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రోషన తుమీహ్సె దునియా 
రౌనక తుమీహ్ జహాన కి 
ఫూలోమె పల నె వాలీ, రాణీ హో తుమ జహాన కీ 
సలామత రహో! సలామత రహో! 

ఇందీవర రచించిన ఈ పేర్యసి వరణ్న గీతంతో ఓ నలభై ఏళల్పాటు హిందీ చలన చితర్ సంగీత పర్పంచానిన్ అపర్తిహితంగా ఏలిన 
లకీష్కాంత పాయ్రేలాల సంగీత దరశ్క జోడీ హిందీ సినీ పర్పంచంలోకి అడుగుపెటిట్ంది. 'పారసమ్ణి' సినిమా చూసినవారు, చూసి మెచిచ్న వారు 
చాలా తకుక్వ. కానీ 'పారసమ్ణి' సినిమా పేరు తెలియకునాన్ ఈ సినిమా పాటలను పాడుకునే వారు ఎంతో మంది 'ఉయ మా ఉయ మా 
యెకాయ్హోగయా', ‘హసత్హువా నూరానీ చెహరా,' 'వోజబ యాద ఆయే', 'గలిగలి యె బాత చలీ తో లోగా కాయ్కహేంగే' ఇలా సినిమాలోని 
పర్తిపాట సూపర హిటేట్. ఈ సినిమా నాయిక మన తెలుగు సినిమాలోల్ చెలెల్లుగా, సహాయనటిగా పేరు పొందిన నాయక గీతాంజలి. 

పేర్యసి వరణ్న పాటల గురించి చరిచ్ంచే కనాన్ ముందు ఒక విషయం పర్సాత్వించుకోవాలిస్ ఉంటుంది. లకిష్కాంత పాయ్రేలాల  జంట 
సినీ సంగీత పర్పంచంలో అడుగు పెటిట్నపుప్డు శంకర జైకిషన సంగీత పర్పంచానిన్ మకుటంలేని మహారాజులాల్ ఏలుతునాన్రు. మరోవైపు 
నౌషాద తన అగర్సాథ్నానిన్ పదిలం చేసుకుని మరెవరినీ దగగ్ర రానీయటంలేదు. ఎస.డి.బరమ్న తన మధురమైన సంగీతంతో తన పర్తేయ్క 
సామార్జాయ్నిన్ నిరిమ్ంచుకుని సుసిథ్రంగా ఉనాన్డు. ఇదే సమయానికి యువ సంగీత దరశ్కులు రంగపర్వేశం చేసి తమ ముదర్ వేయాలని, ఈ 
పర్పంచంలో తమ కంటూ ఓ గురిత్ంపు సంపాదించాలని పర్యతిన్సుత్నాన్రు. ఇకాబ్ల ఖురేషీ, కళాయ్ణ జీ ఆనంద జీ, ఆర డి బరమ్న, సి. అరుజ్న 
వంటి వారు రంగ పర్వేశం చేసి గురిత్ంపు కోసం తహ తహలాడుతునాన్రు.  మరోవైపు ఎస.ఎన తిర్పాఠి, చితర్గుపత్, సి.రామచందర్ వంటి సంగీత 
దరశ్కులు సిథ్రంగా ఎపప్టినుంచో తమ పర్తేయ్కతను నిలుపుకుంటూ వసుత్నాన్రు. ఇలాంటి పరిసిథ్తులలో రంగపర్వేశం చేసిన లకీష్కాంత 
పాయ్రేలాల   మొదటి చితర్ంతోటే అతయ్ధుభ్తమైన గురిత్ంపు పొందారు. మిగతా వారినందరినీ వెనకిక్ నెటిట్ అగర్సాథ్నం వైపు పరుగులు పెటాట్రు. 
ఒక దశాబద్ం లో వారు రాజ కపూర సినీ సామార్జయ్ంలో శంకర జైకిషన ను పకక్కు నెటిట్, వారి సాథ్నాలిన్ ఆకర్మిసాత్రని ఎవవ్రూ ఊహించలేదు. 
అలాంటి అనూహయ్ం, అసంభవం అయిన విషయానిన్ నిజం చేసి చూపిన లకీష్ పాయ్రేలు సృజించిన మధురమైన పాట ఇది. 

