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హై దునియా ఉసీకీ, జమానా ఉసీకా 

మొహబబ్త మె జో హో గయా కిసీకా... 

'కాశీమ్ర కీ కలీ' సినిమాలోనిది ఈ పాట. ఓ.పి.నయయ్ర సంగీత దరశ్కతవ్ంలో మహమమ్ద రఫీ 
అతయ్దుభ్తంగా గానం చేసిన ఈ పాటను రచించింది ఎస.హెచ.బిహారి. కొనిన్ పాటలు వింటూంటే మన కళాకారుల 
సృజనాతమ్క పర్తిభ పటల్   అంతులేని ఆశచ్రయ్ం కలుగుతుంది. అలాంటి పాటలోల్ ఈ పాట ఒకటి. నాయకుడు 
అంతవరకూ తాను ఐశవ్రయ్వంతుడనని అనుకుంటాడు. కానీ తాను ఆ ఐశవ్రాయ్నికి అసలు వారసుడు కాడు, అసలు ఆ 
ఐశవ్రయ్ం తామింతకాలం పేద అమామ్యి అనుకుంటునన్ నాయికదని తెలుసుత్ంది. అంటే పేర్మించినపుప్డు అతడు 
ధనవంతుడు. యజమాని. ఆమె పేద. కానీ నిజం తెలిసే  సరికి ఆమె యజమాని అవుతుంది. అతడు పేద,  అనాధ. ఈ 
చేదు నిజం తెలిసిన తరువాత నాయకుడు నిరాశ నిసప్ృహలోల్ మునుగుతాడు. బార కి వెళిల్ తాగుతాడు. పాట 
అందుకుంటాడు. ఇలాంటి సందరాభ్లలో పాడేది విషాద గీతమే అయి ఉంటుంది. 'హై దునియా ఉసీకే' పాట వింటూంటే 
విషాద గీతమని సప్షట్ంగా తెలుసుత్ంది. మహమమ్ద రఫీ సవ్రంలో విషాదంతో పాటు మదయ్ం మతుత్ కూడా 
ధవ్నిసూత్ంటూంది. పాటలో పలల్వికీ పలల్వికీ నడుమ సాకోస్ఫోన మహమమ్ద రఫీ సవ్రంతో పోటీ పడుతూ విషాదానిన్, 
మతుత్నూ ధవ్నిసుత్ంది. ఒక కోణంలోంచి చూసేత్ పాట రఫీ సవ్రానికీ, సాకోస్ఫోన కూ నడుమ 'జుగల బందీ'లా 'పోటీ'లా 
అనిపిసుత్ంది. పాటలో వాయిదాయ్లను వీలయినంత తకుక్వగా ఉంచి, సాకోస్ఫోన మరింత సప్షట్ంగా వినిపించేటుట్ 
రూపొందించి పాట పర్భావానిన్ ఓ.పి నయయ్ర ఇనుమడింప చేశాడు. ఈ పాట ఎనిన్ మారుల్ వినాన్ తనివి తీరదు. వింటునన్ 
కొదీద్ ఇంకా ఇంకా వినాలనిపిసూత్ంటూంది. 

        పాట బాణీని, రఫీ గానానిన్, సాకోస్ఫోన విషాదంలోని మతుత్ను పకక్న పెటిట్ పాటలోని పదాలు చిలికే భావాల 
గురించి ఆలోచిసేత్, అనూహయ్మైన విషయం సప్షట్మవుతుంది. గేయ రచయితగా ఎస.హెచ.బిహారీ చేసిన చమతాక్రం 
బోధ పడుతుంది. ఇకక్డే మామూలు గేయరచయతలకు, పర్తిభావంతులయిన గేయ రచయితలకు తేడా తెలిసేది. 
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మామూలు గేయ రచయితలు సందరాభ్నిన్ అనుసరిసూత్నే పాటలో సారవ్జనీన భావాలు పర్దరిశ్ంచటం దావ్రా పాట సినీ 
సందరాభ్నిన్ దాటి శోర్తకు నితయ్ జీవితంలో అనవ్యించుకునే ఎవర గీర్న పాటలుగా మలుసాత్రు. 

