
øöeTT~ www.koumudi.net     |òæãÁe]  2020 

   1           MLjkõ½¥qP|-MLjkõ½¸$|û 

ఎక సవాల మై కరూ 
ఎక సవాల తుం కరో 
హర సవాల కా సవాల హీ జవాబ హో! 

హిందీ సినీ సంగీత చరితర్లో శంకర జై కిషన, శైలేందర్ల కలయిక ఒక అపూరవ్మైన ఘటట్ం. శంకర జై కిషన లకు చదువురాదు. 
వారికి తమ పేరుతో సంతకం చేయటం నేరిప్ంది గేయరచయిత శైలేందర్. శైలేందర్ పర్తేయ్కత ఏమిటంటే, మామూలుగా తేలికయిన పదాలలో 
అతయ్దుభ్తమైన తాతిత్వ్కపుటాలోచనలను అలవోకగా పర్దరిశ్సాత్డు. పదాలు ఎంత తేలికయినవంటే 'ఉఫ' మంటే గాలిలో ఎగిరిపోయే 
దూదికణం అంతటి తేలిక. కానీ దానిలో భావం ఎంత బరువైనదంటే హిమాలయాలంత! ఇందువలల్ అంతగా చదువులేని శంకర జైకిషన లకు 
పాట అరధ్మవటం, లోతైన భావం బోధపడటమే కాదు తేలికయి, వినగానే పెదవులపై నరత్నమాడి, హృదయానికి పటేట్సే శంకర జైకిషనల 
బాణీలు మరింతగా ఆకరష్ణీయమయేయ్వి. పండితులు, పామరులను మెపిప్ంచేవి. ఈనాటికీ శంకర జై కిషనల బంగారంలాంటి బాణీలకు 
ఎనన్టికీ తరిగిపోని తావిని అదుద్తూనే ఉనాన్యి శైలేందర్  పదాలు, వాటి భావాలు. 

'ససురాల' అనే హిందీ సినిమాలో పాట ఇది. సాధారణంగా పాత సినిమాలోల్ తపప్నిసరిగా ఉండే సనిన్వేశం ఇది. నాయికా 
నాయకుల నడుమ పోటీ. ఆ కాలంలో కాలేజీలోల్ నాయికా నాయకలు పోటీలు పడి అతి చకక్ని భావాతమ్కమయిన పాటలు పాడేవారు. వారి 
నడుమ పేర్మ చిగురించటానికి ఇలాంటి ఓ సనిన్వేశం తపప్నిసరిగా ఉండేది. గేయరచయితల పర్తిభ ఎకక్డ తెలుసుత్ందంటే సమయం, 
సందరభ్ంలేని ఇలాంటి పాటల సనిన్వేశాలలో అతయ్ంత భావసోఫ్రకము, సునిన్తమైన భావాల గేయాలను రచించటంలో.  ఆ కాలంలో గేయ 
రచయితలు ఇలాంటి సనిన్వేశాలలో తమ సిదాద్ంతాలను, వయ్కిత్తావ్లను సునిన్తతాత్వ్నిన్ అతయ్ంత అదుభ్తంగా పర్దరిశ్ంచారు. అటు సినిమా 
వాయ్పార విలువను పెంచారు. ఇటు సమాజానికి చకక్ని సాహితాయ్నిన్ ఆలోచనలను అందించారు. 

ఇలాంటి ఓ సందరభ్ంలోనే శీర్శీర్ 'పాడవోయి భారతీయుడా'లాంటి గీతానిన్ అందించాడు. తన సిదాద్ంతానిన్, ఆలోచనలను పర్జలకు 
చేరువచేశాడు. ఇలాంటి ఓ నృతయ్ం సందరభ్ంలోనే కృషణ్శాసిత్, 'నీలమోహనా రారా ' లాంటి అతయ్దుభ్తమైన భావగీతానిన్ అందించాడు. అలాగే 
హిందీలో సాహిర 'తెరె పాయ్ర కా ఆసరా చాహతాహూ' అనే పాటలో పేర్మతతావ్నిన్ చిలికించాడు. మజూర్హ  'జులఫ కీ ఛావోమే' అంటూ పర్శన్ 
కాని పర్శన్కు జవాబుకాని జవాబునిచేచ్ చమతాక్రమైన పాటను సృజించాడు 'మేరె మహబూబ తుఝే ' అంటూ షకీల అతి సునిన్తమైన పేర్మ 
భావనల పనీన్టి జలుల్ చిలకరించాడు. 

