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లపక ఝపక...
లపక, ఝపక తూ ఆరె బదర వా
సరకి ఖేతీ సూఖరహీహై
బరస బరస తూ ఆరె బదరవా
‘బూట పాలిష’ సినిమాలో మనాన్డే పాడిన ఈ పాట మన సినిమాలలో హాసయ్ పాటలకు తలమానికం లాంటిది.
అంతకు ముందూ హాసయ్ గీతాలునాన్యి. ఆ తరువాత హాసయ్ గీతాలునాన్యి. ఇంకా ఎనోన్ హాసయ్గీతాలను మన
సినీకళాకారులు సృజిసాత్రు. కానీ ఈ హాసయ్ గీతం పుటుట్కనుంచీ పర్తేయ్కత కలిగిన గీతం.
మన సినిమాలోల్ హాసయ్ం కోసం పర్తేయ్కంగా నటీనటులుంటారు. వారికోసం సినిమాతో సంబంధం లేకుండా,
సమాంతరంగా సినిమాలో సినిమా ఉంటుంది. కొనిన్ సందరాభ్లలో సినిమాలో భాగంగా ఉంటుంది. కొనిన్ సందరాభ్లలో
హాసయ్నటుడితో సమానంగా హీరో హీరోయినుల్ కామెడీ సృషిట్సాత్రు. ఏది ఏమైనా 'పాట' హాసయ్ం సృజించటంలో పర్ధాన
పాతర్ వహిసుత్ంది. చాలా తకుక్వ సినిమాలోల్ హాసయ్ం కోసం సృజించిన పాట సినిమాలో అంతరాభ్గమై కథను ముందుకు
తీసుకు వెళుత్ంది. అలాంటి అరుదైన పాట ఇది.
హాసయ్ం అంటే ఏమిటి? హాసాయ్నికి నిరవ్చనం ఏమిటి? అనన్వి కఠినమైన పర్శన్లు. ఒకరి హాసయ్ం, మరొకరికి
విషాదం. హాసయ్ం సృషిట్ంచాలంటే ఎవరో ఒకరిని వెకిక్రించటమో, హేళన చేయటమో, ఏడిపించటమో తపప్దా? అసలు
హాసయ్ం అంటే ఏమిటి? అది ఎలా సృషిట్సాత్రు? చాలా గంభీరమైన తాతివ్కమైన పర్శన్ ఇది. ఈ పర్శన్కు సమాధానంగా
బోలెడు పుసత్కాలు రాశారు. కానీ సంతృపిత్కరమైన సమాధానం లేదు. కానీ పర్పంచంలో అతయ్ంత సుందరమైనది నవువ్.
పసిపిలల్వాడి నవువ్, పూలనవువ్, పేర్యసి చిరునవువ్, తలిల్ నవువ్. ఇలా పర్పంచంలో హాసాయ్నికి గురిత్ంపు అయిన నవువ్ని
మించిన అందమైనది ఏదీలేదు. అయితే 'నవువ్ నవువ్కు తేడా ఉంటుంది. నవేవ్ అదృషట్ం ఎందరికి ఉంటుంది? ' అంటాడు
దాశరధి. ఇది నిజం. పర్తి నవువ్ వెనుక హాసయ్ం ఉండదు. సంతోషం ఉండదు. కొనిన్ నవువ్ల వెనుక విషాదం దాగి
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ఉంటుంది. వేదన తొణుకుతూంటుంది. 'తుం ఇతన జో ముసుక్రారహేహో, కాయ్ గం హై జిసకో ఛుపారహేహో' అంటాడు
కైఫీ ఆజీమ్, విషాదానిన్ నవువ్ వెనుక దాచే నాయిక పర్యతాన్లలోని డొలల్తనానిన్ ఎతిత్ చూపిసూత్.
ఆఖోంమేనమీ, హసీలబోం పర
కాయ్హాల హై , కాయ్ దిఖారహేహో
కాయ్ గం హై జిస కో ఛుపారహేహో...
కళల్లోల్ చెమమ్, పెదవులపై చిరునవువ్, పైకి చూపిసుత్నన్దేమిటి? అసలు నిజం ఏమిటి? ఏ వేదనను దాచి
పెడుతునాన్వు? అని అడుగుతాడు నాయకుడు. అదుభ్తమైన గజల ఇది. 'విషాదానిన్ దాచే నవువ్' హాసాయ్నికి పర్తీక కాదు.
జగీజ్త సింగ సవ్రంలో తొణికిసలాడే జాలి, పేర్మ, వేదన భావనలు శోర్తను ఉకిక్రిబికిక్రి చేసాత్యి. అపుప్డూ పెదవులపై
చిరునవువ్ మొలుసుత్ంది.
హస నె కీ చాహనె, ఇతనా ముఝే రులాయా హై
అంటాడు 'కపిలకుమార' మనాన్డే సవ్రంలో 'ఆవిషాక్ర' సినిమా కోసం. అంటే సంతోషంగా ఉండాలనన్ కోరిక
అతడిని ఎంతగానో ఏడిప్ంచిందంట. ఇక 'హస నెకీ ' చాహ( కోరిక)' నవావ్లనే కోరిక'గా అరధ్ం చేసుకోకూడదు.
