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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)

10
కుహు కుహుకుహుల
కోర : కు

కు

కు

ల కోయిలమమ్ కమమ్ని కబురే చెపప్వమామ్

కిలకిలకిలకిల చిలకమమ్ చకెక్ర ఊ లు పలుకమామ్
ఆమె: ఈ గాలి ఈ నేల టిని మించిన స రగ్ం రే కా లా
పచచ్దనం ప పుదనం మాకు రులమామ్
మా పలెల్ మ భూదే కుంకుమ
కోర : గితత్ల జోడి కటట్ ఎంకి
పటట్ర మేడి దునన్ర దుకిక్
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లె
ఆమె:

లె

లో

లె

కముమ్కునే చీకటికి కమమ్ని జోలల ఊయల పాటలు పాడుతాం
చేరుకునే కువకి రమమ్ని రంగుల ముగుగ్ల బాటలు చూపుతాం
ఏటి ఊయలలూగే పడవల సంగీతం
జానపదముల

గే పనిపాటల గీతం

చలల్దనం తలిల్గుణం ఉనన్ ఊరమామ్
మా పలెల్ మ పంచేది మ

||ఈ గాలి||

ఆమె: కో లలో పా రమే దే డు పంపిన దీ న తానని అనన్ది
గుండెలలో నమమ్కమే చెటుట్ను పుటట్ను భకిత్గ పూజి త్నన్ది
నేల తలిల్కి చేలే చీరలు నే త్యి
మలెల్ కొమమ్కి పూ తారలు వ త్యి
నలల్దనం కలల్గుణం లేని మనసమామ్
మా పలెల్ మ ముతైత్దువమామ్

||ఈ గాలి||

**** ****
(పెళిళ్కానుక చి నికి కీరవాణి సంగీత సారథయ్ంలో చితర్ పాడినది)
కనుగొంటి
పలల్ : కనుగొంటి కనుగొంటి తుమెమ్దా... నుకు
సలవంటి రున

తుమెమ్దా

ఇనుకొంటి ఇనుకొంటి తుమెమ్దా... రుకు
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తునకంటి పలుకింటి తుమెమ్దా
తోటలో తుమెమ్దలు- పూలకొమమ్లనీన్ డి
పు

లాటి నీ

టాట్తా - కముమ్కుంట

ఏటిలో మీనాలనీన్ - పకళళ్

ంపే

పటట్లేని ఈ పుటిట్- నన్బోత
నుదుటి బొటుట్

త్ - మొదటిపొదుద్ కాంతి

మొలక ను

త్ - ఎనెన్లంత

ంతి

రేపూ మాపూ రెండూ నీ రూపూ రేకా అయితే
ఎటాట్ తేలేనమామ్ - ఇది కలయో నిజమో అంటే

||కను||

పాలుగారు పాపాయికీ - ఆలయాన అమోమ్రికీ
అనిన్టా నీ పోలికే - ఒటుట్ పెటట్నా...
కంచిలో కామాకిష్నీ - తనీ, మాలUనీ
అన లు పాప్లంటే - నినున్ చూపనా...
కొండపలిల్ బొమమ్ - బొండు మలెల్ కొమమ్
ఎంత మంచిదమమ్ - నినున్ కనన్ జనమ్
గుండే నిండదమమ్ - ఈ రెండే కళుళ్
చింతే

ండదమమ్ - కళాళ్రా

త్

ంటే
ంటే

||కను||

**** ****
(చిలకపచచ్ కాపురం చి నికి విదాయ్సాగర్ సంగీత సారథయ్ంలో బాలు పాడినది)
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గొదావరిలో ఈతకు
పలల్ : గోదావరిలో ఈతకు వచిచ్న నింగి చందమామా
నాకనులు కలువ

