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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) 

18 
ఆ ంతరంగం 

అంతా బావుంటే, సంతోషం అనే మాటకు అరధ్ంలేదు. దీపానికి విలువ చీకటి పడినపుప్డే. సంతోషానికి, చిరునవువ్కి ఉనికి 
ఎపుప్డంటే చుటూట్ సమసయ్లు చీకటి వలయంలా అలుల్కునన్పుప్డు ఆ చీకటి వలయానిన్ ఛేదించడానికి దీపంలా వినియోగించుకోవడానికి అని 
నముమ్తాను నేను.  

పర్పంచంలో ఏ ఒకక్రికి ఆతమ్హతయ్ చేసుకునే అవసరం లేదని గటిట్గా విశవ్సిసాత్ను నేను. అయితే దేశంలోనూ, పర్పంచంలోనూ ఈ 
ఆతమ్హతాయ్ పర్వృతిత్ ఎందుకు పెరిగిపోతోంది? 

అనుకునన్ది సాధించలేకపోతే, పరీక్షలో ఫెయిలయితే ఆ నిరాశలో, ఉకోర్షంలో మనిషి ఆతమ్హతయ్కు సిదధ్పడుతునాన్డు. తనకి 
అపజయం కలిగినందుకో, పరీక్ష ఫెయిలయినందుకో కాదు. అలా జరిగినందుకు సమాజం సంఘం తనని అవమానిసుత్ందనే భయం ఈ 
ఆతమ్హతాయ్ పర్వృతిత్కి మూలం. జీవితం నుంచీ, సమాజం నుంచీ తను ఏదో ఆశించడం ఆ ఆశించిన మేరకు జీవితం సహకరించకపోతే, 
సమాజం సప్ందించకపోతే నీరసించడం అనేది అందరికీ సహజ లక్షణం.  
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అయితే ఈ రకమైన అవమాన భయమ అనేది అహంకారానికి మరొక రూపం. ఈ అవమాన భయానిన్ వయ్తిరేక పరిసిథ్తులిన్ 
ఎదురోక్లేని మనసిథ్తిని నిరసిసూత్, వయ్కిత్లోని ఆతమ్ విశావ్సం పెంపొందించే లక్షయ్ంతోనూ జీవితంలోని వాసత్వ పరిసిథ్తులను సీవ్కరించడం 
ఎలాగ అనేది చెపప్డానికి రాసిన పాటలు ఈ ఆశాంతరంగంలో ఉంటాయి. వాటిలోని పర్తీపాటను వాయ్ఖాయ్నించవలసిన అవసరం లేదు.  

ముఖయ్ంగా “ఎపుప్డూ ఒపుప్కోవదుద్రా ఓటమి” అనే పాట నాకు తెలిసి కనీసం పది పదిహేను మందిని ఆతమ్హతాయ్ పర్యతన్ం నుంచి 
వెనకుక్ మరలిచ్ంది. అలా అని వాళేళ్ తరావ్త నాకు చెపాప్రు. అనేకమందిని అనేక విధాలుగా ఉతేత్జపరిచింది. నేను ఏ సాహితీ సభలో 
పాలొగ్నాన్ ఈ పాట తపప్ని సరిగా పాడతాను. 
 ఈ ఆశాంతరంగంలో వచేచ్ పాటలలో నా జీవిత ధృకప్ధం సప్షట్ంగా తెలుసుత్ంది. భావ తరంగంలో నేనొక కవ ఇని. కలోల్ల తరంగం 
నా చుటూట్ ఉండే పరిసిథ్తులోత్ నా మనసు యొకక్ రియాక్షన. ఈ ఆశాంతరంగం నా తాలూకు ఫిలసాఫికల అవుట లుక ఆఫ లైఫ అని 
చెపప్వచుచ్. 
 
 

పలల్ : ఎపుప్డూ ఒపుప్కోవదుద్రా ఓటమి 
ఎపుప్డూ వదులుకోవదుద్రా ఓరిమి ... 

