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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)

20
వితుత్ ముందా చెటుట్ ముందా చెపప్ర గురుడా
గుపెప్టోల్ గుటుట్ కాసత్ విపప్ర నరుడా!
పచచ్కాగితాల జులుం గొపప్దంటావా
వాటిని అచుచ్కొటుట్ బుదిధ్బలం మెచుచ్కుంటావా
మనిషికునన్ మూలధనం శకీత్-యుకీత్
ఈ తోబుటుట్వులిదద్రికీ సరితూగే సిరివుందా
చేల పచచ్దనమంతా చెమటబొటల్ చలవేగా!
చేతి సతుత్వను నడిపిన తెలివితేటల్ ఫలమేగా!
తెగబలిసిన గాదె ముందు చెయియ్ బిచచ్మెతాత్లా!
ఇనపెప్టల్ ఇరుకులోల్ తెలివి నలిగిపోవాలా
నేలకు జానెడు నరుడే హిమాలయం గెలిచాడు!
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మూడడుగుల వామనుడే ముజజ్గాలు కొలిచాడు!
ధైరాయ్నికి జాఞ్నానికి ధరకటేట్ ధనముందా!
విరర్వీగు వెరిర్వాగు కడలిలోతు చెబుతుందా!
బలుపు కాదు వాపేరా డబుబ్కునన్ అధికారం
కీలెరిగిన వాత పెడితే దిగదా దురహంకారం
రూకముందు లేకితనం చూపి లోకువైపోకు
పేనుకు పెతత్నమిసేత్ లేనిపోని చికాకు
గడిడ్ తినే విజాఞ్నం - వితాత్నికి వెటిట్ చేసేత్
గుడిడ్గవవ్ జేబులోల్ చటట్ం తాకటుట్ పడితే
చెదపటట్ని మెదడొకక్టి ఎదురొసేత్ చాలదా!
మదగజానిన్ మొనతేలిన అంకుశమే ఏలదా!
నలల్మబుబ్ కమిమ్తే చలల్బడునా సూరుయ్డు?
ఎదురుదెబబ్ తగిలిందని బెదురుతాడా వీరుడు?
వెనున్పొడిచి వెకిక్రించు విషపనాన్గాలనీన్
వెలుగులోకి రాగానే తెలల్మొగం వేయవా!
చాణుకుయ్డి జితుత్ ముందు సామార్జయ్ం చితుత్ కదా!
చందర్గుపత్ శౌరాయ్గిన్కి దురామ్రగ్ం మండిపోదా!
వివేకమూ వీరతవ్ం విజయయాతర్ సాగిసేత్
దుషట్శకుత్లెనున్నాన్ మటిట్ కొటుట్కొని పోవా!

త్ సంగీత
(తోబుటు
లు చితా
ట్
ర్ నికి చకర్వరి

రథయ్ంలో ర్ పాడినది)
***

కనున్ల లోగిలిలో వెనెన్ల విరిసింది
చలల్ని జాబిలితో సేన్హం కుదిరింది
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చెలిమి తోడుంటే చాలమమ్ లేనిది ఏముంది
ఆశ చిటికేసేత్ చాలమమ్ అందనిదేముంది
అతడు: గునన్మావి గొంతులో తేనెతీపి నింపుతూ కోయిలమమ్ చేరుకునన్ది
ఆమె: ఎండమావి దారిలో పంచదార వాగులా కొతత్పాట సాగుతునన్ది
అతడు: ఒంటరైన గుండెలోల్ ఆనందాల అందెలతో ఆడే సందడిది
ఆమె: అలిల్బిలిల్ కాంతులతో ఏకాంతాల చీకటిని తరిమే బంధమిది
అతడు: కలతెరగని కలలను చూడు - కంటికి కావలి నేనుంటా
ఆమె: కళతరగని వెలుగులు నేడు - ఇంటికి తోరణమనుకుంటా
అతడు: పంచుకునన్ ఊసులు పెంచుకునన్ ఆశలు తుళిళ్ తుళిళ్ ఆడుతునన్వి
ఆమె: కంచె లేని ఊహలే పంచవనెన్ గువవ్లై నింగి అంచు తాకుతునన్వి
అతడు: కొతత్జలుల్ కురిసిందీ బతుకే చిగురు తొడిగేలా - వరమై ఈ వేళ
ఆమె: వానవిలుల్ విరిసింది మినున్ మనున్ కలిసేలా - ఎగసే ఈ వేళ
అతడు: అణువణువును తడిపిన ఈ తడి అమృతవరిష్ణి అనుకోనా
ఆమె: అడుగడుగున పచచ్ని బాటలు పరిచిన వనములు చూసుత్నాన్

