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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) 

13 
     కలకాలం కలి ంటానంటే ఔనేమో అనుకునాన్నంతే 
   నిజమా అనిపించే కలలే కనాన్ కలగా కనిపించే నిజ  నాన్ 
   కనుమరు  ను  కరిగే ళ - గుడ్ ! గుడ్ ! గుడ్ !  ||కల|| 
        
   లుగంటే షమంటూ పగలంటే పడదంటూ 
   నిదురి త్ ంటేనే జత ంటాననాన్  
   తొలికిరణం కనబడితే ఒక నిముషం నిలబడ  
   యేయ్ళుళ్ కనుమూ  బతికేదెలా 
   చిరు డి చురకలకే చెదిరే కలా...    ||కల|| 
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   ఏడేడు జనామ్లు ముడి  బంధాలు 
   చి ంచే లు వరిణ్ంచే స రాగ్లు 
   ఎద చూ  స పాన్లు ధిలమయే సతాయ్లా? 
   హృదయాన నలుపునన్ జతజాబిలి 
   తెలుపంటె తలుపే - నీ లోగిలి    ||కల|| 
 

(అంకురం చితంలో హంసలేఖ సంగీత సారథయ్ంలో చితర్ పాడినది) 
 
  
 
   పారా రు భాయీ!- భ ం మా పాయీ! 
   పాడురేయి జాడతీయి భగుగ్మను జా ల  
   పిడుగులయేయ్ అడుగులెయియ్ మృతుయ్ కే మృతుయ్  
   నీడల కీడును కనిపెటాట్లోయీ   ||పారా ర్|| 
        
   ఇంటోల్ ఉనన్ దొంగ చేతికి తాళాలందించి 
   ధించేముంది ఊరిచివర గ త్ 
   కంటోల్ ఉనన్ కారు చీకటిని కనుపాపగ ఎంచి 
   ను  చీ దేముంది రా ని గాలించి 
   కంచెలే చేలని మే త్ంటే 
   తోడేళేళ్ మేకలిన్ కా త్ంటే 
   నేరాలె తీరుప్లు చెబుతుంటే 
   దెయాయ్లె దీ నెలి త్ంటే 
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   స దేశం కుళిళ్ పోయెరా 
   అటే నీకళుళ్ తిపప్రా 
   జ  కతిత్ దూ నా- కి  కలుపు తీ నా 
   స దే  రకష్ణ ఒకటే లకష్య్ం భాయీ       ||పారా ర్|| 
       
   నిను కనిపెంచి మాతృభూమికి అందించిన తలిల్ 
   ఏ మూలో పేగు కదిలి తలల్డిలెల్నోయి 
   ను త్వని చి నన్ ఇలాల్లి ప పు తాళి 
   ఏ గాలి త్నాన్ ఉలికి పడడ్దోయి 
   లు న అంతటి తాయ్గాలు బలిచే  కొందరి రాధ్లు 
   దే నిన్ తగలెడుతూ ంటే 
   కొంపకే పొగపెడుతూ ంటే 
   కష్మి త్ తపుప్ దరా 
   సమాజపు ముపుప్ చూడరా 
   మాదం ముందులేదురా 
   తుపాకీ దిశను మారచ్రా 
   లోని శ ను పోలిచ్ చీలిచ్ పారెయయ్రా   ||పారా ర్|| 
      

(భారతరతన్ చితర్ంలో వందేమాతరం నివాస్ సంగీతసారథయ్ంలో జానకి పాడినది) 
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 నితయ్ం రగులుతునన్ అగిన్పర తం 
   ణం గి నన్ మగువ జీ తం  
   ఓ సమాజమా ఈ మ నలం ఏ కష్ణాన కి పగులునో 
   ఆ గడియ నీకు లయమే మా!    ||నితయ్ం|| 
       
   పుసత్కాల పుటలలో చెదలు తినన్ ధరమ్మా 
   వరత్మాన చరితలో భ తగతిని చూడుమా 
   లమంటె దేహమా - మచచ్లేని హృదయమా 
   ఎకక్డుందో తేలచ్ ? దికుక్ లేని మా! 
   నీతి మంతా నారి కోసమేనా? 
         బదులు పలక మే పురుషనాయ్యమా? 
   టి మని లాగ Uని చూడలేక ంట తరుముతునన్ సంఘమా 
   పాప భారమోపక భూమికునన్ ఓపిక నీ పునాది కూలిచ్ యగా    ||నితయ్ం|| 
 
