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తెనాలి రామకృషణ్ - 5

రాయలవారి అంతఃపుర మందిరంలో దేవేరి వీణ వాయిసూత్వుంటుంది. ఎదురుగా పాటకు అనుగుణంగా నరత్కుల నృతయ్వినాయ్సం.
జయదేవుని అషట్పది
2. చందన చరిచ్త నీలకళేబర పీతవసన వనమాలీ
కేళి చలనమ్ణికుండలమండిత గండయుగ సిమ్తశాలీ
హరిరిహ ముగధ్ వధూనికరే! విలాసిని విలసతి కేళిపరే..
కాపి విలాస విలోల విలోచన ఖేలనజనితమనోజం
ధాయ్యతి ముగధ్వధూ రధికం మధుసూదన వదన సరోజం
ధాయ్యతి ముగధ్వధూ రధికం మధుసూదన వదన సరోజం
హరిరిహ ముగధ్ వధూనికరే! విలాసిని విలసతి కేళిపరే....
శిల్షయ్తి కామపి చుంబతి కామపి రమయతి కామపి రామాం
పశయ్తి ససిమ్త చారుతారాం అపరామనుగచచ్తి వామాం
హరిరిహ ముగధ్ వధూనికరే! విలాసిని విలసతి కేళిపరే..
చందన చరిచ్త నీలకళేబర పీతవసన వనమాలీ ॥
రాయలు పర్వేశం. నరత్కులు నమసక్రిసూత్ నిషర్క్మిసాత్రు. : ఆపేశారేం మహారాణీ?
రాణి: గోవింద సాకాష్తాక్రం కలిగిందిగా మహాపర్భో!
రాయలు: హుఁ.హుఁ. దేవీ ఈనాడు మాకు పరవ్దినం. సభలో సాహితయ్ సరసవ్తి- అంతఃపురంలో సంగీత సరసవ్తి. మా
ఆనందానికి అంతేలేదు.
రాఅణి: ఏమిటా హసత్భూషణం పర్భూ?
రాయలు: బహుమానం.

øöeTT~

www.koumudi.net

ôdô|º+ãsY

2020

ÄHê{Ï n|ü⁄s¡÷|ü ∫‘êÁ\T

2
రాణి: అందుకునే పుణాయ్తుమ్లెవరో?
రాయలు: మీవారే.
రాణి: వారు సాధించిన మహతాక్రయ్ం?

