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ప్రేరణ:
సుమారు రెండు సెంవత్సరాల క్రత్
ి ెం, పద్యాన్ని ఎలా తిరిగి ప్ాాచురాెంలోక్ర తేవాలన్ి విషయెంపై ఆెంధ్ాభూమి
ద్ిన్పతిాక సెంప్ాదకులు, శ్రి యమ్.వి.ఆర్.శాస్త్ర గ
ి ారి అధ్ాక్షత్న్ మా ఇెంట్లో ఒక చిన్ి సమావేశెం జరిగిెంద్ి.
అనేకమెంద్ి కవి, పెండిత్ులు త్మ సూచన్లన్నచ్యారు. ఆనయడు వచిాన్ సూచన్లలో, ఒకట్ి:
మహాకవులు తిరుపతి వేెంకట్ కవులు, మొదల ైన్వారు వాాస్త్న్ ఆనయట్ి పద్యాలు, ఈ నయడు ప్ామరులుగూడయ
చదువుత్ునయిరు కద్య, ద్ీన్నక్ర క్ారణమేమిట్ి? అన్న ఆలోచిస్తతర , బహుశః వారి పద్యాల గొపపత్న్ెంతోబాట్ు, వారు
వాట్ిన్న చకకట్ి నయట్క్ాలలో ప్ొ ద్ిగారనేద్ి ఒకట్ి అన్న సభయాలు త్లచ్యరు. అెందువలో , మన్ెంగూడయ క్ొన్ని
దృశానయట్క్ాలు, వీల ైతే హాసా సెంభరిత్మైన్వి వాాస్త్, వాట్ిలొ పూరవ, పాసర ుత్ కవుల పద్యాలు, క్రోషటెం క్ాన్నవి
జత్కూరిా, వాట్ిన్న ట్ెలివిజన్ వెంట్ి పాసారమాధ్ామాలలో పాదరిశెంప జేస్తతర, పతిాకలలో పాచురిెంపజేస్తతర, పాజలు
వాట్ిన్న చూచి, చద్ివి, పద్యాలన్ుగూడయ మన్న్ెం చ్ేసుకుెంట్ారన్న అభిప్ాాయెం వాకర ెంచ్ేశారు.
అపుపడు, ఆ సభ వారు, న్న్ుి అట్ువెంట్ి నయట్కెం వాాయయడన్న క్ోరారు. ఆ న్నరణయెం పాక్ారమే నేన్ు ఈ
‘’హన్ుమాన్ెందెం’’ వాాశాన్ు.

తెర తీయగానే సభావేద్ిక. ద్యన్నపై ఒక బలో , మూడు కురచాలు. వాట్ిలో మయగయురు వాకురలు కూరుాన్న ఉెంట్ారు.
బలో మీదద పువువలతో ఒక వేజ్, ౩ పుషపగయచ్యాలు, ౩ మిన్రల్ వాట్రు స్తీసాలు, ఒక హాాెండ్ మైక్ోిఫో న్. పాకకన్
స్తీటలు సాటెండ్ పై ఇెంక్ొక మైక్ోిఫో న్ు. వెన్ుక గోడకు ఆన్ుక్ొన్న తెరమీదద ఒక పదద ఎలక్ాటాన్నక్ క్ాోక్ కెం క్ాాల ెండర్
వుెంట్ుెంద్ి. ద్యన్నలో ట్ెైమయతోబాట్ు పదద అెంక్లలో తేద్ీ గూడయ కన్బడుత్ుెంట్ుెంద్ి.
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మయగయురిలో మధ్ాన్ునయియన్ సభాధ్ాక్షుడు. ఆయన్లేచి న్నలబడి, హాాెండ్ మైక్ చ్ేతిలోక్ర తీసుకున్న ద్యన్నతో
మాట్ాోడట్ెం మొదలు పడతయడు. ఆయన్ మాట్లు సభలో అెందరిక్ీ బాగానే విన్నప్సర ాయి.
స.అ: సో దర, సో దరచమణయలారా!...
అన్గానే లౌడ్ స్తీపకర్ లోెంచి బయిామన్న శబద ెం ఆగకుెండయ వసూ
ర వుెంట్ుెంద్ి. క్ొెంత్స్తతపు అట్ , ఇట్ చూస్త్,
అధ్ాక్షుల వారు మాట్ాోడుత్ూనే వుెంట్ారు. ద్యన్నక్ర సెంక్ేత్ెంగా, ఆయన్ పద్యలు కదులుత్ూనే వుెంట్ాయి.
క్ానీ బయయామన్న శబద ెం త్పప మరేమీద విన్బడదు. క్ొెంత్ సమయెం అలా గడుసురెంద్ి. సభలోన్న జన్ులు
అసహన్ెంగా ఒకరి మొగాలు ఒకరు చూచుకుెంట్ , అట్ు ఇట్ు కదులుత్ూ వుెంట్ారు. ఒకరిదదరు మైక్
త్గిుెంచెండి, అన్న అరుసారరు. క్ానీ అద్ి లౌడ్ స్తీపకర్ శబద ెంలో మయన్నగి విన్బడదు. త్రువాత్, అధ్ాక్షుల
నోట్ిన్ుెండి లౌడ్ స్తీపకరోో (అద్ి ఇపుపడు బయ్ మన్డెం ఆగిప్ో యి) విన్బడుత్ుెంద్ి,
అధ్య: ఇెంత్ట్ి మహావకర శ్రి వాచ్యలరావుగారు మన్కు మయఖ్ా అతిథిగా రావడెం మన్ పూరవకృత్ పుణాెం.
వారిపుపడు ఉపన్ాస్త్సర ారు.
మయఖ్ా అతిథి లేచి రెండడుగయలు పాకకకు వేస్త్, సభకు న్మసాకరెంచ్ేస్త్, న్నలిచి వున్ి మైకులో న్ుెంచి
మాట్ాోడట్ెం మొదలు పడతయడు.
ము.అ: సభకు న్మసాకరెం. నేడు చ్యలా సుద్ిన్ెం!
అన్న ఆయన్ మొదలుపట్ట గానే, లౌడ్ స్తీపకర్ ఆగిప్ో త్ుెంద్ి. త్దుపరి మాట్లు విన్బడవు. ఆయన్ మాత్ాెం
కుడిచ్ేయి ఎత్ు
ర త్ూ, ద్ిెంచుత్ూ, సభయాలక్ేస్త్ చూప్సర ూ, ఎడమచ్ేతిలో లౌడ్ స్తీపకర్ సాటెండ్ పట్ుటక్ొన్న,
ఊగిప్ో త్ూ మాట్ాోడుత్ూనే ఉెంట్ాడు.

