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ఎక చతుర నార కర కే సింగార

మెరె మన కె దావ్ర   యె ఘుసత జాత

హం మరత జాత, అరె హెహెహె...

హిందీ సినిమాలలో హాసయ్గీతాలు అనగానే ముందుగా గురుత్కు వచేచ్ది 'పడోసన' సినిమాలో కిషోర కుమార, 
మనాన్డేలు మధయ్ మధయ్ మహమూద సంభాషణలతో తెరపై చేసిన ఈ హంగామా పాట. తెరపై ఆరునన్ర నిముషాలుండే 
ఈ పాట ఒక జీవితకాలం పాటు హాసాయ్నిన్ చిందించే పాట. పాడుకుని నవువ్కోగలం. తెరపై చూసూత్ నవువ్కోగలం. అరధ్ం 
తెలుసుకుంటూ నవువ్కోగలం. నటీనటుల నటన చూసూత్, తరువాత గురుత్ తెచుచ్కుని మరీ నవువ్కోగలం. అతుయ్తత్మ 
కళాకారులు, అతయ్ంత ఆరోగయ్కరమైన హాసాయ్నిన్, అతుయ్తత్మ కళా పర్దరశ్న దావ్రా అందించాలని నిశచ్యించుకుంటే దాని 
ఫలితం 'ఎక చతురనార' పాటలాగా ఉంటుంది. గమనిసేత్, పాట పాడటంలో కానీ చితీర్కరణలో కానీ, నటనలో కానీ 
ఎకక్డా తాము అతయ్దుభ్తమైన హాసయ్ం సృషిట్సుత్నాన్మనన్ సప్ృహ కనబడదు. అంతగా తమ సృజనలో లీనమైపోయారు 
వారు.

'పడోసన'లో ఈ పాట సనిన్వేశం గురించి పర్తేయ్కంగా చెపప్నవసరంలేదు. నాయికకు పాటలంటే ఇషట్ం. దాంతో 
పాటలు రాని నాయకుడు, ఓ గాయక మితుర్డి సహాయం తీసుకుంటాడు. ఆ అమామ్యికి ఓ సంగీతం మాషాట్రుంటాడు. 
అతడితో వీరికి పోటీ. ఆ సంగీతం మాషాట్రు హాసయ్నటుడు మహమూద అయి, ఆ గాయక మితుర్డు కిషోర కుమార 
అయితే ఇక హాసాయ్నికి కొదువ లేదు. హిందీ సినీరంగంలో తొలి హాసయ్ హీరో కిషోర కుమార. హాసయ్నటుడి వేషాలు వేసి 
హీరోలుగా ఎదిగి సిథ్రపడినవారు అరుదు. కానీ హాసయ్ం ఆధారంగానే కెరీరు నిరిమ్ంచుకుని హీరోగా, గాయకుడిగా, 
నిరామ్తగా, దరశ్కుడిగా, సిథ్రపడిన వాడు కిషోర కుమార ఒకక్డే. కిషోర కుమార పర్తి చరయ్లో విషాదంతో కూడిన హాసయ్ం 
ఉంటుంది. హాసయ్ నటుడిగా ఎంత డబుబ్ సంపాదించాడంటే, పనున్ కటట్టం తపిప్ంచుకునేందుకు తపప్నిసరిగా ఫెయిల 
అయేయ్ందుకు నిరిమ్ంచిన సినిమా 'చలీత్కా నాం గాడీ' సూపర డూపర హిట అయి, కాల్సిక కామెడీ సినిమాగా ఎదిగింది. 
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'ఇన కంటాకస్' కటేట్ందుకు డబుబ్లేల్క ఇతరులకు పాడటం పార్రంభిసేత్ హిందీ సినీరంగంలో నెంబర వన గాయకుడయాయ్డు, 
మహమమ్ద రఫీని పదవీచుయ్తుడిని చేసి. 

కిషోర కుమార హాసయ్ం సునిన్తంగా ఉంటుంది. మోటుగా ఉంటుంది. అవసరమైతే చినన్ పిలల్వాడి వేషం 
వేసుకుని, ముదుద్ముదుద్గా మాటాల్డుతూ 'చీల చీల చిలాల్కే కజీర్ సునాయ' (హాఫ టికెట) అంటూ హంగామా చేయగలడు. 
అవకాశం దొరికితే యోడలింగ చేసూత్, గిబబ్రిష గానం చేసూత్ 'బాకాలోబాక' అంటూ 'మైహూన ఝూం ఝూం జూమార్' 
(ఝూమార్) అంటూ అలరించగలడు. 'ఇనమినడిక' అని నృతయ్ం చేసూత్ ఊపేయగలడు. అవసరమైతే 'కోయీ హం దం న 
రహా' అంటూ గాంభీరాయ్నిన్ పలికించగలడు. 'వరస్టైల ఏకట్ర' అనడానికి నిదరశ్నం కిషోర కుమార. తన ఈ అలల్రి చిలల్రి 
సిలీల్ వేషాల వెనుక అతయ్ంత తీవర్మైన సృజనాతమ్కతను, లోతైన గాంభీరాయ్నిన్ కపిప్పుచచ్గలడు. అయితే, హాసయ్నటుడిగా 
కిషోర కుమార విఫలమయింది హిందీ 'మిసస్మమ్'లో. తెలుగులో పాట నేరుచ్కునే సనిన్వేశంలో నాగేశవ్రరావు ఎంతగా 
నవివ్సాత్డో, హిందీలో కిషోర కుమార అంతగా ఏడిప్సాత్డు. ఎందుకంటే, కిషోర కుమార గాయకుడు. ఆయన ఎలా పాడినా 
బాగానే ఉంటుంది. అందుకే 'గానా న ఆయా, బజానా న ఆయా' అని పాడినా అదుభ్తంగా ఉండి, పాటరాని వాడు 
పాడినటుట్ండదు. ఇలాంటి దృశయ్ం ‘పడోసన‘లోనూ ఉంటుంది. అది బాగా పండుతుంది. ఎందుకంటే, పాటను 
నేరుచ్కోవాలని పర్యతిన్సుత్నన్ది పాటరాని సునీల దత కాబటిట్. 

మహమూద హాసయ్నటనకు పర్సిదిధ్. కానీ మహమూద హాసయ్ంలో సునిన్తతవ్ం అనన్ది ఉండనే ఉండదు. వెకిలి 
హాసయ్ం, వెకిక్రింతల గోల, దవ్ందారాధ్లే అతడి హాసయ్ం. కానీ ఎదురుగ కిషోర కుమార లాంటి వాడుంటే, మహమూద 
కూడా కిషోర కుమార సాథ్యితో సరితూగగల హాసయ్ం పండించాలిస్ ఉంటుంది. మహమూద లోని మంచి కళాకారుడు 
జాగృతమవావ్లిస్ ఉంటుంది. సవ్తహాగా మహమూద మంచి నటుడు. కానీ హిట సినిమాల పర్లోభంలో పడి వెకిలి 
హాసాయ్నికి అలవాటు పడాడ్డు. ఆయన సవ్యంగా నిరిమ్ంచిన సినిమాలలో అతని హృదయం తెలుసుత్ంది. 

'పడోసన' సినిమాకు పాటలు రాసింది రాజిందర కిర్షన. హిందీ సినీ గేయరచయితలలో పరమాదుభ్తమైన 
గేయాలు రచించి కూడా, సరైన గురిత్ంపు పొందని గేయ రచయత, సిర్క్పుట్ రచయత రాజిందర కిర్షన. ఆయన 'హం సె 
ఆయా న గయా' అనన్ గీతానిన్ ఎంత గొపప్గా రచించాడో. 'జరూరత హై ఎక శీర్మతీకీ ' అనన్ పాటను అంతే సులువుగా 
రచించాడు. 'యె జిందగీ ఉసీ కి హై' అనన్ హృదయానిన్ సప్ందింపచేసే రొమాంటిక గీతం ఎంత అదుభ్తంగా రచించాడో, 
'ధీరేసే రి అఖియాన మే' అనన్ జోలపాటను అంత మధురంగా రచించాడు. 'ఉన కో యెషికాయత హై' అనన్ పాటను ఎంత 
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లోతైన భావంతో రచించాడో, 'ముఝే లే చలో' పాటను అంతకనాన్ లోతైన భావనలతో సృజించాడు. కాబటిట్ 'ఎక చతుర 
నార ' పాటలో హాసయ్ం పండించటం, పదాల విరుపులతో మెరుపులు వెదజలల్టం అతడికి వెనన్తో పెటిట్న విదయ్. 

