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గగన ఝన ఝనా రహా పవన సన  సనా రహా 
లహర లహర పె ఆజ హై తుఫాన 
హొ నయాయ్ వాలె హొ సావధాన 

సినిమా పేరు 'నాసిత్క'.  కానీ సినిమా అంతా భగవంతుడిని కీరిత్ంచే పాటలే.  పలు అతయ్దుభ్తమైన భకిత్, భజన 
పాటలోల్ అతుయ్తత్మమైనది ఈ పాట. కవి పర్దీప రాసిన ఈ పాటకు సంగీత దరశ్కతవ్ం వహించింది సి.రామచందర్. హిందీ 
సినీ సంగీత పర్పంచంలో సి.రామచందర్ వంటి సంగీత దరశ్కుడు మరొకరు లేరనటం ఉనన్మాటనే మరోసారి 
అనన్టుట్ంటుంది. ఒక సినిమాలో ఎనిన్ పాటలుంటే అనిన్ పాటలనూ సూపర హిట లుగా మలచటమే కాదు నాణయ్త 
విషయంలో ఎలాంటి సందేహాలు లేకుండా పండితులు, పామరులు మైమరచి ఉరూర్తలూగే రీతిలో రూపొందించటం సి. 
రామచందర్ పర్తేయ్కత. ఆయన అదరగొటేట్ ఆరెక్సాట్ర్ను వాడడు. సందరాభ్నుసారం తగిననిన్ వాయిదాయ్లనే అతయ్ంత 
సృజనాతమ్కంగా వాడతాడు. ఇక పాటకు తగగ్ సవ్రాలున్ ఎనున్కోవటం, ఆ సవ్రాల సవ్భావాలను సంపూరణ్ంగా ఆకళింపు 
చేసుకుని బాణీని రూపొందించి భావాలు పలికించి పాట పర్భావానిన్ పెంచటంలో సి.రామచందర్ తరువాతనే ఎవరయినా. 
ఇక లతా మంగేషక్ర సవ్రానిన్ సి.రామచందర్ ఒక శిలిప్ తను మెచిచ్న పేర్యసి శిలాప్నిన్ ఎంత జాగర్తత్గా, శర్దద్గా పేర్మతో 
రూపొందిసాత్డో అంత అపురూపంగా తన పాటలలో తీరిచ్దిదాద్డు. సి.రామచందర్ పాటలలో వాడినటుట్గా లత సవ్రానిన్ 
మళీల్ శంకర జై కిషన లే వాడారనవచుచ్. 

సి.రామచందర్ పాటలలో పదాల భావాలకు అంత పార్ధానాయ్నిన్వవ్డు అనన్ ఆరోపణ ఉంది. పాటలో పదాలకు 
పార్ధానాయ్నిన్వవ్డు అనేకనాన్ ఆయనకు పదాలు తన భాణీలో ఒదిగి బాణీ పర్భావానిన్ ఇనుమడిసేత్ చాలు, గొపప్ కవితవ్ం  
కాకునాన్ పటిట్ంచుకోడు. అందుకే 'ఇనమినడిక డేడాయ డమనిక' లాంటి పదాలతో పాటలను రూపొందించి హిట 
చేశాడు. ఆ కాలంలో సంగీత దరశ్కులు అనేకులు గేయ రచన కవితలాగా ఉండేందుకు పార్ధానాయ్నిన్చేచ్వారు. 
సి.రామచందర్కు అలాంటి పటిట్ంపు లేవు. పదాలు బాణీలో ఒదిగితే చాలు. శంకర జై కిషన లు కూడా బాణీకి పార్ధానయ్ం 
ఇసాత్రు. అలాగని సి.రామచందర్ పాటలలో అలల్రి చిలల్రి అరధ్ంలేని పదాలు ఉండవు. హిందీ సినీ గీతాలలో అతయ్దుభ్తమైన 
సాహితీ విలువలునన్ పాటల జాబితాలో సి.రామచందర్ రూపొందించిన పాటలు అనేకం ఉంటాయి. 
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'నాసిత్క' సినిమా భారతదేశ సాంఘిక చరితర్లో ఒక కీలకమైన దశలో వచిచ్ంది. దేశ విభజన జరిగింది. గాయం 

మానలేదు. విదేవ్షాలు చలాల్రలేదు. కానీ ఒక పదద్తి పర్కారం దేశ విభజన తాలూకు గాయాలను విసమ్ృతిలోకి నెటిట్ 
సమాజం ముందుకు సాగేటుట్ చేయాలని పర్యతాన్లు జరుగుతునాన్యి. దాంతో దేశ విభజనకు సంబంధించి సినిమాలలో 
పర్సాత్వనలు లేని పరిసిథ్తి వచిచ్ంది. సాహితయ్ంకూడా కరర్ విరగకుండా పాము చావకుండా సామరసయ్ధోరణిని పర్దరిశ్సూత్ 
చేదు నిజాలను చాపకిర్ందకు నెటేట్సూత్ వచిచ్ంది. ఇలాంటి పరిసిథ్తిలో దేశ విభజన అనన్ది కేందర్బిందువుగా రూపొందిన 
సినిమా 'నాసిత్క '. 