'మేరే సనమ' సినిమాలో నాయిక దుఃఖిసూత్ంటే , ఆమెను ఓదారుసూత్ నాయకుడు పాటపాడతాడు. ఇలాంటి 
సందరాభ్లలో 'నీ కంట నీరు నేను చూడలేను ' లాంటి భావాలతో పాటలు రాయవచుచ్. కానీ మజూర్హ సులాత్న పురి, 
విశవ్వాయ్పత్ంగా పేర్మికులకు బహుమతిగా పాట నిచాచ్డు. ఎవరైనా పేర్యసి కంటనీరు తుడుసూత్ ఈ పాట పాడవచుచ్. 

టుకేడ్ హై మేరే  దిల కే, ఏ యార తెరే ఆసూ 

దేఖీ నహి జాతీహై, దీదార తెరే ఆసూ. 

ఆమె కంటినుండి పర్వహించే కనీన్రు అతడి హృదయపు తునకలట. కరగని పేర్యసి ఉండదు. రెండవ 
పాదం సామానయ్మే. 'నీ కంట నీరు నే చూడలేను' అంటునాన్డు. కానీ మొదటి పాదంతో హృదయానిన్ దోచేసాత్డు. 'నీ 
కనీన్ళుల్ నా హృదయపు తునకలు' అనటంతోటే వారిదద్రి నడుమ ఉనన్ గాఢమైన పేర్మ, పేర్మ తీవర్తలు తెలుసుత్నాన్యి. 

తన పరిసిథ్తికి దుఖిసూత్ నాయకుడు పాడే పాటలు కూడా బోలెడునాన్యి. 

యె ఆసూ మేరే దిల కీ జుబాన హై 

మై రోవూ తో రోదే ఆసూ, మై హస దూతో హసేస్త్  ఆసూ 

'హమ రాహీ' సినిమాలో రఫీ పాట ఇది. హసర్త  జైపురి గేయ రచయిత. అతని హృదయపు సవ్రంట అతని 
కనీన్ళుల్. 'జుబాన' అంటే భాష,  'నాలిక' అని అరాధ్లు. అంటే, అతని హృదయపు భాష అతని కనీన్ళల్ట. అతను నవివ్తే 
కనీన్ళుల్ నవువ్తాయి. ఏడిసేత్ ఏడుసాత్యి. 'నవివ్నా ఏడిచ్నా కనీన్ళేల్ వసాత్యి. ఎందుకంటే, హృదయం తన భావాలిన్ 
వయ్కత్పరచేది కనీన్ళల్ దావ్రానే. 

అయితే 'కాశీమ్ర కీ కలీ' లో నాయకుడి విషాద పరిసిథ్తిని  ఎస. హెచ. బిహారీ ఇలాంటి భావాలకు 
సంపూరణ్ంగా భినన్ంగా వయ్కత్పరచాడు. 
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హై దునియా ఉసీకే, జమానా ఉసీకా 

మొహబబ్త  మే జో హోగయా హో  కిసీకా. 

పలల్వి వినగానే ఫాల్బరట్ మాటలు గురుత్కు వసాత్యి. 'Love is a spring time plant that perfumes 
every thing with its hope,  even the ruins to which if clings '  

పేర్మ అనన్ది వసంత కాలంలో విరిసే పరిమళ భరితమైన పుషప్ం. అది పర్తిదానికీ పరిమళానిన్ అదుద్తుంది. 
చివరికి, విఫలమైనా వదలని పేర్మ భావన,  విఫల పేర్మ శకలాలకు కూడా పరిమళానిన్ అదుద్తుంది' అంటాడు ఫాల్బెరట్. 
సరిగాగ్ అలాంటి భావననే  ఎస.హెచ. బిహారీ పాట ఆరంభంలోనే పర్దరిశ్సుత్నాన్డు. నిజానికి ఈ పాటను సందరాభ్నిన్ బటిట్ 
విషాదగీతం అనుకుంటాం. కానీ ఇది విషాద గీతం కాదు. అతయ్దుభ్తమైన ఆశావాదం అనన్ది పలల్విలోనే సప్షట్ం చేసాత్డు 
గేయ రచయిత. చరణాలలో ఆశావాదానిన్ దాటి అతయ్దుభ్తమైన ఆధాయ్తమ్కపు శిఖరాలను అధిరోహింపచేసాత్డు గేయ 
రచయత. 

