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ఆప కే హసీన రుఖ పె ఆజ నయా నూర  హై 
మేర దిల మచలగ్యా తొ మేర కాయ్ కసూర హై! 

మన సినిమాలు అధిక శాతం పేర్మ పర్ధాన సినిమాలు. పేర్మను వయ్కత్ పరచేందుకు పాట పర్ధాన సాధనం,  ముఖయ్ంగా నాయికను 
వరిణ్ంచే పాటలు,  నాయక వరణ్న పాటలు, అందుకే సినీ గీతాలలో అతయ్ంత కీలకమైన సాథ్నానిన్ ఆకర్మిసాత్యి. ఒక గేయ రచయిత సంసాక్రం, 
శృంగార రసానిన్ అతయ్ంత సుందరంగా వయ్కత్పరచే పర్తిభ, సునిన్తతవ్ం వంటి అనేక అంశాలు పేర్యసి వరణ్న గేయాలలో దోయ్తకమవుతాయి. 
కేవలం గేయ రచయిత వయ్కిత్తవ్ము మాతర్మే కాదు,  సంగీత దరశ్కుడి మనసుస్, నాయికా నాయకులు, నిరామ్త, దరశ్కుల మనసుస్లలో ఉనన్ 
పేర్మ భావన సవ్రూపం ఆయా పాటల చితీర్కరణలో సప్షట్మౌతుంది. అయితే సినిమాలో గేయం దృశయ్రూపం ధరించేందుకు, నటీనటులకు 
నటించేందుకు పేర్రణ, చితిర్ంచేందుకు దరశ్కుడికి పేర్రణ ఇచేచ్ది గేయ కవిత . కొందరు సంగీత దరశ్కులు గేయ రచయిత గేయం రాసిన 
తరువాత బాణీ కడతారు. మరికొందరు బాణీ ఇచిచ్ గేయం రాయమంటారు. ఓ.పి నయయ్ర కొనిన్మారుల్ బాణీ ముందు ఇసాత్డు. మరికొనిన్ 
మారుల్ గేయ రచయిత రాసిన తరువాత బాణీ కడతాడు. 

‘బహారే ఫిర భి ఆయేగీ’ సినిమాలో గేయ రచయిత అంజాన రచించగా, ఓ.పి నయయ్ర సవ్రపరచినదీ పాట. ఈ పాట రాసే 
సమయానికి 'అంజాన'కు గేయ రచయితగా ఓ మోసత్రు గురిత్ంపు ఉంది. సి గేర్డు సినిమా పాటల రచయితగా భావించేవారు. 'గోదాన' 
సినిమాలో రవిశంకర సంగీత దరశ్కతవ్ంలో హిట పాటలు రాసిన తరువాత కాసత్ పెదద్ నిరామ్ణ సంసథ్లు అంజాన ను గేయ రచయితగా 
పరిగణించటం ఆరంభించాయి. అలాంటి సందరభ్ంలో అతడికి లభించింది ఈ పాట. సినిమాలో ఈ దృశయ్ం అతయ్ంత కీలకమైనది. నిజానికి 
'బహారే ఫి భి ఆయేగీ ' సినిమాను ఆరంభించింది గుర దత.  కానీ సినిమా కొదిద్గా తయారయిన తరువాత ఆయన హఠాతుత్గా మరణించాడు. 
దాంతో సినిమా ఆగిపోయింది. గురుదత పాతర్ను ధరేమ్ందర్ పోషించాడు. గురుదత మరణించే ముందు 'ఆప కీ హసీన రుఖ ' పాట 
చితీర్కరణను పూరిత్ చేశాడు. దాంతో మళీల్ ఈ పాటను షూట చేసేకనాన్ ముందు ధరేమ్ందర్ గురుదత షూట చేసిన పాటను చూశాడు. గురుదత 
పాటను ఎంత తీవర్మైన రొమాంటిక భావనతో, సాందర్మైన రొమాంటిక పాటగా చితీర్కరించాడో చూశాడు. కానీ ఎంత పర్యతిన్ంచినా 
గురుదత తెరపై పాతర్కు ఆపాదించిన తీవర్మైన పేర్మ భావనను ధరేమ్ందర్ పర్దరిశ్ంచలేకపోయాడు. దాంతో, గురుదత చితీర్కరణ విధానానిన్ 
ఎంతగా అనుసరించినా పాట పర్భావం వింటే ఉనన్ంతగా చూసుత్ంటే ఉండదు. 

