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     మా ఎదురింటి చలపతి కవితవ్ం రాసాత్డు. అది పతిర్కలో పడినపుప్డంతా ఆ పతిర్క నాకిచిచ్ చదవమంటాడు. 

మొదటోల్ అభిపార్యం అడిగేవాడు, నాకు కవితవ్ం తెలియదని గర్హించాక అడగడం మానుకునాన్డు. 
రెండుమూడేళల్కోసారి తనకవితలనీన్ ఒక చినన్ పుసత్కంగావేసి మావీధిలో అందరికీ, వూరోల్ తెలిసినవాళల్కి పంచుతాడు. 
అలా నాకు ఐదారు పుసత్కాలిచాచ్డు.  

     ‘మనిషికి తను సృజించిందానిన్ పర్పంచానికి చూపించాలనన్ తపన ఉంటుందని, కళాకారులు ఒకడుగు 
ముందుకేసి సంఘంనుంచి గురిత్ంపును ఆశిసాత్రని ఎకక్డో చదివాను. నాకుతెలిసి మా చలపతికి అటువంటి గురిత్ంపు 
ఇంతవరకు లభించలేదు. అదే అడిగాను మొనీన్మధయ్ మరో పుసత్కం ఇచిచ్నపుప్డు.  

     "రావలిస్నచోట గురిత్ంపు రావాలి. రానంతవరకు నా కవితవ్ం బాగునన్టుట్ కాదు" అనాన్డు  
     "నేనొపుప్కోను. యిపుప్డు గురిత్ంపు వచిచ్నకవులందరూ నీకంటే బాగా రాసుత్నాన్రా? గురిత్ంపుకోసం నువువ్ 

మానవపర్యతన్ం చెయయ్డం లేదు" అనాన్ను.  
     "అలాంటివి నా కిషట్ముండవు సూరయ్ం" అనాన్డు నిరిల్పత్ంగా.  
     చలపతి అభిపార్యాలు కొంచెం కటువుగావునాన్ అతను నాకెపప్టున్ంచో మంచి మితుర్డు. అతనిది 

మాయెదురిలుల్, అంటే బురుజునించి ఆరోయిలుల్. అతనికెలాగైనా సహాయం చేసి కవిగా గురిత్ంపు తీసుకురావాలని 
నిశచ్యించుకునాన్ను.  

     ఇదే విషయం మా ఆవిడ కామేశవ్రితో చెబితే ఆమెకూడా అదే మంచిదంది.  
     "అసలు కవులకు గురిత్ంపు యెలావసుత్ంది?" అనడిగా.  
     "భలేవాడివే, సనామ్నాలు, బిరుదులు, అవారుడ్లు కవులకివవ్డం రోజూ పేపరోల్ చూడడ్ంలేదా? అవే మరి" అంది. 

కామేశవ్రి ఏదీ తినన్గా చెపప్దు.  
     "అలాంటివాళుల్ నాకెవవ్రూ తెలియదే. మన వీధి సంకేష్మసంఘం పెదద్ల సలహా అడుగుతా" అనాన్ను.  
     "వాళల్నా అడుగుతారు? దండగ పని. వాళల్ కథ వేరే" అంది నిరసనగా.  
     "నీకు వాళల్ంటే పడదుగాబటిట్ అలాగే అంటావు. వాళల్కు మనవూరోల్నేకాదు, టౌనోల్కూడా యెంతో 

పలుకుబడివుంది. యిలాంటివాటికి సులభంగా యేరాప్టుల్ చెయయ్గలరు" అనాన్ను. 
     కామేశవ్రి ఒకసారి నవివ్ వంటింటోల్కెళిల్పోయింది. 
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     నేను ఇంటోల్ పాతపుసత్కాలోల్ వెతికితే చలపతి కవితవ్సంకలనాలు నాలుగైదు దొరికాయి. అవనీన్ చందసుస్గటార్ 
లేని గేయాలు. సూక్లోల్ చదివిన పదాయ్లాల్కాక తేటతెలుగులో ఉండి చాలావరకు అరథ్మౌతునాన్యి. అకక్డకక్డా చితర్మైన 
పదాలు, సంకేతాలాల్ంటివి బోధపడడ్ంలేదు. మొతాత్నికి అవనీన్ రైతులు, పేదలు, అణగదొకక్బడినవారు, సతరీలు వీళల్మీద 
సానుభూతితో రాసినవి. పేర్యసి పిర్యులమీద, దేవుళల్మీద, పండగలమీదగాని లేవు. కొంచెం చేదుగావునాన్ నిజాలే 
చెపాప్డనిపించింది. 

