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($qCL GS¸¼¥q CLOqjMctj) 
ఏయ బుజిజ్గాడు, నీవిలాగే బాగా చదువుకోవాలి. ననున్ చేసుకుని ననున్ పోషించాలి కద. బాగా చదువుకో. మంచి 

ఉదోయ్గం తెచుచ్కో. మా ఇంటోల్ వాళళ్కి ఇపుప్డే మన విషయం చెపిప్, వాళళ్ని అనవసరంగా కంగారు పెటట్కుండా , నా 
పెళిళ్ విషయం మటుకు నేను దాటవేసుత్ వసాత్ను లే. ఈ బాయ్ంకు ఎంపాల్యి ఎవరబాబ్, మా ఇంటోల్ వాళుళ్ ఈ విషయం 
నాకు చెపప్లేదే ఇపప్టివరకు.  

కాకపోతే ఒకటి జరిగింది. మొనన్ మా అమమ్ ననున్ ఫోటో సూట్డియోకి తీసుకు వెళీళ్ చకక్గా రెండు ఫోటోలు 
తీయించింది. ఎందుకో అనుకునాన్ను. ఓహో వాళళ్ మాషాట్ర పాల్న ఇదనన్మాట.  

నీవు అనవసరమైన ఆలోచనుల్ అనిన్ పెటుట్కుని నీ మనసుస్ పాడుచేసుకోకు. నేను నీకోసం ఎనిన్ సంవతస్రాలైనా 
ఎదురుచూసాత్ను. నాకు నీతో కలిసి జీవించటం అనే ఊహనే చాలా హాయిగా వుంది. ఎంత సాంతవ్న పొందుతునాన్నో 
నాకే తెలియదు. 

బాయ్ంకు వాడు కాదు కద, ఎవడొచిచ్నా జానాత్నై.  నీవు ఈ విషయం లో నిరభ్యంగా ఉండు. నేను ఆగివుంటాను నీ 
కోసం. 

నేను కూడా బాగానే చదువుకుంటానేల్. మరీ నీ అంత బాగా కాకునాన్, మేమూ ఫరావ్లేదండి. ఒక మోసత్రు 
సూత్డెంటల్మే.  నేను డిగీర్ అవగొటేట్సి ఏదో ఒక ఉదోయ్గం చూసుకుంటు నీకు చేదోడు వాదోడుగా వుంటానేల్.  

మన భవిషతుత్ని ఊహించుకుంటూ వుండటం నాకు ఇటీవల ఏరప్డిన కొతత్ హాబీ. ఎనెన్నిన్ కలలు కంటునాన్నో 
లెకక్ లేదు. అవనీన్ వార్యలంటే ఈ ఉతత్రం చాలదు, ఓ గర్ంధం అవుతుంది. 

మీ అమమ్నానన్లు వసుత్నాన్రంటే నాకుక్డా చాలా ఎకైజ్టింగ గావుంది. మీ ఇంటోల్ ఫోటోస చూశాను కద. నాకు మీ 
అమమ్గారంటే చాలా గౌరవభావం ఏరప్డింది. ఆవిడని చూడంగానే నేను చేయబోయే మొదటి పని ఆవిడ కాళళ్కి దండం 
పెటిట్ మొకుక్తాను. ఇదేదో ఆవిడని ఇంపెర్స చేయటానికి కాదు. నాకు నిజంగా చాలా గౌరవభావం ఏరప్డింది ఆమె అంటే. 

ఈ ఇనాల్ండ లెటరుల్ చాలవు నా మాటలకి అని అరథ్ం అయింది. ఇదే నేను నీకు వార్సుత్నన్ చివరి ఇనాల్ండ లెటర. 
కంగారు పడకు. ఇక పై హాయిగ కాగితాలపై వార్సి కవర లో పెటిట్ పంపుతాను.  
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ఈ లెటరల్ అయిడియా భలే వుంది. అయినా అతి సరవ్తర్ వరజ్యేత. మరీ ఎకుక్వెకుక్వ లెటరుల్ వార్సి నా 
దుంపతెంచకు తండీర్. యూనివరిశ్టీ వారికి నీపై ఏమిటి అకసామ్తుత్గా ఇంత పేర్మ అని అడగొచుచ్ మా సూక్లు 
మేనేజెమ్ంట వారు. 

