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ముఝ కో ఇత నా బతాయే కోయీ 
కైసే తుఝు సే దిల న లగాయే  కోయీ 
రబాబ్నే తుఝ కో బనానేమే  కరీద్ హై 
హుసన్  కీ   ఖాలీ తిజోరియాన 
కాజల కీ సియాహీ సే లిఖీ హై తూనే 
జానె కితోన్ం కి లవ సోట్రియా 
కేసరియా ఇషక్ హై పియా.. 
రంగ జావూన జో మై హాథ లగావూ 
దినీబ్తే  సారా తేరి ఫిర్కర్ ్మే 
రైన సారీ తేరి ఖైర మనావూ 
కేసరియా తెరా ఇషక్ హై పియా... 

'బర్హామ్సత్ర' సినిమాలో ఆరిజ్త సింగ పాడిన ఈ పాట సూపర హిట పాటలలో ఒకటి. ఒక పాట పర్జలను 
విపరీతంగా ఆకరిష్ంచిందంటే, ఆ పాటలో ఏదో అంశం పర్జల హృదయాలను సప్ందింప చేసిందని అరధ్ం. పాత పాటలను 
అభిమానించి వింటూ పరవశించేవారు కొతత్పాటలంటే పెదవి విరుసాత్రు. కానీ, కొతత్ పాటలలో కూడా అతయ్ంత 
ఆకరష్ణీయమైన పాటలు, చకక్టి గేయ రచన సంవిధానంతో ఉనాన్యి. 'బర్హామ్సత్ర'లో 'అమితాభ భటాట్చారయ్' రాసిన ఈ 
పాటలో నాయికను పొగడటంలో గేయ రచయిత గమమ్తత్యిన ఊహలు చేశాడు. 

ఆ అమామ్యి ఎంత అందంగా ఉందంటే, ఆమెను పేర్మించకుండా ఎలా ఉండాలో ఎవరయినా చెపప్మని 
వేడుకుంటునాన్డు హీరో. పాట ఆరంభంలో వినిపించే గిటారు సవ్రాలు పాటను వినే మూడ ను సిథ్రపరుసాత్యి. అయితే, 
ఇంతటితో ఆగితే పాటలో మజా వచేచ్ది కాదు. ఆ అందమైన అమామ్యిని తయారు చేయటంలో భగవంతుడు అందం 
అనే ఖజానాను మొతత్ం ఖాళీ చేసేసినటుట్నాన్డు అంటునాన్డు నాయకుడు. 

'నినున్ తయారు చేసిన భగవంతుడిని ఎంత పొగడినా సరిపోదు' అనే హీరోలునాన్రు. 
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'నినున్ పోలేచ్ందుకు ఎలాంటి ఉపమానాలు వాడాలి! నువువ్ మనిషిలా మారిన నక్షతర్ం' అనే హీరోలునాన్యి. రాతిర్ 
నీ కంటి కాటుక నుంచి నలుపు అరువు తీసుకుంది, గాలులు నీ ఒంటి సువాసననుంచి పరిమళాలు అదుద్కునాన్యి' వంటి 
వరణ్నలు వినాన్ం.  

పువువ్లనిన్ ఏరి నీ బొమమ్చేసినాడు 
రంగులనిన్ రంగరించి పూత  పూసినాడు 
ఆ ఘుమఘుమలు గుమమ్రించి శావ్స నింపినాడు 
నీ పెదవులలో పూదేనియ పొదిగి తీరిచ్నాడు 
ఎంతో రసికుడు దేవుడు. 

