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 ę ¢pɊþѠæ, ʪp Ăɂȸpæ vȼ ɏĀępę şѠцĂĢě rĢѥȸȼ ĈȒ ʪ îȄ
ǜѠ, ѝ ҔɂǒɅ 900 Вæ vȼ Ħ¡p Ǡќę øфф şѠ¢Ƈ rїфpю÷ȼќ. Ƙppę
øфѠ s îȄ ǜф rɏҤp tƕȸ úцpюpě rѐцѓ÷ȼў. ĂĢ ҫ ƌф s îȄ
ǜ їpč zpĜŹĩ ƘěȼpĒě ţţĀ tĀ rɏҤpǘ ńpęѥȸ÷ȼќ.

–
- 8-

”మంచి సాహితయ్ం రెండు రకాలు. ఒకటి: అందమైన పటమలేల్ గోడకు వేలాల్డుతూ,

మనసును ఆనందంతో నింపేది. రెండు: ఉరిమీ, చెండాడీ.. మంచికో చెడడ్కో జీవితానిన్ పర్భావితం చేసేది.

మొదటి రకం సాహితయ్ం ఇపుప్డు [అంటే ఎనబై ఏళళ్ కిర్తం] బళళ్కొదీద్ తయారవుతోంది. రెండోది
బహుసవ్లప్ం. ఈ రెండో రకపు సాహితాయ్నిన్ దేశానికీ ఇచేచ్ వాళళ్లో నేనూ ఒకడిని. కానీ, నాకే

ఉండాలిస్నంత ఫోరస్ లేదేమోనని అనిపిసోత్ంది. నేను, నా కథలోల్, నాటకాలోల్ సంఘనీతిని ఎటాక

చేసుత్నాన్ను. ననున్ ఎరిగిన వాళళ్ందరికీ నా జీవితమే ఒక విపల్వ ఉదయ్మమని తెలుసు. పైగా నా పర్వరత్నకీ,
నా భావాలకీ సాహితయ్ం తోడప్డింది. వాళుళ్ ఏడిచ్న కొదీద్ నేను విపల్వకరమైన సాహితాయ్నిన్ సృజించాను.

నిజానికి అందరూ అనుకునన్టుల్గా నేను చెపేప్దాంటోల్ అంత విపల్వకరమైన దేమీ లేదు. వాళళ్ పాత

నీతులేన్, కొతత్ లైటోల్ చూసాను.”

ఇవనీన్ కూడా చలంగారు తన రచనల గురించి, తను వయ్కత్ం చేసుకునన్ భావాలు.

