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బొంబాయ  హమారీ బొంబాయ, యే రాజ దులారా బొంబై, 

యే జాన సె పాయ్రీ బొంబై, 

జీనా సిఖాయా తూ నే, అపాన్ బనాయాతూనే... 

హిందీ సినిమాలలో బొంబాయి, పర్సుత్తం ముంబాయి, గురించి వచిచ్ననిన్ పాటలు ఇతర ఏ నగరం గురించీ 
రాలేదనటం అనృతం కాదు. బొంబాయి పటల్ దేశ పర్జలకు ఓ పర్తేయ్క ఆకరష్ణ ఉనన్టట్నిపిసుత్ంది. దేశం 
నలుమూలలనుంచి పర్జలు బొంబాయి వచిచ్ చేరతారు. దేశం నలుమూలలనుంచి అతయ్ంత సృజనాతమ్క కళాకారులు 
తమ కళా పర్దరశ్నకు బొంబాయి వసాత్రు. బొంబాయిని తమ ఇలుల్గా మలచుకుంటారు. విజయం సాధిసేత్ దేశ పర్జల 
మనన్నలందుకుంటారు. లేకపోతే, బొంబాయిలోని మురికి వాడలలో దురభ్ర దారిదర్య్ంలో, దీనంగా జీవితాలు 
గడుపుతారు. కనుమరుగైపోతారు. బొంబాయి ఎవవ్రినీ కాదనదు. పొమమ్నదు. అందరినీ అకుక్న చేరుచ్కుంటుంది 
అవకాశాలిసుత్ంది. అదృషాట్నిన్ బటిట్ అందలాలెకుక్తారు కొందరు. సందులలో మిగిలిపోతారు అనేకులు. అందుకే 
బొంబాయి గురించి అనిన్ పాటలు, అనిన్ కథలు. 

'సీట్ర్ట సింగర' అనే సినిమాలో శంకర జై కిషన సంగీత దరశ్కతవ్ంలో హసర్త జై పురి బొంబాయికి అరిప్ంచిన 
నీరాజనం ఈ పాట. ఈ సినిమా నిరిమ్ంచి హీరోగా నటించింది చందర్శేఖర వైదయ్. చందర్శేఖర, శంకర లిదద్రూ 
హైదరాబాదు వాసులు . బాలయ్ం నుంచి హైదరాబాదు వాయ్యామశాలలో కలసి వాయ్యామం చేశారు. కుసీత్ నేరుచ్కునాన్రు. 
శంకర, సంగీత దరశ్కుడయాయ్డు. జై కిషన తో కలసి హిందీ సినీ సంగీత రూపు రేఖలను రూపాంతమొందించాడు. 
చందర్శేఖర వైదయ్ సినిమాలలో అదృషాట్నిన్ పరీకిష్ంచుకునాన్డు. అంత విజయం సాధించలేకపోయాడు. 'చచచ' అనే 
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సినిమాలో హీరోగా నటించాడు. సినిమా విఫలమయింది కానీ పాటలు ఈనాటికీ వినిపిసూత్ంటాయి. ఆ సినిమాకి సంగీత 
దరశ్కుడు ఇకాబ్ల ఖురేషి. బొంబాయిలో విజయం సాధించలేకపోయిన మరో హైదరాబాదీ. సుబహ న ఆయి,  వో హమ 
నథే ' వంటి హిట రఫీ పాటల సరసన, హైదరాబాదీ కవి మకూద్ం మెయినుదీద్న కవిత 'ఎక చంబేలీకే మండేవ్తలే’ ను 
పాటగా మలచారీ సినిమాలో. 

'చచచ' తరువాత 'సీట్ర్ట సింగర' సినిమాను నిరిమ్ంచాడు చందర్శేఖర. ఈ సినిమాను శంకర 'సూరజ' పేరుతో 
సంగీత దరశ్కతవ్ం వహించాడు. పాటలు ఆకరష్ణీయంగా సుందరంగా ఉంటాయి. కానీ సినిమా విజయవంతం కాలేదు. 
దీని తరువాత 1971లో 'హల చల' అనే సినిమాను నిరిమ్ంచాడు చందర్శేఖర. అదీ విఫలమయింది. 2021లో 
ముంబాయిలో మరణించాడు చందర్శేఖర. ఆయనే రాసి, రూపొందించిన సినిమా 'సీట్ర్ట సింగర'లో తమను హతుత్కుని, 
జీవించటం నేరిప్ంచిన బొంబాయికి నీరాజనంగా ఈ పాటను సినిమాలో పొందు పరచాడు. 

