
 



 















 



(ప్రథమారికము

అగవర్షపుకొంపల కడమెన
౯5 అరక

-మెలలును 'సంకరంబులు మలినతయును

గలసినను 'సమ్మతంబగుగాని మాల

యెదురు పడినంత (వాహ్మణుండెగిరి పడును,

మొన్న బ్యాంకి మేనేజరుగారు మన యింటికి వస్తే

మోాగెందుకు గౌరవించి టీ యిచ్చారు!

శాస్త్రీ: దొరలూ మాలమాదిగలూ ఒకశేనురా?

సుందరం;  ఎందుకుకాదు? రంగు బేధం తప్ప.

శాస్త్రి: వాళ్లు అధికారులు. వాళ్ళతో తిరగడం ఆప

మా

సుందరం: అధికార్డులనంత నమ్యూతాన అంటరానితనం

యెట్లాపోతుందిః అధికారుల కడుపులోనుంకే మా

[తం 'దానివానన కొట్టదూ మనకు, వాళ్లు తాగిన

సారాయి అమృుతవుయిందీ. పవ్నిత్యమెన గోవుల

మాంసం తిన్న 'వెధవలస్నేహాం యిుల్లావొప్పుకుంటా

రుక్ మన బేవుళ్ళను, మన ఆచారాలను దూషించే

వాళ్లు మనకాదర స్మాతులాః మన రాముల కొలు

స్తూ, రామునిపేరు పెట్టుకున్న కడజాతినాడు. అంట

రాని నాడా? న్యాయముండాలండి!

శాస్తి); అయితే వాళ్ళను దగ్గరకు చేరుస్తానా

వఏమిటిరా* న. 
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మాటకొస్తే మనయిట్లో చేవతార్చన సె అమర

_య్యాను కొంచెం న పకం తెచ్చుకోండి. ఒంటి నిండా

తామర, సవామేహపు బొబ్బలూ నాడూను. అటు

వంటి నికృష్టబీవిసి సహించి వాడిపంక్షిసి కూర్చ్పుుని

మోారు భోజనం వేయగలరుకాని మాలది వీధిగువునం

వూడిస్తే సపహించలేనే+ మన జవాను సాహెబు

వాళ్ళను తాకి తిరిగి నునయింట్లో అన్నీ ముట్టుకుం

టున్నాడు. ఎక్కు_డున్నాయండి శాస్త్రాలు, నియవమా

లు, ఆచారాలూ మావంటినాళ్ళ నోళ్ళలో తప్పి తె

శాస్త్రీ: నాయనా! నున్వుచెప్పినదంతా 'నిజమేకాసి

వునశిందుకు ఈ అపదిస్ట, నలుగురునోళ్ళలో ఉకడట

మెంచుకురా+

సుందరం; న్యాయవమాని తోచింది చేయటానికి _ఖెర్యుం

కలిగివుండాలని నా మనపి. న

శాత్రీ: అయితే నే (బతికున్నన్నాళ్ళూ. వూరుకో

తర్వాత స యామం.! | (
ర్

సుందరం:

నిమ్నుజాతుల 'ద్వేషించు నీచకర్శ్మ

ఫలము మనలనుజే సగా బానిసలుగ

క్రన్నుగానకచేయు దుహ్కు_ర్మ ఫలము

'సనుభవింపక దప్పించుకొన వశంబె. 
 



-ళ₹0డో రంగం

(వూరబానివద్ద శ్ర్రైలు నీళ్ళుతోడుకొంటూ వుంటారు. అన్నివర్హాల

వారూ అక్కడ వున్నారు. సుందరం భార్యా--అన్నవూర్ష్ర ఆమె

అత్తగారు సీతమ్మ అందు ముఖ్యులు)

సీతమ్మ: (నీళ్లుతోడుకుంటూ) ఎవశే మారు

ఈరి? ఎరికలదాన్ని అమ్మాా.

సీతమ్ము: ఎరికలదాని-వేకద! ఎవర్లోననుకున్నాలే.

ఈర: ఎవరనుకున్నారండీ అమ్మగారూ! .

సీతమ్మ: ఏమనుకుంకే ఫంలేవే. తోడుకో నీళ్ళు. ఫదో
అడమైనవాళ్ళూ వావిదగ్గరకు వస్తారసీ, మాలమాది

గలు ఈవావిని ముట్టుకొంచానకి వస్తారనీ విన్నానులే-
-ఈరి; ఎందుకు ముట్టుకుంటారండీ. నాళసం పొయ్యే

“కాలం! ్ర

సీతమ్ము: గాంథఫ్గారషు ఆమయనచెప్పారప కులబీభాలుం

డరాదని. న. న్సంశేనేగాసి స్వరాజ్యం ''రాదప.