పర్తి వయ్కిత్కీ తను అనుభవించేదే పర్పంచం. తాను చూసుత్నన్దే నిజం. అందుకే పిర్యుడికి తన పేర్యసే పర్పంచానికి వెలుతురు 
అనిపించటంలో ఆశచ్రయ్ం లేదు. అతిశయోకిత్లేదు. 'నీ వలల్నే పర్పంచానికి వెలుతురు. నీ వలల్నే పర్పంచానికి పర్తిషట్' అని పిర్యుడు 
అనుకోవటం సావ్భావికం. ఆమె ఎంత సునిన్తమైనదంటే, పూలలో పెరిగిందట, ఆమె పూలతోటల రాణి అట. ఆమె సుఖంగా, దీరఘ్కాలం 
భదర్ంగా ఉండమని పిర్యుడు ఆశించటంలో  ఆశచ్రయ్ం లేదు. 
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ఇదే రొమాంటిక భావనను మరింత వయ్కిత్గతం చేసి పర్కటించాడు కవి హసర్త  జైపురి. ఇకక్డ గమనించాలిస్ందేమిటంటే పిర్యుడు 
తన వయ్కిత్గత భావనను సారవ్జనీనం చేసి సమసత్ పర్పంచానికి అనవ్యించి పర్కటించటం. అయితే, మళీల్ ఇతర విషయాలకు వచేచ్సరికి తన 
భావనను వయ్కిత్గతం చేయటం. 

ఫూలోంకి రాణి, బహారోంకి మలిల్కా 
తెర ముసుక్రానా గజబ హోగయా, 
న దిల హోష మేహై,  న హం హోష మే హై 
నజర కా మిలానా గజబ హోగయా. 

'ఆరూజ్' సినిమాలో మహమమ్ద రఫీ అతయ్దుభ్తంగా పాడిన ఈ పాటలో హసర్త జైపురి పిర్యుడితో  'ఫూలోంకి రాణీ' అనిపించాడు - 
బహరోంకి మలిల్క. వసంతాలకు రారాణి. ఆమె నవవ్టమే అదుభ్తం. ఇక పిర్యుడి హృదయం కానీ అతడు కానీ మైమరచి పోవటంలో 
ఆశచ్రయ్ం లేదు. ఆమె కళుల్ అతడి కళల్తో కలిసేత్. 

ఈ రెండు పాటలు చాలా గొపప్గా ఉంటాయి. అణువణువునా శృంగార భావన చిపిప్లుల్తూంటుంది. నాయికను వరిణ్ంచటంలో 
చులకన భావంకానీ, తేలికదనం కానీ కనిపించదు. ముఖయ్ంగా 'రోషన తుమీహ్ సె దునియా' పాట చరణంలో 'దిల చాహె టూట జాయే,  మెరె 
దిల సె యూహి ఖేలో' అనటం, నాయకుడికి ఆమె పటల్ ఉనన్ తీవర్మైన ఆరాధనా భావన కనిపిసుత్ంది. నా హృదయం పగిలిపోయినా 
ఫరవాలేదు, నా హృదయంతో ఆడుకో' అని 'బాల్ంక చెక' ఇచేచ్సుత్నాన్డు నాయకుడు. 'ఉరన ఖటోలా ' సినిమాలో షకీల బదాయుని రాసిన 
పేర్మగీతం సరిగాగ్ ఇదే భావనను ఇంకా విసత్రించి విపులంగా చెపుత్ంది. 

న తూఫాన సే ఖేలో, న సాహిల సే ఖేలో 
మెరే పాస ఆవో, మేరే దిల సె ఖేలో. 

