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 'మరో పర్పంచం'తో ఆంధర్దేశానిన్ ఉరూర్త లూగించి 
"నలుగురు కలిసి  అందరూ  పొరువులు మరచి చేయాలి ఉమిమ్డి 

వయ్వసాయం" అంటూ ఉతేత్జ పరచిన మహా కవి శీర్ శీర్ . 
గతంలో 'శీర్ శీర్ మారుక్ పదాయ్లనే వాడుడు' అని గరవ్ంగా చెపుప్కునే 

వాళళ్ం. 'మహా పర్సాథ్నం' తరావ్త మనలని కదలించిన కవితా సంపుటి ఇంకొకటి 
రాలేదని యీ నాటికీ బాధపడే వాళుళ్ ఆంధర్దేశం నిండా వునాన్రు. 

'ఏం ఎందుకు రాయడు?' అని అందరూ మూగగా పర్శిన్సూత్నే వునాన్రు. 
ఇంత మదిని ఇలా 'బాధ పెటేట్సుత్నన్' మహాకవి చిదానందుడిలా చినన్ నవువ్తో 
మన ఆందోళననీ, ఆవేశానీన్ అనిన్టినీ కొటిట్పారేసాత్డు. 'సినిమా పనులు' 
అంటాడు. నిజంగానే అలాంటపుప్డు సినిమా పనుల మీద 
సాహితాయ్భిమానులందరికీ కోపం రాక తపప్దు కదా? 
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శీర్శీర్ ఏనాడో సినిమా రంగ పర్వేశం చేశాడు. కాని, తొలుత విశార్ంతి ఎకుక్వ వుండెడిది. ఘాటైన కవితవ్ం 
రాసేవాడు. కానీ, ఈనాడు కొంచెం తకుక్వగా వెయియ్ పాటలు రాసిన సినిమా కవి శీర్ శీర్. ఒకొక్కక్ పాట వెనుక వెచిచ్ంచిన 
కాలం సులభంగా ఊహించుకోవచుచ్ మనం. 

ఎంత సినిమా కవి అయినా వయ్కిత్ గతంగా 'మహాకవి' బిరుదానిన్ నిలుపుకో గల వయ్కిత్తవ్ం కలవాడు శీర్శీర్. 
నిరాడంబరి, నితాయ్గిన్హోతుర్డూ అయిన యీ మహా వయ్కిత్ని చూడగానే గురుత్పటట్వచుచ్. ఎదుటివాడు ఎంత సామానుయ్డైనా 
హృదయం విపిప్ మాటాల్డతాడు. సామాయ్వాది. మానవారాధకుడు. ఐశవ్రయ్మదంగాని, జాఞ్న దివాంధతగాని ఒంటబటట్ని 
యీ మహావయ్కిత్ని ఆంధర్దేశం పేర్మించింది. యీ నాటికీ పేర్మిసూత్ంది. ఇపప్టికీ మూగగా అడుగుతుంది 'మరో పర్పంచం  
చవిచూసి వూరుకునాన్వేం?' అని. 

మహా రచయితలందరూ చాలామంది నేడీ రంగంలో చినన్వారు. అందరిలోకీ పర్తేయ్కత వహించి, హిమాలయం 
లాగా ఉనన్తంగా కనబడతాడు శీర్శీర్. యీ ఔనన్తయ్ం సులభంగా పూలబాట పయనంలాగా రాలేదు. కషాట్ల కంచెలను 
దాటుకుంటూ,  కషట్తరంగా  పైకి వచిచ్ న నిబబ్రుడు శీర్ శీర్. 

'కాలచకర్ం' పేరు జాఞ్పకం ఉందా? విడుదల నాడే ఆ పికచ్రు కాలగరభ్ంలో కలిసింది. అదే శీర్శీర్ పనిచేసిన తొలి 
చితర్ం. అంతకు ముందు 'నేనెకక్బోయిన బసుస్ ఎనోసారుల్ వదులుకునాన్ను. మోజేతులెటిట్ తోసుకుంటూ ముందుకు 
పోయేవారుంటారు కదా?" అంటాడీయన నవువ్తూ. తరువాత 'మరో పర్పంచం'  మాంటో కిర్షోట్ కథ. దీనిలో కపిల 
కాశీపతి, బందా మొదలైన పర్ముఖులునాన్రు. దీనినీ పర్జానీకం మనిన్ంచ లేదు. బయలుదేరినటేట్ బయలుదేరి ఆగిపోయిన 
రైలుబళుళ్ ఎనోన్ అలాగే 'గాంధీ నగర ' అనన్ ఒక చలన చితార్నికి పాటలు రాశాడు శీర్శీర్. దానికి సంభాషణలు చలంగారు 
రాశారట. 'దేశ దిమమ్రి' చితర్ం కూడా పురిటోల్నే సంధి కొటిట్ంది. రైలెకేక్ ముందిలా తోసి వేయబడి మొటట్మొదటి సారిగా 
పూరిత్గా మాటలూ, పాటలూ రాసిన చితర్ం 'ఆహుతి'. ఇది దైవికమో ఏమో డబిబ్ంగు చితర్ం 'నీర ఔర నందా' అనే దానికి 
అనువాదం. ఇదీ విజయవంతం అయినది కాకపోయినా శీర్శీర్లో ఆశ మొలకెతిత్ంచింది. అపప్టోల్ మదార్సులో వరాష్ల 
కాటకం. ఎనోన్ సంవతస్రాలుగా వానలు లేక యీ సినిమా విడుదలతో జడివానలు పటుట్కోవడం, గలాల్ పెటెట్లు 
నిండకపోవడం జరిగింది. 

