
  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                  p˝…’ 2013  

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) 

7 
పలల్ :  తెలిమంచు కరిగింది తలుపుతీయనా భూ! 
         ఇల గొంతు వణికింది పిలుపునీయనా భూ! 
  నీ దోవ పొడు నా కువకువలా గతం 
 నీ కాలి అలికిడిని మెలకువల వందనం              ||తెలిమంచు|| 
 
       
    ఈ పూల రాగాల పులకింత గమకాలు 
    గారాబు కవనాల గాలి సంగతులు 
    నీ చరణ కిరణాలు పలుకరించినా చాలు 
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  పలల్ ంచును భూ! పవళించు భువనాలు 
  భానుమూరీత్! నీ ణకీరత్న ని 
         పలుకనీ ణతులనీ ణవశృతినీ 
         పాడనీ కృతినీ థమ కృతినీ      ||తెలిమంచు|| 
 
              **** **** 
 భూపాల! నీ ల ఈ బేల గానాలు 
         నీ రాజ నిక  నీరాజనాలు 
         పసరు పవనాలలో ప కూన రాగాలు 
 ప డి కిరణాల పడి పదును తేరిన చాలు 
 తలయూచు తలిరాకు బ పరాకులు ని 
        దోరలనీ దోరనగపు దొంతరనీ 
 తరలనీ దారి తొలగి రాతిరిని                  ||తెలిమంచు|| 

 
      **** **** 
            (సావ్తికిరణం చి నికి కె.వి. మహదేవన్ సంగీత సారథయ్ంలో వాణిజయరాం పాడినది)  
 
  
  

ఆమె :  జాలిగా జాబిలమమ్ రేయిరేయంతా 
 రెపప్ యయ్నే లేదు ఎందుచేత ఎందుచేత? 
ఆమె2:  పద రు కళలని పదిలంగా పుంచనీ 
 ఆ కృషణ్ పకష్మే ఎదలో చిచుచ్ పెటుట్ట చేత     ||జాలిగా|| 
          



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                  p˝…’ 2013  

3  సిరివెనెన్ల తరంగాలు

ఆమె:   కాటుక కంటినీరు పెద లనంటనీకు 
 చిరున  దీపకళిక చినన్బోనీకు 
 నీ బుజిజ్ గణపతిని బుజజ్గించి చెబుతునాన్ 
 నీ కుంకుమకెపుడూ దుద్గుంకదమమ్      ||జాలిగా|| 
            
    నిన్పిండి నలిచి చినాన్రిగా మలిచి 
    సంత న మునిగింది సంతులేని పార తి 
           తుడనన్ మతిమరచి లాన మెడ రిచి 
    పెదద్రికం చూపె చిచుచ్కంటి పెనిమిటి 
    ణపతినంటుందా బిడడ్గతి కంటుందా 
    ఆ రెండు కళళ్లోల్ అది కనీన్టి చితి 
           కాలకుటంకనాన్ ఘా న గరళమిది 
    గొంతునులుమే గురు  ంటనే ంటుంది 
    ఆటు-పోటు ఘటనలి  ఆట డుపు నటనలి  
ఆమె2: ఆదిశకిత్  నీ  - అంట  నినేన్  
         నీ బుజిజ్గణపతిని బుజజ్గించి చెబుతునాన్ 
         కంచికెళిళ్పోయే  కథలనీన్                                                       ||జాలిగా||    

 
            (సావ్తికిరణం చి నికి కె.వి. మహదేవన్ సంగీత సారధయ్ంలో వాణిజయరాం, చితర్ పాడినది) 
 
