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దాదాపు 12 సంవతరాల ందట డుద న రి నెన్ల తారామ Uగారి ' రి నెన్ల 
తరంగాలు' పుసత్కం మారెక్టోల్ లభయ్ం కానందున, అ ష అభిమానుల కోరిక మీద ఆ 
పుసత్కానిన్ రియల్ గా చురించడం జరుగుతోంది. ఇందుకు తేయ్క అనుమతి నిచిచ్న 
'కౌముది'కి ఆతీమ్య మి లు రి నెన్ల తారామ Uగారికి కృతజఞ్తలు 
తెలియచే త్నాన్ం. 

                 
     
                                          
 
 
 
 
 

( ందటి సంచికనుంచి కొనసాగింపు) 

4 
  

పలల్ :   ది దారుల తిరిగే తెలి మొయి  
          మది గగనములో ఎగిరే కలలే 
          చలువ నెన్లల వలువను కటిట్ 
          అలల మువ లను పదముల చుటిట్ 
          ఇలకు దిగిన పండుగ నేడు 
          ఇక చెదరని పునన్మీ నా కనున్లు ఆడు|| 
 
                         **** **** 
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          నా ఊహల ఊలులే మలచిన రూపం 
          నా తల గళమున పలికిన గీతం 
          ఎదు  నిలిచిన ఈ ళ 
          ఇక నా తుకే తన నరత్న ల                                                    ||మాట|| 

                                                    **** **** 
                                                                                                              
                  (సంకీర త్న చి నికి ఇళయరాజా సంగీత సారథయ్ంలో బాలు పాడినది)              
 
  

పలల్ :   ల వరాణ్ల ఈ నేల కా య్న 
          అలలు లలు తెలిపే కథలు 
          పలికే నాలో గీతా                                                                
                 ***** *****  
          ఓ గంగమోమ్! పొదెద్కిక్పోతోంది త రగా రాయే 
          తలిల్ గోదారి తుళిళ్ తుళిళ్ పారేటి 
          పలెల్ పలేల్ పచచ్ని పందిరి 
          నిండు నూరేళుళ్ ండు ము దువలెల్ పండు 
          పంటలకేమి సందడి                                                              
                   ***** ***** 
           న లితోటి నేల ణమీటే 
           నీలి నింగి పాటే ఈ చేనట 
           కాళిదా  లాటి ఈ తోటరా కునన్ 
           కమమ్ న క తలె ఈ పూలట 
           తి కదలికలో నాటయ్మె కాదా 
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           తి ఋతు  ఒక చి మె కాదా 
           ఎదకే కనులుంటే                                                               

         
                                 (సంకీర త్న చి నికి ఇళయరాజా సంగీత సారథయ్ంలో బాలు  పాడినది)   
 
 సంకీర త్న చి నికి దరశ్కులు గీతాకృషణ్ . ఇళయరాజా గారిచిచ్న అతయ్దుభ్తమౖెన టూయ్న్. నాగారుజ్ న పాతర్ సహజంగా 
కవిహృదయం  గల పాతర్.. పెదద్గా విదాయ్గంథం అబబ్కపోయినా, పెదవి విపిప్తే కవితవ్ం పలుకుతుంది. అలాంటి వయ్కుత్లు మన 
జీవితంలోనూ తారసపడతారు. కవితవ్ం అనేది ఒక యూనివరిశ్టీలో టైర్నింగ్ ఇచిచ్ బోథపరిచే వసుత్ వు కాదు. చదువు మూలన, 
ఇతరేతర సంసాక్రాల మూలాన నగిషీ పెటట్బడితే పెటట్బడవచుచ్. కానీ బంగారం, వజర్లు, మణులు, మాణికాయ్లు- వాటి సహజ 
సథ్లం మటేట్ . మటిట్లో పుటిట్నంతమా న వీటి విలువేం పోదు. ఇలాంటి మటిట్లో మాణికయ్ంలాంటి  ఆ యువకునిలో పర్కృతి పటల్ గలిగే 
సప్ందనే ఈ పాట రాయడం జరిగింది. ఇందులో ఒక రకమౖెన లోపం కూడా వుంటుంది. భాషా సంయమనం, అపప్టోల్  ఎవరనన్ 
పోయె  రాయమనాన్ దొరికిందే అవకాశం అని నేనేలా చెబుతానో అలా చెపప్డమే తపప్ పాతర్, దాని పరిమితులు, దాని ఔచితాయ్లు 
వగెరౖాలు పటిట్ంచుకోవడం అనేవి కర్మకర్మంగా అనుభవం మీద పటుట్ బడాడ్ యి. అందువలల్నే నా మొదటి రోజు పాటలోల్  తూకం 
తపప్డం అవీ కనిపిసాత్ యి. అలాగే డూయ్యెటుల్  రాసేటపుప్డు కూడా విషయం చాలా చినన్ది గనక భావాలు కూడా రిపీట్ 
అవుతుంటాయి. ఐతే భావం, పదజాలం యొకక్ సొగసు బటిట్ , ఇళయరాజాగారిచిచ్న అదుభ్తమౖెన సంగీతం మూలాన దీనిన్ 
భావతరంగంలో చేరచ్డం జరిగింది. 

