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సజన రే ఝూట మత బోలో
ఖుదా కే పాస జానా హై
న హాథీ హై న ఘోడా హై
వహా పైదల హీ జానా హై
'తీసీర్కసం ' సినిమాలో శైలేందర్ రచించిన ఈ గేయం శైలేందర్ను 'సినీ గేయ కబీర ' గా నిలిపింది. ఫణీశవ్ర నాథ రేణు రచించిన కథ
'మారేగయే గులాఫ్మ' చదివి శైలేందర్ పర్భావితుడయాయ్డు. ఆ కథ ఆధారంగా సినిమా నిరిమ్ంచాలని నిశచ్యించుకునాన్డు. ఫణీశవ్రనాథ
రేణుతోనే సిర్క్పుట్ రాయించాడు. ఎంతమంది వారించినా వినకుండా సినిమాను రూపొందించాడు. కథలోనే చకక్టి పాటలకు చికక్టి
సందరాభ్లునాన్యి. ఫణీశవ్రనాథ రేణు రాసిన పలల్వులను (అధికశాతం జానపదులు పాడుకునే పాటలు) వాడుకుంటూ పాటలను
రూపొందించాడు అతయ్దుభ్తమైన సినిమాకు అతయ్దుభ్తమైన పాటలు కుదిరి ''తీసీర్కసం' ఒక మరపురాని అతయ్దుభ్తమైన సినిమాగా,
కాల్సికలగా, సినీ అభిమానులు తపప్నిసరిగా పఠించాలిస్న పాఠయ్ పుసత్కంలా ఎదిగింది. తీసీర్కసం సినిమాలో పాటలు వింటూంటే ఎందుకని
ఆనాటి పాటలు ఈనాటికీ అలరిసాత్యో, ఈనాటి పాటలు క్షణాలలో ఆవిరైపోతాయో అరధ్మవుతుంది. సందరభ్పరంగా చూసేత్ పై పాటకు
సందరభ్మేలేదు. కానీ శైలేందర్ పాటలో వొదిగిన ఆ భావాలు ఇక దేనీన్ పటిట్ంచుకోనీయవు. ఈ పాటకు శంకర జైకిషన బాణీ కూరిచ్న విధానం,
వాయిదాయ్ల అమరిక పాటను పరమోతక్ృషట్మైన సాథ్యిలో నిలుపుతాయి. రాజకపూర నటిసూత్ండటంతో ముఖేష పాటపాడటం సావ్భావికం.
దాంతో తాతివ్క పరమైన భావాలునన్ ఈ పాటలోని పదాలకు ముకేష సవ్రంలోని మాధురయ్ం, అలవికాని విషాద భావన సవ్రంలో పలకటం
మరింత లోతును ఇచాచ్యి. పాట సూటిగా ఎదలోతులోల్కి దూసుకుపోతుంది. ఇకక్డ గమనించాలిస్న విషయం పర్తివయ్కిత్ పాటలోని భావానిన్
అనుభవించి సప్ందించగలగటం, పాటలో పర్దరిశ్ంచిన విషయాలు పర్తివయ్కిత్ అంతరంగానిన్ తటిట్లేప గల శకిత్ని కలిగి ఉండటం.
పిర్యుడా/సేన్హితుడా, అబదాద్లాడకు. భగవంతుడికి జవాబుదారీ మనం. భగవంతుడిని చేరేందుకు దొడిడ్దారులు లేవు. ఏనుగులు,
గురార్లు లేవు . అందరూ కాలినడకన వెళాల్లిస్ందే. ఇదీ పలల్వి భావం. ఇకక్డే పాటను శైలేందర్ రచించిన విధానంలోని గొపప్తనం దాగుంది.
పర్తిపదారధ్ం తీసుకుంటే పాట భావం అరధ్మయిపోతుంది. భారతీయులకు ఆధాయ్తిమ్కభావాలను పర్తేయ్కంగా బోధించాలిస్న పనిలేదు. పర్తి
ఒకక్రి రకత్ంలో ఆధాయ్తిమ్క భావాలు పరుగులు తీసూత్ంటాయి. నిరక్షరాసుయ్డు సైతం 'ఏం చేసాత్ం?ఖరమ్' అంటాడు. 'భగవంతుడే ఇలా
రాసిపెడితే ఎవరేం చేయగలరు?' అంటాడు. దానిన్ పలువురు పరాజితుడి మనసత్తవ్ంగా అరధ్ం చేసుకుని విమరిశ్సూత్ంటారు. కానీ భారతీయ
వేదాంతం నిరావ్స్పారం బోధించదు. అది అతయ్ంత dynamic, action oriented philosophy '. అబదాద్లు చెపప్కు. భగవంతుడికి
జవాబుదారీ ' అవటంలో నిరావ్స్పారం లేదు. పనులు చేయాలి. కానీ ధరమ్బదద్ంగా చేయాలి. పరాయివాడి సొముమ్ని ఆశించటం నేరం. అది
చేయకూడదు. ఎదుటివాడిని మోసం చేయకూడదు. అది అనాయ్యం. నీది కాని దానికి ఆశపడకూడదు. అది అధరమ్ం.
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ఈశావాసయ్ం మిదం సరవ్ం యతిక్ంచ జగతాయ్ం జగత!
తేన తయ్కేత్నభుంజీథా మాగృధః కసస్సివ్ద ధనం ॥
ఇది ఈశావాసోయ్పనిషతుత్ ఆరంభమంతర్ం. ఈ పర్పంచమంతా భగవంతుడితో ఆవరించి ఉనన్ది. పర్పంచ పరితాయ్గంతో నినున్ నువువ్

