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కరుణకముకరుణకము  
టూరి పర్ భాకర గారుటూరి పర్ భాకర గారు  

(భారతి - 1924 ఆగట్ , సంచికనుంచి పునరుమ్దిర్ తం) 
  

 కృషాణ్జిలాల్లో మొవవ్ అని ఒక గార్మమునన్ది. ఆంధర్దేశమందు వేణుగోపాల పదాలు వినని, విని ఆనందించని, రసికులు ఆరుదుగా ఉంటారు. 
సంగీత సాహితయ్ములు ఆవూరి నీరు తాగితే పటట్పడునని పూరవ్ము పెదద్లు చెపుప్కునే వారు. ఇపప్డటిట్ దేమీ తెలియరాదు. కృషణ్ కాలువ వచిచ్ ఆభూమి 
మాగాణి కావడముచేత నీటిగుణము మారినదని ఆకక్డి వారంటారు. కాబోలును ! పూరవ్కాల మకక్డ సంగీత విదావ్ంసు లనేకులు ఉండేవారట. 

ఆ వూరికి చేరుకునే కూచిపూడి అని ఒక గార్మమునన్ది. ఆ వూరి వారందరు భాగవతము లాడుదురు. వీథినాటకాలలో వారిది పెటిన పేరు. 
సిదేధ్ందుర్లని యోగీందుర్ లొకరు ఆ వూరివారికి ఆ విదయ్ నేరిచ్నారట ! పారంపరయ్ముగా ఆ విదయ్నే వారభయ్సించవలసినటుల్ కూడా విధించినారట. ఇపప్టికీ 
అకక్డ అటేల్ జరుగుతునన్ది. పయి రెండు గార్మములు చేరువగా ఉండడముచేత, ఆ వూరి వారివిదయ్ ఈ వూరివారికి, ఈ వూరివారి విదయ్ ఆ వూరివారికి 
అంటుతూ కూడా ఉండేదట పూరవ్కాలమున. నేనిపుప్డు చెపప్బోయే కథలోనివారు హరిరామయయ్గారొకక్రు తపప్ ఈ మధయ్కాలములో మొవవ్లో సంగీత 
విదావ్ంసులు మరెవవ్రూ లేరు. హరి రామయయ్గారని అకక్డ ఒకరునాన్రనన్ సంగతి, ఆయన గొపప్ సంగీత విదావ్ంసుడనన్ సంగతి, ఈ కథ ముగిసిన 
తరావ్తనే ఇపప్టి వారికయినా తెలుసుత్ంది. 

రామయయ్గారు 1860 ఆ పార్ంతముల జనిమ్ంచి ఉందురు. ఆయన పసితనమునాటికి తెలుగుదేశమున తాయ్గరాజకృతు లంతగా వాయ్పించలేదట. 
అపుప్డు అషట్పదులు, తరంగాలు, తాళల్పాక వారి పదాలు, తంజావూరి పదాలు మొదలయి నవి హెచుచ్ పాడేవారట! మనము విని యెరుగముగాని హరి 
రామయయ్గారు బాలయ్ములో బహుపర్ఖాయ్తిగా వీణవాయించేవారనీ, పాడేవారనీ, ఎరిగిన వారివలల్ వినాన్ను. దీనికి నమమ్కముగా ఈ కిర్ంది కథకూడా 
వినాన్ను. మైసూరు నుంచి వీణసాంబనన్గారని ఆ కాలములో ఒక మహావిదావ్ంసుడు ఆంధర్దేశముకు వచిచ్ బందరు మొదలయిన చోటల్ శిషయ్బృందముతో 
కొనిన్ మాసములుండి, అనేక గాన సభలు జరిపి బహుకీరిత్ని బహుధనమును సంపాదించుకొని వెళిళ్నాడట! ఆయనను గూరిచ్ అదుభ్తముగా 
చెపప్కొంటారిపప్టికీ కొందరు. బందరులో ఒకసారి ఆయన గానసభ జరుగుతూ వుండగా ఒక డిపీట్ కలెకట్రు మీసములు మెలుపతూ నడుమ అందుకొని 
“ఆయాయ్ ! ఫలానిరాగము వాయించండి” అని అడిగినాడట! అమృతవరష్ మనన్టుల్ నేనీ రాగము హాయిగా వాయిసూత్ ఉంటే అనుభవించి ఆనందించలేక 
ఇంకేదో రాగము వాయించమంటాడేమి ఆజుఞ్డు ఆని కోపించుకొని వీణ శృతి తపిప్ంచి కిర్ందపెటిట్ “ఈసాంబడి పాట ఆ సాంబడు వినవలెగాని నీవు 
వినేదేమిటి. పో..పొ”మమ్నాన్డట సాంబనన్గారు. అటువంటి సాంబనన్గారు మన హరి రామయయ్గారి వీణాగానము విని ఆనందపరవశుడై కౌగిలించుకొని 
“అపారమైనది నాయనా నీ పాండితయ్ము” అని అభినుతించినాడట! ఆ సాంబనన్గారిపుప్డు రామయయ్గారిని మైసూరికి పిలుచుకొనిపోయి మహారాజుగారి 
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దరాబ్రులో పాట కచేచ్రి పెటిట్ంచి గొపప్ సతాక్రము జరిపించినాడట ! మహరాజుగారపుప్డు మహానందము చెంది రామయయ్గారికి రెండు నూటపదహారుల్, 
రెండు చేతులకు రతాన్ంకితములైన కడియములు, దుశాశ్లువులు, జిలుగు బంగారు సరిగె పనిగల తలగుడడ్, అంగీ వగైరాలు ఇచిచ్ సమామ్నించినారట! ఇది 
మన పుటుట్కకు పూరవ్పు ముచచ్ట. 