భావాలైనా, అనుభావాలైనా దేనికీ దాపరికం లేదంటూ వార్సిన రచనలోల్నూ, జీవించిన జీవితం లోనూ
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నిజాయితీకి పెదద్ పీటవేసిన ధైరయ్ం వునన్ రచయిత. తనను ఎవరు ఎనిన్ అవమానాలకు గురి చేసినా, ఎనిన్
ఛీతాక్రాలకు బలి చేసినా మొతత్ం సమాజానిన్ ఎదిరించడానికి సిదద్పడిన దముమ్నన్ రచయిత చలం,
గుడిపాటి వెంకట చలం.
చలంగారు హోసేప్టలో వుదోయ్గం చేసేటపుప్డు వదినగారిని మదార్స లో
చేరిప్ంచారు కదా! ఆ సమయంలో రతన్మమ్ ఒక వైపు చలంగారి తోటి, మరోవైపు రాం మూరిత్ తోటీ తన
సంబంధానిన్ కొనసాగించింది. బహుశా, ఈ అనుభవాలే తరువాత రోజులోల్ చలంగారి ‘మైదానం’
నవలకు సూప్రిత్ ని ఇచాచ్యని విశేల్షకులు అంటారు. మొతత్ం వీళళ్ మధయ్ జరిగినటువంటి వయ్వహారం,
మైదానం నవలలోని పాతర్లను పోలిచ్ చూసేత్... రతన్మామ్, రాంమూరీత్, చలం... రాజేశవ్రీ, అమీర, మీరా
అని కూడా కొంత మంది భావిసుత్ంటారు
ఇంకా ఆయన హోసేప్టలో వుదోయ్గం చేసేటపుప్డు జరిగిన ముఖయ్మైన సంఘటనలోల్
చెపుప్కోవలసింది - ఆయన రెండవ సంతానం “సౌరిస” జననం. ఆమెనే అతని ఆతమ్కధలో “షౌ” అని
రాసుకునాన్రు. చలం గారికి జీవితాంతం, ఆయన చనిపోయేటంత వరకూ కూడా అతయ్ంత సనిన్హితంగా
వునన్ది ఈ పెదద్ కుమారెత్ సౌరిసేస్. ఈ సౌరిస గారే, చలం గారు చనిపోయాక, భీమిలిలో ఆశర్మానిన్
పార్రంభించి, ఆమె జీవితాంతం అకక్డే వునాన్రు. మరొక విశేషం ఏమిటంటే, చలంగారు హోసేప్ట లో
పనిచేసే చివరి రోజులోల్ ’శశిరేఖ’ నవలను రాశారు. ఈ శశిరేఖ నవలోని కథాంశంలో కూడా కొంచెం
ఈ రతన్మమ్గారి నుండి తీసుకునన్టుల్గా అనిపిసుత్ంది. తనకు ఇషట్ంలేని పెళిల్ నుండి తపిప్ంచుకునన్
కధానాయిక, ఆ తరువాత ఇదద్రు ముగుగ్రు మగవాళళ్తో కలసి జీవించడం ఈ నవలలోని పర్ధాన
ఇతివృతత్ం. ఈ నవలను చలం గారు తన మితుర్డు రాంమూరిత్కి అంకితం ఇచాచ్రు. ఇవి 192O, 22
పార్ంతాలోల్ అంటే, చలం గారికి 26, 28 వయసులో జరిగిన కొనిన్ సంఘటనలు. ఇకక్డ నుండి మరో
పదేళుళ్ అంటే 193O వరకూ చలం గారి జీవితంలో అంటే, వృతిత్ జీవితంలోనూ, వయ్కిత్గత జీవితం
లోనూ, మితుర్ల జీవితం లోనూ, సాహితయ్ జీవితం లోనూ చాలా సంఘటనలు జరిగాయి.
హోసేప్టలో వుదోయ్గం అయిపోయింది. వాళళ్తో పోటాల్డి అకక్డ మానేశారు. మరి
ఆయనతో పాటుగా రాం మూరీత్, పర్కాశంలు కూడా ఉదోయ్గాలు వదిలెయాయ్లిస్న పరిసిథ్తులు వచాచ్యి. ఆ
రోజులోల్ వుదోయ్గం పోతే, మళీళ్ తెచుచ్కోవాలంటే మదార్స రాషట్ర రాజధాని మదార్స నగరం చేరుకోవలిస్ందే.
రాంమూరీత్, రతన్మామ్, చలం మదార్స వెళాల్రు. అకక్డ ఉండేటపుప్డు తినడానికి కూడా డబుబ్లు ఉండేవి
కావు. అందుకు ఏదో సతర్ం లో ఉంటూ, బుటట్ భోజనం తెపిప్ంచుకొని, దానేన్ రోజంతా తినేవారు.
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ఎలాగో వాళళ్ పర్యతాన్లు ఫలించి, చలం గారికి రాజమండిర్ టైరనింగ సూక్లోల్,
ఆయన ఎకక్డైతే టైరనింగ తీసుకునాన్రో అకక్డే వుదోయ్గం వచిచ్ంది. రాంమూరిత్కి కూడా రాజమండిర్లోనే
జైలు లో కల్రక్ వుదోయ్గం వచిచ్ంది. వాళళ్ మూడో మితుర్డు పర్కాశానికి కూడా అకక్డే వుదోయ్గం వచిచ్ంది.
ఆ విధంగా ముగుగ్రూ రాజమండిర్ వచేచ్శారు. ముందు చలం గారి సంగతి చూదాద్ం.
చలంగారికి ఇపుప్డు ఇదద్రు పిలల్లు. రవి 6, 7 సంవతస్రాలు. సౌరీస ఇంకా చినన్పిలల్.
అంతకు ముందే ఆయనకు రాజమండిర్తో అనుబంధం వుంది. రాజమండిర్లో ఎవరూ ఇలుల్ అదెద్కు
ఇవవ్లేదు. దాదాపు వూరి బయట ఒక మహమ్దీయుల ఇంటోల్ ఒక పోరష్ను అదెద్కు తీసుకునాన్రు.
పనిమనుషులు వచేచ్వారు కాదు. ఈ లోగా భారయ్ రంగనాయకమమ్గారు మూడవసారి గరభ్వతి అయాయ్రు.
“ఆ గరాభ్నిన్ మోసూత్, గోదావరి దగగ్రకు వెళిల్ మంచి నీళుళ్ తెసూత్ వంటచేసుత్ండేవారు.” అని
రాసుకునాన్రు. భారాయ్భరత్ల మధయ్ ఎపుప్డూ ఏదో పోటాల్టలు ఉండేవి. ఎందుకంటే, భారయ్కి, చలంగారి
పర్వరత్న నచేచ్ది కాదు. ఏ పోటాల్టలూ లేనపుడు, ఇదద్రూ కలసి వంట చేసుకోవడం, అంటుల్ తోముకోవడం
చేసుత్ండేవారు. గానీ, ఎపుప్డూ అశాంతి గానే వుండేవారు. పోనీ, చలం గారిని వదిలేసి వెళదాం అంటే,
ఎకక్డకి వెళతారు?వెళేత్, తెనాలి వెళాళ్లి. లేదంటే, ఇకక్డే వుండాలి. అందుకని రాజమండిర్లోనే వునాన్రు.
చలం గారు ఆ టైరనింగ సూక్లుకి వెళుతునాన్రు.
మరో మితుర్డు పర్కాశం. అతని భారయ్ సతయ్వతి. అతనకి కూడా చలం మితుర్డు అని
తెలిసి, ఇలుల్ అదెద్కి ఇవవ్లేదు. దాంతో, వూరికి దూరంగా అరణయ్ం లాంటి పర్దేశంలో ఒక పాడుపడిన
ఇలుల్ వుంటే, దానిన్ బాగుచేసుకొని అకక్డ ఉండేవాడు. అంటే, సమాజానికి వయ్తిరేకంగా ఏ చినన్ పని
చేసినా అంత కూర్రమైన శిక్ష వుండేది.
మరి అసలు మితుర్డు రాంమూరీత్, రతన్మమ్ ఎకక్డునాన్రు? ఎలా ఉనాన్రు? రాం
