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నా మైధన చాహూ, నా రతన చాహూ 
తేరె చరణోం కి ధూల మిల జాయె తో మై తర జావూన 
శాయ్ం  తర జావూ, రాం తర జాహూ 

'కాలాబజార' సినిమాలో అతి కీలకమైన సనిన్వేశంలో వసుత్ందీ భజన. మన సినిమాలలో పాటలు ఒక వరంలాంటివి. వాటిని 
సృజనాతమ్కంగా, నిరామ్ణాతమ్కంగా వాడుకుంటే అవి సినిమా వాయ్పార విలువను పెంచటమే కాదు, నితయ్జీవితంలో పర్తిక్షణం మారగ్దరశ్నం 
చేయగల శకిత్మంతంగా ఎదుగుతాయి. ముఖయ్ంగా, గేయ రచయితలు సినీ సందరభ్ పరిధిలో ఒదుగుతూ సారవ్జనీన సతాయ్లను సుందరంగా 
పర్దరిశ్ంచినపుప్డు అవి సినిమా పాటల సాథ్యిని దాటి వయ్కిత్తవ్ వికాస గీతాల సాథ్యికి ఎదుగుతాయి. అలాంటి పాటలను రచించటంలో 
శైలేందర్ సుపర్సిదుధ్డు. కాలాబజార సినిమా దరశ్కుడు విజయానంద. పాటలని సినిమాలో అంతరాభ్గం చేసి అతయ్ంత అరధ్వంతంగా, 
ఆకరష్ణీయంగా చితీర్కరించటంలో పేరొందినవాడు. 'పాట' శకిత్ తెలిసిన అతి కొదిద్మంది దరశ్కులలో విజయానంద ఒకడు. విజయానంద 
పాటల చితీర్కరణ కానీ, పాటను సినిమాలో అంతరాభ్గం  చేసే సందరాభ్లను సృజించటంలో కానీ అగర్శేర్ణిలో ఉంటాడు. విజయానంద కు 
ఎస.డీ బరమ్న అతి ఇషట్మైన సంగీత దరశ్కుడు. వీరి కలయికలో రూపొందిన పరమాదుభ్తమైన గీతం 'నా మై ధన చాహూ' 

శైలేందర్ నాసిత్కుడు కాదు. కానీ, దైవానిన్ నమమ్డు. సినిమాలో సందరభ్ం పర్కారం భజనగీతం రాయాలి. ఈ భజన గీతం 
ఎలాంటిదంటే, భజనే అయినా కథానాయకుడి మానసిక సంఘరష్ణను పర్తిబింబించాలి. 'కాలాబజార'లో నాయకుడు 'బాల్క'లో టికెక్టుల్ అమేమ్ 
వయ్కిత్. అలా డబుబ్లు సంపాదిసాత్డు. కానీ మనసులో ఎకక్డో తాను తపుప్ చేసుత్నాన్ననన్ భావన ఉంటుంది. అతను చూసి ఆకరిష్తుడయిన  
అమామ్యికూడా 'బాల్క మారెక్టీర' అని చినన్ చూపు చూసుత్ంది. 'బాల్క'లో టికెక్టుల్ కొనేందుకు ఇషట్పడదు. అయినా డబుబ్ ఆశ అతడిని 'బాల్క 
మారెక్ట' వైపు ఆకరిష్సుత్ంది. సినిమా ఆరంభంలో డబుబ్ గురించి 'తేరీ ధూం హర కహీ' అంటూ ఓ పాట కూడా పాడతాడు హీరో. బాల్క లో 
టికెక్టుల్ అమమ్గా వచిచ్న డబుబ్లతో ఇంటోల్ ఉనన్ తలిల్కి, చెలిల్కి బటట్లు, నగలు కొని ఇంటికి వసాత్డు హీరో. ఇంటోల్కి అతడు అడుగుపెటేట్ 
సమయానికి అతడి తలిల్, చెలిల్ కృషణ్ విగర్హం ముందు భజన చేసూత్ంటారు.  

