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దాదాపు 12 సంవతరాల ం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 త్నాన్ం. 

                 
     
                                          
 
 
 
 
 

( ందటి సంచికనుంచి కొనసాగింపు) 

8 
  

 
 పలల్ :  మోగుతునన్ ఎదలో రాగమేముందో తెలుపనా... 
  పాట నాకు నేసత్ం పాటేగా నా సమసత్ం 
          పాట నాకు ణం తిపాట నా యాణం 
   జపించాను స ర దమే తపించే ఎదరాగ  
   వరించాను స ర న్హమే తరి త్ను జయగీతి   ||పాట|| 
       
          అమృతాని  చే  మథనం ఆగేనా 
   లయ  షవలయ  ఎదురొ త్నాన్ 
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     ఏకదీకష్గా గే పయనం ఆగేనా 
             అలస  అడుగడుగునా ఎదకో త్నాన్ 
     యుగయుగాలుగా నింగి కౌగిలి అందలేని కడలి 
      నిలువలేదుగా నిముష న అనురాగ రాగరవళి 
             అలుపులేని ఆ మరణ ఘోష తన ఆదితాళ ంది 
             అషట్దిశలను అలుల్తునన్ నా నాద యోగసరళి    ||పాట|| 
      **** **** 
   తీయతీయని కోయిలగానం అ తునాన్ 
          స రమాధుర  అనిపి త్నాన్ 
   అణు  అణు నా నిపుప్ల గాయం అ తునన్ 
   తను నే ఒక మురళిగా మరేచ్ త్నాన్ 
          అమమ్లాలితో గొంతుకలిపి మొద న తుకుగానం 
          వలపు గాలితో మలుపు తిరిగె నవయవ నాల గేయం 
          తలిల్ లికి చెలియచేతికి అందనంత దూరం 
          ణవ గరం కోరుకునన్ నా జీవరాగ తీరం                                     || ాట|| 

      **** **** 
(పాడుతా తీయగా చి నికి మహేష్ సంగీత సారథయ్ంలో బాలు పాడినది) 

 
 పలల్  : అతడు, ఆమె: 

           అ ! ఒక మన కు నేడే పుటిట్నరోజు 
      అ ! తన పలల్ పాడే చలల్ని రోజు 
      ఇదే ఇదే కు  స రాల కానుక 
      మరో వసంత గీతిక జనించు రోజు   ||అ || 
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అతడు:   మాటా పలుకు తెలియనిది మాటున ండే మూగమది 
      కమమ్ని తలపుల కావయ్మయే క తలు రా  మౌనమిది 
ఆమె:    రాగలరోజుల ఊఃఅలకి గతమిచేచ్రాగమిది 
     శృతిలయలెరుగని ఊపిరికి స రములు కూరేచ్ గానమిది 
అతడు:  ఋతు ల  రంగులు మారేచ్ది- కలప్నలలిల్న మది భావం 
          బతుకును పాటగ మలిచేది మన ల కదిలిన మృదునాదం 
ఆమె:   కలవని దికుక్లు కలిపేది- నింగిని నేలకి దింపేది 
         తనే కదా రధి కష్ణాలకే రధి మనసనేది.....    ||అ || 
        
అతడు: చూపులకెనన్డు దొరకనిది - రంగురూపు లేని మది 
    రెపప్లు తెరువని కనున్లకు స పాన్లెనోన్ చూపినది 
ఆమె:   చచ్ని చెలిమిని పొందినది వనెన్లకళ గల నిండుమది 
     కాటుక చీకటి రాతిరికి బాటను చూపే నేసత్మిది         
అతడు:  చేతికి అందని జాబిలిలా కాంతుల పంచే మణిదీపం 
     కొమమ్ల చాటున కోయిలలా కాలం నిలిపే అనురాగం 
ఆమె:   అడగని వరములు కురిపించి అమృతవరి ణి అనిపించే 
    అమూలయ్ న పెనిన్ధి- భోదయాల సనిన్ధి- మనసనేది                 ||అ || 

 
(అలల్రి యుడు చి నికీ కీరవాణి సంగీత సారథయ్ంలో బాలు, చితర్ పాడినది) 