     నేను ఎదురుచూసుత్నన్ అవకాశం రానేవచిచ్ంది. ఉగాది సందరభ్ంగా మా వీధి గుళోల్ జరపాలిస్న 
కారయ్కర్మాలగురించి మా వీధి సంకేష్మసంఘం సమావేశానికి పిలుపొచిచ్ంది. 

     సమావేశం ఉదయం సావ్మినాయుడి ఇంటోల్ జరిగింది. సావ్మినాయుడిది బురుజు వరసలో నాలుగోయిలుల్. 
పాతపెంకుటింటినే కొనిన్మారుప్లుచేసి కొతత్రూపు తీసుకొచాచ్డు. ఇంటిముందు పకక్గా నేరేడుచెటుట్, పందిరికి బోగన 
విలాల్ పూలతీగలు ఉంటాయి.   

     అది సెలవురోజుకాబటిట్ మావీధిలో పిలల్లు అటుయిటూ పరిగెతత్డంతో, కూరగాయలు అమేమ్వాళల్ అరుపులతో 
సందడిగావుంది. వీధి మొదటోల్ బురుజెదురుగావునన్ కచేరిసతర్ంలో రెండు బిచచ్గాళల్ కుటుంబాలు వేసుకుంటునన్ కేకలు 
రాగయుకత్ంగా వినబడుతునాన్యి. విశవ్మూరిత్, మురహరి ఇళల్లోని మామిడిచెటల్ మీది కోయిలలు కవిసమేమ్ళనం 
పెటుట్కునాన్యి. 

     నేవెళేల్సరికి ఉపాధయ్కుష్డు నారాయణమూరేత్ అధయ్క్షత న సమావేశం మొదలైంది. మామూలుగానే అధయ్కుష్డు 
రాయుడుగారు రాలేదు. పైవూరెళల్డంవలల్ చలపతి రాలేదు. చెయాయ్లిస్న పూజలు, పంచాంగశర్వణం, 
సాంసక్ృతికకారయ్కర్మాలను ముందుగా తేలాచ్రు. ఆపైన ఊళోల్ ఎవరెవరిన్ పిలవాలో పటిట్క రాసారు. 
పంచాంగశర్వణముంది కాబటిట్ ఎపప్టాల్గే చుటుట్పకక్ల పలెల్లోల్ మావీధిపెదద్ల పొలాలుచేసే కౌలురైతులిన్, పనివాళల్నీ 
పిలుసుత్నాన్రు.   

     "మనం యిదివరకు పర్తి వుగాదిరోజు వొక కవికో, కళాకారుడికో సనామ్నం చేసేవాళల్ం. ఆ సంపర్దాయం 
యీసారినుంచి మళీల్మొదలెడితే యెలావుంటుంది?” అనాన్డు మూరిత్.  

     ‘బావుం’దని అందరూ బలపరిచారు. ఎవరికి సనామ్నం చేదాద్మనే చరచ్ మొదలైంది.  
     "యెవరో యెందుకు? మనవీధిలోని మన చలపతి కవేగదా!” అనాన్ను నేను.  
     అందరూ ఒకక్నిముషం మౌనంగావుండి తరావ్త ఇబబ్ందిగా నావైపు చూసారు.  
     "మన చలపతి కవే, నిజమే, యెవరుకాదనాన్రు? కానీ యితనేవో గేయాలు రాసాత్డు. కవితవ్మంటే అదివేరు" 

అనాన్డు ధనరాజ నవువ్తూ.  
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     "వాకయ్ం రసాతమ్కం కావయ్ం’ అనాన్డు విశవ్నాథ లాక్షణికుడు. గేయమైనా కవితవ్ం కాదనలేము. గురజాడ 
శీర్శీర్ మహాకవులేగదా" అనాన్డు కాశీపతి.  అతని మాటలెవరూ పటిట్ంచుకోలేదు. 

     “పూరవ్ మహాకవుల ధోరణిలోవుంటేనే అది యింపైన కవితవ్ం. రోజూ మాసూక్లోల్ తెలుగు మాసట్రు ఆపదాయ్లు 
పాడుతూంటే పకక్కాల్సులనీన్ ఆగిపోతాయి. చలపతి పుసత్కాలోల్ కథ, యింపైన కవితవ్ం కనిపించవు" వివరించాడు 
సావ్మినాయుడు.  

