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తుమ కాయ్ జానో, తుమాహ్రి యాదమే
హమ కితాన్ రోయే, హమ కితనా రోయే
రైన గుజారీ తారే గిన గిన, చైన సె జబ తుమ సోయే
హమ కితనా రోయే...
సినిమా పేరు 'షిన షినాకీ బూబల్ బూ '. విచితర్మైన పేరు. సినిమా కూడా ముంబాయి ఫాంటసీ సట్ంట సినిమా.
'షిన షినాకీ' అనే అమామ్యి 'బూబల్ బూ' అనే యువకుడి సహాయంతో తన తండిర్ హంతకులపై పర్తీకారం
తీరుచ్కుంటుంది. ఇందులో పాటలకు పెదద్ పార్ధానయ్ం లేదు. కానీ ఈనాటికి కూడా 'తుమ కాయ్ జానో తుమాహ్రి యాద మే
హమ కితాన్ రోయే' పాట వలల్ ఈ సినిమా పేరు తెలుసుత్నన్ది. పి.ఎల. సంతోషి అతి మృదువైన భావాలతో రచించిన ఈ
పాటకు సంగీత దరశ్కతవ్ం వహించింది సి.రామచందర్.
సి. రామచందర్, పి.ఎల, సంతోషి పార్ణ సేన్హితులు. హింది సినీ పర్పంచంలో పాశాచ్తయ్, భారతీయ సంగీతాలను
కలగలిపి అదుభ్తాలు సృషిట్ంచటానికి ఆరంభవాకయ్ం పలికినవాడు సి.రామచందర్. అందుకే ఆ కాలంలో హాసయ్ సినిమాలు
అధికశాతం సి.రామచందర్ సంగీత దరశ్కతవ్ంలోనే అయి ఉండేవి.
ముఖయ్ంగా కామెడీ నటుడు భగవానకూ సి.రామచందర్కూ చకక్ని దోసీత్ ఉండటంతో భగవాన సినిమాలనిన్టికీ
సి.రామచందర్నే సంగీత దరశ్కతవ్ం వహించేవాడు. అలాగే, 'షిన షినాకి బబాల్బూ' అనన్ పేరు చూసి ఎంతోమంది సంగీత
దరశ్కులు సినిమాకు సంగీత దరశ్కతవ్ం వహించేందుకు వెనుకంజ వేశారు. కానీ సి.రామచందర్కు అలాంటి పటిట్ంపులు
ఏమీ లేవు. హాయిగా సంగీత దరశ్కతవ్ బాధయ్తలు సీవ్కరించాడు. సినిమా టైటిల పాటను గమమ్తుత్గా రూపొందించాడు.
'షిన షినాకి ' అని సి.రామచందర్ సవ్యంగా అంటే లతా మంగేషక్ర గమమ్తుత్గా 'బబాల్బూ' అని 'బూ అని దీరఘ్ం తీసుత్ంది.
అంత చిలిపి పాటను రూపొందించిన కళాకారులే, సందరాభ్నిన్ బటిట్ 'తుమ కాయ్ జానో' లాంటి హృదయానిన్ వేదనతో
నింపే పాట, అదీ మాములు వేదనకాదు, మధురమైన వేదన కలిగించి రోదనలో ఉనన్ సంతృపిత్, ఆనందాలను
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అనుభూతికి తెచిచ్ సాంతవ్ననిచేచ్ అతయ్ంత మృదువైన, మధురమైన పాటను రూపొందించారు. అతయ్ంత ఆశచ్రయ్ం
కలిగించే విషయం ఇది. సృజనాతమ్క కళాకారుల సృజనలోని వైవిధయ్ం ఎంతో ఆశచ్రాయ్నిన్ కలిగిసుత్ంది. ఆనందానిన్
కలిగిసుత్ంది. కాసత్ భయం కూడా కలిగిసుత్ంది. ఎందుకంటే, మన పర్మేయం లేకుండానే సృజనాతమ్క కళాకారులు
మనలో విభినన్మైన భావాలు కలిగిసూత్, అసస్లు అనుభవంలో లేని అనుభూతులను అనుభవింపచేసూత్, మైనం ముదద్లాల్
మన మనసుస్లను మలచుకుంటూ, తోలు బొమమ్లాల్ ఆడించటం అరధ్మయి భయం వేసుత్ంది. బహుశా కళాకారులకు
సామానయ్ మానవుడిపై ఉనన్ ఈ పటుట్వలల్ వెరిర్ అభిమానం ఏరప్డుతుందేమో. అది వెరిర్ తలలు వేయటం అనుభవిసుత్నాన్ం.