వీరందరికీ భినన్ంగా శైలేందర్ సవాల - జవాబ, పర్శన్ - సమాధానాల పాటను సృజించాడు. పర్శన్ సమాధానాల పాటలు చాలానే 
ఉనాన్యి. 

ఆంఖోమే కాయ్జీ? 
రుపహలా బాదల 
బాదల మే కాయ్జీ? 
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కిసీకా  ఆచల 
ఆచల మే కాయ్జీ? 
అజబ సే హల చల. 

నౌ దో గాయ్రాహ లోని పర్శన్ సమాధానాల చిలిపి పాట ఇది. కళల్లోల్ ఏముంది? అంటే వెండి రంగు మేఘం అంటాడు. మేఘంలో 
ఏముంది?  ఎవరిదో కొంగు అంటాడు. కొంగులో ఏముంది? అంటే చితర్మైన సంచలనం అంటాడు. ఇలాంటివే కాక, దేవుడిని పర్శిన్సూత్ 
పాటలు, తానేం తపుప్ చేశాడు, తనకీ శిక్షపడిందని వాపోయే పాటలు ఉనాన్యి. కానీ వాటనిన్టినుంచి శైలేందర్ సృజించిన ఈ పర్శన్ జవాబుల 
పాటను వేరు చేసే అంశం ఏమిటంటే, ఈ పాటలో సమాధానం కూడా పర్శన్తోనే రావాలి. 

'నేనొక పర్శన్ అడుగుతాను. నువొవ్క పర్శన్ అడుగు. పర్శన్కు పర్శన్నే సమాధానం కావాలి.' ఇదీ ఛాలెంజ. ఇలాంటి పాట అంతకు 
ముందు లేదు. ఆ తరువాత రాలేదు. ఈ పాటలో పర్శన్కు పర్శన్తో సమాధానం ఇవవ్టంలో శైలేందర్ చూపిన చమతాక్రం అమోఘం. 
అంతేకాదు, పర్శన్లోనూ, సమాధానంలోనూ పాతర్ల వయ్కిత్తావ్నిన్ సప్షట్ం చేసూత్ కథాగమనానికి తోడప్డతాడు శైలేందర్. అతయ్దుభ్తమైన గేయ 
రచనా సంవిధానం ఇది. 

పాయ్ర కి బేలా సాథ సజన కా ఫిర కూయ్ దిల ఘబరాయే 
నైహర సే ఘర తీ దుల హన కోయ్ నైనా ఛలాక్యే 