నాయికను అనవసరమైన పర్మాదాల వెంట పడదద్ంటునాన్డు నాయకుడు. తుఫానులతోటీ, నది ఒడుడ్తోటీ ఆటలాడవదద్ంటునాన్డు. 
అది పార్ణానికి పర్మాదం. కాబటిట్ తన దగగ్రకు వచిచ్ తన హృదయంతో ఆడుకోమంటునాన్డు. 

ఇందీవర పాటలో పేర్మ తీవర్త ఎంత ఉందో, షకీల బదాయుని పాటలో పేర్మ తీవర్త అంతే ఉంది. దానికి కాసత్ చమతాక్రం 
తోడయింది. ఇదే హసర్త జైపురి పాటలో పేర్మ తీవర్త, చమతాక్రాలకు కవితవ్ం తోడయింది. 

తెరే హోఠ కాయ్హై, గులాబీ కవల హై 
యె దో పతిత్యా, పాయ్ర కీ ఇక గజల హై 
వొ నాజూక లబోంసె, మొహబబ్త కి బాతే 
హం హీకో సునానా గజబ హోగయా. 

పేర్మ పిచిచ్ పరాకాషట్ను అతి నాజూకుగా చమతాక్రంగా పర్దరిశ్సుత్నాన్డు హసర్త జైపురి. అతడి పేర్యసి పెదిమలు, గులాబీ రేకులు 
'యె దో పతిత్యా' అంటే ఆమె పెదిమలు గులాబీ రేకులు.. కానీ పెదిమలు రెండుంటాయి. పై పెదవి, కిర్ంది పెదవి. అవి రెండు మృదువైన 
రేకులాల్ ఉనాన్యి. అవి పేర్మ గజల ట. ఆ నాజూకు పెదిమలతో అతనికి పేర్మకబురుల్ వినిపించటం 'అదుభ్తం'. కాదా మరి. ఇంకా పేర్మలో 
పిర్యుడి ఊహకు పరాకాషట్ షహనాయి సినిమాలో రాజేందర్ కిషన రాసిన ఈ పంకుత్లు 'నఝట కో జులఫ్ సే పానీ' అనే పాటలోనివి. 

యె నాజూక లబ హై యా, ఆపస మె దో లిపేట్ హుహీ కలియా 
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ఇవి నాజూకు పెదిమలా, లేక కౌగిలించుకునన్ రెండు పూ మొగగ్లా? ఇంతవరకూ పిర్యుడి వరణ్నలో గొపప్తనం ఏమీ లేదనిపిసుత్ంది. 
తరువాత పంకిత్లో పేర్మ తీవర్త తెలుసుత్ంది. 

జరా ఇన కో అలగ కర దో, తరనున్ం ఫూట జాయేగీ  
ఆమె తన పెదిమలను కొదిద్గా దూరం చేసినా, సంగీతం, అందమైన సుమధురమైన సంగీత విసోఫ్టనమౌతుంది. ఇలా సినీకవులు 

ఎంతో గొపప్గా, ఔచితయ్భరితంగా, మృదువుగా, గౌరవంగా నాయికను వరిణ్ంచిన తీరు సినిమాలలో నాయికను నాయకుడు ఎంత పవితర్ంగా, 
ఎంత తీవర్ంగా పేర్మించేవాడో సృషిట్ంపచేసుత్ంది. 

అయితే, మజూర్హ సులాత్న పురి 'యాదోంకీ బారాత' సినిమాలో  చురాలియాహై తుం నే జో దిల కో' అనే పాటలో పేర్యసి వరణ్న 
చేయలేదుగానీ, నాయకుడితో పేర్మ పర్కటనను, పేర్మ తీవర్తను, పేర్మలో పిచిచ్ని అతయ్దుభ్తమైన రీతిలో, అతయ్ంత కవితాతమ్కంగా 
పర్కటింపచేశాడు. 

