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ఆవారా హూ
యా గరదిశ మే హూ ఆసామ్న క తారా హూ.
'ఆవారా' సినిమాలోని ఈ పాట తెలియని వారుండరు. మన దేశంలోనే కాదు పర్పంచంలోని పలు దేశాలలో భారతీయ సినిమాకు
పరాయ్యపదంగా నిలుసుత్ందీ పాట. పర్పంచ దేశాధినేతలందరితో 'ఆవారాహూ' అనిపించిన పాట ఇది.
పాటలు లేని సినిమాలను భరించటం కషట్ం. పాటలులేని సినిమాలను చూసుత్నన్పుప్డు ఒకోసారి ఇకక్డో పాట ఉంటే ఎంత
బాగుండేది అనిపిసుత్ంది. పాటలు మన సినిమాలను ఆకరష్ణీయం చేయటమే కాదు మన సినీ నటీ నటులకు 'గురిత్ంపు' నిసాత్యి. విదేశీ నటుల
గురించి, సినీ కళాకారుల గురించి మాటాల్డేటపుప్డు సినిమా పేరుల్ చెపుప్కుంటూ, 'అదుభ్తమైన

నటన' అని చరిచ్ంచుకుంటాం. కానీ

భారతీయ సినీ కళాకారుల గురించి చరిచ్ంచేటపుప్డు సినిమాలలో వాళల్పై చితీర్కరించిన పాటలను పర్సాత్వించుకుంటాం. ఆనంద
పరవశులమౌతాం. అయితే, మన సినిమాలలో పాటల కోసం కొనిన్ పర్తేయ్కమైన సనిన్వేశాలను, stock సనిన్వేశాలను మనవాళుల్ ఏరాప్టు
చేసుకునాన్రు. వాటిలోల్ పాతర్లు, ముఖయ్ంగా నాయకుడి పరిచయం పాట ఒకటి.
ఈ పరిచయం పాటల పర్తేయ్కత ఏమిటంటే, నాయకుడు తెరపైకి వసూత్నే పాటతో వసాత్డు. ఆ పాటలో నాయకుడి వయ్కిత్తవ్ం
పేర్క్షకులకు పరిచయం అవుతుంది. అంటే నాయకుడి వయ్కిత్తావ్నిన్ ఎసాట్బిల్ష చేసేందుకు మనకు పర్తేయ్క సనిన్వేశాలు అవసరం లేదనన్మాట.
నాయకుడు వసూత్నే తన గురించి పాట పాడుకుంటూ రావచుచ్. లేకపోతే ఏదో ఓ సనిన్వేశంలో తన వయ్కిత్తావ్నిన్ పర్కటిసూత్ పాట పాడవచుచ్.
'ఆవారా' సినిమాతో మన సినిమాలోల్ నాయకుడి వయ్కిత్తావ్నిన్ పర్కటించే పాటల సంపర్దాయం ఆరంభమయింది. అంతకు ముందు
ఇంత సప్షట్ంగా నాయకుడు తన గురించి చెపుప్కునే పాటలు అరుదుగా ఉండేవి. కానీ 'ఆవారాహూ' పాట సూపర హిట అవటంతో ఇదొక
సంపర్దాయంగా మారింది. 'ఆవారా' పాట రూపొందించిన విధానం సినీ రంగంలో అతయ్ంత పర్ధాన పాతర్ వహించే 'యాదృచిచ్కం'
పర్భావానిన్ పర్దరిశ్సుత్ంది.
రాజకపూరకు కవి శైలేందర్ పాటలు రాసే విధానం నచిచ్ంది. శైలేందర్ను కవి అనేకనాన్ సావ్భావిక గేయ రచయిత అనవచుచ్. కానీ
శైలేందర్ అపుప్డు రైలేవ్లో ఉదోయ్గం చేసుత్నాన్డు. తన 'కళ' అమమ్కానికి కాదు అనన్ విశావ్సంతో ఉనన్వాడు. అతనికి తొలి సంతానం
కలిగినపుడు డబుబ్ అవసరమైంది. రాజకపూర సహాయం చేశాడు. బదులుగా 'బరాస్త ' సినిమాలో రెండు పాటలు రాశాడు. మరో సినిమాలో
రామనేట్ 'ఇచిచ్న డబుబ్కు సరిపడా పాటలు ఇచేచ్శాను. చెలుల్కు చెలుల్ ' అనాన్డు. అయితే రాజకపూర అంత తవ్రగా ఉతత్మ కళాకారుడిని
వదలడు. కె.ఎ.అబాబ్స 'ఆవారా ' కథ వినిపించే సమయంలో శైలేందర్ను వెంటపెటుట్కుని వెళాల్డు. రెండునన్ర గంటల సేపు అబాబ్స 'ఆవారా '
కథను రాజకపూరకు వినిపించాడు. మామూలు దుసుత్లతో సామానుయ్డిలా ఉనన్ శైలేందర్ను అతను

