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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) 

3 
  
 

పలల్ : 
అ:      పాటలోల్ పాడలేనిదీ- నోటి మాటలోల్ చెపప్లేనిదీ 
         నీ గుండెలోల్ నిండి నన్దీ- ఈ బండలోల్ పలుకుతునన్ది 
         ఈ ఆరుట్ చూ  హరుట్బీటు రూటు మారిచ్ కొటుట్కుంటూ 
         అ  ఓ  అంటునన్ది- అది అ  ఓ  అంటునన్ది 
 
                                **** ***** 
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అతడు: ఈ ఇలలోన ల న కొలు న ణి 
         వర ణా మృదుపాణి వనరుహలోచను రాణి 
 
ఆమె  : నలల్నయాయ్ పిలల్న నూద- లుల్  ఎద పొంగిపోదా 
         పాట ంటూ లోకమంతా- రాతిబొమైమ్ నిలిచిపోదా 
        
     **** ***** 
అతడు: అంద న ందరాంగులూ 
         ఎందరికో నెల న రాణి సము 
         ఈ కోటలోన దాగి నన్ది 
         నాటి మగాధలెనోన్ కనన్ది 
         సట్రీల మి ట్లోని మిసట్రీని చాటి చెపిప్ 
         అ  ఓ  అంటునన్ది- అది అ  ఓ  అంటునన్ది 
       **** ***** 
ఆమె:   రాసలీలా-రాగ లా - రసమయ  గు ళా 
         తరుణుల తను లు నెన్ల తరగలుగా ఊగు ళా 
         నురుగల పరుగులుగా గే యమునా నది ఆగు ళ 
         నింగీనేలా - గువంకా చి ంగా చితత్రువయె 

 
             (సిరివెనెన్ల చి నికి కె.వి.. మహదేవన్ సంగీత సారథయ్ంలో సుశీలా, పర్కాశరావు పాడినది) 
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పలల్  :  కృతి కాంతకు ఎనెన్నిన్ యలో 
          పదము కదిపితే ఎనెన్నిన్ లయలో 
          ఎనెన్నిన్ యలో - ఎనెన్నిన్ లయలో 
 
అతడు :  రి నెన్ల నిండిన ఎద  
           రిమువ ల సవ డి నీ  
           నరిత్ంచగ రా లా- నినునే 
           కీరిత్ంచే ళ 
 
           అలల పెద లతో- లల చెకిక్లి  
           కడలి ముదిద్డు ళ 
           పుడమి హృదయంలో 
           ఉపొప్ంగి గింది అనురాగము 
           ఉపెప్నగ దూకింది ఈ రాగము 
                                                                                  || కృతి|| 
          కొండల బండల దారులలో 
          తిరిగేటి లయేటి గుండెలలో 
          రా రా రా రమమ్ని పిలిచిన 
          కోన పిలుపు నిపించగనే 
   ఓ కొతత్ వలపు క ంచగనే 
          ఎనెన్నిన్ యలో ఎనెన్నిన్ లయలో                                || కృతి|| 

 
 

(సిరివెనెన్ల చి నికి కె.వి. మహదేవన్ సంగీత సారథయ్ంలో బాలు పాడినది) 
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 పలల్ : 
ఆమె :   చందమామ రా  జాబిలిల్ రా  
          కొండెకిక్ రా  గొగుపూలు తే  
 
     **** **** 
          చలువ చందనములు పూయ చందమామ రా  
          జాజిపూల తా నీయ జాబిలిల్ రా  
అతడు:  కలువ చెలువ కలలు రియ కొండనెకిక్ రా  

గగనపు రితోటలోని గోగుపూలు తే  
                  ||చందమామ|| 

 
ఆమె  :  నందనందనుని వం  నాదము నాన్వట 
          ందర బృందావన నందనమును కనాన్వట 
          రాసలీలనాటి ఊ  తెలియజేయ రా  
          నాటి సమ్ృతుల నెన్లనిటు నేడు రియనీ                    ||చందమామ|| 
 
