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'ఎంత సకక్గునాన్వే ఓ లచీమ్' అనే పాట ఈ మధయ్ కాలంలో బాగా పాపులర అయింది. ఎంతోమంది ఆ పాటను తమ కాలర టూయ్న గా 
కూడా పెటుట్కునాన్రు. అంత చకక్ని పాట వచేచ్ సందరబ్ం కొంత ఇబబ్ందిగా అనిపిసుత్ంది. నాయిక సాన్నం చేసుత్ంటుంది అపుప్డామెని హీరో 
చూసాత్డు. ఆమె సవ్రూపానిన్ చూసి మరో లోకంలో చూసూత్నన్టుట్ వివశుడై, పరవశుడై హీరో సరవ్ం మరచి తన ధోరణిలో తాను పాడుకుంటూ 
పోతాడు. 'నాయిక సాన్నం చేసుత్ంటే చూసిన హీరో' ఇలా అయిపోయి మరేదో లోకంలో ఉనన్టుట్ పాడుతూ పోవటం ఆధునిక తరం మెచిచ్నా, 
ఆలోచిసేత్ అపహాసయ్ంగా, వికృతంగా అనిపిసుత్ంది. 

సతరీ అపురూపం .ఆమె శరీరం ఎంత అపురూపమో ఆమె మనసుస్ అంతే అపురూపం. పేర్మ అనన్దానికి రూపం పార్తిపదిక అయినా 
 ఆ'రూపం' పేర్మ పర్యాణంలో మొదటి అడుగు మాతర్మే. కానీ మన సినిమాలలో రూపానికీ, శరీరానికి ఉనన్ పార్ధానయ్ం మనసుకు 

కనబడదు. పాటలలో కూడా, ఇది కనిపిసుత్ంది. 'ఎంత సకక్గునాన్వే' అంటూ ఆమె చకక్దనానిన్ వరిణ్సాత్డు నాయకుడు. ఇంతకీ ఆమె 
అలంకరణలతో ఉనన్పుప్డు చూడలేదు నాయకుడు. సాన్నం చేసుత్నన్పుప్డు చూశాడు దాంతో ఎంత పర్యతిన్ంచినా భావన ఒక దిగజారుడు 
సాథ్యిలోనే ఉంటుంది.  

యేరు సెనగ కోసం మటిట్ని తవివ్తే ఏకంగా తగిలిన లంకెబిందెలాగ 
సింతసెటుట్ ఎకిక్ సిగురు కొయయ్బోతే చేతికి అందిన సందమామలాగ 

అంటూ ఆమెని చూసేత్ తనకు కలిగిన భావ తీవర్తను, సౌందరయ్ భావనను  వయ్కీత్కరిసాత్డు నాయకుడు. గమనిసేత్ ఈ వరణ్న అంత 
గొపప్గా అనిపించదు . ఏదో వెతుకుతుంటే ఏదో దొరికిందనన్ భావన కలిగిసుత్ంది. పైగా సింతసెటుట్ ఎకిక్తే చందమామ అందటం 
ఉహాపరంగా బావునాన్ ఔచితయ్ంగా అనిపించదు. చింతచెటుట్కు దయాయ్లుంటాయనన్ భయం ఉంటుంది. చందమామ అందాలంటే రాతిర్పూట 
చెటుట్ఎకాక్లి. రాతిర్పూట చింతచెటుట్ ఎకక్టం కుదరదు. అయినా రాతిర్పూట కాదు పగటిపూట చెటుట్ ఎకాక్డనుకుంటే చందమామ ఉండదు. 
కాబటిట్ అనవ్యం కుదరదు. అలాంటపుప్డు ఈ కవితను మనసుతో చూసి అనవ్యించుకుని అనుభవించాలిస్ ఉంటుంది. కానీ ఎలా 
అనుభవించినా ఏదో వెతుకుతూంటే ఇంకేదో దొరికిన భావన మాతర్ంపోదు. 