'లహూ జిగర క దూంగా, హసీన లబోంకి లాలీకో' 
అంతకుముందు తాను మరణించయినా లతలాంటి ఆమె శరీరానిన్ కాపాడతానంటాడు. పెదిమల దగగ్రకు వచేచ్సరికి, తన 

హృదిలోని రకాత్నిన్ ఆమె పెదిమలకు పూసి ఆమె పెదిమలకు ఎరర్దనానిన్ ఆపాదిసాత్డట. మరింత పెంచుతాడట. అదుభ్తమైన భావన! ఇలా 
హిందీ సినిమా పాటలలో గేయ రచయితలు విజృంభించి  సునిన్తమైన పేర్మ భావన, అతయ్ంత తీవర్మైన పేర్మ భావనను అతి సుందరంగా 
కవితాతమ్కంగా పర్దరిశ్ంచారు. సినీ పాటలకు సాహితయ్ గర్ంధానిన్ పూయటమేకాదు, సమాజానికి ఉతత్మ పేర్మను ఆదరశ్ంగా నిలిపారు. ఈ 
పేర్మలో నాయిక వసుత్వు కాదు. ఆనందాలందించే గనికాదు. అనుభవించి పారేసే అరధ్ంలేని అనామిక కాదు.  

నాజూక హో నాజ సే భీ, తుం పాయ్ర సే భీ పాయ్రీ 
జీతీ రహో యున హీతుం, మేరీ భి ఉమ్ర్ లేలో 
జిస దిన దువా న మాంగే, హం నే తుమాహ్రి జాన కీ 
సలామత రహో! 

అతయ్ంత మృదువైన దానికనన్ మృదువైనదట ఆమె పేర్మకనాన్ పిర్యమైనది. తన జీవితకాలం కూడా తీసుకుని ఆమెని దీశర్ఘ్కాలం 
ఆనందంగా బర్తకమంటునాన్డు. ఆమె  సుఖంగా, సంతోషంగా ఉండాలని భగవంతుడిని పార్రిధ్ంచని రోజు లేదట. 

ఫిజావోమె ఠండక, ఘటా పర జవానీ 
తెరేగేసువోంకి బడీ మెహర బానీ 
హర ఏక పేచ మే సైకడో మైకదేహై 
తెరా లడ ఖడానా గజబ హోగయా. 

పర్కృతిలోని చలల్దనం, మేఘాలకు యవవ్నం ఆమె కురుల వలేల్నట. అంతేకాదు, హర ఏక పేచ మే సైకడో మైకదే హై'. ఆమె 
జడలోని పర్తి ముడిలో ఒక మధుశాల ఉందట. అసలు కవులకు ఇలాంటి ఊహలు ఎలా వసాత్యా అనిపిసుత్ంది. జడకు ముడులు వేసాత్రు. 
గటిట్గా దటిట్ంచి వేసాత్రు. కురులను రెండు పాయలుగా చీలిచ్, వాటిని ముడివేసాత్రు. అలాంటి పర్తి ముడిలోనూ వేలకొలది 
మధుశాలలునాన్యట. ఆ పిర్యుడి పిచిచ్ని ఊహిసేత్ ఎంతో గొపప్ అనిపిసుత్ంది. కానీ పర్తి జడ ముడిలో వేలకొలది మధుశాలలను ఊహించిన 
కవి శృంగార రసమయ సృజనాతమ్క హృదయానికి జోహారుల్ అరిప్ంచాలనిపిసుత్ంది. అలా జడ ముడిలో వేలకొలది మధుశాలలను దాచుకునన్ 
ఆమె అడుగులు తడబడటం మన హీరోకి మరింత అదుభ్తం అనిపిసుత్ందిట. 
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ఇలాంటి చమతాక్ర భరితం, కవితాభరితమైన గీతాలు వింటూంటే మరో లోకానికి వెళిల్న భావన కలుగుతుంది. సవ్రగ్పుటంచులలో 
హృదయం నరిత్సుత్నన్టుట్ అనిపిసుత్ంది. ఏమి ఊహలు! ఎంత శృంగారం! ఎంత సునిన్తమైన భావనలు! ఇలాంటి ఊహలతో పేర్మను 
పర్దరిశ్ంచే సినిమాలు సమాజంలోనూ సునిన్తమైన పేర్మ భావనల బీజాలు నాటుతాయి. సామానుయ్లు సైతం కవితలు గర్హించి ఆనందించేటుట్ 
చేసాత్యి. వారి ఊహలకు రెకక్లనిసాత్యి. అవీ ఔచితాయ్నిన్ అనుసరించే రెకక్లు. 