ఇటీవల దారిదర్య్ముచేత మురుగులజత కరిగించుకొనాన్రట కాని పెటెట్ చీకుళళ్యి చిమటపోటల్ తూటల్తో ఉనన్ శాలువులను, అంగీ తలగుడడ్లను, 
అపుప్డపుప్డు రామయయ్గారు ఎండలో ఆరబెటుట్తూ చకక్పరుసూత్ ఉండడం అనేకులెరుగుదురు. ఇంత పర్ఖాయ్త విదావ్ంసుడయిన రామయయ్గారికత 
యిరైవ్యైదేండల్నుండి తారామ్రు కాజొచిచ్ంది. 

ఆయన కొకక్రేత్ కుమారెత్. మంచి గారాబముతో కూతురిన్ పెంచినాడు. తన పాండితయ్ గౌరవమునకు తగినటుట్ ఉండవలెనని తాహతుమించి 
మంచికటన్మిచిచ్ గొపప్ సంబంధము కుదిరిచ్నాడు. పెదద్ వైభవముతో పెండిడ్ చేసినాడు. పెండిల్కి చెనన్పటట్మునుంచి గొపప్ సనాన్యిపాటగాళుళ్ వచిచ్నారు. 
ఇంకా సంగీత విదావ్ంసులనేకులు వచిచ్నారు. వారికి ఆయన గొపప్ సమామ్నమలు జరిపినాడు. ఇంతయెతుత్తో వివాహము జరపడముకు తగినంత దర్వయ్ము 
ఆయన చేతిలో లేదు. మూడెకరాల మాగాణే ఆయనకునన్ భూవసతి. తన పాండితయ్ పార్భవమును విశవ్సించి, అపుప్చేసి ఆయన అంత గొపప్గా 
పెండిల్చేసెను. పెదద్ పెదద్చోటల్ నాలుగ్ కచేరీలు జరిపి అవలీలగా అపుప్తీరచ్గలుగ్తానన అనుకొనాన్డు. ఆయన తలపు అటాల్ఉంటే దైవము తలపు అనయ్ధాగా 
ఉండెను. పెళిళ్ అయి నెల తిరగకముందే ఆ అలుల్డు అంతరించినాడు. అయోయ్! ఆయనకథ అడడ్ము తిరగడానికిదే ఆరంభము! కూతురి దుఃఖము పెదద్ 
కడుపుకోతగా ఆయన కేరప్డడ్ ఆ కషట్ముతో మనసుస్ చీకాకై చెడగా ఆయన రెండుమూడేళుళ్ ఇలుల్ విడిచి పదచలనము చేయలేదు. చింతతో 
చివికిపోయినాడు. అపుప్ పెరిగినది. పొలము మీద రాబడి బువవ్కు అంటీ అంటకుండా ఉనన్ది. చికుక్లలో చికుక్- కొనాన్డు. ఆ కాలమున ఆయన ఘనత 
ఎరిగినవారు సంగీత సావ్రసయ్ము బాగా తెలిసిన వారు పలువురు ఉండేవారు. ఆయనకు కలిగిన ఆపదనుగూరిచ్ చింతిసూత్ తగిన తోడాప్టు జరుపుటకు 
యతిన్సూత్ ఉండేవారు.  

ఇటాల్ ఉండగా ఆ కాలమున బందరులో ఒక గొపప్ షాహుగారింటోల్ వివాహము వచిచ్నది. జమీందారీ యెతుత్న ఆ వివాహపు యేరాప్టుల్ జరిగినవి. 
పార్జఞ్లందరు ఆలోచించి ఆ పెండిల్కి హరిరామయయ్గారి పాటకచేచ్రీ నిరణ్యించినారు. అపుప్లవాళళ్ ఒతిత్ళుళ్ చేత రామయయ్గారందుకు ఒపుప్కొనాన్రు. 
మూడు నూటపదహారుల్ ఇచేచ్టటుల్ ఏరాప్టు జరిగినది. అపప్టికింకా గాయ్సులైటుల్ ఆ పార్ంతముల వాయ్పించలేదు. మదరాసునుండి అపుప్డే ఆ పెండిల్కి 
తొలిసారి వాటిని తెపిప్ంచినారు. ఆ పెండిల్నాటి సాయంకాలము హరి రామయయ్ గారి పాట కచేచ్రికి అనేకులు వచిచ్రి, గాయ్సులైటల్ను వెలిగించిరి, 
రామయయ్గారు వీణ శృతి దిదిద్ వాయింప నారంభించినారో లేదో వెలిగించడములో ఏదో అసందరభ్ము జరిగి అంతలో గాయ్సులైటు ఒకటి పగిలినది. 
పందిరికి మంటలు అంటుకొనన్వి. పెండిల్కుమారెత్కు మరికొందరికి ఒళుళ్ కాలి అమంగళము జరిగినది. దానితో రామయయ్గారి పాట అమంగళపుపాట అని 
దుషర్ప్తీతి పుటిట్నది. రామయయ్ గారి పర్ఖాయ్తి ముందర పేరెతత్జాలని వారెవరో సంగీత విదావ్ంసులు యీ దుషర్ప్తీతిని చాటించినారని కొందరంటారు. 
ఎవరు చాటించినా ఆ పర్తీతి మాతర్ము ఆ వైపుల బాగా ఆలుల్కొనన్ది. నాటినుండి సంగీత కచేచ్రీలకు ఆయన మాట తలపెటేట్వారు తకుక్వయినారు. ఈ 
దుషర్ప్తీతి చేతనే కాక కాలపు మారపాటు చేత కూడా ఆయనకు సమామ్నము సనన్గిలిల్నది.  