ఈ పాట వినగానే నాయికను చూసిన ఆనందంలో తనమ్యుడై నాయకుడు సంతోషంతో 'ఎక లడ కీ కో దేఖాతో ఐసా లగా' అని 
పాడుతూ దిండును చించేయటం గురుత్కు వసుత్ంది. ఆ పాటలోని వరణ్నలు అనీన్ లయబదద్ంగా ఉనాన్  అతయ్ంత సామానయ్మైనవి. 
అలవాటయినవి. విరిసిన గులాబీ,  కవి కల, మెరిసే కిరణం, వనంలో హరిణం, వెనెన్ల రాతిర్, చకక్టి పాటలాంటి మాట, ఇలాంటివి గురుత్కు 
వసాత్యి నాయకుడికి నాయికను చూడగానే. అయితే ఈ పాటలో వరణ్నలు  సామానయ్ంగా ఉనాన్ పాట బాణీ, పాడిన విధానం పాటను 
మరుపురాని పాటగా మలుసాత్యి. చితీర్కరణ దగగ్రకు వచేచ్సరికి చింపగా ఎగసిన దిండులోని దూది ముకక్లు మనసులో మిగులుతాయి. 
పాట పర్భావం హాసాయ్సప్దం అవుతుంది. ఇకక్డ గమనించాలిస్ందేమిటంటే పై రెండు సందరాభ్లలోను నాయకుడు నాయికను క్షణంసేపే 
చూసాత్డు. తీవర్మైన భావావేశానికి గురి అవుతాడు. పర్పంచానిన్ మరచిపోతాడు. ఒక యువకుడు తనకు ఇషట్మైన యువతిని చూసి, ఆమె 
అందానిన్ చూసి మైమరచిపోయి తీవర్మైన భావావేశానికి గురై ఒకరకమయిన ఉనామ్ద సిథ్తికి వెళల్టం అనన్ది సరవ్సాధారణం. అది ఆ వయ్కిత్ 



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                   @|æÁ˝Ÿ  2019 

   2           MLjkõ½¥qP|-MLjkõ½¸$|û 

మనసుస్లో పర్తిషిట్తమై ఉనన్ పేర్మభావన, రొమాంటిక ఊహల సవ్రూపంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. నిజానికి ఒక యువకుడు ఒక యువతిని 
చూసి, ఆమె అందం చూసి తనమ్యుడై అతయ్ంత భావావేశానికి గురై, ఆ భావావేశంలో భౌతిక పరిధులు దాటి 
ఆధాయ్తమ్కపుటానందపుటంచులను సప్ృశించటం  కూడా జరుగుతుంది. ఇందుకు ఆ యువకుడికి ఆ యువతి పరిచయం ఉండాలిస్న పనిలేదు. 
అతడి భావావేశ తీవర్త, సమాధిసిథ్తిని, బర్హామ్నందానుభూతిని తలపింపచేసేత్ తీవర్మైన  ఆనందమయ సిథ్తిని అతడు అనుభవించటం వెనుక 
అతడి సంసాక్రం, శృంగారపుటూహల సవ్రూపం వంటి అనేక అంశాలు ఆధారపడి ఉంటాయి. సందరభ్ం ఎలాంటిదయినా నాయికను 
నాయకుడు చూసిన పర్ధమ క్షణంలో కలిగిన తీవర్మైన భావావేశానిన్ ఏ అతుయ్తత్మ సాథ్యిలో పర్దరిశ్సాత్డనన్ది ఆ సందరబ్ంలో గీతానిన్ రచించే 
రచయిత భావనాబలం, సంసాక్రం వంటి అంశాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది.     

'బారాదరి' అనే సినిమాలో నాయకుడు నాయికను ఒకసారి చూసాత్డు. ఆమె అందం అతడిలో తీవర్మైన కలతను కలిగిసుత్ంది. 
అతడిలోని సృజనాతమ్క భావనకు రెకక్లనిసుత్ంది. రొమాంటిక భావనకు జీవం పోసుత్ంది. అతడిలోని కళాకారుడు నిదర్లేసాత్డు. 

'కళ' అనన్ది వయ్కిత్లో నికిష్పత్మై ఉనన్ భగవదంశకు పర్తీక. అతుయ్తత్మ కళ పర్కృతికి అతి సమీపంగా ఉంటూ పర్కృతిని తన కళలో 
పర్తిషిట్ంచినదే. సజీవంగా నిలిపేది. అంటే భగవంతుడి సృషిట్లోని సౌందరయ్ భావన ఆతమ్ను పటుట్కుని దానిన్ తన కళదావ్రా పర్కటితం 
చేయటం, తదావ్రా సామానుయ్లలో నిదార్ణమై ఉనన్ సౌందరయ్ భావనను జాగృతం చేసుత్ంది. సౌందరాయ్నుభవం కలిగిసుత్ంది. వారికి దైవతవ్ 
భావనను క్షణకాలమైనా అనుభవానికి తెసుత్ంది. ఇది కళ పరమారధ్ం. ఏ కళాకారుడయితే తన కళదావ్రా ఇలాంటి భావనలను జాగృతం 
చేసాత్డో అతడు అసలైన కళాకారుడు. సినిమా పాటలోల్ గీత రచయిత, సంగీత దరశ్కుడు, గాయకుడు, వాయిదయ్కారులు అందరు కలసి 
ఇలాంటి కళను తమ పాటలోల్ పర్దరిశ్సాత్రు. 