బలుు న్ుెండి వచ్ేా గయడిి వెలుత్ురు ద్యవరా వేద్ిక మీదద ఏెంజరుగయత్ుెంద్ో సభలోవారిక్ర కన్నప్సర ూనే
వుెంట్ుెంద్ి. అ వకర ఇెంక్ా మాట్ాోడుత్ూనే ఉెంట్ాడు. అెంత్లో గడియారెంలో అలారెం మ్రోగయత్ూ, ద్యన్న
అెంక్లు గిరుిన్ మయెందుకు తిరుగయతయయి (సమయెం మిెంచిప్ో త్ున్ిట్ుట సూచిసూ
ర ). క్ాాల ెండరు లో ఒకరోజు
మయెందుకు జరిగిన్ట్ు
ో కన్నప్సర ుెంద్ి. సభలో అెందరూ అసహన్ెం క్ోలోపయి అరుపులు, చపపట్ు
ో , ఈలలతో
గొడవ చ్ేసర ారు. అెంత్లో మయఖ్ా అతిథి, క్ొెంత్ రొపుపత్ూ, ఇలా అెంట్ాడు. (అపపట్ిక్ర ల ైట్సస వెలుగయతయయి.
మాట్లు మరల విన్బడట్ెం మొదలుపడతయయి.)
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ము.అ: మహాశయయలారా! నేన్ు మాట్ాోడవలస్త్న్ విషయాలు చ్యలా వునయియి. క్ానీ ఇపపట్ిక్ే (అన్న
వెన్ుకకు క్ాాల ెండర్ క్ేస్త్ చూచి) క్ాలాతీత్ెంయిైెందన్ుకుెంట్ాన్ు. కన్ుక ఇెంక మయగిసర ాన్ు. (సభలో ఈలలు,
బలో లపై చరుపులు). నేన్ు చ్ెప్పన్దెంతయ మీదరు శిదధగా విన్ిెందుకు ధ్న్ావాద్యలు. నేన్ు చ్ెప్పన్ వాట్ిలో
మయఖ్ామైన్వి క్ొనెైినయ మీదకు మీద జీవితయలలో వుపయోగపడితే నయ జన్మ సారధకమైన్దన్ుకుెంట్ాన్ు.
అన్న మయగిసర ాడు. అపుపడు వేద్ికపైన్ున్ి మూడవ వాక్రర లేచి వుపన్ాస్త్ెంచడయన్నక్ర ఉదుాకురడౌతయడు. అద్ి
చూడగానే, సభలో అలో రులు ఎకుకవెై వేద్ిక పైక్ర చ్ెపుపలు విసరడెం జరుగయత్ుెంద్ి. వేద్ికమీదద్ి వారు
హడయవిడిగా వేద్ిక వెన్ుకకు పరుగడతయరు. తెరన్ు లాగేస్త్ మూస్తతసర ారు. రణగొణధ్వన్ులమధ్ా, త్దుపరి
నయట్కెం జరుగయత్ుెంద్ి.

ప్ేస్ా తవన:
మూస్త్వున్ి తెర వెన్ుక స్తతటజి మీదదకు బూట్ో చపుపడు చ్ేసుకుెంట్ ప్ొ ా డూాసరు (న్నరామత్) మూట్లరావు,
డెైరకటరు (దరశకుడు) దరశకరావు, వాన్న అస్త్స్తట ెంట్స వసారరు.
(ఆ హడయవిడిలో మైక్ ఆఫ్ చ్ేయడెం మరిచిప్ో తయరు కన్ుక, సభాసదులకు మూస్త్న్ తెరలోన్న సెంభాషణలు
విన్నప్సర ూనే వుెంట్ాయి)
ప్రే డ్యయసర్: ఏమయాా డెైరకటరూ, ఎెంత్ రసాభాస చ్ేశావయాా?
డైరెక్టరు: నేనేెం జేసాన్ెండి బాబయ. మెంచి అధ్ాక్షుడిన్న, వకర లన్ు కషట పడి బతిమాలి తీసుక్ొన్న వచ్యా. నయ మయఖ్ెం
చూచి వచ్యారు వాళ్ళు. ఆషామాషీ డెైరకటరో ు ప్లిస్తతర రారు, తెలుసాెండీ. ఆ లౌడ్ స్తీపకరేో చ్ెత్రవి.

రాంతయు ప్రుులెతా తచును హరషముతోడ్ను వచిియుాండ; ముాం
దిాంత టుద తా మైన సభ యేయెడ్ కతనగరతదు, మీరె లోభులెై
సాంతలలోన నేరికొని చౌక్గత తచిిరి జాంక్ు మైక్ులన్.
వాట్ివలేో సభ ఇలా ప్ాడెైెంద్ి.
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చాందేయానమాందు జయము స్తధిాంచిన
భారతదేశ శతసా ర ప్ాండితతలక్ు
ఆగిప్ో క్ సరిగత ప్నిచేయు మైక్ుల,
సృజన చేయు చేవ యేల లేదో ?
ఏమయాయ ఆదరశకత!
ప్రే : వాడెవడు?
డై: ఇత్నే నయ అస్త్స్తట ెంట్ెండి. నేన్ు దరశకుణణణ కద్య అెందుక్ే వీడిన్న ఆదరశక్ా అెంట్ునయిన్న్ి మాట్.
అదన్ిమాట్. అెంట్ే అస్త్స్తట ెంట్ు దరశక్ా అన్ిమాట్.
అసిసట ాం్ టు: న్మసాకరెం ప్ొ ా డూాసర్ గారూ, ఆ వచిాన్ వక్ర తనయ స్తీపకరుో పన్నచ్ేయడెం లేదన్న తెలిస్త్, పాసెంగాల
నయపయా వలస్త్ెంద్ి, లేద్య కుద్ిెంచవలస్త్ెంద్ి. అబబు మైక్ పట్ుటకుెంట్ే అెంతే.

మైక్ు చేత బటట మైమరిి తనువెలల,
ప్ూనక్ాంబు ప్ూని ప్ులక్రిాంచి,
‘డేటు’ మారు దనుక్ మాటాడ్ మానరు,

ఎటిట వతసను ప్ో సర నేమొ తలిల !
ప్రే : అయాా అయిప్ొ యిెంద్ి. అెంతయ అయిప్ో యిెంద్ి. నయ క్ొెంప మయన్నగి ప్ో తోెంద్ి. ఇపుపడెైనయ నయట్కెం మొదలు
పట్ట ెండి.
డై: సరే, మన్ యాెంకరో ెంతయ వచ్యారా? అలా వెరి మొగెం వేసుకుచూసారవేెం. అెందరినీ ట్ెైమయకు తీసుక్ొచ్ేా

అ.ద: అసలు న్న్ిడిగితే, ఇలా గెంట్ల క్ొలద్ి, -- క్ాదు, క్ాదు, క్ాలెండరులో తేద్ీలు మారేద్యక్ా మైకు
పట్ుటకున్న వినేవారిన్న వాయిెంచ్ేవారిన్న శిక్ిెంచ్యలిస్త్ెంద్ే. మహాన్ుభావుడు క్ీ.శే. న్ెండూరి రామకృషణ మాచ్యరుాల
వారు చ్ెప్పన్ట్ు
ో ,