మించవదుద్ ఏ కష్ణం - సమ్రించవదుద్ నిరణ్యం 
అపుప్డే నీ జయం నిశచ్యంరా ...     ||ఎపుప్డూ|| 
 
 
నింగి ఎంత గొపప్ నా రి మనన్ గువ పిలల్ 

రెకక్ముందు తకుక్ నురా 
సం మెంత పెదద్ న ఈదుతునన్ చేపపిలల్ 

మొపప్ ముందు చినన్దేనురా 
ప చ్మాన పొంచి ఉండి ర ని మింగు అ రసంధయ్ 

ఒకక్నాడు నెగగ్లేదురా 
గుటకపడని అగిగ్ఉండ గరాలనీదుకుంటు 

తూరుపింట తేలుతుందిరా 
ని  లాసమెంత పురా 
ఉ దయానిన్ ఎవ డాపురా 
రగులుతునన్ గుండెకూడా రయ్గోళమంటిదేనురా  ||ఎపుప్డూ|| 
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నొపిప్ లేని నిముషమేది జనన నా మరణ నా 
జీ తాన అడుగడుగునా... 

నీర ంచి నిలిచిపోతే నిముష నా నీది కాదు 
తుకు అంటే నితయ్ ఘర ణ 

దేహముంది ణముంది నెతుత్రుంది సతుత్ ంది 
అంతకనన్ నయ్ముండునా 

ఆశ నీకు అ మౌను స నీకు శ మౌను 
ఆశయముమ్ రధౌనురా 

నిరంతర యతన్మునన్దా నిరాశకే నిరాశ పుటట్దా 
ఆయువంటు ఉనన్వరకు చా  కూడ నెగగ్లేక 

శవము నె గెలుపు చాటురా 
||ఎపుప్డూ|| 

 
(పటుట్దల చితార్నికి ఇళయరాజా సంగీత సారథయ్ంలో జేసుదాసు పాడినది.) 

 
**** **** 

 
ఆమె:  ఒంట న గుండెలో తీగలేని ణలో -  

మోగుతునన్ మూగరాగమేమో 
అతడు:  ని లేని నినన్ని మేలుకోని రేపుని - చూపుతునన్ నేటి రాతిరేమో 
ఆమె:  దూర తీరాల జాఞ్పకాలే సమీపమౌతునన్ జాడలా 
అతడు:  ఉండుండి చేటి ఈ గాలిలో 
 
 
ఆమె:  కంటి చాటు గరాలు ఇంతకాలమేడ దాగెనో 
అతడు:  అనురాగ సంగమం ఈ కష్ణమే 
ఆమె:  రెపప్దాటు ఉపుప్నీటి చెపప్లేని తీపి ఏమిటో 
అతడు:  కరిగించు ఈ కష్ణం అమృతమే 
ఆమె:  మాలు తుంచిన గతాల మంచునే కష్మించి  
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చేరు న తేనె జలిల్ది 
అతడు:  చినుకు వంతెనెంట చేరుకుంది నీలినింగి నేలకి 

చిగురు తొడుగు తడిని తెలపదా 
ఆమె:  ఏడేడు జనామ్ల న్ లతో     ||ఒంట న|| 
 
 
ఆమె:  డి స ణు న నాడిలోని నాదమే టో 
అతడు:  తెల రు ళ  గతమే 
ఆమె:  ఓడి గెలుచు ఆశలోన భాషలేని భావమేమిటో 
అతడు:  ఒడిచేరు ఊ లో సంబరమే 
ఆమె:  తనంత తానుగా వసంత కిట ఎడారి దారి చేరి పూల పూయగా 
అతడు:  కలల కోకిలమమ్ పాడుతోంది మన  మా తోటలో 

చెలిమి చిలుకు  గీతిక 
ఆమె:  తియయ్ంగా తీరేటి దా లతో     ||ఒంట న|| 
 
 

(మౌనం చితార్నికి ఎమ.ఎమ.కీరవాణి సంగీత సారధయ్ంలో బాలు పాడినది) 
 

**** **** 

 
పలల్ :  ఓ అమా సయ్ రేయి అలా ఆగిపోయి 

ఉ కాంతినే ని ధించునా - ని  నిదురలో సదా నిలుచునా 
 
పంచాన నీకనాన్ దీనులెవరు లేరా 
తీ రు నీకనాన్ తిభ నన్ రా 

ఉలిని మలచి రాళైళ్నా కలను తెలు కో  
ఉనికి మరిచి ఈ రతన్ం లుగు డిచెనేలా 
వసంతాలు రా  గంధాలు తే  
నిజం నిదురపోదా ని  ఒదులుకో   ||అమా సయ్|| 
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జగాలేలు జాబిలిల్ మ  ఒంటి డు 
తన అనే తోడేది సమీపాన లేదు 
ఎదను రగులు డునాన్ లికి తెలియనీడు 
జనులు నిదురపోతునాన్ అలిగి తొలగిపోడు 
ధాకాంతి పంచే ధే మానుకోడు 