అంటూ నాయిక అందానిన్ పొగడిన హీరో తెలుసు. 'బర్హామ్సత్ర'లో నాయకుడు ఓ అడుగు ముందుకు వేసి 'దేవుడు 
నీ అందానిన్ తీరిచ్దిదద్టంలో అందం ఖజానా మొతత్ం ఖాళీ చేసేశాడంటునాన్డు. గమమ్తత్యిన భావం. ఆధునిక యువతీ 
యువకులకు ఈ భావనలోని సునిన్తతవ్ం ఎంతమటుకూ అరధ్మయిందో తెలియదు కానీ చకక్టి అరధ్వంతమయిన సునిన్త 
భావన ఇది. పాట చితీర్కరణలో ఈ సునిన్తతవ్ం గోచరించదు. రణబీర కపూర కళల్లోల్ పేర్మ భావన కనిపిసుత్నాన్, 
నాయికలో ఆ అందం, సునిన్తతవ్ం లేకపోవటం, ఈ వాకయ్ం పలికినపుప్డు కోల్జప కాకుండా లాంగ షాట లో సముదార్నిన్ 
పడవను చూపటంతో 'భావం' పర్భావం తగుగ్తుంది. పాటను అరధ్ం చేసుకుని, అనుభవించి కాక రొటీన గా 
చితీర్కరించారనిపిసుత్ంది. 

కళల్కాటుక నలుపుతో ఎంతో మంది పేర్మగాధలను ఆమె రచించిందని అనటం కూడా గమమ్తుత్గా అనిపిసుత్ంది. 
ఆమె కళుల్ చూసి ఎందరో పేర్మించేశారని, అంత అందంగా ఆమె కళుల్నాన్యని అరధ్ం. ఇకక్డ 'కేసరియా బాల మా' అనన్ 
పర్యోగం ఉంది. 'కేసరి' అంటే కాషాయ వరణ్ం. పిర్యుడిని ‘కేసరియా' అనటంలో పిర్యుడిని దైవం సాథ్యికి 
ఎదిగించటం ఉంది. ఇకక్డ నాయకుడు తన పేర్మను కాషాయంతో పోలుసుత్నాన్డు. అంత పవితర్ం అనన్మాట అతని 
పేర్మ. ఆమెను పేర్మించటం దావ్రా అతనూ పవితుర్డయిపోయాడు. అందుకే 'రంగ జావూ మై హాథ లాగావూన' 
అంటునాన్డు. ఆమెపై పేర్మ పవితర్ం, ఆ పేర్మను అనుభవించటంతో తానూ పవితుర్డయాయ్డు. 'తాకటంతో తాను రంగు 
పూసుకునన్ వాడయాయ్డు' అనన్ది సామానాయ్రధ్ం.  అతని రోజంతా ఆమె ఆలోచనలోల్ గడుసోత్ంది, రాతిర్ళుల్ ఆమెకోసం 
నిరీక్షణలో గడుసోత్ంది. పాట బాణీ, పాడిన విధానం యువతను ఆకరిష్సోత్ంది. కానీ, పాటలో పర్దరిశ్తమయిన సునిన్తమైన 
భావనలను ఎవరూ అంతగా పటిట్ంచుకోవటం లేదు. ఇదీ విషాదం. పాటల బాణీ, వాయిదాయ్ల నడక, గాయనీ 
గాయకులు, హీరో యీరోయినల్పై ఉనన్ దృషిట్ పాటలో పదాలపై ఉండటంలేదు. ఇది ఈ సంవతస్రం సూపర హిట అయిన 
మరో పాట 'శీర్వలీల్' పాటలో పదాలు చూసేత్ తెలుసుత్ంది. తెలుగు పాటకు దాదాపుగా అనువాదంలాంటిది హిందీ పాట. 
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నిను చూసూత్ ఉంటే కనున్లు రెండూ తిపేప్సాత్వే 
నీ చూపులు పైనే రెపప్లు వేసి కపేప్సాత్వే 
కనిపించని దేవుణేణ్ కనాన్రప్క చూసాత్వే 
కనున్ల ఎదుటె నేనుంటే కాదంటునాన్వే 
చూపే బంగారమాయెనే శీర్వలీల్ 
మాటే మాణికయ్మాయెనే. 

'పలుకే బంగారమాయెనే'ని 'చూపే బంగారమాయెనే'గా మలచి దేవుడిని కనాన్రప్కుండా చూసాత్వు, ననున్ చూడనే 
చూడవని నాయకుడు చమతాక్రంగా అడుగుతూ ఆమె తనవైపు చూడటం, మాటాల్డటం కోసం తపించటానిన్ చకక్గా 
వరిణ్ంచాడు. ఇదే భావం హిందీలో దాదాపుగా ఇలాగే తరుజ్మా చేశారు. 