 ఆమె :  మునిజన మానస మో ని యోగిని బృందావనం 
          మురళీ రవళికి ఆడిన నాగిని బృందావనం 
అతడు:  రాధా మాధవ గాధల రంజిలు బృందావనం 
          గోపాలుని మృదు పద మంజీరము బృందావనం                
          బృందావనం బృందావనం                                          ||చందమామ|| 

                             
(సిరివెనెన్ల చి నికి కె.వి. మహదేవన్ సంగీత సారథయ్ంలో బాలు,సుశీలా, బి.వసంత పాడినది) 
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      చినుకు చినుకు చినుకు చినుకు 
      తొలి తొలి తొలకరి చిలికిన చినుకు 
      పిలుపు పిలుపు పిలుపు పిలుపు 
      పుడముకి పులకలు మొలకల పిలుపు 
      ఆ ఢ మా న ఆ నీలి గగనాన 
      మేఘాల రాగాల ఆలాపన 
 
                        ******* 
      పొలిమేరలు దాటిపోతునాన్   ఓ గువ ల చెనాన్ 
      పొరుగూరికి చేరిపోతునన్     ఓ గువ ల చెనాన్ 
      కత మారే రోజులు కోరేను     ఓ గువ ల చెనాన్ 
      కల తీరే దారులు తికేను    ఓ గువ ల చెనాన్ 
      గుళోళ్ నిను చూడలేకునాన్  ఓ గువ ల చెనాన్ 
      గుండెలోల్ దాచుకొనాన్లే      ఓ గువ ల చెనాన్ 
      ఏ మల తిరుగాడినా        ఓ గువ ల చెనాన్ 
      నీ దీవనలందించాలనాన్      ఓ గువ ల చెనాన్ 

 
                         ******* 

(సిరివెనెన్ల చి నికి కె.వి. మహదేవన్ సంగీత సారథయ్ంలో బాలు పాడినది) 
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     పలల్  : మెరి  తారలదేరూపం రి  పూ లదేరూపం? 
                                                         అది నా కంటికి నయ్ం 
         మన న కొలు  మమతల నెల  ల న దే ది ఏ రూపం? 
         నా కనున్లు చూడని రూపం గుడిలో దేవత తిరూపం 
                                                          నీ రూపం అపురూపం|| 
 
             ****** 
         ఎవరి రాకతో గళమున పాటల ఏరు క గేనో 
         ఆ వసంత మాసపు కుల గో లను ఎల కోయిల అడిగేనా? 
         ఎవరి పిలుపుతో పులకరించి పురి పిప్ తను  ఊగేనో 
         ఆ తొలకరి మేఘపు గుణగణాల  నెమలి దుకులాడేనా 
         నా కనున్లు చూడని రూపం గుడిలో దేవత తిరూపం  
                                                          నీ రూపం అపురూపం || 
                                   ******* 
       ణం పుటుట్క ణికి తెలియాలా 
       గానం పుటుట్క గా ం చూడాలా 
       దురును మురళిగ మలచి 
       నాలో జీవన నాదం పలికిన నీ  నా పాణ సప్ందన 
       నీకే నా హృదయ ని దన 
       మన న కొలు  మమతల నెల  ల న దే ది ఏ రూపం? 
       నా కనున్లు చూడని రూపం గుడిలో దేవత తిరూపం 
           నీ రూపం అపురూపం || 