మూరిత్ జైలు లో పనిచేసుత్నాన్డు కాబటిట్, వీళళ్కి మాతర్ం కాసత్ సౌకరయ్ వంతంగా జైలు కావ్రట్రస్ లో ఇలుల్
దొరికింది. ఆ రాం మూరిత్ భారాయ్ పిలల్లూ రాజమండిర్లో కొంత కాలం వునాన్రు గానీ, వాళల్కు రాంమూరీత్,
రతన్మమ్ల సంబంధం నచచ్క వెళిళ్పోయారు. ఇకక్డ కూడా రతన్మమ్, చలం గారితోటీ, రాం మూరీత్లతో
సంబంధానిన్ కొనసాగిసుత్నన్ది. ఆ తిర్కోణ పర్ణయం అలాగే సాగుతోంది. కాకినాడ నుండి దేవులపలిల్ కిర్షణ్
శాసిత్ గారు అపుప్డపుప్డు వచిచ్ కలుసుత్ండేవారు.
చలం గారు, వదిన గారిని మదార్స లో చేరిప్ంచారు కదా! అకక్డ నుండి ఆమెను,
హైదరాబాద లో L.M.P.[లైసెనస్డ మెడికల పార్కిట్నర] అనే డిగీర్లో చేరిప్ంచారు. అకక్డ ఏదో సాక్లర
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షిప వసుత్ంటే, దాంతో ఆమె చదువు కొనసాగుతోంది. ఇకక్డ రాజమండిర్లో చలం గారు ఎలా
వునాన్రంటే.. సాయంతర్ం అయితే, జైలు కావ్రట్రస్ వుండే రాంమూరిత్ ఇంటికి వెళుతుండేవారు.
అపుప్డపుప్డు దేవులపలిల్ కూడా వచేచ్వారు. సాహితయ్ చరచ్లు జరుగుతుండేవి. చాలా మంది యేమకునునే
వారంటే.. దేవులపలిల్గారు రాం మూరిత్ని కలవడం కంటే, రతన్మమ్ ను చూడాడ్నికే వెళుతునాన్రని అందరూ
అనుకునేవారు.
భారయ్ రంగనాయకమమ్ గారికి చలం గారి విచచ్లవిడి తనం నచేచ్ది కాదు. అందుకని
ఎవరినీ ఇంటికి రానిచేచ్ది కాదు. వచిచ్నా గానీ, వరండాలోనే భోజనం పెటిట్, పంపించేసూత్ వుండేది. చలం
గారికోసం రతన్మేమ్ కాకుండా వేరే మహిళలు కూడా వసుత్ండేవారు. మరి ఆయన వాళళ్ని ఎకక్డ
ఉంచుతారు? అందుకని ఒక గెసట్ హౌస లాంటిది తీసుకునాన్రు. గెసట్ హౌస అంటే, పెదద్ బిలిడ్ంగ లాంటిది
ఏమీ కాదు. ఎందుకంటే, వాళల్కి ఇలేల్ అదెద్కు ఇవవ్రు. మరి గెసట్ హౌస ఎవరు ఇసాత్రు? ఆయన గెసట్ హౌస
ఏమిటంటే? ఆయన ఇంటికి దగగ్రోల్నే ఒకపుప్డు పందులు వుండేటటు వంటి పాక వుండేది. చినన్ది. 4,5,
అడుగులు వుంటుంది. దానిన్ ఆయన “పచచ్ పాము పాక”అని రాసుకునాన్రు. ఆ కపుప్ మీద ఒక పచచ్
పాము తిరుగుతూ ఉండేదట. అందులో పందులు ఉండేవి. ఆ పాకని రెండు రూపాయలకు అదెద్కు
తీసుకునాన్రు. ఆయన కోసం వచేచ్ మహిళలని అకక్డకు తీసుకువెళుతుండేవారు. ఇవనీన్ భారయ్కు
తెలుసు. తెలిసినా, ఇంక ఆమె ఏమీ మాటాల్డలేక, ఆయన తోర్వ ఆయనది అని వదిలేసారు. అపప్టికి
చలం గారికి మరో కుమారుడు జనిమ్ంచాడు. అతని పేరు “వసంత”. ఇపుప్డు ముగుగ్రు పిలల్లు.
ఈ వసంత పుటిట్నపుడు కూడా భారయ్ రంగనాయకమమ్గారికి ఆరోగయ్ం
బాగాలేకపోతే, తెనాలి వెళాల్రు. ఆ సమయంలో కూడా తన అలవాటల్ని గానీ, తన దగగ్రకు వచేచ్
సేన్హితురాళళ్ని గానీ, ఏదీ వదులుకోలేదు. ఇలా రాజమండిర్ జీవితం కొనసాగుతోంది. ఆయన వుండే
ఇలుల్ గోదావరికి దగగ్రలో వుండేది. ఒక చినన్ పడవ కూడా వుండేది. ఆ పడవతీసుకొని, పిలాల్డిని
అందులో ఎకిక్ంచుకొని, గోదావరి మీద షికారుకి వెళళ్డం, అలాగే సాయంకాలం పూట మితుర్లతోటీ,
సేన్హితురాళళ్ తోటి కలసి, గోదావరి అవతలకు వెళిల్ అకక్డ రాతర్ంతా వుండి మరాన్డు రావడం.. ఇలా
ఆయన జీవితం కొనసాగుతోంది.
మరి ఆయన చదువుకునే రోజులోల్, ఇదే రాజమండిర్లో, వాళళ్ మేనతత్గారి పూరి
పాకలో వుండేవారు అనుకునాన్ం కదా! ఆ మేనతత్ గారు, చలం గారు మళీళ్ రాజమండిర్ వచాచ్రని తెలిసి,
ఇంటికి రావడం పార్రంభించారు. ఆమె అపప్టికీ చాలా బీదరికంలో వుంది. యెంత బీదరికం అంటే,
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తినడానికి తిండి కూడా వుండేది కాదు. చలం గారి ఇంటికి వచిచ్నపుడు, ఎండలో నడచుకుంటూ వచేచ్ది.
అలా వచిచ్నపుడు చెపుప్లు లేక, కాళళ్కి గుడడ్ పీలికలు చుటుట్కొనేది. “తినడానికి తిండి కూడా వుండడం
లేదు” అని ఏడుసూత్ వుండేది. ఒకపుప్డు ఎంతో వైభవోపేతంగా జీవించిన మనిషి. ఆ చుటుట్పకక్ల వాళుళ్
అనేవారట ”ఆ గుడడ్ పీలికల రాణి ఎవరు?” అని. అంత దయనీయంగా వుంటుండేదట.
అయితే..చలం గారు, ఆమెకి ఒక వాగాద్నం చేసారు కదా “నాకు వుదోయ్గం
వచిచ్న తరవాత నినున్ బాగా చూసుకుంటాను” అని. ఆనాటి మాటను అనుసరించి హైదరాబాద లో
చదువుకుంటునన్ వదిన గారికి చెపాప్రు.”ఇలా అబబ్తత్ కు ఏమైనా చెయాయ్లి” అని. ఆమె తను ఉంటునన్
దగగ్రే ఒక టైరనీ నరుస్గా వుదోయ్గం ఇపిప్ంచారు అబబ్తత్ కు. అకక్డ వునన్పుప్డు కూడా ఈ అబబ్తత్
అందానిన్ చూసి, అకక్డ డాకట్రూల్, ఇతరులూ ఆమె చుటూట్ తిరుగుతూ వుండేవారట. ఆమెకు వుదోయ్గం
ఇపిప్ంచిన వయ్కిత్ “సరోజినీ నాయుడు గారి” భరత్. “మేజర నాయుడు”. అతను అకక్డ డాకట్ర.
ఆమె పనిచేసుత్నన్ హాసిప్టల కి ఏదో పని ఉందనే మిష మీద ఆమెను చూడాడ్నికి ఆ
డాకట్ర గారు వారానికి రెండు, మూడు సారుల్ వసుత్ండేవాడట. ఈమె టైరనీ నరుస్ అయినపప్టికీ ఈమె