ఇపప్డు నేను చెపేప్ది పదిహేనేండల్ కిర్ందటి మాట, పారసీఖతుత్ పాటలు గల నాటక రంగాలు, జావళీలు, టపాప్లు మొదలయిన కొర్తత్ రకపు 
సంగీతము, ఫిడేలు, హారోమ్నియము మొదలయిన కొర్తత్ రకపు జంతర్ములు వెలసినవి. వాటిమీద మోజు యొకుక్వయి పార్చీనపు జంతర్ములమీద పార్చీన 
గానఫణుతుల మీద ఆదరము బీదపడినది. ‘కొర్తత్ వింత, పాత రోత’ అనన్మాట ఉనన్దిగదా! రామయయ్గారు అది, పిదప కాలపు సంగీతమని చాటుచేయక 
చాటిచెపప్తూ ఉండేవారు. సంగీత సావ్రసయ్ మెరిగినవారు ఆయన మితుర్లు పార్చీనులు పలువురు అంతరించిరి. కొర్తత్కారు కుఱఱ్రకమునకు ఈయాన 
మాటలు హేయములుగా తోచుచుండెను అందుచేత కూడా ఈయన గౌరవము కొంత అంతరించినదని చెపప్వచుచ్ను. ఏది యెటుల్నాన్ ఆయన తన 
పాండితయ్ విశావ్సమును కోలోప్లేదు. వయసు మీరినవాడయినా తాను పర్తి దినము సాయంపార్తఃసస్మయములందు సంగీత సాధన మానేవాడు కాడు. 
ఊరిబయటికి పోయి వృకాష్లకు పకుష్లకు, పుటట్లకు గటుట్లకు, శిశువులకు పశువులకు, దినదినము తన పాట వినిపిసూత్ ఉండేవాడు. అపప్టికి యాభై, 
యాభైయయిదేండల్ వాడయినా ఆయనకు పలు వరుస వేరువాయక గొగిగ్ లేక తీరుగా ఉండేది. 
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దైవము పర్తికూలముగ ఉంటే బంగారము కూడా పదడవుతుందంటారు. ఒకనాటి తెలల్వారు జామున వీణసాధనకు గౌసెన ఊడదీసూత్ ఉండగా 
ఆయన కుడిచేతి చూపుడు వేలికి, నడిమివేర్లికి, మండర్గబబ్ కుటెట్ను. ఆయన వారము రోజులు దానితో అవసథ్ పడాడ్డు. ఆ రెండు వేళుళ్ చివరకు బండబారి 
వంకర పోయినవి. ఆయన వీణావాదన శకిత్ అంతటితో అంతరించినది. ఆయనకు దురదృషట్ పరంపర మికిక్లి దురభ్రముగా సాగుచునన్ది గదా! అపుప్ల 
కిర్ంద ఇలూల్ వాకిలి, భూమి పుటర్, చెలిల్పోయినవి. ఆలు మగడు కూతురు ఈ మువువ్రికి, మొవవ్లో బువవ్కు గడవడమే కషట్సాధయ్మైనది. దారిదర్య్ దేవత 
పూనినదంటే అనిన్ యోగయ్తులును మనన్యి పోతవిగదా! ఆయన సంగీతమనాన్, ఆయన మాటలనాన్ ఆ చుటుట్పటుట్ల వారందరికి వేళాకోళము కిర్ందికి 
వచిచ్నది. ఆయన చేత మైసూరు పర్యాణపు కథలు అపప్టి పాట కచేచ్రీ కథలు పని పాటల లేని సమయములందు యెపప్డయినా చేసూత్ వారు వారు 
వేళాకోళపు పొగడత్లు పొగడుతూ ఉండేవారు. ఆతమ్ వైదుషయ్మందు అతివిశావ్సముగల ఆ అమాయకుడు, నిజముగానే తనను సమామ్నిసుత్నాన్రని 
సంతోషిసూత్ ఉండేవాడు. 