సంతోషంగా ఉండాలనన్ అభిలాషగా గర్హించాలి.
'సుఖ కెలియే పడె దుఖ భీ సహెనా' అంటాడు శైలీ శైలేందర్ ఘర సినిమాలో భూపేందర్ సవ్రంలో. సుఖ కీ హై
చాహ తో, దుఖ భీ సహెనా హై అంటాడు ఆనంద బకిష్, కిషోర కుమార సవ్రంలో 'హరే రామ హరే కృషణ్' సినిమాలో.
అంటే సుఖం కావాలంటే దుఃఖానిన్ కూడా భరించాలి. అంటే, నవువ్ హాసాయ్నిన్, విషాదానేన్ కాదు, సుఖానీన్ చూసుత్ంది.
సంతృపిత్నీ సూచిసుత్ంది. అందుకే 'నవువ్ నవువ్కూ తేడా ఉంటుంది. నవేవ్ అదృషట్ం ఎందరికుంటుంది?' అంటాడు
దాశరధి. అంటే మనకు కనిపించే 'నవువ్లు' అనీన్ 'నవువ్లు' కావు.
జిందగీ ఆజ మెరే నాం సె శరామ్తీహై
అపని హాలత సె ముఝె ఖుద భి హసీ ఆతీ హై
అనిపిసాత్డు షకీల బదాయుని 'సన ఆఫ ఇండియా' సినిమాలో నాయకుడితో.
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నాయకుడు ఎంతటి దయనీయమైన, దురభ్రమైన దుసిథ్తిలో ఉనాన్డంటే, పర్పంచమే కాదు జీవితమే అతడిని చూసి
హేళనగా నవువ్తోంది. సిగుగ్పడుతోంది. అతడి పేరు వినేందుకే, తలచేందుకే సిగుగ్పడుతోంది. ఆ దుసిథ్తి చూసి అతడికే
నవువ్ వసోత్ంది. ఈ నవువ్ వెనుక హాసయ్ంలేదు. నిరిల్పత్త ఉంది.
బచ పన కే దిన భులాన దేనా
ఆజ హసే, కల రులాన దేనా...
షకీల బదాయుని 'దీదార' సినిమాలో రాసిన పాట ఇది. ఇవాళల్ నవువ్తునాన్ం. రేపు ఇదే మనలిన్
ఏడిపించకూడదు.' అనిపిసుత్నాన్డు. పర్తి నవువ్ వెనుక 'రేపు ఏడవాలిస్ వసుత్ందేమో' అనన్ భయం ఉంటుంది.
హర ములాకాత క అంజాం జుదాయీ కూయ్న హై
అబ తో హర వకత్ యహీ బాత సతాతీ హై హమే
'షహరయార' రాయగా 'తలత అజీజ' భావాతమ్కంగా పాడిన 'ఉమార్వజాన' సినిమాలోది అరధ్వంతమైన గజల.
పర్తి కలయిక వెనుక విడిపోవటం అనన్ భావన ఉంటుంది. ఈ పర్పంచంలో ఏదీ శాశవ్తం కాదు. కాబటిట్ పర్తి కలయిక
పరమారధ్ం విడిపోవటమే. కలయిక ఫలితం విడిపోవటమే ఎందుకనన్ వేదన అతడిని పర్తిక్షణం వేధిసుత్నన్దట. అంటే
కలయికలో ఆనందం అనుభవిసుత్నాన్, ఈ కలయిక ఎపుప్డో ఒకపుప్డు అంతం అవావ్లిస్ందే అనన్ భావన అంతరీల్నంగా
వేదనను కలిగిసూత్ంటుంది. అంటే హాసయ్ం వెనన్ంటి విషాదం ఉంటుందనన్మాట.
