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దునియా మె హం ఆయే హై తొ జీనా హీ పడేగా 
జీవన హై అగర జహర తో పీనా హీ పడేగా! 
'మదర ఇండియా' సినిమాలో కీలకమైన సనిన్వేశంలో వచేచ్ అతయ్ంత పేర్రణాతమ్కమూ, అరధ్వంతమూ, 

అతయ్దుభ్తమయిన పాట ఇది. శకీల బదాయుని భారతీయ తాతిత్వ్కతను, జీవన విధానానిన్, కరమ్ సిదాద్ంతానిన్ కలగలపి 
కరత్వయ్ బోధను గుపిప్ంచిన ఈ పాటకు అతయ్ంత సులువయిన బాణీని  పాట భావానిన్ ఇనుమడింప చేసే రీతిలో 
రూపొందించాడు సంగీత దరశ్కుడు నౌషాద. లత, ఉష, మీనా మంగేషక్ర లు తమ జీవితంలో పాటించే తతావ్నిన్ 
పర్పంచానికి పర్కటిసూత్ తమ ఆతమ్ సప్ందనను జోడించి పాట పాడిన పాట ఇది. ఒక గొపప్ జీవిత సతయ్ం చెపుతుందీ 
పాట. 

భగవంతుడి అతుయ్తత్మ సృషిట్ 'మనిషి' అనన్ది మానవుడి అభిపార్యం. ఇతర జీవులనీన్ పరిసిథ్తులకు తగగ్టుట్ 
సప్ందిసాత్యి కానీ తమ పరిసిథ్తులను మారచ్లేవు. తమ తెలివితో, ఆలోచనతో తమ జీవన విధానానిన్ మెరుగు 
పరచుకోలేవు. మానవుడు ఇందుకు భినన్ం. తన పరిసిథ్తులను తనకు అనువుగా మారచ్గలడు. పర్కృతితో పోటీ పడగలడు. 
మంచు తుఫానులో తన ఇంటోల్ వెచచ్గా, సురకిష్తంగా ఉండగలడు. పర్కృతి రహసాయ్లను శోధించి, సతాయ్లను గర్హించి, 
వాటి ఆధారంగా తన జీవితానిన్ మరింత సుఖవంతం, అరధ్వంతం చేసుకోగలడు. సృషిట్లోనే ధనాతమ్క, ఋణాతమ్క 
అంశాలు కలసి ఉండే ఏరాప్టు ఉంది. సృషిట్ మౌలిక లక్షణాలలో ఇదొకటి. మానవుడిని ఇతర జీవులకు భినన్ంగా నిలబెటేట్ 
అతడి తెలివితేటలు, అతడిలో ఇతరాలలో లేని ఓ వికృతికి కూడా కారణమయింది. ఈ విశవ్ంలో పర్తి జీవి ఏదో ఓ 
రకంగా శంకించగానే పార్ణాలు కాపాడుకోవటం  కోసం సురకిష్తం అనిపించే చీకటి మూలలను వెతుకుతుంది. పిలిల్ 
నితయ్ం పర్మాదానిన్ శంకిసూత్, పార్ణానిన్ కాపాడుకోవటం కోసం పరుగెడుతుంది. చెటెల్కుక్తుంది. దూకుతుంది. పులి వాసన 
పసికటిట్న లేడీ వేగం ఊహించనలవి కాదు. అంతెందుకు మానవశరీరంలో చైతనయ్వంతమైన వైరస బర్తికేందుకు తనకు 
ఆశర్యమిచిచ్న మానవ శరీరానిన్ నాశనం చేయటమే కాదు. మానవుడు ఎనిన్ ఏంటీబయాటిక లు తీసుకుని ఆ వైరస ను 
నశింపచేయాలని పర్యతిన్ంచినా, కొతత్ కొతత్ రూపాలు ధరిసూత్, సజీవంగా నిలవాలని తీవర్ పర్యతాన్లు చేసుత్ంది. 
ఇందుకు భినన్ంగా మనిషి తన పార్ణాలు తానే సవ్యంగా తీసుకుంటాడు. 'ఆతమ్హతయ్' మానవుడికే పర్తేయ్కం. జీవించాలని 
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తపించే బదులు మరణించటానికి ఉవివ్ళూల్రతాడు. పరుగులిడతాడు. మరణ భయంతో నితయ్ం జీవించే మనిషి, ఒక 
బలహీన క్షణంలో, దురభ్రమైన నిరాశ ఆవరించిన సమయంలో ఇక జీవించటం వయ్రధ్మని భావించి ఆతమ్హతయ్ 
చేసుకుంటాడు. అలాంటి వారికి పేర్మనిచిచ్, జీవిత రీతిని వివరిసూత్, బర్తుకుపై ఆశను, ఎనిన్ కషాట్లెదురయినా 
జీవించాలనే పాఠానిన్ బోధిసుత్ందీ పేర్రణాతమ్కమైన పాట. ఒకక్ క్షణం మనిషి ఓపికపడితే ఆ దురభ్ర నిరాశాభావం తీవర్త 
అణగిపోతుంది. ఆలోచన నిరాశను వెనకుక్నెడుతుంది.  

