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MLjFL¸ ²¸CL − bÍjÂ¥qMnjÎFc, ÔL¿öCLŠFLï ÄÓjML MLjOqjMLPoÂÁ. ¬PeFo ¯ Oy¾Py÷ ²GHlð<j ¥cMcÓ¸=o 
¬GHlð<j ²¥qÚ¨¥nÎFc Mn+"$qÆ$o Tz¥qO~õÓj (<_jòÓj¸=o ÔcÓj) °Fcïtj ¥cÂ¢ ¥xÂï ÍQc_ícÓ 
ö¥h¸Í^ (1970 ÍQL¥q¸ öJdOq¸AKL¸Py) ®Pe¸=h öGHNqkBcÓ MnFLj¥qFLjFLï TdbÍ¥qKcbÍ¥cÓj 
CnÓjGSj¥yML<¸ ®GHð=h¥i − GS¥hë¥qOq¸$c °¸^j¸Á. -GS¸. 

 ($qCL GS¸¼¥q CLOqjMctj) 

 1974-75 వాతావరణంలో అపప్టి పశిచ్మజరమ్నీ దేశం ఈ రచనలోని సనిన్వేశాలకు వేదిక. ఆ సనిన్వేశాలను వివరించినది - 
అపప్టి వాతావరణంలో సంపర్దాయబదధ్ంగా పెరిగి, ఆధునికతని అవగాహన చేసుకుంటునన్ ఓ మధయ్తరగతి భారతీయుడు. వృతిత్రీతాయ్ 
సైంటిసుట్.  

అపప్టికి ఇండియాలో టివిలు కొనిన్ మహానగరాలకే పరిమితం. టెలిఫోనుల్ వాయ్పారసుథ్లకీ, భాగయ్వంతులకీ, ఉనన్తోదోయ్గులకే 
అందుబాటు. కంపూయ్టరల్ది పాశాచ్తయ్దేశాలోల్నూ పెదద్ గదిని కేటాయించాలిస్నంత పరిమాణం. మొబైలుస్, ఇంటరెన్ట  వగైరాలు 
వాడుకలోకొసాత్యనన్ ఊహ కూడా లేదు.     

ఇండియాలో ఇపుప్డు గార్మాలకునన్ సదుపాయాలు, అపుప్డు మహానగరాలకే లేవు. ఆ నేపథాయ్నిన్ సమ్రించి - రచయితతోపాటు 
పాఠకులూ 1974లో పయనించి - చదవడం మొదలెడితే - ఈ రచనలోని చాలా విశేషాలు మరింత రసానుభూతినిసాత్యి. ఐతే 2016-
17లోనూ - ‘మనం ఎకక్ణిణ్ంచి ఎకక్డికొచాచ్ం? ఎకక్డికి పోతునాన్ం?’ అనే భావనను కలిగించి ఆలోచింపజెయయ్గలిగితే, ఈ రచన 
సారథ్కమౌతుంది.  

అంశాల పరంగా ఇది రెండు భాగాల రచన. మొదటిది లూయ్నబరుగ్లో ‘పీజీ టు కేజీ’ గత మాసంలో ముగిసింది. ఇపుప్డు రెండవది 
‘బెరిల్న  దీవ్పే డాయిచ  ఖండే’లో తొలివిడతగా ‘ఫన  నేనొకక్డినే’. ఇందులో అంశాలిన్ జరిగిన వరుస కర్మంలో కాక - పాఠకులకు అనువుగా 
ఉండేందుకు ఉపశీరిష్కలోల్ వివరించడం జరిగింది. 

రసానుభూతితోపాటు, పర్యోజనాతమ్కమూ కావాలనన్ మా తపన అక్షరరూపం దాలచ్డానికి సూఫ్రిత్నిచిచ్న కౌముదికి 
హృదయపూరవ్కంగా ధనయ్వాదాలు తెలుపుకుంటూ, రచనలోకి అడుగెడుతునాన్ం.  
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విదేశాలోల్ ఉంటునాన్, అకక్డివారితో పాలూ నీరులా కలిసిపోయినా- మన భాష, సంసక్ృతి, సంపర్దాయాలిన్ 
గౌరవిసూత్, కాపాడుకుంటూ తెలుగువారు నితయ్జీవితానిన్ ఎలా రసమయం చేసుకుంటునాన్రో రసాతమ్కంగా చెపాప్లంటే 
రావుగారింటి ముచచ్టుల్ మాకు మా సాథ్యిలో శీర్కృషణ్దేవరాయలవారి భువనవిజయం. 

రాయలవారి ఆసాథ్నంలో సాహితాయ్నిదే పర్థమ తాంబూలం.  
శీర్కృషణ్దేవరాయలవారి కొలువులో అషట్దిగగ్జాలని పేరు పడద్ ఎనమండుగురు మహాకవులుండేవారు. వారిలో 

ఒకరు కాకపోయినా, రాయలవారు కూడా సవ్యంగా అశట్దిగగ్జాలంత మహాకవి.  
కవి పండితులకు రాయలవారి కొలువొక పుణయ్తీరథ్ం. తమ కవన, పాండితీపర్తిభను [పర్దరిశ్ంచి రాయలవారి 

సతాక్రానిన్ పొందాలని ఆతర్పడేవారికది పరీకాష్సథ్లం. అషట్దిగగ్జాలను మించినవారమని నిరూపించుకోవాలని 
తహతహలాడేవారికది సవాలుగా అలరించే కీర్డాసథ్లం. రసిక హృదయులైన పేర్క్షకులకది ఒక అపూరవ్ రంగసథ్లం.  