(రాజా చితా
ర్ నికి ఎ .ఏ.రాజ్ కుమార్ సంగీత

రథయ్ంలో ఉనిన్కృష
ణ్ న్, చిత
ర్ పాడినది)
***

చుటూట్పకక్ల చూడరా చినన్వాడా!
చుకక్లోల్ చూపు చికుక్కునన్వాడా!
కళళ్ ముందు కటిక నిజం - కానలేని గుడిడ్ జపం
సాధించదు ఏ పరమారథ్ం - బర్తుకును కానీయకు వయ్రథ్ం ||చుటూట్||
సవ్రాగ్లను అందుకొనాలని వడిగా గుడి మెటెల్కేక్వు
సాటి మనిషి వేదన చూసూత్ జాలి లేని శిలవైనావు
కరుణను మరిపించేదా చదువూ సంసాక్రం అంటే
గుండె బండగా మారేచ్దా సాంపర్దాయమంటే

øöeTT~

www.koumudi.net

||చుటూట్||

Ä>∑dtº 2014

సిరివెనెన్ల తరంగాలు

4
నువువ్ తినే పర్తి ఒక మెతుకు ఈ సంఘం పండించింది
గరివ్ంచే ఈ నీ బర్తుకు ఈ సమాజమే మలచింది
రుణం తీరుచ్ తరుణం వసేత్ - తపిప్ంచుకుపోతునాన్వా
తెపప్ తగలబెటేట్సాత్వా - యేరు దాటగానే

(రుద
ర్ ణ చితా
ర్ నికి ఇళయరాజా సంగీత

||చుటూట్||

రథయ్ంలో బాలు పాడినది)
***

ఆమె: సువివ్ సువవ్మమ్ సువివ్ సువివ్
ఆమె: నవువ్లైన ఏడుపైన తడిసేను కనున్లు
నవివ్ నవివ్ తడికానీ నీ కంటి పాపలు
అతడు: ఎకెక్కీక్ ఏడేచ్ కనీన్ళుళ్ ఉపప్నా
ఫకుక్మనన్ నవేవ్ ఒక తేనె ఉపెప్న
చికుక్లెనిన్ రానీ కరిగిసుత్ంది చపుప్న
ఆమె: మావి పళుళ్ ఇవవ్దా మండువేసవి
పైరు పాట పాడదా పాట పలల్వి
అతడు: మంచు బాటలో సంకురాతిర్ని తెసుత్ంది కాదా చలి!
కాళరాతిర్లో కాంతిరవవ్లై వసుత్ంది దీపావళీ
పండుగలనీన్ కనువిందుగ అలిల్
ఋతువుల హారం అందించే కాలం
దేవుడు పంపిన దీవెన అనుకొంటే
ఈ జీవితమనన్ది నవువ్ల జేగంటే
అతడు: నీ ఉలాల్సమే ఈ పర్పంచమై ఉయాయ్లలూగాలిగా
నీ సంతోషమే ఓ సందేశమై తారలిన్ తాకాలిగా
ఆమె: రేకులు వాడని పునన్మి పువువ్లు
రేపటి ఆశల ఊపిరి గువవ్లు
ఆలపించే సంగీతంలో
సంగతులే గుండెలలో హాయి కచేరీ చెయాయ్లి
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(ఆ

చితా
ర్ నికి దే

సంగీత

రథయ్ంలో మలే యా

దేవన్, ఉనిన్కృష
ణ్ న్,

జాత పాడినది)

