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రంభం
దాదాపు 12 సంవత రాల ందట డుద న రి నెన్ల తారామ U గారి ' 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 నా
త్ న్ం.

1. ఇలా మీరడిగితే...
ఏవిటిదీ? ఎందుకూ? నువు సినీమాలోల్ పాటలు రాసావు. రాసుత్నాన్వు...బానే రాసావు. బానే రాసుత్నాన్వు. అందుకే గదా నీ
పాటలిన్ వినాన్ం, ఔననాన్ం, ఆదరించాం, కాసోత్ కూసోత్ కూడా కటట్ బెటాట్ం.
మేమెపుప్డో వినేసిన పాటలిన్ మళిళ్ పిలకటుట్కు లాకోక్చిచ్ ఇలా అచేచ్సి మా ముందు పెటట్ డం ఎందుకూ?
పెనున్చుచ్కు రాసే పర్తివాడూ తన రాతలిన్ ’అచుచ్’గా చూసుకోవాలని ముచచ్టపడతాడు. తపేప్ం లేదు. కానీ, తన రాతలకి,
మళీళ్, ముందో మాటా, వెనకో మాటా తగిలించడం దేనికట?
రాసేసిందేదో రాసేసి, మా మొహన పారేసేత్, మాకింత తీరికా, ఓపికా, దొరికినపుప్డు అటూ యిటూ తిరగేసి మాకు తోచిన
అభి యం మేఁవేరాప్టు చేసుకుంటాం కదా?
అలా మేఁవు ఏదో ఒకటి అనుకునేలోపునే, ఏఁవనుకోవాలో, ఎలా అనుకోవాలో ముందే సూచించేటటుట్ ఈ పీఠికలూ,
ఆముఖాలూ పేటిట్ మమమ్లిన్ ఇంటలెకుచ్వల్ బాల్క్ మెయిల్ చెయయ్డం దేనికట?
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’అబెబ్బేబ్ అదెం కాదూ, నా పాటల పాటవం మీకు పూరిత్గా అరద్ం అయిందో లేదో, నా ’కవిహృదయం’ వివరించడఁవే నా
ఉదేద్ శఁవూ’ అని వినయాలు పోయావనుకో!
‘రాసిందాంటోల్ ఏఁవుందో పోలుచ్కోలేనివాళళ్ం అని నువు మా సాథ్యిని కించబరిచినటల్ వుతుంది. పోనీ అలాకాక్కపోతే, నువు
టీకా టిపప్ణీ చెబితే తపప్ అరధ్ం కానటుట్ ఎందుకు రాయాలి’ అని అడగబుధేద్సుత్ంది.

భాషా భోధపడక, భావమూ కోరుకుడు పడక, నిఘంటువులిన్, విమరశ్కులిన్, వాయ్ఖాయ్తలిన్ పటుట్కుని దేవులాడవలసినంత

అగతయ్ం మాకక్లిగించడానికి నువేవ్మనాన్ వేదాలు విరచిసుత్నాన్వా, ఉపనిషతుత్లు ఉలేల్ ఖీసుత్త్నాన్వా, బర్హమ్సూ లు సృషిట్సుత్నాన్వా?
ఆఫట్రాల్ సినిమాపాటలు! ఓ మూణిణ్ మిషాలపాటు ఇలా విని, అలా చూసి, ఓహో! అనో, ఓరాన్యనో! అనో ఒకక్ముకక్లో మా

యిషాట్యిషాట్లు తేలేచ్సుకుని ఒదిలించేసుకోవలసిన ఈ లలితగీతాలోల్ ఏఁవంత నిగుఢ రహసాయ్లు నికిష్పత్మై ఉనాన్యట?

’అయో, మరీ అంత సీనేం లేదూ, ఊరికే ఈ పాటలు ఏయే సినిమాలకి రాసానో, ఎవరు మూయ్జికుక్ చేసారో, ఎవరు పాడేరో,
ఎవరు ఆడేరో, ఎవరు, ఎకక్డ, ఎలా చి కరించారో, ఈ పాటలు రాసిన నేపధయ్ంలో ఉనన్ కషట్నషాట్లేఁవిటీ, వగెరా
ౖ డేటా అంతా మీకు
చెబితే, కాసాత్ లిల్ంగా ఉంటుందేమో" అనే ఊహతో గానీ ఇలా అచుచ్న పడాడ్వా?
డబుబ్లిచుచ్కుని సినిమా చూసి, డబుబ్లిచుచ్కుని కాసెటుట్కొని, వినన్ది చాలక, మళీళ్ డబుబ్లిచుచ్కుని అవే పాటలిన్ ఇలా
పుసత్కంగా కూడా కొని చదవాలని మాకేఁవంత ఉబలాటం ఉంటుంది నువేవ్ చెపూప్- మరీ అంత మొహమాటం పెటట్ డం తపప్?

