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దాదాపు 12 సంవత రాల ం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 నా
త్ న్ం.
(

ందటి సంచికనుంచి కొనసాగింపు)

6
పలల్ : ఆకాశంలో ఆశల హరి లుల్
ఆనందాలే పూ న పొదరిళుళ్
అంద న ఆ లోకం అందుకోనా
ఆదమరిచి కలకాలం

ండిపోనా ||ఆకాశం||

మబుబ్లోల్ తుళుళ్తునన్ మెరు పోనా
వయాయ్రి

నజలైల్ దిగిరానా

సం ంలో పొంగుతునన్ అల పోనా
సందేళ రంగులెనోన్ చిలికేనా
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పిలల్గాలే పలల్కీగా దికుక్లనీన్ చుటిట్రానా
నాకోసం నవరాగాలే నాటయ్మాడెనుగా
స రాగ్ల

గతాలు తెలిపే గీతం

స పాన్ల

గరాల సంగీతం

||ఆకాశం||

ముదొద్చెచ్ తారలెనోన్ మెరి తీరం
ముతాయ్ల తోరణాల ముఖదా రం
భలూరె
నాకోసం

యగాన చందమామ మందిరాన
రభోగాలే చి నిలిచెనుగా

||ఆకాశం||

**** ****
(సవ్రణ్కమలం చితర్ంలో ఇళయరాజా సంగీత సారథయ్ంలో ఎస్. జానకి పాడినది)

అతడు: ఘలుల్ ఘలుల్ ఘలుల్మంటు మెరుపలేల్ తుళుళ్
ఝలుల్ ఝలుల్ ఝలుల్న ఉపొప్ంగు నింగి ఒళుళ్
నలల్మబుబ్ చలల్నీ చలల్ని చిరుజలుల్
పలల్వంచనీ నేలకు పచచ్ని పరవళుళ్

||ఘలుల్ ఘలుల్||

ఆమె: ఘలుల్ ఘలుల్ ఘలుల్మంటు మెరుపలేల్ తుళుళ్
ఝలుల్ ఝలుల్ ఝలుల్న ఉపొప్ంగు నింగి ఒళుళ్
లుల్ చిచ్

గనీ తొలకరి అలల్రుల్

ఎలల్లనన్ ఎరగని గంతో ళుళ్
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అతడు: లయకే నిలయ

నీ పాదం

గాలి

మలయానిల గతిలో సమబాలగ తూగాలి
ఆమె: వలలో ఒదుగునా హరించే చిరుగాలి
లయేటికి నటనము నేరీప్ంచే గురు డి
అతడు: తిరిగే కాలానికీ ||2|| తీరొకటుంది
ఆమే: అది నీ

రథ్నికి దొరకను అంది

అతడు: నటరాజ

మి జటాజూటిలోకి చేరకుంటె

రుచుకుపడు

రుగంగకు లు ముంది ||2||

ఆమె: దూకే అలలకు ఏ తాళం

||ఘలుల్||

త్రు

కమమ్ని కలలపాట ఏ రాగం అంటారు
అతడు: అలలకు అందునా ఆ ంచిన ఆకాశం
కలలా కరగడమా జీ తాన పరమారథ్ం
ఆమె: వదద్ని ఆపలేరు ||2|| ఉరికే ఊహని
అతడు: హదుద్లు దాటరాదు ఆశల

ని

ఆమె: అదుపెరుగని ఆటలాడు వసంతాలు వలదంటె
రివనముల పరిమళముల లు ముంది

||ఘలుల్||

**** ****
(సవ్రణ్కమలం చితర్ంలో ఇళయరాజా సంగీత సారథయ్ంలో బాలు, సుశీల పాడినది)
అతడు: వపూజకు చి రించిన రి రిము
మృదుమంజుల పదమంజరి పూచిన పు

|| రి||

యతిరాజుకు జతిస రముల పరిమళమి

|| రి||

నటనాంజలితో తుకును తరించనీ
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ఆమె: పరుగాపక పయనించ తలపుల నా
కెరటాలకు తలవంచితె తరగదు
ఎదిరించిన

వ

డిగాలిని జయించినా

మదికోరిన మధు మలు వరించిరా

||పరు||

అతడు: పడమర పడగల మెరి తారల
రా ని వరించకే సంధాయ్ ందరీ!
తూరుపు దిక , కువ నరత్కి
ధా ని మురిపించే కాంతులు చిందనీ!
నీ కదలిక తనయ్పు కారం కానీ
నిదురించిన హృదయరవళి ఓంకారం కానీ

|| వ||

ఆమె: తన ళేళ్ సంకెళైళ్ కదలలేని ముకక్లా
ఆమని ఎదురుచూ

త్ ఆగిపోకు ఎకక్డా

అవధిలేని అందముంది అవనికి నలుదికుక్లా
ఆనందపు గాలి లు నడవనీ నినిన్లా
తిరోజొక నవగీతిక

