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తెనాలి రామకృషణ్ - 2

[Note: Master Venkateshwar as Tenali RamaKrishna’s son]
విదాయ్నగరానికి గుడద్ల మూటతో పర్యాణ సనాన్హాలు.
తెనాలి రామకృషణ్ కవిగారి తలిల్ అతని భారయ్తో: మాధవుని బటట్లుకూడా తీసుకునాన్వా అమామ్.
పిలల్వాడు: నేనే ఏరి మూటకటాట్ను. అమమ్ మరిచేపోయింది నానమామ్.
నానమమ్: ఘటికుడివేలే. నానన్ సంపాదించే బహుమానాలనీన్ మూటగటిట్ తీసుకురా.
కవి పర్వేశం: నువువ్మాతర్ం ఇకక్డెందుకమామ్? కండల్నీన్ మామీదపెటుట్కుని.
తలిల్: అందరం వెళిళ్పోతే ఈ ఇలేల్ం కావాలి? ఇంటోల్వునన్ తలేల్ం కావాలి ? ( For them, the deity really coexists with
them). నేనీ గడడ్ కనిపెటుట్కుని మిమమ్లిన్ చలల్గా రకిష్ంచమని పూజిసూత్వుంటా.వెళిళ్ అమమ్కి దణణ్ం పెటట్ండమామ్. –అందరూ పూజామందిరంలోకి వెళిళ్
దేవికి, పెదాద్మెకి నమసక్రిసాత్రు.
రా.కృ.కవి: వెళొళ్సాత్మమామ్.
తలిల్: సుఖాన వెళిళ్,లాభాన రండి. (తలిల్ దీవెన). తండీర్! ఎరగని దేశం. మనసెరుగని మనుషులు. ‘రాజులతో చెలిమి పాములతో
చెలగాటం’ అంటారు. ఆకతాయి పనులు చెయయ్కుండా అదునెరిగి మసలుకో నాయనా. –కోడలితో: ఇకనుంచి తలిల్వైనా,ఇలాల్లివైనా నువేవ్ కమలా. ఒక
కంట కనిపెటిట్ జాగర్తత్గా కాపాడుకో అమామ్. [ కొడుకు దుందుడుకు సవ్భావం, తొందరపాటు వగైరా గుణాలను కాచి వడపోసిన తలిల్ హెచచ్రిక. Such
elders existed in every household in that period, to give sane, worldly-wise advice at an opportune moment.]
కమల: అలాగే అతత్యాయ్.
పిలల్వాడు: వసాత్ను నానమామ్. ఇలుల్ జాగర్తత్.
నానమమ్: హారి భడవా. నాపాఠం నాకే అపప్జెపాప్వ?
కవి: వసాత్మమామ్.
తలిల్: వెళిళ్ రండి నాయనా.
కమల: వసాత్నతత్యాయ్.
అతత్యయ్: వెళిళ్రా అమామ్. సుఖంగా వెళిళ్రా. ***
బాటసారులైన వాళళ్కు దారిలో కొండజాతివాళళ్ గార్మదేవత జాతర కనిపిసుత్ంది.
కాళీమాత నిలువెతుత్ విగర్హంవదద్ పూజారి: ఈ జీవానిన్ తీసుకుని మమమ్లిన్ చలల్గా చూడు తలీల్. ఓ తలీల్-ఓ తలీల్ - కేకలతో డపుప్ల
మోతలతో వాతావరణం భయంకరంగా మారుతుంది.
కవి: ఆగండి—బలిపశువు నలల్ మేకపిలల్ని ఎతుత్కుని—నోరులేని జంతువుని అనాయ్యంగా చంపడానికి వీలేల్దు.
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పూజారి: అమోమ్రికి బలిసాత్ం--అనాన్ం. ఇవావ్లిస్ందే. వదులు.
కవి: వదలున్.
మరొకడు: ఒగగ్మంటే.

కవి: వదలను. మీకు పిలాల్జెలాల్ లేరా? దయాదాకిష్ణయ్ం లేదా? మీ అజాఞ్నానికీ, మూఢ విశావ్సాలకూ మూగజీవాలని బలి చేసాత్రా?
వీలేల్దు. –మేకపిలల్ను దూరానికి విసిరేసాత్డు.
పూజారి: పరిగెతత్ండిరా. పటర్ండి.