'తుమ కాయ్ జానో' బాణీ అదుభ్తం, భావం మృదువయినది. కానీ లత పాడిన విధానం పాట భావం సూటిగా
గుండెలోల్ సిథ్రపడి అలజడి కలిగించే రీతిలో ఉంటుంది. ఎకక్డా విషాదం బహిరంగంగా పర్దరిశ్ంచుకునాన్, పదాలను
పలకటం, రాగాలను తీయటం వంటి విషయాలోల్, లత సవ్రం వేదనను పాటగా మలచినంత పర్భావం కలిగించే రీతిలో
పాడింది. లత పాటను పాడటంలో ధవ్నించే నిరిల్పత్త మనసును కలచివేసుత్ంది.

ముఖయ్ంగా, పాటలో హై పిచకి

వెళేల్టపుప్డు లత సవ్రం తీయని అసిధార అయి గుండెను చీలుసుత్నన్ భావన కలుగుతుంది. సంయుకత్ సృజన అయిన సినీ
పాటకు ఇంత శకిత్ ఎలా వసుత్ందనన్ ఆలోచన వసుత్ంది.
సినిమా నిరామ్త పి.ఎల. సంతోషి ఆ కాలంలో, సినీ నటి, ఈ సినిమాలో నాయిక 'రెహాన ' పేర్మలో
తలమునకలుగా ఉండేవాడు. ఆమె కోసం సినిమాలు నిరిమ్ంచాడు. అతి సుందరమైన పాటలు రాశాడు. నిరామ్త,
దరశ్కుడు, సీర్క్నపేల్ రచయిత, గేయ రచయితగా ఎనిన్ విధాలుగా 'రెహానా' కెరీరును అభివృదిద్ చేయగలడో, అనిన్ విధాలా
ఆమె అభివృదిద్ కోసం పాటుపడాడ్డు. 'షిన షినాకి బబల్ బూ' సినీ నిరామ్ణం కూడా 'రెహానా' పేర్మ పర్దరశ్నలో భాగమే.
అయితే, 'రెహానా', పి.ఎల సంతోషి పేర్మను తనకు అనువుగా వాడుకుంది. అతడి పేర్మను సీవ్కరించలేదు.
తిరసక్రించలేదు. అతడి సినిమాలోల్ నటించేది కానీ అతడిని సనిన్హితంగా రానిచేచ్ది కాదు. గంటల తరబడి, ఆమె మేకప
గది బయట ఎదురు చూసూత్ కూరుచ్నేవాడు పి.ఎల.సంతోషి. తలుపు తెరవమని అభయ్రిధ్ంచేవాడు. ఆమె కనికరించేది
కాదు. గది బయట కూరుచ్ని తన హృదయవేదనను తెలిపేవాడు. ఆమె కరిగేది కాదు. ఆమె కోసం ఎదురు చూసూత్ కనీన్రు
కారేచ్వాడు. ఆమె పటిట్ంచుకునేది కాదు.
తుమ కాయ్జానో, తుమాహ్రి యాదమే, హమ కితాన్ రోయే,
ఇపుప్డు పాటలో పదాలు మరింత శకిత్వంతంగా తోసాత్యి. తన హృదయ వేదన సర్వంతిలో శుభర్ం చేసి, బాధతో
అలంకరించి, పేర్మతో సృజించిన పదాలవి. నీకేం తెలుసు, నీకోసం నేను ఎంత రోదించానో '.. ఆమె తలుపు తెరవదు.
అతని వైపు చూడదు. అతని పేర్మను సీవ్కరించదు. అతను మాతర్ం ఆమెను మరచిపోలేడు. ఆమె కరుణాకటాక్ష వీక్షణం
కోసం ఎదురు చూడకుండా ఉండలేడు.
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చాంద కొ కాయ్ మాలూమ, చాహతా హై ఉసే కోయి చకోర
వో బేచారా దూర సె దేఖే, కరేన కోయీ షోర..