        
(సిరివెనెన్ల చి నికి కె.వి. మహదేవన్ సంగీత సారథయ్ంలో బాలు పాడినది) 
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 సిరివెనెన్ల సినిమా నిరామ్ణంలో ఉనన్ంత కాలం విశవ్నాధ్ గారితోనే వునాన్ను. పర్తి నితయ్ం కధా చరచ్. గొపప్ సంగీతకళాకారుడెనౖ 
గుడిడ్ వాడు, గొపప్ చితర్కారిణి, అయిన మూగ యువతి, తనకు తెలియకుండానే మటిట్లో మాణికయ్ంలాంటి ఆ కళాకారుడు, సంగీత 
గగనతలాన సవ్రభాసక్రిడె ౖపర్కాశించడానికి రణ కలిగించిన ఒక విశృంఖల జీవి అయిన మరో యువతి. 
 ఈ పాతర్ల మధయ్ ఎనోన్ సంకిల్షట్ మౖెన సనిన్వేశాలు! అనుకష్ణం కె. విశవ్నాధ్ గారి తపన, ఆరాటం గమనిసుత్ ండేవాణిణ్ . 
అపప్టికపుప్డు సుఫ్రించిన భావానిన్ రాసి ఆయనకు చూపిసూత్  ఉండేవాణిణ్ . అలా, ఆ కధా చరచ్లు జరిగినంతకాలం దాదాపు ఇరవె ౖ
అయిదు, ముపెఫ్ౖ పాటలు రాశాను.   
 "ఈ గాలి..., మెరిసే తారలదేరూపం.. చినుకు,చినుకు...., పొలిమేరలు దాటిపొతునాన్... పాటలోల్  ఆ కధానాయకుడీ పాతర్ని 
దృషిట్లో ఉంచుకుని, భావానిన్ కవితాతమ్కంగానూ, భాషని సరళంగానూ వాడాను. కనెన్మనసు... అంటూ సుహాసిని పాతర్కి పాట 
రాసినపుప్డు ఆమె విదాయ్వతి కనుక కొంత పె ౖసాథ్ యి వాడాను. 
 "చందమామ రావే!" పాట రాసేటపుప్డు ఆ పాట, చినన్పిలల్పరంగా వసుత్ ంది కనగ భాషలోనూ, భావంలోనూ ఆ లాలితయ్ం. 
ఈ పాటలో ఇంకో విశేషం ఉంది. ఆ పాప కూడా చూపు లేనిదే. వెనెన్లొల్  బృందావనం చూపించమని మారాం చేసుత్ ంది. ఎలా 
చూపించడం? నే చూపిసాత్ ను అని ఆ పాపకి హామీ ఇచిచ్న హరిపర్సాద్ తను కబోది కానీ, అతను మనో నేతర్ంతో మామూలు 
మనుషులు చూడలేనివి కూడా చూడగలడు. ఆ అనుభూతిని పిలల్ం విలో పోసి, ఇతరులకు కూడా చూపించగలడు.    
 విశవ్నాధ్ గారు కె.వి.మహదేవన్ గారితో అనాన్రు. "మామా!  (కె.వి.మహదేవన్ గారిన్ సినిమా పరిశర్మ ఆతీమ్యంగా మామా! 
అని పిలుసుత్ ంది) బెధోవిన్ మూన్ లెట్ౖ సింఫనీ గురించి మీరు వినే వుంటారు! నాకు వెనెన్ల ఎలా వుంటుందో చూడలని ఉంది అని 
అడిగిన ఒక పుటుట్  గుడిడ్ వాడికి వెనెన్లను చూసిన అనుభూతి కలిగించాడట ఆయన ఆ సింఫనీతో. ఆ పాప, నాకిపుప్డే వెనెన్లోల్  
బృందావనం చూడాలని వుంది అని మారాం చేసోత్ ంది. అదింకా సూరుయ్డు అసత్మించని వేళ. సరిగగ్ ఇపుప్డే అలాంటి సమయం. బెటౖ 
ఎండ కాసోత్ ంది. మేమంతా కళుళ్ మూసుకుంటాం. మీరు ఏదేనా ఒక బాణి ఆలపించండి. అది వింటూ ఉంటే మాకు వెనెన్లోల్  
విహరిసుత్ నన్ అనుభూతి కావాలి!" అని 
 ఓ పావుగంటలో  కె.వి.మహదేవన్ గారు, (చందర్కౌశ్ రాగంలో అనుకుంటా నాకు రాగాలసంగతి అటేట్  తెలీదు) ఓ టూయ్ను 
అనాన్రు. ఆ గదిలో కూరుచ్నన్ మా అందరికీ (దాదాపు ఓ పదిమంది వునాన్ం) ఆ టూయ్న్ వింటూ కళుళ్ మూసుకుంటే నిజంగా 
విశవ్నాధ్ గారు అడిగిన అనుభుతే కలిగింది. 
 అపుప్డూ విశవ్నాధ్ గారు నాతో "శాUగారూ! మనందరికీ ఎలాంటి అనుభూతి కలిగిందో అలాంటిదే ఆ పాపకి కూడా 
కలుగుతుంది. వెనెన్లోల్  ఉనన్టుట్ . సో, చినన్పిలల్ కనుక, మనలా పెదద్పెదద్ మాటలేవి అనదు కనక, మీరు పలల్వి ఏమీ రాయకండి.వెనెన్ల 
అనగానే చినన్ పిలల్లకి, అమమ్పాడే చందమామరావే! అదే మన పలల్వి" 
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 "ఇక చరణానికి రండి. చ....చందమామరావే! జా..... జాబిలిల్రావే! కొ.....కొండనెకిక్ రావే! గో.....గోగుపూలు తేవే! ఆ గాయ్ప్స్ లో 
ఏం రాసాత్ రో రాయండి!"  

