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పూర్ణిమ 
[ఏడంకముల నాటకము ) 

గంథక్ రి, 

కీర శేషులైన పానుగంటి లక్షి నరసి ంహోరావుగారు 

ప్రకాశకులు: 

కురుకూరి సుబ్బారావు అండి సన, 

(ప్మొపయిటప్ప : సరస్వతీ బుక్ డీప్కో బెజవాడ, 

శెండవ కూర్చు 600 

తెనాలి జీ పవర్ ము(దాక్షగళాలాన్ను ద్రైతేయు 

1943 



ఈ నాటకమునందు వచ్చు పాత్రలు 
నరము లు 

విజయరాన్ట ప్రవ భట్టరాజ్యపు రాజు 

చేవగాజు — ఇతని కొమారుడు కిథానౌయకుడు 

సోమనాథ దేవుడు —  వరావాపుక రాజు 

(శ్రీకంకడాసుకు న్ 

కుమార సింగు - వ్నానాత కుల 

చందన కేఖకుడు — సురోహీతును. 

ఛు. రవుడుy భీముడు, 

శ శుంజయుకు; .“కికవుడు వ షప ప 

ఎక సినుకు వరావహాసపురపు భటు భచావీచానుడు పురపు భటులు 

మరసింగు 
UW స్ట ఎ. బేవరాజు బటులు 

శ్రీలు 

చారద —  విజయరాన్రు భార్య 

సరషమంగళ్ర — సోమనాథుని కుమార్, జేవరాజుభార్య 

కాత్యాయని — పురోహితుని భార్య 

పద్మిని = నర్వమంగళ కాసి) 

తై ఈ నాటకముయొక్క- సర్వ హాకు)-లు మేము పొంది 

యున్నాము. గావున మా పర్శిమక్ లేనిజే ము(దణ, భాపాం 

తకీకరణము, శేడియ్యో, (గామఫోను; (పదర్శనము వగ రాలు 

చేయకూడదు. అతిక్రమించిన సివిల్, (క్రిమినల్ చర్యలకు 

బాధ్యులగుదుకు. 

§ ద 
కామ చెటు హక్కు_దాకలు, 

కురుకూరి సుబ్బారావు అండ్ సన్, బెజవాడ. 
ee నానన బమానానో 



శ్రీ కా వో. 

రి మ. 
నారి వ, 

మ, పగలన్నోోసములన్నపహోహవముల ) న్చాపాక్తులన్నిండు సీ 

జగతిన్లో [చెకు మున్నరీచికల: దృ 8 షలో్యోవునం చేగి; షప 

నగ తాపంబునంజిక- డీలుపడు న ) జ్ఞోణి రశ్నీంచుతకా 

భగవ కాఘవవారివావాము సుధ్ | (పావృట్పయాథారలన్, 

ers), 

నూతథధాకుండు.నటీ-ఇబ ఇటే పన శక్రీయే నపన్నజ ! పారిపాళ 

పారి_((పవేశించి) బావగారు నటి? మూరి నన్ను. బిలిచినా మ 
నూర_చావా ! 

గీ, వీర్యవంతు లు పఫుకువులు ) వినిన నొడలు 

జలుమనునట్రి బీభత్స 4 చండకృత్య 

ములను, శో కావవాపు గృత్య | ములనుసిండు 

నాటకంబిది, నటింఛిల్వ ) నాకు దగదు, 

పారి_ఆటీచాటకము కచించినవా కెవ్యరు ? 

నూక _బహుసరసశాటకరచనాపటిసులగు పానుగంటి బశ్రీ్మీనరసింహా కాన 
వంతులుగాక. 

వారినీ. లెఅచినదిమొవ లవూసెకు | వజఅకు[ గడుఖ్ర 
చెక-లుగ నన్రు పుట్టించు | చితనాట 
కములు చేసిన యతరయ దుః 4 ఖభయజనక 

నాటకం బెట్టు రచియించి $ నాణడొ చెపు! 

నూ|క్ర-ఆయన గ ధక లాపములోే' ([బథా నగనము హోస్యరసమన్న మాట నిజమే 
క్క తదిరరిసములు చేపా? (మ దామాయణ నాటకములలో శాంతకకికగాతనములు 

తేజా ? (పచండచాణక్యములాో భయానకవా[దరులులేవా ? రాథాకృన్ణ నాటకమున 
ళ్ళ -కిరసము వెల్లివికియుటలేజా ? 



జో శ్ర పూర్తిమ 

పారి__ఉన్నవి. ఇప్పుడాయన కేబదినాలుకొడా ? 

నూ[క్రే_ఏబదినాబ్రునకో నీనాటకమునకు చంబంభ మేమి 7? 

పారి గీ, కాంచుటకు రెందు |) కన్ను లే కలిగినట్టి 
పూకవయసున[ గాన్పించు 4 పోల్కా. [(బకృతి 

కానివింపదు నాలుగు ) కనులలోడ, 
వర్తనము సేయు నుత్తగర ) వయసునందు. 

నూత జగత్తు దుంఖభూయిస్షమని యుక్త్కరవయసనులో న్నవమగుననిల 

సీయభ్మిపాయము 7 కొవచ్చును. "కొన్కి కవలరును | బ్లైనులష్ నది కత్పూర్వమే గొ 
రించును, (ప్రకృతి యగా గాకరూప మే ఆగి, 

పారికనుక నీనాటకము కస్షశ్శిష ప్రపంచచనాటకముయొక)- [ప్రతిలింబమా! 

నూత్ర_ఆ ! అసే__కాొ గ 

అ, ప్యాతపాళి దివ b పా(కేరిబుగల దెొండు, 

ప్యాతచరితలందు[ 4 బరమపావ, 

నంజు నద్భుతంబు 4 నారీసుశీల (ప 

కాండ వెన చరిత ) గలకు చావ! 

పాకి_దర ౧శాంధ కార యులాేని తా రాద్షీ పివలె నది యేది? 

సూత___శారదా సహగమనము, 

పాకి_ఆయ్యయ్యో | కృతయుగపుమాటలు వినంబడుచున్న వే | అక్మవా 

సుకుమార కరీరల యాత్మహాత్య- ఆతిఘోరమును. దుగ్గర దుఃఖాపాదకమును గా 
చూచువారికి సుఖి ప్రవమె ఓగును 7? 

నూగ్ర_ మహానుభావులు సుగణసంపద వాలి కవ్షముల మూబముశనే మ 

బయలు పడును. చూడు ? 

గీ, నలిగి షృత్రేములు, సువాస ) నలను జిమ్ము 

బగిలి య తకుపా(గ్రంబు |) వలపు గుప్పు 

శుక్తి విచ్చి మా క్షికమును 4 జూపునటు 

మతిః బతి వతామహిమను 4 సకివెలాక్పు. 

వారినశేకాశని కేపవెప్పకుండగ నే పవనా[క మాడుచున్నావే ! 

నూ(త__నాటకనామువమూ ? పూర్షిమ. 

షారి_-ఫోకవిషయసంకుల మెక నాటకమున కాహాదనూచక్షమనశే నామమిచ్చిన 
_ మా గా 



నా 3 వి 

నూక నాటక నానుకరాము లు చెప్పెదను విను. 

సీ, కవిఠకచించినరూప ) కములలో నియ్యది 

'మెంచిచూాచిన[ బదు $ నేనవయది 

పసకునేనుమాసముల్ ౪ (బదికీరి పెండ్రీవీ 

మృటం బతియును సర |, మంగళయును, 

బెండి కీరండని ) పీల్చి వియ్యంకుని 

బారిగ్నన్నకిన మడి ) పూర్తి మాసి, 
నారీశికోమణి ) శారద సవాగమ 

నంబును బున్న మ $ గాకు జరిగ 

గ్, బౌర్జిమనె శ్యతుర కత ఫీ ర్పణమున య్యే 

చేనికుండు కాత్యాయని 4 చేవరాజు 

సర్వమంగళ తల్చిత | సర్వసైన్య 
మును గతించిన దినమును 4 బూరి మాసి. 

సారి==అహో ! ఏమిచి త్రమరణాయులు ! న 

[తె గలా 

అహా ! ఎమి చ్మికమరణములు! భవాకీదానుగా ! నీ ద్యారమునొద నందరును 
కీర్నారా ? . 

స్మూతే__ఆదిగే! మనవారందజు నాటక ప్రదర్శనోన్నుఖులె నున్నారు. ఇం 
ము పోనము రా. (ఇనజు నిిష్క_మింతురు) 

కూచి నరసింహము, 



డ్రా 

పూ ర్లి మ. 

పథమాంక ము. 

(వ డేకమ_వరాహప్రురగము, 

(పవేశయ._ఇదబు గటులు__వీం సేనుడు ఛలాగాానుకు. చెరియొక జార 
మున! గత్తులతోం -గాపుగాయుగండుకు, 

వీర-__భవాని దాసుడా! ఏమిచిత మకణములు! నివా శ్యారమునాక నందజును 

గడ లేర రా? 

భవా నేను దప్ప సీదాగగయు నాద్రన' ? 

విగ. [బోేనికీ జూచుట సఖినముచి) ఓ_గొడసలతో నజఫ్చున్నా రకు, గునప 

ములతో. బొడుచుచున్నాగు. నోళ్ళలో: దుపామలు శ చంపుచున్నాకు. చంపదగిన 

వారగందర చచ్చినట్లున్నాకు. దగివంంగుకంకుం గలకలము కొంత శాంతించినట్లు కన 

బడుచున్న 6. కాని “వ్వండో యొకడు కి శే? బరముల క్ర ౫ నిడివ, కై చాగియున్న వా[డు 

కాయబోలు నిపుడు పెకిలేచినాు ! 

ఏకాారమున వచ్చునో 'భదముగ నుండుము= 

భవా ఎద్యారముననున్నది? మృభళ్యుదా్య్యానమున నే వన్నునుః "రాని, 

( సేపధ్యమున) 

గ్ విజయరాయంయ మనరాజు | వీరకాండు 
సంభుమకణంపు[ బెండిలి |, సంబరమున 

న్మసపువసంతము ల ( జలు ) లాడుకొనుచు 

మికుకుచున్నా డు చంపుడీ ) మెదలకుండ, 

వీరక__భవానీదాసా ! మనరాజుగారి భటులెవండో సాచ్చరిందుచున్నా (డు, 
ఇక[యడె యా కాదపుం బెండకొాతుకు కండ, సెండికొనుకును జంవ్రకంకి ౦ వియ్యం 

మని[ జంవ్రటీలో నెక్కు._వ 'ఘునత యున్నది సుమా. 

భవా_ఎఏందుచేక ? 

వీరంలాతికుగ నిట్టి నిర్మా గ్యనుః జెండికాడుకుల? గనమంచ& చేసినవా[కు లోకోప 

“కా కొండా! 

[ నేపథ్యమున) 

నాయనా ! చేవరాజా ! ఎచ్నటనున్నావు ? 

భవా--(విచారముతో) కండ్రీ ! ఇక్కడ, ఇక్కడ. 



[పథ మాంకము 7? 

వీళ___1ఓకి నీగొంతుకొయ్య. కానియీకుళ ని జెచ్చుకుంటివి. సీవు కాజుగార్ 

శటకనమాజములాోోీ బూడిదయూాసికొనదగిన వాంవుతా |! 

| వేపథ్యమున) ఎక్కడ 7 ఎక్కద ? ఇదిగో వచ్చుచున్నాను, 
[విజయ రాన్స ర క్తవశ్ర్ర్యధరులడై (పవేశించునుం) 

భవాచంశవు. చంపు. [విజయరాన్స మోద[బడి శజుక[ బోవును.) 

విజయ. [భవాని దాసుని శెతిలాశేన క గ్తిని దీసికొని చంపుమని నాకు హౌచ్చ 

రింపనేల? అభ్యంతర మేమి! ఇగిగో_ [క శ్సివిసరును ) 

భవా---హో ! చచ్చితిని. (వేల వాలును) 

వీక__(తనద్యాగ మును నదలివచ్చి) భట్రిమఖ శాజవధమునకు వీఠసేను[ డర్తుండు. 

కాచికో (విజయరాశ్రను నజుకంబోవును.) 

[దేవరాజా వీ" సేను దాారమున( (బవేశించును.) 

దేవ భట్తినల రాజవధమా ? ఆందులన సి పర్షియా ? తిరుగు పశువా! తిరుగు, 
[ఆని నజుకును.) 

వీర__హాో ! చచ్చితీని, (నేలవాలును) 
విజ__నాయనా ! జేవరాజా! నీవేనా? (బనికియుంటివా? కండీ! నా (ప్రణ 

ములు పోకముం దొక్కి-సాకి నన్ను “౧౬ గ”ంగిలి "చు కొనుము, 

చేవ (కౌగలించుకొని) తండ్రీ! సునయ ౨కలి చికకాల |కోధమాుచే సీవరాపహా 

స్రరకా జెటుజే సెక"! కనాను నాకిచ్చి "పండ్ల చేసదనని మనల నందజు నిటు. బిలి 

పించ్చి హా! ఎంతపనిచేసినాంస! మూఢులమె నమ్మి నచ్చితిమికదా! మనతో వచ్చిన 
యెనిమిది వందల జనము హ్ఫుతనొందినట్టున్నదిలమన మెద. మిస్పటిః తీవించియు న్నాము. 

విజ__నాయనా! నీనుగాడా పృుతినొందెస యెంచుము, 

"జీవ... తొంద? తో తీ! ఎందువలన? 

నిజ __గుాడెలలోం బకెప్రుంబోటు తేగిలినగి. ఇంక నొకటి శెండు గడియల 

కం చనెక్కువకౌలము బేవింపను. "కౌన్సి నాయనా! నీమాటయేమి? 

చేవ నేనుగూడ మీోసన్ని ఛానమున[ (కాలములు విడుతును. 

విజ._నాయినా! ఆందువలన[ టబయోజన మేమి? 
కేవ__పీళ్ళవి'శేశదు ,ఖము లేవండుట గొప్ప (ప్రయోజనము కౌదా! 

విజఎా--నాఎవయినా! మనమిచ్చట విశేషించి మాటలాడుట కవకాశము లేదు, 

చే నింక బగుకను, నీవు మణసావాసిళుడవె యుండ దగదు. 

గీ, తే నయుమ్బతి: జూడకుండంగ౯ 4 దరలివోన్చ 

లేం|డిక ం"బును ఛాగ్యవ ) త్తరు[డు చే[డు 

నాకు నీవొక్క-ండవె వంశ ౪4 నాకశేనరిబు 

నాకొఆకు నీవు చేసిళో ) న్యాయమగునె? 
డన ఆటు లైన నన్నేమి ప మొపుంటివి? 



స్రీ పూర్ణిమ 

విజ_.ఇదిమే సమయము, శ్మీసఘుమున నెటకెనం చాజీపోయి పాంణముబ 
గాచికొొనుమూ. 

“జీవ. క్రమ క్ష [తిరోాచిత మెన వృ తిని మోకకలంబించి, సామాన్య (బ్రాహ్మ 

అశోచికమైన పనిని నన్ను! చేయుమందుకా? 

వజ----అవళ్యకమెనప్పుకు చేయనే చేయవలెను. _ డానివలన[ దప్పులేదు. 

గ్, కాలి దిగంగూలనున్నటి ) యాలయమును 
చెజవ్రునను పవీడిపోవ గా |) తరతకాదు 

ఊజానిలోపల నే స్ిల్సె ) దగ్గమగుట 

పరమనిశ్చల థై క్యఏి ) స్ఫురణ కాదు. 

గ్, కాళ్లు బాండలో ప పబదూర్సి ) గంతులికుట 

జుట్టాకనిచేకిలో | బె ) మిట్రపడుట 

ళూరచివ్నా ముగా జెట్టి ) చారి నైన 
-ఐలిలబకుట యే మహాణక్య | కలన తండి! 

గీ, వాలు తరవారి వికిగాను ) బడితెయైన 
గరమునను లేదు, వెరివ | కమును నీవ 

రొొౌబికి చంపంగ[దల చితో ) బబికిచేంపr 

వలచితివొ మంత్రముల జంప! | కబర6ంచినావొ! 

గీ, మేఘములు గాఢగర్తతో ) మోర బడ 

సూక్యుండంతటి వా(డు ము ) నుంగువడ౫ 

యదనుదష్వీన సాగరు) డంతవా[డు 

కిక్కు_రనకుండ వెనుకకు. ) జకళాబో.ంలే! 

వ్యక్థ వాధను | దబయొగ్ని ) పజెడిపాండు 

కారకు, కాని పోటుమ |) గండు గోండు 

చచుటయె ఇాక్ననిశ్నయ 0 సంజయెన 

కలనా } గాప్పగాడె! 

A సమయవిజ్ఞత యే ధైర్య 8 సాకమునకు 
సారమెయుండు, నిరితేని ) శృయనుసుమ్ము 

ఇవాయక లీని 'మెదటివె థీ సానబట్టు 

బొ (డు ఏీరాధ్ధిఏఈ (డె ) (పబలుబా(డు, 

పూ 



కీ) పథమాంకము త్రి 

జేవ__కం డీ! మోయ సెలవిచ్చిన యంశములన్నియు బోథముకెనవి. 

విజ. భోధ మెనప్పు డె మాటలాడోక పొమ్ము. హో! 

గ్, పూలపాటులు బల్లెంపు! ధీ బోటుల య్యె! 

గాఢ పరిక ంఛములు కలి థీ క సికుల య్యొ 

బరిణాయపుకా లయయ్యెను ) మరణశయ్య 

మంగళపుటారతులు కాటి $ వముంటలగును. 

నాయనా! మన కిప్పుడు దినములు చాగుగనున్నవికావు. మంచిదినములు వచ్చు 

దనుక [బచ్చన్ను(డవై వేంచియుండవలయును. ఆటుండుట విలికితనముకెదు, ఆట్లు 

సయుట నర్వజీవ సామాన్యము, 

గ్. అకుకాలున వమోడజెన |) యవనిజంబు 

సమయమును వేచి యుండచే | చచ్చినట్టు 

లదనుకై పొంచి మడలగ్నియు ) నడ;గియుండీ 

పెద్దపులి గంతువేయదే | యను పెకీ? 

గ్, శాలి కిందను బడియుండు 4 గడీముదలు, 

థధగధగని మింట వెలిగోకు | కౌకవఆకు: 

బద్మ్శభవసృష్టివ* సవ్య | వస్తువితతి 

మంచిసమయమునశై నికీ ) శీంచుగాడె, 
నాయనా! మొగ మటు చిట్టింపః 3 పొమ్ము, Eh రమ్ము, తండ్తీ) ! చెప్పి క్ల 

మాట ఏను, 

గ్. తండిమా టలు నుతునకు( | దప్పుకుండ్ 

వ్నందగినవంచు( బండీతు |) బనుచునుండ: 

దండి యవసాన వాక్యాళి $ తనయునకు న 

వళ్యక _కవ్యమని చెప్ప ) వలెనె వతు! 

మజ నీయంసనలి యనురాగమిచత నే నిన్ను! బొమ్మని - చప్పుపుఎండుట లేడు, నీవూ 
(బతికియున్న యెడల, నీదు ర్మార్లుని పానీ చండాలుని పె =, నీ పరాహస్రగన కాజాధము 
ని _ బగంటీర్చువొన6 గలుగుదువనియెంచి, నిన్ను బొమ్మ టిని, "అలిపినదా? 

గ, యను, నివిచ్చుతేర్చ ) కములణార 

నాకు ముట్లదంచును నీవు | నమ్మవలయు 

నితేనివృూ ద కృతర్పణ ) మిచ్చినపు జె 

సుతు[డ ఏవని నాయాత్త 4 కుతుకమంను. 
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-దేవ..-ఈక కవాని పె. బగటీర్సుకొనుటకే చేను |బతికియుండుట కొప్పుకొం 

కిని అప! దర్చుకొనికాని, నా పాణముల వికువను, వీ-రాగోసకుటగు.. కండగా? 

పాదములతోడు భవాని పాదపద్మముల లోడు. 

[నేపథ్యమున) భవానీజా+సు[డా! 

విజ_..ఆం! ఎందులకు ? 

[ నేపథ్యమున) పిజయరావు కడతేరినాండా 7 

విజ_కడ చేలుటకు మః నున్నాణయ,. 

| నేపథ్యమున మజియొక కంకరవముతో) 

సీ పచ్చని ప్టుదోవతి ) కచ్చబిగియింపు 
వెకోంత మగతాల ) పటకవా(డు 

ఉసిరిక పండంతే ) పసిమి మేల్చూసల 

రోవణింపు కం ) కాణీవాండు 

మూమిడాకున! జట్టే ( మణిబంధ మున(గ ట్ల 

రోహీమిందు పసపుతో ) రంబువా(డు 

తాండచెత్త కంత మె 4 దదియైనబలుపచ్చే 

సిళ్ళేషు కదే గా ) సికమునా[:డు 

A, పీనుపెంటలసిబ్బంది } వెండీ కొడుకు 

చేవరాజేడి ? వండి? క ) చేవ రాజు 

వదకు(డీ కంచుడివిటీల | వెలుగుతోడ 

తోడనే బలి= వెట్టుండీ ) మర్షగుడికి, 
విజ_ఆకీ (దు సనో స నున్నాడు. నీవిచ్చట నుండదగడు, 

నీ పెండికాడుస రుసుల చాకీమ్ము. మగణచేవతా పరీరంఛ నంరంభ్గముననుండుచాకొ జే 
నము కీగియుండును. ఇమ్ము, 

| చేవరాజుదుస్తుల తౌను పొడిగా నెను) 
నీవ ఫవానీకాసుని వస్త్రములు నొడ;కొని కొతి చేతణటుకొని వెలుపలిక్రీలొమ్ము. 

నిన్నె ట్రై వేసమున నీపూర్షచం్యక కౌ. ౧లో నైన నెవ్వరడ్డు పెట్టరు 

చేవ [భవాని దాసుని వస్త్రము ల [ వొడిగికొని) తం డీ! నేనింక: బోవల సీనచేనా? 
వజ. నాయనా |! (నమస్మరించును.) 

గీ, దర్భశయ్యను: లెండ్లిము ) సాబు నాకు 
(వభుసుతుండప) భటుసి డ ) వాలి నీకు. 



వబగణు. 

(వథమాంకము క్ 

గూర్చిన విధాతచక్య౫ ) కుందనేల ? 

ఈ [వపంచంపు ధోరణి |) యింతే తజచు. 

గీ. వీకవకుకంఠమున[దర | వారికోంత 

భీకుగళమున సితఫువ్న ౪ విజయమా) 
"జశీముకీ.మంతు న సెకులోం జెదలపుక 

వాలుతలేలవాని as ఇ | (తాలకట్ల, 

గీ, పరమడాతకు నుభయ ) పాక్ళగిముల దిటు 
లెపుడయిన నిచ్చున నినుతుల్ ) కృపణునకును 

భక్తునింటను (్రాద్ధాల ) బహుళ్లత యును 
నా సికునియింట నిత ) క ల్య్యానక లన, 

గీ. సర్వశీలాఢ్యునకు: చేఆ ) సాల్యతోఫు 
అన్ఫతవాదికిం చూ(సటు ) యాల కైపు 

మె తనగువానికంటికిం ) జ త్లవాన 

మతకసాయిమోాసాలకు | మ.లైనూనె, 

గ్, [చేమను విషంబు వివములో: | (చేమభకము 

కలిమిలో లేమి లేమిలో. 4 గలిమి బలిమి 

ఉన్నదియె లేదు లేనిజే ; యున్నది[ు 
లాడి తెుున[ వొస్పులెన్నియో, |) నుడువణర మె, 

దీనికేమి నాయనా! ఒక్కమాట. 

గ్, తం కియున్న ప్పుజే కన్న ) తల్లి రండీ 

కేం”కు గారవపూజ్య ళా ) కలిశయన:గ: 

దం డిమరణించు తక్రవాశ, | దల్లి నెంత 

భ కీి;బూజంపవలయునో ) పలుకనేల ? 

నాయనా! ఇక నీవు పొమ్ము. 

'జేవ-౭0|డీ | నన్నకసా5! గో (గినిచుక్రొనరా? 

విజ... (క వెజ్తిపడకము, ముదులువబదు, కాగిలింరతలువలను. న సాకులు 

చ్ 

ఐజ_గీ. అరిన్ని గుద్దిన (గుర్తు నా | కగునుముదు 

క లితో స తుకోం నా) కాంగలింత 
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యహీతు నె లిపెళాకు్కుు- నా ) కగును [యొక్కు- 

కొడుక! మా యాత్మ క్ వె రి | గూార్చునయ్య, 

[నేపథ్యమున) ఆదిగో కుడుష్తలకాయుంయ ెండ్రికొడున. పొడు. పొడు. 

విజ నాయనా! నన్ను6 జూచి నీవనుకొనుదున్నాండు= సీవింక. బో. 

| దేవరాజును [దోసి వేయును. చేవరాజు న్మివ్మ_మించును.) 

పషాూడుపాకుమన్నవాః:టేకాని పాడుచువాండెవ్యడగపడ [దేమి 7 ఓ కాజాథమా 

కమా! ఎంతపని చెసికివికా ! నీ కూతు కై తెచ్చిన యు శో కీ, మగ [కు సీమోను నీ 

రాజ్యమునకును నిజమైన మగ (డయుంకును. కౌచికో, 

గ, మగతనంబున, కణామున ) మాకొక-నంగ 

నంగ జాగ్వము చాలక, | యా౬కుచిడ్ల 

మిసమిసగు (కె త్ర పాయంపు } a 

కముల పౌంగునుజూవి యా ) కర్గణంబు 

చేసికిప, తాక్పుకాండ ! ఛి! ఫీ! దుకాక్న | 

బుగ్గమిాసలపోడిమి ) బుగ్గి చేసి 

నగకుమగువల మానంబు " దగుల: బెట్టె 

రాచపాడిసానశుల గాగ ) కానుగప్పి 

(బరికియుంటివి, చెవంటి! నీ) [(బమకు మండ 

క ఏిధాకం దురానైన | గదుప లేక 

కాంత పేకున మము. జంప 8 గలెనాను 

మూరు! (బాణము వుజి నీకు ) మాన మంత 

తలొల౯గిసోయెను (బదముశేల? ) తులువ! పంద 

సాలెపురు7న నీకన్న ) మేలుకాబె 

అపజయముగొప్ప, మాయాజ 4 యంబుకంెటు 

జయముకంకును న్యాయమా ) చావె ఘనము 

ఇంతలో! దీహవెనని యెంతు ) వేము చక్ర 

వృద్ధితో బగ డీజాకు ) వేళవచ్చుః 

గాలిక)ందనె యాగ్నయ 4 గోళ మినై 

పగులనున్నడి కాచికో ) పాపి! నీచ |! 
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వో ! ఎటుగపీలుచున్నాను. పగదీర్న్చుకొనుట(గాక్సి ఎట్టిరజ్ఞులు పలుభుచున్నాను! 
నగము చచ్చిననాకది యెట్లు సిద్ధించును! 

గీ. కృషణుని యను.గహము ఫుంస్త్వ ) హీనువలపు 
ముఆకుసోమరిచతున్ర కా ) తకునియాజ 

జకకునాశేయు కంపవ ) తూా-కుని గుతియు 

శక్తిహీనుని పగయు ని) మృలములగును. 
ఆయిన నేమి? నావుకునిభాోే నేను జీవించియుందును గాన నేను బగందీక్చు 

కొనిన కే “కావచ్చును. 

A, అస్సృదీయనాటిక: దుదీ | యంక మైన 

దవనిపతినె న భకతవా |) కంబు లేదు. 

నామన "5కసపుత్రుని 4 నాటకమున 

కీ యె మొదటి దానంక మె ) యెసంగులగాటదె, 

సేనాధిపతినై న జంపి | పాణముల విడుతును నాకింక విచఛాకమేల / నాకొడు 

కేచవావ్శాణులయింటనెన( దలదాచుకొని [బచుకంగ ల కు. [న్మివ్మ_మించును.) 

రాదె [పథమాంకము, 
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వ్వితీయాంకము, 

[ప జేహము.__వరాహాస్త్రరమున( బురోహోకుని యిలు, 

(పవేళము-_చందశేఖరుక్కు కాత్యాయని, 

కాశ్యాఆకార్యకరగా మెందు చేశ? 

చం ద__ఎందుచేతనో చెప్పలేదా? ఆత డెవ[డో తెలినీనదా? 

"కా త్యా---ళరువాత: దెలియ కేమి? 

చం[ద-___ఎవరని తెలిసినది? న్పష్టము-గా జెప్పు, 

"కె త్యా---విజయ రాజుక్"డుకు_ చేవ రాను రా రై జరిగిన గొంకుకోయత చెండి 

లోని 'పెండికొడుళు. 

చండ-_-ఆందుచే మనశ్యతువు, ఇన్నియు: బెవిసియు౨డి యాతని మనయిం 
కలో నింక నేల యుంచితివి? వాని నిటుపిలున్సము, 

కాక్యా_నాథా! నన్ను కృమింఫుండు. ఇన్నియు: "ఊలియుటచేశ నే యాతని 

నింక నుంచితిని, వాని నిప్పుకు పిలువ వలదు. మన వవాలోచించుకొందము* 

చం[క-_-ఆ6౮ అ]! తెలియుటచేతక నే యింక నుంచితివా! 

[౧ కొకటి ను నాథా! మనకొక్క_ కొడం కైన లేకుగడా: 

చంద్ర నే నకుగునదేమి? నీవు చెప్పునచేమి? 
"కా త్యా---నాథా! మొణకులమె మొండులమై, గతిమాలిన్మబదు కీశూన్య 

గృహమున [బ్రదుకుచుంటిమిగడా ఏమి వినియోగము! శాజపౌరోహిక్యమున మోకు 

గారవమున్న నేమి కసవాదశ్యాస్త్రసినెరి ధనమున్న నేమి, యీగొరవము నీధనమును 
లేని సామాన్యులకున్న సౌఖ్యిములోో సంతుషిలో మనకు సవాస్రాంశ మైన నున్నదా? 

చంద లేదు. లేకపోవుట యీోనాంటిది కారు, ఆతేని నింక నింటనుంచియేల 

వు క్రెముంచితివని చనన, ఫుటనికొ కుమనుగూర్చి నీళు వేపష్ప నేల? 

"కౌ త్యా---ఆమ్మా యని హతే (కు నా కెళులైపె6 బడినాంకు, ఆమ్మా యనిన 

పీలుస్ర్ర నాచెవినిం బడణెవే నాయొడ లుప్బాంగిపోయినడి. నాయనా! ఏమికౌవలయు 

నని యడిగితిని, చాహము_జాహము, అని యాతండనినాండు. ఇచ్చిన తీరమును (ావి 

అపన్నుని రక్నీంపుమని యాత [డు (పార్టించి నాండు. నీ పాణమునకు నాపాణమునడ్తు 

చేసెదనని మంగ ళనూక్రముతో కాసచేసితిని. 
చంద_శా నెవడో మొదట నీతో: జెప్పనండ మోసముచే చానచేయించు 

కోనినాండా! 
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కాశ్యాఅఆక[డు చెప్పుట కవకొళమేది? పటగాతుక్రొనుచ్చు రోజుకొనుచు 
వచ్చినాడు. నేనకుగుటళు మాత్రే మవకాళ మేద? అమ్మా! రక్నీంవ్రమనయగ నాగుండె 

కరగి పోయినది. ఒడలు నీకు విడచినవి. 

చంద్ర_శడికా తికడా గదిలోనున్న కీకాళ్ళె నాక: జెటుపడినాయ? 
కాశ్యా నాకప్నటికింక న్మిదపట"నేలేదు. కడువ్సనొప్పుచేలాధపడుచుండుటచే 

గకా కోటలోనికి కాలేకపోయితిని, నీవో "పష గోలవినణుడినది, కొంపలు కాలుచున్న 

వేమో యని యులికిపడి లేచి వీణ్గితేలుప్ర తెలుచితిని, చెలుకుకూ చేదు. కాని పెద 
pu A 

యాక్రందనము వినబడుచుండెను, అడి కోటవెసున నుండి సచ్చుచుం డెను, నిశ్చేషు 
"రాఅ నె క్రొంతసేవ్రు నిలువలయడితిని. ఇంతలో నెవ్వరో పరు 7తువొని వచ్చుచున్నటు 

మయో == ౬ అలికిడి మయ్యెను. మారు కోటను౧డి యంత తొంకరతో చేల వచ్చుచున్నారో యని 
గుమ్మము ముందునకు వచ్చి నిలువండెతిని. ఆంతట దివ్యమంళేవిగవహముతో నొక 
శాలుండు ఆమ్మా! యని 

చం ద__ఆయ్యయో !ఎంతతప్పుపని. చేసితివి ? 
కా త్యా---ఆ తి ధివోషణము తప్పని సెలవిచ్చుట నాఇయమా? 

చంగ్రఆతిథ ! ఆతు మన కరియా ! ఆగిగియా? 

కాత్యాకపన్సంపన్ను లగు మోళ శతు పు లివ్వరున్నారు ? ఆతడు మనశేమి 
యపకార మొనర్చినాండు ? 

చం[ద--మనకపకెర మొనర్చినవాంే కాని, మనకు ళతకుండు కొండా 7 

గ్, ధర్శసుతుసొత్తు వూయజూ | దమున శకుని, 

గెల్పెనేకాని Tov గూల్చి నాండె ? 

రామచందుని తేమ్మూని ) రావణుండు, 

కొడై నేకాని నికేమ్ము! 4 గొట్టనాండె ళ్ 

గుజినిమామూదసాహేబు ) ఘూర్తరా జ్య 
దేశసోమనాశేశ్టర ) 'ేవలింగ 

భంగ మొనకెంచెగాని నా 4 పాకలో వి 

భూతిపండును భేదింప౯ | బూసనినాండె! 

మనమహాకఠకాజవగులకు | మతమునకును 

చాధరయొనరించు మనుజుంజచే ) వె రిమనకు, 

మేలొన క్చెడు నాతంజే | మి(తేవరు [కు 

(పా కనాచాకమిదియె యి ) ప్పకిది యదీయే 

కరణి పతి ఉవకులకు స్వా ) తం త్యమిల 
లగ 

బారి బాహ్యాంతే రిందియ ) ఎెవనమెల 
న్ 
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ధరణి పతిగో నెసంచిలో 4 చా గ్నయుందు 

తే శ్వగతి వర్గ కాలశే ) దముబు నేక 

(పభునియానతి యెన-చో ) భటులనోట. 

గుకఫాకును గంగడోలును |) గొమ్ముులుందు, 

రాసభపుటోండపెట్టుక | గాటగీతి 

దువ గంధపు [జుంచు క, స్తూరిమృగము 

నకన్షిశు క్ర చండశారూల ) శాబకీంబు 

శృంకబకు శుంఠసరే,-శా $ నుగుణశాలి 

[(వభుండు సర్వథా మననుండి $ (వకిఫలించు 
నరనిమి[ తు లె మనమి(తు 4 లకుల యకులు, 

కాత్యా గాథా | ఇంతయేనా ? మన మవస్తు మేనా ? 

చం[దఇంకను నండేవామా .! ఇది మహాోవీర్యవంత మెన రాజవ్ర తా సాశమను 

కొంటివ్యా మజియొకటి యనుకొంటీవా? ఈమహారాజాల [శౌర్య మెంకే | కోసమెంత్ ! 

వాగు (ప్రజల యవి క్షేయతను సహింతుగా ? కానంత వ్యతిశేకప్రమాట వైన సహింతురా ! 

గీ, భూపవరునింటంబుట్టిన ) మూమికంబు, 

(బావ్నాణులు వెంచువీల్లని ) బట్టిచంపు 

నన[గ పేవక (బ్రాహ్మణు ) లైనమినము 

రాజుతో వెరమునుబూసి ) [(బతుకంగల మె ళ్ 

“కాజ సేవను గలకష్ట 4 రాజియెంలోొ” 

ఎజుయగ కెయిలుచేసితి ) వింతేదనుక 

నేల ! ఖాసుకోడిక్ నె 4 జూలుమిగుల. 

బబుచనని పల) మనజుట్టు $ విలుకయొగుకు 

ఇంతలోనుండు భటకోటి 4 యంత బతుకు 

మంతి మొదలు నిపాక్గ్ట్టు ) మాలవలకు 

పృథ్విపకికంటుకొలుకుల ) నెజ్హగీ(తే 

భటుబకంకంబులను దఠ $ వారికోణ. 

ఇటీ సితిలో మనమ మహాశతువైన చేవ రాబాను_క త్తివేటున కందనున్న "దేవ 

రాబో ను_ కఓవింీకి లాగ దాయచినావు. ఇంకకం ఓ సొహాసిక కృళ్యమున్నదా? ఈశ సంగత 

EEN విని రాజు మనయిం టికి యువ్షభ్ధటుల నంపడా? మన వొంపను “నేలమట్ట 
క్ 4 
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మును చేయింపండా? మనలను ముక్కల |కిందయగోసి మనర .క్షముతో గో టళ క్లికెషేిం 
కము చేయింపడా? 

"కా త్యా--మహా రాజునకు. బురోహితుని. జంపు పాపమొక్క_ కే లోపముగా 
నున్నదెం 

చంద్ర కౌ త్యాయనీ! రాబాలకుం భాపమేమి? 

"కాత్యా జాను. ఆన్ని పాపములు నెత్తిని వైచుకొనుటళు( బురోహితు 

డున్నా డదుకాదా?! రాజానకుం లెపముబేదు, పురో కున గతిలేదు. మోకుం బుకో 

కా=ళులని పెద్ద కే కేల తక్కువే ద గో యున్నది కదా! మీరు తావాగాకి కేషాతమునైన 

ముందుగా. జెప్పి యాతయ చేయయల [చిన పాపమునుండి యాతని. వొలయగెంష! 

గలిగి తిరా? 

చంద--వూగ స రాజుల వెషెకులు స్రార్యవుగో హీ హోతుబ వెఖరు లిప్పుడెక్కడివి? 

ఫుకోహితుని నె త్రిసెగౌటుకొనుట కిచేమి |క్రీకామయుగమా, యుధి షీ పకిపొబ నవా! 
ఇప్పటి రాజాల పదకులు “వీలు. రక్తపిద్యల సేవకుల కిజక్తెలము. ఆందునే మామొగ 

మును జూాదువా చవక? ఇప్పుకు నేను [పైబాథధము (వాయిణగలనా? పదము: చాడ 

గలగా? 

గ. గుకునికంశును గవికం"కు 4 గురుతరంపు 

ఘనతే (ల పురోహితుని దు 5 రతిని ఏిశుము 

కోడ్ గుద్గుల గులలు |) వాడీ ముకు 

మూలకాకులు, తలచీస | (బాలుజల 
త్ 

బెళ్ళకచ్చను ఖాన్ కుక్క | దీ కుచుండ 

బలూఢియానాచడాన్సల 4 వోకు చేత 

బట్టుకొనియుండు లంపతా 4 వానిపృష్ట 

మా శయించుచు గడగడ 4 లాడుచుండి. 

కాఠశ్వా నాథా! ఇక: జెప్పకుము. ఇదియా మోమ్ రాః:+గార యొద్దనున్న 

గౌరవము! చాలు చాలు! 

చం[ద--తద్ది నాల చెండ౧గ్లా దధ య్యశాన్తు)ల కిఎతకంట గౌర మెటనుండి 

వచ్చును? 

కెత్వాా--అఆంణ అం మహారాజ జాలేగ నాల ఇండ మేబకిగంచి నాయ. లెండు కటిక్ష 

వా[కు_ ఇట్లు యుట మహాహైర్యవిబ్బగ 4 ఫణ మనుకొనినా,డు కొంబోలు. నోహోబుద్ధివిభవ 

పునుకొని నాయడు కాబోలు, ఇంత్యవోహము తన్ను. య. కాట! వేళ యెన్చా! 

పందిళ్ళు వేయించి ను కటించి పసప్రబు గొటెంచి (ముగ్సలు9పెంచి "యలంకో 

రించిన సపెండియింటిశి దీను[౫స -పంటఅవల్ల కాదు చేసె సతు పీఠ పాపము (న్సలు గాను 

కూ(తు కట నింతే గొంతుకోయల నోట చేసినాడు. ఆషూూతున కిది యశుభ్ధ పవ మేమో 
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యనియెన నాలోచించి నాడా! "పెండివారి ర క్తమున దడి సిన కళాణగృ వాము గడిగిక 

శుదియగును గాని యింతువలన[ దనవగశమునకు. గలిగిన మచ్చ [పళేయమువ ఆపో నిల్చి 

యుండడా! ఇంతే దిక్కుమాలిన మోనమెందులకు? యుద్ధమునకు ఐెలువరాదా ? 

న్యాయముగా పో రాహోరిని[ బోర్ కచననీమను వారి మతుకేలు గోసినయెడల (పన్తుకీ 
-కాబాబ కకములూ0స నే! పూర్వ రాబాబ యాకు లుప్పాలగు నే; చేకగాని ెన్షమ్మ. 

ఇచెనలీకిం 

చంద కప్పు. కప్పు. పోషించు |వభువును దూషీింపం గూడదు. ఇంతేకు 

నాతడు మనకేయపక్ఫోతినిం గావింపలేదు. తేన శత్రువులను దాన జంవుక్రొన్న యెడల 

సీకు[ గోపమెందులకు? శత్రువులను జంఫుటమేు నాజులమ[ |బధానముగాని యెటు 

జంపీన నే! ప 

న థర్మయుద్ధంబులందై న ) మర్భక లన 

యున్న దచ్చటచ్చట [బూక్ $ యుగములంతు 

మబ్బులందు రావణ్ నిద ) మబ్బులందు 

[5 "ణే; పాండవా గ(జుబాంకు ) రాముకొొంగు, 

గీ, మర్శమునకు£ గల్లు ) మహితేకత్షణక కి 

వర్శమునకు నెటు ) పరిఢవిల్లు: 

జి త్రేమునకు( గలు ) మెత్తన వాడీమి 

చాయక త్రి కటు ) సంభవించు 

శచాణపరిపాటికంకుం. దు 4 పాకిగుంకు. 

పాటుకంచెను ధీధాటి |) (పబలతకము 

ఢామ్మను ఫిరంగిగుండ మం ) ఏలన చేదు 

మెవటిచలువనే యున్నది ) కొదనజయము. 

గీ, కలయనతులలాతాముల; గ తిదాంచి 

కపట వై ద్యుబ కీసాల ) గకళముంచి 

దొంగగుబ్బ , ల (పకా ) 2 వీసోలుగూర్చి 

య ఏ విషూచి పు) రులను జేర్చి 

వంటశాలభాీ నాసా ¢ పషతులందు 

మఖములంకు vues ) మండపనుల. 

గాడ యందు! గన్నెణికపు ) గకులయందు 

రోణజయము[ గాంతు కిప్పటి | రాజసుతులు 



దె రీ యాం కము 1D 

బచాముబలపరకీమైవ్చ తి ) భండనంబు 

బాలి వేసంపువొంగదో ) బుచ్చి కాదు 

గోతులు దొంగయాబుల ) గొడవగాని. 

(పాకృకికళా శ్ర వె మువీ |) పటిమకాదు 
నాగరకత హెౌచ్చె | నరు లధక్ళము చచ్చె ' 

మాయమిో ఇ జేవా ) మహిమలాణజె 

ఆత్మ గుకుతేతే గా 4 నపరచింతలు [మగ 
౧ ౧ 

ఆవేసిం డె చిత్త ) మా ఇమం 'జె 

అట్టెడిట్టిది య య్యె త్) యవసరమున 

నింతకం"ట నాగరికత 4 హెచ్చునెడల 

చొవరియింటనువారుండి ) యెదొయుక!- 

గాలి నుహ్తా! జగ 7ంతే[ | గాల్పుకే మొ | 

మాయయనునది యిస్వుకు ఒఎపతి సామాన్యముగా నుంకుటచేశత నివు మన 

రాజాను నిందించుటతప్పు. జగ స్తికయునకు వవాచయణయీకొరణముకొాదా! ళకువుల 

చిక్కము లాలిపీంఫుముందునా ! లేక శకుచ్చలానర్చు చచేషలకు శాంతివషహింవుమందువా ! 

గ, వలపునకు! గట్టుపడుసాని ) పకుచు౯లో లె 

పారమార్థికుండ గు న్యాయ ) వాడిసరణి 

అకులయెడ శాంరేఛావంబు |) నెఆపురాజు 

చేతిచముకు ఛాగవగసు[ ) జందులా.డు, 

"కావున రొజేర్యదుల కట్టులెనను శతు మారణ మవశ్వ కర్తవ్యము, 

కాశ్యాకావచ్చును, కాని యతిథిరక్షణము (రావ్మూరుల కంకకంకు నవశ్య 

క గవ్యముకాదా! 

చంప ఏమి + అబ్బ | ఎంత చిక్కు! చెచ్చి చెట్తిశివి. న్ని కీేస్వారంక్యయమేల ? 

కా త్వా... ఆతిధివూజాస్యాకేం కమ నా కీనాంటిదా ! నావొక్కా తెకే యర 

స్యతేంక్రేకయున్న చా! గృహేణులంద ౭౩టాచరించుచుంకుట లేకా ? 

చంద్ర గృహీణులంవజు నీపలెసేగ తుశాజపు తుల "కాతిథ్యమిచ్చుచున్నారా? 

ఆతిథి ప్యొాకుండగసనో కాదో చూచుకొననక_౬లే దా? 
కాత్యా__ఆకిథి కాకి యర్హతే, ఆతడు శడుకాజన్నతుడని నాకు ము౦ 

డుగా నెటు తెలియును? 

చంక-పోన! తెలిసిన రరువాకనైన( బళ్చాత్తాపము నొంది యాకని; బొమ్మని 
చెప్ప లేకపోయితివా! | 
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"కా త్యా--నాధా! సశ్చా తాపపడుటకో చేషేమి పాప మొనర్సితిని ? 

చంద--పాసముక్తాదా! మనము రాజసేవకలమె యుండియు నిట్లు చేయ 
వచ్చునా 7 

కాశ్యా__ రాజసేవ సికుంగాని నాకేమి? నేకు మోనేవమతాలను. మోయాజ్లాను 

సార మాచరింతును. ఇప్పుడు పొమ్మని చెప్ప నా? 

చంద్రపొమ్మని చెస్ననాయని నన్నకుగ నేల? ని శేల తెలియదు? 

కాశ్యానాథ! నాగు దలిసినమెడల నే గెల యాతేని( జేర్చియుందును? 