'బారాదరి'లో నాయికను చూసిన నాయకుడి హృదయంలో నాయక రూపం పర్తిషిట్తమౌతుంది. ఇపుప్డామె పర్కృతి సౌందరాయ్నికి, 
భగవంతుడి సృజనాతమ్క కౌశలానికి పర్తీక. ఆమెను తన కళదావ్ర సజీవంగా నిలపాలనన్ది నాయకుడి పర్యతన్ం. 

అతడు చితర్కారుడు. ఆమె చితార్నిన్ గీయాలని పర్యతిన్సాత్డు. తన చితర్ంలో ఆమెను సజీవంగా పర్తిషిట్ంచాలని తపనపడతాడు. కానీ 
అది సాధయ్ం కాదు.  

వినెస్ంట వాన గో అనే చితర్కారుడు ఒకో చితర్పటానిన్ కొనిన్ వందలమారుల్ గీసినా సంతృపిత్ పడేవాడుకాడు. మన నాయకుడు అలాంటి 
పరిసిథ్తిలోనే ఉనాన్డు. అయితే వినెస్ంట వాన గో రోజూ ఆ పర్కృతి దృశయ్ం దగగ్రకు వెళిల్ కూరుచ్నేవాడు. కానీ మన నాయకుడికి అలాంటి 
అవకాశం లేదు. ఆమెను క్షణకాలం మాతర్ం చూశాడు. ఆ క్షణకాలం మాతర్ం మనసులో మెరుపు మెరిపించిన ఆ సుందర సవ్రూపానిన్ 
సజీవంగా చితర్ంలో బంధించాలనుకుంటాడు. కానీ అది సాధయ్ం కాదు. అతడి ఆవేదనను, ఆకోర్శానీన్, నిరాశను పాటలో పర్దరిశ్సాత్డు. 

తసీవ్ర బనా తాహూ, తసీవ్ర నహీ బన తీ 
ఎక ఖావ్బ స దేఖా థా, తాబీర నహీ బన తీ 

చితర్పటానిన్ గీసుత్నాన్ను. కానీ చితర్ం రావటంలేదు. ఒక సవ్పాన్నిన్ దరిశ్ంచాను. కానీ ఆ సవ్పన్ం సవ్రూపం బోధపడటంలేదు. 
పలల్విలోనే అసలు విషయం పర్దరిశ్ంచేశాడు గేయరచయిత పర్తీకాతమ్కంగా 'కుమార బారా బంకీవ్' అతయ్ంత సునిన్తంగా 

సృజించాడీగీతానిన్ 
బేదరద్ మహబబ్త కా ఇతనా స   హై అఫాస్నా 
నజోర్ంసె మిలీ నజేర్  మై హోగయ దీవానా 
అబ దిల కె బహల నేకీ తద బీర నహీ బన తీ 
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బాధాకరమైన పేర్మ గాథను ఒకక్ ముకక్లో చెపప్వచుచ్.. కళల్తో కళుల్ కలిశాయి. నేను పిచిచ్వాడినయిపోయాను. ఇపుడు 
హృదయానికి సంతృపిత్నిచిచ్న ఆనందం కలిగించే సృజన కుదరటంలేదు. ఇదీ అతడి బాధ. 

ఆమె అతడిలో సృజనాతమ్క ఆవేశానిన్ రగిలించింది. ఆ ఆవేశానిన్ తన కళలో పర్దరిశ్ంచలేకపోతునాన్డు. ఒక వయ్కిత్ ఆతమ్ అతని 
కళళ్లోల్ కనిపిసుత్ంది. ఇకక్డ కళుళ్ కళుళ్ కలవటానిన్ భౌతికపరమైన అరధ్ంలో తీసుకుంటే నాయకుడి భావ తీవర్త అరధ్ం కాదు. కళళ్దావ్రా ఆతమ్ 
ఆతమ్ను దరిశ్ంచింది అనన్టుట్ అరధ్ం చేసుకుంటే, పర్కృతిలో భగవంతుడి ఆతమ్ను దరిశ్ంచి దానిన్ తన కళలో సజీవంగా నిలపాలనుకునే 
కళాకారుడి తపన అరధ్మవుతుంది.  

