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ఆంధు ల చిత
ర్ కళ

కర
ల్ పాలెం హనుమంతరా
సంసక్ృతి ఒక మహాజావ్ల అయితే .. కళలు ఆ జావ్ల వేలారేచ్ జిహవ్లు. సాహితయ్ం, సంగీతం, నృతయ్ం, వాసుత్, శిలప్కళ,
చితర్కళ.. ఇటాల్ ఏదైనా సరే ఆ మహాజావ్ల నాలుకలే.
కళకు దేశం, జాతి, మతం, రాజకీయం వంటి భౌతిక అంశాలతో నిమితత్ం ఉంటుందా? ఉండదా? అనే పర్శన్ వసేత్
ఉంటుంది, ఉండదు అనన్ రెండూ సరయిన సమాధానాలే అవుతాయి. పరిసరాలతో పర్భావితం కాకుండా ఏ కళా బాహయ్ వసుత్వుగా
ఉండేందుకు ఆసాక్రం లేదు, అటాల్గని పరిసరాలతో పూరిత్గా పర్భావితమైతే.. తానంటూ పర్తేయ్కంగా సృజించిన విశేషం ఏదీ మిగలదు. మారే
పర్పంచం మధయ్ మనుగడ సాగిసూత్నే ఎనన్టికీ మారని పర్పంచానిన్ సృజించేదే ఉతత్మమైన కళ- అని చెపప్వచుచ్.
ఆంధుర్ల చితర్కళ అనన్ పదం తరచు వింటూ ఉంటాం, దానరథ్ం ఆంధుర్లు సృజించిన చితర్కళా? ఆంధర్లక్షణాలను
సప్ృజిసూత్ వెలారిచ్చిన కళా వైభవమా? అనే ధరమ్సందేహం సహజంగానే వసుత్ంది కదా! ఆంధర్తావ్నిన్ చితిర్ంచే కళనే ఆంధర్కళ అనన్
నిరవ్చనానికి కనక కటుట్బటి ఉంటే ఆ ఆంధర్ చితర్కళ సృషిట్కరత్లు ఒకక్ ఆంధుర్లే కాకుండా ఆంధేర్తరులు కూడా అయివుండవచుచ్ అని
సులభంగా అరథ్ం చేసుకోవచుచ్.
ఆంధుర్ల చితర్కళ పార్చీనమైనది. విసత్ృతమైనది.
సభయ్తలో, సంసాక్రంలో చాలా ముందునన్టుల్గా మనం భావిసుత్నన్ సమకాలీన కాలానిన్ గమనిసేత్ పార్ంతీయభావాలు ఎంత
సంకుచితంగా పెతత్నం చేసుత్నాన్యో అరథ్మవుతుంది. ఈ లక్షణాలకు భినన్ంగా ఆంధుర్ల చితర్కళ పార్చీనకాలంలో చాఆ విశాలదృకప్థంతో
అభివృదిధ్ చెందిన కళగా అరథ్ం చేసుకోవచుచ్. అంటే ఆంధుర్ల చితర్కళ ఆంధుర్ల చేతనే ఆంధేర్తర పార్ంతాలలో వరిథ్లిల్న విభాగం ఒకటైతే,
ఆంధేర్తరుల చేత ఆంధుర్ల పార్ంతాలలో వరిథ్లల్నది మరో రకం. మూడవది ఆంధేర్తరులు ఆంధేర్తర పార్ంతాలలో వరిధ్లల్చేసిన ఆంధచితర్కళ.
ఇది చాలా విసత్ృతమైనది, విశాల దృకప్థంతో కూడుకుని ఉనన్ది కూడా.
