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పాట కచేరి 

మౌనమే నీ భాష ఓ మూగమనసా ! 

''మీరు ఏమనుకుంటున్నారో, అదే జరగుతుంది, అుందుక మన మనసే 

సాక్ష్యుం-'' 

 

మనిషితో పాటే మనసు, మనసుతో పాటే మనిషి. ఈ రుంటినీ విడదీసి 

చూడటుం సాధ్యుం కాదు. 'ఫేస్ ఈజ్ ది ఇుండేక్స్ ఆఫ్ మ ుండ్' అన్నాడు ఓ 

పెద్ద  మనిషి. ఈ మనసు గురుంచి బాల్యుంలో మనక 

అుంతపటట కపోయిన్న, దాని గురుంచి తెలియకపోయిన్న. అది మన 

వయసుతో పాటు మన ఆలోచనల్క రూపుం తరుం మన మనసు. 

 

ఎద్నా చినా తప్పు జరగిన్న, ఎవరు తకువ చేసి మాట్లా డిన్న ..... వీళ్లా  

మనసులేని మనుషుల్ుండి అనడుం సహజుం.  

 

అయితే మనసు ఎప్పుడు మౌనుంగానే ఉుంటుుంది. ఆ మౌనుంలో అనేక 

అరా్ధ లు అుంతర్ధరా లు ఉుంట్లయి. అుంతదూరుం ఎుందుకూ - ఎవర న 

మాట్లా డుతనాప్పుడు మధ్యలో మన తల్ దూరచకుండ మౌనుంగా వినడమే 

సుంసాురుం.  

 

అయితే- 
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మన-సుకవి మనసు గురుంచి చెప్పిన సిదాా ుంతాలు అనిా ఇనిా కావు.... 

మనసుక పాటతో పటట ుం కటిట .  మనసు అుంతరుంగానిా తెలుగువాడి 

పెద్వుల్పె  పాటగా ఆవిష్ురుంచాడు. 

 

ఒకు మాటలో చెపిలుంటే మనసు ఊసరవెలిా లుంటిది. అది మనిషిని 

కవిిసుత ుంది,నవిిసుత ుంది, ఏడిప్పసుత ుంది. 

 

ఆతేే య మనసుగారడి గురుంచి ఈ విధ్ుంగా అుంట్లరు 'గుపెిడు మనసు' 

చితే ుంలో... 

 

''మౌనమే నీ భాష్ ఓ మూగ మనసా.......కల్ా లు కాగానే కనీారౌతావు' 

అుంట్లరు పల్ా విలో.... 

 

  ఈ పాటలో ఆతేే య పల్ా వి ఎతత గడ మనసు ల్క్ష్ణానిా తెలియజేసుత ుంది. 

చరణాలోా  మనసును అనేక కోణాలోా  ఎత్తత  చూపుతారు. ఈ చరణాలు 

కాసత ుంత పెడసరుం అనిప్పుంచిన్న.....మనసు వల్ా  ఎదురయ్యయ చికు 

లెకుల్ను హెచచరకగా తెలియజేసాత రు. అదే మనసుతో ఎల 

ఎదురోువాలో వివరసాత రు. 
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సాధ్రణుంగా మనసు పే ధాన ల్క్ష్ణుం విషాధ్ుం కలిగిుంచడమే అనా 

విష్యుం పే సుిటుం చేసుత ుంది. 

 

ఆతేే య మనసును నిుందిుంచేటప్పుడు కూడా పదాల్లో గాఢత, నిుంద్ సుత త్త 

కూడా చమకులు కనిప్పసాత యి. భాష్లో సరళత మనక కనిప్పసుత ుంది.  

 

ఒకమాటలో చెపాిల్ుంటే - ర్ధమదాసు ర్ధమభకత డు అని మనుంద్రకి 

తెలుసు. భకిత  భావుంతో తాను చేసిన పని శిక్ష్గా మారేటపిటికి.... 

భగవుంతడిా నిుందిసాత డు'' ఎవడబ్బ సొమమని కలుకత త్తరగేవు 

ర్ధమచుందే్'' అని. ఇకుడ మనసు మాయ వల్ా  ఏరిడిన భకత ని దుసిి త్తకి 

భగవుంతడు మనసు కూడా కాసత ుంత మతత బ్డుతుంది. తర్ధిత కథ 

మనక తెలిసినదే.... అల అని భకిత భావుం తగగ లేదు. 