2.ఇలా బదులిచుచ్కుంటాను
బిడడ్ కి పెళిళ్ చేసి, అతాత్రింటికి సాగనంపేటపుప్డు, అమామ్ నానాన్ చేతనయిన మేరకి చీరాసారే పెటుట్కుంటారు.అకక్డితో
ఆగక,కళళ్ంట నీళుళ్ కూడా పెటుట్కుంటారు, పిలల్ కి పెళిళ్ చేయడం అనేది, చేయక తపప్ని తపుప్పని కాదు కాబటిట్ . అది మంచిపనే.
సంతోషించదగగ్ పనే.కానీ ఇనాన్ళూ
ల్ పెంచుకునన్ పేగు బంధం, ఇంటి పేరు మారుచ్కుని మరో ఇంటికి వెళిళ్పోతూ కలిగించిన
అనుభూతిలోని తియయ్ని చేదు అది. ఈ అంపకాల సనిన్వేశంలో ఓ కంట పనీన్రు ఓ కంట కనీన్రూను.
పాట రాయడం నా వృతిత్ మతర్మే కాదు, పర్వృతిత్ కూడా.
"గాలి పలల్ కీలోన తరలి నా పాట పాప ఊరేగి వెడలె!
గోంతు వాకిలిని మూసి మరలి తను మూగబోయి నా గుండె మిగిలె!
నా హృదయమే నా పాటకి తలిల్
నా హృదయమే నాకు ఆలి
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నా హృదయములో ఇది సినీవాలి!
అని ఎపుప్డో పాతికేళళ్ తం రాసుకునాన్ను.
పాటరాసి, అడిగిన అయయ్చేతిలో పెటేట్ సి పనె ౖపోయిందనుకోమంటే, నా మనసూస్రుకోదు. ఆ పాటకి ఎంత మేరకి ఎలాంటి
ఆదరణ లభించింది, ఆశించిన మేరకి, ఆదరణ లభించక ఏ మూల మూగపోయిందొ అనన్ ఆరటం ననున్ కుదురుగా ఉండనివవ్క,
’మూవీమేనా’ లో సాగనంపేసిన తరావ్త కూడా, అపుప్డపుప్డు నా పాటని మోసుకువెళిళ్న గాలిని కుశలం కనుకుక్ంటూ వుంటాను.
ఆ గాలి, కొనిన్ సారుల్, ’నీ ఫలానా పాట బానే ఉందటయయ్! వాళూళ్ వీళూళ్ అంటుంటే, అనుకుంటుంటే చెవిని వేసుకొచాచ్ను’
అని, శుభవారత్ల సుమగంధాలు చలుల్తూ ఉంటుంది.
ఆ గాలి మరికొనిన్సారుల్, అబేబ్! నీ ఫలానా పాట తాలూకు చడీ చపుప్డూ వినబడడ్ ం లేదయాయ్! ఏఁవె ౖపోయిందో
పాపం!"అంటూ మౌనపు ముళళ్తో గిలుల్తూ ఉంటుంది.
ఆ మరికొనిన్సారుల్ మనసు చినన్బోతుంది.
అలా చినన్బోయిన మనసుస్, తనలో తనే ఆరాటంగా అనుకునే ’అయోయ్!లూ, ’అరెరే’లూ మీతో పంచుకోవడం అనేది ఈ
పుసత్కంలో పొందుపరిచిన పాటల మొదటి ఉదేద్ శయ్ం.
పాట అనేది, ముఖయ్ంగా ’సినిమాపాట’ అనేది, కాగితపు పొతిత్ళళ్లో, కలం పర్సవించిన నాడునన్ రూపంతోనే ’అకష్రాలా’
అలాగే ’ అతిత్ంటికీ వెళళ్దు.
పుటిట్ ంతరావ్త, దరశ్క నిరామ్తల పౌరోహితయ్ంతో, బారసాల జరుపుకుని ’ఓకే!’ అని నామకరణం పొందుతుంది.
అటుపె ౖన మూయ్జిక్ డె ౖరెకట్ ర్ కటట్ బెటేట్ ’బాణీ’ వేసుకుని ఈడేరుతుంది.
ఆ తరావ్త రికారిడ్ ంగ్ ధియేటరోల్ ’గౌరీపూజ’ చేసుకుని ఆరెక్సార్ మేళ తాలాలిన్, ’కోరస్’ చెలికతెత్లిన్ వెంటబెటుట్కుని, గాయనీ
గాయకుల సవ్రాలు సింగారిచుకుని, కెమెరా సాకిష్గా, వెండితెర మంటపాన వధువుగా ఒదుగుతుంది.
ఈ పర్యాణం అనేక పర్యాసలు, మజిలీలు. ఆ కాశీ మజిలీ కథలనిన్ టినీ ఏకరవు పెటట్ డంకూడా నా ఉదేద్ శం కాదు.
సరావ్ంగసుందరమై , గాన యోగయ్మై న గేయ రూపంలో ఉనన్ పాటలోల్ని, ’’రచన’’ మాతర్మే విడిగా తీసి, పుసత్కంగా వేసి,
తని, ‘’పఠిత’గా’ మారి, ‘నా పాటని, వినకుండా, చూడకుండా, పాడాకుండా, కేవలం చదవండీ!’’ అని అడగడం ఎందుకూ? అంటే
కాసత్ వివరంగా మనవి చేసుకుంటాను. మీరు...

