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 ఇత నీ హసీన ఇత నీ జవాన రాత కాయ్కరే? 
జాగే హై కుఛ అజీబ సి జుజాబ్త కాయ్ కరే? 

ఇది గమమ్తత్యిన అనుభవం. రాతర్ంతా మేలొక్నే పాటలు అనీన్ విషాదభరితాలు కావు. అనీన్ ఆనందమయం 
కావు. రాతర్ంతా మేలొక్ని ఈయన ఏం ఆలోచిసుత్నాన్డంటే, ఇంత అందమయిన రాతర్ంతా ఏం చేయాలి? ఎలా గడపాలి? 
అని!  

'ఆజ ఔర కల' కమరిష్యల ఫారుమ్లా పరిధిలోనే ఉండే ఒక విభినన్మైన సినిమా. అశోక కుమార పాతర్ 
కర్మశిక్షణకు పార్ధానయ్ం ఇసుత్ంది. దాంతో అతని సంతానం అతనిపై దేవ్షంతో పెరుగుతారు. మానసికంగా 
బాధపడుతూంటారు. ఒక కూతురు 'నంద' కాళుల్ కదపలేకపోతుంది. ఆమెకు వైదయ్ం చేయటం కోసం సునీల దత పాతర్ 
రంగ పర్వేశం చేసుత్ంది. జీవించేందుకు 'నవువ్' అతయ్ంత పార్ధానయ్ం వహిసుత్ందని నమేమ్ పాతర్ సునీల దత. అతని 
రంగపర్వేశంతో ఇంటోల్ వాతావరణం మారుతుంది. కానీ డాకట్ర- రోగి పరిధి దాటి నంద పాతర్తో పేర్మలో పడుతుంది 
సునీల దత పాతర్. వారి పేర్మ ఇంకా సప్షట్మైన రూపు ధరించకముందు వచేచ్ పాట ఇది. 

అందమైన రాతిర్. వెనెన్ల విరగబూసూత్ంటుంది. నాయిక కాళుల్ కదపలేనిదయినా అందమైనది. యువతి. ఆమెలో 
ఒకరకమైన vulnerability సప్షట్ంగా కనిపిసూత్ంటుంది. ఆమెని దగగ్రకు తీసుకుని ధైరయ్ం చెపాప్లనన్ భావన బలంగా 
కలుగుతూంటుంది చూసిన పర్తివారిలో. అలాంటిది ఆమెకి దగగ్రగా ఉంటూ వైదయ్ం చేసే యువ డాకట్ర లో ఆమె పటల్ పేర్మ 
భావనలు జనించటంలో ఆశచ్రయ్ంలేదు. ఇకక్డే పాటలో వయ్కత్పరచిన భావనల పార్ధానయ్ం సప్షట్మవుతుంది. పాట 
హృదయానికి మరింత దగగ్రవుతుంది. 

'ఆజ ఔర కల' సినిమాకు సంగీత దరశ్కుడు రవి. హిందీ సినీ సంగీత సవ్రణ్ యుగంలో పర్ధాన పాతర్ పోషించిన 
సంగీత దరశ్కుడు రవి. కానీ ఎనోన్ హిట పాటలను, మరపురాని మధుర గీతాలను రూపొందించి కూడా దివ్తీయ శేర్ణి 
సంగీత దరశ్కుడిగా మిగిలిపోయిన వాడు రవి. నిజానికి రవి రూపొందించిన పాటలు వింటూంటే అతి తకుక్వ ఆరెక్సాట్ర్ను 
అతయ్ంత సృజనాతమ్కంగా వాడుతూ అతిమధురమైన పాటలను రూపొందించిన తీరుకు ఆశచ్రయ్ం కలుగ్తుంది. అతని 
పాటల జాబితా ఏ అగర్శేర్ణి సంగీత దరశ్కుడి పాటల జాబితాకు తీసిపోదు. కానీ అగర్శేర్ణి సంగీత దరశ్కుడిగా గురిత్ంపు 