ఈ పర్పంచం, ఈ విశవ్ం సరవ్ం అతనిదే. ఎవరయితే పేర్మలో తనని తాను మరొకరికి సంపూరణ్ంగా 
సమరిప్ంచుకునాన్డో అతడిదే ఈ విశవ్ం అంతా. పేర్మ అంటేనే సమరప్ణ. అదీ సంపూరణ్ సమరప్ణ. ఎంతగా అంటే 'నేను', 
'నాది' అనన్దేదీ మిగలదు. వయ్కిత్ తనని తను మరచిపోయి, తాను పేర్మిసుత్నన్ వయ్కిత్ అసిత్తవ్ంతో మిళితమై,  తన అసిత్తావ్నిన్ 
సంపూరణ్ంగా నశింప చేసుకోవటం పేర్మ. 'లైలా'ను మజున్  ఎంతగా పేర్మించాడంటే, భగవంతుడే వచిచ్ 'నీ పేర్మకు మెచిచ్ 
నేను వచాచ్ను' అంటే, నువువ్ లైలా రూపంలో రా అపుప్డు నీవైపు చూసాత్ను' అనేంత తీవర్మైన సరవ్ం విలీనమైన పేర్మ. 
అలాంటి పేర్మలో తనని తాను సంపూరణ్ంగా మరచిపోయి అసిత్తవ్ం కోలోప్యిన వాడిదే ఈ పర్పంచం, ఈ విశవ్ం 
అంటునాన్డు కవి. సాధారణంగా పేర్మ వెనన్ంటి విషాదం ఉంటుందంటారు. కానీ అసలు సిసలైన పేర్మలో, సరావ్నిన్ 
సమరిప్ంచుకునన్ పేర్మలో విషాదం అనన్ది ఉండదు. 

మీరా నె పియా విష  కా  పాయ్లా 

విష  కో భి అమృత కర డాలా,  

పేర్మ క  ఢాయీ అక్షర పఢ కే మసత్ కబీరా గాయే. 
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'పేర్మ రోగ' సినిమాలో పండిత నరేందర్ శరమ్ రచించిన అతయ్దుభ్తమైన గీతం ఇది. పేర్మ భావనలో మీరా 
ఎంతగా మమేకమైందంటే, విషానిన్ కూడా అమృతంగా మారిచ్ంది. 'పేర్మ' అనన్ రెండక్షరాలు చేరిచ్న  కబీర పర్పంచానికి 
జాఞ్న బోధ చేశాడు. అదీ అసలు పేర్మ భావన. ఇకక్డ సంతోషం తపప్ విషాదం అనన్ది లేదు. విషాదం ఉందంటే, ఆ పేర్మ 
భావనలో ఏదో లోపం ఉనన్టేట్ అనన్మాట. అందుకే, ఓ పకక్ నాయకుడు విషాదంలో వుంటే, గేయ రచయిత, ఎవరయితే 
పేర్మలో సరవ్ం కోలోప్తాడో, వాడిదే ఈ పర్పంచం అంటునాన్డు. ఈ భావనను చరణాలలో మరింత విసత్ృత పరచి పాట 
సాథ్యిని హిమాలయాలకు ఎదిగించాడు గేయ రచయిత. 

లుటా జో ముసాఫిర దిల కే సఫర మే 

హై జనన్త యె దునియా ఉస కీ నజర మే 

ఉసీనే హై లూటా మజా జిందగీ కా 

మొహబబ్త మె జో హోగయా హో కిసీకా. 