మజూర్హ, షకీల, వంటి గేయ రచయితలు పేర్మ భావనను అతయ్దుభ్తమైన రీతిలో తమ గేయాలలో పర్దరిశ్ంచారు. ముఖయ్ంగా షకీల 
బదాయుని ఆరంభం నుంచీ పేర్మ భావన తపప్ మరో భావనతో గేయాలు రచించలేదు. మజూర్హ సులాత్న పురి సవ్యంగా విపల్వ 
భావాలునన్వాడయినా, సినిమా పాటలపై ఆ విపల్వ భావనల ఛాయను కూడా పడనీయలేదు. అదే, సాహిర లూధాయ్నీవ్  అవకాశం 
దొరికినపుప్డలాల్ తన పేర్మ పాటలలో తన హృదయానిన్ పర్దరిశ్ంచాడు. తన సిదాధ్ంతాలను పర్కటించాడు. ఈ పర్కటనంతా సినీ సందరభ్ 
పరిధిలో ఒదిగి జరిగినా, అది కవి వయ్కిత్గత సాథ్యిని దాటి సినీ సందరభ్ పరిధిలో ఒదుగుతూ కూడా సారవ్జనీనతను సాధించింది అందుకే 
సినిమా పాట ఈనాడు సమాజంలో 'సాహితయ్ం' సాథ్నానిన్ ఆకర్మించి, సమాజానిన్ అతయ్ంత తీవర్మైన సాథ్యిలో పర్భావితం చేయటంలో గేయ 
రచయితల పాతర్ అతయ్ధికం అనటం అనృతం కాదు. అనేక సందరాభ్లలో మామూలు బాణీలను కూడా తమ చమతాక్రభరితమైన గేయ రచన 
సంవిధానంతో అసాధారణమైన గీతంలా గేయ రచయితలు మలచిన సందరాభ్లు కోకొలల్లు. ఆ గేయాలను పర్తిభావంతులైన  
గాయనీగాయకులు తరతరాలుగా పర్భావితం చేయగల మహాదుభ్తమైన గీతాలుగా నిలపటం వలల్ ఈనాడు 'కవి' అంటే సినీ గేయరచయిత, 
రచయిత అంటే సినీ రచయిత మాతర్మే అనే పరిసిథ్తి వచిచ్ంది. ఒక రచయితకు గురిత్ంపు రావాలంటే సినిమాలోల్ పని చేయటం 'గీటు 
రాయి'గా మారింది. 

పేర్మలో అతయ్ంత తీవర్మైన ఉనామ్ద సాథ్యిని అతి సునిన్తంగా, అతయ్ంత చమతాక్రభరితంగా పర్దరిశ్ంచిన ఈ పాటలోని కవితాతమ్ను 
గమనిసేత్, బాణీతో సంబంధం లేకునాన్ పాటకు తనదైన పర్తేయ్కతను గేయ రచయితలు ఆపాదించటం సప్షట్మవుతుంది. 

నజానే కూయ్  హమారే దిల కొ తుమేన్ దిల నహీ సంఝూ  
యె శీషా తోడ  డాలా పాయ్ర కే కాబిల నహీ సంఝూ. 

