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క రాయడు – మ రాజు
చింతా దీకిష్తులు బి.బి.ఏ.ఎల్.
ఎల్.టి,
టి,

తీసమితి సభుయ్డు

(భారతి 1924 పె
ట్ ంబర్ సంచికనుంచి పునరుమ్ది
ర్ తం)

ఒకనాటి పార్తఃకాలమున కవిరాయడు సవ్పాన్వసథ్నుండి మేలొక్నాన్డు. బాహయ్ పర్పంచ వైఖరి అతనికి
గోచరమైనది. నిజసిథ్తియతని మనసుస్నకు తటిట్నది. ఖినున్డై పోయినాడు!
మహారాజునకు తనపై దయతపిప్నదని యాతడు గర్హించినాడు.
౨
కవిరాయడు కవి కుటుంబమున బుటిట్నాడు. కవి గరభ్మున జనిమ్ంచినాడు. ఆతడు పుటిట్నపుప్డు కోకిలలు
కూసినవి, చిలుకలు పలికినవి, మోడు చెటుల్ చిగిరించినవి !
లోకమంతయు కవిరాయనికి సావ్గతము చెపిప్నది. కవిరాయని జనకుడు తన హృదయమును ఆ సమయమున
పరిశీలించి చూచికొనాన్డు. కవితారసమునకు బదులు ఆనందరసము హృదయమున నిండియుండుట గమనించినాడు.
ఆనంద భాషప్ములతో తనకు బుటిట్న కవిరాయని నొకక్మారు తలచుకొని “మహా రాజునకు కృతిగా నొసగగల
నాకడసారి పర్భంధ మితడేగదా.” అనుకొనాన్డు. తన చినన్ పర్బంధమును, ఈ కవిరాయని మహారాజు చేతిలోబెటిట్
జనకుడు నిదార్వసథ్ను జెందినాడు.
౩
మహారాజు రాజయ్భారమున మునిగి తేలుచునాన్డు. ఎయయ్ది మంచి, ఎయయ్ది చెడడ్ అను విషయమును
నిరణ్యించుకొనుటలో కాలము జరిగిపోవుచునన్ది. పర్జలను శాసించుచునాన్డు, పనున్లు గొనుచునాన్డు. ఉపదేశ
వాకయ్ములను మహరుష్ల వదనముల నుండి వినుచునాన్డు. రాజయ్పరిపాలనము కషట్ సాధయ్మైన పని అనుకొనుచునాన్డు.
అపుప్డపుప్డు మహారాజు చెవులలో కవులగీతములు పడుచుండుట కూడ కలదు. అవి ఈరాష్య్ గీతములో, పర్ణయ
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గీతములో ఆ మహారాజు ఎటుల్ నిరణ్యించుకొనగలడు ? కవిజనకుడరిప్ంచిన కుమార పర్బంధమును మహారాజు
ఎకక్డనోపెటిట్ మరచిపోయినాడు?
౪
కవిరాయడు చినన్నాటి చెలిమికాండర్తో ధృఢమైతిర్ చేసికొని పర్పంచమును మరచిపోయినాడు. చిలుకలతో
జటుట్కటిట్ తీయని పలుకులను నేరుచ్కొనాన్డు.
కోయిలలతో సంచారము చేసి పలుకులకు మంజులతవ్ మలవడ జేసి కొనాన్డు.
గోదావరి నాశర్యించి సేవ్చాఛ్గాన మభయ్సించినాడు.
ఆతని నివాసము ఎలల్పుప్డు కొండలమీదను చెటల్మీదను.
ఆతని దృషుట్లెలల్పుప్డు ఆకాశపథమున నక్షతర్మండలములవైపే.
ఈ సహవాస బలము చేత కొంతకాలము పాట పాడుటే మరచిపోయినాడు కవిరాయడు. సహవాసుల పోర్ధభ్లము
చేత కొంత కాలమునకు గీతములను పాడుట మొదలు పెటిట్నాడాతడు.
పర్కృతి గీతములు, పర్ణయగీతములు! చిలుకలు, కోకిలలు ఆతని గీతములు మెచుచ్కొనన్వి. ఇంతవరకును పర్జలు
రంగు బొమమ్లను మెచుచ్కొనువారు. సజీవగీతములను చూచి వారు మూకీభావము వహించినారు.
కవిరాయని వంశము వారందరు మహారాజునకు కృతులిచిచ్నవారే.
కవిరాయడు చిలుకలకును, కోయిలలకును తన తొలిచూలి బిడడ్ నరిప్ంచినాడు!
మంచి సావాసము చేయుచుండలేదని మహారాజు కవిరాయని మరచినాడనాన్రు కొందరు! చిలుకలకును
కోయిలలకును కృతి యిచుచ్ట తగని పనిగా గణించి కోపమంది యుండవచుచ్నని మరికొందరనాన్రు! నిజసిథ్తి
మాతర్మెవవ్రికిని తెలియలేదు.
౫
మహారాజునకు తనపై దయతపిప్నదని తెలిసికొని కవిరాయడు ఖినున్డై దుఃఖ గీతములు పాడ మొదలు పెటిట్నాడు.
లోకమునావరించి యునన్ దుఃఖసముదర్ములోనవి లీనమై పోయినవి. కొంత కాలమునకు తెలివిదెచుచ్కొని మహారాజుపై
గీతములలిల్నాడు కవిరాయడు. మహారాజున కందచేయుదునని చెపిప్ వాయువా గీతములను తన గరభ్ములో
దాచుకొనన్ది. మరల కొర్తత్ గీతములనాతడు పాడినాడు. మహారాజునకంద చేతుమని చెపిప్ చిలుకలా గీతములను దాచి
వేసినవి.
కొర్తత్ కృతుల మరల నాతడు కలిప్ంచినాడు. ఈ మారు కోయిలలాకృతులను మహారాజున కందజేతుమని చెపిప్
పుచుచ్కొని ఎకక్డకో లేచిపోయినవి.
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తన చినన్నాటి సహవాసులు తనపై కినుక వహించినటాల్తడు గర్హించినాడు. చినన్నాటి సావాసగాండర్ను పూరిత్గా
మరచినాడు. లోకమునంతను పూరిత్గా మరచినాడు. తన దృషిట్ మహారాజుపై నిలిప్ ఎంతో విశావ్సముతోనాతని దన
హృదయ పీఠమున నిలుప్కొనాన్డు.
“ధన దేవతనుపాసించుచునాన్వా” యని చిలుకలు గేలిచేసినవి.
“మేము లేని గీతములు గీతములా”యని కోయిలలు పరిహసించినవి.
“వంశగౌరవమును కాపాడుకొనవలెను సుమా” యని సవ్పన్ములో కవిజనకుడాదేశించినాడు.
కవిరాయని దృషిట్మాతర్ము చెదరలేదు. ఒకటే లక్షయ్ము అది మహారాజే.
కవిరాయనికి యౌవనము వచిచ్నది.
మహారాజునకు దయకలుగలేదు.
౬
ధాయ్నముదర్లో కొంతకాలముండి తరువాత మహారాజుపై మరల గీతములు వార్య మొదలు పెటిట్నాడు
కవిరాయడు.
సొంతముగా వీనిని తాను కృతియీయదలుచుకొనాన్డు మహారాజునకు.
మహారాజు దరశ్నము కవిరాయనికి కలుగలేదు. తన వంశీయుల పూరవ్కృతులలో గలిపి తన కృతులను గూడ
గొంతెతిత్పాడ మొదలు పెటిట్నాడు కవిరాయుడు.
మహారాజు కారయ్భారమున నుండుటచే ఆతని చెవుల బడలేదివి.
గీతముల