 "సావ్తి కిరణం" సినిమా కోసం రాసిన "తెలిమంచు కరిగింది", "జాలిగా జాబిలమమ్!" అనే రెండు పాటలు, ఈ భావతరంగంలో 
కనిపిసాత్ యి. 
 దేశం పటట్నంత ఖాయ్తి సంపాదించుకునన్ సంగీత సారవ్భౌముడు అనంతరామశరమ్గారు, అటువెపౖుగా వెళుతూ ఆ ఊరు 
వసుత్ నాన్రు. ఆ ఊళోళ్ ఓ చినన్ హొటల్ నడుపుకునే ధరమ్వరపు సుబర్మణాయ్నికి శా య సంగీతం అంటే వలల్మాలిన భకి త్. ఆ భకి త్కి 
సంగీత భారతి కరుణించి వరమిచుచ్నటుట్ గా, ఆ తలిల్ వీణలోంచి ఓ సవ్రం జారిపడి, సుబర్మణయ్ంగారి కొడుగాగ్  జనిమ్ంచడం, ఆ 
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పసివాడు పుడుతూనే సరిగమల పరిమళాలను పదిదికుక్లోల్ నూ వెదజలుల్ తూ ఆ చినన్ ఊరు సరిపోనంత వికర్ముడుగా 
పెరుగుతునాన్డు. వాడి పర్తిభని గురిత్ంచి, దానికి సానబెటాట్ లనీ, అమామ్నానన్ వాణిన్ ఆ ఊళోళ్ ఉనన్ ఓ పాటి సంగీత విదుషీమణి 
పకిష్తీరథ్ం మామమ్గారి దగగ్ర పాఠానికి కూరోచ్బెటాట్ రు. ఆవిడకి తెలుసు తన దగగ్రునన్ జాఞ్ నం ఆ పసివాడి పర్తిభ కనాన్ చినన్దని. అంతే 
కాదు గంధరవ్ గగన వీధిలో మధయ్ందిన మారాత్ ండుడిలా పర్కాశిసుత్ నన్ అనంతరామశరమ్గారంటే అవిడ దృషిట్లో సాకాష్తుత్  పుంభావ 
సరసవ్తీ సవ్రూపం. అలాంటి మహానుభావుడి దగగ్ర ఈ పసివాడు శిషుయ్డిగా చేరితే వాడి పర్తిభకి పటాట్ భిషేకం జరుగుతుంది. అదే 
ఆవిడ ఆశ. అవిడ కనన్ కల నిజమౌతుందనిపించేలా సాకాష్తుత్  అనంత రామశరమ్గారే ఆ ఊరికి  వసుత్ నాన్రనీ, తన ఇంటోల్ నే విడిది 
చేసాత్ రని తెలిసింది. ఆవిడ ఆనందానికి అంతులేదు. ఎలాగెనౖా ఈ గంగాధరం చేత ఆయన సమీకష్ంలో ఓ పాట పాడిసేత్ అది ఆయనిన్ 
ఆకటుట్ కుంటే.... ఆయన వాణిణ్  శిషుయ్డిగా సీవ్కరిసేత్, ఈ అయితే గియితేలనీన్ సవయ్ంగా ఒక కొలికిక్ చేరితే, గంగాధరం జనేమ్ కాదు తన 
తపసుస్ కూడా పండుతుందని ఆవిడ గంగాధరానికి ఓక పాట నేరిప్ంది శరమ్గారి ముందు పాడించాలని. 
 "తెలిమంచు..." పాటలో వునన్ "ఆతమ్" ని అవిషక్రించటానికి, ఈ పాట కథ చెపుప్కోక తపప్దు. ఎందుకంటే, ఆ పాట 
రాసేముందు ఎలాంటి పాట రాయలో, నా మనసు కడలిలో ఎగసి పడిన కలోల్ ల తరంగాలు అలాంటివి. 
 అనంత రామశరమ్గారు విదవ్తుత్ లోనూ, కీరి త్లోనూ మాతర్మే కాదు, సవ్భావంలో కూడా మిటట్  మధాయ్హన్ం మండిపడే 
సూరుయ్డిలాంటి వాడే. తన కనన్ తకుక్వ వాళుళ్ సరసన తనను కూరోచ్ పెటిట్నందుకు అలిగి "పదమ్ " అవారుడ్ నే కాలదనిన్న 
చండపర్చండుడెనౖ దురహంకారి. అలాంటివాణిణ్ , ఏ పాటతో, ఆ పాటలోని ఏ మాటతో చలల్బరాచ్లి? 
 సాధరణంగా ఇలాంటి సందరాభ్లోల్ , గంగాధరం నోట ఏ తాయ్గరాజ సావ్మి కీర త్నో పలికించేసేత్ ఓ పనయిపోతుంది. కాని 
విశవ్నాధ్ గారు ననున్ ఆ పాట రాయమనాన్రు. 
 ఒక దారి దొరికింది. నేను రాయాలిస్న పాట గంగాధరం వయసుకి, వాడి భాషకీ, వాడి వయసుస్కి తగిన చినన్ భావానికి 
కటుట్ బడి ఉండకక్రేల్దు. ఎందుకంటే, అది వాడు తనంత తానుగా పాడడం లేదు. పకిష్తీరథ్ం మామమ్గారు నేరిప్ంది పాడుతునాన్డు. 
 ఈ దొరికిన చినన్ దారి పటుట్ కుని, మూడు పర్యోజనాలు సాధించ దలుచ్కునాన్ను. 
1. పుటిట్  బుదెధ్రిగినాన్టినుంచి శరమ్గారి పటల్, ఆయన విదయ్ పటల్ ఎంతో భకి త్ని పెంచుకుంటూ వచిచ్న పకిష్తీరథ్ం మామమ్గారు ఆయన పటల్ 
తనకునన్ భకి త్ గౌరవాలనీన్ ఈ పాటి దావ్రా వయ్క త్పరచవచుచ్, తదావ్రా తన పూజ పూరత్యునటల్వుతుంది. ఆ మహా తేజసివ్ని పర్సనున్ణిణ్  
చేసుకునన్టుట్  అవుతుంది. 
2. ఈ పాట గంగాధరం నోట పలుకుతూ వుండాగా, ఆ పాటలో భావం, వాడు ఆయనిన్ రిథ్సూత్  ఆయన నీడకి చేరాలని ఆశ 
పడూతునన్టుట్ , తన పసితనానిన్ అలప్ విదయ్ని చూసి తృణికరించకుండా, కనెన్రర్ చెయయ్కుండా, ముచచ్ట పడి, చలల్ని చూపుల దీవెన 
ఇమమ్ని అడుగుతునన్టుట్  ఉంటే బావుంటుంది. 
3. ఈ పాటలో ఆయన పర్తిభని సుత్ తించాలి. అలా కీరి త్ంచేటపుప్డు, ఆ మాటలోల్  ఆయన గొపప్తనమే కాకుండా, ఆయన సవ్భావం 
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కూడా కనబడాలి. అదికూడా, ఆయన విదయ్ సంగీతం కనక సంగీతానికి సంబంధించినదె ౖవుండాలి. 
 ఈ మూడు ఫలితాలు ఒకక్సారే రాబటుట్ కునే పర్యతన్ంలో నేను సూరుయ్ణిణ్  సంగీత విదావ్ంసుడిగా భావించి పాట 
మెదలుపెటాట్ ను. 
 "పర్పంచానికి ణకీర త్న వినిపిసుత్ నాన్ ఓ భానుమూరీత్! నువువ్ భూగోళం మీదకి ఉదయిసుత్ నన్పుప్డు నీ నులివెచచ్ని కిరణాలు 
పడి దారి తెలియనివవ్ని రా , అది కపిప్న తెలిమంచు పొరలు కరిగిపోతునాన్యి, నీ రాకపటల్ భకి త్ వినయాలతో వణుకుతునన్ భూమిని 
నేను. వినమర్ంగా శిరసువంచి నీకు సావ్గతాంజలి ఘటిసుత్ నాన్ను. నీ దారిపొడవునా "మెలుకువలు" వందనం చెసుత్ నాన్యి. ఆ 
వందనాల పలుకులే, పిటట్ల కువకువలు. అంతేగాని, 
 ఓ మహా విదావ్ంసుడా! నువువ్ వసూత్  ఉంటే, నీ ముందే "భూపాల" రాగాల పాడగలవా ఈ బేల రాగాలు? 
 ఈ పూలలో రాగాలు(రంగులు) ఈ గాలిలో కూన రాగాలు, ఓ భూపాలా! నీకిరణాలు పడి, మెరిసి, మురిసిపోవాలని 
చూసుత్ నాన్యి. అవి నీ ముందు సంగీత కచేచ్రీ చేసూత్  తల పంకిసుత్ నాన్యని ఆగర్హించకు. నీ కర (కరము అంటే చెయియ్) సప్రశ్తో ఈ 
పర్కృతి అంతా వెలుగుతో ముందుకు వడిచేలా అనుగర్హించు" 
 ఇలా ఇంతలా పాడమనన్ ఈ పాట, గంగాధరం సవయ్ంగా పాడి వుంటే ఏఁవయేయ్దో గానీ, వాడు ఆయన దగగ్ర ఇంత 
శాసోకత్ంగా పర్వరి త్ంచకుండా, పసితనపు చిలిపితనం పర్దరిశ్ంచాడు. పసరు మావిచిగుళుళ్ తిని కుహు అని కోయిల తీపిగా కూసిన, 
వెశౖాఖంలో సూరీడు మరింత మండిపడడ్టట్యింది పరిసిథ్తి. 
 తరువాత, కధ కొంత ముందుకు కదిలింది. అందరికీ, వెలుగు పంచే సూరుయ్డికి ’వెలుగు’ అంటే ఏఁవిటో చెపాప్లా? 
 తను సూరుయ్డెతౖే, పుడుతునే తనను పటుట్ కొని పండులా గుటుకుక్న మింగేసేందుకు ఎగిరిన అంజనేయుడంతటివాడని, 
గంగాధరానిన్ అందరికనన్ ముందుగా అనంతరామశరమ్గారు గురిత్ంచాడు. తన పేరుకు వెభౖవానికీ తొందరోల్ నే వాడి వలల్ గర్హణం 
పటేట్టటుల్ ందని ఈ చిరంజీవిని ’చిరంజీవి’గా ఎదగనిసేత్, అందరి దృషిట్లో వామనుళాళ్ కనిపిసుత్ నన్ ఈ బుడతడు మూడే మూడడుగులోల్  
వికర్మంగా ఎదిగిపోయి తనని అణిచేసాత్ డని భయపడి, వాడిని శతవిధాలా అణగదొకేక్ పర్యతన్ం చేసి, ఆఖరికి వాడి చావుకూడా 

