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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)

5
పలల్ : తెల రదేమో

మి ||2||

నీ తలపుల మునకలో అల న దే రి అలమేలు మంగకు

||తెల||

చెలువము నేలగ చెంగట లేవని
కలతకు నెల నిలిచిన లతకు
కలల అలజడికి నిదుద్ర కరు
అల న దే రి అలమేలు మంగకు
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మకుక్వ మీరగ అకుక్న జేరిచి
అంగజు కేళిని పొంగుచు తేలచ్గా
ఆ మతుత్నే మది మరి తలచగా
అల న దే రి అలమేలు మంగకు

|| తెల ర||

**** ****
(శృతిలయలు చి నికి కె.వి. మహదేవన్ సంగీత సారథయ్ంలో జేసుదాస్ పాడినది)
"శృతిలయలు" చి నికి పాట రాయటానికి
ననున్ పిలిపించారు. అపప్టికి ఆ చితర్ంలో

కె.వి మహదేవన్గారు.

కె. విశవ్నాధ్గారు హోటల్ సవేరాలో సమావేశమై

శారదాంబా నమోసుత్తే అనన్ పాట రాసివునాన్ను.

నేను వెళేళ్టపప్టికాలసయ్మయియ్ంది. విశవ్నాధ్గారు భోజనానికెళాళ్రు. వెళూత్ నండూరి విజయ్ (విశవ్నాధ్గారి వదద్ దాదాపు
అనిన్ సినిమాలకి సహకార దరశ్కుడిగా పనిచేశారు) చేతికి ఓ కాగితం అందించి " ఈ లె ౖన్స్లో శాUగారిన్ పాట రాసి వుంచమని
చెపప్ండి. నేను మూడు గంటలకి వసాత్ను" అని చెపిప్ వెళాళ్రు.
మరునాడే రికారిడ్ ంగ్. వుహళేందిగారు (కె.వి.మహదేవన్గారి సహాయ సంగీత దరశ్కులు) చెపిప్న మాటలిన్ బటిట్ ఆ పాట
మరాన్డు మంగళంపలిల్ బాలమురళీ కృషణ్గారు పాడబోతునన్టుట్, సాయంతర్ంలోగా పాట రాయడం, టూయ్న్ చెయయ్డం అయియ్పోవాలని
అరధ్ం అయియ్ంది.
నండూరి విజయ్ ఇచిచ్న కాగితంలో విశవ్నాధ్గారు దాదాపు పర్తీపాటకి ఇతివృతత్మో, శెలో,
ౖ పలల్ వో ఏదో ఒకటి అందిసూత్
తనకు కావలిస్న దానిన్ రాబటుట్కుంటారు.
ఓ సారి ఓ సందరభ్ంలో అనాన్ను. "విశవ్నాధ్ గారి సినిమాల దావ్రా ఎనిన్ నందులు వచిచ్నా అవి తృపిత్ కలిగించవు.
ఎందుకంటే, వాటిలోల్ అయనకూక్డా భాగం వుంటుంది కనుక. నాకు ఇతర చి ల దావ్రా నందులు అందుకోవాలని ఉంది" అని. ఆ ఆశ
ఆ తరావ్త నాలుగు సారుల్ తీరింది. అది వేరే సంగతి. పాట పటల్ విశవ్నాధ్ గారికి వునన్ కాల్రిటీ అలాంటిది.
తెలవారదేమో సావ్మీ! అనన్ పదానిన్ "అలమేలు మంగకు" అనన్ పదానిన్ చూడగానే నాకు చిలిపి ఆశ పుటిట్ ంది.
"ఈ పాటని అనన్మాచారుయ్ల వారి బాణీలో రాసాత్ను. ఎనోన్వేల కీరత్నలు పాడిన బాలమురళికృషణ్గారు రేపు ఈ పాట చూసి
"అరెరె నాకు తెలియని అనన్మాచారయ్ కీరత్న కూడా వుందా?" అనుకోవాలి! "
ఆ చిలిపి అకష్ర రూపం తీసుకోవడానికి సరిగగ్ పదినుంచి పదిహేను నిమిషాలు పటిట్ ంది.
విశవ్నాధ్గారు రావడం, అవునని భుజం తటట్ డం, కె.వి. మహదేవన్గారు బాణీ కటట్ డం అనీన్ సాయం నికి అయిపోయాయి.
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మరునాడు రికారిడ్ ంగ్ ధియెటరోల్ కారణాంతారాన, డాకట్ ర్ మంగళంపలిల్ బాలమురళీకృషణ్గారు రాలేకపోవడం, అపప్టికపుప్డు
జేసుదాస్గారు పాడడం జరిగాయి.
జేసుదాసుగారు అది అనన్మాచారయ్ కీరత్నే అనుకునాన్రని, చాలా కచేరీలోల్ అలా అనుకునే ఆ పాట పాడారని వినాన్ను.
ఆ చితర్ంలోనే "ఇనిన్ రాశుల యునికి" అని ఒక అరుదె ౖన అనన్మాచారయ్ కీరత్న వుంది. ఎపుప్డో కొనిన్ వందల యేళల్ ందటి
అనన్మాచారుయ్లవారి ఆ కీరత్నలో ఈ నాటి అధునాతన కవితాశిలప్ం కనిప్ంచడం అశచ్రయ్ం కలిగించే విషయం.
"ఇనిన్ రాశుల యునికి " పాటలో వునన్ ఈ నాటి నవయ్ కవితా రీతులు కనిప్ంచడం వలల్ , అది నేను రాసిన పాట అని, "
తెలవారదేమో సావ్మి!" పాటలో నేను అనన్మాచారుయ్లవారి పోకడకు దగగ్రగా వెళళ్గలగడం మూలాన అది అనన్మాచారుయ్ల కీరత్న
అనీ, చాలా మంది నమమ్డం, ఆ నమమ్కం అధారంగా పందాలు వేసుకోవడం కూడా జరిగింది.
కొసమెఱుపు ఏమిటంటే, 1987 సం.లో నంది అవారుడ్ల కమిటీలో నాయ్యనిరేణ్తగా వునన్

