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ఏ దివిలో విరిసిన పారిజాతమో!
ఏ కవిలో మెరిసిన పేర్మగీతమో!
నా మదిలో నీవై నిండిపోయెలే!
తెలుగు సినిమా పాటలలో పేర్యసిని వరిణ్సూత్ ఎనోన్

పాటలునాన్యి. కానీ, ఈ పాట మిగతా పాటలనిన్టికనాన్ ఓ మెటుట్

పైనుంటుంది. ఈ గేయం పూరిత్గా కవితాతవ్కమైనదే కాక, తొలి పేర్మలోని మౌగధ్య్ం, గాఢత తీవర్త, సిన్గధ్తవ్ం వంటివనీన్ మూటకటుట్కుని
జలజలా పర్వహించే సవ్చఛ్మైన నీటి పర్వాహంలా ఎదలోతులోల్ని రొమాంటిక భావనలను జాగృతం చేయగల శకిత్ కలిగి ఉండటం ఈ పాటను
పాడిన బాల సుబర్హమ్ణయ్ం సవ్రంలోని లేతదనం, అతయ్ంత సరళంగా, తరళంగా ఉనన్ బాణీ ఈ పాటను మరపుకురాని రొమాంటిక పాటగా
నిలుపుతాయి.
దాశరధి పర్ధానంగా కవి. పార్చీన పర్బంధాలను, వాటిలోని ఉతత్మ భావనలను, వరణ్నలను, భాషను, పదాలను జీరిణ్ంచుకునన్ కవి.
తన కవితలలో ఉతత్మ భావాలను అతుయ్తత్మ రీతిలో పర్దరిశ్ంచి, సామానుయ్లు సైతం పర్బంధ సాథ్యి భావాలను అనుభవించే రీతిలో కవితను,
గేయానిన్ సృజించిన పర్తిభాశాలి. సినిమా పాటలోనూ అతుయ్తత్మ సాహితయ్ పర్దరశ్న చేశారాయన. ఆరంభంలో 'ఏ దివిలో విరిసిన
పారిజాతమో' అనటంలోనే ఆయన చమతాక్రం సప్షట్మవుతుంది.
'పారిజాతం' అంతరికాష్నికీ, భూమికీ నడుమ ఉనన్ సవ్రగ్లోకంలోని నందన వనంలోని వృక్షం. ఇందుర్డి భారయ్ ఇందార్ణికి అతయ్ంత
పీర్తిపాతర్మైన ఈ పుషప్వృకాష్నిన్ మేరు పరవ్తం మీద నుంచి తెచిచ్ సవ్రగ్ంలో నాటుతారు. మరో పురాణ కథ పర్కారం సాగర మధనం దావ్రా
అందినది పారిజాత వృక్షం. ఈ పారిజాతానిన్ సరవ్సృషిట్కి పర్తీకగా కూడా వాడతారు. ఈ వృకాష్నిన్ సతయ్భామ కోరిక మేరకు నందనవనం
నుంచి శీర్కృషుణ్డు పీకి తెసాత్డు. అంత విలువైనది పారిజాతం. అంతటి అతయ్ంత విలువైన, అపూరవ్మైన, అమూలయ్ము, సామానుయ్లకు
గగనకుసుమం అయిన 'పారిజాతం'తో నాయికను పోలచ్టమే కాక 'ఏ దివిలో విరిసిన పుషప్ం ఈమె' అని ఆశచ్రయ్పోతునాన్డు నాయకుడు.
'పారిజాత పుషప్ం' దివిలోనే విరుసుత్ంది. కానీ ఈమె భూమిమీద నడుసోత్ంది. కాబటిట్ 'ఎకక్డిదీ భువిపై పారిజాత పుషప్ం’ అని
ఆశచ్రయ్పడిపోతునాన్డు నాయకుడు. అంటే, మాములు పారిజాతం కనాన్ విలువైన అపురూపమైన 'పారిజాత పుషప్ం' అనన్మాట నాయిక.