రాయల కొలువులోని సాహితీ విశేషాలు భువనవిజయం పేరిట ఎంత పార్చురయ్ం పొందాయంటే, నేటికీ 
దేశవిదేశాలోల్ సాహితీ పిర్యులైన తెలుగువారు ఏదో రూపంలో భువనవిజయాలు నిరవ్హిసుత్నాన్రు. వారి వారి అభిరుచి, 
సామరాధ్య్లిన్ బటిట్ నేటి కవి పండితులు ఆ సభలోల్ అషట్దిగగ్జాల పాతర్లిన్ పోషిసుత్ండడం కదుద్. 

భువనవిజయాలపై అవగాహన కలిగించే కొనిన్ రసాతమ్క సనిన్వేశాలిన్, 1956లో విడుదలైన ‘తెనాలి రామకృషణ్’ 
చితర్ంలో రసరమయ్ంగా, పండితపామరజనరంజకంగా ఇమిడాచ్రు ఆ చితర్ దరశ్కులు బిఎస రంగా.   

రావుగారు కవి కాదు.  
మేము రచయితలమని వారికి తెలియదు.  
మామధయ్ జరిగినవీ కవితాగోషుట్లు కావు.  
ఐనా మొదటిసారి వాళిల్ంట ఆతిథయ్ం సీవ్కరించినపుప్డు పొందిన రసానుభూతిలో అపప్టి ‘తెనాలి రామకృషణ్’లోని 

భువనవిజయ సనిన్వేశాలు పర్ధానం కావడం వలల్నేమో అపర్యతన్ంగా భువనవిజయం అనన్ పేరు సుఫ్రించింది.   
రావుగారింటోల్ భువన విజయం 
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రావుగారి భారయ్ సతయ్వతి సంగీతంలో నిషాణ్తులని వాళుల్ మా ఇంటికొచిచ్నపుప్డే తెలిసింది. ‘హృదయతంతుర్లు 
మీటిన మృదుల జీవితవీణానాదానిన్’ మరల మరల వినాలనన్ తహతహ అపుప్డే మాలో చోటు చేసుకుంది. 

అందుకే ఆరోజు వాళిల్ంటికెళల్గానే ముందు పాట గురించే అడగాలనుకునాన్ను.  
శీర్మతి వారించింది.  
“పర్తిదానికీ ఓ సమయముంటుంది. ఆ సమయం నాకు తెలుసు. నేనడిగేదాకా మీరా పర్సకిత్ తేవదుద్” అందామె. 
సమయోచితం పాటించడం సభా సమావేశాలోల్నే కాదు, బంధుమితుర్లు కలిసినపుప్డూ అవసరమే. ఐనా ఆ 

విషయం మరిచ్పోవడం మనిషి బలహీనత. అలాంటపుప్డు అయినవాళుల్ కలగజేసుకుని సునిన్తంగా హెచచ్రిసుత్ంటారు.  
ఆ హెచచ్రికని అరథ్ం చేసుకోవడం- వారివారి అహం, హోదా, సంయమనం వగైరాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. 
‘అనువు కానిచోట అధికుల మనరాదు’ అనన్ వేమన మాటని బాగా అరథ్ం చేసుకునన్ దంపతులం.  
ఎకక్డ ఎవరు తగాగ్లో ఇదద్రికీ తెలుసు. ఐనా మానవమాతుర్లం కాబటిట్ అపుప్డపుప్డైనా అజాఞ్నంలో పడి గొడవ 

పడుతుంటాం.  
అలా అజాఞ్నులమై మాలో మేము గొడవపడద్ సందరాభ్లు కొనిన్ లేకపోలేదు. ఇతరుల ఎదుట కూడా, చనువునన్ 

వాతావరణంలో ఐతే అలాంటి గొడవలకు వెనుకాడని సందరాభ్లూ ఉనాన్యి. 
అపప్టికే రావు దంపతులతో మాకు తగినంత చనువు ఏరప్డింది. ఐనా కూడా, ఆ రోజు మాతర్ం నేను కాసత్ జాఞ్నినై 

ఆమె మాట శిరసా వహించాను. 
రావుగారిలుల్ చేరేక- ముందు కాసేపు కుశలాలు.  
రావుగారి పాప నెలల వయసుది. ఎకుక్వ సమయం నిదార్ముదర్లో ఉంటుంది. తనకి నిదార్భంగం 

కలిగించడంవలల్ కలిగే పరిణామాలు మహరుష్లకు తపోభంగం కలిగించడంవలల్ జరిగేవాటికంటే పర్మాదకరమైనవనన్ 
జాఞ్నానిన్ ఆ పాప పుడుతూనే తలిదండుర్లకు కలిగించింది. అందుకని ఆ ఇంటోల్ ఆమెకోసం పర్తేయ్కంగా ఒక చీకటి గది 
ఏరాప్టు చేశారు. ఎంత పకడబ్ందీగా అంటే, ఒకే ఒకక్ కాంతికిరణం ఆ గదిలోకి వెళాల్లనాన్ ఇంటివారి అనుమతి కావాలి. 