     “చలపతి గేయాలు బాగానే ఉంటాయిగాని మనకు సంబంధంలేని యెవరిగురించో రాసాత్డు, కవితవ్మంటే 
కాసత్ భకిత్, ముకిత్ వుండాలిగదండీ. మనం చినన్పుప్డు కవులు చందోబదధ్ంగా, ధారగా ఆశుకవితవ్ం చెపేప్వాళుల్. యిపుప్డు 
నాలుగుపదాలు చేరిచ్ దానేన్ కవితవ్మంటునాన్రు" చెపాప్డు సోమయాజులు.  

     మిగతా పెదద్లందరూ చలపతిది కవితవ్ంకాదనే అభిపార్యానేన్ వెలిబుచాచ్రు. 
     "నేనతని కవితవ్ం చదివాను, మంచికవితలు రాసాడు" అనాన్నేన్ను కొంచెమావేశంగా. 
     “చలపతి మనవీధివాడు, మనకంతా మితుర్డు. కానీ యీ వుగాది, సనామ్నం యివి వేరు. అతనిసంగతి 

తరువాతెపుప్డైనా చూదాద్ంలే" ననున్ సముదాయించాడు మూరిత్.  
     ఆతరువాత వాళుల్ ననున్ పటిట్ంచుకోకుండా అరుహ్లైన కవులను వెతకడానిన్ కొనసాగించి చివరకు టౌనోల్ ఉండే 

తిర్గుణశీర్ అనే కవిని ఎంపిక చేసారు. అతనికి ఈమధయ్కాలంలో అనేక సనామ్నాలు చేసారట్, బిరుదులు వచాచ్యిట.  
     మా సమావేశం ముగిసి నేనింటికెళాల్క జరిగింది కామేశవ్రికి చెపాప్ను. 
     "నేచెపప్లేదా మీవాళుల్ చలపతనన్యయ్ను కవిగా పరిగణించరని" అంది కామేశవ్రి. 
     "వాళల్ మాటలోల్కూడా నిజముంది. చలపతి యీ వుగాది సనామ్నాలకి సరిపోడులే. యిలాంటివాటికి మనిషి 

తిర్గుణశీర్లా సంపర్దాయంగారాసి పదాయ్లుగటార్ పాడాలి" అనాన్ను  
     కామేశవ్రి పకపకా నవివ్ "నీకు గురుత్రాలేదా, యీ తిర్గుణశీర్ మీ చుటట్మే, రామభదర్యయ్" అంది. అపుప్డు 

ఆయనెవరో నాకు వెలిగింది. 
     మా పెదద్ల గౌరవానికి, సనామ్నానికి అరుహ్డైన కవి మా చుటట్మే కావడం నాకొక్ంచెం గరవ్ంగా అనిపించింది.  
     రామభదర్యయ్ మా చుటట్మే అని మా సంఘపెదద్లకు తెలియగానే ఉగాదిరోజు టౌనుకెళిల్ ఆయనున్ 

తీసుకురావడం, మదాయ్హన్భోజన ఏరాప్టుల్, తిరిగి టౌనోల్ వాళిళ్ంటిదగగ్ర దింపడం నాకే అపప్జెపాప్రు.  
     ఆయనిన్దివరకు నేను ఫంక్షనల్లో కలిసినా మేమెపుప్డూ కవితవ్ంగురించి మాటాల్డుకోలేదు. ‘ఇదీ ఒకందుకు 

మంచిదే, చలపతికి సాయంజెయయ్మని అడగొచుచ్’ అనుకునాన్ను.  
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     ఉగాది రానేవచిచ్ంది. ఆరోజు పొదుద్నేన్ తలసాన్నం, ఉగాదిపచచ్డి సేవనం, పలహారం అయాయ్క టౌనుకు వెళిల్ 
టాయ్కిస్లో రామభదర్యయ్ను ఇంటికి తీసుకొచాచ్ను. భోంచేసాక ఆయనకు చలపతి పుసత్కాలిచిచ్ అతనిగురించి చెపాప్ను.  