 పదిపండేర్ండేళళ్ కిర్ందటి మాట చెపుప్తునాన్ను ఆంధర్దేశమందు నాటక సమాజములు పేటర్గినవి. నాటకులలో అభినయమును గురించి, 
గానమును గురించి, సప్రథ్లు, పోటీ పరీక్షలు జరుగుతునన్వి. టాలాటోలీ అభినయము, టపాప్పాటలు, సంకర సంగీతములు, రూపుమాపి శాసతరీయ పదధ్తుల 
మీద సంగీత కళను నాటక కళను సాగించవలెనని కొందరు గందరగోళము చేసుత్నాన్రు. పతిర్కలలో వారు వీరు ఈ విషయముల మీద వాయ్సములు వార్య 
నారంభించినారు. ఈ వారత్లు మొవవ్ రీడింగు రూములో కుఱఱ్వాళుళ్ చదువుతూ ఉండగా రామయయ్గారు వింటూ ఉండేవారు. నిజముగా అటువంటి 
విమరశ్నము పుటిట్తే తన పాండితయ్ము పర్ఖాయ్తికి రాగలదని ఆయన బులపాటపడుతూ ఉండేవాడు. బెజవాడలో నూజివీటి రామారాయణంగారు కొర్తత్గా 
ఒక సంగీత సభ నెలకొలిప్నారనినీన్ అందులో శాసతరీయమైన కరాణ్టగానమే గాని పారీస్ పాటలు మొదలయిన సంకర సంగీతములు ఉండవనినీన్ అటిట్ది 
నేరప్డముకు తగిన సంగీత విదావ్ంసులు కావలసి ఉనాన్రనినీన్, వారు నాటకకళ కూడా పెంపొందించేటందుకు యతిన్సుత్నాన్రనినీన్, ఆ సంగీత 
విదావ్ంసులు అభినయ విదయ్కూడా ఎరిగినవారై ఉంటే మరీ మంచిదనినీన్ అటిట్వారు బెజవాడలో శీర్ రాజాగారిని దరిశ్ంపదగుననినీన్ ఒకనాడు పతిర్కలో 
పర్కటన ఉండగా రీడింగరూములోని కుఱఱ్లు రామయయ్ గారికి తెలిపిరి. సంగీతమందు అభినయమందు తనకంటే సమరుథ్డు వేరొకరు లేడనినీన్ తాను 
వెళిళ్తే తపప్క గౌరవిసాత్రనినీన్ ఆయన తలచను, మరాన్డే సకుటుంబముగా బెజవాడకు పర్యాణమయి వెళెళ్ను. సంసార సామగిర్ వారికి ఆటేట్లేదు. 
వండుకొనే గినెన్, తార్గే చెంబు మొదలయినవి నాలగ్యిదు పాతర్లు, మైసరులో ఇచిచ్న తలగుడడ్, అంగీశాలువులు. ఇదే సామాను. 

 ముఖమెరుకగల ఒక పేదరాలు పెదద్మమ్ యింటోల్ వారు బస చేసిరి. మంచిరోజు చూచుకొనే వచిచ్నారు గనుక రామయయ్గారు బెజవాడ చేరిన 
మరాన్డే పొదుద్టిపూట శీర్రాజా గారి దరశ్నము చేయబోవడముకు ముసాత్బు అయినారు. ఆయన కెపప్డో ఇరవై యేళల్ పార్యమపప్డు మైసూరు 
సంసాథ్నమున ఇచిచ్న దుసుత్లు అపప్టి ఆయన ఆకారపుషిట్కి సరిపడే ఉండునుగాని అరవైయేళల్ పార్యమపుప్డు ధరించబోతే ఎవరివో పాతవి యెరువు 
తెచుచ్కొనాన్డు కాబోలును అనిపించేటటుట్ ఉనన్వి. వదుళల్యి వేలాడుతునన్ దసుత్లలో ఆయన మునిగిపోయినాడు. అందులో బహువతస్రములనుంచి 
పెటెట్చీకుళల్యి చిమట పోటుల్బడి వెలిసి ఉండడము చేత మరీ వికారముగా ఉండెను. ఈ సంగతి ఆయనకు తోచలేదు. ఆయన దృషిట్కి అవి ఆనాటి మైసూరి 
సమామ్నమును సమ్రింపజేసూత్ ఉతాస్హజనకముగానే ఉండెను. మైసూరికి వెళిల్నపప్టితీరుగా ఒక నిమమ్పండు, కుంకుమాక్షతలు పుచుచ్కొని శకునపరీక్ష చేసి 
ఎంతసేపటికీ మంచి శకునము కుదరకపోగా, పటన్వాసాలలో శకునాల పాటింపు పని లేదనుకొని ఆలసయ్మైతే వరజ్య్ము వసుత్ందనన్ తొందర చేత 
సాహసించి ఆయన బైలుదేరెను. శీర్రాజాగారి బంగళా చేరి బంటోర్తులను బతిమాలుకొని లోనికి పోయి రాజాగారిని దరిశ్ంచి తన కథ వినన్ వించుకొనెను. 
రాజాగారు మంచి రసికులు, సరసులు; ఆయినా, ఆ బార్హమ్ణుని వయసుస్ వేషము పర్థమ దరశ్నమందే వారికి పరిహాసయ్తను కూరెచ్ను ఆ పైని ఆయన 
చెపిప్న మాటలునూన్ ఆందుకు తగినటేట్ ఉండెను. పిదపకాలపు సంగీత మని సంకర సంగీతమని ఆపప్టి గాయకుల సంగీతమ నాయన గరిహ్ంచెను. ఫిడేలు, 
హారోమ్నియము, మొదలయిన జంతర్ములను చెడనాడెను. తాను పార్చీనమైన శుదధ్కరాణ్టమును పాడగలననినీన్ తన తోడాప్టు చేత శీర్వారు సాథ్పించిన 
గాయక సంపుము నాటక సంఘము పర్ఖాయ్తికి రాగలవనినీన్ అమాయకముగా చెపెప్ను. రాజాగారది విని వెడనవువ్ నవివ్రి, ‘సరే నేడో రేపో మీరు మా 
సంగీతశాలకు పోయి అకక్డ గాయకులు నటులు ఉంటారు వారిని కలుసుకొని మాటాడండి, తరావ్త మీ విషయము ఆలోచించి చెపుప్తాము’ అని చెపిప్రి. 
వృదధ్ బార్హమ్ణుడు వచిచ్నాడుగదా అని మూడు రూపాయలు యియయ్ బోయిరి దారిదర్య్పు బరువు తలమీద ఉనన్పప్టికీ, ఒకక్ పూట పసత్యినా 
పండుకొనాన్డు గాని ఆయన ఇంతవరకూ బిగలాపడి యెవవ్రిన యాచించి యెరుగడు. అయితే పెదద్సభ కావలెను, పెదద్సమామ్నము జరుగవలెను. అనియే 
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ఆయన తలపోత; కాని చిలిపి యాచనల కాయన చేయి ఒగేగ్వాడు కాదు. అవసరము మాతర్ము అరధ్ణా యిచిచ్నా అదే పదివేలని పుచచ్కోదగినదిగనే ఉనన్ది. 
ఆపూట భుకిత్కి ఉనన్దో లేదో! “సంగీత శాలలోని వారిని కలుసుకొంటాను గదా ! తమరు వారితో సంపర్తించి సంగీత పండితసాథ్నము దయ 
చేయిసాత్మనాన్రుగదా ! ఇంతలో ఇది యెందుకులెండి ? నేనిందుకోసం వచిచ్నవాణిణ్ గాను" అని వినన్వించి లేచి వచిచ్నాడు. నాడే రాజాగారు 
సంగీతశాలకు వచిచ్ యీకథను నవువ్తూ చెపిప్ అకక్డి వారిని నవివ్ంచిరి. 