నజేర్  మిలేత్ హి నజోర్ంసె నజోర్ంకా చురాయే 
కైసీ యే హయా తేరి  జోతు పలోక్ంకో ఝూకాయే 
రబ జో  పోషీదా హై ఉస కో నిహారే తూ 
ఔర జో గరీవ్దా హై ఉస కో తాలే తూ 
తేరీ ఝలక అషరీఫ్ శీర్వలీల్ నైనా మదక బరీఫ్ 
తేరీ ఝలక శీర్వలీల్ బాతే  కరే జో  హరీఫ్  

కళుల్ కళుల్ కలవగానే కళుల్ తిపేప్సుకుంటావు. సిగుగ్తో కళుల్ దించుకుంటావు. కనబడని దేవుడిని కనాన్రప్కుండా 
చూసాత్వు. నినున్ ఆరాధించేవాడిని చూడ నిరాకరిసాత్వు. నువువ్ నావైపు చూడటమే బంగారు నాణెంలాంటిది (విలువ, 
అపురూపం) . నీ కళుల్ తీపి పదారధ్ం లాంటివి. నీ మాటలు అతయ్ంత తీయనైనవి. 'పలుకే బంగారమాయెనే' అనన్ది తెలుగు 
వారికి బాగా అరధ్మౌతుంది. హిందీ వారికి ఈ భావం అంతగా అరధ్ంకాదు కాబటిట్ బంగారానిన్ 'అషరీఫ్' బంగారు 
నాణెంగా మారాచ్డు. మాటలో మాణికాయ్నిన్ 'మదక బరీఫ్ ' తీపి పదారధ్ంగా మారాచ్డు. 'హరీఫ్' అంటే రెండు విభినాన్రాధ్లు 
వసాత్యి. ఒకటి ‘మాటనే సాహితయ్ం' అనన్ అరధ్ం వసుత్ంది. అరబిక భాషలో 'హరీఫ్ ' అంటే 'అక్షరాలు తెలిసిన ఆమె ' లేక 
'సాహితయ్ం  ' అనన్ అరాధ్లు వసాత్యి. మరో అరధ్ం పర్కారం 'జితుత్లమారి '. ఆమె మాటలు జితుత్లమారిలాంటివి అనటం 
బాగుండదు కాబటిట్, ఆమె 'పలుకే సాహితయ్ం ' 'తేనెలొలికే సాహితయ్ం' అనన్ అరధ్ం తీసుకోవాలిస్ ఉంటుంది. అయితే 
తెలుగులో, 

నీ సేన్హితురాళుల్ ఓ మోసత్రుగుంటారు 
అందుకేనేమో నువవ్ందంగుంటావు 
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పదెద్నిమిదేళుళ్ వచాచ్యా చాలు 
నువేవ్ ముదుద్గ ఉంటావు 
ఎరర్ చందనం చీరకడితే 
రాయికూడా రాకుమారే 

అనటం నపప్దు. అంటే, నాయిక అందంగా ఉండదు. ఆమెచుటూట్ ఉనన్ వాళుల్ మామూలుగా ఉంటారు కాబటిట్, 
ఈమె అందంగా కనిపిసోత్ందని, యవవ్నంలో ఉంది కాబటిట్, ఎరర్చందనం చీరకటిట్ంది కాబటిట్ అందంగా ఉంది, లేకపోతే, 
మామూలు అందం ఆమెది అనన్ అరధ్ం వసుత్ంది. ఆమె 'చూపే బంగారం, మాటే మాణికయ్ం' అనుకునన్ వాడు 
భావించాలిస్న భావం కాదిది. అనౌచితయ్ం ఇది. కానీ పాట హిట అయింది కాబటిట్ ఎవవ్రూ పటిట్ంచుకోవటం వేరు. 
'వృకాష్లు లేని చోట ఆముదం వృక్షం గొపప్' అనన్టుట్ 'ఎవరూ అందగతెత్లు కాదు కాబటిట్ ఉనన్ వాళల్లో నువేవ్ అందగతెత్వి' 
అనన్టుట్ంది భావం. హిందీలో కూడా ఇలాగే అనువదించారు. 

