమాలో గీతాదత అతయ్దుభ్తంగా పాడిన ఈ పాట ‘మజూర్హ’ సులాత్న పురి
విరచితం. హుషారయిన పాట. మధుబాల అందంగా మందహాసం చేసూత్ చలాకీగా పాడే పాట ఇది. గీతాదత గొంతు
పలికే చిలిపి తనం, హుషారు పాటను మరుపురాని పాటగా నిలుపుతుంది.
ఠండి హవా యె చాంద నీ సుహానీ
ఏయ మేరే దిల సునా కొయీ కహానీ
లంబీ సి ఎక డగర హై జిందగాని
'ఝమూర్' సినిమాలో కిషోర కుమార ఎంతో ఆనందానిన్ అనుభవిసూత్ తనమ్యతవ్ంతో పాడిన ఈ పాటను
రచించింది మజూర్హ సులాత్నపురి. ఈ పాటలో చలల్నిగాలిని, మనోహరమైన వెనెన్లను అనుభవిసూత్ంటే అతని
హృదయానికి కథ వినిపించాలని ఉందట. అందుకే హృదయానిన్ కథ వినిపించమంటునాన్డు. జీవిత పర్యాణ దారి
చాలా దీరఘ్మైనది. ఈ పర్యాణంలో దూరం తెలియకుండా ఉండేందుకు కథ వినిపించమంటునాన్డు. చకక్ని ఊహ.
అందమైన కవిత.
అయితే 'ఠండీ హవా' అందరిలో రొమాంటిక భావనలను కలిగించాలని లేదు. పర్కృతి అలాగే ఉంటుంది. మనిషి
తన మానసిక సిథ్తిని బటిట్ ఆ పర్కృతిని అనుభవిసాత్డు.
జబ చలీ ఠండీ హవా, జబ ఉఠీ కాలీ ఘటా
ముఝ కొ ఏయ జానే వఫా తుం యాద ఆయె
'దో బదన' సినిమాలో ఆశాభోసేల్ అతయ్దుభ్తంగా గానం చేసిన ఈ గీత రచయిత షకీల బదాయుని. 'ఆశా' పాడిన
అతయ్దుభ్తమైన పాటల జాబితాలో ఉంటుందీ పాట. ఈ పాటకు బాణీని కూరిచ్ంది రవి. ఆశా బోసేల్కు పేరు రావటంలో
ఓపీ నయయ్ర పర్ధాన పాతర్ పోషించాడని అందరూ అంటారు కానీ, రవి పోషించిన పాతర్ తకుక్వేమీ కాదు. ఎవరూ
గురిత్ంచకముందే ఆశాతో అతయ్ంత మనోహరమైన పాటలు పాడించాడు రవి. కానీ ఓ.పి నయయ్రలా ఆశాకే అంకితం
కాలేదు రవి. అందుకే రవి గురించి అంతగా ఎవరూ పర్సాత్వించరు.
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సునజా ఆ ఠండి హవో, థం జా ఏయ కాలి ఘటా
కుచ పాయ్రి పాయ్రి బాతే హమారీ, ఆ జాతే జాతే తూభీ సునజా
'హాథీ మేరే సాథీ 'లో ఆనందబకీష్ ఈ యుగళగీతం రాసేనాటికి పేర్మలో 'ఎకిస్బిషనిజం' పర్వేశించింది. అంత
వరకూ నీలి మబుబ్కు, చలల్ని గాలికి పరవశించి శృంగార భావనలు ఉదీద్పితమై పేర్యసి కోసం పిర్యుడు, పిర్యుడి కోసం
పేర్యసి తపించిన రోజులు అంతమై, ఓ చలల్ని గాలి, ఓ నీలి మేఘమా, మా పేర్మ మాటలు అటూ ఇటూ వసూత్ పోతూ
నువూవ్ వినిపో అంటునాన్రు నాయికా నాయికలు. ఇటునుంచి బహిరంగ సామూహిక వాయ్యామ మాతర్ నృతాయ్ల పేర్మ
ఎంతో దూరం లేదు. నాయిక ఒంటరిగానో, నాయకుడితో కలిసో పర్కృతిని చూసి పరవశించే రోజులు పోయి, అందమైన
పర్కృతి దృశాయ్ల నడుమ వెరిర్గా పిచిచ్ కదలికల గుంపుల నడుమ నాయికా నాయికలు గెంతుతూ, పర్కృతిని విసమ్రించి
లైంగిక కదలికలను పర్తిబింబించే నృతయ్ కదలికల పర్దరశ్ననే 'పేర్మ' అనే రోజులు వచేచ్శాయి. ఇలాంటి సందరాభ్లలో
సాహిర రచించిన 'ఠండీ హవాయే' పాట లత సవ్రంలో వింటూంటే ఉపశమనంగా ఉంటుంది. పేర్మ ఒక ఉనామ్దం, ఒక
భీభతస్ం కాని మధురమైన రోజులను తలచి మనసు మురిసిపోతుంది. మై మరచిపోతుంది.