 
 ఈ పాట అలల్రి యుడు సినిమాలోనిది. దరశ్కుడు  రాఘవేందర్రావు గారు సంగీత దరశ్కులు ఎమ్.ఎమ్. కీరవాణి. 
కీరవాణిగారిచిచ్న టూయ్నుకు మనసు మీద ఒక పాట రాయమనాన్రు  రాఘవేందర్రావు. నాకు చాలా సంతోషం కలిగింది. మనసు 
మీద పాటలు రాయటంలో గుతాత్ ధిపతయ్ం సాధించి తనదెనౖ ముదర్ని తిరుగులేకుండా వేసివునన్ ఆ యగారిని ఒకసారి సమ్రించి 
మనసు గురించి రాయడానికి పూనుకునాన్ను, మనసు అనేది ఒక ఏబ్ ట్క్ట్ సబెజ్క్ట్. దానికొక సప్షట్ మౖెన రూపంకానీ, నిరవ్చనం కానీ 
లేవు. 
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 ఒక మనసునన్ మనిషి పుటిట్న రోజును ఆ మనసు యొకక్ పుటిట్న రోజుగా భావన చేసి, ఆ మనసు యొకక్ లకష్ణాలు ఎనిన్ 
రకాలుగా వుండగలవో అనిన్ రకాలుగానూ చెపప్డానికి పర్యతన్ం చేసిన పాట ఇది . 
 
 

పలల్ :  స పాన్ల ంట స రాగ్ల ట 
    స పాన్ల ంట స రాగ్ల ట 
    తుదిలేని దోబూచులాట 
    తి రి కంట కొలు నన్దంట కోరేటి బంగారు కోట 
    ఏ దారి ంట ఏ తీరముందో తెలిపేటి లుగేమిటంట 
    తెల రితే, కలతీరితే - కరిగేను ఈ దొంగాట 
      **** **** 
    కళాళ్రా చూ త్నే ఉంటారు అంతా హృదయానికే త్రు గంత 
    నిజమేమొ నీడలేల్ ఉంటుంది చెంత   మన మొ అటు చూడదంట 
    నాలుగ్దికుక్లోల్ ఏదో మన ంతం అది నాలుగుసత్ంభాలాట 
    మునుముందె రా ంది రానునన్ గమయ్ం  కనిపి త్ ఏముంది ంత 
    మనతో మనం, దొంగాటలు ఆడటమే తుకంత అరథ్ం  
      **** **** 
   కాలంతో తి రూ ఏదో ఒకనాడు ఆడాలి ఈ మాయజూదం 
   గెలిచేమో ఓడేమో అది ముఖయ్ం కాదు   ఆశలతో యాయ్లి పందెం 
   వరమేదో పొందాము అనుకునన్ రు - పోయింది పోలచ్లేరు 
   పోగొటుట్కునాన్ము అనుకునన్ రు - పొందింది చూడలేరు 
   ధి ఆడిన దొంగాటలో ఫలితాలు తేలేచ్ది ఎవరు? 