పొమ్మని చెలవిచ్చినయెడల నట్టు చెప్పుటోను, 

చం|ద_పొమ్మని చెప్పు. 

కాశ్యామో సెల వే నవని చెప్పనా? 

చం[ద-_-అదిగో! నాసెలవనుట యెందులకు ? అతని చేత్సుటకో చేను సెల 

విచ్చికినా! ఇవ్చుకు పొమ్మనుటసమాత్రేము నాసెలవేల కౌవలెను? నీవు న్యకేం[కించి 

తెచ్చిళివి. స్యతంతించియే పామ మ్మనుము. 

కాత్వ్యావుగ్యామొనర్చు టకు ( బురకుషునియాళా యిక్క_ఆ లేదు కని; పాప 

మొనర్బునప్పుడే భ ర్త సెలవు. 
చంద--పాపమైన నగుంగాక, అతని వెడలగొట్లవల సిన దే, అకీని నింట. 

బెట్టుకొనుట యొకట్సి చూరికి నివ్వు పట్లు కొనుట యొకటేయు నా? ఆక వి నాళక్ర 

మొన యోయక్నే ము మనకేల? ఈనన? నర్ దెలిసినయెగల రాజు మనల నుస్పుపోలేజు 

చేయింపణడా! 

కాత్యామనకు లేనిపోని సంచేవామేకౌన్సి మనంంంట నెవ్వరున్నాకో 

రాజున కెట్లు తెలియును శీ 

చంద అ పెప్పుడును దల[స వలడు. 

న్ గాలిచారనటి చోటులు |! గలవ్రకాని 

అతన చెవిని: కేరని రహా | స్వములు గలవె! 

అ త్రకోడండ డెప్వులు + నాలుమగల 

గుసగుసలు నా[డుబిడ్ల ల 4 రొనవొనలును 

చాలెపరిసుల (భాతేల b పట్టుదలలు 

శోడీకోండం డ ) వెడవెడ కోడిగములు 

మొదలుగా నన్ని సంసార * ములను గల్లు 

ఛిదతకియికై యాతసి | చెవిని! జేరు." 

ఏరయితకు నెర మేదియా 4 యెజు[గకున్న 

నేభటుని సాని యేదియో 4 యెజిగియుండు 



డి తీయా ౦క ము 0! 

తనదువ్యవహాక దోవముల్ ) గనకయున్న | 

బకుల వ్య భిచాకచోమంబు ) లెణింగియుండు 

దాసి గదిలోన గాయకు[ )దన్నెననుచు 

గుకువుగా రింటెలో( గల్లు | కుండయనుచు। 

'జెవకొఆుకువాగు[ దార్పుడు 4 సేయువారు 

కొంకుకూలల వారును | గోడెకాం[ను 

బానిసలు రాజు మెప్పు కె ) పసలుకుచుం దు 

కటికి పలుకుల కులుకుల 4 కపితకంేు 

నధికముదమున వినుచుంకు | రవనిపతులు 

వైకుల రహస్యములు తెలుప $ వలయు చాకు 

లట్టుెసీయుట కసమర్గు |) లాటవలన 

నిట్టికొండెంబులనె మూట 4 «i యతని 

యెదుటంబెట్టంగ పనకుండ ౪ నేమిసేయు. 

ఇతి మాటల Fee గడించిన యెడల శుక న్యములు చెప్పవలసి వచ్చి 

నప్పుడు కూడ వారు దర్చేగశేమోయని కాజు సంచేవాపడును, కావున చేవరాకళిక్క_డ 

జా:గనను నంశము రాజాన కట్లు తెలియునని నివనుకొొన దగదు. ఎట్లు లెన( చాలియును, 

గోడలు చెప్పును. గాలిచెప్పును. కేనివే యున్న టు రాజాుచెవినిః బడుచుండణా, నున్నవి 

యాకీనిచెవిం జేకకుండునా? గోటిపోటు, క త్రివేటుగా నాతని చెవిని బకుచుండునే 

-వీమచిటుకు నీమకుపాకి చెబ్బ-గా నాతేనికి వినబడదు | ఆటిసి స్లితిలోే సవ్ర చేసిన యీ 

(పబల పాపము 

కాకా నాకీన్ని 'తెలియమవ్ర. వ్రణ్య మో, పాపమో తెలిసియ్యా తెలియకయో 

చేసితిని. నీతు దయయుండునెడల దేవరాబాను రక్నీంపవేయుదున్నాను. 

చం ద్ర అఆయ్యయ్యోా | ఆన్న వస్త్రము లిచ్చి యాదఠకించు మహారాజానెడల( 

గృతఘ్నుుండనె యుంరునా ! ఆది మహాపాపము కౌదా! 

కాత్యా_ఐతిథనిం జంపుట మవోపుణ్య మైన యెడల నటులే కానిండు. 

చం దఆకనిని మనము చంవ్రటరమీమి ? వవలిచేయుదము. 

కాశ్యా__అశ[ీ గుమ్మము చా[టునరికి వెణీకుక_ను గొట్రనటంద అం తలకొక్ష 

జాయి బున్ని యాకనిని జంపకుండనుందురా |! ఆతని ర 'క్రముతో మన ముంగి లిదమీ 

"కాదు, మనముందణీగతియు (సాడ నపవిత్రమగుట కేమెన సందహామా ! మనన శత్రు 

వైనను నాతే(డు మహారాజఫుతుండుక దా? ! రక్షింప్రమని మన శరణు పొచ్చినవాంు 

కదా! మనచే నగభయ।[ప్రదాన మొందినవాండు కడా! అట్రివానిని రక్షీంచుభ్ధారము. వింధ్య 
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పర్భకమువలె మనని తిని బడియుండగా ంటకుప్పనువలె; జీవుకుతో నాకనిని వీధి 
లోని కూడ్చివేయుమనుట న్యాయమా |! 

చం[ద__అకండు మన కేమి కాజా! ఆకని౪హార్చి మనక జంతటేయీల ? 

కాశ్యాఅక([డు మనరాజని చెప్పలేదు. అత; డతిని, ఆతిశి మహోవిష్ణువనిక దా 

మోవంటి పెద్దలు చెప్పుదురు, 

చంద కాజాగూాడ నట్రివాంటే, ఆయినను నా కాత? డతిథికొ కు. 

కాశ్యా_ఆహా | నాథా | ఎంతేమా టాడినారు ! నా కతిథియు మాకతిగ్సి 

"కాకపోవ్రటయునా 7 ఎన్న దుశేని డిప్పుడు నివు నేను భేవము చేయుచున్నాశే? ఎంతే 
వింతగ మాటలాడుచున్నారు ! నేను మో సహధర్శ్మచారిణీనే ! అర్థకరరిడి నే | “నేను 
మాలోని చానినే ! నాదియనున దొకీకియున్న చా |! ఆంకతు మాజీ ! నంసాకాను 

కాగయేకాక శా స్రసక్యముకూడ నంగీకరింపని నివు చేను భేదమును విసర్తింపు:డు= 
లేనిపిల్లలకొరశే యేక్సుచుండగా నిటునన్ను బరాభవించుట మోకు వగునా | 

"దం ద_ాకీను న్న్సెట్లు వశాభవించితిని ! ఆకు ని 'యతిథియని యం కీకిని. 

ఆంగమాత్రేమునకే యింత యుపన్యాసమేల ? ల 

"కాత్యా---సే! ఆతు నాయతిథియీ, మోశాకేనిని రశ్నీంప నక్కాజలేదు. 
అకనిని మోకింటినుండి గంటకి వేయవచ్చును. వీథిలోని రక్షకభటుల చేత: జంవేంపవచ్చును, 
మోయతిథి "కాకపోవటచేక మాకింతయు[ చేయింపవచ్చును, కది భునకార్యమే 

కావచ్చును. కొని నేను మీ యిల్లాలెనిగడా! నిత్యాగ్నిహాోకేములందు మో (ప్రక్కను 
గూకుచుండి సాహాయ్య మొనక్నుడాననుగడా! మో యుచ్చిసష్తమును ఛుజించుచున్న 

దాననుగదా ! మోశే _దెవమనియెంచి పూజించుచున్నానుగడా! ఆట్లినామాట, మోకు 

కానంకయెన జాడనక్క_జలేదా ? 

చంద్ర--కీ మాట మేమున్నది? 
కాశ్వ్యా అతనిని నేను రక్షీంతునని మంగళనూగ్రముతో చానచేసితిని, 

నామర్యాదను మాకు "కెపాడనక్మ్క_ లేడా? నాసక్యమును రకీంపనక_ణ లేదా ? 

సమంభముచే మోతుచేసిన బంగాకమంతయు నానే తిని 'బెట్టుమన లే దే, ఆశాన్ర్ర 

కవాన్య మేదో చెప్పుమని మిమ్ము చేవుకింపళే చే, ఆపన్న గై, నాశరణమువేండిన రాజ 

శాలకునరు( వల దాచుకొనుటమో రవ్యంక నిడనిమ్మంటిని, షంకేకాడా! ఆమ్మా యని 

పిలిచినండుల కౌతనినిం గన్నకొడుపగా ఛావించి యొక్క పూటయెన!ం గడుపార 

నన్నము "పటుకొన నిమ్మంటిని. ఇంచేకౌడా ? ఇం బేకాదా! 

చం ద__ఇం తేకౌద్యా ఇంచేకాదా యని నంగనాచివలె మాటలాడుచున్నాను. 

గీ, అకికినిచ్చిననీడ క |) వ్వంత యెన 

వంశమున నెబ్రరకును శా ) శ్వతఫు వీడ 

వెరికొసంగిన యన్నము ) పర్షైడెన, 

స్టిరవిషాక నమగు వంశ్య $ నరుల కెల్ల. 



ద్వితీయా ౦కము స్తీ 

కాత్యా అటులైన నాతని నింటనుండి యిప్పుడే వెడల (గొట్లవలయునని 

మోయభి[ముయము కెడా? 

చంద _ఆదిగో! తినగ నామాటయే యేల పలికదవు? 

"కాత్యా---మారామాటమైవ నన(/హడకు "కాని నేనాపనిని( చేయనల యును 
గా[గబోలు, ఆభయమాయని మాచే యామాట: గంకో కిగాం బలు[ష ఏళ సంచేహించు 

చుండంా నభయమిచ్చిన నోటితో నావలికి: బొమ్మని చేను జెప్పవలయునుగాంబోలు! 
వోకపోయినయెడల మొడటి గింటవలా్ధయునుగాం బోలు. నాశాళతేదుకతిని మోరి 

గణింపమండినను చామ జింతలేదు. నాయాత్మను దకింపంచేసినను మోశే! వాకింప 

చేసినను మోశే! మోస సక్యడా దానురాలను. సశ! మికు సెలవిచ్చినటాతేని నావలికి 

వళ్ళఃగొటికిననుకొను.డు. కకువాక ? 

చం[ద---ఇంక: దఠకువాత నెక్కడ? 

"కా త్యా.---ఇక్క- డికరువాలే మాటయు యడుగ చున్నాను [పెక (జాపి) ఆక్క_డి 

కరువాత యేదో వేదములే వెప్పుచుండుటచే నంకజమ[( చెలియునుగాదా? 

చం[క__-జఉఊస్. ఇక్యాడికకువారే నిణేమున్నది? అతండు పోవును, మనము 
నిశ్చాధకముగా నుందుము, 

కాళ్యాసశే ! మనము శాశ్ళతయుగా జీవింపవర్నును. కౌని యాకండు_ 

చం(ద-_-కెళ్యాయని! ఆతిశనిం జంపించి యాతని యాయుస్సును నేను బోసీ 

కోవలయునని యిట్లు చెప్పుదుుడుట లేదు. ఆతి?స్రూజా మహాత్మ కాము గియంతె నామ్ను 

"కలియును. ఆగగినోటి మన్నము! బడగాెటి నాకడ స్ప నిండించుకొనయల6మకొనలేదు. 

ఆతిథిర కము [దావుశంతేకి నరాళనుయిను గాను. అబుదిఫూర్వకముగ నైన నతిథికిచ్చు 

ధాన్యప్రముబఖంతబాధ భవళగికియంతే పాపమని యెణు గేదును. 

"కాత్యా | చకులు పోడించుకొని) చాలు నాథా! చాలు! ఇయం గావలసిశ 

-జేమి? కృ కుకా తిని, 

చం(ద_.ఉజంకు, కందు. ఇంకను జెప్పవలసయున్నది. కాన రాజకృతభ్ను గా 

పాపము డానికంచు మహా ఘోరమని ఛావించుచున్నాను. భయపడుదున్నాను. పరి 

తాప పడుతున్నాను, 

గీ, ఉరి పాపంబులన్నియు ) నొకోచిచ్చ? 

గుప్పగాంబోసి వెలొకు- | చిప్పలో ప 

అ తూ |) చినను ముంé3 ను గృతభ్నుత బెట్ట ) 0 

మొన కృకఘ్నుత _పకగానె ) ముగ్గుగాదె 
తబనడజిమిపోటు పూపాటు ) దానిముందు 

చావకీల్యపా లేయము | దానిముందు 



[(తాచుంగరళంబు సంజీవి దానిముందు 

దాసగణకూరగతి కయ ') చావిముందు 

కాత్యా_నాథా ! మోయభిపాయమునకో వ్య కిశేకయముగా మనవి చేసికోవ అసి 

వచ్చినందులకుం జంతించుచున్నాను. శ్నమింపు(డు. కృళ్నుకయని [పల్యేకముగా 
నొక్క-పాపములేదు, ఆన్ని కక్క_నొడుగులుు మొండిచేతులు, *పెంటనుండి మొలచినట్లు 
అన్ని పాపములు కృతథ్నుతేనుండియే బయలు జేరినవి, 

"కా త్యా... భూమినుండి మొలవని చె క్రై ననుంగవర్చును గాని కృతభ్నుకనుండి 

యుద్నవింపని పొాపములేదయ. వెట్టుబలాబలములు (కింది పెంట బలాబలముల (బలే 

యుండునట్లు పాపము హెచ్చుళగ్గులు కృలేఫ్ను తావిషయములగు వస్తుశ్రుల హెచ్చు 

కగుల (బట్రియు వగ రదూరముల (బక్రీయు నుంకును, జీవతత్యమ౧తయు నొక్యాటియేయగు 

టే. గాలి మడమతో జీమను జాప్రటయు. ౧ త్తిపాడుఫుతో మనుష్యునిజంవుట యు. 
గృతేధ్ను కీనుండి ఫుట్టినపాపములే కాని -ఏీముక రశ నరః డుక్భృష్షజీవమగు ట చేను, 

జీమకును నరులకును ౫ లమారము హెచ్చగటచేకను నరహత్య యధిక్ పాపమని యెంచు 

చున్నారు, ఆశే గుషుోవా మంతేకంకు ఒధిక మెనది. రాజ్యదోహము నటి దే, శాని, 

యతిథిదోహము, చేవ దోహము; “నావదోహము,. రాజ దోహమున[ గొంతే “షౌరువమెన 

నున్నది, "కొని యండి చేరిన యతిగ్గాని [దోహము చేయు ఏలో నున్న wen 

చంద్ర-చెవులు ౫ +ంగుగుమునునట్లు పలుకుచున్నావు. పండెతునిబిడ్డ వగుటచే 

దల లిక్కు_యుప న్యాసము లారంఖించితివి ఈత [డతి=' యని య-టివి. Nee కా 

నని నేనూరకుంటిని. ఈతేయు . తా కాం యుకకాడు. ఈతేండెన్వ డైనను నిఠీనికి ౬ 

చేసిన యనాదరణము నన్ని వ ఈతకు వెనుక మునకమిమేలు చేసినాడు? 

ఆది మజచుట కతేఘ్ను తేయ/సను. కాబానెడల మునముచేయు దోషము పుట్తిడా | నిజమెన 

కృళఫఘ్నుత ఆది. 

శాక్య _అదియా మూ యభిప్రాయము ? చేవశాడాను రెక్సీంచినయెడజ మోక! 

గృతఘ్ను తాదోవము లేనేలేనని చేను నిరాఘాటమయుగా[ జిప్పయలను. 

చందఅ( ! లేకపోవుట గూడనా ? 

"కా త్యా--ా రేను. మాత ప్రగోహితులుకాౌని సేనాధిపతులుకోకు. మాపని గంట 

ఘునో కాని క త్రితోయగాదు, మోకుయబంచాంగ. నంబంధముకాని శనత్తాంగనంబంథము 

లేదు, మోది యాగమ౦తేముకోని యాహ హావతీం తీపు కాదు. విూవృ శ్రి పవి[తము కొని 

యపవిక్రముకాదు, మూ రాజానమ్ నంతే "| తుఫిండన మొనర్చయగువాచకాని బోవ 

భతుఖుండన మొనక్సువారుకౌవు. రాచేందునళు మోయ మోక్షలక్నని గగాక్పువారు 

కోని; విజయలక్ష్మిని గహామ్చవారు కారు, ఆటిచో మోరెక్కడ, యుగ వీవు కెక్కడ? 

మీపనియేది ? వారీపనియేది ? వ్రించిన గహమునళ్ శాంతిలచేయుట మోపనిశాని 
పారిపోయిన శ్యతువ్రను జంపించుట మో పనియా? మిరు చేయగగాసోనిపనిని చేయం 
డిన యేడల మీమ దోశ మేమున్నది? మోమె గృెకేన్నుత యెక్క-డిది? సేనాధిపతి చేయ 
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వలసిశ పనిని జేయలేకపోతినని మోస విచారమెందులకు ! మోపి సేనాధిపతియెప్పుడైన6 
జేయయిత్నించునా ! గడచిన నంవత్సేరమున వర్ష కైవముము కలిగినప్పుడు సహ సఘటా 

భిపేకము మహా జేవమూ రికి. చేయకపోవుటచే నేను రాజాగారియెడలను గృతఘ్నుడ 
నే తినని సే నాధిపతి మోభించినట్లు మిరు వినియు౦టిరా? ఎవకివిధివారిది; మోస స్యా 

హ్మణులు_ (బ్రహ్మని పాపఠులు _ సత్యే మాకు బు_ ఆతిధిసంతేర్నణాము మోకువిధి. ఆయలిథ 

మహా రాజానకు విరోధియెన సే మనక విరోధియెననశ్వే లోకమునకు పకోధియైనసనే 
వె వై దికకృళ్యమునక్ వై వె కమునమ్ న 

చం దక ధోరణి శచాబంకారప్రధాగయగు కవికేవలె చెవికిమ్నాత్రమే నర్చు! 
చున్న దికౌని చి త్రమునకు నర్నుటకేదు, దర్భలుబట్లు ఫ్రరోహితు లె నను రా౭భములే; 

ఖన్గములనుబట్టు "యోధుశెసను నాజనటు లేం భటతే మంత: పో సామాన్య మే! ఆంక 

జోను రాజా చెడల గృకేజ్ఞాత జూపవలసినవాచే! చెను! కాదామరి _ రౌ కం పెటిన 

వానిని కోకటః బొడువవచ్చు- నా! కాని ఈనంగతియు నాలోచశీయమే. మనము 

(యోహవ్ముణులము_ఆతి;ాసంతేర్పణము ముఖ్యము కెవని -నేనుచెప్పను, అందులో పాపము_ 

మహా రాజు_మనటల నమ్మివచ్చినవా:డ _మహీప ద్ లాగ్ మునియున్నవా:డు_ నగి ము పాణ 

ములో చేత వాలిన చిలుకను బిల్లివాంతే£ ఇటుట తప్పని 'యెజురగనా! సారహారా ! 

రాజాన కీతండు శ క్రువేల యమ్యొను? శత్రువే 3 కానండినయుడల ౬ దలెం “ట్లుకొందుమే! 
కన్నుల కదుక్రొంకుమే! ఆయ్యయ్యో! శభువె పోయినాడు ఎంతనంగ్గిం చొచ్చి సె వే 

నివ్ర_'హు_ -ీవ్ర_హుం హు_నీవ్ర_హు_ 
కాత్యా (చేతులు జోడిందకొని (ప్రాంపియా! నావలన. నేమి నెగము 

కలిగను? క్షృమింప్రయ చాసనురాలను. 

చంద-_--నీ వలన చేగము కలుగ లేడు, నావలన నే సగము కలుగే యున్నది, 
నిన్ను నేను క్షమించుట కాదు, అందులకు భగవంతుం నన్ను క్షమింపవ లెను. 

కెత్యా..మావంకి స_ద్బావ్మాణునకు "జీ; మేమి మహాల్మా! 

చంప నే ని యగగని వవలకొంటిని, ఆతని నిష్పుణే పొమ్మని చెప్పుము. 

కాశ్యా_౪భ్యంతర మే మి! కాని ఒకు యనె ఇని వదలుకొనుటతోడనే మన 
(బదుకు కడ చేతనా! మోకీ(క (బావ్మాణకతే ముక్కు లేదుకావున డాని వే్లుకొన 

వ లెను. ఇయ యస్తోప వీగముతో(టఎలీదు క "“కెచఛన దానిని వదబువొఒవ లను, దయాధర్శ్మ 

క -చముబను వదలు కొనవలెను, 

చంద్ర_ఆగీ అలీ! ఎమనుచున్నానవ్రు? 

కాశ త్తమగతులన్నియు నివు వకలుకొనయగవవేశకోవా! 

చం[ద__-వవలుకొని నేను నరకమునకు[ లోయినప్పుడు “నక్త సాపా నెడల 

కృతేఘ్ను తే సల చూపీఎ”ివని యమధర్శ రా నన్న డుగా నను రాగి వ ల్బమెన భాగ్య చెప్పిన 

మాట చాంటలేక నేను రాజ దోహ మొనక్సిలినని చెప్పవలసిన దా మతి? 

కా క్యా |పాణప్రీయా! మాటమమాట యంటినని నన్ను నిందింపకటుయ, 
“నివు నియతెధ్ధిని గవష్నింతుపని పుంగ ₹సూ|తేముతో: [బమాణము. చేనితివే! ఏల రక్షింప 
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లేకొపోయితి”వని యాధర్మ రాజే నన్నడుగ నాభర్త నాసక్యమును గాపాడలేకపోంి 
శాండని చెప్పవలసిన దేనా? 

చందపోని! ముం జెప్పుడో వెప్పవలసినమాట లిప్పుదేల! ఇప్పుడు వెప్పవల 
సీక మాటలు కొన్ని యున్నవి శాన బేవరాజు నిటమకమ్మని చెప్పుము, 

(కాత్యాయని న్నిష్కమించి చేవరాజుతో[ (బవేళించును) 
(కేవరాజా (బాహ్మణవేవయున నుండును.) 

కాశత్యావత్నా! చేవరాబా! మోనాయనగారికి నమస్యరింప్రుము. 

చంద నామ్ నమసా్కగము వలదు, నమన్కరించినయెడల చే చాశీర (దింప 

వల సివచ్చును. మాగాలానకు[ (బబలళ్యతు:డవెన నీకు విజయోస్తు ! అని నీ నాశీర్యడెం 

తునా? వలదు. చేతులు చోడింపవలదు, 

దీవ_ (బావ్మాణులమ్ నమస్కరించుట మాకౌచాకము కౌవున నేను నమస 

రింపవలయును గాని మి యాకీర్యాక[పతిసలమును గోకిశాదు, టన్ | నము 

సారము. నానుదిటిగ్ (త తున్న నటగును, మియాశీ ర్యావమును నే శపేశ్నీంపను, 
చం[క---అహా ! ఏమి ! వినయములో గర్వము, గర్భములో వినయము, వై రా 

గగములో వాంగ. వాంగలో వె రాగము గాని క్ష|తియతేములోన | చావా అః ము 

bp చేమి ? a లాగా వ. క 
చేవ._ఇడి కూయముు గాత ప్రసాదించిన న్యరూపము= 

"కాళ్యా---ఎందుల కై న మంచిదని కొం డెసిగయూడ్చి జారుసీగ బెట్టించితిని, 

-మడలోని బంగాకు మెంటుంగుం బూసల కా" మాల రీయించి రుద్రాక్షల పే ఎత్త 'వెచితిని. 

దాకిఫ్ట యుద్దోపవీతేము నమ! దోడుగెి మోము తేర్పణకెలమందడు ధర్ంచు కటు యజోపవీ 

తీమువం(8 యొక డొ తేదాని9 వెచితిని, క్షేేతియ నంబంధమగు వెనుకలిగె వ. 

తీయించి యంగవృస్త్ర శుక టిప్పించితిని, ఫాలమున ర క్షచందనమును గడిగించి విభూతిని 

ధరింప[చేసితిని. మోయుంగ రముగూడ__ 

చంద--కాత్యాయన! త్యతీయునన (భాహ్మణత్వమిప్పించితివా ? సెళాస్: ప్! 

పసీస్తునికిం ₹6 (బల కీరవ్య క్తి కివివలె నున్నావు. మహాఘోంతప మనేకళతకహాయనములు 

గాధినందను (డెనర్పినగాని వసిష్టుండాలేని కిప్పింప(జాలని యసాధారణ (ాహ్ముర్యాము 

నితేని కవలీల-గా నిప్పించి నావు | 

చం ద---పటుజన్నిదపు హుెకయతో, జారుజాటు -మెలు (గతో, బిళ్ళకచ్చ 

"లెవంగుతో, వాహ్మాణత్వము శుగ్గకై త్రము మోది కవతరి రీప6 జేసితివి, 

చేవ__మవాత్మా ! అధ్ధిన్తే పణమేల ? (ఛాహ్మణన్వమూపవే. యవగేరించినది 
కాని (చాహ్మాణత్వే మవతేరింపలేదు, ఆవతేరింపడు, క్ష్మతియునమ్ [బాహ్మణకే ముంతే 

Cu సిదెంపదని నే నెజు[గుదును, ఆంతయీల ? జన్మ (ఛావ్మ్శాణులకే లేజిచుగా 
BORE లేదుకజా? ఇంక మాలెక్క యుల? (చావ్మాణన్వరూవపమునచ (ాహ్మూ 

wis మాయము ల్తెమునచు ముం చిము తెమునకున్న య౦ంతకముకం క "నెఘ్కువ 

యెంతేవ మున్నదని యెబు6గుడును, 
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గీ. వాడిని సాలికగుం మధి | సింపకున్న 
లొట్రమె వెలనగు నూలు ) పోగులేల! 

మ డిఫులగొంతు నురిబెట్ట | జూబకున్న 

నజుత లికువైన కు కాశతు ) సకములేల 

బూవికంకును నే నధ |) ముండ నటంచు, 

బుద్ధి లేకున్న నుదుట ( (ది9 పా 

తొయ్యలుల మె ఇ జి త్తంబు ) దుముకునపు 

పృహమున వెళ్ళకచ్చ | ) బిగింపు బేల | 

'జ్వీమరాగనంయుకం (డు ) ద్విజుకకుకాంయ,; 

వానింజరికినయాతరంజే | _బావ్న్మాణుండు 

[పాణిహీ ంసావిలోలు: డ్) _బావ్మాణుండు 

పకులు తానన కాశ వాం ) _బావ్నాణుంకు. 

చంద (కేనలో) ఆహా |! హృద యశూల ములగు మాల చా[డినాగజే ? 

౯జ్వీవకాగసంయు పండు ద్విజుడు కొయి చేను LE షకాగ నంయుకుడను, “(పాణి 

హింసావిలోలు. డచాప క్నాణుండు? bs [పాణిహింసావిలోలు (యను. మాంకుమిక్కిలి 

ఆకతిథి పొణీహింసావిలోలు.డను, పకులు  తాననుకొనువాయే (చావ్నణుండు” 

పరాహం విభేదన మొనర్చినవాండను చేను. | పికాళశముగ) కాని చేవకాజా | నికీమంచి 

మూట బెవకుచెప్పికి, 

"కా త్యా-..నాయనా! ఇప్పుడువూ తము వు పదవా.డవా! 

చేవ._ఆమ్మా ెద్దవాండ నే, చిన్నవాడనై యుండగ మాగుకవ్రగారు 

జోధింఛిరిం 

గీ, తలియన(కిచుట్టుందో |) కుణత వర్లెల్లు 

వెన చెట్టులెన( జ్జ బెబ్రలగును 

దల చెట్లు కాలథక్మ ) మొంవిన వెన్యా. 

టబెలచెట్లు లెన ) బెద్దచెఃు 

తంగడీ జీవించియున్నంత $ కనుక, డెలః 

బడిన మోాసాలసుతు౯౫ై న ) చెలకుండు 

త్రప్పుటకుగులు వేకు | తనయ నె న 

శెవవానిగ[ జేయును 4 బితగతించి. 

చం(క--నిజమే "కాని జేవకాజా! మాఘం దప్పుమాట రావలసిన దుక్నోగ 
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ముండి నితస్సుటడాగు వమూయింకీకిలో[ బడినది. వా కింక నికు_డ రాజుచేనెన శిక్ష 

తప్పదు; అక్కడి రాబుచేనె చైనం దప్పరు. కొని మాదుగతిక నిచ్చ విచారింపణంహాడదు. 

నీను మాస శతు[డను. నీకేండ్రి మృతికై శేచావంతయెనం జింతనొంద దగదు. ఆది 
నాగు రాజకృతస్ను లేయగును, శేవకాజా! మా శ్ నంధి. శౌచ్చితిని ? ఈ|గామ 

మున నెన్నియి! డు చేవ. వమోూయంలే నిగ గనగబుడెచా? _వావ్నాణుల ము. ఫుకో 

హాళకులముు రాణ విళ్వాసప్మాళులము. ఇప్పు!కివ* ఏ నత్వేవంతేల ము, ఒకనికంకీ 

బడకుండ నొకినిగోట[ బడప-డ జీవయ్యాత( ₹యుచున్నాము. నీమూలమున వినయ 

వగి?చెన యిల్లాలితో: ౫గలహోంచిగనే? ఇయ వాయిలు వృరినొంరులా! ఏమి చవ 

కాజా! సివ్ర 

7వ మహాశ్నా ! నావలన మోకు గక మకు లేదు, మాయమ్మగా రాక 

కిందుటచే నింకవణఎ కుంటిని. నే నిప్పుడే పోరుదను. 

చంద సీను eas మా కీ యపకృ్ళణి: శేసివివని నే నంటినా! 
నావలన నూక. గెష్ష మక జలే లేదంటికి, వచ్చినకష్ష మేదో శానేవచ్చెనది. వీనిని 

జీవ నివారింప గలవా! బ్రహ్మా డేవ్చయు నివారింప. గలడా! 

స్యామా! సిగను వచ్చిన తొంద౭ యిప్పటి ెదియులేదు. నన్ను క్షమిం 

చుడు క మోకు (క్రమమెచ్చితి], ఆమ్మా పోవునును. మోరునన్ను బ్యుకునికం మ నెమ్య 

వమా గాపాడినారు, 

చంద్ర ఆమె వుకునివలె నిన్ను గాషపాడినదా? శ్యకునవలె నేను వెడల. 

గొట్టుదునని నీయభి ప్రాయమా! నేను వెడలణగాట్ర;దగినవాండ నే యని నివనుకొంటివా 7 
"కాకులకు బబ్యన్నమిచ్చినవా[డను-దుక]_బకు బలి పెట్తెనవాండను-మహో రాజ వుత్రుః;డ వెన 

ని కాతిధ్య మాయమండునా! నీన్ర మాకాబానతు శత్రువే? ని [పాముల దీసికొనుట 

“కారంకు సిసపడియు0డ చేను నిన్ను( గాపాడవలసినదా ? అది కృళఘ్నుత కాడా?? 

“దనే శేవమ[డనై నీవే నారాజవెన యెడల నీవు నన్ను: గూక్చి యెటనుకొందువు 7 

నేవకవ్చ తి తి కాజక్షే మముక్రా ౪కే క డా? షర రాజాల నెంటంజెటుకొన్న పుకోహితులక__ 

కీవ_మోరు నన్నింట: బెటుఫొనవలదు, ఇదివజమ్( జేసిన యాదరణమునశే 

"జీను గృలేజ్ఞాయానై యున్నాను, స్వామోా! దయయు౨ చుతు, ఆమ్మా! సెలవు. 

చం(ద__ఉండు చేవరాజా! ఉండు. వెళ్ళవబలదని నేను జెప్పువాండనుగాను. 

ముఖ్యముగా నెళ్ళవచ్చును. కొని నిను వీథొలోనికి బోవగ నే యెవ్యకెన రాజభటులు 
నిరాయుధుడవెన నిన్ను. దై వధించినయెడల నటి షాపము నాదాయుండకా? (బతు 

యోగ మున్న వాకు [బకుషదుయు; చావనున్న వారు చత్తుగు. అందుబకు విచాకించువా. 

డనుగానునుమూ! ఆందులో ss చేనుభా తిగావిచారింపయగరు, కాని నీవధమువలబన 

నాగం చాపమేలకావలయును! నివు వీగాలోనికిః: బోవటచతనే గదా వాము నిన్ను! 

జంషప్రుయు? నికర paras లీయవల సిన చేను__హు, ఆతి*వెన సీర కముగో 
వాగ వారా! 

చవ. ఈ _్రావ్మాగా వేషమున నన్నెవ్వ రానవాలు పటలేరుు అదిగాక 
ర్ 
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నాయొద్ద భటుని దుస్తున్నది- నా కెంలేమ్మాతమును భయముశేదు. సెలవింకు, 

కాశ్యాపాాగాథా! మనగతి యెట్లున్న నట్టగును,. ఉండదుమని. బిడ్దతోం 
చెప్పుడు. 

చం[క---ఆ:' ఆ ఎంతమాట? ఉండుమని వెస్పనా! ఆతనికి చేను దోడుపడి 

మాయచే మనరాదాను వధింపుపుని ఎగ ఎపచా' అతని నింహాసనయుగు నితేని గూమ్బండC 

బెటెంపనా! ఇ£౯క ముందీతినికి. నాగోహి వాత్మేముగహాదు నారంఖైం పనా? 

చేవ. మహాత్మా! భవిష్యక్తున “నేక యెటగకో యెవ్యరికిని చెలియదు. శాని 

యిప్పటికి క్షమించి నాకు ₹లవీయవలయును, నేను బోవుచున్నాకు. 

చం| ద చేవశాజా! ఆగమము = పొమ్మానమండ నే పోవుట తగునా? 

చేవ... ఉఈండుమని చెప్పకపోవుట పొమ్మనుటవంటిది కాదా? స్వామా! ఆది 

గాక పొమ్మని కంకో క్గాః గరినో శ్రా జెప్పువణంమందడవలసినపని యీయున్నది ? 

చం|ద__ఆతిశవికా డా! వచ్చువ?కే నియివ్షము కాని పోవుట సీయిస్షమను 

కొంటివా? అడి గాక కంకో క్లీగా( గగనో కిగాః చెప్పవ ౧కు ం౦డావల సినపని మీమున్న దం 

కవి, వు నాస్టితినిణుట్రి యట్లు కంనో క్గాం జొప్పవల సినపని యున్నకండువా 

చేదా! నోనే పుకోహీతు!డనుక్రో- చే "జీవకాణాను. ఆటుశీవందడువా లేదా? ఆలోచించు 

కొని చెప్పుము. అటూరక చూచుటకాదు. రీరికగా నాలోదించుకొనుము, 
రెవ__మహాత్నా! పొమ్మని చెప్పవలసినబే, తప్పకుండ బొమ్మని చెప్పవల సినడే! 

కావున చేను బోవుచున్నాను. ఆమ్మా! దయయుంచుము (పో లోవును) 

చంద్ర? _ ' 'ఆడువచ్చి) కకత మింటికి వల్చిశ యతిని-_-్కపాణము అజ 

చేతిలో, బెట్రికొని పారిపోయివచ్చిన యతిగుని___ఆదరింతునని యానపెట్ర యింక నేళ్ళ 
నాఖార్య వ క్రవాళ్సల్యముతో నాదరించిన యతిధని__ బట్రపగలు దావాతీగ్గమెన నీయ 
కుండ నడేవీధిని శ్మతుమధ్యమునణుడునట్లు మెడబట్రిగెంటిన శాకగవాదినతకములు నామె 
డమ్ జాట్ల[బెటి నీనే తుబ్రున బరు తెదవా! నొమాటయయేమియో చెప్పీ మజిపామ్ము, 

నీవు హూం! (బవేశంచినందులరు ఇ మాకుతే తగు బవాడుట మీ “గల కూ? 

చెవ__దోష మేమున్న నదియం కయు నాది. మోకు నన్ను[ బొమ్మనలేదు. ఆకి 
నికాకరణవోషము మో శేదెయులేదు, నాయంతట నేనుం బోవుదున్నాను. తెలిసి సినచో 
స్వామో | 

చంద గాక నచ్చలేదు, లేరు, sess విదివజుకే పోలేక 
వోతివాా ఇంత సేచేలయుం కివి? ఇన్ని వేనముబేల చేసినవి? న నన్ను( జూచుట శేల వచ్చి 

తివి? నాదర్శన మేమి చంద్ర శేఖికదర నమా? 
[ నేపథ్యమున) చం[దశేఖకస్వామో ! చంద శేఖఘగస్వామా ! 
కె త్యా---ఎవకువారు? 

[నేప థ్యమున) సేనాధిపతి భటులతో దగ్శ నాక మె వచ్చి యున్నా (డు. 

కాశ్యా_సే! కలువు [దీఇక నుంకుకు. 

చంక-__నాయనా! చేవరాజా! నిన్ను ఆంవుటకై వచ్చియున్నాకు. జడువఘము 
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న్యాపాణములు సీకిచ్చెదను. శేనింకటితో రాజరోేహిని, కాజ్యవోహిని. ఇయ నెన్ని 
సత్యము లాడవలయున్నో రొన్నిపాపములు చేయవల సీయుండునో; యీ ఫ్ర నా 

మాము దాగగు. రాజా నన్ను సాధ్గిందును. ఈయిల్లుడగు అ [బెటి చును. రాజుచేతిలో 

నాసు€ జావు నిశ్చోయము. పకఠానవమునకు ల క పెట టక్, [పాణాపాయమునమ్ జంకక్ 

పాపమునకు వెనురీయక్క నిన్ను! వేష పటితిని, వళళ “కుమిచ్చితి9. సీను కతుండవే యగు 
దరువు, కాని యఫ్యాగకు;డవెతివి, ళరణార్డివై తివి. నాఫార్యళపథమును నేను జెలింపక 

కప్పరు, రాజవైన నీవలన. (బతిఫల చే మోన న నపేక్నించి నేలు నే సీితెవనుకొంటివేమో ? 

నాకటెయా: నలేదు. చేను గన 'వాదసిదుండను, చాకు న నమ్బర్సిగ బరగారమున్నది. ని విక్కాడ 

నుండీ పోయునపీకప కాబా మిమ్మేమిచే చసినశునరే; ఏమో “ఇెస్పబోశ చున్నాను, ఏమెయు 

(్రతివాక్యమాడనస్ు. అడకము.ఇయ నేను దలువు ద్రీశెదను. | జెగవంకయజూచి) 
కాత్యాయని! ఎందుకన మంచిది. నీవు జేవరాదాను వెంటంచెట్టుకాని లోనికి. గొమ్ము 

ఊం. కాదు నేనే "లోనికి వ్రదును. మోశే యిచ్చట నుండు [కు చూడకు కాత్యా 

యనీ ఇటురా (చవిలో చేదియో గఫ్పుట నఫిన ఇంంచును) 

కౌతా చిత్శము, 

చంద్ర డేవరాశా! సి వూరే చూగుచుండవలయును గాని మేయెయు మాట 

లాండంగాడాగు నుకూ. 

చేవ.చి గ్ర చు, 

చంద [ని యమ్మైమిం దును.) 

కాశ్యా(కేలు నుంయుట నఖినయించి) (కంరదాసా లోనికి రమ్ము, 

[కంక వాసు ను |పఫవేశిం దును.) 

[శీకం---భటులాశకా |! వూర గుమ్మ ములో నే యుండుయకు. ఆమ్మా! స్వామిగా 

శేమి చేయుచున్నారు? 

"కెత్వా--- మాధ్యాహ్న్నక కృత్యములు నిర్వహిం౧చుకొనుచు£ బూదాశాలలో 

నున్నారు. 

గ్రీకం=ఆప్పడే రెందుయానుములు కాంటినడికకా! ఆవి యెప్పటికిం బూ క్రి 
యగును ? 

"కా త్యా-...ఇప్పుజే పూ ర్ యగును. 

త్రీకం---(పతిదిన మాసరికి భోజన మొనమృృచుం డెకువాను కౌ(భోేలును, ఈదిన 
మింఠే యాలస్య మేల చేసితిక? 

కాఠళ్యాగాయగా బుగ్ధిహీనులకౌ ర్యారంభము బవ లె (బాహ్మాణుల భోజనము 

చెప్పుడు వేగదాణిన కరువాతనే కదా! ఆందులో ఎకోహీతునింటి భోజనములు 

చెప్పెనేల? ఆంగుపై నీగినమున నిచిన్నవాని తండి మృతేతి ఇకాడను, 

శ్రీకం-- ఆటు లైన స్వామిగా ర్కీట 6 చెకి రారుకాౌ[బోలు. ఆచిన్నవా. 

డొవరమ్మా. 

కాశ్వాఅతే [డు మాసినతేం డిగా కన్నుకు, పనియున్నయెడల స్వామిగారు 



ద్వి కీయా ణకము él 

పెకీరామందుకా? వచ్చి తిరుగ స్నానముచేసి యక్నన నారంభింతుకు, లోని! బోయి 
యాయన నిఏక రమ్మని చెప్పనా? 

త్త శ్రీకం---ఆ మ్మా! అటు బే రొనింకు. | క" త్య్యాయని న్మిన్య_మి౦చును) 

వా శ, ఆహా! ఏమిది? ఏమిది? ఇచేకంగు, ఇచే పొడుగు. 

జాకాఫ-గా నిదేలావు. ఏమి యీ తేరే మొయుండు నా? 

గ్. దీర నేత ంతముల తాక ) లేజమేమి! 

ఫాలభాగదబున విభూతి 4 పట్టియేమి! 

వడితికపు గుకండపలకల | నక్ష మేమి! 

సవ్యభుజపీకమున బట్టు ) జందెమేమి ! 

సింహ శాబకసమమధ్య 4 సీమయేమి | 
తలకు నకుమను (వేల్నుడి ) విలక యేమి ? 

(పకళామోకాళ్ళ నంయుకు 4 కాదు బేమి ! 

దర్భముడి యునామికమున ) వనకుళశుమి ! 

'ఆంగగమునే చాగుగా నిదానించుతున్నా డు.) 

గోముఖ ములోపల ఫిరంగి | గుండుపడియె | 

వ్యా(ఘపోతము వాకుసి చే) వగముదూర్ ! 

చాపు చాపనయ్యల 4 శక్రావయ్డ |! 

శ్నూతనివ్నేషరూత్తువి |) గవామునేడ ! 
అయినను దొందగవడక నిడానింపవబసీయున్నది= 

జేవ-(కీనలోే) అహా ! ఎంకీమంచినమయము సిదించినది! సేనాధిపతి 
థి 

యొక్కయు మా యెదుట! బడినాండు. ఇప్పు డీతెనిని నవలీలగం 'జపక్ యూరమండ 

కగునా ? రగకు. చంపవలసినడే ! కాని తేర డిగారు తొందరసపడిక్ రగిన నవయముకై 

జేచియుండి కతు వూరణము చేయుమని సెళవిచ్చికికెదా | ఇప్పుడు సీను దొందకపడి 

యా చేనాపతిని జంవినంతే మాగ్రమునతే వినియోగ మేమున్నది ? గుమ్మములోని ఛటులే 

వచ్చి నన్ను జంస్రదురు, 

గ్గ, ఇతేసి హృదో_కతర్పణ $ మిచ్చినపు జె 

సుతు[డఏవని నాయాత్శ ) కుతుకమంచు. 
ఆని కం డిగారు సఅవిచ్చినారు కోడా |! ఆపని యెట్లు జరుగగలదు ! ఆదిగా] 

రాజీ ¥ న జంకక యనత్యపాపమును గడింపక నన్ను! ాపాడిన యా(వావ్మాణ 

కంపతుల 2 పోష ద్రవము నా మూలమున గలుగును మాటలాడనవి కూడ జం కేఖర 

స్వ్యమితోనంటిని, మాటలాడకుండ శ్యతువూణ మొనగ్పవశ్చునుగాని యందువలన 
న చేకచాధలున్నే వి. కెచ్చన దొందర యెంతేమాత్రముకాడదని తోచుచున్నది. 
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గ్, (్రావ్నాణో త్తము గృవాముల ) పడ్డ; జేతు 

భఇూమివకునకు కొ లేవ ) స్ఫూ ర్రితేగ్గు 

నందుమై (బావ్నాణుని వేమ ) మవధరించు 

మతవకునకు చేజేడి ) శాంకికం టబ. 

(ల్హీకం---(తనలో) చందశేఖగస్య్యామి సుగుణన౨పన్ను (కు. రాజవిశ్వానఖినిం 

ఇక[డు గేవరా చేయెనయెొనల నాతే (డీతనిని జేకనిచ్చియు ౧డునా? ఎ౨ంలీ వూట! నాయూ 

హాము లప్ప. జఒకనిని బోలినవాకు వేలక్కండుండుట యింక విఫులసృ ష్రిలో 

నాళ్చగ్వ మేమి? (బ్రహ్మ మతే కేజేవి భేదమును గహాక్షీ కాడ యంత చింత యక్యా_జు 

చేవనుకొం౦ంగును. 
న స 

As ఆస్యశాతత్వ ధా ళధ 4 భ్య్యపశస్తి 

(వావ్నాణులకం 5 కోహిలాల్ |) (పబలతకులు 

తతవీకులక 0 నాఫ్ ) ఘనులు ఘనులు 

వడి చలువల బెడసక |) చూడనేల 

నస్సులో నింqదధను సున్న |) మానశన్రనకు 

నొడలి వరంబు నలగా ) నున్న నేమి? 
Ea ౧౯౫ 

మిని మని బాగు గనియున్న ) మానవునకు 

ఫాలమున ఛభానుకుదయింప $) ఫలముగలడె! 

[నంద శేఖరస్య్యా మె (ప్రవేశించును) 

తేకంా(ప్రకాళముగా) స్వారగారూ! నమసా్యారము. 
సం శీ కంక గాసా! విజయోసు! ఆలస్య మైనందులమ క్నమింపవ లెను, 

కాని నాతో నీగప్పుడు కెలిగిన తొ,దరపం యీదియో చెప్పెళన్చగాకం 
శ్రీకం---మా యొకి ]_5ళోచుే "కౌదు. (గామముందలి యందు గా 

బలో బనియుండియీ తెకుగురు న్నాను. 