ఏ కళ ఔనన్తయ్మైనా దాని పార్చీనత మిదనే ఆధారపడి ఉంటుందనన్ది అపోహ . దాని వరత్మాన సిథ్తిగతులను బటేట్ కళ
ఔనన్తయ్ం నిరాధ్రణ జరిగేది. పార్చీనత, ఉనన్తి రెండూ సమృదిధ్గా ఉనన్ కళలు ఉనన్టేల్, ఆ రెండు లక్షణాలు కొరవడడ్ కళలూ ఉండడం కదుద్
అదృషట్ం కొదిద్ ఆంధుర్ల చితర్కళ మొదటి తరగతి చెందివుంది.
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పార్చీన వరత్మానాల ఉజవ్లత సరే! మరి, భవిషయ్తుత్? అజేఞ్యం. వాసత్వానికి వసేత్ పార్ర్చీనాంధర్దేశం శిల, శిలప్కళల
లీలానికేతనం. శిలప్కళ సాథ్యిలో చితర్కళ అభివృదిధ్ చెందలేదు, ఆధునికాందర్దేశంలోని పరిసిథ్తి దానికి పూరిత్గా విరుదధ్ం. చితర్కళ వృదిధ్కి
సమాంతరంగా శిలప్కళ ముందుకు సాగని పరిసిథ్తి. ఈ పరిసిథ్తి ఒకక్ ఆంధర్దేశానికే పరిమితం కాదు. యావదేద్శంలోనూ దాదాపు ఇదే సిథ్తి.
శిలప్కళకు ఆధారం శిల. కాబటిట్ దాని జీవిత కాలం దాదాపు శాశవ్తం. చితర్కళకు ఆధారం వరాణ్లు. కాలకర్మేణా అవి
నశించే గుణం కలవి. కాబటేట్ పార్చీన కాలం నాటి శిలాప్లు కనిపించినంత విరివిగా చితార్లు మనకు నేడు కనిపించవు.
పార్చీనాంధర్ చితర్కళ శాతవాహనుల కాలంలో ( కీర్.పూ 225 - కీర్.శ 226) బాగా వికసించినటుల్ చరితర్కారులు చెపేప్
మాట. శాతవాహనుల పర్భ మసకేసేనాటికి ఆంధర్ చితర్కారులు అజంతా గుహలు నిరిమ్ంచి అందులో చితర్ కళ అభాయ్సం కొనసాగించినటుల్
కథనాలు ఉనన్వి. ఆంధుర్ల సభాశిలిప్ చేతుల మీదనే పదవ అజంతా గుహ అభివృదిధ్, అందులో చితర్కళ అభివృదిధ్ కొనసాగినటుల్ చరితర్
చెబుతుంది. అజంతా గుహలు మొతత్ 29 . అందులోని 9, 10 గుహలు అతయ్ంత పార్చీనమైనవి. అజంతా గుహల నిరామ్ణం కీర్.పూ ఒకటి,
రెండు శతాబాద్లలో మొదలై, కీర్.శ 7 శతాబద్ం దాకా సాగినటుల్ చెబుతునన్ నేపథయ్ంలో శాతవాహనుల కాలంలో మొదలయిన ఆంధుర్ల
చితర్కళ గుపుత్ల కాలం (కీర్ .శ 225 - 324) దాకా సాగిందని అరథ్మవుతుంది. తరువాత వచిచ్న పలల్వుల కాలంలో కూడా .. ముఖయ్ంగా
మొదటి పలల్వరాజు మహేందర్ వరమ్ హయాములో ఆంధుర్ల చితర్కళ ఔనన్తయ్ం అంచులు తాకినటుల్ తెలుసుత్ంది. సీతనన్ వాసాల గుహలోల్నూ,
పుదుకోక్ట గుహలోల్ కూడా ఆంధుర్ల చితర్కళ వరిథ్లిల్నటుల్ నమోదైన చరితర్ దావ్రా మనం అంగీకరించవలసి ఉంది. అజంతా గుహలోల్ కనిపింఛే
ఆంధర్ చితర్కళకు సీతనన్ వాసాల గుహలోల్ కనిపించే చితర్కళకు సామాయ్లు చాలా ఉనన్వి. సీతనన్ వాసాల గుహలు జైనులవి.