చాంద ఔర తారే హసేత్ నజారే
మిల కే సభీ, దిల మే సభీ, జాదూ జగాయే.
చినన్ చినన్ వాకాయ్లు, లయ బదద్మైన పదాలు వింటూంటే మనసు మైమరచిపోతుంది. చందుర్డూ, నక్షతార్లు,
సంతోషానిన్ కలిగిసుత్నన్ పర్కృతి దృశాయ్లనీన్ కలసి, హృదయంపై మంతర్ం వేసుత్నన్ భావన కలుగుతోంది. 'మిలకే సభీ,
దిలమే సభీ' అతయ్ంత మనోహరమైన పర్యోగం.
కహా భీ న జాయే, రహాభీ న జాయే
తుం సె అగర, మిలేభీ నజర, హం ఝూప జాయే.
చెపప్ను, చెపప్కుండా ఉండలేను. నీతో కళుల్ కలసిన తరువాత నేను తనమ్యురాలనై మైమరచి పోతానేమో!
'ఝూప' అంటే గాఢమైన నిదర్. కిర్య వాచకం అయితే 'నిదర్పోవటం'. ఇకక్డ ‘నిదర్పోవటం’ అనన్ అరధ్ం కనాన్ మతుత్,
తనమ్యతవ్ం వంటి అరాధ్లే సందరోభ్చితంగా ఉంటాయి. యువతి యువకుల కళుల్ కలసినపుప్డు ఓ రకమైన మతుత్,
తనమ్యతవ్ంతో కళుల్ బరువెకుక్తాయి. నిదర్లాంటి మతుత్ ఆవహిసుత్ంది. తొలి పేర్మలో పర్ధమంగా కళల్ కలయికలో ఇది
సాధారణం. ఈ అతయ్దుభ్తమైన భావనను వరిణ్సుత్నాన్డు సాహిర. సేవ్చఛ్, శృంఖలాల ఛేదన వంటి నినాదాల వలల్
జీవితంలో కోలోప్యిన మాధురాయ్నిన్, అడుడ్ అదుపులేని సతరీ, పురుష కలయికల వలల్, పర్ధమ వీక్షణంలోని మృదుతవ్ం,
మౌగద్య్ం ఆవిరయిన చేదు నిజానిన్ తలపుకు తెసుత్ందీ పాదం.
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దిల కే ఫసానే, దిల భీ నజానే
తుం కో సజన, దిల కీ లగన కైసే బతాయె
'పేర్మ'ను

బజారులో అమేమ్ గీర్టింగ కారుడ్ సాథ్యికి దిగజారచ్టం వలల్ సునిన్తమైన శృంగార భావనలు

జీవితాలోల్ంచి అదృశయ్ం అయిపోయాయి. హృదయపు గాధలు హృదయానికే తెలియవు. మదిలో కలిగే భావనల
సవ్రూపం, చెలరేగే సప్ందనల రూపం హృదయానికే అరధ్ం కావు. అలాంటి పరిసిథ్తులలో తనలో తనకే అరధ్ంకాని సునిన్త
భావనలు చెలరేగుతునన్ సమయంలో హృదయం అతనిపై సిథ్రపడటానిన్ అతనికి ఎలా తెలపటం? అంటే, అతడి పటల్
తనలో చెలరేగుతునన్ భావనల సప్షట్మైన సవ్రూపం తనకే అరధ్ం కావటం లేదు. ఇక అతనితో హృదయ భావనల సంగతి
ఏం చెపుత్ంది?
ఈ పాటకు నళినీ జయవంత అతయ్ంత సుందరంగా భావనలను వదనంలో పర్తిఫలిసుత్ంది. నళినీ జయవంత
సవ్యంగా పాటలు పాడగలదు. కానీ తన రూపానికి లత సవ్రం ఎంతగానో నపప్టంతో ఆమె తనకు పాటలు లతనే
పాడాలని నియమం విధించింది. ఇది చూసి మధుబాల, నిగర సులాత్నా వంటివారు కూడా కాంటార్కట్లోనే తమ పాటలు
లత పాడాలనన్ నియమం విధించేవారు. ఆ రకంగా హిందీ సినీ నాయకల సవ్రంలా లత ఎదిగింది.