'బూటపాలిష'లోని 'లపక ఝపక' పాట సరిగాగ్ ఈ హాసయ్ం వెనన్ంటి ఉండే విషాదానిన్ పర్తిబింబిసుత్ంది. బూట
పాలిష ను రాజ కపూర నిజానికి అతి దగగ్రగా వుండే సినిమాగా రూపొందించాలనుకునాన్డు. బూట పాలిష ను రాజ
కపూర నిజానికి అతి దగగ్రగా వుండే రియలిసిట్క సినిమాగా రూపొందించాలనుకునాన్డు. దరశ్కతవ్ బాధయ్తలు 'పర్కాశ
అరోరా'కు అపప్ చెపాప్డు. తరువాత సినిమా తయారయేయ్ వయ్వహారాలలో జోకయ్ం చేసుకోలేదు. సినిమా పూరత్యిన
తరువాత చూసిన రాజ కపూరకు 'బూట పాలిష ' ఆసకిత్కరమైన సినిమాలా కాదు, భయంకరమైన డాకుయ్మెంటరీలా
తయారయిందని గర్హించాడు. వెంటనే ఆసాథ్న సంగీత దరశ్కులు శంకర జై కిషనలనూ, గేయ రచయితలు హసర్త
జైపురి, శైలేందర్లను పిలిచాడు. సినిమాలో పాటలకోసం సందరాభ్లను సృజించాడు. ఆ సందరాభ్లకు తగగ్ పాటలు
రూపొందిన తరువాత వాటిని ఆయా సథ్లాలో షూట చేసి అతికించాడు. సినిమా సూపర హిట అయింది. పాటలు సూపర
డూపర హిట అయాయ్యి. పాటలవలల్ సినిమా మరింత హిట అవటమే కాదు, ఈ నాటికీ మరుపురాని చితర్ంగా
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మిగిలింది. ఇపప్టికీ సినిమా చూసేత్ సినిమా అంతా తయారయిన తరువాత పాటలను తరువాత రూపొందించి సినిమాలో
ఇరికించారు అనన్ది చెపితే కానీ తెలుసుకోలేము. అంత అదుభ్తంగా సిర్క్పుట్ను రూపొందించాడనన్మాట రాజకపూర.
అయితే, నెలలోగా తొమిమ్ది అతయ్దుభ్తమైన పాటలను రూపొందించిన శంకర జై కిషన, హసర్త, శైలేందర్ల సృజనాతమ్కత
అదుభ్తం. ఇదే సమయంలో వారు ఇతర సినిమాలోల్నూ పరమ రమణీయమైన గీతాలను సృజించటం గమనిసేత్ కటట్లు
తెంచుకుని పొంగిపొరేల్ సృజనాతమ్కావేశం అంటే ఏమిటో అరధ్మవుతుంది. అది ఈ పాటలో మరింత సప్షట్ంగా
తెలుసుత్ంది. ఈ పాట గొపప్తనం తెలియాలంటే సందరభ్ం తెలుసుకోవాలి. సాధారణంగా సినిమా పాటలు సందరబ్ం
తెలియకునాన్ బాగుంటాయి. కానీ సందరభ్ం తెలిసినపుప్డు పాట గొపప్తనం మరింతగా పర్సుఫ్టమవుతుంది.
ఇదద్రు అనాధ పిలల్లు ఆంటీ దగగ్ర మురికివాడలో పెరుగుతూంటారు. ఆమె వారితో బిచచ్మెతిత్సూత్ంటుంది. వారికి
'ఆతమ్గౌరవం' నేరుప్తుంటాడు, దొంగ సారా వాయ్పారం చేసే 'చాచా జాన' (డేవిడ). ఇంతలో ఓ రోజు దొంగసారా
వాయ్పారం చేసుత్నన్ందుకు డేవిడ అరెసుట్ అవుతాడు. జైలుకెళాత్డు. అదే సమయానికి వాళల్ ఆంటీ పిలల్లిన్ ఇంటోల్ంచి
తరిమేసుత్ంది. వారు ఓ గుడిసెలో ఉంటారు. ఇకక్డ జైలులో, ఎకక్డునాన్ సంతోషంగా ఉండే జాన, ఖైదీలందరినీ
కూడదీసుకుని హాసయ్గీతం పాడతాడు. హాసయ్ం ఎందుకంటే సినిమా చాలా సీరియసగా సాగుతోంది కాబటిట్ కాసత్ రిలీఫ
కోసం. ఎలాంటి పరిసిథ్తిలో ఉనాన్ నవువ్తూండే పాతర్ వయ్కిత్తావ్నిన్న్ చెపప్టం కోసం. ఇందుకోసం శంకరజైకిషనలు
శాసతరీయ సంగీతానిన్ ఎనున్కునాన్రు. సినిమాలోల్ శుదద్ శాసతరీయ సంగీత వాడకం అరుదు. శంకరజైకిషనలు పాటను
శాసతరీయ సంగీతానిన్ ఆధారం చేసుకుని రూపొందించటం గమనిసేత్ వారి సృజనాతమ్కతకు జోహారల్రిప్ంచాలనిపిసుత్ంది.
పాటలో పదాలు చాలా సులభంగా అరధ్మవుతాయి. పాటలో పదాలు చూసేత్నే హాసాయ్నిన్ పదాల దావ్రా
సృజించటం తెలుసుత్ంది. ఇకక్డ పాతర్ పాటలో వరాష్నిన్ కురిపించమని మేఘాలను అభయ్రిధ్సోత్ంది. వరాష్నిన్
కురిపించమనటానికి హాసయ్ం కలిగించే కారణానిన్ పాటలో చూపినా, అసలు కారణం పాట అయిన తరువాత తెలుసుత్ంది.