మేము వెళేల్సరికి ఆ పాప తన చీకటి గదిలో, ఉయాయ్లోల్ నిదర్ పోతోంది.  
రెండేళల్ వాళల్ బాబు, మా పిలల్లిన్ చూడగానే ఎందుకో తెలియని ఆనందంతో ఉతాస్హపడాడ్డు. మావాళల్తో కలిసి 

భోంచేసేక ముగుగ్రూ ఆటలు మొదలెటాట్రు. వాళుల్ ఆడుకుంటుంటే, పెదద్వాళల్ం నలుగురం భోజనాలకూక్రుచ్నాన్ం. 
రావుగారింట విందు చిరసమ్రణీయంగా ఉంది. ఆ విశేషాలు భువన విజయంలో ఇమడవు కాబటిట్ వేరేగా 

పర్సాత్విసాత్ను. 
విందు పూరత్వగానే, “ఇక విందు మొదలౌతుందని ఆశించొచాచ్?” అంది శీర్మతి. 
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నేను ఆశచ్రయ్పోయాను.  
నాకు అనువైనచోట కూడా తనకి ఆధికాయ్నిన్చిచ్ పొరపాటు చేశానా అని కూడా అనుకునాన్ను.  
రావుగారి ముఖంలో విసమ్యం.   
సతయ్వతిగారి మొహంలో చినన్ ఇబబ్ంది. 
అపర్యతన్ంగా కవిబాబు గురొత్చాచ్డు. కాఫీ తేగానే, ‘అపుప్డే కాఫీయా?’ అనన్పుప్డు అతడి రౌదార్కారం 

చూసినపుప్డు మా మొహాలు బహుశా అలాగే ఉండి ఉంటాయేమో! 
చీమ చిటుకుక్మనాన్ వినిపించేటంత నిశశ్బద్ం ఏరప్డింది. దానిన్ చీలుచ్కుంటూ, “సతయ్వతి గారి పాటకోసం 

ఎదురుచూసుత్నాన్ం. మాకు అసలైన విందు అదే కదా మరి!” అంది శీర్మతి. 
అంతే- ఒకక్సారిగా అందరి ముఖభావాలూ మారిపోయాయి. 
నేనైతే ఫరే చేంజ హృదయపూరవ్కంగానే మన సంపర్దాయానిన్ తిటుట్కునాన్ను.  
ఇకక్డి సంపర్దాయమైతే, అకక్డ అందరి ఎదురుగా ఆమెను దగగ్రగా తీసుకుని చినన్ ముదుద్ పెటేట్వాణిణ్. 
రావుగారు తకుక్వవాడా, “మీరడిగింది విందు గురించే కావచుచ్. కానీ దానికి ననిన్లా హరట్ చెయయ్డం భావయ్మా?” 

అనాన్డు. 
మళీల్ అకక్డ నిశశ్బద్ం. ఇందాకటి ముఖభావాలే ముఖాలిన్ మారుచ్కునాన్యి.  
నిశస్బాద్నిన్ ఛేదిసూత్, “నా అంతటివాడొకడు ఇకక్డునాన్డని చూసీ- నా పర్సకేత్ లేకుండా మా ఆవిణిణ్ 

పాటడుగుతారూ! ఏం- తన పాటేనా, నా పాట మీకు విందు కాదా?” అనాన్డు రావుగారు. 
అంతే- ఒకక్సారిగా అకక్డ నవువ్లు విరబూశాయి. 
రావుగారు హాసయ్పిర్యుడు కాబటిట్ సరదాకి అలాగనుండొచచ్ని గర్హించి, “లేడీస ఫసట్ కదా అని ఫసట్ ఛానస్ నా 

శీర్మతికిసేత్ అడగడంలో సతరీ పక్షపాతం చూపించింది. ఇపుప్డు నాదీ ఛానుస్” అని రావుగారి వంక తిరిగి, “ముందు మీరు 
పాడాలి. మీ పాట వినాన్కనే మీ శీర్మతిగారి పాట. అది ధరమ్ం కూడా. ఎందుకంటే, మీ శీర్మతి పాట ఒకసారైనా వినాన్ం 
కానీ, మీ పాట ఇంతవరకూ వినలేదు. కాబటిట్ ఈ రోజు ముందు మీరు, తరావ్త సతయ్వతిగారు. మీకు జరిగిన 
అనాయ్యానికి ఇదో సదుద్బాటు. ఏమంటారు?” అనన్టుల్ సతయ్వతిగారి వంక చూశాను. 