అరసి వెయ దగును – అప్రతధ్ సుాంక్ముు,
ప్తవుగాంట ద టు వక్ాప్్ైన,
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ధ్నము నప్హరిాంచు మనుజుడే ద ాంగయా?
కతనరతని ద ాంగ – కతలహరా .
ప్రే : ఇెంక్ాపెండి. ఇపపట్ిక్ే ఆలసాెం అయిెంద్ి. మన్ెం త్క్షణెం మొదల ట్ట కప్ో తే ఇక నయట్కమాడే పన్నలేకుెండయ
మన్ పన్న పడతయరు పతాక్షకులు.
ద: అడిగిన్ద్యన్నక్ర బదులు చ్ెపపరా, ఆదరశక్ా. న్ట్ులు, ట్ెక్ీిష్యన్ు
ో అెందరూ వచ్యారా, స్తతటజిక్ర క్ావలిస్త్న్
వసురవులనీి తెచ్యావా?
ఆ.ద: అెందరూ వచ్యారెండి. న్నజాన్నక్ర క్ావలిస్త్న్ న్ట్ులకెంట్ే ఎకుకవగా న్ట్ులు వచ్యారెండి.
ద: న్ట్ులు ఎకుకవగా రావడమేమిట్ి నీ బ ెంద.
ఆ. ద: అలా విసుక్ోకకెండి, సార్. మీదరు మన్ నయట్క్ాన్నక్ర మన్నషెంత్ ఎత్ు
ర హన్ుమెంత్ున్న బ మమ
తెమమనయిరు కద్య! అెంత్ పదద బ మమ ఊ్ళు ఎకకడ ద్ర రకలేదెండీ. అెందుకన్న, మూతిక్ర వేరే ఎత్ు
ర పట్ట
న్కకరలేకుెండయ, ప్ళుత్ు
ర గా వుెండే మన్నష్న్న తెచ్యాన్ెండి.
ద: క్ొెంపమయెంచ్యవు. కదలకుెండయ వుెండే బ మమ క్ావాలిగానీ, మన్నషెందుకురా. వాడు కద్ిలిప్ో డూ.
ఆ.ద: మీదరేమి ద్ిగయలుపడకెండి. వీడు కద్ిలే మన్నష్ క్ాదు. అెంత్ పదద శరచరెం మన్ెం ఎకకడ కూరోాపడితే
అకకడే ఉెంట్ాడు.

ప్్దద క్డ్ుప్ువతడ్ు, యెదద ు దేహము వతడ్ు,
చినన బాన ను బో లు శిరమువతడ్ు,
చేటతో సమమైన చవులవతడ్ు,
చిాంత క్ు సరియెైన చిననక్నునలవతడ్ు,
కోతి యటులగ ఎతత
ా మూతి వతడ్ు,
అడ్ుగు వేయుటనిన ఆయాస ప్డ్ువతడ్ు,
క్ూరుిాండి నిదేతో క్ునుక్ువతడ్ు,
సరిగ గోరిలల కీడైన స్ౌరువతడ్ు,
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ప్టనమాంతయు గతలిాంచి ప్ది దినములు,
వెదకి తచిితి నెాంతయో వేసరిలిల,
మీరు సాంతోషమున ననున మచిదరని.
వాణణి చూస్తతర అడిదెం సూరకవి అనే కవీెందుాడు బాచన్ి అనేవాన్న పైన్ చ్ెప్పన్ పదాెం గయరొరసురెంద్ి. వీడూ
బాచన్ి లాగే ఉెంట్ాడు.

బాచ ! బూచులలోప్ల
బాచనేన ప్్దదబూచి ప్ళ్ళున్ ద నున్,
బూచనన రతతిే వెఱతతరు,
బాచననను చయచి ప్టట ప్గలే వెఱతతర్.
ద: సరేో వాడసలు కదలకుెండయ కూచునేట్ో ు చూడు.
ప్రే : ఏమయాా దరశక్ా! మన్ నయట్కెంలో హన్ుమెంత్ుడు వేషాన్నక్ర మెంచి న్ట్ుడు క్ావాలి గాన్న
బ మమెందుకయాా. ఇెంత్క్ీ నయట్కెం హన్ుమద్ివజయమేనయ?
ద: మీదరిలా ఆఖ్రిక్షణెంలో నయట్కెం పతరుమారిా న్న్ుి అపాతిషఠ ప్ాలు చ్ేయ చూసురనయిరా? ఫో నోో మీదరు
సపషట ెంగా హన్ుమాన్ెందెం అన్ి నయట్కెం వేయమనయిరు. నేన్ు వూ్ళు వుెండన్ు. నయట్కెం నయట్ిక్ర వసారన్ు.
అనీి న్ువేవ చూచుక్ోమనయిరు. ఈ హన్ుమాన్ెందెం నయట్కెం పతరైనయ నేనెన్ిడూ విన్లేదు. ఏెం చ్ేయాలో
తోచక నేనెరిగిన్ పామయఖ్ కవిగారి వదద కు వెళ్లో నయగోడు వెళ్ోబో సుకునయి. ఆయన్కూడయ హన్ుమాన్ెందెం పతరు
విన్లేదట్. అట్ువెంట్ి నయట్కెం వుెంట్ుెంద్య అనయిరు. క్ాన్న, నయ బాధ్ చూడలేక వారు,
అప్పటి క్ప్ుపడ్ు వతరలు,
ద విన ముదౌద
చప్పదయ
గొప్ప చమత ార హాసయ గుాంఫన యుతమున్.
క్ొిత్ర గా వాాస్త్ ఇచ్యారు. అమమయా బాతిక్రెంచ్యరన్ుకునయిన్ు. వాాస్త్న్ెందుకు ప్ారితోషకెం ఇవవబో యాన్ు.
ఆయనేమ్ర నయకు ఏ ప్ారితోషకమూ వదుద. ఇద్ి నీక్ోసెం వాాశాన్ు. నేన్ు వాాస్త్న్ట్ు
ో న్ువువ ఎవరితోన్ూ,
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మయఖ్ాెంగా నయట్కెం చూడయిన్నక్ర వచిాన్ వారితో చ్ెపపకు. నయ తయట్ న్నలువునయ ఒలవగలరు. ఎెందుక్ైనయ మెంచిద్ి
ఏ తేద్ీన్ నయట్కెం ఆడుత్ునయిరో చ్ెపుప, నేన్ు పై వూరు వెళ్లుప్ో తయన్నయిరు.
ప్రే : క్ొెంపమయెంచ్యవు
ద: మీదరేమి బెంగ పడకెండి. క్డ
ి ిట్స అెంతయ మీదక్ే. మీదరే ఈ నయట్క్ాన్నక్ర కథ, స్తీరీన్ పతో వాాశారన్న బహుళ్ పాచ్యరెం
చ్ేయిెంచ్యన్ు. అక్షరగెంథెంలేన్న మూట్లరావు గారు వాాశారెంట్ే చూద్యదమన్న జన్ులు త్ెండో పత్ెండయలుగా
వచ్యారు.
ప్రే : ఓరి నయయనో చెంప్ావురా న్న్ుి. నయ మీదద ఇెంత్క్ోపెం ఎెందుకురా నీకు? ప్ొ రబాట్ున్ నేన్ు ఈ రోజే తిరిగి
వచ్యాన్ు. ఈ సెంగతి తెలుస్తతర నేన్ూ జాగిత్రపడేవాడిన్న.
అ.ద: మరలాెంట్పుపడు ఈ ఉపనయాస క్ారాకిమెం ఎెందుకు పట్ిటెంచ్యరు గయరువుగారూ.
ద: ఉెండరా, న్ువవవకడివి. ఈ కవిగారు ఎెంత్ కషట పడినయ నయట్కెం పతరుకు దగు ెంత్ పదద గా
త్యారుచ్ేయలేకప్ో యారు. అెందుక్ే ట్ెైెం ఫ్ల్ క్ోసెం ఉపనయాసెం పట్ిటెంచ్య. ఇెంక్ా వృథయ క్ాలక్ేపెం మాట్ాోపు.
న్ట్ులెందరిక్ీ మేకప్ వేయిెంచ్యవా?
అ.ద: ఆవనీి అయిప్ో యాయెండి. ఒకక హన్ుమ మూతిక్ే ఎరి రెంగయ రెండు డబాులు తెచిానయ సరిప్ో లేదు.
ఇపుపడు మూడో ద్ి తెచిా వేసర ునయిరుల ెండి.
ద: పరేోదు వాడు నయట్కెం చివరగాన్న స్తతటజిపై ఉెండడు.
అ.ద: మరొక చిన్ి చిక్ొకచిాెందెండి. హన్ుమ ఏమైనయ సరే నేన్ు తోక పట్ుటక్ోన్న్న గొడవ చ్ేసర ునయిడెండీ.

