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దాదాపు 12 సంవత రాల ం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 నా
త్ న్ం.
(

ందటి సంచికనుంచి కొనసాగింపు)

16
యవ న ణా! పు

ల నా!

ను వరే నా మదిలో చేరిన

న

నా

లతో తుళిళ్పడే తుంటరి థిలాల్నా

నీ పేరు మ అ నా? ఇ ళే నినున్ పోలుచ్కునాన్!

||యవ న||

నువ ంటు పుటిట్నటుట్ నాకొరకు

ఆచూకి అందలేదు ఇంతవరకు

వచిచ్ంది కాని ఈడు ఒంటి వరకు

ధించలేదు ననున్ జంట కొరకు

చూ క ఒకక్ రి ఇంత లుగు

øöeTT~

www.koumudi.net

@|æÁ˝Ÿ 2014

సిరివెనెన్ల తరంగాలు

2

నా వంక రాను అంది కంటికునుకు

ఈ అలల్రీ ఈ గారడీ నీ లీల అనుకోనా

నీ పేరు మ అ నా? ఇ ళే నినున్ పోలుచ్కునాన్!

||యవ న||

ఏ పూల తీగ కాసత్ ఊగుతునాన్

నీ లేత నడుమే అనుకునాన్!

ఏ గువ కిలకిల నపడినా

నీ న

మేఘాల మెరుపులు కనపడినా
ఏ

లేనని ళుతునాన్!

గు పరుగులు ఎదు నా

ఆ రంగులో ఆ పొంగులో నీ రూపె చూ త్నాన్

నీ పేరు మ అ నా? ఇ ళే నినున్ పోలుచ్కునాన్!

||యవ న||

(పెళిళ్ చి నికి ఎస్.ఏ.రాజ్కుమార్ సంగీత సారథయ్ంలో బాలు పాడినది)
**** ****

యురాలి అ

మిటో చెపప్మామ్ – కాసత్ చెపప్మామ్

జవరాలి చిరునామా ఏమిటో చెపప్మామ్ – కాసత్ చెపప్మామ్

ఆమె గను రి మలీల్! ఆమెనుంచి చే గాలీ!

ఆమె నిదురపోయే ళ జోలపాడు జాబిలీల్!

చెపప్మామ్ – కాసత్ చెపప్మామ్

|| యురాలి||

నిదురనదిలో ఆమె కోసం నడిరేయి చాటున మాటు

కలల వలలో ఆమె రూపం పడగానే ంటనే లేచి చూ

ఎరను కొరికే చిలిపి చేప కునుకు నకే కరిగిపోగా

తెలాల్రింది ఇటేట్ – నేనేమో తెలబోతుంటే
మళీళ్ మళీళ్ ఇంతే తిరా జరిగే తంతే
మసకతెరలు తెరిచేదెవరమామ్
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కనులు తికే కనెన్ ఎవరో వరాలు తేలని మన
తనను ఎవరో పలకరి త్ ను

నాది

కాదు పొమమ్ని అంటునన్ది

జంటలెనోన్ కంటపడితే వయ

ననున్ క రుతోందే

భూమీమ్దింకా తాను పుటిట్ందో లేదో భామా

ఏమో తెలియదు కానీ మది మించే ందమామ్

దీని గొడవ ఆపేదెవరమామ్

|| యురాలి||

(ఆహా! చి నికి సీవ్య సంగీత సారథయ్ంలో వందేమాతరం నివాస్ పాడినది)
**** ****

ఆమె:

నినన్ చూ న ఉదయం కాదిది

కొతత్గా

ంది – సరికొతత్గా

కొతత్గా

ంది సరికొతత్గా

ంది

ఇంతవరకు ఇనిన్ ంతలు - ఎకక్డ దాచింది

ఆమె:

ంది...

