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.నారాయణ రెడి
డ్

( జయచిత
ర్ , 1969, మారిచ్ సంచిక నుంచీ)

“సినిమా పాటలలో ఆశీల్లం, పచిచ్ శృంగారం వునన్దని
విమరిశ్సేత్, దానికి బాధుయ్లు కేవలం పాటల రచయితలే కారు. పాటరాసే
రచయిత, ఆ పాట పాడే పాతర్ను దృషిట్లో పెటుట్కుని, పాట రాసాత్డు,
రాయాలి. పాతర్ల సాథ్యిని బటిట్ పాటల రచన కూడా ఉంటుంది, కల్బుబ్లోల్
డానస్ చేసే నరత్కి పాడే పాట రచన ధోరణి వేరుగా ఉంటుంది. పాట
రచనలో ’సంసాక్రం లేదు’ అనుకునే ముందే, ఆ పాతర్ ఎలాంటిదనన్ది
కూడా మనం ఆలోచించుకుంటే ఆది అరధ్ం కాగలదు. నైట కల్బుబ్లో
నృతయ్ం చేసే నరత్కి శాసతరీయమైన గీతాలు ఎలా పాడగలదు ? అయితే
సినిమా పాటల రచనలో ’దిగజారుడు’ ఎకుక్వగా కనిపిసుత్నన్దని
రచయితలను విమరిశ్సేత్ మాతర్ం నేను ఒపుప్కోలేను__ పాతర్ సాథ్యిని బటిట్
రచయిత పాటను రాయాలిగాబటిట్. అయితే, ఒకొక్కక్పుప్డు రచయిత
మామూలుగా రాసే మాట చితీర్కరణకు వచేచ్సరికి, అసభయ్త సుఫ్రించేలా కనిపించవచుచ్ను. దానికి రచయితను అంటే ఏలా ?...
ఉదాహరణకు ’ఏదో ఏదో అవుతునన్ది’ అనన్ది మామూలు తెలుగు నుడికారం. ’నాకు ఏదోలా వుంది: అదోలా ఉంది; గుండెలో ఏదో
అవుతునన్ది’ అని మనం సామానయ్ంగా వాడుతూ వుంటాం. అదే నుడికారానిన్ పాటలో పెటిట్ మేము రాసేత్ రాసేటపుప్డు ఏ విధమైన అసభయ్త, అశీల్లం
అందులో సుఫ్రించవు. చితీర్కరించడంలో ’అసభయ్త’ గనక కనిపిసేత్ ఆ తపుప్ను పాటల రచయితల మీదకు నెటట్డం భావయ్ం కాదని నా ఉదేద్శం.
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’ననున్చూడు’ అని పాటలో వునన్దనుకుందాం. దానికి ముఖానిన్ చూపించినంతవరకూ, బాగానే వుంటుంది; ’ననున్ చూడు’ అని వక్షభాగానిన్ పర్ముఖంగా
చూపిసేత్ దానికి పాటల రచయిత ఎలా బాధుయ్డు కాగలడు?” అని పశిన్ంచారు పర్ఖాయ్త పాటల రచయిత డాకట్ర సింగిరెడిడ్ నారాయణరెడిడ్.