కోరుకునే అసురసంధయ్లోకి దిగజారేడు.  
 ఆయనిన్ పర్తయ్కష్దెవౖంగా భావిసుత్ నన్ ఆయన భారయ్ ఈ పరిణామం తటుట్ కోలేకపోయింది. బిడడ్లు లేని తనకి, బిడడ్ని దతత్త 
తెచిచ్నటుట్ గా భావించింది గాని, ఇనాన్ళుళ్ తన భరత్ చేతులోల్  ఇంత కుటర్ వుందని గర్హించలేకపోయింది. ఇనాన్ళిళ్ తన పాలిట దేవుడు 
అకసామ్తుత్ గా తన పేగు చీలేచ్సే దెయయ్ంగా కనబడేసరికి, ఆ ఉతాప్తానికి ఆవిడ పెనుతుఫానులో చిగురుటాకులా వణికి పోయింది. ఆ 
ఆవేశంలో ఆయన కూడా, తన కడుపు మంటే గుండెలకెగదనిన్, హార్ట్ ఎటాక్ తో కూలబడాడ్ డు. తన అయిదోతనం ఏమవుతుందో అనన్ 
బెంగ. తన భరత్లోని కటికతనం పోలుచ్కునన్ బాధ. 
 ఈ పరిసిథ్తిలో గంగాధరం అవిణేణ్  ఓదారాచ్లి. ఆ ఓదారుప్లో తన బాధ తను దిగమింగుకోవడం కనిపించాలి. తనకు తలిల్ మ 



