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హరీ హరీ వసుంధరా పె నీలా నీలా యె గగన
కె జిస పె బాదలోంకి పాలకీ ఉడా రహా పవన
కవులకూ మాములు మనుషులకూ తేడా ఒకటే. కళాకారులూ, మామూలు మనుషులూ అదే పర్పంచానిన్ చూసాత్రు. అవే
అనుభూతులు పొందుతారు. కానీ, ఇదద్రూ చూసేది ఒకటే అయినా వాటిని వారు చూసే దృషిట్వేరు. వాటిలో వారు దరిశ్ంచేది వేరు.
నీలి ఆకాశానిన్ అందరూ చూసాత్రు. పచచ్టి చెటల్తో నిండిన మైదానాలనూ అందరూ చూసాత్రు. ఆకాశంలో కదలాడే మేఘాలనూ
చూసాత్రు. వీచేగాలిని అనుభవిసాత్రు. కానీ వీటనిన్ంటినీ ముడిపెటిట్, వాటి నడుమ సంబంధానిన్ ఊహించి దరిశ్ంచటం కేవలం కళాకారుడికే
సాధయ్మవుతుంది. అందుకే నీలి గగనంలో తేలుతూ పర్యాణించే మేఘాలను చూసి సామానుయ్డు 'ఎంత అదుభ్తంగా ఉంది!' అని
మురిసిపోతే, కవి, నీలిగగనంపై గాలి, ఎవరి మేఘాల పలల్కీని మోసోత్ంది?' అని ఆశచ్రయ్పోతునాన్డు ఆనందంగా, ఆశచ్రయ్ంతో!
ఇకక్డే 'కవిత' గొపప్తనం సప్షట్మవుతుంది. చితర్కారుడు దృశాయ్నిన్ చితిర్సాత్డు. ఆ చితర్ దరశ్నం దావ్రా సామానుయ్లకు ఆనందం
కలుగుతుంది. అందం సప్ృహ తెలుసుత్ంది. అతి తకుక్వమంది ఆ దృశాయ్లలో కళాకారుడు ఇమిడిచ్ పర్దరిశ్ంచిన అంతరంగానిన్
గర్హించగలుగుతారు. కానీ కవిత అక్షరాల దావ్రా దృశాయ్లను సృజిసుత్ంది. అవే అక్షరాలతో పాఠకుడికి 'దృషిట్'ని ఇసుత్ంది. ఊహాతమ్క శకిత్కి
లెకక్లనిసుత్ంది. ఎలాగంటే, నీలి ఆకాశంలో తేలే మేఘాలు, 'కవిత'ను అనుభవించినపప్టి నుంచీ గాలి మోసుత్నన్ 'పలల్కి'లా తోసాత్యి. పచచ్టి
చెటల్తో అలరారే వసుంధరను కలిపిన నీలి ఆకాశంపైన గాలి ఎవరి పలల్కి మోసోత్ంది? ఎవరి పలల్కిని నడుపుతోంది? అతయ్దుభ్తమైన ఊహ!
అతయ్ంత అందమైన ఆలోచన! ఎంతో లోతైన సందేహం! ఇంతటితో ఆగితే కవి సామానయ్మైన కవి. పర్తిభావంతుడయిన కవి అంతటితో
ఆగడు.
దిశాయెన దెఖో రంగ భరీ, చమక రహీ ఉమంగ భరీ
యె కిస నె ఫూల ఫూల పె కియా సింగార హై
యె కౌన చితర్కార హై, యె కౌన చితర్కార
యె కౌన చితర్కార హై.. ..
దికుక్లనీన్ అందమైన రంగులతో అలరారుతునాన్యి. అతుయ్తత్మమైన ఉతాస్హంతో తొణికిసిలాడుతూ తళతళలాడుతునాన్యి.
అయితే, ఈ పర్తిపూవునూ ఇంత అందంగా అలంకరించినవాడెవడు? ఎవరీ చితర్కారుడు?
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ఇకక్డే గాలి 'ఎవరి పలల్కీ మోసోత్ంది?'అనన్ పర్శన్కు సమాధానం వసుత్ంది. 'ఎవరీ చితర్కారుడు? ' అనన్ పర్శన్కు సమాధానం పర్కృతి

ఇసుత్ంది. మనిషి మనసుస్ ఇసుత్ంది.
కవి తన అక్షరాలతో ఎంత అదుభ్తమైఅన పర్కృతి చితార్నిన్ గీసుత్నాన్డో!