 

øöeTT~                                  www.koumudi.net                             »qe] 2021 
 

   2           MLjkõ½¥qP|-MLjkõ½¸$|û 

పొందక పోవటానికి పర్ధాన కారణం ఎలాంటి అహంకారం, భేషజాలు లేని రవి పర్వరత్న. అతని వయ్కిత్తవ్ం. డిమాండ 
చేయకుండా సినిమాలు ఒపేప్సుకోవటం, నిరామ్తల సాథ్యితో సంబంధం లేకుండా 'అహం' లేకుండా ఉండటం, 
రాజీపడటం వంటివి అతనికి దకాక్లిస్న గౌరవం దకక్కపోవటంలో తమ వంతు పాతర్ పోషించాయి. సినిమాను 'షో 
బిజినెస' అంటారు. ఇకక్డ అటట్హాసాలకు, ఆడంబరాలకు పెదద్పీట. అవేవీ లేని 'రవి' ఎంతో పర్తిభ ఉండికూడా, 
విజయవంతమైన సినిమాలకి పని చేసికూడా దివ్తీయ శేర్ణిలో మిగిలిపోయాడు. కానీ, అనేక సినిమాలు ఈనాటికీ 
సజీవంగా ఉండటానికి ఏకైక కారణం రవి రూపొందించిన పాటలు మాతర్మే. 

ఈ పాటను రాసింది సాహిర లూధియానీవ్. రచయితలు లేకుంటే ఆరంభమే కాని సినీ పర్పంచంలో అసస్లు 
విలువలేనిది రచయితలకే. అలాంటి సినీ పర్పంచంలో పెదద్పెదద్ సాట్రల్ కనాన్ ఎకుక్వగా డిమాండ చూపిసూత్, తాను 'ఆడింది 
ఆట, పాడింది పాట’గా నడిపించుకునన్ ఏకైక రచయిత సాహిర లూధియానీవ్. పాటలో నటీనటులు గాయనీగాయకులు 
సంగీత దరశ్కులకనాన్ అధికంగా 'గేయరచయిత' కనబడటం సాహిర లూధియానీవ్ పర్తేయ్కత. వినగానే ఇది 'సాహిర 
పాట' అని గురిత్ంచే పాట, 'సాహిర పాట'గా గురిత్ంపు పొందే పాటలు అతనివి. ఈ గౌరవం ఇతర ఏ సినీ 
గేయరచయితకు దకక్లేదు. సాహిర సినీ పాటలు తనకు నచిచ్నటుట్ రాశాడు. పాటలు రాసేముందు సిర్క్పుట్ తాను చూసి 
ఆమోదించాలని పటుట్బటేట్వాడు. సంగీత దరశ్కుడు తన పాటలకు తాను మెచేచ్ బాణీలు ఇవావ్లని డిమాండ చేసేవాడు. 
ఇవేవీ నచచ్కపోతే 'పాటలు రాయను పొమమ్'నేవాడు అంతేకాదు సినిమాలో పాటలనీన్ తానే రాసేవాడు. మరో 
గేయరచయత పేరు తన పేరుతో కనబడేందుకు ఒపుప్కునేవాడు కాదు. అతని అనిన్ నియమ నిబంధనలకు ఒపుప్కుని 
అతనితో పనిచేసేవారు. ఎందుకంటే, కేవలం పాటలలో పదాల దావ్రా సినిమాను హిట చేయటమే కాదు చిరంజీవిగా 
నిలపగలిగిన ఏకైక గేయ రచయిత సాహిర కాబటిట్. పేర్మ గీతాలలో పేర్మ   పర్సకిత్ లేకుండా పర్కృతిని వరిణ్సూత్ పేర్మ 
భావనలోని పార్కృతికను పర్దరిశ్సాత్డు సాహిర. అలాంటి భావనలను అతి సునిన్తంగా పర్దరిశ్ంచిన పాట ఇది. 

