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తెనాలి రామకృషణ్ - 4

కవిపుతుర్డు మాధవుడు పలకపై ‘వికటకవి” వార్సి –అమామ్, బాగుంది. భలే బాగుంది.
తలిల్ కమల: ఏవిఁటార్ సంబరం?
మాధవ: చూడు.
తలిల్: నా అదృషట్ం కొదీద్ దొరికారార్ నాయనా. అబబ్కొడుకులిదద్రూను.
కొడుకు:ఔనమామ్.
తలిల్: రాజాసాథ్నంలో ఆశర్యం దొరకక్పోతే అందరం ఏ నదిలోనో మునగాలిస్ందే.
మాధవ: నానొన్సాత్డు. –కవి పర్వేశం.
భారయ్: వచాచ్రా. ఆచారుయ్లవారి దరశ్నం అయిందా? ఏమనాన్రు? రాజాసాథ్నానికి ఎపుప్డు వెళాత్రు?
కొడుకు: నేనూ వసాత్ను నానాన్. గురార్లు,ఏనుగులు, పలల్కీలు. అనీన్ ఉంటాయిగా? రాజుగారు సింహాసనం మీద
కూరుచ్ంటారా నానాన్? సింహాలు రాజుగారిని కరవూవ్?
కమల: ఏమిటి ఆలోచిసుత్నాన్రు?
కవి: మరేమీ లేదు. తలపాగా ఏమిటి చుడదామా అని? తగినటుల్ ఉండాలిగా?
భారయ్: సిదధ్ంగానేవుంది. ఉండండి తెసాత్ను. –లోనికి వెళిళ్ వసత్రం తెసుత్ంది.
కవి: ఏమిటిది కమలా? చీర తలకి చుటుట్కోమంటావా?
భారయ్: చీర కాదు. మధుపరక్ం. కటుట్కోండి. శుభం కలుగుతుంది.
కవి: అంతా దేవి నిరణ్యం. ఇవువ్,-- ధరించి:మాధవా. ఇపుప్డెలా ఉనాన్నార్?
మాధవుడు: నా అంత ఎతుత్నాన్వు.
కవి: నవువ్తూ (Fade out) ***
రాయలవారు దరాబ్రులో పర్వేశం. –
పురొహితులు:: ॐ. రాజాధిరాజాయ పర్సహయ్ సాహినే- నమో వయం వైశర్వణాయ కురమ్హే। సమే కామాన కామకామాయ
మహయ్ం- కామేశవ్రో వైశర్వణొ దదాతు। కుబేరాయ వైశర్వణాయ మహారాజాయ నమః॥ శతమానం భవతి శతాయుః పురుషః । శతేనిర్ద్య
ఆయుషేయ్వేందిర్యే పర్తితిషఠ్తి ॥
రాజు ఆశీరవ్చనాల మధయ్ వెళిల్ ఎతత్యిన వేదికపై సింహాసనంపై ఆసీనుడౌతాడు.
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శీర్కృషణ్దేవరాయలు: “సామంతులారా!సామార్జయ్ పౌరులారా! విదేశ పర్తినిధులారా! విజయనగర సామార్జాయ్ధీశవ్రులు
సతయ్ము,ధరమ్ము,దయ తమ జీవితాశయాలుగా, కులమత భేదాలు లేకుండా పర్జాపాలన సాగించారు. వారి అడుగుజాడలోల్నే మేమూ
సంచరిసుత్నాన్ం. కాని బహమనీ సులాత్నులు మా ఆశయాలను అరథ్ం చేసుకోలేక మా అదృషట్ం చూసి అసూయపడుతునాన్రు. మా సామార్జయ్
శాంతికి, పర్జాకేష్మానికి భంగం కలిగించాలని పర్యతిన్సుత్నాన్రు. ఈ పర్యతాన్లను మేమెనన్డూ సహించం. హదుద్మీరి పర్వరిత్సేత్ అవసరమైన
చరయ్ తీసుకుని వారికి గుణపాఠం నేరప్డానికి వెనుదియయ్ం. ఆ పర్తయ్క్షచరయ్ అనివారయ్మైతే సామార్జయ్ పర్జలందరూ ఏకజాతిగా నిలిచి మా
నిరణ్యం జయపర్దంగా కొనసాగిసాత్రని ఆశిసుత్నాన్ం.” జయజయధావ్నాలు. అంతలో ధరమ్ గంట మోర్గుతుంది.
మహామంతిర్ తిమమ్రుసు: ఎవరది?
దౌవారికుడు: పురపర్జలు నాయ్యం కోరుతునాన్రు పర్భూ.
మహామంతిర్: పర్వేశపెటుట్. –ముగుగ్రు పౌరులు పర్వేశిసాత్రు.
మహామంతిర్; ఏమిటి మీ విజాఞ్పన?
వారిలో పెదద్వాడు: మా తండిర్గారి మరణశాసనం పర్కారం సిథ్రాసిత్ మాకు దకుక్తుంది. చరాసిత్ పంచలేకపోతునారు
మహాపర్భూ.
రాయలు: కారణం?
పెదద్ కొడుకు: మా తండిర్గారి 17 ఏనుగులిన్ సగపాలు నాకు, మూడవపాలు రెండవ వాడికి, అందులో మూడవపాలు
మూడవ వాడికీ రావాలి. ఈ పంపకం చెయయ్లేక వాటిని తమ గజశాలకు తోలేశారు. మాకు నాయ్యం కలిగించండి మహాపర్భూ.
రాయలు: మా పాలనలో ఎనన్డూ అనాయ్యం జరగనివవ్ను. ఈ సమసయ్ను గురించి ధరామ్ధికారుల అభిపార్యం?
