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ఆనా హైతొ ఆ, రాహ మె కుఛ ఫేర నహీహై 
భగ వాన కి ఘర దేర హై, అంధేర నహీ హై. 

హిందీ సినీ చరితర్లో 'నయాదౌర' సినిమా ఒక నూతన దిశను చూపిన సరికొతత్ మలుపు. అరధ్వంతమైన సినిమా, అతి అందంగా 
సృజించి, సమకాలీన సామాజిక సమసయ్లకు పరిషాక్రానిన్ ఆదరశ్వంతంగా అందించవచచ్ని నిరూపించిన సినిమా అది. అభివృదిధ్ అంటే 
ఆధునిక యాంతిర్క పరిజాఞ్నం. కానీ అధిక జనాభా కల భారతదేశంలో యంతార్లు పెదద్ ఎతుత్న అలవాటయితే పర్జల జీవితం 
పర్శాన్రధ్కమవుతుంది. ఆధునికత పేరిట వసుత్నన్ మారుప్ పవనాలు వృతుత్లను వాటిపై ఆధారపడిన వారి జీవికను సందేహాసప్దం చేసాత్యి. 
యంతార్లు మనిషి సాథ్నానిన్ ఆకర్మిసేత్, మనిషి ఏం కావాలి? ఆనాడే కాదు, ఈనాటికీ మన దేశానేన్ కాదు పర్పంచానీన్ పటిట్ పీడిసుత్నన్ సమసయ్ 
ఇది. ఆ సమసయ్ను ఎతిత్ చూపిసూత్ యంతర్ం కనాన్ మనిషికి పెదద్పీట వేయాలని చూపిన సినిమా 'నయాదౌర.' అతయ్ంత సీరియస కథను 
చెపేప్ందుకు అతి సుందరమైన పేర్మగాధను ఎంచుకునాన్రు. దానిన్ మరింత ఆకరష్ణీయం, ఉదివ్గన్తామయం చేసేందుకు ఇదద్రు సేన్హితుల 
గాధను, పేర్మకథను ముడిపెటాట్రు. ఇదద్రు పార్ణ సేన్హితులు ఒకే అమామ్యిని పేర్మిసాత్రు. ఇదద్రికీ ఆమెపై మనసుంటుంది. కానీ సేన్హం 
కోసం ఇదద్రూ అమామ్యిని తాయ్గం చేసేందుకు సిదద్పడతారు. అంటే సమసయ్ జటిలమైనది. ఎవవ్రూ ఒకక్ అడుగు వెనకుక్ వెయయ్రు. 'నువేవ్ 
అమామ్యిని చేసుకో' అని ఒక ఫెర్ండంటే, మరో ఫెర్ండు 'నువేవ్ చేసుకో' అంటాడు తపప్ 'సరే' అనడు. అంత గాఢమైన సేన్హం వారిది. ఈ 
సమసయ్ తేలేదెలా? 'మనిషి తాను పరిషక్రించలేని సమసయ్ను భగవంతుడికి, విధికి వదిలేయాల'ని ఓ సూకిత్ ఉంది. దాని పర్కారం తను సమసయ్ 
పరిషాక్రానిన్ భగవంతుడికి వదిలివేయాలని నిశచ్యించుకుంటారు. పండుగరోజు, ఆ అమామ్యి భగవంతుడిని అరిప్ంచే పూలరంగును బటిట్, 
ఎవరు ఆ అమామ్యిని వరించాలో నిశచ్యించుకుంటారు. ఇక పండగ కోసం ఎదురు చూసాత్రు. ఆ అమామ్యి అరిచ్ంచే పూలరంగు తమ 
భవిషయ్తుత్ను నిరణ్యిసుత్ందని ఇదద్రూ ఆతర్ంగా ఎదురు చూసుత్ంటారు. ఆ సందరభ్ంలో వసుత్ందీపాట. అమామ్యి పళెళ్ంలో పూలు తీసుకుని 
పూలపై గుడడ్ కపిప్, భగవంతుడి సానిన్ధాయ్నికి చేరి, గుడడ్ తీసి పూలను అరిప్ంచేంతవరకూ సాగుతుంది పాట. 