పేర్మ పర్యాణంలో సరవ్ం కోలోప్యిన వాడి దృషిట్లో ఈ పర్పంచం ఒక సవ్రగ్ం. పేర్మలో సరవ్ం కోలోప్యిన 
వాడు, పోగొటుట్కునన్ వాడే జీవితంలో ఆనందాలనిన్టినీ కొలల్గొటిట్నవాడు. పూరిత్గా అలవాటయిన ఆలోచనకు  
వయ్తిరేకమైన ఆలోచన. పేర్మ విఫలమయితే, జీవితమంతా కనీన్ళుల్ కారుసూత్ బర్తుకుతాను,నీ తలపులోల్ విషాదంలో 
జీవిసాత్ను వంటి భావనలు విఫల పేర్మకు పరాకాషట్గా భావిసాత్ం. కానీ ఇకక్డ కవి,  పేర్మలో సరవ్ం కోలోప్యినవాడు, 
సరవ్ం పోగొటుట్కునన్ వాడిదే  అసలు ఆనందమంతా అంటునాన్డు. అసలీ గేయ రచయిత విఫల పేర్మ విషాదగీతం 
రాసుత్నాన్డా? ఇంకేదైనా రాసుత్నాన్డా? అనన్ అనుమానం వసుత్ంది. అది సమంజసమైన అనుమానమే. ఎందుకంటే, గేయ 
రచయిత ఇకక్డ రాసుత్నన్ది మాములు పేర్మ గురించి కాదు. భగవంతుడికీ, భకుత్డికీ నడుమ ఉనన్ అలౌకికమైన 
అదివ్తీయమైన పేర్మ గురించి. గేయ రచయిత హీరో విఫల పేర్మను పర్దరిశ్ంచేందుకు 'సూఫీ' తతాత్వ్నిన్ ఆశర్యించాడు. 
శిఖరమానమైన పేర్మను పర్దరిశ్ంచాడు. పిర్యుడిని ఆరాధిసూత్, అతడికోసం ఎదురు చూసూత్నన్ 'రాధ' భావనలో విషాదం 
లేదు. కృషుణ్డి దరశ్నం కోసం పరితపిసూత్, సరవ్ం విడిచి, పాటలు పాడుతూ దుమూమ్ ధూళిలో పొరుల్తూ, అందరి 
తిరసాక్రాలకు గురవుతూ కూడా ఎవరూ అనుభవించలేనంత, అందుకోలేనంత అలౌకికానందంలో గడిపింది మీరా. 
అంటే, మానవుడిని మానవుడు పేర్మించటంలో విషాదం ఉంటుంది కానీ, మనిషికీ భగవంతుడికీ నడుమ ఉండే పేర్మలో 
ఆనందం తపప్ మరొకటి ఉండదు. ఆ పేర్మలో వయ్కిత్ సరవ్ం కోలోప్తాడు. అందరికీ దూరమౌతాడు. పర్పంచానిన్ 
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విసమ్రిసాత్డు. ఇదే సినిమాలో మరో పాటలో ఎస హెచ బిహారీ, ‘ ఖుద కో ఖోకర, తుఝ కో పాయా’ అంటాడు. అంటే, 
తనని తాను సంపూరణ్ంగా కోలోప్యాడు కానీ, ఆమెను పొందాడనన్మాట. అహంకారం వునన్చోట అసలు పేర్మవుండదు. 
అసిత్తవ్ం వునన్చోట సంపూరణ్ అరప్ణ వుండదు. అలా తనని తాను పేర్మలో కోలోప్యినవాడే  జీవితంలో ఆనందం 
అనన్దేదైతే ఉందో, అది  అనుభవిసాత్డు.   ఉసీనే జొ లూటా మజా జిందగీకా….. 

హై సజ దే కె కాబిల, హర వో దివానా 

కెజో బన గయా హో  తసీవ్ర – ఎ- జానా 

కరో ఎహతార్ం  ఉస కా , దీవాన గీకా 

మొహబబ్త మెజో హోగయా హో కిసీకా. 