చం|ద-అఆడేమయె ? 

(శ్రీకంటార్యాకి జరిగిన కళ్యాణపు గొంతుకోత్ యంతయు మోసం. బెలిసిన 
యంకమే. ెపండికొడు కచ్చుట€ికో పొబిపోయినాయం.  అఆతయక ణూరమునఘ[బాకి 

పోవుట కంకి నవకౌ౪ము లేదనియు గ్రామములో నెవరియింటిలో నెన దాగయుండే 

సేమోో | పతి గృహమును స్వయము గా జా కుమనియును నాను మహారాశాగా రాజ్ఞా 

విఎచికి, ఆందచే ని టుషకకలమునుండియు దిరగుచున్నాను. రాజాజ్ఞ ననుస[౨చి 

మీ యింట్కిగగాగా వచ్చితిని, 

చండ్ర [నశ్రురు) తుకళ మాయిబుకాడ చూడక తప్పినది కాడా? 

శ్రీకం-.-తప్పినదికోదు. తువ క_త.ట్రతుఓ కే-ఇచ్చటక్ చముర్యావ సనుణరించి 
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వచిక్చిని, ఇది సంజేహాన్నవమెన గృహము కాకుండుటచే మొగముయజాపి పోవలయునని 

వచ్చికిని గాని నంచేవాము మోయింకిలో "నే కలిగినది. క్షమింపవలయును. 
చం[ద__క్షమించుటకు నిచ్చట వసుమకీపత్కి యచ్చట: వాక్యరీపతి కప్ప 

మజీయెన్వరు సమర్ధులు? శ్రీకంకదాసా! మేము రాజా జ్ఞకు వఛేయులము, కయిష్తమా 
వచ్చినట్లు గనృహమీంఠయు శోథించుకొనుము, రమ్ము. లోనికికమ్ము. గదుబు, వసారలు 

డొడియంకయు జాచి వ రము కమ్ము. 

శ్రీకంలోని శీల? లాోనికేల7 

చంక-టానీకు నంచదేవా మక్క_"౨ లేదు. మేము నిసోనుండణ శోథించు ట 

కీషము లేకున్నయెడల వెలుపలికి! లోదుము, భావా! శంకరశా శ్రీ, | మోయక్క_ను 
రమ్మని చెప్పుము. మనము వెలుపల నిలుగము. 

శ్రీకం.....అమె కా నేల? మిరు వెలుపలకు! బోనక్యా౬ లేదు, ఆయ్యా ! 

ఈయనను గూర్చియు నాకు సందేహముగా నున్నది, 

చం___ఇకనిం గూర్చి సంజేహమేమి? 
శ్రీకం_ ఇకండు చేవరాశేమో యని సంశయ సకుచున్నాను. 

శం సెరాస్* చావా! ఆకృష్షవంతు[డన! భటులు చేర. కాజ్వముకేదు. 

చపెసయెన[ జేశ లేదు. ఆట నిశ్చ మహారాజసును యగు గేవకాజవెతిని, గొప్పవారనియని 

పెంచుకాశయల:చి యెదలో తేల(౫' "టుకాని యీక్పుచుంగుకు, ఆటిళాధ ఇమీదెయు 

లేధభండ యెంత పేకు నె లిం గటెకాంటిన? మహాభాగ్యవంతు[వవు. మా మహారాదాగారి 

చేతిలో ను గ్రకక్షణమున నీ కుత్తరలోకము సిద్ధించును, నడు. త్రీకంకడాసా! వీనిని: 

గొనిపామ్ము.. మామ్ బాపలకు తో పముకేదు, ఇక నాలురున్నారు. ఒక్కడు 

విడుదల మొన నణుటయీ, 

కం స్వామి! చేను ఎరిహాసో కీగాంబలికీతి ననుకొనుచున్నా కుకొ:గోలు, 

కక "జీవరాజని నాఫ్ నంగగవాముగా నున్నది. ఆది సంశళయములను మీరు నివృతి 

సిన గాని యీశేనిరి మహారాజాన కగపటచి యీతని శిరమును ఖండెంపవబసివచ్చును, 

చంక--ఏనము (శ్రీ కంఠదాసా! ఆటు మాఓలాడుచున్నావ్రు?! నో యోగ్య 

కను గూర్చి సంళయము క సంభవించినదా 7 నా కృతజ్ఞకను గూర్చి సందేహము 

“నేక కంకుకించినదా 7 సంళయవిచ్చి శ్రి తి యిప్పుకు నీయెదుట: అకక నా? కాని 

యొడల మానావను జంపీ (టహ్మావాత్యను గటుక్" నద కబంచితివా! తండి మా 

మా యిలు చేరిన యు క్రమాలిథిని జంవుట యెందులమ! చేను లేనా! ననే చంపి 
నా శిరమును డీసికొనరాదా ? చిరకాల నీేవాఫల లాభము చాషపో నీమణగహాడ గలుగును, 

శ్రీకం_..సా;మిశాకు! *శాంతినొందు[డు! మో కృలేజ్ఞైడకు గహార్చి నంచేహము 

లేదు, ఇకని రూపమును గూర్చియే సంజేవహమున్నది. 

చంద్ర--క్ర)కంఠదాసా 1 ఆంతవింకగ మాటలాడుచున్నావు. “చేను [దాం 

బోతునని నికు నమ్మాకము లేదుగాని నాచేతిలోనిది కల్లుమండయే మో యని నసంజీహావూ! 

(శీకం..స్య్వామో [నా కీన్ని కలియవు. పుణ్యమో పాపమో కొని యీచేనిై 
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చాకు సంజేవాము కలిగినది. ఈత[డు మో ఛావకాణోమో యని నాసంజేవాము. వెన 
యని బుజావ్రు పజచుకొనుండు. నీ చావలికిం బోఖ్రదును. 

చంద్ర ఇక కు చాచావ కౌడని మొదట నీక సంజీహమేల కలుగవలెను ? 
నీ యిమైనుసారము నీకు సందేహములు కలుగుటా ! ఆవి తీక్పువస మాకు గృహ 
శోధయ్, బంధుబాధయునా ! బాగగానే యున్నది, 

(శీకం_ఆయ్యా | రాజాజ్ఞసై నడుగుచున్నాను, 

చంద. రాజాగాయో నిన్నడుగుమనినాకు కాని, యనందర్భముగా నీవు పొందిన 

నంచేహములను మమ్ము దీర్నుమనినారా ! కీచ్పమన్న యెడల బుకోహీత ట్రాహ్ముణుని 
బావతో౧౮ాడ శిరచ్చేదమును జేయుమనినాకా ! (చాప హ్భాణుంకు కానివాడు నా 
శాఖివాడు కానివాడు నామ బంధున్చుడు కానివాడు నాయింటి కేల వచ్చును? 
ఆగ:కుు సావయని నేను కెప్పుచున్నాను, నీవు నమ్మవలసిన దే గాని సంచేహింపవల సిన 
పని లేడే! కతండు బావయని నేను థృవపం'చుకొన నక్క_ం-లేదు, [బాహ్ముణక్వే 
మొప్పుకొొనుచున్న ది. బంధుత్వే మొప్పుకొనుచున్నది. (పస్తుతే పరి సతి యొప్పుకొనుచున్నది, 

ఈకండు నా చావకాయని బుజువుచేసికొనుఫారము నిది 

(శీకం__ఆపర కాక్రమున జేవరాజు పాలిపాయినాంయ. ఎక్కూదవెవకినను గాన? 
బడదు. ఇకంయకు చేవరాబువలె నున్నాః;థయ= అందుచే నేకు నంచేవహాపకుచున్నాను= 

చంర___ఆపరరా తి చందు డమి౦ంచినా:డు, ఎక్కడ చెదకీనను గాన 

బపెండు. ఇతయ చంచుగ వే నన్నాను. కౌవున నితయు చందుడు. ఇది సరిగా 

నున్న దా" | 

సకం అయా్య ! మిచావ యెప్పు డెక్కాడకు వచ్చినాండు ? 
సంద_ఎస్ప శు వచ్చినాణని ఇప్పిన మ నమ్మకము ? ఆపరకాగియే__ చేవ 

రాదా పారీపోయినప్పు వే పచ్చినాయగనుకొందము, చీవరాబా పోకమ మా చావ రాకకు 

యుమిసనంబంధథము? ఆమ్మ వారి జాతే*కు గాఒకుబిద్దా నమ గ్లకేమి సంబంధము ? 

[వీకంఎ కౌని ే వరాజునన మో వాపళుం బోలికచే సంబంధమున్న దికాదా ? 

చంక్ర--ఉందలూాడవని నొక్కాననైన శాసనమున్నదా మీమి?” ఏను[గునమ్( 
బందికి తముక్కకు సింహమునమ్[ .౩ బెక్ పిల్లికి 'నున్న చేది 7 పోలిక్షయీ లేనివస్తుచ్రఅ నీవు 

[పపంచమంనుల జూపలలవా ఊుమి 7 నృష్షీలోః బోలి కక సర్వసామాన్యము. 

పద చే యకుదుకెదా! భగవంతుడు చేసిన యీపనికి మా బావను జంపంయల6దుకొం 

టివా! సేనాధిపతీ! నీ చర్యకు నగ్గమేమియు నగ పడుటేేదు. నీ నంచే చేవామునుబట్రి చేవ 

రాదాను సీవు చబాగగా నెలులున టు కె చయికుచున్నది. న కంచు నాతనిని “నేనీ బాగుగా 

నెఅుయగునుానీమో! ఇతనికి చవరాు ల కణములులేవు. (పభుత్వ లక్షణము లే యున్న 

యెడల మా చావమ్! బారోహీత్వ వుం గా సెంఈలమ్ ? (పా నీ నావీ తిమంగత్రమెందులకు 7 

ఇగంకు మా చావయని యింతకంళ₹ నెమ్కు_వగా చసచేమి చెప్పళభలను? ఇదిగో ఆక్ సై 

గారి నకుగుం 

(శ్రీకం--ఆఅమె నడిగినాను, సోకమండనిమేు యామె చెప్పినది. 
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చంద ఇక నేమి! అంకకంచి నామె మాకమాతని మొకుముమోయ శంకర 

శాన కాత్యాయనీ సోకడంయన్న పేరు కనబుఅుప( గలదా? నీవ విశ్వనసింపవలసినదే 
"గాని యింకకంెటు నం నా యేమిచేయ( గలవు ? 

శ్రీకంానానే సంతుష్టికరమెన 0 రతర ముం న్నది ఆటు మిరఠాచరింకురా”! 

చంక--కాని, తా ఏదోయొకటి నిగాగణ చేసికొని కాని కవ 
వెళ్ళంల చుకాన లేడా మేమి? స్ట 

శ్రీకం..-ఇతండు శేవరాజని నంగేవామ నాకున్నది. ఈతని. దీసికొనిపోయి 
రాదావేకుటం చటంగానే యువ సమయమున విశేష పరిగీలన మక్క_లులేమండు ట చే 

సీతని వథింప్రమని (పభుండాళ్డా పీరచును, ఇకండు (బావ్మాణు[టే యగునెడల (బ్రాహ్మణ 

వధ పాపము నాగు సంభవించును. పోనీ మో మాటను నమ్మి యారేని నిచ్చట నే 

యుంచి నేను బోవురుననువొను[జు. మోయింటిలో దేవరాజు డాగయున్నా (దని కరా 

కరకగ రాజా వినినయెడల నాతండు ముందు నాకల. గొటును= (బ్రహ్మా హత్యే కాసు 

కొందుచా! ఆక్క వాత్యే కాప కా ననా. ఎఏవోయొక్ష పాళ్యవాప్పుకొనుట కన ముందు 

న జాలినంత నిదర్శ = గ యున్నది? ఆందుక్రొంంకే నే నొక్ష కోమాగము 

చెప్పుదును. మా కష మెసయెడొల నీ టాచరింపుడు. కాదని నా యి సము వచ్చిశటు 

నే నొనర్తును, 

చంక ౫ మార మేదో చెప్పుము, 

శకం ఈఠనితో మిరుకలిసి భోజనము చేసినయెడల నేను మాఆుమాటాడే 
కుండ భోవుదును. 

చంద (కవ్చుచు) శ్రీకంగడాసా ! గొప్ప యాలోచన చేసినావు, దొంగ 

శావకొజకు నిజమెన (్ర్రాహ్మణక్యయు భగ్నపజచుకొననుగదా యని నీ వూహీంచి ఏవి, 

వాగగ నే యున్నది, "కాని దుంతేకంచు మంచి యూవామును నేను బెప్పనా |! 

శ్రీకం__మంచి చైనయెడల సెలవిండుం 

చంద గాభార్యపం క్షి నాకేయ శుజియిందును, సరీయేనా |! 

శ్రీకరి=మోరెన సకియేే నామెమెన సరియే, 

చంద్ర_ఆదియు నిజియు నొక్టటియీకాదు. ఆమెతో ఛుజియించుటమీ 
నాతో భఛుజించుటకంక సక్వవిధముల నెక్క_వగి, 

గీ. వంకదా(టులలో మగ 4 వాకు ఘనులు 

వంశమర్యాద యెన్న[కు $ వదల వబల 

ఇంటి పరిశుడి యెలసప్వు | డింతివలన 
డె గా 

నిలగుకును గాని మగవాని 4 వలనణాదు 

అండుదాని యాచార మా 4 హోత ి మునను 



0 = 

బుకుషుకానికూళ్ళును వింత |) పోకడలును 

బెటనేకాని యింటిలో ౪ పనికిరావు 

కాన నిప్పటికిని జాతి ) ఘనతద క 

కటుక డగ బెంవీ చెలచే(గి | గాంచేనడువ 

దేశమస్థిలి సంజ్ఞ గా ) చెలియవలయు 

నిటి దుక మనకు లే 4 డింగేవజకు 

భావగతి యేదొ యెవ్వరు ) పలుకంగలకు 

ఎంత చెడినను మన శ్రీ లె 4 యిలను గలుగు 

నబలలం దుతమో త్తమ ) లనుట తగును 

చేశశుభగత మగవాని 4 తెలివిబరె 

నిలువ దబలయోగ్యలే బై $ సిలుచుగాడచె, 

టీక స్యాామా! ఫనిత్నదంశమును"హార్ని యిప్పు డిన్నిమాట లేల? 

-నం(క్_ షిమొన వినుగున్నావ్రు కావున? జెప్పితిరిం మంగుకమాటలు నాష్ 

మాతే మేల? ఇప్పటి పనియేదియో ఆదియీచూతము, గావా! మో యక్క నిటక్: దీసి 

కాని రమ్ము. 

(శీకం---ఆయన లోనికి( బోచేల? మిరు పిలిచికమెకల నామెవత్తురు. 

చండ [నవ్వుచు శేనాషీ ! ఇంతలో నాతే( డెక్కాడికైన! చాణిపోన్ర 

ననియా? కాత్యాయని ! 
[కాత్యాయని (ప్రవేశించును.) 

"కా త్యా---స్వామా |! యేమి సెలవు ? 

చంద--వంటమొనదికౌదా ? 
కాళత్యా-ా 56 | 

సంద్రాన; నివు & తమ్మునితో. సాకు కుండి యిష్పుకు భోజనము. చేయ 

వలయును, కొని (గీకాంజకాసా | వక మో యెకుట భుజందువారు కారుగడా |! 

మూము నమ్మిక రమీలాగున 7? 

[ఏకం మేము మి పంక్తిలో టాతచుండా గూడదు కొని, ఖిన్నపం కిలో: 

గహాయచుంచవచ్చును గాదా! ఆటిచో నిలువంబడి మూదుటకుం దప్పేమి ? 

చంవ---ఇది కక్కు రి యాచారము కెని మః£యొకళతికెదు. ఈ నిషయమున 

మాకం జాకి ఆాత్య స స్మాయులు వి కటు నియమవంగులు. పోనిమ్ము | కాత్వ్యా 

యవ! నిను ఇ భేదము నును నలిన ఎయిచ్చట భుజ్? కుచుగాని పడార ముల నిట: దము. 

కాత్యా-స్యామో ! మేమేల ముంకుగా ఫోజనము చేయవలయును? ఈ దిన 

మున మాఫనతేర2 గార మృతతిగి కవ" | 



ద్వితీయా ౦క ము త్రి? 

చంద్రో |! మంచితిని, పెవచిక్కేపచ్చినటే ! సికంకకాసా ! ఏమి 

చేయుదము ? 
(కంటా మేుతినవలయునన్న వూట యక్య్థా_లు లేదు, స్తే ౧కంశా యు చేతితో 

నిచ్చిన నీచము నామె రవంతే (తెగిన! జాలును, 

చం--ఆ ఫ్య "తం మేఘ 7 "కె త్యాయనీ! నివ్ట లోనికి యు యుదకప్యాత 

మిటు కెమ్ము, 

త్యా-- (పోవును) 
చంద్ర సేనాస్ ! ఆ నావళ్యకి మగు సనిని మాచే శేయింగుచున్నావు కదా l 

కాతశ్యా (ప్రవే వేశించ్చి సాహో ' ఇగిగో జలకలశము. 

చంద్ర__శంకరశాయ్రు ! నివీకబళమును బటుకొని మో యక్క చేతిలోల గొం 

చెము కొంచెముగా ఫోయుము-ఊఊః |! (₹వరాజా పోయును) 

చంప కౌ త్వ్యాయ్న! వుద్చుకో. వా వాయస్యాహా (దేవరా మగలపోయును ) 

చంగ—_నాకాయణాసా(హా ! [కాత్యాయని ఫున్నుకొనునుం) 

|[చేవరాభా మగల పోయును.) 

చండ మాధవాయసా(హో aE తౌ్యయని ఫున్నుకొనును ) 

చరద___ీ)కంళకదాసా ' ఇంకనేనా ? 

[గకం-సా్యామా  సంతోషచీ. ! శ్రమము మన్ని౧ంపవలను, నమసా్థరము, 
పోన్చచున్నాను, 

చంద = సే; 

రకం (నివ మెంచును,) 

కాత్యాఆబ్బ_ంకబ్బ_ ఇప్పటికై నదె, 

చంద్ర--ఆ ! అయినది. కాబుతో నంబంధము తెగుటయెనది. కృతఘ్నుతా 
వృత్తి కాగంభమెనరి. ఆసత్య(పలాపమున కింగికాగ్సణమెనదె. [ప్రశాంత చివనమునకుం 

బరశు చావ 'వ్రీతిమెనరి, క కమోంలే నాటకమునమ! (బభమా? కె మెనగి. ఇప్పటి కెంతేయెనను 

నిళగణగావటథట నన దింతకంచ. స ఇయికము లెమ్య_వగనున్నది. 

లేవ---అయ్యాా! మంగ భాగ్యుడనెన నావలన మోకింత తిం కలిగినందు లమ 

గుం జించిలుచు న్నాను, 

చంద్ర ఎ కౌెవరాజా ! వివాదింపకుము., నీశు వూాయి-*కికి శావలయునని 

కాలేదే? నిన్ను రమ్మని మేమువీలుపలేగే? ఆ-దుచే నీతప్పే మున్నది! మాతే చ్చేమున్నది? 
ఎవ్యరును విచారింఫవల సిక సశిలేదు... కాని యిస్పజీవాటలతో: గాలము వృథాపోని 
యణ[గూడగదు.. ఏ ₹క్కాననుండి యముగా ని”కి ర బోవబసియున్న... నిన్ను. గాపా 

డుటమ నే ననత్యమాడెతిరి రా ౯౧ హముసస్క రాజనికను గ నుపడిశాదు. నివెట్కు 

మే ఏఘిముగా[ బోయి ప్రాణమును గ7*పాడువొనము. నీ ప్రాస రరకణమెన తక 
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వాత రాదావలన మాకు గ్రాణాపాయమెననే; (పొదు [మంకవచ్చుచున్నది. మాయమ్మ 

"పెట్టిన "జీవో దయయుంచి భుజించి యా మెయొద ఇలవుకీసుకొనిపామ్ము. నేనింక 

స్నానమున కై పోన్టలయును. నీవు వెడలునప్పు డోక్యసారి నన్ను (జూచి మబిపొమ్ముు. 

కెవ_సామో' అమాట చెప్పవజయునా! కాని తికుగ చెప్పడెచ్చట మనము 

క్లిసికాందుము? 

చంద్ర తిరుగ నేల కలిసికొనవలయును? 

జీవ___మృతిలోఫుశ( దెరుగ మనము కలిసికొనుట నంళవింపనే నంళవింపకా ? 

చంక__ఈ లోన గలిసికొనుటలెంత 7? విడిపోవ్రటళంక ? గాలిలోని శేణు 

వ్రలక్ంచు మనము భునులముకొము, నాయనా ! నేను పోవుడును, (నిష్మమిందున్వు 

చేవ.._.ఆమ్మా ! మో కటాక్షమువబన (బడికిలిని. ఆయినను (బతికియు౦డిన 

సంతోషములేకు, వేను దం[డిలేనివా[డను. పోరును నాయనారును నాయొద్దనుండి 
నా సేవ నంగీకగించి 

"కతా... చేవరాజా | తమాటలేల 7 పోనిమ్ము. ఆయకలిం గెనియుంటీవి, 

భుజింకున గాని రమ్ము. 

చేవ__ [కేనలో) శీఘ్రముగ గడవిదాకియుటి కుద ఇట్టులెన నారామ్ష్రమును చేర 

వలయును. న కాష్ట్రగతి యెటున్నదో | మాకలిగార్ "నచ్చట వడిచివచ్చితిని, 
అమె యెట్లున్నదో |! ఎంకదుకువస్థవచ్చెనో! 

[ఇదబు నివకుమింతుక) 

ఇడి దెషకీయాంకము. 
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తృకీయాంకము, 

[పచేశము____.మహోకణ్యాము _ కొంనగువా, 

(పవేళము-__పుకుషకూపమున నున్న శాకవ్క భీముండు, శతుంజయుడ్కు భేరవుండు, 
శేశళవుండాను నలుగుకు దొంగలు, నకుమును గా ళికేళ్వరినిగహము, 

భీము---పాబూ! మోకొప్పుకొనక తేప్ప 

భేర--భీమన్నా! hol యోబు క్ట మ యాదీ క = యీోగేలసండు 

కంక టెంక, లోొక్క_దులోొకకు లాగివేయ౦ియెడల "నా పేకు భిగవన్నగాకు కాగని 
ఒటుపెటుకో, 

" శత్రు కాదపండ్లు నిజీగివనుకో. ఎ. ఎం (యెక్కిలి) ఆంతే. ఎ. ఎ. చెడ! 
(నాగి, దొంగ, రొరల చారలేసండ దండాలు"పట్టు దొరగారికి. దొరగాగనగా నెంగవా 

గనుకున్నాన, కాళికమ్ముగార్ నుంచుకొనుటమ్ (6 వగ నవా:డు, 

కేశవ్, తుంట్రమి:ద "లెంపలు వేసికో. కాళెమ్మ ఆన౯ణగా మశకేలిరా 

లంజెకొడుక ! ఎక్కిళ్ళు. వచ్చునటు చెవగ్శడాగి తగుదునమ్మ యని తగువ్రడెదవ చ్చి నావా. 
శతుఎ. ఎ “[ముషిచే కేశవ చెదరించుశు 

శార__ మిత్రులారా! పోస నాయందు[గల గయకు సంతసించితిని, కాని నేను 

మోకు (బళువ్రగా నుండు!) కంగీకిరింపను,. 

గీయుఆడెందుశేశనో? ఆచే నాతో మనవి చేసి క్రోవలెనన్న మాట. 
భెర__ అసఎచేమిటో, ఆసంకర్భ మేమిటో, ఆవాక చేమిటో, ఆదరా = చేమితో, 

ఆశాకడేమిటో, అ. ఆం, 

కతు__వాస్, ఉండనా. పెద్దశ్ర బయిలు గోలి నావు, ఎం ఎం కొమ్ము శేశుగులు 

వండి ఖుమాయిషుకారుగడ గా నా మోకెంంకలేవు. భూ. కఘూయ[డైనవాండు (కాగ 

నప్పుడుతేస్స మెటగ్చదు 5 రోకు తెవ నేకూడగు. పెటు దండాలు సెట్లు దొరగారికి. ఎంఎ. 
కేశ__ఒఫీమన్నా! నీవు ఓకిభెకవన్నా వు, శీర కత్రుంజయా! సీవ్రు ఓర 

కేశవన్నా! “నను ఈంయికుగుుము యూపగమందో చేయవల సినచేమనంగా మనదొక 

స్రృలినోటిలోంబడివో టు నాయడు గనుశా._ముంరుక నంబడిన బాటసారీని కా రరర 

జేసికోవలెనరి అశుక్రొ న్నాము గనుకాగీమన్నా! సకిగాణెప్పినాచా? అది-ఆగినో- 

A క్ష్” క్రూ వచ్చినటు వెన్నపూనవంటిమాట చెప్పీ నానా? 

కాదన్న వానిని ర జూాలిరీనికాని హా. "హె హా, (గటిగా నవ్వును) 
శాక....సోదకులారా ! ఊరపండుడు, నేను మోనః ఆభుత్వముకర్నున్లిడీలో 

చేను, గొ గొప్ప యాపవలో నున్నాను. 
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శతు కలు వొళకలేకు కౌలోలు. ఎ. ఎ. 

శార__ఆగ యువో హూమ్! చెలుపనక్కు_23 లేదు, “నామ సెలవిచ్చు నెచబ నేను 

ముండును బోనవునుళు. మాలో నొకర్ని( (బఛుని-గా: జేసేకొనుయ, 

ఫీమ-___ ఆ. పప్పుడెకినడి కాదన్నమాట, 

శేశ__ధొగా! నిచతసూందుగా నక్నుణో నటు, న పాదాల రోడు. ఎాతకీవిగా- 

ఎంతణాలుగా-ఆపాళ ముగ గంససిడి గ్రిసనట్లు_ ఆకే! హై. హె. హె. [నచ్చ్వును) 

శత్రు గరా | క కుఫ్రునిండినప్పుచే 'ఆధకాగము, ఎ. ఎ, ఆయిముపాయలేే 

ఎం బె, గుడ్లు "లేల చేసే తొత్నకానుకా! ఘూ గూ. నాకెలిడవబలాచూరు. పెట్టు 

గండాలు గొగ-గారీ ల. 

ఎర నాక శుప్రులోే గలునుకి సే CRN నిిగాతమాడ హా య్ళండుమను 

ఎవళినై ననే తేమాసా. _(భంవన్నశేడాఖా హె. హె. హె, సము నన్ని నానన గా 

నడ్చినానన్న మాట. 

శాక [(కేనలో) సీతుశన్ను వకలునటుణేదు. [ప్రశౌశముగా) మితులాగా 
మోలోమిోకు స్మ్యు మిష్పుశు మమమనట్లు బేచు, మో రింక: (దాగపండునట్టు మాతో 

గొన్ని ని'*వాక్ష్య్య ములు చెప్పు, = 

EE gD రమే మె నాకి లున్న డా? ఆది ముందుచెస్వు. 

(మ __ గొకఛోటిక్ష దంరామనా. ఉకి|_62కి [| SRL. నొశో! నఖు మీ 

రమీలాగునో ఆలాగునంగాన్ ఆ వచి చ్చి-7*కిని 2)పోొాం 

శాత. నాయనలా”” గ మోరి౧౩ (దాగుట తూంంరెచేయపలచమయుము. 

లా ౨*ంవే ముకి మూ చేమి, (తాగి వన) కెళకర్చు వా 3మాంయనాల్తీ చెప్పు. 

పూకందా ౨వ .దిరానిమెనుల నేశు_' సరం నామ ఇెనేను నొ. చయిడేవ ౫ "వచ్చిన 

కగువాత గాని క 

ఖకు_2ర్ పెచిరెపెవమా! 1050 శకి పైవచర్యా ముంది. మ ఇ౧కొకెలొడి 
తొడు సలము౧పల౮గా గూ, గూ”, 'డజివ్యాలు, ఎ, ఎ. బేశాని కప్రణష్ష. 

౧ la tM 

కాగ_రూర. (ట్రా గుటమాననిమె ) సోను. (ుగువ్రుగాను1డుగు కోంగీకి రింపచు. 

దొరా! నివ్రథాన (గెల కా” (య్యా? నిన్ను వవన్నయెనల మూతి 

మో నము గరగిమ్మను పెటి గ గొారిగించి_ఆో'! 

ఫీ .గొప్పవార్కీక లు పనికి రాయగా, సారికి షరా, 
య 

ఏ తు__కి వసుక ల్రులు కి కుసప్రుకుాటడుగాన నాసశచ్చలేగురా. ఎ. న. ఈతే 

క్రలు_ పక్నగోదారూగిన మూంతేకిలుల్ను కే. దార్మోనాతు. వచా కావడి ఎ. ఎ. 
(౧ కీ గ ౯౧ 

/ గ్ రా 1 శి న సంెపాగెపు వాసన కె ళ్ గా క ఆన్నెను గొన్న ¥ చలువమఘేచలున 0 ఉాగపూన్హునాసన కెదటరా. _ఆాణము 

'బేచికానటనా. 

భైచంాజక్క_క్కంనాటి వొక్కారుచి. ఒకొకకక? టిళాక చావు, ఒకొకకక 
టబుదికొక క నిత్వేము= 

“ ద సై 
ీమ__4ర్ జ కర) గాలు గౌటనియేసొల ాలకమ్క్ను 2 షక న్మం చినంతే 

| ప్ 
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(సమాణము. ఈబాబు మనభువొర. ఆయనకాళ్ళమోద ఊ౯_చూఎమంకు; -భెకవన్నా! 

సంద! సీవుకటేనపదిముపాడు. శక్రుంజయా! సీవేడుపారంఛెంచు. శేశవన్నా ! నీవు సవ్వుం 

చేను నోరు తెజచువొని యుందును. 

శతు [ఎక్కి-లితో ఏడ్చును) 
"కళ (నవ్వును) 

ఆందజు__ |[శారదకాళ్ళషె[బడి) కక్నీంచు. కక్షీంచు. 

శార__మిోకు నాకాళ్ళచేం బవవల కు. [కనలోే) ఈదినమున మిగుల బపిలి 

యుంటిని. ముందునగు: | బయాణమె పోవయజాలను. ఆందువలన ని చృటనేయు౦దును= 

ఆదిగాక వీకనన్ను వదలరు. యీప్రటివ, చు [బతికియున్నయెడల నప్పటిక గవ్య మేదో 

చూరుకొనవచ్చును. ((పకెళముగా) మిత్రులారా ! నేను మోస _ఆఎభువుగా నిచ్చట 
నుండుట కొంగీకరించితి౦. నేమజెళ్పెనటు మిరు వినకితేప్పను. 

ఆంకబు ఓ, ర్డీ సోర్; సాోచాిసి, [చప్పటు) 

శార__కౌని నాయివృమువచ్చినప్పుడు నేను సోశుడును, 
a) 

ఫీమ__డాని * మెలేదొర!. ఇక్కాడిశీలుగుకలు కుచిమగగిన తరువాత మాత్రము 
జీవాలతో నిగుహ గాటి పో[గలవంటయ్యా. 

శార- నేను గొంచెమలసియు న్నాను. ఆచెట్టుకింద శయనింతును. మోరిప్పుటేమి 

చేయుగుకు, 

శేగ__పందిమవాంననూ, వీటమాంసవో కీలులో. నంబావొనుఓమ్( దీసికొని 

వగుము, (శారద న|ప్ష_మి౧చును) 

ఖమ __-ఈనోజున మనచు మంది లాభము కలుగవలెనని "కోళికవ్ముమ పదము 

పాడవతెను. ఇగవన్నకవ్! ఏదీ నివుకటినకెతము గటిగ చేశా. 
6... టి ౧ £౬ 

ఆందజు [పానుదుషు) 

పదము - నాదనామ్మకియ - అడి, 

క రుణి ంచుకాళమ్మతర్తీ, మాకు గడుపులునిండం గలిమ్ముతలీ [క ఈ ణ్ | 
3 లాం ల] 

చబ్రగరశ్నీంచుతన్సీ, రాతిరిచబ్లన్నముకం కును చలువైనతలీ |కరుణిం! 
కగవారి(జంపుముతలీ, మంచికో జిక లెకంెకు పద నె నతలీ॥కగుణం॥ 

బాటసారులతలంగొట్రీ పెసాహరియించువిడెలో పొండీత్నమిమ్ము[క రు! 
క్రవ్రలలోపల భరవన్న, కవిగట్టననాము తడిక లువంటిక పిత॥|కకుణేం॥ 

యెలా hn 

కాళికమ్మలేల్రీకీ జయా. కలుకుండకూ జయా, 
rn (Nn 

భీమ__అ్భవారు ప్రక్యక్షడేపకరా. మిసిగలు దకుగ్యా పాట నోటివెంట 

వైటపడుసరికి బాటసారి కంటటబడినాతురా; వహవ్యా! ఆడిగో! ఆటు. 

ఇక__(క7 సీ (క? 
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భీతా అదెగో (గ్రుడ్డిపెద్దమ్మ కడిమి చెటు క్రింద నిలువణడి యటునిటు చూచు 
తున్నా ఈ. 

శశ నరి నకి ఇక జప్పుకు వఆదు. నే నిక్య్థ_డ నుందును, మోరు తేల 
కొక దిష్కునక బొండు. ఓరి శతుంజయా! ఓమ ఆఫు వవలినదా లేదా? కెవ్స 
న్న౦క సేళ్చ కోతికి బింకముండదుసుమా వానిని గట 'బటుకొనవెను. 

కతు ఆశే... ఇప్పటి కలు కళ్ళకు మునుపటే కెప్రసాగను లేదురా ఒక్క సారి 

బున్నుమని దగార్ పోఖును _ ఆదికౌక ౫ పనీనది సా[గుబడిలాో నున్నది. 

భెక---ఆది గాక చన చేతిలో బడుసరికి పిచ్చియే యెగిరిపోవునుగ దాక ఛు 

అెక్కరమీమి; కరము చాజక మొక్క_లెంపకాయ వాండు గౌటుసకి కన్నికైవు లుగా 
లుంంఈను: 

శ్యతం౧-గూ_3శము చెప్పవాంగెప్పుకు పిటీకిె పెదమ్మయని యొటు"పెటుకో- 

శునతు ముగ ౪4 ము" న్నాముక దా ఒకే (డు కెంహకాయకాటు కేమి, 

కళ _జక(డిటు వచ్చుజున్నా [శు-మోరు పాండ [ముగుజు న్మిష్క_మి౦తురు) 

[చేవ రా ను టాహ్మాణవేషము న! య 

గవ--మహారణ్యమున నెన్నిపగెళ్ళు తిరిగితినో యెన్ని గ్యాతులు తికగితినో లెక్క 
లేశుందనున్న గి. ఇచ్చుట సగణ్య మై గ ము ముగుల (6 ఎలుచనగా నున్నది-- నేబపె గడి 

మ... 

యెడ దట్రముగాలేదు "కొడారచ్చటచ్చిట మాడియున్నదె* అఆగడావి జంతువులు 

కాద బహు పిరళేముగా నున్నిటున్నక. అపవాహా! 

గీ, నవ్యసుందర వృత్నముల్ | నజికి వెచి 

జవాుఏచ్చితంపు జీవముల్ | భంగపజఆచి 

తనకు సౌఖ్యంబునకు గొన్ని ) కావులందు 

జాకతివేరెన లేకుండో( $ జంపె నకరుంయ 

పచ్చిక లమిసమిస యిట్టి +) మవమనసుబజాడ్ 
క 53 జ్ వృశు సాందక్విమును జట్ల 4 పక్నీజాడ్ 

మేలు నెలవులస్థితి బుట్టి 4 మెకపుజాడ 

పాడుదల [బటి నకుజాడ[ |) జూడందగును. 

అన్ని గాలినచో-న + నంకురించు 

కతి వేశున। జగురించు |) గాని నకు6డు 

కాలిడినచోటు స్థిరముగా 4 గాలిపోవు 

స్పృృసౌాందర్యమారక ) _శేమ్రండతండు. 

Re ఎ తివారి యటుం "గా src నహజపండితా గ గణ్యు కు, 

వామొల వ 'అనివోోవమ్ము మేడ ధు అ వష CE గమ్బు శొయోాలములషు లేని కౌర్యము, 
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నుదుముబకు లేని పటువల వానికోన్నని. అదిగాక న్ని జంతుశులనువించిన మాయ 

యున్నది. హు__కల్యాణయున క్ "కాహ్వానములే మ? వాటిక పకములేని. హోతేం|డ్రీ! 

కె “ర్య రాశీ! ప ఇగ్గితివి, , నన్నుగా, ప్ర తలి గా 

"టు న్నాకో తెలియతు. పావపూాోా |! వెంకదుగ తిః షటినగి 

కేశ [ఎదుట గల్ల భుజముమి వను దుకొాని నిలువబడును) 

చ్వ___ ఓయయ్యా “ నివెనడన్రు 2 మాటలాచషవేరు ? ని వెవణాపు ? ఎందులకో 

నాయుద్ద కువచ్చి నావు 7? 

కక శవయ నైన నిరు 7 నిలో నంబాధమునవ రాను. మాకు: గావల 

సినడి కాను__నీ యద నేమున్న (MBX Dిగ యిటు పటు లేని “అ నిదిగో క్ల 

గాడదెనై నం జంవుటమోయ జావీయున్నధగి. 

శేవ__చాయచా ! ఆడుగగుందు "వీ శొకనికి. గానీయవల సినవాయోను. అడిగిన 

తరువాకేనెన నియణగినదికాకా! ఆందులో నియమా౧డెనయెవల తేల బగుల (గ్, కసని 

లెదరించిన తకువాతనైన నెవరు లత్మ్యము చేసినను చేయకున్నను నయపబ సిన 'జీకచా 

కాని నీకీయ! దగినది ) నామొద్ద నేమియు లేదు, వ్య ర్హాశు:డవై నీవ మరలిపోపల సివచ్చెను 
గదా యని విచారింరుచున్నా న. DT) యల వామీ లేని ా నోటను లెగనువమూటను 

దిరుగననిపింపక పొమ్ము. 

కెళ నీ పాణముబుచ్చుకొనరుండ నీను బోవవాయనుగాను. లేనిపోని వెజ్తీచదు 

వులు చదువక_ తెగసాగక_ యున్న జేవో బావల (బోటు. ఇదిగో గద _కివంటివారికీల ల 

చెన్నో పొడిచేసినది. పిడుగుపాటున తై న వెనుకపాటున్నరికాని దీని కి2 కు గే లేదు. ఒక్క 
[వేటు పదునారు తునుకలు. వా. హ = [కజుడిప్పును) 

చేవ ననుచు) నావంటిశారి కలల నెన్నో పొడి చేసినగరంటివిం ఆనక్యము._ 

ఏీవంకీివానితలను చేనుగొటియుండోలేదు, నావంణివాని తేలను £ వు, గాట్రియుండవు. లేని 

పోనిమాటలాడక నీదారిని నీవు పొమ్ము. 

చేన్స నె త్రిమోందగుడ ఆక్క చు పెట్రు _ తొడగుకొన్న ఆంగగఖు ఆక)? Ez 

అదిగో_ఆదిగో_లేదు. “కే౫9 కీయ ప్ప లరవెళవాదొ(౫ మాటలా డెవవా 

(వేలిని బంగారపు చుటున్న బే ఓ్సీయి న్నెవవా చంపనా? [కల మెత్కును, 

చవ వ__ఈయుంగ రము నాదికాగు. నేశియయగినది నాయొద -జీదియు తేవంటిని. 

క ననత్యమాడలేరు, 

కేశ [దేవరాజు చేయిసట్లుకొని యము ౧గరము *- గకొన [గోనును) 

డెవ__పో, పో, దూరముగ (భే [బతికి యుండుట కెష్ష శు గేద రోం? 

శేిశక__ నాగగాదు_నీకు ఇకయావుః [కణ్చుయె త్తి “నె ల్లిని"టును) 

చేవ (తప్పించుకొని, కకలాగుకొ.]) న్ని వొక్కు-6౯ ఫ్ర నన్ను గొటగజాజను. 

h కణ నీకచ్చెదను, ఇప్పు డైన wi పాయు. 

కేశ [ఈబలచేయును) 

"జేవ-__నీవారిని బిలుచుచున్నావా ? 
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శశ__పి లువక్రమానుదునా_ నిన్ను ముక్కల కిం గోయింపకూరకుందునా_ 

క జలా(గుకొంటివా_హు(_ హు (ఆని మోదికివచ్చును,) 

(స్రమన్న భికవన్న |ప్రవేశింతుకు) 

కళ £E! hy కాటుఎటుకొని గుంజు--నీవు గుండెబలాేణగాడు. చూవెదేమి? 

ఫీమ-_ [ఆపవారించి) శీకవన్నా! రాకడయీమెన నెదుశెత్తుగావచ్చినదాయేమి? 

కొంచెము పకిఠుగా నున్న టున్న దేమి? 

రం (ఆపవారకించి ఆసలు 'నాఘవిళవ మెనదికాదు- చాపనవాని కీనిల'చాెకేమి? 

ఈ మొ రాయిం చేమి? ఈ వింకమేమి? చాక సంకోవాముగా నుస్నిడి, కతిగాని 

చిన్న తుపాకిగాని చొక్చా-'చాటున లేదుగద_కొం నము నిదానింతేము, 

కేశ (ఆప) పి జికిపందా"-నికట్టు గాకిమ్ము_ (కైరదన్న కజ్దుందీసికొనును) 

'డేవ.___ఆదిగో నన్ను గొట్టుటక్! వ కట్రురసికొనురున్నా ను. నామాట 

విని కొ టకుము_నీవు కొటినయెడల | దెరుగ నిన్ను గౌటపలసి వచ్చును. ఆది నాకి వ్షము 

గాదు-దుకభ్యాసమున నినో కడుపు కమ్మ కి రి చేతనో మారీవ్న త్ర ఆఉనవజంలించినాకు. న్యాయ 

మైన జీవన మున్న యెడల మోకిటి హేయమైన పనిని. వేయరు, 

-భెర-రేమ్ము డా! నీవ మాటలాషమ నేను మాటలాడెదను_ఆయ్యాా! దొంగ 

వృతి గీచమనుచున్నా ను. దొగక్భ త్తి ఘనము గాలోలు, మేమొక్కనిసౌల్తే హరంతుము 
శాని దొరలు ___ చాబులు ని కేస పరాయలు __ ([పజలం౦సఅు ధన మొక్ళు_మా కే పాదిం 

తరు. మే మొక్క_నికొంప( గాల్బునకికి చొరలు దేశాలు బూడి రాజేయుదుగు  మేమొ 

క్కు_నిగొంతుక నొన్కు_సరికి జాతుల జాతుల గొంతుకొలన్నియు దొరలు నొమ్య_చురు. 

దొరల నొంగతేనాలముందు మావొంగతేనాలెంత! న్యాయమెన బీవనమంట!-_--దొంగ 

రశ మే షా బొంగతము దొంగతనపు జాలిమూలముగాం దికుగు 

చున్న దై. పా - హే హే (ఆప కె ఎన్నా! నక" జెప్పినానా-తూ బేమిలేకుగద- 

కవు bates ir Bas బుబ్జుగుండానకు నాక్షవిత్వమునమ దము (బ్రహ్మా దేవుండు 

వీయలేంయ. 

"కశ ' 'ఆప) గంప గురుం గా బుజ్రగు౦జు 

కపత్వమని యీడ్న్చెదవేమిగా, నీక్షవిత్యము కాలిపోను ([పకాళముగా) అయ్యా! "మమ్ము 
తప్పిందుకొనిపోవుట నీతేరముకొదు. నిన్ను బుటించివ (ఎహ్మ బేవుని తరముకాదయ__ 

లేగ్నిసాగక యాయుంగర మిక్కడపెట్టు-- పెట్టు మ్కు_భమనకుం.. ెపెటుమన గాను. 

[మోడికి వచ్చును) 

చేవఆక్క_గనౌే యాగ. ఈయుంగరము మాగుతువుగార్ది. "నా(పాణములు 

దీసికొనకురిపి దీనిని మోకు తీసికొన లేచు, 

భి ర అంతక్రంకు నేమియు సాత్తులేసండ చేల ప్రయాణమెతివని పాదుపాడు, 

వటి చెతు  లాడించుక్రొని వచ్చిన మొదల మావంటినా! మర్యాద లెట్లు జకుగుననుకొంటివి ? 

నూ జీమి మళ్ళ, మాన్యాలా ? పదిమంది బాటసారుల సంచిదులుచైనణగాని యొక్ష్థా 
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వూట సాపాటుకేదుకదా? మేమేమి పనుందుమనుకొంటివా ? భాగ్యశంతులకువలె 

మా కేమి తినలేని కోగాలనుకొన్నావా ? 

కేశ__ఆయుంగర మిచ్చెదవా లేదా? ఇదిళే వేయుచున్నాను. (క తప్పును) 

భీమ___చూవెకవేమి, కాని ! 
కేశ [చేవరాజా నెత్తిపెం గొటునుం .) 

చెష__ (కేనక్ష్ష చ నా గొప్బ నావ్చుకొనును.) మజియొకసారి నెస్పుచున్నాను= 

మోరు arias పాండు. మోక ధనమిచ్చి సంతోవ పెట్టలేకపోయితినని పఏచాకించుచున్న 

నన్ను మిమ్ము పీంసీం నునట్టుకూపె చేసికొానమ్ యు 

భీమన విచ్చు! క్ మేము వ్రద్చుక్రొను! 1-27 మే మేమి సాపనముంగా కొడు 

మొల మనువొ న్నావా ? జబర్ దనన 0s ఎచ్చువ్ ౧శుము. తేమగా! గా! 

కేశ భేర__ [కలిస చేవరాబా షె: బడుదుకు.) 

చేవ [వా కినిదాను చెకియొక్ష (గుదు(గ్రుద్ది నేలంబడంగొట్టును.) 

భీమ.___కేళ_హోా ! హా! | నేల్యవాలుదురు) 

ఇర [తేనలో) ఆయ్యో! రున్నపోతులవంటి ముండకొడురులు -నేలయలడెనాకు, 

"నేనాక్కాండ నేమిచేయంణగలను, అయెక్కిళ్ళత"కుకొాడు కక్కడం గన యబడటే! 