'నాకు ధనం వదుద్, రతాన్లు వదుద్, నీ చరణ ధూళి లభిసేత్ చాలు నా జనమ్ తరించిపోతుంది. కృషాణ్, రామా.. నా జనమ్ 
తరించిపోతుంది' ఇదీ వాళుల్ పాడే భజన. అతడు ఇంటోల్ అడుగు పెడతాడు. పాట ఆరంభమవుతుంది. లభించిన డబుబ్ మోహంలో పడి 
గరివ్సూత్నన్ హీరోకు ఈ పాట శరాఘాతంలా తాకుతుంది. మాములుగా వింటే చకక్టి భకిత్ భావనను పర్దరిశ్ంచినటుట్ అనిపిసుత్ంది. సినిమాలో 
చూసేత్, నాయకుడికి హెచచ్రికలా, అతడి మనసులో మథనం ఆరంభానికి నాందీ పర్సాత్వనలా తోసుత్ంది. అంటే గేయ రచయిత ఎంత 
గడసరిగా రెండు అరాధ్లు వచేచ్టుట్ రాశాడో, దరశ్కుడు దృశయ్ం దావ్రా దాని అరాధ్నిన్ ఉదీద్పితం చేయటం మాతర్మే కాదు మరింత లోతైన 
అరాధ్నిసూత్ భజన పాటను నాయకుడి మానసిక సంఘరష్ణను పర్దరిశ్ంచే పరమాదుభ్తమైన పాటగా రూపొందించాడు. నాయకుడు 'బాల్క'లో 
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టికెక్టల్మేమ్ది, డబుబ్లు సంపాదించేది నగలు, బటట్లూ కొనేది తన తలిల్, చెలిల్కోసం. కానీ వాళుల్ 'మాకు డబుబ్ వదుద్, నగలు వదుద్' అంటునాన్రు. 
అందుకే పాట వినగానే నాయకుడి అడుగు తడబడుతుంది. చేతిలోని వసుత్వులు జారిపడతాయి. 

మోహమన మోహె లోభ లల చాయె 
కైసె కైసె య నాగ లెహరాయె 
ఇసెస్ పహేల్కి దిల ఉధర జాయె 
మై తొ మర జావు, హాన మై మర జావు. 

'మోహ', మన 'మోహె'... అతి చకక్ని పద పర్యోగం. మోహం అతడి మనసును ఊరిసోత్ంది. ఆకరిష్సోత్ంది. అతయ్ంత ఆకరష్ణీయమైన 
నాగులునాన్యి. సరిగాగ్ ఈ సమయానికి ఓ గొలుసు వేర్లాడుతూ కనిపిసుత్ంది. 'ఎలాంటి ఎలాంటి విషసరాప్లునాన్యో?' అదుభ్తమైన రచనకు 
అంత అదుభ్తమైన  దృశయ్ భాషయ్ం. ఇవనీన్ 'మోహా'లు మనసుని ఆకరిష్సుత్నాన్యి. లోభపెడుతునాన్యి. ఆ లోభం నుంచి తపిప్ంచుకోవాలి. 
హీరో ఆ లోభంలో పడుతునాన్డు. ఇలాగ అతని తలిల్, చెలిల్ పాడుతునన్ భజన ఆ లోభానిన్ ఎతిత్ చూపిసుత్నన్ది. దానివలల్ కలిగే అనరాధ్నిన్ 
చెపప్కనే చెపుత్నన్ది. పైగా తమ  హృదయం ఆ ఆకరష్ణీయమైన వాటివైపు వెళేల్లోగా మరణిసేత్ బాగుండు 'ఇస సె పహలేకి దిల ఉధర జాయె, 
మైతొ మర జావూ' అంటునాన్రు. అంటే వాటి పర్లోభాలలో పడటం కనాన్ మరణం ఉతత్మం అంటునాన్రు. ఎంతో గొపప్ భావం. ఇకక్డ అవే 
మాటలు శూలాలై నాయకుడి హృదయానిన్ తొలుసుత్నాన్యి. అతడిలోని మలినానిన్ ఎతిత్చూపిసుత్నాన్యి. ఇకక్డ దరశ్కుడి పర్తిభను పర్దరిశ్ంచే 
ఓ విషయానిన్ గమనించాలి. 

నాయకుడి తలిల్, చెలిల్ 'మంచి'గురించి పాడుతునాన్రు. మంచి వెలుతురు. అందుకే వారు వెలుతురులో ఉనాన్రు. నాయకుడు చెడు 
దారిలో ఉనాన్డు. పర్లోభాలలో పడుతునాన్డు. చెడు చీకటి. అందుకే నాయకుడు కనిపించినపుడలాల్ చుటూట్ చీకటి ఉంటుంది. సినిమా అనేది 
దృశయ్ మాధయ్మం. దృశయ్ం చూసేత్ విషయం అరధ్ం కావాలి. అంటే సంభాషణల అవసరం వీలయినంత తకుక్వగా ఉండాలనన్మాట. ఏదైతే 
దృశయ్ందావ్రా చూపించలేదో, దానికి 'మాటలు' అవసరం. 'పాట' లేకుండా దృశయ్ం చూసినా మనసు నాయకుడి సంఘరష్ణ బోధపడుతుంది. 
'పాట' ఆ సంఘరష్ణ సవ్రూపానిన్ సప్షట్ం చేసుత్ంది. 