ఈ పర్పంచంలో జనిమ్ంచిన తరువాత బర్తకక తపప్దు. ఈ జీవితం ఒక విషమైతే ఆ విషానిన్ పేర్మించక తపప్దు. 
కానీ బర్తకక తపప్దు. సినీ కళాకారులు సినీమా సమాజంపై చూసే పర్భావానిన్ అరధ్ం చేసుకుని, తమ కళదావ్రా పర్జలకు 
జీవితంపై ఆశను చిగురింపచేసే పర్యతాన్లను తమ సినిమాల దావ్రా చేశారు. బర్తుకు ఎంత దురభ్రమైనా, ఇది 
తాతాక్లికమేనని, మరునిమిషం అలముకునన్ దటట్మైన మేఘాలు తొలిగిపోతాయనీ, చీకటి తెర చిరిగి, వెలుతురు 
విచుచ్కుంటుందనీ జీవితంపై ఆశను రగిలాచ్రు. ఎలాగో అలాగ, ఇంకో క్షణం బర్తికే పర్యతాన్లు చేయాలనన్ తపనను, 
కలిగించారు. విశావ్సానిన్ నిలపాలని పర్యతిన్ంచారు.  

'కరూన కాయ్  అస నిరాస భయే' అనే నిరాశ నుంచి 'కహో నా  అస నిరాస భయ' అని సైగల 1979లో దుషమ్న 
సినిమాలో నిరాశాంధకారాలలో ఆశల వెలుగు రేఖలు నింపాడు. ఆరూజ్ లఖన్వీ రాసిన అతయ్దుభ్తమైన పేర్రణాతమ్కమైన ఈ 
పాటకు పంకజ మలిల్క సంగీత సౌరభాలు అదాద్డు. అపప్టినుంచీ సినీ కళాకారులు ఏదో ఒక రూపంలో పర్జలలో 
ఆతమ్విశావ్సం నింపి, కషాట్లను చిరునవువ్తో ధైరయ్ంగా ఎదురొక్ని ముందుకు సాగే పేర్రణనిసూత్ వచాచ్రు. జీవిత సతాయ్లను 
నికక్చిచ్గా తెలుపుతూ, జీవనరీతిని వివరిసూత్, జీవితంతో రాజీపడి బర్తకటం నేరిప్సూత్ వచాచ్రు. 

రాత భరేకా హై మెహమాన అంధేరా 
కిస కె రోకా రుకా హై సవేరా... 
'సోనే కీ చిడియా' సినిమాలో నాయిక నిరాశా నిసప్ృహలతో జీవితం పటల్ విరకిత్ చెంది ఆతమ్హతయ్ 