ఎంత సుందరంగా పర్దరిశ్ంచాడు కవి సృజనాతమ్క భావావేశానిన్ అతయ్ంత అలతి పదాలలో. 
దం భర కె లియే మేరే దునియామే చలే ఆవో 
తర సీ హువి ఆఖోంకో ఫిర శకల్ దిఖాజావో 
ముఝ సే తొ మెరీ బిగీడ్ తకీద్ర నహీ బన తీ 

తన ఆవేశానిన్ సృజనాతమ్క రూపంలో వయ్కత్పరచటంలో విఫలమౌతునాన్డు. ఎంతపర్యతిన్ంచినా మనసుస్లోని ఆవేశం కళలో వయ్కత్ం 
కావటంలేదు. పర్కృతిని చితిర్ంచే కళాకారులు మళీల్ పర్కృతిని దరిశ్సాత్రు. ముందుగా పెనిస్ల తో సెక్చ వేసుకుంటారు. తరువాత రంగులు 
నింపుతారు. కానీ మన చితర్కారుడికి ఆ వీలు లేదు. అందుకని మళీల్ ఆమె వదనానిన్ దరిశ్ంపచేయమంటునాన్డు. అపుప్డుకానీ అతడు 
తననుకునన్ కళను సృజించలేడు. తనతో తన అదృషాట్నిన్బాగు పరచుకోవటం చేతకావటం లేదు కాబటిట్ ఆమెని ఒకక్సారి 
కనిపించమంటునాన్డు.  

ఉతత్మమైన కళ పర్భావం ఉతత్మంగా ఉంటుంది. ఈ పాటను సంగీత దరశ్కుడు నాషాద (చాలామంది నౌషాద అని పొరపడతారు) 
పహాడి రాగంలో రూపొందించాడు. పహాడీ రాగం విషా దానికి, దైనాయ్నికి అతయ్దుభ్తంగా పార్ణం పోసుత్ంది. ఇకక్డ నాయకుడు దురబ్రమైన 
విషాదంలో ఉనాన్డు. దాంతో అతడి భావనలను వయ్కత్పరిచే గీతం విషాద భావానిన్ పర్తిఫలించే రాగంలో  రూపొందటంతో పాట పర్భావం 
దివ్గుణీకృతమౌతుంది. రాగం, రాగానికి తగగ్ భావం తోడయాయ్యి. ఇక సవ్రం మిగిలింది. అది గజల గానంలో రారాజుగా గురిత్ంపు పొందిన 
తలత మహమూమ్ద ది కావటంతో బంగారానికి తావి అబిబ్నటట్యింది. గుండెలోలోతులోల్ని విషాదభావనలను తటిట్లేపి విషాదం అంచులలో 
ఒదిగి ఉనన్ ఆనంద భావన సవ్రూపానిన్ అనుభవానికి తెసూత్ వయ్కిత్లోని దైవతవ్ భావనకు రెకక్లనివవ్టమనే పర్కిర్యను సంపూరణ్ం 
చేసుత్ందీపాట. ఒక అందమైన అమామ్యి ఒక యువకుడి మనసులో దరశ్న మాతర్ంతో కలిగించే అలజడిని అందంగా పర్దరిశ్ంచిన పాట ఇది. 

దీవానా (1952) అనే సినిమాలో కూడా నాయికను ఒకసారి చూసాత్డు నాయకుడు. ఆమెతో పేర్మలో పడతాడు. ఆమె చితర్పటం 
గీసాత్డు. పాట పాడతాడు. 

తసీవ్ర బనాతాహు తెరీ ఖూన-ఎ-జిగర సే 
దేఖాహై మైనె తుఝే మొహబబ్త కి నజర సే 

ఆమెను పేర్మ నిండిన దృకుక్లతో చూశాడట.  పేర్మ నిండిన దుర్కుక్లు అంటేనే భౌతిక పరిధి దాటిన దృషిట్ అని అరధ్ం. ఇపుప్డు ఆమె 
చితర్పటానిన్ తన హృదయంలోని రకత్ంతో(మనసుతో) సృజిసుత్నాన్డు. అదుభ్తం! ఇకక్డ నాయకుడికి 'బారాదరీ' లో నాయకుడిలా చితర్పటం 
తయారు చేయటంలో సమసయ్ రాలేదు. ఆమె చితర్పటం తయారయింది. ఎలా తయారు చేశాడో కూడా చెపుత్నాన్డు. 
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జితేన్భి మిలే రంగ  వోసబ భరిద్య తుఝ మే 
ఎక రంగ-ఎ- వఫా ఔర హై లావూమై కిధర సే 

ఎనిన్ రంగులునాన్యో అనిన్ రంగులతో ఆమె చితర్పటానిన్ నింపేశాడు. కానీ విశావ్సం అనే రంగును ఎకక్డినుంచి తేవాలో అరధ్ం 
కావటంలేదంటునాన్డు. చమతాక్రం. 