        
   రాము నా ఇచెచ్నా చితులనుండి రకష్ణ? 
   నీకు నీ  ఇచుచ్కో ఎదురు తిరుగు కష్ణ 
   భీము న ఆపెనా వలువలొలుచు వంచెనా 
   నీ  తెగువ చూపితే నరకు న నిలుచునా 
   నరులజాతి అంతా సరిసమాన నా- ఆడమగల తేడా ఎవరి కలప్న? 
   చఛ్ అనన్దెవరో పరుల ఇవ రమామ్ పోరి గెలుచ్కోక తపప్దే 
   అంతరాలు ఎరుగని అణచి త జరుగని నీ చరి  నీ  రా కో!   ||నితయ్ం|| 
        

( కారం చితర్ంలో ఇళయరాజా సంగీత సారథయ్ంలో జేసుదాస్ పాడినది) 
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 పందిరి న ఆకా నికి ఇవ మామ్ ఆ నం! 
   పీటను న ఈ నేలమమ్కి ఇవ మామ్ ఆ నం! 
   ను  రామామ్ - ఓ దమా! 
   డాకుల ప క అందుకొని ంటనే ంచేయుమా 
   దంపతుల డదీ  మం ం - కొతత్గా నేరుచ్కోవమామ్   ||పందిరి|| 
        
   తిమను  స రగ్ంలో మునుముందే ముడిపడుతుందా 
   ఆ మాటే నిజ తే ఈ చటట్ం డగొడుతుందా 
   నీరాతకు ఎంత సతయ్ం ఉందో చూదు  హమ్యాయ్! 
   నీ కష్య్ం ఎంత లు ందో ఓ అగిన్ చూడయాయ్! 
   ను  రామామ్ ఓ... అరుంధతి! 
   ఇదే నీ దర న ఫల తే ఎ నా దాగిపోవమామ్ 
   నిజంగా పెళిళ్కి బలముంటే- టుగా ఇటు దిగిరావమామ్  ||పందిరి|| 
      
   చితిమంటల సహగమనం ఒక రే బలిచే త్ంది 
   పతి డిచిన సతిగమనం తినిమిషం రగిలి త్ంది 
   ఆ జా లలతోనే జీ ంచేటి రయ్ం అంది త్ 
   ఓ బంధు లార దీ ంచండి! దీరఘ్సహనమ త్! 
   ను  రామామ్ - మాంగలయ్మా 
   హపు దికలో నినున్ ముడే న నినన్టి ళళ్కి 
   డాకుల డుకలో నేడు - తెంపండం నేరప్డానికి                       ||పందిరి|| 

(ఆహావ్నం చితర్ంలో ఎసీవ్ కృషాణ్ రెడిడ్ సంగీత సారథయ్ంలో బాలు, చితర్ పాడినది) 
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    ఓ భూమాతా! ఈ బలి అంతా జాలిగా చూ త్ ంటా ? 
   జీ తామంతా ఆరనిమంటా- మొండిగ మో త్ ంటా ? 
   చితి గలే అతివలకు అతాత్రిలల్యినా 
   నరలోకం నరకులకే నటిట్లల్ తునాన్ 
   నిలు నా చలించిపో     ||ఓ భూమాతా||        
   ఒకే ఒకక్ రావణుడు ఆనాడు 
   అయినా నీకు ఆ ఒకక్డే బరు నాడు 
   అడుగడుగునా రావణులే ఎకక్డ చూడు 
   ఎలా భరి త్నాన్  ఈనాడు 
   కాపాడే రాముడికే రకష్ణ లేక కనబడదే ఏ తకు లకష్మ్ణరేఖ 
   సహనం ఎనాన్ళిళ్ంకా      ||ఓ భూమాతా||       
   చిరుగాలీ! తుఫాను  రుచుకుపడక 
   పాపాలకు ఊపిరి  త్నాన్ ! 
   గంగమామ్! గటుల్తెంచి ముంచుకురాక 
   గుండెలోల్ కనీన్  కూరుచ్నాన్ ? 
   కాలుపడిన పంచానిన్ శపించలే ! 
   ధరణిలోని దారుణానిన్ ద ంచిపో ! 
   ళయం పుటిట్ంచ రా !     ||ఓ భూమాతా|| 
        

(రక త్తరప్ణం చి నికి బపిప్లహరి సంగీత సారథయ్ంలో బాలు పాడినది)    

       (కొనసాగింపు వచేచ్ సంచికలో)   

COMMENTS 

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