'దిశాయెన దెఖో రంగ భరీ' అనన్ ఒకక్ మాటతో పర్కృతి విరాట సవ్రూపానిన్ కళల్ముందు నిలుపుతునాన్డు. ఓ వైపు కొండలు, మరో
వైపు లోయలు, ఇంకో వైపు ఉరుకులు పరుగుల మీద పర్వహించినదీ, ఓ వైపు సూరుయ్డి వెలుతురుతో తళతళలాడే పర్కృతి, మరోవైపు సూరుయ్డి
వెలుతురుకు అడుడ్పడడ్ కొండలు నీలికాంతితో ఉంటే, మరోవైపు పచచ్టి చెటుల్ కొండను కపిప్ ఎండ వెలుతురులో కళకళలాడుతూంటాయి.
ఇంకోవైపు నీరెండ గోధుమ రంగులో పర్కృతిని ముంచి ఎతుత్తూంటే, మరోవైపు 'నీడ'లో నీలి, నలుపుల మిశర్మ రంగులో నిసత్బద్ంగా తోసుత్ంది
పర్కృతి. అంతలో కవి దృషిట్ పూలపై పడింది. ఎనిన్ పూలు! ఎనిన్ రంగులు! ఎనెన్నిన్ రంగుల మిశర్మాలు!
ఎంతో రసికుడు దేవుడు.
ఎనిన్పూవులు, ఎనిన్రంగులు ఎనిన్ సొగసులిచాచ్డు.
అనిన్టిలో నినేన్ చూడమనాన్డు!
అసలు సిసలైన అందం వయ్కిత్లో ఆధాయ్తమ్కతను రగిలిసుత్ంది వయ్కిత్లో భగవదాభ్వనను చైతనయ్వంతం చేసుత్ంది అసలైన అందం వయ్కిత్లో
భగవదారాధనా బీజానికి నీరుపోసి, విరాట పర్కృతి ముందు పిపిలీకంలాంటి వాడయినా ఆ పర్కృతి అందానిన్ దరిశ్ంచి, అనుభవించి,
పరవశించి, పలవరించి, పర్తిసృషిట్ చేయగల ఏకైక పార్ణి అయిన తన గొపప్తనం తెలుసుత్ంది. తన బాధయ్త గర్హింపుకు వసుత్ంది. మామూలు
మనిషిలో సునిన్తతవ్ సర్వంతీ పర్వాహం పరవళుల్ తొకుక్తుంది. మాములు మనిషి మానవతవ్ం మేలొక్నన్ మనిషి అవుతాడు. పర్కృతి మనిషిపై
చూపే పర్భావం ఇది. అంత తపప్ అందానిన్ చూసి మృగం అయేయ్ మనిషికి అందం అంటే తెలియదు. అలాంటివాడిని మనిషిలా పరిగణించటం
కూడా 'మనిషి'కి అవమానం. ఎందుకంటే పర్కృతికి పర్తీక సతరీ. సమసత్ పర్కృతి విరాట సవ్రూపానిన్ సతరీలో దరిశ్ంచారు కవులు. అయితే సతరీని
చూసే దృషిట్ని బటిట్ పర్కృతి కనబడే రీతి ఆధారపడి ఉంటుంది. సతరీ, అందంలో రసికతను ఓ కవి దరిశ్సుత్నాన్డు అంటే పరోక్షంగా పర్కృతి
సృజనలోని భగవంతుడి రసికతను సతరీలో ఆరోపించి దరిశ్సూత్ భగవంతుడికి తన రసికతను ఆపాదిసుత్నాన్డనన్మాట కవి.
ఇందుకు భినన్ంగా 'బూంద జో బన గయీ మోతి' సినిమాలో కవి 'భరత వాయ్స' పర్కృతి సృజనలో భగవంతుడి సృజనాతమ్క
పర్తిభను దరిశ్సూత్, 'ఇదంతా ఎవరి సృషిట్? ఈ చమతాక్రం ఎవరిది? ' 'సృజన చేసిన చేసిన చితర్కారుడు ఎవరు? ' అనన్ పర్శన్తో నిగూఢంగా
సమాధానం ఇసుత్నాన్డనన్మాట. ఇకక్డ గమనించవలసిందేమిటంటే 'బూంద జో బన గయీ మోతి’లో విదాయ్రుధ్లకు ఉపాధాయ్యుడు పాఠం
చెపేప్ సందరభ్ంలో రాసిన పాట ఇది. ఇలాంటి సందరభ్ంలో సతరీలో పర్కృతిని ఆరోపించి కవిత రాయటం అసందరభ్ం, అనౌచితయ్ం. అలాగే,
'రాజారమేష ' సినిమాలో పేర్యసిని చూసి పిర్యుడు, ముఖయ్ంగా అతడు 'రసికుడు' అయి ఉంటే తన పేర్యసిలో పర్కృతిని దరిశ్ంచి ఆధాయ్తమ్క
భావన పొందటం రసాభాస అవుతుంది. అంటే, సందరాభ్నికి తగగ్టుట్ కవులు పాతర్లు తామే అయి పాతర్లకు తమ వయ్కిత్తావ్నిన్ ఆపాదించి,
అతయ్దుభ్తమైన భావనలను, ఆలోచనలను అతయ్ంత సృజనాతమ్కమైన రీతిలో, అతి సరళంగా సమాజానికి అందించారనన్మాట.