వసేత్నే గానీ, ఆపరేషనుల్ మొదలు పెటేట్వారు కాదట. అందరూ తనచుటూట్ తిరగడంతో ఇబబ్ంది అనిపించి,
ఆమె మదార్స వెళిళ్పోయారు రఘుపతి వెంకట రతన్ం నాయుడు గారి దగగ్రకు. అతను అకక్డ వైస
ఛానస్లర గా పనిచేసుత్నాన్డు. అతనితో జరిగిన విషయం అంతా చెపాప్రు. అంతా విని”ఫరవాలేదమామ్!
నువివ్కక్డే వుండు. నేను ఒక పని చేసాత్ను” అని, ఆమె టైరనింగు అయిపోయినటుల్గా సరిట్ఫికేట తెపిప్ంచి,
ఒక హసిప్టలోల్ నరుస్ వుదోయ్గం ఇపిప్ంచారు. ఆ విధంగా చలం గారి మేనతత్ గారి జీవితం అకక్డ సిథ్ర
పడింది. తరావ్త చలం గారి సీవ్యచరితర్ లో అబబ్తత్ గారి పర్సాత్వన ఎకక్డా కనిపించలేదు. అలా ఆమె
నుండి సహాయం పొందిన చలంగారు ఆమె జీవితానిన్ ఒక తీరుకి తీసుకువచాచ్రు.
ఇక వదిన రంగనాయకమమ్ గారు - హైదరాబాద లో చదువుకునేటపుప్డు,
సెలవులకు రాజమండిర్ వసుత్ండేవారు. వచిచ్నపుడు ఆ “పచచ్ పాము పాక”లో చలం గారూ, వదిన
రంగనాయకమమ్ గారూ వుండడం, భారయ్ రంగనాయకమమ్ గారికి తెలుసూత్నే ఉండేవి.చలంగారికి ఏవైనా
డబుబ్లు వసూత్వుంటే, హైదరాబాద వెళుతుండేవారు. హైదరాబాద వెళిల్నపుడలాల్, “అయోయ్! పిలల్లిన్
వదిలేసి వచాచ్నే”అని బాధ పడేవారు. చినన్పప్టినుండి పిలల్లంటే, విపరీతమైన పేర్మ. తలిల్ దగగ్ర కంటే,
తండిర్ దగగ్రే ఎకుక్వ వుండేవారు. తనకి ఎనిన్ పనులునాన్ పిలల్లకోసం ఎకుక్వ సమయం
కేటాయించేవారు. ఇదీ చలం గారు రాజమండిర్లో కొనసాగినటువంటి పరిసిథ్తి.
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ఇక రచయితగా కూడా రాజమండిర్లో ఉండగానే ఎదిగారు. ఆ రోజులోల్నే ఆయన
సూక్లోల్నే పనిచేసుత్నన్ “చింతా దీకిష్తులు”అనే వయ్కిత్ పరిచయం అయాయ్రు. ఈ చింతా దీకిష్తులు కూడా
“డిపారట్ మెంట ఆఫ ఎడుయ్కేషన”లోనే పనిచేసుత్ండేవారు. ఆయన చలంగారికంటే ఏడు సంవతస్రాలు
చినన్వాడు. ఇతని పరిచయం చలంగారికి జీవితాంతం కొనసాగింది. అంతేకాదు, చలంగారి జీవితంలో
అతి ముఖయ్మైన మలుపులకి ఈ చింతా దీకిష్తులే కారణం. ఆయన కూడా రచయితగా అపుప్డపుప్డే
ఎదుగుతునాన్రు. కధలూ, నాటకాలూ రాసుత్నాన్రు. ఆయనకు చలం గారు పరిచయం అయాయ్క, ఈయన
ఏదో రాసాత్రని తెలిసి, చలం గారు రాసిన “శశిరేఖ”నవల చదివి, ఇంకా రాయమని పోర్తస్హించారు.
పోర్తస్హించడమే కాకుండా, చలం గారి మొటట్ మొదటి కథని ఈ చింతా దీకిష్తులు గారే పతిర్కిక్
పంపించారు. ఆ కధ పర్చురణ జరిగాక, రెండో కథని రాయమనడం.. ఇలా చలంగారి వెనుక ఆయన
పోర్తాస్హం ఎంతో వుంది. అపప్టి పరిసిథ్తిని గురుత్ చేసుకుంటూ చలంగారు ...”మొదటి కథ రాయగానే
నా వైపు చాలామంది చూశారు. ఎవరో ఇతను కొతత్గా రాసుత్నాన్డు.అని నాతో పరిచయం చేసుకుందాం
అనుకునాన్రు. రెండో కథ రాయగానే భయపడి పారిపోయారు. మూడవ కథ రాయగానే నా మీద
దండెతత్డం పార్రంభించారు”అని రాసుకునాన్రు.
అయితే, చింతా దీకిష్తులు గారు మాతర్ం, పర్పంచం ఏమనుకునాన్, చలంగారికి
తోడుగా వుండి, ఆయనకు పర్తి దశలోనూ, “ఆయనిన్ ఎలా రకిష్ంచాలా?ఆయన ఇబబ్ంది పడితే ఏం
చేయాలా?” అని తగిన సహాయానిన్ అందిసుత్ండేవారు. మొతత్ంగా చలం గారి జీవితానిన్ చూసుకుంటే,
జీవితాంతం ఆయనిన్ వెనన్ంటి వుండిన వాళుళ్ ముగుగ్రు. 1.పెదద్ కూతురు సౌరీస.2, చింతా దీకిష్తులు 3.
వదిన రంగనాయకమమ్ గారు.
రాజమండిర్లో రెండు సంవతస్రాలు వునాన్రు. ఆ రెండు సంవతస్రాలూ రుకిమ్ణీ,
సుశీల వంటి కధలూ, దైవమిచిచ్న భారయ్ - అనే నవల రాశారు. తరువాత 1924లో పర్మోషన మీద
బందరు బదిలీ అయియ్ంది. బందరు తరావ్త అనంతపురంలో ఒక సంవతస్రం, ఏలూరులో ఒక
సంవతస్రం, గుంటూరులో రెండు సంవతస్రాలూ, నరాస్రావుపేట లోనూ ఇలా 193o వరకూ జరిగింది.
ఆయన ఎకక్డ వునాన్ భారయ్ సౌకరయ్ంగా వుంటే, ఆతనితో వుండేవారు. లేకపోతే పిలల్లిన్ అకక్డే వదిలేసి,
తెనాలి అతత్ వారింటికి వెళిళ్పోయేవారు. ఆ విధంగా పిలల్లతో ఎకుక్వ సానిన్హితయ్ం ఏరప్డింది.
బందరులో వునన్పుప్డు, కోకాబలరాం అని ఒకతను వుండేవారు. అతని ఇంటోల్నే
అదెద్కి వుండేవారు. ఆయన పెదద్ డాకట్ర. సుమారు అదే రోజులోల్ చలం గారి జీవితంలో ఒక పెదద్ విషాదం
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పార్రంభమయియ్ంది. అదేమిటంటే, వాళళ్ పెదద్బాబ్యి ‘రవి’కి గుండెకు సంబంధించిన వాయ్ధి ఏదో వుందని
తెలిసింది. ఈయన బందరులో ఉండగానే “బిడడ్ల శిక్షణ”అనే పుసత్కం రాశారు. అలాగే నోబుల కాలేజీలో
ఏదో సభ జరిగినపుడు “ మేన&వుమెన” అనే విషయం మీద ఉపనాయ్సం ఇచాచ్రు. దానేన్ విసత్రించి ఆ
తరువాత మరో 6 సంవతస్రాలకి “సతరీ”అనే పుసత్కం రాశారు. చలంగారు రాసిన అనిన్టిలోనూ అతయ్ధిక
సారుల్ పునరుమ్దర్ణ పొందిన పుసత్కం ఈ “సతరీ”. 193o నుండి ఈనాటి వరకూ ముదర్ణలు పొందుతూనే
వుంది.
ఆయన యెంత బోలడ్ గా