మరాన్డు రామయయ్గారు ఆ వేషముతోనే సంగీతశాలకు వెళిల్రి, అకక్డివారు తనకు హదుద్మీరి చేసిన ఆదరము నిశచ్యముగా తన గౌరవము 
గురిత్ంచి చేసినది గానే ఆయన తలచుకొనాన్డు. 

"ఆయాయ్ మీకు మైసూరు మహారాజుగా రిచేచ్టపప్డే ఉనన్యాయ్ దుసుత్లకీచిమట పోటల్ని - వారు కుటిట్ంచేటపప్డు మీ శరీరము కొలత్ తీసుకోలేదు 
నని - పెదద్లైనారు గనుక శరీరము కృశించినదిరా అని - అయితే అపప్టి పాటకు కూడా కృశింపే ఉంటుందేమోనని - కొంచెము పాడించి చూసేత్ 
తెలుసుత్ంద"ని. తలకొకమాట చొపుప్న నలుగురూ పగలబడి మాటాడిరి. “చితత్ము మైసూరు విదావ్ంసులు ! ఒక కీరత్న పాడండి బాబూ!” అంటూ 
హారోమ్నియమ శుర్తి సాగించెను ‘ఇసీస్ ! నేను పాడను, మంచి తంబూరా శుర్తి ఉండవలెనుగాని పాడు మోత హారోమ్నియము శుర్తి పనికిరాద'ని ఆయన 
గరిహ్ంచెను, వారందరు ఆయనచే పాడించి తాళం పటిట్ంచదలచుకొనాన్రు గాని తంబూరా లేకపోవడము చేత అది సాగలేదు. “తాతగారు మరొకనాడు 
దయచేయండి. తంబూరా తెపిప్ంచి పెటుట్తాము” అనిరి. "మోటు శుర్తి హారమ్నీ సనన్వడి గాతర్ పాటకు పనికి రాదు నాయనలారా ! ఆ శుర్తి మానివేయండి. 
మీకు దివయ్మైన కరాణ్టగానము నేరుప్తాను. మరు కుఱఱ్వాళుళ్, కాగల వాళుళ్. నేను పెదద్వాణణ్యినాను. నా విదయ్ మీ దగగ్ర నాటిపోవలెనని ఆశ ఉనన్ది. 
శీర్రాజా గారితో మనవి చేసేత్ మీతో ఆలోచించి సెలవిసాత్మనాన్రు. నావలల్ మీకు పర్ఖాయ్తి వసుత్ంది. అనుకూలంగా చెపప్ండి. నా సంగతి నా పాట ఒకసారి 
వింటే మీకే తెలుసుత్ంది” అని చెపిప్ రామయయ్గారు మరొక నాడు తంబురా శుర్తిమీద పాడుటకు నిశచ్యించుకొని యింటికి వచిచ్రి. తరావ్త రెండు 
మూణాణ్ళుల్ రాజాగారి దగగ్రకు సంగీతశాలకు, తిరిగినారు. కాని రామలక్షమ్ణులు శూరప్ణఖను తిర్పిప్నటుల్ అకక్డినుండి యికక్డికీ యికక్డినుండి అకక్డికీ 
తిర్పుప్టే గాని పాట వినే యేరాప్టు వారు చేయలేదు. 

