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1  సిరివెనెన్ల తరంగాలు

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) 

9 
 టుట్ మీద ఉ రికి 
 సం న ఉపుప్కి 
 టట్రికం పెటాట్డు తత్రాల దే డు 
 మబుబ్లోని నీరుకి - మటిట్ టు రుకి 
 నవంతెనే డు జాడలేని దే డు 
 కలవనటుట్ అనిపి త్ది - నేలా ఆకాశం 
 తెలు కొంటే కనిపి త్ది- తెగిపోని సం 
 జనమలునన్  లే - ఆ బెమమ్దే డికి ఎఱుక 
 ఆ కొమమ్కి నీకు ఋణ టంటే 
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 పప్గలదా చిలకా, పప్గలదా చిలక 
     *** *** 

(మహాగణపతి ఫిలింస్ తారకరాముడు చి నికి కోటి సంగీత సారథయ్ంలో బాలు పాడినది)  
 

పలల్  : ఏదో ఒక రాగం పిలిచిందీ ఈ ళ 
    ఎదలో నిదురించే కధలెనోన్ కదిలేలా 
    నా చూపుల దారులలో చిరుదీపం లిగేలా 
    నా ఊపిరి తీగలలో అనురాగం పలికేలా 
    జాఞ్పకాలే మరుపు, జాఞ్పకాలే మేలొక్లుపు 
    జాఞ్పకాలే నిటూట్రుప్, జాఞ్పకాలే ఓదారుప్ 
       
   చే గాలులలో నీ ఊ లు జాఞ్పకమే 
   పూచే పు లలో నీ న లు జాఞ్పకమే  
   తూరుపు కాంతుల తికిరణం నీ కుంకుమ జాఞ్పకమే 
   తుల  మొకక్లోని రుల జాఞ్పకం 
   చిలక మొకుక్లా నీ అలక జాఞ్పకం 
       
   మెరి  తారలలో నీ చూపులు జాఞ్పకమే 
   ఎగ  తి అలలో నీ ఆశలు జాఞ్పకమే 
   కో లలో దీపంలా నీ రూపం జాఞ్పకమే 
   పెద న నీ పేరే చిలిపి జాఞ్పకం 
   మరపురాని నీ మే మధుర జాఞ్పకం 
       

(రాజా చి నికి ఎస్.ఏ. రాజ్ కుమార్ సంగీత సారథయ్ంలో బాలు పాడినది) 
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పలల్ : ఏదో ఒక రాగం పిలిచిందీ ఈ ళ  
   ఎదలో నిదురించే గతమంతా కదిలేలా 
    నా చూపుల దారులలో చిరుదీ లు లిగేలా 
    నా ఊపిరి ఊయలలో చిరువ లు చిలికేలా 
    జాఞ్పకాలే మరుపు, జాఞ్పకాలే మేలొక్లుపు 
    జాఞ్పకాలే నిటూట్రుప్, జాఞ్పకాలే ఓదారుప్ 
        
   అమామ్ అని పిలిచే తొలి పలుకులు జాఞ్పకమే 
   రా అమామ్ అని అమేమ్ లాలించిన జాఞ్పకమే 
   అమమ్ కళళ్లో అపుడపుడు చమరింతలు జాఞ్పకమే 
   అమమ్ చీరనే చుటేట్ పాప జాఞ్పకం, 
   అమమ్ న తే పుటేట్ గుగ్ జాఞ్పకం 
        
   గుళోళ్ కధ ంటూ నిదురించిన జాఞ్పకమే 
   బళోళ్ చదు ంతో బెరించిన జాఞ్పకమే 
   గవ లు ఎనోన్ సంపాదించిన గర ం జాఞ్పకమే 
   నెమలి కళళ్నే దాచే చోటు జాఞ్పకం 
   జామపళళ్నే దోచే తోట జాఞ్పకం 
        

(రాజా చి నికి ఎస్.ఏ. రాజ్ కుమార్ సంగీత సారథయ్ంలో చితర్ పాడినది) 
 
 
 