ఇది పర్శన్. నాయకుడు నాయిక పేర్మలో ఉనాన్డు. పేర్మలో ఉనన్వారి మనసుస్లో జనించే సందేహం ఇది. సాధారణంగా పేర్మికులు 
ఒంటరిగా ఉనన్పుప్డు పిర్యుడికి ఉతాస్హం, ఉతేత్జం ఉంటుంది. సతరీ ఉతాస్హం, ఉతేత్జంలో భయం కలిసి ఉంటుంది. ఈ భయం పలురకాలు. 
ఒకటి తనలో కలుగుతునన్ వినూతన్మైన సంచలనాలు అరధ్ంకాక వాటి పరయ్వసానమేమిటోననన్ భయం. తాను వివశ అవటంవలల్ కలిగే 
భయం అది. మరొకటి సమాజానికి సంబంధించిన భయం. 'ఎవరికయినా తెలిసేత్ ఎలా?' ఇలాంటి భయం. మగవాడికి ఆవేశం ఉంటుంది. 
ఆడవారికి ఆలోచన ఉంటుంది. ఎందుకంటే, పేర్మలో ఏ మాతర్ం పొరపాటు జరిగినా నషట్ం మహిళకే అధికంగా ఉంటుంది. అందుకు 
ముందుకు దూకే మగవారి దూకుడుకి మహిళ అడుడ్కటట్ వేసుత్ంది. ఆలోచించమంటుంది. సమాజానిన్ చూసి భయపడమంటుంది. దీనేన్ 
పర్సాత్విసుత్నాన్డు నాయకుడు. వెంట పిర్యుడు ఉనాన్ పేర్యసి హృదయంలో వెరపు ఎందుకుంటుంది? కోరుకునన్ వాడితో వివాహమయి 
అతత్గారింటికి వెళేల్టపుప్డు పెళిల్ కూతురు కళుల్ ఎందుకు చెమరుసాత్యి? ఎందుకని ఆమె దుఃఖిసుత్ంది? 

చకకని సునిన్తమయిన పర్శన్లు నాయకుడు నాయికను సమసత్ సతరీలకు పర్తీకగా చూసి వారి మనసథ్తవ్ం గర్హించాలని చూసుత్నాన్డు. 
సానుభూతిగా సప్ందిసుత్నాన్డు. దీనికి నాయిక పర్శన్లో సమాధానం అతయ్దుభ్తంగా ఉంటుంది. 

హై మాలూంకి జానా హోగా, దునియా ఏక సరాయ 
ఫిర కూయ్ జాతేవకత్  ముసాఫిర రోయే ఔర రులాయె 

ఇకక్డ శైలేందర్ తాతివ్కత సప్షట్ంగా తెలుసుత్ంది. మమూలు సందరాభ్లలో మానవ జీవిత సతాయ్లను, సారవ్జనీన భావాలను పొదిగి 
పాట విలువను పెంచటం కనిపిసుత్ంది. పెళిల్చేసుకుని వెళేల్టపుప్డు పెళిల్కూతురు ఎందుకు రోదిసుత్ంది? పిర్యుడితో ఉనన్పుప్డు కూడా భయం 
ఎందుకనన్ చిలిపి పర్శన్కు అతయ్ంత లోతైన జవాబు. ఈ పర్పంచంలో ఏవీ శాశవ్తం కాదని తెలుసు. ఇకక్డ జనిమ్ంచేవారికి మరణం తపప్దని 
తెలుసు. అంటే ఈ పర్పంచం కాసేస్పు విశార్ంతి తీసుకునే తాతాక్లిక గృహంలాంటిదని తెలుసు. అయినా వెళేల్ సమయంలో పర్యాణీకుడు 
ఎందుకని ఏడుసాత్డు? ఏడిపిసాత్డు? అంటోంది. దానోల్నే సమాధానం ఉంది. తవువ్కునేవారికి తవువ్కునేంత. మామూలుల్ సినిమా పాటలో 
ఎంత తాతివ్కత! ఎంత లోతైన భావం! 
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చాంద కి మాథే దాగ హై ఫిర భీ చాంద కొ లాజ న ఆయే 
ఉసాక్ ఘట తా బడ తా చెహరా  కోయ్ సుందర కహలాయే. 

నాయిక అడిగే పర్శన్ ఇది. 
చందుర్డిలో మచచ ఉంది అయినా చందుర్డు సిగుగ్పడడు. పెరిగి తరిగే చందుర్డి అందానిన్ ఎందుకు పొగుడుతారు? సమాధానం 

చూడండి. 
కాజల సే నైనోంకీ శోభా కూయ్ దుగనీ హోజాయే 
గోరే గోరే గాల పెకాలా తిల కూయ్ మన కో భాయే 

నలల్టి కాటుక కళల్కు పెటుట్కోవటం వలల్ కళల్ అందం ఎందుకని ఇనుమడిసుత్ంది? తెలల్టి బుగగ్పై నలల్టి చుకక్ ఎందుకని హృదయానిన్ 
దోచుకుంటుంది? 'హర సవాల కా సవాల హీ జవాబ హో' అంటే ఇదే. చందుర్డిలో మచచ్ ఉనాన్ ఎందుకని సిగుగ్పడడు? అంటే తెలల్టి బుగగ్పై 
నలల్టి చుకక్నూ, కళల్ కాటుకను చూపి ఎందుకని అందం పెరుగుతుందని అడుగుతాడు. 