బెజవాడ తూరుప్వైపున బందరు రైలు దారి పర్కక్నునన్ పెదద్ పవువ్ల తోటలో ఒకనాడు 
సాయంకాలము నాలుగు గంటలవేళ పది పనెన్ండేళల్ పార్యము గల బాలిక లిదద్రు పూలుకోసూత్ 
చెళుళ్ కటుట్కొంటూ ఉండిరి. ఆ తోటలో పెదద్ సంపెంగపొద జీబుగా అలుల్కొని ఉనన్ది, 
సనన్నితోవ ఒకక్టే దానిదగగ్రకు ఇరుకుగా ఉనన్ది. దూరానికీ కూడా గమగమలాడుతూ 
వెలగపళళ్వాసన గలిగి ఆ సంపెంగ పువువ్ల సుగంధము ముసురుకొని ఉనన్ది. ఆ చెటుట్నే 
కొందరు మనోరంజితమనీ, సకల ఫల సంపెంగ అని,  పొద సంపెంగ అనీ పేరొక్ంటారు. ఏ 
పండు తలపుకు వసుత్ందో ఆ పండువాసన ఆ పువువ్కు ఉంటుందంటారు. కవులు 
నాసికోపమానముగా వరిణ్ంచే చంపక పషప్ము అది కాదు. ఆ పువువ్ చెటుట్ పెదద్ వృక్షముగా 
పెరుగును. విశాఖపటట్ణము జిలాల్లో అది హెచుచ్గా ఉనన్ది. వాలేత్రు సేట్షనోల్ దాని పూవులు 
అనటిపొతుత్లలో పెటిట్ కటిట్ ఆముమ్తారు. ఈ పరిశీలనమిక విడుసాత్ను-ఆ కనయ్ లిదద్రు 
పుషప్లోభముచేత ఆ పొదదగగ్రకు వెళిల్రి. ఒక పూవురెమమ్ కదలిచ్నారో లేదో రెండు తార్చు 
పాములు పొద కిర్ందనుండి ఆ కనయ్ల కిరు పర్కక్లా ఎదురొక్ని పడగలెతిత్ బుసకొటట్ సాగించెను. 
వాటిని చూచి ఆ కనయ్లు గగోగ్లు పడి అరచిరి. సంగీత సాధనకు రామయయ్గా రపుప్డా పకక్కే 
వచిచ్ ఉండిరి. అరపువిని ఆయన చేరబోయి భయపడవదద్ని వారికి చెపుప్తూ అటెట్ కూరుచ్ండి 
పునాన్గ రాగము ఆలాపన చేయ నారంభించెను బుసకొటుట్తూ ఆ కనయ్లమీదికి దుముకుతూ 

ఉనన్ తార్చులు రెండూ పడిగలారిచ్ హాయిగా ఆడుతూ రామయయ్గారిని చేరటోయెను. అపాయము తపిప్ ఆ కనయ్ లిదద్రూ అటునుండి తొలగిపోయి దూరాన 
రామయయ్ గారి నేరుప్ తిలకిసూత్ ఉండిరి. ఆనందపరవశుడై రామయయ్గారు అరగంటసేపు నాగరాజుల యెదుట రాగాలాపన చేసిరి, ఆ కనయ్లునూన్ 
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సంగీతము నేరుచ్కొంటునన్వారే గనుక ఆయన గానమాధురయ్మును ఆపాయ్యముగా ఆసావ్దించిరి. రామయయ్గారు నాడు మైసూరు మహారాజుగారి దగగ్ర 
పాడి ఎంత ఆనందించిరో నేడు నాగరాజుల దగగ్రపాడి అంత ఆనందించిరి. అటు తరావ్త షడజ్ శుర్తి మీద ఏదో ఆలాపన చేయ నారంభించగా 
సరప్ములలు సరసర దూరముగా పారిపోయెను ఆ కనయ్లు చేరవచిచ్ “తాతగారు ! మీరు మహానుభావులు ! మీ పాట అదుభ్తమైనది ! కాటు వేయనునన్ 
పాములను పాట చేత మెపిప్ంచి మా ఆపద తపిప్ంచినారు” అని మెచుచ్కొని తా మంతకుముందు కటిట్న పెదద్ పూవుల చెండును ఆయనకు 
బహుమానముగా ఇచిచ్ నమసక్రించి ఇంటికి కొనిపోవుటకు మరికొనిన్ పూవులను కోసుకోబోయిరి.  

“నేడు నాకు శుభదినము. జమీందారుగారు నాకీవేళా ఉదోయ్గము ఏరాప్టు చేసాత్రు. ఇపప్టికథ దానికి సూచకమే” అని ఆనందించి తాను 
బహుమానముగా పడసిన పూవులచెండును జమీందారుగారికి కానికగా ఆరిప్ంచుట కాయన వడివడిగా బయలుదేరెను వారు వెళేళ్సరికి జమీందారుగా 
ఎవవ్రితోనో మాటాల్డుతూ ఉండిరి. రామయయ్గారిచిచ్న పూవులచెండును పుచుచ్కొని “సరే! సంగీతశాలకు పొండి. మీ విషయము నేడు ఫయిసలవుతుంది. 
అకక్డి సభికులు తెలుపుతారు” అనిరి. మరి మాటాడుటకు ఎడమియయ్లేదు. “మరొక పెదద్మనిషితో మాటాల్డుతునాన్రు గనుక అవకాశము లేదు అధికము 
పర్సాత్పించడానికి” అనుకొని రామయయ్గారు బైటికివచిచ్రి. లేకుంటే తోటలో జరిగిన నాటికథను చెపేప్ ఉండేవారు. జమీందారుగా రనన్మాటనుబటిట్ తనకు 
జీతము వగైరాల విషయము సంగీతశాలకు వెళిళ్ తెలుసుకొమమ్నాన్రని అనుకొని కాలాచకుండా ఆదరాబీదరా ఆయన అకక్డికి వెళెళ్ను. సభికులను 
సcదరిశ్ంచెను. అకక్డి వారానాడు వయ్ంగయ్పు వేళాకోళము విడిచి బాహాటపు పరిహాసములే ఆరంభించిరి. “వెఱిఱ్బార్హమ్డా ! నీవు వచిచ్ మా కికక్డ 
గురుతవ్ము నెరపుతావుగా తాతవు! నీపాట ఎవరికి కావలెను! నీకు హారోమ్నియము పనికిరాదుగద! ఎవళళ్ యిళళ్లోనయినా అటకల మీద పాత 
తంబురాలు వేర్ళాళ్డగటిట్ ఉంటవి. అలాగంటిదేదో ఒకటినీన్ దానితో పాటు పెదద్ది అక్షయపాతర్ ఒకటినిన్ సంపాదించుకొంటివ భేషయిన వుదోయ్గమవతుంది 
నీది. నీకికక్డ ఉదోయ్గమేమిటికి గనుక! చకక్గా మేము చెపిప్నది సాగించుకో, పో, పాపము, చాలా సారుల్ తిరిగినావు.” అని అందులో ఒక మొనగాడనెను. 
అందరు అటేట్ అవహేళనము చేసిరి రామయయ్గారు ఆలట్డు ఆంతరించి నపప్టికంటె వేయిరెటుల్ హెచుచ్గా విరిగిపోయినారు. నోరు తడబడెను. కాళుళ్ 
గడగడలాడెను. కనున్లనీరు కర్మెమ్ను, ఆడు గానలేదు. మొగాన ముసుగు వేసుకొని కాళీళ్డుచ్కుంటూ ఇంటికి కదలినారు. తోటనుండి 
జమిందారుగారింటికి, అకక్డనుండి సంగీతశాలకు, సరసర నడిచివచిచ్న రామయయ్గారిపుప్డు ఇలుల్చేరు కొనేది యేలాగో దైవమా అని తలల్డిలుల్తూ 
తపప్టడుగులు వేసూత్ నడుసుత్నాన్రు. 