సాహిర లూథియానీవ్ వామపక్ష భావ పేర్రేపితుడు. ఆయన విధిని, కాలానిన్ నముమ్తాడు తపప్ దైవానిన్ నమమ్డు. సాహిర దేనితోను 
రాజీపడని మనసత్తవ్ం కలవాడు. ఈ పాట దైవంపై భారం ఉంచి పాడేపాట. దానిన్ సాహిర తన భావాలతో ఏమాతర్ం రాజీపడకుండా ఎంతో 
సుందరంగా, భావసోఫ్రకంగా అతయ్ంత పార్కిట్కల గా, అందరికీ సులభంగా బోధపడే తాతివ్క భావాలతో రచించాడు. 

రావాలని ఉంటే రావచుచ్. దారిలో ఎలాంటి అడడ్ంకులు లేవు. భగవంతుడి నిలయంలో ఆలసయ్ం అవచుచ్కానీ అనాయ్యం 
(అంధకారం) జరగదు. ఇదీ పలల్వి భావం. సందరాభ్నికి తగగ్టుట్గా భావం. ఇది సామానయ్ంగా అమలులో ఉనన్ ఆలోచన. ఇకక్డ సాహిర ఆ 
ఆలోచనకు  బాణీని తగగ్టుట్ అమరాచ్డు. ఇక ఇంకో చరణంలో నితయ్జీవిత సతాయ్లను ఒకోమెటుట్ ఎకుక్తూ పర్దరిశ్సాత్డు. 
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జబ తుఝ సె న సులేఝ్ తెరె ఉలేఝ్హువె   ధంధే 
భగవాన కె ఇనాస్ఫ పె సబ ఛోడ దె బందే 
ఖుద హీ తెరి ముషిక్ల కొ వొ ఆసాన కరేగా 
జో తూ నహి కర పాయ తొ భగవాన కరేగా 

చాలా సరళమైన భాషలో అందరికీ అరధ్మయేయ్ జీవిత సతాయ్లను పర్కటించాడు సాహిర. మనుషులు తమ పనులను చికుక్ముళల్తో 
నింపుతారు. సులభంగా సాధయ్మయేయ్ దానిన్ జటిలం చేసుకుంటారు. అలాంటి జటిలమైన సమసయ్ను, అంటే తాము సృషిట్ంచుకునన్ జటిలమైన 
సమసయ్ను తాము పరిషక్రించుకోలేకపోతే దాని పరిషాక్రానిన్న్ భగవంతుడిపై వదిలేయమంటునాన్డు. 'మన చేతులోల్ ఏముంది? మనం ఏం 
చేయలేనపుప్డు ఏం చేసాత్ం? పైనునన్ వాడిపై వదిలేసాత్ం' అదీ భావం. ఎపుప్డయితే భారం భగవంతుడిపై వదిలేసాత్మో అపుప్డు భగవంతుదే ఆ 
సమసయ్ను పరిషక్రిసాత్డు. మానవుడు చేయలేని దానిన్ భగవంతుడు చేసి చూపిసాత్డు. ఇకక్డ ఇదద్రు సేన్హితులు చినన్ సమసయ్ను జటిలం 
చేసుకునాన్రు. ఆ అమామ్యిని అడిగితే పోయేదానికి, తమలో తాము వాదించుకునాన్రు. సమసయ్ను చికుక్ముళుల్ వేశారు. ఇపుప్డిక దాని 
పరిషాక్రం భగవంతుడిపై వదిలేయటం తపప్ చేసేదేమీలేదు. అదే చేశారు. సినీ సందరబ్ంలో ఒదుగుతూ నితయ్జీవితంలో పర్తి ఒకక్వయ్కిత్ 
మనసుస్కు హతుత్కునే రీతిలో సారవ్జనీన సతాయ్నిన్ పర్కటించాడు కవి. అందుకే పాట వినగానే ఆ భావం మనసుకు పటేట్సుత్ంది. ఎవరూ 
ఎలాంటి వివరణలు, వాయ్ఖాయ్నాలు ఇవవ్కుండానే 'చేతకాని దాని గురించి బాధపడాలిస్న అవసరం’ లేదని చెపుత్నాన్డు. 