వునాన్ మితర్ బృందం తో తపిప్తే, ఎకుక్వగా బయటకు

వెళేళ్ వారు కాదు. ఎవరైనా మాటాల్డినా, ఏ మాతర్ం మోహ మాటం లేకుండా సమాధానం
చెబుతుండేవారు. ఆయన బందరులో వుదోయ్గం చేసేటపుప్డు, కృషాణ్పతిర్క సంపాదకులు ముటూన్రు
కిర్షాణ్రావుగారు ఒకే ఒకక్సారి చలం గారితో మాటాల్డారు. గతంలో ఆయన పతిర్కలో చలంగారు బర్హమ్
సమాజం గురించి వాయ్సాలు రాశారు. చలంగారు బందరులో పని చేసుత్నాన్రని తెలిసి, ఎకక్డో కనబడితే ”
ఏమయాయ్!

చలం!

నువువ్

తీవర్మైనటు

వంటి

కధలు

రాసుత్నాన్వు.

అంటే

ఆడవాళుళ్

వెళిళ్పోయేటటుల్...అంటే, నీ ఉదేద్శయ్ంలో ఏ భారయ్ కైనా భరత్ నచచ్కపోతే, దిండు కింద ఒక చీటీ పెటిట్,
వెళిళ్పోవడమేనా? ఇదేనా నువువ్ చెపేప్ది” అని అడిగారట.
దానికి చలం గారు ” పొరపాటు సార!నేను అలా చెపప్లేదు.దిండు కింద చీటీ
పెటట్కుండా కూడా వెళిల్పోవచుచ్. అని చెపాప్ను” అని సమాధానం చెపాప్రు.అదే ముటూన్రు కిర్షాణ్రావు
గారితో జరిగిన మొదటి, చివరి సంభాషణ.
బందరు నుండి ఇతర బదిలీల తరావ్త విజయవాడ వచిచ్న 5,6 సంవతస్రాలలో
ఆయన జీవితంలో రెండు విషాదకరమైన సంఘటనలు జరిగాయి. మొదటిది రాంమూరిత్ ఆతమ్హతయ్.
రెండవది పెదద్ కుమారుడు రవి మరణం. ముందు రాంమూరిత్ విషయం.
చలంగారు పర్మోషన మీద బందరు వెళిళ్న తరువాత కాలంలో రాం మూరీత్,
రతన్మమ్లు భారాయ్భరత్లు కారనీ, సహజీవనం చేసుత్నాన్రనీ ఆ చుటుట్పకక్ల వాళల్కు తెలిసిపోయి,
భరించలేకపోయారు.

ఎలాగంటే...బయటకు వెళేత్, సూటీ పోటీ మాటలు అనడం. రాళుళ్ తీసుకొని

కొటట్డం ఇలాంటి పనులు చేసేవారు. దాంతోటి వాళుళ్ రాజమండిర్లో ఉండలేక కడప జిలాల్లో ఏదో చినన్
ఊరు “కమలాపురం”అనే వూరు వెళాల్రు. అకక్డ కూడా వాళళ్ పరిసిథ్తి సరిగాగ్ లేక, మదార్స
వెళిళ్పోయారు. ఇటు చలంగారు టార్నస్ ఫరల్తో వూరుల్ తిరుగుతునాన్రు.
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వాళుళ్ మదార్స వెళళ్డానికి కారణం ఏమిటంటే...