ధరామ్: ఎనిన్ విధాలుగా భాగించి చూసినా జంతుహింస లేకుండా పాలుపంచడం సాధయ్ంగా కనపడలేదు పర్భూ.
తాతాచారుయ్లు: మరణించినవాడు మతిలేనివాడుకాడు మహాపర్భూ. పర్తిభావంతుడైన పర్భుభకిత్ పరాయణుడు. కనుకనే
సాధయ్ం కానటుల్ మరణశాసనం వార్శాడు. ఆయన అభిమతానిన్ మనిన్ంచి ఆ ఏనుగులను తాము సీవ్కరించడమే నాయ్యం.
తెనాలి రామకృషణ్ కవి: కాదు. పరమ అనాయ్యం. – మహామంతిర్ ఆశచ్రయ్ంతో చూసాత్డు.: సతయ్ధరామ్లకు ఆలయమైన
పర్భువుల కొలువులో నాయ్యమేకాని అనాయ్యం జరగరాదు. ధరామ్ధికారులు పంచలేక పర్భుతావ్ధీనం చేసుకోమనటం ధరమ్ంకాదు పర్భూ.
మహామంతిర్: ఈ మహాసభ నిరణ్యానిన్ ఆకేష్పించేదెవరు?
రా.కృ. కవి : నేను—నిరభ్యంగా ముందుకువచిచ్ సభకీ, పర్భువుకీ నమసక్రిసాత్డు.
మహామంతిర్: ఈ నేరానికి పరిహారం తెలుసా?
రా.కృ: తెలుసు.
మహామంతిర్: ఎవరు నువువ్?
తాతాచారుయ్లు: ఎవరో పిచిచ్వాడు.
కవి: కాదు మహాపర్భూ. తమ ఆశిర్తుణిణ్.
మహామంతిర్: విజయనగర పౌరుడివేనా?
కవి: పర్భువులు అనుగర్హిసేత్ ఔతాను. నియోగిబిడడ్ను. ఎందుకు వినియోగించినా ఉపయోగపడతాను.
మహామంతిర్: ఈ సమసయ్ను పరిషక్రించగలవా?
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కవి: పర్భువుల సెలవైతే. –రాయలు మందహాసం చిందిసాత్డు. అంగీకారసూచకంగా శిరఃకంపం చేసాత్డు.
కవి: ఏనుగు బొమమ్లు తెపిప్ంచండి.
మహామంతిర్: ఎవరయాయ్ నువువ్?
కవి: మాది కృషాణ్తీరం. తెనాలి. గారల్పాటి రామనన్మంతిర్ కుమారుణిణ్. రామకృషుణ్ణిణ్.—బలల్పై చూపిసూత్—ఇవి
పంచవలసిన 17 ఏనుగులు. శీర్వారే భదర్గజాధిరూఢులై ఈ పంచడానికి వేంశారనుకోండి. మీ కభయ్ంతరం ఉంటుందా? ఉండదు. శీర్వారి
ఏనుగును మీవాటిలో కలిపాననుకోండి. మీకభంతరం లేదుగా?
పెదద్కొడుకు: లేదు.
తాతా: చేరచ్డానికి వీలేల్దు. పంచవలసినవి పదిహేడే.
కవి: పంచబడేవికూడా పదిహేడే సావ్మీ. ఇపుప్డు వెరశి ఏనుగులెనిన్?
పౌరుడు: 17.
కవి: కాదు-18.ఇందులో పెదద్వాని సగపాలు 9 కదూ?
పెదద్వాడు: ఔను. –కవి 9 ఏనుగు బొమమ్లు వానికి ఇసాత్డు.
కవి: ఇక రెండవవాని మూడవ వంతు 6. –వానికీ బొమమ్లు ఇసాత్డు.—మూడవవాని పాలు2. –వానికీ ఇసాత్డు.—ఇక
మిగిలింది శీర్వారి ఏనుగు. ఇది వారిపాలు. --రాయలు చిరునవువ్. సభామంటపం దదద్రిలేల్టటుల్ హరష్ధావ్నాలు మారుమోర్గుతాయి.
రాయలు: సెహబాస రామకృషాణ్. సెహబాస! మీ బుదిధ్బలంవలల్ మా భువనవిజయం గౌరవం దకిక్ంది, మీరు సదా మా
సభనలంకరించి మాకు ఆనందం కలిగించాలని మా కోరిక.
కవి: ధనుయ్ణిణ్ మహాపర్భో. నేటికి నా తపసుస్ ఫలించింది.
నరసింహ కృషణ్రాయల । కరమరుదగు కీరిత్వెలయు కరిభిత గిరిభిత।
కరికరిభిత గిరిగిరిభిత। కరిభిత గిరిభితుత్రంగ కమనీయంబై॥
పెదద్న: అదుభ్తం! నీవు కవివికూడానా చిరంజీవీ? నీ తపసేస్ కాదయాయ్. మా తపసుస్కూడా ఫలించింది.
మహామంతిర్: వారు ఆంధర్కవితాపితామహులు అలల్సాని పెదద్న కవీందుర్లు.
తిమమ్న: యువకుడవైనా చకక్ని పదయ్ం చెపాప్వయాయ్.
పెదద్న: వీరు మధురకవి నంది తిమమ్నన్గారు.
రా.కృ.కవి:
మాకొలది జానపదులకు। నీ కవనపు తీరులబుబ్నే కూపనట।
దేభ్కములకు గగనధునీ ।శీకరముల చెమమ్ నంది సింగయతిమామ్॥
రాయలు: బాగుబాగు. కాని “గగనధునీ” “నాకధునీ” ఐతే?
రా.కృ.కవి:

