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తెనాలి రామకృషణ్ - 7
కవి పండితగోషిఠ్లో రాయలు" కవి శిఖామణులది ఏ సీమ?
కవి: కొండవీటి సీమ మహా పర్భూ – అన వేమారెడిడ్గారిని పర్శంసిసూత్ మేమొనక పదయ్ం చెపాప్ను. దానికి అరధ్ం
వివరించగలవారెవవ్రూ ఇంతవరకూ కనిపించలేదు. తమ కవి దిగగ్జాల పాండితయ్ పర్తిషట్ విని చెపప్గలరేమోనని వచాచ్ను.
రాయలు : ఉహుహ్హుహ్. ఏమిటా పదయ్ం?
కవి: రాజనందనరాజు రాజాతమ్జుల సాటి
తలప ననన్య వేమ ధరణిపతికి భవ భవ భోగ సతక్ళా భావములను – రామకృషణ్ -( భవ భవ భోగ సతక్ళా భావములను ..అంతేగా, దీనికరధ్ం చెపప్డం) ఓ బర్హమ్ విదాయ్? చెబుతాను. ఈలోగా
మీరు కూడా పదాయ్నిన్ గురించి కొంచెం ఆలోచించండి.
రామకృషణ్ - మేకతోకకు మేక తోక మేకకు మేక మేక తోకకు తోక తోక మేక
రాయలు దరహాసం - కవి ఇబబ్ందిగా కదులుతాడు –
మేకతోకకు మేక తోక మేకకు మేక మేక తోకకు తోక తోక మేక " దీనికరధ్ం చెపప్ండి. అందరూ నవువ్లు.

తాతచారుయ్లు: ఎకక్డినుంచి వచాచ్డో ఈ రామకృషణ్. గడిడ్ పోచలా వచిచ్ గదద్లా కూరుచ్నాన్డు.
అపప్నన్: పకక్లో బలల్మై కూరుచ్నాన్డు సావ్మి
(సాని) ఆసాథ్న నరత్కి - ఆ, తమ పరువెకక్డ? ఆయనెకక్డ? నాలుగు కొకిక్రాయి కూతలు కూయగానే సరా? - !
రాయలు ఏకళ నునాన్రో మెచుచ్కుంటునాన్రు. వెగటు వేసేత్ తనిన్ తగలేసాత్రు.
తాతచారుయ్లు - ఆ పని మనమే చేసేత్.
అపప్: సెలవివవ్ండి సావ్మీ ఎలా?
తాతచారుయ్లు - ఎంత తపసస్ంపనున్లైనా, విదాయ్వంతులైనా కాంత దాసులేగా -.
అపప్ - చితత్ం ఆడది వెంటబడితే కాదనడానికి అతనేం పర్వరాఖుయ్డా?
నరత్కి - కానీ ఆ కాంత ఎవరో?
అపప్ –ఇంకెవరు? అయయ్వారికి అతి విశావ్సపాతుర్మైన
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తాతా - ఛీ అపార్చుయ్డా

అపప్- ఆగర్హించకండి సావ్మీ. ఆలోచించండి – ఆ రామకృషణ్ అసాధారణ వయ్కిత్. అతడిని రకిత్లోనికి దించాలంటే మన
రాధాసానిని మించిన వయ్కిత్ లోకంలో లేదు.
నరత్కి - ఆ భారం నామీద మోపకండి సావ్మీ. మరెవరినైనా నియోగించండి.
తాతా - మరో మారగ్ం కనిపించడంలేదు రాధా . ఈ నాటకం నువువ్ ఆడక తపప్దు. మీ ఏకాంతం రాయలవారి కంటబడితే
–
అపప్ - ఆపైన నేను మనవి చేసాత్ను "పడితే రామకృషణ్ అధఃపాతాళానికి పడిపోయాడనన్ మాటే.
తాతా - ఊ పిలల్వాడు మేనమామ వరస అతిధికి సతాక్రం.
భోజనాల వదద్ పరిచారిక -..ఏలినవారు అయయ్వారిని వసంత మండపానికి రమమ్నాన్రు - రామకృషణ్. వసుత్నాన్ను వెళుళ్ –
అతిధిః ఈ వేళపుప్డు రాయలవారు వసంత మండపానికి వసుత్నాన్రా?
రామః ఆ…రాజకీయాలతో మనసు విసిగి ఏకాంతంగా విశర్మించడానికి అటు దయచేసూత్ వుంటారు - అతిధి కూర్రంగా
చూసాత్డు.
పూలతోటలో.. అభివాదన మహాపర్భూ –
రాధ ఎదురువచిచ్ - అభివాదన మహా కవీ -ఓహో రాధాసానిగారా? ఇలా దయచేశారేం? రాయలవారి దరశ్నానికా?
రాధ - ఈ కవి రాజుల దరశ్నానికి.
కవి - ఎందుకు?