చేసుకోబోతుంది. ఆ సమయంలో ఆమెకీ పాట వినిపిసుత్ంది. మనిషి జీవితంలో రాతిర్, పగళుల్ విడదీయరాని భాగాలు. 
రాతిర్ని వెనన్ంటి పగలుంటుంది. పగలు వెంటనే రాతిర్ ఉంటుంది. చకర్నేమి కర్మేణ అయిన ఈ పగలు రాతుర్ళల్ కదలికలు 
ఒక నిరిద్షట్మైన సతయ్ం. వెలుతురు సుఖం. రాతిర్ దుఃఖం. కాబటిట్ సుఖం తరువాత దుఃఖం, దుఃఖం తరువాత సుఖం ఇది 
జీవిత గమనంలోని ఒక మౌలిక లక్షయ్ం. అందుకే కషట్ం వచిచ్నపుప్డు కుర్ంగిపోకూడదు. రాతిర్ తరువాత పగటి వెలుతురు 
తపప్కుండా వసుత్ందనన్ ఆశతో ఎదురు చూడాలి చీకటి ఉండేది రాతిర్ వేళనే అనీ, తెలల్వారటానిన్ ఎవవ్రూ ఆపలేరని అరధ్ం 
చేసుకోవాలి అంతేకానీ, జీవితమంతా చీకటని నిరాశ పడకూడదు. 

రాత జితీన్  భి సంగీన హోగీ 
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సుబహ ఉతీన్ హి రంగీన హోగీ 
గమ న కర గర హై బాదల ఘనేరా 
కిస కి రోకే రుకా హై సవేరా? 
రాతిర్ ఎంత దటట్మైనదైతే, ఉదయం అంత అందమైనదవుతుంది. కాబటిట్ నలల్టి మేఘాలు దటట్ంగా 

అలముకునాన్యని బాధపడకూడదు. నిరాశలో మునిగిపోకూడదు. ఎందుకంటే ఎవరు ఆపినా తెలల్వారటం ఆగదు. 
కాబటిట్ కషాట్లు ముంచెతిత్నా అధైరయ్పడకూడదు. సుఖాల ఒడుడ్ చేరతామనన్ ధైరయ్ం పర్దరిశ్ంచాలి. 

ఇటీవలి కాలంలో వచిచ్న సినిమాలోల్ కూడా సందరాభ్నుసారంగా ఇలాంటి పేర్రణాతమ్క గీతాలు, జీవించాలనే 
తపనను రగిలించే గీతాలను కళాకారులు సృజించారు. 

పదద్ర కే హై సబ రాసేత్... పరావ్హ  నహీ! 
ధుంధ లే హై చెపేప్ఖావ్చ నే.. పరావ్హ నహీ! 
ఛలీన్ హై సీనా. రహనేదో 
అబ జోభీహో పరావ్హ నహీ! 
రాళల్తో నిండిన కఠినమైనది మారగ్ం. అయినా ఎలాంటి బాధలేదు. కలల దీపాలు ఆరిపోయే సిథ్తిలో ఉనాన్యి. 

అయినా బాధలేదు. హృదయం తూటుల్ పడింది. అలాగే ఉండనీ. ఇపుప్డేమైనా ఫరవాలేదు అంటూ ముందుకు 
సాగిపోతాడు. ఎం.ఎస ధోనీ: ది అన టోలడ్ సోట్రీలో హీరో,   మనోజ ముంతాషిర రాయగా అమోల మాలిక బాణీ 
కూరచ్గా, సిదద్రధ్ బసూర్ర పాడిన ఈ పాట పాడుతూ 

ఝూఠే ఖావ్బోంకో మనా లేంగే 
కటీ పతంగోంకో థామేంగే 
హాహా హై జజాబ్ 
సులఝూలేంగే ఉల ఝే రిశోత్ంకా మాంజా 
'కైపోచే' సినిమాలో అమిత తిర్వేదీ పాడిన ఈ పాటను సావ్నంద కిరిక్త రాయగా అతుల తిర్వేది సవ్యంగా సంగీత 

రచన చేశాడు. చెదరిన కలలను తిరిగి పోగేసుకుంటూ తెగిన పతంగిని హృదయానికి హతుత్కుంటాను. చికుక్ పడిన 
బాధల చికుక్ముడి విపుప్తాను. అంత శకిత్ ఉంది. శర్దద్ ఉంది. తపన ఉంది అంటునాన్డీ హీరో ఈ పాటలో. ఇకక్డ 
బంధాల చికుక్ముడి పడడ్ మాంజాను విపుప్తాను అంటునాన్డు. మాంజా అనన్ది పతంగులను ఎగరవేసేందుకు కటేట్ 
బలమైన దారం. చికుక్పడిన బంధాల మాంజాదారం చికుక్ముడి విపేప్ సైథ్రయ్ం ఉందంటునాన్డు హీరో.   