 

ఈ పాట పల్ా వి కూడా ఒక కీరత నలగానే మనక వినిప్పసుత ుంది. మనసును 

కూడా సునిాతుంగా ముంద్లిస్తత నే చరణాలోా  ఈ విధ్ుంగా పే శిాసాత డు? 

 

''చీకటి గుహ నీవు 

చిుంతల్ చెలి నీవు 

న్నటకరుంగానివే - మనసా'' 
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ఈ చరణుంలో మనక పే ధానుంగా కనిప్పుంచేది 'జీవికను భౌత్తక 

వసుత వల్తో సరపోలిచ చెపిడుం' ఒక కొతత  పే యోగుంగా భావిుంచవచ్చచ. 

 

జీవితుం తెర మీద్ జరగే న్నటకానికి నీవే స్తతే ధారవి, పాతే ధారవి 

అుంటూనే 'తెగిన పతుంగానివి' నీక ఒక దారతెనుాలేని దార నీది. నీ 

మానసిక సిి త్త ఏమిటని పే శిాసాత డు. 

 

అయితే ఇకుడ మనక కనిప్పుంచే అత్తశయోకిత  పద్ పే యోగాలు ' చీకటి 

గుహ, చిుంతల్చెలి, న్నటకరుంగుం' అనే పదాలు నిజ జీవితానికి 

ద్గగ రగానూ అనియిుంచబ్డతాయి.  

 

''కోరుల్ సెల్నీవు 

కూరమి వల్ నీవు 

ఊహల్ ఊయ్యయల్వే'' 

 

సెల్లో నీరు ఊరనటుా గానే, సాలెగూడులుంటి వల్, ఊహలోా  

ఊరగిుంచడుం నేల్ మీద్క పడదోయడుం అనేవి మనసు అనిశిచత సిి త్తని, 

బ్ల్హీనతను వయకిత కరసాత యి. 
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దుుఃఖుం తీవే త అధికమ నప్పుడు నువుి ఒక 'మాయల్ దెయ్యయనివి' అని 

నిుందిుంచడుం ఎుంతో ఔచితయుంగా మనక కనపడుతుంది.  

 

చివర వాకాయలోా  - 

 

లేనిదాని గురుంచి తాపతే యుం. ఉనాదాని గురుంచి శే దా్  కనపరచము. 

ఇలుంటి అనిశిచత్త కారణుంగా మనసుక నిబ్దా్ త లేదు అనే విష్య్యనిా 

వాయజ నిుంద్గా అవగతమూతుంది. 

 

చినాపొరపాటు జీవితముంతా వెుంట్లడుతుంద్ని 

గురుత చేస్తత 'ఒకపొరబాటుక యుగములు పొగిలేవు''. 

 

ఇది మన అుంద్రకి అనుభవమే తప్పు జరగిన తర్ధిత 

నిుందిుంచ్చకుంట్లము. బాధ్పడతాము అల చేసిఉుండకూడద్ని. అల 

జరగి ఉుండకూడద్ని అనుకుంటూనే తప్పు మీద్ తప్పు జరుగుతుంది. ఈ 

పాటలోని చరణకిుంకిణిలు గలుా గలుా మని మో్ర గవుకానీ, పే శిాసాత యి, 

ఆలోచిుంపజేసాత యి, అనుభూతలిా మిగులిసాత యి.... ఈ అనుభవ 

సారుంశుం ఆతేే య మనసును మధిుంచిన పాటలోనే కనిప్పసుత ుంది. 

వినిప్పసుత ుంది.  ఇది జగమేరగిన సతయుం. 
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 ఈ మనసు మాయలో పే త్త మనిషి తల్వుంచ్చ తపిదు. బాల్మురళి తన 

గుంధ్రిగానుంతో గాయపడడ  'గుపెిడుమనసు' ను లలీస్తత  ఉుంట్లడు. 

 

మనుం ఇుంత విష్యుం మాట్లా డుకొనా - ' ఎుందుక రగిలేవో - ఏమ  

మిగిలేవో' అని మనసును పే శిాసాత డు. 

 

మనసు మాతే ుం మౌనుంగానే ఉుంటుుంది. కల్ల్తో కనీాళ్లా  తెప్పిసుత ుంది. 

దాని భాష్ ఏ శాసాా నికి అుంద్ని దేా క్ష్పుండువుంటిది. 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

డా|| నృసిుంహ                                    బొలిా ముుంత వెుంకటరమణార్ధవు 
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