...

...

కూపనట।

దేభ్కములకు నాకధునీ శీకరముల చెమమ్ నంది సింగయతిమామ్॥
ఆహాహా. ఇంకా రసవంతంగా ఉంటుంది మహాపర్భో. తమ మారుప్ నానేరుప్కు ఘనత కలిగించింది. మహారాజకవికి ఈ కవి
బహుమానం సమరిప్సుత్నాన్డు. సీవ్కరించండి. –తలపాగా తీసి పటుట్కుంటాడు. సభ నివెవ్రపోతుంది మహామంతిర్తోసహా.

øöeTT~

www.koumudi.net

Ä>∑dtº

2020

ÄHê{Ï n|ü⁄s¡÷|ü ∫‘êÁ\T

4
రాయలు నిరాఘ్ంతపోయినా సరుద్కుని ఆమోదసూచకంగా తలపంకిసాత్డు. :”సరసవ్తీ కటాక్షం”.

మహామంతిర్ ఆనందంగా: ఇది మీరు సీవ్కరించండి. –పళెళ్ంతో వరహాలు కవికి సమరిప్సాత్డు. --- రాయలు: ఇకనుండీ
మీరు మా ఆంతరంగికులు. – కవికి శాలువా సనామ్నం. సభలో జయజయధావ్నాలు.
(సశేషం)
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