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హం లాయెహై తూఫాన సె  కషీత్ నికాల కే 
ఇస దేశ కొ రఖ నా మెరె బచోచ్ సంభాల కే. 
తుం హీ భవిషయ్ మెరె భారత విశాల కే 
ఇస దేశ కొ రఖ నా మెరె బచేచ్ సంభాల కె 

'జాగృతి' సినిమా అంతంలో కవి పర్దీప రచించగా హేమంత కుమార సవ్రబదద్ పరచిన ఈ పాట ఒక తరం తన కరత్వయ్ం సకర్మంగా 
నిరవ్హించి, మరో తరానికి దేశానిన్ అపప్గించి 'మీ బాధయ్తను సకర్మంగా నిరవ్హించండి' అని బోధించే సందరబ్ంలో వసుత్ంది. ఒక 
అధాయ్పకుడు విదాయ్రుధ్ల నుంచి వీడోక్లు తీసుకుంటూ వారిని ఉజజ్వ్ల భవిషయ్తుత్ వైపు పేర్రేపిసూత్ కరత్వయ్ నిరేద్శనం చేసే అపురూపమైన దృశయ్ం 
అది. ఇపుప్డు ఇలాంటి సినిమాలు లేవు. ఇలాంటి దృశాయ్లు లేవు. ఇలాంటి భావనలు లేవు. ఇలాంటి అతయ్దుభ్తమైన, పేర్రణాతమ్కమూ, 
ఆశావహమూ అయిన గీతాలు లేవు. అందుకే ఈ తరం ఇంకా ఆ తరం చేసిన తపుప్లనే మరింత తీవర్ంగా చేసోత్ంది. 

కవి పర్దీప ఒక ఆదరాశ్నికి కటుట్బడడ్ కవి. ఆయన కవితలనీన్ భారతీయ సంసక్ృతి, సంపర్దాయాలు, చరితర్లోని గొపప్తనానిన్ 
చెపుతూ, భారతీయుల ఆతమ్విశావ్సం, ఆతమ్గౌరవానిన్ ఉదీద్పింపచేసూత్, వారి ఆధాయ్తిమ్క వారసతావ్నిన్ గురుత్చేసూత్ ఆతమ్విశావ్సం అహంకారం 
కాకుండా అడుడ్కునే రీతిలో సృజించిన రచనలు. ఇదే సినిమాలో పర్దీప రచించిన మరోపాట అయితే విదాయ్రుధ్లకు చరితర్ నేరేప్ గీతంలా 
నిలుసుత్ంది.  

ఆవో బచోచ్ తుమేహ్ దిఖావూ ఝూంకీ హిందుసాత్న కీ 
జిస మిటీట్ సే తిలక కరో యే ధరీత్ హై బలిదాన కీ. 

పిలల్లను ఎడుయ్కేషనల టూర కి తీసుకెళిళ్న అధాయ్పకుడు పాడేగీతం ఇది. పిలల్లకు ఆతమ్తాయ్గాలు, బలిదానాల భూమి చూపించి, ఆ 
మటిట్తో తిలకం దిదుద్కోమంటునాన్డు. అతయ్దుభ్తమైన దేశభకిత్ పేర్రణాతమ్కమైన గీతం ఇది. 

తుఫానులో చికిక్న పడవను రకిష్ంచి ఒడుడ్కు తీసుకువచాచ్ము. ఇపుప్డీ దేశానిన్ రకిష్ంచాలిస్న బాధయ్త మీదే. ఈ విశాల భారత 
దేశానికి మీరే భవిషయ్తుత్. కాబటిట్ ఈ దేశానిన్ ఇక మీరే రకిష్ంచాలి. కాపాడాలి. సవయ్మైన దారిలో నడిపించాలి అంటునాన్డు కవి. 