*** 
పలల్ :  పా ల నుక ముఖాలు ఇ  
         నటనల నుక నిజాలు ఇ  
         చితిమంటల లుగులో 
                             కా ంచు నిజము ఇదా 
         తుకంటే ఒక కలయని 
                             నిరూపించు ఋజు  ఇదా 
         నరులకు చివరకు మిగిలే   
                              ఆ త్లు ఈ ఆ త్కలా 
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         చేరదీ  దతీరుచ్ నే త్లు ఈ మృతిత్కలా 
                        **** **** 
         ఆశల ఆరాటాలు ఈ ల పోరాటాలు 
         తికష్ణం ఊహలు తీకిష్ంచు ఈ లు 
         ఆకాశం తాకాలని ఎగ  తరంగాలా 
         అహరిన్శం ఎదలయలో మరణమృదంగాలా 
                        **** **** 
         పాలుగారు ప పాపల చిరున ల కాంతులు 
         తేనెలూరు యవ నాల వసంతాల పు ల 
         నడిమి వయ  చలుల్కొనన్ అనుబంధ  తుత్లు 
         ముదిమిలోన కో కునన్ అనుభ ల పంటలు 
         అనీన్ ఇట చేరేనా 
         మనైన్ ఇటు మారేనా 

                      **** **** 
            ( వేమన చరితర్ము చితర్నికి సతయ్ం సంగీత సారథయ్ంలో రామకృషణ్  పాడినది) 
  
  వేమన చరితర్లో సతయ్ంగారి సంగీత దరశ్కతవ్ంలో వేమన భోగి నుంచి యోగిగా మారే నిస్షన్ పిరియడ్ లో ఒక సనిన్వేశం 
చి కరించారు. ఆయన నడుసూత్  వుండగా కాలికో కపాలం తగిలింది. ఆ కపాలానిన్ చేతులోల్ కి తీసుకుని దానివేపు చూసూత్  వుంటే, 
జీవితం తాలూకు నశవ్రతవ్ం పటల్, సవ్సవ్రూపం పటల్, అంటే ఏదెతౖే మనం రంగుల జలతారు పరదాలు తగిలించుకుని 
మురిసిపోతుంటామో ఇవనీన్ తొలగిసేత్, జీవితం తాలూకు ఆ సహజమౖెన నిజం-పుటుట్ క,   చావు. ఈ రెండింటి మధయ్ ఎటో, ఎందుకో, 
ఎలాగో తెలియనటువంటి ఒకానొక పరుగు. వీటనిన్టిని దృషిట్లో పెటుట్ కుని, ఆయన గుండెలో ఏ రకమౖెనటువంటి అలజడి చెలరేగి 
వుంటుంది అని ఉహించిన ఫిలసాఫికల్ ఎక్స్ షన్. 
 