తరువాతది కాకతీయుల జమానా(కీర్.శ 1089 నుంచి 1323 వరకు). ఆ హయాము నాటి చితర్కళల్ నమూనాలు
లభించలేదు. కానీ కీర్డాభిరామం అనే పర్బంధంలో ఆంధుర్ల చితర్కళను గురించిన పర్సాత్వనలు కనిపిసాత్యి. బహుశా అపప్టికే ఆ చితర్కళకు
అవసాన దశ ఆరంభమయినటుల్గా భావించుకోవాలి.
కీర్.శ 1336 నుంచి 1675 వరకు సాగిన విజయనగర రాజుల పాలనలో మిగతా అనిన్ కళలకూ పటిట్న ఔనన్తయ్ దశ
ఆంధుర్ల చితర్కళకు పటిట్ందని భావించాలి. ఈ కాలం నాటి ఆంధర్ చితర్కళకు పర్ధానంగా లేపాకిష్ కేందర్ం. లేపాకిష్లో, హంపిలో, కొనిన్ గార్మ
దేవాలయాలలో కనిపించే ఆంధుర్ల చితర్కళ వైభోగం అంతా ఇంతా కాదు. అయితే లేపాకిష్ చితర్కళలో సీతనన్వాస గుహల, అజంతా గుహల
కళాదక్షత కనిపించదు. ఆంధర్తవ్ంలోని ఆ కొరతకు లేపాకిష్ది దేశీపదధ్తిలో సాగిన శైలి కావడం కారణం కావచుచ్ను. రూపపుషిట్,
భావలాలితయ్ం పరంగా ఉనన్త దశలో ఉండే జైన చితర్కళా శైలి లేపాకిష్ బొమమ్లలో ఎకుక్వగా కనిపిసుత్ంది. కాకపోతే ఆంధుర్ల చేత
ఆంధర్పార్ంతాలలో నిరిమ్తమై నేటికీ నిలిచివునన్ పర్ధాన పార్చీన ఆంధర్కళ ఒకక్ లేపాకిష్లోనే మనకిపుప్డు లభయ్మవుతునన్ది.
ఆంధుర్ల అజంతా పదవ గుహలో నిరిమ్ంచిన మూరుత్ల ఆకారం భౌతికమైనది. లేపాకిష్ చితార్లు దైవరూపాలు. కీర్సుత్కు
పూరవ్ం చలామణిలో ఉనన్ వాసత్వవాదం .. కీర్సుత్ శకం ఆరంభం అయిన 16 వ శతాబిద్ నాటికి కలప్నావాదం తీసుకునన్ది. ఆ రూప
పరిణామానికి లేపాకిష్ చితర్ నిరామ్ణం సాకిష్. కలప్నావాదానిన్ మెరుగైన వాదంగా భావిసుత్నన్ కారణంగానే నేటి చితర్కళకు పార్చీన వాసత్వవాది
చితర్కళకు బొతిత్గా సామయ్ం కనిపించదు.
విజయనగర రాజయ్ అసత్మయంతో పాటే ఆంధుర్ల చితర్కళకు గర్హణం పటిట్ంది. మళీల్ తెలల్వారి పాలన మధయ్కాలంలో గానీ
ఈ గర్హణం వీడింది కాదు. ఈ పరిసిథ్తి ఒకక్ ఆంధర్కళకే కాదు.. యావదేద్శ కళారంగానికి వరిత్సుత్ంది. మొగలాయీల చితర్కళ వికాస కర్మం
తతిమామ్ భారతీయ చితర్కళల వికాసానికి అవరోధంగా నిలచింది. చివరికి మొగలుల చితర్కళా కాంగార్ శైలి వరకు పరిణతి చెంది సత్భించిన
పరిసిథ్తులలో బిర్టిష పాలకుల రూపంలో దేశంలోకి పాశాచ్తయ్ చితర్కళ కొతత్గా పాదం మోపడం కళారంగాలకు కొంత మేలే చేసింది. ఆధునిక
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భారతీయ చితర్కళ విషయంలోలా కాకుండా అపప్టి పాశాచ్తయ్ చితర్కళకు అపప్టి భారతీయ చితర్కళకు అటు వసుత్వులో కాని, ఇటు శిలప్ంలో
గాని బొతిత్గా పోలికే లేదు. ఈనాడు వాయ్పిత్లో ఉనన్ చితర్కళకు దేశీయం, విదేశీయం అనన్ తేడానే లేదు. అది పరిణతి అనుకుంటే పరిణతి.