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                                  p˝…’ 2013  

6  సిరివెనెన్ల తరంగాలు

అందించినందుకు ఆవిడ ఋణం తీరుచ్కోవడం కోసమో తను గురునిగా భావించినవాడు అడగకుండా అడిగిన గురుదకిష్ణగా తన 
ణాలిచేచ్సుత్ నన్టుల్  చెపాప్లి. 

 ఈ పాటలో భావం వాడి సొంతం కనక వాడి వయసుస్కి భాషా, భావంమించకూడదు.  
 చాలా తరజ్న భరజ్నలయియ్ంతరావ్త ఆ సనిన్వేశంలో పాట పెటట్డం సాధయ్ం కాదు అని విశవ్నాధ్ గారు ఒక నిరణ్యానికి వచేచ్ 
సమయంలో, 
 "జాలిగా జాబిలమమ్" పాట పుటిట్ంది. 
 "ఎపుప్డు నిండుపునన్మిలా చలల్గా నవేవ్ నువువ్ ఎందుకేడుసుత్ నాన్వమమ్!" పదహారు కళలతో ఎదగవలసిన నా పునన్మి 
వెలుగుని, మింగెయయ్టానికి కృషణ్పకష్ం కాటెయాడానికి సిదధ్ంగా ఉందని తెలిసి! 
 ఈ "కృషణ్ " శబద్ంలో ఆమెకు తన భరత్ పటల్ దెవౖతావ్నిన్ సూచించాలని. 
 అతను ఓదారాచ్డు. "నీ కుంకుమకి పొదుద్  గుంకదు" అని. ఆయన కీరి త్ సూరుయ్డు. నీ సౌభాగ్య నూరుయ్డు అసత్మించకుండా 
నేను అడుడ్ తపుప్కుంటాననే సూచన. 
 ఆవిడ తన ఆవేదనని చెపుప్కుంది. పారవ్తీదేవి సునిన్పిండీ వలిచి, ణపర్తిషఠ్  చేసుకునన్ కొడుకుని సాకాష్తుత్  తం  (శివుడే) 
కుతుత్ క నరికేశాడే. దేవుడెనౖ భరత్ను నిందించాలా? తెగిపోయిన సంతానబంధానిన్ చూసి దుఃఖంచాలా? శివుడే మింగేడు హాలహలం? 
శివుడే హాలహాలం అయితే ఆయన అరధ్శరీరం లాంటీ తను నిలువెలాల్  దహింపబడుతోందే..." ఇలా సాగిన ఈ పాటలోని శిలాప్నిన్ ఇంత 
కనాన్ విసత్రించకుండా, సహృదయుల పరిశీలనకి విడిచిపెడుతునాన్ను. 