*** 
 



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                 @|æÁ˝Ÿ  2013  

5  సిరివెనెన్ల తరంగాలు

          ఒంటరిగా దిగులు బరు  మోయబోకు నేసత్ం 
         మౌనం చూపి త్ందా సమసయ్లకు మారగ్ం 
         కషట్ం వ త్నే గద గుండెబలం తెలి ది 
         దుఃఖనికి తలవంచితే తెలి కింక లు ది 
         మం నా చె నా పంచుకోను నే లేనా 
         ఆ మా ం ఆతీమ్యత న పనికిరానా 
         ఎవ రితో ఏ మా ం పంచుకోను లులేని 
         అంతటి ఏకాంత న చింతలేమిటేండీ 
అతడు: చెపాప్లని ఉంది గొంతు పాప్లని ఉంది 
         చెపాప్లని ఉంది గొంతు పాప్లని ఉంది 
         గుండెలోల్ డి తిరిగే కలత కధలు 
         చెపాప్లని ఉంది... 
                              **** **** 
         కోకిల కుటుంబంలో చెడబుటిట్న కాకిని అని 
         అయిన ళుళ్ లి త్ అయినా నేనేకాకిని 
                                             చెపాప్లని ఉంది.... 
         పాట మారాలని చెపప్డమే నా నేరం 
         గూడు డిచి పోమమ్నన్ది ననున్ కనన్ మమకారం 
         వసంతాల అందం రబూ  ఆనందం 
         తేటి తేనె పాట పంచె నెన్ల రితోట 
         బతుకు పుసత్కంలో ఇది ఒకటేనా పుట 
         మని గ నడుచు దారులోల్ లేదా ఏ ముళళ్బాట 
                                               చెపాప్లని ఉంది... 
      **** **** 
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        ఏటి పొడుగునా వసంతమొకటేనా కాలం 
        ఏదీ మరి మిగతా కాలాలకు తాళం 
        నిటూట్రుప్ల వడగాలుల తిలో ఒకడు 
        కంటి నీటి కుంభవృ ట్ జడిలో ఇంకొకడు 
        మంచు వంచనకు మో  గోడు పెటుట్ డొకడు 
        రి గొంతులోని కేక నుక ఉనన్దే రాగం! 
        అనుకష్ణం ంటాడే ఆ దన ఏ రాగం 
        అని అడిగిన నా శన్కు అలిగే మతత్కోకిల 
        కళుళ్ ఉనన్ కబోదిలా, చె లు ఉనన్ బధిరుడిలా 
        నూతిలోని కపప్లా తకమనన్ సనం 
        కాదనన్ందుకు అకక్డ కరు యెను నా థ్నం 
                                                     చెపాప్లని ంది 
                                    **** **** 
        అస యతలో దడదడలాడే హృదయ మృదంగ ధా నం 
        నాడుల నడకల తడబడి గే ఆరుత్ల ఆరని కం 
        దికుక్ మొకూక్ తెలియని దీనుల వయ్ధారత్ జీవన స రాలు 
        నిలు నా ననున్ కముమ్తునాన్యి ంతితో నిలువనీయకునాన్యి 
        ఈ తీగలు సవరించాలి ఈ అపశృతి సరిచెయాయ్లి 
       జనగీతిని వదద్నుకుంటూ నాకు నేనే పెదద్ అనుకుంటూ 
        కలలో జీ ంచను నేను - కలవరింత కోరను నేను 
        నేను తం శ ణకు తం  మూరఛ్నలు పోతాను 
        నేను తం భువన ఘోషకు  గొంతుకు చిచ్ త్ను 
        నేను తం పంచాబజ్పు తెలల్రే  పలల్ త్ను 
        నేను తం నేను తం తుకు పాటకు గొంతు కలిపేను 
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        సకల జగతిని శ తంగా వసంతం వరించు దాకా 
        తి మని కి జీ నంలో నందనం క ంచు దాకా 
        పాత పాటను పాడలేను - కొతత్ బాటను డిపోను 