 పలల్ : నేసత్మా ఇదద్రి లోకం ఒకటే లేవమమ్ 
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   అందుకే నా కనున్లతో లోకం చూడమమ్ 
   నీ గుండెలోన నా ఊపిరుంటే 
   నా కళళ్లోన నీ కలలు ఉంటే 
   ఊహల రెకక్ల న ఊరేగే దారులు ఒకటే 
   చూపులు ఎవ రి నా చూపించే లోకం ఒకటే  ||నేసత్మా|| 
        
   బుగగ్మీద చచ్ని గుగ్ వచిచ్నపుడు దానిని అడుగు 
   ఎ దనం అంటే చెబుతుంది 
   పెద కొమమ్ పూ న పు  అంద న నీ చిరున  
   తెలల్రంగు అటాట్ ంటుంది 
   నీలో నిలు న పులకలు రేగిన ళ 
   ను  పచచ్ని రు  అ తావమామ్ 
   దిగులు రంగే నలుపు అనుకో 
   మ పొంగే ప పు అనుకో 
   భా లను గమని త్ంటే తిరంగును చూ త్నన్టేట్ 
   చూపులు ఎవ రి నా చూపించే లోకం ఒకటే  ||నేసత్మా|| 
        
   మొదటి రి నీ హృదయంలో 
   మధుర న భా నలే  
   మేలుకునన్ నం గురుత్ందా? 
   అదుపులేని ఆరాటంలో 
   ఎదురుచు త్ ఎవ రి కొరకో 
   చి ఉనన్ సమయం గురుత్ందా? 
   ఎదలో ఆ తొలి కదలికె భాతమమామ్ 
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   నీలో ఆ నిరీకష్ణమే పడమర సంధయ్మామ్  
   ఇల  ను ౖ  ర ని నే  - కలువ ను ౖ  శ ని నే  
   ఒకరి కోసం ఒకరం జీ ంచే తరుణంలో 
  చూపులు ఎవ రి నా చూపించే లోకం ఒకటే....  ||నేసత్మా|| 

(పెళిళ్పందిరి చి నికి వందేమాతరం నివాస్ సంగీత సారథయ్ంలో వందేమాతరం, చితర్ పాడినది) 
  

పలల్ : 
బేబి:    డాడీ చూడ గా నేనునాన్ నీ ఎదుట 
    కా లని ఓడేందుకు ఆడే  ఆట 
తం :  ఆడక తపప్దురా ఎవరికీ దే డి దొంగాట 
    ఓడక తపప్దురా చివరికి ఏదో ఒక చోట 
    కళుళ్నాన్ కనిపించేనా - కాదనాన్ కథ నిలిచేనా 
    గెలుపే ఇవ డు డు అడిగినా అల నా....  ||డాడీ|| 
        
   రోజూ చే  పనులే కాదా గే రాదా కా త్ౖనా 
   రోజూ తినాన్ ఆకలి బాధ తీరేదేనా ఎపుప్ నా 
   ఒకలాగే ంటే సరదా ంటుందా 
   కనుకే తి రేపూ ఊరి త్ రాదా 
   ఏ తేడా ండదని తెలి క ఏం చే త్ం 
   చీకటి చాటున మంచం ఎకిక్ కలలను కంటుంటాం  ||డాడీ|| 
        
తం : బొమమ్లు ఎనోన్ కొనిపెడుతునాన్ చాలనుమాటే అన  కదా 
   పాడీ ఆడే ఏ బొమైమ్నా పాడవకుండా ంటుందా 
   అంతేరా బేటా తుకాడే ఆట 
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   ఏదో అనుబంధం తికే ఈ ట 
   ఏ బంధం కడదాకా ండదురా మన ంట 
   ఎవరనాన్ లేకునాన్ నినున్ వదలక నేనుంటా...  ||డాడీ|| 