ఆమె నవువ్తూ శీర్మతిని చూసి, “నాకైతే ఆయన పాట గురించి తెలుసు. కానీ ఏమో అనుకునాన్ను. మీవారు చాలా 
తెలివైనవారు. మాటలోల్ గొంతు వినే, మావారి పర్తిభను పటేట్శారు.  గాయాలకు సిదధ్పడుతూ, మందుని కూడా ఏరాప్టు 
చేశారు” అంది.  
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“అమోమ్! ఏం దెబబ్ కొటాట్వ! నా పాట వింటే వీళల్కి గాయాలౌతాయా? వాటికి ఉపశమనంగా నీ పాటని ముందే 
ఏరాప్టు చేశారా? సోవ్తక్రష్కి ఇంతకంటే గొపప్ ఉదాహరణ ఉంటుందా?” అని రావుగారు గుండెలు బాదుకోవడానిన్ 
అభినయించాడు. 

“మీకలా అనిపించిందా? నాకైతే- ‘దివిజ కవివరు గుండియల దిగుగ్రనగ అరుగుచునాన్డు శీర్నాథుడమరపురికి’ 
అనన్ మహాకవి హుందాతనం తోచింది” అనాన్ను నేను వెంటనే. 

మనసులో మాతర్ం ఆ దంపతుల సంభాషణా చాతురయ్ంకూడా- ఆమె సంగీతపర్తిభకు దీటొచేచ్ 
ఆహాల్దమనిపించింది.  

“సరే, నేను తూటాలు వదులుత్నాన్ను. నువువ్ మందు ఏరాప్టుల్ చూసుకో” అని రావుగారు గొంతు సవరించారు. 
“అపుప్డే తూటాలు వదలకండి. మేమంతా పొజిషనుస్ తీసుకోవాలి కదా!” అంది సతయ్వతి అకక్డికి యుదధ్మేదో 

మొదలౌతునన్టుల్. 
రావుగారితో సహా అంతా ఫకుక్మనాన్ం. 
సతయ్వతి, శీర్మతి అకక్డ నేలమీద కంబళి పరాచ్రు. రావుగారబాబ్యి అపప్టికే అలసిపోయి నిదర్పోతుంటే, తనని 

సోఫాలోకి మారాచ్రు. 
నేను శీర్మతి, పాప, బాబు- కంబళిమీదకు మారాం.   
మా పాపకి పాటలంటే చెపప్లేనంత ఆసకిత్.  
అపప్టికే సతయ్వతిగారి ‘హృదయతంతుర్లు మీటిన మృదుల జీవితవీణని’ ఎనోన్ మారుల్ మా ఇంటోల్ పలికించింది. 

అపప్టికింకా ఐదేళుల్ నిండకపోయినా, మూడేళల్ వయసుకే కనీసం ఐదారు తెలుగు పాటలిన్ సాహితయ్ సంగీత పరంగా 
కంఠసథ్ం చేసిన పర్జఞ్ దానిది.  

అదిపుప్డు రావు దంపతుల గానంకోసం, గాయకుల సవ్పన్శోర్త సాథ్యి పోజిచిచ్ బుదిధ్గా ఎదురు చూసోత్ంది. 
మూడేళుల్ నిండిన మా బాబు ఏం పటిట్ంచుకోనటేల్ ఉంటాడు కానీ, తరావ్త తను చేసే వాయ్ఖయ్లతో, ఇవనీన్ వీడెపుప్డు 

గమనించాడా అని మమమ్లిన్ అశచ్రయ్పరుసుత్ంటాడు. ఇపుప్డు నిదర్ వసోత్ందని అమమ్ ఒడిలో చేరాడు కానీ, వాడి నిదర్ 
నిజమా అనన్ది అనుమానమే!      

రావుగారు నోటితో పిసట్లు కాలిచ్న శబద్ం చేసి, “అంతా పొజిషనస్ టేకప చేశారా? బీ రెడీ! ఇపుప్డు నేను ‘తెనాలి 
రామకృషణ్’ లో పదాయ్లు పాడబోతునాన్ను” అనాన్డు. 

ఆశచ్రయ్పోయాను.  
నేను తెనాలి రామకృషణ్ సినిమా చూసి అపప్టికి పంతొమిమ్దేళల్యింది. మొదటిసారి చూసేక మళీల్ చూడలేదు.  
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సినిమా వచిచ్న కొతత్లో అందులోని పదాయ్లు బయట జరిగే కారయ్కర్మాలోల్ పందిళల్లో వినిపించేవి.   
రేడియోలో ఐతే- ‘చందనచరిచ్త నీలకళేబర’ అనన్ జయదేవుడి గీతం, ‘చేసేది ఏమిటో చేసెయియ్ సూటిగా’ అనన్ 

ఘంటసాల పాట మాతర్ం చాలా ఏళల్పాటు వినిపించేవి.   
ఇపుప్డు ఇనేన్ళల్ తరావ్త అందులో పదాయ్లు- అదీ పశిచ్మజరమ్నీలో పశిచ్మబెరిల్న నగరంలో మళీల్ వినడమంటే- 

ఆశచ్రయ్మేగా మరి! 
రావుగారు ఓ కర్మంలో ఆ సినిమాలో కొనిన్ పదాయ్లిన్ వినిపించాడు. మధయ్లో వాటిని అనుసంధానించడానికి 