దేశ విభజన సమయంలో తన వారు దారుణంగా హతయ్కు గురవటం చూసాత్డు హీరో. పార్ణాలు 
దకిక్ంచుకునన్వారు దారుణంగా మోసపోవటం తెలుసుకుంటాడు. భగవంతుడిపై దేవ్షం పెంచుకుంటాడు. దేవుడిని 
నమమ్ని నాసిత్కుడు అవుతాడు. తమని మోసం చేసి అనాయ్యం చేసిన వారిపై పర్తీకారం తీరుచ్కునేందుకు పేర్మను పావులా 
వాడతాడు. కానీ ఆమె భకిత్కి, అమాయకతావ్నికి, విశావ్సానికి తలవంచి చివరిలో ఆసిత్కుడు అవుతాడు. 

 ఈ సినిమాలో 'జైజై రామ రఘురాయీ,  కాన హా  బజాయే బాసురీ' వంటి పరమాదుభ్తమైన పాటలునాన్యి. 
'దేఖ తెరే సంసార కి హాలత కాయ్ హోగయి భగవాన' పాట 'నాసిత్క' సినిమాలోని ఇతర పాటలను డామినేట చేసుత్ంది. ఈ 
పాట ఎంతగా 'హిట' అయిందంటే సాహిర లూధియానీవ్ 'రైలేవ్ పాల్ట ఫారం' సినిమాలో ఈ పాటకు పారడీ పాట 
రాశాడు. 

దేఖ తెరే భగవాన కి హాలత కాయ్హోగయీ ఇనాస్న 
కిత నా బదల గయా భగవాన  

సాహిర లూధియానీవ్ దైవానిన్ నమమ్డు. అందుకే దేశవిభజన సమయంలో పాకిసాత్న వెళిల్నా అకక్డి మతమౌఢయ్ం 
సరిపడక భారత తిరిగి వచేచ్శాడు. 'భగవంతుడా నీ పర్పంచం ఎంతగా మారిపోయిందో చూడు, మనిషి ఎంతగా 
మారిపోయాడో చూడు' అని 'నాసిత్క 'లో కవి పర్దీప రాసేత్, సాహిర 'నీ భగవంతుడి పరిసిథ్తి ఎమయిందో చూడు, ఓ 
మనిషీ, భగవంతుడు ఎంతగా మారిపోయాడో' అని వయ్ంగయ్ంగా పారడీ చేశాడు సాహిర. భగవంతుడు పేదవారిని 
పటిట్ంచుకోడు, గుళుల్ కటిట్ంచి, పూజలు చేసే ధనవంతుడినే పటిట్ంచుకుంటాడు అంటూ హేళన చేసాత్డు సాహిర. 

భూఖోంకి ఘర మే ఫేరానడాలే 
సేఠోంక హో మెహమాన 
కిత నా బదల గయా భగవాన 
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'అందాల రాముడు' సినిమాకు పేర్రణలా అనిపించే 'రైలేవ్ పాల్ట ఫారం' సినిమా అపప్టి సామాజిక పరిసిథ్తులపై 

వయ్ంగయ్ బాణం. చదువుకునన్వాడు ఎందుకూ పనికిరాడని, పేదవాడిని దోచుకోవటమే ధనవంతుడి పని అని, దానిన్ 'భకిత్' 
ముసుగులో దాసాత్డని చకక్గా చూపిసుత్ందీ సినిమా. ఈ సినిమాలో సాహిర ఒక చకక్ని భజన గీతం రాశాడు. భజన ఓ 
వైపు, దూరంగా ధనవంతులు, పాశాచ్తయ్ పాటలు పాడుతూ చేసె నృతయ్ం ఓవైపు సాగుతూ భకిత్కీ, దురాశకూ నడుమ 
సంఘరష్ణను చకక్గా పర్దరిశ్సుత్ందీ దృశయ్ం. 