బొంబాయి అందరిది. ఏ ఒకక్రూ ఇది 'నాది' అనటానికి వీలులేదు. అందరినీ ఆహావ్నించి, ఆదరించి 
ఆశర్యమిసుత్ంది బొంబాయి. 

 భూఖోంకే పేట పాలే, నంగోంకే తన కో ఢాకే 

గిరేత్కో తూనే సంభాలే మజ దూర కే దిల మే ఝూంకే, 

బొంబాయ హమారీ బొంబాయి... 

ఆకలితో ఉనన్వారి కడుపు నింపింది. శరీరం కపుప్కునేందుకు బటట్నిచిచ్ంది. కిర్ందపడే వారిని పటుట్కుని నిలిపింది. 
కాయకషట్ం చేసేవారి హృదయలోతులోల్ని భావాలను అరధ్ం చేసుకుంది మన పిర్యమైన బొంబాయి. 

ఈ పాటలో   బొంబాయి పై ఎంతో పేర్మ భావన కనిపిసుత్ంది. కృతజఞ్తా భావన కనిపిసుత్ంది. కానీ సాధారణంగా 
బొంబాయి గురించి అధికశాతం నెగిటివ గానే మాటాల్డతారు. బొంబాయి 'మోసం' అంటారు. అకక్డ బర్తకటం కషట్ం 
అంటారు. 
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ఏయ దిల హై ముషిక్ల జీనాయహాన 

జర హట కే, జర బచ కే, యే హై బొంబాయ మేరీ జాన.. 

సి..ఐ..డి సినిమాలో ఓపినయయ్ర సంగీత దరశ్కతవ్ంలో 'మజూర్హ' అదుభ్తంగా రాసిన పాట ఇది. ఇకక్డ బర్తకటం 
కషట్ం. అనిన్టినుంచీ, మోసాలు, కుటర్లు, కుతంతార్ల నుంచీ,  పకక్కు తపుప్కుంటూ, తపిప్ంచుకుంటూ జాగర్తత్గా 
బర్తకాలి. ఇది బొంబాయి అంటూ హాసయ్ంగా పాడే ఈ పాటలో బొంబాయి. 

కహిన బిలిడ్ంగ, కహిటార్మే, కహి మోటార కహిన మిల, 

మిలాత్ హై యహ సబ కుచ, ఎక మిలాత్ నహి దిల.. 

ఇకక్డ భవనాలునాన్యి టార్ములునాన్యి. మోటారుల్నాన్యి. మిలుల్లునాన్యి. అనీన్ ఇకక్డ దొరుకుతాయి,  ఒకక్ 
హృదయం తపప్.  అంటే హృదయం ఉనన్ మనిషి తపప్ అనీన్ బొంబాయిలో దొరుకుతాయి కాబటిట్ ఇకక్డ బర్తకటం కషట్ం 
అని అంటునాన్డు కవి. 

హై యే బొంబయ షహర, హాదోస్ంక  షహర హై 

యహో జిందగీ హాదోస్ంక సఫర  హై 

యహా, రోజ రోజ,  హర మోడ మోడ ఫర 

హోతాహై కోయీ న కోయీ హాదాస్... 

'హాదస్' అంటే ఘోరమైన పర్మాదం. ఈ బొంబాయి నగరం పర్మాదాల నగరం అంటునాన్డు. ఎంజి హషమ్త 
'హాదాస్' అనే సినిమా పాటలో. ఈ పాటకు  సంగీతం కూరిచ్ంది కళాయ్ణ జీ ఆనంద జీ. బొంబాయి జీవితం పర్మాదాల 
పర్యాణం అనీ ఇకక్డ రోజు రోజూ, పర్తి మలుపులో ఏదో ఓ రకమైన పర్మాదం సంభవిసుత్ందని అంటునాన్డు. 
చరణంలో బొంబాయిలో జీవితానిన్ వరిణ్సాత్డు కవి. 
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యహా కే ఖుషీ ఔర గమ  హై అనోఖే 