సాహిర, రవిల కలయికలో అతయ్దుభ్తమైన పాటలు రూపొందాయి. ఆ అతయ్దుభ్తమైన పాటలలో ఒకటి 'ఇత నీ 
హసీన ఇత నీ జవాన రాత కాయ్కరే!' నాయిక కాళుల్ చచుచ్బడిపోతాయి ఆమె నడవలేదు. కానీ ఆమె అందం, 
అమాయకతవ్ం నాయకుడిని ఆకరిష్సాత్యి. అతడు ఆతడు ఆమెకు వైదయ్ం చేసేందుకు వసాత్డు. కానీ మనసులో చెలరేగే 
భావనలకు బాధయ్తలు, నియమ నిబంధనలు, పరిధులు, పరిమితులు తెలియవు. అందుకే ఒక వెనెన్ల రాతిర్, నిదర్రాని 
రాతిర్ ఒంటరిగా నిలచి తన మనసులో చెలరేగే భావనలను పాట రూపంలో గొంతెతిత్ పాడుకోవటం ఆరంభిసాత్డు. 

ఇంత అందమైన రాతిర్ ఏం చేయాలి? మనసులో మధురమైన అలవికాని భావనలు చెలరేగుతునాన్యి. ఏం 
చేయాలి? అంటునాన్డు నాయకుడు.  ఇలాంటి సందరభ్మే 'ఘర నెం 44 ' సినిమాలో వసుత్ంది. ఆ సినిమాలో 
నాయకుడికి నాయికపై పేర్మ భావన కలుగుతుంది. కానీ నాయకుడు బికారీ. ఉండటానికి ఇలుల్కూడా ఉండదు. పారుక్లో 
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బెంచిపై పడుకుంటాడు. పైన ఆకాశం, నక్షతార్లు.. కిర్ంద నేల. అయినా మనసులో పేర్మ భావన గిలిగింతలు 
పెడుతూంటుంది. నిదర్రాదు. పేర్మ భావనకు సామాజిక సాథ్యి, ఆకలి, రేపెలాగ? అనన్ ఆలోచనలు తెలియవు. అందుకే 
తినటానికి తిండి, ఉండటానికి ఇలుల్ లేని హీరో, పారుక్లో బెంచిపై పడుకుని ఆకాశానిన్ చూసూత్ మధురంగా, 
హేమంత కుమార గొంతులో సాహిర పాటను పాడతాడు. సంగీత దరశ్కతవ్ం ఎసీడ్బరమ్న. 

చుప హై ధరీత్, చుప హై యే చాంద సితారే.. 
మేరే దిల కీ ధడ క న తుఝుకో పుకారే... 

ధరితిర్ నిశశ్బద్ంగా ఉంది. చందుర్డు, తారలు నిశశ్బద్ంగా ఉనాన్యి. కానీ నా హృదయం మాతర్ం నినున్ 
పిలుసోత్ంది. ధడక న అంటే హారట్ బీట . ఇది సాహిర పేర్మగీతాలు రచించే పదద్తి. 

'ఆజ ఔర కల’  సినిమాలో ఈ అందమైన రాతిర్, మనసులో మధురోహలు కలుగుతునన్ రాతిర్ ఏం చేయాలి? ఎలా 
గడపాలి?' అంటూ ఆరంభిసాత్డు పాటని. 'ఘర నెం 44 'లో  'రాతిర్, ఆకాశం, చందుర్డు, తారలు నిశశ్బధ్ంగా ఉనాన్యి. 
నా హృదయం నినున్ పిలుసోత్ంది’  అంటునాన్డు. 