౩. సరే కానీ అంటే.....
సినిమా పాటకి పర్జలోల్ ఎంత పలుకుబడి ఉందో, అంతకంతా ఒక విధమై న ’తేలిక" భావం కూడా ఉంది.
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కవితవ్ం వేరు. సినీ కవితవ్ం వేరు. సినిమా పాటలోల్ సాహితయ్ విలువలు వెతకడం అంటే ‘నేతి బీరకాయలో నెయియ్ని
వెతకడంలాంటిది’ అని సారసవ్తలోకంలో ఒక చినన్చూపు.
’పాతకాలం పాటలోల్ ఉనన్ మాధురయ్ం, భావము, మృదుతవ్ం ఈ కాలం పాటలోల్ లేవు. ఒకటే మోత. ఒకటే హోరు. ఒకక్ ముకక్
వినిపించదు. ఒకవేళ వినిపించినా, వినాలిస్నంత విలువె ౖన ముకక్లు లేవు. ఏవో అవకతవక పలుకులూ, అసభయ్ కూతలూ తపప్’ అని
చాలా మందిలో నిరసన భావం.
’బీట్. రిధిమ్, కికుక్ ఉండాలి గాని, బురర్ తినేసే పొయె ఎవడిగాగ్వాలి’ అని యువతరంలో పాటలోని ’మాట’ పటల్ ఒక
అవహేళన.
ఇవనిన్ గమనిసూత్ ఉంటే ఒక పాటల రచయితగా మాతర్మే కాక, ఒక తెలుగువాడిగా, సప్ందించే మనసునన్వాడిగా నాకు ఒక
రకమై న కలవరం కలుగుతూ ఉంటుంది.
సినిమా పాట పటల్ సమాజంలో ఉనన్, ఈ నిరసనలో ఎంతో కొంత నిజం లేకపోలేదు. కానీ కొంత అసహనం, ఉపేకష్ కూడా
ఉనాన్యి.
పిలల్ లూ, పెదద్ లూ, పామరులూ పండితులూ అంటూ ఏ భేధాలు లేకుండా, ఆబాలగోపాలానిన్ అలుల్కుంటూ అలరించే సకల
కళల సమనవ్యవేదిక అయిన చలన చితర్ మాధయ్మం ఎంత శకి త్మంతమై ందో, సమాజంమీద, దాని పర్భావం, ఎలాంటిదో, ఎంతటిదో
గురిత్సేత్ సినిమా పటల్ మన దృకప్ధంలోనూ, ఆలోచనలోల్నూ కొంత సీరియస్ నెస్ చోటు చేసుకుంటే.
ఈ రకమై న అసహనం ఉపేకష్ కాసత్ తగుగ్తాయి.
సినిమాలోని, కథ కధనం, ఆహారయ్ం, వసత్ర్ధారణ, సంగీతం, నాటయ్ం, ఇతాయ్ది అంశాలనిన్ ఈ పుసత్కం వరకు అంశాలనీన్ ఈ
పుసత్కం వరకు అపర్సుత్తం గనుక, నా కలవరానిన్ నా కలం వరకే పరిమితం చెయయ్దలుచుకునాన్ను.
పాట అనేది ఏఁవిటి, దాని పుటుట్ పురోవ్తత్రాలేఁవిటి, అనన్ంత పెదద్ కానావ్సుకి ఇకక్డ అవకాశం లేదు.
పర్పంచ సినిమా, భారతదేశపు ఇతరభాషల సినిమా అంటూ అంత దూరం నేను వెళళ్నూ లేను., మిమమ్లిన్
తీనుకువెళళ్నూలేను. నా పర్జఞ్కాని, అనుభవం కాని, బహుసవ్లప్ం. కనుక, నా గోడేదో తెలుగు సినిమా పాట వరకే.
ఇంక, సాహితయ్ము, కవితవ్ము అంటే ఏఁవిటి అనే పర్శన్కి సరవ్జనామోదమై న ఏకాభి యనిన్ సాధించడం అంటే,
కుందేటికొముమ్ వెతకడం లాంటిదే గనక అది కూడా వదిలేదాద్ం.
కవితవ్ం అనేది ఒక బర్హమ్ పదారధ్ంలాంటిది. ఎవరి పర్మాణా లను బటిట్ వారు, ఎవరి అభిరుచినివారు, వారికి తోచిన రీతిలో
నిరవ్చించుకుంటారు కనుక, సినిమా పాటలోల్ కవితవ్ం ఉంటుందా, ఉంటే ఎంత ఎలాంటిది లాంటి కసరతుత్ వలల్ కాళళ్పీకు తపప్ మరే
పర్యోజనం లేదు.
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సినిమా పాట అనేది ఓ పర్తేయ్కమై న కోవకి చెందినది.ఇది వినబడడ్ ం మాతర్మే కాకుండా, కనబడడ్ ం అనే పని కూడా,ఒకానొక
చితర్ కధనం నాటకం ఆడుతుండగా, సందరభ్ంగానో, మధయ్లో వెళిళ్, అలా కాసేస్పు ఆడి పాడి వెళిపోతూ ఉండడం అనన్మాట.
సినిమా పాటని రసజుఞ్ డు, చెవులారా వింటూ, కళాళ్రా చూసూత్ కధారా భరిసూత్ పా భినయం చెయాయ్లి.
ఈ వేణీ సంగమంలో, గీత "రచన" సవ్ర గంగ, చితర్ యమునల అడుగున అంతరావ్హిని అయిన ’సరసవ్తి’ పర్వాహంలా
ఉంటుంది.
భాషపటల్ , సంస తి పటల్ , విలువల పటల్ , కళావికాసం పటల్ అకక్ర వునన్ పర్తిఒకక్రూ...
ఎపప్టికపుప్డు ఎంతో కొంత పర్యాసపడి, ఆ అంతరావ్హినిలోని సరసవ్తిని సమీకిష్సూత్ ఉండాలి. లేకపోతే, కర్మంగా, ఆ
’అంతరావ్హిని’ సారసవ్త లకష్ణాలు అంతరించిపోయి, సవ్రగంగ, చితర్యమునల దివ్వేణీ సంగమ చలన ’చితర్’కేళికి నేపధయ్ సంగీతం
వినిపించే గులకరాళళ్ గలగల సవవ్డి మాతర్ం మిగులుతుంది.
ఈ గోలకీ నీ పుసత్కనికి ఎలా లింకు పెటట్ దలచుకునాన్వు శాసులూ?!’ అని....