ఇక 'మనాన్డే' గాన చాతురయ్ం గురించి ఎంత చెపిప్నా తకుక్వే. అదుభ్తమైన గాయకుడయి కూడా అగర్సాథ్యి 
గాయకుడిగా గురిత్ంపు పొందలేకపోవటం అతడి దురదృషట్ం. అతని సవ్రం ఏ అగర్శేర్ణి హీరో సవ్రంగా సిథ్రపడకపోవటం 
ఓ విషాదం. అవకాశాలు వచాచ్యి. కానీ అదృషట్ం కలసి రాలేదు. రాజ కపూర సవ్రంగా సిథ్రపడే సమయానికి ముకేష 
రెండో ఇనిన్ంగస్ పార్రంభమయింది.  దాంతో మనాన్డే కేరకట్ర పాతర్లకు పరిమితమవావ్లిస్ వచిచ్ంది. దేవ ఆనంద 
సవ్రంగా నిలవాలనుకుంటే మహమమ్ద రఫీ ముందు, కిషోర కుమార తరువాత 'మేమునాన్ం' అనాన్రు. ఈ రకంగా 
'మనాన్డే' అతయ్ంత పర్తిభ ఉండి కూడా దివ్తీయ శేర్ణి గాయకుడిగా మిగిలిపోవాలిస్ వచిచ్ంది. అయితే పాటలో 
భావమేదైనా దానిన్ సంపూరణ్ంగా పండిసాత్డు మనాన్డే. 'పూఛో న కైసే' లోని దురభ్ర విషాదం 'లపక ఝాపక ' లోని 
సంపూరణ్ హాసయ్ం మనాన్డే  పర్తిభకు మచుచ్ తునకలు.  అతడు 'ఎక చతుర నార' పాటకు పార్ణం పోయటం 
సావ్భావికంగా జరిగింది.  'ఎక చతుర నార' పాట సంగీత దరశ్కుడు ఆర.డీ.బరమ్న. అపప్టికి ఆర.డీ బరమ్న ఇంకా పూరిత్గా తండిర్ 
ఎస.డీ.బరమ్న నీడనుంచి బయటకు రాలేదు. అతనికి మహమూద కు మంచి దోసీత్. మహమూద నిరిమ్ంచిన తొలి సినిమా 
'ఛోటా నవాబ' సంగీత దరశ్కుడిగా ఆరీడ్బరమ్న తొలి సినిమా. మహమూద నిరిమ్ంచిన రెండవ సినిమా 'భూత బంగాల్'కు 
కూడా సంగీత దరశ్కుడు ఆరీడ్ బరమ్నే. కాబటిట్ 'పడోసన'కు ఆరీడ్ బరమ్న సంగీత దరశ్కుడవటం సావ్భావికం. అయితే ఆరీడ్ 
బరమ్న అంతకు ముందు ఎసీడ్ బరమ్న కు సహాయకుడిగా పనిచేయటం, 'చలీత్ కా నాం గాడీ'లో సందరోభ్చితమైన హాసయ్ 
సంగీతానిన్ నేపథయ్ంలో అందించటంతో 'పడోసన'లాంటి సినిమాలో హాసయ్ గీతాలిన్ సృజించటం పటల్ ఎవరికీ ఎలాంటి 
సందేహం లేదు. 'చలీత్ కా నాం గాడీ'లో ఓ అమామ్యి వెంట పరుగెతిత్ వసూత్ంటే అనూప కుమార తపిప్ంచుకుని పరుగెతేత్ 
సనిన్వేశంలో వినిపించిన నేపథయ్ సంగీతానిన్ 'ఎక చతుర నార' పాటలో మధయ్లో వాడుకోవటం గమనించవచుచ్. 
మహమూద పాతర్తో పోరుకు సునీల దత పాతర్ షరట్ మడచి సిదద్మవుతూంటే, అతని సేన్హితులు తాడు విసిరి అతడిని 
వెనకుక్లాగే సందరభ్ంలో ఈ సంగీతం వినిపిసుత్ంది. అయితే, అపప్టికి ఇంకా పెదద్ సంగీత దరశ్కుడిగా పేరు రాలేదు 
కాబటిట్, కిషోర కుమార, మహమూద లు అతని పార్ణ సేన్హితులు కాబటిట్, అహంకారాలు లేకుండా అందరూ కలిసి 
కూరుచ్ని చరిచ్ంచి సమిషిట్గా 'ఎక చతుర నార ' అనే అదుభ్తమైన పాటను సృజించారు. 
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'ఎక చతుర నార' పాట శాసతరీయ సంగీత పోటీ పాట. కానీ హాసయ్ం పండాలి. ఈ సినిమాలో మహమూద పాతర్ 
తమిళుడు. తమిళ యాసతో మాటాల్డాత్డు. అదో హాసయ్ం కాబటిట్ పాట కూడా తమిళ యాసతో పాడాలి. ఈ సినిమాలో 
'వాంగో' అని ఓ పాట ఉంటుంది. మనాన్డే ఆ పాటను తమిళ యాసతో చకక్గా పాడి పండించాడు. ఈ పాటలో కూడా 
మధయ్ మధయ్లో మహమూద తమిళ యాసతో మాటాల్డుతూంటే, మనాన్డే అదే యాసతో పాట అందుకుంటాడు. 'యక 
చతుర నార' అంటూ అచుచ్ తమిళ హిందీని చిలికిసాత్డు. ఇది హాసాయ్నిన్ కలిగిసుత్ంది. కానీ ఇది వెకిలి హాసయ్ం. 

ఈ పాటను ఆరీడ్ బరమ్న ఖమోజ, బిహాగ, దేశ, ఛాయానట రాగాల రాగమాలికగా రూపొందించాడు. పాట ఒక 
రాగం నుంచి మరో రాగానికి అవలీలగా దూకుతుంటుంది. నది వంపులు తిరిగి హఠాతుత్గా జలపాత ధారలా దూకినటుట్. 
అందుకే పాట మధయ్లో కిషోర కుమార రాగం మారిచ్ 'ఓ గా రే గా రే ' అంటూంటే మహమూద 'యే గడ బడ  జీ ', 'యే 
సుర బదాల్', 'యే హం కో భట కాయా' అంటూ 'రాగం మారిచ్ దారి తపిప్ంచాడ'ని హాసయ్ంగానే పాట వినేవారికీ, చూసే 
వారికీ రాగాల మిశర్మానిన్ సూచిసాత్డు. 'యే సుర కిధర హై జీ? యే సుర యే! ఎనన్యా ఇద' అంటూ 'ఖమాజ'ని 
పటుట్కుని 'యక చతుర నార' అంటూ అసలు రాగంలోకి వసాత్డు.  