'ఆజ ఔర కల' సినిమాలో నాయకుడి భావనలలో సందిగధ్ం ఉంది. అందుకని సందేహం వయ్కత్పరుసుత్నాన్డు. 'ఘర 
నెం 44 'లో అలాంటి సందేహాలు లేవు. అందుకని ఆమెను అతని హృదయం పిలుసోత్ంది. ఇకక్డ నటుల మేనరిజంమస్, 
వారి పాతర్ల వయ్కిత్తావ్లను పరిగణనలోకి తీసుకోవాలిస్ ఉంటుంది. 'ఆజ ఔర కల'లో నాయకుడు విదాయ్వంతుడు. 
సంసాక్రం ఉనన్వాడు. ఆ పాతర్ను వేసింది సునీల దత. సునీల దత లో ఓ రకమైన బిడియం కనిపిసుత్ంది. అందుకని 
పాటలో కూడా ఆ బిడియం కనిపించాలి. పైగా, డాకట్ర, వైదయ్ం చేసుత్నన్వాడు, తాను వైదయ్ం చేసుత్నన్ రోగిని పేర్మించటం.. 
కాబటిట్ సంసాక్రవంతుడయిన ఆ డాకట్ర, తనలో చెలరేగుతునన్ భావనలను అరధ్ం చేసుకోవాలని, అదుపులో పెటుట్కోవాలని 
పర్యతిన్ంచటం, ఆ భావనల వలల్ ఓ రకమైన సందిగాధ్నికి గురికావటం సావ్భావికం, అదే ఈ పాటలో కనిపిసోత్ంది. 
నాయిక, నాయకుడు ఒంటరిగా ఉనాన్రు. నాయిక తన గదిలో నిదిర్సూత్ంటుంది. నాయకుడికి నిదర్రాదు. అందుకని 
ఇంటోల్ంచి బయటకు వసాత్డు. బయట అందమైన రాతిర్, వెనెన్లను చూడగానే మనసులో మధురోహలు చెలరేగుతాయి. 
పాట అందుకుంటాడు.  

'ఘర నెం 44 ' లో నాయకుడు ఇందుకు విభినన్ం. వాడు దొంగ. అనాధ. ఇలూల్ వాకిలి లేనివాడు. ఎకక్డబడితే 
అకక్డ తిరిగేవాడు. కాబటిట్ అతని వయ్వహారాలోల్ దోబూచులాటలు, సునిన్త భావనలు అతి తకుక్వ ఉంటాయి. మనసులో 
మాటను తినన్గా చెపేప్సాత్డు. అందుకే తన హృదయం ఆమెని పిలుసోత్ందని గర్హించాడు. పర్కటిసుత్నాన్డు. 

పేడోంకి బాజువోమే లచక తీ హై చాందినీ 
బేచైన హో రహేహై ఖయాలాత కాయ్కరే? 
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చెటల్ కొమమ్లను భుజాలుగా భావిసుత్నాన్డు. ఆ భుజాలపై మృదువుగా, మెతత్గా వెనెన్ల పరచుకుని ఉంది. అది 
చూసి అతని ఆలోచనలలో ఒక అశాంతి, ఆతురత, చంచలతవ్ం పర్వేశించాయి. ఇపుప్డేం చేయాలి? అనుకుంటునాన్డు. 
అదుభ్తమైన ఊహ. ఒకక్ సాహిర మాతర్మే ఇలా రాయగలడు. చెటల్ భుజాలపై పరచుకుని ఉనన్ మృదువైన వెనెన్లను 
చూసేత్ మనసులో సునిన్త భావనలు జాగృతమై కలవరం కలుగుతోంది. ఎందుకని? వెనెన్ల యువతి. చెటల్ భుజాలపై 
తలపెటుట్కునన్ యువతి వెనెన్ల. ఆమె అతని భుజంపై తల ఆనించాలనన్ కోరిక కలుగుతోంది. అదీ సంగతి. అంత 
మృదువైన భావనకు, అంతే సునిన్తంగా వయ్కత్పరుసుత్నాన్డు నాయకుడు. 

