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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)

15
అతడు: మంటే నిజంగా ఏమంటే ఇదంటూ ఎటాట్ చెపప్గలం

ఆమె : మించే ఎదలోల్ ఏముందో పదాలోల్ ఎటాట్ చూపగలం

అతడు: తొలిచినుకుల తడి ఇదని తొలి కిరణపు తళుకిదని

ఆమె : తొలివలపుల తలపిదని ఎటాట్గ పోలచ్డం
ఆమె : ఊటీ నా చెమటలు పటేట్

టుంది ఈ మలో

అతడు: ఉపెప్న నా ఒణుకులు పుటేట్ ఊపుంది ఈ మలో

ఆమె : నుతిరగని గాలతో తొలి కదలిక ఏనాటిదో

అతడు: మునుపెరుగని రాగాలతో పిలిచిన స రమేమంటదో
ఆమె : జతకుదిరిన కష్ణమిదని ముడి బిగి న గుణమిదని
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అతడు: కథ ముదిరిన ధమిదని ఎటాట్గ తేలచ్డం
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అతడు: శంకరు నా కింకరు నా లొంగాలి ల ధాటికి

ఆమె : పండితు నా పామరు నా ప

డే సయాయ్టకి

అతడు: తుది ఎరుగని మాయణం మొదలెపుడని ఊ ంచడం

ఆమె : గత చరితల పారాయణం గతులెనన్ని వరించడం

అతడు: పరులెరుగని అనుభవ

పదపదమను అవసర

ఆమె : పయనించే ణయరధం ఎటు పరుగు తియుయ్నో
(గో ంద గో ందా చి నికి రాజ్కోటి సంగీత

రథయ్ంలో బాలు చి పాడినది)

**** ****

మంటే తేనలా తీయగ పుంటుందను రు

తేనెంటే ఏమిటో తెలియకనే అని ంటారు
మన ను గిలేల్ ములేల్ కాదా మ

నిదురను చిదిమే అలల్రి కాదా మ
తరుముకు వచేచ్ తేనటీగ కద మ

తెలియక దిగితే తేలరు అయోయ్రామా

ఏమిటో మనన్ది- మకే తెలియాలి మరి

|| మ||

కోటి చుకక్లంటె ఆమె రెండుకళేళ్ అంటునన్ మతో

కొతత్లెకక్లే త్ ఆమె తపప్ రే జనులంటూ ఉండరే

ఎండంటే ఆమె కోపం- నీడంటే ఆమె న్హం

న లుల్ ఆమె రూపం- లోకమంటె ఆమే అంది మ

మతి చెడెనేమో అనుకుంటే ఎవ నా
చినన్ న

న

జాలిపడుతుందీ మ

ఏమిటో మనన్ది - మకే తెలియాలి మరి || మంటే||
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రా కుంది మన

సరికొతత్ రీ- ఈ మ భాషతో

లకష్లాది పుటలు నింపుతుంది లీ- ఒక చినన్మాటతో
ఇ ట్లను మారచ్మంటూ క ట్లను కోరమంటూ

ననున్ నేనే పోలచ్నటుట్ ఎంత మాయచే ందో ఈ మ

అది చెబుదామని అనుకుంటూనే

తను ఎదు తే ఇంకేదో అంటునాన్

నాన్

ఏమిటో మనన్ది- మకే తెలియాలి మరి
(హరిశచ్ం చి నికి ఆగో సంగీత

|| మంటే||

రథయ్ంలో మనో పాడినది)

**** ****
గుండెనిండా గుడిగంటలు గువ ల గొంతులు ఎనోన్ మోగుతుంటే
కళళ్నిండా సం ంతులు సంధాయ్కాంతులు

ంటనే పోలాచ్ను నీ చిరునామా- మా...

చూ

త్నే మన

ళిళ్ నీ ఒళోళ్

భాకాంకష్లంటే....

||గుండె||

లగా

నిలు లాల్ మారిపోయా నేనే నీ నీడగా

నిలువదు నిమిషం-ను

ఎదురుంటే

కదలదు సమయం- కనబడకుంటే..
ను

క

త్నే ఇం జాలం చే వమామ్

త్నే చం జాలం

పరిచయమే చే

వమామ్

ననేన్ నాకు కొతత్గ ఓ మ..

నీ పేరే పలవరించే- నాలోని ఆశలు

**** ****

||గుండె||

మౌనానేన్ ఆ యించే- ఎనెన్నోన్ ఊ లు
తెరిచిన కనులే- కలలకు నెల
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కదలని పెద - క తలు చది
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ఎనెన్నెన్నోన్ గాథలునన్ నీ భాషని

ఉనన్టుట్ండి నేరిప్నా ఈ రోజుని

నీ జతలో కష్ణ నా బతుకుని చరితగ మారేచ్ త్ందమామ్..
( భాకాంకష్లు చితంలో కోటి సంగీత

||గుండె||

రధయ్ం బాలు, రేణుక పాడినది )

**** ****
తముమ్డు! అరె తముమ్డూ! ఈ తికమక తెగులే మంటే
ఈ తెలియని దిగులే మంటే-

ను

బెదర

కద నా మాటింటే

అమమ్డూ! ఓ అమమ్డూ! ను

మరీ పరాగాగ్

నను అడగర చెబుతా డౌటుంటే
ంటూంటే

నీకు నిదరే సరిగా రాకుంటే- ఏం జరిగిందో తెలియాలంటే
ఆ రహ య్నిన్ చెబుతా ంటే...