పోషించుకో. ఎవరి ధనానిన్ ఆశించకు. పై మంతర్ం భావానిన్ సామానుయ్డి భాషలోకి అనువదిసేత్, ఒక నిరక్షరాసుయ్డయిన పలెల్వాడు పాడుకునే
పదాలలో పలికిసేత్, శైలేందర్ రాసిన 'సజన రే ఝూత మతబోలో' గేయంలా ఉంటుంది. పర్పంచమంతా భగవంతుడు ఆవరించి ఉపప్పుప్డు
ఎవరిని మోసం చేసాత్రు? ఎవరిని అనాయ్యం చేయగలుగుతాం? ఎవరికి అబదద్ం చెపిప్ ఏం సాధిసాత్ం? కాబటిట్ అలాంటి పర్యతాన్లు
చేయాలిస్న అవసరంలేదు. భగవంతుడి దగగ్ర 'షారటకట'లు లేవు. ఇపుప్డు మనకు అలవాటయిన రీతిలో పర్తేయ్క దరశ్నాలు, వి.ఐ.పి
దరశ్నాలు 'అసలు'లో లేవు. కొసరులో ఉంటేదానికి ఫలితం అనుభవించాలిస్ ఉంటుంది. పైగా అంతా ఆవరించి ఉనన్వాడి దగగ్ర ఎలాంటి
మోసాలు, అబదాద్లు పనిచేయవు. అలాంటి పని చేయటం మూరక్తవ్ం. కాబటిట్ 'సజన రే ఝూట మత బోలో, ఖుదాకే పాస జానా హై'
సినిమాలో రాజకపూర పాతర్, పోలీసులు వేటాడుతునన్ దొంగను బండిలో ఊరుదాటిసుత్ంది. దొంగను బండిలో దాచి తీసుకెళూత్ పాడేపాట
ఇది.
తుమాహ్రే మహల చౌబారే , యహీరహె జాయెంగె సారె
అఖడ కిస బాతకి పాయ్రే, యె సర ఫిర భీ ఝూకానా హై
ఇదీ అందరికీ తెలిసిన తతవ్మే.
ధనాని భూమౌ పశువశచ్గోషేట్, నారీ గృహదావ్రే జనః సమ్శానే.
దేహాశిచ్తాయాం పరలోక మారేగ్. కరామ్నుగోగచచ్తి జీవ ఏకః
సుపర్సిదద్మైన విషయం ఇది. ధనధానాయ్లు, ఆసుత్లు ఇకక్డే ఉండిపోతాయి. ఏదీ

ఎవరూ వెంట తీసుకువెళల్రు. పశువులు

పశుశాలలో ఉండిపోతాయి. భారయ్ గృహదావ్రం వరకే వసుత్ంది. జనులు సమ్శానం వరకే. దేహం చితిలో కాలిపోతుంది. ఎనిన్ అలంకారాలు
చేసినా, ఎంత గొపప్గా, పేర్మతో పోషించినా, దేహం చితిలో కాలి బూడిద అవావ్లిస్ందే. కానీ పరలోకానికి వెంట వచిచ్ంది కరమ్ఫలం
మాతర్మే. అందుకే 'సజన ఝూట మత బోలో, ఖుదాకే పాస జానాహై '. ఈ భావననే మహళుల్, ఆసుత్లు ఇకక్డే ఉండిపోతాయి. దేనిన్
చూసుకుని గరవ్ం? భగవంతుడి ముందు శిరసుస్ వంచక తపప్దు. అలాంటపుప్డు దేనిన్ చూసుకుని గరవ్ం? దేనికోసం తాపతర్యం? కాబటిట్
ఈ సతాయ్నిన్ దృషిట్లో ఉంచుకుని ధరమ్బదధ్ంగా, సతక్రమ్లు చేసూత్ బర్తకాలి.
ఇలాంటి పాట కేవలం సినిమాకే పరిమితంగా భావించటం కషట్ం. పాటలో ఎంతో లోతైన భావాలు, అతయ్ంత సరళంగా, అతి
సునిన్తంగా సుందరంగా వయ్కత్మవటంతో పండితులు, పామరులు పర్తిఒకక్రు పాటను విని ఆనందిసాత్రు. వినగానే భావం మనసులో
పర్తిషిట్తమౌతుంది. బాణీ, గాయకుడు, వాయిదాయ్లు పాట పర్భావానిన్ మరింత పెంచేందుకు తోడప్డతాయి. పాటలో పదాలు తీసేసేత్
మిగతావనిన్ 'ఆతమ్' లేని శరీరంలా పనికిరానివిగా తోసాత్యి. పాత పాటలలో గేయరచయితల పర్తిభ సప్షట్మయేయ్ది ఇకక్డే. ఒక మాములు
సందరభ్ంలో అసాధారణము, అమూలయ్మైన, సారవ్జనీన భావనలతో పాటను రూపొందించి వాయ్పార పరంగా లాభాలు ఆరిజ్ంటమే కాదు
కలకాలం పర్జల హృదయాలను సప్ందింపచేసూత్ చిరంజీవిలా నిలిచే గీతానిన్ రూపొందించి సామాజిక బాధయ్తనూ ఆ కాలంలో పాటలు
నిరవ్హించేవి. అది ఈకాలం నాటి పాటలలో లోపించింది.
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గమనిసేత్ శైలేందర్ ఆసిత్కుడు కాడు - అలాగని ధరమ్వయ్తిరేకి కాడు. భారతీయ తాతివ్కత, జీవన విధానంలోని ఔనన్తాయ్నిన్