సింగిరెడిడ్ నారాయణరెడిడ్ అయితే, ’సి’ ఏమిటి ’ఎస’ అని వుండొదాద్ అనే అనుమానం కలుగుతుంది. నారాయణరెడిడ్ సూక్లోల్ చదువుకుంటునన్
రోజులోల్ ఎందుకనో ’రిజిసట్ర’లో ’సి’ అని పడింది. ’సరేలే, తెలుగుకు కూడా పనికి వసుత్ందని ఆయన అపుప్డు సరిపెటుట్కునాన్డు. నాటినుంచీ, ’సి’ అక్షరమే
అమలోల్ వునన్ది. కరీంనగర జిలాల్లోని హనుమాజి పేట ఆయన సవ్గార్మం; కుటుంబం రైతు కుటుంబం. 1931 వ సంవతస్రంలో ఆషాఢ పౌరణ్మి నాడు
నారాయణ రెడిడ్ ఉదయించాడు. చందుర్డు మనసుకు సంబంధించిన దైవం. అందువలల్ పౌరణ్మినాడు పుటిట్న వాళుళ్ కవులు కావడానికి అవకాశం వునన్దని
పెదద్లు చెబుతారు. (ఇవాళ ఆయన విరివిగా ’వెనెన్ల పాటలు’ రాయడానికి కూడా ఆ వెనెన్ల రోజే కారణం కావచుచ్ను) తండిర్గారు పుసత్కాలు
రాసేంతవరకూ ఏ చదువూ చదువుకో లేదు; ఉతత్రాలు రాసేంత వరకూ మాతర్మే చదువుకునాన్రు. వాళళ్ వంశ వృక్షంలో కూడా ఎకక్డా కవులు
కనిపించరు. కాని నారాయణ రెడిడ్కి మాతర్ం కవితవ్ం మీద ఉతాస్హం కలిగింది. అసలు, అతనికి సంగీతం అంటే మొదటిన్ంచీ అభిమానం. ఉషారుగా
ఈలవేసూత్ ఏదో గాలి పాట పాడుతూ వచేచ్వాడు చినన్తనంలో. సంగీతం మీద ఉనన్ ఉతాస్హంతో అతను హరికథలు వినేవాడు. వేములవాడనుంచి,
హరికథకులు వాళళ్ వూరొచిచ్, పాటలు పాడేవారు. ఆ పాటలు వినడంతో నారాయణరెడిడ్కి, సాహితయ్ం మీద కూడా అభిలాష కలిగింది.
చినన్తనంలో సాహితయ్ం మీద అభిలాష ఎలా కలిగిందో చెపప్డం కషట్ంగాని, అతను అవీ ఇవీ చదివి, కవితవ్ం రాయాలనుకునన్ ఉతాస్హంలో
కూరుచ్ని, పదాన్లుగవ ఏట “ఒక నాడు ఒక నకక్ ఒక అడవిలో చేరి, పొటట్ కోసరమెటో పోవుచుండె” అని పార్రంభించాడు. అలా అలా, అదీ అదీ రాసూత్
తమ బడిలోని తెలుగు పండితులయిన వెంకటరమణాచారుయ్లు గారికి చూపించాడు. ఆ అబాబ్యిలోని ఉతాస్హం ఆయనిన్ ఆకరిష్ంచింది. ఎలా రాయాలి?
రాసిన మాటలోల్ తపుప్లేమిటి ? ఎలా వుండాలి ? అని వెంకట రమణాచారుయ్లు గారు నారాయణరెడిడ్కి చెపేప్వారు. ఆ విధంగా అతను కవితవ్ంలో కృషి
చెయయ్డం ఆరంభించాడు. వాయ్కరణం తెలియదు. అయినా సంసాక్రంతోనూ సంపరక్ంతోనూ అతనికి కవితవ్ధోరణి అబిబ్ంది.
చితర్ం ఏమిటంటే, మెటిర్క అయేయ్దాకా కూడా అతనికి ఆధునిక కవితవ్ంతో పరిచయం కలగలేదు. ఇంటరీమ్డియెట చదువుకని నారాయణరెడిడ్
హైదరాబాద వచాచ్డు. శీర్కృషణ్ దేవరాయాంధర్ భాషా నిలయంలో సభుయ్డిగా చేరి, పార్చీనాంధర్ కావాయ్లూ, వరత్మాన రచయితల పుసత్కాలూ చదవడం
సాగించాడు. అపుప్డే అతనికి ఆధునిక కవితాధోరణి తెలిసింది; ఆధునిక కవుల పేరూల్ తెలిశాయి.
హైసూక్లు చదువు పూరత్వుతునన్ రోజులోల్నే ఛందోరహసాయ్లూ, వాయ్కరణ విశేషాలూ పెదద్ల దగగ్ర తెలుసుకుని _ కొనిన్ నాటకాలు రాశాడు _
సీతాపహరణం, జాతీయోదయ్మం మొదలైనవి. ఆ నాటకాలోల్ పదాయ్లూ, పాటలూ, వచనమూ వుండేవి. విదాయ్రుధ్లందరూ ఆ నాటకాలు ఆడారు. “మారాలి
మారాలి మారాలిరా, కరడుగటిట్న నేటి కరకు సంఘపు రూపు మారాలిరా” అంటూ ఆ రోజులోల్నే ఆతను అదుభ్తమైన పాటలు రాశాడు.