'గగన   ఝన   ఝనారహో' పాటకోసం సృజించిన సనిన్వేశం చాలా గొపప్ది. నాయిక నదికి ఈ వైపున 
ఉంటుంది. ఆ వైపున గాయపడిన హీరో ఒంటరిగా ఉంటాడు. చినన్ దొపప్లో నాయిక ఆ వైపుకు వెళాల్లనుకుంటుంది. నది 
వరదలో ఉంటుంది. ఆకాశంలో మేఘాలు దటట్ంగా అలుముకుంటాయి. ఉరుములు, మెరుపులకు తోడుగా గాలి 
భీభతస్ంగా వీసూత్ంటుంది. నాయిక ఒకక్ సెకను ఆలోచిసుత్ంది. కానీ అంతలోనే నిశచ్యించుకుంటుంది. దొపప్ను 
నీళల్లోల్కి తోసి పరవళుల్ తొకుక్తూ పర్ళయ కాల పర్వాహంలా ఉనన్ నదిలో పిర్యుడిని కలిసేందుకు పర్యాణమవుతుంది. 

పాట ఆరంభంకనాన్ ముందే గాలి వీసుత్నన్ శబాద్లు, మేఘాలు దటట్ంగా అలముకోవటం కనిపిసుత్ంది. నాయిక 
నీటిలో దిగుతుంది. ఆమె భకుత్రాలు. దైవంపై విశావ్సం కలది. దైవం పై విశావ్సం ఉండటం అంటే వయ్కిత్కి ఆతమ్విశావ్సం 
ఉండటం. దైవంపై విశావ్సం  దౌరభ్లయ్ం కాదు. దౌరబ్లయ్ం నుండి కలిగే భకిత్ విశావ్సం కాదు. ఆతమ్విశావ్సం ఆధారంగా 
కలిగే విశావ్సం అసలు భకిత్. అందుకే ఆమె దైవంపై భారం ఉంచి నీటిలో దిగుతుంది. 

'భకిత్'లో ఇది పర్ధానమైన అంశం. కారయ్ం చేయాలిస్ంది తాను. కానీ కరత్ృతవ్ం, ఫలితం సరవ్ం భగవంతుడికే 
వదిలేయాలి. చేసుత్నన్ పనిపై వాయ్మోహం కానీ, ఫలితంపై ఉదివ్గన్త కానీ ఉండకూడదు. సరవ్ం భగవంతుడే 
చూసుకుంటాడు. తన పని కరత్వయ్ం నిరవ్హించటం వరకే అనన్ విశావ్సం ఉండాలి. సావ్మి వివేకానంద తన పలు 
ఉపనాయ్సాలలో ఈ అంశాలేన్ నొకిక్ చెపాత్రు.  