బడే ఖూబ సూరత సే హోతే హై ధోఖే 

బహుత తేజ రఫాత్ర  హై  జిందగీకి 

హై   ఫురస్త  కిసే కోయి  కితాన్ భీ సోచే 

ఖుషీ హాదాస్హై, గమ  హాదాస్ హై 

హకీకత భులాకర హర ఏక భాగాత్ హై 

బొంబాయిలో సుఖదుఃఖాలు విచితర్మైనవట. మోసాలు అందమైనవట.జీవితం అతయ్ంత వేగవంతం. ఇకక్డ ఎంత 
ఆలోచించినా, ఆలోచించేందుకు కూడా తీరిక ఉండదట. ఇకక్డ సుఖం లభించటం ఓ పర్మాదం. దుఃఖం ఓ పర్మాదం. 
అందరూ నిజం మరచి పరుగులిడుతూనే ఉంటారట. అందుకే బొంబాయి పర్మాదాల నగరం. జీవితం ఓ పర్మాదం 
అంటాడు కవి. 

కానీ హాలీడే గడపటం కోసం బొంబాయి వచిచ్న శశికపూర కు  మాతర్ం బొంబాయి ఎంతో నచిచ్ంది. అందుకే 
బొంబాయి నచిచ్ందని పాడుతూ బొంబాయి అంతా తిరిగాడు. 'హాలీడే ఇన బొంబాయి' సినిమాలో. 

యే హసీన బొంబాయి హమ  కోతో జమ  గయీ 

జిస తరఫ  నజర ముడి,ఉస తరఫ హీ జమ గయీ 

దేఖియే మంజిర నయే నయే నయా 

హాలీడే హాలిడే హాలిడే ఇన బాంబే.. 

బొంబాయి చూడగానే నచిచ్ందట. ఎటు చూసేత్ అకక్డే కళుల్ ఆగిపోయి కదలనంటునాన్యట. అంతా కొతత్ కొతత్ 
దృశాయ్లు., అందాలు అని సంతోషం వయ్కత్పరుసుత్నాన్డు హీరో. 



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                               nø√ºãsY  2022 
 

   5           MLjkõ½¥qP|-MLjkõ½¸$|û 

ఈ హై బొంబాయి నగరియా దేఖ బబువా 

సొనే చాందీకా డగరియా దేఖ బబువా 

జాదూటోనే కీ బజారియామే, మాయకీ  నగరియామే 

ఛట పట బద లే ముఖదద్ర కా లేఖ బబువా. 

'డాన' సినిమాలో 'అంజాన' రాసిన ఈ పాట సూపర హిట పాట ఇది. క్షణాలలో అదృషట్ం మారిపోయే 
మాయానగరం బొంబాయి అంటునాన్డీ పాటలో. బంగారం, వెండి దారులను, మాయ మంతార్ల బజారల్నూ, క్షణాలలో 
అదృషాట్లు మారిపోయే మాయానగరిని చూడమంటూ బొంబాయిలోని జీవితాలను పాటలో చూపిసాత్డు. 

ఓ దేఖో దూర దూర సే, లోగ దూర దూర సే 

ఇహ ఆతే హై దావ లగానే 

దేశ గావ ఛోడ కే, పీర్త పాయ్ర ఛోడ కే సోయా నసీబా జగానే, 

అరే, అపాన్ కాయ్హోగా, హోగా సోహోగా 

పాసా హంనే దియా హై ఫేక బబువా... 

తమ అదృషాట్నిన్ పరీకిష్ంచుకునేందుకు, నిదిర్సుత్నన్ అదృషాట్నిన్ జాగృతం చేసేందుకు దూర  దూరాలనుంచి దేశం, 
గార్మాలు వదలి, పేర్మలను, పిర్యతములను వదలి, ఏమైతే అదే అయిందని బొంబాయి వచిచ్ చేరతారు మనుషులు 
అంటునాన్డీ పాటలో. ఇటీవలే జరిగిన ఓ సరేవ్ పర్కారం యువకులే కాదు పిలల్లు కూడా ఇలొల్దిలి పారిపోయి బొంబాయి 
చేరుతునాన్రు. బొంబాయికి పొటట్చేత పటుట్కుని వలస వచిచ్న వారిలో 25 శాతం పిలల్లే! దేశంలో పిలల్లతో అధికంగా 
పని చేయించే నగరం ముంబాయి. ఇటీవలె కరోనా సమయంలో ముంబాయికి వచిచ్న వలసదారుల్, అధిక సంఖయ్లో 
ముంబాయి వదలి వెళాల్రు. కరోనాలో కాలినడకన సవ్గార్మం పోవటానికి పేర్రణ ముంబాయి నుంచే లభించింది. అందుకే 
దేశం నలుమూలలనుండి పర్జలు బొంబాయి చేరతారు. సిథ్రపడతారు. అదృషాట్నిన్ పరీకిష్ంచుకుంటారు. అయితే 
పర్ముఖులవుతారు. లేదా బొంబాయి సల్మస్ లో మిగిలిపోతారు.  
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యే బొంబాయి షహర కా బడా నామ హై పర గడబడ  

