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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)

19
పలల్వి: పారాహుషారైన పాట చిటికేసి రమమ్ందిరోయ
పైలాపచీచ్సైన ఆట చిందేసి లెమమ్ందిరోయ
ఓరోరి బైరాగి ఈ పొదుద్ ఈ జోరు ఆపదుద్ తనివితీరా దరువెయయ్రోయ
ఊరూరా ఊరేగి ఈ డపుప్ హోరెతిత్పోయేటుట్ ఊపెకిక్ పోనీయరోయ
కషాట్లు కనీన్ళళ్కే వసూత్నే ఉంటాయిరోయ
నవవ్ంటు తోడుంటే చాలెల్ ఏమైనా చెయయ్చుచ్లే
మందిలో కొందరు రాబందులై అందిందంతా కాజేసి జైహింద అంటారా
మందలై పందలై పసికందులై జనమంతా తలలొంచేసి ఖరమ్నుకుంటారా
బతకడం బరువయేయ్లా తెగ పీడిసుత్ంటే
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దారుణం దారులు మూసి వేటాడుతు ఉంటే
పార్ణం విసిగి పిలేల్ అయినా బెబుబ్లి అయిపోదా
చీమంత ఓ చినిన్ చినుకే తుఫాను అవుతుందిలే
ఈనాటి ఈ నిపుప్ తునకే కారిచ్చుచ్ అవుతుందిలే

చికక్గా చీకటే కమిమ్ందని - లోకం వెళిళ్ సూరుయ్ణిణ్ రారమమ్ని పిలవాలా
కొండలా పాపమే పెరిగిందని - కాపాడంటూ ఈ సంఘం మన సాయం అడగాలా
కళళ్లో కతుత్లు దూసే కసి కలిగిందంటే
గుండెలో భగుగ్న రేగే అగిగ్ రగులుకుంటే
నెతుత్రు మండే పర్తివాడు సూరీడే అయిపోడా
ఏ కొంప కొలేల్రు కానీ - నాకేమి పటిట్ందని
నిదద్రోల్ మునిగునన్ వాణిణ్ - కదిలించడం నీ పని!!
చావైతే ఈ పూట కాకుంటే రేపైనా వసుత్ంది తపిప్ంచుకోలేవులే
బర్తుకంటే మన చేతిలో ఉంది - భయమంటు వదిలేసేత్ మనమాట వింటుందిలే!

(సిందూరం చితర్ంలో శీర్ సంగీత సారథయ్ంలో మలేషియా వాసుదేవన, మోహన దాస, శీర్నివాస చకర్వరిత్ పాడినది)
***
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నువేవ్మి చేశావు నేరం - నినెన్కక్డంటింది పాపం... చినబోకుమా
చేయూతనందించు సాయం - ఏనాడు చేసింది సంఘం గమనించుమా
కనీన్టి వరాష్నికి కషాట్లు చలాల్రునా
మారగ్ం చూపే దీపం కాదా ధైరయ్ం ||నువేవ్మి||
జరిగింది ఓ పర్మాదం - ఏముంది నీ పర్మేయం
దేహానికయిన గాయం - ఏ మందుతోనో మాయం
విలువైన నిండు పార్ణం - మిగిలుండటం పర్ధానం
అది నిలిచినంత కాలం - సాగాలి నీ పర్యాణం
సతరీల తనువులోనే శీలమునన్దంటే
పురుష సప్రశ్తోనే తొలగిపోవునంటే
ఇలాల్లి దేహాలలో శీలమే ఉండదనా
భరత్నన్ వాడెవడూ పురుషుడే కాదు అనా
శీలం అంటే గుణం అనే అరథ్ం ||నువేవ్మి||
గురివింద ఈ సమాజం - పరనింద దాని నైజం
తన కింద నలుపు తతవ్ం - కనిపెటట్లేదు సహజం
తన కళళ్ ముందు ఘోరం - కాదనదు పిరికి లోకం
అనాయ్యమనన్ నీపై - మోపింది పాప భారం
పడతి పరువు కాచే చేవలేని సంఘం
సిగుగ్ పడకపోగా నవువ్తోంది చితర్ం
ఆనాటి దౌర్పదికి - ఈనాటి నీ గతికి
అసలైన అవమానము చూసుత్నన్ ఆ కళళ్ది
అంతేగాని నీలో లేదే దోషం ||నువేవ్మి ||
(పెళిళ్ చేసుకుందాం చితార్నికి కోటి సంగీత సారథయ్ంలో జేసుదాస పాడినది)
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చలెకిక్ వుందనుకో ఏ చలాకి రాచిలకో
చిటుకుక్మందనుకో ఏ చిటారు కొమెమ్నకో
చురుగాగ్ చూసాత్వో - పరాగాగ్ పోతావో
వలేసాత్నంటావో - ఇలాగే ఉంటావో

