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దివయ్దృట్దివయ్దృట్   
చకర్ పాణిచకర్ పాణి  

(ఆనంద ణి - 1940 అకోట్ బర్ సంచికనుంచి పునరుమ్దిర్ తం) 
  

 పౌర్ఢకవి కళుళ్ మూసి ధాయ్నంలో పడాడ్డు ! ఊహూఁ ధాయ్నంలోపడి కళుళ్మూశాడు ! ఊహూఁ రెండూ నిజం కాదు; కవి కళుళ్ మూసి 
ఆలోచనలో పడాడ్డు. ఆఁ, ఇదే కొంత వరకు నిజం.  

కవంటే మామూలు కవి కాదాయన ఆజనమ్కవి. బొడూడ్డినపప్టినించీ 
కవితవ్ం చెపేప్వాడంటే అతిశయోకిత్ కావచుచ్గాని, గోచీ పెటిట్నపప్టినించీ కవితవ్ం 
చెపేప్వాడంటే ఎవవ్రూ ఆశఛ్రయ్పడనకక్రేల్దు. యదారథ్ం కూడా అంతే! 
ఇరుగుపొరుగమమ్లు మొదటి సారి ముదుద్కు గోచి పెటిట్తే, ముదుద్గా మొదటి పదయ్ం 
అలాల్డు 

మీదు యవివేకమునకునే లెసస్గుంది 
నాడనని చెపుప్టకు సిగుగ్ కరము వడితి,  
ఎందులకు బంధనము జెపుప్డతివలార!  
దేవుడిచిచ్న యంగంబు దాచనేల ?  
వెయియ్ పౌనల్ బాంబు తమముందు పడాడ్గాని అమమ్లకక్లంత దిగర్భ్మ చెంది 

ఉండరు. తమకు తెలియకుండానే వాళళ్ వేర్ళుళ్ ముకుక్ల మీదికి పోయినై! 
తండిర్కీ సంగతి తెలిసింది. ఆయన కొడుకు కృతితావ్నికి సంతసించక 

పోలేదుగాని, పదాయ్రథ్ంమీదికి దృషిట్ పోవటం చేత దీరాఘ్లోచనలో పడాడ్డు. పడి, తన 
పుతుర్డు గొపప్ వేదాంతికాగలడనీ, ఐతే, అందుకు తగిన వాతావరణంను కలిప్ంచవలసి ఉంటుందనీ నిశచ్యించి, బాలకవిని మఠాధిపతికి వపప్గించాడు.  

కవి తలిల్కి కొడుకుని వదలటం ఇషట్ంలేదు. ఐనా భరత్నోటికి వెరచి ఊరుకుంది.  
సరే, ఆ రోజున ఈ బాలకుడిలో పడడ్ కవితా బీజం అంకురించింది, పుషిప్ంచింది, ఫలించింది. ఇంకోవిధంగా చెపాప్లంటే మొకక్యింది, 

మానయింది, వేళుళ్దిగాయి, ఊడలు జారాయి! ఈ రోజున ఆ చెటుట్నాశర్యించుకుని ఎనోన్ పకుష్లు బతుకుతునాన్యి. ఎనోన్ కొకెక్రలు కొకెక్రిసుత్నాన్యి.  
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సరే, ఇక అసలు విషయానికొదాద్ము.  
ఇక బాలకవి అంతవరకతను ఒకక్ తెలుగు పొతత్ంకానీ, సంసక్ృత పుసత్కంగానీ ముటిట్ ఎరగడు. ఐతే ఏం ? నిషాదుణిణ్ తిటిట్నతిటుట్ శోల్కమైనందుకు 

మొదట వాలీమ్కి ఎంత ఆశచ్రయ్పడాడ్డో, తరావ్త ఎంత తనమ్యతవ్ం చెందాడో సరిగాగ్, తూచినటుట్ అంత ఆనందమూ, తనమ్యతా మన బాలకవి కూడా 
పొందాడు ! ఎందుకు పొందడూ ? మానవ హృదయాలు ఊహూం కవి హృదయాలు సమానంకావూ ? మనసత్తవ్ం అనేది లేదూ ?    