'మొహబబ్త జిందగీహై ' సినిమాలో ఓ.పి.నయయ్ర సంగీత దరశ్కతవ్ంలో ఎస.హెచ. బిహారీ సృజించిన చమతాక్ర పేర్మ గీతం ఇది. 
పలల్వి మామూలుగా ఉంటుంది. తన పేర్మని తిరసక్రిసుత్నన్ నాయికతో నాయకుడు అంటునాన్డు నా హృదయానిన్ హృదయంగా ఎందుకనో 
గురిత్ంచలేదు నువువ్. దీనిన్ పేర్మారహ్ంగా భావించక పగలగొటాట్వు అంటునాన్డు. ఇక చరణంలో కవి విజృంభిసాత్డు. 

హమారా పాయ్ర దేఖొ, ఔర హమారా హోస లా దేఖో 
మొహబబ్త కా జునూన హంకో కహాతక లేచలా దేఖో 
తుమీహ్నె జాన లేలీ, ఔర తుమేహ్ కాతిల నహీ సంఝూ. 

నా పేర్మ చూడు పేర్మపై నాకునన్ విశావ్సం చూడు. పేర్మ తీవర్త ననున్ ఏ సాథ్యికి తీసుకువెళిల్ందో చూడు. నా పార్ణం తీసింది  
నువేవ్. అయినా నినున్ హంతకురాలిగా నేను భావించటం లేదు. ఇపుప్డు ఈ భావానికి పలల్విని చేరిసేత్ అదుభ్తం అనిపిసుత్ంది అంటే తన 
పార్ణం తీసినామెని హంతకురాలిగా పరిగణించనంత పిచిచ్ పేర్మ ఉనాన్ అతడి హృదయానిన్ ఆమె హృదయంగా పరిగణించలేదు. అతడిని 
పేర్మారహ్ంగా భావించలేదు. గొపప్ గాన రచనా సంవిధానం ఇది. 

తడప దీ  దీ తొ ఐసే  దీ కె ముషిక్ల హోగయా జీనా 
చలాయా తీర వో తుమేన్ కె ఛలీన్ హోగయా సీనా 
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ఔర ఉస పర యే సితంహై,కే, హమే ఘాయల నహీ సంఝూ 
ఆమె అతడికి ఎంత బాధనిచిచ్ందంటే బర్తకటం దురభ్రమైపోయింది. ఆమె అతడిపై ఎలాంటి బాణానిన్ పర్యోగించిందంటే, అతడి 

హృదయం ముకక్లు చెకక్లయిపోయింది. అనిన్టినీ మించిన దౌషట్య్ం ఏమిటంటే, అసలు అతడు గాయపడినటుట్గా కూడా ఆమె 
పరిగణించటం లేదు. ఇపుప్డీ భావానికి పలల్విని జోడిసేత్, మొదటి చరణం తరువాత వచేచ్ భావానికి విరుదద్మైన భావం కలుగుతుంది. మొదటి 
చరణం తరువాత నాయకుడిపై జాలి కలుగుతుంది. రెండవ చరణం తరువాత నాయిక ఉదాసీనతపై, దౌషట్య్ంపై ఆగర్హం కలుగుతుంది. 

మొహబబ్త కా యె జాదూ ఎక దిన సర చడ కే బోలేగా 
హర ఎక అంధీ, హర ఎక తుఫాన కో దామన మే లేలేగా 
మొహబబ్త నే కిసీభీ కాం కో ముషిక్ల నహీ సంఝూ 

