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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) 

17 
 

   ఏ స పన్లోకాల ందరయ్రా  
   నా ముందుకొచిచ్ంది కను ందు చే  
   ఏ నీలిమేఘాల ధాలు డిచి 
   ఈ నేల నడిచింది ఆ మెరుపు వచిచ్ 
   తళ తళ తారక- మెలికల మేనక 
   మన న చేరెగా- కళగల కానుక 
   కొతత్గా కోరిక - చిగురులు యగా   ||ఏ స పన్|| 
        
  తొలిచూపు చాలంట- చితాత్న చి ంగ మనేది పుటట్గా 
  పదిమంది అంటుంటే నాన్ను ఇనాన్ళుళ్- నమమ్లేదు బొతిత్గా 



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                y˚T   2014 

2  సిరివెనెన్ల తరంగాలు

  ఆ కళళ్లో - ఆ న లో మ మ ఏమిటో  
  ఆ కాంతిలో ఆ నాడే నా ఉదయ నదో 
  మది మలో ఎనిన్ మరుమలెల్ గంధాలు 
  మునుపెనన్డూ లేని మృదు న బంధాలు 
  మొదటి వలపు కధలు తెలుపు 
  గేయ  తీయగా- స రములు పాడగా    ||ఏ స పన్|| 

      **** **** 
   మహరాణి పారాణి పాదాలకేనాడు మనున్నంటనీయకా 
  నడిచేటి దారులోల్ నా గుండె పూబాట- పరచుకుంది మెతత్గా 
  ంతికే ఆలయం ఆమె నెమమ్ది 
  అందుకే అంకితం అయినదీ మది 
  కుమారమే అమె చెలికతెత్ కాబోలు 
  గుణాలకే ఆమె తలకటుట్ కాబోలు 
 చెలియ చలువ చెలిమి కొరకు 
 ఆయు  ఆశగా తపమును చేయగా          ||ఏ స పన్|| 

 
(సుసావ్గతం చి నికి ఎస్.ఏ.రాజ్ కుమార్ సంగీత సారథయ్ంలో బాలు పాడినది) 

     ***** 
    గుండెలో సందడి పదాలకే అందెగా 
   యుగాల  గిపోనీ నడిచే నా కలని 
   కళళ్లో కాంతినీ పెదాలకందివ గా 
   భాత  న కోనీ లిగే నా చెలినీ 
   వలపుల శృతి ఆమె తి అడుగు 
   కళలొలికించె నాటయ్ పోనీ 
   తన ణ యు గా అయెయ్టి నా ఆయు  
   కటించనీ జగానికి - నేనే తానని 
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     ఊయలే ఊపనీ - ఇ ళ నీ ఊహనీ 
    రుగా అందుకోనీ ది లో జాబిలిని 
    రేపునే చూపనీ ని ల నీ చూపునీ 
    ఉష గా చేరుకోనీ మెరి  ఆశలనీ 
    అణువణు న నీ సలో తడి  
    రి న వయ  నందనం కానీ 
    మనలోని అనురాగమే స రాలు అందించగా 
     మధుగీత  తరించనీ చే గాలిని   ||గుండెలో|| 

        
   ఓ యా! ఓ యా! ఇదేగా ఎదలో లయ 
   ను మి చే  మాయ - ణయాలయమయా 
   ంత ఏముందయా- ఇదంతా నీ లీలయా 
   వరించి పూమాల య వలచా రావయా 
   డవని జతగా జంటపడమంటూ 
   కలి న తుకే ధనయ్ పోగా 
   మన మ దికగా ఉగాదులే చేరగా 
   కరగని క  మనం ఇలా ంటే చాలుగా   ||గుండెలో|| 

       
(అలుల్ డుగారువచాచ్రు చితర్ంలో కీరవాణి సంగీత సారథయ్ంలో శశి తమ్, చితర్ పాడినది) 

**** **** 
  కాటుక పిటట్ల మాదిరి ఎగిరే కనున్లు రెండు 
  అ  నీ నే లెనేమో కొంచెం గమనించు 

        
   ఇపప్టిదాకా పరిచయ నా లేకపోవచుచ్ 
   అ  ఎపప్టినుంచో నీ కోసమనే చూ త్ ఉండొచుచ్ 
   ను  రాగానే రెపప్ల రెకక్లు చాచి ఎగరవచుచ్ 
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   హలోల్ అంటూ అలల్రిగా నిను పలకరించవచుచ్ 
   ను  తీరా అటు చూ సరికి బిడియం రావచుచ్ 
       