కవి కళుళ్ మూసి ఆలోచనలో పడాడ్డని చెపాప్ను కదూ! ఆఁ ఆలోచనలో పడి తన జీవితానొన్కమాటు సింహావలోకనం చేసుకునాన్డు. అతను 
మఠంలోనించి తపిప్ంచుకుని మామూలు సంసారికావటానికెనిన్ తిపప్లు పడాడ్డు. సంసారి అయినాక అతనిమీదుగా ఎనిన్ తుఫానుల్వీచినై ! చెటట్ంత అలుల్డు 
పెళుళ్నరాలిపోలేదా ? సంసారసుఖం ఎరగని కూతురు శాశవ్తంగా తన మెడకి చుటుట్కోలేదా? ఐతేనేం? తను చలించాడా? తరావ్త కొనాన్ళళ్కి పేర్యసి 
తనతో చేసిన పర్తిజఞ్లనీన్ విసమ్రించి తనకంటే ముందుపోయి కూరోచ్లేదా? అది అతనిన్ కొంత చలింపజేసింది కూడా. ఐనా అతను నిగర్హించుకుని, ఒక 
డజను విషాదగీతికలు గీకి పర్కటించి, పునరివ్వాహం చేసుకునాన్డు.  

ఆఁ ఈ వివాహం గానీ కూతురు వైధవయ్ంగాని అతని మనసుస్కు కషట్కారణాలు కాలేదు. పైగా కొంతకాలమతని కవితవ్ంలో కరుణ శృంగార 
రసాలు పార్ధానయ్త వహించాయి. అదీగాక, ఈ భారయ్, అడుగుపెటిట్న వేళ ఎటువంటిదో కవికి సనామ్నాలు మికుక్టమైనై. అతని కవితాపర్కాశం రాషటరీయతనే 
సంకరణ్ సీమను దాటి ఖండాంతరాలకి వాయ్పించింది. అతనిమీద పదాయ్లు రాసే కొంతమంది కవులైనారు. అంటే కవితావసుత్వు దొరకని పిలల్ కవులంతా వీరి 
పుసత్కానోన్, ఏ పాతర్నో, ఏ శబాద్నోన్ తీసుకుని పంచరతాన్లు, నవరతాన్లూ రాసి పారవేసే వారు. ఇపుప్డు కవిగారి అమూలయ్ ఉపదేశాలు పొందటానికై 
ఇంటికి వచేచ్వారి సంఖయ్ అధికమైంది. తలవని తలంపుగా దూరదూరానిన్ంచి సభలకధయ్క్షత వహించమనీ, ఉపనాయ్సాలివవ్మనీ ఆహావ్నాలొసుత్ ఉండేవి. 
వీలునన్ంత వరకు ఆయనకాదని ఎరగడు, తేదీలు మారిప్ంచేవారు కాని! ఇపుప్డు సాహితయ్ రాజాయ్నికి మనకవి రాజు, ఇటలీ రాజు లాంటి రాజు కాదు మన 
దేశ రాజులాంటి రాజు. పర్తి గార్మంలోనూ వీరి శిషుయ్లు  వీరి రచనలకరథ్ం చెపుప్తూ పర్చారం చేసూత్ ఉంటారు, ఐనా దీపం కిర్ంద కీర్నీడ ఉండనే 
ఉంటుంది. ఈ మధయ్ సాహితయ్ యాచకులు కొంతమంది వీరి రచనలోల్ సారం లేదనీ సైకాలజీ లేదనీ ఒక రకం పర్చారం లేవదీశారు. అందులో ఒకాయన 
కవికి ఎకనామికస్ తెలియవని బాహాటంగా అనాన్డు. కవికి సైనూస్, ఎకనమికూస్, జుయాలజీ, బయాలజీ కంపలస్రీగా తెలిసి ఉండాలనన్టుట్! వీటిమీద 
మనకవి అధారిటేటివ గా గర్ంధం ఈయబోతునాన్డా? సందరాభ్నన్నుసరించి తనకూ తెలుసుననన్టుట్ కూసుత్నాన్డుగాని.  

ఏమైనా గానీ కవిలో ఇపుప్డు మారుప్ రావాలి. లేకపోతే ఈ కురర్ కారుతో వెనక పడిపోతాడు. కాని, వాళళ్దృషీట్ వీరిదృషీట్ ఒకటి ఎలా అవుతుందీ? 
దీనికొకటే కిర్య ఉంది. దివయ్దృషిట్ అది లభిసేత్? ఇతరల్ మానసవలీమ్కాలోల్నించి భావాలనే సరాప్లని బయటికి లాగవచుచ్. కాని తనకు సాధయ్మవుతుందా, 
అది? పూరవ్ం మహరుష్లకు మాతర్ం ఉండేది. ఒక వేళ అయితే తనకే కావాలి ఈ మధయ్ తనున్ పూరవ్పర్ముఖులతో పోలుసూత్ ఆషాఢభూతి ఒక వాయ్సం 
కూడా రాశాడు! 