‘భగవంతుడి మీద భారం వేసి ముందుకు సాగండి. భగవంతుడే దారి చూపిసాత్డు ' అని. ఆయన జీవితంలో 
దానేన్ ఆచరించి చూపారు కూడా. 'నాసిత్క' సినిమాలో నాయిక కూడా అదే చేసుత్ంది. తుఫానులాంటి గాలి వీసోత్ంది. నది 
పర్ళయంలోలా పరవళుల్ తొకుక్తోంది. వరష్ం ముంచెతుత్తోంది. కానీ భగవంతుడిపై భారం వేసి ముందుకు సాగింది. 
అపుప్డు దూరంగా కొండపై నుంచి ఒక శాంతమైన సవ్రం పాట అందుకుంటుంది. అసప్షట్ ఆకృతి దివయ్ తేజసుస్ 
పరీవృతమై  ఉంటుంది. ఆ సవ్రం చెపేప్ది, 'నావికుడా జాగర్తత్' అని. ఇకక్డే పాటలు పాడే సవ్రాలను ఎనున్కోవటంలో 
సంగీత దరశ్కుడి పర్తిభ సప్షట్మయేయ్ది. ఈ పాటలో ఆ శాంత గంభీర సవ్రం హేమంత కుమార తపప్ మరెవరదయినా 
పాట అభాసుపాలయేయ్ది. పాట పర్భావం తగిగ్పోయేది. హేమంత కుమార సవ్రంలో ఒక పవితర్త ఉంటుంది. మాధురయ్ం 
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సంగతి చెపప్నకక్రలేదు. మతుత్ ఉంటుంది. ఈ మతుత్ మాధురయ్ం వలల్ కలిగే  తనమ్యతవ్ం ఆ సవ్రంలోని సవ్చచ్త, పవితర్ 
భావనల వలల్ కలుగుతుంది. అందుకే లతా మంగేషక్ర ‘హేమంత కుమార పాడుతూంటే, ఒక భకుత్డు మైమరచి 
మందిరం పార్గణంలో భజనగీతం పాడుతునన్టుట్ంటుంది’ అంది. అది నిజమే. ఓ వైపు తుపాను తాకిడికి సరవ్ పర్కృతి 
అలల్లాల్డుతూంటే 'గగన ఝన  ఝనారహో' అంటునన్ హేమమంత కుమార సవ్రం వినగానే ఒక రకమైన పర్శాంతత 
మనసుస్ను చుటుట్ముటుట్తుంది. నావికుడికి జాగర్తత్ చెపప్టంలో ఆందోళన లేదు. ఉదివ్గన్త లేదు. గమనిసేత్, మనిషికి 
ఆందోళన కానీ ఉదివ్గన్త, భయాలు కానీ అజాఞ్నం లోంచి కలుగుతాయి. అనీన్ తెలిసిన వాడికి లేదా దేనిపై కోరిక లేని 
వాడికి ఎలాంటి భయాలుండవు. నావికుడికి జాగర్తత్ చెపుత్నన్ అతనికి సరవ్ం తెలుసు. దేనిపై కోరికలేదు. వాంఛ లేదు. 
పైగా, ఆమెకు భగవంతుడిపై విశావ్సం ఉందనీ తెలుసు. ఆమెకు జాగర్తత్ చెపప్టంలో ఆ విశావ్సానిన్ మరింత తీవర్ం 
చేయమని సూచించటమే తపప్ బెదిరింపులేదు. ఈ భావానిన్ హేమంత కుమార సవ్రం మాతర్మే కలిగించగలదు. పేర్మ 
పూరవ్కమైన హెచచ్రిక, సూచనలా ధవ్నింపచేసాత్డు హేమంత కుమార. అతని సవ్రం ఎంత శాంతంగా ఉంటుందో, 
వెంటనే పలికే లత సవ్రంలో అంత ఆవేదన, ఆరిత్, అభయ్రథ్నలుంటాయి. 

హే బర్హామ్, హే విషూణ్, హే శంకర సరవ్ శకిత్మాన 
రక్ష కరొ, రక్ష కరో, హే దయా నిధాన 
మే పత రాఖో భగవాన. 

ఆమె భకుత్రాలు. నితయ్ం భగవంతుడిని సమ్రించి, విశవ్సించే ఆమె కషట్కాలంలో భగవంతుడిని సమ్రించటంలో  
ఆశచ్రయ్ంలేదు. ఇకక్డ గమనించాలిస్ందేమిటంటే ఆమె తన కషాట్నిన్ తొలగించమని భగవంతుడిని వేడుకోవటంలేదు. 
అభయ్రిధ్ంచటంలేదు. ఆమె తన Integriity సమగర్తను కాపాడమని భగవంతుడిని పార్రిధ్సోత్ంది. సినిమాలో నాయకుడు 
దుషుట్డు. పర్తీకారేచచ్తో పశువుకనాన్ హీనంగా పర్వరిత్సాత్డు. తన పర్తీకారం తీరుచ్కోవటం కోసం నాయికను 
వాడుకుంటాడు. కానీ ఆమె అతడిని పేర్మిసుత్ంది అతడికి భగవంతుడి మీద విశావ్సం లేదని తెలుసు. అయినా ఆమె పేర్మ 
అచంచలం. నాసిత్కులు దేవ్ష భావన పర్దరిశ్సాత్రు. ఆసిత్కులు పేర్మ వెలుగులు వెదజలుల్తారు. తమపై తమకే విశావ్సంలేని 
వారు భగవంతుడిని విశవ్సించలేరు. విశవ్సించలేని వారికి పర్పంచమంతా అనుమానమే. అసహనమే. విశవ్సించే వారిని 
చూసేత్ భరించలేరు. ఇది ఆమెకు తెలుసు. అతని మీద పేర్మలో తనని తాను మరచిపోకుండా తన వయ్కిత్తావ్నికి తన 
సమగర్తకు భంగం రాకుండా చూడమని వేడుకుంటోంది. తుపాను నుంచి తపిప్ంచమనటంలేదు. ఒడుడ్కు చేరచ్మనటం 
లేదు. తనను రకిష్ంచమనటంలేదు. తన వయ్కిత్తావ్నిన్ రకిష్ంచమంటోంది. ఇది అసలు ఆసిత్కత. ఇది సంపూరణ్ విశావ్సం. 
జరిగేది జరగక మానదు. ఆ విషయంలో ఆందోళన లేదు. కానీ ఈ తుఫానులో తనని తాను కోలోప్కూడదు. అదీ ఆమె 
కోరిక. 
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హిమమ్త న హార, పర్భు కోపుకార 
వోహి తేరా నయాయ్ లగాదేగా పార 
తనిక హి తిల మిలానన 
జరాభి దిల హిలానా న 
హజార హాథ వాలా హై భగవాన 
హో నయాయ్ వాలో హో సావధాన. 