కహనే కి జరూరత నహి ఆనాహి బహుత హై 
ఇస దర పె తెరా శీష ఝకానాహి బహుత హై 
జో కుచ హై తెరె దిల మె వొ సబ ఉస కొ ఖబర హై 
బందే తెరె హర హాల పె మాలిక కి నజర హై 

ఈ చరణం కూడా సినీ సందరబ్ పరిధిలో ఒదుగుతూ సారవ్జనీన సతాయ్లను సరళంగా పర్కటిసోత్ంది. భగవంతుడి దగగ్రకు వెళిల్ నోరు 
విపిప్ కోరికలు చెపాప్లిస్న పనిలేదు. గోతర్ం, పేరు చెపిప్ అరచ్నలు చేయించాలిస్న పనిలేదు. భగవంతుడికి తనని తాను సంపూరణ్ంగా 
సమరిప్ంచుకోవటం చాలు. మిగతావనీన్ అనవసరం. ఒకరకంగా తారిక్తను పర్దరిశ్సూత్నే భకిత్భావతతావ్నిన్ చెపుత్నాన్డు సాహిర. దేవుడికి 
బాధలు చెపుప్కోవాలిస్న పనిలేదు. మందిరానికి రావటం చాలు. ఆ పార్ంగణంలో తలవంచటం చాలు. 'తల వంచటం' అంటే 
లొంగిపోవటమో, బానిసతవ్మో కాదు. సంపూరణ్ంగా అరిప్ంచుకోవటం. అహంకారానిన్ వదిలివేయటం. ఇకక్డ ఒక సూక్షమ్మైన అంశం ఉంది. 
భారతీయ ధరమ్ంలో భగవంతుడిని పేర్మించటం ఉంది. కొలవటం ఉంది. కానీ, తనని తాను దోషిలా, పనికి రాని వాడిలా భావించుకుని 
వేడుకోవటం, పార్ధేయపడటం లేదు. ఇది ఇతర మతాల సంపరక్ంతో వచిచ్ చేరింది. కానీ మౌలికంగా భగవంతుడి ముందు తలవంచటం 
అంటే ఆతమ్విశావ్సంతో, అహంకారానిన్ వదిలి విశవ్సించటం. లేకపోతే ఎదురుగా ఉనన్ రాతిబొమమ్ను సకల సృషిట్కరత్గా భావించటం 
కుదరదు. హాసాయ్సప్దం అనిపిసుత్ంది. అకక్డ రాతిబొమమ్ను కాక ఆ భావనలో ఇమిడి ఉనన్ తతాత్వ్నిన్ గర్హించి శిరసు వంచటం. 'ఇస దర పె 
తెరా  శీష ఝకానా హి బహు త హై అనటం వెనుక వునన్ది విశావ్సం తపప్ 'అజాఞ్నం' కాదు. ఎపుప్డయితే భగవంతుడిపై సంపూరణ్ విశావ్సం 
ఉంచి, అతడిని సరావ్ంతరాయ్మిగా భావిసాత్డో అపుప్డు అతడికి ఏమీ నివేదించాలిస్న అవసరంలేదు. ఏమీ కోరాలిస్న పనిలేదు. అనీన్ అతడికి 
తెలుసు. అనీన్ అతడే చూసుకుంటాడు. మనసులోని మాట తెలుసుకుని తీరుసాత్డు. అందుకే చివరి పాదంలో 'బందే తెరి హర హాల పె మాలిక  
కి నజర హై' అనాన్డు. అంటే అనిన్ విషయాలు అతడికి తెలుసు. ఏమీ చెపప్నవసరంలేదు. కేవలం భగవంతుడి సనిన్ధికి రావటం చాలు. 
ఇంకా ఏమీ అవసరం లేదు. గమనిసేత్ ఎకక్డా సాహిర దైవానిన్ పొగడటం లేదు. 'నువేవ్ అంతా నీ ముందు నేనెంత? ' అనటం లేదు. 
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విశవ్మంతా వాయ్పించి ఉనన్ ఆశకిత్తో వయ్వహరించాలిస్న తీరును తారిక్కంగా వివరిసుత్నాన్డు. పార్ధేయపడటం, సాషాట్ంగపర్ణామాలు 
చేయటం కనీన్ళుల్ కారిచ్ వేడుకోవటం అవసరంలేదు. వయ్కిత్ తనని తాను కించపరచుకోవాలిస్న అవసరం లేదు విశావ్సం ఉంటే చాలు అనీన్ 
అతడికి తెలుసు. సందరభ్ పరిధిలో ఒదిగిన సాహిర అదే అంటునాన్డు. 