                                             ఘోటాలే హర కామ హై 

అంధోంకో యహా సూఝేదూర కీ 

ఆంఖే వాలోంకో మిలాత్ నహీ రాసాత్ 

సునాత్ నహీ కోయీ మజూబ్ర కి 

కిసీకో కిసీ సే నహీ వాసాత్ 

సునో భయాయ్ మేరే యే పైగాం హై.. 

'నూర దేవాసి' రచించిన ఈ గీతానికి సంగీతానిన్ అందించింది బిపిన దతాత్. 1959లో వచిచ్న 'కాయ్యే 
బొంబాయిహై' అనన్ సినిమాలోని ఈ పాట తెలిసిన వారు అరుదు. దాదాపుగా విసమ్ృతిలో పడిందీ పాట. బొంబాయిని 
'డాన' సినిమాలో 'మాయానగరి' అనాన్డు. అది 'మాయానగరి' ఎందుకో 1959లోనే 'నూర దేవాసి' చెపాప్డు. ఇకక్డ 
గుడిడ్వాళల్కు దూరం దూరం కనిపిసుత్ందట. కళుల్నన్ వారికి దారి తెలియదు. ఎవరు ఎవరి బాధలను ఎవరు పటిట్ంచుకోరు. 
ఎవరికీ, ఎవరితో బంధం, అనుబంధాలు లేవు. పేరు గొపప్ అయినా అంతా మోసం అయిన బొంబాయి నగరం ఇది 
అంటునాన్డు గేయరచయిత. శీర్ 420 సినిమాలో రాజ కపూర పాతర్ బొంబాయ లో అడుగు పెటట్గానే ఒక బిచచ్గాడు 
బొంబాయ గురించి ఇలాంటి మాటలే చెపాత్డు.   

లాఖ లాఖ రోజ ఆకే బస జాతా హై 

ఇస షహర సే ఇస దిల లగాకర ఫస జాతాహై 

సాలా, ఇధర తో ఫుట పాత భీ హౌజ ఫుల  హై 

షోలా హై యా హై బిజురియా దిల కే బజరియా బొంబాయ నగరియా! 
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విశాఖ శేఖర సంగీత దరశ్కతవ్ం వహించిన టాకిస్ నెం 9211 సినిమాలోదీ పాట 'బొంబాయి నగరియా'. రోజూ 
లక్షల సంఖయ్లో బొంబాయి వసాత్రు. వచిచ్ ఇకక్డే సిథ్రపడిపోతారు. ఈ నగరానిన్ పేర్మించి చికుక్కు పోతారు. బంగారు 
దారులోల్ పడుకునేందుకు కూడా సథ్లం దొరకదు. హిందీలో 'సోనా' అంటే బంగారం. 'సోనా' అంటే నిదర్పోవటం. ఈ 
పదం మీద పన వేశాడనన్మాట. గేయ రచయిత. ఇకక్డ ఫుట పాత ల మీద కూడా సథ్లం లభించదు అంటునాన్డీ పాటలో. 
1959లో పాటకీ 2006లో పాటకీ  భావంలో సారూపయ్ం ఉనాన్ భాషలో తేడా వచేచ్సింది. భావానిన్ పర్కటించే విధానంలో 
తేడా వచిచ్ంది. బొంబాయి జీవితంలో మాతర్ం మారుప్ రాలేదు. అపుప్డు 'ఘోటాలా నగరీ' అనాన్రు. ఇపుప్డు 
'మాయనగరీ ' అంటునాన్రు. 