4. మీరు కనుబొమలెగరేత్ ...
సినిమా పాటలదావ్రా ఆనుపమానమై న కవనశకి త్ని కదం తొకిక్ంచి, తమిళపర్జల హృదయాలోల్ పటట్ భిషికుత్ డె ౖ, తమిళరాషట్ర్
ఆసాథ్న కవిగా మనన్న పొందిన కణణ్ దాసన్ గారికి కెమోడుప్గావొసూ
త్ ,
ౖ

"సినిమా పాటల కవిగానే నోబేల్ పైర్జే పొందడం నా ఆశయం" అని సప్షట్ంగా పర్కటించిన వె ౖరముతుత్గారి సంకలప్సెథ్ ౖరాయ్నికి

జేజేలు పలుకుతూ,
సినిమా పాటల దావ్రానే, మనిషి మనిషినీ మనసు మనసునీ తడిమి, తడిపి, నిలువెలాల్ కరిగించి, అలప్కష్రాలోల్ని అనలాప్రథ్
నిస తిని, అతి సామానుయ్డి కూక్డా పరిచయం చేసి, మన’సుకవి’గా, తెలుగువారి నీరాజనాలందుకునన్ ఆ యగారి సమ్ృతికి అంజలి
ఘటిసూత్
సారసవ్తసీమలో సంపాదించుకునన్ ఆధిపతాయ్నికి, అగర్పీఠానికి ఏ మాతర్ం తగగ్ని సాథ్యిని, సినీ కవిగా కూడా సాధించుకునన్
పింగళి, సము ల, మలాల్ది రామకృషణ్శాU, దేవులపలిల్ కృషణ్శాU,

, దాశరధి, ఆరుదర్, కొసరాజు, డా.సినారె, ఆదిగా గల సినీ కవి

కుల ఆచారయ్ వరులకు అభివాదం చేసూత్,
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సినిమా పాటని సంపూరణ్మైన వాణీ విలాసంతో, సవ్తంతర్ పర్తిపతిత్ కలిగిన కవితా శిలప్ంగా మలచే పర్ యలో, తెలుగు
సినిమాపాటని ’శారదనీరద రాగచం కా విలసితమై న విహాయస వీధులోల్, భారతీ సామర్జయ్పు బావుటాగా ఎగరేసిన వేటూరి
సుందరరామూమ్రిగా
త్ రిక్ వినమర్ంగా పర్ణమిలుల్తూ..
‘సినిమా కవి కేవలం, మాటలిన్ పోగు చేసి మూటలు గటట్ డం మాతర్మే చెయయ్డని, అవసరమై న చోట అవకాశం వునన్చోట,
వెనెన్ల కిరణాల సతాయ్నిన్ సహృదయులు గమనించాలనీ, గురిత్ంచాలనీ, వినన్వించుకోవడానికి, ఈ విధంగా మీ సమకాష్నికొచాచ్ను’ అని
సవినయంగా మనవి చేసాత్ను.
" శెలం
ౖ మలల్ నన్ శిరసొంచేనా, చేనంతా గంగమమ్ వాన" - దేవులపలిల్
"కనుపాప కరువె ౖన కనులెందుకు-తనవారె పరులె ౖన బర్తుకెందుకు"-