   నలల్ని కనున్ల నెన్ల వల నిను అలుల్కోవచుచ్ 
   మాటలకందని మూగ గలతో మం ం యొచుచ్ 
   ఆ తొలిచూపు సంకెళళ్కు ను  బందీ కావచుచ్ 

       
(ఉగాది చితర్ం యసీవ్ కృషాణ్ రెడిడ్ సంగీత సారథయ్ంలో ఉనిన్కృషణ్న్, సునీత పాడినది) 

**** **** 
  అలుపనన్ది ందా ఎగిరే అలకు - ఎదలోని లయకు 
  అదుపనన్ది ందా కలిగే కలకు- కరిగేవరకు 
  మెలికలు తిరిగే నది నడకలకు 
  మరి మరి ఉరికే మది తలపులకూ  ||అలుపనన్ది|| 

        
   నాకోసమే చిను  కరిగి- ఆకాశమే దిగదా ఇలకు 
         నా వ  రులే చిలికి - దా హమే అనదా లుగు 
   అరారు కాలాల అందాలు- బ మతి కా  నా ఊహలకు 
   కలలను తే  నా కనున్లకు   ||అలుపనన్ది|| 

        
   నీ చూపులే తడిపేవరకు- ఏ నదో నాలో వయ  
   నీ ఊపిరే తగిలే వరకూ- ఎటు నన్దో మెరి  గ  
   ఏడేడు లోకాల దా రాలు- తలుపులు తెరిచే తరుణం కొరకు 
   ఎదురుగ నడిచే తొలి ఆశలకు   ||అలుపనన్ది|| 

      
(గాయం చితర్ంలో  సంగీత సారథయ్ంలో చితర్ పాడినది) 

**** **** 
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 కోయిలాలా! ఓ కమమ్టి కబురిన ల 
   సలల్టేల ఆ సంగతి నెయాయ్ల 
   అలకి త్ నమమ్లే లే! అమమ్తోడు కలల్కాదులే! 
   గుండెలో నిండే ఇంత సంతోషం 
   ఉండలేనందే ఇనిపో కొంచెం 

       
   ఉడుకునీలుల్ కా ను సలవపంచ తీ ను 
   ఎపుప్డొచిచ్ తానఁ డునో... 
   ఇషట్ న కూడొండి ఏడి మీద ంచాను 
   ఎపుప్డొచిచ్ అరగించునో... 
   యీపు రుదద్మంటాడో యే టో 
   పాడు గుగ్ అడిమాట ఆలకిసత్దా! 
   గోరు ముదద్లంటాడొ యే టో 
   కంటిరెపప్ ఆడి గ డనిసత్దా 
   ఇటాట్ ఎలల్కాలం ఆడి జతగా బతకనా 
   వచేచ్ ఏళ కోసం ఈది గడ  డనా 

        

   మాటలోనె పెళుసంట మన  ఎనన్పూసంట 
    మావ అచుచ్ రా లోరటే 
    దే డలెల్ ఆడొ త్ దెయయ్ మొ అనన్టుట్ 
    దడు కోని దూర తినే 
    ఎంత కషట్పెటాట్నె మాఁవని- 
    ఎనిన్ జనమ్లెతిత్ ఋణ  తీరుచ్కొందునే 
    కడుపులోన ఉనన్ ఆడి ఁవని - 
    కాల త అంతకంత తనన్మందునే 
    ఏడో మిగిలి ఉనన్ పునెన్ం పండెనే 
      ఎంతో ఒదులుకునాన్ ఇంత భాగయ్ం అందేనే    

(మొరుటోడు నా మొగుడు చితర్ంలో ఇళయరాజా సంగీత సారథయ్ంలో ఎస్. జానకి పాడినది) 



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                y˚T   2014 

6  సిరివెనెన్ల తరంగాలు

**** **** 

    
       (కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)   

COMMENTS 

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