మంగము.. ఆయనకేం ఫోయీకాలం సీతమ్మైదినా.

సీతమ్మ: అల్లా అనబోకు వదినా. యిది కలికాలం. కల్

కాలంలో కులధర్కాలు నశిసాయసి ఇాస్తాాలం

' ఇదివరకే (వాశారుప.. ఆయన్నంకేే పంలాభం. మాల
వూదిగలను విలిచి ఆయనపు, “*బే మోారుకూడ 
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శుభ్రంగా వుండండి. మాంసంఅప్ తినకండి తాగి

తంద నాలేయకండి. మాది తక్కువకుల మనుకోవన్లు.

భగవంతుడు అన్ని కులాలవాళ్ళన్ ఒక్కవిధంగానే

అన్నుగహిస్తా” డస బోధిస్తున్నారవ.

మంగమ్మ: అయ్యునాతల్లీ! అవ్వా వాళ్ళకు చెప్పాల్సిన

మాటలు, వాళ్లుకూడా అంతా చక్క_.గా తలనువ్వు

కాన చీరా, శెవికా వేసుకొని శృుభంగా తయారైలే
యికను ఇది మాలదనీ, ఇది బోగందనీ, యిది ఎరిక

లదనీ కనుక్కోటటం ఎట్లా, మాలమాదిగోళ్ళకు

చదునుకూడానా?మ

సీతమ్మ: ఇప్పుడు వాళ్లు చదున్సకుంచున్నారప.ము

మంగమ్మ; వాళ్ళమృకడుపు. కాలా. చదువులే! ఏం

ఫోయేకాలమమ్మాా.

. అన్నపూర్ణ: వాళ్లు చదునకుని శుభంగావుంకే సీ

"కందుకు కడుపుబ్బు.

మంగమ్మ: అప్పుడు మన ఎక్కు_వే ముంటుంది?

అన్నపూర్ణ: 'ఇప్ఫుడువూతం సీ ఎక్కువేమిటి! మనం

మతం చసువుకున్నామూ యేడిశామా. పొట్ట

పఫొడిచినా అతురంముక్క_ "లేపు.

మంగమ్మ: నీక్కూడా.

.

పుట్టిందాపం ఈపాడు బుద్ధి
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సీతమ్మొదినా చయూవానా? కోడలు హోక్తళ్లు.
సీతమ్మ: సంచేకేదన్నూూ! అవ్ వాళ్ళాయనతో జతే.
వ రత్తమ్మ కుండచంకనెట్టుకుని వచ్చి. నిలబడింది. వెనుకనే

మరి అయిడారుగురు బారిజన్నక్తీలు. వచ్చి లాం కుండలు
వట
మంగమ్మ; ఎవే మారు?
నం కనబట్టం లేదండీ? మోమోాస్తు అడవాళ్ళం.
మంగమ్మ; మా కులమేమిటంళకే అట్లా మాట్లాడుతా

-వీమిళే. వెద్దాచిన్నా 'లీదూ!

రతృమ్ము: కులానిశేమిలెండి. మముతిష మాలలంటారు.
భ్ అట్లాగా, అమిళతే దూరంావుంకు, నీ

దుంపతెగ. మిాదకొస్తున్నావేమే! అయినా యిక్కడి
కొచ్యారెందుకు?

రతృమ్మ: మా ఛావిలోము నీళేక
మలమల మాడిసోతున్నాము.

మంగమ్మ: మాడిసోతుం శు వూరిభావి ముట్టుకుని మైల

పదేస్తాన్రుషే. వఏమమోళ్ళోయి సీతమెసవనా! నున్వు
చెప్పీనంతా అయింది.

రతమృ: మరేంచెయ్యమంటారు? చస్తామా, (పాణాలు
స నిల్పుళోనాత. -ఈగ్షి ముట్టుకోటంలేదండీ. నాళ్ళకంకు
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మీజెర తీసిపాయ్యాం! -

మంగమ్మ: ఓసి స్ వాదన మండ. సీ జంత .పాగశే!

రత్త మృ; వనూటలు మిగలకండి. మూలలూ నునుష్యు లే.

వాళ్ళూ వుప్తూ "కారం. తింటారు. ఇది సర్కారు

శాఏి..మోా సోంతంకాదు. ఇందలో స్ళ్లు తోడుకుం

టాసికి మాకూ హక్కుంది.

మంగమ్మ: ఓసి నీహక్కుముండ. నూలముండకు ఎంత ...