ధైరయ్ం కోలోప్వదుద్. పర్భువును సమ్రించు. అతడే నీ నౌకను ఒడుడ్కు చేరుసాత్డు. కొంచెం కూడా అధైరయ్ం వదుద్. 
కాసత్కూడా కంగారు పడవదుద్. హృదయంలో శంకవదుద్. వెయియ్ చేతుల వాడు భగవంతుడు. ఓ నావికుడా జాగర్తత్. 

ఎలాంటి ఉదివ్గన్త లేకుండా, ఆందోళన లేకుండా శాంతంగా ధైరయ్ం చెపుత్నన్ హేమంత కుమార సవ్రం 
వింటూంటేనే ఎంతో శాంతి కలుగుతుంది. నేపథయ్ సంగీతం కూడా అపప్టి వరకూ ఉనన్ ఉదివ్గన్తను, తీవర్తను, వేగానిన్ 
తగిగ్ంచుకుని శాంతం అవుతుంది. ఇకక్డ అతడు ఆమెను ఒడుడ్కు చేరచ్గలవాడు భగవంతుడే, భగవంతుడిపై విశావ్సానిన్ 
కోలోప్వదుద్ అంటునాన్డు. కానీ నాయిక తనను ఒడుడ్ను చేరచ్మనటంలేదు. 

హే గోవింద, హే ముకుంద 
సంకట మే ఆజ మేరి పార్ణ  
రక్ష కరో రక్ష కరొ హే దయా నిధాన 
మేరి పత రాఖో భగవాన. 

సంకటంలో ఉందట ఆమె పార్ణం. ఆమె పార్ణం నది మధయ్లో తుపానులో చికుక్కుని లేదు. ఆమె పార్ణం ఒడుడ్న 
దేవ్షం తుఫానులో చికుక్కుని ఉంది. దేవ్ష భావనల విషపు తుపాను గాలులనుంచి తన పార్ణంలాంటి పిర్యుడిని 
రకిష్ంచమంటోంది. తన వయ్కిత్తావ్నిన్ కాపాడమంటోంది ఇది అసలైన భకిత్. తనకోసం ఏమీ కోరడు అసలైన భకుత్డు. 
'అందరి గురించి అడుగుతునాన్వు. నీ గురించి ఏదైనా కోరుకో' అని భగవంతుడు అంటే 'నీ చరణ కమలాలపై నుంచి నా 
దృషిట్ కదలకుండా వరమియయ్మ'ని కోరాడట భకుత్డు. అలాంటి భకిత్ నాయికది. అసలైన ఆసిత్కులు ఇలా ఉంటారు. 
నాసిత్కుల దేవ్షానిన్ పేర్మతో గెలుసాత్రు. అందుకే 'నాసిత్క' సినిమాలో చివరికి హీరో ఆసిత్కుడవుతాడు. 

దునియా భర కే నాసిత్క కిత నే నమక హరాం 
ఆప నా దోష న దేఖేతే పర్భూ కోకరే బద నాం. 
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'నాసిత్క'లోని పాట ఇది. ఈ పర్పంచం నిండా ఉనన్ నాసిథ్కులంతా దోర్హులు. సీవ్య దోషాలు పటిట్ంచుకోరు. 
వాటిని చూడరు. పర్భుల పై దోషం నెటిట్ అతని పేరు చెడపాలని చూసాత్రు. 

జోర లగాలే అరే జమానా కిత నా జోర లగాయేగా 
ఇస జగ మే భగవాన  క ఝండా కభీన ఝుక నే పాయేగా 

పర్పంచం ఎంత ఒతిత్డి చేసినా, అణచి వేతకు ఎంతగా పర్యతిన్ంచినా ఏం చేసినా ఈ పర్పంచంలో భగవంతుడి 
జండా ఎగురుతూనే ఉంటుంది. నాసిత్క సినిమా చివరలో హీరో నాసిత్కతవ్ం దేవ్షం అనీ, పొరపాటు అనీ గర్హించి 
భగవంతుడి పాదాలపై పడి పాడేపాట ఇది. ఈ పర్పంచంలో దేవ్షంతో ఏమీ సాధించలేము. అలా దేవ్షంతో ఏదైనా 
సాధించినా అది హింసాతమ్కమూ, దుషప్లితమే అవుతుంది.  