      **** ****    
                         (అంజనా డకష్న్స్ రుదర్వీణ చి నికి ఇళయరాజా సంగీత సారథయ్ంలో బాలు పాడీనది) 
 
 గీతరచయితగా రంభమౖెన తొలిరోజులోల్ నే  కె. బాలచందర్ లాంటి మహామహులతో పని చెయయ్గలగడం ఒక అరుదెనౖ 
యోగం. 
 "రుదర్వీణ"  చితర్ం సామయ్వాదసిదాధ్ ంతానిన్ మరో కోణంలోంచి అవిషక్రించిన చితర్ం. సంగీతం కానీ, కవితవ్ం గానీ, మరే కళెనౖా 
గానీ, మానవుడిలో మానసిక వికాసం గానీ, మేధోవికాసం గానీ ఏవీ కూడా నేల విడిచి సాము చెయయ్కూడదు. మబుబ్లు తాకేలా 
ఎదిగిన చెటుట్  చిగురు, మటిట్లో వునన్ తన వేరును మరిచ్పోకూడదు. మనం విదావ్ంసులమౖెనా, కళాకారులమౖెనా, కోటీశవ్రులమౖెనా, 
మహారాజులమౖెనా మరేదెనౖా అలా ఏదో ఒకటి అవటానికి ముందు మనం మనుషులం. ఈ సంగతి మరిచిపోయి, సాటి మనిషిని 
పేదవాడునో, అనాగరికుడనో, అజాఞ్ ని అనో, తకుక్వసాథ్ యికి చెందినవాడనో, నిరసన చూపిసేత్ మన "ఎదుగుదలకి" అరథ్ం ఉండదు. ఇదే 
ఈ చితర్ంలోని సారాంశం. 
 ఈ రుదర్వీణలోని పాటలు పుసత్కంలో వివిధ ’తరంగాలు’గా పరుచుకునాన్యి. 
 ఉదా: చుటుట్ పకక్ల చూడరా! అనన్ పాట మనిషి వుండవలసిన పోజిటివ్ ఏసెప్క్ట్ గురించి మాటాల్ డేది. కనుక 
"అశాంతరంగం"లో కనిపిసుత్ ంది. "నీతోనే ఆగేనా సంగీతం" అనన్ పాట కూడా జీవితం కనాన్ ఏవీ గొపప్వి కావనీ, అలలోల్  సంగీతానిన్, 
పిటట్ల కూతలోల్ ని గానకళని గురిత్ంచలేని ఏ శాసత్ర్జాఞ్ నం కూడా అహంకారానిన్ తపప్ మరేం కలిగించదని, వెదురు తోటలోల్ ంచి, చెటల్ 
గుబురులోల్ ంచి, ఎడారి ఇసుకలోల్ ంచి, పర్యాణిసూత్  వివిధ శృతులోల్ , లయలోల్ , ఆలపిసుత్ నన్ గాలి ఏ 
గాన శాసత్ర్ గర్ంధానిన్ చాదువుకోలేదని, కాబటిట్  మనిషి తాను నేరుచ్కునన్ విలువలకి ఇచేచ్ గౌరవం కనాన్, తను పుటుట్ కతో తెచుచ్కునన్వి, 
తన పరిసరాలోల్  ఉనన్వి అయిన విలువలిన్ గురిత్ంచి గౌరవించడం నేరుచ్కోవాలని చెబుతుంది. 
 "వసంతం" ఎంత గొపప్దెనౖా, వాడిపోయి, మోదెపౖోయి వునన్ వనాల వెపౖు తానే వెళుత్ ంది గాని, మటిట్నీ మటిట్లో వునన్ వేళళ్ని 
వదిలి చెటుల్  తనవెపౖు రాకపోతే చులకన చేయయ్దు. ఎంత ఎతుత్  ఆకాశంలో ఉనాన్, మేఘాల రాగం తానే వరష్ంలా దిగివసుత్ ంది కానీ, 
నేల కెరటాల పాడడం మానేసేత్ కాలం, భూగోళం ఆగిపోవు. మూగపోవు. కుహూ కుహూ అనన్ రాగం లేకపోతే, సెలయేళుళ్ పాడే 
గలగల రాగంతో వానకాళళ్తో ముందుకెళిళ్పోతూనే ఉంటూంది. 
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 ఇలా బర్తుకు గురించి, రేపటి గిరించి ఆశావాది ధృకప్ధంతో సాగే "ఆశాంతరంగం" లో "తరలిరాదా తనే వసంతం", "నీతోనే 
ఆగేనా సంగీతం" కనిపిసాత్ యి. 
 "లలిత యకమలం" అనన్పాటని ’సరాగపరాగం’ అనన్ విభాగంలో యుగళగీతాల కోవలో చేరాచ్ను. 
 ఈ "భావతరంగం"లో చేరిన రుదర్వీణ పాట "చెపాప్లని వుంది గొంతు విపాప్లని వుంది" అనన్ది. 
 ఈ పాటలో నా చేత ఒక విభినన్మౖెన పర్యోగం చేయించారు  బాలచందర్ గారు. ఈ పాట వచనగేయ రూపంలో 
సాగుతుంది. ఇళయరాజాగారు ఈ "కవిత" లోని వివిధమౖెన మూడ్స్ కి తన సంగీతంతో ణపర్తిషట్  చేశారు. బాలూ గారు 
భావయుకత్ంగా ఆలపించారు. 
 "రుదర్వీణ"లో మబుబ్లు సాథ్ యికి ఎదిగిన చిటారుకొమమ్లాంటి బిళహరిగణపతి శాU పాతర్ని జెమిని గణేశన్ గారు, మటిట్లో 
ఉనన్ వేరులా మానవతావ్నికి తినిధయ్ం వహించే సూరయ్ం పాతర్ని చిరంజీవిగారు పోషించారు. 
 తను చేసుత్ నన్ తపేప్మిటో తెలియక, తను ఎంతో అబిమానించి గౌరవించే తం , తనలోని "మానవీయ" దృకప్ధానిన్ 
దేవ్షించడం తటుట్ కోలేక రగులుతునన్ అగిన్పరవ్తంలా అంతఃసంఘరష్ణకి గురెనౖ సూరయ్ం గుండేలోల్ ంచి లావాలా తనున్కొసుత్ నన్ ఆ శం, 
ఆవేదన, ఆగర్హం, తన ఆశయాలపటల్ సిథ్రనిరణ్యం, ఇనిన్ భావాలను కలబోసుకుని వచేచ్ ఈ గేయాంలో కావాలని చివరి పంకుత్లోల్  