 బిన మాంగెభి మిలీత్ హై యహా మన కి మురాదే 
దిల సాఫ హొ జిన కా వొ యహా ఆకె సదా దే 
మిల తా హై జహా నాయ్య వొ దరాబ్ర యహీహై 
సంసార కి సబ సే బడి సరాక్ర యహీ హై 

అదుభ్తం! దైవానిన్ నమిమ్ మందిరానికి వసేత్ చాలు ఏమీ కోరనకక్రలేదు. అనీన్ అతడే చూసుకుంటాడని రెండో చరణంలో చెపిప్ 
మూడో చరణానికి వచేచ్సరికి 'కోరికలు కోరకుండానే తీరతాయని' చెపూత్ అందుకు నియమం ఏమిటో కూడా చెపాప్డు. మొదటి చరణంలో 
'అరప్ణ', రెండో చరణంలో 'విశావ్సం' చెపాత్డు. మూడో చరణంలో హృదయం సవ్చచ్ంగా ఉనన్వారు. ఇకక్డకి వచిచ్ భగవంతుడిని 
సంబోధించవచుచ్' అంటునాన్డు. 'దిల సాఫ' అంటే విశావ్సం, అరప్ణలతో పాటు ఎలాంటి అసూయా దేవ్షాలు, కోర్ధలోభాలు మోహ 
మదమాతస్రాయ్లు ఉండని మనసు ఉనన్వారు ఇకక్డ రావాలంటునాన్డు. భగవంతుడిని అరిధ్ంచవచచ్ంటునాన్డు. నాయ్యం దొరికేది ఇకక్డే 
అంటూ, 'పర్పంచంలోని అతిపెదద్ పర్భుతవ్ం ఇదే' అంటునాన్డు సాహిర. ఓ వైపు నుంచి చూసేత్ సాహిర 'భకిత్ తతవ్ం' చెపాత్డు. మరో వైపు 
నుంచి చూసేత్ తన సోషలిసుట్ సిదాద్ంతానిన్ అతి సుందరంగా వివరించాడు. భగవంతుడు అనే భావానిన్ పర్భుతవ్ంతో పోలచ్టంలో సాహిర 
సోషలిసుట్ భావాలు సప్షట్ం అవుతాయి. అదీ మాములు పర్భుతవ్ం  కాదు ' సబేస్ బడి సరాక్ర ' అనిన్టికనాన్ 'పెదద్ పర్భుతవ్ం ' ఇదే! ఇది సాహిర 
సినీగేయ రచన సంవిధానంలో గొపప్తనం. ఎకక్డా తన సిదాద్ంతంతో రాజీపడలేదు. సందరబ్ ఔచితాయ్నిన్ చెడనివవ్లేదు. పైగా సినీ సందరాభ్నిన్ 
ఉదీద్పితం చేసాత్యి గేయంలోని పాదాలలోని భావాలు. ఎందుకంటే, పాట చివరలో ఒక సేన్హితుడిని పేర్మించిన హీరో చెలెల్లు, వాళల్ 
సంభాషణ విని, ఏ పూలతో నాయిక భగవంతుడిని అరిప్సేత్  తన పిర్యుడు తనకు దకుక్తాడో, ఆ పూలను తెచిచ్ చివరి క్షణంలో నాయిక 
వైపుకు ఆ పళాల్నిన్ తోసి ఆ పూలతో ఆమె అరిప్ంచేటుట్ చేసుత్ంది. ఇది నాయకుడు చూడడు. అతని సేన్హితుడు చూసాత్డు.  నాయకుడు తన 
చెలెల్లితో చెపిప్ మోసం చేశాడని అనుకుంటాడు. 'దిల సాఫ ' అనన్ పదం సరిగాగ్ సరిపోతుంది. నాయకుడు సంపూరణ్ంగా భగవంతుడిపై భారం 
వేసి కళుల్ తెరవకుండా ధాయ్నం చేసుత్నాన్డు. అతడి సేన్హితుడు అనుమానంతో కళుల్ తెరిచి అనీన్ గమనిసుత్నాన్డు. భారం భగవంతుడిపై వేశాడు 
కానీ సంపూరణ్ంగా కాదు. చేతులు జోడించి భగవంతుడి సనిన్ధిలో ఉనాన్డు కానీ అతని దృషిట్ భగవంతుడిపై లేదు. 'మిలాత్ హై జహా నాయ్య వొ 
దరాబ్ర యహీ హై' వారు  వారు వారి వారి విశావ్సద్ం కొదీద్ ఫలితం పొందుతారు. విశవ్సించని నాయకుడి సేన్హితుడు హీరోపై కక్షగటిట్ 
దుషుట్లతో చేతులు కలుపుతాడు. విశావ్సం కల హీరో, నాయికతో కలసి దుషుట్లను ఎదురుక్ంటాడు. చివరికి నాయకుడికి నాయిక 
దకుక్తుంది.   సేన్హితుడు తనని ఇషట్పడిన నాయకుడి చెలెల్లిని చేసుకుంటాడు. అంటే సాహిర గేయ రచన సినిమా సందరబ్ పరిధిని దాటదు. 
సినిమా కథను, పాతర్ల వయ్కిత్తావ్లను పర్దరిశ్సుత్ంది. కానీ సాహిర భావనలను మాతర్మే పర్దరిశ్సుత్ంది. సారవ్జనీన సతాయ్లను పర్తిఫలిసుత్ంది. 
ఇలాంటి గేయ రచన వలల్ సాహిర సినిమాలను తన గేయాలతో విజయవంతం చేయగల ఏకైక సినీకవిగా ఎదిగాడు. 