||చలెకిక్||

చీకటుందని చింతతో నడిరాతిరి నిదరోలేదుగా
కోటి చుకక్ల కాంతితో తన తూరుపు వెతుకునుగా
నలుదికుక్లలో నలుపుందనుకో - చిరునవువ్లకేం పాపం
వెలుగివవ్నని ముసుగేసుకొని మసిబారదు ఏ దీపం ||చలెకిక్||
కారునలల్ని దారిలో ఏ కలల కోసమో యాతన
కాలు సాగని నింగిలో ఏకాకి యాతర్లోన
కలలనిన్ంటిని పిలిపించుకొని నిలవేసినా కళళ్ని
వెలివేసుకొని వెళిళ్పోకు మరి విలువైన విలాసానిన్ ||చలెకిక్||
(అంతం చితర్ంలో ఆర. డి. బరమ్న సంగీత సారథయ్ంలో చితర్, జోజో పాడినది)
***
పలల్వి: మనసు కాసత్ కలతపడితె - మందు ఇమమ్ని మరణానిన్ అడగకు
కనులనీరు తుడుచువారు ఎవరూ లేరని చితిఒడికి చేరకు
పార్ణమనన్ది బంగారు పెనిన్ధి - నూరేళుల్ నిండుగా జీవించమనన్ది
వేటాడువేళలో పోరాడమనన్ది....

||మనసు కాసత్||

కలసిరాని కాలమెంత కాటేసుత్నాన్ – చలి చిదిమేసుత్నాన్
కూలిపోదు వేరు ఉనన్ తరువేదైనా – తనువే మోడైనా
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మాను జనమ్కనన్ – మనిషి ఎంత మినన్
ఊపిరిని పోసే ఆడదానివమామ్
బేలవై నువు కూలితే – నేలపై పార్ణముండదమమ్

||మనసు కాసత్||

ఆయువంతా ఆయుధంగా మారచ్వే నేడు – పరిమారచ్వే కీడు
కాళివైతే కాలికింద అణుగును చూడు – నిను అణిచేవాడు
మృతుయ్వును మించే హాని ఎకక్డుంది
ఎంత గాయమైనా మాని తీరుతుంది
అందుకే పద ముందుకే – లోకమే రాదా నీ వెనకే