పటిట్ంచుకోలేదు. కథంతా అయిన

తరువాత, రాజకపూర శైలేందర్ వైపు తిరిగి 'ఎలా ఉంది కథ?' అనడిగాడు.
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శైలేందర్ సమాధానంగా 'ఆవారాథా మగర గర దిశమే ఆసామ్న కా తారా థా' అనాన్డు. అబాబ్స ఆశచ్రాయ్నికి అంతులేదు. తాను

కషట్పడి రెండునన్ర గంటలసేపు వినిపించిన కథాసారానిన్ రెండు ముకక్లలో చెపేప్శాడీ వయ్కిత్. 'ఎవరీయన?' అని అపుప్డు రాజకపూరని
అడిగాడు. 'శైలేందర్, ఆవారా గేయరచయిత' అని రాజకపూర శైలేందర్ద్ను పరిచయం చేశాడు. అలా 'ఆవార ' టైటిల సాంగ ఆవిరభ్వించింది.
శైలేందర్ పర్తేయ్కత ఏమీటంటే అతను కథాసారానిన్, పాతర్ వయ్కిత్తావ్నిన్ నిరిద్షట్ంగా, నికక్చిచ్గా, అతి తకుక్వ పదాలతో పాటలలో
పర్దరిశ్సాత్డు. అందుకే రాజకపూర సినిమాలోల్ అతని వయ్కిత్తావ్నిన్ పరిచయం చేసే అధిక శాతం పాటలను శైలేందర్ రాశాడు. శైలేందర్ రచనా
శైలిలో కుల్పత్త ఎంతగా ఉంటుందో సప్షట్త అంతే ఎకుక్వగా ఉంటుంది. సినీగేయ రచయితలలో అధిక శాతం రచయితలాల్ ఆయన
ఉపమానాలు వాడడు. అలంకారాలు వాడడు. చెపప్దలచుకునన్ అంశానిన్ సప్షట్ంగా, సూటిగా, నిజాయితీగా, చెపాత్డు. అదీ ఎలాంటి
సందేహాలకు, పర్శన్లకు తావులేకుండా ఒక statementలా matter of fact లా చెపాత్డు. అందుకే శైలేందర్ పాటలు అనేకం quatations
గా వాడతారు. అతని పాటలోల్ పదాలు అనేక సినిమా పేరల్లా వాడుకునాన్రు.
ఆవారా సినిమా nature v/s narture అనన్ సంఘరష్ణను పర్దరిశ్సుత్ంది. ఒక వయ్కిత్ వయ్కిత్తావ్నిన్ పుటుట్క నిరేద్శిసుత్ందా? పెరిగిన
వాతావరణం నిరేద్శిసుత్ందా? అనన్ సంఘరష్ణ సినిమా కేందర్బిందువు. ఒక జడిజ్ అనుమానంతో గరభ్వతి అయిన భారయ్ను ఇంటినుంచి
తరిమివేసాత్డు. ఆమెకు ఒక దొంగ ఆశర్యమిసాత్డు. అంటే 'పుటుట్క'తో పిలల్వాడు గొపప్ కుటుంబానికి చెందినవాడు. జడిజ్ కుమారుడు. కానీ
పెరిగింది మురికివాడలలో, దొంగల నడుమ. వాడు పెరిగి దొంగ అవుతాడు. ఇక సినిమా కథ మలుపులతో యాధృచిచ్కమైన సంఘటనలతో
సాగుతుంది. కానీ, 'ఆవారా'గా గురిత్ంపు పొందుతునన్ హీరో నిజానికి జడిజ్ కుమారుడు. దాంతో వారసతవ్ంగా అతడికి మంచి గుణాలు
అందుతాయి. కానీ పెరిగిన వాతావరణ పర్భావం వలల్ దొంగ అయాయ్డు. ఇదీ నాయకుడి పాతర్ పరిచయం. దీనిన్ శైలేందర్ అతయ్ంత అదుభ్తంగా
పాతర్ పరిచయ గీతంలో పొదిగాడు.
ఆవారాహూ,
యా, గర దిశే మే హూ ఆసామ్న క తారా హూ.
'ఆవారా' అంటే 'అలల్రి చిలల్రిగా తిరిగేవాడు' అనన్ అరధ్ం వసుత్ంది. అంటే చదువులేనివాడు. జీవితంలో లక్షయ్ం లేనివాడు. గమయ్ం
లేనివాడు ఇలా నెగిటివ అరధ్ంలోనే వాడతారు 'ఆవారా' అనన్ పదం. నిజానికి అదొక తిటుట్. రోడుడ్మీద అలల్రి చిలల్రిగా తిరుగుతూ, వచేచ్పోయే
వారిని ఏడిప్సూత్ండే వారిని 'ఆవారా' అని తిడతారు. ఇకక్డ 'ఆవారా' అనే తిటుట్ పదానికి శైలేందర్ ఇచిచ్న వివరణ పాతర్ వయ్కిత్తావ్నిన్ సినిమా
కథ సారానిన్ అతయ్దుభ్తమైన రీతిలో పర్దరిశ్సుత్ంది.
'నేను ఆవారానా, లేక అంతరిక్షంలో ఆకాశంలోని తారనా?' అని అడుగుతునాన్డు హీరో. ఆకాశంలో నక్షతార్లు కూడా గమయ్ం,
లక్షయ్ం లేకుండా ఉంటాయి. కానీ, తారలు అతయ్దుభ్తమైనవి. తారలను ఉతత్మమైన వాటిని సూచించేందుకు