ఇంటరీమ్డియేట చదువుకుంటునన్ రోజులోల్ ఓసారి కవి సమేమ్ళనం జరిగింది. ఆ సమేమ్ళనంలో అతను చాలామంది కవులను చూశాడు.
కృషణ్శాసిత్, కరుణశీర్, జాషువా, శీర్శీర్ మొదలైన కవులందరూ తెలిసారు. విశేషం ఏమిటంటే నారాయణరెడిడ్ కూడా విదాయ్రిధ్ కవిగా ఆ సమేమ్ళనంలో పాలొగ్ని
ఒక గేయం చదివాడు. అది పూరిత్కాగానే పెదద్లందరూ చపప్టుల్ కొటట్డం అతనికి బాగా జాఞ్పకం వునన్ విషయం.
సంగీత జాఞ్నం కూడా నారాయణరెడిడ్కి బాగా వుండడం వలల్ అతను ఏ పదమైనా, పాటైనా పాడుతూవుంటే, అతి మధురంగా హాయిగా
వుంటుంది. ఆయన కంఠ మాధురాయ్నిన్ వినన్ వాళళ్కు ఆ విషయం బాగా తెలుసు.
కవిగా అపప్టికే మంచి ఖాయ్తిలో వునన్ దాశరథితో, నారాయణరెడిడ్కి పరిచయం ఏరప్డింది. దాశారథి, అతనిన్ అభినందించారు. నాటినుంచి,
ఇదద్రికీ ఒక విధమైన బార్తృసంబంధం ఏరప్డింది. ’తెలంగాణా రచయితల సంఘం’ అనన్ పేరిట ఇదద్రూ కలిసి ఒక సంసథ్ను సాథ్పించారు. దాశరధి దానికి
అధయ్కుష్డు; నారాయణ రెడిడ్ కారయ్దరిశ్. ఇదద్రూ, తెలంగాణా జిలాల్లలో తిరుగుతూ, సాహితీ సర్వంతులను పర్వహింప జేసేవారు. సాంసక్ృతిక సభలోల్,
సాహితయ్ సమావేశాలోల్, కవిసమేమ్ళనాలోల్ తరచు పాలొగ్నేవారు. భారతి, ఆంధర్పతిర్క, తెలుగు సవ్తంతర్ మొదలైన పతిర్కలు నారాయణరెడిడ్ కవితను అచుచ్
వేయడం సాగించాయి. అపుప్డే నారాయణరెడిడ్ పేరు, కవితవ్ం పదిమందికీ బాగా తెలిశాయి.
యమ.ఎ. పూరిత్ చేసే లోపల ’కవి’గా నారాయణరెడిడ్కి మంచి పర్ఖాయ్తి ఏరప్డింది. ఆయన రాసిన పదాయ్లూ, గీతాలూ, పుసత్కాలూ సాహితీ
పరులందరికీ బాగా పరిచయమైనాయి.
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ఆ తరావ్త ఆయన ఉసామ్నియా విశవ్ విదాయ్లయ కళాశాలలో తెలుగు లెకచ్రర గా వుంటూ, పి.హెచ.డి పూరిత్ చేశారు. ’ఆధునిక ఆంధర్
కవితవ్ము, సంపర్దాయములు, పర్యోగములు’ అనే పరిశోధనకు ఆయనకు 1963లో ’డాకట్రేట’ లభించింది. తరావ్త ’రీడర’ అయినారు. పర్సుత్తం
ఆయన యమ.ఎ. తరగతుల విదాయ్రుధ్లకు బోధన చేసుత్నాన్రు; డాకట్రేట పటాట్కోసం కృషి చేసుత్నన్ విదాయ్రుధ్లకు ’గైడ’ గా వుంటునాన్రు.
నారాయణరెడిడ్ గారి జీవితంలో సవ్యంకృషే ఎకుక్వగా కనిపిసుత్ంది. రేడియోలో సీవ్య కవితాగానం చెయయ్డానికి, ఎకుక్వగా పుసత్కాలు
రాయడానికీ, కవిగా, వకత్గా పర్ఖాయ్తి గాంచడానికీ ఆ కృషే కారణమైంది.