పేర్మలో ఉనన్వారికి పర్పంచమంతా పేర్యసి కనిపిసుత్ంది. పేర్యసి అణువణువునా పర్కృతి పరవళుల్ తొకుక్తూ దరశ్నమిచిచ్ 
ఆనందింపచేసుత్ంది. ఉనన్తము, ఉతత్మమూ, సంసాక్రవంతమయిన సునిన్త భావనలతో నాయకుడు నాయికను దాదాపుగా ఓ దేవతలా 
భావించి కొలిచేవాడు. నాయిక సైతం ఆ గౌరవానిన్ నిలబెటుట్కునే రీతిలో హుందాగా పర్వరిత్ంచేది. 
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ఈ గేయం ఆరంభంలోనే అంజాన చమతాక్రం చేశాడు. పేర్యసి వదనంపై సరికొతత్ వెలుతురు ఉందట. అంటే ఆమె వదనం ఆరోజు 
రోజూ కనాన్ అందంగా ఉందని, వింత అందంతో మెరుసోత్ందని అరధ్ం చేసుకోవచుచ్. మాములుగానే పిర్యుడికి పేర్యసిని మించి పర్పంచంలో 
అందంలేదు. ఆమె పేరు తలిసేత్నే పేర్మ తుఫాను తాకిడికి ఉకిక్రికిక్రి అవుతాడు. అలాంటిది ఆమెను దరిశ్సేత్, ఆమె దరశ్నంతోటే సరవ్ం 
మరచిపోతాడు. ఆపై ఆమె వదనం వింత అందంతో మెరుసూత్ంటే ఇక అతని హృదయం చలించిపోవటంలో ఆశచ్రయ్ం ఉండదు. అందులో 
అతడి తపుప్కూడా ఉండదు. అందుకే 'ఈ రోజు నీ వదనం వింత అందంతో మెరుసోత్ంది, నా హృదయం చలించటంలో నా దోషం ఏముంది?' 
అని పర్శిన్సుత్నాన్డు మొదటోల్నే. అంటే, తరువాత గేయంలో నాయిక వరణ్నలో నాయకుడు ఎనిన్ అతిశయోకుత్లు వాడినా, ఎనిన్ గొపప్ 
ఉపమానాలు వాడినా, అవి ఎంతగా పొగుడుతునన్టుట్ ఉనాన్ దానికి దోషం నాయకుడిది కాదు. దోషం ఆమె అందానిది! ఈ విషయానిన్ 
ఆరంభంలోనే నిశచ్యంగా పర్దరిశ్ంచాడు గేయ రచయిత. ఇదొక చమతాక్రమైన గేయ రచన పదధ్తి. ఇక ఇకక్డి నుంచి గేయమంతా, 
నాయకుడు నాయిక రూపానిన్, దాని పర్భావానిన్ వరిణ్సాత్డు. అంతా వరిణ్ంచి, నేనింతగా నియంతర్ణ కోలోప్వటానికి దోషం నాది కాదు, ఈ 
రోజు పర్తేయ్కంగా కనిపిసుత్నన్ నీ అందానికి అంటాడు. 

ఆప కే నిగాహ నే కహతో కుఛ జరూర హై 
మేర దిల మచల గయాతో మేర కాయ్ కసూర హై. 

ఆమె అందంగా ఉండటం ఒకక్టే కాదు, ఆమె కళుల్ అతడితో ఏదో చెపాప్యి. ఇక హృదయం చలించకుండా ఉంటుందా? చలించక 
పోతే దోషం అతనిది కానీ, హృదయం కలోల్ల సందర్మయితే దోషం అతనిదెలా అవుతుంది? అతనితో ఏదో అనన్ ఆమె కళల్ది అవుతుంది. 