జైలులో హాసయ్పాట ఏముంటుంది? ఎలా సృజించటం? ఈ సమసయ్కు సమాధానం సినిమాలో డేవిడ అరెసట్వటం,
తరువాత కనబడే దృశాయ్లవలల్ దొరికి ఉంటుంది. జైలోల్ ఉనన్వాడూ వరష్ంకావాలని అడిగేందుకు ఓ కారణం కావాలి. అదీ
హాసయ్ంగా
హాసయ్ం సాధారణంగా

irrational, sillyగా అనిపించే అంశాలవలల్ కలుగుతుంది. అంశం ఎంత

తరక్దూరంగా, మూరఖ్ంగా ఉంటే అంతగా హాసయ్ం పండుతుంది. వరష్ంలో గొడుగు పటుట్కునేవాడు, చెటల్కు నీళుల్
పోసేవాడు, ఎండలో సెవ్టట్ర వేసుకునేవాడు, ఇలాంటివి హాసయ్ం కలిగిసాత్యి. జైలులో అలాంటి హాసయ్ం సృజించటం
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కోసం రాజకపూర 'డేవిడ'నే వాడుకునాన్డు. వరాష్నిన్ పంటలు పండేందుకు ఆహావ్నిసాత్రు. పంటలు ఎండిపోతునాన్యి
కాబటిట్, వచిచ్ వరిష్ంచమని మేఘాలను అభయ్రిసాత్రు.
నీల గగన పర ఉడతే బాదల ఆ ఆ ఆ
ధూప మె జలాత్ ఖేత హమారా కరదే తూ ఛాయా
అంటూ, ఎండలో పంటలు మాడిపోతునాన్యి, కాసత్ నీడనివువ్ అని మేఘాలను అభయ్రిధ్సాత్రు. కాబటిట్ వరాష్నిన్
ఆహావ్నించాలంటే పంటలు పండేందుకు. జైలులో ఉనన్ వాడు ఏ పంటని పండేందుకు వరాష్నిన్ ఆహవ్నిసాత్డు?
డేవిడది బటట్తల. తలపై వెంటుర్కనన్ది ఉండదు. తల అనే భూమిపై పండే పంట వెంటుర్కలు. ఈ పంట
పండటానికి వరాష్నిన్ ఆహావ్నిసాత్డు డేవిడ. 'సరకె ఖేతీ సూఖ రహీహై' 'తలపై పంట ఎండిపోతోంది' దానికోసం 'లపక
ఝపక' మేఘాలను రమమ్ంటునాన్డు. తలపై పంటను పండించేందుకు వరాష్నిన్ కురిపిసూత్ కురుసూత్ రమమ్ంటునాన్డు.
ఇకక్డ పాటకోసం సందరాభ్నిన్ సృషిట్ంచిన విధానం గమనించాలి.
డేవిడ జైలుకి వెళిల్ బటట్తలపై పంట పండించేందుకు కురవమని అభయ్రిధ్సూత్ హాసయ్గీతం ఆలపించాలి. డేవిడ
ఒకక్డికే బటట్తల ఉంటే సరిపోదు. జైలులో అతనితో ఉనన్ వాళల్కీ బటట్తల ఉండాలి. ఒకరిదద్రికీ ఉంటే సరిపోదు, అందరికీ
బటట్తల ఉంటే ఇంకా హాసయ్ం. దానోల్ బటట్తలపై జుటుట్ మొలిపించే ముందు తయారు చేసి జైలు కొచిచ్న వాడుంటే ఇంకా
హాసయ్ం. 'ఘటా' (మేఘం) కూ 'జటా' (జుటుట్)కూ సంబంధం ఉందనన్ సంభాషణ పాటకు భూమికను ఏరాప్టు చేసుత్ంది.
హాసయ్ బీజం నాటుతుంది.
ఇకక్డ శంకర జై కిషన చమతాక్రం, ఒక పాట రూపొందటం వెనుక ఎనిన్ రకాల ఆలోచనలు ఉంటాయో, ఎంత
శర్మ ఉంటుందో చెపుకోవాలి. ఓసారి మనాన్డే ఓ పాట రికారుడ్ చేసి వసూత్ంటే రాజకపూర పిలిచాడు. ఈ 'మలాహ్ర' రాగం
ఏమిటి? అనడిగాడు. 'వరష్ం కురిపించేందుకు తానసేన పాడిన రాగం' అని మనాన్డే చెపాప్డు. మలాహ్ర రాగ సవ్రానిన్ పాడి
వినిపించాడు. 'చాలా గంభీరమైన రాగం' అనాన్డు రాజకపూర. అంటే అపప్టికి రాజకపూర మదిలో వరష్ం కురిపించమనే
పాట ఆలోచన మెదులుతోందనన్మాట.
కొనాన్ళల్కు మనాన్డేకి పిలుపు వచిచ్ంది. పాట సిటిట్ంగలో డేవిడ కూరుచ్ని ఉండటం చూసి మనాన్డే
ఆశచ్రయ్పోయాడు. ఎందుకంటే డేవిడవి పాటలు పాడే పాతర్లు కావు. అపుప్డు, పాట బాణీ, పాటలో పదాలు వినన్
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తరువాత మనాన్డేకు విషయం అరధ్మయింది. సీరియస పాతర్లు వేసే డేవిడ హాసయ్ గీతం పాడటం పేర్క్షకుడికి మొదటి
ఇరేర్షనల విషయం.
