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భేఖయాలీమే భీ తేరా హీ ఖయాల ఆయే 
కూయ్న బిఛడ నా హై జరూరీ, యే సవాల ఆయే 

2019లో విడుదలయిన హిందీ సినిమా 'కబీర సింగ' సినిమాలోని పాట ఇది. ఇది తెలుగులో సూపర హిట 
అయిన 'అరుజ్న రెడిడ్' సినిమాకు రీమేక. తెలుగులో ఎంత హిట అయిందో, హిందీలోనూ అంతే హిట అయింది సినిమా. 
కానీ తెలుగులోలా సమాజానిన్ కుదపలేకపోయింది. హిందీ సినిమాలో ఈ పాట అతయ్ంత పర్జాదరణ పొందింది. ఇరాష్ద 
కామిల రాసిన ఈ పాటకు  'సచేత - పరంపర' సంగీత దరశ్కతవ్ం వహించారు. అరిజ్త సింగ అతయ్ంత విషాదానిన్ 
చిలికిసూత్ పాటకు పార్ణం పోశాడు. ఇటీవలి కాలంలో సూపర హిట పాటల జాబితాలో చేరింది ఈ విషాద గీతం. 

ఇటీవలే విడుదలయిన ఓ హిందీ సినిమా పాటల పుసత్కం చదువుతూంటే, మొదటి మాట మొదటి పేరాలో రెండో 
వాకయ్ంలోనే పంటికింద రాయి తగిలి నిదర్పోతునన్ మెదడు ఉలికిక్పడేటుట్ చేసింది. ఇపుప్డు వసుత్నన్ సినిమాలలో, హిందీ 
సినిమా పాటల పుసత్కం కాబటిట్ హిందీ సినిమా పాటలలో అనుకోవటం సావ్భావికం, విషాదగీతాలు దాదాపుగా 
అడుగంటాయని,  అకక్డో పాట, ఇకక్డో పాట వినిపిసుత్ంది అంతే  అనన్ భావం వచేచ్ వాకాయ్లునాన్యి ఆ పేరాలో. 

తెలుగులో సినిమాల గురించి, ముఖయ్ంగా హిందీ సినిమాలు, పాటల గురించి ఎవరు పడితే వారు, ఎలా పడితే 
అలా రాసేసూత్ండటం, వారికి పర్సిదుద్లయిన సేన్హితులుంటే, అధయ్యనం, అవగాహనలు లేకుండా వీరు రాసిందే గొపప్ 
అని పర్చారం  చేసేయటం ఒక సిథ్ర పడిన సాంపర్దాయం. అందుకే పలువురు ఈ ముందు మాటను పర్సాత్విసూత్ 
సినిమాలోల్ విషాదగీతాలు అడుగంటాయని విషాదం పర్కటిసుత్నాన్రు .కానీ పాత సినిమా పాటలు మాతర్మే వింటూ, కొతత్ 
సినిమా పాటలను తూషీణ్ంభావంతో చూసూత్, చేసే వాయ్ఖయ్లివి.   పర్సుత్తం  తెలుగులో హిందీ సినిమా పాటలగురించి 
రాసుత్నన్ వాళల్ంతా రిటైరయిన వాళోల్, రిటైరెమ్ంట  ముఖంలో ఉనన్ వాళోల్ అవటం ఇలాంటి అపోహలకు కారణం. అందుకే 
ఒకసారి ఇటీవలి కాలంలో విడుదలయిన సినిమాలోల్ని సూపర హిట విషాదగీతాలను  విహంగ వీక్షణం చేసేత్, కనీసం 
భవిషయ్తుత్లో  ఎవరయినా ఆధునిక సినిమాలోల్ విషాదగీతాలు 'అకక్డో ఇకక్డో అలా ' అనన్ దురభిపార్యం వయ్కత్పరచే  
ముందు కాసత్యినా  అధయ్యనం చేసాత్రనన్ది ఆశ. 
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'కబీర సింగ' కథ చెపప్నవసరంలేదు. నాయికతో తన సానిన్హితాయ్నిన్  తలపోసూత్, పర్సుత్త విరహానిన్ విసమ్రించే 
పర్యతన్ం చేసుత్నన్పప్టి  పాట ఇది. అసస్లు ఆలోచనలు లేని సిథ్తిలో కూడా ఆమె గురించిన ఆలోచనలు వసుత్నాన్యట 
నాయకుడు అనీన్ మరచిపోయాను కానీ నినున్ మరచిపోలేదు' అని కవితాతమ్కంగా చెపుత్నాన్డు హీరో. అంతేకాదు, 
'పేర్మికుడు విడిపోవటం తపప్నిసరా?' అనన్ పర్శన్ ఉదయించింది హీరోకు. ఇదొక విశవ్జనీన విషాద భావం. 