లాయె కాయ్ థె జొ లేకె జానా హై 
నేక దిల హీ తేర ఖజానా హై 
షాం హోతే హీ పంచి ఆ జాయె 
అబ తో ఘర జావూ, అపెన్ ఘర జావూ.. 

అదుభ్తం! సరిగాగ్ నేపథయ్ంలో వసుత్వులనీన్ పటుట్కునన్ హీరో ఉంటాడు. అసప్షట్ంగా.  తెరముందు భగవంతుడి విగర్హం, దానిముందు 
అతడి తలీల్, చెలీల్, ఇతరులు. 

తీసుకు వచిచ్ందేమిటని, వెంట తీసుకు వెళాత్ం? వెంట తీసుకు వెళేల్ది సవ్చఛ్మూ, నిజాయితీ అయిన హృదయం మాతర్మే. 
ఎందుకంటే ఎలాగయితే సాయంతర్ం అవగానే పకిష్ గూటికి చేరుకుంటుందో, అలా, మనిషి కూడా తన ఇంటికి చేరుకోవాలి. ఇంటికి 
చేరుకోవటం అంటే భగవంతుడిని చేరటం, అతడికి జవాబివవ్టం. అకక్డ సవ్చఛ్మూ, నిజాయితీ అయిన  హృదయం తపప్ మరొకటి 
పనిచేయదు. ఎంతో మారిమ్కంగా గొపప్ సతయ్ం అతి సులభమైన పదాలలో పర్దరిశ్ంచాడు శైలేందర్. ఇది సరిగాగ్ నాయకుడి మనసుస్కు 
తాకుతాయి. అలజడి సృషిట్సాత్యి. 
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థం గయా పాని జం గయా కాయి 
బహతి నదియాహి సాఫ కహలాయి 
మేరె దిల నే హి జాల ఫైలాయె 
అబ కిధర జావు, మై కిధర జావు. 

పర్వహించే నీరు సవ్చఛ్మైనది. ఎలాంటి మలినాలుండవు. పర్వహించకుండా ఉనన్ నీరు మలిన భూయిషట్ము. దానిలో మురికి 
మాతర్మే కాదు పలురకాల హానికారకమైన జీవులు కూడా ఉతప్నన్మవుతాయి. కాబటిట్ మనిషి దేనికీ మోహం చెందక, దేనితోనూ తీవర్మైన 
అనుబంధం పెంచుకోకుండా ఉండాలి. ముందుకు సాగిపోతూనే ఉండాలి పర్వహించే నదిలా. కానీ అతడి చుటూట్ అందమైన వల అతడి 
మనసేస్ అలుల్తుంది. నేను, నావాళుల్, నా ఇలుల్, నా పార్ంతం ఇలా పలురకాల అందమైన వలలు అలుల్తుంది. ఎవరయితే మనిషిని రకిష్ంచారో, 
వారే అందమైన వలలు అలిల్ పర్లోభ పెటిట్ మోహమనే నాగులపాలు చేసూత్ంటే ఇక మనిషి ఎటు పోవాలి? 'అబ కిధర జావూ, మై కిథర జావూ ' 
అని చివరలో వాళుల్ పాడుతూంటే, అది నాయకుడి మనసుస్లో తుఫానులు రేపుతుంది. అకక్డినుంచి వెళిల్పోతాడు. కానీ అతడి మనసుస్లో 
తాను మాయాజాలంలో ఇరుకుక్పోతునాన్డని, తపుప్దారిలో వెళుత్నాన్డనన్ ఆలోచన బీజం నాటటం జరిగింది. అది మహావృక్షమై చివరికి 
అతడు బాల్క లో టికెటల్మమ్టం మానేసి సరైన దారిలో పడతాడు. ఈ పాటను ఇంకెవరు రాసినా మరో రకంగా రాసేవారు. కానీ శైలేందర్ 
గొపప్తనం ఏమిటంటే అతను సినిమాను కుష్ణణ్ంగా అరధ్ం చేసుకుని దాని సారానిన్, పొందుపరుసాత్డు. జరగబోయే దానిన్ సూచిసాత్డు. అందుకే 
సిర్క్పుట్ రచయిత సనిన్వేశాలను ఒకదాని తరువాత  ఒకటి గొలుసులా ఎలా సృజిసాత్డో, దరశ్కుడు చితీర్కరణ దావ్రా ఎలా ఆ సనిన్వేశాలను 
సజీవం, అరధ్వంతం చేసాత్డో, అలా శైలేందర్ వారికేమీ తీసుపోకుండా తన గేయరచన దావ్రా సినిమాకు ఊపునిసాత్డు. సమాజంలో భావాలు 
పర్చారం చేసూత్ మారగ్దరశ్కం చేసి చిరంజీవులాల్ నిలిచే గీతాలు సృజిసాత్డు. 