మన కవికి గురువు అపప్యయ్ దీకిష్తులవారే. కావాయ్ంతాన ‘సరసవ్తీ వరపర్సాదలబద్’ అని చెపుప్కునాన్ వీరి కవితాశకిత్ పూరవ్జనమ్ సంచితమే గాని 
ఇపప్టిది కాదు. ఇంతకాలంనించి అనవసరంగా సరసవ్తీ దేవికి పబిల్సిటీ ఇసూత్ వచాచ్డు ఒకక్ మేలు కూడా ఆమె వలల్ ఇతనికి చేకూరలేదు. ఈ రోజున తను 
దివయ్దృషిట్ కావాలని కోరితే సరసవ్తి తిరసక్రిసుత్ందా? చూదాద్ం అదీ, పర్యతిన్ంచి! 

ననన్యనించి తనవరకు గల సరసవ్తీ సోత్ర్తార్లనీన్వలిల్ంచాడు. అందులో పోతనన్వి మాతర్ం రెటిట్ంచాడు. గొంతెండి నిదర్పోయాడు కవి.  
దేవి సాకాష్తక్రించింది కాటుకకంటి నీరు చనుకటుట్పయి పడుతూ కాదు పర్సనన్ వదనంతో ! 
“తలీల్ ! ఈ యధమునిపై దయగలిగినదా! కృతారుధ్డను.” అనాన్డు కవి.  
“వతస్! ఎందులకింత కాతరుడవై యునాన్వు ?” అనన్ది దేవి జాలితో.  
“మాత  నీకు దెలియని రహసయ్మేమి గలదు ముజజ్గములలో! నాకు దివయ్దృషిట్ నొసగుము.” అని కళుళ్తుడుచుకునాన్డు కవి, పిలల్ వాడివలె.  
దేవి ఆశచ్రయ్ముతో – “దివయ్దృషిట్!” అని మళీళ్ నవువ్తూ “కవులు దివయ్దృషిట్ సహించలేరు. వారి మనంబతికోమలము.” అనన్ది.  
“తలీల్! ననున్ బరీకిష్ంచుచుంటివా! నేను తకిక్న కవులతో సమానుడనా ?” 
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“వతస్! నీ మనసుస్ నొపిప్ంచుట నాకయిషట్ము. ఒక దివసము, అననెనిమిది యామములు నీకు దివయ్దృషిట్ బర్సాదించితిని. పర్యతిన్ంచి 
చూడుము. నీ కిషట్మగునెడల తిరిగి శాశవ్తముగా నొసగెదను.” 

“మహా పర్సాదము, మాతరో!” అనాన్డు కవి. 
కవి కళుళ్ నులుముకుంటూ లేచాడు. కాలకృతాయ్లు తీరుచ్కునాన్డు. చితర్ం! నిదర్ నించి లేచేవరకు పర్పంచమంతా తలల్కిర్ందులైంది. 

మనుషుయ్లందరిలో మారుప్. నోరు మెదపకపోయినా వారు మాటాల్డేమాటలు వినబడుతునాన్యి.  
కవి పతిన్ పూజా సామాగిర్ సిదధ్ం చేసింది కవి దేవతారచ్నకు కూరుచ్నాన్డు. “చాదసత్ం” అని నవువ్కుంటూ బావిదగగ్రికి బయలు దేరింది కవిపతిన్. 
కవికి ఆశచ్రయ్ం వేసింది. “ఏమనాన్వూ?” అని కేక వేశాడు.  
“ఏమనాన్” నంటూ తిరిగి నుంచుంది కవిపతిన్. కవికి దివయ్దృషిట్ సంగతి జాఞ్పకం వచిచ్ంది. “ఏమి లేదు” పొమమ్నాన్డు. 
కవి దేవతారచ్న ముగించుకుని సరసవ్తీ సేవకు పూనుకునాన్డు. దేవికూడా వారిని పూనింది. నినన్ పొగమంచులాగా ఉనన్ భావాలెనోన్ నేడు వారికి 

పరిషక్రించినటుట్ సప్షట్ంగా కనిప్సుత్నాన్యి. పరపర కాయితాలమీద కాయితాలు రాసివేసుత్నాన్డు.  
శిషుయ్డొచిచ్ కూరుచ్నాన్డు, ఆషాఢభూతి! కవి తలఎతత్కుండానే గర్హించి కొనిన్ కాయితాలు అతగాడివైపుకు తోశాడు.  
“ఎందుకీ చెతత్!” అనుకునాన్డు ఆషాఢభూతి వొక పేజీ చదివి.  
“చెతాత్?” అని హుంకరించాడు కవి. ఎందుకు హుంకరించడూ ? తను రాసిన కవితవ్ం మీద శిషుయ్డెపుప్డూ ఇలాంటి రిమారుక్ పాసు చెయయ్లేదు. 