చురుకుమంటూ పొడిచి లేపే

కలువ రి చలువకురి ఎదను

||నినన్||

రయ్కిరణం ఈ ళ
కెనులే

డిగాలె ంట తరిమే ఎండాకాలం ఈ ళ

ఏడురంగుల ఇం ధను ఎదుట నిలిచెనులే

అతడు: ఈ మాయమరమ్ం నాదందు

– నీలోని భావమే కాదందు

ఈనాడు కలిగిన నీ మెలకువ – చూపించెనేమో తొలి కువ
ఈ

ఆమె:

భాతం నిపించు గీతం – నీ గుండెలోనే లేదందు

మం మెవరో

||నినన్||

నటుట్ మటిట్బొమేమ్ ఈ ళ

నమమ్లేని నాటయ్కళతో నడచివచిచ్ంది

మాయ ఏదో జరిగినటుట్ మంచు ఋతు ఈ ళ
లవనెన్ల పూలు తొడిగి పలకరించింది
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అతడు: నీ కంటిముందర ఈ రంగులు – నీలోన దాగిన కాంతులు

నీ గుండె ముంగిట ఈ ముగుగ్లు – నీ ఊహలోని సం ంతులు

ఏదో చి ం – ఈ న

ం – సతయ్ం వం

ందరం

||నినన్||

(చినన్బాబ్య్ చితర్ంలో ఇళయరాజా సంగీత సారథయ్ంలో బాలు, సుజాత పాడినది)
**** ****

ఎకక్డ ఉనాన్ పకక్న ను

ఉనన్టుట్ంటోంది – చెలీ! ఇదేం అలల్రి

నానీ నా అచచ్ం నీలా కనిపి

త్ ఉంది – అరే ఇదేం గారడి

నేను కూడా నువ యానా – పేరు నా నేను లేనా

దీనిపేరేనా మ అనే యభావన

||ఎకక్డ||

నిదుద్ర తుంచే మలెల్ల గాలి – వదద్కు వచిచ్ తానెవరంది

ను

కదా చెపుప్ ఆ పరిమళం

నెన్లకనాన్ చలల్గ ఉనన్ చిరున దో తాకుతు ఉంది

నీదే కాదా చెపుప్ ఆ సంబరం

కనుల ఎదుట ను లేకునాన్ – మన

ఇది

నమమ్దే చెబుతునాన్

యో – ఇది మాయో నీ నా తెలు నా

ఎవరు ఎవరితో ఏమనాన్ ననున్ పిలిచినటట్నుకునాన్
ఏమిటౌతుందో ఇలా నా ఎదమాటునా

దీనిపేరేనా మ అనే యభావనా

కొండలనుంచి కిందికి దూకే తుంటరి
ను

||ఎకక్డ||
గు నాతో అందీ

అలా వ

త్ ఉంటావని

గుండెలనుంచి గుపుప్న ఎగ – ఊపిరి నీకో కబురంపింది
మన

øöeTT~
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త్

ంటానని
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మనకు తెలియనిది ఈ ంత – ఎవరి చలవ ఈ గిలిగింత

నాలాగే నీకూక్డా అనిపి

త్ ఉనన్దా

ఏమి చే త్నాన్ పరాకే – అడుగడుగునా

దీని పేరేనా – మ – అనే యభావనా

||ఎకక్డ||

(నువేవ్కావాలి చి నికి కోటి సంగీత సారథయ్ంలో రామ్ పాడినది)
**** ****

ఈ ళలో నీ

ఏం చే త్ ఉంటా

అనుకుంటు ఉంటాను తినిముషమూ నేను

నా గుండె ఏనాడో చేజారి పోయింది

నీ నీడగా మారి నా పు రానంది

దూరాన ఉంటూనే ఏం మాయచే

...

నడిరేయిలో నీ

– గడిపేదెలా కాలమూ

– నిదు న రానీ

పగ న కా పు పనిచే కోనీ

||ఈ ళలో||

– నీ మీదనే ధాయ్నమూ

ఏ పు చూ త్నాన్ నీరూపె తోచింది
ను

కాక రేది కనిపించనంటుంది

ఈ ఇం జాలానిన్ నీ గా చే ంది

నీ పేరులో ఏదో య న పుంది

నీ మాట ంటూనే ఏం తోచనీకుంది

నీ మీద ఆ దో నను నిలవనీకుంది

మతిపోయి నేనుంటే ను

న

కుంటా ...