రాసాను. 
 "ఇపుప్డు వెనెన్లోల్  బృందావనం చూసుత్ నన్ ఫీలింగ్ వునన్ ఆ పాపకి, ఎవరెనౖా ’బృందావనం గురించి ఎలా చెబుతారో 
ఏంచెబుతారో అద్ రెండో చరణంగా రాయండి! ఆ చరణం వినగానే ఆ పాపకి ’కృషాణ్  ముకుందా మురారే!’ అని తాను వినన్ పాట 
అనాలనిపిసుత్ ంది. అంటుంది" అనాన్రు. 
 "మునిజన మానస...." అంటూ చరణం రాసేసాను. పాట అయిపోయింది. కానీ నాకు చినన్ అసంతృపిత్ మిగిలిపోయింది. 
హరిపర్సాద్ వంశీనాదంతో ఆ పాపకి వెనెన్ల ఫీలింగెతౖే వచిచ్ందిగాని, వెనెన్లకీ బృందావనానికి లింకు ఎలా పెటట్డం? అలా లింకు పెటేట్  
చరణం ఈ రెండు చరణాల మధయ్ పెడితే పాటకి పరిపూరణ్త వసుత్ ంది అనిపిచింది. 
 ఓ వెనెన్లా! నువు "నందనందనుడి వంశీనాదము వినన్వటగా" అంటూ చరణం రాసి విశవ్నాథ్ గారిక్ చూపించాను. ఆయన 
సంతోషించారు. కానీ, చితర్ం నిడివి సమసయ్ వలల్ ఆ రెండో చరణం వాడలేదు, అది కూడా ఇకక్డ రాసుత్ నాన్ను. 
 ఇక "ఆదిభికుష్వు" మరో అనుభవం. నంది హిల్స్ లో "సిరివెనెన్ల" షూటింగవుతోంది. పగలంతా విశవ్నాధ్ గారు షూటింగ్ లో 
వుండేవారు. సాయంతర్ం నేను, సంభాషణా రచయిత ఆకెళళ్, సాయినాధ్ ఇతరులతో మరాన్టి కధాంశాల గురించి రా  పది గం. 
వరకు చరచ్. ఆ చరచ్లకనుగుణంగా ఆ మరాన్డు పగలంతా నేను ఏవేవో పాటలు రాసూత్  వుండడం.  
 నందిహిల్స్ మీద ఓ శివాలయం వుంది. ఎవరూ వుండరు. ఓ రోజు ఉదయం పదిగంటలు వేళ యూనిట్ అందరూ దూరంగా 
షూటింగ్ లో వుండగా, ఒకక్ణేణ్  శివాలయంలో నందీశవ్రుడీ పకక్న మఠం వేసుకుని శివయయ్ని చూసూత్  కూరుచ్నాన్ను. లోపలున్ంచి 
పాతాళగంగ పొంగుకొచిచ్నటుట్  ఆదిభికుష్వు పాట ఓ ఆరేడు చరణాలోత్  వచిచ్ంది. 
 సాయంతర్ం ఆ పాట విని విశవ్నాధ్ గారు బోళా శంకరుళాళ్ ఉపొప్ంగి పోయి, " ఈ పాట కోసం సనిన్వేశం సృషిట్సాత్ ను" 
అనాన్రు. 
 ఇక "పర్కృతికాంతకు" అనన్ పాటకి ఎంత యాతనకి గురయాయ్మో మాటలోల్  చెపప్డం కుదరదు. 
 " సిరివెనెన్ల" కధాంశం అంతా ఆ పాటలో చెపాప్లి. " నువువ్ నాతో పాటు వసేత్, నీకు ఈ సృషిట్లోని పర్కృతిలోని ఎనెన్నోన్ 
రహసాయ్లు సౌందరాయ్లు పరిచయం చేసాత్ ను. అవి నువువ్ "చూడ" గలవు. అపుప్డు నీ కళ మరింత పరిణితి చెందుతుంది." అని 