ఉండనా మరి 
నీ 

PPP 
’పేర్మ అంటే పెదవి చివరి నుంచి వచేచ్ మాట కాదు 
పేర్మ అంటే అదొక భావన కాదు 
నిజమైన పేర్మ కారయ్ రూపేణా మాతర్మే వయ్కత్మగును’ టీవీలో ఎవరో పర్వచనకారుడు చెబుతునాన్డు. 
తను పేర్మించే ఇదద్రు వయ్కుత్ల మధయ్ తను జీవితంలో గొపప్ సంఘరష్ణ ఎదురొక్నబోతునాన్డని అతనికి ఆ క్షణంలో 

తెలియదు. 
ఆదోని రైలేవ్ సేట్షన 
సమయం: ఉదయం పది గంటలు. 
గత రెండు రోజులనుంచి ఎడతెరిపి లేకుండా కురుసూత్నే వుంది వరష్ం. దానికి తోడు  విపరీతమైన చలిగాలులు. 
కారు దిగి గొడుగు తెరచు కొని సేట్షన లోనికి అడుగుపెటాట్డు. డైరవర కారోల్నే కూరుచ్ని ఎదురు చూసుత్ండి 

పోయాడు. 
రైలు అరగంట ఆలశయ్ం అని వార్సారు బోరుడ్ పై.  
మదార్సు - బొంబాయి మారగ్ం లో కరాణ్టక సరిహదుద్లో వుంటుంది ఆ చినన్ సేట్షన.  పాల్ట ఫాం పై జనాల రదీద్ 

కూడా ఏమీ పెదద్గా లేదు. వుండుండి ఒకరో ఇదద్రో లగేజితో వచిచ్రైలు కోసం ఎదురు చూసుత్నాన్రు. 
వాతావరణం బాగా చలిగా వుంది. 
అతడు ఓ బెంచి పై కూరుచ్ని రైలు పటాట్లు కనిపించినంత మేరా చూసుత్నాన్డు. అతని మనసంతా ఉదివ్గన్ంగా 

వుంది.  
అతనికి చాలా నమమ్కంగా వుంది, తన తలితండుర్లకు ఆ అమామ్యి ఖచిచ్తంగా నచుచ్తుంది అని. అతని 

ఆతమ్విశావ్సానికి మరో కారణం ఏమిటంటే అతను ఊహ తెలిసినపప్టి నుంచి కూడా ఫలానాది కావాలి అని పటుట్బటిట్ 
తలితండుర్లను ఇబబ్ంది పెటిట్ ఎరుగడు. 
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అతని సేన్హితులు అందరూ ఏదో ఒక ఇంజినీరింగ కాలేజీలోల్ చేరి పొయారు. వాసత్వానికి అతను కూడ 
ఇంజినీరింగ ఎంటర్నస్ వార్సినపప్టికి తగిన రాయ్ంకు రాలేదు. 

వాళళ్ నానన్గారి సేన్హితులు, సనిన్హితులు సలహా ఇచాచ్రు, ఏదయినా మంచి ఇంజినీరింగ కాలేజీ చూసుకుని 
మేనేజిమెంట కోటా లొ చేరచ్ండి పిలల్వాడిని. మంచి భవిషయ్తుత్ వుంటుంది కదా అని. వాళళ్ నానన్గారు ససేమిరా 
అనాన్రు. ’కషట్పడి రాయ్ంకు తెచుచ్కుని వుండిన పకాష్న మహరాజుగా చేరిప్ంచి ఉండేవాడిని, ఇలా దొడిడ్ దారిన చేరిప్ంచటం 
నాకు ఇషట్ం లేదు’ అని. 

అతనికి ఇంజినీరింగ చేరటం ఇషట్మే కానీ తండిర్ ఉదేద్శయ్ం అరథ్మయాయ్క ఇక అతను అ పర్సాత్వన కూడా తండిర్ 
దగగ్ర తీసుకురాలేదు ఆ పైన. 

తన పర్వరత్న వలల్, తన మాటల వలల్ తన తలితండుర్లు బాధ పడకూడదు. వీలయినంత వరకు వారిని సంతోష 
పెటాట్లి ఇది అతని పర్ధాన ఉదేద్శాయ్లలో ఒకటి.  

చినన్పప్టి నుంచీ కూడా అతనికి సేన్హబృందం తకుక్వే. మనసుకు బాగా దగగ్రయిన ఒకరిదద్రు సేన్హితులతో 
ఆతీమ్యంగా మసలుకుంటాడు తపప్నిచిచ్, అనవసరమైన సేన్హాలు చినన్పప్టి నుంచి అతను అలవాటు చేసుకోలేదు.  

’మీ అబాబ్యి ఎంత బుదిద్మంతుడండి’ అని ఎవరైనా తన గురించి తలితండుర్ల ముందు అంటూంటే వాళళ్ 
మొహాలపైన కనబడే ఆనందం అతనికి తృపిత్ని ఇచేచ్ది.  

అందువలల్ అతనికి ఏ దురభాయ్సాలు ఏరప్డలేదు. పరిమిత సాథ్యిలో సేన్హితులు, మంచి అలవాటుల్, కవితవ్ం, 
రచనలు చేయటం, ఇంటిలోని వారితో ఆతీమ్యంగా వుండటం ఇదంతా చినన్పప్టి నుంచి అతని పదద్తి.  