||ఈ ళలో||

(గులాబి చితర్ంలో శశి తమ్ సంగీత సారథయ్ంలో సునీత పాడినది)
**** ****
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ఏ రో తే చూ నో నినున్

ఆ రోజే ను ౖ పొయా నేను

కాలం కాదనాన్ ఏ దూరం అడుడ్నాన్

నీ ఊపిరి నే జీ

నీ సప్రే నే పీలేచ్ గాలులోల్

త్నాన్ను

నీ రూపే నా చె గుండెలోల్

నినన్టి నీ సమ్ృతులే ననున్ నడిపి

త్ ఉంటే

నీ నీ వ త్ను ఎటు పునాన్

నీ కషట్ంలో నేనూ ఉనాన్నూ

కరిగే నీ కనీన్ర తానూ

చెంపలోల్ జారి నీ గుండెలోల్ చేరి

నీ ఏకాంతం లో ఓదారప్ తానూ

||ఏ రో తే||

కాలం ఏదో గాయం చే ందీ

నినేన్ మాయం చే త్నంటుందీ

లోకం నమిమ్ అయోయ్ అంటోంది

కం కమిమ్ జోకొడతానంది

గాయం కో త్నాన్ నే జీ ంచే ఉనాన్

ఆ జీవం నీవని

నీతో గడిపిన ఆ నిమి లనీన్

కష్య్ం ఇ త్నాన్

నాలో మోగే గుండెల సవ డులే

అ చెరిగాయాంటే నే నమేమ్దెటాట్గా

ను లేకుంటే నేనంటూ ఉండనుగా

||నీ కషట్ంలో||

(గులాబి చితర్ంలో సీవ్య సంగీత సారథయ్ంలో శశి తమ్ పాడినది)
**** ****
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చేరుకో ఇలా – కోయిలా పూల నలా తేనెలా

ఎదలో

యిగా కదిలే కోరికా

మన ర నీకు ఘన

గతాలు పలికేటి ఈ ఉగాదిలో

||చేరుకో||

సల న చిగురాశల ణ

అనురాగ రాగమే తీయగా

ఏ ఋతు నా మన ఈ జతలోన
సమయమే మాయ

శతకోటి దీపికల

ఈ అనుబంధం పెన

పులకింత పూ లే పూయగా

– ణయమే

ణ

టి తీపికలలే కనే కష్ణాలలో
న బంధం

గతజనమ్ గంధ

మ బంధం క రాయని ంధం

||చేరుకో||

చేరగా

యకావయ్ గానమే చేయగా

తిదినం

– తికష్ణం అమృత

తుదిలేని తిగల తేనె గీతికల

గు ఈ స రాలలో

||చేరుకో||

(శుభముహూరత్ం చి నికి కీరవాణి సంగీత సారథయ్ంలో కీరవాణి, అనురాధ పాడినది)
**** ****

అతడు: వయ

నీకు తెలు

నీకు తెలు

అధరాల అరుణోదయాలు

ఆమె:

మన

ఆమె:

తలపే రాగనళిని – మో మో ల కోనేటి ఒడిని

ఆమె:

ఆలపించనీ

అతడు: జలతారు జలపాత

నయనాల

రోయ్దయాలు

నిను తాకే – తొలి మ కిరణాలలో

||మన ||

అతడు: జత – తేటి జతి – తేనె తానాల తేలేటి ర ని
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అతడు: ఆలకించనీ

ఇదద్రు: గాలి గొంతుతో తా గీతిలో

భాత భూపాలం

||మన ||

అతడు: పరువం – పూత బరు తూగిపోతోంది లావణయ్వలిల్
ఆమె:

ణయం – తాను తరు తోడు చేరింది లేవనెన్లలిల్

అతడు: తీగమలిల్కి
ఆమె:

నీడపలిల్కి

ఇదద్రు: రాగపలల్కి మోగు పెళిళ్కి – నాగ నరత్కి కాలం

||వయ ||

(భలేమొగుడు చి నికి సతయ్ం సంగీత సారథయ్ంలో బాలు, సుశీల పాడినది)
**** ****

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)
COMMENTS
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