'లాల బంగాల్' సినిమాలో ముకేష పాడిన అతి గొపప్ పాట ఇది. ఇదద్రి నడుమ కలుగవలసిన పేర్మ ఒకే వైపుంటే
ఉండే బాధను, వేదనను ఎద కరిగి కనీన్రయేయ్ రీతిలో పర్తిబింబిసుత్ందీ పాట. ముకేష విషాద సవ్రం ఆ భావనను
ఇనుమడింప చేసుత్ంది. చకోర పకిష్, వెనెన్ల సోనకోసం ఎదురు చూసూత్ంటుంది. నోరు తెరచి జాబిలిల్ వైపు చూసూత్నే
ఉంటుంది.
నీ కనున్లలోనా దాగెనులే వెనెన్ల సోనా
చకోరమై నిను వరించి అనుసరించినానే
కలవరించి నానే..
ఇలాంటి ఆరాధననన్మాట. చకోరం తనకోసం ఎదురు చూసుత్నన్దని జాబిలిల్కి తెలియదు. చకోరానికి చందుర్డికి
తెలియ చెపేప్ వీలు లేదు. ఎలాంటి శబద్ం చేయకుండా, నిశశ్బద్ంగా చందుర్డిని చూసూత్ ఎదురు చూసూత్ంటుంది చకోరం.
ఇది పి.ఎల.సంతోషి పరిసిథ్తిని చకక్గా వరిణ్సుత్ంది.
దూర సె దేఖే ఔర లలచాయే
పాయ్స నజరకీ బఢతీ జాయే
బదలీ కాయ్ జానే హై పాగల, కిస క మనకా మోర.
చకోరం చందుర్డిని దూరం నుంచి చూసూత్ంటుంది. చూసుత్నన్ కొదీద్ కళల్ దాహం పెరుగుతూనే ఉంటుంది. 'పాయ్స
నజర కీ' చకక్ని భావం. పద పర్యోగం. 'కళల్ దాహం' అనన్ది సరైన అరాధ్నిన్వవ్దు. హిందీ పదాలను మకీక్కి మకీక్
అనువదించటం కుదరదు. ఎంత చూసినా తనివి తీరదు. ఇంకా చూడాలనిపిసూత్ంటుంది. అగిన్లో ఆజయ్ం పోసినటుట్
ఉంటుంది. కళల్కు దాహం ఏమిటి? 'దాహం' అనన్ది మంచినీటి కోసం సావ్భావికమైన కోరిక. శరీరానికి నీరు అవసరం.
ఆ నీరు అవసరమైనపుప్డు 'దాహం' కలుగుతుంది.
'దాహం' సాధారణంగా 'నాలిక' దావ్రా తెలుసుత్ంది. కానీ 'దాహం' అనే పదానిన్ తీవర్మైన కోరికను
సూచించేందుకు వాడతారు. 'తీరని దాహం' అనన్ది కేవలం నీటికే అనవ్యించకూడదు. మనిషికి పలురకాల
దాహాలునాన్యి. అధికార దాహం, పర్తీకార దాహం, పేర్మ దాహం, ఇలా.. ఇకక్డ కంటికి ఆమెని చూడాలని ఉంది.
చూసుత్నన్ కొదీద్ ఇంకా చూడాలనన్ కోరిక పెరిగిపోతోంది. తీవర్మౌతుంది. అందుకే దూరం నుంచి చూసుత్నన్ కొదీద్ కోరిక
మరింత పెరుగుతోంది. ఆశ కలుగుతోంది. దానివలల్ ఇంకా చూడాలనన్ 'దాహం' కలుగుతోంది. ఎలాగయితే నెమలి
మనసుస్లో ఉనన్ది మేఘాలకు తెలియదో, ఆలాగే చకోరం మనసుస్లో ఉనన్ది చందుర్డికి తెలియదు.
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అలాగే ఆమె కోసం ఎంత ఎదురు చూశాడో ఆమెను తలచుకుంటూ ఎంతగా బాధపడాడ్డో ఆమెకు తెలియదు.
అందుకే పి.ఎల. సంతోషి 'తుమ కాయ్ జానో, తుమాహ్రె యాదమే హమ కిత నా రోయే' అనాన్డు. మామూలు పదాలు.
సులభంగా అరధ్మయేయ్ భావం. కానీ పదాలకు వేదన అదిద్, బాధను పూసి, పేర్మలోని ఔనన్తాయ్నిన్, విరహంలోని అందమైన
భావనను రాగంలో బంధించింది సి. రామచందర్. దానికి పార్ణం పోసింది లత.