ఏ విషయంలోనైనా సరే అమమ్ మాట జవదాటకూడదు ఇది అతని పిర్నిస్పుల. అది భయం అని ఎవరైనా 
అనుకుంటే కాదు అనే చెపాప్లిస్ వసుత్ంది.  

వాళళ్ ఇంట చినన్పప్టి నుంచి కూడా పెదద్ల పటల్ భయం అనన్ పర్సాత్వన కంటే , పేర్మ, అభిమానాలే ఎకుక్వ 
పార్ధానయ్త వహించాయి. 

తన తలిల్ కంటోల్ నీళుళ్ కదిలితే అతను తన గుండెలోల్ ములుల్ దిగినంత విల విలలాడిపోతాడు.  
పేర్మ అంటే పెదవి చివరినుంచి వచేచ్ తియయ్టి మాటలు కాదు, నిజమైన పేర్మ అంటే అది  మనం పేర్మించే 

ఎదుటి వయ్కిత్కి మన సేవ రూపంలో అందించాలి అనన్ది అతడు చినన్పప్టి నుంచి కూడా పాఠిసూత్ వసుత్నన్ పదద్తి. అది 
అతని జనమ్ సంసాక్రం. 
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అతడికి చినన్తనం నుంచి కూడా తలిల్తో అనుబంధం ఎకుక్వ. చినన్పప్టి నుంచి కూడా తలిల్ని అమితంగా 
పేర్మించే వాడు. కూరగాయలు తరిగి ఇవవ్టం, పర్తి ఆదివారం మారెక్ట కెళిళ్ కూరగాయలు తీసుకురావటం ఇవి అతనికి 
ఇషట్మైన పనులు. తలిల్ని మెపిప్ంచే పనులు చేసి ఆనందపడేవాడు. 

ఇవనీన్ ఒకెతుత్, నాకు ఇది కావాలి అని ఏది , ఎపుప్డు కూడా వారిని ఇబబ్ంది పెటిట్ంది లేదు.  
అందుకే అతను చాలా నమమ్కంగా వునాన్డు తన కోరికనని తలిల్ కాదు అనదు అని. 
ఇంతలో పెదద్ చపుప్డు చేసుకుంటూ రైలు రానే వచిచ్ంది.  అతడు తన ఊహలలోంచి బయటకు వచిచ్ గబ గబా 

రైలు వంక కదిలాడు. 
రైలు వచిచ్న శబద్ం విని బయట నుంచి కార డైరవర కూడా పరుగు పరుగున వచాచ్డు. అపప్టికే పోరట్ర ను 

మాటాల్డి వుంచారు. 
రైలు వచిచ్ ఆగింది నెమమ్దిగా. 
ఆ ఊరోల్ ఎవవ్రూ ఎకుక్వగా దిగలేదు. ఆ అబాబ్యి వాళళ్ అమామ్ నానాన్ మాతర్మే దిగారు. వరష్పు జలుల్లు వారిని 

అభిషేకించాయి..  
"బాగునాన్వా కనాన్" రైలు దిగిన వాళళ్ అమమ్గారు అతనిని గటిట్గా కౌగిలించుకుని పలకరించింది. 
"బాగా చదువుకుంటునాన్వా?" వాళళ్నానన్గారు కూడా పలకరించారు. 
"పర్యాణం బాగా జరిగిందా, ఇబబ్ంది ఏమి ఎదురుకాలేదు కద" ఈ అబాబ్యి పేర్మగా పలకరించాడు వారిదద్రిని. 
డైరవర, పోరట్ర లగేజి తీసుకుని కారు దిశగా కదిలారు. కాసేపటోల్ రైలు బయలుదేరింది తిరిగి. 
అందరూ బయటకు వచాచ్రు. వరష్ం ఏమాతర్ం తెరిపినివవ్లేదు. నిరంతరాయంగా కురుసూత్నే వుంది.  
కారు బయలు దేరింది. సరదాగా కబురుల్ చెపుప్కుంటూ పర్యాణం సాగిపోయింది. 

PPP 
జగదానంద కారకా 
జయ జానకీ పార్ణ నాయకా 
జగదానంద కారకా 
గగనాధిప సతుక్లజ రాజ రాజేశవ్ర 
సుగుణాకర సురసేవయ్ భవయ్ దాయక 
సదా సకల జగదానంద కారకా 
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ఆమె పాడుతుంటే చెవులోల్ అమృతం పోసుత్నాన్రా అనన్టుట్ వుంది. 
అందరూ మంతర్ ముగుధ్లై వింటునాన్రు ఆమె పాటని. 
ఒక గంట వెనకుక్ వెడదాం, ఆమె రావటం, ఆ అబాబ్యి అమామ్నానన్లిన్ కలవటం, వారి సంభాషణ అనిన్ 