ఏ సమాజం పర్యాణం అయినా ఒక రిలే పరుగుపందెంలాంటిది. ఒక తరం కాసత్ దూరం పరుగిడుతుంది. తాను సాధించిన 
అభివృదిద్తోపాటు తాను చేసిన పొరపాటల్ దుషప్లితాలనూ తరువాత తరానికి అందిసుత్ంది. అటునుంచి అందిపుచుచ్కునాన్ ఆ తరువాత తరం 
గతంలో వారి పొరపాటల్ను సవరించుకుంటూ, అభివృదిద్ ఆధారంగా పురోగమిసూత్ తరువాత తరానికి తమ మంచి చెడులను అందిసుత్ంది. ఇది 
నిరంతరం సాగే పరుగు పందెం. ఏ సమాజమైతే గతానిన్ అవగాహన చేసుకుని, వరత్మానానిన్ అరధ్ం చేసుకుని భవిషయ్తుత్కు బాటలు 
నిరిమ్సుత్ందో ఆ సమాజం అభివృదిద్ సాధిసుత్ంది. ఇది గర్హించని సమాజం చేసిన పొరపాటల్నే చేసూత్ దిగజారుతుంది. అంటే ఒక సమాజం 
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పర్గతిలో  గతం తరంతోపాటు వరత్మానం తరం బాధయ్త కూడా సమానంగానే ఉంటుంది అనన్మాట. వరత్మాన తరం గతం తరం వైపు వేలు 
చూపిసోత్ందంటే భవిషయ్తుత్ తరానికి అనాయ్యం చేసుత్నన్టేట్.  

భారతదేశ చరితర్లాంటి చరితర్ పర్పంచంలో ఇతర ఏ దేశానికీ లేదు. ఇతర దేశాలకు రాజకీయ చరితర్లుంటాయి. అకక్డకక్డా 
సాంసక్ృతిక చరితర్లుంటాయి. కానీ భారతదేశానికి సాంసక్ృతి, రాజకీయ చరితర్లతోపాటు అవిఛిఛ్నన్ ధారిమ్క చరితర్ ఉంది. అదీ ఎలాంటి 
చరితర్!!!!!  వెయేయ్ళుల్ పరాయి పాలనలో ఉంటూ, నిరంతర యుదాద్లలో మునిగి ఉండి, మనుగడ పర్శాన్రధ్కమైన తరుణంలో కూడా తమ 
ధరామ్నిన్ సజీవంగా నిలుపుకునన్ చరితర్. ఇలాంటి తుఫానులనీన్ దాటుకుని సావ్తంతర్య్ం సాధించి భారత జాతి ఆతమ్గరవ్ంతో, సజీవంగా 
నిలబడటం పర్పంచంలోనే ఒక అపురూపమైన విషయం. ముఖయ్ంగా సావ్తంతర్య్ంతోపాటు దేశ విభజన జరగటం, మతం ఆధారంగా 
మనుషులు పశువుల కనాన్ ఘోరంగా, రాక్షసులకనాన్ వికృతంగా పర్వరిత్ంచటం భారతదేశం ఎదురొక్నన్ అతి ఘోరమైన తుఫాను. 

ఆయా సమయ బడా బేఢంగా 
ఆజ ఆదీమ్బనా లఫంగా 
కహీ పె ఝగాడ్ కహీ పె దంగా 
నాచ రహా నర హోకర నంగా 
ఛల ఔర కపట కె హాధో అపాన్ 
బేచ రహా ఈమాన 
కితనా బదల గయాఇనాస్న 
దేఖ తెరే సనాస్ర కి హాలత కాయ్ హోగయ భగావ్న 

'దేఖ తెరే సంసార కి హాలత' అనన్ 'నాసిత్క' సినిమా పాటలో కవి పర్దీప రాసిన ఎనన్టికీ మరవకూడని గేయం ఇది. దేశ 
విభజననాడు మనుషులు పశువులై నగన్ంగా నరిత్ంచిన దురఘ్డియను కళల్కు కటిట్సుత్ందీ గేయం. మనుషులు మోసం, కపటాలకు తమ ఆతమ్ను 
అముమ్కుంటునాన్రని విలపిసుత్నాన్డు కవి. 