ఉజియాలే మే జో పరాభ్యీ పీఛే పీఛే ఆయే 
వహీ అంధేరా హోనే పర కూయ్ సాధథ ఛోడ జాయే. 

ఒకో పర్శన్ వింటునన్ కొదీద్, దీనికి సమాధానంగా ఎలాంటి పర్శన్ వసుత్ందోననన్ ఉతాస్హం జనిసూత్ంటుంది. ముఖయ్ంగా పర్శన్లు 
అడగటంలో పాతర్ల వయ్కిత్తావ్నిన్ పర్దరిశ్ంచటం గమనిసూత్ంటే రచయిత పర్తిభకు ఆశచ్రయ్ం కలుగుతుంది - 'సుసురాల' సినిమా తెలుగులో 
'ఇలల్రికం'. ఈ సినిమా కథ తెలిసిన వారికి నాయకుడి పర్శన్ దానికి నాయిక సమాధానం రాబోయే సినిమా కథను సూచించటం అరధ్ం 
అవుతుంది. నాయకుడు పేదకుటుంబానికి చెందినవాడు. నాయిక ఐశవ్రయ్ంలో పుటిట్ పెరిగింది. ఇదద్రూ పేర్మించుకుని పెళిల్ చేసుకుంటారు. 
కానీ అనూహయ్మైన పరిసిథ్తులలో వారి నడుమ భేదాభిపార్యాలు వసాత్యి. నాయకుడిని అందరూ దోషి అంటారు. నాయిక కూడా 
అనుమానిసుత్ంది. ఈ నేపథయ్ంతో చూసేత్ నాయకుడి పర్శన్, అందుకు నాయిక సమాధానం ఇచేచ్  పర్శన్ల అరధ్ం బోధపడుతుంది. మామూలుగా 
అనిపించే పర్శన్ - జవాబు పర్శనల పాటను కూడా శైలేందర్ సినిమాతో, పాతర్ల వయ్కిత్తవ్ంతో సంబంధం ఉనన్ పాటగా తీరిచ్దిదాద్డని 
అరధ్మవుతుంది. 

సుఖ మే కూయ్ ఘేరే రహతే హై అప నే ఔర పరాయే 
బురీ ఘడీ మేకూయ్ హర కోయీ దేఖ కె భీ కతరాయే. 

సాధారణంగా నాయిక నాయకుడిని 'నిను విడను నేనే' అనో 'నీడలా నినున్ వెనన్ంటి ఉంటా' అనో అంటుంది. అందుకని నాయకుడు 
'వెలుగులో వెంట ఉండే నీడ చీకటి కాగానే అదృశయ్మౌతుందెందుకని?' అని అడిగాడు. అంటే కషాట్లు రాగానే నీడలాంటి పేర్యసి కూడా 
వదిలి వెళుత్ందని సినిమాలో జరగబోయే దానిన్ సూచించినటట్యింది. దానికి సమాధానంగా నాయిక సుఖంలో మనవాళుల్ పరాయివాళుల్ 
అందరూ చుటుట్ముటిట్ ఉంటారు, దుఃఖంలో లేక చెడు ఘడియలో ఉనన్పుప్డు అందరూ చూసికూడా దూరం పోతారెందుకు? అనడుగుతుంది. 
సినిమాలో జరగబోయే దానిన్ చూపిసుత్ంది ఇది. అంటే అది సావ్భావికం, నాయకుడిని కషాట్లోల్ అపారధ్ం చేసుకోవటంలో పొరపాటు లేదు 
అనన్ది నాయిక సమాధానంలో వసుత్ంది. అయితే, ఈ పోటీలో ఎవరో ఒకరు ఓడిపోవాలి. అది నాయిక అవటమే సమజసం. ఎందుకంటే 
నాయకుడు పేదవాడు. నాయిక ధనవంతురాలు. పేదల కషట్ం తెలియదు. ఇదీ సావ్భావికమే. దీనిన్ చివరి చరణం పర్దరిశ్సుత్ంది. 
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కిస కే ఛూనేసే మిటీట్ ఛీ సోనా బన తీ హై 
కిస కా సాయా పడేతో దౌలత మిటీట్ బజన్ జాతీ హై 

