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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) 

14 
రస తరంగం - సరాగపరాగం 

 రసము అనన్మాటకి, అమృతము, మ ఇలా చాలా అరాథ్ లునాన్యి. నేను ఈ పుసత్కం కోసం పాటలను తరంగాలుగా విభజన 
చేసినపుప్డు సరాగపరాగం, రసతరంగం అనే విభాగం చేశాను కానీ, వాటికి సప్షట్ మౖెన గీటు అంటూ పెటట్టం అనేది కుదరని పని. ఈ 
సరాగ పరాగం అనే విభాగంలో డుయ్యెటల్ను పెటట్డం జరిగింది. ఈ యుగళగీతాలు అనేవి చాలా కృతకంగా వుండే తపప్నిసరి 
అలంకారం సినిమాకి. మికులు కానీ, భారాయ్ భరత్లు  కానీ, తమకి ఒకరిపె ౖఒకరికి ఉనన్ ఇషాట్ నోన్, వాంఛనో, కామ పర్కోపానోన్ 
వయ్క త్పరచుకోవలసిన తీరును, ఎలా వయ్క త్పరచాలి అనే బాధయ్తను, సినీ కవిగా నా నెతిత్ మీద ఉంచినపుప్డు, ఇది వరకు వచిచ్న పాటలు 
గమనించి, మళాళ్ అలాగే వుండకుండా, ఒక కొతత్దనం కోసం, ఒక చమతాక్రం కోసం వెంపరాల్ డడమే తపప్, ఈ పాటలలో ఒక 
పర్తేయ్కమౖెన ఆశయం కానీ, పరమారథ్ం కానీ వుండే అవకాశం లేదు. గుడిడ్లో మెలల్ అనన్టుట్ గా వీటిలోని మ అనే భావానిన్ తీసుకుని ఆ 
భావానిన్ గురించి విభినన్మౖెన రీతులోల్  వయ్క త్పరిచే పర్యతన్ం చేశాను. మ అనేది ఒక ఏబ్ సాక్ట్ విషయం. అది ఉహాతమ్కమే కానీ 
వసుత్ గతం కాదు. 
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 మ అనేది ఇదద్రు  పురుషుల మధయ్ వుండే పర్కృతి రేపితమౖెన, హారోమ్నల్వలల్ రెచచ్గొటట్బడడ్ దెహౖికమౖెన అభివయ్కి త్ మాతర్మే 
కానకక్రేల్దు, అదొక భావుకమౖెన సంగతి, మానసికమౖెన విషయం అనే అభి యం కలవాణిణ్  నేను. ఈ అభి యానికి అనుగుణంగా 
అనేక పాటలు రాశాను. 
 మను ఒక ఫిలసాఫికల్ సాథ్ యిలో డీల్ చేసి రాసిన ఒక పాట, నాకు బాగా నచిచ్న పాట " కారమే ఇది". విరహంలో వునన్ 
యసీ యులకు మ అనేది ఒక బలమౖెన భావన. ఈ భావనకు లోను కాని మనిషి ఎవరూ ఉండరు. ఎంత బలమౖెన కెరటంలా 

అది గుండెలిన్ తాకుతుందో ఆ మికులకే తెలుసుత్ ంది. జీవితంలో ఏదీ ఊరికే రాదు అని చెపుతూ, జీవితానిన్, జీవితంలో ఉనన్ 
విలువలిన్ పోలుసూత్ , ఈ విరహం అనేది ఈ మ పరీకష్లో నెగగ్టానికి ఒక పాఠాయ్ంశంగా చి కరిసూత్  మొదలుపెటిట్ , అనేకరకాలుగా ఈ 
మను "ఏమిటో ఈ మ" అని రంగేళి సినిమాలోనూ, "గుండెనిండా గుడిగంటలు" లాంటి పాటలలో వయ్క త్పరచడం జరిగింది. ఈ 
మ తతావ్నిన్ మృదువుగా చెపప్డానికి పర్యతన్ం చేసిన పాటలనిన్టిని ఈ రసతరంగంలో చేరాచ్ను. సరాగపరాగంలో ఇంతకు ముందు 