రాం కె భకత్ రహీం కె బందే 
రచేత్ ఆజ ఫరేబ కె ఫందే 
కిత నే యే మకాక్ర యె ఆంధే 
దేఖ లియే హై ఇన కే భీ దంధే. 
ఇన హీ కె కాలే  కరూత్తోంసె  
హువా యె ములక్ మశాన.... 

'రాముడి భకుత్లు, రహీము అనుచరులు కలసి మోసం ఉచుచ్ బిగిసుత్నాన్రు. ఈ దోర్హులు, గుడిడ్వాళల్ కారయ్కలాపాలనీన్ తెలుసు. వీళల్ 
దుషక్రమ్ల వలేల్ ఈనాడు ఈ దేశం సమ్శానంలా మారింది. ఎంత వేదన? 

కానీ ఇంత వేదనలో కూడా కవి ఏ ఒకక్రినీ దోషిగా నిలపటంలేదు. దేశం మతం పార్తిపదికన విభాజితమైనా, సోదరులుగా 
మెలిగినవారు బదద్శతుర్వులై ఒకరి పార్ణాలు ఒకరు తీసుకునాన్, భవిషయ్త తరాలకు దేవ్షానిన్ పరిహరించి సామరసయ్ పూరవ్క వాతావరణం 
అందించాలని ఆ తరం వారు తపన పడాడ్రు. మత విదేవ్షాల తుపాను గాలులనుండి సామరసయ్పు జలాలవైపు దేశం పడవను మళిల్ంచారు. 
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జో హం ఆపస మే ఆపస మే న ఝగడేత్ 
బనే హువే  కూయ్ ఖేల బిగడ తే 
కాహే లాఖో ఘర యే ఉజడేత్ 
కూయ్యే బచేచ్ మా సె  బిఛడ తే 
పూట పూట కర కూయ్ రోతే 
పాయ్రే బాపూ కే పార్ణ.... 

మనలో మనం కొటుట్కోవటం వలేల్ గెలుపు అంచులనుంచి ఓటమికి దిగజారామ. లక్షల సంఖయ్లో సంసారాలు నాశనమయాయ్యి. 
పిలల్లు తలుల్లకు దూరమయాయ్రు. మన అంతరగ్త  కలహాలవలల్నే బాపూజీ పార్ణాలు (ఆతమ్) ఈరోజూ దుఃఖిసుత్నాన్యి 

అంటే, మత మౌడయ్ం వలల్ దేశ విభజన జరిగి లక్షల సంఖయ్లో పార్ణాలు పోయి, కోటల్ సంఖయ్లో నిరావ్సితులయి, సవ్దేశంలోనే 
కాందిశీకులయినా దేవ్షానికి తావు ఇవవ్లేదు అనన్మాట. కవులు, కళాకారులు, మేధావులు సామరసయ్ం బోధించారు. మనుషుల మనసుల 
నడుమ నిలచిన దేవ్షము, అనుమానపు గోడలను విరగొగ్టిట్ ఐకమతయ్ం సాధించాలని చూశారు. సేన్హ సౌభార్తృతవ్ భావనలను పర్చారం 
చేశారు. 