పైగా, తను రాసిన పదాయ్లమీదా, శబాద్లమీదా, ఆఖరికి అరసునన్లమీద కూడా అనుకూలంగా విమరశ్నలు రాశాడు. ఇంకా, ‘నిగర్హం’ అనే శీరిష్కతో వీరి 
ఇందిర్య నిగర్హం మీదా, మనో నిగర్హం మీదా, ఇంకా దేవుడు మేలు చేసేత్ రచనా నిగర్హం మీద వాయ్సాలు రాశాడు! ఇపుప్డో? 

శిషుయ్డు గాభరాతినాన్డు. తాననుకునన్ మాట పైకి వినపడిందేమోనని సందేహించాడు. ఐనా గతయ్ంతరం లేక “చెతేత్మిటండీ గురువుగారూ?” 
అని పర్శిన్ంచాడు.  

గురువు గారికి గురుత్వచిచ్ంది, రాతిర్సంగతి. “ఏమీలే”దని మళీళ్ కవితారచనలో మగున్డైపోయాడు.  
ఆషాఢభూతి కవితాపఠన వదిలాడు. మామూలు కారయ్కర్మంలో పడాడ్డు, గురువుగారింటోల్ ఆడవాళుళ్ కనపడతారేమోనని చాతక పకిష్లాగా 

చూడటం!  
శిషుయ్డి పర్వరత్న చూసేవరకు గురువుగారి కలం ముందుకు సాగలేదు. వచేచ్ భావాలనిన్టికీ శిషుయ్డే ఆధారమయాడు. ఇంతలో గురువుగారి 

కూతురు ఏదో పనిమీద తండిర్ దగగ్రకొచిచ్, ఆషాఢభూతిని చూసి నవువ్కుంటూ తిరిగి వెళిళ్ంది.  
గురువుగారి మీద గొంగళి పురుగు పాకినటల్యింది. ధుమధుమలాడుతూ సరసవ్తికి సవ్సిత్ చెపిప్ లేచాడు. గురువుగారి వింత పర్వరత్న 

పిర్యశిషుయ్డికరథ్ంకాక, మనసుస్లో తీవర్ంగా విమరిశ్ంచుకుంటూ చలల్గా ఇంటికి జారుకునాన్డు.  
భోజనానికి కూరుచ్ంటే కవిపతిన్ మామూలు కనాన్ ఎకుక్వ శర్దాధ్భకుత్లతో భోజన పదారాథ్లు వడిడ్ంచింది. భరత్ సంతోషంగా ఉండగా కొతత్ చీర 

తెచిచ్పెటట్మని అడగాలని ఆమెకోరిక. కవి ఈ సంగతి గర్హించి వంటకాలు బాగుండలేదని విసుకుక్నాన్డు. కవిపతిన్ ఇక ఆ పర్సాత్వన తేలేదు. ఆమె 
శర్మంతా వృధా అయింది.  

భోంచేసి శీర్మంతుడి దగగ్రికి బయలు దేరాడు కవి దోవలో వీరి మితుర్లిదద్రు దూరాన ఉనన్ కవిని చూసి ఇలా అనుకుంటునాన్రు  
ఒకడు – వసుత్నాన్డోయ, మహాకవి. 
రెండో – ఇక బోర చెయయ్ంది వదిలి పెటట్డు.  
ఒకడు – మహా చావుగా ఉందిరా ఇతనితో! బాగాలేదంటే చంపొసాత్డు; బాగా ఉందంటే జీడిలాగా పటుట్కుంటాడు, ఆపూటలాల్ !  
రెండో – ఏం చేసాత్ం! ఈతిబాధలోల్ దీనిన్కూడా కలుపుదాం.  
ఇంతలో కవి దగగ్రకొచాచ్డు. రెండోవాడు పేల్టుమారిచ్ అనాన్డు – “గురువుగారూ మొనన్ మీరిచిచ్న ఉపనాయ్సం పతిర్కలోల్ చదివామండీ చాలా 