చెపిప్నటుల్ గా, డుయ్యెటల్ను ఉంచాను. పర్తీ సినిమాలోనూ ఈ డుయ్యెటుల్  దాదాపు తొంభె ౖశాతం వుంటాయి. అనిన్ పాటలకంటే ఈ 
డూయ్యెట్ రాయటం ఎంతో కషట్ ం. సాధారణంగా, అవే మాటలు, అవే భావాలు రిపీట్ అవుతాయి. ఈ మధయ్ బాణీలకు కూడా కొరత 
ఏరప్డి అవే బాణీలు కొంచెం రంగు మారుచ్కుని వసుత్ నాన్యి. సంగీతం చి కరణ లాంటి ఆభరణాలను తీసేసేత్ అనడానికి, వినడానికీ 
ఏమీ లేనటువంటి యుగళగీతాలోల్  కూడా ఇసుకనుంచి తెలౖానిన్ పిండటానికి పర్యతన్ంలాగ పర్యతన్ం చేసాను. నిజానికి ఈ డూయ్యెటల్ 
విషయంలో ఎవరూ ఎవరి మీద కంపెల్యింట్ చెయయ్డానికి అవకాశం లేదు. ఇవి అలవాటు పడిపోయిన ఒక విధానం. ఇది ఇంతే. 
అందువలన వాళళ్ మాకు అవకాశం ఇచాచ్రు గాదు, అందుకనే రాయలేకపోయాం అని కంపెల్యింట్ చేసే అవకాశంలేదు. అయితే 
ఆతమ్సంతృపిత్ కోసం ఇందులో కూడా ఏదెనౖా పర్యతన్ం చెయయ్గలిగితే, మంచి వసుత్ వు ఇసేత్ దరశ్క నిరామ్తలు ఎపూప్డూ కాదనలేదు, 
కాదనరు. 
 సంగీతం సహాయం లేకుండా కేవలం చదువుకునాన్ అరధ్వంతంగా కనబడే పాటలను నేను ఈ సరాగపరాగం అనే విభాగంలో 
చేరాచ్ను.  
 నా పాటలలోని సొగసులను, సోయగాలను నేనేంత అనందిసాత్ నో అంతే సాథ్ యిలో నా పాటలలో వుండే లోటుపాటుల్  నాకు 
సప్షట్ ంగా తెలుసాత్ యి. అందుకనే పెర్ ఫెక్ట్ అనే పరిసిథ్తి వుందని నేను అనుకోవడం లేదు. ఒక వేళ వునాన్ దానికి నేను చేరలేదు. కనుక, 
ఈ యుగళ గీతాలోల్  చాలా భాగం పదాలు, భావాలు పునరావృతం అయినా అయి వుండవచుచ్. 
 
 

పలల్  : కారమే ఇదీ ణయమా నీ కావయ్ంలో  
    నీ గాధలో తీ కష్ణం వరిథ్లల్నీ, జ లించే గేయాలతో 
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   నీ పాట ఈదాలి కనీన్టి ఏటిలో  
   నీబాట లగాలి గాయాల కాంతిలో 
   అలల రె అకష్రా  వలపుభాష నేరుచ్కో 
   సమ్ృతుల నీడే నాకు తో  తీపి చేదు తెలు కో 
   బాధ లేని ఏ బంధ నా బిగు  లేనిది 
   పోరులేని ఏ జయ న లువలేనిదీ 
       
   నీ శ మరగాలి  గీ మ్ల కిష్గా 
   నా ఆశ నిల లి రాల కాంకష్గా 
   చితులు తం చినన్బోయె చెలిమి చిచుచ్ రేగనీ 
   ఋతు లనీన్ సమిధలయేయ్ యాగదీపిత్ గనీ 
   ఉరుములేని ఏ మేఘ నా చినుకులేనిదే 
   మరిగిపోని ఏ లోహ న పనికి రానిది 

        
(యుగళగీతం చి నికి బి.ఆర్. సురేష్ సంగీత సారథయ్ంలో బాలు పాడినది) 

 
 

పలల్ : ఏమిటో ఏమో ఈ మ - పమో వరమో ఈ మ 
   నీతో ఆడుతుందీ మ - నిను టాడుతుందీ మ 
   షమో అమృతమో చెపేప్ రే లేరమామ్..   ||ఏమిటో|| 
        
   ఏ నిముషం ఇది మొదలౌతుందో తెలియదు 
   గుండేలోల్ చేరేముందు అనుమతి అడగదు 
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   మన ంటే మించక మానదు 
   మి త్ మనకంటూ మన  మిగలదు 
   అకష్రాలు రెండే అయిన లకష్లాది కథలను రా  
   ఈ మలో పడి నిలబడతరమా    ||ఏమిటో|| 
        