రి లా కనిపించు కనెన్మోమా

లేతపోయగానిన్ తడిమి నీటి కడవ పాపం మేను మరచి

ంది

లేని నడుము మీద తాను నిలిచాననుకుంది
నేలకి ఎపుప్డూ తెలియదుగా ఆ లేత పాదాల సప్ర
ల హృదయాలు పరుచుకుంటాయి ఆమె కాలికీ ఇలకీ మధయ్
అలా అలా అలా చెలియ నడిచే ళ
ఆ లయలకు లయే కదా పడిలేచే తి అల
ఊరేగే ఊహల కెవరూ సంకెళళ్ను యయ్లేరని అంటే అది అసతయ్ం
ఊగే ఆ కురులకు మధయ్ చికుక్కునన్ ఉహలనడుగు తెలు త్ందిసతయ్ం
ఆ కోల కళళ్లో నీలిమను చీ చీకటికి గేగ్ చినన్బోయింది
కాటు గడపలో ఆగిపోయింది
ఆ నుదుట చెమరించు తి చెమట ముతయ్ం
ఎదలోన జడి న మొద న
ముళల్ న పు

లుగ మారేచ్

కష్య్ం
కుమారం

ఆ పెద లు పంచుతాయి తిటల్ న తియయ్దనం
అతడు: మెలల్గా ఊయలే ఊపే గోదారి
చలల్గా డోలలే పాడే ఈ గాలి
అమమ్ ఒళోళ్ డిచిన ప తనానిన్
ఊహ నా మిగలని జాఞ్పకానిన్
ఇ ళ నాకు గురుతు చేయగా...
||మెలల్గా||
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కేష్మమా నాయనా అనన్ ఈ చేలు
నేసత్మా చేరుకో అనన్ ఈ పూలు
ంతమేమో నాకీ పరిసరాలు
పాత మో పిలిచే పరిచయాలు
ఏనాటి జనమ్బంధమో ఇదీ...
||కేష్మమా||
**** ****
(రుకిమ్ణి చి నికి విదాయ్సాగర్ సంగీత సారథయ్ంలో బాలు పాడినది)
రుకిమ్ణి అనే సినిమాలో విదాయ్సాగర్ సంగీత దరశ్కతవ్ంలో పినిశెటిట్ రవిరాజాగారు నా చేత పాటలు రాయిసూత్ మొదటి సారి
హీరో హీరోయిన్ని చూసినపుప్డు అతని మనసులో ఒక మృదువె ౖన, దివయ్మై న అనుభూతి కలుగుతుంది. దీనిన్ హిందీ షాయిరీలాల్గా
రెండేసి లె ౖనుల్ - మొదటి లె ౖను ఓ అందమై న భావం ఉంటుంది. ఆ అందమై న భావానికి రంగులదుద్తూ ఓ మెరుపులా మెరుసూత్
వసుత్ంది రెండో లె ౖను. ఇది ఉరూ
ద్ సంపర్దాయం. ఉరూ
ద్ , హిందీ భాషలోల్నే సవ్తఃసిదధ్ ంగా ఓ లాలితయ్ం సౌందరయ్ం వునాన్యి. తెలుగు
భాష గంభీరమై నది. చాలా డిగిన్టీతో కూడుకునన్ది. ఇందులో చాలా బలమై న భావాలు చాలా చెపొప్చుచ్. హిందీ, ఉరూ
ద్ భాషకి
ఫొనెటిక్ సౌందరయ్ం, లాలితయ్ం, మంజులతవ్ం, మృదుతవ్ం ఇవి చాలా ఎకుక్వగా ఉంటాయి. వాళళ్ భావాలు సీతాకోక చిలకలిన్ చేతుల
మీద ఆడిసుత్నన్టుట్గానో, ఎగురుతునన్ దూది పింజెల మధయ్ తిరుగాడుతునన్టుట్గానో లలితమై న అనుభుతిని కలిగిసాత్యి. నాకు చాలా
కాలంగా మనసులో ఒక కోరిక వుండేది. ఇంత మృదువుగా తెలుగులో రాయడం సాధయ్పడదా అని. ఎపుప్డె ౖతే ఈ అవకాశం వచిచ్ందో,
ఆ అమామ్యిని వరిణ్సూత్ ఆరేడు భావాలు, దాశరధి గారి "గాలిబ్" షాయరీలు అనువాదాల