రాంమూరిత్కి ఒక చినన్పప్టి

మితుర్డుండేవాడు. అతని పేరు పిలుల్టల్ హనుమంతరావు. ఆయన మదార్స లో అడవ్కేట గా ఉంటునాన్డు.
ఆయన సహాయంతో మదార్స లోని “తంబు చెటల్ సీట్ర్ట”లో ఒక ఇలుల్ అదెద్కు తీసుకునాన్రు. అంత వరకూ
బాగానేవుంది. రాంమూరిత్ మదార్స లో ఏదో వుదోయ్గం చూసుకునాన్డు.పెదద్గా ఇబబ్ంది లేకుండా కాలం
గడుసూత్నే వుంది.
అలా వుండగా, ఈ పిలుల్టల్ హనుమంతరావు కి ఒక మితుర్డు వునాన్డు. అతని పేరు
జయంతి సుబర్హమ్ణయ్ం. అతను అకక్డే మెడిసన చదువుతునాన్డు. వీళళ్ది కూడా కాకినాడే. అతని తండిర్
పేరు జయంతి గంగనన్. బాగా పేరునన్ వాళుళ్. అపప్టివరకూ బావ రాం మూరిత్ తో ఉంటునన్ రతన్మమ్. ఆ
జయంతి సుబర్హమ్ణాయ్నిన్ పేర్మించింది రతన్మమ్. ఈ పేర్మ ఎంతవరకూ వెళిల్ందంటే, పెళిల్ వరకూ వెళిళ్ంది.
అది రాం మూరిత్కి నచచ్లేదు. ఎందుకు నచచ్లేదు? మితుర్డు గా వునన్నంత వరకూ ఫరవాలేదు.
చాలామంది మితుర్లు వుండేవారు. కానీ, ఈ వివాహం జరగబోతోంది అని తెలిసి విపరీతంగా వేదనకు
లోనయాయ్రు. రాంమూరిత్ ఆ సమయంలో చలం గారికి వుతత్రం రాశాడు.”నేను కాకినాడ నుండి మదార్స
వెళుతునాన్ను.ఒకసారి నువువ్ రైలేవ్ సేట్షన కి రా! నినున్ చూడాలనివుంది”అని. బహుశా ఆ కాలంలో
చలంగారు ఏలూరు లో వునాన్రనుకుంటాను. చలంగారుపిలల్లను కూడా తీసుకొని సేట్షన కి వెళాల్రు.
బండి ఆగినపుడు రాం మూరిత్ దిగి, పిలల్ల చేతిలో కమల ఫలాలు పెటాట్డు. చలంగారితో ఏమీ
మాటాల్డలేదు. బండి బయలుదేరే వరకూ గుమమ్ం దగగ్రే నిలుచొని అలా చూసూత్నే వునాన్డు. అదే చివరి
చూపు అవుతుందని చలంగారికి తెలియదు.
ఏం జరిగిందంటే...రాంమూరిత్ తన పిలల్లిన్ చలంగారి దగగ్రకు పంపించాడు. అతనికి
ఇదద్రు ఆడపిలల్లనుకుంటాను. చలంగారి దగగ్ర పిలల్లు ఉంటూ వుండగా, రాంమూరిత్, పిలల్లకి ఉతత్రాలు
రాసుత్ండేవాడు. తండిర్ దగగ్రనుండి ఉతత్రాలు వచిచ్నపుడలాల్, పిలల్లు ఏడుసూత్ వుండేవాళుళ్. వాటితోపాటు
చలం గారికి కూడా ఉతత్రాలు రాసుత్ండేవాడు. ఆ ఉతత్రాలోల్ ఒకసారి ”నాపిలల్లిన్ నీకు అపప్గిసుత్నాన్ను.
ఇంక నాకు బర్తకాలని లేదు.” అని రాశాడు. ఇలా రాసుత్నన్పుప్డు, అసలు ఏం జరుగుతునన్దో, ఏమిటో
అరధ్ం కాలేదు చలం గారికి. అయితే మదార్స లో ఏం జరిగిందంటే...
రతన్మమ్, ఆ సుబర్హమ్ణయ్ం అనే అతనిన్ వివాహం చేసేసుకుంది. అంతకు ముందు
అంతకు ముందే వివాహం చేసుకుంటారేమోనని వేదన పడుతునన్ రాంమూరిత్ వివాహం చేసేసుకోవడంతో
భరించలేక పోయాడు. దాంతో రాంమూరిత్ ‘ఇక ఈ లోకంలో ఉండలేను’ అని నిరణ్యించుకునాన్డు. ఒక
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రోజు ఆ రతన్మామ్, సుబర్హమ్ణయ్ం ఉనన్టువంటి ఇంటోల్, వాళళ్ సమక్షంలోనే విషం తాగి, ఆతమ్హతయ్
చేసుకునాన్డు. ఇవనీన్ చలంగారికి తరవాత తెలిసాయి. ఆతమ్హతయ్ చేసుకోవడానికి ఒక గంట ముందు
చలం గారికి ఒక వుతత్రం రాశాడు. ఆ వుతత్రం యధాతధంగా....
“నాకు ఇది చివరి దెబబ్. ఆమెకు అంత వయ్ధలోనూ నేను అవసరం లేకుండాపోయాను
అని. ఆ రాతేర్ చచిచ్పోయాను. డబుబ్ దొరకబుచుచ్కొని, ఆమె పాదాల దగగ్రకు వెళిల్ చావడానికే బర్తికాను
ఇనిన్ రోజులూ. ఇంకెకక్డ బర్తకనూ, ఇంకెకక్డ చావను. అంత ఫీలింగూ, సెంటిమెంటూ చచిచ్ంది నాలో.
అందువలల్ ఏమీ వార్యలేను చలం. నువువ్ నాదగగ్ర వుండాలనిపిసోత్ంది. నా జీవితంలో క్షమింప లేనివనీన్,
మృతుయ్వుతో క్షమించమను. మా....గారినీ, పిలల్లనీ నీకు అపప్జెబుతూ దసాత్వేజు రాసి రిజిసట్ర చేసే బలం
వుంటే బాగుండును. కానీ, ఏది చెయయ్డానికీ బలం లేదు నాకు. వాళుళ్ జీవితంలో చాలా దుఃఖాలు
పడతారని తెలుసు. నేను బర్తికి వుంటే, బహుశా వాళళ్ని ఇంకా దుఃఖ పెడతానేమో? నాకే శకిత్ వుంటే
ముందు వాళళ్ని గొంతు పిసికి ఆఖరు చేసి ఉండాలిస్ంది. కానీ, నాకు బలం లేకపోయింది. చివరికి గుడ
బై చెపప్డానికి కూడా. వాళుళ్ నిదర్పోతునన్ మంచం వైపు కూడా తిరగలేకపోయాను. వాళుళ్ ననున్ చినన్
గార్ంఫోన, సైకిలూ కొనిపెటట్మనాన్రు. ఈ దరిదర్పు తండిర్ బీదవాడూ, రుణాల వాడై చచిచ్పోతునాన్డీవాళ.
నేనే బర్తికి వుంటే, ఎవరిదగగ్రనుంచో డబుబ్ తనిన్ లాకొక్ని, అనీన్ వాళల్కు కొనిపెటీట్, జైలుకి వెళిల్ ఉందును.
కానీ, బలంలేదు, శకిత్ లేదు. దేనికీ చచిచ్పోయినాను. వాళల్కి శరీరాలు ఎదిగి, వాళళ్ హృదయాలు
పకవ్మైనపుడు, ఎంతో ఉపయోగపడదామనుకొనాన్ను వాళల్కి. వాళల్కి విజాన్నానిన్ ఇచిచ్, వాళళ్కి
నిరభ్యంగా, పేర్మించడం బోధించి,వాళళ్ అధరమ్ సంతానానికి ఆశర్యం ఇవావ్లని, డారిల్ంగస్ భగన్మైన
నా హృదయానిన్ఎటాల్ చీలుసుత్నాన్రు చలం.!! నాకోసం వాళల్కి సహాయపడు. వాళల్కి చేసుత్నన్ ఈ దోర్హానికి
క్షమించమని చెపుప్. ఈ గుడిడ్ లోకం రతన్మమ్నీ, సుబర్హమ్ణాయ్నిన్ నిందిసుత్ంది. నిందనుండీ, అపవాదు
నుండి కాపాడు. నీకు ఏం చెపప్ను? నా కృతజన్త.గుడ విషెస, నా ఫేర వెల, సుఖంగా ఉండమని
కోరెక్.పేర్మ. కానీ, నువువ్ చేసుత్నన్ మంచిపని, సతరీ, పురుషులకు రకత్మూ, మాంసమూ, హృదయమూ
ఉనన్నాన్ళూళ్ నీ పుసత్కాలు జీవిసాత్యి. తరవాత కూడా. బాధలు పడే, సట్ర్గుల పడే సతరీ లందరి కోసం
కనీన్టితో చచిచ్పోతునాన్ను. ఎపప్టి మలేల్నే సహాయం చేసూత్వుండు. జీవితంలో నాకు పని వునన్టుల్
తోచడం లేదు. కొరగాని ముసలి తొకుక్కింద పెరగడం నాకు ఇషట్ం లేదు. నువువ్ ఆరిట్సుట్వి. జీవితం కనాన్
ఎకుక్వ కాలం బర్తకాలి నువువ్. నా కింక నడవాలని లేదు.ఈ అంధకారంలో పర్యాణానికి అరధ్ం లేదు.
నాకేదో తోర్వ కనబడుతోంది. ఆరట్, సోట్రీస,చిలర్డ్న, వుమెన ఈ గోతులలో నాకేమీ కనపడవు. నీకు కనబడే
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ఆ సనన్ని వెలుగు నాకు కనబడదు. అంధకారంలోకి వెళిళ్పోతునాన్ను. చచిచ్న నా శరీరానిన్, చచిచ్పోయిన
ఎలుక లాగా కిటికీ లోనుండి పారేసెయయ్మని చెపుప్”
ఇంత దీనంగా హృదయ విదారకంగా, చనిపోవడానికి ఒక గంట ముందు చలం
గారికి వుతత్రం రాసి, ఆ రతన్మామ్, సుబర్హమ్ణయ్ం సమక్షంలో ఆతమ్హతయ్ చేసుకునాన్డు రాంమూరిత్.
అపప్టికి దాదాపు పది సంవతస్రాలుగా పరిచయం.