ముంబయ ఏక దం   

danger place. where you survive if you have  to be తేజ 

you got to be sure to win the race 

ఇది 'ముంబయ బాయస్' అనే సినిమాలో జావేద జాఫీర్ పాడిన పాట. బొంబాయిని చాలా పర్మాదకరమైన సథ్లం 
అనీ, ఇకక్డ బర్తకాలంటే ఎంతో చురుకుగా ఉండాలని ఈ వేగానిన్ తటుట్కోవాలని చెపుత్ందీపాట. ఈ పాటంతా 
బొంబాయిలో మోసాలెలా జరుగుతాయి, ఎలా తటుట్కోవాలో, నిరంతరం ఉదివ్గన్తామయమైన జీవితంలో దేనీన్ 
పటిట్ంచుకోకుండా హాయిగా ఎలా బర్తకాలో చెపుత్ంది. 

భాయ గిరీ కో ఛోడ సబ బకావ్స 

భాయ కే అందర జో రహాత్ బిందాస  

భాయ కోదేగా తరస, హోయేంగా వో ఖలాల్స 

బహేగా ఉసాక్ బల్డ జసట్  లైక టొమాటో సాస.... 

అంటే, బొంబాయిలో ఎలాంటి చీకూ చింతా లేకుండా బర్తకాలంటే భాయి (మాఫియా) శరణు కోరాలని 
చెపుత్నాన్డీ పాటలో. లేకపోతే, అతడి రకత్ం టమాటా రసంలా పర్వహిసుత్ందట. ఈ పాటతో సతరీట సింగర పాటను పోలిసేత్ 
1966కీ 1998కీ నడుమ బొంబాయి గురించిన ఆలోచనలోల్ ఎంత మారుప్ వచిచ్ందో, సామాజిక జీవితంలో కృతజఞ్త, 
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పేర్మ, నైతిక విలువలు ఎంతగా అంతరించాయో సప్షట్మవుతుంది. అంతేకాదు, ఉనన్ది ఉనన్టుట్ చూపించే నెపంతో ఏ 
రకంగా నైచయ్ం, దౌషట్య్ం, చెడు అలోచనలు సినిమాలదావ్రా సమాజంలో సామానయ్ం అయి సిథ్రపడుతునాన్యో కూడా 
అరధ్మవుతుంది. 

జోతేరీ బాహమే ఆతా హై  యహా సే ఫిర న జాతా 

ఇస నగరీ మే  భేద భూల హై సబ సే  మేరా నాతా 

బొంబాయిని పేర్యసిలా భావిసుత్నాన్డు గేయ రచయిత హసర్త జైపురి. ఎవరు బొంబాయి బాహువులోల్కి వసాత్రో, 
వారు ఇక ఎటూ పోలేదట. భేదభావాలు లేక  అందరితో ఆతీమ్య సంబంధం ఉంటుందట. ఆలోచనలోల్, భావ పర్కటనలో, 
ఎంత తేడా! 

భారత కా తూహీ చందా 

జహా చలాత్ సబ కా దంధా 

తూలైలా, హం  సబ మజున్  దిల తేరే పాయ్రకా  బందా 

బొంబాయి హమారీ బొంబాయి. 

వెండి దారులోల్ పేర్మలేదు, బంగారు దారులోల్ నిదిర్ంచే సథ్లం లేదని ఫిరాయ్దులు చేయటంలేదు హసర్త. బొంబాయి, 
భారత దేశానికి చందుర్డు అంటునాన్డు. ఇకక్డ ఎవరెవరు వారి వారి పనులు విజయవంతంగా నిరవ్హిసాత్రంటునాన్డు. 
బొంబాయి లైలా అయితే, ఇకక్డ సిథ్రపడేవారంతా బొంబాయి పేర్మికులు, మజూన్ లలాంటి వారంటునాన్డు కవి. 