     ఆయన ఆవలిసూత్ "పర్యాణంలో అలసిపోయాను సూరయ్ం, విశార్ంతి తీసుకుంటాను. వొకపని చేదాద్ం, 
పుసత్కాలు నాతో యింటికి పటుట్కెళాత్. తీరిగాగ్ చదివాక నీకు ఫోన చేసాత్ను" అనాన్డు.  

     ఈపుసత్కాలు చదివితే ఆయన సాయంతర్ం చలపతిగురించి సభలో మంచిగా చెబుతాడని ఆశించిన నేను 
నిరాశ చెందినా "సరే" అనాన్ను. 

     నిదర్లేచి టీ తాగాక రామభదర్యయ్ తను మాటాల్డబోయే ఉపనాయ్సపు కాగితాలిన్  చూసుకునాన్డు. తన 
బాయ్గులోంచి జరీపటుట్పంచె, కండువా, సిలుక్జుబాబ్ తీసి తొడుకుక్నాన్డు. బంగారు కడియం, ఉంగరాలు పెటుట్కునాన్డు, 
గొలుసు, రుదార్క్షమాల వేసుకునాన్డు. కామేశవ్రిని నీళల్డిగి నుదుట పెదద్ గంధంబొటుట్, దానిమీద కుంకుమబొటుట్ 
పెటుట్కునాన్డు. నేనలా కళల్పప్గించి చూసూత్ండగానే ఆయన రూపం మారిపోయింది.  

     నేను వంటింటోల్కి వెళేల్సరికి కామేశవ్రి చాటుగా నవావ్పుకోవడానికి పర్యతిన్సోత్ంది.  
     "అది మరాయ్దకాదు. ఆయన రూపం ఆయనిషట్ం" అనాన్ను చినన్గా.  
     "వయ్కిత్గతంగా ఆయనెలావునాన్ నాకే అభయ్ంతరం లేదు. కానీ యిలాంటి వేషాలోత్ ఆడవాళల్కు పేచీవుంది. 

తరావ్త చెపాత్" అంది. కామేశవ్రెపుప్డూ అంతే, సగమే చెపుత్ంది. 
     మా వీధిచివర నదివొడుడ్నునన్ మారక్ండేశవ్రసావ్మి గుడిముందు షామియానావేసి పెదద్ సభ ఏరాప్టుచేసారు. 

గుడినుంచి కచేరిసతర్ంవరకు, రాయుడుగారిమేడనుంచి బురుజువరకు వీధిమొతాత్నికి సీరియల లైటుల్ పెటాట్రు. 
మాబురుజువీధికి, మా సంఘానికి సాంసక్ృతికంగా ఉనన్ పేరుపర్తిషట్లవలల్ ఊళోల్ని పెదద్మనుషులతో ఆవరణ 
నిండిపోయింది.  

     సాయంతర్ం ఐదుకే కారయ్కర్మం మొదలైంది. పంచాంగపండితుడు గర్హగతులను బటిట్ రాబోయేసంవతస్రం 
ఎలావుంటుందో, రైతులు ఏమేమి చేయాలో పంచాంగం చూసి చెపాప్డు.  

     “అదేమనాన్ వయ్వసాయశాఖవారి సూచనాపతర్మా" అనాన్డు చలపతి నాతో చినన్గా.  
     "మనశాసాత్ర్లను తకుక్వగా అంచనా వేయకు" అనాన్ను. 
     చివరగా తిర్గుణశీర్గారి ఉపనాయ్సం వచిచ్ంది. ఆయన జిగేలుమంటునన్ తన ఆహారయ్ంతో లేచి నిలబడగానే 

చపప్టుల్ మోగాయి. ఆయన ఉతాస్హంగా ఒక పదయ్ంతో ఆరంభించి అనేక సంసక్ృత, తెలుగు కావాయ్లోల్నుంచి శోల్కాలు, 
పదాయ్లు శార్వయ్ంగా పాడి ఉదహరిసూత్ మన పార్చీన ధరమ్ం, సంపర్దాయాలయొకక్ ఔనన్తయ్ంగురించి అనరగ్ళంగా 
గంటనన్రసేపు ఉపనయ్సించాడు. శోర్తలు మధయ్న చపప్టుల్ కొడుతూనే ఉనాన్రు. ఆయన మా గుడిలోని 
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మారక్ండేశవ్రసావ్మి, మాసంకేష్మసంఘం, మావీధి, మావూరు వీటనిన్టి గొపప్దనంమీద ఆశువుగా పదాయ్లుచెపిప్ 
ముగించాడు. సభ కరతాళధవ్నులతో దదద్రిలిల్ంది. వినన్ంతసేపూ అందరికీ వొళుల్ పులకరించింది. అనంతరం సభాధయ్కుష్లు 
రాయుడుగారు సంఘంతరఫున ఆయనను పటుట్శాలువ, పూలదండలు, వసాత్ర్లు, ఉంగరము, నగదు, ఙాఞ్పికలతో 
సతక్రించారు. 