||మనసు కాసత్ ||

(శీర్కారం చితర్ంలో ఇళయరాజా సంగీత సారథయ్ంలో జేసుదాస పాడినది)
***
బెదిరితే భయపెడుతుంది వెనుకనే, లోకము
తరిమితే పరుగెడుతుంది తెలుసుకో నైజము
హడిలిపోతే అణిచివేసే అశవ్మీ కాలము
ఎగిరిదూకే తెగువ ఉంటే వెయయ్నీ కళెళ్ము
బలి కావాలి అంటూ అడిగే దేవతలైనా
పులినో కాలనాగునో తింటారా ఏమైనా
ఎపుడూ సాధుజీవులే ఎర అవుతారు నాయనా
బర్తికే చేవ పోయెనా కాయడు దేవుడైనా
బలమే గుణము
అడగకెపుడూ ఎవరినైనా సాయమూ, నాయ్యము
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ఎవడునాన్డు కూర్రుడు యముడిని మించినవాడు
ఏవుంటుంది చూడు చావుని మించిన కీడు
తలవంచేసి దాగినా వదిలేనా ఒకనాడు
కలకాలము బర్తికుండునా రోజూ చచేచ్వాడు
భయమే బరువు
కంటి ఎరుపే కాగడాగా నిశిని తరిమెయయ్రా!
(హలో డారిల్ంగ చితార్నికి కీరవాణి సంగీత సారథయ్ంలో బాలు పాడినది)
***
తెలాల్రింది లెగండోయ - కొకొక్రోకో!
మంచాలింక దిగండోయ - కొకొక్రోకో!
పాములాంటి సీకటి పడగ దించిపోయింది
భయం లేదు భయం లేదు - నిదర ముసుగు తీయండి
సావులాటి రాతిరి సూరు దాటిపోయింది
భయం లేదు భయం లేదు - సాపలు సుటేట్యండి
ముడుసుకునన్ రెకక్లిడిసి పిటట్ చెటుట్ ఇడిసింది
మూసుకునన్ రెపప్లిరిసి సూపులెగరనీయండి ||తెలాల్రింది||
చురుకు తగిగ్పోయింది సెందురూడి కంటికి
చులకనైపోయింది - లోకం సీకటల్కి
కునుకు వచిచ్ తూగింది - సలల్బడడ్ దీపం
ఎనక రెచిచ్పోయింది - అలుల్కునన్ పాపం
మసకబారిపోయిందా సూసేకనున్
ముసురుకోదా మైకం మనూన్మినున్
కాలం కటిట్న గంతలు తీసి - కాంతుల ఎలుల్వ గంతులు వేసి ||తెలాల్రింది||
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ఎకిక్రించు రేయిని సూసి ఎరర్బడడ్ ఆకాశం
ఎకుక్బెటిట్ ఇసిరిందా సూరీడి సూపుల బాణం
కాలి బూడిదైపోదా కముమ్కునన్ నీడ
ఊపిరితో నిలబడుతుందా చికక్ని పాపాల సీడ
సెవట బొటుట్ సవురుతో సూరీణిణ్ ఎలిగిదాద్ం
ఎలుగుసెటుట్ కొమమ్లోల్ అగిగ్పూలు పూయిదాద్ం
వేకువ శకుత్ల కతుత్లు దూసి - రేతిరి మతుత్ను ముకక్లు సేసి
(కళుళ్ చితార్నికి బాలు సంగీత సారథయ్ంలో సిరివెనెన్ల సీతారామశాసిత్ పాడినది)
***
అతడు: సరేలే ఊరుకో - పరేషానెందుకో
చలేసే ఊరిలో జనాలె ఉండరా
ఎడారి దారిలో ఒయాసిసుస్ండదా
అదోలా మూడు కాసత్ మారిపోతె మూతి ముడుచుకునుంటారా
ఆటలోనో పాటలోనో మూడు మళీళ్ మారుచ్కోరా
మేరా నామ జోకరు మేరా కామ - నౌకరు
ఇదో నా చేతిలో అలాడిన లాంతరు
ఎనీథింగ కోరుకో క్షణాలోల్ హాజరు
ఖరీదేం లేదు కాని - ఊరికేలే ఊపు రాదే ఓ మైనా
కాల్పస్ కొటిట్ ఈల వేసేత్ చూపుతాలే నా నమూనా
అతడు: పిలిల్ పిలల్దెపుడు ఒకే మాటగద - మియామియావ!
కోడిపిలల్దెపుడు ఒకే కూత కద - కొకొక్ కొకొక్రకో!
కోకిలమమ్ ఆకలైనా టూయ్ను మాతర్ం మారచ్దే
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రామచిలక రాతిరైనా కీచురాయై కూయదే
అలాగే నీ పెదాలోల్ నవువ్నెపుడు మారనీయకే ఏమైనా
కషట్మొసెత్ కేరు చెయయ్క నవువ్తో తరివేయవమామ్!
అతడు: గూటి బిళళ్ ఆడుదాం - సికస్రు కొడదాం
పాప: కిర్కెట కాదు గాని ఫనీన్గానే ఉంది
అతడు: ఏటిలోన దిగుదాం - ఈతలు కొడదాం
పాప: బఫెలోల్స కది - బాతూర్ం కాదా మరి
అతడు: రాణిగారి ఫోజులో నువు కూరోచ్మా ఠీవిగా
గేదెగారి వీపు మీద షైరుకెళదాం - సైట్లుగా
జురాసిక పారుక్ కనాన్ బెసుట్పేసీ
ల్ పలెల్టూరే బులెల్మామ్!
బోలెడనిన్ వింతలునాన్య బోరులేక చూడమామ్!
అతడు: వేడి వేడి పాలను ఎటాట్ తాగుతావు?
పాప: ఉఫ ఉఫ మని ఊదేసాత్ను కద
అతడు: రైసులోని రాయిని ఏం చేసాత్వు మరి?
పాప: తుపుప్ తుపుప్మని ఊసేసాత్ను కద
అతడు: వేడిపాలలాంటివమమ్ ఏడిపించే రోజులు
పంటికింది రాళుళ్ అనుకో బాధపెటేట్ బెంగలు
అలాగని పాలుకాసాత్ పారబోసి పారిపోం గద చినాన్రి
ఆపదొసేత్ తపుప్కుందికి చూసుకోమా చినన్దారి
(లిటిల సోలజ్రస్ చితార్నికి శీర్ సంగీత సారథయ్ంలో శీర్ పాడినది)
***

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)
COMMENTS

øöeTT~

www.koumudi.net

p˝…’ 2014