'పడోసన' సినిమాలో ఈ 'పోటీ' పాట రూపొందటం వెనుక బోలెడంత చరితర్ ఉంది. సమిషిట్ సృజనాతమ్కతల 
మేళవింపు ఉంది. ఈ పాట బాణీ ఆలోచన కిషోర కుమార ఆలోచన అని ఆరీడ్ బరమ్న సవ్యంగా వెలల్డించాడు. కిషోర 
కుమార పై తొలి తరం మహిళా సంగీత దరశ్కురాలు 'సరసవ్తీదేవి' పర్భావం అమితంగా ఉంది. ఆయన 'ఝామూర్' 
సినిమాలో సీవ్య సంగీత దరశ్కతవ్ంలో పాడిన 'కోయి హం దం న రహా',  సరసవ్తీదేవి  1936లో 'జీవన నయాయ్' కోసం 
రూపొందించిన 'కోయి హం దం న రహా' పాటకు నకలు. చరణాలు మజూర్హ  వేరేగా రాశాడు. ఇతర అనేక కిషోర 
సృజనలలో సరసవ్తీదేవి పర్భావం కొటొట్చిచ్నటుట్ కనిపిసుత్ంది. ఇకక్డ గమనించాలిస్ందేమిటంటే, 'కోయి హం దం న 
రహా' పాట రూపొందినపుప్డు కిషోర కు అయిదేళుళ్. ఆయన అనన్ అశోక కుమార వెంట పాట రిహారస్లస్ కు వెళేల్వాడు. 
అశోక కుమార గాయకుడు కాడు. ఈ పాట కిషోర మనసుస్లో ఎంతగా ముదిర్ంచుకుపోయిందో అరధ్ం చేసుకోవచిచ్. 
అలాగే కిషోర కుమార కు పదేళళ్ వయసుస్నన్పుప్డు 1941లో 'ఝాలా' సినిమాలో అశోక కుమార, సరసవ్తీదేవి సంగీత 
దరశ్కతవ్ంలో 'ఎక చతుర నార' అంటూ నాయిక గురించి నాలుగు లైనుల్ పాడతాడు. ఆ సమయంలో అశోక కుమార 
పాడిన పర్తి పాటా వినీ కిషోర కుమార 'ఈ పాట నీకంటే బాగా నేను పాడతాను' అని ఛాలెంజ చేసేవాడు. పైగా కిషోర 
కుమార కు ఎదుటివారు పాడిన పాటను వెకిక్రింతగా పాడే అలవాటుంది. 'తెరి ఛతిర్మే లాగా చోర ముసాఫిర ', 'ధీరే సె 
జానా బగియన మే' వంటి గొపప్ పాటలకు వెకిక్రింతగా పాడి మెపిప్ంచాడు కిషోర. ఇతరులను అనుకరిసూత్ పాడి హాసయ్ం 
సృజించటం ఆయనకు అలవాటు. అందుకని, 'పడోసన' హాసయ్ సనిన్వేశంలో ఆయనకు సరసవ్తీదేవి సృజన 'ఎక చతుర 
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నార' గురుత్కు రావటం, అనన్ పాడిన పాటను అపహాసయ్ం చేసూత్ హాసయ్ం సృజించాలనుకోవటంలో ఆశచ్రయ్ం లేదు. అలా 
ఆరంభమయింది 'ఎక చతుర నార ' హసయ్గీత సృజన. 

'ఎక చతుర నార' పాట రూపొందించటానికి దాదాపుగా పదిరోజుల పైనే పటిట్ందని మనాన్డే ఓ ఇంటరూవ్య్లో 
చెపాప్డు. ఈ పాట రూపొందంటంలో ఈ పాటకు సంబంధించిన వారే కాదు. పాట చితీర్కరణలో పాలొగ్నన్ పర్తివారి 
హసత్ం ఉందంటాడు మనాన్డే. బోలెడనిన్ రిహారస్లస్ తరువాత ఫైనల రిహారస్ల తొమిమ్దిగంటలు పటిట్ందట. అపుప్డు కానీ 
రికారిడ్ంగ కు సిదద్ం కాలేదట. అయితే, ఈ పాటలో పదాలు ఎనున్కోవటం, చితీర్కరణ, వాయిదాయ్ల ఎంపిక దగగ్ర నుంచి 
రికారిడ్ంగ వరకూ పర్తి విషయంలో కిషోర కుమార హసత్ం ఉందట. ఈ సందరబ్ంగా, ఈ సినిమాకు సంబంధించిన మరో 
సంఘటనను గురుత్చేసుకోవాలిస్ ఉంటుంది. 'పడోసన' లో ఓ సందరభ్ంలో సునీల దత కు హీరోయిన ను ఎలా ఆకరిష్ంచటం, 
ఆమె ఎదురు పడితే ఏమనాలో కిషోర కుమార నేరిప్సాత్డు. సిర్క్పుట్ పర్కారం ఈ సందరభ్ంలో సంభాషణలు చమతాక్ర 
భరితంగా ఉంటాయి. చితీర్కరణ దగగ్రకు వచేచ్సరికి కిషోర కుమార దృశాయ్నిన్ పూరిత్గా మారేచ్శాడు. సంభాషణలను 
పాటగా మారేచ్శాడు. మాటలకు బాణీ కటాట్డు. మాటల రచయిత, గేయ రచయిత రాజేందర కిర్షన కావటంతో 
అనవసరమైన చోట మాటలను బాణీలో కూరాచ్డు రాజేందర కిర్షన. అంతేకాదు, పాట చితీర్కరణ, కొరియోగర్ఫీ సరవ్ం 
కిషోర కుమార నిరవ్హించాడు. 'పడోసన'లో మరో మరుపుకురాని దృశయ్ం అది. 

మెరె భోలే బలం, మెరె పాయ్రే బలం 

మెర జీవన తెరేబినా, హా మేరే పియా, వో వోదియా. 

కె  జిసేమ్ తేల న హో, కె  జిసేమ్ తెల నా హో 

మెర జీవన తెరిబినా 

వో ఏక బాగ హై 

బహార జిస సే హట కర గుజేర్ 

దూర దూర సె గుజేర్ 

ముఝె అపాన్ బనాలో 

ఓ ముఝె అపాన్ బనాలో 
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హాయ రె భోలే అపాన్  బనాలో 

తేరె కదోమ్ం మే మెరా పాయ్ర, మేర సంసార 

మెరీ కిసమ్త హై ముఝే అపాన్ బనాలో 

గమనిసేత్, ఇవనీన్ నాటకంలో సంభాషణలుగా బాగా పేలతాయి. హాసయ్ నటులు ఇలాంటి సంభాషణలు పలుకుతూ 
నవువ్లు కురిపించిన సందరాభ్లునాన్యి. కానీ కిషోర కుమార సృజనలో ఇది మరపురాని గేయ దృశయ్ంగా రూపొందింది. 
'పాయ్ర కియే జా' సినిమాలో సినిమా కథ చెపూత్ మహమూద నవివ్ంచిన దృశయ్ం అదుభ్తం. కానీ దానిన్ వివరించటం కషట్ం. 
కానీ ఈ దృశయ్ంలో పాట ఉండటం, పాటలకు తగగ్ నృతయ్ం ఉండటంతో ఈ దృశాయ్నిన్ తలచుకుని పదే పదే ఆనందించే 
వీలు చికిక్ంది. ఇది సినిమాలోల్ పాటల పార్ధానయ్ం.  అంటే, 'పడోసన' సినిమా దరశ్కుడెవరనన్ దానితో సంబంధం లేకుండా 
అధికశాతం కిషోర కుమార సృజన ఫలితం అనన్మాట. అందుకే, కథాపరంగా పెదద్ పార్ధానయ్ం లేకునాన్ కిషోర కుమార 
పాతర్ అందరినీ డామినేట చేసుత్ంది, చివరికి మహమూద ని కూడా! ఎందుకంటే మహమూద పాతర్లో అవహేళన 
ఉంటుంది. కిషోర కుమార పాతర్లో చమతాక్రంతో కూడుకునన్ అమాయకతవ్పు నిజాయితీ ఉంటుంది. ముఖయ్ంగా చివరి 
దృశయ్ంలో వెనుక నుంచి పాట పాడేది కిషోర కుమార అని వెలల్డి అయిన దృశయ్ంలో కిషోర కుమార హావభావాలు, నటన 
మరపురానివి. 