'ఏ కవిలో మెరిసిన పేర్మగీతమో ' అనన్ భావన అతయ్ంత సునిన్తమైనది. ఇకక్డ నాయకుడు, నాయికను చూసి 'ఏ కవిలో మెరసిన
పేర్మ గీతమో ' అనటంలోని చమతాక్రానికి కాసత్ వివరణ అవసరం. సాధారణంగా ఒక వయ్కిత్ మరో వయ్కిత్కి నచచ్టం అంటే ఆ వయ్కిత్లోని
ఊహకు దగగ్రగా ఎదుటి వయ్కిత్ ఉనాన్డని అరధ్ం. అందుకే ఒక వయ్కిత్ని మరో వయ్కిత్ పేర్మించటం అనన్ది భర్మ. 'పర్తివయ్కిత్ తనని తానే
పేర్మించుకుంటాడు, తనలోని ఊహను పేర్మించుకుంటాడు' అంటారు. కాబటిట్, ఒక వయ్కిత్ని మరో వయ్కిత్ ఇషట్పడటం అంటే ఆ వయ్కిత్ ఈ వయ్కిత్
మనసుస్లో ఉనన్ ఊహలకు, కోరికలకు దరప్ణం పటేట్టుట్ ఉండటమే. ఇతనిలోని ఏదో అంశానిన్ అతను సంతృపిత్ పరచటమే. కానీ, ఇకక్డ
నాయకుడు 'ఏ కవిలో మెరిసిన పేర్మగీతమో' అంటునాన్డు. ఒక కవి పేర్మగీతం ఎపుప్డు రాసాత్డు? అతనికి పేర్రణ కలిగినపుప్డు. అతనికి
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పేర్రణ కలిగించేంత అతిలోక సౌందరయ్ం అతనికి ఎదురుపడడ్పుప్డు. అంటే అతనిలో నిదార్ణ సిథ్తిలో ఉనన్ సునిన్త భావనలను జాగృతం చేసే
వయ్కిత్ తటసథ్పడడ్పుప్డు. అలాంటి పేర్రణనిచేచ్ వయ్కిత్ కవి ఊహకు తగగ్టుట్ ఉంటుంది. కానీ కవుల కవితవ్ం వయ్కుత్లలో నిదార్ణ సిథ్తిలో ఉనన్ అనేక
సునిన్తమైన భావనలను జాగృతం చేసాత్యి. అంటే తమలో దాగి ఉనన్ సౌందరయ్ భావనను, తమకు ఏ మాతర్ం పరిచయంలేని సౌందరయ్
భావనను కవుల కవితవ్ పేర్రణతో సామానుయ్లు అనుభవిసాత్రనన్మాట. మాములు మనుషుల సాథ్యిని దాటి ఒక మెటుట్ ఎదుగుతారనన్మాట.
తదావ్రా వారి ఊహలు, మరింత ఉతత్మం అవుతాయి. అలా కవిలో మెరిసిన పేర్మగీతం లాంటి ఆకారం ధరించి వసుత్నన్ పేర్యసి, తన
మామూలు ఊహకాదు. ఒక కవికి పేర్రణ కలిగించి, పేర్మగీతం రచింపచేసి వసుత్నన్ అసమానమైన వయ్కిత్. ఆమెని 'కవి పేర్మగీతం' అని
గురిత్ంచటం దావ్రా సామానుయ్డయిన నాయకుడు కూడా అసామానుయ్డయాయ్డు. అతడి హృదయం ఆమెతో నిండిపోవటం సావ్భావికం. తన
కోసం 'దివి నుంచి దిగి వచిచ్ందనన్' భావన అంతరీల్నంగా ఉంది.
'దివి నుండీ భువికి దిగి వచెచ్, దిగి వచేచ్ పారిజాతమై నీవై' అని ఆతేర్య 'తేనెమనసులు' సినిమాలో రాసిన దానికీ 'ఏ దివిలో విరిసిన
పారిజాతమో' అనటానికి, భావం ఒకటే అయినా అరధ్ంలో ఎంతో తేడా ఉంది. 'ఆతేర్య' పాటలో నాయకుడిలో ఆతమ్విశావ్సం కనిపిసుత్ంది.