మలాల్ది

"కలలోనే ఒక మెలకువగా - ఆమెలకువలోనే ఒక కలగా" - పింగళి
" బాధే సౌఖయ్మనే భావన రానీవోయ్" - సము ల
" అగాధమౌ జలనిధిలోన ఆణిముతయ్మునన్టులే శోకాల మడుగున దాగి సుఖమునన్దిలే " " రాయినె ౖన కాకపోతిని రామపాదము సోకగా"-

ఆరుదర్

"పోయినోళుళ్ అందరూ మంచోళుళ్ ఉనోన్ళుళ్ పోయినోళళ్ తీపిగురుతులు" "పిటట్ మనసు పిసరంతె ౖనా పర్పంచమంతా దాగుంది" -

ఆ య

దాశరధి

ణమునన్ మనిషి కనన్ శిలలే నయమనిపించును" -డా . సినారె
"ఏతవేసి తోడినా ఏరు ఎండదు పొగిలిపొగిలు ఏడిచ్నా పుంత నిండదు" - జాలాది.
ఇలా, ఇలాంటివే, ఇంతకు మించినవే, తెలుగు సినీ కవులె పర్తి ఒకరి కలం నుంచీ జాలువారిన అమృత శిఖరాలు ఎనోన్
ఉదాహరణలు ఇవవ్చుచ్. సమయానికి గురుత్కు రాక సథ్ లం సరిపోక, ఇంకా ఎందరో మహానుభావుల పేరుల్, వారి సృజనాతమ్క
శబద్ చి లు వివరించలేకపోతునాన్ను.
పె ౖ ఉదాహరణలనూ, అలాంటివాటిని, పరిశీలిసేత్....
ఆ వాకాయ్లు చదువుతూనే అవి మాములు పొడి పొడి మాటలు కావనీ, వాటిలోల్ అంతరీల్నంగా, ’ఇది ఇంతే’ అని చెపఫ్డానికి
వీలేల్ నంత విషయం దాగి ఉందని తెలుసుత్ంది
మాములు కంటికి కనిపించని ఏవో ఎనోన్ దృశాయ్లు , ఆ వాకాయ్లు చదువుతుంటే మనో నే నికి కనిపిసాత్యి.
ఫలానా రాగమో,ఫలానా విధానమో చెపప్కపోయినా, ఆ వాకాయ్లు, ఊరికే ఉతిత్ వచనంలాగా కాకుండా, ఏదో పె ౖకి
వినిపించని నిశశ్బద్ సంగీతంలో సవ్రాల ఊయలలూగుతునన్టుట్ గుండెకి వినిపిసుత్ంది.
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అంటే, కథో, సనిన్వేశమో, పాతర్లో, బాణీయో, గాతర్మో,వాదాయ్లో, ఏవో సహాయం చెయయ్కుండానే, ఏమీ
చెపప్నకక్రలేకుండానే ఈ వాకాయ్లు భావానీన్, చి నిన్, సంగీతానిన్ తమలో నిసరగ్ ంగా పొదుపుకుని సవ్తంతర్ంగా మనగలుగుతునాన్యి
అని అరధ్ం అవుతోంది.
ఈ లకష్ణానేన్ లిరికల్ సెట్ ల్ అంటారు. పాటలోని పదాలు ’లిరిక్’ అవునా కాదా తేలచ్డానికి ఒకే పదధ్ తి.
కాగితం మీద రాసుకుని, మౌనంగా కళళ్తో చదువుతూ ఉంటే, ఆ పాటని వినన్పుప్డు కలిగే అనుభూతిని మించిన
రసానందానిన్ కలిగిసేత్ అది పాట మాతర్మే కాదు, లిరిక్ కూడా అవుతుంది.
ఛందసుస్లో గణాలు సరిపెడితే "అనిన్మందులు ఇచచ్ట అమమ్బడును" ’అపిప్కటల్ కు ఆలూరు ఆరుమై ళుళ్’ లాంటి
మాటలు ఏ విధంగా పదయ్లు కావో,
సంగీతపు బాణీకి సరిగాగ్ అతికేటటుట్ మాటలు పోదిగినంతలో అది పరిపూరణ్మైన అరధ్ంలో పాట అవదు.
సంగీతపు పాట గుఱించి రెండు వేరు వేరు అభి యాలునాన్యి. రెండూ సప్షట్మై నవే. ఒకదానికొకటి వయ్తిరేకమై నా,
దేని దృషిట్నుంచి చూసేత్ అది నూటికి నూరుపాళుళ్ సమరధ్నీయమే.
ఒకక్టి సినిమాలో పాట అనేది ఒక మూయ్జికల్ రిలీఫ్. అంతే అంతకుమించి సినిమా పాట ఎకుక్వ "చోటు",
గౌరవమూ కోరకూడదు.
సినిమా పాట ఆ కథని, పాతర్లనీ ఆధారం చేసుకుని ఉంటుంది కనుక, భాషలోనూ, భావంలోనూ ఆ పరిమితులిన్
అతికర్మించి, సినిమా ’కవి’ తన సొంత భావాలు చొపిప్ంచకూడదు.
సెకెనుకి ౨౪ ములోత్ పరిగెతేత్ చి నిన్ చూసుత్నన్ కష్కుడి చెవిలో పడే ఈ పాటలోల్ని ’పదాలు", మెదడు మీదకిక్
కవాతు చేసూత్ ఉంటే, కష్కుడు పాటల వెనుక దృశాయ్నిన్ చూడాలా, పాటాడే వాళళ్ ఆట చూడాలా, లేక , పాటలోల్ ఏముందో, ఎంత
ఉందో అని కళూళ్ మూసుకుని ఆలోచనలో పడాలా?
ఆ మాట కొసేత్