'ఠండీ హవాయే' పాట ఎంతగా పర్జాదరణ పొందిందంటే, పలు ఇతర సంగీత దరశ్కులు ఈ బాణీతో పేర్రణ
పొంది పాటలను సృజించారు.
1952లో వి. నాగయయ్, తమిళ సినిమా 'థాయ ఉలల్ం'లో ఎం.ఎల వసంత కుమారితో 'కాంజుం పురావే' అనే
పాటను రూపొందించాడు. 1954లో రోషన 'చాందీన్ చౌక' సినిమాలో 'తెరా దిల న హో హై' అనే పాటను ఆశాభోసేల్తో
'ఠండీ హవాయే' బాణీలోనే పాడించాడు. 1964లో మదన మోహన 'ఆప కే పరాఛ్యీయాన' సినిమాలో రఫీతో 'యహీ
హై తమనాన్' అనే పాటను 'ఠండీ హవాయే' పంథాలోనే రూపొందించాడు. 'చాందీన్ చౌక ' పాటతో సంతృపిత్ లభించని
రోషన, మళీల్ లతాతో 'ఠండీ హవాయే ' బాణీలోనే 'రహే న రహే హం ' అనే అతయ్దుభ్తమైన పాటను పాడించాడు.
సినిమాలో ఈ పాటను రఫీ, సుమన కళాయ్ణ పుర యుగళగీతంలా కూడా పాడతారు. ఆ సమయంలో లత, రఫీతో పాడేది
కాదు. అందుకని సుమన, రఫీతో పాడింది.
ఇంతటితో ఈ పాట పేర్రణ ఆగిపోలేదు. 1976లో ఎసీడ్ బరమ్న తనయుడు ఆరీడ్ బరమ్న 'బండేల బాజ' సినిమాలో
'నగామ్ హమారా' అనే పాటను లత, రగీలతో 'ఠండీ హవాయే' బాణీలోకి పాడించాడు. 1979లో బాసు చకర్వరిత్లు,
మనోహరి సింగలు, యేసుదాస, లతలతో 'బిన బాప కే బేటే' అనే సినిమాలో 'దోనో కౌ దిల హై' అనే పాటను 'ఠండీ
హవా'కు పర్తిబింబంలా తీరిచ్దిదాద్రు. 1981లో మళీల్ ఆరీడ్బరమ్న 'ఠండీ హవాయే' 'నరం గరం' సినిమాలో 'హం రాసోత్ంకే
జరూరత హై' అనే పాటను ఆశాతో పాడించాడు. 'నరం గరం' పాట అనుకునన్ంత ఆదరణ పొందకపోవటంతో 'అగర
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తుం న హోతే ' సినిమాలో కిషోరతో, లతతో వేరువేరుగా ఇదే బాణీతో 'హమే ఔర జీనేకీ' అనే పాటను సృజించాడు ఆరీడ్
బరమ్న. అంతటితో సంతృపిత్ కలగలేదు ఆరీడ్బరమ్నకు. 1985లో 'సాగర' సినిమాలో 'లత, కిషోరలతో 'సాగర కినారే' అనే
పాటనూ 'ఠండీ హవోయే ' బాణీలోనే రూపొందించాడు. 1983లో రాం లక్షమ్ణ 'పాయ్ర కా తరానా' సినిమాలో 'కహాథా
జోతుంనే' అనే పాటను 'ఠండీ హవాయే ' బాణీలోనే రూపొందించాడు. ఒక దీపంతో కొనిన్ వేల దీపాలు
వెలిగించవచచ్నన్టుట్ ఒకక్ బాణీ కొనిన్ దశాబాద్లుగా ఇంతమంది సంగీత దరశ్కులకు పేర్రణగా నిలచింది.
1951లో సాహిర, ఎసీడ్ బరమ్న, లతల వలల్ వీచిన 'శీతల పవనం' ఈనాటికీ తరతరాలుగా శోర్తలను ముగుధ్లను
చేసోత్ంది. తరతరాలుగా కళాకారులకు పేర్రణగా నిలుసోత్ంది. ఉతత్మ కళ పర్ధాన లక్షణం ఇది. మంచి మంచినే
పెంచుతుంది.
ūà Ȃ ɄǾî Ƕȴ
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