తూ హింద బనేగా న ముసలామ్న బనేగా 
ఇనాస్న కి ఔలాద హై ఇనాస్న బనేగా 

'ధూల కా ఫూల' సినిమాలో ఇలాంటి పాటకు సందరభ్ం కలిప్ంచారు. నాయకుడు, నాయిక పేర్మించుకుంటారు. నాయిక గరభ్వతి 
అవుతుంది. నాయకుడు వేరే వివాహం చేసుకుంటాడు. నాయిక పిలల్వాడిని వదిలేసుత్ంది. ఆ అనాధ పిలల్వాడిని ఒక ముసిల్ం పెంచుకుంటాడు. 
పిలల్వాడిని పెంచుతూ పాడిన పాట ఇది. ఇలాంటి సందరాభ్లలో పలురకాలుగా పాటను రాయవచుచ్. కానీ పాట రాసింది సాహిర 
లూధియానీవ్. మతం మనిషిలో కలిగించగల మౌఢాయ్నిన్ పర్తయ్క్షంగా చూశాడు. అనుభవించాడు. దేశ విభజన తరువాత పాకిసాత్న వెళాల్డు. 
అకక్డి మౌఢాయ్నిన్, సంకుచితతావ్నిన్ చూసి బెదిరిపోయాడు. అసహియ్ంచుకునాన్డు. భారత వచాచ్డు. 'బొంబాయి సినీ పరిశర్మకు నా అవసరం 
ఉందని' పర్కటించి సినీరంగంలో సిథ్రపడాడ్డు. తన వయ్కిత్త్తవ్ంతో, ఆదరాశ్లతో ఏమాతర్ం రాజీపడకుండా గేయాలను సృజించాడు. 'ధూల కా 
ఫూల' సినిమాలో ఎవరి పిలల్వాడో, ఏ జాతో, ఏ మతమో తెలియని పిలల్వాడిని ఎవరూ పెంచేందుకు ఇషట్పడకపోవటంతో ఓ ముసిల్ం 
ముందుకు వసాత్డు. పిలల్వాడిని లాలిసుత్ పాట అందుకుంటాడు.  

అచాచ్ హై అభి తక తెర కుచ నాం నహీ హై  
తుఝ కో కిసి మజ హబ సె కొయీ కాం నహీహై 
జిస ఇలమ్  నె ఇనాస్న కొ తకీస్ం కియా హై  
ఉస ఇలమ్ క తుఝ పర కొయీ ఇలాజ్ం నహీ హై 
తు బద లె హువే వకత క అరామ్న బనేగా 

ఇంతవరకూ నీకు ఏ పేరూ లేదు. పేరు మనిషికి గురిత్ంపునిసుత్ంది. ఈ గురిత్ంపు అతడిని విశవ్మానవుడి సాథ్యినుంచి 
కుచింపచేసుత్ంది. ఒక మతానికో, ఒక భాషకో, ఒక జాతికో, ఒక పార్ంతానికో పరిమితం చేసుత్ంది. అతడి పరిధిని నిరేద్శిసుత్ంది. ఇంకా పేరు 
లేదు కాబటిట్ ఆ పిలల్వాడు మనిషి మాతర్మే. హిందూ, ముసిల్ం, భారత, ఇరానీ వంటి దేనితో అతడికి గురిత్ంపులేదు. అందుకే తరువాత 
పాదంలో నీకు ఏ మతంతో, నమమ్కంతో పనిలేదు అంటునాన్డు. ఏ జాఞ్నమైతే మనిషిని విభజిసుత్ందో ఇంకా దాని పర్భావం లేదా దాని దోషం 
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నీకు అబబ్లేదు అంటునాన్డు. పేరు హిందువును, తెలుగువాడిని, భారతీయుడిని, ఫలానా కులం వాడిని అనన్ జాఞ్నం ఇంకా ఆ పిలల్వాడికి 
అబబ్లేదు. అంటే ఎలాంటి సంకుచితతావ్లు, భేదభావాలు, అహంకారాలు, అపోహలు లేని సవ్ఛఛ్మైన సిథ్తిలో ఉనాన్డనన్మాట పిలల్వాడు. ఆ 
పిలల్వాడిని అలాంటి సవ్చచ్మైన సిథ్తిలో ఉంచాలనన్ది అతడిని పెంచే వయ్కిత్ అభిమతం. అందుకే మారుతునన్ కాలానికి గురిత్ంపుగా ఎదుగుతావు 
నువువ్ అంటునాన్డు కవి. 

 మాలిక నే హర ఇనాస్న కొ ఇనాస్న బనాయా 
హం నే ఉసే హిందూ యా ముసలామ్న బనాయా 
కుదర్త నె తో హమె బకీష్ధి ఏక హి ధరీత్ 
హం నే కహిన భారత, కహి ఇరాన బనాయా 
జో తొడ దే హర బంద వొ తూఫాన బనేగా. 