'ఎవరు తాకటంతోటే మటిట్ బంగారం అవుతుంది? ఎవరి నీడ పడటంతో ఐశవ్రయ్ం మటిట్ అయిపోతుంది?' దీనికి సమాధానం ఇచేచ్ 
పర్శన్ నాయికకు తెలియదు. ఆమె ఓటమిని అంగీకరిసుత్ంది. నాయకుడు సమాధాం ఇసాత్డు. 

మెహనత  - కష మిటీట్కో ఛూతో సోనా హోజాయే 
హాథ లగే కాహిల కా దౌలత మిటీట్మే మిల జాయే. 

కషట్పడి పనిచేసేవాడు తాకటంతోటే మటిట్ బంగారం అవుతుంది. నిరల్క్షయ్పరుడు, బదద్కసుత్డీ చేయిపడితే చాలు ఐశవ్రయ్ం 
మటిట్పాలవుతుంది. 'కొండలయిన కరిగిపోవు, కూరుచ్ని తింటే' అనన్ది ధనవంతుడికి తెలియదు. కషట్పడే పేదవాడికి తెలుసుత్ంది. రెకాక్డితేకానీ 
డొకాక్డని వాడికి తెలుసుత్ంది.  కాబటిట్ నాయికకు సమాధానం తెలియక పోవటంలో ఆమె దోషం లేదు. ఆమె నేపథయ్ం అలాంటిది. ఇదీ 
శైలేందర్ గేయరచన సంవిధానం. పాతర్ల వయ్కిత్తవ్ం పర్కారమే పాట ఉంది. పాట తేలికగా ఉంది. అరధ్ం తవివ్తీసేత్ అదుభ్తం. విశేల్షిసేత్ 
పరమారధ్ం. సినిమాకు అనవ్యిసేత్ ఇంకా గొపప్గా ఉంటుంది 

ఈ పాటకు శంకర జై కిషన కూరిచ్న బాణీ అదివ్తీయం. శంకర జై కిషన లు బాణీలు తయారీలో తమదైన పర్తేయ్క పదద్తిని ఏరాప్టు 
చేసుకునాన్రు. ఇది తరువాత అందరికీ అనుసరణీయం అయింది. పలల్వి సులభంగా ఉంటుంది. చాలా తేలికగా కొనిన్ కొనిన్ పదాలతో 
ఉంటుంది. అయితే వీరు పలల్విలో పదాలను విరగొగ్టట్రు.   

ఎక సవాల తుం కరో 
చాలా తేలికగా ఉంటుంది. 
 నువోవ్ పర్శన్ అడుగు. నేనో పర్శన్ అడుగుతాను. 

హర సవాల కా సవాల హీ జవాబ హో 
పర్తి పర్శన్కు పర్శన్నే సమాధానం కావాలి. 