***
సిరిసిరి మువవ్లు ఆ విరిసిన నవువ్లు
చిరుచిరు ఆశలు ఈ గలగల ఊసులు
కలబోసి చేసినవి ఈ కిలకిల నవువ్లు
వెలబోసి ఈ సిరులు కొనలేరెవవ్రు
దేవుడే ఆ దివి నుండి పంపిన దీవెనలు
ఎపుప్డూ ఈ కోవెలలో వెలిగే దీపాలు

||సిరిసిరి||

అలల్రంతా సిరిమువవ్లై ఘలుల్ఘలుల్మంటే
నిలువలేక నిశశ్బధ్మే విసుగు పుటిట్పోదా
సంతోషం కూడా తనకి చిరునామా అవావ్లని
కనీన్రు చేరుకుంది తెగ నవేవ్ మన కళళ్ని
ఈ మణికాంతి వెలుగుతూ వుంటే
చీకటి రాదే కనున్లకెదురుగా

||సిరిసిరి||

(గణే చితా
ర్ నికి మణిశరమ్ సంగీత

రథయ్ంలో బాలు పాడినది)
***

పలల్వి: పగలు రాతిరి కలిసి అవుతుంది ఒక దినము
సుఖము దుఃఖము కలిసి అవుతుంది జీవితము
నిశిలోనె నిలవదు కాలం - వేకువ రాదా చీకటి వెనుక

||పగలు||

వెలుగు విలువ తెలిసేది నడిచీకటిలోనె
బతుకు తీపి తెలిసేది బాధలలోనే
గమయ్ం ఎదురవుతుందా - కొనసాగని పయనంలోన
చావు బదులీయగలదా - మన పర్శన్లకేనాడైనా
ఆశే శావ్సై పడనీ అడుగు
సుఖము దుఃఖము కలిసి అవుతుందీ జీవితము
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అడవి పాలు అవలేదా శీర్రాముడు అయినా
పోరు ఎదురు కాలేదా శీర్కృషుణ్డికైనా
దేవుడికైనా గాని నరలోకం నిపుప్ల పడక
సులువుగా దొరకదు ఏదీ - పర్తి నిముషం ఘరష్ణ పడక
కానీ సమరం గెలిచే వరకూ

||పగలు||

(కుటుంబ గౌరవం చితా
ద్
ర్ నికి మాధవపెది

రే సంగీత

రథయ్ంలో బాలు పాడినది)

***
చినుకులే ఒకక్టై వరదగా మారితే
శిలలు ఆగలేవు దాని ధాటికి
నలుగురూ ఒకక్టై కలిసి పోరాడితే
ఎదురు ఏది - ఆ సమూహ శకిత్కి
భయపడే లక్షణం వదులుకో తక్షణం
బెదురుతూ బర్తకటం పర్తిక్షణం చావడం
మనిషి భయపడాలి తపుప్ పనులకి
భయము భయపడాలి మనిషి మంచికి
ఎవరో బలైతే, మనకేం అనొదుద్! చెడునే సహించవదుద్
జడిసే జనాలే, తన బలమౌతుంటే, పెరగద పాపాల పదుద్
పదిమందితో మన కేష్మము కలిసుందని మరవొదుద్
జాఞ్నమే అనాయ్యమునణిచేందుకు తొలిపొదుద్
మనమే ధరామ్నిన్ కాపాడితే
మననా ధరమ్ం కాపాడుతుందిరా
ఇది వేదవాకుక్ సోదరా!
మనిషి భయపడాలి తపుప్ పనులకి
భయము భయపడాలి మనిషి మంచికి
నిదరే తగిగ్ంచి, నివురే తపిప్ంచి, నిపైప్ జవ్లించిపోరా
శర్మనే వరించి, చెమటే చిందించి, కలనే నిజం చెయయ్రా
నడిరాతిర్లో పడి ఉండడు ఎద రగిలే సూరీడు
పడగెతిత్న గర్హణానికి శిరాసొంచడు ఏనాడు
మనలో అజాఞ్నం తపుప్ చేసినా
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తెలిసి చిచుచ్లో మండాలిరా
ఆ మంటే జోయ్తి చూపగా
మనిషి భయపడాలి తపుప్ పనులకి
భయము భయపడాలి మనిషి మంచికి

(ప త
ర్ పే
ర్ మ చితా
ర్ నికి కోటి సంగీత

రథయ్ంలో బాలు పాడినది)

***

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)
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