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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)

11
ఓ తాకోక చిలుకా నాకో

యం చే త్

నీ రెకక్లోల్ని చుకక్లోత్ నా గేయం రా త్
చూ కళళ్లో నా కలలే పూ లా
ను

లే కొమమ్లోల్ నా రి గే పొంగేలా- గేలా నా పాటా

చూపులు ళిళ్ జలపాతం లో ఈది కొతత్కొతత్ రంగులు తొడుకుక్ంటే
ఊపిరి ళిళ్ చిరుగాలులోల్ తుళిళ్ పూల సన మో కొ
ఊహలనీన్ ముందుగానే ళిళ్ ఊ లెనోన్ మో కొ
ఊరు పూలరధమలేల్ మారి చి
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నేనే నాకనాన్ ముందుగా అపుప్డే అకక్డునన్టుట్గా
మన

ఎగిరిపోయా !

గోదారి నీళాళ్డినటుట్ంది బరు పలేనటుట్ గటుట్ంది
ఈనాడో మరాన్డో అంటోంది రాదారి పడవలిన్ కంటోంది
గరమే సంబర
భ

ఎదురు వచిచ్ందేమో

పొతిత్ళళ్లో మా తమమ్ పురుడోయగా

నాకేమి లోటుందమామ్...
నీలాంబరమే ఇం ధను

మగగ్ం నేల కోసం చీర నే నేమో

చేలు పూలూ జిలుగుల మెరు అదద్కాల అందమిచేచ్నేమో
కోన మ తలిల్ కులుకే కులుకూ సంకురా

రి పలికేవరకూ

పంట పాప ఇంట లిగే లుగు భోగిపళుళ్ పో మురి కళళ్తో
కరి మబుబ్ దీపావళి కరిగివచేచ్ ఇల ముందుకే నిపి త్ంది చలి జావళి!
( మించేది ఎందుకమామ్ చి నికి ఇళయరాజా సంగీత సారధయ్ంలో బాలు పాడినది)
నా పాట పంచామృతం!
నా గగన గీరా ణి

న్నాలు యంగ

||నా పాట||

వలల్కి మీటగ, పలల్వ పాణి
అంగుళి యనా పలల్ ని...
రద స రముల సంచారానికి
చరణములందించనా
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గళము కొలను కాగా తిపాట పదమ్మేగా
పదము లిల్ రి రాదా ధిసతి పాదపీఠి కాగా
తిలయలు మంగళ రతు
స రసరళి

గత గీతిక

తికష్ణం ని దనం
సరస తి సమరప్ణం
గగనము గెలువగ గమన గతులు
లప

గ...

ల ఫణుల ర లూగ...

||నాపాట||

( అలల్ రి మొగుడు చి నికి కీరవాణి సంగీత సారథయ్ంలో బాలు పాడినది)

అతడు: జామురాతిరి జాబిలమమ్ జోలపాడనా ఇలా
జోరుగాలిలో జాజికొమమ్ జారనీయకే కలా
వయాయ్రి

లుకళళ్లోన వరాలమింటి పూల న

స రాలు ఊయలూగు ళ
అతడు: కు

కు

||జాము||

సరాగాలే శృతులుగా

కుశలమా అనే న్హం పిలువగా
కిలకిలా సమీపించే

డులలో

తి పొద పదాలే

పలుకగా

కునుకు రాక బుటట్బొమమ్ గుబులుగుందని
వనము లేచి వదద్కొచిచ్ ని పుచచ్నీ...
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అతడు: మన లో భయాలనీన్ మరిచిపో
నిదురలో మరో లోకం తెలు కో
కలలతో ఉ తీరం తుకుతూ
నిదురలో ని రాణి నడిచిపో
చిటికలోన చికక్బడద్ కటికచీకటి
కరిగిపోక తపప్దమమ్ ఉదయకాంతికి

||జాము||

(కష్ణకష్ణం చి నికి కీరవాణి సంగీత సారథయ్ంలో బాలు పాడినది)
హీరో హీరోయినుల్ పాట పాడుకోవాలంటే, విపరీతమై న వాయిదాయ్ల హోరులో, అనేకమై న కోరస్లను వెంటపెటుట్కుని, వివిధ
దేశాలలో చి కరిసేత్ కానీ,

కష్కులు చూడరు అని సుధృఢంగా నమేమ్ ఈ రోజులోల్ ఎపుప్డో 1952-53లోల్ అపుప్ చేసి పపుప్కూడు