పీఛే మేరా అంధేరా, ఆగే అంధీ అంధీ హై 
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మైనే ఇసీ అంధీమే దియా జలాయాహై 
దిల పధర హో జాయేగా, యా పదద్ర కా దిల ధడ కేగా 
ఐసీ ఇక చటాట్న సే మైనే సర టకార్యాహై 
ధజీజ్ ధజీజ్ ధజీజ్ ధజీజ్ రాత పురానీ 
ఛేడ సుబహకీ నయీ యే కహానీ 
జరా నజర ఉఠాకే, ఉడా దిఖాకే 
జమీన సే ఫలక హటాదే. 
'గులాజ్ర' రాసిన ఈ పాట 'సూరామ్' సినిమాలోది. 'సూరామ్ గీతం'గా పర్సిదిద్ పొందిన ఈ పాట అతయ్ంత 

సూఫ్రిత్వంతమైన పాట. జీవితంలో ఓటమిని ఒపుప్కోని ఒక పోరాట వీరుడి భౌతిక మానసిక పోరాటానిన్ అతయ్దుభ్తంగా 
పర్దరిశ్సుత్ందీ పాట. 

'సూరామ్' సినిమా 'సందీప' అనే హాకీ ఆటగాడి కథ. తుపాకీ గుండు తగలటంతో సందీప శరీరం 
చచుచ్పడిపోతుంది. కానీ నిరాశకులోనుకాడు సందీప. విధిని ధైరయ్ంగా ఎదురుక్ంటాడు. విధితో పోరాడి, పోరాట 
పటిమను పర్దరిశ్ంచి మళీల్ హాకీ ఆడే సాథ్యికి చేరుకుంటాడు. అరుజ్న అవారుడ్ పొందుతాడు. అందుకే పాట ఆరంభంలో 
నా వెనుక చీకటి, నా ముందు కనున్ పొడుచుకునాన్ కనబడని దటట్మైన తుఫాను అంటాడు. శరీరం చచుచ్పడిపోయింది. 
ఇక భవిషయ్తుత్లో ఆశాదీపం వెలిగించాను అంటునాన్డు హీరో.  

అంటే ఎలాంటి ఆశా లేని అనంతమైన నిరాశ లోయ అటట్డుగున, చీకటి తపప్ మరేమీ లేని సిథ్తిలో ఆశాదీపం 
వెలిగించాడనన్మాట. అటువంటి నిరాశామయ సిథ్తిలో దిగజారటం చాలా సులభం. పోరాడాలనన్ ఆలోచన రావటమే 
సగం విజయం. మళీల్ మామూలు జీవితం గడపవచచ్నన్ ఆలోచన రావటమే కాదు అసంభవమనన్దానిన్ సంభవం 
చేసేందుకు పర్యతిన్ంచటం పరమాదుభ్తం. అందుకే హృదయం రాయి అయినా అవుతుంది. లేక, రాయి కరగనయినా 
కరుగుతుంది. అలాంటి ఒక కఠినమైన పాషాణ శిలతో తలపడుతునాన్డని హీరోకు తెలుసు. ఇకక్డే గేయ రచయిత పర్తిభ 
పర్సుఫ్టమవుతుంది. 

