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1  సిరివెనెన్ల తరంగాలు

దాదాపు 12 సంవతరాల ందట డుద న రి నెన్ల తారామ U గారి ' 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) 

2 
నా పర్తిభ సంగతి ఎలా వునాన్, అదృషట్మూ, దెవౖానుగర్హమూ నాకు ఎకుక్వగా అనుకూలించడం వలల్, తెలుగుసినిమారంగం, 

చాలా సందరాభ్లోల్  నాపటల్, చాలా ఉదారంగా వయ్వహరించి తన నిబంధనలు సడలించి, ఈ "భావతరంగాల" దావ్రా నా 
’సొంతగొంతుక’ వినిపించ గలిగేలా "సీవ్యభావావిషక్రణ" చేసే అవకాశాలు అందించింది. 

 సినిమాలోల్  రోటీన్ గా వచేచ్ పాటలు కాక, కొనిన్ పర్తేయ్క సందరాభ్లు వసూత్  వుంటాయి. వీటిని మా భాషలో 
సిచుయ్యేషన్ సాంగ్స్ అని  బేక్ ండ్ సాంగ్స్ అనీ రకరకాలుగా వయ్వహరిసాత్ రు. ఒకక్ముకక్లో చెపాప్లంటే ఇవి డుయ్యెట్స్ కానివనన్మాట. 
అలాగే, మామూలు కథలకి కాసత్ విభినన్మౖెన ఇతివృతాత్ లతో వచేచ్ సిరినెన్ల, శృతిలయలు, రుదర్వీణ, సవ్రణ్కమలం, సావ్తిముతయ్ం 
ఇలాంటి సినిమాలోల్  పాతర్లూ, సనిన్వేశాలూ కూడా మాములుతనం కనాన్ కొంచెం పె ౖమెటుట్ లోనే పర్వరి త్సాత్ యి. అలాంటపుప్డు రాసే 
పాటలు, భష, భావం, శిలప్ం ఇలాంటి అంశాలోల్  కొంచం ఎకుక్వ లిబరీట్ తీసుకోవచుచ్. 

 ఉదాహరణలు ఆయా సందరాభ్లోల్  వివరిసాత్ ను. నాకు ఆంధర్పర్భుతవ్ం దావ్రా ఉతత్మ గేయరచయితగా లభించిన 
నంది అవారుడ్ లు ఇతరేతరమౖెన అవారుడ్ లు అవీ ఎకుక్వ భాగం ఈ భావతరంగాల దావ్రాగానే వచాచ్యి. 
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 హీరో హీరోయినల్ ఇంటర్డకష్న్ సాంగ్ లు, టీనేజ్ సాంగ్ లు, కల్బ్ సాంగ్ లు. ప్ సాంగ్ లు, డూయ్యెటుల్ .... ఇలాంటివి 
రాసేటపుప్డు నేను ఆయా సనిన్వేశాలోల్ ని పాతర్లోల్ కి వెళిళ్ వాటి వేషం వేసుకుని వాటిభాష పలుకుతూ రాయాలి. 

 ఈ భావతరంగాలోల్  ఆయా సందరాభ్లు నా వెపౖు తెచుచ్కుని నేను నేనుగా ఎలా సప్ందిసాత్ నో అలా రాసాత్ ను, 
మౌలికంగా కూడా ఇదీ తేడా. మిగతా పాటలోల్  సినీ కవి ఎకుక్వగా కనిపిసాత్ డు. ఈ భావతరంగాలోల్  కవి పోలికలు కనిపిసాత్ యి. 

 
పలల్వి: 
అతడు:     ధాత తలపున భ ంచినది అనాది జీవన దం ఓం... 
     ణనాడులకు సప్ందన నొసగిన ఆది ణవనాదం ఓం... 
     కనుల కొలనులో తిబింబించిన శ రూప నాయ్సం 
     ఎద కనుమలలో తిధ నించిన రించి పంచి గానం 
 