వాడతారు తపప్ నెగిటివ

ధోరణిలో వాడరు. అంటే నేను ఆకాశంలోని తారను కానీ మీరు 'ఆవారా' అనుకుంటునాన్రు అనన్ అధికేష్పణ ఉంది నాయకుడి పాటలో.
అపప్టికి హీరోకి తాను జడిజ్ కొడుకుని అని తెలియదు. కానీ తాను తారలాంటి వాడిని, పర్జలు తన అసలు సవ్భావానిన్ గురిత్ంచక 'ఆవారా'
అని ఈసడిసుత్నాన్రు అనన్ భావం వసుత్ంది పలల్వి లోనే. ఇదీ శైలేందర్ గేయ రచన సంవిధానం పలల్విలోనే సినిమా లక్షయ్ం, సారం, పాతర్
పరిచయం అనీన్ అయిపోయాయి. ఇక పాటలో పైన చెపిప్ అంశానిన్ మరింతగా వివరించటం ఉంటుంది.
ఘరబార నహీ, సనాస్ర నహీ,
ముఝుసే కిసీకొ పాయ్ర నహీ
ముఝ కో కిసీసే పాయ్ర నహీ
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సునాస్న నగర అంజాన డగర కా పాయ్రా హూ
ఆవారాహూ.
ఇలూల్ వాకిలి లేదు, తన వారంటూ ఎవరూ లేరు, తననెవరూ పేర్మించరు, తనకు ఎవరిమీద పేర్మలేదు అంటూ 'తన గురించి