రణతో ఓ పర్యతన్ం చేశాను. ఈ

పర్యతన్ంలో పరిపూరణ్ంగా విజయవంతం అయాయ్ను అని నేననుకోవడంలేదు. కాని, ఈ పర్యతన్ం ఎలాంటిదో ఓ సారి పె ౖన చూడండి.
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పలల్ : కల్ంగ్ కల్ంగ్! కల్ంగ్ కల్ంగ్! తొలి తొలి చినుకు తొలకరి పలుకు
కల్ంగ్ కల్ంగ్, కల్ంగ్, కల్ంగ్, తుళిళ్ తుళిళ్ పడుతూ తుంటరి పరుగు
తరగ నురగ ఆట పాట
తి పెద కి, తడి న

లు తొడుగుతూ

ఝన్కు ఝన స రముల జడి న వచిచ్ంది
పలల్ ంచే ఊహలెనోన్ ంట తెచిచ్ంది
చ

క , పుడమి దేహమే ఈ చకక్ర గును పిలుచుకొచెచ్నే

మెరుపు తీగలే,

న వంతె మినున్ మనున్ ఒకటి చే నే

కరి మబుబ్లనే డిచి

రెతుత్న వచాచ్ ?

కనురెపప్లనే డిచి, ఉపొప్ంగిన కల నా?
చిరుచెమటలనే తుడిచి, ఓదారిచ్న నెచెచ్లి
చెమమ్ చెమమ్చెకక్ మలెల్మొగగ్ ఆడిన చితత్డి
తి కొండ చినుకు తొడిగి చే ంది తాండవం
తి కొమమ్ చినుకు పొదిగి పెంచింది తడివరం
హరి లుల్ తనే ఫెళుళ్ మని రంగవలుల్ల లుల్వయియ్ంది ||చ ||
మది చిలికి

ధల ందు రండి అణువణు తో ందాం

తి కలుపుకునే గాలి కంటుంతుంది గానగంధం
ఈ దివయ్గాన మధు

ఇలకు దింపుతోంది వర ం

తడవండి తడి తొడుకోక్ండి పులకింత హర ం
ఈ భా పదం పడితే అనంద ర
నులు లల్ లిల్ రి సంపదల పలల్
ది గంగ పొంగి దిగిన పొదుద్ మనున్ స రగ్ నది
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**** ****
( మంటే

ణమిసాత్ చి నికి ఎ.ఆర్.రెహమాన్ సంగీత సారథయ్ంలో బాలు పాడినది)

పొదేద్రాని లోకం
పలల్ : పొదేద్ రాని లోకం నీది
ని లేని

కం నీది

పాపం ఏలాలి పాడాలి జాబిలి
అయినా ఏజోల ంటుంది నీ మది
కువ నా నెన్ల నా
చూడని కళేళ్ తెరిచేలా
ఇలా నిను లాలించేదా లేలెమమ్ని..
మి మా మి మా

కమే లోకమా

మెలల్గా చలల్గా మేలుకో నేసత్మా

||పొదేద్రాని

||

||పొదేద్రాని

||

ఎనోన్ రుచులు గల తుకుంది
ఎనోన్ రుజు లతో పిలిచింది
చేదొకక్టే నీకు తెలి నన్ది
రేయొకక్టే ను
ఉదయాలనే లి

చూ త్నన్ది
త్నంటా

కలకాలమూ కలలోనే ఉంటా
నితయ్మూ నిపుప్నే తాగినా తీరని
నీ దాహం తీరేచ్ కనీన్రిది

øöeTT~
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నీలో చూడు మంచి మన ంది
ఏదో నాడు మబుబ్ డుతుంది
లిమ్కిలో ఋ ఉదయించినా
మనన్లో భోగి నిదురించినా
మదిలో ఇలా రగలాలి ఓజ ల
మలినాలనె మ చే

త్ మండేలా

అగిన్లో కాలినా స రణ్

తేలదా

నిను తాకిందేమో ఈ దన
మి మా మి మా మటిట్లో రతన్మా
మి మా మి మా మబుబ్లో చం మా

||పొదేద్రాని

||

(గోకులంలో సీత చితర్ంలో కోటి సంగీత సారథయ్ంలో చితర్ పాడినది)
ఈ పాట గోకులంలో సీత అనే చితర్ంలోనిది. దరశ్కుడు ముతాయ్ల సుబబ్యయ్గారు. ఈ పాట చినన్పప్టున్ంచి ధనమే తపప్
మమత, మమకారం,