'ఎక చతుర నార' పాటను కరాణ్టక, హిందుసాత్నీ సంగీతాల కలయికగా రూపొందించారు. మహమూద పాతర్ 
కరాణ్టక సంగీత విదావ్ంసుడు. అందుకని పాట కరాణ్టక సంగీతంతో ఆరంభమవుతుంది. అయితే పాటపాడే సమయంలో, 
అంటే రికారిడ్ంగ లో కూడా కిషోర కుమార పాటను మారుప్చేసి పాడటంతో రికారిడ్ంగ లో ఉనన్ వారూ విసమ్యానికి 
గురయాయ్రు. అది ఈ పాటలో సప్షట్ంగా కనిపిసుత్ంది. ఉదాహరణకు రిహారస్లస్ చేసినటుట్ కాకుండా కిషోర కుమార, 
రికారిడ్ంగ లో 'హం ధాం' అనేది జోడించి పాటలోకి వచాచ్డట. అలాగే, 'ఓ తేడే, సీ ధే హోజా రే' అనన్ది జోడించి 'నాచ  న 
జానే' అంటూ పాట అసలు పాటలోకి వచాచ్డట. అలాగే పాట మధయ్లో రాగం మారిచ్ 'దేఖీ తెరీ చతురాయీ' అనేందుకు 
1939లోని సంత తులసీ దాస సినిమాలోని 'చందారే జారే జారే' పాట బాణీని కిషోర కుమార వాడి అందరినీ 
ఆశచ్రయ్ంలో ముంచెతాత్డు. కానీ రికారిడ్ంగ కాబటిట్ ఎవవ్రూ నోరు మెదపలేదు. కానీ పాట అదుభ్తంగా రూపొందటంతో 
కిషోర ను అభినందించక తపప్లేదు. 

‘ఒక చతుర నారి సింగారించుకుని అతడి మనసుస్ దావ్రంలోంచి దూసుకు వచిచ్ందట. అతడు ఆమె అందానికి 
పడి చచిచ్పోయే సిథ్తికి చేరుకునాన్డట. పాట ఆరంభం ఇది. దీనోల్ ఇది 'హాసయ్ పాట' అనటానికి ఘుసత జాత, మరత జాత 
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వంటి పదాలు సూచనలు. మామూలు హీరోల పాటలయితే ఇలాంటి పదాలు వాడరు. హాసయ్గీతాల రచనకు పర్తేయ్కమైన 
పదజాలానిన్ వాడతారు. కాసత్ హేళన, కాసత్ చులకన భావానిన్చేచ్ పదాలుంటాయి హాసయ్ గీతాలలో. 

ఇక పాటను ఆరంభించి 'ప రే సా' అంటూ మనాన్డే ఒక సాథ్యిలో పాటను డామినేట చేసూత్ంటే, ఆ లయను 
భగన్ం చేసూత్ , రాగానిన్ భగన్ం చేసూత్ కిషోర కుమార  పర్వేశం చేసాత్డు. ఆరంభిసాత్డు. మనాన్డే పాడుతునన్పుప్డు తాను 
సిదధ్ం అవుతునన్టుట్, వేలితో వెంటుర్కలను తోసుకుని, అలెరట్ అవుతాడు. పరతి చినన్ విషయానిన్ కూడా ఎంతో జాగర్తత్గా 
తీశారీపాటలో. 

'ఉం థాం' 

'అయోయ్!' 

అరె థాం, ఓ థాం, ఓ థాం థాం థాం , రుక. 

ఇకక్డ 'థాం' అనన్ది అరధ్ంలేని పదం కాదు. ఓ సాథ్యిలో రాగాలాపన మైమరచి చేసుత్నన్ పర్తయ్రిధ్ రిథం  దెబబ్ 
తీసేందుకు 'ఆగు' అని అరచినటుట్ 'థాం' అంటూ బాంబు పేలిచ్నటుట్ అని 'ఆగరా' అనన్టుట్ అంటాడు కిషోర. థాం అంటే 
ఆగు అని అరధ్ం. ఇక కిషోర డామినేషన ఆరంభమవుతుంది. ఇది ఓ పోటీ ఆట పాట అనిపిసుత్ంది. ఓ ఆటలో పర్ధమంగా 
సరవ్  చేసేవాడిది ఆధికయ్ం ఉంటుంది. దానిన్ ఎలా రిసీవ చేసుకుని తిపిప్ కొడతాడో అనన్ దానిపై రెండోవాడి ఆధికయ్ం 
ఆధారపడి ఉంటుంది. ఆటలోల్ పర్తయ్రిధ్ రిథమున్ దెబబ్ తీయటం మొదటి లక్షయ్ం. ఆ తరువాత తన ఆధికాయ్నిన్ నెరపటం, 
ఆధికాయ్నిన్ నిలుపుకోవటానికి పార్ధానయ్ం.  అయితే, పర్తయ్రిధ్ అంత సులువుగా ఆధికాయ్నిన్చేచ్సేత్ ఆటలో మజా రాదు. పర్తయ్రిధ్ 
లాకుక్నన్ ఆధికాయ్నిన్ తిరిగి లాకుక్ని తన ఆధికాయ్నిన్ నిలుపుకోవటం కోసం పర్యతిన్ంచటంతో ఆట రసకందాయానిన్ 
చేరుకుంటూంది. ఇలా పోటాపోటీగా నువావ్ నేనా అనన్టుట్ సాగితేనే ఆటలోల్ మజా ఉంటుంది. ఆట 'హిట' అవుతుంది. 
అది ఈ పాట సంపూరణ్ంగా సాధించింది. మనాన్డే, కిషోర కుమార ఇదద్రూ ఒకరిపై ఒకరు ఆధికాయ్నిన్ సాధించి, దానిన్ 
నిలుపుకోవాలని పార్ణాలు ఒడిడ్ పర్యతిన్ంచినటుట్ నమిమ్ంచటంలో కృతకృతుయ్లయాయ్రు. అందుకే ఈ పాట 'హిట' 
అయింది. ఇదే తెలుగులో బాలసుబర్హమ్ణయ్ం, చకర్వరిత్లు విఫలమయాయ్రు. వారు హాసయ్ం సృషిట్సుత్నాన్మనన్ సప్ృహను 
కనబరచారు. పైగా వారిలో కిషోర కుమార, మహమూద సాథ్యి హాసయ్నటులు ఎవరూ లేరు. 

హిందీ సినిమాలోల్ 'ఖవావ్లీ'లు ఇలాంటి పోటీ పాటలు. పాటలలో పోటీ ఎంత తీవర్ంగా ఉంటుందంటే రెండు 
భినన్మైన అభిపార్యాలు ఎవరికి వారు అదే పార్ణమనన్టుట్ పర్కటిసూత్, ఎదుటివారి అభిపార్యానిన్ ఖండిసూత్ంటారు. 
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ఎకక్డా విసుగురాదు. పైగా రెండు అభిపార్యాలూ సమంజసం అనిపిసాత్యి. ఇలాంటి పాటలు రాయటం కతిత్మీద 
సాములాంటిది. రచయిత తన సీవ్య అభిపార్యంతో సంబంధం లేకుండా రెండు భినన్మైన అభిపార్యాలనూ తన 
సవ్ంతం చేసుకుని ఆ దృకోక్ణంలో పాటను రాయాలి. అందుకని అందరు గేయ రచయితలూ అదుభ్తమైన సాథ్యిలో 
ఖవావ్లీలు రాయలేదు. సాహిర లూధియానీవ్ బరాస్త కి రాత   ఖవావ్లి 'యే ఇషక్ ఇషక్ హై', మజూర్హ సులాత్న పురి 'హం 
కిసీ సె కం నహీ'లో రాసిన టైటిల ఖవావ్లీ,  షకీల బదాయుని 'మొఘల - ఎ ఆజం'లో రాసిన 'తేరీ మహఫిల మె కిసమ్త 
ఆజామ్కర' వంటివి హిందీ సినీ సంగీత చరితర్లో అతయ్దుభ్తమైన ఖవావ్లీలలో కొనిన్. అలాంటి పోటీ పాటగా ఎదిగించారు 
'ఎక చతుర నార' పాటను. 

