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1  సిరివెనెన్ల తరంగాలు

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) 

12 
      

పలల్ : జరుపుతోంది జరుపుతోంది భారతజాతి 
     గాంధీ జయంతి తి ఏడాది 
     మరువనంది ఎనన్టికీ 
     బాపూ పుటిట్న తేది-మన బాపూ పుటిట్న తేది 
     కళళ్ను మూయక-కాళళ్ను కదపక ధి ధిన నిలచి 
     చూడమంటోంది జాతిపితని తను ధించిన గతి   
     మన స రణ్స తం  భారతి-మన స రణ్ స తం  భారతి     ||జరు|| 
        
     పడతి ఒంటరిగ కనబడితే పగలే నడిరేయౌతుంది 
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   ప ంఛలతో బుసకొడుతుంది 
   నేటి కామదా నిన్ తీరుచ్నా లాస మగిరి కరిగినా 
   అని కాముని కాలిచ్న దేముడికనున్ నీ పోతుంది 
   Uలకి రకష్ణనిచేచ్ చఛ్ను కలలో చూ న గాంధీ 
  ఈ అతాయ్చారపు పచిచ్ నిజంలో చెడునెవ రితో అనకండి     ||మన|| 
        
  కారాయ్లయాల అధికారం-కాంకష్ల వలయం అ తోంది 
  ఇదేంమిటంటే మన సంఘం ఆలకించనంది 
  పతి కోరిన రి తేకుంటే సతికి చితే పడకౌతుంది 
  అగిన్ కిష్గా అరాధ్ంగికి సం రమె సమ్ నమౌతుంది 
  ఇంతిని పూజించే సంసక్ృతి మనదని నమిమ్న గాంధీ 
  త్ అతాయ్చారపు ఆరత్నాదాల చెడును నకు అంది 
  మన స రణ్ స తం  భారతి- మన స రణ్ స తం  భారతి   ||మన||  
        
  కోరి కళుళ్ కపేప్ కుంది ఈనాటి నాయ్య గాంధారి 
  ధురోయ్ధన సంతానం తరఫున మాయ జూదరుల దం ంది ఔనంది 
  నితయ్ం తన   అసతయ్ మాణాల భారం మో  
  అకష్రాలా భగవదీగ్త అవతారం చాలించింది 
  గీతాజోయ్తిని చేత బూని బతుకంతా నడిచిన గాంధీ 
  ఈ మేథా ల చీకటినడకల చెడునీడ చూడకంది 
  మన స రణ్ స తం య్ భారతి-మన స రణ్ స తం య్ భారతి    ||మన||
  
        
  రాజకీయ రంగసథ్లిగా పురాణ సం మ సథ్లిగా 
  కులా ల కూడలిగా కళా ల మారింది 
  అబలల నవమానించి పెడదారులలో పయనించి 
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   కటించెను మన యువశకిత్- దాయ్లయాల కృతలీలల 
          లలిలలాడిన సరస తి 

  మన స రణ్ స తం  భారతి- మన స రణ్ స తం య్ భారతి 
        
  తెలల్దొరల చెఱనుంచి దాసయ్పు సంకెల తెంచి 
  తం య్మును తెచిచ్ అంధకారానికందించి 
  తపుప్ను తెలు కునేలోగా తపుప్కునాన్  గాంధీ 
  రామరాజాయ్నిన్ సృ ట్ంచేందుకు పు కామే ట్ జరిపించిన 
        ఓ వ ట్డా- ఓ మ తుమ్డా! 
  రమణ సంతానంతో భారత మాత కడుపు చించుకుంది 
  ఆలయానిన్ అంటించిన రతి అయింది నీ సతాయ్ హకాంతి 
  స రగ్ంలో ఉనాన్ కలగదు నీ ఆతమ్కు ంతి 
  తనయ్ం చలాల్రి గాజుగుళుళ్గా మారిన కళళ్తో చూడమామ్- భారతి 
  ఇక ముందు జరగవల ంది 
  రావయాయ్ బాపూజీ ది నుంచి దిగి రావయాయ్ 
  మళీల్ జనిమ్ంచి మళీళ్ మళీళ్ జనిమ్ంచి 
  గరుడ హనంగా ంతి కపోతపు రూపం మారిచ్ 
  అ క చ నేన్ దర న చ ంగా దాలిచ్ 
  ము రుకునన్ ఈ అఘాయితాయ్ల మొసలి పటుట్నుంచి 
  సమాజ గజేం  మొకష్ం కోసం శంఖం పూరించి 
  హరిగా అవతరించి నరహరిగా మించి 
  రావయాయ్ బాపూజీ ది నుంచి దిగిరావయాయ్ 
  మళీళ్ జనిమ్ంచి మళీళ్ మళీళ్ జనిమ్ంచి 