'హర   ములాకాత  క అంజాం జుదాయి కూయ్న హై?' 
'షహర యార ', 'ఉమార్వ  జాన' సినిమా కోసం అదుభ్తంగా రాసిన ఓ గజల లోని పంచ లైన ఇది. పర్తి కలయిక  

ఫలితం విడిపోవటమే. ఎవవ్రూ ఎవవ్రితో ఎపప్టికీ శాశవ్తంగా కలసి ఉండే పర్సకిత్ లేదు. ఏదీ అశాశవ్తం కాదు. అందుకే 
పర్తి కలయిక ముగింపు విడిపోవటం ఎందుకు?' అనన్ షహర యార పర్శన్ పర్తిధవ్ని 'కబీర సింగ' సినిమాలో అరిజ్త సింగ 
సవ్రంలో పర్తిధవ్నించింది. 

బేఖుదీ మే భీ కరార ఆతా నహీన, అని శకీల బదాయుని రాసిన భావన కూడా ఈ పాటలో కనిపిసుత్ంది. తనని 
తాను మరచిపోయిన సిథ్తిలో కూడా అతనికి శాంతిలేదట…బే ఖయాలీ లో కూడా ఆమె ఖయాలీ రావటం ఇలాంటిదే. 
అంటే, ఏ పాటలనయితే పాత తరంవారు తేలికగా చూసూత్ పటిట్ంచుకోవటంలేదో, ఆ పాటలు పాత పాటలలోని భావాలనే 
కొతత్ తరానికి తగగ్టుట్ పర్దరిశ్సుత్నాన్యనన్మాట. కానీ, పాత పదధ్తి అలవాటయిన తరం కొతత్ తరం భావాలను 
గమనించకుండా, తీరుప్నిచేచ్సి గొపప్గా భావించుకుని విషాదానిన్ పర్దరిశ్సోత్ంది.  

2013లో విడుదలయిన రణబీర కపూర, దీపికాపదుకోనిల  సూపర హిట సినిమా 'యే  జవానీ దివానీ'లో 
అతయ్ంత విషాద మధురమైన ఆధాయ్తిమ్క భావాలతో ముడిపెటేట్  ఏ పాత పాటకు ఈ పాట తీసిపోదు. 

కైసీ తేరీ ఖుద గరీజ్ 
న ధూప చునే న   చావ   
బన లియా అపిన్  పైగంబర 
తైర లియా సాత సమందర 
ఫిర భీ సూఖా మన కే అందర కూయ్న రహగయా? 

అతయ్దుభ్తమైన భావం. రేఖా భరదావ్జ గొంతు ఈ పాటకోసమే దేవుడు తయారు చేశాడా అనిపించేటంత 
అదుభ్తంగా ధవ్నిసుత్ంది. 

'యే జవానీ దీవానీ' సినిమాలో నాయకుడు సేవ్చాచ్జీవి. ఎటువంటి బంధాలలో ఇమడడు. అతనికి పర్పంచమంతా 
తిరగాలని వుంటుంది.  అతడిని పేర్మించిన యువతికి కనీన్ళుల్ తపప్ మరేమీ మిగలవు. అతడికి పర్పంచం తిరగటం, కొతత్ 
కొతత్ సథ్లాలు దరిశ్ంచటానిన్ మించి మరేమీ అవసరంలేదు. ఓ సేన్హితురాలి పెళిళ్ జరిగే సందరభ్ంలో ఈ పాట వసుత్ంది. 
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ఇది సంపూరణ్ంగా విషాదగీతమా? అంటే కాదనిపిసుత్ంది. కానీ, సినిమా సందరభ్ం పర్కారం చూసేత్ ఈ పాటలో  తెరపై 
కనపడే పర్ధాన పాతర్లనిన్టి జీవితాలలోని, అసంతృపుత్లు విషాదాలను పర్తిబింబిసుత్ంది. పాటలో అంతరీల్నంగా మానవుడి 
సంవేదనల వయ్కిత్తవ్ం బోధపడుతూంటూంది. వీచికలని భర్మపడి మరీచికల వెంటపడి జీవితానిన్ విషాదమయం 
చేసుకోవటం తెలుసూత్ంటూంది. అతయ్దుభ్తమైన పాట ఇది. పాతకాలంలోని అరధ్వంతమైన, హృదయ్మైన పాటలకు 
ఏమాతర్ం తీసిపోదు ఈ పాట. 