కోర : మా ట్రు మా ట్రు మంచి లెకచ్రు ఇచాచ్రు

మా ట్రు మా ట్రు ల లో మీరు మెగా ట్రు

||తముమ్డు||

ల ల భాషలునన్ నేల మీద ఎకక్ న

మ మరొకక్టే లవ రూ- ఆ లాంగే జ్ తెలియనిదెవరు

మూగ గ న చాలు డి

పి న చాలు

గురుత్ పటట్లేరా మికులు- అ అచుచ్తపుప్లేని మలేఖలు

అమెరికాలో ఇంగీల్

మ- ఆ కాలో జంగిల్ మ

ఏకమయేయ్ ఏకాంతంలో ఎకక్ నా ఒకటే మ

తముమ్డు! అరె తముమ్డూ!

గుడిడ్ డు కుంటి డు నలల్ డు తెలల్ డు

మదేశమెళళ్గానే మాన డిగ మిగులుతాడు ||తముమ్డు||
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లకష్లాది లకష్ణాలు చూపుతునన్ మకునన్

అకష్రాలు మా ం రెండు - అది మ
ంచురీల తోటి పెదద్ రియల్గా

మ నవలరా పాయ్రు
ఆ

ట్రీ కొటట్దు బోరు

’క’ గుణింతం తెలియని

రుట్బీటు

ల ల అనన్దంటె

(మాసట్ర్ చి నికి దే

గుతునన్

రు - కాళిదా లు ఐపోతారు

అమమ్డూ! ఓ అమమ్డూ! లబ్డబ్
కాల్ లోకాల్

సము ం ండు

చూ కోదు మ కే
సంగీత

||తముమ్డు||

రథయ్ంలో చిరంజీ పాడినది)

**** ****

ఆమె: నాలో ఏదేదో ఐపోతునన్ది

అతడు: అంతే ఈ మ వర - దాని అంతే చూడాలి వయ

ఆమె : నీ తోడు కోరింది నా ఊపిరి

అతడు: అంతే ఈ మ వర - దాని అంతే చూడాలి వయ

ఆమె : ఈ ళ ఈ

రోయ్దయం- ఇనాన్ళళ్లాగ లేదు కాదా

అతడు: నీలోన ఈ మోత వం - ఈ రోజె పుటిట్నటుట్ ఉందా లేదా

||నాలో||

ఆమె : భాష మొతత్మూ మాయ నదా- గుండెమాట గొంతు దాటిరాదే

కోర : అంతే ఈ మ వర - దాని అంతే చూడాలి వయ
సమా మూ గేయ నదా-

యి పాటననున్ మీటుతోందే

నీలో ఏదో కొతత్కోణం చూ

ను

కోర : అంతే ఈ మ వర - దాని అంతే చూడాలి వయ
అతడు: నీ కదా నిండు

ణం పో దానిన్ పెంచా

ఆమె : ఒకక్ మాటే అని కోటి భా లని

øöeTT~

ను నా కాళిదా !

అందజేయాలనే కొతత్ పాఠం ఇదే తెలు
www.koumudi.net
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అతడు: కనున్ బొతిత్గా చినన్ నదా నినున్ తపప్ ఏమీ చూడలేదే

కోర : అంతే ఈ మ వర - దాని అంతే చూడాలి వయ

అతడు: కొనిన్ ఏళళ్గా ముందుకెళళ్క కాలమంత ఆగిపోయి

కోర : అంతే ఈ మ వర - దాని అంతే చూడాలి వయ

అతడు: ఏతా

తా దీని

టం చూ త్ తీయగా

ందే

నన్ కతిత్ కోత

ఆమె : ఇంటా బయటా మొగమాటం పెటేట్ తపుప్కోలేని ంత ట

అతడు: మంచుమం ఇలా అంటూకుంటే ఎలా- పంచుకుంటే తనే తగుగ్తుందో ఏమో బ

||నాలో||

(మన చిచ్చూడు చి నికి మణిశరమ్

రథయ్ంలో బాలు,

జాత పాడినది)

**** ****

పలల్ : ఆలయాన

రతిలో- ఆఖరి చితిమంతలలో

రెండింటిలో నిజానికునన్ది ఒకక్టే అగిన్గుణం
మ అనే పదాన

నన్దు ఆరని అగిన్కణం

దీపానిన్ చూపెడుతుందోఅమృతమో

పాన బలిపెడుతుందో

లహలమో ఏమో ఈ మగుణం

ఏ కష్ణాన ఎలాగ మారునో మించే హృదయం

ఎండమా లో ఎంత దికినా నీటిచెమమ్ దొరికేనా

గుండెబా లో ఉనన్ ఆశ తడి ఆ రి అ తునాన్
పంచానిన్ మరిపించేలా మం ంచే ఓ మా

ఎలా నినున్ కనిపెటాట్లో ఆచూకీ ఇవ మామ్
నీజాడ తెలియని

ఎదర

øöeTT~

ణం- చే త్ంది గగన యాణం

ంది నడిరేయనన్ది ఈ సంధాయ్సమయం

www.koumudi.net
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రయ్బింబమే అసత్మించనిదే మేలుకొని కలకోసం

కళుళ్ మూ కొని కలవరించెనే కంటిపాప పాపం

ఆయు చిచ్ పెంచిన బంధం మౌనంలో మ అయినా

రేయి చాటు స పన్ం కోసం అలాపన ఆగేనా

పోదేది ఏదేమయినా పోయింది తిరిగొచేచ్నా

కంటిపాప కల అడిగిందని నిదురించెను నయనం
(
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