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పాట కచేరి 
జీవిత ప్రయాణం అనేక దూరాలు కొలమానాల మధ్య సాగుత ంట ంది. ఈ 

ప్రయాణంలో కొన్ని తీపి చేదు జ్ఞా ప్కాలు నీలినీడలుగా వ ంటాడుత ంటాయి. ఈ 
దూరాలు బహు భారమయినా ప్రతి అడుగులోనూ, ప్రతి నడకలోనూ ఏదో  
కొతతదనం ఎదురవుత ంట ంది. కొన్ని కలవన్న దూరాలు రసరమయ గీతాలుగానూ, 
సమాధానం అందన్న పొ డుప్ు కథలుగా మనం చూసుత ంటాము.  
 

అసలు దూరం అనేది మన్నషి మధ్య ఒక భేదంలాంటిది. కొన్ని దూరాలు 
అవసరాలకోసం ఏరపడే సంక్షభాలు. ఈ దూరాలకు సూతరధారి, పాతరధారి మన్నషి, 
సృషిికరత మూల బందువులు. 

న్ననిటి జ్ఞా ప్కాలలో పెరిగిన దూరం మన మనోఫలకం మీద అందమ ైన 
ముఖచితరంగా వుంట ంది. అంది గుండెగుడిలో పెంచుకొని మమతలకోవ ల 
అనుకుందాము. అనుక్షణం మనకు ఇషి్మ ైనవారి గురించి తలంచుకొనిప్ుపడు 
వారిప్టల  కలిగే ఆకరషణ అనురాగం కావచుు. నీరిక్షణలో కలిగే తీపి బాధ్ విరహం 
కావచుు. అది ఎలా ఉంట ంది అంటే అనుభవిస్తతనే తెలుసుత ంది తప్ప. అది 
మాటలకు అందన్న రసాయన్నక చరయగా చెప్ుపకోవాలిి ఉంట ంది. 

ఆ చరయ మాతరం ఆతేరయ పాటలో 'కలువను, చందరడిి.... కమలాన్ని, 
సూరయయడిి అడిగిచూడమంటాడు.... చిలల రదేవుళ్లల  చితరం దాారా....' 
 
ఈ కృతిరమ ఆకరషణలకని న్నజ్మ ైన ఆకరిషక భావన అనేది 'అనురాగంలోనూ, 
విరహంలోనూ' ఉనిది ఒక మన్నషి జీవిత చితరం అంటాడు. 
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ఈ పతరమ వికరషణకు సూతరం విరహం ఎలాగో .... ఆ ర ండిటి మధ్య వారధిగా న్నలిచేది 
నవుా. 
 
నవుాను పాజీటీవ్, న గిటీవ్ దృకపధ్ంతోనూ చూడవచుు.  
 
'నవిాపో దురయగాక నాకేటి స్ిగగన్న.... ఒకరంటే'. 'నవుాత  బరతకాలిరా తముుడు... 
నవుాతూ చావాలిరా తముుడు...' నలుగురిలో నవుాలపాలు కాకుండా. ముఖం 
మీద నవుా వ న ిలసో నలా విప్పరాలి.మన్నషి జీవితంలో కనీిళ్లు, నవుా 
వయతిరేక ప్దాలు కావచుు. తూరయప ప్డమర దృకుులు కావచుు. 
 

'నవ్వు నవ్వుకు తేడా వ్వుంట ుంది 
నవ్వు అదృష్టుం ఎుందరికుుంట ుంది' 

 
మన్నషి నవుాలో ఉండే తిరకాసు గురించి మాటాల డుతూనే. కొందరి 

మోహలూ అమావాసయ చందుర లుగానే ఉంటాయి. అందుకే జ్ంధాయల అంటాడు. 
'నవ్ుడుం ఒక యోగుం 
నవ్ుుంచడుం ఒక భోగుం 

         నవ్ుకపో వ్డుం ఒక రోగుం' అన్న. 
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కొందరి నవుా పిలల తెమురలా ఉంటే. మరికొందరి నవుా 'నవిానా ఏడిునా 
కనీిళ్లల ' వసాత యి అంటాడు ఆతేరయ. 
 
నవుా ఆనందాన్నకి టేరడ మారయు అయితే విషాధాన్నకి టేరడ మారయు కనీిళ్లల .  
 