టూకీగా చెపుప్కునన్ తరువాత 'సునాస్న నగర అంజాన డగర' అంటే 'పరిచయం లేని దారి'. అవి అతడిని ఇషట్పడతాయనన్మాట. అంటే
అందరూ వెళేల్ దారి అతనిది కాదు. అందరూ ఉండే నగరాలు అతనివి కావు. అంటే అందరికనాన్ భినన్ం అనన్మాట అతను. ఎందుకంటే
అతను ఆవారాగా గురిత్ంపు పొందిన తార కాబటిట్.
ఆబాద నహీ, బరాబ్ద సహీ
గాతాహూ ఖుషీ కే గీత మగర
జఖోమ్ం సె భరా, సీనా హై మెరా
హసీత్ హై మగర యే మసత్ నజర
అతడికి సుఖం అవసరం లేదు. అది లేకునాన్ దుఃఖం విషాధాలయినా ఫరవాలేదు. ఏది లభించినా సంతోషకరమైన పాటలు
పాడుతూంటాడు. అతని హృదయం గాయాల మయం. అయినా నవువ్తూ, ఆనందిసూత్నే ఉంటాడు. ఇదీ నాయకుడి పరిచయం అయితే,
ఇంతటితో వదిలేసేత్ అది శైలేందర్ గీతం కానేకాదు.
దునియా, మై తెరె తీరకా
యా తకీద్ర క మారా హూ...
ఆవారాహూ…
'పంచలైన' అనన్మాట. తనకు ఎవరూ లేరు. ఎవరూ తనవారు కారు అని చెపూత్, సుఖమైనా, దుఃఖమైనా సంతోషంగా ఉంటానని
చెపూత్, అసలైన దెబబ్ కొటాట్డు. పర్పంచమా.. ననున్ దెబబ్ తిసిందెవరు? నువావ్? అదృషట్మా? అని అడుగుతునాన్డు. nature v/s narture
పుటుట్క, పెంపకం ఏది మనిషిని తీరిచ్దిదుద్తుంది అనన్ దానికి అతయ్దుభ్తమైన రీతిలో వయ్కత్పరచాడు శైలేందర్. ఆకాశంలో తార ఆవారాగా
గురిత్ంపు పొందటానికి కారణం ఎవరు? ఈ పర్పంచమా? అదృషట్మా?
ఇదీ శైలేందర్ గేయ రచన సంవిధానం. ఎకక్డా కఠినమైన పదం లేదు. కఠినమైన భావం లేదు. సులభంగా అరధ్మైపోతుంది. కానీ
తరచి చూసేత్ అతయ్ంత లోతైన భావాలు, ఆలోచనల గనులు కనిపిసాత్యి శైలేందర్ గేయాలోల్. అందుకే శైలేందర్, సాహిర లూథియానీవ్కి దీటుగా
నిలవటమే కాదు తన సతపర్వరత్నతో సాహిర కనాన్ ఎకుక్వ గౌరవానిన్, డిమాండని సాధించేవాడు. గమనిసేత్, సాహిర లానే శైలేందర్ కూడా
అధికశాతం పాటలు తన గురించే రాసుకునాన్డు. అనేక పాటలలో తన అభిపార్యాలనే వయ్కత్పరిచాడు. సాహిరలానే పాటలు సినీ సందరభ్
పరిధిలో ఒదిగినా, అవి సినీ పరిధిని దాటి సారవ్జనీనతను సాధించాయి. పర్తి వయ్కిత్ అంతరంగ సప్ందనల సవ్రంగా ఎదుగుతాయి.
'శీర్ 420' సినిమాలో రాజకపూర పరిచయ గీతం దాదాపుగా 'జాతీయ గీతం' సాథ్యికి ఎదిగింది. ఈ నాటికీ భారతీయ సామాజిక
మనసత్తావ్నిన్ సూచించేందుకు

వాడటం కనిపిసుత్ంది. 'శీర్ 420' సినిమాలో హీరో అమాయకుడు. పలెల్నుంచి జీవిక కోసం పటాన్నికి

వసూత్ంటాడు. అదీ ఎలా వసాత్డు? పాట పాడుతూ. ఏం పాటపాడతాడు? శైలేందర్ రచించిన గీతం.
మేరా జూతా హై జాపానీ
యే పతూల్న ఇంగిల్షసాత్న
సరపె లాల టోపీ రూసి
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ఇపుప్డు వసుత్ంది, ఈ పాటను జాతీయ మనసత్తావ్నిన్ పర్తిబింబించే గీతంలా మలచిన 'పంచలైన '
ఫిరభీ దిల హై హిందుసాత్నీ.
అతని చెపుప్లు జపానకు చెందినవి. అతని పాయ్ంట ఇంగీల్షు వాళల్ది. తలమీద టోపీ రషాయ్ది. కానీ హృదయం మాతర్ం భారతీయం.