నాయకుడు పక్షవాతానికి గురయాయ్డు. శరీరం చచుచ్పడిపోయింది. అంటే నిరీజ్వమైన రాయితో సమానం. 
ఎలాంటి సప్ందనలుండవు. కదలదు శరీరం. అందుకే హృదయం రాయి చేసుకుంటాననాన్డు. రాయిని కరగిసాత్ననాన్డు. 
చివరికి కఠినమైన పాషాణ శిలతో తలపడుతునాన్డంటునాన్డు. 'శిల' అనన్ పదానిన్ గులాజ్ర అతయ్ంత రమణీయంగా 
అరధ్వంతంగా వాడటం, ఆ పదంతో ఆడుకోవటం గమనించవచుచ్. ఇకక్డ 'ధజీజ్ ధజీజ్ ధజీజ్' అని పలు మారుల్ అనిపిసాత్డు. 
'ధజీజ్' అంటే చీలిచ్ ముకక్లు చెయయ్డం. పాషాణ శిలను నుజుజ్ నుజుజ్ కొడతాడనన్మాట. అందుకే రాతిర్ కథ వదలి  
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అందమైన ఉదయం కథ చెపాత్నంటునాన్డు. కళుల్ ఎతిత్ ఎగిరి చూపించమటునాన్డు. భూమిపైనుండి ఆకాశానిన్ 
తొలగించమంటునాన్డు. ఆకాశం హదుద్. ఆపై ఉండేది అనంతం. తనలోని అంతులేని శకిత్ని గురిత్ంచిన మనిషి, హదుద్లను 
చెరిపివేసాత్డు. ఒక అసంభవమయిన విషయానిన్ సంభవం చేసాత్డు. దానిన్ గులాజ్ర ఎంతో సూఫ్రిత్వంతంగా పర్దరిశ్ంచాడు. 
ఇలాంటి సూఫ్రిత్వంతమైన పాటలలో విధి, దైవాలపై విశావ్సం అధికంగా కనిపిసుత్ంది. ఈవిశావ్సం మనిషిని నిరాశ 
అంధకారం నుంచి చిగురించే ఆశ అనే వెలుతురు వైపు నడిపిసుత్ంది. 

మాలిక హై తెరే సాథ న డర గం  సె  తూ ఐ దిల 
మెహనత  కరె ఇనాస్న తొ కాయ్కామ హై ముషిక్ల 
జైసా జొ కరేగా  యహ వైసాహి భరేగా 
'భగవంతుడు నీవెంట ఉనాన్డు. కషట్పడితే అసాధయ్మైనదేదీ లేదు. చేసిన పనికి తగగ్ ఫలితం లభిసుత్ంది' ఇలాంటి 

మాటలతో వయ్కిత్కి సూఫ్రిత్ నివవ్టం సులభం. 'గమ జిస నే  దియే హై  వహి గం  దూర కరేగా' కషాట్నిన్ ఇచిచ్న వాడే 
కషాట్నిన్ దూరం చేసాత్డు. కాబటిట్ నిరాశ నిసప్ృహలలను దరిచేరనీయకుండా కరత్వాయ్నిన్ నిరవ్హించటమే మన పని అని 
చెపప్టం సులభం. ఇకక్డే వయ్కిత్కి దైవంపై విశావ్సం పార్ధానయ్ం తెలుసుత్ంది. ఏదో ఓ శకిత్ తనను నడిపిసోత్ందని, తనకు 
రక్షణనిసుత్ందనన్ భావన మనిషికి ఎంతో ధైరాయ్నిన్,  ఇచిచ్ సాంతవ్న నిసుత్ంది. 
విశాల దాదాల్ని, శేఖర రివిజ్యానిలు రాసి  సంగీత దరశ్కతవ్ం వహించగా రాహిత ఫతే అలీఖాన పాడిన ఈపాట 
భగవంతుడిపై విశావ్సం అనే అంశం దావ్రా కషాట్లను అధిగమించి ముందుకు సాగే సూఫ్రిత్నిసుత్ంది. 

ధుంద లా  జాయే మంజిలేన 
ఇక పల కో తూ నజర కో ఝూకా 
ఝుక జాయే సర జహా వహీ 
మిల తా హై రబ  కా రాసాత్. 
గమయ్ం అగమయ్ గోచరం అయినపుప్డు క్షణం సేపు కళుల్ దించుకో. ఎకక్డ నీ తల వంగిందో, అకక్డ నీకు దేవుడి 

దారి మొదలవుతుంది. 'దికుక్లేని వాడికి దేవుడే దికుక్', 'అనిన్ ఆశలు అడుగంటిన తరువాత మిగతా ఏకైక ఆశ 
భగవంతుడు' అనన్ ఆలోచనను అతయ్దుభ్తంగా పర్దరిశ్సుత్ందీ పాట. అసంభవం అనుకుని ఆశ వదిలేసిన సమయంలో 
భగవంతుడిపై విశావ్సం ఉంచితే, దారి భగవంతుడే చూపిసాత్డంటుందీ పాట. 