'నా మై ధన చాహు' పాటకు ఎసీడ్ బరమ్న అతయ్ంత ఔచితయ్మైన బాణీని సృజించాడు. హంసధవ్ని రాగం ఛాయలో ఉంచుతూ పాటకు 
ఒక శకిత్ని పర్సాదించాడు. వాయిదాయ్ల వాడకం కూడా వీలయినంత తకుక్వగా వాడుతూ భకిత్భావసోఫ్రకమైన  వాయిదాయ్లనే ఎనున్కునాన్డు. 
నిజానికి ఆ సమయంలో ఎసీడ్ బరమ్న సహాయ సంగీత దరశ్కుడిగా ఉనన్ జయదేవ ఈ బాణీని రుపొందించాడంటారు. భవిషయ్తుత్లో జయదేవ 
'అలాల్ తేరో నాం' వంటి అతి చకక్ని భజనలను రూపొందించాడు. ఎసీడ్ బరమ్న భజనలను సృజించలేదు. దాంతో జయదేవ ఈ పాటను 
సవ్రపరిచాడనన్ వాదనకు బలం చేకూరుతుంది. కానీ సినీ పర్పంచంలో సహాయ సంగీత దరశ్కుడి సృజనపై సంగీత దరశ్కుడికి 
సరవ్హకుక్లుంటాయి. కాబటిట్ ఇది ఎసీడ్ బరమ్న సృజనగానే భావించాలి. మొతాత్నికి అతయ్ంత సృజనాతమ్కమైన కళాకారులు కలసి 
అతయ్దుభ్తమైన గీతానిన్ సృజించారు. సమసత్ సమాజానికి మనసు చేసే మాయను, ఆకరష్ణలకు లొంగితే కలిగే అనరాధ్లను అతి సరళమైన 
పదాలతో, అతి సులువుగా భావం బోధపడే రీతిలో బోధించారు. అలాగని వాయ్పార విలువలతో రాజీపడలేదు. సినిమా గమనంతో రాజీ 
పడలేదు. కథానాయకుడి అంతరంగ సంఘరష్ణ తీవర్తను అతయ్ంత సృజనాతమ్కంగా, అతయ్దుభ్తమైన రీతిలో మనసుకు హతుత్కునే రీతిలో 
పర్దరిశ్ంచారు. అందుకే ఆ కాలంలో సినిమాలు కేవలం సినిమాలుగా మిగలలేదు. కళాకారులు కళాకారులుగా మాతర్మే పర్జల మనసుస్లలో 
నిలవలేదు. గాయనీగాయకులు, నటీనటులు పర్జల నితయ్జీవితంలో విడదీయరాని సంబంధం ఏరప్రచుకునాన్రు. పాటలు పర్తి ఒకక్రికీ నితయ్ 
జీవితంలో విడదీయరాని భాగం అయిపోయాయి. ఈనాటికీ సజీవంగా ఉండి  అలరిసుత్నాన్యి. ఆలోచింపచేసుత్నాన్యి. 

ఈ సందరబ్ంలో ఇతర గేయ రచయితలు రాసిన భకిత్గీతాలు, భజనలు శైలేందర్, సాహిర లు రాసిన భజనలు, భకిత్ తాతివ్క గీతాలతో 
పోలిసేత్ ఒక విషయం సప్షట్ం అవుతుంది. భావం అదే అయినా చెపేప్ విధానంలో, పదాల వాడకంలో, సందరభ్ పరిధిలో ఒదుగుతూ కూడా 
సారవ్జనీన భావాలను పర్దరిశ్సూత్ సూటిగా శోర్త హృదయ లోతులోల్ను చేరటంలో శైలేందర్, సాహిర లు అగర్సాథ్నం వహిసాత్రు. అలాగని, ఇతర 
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గేయ రచయితలు వీరిముందు తేలిపోతారని కాదు, కానీ వీరి రచనలలో పదాలకు ఉనన్ శకిత్ పాటల పర్భావానిన్ మరింత 
పెంచుతుందనిపిసుత్ంది. 

అయితే సినీ భజన మామూలు సినిమా సాథ్యిని దాటి నిజ జీవితంలో వాగేగ్యకారుల గీతాల సరసన సగరవ్ంగా నిలచి, సూక్ళల్లోల్నూ 
పార్రధ్నా గీతంలా ఎదిగే రచన మాతర్ం సాహిర ది, శైలేందర్ది కాదు. ఆ ఖాయ్తి అతయ్ంత సృజనాతమ్కమయిన గేయ రచయిత భరత వాయ్స కు 
చెందుతుంది. 

(మళీల్ వచేచ్ నెల ) 
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