1950లో 'సజా' సినిమాలో 'తుమ న జానే కిస జహా మె ఖో గయే' అనే లత పాట సుపర హిట అయింది. ఎసీడ్
బరమ్న సంగీత దరశ్కుడు. 'ఎసీడ్ బరమ్న'ను అంత చకక్టి పాట రూపొందించినందుకు అభినందిసూత్, దానిన్ మించే పాటను
రూపొందిసాత్నని ఛాలెంజ చేశాడు సి.రామచందర్. ఆ ఛాలెంజ ఫలితమే 'తుమ కాయ్ జానో ' పాట బాణీ.
'తుమ కాయ్ జానో ' పాట బాణీ వినటానికి ఎంతో సులువుగా అనిపిసుత్ంది. కానీ పాడటం ఎంతో కషట్ం. ముఖయ్ంగా
లతా మంగేషక్ర పాటలో పదాలను పలికిన తీరు, మందర్ సవ్రంలో 'తుమ కాయ్ జానో' లో తుమ' అని వదల లేక వదలలేక
వదిలినటుట్ అంటూ కాయ్ దగగ్ర వతిత్ దీరఘ్ం తీసి 'జానో ' అని తేలికగా అనటం ఎంతో గొపప్ ఎఫెకట్ నిసుత్ంది. అంటే, ఆమె
అతడి జాఞ్పకాలతో ఎంత బాధపడుతోందో, తానే చెపాప్లిస్ వసోత్ందనన్ బాధ, అయిషట్ం పర్దరిశ్సూత్, తుమ కా జానో' లో
లత కాసత్ బాధ, కాసత్ నిషూట్రం ధవ్నింపచేసూత్, పాటను వినటం పలు భావాల తుఫానులో పర్యాణంలా మలుసుత్ంది లత.
ముఖయ్ంగా, 'తుమాహ్రె యాదమే', ‘తుమాహ్రే’ అనన్ పదానిన్ పలికిన తీరు, అలా పలుకుతూ, ఒక నిటూట్రుప్లాంటి ఎఫెకట్
నివవ్టం అదుభ్తం అనిపిసుత్ంది. అతడిని తలవటమే బాధ, నిరాశలను కలిగిసుత్నన్దనన్ భావన కలిగిసుత్ంది.
ఇక 'హమ కితాన్ రోయే' అని రెండవసారి అనన్ విధానం బాధ తీవర్తను, రోదనను మరింత సృషిట్ంచేసుత్ంది. ఈ
పాట హేమంత కుమారకి ఎంతగా నచిచ్ందంటే, బెంగాలీలో 'అయాన రాండ ' నవల 'ఫౌంటన హెడ' ఆధారంగా
నిరిమ్ంచిన 'సూరయ్తోరన' అనన్ సినిమాలో 'తుమి తొ జానోనా' అనన్ పాటను 'తుమ కాయ్జానో ' బాణీలో రూపొందించాడు.
'నేను ఈ పాట పేర్మలో పడిపోయాను. ఇంత గొపప్ బాణీని నేను వినలేదు' అంటూ రామచందర్ను, లతను పొగిడాడు. ఈ
పాట తయారవుతునన్ సమయంలో సి.రామచందర్ లతతో తలమునకలుగా పేర్మలో ఉనాన్డు. తన సినిమాలోల్ లత
పాటలుండాలిస్ందే అని పటుట్పటేట్వాడు. అలా అటు పి.ఎల సంతోషి విఫల పేర్మను, సి.రామచందర్ లతల సానిన్హితాయ్నిన్
కలిపి చూసేత్, ఈ పాట మామూలు గీతాలకనాన్ మరింత మధురంగా అనిపిసుత్ంది. ఒకక్సారి వింటే సరిపోదు, మళీల్, మళీల్
వినాలనిపిసుత్ంది. ఎనిన్మారుల్ వినాన్ ఇంకోసారి వినాలనిపిసుత్ంది.
కితనీ కలియాన ఖిలీ చమనమే
ఖిల కే ఫిర మురూఝ్ గయీ
ఆస దిలాకర భోలే మనకో
బార, బార, సమ ఝా గయీ
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రోకే జవానీ కాటీ జిసేనే
నైనా రోయే, రోయే
హమ కిత నా రోయే...