ఆయన సినిమా రంగ పర్వేశం అపర్యతన్ంగానే జరిగింది. మొదటోల్ కొంతమంది నిరామ్తలు ఆయనను సినిమాలకు పాటలు రాయవలసిందిగా
అడుగుతూ వుండేవారు. అయితే అపప్టోల్ ఆయన దానికి అంత ఉతాస్హం చూపలేదు. అయితే ఎవరైనా అడిగితే చితర్ంలో వునన్ అనిన్ పాటలూ తనచేతనే
రాయించవలసిందని కోరదామనుకునాన్రు. అలా రాయడంతో, అనిన్ రసాల పాటలనూ రాయవచుచ్ను అనన్ దృషిట్ వునన్ది.
ఒకసారి, ఒక మితుర్నితో నారాయణరెడిడ్ గారు సారధి సూట్డియోకు వెళాళ్రు. అపుప్డు ’కలసివుంటే కలదు సుఖం’ షూటింగ జరుగుతునన్ది.
యన.టి.రామారావు గారు మేకప తో కనిపించారు. అంతకు ముందు ఒకసారి రామారావుగారూ, నారాయణరెడిడ్గారూ మదార్సులోని ఒక సెటోల్
కలుసుకునాన్రు. ఆ కాసత్ పరిచయంతో ఇదద్రూ కాసేస్పు మాటాల్డుకునాన్రు. “మీ విశవ్నాధనాయుడు పుసత్కం చదివాను. చాలా బావుంది” అని రామారావు
అభినందించారు; నారాయణరెడిడ్ సంతోషించారు.
“అయితే మీరెందుకు సినిమాలకు పాటలు రాయకూడదు ? మీ బోటివారి అవసరం వునన్ది గదా” అనాన్రు రామారావు.
“సమయం, సాథ్యి వుంటే తపప్క రాసాత్ను. నా కవితవ్ంలోని వైవిధాయ్నిన్ పర్దరిశ్ంచగలిగే అవకాశం కూడా కలిగితే...” అనాన్రు నారాయణరెడిడ్.
“అయితే మా రాబోయే చితార్నికి మీరే అనిన్ పాటలూ రాయాలి” అనాన్రు వెంటనే రామారావు.
అలా జరిగింది నారాయణరెడిడ్గారి సినిమా రంగ పర్వేశం. యన.ఎ.టి. వారి ’గులేబకావళి’ చితర్ంలో మొదటిసారిగా ఆయన పాటలు రాశారు.
“మొదటోల్ సినిమా పాట రాయడానికి కొంత శర్మ అనిపించినా. ఆ చితర్ సంగీత దరశ్కులు రాజుగారు, నిరామ్త తిర్వికర్మరావు గారూ నాకు పదద్తి చెపిప్,
గైడ చేశారు” అని చెపాప్రు నారాయణ రెడిడ్. ఆ చితర్ంలో ఆయన అనిన్ రసాల, రకాల పాటలూ రాయడంతో మంచి అనుభవం కలిగింది. జనరంజకంగా
ఎలా రాయాలి; రసిక జనరంజకంగా ఎలా రాయాలి అనన్ పదద్తులు తెలిశాయి; కిటుకులు తెలిశాయి; కీలకాలు తెలిశాయి.
నారాయణ రెడిడ్ సినిమాలోల్కి రాక పూరవ్ం ఎనోన్ కావాయ్లు రాశారు; వచిచ్న తరావ్త కూడా రాసుత్నాన్రు. ఆయన రాసిన కొనిన్ రచనలు; అజంతా
సుందరి (నాటకం) కరూప్ర వసంత రాయలు, విశవ్నాధనాయుడు, ఋతుచకర్ము, సమదరశ్నము, దివెవ్ల మువవ్లు, వెనెన్లవాడ, అక్షరాల గవాకాష్లు.
జాతిరతన్ం : “మధయ్ తరగతి మందహాసం” పర్సుత్తం అచుచ్లో వుంది.
నారాయణరెడిడ్ రాసిన ఎనిన్ సినిమా పాటలు హిట అయినాయి ? అనన్ పర్శన్కు సమాధానం చెపప్లేము. హిటస్ అయిన పాటలోల్ ఆయన పాటలు
చాలా వునాన్యి.