కిషోర కుమార, మనాన్డే లయను భగన్ం చేసిన తరువాత పర్తయ్రిధ్ని అరధ్ం పరధ్ం లేదనిపించేటటువంటి 
లయబదద్మైన పదాలతో సందేహంలో పడేసాత్డు. 

అరే ఆ ఆ ఈఈ ఊ  ఊ ఏఏ  అం అః 

ఉం నమ నమ నమ నమ నమ నమ 

ఉం బోల బోల బోల బోల రే. 

బోల బోల బోల రే.. బోల బోల బోల రే. 

ఇలా రాగం మారిచ్ అరధ్ం లేనివనిపించే రీతిలో అరధ్వంతమైన పదాలు పాడి అయోమయం కలిగించి, హఠాతుత్గా 
రాగంలోకి దూకుతాడు. పర్తయ్రిధ్ మాటకు మాట సమాధానం ఇసాత్డు. 

ఎక చతుర నార బడి హోషియార 

అపేన్ హి జాల  మే ఫసత జాత 

హం హసత జాత ,  అరె హాహాహా 

అమామ్యి అలంకరించుకుని తన హృదయంలో పర్వేశించి చంపేసోత్ందని పర్తయ్రిధ్ అంటే, ఆమె చాలా తెలివైంది, 
మోసగతెత్. తన వలలో నినున్ ఇరికిసోత్ంది. అది చూసి మాకు నవొవ్సోత్ంది అంటూ పాటలో నవువ్తాడు కిషోర కుమార 
హేళనగా. సీరియస గా ఉనన్ సునీల దత ను నవివ్ంచేందుకు అతనికి గిలిగింతలు పెడతాడు. ఇది మరింత హాసాయ్నిన్ 
కలిగిసుత్ంది. 
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ఇపుప్డు ఇదద్రి నడుమ పోటీకి పార్తిపదిక ఏరప్డింది. అమామ్యి అమాయకురాలు, అని ఒకరు, ఆమె మోసగతెత్ 
అని మరొకరు నిరూపించాలనన్ది లక్షయ్ం. మధయ్లో అమామ్యి మహమూద వైపు మదద్తు నివవ్టం, ఆమె హృదయానిన్ 
గెలవాలంటే ఆమె మెచేచ్ వయ్కిత్ని తకుక్వ చేసి చూపాలని పర్యతిన్ంచటంతో  హాసయ్ం ఇంకా పండుతుంది. 

ఇకక్డ మరో చమతాక్రం చేశారు. 

'తు' అని సునీల దత పాతర్ అంటుంది. అది లయలో ఉండదు. వెనకాక్లనుంచి ఏం పాడతాడో తెలియక చేసిన 
పొరపాటు అది. ఎదుటి వాడి తపుప్ను ఆసరాచేసుకుని వాడిని దెబబ్తీయటం గెలుపుకు రహదారి. దాంతో పర్తయ్రిధ్ దానిన్ 
అవకాశంగా తీసుకుని ఆధికయ్ంలో ఉనన్ పర్తయ్రిధ్ని పడగొటిట్ తన ఆధికాయ్నిన్ నిరూపిసాత్డు. 

'తూ'కి సమాధానంగా 'ఛీ' అంటాడు. 

తూకూయ్న గోరీ ధాయ్న ధరే 

కరె లాఖ  లాఖ  దునియా చతురాయి 

చుటీట్ కర దూంగా మై ఉసీక్ 

అబ కే జో అవాజ లగాయె  

'చుటీట్కర దూంగా’  అంటూ రాగం తీసి నృతయ్ంలోకి దిగుతాడు. అంటే పర్తయ్రిధ్కి అవకాశం అనన్ది ఇవవ్టంలేదు. 
తన పర్తిభ పాటవాలను పర్దరిశ్ంచి పర్తయ్రిధ్ని అదరగొటాట్లను కుంటునాన్డు. 'జంతు పర్పంచం'లో ఒక ఆడజంతువు 
కోసం రెండు మగ జంతువులు తమ శకిత్ని పర్దరిశ్ంచే నృతయ్ం చేసాత్యి. తమ గోళుల్, పళుల్ చూపించి పర్తయ్రిధ్ని 
బెదరగొటాట్లని పర్యతిన్సాత్యి. అలాంటి నృతయ్ం ఇది. అలాంటి పాట ఇది. పేర్క్షకుల ఉపచేతనలోని ఈ లక్షణానిన్ 
జాగృతం చేయటంలో కళాకారులు సఫలం అవటంతో 'ఇందుకు' అని తెలియకుండానే పేర్క్షకులు, శోర్తలు ఈ పాటతో 
తాదాతమ్య్ం చెందుతారు. వారి మనసుస్ మారుమూలలో నిదార్ణమై ఉనన్ ఈ లక్షణం సంతృపిత్ చెందుతుంది. 

పాటలో అరధ్ం సామానయ్మైనదే అయినా సందరాభ్ను సారం గమమ్తత్యినది. 

'ఓ అమామ్యీ, వీళళ్ందరినీ ఎందుకు పటిట్ంచుకుంటావు? 
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   10           MLjkõ½¥qP|-MLjkõ½¸$|û  పర్పంచం అమామ్యి కోసం బోలెడనిన్ చమతాక్రాలు చేసుత్ంది. నువువ్ వారిని పటిట్ంచుకోకు. అమామ్యిని 
ఆకరిష్ంచాలని పర్పంచం బోలెడనిన్ వేషాలు వేసుత్ంది. ఈసారి ఆమెని ఎవరు పిలిసేత్, అంటే ఆమె దృషిట్ని ఆకరిష్ంచాలని 
ఎవరు పర్యతిన్సేత్ వారి పని పడతాను.  'చుటీట్కర దూ' అంటే అందరి పని పడతాను అని అరధ్ం వసుత్ంది. 'చుటీట్' అంటే సెలవు అని అరధ్ం. అందరికీ 
సెలవు ఇచేచ్సాత్ను అంటే సెలవులతోపాటు 'పనిలేని తనం' అనన్ అరధ్ం కూడా ఉంది. అమామ్యిని గెలవాలని 
పర్యితిన్సుత్నన్ వారందరికీ పనిలేకుండా చేసాత్ను అనటం కూడా 'పని పడతాను' అనన్ అరాధ్నిన్ ఇసుత్ంది. 'పని పడతానూ' 
అని బెదిరించి, రాగాలు తీసూత్ నృతయ్ం చేయటం అదుభ్తమైన హాసయ్ం. ఇపుప్డు మహమూద పాతర్ ఆధికాయ్నిన్ 
సంపాదిసుత్ంది. దాంతో కిషోర కుమార పాతర్ మళీల్ పర్తయ్రిధ్ లయను దెబబ్తీసి అయోమయానిన్ కలిగించి ఆధికాయ్నిన్ 
సంపాదించాలిస్ ఉంటుంది. 

ఫాడ కె బోతన చీర భి చకక్ర 

హర బుడి ఖుది - బుడి ఖుద కర 

ఛిటాకె తొరెరె మోన మకక్న 

సబ చలేగయే, సబ చలేగయె, చిడామూఢ చిటింగ చిట బుద 

 చిటుట్ బుద గయ, చిటు బుదు గయ, చిట బుద హాయ హాయ హాయ.. 

అదుభ్తమైన పదాలు. కిషోర కుమార పాడుతునన్ది వింటూంటే ఏదో అరధ్ం లేని పదాలు అంటునన్టుట్ 
అనిపిసుత్ంది. హాసయ్ం కలిగిసుత్ంది. కానీ పర్తిపదానికీ అరధ్ం ఉంది. 'చుటీట్ కర దూంగా' అనన్ దానికి సమాధానం ఈ 
పదాలలో దాగుంది. 