ఖులీ లటోంకి ఛావొమె ఖిలాఖిలా యె రూప హై 
ఘటాసె జైస ఛన రహీ, సుబహ, సుబహ కి ధూప హై 

అతయ్దుభ్తమైన వరణ్న. అతుయ్తత్మమైన భావన. అతయ్ంత సంసాక్రవంతమైన ఆలోచన. ఆమె కురులు దటట్ంగా ఉనాన్యి. అకక్డకక్డా 
కురుల నడుమ నుండి వాటి నీడలో ఒదిగిన విరిసిన ఆమె రూపం కనిపిసోత్ంది. మనం పర్యాణిసుత్నన్పుప్డు చెటల్ ఆకుల సందుల నుండి 
సురయ్కిరణాలు మెరుపులా దరశ్నిమిచిచ్ మురిపిసుత్ంటాయి. సూరయ్కిరణాల గుంపు ఒక ధారలా కనిపిసూత్ అతయ్దుభ్తమైన భావానిన్, కలిగిసాత్యి. 
కిటికీల సందులలోంచి, జాలువారే సూరయ్కిరణాల సమూహం ఓ పాలపుంతలా తోసుత్ంది. అలా, ఆమె రూపం కురుల మాటునుండి అతడికి 
కనిపించింది. ఈ విషయంలో ఎలాంటి సందేహం లేకుండా, తరువాత పాదంలో పోలికను సప్షట్ం చేసాత్డు. మేఘాల మాటునుండి సూరుయ్డి 
వెలుతురు సహసర్ బాహువులతో ఎలా విసత్రిసూత్ందో, అలా మేఘంలాంటి కురుల మాటునుండి ఆమె విరిసిన వదనం కనువిందు చేసోత్ందనన్ 
మాట. ఎంత అదుభ్తమైన భావం! 

మేఘాల మాటునుండి కొదిద్ కొదిద్గా కనిపించే సూరుయ్డి వెలుతురు తీవర్త అధికం. కళుల్ మిరుమిటుల్ గొలిపే వెలుతురు. కురుల 
మాటునుండి కనిపించే ఆమె వదనం, మేఘాల మాటునుండి పర్సరించే ఉదయపు వెలుతురులా ఉందనన్మాట. 

జిధర నజర ముడీ, ఉధర సురూర హీ సురూర హై  
ఇక ఇలా వెలుతురు పర్సరిసుత్నన్ తరువాత ఎటు చూసేత్ అటు ఆనందం చిందులు వేయకుండా ఉంటుందా? అంతటి అందానిన్, 

ఆనందానిన్ అనుభవిసుత్నన్ సునిన్త హృదయం సప్ందించకుండా ఉంటుందా? అలా సప్ందించటంలో హృదయం దోషం ఏమైనా ఉంటుందా? 
ఇకక్డ గమనించవలసిందేమిటంటే  గేయం సాథ్యి. మామూలుగా చందర్వదన, ఇందువదన అని పొగిడి రాసేయవచుచ్ కవితను. 

కానీ గేయ రచయిత వరణ్నలో చమతాక్రం, ఉతత్మ సంసాక్రం, సునిన్తమైన భావం పర్దరిశ్సూత్ నాయికను పర్కృతితో పోలచ్టం వలల్ నాయిక 
గౌరవానిన్ ఇనుమడింప చేసుత్నాన్డు. తన పేర్మ తీవర్తను సునిన్తంగా పర్కటిసుత్నాన్డు. 
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ఝకీ ఝకీ నిగాహమే భి హై బలాకి షోకియాన 
దబీ దబీ హసీ మె భి తడప రహీహై బిజిల్యా 
షబాబ ఆప కా నషే మె ఖుద హి చూర చూర హై  

సిగుగ్తో దించుకునన్ ఆమె కళల్లో చిలిపితనం తెలుసోత్ంది. ఆపుకుంటునన్ ఆమె నవువ్లో మెరుపులు అణగి అలల్లాల్డుతునాన్యి. 
మెరవాలని తపన పడుతునాన్యి. కానీ ఆమె ఆ మెరుపులను అదిమి పడుతోంది. అతయ్దుభ్తమైన దృశయ్ం అది. ఎలాంటి వాడయినా ఆ 
వాలుకనున్లలోని చిలిపితనానికి, అదిమి పటిట్న మెరుపుల తపనకు లోబడి మైమరచిపోవాలిస్ందే. అందుకే ఆమె యవవ్నం ఇకక్డ అందంగా 
భావించవచుచ్, ఆమె అందం మతుత్లో మునిగి కరిగి పోయిందట. అలాంటపుప్డు అతడి హృదయం సప్ందిసేత్ అతడి దోషం   ఏముంటుంది? 