సృషిత్ కరత్ అందరినీ మనుషులలాగే సృషిట్ంచాడు. మనమే హిందు, ముసిల్ం అనీ, భారత, ఇరాన అనీ గీతలు గీసుకునాన్ము. 
పర్పంచంలో సంకుచితాలకు దారితీసే రెంటినీ పర్సాత్వించాడు కవి. మతం, దేశం అంటే దారి తపిప్న ఆతామ్భిమానం, ఆతమ్గౌరవం, 
సంకుచితతవ్ం అవుతుంది. మతమయినా, దేశం అయినా ఆతామ్భిమానానిన్, ఆతమ్గౌరవానిన్ దారి మళిల్సాత్యి. అహంకారానికి 
సంకుచితతావ్నికి దారి తీసాత్యి. మారణ హోమానికి కారణమౌతాయి. కాబటిట్ మనిషిని సంకుచితం చేసె ఇలాంటి బంధనాలను 
తొలగించుకుని మనిషి మనిషిగా నిలవాలంటునాన్డు కవి సాహిర. 

నఫర్త జో సిఖామే వో ధరం తేర నహీహై 
ఇనాస్న కొ రౌందే వొ కదం తేర నహీ హై 
ఖురాన నహో జిసెమ్ వొ మందిర నహీ హై తేరా 
గీతా నహొ జిసేమ్ వొ హరం తేర నహీ హై 
తూ అమన క ఔర సులహ క అరామ్న బనేగా… 

దేవ్షానిన్ నేరిప్ంచే ధరమ్ం నీదికాదు. మనిషిని అణచి వేసే పాదం నీది కాదు. మందిరం లేని ఖురాన నీదికాదు. ఇసాల్ం మత 
సిదాధ్ంతాలు దేనన్యితే వరిణ్ంచాయో, నిషేధించాయో వాటిని నిషేధించని గీతం నీది కాదు. ఒక మతం సమరిధ్ంచేదానిన్ సమరిధ్ంచని మతం 
నీది కాదు. అంటే అనిన్ మతాల నడుమ సమనవ్యం  సాధించిన మతం అతడిది అనన్మాట. ఒక మతం ఉదయానేన్ లేవాలని, ఇంకో మతం 
బారెడు పొర్దెద్కేక్దాకా లేవదద్ంటే, మాది సతయ్ం అంటే మాది సతయ్ం అని రెండు మతానుయాయుల నడుమ ఘరష్ణ వసుత్ంది. అందుకే, 
మందిరం లేని ఖురాన, ఖురాన నిషేధించిన వాటిని నిషేధించని గీత నీది కాదంటునాన్డు. అంటే మతాలనీన్ ఒకక్టయి మానవతవ్ం 
పర్వచించాలనన్మాట. అనీన్ ఒకటే చెపేప్ మతం ఉంటే పర్పంచమంతా శాంతి నెలకొంటుంది. సౌభార్తవ్తవ్ భావనలు విలసిలుల్తాయి. అందుకే 
'తూ అమన క ఔర సులహా  క  ఆరామ్న బనేగా' అంటునాన్డు. అంటే సుఖం, శాంతిలకు పర్తీకగా నిలుసాత్డనన్మాట అతడు. 'అరామ్న' అంటే 
కోరిక 'అమన' అంటే శాంతి. సులహా అంటే కలసి సుఖంగా ఉండటం. ఈ రెండిటి కోరికగా అతడు నిలవాలనన్ది, వాటికి పర్తీకగా నిలచి 
వాటిని అతడు నెలకొలాప్లనన్ది ఆశయం. 