     సభను గొపప్గా నిరవ్హించారని మా సంఘపెదద్లిన్ వూరిపెదద్లు అభినందించారు. సభానంతరం రైతులకు, 
పనిచేసేవాళల్కు షామియానాలో, మాకందరికి ధనరాజ ఇంటోల్ భోజనాలు ఏరాప్టు చేసారు. మావీధి ‘పరోపకారి’ 
పాండురంగ, అతని భారయ్ సుశీలకు షామియానలో భోజనాల అజమాయషిని అపప్జెపాప్రు. 

     “తిర్గుణశీర్, అదే మన రామభదర్యయ్, యెంతగొపప్గా మాటాల్డాడు! శోల్కాలు, పదాయ్లు యెంత శార్వయ్ంగా 
అనరగ్ళంగా పాడాడు!” అనాన్ను కామేశవ్రితో భోజనాలపుప్డు.  

     " వినడానికైతే శార్వయ్ంగా వునాన్యిగాని వొకక్పదాయ్నికైనా నాకరథ్ం తెలియలేదు. వాటిగొపప్దనం నాకెలా 
తెలుసుత్ంది" అంది.  

     “నువెవ్పుప్డూ యింతే. మనపెదద్మనుషులంటే గిటట్క మంచివి ఆనందించడం వొదిలేసి విమరిశ్సూత్ంటావు” 
అనాన్ను. తనేదో చెపప్బోయిందిగాని ఇంతలో మావీధి ‘వారత్ల వనజమమ్’ మాకేసి వసూత్ండడంతో చెరోవైపు వెళాల్ము. 

     రామభదర్యయ్ ఆరాతిర్ మాయింటోల్నే విశార్ంతి తీసుకునాన్డు. పొదుద్నేన్ బయలేద్రేముందు చలపతి పుసత్కాలను 
ఆయన సంచిలో పెటాట్ను. ఆయనున్ టౌనోల్ దింపాక మళీల్ చలపతిగురించి గురుత్చేసాను.  

     టౌనున్ంచి తిరిగొచాచ్క జరిగిందంతా చలపతికి చెపాప్ను. అతను నవివ్ ఊరుకునాన్డు.  
     మూడువారాల తరావ్త రామభదర్యయ్కు ఫోన చేసి చలపతి పుసత్కాలగురించి అడిగాను. పోర్గార్ముల 

ఒతిత్డివలల్ చూడలేదనాన్డు. వారంతరావ్త అతనే చేసాడు.  
     "నువోవ్సారి అతనిన్ మాయింటికి తీసుకు రాగలవా?" అనడిగాడు.  
     నేను ఉతాస్హంగా ఆరోజే చలపతికి ఈమాట చెపాప్ను. అతను మొదటోల్ ఒపుప్కోలేదు. నేను 

పటుట్వదలకపోవడంతో అవారుడ్లు గటార్ కాకుండా రామభదర్యయ్ అభిపార్యం వినడానికైతే వసాత్ననాన్డు. 
     కామేశవ్రికి ఈవిషయం చెపిప్ "రామభదర్యేయ్ రమమ్నాన్డంటే నా పర్యతాన్లు ఫలిసుత్నన్టేట్" అనాన్ను.  
     కామేశవ్రి నవివ్ "చలపతనన్యయ్ రాసేవాటికి, వుగాదిరోజు రామభదర్యయ్ వుపనాయ్సానికి పోలికుందా? 

మిమమ్లెందుకు రమమ్నాన్డో నాకు బోధపడడ్ం లేదు” అంది.  
     "నామాట నిజమౌతునన్ందుకు నీకు వుకోర్షం, అంతే" అనాన్నేన్ను నవివ్. 
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     ఆ ఆదివారం నేను, చలపతి టౌనోల్ రామభదర్యయ్ ఇంటికెళేల్సరికి మధాయ్హన్మైంది.  మమమ్లిన్ సాదరంగా 
పలకరించి హాలుపకక్నేవునన్ ఆయన గదిలోకి తీసుకెళాల్డు.  