     సరస స ర ర ఝరీ గమనమౌ మ ద రమిది 
             నేపాడిన జీవన గీతం ఈ గీతం 

 
ఆమె:   రించి  రచించితిని ఈ కవనం 
         పంచి  నిపించితిని ఈ గీతం 
 

  
ఆమె:   గిద్శ ణియ న దినకర మయూఖ తం ల న 
 జాగృత హంగ తతులే నీల గగనపు దిక న 
         పలికిన కిలకిల స రముల స రజతి జగతికి కారము కాగా 
         శ కావయ్మునకిది భాషయ్ముగా....        ||విరించినె|ౖ| 
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         జనించు తి  గళమున పలికిన జీవననాద తరంగం 
 చేతన పొందిన సప్ందన ధ నించు హృదయ మృదంగ ధా నం 
         అనాది రాగం ఆది తాళమున అనంత జీవన నిగా 
         గిన సృ ట్ లాసములే....          || రించి || 
 
అతడు: నా ఉఛాచ్ సం కవనం - నా ని సం గానం    ||సరస|| 
 
        (సిరివెనెన్ల చితర్ంలో కెవి మహదేవన్ సంగీత సారథయ్ంలో బాలు, సుశీల పాడినది)  
 
 ఇది నేను సినిమారంగంలోకి పర్వేశించటానికి రాసిన మొటట్మొదటి పాట. సిరివెనెన్ల చితర్ం కోసం రాసింది. 1985 

అకొట్ బర్ 4 న రికారడ్యియ్ంది. సంగీతం  కె.వి. మహదేవన్ గారు కూరాచ్రు. జగదివ్ఖాయ్త వేణునాద విదావ్ంసులు  హరిపర్సాద్ 
చౌరసియా ఈ పాటతో సహా, చితర్ం అంతటినీ తన వంశీనాదంతో అలంకరించారు.  ఎస్.పి. బాలసుబర్మణయ్ంగారు, మతి 
పి.సుశీలగారు పాడారు. ఈ పాట దావ్రా  ఎస్.పి.బి. గారికి 1986 వ సంవతస్రంలో ఉతత్మ నేపధయ్ గాయకుడిగా నంది అవారుడ్  
వచిచ్ంది. 

 ఈ నా మొటట్  మొదటి పాట నాకు 1986 వ సంవతస్రంలో ఉతత్మ నేపధయ్ గాయకుడిగా నంది అవారుడ్  వచిచ్ంది. 
 ఈ పాట రాయటానికి ముందు ననున్ చలనచితర్సీమకి గీతరచయితగా పరిచయం చేయదలచిన కళతపసివ్ డా. 

కాశీనాధుని విశవ్నాధ్  గారు నాతో అనన్ మాటలివి "శాUగారు! మీరు సినిమా రంగనికి, సినిమాపాటకి కూడా కొతత్. ఇదివరకు మీరు 
 భరణి  అనన్ కలం పేరుతో పాటలు గ  రాని వునాన్ సినిమాలో రాయటానికి, కొనిన్ పదధ్తులూ నియమాలు అవీ వుంటాయి. అవి 
తెలుసుకోవటానికి వాటికి అలవాటు పడటానికి మీకు కొంత టెమ్ౖ పడుతుంది. అందువలల్ ఈ మొదటి పాటని మీకు తోచిన పదధ్తిలో 
రాయండి. మీకు ఆకాశమే హదుద్ . కధ వివరంగా వినాన్రు కదా.ఈ పాటని కధానాయకుడి మీద చి కరిసాత్ రు. అతని చెలెల్లు కూడా 
పాడుతుంది. అయితే మీరు ఆ పాతర్లిన్ దృషిట్లో పెటుట్ కోనవసరంలేదు. అతడు గుడిడ్వాడు. అకష్రజాఞ్ నం లేనివాడు. అయినా గొపప్ 
వేణునాద విదావ్ంసుడు. ఈ పాటని అతనెకక్డో విని తన వేణువు దావ్రా వినిపిసాత్ డు. 

ఎవరెనౖా అతనిన్ ఈ రాగానికి నాదానికి ఉనన్ సాహితయ్ం ఏమిటి అని అడిగితే ఫలానా అని చెబుతాడు. ఆ సాహితయ్ం వినగానే 
అబాబ్! ఆ సాహితయ్ం అంత గొపప్గా వుంది కనకే అది ఈ వేణువులో అంత గోపప్గా వినిపించింది అనుకోవాలి. అలా అనుకునేటటుట్  
మీరు ఏ వసుత్ వు ఎంచుకుంటారో, ఏ భాష వాడుకుంటారో అది మీ సేవ్చచ్కే వదిలేసుత్ నాన్ను". ఎంత గొపాప్అవకాశం? ఆ కధని, ఆ 
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కధలోని ఆతమ్ని ఆవాహన చేసుకునాన్ను. ఈ పర్పంచం అంతా పర్ణవనాదం నుంచి ఆవిరభ్వించింది అనన్ వేద పర్మాణానిన్ ఆలంబనగా 
అందుకునాన్ను. ఈ జగతుత్  మొతత్ం నిండి వునన్ నాదం పునికిని ఎలా ఆవిషక్రించాలా అనన్ది వసుత్ వుగా ఎంచుకునాన్ను. 