' ఏ కన్నీర ైనా వ్ెచచగ ఉుంట ుంది 
అది కలిమి లేములిీ మురిపిస్త ుంది' అంటాడు. 

 
కనీిరయ అనేది బాధ్ నుండి ఉతపనిమయి ఎగస్ిప్డిన అల. ఆ అల కనులను 
తడిపి హృదయవేదనను దూరం చేసుత ంది. కానీ నేటి కలియుగ కనీిళ్లలో 
ఎదుటివాడిన్న చూస్ి ఏడేువారయ కళ్లు తడవవుకానీ, ఎదుటివారి కనీిరయ 
పెట ి కొంటే ఆనందించేవారయ ఉనాిరయ. ఈ ఆనందంవారి అజీరిత రోగాన్నకి 
ఉప్శమనం కలగిసుత ందన్న వారి నముకం. 
 
 ఈ నవుా నుండి ఊహాల ఉయాయల ఎకిు అలా ఆకాశం అంచులు తాకి వదాా మన్న 
అనుకునాిరయ. ఇంతలో మీ కలలో ఒక అందమ ైన రాకుమారి కన్నపిసుత ంది ఆమ  
మీద కలిగిన పతరమ తలంప్ు ఎలా ఉంట ంది. 

'వ్లపవ కనాీ తలపే తియ్యన 
కలయిక కనాీ కలలే తీయ్న' 
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అనే భావన వయసును శృతి చేస్త అందమ ైన భావన. మనసును 
రంజంప్జ్ేయడమే కాదు. వయసును మొతేత కిుసుత ంది.హుషారయతో హంగామా 
చేసుత ంది. 
 
ఇంత ఆనందంలోనూ భవిష్యత త  మీద ఆశలు, ఎదురయచూప్ులు కలల 
ఇందరచాప్ం విసురయ ప్ునిమి వ న ిలలా ఉంట ంది. 
 
ఆతేరయ మాతరం న్నరీక్షణలో ఉని ఆనందం వ త కోుమంటాడు- 
 

'చూపవలకనాీ యిెద్రు చూపవలే తీయ్నా 
నవటి కనాీ రేపే తీయ్నా' అంటాడు. 

 
ఈ రేప్టి ఆలోచనే మన్నషి శ్ాాస, ధాయస. నేడు న్నజ్ం కాకపో యినా, రేప్ు తప్పక 
కలల ప్ంట ప్ండుత ందనే ఆశ మన్నషి అంతరంగాన్ని చిరంజీవన్న చేసుత ంది. దీన్నకి 
ఎలాంటి ఫలాలు, ప్రతిఫలాలు అకురలేదు. మన్నషి నముకం, అతన్న ప్రయతిం 
సరికొతత  దారయలకు బాటలు వేసుత ంది. 
 
ఈ విభిని పారశవాల జీవితంలో మన్నషి నడిపత సూతరం మనసు. మన్నషికి 
చుటిరికాలు, బంధ్ుతాాలు దూరం కావచుు కానీ మన్నషి చివరి అధాయయం వరకు 
తోడుగా ఉంట ంది మనసు. 
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'మనస్ మనిషిని మనిషిగ చేస్త ుంది 
వ్లపా మనస్కు అుందానిస్త ుంది' 

 
మనసు - మన్నషికి అదాంలాంటిది. అది పతరమపాఠాలు, గుణపాఠాలు 

నేరయపత ంది. ఒకవేళ్ ఆ మనసు అనేది లేకపో తే మన్నషి. నవరసాలు ఆసాాధ్న 
తెలియదు. మరబొ ముగా మిగిలిపో తాడు.  
 

ఒకవేళ్ మనసు అనేది దేవుడికి లేకపో యినా, మనసు మారుటమయినా,  
మన్నషి అవతల తీరం చేరేవరకు మనసు అనేది తోడు కావాలి.అది నీడ కావాలి.  

 
' ఈ ర ుండూ లేక జీవ్తమేముుంది 

ఆ దేవ్వడికే మనిషికీ తేడా ఏముుంది' అనే.... 
 

జీవన సతాయన్ని మన్నషి జ్ననం నుండి మరణం అంచుకు చేరేవరకు ఈ 
మజలీ అంటూ తన పాట దాారా ఉదోోధిసాత డు ఆతేరయ.  
 

ఈ పాట అలతి ప్దాలతో అనంత జీవన సతాయలను విశ్లలషించారయ.  
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