'చెటుట్ బెరడు నరికినటుట్ నరుకుతా.. తల తిరిగిపోతుంది. పర్తి ముసలివాడు తనని గొపప్ అనుకుని పిచిచ్ వేషాలు 
వేసేత్ కతిత్తో వెనన్ను కోసినటుట్ కోసాత్. ఇలాంటి వారెందరో తోక ముడుచుకుని వెళిల్పోయారు. తమ చిటాట్లు పటుట్కుని 
పారిపోయారు..పారిపోయారు.. పారిపోయారు. నువూవ్ పారిపో. అరధ్మైతే హాసయ్ం అరధ్ం కాకుంటే కూడా హాసయ్ం. కిషోర 
కుమార పాడిన విధానం పదాలు పలికిన విధానం అతయ్ంత హాసయ్ం కలిగిసుత్ంది. పర్తయ్రిధ్ నృతయ్ం ఆగిపోతుంది. 
అయోమయం మొదలవుతుంది. అలా పర్తయ్రిధ్ని అయోమయంలో పారేసి తన ఆధికాయ్నిన్ నెరపుతాడు కిశోర కుమార 
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జారే జారే కారే కాగా 

కా కా కా కూయ్  షోర  మచాయే 

ఉస నారీ కా దాస  న బన జో 

రాహ చలతే కో రాహ భులాయే 

'పోరా నలల్కాకీ, కావు కావుమని అరుసుత్నాన్వెందుకు? దారిలో వెళుత్నన్వాడు దారి మరచిపోయేటుట్ చేసి దారి 
తపిప్ంచే అమామ్యి పర్లోభంలో పడి ఆమె దాసుడివి కాకు' అంటాడు. ఇకక్డ 'నలల్కాకి' అనన్ది మహమూద పాతర్ 
రూపానికి సంబంధించినది. మహమూద తమిళుడు. కిషోర కుమార ఉతత్ర భారతదేశం వాడు. ఇటువైపు వాళుల్ నలల్వారు. 
అటువైపు వాళుల్ తెలల్వారు. 'కారే కాగా' , నలల్కాకి,  అనన్ మాట వినగానే మహమూద తలవంచుకుని సిగుగ్పడతాడు. ఆ 
కాలంలో కాబటిట్ అది సినిమాకే పరిమితమయింది. ఈ కాలంలో అయితే బాడీ షేమింగ నుంచి ఉతత్రాది అహంకారం 
వరకూ అందరి మనోభావాలు దెబబ్బ్తిని గొడవలు జరిగి పోయేవి. అది సహనంతోపాటు సెనాస్ఫ హూయ్మర ఉనన్ కాలం 
కాబటిట్ సరిపోయింది.  

ఆధికయ్ం సంపాదించటంతో ఆగదు కిషోర కుమార పాతర్, పర్తయ్రిధ్ని సంపూరణ్ంగా లొంగదీయాలని 
పర్యతిన్సుత్ంది. రాగం మారిచ్ దూషిసూత్ పాడుతుంది. 

కాలా రే జారే జారే 

ఖారే నాల కె పానీ మె, మూహ ధోకే  ఆరే 

కాలా రే జారె జారే, ఓ గా రే గా రే! 

'కాలా రే' అంటే ఓ నలల్వాడా! అంత గౌరవపర్దమైన పిలుపు కాదు. కానీ ఆల ఈజ ఫెయిర ఇన లవ అండ వార 
అంటారు. ఇకక్డ ఆ అమామ్యికి నచిచ్నవాడిని ఎంత నీచంగా చూపిసేత్ అంతగా మన హీరో కసి తీరుతుంది. అందుకని 
ఈ చరణంలో పర్తయ్రిధ్ని అవమానించటము, తకుక్వ చేయటమే కాదు  రాగం మారిచ్ పాడి 'నువూవ్ పాడరా' అని ఛాలెంజ 
చేసుత్నాన్డు. 'నలల్వాడా, పోయి శుభర్మైన నీళల్తో ముఖం కడుకుక్ని రా' అంటునాన్డు. అంటే నలల్టి ముఖం అశుభర్ంగా 
ఉంది. కాసత్ ముఖం కడుకుక్ని శుభర్ంగా రా' అంటూ 'కాలా రే జా రే జా రే ' అని గుండెలోల్ బాకు 
గుచుచ్తునాన్డు.  అమామ్యి  అందమైనది. ఆమె కోసం ఆశపడేవాడు నలల్వాడు. కురూపి. కాబటిట్ అతని రూపానిన్ గురుత్కు 
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తెచిచ్ అవమానిసుత్నాన్డు. ముఖం కడుకోక్ పో అంటునాన్డు. అయితే, అంతటితో సిగుగ్పడి మైదానం వదిలేవాడు కాదు 
పర్తయ్రిధ్. ఎదుటివాడు రాగాలు మారిచ్, తనని అవమానిసూత్, పోటీని పకక్దారి పటిట్ంచి గెలవాలని చూసుత్నాన్డని అరధ్ం 
చేసుకునాన్డు. తనకు ఉనన్ంత శాసతరీయ సంగీత పాండితయ్ం ఎదుటి వాడికి లేదు కాబటిట్ గిమిమ్కుక్లు చమతాక్రాలతో 
గెలవాలని చూసుత్నాన్డని అరధ్ం చేసుకునాన్డు. అది నిజం కూడా . శాసతరీయ సంగీతంలో మనాన్డేకు ఉనన్ంత శాసతరీయ 
సంగీత పార్వీణయ్ం ఎదుటివాడికి లేదు.  శాసతరీయ సంగీతంలో మనాన్డే ముందు నిలవగలిగే గాయకుడు మరొకడు హిందీ 
సినీ పర్పంచంలో లేడు. ఈ విషయం అందరికీ తెలుసు. అందుకే ఓ సందరభ్ంలో 'రఫీ కనుక లేకపోతే నేను నెంబర వన 
అయి ఉండేవాడిని' అని మనాన్డే పర్కటించాడు కూడా. అందుకే కిషోర కుమార ఎంతగా నెంబర వన గాయకుడయినా 
రఫీ, మనాన్డేల తరువాతనే  సంగీతం తెలిసినవారు కిషోర కుమార పేరు వేసాత్రు. 

దూసుకుంటూ పోతూ, దారి మళిల్ంచి విరర్వీగుతునన్ పర్తయ్రిధ్ మోసానిన్ అమామ్యికి తెలిసేటుట్ చేసూత్, 
చేజారిపోతునన్ పోటీని తిరిగి తన పటుట్లోకి తీసుకు వచేచ్ పర్యతాన్లు ఆరంభిసాత్డు మహమూద.  కానీ పర్తయ్రిధ్కి అడుగు 
ఇవవ్టానికి కూడా ఇషట్పడని కిషోర కుమార అతడిని హేళన చేసూత్ అడుడ్పడుతుంటాడు. పాడమని ఛాలెంజ 
చేసూత్ంటాడు. 

యే గడ బడ జీ 

ఓ గా రే గా రే 

యే సుర బద లా 

ఓ గా రే గా రే 

యే హం కో భట కాయా బోలా 

ఓ గా రే గా రే 

యే సుర బద లా 

ఓ గా రే గా రే 

యే హం కో భట కాయా భోలా 
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ఓ గా రే గా రే 

యే సుర కే ధర హైజీ? యే సుర ! య! ఎనన్యా ఇధు. 

కిషోర కుమార వెకిక్రింతని పటిట్ంచుకోకుండా, తపిప్న రాగానిన్ వెతుకుక్ని, హారోమ్నియంపై ఆ 'నోట'ని పటుట్కుని 
పాట ఆరంభిసాత్డు. మనాన్డే తమిళియన యాసతో, మహమూద సవ్రానిన్ అనుకరిసూత్ పాడతాడు. అదుభ్తమైన 
కళాకారులు వారు. 