ఎకక్డా సంకిల్షట్త లేదు. ఇతర సంగీత దరశ్కులు పలల్విలోనే రాగాలు, గమకాలు, ఆరోహణ, అవరోహణలతో రూపొందిసాత్రు. 
ఇందుకు శంకర జై కిషన భినన్ం. వారి పలల్వులు సులభంగా, చినన్గా తేలికగా ఉంటాయి. ఎందుకంటే వీరు ముందుగా బాణీని తయారు 
చేసాత్రు. గేయరచయిత బాణీకి తగగ్టుట్గా పదాలను కూరాచ్లి, భావం చెడకుండా! శైలేందర్ చేసింది అదే. కానీ రచనలో ఎకక్డా పదాలకు 
తడుముకునన్టుట్గానీ, బాణీకి తగగ్టుట్ పదానిన్ కూరచ్లేక తననా, నననాలను వాడినటుట్ గానీ అనిపించదు. అనిన్ సంపూరణ్మైన వాకాయ్లే. 
సప్షట్మైన భావాలే. ఇకక్డ శంకర జై కిషన చేసిన మరో చమతాక్రం ఏమిటంటే, ఈ పాటకు ఓ సప్షట్మైన రాగం లేదు. సాధారణంగా, బాణీని 
తయారు చేసేటపుప్డు బాణీ ఏదో ఓ రాగం పై ఆధారపడి సృజించటం జరుగుతుంది. శుదద్ రాగం కాకునాన్, దానిలో బోలెడంత కలీత్ ఉనాన్, 
కనీసం ఆరంభమో, మధయ్లో వచేచ్ సంగీతమో ఏదో ఓ రాగం పై ఆధారపడి ఉంటుంది. కానీ ఈ పాటలో ఇదీ 'రాగం ' అని చెపప్లేం. కానీ 
అదుభ్తమైన రాగం అనవచుచ్. మధయ్లో నృతయ్ సంగీతం కూడా వసుత్ంది. అతయ్ంత లయ బదద్ంగా ఉండి పాట వింటూంటేనే మనసును 
అలరిసుత్ంది. విని ఆలోచిసేత్ మనసులోలోతులోల్ సిథ్రపడుతుంది. 

ఇలాంటి పర్శన్ జవాబుల పాట రాయాలని ఇతరగేయరచయితలు పర్యతిన్ంచారు కానీ పర్శన్కు పర్శన్ జవాబుగా మరోపాట రాలేదు. 
ఆనంద బకీష్ 'ఆయాసావన ఝాంకే' అనన్ సినిమాలో ఓ సందరభ్ంలో ఇలాంటి పర్యోగం చేశాడు. కానీ అది యుగళగీతం కాదు. 

దాంతో పర్శన్లోనే సమాధానం ఉండేటుట్ రూపొందించాడు పాటను. నాయకుడు పొరపాటున ఓ కారు ఏకిస్డెంట చేసాత్డు. ఆ పర్మాదంలో 
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నాయిక తండిర్ చనిపోతాడు. ఇపుప్డు తనది పొరపాటని నాయకుడు తండిర్ మరణానికి కారకుడయిన వాడిపటల్ దేవ్షంతో ఊగిపోతునన్టుట్ 
నాయకుడు పాటదావ్రా చెపాప్లి. కానీ ఎలా? 

యే షహమాతో జలీ, రోష నీ కేలియే 
ఇస షమా సే కహీ ఆగే లగ జాయే తో 
యే షమా కాయ్కరే? 

వెలుగు నిచేచ్ందుకు దీపం మండుతోంది. కానీ ఆ మంటతో అగిన్ రాజుకుంటే దానిలో దీపం దోషం ఏముంది? ఇదీ పాట పలల్వి. 
దీపం వెలుగుతునన్ ఉదేద్శయ్ం మంచిదే. కానీ దీపం వెలగాలంటే మంట ఉండాలి. అందువలల్ ఏదైనా కాలిపోతే దోషం దీపానిదా? 

చల కె పూరబ  సె ఠండీ హవా ఆగయీ 
ఉఠ  కి  పరవ్త సె కాలీ ఘటా ఛాగయి. 
యే ఘటాతో ఉఠీ పాయ్స సబ కీ బుఝే   
ఆషియా పె కిసీ కే గిరీ బిజ లియాతో యే ఘటా కాస్కరే? 