      **** **** 
(దొంగాట చి నికి రమణిభరదావ్జ్ సంగీత సారథయ్ంలో బాలు పాడినది) 
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 దొంగాట చితర్ంలో కోడి రామకృషణ్గారి దరశ్కతవ్ంలో రమణీ భరదావ్జ గారు సంగీత దరశ్కతవ్ం వహించారు. ఈ పాట 
రాయడానికి సిచుయ్యేషన్  గాని, పాతర్గాని ఏమిలేవు. ఇలాంటి ’ఏమి లేవు’ పరిసిథ్తులోల్ నే సృజనాతమ్కతను పర్దరిశ్ంచటానికి కవికి 
వీలుంటుంది. ఒక కల్బుబ్లో ఒకరెవరో ఏదో పాట పాడుతునాన్రు.  అది పతాక సనిన్వేశం. సినిమాలోని పాతర్లనీన్ అకక్డ 
చేరుకుంటాయి. అందులో ఆ పాతర్ల తాలూకు మనసత్తావ్లనీన్ పర్తిబింబించేలా అరథ్ం రావాలి. ఈ సందరభ్ంలో ఒక చినన్ మాట 
చెపాత్ ను. సినిమా పాటకి ఒక ఉదేద్శయ్ం వుంది ఏంటంటే సాధరణంగా సినిమా పాట తెరకే పరిమితమౌతుంది అంటే ఒకవేళ మనం 
కేసెట్ కొనుకుక్ని వింటే అందులో ఈ పాట రాగం మీద అధారపడో, పాట తాలూకు మాధురయ్ం మీద ఆధారపడో వుంటుంది. తెరమీద 
చూసేత్ తపప్ దానికి సంపూరణ్మౖెన అరథ్ం గోచరించదు. కానీ అదే పాట, సినిమా బెటౖ కూడా ఏ వివరణా వాయ్ఖాయ్నం సందరాభ్లు 
చెపప్నకక్రలేకుండా సవ్తంతర్ంగా నిలబడగలిగినటల్యితేనే సారథ్కమౌతుంది. ఆ పాటని సనిన్వేశం కోసం చి కరించినపుప్డు అది సరిగాగ్  
సరిపోవాలని నేననుకుంటాను. అందువలల్ ఇలాంటి అవకాశాలు వచిచ్నపుప్డు నేను సాధరణంగా తాతివ్క ధోరణికి ఫిలసాఫికల్ 
ధోరణికి వెళూత్ ంటాను. ఈ వెళేళ్టపుప్డు భాషలో కఠినతవ్ం, భావంలో సంకిల్షట్ త లేకుండా చూసుకుంటాను. అంటే, సవ్పాన్ల వెంటా 
సవ్రాగ్ ల వేట ఇలా భావం ఎకక్డికకక్డే పూరత్యిపోతుంది. ఇటువంటి పర్ య చేయడంలో కూడా నేను ముదటివాణిణ్  కాను. ఇంతకు 
మునుపెపుప్డో దీనిన్ ఆ యగారు సాధించారు. చెపప్దలుచ్కునన్ భావం ఎంత చినన్దయినా... "అనుకునాన్మని జరగవు అనిన్ 
అనుకోలేదని ఆగవు కొనిన్" ఈ నాలుగు మాటలు ఎంత పొడిగా అనిపిసాత్ యో గుండెలిన్ తడిమి చూసేత్ అంత తడిగానూ అనిపిసాత్ యి 
అంత లోతుగానూ అనిపిసాత్ యి. అంచేత ఇలాగ జాయిక్ సింటెక్స్ లో వింటూ ఓ భావానిన్ బరువు లేకుండా సరాసరి తల 
హృదయాలోల్ కి పంపగలిగితే, బావుంటుందేమో! అలాంటి పాటలోల్  ఇదొకటి అనుకోవడం వలల్ దీనిన్ భావ తరంగంలో చేరచ్డం జరిగింది. 
 
 

పలల్ : ఓ నా నీ గానం నే నాన్ 
   ఎటు నాన్ ఏట లు పాట ంట రానా 
   కమమ్ని గీతాలే పంపి రమమ్ని పిలిచా  
   మరి రా  ఇక నా 
   కొమమ్ల నడిగానె తిరెమమ్ని తికానె 
   కనిపించ  కాసత్యినా 
   నీ కోసం వచాచ్నే సం తెచాచ్నే 
   ఏది నా మది ఏమూలునాన్  ||కమమ్ని|| 
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   ఎవ నా... చూ రా ఎపుప్ నా 
   ఉదయాన కురి  వనెన్ల నా 
   కరిమబుబ్ లాటి నడిరేయి కరిగి 
   కురి ంది కిరణాలుగా 
   ఒకొక్కక్తార చినుకలెల్ జారి 
   లి ంది తొలికాంతిగా 
   నీలాకాశంలో ండి సము ంలా పొంగే  ||ఓ||     
         
   ననేన్నా... కొరుకుంది ఈ వరాల కోనా 
   ఏలుకోనా... కళళ్ముందు ందులీకష్ణాన 
   తాకోకచిలుకా తీ కుపో నీ నుక 
   వనమంత చూపించగా 
   ఆ మొకక్ ఈ మొలక అనీన్ తెలు  కనుకా 
   వరించు ఇంచకక్గా 
   కీకారణయ్ంలో నీరెకేక్ దికెక్ౖ రానా       || ఓ||    

      **** **** 
(అంతం చి నికి ఆర్.డి. బరమ్న్ సంగీత సారథయ్ంలో చితర్ పాడినది) 

 
  

పలల్ : గుండెలోల్ దడదడదడలాడే ఉరుములతో 
    కళళ్లోల్ భగభగభగ మండే మెరుపులతో 
    ఊహలిన్ ఉపొప్ంగించే ఒతిత్డి చితత్డి 
    మబుబ్లిన్ మతెత్కిక్ంచే డిగాలి 
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    కొండలిన్ ఢీ కొటిట్ంచే అలల్రి ఆ రి 
    దికుక్లిన్ దిమెమ్కిక్ంచే తొలకరి  ||గుండెలోల్|| 
        
   నెన్లంటే ండిమంటే 
   నిజమిదే నమమ్రేఁ? 
   కనున్లుంటే ననున్కంటే 
   రుజు లే కోర  
   చీకటోల్ జ లించినా చుకక్లా చేరునా 
   ఏకాకి ఏకాంతంలో కలి నా   ||గుండెలోల్|| 
        