కేీవ_ఆబ్బీ ! ని శేమియు భయములేదు. వాకు చచ్చిపోలేడు. మోక వోని 
చేయుటకు వచ్చినవాండను గాను, మో వలన హాని. బొందువాండను గాను. నే నడిగిన 

యంళములు మూత్రము నకిగా సీవ వెప్పకుండినయెడల న్మీపాగాములు వక్కావు. నివింతమ్ 

ముందు దొంగచతేశమని దొకతనమని వుంచి యుప న్యాన మిచ్చితివి. నీవ బుదిమరితుC 

డవు. ఇచ్చటికి భక్తినల మువారగాజ్యు మెంతమారమున నున్నది? 
ఇర దాడావ్రు గా బదిరదూమడల దూ? మున్న గి. న్ని వక్కుడన్ు[ బోవల 

యునా యేమి? 

ఇ7వ___ఆవ్రను. 

Gh అక్కు డె కిప్పు డందులమ్ ? అ రాబ్దా రాజుకొడు 3౮ పెంచక వరాహస్టక 

మునకు బోయ సనాకు. ఆ క్క_డకు బోయిన గొడల "నేమైన! దొరక బదు: ఏవో 

కాన్ని కింవదంతు లున్నవికాన్కి అవి నిజమని చేను నమ్మను. 

జేవ___మారున్న తలము భటిఠాజ్యములోని దా వరాహస్రగను రాజ్యము 

లోనిచా? ? 

ఇర---జేనిలోనిది కాదు. ఇది మా సాంతేకాజ్ఞ్యము, మము నొక్కి వేయ 

వలయునని యెన్ని కాజ్యూల వారో తంటాలు పడినారు, మేము వార్ కంవలేకు. 

చేవ (కీనలో) ఇకి దొంగలున్నాగని చేను క రాక ర్ల్కగ నినియుంటిని. 
[[పకాళము) ఆర్బీ ! సౌంతరాజ్యమన (గ నామం చెలియశేదు. 

_భర--మాస్ను రాజా కోట్స పంఠులు పండితులు, సక్కల్సు నంగ్తపాట 
మలు, కన్చులు, గాడి దెలుు కాళికమ్మ, కల్లుపాక ఆన్నియు నున్నవి, ఆన్ని వ్యవహా 

లు (క్రమము తమన యన్న మాటకాని జరుగురునే యున్నవి. ఎక్క-డకి_చిన్నకు: 
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జిన్న, పెద! చెద గధవుచక్రయు డిరిగినచ్చే రాట్నవుం2(కము తిరిగిననే! ఆదిచ్యకమే! 
యిది చక్రమే. ఆలాగ గాకవానిక్సి మశ్యాదమ్ నన్ని రాజ్యము లొక కే? 

చేీవ._అల్సీ ! నీవు చదువకొంటివా? 

తరాాచదువుకొన్న యెడల 7 వితగములే ఇంకులకు. దిగురదును ” మాలో: 

గొందజు చదువువచ్చినవారునా న్నారు. "కెం యండబువుగవారు. ఆయఫుకుగునెన[ చేగ 

సీయలేదు. వారిగో చాధలు పడకేక___ 

చ్వ___మోర౧ద "జందణున్నారు ? 

ఇ₹గాంారాడాప్తుగా నాలుగువ-ల జనమున్నాము. అయ్యా ! చేను జెప్పిన 

మాటలు వారికి విశంబడి యు”వన్సకద 7 

దేవ_._వినయిడవు... నీవు "చెప్పినట్లు వారితో. నేను చెప్పను నీ కౌసంకేహ 
మక్కా జఐలేకు. 

భర నిన్ను జూడగానే కవిత్యపు. బసిచేత నూ గొప్పతేననును గనిపెట్టినాను- 

"దేవ=-క్టత నలో) నే నాొక్క్టండను. మో రనేకఘలున్నారు. నగ వాత్యేకు నండే 

హీంచువారుకారు. ఇంకను మారాజ్యము పదియామడ యున్నద[ట ! కష్షమోర్చినచారి 
యామడ సుకమార్కి కెంశామడలు. ఇదివరకే నిక్కిలి యలసియున్నాన. కౌశున' 

౫లవాము మాని వీగ్కి వశు[డనై వీరి రాజునుజూచి యాకనియొన నొక్కా గుల్దమునడిగి 

ఖ్రచ్చుకొని మా యూరు చేరవెను. [[పకాళముగా) ఆర్సీ ! అహంటలోని సోము 

దోస టితోం చెచ్చి వారీ మొగమున( జలుము, 

భీ క_(ఆటు చేయును) 

ీమ__కేళ _|లేతుగు.) 

భైెర(ఐ'. ఫి పటుకొని) నాయనలారా ! తొందరటబేదు. ఒక్క-నిమునము 

నంచాళించుకొొను[డు. 

"కేశ సెనమ్మ |! ! నీవొక (వేటు sa 7 ఇంత సేఫ్రు [బతికి 

యుండి నీ వేమి యేడ్నుచున్నావు? ఆకలుతి తిగాడదెకొడు = = 

భీమ---మనము ముగ్గురము మోటటోవగా మోదయలడుదము, ఊ_కెౌని_ఊ_ 

కన, 

భీమ_ భెర _కేళశ_జయా |! "కా ₹కమ్ముతేలీ | జయదురమ్మత లీ | 

[ దేవ గాబా మోయ! బడుదురు) 

చేవ_ఇదిగో "నా చేతికల్టు నావల బాలవై చెదను. మోరునన్ను గొట్రమండంం 

వశు(డైనవాని చేలకొటుదురు. 

ఫీమ ఈ బుద్ది వెనుకనే యులరాకూవదు ! (కొట్లును) 

శశ ___హు_ఏమనుకొంటివో? పికుగులు గురిపింతును. కొండలు పిరడిచయు 

దును, ((గుద్దును) 

ఫీమ__కటు. చేతులు విలిచికటు, _ ( దేవరాజు భుజములు కట్రివేయుదురు) 



తృతీయా ౦కము త్త? 

చేవ_నశే; కటితిక, బాగుగ నే యున్నది, ఇటుపీమ్మట శన్నేని 
కు 

చేయ(యదల చి నారు: 

కేళ_ కె €కమ్మకు బలి నిచ్చెదము. 

భీవ-_-సెవాస్ ! మనకు (గొ త్తనాజా వచ్చినందుల ళక్పవముగా నుండును. 
'బేవ-(తీనలో) గుజ్జమును, దారిజాపఫువాని నొకనిలి వీరిరాజా నదుగదల[చి 

వీకకిట్లు బుద్దిపూగ కయుగా౧ “ఉకకాంటిని. ఇదె బుద్ధిలేని పనియీమో |! గుజ్బము లేకున్న 

మెడరిం గుగేటుకొనుచునో డేకుకొనుచునో యెప్పటికో యొకొప్పటి కిలు చేకుకోందునుగాని 
గుబిముకొజ కిట్లు చేయుటవలన ([చాణమునకే మోసము వచ్చునేమో! [పాణము 

పోయినయెడల దగ డిగారియాడః నెటు నిర్వహంచుకొన (గలను. అయినను ఆత్మకక్ష 

ణక మొలను సామన్న నిగకా? పా, ఏక జక్కూమం౦ండం బోవ లెనన్న నాతేగముకా డే? 

ఎంతే శేపని యెంబణీతోనని పోర్రాదణగలను. ఎన్నిరోజులనుండి నిడాహారములు లేవో 

మయెజులోను, ఇట్ సి ఎ ని 'తేకింట నేమిచేయవలసినది ? ఏమో 7? 

గ్, మంచి చెడ్డల: గొొంతయో 1 జంచి యేదొ 

పద్ధతినిబూని భాగ్య టే |) వగకుందుదకు 

వదేలవ'లె (గాని యెపు డడే |) పనిగ మెదడు 

చింపుకొని (తొకు,-లాటలం | చెందందగునె 

వదియెటువచ్చునో బుద్ధి ) కెబుక్పడునె 

ఎజి [గ్నయుండియు న ఏను | ప్పింపండర మె 

ఎభబుంగువుము మంచిణదొ యాచ ) రీించినామె 

ఎటు[గుడుము చెడ దెదొ" త్వేజి 4 యించినా మె 

అంతిపురిం బెండ్లి కోడు శీడ 4 నడీవి నిప్పు 

డిచటి కాశికి చేటపోం 4 చేడ నకట 

వింత భాగ్య దేవతగంగ థీ వెళ్లులందు 

సుడి[బకుచు. గొట్టుకొనిపోవు 4 బుడమియం౦త, 

ఫీమ__ పవ. పద. ఆమ స వారిగుడికి [లాగును) 

[నేపథ్య మున) 

"సను నామంవ నే యమ్మ వార్గుడి క [క త్రుంజయును ప్రవేశించును.) 

ఫ్మ-టక్ నీ ౧ెంరుకొ గొయ్యఇ తపం కెక్కుడనుంటివి? 

కతుంఒక పూ ముగుజు కలియయబతుటరయు . వుగతనమునకు గానిపనియై 

నప్పుడు సేనుగహాడ “నేమ? ము పటుకొని రావలసీనది! చాలు-చాలు_ఈమాక్రశ్రయని 

శంతేగ “వొ =. సై 

"కవే! మామ శౌర్యముతదు. పో; కాన్కి నివు ముందుగా. బరుగెత్తి 
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మున రాబజానాదమయోయి “నా ర్యముగ ల బాటసారి యొకయ వొగకినాందు; _్ర్రాహ్న్మ 

ణుదువలె నున్నా ఈ. ఆతనిని బట్లుకొనుట మిగుల ౬ గస్పమెనది. "కాళికమ్మవారి 

"కాతనిని బలియిర్చుటకు నిశ్నయించుకొ న్నా ము మాసెలవు, “కావలెను” ఆనిం చెప్పి 

సెలవిచ్చినటు లేదెన నానవాలు తెమ్ము_పామ్ము_ (శ క్రుంజయుడు నివ్మ9మించును) 

ఫీమ_ఇదినో | మేమోలోపల నితనిని గుడియొదముల దీసికొని పోవుదుము._ 

అక్కడ నివు మమ్ము గలిసికొనుము, వినరుడినదా? " 
[వెపథ్యము క), ఆడే! 

కేశ__ [ఆప ఫీమన్నా |! శెరవన్నా! ఒకనిని బట్టుకొనుటము ముగ్గు*9మే[ 

జావు తెంప్రలెనవి. అందులో (ఛాహ్మగాని బట్టుకొనలేకపోవుట వంశానిక-తళు నప 

నిషకాదా.__-ఈకలుమూలమున మనమటుపాడైశసుసుమా, మానినయెచలమం౦చి దేమో, 

ఇ గీమ__(జప, ఖెగచునితో) నివేమి యాలోచించుచున్నట్టున్నావు ! 

భా! “ఆప బనికంచి -గాలపఫుసిడియాడినయె పుల కవిత్యమున మవ" ౦గుగా 

నుండుసేమో యని చూచుదున్నాను-ఆదిగో! అమ్మవారిగుడి జయా _ "కౌళికమ్మ 
కలికి జయా 

[తెరయె తగ వెనుక కాళికమ్మ గుడి.) 
ఆ౧దఆు.._ జయా, కౌళికమ ఏకు ఇ₹యా 

ఫీన...ఎలిపోకునకు లూలదండలుగటై ప నష్టరాయుము,. 

ret చేయును) 

సీకో క *వన్నా! నీవు వేటక తీని చాయషౌతిమోయ నూకి రివంతే పనస్టను, 

గుంఘొవుమును డాినిమోూ 6 బూజచేయుము. 

గ్ క 

సీమ చాపనయ్యా ! ఈ గవెతిమూలో నమ్మవారీవంకి మొగము పెటుకొని 

కార్యుందుముం 

కోవ (ఆటు చేయును) 

ఖర--సోదరులారా ! ఇతనిని జంపినందువలన మనమ లాభమేమి? 

కిని వ్ర కొ వితము చెస్పనందువలన మారు లాభమేమి? 

క్ష మోము లాభము లేకపోయినను లోకమునమ ముందు లాలించును. ఆనం 

గతి హార. "'చలియునులే, దానికి దీనికి సాటి డెచ్చితినేమి ? బాపనయ్యా | ఒక 

మాట ఈయుంగరముకా.-మేగదా యింతేతేగవు. ఆది మాకిచ్చి నీజడార్ నిను పోతా 
దటయ్యా / 

చేవ_నే నిప్పుడిచ్చుట మెందులమ ? నారల తెగినతకువాక్ర మోశే రీసీకొన 
వచ్చును, ఇంతలో: వొందవియుల? 

కేం _-_చూచింవాపట్టు- లేశాక గ్ర (కత్తఫుచ్చుకొనును) 
'దేవ._-నన్ను£ జంస్తటళు మోరాజా ౩ లవేది? అదిశామంనం గర లి్మె తినయెడల 

మీ ముగ్గు నూ మె”. పుమె! సినంతేలో నీక త్తతోడ నే నలంకదను కాగి క్ర త్రం 
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క తుం (ప్రవేశించును) ఇదిగో వచ్చుచున్నాను. ఆంగుండని కాలాగాక మనవి 

చేయుచున్నారు. 

భీమన మొగము! సెలవిచ్చినా రనరాం 

శేళ__ ఆయనను రమ్మని చెప్పితివాక్మేమి ? బలికాలమందు రాబాశాకు వచ్చుట 

యాచారములే చే చారిసెలవ్రు మాత్రమే యాచాకముకదా! 

కతుం_కె త్తరాజుగనుక మొదట నన్నియు న్వయముగాెనే చూదుకోననల 
యునని కేవశ్రలాడుచున్నా (కు, 

చేవ. 

సీ, మహీవసరూా పోగ 4 మాంసభోజనర క 
బూత పపాన సం ) (పీత, మాత ? 

జ్బాలాసము జల ( చ్చండనే త్ర తయా 

భీకరవదన సం | స్పీత, మూతే! 

(పబలదంష్టా/0కూరక ) బచాుుళ సౌచామనీ 

పున లగా తజీ ) మూతే మాతే! 

(పమధాధిపతితాండ 4 వ [పపోషక ఘోర 
సౌరసంగీతని | షాక, మాత | 

కీశళూధరరాజ నం 4 భూత, మాత! 
ఘనదయాపుష్ట భక సం | ఘాత, మాత |! 

త తసుతశార్యరకణ ) ఖ్యార, మాత | 

వహీ మాంపాహి పాహిమాం |) పాహి పాహీ., 

[శారద (పవేశించును) 

కార__ |స్మీవముగాొ ఆః ఆం ఎవరది? ఎవరది? ఎవరిదాకంకధ్యని ? భటులారా! 
మాకు దూరముగ బొండు. (వాకు న్మిష్య_మంకుకు) 

సాయనా! జేవతాజా! ఏమో? ఒక్కు-[డవేపచ్చితివేమి ? అమ్మా! అయ్యో--- 

(గడ్డము పేక శీపటుకొని) నోయనా మాటలాడవేమి ? మాకం[డిగాేేరి 7? నాయనా! 

ఆట్టు కన్నీరు పెటుకోొందువేమి? మీనాయనగారు సుఖముగా లేరా! ఏమిముని[గెన 

చేవ__.ఆమ్మా_ఆమ్మా [ఏడ్నును) 

కాగా ప్రాణ నాథా  (మాక్సి లీపడును. ) 

చేవవా తండ్రీ! _ హా సుగుణసముద్రా!_హా ఆదిత్య ప్రశాపా! హు_హు- 
మోసముచే ని న్నా పాపాత్ను డు హరింప లిగ౫నుగాని పలారరగయ్లు సయాడ నిన్నెవ్య[డు 

తాకయలడకు. 
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ఇారక__(తలయె క్తి) ఏమంటివి ? ఏమంటివి '? మోసమా ? వః |పాణనాథా! 

నిన్ను (హార్సి యెంతమాట వినుటకు బదెకియుం టిని. వో! ప పకమేళ్య'రా। 

"తిరుగ "నీల చాలును. ఎ) 

'కీవ_.అమ్మా! _ఆళ్యానీలుము__క లీ! _ ఆళ్యానిలుము. 

శారగ__ నాయనా! నమంటివి. న్మాపాణములు పోకోమును పోమోనమున 

శీముకాక౧మో నోచెవినివె 3దవా ? 

చేవ. మాసమునకు గాకణమను నేనే. నా మాయాపింగ్లి రమే ' యాగ ని మరీ 

మును చెచ్చెను. పిండి "పండియని మమ్మిటు వీలిపేంచి ఆమా Brae డందజగొరకును 

క్రోయించిచా[డు. [పౌణముబు దక్కీ_.ంచుకొనక కప్పదని బలాత్మా_రకమునం దండిగారి 

చేత సంఘమకణకాలను౦డి పెకి ద్రోసీవేయణుడి యొక (బావ్మాణనృహమును (బవే 
శించి టాహ్మణవేవమును ధర్ంచి యాదంపతుల చేయ బు; చతనివకె నాదరింపంబడి నరా 

వ్రమునమ్( బోవలయునని యెంచి యిటువచ్చుచుండ: హా ఆమ్మా! ఆమ్మా! నీవేమి 
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శార-నీఠరంటడిగాకచ్చట మోసమున చెట్లు హారింపంబడికో ని రాష్రముగూడో 
నిచ్చట నే హారింప (ఇతినది నాయనా, 

జేవ-_రావిముగూడ: బోయినదా? పోశి యమీమి చేయగలము ! కం డిగారి 

కంటు నది యెక్కు_పది కాదుగదా! [(బతికియుండెినయెడల. దిరిగి రాష్ట్రము రావచ్చును 

గాని తండ్రిగారు వత్తుగా? పెండి వంళవృద్దికై యుండ నాచు వంగి నాళనమున కై నది. 
కాని నాశాజ్య మెొటపహరింపయుడినది ? 

ఇాగటఆ దిమ్మ మాలిన క్వెండ్లి రాకియే నాయనా! కోటను ముట్రడివెచి 

నిదుకించుచున్న సేగాధిపతుల నాచంజాలు0డేచంపీంచినాండు. నేను నొక్టడాసియును 

ఫుకుషవేషములతో గుణ్జముెక్కి_ పారిపోయితిమి, కాన్సియు. గుజిములు దారిలో 
మృతినరి చెను, కే సీ యుదయమునానీ యిటకుం జేరితిని, ఆక్కడ భర్కగారు పరలోక 
గతులు కాగా నిక్కు_డ నామము కతువులపాలుకౌగాం గన్నకొడుకును గాళికకు 

జలినిచ్చుట వోంగలకు చేనిటు (పభుత్వ మేడ్చుచున్నానురా కండీ, 

[ఏడి మూర్శి బును) 

చేవ ఆమ్మా! నిముననిముసము నకు మూర్సీలి కియ్య[దారుచు స్నావు, 

ఆమ్మా_అఆమ్మా=_పలుకవేమి? (తనలో) మాయమ్మ గా రీదుఃఖుమువల నగ మృతినొం 

దుట నిళ్నయము--- నేనింకం దలై లేనివాయనుగూడం గావలనియున్నది. ఉానిలో: గష్ష 
పూ కియగునో మణీ యింక చేమెన నున్న డో [క సేను[; జావవలయునుగాని చావ 

దగినచాకు నాకింక నెవ్వరున్నారు. ఆంతేఃప్రకములో వాంసతూలికౌరల్పమున దానీ 

"కాప రామర్శిక పాదజల జయగుచు! బవలింపపల నిన రాజ్తీమణి నట్టడవిలో వోంగలకోన లో 

ననాధయె నల మెయిడీ యున్నదె, సుఖపటవలనీన నింత వయస్సుగల క"డుక నేన నీను 

(జతికియుండ గానే యీమె కీదురవ'న వచ్చినది, హా. హాలే బిథీ-b చర్యల క ద్రేమున్న దెం 
నీవొకదారి, చర tn కా? నిరంకుళ ప్రభుండను చాశేమని పం బేళ్చ 



గ వీయాంకము hl 

[వేటుగా వెళ్తీవానిశేశి వినకుగా౬ బోయెదవా గో! భగ్న వంతుయడా! ఈమె క్షత్రియ 

కాంకగ దా మహాోథి మానఫనకి దాఎందాకి న్నెబులోనిగకదా _ అటి రాస వో రాలి ని 

గార వృత తిగాణల నొంగలనకుమను న. ,ఉమున€౬ పా, వెచి తిచే__ఈ శ 

యం తప్పు ౫ నిపెి ఎాట్టుచసితివి! ఇంతే యః [మని ఎ తెటాలోని సీవధయల అచినవాబకవు 

ముంద ంతేయా మెగా వల" ది" “7? ఆవలి: నునప్పు క్యు ” షంగునప్పుడుు కానంతే 

వంకగా౭వమును జూపషెనక్క లేదొ, సామాస్మ్యబు గియుమండం. భూలోక రాదాలే 

యటు చూకుకే__ ౫” ర్ట్ాంణే జన నప యనంద" బెచర్య (వ చ అ? క్ష అపార 

అలోయకుదున్నాను ౩ శాబోలు సిమి 

నమ్ నమావేశ మొనర్సిన బపమూతు) ౮1 కముకాసుయయుకచా. ne సండుక్ దా. అతః 

డోమి యూహించానో. కాని ((పకాళముగా) అమ్మా-క మ్మాకాం చెమూనడిభుము. 

శాగ__కాంామగాసేమి, సా ర్తి ర్న న యూ" ఉబ్రుదును నాయనా! 

నిటిఫు వుని నిచ్చ! న నన షన్ గా 

₹ేవ--[గద్దముపట్టుకొని) తలి! చెప్పినమాట విని యూగసడిల్లుము.. సీపు కంట 

న్స్ బట్టుకొనుచుంవంగా నేను జూసెలేను, నాక్ న్న) దహం చుకొం ప్యో దున్న గ. 

నాశాధను నివృతి త్రిచేయుట కెన విను గొచాకింపవలకు, 

శాక. చాయా! సివంగ'. కెస్ప ప్ప నక్క గ ము నేనింక! గన్నీరు పట్టుకొన 

నులే, మినాయనగా రవసానదళశలో నీశేమెన నానతిచ్చిరా ? 

శేవ_శెంగాజ లిచ్చి నాప__ మొదటిది వకాహరాజు హృదయం కృముతో. 
వనకు[ దగృ్నణమిమ్మని____ రెండవది త లిగారిని భై కితో లూణిందుచు౧డవ లెనని, 

శా ఆగాడాధము నీవెటు దంప[దల చి తివి ? 

చేవ చాశావగిమన్న దికదా; ఆక_డమయబోయి యెటో (ప్రయత్నము మోయ 
వలయునని యూహీంచితిని. అదిహడం బోయినదని యిప్పుడు తె తోలి ముట చేత మనచ్చు 

బేపానునందు సమ్ముదమధ్యమందలి యోడవ ౨ 

వాన నాయనా |! ఇంతేనికుపాధిగుండవ న ని వంత "కే న | 

కతుమారాము మితంథడిగార్ కభిమతే మెనను భగవంతుశి కనివ్యమెనట్లు | పస్తు/స్తని 

వలన[ దలియుచున్న ది, పోని నాయనా! ఈగ కైగనవృ తిశివవలి సత్యదయా ₹*చ 

ముబు గలిగి (ాహ్మణర్భ శని (బచ్చున్నముగ నవలంబించి - 

ఆమ్మా. 
Saree చ ట్రనగహాడదని యెజులపదునుు అంగులో మో 

తండిగాకి నర్చ దార్ననెన చేనిటు ణి తగా నంగావము. కాని నశ్రమాకిెక్క-_6డవు. 

సీవెన [బహ్మవచారివిగా నున్నావు. నకు వివాప కా మెన నయియుండినయెడల చేనిటను 

క 

--అమ్మా! శతు మాగా మొనర్శి క-(డెగారి జుణమును దీర్నినవీమ్మ ఓ 

క ర బవితిమగు (వాహ్మణవృ త్తి నవలంబించెదనులే, 

ఇ (వాహ వృ ల 4యని దీనపుగువమూ-) నే వేలపలుకవలసిప చ్చిన నగ 

నిన్ను గగ్భమునథ రిం చి యుండనప్ప శు నవమవమాసమున రా నొక్ముహాపురుషుడ్తు, 



కక ఫూర్తిమ 

శంకర'దేవు:డని నేననుకొ౦టిని, న్వప్నమున సాక్షాత్కరించి అమ్మా | సీగర్భమున 

నున్నవాడు బ్రావ్మాణాచాము నవలంబించును. అని వెప్పినా[డు.__ఇప్పటి 

సీ శాహ్మణవేవమును జూడణగా నే నాకీపూర్యన్మృతికలిగినదెం నీకేల వెప్పవబయునని 

యింక సేవూగమంకిని, కాని యెందుల కై శ ముంచిెేమోయలి చెప్పితిని. 

జేవ..నన్ను౯ బోషించిన 'శాహ్నాణదంపకులయొద్ద సలవు తీసికొనినప్పు 

జడాచాహ్మణు:డు నాతో-నేమి చెప్పునో విండువా ? 

ఇర ఆవళ్యము. 

—'hవ్ర క్షతియుండవై నను నాభార్య నీకు యబ్దొపవీతీఛాగణ మొనరించి 
నాదర్భముడియుంగరము. నీచేతనుంచి నీక శాహ్మణత్వ మిప్పించినది, నీచేతినిగము' 
గూడ (దాంగెనది. నీవు మాకం బ్యుతుండచ్చ, అపజ్వేళను నీకా మెయిచ్చిన టాహ్మ 

గత్వీమును_ ఆ సత్యమాడి నీకు నేన స్టీగప జిన [చాప కా ణతే మును నీవు కాపాడు 

కొనుము అని (బాహ్మణు(డు చెప్పను, [బావ న్మాణుయడనె యుండి శకుమారణ మెటు 

చేయగలనని వారినడిగితిని. శృ్యతియోచితవ్యాపారములన్నియు చేసికొనుము. 

(్రావ్మాణ చవేషమనమాత్రఘండుము. 

శార._ఆందుల కంగ్షీకరించితివికద ! 

దేవ. అం 

శార_నాయనా! మంచిపని చేసితివి, | పాణదాతయగు నామవోను? నుని యాజ్ఞ 

నిర్వ ర్రింపయడునుగాక_నశే యిక నీవేమిచేయ దలచితివి? 

చేవ.._మోతే ల్రిగారిని భ కెతో బూళింపవలయునని మాకేం డిగాకిచ్చిన కెండవ 

యాజ్ఞాను దల దాల్బుటకంచు నికణజేయంగినదిలేదు. 

శార___ నాయనా |! జలా వి ననీ వెప్పు డటు చేయుచునే యున్నావు, 

"నేనడిగిన దదికాదు, ఇగ కతువాత్యక ముందు కారియేది యూహించితివని యడిగితిని. 

"దేవ---ఒకటి కందు పూటలలో నాలోచించి మనవిచేగన. 

శార_ ఆటుకౌదు నాయనా.__.నాకు[ దొందరగానున్నది. నేను జెప్పునదేదో 

విను, ఇక్కడ దొంగలు జాకాఫ్రగా నాలుగువంద బవ౬ మన్నారు. వీర కృ ఢశ కదులు 

బలాఢ్యులు.___దురభఖ్యాసములు కొన్నికలవారైనను (కమముగా' దగ్గించుకొనల కు 

ఏగువాలో చాచియుండికో కాని వీరయొద్ద విశేష ధనమున్నదని నానమ్మ కము. 

"కౌవున నివు వీరికి రాజాగానుండి వీరిని mr చేసి సెన్యమునుగూర్ని కోటను 

చాగుగా వృదిపణచి బలిష్ట్రమగ రావు మిచ్చట రి (పచ్చన్నుండవై యుండి త 

సమయమును 'గనిపట్టి శత్రుమాలవి శ్చేదమును జేయేొదునుగాక. 
చేవ__కలిగాకి యాశీరాాదము శిరమున ధరింపణుడినది. కొనినివే ప (పఖ్విగా 

నుండుము_వేను' సేనాధిపకిగానుండి వీరిశందలును గదనకళ "న్వితులుగ: కష స 

శార___ ఈ దిక్కుమాలిన వుకుషవేష మింతవజుకు ధరించినందులకే నేను 

రోీలోన£ గుళ్ళ చచ్చుచున్నాను..ఇదెగో యిప్పుజే కీసివచ్చెదను. [గిష్మ9మించును.) 



జీవ వో భగవంతుండా! ఎంత మహాకష్టములో నైన "నీవో రవ్యంతే యాళః 

గలిగి ంచుచుండువుకదా,. 

గీ చిత్తమునంబూర్జిశశి పకా ) శించుచుండ, 

దూరమున మొండిచేటంత |) బొయవంబు, 

తూర్సురవగాలి విసకునం ) దోంచె జెప్ప 

పాటునను జిమ్మచీ [కటుల్ 4 పెకదికలం 

(బబలపవనమువీచె ౩1 | ర య్యిమనుచు 

కాకు మెఅపులు జరజకం 4 బజుగువాబై 

కికుగు లెడమిక పడె బడ ) బడలతోడ 

కుంభవృష్టిగ వర్షంబు ) _గుమ్మురించె 

నిష్పటికిం గొంత శమియించి 4 నప్పటికిసి 
మబ్బు లెడనెడ కొంత గ | బ్చ్బ్బు గాను 

వచ్చుచునుజోను[ చబెదచుకో- 4 లచ్చటచట( 

నణబడా దుపాను కాకుండు( ) గాకమఅల, 

కార | క్రీ. వేవముగ( [బువేశించి) నాయనా! ఇదివజకే యాలస్య మైనది" 
ఒక్క ముఖ్యా ౧శోము నతో. జెప్పవలసీ యున్నది, 

చేవ... అమ్మా! నామ దొంకరగా నున్నదని యిదడిపజుకంటివి. ఏమోయని 

యూరకుం టిని. ఇప్పుడిదెవణక యాలన్యమైనకంటివి, నీ వేమిచెప్పుడువో యని భయ 

ముగా నున్నది, 

శార__ నాయనా! భయమేల? విజయ రాచేంద్రుని రాడుకువ్రు. నీకు భయ 

ముండ: దగునా___ అతని భెార్యనైన నాకే భయములేజే ___ భయపనవలసినదికెదు- 

ఇదియొ క్క_ నాకే నేవు కైనా ఎద అు త్తమకొంకే ల టాచకింప లేడు? 

బవ_ఆయ్య్యో--_అయ్యో..నహగమన మొనచ్చాదవా? 

శాగ_ నాయనా! ఆటు చేయక్రపోవుట వింతకొని చేయుటలో వింతే 
యీమున్న ది? "ె 

డేవ__అమ్మా |! వలదు _ వలదు _ నాయనగాశే గతించిరని గుండెపగిలి 

బమేడ్చుచుండగా నీవ్రగూడ నన్ను వదలిపోనుదువా? 

కార. చాయనా! నాయొడిలో. గూరుచుంకుము. 

చేవ. (ఆట్లుచేయును) 

శాక నామమొ డేలో పాలు (కాగిన యింతవాయన నా చేయెకువాండ వై తివిగ జా- 

సీరప్పుకుషుండవై తివిగదా__ఇప్పటికన్షము. లేమి వీటలు పెట్టుకొని కూరుచుండునా 7 
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సీవెంఠ యవృష్టవంతుండవు , కొావలసియున్నదో___తల్లియు! దండియు నెలకాబము 

స్ముకట్టకి-ని యూాగుబాడుడురా నాయనా! 

! టంత) వలను__ఒక సంవక్సరమువా౨మండి యటు వెన! 

మ. యాబికదినమున సవాగ మన వ. Some 

సాగ __అట్టుచేయు. Tae TDSC ECT యాలస్యమెనవని 

చేను చేవ్రణాడుచుండగగా నింక నొక నంవత్సేరమని usc నాయ నా | సవెఇక; 

జంటివిలవాండవని నేను గొంతకాలము నికీషంసనా ? నేను ౧౫ భ్ ఎతెనని నికకలఫవనా ? 

ఆ కాగణనిరీక్షణము దోవముగ 2", 

నామా ఆమ్మా! ఏసి 3 శౌెస్పల లనునటై మవమహాదు - న నన్ను విడిచి 

పోవ్రతేల ౧వ్రు నీమ్ (౫ లుట యుమనుక్రొనవలసినది. (నుదుటి పె Tre ఇ రా 

హా హాకా. 

ఛా నాయనా ! లాడి చెడుగా దొంబదితొన్ను లేన రూ es 

ములోని భాగ్యాభాగ్యయుల 'లెక్టయేమి ? నాయనా! ఇభ | SE (బతుకు 

చున్నా (డు. ముషివా(కును [బతుషుచున్నా (ను. వాయల్ న se 

వీంకును లేదని యేక్సుచున్నా :డు | గక భాగ్య మేమ ఆఫ "గ్య మేమి! సుఖయెవ్వండు, 

దుఃఖమయెవ్వ కు! ఇక్కు-డిగ తి గతికాదు.._ఇక్క_డఎదుకు [బదుమకాదు---నాయ నా! 

వయనుపచ్చిన బు? మనుంకుడను కావున శారు త్రేంగతికి నిన్ను సాయపడుసుం టిని, 

జీవ-.ఆమ్మా ! నీయిస్నము. 

తాగ నాయ నా! నాయిన మేకొదు_నీవ్రకాడ నిష్షపడితి వేని నామసునమ్ 

ఇాంతిగానుండును. 

బేవ.ఇవపవక చేను చేయవలసిన చేమున్నదో నీవే చెప్పు. నేనుకూడ సీవ లనే 
యగ్ని[పవేశము చెయుటళు నామ పీలులేదుకదా_ళ| తువూవణ మొన ర్స్ కేం డిగాక 

యాతన ₹-0తిగలుగలదేయమండ "నేనాత్మసాత్వ చేసికొనుట కంకాగము లేదుగా 

ఒక నంవత్సేగములాే నటిశ కుమా? కీళ్ళ స్యా కి యగుెనే మో | ఆటు మైన సిఫ్రను నేను 

నొక్కాసారి (వాణపరిత్యాగ మసోర్చ- ము సలుఫ్రకొనవచ్చున u చను అన్ను నిరీషింఫు 

మంటిని, ఆంతేవకా ౧పటమె నిసంగీక క౧పవై తిని, చేశేమిచేయయగలను 7 

శాగ_వెల్రీవాండా.. శ్యతుమారణమెనపీమ్మట నకం. (గాంపరిత్యాగముతోం 
బనిరమేమున్న ది ! నీఠామ్ష్రిము నీవవచ్చుము, ప రాష్ట్రముభాన నాపర్నును,. పవాహము 

చేసికొని చినవిజయ రాచేం(దని: గనివల సన ఛాగ్యుంకుంవ సనవగుమువ్ర. నికమినాయనా_ 

విచాకింపమ్ము, కంఓఉయడెస పటమము, ల నితో:జెప్పఎలసీన దింతకం కే చేమయున్న డి 2 

లే నాయనా |! స్ట 

శేవ_ (లేచి) జస. ! అప్పుడే పోవ్టగున్నావా?  (వీడ్చును.) 
వాం _--నాతండీ ! నివ కంటనీరు సెటైకయెడ కల "నొ కేడువ్రషచ్చును, సహాగమన 

మొనర్చువారు కన్నిరు విడువయగరు. పరతువల నే చనించసేపటినుండియు మొజయు 

నైయున్నాను, ఈ్కపపంచముని. సుగాపడసలసినవారికింనాడ . నదియ సాథనమ్రు, 
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నాయనా ! ఇంక డడయంగహాడదు భటులను వెలుపల నింతేసేఫ్రుంచితిని, 'ఛాపగా 
నుండదు, వారిని లోనికిం దిలుతును. భటులారా! టురండు, 

(క డుంజయు క్కు భీముడు ఇగవుయు, 'కేశవుండు (పవేశింతురు) 
నాన _-ఇంకలాో.. నిచ్చటికి ఆ యచ్చటినుండివచ్చెనని మిరు వింతపడు 

చున్నారు, ఫప్రరముషన్యరూపమున నేనే మోరాస్రమున [ఎవేశించితిని, గాయాపదలవలన 
చేను బురుషన్వకూపమును ధరించితిని గాని మిమ్ము మోసవ్చచ్చవలయుననికాడు. నేను 
-గాంతనని యెబు లక మోర నన్ను రాజాగానుండుమిని కోరినారు. నే నెన్నివిధముల 
వలదనినను మారు వినలేదు, కొంగకాలముమాత్ర ముండుట కంగీకరించితిని, ఆకొంత 
కోల నిస్పటికి( పూర్తీ మెనరి. కావున మారు నుజీమయొక బాను జూచువొనపలసి 
రమున్న ది* 

భీమ అ ప్నో! పెవ విమ్య కెచ్చిపెకినావమ్మా. 

"కేచి క్ స్న దిక్కా | 

శారి ఏమియు జిమ్ము దము ఈతండు నాక్షొడుకో. 

సీనము=కొను? 7 హు | 

శార__కు "ను, కెచ్నకొడువ, ఈతనిని సూతాజుగా! చేసికోయగును. 

"ఛ--మమ్ము( బావ,” టిరయాలంయ మాకు రాజా ! 

శా _అాగుపలనెనే రా అగ హనకొనుీమ్  మజశీంత యంగీకిరింపహవ లెను 
ఇఅు ౧దిరుం యే నను నింంఎ చాలును న్మిదాహో యిటు వేం [(పయాణముతో బమెక్యు 

న్న్పుడు మిము నలుక. నవల శగెల్సినవాం 6 తప" " (క్ర్మశాలియో యోదించు 

కొొనలే రాపకా|కమవ తుధగు (గప్రభుడుండవలయునుగా దా, 

శం—కవాటనిబ మే, 

కరోతు అమాట నిజపుకెని నలు” ను గలి యర మిరు వెపస్పేన మూట 

నిజము కెడు, 

కారని పష్కవపక్య_ది అీనకెంయబోలు కమింపుము, 

ఖమ.__-అం౦ద*9యంగీ కో ముతో జేసినపఎ మమా]. మేము నల్యుగ మొస్పు 
కొానినంతేమా(కేమున సాగదు. 

శార మాయన లుగ నా రాజతే (చున కేబ్ ముంగీకకిం చితికి ? 

సీ ౬ ఈదినమున మొట్లమొద! నెగడు మారాష్రియులోేనికి వచ్చునో యాకీ 
నిని రాజా కౌనికొం ముని వెంట నంగఅుం గలసి రీకుమానము వేసీళొంటిమి, 
కాని ననుసరించి 

శార__దాని నమసరించిదే యీ+తండు మిస రాజని చెప్పుచున్నాను 
ఖమ ఎట్లు ? 

శై ఈడే మీకాప్షములోనికి మొట్టమొదట వచ్చిన వుకషుండు, “కావున 
సీరయడు మోక రాజాం 
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లా 

భీమ__నకే, ఇది కాగుగనే యున్నది. ఈసారి నందణ నొప్పుకొనంజేయ 

వచ్చును. సెజే_యూచాబు మాకురాజు. మోమాటరుమి ? 

కార చెప్పుచున్నాను వినుము, మో రాన్ష్రములోనికి వచ్చిన యాః:డురానిని 

జంపవలయునని మికు శాననమున్నదని వింటిని Cal గాడా? 

భీమ ఉన్న ద. 

శార__ అందువలన నన్ను మోక జంపవలయును, 

భీమ___సకి సరీ, ఆడుగనక్ళ_రలేదు-చాలు. 

శార__మోరు చంపమన్నను నేను మగణించుటకు సిదముశా నున్నాను. మోయ 
దయయుంచి యొండుకజ్తులను [భోగుచేసి చితి నంటింపుడు ఊ-ఫీమా ! శేశవా ! మోరి 

దల సాందు, కాళకమ్మ గుడివెనుక చితిని నిర్మింపుండయం, 

భమ (ఆప) మిత్రులారా ! ఈమెను మనచేతిమోందుగాం. జంవుట భాసా 

నుండునా ? 

ఖగ-(ఆపు నేనొక చిన్న కవిక్వకల్పన చేసెదను. ఆచమశతాు_రమును 

చూడుడు. ((పకెళముగ్యా ఆమ్మా! నీవు మాస రాజవు కావు, నయా స్ఞైను విన 

వలనినపని మామ్ లేదు. మా(్రభుయడీశండు, ఈతండట్రి యా, జ్ఞ నిచ్చిగయెడల 
భీమ (కేనలాో) సెచాస్ ! గటిముండకాడుశే. 

శాక____కాజా ! ఏమందువు? 

చేవ. [(కనలోే) “నాయనా నీవు మరణింవుము_ నీను (బదికీ చాగుపడెదినని 

యెంచి యవపసానదళలోనున్న *"ర్యావలాకమెన కంటడిగారిని విడిచి పాజీపోయి 
వచ్చిన పరమని క్భాగ్యు [ఢను_నన్ను [గన్న మాత చేవతీను_ఒక్క_కమాకునితో ( దన 
(బతుకు గడ చేజునని నమి్మియున్న కరుణాస్యరూన్ర రాలగుక లిన గాటిపెం బెటె 

నిష్పంటింపవలసీనదని నా (పజలు చే చాజ్ఞాపీ ౧పవల సినడా_ నా రాజత్వేము కాలి 

పోను. నాతేనయత ము దగిముకోను. ఇందుకొం కనా నేను! బుటితిని! ఇంతమంద 

భాగ్యుయడు చం త Ms ఆయ్యయ్య్యో--- అయ్యయ్యో! ఈది[మ్క[_మాలిన 

(బతుకునాకేల ? చీ, చీ. కలలొట్రుకొని చావశాదొో! చచ్చుపొణ మెంత సేపటిలో 

బోవబయును. ఒక కై జాకుపోటుతో నంతే మొందుెనీ! ఒకసంవక్ప్చేరమో ఒకరిన మ్య 

ఒకమానమో దిక్కుమాలిన చఊౌక్ళాగ్యపు [బతుకు (బదుకయల6చి శాళ్వతాప్రతిష్ష 

నోందురుణో__మాత్సేహంక  యనివించుక్రొందునా ఇదిగో (లోపలిదుస్తునుండి 

జారువీస్రి నాపండ్లిముస్తాబులో మిగిలినది. ఏమన నగుంగాక, ఉ త్తరగతులుండనీ__ 

ఊడనీ. వారవాశా | హరహరా! (ఆంతేలో గడగడఎడంసచు గద్దద స న్వరమున) హో 

కం డగాశే! కండిగారే | ఆ-ఆ-ఆ_అ-ల-ఆ, (వెజికేకవె చి) మహశ్ బేవశంభూ | మహో 

“జీవళంభోూ ! [విజుచుకొని చేల బడును) 

కార__నాయనా ! అట్టు వడవడ వదశతుచుంటివేమి? ఆచేమి ఆజేమి.వేజ్రీ 
చూవ్రజూాచెదవేమి 7 (వీణ “దట్టి శం రామరక్ష_ శ్రీ రామరక్ష = 

కెవ._ఆమ్మా ! ఏమియు: దొందరలేదు, నాకిప్పుడు స్వస్రతగాగోరమున్న కి, 
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[తేనలో) చేశు జావలోన్రకుండంగాం దండిగా రగపడి చావవలవనునట్టు గాల చేయి 

యడ్డముగా నూపి నారు. ఆలాగే యని యనయబంచి ఆ-ఆ_ఆ-ఆ- యని మా్యాతమే 

యన్సి పెన ననలేక గాచ్రకేకవె చితిని. ఒడలు తెలిసియే యున్నది. ఆంతీయు[ గన 
బకుచు నేయున్నది. ఆచేమినింశయో.___కతుమాాణ మొనంంపకు దడ నేను మరణించుట 
కండిగార్ యఫిమకేముకాదు, వెకపోయిన నిప్పుదేయుచేయవలసినగె ! మాతలి గారికి 

జితించేర్చుయని నాభటుల కౌజాపీింపవలసిన దే. పామషాణమున కైన, వ(జమునకన్య గ గాంగ 

మారవముశ్న దికాని దానాలుకనలేచే.. హా! హా! ఎట్మిపాణి-గానై నః ుటవచ్చునుగాని 

రాజి జై మా|త్రేయు పుట గానను, తేర్యథడియఎతేము, తి చురి'లేదు. శల ముని"నేదు. ఊపీరి 

విడుచుటచు స్వతంత్రత మైనలేదు, ఎంతపగవాశెకైని ని నిటి దుగళ ము నూటికి కెపఅదు, 

శాగర___ఏకు స్పీమెత్రే' గ నున్స్న గి నస్రు సను pe సిశముల క్రొ భాలంఫ్రుము, జ ను నె ర. తనుష్టుకాల న sae 

చేవ__చేకుం.టే.. WT సక" L హ్ నై" ధీటుగా కా! ఇచ్శటసువచ్చిన | టే | ౨ 

జంపసవలయుశానన sre ఇనుప చితిని, ఇప్పతి ఆ శెననము తప్పక గ 

ప 

వార సెచాబ | క లు ఎన్న గ ఉంధురుగాక. నె "అ 3 po 

నీయందు[ (పైకేశెంచుగాకి ! ఛూ, Ss మొల ee ఎతుగాక ! ఫీమన్నా! 

శేళవా! వూగక బోయి మహాస- ఖో షమున న్ని _్రజ్యులింప[ గ యుయు, 

ఆందజణు- వాలా! సేల్సు. 

"జేప (తజ యూన్చశు) 

కార-_నాతం్యడే | ఇలా పము, ఏ బహుజూగరూకతే నోం బగ పొలింప్రముః 

యచాహ్మాణదంపతులని చెప్పి ఏవే వాక నెటుల్లన నిటముం బిలివంప్రుయి, 

చేష__ఎందులమే ? 

భాగ మొవటిగి వాతుండిన న చలిపంటడు నశ్ప్తకేయుం నును, గెంగకవది 

ఇ౧కటీనుండి తభివం్యడ్రుల యు ర్న ్ చేయంొం “(వలనా వ్రు తెచ్తన వాక సాహా 

యము నీకు కానలసీయున్నది. నాయినా! మరీయొక్కాసంగ 3. h వేట్లు బెన వరాహా 

శర రాజుకూంతు నే చేసికానవలయును సుమా. 

చేవ__ఏల |! 

కాగ__ఆటు చేసిన గాని యాకాడానమ శృంగభంగముకాదు. ఆది నాయ భిముతేము. 