సి.యస్.రావుగారు "తెలవారిదేమో

సావ్మి!" పాట వునన్ కాగితంమీద నా పేరు చూసి, "తెలియని వాళుళ్ పొరపాటున రాసివుంటారు. ఇది అనన్మాచారయ్ కీరత్న" అనుకుని
రెండుసారుల్ పకక్న పెటిట్ , మూడోసారి కూడా ఆ పర్సాత్వన వచేచ్సరికి, అది పొరపాటు కాదు, నేనే రాశానని తెలుసుకొని, ఖరారు
చేసుకొని అమితమై న ఆశచ్రాయ్నందాలతో ఆ పాటకి నాకు వరసగా రెండోసారి, 1987వ సం|| ఉతత్మ గేయరచయితగా నంది అవారుడ్కీ
ఎంపిక చేశారు.
ఆ సంగతి ఆ తరావ్త వారే నాకు సవ్యంగా చెపాప్రు. ఈ మధయ్ ఈటివీలో "పాడుతా తీయగా" లో ఆ పాట వచిచ్న పర్తిసారీ
ంద రచన: అనన్మాచారయ్ కీరత్న అని చూసిన పర్తిసారీ గరవ్ం కనాన్ జనమ్ ధనయ్ఁవె ౖంది అనన్ ఫీలింగ్ కలిగింది!!
పలల్ : ఏరాగముంది మేలుకుని