తేరీ సహేలియా సాదా మామూలీ 
ఉసేక్ ముకాబేల్  ధోడీ తూ భ లీ 
'జై సే హీ సోలావ్ ఛడ జాయే సావన 
తూ కాయ్ హర లడ కీ దిఖా పూలోంకి కలి 

తెలుగులో కనాన్ హిందీలో అనౌచితయ్ం మరింత సప్షట్ంగా తెలుసుత్ంది నీ సేన్హితురాళుల్ సాదాగా, మాములుగా 
ఉంటారు. వాళల్తో పోలిసేత్ నువువ్ కాసత్ బాగుంటావు. పదహారేళుల్ వసేత్, నువేవ్ కాదు పర్తి అమామ్యి పూవులా, మొగగ్లా 
కనిపిసుత్ంది. రామ! రామ! నాయికకు ఏమాతర్ం ఆతామ్భిమానం ఉనాన్, 'పోరా వెధవా' అని తిటిట్పోతుంది. ఏ మాతర్ం 
అందంగా లేని 'అరచ్న'ను నవీన నిశచ్ల  కిషోర కుమార గొంతులో  

యూన తో హసీనోంకి మాహెజభీనోంకి  
హోతే హై రోజ నజారే  
పర ఉఉన హే  దేఖ కే, జబ తుమే దేఖా 
తుం లగె ఔర భి పాయ్రే 

అనాన్డు. రోజూ ఎంతోమంది అందగతెత్లను చూసుత్ంటాను. కానీ వాళల్ని చూసి నినున్ చూసేత్ నువువ్ మరింత 
అందంగా, మరింత పిర్యంగా అనిపిసుత్నాన్వు' అంటాడు. ఎంతటి అమామ్యిని అయినా 'పొగడత్ ' అసత్రంతో 
కటేట్యవచుచ్.  కానీ ఇపప్టి సినిమాలో 'మామూలు అమామ్యిలతో పోలిసేత్ నువేవ్ అందంగా ఉనాన్వు' అనాన్ నాయికలు 
నాయకుడిని పేర్మించేసుత్నాన్రు. పొగడత్ అరధ్ం మారిపోయింది. కొతత్ పాటల భావాలు ఇలా అపుప్డపుప్డు పంటి కిర్ంద 
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రాళల్లా అనౌచితయ్ భావనలతో ఉంటాయి. తెలుగు పాటతో పోలిసేత్, హిందీ పాట చకక్గా అనిపిసుత్ంది. ఇందుకు కారణం 
గాయకుడు జావేద ఆలీ. తెలుగులో లేని గమకాలను, దీరాఘ్లను, మీండ లను హిందీ పాటలో జోడించి, పాట బాణీ 
సాథ్యిని పెంచాడు జావేద అలీ. పైగా అతని సవ్రం ఎంతో శకిత్వంతమయినది కావటంతో హై పిచ లో మరింత 
ఆకరష్ణీయంగా అనిపిసుత్ంది. 

వరుణ గోర్వర దం లగాకే  ఐసా' సినిమా కోసం రాసిన పాటలో ఇలాంటి అనోచితయ్ం భావాలు కలుగవు. 
అదుభ్తమైన కవితలా అనిపిసుత్ందీ పాట. 

యే మోహమోహ కే ధాగే 
తేరి ఉంగిల్ యోంసె జో ఉలేఝ్  
కోయి తోష తోష న లాగే 
కిస త రాహ్ గిరహ యే  సులేఝ్ 
హై రోమ రోమ ఇకాత్రా 
జో బాదలోం మే సే గుజార్... 

'మోహ మోహ కే  ధాగే' అనన్ ఆలోచన అదుభ్తంగా అనిపిసుత్ంది. మోహపు దారాలు అతని వేర్ళల్లోల్ 
చికుక్బడాడ్యట. వాటిని ఎలా విడిపించుకోవాలో చికుక్ తీయాలో ఆమెకు ఏమీ తెలియటం లేదట. ఆమె శరీరంలోని 
అణువణువూ మేఘాలలో తేలే ఇకాత్రా వాయిదయ్ంలా అయిందట. అదుభ్తం! సునిన్తమైన శృంగార భావనను అతయ్ంత 
సునిన్తంగా పర్కటించాడు కవి. ఔచితీవంతమైన ఊహతో అరధ్వంతంగా శృంగార భావనను అతయ్ంత సునిన్తంగా 
పర్కటించాడు కవి. ఔచితీవంతమైన ఊహతో అరధ్వంతంగా శృంగార భావనను, అతయ్ంత సంసాక్రవంతంగా 
పర్దరిశ్ంచాడు. 