'ఏమిటీ సావ్రధ్ం?' తన ఇషట్ం తపిప్ంచి మరొకరి మనోభావాలను పటిట్ంచుకోని నాయకుడి మనసత్తావ్నిన్ సూటిగా 
ఎతిత్ చూపిసుత్నన్టుట్ంటుంది. కానీ గమనిసేత్, తనను పటిట్ంచుకోని వాడిని ఇంకా పేర్మించే దీపిక పాతర్ వయ్కిత్తవ్ం, తనని 
కాదని మరొకరిని వివాహమాడుతునాన్ ఆమెని వెంటపడి వేధించే మరో పర్ధాన పాతర్ మనసత్తవ్ం, పేర్మికుడిని మరచి 
మరొకరిని వివాహమాడుతునన్ ఆమామ్యి సావ్రధ్ం.. ఇవనీన్ కూడా 'కైసే  తెరీ ఘదగ్రీజ్'లో ధవ్నిసాత్యి. 'వెలుతురు నీడలలో 
ఏదీ ఎంచుకోని సావ్రధ్ం ఎలాంటిది? ఏ ఎకక్డా నిలకడగా  నిలువనివవ్ని నీ సావ్రధ్ం ఎలాంటిది?' అంటూ 
ఆరంభమౌతుంది పాట. ఎంత సావ్రధ్ం అంటే తను అనుకునన్దే సతయ్ం అని అనుకుంటాడు. పాటలో 'పైగంబర ' అనన్ 
పదం వాడతాడు. పైగంబర అంటే దైవం అని అరధ్ం. అంటే తనని తాను దైవసమానకుడిగా  భావించుకుని  తానేం 
అనుకుంటే అదే సరైనది అనినమిమ్  ఏడు సముదార్లు ఈదేడనన్మాట. ఏడు సముదార్లు ఈదటం ఓ పర్తీక. ఇంత చేసినా 
అతని దాహం తీరలేదు. నీరులేక ఎండినటేట్ ఉంది అతని హృదయం. అదుభ్తమైన భావం. మనిషి జీవితంలో రెండు 
విషాదాలుంటాయట. ఒకటి తాను కావాలనుకునన్ది పొందలేకపోవటం. రెండవది తాను అనుకునన్దానిన్ పొందటం 
ఇకక్డ హీరో తాను అనుకునన్టుట్ పర్వరిత్ంచాడు. అయినా ఆనందం లేదు. సంతృపిత్ లేదు.  

2015లో విడుదలైన 'తమాషా' సినిమాలో అలాక్యాగిన్క, అరిజ్త సింగ లు పాడిన అతి చకక్ని విషాదగీతం ఉంది. 
ఏ.ఆర. రహమాన సంగీత దరశ్కతవ్ం వహించిన ఈ పాటను రాసింది ఇరాష్ద కామిల 

పల భర ఠహర జావో, 
దిల యే సంభల జాయే 
కైసే తుమేహ్ రోకా కరు, 
మేరీ తరఫ ఆనా  హర గం ఫిసల జాయే 
ఆంఖోమే తుంకో భరు, బిన బోలే బాత తుంసే కరూన 
అగర తుం సాథ హో, అగర తుం సాథ హో... 
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ఒకక్ క్షణం ఆగిపో. నా హృదయానిన్ అదుపులోకి తెచుచ్కోని. నా వైపు వసుత్నన్ విషాద వీచికలు కరిగిపోనీ, 
కళల్నిండా నినున్ నింపుకుంటాను. మౌనంగా నీతో ఇంతవరకూ చెపప్ని మాటలు చెపాత్ను. ఇదంతా ఎపుప్డంటే 'నువువ్ 
నాతో ఉంటే...' అంటోంది నాయిక.  