హరిపర్సాద్ ని తనతో తీసుకువెళిళ్న మూన్ మూన్ సేన్ పాతర్, అతనికి ఏయే అంశాలు ఎలా "చూపించింది"? "దేహసప్రశ్" దావ్రా 
అతని "చరామ్నికి" ఎలాంటి "కళుళ్" అతికించింది" ? తనలోని పర్కృతి తతత్ మౖెన " తవ్ం" దావ్రా అతనిలోని "పురుషు"నికి ఎలాంటి 
"మెలకువ" ఎలాంటి "కదలిక" కలిగించింది? తదావ్రా అతను ఇనేన్ళుళ్గా రోజూ పరిచయమౖెన ఉదయం, మధాయ్హన్ం, సాయంతర్ం, 
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గాలి, ఎండ, వాన, చలి, అలల చపుప్డు, జలపాతం హోరు, సెలయేటి పరుగు, బండరాల కరుకుతనం వీటనిన్టిలోనూ ఇంత వరకూ 
తెలియని ఏ "కొతత్దనం""చూసాత్ డు?" ఎలా చూసాత్ డు?" 
 ఇదే ఆ పాటలో చెపాప్లిస్న అంశం. అది సవయ్ంగా చెపప్గలిగితే, అలాంటి "చూపు" దావ్రా అతను పొందిన అనుభూతిని తన 
కళలోకి మలుచుకొని గొపప్ విదావ్ంసుడు అయిపోయేడు అని చెపప్డం కనివ్నిస్ంగ్ గా వుంటుంది. 
 దాదాపు పదిహేనూ ఇరవె ౖరోజులపాటు ఉదయము మధాయ్హన్ము  కె.వి.మహదేవన్ గారు, పుహళేంది గారు, విశవ్నాధ్ 
గారు, నిరామ్తలు, ఇతరులు కూరోచ్వడం నేను వివిధరకాలుగా రాసూత్  ఉండడం... మళీళ్ మరాన్డు దాదాపు నలభె,ౖ ఏభె ౖవిధాలుగా 
రాశాను. 
 పదిహేను రోజుల తరావ్త... "పర్కృతికాంతకు ఎనెన్నిన్ హోయలూ.." అనన్ ఊహ తగిలింది. సరిగగ్ అరగంటలో పాట పూరిత్గా 
రాయడం, విశవ్నాధ్ గారు ఓకే చెయయ్డం, మామ టూయ్న్ చెయయ్డం అనీన్ అయిపోయాయి. 
 " ణం పుటుట్ క ణికి తెలియాలా?" (మనసున కొలువె)ౖ  "ఎవరి రాకతో గళమున పాటల ఏరువాక సాగేనో.." లాంటి 
భావాలు, ఎస్.పి. బాలసుబర్హమ్ణయ్ం గారికి ఎంత యమౖెనవో! 
 ఇంకో విచితర్ం ఏఁవిటంటే, సరిగగ్ 14 సంవతస్రాల తరావ్త "పెళిళ్పందిరి" అనే సినిమాలో. డెరౖెకట్ర్ కోడి రామకృషణ్గారు సరిగాగ్  
"పర్కృతికాంతకు" లాంటి సనిన్వేశానిన్ వివరించి, ఒక అంధురాలికి ఆమె యుడు, ఈ పర్పంచానిన్ రంగులిన్, సమయానిన్, ఎలా 
"చూపించేడో" రాయమనాన్రు. వందేమాతరం నివాస్ సవ్రపరచిన ఆ పాట "నేసత్మా! ఇదద్రి లోకం ఒకటే లేవమమ్" ఈ 
భావతరంగాలోల్  మరో చోట మీకు ఎదురవుతుంది. 

(కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో) 
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