చలల్టిగాలి వీచింది. నలల్టి మబుబ్లు అలుముకునాన్యి. అంటే వరష్ఋతువు అది. మేఘం వరిష్సుత్ంది. ఎందుకంటే పర్జల దపిప్క 
తీరచ్టంకోసం. కానీ ఆ మేఘాలనుండి వెలువడే ఉరుముల మెరుపుల వలల్ పిడుగుపడి ఇలుల్ కాలిపోతే మేఘం ఏం చేసుత్ంది? దాని దోషం 
ఏమిటి? 

పూఛ తా హూ మై సబ సే కొయీ దే జవాబ. 
నా ఖుదాకి భలా కాస్ ఖతా హై జనాబ 
నా ఖుదా లేకె సాహిల కే జూనిబ చలా 
 డూబ జాయే సఫీనా జూ జొ మఝ దార మే  నాఖుదా కాయ్ కరే. 

 నావికుడు పడవని ఒడుడ్కు చేరాచ్లనే తీసుకుని బయలుదేరాడు. కానీ పడవ సుడిగుండంలో చికుక్కుని మునిగిపోతే దీనోల్ నావికుడి 
దోషం ఏముంది? 

ఇంతవరకూ ఇచిచ్న ఉదాహరణలు చివరి చరణంలోని అంశానిన్ మరింత బలంగా అరధ్ం అయేయ్టుట్ చేసేందుకే. 
వో జో ఉలజ్న సి తేరే ఖయాలో మె హై 
వో ఇషారే భి మేరే సవాలో మె హై 
యే నిగాహ తొ మిలీ దేఖ నే కె లియే 
పర కహీ యె నజర దోఖ ఖా జాయె తో, యే నజర కాయ్కరే? 

నీ కళల్లోల్ ఉనన్ సందేహానికి సమాధానం నేను అడిగిన పర్శన్లకు సమాధానంలో ఉంది. ఈ కళుల్ చూసేందుకు ఉనాన్యి. కానీ కళుల్ 
మోసపోతే దానోల్ కళల్ దోషం ఏముంది? తనని దోషిగా, హంతకుడిగా చూసుత్నన్ నాయికకు ఈ పర్శన్ల దావ్రా, వాటి సమాధానాల దావ్రా 
పరోక్షంగా తన దోష రాహితాయ్నిన్, అమాయకతావ్నిన్  పర్దరిశ్సుత్నాన్డనన్మాట నాయకుడు. అతి చకక్ని గేయ రచన పదద్తి ఇది. శైలేందర్లా 
రాయకపోయినా శైలేందర్ సూఫ్రిత్తో చమతాక్రంగా, సందరోభ్చితంగా గేయానిన్ సృజించాడు ఆనంద బకీష్. 

'సాజన' సినిమాలో ఓ రొమాంటిక పాట సందరబ్ంలో ఆనంద బకీష్ అతయ్ంత చమతాక్రంగా పర్శన్ సమాధానాల పాటను 
సృజించాడు. ఈ పాటలో కూడా పర్శన్లో సమాధానం ఉంటూంది. పర్శన్కు సమాధానం పర్శన్తో ఇవవ్టం ఉంటుంది. 
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రేషం కీ డోరీ, కహా జయహై నిందియా 
చురానేకేచోరీ చోరీ. 

'రేషం కే డోరీ ' అంటే సిలుక్దారం అనన్ అరధ్ం వసుత్ంది. సినిమాలో నాయిక కాషాయ రంగు దుసుత్లు వేసుకుని వసుత్ంది. చినన్ 
మాటతో నాయకుడిపై కోపించి వెళిల్పోతూంటుంది. అపుప్డు నాయకుడు ఆమె దుసుత్లలోంచి ఓ దారపు పోగును పటుట్కుని లాగుతూ 'రేషం కే 
డోరీ ' అంటూ పాట అందుకుంటాడు. 'నా నిదర్ను దొంగతనం చేసి దొంగతనంగా ఎకక్డకు పోతునాన్వు దారమా?' అని అడుగుతునాన్డు 
చమతాక్రంగా. ఇకక్డ నాయకుడు నాయికను పరోక్షంగా రేషం కీ డోరీపై ఆరోపించి ఆమె తన పర్శాంతతను దొంగతనం చేసుకుని 
వెళిల్పోతోందంటునాన్డు. 