జహాన జహాన పడే కదం, వహా ఫిజా బదల గయీ 
కె జైసె సర బసర బహార ఆప హీ మె ఢల గయీ  
కిసీమె యే కషిష కహా, జో  ఆప మె హుజూర హై 

కళల్లోల్ చిలిపితనం, పెదవులలో ఒదిగిన మెరుపులు, కురుల నీడలలో విరిసిన వదనం, మేఘాల నుండి పర్సరించే కాంతి. ఇలా 
ఎంతగా వరిణ్ంచినా తనివి తీరలేదు నాయకుడికి. ఆమె ఎకక్డెకక్డ అడుగు పెడితే అకక్డ వాతావరణం మారిపోయింది. ఋతువు 
మారిపోయింది. ఎందుకంటే వసంతం మొతత్ం ఆమెలో ఒదిగిపోయింది. ఇలాంటి ఆకరష్ణ, ఇంత అందం ఆమెలో ఉనన్ంత ఇంకెవరిలో  
ఉండదు. అలాంటపుప్డు నాయకుడి హృదయం చలిసేత్ అది అతని దోషం ఎలా అవుతుంది? 

ఇదీ అంజాన రచించిన గేయం. అతయ్దుభ్తం. నాయికను వరిణ్సూత్ పలు అతయ్దుభ్తమైన  గీతాలు ఉనాన్యి. కానీ, ఈ పాటలో ఉనన్ 
సాందర్త, ఒక రకమైన  తీవర్త ఈ పాటను ఇతర గీతాలకనాన్ పర్తేయ్కంగా నిలుపుతుంది . ముఖయ్ంగా, ఓ.పి. నయయ్ర సాధారణంగా 
రూపొందించే బాణీలకు పూరిత్గా భినన్మైన బాణీ కావటం కూడా ఈ పాటకు  అదనపు ఆకరష్ణ. ఓ.పి.నయయ్ర పాటలలో ఉండే 'లయ' కు 
భినన్మైన లయ ఈ పాటలో కనిపిసుత్ంది. హఠాతుత్గా వింటే శంకర జైకిషన బాణీ ఏమో అనిపిసుత్ంది. ముఖయ్ంగా, పియానో, వయొలినల్తో 
సృజించిన ఒక సింఫొనీ తరహా వాయిదయ్ సంవిధానం ఈ పాట సాథ్యిని మరింతగా పెంచుతుంది. అడుగడుగునా పియానో గాయకుడితో  
జుగలబ్ందీ చేసుత్నన్ భావన కలిగిసుత్ంది. శంకర జైకిషన ల పోటీని తటుట్కుని దీటుగా నిలిచేందుకు ఆకాలంలో పర్తి సంగీత దరశ్కుడు 
పర్యతిన్ంచాడు. మూయ్జిక అరేంజర 'సెబాసిట్యన' పర్ధానంగా శంకర జై కిషన ల అసిసెట్ంట అయినా ఇతర సంగీత దరశ్కులకు, ముఖయ్ంగా 
సలీల చౌధరీ, ఓ.పి.నయయ్ర లకు కూడా 'అరేంజర'లా పని చేశాడు. కానీ ఆయన ఏ సంగీత దరశ్కుడితో పనిచేసేత్ ఆ సంగీత దరశ్కుడి 
వయ్కిత్తాత్వ్నిన్ పర్తిబింబించాడు తపప్, శంకర జైకిషన తరహాను కానీ, సీవ్య వయ్కిత్తావ్నిన్ కానీ కనబడనివవ్లేదు. ఇది సెబాసిట్యన పర్తేయ్కత. కానీ 
ఈ పాటలో ఓ.పి శైలికి భినన్మైన ఆరెక్సేట్ర్షన  కనిపిసుత్ంది. దీనితో పాటు 'హం సాయ’ సినిమాలో 'దిల కి ఆవాజ భి సున’ పాటలోనూ 
పియానో లయ సెబాసెట్యన పర్తేయ్కత అనిపిసుత్ంది. ఈ రెండు పాటలు ఓ.పి నయయ్ర మామూలు పాటలకనాన్ పూరిత్గా భినన్మైనవి. 'పీలూ' 
రాగానిన్ అధికంగా వాడే ఓ.పి.నయయ్ర ఈ పాటకు సుందరము, సరళము, మృదుమధురమయిన'యమన' రాగానిన్ వాడటం కూడా పాటను 
ఓ.పి.నయయ్ర ఇతర బాణీలకు భినన్ంగా అనిపించేటుట్ చేసిన అంశం. 