**** 
 

    మానస ణ మౌన స రాన 
   ఝమమ్ని పాడే తొలి భూపాలం 
   పచచ్దనాల పానుపు న 
   అమైమ్ నేల జో కొడుతుంటే 
   మానస ణ మౌనస రాన...... 
        
   పునన్మినదిలో హరించాలి 
   పు ల ఒళోళ్ పులకించాలి 
   పాపురమలేల్ కెగరాలి 
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   తొలకరి జలెల్ౖ దిగిరా లి 
   తారల పొదరింట రాతిరి మజిలీ 
   కువ ను ంట నేలకు తరలి 
   కొతత్ చఛ్ నందించాలి నా హృదయాంజలి    ||మానస|| 
 
   దూకే గు నా నేసత్ం 
         చెలరేగే గమే ఇషట్ం 
         అలలాగే నింగికే నితయ్ం ఎదురీదే 
   పంతమే ఎపుడూ నా ంతం 
         
   ఊహకు నీ  ఊపిరి పో  
         చూప  దారి ఓ చిరిగాలి 
   కలలకు తం సంకెల  
   కలిమి ఎడారి దాటించాలి 
   తుంటరి తూనీగ  తిరగాలి 
   దో డు ఊ లె తీ కు ళిళ్ 
   పేద గరిక పూలకు ఇ త్ నా హృదయాంజలి                                ||మానస||   
  
   దూకే గు నా నేసత్ం 

  చెలరేగే గమే ఇషట్ం 
  అలలాగే నింగికే నితయ్ం ఎదురీదే 
  పంతమే అపుడూ నా ంతం! 

(సెప్కం యేషన్స్ 'హృదయాంజలి ' చి నికి ఎ.ఆర్.రెహమాన్ సంగీత సారధయ్ంలో బాలు పాడినది) 
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ఇది నాకు చాలా నచిచ్న పాట. 
నేనుగా చాలాసారుల్  పాడుకునే పాట.  
ఆశచ్రయ్మేమిటంటే ఇది ఒక డబిబ్ంగ్ సినిమాకి రాసిందే. డబిబ్ంగ్ సినిమాకి రాసేఫుప్డు దానిలో ఉండే కషాట్ లు, 

బాధలు, ఇబబ్ందులు సంగతి అలా పకక్ పెడితే ఒక సౌలభయ్ం కూడ ఉంది. ఏమిటంటే  అకక్డ సాహితయ్ం గురించి పటుట్ పటేట్వాళుళ్ 
చాలా తకుక్వ మంది ఉంటారు. అందుకనే - ఈ పాట ఏ సినిమాలోది, ఏ సందరభ్ం లోది, ఎవరు పాడారు , ఎందుకు పాడుతారు 
అనే వివరణలేవీ ఇవవ్నకక్రలేకుండానే ఆ పాట సవ్తంతర్ంగా కవితగా నిలబడే ఎకెస్ప్ర్ షన్స్ తో యగలిగాను. ఒక బంగారు 
పంజరంలోని ఓ రామచిలుక హృదయంలోని ఆనందానిన్ ఆవిషక్రించేటువంటి పాట ఎ.ఆర్.రెహమాన్ సంగీతంలో హృదయాంజలి 
అనన్ సినిమాకి రాశాను. 

 
  

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో) 
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