ఖోయే కోయే సే యే  మసత్ నజారే 
ఠహరే టహరే సే  యే రంగ కె ధారే 
ఢూంఢ రహేహై తుఝుకో సాథ హమారే 

నాయకుడు అంత విదాయ్వంతుడు కాకపోతేనేమి? ఇలూల్ వాకిలి లేని ఆవారా అయితేనేమి? సంసాక్రహీనుడు 
కాడు. సాహిర పాట పాడేవాడు ఎంత అటట్డుగున ఉనన్వాడయినా సంసాక్రవంతుడు కాకుండా ఎలా ఉంటాడు? అందుకే 
నాయికను తినన్గా పిలిసూత్నాన్ మనసులో చెలరేగే భావనలను అతి సునిన్తంగా పర్కటిసుత్నాన్డు. అందమైన పర్కృతి 
దృశాయ్లు కూడా ఏదో కోలోప్యినటుట్ ఉదాసీనంగా అనిపిసుత్నాన్యి. రంగులు కూడా చంచలతవ్ం కోలోప్యినటుట్ 
కనిపిసుత్నాన్యి. అవనీన్ ఏదో కోలోప్యినటోట్, వెలిసిపోయినటోట్ ఉండటానికి కారణం ఆమె అతని పకక్న లేకపోవటమే. 
ఆమె కోసం అవి అతనితోపాటూ  వెతుకుతునాన్యట. అందుకని అతని హృదయం ఆమెని పిలుసోత్ంది. 

సాంసోమే ఘల  రహీహై కిసీ సాంస కీ మహక 
దామన కొ ఛూ రహాహై కొయీ హాథ కాయ్కరే. 

అతని శావ్సలో మరొకరి పరిమళభరితమైన శావ్స కలసి పరిమళిసోత్ంది. అదుభ్తమైన భావన. అతని చేయిని 
మరెవరి హసత్మో సప్ృశిసోత్ంది. ఈ భావనలోల్ని మధురిమను అనుభవించాలిస్ందే తపప్ వివరించటం కుదరదు. ఆమె 
గురించిన అతని భావనలు ఇంకా సప్షట్ం కాలేదు. అందుకని తన శావ్సలో కలిసే పరిమళభరితమైన శావ్స ఎవరిదో, తన 
హసాత్నిన్ సప్ృశించే  ఆ మృదువైన హసత్ం ఎవరిదో, సప్షట్ంగా పర్కటించటంలేదు. సూచన పార్యంగా చెపుత్నాన్డంతే. 
అంత సునిన్తం సాహిర రచన. 

కోనే కోనే మసీత్ ఫైల రహీహై 
బాహే బన కర హసీత్ ఫైల రహీహై 
తుఝబిన డూబే దిల కో కౌన ఉభారే. 
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నలుమూలలా చైతనయ్ం విసత్రిసోత్ంది. ఇకక్డ 'హసీత్ ' అంటే 'జీవం'గా కూడా అరధ్ం వసుత్ంది. నలుమూలలా 
చైతనయ్ం విసత్రిసోత్ంది. బాహువులు చూసూత్ జీవం విసత్రిసోత్ంది. కానీ ఆమె లేకుండా దిగులు పడి ఉనన్ అతని హృదయానిన్ 
ఎవరు రకిష్సాత్రు? ఎవరు ఆనందపరుసాత్రు? ఆమెనే. ఇంకెవరు? 

షాయద తుమాహ్రె ఆనె సే యే భేద ఖుల సకే. 
హైరాన హూ కి ఆజ నయీ బాత కాయ్ కరే? 