   నిపుప్చెం  చుటుట్కుంటే 
   కరగడా రుయ్డే 
   మంచుమం  ముటుట్కుంటే 
   మరగడా చం డే 
   గంగమమ్ ఆయు నే తాకిన భగుగ్న 
   సం నిన్ ఆటాడించే చెడు దాహం  ||గుండెలోల్||    
    

(అంతం చి నికి ఆర్.డి. బరమ్న్ సంగీత సారథయ్ంలో బాలు, చితర్ పాడినది) 
 
    పలల్ : నీ న  చెపిప్ంది నాలో నేనెవ రో ఏమిటో 

   నీ నీడ చూపింది నాలో ఇనాన్ళళ్ లోటేమిటో   ||నీ న || 
       
  నా  చిన నీ చేతిలో చది ను నా నినన్ని 
  నాతో గిన నీ అడుగులో చూ ను మన రేపుని 
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 పంచేందుకే ఒకరు లేని - బతుకెంత బరు  అని 
 ఏతోడుకీ నోచుకోని - నడకెంత అలుపో అని 
       
 నలల్ని నీ కనుపాపలలో - ఉదయాలు కనుపించనీ 
 నెన్ల పేరే నిపించనీ - నడిరేయి కరిగించనీ 
 నా పెద లోనూ ఇలాగ - చిరున  పుడుతుందనీ 
 నీ గుగ్ నా జీ తాన తొలిముగుగ్ పెడుతుందనీ          ||నీ న ||  
       
 ఏనా తే ఈ జీ తం రెటిట్ంపు బరు కుక్నో 
 తను  మన  చెరిసగమని పంచాలి అనిపించునో 
 సరిగా అదే భము రత్ం సంపూరణ్మయేయ్ందుకు 
 మనమే మరో కొతత్ జనమ్ం పొందేటి బంధాలకు   ||నీ న || 

 
(అంతం చి నికి ఆర్.డి. బరమ్న్ సంగీత సారథయ్ంలో బాలు పాడినది) 

