https://www.youtube.com/watch?v=J0Zhq4edYJU&list=PLLUuFQWQ2yLKUSRh4SvQjojslBMeJCbRV&ind
ex=2

https://www.youtube.com/watch?v=KDRGAxHAP1E&list=PLLUuFQWQ2yLKUSRh4SvQjojslBMeJCbRV&in
dex=3

వెండితెర వలుగు జిలుగుల వనుక కళాకారుల కష్ట
ా ల కారు చీకట్లపై శ్రర భాసకరభట్ల గారు "కృష్ట
ా నగరే
మామా" అనే పాట్ ఎెంత చకకగా వ్ర
ఱ శారో ఈవ్రరెం పాట్"శాల" కారయకరమెం లో చూడెండి.

https://www.youtube.com/watch?v=RIMg5OLgDIM&list=PLLUuFQWQ2yLKUSRh4SvQjojslBMeJCbRV&in
dex=1

దహారేళ్ళ డుచుపా
ఱ యెం లో ఉన్నననెంటూ
ఉరుకులెత్తెంచే ఉడుకు రకతెం న్నదేనెంటూ..
రా రమమని పిలిచే అమామయి పిలుపు...
భాసకరభట్ల గారి కలెం నుెండి జాలువ్రరిన
"ఇటికెంకా న్న వయసూ నిెండా దహారే..."
పాట్ వనక కథ....

https://www.youtube.com/watch?v=eM1uhLqGPiE&list=PLLUuFQWQ2yLKUSRh4SvQjojslBMeJCbRV&in
dex=1

కలన్న అని పిలుసూ
త నే....
కలన్న అని అడుగుతూనే.....
అెందమైన దాలను అలవోకగా కలిపి
కుబేరులు చితలెం కోసెం అలిలన "కలన్న" పాట్
ఒకోక లలవీ ఎలా ఏరిి కూరాిరో,
ఎెంతో ఆసకతగా వివరిెంచిన భాసకరభట్ల గారి ఈవ్రరెం "పాట్" శాల
మీకోసెం.....

https://www.youtube.com/watch?v=CqI9pggjKE&list=PLLUuFQWQ2yLKUSRh4SvQjojslBMeJCbRV&index=1

దరవకులిచేి సీన్ కీ, సెంగీత దరవకులిచేి టూయన్ కీ, సరిపోయే పాట్లు రాసే సరికొతత ట్లెండ్ ని
సమరధెంగా ఎదుర్కెంటునన భాసకరభట్ల గారు
గుండె జారి గల్లుంతయ్యుందే పాట్ ఎలాెంటి అనుభూత్తో రాసారో
ఆసకతకరెంగా వివరిస్త
త నన ఈవ్రరెం పాట్శాల మీకోసెం...
https://www.youtube.com/watch?v=AbBEnGQPpDI&list=PLLUuFQWQ2yLKUSRh4SvQjojslBMeJCbRV&in
dex=1

ఏరైట్ర్ కైన్న ఎపుడో గానీ రాని ఇలాెంటి 'బుంపర్ ఆఫర్' సాెంగ్
ఎలాెంటి ఫీలిెంగ్ తో రాశారో చెపు
త న్ననరు శ్రర భాసకరభట్ల గారు
అలాగే, ఈ పాట్క బాణీలు కూరిిన కుెంచె రఘు గారు
పాట్శాల లో పాల్గ
ొ ని మరినిన ఆసకతకర విషయాలు మనతో ెంచుకోవడెం..
ఈవ్రరెం మరో ఱత్యయకెం...

https://www.youtube.com/watch?v=EhTX09O_qhQ&list=PLLUuFQWQ2yLKUSRh4SvQjojslBMeJCbRV&in
dex=1

ప్రఱమ పాట్లెన్ైనన్న మనెం వినుెండొచుి...
భాసకరభట్ల గారు అనేకెం రాస్తెండొచుి..
అయిన్న, హీరోయిన్ పాయిెంట్ ఆఫ్ వ్యయ నుెంచి రాసిన పాట్,
వినగానే, "అవున్న" అనిపిెంచి, చితలమైన అనుభూత్ కలిగెంచే పాట్ మాతలెం ఇదే.
కవిగారిక హాయట్సషఫ్ చెపాలిషెందే.
దేవుడు చేసిన మను
శ లు సినిమలోని నువ్వఴలే అనే పాట్ ఈవ్రరెం ' పాట్ ' శాల లో మీకోసెం...
https://www.youtube.com/watch?v=g2bKZejqwYA&list=PLLUuFQWQ2yLKUS
Rh4SvQjojslBMeJCbRV&index=1

ప్రఱమికులెైత్య ఱకృత్ని చూసి రవశిసాతరు, ప్రఱమలో మునిగ డ్యయయెట్లలో తడుసాతరు. అలాెంటి పాట్లు
అనిన సినిమాలో
ల నూ మనెం చూసేవ్వ, వినేవ్వ.
కానీ, ఇదదరి బాధల నేథయెం ఒకటే అయిన హీరో, హీరోయిను
ల తమ దురదృష్ట
ా నిక దేవుణ్ణా నిెందిసూ
త
స్టాపులేసే ఈ పాట్ ఓ కొతత ఱయోగెం. మరి ఇలాెంటి ఆసకతకరమైన పాట్ రాయడానిక, సెంపైన
సెంగీతానిన అెందిెంచడానికీ వనక ఎలాెంటి అనుభూత్ దాగుెందో ఈ వ్రరెం పాట్ శాల లో మీకోసెం...