చితర్పటం ఎంతగా అమామ్యిని పోలి ఉనాన్, ఎంతగా సజీవంగా ఉనన్ భావనను కలిగించినా అది 'సజీవం' కాదు. ఈ విషయానేన్ 
'తాజ మహల' సినిమాలో సాహిర లూధియానీవ్ అదుభ్తంగా తన కవితాగీతంలో పర్దరిశ్ంచాడు. 

జో బాత తుఝ మే హై తెరీ తసీవ్ర మే నహీ 
'నీలో ఉనన్ అంశం నీ చితర్పటంలో లేదు'తీరామ్నం చేసేశాడు పలల్విలోనే. ఎందుకని లేదో చరణంలో చెపుత్నాన్డు. 

రంగోమె  తెరా అకస్ ఢలా తూ న ఢల సకీ 
 సాసోంకి ఆచ, జిసమ్ కే ఖుషూబ్ న ఢల సకీ 
తుఝ మే జొ లోచ హై తెరీ తహరీర మేనహీ 

ఆమె బొమమ్లో రంగులు  వెలిసిపోయాయి. ఆమె వెలిసిపోవటం అంటూ వుండదు. ఆమె ఊపిరిలోని వెచచ్దనం, శరీరంలోని 
పరిమళం తగగ్లేదు. అవేవీ బొమమ్లో లేవు. ఆమెలోని చైతనయ్ం ఆమె recreation  అయిన ఆమె బొమమ్లో లేదు. 

బేజానుహ్సన్ మే కహా, రఫాత్ర కీ అదా 
ఇన కార కీ అదా హై, న ఇకార్ర కీ అదా 
కోయీ భి లచక భి జులఫ్-ఎ-గిరహగీర మే నహీ 

నిరీజ్వమైన అందంలో చలనం ఉండదు. ఆ నిరీజ్వమైన చితర్పటం తన పేర్మను సీవ్కరించదు. నిరాకరించదు. ఆమె కురుల వంకీలు, 
చితర్పటంలో ఉండవు. కాబటిట్ చితర్పటం ఆమెను పోలి ఉనాన్ ఆమె కాదు. 

కానీ 'దీవానా' సినిమాలో నాయకుడికి తన చితర్పటం ఎంతగానో నచిచ్ంది ఆమె చితర్పటానిన్ ఆమెగానే భావిసూత్ ఆమెతో 
మాటాల్డుతునన్టేల్  భావిసూత్, తన మనసులోని మాటలు చితర్పటానికి చెపుప్కుంటునాన్డు. 

సావన తెరి జులోఫ్ంసె ఘటా మాంగ కె లాయా 
బిజి లీ నె చురాయీ హై తడప తేరి నరజ సే 

వరష్ఋతువు, ఆమె కురులను అడిగి మేఘాలను  తీసుకు వచిచ్ందట. మెరుపులు ఆమె కళల్నుంచి మెరుపులను దొంగిలించాయట. 
చివరి చరణం చమతాక్రం. 

మై దిల మెబులాకర తుఝే రుఖస్త న కరూంగా 
ముషిక్ల హై తెరా లౌట కే జానా మెరె ఘర సే 

ఆమెను హృదయంలోకి ఆహావ్నిసాత్డట కానీ వీడోక్లు చెపప్డట. ఎందుకంటే అతడి ఇంటిని వదిలి వెళల్టం కుదరని పనికాబటిట్. ఇదీ 
ఒక అమామ్యిని దరశ్న మాతర్ంతోనే యువకుడి హృదయంలో కలిగిన భావసంచలన సవ్రూపం. ఎకక్డా ఎలాంటి చులకన భావంలేదు. తేలిక 
భావన లేదు. వెకిలితనం లేదు. అతుయ్నన్తమూ, అతయ్ంత సంసాక్రవంతం, అయిన భావనలు. 