         
     (నేటి గాంధీ చితర్ంలో మణిశరమ్ సంగీత సారథయ్ంలో బాలు, చితర్ పాడినది) 
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  అరధ్ శతాబద్పు ఆజాఞ్నానిన్ స తం మందామా - స రోణ్త లు చేదాద్మా 
  ఆతమ్ నాశపు అరాచకానిన్ స రాజయ్మందామా- దానికి సలాము చేదాద్మా 
  ంతి కపోతపు కుతత్క తెంచి ఇచిచ్న బ మానం-ఈ రకత్పు ందూరం 
  నీ పాపిటలో భకిత్గ దిదిద్న జలని చూడమామ్- ఓ ప  భారతమా 
  అరధ్ శతాబద్పు ఆజాఞ్నానిన్ స తం మందామా - స రోణ్త లు చేదాద్మా 
  నితయ్ం కొటుట్కు చచేచ్ జనాల చఛ్ను చూదాద్మా-దానేన్ స రాజయ్మందామా 
     **** **** 
  కులాల కోసం గుంపులు కడుతూ మతాల కోసం మంటలు పెడుతూ 
  ఎకక్డ లేని తెగువని చూపి తగు కు లే త్రే- జనాలు తలలరిప్ త్రే 
  సమూహ కేష్మం పటట్ని రథ్పు ఇరుకుతనంలో ముడుచుకుపోతూ 
  మొతత్ం దేశం తగలడుతోందని నిజం తెలు కోరేం తెలి  భుజం కదిపి రారేం 
  అలాంటి జనాల తరపున ఎవరో ఎందుకు పోరాడాలి- పోరి ఏమిటి ధించాలి 
  ఎవ రి కోసం ఎవరు ఎవరితో గించే సమరం- ఈ చిచుచ్ల ందూరం 
  జ బు చెపేప్ బాధయ్త మరచిన జనాల భారతమా!- 
        ఓ అనాధ భారతమా! ||అరధ్||  
  అనాయ్యానిన్ స ంచని రయ్ం దౌరజ్నాయ్నిన్ ద ంచే రయ్ం 
  కారడ లలో ర మృగంలా దాకుక్ని ఉండాలా? లుగుని తపుప్కు తిరగాలా? 
  శ తో పోరాడే నయ్ం ంతిని కాపాడే కరత్వయ్ం 
  స జాతి రులనణచే ధిలో క తు చెయాయ్లా? అనన్ల చేరిలో చా లా? 
  తనలో రయ్ం అడ కి ఇచిచ్ తన రయ్ం చటాట్నికి ఇచిచ్  
 ఆ కలహం చూ త్ సంఘం లలా నిలుచుంటే 
  నడిచే శ ల గలో తురిమిన నెతుత్టి మందారం ఈ సంధాయ్ ందూరం 
  కువ పా చీకటిలోకా ఎటు నడిపేనమామ్ - గత తోచని భారతమా  ||అరధ్|| 
      **** **** 
  తన తలరాతను తానే రాయగల అవకా నేన్ వదులుకుని 
  తనలో భీతిని తన అ నీతిని తన తినిధులుగ ఎనున్కుని 
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  జా మయ్మని తలచే జాతిని న్ంచడమే మానుకొని 
  కళుళ్ ఉనన్ ఈ కబోది జాతిని నడిపి త్ందట ఆ శం 
  ఆ హకేక్దో తనకే ఉందని త్ందట అధికారం 
  కృ ణ్డు లేని కురుకేష్ మున గే ఈ ఘోరం చితి మంటల ందూరం 
  చూ త్ ఇంకా నిదురి త్  ల భారతమా ఓ ద భారతమా  
   