రతృమ్మః యింకో మూటు చెబుతున్నానంట మేమూ

వుష్పూకారం తినేవాళ్ళమేనని. మూటలు మిగిలితే

పడం. మాలలంత తీపేశారా!

మాలమాలయటంచు తూలనాడుపెగాని.

మాల కన్ట్యృపుపంట మికు వంట

మాలమాలయటంచు తూలనాడులుొగాని

మాలడొడికిన బట్ల మోకు కట్ల
టయ ట్

మాలమాలయటంచు తూలనాడుమొగాని

మాలజేసీన కళకు లేల ముట్ట 'ట్ ట్

మాలమాలయటంచు తూలనాడుపెగాని

అవసానమునజేర్చు నతడె చిచ్చు

అట్టి నీ మూల సోదరులెనవారి

మాలలంచును ౫ ర్రి౦ప మాన్యవకా నె
వా

మాలకగ్ణంబు "తెలియని మందురాల!

మూలజాతిని నిరసింప మూనుమింకి, 
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మంగమ్మ: అయితే వావి ముట్టుకోవాలనే వచ్చారకే

మోరంతా!

రత్తమ్మ: ఎక్కడా ఒక్కచ్చుక్కె.నా నీరులేను,. మమ్మ

ల్నందర్నీ చావమంటారా+!

మంగమ్మ; సారో బతుకుతారో అది మి యిష్టం,

(ఛాహ్మణవావి ముట్టుకుంటానికి వ్ల్రేదు.

రత్తమ్మ: 'బావ్రుల్లోవర్షబేధం "లేదండీ మేం సీళ్ళు తోడు

కు తీరతాం. రండే.

మంగ ము; ఓసి దొంగముండా ముట్టుకో మూద్దాం.

తర్వాత సంగతాలోచించుకో. వూళ్ళో నలుగురూ

కలిని సన్నూ సీ వాళ్ళనూ ఇచావచితక్కొా_డతారు,

తప్పుడు ముండా!

రతృమ్మా; ఎన్నిసార్లు చెప్పినా నీకు బుద్ధిలేదమ్య+.

తిడతావు! నీవే తప్పుడుముండన్సు.

ముగమ్మా: సీతమ్మాా! అన్నపూూన్లా! వెళ్ళిపోతా గేమన్యూ*

వాళ్లు; ఏంచేస్తాం వెళ్ళిఫోక,

మంగవుశ వ్నూ వస్తున్నాను ఆగండరా. ఇంటిశెళ్ళి

వూళ్ళోచెన్పి ఈ ముండలతోలు వొలివీస్తా చూడండి.
మాలవాళ్లు; ఊం! అన్నీ మినికావులే.

(మాలలు నీళ్లు తోడుకుని నవ్వుతూ వెళ్ళిపోతారు.)



వూూడో రంగం

(సాయంకాలం నాలుగుగంటలవేళ నాలుగుబజార్లు కలిసినవోటు.

ఒక పక్కగా, పెద్ద మరిచెట్టుకింద గచ్చుచేసి వుంటుంది. 'వెందలు

చుట్టూ దిమ్మగా. కన్మువెత్తందార్లు కోటయ్య, వీరయ్య, 'సుచ్చా

రావూ, పూర్హయ్య కాక్రీ కోమటిగురవయ్యా, ఫూజారినాంచా

రయ్యా, మేక్మొహిద్దీన్సాహేబూ దిమ్ముమోద కూర్చుని. వుంటారు.

ఫూర్షయ్య శా్రి సాగిస్తాడు సంఫాపుణు)

తాత్రీ: గాంధీగారు మహాతుడన్నాగే ఆయనపెట్టిందే

-ఈ 'వటకం.

వీరయ్య: ఆయనేంజేఛ్రాడండీ?

శాస్త్రి: మరి వీళ్ళకింత తెలివి ఎక్కడిది! ఏనాడైనా
వమూలమాదిగలకు ఇంత థర్యముందీ! వాళ్ళదగ్గర శెళ్ళి

నారోనాశభ౨గానుండండా. మనంఅంతా ఒకే,

సానంద నర్సన్అత్ మూ నెత్సి నెక్క_ండి.

అసి ఎందకు వెప్పాల. అట్లా చెప్పబళే ఈ గతి

కొచ్చింది

కోటయ్య: ఫ్ళ్ళ పొగరుతీయ,) వాళ్ళలో ఎంతకట్టు కుది

రిందయ్యా! ఒక దెబ్బన తాగుడు మానేశ్చారు. వున్న

వాళ్లు మనమోస్త్రే కందిపప్పూ, కూరలూ, తిం

టారంట. లేకసో తే ఏ బచ్చలాళోీ బలుసాకో యింత
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కోటయ్య: కన్నమ్మదాసా! ఏపు [బద్దలు కొడిళేసరి,

దాసూ గీసూ వదుల్టుంది.