“దేవ-_ఆమ్మా ! ఆలాగ్యపయత్నించెవను, 

కోర--చూోడు నాయనా ! అదిగో! ఆయువయిందునున్న పూ చంద్రునివలె 

హావ్యవాహను. డెంతహృవయంగబుము గా. (బ్రజ్యలింరుకున్నా [డో 'నాత ర! (శాలి 
లిందుకొని) దెవమును మజువమయు. సత్యమును మబు వమము. తలివం్యడులను మణ 

వకుము, అపతా_లమున రక్నించిన _ాహ్మందంపకులను మజువసము, [పజల సౌఖ్య 

మును మబజువకుము, 

దేవ (తల్లికి: _ఆ్రవష్నేణయు చెసి) మాక ఫన్యేన్నమ:. 



శారచాలు మజియోకసారి [పవషీణము చేయనక్క_:౨ లేను, 

చేవ__గండిగారు నన్ను వెలుపలికి. [దోచివెచుటచేక నాయనళు నమన్మ_కించు 
భాగ్యము లేకపోయినది, ఆలోపము నిప్పు డిక్కడం దీర్పవల సీయున్న ది. 

(ేదథ్యముక) జయా డుకౌ_ భవాని ! |త్రివురనుందగీ= 

శోర___వంజీవా భటులెంత యుత్సాహమున. ₹కలికుచున్నారో ? నాయనా ! 

మనముగూడ ళ కిని. (చాగ్రింరగుచు నక్క_డికి బోవువము గమ్ము. జయా దురా 

శాంభవీ ! చాల్యాకిప్టరనుందే క ! 

"జీవ. ఆయా సర్వమంగళ" ! జయా "కె త్యాయని | 

(ఇదు నిష్క9మింతుకు.) 

ఇది తృతీయాంకము 



(డూ 

పూర్ణిమ 
చతుర్జాంకము, 

[పదేళము___వరాహవురమున నుద్యానవనము, 

[సవేళము._నర్వమంగ ల్ల కాశ్యాంతని. 

కాశ్యానర్భమంగళా ! గుట్టుగల నీమనాంతేకాణచినను నీను గొన్నిమాస 

ముల|కిందట నే యెలుగకపోలేరు. కాని యిప్పుకు మఅింక స్పన్షముగ చెలిసెనది. 

సర్వ--- కో త్యాయనీ ' "నేనమూా[రేము సావయగోనము చేనిదాననా ! కూతేం[డి 

గారికి వారికి వికోధముండిన నుంకగుగగాక. శాబాలలో నన్యోన్యమత్సరత లేనివా 

కెవ్యరు ! ఆళ్మకుత్వమువలన నే శతు వధ్యుండని నెప్పుదునా ? 
కాత్యాఅఆమ్మా' భర్చికారకా ! పోశ, వధ్యుగడే యనుకో. బహీరంగ 

ముగా భండనమున (నాణంహాగణము చేయవచ్చుశుగదా. 

సర్వి---ఈకెలమున( “గవలధర్మయుదము శౌచ్చటజరుగుచున్న విలే, ఏదో 
డా 2 పెండయని [పచుకించి వెవాహీక నర్వనన్నాహ కాముణు చేయి చి 

మంగళవాక్యముల నడావమను బవి త్ర వేవమం[తఘోషములనకుమను వియ్యంమునిజంపీ 
కాయతుమగని నొంతుకోయుట కహోహోంచిన -రాజుచరి(తీము మన కాజవు(తాసానచరకి(తేము 

నకు మచ్చకాదా ' ఆక్యావర్థచర్శితమున కతి సావినయముకా దా. ఆ:డుదాని మర్యాద 
యిన(౫౬ చా ేమనుకొనినాండో ఆందులో: గడుపునయిటిన బిడ్డయే. మహో ఖి మాన 
వతి యే= నై సద ఇసనరపన్న యే. 

సర్వ--- ఆందుకొలకే చేను విచారించుచున్నాను, నాహేౌ త్తకుండినమొడల నాకీ 

చింత కెకుంకునుగ నా. ఎవ్వరి నె. మావ చంపిననూ వాకు౯చెలియపల సిన యావళ్యకము 

లేతుగ చా. 

"త్యా---ఆ మ్మా! చింతయని సామాన్యముగా ననురున్నాశ్నః నావంటికానికే 

కతుప్రుచుంచుం౧లా కుచున్న చే. హృవనయను దహిందుకొనిగోవ్రుగున్న లే, బంగారమువంటి 

(పాయము".చ్చినడానను; దివ్యమంగళ ని గవామను. కలాగకా పేక రల దానవు 

శుభమో శుభమో యని కోటలోను బటాములోను మసరోత్చావాము గాలివలె నెడ 

లేకుండ వ్యాపించియు 0డ౯గగా ణెండి మః యూన. ఛూకోయనములా | సావి త్రీఏిలాన 

ములో ౩ వకిలాసముణా | వియ్యంకని 5 కమునో జేండుకవస౧తేముబా ! 
న్ = లా అ్యాయనే నాఖాడలు ; ఒఅడ రిం చుచు న్నగెం పోనిమ్ము. 

కాక్యాఆలాగేనమ్మా ! వోనీయక పట్టుకొనినవా రెప్యకు నాకు లిగిన పెద్ద 

వుట్రిమునుక యేమనగా, నిది సీశేమియశుభ్యపదమగనో యని_ ఆసర్వమంగళ " దేవియే, 
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న్్ Sul SDs ఫుకోహితుని భాగ్యనుగావున నిట్లు య. 

చున్నాను. ఆమ్మా! మోగుమ్మానికే/ బచ్చతోరణము గటుకొన్నప్పుదేకడాం (గౌ ర్త 

పట్టుచీర చేను గబ్లుకొనుట_ 

సర్యఇప్పుడు జరుగు నున్న విజరమోత్నే వముల లో నికో మాయమ్మ గారు మంచి 

నీరనీ యలేదా ? 

క్ కాత్యాఇ కముందిచ్చె కమో! కొని యూ మయోత్సేవములేమి 7 ఈ 

యుక్యానవనమున నిన్ని గనములనుండి తెం'విల్ని నంచ్ప్చోణములేమి ? మంగ ళ₹ వాద్యము 

"లేమి? కి ని ర్భాగ్యుల కర్తావ్బతళ్లోకము లేమి. ఇదివ కు జరిగించిన రహన్యవధమును 

[గమ్ముక్ొనక యి+సంతపాటి పీరావేళములేమి; పెరాజపుతులు విందుచేమో యను 

నంశయ ముక్య_జ లేదా | 

సక చూడు “లెత ముని! ౬౩ రాస తుం పుకణించెనని కొందు చెప్పు 

దురు, సంఘహపునణమును సప్పిందుకొని పోల పాలిపోయెనని _ కొందబు చెప్పుదుకుం 

నిజమేది ? 

"కె త్యా...ఏ కాజవుకుండు? న్ని తండెగా! నొలుందేనా? 

సగ్వ-_--పరిహానమేల ? 

క"త్యా__ఆటు లైన మోిమాముగార్కొడుకా ? ఆకయడు మకణింపేకేను; పాలే 

సోయిచనా డు. 

సగ్వ--పాపము. నుక, కితుడెయున్నా డో _ లేయో 

కాత్యా_అశేనిని మోగు తదేకళాటుననుండెయెనఆా-చితి రా, 

నర్వ డవలయునని చూడలళేదునుకూ. యి గాబలాభముగా! జూచుచుండలగా 

నగిగో పెండికొడుకెని దగి ఒనున్న వాలెవ్వకో చెప్పినారు. ఆకాతి వాకు కోటలోనికి( 

[బవేశించుచుండలా నే చూచితిని. 

"కా త్యా_..-ఆంతకముం డాతనినుగుణగణ ము నేకపర్యాయములు వినిముయుం 

కిని, ఇప్పుడు భరగారిని జూచుటకూడ న్ "చెను: 

సర్వం-ఏమియు లేని దే యటనుట కప్పకా దా? 

కాశ్యారకప్పోయుప్పో చేరి చేయగలను. చేనుడెచ్చిపెటినదికాౌదు. మూ 

తం డగారు "ఎండివాగకి వాయించిన శుభ లేఖులున్నవి. పెండవారు వారి బంధుఖ్రలక్ 

(వాయించిన శోఛలేఖిలున్న ఏ. ఉండక యెగికిపోవు నాయీ? కాజవు తౌ సానమంతేయు 

వెల్లడియైనగిం పేక్రజావ్వగీవా ర్వ కను చేలోకి మంగు౧హాడ వ్యానీంపండేసినివీ ఇప్పుడిది 

జరుగ రేవని యవ్వరకు చె చెప్పగలరు! చెప్పిన చనెవ్యగునముుదురు! "పెండయైనదనియే జనుల౦ 

దజనమ్మాకము. "కొన్సన దేవరానాభార్య సగ్వమంగ కోయ్ యను చేరుమా త్రము గప్పదు, 
ఆటు ౩ెదని చరిత్రకారుడెవ్య[డన ముందు [వాసీనను వాని ననిమర్శకు [డని యందుకు, 

కొక కవియెగ (౯ నె నాటక మొక దానిని 

నర కవుల నాటక (వాక అనుబట్లి చకిక నక్య మెప్పుడు [గహించునులే. 

కాత్యాఏదియెటు లైశను నీవింకం జొన్నిదానవగుట చేత ఇెణులోవు,. లోకము 
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మిక్కిలి చెవి ఎంతే సేవ్య జబ్బుమూట బే వ్యాపింవ (జేయును. చెండి యిు౧క6 గాఘం 

డం నే “పె-డినాకినందంంగు జంసినాకో, సండ్లిపూ ర్హ్మైనరమవార సంకళాబమ 'సకోత్త 

వము హోూపహ నె నరరువార( "ఎండివెరిని జంపి నా "కాని (ప్రజకు నిండావాక్యమునందు 

విశ్వానమెళ్యువం నన జేవరాసాతో నగయెపి పెంచ్ల యైన" నియు నిన్ను సెంటనే య త్తవా 
లింకీ5ికీ దీసికొని వేపు నమామ-గగాసు ప్రయత్ని ౧షగా నీతేంి వీలులేని యన్నా( 

డనియు నంచుెపిం గ అవాయు సెరిగినవనియు నించముని[గినవనియు మనమై నాలు క్రోళ 

ముల మా” ముకశవాప చెప్పుకొను దున్న ట్లు చేను వి-టిని. | 

నర అయ్యయో! ఆభాగా? 

కెలా క గారా వా “చ్చిన సెదయలరి యిగదిదరీకగా. రాజుగారు 

తలయె త్రి వన్వను'హడనక్క.. లేదునుకూ నాసి కానితో మాటలానగా ను Sua 
మంచబయటిలో, సంలపాటిలాోే ననాలయములో రాజు గార పదునలుగుము” గానేల నుంచు 

కొ న్నారనియు, భా? నిను వదలి వెచి"గార ఎయు, రాజ్యము గానీలఘ: బంచియినమ్మట 

కౌలోచిం దువ న్న గనియు హస్ గుసగురల్కు వెకవెకలుు చొ చొం చొంలు, 

అయినను వ్రకునులే యరృ్భవవంతుల మ్మా ఆ వురుషులమ ర్యా గ గొంచెము పెంకి 

తేనము, సాయును నున్నగి కాని యాతు క ప “రా _ఆ౧గే 

ఆసౌధ్యవస్తుశ్ర (ప్రపంచమున మటియొక్రటి లేదు, ఉక్ మనుసరికి టఫ్. పెండ్లికాడుకని 

పెండిఫాంతురని చేవరాజు నీవు కోటలో నున్నప్పుకు_ ఈనంగతి కిం మాల యము మొనలు 

సీంప =ళమువలళు వ్యాపించినప్పుడు_వెటి దానా 1! లోోకమునకింక( చగువాయి యేమి 

యుండును ? 

సర్వ్య-- బోని, నాకింక బెండిరమే యిక్య_లు లేదు, 

కాత్యా---అక్కా=-లేశేమి? చందబింబమువంటి దేవరాజు గాటిపోయినప్పుడు 
మంచిచెన కొయి (గన్ని పేర్యుపతివ్షచే బని, [వేలు చెన్చుల్య చొలునోటి సూ యూ బనవన్న 

దొర(ప్రక (_లానికి నీవ మైన ఐనిూగ మేమున్న ౧7 

న కె ణా జయని ! అమాటయెొందుబకు గాని సీవ్ర చేవరాజాను జూచినివా! 

కాణ్యాఅకనిని చ నెజబు[గగుకును. 

నన్వ-ాఎటు ? 

"కాణ్య్యా_-అతండు నాక్షొడుకగుట చే 

సష్వాలామజుంత తెలియనిమాట( జెల్పి నావు. 

"కాత్యా.నీ వెతనియందుగల యనరాగ మవ్యాజమని యెబిణగియు౨ను చే 

యభారమును డపుచున్నాను, ఆతు పాలిపోచ్చదు మాయింట[ (బవేశ-చినాండుం 

షీకొలకే యాకతనకి చేనభయమిచ్చితెని. 

సర్వ -- ఏకే మభయమిచ్చితవా ! నిజముగానే!! నిభ ర్ర ముబు (సనా ? 

కోణ ఎలు ఏను, ఆత.డుపహాడ కేవరాబానాోకించి యాతిథ్య మిచ్చి నాయ, 

నర ఈయంళము మాకేల డిగార్కిం బెలియునెడల మో సస ద్రవము కలుగదా? 
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రై కాఠత్యా=కలంగపల సీ యు౧శ ఎడల: గలుగును, నివు మాయెడల నఫిగూనము 

గలదాన వెనచో నటి యాప్ తొల గిపోంహాన 7 

నర్వ-_ఆయ్యయ్యో! “(౧తకం ౬ [౬ గావలసినకోమె? సే నేమైన సాహాయ్యము 

మోమ్ జేయగలిగియుండునా ? 
స నలు నారో ౯ ను కం (కోయు న్రగద. 

Tr న వీత పకయమేకాదా-- కాని మాతం డిగా కెకేళ్. మమ్ము 

వెడల (గొట్టు నం అ మానెనృి 1 వలీ ine గాం] 

కెత్వాపాోః తవ్వ 

ws 

ERE Sem "గవ తాటి, (చోటికే వోవలయుననుకొణనును, ని సా్యామగాకి 

యూపహా మెటుూడ-- తెనె ముగు, 
uN 

1 

వెళ్ళద నున్నా గుం చెయునా? 
కాత ఇప్ప. ౫. లియా 

సరగ నాత డాగరకు చా Ne ఏమిచేయుదుళ! చూడు! ఆగెగో! 

మాటలో నె ఆయన నేనాఇపుం గో మాటలాకుదు నిట వచ్చుచున్నాణకు ౫ “వె టోలును. 

మన మోస!బి లైివోప్రవము రాం (బలు నాకి సక మ గ నిష్య్మమింప౯ంగా గ మనా వే 

ఛ్వరుండు శ్రీకం 5 * సుయ మా మొక్ష్యగక్కానుండి వెంటే (ఫవేశింతువు) 

నోము శ్రీ క ౧కజాాసా! నా క్ప్పుమే ఇేల చెప్పకపోయికిని? 

తకం ఏరీ _ఆఫాయాకేలమనవనేకిదా విజయరాఫ్ర కోలా నును! 

కమ యల్ తా వళ్యా?: ననుసరించి వోయంనిని,. ఆచ్చటి వ్యవహారము లు చేకి [-( బట్టుకొని 

యుష్పుదేక దా వాట, ఇసుక చెప్పితిని కాడా. 

సోవు__ఎ౧తడొంళకతో నిఛ పోచవాటువెనను దేవశాజువంటివాయ వురో 

హికునింటిలోే నుశ్నా ౧న నాసనిని 5నంకవేయుట న కవకాళశము బీమంగెనా 7. నీవ 
వచ్చుట వీలులేకుంగనయొదల నెవ్య* శ కను వా మ వార్తనంపయగని 

యంళమని నికం గోంచినయెదెల! జీన్నె చేఖం బంపవచ్న్చున వీనిలో -సేదియు౬. చేయి 

మంచ! దుజ్రున బరు స్ట )వా___మసమ్( (బబలన్నతుండు మన పుకగోహి హెతని క్ళాగ్య్వనిం 

టెలో నుండగా నింతేకం ఓ ముత్తు లే మన రాజవ్యవహాగము మణలయుమియున్నని, 

శ్రీకం---(సభురతోే నత్యము కూననిచేయుచు న్నాను. ఆతండు బేవరా ను సండే 
వాము నాకు బూగ్గిముగా స౧దని మామను చే లక్ష్యము ఇయకేదు, ఆందుకే మూతో 

జెప్ప లేదు. 

గోుపోని. కౌప్పనివా[ ను రగగండదోక యిప్వు hres "దెప్పి తిని? 

శ 

నా! 

~ 

6. 

—L 

అ 

చక 
వచ్చినగ్, 

సోమ ఓమందబుదీ ! ఇప్పుడు వైస్పేన ననియోాగి మేమి 7 ఇప్పవేడ్సిన బా 

-నేంయున్నది ? మొక్తుకానిన వినియోగ మేమున్నది? నిమాలమున. నా విజయసంవూర్ల 

ఆ; గస చక్వాని పేనవము కూకి, క చాక ంముూతుటవేం నిష్నశునెస్పవలనీ 
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తము భంగము కలిగినదికదా, ఇందులమె నీవేల కికూపాకతుసానుకౌళో చెప్పవలసి 

యున్న దె. ఆయ్య న్యూ ! చేత జ్కి_నణాకు చెయిడాణలీకి పోయి నాందే,  ఇదివణ 

కాఠీనిని నోానెపెటికిని, కాని యింక మోనపెటలోల నా! తికుగ గాతేడు నాశెటు 

దొరకును ? వొరకమ-. నున్న ౧తకాౌల మో రము నొాదుచుంసెంలసినగోనా ? లా 

టు ల. ఛుదున్నాను. గొందగలోే నేనంత యాలోచింపలేగు, 

సోోమ___త్షమి- పవః।లి మెంతసుల ము గౌ క్ష “షనావు. కే మూపణణో( బరిశుగ 

పిక నొంకరలోల [వితివి కొయోలు. ఎకుగ యుకమగునెన ల ies నాగాజ్య 

మున 'ెని లక్షల పెకెము పం కుగ మ. మాడ. మోతే ఫాంవోని తిముగగావలసి 

యున్నదో చూడ సను క్ష నను తెగి సంతేసాము, నమిఘగాసావల సిన క్ తులు 

నిన్నువధింగ: ముగా స కం | త వాసపతసిన యేక మోతలు 

బంఘునహితేయు్న ని bess న "కాని *సుంగురా ? "నా 

గొంచుక ఏరి ఛా నవ i నన్ను క ఇ₹౮౮ాఫ్రుము 0 చెయ్తుచురాగరివా |! (30 స మ్య ! ఇప్పుడా 

చెప్పి*వి ఆప్పుడే వా. బుోోజాతేరాక్ష్సనసు లస” వెర్ననఫు) [రంగు 

మిద్ననే శవరాజును ముక్కు ఆం. గోసియుంగునే, పుకోహితునిం దల, కిందుగ 

గ్ర్లోలాడగ టి -చి (క్రింద గంటలు నటి వాయుంను నే హో! ఎంోపనిచెసతివి, మూరా! 

నాసామ్ముుదినును నాగొాం గ నపూబ్నిగి వే. నీవును 11కోహే' "పయన గె లిసియి జేవ-రోబు 

నచ్చట దాచిగ మో! సక క “స పాచున్న గ, నీవేమి (్రస్వు తై త్ర మె ఇ్పదోను. 

[కక టచ్ పడతు. యి నేను చేసననా[ న్ సముంఢునడదల నీనంగెతి 

మీతో నేల వెప యు-గును? | 

గయ చెను CT న. కుటు. yw. మొగలు ,? జ్! సని, ఫేసితివిః నాసామ్ము 

చిగకాల సునుధ్గింంచినంధుల కకూ లేపు గా పకా యుస క్ని తని, ఈవె ine నె వ 

కలు నుగ వృషిగు మా అగిన HA |} ET | బి! సుురదువ , థీప్పిగ నన్ను 

[బస్ని౧తువా 2 నమ చాక వ కాత SY నాకలా కుట నాగు ర్న గయ" ఏ మ 

రించినవొ..ఈనం mh కాయ. నో శ్చ న గలి మోక తేవ్న" ౨కి MO నగి “సగ 
ఓ... 

మంతయు నా "తేనియ మోఫప్రటం నిక్ టు "గ హు ను న్నావేమో! సిన్ర * గె శారాళబుదిగల 

వాండనేయెయుం ండినయెముల నీకీసంగ తి సేలిఎతోన నే సీవాతంన రీనకాని. నాయొవ్కు( 
బరు గాత్తుకొనివచ్చియు దుఖం ఆటు నిశ్ర చయలు, త యుశేక్ష్కయు సగ్వసం చేరాయు 

ఖమ( దాపల మా యున్నది. ఏమ్ పళ్యదును? 

[శక _హారహకా ! "సీనుచేసన యు వె, మయుగంయుచేగు, నాపనియేగో సేనా 

చరందువానుకు మూ “న్యూనం. “౪ సముగ నుండే పాపలియు * సతినా*, గా, 

పులక... ఆనంగిత బంగా నేలా ధన్చ 7? మాబపోలా ! అవిశ్లే 

ముగా | ళో గ ళల 

op 

(వంటా -p నె లేము. (క్క కో యు్నగి. కోన్చల_సేను నేగము జేసి 
కా —_L 

నెటు వూర గ్ కౌవన కందా, Br rT ANI Nr, వక్త సములేల? 
ఇల్ 

| కాక సా |! సాబగువు నొం | బాహా కాగ ముతో? 



మ్ 4 పూ రీమ 

గ్యుటచేసి రకించినప్పటికి నూరకంే__ఈ. నాళ్యతువును మో మిశత్రునిగ భావించి 
యాకేనిని దిరుగ నాపెదం జెక్తునటు చేసినప్పటికి నూరకయీ_నాకాజ్యమిటు. విశ్వాన 

[దోహముతో కృకువీజాకకమగునటు చేసినప్పటికి నూరక మీ కృళఘ్ను డవ నాగొంతు 
సీవిట్లు కోసినప్పటి కూగకయీ, ఇదిరమీకీకారకగా 6 -గానబకునప్పుడు ని[ఘప[దవముగా 
దోయనటేదీ ! నాయాపడ సీసం బమజఘువుగా నున్నకా! నాసౌమ్ము నికు విషమైనది, 
నీవు రాజదోహిపి. శిశు (డవ. 

గ్రీకం _ (ఎందుకొ ౭కే శికీ వుండు. ఇంతకాలము సేనించిన చాత త్త్వమును గని 

పట్టాలని మోయొదనింకేవం మున్న దుల కు "నామ్! (బాయ త్రముకెవల సీనది వగ 

చేను మలియొకసార్ ఇగాప్పుదున్నాను. మోగు తేప్పుటభి ప్రాయము నొందుదున్నాకు, నేను 

బరోహిోతునిగోయగలసి మో? డగ క కరా మనగ లీడు. భివానిపా యిల తోడు_మిోరు 

నమ్మినన నాగ్మటన్న సే. 

Fr చేను నీ పవమా[ము అ నష నుం నామయోగ్య్యర ఒ నఎ్మతిస యనుకో, 

నాన్యగుస్రున కళయమిచ్చిన (_వా:. ఇకానిశా ర ఘూతకునికంట చ? "న్య మెలగియుం 

డియు ళ్య్శు మారణ ముపేఖీంచిన సీవెట్లు యోగ్యుంిపు ! ఆగంతల్రేక్రం క చుప్టైం ఇ దొంగ 

యని మయొబి[గియుండి  పటుకొనుట కవకాళ ఘుండియు నూగమండిన గర భటుడు 

దొంగకంట గుఖుకు అః నిస ఇక కావలసినరే. భటులానా ! రండు, 
న (ఇదణు భటులు కత్తులతో _్రనేంతురు,) 

సోపుభటుంగారా ! ఊతేనిం జెంంసాలలాే నుంఫుయు; నతో. గవ్వురు న్నాను 

వినుము, చవరాణాను నాకస్సంజెప్పు భారము నీౌె నున్నది, ఇప్పటికైన నన్ను క్షమిం 

తును, ఆతే( డెక్క_డనున్నా (4! ని రెజీగియుం డిన మెదల ౧ జెప్పుము. ఆతడు నికా 

ళులెపెః య కండిచచ్చి యుద్చుచున్న బాలుని నీమ్ యగ లిగియో 
యాకనిని సీ వ్రే Tee కా దాచితే_ముగ నటికరుగా నీరనవాదయు లకు 

ళతువులడు పం గెలుగుట యచ్చటచ్చట నుంచవచ్చునుం 

న. “నేను నీగనహ్ఫదయు ననా! ఎన్ని యుద్రముల ఎదు నిస విజయము: 

జేఫూర్ప లేదు. కసప్ఫాకయు [౫ నా మొన్న జరిగిన మహోల యక ళా ౪ ణములో రెందు 

వందల జనమునకళ్రు[ ద వగా చేను జంపలేచే! చేను నీకసవాదయు[డనా 7 నెనుక 

చేసిన సేవలన్నియు దినదుకుచుకొని పోయికవా ? దగ మెపోయినవా ? 7 ఆంాత మహా 

వెగంములు చేసినప్పుడు బహుమానము లీదేమి? సంత్రోోషఫూర్యకి మె మెన రు కంపన మెన 

లేకే ? ఇప్పుడుతెట్టా ? ఛిక్షలా ? చెణుసాలలా? ఏదో రవ్వ" భలోపము కలిగిన 

దనీయా ? ముందు! చేప్పవలసినది వెనుక: జెప్పితిననీయా 7” ఏమినరసువవు! ఏమి 

యింగితేజ్లా వ వు! ఏమిపభు(డవు, 

es సెదను జాగర్త ర! 

శ్రీకం---అం-క్ [పమయోజమంమవగు నెడల గానీ వల వన్న వారెవరు, చావునకు 

భయపడినవా(డ నె నమెడల కం చేయు కంటిని. ఆ నేకపర్యాయములు 

థో తుక“ముబ( వికె ్థాలోయిన నిన్ను ఖా "గగుండమ జంకక చీలర షంచి యు౧టిఎ, నేను 



9] చతు రాంక్ ము B5 
గ్గ 

జావునమ భయపడినవనాయనె యుాడిన మెమల సినెప్పుడిటనుట తటసించియుండ చే, నేను 

నిన్ను తు. ఏప్ర నిన్ను జపనక్మ ఆలేరు. సేవకుల. శ క్రియోగ్యకల 
ఇఆు(00ని నివంట్నిపభుని , )సేంిచినందులషు నికేవాశయొన నావంటివానిని సేవమ్ని-గా. 

గూక్నినందులకు. నేత్రేనెన న యమొపజల | ౫? se] “yA జంపవలసినదె. నీవంటివాకు నావంటివా 

శెందఅుజచ్చిన లోక మున ఫో నషెము | జ. జంశన మెనల భవిష్య ద్నప హ్మా 

నిశ్వాససంతులన గాజుఅను సస త ఖో! ముందునడువ్రుండు. నన్ను: 

జెంసాలలోనికియెనిబోశ్ర డు, [1 * దాసుండు ఫిటులతో నిష; మంచును.) 

గోర వో, NTA షే ము షాక్రొహుకి వజ... వ "కె-రాగ్భశళాములో కే 

చావ, మమే స ప తా “సమర (ఏ స రాదన్న న్నాునియును, మేమే 

₹ “స్వంంతులము, రాధాసకి నిల నము చేఫూి- ను న్నాసుునియుశు, మేమే న హోగ 

జాలము. "రాజానమ గారె ళం సా! మొసగుును 'నా్యాసునియును. గెగెస్లుగు "పెద 

యువో ML నప్పుడ స్ఫుడు సాగ డీసి ఎరా;గించుదుండినయెహోట గాని మిగిలినవారికి 

బుడికాదు. నా :బనెనే రనిజకగ నున్న దం శాగ్ని సనానిశాన గనులు నె న పమోందికి రానీ 
ఛి 

యలిహవషగు, తేలుగు. గస లి పడీ or [బి టై ధ సౌనమున [గో జార 

దీసికో) బజాయింవ అగి", జతే | బాన. నొౌకిని లనే ఆగాలి పనియు జకుగు 

గున్నదన్న మాూటంయీమి ? గగ మున! స్నా మే 5౯తో పెవచ్మక్రము నంచే. 

చ|కెము మగు ఓట Ty వేగమె i న నె నల వంగుని ఎగ్ న క్రమును సర్షప లెను, 

ము. జ్ (స్త "కయ్; బానిసయు నొకాటియీ. [పగానునకు బుడి 

పద్నుట కొకప్పుడు బానినను “న్న 'లఅలయుమఘ. బానినము! నుట క | పధానునొాక్ష 

ప్పుడు లేన్న లఅయును, ముం | చృెచముమాల్తు వ్, గడా ఇతంబుమ్నకొన్న గాని స్యషహోగము 

కంఎరు గా నుండడు,. కోరు! దడపా శూమైలు! పగ పా మళ్ళి ల్త ఎని వార పాయా త్తే 

మన్కి వాన పొయి? ఏమి మగడ త,;లిందుదుుండా: లను, రాం కేగినత పవలినయెడల 

మా|కేచు కార్య మేమియు లేదు. కొండిమాడిన. తేలు. సబ్బుకఫ్రుగుగు. _ పంద్తూడిన 
పాయి పలుష్యళాడు, వూ యోగ్యరేను ఫటులు మాగ్యితగా భెనింతుశా! ఉహు, 

చేశతగానికననుగా భావించువ, వూ శా ని చర్చు నముగ'( ఫాసింగుకుం మేము 

సటీ మట ముదల మని యొంచి మాయు "గులు డిరుఓ నెరంభింతుకు, మావంకలు సరి 

చయ[బూనుదుకు, మావాటలమ: దమఫాతేలతో రసపుషి కలు [౫ జేయుటము మెక 

లీడుదుకు. వానవ్వులను వాశే నవ్రుదురు.. మేపి 'య.అసన యాలను జామే 

యిచ్చుట చ. చే మూరకి నె శేష్యనసగిగ్రవాములని నుంచి యొక సంక 

చేఎ0 ప్పి యొక కంబు ఎగ ర -సతురు. వీణా రామరాోా Gis ae 

జరిగించురు. చేరలేని క కలను గింజలని పండు పుటె- చి గొులేని చంక చేతల. గాత 

కింతురు, ౨బ్బ-అట్బ సధ న ్యారుగిదు. ఎంతే? సేపు ' బడ తె బాజాచాలక్య నిల దీని 

కందకు. దీనికింటలాలిన రాజం శా ౫ ఎటయొపటి లేను, కోకపోయిన నాఫ్టకోహి 

తుడెక్కుడ | నా [పటలళ్మ శు. డైన చేవరాడాను దశ టుంట దంచు టక్షాడ |! ఎష( 

డురా అక్కడ ? : 
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[నేపథ్యమున) మహాప్రభూ ! సేనాధిపతి చెజసాలలోం (్రవేశించినాయడు. 
తిరుగ నేమి సెలవ? 

సోమ__వురోహితు నిట్లు: బంపుము. 
("నీపథ న్స్ మున) చి త్తు, 

సోమ ఈ సే సేనాపలి లేనంగకూక్రేమున నిప్పుడువచ్చిన నవ్మమేయున్నగి, ఆతని 

న ముక మజియొకని నియమింపవచ్చును. ఆగెగాక మిగిలినవారి క నలుగుతున్నాగు 

కేదా..-శాజ్యముపోయి, తం డిపోయిన శే రాదా బినికియుండినయెడల 6 దిగ చెంత 

"కెలమునకోగాని యింతేట( దలయె శ్రే అయా. ఎప్పటి శకేదైన వొక మూయాక?ా|త్రేము 

జఠపడక యుండునా. 

(చంద్రశేఖిరసామి ప్రవేశించును.) 

సోమ లేచి) ఓక్ గురుభ్య్యోని సం శ్రీ పరమపకుభ్యో ను? హె_ హె _ 
హె (వికటముగా నవ్వును) 

చం ద్ర(తనలే) 

గీ. చుంబనము సేయ? గకువంగ(గ | జూచు కతా [చు 

చెన్రలు నిక్కి-ంచు। దన్ననె౦ 4 చినహాయంబు 

సాపడ(గ౫(నున్న ముసలి 4 చావ్పముల వికుచు! 

గొక్సుటకుముందు నవ్వును | గోపనుంకు. 
ఈపూట నాకు సవా వేషుతప్పదు. కోనీ _కోనున్నది కోకమానునా! 

గీ. ధరణి పతియన్న మెట్టులో ) తన్ను నె 

(పభునిజట్ట యెట్లిదొ చేని 4 బడితె యె 

కువల యేశుని పెటా 4 కొటునకు 
ర్ుగా రా గా 

అద్ది (గహియించి యిది వల +) దనుటగగునె! 

సమ మచ్చ ద శేఖరనసవాత్పెడాచాశ్యే స్యోససుం--వీదీ ఒక్కా ఆశీగ్వన 

నషఫ్రంబనస | చప -జీవే_ ఏదీ. 

చండ 'శతంజీనే | ఆని చదువును | 

గోము ఎ (డుకా సతంజీవే___ సేనా, ₹4రాజా ? నీగొ౨తుకగొయ్య = ఆ 

ఎయు తా ఆక్కడ. (షద్దయటుఫటులు (పవేశంకురు) భటులారా ! వానిచెవులా పట్టు 

వాను. 

(ఇద.లు చెజీయుక "చెవి వట్లుకొందుకు) 
లు 

గోపిని కెయి- చుండు, వనుకికు ముందున కీడు (కు. ఆలాగున _ అదిగో 

అ*ాగుస_భటుా హా! వానినవ్టల ఘంచలముల లాగివేయు.డు. నీలలు (ిప్పుట కెదుు 

చెళ్రుల[ (దెంప్రుంచు, 
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చంద హాగహారా_పారనాకా (చెవుల క్బలు తిప్పి మండలములు గీసి) 

(ాహ్మాణ మేధములో సోమయాబాపగు నికౌ భంచలములు తేగినని | రాచేం(కా |! రిం 

ఫ్రము__ [ఆని ఆకాబానెరుట( వట్టును.) 

సోమ |[చాళ్మాణమేథ ము౧క నేది? నిన్నేను [౫ చేర. [దొక్కాంపక మాను 

దునా.. నీచూూంసమును *వండించి. నానేటనక్క_లమ ెటింపనినేళమైనడా_ ఏదీ, 
అఫ్హోకముంనిశా్యానమాతువని ౨7-౦సము మక్కెన స్పృశి౧పపనుళ్లోక ము నిజముగునో 

"కాదో చూడక వూనుదునా- నీకు నాచేతిలో డాఫ్రు నిశ నుము, సేనాధిపతినుంత 
వానికే లెక్కాలేరు కాని_ 

చం వసా కాచారం చే నాధిపని ౫ం౦ంషించితివాయీుషమి ? 

శమ. *రకిండన మి సోేత్సేవమునకు ముషాా ర్త ముంచుటకే నిన్ను గమ్మం 

టిని. తారాఎలలచ”గ్ర బలములు ళదికిన యెడం నీళు గ కార్యముహడం బనిలాోేపని జరిగింప (6 

కలంచితిని. నేను నెల్రిప డితిని గాని నిన దాగామె! కుడునియెడకల మోకిద్దలు గలిసి 

మ టచేసి చే =2సపతాదాన “కభయమిచి? వ్టబళక్షిం ది యుండుము! విగయిద్ల ఆ కాక _ముహూా 

కము చాలు_భటు*- శా ! వూపండలశరులు వెంవీ యొక 65 క సకొను (ద - నేను రమ్మన్న 

ప్పుడు రావచ్చును పాండు, 

భటులు.___(న్మివ్మ_ి ంతుకు, 

చం క---ఇస్పుకు మోరస్న నేగమునే శేనాపలిని చెబంసాలలో నుంచినయెడల 

నాతేనిని వెంట నే వియిక్రనిగాం చేయు ౬కు. 

సోమి-_నీను( [బధా నత్వేముకూడ నీయసక్యారలేవేమి ? నివ్ర మంతిషవవి 

చేడువు. ఆతడు సేనాపతిత్వయి. నెలి;గించును. ఒర్మ గా ఇాణరీగ లో. నాఫీకలివీ 

నాకిచ్చి నాసింవాననతరుమవూయ శేవరాణాను సింగారింతుకు. మోగింత వారూ కాకపోతు_ 

బోడుగుండ తుపాకితో మెమె్మద్దణ నొక్క వేటుతో? జం పభుందునా. 

చంగ-__మహోపభూ ! నన్ను మాబుడి.వోచిస చ్నికవిచ్మిత కల్పన సనుసరించి 

శిక్షింపవచ్చును_ కాని సెనాధిపత “నేమి యులే చేయగగతు గేంశాడా మవూయింటిక్సి 

వచ్చు!) మాతం డెజుల నే యణలులంలంయక. నే నభ యమిచ్చుట ౧ంనకంకు నెటుగడు. 

ఆతడు దేవరాజని మొదట. సేనాధిప+ సందేహించినరూట సల్వేయి_ ముగ్నూటికి 

సత్యము_అరండు నాబావ యని చెప్పి నే నాతని మోస పెటి ఎని, చన గాజనరోహిని. 

ఆత(ంకు కాకు_ఆరనికి *క్ష తగదు. కిక దగినవారిని కంప ౩పోనటక౧ ల శిక్నకు( 

దగనివార్ని శికీంచుట రాల్యకణాోేల మునర్6 [బబలతేరకాకణ ౪. 

సోమ___నిగొంతుక గాయ రాజనీతులు కనే నార్. జెప్పునుంటిస టినా! 

సోమనాథశేవుని యన్నము ఢే జీపరాలపదమేకాదంటనా ! నచాజన్ hy రుద "కాలిపోను. 

[పళుదోహి_పరాఖిమానీ_పశువా_ 

చాడ్ర__ అయ్యా! వాక్క్చౌారష్య ఘు కూడదుఎ ఆది (పళువులకు బొ తిగాకూడదు, 
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గ్, మూఃడువె వులందు 4 మున్నిటి చలువయు! 

బెన మంచుకొండ ) బాకుచలువ 
గంగతల్లి మొదలు 4 కా వరివఆజకూను 

నడుమనున్న పుణ్య 9) నదులచబువ 

మట్టెపుకు గు మొదలు 9 మహిపతివజకొక్కా 

పఫూతత_్త్వమనుచు[ $ బూనునై స 

జిముమణ బాపమనుచు!( 4 చెప్పిన బుగాని 

(చవేమమతపుసుథ ల ) వెళచలువ " 

అన్వకతారణమున | కాత దొర లిజూడ 

నటే యోగి సుద్ద 4 బాకు చలువ 

రామతారకమును 4 (ద్రైజలెల్ల ఇ డిస 

పుట్ల తెనె కవిత 4 పొలుపుచలువ 

ఇంతేచలువ యుర్ 1 యెళ్లు వ్యావిం చిన 

యింత చలువలోలు/?ఏ | నిటనుబ్బూ 

అగ్గపలుకు లెట్టు $ లాడెాదవక॥-టా 

సవాజమెన చేమ | చలువవిడిచి. 

సోమ-__అబ్బ ! అబ్బ! మాకిప్పుడు నేఐ'-చోపదేం మొనరుచుంటివ(టఏ ర్వా 

చండాలు.డా ! నాకడువుగాల్చిన నీ చెసాడు బన్ని చలు దునా =! నా [సక్థాను 

కూలమున బొడిచిన నిన్ను గప ముగు పెటుకొనుఫ)ంచు "౭! మంగుగున్న యగ్నిప్వో 

గమునుండి మలయమారులేము వదన్నునంటరా ! 

చంద్ర కకినకాక్యములేల ! ఫా చేత :ధకాామున్నల వహాపభూ ! నేను 

“కాజ(దోహ మొ= గ్చీనిని, ఆట్ల"ప్పుకొనుచున్నాశు. సము = "క పు రానియనోగడ నన్ను 

శిక్షైంప వేండురున్నాను, 

గ, క తెచేత జనునికాయంబు 4 చెగు:గాని 

నోటిచేత మనసు 4 తూటుపడను 

జాకుఘాతమునను ) దలభగ్నమగు:గాని 

తెట్టు చేత మనసు ౪ దెగుట నిజము 

సోమ___కృళథ్నుత చే నాత్భ్యను దగుల ౬జెటుకొనిని యథవమాధఢధములయవే, ఇప్పుకు 

నునను చెణానని యుడ్బ్చెదవేనిరా ? 



చతుర్థాంకము 60 

చం ద__మహోరాజా ! కృతభ్ను గే వోషమని యొజు గకపోలేణు కాని తాప 

న్ను [డగు నతిణికి శ్రాహ్మణనిధి నమసరి-చి యిచ్చి యభయన నాక్యమును మిజుట 

యంచేకం ళల దోషమని నేను చేవతాబానెచల నటాచరి? ప పవలసి వచ్చెను, 

సోమ_ఆన గాం గృరేన్ను తకః కై ౧ కనన ము రోగ సరమని యట్లొనర్చితిస 
ఆమాట నస్నష్షముగా చేకువరాదా! అ తేకాదాః! 

చంద్ర [సంకేహించు చ్చు ఆ. ఆవే. 

సోమ ఆటు లెన చేవకాణా నీ చావని చెమీల రొ-n౫డి ది" కని? 

చంద అపన్ను (డగు గె(బాని గక్నణయు.ం న గ్యామాషెవగ్నునని మట్టు చేసినెనిః 

సోమ___ఎక్కడి కకక ఎళు విశేకనూసయుం-ఎక సడి కవర్ విజుఫులు_జాసీ 

దానిగ్భ హములో ఊజాంయటా "ఎవడ గ నిపటెం చో సీమె మా౪నింల్లి గా" నిగా యమటా? 

తాసిదానినిC వల్లి చెళెలనెకవేమినా | Lr] చార్నాగ్యుంణా మెలి గ. డెసనకుగ 

"ఐారిజా కులం దనక్య్ వండ వచు చె శేషః స్యూరమును వెప్పుటూ! “దేనా (ాహ్మ 

గాత్వేము | కిట్టు (తెగి గెగాడక ఏ శాసి' చితినికి దా సీ [తెగ సిరా న్విజపశువా మే 

యడుగ ళ్ కప ప్రజల నగి ౫ మ్మం మే మలి సాధిందిటా ! శూంసమును -గిఐ ౧హూడకుని 

శాసించి నిబిగచా వరా" - మేల ఎ-&౫)రా meen ని సగ ey ము. 

దడి విధియని ని్వాచి-చుటా ! 

చం ద_-వుహాశాజా ! ఆళ్ళ షోకు వోసికొ ఒకి యుగ "జా" దు, 

సోశు__ (లేచి) చేను 7.9 కుటకొదు. నిన్ను జ పెను. చాన్సము చండా 
లు[ా ! ls [బట్టపట్టుకాని క కత్తితో నఆాక[బోవును.) 

త్యాయని [పటటా పయున (బవెో-చి హా హో! న (కా! సన్ను వ్ర యు 

వ కీవరాజాను చా ము" టట ంజేగ్చిసది చేన్వ. శ₹ేంరాజని తెలి.యుకి యాతని 

రక ం౧తునని మెంగళ్లొసూ| త్రేయిత్రోో [బవవాగణా మబుచేసైయు- 9. ఈం డప్ప టికి? 6 గోట 

లోన యుంకుటచేత ని ,౧౫సి నేమియు నెజటుగయ. లరమనాా గలిపి సన్ను బహు 

భంగుల కూషించినా:డు. నీ యెడల తు. “ంచమా[ మిషపడలేదు. 

గువరు అపన్ను డైన యతి డినిం వ ము వ నోతూాక భాగ నమా రోసి & రు క సును 

రాక్ష అ యవాక్యమును మోచెేఏ యుటూాచ కి” చినాయడుూ. దీని; మను మూలమిను 

నీను; నన్ను కిక ంవ్చడు. మహారాజా | ఆంనిని వగలి వేయుయి. 

చంక---కాత్యాయనీ |! హా! ఎ-గపలిచేసింవి. వశశలోకి ౧ యమయునిచే 

శిక్షనొా౦దనకిగ_ఆలేస్౧డ నిక్కాడ “రాజుచే. గిక్షనాం సునూాటినని మహానంద మొాకు 

చున్న నాకు: దిరుగ సంతాపమును గలుగ. జేసే3వా ? 

సోమ కౌ త్యాయసనీ! ఆకుదాని యితవకొల. కెన్నిటికిం “లయూనవ్రు మగ 

వానిని జంపవలసిన గ. సాధాణముగా నాయుడానికి నివికేగు. మగనానికి చది లకు: 

కాశ్యాఆటు లైన నిద అనుగూడ జావ్రము. అహిశతుబను  బహాాంగముగా. 

జంపలేక పుకోహీతదంపతులను సర్దయముగా. కలాకకెం. జావ్రుటన్ సిదపడిన మహ 
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రాజ్ చేళమునకు! (బభు౯రైనప్పుడు రేశావృష “౩౬ జెప్పళలసినజేమి ? కౌనీ= 

ఇంతేకును చెపరాడా షష్ట న స sR బగా గలుప్ర్రరీ సియుండుటచేత 

వూ యి”ఓ। (బవేశం చినంశుల కేగగా? దూూకీకిక్న | సామాన్యనగ (పకృ) ననుసరించి మే 

మాతేనికిచ్చిన యాగధ్య- యునీ ఇదా? కూకీఫా-తుకోత ! సెచాప్! * లాస్! నివు కార్య 

పంకు[డవేయెనయెడల మేలుచ్చేసి,. ఈపనికి నివ శి 3కి ౧పనమొనర్చేలసినదే ! శ్యకువు 

[పబలవ్యాధిలో నున్నా[డని తెలిసి నె ద్య వేషము వేసికొని యాతని |పాణము కాపాడి 

యారతనిని వృఢ-గాశసంపన్నునిగ (జేసి ౦మవాతే నాతనితో. బోరాడిన మహాఖభూరుల 

ముందు నీవెట్తవాండ వో నిదుళలోవుతుంగ సాలు నుమివియో అన్నములో వినము 

పట్రించియో). కూూ[తు[పక్కు_లభోని కాకర చ, rere [(లౌంయగామును గరపిర 

చియో శ తువ్రులను జ వుటరమీ మహః హాషోతువ పనుకొనుదు- టిని కాబోలు. జేగ కన్న నై 
తెంచి చూచుసక్కి మిగిలిన "క “లన్నియు వ శెంపంాడై వ ఎడేన టు (పతాపశాలి 

కేకు వినుసరికే ఫతువులు బె చై తేన్వము( వక్షి_యు" డవలసినళ, 73 శాం నీ చారి పడ 

కుండ మేము అప్పె” చిసందులక్ వూ డె నాగి హాంచితివా ? లోక 9న ము -బేవతాజు 

పక్షమున చేరి నప దాాడినవలినను సవ వ సంక యుంవవజసిన. ఆండుదాన 

చె న నేను -జీవరాజా చెటు " క్షీrపలను ? ? వ్రగోహి తా స్మాణుయడేన pol eet 

కటు సాహాయ్య మాచరీంప ల డు? అటిచో య నమ “-జీవరాజు స్యాధీ 

నుండు కాకపోయెనని తీవజుపడు దుంకుఓ తగునా ! నీవు బెదకించుటవలన ని పకిని 

"నేకు గొట్లలేకపోయితినని కూ(తును గొట్టువా! కేమంతగలఅికలవా:డు. నిశ్చ మాయిం 

టిలో నంట చేత నాభాగ్య నాన స్వాధీనురాలు కామండనున్నదనం యత్తగాకి బోడి 
తేలవె బాయి వేయునలు జేమ౧తమగవాయ ! 