దానికి నాయిక సమాధానం పర్శన్తోనే ఇసుత్ంది. 
రేషం కీ డోరీ, కహాజూవూంగీ మై 
యే చందూ, మై చకోరీతూ చందా మైన చకోరీ  

'నేనెకక్డికి పోతాను, నువువ్ చందుర్డివి. నేను చకోరం. ఎకక్డికీ పోలేదు. అతడిని వదలి ఆమె ఎకక్డికీ పోలేదు. కానీ ఆమె ఈ పర్శన్ 
సమాధాన పరంపరను కొనసాగిసుత్ంది. 

పీపల కేఛయాయ్, 
తేరీ మేరీ ఎక జిందడీ ఓ మేరే సయాయ్ 
ఛోడూ మై జమానా, మైన ఛోడూ తేరీ బయాయ్ 

'రావిచెటుట్ నీడ' అంటూ నీదీ నాదీ ఒకే జీవితం, అవసరమైతే పర్పంచానిన్ వదులుతా కానీ నీ చేయి వదలను అంటోంది నాయిక. 
ననున్ వదిలి ఎకక్డకు వెళుత్నాన్వనన్ నాయకుడి పర్శన్కు 'నినున్ వదిలి ఎటు వెళాత్ను?' అని ఇంత సమాధానం ఇచిచ్ందనన్మాట నాయిక. 

ఇం లీ కే బూటే, కల కూయ్ న ఆయె 
మైన బోలూ జావో ఝాటే. 

'చింతచెటుట్' అంటూ నినన్ ఎందుకు రాలేదు, నీతో మాటాల్డను. నువువ్ అబదాద్ల కోరు అంటోంది నాయిక చరణం ఆరంభంలో. 
బడీ మజా ఆయె మై మనావూ ఔర తూజూఠే  
కోఠీ పే ఆరీ, తేరా నాం కర దూ జియాలే ఆ పటాట్రీ  

నువువ్ కోపంతో ఉంటే నినున్ బర్తిమిలాడటం, పర్సనన్ం చేసుకోవటం మజాగా ఉంది. నా హృదయానికి నినున్ రాణిని చేసాత్ను. నువువ్ 
నాదానివి అంటునాన్డు హీరో. పర్శన్నుంచి సమాధానం. సమాధానం నుంచి పర్శన్కు అతయ్ంత చమతాక్రంగా, శృంగారభరితంగా 
సాగుతుందీపాట. అయినా పర్శన్కు పర్శన్ సమాధానం అనన్ శైలేందర్ 'సవాల'ను మాతర్ం ఇంతవరకూ ఏ గేయరచయిత సీవ్కరించలేదు. 
ఆనంద బకీష్ పర్యతిన్ంచాడు కానీ అందుకోలేకపోయాడు. అయితే ఏ రచయితా అందుకోలేని సాహితయ్పుటెతుత్లు శైలేందర్ 'జిస దేశ మె గంగా 
బహతీ' సినిమాలోని ఓ పాటలో అధిరోహించాడు. సాధారణంగా 'ఖవావ్లీ'లో పర్శన్ సమాధానాల పోటీ, దెబబ్కు దెబబ్ అనన్ రీతిలో 
సాగుతుంది. ఖవావ్లీ కాని పాటలో ఇలాంటి పర్శన్లు, దీటైన జవాబులతో అతయ్దుభ్తమైన గేయం రచించాడు శైలేందర్.  

ఇది వచేచ్ సంచికలో 
 

(మరినిన్ పాటలు వచేచ్ నెలలో)   
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