‘లపక, ఝపక' పాట వినన్వారు అది రెండు రంగాల మిశర్మమని గర్హిసాత్రు. దానోల్ మేఘ మలాహ్ర రాగం.
దరాబ్రీ కానడ రాగంతో కలిసిందని కొందరు, బహార రాగం దరాబ్రి కానడంతో కలిసిందని ఇంకొందరూ
వాదించుకుంటారు. కానీ వాడిన రాగాలలో ఎలాంటి కలీత్ లేకుండా, శుదద్ రాగాలను శాసతరీయ పంధాలో వాడుతూ హాసయ్ం
కలిప్ంచిన శంకరజైకిషన పర్తిభకు ఆశచ్రయ్పోయి, అభినందించటంలో మాతర్ం అందరూ ఏకీభవిసాత్రు. ఏకమవుతారు.
మేఘ మలాహ్ర, బహార రాగాలు రెండూ అతయ్ంత సానిన్హితయ్ం కల రాగాలు. ‘మేఘ మలాహ్ర’ వరష్ం కురిపించే
రాగం అయితే, 'బహార' రాగం వరష్ం కురిసిన తరువాత వికసించే పూదోటలను పర్తిబింబించే రాగం. అంత దగగ్ర
సంబంధం ఈ రెండు రాగాల నడుమ. అందుకే, వరధ్ం కురిపించే రాగం, వరష్ం కురిసిన తరువాత ఫలితానిన్ సూచించే
రాగంతో కలిపి మేళవించారు. రెండూ గంభీరమైన రాగాలే. దరాబ్ర కానడ రాగం అకబ్ర దరాబ్రులో పాడే రాగం.
దరాబ్రు రాగమంటేనే గంభీరమైన రాగం. అనిన్ గంభీరమైన రాగాలను కలిపి , ఏ మాతర్ం రాగం చెడకుండా,
నియమోలల్ంఘనం కాకుండా, హాసాయ్నిన్ పిండేరీతిలో గీతానిన్ రూపొందించటం మామూలు పనికాదు. పాట వినన్
శాసతరీయ సంగీత విదావ్ంసులు కూడా సంగీతానిన్ అపహాసయ్ం చేశారు, అవహేళన చేశారు అని ఆరోపించలేదు. వారూ
పాట విని నవువ్కుని అభినందించారు. ఎకక్డా ఎవరూ ఎలాంటి దోషానిన్ ఎతిత్ చూపించలేకపోయారు. అంత అదుభ్తంగా
శాసతరీయ సంగీతం మంచి హాసాయ్నిన్ పిండారనన్మాట శంకర జై కిషన.
ఇకక్డ పాట చితీర్కరణ గురించి చెపుప్కోవాలి. ఒకపాట చిరకాలం పేర్క్షకుల మెదళల్లో చిరంజీవిలా నిలవాలంటే
పాట బాగుంటే సరిపొదు. సినిమాలో సందరభ్ం గొపప్గా ఉండాలి. సందరబ్ం గొపప్గా ఉంటే సరిపోదు. చితీర్కరణ
అదుభ్తంగా ఉండాలి.
ఇవనీన్ కుదిరిన పాటలు చిరంజీవులుగా నిలుసాత్యి. పాట ఆరంభంలోనే డేవిడ పాతర్ తన ఎదురుగా ఉనన్
బటట్తలపై మృదంగం లయకు అనుగుణంగా వేర్ళుల్ కదపటం హాసాయ్నిన్ సృషిట్సుత్ంది. ఆ పై 'లపక' అంటూ రాగం
తీయటం, రాగానిన్ సాగదీయటం అంతా హాసయ్ం కలిగిసుత్ంది. కానీ ఎకక్డా హాసయ్ం సృషిట్ంచేందుకు రాగానిన్ అపహాసయ్ం
చేయలేదు. ఇదే దృశయ్ం లేకుండా, మనాన్డే సవ్రంలో హాసయ్ం లేకుండా సీరియసగా పాడితే శాసతరీయ సంగీతం
అయిపోతుంది. అంత గొపప్ సృజన మన కళాకారులది.
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పాట ఆరంభం నుంచీ తనమ్యుడై, ఏదో లోకంలో ఉనన్టుట్ ఓ బోసిపళల్ వయ్కిత్ కనిపిసూత్ంటాడు. అతడు 1930 40 పార్ంతాలలో పర్సిదుధ్డైన దౌలత రాం అదావ్ని. భూదో అదావ్నీ అంటారతడిని. అతడు పాటలోని రాగానికి, మీండకు,
మురిక్లకు, తాన లకు, ఖటాక్లకు తగగ్టుట్గా ఊగిపోతూంటాడు. హఠాతుత్గా 'నాదిన దినాన్' అంటూ అందుకుంటాడు.