ఈ పాటను రఫీ పాడిన విధానం గురించి ఎంత చెపిప్నా తకుక్వే. పర్తి ఒకక్ పదానిన్ అక్షరానిన్ అరధ్వంతంగా పలకటమే కాదు, తాను 
అనుభవిసూత్, ఇతరుల అనుభవానికి కూడా వచేచ్టుట్ పాడటం ఒకక్ మహమమ్ద రఫీకే సాధయ్ం. అది పాటలో మరింత పర్సుఫ్టంగా 
కనిపిసుత్ంది. 'ఆప కీ' అంటూ ఆరంభించటంలో 'ఆ' దగగ్ర గమకం, 'దిల' దగగ్ర చిలిపితనం, మళీల్ ఆప కే అంటూ ఆరంభించటంలోని మతుత్, 
'మేర' అనటంలోని విరుపు, మేర అంటూ ఎగిరి, 'దిల' అంటూ లోయలో దింపటం ఆపై మతుత్, చిలిపితనం, చమతాక్రాలను చూపిసూత్నే తన 
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భావనలోని నిజాయితీని అడుగడుగునా చూపించటం. ఇలా ఒకే సమయంలో పలు విభినన్మైన సప్ందనలను కలిగిసూత్ భావాలను పలకగల 
ఏకైక గాయకుదు రఫీ విశవ్రూప పర్దరశ్న ఈ పాట. ఈ పాటలో భావం, బాణీ, ఆరెక్సాట్ర్లనిన్టినీ రఫీ గానం డామినేట చేసుత్ంది. 'ఝకీ ఝకీ ' 
అంటునన్పుప్డు వాలుకనున్లు కళల్ ముందు నిలుసాత్యి 'నిగాహమే'లోని ని ఒతిత్పెటిట్ 'గా'ని సాగదీసి పలకటం 'భి హై ' అంటూ 'బలాకి 
షోఖియా' అనటంలోని చిలిపితనం... ఒకటేమిటి, పాటలోని పర్తి అక్షరం రఫీ పలికిన తీరు, భావానిన్ ఒలికించిన తీరు పరమాదుభ్తం. రఫీ 
పాటలలోని గొపప్తనం ఇదే. ఈ పాట వింటునన్పుప్డు ఇక దీనిన్ మించి రఫీ మరో పాట పాడలేడనిపిసుత్ంది. కానీ మరో పాట వినటం 
ఆరంభించగానే ఆ పాటలో లీనమై సరవ్ం మరిచిపోతాం. అందుకే రఫీ, లత వంటివారు నాయకానాయకులను మించిన సూపర సాట్రల్యాయ్రు. 
ఈనాటికీ, ఎంతోమంది కొతత్ గాయనీగాయకులు వసుత్నాన్ శోర్తల హృదయాలలో సిథ్రనివాసం ఏరప్రచుకుని ఉనాన్రు. ఉంటారు. 