తగగ్టుట్గా నాయిక 'గుడిలోని పర్తిమ వచిచ్ంది, వచిచ్ంది కోటి పర్భలతో నీవై నీవై' అంటుంది. అది ఒకరిపై ఒకరికి పేర్మ ఉందనన్ భావన వలల్
కలిగే విశావ్సం. కానీ ఇకక్డ నాయకుడికి ఇంకా నాయికకు తనపై పేర్మ ఉందో, లేదో తెలియదు. అంతా నాయకుడి ఊహ. పైగా, పేర్మ
సిథ్రమయేయ్ వరకూ, పురుషుడు సతరీకనాన్ తనని తకుక్వ చేసి, ఆమెను ఎకుక్వ చేసి ఊహించుకుంటాడు. ఆతమ్నూయ్నతకు గురవుతాడు. అలాంటి
సందిగధ్ సిథ్తిలో ఆమెను 'తన ఊహ' అని అనలేడు. అందుకే 'ఏ కవిలో మెరిసిన పేర్మ గీతమో, ఏ దివిలో విరిసిన పారిజాతమో' అంటునాన్డు.
'తేనెమనసులు' పాటలో 'ఏ దివి?' అనన్ సమసయ్ లేదు. 'దివినుండి దిగివచేచ్, దిగివచేచ్ పారిజాతమే నీవు' అనే ఆతమ్విశావ్సం నాయకుడిది.
ఎందుకంటే పేర్మ పర్కటితమయింది. ఆమోదయోగయ్మయింది ఇదద్రికీ.
ఇంత సూక్షమ్ంగా ఆలోచించి, గేయ రచయితలు సినిమా సందరభ్ంలో, పాతర్ వయ్కిత్తవ్ంలో ఒదిగింపించి మరీ తమ కవితవ్ పటిమను
పర్దరిశ్ంచారు. సినిమా పాటకు సాహితయ్ గంధం పూసూత్, సారవ్జనీనతను ఆపాదించారు.
పాలబుగగ్లను లేత సిగుగ్లు పలల్వించగా రావే
నీలి ముంగురులు పిలల్గాలితో ఆటలాడగా రావే
కాలి అందియలు ఘలుల్ ఘలుల్మన రాజహంసలా రావే
అతయ్ంత సునిన్తము, సుకుమారమైన రీతిలో పేర్యసి వరణ్నను చేసుత్నాన్డు. తొలి పేర్మలోని లాలితయ్ము, సౌకుమారయ్ము పదాల
సారళయ్ం సప్షట్ం చేసుత్ంది. 'పాలబుగగ్లను లేత సిగుగ్లు' అనటంతోనే ఇది తరుణ వయసు పేర్మగాధ అని సప్షట్ం అవుతుంది.
నిదుర మబుబ్లను మెరుపు తీగవై కలలు రేపినది నీవే
బర్తుకు వీణపై పర్ణయరాగములు ఆలపించినది నీవే
పదము పదములో మధువులూరగా కావయ్కనయ్వై రావే
అదుభ్తం! మేఘాలలో మెరిసే 'మెరుపు'ను కవి పర్తీకగా వాడిన తీరు పరమాదుభ్తం. 'నిదుర మబుబ్లు' అనటంతోటే 'ఎలాంటి
చలనం లేని సథ్బద్మైన జీవితం' అనన్ భావన కలుగుతుంది.

'నిదుర మబుబ్లను మెరుపు తీగవై కలలు రేపటం' ఎంత సుందరమైన పర్తీక!

ఎంత అదుభ్తమైన పర్యోగం! నలల్టి మబుబ్లు నిండిన ఆకాశంలో మెరుపుతీగలు క్షణకాలంసేపు మెరుపు తీగలాల్, ఆకాశంలో వెలుగు నింపి
అదృశయ్మవటానిన్ గమనించిన వారికి తెలుసుత్ంది మెరుపులలో నిబిడీకృతమైన సౌందరయ్ం! పరమాదుభ్తమైన సౌందరయ్ం అది! నాయికను
మెరుపుతీగతో పోలచ్టం, అదీ కలలు రేపటం... అతయ్ంత సునిన్తమైన ఊహ! అంటే సథ్బధ్మైన జీవితంలో కలలు కలిగించి ఆశలు రగిలించి
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చైతనయ్వంతం చేసిందనన్మాట అమామ్యి. ఎలాగయితే మెరుపుతో నలల్టి ఆకాశం కాంతివంతమవుతుందో, అలాగే అతని జీవితం వెలుగు
మయం అయిందనన్మాట. అందుకే అతని నిశశ్బధ్ంగా ఉనన్ బర్తుకు వీణ ఆమె పర్ణయ రాగాలతో చైతనయ్వంతమయింది. అతని జీవితం
వెలుగుమయం అయిందనన్మాట. అందుకే అతని నిశశ్బధ్ంగా ఉనన్ బర్తుకు వీణ ఆమె పర్ణయరాగాలతో చైతనయ్వంతమయింది. ఫలితంగా
అతడు ఒక కవి హృదయానిన్ అరధ్ం చేసుకుని, అనుభవించగలవాడిగా ఎదిగాడు. అందుకే ఆరంభంలో 'ఏ కవిలో మెరిసిన పేర్మగీతమో'
అనగలిగాడు. అతని జీవితంలో మెరిసిన మెరుపు ఆమె. తదావ్రా అతడికి పర్ణయరాగాలు తెలిశాయి. అందుకే ఆమెను 'పదము పదములో
మధువులూరే కావయ్కనయ్'లా రమమ్నాన్డు.