గారె ౖనా, విశవ్నాధ సతయ్నారాయణగారె ౖనా సరే సినిమాకి వెళేళ్టపుప్డు సినిమాకి వెళుతునాన్మనే

అనుకుంటారు గానీ, ’కవితా సమావేశానికి’ వెళుతనాన్మనుకోరు కదా!
పె ౖగా, సినిమా చూసే కష్కులందరూ కవులో, ఫిలాసఫరోల్ కారు. సినిమాలో కధెనా,
ౖ సనిన్వేశమై నా, మాటె ౖనా,

పాటె ౖనా, తమకి అరధ్ం అయేటటుట్ అందుబాటులో ఉండేటటూ
ట్ గానే ఉండాలి గాని, "దిగిరాను దిగిరాను భువికి" అని చెటెట్ కిక్
కూచోకూడదు.

మ, కోపం, బాధ, సంతోషం, భయం, ఉతాస్హం, ఇలాంటి భావాలిన్ మామూలు పర్జలు ఏ విధంగా వయ్కీ త్కరిసాత్రో,
పాటలోల్ ఉనన్ పదాలు కూడా అలాగే వయ్కీ త్కరించాలి.
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"నువు బావునాన్వు!" "నినున్ చూసేత్ ఏదో చెయాయ్లనిపిసోత్ంది!" "నినున్ తంతాను" ఓరి దేవుడా ఈ బాధలనీన్ ఎలా
పడను?" "అయోయ్ అలా ఏడవకు" "పాపం! వాడికెంత కషట్ం వచిచ్ందో!"... ఇలాంటి మాటలే సవ్రాలు తొడుకుక్ని, వాదాయ్లు
తగిలించుకుని, ’చపుప్డు’- చేసేత్ పాటలవుతాయి ఆ సవ్రాలు అవీ తీసేసేత్ మాములు మాటలే అవుతాయి. అవాలి కూడా అంతేగాని,
ఒక మాటంటే దాని వెనకాల బోలుడ్ అరాథ్లు వుండి, అవి కొంచం బోధపడి, కొంచం బాధపడక, బాధపెటేట్ ’పెదద్ పెదద్ కవితావ్లురా
బాబూ!’ అనిపించేలా ఉండకూడదు.
అదనన్మాట సంగతి. మరీ అభి యం శుదధ్ తపుప్ అనగలమా? అందువలల్ సాధారణంగా ఈ అభి యానిన్
అనుసరిసూత్ పలల్ వించే సినిమా పాటకి సంగీతం

ణవాయువు. అది వుంటే మాట-పాటగా బతుకుతుంది. ఆ బాణీ, ఆ కమమ్ని

గొంతులు ’చేయూత ఇవవ్ం’ అని తపుప్కుంటే, ఆ పాటని రాసేవాడు వచిచ్, ’ఇదగో వినండి’ అని అనడానిగాగ్ని, వినడానిగాగ్ని,
అనుకోవడానిగాగ్ని, చదవడానిగాగ్ని, చెపప్డానిగాగ్నీ ఏమీ ఉండదు.
ఇంక రెండో రకం అభి యం
మాట ఎకక్డె ౖతే మూగబోతుందో, పాట అకక్డ మొదలవుతుంది. మామూలు భాష సరిపోనంత, సునిన్తమై న,
లోతె ౖన, విశాలమై న భావాలు వయ్కత్ం అవుతాయో ఆ పదధ్ తిలో ఉంటేనే పాటకి, "గీతం" అని చెపుప్కునే పరపతి ఉంటుంది.
సినీకవి కూడా,