ఒక అమామ్యి శరీరానిన్ చూడగానే మైమరచిపోయి పాడటం కాదు. ఒక అమామ్యి రూపానిన్ దరిశ్ంచి, ఆ రూపంలో ఒదిగిన 
ఆతమ్సవ్రూపానిన్ అరధ్ం చేసుకుని, తనమ్యమౌతూ, చెలరేగిన భావాల తుఫానులను తన గీతంలో పర్దరిశ్ంచటంలో భౌతికతను దాటి 
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ఆధాయ్తిమ్క భావానిన్ మెరుపులా పర్దరిశ్ంచటం అసలు పేర్మ. పేర్మ భావన,  రూపంతో ఆరంభమయి,  ఆతామ్నుభూతితో తీవర్మై,  పరమాతమ్  
సాకాష్తాక్రంతో సంపూరణ్మవుతుంది. 

మరో సినిమాలో నాయకుడు నాయిక వదనానిన్ కూడా చూడడు. అనుకోని పరిసిథ్తులలో నాయిక, నాయకులు ఒకరికొకరు 
తగులుతారు. నాయిక చేతిలోని పుసత్కాలు పడిపోతాయి. అపుప్డు ముఖంపై ఉనన్ బురఖాలోని ఆమె కళల్ను మాతర్ం చూసాత్డు నాయకుడు. 
పుసత్కాలను ఏరి ఇసుత్నన్పుప్డు ఆమె చేయి తాకుతుంది. అంతే    ... ఆమె ఎవరో అతడికి తెలియదు. ఆమె కళుల్, కరసప్రశ్ అతడిలో కలిగించిన 
భావావేశ తీవర్త అతయ్దుభ్తమైన అతయ్ంత సంసాక్రవంతమైన భావనలతో కూడిన గంగా పర్వాహంలాంటి అతి సవ్చఛ్మైన పేర్మగీతంలా 
వయ్కత్మౌతుంది. 

మేరె మహబూబ తుఝే మేరి మొహబబ్త కి కసం 
ఫిర ముఝే నరిగ్సి ఆంఖోంక సహారా దేదే 
మెర భోయా హువ రంగీనన్జారా దేదే 

అతడికి మళీల్ ఆమె అందమైన కళల్ ఆసరా కావాలట. అతడు కోలోప్యిన అతయ్దుభ్తమైన దృశయ్ం కావాలట. ఇకక్డ దృశయ్ం, 
సహారావంటి పదాలు మాములు అరధ్ంలో తీసుకోకూడదు.   

ఏయ మేరె ఖావ్బ కి తాబీర మెరీ  జాన-ఎ-గజల 
జిందగీ మేరితుఝే యాద కియే జాతీ  హై 
రాత దిన ముఖ కో సతాతా హై తసవువ్ర తేరా 
దిల కిధఢ కన తుఝె ఆవాజ దియే జాతీ హై 
ఆ  ముఝే అపిన్ సదావోం కె సహారా దేదే. 

ఈ చరణంలో భావం సుందరమైనదే. అతడి కలల సవ్రూపం ఆమె. అతని హృదయ గానానికి పార్ణం ఆమె. అతడి జీవితం ఆమెని 
జాఞ్పకం చేసుకుంటోంది. రాతిర్ంబవళుల్ ఆమె ఆలోచనలు సతాయిసుత్నాన్యి. అతడి హృదయం ఆమెని పిలుసోత్ంది. 

యాద హై ముఝ కో  మెరీఉమ్ర్ కి పహలీల్ హో ఘడీ 
తేరీ ఆఖోంసె కొయీ జాం పియాథా మైనే 
మేరి రగ రగ మె కొయీ బరక్ సి లహరాయాధీ 
జబ తెరీ మరమ్రి హాధోంకొ ఛువా థా మైనే 
ఆ మురేస్ ఫిర ఉనీ హాధోం క  సహారా దేదే 

అతడి జీవితంలో చైతనయ్ం కలిగిన పర్ధమ ఘడియ జాఞ్పకం ఉందని. ఇకక్డ అతడి జీవితంలో చైతనయ్ం కలిగిన పర్ధమ ఘడియ 
ఏమిటంటే, ఆమె కళల్లోల్ంచి అమృతం అతడు తాగిన ఘడియ. అంత వరకూ అతడు ఏదో బర్తుకుతునాన్డు. ఆమె కళల్తో కళుల్ కలిసిన క్షణం 
నుంచే అతడి జీవితం ఆరంభమయింది. అందుకే అది అతడి జీవితంలోని పర్ధమక్షణం. ఇకక్డ కళుళ్ కలవటం అంటే ఆతమ్ దరశ్నానుభవం.. 
ఆమె మృదువైన కరసప్రశ్తో అతని శరీరంలో విదుయ్తత్టిలల్త అలలాల్ ఎగసింది. ఇపుప్డు అతడికి మళీల్ ఆ చేతుల సప్రశ్ కావాలంటునాన్డు. 