 చూసేవి కళుళ్ కాదు. కళళ్వెనుక వునన్ ణచెతౖనయ్ం. అది నాదం కనులకొలనులో పర్తిబింబించిన విశవ్రూప 
వినాయ్సం, ఎద కనున్లలో గుండెసవవ్డులలో పర్తిధవ్నించిన విరించి(సృషిట్హేతువు) విపంచి(వీణ) గానం. విపంచి మరేదో కాదు- 
విధాత తలపున పర్భవించిన (బర్హమ్దేవునికి సుఫ్రించిన) అనాది జీవన(చెతౖనయ్) వేదమే. వేదం అంటే తెలుసుకోవలసింది అని అరధ్ం. 

 ఆ నాదం చెవులతో వినేది కాదు. ఆ నాదం ఉదభ్వించే చోటు కళళ్తో చూసేది కాదు. అలా భావించగల హృదయం, ఆ 
హృదయానికి కళూళ్ చెవులూ వుంటే ఈ సృషిట్లో అడుగడునా ఆ నాదం ఉనికి కనిపిసుత్ ంది,వినిపిసుత్ ంది.  

 తూరుపు దికుక్ అనే వీణకి ( గిద్శ వీణియపెనౖ), ఆపుప్డే ఉదయిసుత్ నన్ సూరుయ్డి కిరణాలు తీగలుగా బిగించి (దినకర 
మయూఖ తం లపెనౖ) గూళళ్ లోంచి మేలుకుని ఆకాశానిక ఏగి వునన్ పిటట్లు, నీ గగన వేదిక మీద బారులు తీరి తమ రెకక్లనే 
వేళళ్తో పాటు కిలకిలారావాలు సృషిట్ంచి, ఆ వేకువ నాదాలతో అపప్టి వరకూ మృతుయ్ సమానమౖెన, నిదర్లో వునన్ జగతికి 
చెతౖనయ్వంతం కావడానికి కారం చుడుతూండడం అరధ్ం చేసుకోగలిగితే, ఈ విశవ్ం అనే కావాయ్నికి భాషయ్ం చెపప్గలగడం 
చేతనవుతుంది. 

 రా , నిదర్, ఉదయం కావడం, కోడికూత నుంచి, తొలి పొదుద్ లోని పిటట్ల రెకక్ల చపుప్ళుళ్, కువకువలు, ఉదయపు 
నీరెండలోని నులివెచచ్ని కిరణాల సప్రశ్, వీటిని పోలుచ్కోడానికి ’కళుళ్’ అకక్రేల్దు. ఈ పర్తి అంశానిన్ గుండెతో సప్రిశ్ంచగలిగితే చాలు. 
కళుళ్ లేకపోయినా, అలాంటి హృదయ వికాసం ఉనన్ కధానాయకుడి పాతర్ లకష్ణాలను దృషిట్లో ఉంచుకుంటూ, మరి కొంత ముందుకు 
వెళితే, అలాంటి సునిన్తమౖెన, ఉనన్తమౖెన మానసిక వికాసం ఉనన్వాడి చెవులకి, అపుప్డే పుటిట్న బిడడ్ కెవువ్న ఏడవడం "ఏడుపు"గా 
కాక, ఈ నాదమయ జగతుత్ లో మొటట్మొదటిసారిగా చెతౖనయ్వంతమౖెన ణం తాలుకు తొలి జీవన నాద తరంగంలా వినిపిసుత్ ంది. ఆ 
తొలి జీవననాద తరంగమే ’అనాది’ రాగం. జనమ్ ఎపుప్డు పాత అవదు. కనుక ఎపుప్డూ ఆ అనాది రాగం ఆదితాళమున అనంత 
జీవనవాహినిగా నరి త్సూత్ , సాగుతునన్ ఈ సృషిట్విలాసానిన్ గమనించగలిగే చెతౖనయ్ం ఉనన్వాడి ఉచాఛ్ సం ఈ విశవ్రహసాయ్నిన్ లోపలికి 
పీలుచ్కుని, అకక్డి ణచెతౖనాయ్నిన్ సప్ందింపజేసి, నిటూట్ రుప్లు గాక గానంలా తరంగించే నిశావ్సం అవుతుంది. 