విశవ్ంలో ఏం సాధించాలనన్ పేర్మతోనే సాధయ్ం. పేర్మ అంటే భగవంతుడు. ఎందుకంటే, భగవంతుడు 
పర్పంచంపై కరుణ వృషిట్ కురిపిసాత్డు. ఏదీ ఆశించకుండా సరవ్ం పర్పంచానికి అరిప్సాత్డు. 

పర్భు క నిందా కరేన్ వాలా ధరీత్ మే ధావ్నస్ జాయేగా 
 ఇస జగ మే పర్బూ క ఝండా కబీన ఝుకనే పాయేగా. 

నాసిత్కతవ్ం అంటే తమని తాము ఒక పీఠంపై ఊహించుకుని దైవానిన్ విశవ్సించే వారంతా మూరుఖ్లు, అజాఞ్నులు, 
వారిని ఉదద్రించి జాఞ్న పర్సాదం చేయటం కోసమే తాము జనిమ్ంచినటుట్ పర్వరిత్ంచటం అలవాటయిపోయింది. 
ఎదుటివాడిని మూరుఖ్డు అనుకునేవాడే అసలైన మూరుఖ్డని, ఎదుటివాడిని అజాఞ్ని అనుకునేవాడిని మించిన అజాఞ్ని 
మరొకరు లేరని తెలియనంత విజాఞ్నవంతులు నాసిత్కులు. ఎదుటి వారిని దూషించటం, భగవంతుడిని నిందించటమే 
వీరిపని. కానీ ఈ పర్పంచంలో దేవ్షం ఎలల్కాలం చెలల్దు. అందుకే పర్భువును నిందించేవారు ధవ్ంసం 
అయిపోతారంటునాన్డు కవి పర్దీప. 

'నాసిత్క' సినిమాకు దరశ్కతవ్ం వహించింది. తరువాత కాలంలో హాసయ్ వయ్ంగయ్ నటనకు పేరు పొందిన ఇ ఎస 
జోహర. 'నాసిత్క ' సినిమా పాటలు, ముఖయ్ంగా 'గగన ఝునా రహా' పాట ఎంతగా పర్భావం చూపిందంటే, ఈ పాటను 
యోగాకూ, ధాయ్నానికి పర్తీకగా, ఒక సాధనంగా భావిసాత్రు. శాంతంగా పాడే హేమంత కుమార ను ధాయ్నంలో ఒక 
సాథ్యికి చేరిన గురువుగా, ఆందోళన చెందుతూ, కూడా తన అసిత్తావ్నిన్ కోలోప్కూడదని తపిసుత్నన్ లత సవ్రానిన్ 
ధాయ్నంలో ఒక సాథ్యికి చేరలని తపించే జీవికి పర్తీకగా తీసుకుని పలు విశేల్షణలు జరిగాయి. యోగాలో, ధాయ్నంలో 
శిషుయ్డి దృషిట్ కేందీర్కృతమయేయ్ందుకు ఈ పాటను ఒక సాధనంగా వాడతారు. 
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ధాయ్నం, భకిత్, కీరత్న, పూజ, ఆరాధన వంటివి వేరేవ్రుగా కనిపించినా అనిన్టి పరమారధ్ం సూథ్ల, సూక్ష శరీరాలను 
నియంతిర్ంచటం మాతర్మే. ధాయ్నం ఆరంభించిన కొతత్లోల్ పర్తి చినన్ విషయం ధాయ్న భంగం కలుగచేసుత్ంది. మనసు 
ధాయ్నంపై నిలవదు. చినన్ సమసయ్ కూడా తుఫానులా కనిపిసుత్ంది. దానిలో చికుక్కుని ఉకిక్రి బికిక్రి అవుతాం. అది ఈ 
'గగన ఝన ఝనా రహా' పాటలో నాయికలాంటి పరిసిథ్తి పాటలో, నాయిక నది ఒకవైపు నుంచి మరో వైపుకు వెళాల్లని 
పర్యతిన్సోత్ంది. నది పొంగుతోందని గర్హించింది. కానీ తన పేర్మికుడిని కలవాలనన్ కోరిక ఎంత తీవర్ంగా ఉందంటే, 
వరదలో నదిని దాటితే పార్ణాలు పోయే పర్మాదం ఉందనన్ భయానిన్ అధిగమించేటంతగా. ఆమె నీటి మధయ్లోకి 
వెళేల్సరికి తుఫాను తీవర్ం అయింది. ఆమె చుకాక్ని పోయింది. నీరు ఎటు తీసుకు వెళేత్ అటు కొటుట్కు పోతుంది. పడవ 
దిశను నియంతిర్ంచే శకిత్ లేదామెకు. పాటలో 'గగన' సూక్షమ్ ఆకాశం. గాలి, ఇతర శబాద్లు మనిషిని ధాయ్నం నుంచి 
తపిప్ంచే విషయాలు. అయితే నాయికకు విశావ్సం ఉంది. భగవంతుడికి తనను తాను సంపూరణ్ంగా అరిప్ంచుకుని, 
అనిన్టికీ అతడిపై భారం వేసి కరత్వాయ్నిన్ నిరవ్హించే ఆతమ్ విశావ్సం ఆమెది. దాంతో సూక్షమ్ అంశాలు అనేకం ఆమెకు 
సహాయపడతాయి. అందుకే చుటూట్ చెలరేగుతునన్ తుఫానును పటిట్ంచుకోకుండా ఆమె భగవంతుడిని ధాయ్నిసూత్ తన 
గమయ్ం చేరాలని పర్యతిన్సూత్ంటుంది. విశావ్సం, ధాయ్నం, మనిషికి ఈ గుండె నిబబ్రానిన్సుత్ంది. నాయిక తుపానుకు 
లొంగదు. దృషిట్ గమయ్ం వైపే పెడుతుంది. దాంతో తుపాను అదృశయ్ం అవుతుంది. లకాష్య్నిన్ సాధించాలని అనుకునన్పుడు 
పర్తిబంధకాలను పటిట్ంచుకోకూడదు. ముందుకు సాగుతూంటే అవే అదృశయ్మైపోతాయి. నాయిక ఎటిట్ పరిసిథ్తులలో తన 
ధైరాయ్నిన్ సడలనివవ్దు. విశావ్సానిన్ వదలదు. భగవంతుడిపై నుంచి తన దృషిట్ మరలకుండా కాపాడమని పార్రిధ్సోత్ంది. 
ధాయ్నం చేసేవారికి నాయికకు ఉనన్టువంటి దీక్ష, తపన, పటుట్దల, విశావ్సాలుంటే ధాయ్నం కుదురుతుంది. 