        *** *** 
(ఛాంపియన్ చితర్ంలో విదాయ్సాగర్ సంగీత సారధయ్ంలో బాలు, చితర్ పాడినది) 

 
 ఈ పాట వె.ౖ నాగేశవ్రరావుగారి దరశ్కతవ్ంలో ఛాంపియన్ అనే సినిమాలోనిది. సంగీతం విదాయ్సాగర్. ఈ పాట 
ఇతివృతత్మేమిటంటే ఓ చినన్ పిలల్వాడు అతని తం . పసితనంలోనే అనేక కారణాల మూలంగా పిలల్వాడి తలిల్తం లు విడిపోతారు. 
ఇతను తం  దగగ్ర వుంటునాన్డు. తండి భారయ్ దూరమవవ్డంతో ఓ రకమౖెన నిరాశ నిరిల్పత్తతో జీవితం గడుపుతూ వుంటాడు. 
వీళిళ్దద్రూ ఆటాడుకుంటూనన్ సందరభ్ంలో కు డు ఆడుతూ పాడుతూ తం తో మాటాడుతునాన్డు. కొడుకుతో తన వేదన 
వెళల్బోసుకుంటాడు ఆ తం . అయితే ఈ మాటలు పిలల్వాని భాషకు మించి పెకౖి రాకూడదు. అలాగని జవాబు పిలల్వాడికి అరధ్ంకాని 
పరిసిథ్తిలోనూ ఉండకూడదు. అవి వుటిట్టిట్  పొడిమాటలవవ్కూడదు. తన మనసుస్లోని సంఘరష్ణంతా అతడు కొడుకుతో చెపప్గలగాలి. 
ఇటువంటి సిచుయ్యేషన్ కి రాయడం కతిత్మీద సాము లాంటిది.   
 

పలల్ : ఎటో ళిళ్పోయింది మన  
   ఇలా ఒంటరయియ్ంది వయ  
   ఓ చలల్గాలి ఆచూకి తీ  
   కబురీయలే  ఏమయిందో... ||ఎటో|| 
       
  ఏ న్హమో కా లని ఇనాన్ళుళ్గా తెలియలేదు 
  ఇచెచ్ందుకే మన ందని నాకెవ రూ చెపప్లేదు 
  చెలిమి చిరునామా తెలు కోగానే 
  రెకక్లొచాచ్యో ఏమిటో ||ఎటో|| 
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  కలలనన్  కొలు ండని కనులుండి ఏం లాభముంది 
  ఏ కదలిక కనిపించని లలాంటి తుకెందుకంది 
  తోడు ఒకరుంటే జీ తం ఎంతో 
  డుకౌతుంది అంటూ... 
        
 ఎటో ళిళ్పోయింది మన  
 ఎటెళిళ్ందో అది నీకు తెలు  
 ఓ చలల్గాలి ఆచూకి తీ  
 కబురీయలే  ఏమయిందో...  ||ఎటో|| 

        
(నినెన్ పెళాళ్డుతా చి నికి సందీప్ చౌతా సంగీత సారధయ్ంలో రాజేష్ పాడినది) 