పేర్మ అనే అదుభ్తం వాడి నెతిత్కెకిక్ చెపోత్ందట. ఎలాంటి తుఫానులనయినా సుడిగాలుల నయినా పేర్మ భరిసుత్ంది. ఎలాంటి కషాట్నిన్ 
కూడా పేర్మ కషట్ం అనుకోలేదు. ఎలాంటి పర్తికూల పరిసిథ్తిలనయినా తటుట్కుని పేర్మ గెలుసుత్ంది అనన్ నాయకుడి వాయ్ఖాయ్నానికి ఇపుప్డు 
పలల్విని జోడిసేత్  నాయకుడి ఆతమ్విశావ్సం పర్సుఫ్టమవుతుంది. పేర్మ ఎలాంటి పనిని కూడా కషట్ం అనుకోలేదు. ఆమె తన హృదయానిన్ 
హృదయంగా పరిగణించక పోయినా  పేర్మారహ్ంగా భావించకపోయినా పరవాలేదు. అతడి పేర్మ గెలుసుత్ంది. ఇదీ అతయ్దుభ్తమైన  గేయ రచన 
సంవిధానం. పాట బాణీ ఓ.పి.నయయ్ర మామూలు బాణీల సాథ్యిలో ఉంటుంది. రఫీ పాడే విధానం అతనికి అలవాటయిన అదుభ్తమైన  
సాథ్యిలో ఉంటుంది. వీటికి చమతాక్ర భరితమైన గేయ రచనను జోడిసేత్ మామూలు బాణీ అతయ్దుభ్తమైన పాటగా ఎదుగుతుంది. 

ఇలాంటి చమతాక్రమే, అయితే చివరికి ఇంత విపల్వాతమ్కమైన భావాలు, నిరసన లేకుండా మరింత సునిన్తంగా, మరింత 
చమతాక్రభరితంగా పర్దరిశ్ంచాడు హసర్త జైపురి 'ఆయీ మిలన కీ బేలా' సినిమాలో 'తో బురా మాన  గయే' పాటలో.  అదుభ్తమైన బాణీ, 
ఆకరష్ణీయమైన ఆరెక్సేట్ర్షన కి, అందంగా వగలు చిలుకుతూ, వంకరుల్ తిరుగుతూ, వెకిక్రిసూత్ పాడే రఫీ గొంతు తోడయి ఈ పాటను 
అతయ్దుభ్తమైన రొమాంటిక చమతాక్ర వయ్ంగయ్ గీతాలోల్ అగర్సాథ్నంలో నిలుపుతుంది. 

బురా మాన గయే  
పాయ్ర ఆంఖోసె జతాయా, తొ బురామాన గయే 
హాల- ఎ- దిల హమెన్ సునాయా, తొ బురామాన గయే. 

నాయికకు కోపం వచిచ్ందట. అఫెండ అయింది ఎందుకంటే, నాయకుడు ఆమెవైపు పేర్మ నిండిన కళల్తో చుశాడట. ఆమెకు తన 
హృదయ వేదనను నివేదించుకునాన్డట. అది ఆమెకు నచచ్లేదట. 

అపిన్ గజేర్కి హర ఎక ఫూల కి తారీఫ సునీ 
జభేమ్ - ఎ -దిల హమెన్  దిఖాయా తొ బురామాన గయే. 

ఆమె కురులలోని పూలను పొగిడినంతసేపు హాయిగా, ఆనందంగా వినన్దట. కానీ గాయపడిన తన హృదయానిన్ చూపగానే కోపం 
వచేచ్సిందట ఆమెకు. ఎంత అందమైన ఫిరాయ్దు. సునిన్తమే కాదు చమతాక్ర భరితంగా తన పేర్మను ఆమె ఉపేక్షను విమరిశ్సుత్నాన్డు. పాట 
వింటూంటే పెదిమలపై చిరునవువ్ నిలుసుత్ంది. మనసుస్లో అందమైన వేదనా వీచిక కదులుతుంది హాయిగా! 