సినిమా పాటలను కొందరు తేలికగా కొటేట్సాత్రు. కానీ కళాకారులు ఎంతో శర్మపడి, తపన పడి సమాజానికి మారగ్ 
దరశ్కతవ్ం చేసే కళను జనరంజకంగా సృజిసాత్రు. ఎవవ్రికీ అరధ్ం కానటువంటి కళను సృజించి, 'మీకెవరికీ నాకునన్ంత 
తెలివి లేదు' అనే నాసిత్కులలా తనని తాను గొపప్గా భావించుకుంటే లాభంలేదు. 'కళ' అందరినీ చేరాలి. సూఫ్రిత్నివావ్లి. 
మారగ్దరశ్నం చేయాలి. ఆలోచనలు కలిప్ంచాలి. అలాంటి కళను ఆనాటి కళాకారులు ఎంతో శర్దద్తో రూపొందించారు. 
భగవంతుడి భకిత్ని బోధిసూత్నే మూఢ నమమ్కాలను, అంధ విశావ్సాలను ఖండించారు. భగవంతుడి పేరు చెపిప్ 
అమాయకులను దోచుకుని పబబ్ం గడుపుకునే వారి అసలు రూపానిన్ ఎతిత్ చూపించారు. వారి మాయలో పడవదద్ని 
హెచచ్రించారు. 'దేఖ తెరే భగవాన కి హాలత’  పాటలో సాహిర ఈ విషయానిన్ వయ్ంగయ్ంగా పర్దరిశ్ంచాడు. 

ధన వాలే హై బడే మచచ్న దాన 
సోనేకే బన వాయే మందర 
భగవాన రహతే ఇన కే అందర 
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ఖరీ ఖరీ కహతాహై కలందర 
బన బైఠాహై ఇస దునియామే 
ధరం సె ధన బలావ్న 
కిత నా బదల గయా భగవాన. 