సంకుచితమనుకుంటే సంకుచితం.
భారతీయ చితార్నికి గీత పర్ధానమైన అంశం. వరణ్ లేపనాలు ( రంగులు అదద్డం ) సమతలంగా ఉనన్ కారణంగా ఎతుత్
పలాల్లు దోయ్తకం కాకుండా 3 -డైమనష్న పదధ్తికి దూరంగా ఉంటుంది. ఇది వాసత్వవాదానికి దూరమైన శైలి. మరో రకంగా చెపాప్లంటే
భారతీయ చితర్కళకు వాసత్వానుభూతి కనన్ వయ్ంజన పర్ధానమైన అంశం.
పాశాచ్తయ్ చితర్కళకు రేఖ పర్ధానం కాదు. అది వరణ్మయంగా ఉంటుంది. ఒకే సమతలమైనపప్టికీ వెలుగు నీడలకు ఎకుక్వ
పార్ధానయ్త ఇవవ్డం మూలాన చితర్ంలో ఎతుత్ పలాల్లు సప్షట్ంగా కనిపిసూత్ వాసత్వ దృశయ్ం చూసుత్నన్టేల్ ఉంటుంది. పాశాచ్తయ్ కళాకారులు
చితార్లకు తైలవరాణ్లు ఎకుక్వ వాడే అలవాటు.
చితర్కళారంగంలో ఇలాంటి సంధి దశలో కేరళ నుంచి రవివరమ్ అనే చితర్కారుడు పాశాచ్తుయ్ల చితర్కళ అభయ్సించిం
అచిరకాలంలోనే పర్సిదధ్ చితర్కారుడై టెర్ండ-సెటట్ర అనిపించుకునాన్డు. భారతీయ వసుత్వును పాశాచ్తయ్ వరణ్శైలిలో చితిర్సూత్ రవివరమ్ గీసే
దేవతామూరుత్లు సహజంగానే భారతీయులను అమితంగా ఆకరిష్ంచాయి. దేవతామూరుత్లను మామూలు మనుషుల రూపాలలో చితిర్ంచడం
ఉతత్మాభిరుచి కాదని విమరశ్లు వెలువడాడ్ రవివరమ్ కీరిత్ కాంతులను అవి మసకబారచ్లేకపోయాయి.
రవివరమ్ శిషుయ్లలో ఆంధుర్ర్లైన ఆతూమ్రి రామోమ్హన రాయలు పర్సిదుధ్లు. పాశాచ్తయ్ పదధ్తులోల్ మనుషుల రూపపటాలను
రాయడంలోను, పౌరాణిక గాథలను చితిర్ంచే సందరభ్ంలో తైలవరాణ్లు వాడడంలోను దక్షత పర్దరిశ్ంచారు. ఆంధర్ వాసత్వ చితర్కారులలో
అపప్టోల్ ఆతూమ్రివారే అగర్గణుయ్లుగా పర్సిదుధ్లయారు.