విందాం. 
PPP 

  
అమామ్నానన్లు వచాచ్రని ఆమెకి చెపిప్, వీలునన్పుడు వచిచ్ కలవరాదా అని పిలిచాడు అతడు.  
ఆ వేళ సాయంతర్ం వరష్ం కాసాత్ తెరిపినిచిచ్ంది. కాని చిరు జలుల్లు నిరంతరం కురుసూత్నే వునాన్యి. చలిగాలులు 

శరీరాలిన్ వణికిసుత్నాన్యి. సాయంతర్ం సమయం అయిదే అయినపప్టికీ, చీకటి తెరలిన్ దించేసుకుని విశార్ంతికి 
సిదద్మవుతూ వుంది పర్కృతి. 

నెమమ్దిగా వీసుత్నన్ చలిగాలికి వరష్ం జలుల్ వచిచ్ పనీన్రులా తాకుతోంది శరీరాలిన్. 
"అతత్యాయ్! ఈ అమామ్యి మన కాలేజిలో పనేచ్సే నారాయణ గారి అమామ్యి. మీ చినన్ అబాబ్యికి చకక్టి 

సేన్హితురాలు. చాలా బాగా పాటలు పాడుతుంది. కరాణ్టక సంగీతం లో చకక్టి శిక్షణ కూడా తీసుకుంది. మీరు ఈ 
అమామ్యి పాట విని తీరాలి." వదినెమమ్ ఆ అమామ్యిని పరిచయం చేసింది. 

అతడు తన తలిల్ ముఖంలోని భావాలిన్ సులభంగానే చదవగలడు. ’మీ చినన్ అబాబ్యికి చకక్టి సేన్హితురాలు’ 
అనన్ వాకయ్ం దగగ్ర తన తలిల్ మొహంలో రంగులు మారటం గమనించాడు. 

ఆ అమామ్యి కి కూడా తన అతత్గారిని పరిచయం చేసింది వదినెమమ్. "ఏయ పిలాల్, ఈమె మా అతత్యయ్ గారు. 
అంటే మీ ఫెర్ండ అమమ్గారు.నినన్నే ఊరి నుంచి వచాచ్రు మా అతత్ మామయయ్లు. నేనే నీకు కబురుపెడదాము అని 
అనుకునాన్ను , మంచిదయింది నువేవ్ వచాచ్వు" 

పరిచయకారయ్కర్మం అవగానే ఆ అమామ్యి పెదాద్విడ పాదాలని భకిత్గా నమసక్రించింది. కాసాత్ పకక్గా కురీచ్లో 
కూరుచ్నన్ మామయయ్ గారి పాదాలకి కూడా నమసక్రించింది. 

ఆ నమసాక్రం చేయటంలో ఎంతో సహజమైన భకిత్భావన తొంగి చూసోత్ంది. 
విశాలమైన ఆ హాలోల్, వారికెదురుగా సోఫాలో ఒదిగి కూరుచ్ంది. ఆ అమామ్యి పర్తేయ్కంగా ఎమీ అలంకరణ 

చేసుకోకునాన్ ఆ వేళ చాలా బావుంది చూడాడ్నికి.  
పూరణ్ చందుర్డిని, అలలతో ఎగిసిపడుతునన్ సముదార్నిన్, జలపాతపు సౌందరాయ్నిన్ ఎంతసేపు చూసినా అలసట 

రాదు అంటారు కవులు. 
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అలాగే ఆ అమామ్యిని ఎంత సేపు చూసినా తనివితీరదు అతనికి. 
ముదురు గోధుమ వరణ్ం చీరపై బంగారు వరణ్ం లో చినిన్ చినిన్ చతురసార్ల డిజైన తొ ఉనన్ పూయ్ర శిలక్ చీర 

కటుట్కుని వుంది ఆ అమామ్యి, ముదురు కాఫీ రంగు బారడ్ర తో చాలా అందంగా వుంది ఆమె ఆ చీరె లో.  ముదురు కాఫీ 
రంగు రౌండ నెక జాకెట, చినిన్ బంగారు గొలుసు, రెండు చేతులకు మటిట్గాజులు, చెవులకు బుటాట్ల కమమ్లు, నుదుటిన 
పావలా కాసంత ఎరర్కుంకుమ బొటుట్, మందర్ంగా సంగీతం వినిపించే మువవ్లతో కూడిన పటీట్లు, వెరసి సవ్రగ్ం నుంచి 
దిగి వచిచ్న దేవ కనాయ్ అనన్టుట్ వుంది ఆ అమామ్యి. 