ఎంత అదుభ్తంగా, సునిన్తంగా, సంసాక్రవంతంగా ఆమెతో కళుల్ కలవటానిన్, కర సప్రశ్ను పర్దరిశ్ంచాడు కవి షకీల బదాయుని.  
 మైనె ఎక బార తెరీ ఎక ఝలక దేఖీహై 
మేర హసర్త హై కి మై ఫిర తెర దీదార  కరూ 
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తేరె సాయే కా సమఝ  కర మై హసీన తాజ మహల 
చాంద నీ రాత మె నజోర్ంసె తుఝే పాయ్ర కరూ 
అప ని మహకే హువి జులోఫ్ంకె సహారా దేదే 

ఈ చరణంలోని భావం పాటకు తలమానికం అనదగినటువంటిది. ఒకక్సారి నేను నినున్ చూశాను. అదీ క్షణంసేపే. 'ఏక ఝలక' - 
ఆమెను మళీల్ చూడాలనన్ తీవర్మైన కోరిక అతడిని దహించి వేసోత్ంది. ఆమె నీడనే తాజ మహల లా భావించి, వెనెన్ల రాతుర్లలో కనున్లతో 
ఆమెని పేర్మిసాత్డట. 

ఇకక్డ ఆగిపోతాం! 
ఆమె నీడనే తాజ మహల లా భావించటం, వెనెన్ల రాతుర్లలో కనున్లతో ఆమె నీడను పేర్మించటం.. ఊహకందనంతటువంటి అతి 

సునిన్తమైన రొమాంటిక భావన! 
తాజ మహల ను పేర్మ మందిరంగా భావిసాత్రు. అతయ్దుభ్తమైన అందానికి, అలౌకికమైన ఆనందానికి పర్తీకగా భావిసాత్రు. ఆమె 

నీడను అతయ్తుత్మ అందానికి పర్తీకగా భావిసాత్డట. ఇకక్డ భౌతిక రూపం పర్సకిత్లేదు. ఆమె 'నీడ' చాలు. ఆమె నీడనే కొలుసాత్డతడు. ఇక 
ఆమెని ఇంకెంత గొపప్గా భావిసాత్డో!  

పేర్మలో భౌతికత మొదటి మెటుట్ మాతర్మే. అదే పేర్మ కాదు. అదే పేర్మకు పరాకాషట్ కాదు. ఆమె నీడనే అతుయ్తత్మ అందానికి 
పర్తీకగా భావించి, వెనెన్ల రాతిర్లో కనున్లతో పేర్మిసాత్డట. వెనెన్ల రాతుర్ళల్లో తాజ మహల అందానిన్ చూడటానికి రెండు కళుల్ చాలవు. అది 
చూసినవారు కూడా ఆ అనుభూతిని సరిగా అరధ్ం చేసుకోలేరు. అలౌకికమైన అందం అది. అలౌకికమైన ఆనందానుభూతి అది. ఆమె నీడనే 
తాజ మహల అయినపుప్డు, వెనెన్ల రాతిర్లో ఆ అందానిన్ చూడటమే పరమాదుభ్తం.ఇదీ పేర్మ సవ్రూపం.మనిషి శరీరంలో ఆతమ్ వుంటుంది. 
దాని నీడను , కళళ్తో పేర్మించటం అంటే, కళళ్లో పర్తిఫలించే ఆతమ్తో నీడలో ఆమెని దరిశ్ంచి పేర్మించటం...పేర్మించటం అంటే 
భౌతికారాధ్నిన్ తీసుకోకూడదు.  

ఎంతో సునిన్తమైన ఊహ ఇది. మామూలుగా ఊహకు కూడా అందనంత శృంగార భావన. మాములు శృంగారం కాదు. కనున్లతో 
పేర్మించటం. ఎకక్డా భౌతిక శృంగార భావన లేదు. నిజానికి అతయ్ంత సౌందరాయ్నిన్ ఎంత చూసినా అలవికాదు. తనివి తీరదు. 
చూసుత్నన్ంతసేపు పరమానందంగా ఉంటుంది. పర్పంచం అదృశయ్మైపోతుంది. ఆ సౌందరాయ్నిన్ కళల్నిండా, గుండెల నిండా నింపుకునన్ 
అదృశయ్మైనపప్టినుంచీ మళీల్ చూడాలనన్ తపన కలుగుతుంది. అనంత సౌందరాయ్నిన్ పరిమిత శకిత్కల కళల్తో, ఇంకా పరిమిత శకిత్కల 
శరీరంతో అనుభవించటం కుదరదు. ఎంత అనుభవించినా అసంతృపిత్ కలుగుతుంది. అలాంటి పేర్మ ఇది. వెనెన్ల రాతుర్ళల్లో ఎంత చూసినా 
తనివి తీరని ఆమె నీడను కళల్తో పేర్మించటం అంటే ఇది. 