గమనిసేత్, బొంబాయికి వలస వచిచ్ జీవికను సాగించే వారెందరో. వీరు ఒకక్సారి బొంబాయి వసేత్, బొంబాయిని 
విడిచి రారు. అకక్డే సిథ్రపడతారు. వీరందరికీ బొంబాయి జీవిక నిచిచ్ంది. వారు తరతరాలుగా ఎదిగి బర్తికి బటట్కటేట్ వీలు 
నిచిచ్ంది. అలాంటి బొంబాయిని పేర్మించాలి తపప్ దేవ్షించి, దూషించి, తపుప్లెనున్తూంటే వచేచ్ లాభం ఏమిటి? 
సమాజంలో మంచి ఆలోచనలు విసత్రింపచేయాలి.  గళంలో గరళం నింపుకుని సమాజానికి అమృతం పంచాలి. ఇది 
కళాకారుల బాధయ్త. ఎంతటి కషట్ పరిసిథ్తులలోనయినా సంతోషంగా జీవించే శకిత్ని సామానుయ్డికి ఇవావ్లి కళాకారులు.  
నిరాశలోనూ ఆశాజోయ్తిని చూడగలిగే సథ్యిరాయ్నిన్వావ్లి. కానీ ఆధునిక సిదాద్ంతాల పర్భావంలో పడి నిజానిన్ 
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పర్దరిశ్సాత్మనన్ ఆతమ్వంచనలో పడి సినిమాలు పర్జలలో నిరాశ  నిసప్ృహలు పెంచుతునాన్యి, దేవ్ష భావనలు 
పెంచుతునాన్యి. పోరాట పటిమను నేరేప్ బదులు, పలాయనం నేరుప్తునాన్యనిపిసుత్ంది. ఫిరాయ్దులు, ఫరాయ్దులు 
మాతర్మే నేరుప్తునాన్యి.  బొంబాయికి పొటట్ చేత పటుట్కుని వచిచ్ పేరు సంపాదించి, ఆ బొంబాయినే దూషిసుత్నన్ 
కళాకారులు బొంబాయిని తమ పాటలోల్ చితిర్ంచిన విధానం చూసేత్. ఆకలేసినపుప్డు అనన్ం పెడితే, కడుపు నిండా తిని 
తేర్నిచ్ , కంచం శుభర్ంగా లేదని తిటిట్నటుట్ంటుంది బొంబాయి గురించిన పాటలను వింటుంటే.. 

సి ఐడి సినిమాలోని బొంబాయి పాటలో, ఆరంభమంతా బొంబాయి జీవితంలోని వైరుధాయ్లను పర్దరిశ్ంచిన 
మజూర్హ  పాట చివరలో గొపప్ సతయ్ం చెపిప్, దోషం బొంబాయిలో కాదు మనుషులోల్, వారి ఆలోచనా విధానంలో 
ఉందని సునిన్తంగా చెపాత్డు. 

బురా దునియాకో కహెతా, ఐస భోలా  తూ న బన 

జో హై కరాత్, వో హై భరాత్, హై యహ కా యే చలన 

దాదాగిరి నహీన చలేన్కి యహాన, యే హై బొంబాయి మెరీజాన. 

పర్పంచానిన్ చెడడ్దనేంతటి అమాయకతావ్నిన్, మూరఖ్తావ్నిన్ పర్దరిశ్ంచకు. ఎవరు ఎలాంటి పని చేసేత్ అలాంటి 
ఫలితం పొందుతారు. పర్పంచం తీరు  ఇది. ఇకక్డ ఒకరిపై బల పర్యోగం నడవదు. ఇది బొంబాయి బాబు  
అంటునాన్డు మజూర్హ.. అంతకుముందు బొంబాయిలో చూపించిన లోపాలనీన్ ఈ ఒకక్ చరణంతో కొటిట్ పారేసి, చెడడ్ది 
పర్పంచం కాదు, చెడడ్ పనులు చేసే మనిషి చెడడ్వాడు అని కుండబర్దద్లు కొటాట్డు మజూర్హ. ఇది బాధయ్త తెలిసిన 
కళాకారుల రచన పదద్తి. బొంబాయి అందించే సౌఖాయ్లు అనుభవిసూత్, బొంబాయిని నీచంగా, ఘోరంగా పర్దరిశ్ంచి, 
పర్చారం చేసి, కాలరెల్గరేసే కళాకారులందరికీ గుణపాఠం నేరేప్టటువంటి పాట ఇది. 

'ఏయ దిల హై ముషిక్ల జీనా యహాన' అని ఆరంభించిన పాటను చివరలో, మంచి పనులకు మంచి ఫలితం 
ఉంటుందని చెపూత్ 'యే దిల హై ఆసాన   జీనా యహాన' అని ముగిసాత్డు మజూర్హ.. అంటే, మంచి పనులు చేసేత్ 
బొంబాయిలో బర్తకటం సులభం అనన్మాట. బొంబాయిలోనే ఏమిటి, ఈ పర్పంచంలో ఎవరికయినా, ఎకక్డయినా 
'మంచి'గా బర్తకటం సులభం. చెడు పనులు చేసూత్ బర్తకటం కషట్ం. 

(     ) Post your comments 
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