"ఊ, ఏం పేరమామ్యి నీది?" రాజసం ఉటిట్పడుతునన్ సవ్రంతో అడిగింది వాళళ్ అమమ్గారు 
పేరు చెపిప్ంది ఆ అమామ్యి. 
"మంచిది. ఏమి చదువుకుంటునాన్వు" 
తిరిగి సమాధానం చెపిప్ంది ఆ అమామ్యి 
"మీరెంత మంది అనన్దముమ్లు, అకక్ చెలెల్ళుళ్?" 
"మీ నానన్ గారు ఏమి చేసుత్ంటారు?" 
"మీ అమమ్గారి పేరేమి? ఆమె ఏమి చేసుత్ంటారు?" 
"నీవు సంగీతం ఎంత కాలం నుంచి సాధన చేసుత్నాన్వు?" 
"మీ తముమ్డా మా వాడి సేన్హితుడు, లేదా నువావ్?, మీరు ఒక కాలేజి కూడా కాదు కద మీకసలు పరిచయం 

ఎలా జరిగింది? 
"తీరిక వేళలోల్ ఏమి చేసుత్ంటావు?" 
"చదువుకోకుండా ఉదోయ్గం చేయటం ఏమిటి? అపుప్డే ఏమి తొందర వచిచ్ంది?” 
ఇలా ఆ అమామ్యిని యక్ష పర్శన్లు వేసి సమాధానాలు రాబటిట్ంది ఆవిడ. 
ఇంతలో వేడి వేడి బజీజ్లు వేసి పేల్టల్లో తీసుకువచిచ్ంది వదినెమమ్. ఈ అమామ్యి మెరుపు తీగెలా లేచి చొరవగా 

వంటింటిలోనికి వెళిళ్ అందరికీ మంచి నీళళ్గాల్సులు పటుట్కోచిచ్ంది. తనే సవ్యంగా చినిన్ చినిన్ పేల్టల్ని ఆ అబాబ్యికి, 
అతని అమామ్ నానన్లకి అందించింది. తలా ఒక గాల్సు మంచి నీళళ్ గాల్సునందించింది. 

కిటికీ లోంచి బయటి వాతావరణం అందంగా కనిపిసోత్ంది. 
బయట వరష్ం జోరందుకుంది. కొబబ్రాకుల మీదా, బాదం ఆకుల మీదా పడిన వరష్ం నీటి చినుకులు వింతైన 

ధవ్నిని సృషిట్సుత్నాన్యి. 
బయటి వీధి దీపం తాలూకూ సోడియం వేపర లాంప కాంతి కొబబ్రాకుల మీద పడి పరావరత్నం చెందుతోంది. 
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"ఏయ పిలాల్! ఒక మంచి పాట పాడవా" వదినెమమ్ ఆ అమామ్యిని కోరింది. వదినెమమ్కి చాలా పేర్మ ఆ 
అమామ్యంటే. తను ఎంతో పేర్మించే వారిని మాతర్మే ఆమె ’ఏయ పిలల్’ అని పిలవటం గమనించాడు అతను. 

ఆ అమామ్యి కొదిద్గా సిగుగ్ పడింది. 
"ఏమి ఫరావ్లేదు. కొతత్ వాళెళ్వరూ లేరు పాడు" పోర్తస్హించింది వదినెమమ్ 
"వేదికనెకిక్ పాడతావటగా! ఇపుప్డు ఎందుకు కొతత్గా సిగుగ్" అతత్యయ్ యధాలాపంగానే అనాన్, ఆ అమామ్యి 

మొహంలో ఒక విధమైన ’షాక’ కనపడింది ఒక క్షణం పాటు. అది క్షణం మాతర్మే. 
ఆ తరావ్త సరుద్కుంది.  "ఏ పాట పాడమంటారు?" చిరునవువ్తో పర్శిన్ంచింది. 
"అమామ్యి, తాయ్గరాజ సావ్మి వారి పంచరతన్ కీరత్నలలో ఒకటైన - జగదానంద కారకా, పాడవా?" అపప్టి 

దాకా మౌనంగా వునాన్ మామాయయ్గారు కురీచ్ ముందుకు జరుపుకుంటూ అడిగారు. 
"అలాగేనండీ" సిగుగ్తో తలూపింది ఆ అమామ్యి. అలా తల ఊపేటపుప్డు ఆమె చెవి బుటాట్లు అందంగా 

కదిలాయి. 
భుజం చుటూట్ చీర చెంగు కపుప్కుంటూ, గొంతు సవరించుకుని ఆమె పాడటానికి ఉపకర్మించే లోగా బయట 

ఆకాశానిన్ నిలువునా చీలుసుత్నన్టుట్,  కళుళ్ బైరుల్ కమేమ్లాంటి మెరుపు, కొనిన్క్షణాలోల్ ఏకక్డో పిడుగు పడినటుట్గా చెవులు 
దిమెమ్తిత్ పోయేలా పెదద్ శబద్ం రావటమేమిటి కరెంట పోవటమేమిటి అనీన్ ఒక దాని వెంబడి ఒకటి సంఘటనలు 
నాటకీయంగా జరిగి పోయాయి. 