పాట చితీర్కరణ కూడా గొపప్గానే ఉనాన్, పాటలోని సాందర్త, తీవర్తలు చితర్కరణలో పలచబడాడ్యనిపిసుత్ంది. ధరేమ్ందర్ అందంగా 
ఉనాన్ గురుదత లోని తీవర్త, చికక్దనం లోపిసాత్యి. ఈ పాటలో కెమేరా పనితనం, పాటను కథగా మలచి పర్దరిశ్సుత్ంది. ఇదద్రు 
అమామ్యిలునాన్రు. ఒక యువకుడు. అతడు ఆ ఇదద్రిలో ఎవరో ఒకరినే ఉదేద్శించి పాడుతునాన్డు. కానీ ఆ ఇదద్రు అమామ్యిలు ఎవరికి వారు 
తమ గురించి పాడుతునాన్డనే అనుకుంటునాన్రు. ఆ భావానిన్ కలిగించేటుట్ పర్తి వరణ్ననూ ఇదద్రికీ అనవ్యించి చూపుతుంది కెమేరా. ఎడిటింగ 
పనితనం, ఇంతకీ ఈ పాట ఎవరిని ఉదేద్శించి పాడుతునాన్డో అనన్ ఉదివ్గన్తను కలిగిసుత్ంది. పాట ఆరంభంలో ఇదద్రు వేరేవ్రుగా ఉంటారు. 
చివరి చరణం వచేచ్సరికి ముగుగ్రూ ఒకే ఫేర్ం లోకి వసాత్రు. 'ముకోక్ణపు పేర్మ కథ' అని సప్షట్మవుతుంది. ఇదంతా కెమేరా కదలికలు, 
ఎడిటింగ లో కలిగించే భావన. పాట సాగుతూనే ఉంటుంది. అయితే చివరి చరణం వచేచ్సరికి 'తనూజ' పాతర్ పియానో దగగ్రకు వసుత్ంది. 
నాయకుడు ఆమెని చూసూత్ పాడుతునాన్డని పేర్క్షకులకు తెలుసుత్ంది. తన గురించే పాడుతునాన్డనన్ భర్మలో 'మాలాసినాహ్' పాతర్ ఉందని 
అరధ్మవుతుంది కానీ నాయకుడు తనూజ పాతర్ను చూసి పాడుతునాన్డని ఆమె గర్హించదు. ఆమె తనలో తాను మురుసూత్ కిటికీ దగగ్రకు 
వెళుత్ంది. ఇది పూరిత్గా గురుదత పాట చితీర్కరణ శైలి. పాట చితీర్కరణలో ఓ కథను ఉదివ్గన్ంగా చెపప్టం గురుదత అలవాటు. అందుకే ఎంతో 
గొపప్గా ఉనాన్ అసలు శిలిప్ చెకిక్న శిలాప్నికి, అతని ఆదేశాల పర్కారం అంత అనుభూతి లేని మరో శిలిప్ అలాగే చెకిక్న శిలాప్నికీ ఉనన్ తేడా 
ఈ పాట చితీర్కరణ సప్షట్ం చేసుత్ంది. బహుశా  అందుకేనేమో 'చౌధవీక చాంద హో' పేర్యసి వరణ్న అనగానే ఈ పాటకనాన్ ముందు గురుత్కు 
వసుత్ంది. 

అయితే పేర్యసి వరణ్న గేయాలలో ఒక ఉనన్త పార్మాణికానిన్ ఉతత్మ విలువలను పర్దరిశ్ంచిన ఈ పాట సృజించే మాధురీ 
పర్వాహంలో ఓలలాడే వారికి ఇపప్టి పాటలలో పేర్యసిని  కారుతోనూ, బీరుతోనూ, ఇతర వసుత్వులతో పోలేచ్ పాటలు వింటూంటే ఆనందం 
కలగదు. 'మందార మకరంద మాధురయ్మున దేలు' పదయ్ం గురుత్కు వసుత్ంది. అయితే ఏ తరానికి తగగ్ పాటలు, సాహితయ్ం, సినిమాలు ఆ 
తరానికి ఉంటాయి. అందుకే ఈనాటి తరంలో 'ఆప కే హసీన రుఖ ' లాంటి పాటను ఎలా ఊహించలేమో 'ఏ పారిజాతముమ్లీయగలనో సఖీ' 
లాంటి అతయ్దుభ్తమైన పేర్యసి వరణ్న గీతానిన్ కూడా ఊహించలేము. ఈ పాటలో పేర్యసిని పర్కృతిలో ఆరోపించి, ఆ పేర్యసి ఆకారం ధరించి 
తనను కరుణించాలని కోరుకుంటునాన్డు కవి. పరమాదుభ్తమైన  చమతాక్రం. 