పేర్రణ పొందిన కవి హృదయం, సృషిట్ని సృజించేందుకు సిదధ్ంగా ఉనన్ బర్హమ్ మనసుస్లాంటిది. బర్హమ్ మనో సంచలనం సృషిట్కి
దారితీసేత్, కవి మనసుస్లోని సప్ందన, ఒక కదలిక, కావయ్ నిరామ్ణానికి కారణమవుతుంది. భారతీయ సిదాద్ంతం పర్కారం 'రసం పరబర్హమ్
సవ్రూపం'. కావయ్కనయ్గా నాయిక నాయకుడి మనసుస్కు తోచింది. అతడి మనసుస్లో కలిగిన సంచలనం అతడిని కవిని చేసింది. ఆమె అతడి
ఊహ. అందుకే ఆమె కావయ్కనయ్!అందుకే పదము పదములో మధురసమూరటం....లేకపోతే ఆమె కావయ్కనయ్ కానేలేదు.
ఇంత అతయ్దుభ్తంగా పేర్యసిని వరిణ్ంచటం మామూలు కవులకు సాధయ్ంకాదు. అతయ్ంత సునిన్తమైన హృదయం, అమేయమైన
సృజనాతమ్క పర్తిభ కల కవికే అది సాధయ్ం. దాశరధి ఉరూద్, పారీస్ సాహితయ్ంపై మంచి అవగాహన ఉనన్వాడు కావటంతో, అనేకమైన
వరణ్నలు ఆ సాహితయ్ం పర్భావంతో సృజించినవై ఉంటాయి. అలాంటి వరణ్నలకు తెలుగుదనం ఆపాదించి సృజించటంతో గేయం
వింతసొంపుతో అలరారుతుంది. ఉరూద్, పారీస్ సాహితయ్ంలో 'పేర్మ' పార్ధానయ్ం వహించటంతో హిందీ సినిమా పాటలలో పేర్యసిని వరిణ్ంచే
పాటలు అతుయ్తత్మ సాథ్యిలో ఉండి పర్తేయ్కతతో అలరారుతాయి. అతయ్ంత ఉతత్మము, సంసాక్రవంతము అయిన పేర్మ భావనను పర్జలలో
విసత్రింప చేశాయి.
చౌధవీక చాందహో, యా ఆఫ తాబ హో
జో భీ హొ తుం ఖుదాకి కసం లాజవాబ హో.
ఇకక్డ నాయికను తినన్గా చందుర్డితో, ఆకాశంలోని నక్షతర్ంతో పోలుసూత్, ఆమె నిరుపమానమైనది, అదివ్తీయమైనది అని
తేలేచ్సుత్నాన్డు పిర్యుడు.
జులేఫ్ హై జైసె కాంధోపె బాదల ఝుకే హువే
ఆంఖే హై జై సె మైకె పాయ్లే భరే హువే
మసీత్ హై జిసమె పాయ్రకి తుం వో షరాబహో
ఆమె భుజంపై వాలిన కురులు, ఆమెపై మేఘాలు వంగినటుట్నాన్యట. కురులను నలల్టి మేఘాలతో పోలచ్టం సాంపర్దాయం. ఆమె
కళుల్ మదిర నిండిన పాతర్లాల్ ఉనాన్యట. ఇది కూడా పరిష్యన కవితవ్ సాంపర్దాయం. వారు మధుపానమతత్ చితుత్లు కాబటిట్, వారికి పేర్యసి
కళుల్ మతుత్నిచేచ్ మధుశాలలాల్ తోసాత్యి. వారికిది అతుయ్తత్మమైన వరణ్న.