కవి: పార్ణాలకోసం పరుగెతేత్ జీవానిన్ పటుట్కుని బలిచేసాత్రా? మీకు హృదయం లేదు. మీరు మనుషులుకారు. ఈ మహంకాళి
కరుణగల తలిల్కాదు. రకత్ంతాగే రాక్షసి.
ఒకడు: ఏంటా పేలాపన?
పూజారి: అపశారం. అపశారం. ఆ కూతకుయయ్కు. కళుళ్ పోతాయ. అమమ్కి కోపమొసేత్ పీకుక్ తింటది.
కవి: అమమ్ని చూసేత్ మీకంత భయమైతే రండి. ననున్ బలివవ్ండి . మీ మొకుక్ చెలిల్ంచుకోండి. మీ తలిల్ని సంతోషపెటట్ండి.
[పర్సంగాలతో, తాయ్గాలతో మనుషులు మారుతారా? ఇపప్టికి ఎంతమంది పర్వకత్లు, బోధకులు మారుప్కోసం పర్యతిన్ంచారు? సాకాష్తుత్ దేవుడే దిగివచిచ్
గీతను పర్వచించాడే? మనుషులు వినాన్రా? వీసమెతుత్ మారారా?]
వారిలో ఒకక్డు: ఏం? బెదిరిపోతామనుకునాన్వా?
పూజారి: ఆగు.దించరా కతిత్. –కవి భారయ్ భయంతో భరత్ని పటుట్కుంటుంది.--: పదండార్.వేరేచోట చేదాద్ం. –విగర్హంతో: మాతపేప్ం
లేదు తలీల్. పానకంలో పుడకలా ఈ అయోయ్రు అడడ్ం ఒచేచ్డు. ఈ అపశారానికి రేపు రెండు మెకాలిసాత్ం మాయమోమ్. చెమించు తలాల్. ఎలాద్ం పదండి.
ఇగో. చేసిన ఘనకారయ్ం చాలుగాని –ఓ బేమమ్డా. రాతిర్కి ఈ చోటు పదిలం కాదు.
కవి: మేమికక్డే పడుకుంటాం. మీరు వెళళ్ండి.
పూజారి: అరథ్రాతిర్వేళ అమోమ్రు కదులుదిద్. కనపడడ్ జీవానన్లాల్ కబళిసత్ది.
కవి: నాకా భయం లేదు. మీరు వెళళ్ండి.
పూజారి: నువువ్ పోతే పోయేవు. ఆడకూతురు, కురార్డు ఉనాన్రు . కానుకో.
కమల: ఉంటే అందరం ఉంటాం. పోతే అందరం కటట్కటుట్కుని పోతాం. మీరు వెళళ్ండి. (భారతీయ మహిళ-పతివర్త—
నవీనులమనుకునేవారికి ఈ భావన హాసాయ్సప్దం)
పూజారి: మీ కరమ్కి నేను కరత్నా?—నిషర్క్మిసాత్డు. ( కొండలోల్ కోనలోల్ కూడా Philosophy గుబాళిసుత్ంది) –రాతిర్ మంటపంలో
–
కవి: బజోజ్ నాయనా. హాయిగా చలల్గాలి వీసుత్ంది. –తలిల్ వీవనతో వీసుత్ంది.
పిలల్వాడు: అమామ్.పెదద్పులి వసేత్?
తలిల్: రాదులే. నెగడు మండుతోందిగా?
కవి: ఐనా అది అమమ్వారిముందుకి రావడమే? భయం లేదులే పడుకో. –భారయ్తో:నువూవ్ పడుకుంటావా? – ఆమెకూడా నడుం
వాలుసుత్ంది. అరథ్రాతిర్ అమమ్వారు పర్ళయ భీకర రూపం దాలుచ్తుంది.
రామకృషణ్కవి నిరభ్యంగా: ఈ కరాళ రూపమేమిటి? నువువ్ అమమ్వా? నీ ఆహారమేమిటి? నీ ఆకారమేమిటి? ఈ రూపానిన్ నీ బిడడ్లకి
చూపి భయపెడతావా? ఎందుకు వేశావమామ్ ఈ వేషం? కబళిసాత్వా? రా-మింగు. హుఁ.హుఁ. మింగుడుపడతాననుకునాన్వా? నీ గొంతుకు అడడ్ం పడతా.