రాధ - ఏకాంతంలో నా మనసులోని కోరిక మనవి చెయయ్డానికి
కవి – ఏకాంతం ఇకక్డ కుదరదే, రాయలవారు రమమ్ని వరత్మానం పంపారు. వచేచ్ వేళయింది.
రాధ - శీర్వారు రారు.
కవి - ఏం?
రాధ - వీరు రావదద్ని మనవి చేశారు.
కవి - అలాగా అనిన్ ఏరాప్టూల్ చేసుకునే వచాచ్వనన్మాట - ఐతే ఇబబ్ందే లేదు.
తాతా - రాయలవారితో పర్వేశం - చాటుగా వుండి
కవి - ఏమిటీ నీ కోరిక?
రాధ - కూరోచ్ండి. మనవి చేసాత్ను.
కవి – నిలుచునాన్ వినిపిసుత్ందిలే. మనవి చేసుకో.
రాధ - శారదాదేవి రెండు కళుళ్ ఏమిటి?
కవి - పరీక్ష చెయయ్డానికి రపిప్ంచావా?
రాధ- కాదు పాఠం చెపప్డానికే.. ఊ సెలవియయ్ండి. శారదా దేవి రెండు కళుళ్ ఏమిటి?
కవి -సంగీతం, సాహితయ్ం
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రాధ – ఆ రెండు కనున్లు కలిసి ఒకక్ చూపు చూసేత్?
కవి - లోకం పరవశమౌతోంది.
రాధ - ఐతే లోకానిన్ పారవశుయ్లని చేదాద్ం.
కవి - ఎలా?
రాధమీ కవితా మాధురాయ్నిన్ నా గానంతో జత చేరచ్ండి
కవి – నాకేమీ అభయ్ంతరం లేదు. కానీ ఆచారుయ్లవారి కంట పడితే పార్ణాలుంటాయా?

రాధ -పేర్మించిన ఒక చినాన్రిని రకిష్ంచలేవా? నా హుర్దయంలో నీ రూపే నిండిపోయింది. నీవు తపప్ ఈ లోకమే లేదు. నా
కోరిక తీరుచ్. మాటాల్డవే? నీ మౌనం సహించలేను. అనుగర్హించానని చెపుప్.
కవి - నీ కంటికి రంభ తనకి తానే వలచి వసేత్
రా - కవిని పటిట్ లాగుతుంది.
కవి - ఎకక్డికి?
రధ - నా జీవితము, యవవ్నం సారధ్కం చేసుకుంటాను సావ్మి. బయట పలల్కి సిదద్ంగా ఉంది. మా యింటికి
దయచేయండి. నా హృదయంతో పాటు సరవ్సంపదులు తమకు సమరిప్ంచుకుంటాను. నా సరవ్సమూ మీదే.
కవి – పర్తిఫలాకేష్ప లేకుండానే నీ సరవ్సవ్మూ సమరిప్ంచుకుంటావా?
రాధ – నా సరవ్సవ్మూ ఇక మీరే.
కవి – దానికే కాదంటానా? పద పోదాం
రాధ - ఎకక్డికి?
కవి - తుంగభదర్కి.
రాధ - ఏం జలకీర్డమీదకి మనసుపోయిందా? అయితే కీర్డా సరసుస్ ఉందిగా
కవి – అబేబ్ మన విహారానికి ఆ వైశాలయ్ం చాలదు. నదికే పోదాం
రా- అందులో మొసళుళ్నాన్యి
కవి - కనుకనే అందులో ఈదులాడాలి. భయం వేసేత్ ఒకరినొకరు గాఢంగా కౌగిలించుకుందాం . మొసళుళ్ కలియబడి
కండలు కొరుకుతుంటే, అపప్డంలా కరకర మిర్ంగుతూ వుంటే, ఆహా - ఆనందం – బర్హామ్నందం. అంబా నీ అనుగర్హం
అంటూ ఏక కంఠంతో గానం చేదాద్ం.
రాధ - కృషాణ్
అదీ వరస. అలా కృషణ్ నామసమ్రణం చేసూత్ ఒకక్ మునక వెయియ్ జీవితం నికశేశ్షంగా నాశనమైపోతుంది. తరతరాల వారికి
మారగ్దరశ్కము అవుతుంది. ఊ.. జాగు పనికిరాదు. ఈ అదృషట్ం పోతే మళీళ్ రాదు.
రా.
రాధ - సామి - నాకు బుదొద్చిచ్ంది. ననున్ వదులు. ననున్ వదులు.
ఔను రాధా నీకూ నాకూ ఒకటే పిచిచ్- దీనికి మరణమే మందు. రా పటుట్.
రాధ - వదుద్. ఇంకెపుప్డూ ఈ పని చెయయ్ను.