చూసుత్నన్ వారికి నవువ్ ఆగదు. ఇదికూడా శాసతరీయత ఏమాతర్ం చెడని హాసయ్ం. ఇది పాడింది రాజకపూర. అంటే, ఒకపాట
సృజనలో రాజకపూర ఎంతగా మిళితమై మైమరచిపోయేవాడో ఊహించవచుచ్. అందుకే రాజకపూర సినిమాలోల్ 'బరాస్త'
నుంచి 'రాం తెరీ గంగామైలీ' వరకు పాటలు అంతే అదుభ్తంగా ఉంటాయి.
ఝగడ ఝగడ కర పానీలాతూ
అకడ అకడ బిజలీ చంకాతూ
తేరే ఘడే మే పానీ నహీతో
పన ఘట సే భరలా రే బదరవా!
సామానయ్ంగా ఉండే అరధ్ం లో , పదాలలో ఎలాంటి గొపప్తనంలేదు. కటుల్ తెంచుకుని మరీ నీరు తీసుకురా,
మెరుసూత్ గరవ్ంగా నీరు తీసుకురా, నీ కుండలో నీరు అయిపోతే నదినుంచి నీరు తీసుకురా, ఎలాంటి పర్తేయ్కత లేని ఈ
పదాలు రాగంలో ఒదిగేసరికి, దృశయ్ంగా చూసేసరికి హాసయ్ం సృజిసాత్యి. ముఖయ్ంగా 'పన ఘటసే' అంటూ రాగం
మారి, మళీల్ 'లపక' అంటూ అసలు రాగంలోకి వచేచ్సరికి 'అదుభ్తం' అనిపిసుత్ంది. ఓ వైపు హాసయ్ం కలుగుతూనాన్
మరోవైపు సంగీత దరశ్కుడు, గాయకుడు కలసి చేసిన ఈ అమోఘమైన పర్యతన్ం మైమరచిపోయేంత ఆనందం
కలిగిసుత్ంది. ముఖయ్ంగా 'పానీ' దగగ్ర రాగాలు తీయటం, పానీ.. పనినీ అనటం హాసయ్ం కలిగించినా సరవ్ం శాసతరీయమే.
ఎకక్డా నియమం తపప్లేదు.
బస మె కోయల కూక ఉఠీ హై
సబ కె మన మె హూక ఉఠీ హై
భూదల సే తూ బాల ఉగాదే
ఝట పట తూ బరాస్...
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వనంలో కోయిల కూసోత్ంది. అందరి హృదయాలు పరవశిసుత్నాన్యి. 'హూంక' అంటే హృదయ లోతులోల్ంచి
వెలువడే నిటూట్రుప్. ఒక సవ్రం. ఇలా వరష్ం తెచిచ్ బటట్తలపై వెంటుర్కలు మొలిపించమంటునాన్డు. సామానయ్ భావం. కానీ
'కోయల' అని రాగం తీసినపుప్డు పాటలో 'కూ' అనన్ది హాసయ్ంగానే అయినా, కళుల్ మూసుకుని వింటే నిజంగా
మనసుస్లో కోయిల సవ్రం ధవ్నిసూత్ంది. అదుభ్తమైన సంగీతం. గానం. శాసతరీయ సంగీతంలోని రాగాలలోని గాంభీరాయ్నిన్
వదలి వాటినుంచి అదుభ్తంగా హాసయ్ం పండించిన పాట మరొకటి లేదు. పాటను ఊహించిన రాజకపూర, అతడి
ఊహకు రూపకలప్న చేసిన సంగీత దరశ్కుడు, ఇందులో ఏ ఒకక్రు తమ బాధయ్త సరిగాగ్ నిరవ్హించకపోయినా ఈ పాట
ఇంత గొపప్గా ఎదిగేదికాదు.
ఈ పాట పేర్రణతో ఎసీడ్ బరమ్న 'మునింజీ' సినిమాలో కాఫీ రాగం ఆధారంగా ఒక అదుభ్తమైన పాటను
సృజించాడు. అయితే ఆరంభం నుంచీ హాసయ్ం సృషిట్ంచాలనన్ ఉదేద్శయ్ంతో పాటను రూపొందించటం, సరైన సనిన్వేశాలిన్
సృజించక పోవటం, హాసయ్ం కోసం వాడిన అంశాలు పాటను బలహీనం చేశాయి. 'లపక ఝపక ' హాసయ్ం సృజించటం
కొసమే రూపొందించిన పాట అయినా నటీనటులు కానీ గాయకుడు కానీ ఎకక్డా తాము హాసయ్ం సృషిట్సుత్నాన్మనన్
భావనను కనిపించనీయరు. నిజాయితీగా కరత్వాయ్నిన్ నిరవ్హించటం వలల్ హాసయ్ం పండింది. 'ఘాయల హిరణియా'
పాట ఆరంభమే 'హాసయ్ం' తెలిసిపోతుంది. నాయిక నాయకుడి కోసం అడవిలో ఎదురు చూసుత్ంది. పలురకాల
జంతువులును చూసుత్ంది. కోతులు, నెమళుల్ వంటివి. వాటి కదలికతో పిర్లూయ్డ సంగీతం మొదలవుతుంది. ఇంతలో
నాయిక కొంగును ఎవరో లాగుతారు. ఆమె కళల్లోల్ భయం. అపర్యతన్ంగా రాగాలాపన ఆరంభమవుతుంది. లత సవ్రం
అదుభ్తంగా పలుకుతుంది. నళినీ జయవంత పెదద్ పెదద్ కళల్తో అందంగా అనిపిసుత్ంది. కానీ హాసయ్ం విరుగుతుంది.