*****
ండి లేవనంటునన్ మన ని పిలువగ

ఏ తాళముంది సమును పో మూ కొని

నన్ చె లను తెరువగ

సంగీతమెంటె ఏమిటో తెలి ఉండాలి మనకి ముందుగా- అంత
సందేహముంటె తీరుచ్కో గురు లునాన్రు కనులముందుగా- ళిళ్
నీలిమేఘానిన్ గాలి్ గానిన్ నింగిమౌనానిన్ అడగరా- కడలి
ఆలపించేటి ఆ తరంగాల అంతరంగానిన్ అడగరా - మధుర
ణగీతానిన్ పాడుతూ

నన్ ఎదసడి నడిగితె

శృతిలయ తెలుపదా తుకును నడిపిన సంగతి తెలియదా
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ఏరాగముంది మేలుకొని

ండి లేవనంటునన్ మన ని పిలువగ

ఏ తాళముంది సమును పో మూ కొని
ఏ

భాత గళముతో నేల

నన్ చె లను తెరువగ

గతి త్ంది తొలితొలి లుగుని

ఏ జోలపాట చలువతో నింగి దతీరిచ్ంది అల న పగటిని
స రణ్తరుణాలు చం కిరణాలు జిలుగులొలికి
బదులు పలుకునెవరికి?
మంచుమౌనాలు పంచమంలోన మధు

చిలుకు
ఎవరి చెలిమి రవళికి?

తోటలోచేరి పాటకచేచ్రి చేయమంటునన్ నోదమెవరికి?
ల అందాల పూలగంధాల
పంచవరాణ్ల పింఛ

గా న

నాదమెవరిది?

నేల నాటయ్మాడేటి ళలో మురి

వర మేఘాల హర రాగాలు

దయ్మయేయ్టి లీలలో తడి

నీరుగా నీరు ఏరుగా ఏరు కగా నారు చిగురులు తొడగగ
రు టే పుడమి పాడేటి ప డి సం ంతి పదగతులెవరి ?
ఆరుకాలాలు ఏడు స రములతో అందజే త్నన్ రసమయ మధురిమ
నగల చె లను కలిగిన హృదయము
తన తి పదమున చిలుకగ

ధలను

జో రు నీకు సం మా ఎంత ఓపికో అసలు అలసట కలగద
ఓ

గాన ంథమా ఎంత

ధనుందిదిశల ఎదలకు తెలియగ

నీ గీతమెంత తడిమినా లలు సంగీత కళలు కావనీ- ఎంత
నాదామృతానిన్ తడి నా ఇ క రవ ంత కరగలేదనీ తెలి
అసత్మి త్నన్
ఆయు
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రయ్తేజానిన్ కడుపులో మో నితయ్మూ- కొతత్
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దికుక్లూ దాటి మబుబ్లను మీటి- నిలు న నిమిరితె
గగనము కరగద - జలజల చినుకుల రులను కురవదా
అణువణువణు న తొణికితే స ర ధ
అడుఅడుగడుగున మధువని రియదా
**** ****
(మనసులో మాట చి నికి యసీవ్ కృషాణ్రెడిడ్ సంగీత సారధయ్ంలో బాలు పాడినది)
ఆ మధయ్ కాలంలో శంకర మహదేవన్ పాడిన " త్లెస్ సాంగ్" అనేది టి.వి దావ్రా దేశానిన్ ఊదరగొటేట్ సింది.
తెలుగులో అనువాదిసేత్ "ఉపిరిలేని పాట" అంటే ఎబెబ్టుట్గా ఉంటుంది గాని, దానరధ్ం "గుకక్తిపుప్కోకుండా" ఏకబిగిని పాడే
పాట అని వారి భావం.
అంతకు చాలా ఏళళ్ ముందె "ఓ పాపాలాలీ!" అనన్ సినిమాలో అనుకుంటాను, ఇళయరాజాగారి సంగీత దరశ్కతవ్ంలో
బాలుగారు, ఓ పాట చరణాలిన్ "నిజంగానే" గుకక్తిపుప్కోకుండా పాడేరు.
ఈ " త్లెస్" పర్ యకి వచిచ్న పర్జాదరణని బటిట్ , చందర్కిరణ్ ఫిలింస్ "మనసులో మాట" సినిమాలో, దరశ్కుడు సంగీత
దరశ్కుడూ అయిన

ఎసీవ్ కృషాణ్రెడిడ్ గారు, ఓ ముఫె ౖ ముఫెఅయిదు
పంకుత్ ల పాటు ఏకబిగిని నడిచేలా ఓ టూయ్న్ చేసి, ఆ టుయ్న్కి
ౖ

ననున్ ’ఏదో’ రాయమనాన్రు.