 
 ఏ పారిజాతముమ్లీయగలనో సఖీ 
గిరి మలిల్కలు తపప్ గరికపూవులు తపప్ 
ఏ కానుకలను అందించగలనో చెలీ 
గుండెలోతుల దాచుకునన్ వలపులు తపప్ 
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జగతిపై నడయాడు చంచలా వలిల్కా 
తరుణి ఆకృతి దాలుచ్ శరదిందు చందిర్కా …. 
శరదిందు చందిర్కా,.,, 
నీవు లేని తొలి రాతిరి నిటూట్రుప్ల పెను చీకటి 
నీవు లేని విరి పానుపు నిపుప్లు చెరిగే కుంపటి 
విరులెందుకు సిరులెందుకు 
మనసు లేక మరులెందుకు 
తలపెందుకు తనువెందుకు 
నీవు లేక నేనెందుకు … నీవు లేక నేనెందుకు … 
 
కలువపూల చెంత చేరి కైమోడుపు చేతును 
నా కలికి మినన్ కనున్లలో కలకలమని విరియాలని 
మబుబ్లతో ఒకక్మాటు మనవి చేసికొందును 
నా అంగన ఫాలాంగనమున ముంగురులై కదలాలని 
చుకక్లతో ఒకక్సారి చూపించి నిను 
నా పేర్యసి నలల్ని వాలజ్డ సందుల మలిల్యనై మొలవాలని 
పూరణ్ సుధాకర బింబమునకు వినతి చేతును 
నా పొలతికి ముఖబింబమై కలలు దిదుద్కోవాలని 
పర్కృతి ముందు చేతులెతిత్ పార్రిధ్ంతు కడసారిగా 
నా రమణికి బదులుగా ఆకారం ధరియించాలని 

అతయ్దుభ్తమైన కవిత ఇది. ఇంతగా పేర్యసిని పర్కృతిలోని పలు విభినన్మైన అంశాలతో వరిణ్ంచి, పర్కృతిలోని పలు విభినన్మైన 
అంశాలను పేర్యసికి అలంకరణగా, ఆభరణాలుగా మారమని అభయ్రిధ్ంచి, చివరికి పర్కృతిని రమణికి బదులుగా ఆకారం ధరించమని 
కోరుకోవటం కవి పర్తిభను, భావనాబలానిన్, సునిన్తతావ్నిన్ సూచిసుత్ంది. 

ఇలాంటి భావనల ఆధారంగా, పేర్మ భావనను తీరిచ్ దిదుద్కునన్ తరానికి సతరీ ఒక ఆటవసుత్వుగా, అనుభవించే దర్వయ్ంలా, లైంగిక 
వాంఛ తీరుచ్కునే మాధయ్మంలా కనబడదు. ఒక అతయ్దుభ్తమైన వయ్కిత్లా, ఆరాధించవలసిన అమామ్యిగా, పర్కృతికి పర్తీక అయిన భగవంతుని 
పర్తేయ్క సృషిట్లా, తన అదృషట్ంలా తోసుత్ంది. కానీ సతరీని ఓ పీఠంపై ఉంచి పూజించి అనాయ్యం చేసుత్నాన్రు అని నిరసించి ఆమెని బజారుకి 
ఈడాచ్రు. ఫలితంగా ఈనాడు పసికందులు సైతం పశువాంఛలకు బలయిపోతునాన్రు. మనిషి మృగమవుతునాన్డు. 

పర్సుత్తం సతరీ ఆటవసుత్వుగా, అనుభవించగల దర్వయ్ంలా, విపణిలో వసుత్వులా, అందాల బొమమ్లా, ఆనందపు గనిలా మాతర్మే 
పరిచయమౌతుంది. ఇలాంటి పరిసిథ్తులలో పేర్మ భావనలోని ఔనన్తాయ్నిన్ ఉతత్మతావ్నిన్, సునిన్తతావ్నీన్, దైవతావ్నిన్ నేటి తరానికి పరిచయం 
చేయాలిస్న ఆవశయ్కత ఉంది. ఇందుకు ఇలాంటి సినిమా పాటలు ఉపయోగపడతాయి. 

(మరికొనిన్ మధురమై న పేర్ మగీతాలతో మళీల్  కలుదాద్ ం. ) Post your comments 
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