'డర లగేతో గానాగా
ఐసే భీ, వైసీభీ '
'యార మెరే ' సినిమాలో రఫీ 'భయం కలిగితే ఎలాగైనా పాటపాడమనాన్డు. బాగుంది. కానీ నిజంగా భయం
కలిగినపుప్డు పాట పాడితే హాసయ్ం అపహాసయ్ం అవుతుంది. శైలేందర్ అలవాటైన రీతిలో చకక్ని గీతం రాశాడు.
ఘాయల హిరణియా మై బన బన డోలూ
కిసకా లగా బాణ, ముఖసే న బోలూ...
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గాయపడిన లేడిలా వనమంతా తిరుగుతాను. ఎవరి బాణం గాయం చేసిందో చెపప్ను అంటోంది నాయిక.
పాటలో పదాలలో ఎకక్డా హాసయ్ంలేదు. చితీర్కరణలో హాసయ్ం సృజించాలని పర్యతిన్ంచినా, పాటలో మాధురయ్ం,
పదాలలో లాలితయ్ం, లతా సవ్రంలోని పవితర్త హాసాయ్నిన్ దరిదాపులకు రానీయవు. చరణం అదుభ్తంగా ఉంటుంది.
ముడ కే జొ దేఖూ బచపన బులాయే,
పలోక్మె లేకిన కోయీ ముసుక్రాయే
జీకో దుఖా వూ కె పీ సంగ హోయీ...
వెనకిక్ తిరిగి చూసేత్ బాలయ్ం పిలుసుత్నన్ది. నళినీ జయవంత అందంగా కనిపిసుత్ంది. చకక్గా భావాలు
పర్దరిశ్సుత్ంది. ఆమెను ఓ వైపు బాలయ్ం పిలుసూత్ంటే, కను రెపప్ల పైన ఎవరో నవువ్తునాన్రట. ఆ నవేవ్ది యవవ్నమా?
పిర్యుడా? బాలయ్ం వైపు వెళల్కపోతే హృదయం బాధపడుతుంది. కానీ పిర్యుడి వైపు వెళల్మంటోంది మనసుస్. కాబటిట్
దెబబ్తినన్ లేడిలా వనంలో తిరుగుతోంది. ఆ గాయం చేసింది పిర్యుడా? యవవ్నమా? ఇంతలో తాము హాసయ్ం
సృషిట్ంచాలని గురుత్కు వచిచ్ నాయిక ముందుకు ఓ పాముని విసిరేశారు. అది చూసి ఆమె సవ్రాలు పలుకుతూ,
అదుభ్తమైన హరక్తలు లత సవ్రంలో పలికిసుత్ంది. 'పపని పప పపరే ' అంటూ 'మ ప సస్ స స స స గ రెస గరి స '
అనటంలో లత అదుభ్తమైన గానసంవిధానం తెలుసుత్ంది. సవ్రాలతో ఆడుకోవటం దావ్రా హాసయ్ం సృషిట్ంచాలనన్ తపన
తెలుసుత్ంది. కానీ 'అదుభ్తం ' అనిపిసుత్ంది తపప్ హాసయ్ం కలగదు. రెండో చరణం తరువాత పులి వసుత్ంది. అపుప్డు
బన..బన.. అని వణుకుతూ పాడటం, ననన అంటూ పరుగులు తీయటం 'హాసయ్ం ' కలిగించదు. కానీ అదుభ్తమైన గాన
సంవిధానం అనిపిసుత్ంది. లతపై గౌరవం పేర్మలా మారుతుంది. ఈ పాట 'అపహాసయ్ం' పాలవటంలో దృశయ్ం పర్ధాన
పాతర్ వహిసుత్ంది. నిజానికి సినిమాలో కూడా ఈ దృశయ్ం అంతగా అతకదు. పైగా పులి వెంట పడితే 'ననన' అంటూ
పరుగెతత్టం నచచ్దు. దాంతో పాట బాగుంటుంది. పాడిన విధానం బాగుంటుంది. రచన బాగుంది. బాణీ బాగుంది.