ఛా రహీథీ తెరి మహెకీహుయి
ఝలోస్ంకి ఘటా
తేరి ఆంఖోనె పిలాదీ తో మై
పీతాహి గయా
తౌబ తౌబా వో నషాహై కి బతావూ కైసే
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లుట గయే హో ష తొ ఫిర హోష మె అవూ కైసే!
'ఆప కీ పరాఛ్యియా' సినిమాలో రాజామెహదీ అలీఖాన రచించగా మదన మోహన సవ్రపరచిన 'మై నిగాహే తేరె చెహరే సె

హటావూ కైసే' అనే అతయ్దుభ్తమైన రొమాంటిక 'గజల' ఇది. నిజానికి 'గజల ' అనన్పుప్డు 'రొమాంటిక ' అని చెపాప్లిస్న అవసరం లేదు.
'గజల ' అంటేనే పేర్మగేయం. కానీ ఇటీవలి కాలంలో తెలుగులో 'గజల' పేరిట దేశభకిత్ గేయం, మాతృభకిత్ గేయం, ఊరు భకిత్ గేయం,
నీతులు చెపేప్ గేయం వంటివనీన్ చలామణీ అవుతునాన్యి. కాబటిట్, 'పేర్మ గజల' అని నొకిక్ చెపాప్లిస్ వసోత్ంది.
ఇకక్డ పేర్యసి వరణ్నలో పరిమళభరితమైన ఆమె కురులు మేఘంలా అలముకునాన్యట. ఆమె కళుల్ మధువును తాగిసుత్ంటే అతను
తాగుతూనే ఉనాన్డట. అవి ఎంతగా మతుత్ కలిగించాయో ఎలా చెపప్టం? అంటునాన్డు. ఈ మతుత్ ఎపుప్డు వదలుతుందో కూడా చెపప్లేడు.
అంతగా మతుత్ కలిగించాయనన్మాట. కళల్ను 'మతుత్నిండినవి'గా, మధుశాలగా, మధువుగా వరిణ్ంచటం పారీస్ సంపర్దాయం పర్కారం ఉతత్మ
వరణ్న. అందుకే నాయకుడు ఆమె కళల్ను మధువు నిండిన పాతర్లతో పోలచ్టంలో అనౌచితయ్ం లేదు. అయితే, ఆమె కళుల్ ఎలాంటి మతుత్
కలిగిసాత్యంటే పేర్మ మతుత్. అందుకే నాయకుడు ఆమెని 'పాయ్ర కీ షరాబ' అనాన్డు. దాంతో ఆమె కళల్లోల్ నిండింది 'పేర్మ మధువు' అయింది.
వరణ్న అతుయ్తత్మం అయింది.
ఛెహెరా హై జై సె ఝీల మె హసాత్ హువా కమల
యా జిందగీ కె సాజ పె ఛేడి హుయీ గజల
జాన-ఏ-బహార తుం కిసి షాయర క ఖవాబ హో
ఇకక్డ మనకు దాశరధిపై ఉనన్ పరిష్యన, ఉరూద్ సాహితయ్ పర్భావం సప్షట్మవుతుంది. 'కిసి షాయర క ఖావ్బ'. నువువ్ ఏ కవి కలప్నవో
'ఏ కవిలో మెరిసిన పేర్మగీతమో' 'గజల' పేర్మగీతమే. 'జిందగీ కె సాజ పై ఛేడి హుయీ గజల'. జీవిత లయ అనుగుణంగా సృజించిన గజల,
అంటే పేర్మగీతం. 'బర్తుకు వీణపై పర్ణయ రాగం' గజల పర్ణయ గీతం. అది జీవితంలోని లయ కనుగుణంగా సృజించినది. బర్తుకు వీణపై
పర్ణయ రాగం, బర్తుకు ఒక వీణ అయితే దానిలోనూ లయ ఉంటుంది. రాగం ఉంటుంది. ఆ వీణపై ఆలాపించిన పర్ణయ రాగం అనన్మాట.