      **** **** 
(సిందూరం చి నికి  సంగీత సారథయ్ంలో బాలు పాడినది) 

 
 1947 అగసుట్  15న సవ్తంతర్ం వచిచ్ంది. 1997లో సవ్రోణ్ తస్వాలు చేసుకునాన్ం. ఉతస్వాలు చేసుకోకూడదని కాదు. అనేక వందల 
సంవతస్రాలు బానిసతవ్ంలో మగిగ్న మనం సవ్తం నిన్ పొందిన ఆ దినానిన్ తపప్నిసరిగా సంసమ్రించుకోవాలి. పండుగ చేసుకోవాలి. 
 కానీ, సావ్తంతర్ం రాకముందునన్ భారతదేశపు పరిసిథ్తిని, సవ్తంతర్ం వచిచ్న తరావ్త దేశపు పరిసిథ్తిని చూసేత్ సవ్తంతర్ం రాక 
పూరవ్ం మనకునన్ది ఒకే ఒకక్ బాధ- బానిసతవ్ం- పరాయి పరిపాలన. అయితే సవ్తంతర్ం వచిచ్న తరావ్త, సవ్తంతర్ భారతంలోని 
పర్తీపౌరుడు తనకి తానే బానిసెపౖోయాడు. సమాజంలోని ఏ పరిసిథ్తులను పర్శిన్ంచనూ లేక, మారచ్నూ లేక, అంగీకరించనూ లేక, 
నిసస్హాయుడిగా వునాన్డు. అంటే అభివృదిధ్ కానీ, పర్గతి కానీ లేవా? ఉనాన్యి అని ఆతమ్వంచన చేసుకుంటూ వునన్ సమసయ్లిన్ 
విసమ్రిసూత్ , వాటి పటల్ తగినంత దృషిట్  సారించకపోతే.... ఆరోగయ్ంగా వునన్ శరీరానికి ఆభరణాలు లేకపోయినా ఫరావ్లేదు. 
అనారోగయ్ంతో వునన్ శరీరానికి చికితస్ తపప్నిసరిగా జరగాలి. అలా జరకక్పోతే, ఆ శరీరం అంతరించేపోయే పర్మాదం వుంది. 
 మన సావ్తంతర్య్ ఉతస్వ సంరంభానిన్ జరుపుకునే బదులు, మనకు సావ్తంతర్య్ం వచిచ్ంది అనే మాటను మరిచిపోకుండా 
సమ్రించడం చాలా ముఖయ్ం. సావ్తంతర్య్ం వచిచ్ంది అంటే అది ఒకపుప్డు పోయింది అని అరధ్ం. పోయింది అనే దానిలో సావ్తంతర్య్ం 
నిలబెటుట్ కోలేకపోయాం కనక, మన సావ్తంతర్య్ం పోయింది అని అరధ్ం అవుతుంది. మనం తెచుచ్కునన్ సావ్తంతర్య్ం ఇక మీదట పోయే 
పరిసిథ్తి రాకుండా వుండాలంటే, మనం సాంఘికంగా, భౌతికంగా, నెతౖికంగా ఎలా బలపడాలి అని అలోచించాలి. ఈ రోజుకీ మనం 
చూసుత్ నన్ అంతరగ్త కలహాలు, రాజకీయ కకష్లు, మత కలహాలు, కుతం లు ఉగర్వాదాలు వీటిని చూసూత్  వుంటే అసలు మనం 
సవ్తంతర్ం పొందడానికి అరుహ్ లమా అనే సందేహం కలగక మానదు. ఈ సవ్తం నిన్ మనం నిలబెటుట్ కోగలమా? అనే పర్శన్ 
ఉదయించకా మానదు. కానీ, ఈ పర్శన్లను, సందేహాలను పర్కక్కి పెటిట్  దేశం మొతత్ం సవ్రోణ్ తస్వాలు జరుపుకుంటూ వునన్ సందరభ్ంలో, 