గొపప్గా ఉంది. కాని ఆ ఆదరాశ్లునాన్యే మా బోటి మామూలు-”  
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మామూలు రోజులోల్ అయితే ఈ మాతర్ం సూతర్ం దొరికితే చాలు కవికి పురాణాలూ, ఉపనిషతుత్లు కోర్డీకరించి ఆ ఎరర్టి ఎండలో రెండుగంటలు 
ఉపనాయ్సం దంచేవాడు. కాని ఇవావ్ళ కవికి నోరు లేవలేదు. జాలిగా వాళళ్వంక చూసి “పనుంది, రేపు కనపడతా”నని వెళిళ్పోయాడు ఆయన పోతే మాతర్ం 
వదులుతారా ఈ మహానుభావులు? వెనకాల వెకక్రిసూత్ విమరశ్నలు సాగించారు, కవికి తెలియదనుకుని.  

శీర్మంతుని యింటికి చేరుకుని కవి ఎండలో వచిచ్న శర్మంతా మరిచ్పోయాడు హాయిగా పంకాకింద కూరుచ్ని. తను వచిచ్నటుట్ నౌకరు దావ్రా 
కబురు చేశాడు పైకి. ఇకక్డైనా మనశాశ్ంతి దొరుకుతుందని ఆశ, నౌకరు కాసేపటోల్ తిరిగొచిచ్ ‘అయయ్గారు నిదర్పోతునాన్’రని చెపాప్డు.  

కవి మనసుస్ విరిగిపోయింది. “నిదర్పోతునాన్రా ? శాసిత్తో చదరంగమాడటం లేదూ ?” అనాన్డు నోరుజారి. నౌకరేంచెపాత్డు? బితత్రపోయి “నేను 
చూడలేదు బాబయాయ్ అమమ్గారు చెపాప్రు” అనాన్డు.  

“అమమ్గార ! అనవసరంగా ఆమెనెందుకిందులోకి ఈడవ్డం?” అనుకుని కవి ఇంటి ముఖం పటాట్రు.  
దోవలో కవిగారి భకుత్డొకాయన కనపడాడ్డు. ఈ భకుత్డు మహా పటుట్దలగలవాడు. కవిగారు కనపడితే చాలు, ఆయనచేత బలవంతంగానైనా సరే 

కాఫీ తాగించి గాని వదలడు. ఇవావ్ళ కూడా అతను అదే ఫకీక్గా మాటాల్డాడు. కాని, ఆ బలవంతంలో యదారథ్ంగా పటుతవ్మెంతుందో కవి ఈనాడు 
గర్హించాడు. ఇంతకాలానికి అతనిమాట తోసి పుచచ్గలిగాడు !  

సాయంతర్ం కవి మామూలు పురాణ పఠన చేసుత్నాన్డు. కుమారేత్, ఇంకా ఇరుగు పొరుగమమ్లూ వింటునాన్రు. పఠిత శోర్తలూ రసావేశంలో 
ఉనాన్రు.  

ఆషాఢభూతి తనమ్యుడై జావళీ పాడిన ఆనందం అనుభవిసూత్ వీరింటికి వచాచ్రు. కవిగారు మనసుస్ వాడి వైపుకు లాగింది. వాడి మనసుస్ను 
ఒకక్ క్షణంలో చదివాడు. ఝుంయ న పాదుక విసిరాడు.  

ఆషాఢభూతిని ముసలమమ్లంతా చుటుట్ ముటాట్రు. కవిపతిన్ వాడి కేక విని లోపలినించి వచిచ్ంది. మంచినీళిళ్చిచ్ వాడిని వోదారిచ్ పంపింది.  
కవి అంతా చూసూత్ ఊరుకునాన్డు అందరూ తనున్ దూషిసుత్నాన్రని కూడా తెలుసుకునాన్డు. అందరితో పాటు తన భారయ్, కూతురుకూడా కవి 

ఇక వినలేక “దేవీ” అని పిచిచ్ కేక వేసి మూరఛ్పోయాడు. ఎంతో శుశూర్ష చేసిన మీదట రాతిర్ పనెన్ండుగంటలకి వారికి మళీళ్ సమ్ృతి వచిచ్ంది.  
ఈ మాటు కవి ఇంకో కొతత్వరం కోరాడు - “నినన్ జరిగిన విషయాలనీన్ మరిచ్పోయెటటుట్ చేయమని”  
దేవి అనుగర్హించింది.   

*** 
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