చితర్ంలోనివే సంభాషణలూ జత కలిపాడు.  
అందరికీ సుపరిచితాలే కాబటిట్ ఆ సనిన్వేశాలీన్, పదాయ్లీన్, సంభాషణలీన్- అవసరం అనిపించినమేరకే 

విశదీకరిసాత్ను. ఐతే చితర్ంలోని అనిన్ పదాయ్లీన్ కాక- కేవలం రావుగారు ఎనున్కునన్వాటిని మాతర్మే ఇకక్డ పర్సాత్విసాత్ను.  
మొదటి పదయ్ం: తెనాలి రామకృషుణ్డు రాయలవారిని దరిశ్ంచినపుప్డు- ‘నరసింహ కృషణ్ రాయల, కరమరుదగు 

కీరిత్ వెలయు, కరిభిత గిరిభిత కరి కరిభిత గిరి గిరిభిత కరిభిత గిరిభితుత్రంగ కమనీయంబై’ అని పర్సంసించాడు. 
ఆయన గొంతు ఘంటసాలలా లేదు. కానీ పదయ్ం వింటుంటే ఘంటసాలే గురుత్కొచాచ్డు. కారణం ఆయన అచచ్ం 

ఘంటసాలకి లాగే పాడాడు.  
శబద్ంలో, సవ్రంలో ఇంత గొపప్తనం ఇముడుచ్కునన్ పదాయ్నిన్- బెరిల్న దాకా పదిలపరిచ్ తెచుచ్కునాన్డు రావుగారు. 

మరి నేను తెలుగు నాట ఉండీ- దీనిన్ పటిట్ంచుకోలేదంటే సిగుగ్ పడాలిస్న విషయమనిపించింది.  
ఈ పదయ్ం నేటికీ ఘంటసాల గాతర్ంతో సహా నెటిట్ంట పదిలంగా ఉంది.   
పదయ్భావానిన్కక్డ వివరించను. ఆసకిత్ కలవారికి- పదయ్భావం ఇపుప్డు గూగులోల్ దొరుకుతోంది. 
రెండవ పదయ్ం: రామకృషుణ్డు అషట్దిగగ్జాలోల్ ఒకడైన నంది తిమమ్నను పొగుడుతూ, ‘మా కొలది జానపదులకు, నీ 

కవనపు ఠీవి యబుబ్నే, కూపనటదేభ్కములకు గగనధునీ శీకరముల చెమమ్ నంది సింగయ తిమామ్’ అంటాడు 
సవినయంగా. 

మూడవ, నాలగ్వ పదాయ్లుః: ఎవరి కవితవ్ంలోనైనా తపుప్లు పడతాననీ, ఎంత కిల్షట్మైన పదాయ్నికయినా క్షణాలోల్ 
అక్షరరూపం ఇవవ్గలననీ- దంబాలు పలికిన నరసకవికి గరవ్భంగం కలిగించడానికి రామకృషుణ్డు ‘తబ్ృవవ్ట బాబా 
తలపై…’ అంటూ మొదటి అక్షరంతోనే వార్యసగాణిణ్ తికమక పెడతాడు. తరువాత, ‘తెలియనివనిన్ తపుప్లని’ 
పలికినందుకు నరసకవిని, ‘పర్గడరాణణ్రసా విరసా తుసా భుసా’ అని తీవర్ంగా కోపప్డతాడు.  

పదయ్ం చదివేక రావుగారు, ‘శాంతించండి రామకృషణ్ కవీ! జయాపజయములు దైవాధీనములు’ అని రాయలు 
సముదాయించడంలో ఎనీట్ఆర  గొంతుని మిమికీర్ ఆరిట్సుట్ల సాథ్యిని పర్దరిశ్ంచాడు. 
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ఐదవ పదయ్ం: అషట్దిగగ్జాలోల్ ఒకడైన దూరజ్టిని మెచుచ్కుంటూ రాయలు ఒకసారి, “సుత్తమతియైన ఆంధర్కవి 
ధూరజ్టి పలుక్లకేల కలెగ్ నీ యతులిత మాధురీ మహిమ?” అనాన్డు. దానికి రామకృషుణ్డు, “హా! తెలిసెన; 
భువనైకమోహనోదధ్త సుకుమార వారవనితా జనతా ఘనతాపహారి సంతత మధురాధరోదిత సుధారస ధారలు గోర్లుటం 
జుమీ” అని బదులిచాచ్డు. దీని అరథ్ం, ‘ఆఁ తెలిసింది. దీనికి కారణం ధూరజ్టిగారు సదా సుందరాంగులైన వేశయ్ల 
సంపరక్ంలో ఉండి, వారి అధరామృతానిన్ సేవించడంవలల్నే ఆయన కవితవ్ం అంత తీయగా ఉంటునన్ది’ అని. ఇది చెపిప్, 
‘అంతేనా తాతయాయ్’ అంటాడు రామకృషుణ్డు. ‘ఔనేమో మనవడా!’ అని ధూరజ్టి బదులివవ్గానే సభికులందరూ 
ఘొలుల్మంటారు. 