ఇంకా గేయ రచయిత పర్దరిశ్సుత్నన్ అలౌకికానందానిన్చేచ్  ఆధాయ్తమ్క పేర్మ గురించి ఎవరికయినా సందేహం 
ఉంటే రెండో చరణంలో దానిన్ పటాపంచలు చేసుత్నాన్డు గేయ రచయిత. 'సజాద్' అనన్ది ఇసాల్మీయులు భగవంతుడి 
సమక్షంలో మోకరిలల్టానిన్, వంగి నమసాక్రం చేయటానిన్ సూచిసుత్ంది. 'కాబిల' అంటే అరహ్త. 'హై సజేద్కి కాబిల' అంటే, 
అలా వంగి నమసాక్రం పొందే  అరహ్త ఉనన్వారు. ఎవరు వారు అంటే 'హర వో దివానా, లకెజో బనగ్యా హో, తసీవ్ర - 
ఎ - జానా. ఎవరయితే 'తసీవ్ర - ఎ- జానా..' తసీవ్ర అంటే చితర్పటం. 'జానా' అంటే పేర్యసి, ఆతమ్ అనన్ అరాధ్లు 
వసాత్యి. 'తసీవ్ర - ఎ - జానా ' అంటే పేర్యసి చితర్పటం. 'సూఫీ'లో 'తసీవ్ర - ఎ-జానా ' అంటారు. అంటే పేర్యసి 
గురించి ఆలోచనలోల్ సంపూరణ్ంగా నిమగన్మవటం. మరో పదం ఉంది 'తసీవ్ర - ఎ - నజ' అని. ఈ పదం అరధ్ం 
మరణానుభవ చితర్పటం. అంటే తనని తాను సంపూరణ్ంగా కోలోప్యిన భావం. ఈ రెండు పదాలను కలిపి 'తసీవ్ర - ఎ 
- జాన ' అనాన్డు గేయ రచయిత. అంటే తన పేర్యసి చితర్పటానిన్ సంపూరణ్ంగా తనలో పర్తిషిట్ంచుకునన్వాడు, ఎంతగా, 
అంటే తనకూ ఆమెకు నడుమ భేదం లేకుండా తానే ఆమె చితర్పటంలా అయిపోయినవాడు అనన్ అరధ్ం వసుత్ంది. మరణం 
అనన్ది అసిత్తవ్ం కోలోప్వటం. ఆ రకంగా తన అసిత్తావ్నిన్ కోలోప్యినవాడు. అలాంటి పిచిచ్ వాళల్ందరికీ 'సజాద్' 
చేయమంటునాన్డు కవి. వారి పిచిచ్ని గౌరవించమటునాన్డు. పేర్యసిలో సరవ్ం కోలోప్యి తనే పేర్యసి అవటం అంటే, 
భగవంతుడి భావనలో సరవ్ం కోలోప్యి తనకూ భగవంతుడికీ నడుమ తేడా లేదని గర్హించటం 'తవ్మేవహం ' 'అహం 
బర్హమ్సిమ్' సాథ్యి అనన్మాట. అందుకే దైవ భావనలో పర్పంచాలిన్ విసమ్రించిన వారినే దైవంలా కొలుసాత్ం. రామకృషణ్ 
పరమహంస, రమణ మహరిష్, అరబిందో వంటి వారిని దైవంలా భావించి ఆరాధిసాత్ం. వీరు దైవభావనలో తమని తాము 
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కోలోప్యి, సంపూరణ్ంగా తను అసిత్తావ్నిన్ సమరిప్ంచుకుని దైవంతో సమానమైన వారు. అరధ్ంకాని వారికి అది తీవర్మైన 
పేర్మ పిచిచ్లా కనిపిసుత్ంది. అరధ్మైన వారికి దైవతవ్ం బోధపడుతుంది. అందుకే అలాంటి పిచిచ్వారిని గౌరవించండి 
అంటునాన్డు కవి. ఇకక్డ 'పిచిచ్' అంటే 'పిచిచ్' కాదు, అజాఞ్నులకు 'పిచిచ్'లా తోచే దివయ్తవ్ భావనలో సంపూరణ్ంగా 
కోలోప్యిన అసలైన పేర్మికులు అనన్ అరధ్ం. ఇపుప్డు పాట సాథ్యి మారిపోయింది. పాట భావన మారిపోయింది. హీరో 
కల్యిమాకస్ లో తాగి పాడుతునాన్డా, పేర్మ మతుత్లో మునిగిపోయి,  ఆధాయ్తమ్క మతుత్లో విశావ్నిన్  విడిచి, 
సంపూరాణ్నందంతో గానం చేసుత్నాన్డా అనిపిసుత్ంది. 

బరాబ్ద హోనా జిసీక్ ఆదాహై 

దరద్ - ఎ - మొహబబ్త జిస కీ దవాహై 

సతాయేగ కాయ్గం  ఉసే జిందగీకా 

మొహబబ్త మె జో హో గయా హో కిసీకా. 