పంథొమిమ్దో శతాబిద్ నాలుగో భాగంలో పాశాచ్తయ్ సంసక్ృతి పటల్ అంతటా విరోధ భావం పెలుల్బుకే వేళ సహజంగానే
దేశీయవాదుల అభిరుచి ఈ తరహా కళలకు పెడగా మళిల్ంది. ముఖయ్ంగా వంగ దేశంలో. సాహితయ్రంగంలో రవీందుర్డి తరహాలో,
చితర్కళారంగంలో అవనేందుర్డూ, గగనేందుర్డూ, హావెల మహాశయుడూ ఈ నవజాగృతికి ఆయుధానికి ములుకులు. చితర్కళలో ఈ
చైతనయ్ం ముందు వెలిల్వెరిసింది, పాశాచ్తయ్ శైలులకు పర్తాయ్మాన్యంగా అజంతా, మొగలాయీ, రాజసాథ్నీ చితర్కళ శైలులను సీవ్కరిసూత్
భారతీయ చితర్కళలో ఒక గుణాతమ్కమైన మారుప్ సాధించే ఉదయ్మంలో అవనీందర్నాధ ఠాగూర ది అగర్సాథ్నం. ఈ నవయ్భారత చితర్కళకు
భారతదేశమంతటా ఠాగూరుకు శిషయ్బృందాలు పెరగి ఇది ఒక నూయ్ బెంగాల సూక్ల కింద పర్సిదిధ్చెందింది. అవనీందుర్ని మొదటి తరం
శిషుయ్లలో తెలుగువారు ఎవరూ లేనపప్టికీ తరువాత సవ్రీగ్య అనిసెటిట్ వెంకట సుబాబ్రావుగారు వారి వదద్కు వెళిల్ ఈ చితర్కళ మెళుకువలు
వంటబటిట్ంచుకునన్టుల్ చరితర్లో నమోదు అయివుంది.
ఆధునిక ఆంధర్ చితర్కళను పర్ధానంగా మూడు పాయలుగా విభజన చేయవచుచ్. నవ వంగ చితర్ విధానం, బొంబాయి
చితర్కళ విధానం చివరిది రాయచౌదరి సంపర్దాయం.
పర్మోద కుమార చటోట్పాధాయ్య, రమేందర్నాధ చకర్వరిత్ బందరు జాతీయ కళాశాలలో ఉనన్ రోజులలో కొంత మందిని నవ
వంగ సంపర్దాయ చితర్కారులగా తీరిచ్దిదాద్రు. మనకు ఇపుప్డు సుపరిచితమైన అడవి బాపిరాజు, గురర్ర్ం మలల్యయ్, కౌతా రామోమ్హన శాసిత్,
ఆనంద మోహన శాసిత్, కేశవరావు ఈ ఉదయ్మం నుంచి కాకలు తీరి వచిచ్న పర్ముఖులే!
నీటి రంగులతో శిలప్ శాసత్ర సంపర్దాయాలను అనుసరించి పౌరాణిక సనిన్వేశాలను చితీర్కరించడంలో వీరు దిటట్లు.
రూపపుషిట్ కనాన్ భావదృషిట్ జాసిత్. కండపుషిట్ లేని శరీరాలు, దీరఘ్ నిమీలిత నేతార్లు, లతాసుకుమారతతో పోటీకి దిగే చేతివేళుల్.. మరత్య్
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లోకవాసులో, ఏ జాఞ్నలోక నివాసులో అనిపించేలా మూరుత్లను చితిర్ంచడంలో వీరు పర్సిదుధ్లు. ధాయ్నమయ, జాఞ్నమయ మూరిత్మతవ్
చితీర్కరణ దక్షత వీరి విశిషట్త. యశోధరుడి షడంగాలు వీరికి పర్మాణాలు. 'రూపభేదాః, పర్మాణావి భావలావణయ్ యోజనం, సాదృశయ్ం
వరిణ్కాంగమితి చితర్ షడంగకం' - అంటే రూపానికి రూపానికీ మధయ్ ఉండే భేదం, రూపంలో ఇమిడి ఉండే భావపర్కటన, ఆకారంలోని
కొలతలు, దూరాలూ దగగ్రలూ, సౌందరయ్ సృషిట్, పోలికలు, రంగులపూతా- ఇవి ఉతత్మ సృషిట్కి పర్ధానాంగాలు.. అని అరథ్ం.