     ఆగదిని నేను కళల్పప్గించి చూసాను. లైబర్రిలాగ చుటూట్ గోడలకానించి చెకక్బీరువాలు, వాటినిండా 
పుసత్కాలునాన్యి. బీరువాలపైన ఙాఞ్పికలు, ఫేర్ముకటిట్న సనామ్న పతార్లు, పర్ముఖులతో తీసుకునన్ ఫోటోలు ఇలాంటివి 
కిర్కిక్రిసివునాన్యి.  

     మేం కూరుచ్నాన్క ఆయన శీర్మతి శాయ్మలమమ్ వచిచ్ మజిజ్గఇసూత్ కేష్మసమాచారాలు అడిగి ‘మాభోజనాలు 
అకక్డే’ అని చెపిప్వెళిల్ంది. చలపతి మొహమాటపడాడ్ పటిట్ంచుకోలేదు.  

     టీపాయ మీద నేనిచిచ్న చలపతి పుసత్కాలునాన్యి.  
     "మీ కవితలనీన్ చదివానండీ చలపతిగారు, చాలా బావునాన్యి" అనాన్డాయన  
     బహుశా ఇది ఊహించలేదేమో, చలపతి కొంచెం తడబడి "థాయ్ంకస్ండి" అనాన్డు. 
     వెంటనే నేనందుకుని చలపతికి తగిన గురిత్ంపు లేకపోవడం, ఏ బహుమతి, అవారుడ్ రాకపోవడం, 

సతాక్రాలేవి జరగకపోవడం ఇవనీన్ వివరించి "మీరూ మెచుచ్కునాన్రు, సంతోషం. యీవిషయంలో మీరేమైనా సహాయం 
చేసాత్రేమోనని తీసుకొచాచ్ను" అనాన్ను.  

     నేను చెపుత్నన్పుప్డు చలపతి కొంచెం ఇబబ్ందిగా కదలడం ఆయన గమనించాడు. 
     రామభదర్యయ్ కాసేపు మౌనంతరావ్త "పర్తి కవీ సమాజహితంకోరే వొక దర్షట్. గురిత్ంపు కోరుకోవడం అతని 

పార్ధమికహకుక్. అలా అనుకోకపోవడమే అసహజం" అనాన్డు.  
     "అదే నేనూ చెపూత్ంటానండి" అనాన్ను.  
     ఆయన నామాటలు పటిట్ంచుకోనటుట్గా "మీ కవితవ్ంలో గాయపడిన మనుషుల మానసికవేదన, మోసపోయిన 

వయ్కుత్ల ఆకోర్శం, దెబబ్తినన్ సతరీల ఆవేశం వునాన్యి. మీరు మీహృదయ సప్ందననే కవితవ్ంగా చకక్గా రాసారు, నిజమైన 
యేకవైనా అంతే" అనాన్డు.  

     రామభదర్యయ్మీద తన అపోహలు తొలగినటుట్గా చలపతిమొహం విపాప్రింది.  
     రామభదర్యయ్ దీరాఘ్లోచనలో ఉనన్టుట్గా కాసేస్పు కళుల్మూసుకునాన్డు. తరావ్త కళుల్తెరచి చలపతివైపు చూసి 

"మీకు మీకిషట్మైన కవితవ్ం రాసుకుంటే వచేచ్ తృపిత్కావాలా? లేక గురిత్ంపు కావాలా?” అనడిగాడు. 
     చలపతి అరథ్ంకానటుట్గా ఆయనవైపు చూసాడు.  
     "ఆరెండూ వేరెందుకౌతాయి? మీకు రెండూవునాన్యిగా?" అనాన్ను.  
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     ఆయన లేచివెళిల్ ఓ బీరువాతెరిచి అడుగుఅరలోంచి ఒకకటట్ సనన్టి పాతపుసత్కాలు, మరో పై అరనుంచి ఇంకో 
కటట్ లావైన కొతత్ పుసత్కాలు తీసుకొచిచ్ టీపాయ మీద పెటాట్డు.  