ఆ పర్ య పటల్ ఆసకి త్ సరే. అంతసేపు ఏకబిగిన ఏ భావానిన్ పలికించాలి? ఎలా నడిపించాలి
నిరామ్త, మి డు రవికిశోర్కి ఫోన్ చేశాను. "భావమూ, భాషా, నీయిషట్ం సీతారాఁవుడూ!" అనాన్డు.
ఇంకా కావలసిందేఁవుంది? పాతర్లూ, సనిన్వేశాలూ, అనన్ నిబంధనలూ, వసుదేవుడికి యమున దారిచిచ్నటుట్ అడుడ్
తపుప్కునాన్యి. బాణీ ఆటంకం అవడానికి బదలు

తాస్హకరంగా, సరళంగా, సుదీరఘ్ంగా తెలుగుతనం పలికేందుకు వీలుగా,

అందించారు ఎసీవ్ కృషాణ్రెడిడ్ గారు.
" సంగీతానేన్" భావంగా పటుట్కునాన్ను. పర్కృతిలోని రంగులు, ఋతువులు, అలలు, మేఘాలు, గాలి, ఆకాశం అనిన్టినీ
సప్రిశ్సూత్, అనిన్టిలోనూ ఉనన్ సంగీతానిన్ వినలేకపోతే చెవులోల్ సీసం పోసుకూక్చునన్వాడి హృదయానిన్ తెరిచి "తాళం" గాని, వాణిన్
పిలిచే "రాగం"గానీ లేదని చెబుతూ,
ఏ సిథ్ తిలోనూ, నిరాశనీ, చీకటి కోణాలనీ చూడడం యిషట్ంలేకపోవడం వలల్ సము నిన్ పర్తీకగా తీసుకుని, పర్తి రోజూ
పడమర చీకటిలో "అసత్మిసుత్నన్" సూరుయ్ణిణ్ , బడబాగిన్ రగిలె తన కడుపులో దాచుకుని, మరుసటి రోజు కొతత్ ఆయువిచిచ్ తూరుప్ నింగి
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మీద నిలిపే సముదర్ంలోని ఆశ, అలలుగా ఆకాశానన్ందుకోవడంలో విఫలమై నా, అవిరిగా మేఘమై అంబరానిన్ తాకి, నీలిమను,
చినుకులుగా కరిగించి నేలకు తీసుకువచేచ్ నిరంతర ఆశాలాపనని చి కరించాను.
*****
పలల్ : పూల లుల్వ

డె - నెన్కక్ పిలల్ పాలన

రేపో మాపో పెళిళ్ ను

లోల్న నెన్కక్

అతాత్రింటికి ళిళ్

చేమంతమామ్ మంతానికి రా మళిళ్

||పూల||

కనున్పాపలాగ ననున్ కాపాడేటి తలిల్ గోదారమమ్ మ
దూరదేశం ళిళ్ పెళిళ్ సంబంధానిన్ ఏరి కోరి తెచెచ్నమామ్
చే పూజలు చూ ను

నోచే నోములు పూచి

భలగన్ం తానే చేరేనమామ్ ఏ దారమామ్ గోదారమామ్ ||పూల||
ఆగమేఘాలెకిక్ మాఘమాసం వచిచ్
ఆటపటిట్ంచింది నినున్
లేతబుగగ్లోల్కి డి గుగ్లు పాకి
భార పోయింది నున్

||ఆగ||

చాలేల్ ళాకోళం ఆపండే అలల్రిమేళం
ను

యాయ్లమామ్ గోదారమమ్

రికి నోటికి తాళం
పిలల్వయాయ్రాలు తూగుటుయాయ్లెకిక్
ఊగుతునాన్యమమ్ గారాబంగా
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(గౌతమి చితర్ంలో బాలు సంగీత సారథయ్ంలో ఎస్.పి. శెలజ
ౖ పాడినది)
*****