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కవి - వీలేల్దు. నీకు బుదొద్చిచ్నా నాకు రాలేదు.ఇంటి వదద్ ఇలాల్లు ఉంది. ఎదుట నీవునాన్వు. ఆమెని విడిచి పెడితే లోకం
ననున్ బతకనివవ్దు. నినున్ విడిచి నేను బతకలేను. మనకు సవ్రగ్ సుఖం ఈ లోకంలో లేదు. మన పేర్మలు ఫలించాలంటే మరణమే శరణయ్ం . రా రాధా.
******
రాయలు - మహా కవి. అసుర సంధాయ్సమయం. దివయ్ నదీ తీరం ఆ అబల ఆకర్ందనం ఈ - సాకాష్తాక్రం. దీని
అరధ్మేమిటి?
కవి. ఔను పర్భూ పరిసిథ్తులు, పరిసరాలు నా నేరానిన్ నిరూపిసుత్నాన్యి. శీర్వారు ఏ దండన విధించినా సరే ఈ అశిర్తుడు
సీవ్కరిసాత్డు.
రాయలు - ఆచారయ్వరాయ్ ఈ అపరాధానికి ఏ శిక్ష సమంజసమని తమ అభిపార్యం?
తా - మహాపర్భూ హృదయ విదారకమైన ఆకర్ందనం వినగానే మా మేధసుస్ సథ్ంభించిపోయింది. అపరాధానికి
అనుగుణయ్మైన శిక్షవేయండి. తమ నిరణ్యంతో మేము పరిపురణ్ంగా ఏకీభవిసాత్ను.
రాయలు - మహాపర్సాదం రామకృషణ్ నీ అపరాధం లోకోతత్రం. అసామానయ్ం. నినున్ కనికరించం. యావజీజ్వం శుర్ంఖనా
బదుద్ణిణ్ చేసుత్నాన్ం.
తా - మహా పర్భూ
రాయలు - మహాకవీ - రాయలు తన మెడలోని హారానిన్ కవి మెడలో వేసాత్డు.
కవి ఆనందంగా సీవ్కరిసాత్డు. అనురాగ సమ్ృతులతో నినున్ మా సేన్హ పంజరాన బంధిసుత్నాన్ం. ఈ జనమ్కి నీకిక్కడ వాసం
తపప్దు.
కవి - ధనుయ్ణిణ్ మహాపర్భూ అదే చిరకాల వాంఛితం కూడా. ఆ కోరెక్ ఈ అసుర సంధయ్ వేళ సాకాష్తూత్ సదుగ్రు సనిన్ధిలో
నెరవేరింది. విదాయ్ నగర సామార్జయ్లకిష్ సనాధుడు సాకాష్తక్రించి మోర్గించాడు. ధనుయ్ణిణ్.
నిషర్క్మిసాత్రు.
రాయల ఏకాంతంలో ఉనన్ అతిధి రాయలపై బాకు విసురుతాడు.
రాయలు - ఎవరకక్డ? ఎవడో దోర్హి - పటిట్ బంధించండి.
వాళళ్ంతా తిరిగి వసాత్రు.
పటుట్బడినవాడి ముసుగు తీసాత్రు.
రామకృషణ్ - ఆ ?
రాయలు - ఎవడువాడు.
తా - రామకృషణ్ బంధువే మహాపర్భూ
రాయలు - వాడిని కాళూళ్ చేతులు కటిట్ తుంగభదర్ మొసళళ్కు వెయయ్ండి.
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తా - ఊరూపేరులేని పరదేశివి. పర్భువు కవివని గౌరవించారు. ఆశర్యమిచాచ్రు. అలాంటి కరుణామూరిత్ని అనన్ంపెటిట్న
సావ్మిని హతయ్ చేయించటం ఇదేనా కృతజఞ్త.
రామకృష - రామ రామ నేను ఏ పాపం ఎరుగను. బంధువని ఇంట చేరాడు. ఉదోయ్గం ఆశించాడు. కానీ ఇంత
కిరాతకానికి తలపడతాడని నాకు తెలీదు మహాపర్భో.
తా - ఇందులో నీకు సంబంధం లేదంటే ఎవరైనా నముమ్తారా. ఈ కుటర్లో నీకు భాగం లేదంటే లోకం విశవ్సిసాత్రా? మరే
పౌరుడైనా శతుర్వుల గూఢచారికి ఆశచ్యమిచిచ్వుంటే నాయ్యశాసత్రపర్కారం తలతీయించాలి. నీపైగల అభిమానం విడిచి
రాజధరామ్నిన్ కూడా పాటించాలి కదా .
మా పాలనలో అందరికీ ఒకటే ధరమ్ం. ఒకటే దండన. ఇతడిని ఏనుగులతో తొకిక్ంచండి.
కవి - శలవు మహాపర్భూ - ఈ దీనుడు ఏమైపోయినా లోకానికి లోటులేదు. అంబ కృపవలల్ తమకు గండం తపిప్ంది.
నాకంతే చాలు శీర్వారు శాశవ్తంగా వరిధ్లాల్లి. విజయీభవ మహా రాజా

***
(సశేషం)
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