గారి శెలౖిని అనుకరించాను "నేను సెతౖం..." అంటూ ఆయన మహా పర్సాథ్ నంలోని మూడు నాలుగు లెనౖుల్  తీసుకుని తరావ్త వచేచ్ 
వాకాయ్లు కూడా అవే గేయంలోవా అనిపించేలా మలుచుకొచాచ్ను. 
 ఈ రుదర్వీణకి నాకు 1988వ సం.లో "సౌత్ ఇండియన్ టెకీన్షియన్స్ అసోసియేషన్- మ సు" వారు కరుణానిధిగారి పేరుతో 
ఇచిచ్న అవారుడ్  ఇచాచ్రు. ఈ అవారుడ్  దాదాపు సగం జాతీయ అవారుడ్  లాంటిది. నాలుగు దకష్ణాది భాషలకి, కలిపి ఇచేచ్ ఈ అవారుడ్  
నందుకునే వేదిక మీద ఆ సంవతస్రం ఉతత్మ కధరచయితగా కరుణానిధిగారికి అవారుడ్  అందిండం, బాలచందర్ గారు, విసుగారు, 
కూడా అవారుడ్   గర్హీతలు కావడం, వీరూ, వెరౖముతుత్ గారు నా గురించి పర్శంసాపూరవ్కంగా మాటాల్ డడం మరిచిపోలేని అనుభూతి. 

  
(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో) 
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