ఠహెరియే హోష మే ఆవూ తొ,  చలే జాయేగా' అనన్ది అతయ్ంత రొమాంటిక యుగళగీతం. 'ఎక ఫల రుక జానా' 
అనన్ది మరో విషాదగీతం. అలాంటి అదుభ్తమైన పాటలకు భావంలోకానీ, బాణీ విషయంలోకానీ, గానంలో కానీ 
ఏమాతర్ం తీసిపోని  చకక్టి పాట ఇది. 

2014లో వచిచ్న  'హంపీట్  శరమ్కీ దులహ్నియా'లో అరిజ్త సింగ,  శేర్యా ఘోషాల ల సవ్రాలలో ఓ అదుభ్తమైన 
విషాదగీతంఉంది. 

మై తేణు సంఝావాన కీ, 'న తేరే బినా లగాద్జీ, 
తూకీ జానే పాయ్ర మేరా 
మై కరూన ఇంతెజార తెరా 
తూ దిల  తూయియోన  జాన మేరీ... 

"నువువ్ లేని నేను లేను" అని నీకెలా అరధ్మయేయ్టుట్ చెపాప్లి? అని అడుగుతునాన్డు హీరో. నువేవ్ నా హృదయం. 
నువేవ్ నా జీవితం. నీకు నా పేర్మ గురించి ఏం తెలుసు? నువువ్ లేక నేను లేనని నీకెలా చెపాప్లి? నువేవ్ నా పార్ణం ' అని 
జాలిగా అడుగుతునాన్డు హీరో. 'యే దిల తుం బిన  కహీ లగాత్ నహీ, హం కాయ్  కరేన ' అంటుంది  1960లలోని  
మధురమైన గీతంలో నాయిక.   అపప్టికీ ఇపప్టికీ భావంలో మారుప్ రాలేదు. విషాదంలో మారుప్రాలేదు. శాసతరీయ రాగ 
ఆధారిత గీతాలను రూపొందించటంలో మారుప్ రాలేదు. పహాడీ రాగం , భూపాలరాగాల నడుమ ఊగిసలాడుతూ 
అతయ్ంత అందమైన అలల్రి చేసే బాణీని అంత అదుభ్తంగా పాడారు గాయనీ గాయకులు. ఇటీవలి కాలంలో వచిచ్న 
మరుపురాని మధురమైన విషాద గీతాలలో ఇదొకటి. 

2019లో అరిజ్త సింగ సవ్రంలో , మనోజ ముంతషిర రచించిన మై ఫిర భి తుంకో చాహూంగా ' పాతకాలం 
నాటి ఏ పేర్మ విషాద గీతానికి తీసిపోదు. జీవితాంతం నినున్ తలచుకుంటూ, పేర్మిసూత్నే ఉంటాను అంటూ సాగే ఈ 
గీతం అతయ్ంత మధురమైనది, మనసుస్ దోచేటటువంటుది. మరుపురానిది. 

తుం మేరీ హో, ఇస పల  మేరే హో 
కల షాయద యే  ఆలం న రహే 
కుఛ ఐసాహో తుం తుం న రహో 
కుచ ఐసాహో, హం హం న రహే 
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యే రాసేత్ అలగ హోజాయే 
మై ఫిర భి తుం కో చాహూంగా 
ఇస చాహత మె మర జావూంగా 
మై ఫిర భి తుం వో చాహూంగా... 

నువువ్ నాదానివి. ఈ క్షణం నాదానివి. రేపు ఈ పరిసిథ్తి ఉండకపోవచుచ్. వాతావరణం మారిపోవచుచ్. నువువ్ 
నీలా ఉండకపోవచుచ్. నేను నాలా ఉండక  పోవచుచ్.   ఇదద్రం మారిపోవచుచ్. మన దారులు వేరు అవవచుచ్. 
పర్యాణంలో మనం ఎవరి దారులోల్ వారు వెళిల్పోవచుచ్. దూరమైపోవచుచ్. కానీ నేను నీ పేర్మలోనే మరణిసాత్ను. నేను 
నినున్ పేర్మిసూత్నే ఉంటాను. అతి చకక్ని భావం. చకక్టి పాట. చాహే  కహీ భి తుం రహో చాహేంగె తుంకో ఉమర్్ భర, 
తుం కో నభూల  పాయేంగే ' అనన్ భావాలిన్ అతి చకక్గా పర్దరిశ్సుత్ంది. 