వోతొ హర రోజ రులాతే హై ఘటావోంకి తరాహ్ 
హమెన్ ఎక రోజ రులాయాతో బురా మాన గయే 
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 ఆమె పర్తి రోజూ అతడిని ఏడిపిసుత్ంది.అతడికి కోపం రాదు.. కానీ అతడు ఒకరోజు ఆమెని ఏడిప్ంచగానే ఆమెకు కోపం వచేచ్సింది. 
సిరఫ్ ఇతీన్సి ఖతాపర హమే దుషమ్న జానా 
సర కో కదోమ్మె ఝుకాయా తొ బురా మాన గయే   

అతడు చినన్ పొరపాటు చేసినందుకు ఆమె అతడిని శతుర్వులా పరిగణించి కోపం పర్దరిశ్సోత్ంది. ఇంతకీ అతడు చేసిన 
పొరపాటేమిటంటే,  ఆమెకు పాదాభివందనం చేశాడు. ఆమె కాళల్ వదద్ తన తలను వంచాడు. అదీ ఆమె కోపానికి కారణం. అతయ్దుభ్తమైన 
భావన కలుగుతుందీ పాటలు వింటూంటే. పాటలోల్ గేయరచయితలు పర్దరిశ్ంచిన చమతాక్రం శృంగారం వంటి భావనలను అరధ్ం 
చేసుకుంటే మనసులో కలిగే రసపర్వాహం బర్హామ్నందానుభూతిని కలిగిసుత్ంది. అసలు బర్హామ్నందం ఎలా ఉంటుందో తెలియకునాన్ ఇక 
ఇంతకనాన్ ఆనందం అనుభవించలేము అనిపిసుత్ంది. పాటలలోని చిలిపి శృంగారం గిలిగింతలు పెడుతుంది. ఇంత ఆనందం మనసు 
భరించలేదేమో! ననిపిసుత్ంది,  ఒకోసారి పాటలు వింటూ, ఆనందం అనుభవిసూత్ ఏవేవో అందని లోకాలలో  మనసు అలవి కాని 
మైమరుపుతో విహరిసూత్ంటే. 

కళ పరమారధ్ం ఇదే. సామానుయ్డిలో సైతం నిదార్ణసిథ్తిలో ఉనన్ నాజూకయిన అనుభూతులను జాగృతం చేసి, అసామానయ్ భావాలను 
కలిగించటం కళ లక్షయ్ం. కొటట్ండి, తనన్ండి, చంపండి, విరగొగ్టట్ండి, కాలేచ్యండి, కూలేచ్యండి వంటి భావాలతో ఆవేశం, ఎంత 
సమంజసమైనదైనా మనిషిలోని పశువును, జాగృతం చేసాత్యి. కానీ రసబంధురమయిన మధుర గీతాలు మనిషిలోని సునిన్తతావ్నిన్ జాగృతం 
చేసాత్యి.  అతడిలోని దైవతవ్ భావనను గురిత్ంచేందుకు మారగ్దరశ్నం చేసాత్యి. చైతనయ్వంతుడిని చేసాత్యి, సినిమాలోని పేర్మగీతాల దావ్రా 
కవులు, సంగీత దరశ్కులు, గాయనీగాయకులు ఈ పనిని సమరధ్వంతంగా నిరవ్హించారు. అందుకే ఎలాంటి పాషాణ హృదయుడయినా పాత 
పాటలు వింటూ కరిగి రసపర్వాహమై పోతాడు వయసుతో సంబంధం లేకుండా. అందుకే సృజించి ఎనేన్ళల్యినా ఇపప్టికీ తాజాదనంతో 
నవనవలాడుతూ వృదుద్లకు యవవ్నానుభూతులను తాజా చేసూత్,  యువకులకు శృంగారానుభూతిలోని  సునిన్తతావ్నిన్  అనుభూతికి తెసూత్ 
ఆనంద ఆవిషక్రణ చేసూత్ తరతరాలుగా చిరంజీవులుగా నిలుసూత్ సమజానిన్ పర్భావితం చేసూత్నాన్యి. 

 
 

(వచేచ్ నెలలో మరినిన్ మధురమైన పాటలు) 
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