సంఖయ్

నానాటికి

హెచిచ్పోవుచునన్ది.

పాటలు

నిరతము

పాడుటచే

కవిరాయని

గొంతు

బొంగురుపోవుచునన్ది.
మహారాజు కారయ్నిమగున్డై యునాన్డు. కవి రాయనికి నిరాశ ఎకుక్వగుచునన్ కొలది మహా రాజుపై విశావ్సము
అధికము కాజొచిచ్నది. తాను రచియించిన గీతముల ననిన్ంటిని లోకములో పర్చారారథ్మై వదలిపెటిట్నాడు కవిరాయడు.
లోకములోని వారు గీతములను పఠించినారు. “మహారాజు హృదయము వజర్శకల”మనాన్రు కొందరు.
“కవిరాయడు పర్కృతిని వదలిపెటిట్న తరువాత సోత్తర్పాఠములను వార్యుచునాన్డు గాని గీతములను
వార్యుటలేద”నాన్రు కొందరు. “సతాక్రయ్మునకు కవిరాయడు ఫలము నాశించుటతపప్”నాన్రు కొందరు.
“వంశాచారమును వదలించుకొనుట ఎవవ్రితర”మని కొందరనాన్రు.
కవిరాయనికి లోకముపై కోపము పుటిట్నది. మనసుస్న కొకవిగర్హము కలిప్ంచుకొని తాను రచించిన
కృతులననిన్ంటిని దానికి కృతి యీయ మొదలు పెటిట్నాడు.
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ఆ విగర్హమే మహారాజనాన్డు కవిరాయడు. ఎంతో కాలము గడిచినది.
మహారాజు తల నెరసినది, ఒడలు ముడుతలు పడినవి. రాజయ్భారము నానాటికి అతిశయించు చునన్ది.
కవిరాయనికి దృషిట్ మందగించినది. చేతులు వణుకుచునన్వి. కంఠము రుదధ్మైనది. గీతములను పాడుచునే
యునాన్డు.
మహారాజునకు కవిరాయని పై అనుగర్హము కలుగలేదు. కవిరాయనికి మహారాజు పై విశావ్సము తగగ్లేదు!
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