ఇలాంటిదే 'రాయ' సినిమాలో అంకిత తివారీ పాడిన పాట. 
ముఝేసే హి ఆజ  ముఝ కో మిలాదే 
దేఖూన  అదతోం మే, తూ హై కి  నహీ.. 
హర సాస సే పూచ  కే బతాదే 
ఇన కే ఫాసాల్ంమే తూ హైకి నహీ.. 
మై ఆస. పాస తేరా.. 
ఔర మేరే పాస.. తూహై కే నహీ.. 

తన అణువణువులో, ఊపిరిలో ఆమె ఉంది. ఉనాన్వా? లేదా? అని అడుగుతునాన్డు హీరో. నాతో ననున్ కలపండి. 
'అదత ' అంటే పర్ధానంగా 'అలవాటు' అని అరధ్ం చెపాత్రు. కానీ 'అదత' అంటే 'సవ్భావం ' అనన్ అరధ్ం కూడా ఉంది. 
'పర్కృతి' అనన్ అరధ్ం కూడా ఉంది. ఇకక్డ నాయకుడు తనకు తనని పరిచయం చేయమంటునాన్డు. తన పర్కృతిలో ఆమె 
ఉందా? లేదా" అని పర్శిన్సుత్నాన్డు. అంతగా విడదీయరానిదనన్మాట ఆమెతో నాయకుడి అనుబంధం. తన ఊపిరిలో, 
ఉచాచ్వ్స నిశావ్సల నడుమ ఉండే సవ్లప్ సమయంలో ఆమె ఉందా? లేదా? అని పర్శిన్సుత్నాన్డు. అతడు ఆమెకి దగగ్రగా 
ఉనాన్డు. ఆమె అతనికి దగగ్రగా ఉందా? లేదా? అని అడుగుతునాన్డు. అతి చకక్ని పాట. ఈ పాట కూడా 
మాధురయ్ంలోకానీ, గానంలోకానీ, వాయిదాయ్ల వాడకంలో కానీ ఏ రకంగానూ పాత పాటలకు తీసిపోదు. 

ఇకక్డ పర్సాత్వించినవి కొనిన్ విషాద గీతాలు  మచుచ్కి మాతర్మే. అకక్డా ఇకక్డా ఒక పాటలాంటి పాటలు కావు. 
ఈ పాటలు సూపర హిట లవటంతో ఇలాంటి పాటలు ఎనోన్ తయారయాయ్యి. వాటనిన్టి జాబితా అనవసరం. కానీ 
ఇపుడూ కూడా ఆ పాతపాటలతో సరితూగగల అతయ్దుభ్తమైన విషాదగీతాలు వసుత్నాన్యి. సినీ గేయరచయితలు అతి 
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చకక్టి భావాలను చిలికిసుత్నాన్రు.  గాయకులు,  పాటలోల్ని భావాలతో మమేకమై అంతే అదుభ్తంగా పాడుతునాన్రు 
.అయినా సరే, ఇపుప్డు వసుత్నన్ పాటలు బాగుండటం లేదని, విషాదగీతాలు రావటం లేదనన్ అపోహ నెలకొనటానికి 
పర్ధాన కారణం, పాత తరానికి, కొతత్ తరానికీ 'విషాదం' అనన్భావనను చూసి, అరధ్ం చేసుకుని, అనుభవించి  పర్దరిశ్ంచే 
దృకోక్ణంలో ఏరప్డిన అంతరం. ఇపుప్డు పాటలలో పంజాబీ పదాలు, పాప భాంగార్లూ పాశాచ్తయ్ నృతాయ్లకు లైంగిక 
కదలికలను పోలిన కదలికలతో ఊగే చినన్ బటట్ల అమామ్యిలు పర్ధానంగా కనబడుతూండటంతో చకక్టి మాధురయ్ంతో 
ఉనన్ పాటలు రావటం లేదనన్ భర్మ కలుగుతుంది. దీనికి తోడు ఒకపుప్డు విషాదానిన్, పర్దరిశ్ంచే తీరు, ఇపుడు పర్దరిశ్ంచే 
తీరుకూ తేడా వచిచ్ంది . 