పాట చితీర్కరణ కూడా సందరోభ్చితంగా  ఉంటుంది. సాహిర తన పాటలో భగవంతుడిని 'ఇదీ' అని పేరుతో పర్దరిశ్ంచలేదు. 
'భగవాన ' 'మాలిక ' 'ఉస కొ ' 'సరాక్ర ' ఇలాంటి విశాలమైన పదాలు వాడాడు కానీ రాముడు, కృషుణ్డు, శివుడు, అలాల్, జీసస వంటి ఏ 
పరిమితమైన నామవాచకాలను వాడలేదు. ఎందుకంటే సాహిర కు విశవ్జనీనమైన దైవ భావనపై నమమ్కం . సంకుచితమైన దైవభావనపై 
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విశావ్సం లేదు. ఈ పాట చితీర్కరణ కోసం కొండపై ఉనన్ జెజురి ఖండోబా మందిరానిన్ ఎంచుకునాన్రు. ఎంతో పవితర్ంగా భకిత్భావన  
ఉటిట్పడేలా పాటను చితీర్కరించారు. సనిన్వేశానికి తగగ్ ఉదివ్గన్తనూ చితీర్కరణ పర్తిబింబిసుత్ంది. 

ఎలాగయితే సంకుచిత దైవ భావనను ఒపుప్కోని శైలేందర్ 'సజన రే ఝూట మత బోలో లో 'ఖుదా' అనన్ పదంతో భగవంతుడిని 
సూచిసూత్, సారవ్జనీనమైన సతాయ్లను అతి సప్షట్ంగా చెపాప్డో, అలాగే, దైవంపై విశావ్సం లేని సాహిర కూడా 'సారవ్జనీన సతాయ్లను భగవాన 
మాలిక, సరాక్ర వంటి పదాల ఆధారంగా పర్దరిశ్ంచాడు. వినేవాళల్కు నీతి చెపేప్ గొపప్ తాతివ్క గీతాలు,  మారగ్దరశ్నం చేసూత్, సుఖమయ 
జీవితానికి దారిచూపే అతి గొపప్ గీతాలు భజన గీతాలు సృజించారు. 

'కాలా బజార' సినిమాలో శైలేందర్ రెండు అతయ్ంత అదుభ్తమైన భజన గీతాలు రచించాడు. నిజానికి ఒక పాట దవ్ందారధ్ం పాట 
కావటంతో దానిన్ భజనగా అంగీకరించలేకపోయారు. రైలులో పై బెరత లో పై పడుకునన్ నాయికను 'ఊపర వాలా' అని సంబోధిసూత్ ఎదురుగా 
ఉనన్ ఆమె తలిల్దండుర్లకు 'పైనునన్ భగవంతుడు' 'పై వాడు' తలపించే రీతిలో సృజించాడీ పాటను శైలేందర్. అంటే ఎవరు ఎలా  అరధ్ం 
చేసుకుంటే అలా అరధ్మయేయ్పాట అనన్మాట. మరో సందరబ్ంలో అవినీతికి అకర్మాలకు పాలప్డవదద్ని నిరణ్యించుకునన్ నాయకుడి మానసిక 
సంఘరష్ణను అతని తలిల్, సోదరి పాడే భజనదావ్రా పర్తిబింబిసాత్డు శైలేందర్. పరమాదుభ్తమైన  గేయ రచన సంవిధానానికి మచుచ్తునకలు 
ఈ రెండు పాటలు.  

  ( వచేచ్ నెల మరికొనిన్ పాటల కబురుల్ ) 
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