(ఇెంత్లో సభలో కలకలెం చ్ెలరేగి, అరుపులు విన్బడయియి. మీదరు నయట్కెం మొదలుపడతయరా, లేక మమమలిి
లెంక్ా దహన్ెం చ్ేయమెంట్ారా, అెంతే, స్తతటజి మీదద వారు లోపలి పరుగయ పట్ిట క్షణయలమీదద స్తతటజి స్త్దధెం చ్ేస్త్
తెరలాగారు)
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మొదటి రాంగాం
స్తతటజి పై ఉన్ిత్ెంగా ఒక స్త్ెంహాసన్ెం. ద్యన్నక్రరుపాకకలా ఇదద రు మయసలి స్తైన్నకులు ఈదురో అన్ున్ట్ు
ో
న్నలబడివుెంట్ారు. క్రెంి ద రెండు వెైపులా వరుసగా ఆసనయలు; వాట్ిపై ఆస్తీన్ుల ైన్ రాచ పరివారెం. మధ్ా
క్ొద్ిదప్ాట్ి ఎత్ు
ర గల బలో పై రెండు కెంబళ్ళలు. వాన్నపై ఇదద రు పెండిత్ వేషగాళ్ళు ఇట్ు, అట్ు ఒకరిక్ొకరు ఎదురు
మదురుగా కూరొాన్నవుెంట్ారు. అెందులో ఒక్ాయన్కు ఒక్ే కన్ుి, జుట్ుట మాత్ాెం బారడు. శరచరెంపైన్ కూడయ
ఒత్ు
ర గా వెెంట్ుాకలు. వారే మారాాలరావు గారు. ఆ రాజుగారి ఆసాాన్ విద్యవెంసుడు.
తెర లేవగానే, వెంద్ిమాగధ్ుల “బహుపరాకు” శబాదల మధ్ా పరమ శివ వాహ మహారాజు గారు పావేశిసారరు.
వాందులు:
రతజ రతజ రముు రతజనయ సభచేయ,
జనులు వచిిరి నిను వినగ స్తుమి!
చేరి యెక్ుా మయయ సిాంహాసనాంబును,
ప్రమశివుని వతహ! బహుప్రతక్ు!
రతజు (సిాంహాసనాం మీద క్ూరుిని): ఈ యాల నయకు చ్యనయ సెంతోసెంగ వుెంద్ి. మన్ ఆసాాన్ ఇద్యవెంసులుగోరు,
మన్ మారాాలరావు గోరితో ప్ో ట్ీక్ర దూరెంన్ుెండి ఒక ఏద్యెంతి గారొచిాెండు. ఆయన్ పతరేద్ో చ్ెప్పెండు. మరచ్య.
పెంత్ులూ నీ పతరేెంద్ి?
ప్రదేశి ప్ాండితతడ్ు: న్న్ుి పుెండరచక శాస్త్ర ి అెంట్ారు, మహారాజ.

ఆన్ెంద్ిసరెం. మరెందుక్ాలసాెం. మొదలుపట్ట ెండి అయావారుో.
ప్ుాం: మయెందుగా సరసవతీద్ేవి సురతి చ్ేసర ునయిన్ు.
వతణీ! అలిక్ుల సముదయ
వేణీ! అక్షర తరాంగ వేలిలత వీణ
ప్తణీ! దుేహిణుని రతణీ!
రతనీ, న ప్్ైన క్రుణ రమయ శరోణీ!
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రతజు: అదు ద్ీ. పుెండయక్ోరు శాతిా. ఈరు, మన్ మారాాల రావు పెండిత్ులవోరు వాద్ిెంచుకుెంట్రు, మన్ెం ఇన్న
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(సభలో ఎవవరూ చపపట్ు
ో క్ొట్ట రు)
ఇపుడు విఘ్ినయయక సురతి.
అాంక్ముచేరి శైలతనయాసా న దుగధ ములానువేళ్, బా
లాయాంక్ విచేషట త ాండ్మున న వలి చన్ గబళాంప్బో వ ఆ
వాంక్ క్ుచాంబుగతన క్హివలల భహారముగతాంచి వే మృణ
లాాంక్ుర శాంక్ నుాండడ్ు గజాసుయని గొలుా నభీషట సిదధ క
ి ిన్.
వినయయకుడు అమమవారి ఒడిలో కూరుాన్న ఆమ వామభాగమయన్ ఉన్ి సర న్మయన్ుెండి ప్ాలు
తయాగయత్ునయిడు. ఆమకు రెండవ సర న్మయ లేదు. ఆ సాాన్ెంలో ప్ామయెంద్ి.
మా: అమెంగళ్మయ న్శిెంచుగాక. ఇద్ి అశ్రో లమయల పుట్ట . బూత్ు పదామయవల తోచుచున్ిద్ి. అమమవారి
కుచమయన్ుెండి గణపతి ప్ాలు తయగయట్ా. ఏన్ుగయ మొగమయతో చన్ు ప్ాలుతయగయట్ అసెంభవెం. ఆమకు ఒక
కుచమే వున్ిద్య. హర హరా. అట్ుపకకన్ు ప్ామా. ఏమిట్యాా పుెండరచక్ా ఇద్ి. మహారాజు సమక్షమయన్
ఇట్ిట పదామయలు రచిెంచి ప్ాడవచుానయ?
రతజు: అవున్ు పెంత్ులూ! నయకు ఇట్ాోెంట్ి ప్ాడు ప్ాట్లిషట మయెండవ్.
ప్ుాం: అయాా! ఇద్ి నేన్ు వాాస్త్న్ పదాెం క్ాదు. శ్రి కృషణ ద్ేవరాయలవారి ఆసాాన్ెంలోన్న పామయఖ్ కవి, కవితయ
ప్తయమహుడు పదద న్ గారి మన్ుచరిత్ా పాబెంధ్ెంలోన్నద్ి. తెలుగయ సాహితయాన్నక్ర మకుట్ాయ మాన్మై పాస్త్ధ్ధ ి
గాెంచిన్ద్ి. తెలుగయవారిక్ర గరవక్ారణమై, అలెంక్ారభూయిషఠ మైన్ సుెందర దృక్రాత్ా సూచకెం. ఇెందులో
అశ్రో లమేమీద లేదు. ఆమాత్ాెం శృెంగారెం సాహితయాన్నక్ర అెందెం చ్ేకూరుసురెంద్ి.