నాయిక అందంగా ఉంది. కానీ పాట ఆశించిన ఫలితం ఇవవ్దు. అందుకే హాసయ్ం సృషిట్ంచటం అంత సులభమైన పని
కాదు. humour is a seriouns business అంటారు. హాసయ్ం కొనిన్ విధాలుగానే పండుతుంది. ఏమాతర్ం అటూ
ఇటూ అయినా అది అపహాసయ్ం అవుతుంది.
'పాయ్ర కే ఆగమె, తన బబదన జల గయా
జానె ఫిర కూయ్ జలాతీ హై దునియా ముఝే'
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'జిదీద్' సినిమాలో మనాన్డే దరాబ్రీ కానడ రాగంలో పాడిన అపహాసయ్ంగా అనిపించే హాసయ్గీతం ఇది. మహమూద
హాసయ్నటుడు. అతడిని చూసేత్నే పర్జలు విరగబడి నవువ్తారు. అతడికి ఓ పాట తపప్నిసరి. సినిమాలో అవసరం ఉనాన్,
లేకునాన్ 'జిదీద్' సినిమాలో అతడో అమామ్యిని పెళిళ్చేసుకోవాలనుకుంటాడు. పెళిళ్ పీటలమీద చొకాక్ చించుకుంటూ వెరిర్
వేషాలు వేసూత్ వెకిలిగా అనిపించే ఏడుపుతో మనాన్డే అదుభ్తంగా పాడిన పాట పాడతాడు. మనాన్డే పాడిన విధానంలో
లోపంలేదు. మహమూద వెరిర్ నటనలో దోషం లేదు. ఎసీడ్ బరమ్న బాణీ, దరాబ్రీ కానడ రాగంలో రూపొందించడంలో
లోపంలేదు. అయితే ఆ రాగంలోని గాంభీరాయ్నిన్ ఎసీడ్ బరమ్న పూరిత్గా తొలగించలేకపోయాడు. దీనికి తోడు పాటకోసం
సృజించిన సందరభ్ం విషాదకరమైనది. పెళిల్ పీటలమీద ఆగిపోవటం ఒక దౌరాభ్య్గయ్ం. దురభ్రమైన వేదన. ఆ
సమయంలో

చొకాక్

చించుకుని

ఏడవటం

దావ్ర

హాసాయ్నిన్

పిండుకోవాలని

పర్యతిన్ంచటం

ఒక గొపప్

విషాదం. పేర్మాగిన్ లో అతని శరీరం కాలింది. అయినా పర్పంచం అతడిని సతాయిసూత్నే వుంది. దురభ్రం. అది ఈ
పాటను దెబబ్ తీసింది. ఇలాంటి విఫల పర్యతాన్లు ఎనోన్ ఉనాన్యి. అంటే, హాసయ్ం సృషిట్ంచాలంటే, వెరిర్ వేషాలు, పిచిచ్
మాటలు సరిపోవు. చాలా నిజాయితీగా, సీరియసగా శర్మ పడాలిస్ ఉంటుంది. హాసయ్ం సృషిట్సుత్నాన్మనన్ సప్ృహ'తో కాక
నిజాయితీగా హసయ్ సృజన కోసం తపించాలిస్ ఉంటుంది. అపుప్డే అందరూ మెచిచ్ చిరకాలం గురుత్ంచుకుని హసయ్ం
సృజితమవుతుంది.
హాసాయ్నిన్ వెనన్ంటి విషాదం ఉంటే హాసయ్ం విలువ పెరుగుతుంది. లపక ఝపక అంటూ అదుభ్తంగా పాడి బరోస్
బరోస్ అంటూవరిష్ంచమని మేఘాలను గొంతుచించుకుని అభయ్రిధ్ంచిన తరువాత పెదద్ వరష్ం పడుతుంది. వరష్ంతో
వరదలొసాత్యి. ఆ వరదలో పిలల్లు తలదాచుకునన్ ఆశర్యం కొటుట్కుపోతుంది....సినిమా కథ నడుసుత్ంది...ఇదీ
అతయ్దుభ్తమయిన సృజనాతమ్కతకు తిరుగులేని నిదరశ్నం. సిర్క్పట్ లో పాటను ఒదిగించి, కథను ముందుకు నడపటానికి
చకక్ని పాఠం.
'లపక ఝపక' పేర్రణతో తరువాత ఎందరో ఎనోన్ రకాలుగా శాసతరీయ సంగీతం దావ్ర హాసయ్ం సృషిట్ంచాలని
పర్యతిన్ంచి అపహాసయ్ం పాలయాయ్రు. మళీల్ 'లపక ఝపక' సాథ్యిలో, అంతగొపప్గా కాకపోయినా అందరూ పదే పదే
విని చూసి ఆనందించేలా హాసయ్ం సృషిట్ంచిన పాట 'పడోసన' సినిమాలో మనాన్డే, కిషోర కుమార, రాజిందర కిర్షన, ఆరీడ్
బరమ్నల సంయుకత్ శర్మ ఫలితంగా రూపొందిన 'ఎక చతుర నార కర కే సింగార.
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