'మచచ్న దాన ' అంటే మూరుఖ్డు, దుషుట్డు. ధనవంతులు పెదద్ దుషుట్లు. బంగారు మందిరం తయారు చేసాత్రు. 
భగవంతుడు ఆ మందిరంలో ఉంటాడు. 'కలందర' అనన్ పదానిన్ సాధారణంగా సూఫీ తతవ్వేతత్లను సూచించేందుకు 
వాడతారు. 'షేక షరాఫుదీద్న బు ఆలీ కలందర పానిపటి’ నుంచి ఈ కలందర అనన్ పదం అమలులోకి వచిచ్ంది. 
మొఘల ల కాలం నాటి వాడీయన. 'కలందర' అంటే దివయ్దృషిట్ కలవాడు భవిషయ్త దరశ్నం చేసేవాడు అనన్ అరధ్ం 
వసుత్ంది. ఇకక్డ మందిరంలో ఉండే పూజారిగా అరధ్ం చేసుకోవాలిస్ ఉంటుంది. వీరు గొపప్నీతి వాకాయ్లు చెపాత్రు. 
ధరమ్పనాన్లు చెపాత్రు. అటు మందిరంలోని  భగవంతుడు, ఇటు పూజారి కలసి ధనవంతుడికి డబుబ్ సంపాదించి 
పెడతారు. అందుకే  పేద పర్జలను వదిలి బంగారు మందిరంలో తిషట్వేసిన భగవంతుడు ఎంతగా మారిపోయాడో 
చూడమంటునాన్డు సాహిర. గమనిసేత్, సాహిర భగవంతుడిని దూషించటంలేదు. భకిత్ని విమరిశ్ంచటంలేదు. 
భగవంతుడిని బంగారు మందిరంలో బంధించి పర్జలను మాయచేసూత్ ధనవంతులకు కొముమ్కాసుత్నన్ పూజారులను, 
ధనవంతులను విమరిశ్సుత్త్నాన్డు. పేద పర్జల ఇళల్వైపు చూడడు.  ధనవంతుల అతిధి అయిపోయాడు, ఎంతగా 
మారిపోయాడు భగవంతుడు అంటునాన్డు సాహిర. 

ఇలా అనిన్ రకాల దృకోక్ణాలను సినిమాలో పర్దరిశ్ంచారు మన కళాకారులు. ఆసిత్కతను పొగిడారు. ఆసిత్కతలోని 
మౌఢాయ్నిన్ విమరిశ్ంచారు. 

రాం కె భకత్ రహీం కె బందే 
రచతే ఆజ ఫరేబ కె ధంధే. 

రాముడి భకుత్డు, రహీం అనుయాయి, కుటర్లు పనున్తునాన్రు అంటాడు కవి పర్దీప 'దేఖ తెరే సనాస్ర కి హాలత' 
పాటలో 

జోహం ఆపస మే న ఝగడ తే 
బనే హువే కూయ్న ఖేవ బిగడ తే 
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మనలో మనం కొటుట్కోకపోయి ఉంటే, గెలిచే ఆట ఓడిపోయే వారం కాదు కదా!' అంటాడు. మనలో ఐకమతయ్ం 
లేకపోవటం వలల్ సావ్తంతర్య్ం వచిచ్నా ఆరని రావణ కాషట్ంలా దేవ విభజన సంభవమయింది. సావ్తంతర్య్ం వచిచ్నా 
ఆనందం లేకుండా పోయింది అంటాడు. 

హం అప స మే లడ బైఠేతో దేశ కొ  కౌన సంభాలేగా 
కోయీ బాహర వాలా అప నే ఘర సే హమే నికా లేగా 
దీవానో హోష కరో. 

'దేశ పేర్మీ' సినిమాలో ఆనంద బకీష్ రాసిన పాట ఇది. మనలో మనం కొటుట్కుంటూ ఉంటే దేశానిన్ ఎవరు 
రకిష్సాత్రు? బయట వాడెవడో వచిచ్ మన ఇంటోల్ంచి మనలిన్ బయటకు తరుముతాడు. పిచిచ్వాళల్లారా తెలివి తెచుచ్కోండి. 

అయినా తెలివి రావటంలేదు. మతమౌఢయ్ం ఎంత విచిచ్నన్కరమో, అహంకారం, నాసిత్క మౌఢయ్ం కూడా 
మతంకనాన్ విచిచ్నన్కరం. 'హే బర్హామ్, హే విషూణ్,  హే శంకర,...రక్షకరో ...రక్షకరో' అని పాడుకోవటం తపప్ ఏమీ 
చేయలేము. 

(  ఇ    '  ' ) 
 

    
Post your comments 

https://koumudi.net/comments/january_2018/jan18_MusicalMusings_comments.htm