యే దీన కె తాజిర యె వతన బేచ నె వాలే 
ఇనాస్నొంకి లాషోం కె కఫన బేచ  నె వాలే 
యే మహెలోం మె బైఠే హువె కాతిల యె లూటేరే 
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కాటోంకె ఎవజ రూహ - ఎ- చమన బేచ నె వాలె 
తూ ఇన కె లియే మౌతక్ ఏలాన  బనేగా 

సాహిర వామపక్ష భావాల పర్భావం కలవాడు. దైవానిన్ నమమ్డు. మతం మతుత్మందు అని నమేమ్వాడు. ధనవంతులు దొంగలు, 
దోపిడీగాళల్ని విశావ్సం కలవాడు. ముఖయ్ంగా ధనవంతుడయిన తండిర్ బాలయ్ంలోనే సాహిర ని చంపాలని, సాహిర ని అపప్చెపాప్లని తలిల్ని తన 
ధనబలంతో హింసించటం అనుభవించినవాడు. అందుకే అతడికి ధనవంతులంటే అసహయ్ం. అతడి ఆ భావాలనీన్, వామపక్ష భావాలతో 
మిళితమై చివరి చరణానిన్ శకిత్వంతం చేసాత్యి. 'దీన' అంటే మతం. 'తాజిర' అంటే వాయ్పారం చేసేవారు. అంటే మతానిన్ తమ సావ్రధ్ం కోసం 
వాడుకుని 'వాయ్పారం'గా 'సవ్లాభం'గా మారుచ్కునన్ మత పెదద్లనన్మాట. 'వతన బేచ నె వాలే' అంటే దేశానిన్ అమేమ్సే వాళుల్. మతానిన్ 
వాయ్పారంగా మలచుకునన్ వాళుల్, దేశానిన్ అమేమ్సేవాళుల్, మనుషుల శవాలపై కపిప్న గుడడ్ను సైతం అముమ్కుని సొముమ్చేసుకునే వాళుల్. 
వీళల్ంతా ఎవరూ అంటే అకర్మంగా డబుబ్లు సంపాదించి మేడలు మిదెద్లు కటుట్కుని కులికే దోపిడీగాళుల్. హంతకులు… వీళుళ్ ఈ 
పూలతోటలో ముళళ్లాంటి వారు, పూలతోటలాంటి దేశానిన్ ముళళ్తో నింపి అముమ్కునేవాళుళ్  వీళల్తో దేశం నిండి ఉంది. ఈ పదాలు 
వింటూంటే సాహిర ఆ కాలం గురించి రాసుత్నాన్డా, ఈ కాలం గురించి రాసుత్నాన్డా అనన్ అనుమానం వసుత్ంది. 

ముఖయ్ంగా కొరోనా నేపథయ్ంలో వైరస వాయ్పిత్కి మతం రంగు పులిమి రాజకీయాలు చేయటం, మతం ఆధారంగా పర్జల నడుమ 
అడుడ్గోడలు నిలిపి, దేవ్షభావాలు రెచచ్గొటట్ం, అలాగే వలస కూలీల ఆధారంగా జరిగే రాజకీయాలు, వారికి సేవ చేసుత్నన్టుట్ చూపించి రాబటేట్ 
డొనేషనుల్, నింపుకునే బొకక్సాలు, చేసుత్నన్ రాజకీయాలు, మనుషుల పార్ణాలతో చేలగాటాలాడుతూ లాభాలు పొందాలనుకునే వాళుళ్ వంటివి 
చూసూత్ంటే 'యే దీన కె తాజిర యె వతన బేచ నె వాలే 

ఇనాస్నొంకి లాషోం కె కఫన బేచ  నె వాలే 
 అపప్టికనాన్ ఇపుప్డే ఎకుక్వగా ఉనాన్రనిపిసుత్ంది. అందుకే చివరలో 'వీరందరినీ అంతం చేయాలి నువువ్'అనన్ భావన సాహిర 

పర్దరిశ్సేత్ బాధ అనిపిసుత్ంది. 
ఆ కాలం వారు ఎలాంటి ఆదరశ్ంతో, ఎలాంటి ఆశాభావంతో భవిషయ్తుత్  గురించి ఊహించారో అరధ్మయి బాధ కలుగుతుంది. 