జబ హోగా అంధేరా 
తబ పాయేగా దర మేరా 
ఉస దర పే ఫిర హోగీ తేరీ సుబహ 
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తూ నజానే ఆస పాస హై ఖుదా.. 
చీకటి దటట్ంగా అలముకునన్పుప్డు నీకు నా దావ్రం కనిపిసుత్ంది. నా దావ్రం దగగ్ర నీ రోజు ఆరంభమవుతుంది 

నీకు తెలియదు నీ దగగ్రలోనే భగవంతుడునాన్డు. నీ వెంటే ఉనాన్డు భగవంతుడు అంటూ సూఫ్రిత్నిసుత్ందీ పాట. 
'భగవంతుడు' అనన్ భావన వయ్కిత్ బలహీనత కాదు. వయ్కిత్ ఆతమ్ విశావ్సం, ధైరయ్ం, సైథ్రయ్ం ముందడుగు వేసే పేర్రణ. 

కానీ పలుకారణాల వలల్ సమాజంలో భగవంతుడిపై విశావ్సం సడలుతోంది సమాజంలో. ఫలితంగా ఆతమ్విశావ్సం 
సనన్గిలిల్న సమాజాలలో నిరాశ నిసప్ృహలు అధికమవుతునాన్యి. ఆతమ్ విశావ్సం లేని మనిషి పశువుకనాన్ హీనంగా 
పర్వరిత్సుత్నాన్డు. అనిన్ ఆశలు అడుగంటిన మనిషి, చీకటిలో వెలుతురును చూపించే విశావ్సానికి దూరమయి 
నిరాశాంధకారంలో మునిగి ఆతమ్హతయ్లకు పాలప్డుతునాన్డు. పశువై తోటి మానవుడిపై హింస నెరపుతునాన్డు. ఇంకా 
జీవితంలో తొలి అడుగు వేయని వారు, ఎంతో భవిషయ్తుత్  ఉనన్వారూ, చినన్ కషాట్లకి తలల్డిలిల్, నిరాశా పాతాళానికి 
దిగజారి తమ జీవితాలను అరాధ్ంతరంగా తమ చేతులతోనే చిదిమి వేసుకుంటునన్పుప్డు వారికి ఆతమ్విశావ్సానిన్ ఇవవ్ని 
మన సమాజానిన్, జీవన విధానానిన్ నిందించక తపప్దు. మన జీవన విధానానిన్ పునసస్మీకిష్ంచుకుని, మానవుడి 
జీవితంలో 'దైవం పైన విశావ్సం' పార్ధానాయ్నిన్ గురిత్ంచి, గతంలో తరతరాలుగా జరుగుతునన్ పొరపాటును సవరించాలని 
పర్యతిన్ంచాలిస్ ఉంటుంది. 

The sea of Faith 
was once, too, at the full, and round earth's shore 
Lay like the folds  of a bright girldle traveled. 
But now I only hear 
Its melancholy,   long, with drawing roars, 
 Retreating, to the breath 
of the night - wind, down the vast edjeస  drear 
And naked slingles of the world 
'Dover Beach ' కవితలో, విశావ్సం నీడ తొలగుతునన్ సమాజానిన్ అతయ్దుభ్తంగా వరిణ్ంచాడు మాధూయ్ 

అరాన్లడ్. ఆ విశావ్సం నీడ తొలగిన సమాజంలోని దురభ్ర వేదనను ఇపుప్డు మనం అనుభవిసూత్నాన్ం. ఇటువంటి 
సమయాలోల్, నిరాశ, నిసప్ృహలు అలముకునన్పుప్డు ఆతమ్ విశావ్సానిన్ సాంతవ్నను ఇచేచ్ పార్రధ్నా గీతం కూడా మన 
కళాకారులు మనకోసం సృజించారు. అది పాడుకుంటూ, నిరాశా నిసప్ృహల నిశీధిలో కూడా సావ్ంతన నిచేచ్ 
వెలుతురువైపు చూసే వీలు కలుగుతుంది. 
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ఏయ మాలిక తెరే బందె హమ 
ఐసీ హో హమారే కరమ 
నేకీ పర చలీ, ఔర బదీ సే టలే 
తాకి హసేత్ హువే నిక లే దమ 

(   అ   ...) 
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