పదయ్ం చివరోల్ రావుగారు ఏయనాన్ర గొంతుని చకక్గా అనుకరించాడు. 
ఆరవ పదయ్ం: రామకృషుణ్ణిణ్ ఆట పటిట్ంచాలని ఓ కవి- కోట కాపలావాడి చేత ‘కుంజర యుధంబు దోమ కుతుత్క 

జొచెచ్న’ (ఏనుగుల గుంపు దోమ గొంతులోకి దూరింది) అనే సమసయ్ని పూరించమని రామకృషుణ్ణిణ్ అడిగిసాత్డు. దానికి 
రామకృషుణ్డు, ‘గంజాయి తాగి, తురకల సంజాతము చేత, కలుల్ చవిగొనాన్వా, లంజల కొడకా, ఎకక్డ కుంజర 
యుధంబు దోమ కుతుత్క జొచెచ్న?’ అని అడిగించిన వాడికి దిమమ్ తిరిగేలా జవాబిచాచ్డు.  ఐతే ఆ కవి అంతటితో వదలక 
రామకృషుణ్ణిణ్ ఇరుకున పెటట్డంకోసం, అదే సమసయ్ని రాయలవారి చేత అడిగిసాత్డు. దానికి రామకృషుణ్డు, 
‘పాండవులంతటివారు విరాటరాజు కొలువులో చేరడం, ఏనుగుల గుంపు దోమ గొంతులో దూరినటుల్ందని’ పూరించాడు. 
ఆ సమసయ్ నేపథయ్ం తెలిసిన రాయలవారు, ‘నీ బుదిధ్కి రెండు పకక్లా పదునే రామకృషణ్యాయ్’ అని అభినందిసాత్డు. 

ఏడవ పదయ్ం: ఒకసారి నిండుసభలో అషత్దిగగ్జాలలో ఒకడైన అలల్సాని పెదద్న రాయలవారిని పర్శంసిసూత్, 
‘బృహనన్ల కాకపోతే విలువిదయ్లో అరుజ్నుణీణ్, గుహ నివాసం కాకపోతే బలంలో సింహానీన్, చంచలం కాకపోతే ఓరుప్లో 
భూమినీ, బర్హమ్హతయ్ చేసి ఉండకపోతే వైభవంలో ఇందుర్ణీణ్ రాయలవారితో పోలచ్వచుచ్నని’ అరథ్ం వచేచ్లా 
‘శరసంధాన…’ అంటూ ఓ పదయ్ం చెబుతాడు. అకక్డే ఉనన్ రామకృషుణ్డు అది విని మందహాసం చేసేత్, ‘వికటకవు 
లెందుకో నవువ్తునాన్రు’ అంటాడు రాయలు. బదులుగా రామకృషుణ్డు, ‘తోక ముడిచి బిలపర్వేశం చేసే సింహం, 
పర్భువులకు సాటి కాదంటూనే- రాజకంఠీరవా అని తాతగారు సంబోధిసుత్ంటే నాకు నవొవ్చిచ్ంది’ అని కారణం 
చెబుతాడు. రాజకంఠీరవా అంటే రాజసింహమా అని అరథ్ం మరి. 

దానికి పెదద్న ‘'మంచి పటేట్ పటాట్వు మనవడా, ఏదీ నువోవ్ పదయ్ం చదువు, చూదాం’ అంటాడు. అపుప్డు 
రామకృషుణ్డు, ‘యుధధ్ంలో రాయలవారి కతిత్తో నరకబడడ్ శతుర్రాజులు, సూరయ్ మండలానిన్ దాటి వీరసవ్రాగ్నికి వెడుతూ, 
ఆ మధయ్లో విషుణ్మూరిత్ని జూసి, రాయలే అనుకుని భయపడి పారిపోతునాన్రని’ అరథ్మొచేచ్లా ‘కలనం దావక ఖడగ్ 
ఖండితరిపుకాష్మ్భరత్…… నీవ యను శంకన కృషణ్రాయాధిపా!’ అంటూ ఓ పదయ్ం చెబుతాడు. 
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ఎనిమిదవ, తొమిమ్దవ పదాయ్లుః: ఇవి రెండూ సీసపదాయ్లు. సీసపదాయ్లోల్ నాలుగు పొడుగు పాదాలు, నాలుగు 
పొటిట్ పాదాలు ఉంటాయి. పోతనామాతుయ్డు వార్సిన ‘మందార మకరంద మాధురయ్మున దేలు మధుపంబు పోవునే 
మధుపములకు’  అనన్ పర్ముఖ పదయ్ం సీసపదాయ్లకు గొపప్ ఉదాహరణ.  రాయల సభకు వచిచ్న ఓ కవి విచితర్మైన 
సీసపదయ్ం చదివి దానికి అరథ్ం చెపప్మని అకక్డి కవి పండితులిన్ సవాలు చేసాత్డు. ఆ పదయ్ంలో మొదటి పొడుగు పాదం- 
‘రాజనందన రాజ రాజాతమ్జుల సాటి, తలప నలల్య వేమ ధరణి పతికి’. చితర్మేమిటంటే. మిగతా మూడు పాదాలకూ 
కూడా అదే వాకయ్ం వాడబడింది. వాకయ్ం అదే అయినా ఒకో పాదంలో దాని అరథ్ం ఒకోలాగానూ, భినన్ంగానూ 
ఉంటుంది. అలాగే పొటిట్ పాదాలు నాలుగూ కూడా, ‘భావభవ భోగ సతక్ళా భావములను’ అనే వాకాయ్నేన్ కలిగి ఉంటాయి, 
అరాథ్లు మాతర్ం విభినన్ం.  