ధమికంగా కవే గనుక అయితే (ఓసారి

గారో ఎవరో చమతక్రించారు.... మనకి వరడ్ వ్రూ
త్

లేరు, గోల్డ్ సిమ్త్ లూ లేరు, "వర్డ్ సిమ్త్"లు తపప్! అని)
సినిమా పరిధులిన్ అతికర్మించకుండానే పాతర్ల ఔచితాయ్నిన్ భంగపరచకుండానే, తన పాట, సాహితీలోకం,
పౌరసతావ్నిన్ పొందగలిగేలా రాయగలడు. రాయవచుచ్. రాయాలి.
ఈ అభి యంలో కొదిద్ గా ’అతాయ్శ’ ఉందేమోగాని, ఏ మాతర్ం అంగీకరించడానికి వీలేల్ ని ’అనరహ్త’ లేదేమో కదా!
"నా ఉచాచ్ సం కవనం! నా నిశావ్సం గానం" అంటూ, కళాతపసివ్

కాశీనాధుని విశవ్నాధ్ గారి ఆశీసుస్లతో ’సినీ

కవి’ గా నా నడత మలుపు తిరగడానికి ముందు నుంచే నేను రెండో అభి యం వె ౖపు మొగుగ్ చూపేవాణిణ్ .
పాత హిందీపాటలు మన సినీ కవులు, అనేక సందరాభ్లోల్ అనేకసారుల్ సృషిట్ంచిన, మచచ్లేని అచచ్మై న ’కవితలు’గా
చెలామణి కాగలిగే సతత్ ఉనన్ పాటలు వింటూ, నా అభి యం బొతిత్గా నేల విడిచిన సాము కాదని-కాసత్ మనసు పెడితే లొలాల్యి
పదాలకి, అనన్మాచారయ్, తాయ్గయాయ్దుల గురుకులంలో ’అకష్రాభాయ్సం’ చేయించి, ’విదాయ్బుదుధ్లు" ఒంటబటెట్ లా చేయించవచచ్నీ
అనిపించేది.
కర్మకర్మంగా తెలుగు పలుకుబడి, తెలుగులోని తేనెతేటల తియయ్దనం, చికిక్పోతునన్ ఈ రోజులోల్, కంపూయ్టర్,
ఇంటరెన్ట్ ఇతాయ్ది హిరణాయ్కుష్ల చేతులోల్, భూగోళం చాపచుటట్ లా చుటుట్కుపోతూ, గోల్ బలె ౖజ్ అయిపోతూ ఉండడం వలల్ కాసత్ ఓపిగాగ్,
తీరిగాగ్, కూచుని చదివే అలవాటు, నిలబడి ’మాటల్ డుకునే’ సరదా, అనిన్ పోయి, పరుగులు పెడుతునన్ కాలంలో, పుసత్కాలు, సభలు,
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చరచ్లు, సమాలోచనలూ అనీన్ ’అవుటాఫ్ ఫేషన్’ అయిపోతునన్ నాగరికతలో, ఇంకా పర్జలందరిన్ అకటుట్కోగలుగుతునన్ ఈ
’చలనచితర్’ వేదిక దావ్రా అయినా, భాష, భావం, ఆలోచన, సప్ందన, లాంటి విలువలిన్కాపుకాసే పర్యతన్ం ఎందుకు చెయయ్కూడదు?
ఇలాంటి నా కలవరం అంతా పె ౖకి వెళళ్బోసుకోవడానికి నాకు దొరికిన సువరాణ్వకాశం, సినిమాలోల్ పాటలు రాయగలిగే
పని దొరకడం.
ఏ కవికి అయినా సినీ కవి కాగలగడం గొపప్ అదృషట్ం అని నేను భావిసాత్ను. ఎందుకంటే, బె ౖట కవిగా ఉంటే ఎపుప్డో
ఏదో సప్ందన కలిగి రాసేందుకు

రణనిసుత్ంది. సినీ కవిగా ఉంటే, సప్ందన కలిగేదాకా ఎదురు చూసే వీలేల్ దు. "సప్ందన"

కలిగించుకోవడమే. పర్తిపాటా ఒక సవాల్. ఇనిన్ రకాలుగా

రేపించి, ఇనిన్ రకాలుగా వయ్కీ త్కరించమని నిరంతరం వెంట తరిమే

అవకాశం ఇకక్డ, ఈ పనిలో తపప్ బె ౖట దొరకదు.
అలా రాయవలసి వచిచ్న పర్తిపాటని, నా అభిరుచికి తెరలు వెయయ్కుండా, అలాగని సినిమా పాట పరిధిని
దాటకుండా, రాయడానికి పర్యతిన్సుత్నాన్ను.
అలా రాసిన పాటలోల్ కొనిన్టిని ఏరి, పుసత్కంగా తేవడంలో, అందమై న శిలాప్నిన్ ఏ కీలుకా కీలు విరిచి "ఇదిగో ఈ
చెయియ్ చూడండి, ఈ కాలు చూడండి!" అని చూపించే కోణంగితనం లేదు.
సవ్రమై