ఆ రోజులొల్ చినన్ ఊరల్లో వరష్ం వసేత్ కరెంట పోవటం సహజం. అందుకు జనాలు కొవొవ్తుత్లు, హరికెన లాంతరుల్ 
సిదద్ంగా ఉంచుకునే వారు. 

వదినెమమ్ వెంటనే కొవొవ్తిత్ వెలిగించి టీపాయ మీద పెటిట్ంది. 
ఆ చీకటి గదిలో ఆ కొవొవ్తిత్ కాంతి ఆ అమామ్యి మొహం మీద పడి ఆమె వదనానికి చితర్మైన శొభనిసోత్ంది. 

ఆమె మొహం ఒక కోణంలో కదిలినపుప్డలాల్ ఆమె ముకుక్ పుడక ఇంధర్దనుసుస్ కాంతులీనుతోంది. ఆమె పలువరుస 
తెలల్దనం వెనెన్ల వెలుగులా ఆ చీకటిని పోదోర్లే పర్యతన్ం చేసోత్ంది. 

అతనికి తెలియకుండానే అతని మనసుస్ జయదేవుని అషట్పది ని నెమరేసుకుంది. 
పిర్యే చారు శీలే, పిర్యే చారు శీలే 
వదసియది కించిదపి దంతరుచి కౌముది  
హరతి దరతిమిరమతి ఘోరం 
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(పలికితే చాలు నీ పలువరుస వెనెన్లలు 
కలికి నా ఎడద చీకటుల పోదోర్లు) 
 
సుఫ్ర దధర శీధవే తవవదన చందర్మా 
రోచయతు లోచన చకోరం  ||పిర్యే|| 
 
(నీ మోము  జాబిలిల్ మోవి తేనియలు 
నా నయనములు చకోరముమ్లై గోర్లు)  
 
ఆమెని చూసుత్ంటే జయదేవుని అషట్పది అతని గుండేలో పదే పదే పలుకుతోంది. 
ఆమె గొంతు సవరించుకుని తాయ్గరాయకీరత్న అందుకోవటంతో అతను ఈ లోకంలోకి వచిచ్పడాడ్డు. 
ఆ నిశి రాతిర్ ఆమె పాడుతునన్ తాయ్గరాజ సావ్మి కృతి  ‘జగదానంద కారకా’ అందరి హృదయాలిన్ ఆనందంతో 

నింపింది. కోటి చందుర్ల చలల్దనానిన్, కోటి సూరుయ్ల కాంతిని అందరి మనసుస్లలో నింపింది ఆమె గానం. 
ఆమె భకిత్ పారవశయ్ంతో పాడుతూనే ఉంది.  
జగదానంద కారకా 
జయ జానకీ పార్ణ నాయకా 
జగదానంద కారకా 
 
గగనాధిప సతుక్లజ రాజ రాజేశవ్ర 
సుగుణాకర సురసేవయ్ భవయ్ దాయక 
సదా సకల జగదానంద కారకా 
పాట మొతత్ం పూరత్యింది. అందరూ ఆనంద పారవశుయ్లు అయాయ్రు.  
"చాలా చకక్గా పాడావమామ్యి. అదుభ్తం" మామయయ్ గారు మనసూప్రిత్గా అభినందించారు.  
పసిపిలల్వాడిలాంటి మనసత్తవ్ం ఆయనది. ఏదయినా నచిచ్తే మనసూప్రిత్గా అభినందిసాత్రు. సినిమాలు 

చూసేటపుప్డుకూడా ఆయన అంతే. ఏదయినా హాసయ్ సనిన్వేశం వసేత్ పసిపిలాల్డిలా గటిట్ గటిట్గా నవేవ్సి 
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ఆనందపడిపోతారు. దుఃఖం కలిగించే సీన వసేత్ కళళ్ నీళుళ్ పెటేట్సుకుంటారు. కలెకట్ర హోదాలో పని చేసుత్నాన్ననే 
అనవసరమైన భేషజాలు ఎవీ లేవు ఆయనకు. 

"చీకటి పడింది. మీ ఇంటోల్ వాళుళ్ కంగారు పడుతుంటారేమోనమామ్యి" అని చెపేప్సి లోనికి వెళిళ్ పోయారు 
అతత్యయ్ గారు.  

ఆ అమామ్యిని భోజనానికి వుండిపొమమ్ని చెబాద్మనుకుని కూడా అతత్యయ్ పర్వరత్నలోని ఒక విధమైన అయిషట్త, 
ఆవిడ కంఠంలో ని ఒక విధమైన నిరసన చూశాక వదినెమమ్ ఆ పర్యతన్ం మానుకుంది. 