జాగో ఉజియరా ఛాయే, మనకా అంధేరా జాయే
కిరణోం కీ రాణీ గాయే,
జాగో హే, మేరే మన మోహన పాయ్రే
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జాగో హే , మేరే మన మోహన పాయ్రే
జాగో మోహన పాయ్రే , జాగో
నవ యుగ చూమే నైన తిహారే, జాగో
ఏదైనా చూసే వయ్కిత్ దృషిట్, సంసాక్రంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. కానీ ఆ వెలుతురునిచేచ్ది భగవంతుడు సూరుయ్డు. అంతరిక్షంలో

కొనిన్ మిలియన మైళుల్ పర్యాణించి భూమిపై చేరిన సూరయ్కిరణాల శకిత్ని వృకాష్లు 'శకిత్'గా మలచి జీవులకు అందిసాత్యి. అలాంటి సూరయ్
కిరణాలు మనిషికి బుదిద్నిచిచ్ జాఞ్న చకుష్వును, దృషిట్నిసాత్యనన్ భావానిన్ 'జాగేత్రహో' సినిమాలోని పాటలో కవి శైలేందర్ అతయ్ంత లలితంగా,
సరళంగా, సుందరంగా పర్దరిశ్ంచాడు.
జగతి వెలుగుతో నిండింది. మనసుస్లోని చీకటి పారిపోయింది. కిరణాల రాణి పాడుతోంది. నిదురలే కృషాణ్.... నవయుగం నీ
నయనాలను సప్ృశిసోత్ంది. నిదురలెమమ్ంటోంది కవిత. చీకటి అజాఞ్నం. వెలుతురు విజాఞ్నం. చీకటి ఉనన్ చోట వెలుగు ఉండదు. వెలుగు ఉనన్
సథ్లంలో చీకటి ఉండదు. జగతి వెలుగుతో నిండిందనగానే మనిషి హృదయంలోని చీకటి పారిపోవటం ఎంతో గొపప్ తాతివ్క భావన.
సినిమాలో ఈ పాట చివరిలో వసుత్ంది. సినిమా అంతా నాయకుడు దాహంతో నీటికోసం తపిసూత్, మనుషుల అసలు సవ్రూపాలను
దరిశ్సాత్డు. చివరికి, తెలల్వారుతూండగా తోటలోకి వసాత్డు. ఓ అమామ్యి చెటల్కు నీళుల్ పోసూత్, ఉదయం గురించి పాడుతూంటుంది.
అతయ్దుభ్తమైన సనిన్వేశం. అంతే గొపప్ భావంతో సందరోభ్చితంగా ఉంటుంది గేయం.
భిగీ భిగీ అఖియో సే ముస కాయే
యే నయీ భోర తోహే అంగ లగాయే బాహే ఫైలావో దుఖియారో,
నవ యుగ ఛూమే నైన తిహారే.
చెమమ్గిలిల్న నయనాలతో చిరునవువ్లొలుకుతూ నూతనోదయం దగగ్ర తీసుకుంటోంది. దుఃఖితులంతా చేతులు సాచండి. నవయుగం
మీ నయనాలను సప్ృశిసోత్ంది. 'చెమమ్గిలిల్న నయనాలు ' అనేకనాన్ 'దయారర్ద్ నయనాలు' అనటం సబబుగా ఉంటుంది. కానీ ఉదయంపూట
తుషార బిందువులతో తడిసిన పర్కృతి చెమమ్గిలిల్న నయనాలతో సాదరంగా మందహాసం చేసూత్ దుఃఖితుల దుఃఖానిన్ తీరిచ్
సాంతవ్ననిచేచ్ందుకు నవయుగానికి సావ్గతం పలుకుతోందనన్ భావనను కవి అతయ్దుభ్తంగా కళల్ముందు నిలిపాడు. హృదయంలో నిలిపాడు.