     ఆయన మొదట పాతపుసత్కాల కటట్ విపప్దీసి మాకు కొనిన్ పుసత్కాలిచిచ్ చూడమనాన్డు. అవనీన్ రామభదర్యయ్ 
కవితాసంకలనాలు. ఇరవైయేళల్ కిందట సవ్ంతంగా పర్చురించుకునన్వి. లోపల చూసేత్ చలపతి రాసిన కవితలాల్గే 
ఉనాన్యి. అనీన్ పీడిత, తాడిత జనాలమీద రాసిన గేయాలే. చందోబదధ్మైన పదాయ్లు లేవు.  

     తరువాత రెండోకటట్ తీసి చూడమనాన్డు. అవీ రామభదర్యయ్వే. ఐతే అవనీన్ చందోబదధ్మైన పదాయ్లునన్ 
కావాయ్లు. దళసరి రంగుల బొమమ్ల అటట్లతో లోపల మెరుసుత్నన్ మంచి కాగితాలతో ఉనాన్యి. అవనీన్ అనేక ధారిమ్క 
సంసథ్లు గత పదేళల్గా పర్చురించినవి. 

     "నేను మొదటి పది సంవతస్రాలు మీలాగే రాసాను. కషాట్లోల్వుండి అపుప్లుచేసి సవ్ంతంగా 
పర్చురించుకునాన్ను. ఆ తరువాత అవి మానేసి యీ పదిహేనేళల్నుంచి వేరేగా సంపర్దాయ కవితవ్ం రాసుత్నాన్ను. వీటిని 
పర్చురించడానికి సంసథ్లు ముందుకురావడమేకాక నాకు రాయలిట్దావ్రా ఆదాయంకూడా వసోత్ంది. యిలా రాయడంకోసం 
ఐదేళుల్ కషట్పడి సంసక్ృతం, తెలుగు వాయ్కరణం మళీల్ మొదటున్ంచి నేరుచ్కుని కావాయ్లుచదివి వాటిమీద పటుట్ 
సంపాయించాను" అనాన్డు చుటూట్ బీరువాలోల్వునన్ గర్ంధాలను చూపిసూత్. 

     “అలా యెందుకు మారాలొస్చిచ్ంది?" అనాన్డు చలపతి. ఇంతలో శాయ్మలమమ్ వచిచ్ ‘భోజనాలకు 
లేవ’మంది. “భోజనాలయాయ్క మాటాల్డుకుందాం" అని ఆయన లేచాడు. 

     శాయ్మలమమ్ వడిడ్ంచిన రుచికరమైన భోజనం చేసాక, ఆమెకు ధనయ్వాదాలు తెలిపి గదిలోకొచాచ్ము. వెనకాలే 
ఆయన తాంబూలంపళెల్ంతో వచిచ్కూరుచ్నాన్డు. 

     తమలపాకులను యేరి కొసలుతుంచుతూ "భవభూతి తన కావయ్ం ‘ఉతత్ర రామాయణం’ రాసాక, ‘చదివి 
అభిపార్యం చెపప్’మని దానిన్ కాళిదాసుకు పంపిన కథ తెలుసా? అందులో సునాన్నికి చాలా పాతర్వుంది" అంటూ 
సునన్ం రాసి, వకక్పొడివేసి ఆకులు చుటిట్ చలపతికిసూత్ "మన పూరవ్కవులు సామానుయ్లు కాదండోయ, మహా లౌకుయ్లు. 
యిహమూ పరమూ కలిసొచేచ్టుట్ కావాయ్లు రాసారు" అనాన్డు.  

     చలపతి తాంబూలం తనకలవాటు లేదనాన్డు. నేనుకూడా వదద్ంటే బావుండదని మొహమాటపడి 
తీసుకునాన్ను. 

     “పరము సరే, వారి యిహంలోకి సామానయ్పర్జలు చేరలేకపోయారు. అదే జరిగివుంటే అవి కావాయ్లేకాక గొపప్ 
చరితర్గర్ంధాలుకూడా అయుయ్ండేవి" అనాన్డు చలపతి.  
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     “అపప్టికవులకు మరోమారగ్ంలేదు. యేదియేమైనా భాషకు వాళల్వలల్ గొపప్ అభివృదిధ్, సునిశితతవ్ం వచాచ్యి” 
సరిద్చెపాప్డు రామభదర్యయ్ 

     “వాటి గొపప్దనానిన్చూసి మీరు సంపర్దాయకవితవ్ంలోకెళాల్రా?” అనడిగాను.  
     "నేను సంపర్దాయ కవితవ్ంవైపు ఎందుకెళాల్ను అనన్ది నా వయ్కిత్గత విషయం. పర్సుత్తానికి అపర్సుత్తం. చరచ్ 

చలపతిగారి కవితవ్ం గురించి. గురిత్ంపు, తృపిత్ రెండూ వొకేసారి యెందుకురాకూడదు అనన్ది పర్శన్. అంతేనా?” అనాన్డు 
మృదువుగా.  