PPP 
కాసేపయాయ్క కరెంట వచిచ్ంది. అందరూ డైనింగ టేబుల దగగ్ర కూరుచ్నాన్రు. వదినెమమ్ మౌనంగా వడడ్న 

కొనసాగిసోత్ంది. అనన్యయ్కూడ వచిచ్ కలిశాడు. ఆయన సేన్హితుల ఇంటికి వెళిళ్ వుండినారు. 
ఆ రాతిర్ భొజనాల దగగ్ర  "అరె పెదద్బాబ్య. సాయంతర్ం నువువ్ ఉండుంటే బాగుండేదిరా. ఒకమామ్యి వచిచ్ 

ఎంత చకక్గా పాడిందనుకునాన్వు?" నానన్గారు మరొకక్ సారి  గురుత్తెచుచ్కునాన్రు ఆ అమామ్యిని, ఆమె పాటని. 
అమమ్ గంభీరంగానే వుండి పోయింది. 
ఆ అబాబ్యికి ఏమి మాటాల్డటానికి పాలు పోవటం లేదు. తన తలిల్కి ఆ అమామ్యి ఎందుకో నచచ్లేదు అనన్ది 

అరథ్మవుతూనే వుంది.  
అతని హృదయం బాధతో మూలిగింది. 
’ఆ అమామ్యి బాగుంది కదూ, తను చాలా బాగా పాడుతుంది కదూ’ అని తలిల్ని అడగాలని పెదవి చివరిదాక 

వచిచ్న పర్శన్ని అణచి వేసుకునాన్డు. 
’అమామ్ ఆ అమామ్యి చాలా మంచిది. ఈ కాలం అమామ్యిలలాగా కాదు. నీకు తెలుసు కద, నేను అసస్లు 

అమామ్యిల వంక చూడను, పెదద్ మాటాల్డను. నేనేదో నా లోకమేదో అనన్టుట్ వుంటాను. కాని మొదటి సారిగా నేను ఈ 
అమామ్యిని దగగ్రనుంచి గమనించాను. నిజంగా తను చాలా పర్తేయ్కం. తను ఎంత కషట్పడుతుంది అనుకునాన్వు వాళళ్ 
ఇంటి కోసం. అసలు తను ఒక మిషన లాగా పని చేసుకుంటూ పోతుంది తనకు అసలు అలసట అనన్ది ఉంటుందా 
అనన్టుట్ కషట్ పడుతుంది. తను ఖచిచ్తంగా నీకు కూడా బాగా నచుచ్తుంది’ అని ఇలా ఎనోన్ మాటలు చెపాప్లి తలిల్తో 
అనుకునన్ వాడు తలిల్ యొకక్ గంభీరమైన వదనం చూసీ ఏమీ మాటాల్డలేక పోతునాన్డు. 

తన తలిల్కి ఆ అమామ్యి బాగా నచుచ్తుంది అని బలంగా అనిపిసూత్ వుండినది నినన్టి వరకు. కాని అకారణంగా 
ఆ అమామ్యి పటల్ అయిషట్త చూపుతోంది తన తలిల్. అతనికి అయోమయంగా వుంది. 
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పెదద్ పెదద్ సముదర్ కెరటాలు వచిచ్ కొండ శిలలను ఢీ కొంటే వచేచ్ లాంటి అలజడి అతని మసిత్షక్ం అంతా 
ఆవరించింది. తినే తిండి మీద ధాయ్స నిలబడటం లేదు. నోటికేది రుచించటం లేదు.  

పర్తి ఒకక్రికి ఎదుటివారు మొదటిచూపులోనే నచాచ్లని నియమమేం లేకునాన్, కనీసం ఏ భావం లేకుండ వుండే 
అవకాశం కూడా ఒకటుంటుంది కద. కానీ తన దురదృషట్మేమో ఈ అమామ్యి పటల్ తన తలిల్కి మొదటి పరిచయంలోనే 
అయిషట్త ఏరప్డింది. 

ఆతడికి తన తలిల్ గురించి తెలుసు. తనకు ఒక సారి ఒక అభిపార్యం అంటూ ఏరప్డాడ్క హరిహరబర్హామ్దులు దిగి 
వచిచ్నా కూడా తన అభిపార్యం మారుచ్కోదు అని. ’ఫసట్ ఇంపెర్షన మే నాట బీ ది లాసిట్ంగ ఇంపెర్షన’ మొదటి చూపులో, 
మొదటి పరిచయంలో ఏరప్డే అభిపార్యాలు సరవ్సాధారణంగా ఎమోషనస్ ఆధారంగా ఏరప్డతాయి అంటారు 
సైకాలజిసుట్లు. 