కృషణ్వంశీ తీసిన సిందూరం అనే సినిమా వచిచ్ంది. ఈ సినిమా మామూలు ఎరర్రంగు సినిమా కాదు. అంటే, విపల్వం కావాలి, విపల్వం 
రావాలి అని అరిచే సినిమా కాదు, ఈ విపల్వం కోసం సమాజం మీద తిరగబడుతునన్వాళళ్ని అలా తిరగబడడం తపుప్, అలా 
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తిరగబడితే, మిమమ్లిన్ అందరీన్ నేరసుత్ లుగా పరిగణిసాత్ ం అనే పాలకవయ్వసధ్నీ, దూరం నుంచి పరిశీలిసూత్ , ఈ ఇదద్రిలో వునన్ 
లోటుపాటేల్మిటీ, లోతుపాతులేమిటీ అనేవి నిషాప్కిష్కంగా బేరీజు వెయయ్డానికి పర్యతిన్ంచిన చితర్ం ఇది. అందుకనే ఈ పాటలో 
అనాన్ను. "తనలో ధెరౖయ్ం అడవికి ఇచిచ్"- అంటే ఏ పరిసిథ్తినెనౖా ఎదురోక్వడానికి సాహసించేది నకస్లెటౖల్యితే, నకస్లెటౖల్ను తమ 
పర్తినిధులుగా అనుకుంటునన్ పర్తివయ్కి త్ తన ధెరౖాయ్నిన్ వాళళ్కిచిచ్నటేల్ "తన ధరమ్ం చటాట్ నికి ఇచిచ్" చటట్ం అనేది మనలో ఉండాలి కానీ, 
మనలిన్ ఇరవెనౖాలుగగ్ంటలూ కనిపెడుతూ ఉండలేదు. ధరమ్ం, నాయ్యం, చటట్ం మనంతరంగంలో కొంత ఉంటే బహిరంగంగా వారు 
కొంత కాపాడుతారు. "ఆ కలహం చూసూత్  సంఘం శిలలా నిలుచ్ంటే, నడిచే శవాల సిగలో తురిమన నెతుత్ టి మందారం ఈ సంధాయ్ 
సిందూరం. వేకువలోకా, చీకటిలోకా ఎటు నడిపేనమామ్" అని రాసూత్  సవ్రోణ్ తస్వాలు జరుపుకునే సంరంభంలో మౖెమరచినటువంటి 
మౖెమరపును వదిలించటానికి చేసిన పర్యతన్ం ఆ పాట. ఈ పర్యతాన్నికి 1997 సం||పు నంది అవారుడ్  ఇవవ్డం జరిగింది. 
 అలాగే ఈ కలోల్ ల తరంగంలోనే, ల పటల్ జరుగుతునన్టువంటి, విపకష్ను అణచివేతను చూసి సప్ందించి రాసిన 
పాటలునాన్యి. 
 జాతి బేధాలనేవి సృషిట్లో వునాన్యా అంటే వునాన్యి అనిపిసుత్ ంది. పురుషజాతి,  జాతి అనేవి. అయితే, ఈ రెండు 
జాతులు ఒకరికి ఒకరు వెరౖులాల్ గా ఎందుకుండాలి? అనే పర్శన్కు నాకు జవాబు దొరకలేదు. 
 నేను సమాజంగా జన పకష్పాతిని. ఎకక్డ ఏమి జరుగుతునన్ అణచివేతకు గురౌతునన్ది యే. "నితయ్ం రగులుతునన్ 
అగిన్పరవ్తం", "యుగాలెనిన్ సాగినా ఈ నృతయ్ కేళి" అనే పాటలోల్  అనేక కోణాలోల్ ంచి  యొకక్ పరిసిథ్తి చి కరించటానికి పర్యతన్ం 
చేసాను. 