గోము. కాలు. ఇకంయాలి-చు. ఇణయయజాలిందు. భటులారా! “గండు. [ఇద లు 

భటులు (ప్రవేశింతురు) మోగ. వీర్ నను జెరియొక గోతిలో గొంతును బూడ్చుయం 

వూరి Be బూడ్చినయెడోల నె టే చత్తురు, ఆది నాకినము లేదు, గోతులను శీ ఘముగా 

[దవ్వండు. వీరిని చాతి" చి-గాని నేను గో టలాడేనికి. బోను. 

గటు దగ గ గేనాయ్ప కె Lingన నిలువ్రగోకుల లో వట్రిస శంఠమూ(కుస్ని పి= 

సోమి__ఆటు'లెన మజింతపుాచిది కానిండు. 

కొలత్యారౌాజా! మాయిదః?ః నొవ్యాగోలలాోే నే ఫూడ్చి పుణ్యమును గట్టు 

కొనుము, 

సోమ__ అంధులకు నాయా కే పణలేకు. భటులారా! ఒకొగోశ నిధ=౨నుంచు(డు. 

భటులాశా! “కెపక్కా ఆఅలేగుగాని అయినను మోరీ [పకల నే గాన్ర డుట మంచిది 

(భటులు వారిని గోతిలో గొంతువలముం బూడ్గుకు) 

చం[ద__ కాజా ! వరోషుటైన సేనాధిపరెకి దూరము శిక్ష తప్పి-ఫుము, 

కాత్యా_రాజాధమా |! (బహృ్మహత్యాపాపము శ్రీఘముగ నికుషులి- చునుగాక్ = 

సోమ నిష్మ_్రిమించును.) 
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కాక్వ్యానాధా' పరమదుర్శారు[ డెాతపని6 చేసినాడు. హా! వో! వో! 

చం_్ర ఆత (జోమి చేసి నాయడు? 

గీ, మనకు. గష్టము రాజచ్చు ) నను కుకాని 

యది రాజరా జిచ్చినాం డనుట తగును 

మనకు సౌఖ్యము రాజిచ్చు 4 నను కుకాని 

యది రాజరా జిచ్చినాః | డనుట తగును 

అశనిమేఘు[గు పడవెచె |) ననుకుకాని 
వానిపె వారు పడవైెచి 4 దాని నిలను 

వర్గమును మేయు[డొస[గు న |) న్పలుకెకాని, 
వాని పెవాండొెసంగును + దాని మనకు 

మనకు సుఖమును రాజిచ్చు 1 మాటయొన 

నతే(డు సుఖముకై చెడబేవు ) లాకుకేల! 

మనకు గప్పము రాజిచ్సు 4 మాటయెన( 

(బభుండు నునకం-బు6 గష్టముల్ ) పడయ నేల 

(పాక్చితియె సౌఖ్య దు'ఖకా ) కణము పినుమి, 

ఈళే గరు [డు తత్సేలము పంచి 4 యిచ్చువాందు, 

గాని యాశ్వరు నిండింప£ 4 గలున మగును 

మునము మనలనె నిందించు ) కొనుట తగును 

మునుజపతిని దిట్ట ) మజియింతే దోమంబు 

మోాంలతకూలి యతండు |) డాతనగాండు 

వట్టపనికి నతేని 4 దిట్టుటకూడ నా, 

ఇకను రాజుమాట 4 నె నవలకు, 

కతా పోరు స్రుఘషైులు బర్భానిహైనంపన్నులు_మాళె క్షు నను భరీంతుకు_ 

మనేనాకడుడానను_నాగగయేమి 9? నాష్ నసుగిసాళస మేద నూపీకి యిక నాడు 

చుండగ స బోధంపరాం 

చ [ద 

గీ, మానవకత్కీ నైన 4 మగవానికి నను 

దర్భశయ్య నెస b దలరు సెజ్డ, 
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నెన నెలయస్వు య డక సాధనము పం 

వాశత్నరీజపంబె 4 యగునుగాదె. 

“ఓీ౧_నముక్స గాయి యని యనుము. 

"కా త్యా.టఓం నమళ్ళి వాయి... ఓ" నహుళ్ళ్ వాయ_ కం నమళ్ళ వాయ, 

హల [=| ఓంచార_ హా _మహాబేవళ" భూ!) ఆని ఊపిరి చాగగానున్న ౦తే 

సేవ గ టైగా నప్పుడప్పు డ-)చి లోన: బ- చఛచాక్షకిని నిశ్చలముగ జపించుకోనుము. 

కాశం హా! ఓం జాగ_మవాచేఎళ భూ 

చ దహ ఓం వార_హాూంపుహోదేవశ! భూ_ఇ(గక మాటలాడక జపము 

చేసికొనుము. 

కాళ నాగు గొ తు ఓగసివొని వో శ్ర చున్నటున్నగె. భయముపె చుచున్నేగి. 

చ'[ధ-నను!: ఇవు నన్ను జ ఫప్రుమని రాజాతో మొట్టమొదట ఛై గ్యమున 
దీవరించితినే_ ఇప్పుడు భయమేల ? 

కాగా ఆస్ఫడు నాకేమో యానేశము పచ్చినటయ్యెను, ఆని-గాక్ష శ్రీ ని 

జంస (డనుకొొ ౧టిని. నాగా! ఇణశి సేమగతి. ఎ: a ఘునర త్రో (బదికీ యిప్పుడింక "కచ 

ముగా జూవసలపీన "నా. 

చగధ-- హెచ్చురగిు అనుకొనినని (బతుగులో కాని చావులో లేవు 

గీ, పండుటాకు చెట్టు ) నుండి రాలుటలోను 

బె నినుండి చుక్క- | పష టలోను 

గలుగుభేద మేమి 1 కాల చ కావేగ 

మునను జూకునన్ని ) ముందు చెనుక్, 

చర కాత్యాయనీ! అత్వ -రరల్పమగు కౌలము శున్కసం దేహములతో 
సృథపోనీయక మృ”)కి సర్వసన్నగ్నుశాలనై యుండుము, మనుఖినశ కింతేక౧చు మంచి 

నమయము లేగుసువూ! 

కాత్వ్యా_ నాకు మతిలేను, మితెక్కాడకు. బోవుదుకో నన్నుగూడ నక్క డమ 

దీపికానిపాందు _నేనుం గ్రికిరణశుగిగా ఖో ధన్మపశ్నిని. మహాత్మా! ఇక్కడ నొక్క 
గోతిలోనున్న శే యెక్క చనో ఆకో_డహాడ నొక చోటను-ండునట్లు చేయు:డు, 

చద---ఆబ్బ -వోనిమ్ము _ మాటలాడమ- దో నుండలేవా? 

కాశ్యాచేనుండలేను_౦6యటు పట్టను డా నావంక పెట్టుండు [వీడ్చును.) 

(చేపధ్యమిున) ఆమ్మా! ఏడువమము_వ మ్నుచున్నాను. 

"కాళ్యా-నా?ా! ఎవ్వగో మనల “క్నీాచుటకు కెయోలు వచ్చుచున్నారు, 

(ఉద్భాని (పవెశి చును.) 
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పడ్మి_ఆమ్మా! స్వామిగారు మిరు నెటున్నాగో చూచి మాఘ! చేతనైన 
సాయమును చేయుమని మాయమ్మ స సగ్యమంగ కొమ్మ గాయ నన్ను బగిపేచారు, 

కాశ్యా_భగవ[ తు( మెన్ మె లానంగుగాక' నీ వొక్క తెవే వచ్చితిని 
గదా, మౌ కెట్రిసాయము! జేయ గలశు 7 కాని ఆ(పక్క_ను భటులు లేరా ? 

పది వారు చూగమున నిగొంచుతున్నాకు. 

కాఠశ్యాఇప్పుదకా శా అప్పుడో నిదె" చుచు న్నారా? 

పగ్మ్ని "నులలో వవ దొగిన బుిడకొదునలమ్ ని గాకి మ శేమున్న ది? 

ఆధ! మిమ్ము! కో ఐల చికి టినా" ని తెలిసి బ ధములు గోయుటషో గ్ క్తించ్చి 

యామె నన్ను బంపీన 4 గం ఎీటు యూమెతో: 2 ఎగిన సహాయులను దీసి 

పొని వతేను. ween ఒకికిసగుగున ఎత్తును. [పోవును 

నాగా! _తుకి ౫ లఘుని నోోంయచున్న .  సదిోో మీరింత నేవటి 

ను డెయు నకం. మి ? పు ఈిమియిు6. నొ దె లీణగగ॥ద, 

చ [నెం లేటు, 
(నేప ఫ్య ముస) త్ో పలా ప్రా లువ క్ర చే ము నిగు హాని 

చేయము, 

(పురియొక ౩ శావయు.] అపు; మ్మా! ఆప్బుయ్యో! లు) 

కాత్వ్యా _ఆమ్యుమ్మో! న్యాయ్య్యోో! ఆ గమ? 

న్స్ స్మ క వన్న, శ్ర y- ; చు క తుంజయుయు, పగ్శానియు' (ఇవే? కురుల | గ 

న్ అం నిరసనను ” +" హాంములో నాయమం౧లవాండు లేడు, ఆందలింళి 

-మొదటిముదు నాగ. వేదాంపువోతా' ఎలు పెటుకొస్న ముదుబ 3 ఓ నొక్క) పెటు పెట్టు 

మన్న ముదున్నటే ఆ ని నచ సాపు గోము. 

శీమ_ని క్షైపగి కసాపు మేమ నిమొగము! ఆగము లేని మాట == 

ఇ (ఆప) as చూదినయెడల ౬ గవీస్టయు ఇప్పి నావే... 

శీశ్త__[(ఆప) శావన్నా! ఉండు మనము వవ్వినపని యిగో చూచువోొననల 
యునుగాని లేనివోని గెవవలలో దిగయాడిరు.. బుసవొగ మెంత చ డశాననుయో 
యెలు (గుదువ్చుకిడ, 

rk వెంతచ” డాశాననుడు గానియడల నేను గిల్లు వూనినేయునునా! 

జలగ గ కృమువీల్నుట మానెసని ననియు? తిలా? 

భీమ__(ఆప) ఆ(కుదాని''గ వలలో బడినయెడల స మీరి గాడ జచ్చిన 

వారమే కావున పునపనిుష్ట అ. క కోటి సగగు. అమో! ఈయూ బుకో 
కింతు. వమ? 

పద్మిని ఆయనతో మో= మె, )యుగ్నడ ? 
భన 5 బిగారిక నన్నాదా.. ముహూ రము పెటపలయునుగాదా ? 

J 
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పడి ఆయన చంద శేఖ స్వామిగారు. 

భీమ__ఆయనక్షాక భాగ్యయున్న దా? 

పద్మి---అ మె పేక "కాత్యాయని. 

భీమ__నశకాని వా కిలెక్ట_డ? 
గా 

పకి _దోచుకొందుగాణయీమి? 

భీమ__ఉయహు__వారితో? బనియున్నది. ఇదిపణకు విన్నా వె కికిననుసరించి వారి 
యః వెళ్ళియు”టిమి, ఇంటికిం చాళము వెచియున్నది. నార్ద్ష మఆంచ్చటను న్నారో 

చెప్పినయెడల కకమస నిచ్చెనము. 

పది వారని మూ హో? సీం సపుని [పవాణముచేసిన యెడల ను, నన్ను బాధింప 

కుడ పడలివె చునెడలను వార్ని మోకు గనయబంతును. వాత మిసాహోయ్యమును 

గూ యదగినసితలాే నున్నారు, 

ఫీబు__ కాళిక చు) పాదాలతోడు. అయన కోగుల నెడిని బెటుకొ౧ఢుము, 

నిన్ను వవలిపెటుదుము. 
లు 

పద్మి--అఆటులైన గండు, (వాహ వెల చేటు స్యానమియొదమ( లోవుదుగు.) 

సద్ది) అదిగో చూడుడు. రాజికీతులొ నా టున్నాగు, ఇప్ప కీిషణుకో 

[బగికీయుచన్చాగు. 

ఫీపు.-చూ న వేముగా? మన్ను శీసీజేయుము, చేతులతో అాగివేయుము, 

Cops బడితె లున్నవి, వం టక లకే [బోలు కాకవ్యకా. 

ఇచి కాని _కౌని తరగా హా తేరగా. 

[చంద శేఖ! సామిని దొంగలు పెకిండీయుదువ, కాత్యాయనిని బద్దినిరియును.) 

ఖై చంది శేఖకస్వామిగారు! అంగాల. "కా తా యనమ్మా-గాకు! “ంగాలు, 

పద్మినీ నివింక్ (కము) = 

పగ్ని_ [ప వీకు మోక పకృెతిచేయకు; భయము లేను. నేనుబోయి మాయమ 

గారితో నేమి నహ్పుగును? 

కాత్నా_[-స్యముగం. పగ్మినితో) మిడ్యమ. సంకీసి-చితిననియు, దైవ 
కటాక్షమున్న ముంగు గలసికొంగుమనియు ( జెప్పురు. చూడుపగ్ని నీ నిను సన [మంగ 

ళలేమ్మప6 (బియవాసివిషెవున నాతవాన మై మే మేమైన కఖి వాయునెడల నిదె నిక 

ముందుగా బ" న్రగును. నివామెమిం గనణయుజంచి యామెబజాబును నామయంవ్రుచుండవ కెను, 

నీ మాధ్య స్యమున మాసకుషమి. కె సై Te 

పా__ఆే. పోయనను సాామిగాతా! 

బప) నక్షత్రము లరిరాచు-చ్కు. నిన్ను ముదుపెట్టుకాందుకో లేవో 

నాలేవూ? మొ, [పగ్మిని నిష్మ ఏమి -చును) 

చగ౧ద--నాయనలానా! మో?" (ఏ? 
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భీమ__ ఎవ్వదె ననేమి ? మా మిశక్రులము. 

చంద __మోకుచేసినశయు పకారమే యీసంగతి చెప్పుచున్నది. మేము మీక 

(బత్యుపకార మెటుచేయ: సలసీనదో చెస్పునెడల నట్లు చేయుటకు స్ ముగా నున్నాము, 

భీమ__మిక మేము వ్పీసట్లు మాతో వచ్చుటమే మాట [బత్యుపకారము, 

చంక__మోతో మేమేం శాపలయును ? 
థఖీకు__మూగాజాగారు మొములను సిక్రొనినుని యాజ్ఞాసించుట చె వచ్చినాను, 

చం్యవ--మానాజుగాకెవ్వరు ? 

ీమ__ ఆసంగతులేమియు.: జెబ్బవీలులేలు, నకువు(కు, 

కాశ ఆప నాగా! నంబేవా వామ క]. జంభదు, నీకటేవారై నను మనయెడల 

మంచివారు. ఈరగా: ఆనగాద్ద మనమి౦క నుంకువాగము కోౌముగ. 5! 

కంత యయా ననుడు మోలేమి చేసెనకు ? 

ఖీమ___ ఎల తెాగముదక్క_ నంతకంళు నేమున్నది ? 

చంవ--ఎటులైన మమ్ము దీసికొని వెళ్ళుటకే నిశ్శయించుకొని నారా? 

భీమ మానిశ్ళయమెం” బగ మ్మాప్రభున్రగారి యాజ్ఞ యది. 

కాత్యా_ [తనలో వీరి పభువు? వరా జ యుండుట కపకాళము కోన బడదు, 

ఆతని రాజ్యముభాడ యీ+రాజునకు స్వాధీన మెనట్టు తెలియుచున్నగి. ([(పకెళముగా) 

నాయనా ! మి[పభువులెవకో చెప్పకున్నను మోిరాజాో మేగియా చెప్పెవవా ? 

భీమ__అమ్మా! క్షమింప్రును; ర్య" గకండు. 

చంద నే నదును కు. వచ్చుచున్నాము. (కనబ) నారవాకా ఏమిడి? 

కొలది దినముల [కిందటివం ఆ₹ట్రిచికు్కలు కేమండె నే. ఉన్న ళ₹దియో! దినురు నెవకికిని 

హోనికోగక యసళ్యమునక్( బోవక (పచ్శన్నముగ నొక పంచను గాల శేషము జేయు 
చుంకీకినే, ఎన్ని మార్పు లెంతలాో వచ్చినమ్ం ఇవియన్నియు EE ss 

యిష్షమే కనబడే. ops ఎనియు కినణుడోే. రేవగాసాను నాయింటికి కమ్మ ౦ 

కనా | ఆకనిని జేత్సుమని చేంధాల్యనో మాట యెన కీర్ న్యా శజే. ఆగయగోల రావల 

యును! వచ్చినా:డు. ఆకేనిని న WA పన BIE లెను! ఆతనిని వరలువొనవలయు 

నని మొదటికుండియు బేవులగాడితినే! ఎంతయో పట్టుసట్రితినే. ఏదీ నాబుర్టి యక్క_డ 
ఊచీమిపనిచేయగలిగినగి ” ఆతనిక్తొంం ఇనక్యమాడీని శే కల్మభ్య గతనాందాం నే _ ఇంత 

కంచ మహాపతేన మున్న డా. se mies న నేను బూ “క ముగనే యిట్లు 

పతితు[డనె తినా. ఏవిషయ భాగము న పేషంచి చిట్ట మిని, ఇచ్చటంహాడ భగవంతు: 

డిచ్చిన బుద్ది వినియోగము లవ వోయె నే మలల “త గానుండవలనసిన నన్ను రాజా 

గోలిల. బూడ్చిపెట్టించెనే. పోని, Teed ఆనో: వణ నే |పాణంములు 

విడువవలయు నని దృథనిశ్చయుండనై నై యుండగగా యిట్లగుటరరీల? నాయూహయమేమి- 

తుదకుజరిగినచేమి ? పోనీ. గోయినుండేవిము క్తయెనవెంట నే ఎ రాజనుళబై మెన 

నుచ్చకింపకుండ వారు కాకీక్వే[కయముకక [బోయి యొకు (బాణములు కువ బలివ 
థి 
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నంకల్చమును బూనియు౦€ నే. ఏదీ_ఆటు చేయయలిగితినా. ఈబుదియుండి నాకేమి 

పనిచేయుశున్నది. పాపాత్నుండనైన నేనెక్కడ. నారణాసియెక్కడ; ఏకొండగుహ 
లోనో (పచ్చ న్నముగ హర నామస్మరణ మొనర్పుకొనుదు( గాల శ్షేపమెన( చేయకుండ 

యిప్పుడు వీరితో దగదునమ్మాయని [ప్రయాణమా! ఎక్కడకు? దొంగల రాజ్యమునకు 
గాంబోలు. ఎండులకు_ నారి ఫళున్చను సేవిందుటన. ఏఫోయోపాపయు_వాోవాగా! 

పనిచేయని క్లూ నిని నరుల ₹ేల్మపసాదించితిని, నాకిని చాఫంచుట కై ముచ్చినటా_ సుఖి 
పటుట కై యిచ్చినట్లా_ కొడెగ టె మనుకునున్న యి=చశ్చ్ను వ్పము చలేకుండినయెడల 

గాణాంధకా? “ముఃగో “మొ-డెతో స్ట కింద( [వోసికోొనిపోయి యు” ముమేమో! ఎత్తుపబ్రము 

గాను పల్లము లెత్తు-గాను, నడముగానున్నది బయలుగాను నులు గానున్న ది ఎ యద్దొయు 

గాను గనబబణాచుచు నీ భాగ్యములాగే నగ్వదా గాలికి చోగకుచున్న యికొరనివయ్యవు 

వెలుకుకుచే గాలిేయబకువగమ్( చఇెలియమన్న 7”, (ఒహ న ఓంగుమని 

ఇెటుకొమ్మ తా అయా తేగులువంంను[ "చాలి సుమున్న గౌ. పంగ హా! ఈ|పపంచ 

పదాగ్గసి సని శి సికొనుకే యక |[_ఒామ రాని 07 07 కచమెలక-! టీతో నిన్ను! గూడ 

జూడీవలసినదని మేనా నియఖిిపాయము ? | 

ఫీమ -_ అయ్యా! రాశేని? చూకా లన్యగాగు దున్నగి, కగాందాకియైనను జాల 

దూగపుసచున్నది. 

చరక-నీ వీడ్చుకొనిపోవుచుండ౯గా రాకపోశన్రుట యేల ? 

గీ. ఇతేని నతండీడ్చు వేజొక్కు-( | డతనినీక్చు 
అంద ఆంద జ నీక్పు ) కయ్యం బెజగతి 

అందు స్వతంతరాజు లూ 4 వాములయంతు 

చానిసలకంెకు బాబినల్ 4 పనులయందు. 

[ఆంది నిష్క)మింతుకు) 

ఇది చతురాంకము. 
op 
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పసంచమాంకము, 

(ప7శమ__వరాాభరాం' పస బావే ము_ 

(ప్రవేశము ఇ7౧వన్న-[( పూ ము రెవరాజా తేస్పెంచుక్రాని పదిన పారాజనాను 

దుస్తులనో డవాలివో పద్మిని.) 

పద్నిని---సీ న యవ? 

భక గాాభటుయడనని దుస్తులు చెప్పుచున్నవి] ఇర దవాలి చెప్పుతున్నది. 

పక్షి అస గతాలులక పోలేదు. నాతో ేమిషసనియుండి నగరులోనికి వార్త 
న౦పితిషి? 

భర కీతో పనిటేనివాకుందునా! కోటతో సంబంధ మున్నవాకకి దానితోల 
బని లేఘండం వప్పునా ? 

పగి చాలు, ఆధిక పనంగ మేల! నాతో చేమిపనియున్న దో వేగ ముా। 

జెప్పుము. 
రల చెస్పుటకైవచ్చి మానివేయనుగాన్సి నా మొగముశగక చబాగగాం జూచి 

మణటిమూటలాడుము, 

తహ సివ-క చాపాగాం జూణడవలయునా'"? 

క్షా ' 'సుధానుంుగారినంక 6 జాడ వచ్చునుగాంలోలు — ఆయనరు* కము నా 

కంొకు ఛేటన్కువ? కూటికి. దక్కు వైనంల మా త్రమున( గుఖములో  తేస్కు_వయనుక్షాం 

జీవా? మనుష్య నమం గాపలస్నది సె సతశాని చచ్చుసావమ్మాా? నిన్చ చాసవ్సి "నేను 

బానిసవాండను, బహ్మ్య నీక నామం గుదిర్నినాంకుూగాన్సి (పభానునికి ఫీమం గుదిళ్చి 

నాడూ? పథానక -మెప్పుడో యుకప్పు చూయన ననెగాన్ని నా చెనతీనము పరమ 

పదించువ కు నిలిచిరముండ: నదికోదా! 

పది. ఒడలు తెలిసికొని మణీమాటలాతుము. 

శార—ఒగలు తెలియకపోవుట సీకా నాకో? ఒడలు తెలవియనుండ మాటలాడు 

టమే కప్పైనప్పు డొదలు తెలియక చషలొనర్చుట తప్పుకాదు కాయోలు. అందులో 
రాజ్బదో హన్చశేన్చలు. 
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పద్శి____(ఆదరిపడి) ఆ౯-ఆ:-అట్ల నెక వేల? 

భెర-_-ఆనకపోవుటయేమి? నిజయోత్ససములలో.( గడపటిరా.తియంరుల బుకో 

హీతున్సి వాని భార్యను గోణినుండి_ 

పది _ |[₹వ్వుమని శేకవెచి) ఆ-ఆ, 

భరలానలువుర దొంగముండకొడుళుజ చే నూడలాగించుట శాజదోహము కెదు 
కా[బోలు. 

పది _ఆ- -ఆ. నిన్ని వొంగమాటలాడుమని యెవ్యకుచెప్పి నారు? నా 

దొంగ నేకములు కల్పెంవుముని యెవరు బోధించినాకు? ఏది చిన్నమ్మగారితో జెప్పక 

మానుదునా; జా త్తే. 

"భర---లొందఠరపడళ. చన గా తమ్య_్వవయేమి? చి న్నన్ముగారు కేల 
మ్... 

గదలుపకపోయినయెవిల పెద్ద దాన్ముగారు కెలుగ దుష్రునా= ఉందడు- పుజీయొకనంగతి- 

క్షమింపపలయును= నేను దప్పుచెప్పిగెని కాత్యాయనమ్మను చెకీడ్నినది నీవుకాని 

దొంగలబలోవాంయకుకా (డు. 

పద్మిని (కనలాే) ఆమ్మయో్యోో! వొ ౧పముని([పోయినదికకా, [పకాళముగా) 

నీవేమి, కంటితో. జూచిన మాట్లాడుచుంటి వే! 

క్ష గ___చూ౫ నేజామజఅకి, [పకాలనున్న యిద్రఅు పాఠరాజవానులలో నేను 

కులుకొని యురంనగబేజా? 

పద్ని---సకే, ఏదో యుకటి కల్పించినావు, సీబుదెకీ సంతేసించిలిని. నీకేమెన 

ఛారిలోపీక మిప్పించెకనుగాని యూవాక  నింతేటితో “సంవారించెదవా వ్యా పే 

జేయుదువా? 

భె__ పారి తోసి కమన గా. బనయేనరయయెడోల నాకక్ళు_౭ లేదు, అదిగాక సనివియ 

వలయునుగాని మబియొకరిచే నిప్పింపనక్క*- లేదు, 

పద్మి_ఇంకేటితో నిది యడ[గిపోవునుగద, 

ఇెర_ఒక్ళ్క_ముదుతో నంకయు నిర్యాలమగును, ఒకకి_ఏదీ, 
రూ CC 

పది ఆల్చే- కోటలో ముదు ెటుకో గగగాడోదు, 
ల ౬] 

భిక__ఆటు ధర్మశాశ్త్ర మున్నదా! కవిసమయమున్న డా! 

పది అవి లేకపోవచ్చునుగాని, ఆటి యావారముమూ[ తము చేరు. 
వ్ 

-భెర---నక్ష్మకము తిరిగి కాళుండ నిన్ను ముదుపెటుకొందునని నేను నాఃటిరాళి 

శపథము చేసితిని జ పీయున్నకా? 
0 

పది _ అ-ఆ_నీ వెప (డవు? 

చర చేను ఇిరవన్న కవిని, ఆనల్వుకు దొంగలలో నేనొక (డను, 
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వద్ది _ఆయ్యయ్యా ఫారాజవానుచేత ముద్దు పెటుకొశయిడుటళు నోరయిడ 

నందుబ శే మేక్చుచుండగా చె ప బచ్చివొంగవుహాడనా- _నీగొం తేక గోయ-పిడలుజల క 

రించుచున్న దికా. 

ఛిర__అఆజలదకించుకే సంచారిభావము. 

వగ్శి---నీ సంచారి భావముః చట్టుబండ లైన శే యున్నది. 

ఇర కొని యొకముద్దు, 

పది _ఇప్పుకుకౌదు-తయవాక నింటికి వత్తు కౌనిలే-చూయ-రహన్యము. బయ 

_లెనదేమో యని 'నాగుం డెలు తం డిలివోయిననిసువూ- కె నె నీళు మాయా సానపుభటుని 

దున్తును ఆపే ఆపేమగుల డవాలియు "ఇక్కడినుండి వచ్చినవి? 

భర భగం శు డిచ్చి నాయకు. (తనల ఈయూరకి వెలపలనున్న పెద నులి 

చెట్లు కింద? దూర్చు నే వుగా ద్ని యీ ుస్తును డవాలిని దీసిక్రొనుపుని వూదొక "సిజి 

విచ్చినాండు_ఆతండు వాని ఇక్కడ చెందులక [పాతి పళ్ళునో "తెలియదు. 

పది ఇప్పుడు సని టకు వర్ముటళు/ లి 

ఇర__వురో హితునిభాక్య నికొక యు త్తరమిచ్చినది. ఒక చిన్న పెళ్లై నిచిన్నది. 
ఇదిగో ఏసికొనుము, [ఇద్నును. ) 

పద్శి--సంతోవమే-నే నిక నాలసింపంహాడదు. లోనికి. లోవలెనుానివు 
తిరుగ క పచ్చెప వ్రు? 

—నీయన్షము. 

గ వచ్చు నివు కోటము! ఆ) యుండుము, 

ఇర నదే (నిస్క్రమిం దును.) 

సద్ది --(పర్యికమించి) భేనికి బోవ్రుగును. 

| 

రీ 

| 

వెనుక: "దేరయె ౫ నంతేఫ్ర మున మంగళ హాగ్సుండి | ఫవేళించును, 
—-D L. ae 

న పదిని! నిక వచ్నినవా గెవరు? నర్వ పద్నెని, నకొజణకు వచ్చినవా గెవరు! 

పద్మి_ఈలేఖయు, నెపెకియు[ దెచ్చినవాలే. |న్యామంగళే కిచ్చును.) 

న్యా--ఈయు త్రేకముడె ని చేకున్న దే! 
న! ద. 

పద్మి-- పేరు నాదేకాన్సి వ్యవహామంతయు మో దే యుండును. 

సర(__ఆటులె నం జింపనా? 

సద్ది క భ్యంతర మేమి? 

సార (ఆభటుచెసి తాను జదువుకొనుట నఖినయిం రును.) 
on 

పద్భి గో గ మాంజా ప మునుండి జారి దీప 6౬ తాళము కోంబోలు, 
వాక్ ద 

నన్వఎార” ను, అసె తెలువ్రము. 
(a) 



వ ఫూర్హైమ 

పద్మి_ (ఆటుచేసి దానిలోనున్న ముత్యాలహారమును దీయును.) ఇదిగోన మ్మా - 
ముత్యాలహారము. 

సర్య---అచ్చా | ఎంతే పవముత్యములు | 

పది _మాయము తెములుకౌవు కాంబోలు ! ఆమ్మా ! ఆదము తె న్నెనను, 

యమడలో నుంచుకోొను[కు, 

సగ్వ---ఆక్కాలలే ధ శైయు౦చుము, కాని_ పద్మిని ! ఉచ్చు గొంతునకు దిన 

దినము బిగియుగున్న (గ పశు గున్న ది. న నిజమెన యభి|పాయము 3 స్పషయుగా నెక 

సారియైనను జెస్సలేదు, 'నాకెవెచ్రన దృష పాటినడిక దాయని మొంచి పన నా తేలప్రుబట్ 

నెనుక య? గుచేయవ లదు, సాధా? ణముగ ఖన్నా అహ్ము గాక (బతిధ్యనులయగనుందుగు. 

“సీను వలి మెప్యరితో చాను విచా దగిన మె 'శళమునెనక్రు, దవముఖమునుజూాచి చెప్ప 

వలెను. ఏవోయొకటి శీఘ)ముగ ౯ చెంపుం "సి వొనినంగాని రుగుల చాధ-గానున్నగిం 

పా ! ఎవ్వరు వెప్పుట శమున్నది ! మోకా గవరాఎాపెనున్న వబచ్చను 

బటి చూచుకొనవలసినబే ని 

సగగ్గవల పు; స్నషదనియే SO మాసే Ml యూతేనిని 

చను బెం గాకుట re న చ్చ ఖు.7 కోనా వెదా! వాకె( బటి నాకి 
నంత చాధ పె పెటిన నా|ఎతుకే ల "కెల్ననా ! లోక మేమందుకో చూడవలయునుగా దా | 

పది "నమ్మా ' రేల్టివగ్మకుల పరాళపమునుగూర్న్ ముఖ్యముగా[ జాడ 

దగిన చే! అమ్మా! చిన్న దానన; లోకమును గుః౦ంచి మాశగ్రేమాలోచింప నకు? రేగా! 

సక ఆటుకెన నిథిముందు [ప్రయర్శము మానుకొనుటరీ సుంచిదిళాడా ! 

పద్ద ఏమో |! ఆలానే కె నబడుచున్నవమ్మా | 

సోఆటు వెన సులి _ఊ నాగు నినొహామే న్ ని ఇవ(డో 

నిర్భాగ్యశుముండకొడుో వచ్చునని "కె త్యాయనమ్మా బిబి కిఎచినడే! ఆడి యింరకంకు( 

జక్కేేమో ? 

పగ్నె---చిక్క-న్న చికె్యా | ఆమ్మా | నిన్నే పమువం!ివాందే కాని మ 

ముంసతకొదుమ మూా[తము వలవమ్మాా | నూ టండ్లు [బతుకి వలసిన (సం. చేత 

వాకీగాని దమ్ము చారో దావురించిన యొషపల నియం చెప్పనక్క.లేదు. అండుగాని 

(బతుకు మగవానికోనకమా ! మజీ యొకందులకా ! అందులో. బిదిపి ద్రీపము( బెట్టః 

దగిన కెంతి(/గల దానవు. 

సర్వ ---అటు 5 న వరాడును చేసి సికోవల సీన శే కనలుడుచున్న దే ? గ 

పద్ని---సం చేహ మేమి 2 ఆశే నానును గనగణుడుళున్న నమ్మా | | 

సమయా పడి గనీ | మనస్తనెంచ |! మసబుదుశెండే ! భగ పాతుదేలా గున 

యమోజి ంచెనో ఈ జయగును, జక యూ తోన్య_లాటలేల 4 తటనముగా 

సోరుమూాసికొని యూరసండిన యొడల బాగుగానుండునేమో ? 



11] పంచనూంకము al 

పద్శి___అగి నరో చ్రమమెన మార్గ మేశమ్మా 

సర్వ---నరోో ర్త ర్తవషపషయెన నమార' మే. మాటలలోనే. నాని _యం౯ల నికి స్తెగా నాచ 

రణలోను-చ వకవూ ? కానా? కోలు సహితము హన. చేవలాడురుంగురు 

గాని ఆమాకకుందురా ? అటిచో నంసాకిాలమెన మన ము 

సద్మి-_-ఆ-దులోం బి ఘసుకమాకవైన నీవు చేనెలు౧పదునక్నూ. నీచాలాగున 
నుండలేవమ్మాా! దానిపె-ఆయ్యో_స9 బప్రుగుగమువ-టి [పాయిను పచ్చినగి, ఆగె 

యూకకండనిచ్చునా! అమా, ! ఆ--గాక ెండిపటలనిాయవ! "క చ్చినన్యా పాం యుగే 

కషమమ్మా! అనుభ? ఖు వంత ఇ నె నికి లిమా మ్మా! నామాట నేను కస్సు 
క్ు. ఉను గణపతులు సన్ -గాడి దకొ సవ గ న[బవండమ్మాా | 

వా” గం కౌపవపాముక ఓచినదో నేీచెమి గలము పెటి కో నెల ఫొక్టావారెన "నా 

మొగాన[ గానా) నిస్పపెటకిగో అసు దేగాగి మా! 

నొ(చూడు "౯న! భగవంతుం తేషా ౧౨ తుయ తీయు తండిగా 

రున్నాసికె కెలా! ఈ బా? సల (యు నాని! వసన స బాగుగా. నుండు 

నమో? ఆను, రు She ఇంత కయ ని 

కలత లర యుల నున రా మేనత్త! దాని నిోధముగా నడ 

చుట శ?" తే oT DETR) fe ౧" నర్మ చాయ న: ఆ చు ౫హో 7 సిక 

చి జేయు గులమయ? వమ గిన వ రహొని రాలీ నా! లివి (డు ఏ గబవానిన్కె 

ఇన్నవానిన్తి దూ, తట సవ గు 17. బయం “ను లాగయి గెల "నిష నెని 
సై J 

నెన్ష వహాే "మతో “ నగాడణనషముతి. ని టికిం పలిపించి ఏ7గాక ము . ల 
మూ యూ 

చేయకు" కునా? 

౬ సషష్టాాాశని మ్మొాడానే ముబ్నగ గౌ దిగ... ఎశుంటి ఇండ్ల నినివ'లెశే 
యో పడన నినాద గా కులు గయ నుెసమో పి మే, ౧౬శును హా జే మో! 

(a) 
r 

క్ కరా టన యు. 17, టర. | Ue ta న్న్న [పాపవ*గావనె/ ! గేవ్యరు౦ 

చు వ్యూ! ఆకు ఆ వపా "లను ఘు “ల|కిం" లలల 

ష్ స వారే ముగా శ టే, శో త్రుశ్రులను ముగు Toe యెమి? *3౨యుము 

వచ్చినప్పుడు శత్రువా ణము చేయనివా శెపగుళే, 

పగ్మింానావ శచ్చినను ట నెప్పేగావ్రు శూ ఆకూ! నామినుభవములో నున్న 

మూటను వెప్పీనావు భూతడీ! 

సగ్ట_పగ్న నీ! న చేమ బుంటిగ న గాచూటను సెప్పుచు న్నాను. 

= రా య క యు ౬, బు 4 న అల — దగా యన్న ఎ 'వెటమును ఉ నువ] ప్వతి కేక వ్రు కాట నెట్లు చెస్పt 

గలను: 

నన్వంాపోని! ఈయు శ్రే మును గొను! 

“ష్య ాలిః SET (పొ స్త మెసంగాం 



జో ర్ల్లీ పూర్ణిమ 

పది అమ్మా! కాత్యాయనమ్మ [వాసిన టేకదా? 

నర్వ "ను, (చదువును) నికటాక్షమున నిష్పటిపంకు (బదికియుంటిమి* 

నగ్వదా యన్యగ్రసా ముంచవలెను. మూల మనము కలీసికొనుఫాగ్యము నశ్వేళ్యరు.డు 

శీఘ్రముగా లభింపంజేయు.గాక!  నాకొడుకిచ్చట గొప్పకోట 3ట్టించుచున్నా.డు. 

గొప్ప సెన్యమును న పలి నాయం లెక్క_లేనిధనమున కిధికారియె యున్నాడు. ఈ 

పర్యతదుగములంధు ని? ౧సశపథు[డై రమున్నా కు. కాని యాతని శరీరము మాత్రమే 

దిచ్చటనున్న దె. (ప్రాాాములన్నియు నిపె నున్నది. చేనిచటికి నచ్చికతరువాత శమనము 

లెన్నియెన నడిగియుంటిని. ఎంతసేపు చెప్పినను నెస్యరు పెప్పీనను ఆవెనుక్టి బేకాని 

డ్రై తది బనికి రాదని చెప్పినారు, ఆదిగాకి (కొత్తది చూచుకొన్నయెవల నెదుసతేనము 

దక్కదని యొక లోమున్నెవుటలుక పాని సృషముగా. జెప్పినగె, ఆనియీ మజీయొకి' 
సగగతి చెప్పిసగి, నిత" డెవలన నికు గొప్పహోని “"ఫఘగము-గా కానెయున్న పని -చెప్పీనని, 

ఆమాట వినినప్పుటిను-డెయు సుతీలేక యున్నాము, నీవు మనమమాట వెప్పక రావల 

యును. రావలయును. ఈ యవకెౌళము ౧”"శకిపోనియకుము. పోనియకుము. నిన్ను 

విడెచి యుండుట మారరయుకాదు, కాదు. భ గసంపిన ముత్యాలహారము నంగీకరింప 

వలయును. బయలు డేధటము నీ యంగీ్వెగమును బెలిపిననెంట నే నిన్ని టకు? దెచ్చుటమ్ 

"నేనే వచ్చెదను. నా కోడలిని నాయింటికి. చద్చుకొనుట నాన దప్పుకెదు. 

[గహింపవ లెను, 

పద్మిని |! తెలిసినడా |! 

పది తెలియకమమ్మాా ! 

నర్ణ- తెలిసిన రంటినికదా? ! కూడతండిగారివలన నామ నరాంయగిన గొప్పహోని 

మయేమైయుందునో గ్ 

పద్ని---౪ఆ జే తెలియవ నూ |) కాని నాకిప్పుడు మోరం_డిగారిచెతిచావు కేసీ 

నటు సంతోషింపవలసి వచ్చినది, 
య 

సరగ్వ-_--ఆ ఆ! అచేరు ? 

పది నలు (రుదొంగ లని చెప్పితి నే, వారిలో నొక్కాలని చేతి క్రీ యు గరమిచ్చి 

"కాత్యాయనమ్మ పంపీనది. అతడొక కోర్కకై యొక చిత్రమైన పద్ద తేగా సంభాషణ 

మాం ంభించి నాడు, 

నర్వ---నా శేఘయు[ దెలియ లేదు, 

పగ) నేను. GL: జెప్పంజూలను, చెవిలో డెప్పదను, (ఆట్లుచేయును) 

సొగ--బిప్పుకు సీగుండె నిరువిడిచినది కాబోలు నేమి ? 

పగి ఆమ్మా | చచ్చిమే పోయితిని. 

సర్వ నూడు. ఫ్రకోహిళ దంపతులను గో [త [బి దిన రారి (పక్కను గాఫున్న 

ఖా రాజవాను బాదంపతులను విడిపించుట చూడలేవని స్పుష్షముకా నెట్లు చెప్పంగఅము 7 



పంనమాంకము BS 

పది చెప్పలేము. మొదటపాదినప్పుడు వారు నిగాంచుచునే యున్నారు. 

దొంగలు పచ్చిననకువాత నూరే మలికిడినలనే మేులా్క్కాని చేమో బెలియదు, 

సగ్వ--మన మోమ్మటిచేసితిమని వారివలన నే మూరం్యడిగార కెస్సటికైన నేల 

'తెలియకపోణడలడు ? 

పగ్మింాసర్గా ఆశేనప్ము నాభయమును, 

సకష గూ ర డిగారు మనల ।జంఛ్రును. ఇస్పు కుషవవ నువో  కెలిసినగి. ఈ క్రర 

ములో నుష్యవవము రానె యున్నవని 'మున్నడాః ? !ఫు9ముగాననిఫాడ్ నున్నిదా |! 
పగ్మి__ 'చూచి) ఇ “ఫైురిముగా రావైయున్న”. 

నర్వ -- ఇంతే [కోధముతో నున్న చా")1౧(3గారు మనల జంపక చూనురురా ? 

పద్మి----చంవుఓ కండు నెన్మవ? దెననున్న నక్ఖూమం చేయును, 

సర్వ-__ ఇ (క Leu నుాడవంసినడే ? 

పగ్మిక7 7 ! యింకను నంబేాాశళ+? 7 

నర్వ నీవు నాతోకూడ వచె వా లి 

పగి మో యిష్ష సువ? | 

సర్వ--నా యిష్టము " ఎ"నిమయెనల ? 

పగ్శి___ఇక॥_చనున్నయెవల మోాత౧|డిగారు నన్ను వధింపరా 7 మటజణియొక 

యాసానమునకు( బోవలయునుగాలళి మలవ్చ త్తిచేత కూ) విన రాలలో గడువద వళ! 

న నయా నే నూ" కొ యడిగితినిగానిి నివు రాసండ చేను బోశుదునా ? 

పగి నేను మలియొకచోటకి శు'శత్రము మిమ్ము నిడిచిపోయగలనా ? 

నర్వ--(వయాణ(ప్రయత్నమున నుందము, 

పద్ది నా కెమియు( (బయస్నమక్కా ఒలేదు. 

నగ్వలానే ! నిగుశవేక్యెనది పోచ్చదము, మనల దీసివొని పోచ్చీ:కు[ గానే 

వచ్చున[(ట | ఎట్లువద్చునో, యెట్లు 0 దీసికొనిపోవునో, తెలియదు. 

పగ్మి-_--మోకే తెలియనప్పుడు నా కట్టు తెలి యునగూ |! 

సో్టనీవ్ర క్వాన్ లేశ వ్రాయుము. మో నెప్పుడు వచ్చిన సే! 
అప్పుడే బయలుచేగుటకు సయ నున్నాము, 

పగి ఆకే వాని యాగలిచేం ఒంపింతును, గెండుముక్క_ లెంచే సేపమ్మా 

[వ్రాయుట నషినయించును.) 

సకరసశే ! యెవ్యకో కాంవబు శీఘ్రముగా బేశ రాజువవనుండి వతుకుకదా! 

ఆప్పుడేమయి జరుగు” చూమకొాంతము, నా) ను వత్చ స స 3 వం కాకా నెనశు, 

పగి ఆకూ |! ఎమాలేశ్లు నచనికిచ్చి చననుహడ నిస్పృటే వత్తును. 

[ఇటు నిష్కెమింతురు) 

ఇడి పంచగూంకియు. 



(కూ 

రస. ని 
దం 

మషూూ ౦ [క ము, 

[పచేళము.__వరాగాష్రాకాజనధ, 

(పవేళము._--సోమనాధశ వుంయ్యు భ్రిహాసింగ్యు సుళ్చారెడ్డి 

సోము___ఆహాహా ! ఎటు భంమాంసి గూ ? మణియొకసారి మూ వొరగారి లేఖన 

చదుశ్రము. స్ట 
భ్రమ శ్ర్రీమన్న హామం డలాధీశ (గ 

సోము. ఆవి రుదాావళినంతయు నెంగులకులే. లోనియంశములను చకువుము. 