దామెరల్ రామారావు, వరదా వెంకటరతన్ం, చామకూర భాషయ్కారుల్, చామకూర సతయ్నారాయణ, దామెరల్ సతయ్వాణి, బుచిచ్
కృషణ్మమ్ లాంటి వాళల్ంతా బొంబాయి సంపర్దాయానికి చెందిన పర్సిదధ్ చితర్కారులు. బొంబాయి సంపర్దాయంలో పాశాచ్తయ్ సంపర్దాయం,
భారతీయ సంపర్దాయం సమిమ్ళితంగా ఉంటాయి. వాసత్వవాదానికి సమీపంగా చితీర్కరణ సాగుతుంది. నవవంగ చితర్కారుల చితార్లు
పరిణామ పరంగా పెదద్విగా ఉంటాయి. ఈ విభాగంలో ఎకుక్వ పేరు తెచుచ్కునన్ చితర్కారుడు దామెరల్ రామారావు. అలాప్యుషుష్ కారణంగా
తొందరగా కనుమరుగవడం తెలుగు చితర్కళ దురదృషట్ం. వరదా వెంకట రతన్ం, రాజాజీల ఆధవ్రయ్ంలో దామెరల్ రామారావు పేరు మీద
రాజమండిర్లో చితర్శాల, చతర్ర్విదాయ్లయం కూడా నడవడం విశేషం.
ఆంధర్ చితర్కళకు సంపూరణ్మైన కళ తెచిచ్పెటిట్ంది మూడో సంపర్దాయంగా చెపుప్కునే రాయచౌదరి సంపర్దాయమే!
మదార్సులో దేవీ పర్సాద రాయచౌదరి గురుతవ్ం కింద తయారైన అసంఖాయ్కమైన చితర్కారులంతా ఈ రాయచౌదరి సంపర్దాయానికి చెందిన
పర్తిభావంతులే. నవవంగ సంపర్దాయానికి, పాశాచ్తయ్ సంపర్దాయానికి కలయిక వంటిది ఈ రాయచౌదరి సంపర్దాయం. ఈ
సంపర్దాయంలో రంగులకు పార్ధానయ్త జాసిత్. నవవంగ సంపర్దాయంలోని దురబ్లతావ్నిన్ ఈ రాయచౌదరి సంపర్దాయం పూరించిందని
ఒపుప్కోవాలి. మొకక్పాటి కృషణ్మూరిత్, పైడిరాజు. రాంగోపాల, మాధవపెదిద్ గోఖలే, పిలకా నరసింహమూరిత్, కె.శీర్నివాసులు, పైడిరాజులు ఇదే
సంపర్దాయంలో 'దేశీ (Folk) వరవడిని కూడా పర్వేశపెటిట్న వారు. ఈ దేశీ పదధ్తిలో చితీర్కరణ సాగించే సిదిధ్పేట రాజయయ్గారిని గురించి
ఇపుప్డు బాగా వినిపిసుత్నన్ది కదా!
ఇక హైదరాబాద ఆంధర్చితర్కారులలో కొండపలిల్ శేషగిరిరావు, వి.మధుసూదనరావు, పి.టి. రెడిడ్ పర్ధానులు. ముగుగ్రిదీ
మూడు రకాల శైలులు. సుపర్సిదధ్ రచయిత ఆచంట జానకిరాం ఎకక్డా శిషయ్రికం చెయయ్కుండానే తన సవ్ంత పంథాలో సాగి కొతత్ రకమైన
చితర్కళను సృషిట్ంచారు. ఎపుప్డూ ఎవరి దగగ్రా ఏ మెళుకువలూ నేరుచ్కునే పర్యతన్ం చేయకపోయిన తెలుగు తాతివ్కులు శీర్ సంజీవ దేవ నీటి
రంగులతో సృషిట్ంచే పర్కృతి చితార్లు ఎంతో పర్తేయ్కంగా ఉంటాయి. దిలీల్ ఆంధుర్డు కుమారిల సావ్మిదీ ఒక పర్తేయ్కమైన శైలే!