'బాదాష్హో ' సినిమాలో మనోజ ముంతషిర 'నుసర్త ఫతే  అలీఖాన' కవావ్లీని అతి సుందరమైన గజల లా 
మలచాడు. 

ఐసె లహెరాకె తూ రూబరూ ఆగయీ 
ధడక్నే బే తహాషా తడప నే లగీ 
తీర ఐసా లగా, దరద్ ఐసా జగా 
చోట దిల పే వొ ఖాయీ మజా ఆగయా 
మెరె రషేక్ కమర తూనే పహెలీ నజర 
జబ నజర సె మిలాయీ మజా ఆగయా! 
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నువువ్ నా ఎదురుగా కనపడగానే గుండె అదుపు తపిప్ కొటుట్కోవటం ఆరంభించింది. నీ కళల్నుంచి వెలువడిన 
బాణం ఎంత లోతైన గాయం చేసి బాధ కలిగించిందంటే, బాధలోనే ఆనందం కలిగింది. నినున్ చూసి చందుర్డు సైతం 
అసూయపడతాడు. నీ కళల్లో నా కళుల్ కలసిన క్షణం అదుభ్తమైన ఆనందం కలిగింది. అతి చకక్ని భావానిన్ అతి 
సుందరంగా వయ్కత్పరచాడు కవి. ఇది కొతత్ భావం కాదు. పాత కాలంలోని పలు పాటలలో ఇలాంటి భావాలునాన్యి. కానీ 
భావానిన్ చెపిప్న విధానం కొతత్గా ఉంది. పాట బాణీ పాడిన విధానాలు పాటను మరింత ఆకరష్ణీయం చేసాత్యి. 

కొతత్ తరంలో కూడా తరచి చూసేత్ ఎనోన్ అందమైన భావాలు పొదుగుకునన్ పాటలు కనిపిసాత్యి. కానీ పాటలలో 
మాధురయ్ం  కనాన్ లయపై, బీటస్ పై, వాయిదాయ్ల హోరుపై, ధాయ్స పెటట్టంతో పాటలలో పదాలపై ధాయ్స లేకుండా 
పోతోంది. అనిన్ పాటలూ ఒకేరకంగా అనిపిసుత్నాన్యి. పైగా నటీనటులకు, గాయకులకు నడుమ వునన్ సబంధం 
తెగిపోవటంతో, గతంలో లాగా పాట విని నటుడిని ఊహించుకునే వీలు లేకుందా వుంది.  

ఈ పాటలు ఆకరష్ణీయంగా ఉనాన్ కొనిన్ మారల్ కనాన్ ఎకుక్వ వినాలనిపించదు. బహుశా, మందార మకరంద 
మాధురాయ్నికి అలవాటు పడటం వలల్నేమో ఆధునిక తరం అందించే గోల్బలైజడ్ సింథెటిక  మకరందానిన్ మెచచ్లేక 
పోతునన్టట్నిపిసుత్ంది. కానీ ఇపుప్డు వసుత్నన్ పాటలకు భినన్ంగా అతయ్ంత సునిన్తమైన భావాలతో 'రాజీ' సినిమాలో 
'దిలబ్ర' పాట ధవ్నిసుత్ంది. నవతరం పాటలలో ఎనిన్మారుల్ వినాన్ తనివి తీరని పాటలలో అగర్సాథ్నం వహిసుత్ంది. 
హరష్దీపౌక్ర , విభాషరప, శంకర మహదేవన పాడిన ఈ 'గులాజ్ర' రాసిన పాట.  బాణీ,  పదాలు, భావం, గాన 
సంవిధానం  అతయ్ంత రమణీయంగా ఉండి అలరిసాత్యి. ఆనందం కలిగించే బాధతో కంట నీరు తెపిప్సుత్ంది ఈ పాట 