చివరి చరణం పరమాదుభ్తమైనది పేర్మ భావానిన్  అనుభవించినవారు మరింతగా ఈ చరణం భావానిన్ 
అనుభవిసాత్రు, అరధ్ం చేసుకుంటారు. పేర్మలో ఉనన్వారు ఎడబాటును భరించలేరు. అనుక్షణం, పొర్దద్సత్మానం కలసి 
ఉండాలని ఉంటుంది. మాటాల్డుతుండాలని ఉంటుంది. కానీ వారు కలిసే సమయం తకుక్వ కానీ రోజూ 
కలుసూత్ండటంతో, ఆ కలిసిన సమయం ఆమెకి ఆసకిత్గా ఉండటం కోసం ఏం చేయాలి? ఎలాంటి కబురుల్ చెపాప్లి? 
ఆమెను తన పటల్ ఆకరష్ణ పెంచేందుకు ఎలాంటి చమతాక్రాలు చేయాలి అనన్ది నిరంతరం పిర్యుడిని వేధించే పర్శన్. 
ఆమెకు తన సాంగతయ్ం విసుగు అనిపిసేత్ ఎలా? ఇనిన్ రకాల ఆలోచనలు, ఆందోళనలు, పథకాలు వేసాత్డు పిర్యుడు. కానీ 
తీరా ఆమె వచిచ్న తరువాత సమయం ఎలా గడుసుత్ందో తెలియదు. గడచిపోతుంది. ఒకక్మాట మాటాల్డకుండా 
నిశశ్బద్ంలో గంటలు దొరిల్పోతాయి. తీరా ఆమె వెళిల్పోయిన తరువాత చెపాప్లనుకునన్ మాటలు చెపప్కుండానే 
మిగిలిపోతాయి. నిరాశ కలుగుతుంది. మళీల్ కలవాలనిపిసుత్ంది. కలయిక కోసం ఎదురు చూపులు మొదలవుతాయి. 
అందుకే ఈ రోజు కొతత్మాటలు ఏం మాటాల్డాలనన్ సందిగధ్ం ఆమె రావటంతోటే తీరుతుంది. అదే అంటునాన్డు హీరో. 
అదీగాక ఇకక్డ ఆమె ఎవరో తెలియదు. ఎవరి పరిమళం తన శావ్సలో కలుసోత్ందో తెలియదు. ఎవరు తన హసాత్నిన్ 
సప్ృశిసుత్నాన్రో తెలియదు. ఆమె వసేత్నే ఈ రహసయ్ం విడిపోతుంది. అపుప్డే కొతత్ విషయం మాటాల్డాలోనని 
ఆలోచిసుత్నాన్డు.ఎందుకంటే ఆమె వచిచ్న తరావ్త గంటలు క్షణాలోల్ గడిచిపోతాయి. ఏం మాటాల్డాలనన్ సమసయ్ 
రానేరాదు. అది ఆమె వచేచ్దాకానే కలిగే ఆలోచన. ఇదీ సాహిర పేర్మ గీతాలు రాసే పదద్తి. ఆ రాతర్ంతా మేలొక్ని 
వెనెన్లను చూసూత్ నాయికను ఊహిసూత్ నాయకుడు పాడే పాట. 

నిఖ రా నిఖ రా చాంద క జోబన 
బిఖ రా బిఖ రా నూర క దామన 
ఆ జా మేరే తన హాయి కే   సహారే... 

చందుర్డి యవవ్నం, లావణయ్ం, సౌందరయ్ం వికసిసోత్ంది. వెనెన్ల హసాత్లు విసత్రిసుత్నాన్యి. జగతి అంతా 
పాకిపోతునాన్యి. 'ఒంటరితనంలో నా తోడు నీవు వచేచ్యి 'తన హాయి కే సహారే' అదుభ్తమైన భావన. ఇది సాహిర 
దృషిట్లో పేర్మ. ఒకరికి ఒకరు తోడుగా ఉండటం పేర్మ. 'ఒంటరి తనంలో తోడు' .జగతి అంతా సంతోషం విసత్రిసోత్ంది. 
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కాబటిట్  'నా ఒంటరితనంలో తోడు అని ఆమెను అభయ్రిద్సుత్నాన్డు. మన మనసులో ఎలాంటి భావన ఉంటే  పర్పంచం అలా 
కనిపిసుత్ందంటారు. 'సాహిర ' దానేన్ వరిణ్సుత్నాన్డు అతయ్దుభ్తమైన  గేయ రచన పదద్తి ఇది. 