'ఆమె మోము కొలనులోని కమలం' ఆమె జీవిత సవ్నం పై సృజించిన పర్ణయ కవనం. ఆమె ఒక మహాకవి కలప్న. అతయ్ంత సుందరము,
ఉనన్తమైన వరణ్న.
హోటోంపె ఖేలీత్ హై తబసుస్ం కి బిజిలియా
సజదె తుంహారె రాహ పె కరీత్ హై కహెకషా
దునియా ఎ హుసన్ ఔర ఇషక్ క తుం హి షబాబ హో
ఆమె పెదవులపై చిరునవువ్ మెరుపులు నృతయ్మాడతాయి. నక్షతార్లు ఆమె ముందు మోకరిలుల్తాయి. ఇసాల్మీయులు భగవంతుని
ముందు మోకరిలల్టానిన్ 'సజాద్' అంటారు 'సజాద్ కరో ' అంటే పర్ణామం చేయి అనన్ సామానాయ్రధ్ం సిథ్రపడింది. ఇకక్డ నక్షతార్లు ఆమెకు
పర్ణామం చేసుత్నాన్యి అనటానికి 'సజాద్' అనన్ పదం వాడటంతో నాయికను భగవంతుడి సాథ్యికి ఎదిగించినటట్యింది. అందుకే చివరి
పాదంలో పేర్మ పర్పంచానికి ఆమే

'దైవం ' అయింది. అందుకే నక్షతార్లు 'సజాద్' చేసుత్నాన్యి. ఇకక్డ 'షబాబ' అనన్ పదం చాలా

చమతాక్రంగా వాడాడు కవి షకీల బదాయుని. 'షబాబ' అనన్ పదం యవవ్నంలో ఉతక్ృషట్ సాథ్యిని సూచిసుత్ంది. 'prime of youth'
అనన్మాట.
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ఇక దానిన్మించినదేదీ లేదు. అందం, పేర్మల పర్పంచంలో అతయ్నన్తమైనది ఆమెనే అనన్మాట. అంటే రాణి, దైవంలా అరధ్ం

చేసుకోవచుచ్. దీనికి 'సజాద్' అనన్ పదం ఆధారం. ఎందుకంటే సజాద్ అంటే 'తలవంచి మోకరిలల్టం'. ఇది భగవంతుడి ముందు చేసాత్రు. రాజు,
రాణిలముందు చేసాత్రు. అంతే. అందుకే అనేక పరిష్యన పేర్మ గాధలలో, నాయకుడు నాయిక ముందు 'సజాద్' చేసూత్ 'నేను 'కాఫిర '
(భగవంతుడిని నమమ్నివాడ)ను అయాయ్ను' అనటం పరిపాటి. ఎందుకంటే, అతడు ఆమెను చూడగానే ఆమెనే అతడి దైవం అయిందనన్మాట.
అందుకే 'బాబీ' సినిమాలోని 'మై షాయర తో నహీ' పాటలో ఆనంద బకీష్
జబ సె తుఝ సే మొహబబ్త మై కరనే లగా
తబ సె జైసే ఇబాదత మై కరనే లగా
మై కాఫిర తో నహీ మగర ఏ హసీ
జబ సె దేఖా మై నే తుఝ కో ముఝ కో బందగీ ఆగయీ
అంటాడు. ఎపప్టినుంచయితే ఆమెని పేర్మించటం ఆరంభించాడో, అపప్టినుంచీ అతడికి పూజ (ఇబాదత) చేయటం వచిచ్ందంట.