ఈ తరం విషాదానిన్ అనుభవించే విధానంలో  కూడా మారుప్ వచిచ్ంది. 
ఇపుప్డు విషాదం కలిగితే దానిన్ దాచుకోవటంలేదు. పదిమందితో పంచుకుంటునాన్రు. తమ విషాదానిన్ బహిరంగం 
చేసుత్నాన్రు. విషాదంలో కూరుకుపోవటంలేదు. విషాదానిన్ సృజనాతమ్కంగా వాడుకుంటునాన్రు. విషాదానిన్ వదలి, 
బాధను అణగదొర్కుక్కుని ముందుకు సాగుతునాన్రు. ఇందుకు  కొందరు దైవానిన్ ఆశర్యిసేత్, కొందరు ఆతమ్విశావ్సం 
ఆలంబనగా ముందుకు సాగుతునాన్రు. అంతే తపప్, గతంలోలా  'చాంద ఫిర నిక లా మగర తుం న ఆయే ' అనో, 
'ముఝ కొ ఇస రాత కి తణనాహ్యీమే ఆవాజ నదో ' అంటూనో, ‘తేరీ దునియామె దిల లగాత్ నహీ’ అనో. ‘ఆసూ భరె హై 
యె జీవన కి రాహె’ అనో  ఏడుసూత్ పాడటంలేదు. విషాదానిన్ ఊతంగా చేసుకుని ముందుకు సాగుతునాన్రు. పైగా, 
గతంలోలాగా, విషాద గీతాలలో సారంగి, వేణువులు మోర్గటం లేదు. ఇపుప్డు రాక, జాజ, ఫంక సంగీతాలతో సూఫి 
పాటలు, భజనలు జతగలసి, శాసతరీయ సంగీత రాగాలతో కలసి పాటలు రూపొందుతునాన్యి. అందుకని పాత పాటలు 
వినేవారికి ఇపప్టి పాటలలో విషాదం కనబడటంలేదు. పైగా పాత పాటలతో ఓ రకమైన భావాతమ్క, 'ఎమోషనల 
అంటాచ మెంట ' ఉంది. అది కొతత్పాటలతో ఏరప్డటంలేదు పాత తరానికి. కానీ ఈ పాటలను విని ఆనందించటంలో 
కానీ, మైమరచిపోవటంలో కానీ యువతరానికి ఎలాంటి అడడ్ంకులు లేవు.  ఎందుకంటే, వారి మెదళల్లో 'గతం' బరువు 
లేదు కాబటిట్. అందుకని కొతత్ పాటలను యువతరం హృదయానికి హతుత్కుంటోంది. 

'రాక సాట్ర ' సినిమాలో నాయకుడిని ఇంటోల్ంచి గెంటేసాత్రు. అపుప్డు నేపథయ్ంలో వినిపించే సూఫీ భజన గీతం 
సూఫ్రిత్వంతమైనది. విషాద సనిన్వేశంలో విషాదానిన్ పర్కటిసూత్, ఆశాభావం వైపు నడిపిసుత్ందీపాట. 

కదం బఢాలే, హదోంకో మిటాదే  
ఆజా ఖాళీ పన మె పీకా ఘర తేరా 
తేరే బినా ఖాలీ,  ఆజా ఖాలీ  పన మే 
రంగేజా... రంగేజా... రంగేజా 
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కున ఫాయా కునాఫ్యా కున ... 
ఇంటోల్ంచి బయటకు గెంటేశారు. ఒంటరిగా ఉనన్ హీరోకి  సూఫీల భజన  పాట సూఫ్రిత్నిసుత్ంది. అడుగు 

ముందుకు వెయియ్. పరిధులను దాటెయియ్. నీ పిర్యతమ ఇలుల్ నువువ్ లేక ఖాళీగా ఉంది. తవ్రగా వచేచ్యి... అంటూ.. 
ఇదంతే...ఇదంతే.. అంటూ సాగుతుంది పాట. కున ఫాయా కున ఫాయా కున అనన్ రిఫెర్యిన చాలా అదుభ్తంగా వుండి 
పాట పర్భావానిన్ పెంచుతుంది.  

'ఏయ దిల హై ముషిక్ల ' సినిమాలో తన విఫలపేర్మ వేదనను హీరో పాటగా మలుసాత్డు. జీవితంలో ముందుకు 
సాగుతాడు. 