https://www.youtube.com/watch?v=LhIDM886Ug&list=PLLUuFQWQ2yLKUSRh4SvQjojslBMeJCbRV&index=1

కావ్రలని కలిపిన్న, కాకతాళీయెంగా కలిసిన్న, హీరో పాతల నేథయెం, అతని తాతగారి గొదనెం ఈ
పాట్లో అదుుతెంగా అలు
ల కుపోయాయి. " ఓ మగువ్ర " అనే ఒకక దానిన సూచిెంచిన దరవకుడిక ది
కాలాల పాటు గురు
త ెండే హిటు
ా పాట్ రాసిచిిన శ్రర భాసకరభట్ల గారు అభినెందనీయులు. ఆ పాట్ నేథయెం
ఈ వ్రరెం " పాట్ " శాల లో మీకోసెం...
https://www.youtube.com/watch?v=Z5SJT3kgoyg&list=PLLUuFQWQ2yLKUSRh4SvQjojslBMeJCbRV&ind
ex=1

ఱవ్రహమై సాగే జలపాతెం లాెంటి తన పాట్లు ఎకకడ, ఎలా మొదలయేయదీ మొహమాట్ెం లేకుెండా
వివరిెంచడెం శ్రర భాసకరభట్ల గారి ఱత్యయకత. నువుఴెంటే చాలు అనే ఈ పాట్ తన చేత్కొచిిన
అవకాశమా, తానే సృష్ాెంచుకుననదా అని ఎెంతో ఆసకతగా వివరిస్త
త నన 'పాట్' శాల మీకోసెం...
https://www.youtube.com/watch?v=c0gBO0sG2K8&list=PLLUuFQWQ2yLKU
SRh4SvQjojslBMeJCbRV&index=1

డిపోవడెం ఎవరికైన్న, ఎపుడైన్న, ఎకకడైన్న తదు. ఎపుడు, ఎకకడ ఎవరితో డిపోవడెం అనేది
ప్రఱమే నిరాయిస్త
త ెంది...కాజల్ ఒక చూపుక, ఒక నవుఴక ఎలా డిపోయాడో, ప్రఱమ తనన్ెంత గలిగెంతలు
పటిాెందో చెపు
త నన రాెం చరణ్ ప్రఱమను న్నయక్ సినిమాలో భాసకరభట్ల గారు తన సాహితయెంలో ఎెంత
చకకగా పెందురిచారో వివరిస్త
త నన ఈ వ్రరెం పాట్శాల ప్రఱమికుల దినోతషవ శుభాభినెందనల ఱత్యయక
కానుక..

https://www.youtube.com/watch?v=pS5sPM_MWwM&list=PLLUuFQWQ2yLK
USRh4SvQjojslBMeJCbRV&index=1

.భాసకరభట్ల గారి మదిలో ఆలోచన దూరేసి కతకతలే పటేాసేత ఏమౌతదీ....మెంచి పాటొసతదీ...ప్రఱక్షకులక
మాెంచి ఊపసతదీ అనిపిెంచక మానదు మనకీ " అమామయ్ మనస్తలో అబాాయిలే దూరేసి కతకతలే
ప్రటేాసేత ఏమౌతెందో " పాట్ విననపుడు.. మనకెంత ఊపునిచేి పాట్ రాయడానిక తనక ఊపునిచిిన
అెంశాలను భాసకరభట్ల గారు ఎెంతో ఆసకతకరెంగా వివరిస్త
త నన ఈవ్రరెం పాట్ శాల మీకోసెం....

https://www.youtube.com/watch?v=OrFBpZC67Po

సనినవ్వశానిక సరిపోయే సాహితాయనిన అెందిెంచే అవకాశెం అపుడపుడే వస్త
త ెంది. ఆ అవకాశానిన
సదిఴనియోగెం చేస్తకుని కలకాలెం గురు
త ెండే పాట్ రాయడెం ఓ మధురానుభూత్ అని అెంటునన
భాసకరభట్ల గారు ఈ వ్రరెం పాట్శాలలో తెలియజేస్త
త నన పాట్ విశేష్టలు రాజు మహరాజు చితలెం లోని

సిటుయయేషనల్ సాెంగ్. అనీన కోలోయిన్న అెంతలేని అనురాగమే మన సిరి సెందలెంటూ తముమడిని
ఓదారేి హీరో ఔదారయెం ....ఈ పాట్ ఱత్యయకెం...

https://www.youtube.com/watch?v=pS5sPM_MWwM&list=PLLUuFQWQ2yLK
USRh4SvQjojslBMeJCbRV&index=3

బలుపు చితలెం లోని పాట్ " కాజలు చెలిలవ్ర..కరీన్నక కజినువ్ర " అెంటూ హీరోయిన్ ని టీజ్ చేసూ
త హీరో
పాడినది. ఈ పాట్ రచన వనుక దాగునన ఆసకతకరమైన విశేష్టలు శ్రర భాసకరభట్ల గారు ఈ వ్రరెం
పాట్శాలలో మీకోసెం అెందిస్త
త న్ననరు....

https://www.youtube.com/watch?v=nAesvMeNDnc&index=2&list=PLLUuFQW
Q2yLKUSRh4SvQjojslBMeJCbRV