ప్ుాం: శిశువుగా న్ున్ి వినయయకుడు త్లిో వదద ప్ాలుతయాగడెం బూతయ? పైగా చమతయకరయయత్ెంగా కవి,
వినయయకుడు త్లిో ప్ాలు తయాగయత్ూ, అెందరి చెంట్ిప్లోలవల త్న్ చ్ేతర ో (త ెండమయతో) అమమ కుడిభాగెం
వెదుకుత్ూ వుెంట్ే ఈశవరుడి ఆభరణమైన్ ప్ామయ ద్ర రిక్రెందన్న, అద్ి విషజెంత్ువన్న తెలియన్న అమాయక
వయసు కలవాన్నగా చ్ెపపకనే చ్ెపుత్ూ, ప్ామయన్ు మత్ర న్న తయమరత్ూడన్న భామపడయిడన్న,
భాాెంతిమదలెంక్ారాన్ని వాడయరు. అలాగే త్లిో సాాన్ెంలో అరానయరచశవరున్న పదద న్ క్ొిత్ర విధ్ెంగా సాక్ాత్కరిెంప
చ్ేశారు.
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రతజు: నయకద్ేద్ో తెలద ుగాన్న, మా పెండిత్ులవోరు త్పపెంట్ే త్పతప. ఆ పదద న్గోరిక్ర చ్ెపుప నేన్ు వవపుపక్ోన్న్న.
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మహారాజా! మీదరన్ిట్ు
ో పదద న్గారితో మీద అభిప్ాాయెం చ్ెపపడయన్నక్ర ఆయన్ ఐదువెందల యిెండుో క్రెంి దట్ివాడు.
(త్న్లో) వీళ్ు సాహిత్ాజాాన్ెం ప్ాడుగాన్ు. (పాక్ాశెంగా) అయితే మీద పెండిత్ులనే చదవమన్ెండి ఇెంత్కన్ి
మెంచి పదాెం.
మా: ఓ ద్యన్నక్ే, అలాగే చదువుతయ నీ పద్యాన్ని త్లదనేి పదాెం, నే నయశువుగా ఇపుపడే అలిో న్ పదాెం
చదువుతయ.
గాంజాయ తే వి, ప్లువురు
సాంజాతలగూడి క్లుల చవిగొన నవత!
క్ుాంజర ముఖుడటు
ల క్ుడ్ుచు
అాంజన సుత! వతని త ాండ్ మడ్డ మురతదే.
రతజు: అెంజన్ సుత్ అెంట్ే ఏట్ి, పెండిత్ుల వోరూ!
మా: అెంజన్ సుత్ అెంట్ే క్ోత్న్న అరాెం మహారాజ. త్పుపడు కూత్లు కూసురన్ి ఈ పుెండరచకుణణణ క్ోతీ
అనయిన్న్ి మాట్.
రతజు: భబష్. బాగా అనయివయాా.
ప్ుాం: (వాెంగాెంగా) ఆహా! మీద ఆసాాన్ విద్యవెంసులు ఎెంత్ గొపప పదాెం చ్ెప్ాపరో. పైగా ఈ పదాెం వారే చ్ేశారట్.
విన్ెండి మహారాజ. ఇద్ి తెనయలి రామకృషణ కవి చ్యట్ువుగా చ్ెప్పన్ పదాెం. ద్యన్ని ఇట్ు అట్ు మారిా
చ్ెప్ాపడీయన్. అెంతేక్ాదు త్పుపల త్డక. అెంజన్ సుత్, అన్గూడదు. అెంజన్ స్తీర ి లిెంగెం గన్ుక, అెంజనయ
సుత్ అనయలి.

ఈయన్క్లా తెలిస్త్ెందన్న అడుగతయ వున్ి.
రతజు: అవున్ు నయకూ ఆ అన్ుమాన్మే వచిాెంద్ి. అయినయ పుెండయక్ోరూ! మా పెండిత్ులవోరిన్న త్పుప పట్ట డెం
క్ాదు. న్ువేవ మా కవిగారి మీదద ఒక పదాెం చ్ెపపవయాా.
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మా: మళ్ళు మొదలుపట్ాటడురా సో ద్ె. అెంతేక్ాదు మహారాజ! ఆ కవి ఎవరో చ్యట్ుగా చ్ెప్పన్ పదాెం
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ప్ుాం: అలాగే మహారాజా. క్ానీ ఆయన్ చ్ెప్పన్ పదాెం నే చ్యట్ుగా వినయిన్న్డెం చ్ేత్క్ాన్నత్న్ెం. చ్యట్ువెంట్ే
అరాెం తెలియదన్ిమాట్ మీద పెండిత్మన్ుాలకు.
రతజు: సరిలేవో మయెందు మా కవిన్న ప్ొ గయడుత్ూ పదాెం చ్ెపుప.
ప్ుాం: అలాగే మహారాజ. ఓ మారాాలరావూ విన్ు.
అన నతి గూడ్ హరుడ్వు
అన నతియు లేక్ునన అసుర గురుడ్వు,
నన న మారతాలేశత!
క్నననక్ాటి క్లదుగతని కౌరువప్తివే!
రతజు: ద్ీన్న బావ మేట్ి పుెండయక్ోరు శాతీా!
ప్ుాం: మీద మారాాలాన్ని శివున్నతోన్ు, శుక్ాిచ్యరుాలతోన్ూ, ధ్ృత్రాషుటున్నతోన్ూ ప్ో లిా ప్ొ గిడయన్ు మహారాజా!
రతజు: బాగయెంద్ి. ఇద్ర కకట్ే మెంచి పన్నచ్ేశావయా ఈయాల.
ప్ుాం: (త్న్లో తయన్ు అన్ుకుెంట్ునయిడు) ఈ రాజూ, వీన్న పెండిత్ుడూ ఇదద రూ మూరుులే. ఒకక ప్సరెంతెైనయ
భాషాజాాన్ెం లేన్న బడుద్యధయిలు. వీ్ళు ఇలా వుెంట్ే ఈ వూరి పాజలిెంక్లా వుెంట్ారో. నేన్ు చద్ివిన్ చ్యట్ుపదాెం
లోన్న భావెం వీళ్ుకు అరాెం క్ాలేదు. పెండిత్ుణణణ ప్ొ గిడయన్న్న సెంతోష్సర ునయిరు. న్నజాన్నక్ర నేన్న్ిద్ి: నీతో నీ
భారా వుెంట్ే, మీద ఇదద రిక్ీ కలిప్ మూడు కళ్ళు శివున్న వల . నీతో నీ ప్ంుెం లేకప్ో తే ఒక్ే కన్ుితో వుెంట్ావు
శుక్ాిచ్యరుాలవల . నీకున్ి ఒక కన్ుి లేకప్ో తే, ఓ మారాాలరావూ! న్ువువ కళ్ళులేన్న ధ్ృత్రాషుటుడివి.