అంటే మనం అందరినీ ఆహావ్నిసాత్ం. అనిన్టినీ సీవ్కరిసాత్ం. అందరినీ ఆదరించి మనవారిగా చేసుకుంటాం. కానీ మన పర్తేయ్కత మాతర్ం
నిలుపుకుంటాం. ఈ ఆలోచనకే 'జిస దేశమె గంగా బహతే హై'లో, 'హోటోంపె సచాచ్యీ రహతీ హై' పాటలో అతయ్ంత సుందరంగా
వివరిసాత్డు శైలేందర్.
జో జినసెమిలా సీఖా హం కే
గైరోంకోఖి అపాన్యా హంనె
మతలబ కె లియే అంధే హోకర
రోటీకో నహీ పూజా హం నే.
ఎవరి దగగ్ర ఏది దొరికితే దానిన్ గర్హించాం. నేరుచ్కునాన్ం. పరాయివారిని, అపరిచితులను కూడా సవ్ంతవారిగా చేసుకునాన్ం.
సావ్రధ్ం, లోభాల పర్లోభంలో పడి భౌతిక అంశాలకు పార్ధానయ్ం ఇవవ్లేదు. 'రోటీ కో నహీ పూజా' అంటే 'తిండిని పూజించిలేదు’ అనన్ది
సామానాయ్రధ్ం. ఇకక్డ తిండిని పూజించటం కాదు అసలు అరధ్ం. 'మల లచ కెలియే అంధ హోకర ' అంటే సావ్రధ్ం పర్లోభంలో గుర్డిడ్వాడయి
భౌతిక సుఖలాలసలో పడలేదు అనన్ది అరధ్ం. అంటే ఎనిన్ పర్లోభాలునన్, ఎవరిని మనలో కలుపుకునన్ మనం మనమే అనన్మాట. 'ఫిర భీ దిల
హై హిందుసాత్నీ'. హృదయం మాతర్ం భారతీయమే.
నికల పడే హై ఖులీ సడక పర
అపనా సీనా తానే
మంజిల కహా కహా రు కనా హై
ఊపర వాలా జానే
చలనా జీవనకీ కహానీ
రుకనా మౌతకీ నిషానీ
శైలేందర్ గేయ రచన సంవిదానంలో గమనించాలిస్న మరో అంశం ఇది. ఆయన గేయరచనలో అతయ్ంత ఆధాయ్తిమ్క భావనలు
పర్దరిశ్సాత్డు అతి సరళంగా. అనేక జీవిత సతాయ్లను అలవోకగా పాటలో భాగం చేసాత్డు.
శీర్ 420 సినిమాలో నాయకుడు పలెల్నుంచి పటట్ణం బయలుదేరాడు. దానిన్ శైలేందర్ 'ఎంతో ధైరయ్ంగా, గుండె నిబబ్రంతో రోడుడ్ పైకి
వచాచ్ను' అనిపించాడు నాయకుడు. అంటే, శైలేందర్ పాటలలో వరణ్నలు, వివరణలు ఉండవు. సూటిగా చెపాప్లిస్న అంశానిన్ చెపప్టం
ఉంటుంది. అందుకే నాయకుడు తన గమయ్ం వైపు ధైరయ్ంగా పర్యాణం ఆరంభించాడని చెపూత్ 'ఎవరెవరిని ఎకక్డ ఆపాలో అది భగవంతుడికే
తెలుసు అనిపిసాత్డు. అంటే మనం ఒక లక్షయ్ంతో బయలుదేరతాం. కానీ మనం గమయ్ం ఏమిటో, ఎకక్డ ఆగుతుందో మనకు తెలియదు.
పర్యతన్ం చేయటమే మన పని. గమయ్ం నిరణ్యించటం భగవంతుడి పని. అందుకే 'ముందుకు సాగటం జీవిత కథ. ఆగిపోవటం మరణానికి
పర్తీక' అనిపిసాత్డు. ఈ చరణంలో 'మంజిల కహా కహా' నుంచి 'మౌత కీ నిషానీ' వరకూ సారవ్జనీన సతయ్ం. జీవిత సతయ్ం.
'కరమ్గేయ్యాధికారసేత్' లో భగవదీగ్త శోల్కానికి సరళమైన తాతప్రయ్ం. ఇలాంటి గేయ రచనవలల్ పాట పర్భావం సినిమా పరిధి దాటుతుంది.
శోర్తల ఎదలలో సిథ్రపడి అలరిసుత్ంది. జీవితాంతం సూఫ్రిత్నిచేచ్ గీతంలా నిలుసుత్ంది.
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ఊపర నీచే నీచే ఊపర
లహర చలే జీవన కా
నాదాన హై జో బైఠ కినారే
పూచె, రాహ వతన కీ
బడ తీ జయే హం సైలానీ
జైసే ఎక దరియా యేసానీ
ఇకక్డ ఆరంభంలోనే జీవిత సతయ్ం చెపేప్సుత్నాన్డు. పైకి కిర్ందకూ వెళాత్యి జీవిత తరంగాలు అని. అంటే జీవితం సిథ్రంగా ఉండదు.