'ఎక చతురనార ' 

నోట దొరికింది. నాయిక చేతిని పటుట్కుంటాడు. పర్తయ్రిధ్ తనని అవమానించాడు. అమామ్యికి తగని వాడనాన్డు. 
కానీ అమామ్యి తన దగగ్ర ఉంది. కాబటిట్ పర్తయ్రిధ్ని ఉడికించి, అసూయ రగిలించి ఏడిప్ంచాలనుకునాన్డు. అమామ్యి 
చెయియ్ని గటిట్గా పటుట్కుని 'ఉం! పకడ కె రఖేగా జీ!' అంటాడు. ఆ పటుట్కుని ఉండేది నాయిక చేయినా? రాగానాన్? అనన్ది 
ఎవరికి తగగ్టుట్ వారు అరధ్ం చేసుకుంటారు. పాటలో ఒక పాదానికి పోటీ సాథ్యి పెరిగిపోతోంది. No holds barred 
fight లా తయారవుతోంది. ఎలాంటీ నియమ నిబంధనలు లేని fight to finish లా  ఎదుగుతోంది. పోటా పోటీ గా 
సాగుతునన్ ఈ పాట సాగుతునన్ కొదీద్ పెరిగే  పోటీ సాథ్యితో పాటు పేర్క్షకుడి ఉతక్ంఠ పెరుగుతుంది. పర్తయ్రిధ్ని ఉడికిసూత్, 
నాయిక వైపు సైగ చేసూత్, మరో అరధ్ం ధవ్నించేలా నటిసాత్డు మహమూద పాడుతూ. 

మెరె మన కె ధావ్ర యే ఘుసత జాత 

హం మరత  జాత, అరె 

ఇకక్డ మనాన్డే 'ఘుసత' అనన్ పదానిన్ పలకటంతో ఓ వైపు వయ్ంగయ్ం, మరోవైపు విజయ భావన, ఇంకో వైపు 
'మీరేం చేసాత్రు?' అనన్ భావనలు ధవ్నింపచేసాత్డు. ఇపుప్డు ఇంక అంతిమ విజయం కోసం పావులు కదుపుతాడు. 
'నువెవ్ంత? నీకేం తెలుసు?' అనన్టుట్ పాడతాడు.  

నాచ  న జానే ఆంగన తేడా 

తూ కాయ్ జానే కాయ్ హై నారీ 

జిస సంగ లాగే మోరే నైనా 
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ఉసేప్ సారీ దునియా వారీ 

నాచ  న జానే అంగన తేడా...తేడా...... 

'ఆడలేనివాడు మదెద్ల ఓటనన్టుట్' నీకు యువతుల గురించి ఏం తెలుసు? ఎవరితోనైతే నా కళుల్ కలిశాయో, ఆమెపై 
పర్పంచమంతా పడి ఛసుత్ంది' అని 'ఇక తేడా.. తేడా.. అంటూ వెకిక్రింత మొదలు పెడతాడు. నృతయ్ం చేయరాని వాడు 
వేదిక వంకరగా ఉనన్దని హిందీ సామెత అరధ్ం. 'తేడా' అంటే వంకర. 'తేడే' అంటే 'వంకర బుదిద్ కలవాడు'.  'వేదిక 
వంకర'ను 'తేడా' అంటూ నీ బుదిద్ వంకర, అనన్టుట్గా మారచ్టం పదాలతో ఆడటం! అదుభ్తం! రాజిందర కిర్షన పలు 
భాషలలో నిషాణ్తుడు. అతడికి తమిళం వచుచ్. అందుకే పలు తమిళ సినిమాలు హిందీలోకి తరుజ్మా అయినా,  తిరిగి 
తీసినా సిర్క్పుట్ను పాటలను రాసేందుకు రాజిందర కిర్షన నే ఎంచుకునేవారు. గొపప్ గేయ రచయిత అతడు. అతడి పర్తిభకు 
తగిన ఖాయ్తి దకక్లేదు. 

ఇకక్డ కిషోర కుమార 'తేడా'ను పటుట్కుని చమతాక్రం చేశాడు. 

'ఓ తేడే'  అంటూ మళీల్ పర్తయ్రిధ్ లయను, సమతౌలాయ్నిన్ దెబబ్తీశాడు. ఇకక్డ 'తేడే' అంటే 'వంకరగాడా' అనన్ 
అరధ్ం. ఆ సమయానికి అటూ ఇటూ ఎగురూత్ వంకరటింకరగా ఉంటాడు మహమూద. కిషోర కుమార 'తేడే' అనగానే 
'ఓయ' అంటాడు. అపుప్డు సైరాబాను తూషీణ్ం భావంతో చూసుత్ంది. మహమూద పాతర్  సిగుగ్పడుతుంది. పర్తయ్రిధ్ని 
catching off balance అంటే ఇదే. ఇకక్డి నుంచి కిషోర కుమార ఆధికయ్ం కొనసాగుతుంది. ఎంత పర్యతిన్ంచినా 
పర్తయ్రిధ్కి చిటికెన వేలు మోపే సథ్లం కూడా ఇవవ్డు.  

ఓ తేడే ..సీధే హోజారే... 

వహరి చందనియా, వహరి చకోరి 

రాం బనాయి యే కైసీ జోడి 

కరే నచయయ్ థా థా థయయ్  

తాల పె నాచే లంగీడ్ ఘోడీ 

అరే దేఖీ, దేఖీ , తెరీ చతురాయీ 
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తుఝె సుర   కి  సమఝ నహి ఆయి 

తూనే కోరీ ఘాస హీ ఖాయీ.. 

ఇకక్డ దెబబ్తినన్ శతుర్వుని చావు దెబబ్ కొటట్టమే కాదు, అతడిని సమరిధ్సుత్నన్ పేర్యసినీ హేళన చేసి, వెంటనే 
రాగం మారిచ్ సంపూరణ్ విజయం కోసం దూసుకుపోతాడు. ఇకక్డ 'అరె దేఖీ  తెరీ చతురాయీ' దగగ్ర రాగం మారుతుంది. 
అపుప్డు మహమూద 'యే ఫిర ఘడ బడ' అంటాడు. అపుప్డు మళీల్ కాసత్ రాగం మారిచ్ అదే వాకయ్ం అంటాడు కిషోర 
కుమార. 'ఫిర భట కాయా' అంటాడు మహమూద. అపుప్డు 'నీకు రాగాలు అరధ్ం కావటంలేదు' అని చావు దెబబ్ కొటిట్ 
నువువ్ గడిడ్ తినాన్వు' అని అవమానిసాత్డు. కిషోర కుమార గడిడ్ తినటం నటించి మరీ చూపుతాడు. ఎలాంటి వాడికయినా 
నవువ్ రాక మానదు. ఒక వయ్కిత్ అవమానానికి గురయితే కదా, ఇంకొకరికి హాసయ్ం కలిగేది. 

ఓ వంకరవాడా, తినన్గా నిలబడు. ఎలాంటి చందుర్డు, ఎలాంటి చకోరం? రాముడు ఎలాంటి జంటను తయారు 
చేశాడు. నచయయ్ అంటే నృతయ్ం చేసేవాడు. కరే నచయయ్, థా థా థయయ్ అంటే నృతయ్ం చేసేవాడు నృతయ్ం చేసుత్నాన్డు థా 
థా థయయ్ అంటూ..ఇది హేళన, వెకిక్రింత. ఒకరేమో తకధయయ్ అని నృతయ్ం చేసేవాడు. ఆ లయకు నృతయ్ం చేసే కుంటి 
గురర్ం ఆమె. ఈ వాకయ్ం అంటునన్పుప్డు నాయిక ఒంటి కాలిపై దూకుతూంటుంది. అని దేవుడా ఎంతటి చమతాక్రం 
చేశావు అనన్టుట్.. నీ గొపప్ తెలివి చూశాంలే అని పర్తయ్రిధ్తో అంటునన్టుట్ అంటాడు. అని 'నీకు రాగం అరధ్ం కాలేదు. 
నువువ్ గడిడ్ తినాన్వు' అంటే నువువ్ 'గురర్ంలాంటోడివి అనన్టుట్ అంటునాన్డనన్మాట. గురార్లకు ఇషట్మైన తిండి గడిడ్. 
ఎకుక్వ గడిడ్ తింటే అని లావెకుక్తాయి. ఆరోగయ్ం దెబబ్తింటుంది. అంటే 'గడిడ్ తిని బలిసిన గురర్ం' అనాన్డనన్మాట 
పర్తయ్రిధ్ని. అంతటితో ఆగలేదు. 