గురవయ్య], వాళ్లో కొట్టడంప దాని దగ్దరుంది

ఏమున్నా, మంగమ్మాగార్ని ముండాఅంటఓ ముండా

అందిట.

కోటయ్య: ఎదురు తి8గి తిట్టిందిగా! దాని తస్సాదియ్య,.

సుబ్బా రావూ ఏమిటో బాగుచెయ్య్యాలంటాను. యిదే

నాః నువ్యూరుకో. రేపుదాన్ని బయటికి లాగి సిగకొ

య్యుక వాలే చూసుకో,

శాస్ర; సున్నంలోే జెముకలేకండా పొడిచినా పాపం

"లెవు.

గురవయ్య: వారం. తప్పుడుచెషప్టలు; తప్పుడు

చేస్టలని.

సుబ్బారావు: ఏమిటోయ్! మహో వాొడనాలంటున్నాను,

ఏం జేసిందోయ్ అది.

గురవయ్య]: యింకేచెయ్యాలె. కోమట్లు "చాంబలు తా?

మంచి నీళఖఫబివ్ ముట్టుకుంది చాలదూ,

పేరయ్య; ఆలోచిస్తావేంటోయ్.. లేచెళ్ళి నాల్లుతన్నక.

సుబ్బారావు; కాస్త తమాయించండి. అది బావిముట్టు

రుంజ తప్పాచ్చిందీ. దొని చెల్లెలు పంకంగ  
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నాంచారయ్య: మనశెళుకు సుబ్చారాన్తుగారూ! అనవ

సరపుమాటలు,

కోటయ్య: శివుడి బావిలో ఏమన్నా నీళ్ళున్నాయా!

నాంచారయ్యా?

నాంచారయ్య: ఒక్కచుక్క "లేను. నేపటినుంచి ఈన్వ

రుడికి ఆ మాలనీళ్ళే అభిపేకం వేయాలి. ఎట్లాగా

, భగవంతుడా అని ఆలోచిస్తున్నాను.

సంమాబ్ తలా నయంకాదూ నాంచారయ్యా, వముహా

నందీ లేదూ, నందియాల్ దగా. హక్క-డా

బహుత్ బడా గుడి వుంది 'దేముడి నెత్తి మోద

రోజూ. సీళ్లుపోస్తారుట కదూ! అంక్కు. హక్క_డా

షరాక కనరుంది. బంాన్పం నవాజ్ సాహెబ్

టం హరా లఫరా అమమా.

హళాళ్ళు మండి అ కోనే5్ మే హువ్చా న.

నవాబ్కా హుచ్చ. దేముడ్కి. తానం.

నాంచారయ్య:. ఆ వెధవకు కళ్ళు ఫోతయి ఎప్పుడో!

సాహెబ్; గుడీ మే దేముడ్కీ. వుంటేగదూ. కళ్లుగిళ్లు

ఫోయేంద్కూ..

నాంచారయ్య: _తురకమాటలూ నువ్వూను. చాలించు.
సాహాబ్: నాకీ కోపం వస్తే ర -నేను...మోా. .
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అయీ, వయి. దొరికిలేఅయి పట్టుకోండి.

రక్షం మునగాలిరా.

(చిందులు తొక్కుతూ)

కోటజ్షే ఈరజ్షి కోసిపాశేస్తాన్
చెయ్యేసినందూకు చెళ్కూలూ తీస్తాన్

రక్కిలనా చేతుల్ని నరికి చూపిస్తాన్.

ఓలిసౌమ్థాకింద ఓడంస్త రగతాన్న్ని

బూతుల్మిమారగా పోటుపొడుప్తాన్'
పీగుల్కి. మెడలోను దండబ్దవేస్తాన్.

కండల్ని "కాళుల్కి. దండిగా'వేస్తాన్.

కోటళ్డి ఈరణ్ఞి కోసిఫానేస్తాన్.

'వెంకటదాసు;

మాలలరక్తంలో మురిగుందితా మగసిరి

| తొత్తులరకృంలో తొంగుందిరా శార్యం

కత్తిదెబ్బతో -గాని కలగదుర న్యాయం

"లేవండి! 'లీవండి!! లేచి నడువండి!!!

రండి రం్యడా.

కన్నవముదాసు;

అంటరానోశ్లౌని

అణిచి'పెట్టామని

తొత్తుల్నిచేశారు

మత్తులోమురచారు
మత్తో దిలి లేవండి 



 

    



 

 



 