ఇది వినన్ రామకృషుణ్డు తనూ అదే తరహాలో, ‘మేకతోకకు మేకతోక మేకకు తోక మేకతోకామేక తోకమేక’ అనే 
నాలుగు పొడుగు పాదాలూ, ‘మేకకొక తోక మెకమేక తోకమేక’ అనే నాలుగు పొటిట్ పాదాలతో సీసపదయ్ం చెపిప్- దానికి 
అరథ్ం చెపప్మని వచిచ్న కవిని తికమక పెడతాడు. ఆ పదాయ్నికి అరథ్ం- మేకలు ఒకదాని ఒకటి గుంపుగా 
వెడుతునాన్యని! 

ఇవీ రావుగారు మాకా రోజు వినిపించిన భువనవిజయ పదాయ్లు.    
ఆయన ఆ పదాయ్లు చదువుతుంటే, మధయ్మధయ్ మాటలు జోడిసుత్ంటే- ఆ దృశాయ్లనీన్ కళల్కు కటాట్యి.  
మనసుకి ఆహాల్దం. తనువుకి పరవశం.  
“ఎపుప్డో చూసిన సినిమా. ఇపుప్డు చూసుత్నన్టుల్ంది” అనాన్ను. 
“అది ఆ చితర్ం గొపప్తనం. అందులో ఏ దృశాయ్నన్యినా కొంచెం గురుత్ చేసేత్ చాలు. మొతత్ం కళల్కు కటేట్సుత్ంది. 

అంతలా హృదయంలో తిషట్ వేసుకునేలా తీశారు ఆ చితార్నిన్. సముదార్ల, విశవ్నాథన-రామూమ్రిత్, ఎనీట్ఆర, ఏయన ఆర, 
ఘంటసాల, సుశీల, బియస రంగా- ఎందరో మహానుభావులు అందరికీ వందనాలు” అనాన్డు రావుగారు వినయంగా. 

విశేషమేమిటంటే ఆయనకు ఆ చితార్నికి సంబంధించి సాంకేతిక నిపుణులతో సహా అనిన్ వివరాలూ గురుత్నాన్యి. 
“ఏమో నాకు మాతర్ం మీరే మహానుభావులు. సుమారు రెండు దశాబాద్లకిర్తం ఇంత గొపప్ చితార్నిన్ చూసేననన్ 

అనుభూతి నాకిపుప్డే కలిగింది” అనాన్ను నిజాయితీగా. 
“మరీ అంతలా పొగిడెయయ్కండి. ఆయన నిజమనుకునేరు” అంది సతయ్వతిగారు. 
రావుగారు ఆమెవంక కాక నావైపు చూసూత్, “అలాగంటుందా, నిజానికి నా పాటలిన్ మీకంటే ఎకుక్వగా పొగిడేది 

తనే! కాదనమనండి, చూదాద్ం” అనాన్డు.  
సతయ్వతిగారు ఠకుక్న, “ముందరికాళల్కు బంధం” అంది.  
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రావుగారూ తడుముకోలేదు, “నిజమే, తన పొగడత్లు నాకు ముందరికాళల్కు బంధమే! నేను మొహమాటసుథ్ణిణ్ 
కదా, గటిట్గా ఎవరైనా పొగిడితే పాట పాడడ్ం మానేసాత్ను. నేనెకక్డ తనని మించిపోతానో అని, నేనిలా పాట మొదలెటట్గానే 
అలా తను పొగిడేసుత్ంది. ఇంటోల్ పాడి ఎనేన్ళల్యిందో, ఏదో మీ దయవలల్ మళీల్ ఇనాన్ళల్కి నాకో అవకాశమొచిచ్ంది” 
అనాన్డు. 

“ఆయన చెపిప్ందాంటోల్ నిజానిజాలు మీరే అంచనా వేసుకోండి. ఓ చినన్ కూల్ ఇసాత్ను. మీచేత అడిగి మరీ 
పాడించుకుని, తను మొహమాటసుథ్ణిణ్ అంటునాన్రాయన. ఇందాకా రాజకంఠీరవా అనన్టుల్ లేదూ?” అంది సతయ్వతిగారు.  