'hitting the last nail' అంటారు. ఏదైనా వాదనలో చివరికి తిరుగులేని అంశానిన్ పర్సాత్వించి పర్తి 
వాదన లేకుండా చేయటానిన్ ఈ పదబంధంతో సూచిసాత్రు. అలాంటిది ఈ చివరి చరణం.  సరవ్నాశనమవటం దేని 
లక్షణమో, పేర్మలోని తీవర్ వేదన దానికి విరుగుడులాంటి ఔషధమో, అలాంటి వాడిని ఈ పార్పంచిక దుఃఖాలు ఏం 
చేసాత్యి అంటునాన్డు కవి. చేతులెతిత్ దండం పెడితే సరిపోదు కవికి. పొరుల్డు దండాలు పెటిట్నా సంతృపిత్ కలగదు. పేర్మ 
భావనలో తనని తాను కోలోప్యాడు. ఇలూల్ వాకిలి వదిలేశాడు. పడని తిపప్లు లేవు. నిదార్హారాలు లేవు. నిరంతరం 
పేర్యసి ధాయ్సనే. పర్పంచం అతడిని వెకిక్రిసుత్ంది. దూషిసుత్ంది. రాళల్తో కొడుతుంది. 

కొయీ పథథ్ర సే న మారే, మెరే దీవానేకో 

తన పిర్యుడి పైకి పర్జలు రాళుళ్ విసురుతూంటే పేర్యసి అడుడ్గా నిలచి రాళల్తో నా పిర్యుడిని కొటట్కండి 
అని పాడుతుంది. కానీ ఈ గర్హింపు కూడా ఉండదు పేర్మికుడికి. పేర్యసి నామం జపిసూత్ తిరుగుతూనే ఉంటాడు. 
బయట పర్పంచానికి వాడు పిచిచ్ వాడయినటుట్, దురభ్రమైన వేదనలో ఉనన్టుట్ తోసుత్ంది. అని అంతగా ఆనందించేవాడు 
మరొకడుండడు.  ఇతరుల దృషిట్లో  అతని రోగలక్షణం సరవ్ం నాశనం అవటం, దానికి మందు దురభ్రవేదన. ఇక వాడిని 
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ఈ పర్పంచంలో ఏ దుఃఖం తాకలేదు. ఏ బాధ బాధించలేదు. వాడికి సంపూరణ్మైన ఆనందం వసుత్ంది. ఇదీ పేర్మ భావన. 
అలాంటి పేర్మ అసలు పేర్మ. భకుత్లకు భగవంతుడిపై ఉండే పేర్మ. సూఫీ పేర్మ భావన ఇది. 

ఇకక్డే మన కళాకారుల గొపప్తనం తెలుసుత్ంది. సనిన్వేశానికి తగగ్టుట్ ఏదో పాట రాయవచుచ్. కానీ 
మామూలు  పాటలు మామూలు కళాకారులు రాసాత్రు. అసలైన కళాకారులు సనిన్వేశం సాథ్యిని పెంచుతారు. సినిమా 
విలువను పెంచుతారు. పర్జల ఆలోచన సాథ్యిని పెంచుతారు. ఉతత్మ ఆలోచనలనిసాత్రు. ఇదీ అసలైన కళాకారులు,  
సామాజిక బాధయ్త కల కళాకారులు, ఉతత్మ సంసాక్రం కల కళాకారులు చేసే పని. 