 
 నా సినిమా పాటల యాతర్లో మరో ముఖయ్మౖెన మజిలీ దరశ్కుడు కృషణ్వంశీ. కృషణ్వ్ంశీ, రామ్ గోపాల్ వరమ్ సూక్లునుంచి 
తయారెనౖ దరశ్కుడెనౖపప్టికీ కూడా రామ్ గోపాల్ వరమ్ పర్భావం తన మీద లేకుండా, తనదెనౖ ముదర్తో, శెలౖితో ముందుకు నడుసుత్ నన్ వయ్కి త్. 
ఇతను నా చేత అనేకమౖెన పాటలు చాలా పర్తేయ్కమౖెన శెలౖి కలిగేటటుట్ గా రాయించుకునాన్డు. కృషణ్వంశీ ఇచిచ్న సందరాభ్లకు పాటలు 
రాయటం దావ్రా, యువతరానికి, ముఖయ్ంగా కౌమార దశలోనునన్ (టీనేజ్) వారి గుండెలకి బాగా దగగ్రగా వెళేళ్ అవకాశం లభించింది. 
తను అనుకునన్ది, తనకి కావలసింది వచేచ్వరకూ కూడా కృషణ్వంశీ వదిలిపెటట్డు. అతనికి నా మీద ఎంతో గౌరవం. నాకు అతని మీద 
ఎంతో అభిమానం. అయినపప్టికీ ఈ బంధవయ్ం పాట రాసేటపుప్డు వుండదు. ఎకక్డ నుంచో ఓ హిందీ పాట పటుట్ కొచిచ్ "ఈ హిందీ 
పాటలో అదుంది, అది కావాలి" అంటాడు. హిందీ పాటలో సంగీతం తాలుకు సౌందరయ్ం తపిప్ంచి లోతెనౖ భావం ఏదీ లేదని నేను 
దెబబ్లాడుతూ ఉంటాను. దెబబ్లాడితే, అతను దెబబ్లాడుతూ వుంటాడు. నిజానికి నేను రాసింది ఎకుక్వా! అతను ననున్ రాసి రంపాన 
పెటిట్ంది ఎకుక్వా? అనేది ఇపప్టికీ తేలని పర్శేన్. అయితే, అలా అతను పదే పదే అడిగి రపిప్ంచుకోవటం వలన " ఈ వేళలో నీవు ఏం 
చేసుత్  వుంటావు" లాంటి పాటల దగగ్రున్ంచి, ఎనోన్ పాటలు పుటాట్ యి. ఈ పాటలలోని మాటలు మన నితయ్ జీవితంలో మాటాల్ డుకునే 
మాటలే. 
 ఇకక్డ ఒక ముఖయ్ విషయం చెపాప్లి. సినిమా పాటలు, సినిమా భాష చాలాకాలం నుంచి ఒక కృ మ వాతావరణంలో 
నడుసుత్ నాన్యి. ఏవో కొనిన్ పరిమితమౖెన  పదాలను పటుట్ కుని ఆ పదాలనే తిరిగి తిరిగి వాడుతూండడం. అది ఒక విచితర్మౖెన భాష. 
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అటు కావయ్లోల్  వాడే భాష కాదు, ఇటు భావకవితవ్ంలో వాడిన భాషా కాదు. అలా అని చెపిప్ మన నితయ్ జీవితంలో వాడే భాష కూడా 
కాదు. వీటనిన్టి నుంచి, ఏవో కొనిన్ మాటలు వచిచ్, ఉదా: వలపు కౌగిళుళ్ వగెరౖా పదాలు వుండేవి. ఇటువంటి భాషను వదిలి, 
పరిపూరణ్మౖెన వాడుక భాషను అంటే బాణీ సంగీతం లేకుండా చూసేత్ మనం రోడుడ్  మీద వెళూత్  మాటాల్ డుకునే మాటలే అనిపించే 
మాటలను రామ్ గోపాల్ వరమ్ బోటనీ పాటతో ఒక మలుపు తిపిప్తే, ఆ మలుపుకు మరింత సుసప్షట్ మౖెన అంచు ఏరాప్టు చేశాడు 
కృషణ్వంశీ. నేను కాబటిట్  రాశాను అని ఇపప్టివరకూ ఎపుప్డూ అనుకోలేదు. ఒక వేళ నేను మంచి పాటలు రాసినా, అలా రాసే శకి త్ నేను 
సంపాదించుకునన్ది కాదు. నాకు ఇవవ్బడింది. అది ఏదో జనమ్వరం. దానంతట అది వచిచ్ంది కాబటిట్  నేనికక్డ ఏదో సాధించాను 
అనుకునేందుకు అవకాశం లేదు. అదే విధంగా ఆ శకి త్ అవిషక్రింపబడటానికి కూడా నా తాలుకు గొపప్తనం వుంటుందని 
నేననుకోవటంలేదు. అది అడిగిన వాళుళ్, నాకాసందరాభ్లు ఇచిచ్న వాళుళ్, దెబబ్లాడి నాతో రాయించుకునన్వాళుళ్ - నూతిలో నీటిని 
తోడి పెకౖి తెచిచ్న వాళళ్లాంటివాళుళ్. వాళళ్లోల్  "నాలో ఇది వుందా? ఈ రకంగా కూడా నేను ఎక్స్ స్ చెయయ్గలనా?" నేను సరదా పడి, 
ముచచ్ట పడే విధంగా నా చేత పాటలు రాయించిన వంశీకి రాసిన పాట ఇది.   
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