ప్ుాం: అలాగే మహారాజ! (అన్న మారాాలరావుతో) అయితే క్ొెంచ్ెెం వేద్యెంత్ెం పుచుాకుెంద్యమా రావు గారూ!
మా: నేన్ు ఉదయమే సుషు
ఠ గా తిన్న వచ్యా. ఎపుపడు పడితే అపుపడు పుచుాక్ోన్ు. క్ానీ న్ువువ
పుచుాకుెంట్ే నేన్ూ పుచుాకుెంట్ా.
ప్ుాం: వేద్యెంత్ెం పుచుాకుెంద్యమా అెంట్ే, వేద్యెంత్ చరా చ్ేద్ద యమా అన్న.
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రత: ఏెంట్ాలోచిసురనయివు పుెండయక్ోరూ! ఇెంక్ా మీద కయితయవలాప్ ఇెంక్ేద్ెైనయ మాట్ాోడెండి.
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మా: అద్ేన్యాా నేన్ూ అన్ిద్ి. పుచుాకుెంద్యమా. మయెందు న్ువువ మొదలుపట్ుట.
ప్ుాం: అలాగే, చూడు. మాట్లు లేకుెండయ చరిాద్యదెం.
(అన్న పుెండరచక శాస్త్ర ి త్న్ చ్ేతి చూపుడు వేల
ా ు చూప్ాడు. మారాాలరావు అద్ి చూచి రెండు వేళ్
ా ళు చూప్ాడు.
ద్యన్నక్ర శాస్త్ర ి మూడు వేళ్
ా ళు చూప్ాడు. ద్యన్నక్ర చిరతి
ి ర , రావు ప్డిక్రలి చూప్ాడు.)
ప్ుాం: (త్న్లో) ఓహో వీడిక్ర క్ొెంత్ ఆధ్యాత్మత్త్వెం తెలిస్త్న్ట్ు
ో ెంద్ే. ఏలన్న్, నయ సెంక్ేతయలు వీన్నక్ర అరామైన్ట్ు
ో
తోచుచున్ిద్ి.
జీవులాందు ననక్డే దేవుడ్ని తలుప్
ఒప్ుపగత చయప్ితి ననక్ా వేేలు. (ఇది అదైుతాం)
జీవతతు ప్రమాతు చేరియుాంద రటాంచు
రెాండ్ు వేేళ్ును చయప్్ ప్ాండితతాండ్ు, (ఇది దైుతాం)
బేహు, విషత
ు , శివులు బరగ దేవుళ్ునుచు
ప్ర ాందుగత చయప్ితి మూడ్ు వేేళ్ళు, (ఇది లౌకిక్ాం)
గుప్ిపటల క్ూరుిాండ గుటుటగత జగమని,
ప్ిడికిలి చయప్ిాంచ ప్్లుచ నతడ్ు (ఇది వేద ాంతాం)
అటుల నదైుత మేనును, దైుతమతడ్ు,
చలసి నే లౌకిక్ము గూరిి చప్తప, నతడ్ు
వేతా క్రచేత జగమని విశిదప్రచి,
గూఢ వేద ాంత తతుాంబు గురుా చేస్.

ద్యన్నకత్న్ు పాతీ జీవిలోన్ూ జీవాత్మ, పరమాత్మ లిదద రూ వుెంట్ారన్న రెండు వేళ్
ా ళు చూప్ాడు. నేన్పుడు
లౌక్రకపరెంగా చూస్తతర , మన్లన్ు ప్ాలిెంచ్ే పాభయవులు బాహమ, విషు
ణ , మహేశవరులన్ు మయగయురునయిరన్న మూడు
వేళ్
ా ళు చూప్ాన్ు కద్య. అత్నేమీద త్కుకవ వాడు క్ాదు. అన్ని ఎరిగిన్ ఆధ్యాత్మవిదున్కు జగత్ర ెంతయ
కరత్లామలకమై గయట్ుటగా వుెంట్ుెందన్న ప్డిక్రలి మయడిచి చూప్ాడు. సాహిత్ా వాసన్ లేక ప్ో యినయ వీన్నక్ర
వేద్యెంత్ెంలో పరిజా ాన్ెం, సెంక్ేత్ జాాన్ెం గూడయ వున్ిట్ుటెంద్ి.
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రతజు: ఏమిట్ి సావమయలు, ఇదద రూ వేళ్ళు చ్ేత్ులతో మాట్ాోడు క్ొెంట్ునయిరు. నయక్ేమి సెంజవట్ెంలే. మారాాలెం
గారు మీదరైనయ చ్ెపపెండి ఈ మూగ బాసకు అరాెం.
మా: మహారాజా! ఈ పుెండరచడు దురామరుుడు. నయ లాెంట్ి మేధ్యవులన్ు చూస్తతర అసూయ. అెందుక్ే, నయ క్ొకక
కనేి వుెందన్న ఒక వేలు చూప్ న్న్ుి క్రెంచపరచ్యడు. అెంత్ మాతయాన్ నేనేమి త్కుకవా. అెందుక్ే, నయ ఒకక
కన్ుి నీ రెండు కళ్ుకు సమాన్మన్న రెండు వేళ్ళు చూప్ా (న్వువత్ూ, భయజాల గరేసర ూ అనయిడు). ద్యన్నకత్డు
న్ువూవ నేన్ు కలిస్తతర మన్కు మూడు కళ్ళు కద్య అెంట్ మూడువేళ్ళు చూప్ రాజీక్ర వచ్యాడు. నేన్ు వెన్క్రక
త్గయుతయనయ, గయదుదతయన్ెంట్ గయప్పడి చూప్ా.
రతజు: భబష్. మా పెండిత్ులవోరిన్ెంట్ే ఊరుకుెంట్ాడేట్ి? ఇక్ా మూగభాష క్ాక, అెందరిక్ీ తెలిస్తతట్ట ు మాట్లతో
ఆద్ిెంచుక్ోెండి.
ప్ుాం: అలాగే మహారాజా! (అన్న మా.రావు ద్ెసచూస్త్) రావుగారూ, నేనొక వేద్యెంత్ పాతిప్ాదన్ చ్ేసర ాన్ు. మీదరు
ద్యన్నన్న సహేత్ుకెంగా ఖ్ెండిెంచెండి.
మా: ఓ, అలాగే.
ప్ుాం: అధ్ో తో బాహమ జిజాాసః
మా: (క్ోపెంతో) ఇెంతేనయ, అయితే విన్ు. అధ్ో తో గోడ జిజాాసా, అధ్ో తో బలో జిజాాసా, అధ్ో తో ఇలుో జిజాాసా,
అధ్ో తో తిెండి జిజాాసా, అధ్ో తో డబయు జిజాాసా....
(అెంట్ , ఆపకుెండయ అరాెంలేన్న రచతిలో గట్ిటగా అరుసూ
ర చ్ెపుపకుెంట్ ప్ో తయడు.)
ప్ుాం: (త్న్లో) ఈ శుదధ పశుప్ాాయయన్నతో ఇలా వాద్ిెంచి నెగులేమయ. వేరే ద్యరి చూడయలి, (అన్న ఆలోచన్లో