జిసనె మన కా దీప జలాయే,
దునియా కో ఉసేన్ హీ ఉజాల్ పాయే
మత రహనా అఖియోంకె సహారే
అతయ్దుభ్తం! వేదాంత సారానిన్ మూడు పాదాలోల్ వామనుడు మూడు అడుగులతో పర్పంచానిన్ నింపినటుట్, పర్దరిశ్ంచాడు శైలేందర్.
ఎవరి హృదయంలో దీపం వెలుగుతూ ఉంటుందో, వారే పర్పంచంలో వెలుగును గర్హిసాత్రు. పర్కృతిలో భగవంతుడు ఒకరికి కనిపిసేత్,
పేర్యసిలో పర్కృతి కనబడి భగవంతుడి రసికత మరొకరికి బోధపడుతుంది. పర్పంచమంతా మనసు ఏది చూపితే దానేన్ చూసుత్ంది. అకక్డ
ఉనన్ది ఎవరూ చూడలేరు. తామేది చూడాలని అనుకుంటునాన్రో దానేన్ చూసాత్రు. కాబటిట్ పర్పంచంలో వెలుతురును చూడాలంటే ముందుగా
మనసుస్లోని దీపానిన్ వెలిగించాలి. శైలేందర్ మరో పాటలో 'అంధేరాహై మన కా దియాతో జలాలే' అంటాడు. 'చీకటిగా ఉంది మనసుస్లోని
దీపానిన్ వెలిగించమని అరధ్ం. మనసు నిండా చీకటి, నిరాశ, కోర్ధం, దేవ్షం, కుళుల్, కసి నిండిన వాడికి పర్పంచం అలానే కనిపిసుత్ంది.
అదంతా అజాఞ్నం. ఆ అజాఞ్నానిన్ తొలగించి చూసేత్ పర్పంచం అందంగా, ఆనందంగా కనిపిసుత్ంది. అందుకే 'కంటిని నమమ్వదద్ంటునాన్డు'
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కవి. కనున్ చూపినదానిన్ మాతర్మే నమేమ్వాడు నిజం తెలుసుకోలేడు. ఎందుకంటే కనున్ పరిమిత పరిధి కలది. పైగా కనున్లో ఏయే
దోషాలునాన్యో ఎవరికీ తెలియదు. కాబటిట్ కనున్ చూపించిందే నిజమని నమేమ్వాడిని మించిన మూరుఖ్డు, అజాఞ్ని మరొకరు ఉండరు.
వేదాంతం ఇదే చెపుత్ంది. ఇందిర్యాలు లోపభూయిషట్ము, దోషభూయిషట్ము. ఇందిర్య జాఞ్నం అసంపూరణ్ం. అనృతం కాబటిట్ వయ్కిత్ ఇందిర్యాల
పరిధిని అధిగమించి దరిశ్ంచగలిగినపుప్డే అసలు నిజానిన్ గర్హించగలుగుతాడు. కాబటిట్ ఇందిర్యాల పర్లోభంలో పడకుండా, మనసుస్లో
దీపం వెలిగించిననాడే

అసలు సూరోయ్దయం అనన్మాట. దీనిన్ ఆరంభంలోని 'జాగ ఉజియారా ఛాయే' తో అనవ్యించుకుంటే కవి

గొపప్తనం పర్సుఫ్టం అవుతుంది. ఎలాంటి వరణ్నలు, ఉపమానాలు లేకుండా అతయ్దుభ్తమైన తాతివ్క సతాయ్నిన్ పర్జల ముందుంచాడు కవి.
వారు ఎలా సీవ్కరిసాత్రో అది వారి బుదిద్ని అనుసరించి ఉంటుంది. కవి తాను చేయాలిస్న పని చేసేశాడు.