దునియా కె దావ పేచ సె రఖేనా నవాసాత్ 
మంజిల తుమాహ్రీ దూర హై లంబా హై రాసాత్ 
భట కా నాదే కోయీ తుమేహ్ ధోకే మే డాల కే. 

పర్పంచంలోని అనవసర వాదాలు, వివాదాల జోలికి పోకు. నీ గమయ్ం ఉతత్మం. దారి కఠినం. బహుదూరం వెళాల్లిస్ ఉంటుంది. 
కాబటిట్ ఎలాంటి దృషిట్ని మళిల్ంచే అంశాలను పటిట్ంచుకోకు. నినున్ మోసం చేసి గమయ్ం దారి మళిల్ంచేవి చాలా ఉంటాయి. మేము ఎంతో 
కషట్పడి తుపాను నుంచి రకిష్ంచి పడవను ఒడుడ్కు చేరాచ్ము. దీనిన్ రకిష్ంచే బాధయ్త నీదేనని అధాయ్పకుడు అంటాడు. 

ఆరాం కి తుం భూల  భులయాయ్మె నభూలో 
సపోన్ంకి హిండోలోమే మగన హోకె న ఝూలో 
అబ వకత్ ఆగయా హై మెరే హసేత్ హువే ఫూలో 
ఉఠో చాలాంగ మార కె ఆవాశ కొ ఛూలో  
తుం గాడ దొ గగన పె తిరంగా ఉఛాల కే  

                                                                                    ... 
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విశార్ంతి పర్లోభంలో పడకూడదు. కలల కౌగిలిలో మునిగి తేలకూడదు. ఇదే సమయం ఎగిరి ఆకాశానిన్ అందుకునేందుకు. 
ఆకాశంలో తిరంగాను పర్తిషిఠ్ంచాలిస్న సమయం. భారతదేశం ఆతమ్విశావ్సంతో, ఆతమ్గౌరవంతో పర్పంచంలో అతుయ్నన్త దేశంగా, 
ఆదరశ్ంగా ఎదగాలని మన పూరీవ్కులు ఆశించారు. మనముందు తరంవారు కలలు కనాన్రు. ఎనోన్ తాయ్గాలు చేశారు. ఎనోన్ బలిదానాలు 
అరిప్ంచారు. పార్ణాలు పణంగా పెటిట్ సరవ్ం తాయ్గం చేసి దేశానిన్ రకిష్ంచి తరువాత తరం చేతులోల్ పెటాట్రు. ఆ తరువాత తరం వారు 
విశవ్మానవులుగా ఎదుగుతారని, సేన్హసౌభార్తృతవ్ భావనలతో పర్పంచానికి శాంతి పర్దాతలుగా, అభివృదిద్ కారకులుగా నిలుసాత్రని 
ఆశించారు. కానీ ఇలా మనం విచిచ్నన్కరమైన సంకుచితమైన ఆలోచనలు చేసూత్, ఒకరికొకరు దేవ్షించుకుంటూ, వయ్రధ్మైన అవసరమైన 
వయ్వహారాలలో శకిత్ని వృధా చేసూత్ రోజురోజుకీ పర్పంచ వీధులోల్ హాసయ్ం పాలవుతునాన్ము. బికారీలాల్ నిలుసుత్నాన్ము. మన పూరీవ్కుల 
ఆశలను అడియాసలుగా మిగులుసూత్ గతం నుంచి ఏమీ నేరుచ్కోనివాడు అవే తపుప్లను చేసాత్డని నిరూపిసూత్ అంధయుగంలోని 
అంధకారంలోకి పరుగులిడుతునాన్ము. 

‘హోగే యహీ ఝుమేలే’ అని షకీల అనన్టుట్, అవే గొడవలు, అవే తలనొపుప్లు, అవే సంకుచితాలు, అవే దేవ్షాలతో 
కొటుట్మిటాట్డుతునాన్ము. 

(మరినిన్ పాటలు వచేచ్ నెలలో)
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