  ఆరని ఆకలికాలం - కలికాలం 
   ఆవనికి ఆఖరికాలం- కలికాలం 
   నీతిని కాలేచ్ నిపుప్ల గోళం నిలు న కూలేచ్ ని ట్ర జాలం 
   కలికాలం ఆకలికాలం... కలికాలం... ఆఖరికాలం 
        
   ఈ గాలి ఏ జాతి ఎరగదు - ఈ నేల ఏ పూలు రియదు 
   ఈ మూల ఏకాకి తిమని  - ఈ గోల ఏనాడు అణగదు 
   ఈ జా ల ఏ ళ తరగదు - ఈ నింగి పంచేది కటిక ని  
   కూటికోసమేనా ఇంత చేటు పోరు  
  టి రి నా కాటు యు జోరు 
   మని  మృగ  అడి పోయె నడి ధులు 
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   కూరిమి కోరని రయ్ం యుగ రం 
  ఓరిమిచేరని కాటు యు జోరు 
   కతుత్లు నూరే కరామ్గారం నెతుత్రు పారే అతాయ్చారం 
   క కాలం రకక్  కాలం కలికాలం ఆకలికాలం... 
        
   టాల పోటీల నడుమన లాడుతుంటారు మను లు  
   య్పారమే వరసలుగా 
   లాల పాలౌను లువలు రిపోతాయి మన లు 
   ఏపాటి న్ లు కనబడక 
   రాగి సతోనే పేగుపాశ నా- ఆ త్ ఆశతోనే అయిన ళళ్ మ 
   అడిగే లనే చెలిల్ంచాలి అడుగడుగునా 
    అంగడి సరు  పోయె మమకారం 
   అముమ్డు పోమమ్ని తరిమే పరి రం 
   తీరని బేరం ఈ వయ్వ రం తీయని నేరం ఈ సం రం 
   కనికారం కానని కాలం కలికాలం... ఆకలికాలం... 
          
   తుకు తెలాల్రినాకే రొకరి ఆశలకు కువ 
   ఈ ఇరుకులోకాన డుకిది 
   ఓ పాడె లేచేటి తిధికే ఇంకొకరి కళాయ్ణ డుక 
   ఏ కరకు ధరామ్ల నిలయమిది 
   కాటి కాంతిలోనే బాట చూ కుంటూ 
   కాలరా లోనే చోటు చే కుంటూ 
   తికే తికే ఏ రాకా  లోకం ఇది 
   సంతతి ఖయ్ం కోసం బలిదానం 
   అలిల్న ఈ యమపాశం బ మానం 
   కొందరు చే  కారం ఇంకొందరికి అది అ రం 
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   కలకాలం కలతల గాలం! కలికాలం... ఆకలికాలం 
        
   ఏనాటికానాడు నితయ్ం ధించు 
   ఆ పేద గాధకు ఈనాడు రేటెంత పెరిగింది 
   జీ ంచిననాన్ళుళ్ ఎనన్డు ఊ ంచలేనంత పెనిన్ది 
   ఈ రసతా నికిచిచ్నది 
   చా కునన్ భీమా జీ తానికేది? - ఊపిరునన్ ధీమా జాఞ్పకానికేది 
   కనకే కనకం కనీన్రెందుకంటునన్ది 
   నమిమ్న రికి నషట్ం కొన ణం 
   తపప్కతీరును ఛ త్ ఋణభారం 
   అ తికానీ నినన్టి రూపం కంచికి పోని నీకథ గం 
   అని రయ్ం ఈ పరి రం కలికాలం ఆకలి కాలం 
        
   నునన్ పునాన్మనరకం దాటించు 
   పుణాయ్ల బలమని పు లిన్ కనాన్క ఫలితమిది 
   ణాలు పోయేటి లోపునే ంటాడి టాడి 
   నిలు న అంటించిపోతారు తలకొరి  
   పాలుపో  పెంచే కాలనాగు రూపం 
          నోము నోచి పొందే ఘోర న పం 
   తుకే బరు  చితినే శరణు డే కష్ణం 
   కోరలు చాచిన రథ్ం పరమారధ్ం 
   తీరని కాంకష్ల రాజయ్ం ఈ సంఘం 
   కలోల్లం... కమిమ్న కాలం... కలికాలం... ఆకలికాలం 

      ***** ***** 
(కలికాలం చి నికి విదాయ్సాగర్ సంగీత సారథయ్ంలో బాలు పాడినది)    

       (కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)   
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