కానీ లాజికల మైండ తో ఆలోచించి తరక్ం తో ఏరప్డే అభిపార్యాలే నిజమైన అభిపార్యాలు. 
మరి లోపం ఎకక్డ జరిగిందో అతనికి అంతు పటట్లేదు. ఎందుకు తన తలిల్కి ఆ అమామ్యి పటల్ ఇలా అయిషట్త 

ఏరప్డింది? తను ఏమి చేయగలడు? 
ఒకటి మాతర్ం నిజం. తనకు కావాలిస్ంది ఏదీ కూడా, సవ్ంత వారి దగగ్ర సైతం అతను చనువుగా అడిగి 

సాధించుకునే అలవాటు లేదు అతనికి. అతని తతవ్ం కాదు అది.  
అడగందే అమమ్యినా పెటట్దు అని వాడుకలో వునన్ మాట. కానీ ఆడగటం అనన్ది అతని పర్వృతిత్ కాదు. అదేదో 

గొపప్ లక్షణం అని కాదు. అతని తతవ్ం అది. 
తనకు ఇషట్మైన తిండి అడిగి చేయించుకోవటం కానీ, తనకు కావాలిస్నది ఏదయినా డిమాండ చేసి పొందటం 

కాని అతని పర్వృతిత్ కాదు. 
కాని తన తతావ్నికి భినన్ంగా నోరు తెరిచి అడిగి తీవర్మయిన ఆశాభంగానికి గురయాయ్డు కొనిన్ రోజుల తరావ్త.  
అది ముందు ముందు తెలుసుకుందాం. 
అసలు వాళళ్ అమమ్గారికి ఆ అమామ్యి పటల్ ఎందుకంత తీవర్మయిన అయిషట్ం ఏరప్డింది అనన్ విషయం అతనికి 

తెలిసింది ఆ రాతేర్. అది ఏమిటి అనన్ది తెలుసుకుందాం. 
బయట నిలిపి ఉంచిన కార,బైకులు కాంపౌండ  లోపల పెటిట్ గేట తాళం వేసి పడుకోటానికి వెళళ్బోయే ముందు, 

హాలోల్ అమామ్నానన్ల మాటలు చెవిన పడాడ్యి ఆ అబాబ్యికి.   
నానన్ మాటలు వింటుంటే చాలా ఆనందం కలిగింది అతనికి. ’నానన్ కూడా సరిగాగ్ నా లాగే ఆలోచిసాత్రు’ 

మనసులో చాలా సంబర పడాడ్డు. వాళళ్ నానన్గారు ఏమంటునాన్రంటే "లకీష్, ఆ అమామ్యిని చూశావా. ఎంత చకక్గా 
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వుంది కద. ఈ అమామ్యి వార్సిన ఉతత్రమే మనకు పలమనేరులో వుండగా అందింది మన చేతికి. నా వరకు నాకు ఈడు 
జోడు చకక్గా వుంటారు. సంగీత కళ కూడ వుంది ఈ అమామ్యికి. మన వాడిన్ గమనించావా, ఆ అమామ్యి పాడుతుంటే 
ఎంత పారవశయ్ంగా చూసూత్ వుండిపోయాడో, వీళిళ్దద్రిన్ కలిపితే హాయిగా చిలకా గోరింకలాల్గా వుంటారు అని 
అనిపిసోత్ంది." 

"మహరాజా మీరిలా అంటారని నేను ఊహించలేదు" సాధారణంగా "ఏమండి" అని సంబోధించే ఆమె బాగా 
కోపం వచిచ్నపుప్డో, లేదా ఆయన అభిపార్యం తపుప్ అని నిరాధ్రణగా తేలిచ్ చెపాప్లిస్నపుప్డు అలా "మహరాజా" అని 
సంబోధిసుత్ంది. అది అతడికి చినన్పప్టి నుంచి తెలుసు. 

అతడు వింటుండిపోయాడు తన తలిల్ మాటలిన్ 
"పటుట్మని పదిహేడు ఏండుల్ లేవు ఈ అమామ్యికి. కానీ ఎంత టకక్రిదో చూడండి. అసలు ఆ ఉతత్రం వార్యటమే 

నాకు నచచ్నిది. మన వాడిన్ అమాయకుడిని చేసి బుటట్లో వేసుకుంది. అసలు ఇలాంటి వాళళ్ వలలో పడుండకుండా 
వుండాలిస్ంది మనవాడు. ఏది ఏమయినా మీరు ఆ అమామ్యి పటల్ సానుభూతిగా ఆలోచించటం ఆపేయయ్ండి. 
సాయంతర్ం నుంచి చూసుత్నాన్ మీ వరుస. నాకీ సంబంధం ససేమిరా ఇషట్ం లేదు." కుండ బదద్లు కొటిట్నటుట్ చెపేప్సింది 
ఆవిడ.  

( ¥xFLTd»¸GHl MLÔoáFnÓPy) 
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