రెండు వేరేవ్రు సినిమాలు. రెండు సందరాభ్లు. రెండు విభినన్మైన వయ్కిత్తావ్లు. ఒకే గేయరచయిత రెండు 
అతయ్దుభ్తమైన గేయాలను సృజించటం ఈ రెండు పాటలు పర్దరిశ్సాత్యి. పాటల చితీర్కరణ కూడా విభినన్ంగా 
ఉంటుంది. 'ఇత నీ హసీన ' పాటలో విరగబూసుత్నన్ వెనెన్ల కాబటిట్, తెర  వెలుగుతో మెరిసిపోతుంది. అదే 'చుప హై ధరీత్' 
పాటలో 'ఖోయే ఖోయ ', అంటాడు. చుప హై 'ధరీత్' అంటాడు కాబటిట్ తెరపై అంతగా వెలుతురుండదు. చెటల్ నీడలోల్ంచి 
చీకటి నలుపులోంచి నాయకుడు అసప్షట్ంగా కనిపిసూత్ంటాడు. సునీల దత ఈ పాటలో చేయాలిస్ందలాల్ ముఖంపై నవువ్ 
నింపుకోవటమే. ఎందుకంటే నటన అంతా నేపథయ్ంలో రఫీ సవ్రం చేసుత్ంది. రఫీ - రవిల కలయికలో వచిచ్న 
పరమాదుభ్తమైన రొమాంటిక పాటలలో ఇది ఒకటి. ఒకో పదానిన్ దాని భావం అనుభవిసూత్, పదాలలో ఒదిగి ఉనన్ 
రొమాంటిక భావనలకు ఉదీద్పననిసూత్ రఫీ పాడిన తీరు పాట మరింత 'అదుభ్తం' అనిపించేటుట్ చేసుత్ంది. కొనిన్ పదాలను  
ఒతిత్ పలకటం, కొనిన్టిని సాగదీయటం, కొనిన్టిని మతుత్గా పలకటం, మరికొనిన్ పదాలను తేలికగా పలకటం ఒకక్ రఫీ 
తపప్ మరెవరూ పాడలేని గాన సంవిధానం ఇది. పాటలో ఒకో పదం వినటం ఒక అదుభ్తమైన అనుభవం. ఏ ఒకక్ 
పదానిన్ సరిగాగ్ వినకునాన్ పాట మాధురాయ్నిన్ సంపూరణ్ంగా అనుభవించలేము. 