పాటలో పర్దరిశ్ంచే భావాలు మనసులో లోపొరలోల్కి ఇంకుతూంటే ఎంత గొపప్గా రాశాడు అనిపిసుత్ంది. ఆమె
అతడిని గురుత్ చేసుకుంటూ ఎంతో బాధపడుతూ, రోదిసోత్ంది. అతను పర్శాంతంగా నిదిర్సూత్ంటే, ఆమె నిదర్రాక తారలు
లెకిక్సూత్ రాతర్ంతా అతడిని తలచుకుంటూ బాధపడుతోంది. లత 'హమ కిత నా రోయే' అని పర్తి సారీ భినన్ంగా
అంటోంది. 'ఎనోన్ పూలు వికసించాయి. వికసించి వాడిపోయాయి. మనసుకు ఆశను కలిగించాయి. ఆమె యవవ్నమంతా
కనీన్టితో గడచిపోయింది. ఏడుసూత్ ఏడుసూత్.. ఎంత ఏడిచ్ందో అతడికేం తెలుసు? అతడు హాయిగా పర్శాంతంగా
ఉనాన్డు. చరణాలు లత ఎలా పాడుతుందంటే, ఒకోసారి గుస గుసగా పాడుతూ నిరర్ద్లోకి జారుతునన్ భావన కలిగిసుత్ంది.
అంతలో రోకే జవానీ అంటూ హై పిచ కి వెళుత్ంది. ఈ పాట బాణీ గురించి, లట పాడిన విధానం గురించి ఒక పుసత్కమే
రాయవచుచ్.
'రెహానా' మూసిన తలుపుల బయట నుంచుని, ఎపుప్డు తలుపులు తెరుసుత్ందోనని ఎదురుచూసుత్నన్
పి.ఎల.సంతోషి హృదయం ఎంత దుఃఖిసేత్, ఇలాంటి భావాలు రూపుదిదుద్కుంటాయో ఊహించాలంటేనే బాధ
కలుగుతుంది. 'రెహానా' అతడిని కరుణించలేదు. ఆమె కెరీరు ఎదగదని గర్హించగానే అనీన్ వదిలి పాకిసాత్న
వెళిల్పోయింది.
‘హమ కిత నా రోయే, తుమ కాయ్జానో అనన్ది నిజం అయింది.
ఈ పాట విడుదలై, అమరమైన విషాదగీతంగా గురిత్ంపు పొందే సమయానికి సి.రామచందర్తో కలసి పని
చేయకూడదని లత నిశచ్యించుకుంది. లత ఆధారంగా తన సృజనను దిదుద్కునన్ సి.రామచందర్ లత రహితంగా
పాటలను ఊహించలేకపోయాడు. అతని కెరీరు దిగజారి, ఆవిరైపోయింది. ‘హమ కిత నా రోయే, తుమ కాయ్జానో..
1952లో సెనాస్ర సరిట్ఫికేషన అయి విడుదలకు సిదద్ంగా ఉనన్ సినిమా, కొతత్గా అమలులోకి వచిచ్న చటట్ం
పర్కారం నిషేధానికి గురయింది. దాంతో సినిమా విడుదల కొనాన్ళల్ పాటు నిలిచిపోయింది. విడుదల అయేయ్సరికి
సినిమాపై ఎవరికీ ఆసకిత్ లేదు. దాంతో సినిమా పరాజయం పాలయియ్ంది. ఈనాటికీ సినిమా, సినిమాతో పాటు ఆనాటి
కళాకారుల అపరిమితమైన కళాపర్దరశ్నకు నిదరశ్నంగా ఈ పాట లత పాడిన అతయ్దుభ్తమైన పాటలోల్ ఒకటిగా నిలచి,
చిరంజీవిగా ఉంది. ఆనాటి కళాకారుల జాఞ్పకాలను తాజాగా ఉంచుతోంది. ఆ మధురమైన మెలోడీల కాలం, విశిషట్మైన
వయ్కిత్తావ్ల కాలం, ఉనన్తమైన సృజన కాలానిన్ తలచుకుంటూ 'తుమ కాయ్జానో, తుమాహ్రి యాద మే హమ కితనా రోయే '
అంటూ ఉతత్మ గీతాల పేర్మికులు మిగిలి ఉనాన్రు.
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