గతించగా

నెన్ల కినెన్రగానం నీకు తోడుగా

||పరుగాపక||

అతడు: చలిత చరణ జనితం నీ సహజ లాసం
జ లిత కిరణ కలితం
నీ అభినయ ఉ
గగన సర

దయం తిలకించిన ర నయనం
దయంలో

క త శతదళ
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**** ****
(సవ్రణ్కమలం చితర్ంలో ఇళయరాజా సంగీత సారథయ్ంలో బాలు, సుశీల పాడినది)
అతడు: కొతత్గా రెకక్లొచెచ్నా! గూటిలోని గువ పిలల్కి
మెతత్గా రేకు చెచ్నా- కొమమ్ చాటునునన్ కనెన్మలిల్కి

||కొతత్గా||

అతడు: కొండదారి మారిచ్ంది కొంటె గు జోరు
ఆమె: కులుకులెనొన్ నేరిచ్ంది కలికి ఏటి నీరు
అతడు: బండరాళుళ్

రు మారి పంటచేల పాటలూరి

రిచిందులే ంది కను ందు చే ంది

||కొతత్గా||

అతడు: దురులోన ఒదిగింది కుదురులేని గాలి
ఆమె: ఎదురులేక ఎదిగింది మధురగానకేళి
అతడు: భాషలోన రాయలేని రాసలీల రేయిలోని
ఆమె: యమునా తరంగాల కమనీయ శృంగార
కళలెనొన్ చూపింది కలలెనొన్ రేపింది

||కొతత్గా||

(సవ్రణ్కమలం చితర్ంలో ఇళయరాజా సంగీత సారథయ్ంలో బాలు, ఎస్.జానకి పాడినది)
ఆమె: అందెల రవమిది పదములదా అంబరమంటిన హృదయముదా
అమృతగానమిది పెద లదా అమితానందపు ఎదసడిదా
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అతడు:

గిన

ధన

తుకు ణవ

రథ్కమందగ యోగ బలముగ యాగఫలముగ
గు కదా...

||అందెల||

అతడు: మువ లు ఉరుముల సవ డు - మెలికలు మెరుపుల మెలకువ
మేను హర వర మేఘ - ణి

రు

అంగభంగిమలు గంగపొంగు
లాసయ్ం
జంగము

యు గ

వభావములు నింగిరంగు

గే ళ రసఝురులు జాలు రేలా
జాడమాడదా జలపాతగీతముల తోడుగా

పర తాలు సరించిన పచచ్ని కృతి అకృతి పార తి కాగా
నయన తేజమే

’న’ కార

మనో నిశచ్యం

’మ’ కార

సచలనమే

’ ’ కార

ంఛితారథ్మే

’వ’ కార

||అందెల||

యోచన సకలము ’య’ కార
నాదం ’న’ కారం, మం ం ’మ’ కారం
త్ ం ’ ’ కారం దం ’వ’ కారం
యజఞ్ం ’య’ కారం ఓం నమ

య

భావనె భ నకు భావయ్ము కాగా
భరతమె నిరతము భాగయ్ము కాగా
తు న గిరులు కరిగేలా తాండవమాడే ళ
ణపంచకమె పంచాకష్రిగా పరమపదము కటించగా
ఖగోళాలు పదకింకిణు పదిదికుక్ల ధూరజ్టి ఆరభ్టి గా
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(సవ్రణ్కమలం చితర్ంలో ఇళయరాజా సంగీత సారథయ్ంలో బాలు, వాణిజయరాం పాడినది)
వరుసగా మూడోసారి నాకు (1988) ’నంది’ అవారుడ్ తెచిచ్పెటిట్ న ’సవ్రణ్కమలం’ పాటలంటే నాకు పర్తేయ్కమన మకుక్వ.
ఎందుకంటే ’సవ్రణ్కమలం’ చితర్కథే ఓ ’పొయ ’. పర్తివయ్కి త్ తనకు పుటుట్కతో వచిచ్న విదయ్ పటల్ శర్దధ్ , గౌరవం కనాన్, ఏదో తనకి రానివీ,
అందనివి అయినదానిపటల్ ఎకుక్వ ఆసకి త్ చూపిసుత్ండడం మనం చాలా సందరాభ్లలో గమనిసుత్ంటాం. ఏదో తనకు వచిచ్న విదయ్ని
పనిని చేసుకుపోతూ వుండడమే కాకుండా, "తనకు వచిచ్న ఆ విదయ్ చాలా మందికి రాదని, ఆ పని చెయయ్డంలో తాను చాలామంది
కనాన్ ’నిపుణుడ’ అనే ఒక చినన్ గరావ్నీన్, ఆతమ్గౌరవానీన్ కలిగించుకునన్ మనిషి ఏ పని చేసినా ఎంతో ఆనందానిన్ పొందగలుగుతాడు. ఆ
అనుభూతి కేవలం అనుభవె ౖక వేదయ్మే కానీ మాటలోల్ చెపప్లేనిది ఇలా మాటలకందని భావాల ఇతివృతమే విశవ్నాధ్గారి ’సవ్రణ్కమలం’
చితర్ం.
మీనాకిష్ (భాను య) పాతర్, సవ్తఃసిదధ్ ంగానే, తం