ఇవాళ పర్పంచమంతటా ఆధునిక చితర్కళ పేరుతో అరథ్ సప్షట్తకు కిల్షట్ంగా ఉంటునన్ నైరూపయ్ చితర్కళ (Abstract Art)
ఒకటి మంచి ఊపు చూపిసోత్ంది. ఆ రంగంలోనూ ఆంధుర్డేమీ వెనకబడిలేడు. బి.వి. నరసింహారావు, కరుణారావు ఈ రంగంలో ఎంతో కృషి
చేసిన రుషితులుయ్లు. దేశ విదేశాలలో ఎస.వి. రామారావు అనే చితర్కారుడు అంతులేని ఖాయ్తి గడించారు.
దేవీ పర్సాదరాయ చౌదరి శిషుయ్లలోని లక్షమ్యయ్ చితార్లు కవితామయంగా ఉండి హృదయాలను కదిలింసుత్ంటాయి.
కాలం గడుసుత్నన్ కొదీద్ అంతరాజ్తీయంగా అంతరాజ్ల పర్భావంతో అనిన్ కళలోల్ మాదిరిగానే చితర్కళలోనూ రోజుకో కొతత్
మారుప్ సంభవించడం సహజపరిణామం. సంపర్దాయాలు, వయ్కుత్ల పరంగా ఈనాడు కొనసాగే ఏ కళనైనా నిరిద్షట్ంగా నిరవ్చించి, చటర్ంలో
బిగించినటుల్ పర్దరిశ్ంచడం అసాధయ్ం. ఈ పరిమితులనీన్ఈ వాయ్స రచయితకు తెలిసీ ఈ పర్యాసకు పూనుకోవడానికి కారణం గతించిపోయిన
చితర్కళనంతా ఒక సారి కొతత్ జిజాఞ్సుల దృషిట్ ముందు సాథ్లీపులాకనాయ్యంగా పరచాలనే. అందరు కళాకారుల పేరుల్, అనిన్ చితర్కళల
శైలులు ఏకరువు పెటట్డం విజాఞ్నసరవ్సావ్లకే వలల్ కాని కారయ్ం. కనుక ఇందులో కనిపించని పర్ముఖ వయ్కుత్లందరికి ఒక వందనం చెపుతూ
వాయ్సం ముగిసుత్నాన్ను.
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పర్ముఖ తాతివ్క వేతత్ సంజీవ దేవ ఓ సందరభ్ంలో అనన్టుగా ఒకక్ రాజకీయనాయకులను, చలనచితర్ నటీనటులను, సంఘ
సేవకుల వంటి పర్ముఖలనే కాకుండా వారితో సమాన ఫాయిదాలో ఉండి నిరంతరం సమాజం పోకడలకు రంగు కుంచెలు, కేనావ్సుల వంటి
పరికరాలతో రూప భావల కోణంలో శాశవ్తతవ్ం సమకూరేచ్ చితర్కళాకారులను గౌరవించవలసిన అవసరం ఖచిచ్తంగా ఉంది. అదృషట్ం
కొదిద్ ఆ విషయంలో రెండు తెలుగుల సప్ందనా నిందుగా ఉంది. ఇదే వరవడి ఇంతకు మించిన వురవడిగా భవిషయ్తుత్లో సైతం
సాగుతుండాలని ఆశిసూత్
సవ్సిత్ !

****

øöeTT~

www.koumudi.net

Ä>∑dtº

2020