'అరే ఘోడే' అని పిలుసాత్డు. అపుప్డు మహమూద 'వీడు ననున్ గురర్ం అంటునాన్డు' అంటాడు. ఓడిపోయే వాడి 
మాట అది. పోటీ వదలి సింపతీ కోసం పర్యతన్ం పార్రంభించాడు. అయితే పర్తయ్రిధ్ తన విజయానిన్ సంపూరణ్ం చేయాలని 
అవమానానిన్ మరింత తీవర్ం చేశాడు. ఇకక్డ గేయ రచయిత పదాలతో ఆడుకోవటం మరోసారి గమనించవచుచ్. ముందు 
'ఘోడే' అనాన్డు. ఇపుప్డు 'నిఘోడే' అంటునాన్డు. 'నిఘోడే' అంటే 'పనికి రాని వాడు' అని అరధ్ం. అపుప్డు మహమూద 
'వీడు ననున్ తిడుతునాన్డు 'యే గాలీ దియా' అంటాడు. అంటే 'పోటీ' పకక్కు తిపిప్ 'తిటుల్' ఆటగా మారిందనన్మాట. కానీ 
మహమూద తిరిగి తిటిట్ పర్తయ్రిధ్ సాథ్యికి దిగజారడు. తనకు తెలిసింది సంగీతం. కాబటిట్ పకక్దారి పటిట్న పోటీని మళీల్ తన 
దారిలోకి తీసుకునేందుకు సరైన దారిలో పెటాట్లని పర్యతిన్సాత్డు. ది లాసట్ సాట్ండ, the last stand,  అనన్మాట. కానీ 
శతుర్వు ఇసుమంత కూడా సథ్లం ఇవవ్డు. 
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యక చతుర నార 

ఘోడే దేఖీ తెరీ చతురాయీ 

మళీల్ పాట అందుకునన్ పర్తయ్రిద్ 'గురర్ం.. నీ తెలివి చూశా 'నంటునాన్డు. 

యక చతుర నార 

ఘోడే దేఖీ చతురాయీ 

ఇపుప్డు తారుమారయిపోతాయి వాకాయ్లు. కిషోర కుమార 'ఎక చతురనార' అంటే మనాన్డే 'అయోయ్ ఘో డే తెరీ' 
అంటాడు. ఇలా ఎవరు 'ఘోడా' అంటునాన్రు. ఎవరు 'చతుర నార' అంటునాన్రో తెలియని పరిసిథ్తి. దాంతో మహమూద 
మళీల్ పరిసిథ్తిని అదుపులో తెచుచ్కోవాలని పర్యతిన్సాత్డు. 

కాయ్రే? యె ఘోడా చతుర, ఘోడా చతుర..భోలా 

యేక పె రహనా... యా ఘోడా బోలో, యా చతుర బోలో..గా! 

ఛాలెంజ విసిరాడు. ఎవడిషట్ం వచిచ్నటుట్ వాడు పాడితే అది పోటీకాదు. పోటీకి నియమం ఉండాలి. ఇదద్రూ ఒకటే 
పాడాలి. ఇది  ఫైనల అనన్మాట. అందుకే మళీల్ కిషోర కుమార రూటుమారిచ్, రాగం అయోమయం కలిగించి గెలుసాత్డు. 
పోటీని ముగిసాత్డు. 

ఎక చతురనార బడి హోషియార 

అపేన్ హి జాల మే ఫసత జాత 

ఎక చతురనార (బాణీ వేగవంతమవుతుంది. పిచ పెరుగుతుంది) 

బడి హోషియార. 

మెరె మన కి దావ్ర, యే ఘుసత జాత. 

హం మరత జాత, మరత జాత  (హై పిచ లో మనాన్డే గొంతు విరుగుతుంది) 

యే అటక గయా! (జాలిగా అంటాడు) 
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ఇదే అవకాశానిన్ అందిపుచుచ్కుంటాడు కిషోర కుమార 

సా... రే…. గా... మా... పా... హే.... ఆ...ఆ...హే! 

పాట అయిపోతుంది. హీరో విజయం సంపూరణ్మవుతుంది. పర్తయ్రిధ్ ఓటమిని అంగీకరిసాత్డు. నాయిక కిటికీ 
తలుపు వేసి, రేడియో సంగీతం పెంచుతుంది. 'పడోసన' సినిమాలో కీలక ఘటట్ం, సినిమాను తరతరాలు గురుత్ంచుకునే 
ఘటట్ం పూరత్వుతుంది. 

పాట చితీర్కరణ సందరోభ్చితంగా ఉంటుంది. ఎడిటింగ అదుభ్తంగా ఉంటుంది. కెమెరా కదలికలు అరధ్వంతంగా 
ఉండి, పాట పర్భావానిన్ పెంచుతాయి. 'వారె చందనియా' అనన్ వాకయ్ం వచేచ్టపుప్డు అంతకు ముందు సీన కట అయి 
తెరపై హఠాతుత్గా సునీల దత కనబడటం 'గొపప్ ఎడిటింగ ఎఫెకట్ ' అలాగే 'కోరీ ఘాస హీ ఖాయీ' అనన్పుప్డు పాట 
పాడుతునన్ సునీల దత నుంచి వెనుక ఉనన్ కిషోర కుమార వైపు కెమేరా కదలుతుంది. ఇలా చెపూత్ పోతే చితీర్కరణ గురించి 
ఎంతో చెపాప్లిస్ ఉంటుంది. 

ఒక సినిమా పాట పేర్క్షకులను అలరించాలంటే అనీన్ కుదిరితేనే అది సాధయ్మవుతుంది. దానికి ఏ ఒకక్ 
కళాకారుడూ బాధుయ్డు కాదు. కళాకాకారుల సముయ్కత్ సృజనల సమిషిట్ ఫలితం ఇది. ఏ పాటకయితే అనీన్ 
సరిగాగ్   కుదురుతాయో అది పర్జల మనసుస్లను తరతరాలు రంజింపచేసుత్ంది. అయితే ఆ సృజన వెనుక తపన ఉండాలి. 
నిజాయితీ ఉండాలి. ఇదే కిషోర కుమార, మహముద, రాజిందర కిషన, ఆరీడ్బరమ్న లు కలిసి మళీల్ 'పడోసన ' లాంటి 
మేజిక ను సృజించలేకపోయారు. ఈ సాథ్యిలో మరో సృజనను చెయలేకపోయారు. 'ఎక చతుర నార ' లాంటి హంగామా 
మళీల్ తెరపై చేయలేకపోయారు. అందుకే కళాకారులు నిజాయితీగా తమ పని చేసూత్ పోవాలి. కాలం నిరణ్యిసుత్ంది ఏ కళ 
అతయ్తుత్మమైందో. సమకాలీకులు పలు పర్లోభాలవలల్ తాతాక్లికంగా సాథ్యిలేని కళనూ పైకెతిత్నా, కాలం నిరధ్యగా 
అసలు నుంచి నకిలీని వేరు చేసుత్ంది. కానీ ఒకోసారి ఎంతో గొపప్ సాథ్యిలో సృజించిన 'కళ’ కూడా రావాలిస్న గురిత్ంపు 
రాదు. దానికి 'విధి' వైపు వేలు చూపటం తపప్ మరేమీ చేయలేం. వచేచ్ నెల మరినిన్, హాసయ్ చమతాక్ర గీతాలను గురించి 
చరిచ్ంచుకుందాం.   
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