'చుప హై ధరీత్' పాడింది హేమంత కుమార. హేమంత కుమార గొంతులో ఓ రకమైన పవితర్ భావన, కాసత్ విషాద 
భావన కలగలసి ఉంటాయి. దాంతో 'చు హై థరీ', పాట విలువ మరింత పెరిగి ఒక పవితర్మైన రొమాంటిక గీతం 
వింటునన్ భావన కలుగుతుంది. దీనికి తోడు దేవఆనంద పాటలోని భావానిన్ అనుభవిసూత్, పాటకు తాళం వేసూత్ తలను 
రిథమిక గా అపుప్డపుప్డూ కదుపుతూ అభినయించిన తీరు పాట దరశ్నానుభవానిన్ మరుపురానిదిగా చేసుత్ంది. రఫీ 
పాటలో 'రొమాంటిక మతుత్' ఉంటే హేమంత కుమార సవ్రంలో 'మెసమ్రైజింగ రొమానస్ ' 'మనోమ్హనకరమైన శృంగారం 
' ఉంటుంది. రఫీ సవ్రంలో ఎదను కలచివేసే మాధురయ్ం ఉంటే, హేమంత కుమార సవ్రంలో తీయని బాధ కలిగించే 
తీయదనం ఉంటుంది. రఫీ సవ్రంలో పేర్మకోసం యువహృదయం పడే తపనలోని ఆనందం ఉంటే, హేమంత కుమార 
సవ్రంలో పేర్మలో ఇమిడి ఉనన్ ఒక రహసయ్మైన ఆధాయ్తిమ్క తతవ్ం ధవ్నిసుత్ంది. అది 'చుప హై ధరీత్ ' పాటకొక 
గాంభీరాయ్నిన్, తాతివ్క భావనను ఆపాదిసుత్ంది. హేమంత కుమార తపప్ మరెవరుపాడినా పాటలోని ఆధాయ్తిమ్క భావన 
ఊహకుకూడా అందేదికాదు. ఇకక్డే సంగీత దరశ్కుడు పాటకు తగిన గాయకుడిని ఎనున్కోవటంలోని పర్తిభ 
అరధ్మవుతుంది. హేమంత కుమార ఎసీడ్ బరమ్న కు మొతత్ం 11 పాటలుపాడేడు. వాటిలోల్ పది దేవ ఆనంద కే కావటం 
గమనారహ్ం. 
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అరధ్రాతిర్ 'ఇత నీ హసీన ' పాట వింటూంటే మనసు అలవికాని పేర్మ భావన కోసం తపిసుత్ంది. ఒకరకమైన 
ఆనందంతో నృతయ్ం చేసుత్ంది. అదే, 'చుప హై ధరీత్' పాట వింటూంటే పేర్మ భావనలోని ఆధాయ్తమ్కతను  అనుభవిసుత్ంది. 
పర్కృతి సప్ందించే పేర్మ భావన  అనుభవిసూత్, భూమిలో, ఆకాశంలో, నక్షతార్లలో, వెనెన్లలో మనమూ ఒక భాగమై 
భగవంతుడి పేర్మకోసం ఎదురు చూసుత్నన్ భావన కలుగుతుంది. టాగోర గీతాంజలిలోని కవితను సరళం చేసి పేర్యసిని 
పర్తీకగా తీసుకుని, పేర్యసి కోసం తపనను, భగవంతుడి కోసం తపనగా చేసి రచించిన తాతివ్క పేర్మ గీతంలా 
అనిపిసుత్ంది. ‘తనాహ్యి యోంకే సహారే , ఢూంఢ రహీ హై తుఝుకో సాథ హమారే, 'తుఝ బిన డూబే దిల కో కోన 
ఉభారే' వంటి వాకాయ్లు తాతివ్కారధ్ంతో పలల్విసాత్యి. భౌతిక పరిధి దాటిన తీయని బాధను ఎదలో కలిగిసాత్యి. మానవ 
శరీర పరిధి విధించిన సంకెళళ్ను దాటి విసత్రించిన పేర్మకోసం హృదయం అరుర్లు చాసుత్ంది. ఇది అతయ్దుభ్తమైన 
కళాకారులు అతుయ్తత్మ కళను, అతయ్ంత నిజాయితీతో సృజిసేత్ తతఫ్లితంగా ఉదభ్వించే కళ పర్భావం. ఇలాంటి పాటలు 
వినటం, అనుభవించటం కూడా ఒక మాములు అనుభవ పరిధి దాటి ఆధాయ్తమ్కానుభవ సాథ్యికి ఎదుగుతుంది. పాటలు 
వింటూ ఎనోన్ ఏళుల్ తపసుస్, సాధన చేసి తపన పడితేకానీ అనుభవానికి రాని సమాధిసిథ్తి భావన అనుభవించే వీలు 
కలుగుతుంది. ఇది సరసవ్తి సవ్రూపమైన సంగీత, సాహితాయ్ల వలల్  కలిగే సిదిద్. 
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