సినిమాలో రామారావుగారు ఒక బాలక్నీలో, సావి గారు ఒక బాలక్నీలో నులుచుని, "ఎచటనుండి వీచనో ఈ చలల్ ని గాలి" అని
పాడేసి ఎవరి ఇంటోల్కి వాళుళ్ వెళిళ్పోయినటుల్గా దేవి లాంటి హీరోయిన్ని వెంకటేష్లాంటి హీరోని పెటుట్కుని ఒక అడవిలో చాలా
అన్గాల్మరస్ వాతావరణంలో హీరో హీరోయినిల్దద్రూ వునన్ చోటినుంచి కదలకుండా, షాట్ మారచ్కుండా, పూరిత్ పాటని చి కరించి
కష్కులు మళాళ్ చూసేలా చేసిన రామ్గోపాల్వరమ్ సాహసానికి, ఆతమ్విశావ్సానికి, చి కరణ మీద ఆయనకునన్ అవగాహనకి,
అభినందనలు అరిప్ంచేందుకు ఈ పాటనికక్డ ఉదహరించాను.
*****

కలో
ల్ ల తరంగం

ఏ కాలంలోనె ౖన, ఏ యుగంలోనె ౖనా, ఏ సమాజంలోనె ౖనా, వరత్మానం అనేది దానికుండే సమసయ్లూ, సంఘరష్ణలతోనే నిండి
ఉంటుంది. పరిపూరణ్మైన శాంతి, ఇంత కంటే కోరదగింది ఇంకేదీ లేదు అనే పరిసిథ్ తి వుండదు. రామాయణ కాలంలో కూడా
రావణుడునాన్డు కృషుణ్డి కాలంలో కూడా కంసుడూ, కీచకుడు వునాన్రు. ఇవి ఎంత సతయ్మై నా మనసునన్ మనిషికి తన చుటుట్ పకక్ల
వునన్ సమాజపు అవయ్వసిథ్ త, అసత్వయ్సత్తా చూసూత్ ఇది సహజమే ఇలాగే వుంటుంది మరేం ఫరవ్లేదు అని నిమమ్కు నీరెతిత్నటుల్
వుండటం సాధయ్ంకాదు. అయోయ్ ఏదో అయియ్పోతోంది ఏదో చేయాయ్లి, ఎవవ్రూ ఏమీ చెయయ్కపోతే పుటెట్ ములిగిపోతుంది అని పుటెట్ డు
దిగులుకు లోనవుతూ వుంటారు. అలా కాకుండా, మెదడు సప్ందించకుండా నాపరాయిలా వుండిపోతే సమాజం గతి పర్గతి లేకుండా
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శిలాజంలా మారిపోయి వుండేది. చరితర్ అంటే నినన్టి కథే కాదు. ఇవాళిట్ సిథ్ తి రేపటి చరితర్ అవుతుంది. రేపటి గురించిన కథే
వరత్మానం, రేపటి గురించి ఎందుకు కలగనాలంటే ఈ రోజు అసంతృపిత్ నుండి తపుప్కోవడానికి. పాతర్లు సప్ందించవలసి వచిచ్నపుప్డు
ఆ సప్ందన సమాజంగా నాది కూడా అయి వుంటుంది కనుక, ఈ విభాగంలో కూడా సిరివెనెన్ల సీతారామశాU కంటే సీతారామశాU
గొంతే ఎకుక్వ వినబడుతూ వుంటుంది.

రాజయ్మవలేని స రాజయ్మెందుకని
ఖాలమనలేని కాసమెందుకని
మాల బలికోరే సమాజమెందుకని
అడుగుతోంది అదిగో ఎగిరే భరత పతాకం
తెలు కోండి ఆ తలిల్ తపనలో నేటి కనీన్టి కధనం
శంకు స రగ్ంలో తను వరణ్స పన్మని
దవరణ్ంలో తను వరణ్చి మని
ఆక న తన నెగరే
ఏకాకిగ తననొదిలే
పాతాళంలో నిలిచిన పౌరుల కరతాళ ధ ని చూ
ల లలాడుతు ల లబోయెను మువ నెన్ల జెండా
జలజల కురి ను తెగి పడిపోయిన ఆశల పు

ల దండ

శంకు స రగ్ంలో...
ద వరణ్ంలో...
ఆ శంలో తి నిముషం ఉరికే నిపుప్ల జలపాతం
కతిత్కొనల ఈ వరత్మానమున తుకదు
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బంగరు భ తకు పునాది కాగల యువత తాపాలు
భ మ్నుర హ త్
ర

గతికి సమాధి కడుతుంటె

వంచి అదిగో ఎగిరే భరత పతాకం

చెరుగుతోంది ఆ తలిల్ చరితలో శ జయాల భవం

|| రాజయ్||

కులమతాల దా నలానికి కరుగితునన్ది మంచు ఖరం
కలహముల

లహలానికి మరుగుతునన్ది

ందుసం ం

దేశమంటే మటిట్కాదను మాట మరచెను నేటి లయం
అమమ్ భారతి బలిని కోరిన రాచకురుపీ రాజకీయం
షము చిమెమ్ను జాతి తను న ఈ కృతగాయం
(గాయం చితర్ంలో

|| రాజయ్||

సంగీత సారథయ్ంలో బాలు పాడినది)