రావుగారు నవేవ్శారు. అంతా నవేవ్శారు. 
సంగీతం విషయంలో రావుగారు నివురు గపిప్న నిపప్నన్ విషయం అపుప్డే గర్హించిన నేను, “జోకుస్కేం కానీ, 

రావుగారూ- ఒక శోర్తగా నేనిది చెబుతునాన్ను. మీరు సేట్జి పెరాఫ్రెమ్నుస్ ఇవావ్లిస్న గాయకులు” అనాన్ను. 
రావుగారి మొహం గంభీరంగా ఐపోయింది, “నాకా విషయం ఎపుప్డో తెలుసు రావుగారూ! జరమ్నీ చానుస్ రాగానే 

ఇండియాలో ఎంతోమందికి చిలకిక్ చెపిప్నటుల్ చెపాప్ను- ఇపుప్డునన్వాళేల్ శాశవ్తం అనుకోకూడదు, ఎపుప్డూ అదనంగా 
కొందరు పర్తిభావంతులిన్ ఆకటుట్కుని ఉంచుకోవాలని. ఒకక్ళుల్ పటిట్ంచుకోలేదు. మరి ఆ మహానుభావుడు ఘంటసాల 
మనందరీన్ దుఃఖసముదర్ంలో ముంచేసి అరాథ్ంతరంగా వెళిల్పోయాడా- ఇపుప్డు తెలిసొచిచ్ ఏడుసుత్నాన్రు. కానీ ఏం 
లాభం? ఇకక్డ ఈ సుఖాలకి అలవాటు పడాడ్క, ఎదురెతుత్ ధనమిసాత్ననాన్ నేనా ఫీలుడ్లోకి వెడతానా?” అనాన్డు. 

అహం లేనివారు తమని తాము పొగుడుకోవడానిన్ కూడా వేళాకోళంగా మారేచ్సాత్రు.  
తెలుగువారికి పదయ్ం పర్తేయ్కం. తెలుగు నాట నాటకాలోల్ ఓ వెలుగు వెలిగిన పదాయ్నిన్, సినిమాలకు అనవ్యించి 

అనుకరించిన ఘనత ఘంటసాలది. ఆయనంత గొపప్గానూ పదాయ్లిన్ పార్చురయ్ం చేసిన మరో సినీ గాయకుడు 
మాధవపెదిద్.  

పాటకంటే కూదా పదయ్ం పాడడం సినీ గాయకులకు పెదద్ పరీక్ష. అలాంటి పదాయ్లిన్ ఇంత అలవోకగా వినిపించిన 
రావుగారి పర్జఞ్ని ఆయనే వేళాకోళం చేసినా భరించలేకపోయాను. అందుకే ఆయన మాటలకి నాకు నవువ్ రాలేదు, 
“కొతత్గా ఎసీప్ బాలసుబర్హమ్ణయ్ం అనే కురార్డు పుంజుకుంటునాన్డు. కానీ అతడిది సాఫట్ వాయిస. వినడానికి మీ గొంతు 
పిబి శీర్నివాసుకి దగగ్రలో ఉనాన్- పదాయ్లు చదువుతుంటే ఘంటసాలనే గురుత్ చేసుత్ంది…” అని ఇంకా ఏదో 
అనబోతుంటే….. 

రావుగారు ననాన్పి, “ఇలా అంటునాన్నని ఏమనుకోకండి. పిబి శీర్నివాస అంటే నాకూ ఇషట్మే కానీ, నాకు నా 
గొంతు ఘంటసాల గొంతు లాగే అనిపిసుత్ంది” అని, “నేననుకుని ఏం లాభం- మీరనుకోలేదుగా” అనాన్డు. 
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“ఆయనకి మీ గొంతు ఎవరిదిలా అనిపించినా, పాట ఘంటసాలలాగే పాడేరని అనాన్రుగా- అది చాలలేదా 
మీకు?” అంది సతయ్వతి.  

“ఎలా సరిపోతుంది? నా పర్తిభని ఈయన గురిత్ంచి ఏం లాభం? ఈయనది ఆ ఫీలూడ్ కాదు, గురిత్ంపుకిది టైమూ 
కాదు” అని నిటూట్రిచ్ ఆ వెంటనే నవేవ్శారు.  

ఆ నిటూట్రూప్, దానన్నునుసరించిన నవూవ్-  
అదీ టైమింగంటే…. 
ఒకక్సారి అందరం ఘొలుల్మనాన్ం.  
ఏ మరథ్మయిందో మా పాప కూడా నవేవ్సింది.     
నవువ్లోల్ంచి తేరుకునాన్క, “ఔనూ- ఇందాకా ఏదో గాయాలు, మందు అనాన్వు. మందు అకక్రేల్దనిపిసోత్ందా?” 

అనాన్డు రావుగారు. 
దానికి సతయ్వతి వెంటనే, “చూసేరా, ఆయన పాటకి ఆయనకే గాయమై సలుపుతునన్టుల్ంది. మందు గురించి 

గురుత్ చేసుత్నాన్రు” అంది. 
అపుప్డు నేను కలగజూసుకుని, “నో మోర జోకస్. లెటజ సాట్రట్ ది పోర్గార్ం” అనాన్ను. 
సతయ్వతి గొంతు సవరించుకుంది. 
పాప సవ్పన్శోర్తలా కళల్పప్గించి ఆమెనే చూసోత్ంది…… 
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