ఢూంఢ తా హు తుఝె హర రాహమె హర మహఫిల మే 
థక గయేహై మేరి మజూబ్ర తమనాన్కె కదం 
ఆజ కా దిన మెరి ఉమీమ్ద  క హై ఆఆఖీర్  దిన 
కల న జానే, మై కహా, ఔర కహా తుం హొ సనం 
దో ఘడీ అపిన్ నిగాహాంక సహారాదేదే 
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అదీ కథ! ఆమెను ఒకక్సారి కొనిన్ సెకనల్ కోసం చూశాడు. ఆ క్షణం నుంచీ అతడి జీవితం ఆరంభమయింది. ఆమెను మరోసారి 
చూడటం కోసం వెతుకుతునాన్డు. 

ఆమె కోసం అణువణువూ గాలిసుత్నాన్డు. అలా వెతుకుతూ అలసి పోయాడు. ఆ రోజు ఆఖరి రోజు. ఎందుకంటే ఆ రోజుతో కాలేజీ 
అయిపోతుంది. తెలాల్రితే ఎవరెకక్డో తెలియదు. కాబటిట్ కొనిన్ ఘడియల కోసమైనా ఆమెను కళల్తో 'సహారా' ఇమమ్ంటునాన్డు.కళళ్ంటే కళళ్ 
వయ్వహారం కాదిది..ఆతమ్ సంబంధి.. 

సామ నే ఆకే  జరపరద్  ఉఠాదే  రుఖ సే 
ఎక యహీ మేర ఇలాజ-ఏ-గం-ఏ-తన హాయీ హై 
తేరి ఫురక్త నే పరేషాన కియా హై ముఝ కో 
అబ తో మిలాజ్ కే  మెరీ జాన పే బన ఆయీ హై 
దిల కొ భూలీ హులి యాదోంక సహారా దేదే.. 

ఆమెని ఎదురుగా వచిచ్ ముఖం మీదనుంచి పరదా తొలగించమంటునాన్డు. అంటే ఆమెని కనిపించమంటునాన్డు. ఇపప్తిదాకా 
ఆమేది అసాప్షట్ రూపం. ఇపుప్డు పర్కటితం కమమ్ంటునాన్డు.  ఒంటరితనంలోని వేదన అనే రోగానికి ఇదే మందట. ఆమె వియోగం అతడిని 
బాధిసోత్ంది. పార్ణాలు పోయేటుట్ంది. కాబటిట్ ఒకక్సారి కలవమంటునాన్డు.  

ఇదీ ఒకక్ క్షణం యువతిని చూసిన యువకుడి హృదయ విలాపం. 
ఇలాంటి అనేక అతి సునిన్తమైన అదుభ్తమైన సందరాభ్లను మన కళాకారులు సృజించారు. ఆయా సందరబ్ పరిధిని దాటి 

భౌతికతలోని ఆధాయ్తిమ్కతను సుఫ్రింపచేసూత్ అతయ్దుభ్తమైన గేయాలను సినీగేయ రచయితలు సృజించారు. అతయ్దుభ్తమైన బాణీలతో సంగీత 
దరశ్కులు ఆయా గేయాలకొక రూపం కలిప్సేత్, గాయకులు ఆ రూపానికి పార్ణం పోసి సజీవంగా సమాజానికి అందించారు. సమాజంలో 
సామానుయ్ని ఆలోచనా సాథ్యిని, సంసాక్రానిన్ పెంచారు. ఎంతగా అంటే, ఒక సినిమాలో నాయకుడు కేవలం నాయిక పాదాలను చూసి 
పేర్మిసేత్, అతడిని చూడకుండానే, కేవలం తన పాదాల సౌందరాయ్నిన్ మెచుచ్కునన్ అతని సునిన్తతాత్వ్నిన్ నాయిక పేర్మిసేత్ దానిన్ ఆమోదించటమే 
కాదు, సూపర హిట గా నిలిపారు కూడా. అసలు కేవలం పాదాలను చూసి పేర్మించటం అనే భావననే ఎంతో సునిన్తంగా, అదుభ్తంగా 
ఉంటుంది. కళాకారుల సునిన్తతాత్వ్నిన్ పర్దరిశ్సుత్ంది. 

                    (ఇంకావుంది)   
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