వారసతవ్ం కారణంగా, అడుగువేసేత్నే నెమలి నాటయ్మా! అనిపించేంత

నాటయ్కళానె ౖపుణయ్ంతో పుటిట్ నపప్టికి కూడా, ఆ నాటయ్కళానె ౖపుణయ్ంతో పుటిట్ నపప్టికి కూడా, ఆ నాటయ్కళ పటల్ ఒక రకమై న ’నిరసన’ను
పెంచుకుని, డబుబ్ సంపాదించాలనీ, ఉదోయ్గాలు చేయాలనీ, ఊళేళ్లాలనీ, దానికోసం చివరికి ఈ హోటలోల్ రిసెపష్నిసుట్ ఉదోయ్గం
చెయయ్డమే నాటయ్కళారాధన కంటే మేలని తలచే మనసత్తవ్ం కలది. తనలోని నాటయ్కళను తన కూతురిలో చూసుకోవాలనే తపనగల
ఆమె తం . చితర్ంలో ఇంకో పాతర్ చందర్ం. సవ్తఃసిదధ్ ంగా చితర్కారుడు, కళాతమ్కమై న హృదయం వునన్వాడు. మీనాకిష్కి సహజంగా
అబిబ్న నాటయ్కళను పె ౖకి తీసుకురావాలనుకునేవాడు. దీని పటిట్ ంచుకోకుండా, అతనిన్ తపిప్ంచుకుని తిరిగే ఆ అమమ్యికి అతనికి మధయ్
జరిగిన సంఘరష్ణ అనే భావానిన్ 3 పాటలుగా చెపప్వలసివచిచ్ంది. ఈ పాటలకి మూలం వారిదద్ రికీ జీవితం, కళల పటల్ గల అభి య
వె ౖవిధయ్ం.
1. ఆకాశంలో ఆశల హరివిలుల్ పాతలో ఆ అమమ్యి నాకు చుకక్లోల్ ఎగిరిపోవాలనుంది. మబుబ్లోల్ మెరుపె ౖపోవాలనుంది
లాంటి భావాలిన్ వయ్కీ త్కరిసుత్ంది. దీనిన్ గమనిసేత్, ఆ అమమ్యికి నేల మీద కుదురుగా ఉండి నృతయ్ం చేయడం కనన్, ఏ అడుడ్ ఆపూ లేని
చిరుగాలిలా చిందులు వేయడమే ఇషట్ం- అనన్ భావం తెలుసుత్ంది.
2. ఘలుల్ ఘలుల్ ఘలుల్మంటు అనన్పాటలో వీరిదద్ రూ తమతమ అభి యాలను పర్కటించడం జరుగుతుంది.
3. ’శివపూజకు చివురించిన’ అనన్ పాతలో కూడా దాదాపు ఇదే భావం వెలల్ డించడం జరుగుతుంది.
పె ౖ మూడు పాటలోల్నూ కూడా వీరిదద్ రూ తమ అభి యమే సరె ౖంది. అవతలివాళల్నుకునేది తపుప్ అనుకునే సిథ్ తిలో ఉంటారు.
అంచేత ఇలాంటి భావచి కరణని పాటలోల్ పెటాట్లిస్ వచిచ్నపుప్డు కొనిన్ ముఖయ్మై న అంశాలు గురుత్ంచుకోవాలుస్ంటుంది. పాటలో
ఎవరిపాతర్వె ౖపు ఆలోచించినా వారి వాదనే సరె ౖనది, ’నిజం’ అనిపించేలా ఉండాలి. అలా ఈ శిలాప్నిన్ ఈ మూడు పాటలోల్నూ ఎలా
మలిచాను, అందులో ఎంతవరకు నాయ్యం చేకూరాచ్ను అనన్ విషయం నేను ఇంకా వివరించే బదులు పె ౖ ఉపోదాఘ్తంలో ఆ పాటలిన్
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పరిశీలించి చూసేత్ మీకుగా తెలుసుత్ంది.
తరావ్త, ఆ అమామ్యిలో మారుప్ వచిచ్నపుప్డు ’కొతత్గా రెకక్లొచెచ్నా గూటిలోని గువవ్పిలల్ కి’ అనన్ పాటలో వయ్కీ త్కరించడం
జరుగుతుంది. ఐతే, ఇందులో ఓ విశేషం ఉంది. ఆ అమమ్యి తపుప్ తెలుసుకునాన్, పశచ్తాత్పం వెలిబుచచ్కుండా, అతని
వాదననంగీకరిసూత్నే అతనికిషట్మై న మారుప్ తనకీ ఇషట్మనే భావనను సూచిసుత్ంది. (వెదురులోకి ఒదిగింది కుదురులేని గాలి ).
ఇందులో అతను ఆమెను దెపుప్తునన్టుల్నో, వెకిక్రిసుత్నన్టుట్గానో అనిపించకూడదు. అలాగే ఏ విషయం మీద అతనితో సంఘరష్ణ
పెటుట్కుందో, అదే విషయంలో రాజీ పడకుండా, ఓటమినంగీకరించకుండా తనదె ౖన శెలిలో
ౖ అతనితో ఏకాభి యానికి రావడం అనన్
అంశం సుఫ్టంగా కనిపిసుత్ంది.
-ఇలా జరిగాక ఒక సందరభ్ంలో చందర్ం మీనాకిష్ని గురుపూరిణ్మ జరుపుకుంటునన్ ఓ నాటయ్మండలికి తీసుకెళాత్ డు. అకక్డునన్
విదాయ్రుథ్లందరూ ఆ రోజు పూజిసుత్నన్ది ఆమె తం నే. ఆయన వంశానుగతంగా ఇచిచ్న ఆ కళని అనాన్ళూళ్ ఈసడించుకోవడం, ఆ
భావనే తన తం