 ఇంత భావానిన్, పాటలో, అందునా సినిమా పాటలో, పెగౖా తొలి సినిమా పాటలో పొదిగి, దానికి బరువెనౖ భాషను 
వాడి, ఔననిపించుకోగలగడం ఎంత గొపప్వరం! అంత గొపప్ వరానన్ందించిన ఆ విశవ్నాధుడి వాతస్లాయ్నిన్ వరిణ్ంచడానికి భాష 
చాలకపోవడం ఈ పాట రాసిన వాడికి ఎదురెనౖ గొపప్ మూగ అనుభూతి! 
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------------------------------------------ఈ గాలి ఈ నేల 
 
పలల్వి: 
అతడు: ఈ గాలీ ఈ నేల ఈ ఊరు లయేరు 
    ననుగనన్ నా ళుళ్ నా కళళ్ లోగిళుళ్    ||ఈ గాలి||  
                       
    చినాన్రి గొరవంక కూ ను ఆవంక 
    నా రాక తెలి క వచేచ్ను నా వంక 
            ఎనాన్ళోళ్ గడిచాకా ఇనాన్ళళ్కు కలి క 
            ఉపొప్ంగిన గుండెల కేక ఎగ ను నింగిదాక            ||ఈ గాలి|| 
    
    ఏనాడో ఏ లిప్ కనాన్డో ఈ కలను 
            ఏ ఉలితో ఈ ల  నిలిపాడో ఈ కళను 
            ఏ వలపుల తలపులతో తెలిపాడో ఈ కథను 
    ఈ రాళేళ్ జవరాళైళ్ ఇక నాటాయ్లాడేను    ||ఈ గాలి|| 
    
ఆమె:   కనెన్ మూగమన  కనన్ స రణ్స పన్  
         తళుకుమనన్ తార చిలుకు కాంతి చినుకు  
         గగనగళము నుండి అమర గాన ని 
         జాలు రుతోంది ఇలా అమృతవరి ణి 
         ఈ తి నలో నా ఆతమ్ న్నమాడె 
         నీ మురళిలో నా హృదయమే స రములుగా మారె 
         ఈ గాలి ఈ నేల ఈ ఊరు లయేరు 
 ననుగనన్ నా ళుళ్ నాకళళ్ లోగిళుళ్          ||ఈ గాలి|| 
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(సిరివెనెన్ల చితర్ంలో కెవి మహదేవన్ సంగీత సారథయ్ంలో బాలు, సుశీల పాడినది) 
 
 
ఆదిభికుష్వు---------------------------------------- 
 
పలల్ :  ఆదిభికుష్  డి నేది కోరెది 
  బూడిదిచేచ్ డి నేది అడిగేది 
 
     
 తీపిరాగాల ఆ కోకిలమమ్కు- నలల్ 
         రంగునలమిన డి నేది కోరేది 
         కరకు గరజ్నల మేఘముల మేనికి మెరుపు 
         హంగు కూరిచ్న డి నేది అడిగేది     ||ఆదిభికుష్ || 
 
      

                 తేనెలొలికే పూల బాలలకు మూనాన్ళళ్ 
        ఆయు చిచ్న డి నేది కోరేది 
        బండరాలను చిరాయు గ జీ ంచమని 
        ఆనతిచిచ్న డి నేది అడిగేది       ||ఆదిభికుష్ ||   
 
       గిరిబాలతో తాకు కళయ్ణమొనరింప 
       దరిజేరు మనమ్ధుని మ జే నాడు 
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       పరగర మున మూడులోకాలు పీడింప 
       తలపోయు దనుజులను కరుణించినాడు 
       ముఖ తి కోరేటి ఉబుబ్ శంకరుడు 
       ముకక్ంటి ముకోక్పి తికక్ శంకరుడు        ||ఆదిభికుష్ ||                     
(సిరివెనెన్ల చితర్ంలో కెవి మహదేవన్ సంగీత సారథయ్ంలో బాలు పాడినది) 

 

  
 

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో) 

PPP 
 
 COMMENTS 

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