“పాట ఎలా పర్చారం పొందుతుంది ? అనన్ విషయం కచిచ్తంగా చెపప్లేం. అయితే థీమ సాంగ (చితర్ంలో రెండు మూడు సారుల్ వచేచ్ ఒక
పాట) పర్చారంలోకి రావడానికి అవకాశం వుంది. ఒకోక్ సారి చాలా మంచి పాటరాశాము అనుకునాన్. ఆ పాటకు పర్జాదరణ లభించని సందరాభ్లూ
వునాన్యి. నా వుదేద్శంలో, పాట పర్జాదరణ పొందడానికి ముఖయ్ంగా కావలసినది సనిన్వేశం. కథతో అతుకుక్ని వునన్ పాటయితే, పాట రచన ఏమాతర్ం
బాగునాన్ పర్చారంలోక రాగలదు. నృతయ్గీతాలు, యుగళ గీతాలూ అయితే బాణీ బలం కావాలి. ఒకోక్సారి ఎలాంటి పాటయినా సరే పర్చారంలోకి వసుత్ంది
ఆ పాట. లౌడ సీప్కర లలోనూ, రేడియో లోనూ తరచు వినిపిసూత్ వుంటే చాలు; ఒకోక్సారి చితర్ంలో చూసుత్నన్పుప్డు పాట రంజకంగా వినిపించవచుచ్ను;
బయట వినన్పుప్డు కనిపించకపోవచుచ్ను. కొనిన్ పాటలు పేర్క్షకుల కోసం వుంటాయి; కొనిన్ శోర్తల కోసం వుంటాయి. శోర్తలు సాధారణంగా గంభీరమైన
పాటలు కోరుతూ వుంటారు. కరతాళ ధవ్నులూ, పదతాళ ధవ్నులూ వినిపించే పాటలు బయట పర్పంచంలోకి రాక పోవచుచ్ను. ఇలా పాట పర్చారంలోకి
రావడం అనన్ది పలురకాలు” అనాన్రు నారాయణరెడిడ్.
“చితర్ంలో పాట రాయడానికి మంచి సనిన్వేశం లభించాలి. లభిసేత్ మంచి పాట రాయవచుచ్ను. శృంగార యుగళ గీతాలోల్ వైవిధయ్ం
కనిపించడానికి అవకాశం లేదు. అవుట డోర పాటలయితే చెటూట్ చేమా, ఇన డోర పాటలయితే చందమామా అంతకు మించి వసుత్వు లేదు. సనిన్వేశ బలం
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గల పాటలోల్ (ఉ|| ’ఆతమ్బలం’ లోని అనగనగ ఒక రాజు) మంచి పాటలు కనిపిసాత్యి. సనిన్వేశ బలం వునన్పుప్డే కవితా బలమూ కనిపిసుత్ంది. ఇది
సినిమాలకే కాదు, కావాయ్లకు కూడా వరిత్సుత్ంది. కుటుంబ గాథలోల్ మంచి వసుత్బలం వుంటుంది” అనాన్రాయన.
నారాయణరెడిడ్ గారు రాసిన పాటలోల్ నూటికి తొంభై తొమిమ్ది పాటలోల్ యతి పార్సలు వుంటాయి. ఆ నియమం తపప్కుండా ఆయన పాట
రాయరు. ఇంతవరకూ ఆయన ఐదువందల పాటలకు పైగా రాశారు. అందులో కొనిన్ : డి.వి.యస సి.ఏ.సి. తారకరామా, డి.బి.యస, శీర్ గౌతమ, భారతి,
రవిచితర్, విజయభట, యస.వి.యస. శీర్ రాజ ఆరట్ మొదలైన సంసథ్లు నిరిమ్సుత్నన్ చితార్లు.
నారాయణరెడిడ్ పదామ్ పికచ్రస్ వారి “ఏకవీర” చితార్నికి సంభాషణలు కూడా రాసుత్నాన్రు. ఈ చితర్ంతో ఆయన సంభాషణా రచయితగా కూడా
సిథ్ర పడడం ఖాయమని పరిశర్మ భావిసుత్నన్ది.
***
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