భ9మ__ [చదుశ్రును) మోవాహశ్రరగశాణ్యమువార్కు మో శ కువులగు భట్ 

కాజ్యమువాగు srr స ట్ట. వాకు మూవలన (గాని మశ తువ్రల 

వబన౯గాని యిడిపణు కొత్తుదులే లపోండను. మాకు భై కా జవథ మొనర్చి వారీ రాజ్యము 

నవలీలగ స్వాఫనము! చేసికొనుట (బటి మాకిస్పుక్తు వూర్వశా” తియుండుట కవకౌెచము 

'లేకపోయినది. మేము సాచూన్యప్పు గ గొందదొశతలము. హోరు ప న్యకుతుః మాతో 

స్నేవాఖావము. నెః*ఫుయని మిమ్ముగోరోట. మాక్ గర్వ క్తి కిగోనుండునని భయపడు 

చున్నాము. ఇంతెటినుండ మాఘ పి శేయులమె మూ పోషణలో. నుండుట నిశ్చోయించు 

కానినాము వినయపూర్వక ముగా 'సేమొనంగు కప్పములను (గ్రహించి మవమ్మాదరించు 

చుండవల యును. మోదయ![ళగోది మోకు సంతోసషృకరిములగు శెండు పనుబను మేము చేసి 

యుంతిమి. వానిని వాయుట న్యృగధశింసగానుందును. కేనున మాసేనాగిపతివలన 

మోకు నిందురుగాక్. 

చి కగించవలయును, 

విశేయుండు శంకరడానుండు. 

సోమ. ఆ చెప్పవలసిన ౫ "కుపనులేసి? 

(భమ---కప్పము దాఖలు చేసుకొనినసీమ్మట మనవిచే సెదము 

సోమ భమ? నింగు ! నుచ్బాకెడ్ ! ఆలాస్ తోెంజా జేరు. మోవొరఠరాగారి 

యోగ్యతను విఖేయతేకు మిగుల సాతేసించితిమి. మేము భట్టి నాజ్యమున బట్టాబఖిమేకము 



మఘా రిక ము రిక్ 

నమ( బోవునస్పు శాదాళ్ నే మివ నుగ లనికొని యా౮నినిగూడ చ కు. 
సిక్రానిపోవ్రుదుాని యానంనినా్్, చెరు లయూను, బ్! కాక వ మ క ఎక దుకు 

చెప్పించిన రా? 

(గోము క్కానున్న సేవమ్( చపైగించి మైల. 

సోము ర శంకా ఆపి p-స? 

| నేంఫ్య్ర లాటి ర 

సోపు. అతు పెట్టవంవో! గి ప్పమిరుం నా! గ సాలాాను భఖ తన శని By he (61 Ge 

[హో చి: న 

(ఆడు వే! గ భో! నున్న Er సన / ఇరా నర ఎ సును నె తప. బెటించుకొని 

సురూప గా వళ! ఇ యొొఖాసీ దీం గానురూ శాదొగాచు 

మోక క్పించినా*-, ఆభ ఒకని వ్ ౪ జాం దుసలు. శసాయొద నింకి బగాగో 

వనువలునా, ని. సువ్రలున్న 
సోము | జాసి” = క జూచి ని [పగ్గాానుణడా గ ద్ ఇడ! 

(lL 

గీ, కాకమును గయావాలకు. ) గాను-యల? 

కవిని గిమీ-ంధ వానికి? ) గప్పమేల? 

దాసితేండాలతేలమార్సు () తేంత్రేములను 

డలడించెకు మవూశకేల |) దాసి మఠల! 

ఇచ్చిన కన్నము దీపికా. * పన్నగ వున_పాయనా! ఆక్కడ? 

(సప సన వమ నెలవు? 

సోముని నిటు ఫాస్టు ము, 

ft Me 1 [ఇపభథ్వ) చి. 1 

[టపా భూ. యాం! ఆడు త్రిళ బోయి చి సర్ ప గుళు. 

స్ మ క గస తర్వా: లు బాగు గాంబ*౧చి యాయుథ 

ములు మియొద నెర్యటనైన కుస్నవేమోయన నో? "చిన దుమ ని వసా యశుకొన 

వబణు. కోల ను బవుకలోల ఫపూగాా-"నుటవేం సటినాగరూక గం దీసికొనుచున్నాను 
/ ల ౬) 

నాగర క తేరోబాల లో, మాయు బ్ ఆ'.గ్యావాసులగు కూప త చుక వో న్నును, 

ఎందుల కన నుంచోని వాత జాూగెమూకెతవ్ వా" టిమి. నున్చి = మయ. 
(+ =n 

సుబ్మాపాహో [వభ |! ఎంలశ?"ట * ఎన్నికోటుల పాణ Os cle = మో పాణ 

ములో నిమెడియు AT “గ వటం టొప సేనాం ఏత య గుస. వేయిన న నాధపతు 
ఇల్ 

బాకి రాజులగ ను యయ... కొన్ని యనా కమల మగుట. మూకింలేజాగ కలేదు, 
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మాలో కూయలేకపోవ్రుటయీ నాయరకు। గాము,  మాెెంతనేఫు నడనిజంతువుల 

చాధకాని మజీయొక్క_ బాధ కేగు. 

(పగ్నిని (పవేశించును.) 

పద్ని--మహారాజా! ఏమిసెలవు. 

సోము. ఆగిగే కానిం-క 6 జాడు. కానిని గొండనొ”-గా రొకగు మామ్! 

“గానుక-గా నర్సిగచినానన, దానిని కీసికొనిపోయి నహ" గ లోను కక వును. ఆడవి 

కోతిని బెంచిన టు క్నోదచు గా నుండును. (ఆ) నివ్ర దానిని బాగుగా నొడల౧తయు 

బరీక్రీంచి భాోనికి? దీసికొనిపాయ్యి. 4 రని సెహ్మెవీలు లేరు. ఏమియిటులికి స డెద వేల? 

పద్శి-___._| ఆఫ) చాబూ ! ఒడలు నబనలగానున్నడి. 

సోమ-_| ఆప) అషాణకలోనివి పండు ఆవికూన చాగుగాం గెరుగ వేయించి నుజి 
యవ్మూయికి ర్స్ ంఫ్రుము. 

పగ్శి---చి కము. | శ సస్నుయొదప (బోయి) ఇటుకా. ఈ పెంయ నెత్తిపై 

నెకుకొనగలవా ? 

అల్బీ నీవ్ర వెలుపల క[ బోవచ్చును. [వాడు పోవును) 
ల వక [డుడదాసననుగద్భా ఇంతబకువెత్తంగలనా ? 

పద్మి--న”ే ! నేనుగూడ సాయముచేనెవను, (తనలో) ఒడలు కడిమి దీనిని 

చాగుగా శోధింపవ లెను, [ఇద్దజు పొణక నుబక్రి కొంత ముందునకు పత్తురు పాణం 

యచ్చట (బెటి పగ్శిని ఆకనియొడలు నడుమును) జ ఏమే సమయొకలు మూ 

మయొడలివ లె మె తేగాలేచే ఆడవివాగగుట చే: గా(బోలు 

క్ శ —(రాప కోట లాగ్ ముగ్గు పెటుకొనుట తెప్పని మునుపంఉివే.  కాజుగారట 

నుండగా గాణిలించుక్రొనవచ్చునుగా బోలు. 

పగ్గి _అ- అ_ భి సన్న వే 7? 

ర కొఆామటీ, 

పది ఆనవాలు చాలియకుండగాగ నెంత క్రమ్మదలగ వేషము వేసినాశశా. 

ఇగ మొద లేదొ ౧గ _ జానిమోంయయివి. ఆటువైన దాసిడాని మగ(కు. గసవ్రషీకి 
హక 7? 

పగి కాని నీ విప్పుడు లోనికెందులక్ ? 

బోగ ఈపండ్లబుట్ట్రలో( (బక సమస శ" టినిచ్చెన యున్ననిెః చప్పున నూడి 

రాకుండ పాగాకె బుగ్గ లలా గటెగ రాని నల్లి విగించితిని. కొని సపెండకా[కుకుగార్ మేన 

మో నెక్క-వగ టి టినయెడల ద్గుటకు వీలు గానుండునో యకి [(డచూచి కకువను. జాని 

వెంట కాశి మీర దిగవలెను. మొకొ౯మ( [గింద చేను గని పట్రియు దును." 

పద్శి__ పాపము. న న్వమంగళ్ యట్లు దిగ గలవా? ? 
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భీ కెత్యాయంమ్మ నిచ్చెనన-ట యంతంవ్రనములోని "కి. యామెను 

గింవ్రును_ - వీమ్మట (పకి_[సకి్య_లను గనిపెట్రియు న్న భ్రమ! సింగు సుఖ్బాకెడ మొద 

లగు వారిలో౬ గలసి బహి” గయుగా క ధిల*నికి( బో వచ్చును. నిచ్నెననుకటి చేసుబోయి 
యూరువెలపల నున్న కాత్యాయసప్మూను డీసికొనిరాపలెను. నడు_ సడులోనికి, 

[వార్ద జు పొణకనుసాయపడి లోనికి దీసికొని పోవుదురు.) 

సోమ__భెమ? సింగా ! ఇంతనేవును మోకు మాటలాడకు-డ నేమియాలో 
చించుచు న్నారు ? 

భిమ__నిగో నమున కై తేమవ[ జూఎవలసిన బ౧గారువస్తున్రలు మొదలగునవి 

యున్నవి. అనితీయుచున్నాము. 

సోమ___బ- గారువస్తువ్రులె న మాక: లేదు. కప్పమిచ్చినారు కౌశ్రనం జెప్ప! 

దగిన శ డుసమలేనో చెప్పుడు, 

ఇమ. 3?! ఎప్సియే. చూసి తును, ఆఫయులే యన్నిటి3 మం ముఖ్యములు 

గావ్రన శ్రద్దతో ని; (గోరుచు న్నాసు, 

న్్ ఇస్పృుడు నాేమియుం బనిలేదు. సాంాశుయ నే యున్నాను. సాయ 

కాలమగువంంకుం గావలసి;.-త తెసి. అటుపే.  నేటమంబోవలెను. *రగ మూడు 

దినములఅవ" "ము రాను. ఈగొనమున ఫూయవమ్భుటవం" శుము) (సాడ టిని. చేనియెడల 

మీోరీయార చేసువచువం "ముం గనిప పట్టుకొని యు" .వలసిచ్చియు"డును. 

సుణ్బా_ముహోదప్రభూ | ఆటు లైన మమదృషవ తులము. మేముగూడ సీసాయం 

కాలమున” డే 7 లవ్పుదీసికొనిపోయెపము, 

సగము ఆలాగున నే, 

లా తపు జర. యగా- మొ *కిగె-న్ సట్ గా. nm! భాను బటుకొని 

యా మెయొదలిపూల - స్తువ్రలను దీసికొని మోము ప తో 

సోవు.___ఆ-అ. హావొ” మాయంబదెంం ? శాన మమ గనయజచినాండు. ఏవి 

యావస్తువులు? 

భమ ఇపిగో చూడు (కు. 

సోమ=(చూచి) ఇదుగో! పతివస్తు్చమాంయను శాగగ యని ఓేరున్నగి. చాల 
నంతోషి-చితిని, 

శమ (రేల) ఇని నిజముగా డపరాబా గలిగాక సన్వశులు కోను, ఆను 

యగునడాల వాని నివనియొక కా౮ డోల సంపియు- డును? (దకౌళముగా) ఇ౧-తక 0౬ 

నంతోషవా ర దమపు-ంలూా చూతాలగాను దేరచాజును బటుకొని -ాసాలలోనురిచి నారు, 

సోమఇంర నాల న్యము గా చేల ైప్పీతిని? . 

గరిమ! క్ష్య్వ ములలో వు” చికానిని గడపటం ఘంతుముతెదాః 
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సోనునానికాజ్యయు మాకు స్వాధీఎమెనకే, ఇడ శాడున్ననర్కే యూడెన 
నచే. కాని అరకు మోయొన నేల? మైవొ3 మాయొదకే పసాపలేకపోయినా౯డా ? 

ఈ దొంగ మొగసఫ్ప దాస్ దానిని: బ పుటకంకెు వానినే కూ గాన్య్థగా. బవినయెనల 

మిగుల 'బాగుగమండు నే! 

భ్రిమ-___అతండు బేపరాజేయిని నిశ యముగా: దెలయికపోవుట చేతే బంపలేదు. 

ఆనిదగ నము క లుగాగా నే బాపి వెచయు. 

సోమ అవిక స మెటుక లుగు సు? 

బ్ర పు--షనిగో ర్రియు దున కే ౫. [మజీయొ] మాటు) పుహాసభూూ! 

యీవా కాగా? 

ఫోం ఏప్7 (వాచి) ఇ దేనా పోనిరమీ 'నాశమ్మకి యి, 

గిమ__ఎటి రామం ుబియొ. ప గాణగాాడా? టు 
AL గోపు ఉండంచు* శుతే. ంఆలెాయొన శ క చు యు జే లీ 

స్ థ్ - pare జ ~~ గ 

'ఎమ___.౧యుదను, సు గా? 2 Vl] స్ న బాడుగ ౨. ఇ తనకు[ 

బుగోహితు డచి., నాయ జ్ రా ౫ న్ా 

పోసు నావా నూ తాలు సోని ము న యూ ౨1 గాత? 

౯ సుగం రలు ప) WK = (నేసగ్య ) ఓ IN! 

సీరీను__"రో Nn Ma) 

జేప్పురు. 

నగ జ) చ త్ర NY ఇ 
-_-D 

జే ళో స్ట న్న సెనానై నింపు ప్రును | గాలితో నా శెలవుగా! 

౯ 

\ 

సుబ్బా_అగి[ జెండులను? 

సో ఆత (డా గే, గాటు నొ సా సాగగా. ట్ ఇలను చేమ. కాని 
మోదొనభమ చాయ గుల మూంరాగ యు మ మిగల సిని? గచేపచే నివు 
చెప్పునకొోను. 

సు వా ఎ యాతా సక్నగాని మోాయరాగనమయు "కె బు ౧కటాకశ్నయు నంపా 
దించుకొనకున్ను మాయాసా*నయు నిల్పువమార లేరు. అొంగుచేత__ 

1 by & 

సోమ__ఆనందేవాయి తనకి క, బేదని చెసుబు. 

[శకి ౧క దాసుడు ప్రవేశించును.) 

సోముంశ్రీకగా దాసా! ఈనన బిడియు-గా యి నినెచ్చట నెన£ ఊా వితివా? 
1 an 

తక (చూచి) మ పకోహకున- కిలో డేంగాజాంంటికాని | వేలినిజూచికిని. 

అకయకు | బాహ్నఆుయడ సువ ము! మే | సబల హౌ (పౌాహ్మణుండరి నేఃలుకొనుట కి'యే [బల హేతున్ర. 

సోపి అవా బుడి యుంగ" మే యిషయలి ఇచ్చ సృష్న మిగ! చెస్ప భలవా? 

jm. Fa శుమమున్న జవభాేో కాయి సగ ముశరాల మేయు చ్ 

సోము__నశే ! నిశ్చ పాము, 
(౮ 
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శీంకం —|నెష్మ్క మె మను) 

సోము__సుళ్ళాశెడీ ! (మూసి ! వ్రరోహితుయ్య సరని భార్యయు గూడ 
మూయ మె నారు. వాకిడాగా చమే మొన విశకు దెలిసినదా ? 

భంమ-___ఇప్పటివ-* శమియు "దెలియ లేదు. 

సోమ.” వకూడ కనిపెటవలయునని మో 5 తో౮కెప్పుము, 

నుబ్బా_చి త్రము. చి త్రము. 

(లోయ 

(పగ్మాన్సి శు పంక పెట్టుకొని యీతు శేసముతో భె ఆన్న (సవే? కుకు) 
కన, యచేష;, జొాసువక; లు సరగ వచు మన్నా ేల ? 

లో గస్తీ | (ఎరా! అఆాన “సల యవ [య వయలేను.? 

స) —ఇచ్చి 10, ఇ" అమ వమా డిస న్మో వాయి టియొన స్నా తు 
ఓ U | 

ఆ జ అ క షో Cc ns ఇ 

చేయాచి ను-చిబ లుకికీ్ చి సాయ "కెతమ.-ససుువాతేం దసకొని పు) చెప్పుల 
మ] టై n_ (4 

సోమ_-బునగిపుంగసరాలు | ప గులీసవొనిసదా ? 
4 (౧౧ 

ప 1.౮, 
1 

గ్రామ కుటు వెన స చ మ్రోల “కొనన వటిపాాాకి కా నెగిమోద 
—9 ey అ) న్ ot 

చల పటుకొ న". ౯ i 
ఓ] 

ప పోదగుటశెతే "శ నో న్ు! ఫొనినమెచడల౯( గాలికచము నచ్చునని 
॥ Gt 

కా తపం ళటుకొ న్న, 
ఎ ౬... బి 

సోమ జానిమవాయ ల గా ష-ంబడుగున్న బేమి ? 

సక్నాస్నానానలొము.. ధరి గుటట స్వ మంగళేమ్మాగావు [కొ తకాసీ 
—D 

గోమనెరే ! (నలో) మను స డేహి-చుతున్న దేమి ఇస్కకూ. నీదీ, ఏదీ. ) మ న్ 
ఎదొ సార్ రీఉఖొని ముం (7 ~~ Ta కు Ca) 

| గె. ని 

సోమ-- (తనలో; నటు 'ఖమ వెయ” తిని [(పఇెళయు గ") షర్మానీ (కొల త జాసిక్త్ 
౬ క్ని 

మియమ్మ మః” చిగాగ రాయు యిచ్చిన బే | 

పది చి త్తీము, 

సోీమటినతే ! అమ్మాలి దమీమిచేరము గున్నది 0 

పద్మి--గప్పుటె యభ్యాగన గూ భి" చినది. 

సోమ బో ! ఇ కెకిజాయుా టే. చెమలదుకో(లోలు చేసి ? చేను 

చేంటపబోన్రుభోసల సాషును వావఎసనపీలులేదు నేకు నేటలటంలోమితిననియు 

మూడురోజాలలబాోే తుననెయు నీవామెతో జెప్పు ము 
—O0 

పాచి ట్ట ము. నేచువో గ్చునా ? 

సోమ, 1 ఆదాంసి౦ిశ7 లల సివ్ర ఎెగుగా(గినిపె యు? పలెనునుమా, 
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పగి (ఆప) చిత్తము. 

సోమ__నశే ! నీవు పొమ్ము, 

భ్రమ__సాయంకౌ లము కావచ్చినది మేముకూడ సెలవు తీసికొందువూ ? 

సోమ ఈగినము నాక్ నూతన మి తేలాభయు కలిగెనది, 

నుబ్బా_సామ త లాభమని సెలవిచ్చెదకు గాక. 

సోమ. ఫారామాయనుంచిన మో యాయుధములను దీసివొనుండు. అట్లు శోధించి 

నందులకు మో రన్య థా య-చమ-డదవ లెను. 

భిమ-__ఆసంచేహ మెండమ్యార్రము వలను, 
సోమఎనలే! నంతోషయు. చేనిస్పుడే పోవలసియున్న౧. కాని క్షమింవ్రకు. 

కౌని కోట యాసగణనులోనున్న మో బనిగో నిగా చేనుజేయించిన చిం తారగించి 

కాంచెయుసేశ్రు కోయనిాచి ముఖ్ పోగౌాను. 

Sg తము. _ ఇగరేటినుడి మేను తెనునగి మోయన్న మే. ఇద ణు 

ముగుగు ర లగోడను నల్లు నైదుగురు సేవకుల తోను శచ్చియుంటిమి. మేము వెడలి 
పోవ్రువజకు వూవారి రాకపోకల కె భ్యంత? సెట్టపండునట్లు మోగిటుల “కాజా ఇచిన! 

బాలును. 

సోమ_మాబసలాేనికి రాకపోకల. కెభ్యంతగ ములు కూడనా! మానేపకులు 

కొందజు మోయొదనుండి మోమ!6 గిన సేస చేయుచుంగు. 

భ9మ__అక.?3లేదు. మామ గాసల సిన సేసమలు వాయొదనున్నాగు. మో సేవ 

ములకు |శవమియ్యము. ఒక్ట_మనుకు గానిచ్చుకొని యీ రాగయోా నెడలిపోవుదుము. 

ఇగిగో! మేము కొండదొగగాకి సేపకులపిని చెప్పునరికి మాకు గోటగుమ్ముమునుండీ 

వెలుపలికి కారినిచ్చిన( జాబు, 

సోమ__చే నిస్పుటే యాజ్ఞాపి చి పోయెజను. శాన్. రామ్. 

నుబ్నా ర్వీ సమ రామ్, నామ్. (ఆ: మలు నిష్కా_9మింతురు.) 

డ్రి 
Fa 

ఇదె షాంకి ము, 



కాల wo 
ఏలు ఆ 

న పమా౦క ము, 
లీ 

(పరేశయము__చేశరాజా దూరమున అమ్మనాకి [డాళేళ్వరి గుడిముండు) 

[పేర రు కేతన న్న 

కేశ __జయా! కాళిశకేళ్ళరికి జయ! జయా! కౌళొకీకరికి జయ! శ్యరుంజయా! 
కోత్రుంజయో! 

శ తుం [[పవే౩ంచి) ఇారూ! కాళికేళ్యరికి జయ! ఓ! శేళవ! యుద కక 

లేకుండ చెంతజనము చచ్చినగిరా? 

కేశ__ఆజేరా మనో? తెలివి! “*వేమాదురమును గాపొడుకొనలేము, మాకి౧త 
భు క్తిశేమెన నేజ్బజచి గుగ్తమును స్వాధీన పంచుకొన- చ్చుిినని మన రాజా శ్యకురాజా 

అకు వా ర్రనంప౯గా నాకేం తెలివితఘ్క_వపని చేయు గున్నా (జేమికా యనుకొొంకీ9న. 

సోమనాధు( డద్ద లు ముగ్గుకు చేశాఇపతుల తోం గొంత పరవారేముతో లోనికిరాలగా నే 

ఇంకనంతే_మిగిలిన చేగయంతయు "నేశుమ్యనోకాని మాయమగ్యను. = 

క్మత్రుం__ఏమగుట "మున్నది? పాతాళలోకమంత గోంగలోేం బడి చచ్చినగి. 
మెలున్న? పొడుగున చందుకూ పంకగా నమునరాబు “పెగో య (చెడుల (దవ్విం వెనో 

యనుకొంకీకిమి, అది యిందులకు, స 

శేళకాజు కొలది పరవాకముతో లోనికిరారగా నే యాగోయెపె! గప్పినకన్వ్ను 

లన్నియు! (గిందిక్ బడిపోయినవా ? లల 

శత్రు _—_రఆవి యూాడిపోవునటుగా -సేమో6ట కి గాడ మన గాబు సెటినాడో 

యెవ్యరికేని దెలియిను. మూూణుష కావా వ వలు న ౫-౧; కని గోతిలో బడగాా నాన 

గతి చెలియకి వెనుక వజునవారు పడిరి, ఇటూ వేలకొల[ది యుద్ద భటులు. దెబుకు_ 

దిబుకు_.మంచితమాసూ జరిగినదిరా ? న విదపహాన నెకష_డనుంటివి? 

కేళ__ అపెద్దలుకుజు క్రింద గొందబు యుదఇటులుచేకి తుషపాకిమంగుతో.ా. 

బోలం దానిని బగుల గొ] డ్రయ్నా పంగా (మ సప లవ్రు ననునరించి యటక్ 

నూర్షురు జనులతో౬ బోయి (క రివాకిసె జాలగర్షము గురిపించితిమి, 

శ కుం_మంచిపని చేసితివి, ఇదిగాక " శొక్తుకొడుకులు మన్నెఫ్రజ్వగములచే చేశ 

నందజు కడతేకక రా 7 
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శేక__చావరా ? ఇదివంంకు( ఒఇవమూణు వానములనుండీ యుక్క_శే ముటడి. 

మన కేకాండ కాకాండయీ దురము. ఏమెటకెా మెట్రయే కోట. ఎందబుచావనిజే 

ఏమెనది! ఒయ(ి యము సుక న్నారు కాణోలు = సక్రొడుషులు; తోలుకోళ్ళు 

దొడెగికొని టన్క్ర_టిన మని వెనుకకు ముంగునక్ నసరుచు గిల్రునదికుుచు గులుళు ఓక. 

మన కక్యాడి కెక్కిడిశే గోయి; ఎక్కి డికికుహొకే గుటం ఎక్కడి కెకె కిడికే దొంగ 
యూబి. అకుగకుగున కొకు. కొా౧డపాబి, నాఖిలోసప్రముగుల లాగున మనమున్నాము 

"కెని యీ పెదమ్మల ఆగవమూ 1 ఇలను మహకత్తుకాడ మ; కాళికిమ్మతేనిది. ఆచలనిత లి 
౬! స య య లగి 

కటాక్షము, 

(శీపధ్యమున) జయా! శాళికేళరికిజ య! జయా! తె భరత కిక జయ ! 

ఫత్రుం__ఆ క్ష సన్న గగ తప లెనుస్నది, en చట నరో మూ[గియు న్నట్లు 

న్నారు. మపఒమక్క_పకు. బోన్చుచయిరా | 

[వలు నిన్మ్లంమి- తేరు.) 

ఇది విష" యు, 

స_ప్తమాంక ము 

(పరేకము__చేపశాదా దుగ్తములోపలి భాగము, 

[పవేశను.___భెగవన్న. 

ఇగ సోదగులాకా 7 యుద గటులను న నొటులయు, సాతుముగా చేయు (డు, క్ 

కంచు గవిక్యమ:గ టికి, కట్టుతో నొక -సౌర్ యొప్యానినే చంపవచ్చునుగాని కవిత్వ 

ముతో వందపందలను జంపా? చ్చుకు, కొటుండు కొట్టుడు. ఏదీ యువగీశమును వాడెదను 

వినుడు. ఆవేశయి చెౌన్చుక్తొను[డు; వీరోత్చాః షు 3 ఆహా రించుక్తానుంకు [పాడును) 

బేహాగ్ __-ఏకతాళయి. 

పగవారి_ బి రాన__జంపుమోరీ __(పగవారి_) 

లేకా చేపాటికజ్ఞ (దేరా_ నెతుకుకాల్య బార- నె తిని వేయ వేక- 

"లీలేకా._.జా గరా కాక [పగవారి-__) 

(నేపథ్యమున) రా వెనుకచూడక రా. రా- వెనుకచూడక రా 

భెర_-నెహౌన్ _నెశాస్ మాయోధులుత్చాహమున శతు 

వ్రులమిా౯దికీ ౯ బోవుచున్నా గు, 
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జుట్టు గై|కిందికివరిచిపః పట్టు గట్టిగ లెంప పెళ్ట-నె తని నేలగొట్టు 

టు. సదు వా. హ్ [పగచారి) 
ఆ GP) ర్ 

(నేపథ్యమున)క సు యో ణో -- కు | చెదధ్వను లు) 

ర 
ఓ. 

పహ్మా! అనో త్య్సాహు గా వవానాతశు * [తుపులజను Man గున్నారుం 
ఆ a I) 

చేయు-_తేటులు చేర వేయి-వేలనుబెి రాయి - క తిని నజికివేయి 
a) లొ — 

కొతి కే టు బజిెశెబటు నలివేయి (పగ వారి॥ 

నేపధ్యమున) వే పేయి- వేయి_ వేయి, 

శ ర__బె ర వేశన్నకవివదొర-సూార్చిన సేన ఫాకీ-జఈ మున వొంగ 

లూూర-న"కాక- తా ) గార-మింగా రా॥పగ॥ 

(సేపథ్వమున) ఇనా కాళి క mT కాశి శ్ 

ఇరక__జయా కాళీ Ey! గానా. మాకొ-డవాశేో శతాహాఫ్రగ భటు 

ను గెలిచిెనాకు, ' 

[చేసధ్యమున) ఆయ్యయో్యూ-మొటో-బానో_మొగ్ - చచ్చిమికో. మోట 
బి | లె ba రవ 

గాడీడెాకాదుకులు, 

గ --వహావ్యా! వహావ్యా[! శ ్రుఫటులు పరు గక్తుచు న్నాగు- అన్నలాకా! 

గారిని డెల్ల ముది చెట్టవజమ్ గబలుము డు తేఆటుము(ందు. 

నేపధ్యమున) ఓవాాహాప్ర్ఞటులారా! అఆగుండు. అగుండు. అమది చట్లయొద 

గొంగనోతు లున్నఏ. వానిలో. బడిపోవుదురు, బా(గొ క్ర. వా(గ తే, 

గీ. తిరుగుడ్కీ తిరుగుడి యుద్ద 4 ధీకులార 

కొండదొరనిహూుడే యాడ్స్ ) కొట్లుచురిట 

నోమనాధు (వాభవమైన ) జూడవలె 

హాకవారా మోకు క్జ్ఞాలా”! ) ఆ(డువావొ! 

ఇర__వగాహాఫ్రక సేనా శుంయ్య, క నొకర్ నొకరు కొట్లుకొనుదు నిక్క 

(చే వచ్చుచున్నట్లు న్నారు. ఈగ్రుక్క_నుండి మబియొక్క_ యుద్ద గీ గయ షాడెదను. 

[ఆని (పక్కను నిలుచును) 

(7వరాజ్యూ కుమార సిగగ (పవేశింతుకు,) 

కువా_యూా! ఉేవఠాజా! నిపౌరు3ము! 

గీ. కొండదచరయలనుండిరాల్ | గుమ్మ పంచి 

కొఆవిదయ్యంపువెలుతురు ల్ కరార్ప [చేసి 
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కోటిపాతాళగువా లన ) గు సరించి 

కొాలంకులంగటి దొంగయూ |) బుల రచించి 

"సీననంతను మింగితి ) చీ! దురాత్మ! 

గో౯తియుద్దంబు ఏవాంకు 4 జాతమండె 

యూళలెయుద్ధ బు సినాంలడె 4 యుద్భవిం చె 

పృథివి ర 4 ఏనెకావె 

శన నా,న్సీ గ్ర్రుయసాహి శీ ) శ క్రిలేక 
ప్ర 
ba దొశళ్ఫెతో గడ ) పాఆఅతోడం 

గాలి జార్భాన్యమగుదికు ) మాలి నట్లి 

పోకడలు గల్లు రణవు*ల | బూసిగవావా! 

చేవ నేనాధిపరి! మే మాటవిమలము, లీవవాగముకానున మాకు యుదసాథ 
నములు పాగల్కు గునపములక,... "నెక్కువ యుండుట కవనెళరు లేదు. కాని షౌరు 
వము మాక లేగనుట తప్పు, మాకొను బొరుషమున్నిది కాన్మి నీమాటనలన నీక 

af న క్ ణే ళ్ళ సషషవసంచయు 7? బూర్యస్శృతియే నట్లు పన్న గుచున్న డేల? 

గీ. నవ్య నారి కేళంపు బొ ) డ్రములతోడ 

మామిడాకుల భోరణ $ మాలతోడ 

బుగ లుగ ల (జిమ్ము పన్నీ టి | బుడతో డం 

దొపుకాణివాసపుభుటా | కకోఫుతోడ 

కంక ణపుంబోతొనర్చిరి ) గాదె మూకు 

గడ పాఆల కణముల[ ) గలడెతప్పు 

మారు పౌకుష మెంతయా | మూడి తనంలో 

స్థితిగతుల భేద మే చేద ౪ గతికి “తము. 

ఫా. మోకు (బ్ర వ్మారంథా ముాటినదడి. కాశున్క, నటనుచున్నారు. ఖరంగికత్తు 

లిండ్తలోప పల (చెట్టి ఊందువత్తులు వేైతంబటిన  మాయోధులను__ఇనుపకవచము లూడ! 
త్ 

దీసి బంగారుజర్నారు ఏట్రల ధరించిన యోఢులను.__-నెనిమిదివందలను గిఘ్య_అుమన 
నీయమండ్క సీచైన నడుగ సయకుండ మిరు చంసలే లా! భీష్మనన్నిభుంవగు తం్కడిగారిని_ 

తం పనా. ఆస్వుడు చను పిణారించి7ని. ఇప్పుడు మోకు పిబారీంప్రవల సిన దే కొని, 

మాడి కప్పని యధిక్షీపీంపనేల 7 మీరు చేసినపని మంచిదా? ? ఆదియే మేముచేసిన 
వప్పా. ఇది నున. 7 గుణదోషగణనఎయినకు మావాధయీనా కొలపాలేము. 

సూదియు(దప్పే. మాగియు[చే. శ ంసా హితము నాకులేదనికిదా యగ్గక్షైపీంచితివి? 
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మవవా___₹ "ను, ఆధిక్నేసించితినె. ముటియొక_మా అిప్పు డధికేసించుచుంటిని. 

చేవ నశ ! నాకడిలేదనియీ యనుకొనుయి. నికిడె యున్నగని నప్పం(లవా? 
కగుల్బు కటారుల్కు కుపామలు, సాగు లుపసయోగపుంచి యుషయి చేయుటమా[క 
మేమంతనాప్పపన! నివట్టుజ యుంసు వేలిని జయయి నీక విణ నూ! నిగుణమా.? క త్తిమొండి 

చనన బగువకూడన ౧తే కి డే ద _ గుడియాుదైనను ఇడాముకొనురు ఫిన ంగెకి నిష్పంటింప 
లేకా ! దానికి విణయనికుదవ మోయవక్చ్నునా? శతుమాంరకితే వఎలశూ?” ఏ” ౧గి బలమా? 
నీఛుజబల మీ నిదె. న్బుగిమే నిడి. వీపోరుష మే నిది. ఇతోసాననములన్నియు మాయలే. 
మగవాంయవెనయెనల౯ గ తిశబా.ఎవేయుయి ర స్యుః నిమనం ౮ ౮ ముక్క. ౩ లేకుండ నిదిగో 
చేను చాజ=వె చి". (పాగంనే చును.) 

A, క తివిడనివాని 4 ఘనుండందగదికాగ 

క తివిడుచువాలో ) ఘను[డు సుమ్ము 

కటి యోూధనకుని |) ఖ్యాతినివారియించు 
కలియంయన। టళోనె |) గలదు. యశము. 

ప్కబబజీవన్నపళ్ “వ ౫% 4 బ"వువులకె 

తేగుయసనే ము చచ్చుకి = “Bc థీ రార్చి[దగునేె 

దెవుయు మహాత్ము: డొస[గిన 4 చేహములనె 

ఛండోనమునంగథు సార్ట్ ) వజుతేమింరకే, 

మీ తా నమ మగియున్న టు గ TT 

సెటేవానిక్లీ బాగోక కట నే, 
EX wr 

మమా. 0) కలిపా, వెదినాప్రు* గాధి = బుల్ల శగయలే యనుచున్నా ను. 
కలము నా ఖ్యాతి హఠందుగున్నదఎ కని దారి బా నునా! పా-ంవె చీ చేవ 

. రా డూ డిచ్చిన చెతితో వాయునా ? 

చవ. యన ౯వ బు ముస మ్ ల్త్గవ్రా మముండిన  నీప్పు చన్నబుచ్చుకొందువని 

చెప్పుచున్నాను, కలముతోొ: గక (వాయు- 4] తోోర్ష్ల ల. కుకాని అశశల 7 
ఆట్ యోవేశరు. కిలిగిజపుకు గాని దళం నినున టాంకు గాన మొనర్చును. 
వేదము అెవరు[వాసిరి? చర. లేకా! CEE క కాకాళయే వు స్టకము, 
కన్నున్న వారికి. జుక్కాలవం ససోమితలా కను మ పదపన గనుపిందును. కెతుల 
(పనం గ ము గ కలవు గ eet మేల 7 నవ్చ క్ర లెని చా” వేయిమ్ లచ నున్నాన్చుః క్త లెని 

పకలిన -మెవల గా మా నిలువకన “ను అన్న వాయన కెౌన్రన్క సశ షదలవలడు, “నీను 

౬ కళానుయడనా నితో. బోచచను. “య 
అ= —D ౭. 

మమా._-నిసంటిమూ సంయను నేనుగాను_ కొచివో. |. ఎక ఏ్రయెత్తును.) 
టీల టీ 
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చేప__ |(లాభువమున వెనుకి వె ఫన్ వచ్చి యాతేని చేయిబటుకొని కత్తి నవతేల 

బాజవైచి గుంది “నేను[గునైన! జఅంపయగల యా ముషీతో: [గుదుదున్నాను శె కాచికో. 

| హః_ ఊఊ (ఆని (గుదును=) 

మసమూా-హీ_ హో, [ నేల(వాలును.) 

ఇర (దప్రవే?ించి) భళిక-భళితా సపతాజా! భి ం-భళికా-ేఎరాజా: 

దేవ భెకపక్ వీ! 

భక. ఒక్కగుదుతోడ వీని నుక్కడంచినావు నివు |ళళి"॥ 
వాదుల యు న్ ( గాంమెచ్చి శౌాందవించుచుం డె 

భిలిక- [రిక సరా చే రాజ!!! 

లేద శర కవీ! (గ కీములు *అను. కాని యాకం డెట్టున్నాడో చూడు 
లగా [చూచి పాడాను) 

గుండెమోంద (గుస్తు దగుల గుండెలవిసి పోయెకయ్యా-భళిక_భళిక- 
"దేవ--వాని నటుల నిమ్ముళేముగా. దొలఅ(గ ౧నము_ 

భర "వానిని లోనికి( దీసకొనిపోవు ను.) 

[నేపథ్యమున) శ! కాజూ! గేవరెడా- సేనాపతి నవీీజం జుంచిగెవయటకా! 

"బేవ--చానని సేనాగసనివి ని వొక్కిడ వున్నాశళా_కాని_ కాని, నేనే లోప 

లికి వచ్చెదను. నీ సిచ్చటి శల? 

[నేపభ్యమున) ఏమో! నే నొక్క_:డనే చావకి మిగిలితినా! 

-బేవ___తప్పాడెతిని క్షమింప్రుము, 

[ నేపథ్యనముస) -నాచవానో సీభావో యిప్పుడే తేల నెయున్నరి. ఇదిగో 

వద్యుచున్నాను. 

డెం_నిన్ర రావలను ని లోదసుళి రేకి ముతో నీసబ పెపనిత్రే మెనది. EY 

వచ్చుచు న్నాను నేన స వగ్చుసున్నాను. [జీవరా= ఏం నిష్యా?ము-చును, =) 

పగ్శ్మి-- [లొందరతోః _ైనెళించి) అమ్మ య్య్యా-ఆమ్మ య్యా "నేను శాను=కాజూ! 

నాతోయణాడ రాషము.. (పరౌత్తుకొని పోనును.) 

సోమనానుంయు- [ప్రవేశం చి) వోతు-పోగు. [పకుగా త్తి గతి పట్టుకొనును.) భయ 

మేల పద్మినీ! తోొంఎవనవయమ్ము. నిన్ను “నేకు సథ పష నాయ గాను నాన్! 

చగొలియవల సిక యంకము లన్నియు: చెలిననవి. నీవ్ర దాంచిన వినియోగయు లేను, నిజ 

మేదో "నప్పు. నిన్ను వఏలి వే చెనను. ఏమియు జ"(పకుయి. 

పగ్నిదాయటకుయగా రి, నెబడి చుటకు(గానిి నామ గవాన్యము "బేమియు 

లేవ్ర. నావలన! తస్పేమియు లేము. 

సోమ__కప్పుబేనియెవల( చెబు చునున్నప్పటికిని సేశు కాను రాను యుట్లు 

మొగము చాటు వేసికొన యేల పరు గెన్తుచుంటివి? మీక యధ్ధారముగ బలాత్కాకము 
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నానీ వొంగలచే "జేవరాబా పోత్చాహమున పహాకింపలణుడి యిట నుంపయడినవారై నయెడజి 

నీవు గన్ను: జూచుటతోడ-నే మహాప్రభూ! మాగతి యిట్లులైనది, ఆంకేఃపురములలో 
నుండవబసినవాక మడవులలో నున్నాము. మేము మోకో ఆక్ బెంగ పెట్టుకొని యున్నా 

మని యుకువవలసినదికెడా- ఆటు చేసితివా-చేయలేదు. వీలిచిశంగూడ రామండం బరు 

₹7కుచుండంణా నీయిండు దోషము "లేదని బుద్ది హను డైన నమ్ము నా-నీ వేల పరు” కితివి? 

పద్మి__నితో మాటలాడుచుండగగా చేవరాజా చూచిశయెడల నాతల బగుల(6 

గొటు నేమో యని పరు” త్రితిని, 

సోమ. |కేనలో) సత్యే మేయై యుండవచ్చును. దీనివలన గాని నాబెడ్డవలన గాని 

దోష మేమియు లేకయుండవచ్చును. ఆయినను మజిగొంకే చూచెదను. (ప్రకౌళశముగా) 
చీవరాబా చూచివయెడల నితీలం బగులగాటు నేమో యని భయపకుచుంటివా? చేవకా 

జిప్పుకు నిన నాకం నెక్కవవా: డయ్యెనా? ఆతనియెడల భయమా 7 నాయందు 

నిరత్ష్యమా? లాడి తెడుముండనె నప్పుడు కోటలో (బవేశించిశివే నాసామ్ము మూల 

మున నింతేదానవై తినే- ఇప్పుడు నన్ను గడిపరకకం మే నీచము” జూ చెదవా._ నిసిగ 

దబుగ_ నీగొంతుక్రొయ్య. వీవు! గొట్టును,) 

పద్శిని_- ఆమృయ్యో =, ఆమ్మ య్యో-_నన్ను ( జంవ్రచు న్నారు. చాబూ_ బారో, 

(ర్వా) 
సోమ-గ దగ నేడువన భ్వనిమైనయెడల చాడ విలుగ (నొ క్రైదను, (చెడ పెం 

గొట్లును) 

వది -శాబూ | గక ంచు-రక్నీంచు= 

సోమ__రక్ని ంతును, ఏల పరుగెత్తితివో చెప్పు, 
పద్ని--- చెప్ప లేడా. 

సోను. జేవరాజు కొటుసనివమీ చా-అది వటి ఆసత్యెము=వురి యొక కోర 

మేదైన( చెప్పుము, ప 

పద్ది౪కంకకంెటి మంచికాగణయు మజీయుదియు లేదు, 

సోమ లేకపోన్చ ట మమీఎ ? ఆది యేలాగు స్ఫురించినగి 7 ఆలోచించి మజీ 

క్స్సెక్షటీ చెప్పుము. 

పద్శ్మి ఆలోచించుట బుదియెకొ_డనున్నది బాబూ | 

సోమ___[భన్నుచు) బుద్ది లేనిపని జేసితివనుట స్పష్షము. ఆది యేదో చెప్పెదవా 

లేదా? [కండువెవులు పట్లుకొనును.) 

పది_కే ప్పుజరిగికమాట నిజమే-బాబూ-రక్షించు-రక్షీంచు. కోని నావలన 

మాగక్రేము జరుగలేదు. 

సోమ___ఆలాగున నా-దాకిలోనికిరా= నిన్నేమియు నే ననను. నీవు దాసివి. 
నీ చిక్నరాణీ మెటానతిచ్చునో యట్లు చేయనలసినదానవు, గది తప్పనిచెప్పువానిది కష్ట 

కాని నీదెకేదు. 
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పది _చాబూ ! నేను మంచియు: జెప్ప లేదు-చెడ్డయు జెప్పలేకు_ చురోహీ 

కునిభార్య యొకయు త్రకమువాసి దొంగలకో నొకనిచే "చిన్నమ్మమ నాద్యాగమున( 

బంపేనది ఆయు క్తేగము[ జాచుకొని చిన్నమ్మ యుచ్చటన్ వచ్చుఓకు అంగీకరించి 

'వెత్యాయనమ్మరకు జాబువాసీనది. ఆమె (తకినిచ్చెనమా[ద నంత:;ప్రరములోని కెక్కి 

చిన్నమ్మను [కిందికి గింపి యం చెగుల్తుముల మోద నిటమ్ 6 చెచ్చినది. 

సోమ __ [తేనలో) హా-హా- "ంలేమాటవినుటస్ (బతికియుంటిని! ఓపడ న్యు దా 
నోరులేని మెన్ని -చెటను బగులగొట్రిన వినియోగ మేమి? ఒక్కపీడుగు రాల్చి నాతలను 
సహాానగా ఖిన న్నమగునట్లు ere (బడు క్ల వార్తతో సంపా ర్ల గ్యెనగి. "కొని. 

యొకటి రెడు. సనులు "రకమవాయిగ నున్నవి. ఆవి శ తీక్చెదను. |డ్రకాకముగ) 

పెన! సను వినినజే చెప్పిగివికౌని డ్రొత్త లేడి కాదునుమా, గో "పెట యుడిన వ్రకోహిా 

తుని నతనిభాక్యను నిటమ దీసికానివచ్చుట ఎట్లు జరిగినదో చెప్పకే కేమి? 

పద్శి---వాకి నెట్టులె లెను వీడుపి- ఫ్రుమని నగ్వోమంగ భోమ్ము సన్నటక్! బంపినదెః 

వారు గోంతంలెట్టలుడిన టా మెయు నెణు గదు. చెటుననం గ టణుడెినటుమా| త్రేము 

వినియుంటిమి. శే నటనలబోయి వారికి సాహాయ్యము “చేయలేక "యరాతుచుండణా 
ని తలో నో౧౫ ఇటక్ వచ్చిరి. వార్ని( బేక్ గీసి టం దీసిక్షొ నివచ్చికి, సక్వమంగ 

మ్బ wu మోంకేక__* కేంచు బాటూ | 

— |కేశలో) నగమంగ మ్మ కారు_ మాకోటకు కుద నూతన! డాపురించి 

సరః el తెలిసినయెడల నొక_ వడ్ల ౧జతో నన్ని యు! వీరియుంకు నే, 

ఓఛగవంకుండా! క్ష తియుల కెట్రియాపదబ నెన( గటావ్నీంచ్సనుగాన్సి ఆడుపీలలను 

మా[రఠేము కటా. క్ష ంపకుము. ఒక్కపేల్లతోం గ నొండనెక్ట వలయునని యుజ్జూటబూకితిని. 

ఆది యిటు చసినదైి. ఇంకి! జచ్చుటతేప్ప వేబుగతిలేడు, ఇప్పుడు లిరిగ్గి 'చచ్చుటయేల? 

గాసికీ శ్రగ్రోదయ మెప్పుడననో యప్పుదే నాశిరచ్చేదని మైన గి. |[పకౌళము) పకి! 

ఇనియు నరిగ నే చెప్పి నావు. ఇంతేసించితని. _సీవ్రను నదియు నిచ్చటకు వచ్చి యెన్ని 

మాసము ,లోనదో ee 

పక్షాన దర సములు కావచ్చినగె ఏక్షీ వచ్చిన మూ:డువూసముల 
లోీసప్ర్టస నే యామె సీతకు మోసికొనినడి, నిండుగా! వొమ్మి గినెబలుమోసీ మిద్దణుపిబ్రల 

Axe ఇద్దఅును మగ పేల లే 

సోమ | తనలో) ఆ ని ర్యాగ్యు రాలి చావుతోనైన నీయనుంగళత తెగటాజు 
నకాదా! ఇం నొక్చ్కతేరమువలళు సాగనున్నదా! [(ప్రశౌశముగా) చూడు పదికి | 
ఇరా “నయనిచెన్నీ గవంతే వత్స నాభి దెచ్చి యరుగ (దీసి యాషపి బ్ర గొంతుల లో. 