ఈ పాట నాకు నంది అవారుడ్ తెచిచ్పెటిట్ ంది. ఈ పాట గురించి భావతరంగంలో రామ్గోపాల్వరమ్ గురించి చెపిప్నపుప్డు
వివరంగా చెపాప్ను.
నిగగ్దీ అడుగు ఈ గుగ్లేని జనానిన్
అగిగ్తోటి కడుగు ఈ సమాజ జీవచఛ్ నిన్
మారదు లోకం మారదు లోకం
దే డు దిగిరానీ ఎవ రు ఏ పోనీ

||మారదు||

గాలి టు గమనానికి కాలిబాట దేనికి?
గొ దాటుమందకి నీ జాఞ్నభోధ దేనికి?
ఏ చరి నేరుచ్కుంది పచచ్ని పాఠం
ఏ కష్ణాన మారుచ్కుంది చిచుచ్ల మారగ్ం
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రామబానమారిప్ందా రావణకాషట్ం
కృషణ్గీత ఆపిందా నితయ్ కురుకేష్ ం

||నిగగ్దీ ||

పాతరాతి గుహలు పాలరాతి గృహ నా
అడ నీతి మారిందా ఎనిన్యుగా నా
ట అదే టు అదే నాటికథే అంతా
నటట్డ లు నడి ధికి నడొచో త్ ంత
బలవంతులె తకాలని

కిత్ మరవకుండా

తాబాద్లు చదవలేదా ఈ అరణయ్కాండ
(గాయం చి నికి

||నిగగ్దీ ||

సంగీత సారథయ్ంలో బాలు పాడినది)

ఈ పాటలో వునన్ పర్తేయ్కత ఏమిటంటే రామ్గోపాల్వరమ్ ఈ పాటను నా మీద చి కరించారు. ‘నేను నటుడిన్ కాను. నా
ఆకారం కూడా తెరమీద కనిపించడానికి,

కష్కులు చూసి ఆనందించడానికి అనువుగా వుండకదా, ననెన్ందుకు పెటుట్కునాన్రు’ అని

ఆయనిన్ అడిగినపుప్డూ, ఆయన ‘నీ ఆకారం, మీ నటన కాదు. మీరు పాడుతునన్పుప్డు మీ కళళ్లోళ్ ఆ నిపుప్ తునకలూ,
విచుచ్కతుత్లూ ఏమై తే వునన్యో అవి కావాలి. మీరు సినిమా కోసం రాయని పాటను నేను సినిమా కోసం తీసుకుంటునాన్ను కాబటిట్
మీరే పాడాలి’ అనాన్రు. నేను ఆ సినిమాలో నటించిందేమీ లేదు. పె ౖన మామూలుగా ఎలా పాడుకుంటనో అలాగే పాడాను.
ఆ పాటలో నిరాశ కంటే ఒక విధమై న ఉ షంతో పాటు ఒక చురక వుంది. అందులో కొనిన్ భావాలు "ఏ చరితర్ నేరుచ్కుంది
పచచ్ని పాఠం, ఏ కష్ణాన మారుచ్కుంది చిచుచ్ల మారగ్ ం" అని "రామబాణం ఆరేప్నా, రావణకాషట్ం, కృషణ్గీత ఆపేనా నితయ్ కురుకేష్తర్ం"
అనే పదాల దావ్రా సమాజానిన్, ఈ సిథ్ తికి కారణం మరెవరో కాదు తమకి ఏం కావాలో తెలుసుకోని వాళుళ్ ఇంకొకళుల్ తెలియజేసిన
సరిగా సప్ందించలేని వాళుళ్ అయిన- సామాజికులలో పర్తి ఒకక్రిన్ కూడా నిగగ్దీసి అడగాలి అని భావించాను. సూచించాను. అలా
అడగవలసినవాళుళ్ కూడా పె ౖ వాళెళ్వరో కాదు. పర్తి ఒకక్రూ తనను తాను పర్శిన్ంచుకోవాలి.
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నిగగ్దీసి అడుగు, ఈ సిగుగ్ లేని జనానిన్ అనన్పుప్డు, విపరీతంగా రియాక్ట్ అయి, నువెవ్వడివి ఈ సమాజానిన్ నిందించడానికి?
అని ననున్ నిలదీయడానికి బదులుగా అనేకమంది ననున్ అభినందించారు. అపుప్డు నాకనిపించింది. తమ యొకక్ అసహాయత, ఉపేకష్
పర్తి ఒకక్రికి తెలుసు. పర్తి వయ్కి త్లోనూ, ఎంతో కొంత గిలీట్ ఫీలింగ్ ఉంది. ఈ ఫీలింగ్ వలల్ నే ఈ పాటను

కష్కులు మనసూఫ్రిగా
త్

అభినందించగలిగారు అని అనుకుంటూ వుంటాను.

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)
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