అంటే, అంతకు ముందు అతడికి 'పూజ' తెలిసినా, దాని పార్ధానయ్ం, పూజలో నిజాయితీ ఆ అమామ్యిని చూసిన తరువాతే అతనిలో
జాగృతమయాయ్యి. అయితే తాను కాఫిర (దైవానిన్ నమమ్నివాడు) కాదు, కానీ, ఆమెని చూసిన తరువాతనే అతనికి బందగీ (worship)
అంటే 'ధాయ్నం' అలవాటయిందట. ఇకక్డ పదాల వాడకానిన్ జాగర్తత్గా గమనించాలి. బందగీ, ఇబాదత అనన్ పదాలు పైపైన చూసేత్ ఒకే
అరాధ్నిన్సాత్యి. కానీ బందగీ ఇబాదతలో ఉంటుంది కానీ బందగీ కనాన్ 'ఇబాదత' ఉనన్తమైంది. అందుకే ఆమెని పేర్మించటం
ఆరంభించినపప్టినుంచీ అతడు 'ఇబాదత' ఆరంభించాడు. ఆమెని చూడగానే 'బందగీ' వచేచ్సింది. బందగీ అనేది ధాయ్నం. అందుకే అమెని
చూడగానే అతడికి 'బందగీ ' వచేచ్సింది. ఇకక్డ అతడి పేర్మ అందంవలల్. భౌతికమైనది. కానీ ఆమెని పేర్మించటం ఆరంభించగానే 'ఇబాదత'
వచేచ్సింది. 'ఇబాదత' అనన్ది శరీరంతోనే కాదు మనసుస్తో, ఆతమ్తో చేసే పూజ. పేర్మ దైవం. రూపం భౌతికం. పేర్మ మానసికం.
ఆధాయ్తిమ్కం. అందుకే ఇసాల్ంలో 'బందగీ'కి నిరీణ్త సమయాలుంటాయి. 'ఇబాదత' 24గంటలు చేయవచుచ్. బందగీ 'భూమి' అయితే, ఇబాదత
'ఆకాశం'. అందుకని ఆమెని చూడగానే (భౌతికం) బందగీ వచిచ్ంది. పేర్మించగానే (ఆధాయ్తిమ్కం) 'ఇబాదత' వచిచ్ంది.
'బాబీ' సినిమాను పకాక్ వాయ్పార చితర్ంగా భావిసాత్రు. 'బాబీ ' అనగానే 'డింపుల ' బికినీలోల్ గురుత్కు వసుత్ంది. కానీ ఆమెను వరిణ్సూత్,
ఆమెను చూడగానే యువకుడి హృదయంలో కలిగిన భావానిన్ వరిణ్సూత్ రచించిన పాటలో మాతర్ం 'లేకితనం', 'చినన్తనం ' లేదు.
అతయ్దుభ్తమైన భావం పొదిగి ఉంది.
ఇకక్డ చమతాక్రం ఏమిటంటే, సప్షట్ంగా 'పేర్మ దైవమని పేర్మ భావనలోని ఆధాయ్తమ్కతను పర్దరిశ్ంచే పాట చితీర్కరణను చూసేత్
అసలు అలాంటి భావననే కలగదు. బాణీ లయను అనుసరిసూత్ అరుణా ఇరానీ నడుము ఊపటం తపప్ 'ఇబాదత', 'బందగీ'ల భావం
మనసుకు సప్ృశించదు. అదే 'చౌదలీక చాంద హో ' పాటలో ఎంతో నరమ్గరిభ్తంగా పేర్మ ఆభవ్నలోని ఆధాయ్తిమ్కతను పర్దరిశ్ంచినా, పాట
చితీర్కరణలోని గొపప్తనం పాట భావానిన్ అరధ్ం చేసుకుని నిజాయితీగా చితీర్కరించే దరశ్కుడి 'మనసుస్' పై ఆధారపడి ఉంటుందని నిరుపిసూత్.
ఈ పాట చూసూత్ంటే మనసులోని తీవర్మైన భావన ఆధాయ్తమ్కపు పొలిమేరలను తాకే భావన కలుగుతుంది. దీనికి పర్ధాన కారణం దరశ్కుడు.
'బాబీ' సినిమా 'హిట' సినిమా నిరిమ్ంచాలనన్ తపనతో నిరిమ్ంచిన సినిమా. అందుకే పాట బాణీ తేలికగా పటేట్సే బాణీ. పాడిన
గాయకుడు కూడా పదాల భావానిన్ అనుభవించకుండా తేలికగా పాడేశాడు శైలేందర్సింగ అనే కొతత్ గాయకుడు. చితీర్కరణ ఆకరష్ణీయంగా
ఉంటుంది. అదే 'చౌధవీక చాంద హో ' దగగ్రకు వచేచ్సరికి, పహాడి రాగంలోని రొమానస్ నంతా గుపిప్ంచి బాణీని రూపొందించాడు రవి.