ఈ పాటను ఓపి నయయ్ర రూపొందించిన విధానం అదుభ్తంగా ఉంటుంది. పైన చూసేత్ విషాద గీతం. 
ఆలోచిసేత్, అలౌకికానందానిన్ వయ్కత్పరిచే గీతం. ముఖయ్ంగా, చరణాల నడుమ సాకోస్ఫోన వాడకం గమనిసేత్ సాకోస్ఫోన 
రెండు రకాల పనులు చేసుత్ంది. బాణీలోని విషాదానిన్ ఇనుమడింపచేసుత్ంది. అదే సమయంలో పాటలోని పదాలలో ఉనన్ 
మారిమ్కమైన ఆనంద భావనను తలపింప చేసుత్ంది. ఈ పని చేయటంలో రఫీ సవ్రం పలికే భావాలకు ఉదీద్పననిసూత్, 
రఫీతో పోటీపడుతునన్ భావనను కలిగిసుత్ంది. రఫీ కూడా పాట ఆరంభం నుంచీ ఓ వైపు విషాదానిన్, మరోవైపు 
ఆధాయ్తిమ్కానందానిన్ పర్దరిశ్ంచే రీతిలో పాడుతూ పాట మారిమ్కతను మరింత ఉదీద్పితం చేసాత్డు. 'హై దునియా' అని 
ఆరంభంలోనే గమమ్తుత్గా పాడతాడు. 'ఉసీకీ, ఉసీకా' లను పలకటంలోని తేడాను గమనిసేత్, రఫీ పాటను, సందరాభ్నిన్, 
నటుడిని సంపూరణ్ంగా అరధ్ం చేసుకుని పాడినటుట్ సప్షట్ంగా తెలుసుత్ంది. 'మొహబబ్త' పదం పలికిన తీరు మారిమ్కతను 
పెంచుతుంది. ఏ పేర్మ గురించి పాడుతునాన్డనన్ అనుమానం ఇకక్డే వసుత్ంది. ఇక పాటలో పర్తి పదానిన్ ఉచచ్రిసూత్ 
రెండు రకాల భావనలను, భౌతిక పేర్మలోని విషాదానిన్, ఆధాయ్తిమ్క పేర్మలోని ఆనందానిన్ ఒకేసారి పలికిసూత్, 
రెండరాధ్లనిచేచ్  రీతిలో సవ్రాలిన్ పలికించటం మానవ మాతుర్లకు సాధయ్ం కాదు. శమీమ్ కపూర నటనలో కూడా ఆనంద 
విషాదాలు కలగలిసి కనిపిసాత్యి. నడుమ భజనకు భకిత్ భావనతో ఊగినటుట్, భకిత్గీతం పాడుతూ సూఫీలు నృతయ్ం 
చేసినటుట్ చేయటం శమీమ్కపూర సైతం పాట గొపప్తనానిన్ అనుభవించి, పలవరించి తెరపై ఆభావనలను పర్దరిశ్ంచాడని 
అరధ్మవుతుంది. ఇది ఆనాటి కళాకారుల గొపప్తనం. వారు డబుబ్ తీసుకుని పనిచేసి ఉండవచుచ్గాక. వారి కళా సృజన 
మాతర్ం ఆతమ్ సంతృపిత్ కోసమే. లేకపోతే ఓ కమరిష్యల సినిమాలో, మామూలు సందరభ్ంలో ఇలాంటి అసాధారణమైన 
రీతిలో గేయ సృజన చేయాలిస్న అవసరం ఏముంది? పేర్క్షకుల సాథ్యిని దిగజారిచ్ పబబ్ం గడుపుకునే బదులు పేర్క్షకుల 
కోసం అతుయ్తత్మ కళా సృజన దావ్రా తమ సాథ్యిని పెంచుకుంటూ, పేర్క్షకుల సాథ్యిని పెంచుతూ, సమాజంలో 
అతుయ్నన్త భావనలను వెదజలల్టం ఎందుకు? ఎందుకంటే వాళుల్ అసలైన కళాకారులు కాబటిట్.  దిగజారుడు కళను 
పర్దరిశ్ంచి తమను తాము అవమానించుకోవటమే కాక కళను కూడా అవమానించటం అనన్ ఆలోచన వారి దరిదాపులకు 
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కూడా రాదు కాబటిట్. అందుకే ఆనాటి పాటలు ఈనాటికీ సజీవంగా తరతరాల మనసుస్లోల్  సిథ్రంగా ఉనాన్యి. ఉంటాయి. 
'కరో ఎ హెత  రామ ఉస కీ దీవానీగ్ కా' ఈనాటి కళాకారులకు 'పిచిచ్తనం' లా తోచే ఆనాటి కళాకారుల అతుయ్తత్మ కళా 
సృజనను అందించాలనే దుర్ఢ నిశచ్యానికి, పటుట్దలకు, హృదయానికి వేనవేల పర్మాణాలు అరిప్ంచాలిస్ ఉంటుంది. 
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