కిరణ పరీ గగరీ ఛలకాయే,
జొయ్త కా పాయ్సా పాయ్స బుఝాయే
ఫూల బనే మన కె అంగారే
కిరణాల దేవదూత, కిరణాల కుండను వొంపింది. దాంతో దాహారుత్లు దాహానిన్ తీరుచ్కునాన్రు. వారి మనసుస్లోల్ని నిపుప్ కణికలు
పూవులయాయ్యి. దాహం తీరుచ్కోవటం కోసం ఆరంభమైన నాయకుడి పర్యాణం మనుషులలోని నైచాయ్నిన్ దరిశ్ంచి తలల్డిలుల్తుంది. ఇకక్డ
ఈ తోటలో అతడి దాహం తీరుతుంది. ఆ రాతిర్ అతడు ఎంతో విజాఞ్నానిన్ గర్హించాడు. ఈ సందరభ్ంలో ఇంత తాతివ్కతను చిలికించాడు
శైలేందర్. అయితే సినిమాలో ఈ పాటలో తోటకి నీళుల్ పోసేది నరీగ్స. దాహం తీరుచ్కునేది రాజకపూర. దాంతో పాటను చూడగానే పేర్క్షకులు
'రాజకపూర దాహానిన్ నరీగ్స మాతర్మే తీరచ్గలద'ని వాయ్ఖాయ్నించారు. దాంతో పాట పర్భావం దృశయ్పరంగా దెబబ్తినన్ది. దృషిట్ని బటిట్ దృశయ్ం
కదా! ఇది నరీగ్స రాజకపూరలు తెరపై కలసి కనిపించిన చివరి దృశయ్ం.
ఒక ఉషోదయం పాటలో అతయ్దుభ్తమైన భావానిన్ ఇమిడాచ్డు శైలేందర్. 'దృషిట్ని బటిట్ పర్పంచం ' అనన్ సతాయ్నిన్ పర్దరిశ్ంచాడు.
కనబడినవనీన్ నిజాలు కావు అనాన్డు. మనసుస్లోని చీకటిని తరిమితేనే పర్పంచం వెలుగుమయం అవుతుందనాన్డు. దృషిట్ని బటిట్ పర్కృతి,
పర్పంచం' అని హరీ హరీ వసుంధర, ఎంతో రసికుడు దేవుడు' పాటలూ నిరూపిసాత్యి.
తపసివ్ యోంసె హై అటల యె పరవ్తోంకి చోటియా
యె సరప్ సీ ఘుమేరాద్ర, ఘేరాద్ర హూటియా
ధవ్జా సె యే ఖడేహువే హై వృక్ష్ దేవదారకి
బగీచె యే గులాబకీ, బగీచె యే బహార కీ
యె కిస కవీ కి కలప్నా కా చమతాక్ర హై
నిశచ్లమైన పరవ్తాలు మునులు తపసుస్లో ఉనన్టుట్ తాపసులాల్ఉనాన్యి. పాము మెలికలు తిరిగినటుట్ మెలికలు తిరిగే కొండదారులు,
ధవ్జంలా నిలచి ఉనన్ దేవదారు వృకాష్లు, గులాబీతోటలు, వసంతంతో విరగబూసిన తోటలు ఇదంతా ఏకవి కలప్న? ఏ కవి కలప్నా
చమతాక్రం?
అదుభ్తమైన రీతిలో భావానిన్ పర్టిసుత్నాన్డు కవి. 'catch them young' అంటారు. అలా విజాఞ్నారజ్న ఆరంభమయిన
తొలిదశలోనే విదాయ్రుధ్లకు పర్కృతిని దరిశ్ంచటం, దరిశ్ంచి అనుభవించి పలకరించటం, పర్కృతిలోని సృజనాతమ్కత దావ్రా దోయ్తకమవుతునన్
భగవంతుడి సృజనాతమ్క శకిత్ని దరిశ్ంచి ఆనందాశచ్రాయ్లను అనుభవిసూత్, ఆలోచించటం నేరప్టం ఎంత అదుభ్తంగా ఉంటుంది! నాలుగు
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గోడల మధయ్ టీవీ, కంపూయ్టరుల్ చూడటమే పరయ్టన, అరుపులు, కేకలే ఎంజాయమెంట అనుకునే వారిని చూసూత్ంటే ఇలాంటి పాఠశాల,
ఇలాంటి అధాయ్పకుడు, ఇలాంటి పాట 'అవసరం' బోధపడుతుంది. ఎందుకని సమాజాలోల్ మనుషులు కాక మృగాలు సంచరిసుత్నాన్యో
తెలుసుత్ంది.
పువువ్లనీన్ ఏరి నీ బొమమ్ చేసినాడు
రంగులనిన్ రంగరించి పూతపూసినాడు
ఘుమఘుమలు గుమమ్రించి శావ్స నింపినాడు
నీ శావ్స నింపినాడు
నీ పెదవులలో పూదేనియ పొదిగి తీరిచ్నాడు.