వలల్ , గాతర్ బాంధవయ్ం వలాల్ పదము అందగిసుత్ంది అనన్ మాట ఎంత సతయ్మో మి లో బంధువులో

చేయూత నిచిచ్ నడిపిసేత్ తపప్ తన చరణాల మీద తాను నిలదొకుక్కోలేనివాడు, అపర్యోజకుడు, అసమరుథ్డు, పరాధీనుడూ, ఊతకరర్
లేనిదే నడవలేని వికలాంగుడు అవుతాడనన్ది కూడా అంతే సతయ్ం కనుక,
తమ సవ్రలయతో నా పాటను నరిత్ంపచేసిన సంగీత దరశ్కులందరికీ పేరు పేరునా కృతజఞ్తలు తెలుపుకుంటూ, తమ
తియయ్ని గొంతు గూటిలో నా పదాలని పొదివి, పొదిగి, గాన పకాష్లను తొడిగి గాలిలోకి ఎగరేసిన గాయనీ గాయక బంధువుల
ఆతీమ్యతకు ఆదరణకు ఋణగర్సుత్డినౌతూ, తమ కధని, కధనానిన్, సనిన్వేశాలని, చితర్వరణ్నని ఊరేగించేందుకు, పాటల పలల్ కిని మోసే
బోయిగా ననున్ నియోగించిన నిరామ్త దరశ్కులందరికీ ధనయ్వాదాలు తెలుపుకుంటూ.....
గత పదిహేనేళుళ్గా పలల్ విసుత్నన్ నా గీతాలు తమ చరణాల మీద తాము, తడబడకుండా, సకర్మంగా, సవ్తంతర్ంగా
నిలబడగలిగాయా లేదా అని నిగుగ్ తేలచ్మని- -మీ ముందు పరీకష్కి నిలుచ్నాన్ను.
ఆకాశానిన్ అందుకోవాలని అలా ఆశ పడుతుంది. ఎగురుతుంది.పడిపోతుంది ఎపప్టికెనా
ౖ అందుకుంటుందా లేదా
అనన్ పర్శన్ కాలం వునన్ంత కాలం వుంటుంది.
"పాట యిలా వుండాలి" అనే నా ఆశ ఆకాశం అయితే, నా పర్తి పాట ఆ నింగిని అందుకోవటానికి ఎగసే తరంగం.
అంబరం అందలేదే అని కృంగిపోయి ఆగిపోవటానికి, అలిసిపోవటానికి అవకాశం లేనంత సంబరంగా ఆ తరంగాల మీద
నేనూగుతునన్ ఈ తారంగం చూడండి.
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నా ఈ మాటలోల్ నేనేదో పరమారధ్నిన్ సాధించేసాను, సాధించేసుత్నాన్ను అని చాటుకుంటునన్ దురహంకారం మీకు
ధవ్నిసేత్, ఆ దురహంకారానిన్ మీరు నిగగ్దీసి అడుగనూ వచుచ్. కవితవ్మూ, కాకరకాయ అంటూ నేను కళళ్గంతలు కటుట్కుని
దోబూచులు ఆడుతునాన్నని అనిపిసేత్, ఆ నా ఈ అజాఞ్నపు చీకటిని మీరు అగిగ్ తోటి కడగనూ వచుచ్.
అలా కాక, అటు పదహారు కళల పౌరణ్మి వె ౖపు పెరుగుతూ, ఇటు కటిక నలుపు అమావాసయ్ వె ౖపు ఒరుగుతూ, ఆటు
పోటులు ఆడుతునన్ చలనచితర్ ’సిరివెనెన్ల’ సందర్ంలో చిందులేసుత్నన్ కొనిన్ తరంగాలిన్ బంధించి గర్ంథసత్ం చెయయ్డం దావ్రా, సినీ
కవిగా, నా కలలూ కలవరింతలూ, తడబాటుల్ పొరబాటుల్, ఆశలూ ఆరాటాలూ దాయి దాయీ అంటే జాబిలిల్ వచిచ్ అరచేతిలో
కూచుంటుందని, ఏ మాతర్ం అనుమానం లేని నమమ్కంతో, పిలిచే అమమ్ ఒడిలోని పసివాణిణ్ . సావ్గతాలు, ఆకాంకష్ల సవ్గతాలు
ఉనాన్యని మీకనిపిసేత్ మీకక్నిపిసేత్ మీరు "అవును సుమా!" అని తల పంకించనూ వచుచ్. నా పర్యతాన్నికి భుజం తటిట్
కొతత్ఊపునివవ్నూ వచుచ్.
మరి నా పాటల తారంగానికి వసాత్రా!

రి నెన్ల తారామ U.
(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)
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