ఇంతకుముందు పూలతోటలో తార్చుబాముల బారినుండి రామయయ్గారు సంగీతముపాడి సంరకిష్ంచిన కనయ్లు మన జమీందారుగారి కుమారెత్లే, 
ఆతోటలో వారు మరికొనిన్ పూలు కోసుకొని చెళుళ్కటుట్కొని ఇంటికి వచిచ్రి. తోటలో జరిగిన ఆపద కథను వారు తండిర్గారితో చెపిప్రి. జమీందారుగా 
రాశచ్రయ్ము చెంది అటిట్ గటిట్విదావ్ంసుడు ఉంటే మన సంగీతసభలో ఉదోయ్గమితుత్నుగదా! అని ఉపొప్ంగిరి, ఆయనను విచారించి తపప్క 
సతక్రించవలసినదని ఆకనయ్లు తండిర్గారిని వేడుకొనిరి, మరినీన్ ఆయన పునాన్గరాగపు పోకడలు అదుభ్తముగా ఉనన్వని తామూ సంగీతము 
నేరుచ్కొంటునన్వారే గనుక వివరించి చెపిప్రి. జమీందారు గారు వారినిగూరిచ్ విచారించి సతక్రిసాత్నని చెపిప్ ఆపద తపిప్ వచిచ్న కుమారెత్ లను ఆదరముతో 
ఒడిలోనికి చేరదీసుకొనిరి, చేరబోయి ఆ బాలికలు టేబిలుమీద పెటిట్వునన్ పూల చెండును జూచి యిది యెటుల్వచిచ్నదని అబుబ్రముతో అడిగిరి. "ఒక వెఱిఱ్ 
బార్హమ్డు తాను పెదద్ సంగీత విదావ్ంసుడనని తనకు ఉదోయ్గమిపిప్ంచ వలసినదని వారము రోజులనుండి వచిచ్ చెపప్కొంటునాన్డు. నేడీపూలచెండును 
కొనుకుక్వచిచ్నాడు గాబోలును కానిక తెచిచ్నాడు, సంగీతశాలకు పొమమ్నాన్ను. అకక్డ సాంఘికులతో ఆశపెటుట్కోవదద్ని చెపప్వలసినదని చెపిప్నాను. 
చేదసత్పు బార్హమ్డు,” అని జమీందారుగార నిరి. “నానాన్గారూ! ఈచెండు మీకు తెచిచ్న వారే మమీమ్వేళ సంరకిష్ంచినవారు, ఈచెండు మేమే యిచిచ్నాము, 
ఆకారము అటాల్ ఉనన్దిగాని ఆయన అఖండ విదావ్ంసుడు,” అని ఆకనయ్లు సరవ్ము సవిసత్రముగా తెలిపిరి, జమీందారుగారు నాలుక కొరుకొక్నాన్రు. 
"అయోయ్! వేషము చూచి వేళాకోళము చేసినాము గాని పాటతీరు ఒకతూరి అయినా పరికింపకపోతిమే" అనుకొనాన్రు. కుమారెత్లు తొందరపరచగా 
“కోచిబండిమీద సంగీతశాలకు వెళిళ్ ఇనూన్రు రూపాయలిపుప్డు బస ఖరుచ్కింద వారికి ఇచిచ్ రేపటెలుల్ంట పాటకచేచ్రీ పెటిట్సుత్నాన్మనీ నెలకు యాభై 
రూపాయలకు తకుక్వకాని జీతము వెంటనే ఏరాప్టు చేసుత్నాన్మనినీన్ చెపిప్రావలసినద"ని కుమారెత్లతోననిరి. నూరు రూపాయల నోటుల్ రెండు వారి 
చేతికిచిచ్ర. వెంటనే కోచి కటిట్ంచి ఆ కనయ్లు సంగీతశాలకు వచిచ్నారు గాని ఆపప్టికే జరుగవలసిన మరాయ్దలు జరగడము, కాళీళ్డుచ్కొంటూ ఆయన 
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ఆకక్డనుండి కదలి వెళల్డము ఆయెను. సంగీతసభికుల కాకనయ్లు యావదవ్ృంతాత్ంతము చెపిప్రి. ఎలల్రు తెలల్ మొగాలు పెటిట్రి. రామయయ్ గారి బస ఎరిగిన 
వాడందులో ఒకడు మనసు నీరై ఆ కనయ్లతో కోచి బండి మీద బయలుదేరెను. వడి వడిగా వచిచ్ గడె వేసి ఉనన్ రామయయ్ గారి బసతలుపును వారు తటిట్రి.  