మనుషుల అదృషాట్లు మారుతూంటాయి. ఓడలు బళుళ్ అవుతాయి. బళుళ్ ఓడలవుతాయి. ఇలాంటి నితయ్ చంచల శీలి అయిన పర్పంచంలో
సాగరం అలలపై తేలి ఆడకుండా ఒడుడ్న కూరుచ్ని 'ఎటుపోతునాన్ం' అని అడిగేవాడు అమాయకుడు. జీవిత సముదర్ంలో దూకాలి. ఎగిరే
అలతో పోరాడాలి. విరిగే అలతో విరగాలి. అయినా ముందుకు సాగుతూనే ఉండాలి.
సినిమాలో నాయకుడు దారిదర్య్ం నుంచి అతయ్ంత వైభవానికి ఎదుగుతాడు. అరువాత అనీన్ విడిచి పెడతాడు. ముందుకు సాగుతాడు.
ఇది శైలేందర్ గేయ రచన పదద్తి. అయితే శైలేందర్ అధిక శాతం పాటలు సంగీత దరశ్కులు శంకర జై కిషనకు రాశారు. ఇది శైలేందర్
రచనా సంవిధానంలో మరో గొపప్ కోణానిన్ పర్దరిశ్సుత్ంది.
శంకర జై కిషనలు గేయ రచయితకు సేవ్చచ్ నివవ్రు. ముందుగా వారు ఆకరష్ణీయమైన బాణీని సృజిసాత్రు. ఆ బాణీకి తగగ్టుట్ పదాలు
మారచ్టం గేయ రచయిత బాధయ్త. ఆపై ఆ పాటను ఇక పెళిల్ కూతురిని అలంకరించినటుట్ అలంకరిసాత్రు ఆరెక్సాట్ర్తో శంకరజైకిషన. ‘ఆవారా
హూ' పాటలో పదాలు ఎంత గొపప్గా ఉంటాయో, బాణీ అంత తేలికయినది కానీ పాటకు ముందు వచేచ్ అకారిడ్యన వాదం కానీ పాటలో
'ఆవారాహూ' అనగానే వచిచ్న సంగీతం కానీ, నడుమ వచిచ్న సంగీతం కానీ పాటను అదుభ్తమైన సాథ్యికి ఎదిగిసుత్ంది. 'శీర్ 420 ' పాటలోని
'మేరా జూతా హై ఓ పానీ'లో కూడా ఇదే గమనించవచుచ్. బాణీ చాలా తేలికయినది. పదాలు తేలికయినవి. భావం బరువైంది. ఆరెక్సాట్ర్
అదుభ్తమైనది. పాటకు ముందు వచిచ్ పిర్లూయ్డ సంగీతం పాట ఊపును పెంచుతుంది. పాటను వినటం మరపురాని అనుభూతిగా
మలుసుత్ంది. అయితే ఈ బాణీలనన్ ముందు తయారయినవి. వాటికి పదాలు శైలేందర్ తరువాత కూరాచ్డు. కానీ పాటలు వింటూంటే ఈ గేయ
రచయిత పదాల కోసం తడుముకునన్టుట్ కానీ, భావం కుదరక ఇబబ్ంది పడడ్టుట్ కానీ అనిపించదు. బాణీ పర్వాహంతో అడుగు కదిపి
నడుసాత్యి పదాలు. దాంతో ఒక Constructiv interference జరిగి అల మరింత ఎతుత్కు ఎదిగినటుట్ పాట విలువ మరింత
పెరుగుతుంది. అయితే బాణీ తేలికతనం గర్హించిన శైలేందర్ 'శంకర జై కిషన ' సంగీత దరశ్కతవ్ంలో రాసిన పాటలలో సందరభ్ పరిధిని దాటి
జీవిత సతాయ్లు పర్కటించాడు. ఆధాయ్తిమ్కతను పర్దరిశ్ంచాడు. అదే ఇతర సంగీత దరశ్కులకు ఆయన సందరాభ్నిన్ బటిట్ పాట రచించాడు తపప్
సందరభ్ పరిధిలో లేని జీవిత సతాయ్లను పర్కటించలేదు. అందుకే శైలేందర్ మరణం తరువాత,మరో సరైన గేయ రచయిత శంకర జై కిషనకు
లభించలేదు. వారి అదృషట్ం దిగజారటం ఆరంభమయింది.

(మరినిన్ మధురమె
ౖ న గీతాలలో వచేచ్ నెల)
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