చావుకి పరోకష్ంగా కారణమవడం ఇవనీన్ ఆమెకి ఒకక్సారి సుఫ్రణకి వచిచ్ పశచ్తాత్పంతో మెదటిసారిగా మువవ్లు

ముటుట్కునన్ ఆమెలోని భావో కం, దరశ్కులు విశవ్నాధ్గారు వరిణ్ంచి చెపిప్న తీరు, ఆ సనిన్వేశానికి ’అందెల రవమిది పదములదా?’
అనన్ పాట రాయడంలో నేపధయ్ం. ఆయన నాకిచిచ్న

తాస్హం,

దబ్లం ఇవనీన్ మాటలోల్ చెపప్లేను. ఎనాన్ళళ్ నుంచో కళ

సభయ్సించినా, ఆ రోజు ఆ అమమ్యి మెదటిసారిగా తన కోసం, తన ఆతామ్నందం కోసం నృతయ్ం చేసుత్ంది. ఇకక్డ ఓ చినన్ గమమ్తె ౖన
విషయం జరుగుతుంది. ఆమె ఓ అవరత్ం నాటయ్ం చేసి అలసిపోయి ఆగిపోతుంది. అయినా కూడా మనసు నాటయ్ పర్పంచానిన్ కొతత్గా
చూసుత్నన్టుల్, శివుని పాదాల చెంత ఉంచిన సిరిమువవ్లు, ఆయన జటాజూటిలోని గంగతో తడిసి, పవితర్మై నటుల్ కళలో గల అరధ్ం
పరమారధ్ం తేటతెలల్ మై ’అందెల రవమిది పదములదా, అంబరమంటిన హృదయముదా అమృతగానమిది పెదవులదా,
అమితానందపు ఎద సడిదా’ అనే ఓ అదుభ్తమై న భావనలో లీనమై , తనలో తాననుకుంటూనన్ మాట. అదే తీరులో, అతడు ఆమెను
తాస్హపరుసూత్, ఆమె మాటలకి లింక్ లేకుండా తనదె ౖన శెలిలో
ౖ సవ్తంతర్ భావానిన్ వయ్కీ త్కరించాలి. ’సాగిన సాధనె సారథ్కమందగా,
యోగఫలముగా, యాగఫలముగా బర్తుకు పర్ణవమై

గు కదా! ’ అలా ఆమె ఆశచ్రాయ్నుభూతితో వేసే పర్శన్లకి అతడు

సమాధానమివవ్డం జరిగింది. ఈ ఆవిషక్రణలో పనిలో నిమగన్మై, శరీరం పర్కృతిలో మమేకమై , తానే పర్కృతి అనన్ భావనాచితర్ంతో,
కవితాతమ్కంగా ఈ పాటనావిషక్రించిన గొపప్ అవకాశానిన్

విశవ్నాధ్గారు సవ్రణ్కమలం దావ్రా నాకివవ్డం, ఈ చి నికి నంది అవారుడ్

రావడం, ఎంతో మంది పర్శంసలిన్, అనిన్ంటికీ మించి కొండంత ఆతమ్తృపిత్నీ పొందేలా చేసింది.

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)
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