గుండెదడ, దపిప్, కడుపులోమంట, నాలుక పొడారిపోవడము, కళుళ్ చీకటుల్కమమ్డము మొదలయిన వికారములతో అతికషట్పడుతూ అపప్టికి 
నాలుగు మూడు నిముషముల కిర్ందనే ఆయన యిలుల్చేరెను. “అమామ్! నాలుక ఈడుచ్కొని పోతునన్ది. సతుత్గినెన్డు తేట మజజ్గ దాహానికిసాత్వా!” అని 
గోడకు చేరగిలబడి కూరుచ్ండి కుమారెత్ను పిలిచి రామయయ్గారడిగిరి ఆమె ఆయన అలసటను చూచి తొందరతో తేట మజిజ్గ తేబోయెను. పాపము! 
పండుముతైదువ ఆయనభారయ్ చింపి విసనకఱఱ్ చేతపుచుచ్కొని చెమటలు కకుక్తూ ఉనన్ ఆయన శరీరమును సేదదీరేటందుకు విసరుతూ ఉండెను. 
తొందరపాటతో తలుపుతటుట్తూ “రామయయ్గారు! రామయయ్గారు!” ఆని పిలుసూత్ ఉనన్ బైటివారి పిలుపును విని ఆయనభారయ్ “యెవరువా”రని అడిగెను. 
“సంగీతసభనుండి జమీందారు గారు పంపితే వచిచ్నా మండీ” అని బైటివారు చెపిప్న బదులు విని ఇసీస్ అని రామయయ్గారు విసుగుకొనిరి అంతలో, 
లోనుండి తేట మజిజ్గ తెచిచ్ తండిర్దగగ్ర పెటిట్ బైట యెవరో పిలుసుత్నన్టుట్ విని కుమారెత్ తలుపుతెరచి వేలుపలనునన్ వారిని పలుకరించెను. ఆ కనయ్లతో 
వచిచ్న సభుయ్డు “ఆమామ్! వీరు జమీందారువారి కుమారెత్లు. జమీందారుగారు రామయయ్గారికి ఇపప్టి ఖరుచ్కింద ఇనూన్రు రూపాయలిచిచ్ రమమ్నాన్రు. 
వెంటనే ఉదోయ్గము ఏరప్రుసాత్మనాన్రు. ఇది వినన్వించి పోవచిచ్నాము!” అని చెపెప్ను, పాపమామె తన తండిర్కి కషట్కాలములో భగవంతుడు కనున్ 
తెరిచినాడని సంతోషించి లోపలికి రండని వారిని పిలిచి తలుపు బారల్గా తెరచెను. అపుప్డు రామయయ్గారు మజిజ్గ తార్గుటకు సతుత్గినెన్ ఎతిత్ పటుట్కొని 
ఉనాన్రు. ఇంకా తార్గలేదు. అంతలో ఆ కనయ్లు చేరబోయి నమసక్రించి  

“ఆయాయ్ ! పూలతోటలో మీరు 
రకిష్ంచినది మమేమ్, మేము జమీందారుగారి 
కుమారెత్లము ఆ కథంతా విని వారు 
నొచుచ్కొనాన్రు. మీకు ఇపప్టి ఖరుచ్ కిర్ంద 
ఇనూన్రు రూపాయలు ఇచిచ్ రమమ్నాన్రు 
పాటకచేచ్రీ పెటిట్ంచి వెంటనే ఉదోయ్గం 
ఏరాప్టు చేసాత్మనాన్రు.” అంటూ ఆ నోటుల్, 
తాము తరావ్త కటుట్కు తెచుచ్కొనన్ పూల 
చెండు రామయయ్గారి ఒడియందుంచిరి. 
రామయయ్గారది వినాన్రో లేదో గాని “ఆ ఆ“ 
ఆని నోరు తెరచి అటేట్ తేరజూచి కనున్లు తేల 
వేసిరి. సతుత్గినెన్ చేతనుండి జారి నేలబడెను. 
గోడకు చేరగిలబడి ఉనన్ శరీరము నేలకు 
బోరగిలబడెను. తలిల్ కూతుళుళ్ తొందరపడి 
మళీళ్ మజిజ్గ తెచిచ్ తెరచుకొని ఉనన్ నోటిలో 

పోసి చూసినారు గాని గుటక పడలేదు, ఒళల్ పటిట్ చూచి సంగీత సభుయ్డు కళళ్ నీళుళ్ విడిచెను. “అయినదమామ్ రామయయ్గారి కథ అయిన” దనెను. అంతలో 
ఆవురుమనుచునన్ రాజకనయ్ల నాదుకొని ఆతడు బైటికి తెచెచ్ను. 

ఆ యినూన్రు రూపాయలు రామయయ్గారికి ఆపర కరమ్మున కయి ఉండును. 
(ఐపోయింది) 
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