బోయ అవా? 

పష _భాపూ! నోశెబుగని శిశోవులు మోకేమి యపకాక మొనర్చి నారు? 

Agra పగ్నిని! నిజమేసుమూ! కోపము! బట్రలేక యటంటిని, తృమింస్పము, 
"5 షత హెటుంన 3గొనె6। నదే మె? 
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పగ్శి--ఆకండెప్పు డా పళ్ళ్చిమవుగ గి వివచచి యూవలక్ రాడు, 

సోమ__పోని! ఛావా)ణుయ. వానిబోలి నునశేల? చూడు పన్మ్మినీ ! మబి 
మయొక్క-మాట; నివుగుపాల నుండియు నోటలాే. ఎెరుగుట చేత నిన్ను నేను గన్నగిన్ల 
వలె జూరకొ.- టినిగదా; ఆారువల సగేగినా నిన్ను నానులనొద నుంచిలని. షరి స్ 

యట్లు చేసీ 35+? చననెప్యతెశ నమ్మక నిన్నా క్కు_ చె నే నమ్మియుంటేగో! మూడు! ఫో 

హీతహంపతులను పిడిఫి-ఫ్ట్రపాం ఆం సగ జెప్పుస్సుకు స “వ్వంర నాగిని నెచిం 

యెడల నింత యుప సచి) యుండదుసుమూ! “A 1 సన్వాము "గ లేను గదు బు 

చేసియుంగుము, శపరాజశె-౧[ప్రగనాత యగు శుగోహోతుం డెక్కానకు “చి)యుందుక. 

ఈ కంతమే జకిగియుంచకు. కానన సర్యపపనో త్వా) యినసో సవ్ర కెగంణంము గా. 

గి నలటడుచున్నావు. నావాక[ జూడు. నిన్నేఆ చాంపణలాచవకు? థా శ్రీ నాధులమో 

నీవంటి కాపిేలన "రానిముస్నేమెసి నున్నకా* ఆగాక నాతో డే యీ హన యు 

చెప్పినడాసవ్చ వజీయొక నితో జప్పకంగునా? కావ్రుస నిశళ్ను( జంపక తప్పు, నగ, 

తేగమున కొాక్క_రాసిని గొంతు నుఎమె చశంపేనయెడల (6 చేస త్త యు woM An టం 

మనియు దొందగయు౧డకు. ఆటుపెన వీలువెంబడిని వుటియుక గాని] (పభువుల౧దంుా 

నాచరింపవల సినపదచి యగని-గ' నగి ఎడంకున్నా. ఈ గూతే నాచా మునకు నీను 

మారదర్శి గా నుందోపల నిపచ్చిన గదుల కో పిచారించుచున్నాను. కౌ నృ | గెనుగ నుండి iy 

గొంతు గట బటుక్"నును.) 
బు 

పన్ని ఈ. 4. [కిందపడి క్రాొటుకొాని చచ్చును) 

సోమ__చచ్చిన యే? ద-ఇచ్చినయేక న! 

| నేపథ్యిమున) ఆ! చాఎకేమి! చావశకేమి! 

సోమ | అదరిపడుచు) వాలెప్వరు? వారెస్వరు? 

( నేపధ్యమున్య) 

బచిళవారి.___ ఆది. 

చీనాధిపకి చచ్చినాఃకు-మన-దేవరాజుని చేతిలోను 

సోమ [(ఆటునిటుబరుగాత్నుచు) మిగిలిన యుక సేనాధపంహాడచ చ్నెనా?హ!హో! 

కం బుల్ | అన్ అ జాల భెకవన్న---|పవేశించి) వనాఃడు విననట్టి యిట్టి _పతొపము మానా 

ధునకు:[ గల మాపుణ్యామహిమను చీనా! (పాడును.) 
క) 

హో సోమ నాథవర్మా-సోమనాధవ ర్యా-ఇగిగో వచ్చుచుంటిని. (పరు గెత్తును) 

సోమ__-(న్మిష్కమించును) 

-భిగ(వరుగెక్తుదుగాలికి బగ్నినితేగుల లోకగిల [బడిపోనును.) వాగవారా-- 

యిడిమీమి_. కాలి శేవే యడుతగులుట చే. బడిపోయితిని. చేవకాజా |! శవకాజా | 

సోమనాధవక్శ యటు: బరుత్తుచున్నాడు. పట్టుకో ! పట్టుకో, హో ! హో! ఇదియేమి? 
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ma మళ క్ | డు లయ వాట్ గ్ పి) చచ్చిబుడయున్నలే ! అయ్యా! ఎ చేత. యెక్కుడను . చెబ్బకేగిలి 
న 

“రకాలా [[వవే గ్ లక ఏత! వీడీ | 

i —రాో"| spurl 3 చని కడ ఎస య్య సోనా 

శ్న_ఏడీ _ ఏరీ, 

— గ్రూకుుం చెబః యొక య 

— AEP ప క గ యు "సును, “వాం! చానినిటనుాడి. తిసి 

వేసి వెస మూరూమగ ర ప కి నుగటు ౫ వేము! rr సా ను, A Te కమింగ్ 

నుగ, మొరలగన ఈ ఎ పోపు లీస్ పో శమన, గుం చు" టిని కృశు?ఫుము, 

ఇ -పడ్నిని ! కవిని టుకాంి నీచ్చ సుఅవషాలే ౫, నిచ్చు గట్రుకొరి కవి సుగ్లి 

పడలేదు. [ఎత్తుకొని నిష్కామ మును) 

(వెంటనే చెగయె సంటడును. చ-| వశే ఘనం జపము” న కొనును [పవేశించును.) 

[ నేప! సషముస) సగ మనా* గ) చఎనట నున్నా”డా | [మటిణయొక కొంప 

మర్ో) లేతు లేడు, ఆనికొం శ వెడకుచున్నా ౫. 

(౨౧ఠమును (౫ గో పునాథనర్మ తొందరగ ౧" (బవేశి- చును.) 

సదాహం; దాహము. “వంరేమ చిన స ప్ర్య్టము. కటుకొనగా? 
మహాళా) సించన గాం (౫ |వశేఖిగసా(మి "కౌనుల పే బడును.) 

చగగ_నీమొగము నాకిగగడుటలేదు. ఎ నగవు 9వు ? 

సోమి---ఎపంనె నేరు” ని పాదములమో[ద'ఎడె “గి. కాహమిమ్ముు, ఇక్షి౧ఫ్రము 

వా సో మనాభ గా! నీవేనా ? 

ఉస కటు "ప్ప కొనుట సిగిగుచు్న్నది, సర (ము, గెడ్నించు. 

చ రకం ని శౌమ్బు. ఇదిగో ! తీరమున గిసికొనుము. 

గ మ--(ఫుచ్చుక్ ని, “నేను మాక భాగ్భగకువ డే నరక న మోతు 

న న్నెట్టు ధాతు! వెను! టివుంళము లేమియు మదిలోనుంపక రక్షీించిలనని 

యభయమి చ: వకు వెలును, Jee వనగుదునను ౫ గయుతో నుందపలసిన లే 

కాని ర్మీవ?'సశులైన చేవరాదా నన్ను( బేంప్రటకై తలుముకొఎపద్నుట చేత, (బాణము 

తహ ౮౩. ల కుచ్చు. ఈ కబుఫుసమ్ లోన గండము నయనా? 

ఇంగ మ ఈ ము( గో'ందరలేను. శా-కచిత్సయనై_ కిగూగుచుాతము, 

గో పలతే నటు విరోధిమై నాకము మో గయ ముచ్రాబందుతకో మిమ్మా ₹వరాజు 

నిక్షిా-చు నేనూ, 

చంద. అవని ౩ భయమిచిృనఐదులమ్ నీవ సన్ను halal జూాడ్చింపలేదా* 

కే యాం[డును చేయునుగాకి ! ఆయుస్సు పకిసమా పియగుపణును మోశెంతచేసినను 
| నౌ, 
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| న పసా్యారము. వూూమగారోా ! మో 

న్కురండు. 

చం గ్ర ఆరళనికి bs మచి? *ని, కోన శృమించి యాని) -ొలిపెటుయు. 
శీ టై 

జీవల రర చ వంపు వ. 

చం ఆకా మహోకాబు నాన్; Dey WE: CS నీను 

యున్నా కు. రక్ష ంవ్రమునె నేడో శ చ చ 

గెవ_అయా(! నేనాకేఫ = బ్రమ YY MUTT ము IN." 

నుహాతా క - 

చం సేనా" -గాపాక టమ నంబి" నుకొని ము" టి0గ దా? నాయనా! 

₹స్యాంా! అటుల నేయ నేయు గి? 

చాప ఆతని * ఎముక”, 

mee "టు జకుగుట సవకౌళ  చేరియెదల_ 

“—సన్ను శు గుగాలం)ంి్ కనగా. నీ 0౮ సూయా వూర నువొను 

క్ష హోకా! 

చంద ఈరోమనాళథ మం (బఎలఫ్ న. నీను చీ .;నుమో నులే ౧౩౩ 

నిన్ను. జంఫ్రుః) క చ్చిన సే సీనాధపంతో సత్య చూడలే | సీమూలమున గుల చ్యుణిని" 

బొందల గా. అవియిన్ని యు నెంచే న్యాయమో ని యు ౧ లేన్యా యము, Me 

[బభుకటాక్షమున ఫోం (చాయలాడ;.వాయనుగాని యిప్పు డెనెిక కె టై నిరాగి నె 

యున్నాను. నాయనా! నామ్ నీవయయు న క్క్_ఉలేదు. అతనిషయయు అక్కు? 

లేగు, ఎప్పుడు". _దూనాయని వెచియు మున్న ఛంకగగోవుని జయ యింంగాలేను, 

( నేపధ్యమున) శ తుయోధులు దొడెగుమ్మాము న గొంగంజు గ్రవేళించి సపశొవ్రల 

పాకలను కగులద బెట్లుదు న న్నా. లదు 

హ్ ఇ ప 

భవతు ((బవేకిచి) ఏమి ఫలను? 

చేవ (అపి మాకుఇవా ! చార్రకేఖస్వామిగువం? గ. సోమనాధవహాా 
యున్నాడు. ఆతని నిప్పుకు చ-ఫ్రటన రసా సవ్ర గుహకెలుపల నే నీ జట్లు 

లోని కొంయం:తో ౧నె పెటుకొని యుండుము నెలుపలికిరాగసే యాజనిని బట్టు 

కొనుము, గె” సపూో కముగాం -౧"ళికెలయరుణ నుంచుపు అనిని మూనవ న్యరుచంప 

వగరు, బరా నన నాకటగను, తెలిసిన గా! 

ల్ 

7 — (రప) చి క్రేము, 

దేవ | తనలాగే] చం ద్ర శేఖరస్య్వామి బుడిప్రార ( కయుగా నీర్ని కి భగణమేలయొన 

"ఇనా! "వెత్య్యాయనిమ్మ నన్నె బీగియుండి నాకభయమాయలేదే, అఆమెయిచ్చిన యళ 
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యమును స్లిరపణుచుట కీఠం డెంఠ శొక్యులాటయోపడినాంకుు వెనుక గొలంది దూర 
మున సోవ' నాధుని దణుముచునే యుంటిమి, ఆతండీగుహూ నెప్పుడు (ప్రవేశించెనో, 
యెప్పుడు రక్కీంవుమనికోఆనో, యెస్సుగాతే డంగ్లీక కి వెనో_.._ ఏపీ... స్ప పాటులో నెనే 

కదా నేనుగూడ గువాలా'నికీ Se కరా ఛగళారిత్యన్సు. నభయ(గ్ర గానము 
కూడ నెపోయిననా, నాకేమోగాని నగ ₹ౌసాయుగా నున్నగి. అంతే wa సాము చేసి 

నను బూగ్య(ప్రభునియంచే యభిమాన మోతేని వా. నున్నగా ఈర గాతేనిని 

వదలమఘండిన వేనేమి చేయవలసినది ఈరఠరయడకు నామ్ మతు నాకు 

wee దిగు నిచ్చినాండు. ఆందులకో। గృకేగ్లుడ నె యుండ+లయును= 

అటుంటిననియే నానమ్మకు. అతన్ని చాతవిభ్రా? నను గోతినుండిరీయించి వారి [పాగా 

ముల కక్షించినినిగాడా!: ఆగి ,నాభటులపనికాని చావని “కాన౨చుచేమో! ఆట్రియాపవ 

నుండి తొల౬౧౦పుండని నేను నాభటుల కాజ్ఞయిచ్చియు? డకేగు. నిజమే: సీక్సిక్రాని 

కండని మాక్రమే చెప్పియుrటిని, ఈత:డిక గైడన వచ్చినప్పటిను ౧డియు నాయెడల 

నభిమాన నున్నశా[డువలెచే గ-౧డలేదు. కొశికోో దన లఅమునకో పోవుదును 

"సెలవిమ్మని యెన్ని మాటులో కోరచా(తు. చేను పవం లేక య”గీకరింపలేదను కోపు 

యాకనికున్న చేమో అంతేకాని చాడు శ్యతుక్యమున్నదని నేను చెప్పలేను. పోని భాగ్య 
యం దొన నభివూనముతోో( [బవ గించుచున్నా గోమోయనల శదియు లేదని "కాత్యాయ 

నమ్మావబన వినికౌా [బోలు నారాజ చెప్పుచున్నది. కౌక్యాయనమ్బు మాము "న నాయ”దు 

'దలభివలె నిశ్చోలకి రుకాన్నికయెయున్న డి. నా(పొణముల రక్నించినణదుల గజి:;గియా 

యెజు (౫ ౩యెో వార పౌొణములు "నేను కక్నించితిని. అంతతితో బదులు తీరిపోవదా? 

కాన్సి యాతడు నాకొలు స్యలే మాఢిణినని మతేభషతేనెందితినని చెప్పినాడు. వీనికేమి 

(పక్యుపకృతియున్నకి।! లేదని ఉమారకు- దవలసినచేనా_ శాశ (తెముగా చా తేనిబబణయుమున 

బడియు౧డవలసిన చే-నా_. సోమచాథవగ్శకు గుక హాలో టెటుకొని యై యెన్ని నా ఖేన 
షల 

గూర్చుండిశయెడల నోతుమూసికొని యు-డవలసిననేనా_ నాక తువ్రననుః జానా ళణ 

(పదాకయగుట! మంచినూటలతోో( జెప్పిన ఏినగుండను న్నాడు. ఈతనిని బటినయెడల: 
దన(ఫాణము దఘ్క_నని మామామ యిచ్చటకు[ చేరినాడు. ఇప్పుడేమి చేయవల యును? 

చాళశపథముమాూటయీమి ? 

(నేపథ్యమున) కవరాజా ! చేవరాజా ! పశోవ్రల పాక యంటుకొన్నది- ఎవ్వరు 

'రాకండ్నున్నా కు, 

కేవ (కనలో) ఆంకేకంశుం బెదపళువుల పాక (హృదయము (జాపి) యిచ్చు 

దభలణుడుచున్నది. (| పకాళముశా_ఆప) భె ఛకవా ! జాగ్రత్త. _[నిమ్మ9మించును) 

సోమ చాహ్మణో త్రకూ ! న్యాపాణములు కక్షించితిపి, మిక్కిలి సంకసించి 

తిని. సీవు నీభార్యతోం గ్మటచేసి యామెచేత ను క్రరము[వాయి౦చి యామెను మాయూ 
రకం బంవీ చాకూంయ నిచ్చటికి మాసమున చేపందునెడల మబీయింక నంలసించి 

యుందును. నావుడైక్ యిక్కు_డకు నితేంత్రేమున వచ్చుట చేతే నే నేనిక్కడళు కావలసి 

వచ్చినది. ఈ సైన్యమునంత యు: జంవుకొనవలసివచ్చినది. శేనింతే భ్రస్టత నొందవలసి 
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వచ్చినది. నిర్నెటు లా ఛయింపవలసివచ్చినది. ఇప్పట్ కెనం (వౌణమునుార్సి నం చేహ 

పడవల సివచ్చినది. నీకు(బోయిన దొక్క_ కొగిరము; నామ్! బోయినపి కందుకాజ్యము లు, 

మానముంకా(తురు _ సె న్వము_భనము_ఇ/క[ బోవనున్నది (పాయు _ఆగ్ని పర్యత్రము, 

భూకంపము మహామూ' కయు౯ జేయంవాలని యపకృళిని మశువ్వమ్మాకుయును, టాహ్మణ 

మాకును. ఆందులో భటమ్మాతుందవు [పళుని మెదల చేయాలి లెని. నీమ్ త్రేరలోక 

మందు. దగినశిక్స యుంనవబయు నేమోకె0 . మశుశ్వ్యయుదిచే.. గక్పొంప౯జడినళ్టిక్ష్న 

మయుదియు నికో జారియుండాతు. న విందుల కేమి చెబు: వ్రు?! 'ూటలానకేమి? మాట 

లాగావేమి ? ఆహా! మోగి నమాధియందు న్నా కు. తేయుదా. జాచుకొనువున్నాయ 

చెచాన ! 

గీ. గొంతుకోంత (పూణే ) కోటి కొొసంగుచు 

ముకు;- మూ।తేచేత | బాకలినాశ్ర 

మనుజపతిని భష్ట 4 మానరాష్టు)నింజేసి 

(బహ్మ్ కాజ్యపదవి ) బడసినసావు, 

సోమ... [లేచుచున్నా[కు) అనియీమి ! సుడి ట్ల భాగవై చుకొను నూలు[తాణా! 

ఇని 5; చ్ప్పైవను, | నిప్పును, ) ఒకికొన ధా స్రాగయుణనల గ ఓదను. వం -) నకుమ 

నుర్నువే నివను [ వేయును. ) ఈ నన. వీని "మెను! దశ ల్నెవకు (తగుల్బుకు) ఇల 

లాగుటయీ తకువాఎయఎ ఊఊ, జ. (లాగును.) 

చం గ టో. [ఆని గ ఫౌగమూలి Aziz గొటుకోని చచ్చును) 

సోమ__హా! హో! 

గీ, రజ్జువందున సక్స వి |) భాంతి కలుగు 

(పాక్ఫతికునకు మవమూతుసం | ప త్త్లేదు 

సిశ్చలసమాథి [జేరిన ) ని దుమోాత్త 

సంపదకు రజ్జు వే సత్య ) సర్పమ య్య 

పాపబుద్దిని రాజును | బాడఠుసేయు 

_బావ్నాణాధము నికై చం ) పంగవలయు 

దీనికంకును సుందర 4 మెనమార్ష 

మేదొ ఛావిభథాగాథు | " లీకైంతుగాక, 
ఇన సంసగక్షగా! ఇ క సే నిక్కాడ నెందులదు! ఆంగిన్చక!వేఫునమం బోవుదును. 

[గొంగెచూచి) ag gH. (“పెకి_చ్చును) 

ఛథైకపటుకోే పట్టుకో. అగు ఆయన. ఆిదిగో పట్టుకో, "బేవతాచా! "కేవ 

రాజా! ఇటురా. 



104 ఫూర్తిమ 

సోమ. [పరుగెత్తు రు న్మిమ్య్మమించును) 

"భెర___[న్మిష్మ-మంచును) 

కేవ_((ప్రశేశించును) పశువులన్నియు: బరశుశామ ప్రీశినొందినవి. చంద 
శేఖరస్వామియో చన తో సవమయమునళః బో లేకపోయితిని. 

[చేపథ్యమున) ఆయ్యణయ్యో' చంద శేఖగస్యామి చచ్చి పడియు న్నా (డు. 

చేవ సారహరశా! హోహారా! ఎంతే దుర్వార్త వింటిని. సోమనాధశర్శ్మ మే 

చంపి పాజీపోయియుండదును. ఇట్లు జరుగునని నం దేహాలేళ మెన సునస్సునమ దగు అ 

'లేడుకద ! ఆకే యెనయెడొల గుస "ను గని పెట్టుకొనియ యుంరునే! హా* సారా! చంద 

శేఖరస్వాముగాలి. నిశ్శాలయోగ్యరేను గూర్చి ఎమపడిఎ0.. (లెంపలు నే చుకొనును) 

ఆయనను జంపి ఫోనునాషుని వెంటనే చ ఫుటకం ఓ నిప్పుకు క కృవ్యమేమియు 3 లేదు, 
మాతేండిగారీరి జఆంపెంచి నాయడు. [తవిలి జవ్రుకునని యప్పుడే శపభ మొనర్చీతెని. 

ఇసుకను గుకున్సుగా రిం అంవినాయకు. అతని పాబమే హాచ్చినగకాన అతని కిందులక్ 

చేను చేయ(బోన్న, క హార్చుకాలే-'! “ఇం గపాపయులను “-డుపర్యాయములు జా 

గలిగిన సు నల గుళబుణ ము వీళ్ళువొ నల అను "గాం చీనియెస ల సెట్టు? ఆంగువలన సి 

బుహానుభాశవ్రరి బుణము నాకము డరుంగికాదు. 

( నేప సమున) మ వుహఃిరాటా |! సో బునాఫివగ్న పట్రుగడి నాడు. 

₹4ఆతే౦ ఇమియు హీనిలే నంద ఇటు ధీసికానికంను. 

(ఇవన్ని ఖ్పున్న వ ఓ సోపు నాళ యు (స నే? ౧] నును) 

₹వ--- ఈత [ డెక్కవ నొం.కినాంకు? 

ఇగ._అఆంబిఫ్రరి సమీపమున ___ 

'జేవ--ఆయ్యమయ్యూ ! ఆక్కడ ? సోమునాగవర్నా! సికూతును జంవ్రటేే 

యకి ౫కు బోయులివా? 

సోమ_కేదుు. గాని పలలను జంవ్రుటక 

వ_హారవారా! ఎంత పాపాత్సు వు? సెల లయెడల సంతే శూవృ త్రీ వియేల? 

సోమ.__సీకింక:ం చెలియదు. వపీలల నే చంపవలయును. పిల్లలు పెద్దవారైన 

పీమ్ముట! దలివం్యకులను మోసెపెట్టుదురు. పళకాభపింకురు, వంశే మర్యాదను వల్ల 

కాడు చేయుదురు. నాకొక్క గానొ క్క యా(డుపిల్లగి. చానిమూాలముననే నేను 

మొజండువై నా నా (పబలళతు:వవె వెన ని యెదుట నిలువ [లేట్లబడితిని. దానిని జీన్నకేనము 

లోనే "మె త్తని [2 హ్మరర్మధ్రస్తానమున రవంత నొక్కి చంపేనయెడల నింతరాకయుండును. 

చేవ! ఛీ! ఇంక నటి సంభాషణము వలదు. గ్రైగవా! కత్తిలేగా. 

'భెర__చి కము, షష! (ఇచ్చును) 

జీవ (రీసికొని) _భెరవా | వానిని వదలి చేయుము. 

ఖైర---(వదలును) 
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గోము [ఆ ఎుశటు పరు? సంబో వును) 

శేవ__( ₹మనాగ ౮౬ బటేక్షొన్ని యువ. పాల ఫోయెనీ నేల ? 

hm మహ్ొారుావా ! ఏమి! సంఘయోణకలాల్లణముంో. చన్చుచున్నా 
దం(డినో ) "వండే RE గోయముాగ ఫొవ్వోటున సుహాోఘోరుడ వు నవేవావా 7 

“మయము (క ప్ప "వ-కణు పాొచినోవ్రువనాచే ! వాయు న పీకు నామాని 

మెంతేవ్యూా ఇ ఇ మోడు.. ధ్యా "నె రన్నుకొన్న  గుగాయి పాటపోన్చ యే 

నవహాజగుగణ గా, 

నై తా తునృ్యపస్తాంం6 గి సెట్టు ఒం “దివ య నీ నొనర్చిన పాపల 
జ _) శె శ్ 

త క ర మ IE; 
గా — if న 

| జ న కె య్ బు క్షీ Pa _ షు -§ 

సోమ వర్న అఘము లెంమాచ'౧ంపళడు. సరలు నామెలటోసిన 
న్ తా — డ్రా జం వా oa కో 

పాప లమ (1, సున్ 1 ఆగ పావని న సైటు "స్ప అను ? 
mm 

బోనం ఇగో ! నంకెంయబోన్రయున్నాను. - ౩ - "రా, న పకి (వును 

నా త. win, మరా చే ఎ ఎట్టుకొని) [పా 

త 
[1 dU 

కం సతు సంకేత ఇ -£ | 

“వచా ఏ మ! ఏమి! పేల లుసుమై యా" ను సరు ద? 

౩ కర కా న్నా రజ న్నారో ర? ENE ఎతు 

న్ పా Chan “or తో) సవారా,? * | నన్ను భు UNUSED చాప. 

ఆయ్యుయ్యూూ య! ! నావు. నాకిన్నుఅ[ ఎ సానున్నది, కేకు. దానివంక 
న 
ఎను, [తియ్య yy ! నా మోప 3న నిల్నెసదిం (వాయొస్పర్శ మెస నాపవట గు. 

hn 

స్కి 

LL క స్ 
ఖు త జ = కు u ష్స్ 

కన్నులు వూగవొన్న టీ ఖని ళు నలి కు గయున్నది. సఘ గన లేను_ కని కేన 

చాన్ర_ చం — ను 'ము7గ0.0ప్ర్రు. లాయ ౧ | చంపా? [ఆని గ నన్నును.) 

x 

వసా పుంగి ౯" బా! ఎవరిని రక్షంప్రు ప కీని 

సస్వ---నాతీర్మడిని నారం|డినిం 

గపు_వలదు_ వలకు. నాయనా ' నీతా చెయ డెదను, ఫుణ్యముగ టుకొ నుము, 
అయ్యయ్యో ! నికగ ానిమూ-ఎ) వినం కుదున్నగి. 

“ క—(ఆవకాఃర్? ది [పాణనాగ?ా ! చేను నతో మా”)లాడ వల సియున్న డి. 

నాఠీండి౦స్సడో యీూటుటనో క్కడ చే నం (ఫుకు. 

కేవ [అష ఆ౧తతొందతయీల ? 

ఇర్టహిన్నది. చకేంపుము. 

₹వ__(ఆప) “భవా ! ఓనిని మోరడలు గొనిపోయి కెగలో నుంశ్రంకు. 

(ఇ కవన్న్క ఖీమన్న, సోమ నాధునితో నిశ మింతుము 
చేవ పాణకాౌంశా ! ఏమెలవు ? 

నర చాతండిని కక్షింప్రమని be ee 
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సర్వ---ఏల యని యడి ₹దవేమి ? సంధ్యావంగనము  చేయవబవని యెవ్య [క 

జెప్పినయెదెల నేల యని |ప్రశ్ని ంసవచ్చును. ఆనత్యే మాదవలయునని యెవ్వడైనుల్ స 
యెడల “నేల యని [పశ్నింపవచ్చును, నాకేం|డిని జంపవబయునని నేను గోరినయెనల 

నట్లు పలికదవేలయని నీవ (పశ్నింపవచ్చును. ఆంలేకాని వేవళాశ్త్రృ సప్మూనమెనదియ. 
మనువ్యవిఫియైననియు__ 

శ్రీహత్య శోసినవానిని 

నక్య---ఆకని కపక్ఫ్తిగావించినప్పు డాకం చూఠమ్ండు నా? 

ేవ---ఆయ్యయో్యో మన సిల్లలను జ పగలయునని యంతేఃష్టళములాోోనికి[ బోయి 

తినని యిష్పుజే కధే గా వాతో? బలికిన మోరేం|డిని య. న్యాయ శూ? 

నిరొాతుకులను జ" 'పయలంచిన యాతని నితం్యడియని యింక నసణదగునా 

సర్వ---ఎటులెనను నాకాక(యడు పూజ్యు యం ఆశనిని మోశేమియయుం చేయ! 

గూడదు. (పాంనాధా | మిమ్ము గడ్డము బట్టుకొని [బగ మాలుకొనుచు న్నాను. 

నా_ప్రారన న"గీక8ి- పుండు. 

వవ పాణ ప్రియా! నీవూటక శుగుదా[టినవాడనుగాను. నిన్ను నావామునప ౧కు 

నెక్కు_వగా [జూాచుకొనురున్నాను. నీవేనాగ్భ ల కవి నాబతుమనకగ ౮న గా భాగ్యామే 

యాఛారము. నిన్ను. జూచుకొనుదు మహానంవముని నున్నాను. ప్రాయము అజచే*లో! 
టికొని (బాహ్మణీ పాదనులహోలోలుడి యడశ్రలపాలె వొంగఅచుం జిక్కి. తుం 

గారికి చేటపోకుగా( చేయబడిన నావా Now షర సొ ఇమా గళన్యరూపవు_ 

స్వోమంగ ళేగుణవ్రు-- వైన నివ [పే ఎమి౧-చి సకి-చి రాడని గదీంపక రాజ్యమును పోలి 

స్వాసౌఖ్యములవసలి (౫ మ్యుయ్య్యో! 5 I్నw కధిపతినై యధముండ నె స నాయొద మ్ 

చేవ__ఆయ్యయ్యాా! _్రహ్న్మ హత్యే చేసిననానిని 

వచ్చి సన్ను నుఖపపటి చ (దబి,'బములన టి సెల్లలను నామ్! ౫ గటాక్షెా”చి నావంశమును 
తి 

నిలువ! ఎత్రతి?!. నివు చేసిన బూగగేపకాా మెస్నండెన మబువయగల నా! సన్ను*క్షం 
“lt 

nf ఫుము. “ప వ్రము1గి చేళులుకావ్స. సివడెగిన కోరికను “లేగ”. అని పలుకలసిన 

పాసము, కృళఘ్నలయు నాకు రానియమంచ = కీంఫుము న్వామ-గళా! నికు థయు( 

డను నామ్ మటియె-దెసి నాజ్లాపి? వ్రము, 

స ఏ_్రాణశాథా! నాతోవము, మన పజల నిక్క_దకు[ దాచ్చెవను, ఉండు. 

(అని వెడల లోవును) 

చేవ__ఇకెస_డీకి బిల "లెందుము? 

సక్ట__ నాధా! చంటిపిల్లల నొకసారి చూడవలయునను కోరిక మెండుగ. 

గె లెగిషగె. నుజిమే దైన( గోరినయెడల నిచ్చెవనని యం టివి కావున నన్ను (2౫ ప్టము. 

చేవ__హాహారా! (చెవులు మూసికొనును.) 

సర్వ సం చెహీంపకు_సం చేహ ౦ పకు, తండెని భాగపజుచిన పసు నిచువూలు 

ఛ కను బహుమానించునా? నేను పరమ దుర్మాకుకాఅను. వంశమన్యావను విడిచితిని, 
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“నీను ఎరుక దగదు. నన్ను. జంవీనతేరువాతే యీ డిమ్మ_ మాలిన యడవి విడిచిపెళటి 

సౌవజ్మ, ఇదలుపీబఅను భద్రముగ[ చేంచుకొనుము, ఆయ్యయ్యో! పిల్లలను దేవలదని 

తుంటీపి ఒకాసారి చూవవలయునని యున్నది. (పా. ౫(ఫియా! ఒవ్యామాట_ పీల్లలమ్ 

నీచ క్షీణ చేమా[రము ల ముం నీదచనా "డైన కృ ఏయి కెంతే తలచే నిప్పింఫ్రముం 

శీను గుడిచికొనిన నానీ స్వాస మే నా క్ష్ సంకి బుద్ది ఫుట్రించినవని నాసంచేహము. లే! 

నాధా! లే! నమస” ము. ఉఊ-.3 త్రియెత్తుము. తసి యితనిచేత : చెట్టును.) మామ 

గారు పాండు. చేను నీదానను. న్వంతవసువ్రంచగా. బెవస్తునేల? [పాణ[పయా! 

“కా! 

-జేవ___వలగు. ఆయ్యయ్యో!' నాక్] ముహాపాపమువబగు,. నేనార యుర్యా 

రుడ్ను గాను. నీత (_డెనైన చేల వస" పపతసివచ్చినవసగ నారంకు మాయమెడ మహాప 

కాం మొనర్చి నాకు. వామ. (బబలక్న్మెయుంకను. కాం చే న్నలముడ మోకోటకు వు 

Ss మాచం-|డిగాకిని= పాళవాశా! మా య “కెటమున నాతేనితో నేన వ నహ 

మును వేసియుంటిని. 5 పస మును రీళ్చువొనలేలి , శ పియుని [బతు ఇ1నులకమ్ ? రను 

మాకేం డిగారి కీ ముణ యును దీర్పకుండినయెగాల నామ త్రపుంగేకము లుందెన్రు. నా ధూ 

ఉత్నిచ న నివ్ర నానా ష్ చూ౫న క్ర? బే ol | 

సకరాటపాణవ్ా rg eae పేక మునగంధోయి" శే-[డి గారీ యాతే | 

శాంతికె ఉంంతేగా[ క తీసా “"దుగున్నా చ్ సవం [సా వి నాగహాగయ పా! 

నీతం్యడి. నీచ న ఖీ నాశే-;డె నాకె ట్రనాంయా "em?! ఆత గ 'సేమమున కె న్ని ఇట్లు 

భీెందాప దాయం టినో ౨౫ తే పృవుమున* "సె; a తీవా సహా, అన్నది? ? షే 

వచ్చెన నాయతాంని = ఎ పోంంతినని నా మేయప యా? క అఃనుడాననై. పుట్టు!) 

బాశ్షసవవా! నేను మగ వా ౫ MENTO HS న్నట్టు . ,తిమూలుకొన లా! ఎలఎచులమద 
దు = 

గా యాంక్యుతుపవచ్చివరి. అనంతం కుల mt లగి గువాయు 
౬ నాభర్త 7-౬ వటిలో మెవ్మ (కా? తం[డ02:౧పీని మ 3 నివ ఢగ్నపణ్ని 

యెశగును br కస యన్న వా? గౌర టు తాం సుల బట సల ? 'న్యాపారేన 

మీవునంగా నాసాుటమున! (వాణమయులు-దంగామా,తేఎ నాడే డిని వగ్గ౧పపము. 

నికొగులె( ఎకుచున్నాాను. రక్షంచు. (కారుల పెం ఎఢును.) 

₹వ---ఆఅయ్యమయో్య్యో | న కార్భుదలుణు.. వదలుయి. 

సర్వ---నాకి భయుమిచ్చినగాని “నేను వదలను 

చేవ__ఆశే చూచుకొనవచ్చునుకే _ముందువవలుము, 
సర్టఇదెగో వదలితి౦. ఎమి చూచుకొనవచ్చునో 

డేవ_నర్భ్ణమంగ శా ! నావంక జాడు. నివింత పటుపట నీతండి పవవాండై 

గాడు. చాహ్మాకేజననవా ర్త కవినినాయ. స్య న్య్టము చావగం 'అఆావశాయః కష్టము 

అచే మిగుల: గాసినొందియుచ్నా (డు, ఆట ఏ శ్ష్యతీయవర్యున కింతే టు మవణమఘము మంచిది 

"కొని [బదుకు మంచిదికాదు, ఆతని కేమి_ డవు స గీ యుల ననుభనించినచాడు,. అతని 

కొకు సీ వింత పటు పటఉవలడు. నామాట వినురు. 
క్ అ 



రీ 103 పూర్తి వ 

సకగ్భ_ఆటులెన నాథా |! చేను జెప్పదను. మారండి మకణించినాయ. రాగ 

రసా మాల లో నున్నాండు. (బతికయు-చంలగా క ముత్యము గాన్ని మకణీంచిన 

తమవాత నేమిళతుత్వ ము? మూ తేండి౦ జంపీనయొచల మితం్యడియాత్మ్మ శాంతించునని 

షివ్రు ఎప్పీనరూట సమంజననుకాదు. అట్లు కాంజి-చునని చేను నమ్మను, 

గవ__శా౧తింపకపోవద్నునుగాల్కి గాశపధమో | నాశపథమో | 

నొ ్టనుటి శాత” డియో - మాకం డి యో. 

ఇ“__షైోనే” |: -నేనుగావయలాల గ౧గగులమ్ ల?పకు న్నాను, 

సరము | నాలోనే. (కత్తిని వీ సవొనును) 

న వంాశియ్యయో్య్యో ! (ేయనీ ! క త్తెనిదీసికొంటినేమి?. ఆక్మహత్మ చేసికొం 

మువా ! వలను, వలను, (లం పటువొనుసు) 

నగా లిర్మే హత్యే ఇసికొనను. ప్రాణ ఛనాధా ! ఒకాసారి నిన్ను. గౌంగిపీ,'దు 

వొ(నును. టగా గం.ల. నువొని) ఇర (బాలు, న ోనికు మిగల సంతుషీ జెం దినది. 

ఈ జన్మ ౪న ర్పఫగీ చం ము చాటు. "కెన నా! “జలశు ేనిచ్చితివికాగుకదా. 

(పొణము వీయమన్నది* పోనిమ్ము, పోనియ్మి. ఇంక నివు దూవముగా[ భొమ్ము. 

కంటు కస నేలదీసికొంటిగి ? 

సగం వ మాతేం[డిని గాబలేనని ఫలికితివి. స నే కాచుకొంగును? 

వఆ గటు ! ఆ గట్లు ! 

౫ (శాతేండ్రికి వేళాక్కంకెనే బిద్గయు. ఆకరి యనా గతులను గాతివలనిన 
జాసను ఇసి. అయ ాననైస సమె 2 మగగాాాగదబు మగ సుతో నున్నానా! 

ఆంక రాక్మకాంచళని మేసి? మ? తేనమేమె? లరాటలా! "ఇత నివు నన్ను చావగా 

భావివ్రుము. భాగా నెంచన ఇదిగో కట్టి చా _రా_ కూరండి నెటు చాపెడవో 

చూచెదను, గదు కారాగృహమునొదకు. ఆతనిని వ లింాడను, శతే నెనయెడల 

నన్నడ్తుకొనుము. 

ఇలాగ _సెచాస్ _వీరకౌొంశా! ఏమి దిననశనమిచ్చుచున్నా వు! CC: 

మున కలంపె” మన నిన్ను ధా ఇుడస్న నాకి ర మహాదృ షశాలి Coby 

నెప్పుడు? నిశాంగిటిక- ల6 దైలోక రాజ్యాగిపత్యమెన నాకమ్యుననికెదు. కత్రిచతిలో 

నుండగా నే యొకసారకి కౌంగలించుకొసవిమ్ము. (అటు కౌగిలించుకొనును) (గట్రిన 

లేన తలంణట్రుకొని) అయ్యయ్యో అయ్యయ్యో అ BE నుర గొట్రినారు. 

(గడగడ వడయోేచు గడదికతో) అదిగో! నాతేం(డీ ఆడిగో! నాతం(డే _ చాతేం డి _ 

ఇృండివొ దుమ దుస్తులతో: (బచ్యక మై నాయడు. నోరు గేఆచశుకొని యున్నా డు. 
em 

జాపహామగుచున్నదని కాబోలు, ఇదిగో లెంపలు గొటుకొనుదున్నాను. ఆఅబస్య మైనది 

తండ్రీ! ఇదుగో పోవుచున్నాను. (నెష్క_)మించును) 

నర్వ్య-ా'క తిని బాజ వెచి) అయ్యయ్యో! ఆఏియీమి? ఆదెమయేుమి? నుతిపోయిీ 

క. | (కూడ బరు త్తేబోవును) 
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చేపథ్యమున) ఆడమి_అ_అచేమి_ఆ-పు3 సనాకో_సికౌ_పోయునది. 

కౌ శ్యాయని |తొ-* రతో: [(ఎనేశించి నర్వసుంగ ళ్ను బట్సుకోనును] 

కాత కయ అయు_ నాధ గనుజంపీని a— వుణ్నాతు (నన ేవ కానా 

పోను యాసకు యానకం శౌ వెదవ ? నాభి గ్రనుజ పుట నికిఖిమెలే 

శు నికు మాకా రి కాయగా?! .ఠదియునా సీ: కాానము ? నభ రతో నిన్ను6 

నే! ఇాయీనా' సీ శ్యాంము? 

నా? నాక నిలు యశకోగ "మొ-ర్నినొాంకు ? స్ గః (చాణరుచ్చిన 

సా నాభ ర నోొంిగళతో న "iD బున ఏ నాయడు, ఆఅగనిమో రగ వే 

ము బున్నసి. నీతో నసుకు చేను మాటలాగోండా లను. నన్ను శో ఘుంప్రుము, 

కళును, "తీ పొమ్ము, 

(ఓ 

కాశ్యా నిన్నె టను డి కంల చన నా. సము (వోచివొనిపోనుటన నాము 

బలము మూసను అ "లి- చేరాం పై న్ని” ని నాకున్న మన, రొ ఖే గగన 

 సీశేగి? క్రశనిన పెం గన్నులు TE re: జాగతి స 

rr. py తలారా 'కాబాన అ బున ఈత _మువచ్చినిలి? ఆతం కాన్టను (a) శ క్ డా ib 

తరము. మము నకం స 1d ఆలి చాష్తకె 5,3 నిన్ని టు దెచ్చి”ని. 

దువ వా? 
i క! 

సర్వా నాతేగ్యన పరు గెచందరా చును నధ” సపహలో: _ నె[ంచినస్పుడు నిస కయ్ ఓ er 
జాన్ 

కంయిపుచ్చి యూ 11. td ముస సహా ఏ) నాల కి షష ని గ ఆ యిటకియా చి 

QS కక రు 

=m గన్నుల చం నామ డెకిపోవు నా? 
స Ga — 

చానా; గో క ఖీ వు 1 పై అక సులు నా లీ వజ పా మశ్న్ 1 

? నీత? (డే యాకం గక. సె in చ, నాము. తమల ని వాస్త 0" 18 కడు 
దుంగ ఏషాం 1 జ స జ్ కంర అన మెనీ; సుం ay 

మ౯ (దాడులేచు, Sr TW ne TNT 

"రె? 

a “(మ గళ్ ౫ గొాంచుపటుకొను; న్యు 

సర్గ ' ఆమె .శులను వోల్బుకొని) వభ రచృలివంన న! తాతా 

ఎఏనటున్నగి, బవ తశాం 'వక్షు ౨. 

తాత్యా. 

శ్రాలికో న్నా 

మృన్ ఇ నాభ్ధ రౌ; మిం వేడి! నుగ గా జను ఒఅ యుడు 
వాలి ఇద గ) పుం తాపీ, శాగతింత్ర WT. 

న(షమాగళ్ ౩.1 11 Se ల | J ర ఓకా లీ వును.) 

నర్వ--హా |! సవకాజా | 

(ఒక కవాకి? ంతుకె లు పటుకొని బా(ంకినుదు నిష మెంతే") 

(వాదం గ గ Tl dan ri వన్ర్రములలో వ కిపొతేముతో) 
ప్ ] 

జా 06! 



11D పూ ర్తిమ 

గీ "గయను నీవిచ్చు తర్పణ ) కమల్యా"ర 
నాకుముట్టదంచును నీవు | నమ్మవబ యు 

నితనిహృ[ద క త్రర్పణ ) మిచ్చినపు జె 

సుుతు[డపివవి నా యాతే ) కుతుక మందు.” 

ఆనియంటివి, ఇదిగో ! ఆతని శా్హ రక్తము 

“అన్నల్ పి క్తరం వాసిష్టగో (లేం విజయా జేం ద్రవ ర్భాణం 

వసురూపం సర్టధాన మః ర 

అస్మత్ క తావమువాం వాసిషఘ్టగో తం దేవరా జేర్యదవర్శాణ 

రుుదరూపం స్వధానమః తేర మిలే ర్చ యామి. 

అస్మత్ (ప పితామహం వాసిషగో[తంవిజయరా జేందవరా 

కకిత్య రభ 10 ఎ తాన తక్చ్స యామి- త్రగ్ప యామి. 

గ. క్! పూల్లీ పునాందే నీన్చ మరణి-చి౫వి. ఈ- నమునూడ బార్ మండే 

కే గిగాగు గూడ ఫూగ్తీమన్నాంచే సాగ మసి. మొనగ్న్నారో, ప్రార పుకు మాకష్ష 
ల్ 

సంబం ధమాయేనికి రండీ! ఇయ నీవ్చు స -కుష్కినొం౧ ౮7? ఊత్తెగక్షణమున 
లో చినను నామ భాగ లేను. 

(నేపథ్వము.) హా! హా! సగ్వపెంగ యు గ" తి యనియు “నే 

పాతాళకపాపములోయటిడి మునిగిపోయి నాతు, 

డేవ-ఆజయినచా ? ఇణె ఉఅపఫ్పపాకు- నాగ వపంసిన పనిలేదు. కాల! 

ఇరిగో పండినా, ఇదిగో గాను (పొడుచుకొని _*-ద(ఎడును*) 

భెరవన్న (౪ పషివేపాచి ఏ) తె? పు[తులను మూగాపుహూ కప్ప ంయజప్వ్యమునింయు 

కనులు జఖ్బాగనుండుటశే? -గ*రెటోోనున్న (ys: కదాసుని విడపించి పెబ్రలవో నం 

కునిగా నియమె౧సవటయునగయు సఘయోజిం సచాశాని శవరాజాళ్నయిచ్చిలా 

30గువే గేవరాజు నథలశ్రువీసికొనివోవలయును. | అటుచూచి) హా_హా! ఇదియు: 

కవరాడే? 7)వరాజా! ఆఅ య్య యమో [(పా[*ంయిలు బిడిచ-వా, [ఆతనికి (పవ క్నీణాము. 

“ren మొనరి నును) అహో] se క జచ్చిశ యీావిరుడి 

ములో గ స్ మాత మేలమి; స లెన్కో నామ. జావ లేదు. న శేను మినలియుంకీ” 

గీ ధరణి రహ ధిలు లేక |) న. 

(పజలయన్యోన్య వెరముల్ | పాయుగాక 

కవితే రాజపోవణామున[ 8 ; గాలుగాక 

పీతెపాలనమున రాజు ) నెగి[దుగాక, 

ఆ నకు సరత వాక్య చెప్పు క “wy ps న ANT. 

న ప్వవా_కెకెబుఎాలాసు వము చ రక 