తరవాత చలన చితర్ పితామహులు శీర్ హెచ. యమ.రెడిడ్గారి కొలువులో చేరడం  జరిగింది. దరిదాపు అకక్డ 
ఆసాథ్న కవిగా చలామణీ అవుతూ, అవసరానిన్ బటిట్ పాటలూ, మాటలూ రాసూత్ండేవాడు. 

"నిరోద్షి, పర్తిజఞ్" మొదలైన వాటికి పనిచేశాడు. మూనాస ఆ రోజులోల్ సృషిట్ంచిన 'పర్పంచం' కూడా శీర్ శీర్ సృషేట్. 
యీ సంవతస్రాంతం వచేచ్సరికి శీర్శీర్ సినిమాలకని వేయి పాటలు రాసి ఉంటాడు. ఆ సంఖయ్ను పురసక్రించుకుని, 

ఉతస్వం చేయాలనన్ కుతూహలం వుంది శీర్శీర్కి. 
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శీర్శీర్ పూరిత్గా ఆశావాది. ఈయన చేసిన వాటికనాన్ చేదాద్మనన్వే ఎకుక్వ. నిరామ్తగా ఓ కనన్డ చితార్నిన్ 
తెలుగులోకి అనువదించారు.   అది ఆరిధ్కంగా దెబబ్ తీసింది. అయినా నిరామ్త కావాలనన్ కుతూహలం పోలేదు సరికదా, 
చాలా పథకాలు వేసుకుని వునాన్రు. 'రుకిమ్ణీ కలాయ్ణం' తీయాలని కవి ఖడగ్ తికక్నల జీవితాలను సమిమ్ళితం చేసి ఒక 
రసవతత్ర సృషిట్ చేసి, అతాయ్ధునికంగా ఒక చలన చితర్ం తీయాలని యీయన కోరిక. 'ఆకలి మంటలు’  అనే ఒక 
సాంఘికానికి రూపం దిదాద్లని ఉతాస్హం వుంది. 

శీర్శీర్ సరదాలూ, కోరికలూ, చరయ్లూ కూడా గమమ్తుత్గా ఉండి ఉంటాయి. 'జగనోమ్హిని' అనన్ ఒక అనువాద 
చితార్నికి ఉదయ నుంచి సాయంతర్ంలోగా పది పాటలు రాసి ఓ.కే చేసిన రికారుడ్ హోలడ్రు. (పూరవ్ంలో నిలువుటదద్ం 
సైజులో 'మహా పర్సాథ్నం' అచుచ్ వేయాలి అనే వింత కోరిక ఉండేది శీర్ శీర్కి) 

'పుటిట్లుల్' ఫాల్ప అయినా జమున నటి అయింది. అలాగే శీర్శీర్ పాట "పెంపుడు కొడుకు" చితర్ంలో "ఉనన్ వాడికే 
అనిన్ సుఖాలూ రయోయ్ ఓరయోయ్" అనే దానితో రాజసులోచన నాటయ్తార అయి కూరుచ్ంది ఆ రోజులోల్. ఒకక్ "మానవుడే 
మహానుభావుడు" అనన్ గేయంతో అతుయ్తత్మంగా నడిచింది "గాంధారీ గరవ్భంగం" అనే అనువాద చితర్ం, శీర్శీర్ చెపిప్నటుట్ 
కలం వింటుంది. అనయ్భాషా సంబంధం అయిన పాటను తెలుగులో 'తెలుగదే యిది' అనేలా రాయగల డబిబ్ంగు కవి శీర్శీర్ 
ఒకక్డే. 

ఇపప్టికి ముపప్యి నలబై డబిబ్ంగు చితార్లకు సాహితయ్ం పొదిగిన ఘనత శీర్శీర్ది. వయ్కిత్గా, రచయితగా, కవిగా 
సహృదయుడు "మీరినిన్ పాటలు రాశారే. మీకేది యిషట్ం?" అంటే, తడువుకోకుండా "తోడికోడళుళ్"లోని 'నలుగురు కలిసి 
...పొరుపులు మరచి చెయాయ్లి ఉమమ్డి వయ్వసాయం" అనన్ది అంటాడు. 

"కలకానిది" అనన్ వెలుగు నీడలోల్ని పాట మరొకటి... 
"పెను చీకటి లోకం" అనన్ది "మాంగలయ్ బలం"లోనిది. "కులగోతార్లు"లో "మామయయ్ మీసం" మీది పదయ్ం, 

"ఇదద్రు మితుర్లలో 'పాడవేల రాధికా', "ఆరాధన"లోని "నా హృదయంలో నిదురించే చెలీ"మొదలైన అనేక అమృత 
గుళికలాల్ంటి పాటలు మహాకవి శీర్శీర్ రాసినవే. 

శీర్శీర్ ది ఏకాగర్తకు పెటిట్ంది పేరు. పుసత్కం, పేపరుల్ కనిపిసేత్ ఎకక్డునన్దీ మరిచిపోయి, వాటిలో మునిగిపోతాడు. 
విదాయ్ధికుడైన ఈ మహా వయ్కిత్ కలం బలానిన్ సవాల చేసే అవకాశమే రావాలి గాని, వసేత్ ఆంధుర్ల అదృషట్ం 
పండిందనన్మాటే. 

ఒకసారి మాటాడినా చూసినా శీర్ శీర్ని మరిచిపోలేం. 
 Post your comments 

https://koumudi.net/comments/march_2023/march23_flash_back_comments.htm