రాయలు: ఒకకవి తన కవితవ్ంతో రాజసభను మెపిప్ంచాడు. ఆ కవితకు మెరుగులుదిదిద్ మేము మెపిప్ంచాం. మెచిచ్ ఆ
కవిరాజు ఈ రాజకవికి ఈ బహుమానం అందించాడు.
రాణి: ఎవరా కవి?
రాయలు: వికటకవి. తెనాలి రామకృషణ్యయ్. ***
కవి భారయ్ కమల: మాధవా. నానొన్సుత్నాన్డేమో చూడరా.
చదువులబలల్ దగిగ్ర మాధవుడు: వసుత్నన్టుట్నాన్రమామ్.
తలిల్: ఐనా పోయి చూడరా.
పిలల్వాడు: తనేవసాత్డుగాని నేను చూసుత్నాన్నని వసాత్డా? –తన కోపమె తన శతుర్వు-తన శాంతమె తనకు రక్ష...
తలిల్: మాధవా.
పిలల్వాడు: ఇంకా రాలేదనుకుంటా—(చదువు)అంటే మనం శాంతంగావుంటే ఎపుప్డూ కోపం రాదు.
తలి: ఒరే అబాబ్య. చాలా పొదుద్పోయింది. వసుత్నాన్రేమో చూడు నానాన్.
పిలల్వాడు: రాలేదమామ్మొరోర్ రాలేదు. చూసూత్నేవునాన్.—ఏదో కూనిరాగం తీసాత్డు.
రా.కృ.కవి వచిచ్: మాధవా.
పిలల్వాడు: అబాబ్. రాలేదమామ్మొరోర్ రాలేదు.
కవి: ఎవరయాయ్?
పిలల్వాడు-చూడకుండానే. : మహారాజశీర్ మా నానన్గారు.
కవి—నవువ్తూ: ఓ!
మాధవుడు: అమామ్ అమామ్. చూడు.నానన్ వేషంవేసుకు వచాచ్డే. ***
రాయల కవిపండితగోషిఠ్ మందిరం. భువనవిజయం.
ఒక కవి: ధూరజ్టి మహాకవిగారి కాళహసిత్ మహాతయ్ంలో భకిత్రసం తొణికిసలాడుతూ వుంటుంది.
తాతాచారుయ్లు: అందులో ఆశచ్రయ్ం ఏముంది? అహోరాతార్లు సానివాడలో కాపురమాయె. సరసులతో సహవాసమాయె.
భకిత్ రకుత్లు బాగానే కుదురుతాయి.—పర్తీహారి రాజు రాకను తెలుపుతూ దండంతో శబద్ం చేసాత్డు. –జయజయధావ్నాలమధయ్
శీర్కృషణ్దేవరాయలు పర్వేశం. గౌరవపురసస్రంగా అందరూ లేచి నిలబడి ఆయన ఆసీనుడు కాగానే అందరూ కూరుచ్ంటారు.
రాయలు: పండితులందరికీ అభివాదములు. ఆపేశారేం? ఇక విదాయ్వినోదం కానివవ్ండి.
ఒక కవి: అడవిలో ఏ దికూక్ మొకూక్ లేకుండా పడివునన్ శివలింగానికి తినన్డు భకిత్తో సేవ చేసాత్డు. –పదయ్ం—
రాయలు: సుత్తమతియైన ఆంధర్కవి ధూరజ్టిపలుక్ల కేలకలెగ్నో
అతులిత మాధురీమహిమ…
తె.రా.కృ.కవి:
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దధ్త సుకుమార వారవనితా జనతాశనతాపహారి సం
తత మధురాధరోదిత సుదారసధారల గోర్లుటన జుమీ!
అంతేనా తాతయాయ్?
ధూరజ్టి: అంతేనేమో మనవడా. –నవువ్లు మారుమోర్గుతాయి. ***
తాతాచారుయ్లు: మొనన్టిది ఆ వరస. ఈవేళ ధూరజ్టిగారిది ఈ వరస. చూసూత్ ఊరుకోవలసిందేనా?
భటుట్మూరిత్ ( రామరాజ భూషణుడు): ఊరుకుంటామా? ఆ నోటికి తాళం వేయిసాత్ను చూడండి. –
భటుట్మూరిత్—కావలివానితో: గోవిందయాయ్. నీతో ఓచినన్పనివుంది.
గోవిందయయ్: చెపప్ండి సావ్మీ చేసేసాత్ను.

భటుట్మూరిత్: రామకృషణ్యయ్ వెనకాల వసుత్నాన్డు. కనపడకుండా నువవ్డిగినటేల్ “ కుంజర యూథంబు దోమకుతుత్క
జొచెచ్న” సమసయ్ని అడుగు.
గోవిందయయ్: ఓస. అంతేగద. అడిగేసాత్ను మీరకక్డే కూరుచ్ని చూసూత్ వుండండి. –అంతలో రామకృషణ్యయ్ వసాత్డు.
కావలి: అయయ్గారూ.
రామకృషణ్యయ్: ఏం నాయనా?
కావలి గోవిందయయ్: అయయ్గారూ. “ కుంజర యూథంబు దోమకుతుత్క జొచెచ్న”.ఈ సమసయ్ని తమరే పూరించాలి.
రామకృషణ్యయ్—పరిసరాలు పరికించి :
గంజాయితార్గి తురకల।సంజాతముతోడ కలుల్ చవిగొనాన్వా?
లంజలకొడకా-ఎకక్డ । “ కుంజర యూథంబు దోమకుతుత్క జొచెచ్న”?
కావలివాడు చెంపలు వాయించుకుంటాడు.
కవి:ఊఁ.గటిట్గా. –నిషర్క్మిసాత్డు.
భటుట్మూరిత్: హరిహరి. ఆ దీవనలనీన్ నాకే గురుదేవా.
అపప్లాచారుయ్లు: అనీన్మీకే అని ఎందుకనుకోవాలి భటుట్మూరిత్గారూ. అందులో మాకూ భాగముంది.
తాతా: చీ. అపార్చుయ్డా.
భటుట్మూరిత్: ఈ అవమానాలతో జీవించడంకనాన్ మరణించడమే మంచిది.
అపప్లా: ఔనౌను. అది చాలామంచిది.
తాతా: చచిచ్ ఏం సాధిసాత్వు భటుట్మూరీత్? పర్భువుతోచెపిప్ ఈ కోణంగి సంగతి తేలుచ్దాం.
***

(సశేషం)
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