మ, ఆదరణకు నోచుకోక సవ్తసిదధ్ ంగా మంచితనం వునాన్ అది ఎకక్డో అంతరాంతరంగాలోల్ అణిగివునన్ ఓ

యువకుడు నిరంతరం మగువా, మధయ్ం మధయ్ వుంటూ, ఓ అమమ్యి సహచారయ్ంలో ఎకక్డో నిదురపోతునన్ ఆ మానవతవ్ం
మేలుకోవడం, తదావ్రా తన మీద తనకే ఓ విధమై న అసహనం, జాలి, చిరాకు పుటిట్ అలా ఆ మదయ్ం మతుత్లో ఓ రకమై న నిరేవ్దనలో
కళళ్ నీళుళ్ పెటుట్కుంటూ వుండిపోతాడు. సాధరణంగా కళళ్ నీళుళ్ పెటుట్కునన్వాళళ్కి ఎవరె ౖనా ఓదారుప్ ఎలా ఇసాత్రంటే ’ఫరావ్లేదు,
నువువ్ పశచ్తాత్పపడుతునన్వు కదా! ఇక మీద అంతా సరె ౖపోతుంది’ అంటారు తపప్ ’ఇంకా ఏడు! ఇలా ఏడిసేత్ తపప్ నీకు నిజమై న శాంతి
దొరకదు’ అనరు. ఇదో విచితర్మై న అ చ్. ఇటువంటి అ చ్ తోనే హీరోని హీరోయిన్ (పలల్ వి, రెండు చరణాలు) ఓదారుసుత్ంది.
తనలోని కనీన్ళేళ్ పర్పంచంలో అనిన్టిని మించిన నేసాత్లవుతాయి అని చెపూత్" మితర్మా మితర్మా మటిట్ లో రతన్మా, మితర్మా మితర్మా

మబుబ్లో చందర్మా’ అని సంబోధిసుత్ంది. ఎంతో సంఘరష్ణకి గురిచేసి సానపెడితేనే తపప్ రాయి రతన్మవదు. ఆ రాపిడి మంచికే
కాని, చెడుకి కాదు అని పోజిటివ్ కానెస్ప్ట్ తో చెపిప్ంది ఈ పాట.
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మన మీటనా
పలల్ : మన మీటనా చెలిమే చాటనా
తొలి చినుకంటి తెలుగింటి పాటతో
తాయ్గరాయని భా లనలిల్ తీగ గిన రాగాలమలిల్
అనన్మాచారుయ్ని కీరత్నల తేలి దేవదే ని లాలించు లాలి
తేనెల కాణాచి మన తెలుగును చ చూచి
అమృతమేమి రుచి అనరేమి

మరచి

జగమేలే...పరమాతమ్ ఎవరితో మొరలిడుదు
తేటి పూలుకిచిచ్ పులకించి పాటతో ...

||మన ||

ననన్యాదుల తొలి తెలుగు మాట
భరతగాధకు బంగారుబాట
కృషణ్రాయని కను గ ంట
భువన జయము

గించెనంట

పోతన మాగాణి నాధుని మారాణి
టిలేని బాణి మన జాను తెలుగు ణి
నగరాజ ధర నీదు పరి రమెలల్
ఒగి బోధలు చెదెడి రలు
జానపదములకీ నెరజాణ జావళికి
తన లయలిచిచ్ నడిపించు పాటతో....
||మన ||
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(తోకలేని పిటట్ చి నికి ధరమ్వరపు సంగీత సారథయ్ంలో చితర్ పాడినది)
పాటల పలల్కి
పలల్ :

పాటల పలల్కి ఊరేగే చిరుగాలి
కంటికి కనపడ ం నినెన్కక్డ తకాలి
నీతోడు లేనిదే
ను

సకి

స ఆడదే

చేరుకోనిదే గుండెకి సందడుండదే

నీ కోసమే అనే షణ నీ రూపు రేఖలే

ఎవరినడగాలి

నీలాల కనుపాప లోకానిన్ చూ త్ంది
తన రూప తానెపుడూ చూపించలేనంది
అదద్ంలా మెరి ఒక హృదయం కా లి
ఆ మదిలో లుగే తన రూపం చూపాలి
రెపప్ల నక తి స పన్ం ఆలకి త్ంది
రెపప్లు తెరిచే మెలకువలో కల నిదురి త్ంది
ఆ కలల జాడ కళుళ్ ఎవరినడగాలి
పాదాలిన్ నడిపించే