పలల్ :

గుగ్పూబంతి ఇ రే తామాలచిచ్
మొగాగ్ ంగారం ఇరి
గ

దతి మీనాకిష్

సంపెంగ గుతుత్లు మెతత్గ తాకంగా

రాముని తత్ంలో కాముడు ంతలు రేపంగా
అతడు: రజాజి పూలబంతి అర త మోయలేని

|| గుగ్||

కుమారి ఈ నన్దేనా

ని లుల్ మో న జాణ ఈ నన్దేనా
ఔరా! అని రామయ కనున్లు మేలమాడి న న నెన్లుఅలకలొచిచ్న కలికి - ఏ నాది కులుకుల మొలికి

ర ంచి కూరు నాన్! గురి
లకమమ్ కొ
తేదే ఆ

పు

|| గుగ్||

రుకునాన్!

రు గొండుమలెల్ చెండుల జోరు

పుల తళుకు ము రుకునన్ రామయరూపు

మెరి నలల్మబైబ్నాది - వలపుజలుల్ వర నాది

|| గుగ్||

(సవ్యంకృషి చి నికి రమేష్ నాయుడు సంగీత సారథయ్ంలో బాలు, జానకి పాడినది)
*****
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పలల్ :
అతడు: ఔరా అమమ్కచెలాల్! ఆలకించి నమమ్టమెలాల్
అంత ంత గాధలోల్ - ఆనందలాల!
కోర : అమమ్లాల! డి కోమమ్లాల!- డు ఏఁవయాడె
జాడ లేడియాల కోటి తందనాల - ఆనందలాల
గో లాల పిలంగో లాల గొలల్భాఁవలాల
ఏడ నుందియాయ్ల నాటి నందనాల- ఆనందలీల
అతడు: ఔరా అమమ్కచెలాల్! ఆలకించి నమమ్టమెలాల్
అంత ంతగాధలోల్ - ఆనందలాల!
ఆమె: బాపురే హమ్కు చెలాల్! నఁవంత వలిల్ంచవలాల్?
పలెల్

డలోల్ - ఆనందలీల!!

అతడు: అయిన డె అందరికీ
అయినా అందడు ఎవ రికీ
ఆమె: బాలుడా గోపాలుడా లోకాల పాలుడా
తెలి ది ఎలా ఎలా ఛాంగుభళా!

||ఔరా||

ఆమె: నలల్రాతి కండలతో కరు న డే
నన్ముదద్ గుండెలతో కరుణించుతోడే
అతడు: నలల్రాతి కండలతో కరు న డే - ఆనందలాల!
నన్ముదద్ గుండెలతో కరుణించుతోడే - ఆనందలీల!!
ఆమె: ఆయుధాలు పటట్ను అంటూ బావబండి తోలిపెటేట్ - ఆనందలాల!
అతడు: జాణ జానపదాలతో జాఞ్నగీత పలుకునటే - ఆనందలీల!!
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ఆమె: ఆలమంద కాపరిలా కనిపించలేదా- ఆనందలాల!
అతడు: ఆలమందు కాలునిలా అనిపించుకాదా - ఆనందలీల!!
ఆమె:

లితో కొండను ఎతేత్ కొండంత లుపటేట్ - ఆనందలాల!

అతడు: తుల దళానికే తెలిపోయే తూగునటె - ఆనందలీల!!

||బాలుడా||

(ఆపధాభ్ంధవుడు చి నికి కీరవాణి సంగీతదరశ్కతవ్ంలో బాలు, చితర్ పాడినది)

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)
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