యథాశకిత్ చూపే కళను దాచుకోడు   ||అమా సయ్|| 
 

(పటుట్దల చితర్ంలో ఇళయరాజా సంగీత సారథయ్ంలో జానకి పాడినది) 
 

**** **** 

 
పలల్ : న లే ఎటు చూ నా పు లే నా అడుగెటు పడినా 
 అంతులేని సంతోషం నా సంతక  

చిరుగాలుల  రేగుతూ ళుతూ ంటే    ||న లే|| 
 
 
చీకటంటూ రానే రాదు నేనుండే లోగిలిలో  
కమంటూ లేనేలేదు నా గుండెల ముంగిలిలో 

ఆటపాటగా కాలమంతా 
సంబరంతో గిపోతుంటే      ||న లే|| 
 
 
ఆశలనీన్ తీరేకాలం నా కోసం చేనటా 
అందరాని చందురు న అరచేత లునట 
నాకు నేసత్  అంద న జీ తం 
నా ంత  ంటే      ||న లే|| 
 

(అమామ్యి కాపురం చితార్నికి వందేమాతరం సంగీత సారథయ్ంలో సుజాత పాడినది) 
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**** **** 

 
పలల్ :  తరలిరాద తనే వసంతం - తన దరికి రాని వనాలకోసం 

గగనాలదాక అల గకుంటె - మేఘాల రాగం ఇలచేరుకోదా 
 
నెన్ల దీపం కొందరిదా - అడ ని తం లుగు కదా 

ఎలల్లులేని చలల్ని గాలి - అందరికోసం అందునుకాదా 
తీమదిని లేపే భాత రాగం 

పదే పదే చూపే ధాన మారగ్ం 
ఏదీ ంతం కోసం కాదను సందేశం 
పంచే గుణమే పోతే - పంచమే నయ్ం 
ఇది తెలియని మనుగడ కథ దిశనెరుగని గమనము కద  ||తరలి|| 
 
 
తుకున లేని శృతి కలదా - ఎదసడిలోనే లయలేదా 

ఏ కళ న ఏ కల న జీ తరంగం దిక కాదా 
జాధనం కాని కళా లాసం - ఏ యోజనం లేని వృధా కాసం 

కూ  కోయిల పోతే కాలం ఆగిందా 
పారే ఏరే పాడే మరో పదం రాదా 
మురళికి గల స రమున కళ  
పెద ని డి పలకదు గద     ||తరలి|| 

 
(రుదర్వీణ చితార్నికి ఇళయరాజా సంగీత సారథయ్ంలో బాలు పాడినది) 

 
**** **** 

 
పలల్ : ఎనోన్ ఎనోన్ రాగాలుండే సంగీతం కాదా  

చలాకీ న ల కేరింత 
ఎనోన్ ఎనోన్ రంగులు చిందే సంబరమే రాదా  
ఇలాగే నితయ్ం మన ంట 
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సం ంలో సందడంతా చం ళోళ్ నెన్లంతా 
చినాన్రి సంతానంగా చేరే మన ఇంట    ||ఎనోన్ || 
 
ఏ పూ నా పీ గా ఉందాం - మనకొదుద్ అంతకు మించి  

రే దాంతం 
ఏ బా నా ఫర లేదంటాం - సమయంతో గటమే మన  

ంపుల్ దాధ్ంతం 
చిరుగాలికి పరిమళమిచేచ్ రిమలెల్ల వన  ఉందాం 
గగనానిన్ నేలను కలిపే హరి లుల్ల వంతెన ఔదాం 
ఆనందం అంటే అరథ్ం మనమందాం 
తిపూట పా  గే రు సరిగమలో....   ||ఎనోన్|| 

 
మమకారాలే పూ ల సంకెళెళ్ౖ - గత జనమ్ల ఋణ బంధాలను  

గురుత్కు తె త్యి 
అనురాగాలే గుండెల సవ ళైళ్ - తుకంటే ఎంతో తీపని  

చెబుతూ ఉనాన్యి 
వరమలేల్ దొరికినదేమో అరు న ఈ అనుబంధం 
రులునాన్ దొరకనిదేమో సరదాలతో ఈ సం 

చిరకాలం చిగురులు త్ ఎదగాలి 
ఏ చింతా చెంతకు రాని అందాల ఈ సందడి    ||ఎనోన్|| 

 
(పెళిళ్ చేసుకుందాం చితర్ంలో కోటి సంగీత సారథయ్ంలో బాలు, చితర్ పాడినది) 

 
       **** **** 

    
       (కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)   
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