నేనెవరో తెలుసా? నీ సావ్మి కంఠంలో కాలకూటానికి సవ్యానా తముమ్ణిణ్. –జగనామ్త భీకర రూపం ఉపసంహరించి పర్సనన్ంగా పర్తయ్క్షమౌతుంది.
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కవి: జగదంబా.ధనోయ్సిమ్. అలా చూడమామ్. ఇదీ నీ రూపం. ఇపుప్డు మా అమమ్వయాయ్వు. ఇలా పర్సనన్ంగా అనుగర్హించాలిగాని
ఏమిటమామ్ ఆ బీభతస్ం?
దేవి: బిడాడ్. పర్పంచమంతా నామూరిత్ని చూసి చేతులు జోడిసుత్ంటే నువువ్ నిలదీసుత్నాన్వు? భయం లేదా?
కవి: ఎందుకమామ్ భయం? పర్పంచం నినున్ చూచి భయపడుతోందంటే వారి మానసిక పరిసిథ్తె కారణం. వారి అజాఞ్నానికి అది
నిదరశ్నం. నా తలిల్ ముందు నేను భయపడుతునాన్నా? నీ ముందూ అంతే? నీ పిలల్లు అజాఞ్నంలోపడి అలాల్డుతూవుంటే చూసూత్ ఊరుకుంటావా? వారిని
సరిదిదద్వలసిన ధరమ్ము, విదయ్ బోధించవలసిన బాధయ్త నీకు లేదా తలీల్. సావ్రథ్పరులై జంతుహింస చేసూత్వుంటే, రాక్షసులాల్ తాండవం చేసేత్ చూసూత్
ఆనందిసాత్వా? ఆ అనాయ్యఫలం అనుభవించి కులుకుతావా? చెపుప్. ఇదేనా నీ అంతఃకరణ? ఇదేనా నీ మాతృతవ్ం? చెపప్వమామ్. నిరొమ్హమాటంగా నినున్
అడుగుతునాన్ను. ఇక ఆగర్హించినా అనుగర్హించినా నీవే.
దేవి: నీ అమాయకతావ్నికి, నిరమ్ల హృదయానికి ఆనందిసుత్నాన్ను. అనుగర్హిసుత్నాన్ను. –రెండు చేతులోల్ రెండు పాతర్లతో: ఇది
విజాఞ్నం. ఇది ధనం. ఏది కావాలో కోరుకో.
కవి పాలు, పాయసంగల పాతర్లు తీసుకుని : ఇది విజాఞ్నం. ఇది ధనం.-- ఇది ధనం. ఇది విజాఞ్నం. –కొంటెగా వాటిని కలిపి:
ఆరగించానమామ్. ఇపుప్డు నేను విజాఞ్న ధనుణిణ్ ఔతానా?
దేవీ: ఔతావు. నీ విజాఞ్నం వినోదానికే పనికివసుత్ంది. నీ ధనం పరులకేగాని నీ సుఖానికి ఉపయోగించదు. అమమ్ మాట నిరాకరించిన
ఫలితం అనుభవించక తపప్దు. “వికటకవి”వి ఐపోతావు.
కవి: వికటకవిని ఔతానా? ఆ అడృషట్ం నాకేగాని, ఇంకెవరికీ, ఏ కవికీ అబబ్లేదమామ్. ఈ దెబబ్తో వినోదం వెదజలుల్తా. గుండెలోల్
భయంకరాగిన్గోళాలు బర్దద్లౌతునాన్ పర్జలను కవివ్ంచి నవివ్సాత్ను. తలీల్ కలకాలం మముమ్ చలల్గా చూడు. తలీల్ అంబా- ధనోయ్సిమ్. జగదంబా-ధనోయ్సిమ్. –
మోకరిలుల్తాడు. --లేచి—అమామ్ జగదంబా.
భారయ్ కమల: భయంతో—చెపప్ండి. ఏం జరిగింది?
కవి: అంబ కనిపించింది. ననున్ కరుణించింది. నేను వికటకవిని వికటకవిని.—(అమమ్కి)పిలల్వానిని చూపించి: ఇదిగో నీ మనవడు.
నాకంటె ఘనుడు. వీడినీ ఓకంట కనిపెటుట్. ***
కుటుంబం పాదచారులై విదాయ్నగర పర్వేశం. కుడయ్ శిలాప్లు, బజారుల్ చూసుకుంటూ సతర్ం చేరుకుంటారు. ***
(సశేషం)
***
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