     అంగీకారసూచకంగా తలవూపాము. ఆయన తన తాంబూలానిన్ సేవించాక అడిగాడు. 
     "చలపతిగారూ మీరు మీ కవితలోల్ యెవరిగురించి రాసారు?"  
     "మీరూ చదివారుగా. రైతులు, శార్మికులు, సతరీలు, అణగదొకక్బడినవారు, బాధితులు వీళల్ందరిమీదా" అనాన్డు 

చలపతి. 
     “వాళుల్ మీ కవితావ్నిన్ చదివి అరథ్ంచేసుకోగలరా? మీరు వాళల్భాషే వాడారా?"  
     "అరథ్ంచేసుకోలేరు. బాష వాళల్దికాదు. పాటలైతే వాళుల్ అరథ్ంచేసుకొని పాడుకోగలరు. కానీ చదువుకునన్ 

యువకులు, సాహితయ్పిర్యులు నాకవితలిన్ అరథ్ం చేసుకుని గురిత్ంచగలరు"  
     "చదువుకునన్ ఆధునిక సాహితయ్ పిపాసులను కాసేస్పు పకక్న పెడదాం. మీరు యెవరికోసమైతే రాసుత్నాన్రో 

వాళుల్ అరథ్ంచేసుకోలేరు, గురిత్ంచలేరు. పోనీ వాళుల్ సంపనున్లా? మీలాంటి కవులను పోషించగలరా? సతక్రించగలరా?” 
     "వాళల్కే తినడానికి లేదు" అడడ్ంగా తల ఊపి అనాన్డు చలపతి.  
     "యిది ఆఖరు పర్శన్. యిపుప్డు యెవరైతే సంపనున్లుగావుండి కళను పోషించగలరో వాళుల్ నమేమ్ ధరామ్నిన్ మీ 

కవితలు బలపరుసుత్నాన్యా? పర్శిన్సుత్నాన్యా?"  
     "పర్శిన్సుత్నాన్యి"  
     "నేను చెపప్దలుచ్కునన్ది మీకీపాటికే అరథ్మైవుంటుంది. యిక ఆలోచించుకోవాలిస్ంది మీరే” అనాన్డు 

రామభదర్యయ్  
     చలపతికి సంగతేమోగాని నాకుమాతర్ం ఆయనేం సలహా ఇచాచ్డో అరథ్మైంది.  
      “మరి మీరు రాసే పదాయ్లు మిమమ్లిన్ గౌరవించేవాళల్ందరికీ అరథ్ం కావడంలేదుకదా" అనాన్ను నేను 

కామేశవ్రి మాటలిన్ గురుత్కు తెచుచ్కుని. 
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     రామభదర్యయ్ గలగలా నవివ్ “బిర్టీషువాడెళిల్పోయి డెబైభ్యేళైల్నా రాజభాషింకా ఆంగల్మే! ఏదేశంలోనైనా 
సంపర్దాయాలిన్, ఆచారాలీన్ అరథ్ంచేసుకునే పాటిసుత్నాన్రా? పాలకులు, పోషకులు ఏ సంపర్దాయానిన్ నముమ్తునాన్రనన్దే 
ముఖయ్ం.” అని “యిపప్టికీ చరచ్ను ఆపి మరోసారెపుప్డైనా కొనసాగిదాద్ం" అనాన్డు. 

     ఆయనదగగ్ర సెలవుతీసుకుని బయటకొచాచ్ము.  
     "యేమనుకుంటునాన్వు?" అనాన్ను. 
     "లోపం నాకవితలోల్ కాదని, నేను గురిత్ంపు కోరుకోవడంలో వుందని తెలిసింది. అంతేకాదు నేనెవరికోసమైతే 

రాసుత్నాన్నో వాళల్భాషలో వాళల్కరథ్మయేయ్టుట్కూడా రాసే పర్యతన్ం చెయయ్చచ్నీ అరథ్మైంది. పద వెళాద్ం" అనాన్డు చలపతి 
ముందుకు నడుసూత్. 
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