తూ సఫర మేరా, హై తూ హీ మేరీ మంజిల 
తేరేబినా గుజారా, ఏ య దిల హై ముషిక్ల 
తూ మేరా ఖుదా, తూహి దువా మే శామిల 
తేరె బినా గుజారా , ఐ దిల హై ముషిక్ల 
ముఝె ఆజామ్తీ హై తెరీ కమీ. 
మే రీ హర  కమీకో తూ హై లాజీమ్  
జునూన హై మెరా 
బనూ మై తేరే కాబిల 
తేరే బినా గుజారా 
ఐ దిల హై ముషిక్ల 

నా పర్యాణం నీవే. నా గమయ్ం నీవే. నువువ్ లేకుండా జీవితం గడపటం కషట్ం. నువువ్ లేని జీవితం గడవటం 
కషట్ం.  నువువ్ లేని లోటు ననున్ బాధిసుత్ంది. నా జీవితం లోని అనిన్ సమసయ్లకూ నువేవ్ సమాధానం. నీకు తగినవాడిగా 
ఎదగాలనన్ది ననున్ వేధించే తీవర్మైన కోరిక అంటూ సాగే ఈ పాట దావ్రా హీరో ఫేమస అయిపోతాడు. 

కాలం మారుతుంది. జీవన విధానం మారుతుంది. భావాలు మారతాయి. భావ పర్కటనా విధానం మారుతుంది. 
కానీ మారనిది మనిషిలో గూడు కటుట్కునన్ విషాద భావన. సుఖం కోసం వెతుకుతాడు. దుఃఖం పొందుతాడు. చందుర్డి 
కోసం చేయి సాచితే, గుపెప్టోల్ మిగిలేది చీకటే, పర్పంచం ఎంత మారినా ఈ విషాద భావన మాతర్ం మారదు. ఇది కళలోల్ 
అంతరించినపుప్డు, మానవుడిలో మృదువయిన భావనలు, సునిన్తతవ్ం అలరించినటేట్. మనిషి పశువయినటేట్. కానీ 
కాలానిన్ బటిట్ పేర్మ భావనా సవ్రూపం మారవచుచ్. దానివలల్ కలిగే విషాద సవ్రూపం రూపాంతరం చెందవచుచ్. కానీ 
విషాదం ఎలాగయినా తపప్ని సరి మనిషి జీవితంలో. ఆ విషాద భావనలను సుందరంగా వయ్కత్ం చేసే గీతాలే, విషాదానికి 
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విరుగుడు. అందుకే సినిమాలోల్ంచి విషాదగీతాలు అంతరించటం జరిగేపని కాదు. కానీ, ఎపుప్డయితే సినిమాలు హీరోల 
కోసం నిరిమ్తమవుతాయో, అపుప్డు సినిమాలోల్ మనుషులు కనబడరు. అలాంటి సినిమాలోల్ విషాదగీతాలుండవు. 
ఇపుప్డొసుత్నన్ తెలుగు సినిమాలనేకం హీరోలు కేందర్ంగా రూపొందేవే కాబటిట్ విషాదగీతాలు వినబడటంలేదు. కానీ, 
హిందీ సినిమాలోల్ కొందరు నటులు, హీరోగా ఇమేజీ సంపాదించేకనాన్, నటుడిగా విభినన్మైన పాతర్ల దావ్రా 
వినూతన్మైన నటనతో మానవ సంవేదనలను పర్దరిశ్ంచాలని పర్యతిన్సుత్నాన్రు. అలాంటి సినిమాలోల్ విషాద గీతాలు 
తపప్నిసరి. ఎదుకంటే ఆసినిమాలోల్ మనుషులుంటారు కాబటిట్, మానవ సంవేదనలు, ఆవేదనలుంతాయి. మానవ 
సంవేదనలను, ఆవేదనలను పాటలు తపప్ పర్దరిశ్ంచేందుకు మరో శకిత్వంతమైన సాధనంలేదు. అందుకే ఒక కవి ఘర సే 
చలేథే హమోత్ ఖుషీ కీ తలాష మే , గం రాహమే ఖడే హై వొహీ సాథ హోలియే అంటే, మరో కవి, సుఖ హై ఎక చావ ఢలీత్,  
ఆతీ హై, జాతీ హై, దుఖ తో అపాన్ సాథీ హై అనాన్డు. కాబటిట్ విషాదంలేకపోతే జీవితమేలేదు. మరో కవి అనన్టుట్ ఈ 
జీవితంలో అతయ్ంత సౌందరయ్వంతమూ, సౌఖయ్వంతమూ అయినదేదయినా వుంటే అది విషాదమే! 

                          
(     .) 
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