గర్హించినవాడు. అందుకే ఎకక్డా భగవంతుడనన్ పదం వాడకుండా 'ఖుదా' అనన్

పదంతో ఒక విశవ్సృషిట్ కారుడిని (ఏ మతానికి

చెందినవాడు కాడు) సూచిసూత్ గీతానిన్ రచించాడు.
భలా కీజే భలా హోగా, బురా కీజే బురా హోగా
యహీ లిఖ లిఖ కే కాయ్హోగా, యహీ సబ కుచ చుకానా హై
ఇది అందరికీ సులభంగా అరధ్మయేయ్ ఇంకా గొపప్ భావన. మంచిచేసేత్ మంచి అవుతుంది. చెడు చేసేత్ చెడవుతుంది. ఇది ఎనిన్మారుల్
చెపిప్ ఏం లాభం? ఇంత రాసి ఏం లాభం? చేసిన పనికి ఫలితం ఇకక్డే అనుభవించాలిస్ ఉంటుంది. ఎలాంటి వివరణ అవసరం లేకుండా పర్తి
ఒకక్ వయ్కిత్కీ బోధపడుతుంది భావం. మనసుస్లో నిలిచిపోతుంది.
లడక పన ఖేలమే ఖోయా
జవానీ నీంద భర సోయా
బుఢాపా దేఖ కర రోయా
యహీ కిసాస్ పురానా హై..
బాలయ్ం ఆటలోల్ గడుసుత్ంది. యవవ్నం నిదర్లో (ఆనందం, సౌఖయ్ం) పోతుంది. వృదాద్పయ్ంలో వెనకుక్ తిరిగి చూసుకుంటే విషాదం
మిగులుతుంది. ఇది అలవాటయిన పాత కథే. వినన్వారి హృదయం సప్ందించకమానదు. మానవ జీవితంలోని కరమ్, విధి, వంటి విషయాలను
సప్షట్ం చేసూత్ తన జీవితానిన్ సకర్మంగా బర్తకటానిన్ మించిన భగదారచ్న మరొకటి లేదనన్ భావానిన్ కలుగచేసుత్ందీ చరణం.
ఇలాంటి పాట ఒకక్సారి వింటే చాలు జీవితాంతం మరచిపోవటం కషట్ం పాటలోని భావం ఎంత సులభంగా బోధపడుతుందో, అంత
లోతైనది . ఇలా భావానిన్ వయ్కత్పరచటం వలేల్ శైలేందర్ను హిందీ సినీగేయ పర్పంచంలో కబీరుతో పోలుసాత్రు.
ఈ పాట వింటూంటే సాహిర లూధియానీవ్ రచించిన పాట గురుత్కు వసుత్ంది. నిజానికి శైలేందర్ సరసన దీటుగా నిలబడగలిగిన గేయ
రచయిత సాహిర. సాహిర సరసన సగరవ్ంగా నిలుసాత్డు శైలేందర్. సాహిర కూడా దైవానిన్ నమమ్డు విధిని నముమ్తాడు. కానీ ఇచాచ్శకిత్తో
వయ్కిత్ విధిని ఎదురొక్నగలడు అని నముమ్తాడు. అలాంటి సాహిర భగవంతుడి గురించి పాట రాయాలిస్ వచిచ్నపుప్డు అతయ్ంత సుందరమైన
గీతం రచించాడు. గీతంలో భగవంతుడి పర్సకిత్రాదు. దైవం పొగడత్లు రావు. దైవానిన్ 'పర్భుతవ్ం'తో పోలిచ్ విధి గొపప్తనానిన్ చూపుతూ సకల
జనులకు వేదాంత తతాత్వ్నిన్ బోధించే అతి సుందరమైన గీతానిన్ సరళంగా రచించాడు.

(ఇది వచేచ్ నెల)
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