'పహాడి రాగం శాంతిని, సునిన్తతావ్నిన్ పర్తిబింబిసుత్ంది. పహాడీ రాగం పేర్యసిలాంటిదంటారు. కలయికలోని ఆనందం విరహంలోని
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గాంభీరయ్ం కలగలసి అలౌకికానందానిన్, ఆధాయ్తిమ్కానుభూతిని కలిగించగల రాగం పహాడీ. 'సుహానీ రాత ఢల చుకీ నజానె తుం కబ ఆవోగీ '
(దులారీ) 'ఇషారో ఇషారోమె దిల లేని వాలె (కాశీమ్రిక్ కలి), బహారో మేరా జీవన భీ సవారో (ఆభీర్ఖత), కభీ కభీ మెరె దిలమే (కభీకభీ)
వంటి సూపర హిట రొమాంటిక పాటలనీన్ పహాడీరాగం ఆధారంగా సృజించిన గీతాలే. కానీ అదే పహాడీ రాగంలోని సునిన్తతాత్వ్నిన్,
రొమాంటిసిజంలోని ఆధాయ్తిమ్కతను పర్సుఫ్టింపచేసూత్ రవి బాణీని రూపొందించాడు. దాంతో మొదటి అడుగులోనే పాట ఉనన్త శిఖరానిన్
అందుకునన్టట్యింది. దానికి షకీల, పదాలు రఫీ గానం తోడయి పాటకు అమరతావ్నిన్ ఆపాదించాయి. పాట

సాథ్యి మరింత పెరిగి

చిరంజీవిగా ఉనన్త సాథ్నంలో నిలిపింది గురుదత చితీర్కరణ. నిజానికి ఈ సినిమా దరశ్కుడు గురుదత కాదు. అధికారికంగా. చితర్దరశ్కుడు
ఎం.సాదిక. కానీ చితీర్కరణ పూరిత్గా గురుదత ముదర్తో ఉంటుంది. నిదిర్సుత్నన్ వహీదానువెనెన్లలో తడిసి శిలప్ంగా తలప్ంపై ఉనన్ ఆమెను
ఆరిత్గా, తీవర్మైన పేర్మతో చూసూత్ రాగాలాపన చేసి, ఆమెవైపు వసూత్ పాటనందుకునన్పుప్డు గురుదత చూపులలోని భావం పాటకు మరింత
తీవర్తను అదిద్ంది. 'జులీఫ్హై ' అంటూ ఆమెను అతను చూసే చూపులోల్ని పేర్మ భావన అదివ్తీయం. అతని నటనలో ఎకక్డ లోపం ఉందో, ఆ
లోపానిన్ రఫీ సవ్రంలో పలికే భావం తీరిచ్ంది. దాంతో పర్తి పంకిత్, పర్తి నోట ఒక అదుభ్తమైన భావనను కలిగించే రీతిలో రూపొందింది.
ముఖయ్ంగా 'జానే బహార తుం కిసి షాయర క ఖావ్బ హో' అనన్పుప్డు కెమేరా కదులుతూ చివరికి గురుదత ఆమె మోర్ల వాలి చేతులు సాచి
ఉండటం, వహీదా సథ్ంభానికి తనమ్యమై ఆనుకుని ఉండటం, ఇరువురి పై పేర్మామృత వృషిట్ కురిపిసూత్ చందుర్డూ ఇరువురి నడుమ
ఆకాశంలో కనబడటం, ఒక ఆతయ్దుభ్తమైన పెయింటింగలా మనసులో సిథ్రపడిపోతుంది. అలౌకిక భావాలు కలిగిసుత్ంది. ఈ పాటను
రొమాంటిక పాటలనిన్టిలోనే ఎతైత్న శిఖరంపై నిలుపుతుంది. అతయ్దుభ్తమైన చితీర్కరణ ఇది.
ఇలాంటి పాటల భావం తెలుసుకుంటూ, అనుభవిసూత్ంటే ఇక పేర్మ భావనలోని అతుయ్నన్తమైన అంశాలు వయ్కిత్ మనసులో
సిథ్రపడతాయి తపప్ పేర్మను పశుభావ సాథ్యికి దిగజారేచ్ నైచాయ్నిన్ కలిగించవు.

(వచేచ్ నెలలో మరినిన్ పేర్మ పాటలతో)
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