  
 ’నీ నవువ్ చెపిప్ంది నాతో’ ఈ పాట రామ్ గోపాల్ వరమ్ దరశ్కతవ్ం వహించిన అంతం సినిమాలోనిది. రామ్ గోపాల్ వరమ్ గొపప్ 
సినీ టెకీన్షియన్ గా భారతదేశ చలన చితర్ పరిశర్మలో పేరొందినపప్టికీ, ఆయనలో ఒక ’భావుకుడు’ వునాన్డు అని చెపప్డానికి 
ఉదాహరణ- ’అంతం’ సినిమాలోని రెండు పాటలు. 
 ఒకటి ... మౖెనా అని పర్కృతి గురించి హిరోయిన్ ఊరమ్ళ పాడే పాట. ఇంకొకటి : ఆ అమామ్యి సహచారయ్ంలో కరకురాయి 
లాంటి వాడెనౖ మనిషి (హీరో) మొటట్మెదటసారిగా జీవితంలో అనుబంధం మమత, మ అనే భావాలకు పరిచయమౖె తన మనసును 
ఎలా అవిషక్రించాడు అనే అంశానిన్ ’ నీ నవువ్ చెపిప్ంది నాతో, నేనెవవ్రో ఏమిటో’ అనే భావుకతను చెపిప్న పాట. 
 ఏ పాటెనౖా రాసినంత మా న సినిమాలోకి రాదు. సినిమాలోల్ కి అకక్ణుణ్ ంచి పర్జలోల్ కి రావాలంటే దరశ్కుడే సోపానమని 
చెపోప్చుచ్. ఈ సోపానం దాటితే గరభ్గుడిలోకి అడుగు పెటిట్నటేట్ . ఐతే పాటని దరశ్కుడు ఓకే చెయయ్లంటే అతని మనసుస్లో తడి, 
భావుకతతో పాట, సిచుయ్యేషన్ పటల్ కనెస్పష్న్ ఉండకపోతే ఇలాంటి పాటలిన్ రాయడం, తీయడం జరగవు. రామ్ గోపాల్ వరమ్ గురించి 
పర్సాత్ వనొచిచ్ంది గాబటిట్  ఒక మాట చెపప్క తపప్దు. నా చలన చితర్ గీత పర్యాణంలో ఒక సుసప్షట్ మౖెనటిట్  మజిలీ, మారుప్కి 
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రామ్ గోపాల్ వరమ్ ముఖయ్ కారకడయాయ్డు. ’శివ’ లో బోటనీ పాఠముంది అనన్ పాటని రాసుత్ నన్పుప్డు అంతకు మునుపు కూడా ఎనోన్ 
చిలిపిపాటలు, యుగళగీతాలు రాసినపప్టికీ కూడా ఒక సుఫ్టమౖెన శెలౖి ఏంటీ ఆ శెలౖీ అంటే... పాటలో సంగీతం తీసేసి, వాకాయ్నిన్ 
చదివితే అది మామూలుగా మనం మాటాల్ డుకునే పరిభాషలోనే ఉండి, వచన వాకయ్ంలాగ ఉండాలి. దీనిన్ ఇంగీల్ష్ లో ’ సెక్ 
సింటాక్స్’ అంటారు అంటే ఆ పదాలు మనం ఎలా మాటాల్ డుకుంటామో అలాగే వుంటాయి, ఐతే ఈ  అనే మాటలకి సంగీతం 
లేకుండా, ఓ అందమౖెన అరథ్ం తెలుసూత్ , పదాలిన్ అందమౖెన అమరికలో పేరచ్డం- దీనిలో ఒక సప్షట్ మౖెన శెలౖి ఆ పాట నుంచి 
పర్వేశపెటుట్ కునాన్ను. అయితే ఇది నాతోనే రంభం అని నేను కెల్యిమ్ చేయను. మన చితర్ రంగంలో ఇలాంటి శెలౖిలో పాటలు 
రాసిన నా శెలౖి సరవ్జనామోదమౖెన మారుప్కి నాంది పలికిన దరశ్కుడు - రామ్ గోపాల్ వరమ్. ఈయనే నేనెపుప్డో రాసుకునన్టువంటి 
’సురాజయ్మవలేని సవ్రాజయ్మెందుకని’ ఇలాంటి పాటలిన్ చూసి, ఇంతమంచి పాటలనీన్ ఎకక్డో అడుగున పెటేట్సుకుంటారేం ; అని 
అడిగినపుప్డు ’సెంటిమెంటు.. లేకపోతే హౖెలీ ఇమోషనల్ మా గల ఇతివృతాత్ లు గల సినిమాలు మీరు తీయరుగదా రాము, 
ఎవరడిగితే వాళల్కి రాసిసాత్ ను. అంశానిన్ బటిట్  పాటొసుత్ ంది తపప్ వీళళ్కి పనికొసుత్ ంది వాళల్కి పనికి రాదు అని నేననుకోను’ అంటే, ఆ 
తరావ్త ఆయన నాకు ఫోన్ చేసి, ’నేను సీరియస్ ఫిల్మ్  తీయను అని మీరనుకుంటునాన్రు. మీ పాట నాకెంత నచిచ్ందీ అంటే, మీ 
పాట కోసం నేనో సినిమా తీసుత్ నాన్ను" అని ఆయన చెపాప్రు. ఆ చితర్మే ’గాయం’.  నేను ’సురాజయ్మవలేని’ రాసుత్ నన్పుప్డు పాటని 
రణగా తీసుకుని ఓ దరశ్కుడు, అదీ, రామ్ గోపాల్ వరమ్లాంటి సాథ్ యిగల దరశ్కుడు ఒక చి నిన్నిరిమ్ంచడానికి పూనుకోవడం అనేది 

నా చలన చితర్ జీవితంలో జరిగిన గొపప్ సనామ్నంగా భావిసాత్ ను. అంతే గాకుండా ఆ పాట నాకు నంది అవారుడ్  కూడా తెచిచ్పెటిట్ంది. 
ఇంతకు ముందెకక్డో చెపిప్నటుట్ గా విశవ్నాథ్ గారి సినిమాకాక్కుండా వేరే దరశ్కుల చి నికి నంది పురసాక్రం రావటం నాకు ఎకుక్వ 
ఆనందంగా వుంటుంది అనన్ మాటను మళీళ్ ఇకక్డ పర్సాత్ విసుత్ నాన్ను. ఈ చితర్ంలోనే ’నిగగ్దీసి అడుగు’ అనన్ పాట కలోల్ ల తరంగం 
అనే భాగంలో చేరచ్డం జరిగింది. అదే విభాగంలో ఈ సురాజయ్మవలేని సవ్రాజయ్మెందుకని అనన్ పాటని కూడా చేరాచ్ం. అంతంలోని 
ఓ మౖెనా, నీ నవువ్ చెపిప్ంది నాతో అనన్ పాటలు భావతరంగంలో ఎందుకు చేరాచ్మో ఆ పాటల శిలాప్నిన్ చూసేత్ గమనించగలరు.   

  
(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో) 
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