చలంగారికీ, రాంమూరిత్కీ యెంత గాఢమైన

సేన్హం అంటే, రాం మూరిత్ అంటుండేవాడట ”చలం నాకు డబుబ్లు వుంటే నీ పుసత్కాలనీన్ అచుచ్
వేయించీ, వీధి వీధిలో మూల మూలలా పంచిపెడతాను. బహుశా సతరీని అయితే, నీ హృదయ తృపిత్కే నా
శరీరానిన్ అరిప్ంచేవాడిని”అని. రాంమూరిత్, చలం గారికే కాకుండా, కిర్షణ్ శాసిత్గారికి కూడా ఇషట్మైన
మితుర్డు.
తెలుగు సాహితయ్ంలో ముగుగ్రు సాహితీ పర్ముఖులతో, పుసత్కాలను అంకితం
చేయించుకునన్ పర్తేయ్కత ఈ రాం మూరిత్ కి దకిక్ంది.1. చలం గారు రాసిన మొటట్మొదటి నవల ‘శశిరేఖ’,
2. దేవులపలిల్ ‘పర్వాసం’ అనే కావయ్ం, 3. ముదుద్కిర్షణ్ గారు పర్ముఖుల కవితలనీన్ సేకరించి పర్చురించిన
”వైతాళికులు”అనే పుసత్కం.

చలం గారి “మూయ్జింగస్”లో చాలా చోటల్ ఈ రాం మూరిత్ పర్సాత్వన

వుంటుంది. ఇతను ఇంత దయనీయంగా ఎందుకు చనిపోయాడు? అనే విషయానిన్ చలం గారు
చాలాసారుల్ గురుత్ చేసుకునాన్రు. ఎలా అంటే ” బతికితే తనకోసం ఎకుక్వయి, ఏ నీతిమంతుల, ఏ భరత్ల,
ఏ భాగయ్వంతుల, అధికారుల తలలు బదద్లు కొటాట్లిస్ వసుత్ందోనని, దూరంగా వెళాళ్డు మీకోసం” అని
పాఠకులనుదేద్శించి రాశారు. ఇంకా ఏమనాన్రంటే..”కొనేన్ళుళ్, పిలల్లిన్ బాధించే తండుర్లకూ, భారయ్లిన్
పాలించే భరత్లకూ, చుటుట్పకక్ల నీతి అధికారులకూ, సింహ సవ్పన్మైనాడు.అనాధలకూ, సంఘం ఉమిమ్
పులుముకునన్ దీనులకూ, మతి చెడడ్ మితుర్లకూ,అందరికీ తలుపులు తెరిచి ఉంచాడు. హృదయానిన్
పంచాడు. పేర్మకోసం లోకానిన్ వెతికాడు. మై సెన డిజైర టు బి లౌడ అనాన్డు. అంత కనాన్ ఘోరమైన
పాపం ఎరగదు.ఈ లోకం”అని. ఇంకా రాం మూరిత్ మీద ఒక మోనోలాగ లాంటిది రాశారు.యేమని
అంటే, “రాం మూరిత్ నాకు ఒకటే బెంగ. మనం దేవుడు మీద నీతి మీదా, అధికారుల మీదా, తిరగబడడ్
వాళళ్ం. యెంత అసహయ్ంగా వునాన్, “భూమినీ, సంఘానీన్ వదలి ఎగురు దామంటే వినాశనం తపప్దు.”
అని నమిమ్ హేళనగా చూసే పర్జలు “చూడండి రాం మూరిత్ అనిన్టినీ ధికక్రించి ఏమైనాడు”అనడానికి
వీలునిచాచ్వు.మన సేవ్చచ్ని భరించ లేనివాళుళ్, మన పేరు విని గొణిగే సంఘాధికారులూ,వీళళ్ చేతులోల్
అపజయం పొందావనీ, నీవంక చూపుతునాన్ రందరూ, దికుక్మాలిన సతరీలని ఇనప ముకక్లతో పొడిచి
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చంపడానికి, జంకిన రాబండులనీన్, నీ శవం చుటూట్ చుటూట్ పోగై ఉతస్వాలు చేసుకుంటునాన్యి. రాం
మూరిత్ తిరగబడడ్ యువకులీన్, అధికారులిన్ ఎదిరించే వీరులీన్, సంఘానికి బలైన నిరాభ్గుయ్లీన్, అందరీన్
హేళనగా నవివ్, నీవంక చూపుతునాన్రు. కూర్రుడైన రాజు ‘వేళాళ్డే అసిత్పంజరాలిన్ జాగర్తత్!’ అని
చూపుతునన్టుల్.సంఘ కాళీ,తెలల్బడడ్ నీ ఎముకలిన్ చూపుతోంది. నీ మరణం అపజయం కాదనీ, సంఘం
మీదనే కాదు, మనిషి సవ్భావం మీదా, మరణం మీదా జయధావ్నమని తెలపడానికే మిగిలాను నేను”అని
అంత తీవర్ంగా రాంమూరిత్ గురించి, చలం గారు దాదాపు జీవితాంతం బాధపడుతూనే వునాన్రు.
ఈ రాం మూరిత్ గురించి, మరో మితుర్డు దేవులపలిల్ కిర్షణ్ శాసిత్ గారు ఏమనాన్రో
చూదాద్ం...ఆయన ఇలా రాశారు ” ఓ మానవోతత్మా...ఓ వీర మూరధ్నాయ్! నీ అమృత భా సమోనన్త పేర్మ
సామార్జయ్ చకర్వరీత్! సేన్హశీలీ!నీ హృదంతరములో నిరుమాన ఘాత, రతాన్కర మూలయ్ రాగ సంపద
మెరయు, ఈ అశుర్ఝరులతో, ఇరులతో, రొదలతో, సొదలతో, ఈ హాస మృదుల వాసనలతో విశముతో,
సిగుగ్తో, కొసరు తేవీలతో,ఈపాటి బర్తుకు నీ పాటి దోయి నా నెచెచ్లీ, నెచెచ్లీ” అని రాశారు.
రాంమూరిత్ ఆతమ్హతయ్ జరిగిన రోజులోల్నే, కొదీద్ ముందు వెనకలోల్ చలం గారు
“మైదానం”నవల రాశారు. ఇపుప్డొకసారిమైదానం నవలను గురుత్ చేసుకొని రాం మూరీత్, రతన్మామ్,
చలం లను చూసేత్ ఆ పోలికలు తెలుసాత్యి. అదలా వుంటే, రాం మూరిత్ చనిపోయాక రతన్మమ్ ఏమైంది
అది కూడా తెలియాలి. అయితే, రతన్మామ్, సుబర్హమ్ణయ్ం పెళిళ్చేసుకునాన్రు. రాం మూరిత్ చనిపోయాక
పోలీసులు వచిచ్, వాళిళ్దద్రినీ అరెసట్ చేశారు. ఎందుకంటే, వాళళ్ ఇంటోల్నే ఆతమ్హతయ్ చేసుకునాన్డు కదా!
అయితే, అపుప్డే ఈ రాం మూరిత్ రాసినటువంటి వుతత్రం దొరికాక, “వీళిళ్దద్రికీ అతని ఆతమ్హతయ్ తో
సంబంధం లేదు. ఆయనే, సవ్యంగా ఎవరి పోర్దబ్లం లేకుండా ఆతమ్హతయ్ చేసుకునాన్డు” అని కోరుట్
తీరుప్ ఇచాచ్క వాళిళ్దద్రినీ వదిలేశారు.
అయితే, ఈ రతన్మమ్ ఏమైందంటే...ఆ తరువాత కొదిద్రోజులకే సూళూళ్రు పేటలో
రైలు పర్మాదంలో మరణించింది.ఆ విధంగా రాం మూరిత్ అలా అయాయ్డు. రతన్మమ్ పర్మాదవశాతూత్
మరణించింది. చలంగారు జీవితానిన్ కొనసాగిసుత్నాన్రు. అయితే, రతన్మమ్ని వివాహం చేసుకొనన్
సుబర్హమ్ణయ్ం ఏమయాయ్రో తెలియలేదు.
అ