మా: మహారాజా! ఆ శాస్త్ర ి ఒకట్ిచ్ెబయతే, నేన్ు పద్ి చ్ెప్ాపన్ు. నేనే గలిచిన్ట్ు
ో కద్య పాభూ!
రతజు: ఇదుగో పుెండయక్ోరు శాతీా, న్ువోవడిప్ో యావు. ఒపతపసుక్ో. క్రరిక్రరిపడితే వూరుక్ోన్ెంతే.
ఓడిప్ో యనోడ్ వోడినటలలప్ుపకో
లొలిల ప్్టటక్ుాండ్ మళు మళు
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లేక్ప్ో త నీక్ు రెక్ాల నిరిప్ిాంచి,
మకెాలిరగ తాంత, డ క్ా చీలిి.
ప్ు: (ఇవేవీ విన్కుెండయ, త్న్లో) మెంచి ఆలోచన్ వచిాెంద్ి. (పాక్ాశెంగా) పాభూ! మహారాజా! నేన్ు మీద
పెండిత్ులవారి వాదన్లకు సమాధ్యన్ెం చ్ెపపడయన్నక్ర, ఒకక ద్ిన్ెం గడువు ఇప్పెంచెండి. చిన్ి ప్ాారధన్. మీద
ఊ్ళున్న ఆెంజనేయ సావమివారి గయడిలో పట్ుటకుెంద్యెం రేపు వాదన్. నయ ఇషట ద్ెైవెం హన్ుమెంత్ుల వారు.
అకకడెైతే నయకు క్ొెంత్ ధ్ెైరాెంగా వుెంట్ుెంద్ి.
మా: మహారాజా! ప్ాపెం న్న్ుి చూస్త్ బెంబబల తయరడీ పరద్ేశి. ఒక ద్ిన్మే కద్య అడిగాడు. గయడిలో
పట్ట మెంట్ునయిడు వాదన్. మన్క్కకడెైతే నేమిట్ి. హన్ుమెంత్ుడేమైనయ నయకు త్లతీస్త్ మొలేసర ాడయ, అలాగే
క్ాన్నద్యదెం పాభూ. రేపు ఊరివారెందరి మయెందు నేన్ు గలిచ్ేట్ట్ు
ో చ్ేసర ా.
రతజు: అలాగే, నీవెకకడెైనయ గలవడెం త్పపదు. ఓ మహామెంతిాగోరూ! సభకు రేపు వూ్ళు అెందరినీ మన్
ఆెంజనేయయన్న గయడిక్ాడిక్ర వచ్చామన్న దెండో రా యియెండి.
మ.మాం: చిత్ర ెం పాభూ!
(సభ మయగిస్త్ెంద్ి. తెర మూస్తతసర ారు)

రెాండ్వ రాంగాం
(మరునయడు ఆెంజనేయయన్న గయడిలో ఒక విశాలమైన్ గద్ి)
తెర తీస్తతట్పపట్ిక్ర ఎదురుగా హన్ుమెంత్ున్న వేషెంలోన్న న్ట్ుడు స్తతటజీ వెన్ుకభాగెంలో కరటన్ మయెందు, ఒక
భాగెంలో ఒక ఆసన్ెంపై మహారాజు, వారిక్ర మయెందుగా క్ొెంత్ దూరెంలో వాద, పాతివాదులు, వారిక్ర మయెందు
మరిక్ొెంత్ దూరెంలో రాజోద్ో ాగయలు కూరుాెంట్ారు. ప్ౌరులు క్ొెందరు సా లాభావెం వలో న్నలబడి వుెంట్ారు.
రతజు: మన్వాళ్ుెంతయ ఇన్ుక్ోెండి. ఈ చదువుకున్ి సామయలు ఆద్ిెంచుకుెంట్రు. ఎవరు గలుసర రో మన్ెం
చూదద ెం. (పరద్ేశి క్ేస్త్ చూసూ
ర ) ఇదుగో పుెండయక్ోరు శాతీా. మొదల ట్ుట. ఇక ఆలసాెం ద్ేన్నక్ర.
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ప్ుాం: (లేచిన్నెంచున్న, న్మసకరిసర ూ) చ్యలా ప్ొ రబాట్ెై ప్ో యిెంద్ి పాభూ! రాతిా ఆెంజనేయ సావమివారిక్ర
పూజచ్ేస్త,్ నేనీద్ిన్ెం గలవాలన్న మన్సారా ప్ాారిధెంచి పడుకునయిన్ు. అెంతే సావమివారు కలలో కన్పడి న్న్ుి
చ్ెడయమడయ తిట్ాటరు. ‘నీక్ేమైనయ బయదుదెంద్య! మారాాలరావు తోట్ా నీకు పెంద్ెెం. అత్న్న ప్ాెండిత్ాెం ఎకకడ? నీ
ప్ాెండిత్ాెం ఎకకడ? అెంతేగాక ఆయన్ పుణయాత్ుమడు. అత్డు క్రెంి దట్ి జన్మలో చ్ేస్త్న్ జప్ాలు, త్ప్ాలు,
పూజలు, వాతయలు ఎవవరూ చ్ేయలేదు. అత్నెెంత్ గొపపవాడో నీవు ఊహిెంచనేలేవు. కన్ుక రేపుదయెం,
మరోమాట్ లేకుెండయ, నీవు ఓడిప్ో యిన్ట్ు
ో ఒపుపక్ో.’ అనయిరెండి. నయ ఇషట ద్ెైవమైన్ వాయయన్ెందన్ుడే
అలాచ్ేబయతే, నేన్ు వేరే చ్ేస్తతద్ేమయెంద్ి పాభూ. నేన్ు, మీద ఆసాాన్ విద్యవెంసున్న మయెందు ఓడిప్ో యాన్న్న
ఒపుపకుెంట్ునయిన్ు.
రతజు: అదు ద్ీ మా మారాాలెం అెంట్ే. సరే ఓడిన్ట్ుట వువేవ ఒపుపకున్ివ్. మా కవిగోరే గలిాన్ుా. ఈయన్కు
బహుమత్ులివావల.
ప్ేజలు: మారాాలరావు కవిగారిక్ర జై. వారు వరిధలో ాలి. మా పరమశివ మహారాజు గారిక్ీ జై. (అెంట్ జయ
జయధ్యవనయలు చ్ేసర ారు.)
రతజు: పుెండయక్ోరూ! నయ సెంగద్ేట్నయి చ్ెప్పనేట్
ా ి హన్ుమెంత్ుడుగోరు?
ప్ుాం: చ్ెపపక్ేమి మహారాజ! మీదలాట్ి ఉత్ర మమైన్ రాజు ఈ భూపాపెంచెంలో ఉెండడనయిరు. అెందుక్ే
మారాాలరావు గారిి మీదకు ఆసాాన్ విద్యవెంసుడిగా ఇచ్యాన్నయిరెండి. ఆయన్ని మీదలా వేరే రాజులు
గౌరవిెంచలేరనయిరు. న్నజాన్నక్ర మన్ రావు గారు మహాత్ుమడన్న హన్ుమాన్ుో వారు చ్ెప్ప, నయక్ో మెంచి
రహసాెం గూడయ చ్ెప్ాపరెండి.