అందమైన ఊహ. పువువ్లతో బొమమ్ చేయటం, రంగులతో పూత పూయటం, ఘుమఘుమలతో శావ్స నింపటం, పెదవులలో
పూదేనియ పొదగటం... ఒకరకంగా చూసేత్ దేవదారు వృకాష్లను ధవ్జాలాల్గా, పరవ్తాలను తపసుస్లాల్గా దరిశ్ంచిన కవి ఎంతటి సృజనాతమ్క
శీలియో, ఎంతటి భావావేశపరుడో, ఎంతటి సునిన్త మనసుక్డో, ఎంతటి ఉనమ్తుత్డో, పేర్యసి పెదవులలో పూదేనియలు దరిశ్ంచిన కవి అంతే
సునిన్త మనసుక్డు, సృజనశీలి, భావావేశపరుడు. తేడా అలాల్ దృషిట్ మాతర్మే. ఒక కవి

మనిషిలో ఆకాశానిన్ చూసూత్ంటే, మరో కవి

ఆకాశంలో మనిషిని చూసుత్నాన్డు.
కుదరతకి ఇస పవితర్తా కొ తుం నిహార లో
ఇన కే గుణోంకొ అపిన్ మనమె తుం ఉతారలో
చంకాలొ ఆజ లాలిమా, అపనీ లలాటపే
కణ కణ సె ఝానకీత్ తుంహె, ఛబీ విరాటకె
అపనీ తొ ఆంఖ ఏక హై, ఉస కీ హజార హై
యె కౌన చితర్కార హై.. ..
భరత వాయ్స గేయాలోల్ పదాలు పవితర్ంగా ఉంటాయి. అపుప్డే విరిసిన పూరేకులాల్ మృదుమధురంగా ఉంటాయి. ఉషోదయం నాటి
తుషార బిందువులాల్ తళతళలాడతాయి. పర్కృతిలోని పవితర్తను ఆకళింపు చేసుకోమంటునాన్డు. పర్కృతిలోని సవ్చచ్తకు, పవితర్త వంటి
గుణాలను మనసుస్లో నింపుకోమంటునాన్డు. లలాటం పై ఎరర్టి బొటుట్ను మెరిపించమనాన్డు. పర్తీక సులభంగా అరధ్మవుతుంది. కణకణం
నుండీ విరాట పురుషుడి అంశ తొంగి చూసోత్ంది. మనకు ఒకే కనున్. అతనికి వేల కనున్లు - అంటునాన్డు కవి. పిలల్లకిలా పర్కృతి
కణకణంలో విరాట పురుషుడిని దరిశ్ంచటం ఎంత గొపప్గా, అదుభ్తంగా ఉంటుంది.
నలల్ని కురులలోకి మలెల్పూలు సొగసు
పసిడి రంగు పిర్యురాలికి గులాబీలు మెరుగు
ముదుద్లొలుకు మోముకూ ముదద్బంతి పొందికా
మొతత్ంగా ఏ పువూవ్ నీకు సాటి రాదిక!
ఇకక్డ నాయకుడి దృషిట్కి నాయకనే పర్పంచం ఆమెకు ఏదీ సాటిరాదు. అకక్డ అణువణువునుండీ విరాట పురుషుడి ఆకృతి తొంగి
చూసోత్ంది. ఇకక్డ అనంతమైన విరాట సవ్రూపం ఒక వయ్కిత్లో ఒదిగింది అంతా దృషిట్. పర్పంచమంతా మనసు చేసే మాయ. కానీ ఆ
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మాయపొరలను తొలగించి అసలు సతాయ్నిన్ క్షణకాలమైనా గర్హించేటుట్ చేసుత్ంది ఉతత్మకళ. అలాంటి కళ సృజన వలల్ కళాకారుడు, కళ,
దానిన్ అనుభవించే సామానుయ్డూ ఉతత్ములుగా ఎదుగుతారు.
నిజానికి పర్కృతిని చూసి పరవశించే గీతాలలో మన సినీ కవులు ఎంత గొపప్ ఆథాయ్తిమ్కతను పొదిగారో, పేర్యసిని పర్కృతిలో
ఆరోపించి దరిశ్ంచి పలవరించే గీతాలలోనూ అంతే తాదాతమ్య్తను పర్దరిశ్ంచారు.
అలాంటి మరినిన్ పాటల గురించి వచేచ్ సంచికలో.
(మరికొనిన్ పాటలు వచేచ్నెలలో)
Post your comments
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