ఉంగీల్ పకడ కె తూనే  
చలాన్ సిఖాయాథా నా 
దహలీజ ఊంఛీ హై యే పార కరాదే 
బాబా మై తేరి మలికా 
టుకాడ్ హు తేరె దిల కా 
ఇక బార ఫిర సే దహలీజ  పార కరాదే 
ముడేక్ న దేఖో దిలబ్రో దిలబ్రో 

పిలల్లను చినన్పుప్డు వేలు పటుట్కుని నడిపిసాత్రు. దారిలో అడడ్మేదైనా వచిచ్నపుప్డు దాటిసాత్రు. నడక నేరేచ్ 
సమయంలో గడప దాటటం అతయ్ంత పార్ధానయ్ం వహిసుత్ంది. గడప దాటితే బయట ఉనన్ది వేరే పర్పంచం. ఇంటోల్ ఉనన్ 
భదర్త, రక్షణలుండవు. ఇంటోల్లాగా, రాకుమారి కాదు బయట. అనేకులలో ఒక వయ్కిత్,  తన పర్తేయ్కత నిరూపించుకునేంత 
వరకూ.  జన సందర్ంలో ఓ అనామక నీటి చుకక్. గడప ఒక పర్పంచానికీ, మరో పర్పంచానికీ నడుమ ఉనన్ సరిహదుద్. 



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                              »qe] 2023 
 

   7           MLjkõ½¥qP|-MLjkõ½¸$|û 

'చినన్పుప్డు వేలు పటుట్కుని నడక నేరిప్ంచావు. ఎతుత్గా ఉనన్ గడప అడుడ్గా ఉనన్పుప్డు గడప దాటించావు. నానాన్, నేను నీ 
తోటలో పూచిన పూవును. రాణిని. నీ హృదయపు తునకను. ఇపుప్డూ మరోసారి గడప దాటించు' అంటోంది నాయిక 
పెళిళ్ చేసుకుని అతత్గారింటికి వెళూత్. 

ఇకక్డ 'గడప' పర్తీక. పెళిల్ ఏ ఆడపిలల్కయినా నూతన జనమ్లాంటిది. ఇంతవరకూ గడపకు ఈవల ఉంది. ఇపుప్డు 
గడపకు ఆవలికి వెళోత్ంది. ఈ సినిమాలో నాయిక కాశీమ్రు నుంచి పాకిసాత్న కు వెళుత్ంది పెళిళ్చేసుకుని. ఆమె గూఢచారి. 
అది తిరిగి రాలేని పర్యాణం. వెనకిక్ తిరిగి చూడలేని పర్యాణం. అందుకే వెనకిక్ తిరిగి చూడవదద్ంటోంది.  చాలా 
అతయ్దుభ్తమైన పాట ఇది. పాశాచ్తయ్ వాయిదాయ్ల మోత, ఎలకిట్ర్క గిటారల్ రోల, డిసోక్డర్మస్ బీట లు, లేకపోతే, పంజాబీ 
పదాలతో కూడిన బాణీలు అధికంగా వసూత్ పర్తిపాట మరో పాటలా  వినిపిసుత్నన్ కాలంలో ఈ పాట శీతల పవనంలా 
హాయినిసుత్ంది. పదాలు ఎంతో సునిన్తమైన భావనలతో మనసును ఆరర్ద్తా మయం చేసాత్యి. తరచి చూసేత్ ఆధునిక 
కాలంలో కూడా చకక్టి పాటలు వసుత్నాన్యి. గేయ రచయితలు అందమైన భావాలు పాటలలో పొదుగుతునాన్రు. సంగీత 
దరశ్కులు అతి చకక్టి బాణీలు కూరుచ్తునాన్రు. గాయనీ గాయకులు అందంగా పాడుతునాన్రు. కానీ అధికశాతం వెరిర్ 
నృతాయ్లు, అరుపులు, కేకల పాటల హోరు నడుమ ఇలాంటి పాటలను వెతికి పటుట్కుంటే, మన కళాకారుల సృజనాతమ్క 
సర్వంతి పూరిత్గా బురద మయం కాలేదనన్ నమమ్కం కలుగుతుంది. 

కౌముది పాఠకులందరికీ నూతన ఆంగల్ సంవతస్ర శుభాకాంక్షలు. 
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