ణాల రూపేది

ఊహలిన్ కదిలించే భా ల ఉనికేది
నెన్ల దారమా జాబిలిల్ని చేరుచ్మా
కోయిల గానమా నీ గూటిని చూపుమా
ఏ నిమిషంలో నీ రాగం నా మది తాకింది
తనలో ననేన్ కరిగించి పయని
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ఆ రాగమెపుడు నాకు ఎదురుపడుతుంది
**** ****
(నువువ్ వసాత్వని చి నికి ఎస్.ఏ. రాజ్కుమార్ సంగీత సారథయ్ంలో బాలు/ చితర్ పాడినది )
రంగురంగురెకక్ల
కోర : పొదుద్నేన్ ఎలిపోతే గోధూళి దాకా
పొదెద్టాట్ గడిచేదే బంగారి మా
ముపొప్దుద్లా నీతో ముచెచ్టెల్ ఐతే
బువ టాట్గొ త్దె ంగారి భామా
పలల్ : రంగురంగు రెకక్ల తాకోకచిలకా - తాకోకచిలకా
తోటంతా తిరుగుతావమామ్ నీ

తీరికే లేక

ఈ కనెన్ రి దాకా ఏ గుండే మూగకేక
చేరు త్నాన్

అది నీ నా ఎరికా

||రంగు||

ఉరికి ఉరికి ఊహలూరేగి పిలల్గాలి ఊయలూగి
ఉండి ఉండి గుండెలుపొప్ంగి కొండ గులాగ పొంగి
సర నికను న వర దొ దొరికి
ఎవరి దరికి చేరాలని ఎవరు రా నారో
నీ రెకక్ల ఆ చుకక్ల మలేఖ
మూ కునన్ మన

||రంగు||

ముంగిలిలో రంగువలుల్లెనోన్

లుగురాని వయ

కిలిలో ండి మొకక్లే

కను ందు కలిగించు తిరణాల లిపిలో
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జనమ్ముడులు చదవమనన్ హమ్రాత ఏమో
నీరెకక్ల ఆ చుకక్ల మలేఖ
||రంగు||
**** ****
(అలుల్డుగారు వచాచ్రు చితర్ఓలో కీరవాణి సంగీత సారథయ్ంలో కిరవాణి పాడినది)
ఇది అలుల్డు గారొచాచ్రు అనన్ సినిమాలోనిది. సంగీతం- కీరవాణిగారు. ఈ పాట తెలుగు భావకవితవ్ంలో ఒక పాటలాగ
సినిమా సనిన్వేశం ఏదె ౖనా, ఒక సీతకోకచిలుక రెకక్ల మీదునన్ ఆ రంగు రంగు చుకక్లు, ఎవరో ఎవరికో రాసినటువంటి

మలేఖల

అనన్ భావ చి కరణతో రాసిన గీతమిది.
అలాగే సీతకోక చిలకంటే నాకింకో పాట గురొత్ సోత్ంది ’ఓ సీతకోక చిలుకా, నాకో సాయం చేసాత్వా’ హై దరాబాదు లాంటి
మహానగరానున్ంచి కోనసీమవరకు ఒక వయ్కి త్ పర్యాణం చేసుత్నన్డు రె ౖలోల్. మనం రె ౖలోల్ పర్యాణం చెసుత్నన్పుప్డు కిటికీలోంచి దృశాయ్లను
గమనిసూత్ంటే, దూరంగా కొండలు, పచచ్టిపొలాలు, ఎగిరే పిటట్ లు, కొండలిన్ ముదాద్డుతునన్ మబుబ్లు - ఈ దృశాయ్లనిన్టినీ కూడా
చూడని వయ్కత్ంటూ ఎవరూ ఉండరు. ఇలాంటి భావనలిన్ మనసుస్కు హతుత్కుపోయేలా రాయడం అనేది, పాటని దృశయ్పరంగా
చూపగలగడంలో ఓ రకమై న ఆనందం వుంది. ఆ పాట వచేచ్సంచికలో..!

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)
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