ప్ుాం: ద్ెైవ రహసాెం కదెండీ. ఎవవరిక్ీ చ్ెపపగూడదెండి.
రతజు: ఏయ్ పుెండయక్ోరూ! అద్ేట్ ల నయకు చ్ెపుప. లేకప్ో తే నీ త్ల తీయిసార.
మా: శాస్తీర .ి చ్ెపపయ్. మేమెంతయ విెంట్ాెం. వృథయగా నీ త్ల ఎెందుకు ప్ో గయట్ుటకుెంట్ావు.
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రతజు: ఏెంట్ా రహచికెం.
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ప్ుాం: మీదరెంతయ అలా బద్ిరిస్తతర చ్ెపపక చసారనయ. చ్ెబయతయన్ు. హన్ుమెంత్ులవారు నయ చ్ెవిలో ఇలా చ్ెప్ాపరెండి.
ఒరేయ్ పుెండరచక్ా! విన్ు మారాాలరావు త్లమీదద, వెంట్ిమీదద వున్ి వెెంట్ుాకలు చ్యలా మహత్ాెం కలవిరా.
ఎవవరైనయ, ఒకక వెెంట్ుాక్ైనయ తీస్త్ త్న్ త్లమీదద పట్ుటకుెంట్ే వారిక్ర ఒక నెల లోపుగానే మహద్ెైశవరాెం
పట్ుటత్ుెంద్ిరా. న్ువువ రేపు నెమమద్ిగా దగిురకు వెళ్లో అత్న్న వెెంట్ుాక నొకద్యన్ని పీక్ర నీ త్లమీదద వేసుక్ో.
చ్యలు నీ బాత్ుక్ే మారిప్ో త్ుెంద్ి. ఆయన్ చ్యలా మొహమాట్సుాడు. వెెంట్ుాక ఇమమన్న అడుగయతే ఇవవడు.
న్ువేవ పీక్ోకవాలి. అపుడు నేన్ు వారిన్న ఇలా అడిగాన్ెండి. నయక్ేనయ, అలా వారి వెెంట్ుాక పీక్ర త్లమీదద
వేసుకుెంట్ే ఎవరిక్ైనయ ధ్న్ెం వసురెంద్య సావమీద, అన్న. వారనయిరు. ఎవరిక్ైనయ వసురెంద్ి. త్పపకుెండయ, క్ానీ
నీవెవరిక్ీ చ్ెపపకు. లేకప్ో తే ఆ రాజుగారితో సహా వూరి వారెందరూ ఐశవరావెంత్ులవరూ. కన్ుక నీవెవరిక్ీ
చ్ెపపకు. నేన్నెంక్ా వివరాలు అడుగయద్యమన్ుకుెంట్ుెండగా ఆెంజనేయసావమి అదృశామయాారు.
(అలా అెంట్ , శాస్త్ర ి మారాాలరావు దగు రగా వెళ్లో ఆయన్ త్లవెెంట్ుాక్ొకట్ి పీక్ర త్న్ త్లమీదద వేసుకునయిడు.
అద్ి చూస్త్ మహారాజు కూడయ ఒక వెెంట్ుాక పీకుకనయిడు. అెంతే, రాజోద్ో ాగయలూ, ఆ త్రావత్ సభలోన్న వారెంతయ
మారాాలరావు చుట్ట చ్ేరి త్లొక వెెంట్ుాక పీకుకనయిరు. క్ొెందరు వారిక్ే క్ాక వారి చుట్ాటలక్ొరకు, స్తతిహిత్ుల
క్ొరకు క్ావలిస్త్న్ వెెంట్ుాకలు పీకుకనయిరు. మారాాలరావు బాబో య్ కురోి, మొరోి, అెంట్ లేచి
ప్ారిప్ో బో త్ునయి విడువక, పట్ుటక్ొన్న త్ల వెెంట్ుాకలు పూరర య
త ాాక, అత్న్న వెంట్ిమీదద్ి వెెంట్ుాకలు కూడయ
పీకుకనయిరు. అన్తిక్ాలెంలోనే అత్న్న త్ల బో డిగయెండెై, ద్యన్న న్ుెండి, అత్న్న శరచరెం న్ుెండి రకర ెం చ్ెమరిెంచి
క్ారడెం మొదలుపట్ిటెంద్ి. అత్న్ు సపృహత్ప్ప పడిప్ో యాడు. ఆ హడయవుడిలో, పుెండరచక శాస్త్ర ి ప్ారిప్ో యాడు.
అెంత్స్తతపూ న్నదాప్ో త్ున్ి హన్ుమెంత్ వేషధ్యరిక్ర మలుకువ వచిా లేచి సెంగతి తెలిస్త్, మారాాల రావు ఒళ్ో ెంతయ
వెద్ిక్ర చివరిక్ర ఒక వెెంట్ుాకన్న పట్ుటకున్న పీక్ర గట్ిటగా సభాసదన్ెం అద్ిరేట్ట్ు
ో న్వవడెం మొదలుపట్ాటడు.)

ఇద్ే క్ాబో లు ‘హనుమానాందాం’ అన్ుకునయిరు పతాక్షకులు.
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