   మకు రే భా కటునన్ది 
   జగమంటే ను  నేనే - అంతే అనన్ది 
   కలి వరకు కష్ణమొక యుగమని 
   కలి క యుగమే కష్ణమనుకోమనన్ది 
   లోకానికి అరధ్ం మారిచ్, కాలానికి కొలతలు మారిచ్ 
   ఏదో గారడి చే త్ంది       

        
(రంగేళి చి నికి ఎ.ఆర్.రెహమాన్ సంగీత సారథయ్ంలో హరిహరన్, కవితాకృషణ్మూరిత్ పాడినది) 

 
 అతడు:  పంచమ దం మనాదం 
     గంగా గర సంగమ సంగీతం 
     శృంగార మం ల మంగళ సంకేతం - మనాదం 
ఆమె:    పంచమ దం మనాదం 
   గంగా గర సంగమ సంగీతం 
   శృంగార మం ల మంగళ సంకేతం - మనాదం  
       
అతడు : హృదయగగనమున తొలకరి కదలిక 
ఆమె:    తుకు పుటలలో పచచ్ని గీతిక 
అతడు : కళళ్లోన రివనాల పండగ 
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 పలల్ ంచు పరిమళాల పండగ 
ఆమె :   పటట్లేని పరవ లు చిందగ 
  పటట్పగలు పంచవరణ్ చం క 
అతడు : అవనికి తెలి న ఆది కావయ్మిది 
ఆమె :   అవధులు తెలియని అమర గానమిది   ||పంచమ|| 
       
ఆమె :   మౌనమే శృతిగా మన  పాడినది 
అతడు : మోహమే జతిగా నాటయ్మాడినది 
ఆమే :   తేలుతునన్ రాగమాల మాధురి 
 తూలుతునన్ రాసలీల లా రి 
అతడు : మేలుకునన్ మెరుపుకనెన్ మాదిరి 
    మేని వనెన్ మొలిక తిరిగె మరిమరి 
ఆమె :  అలజడి తలపుల మరులకాలమున 
అతడు: అలసట తలవని అలల తాళమున   ||పంచమ||  

        
(పృధీవ్రాజ్ చి నికి సతయ్ం సంగీత సారథయ్ంలో బాలు పాడినది) 

    
ఆమె:    హృదయమనే కో ల తలుపులు తెరిచే తాళం 
     మా మా - మా మా.... 
అతడు : ఆ.... తాయ్గమనే దేవత సనిన్ధి లిగే దీపం 
     మా మా - మా మా 
ఆమె:   అణువణు ను చెలిమికి అంకితమిచుచ్ను మ 
అతడు: తను నిలు న కరుగుతు కాంతి పంచునది మ 
ఆమె :   గగనానికి నేలకి వంతెన న న లుల్ ఈ మ 
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     మా మా - మా మా                      ||హృదయమనే|| 
       
ఆమె:   ఇవ డమే నేరప్గల ఈ మ తన కోరకు ఏ రిని అడగదు కదా 
అతడు:  నవ డమే చూపగల ఈ మ - మంటలనే నెన్లగ మారుచ్ను కదా 
ఆమె:    గాలికి, గంధము పూయడమే పూలకు తెలి న మ కథ 
అతడు:  రాలిన పూ ల జాఞ్పకమే కాలం చది  మ కథ 
ఆమె:   య న తన రి ఖ ంతులే కోరి మురి టి గుణమే మా 
    మా మా - మా మా     ||హృదయమనే|| 
       
ఆమె :  ఏ జాతినో ఎందుకో డదీ  ంటాడి టాడు ఆటే మా 
అతడు: మౌనముతో మన నే తిచే  రాగాలు పలికించు పాటే మ 
  శ త చరితల ఈ మ మృతుయ్  ఎరగని చిరునామా 
ఆమె :  సను మంగళ రతిగ లిగించేదీ ఈ మా 
 మరణానిన్ ఎదిరించి మరుజనమ్గా వచిచ్ కరుణించు వరమే మా  

    
         మా మా - మా మా     ||హృదయమనే|| 
 

(పెళిళ్సందడి చితర్ంలో కీరవాణి సంగీత సారధయ్ంలో బాలు చితర్ పాడినది) 
 
   

       (కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)   

COMMENTS 

http://koumudi.net/comments/january_2013/jan13_Sirivennela_comments.htm