తరువాత

చలంగారి

పెదద్

కుమారుడు

రవి

మరణించాడు.

అదెలా

జరిగిందంటే...చలం గారికి రవి అంటే విపరీతమైన పేర్మ. కారణం, ఆ రవి మదార్స లో పుటిట్నపుడు,
భారయ్ రంగనాయకమమ్ గారు సూక్లుకి వెళుతుండేవారు. అందుకని రవిని నెలల పిలల్వాడుగా వునన్పప్టి
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నుండి చలం గారి దగగ్రే చేరిక. ఆ తరువాత 6 సంవతస్రాలకు సౌరీస పుటిట్ంది. అంతవరకూ రవి ఒకక్డే.
చినన్పప్టినుండే అనీన్ బోధిసుత్ండేవారు. తాను చదువుతునన్ పుసత్కాలగురించి చెపప్డం, ఇంగీల్ష పుసత్కాల
గురించి చెపప్డం చేసేవారు. ఆ తరువాత రవి పెరిగాక, తనే ఇంగీల్ష పుసత్కాలు చదివి, తండిర్ని అరాధ్లు
అడగడం చేసుత్ండేవాడు. విపరీతమైన తెలివి తేటలు గలవాడు. అందువలల్ చలం గారికి తన భావాలు
పంచుకోవడానికి బాగుండేది. ఆ తరువాత మరో ఇదద్రు పుటిట్నపప్టికీ

రవితోనే ఎకుక్వ చనువుగా

వుండేవారు.
అలాగే ఆ రవికి కూడా అనిన్టిమీదా ఆసకిత్ వుండేది.

కొతత్ వసుత్వులు కెమెరా,

సైకిలూ లాంటివి కొనమని అడుగుతుండేవాడు. చలంగారు ఎనిన్ ఇబబ్ందులు వునాన్ రవి అడిగినవనీన్
కొనిపెడుతుండేవారు. రవికి పది సంవతస్రాలు వచేచ్వరకూ ఆరోగయ్ం బాగానేవుంది.

ఆ తరువాత

తెలిసింది- రవి చినన్ తనం నుండే గుండెకు సంబంధించిన వాయ్ధితో బాధ పడుతునాన్డని.
బందరులో చలంగారు వుదోయ్గం చేసేటపుప్డు అది బయట పడింది. ఒక డాకట్రు
గారి ఇంటోల్ అదెద్కు ఉండేవారని అనుకునాన్ం కదా! అతనికి చూపించినపుడు ఆయన చెపీప్, చెపప్కుండా
చెపాప్రట ”ఈ కురర్వాడు మరో ఆరు సంవతస్రాల కంటే బర్తకడు”అని. ఆ విషయం తెలిసినపుడు చలం
గారికి విపరీతమైన మానసిన బాధ. ఎపుప్డో ఒకసారి వెళిల్పోతాడని. తండిర్ బాధపడుతునాన్డని ఆ రవి
కూడా బాధ పడుతుండేవాడట. “నానాన్! నా గురించి నేను బాధ పడడం లేదు. కానీ, నాకేమైనా అయితే,
నువెవ్ంత బాధ పడతావోనని ఆలోచిసుత్ంటే...నాకు బాధకలుగుతోంది.” అని.
వదిన రంగనాయకమమ్గారు హైదరాబాద లో టైరనింగు తీసుకునేటపుప్డు, రవిని
అకక్డకు కూడా తీసుకువెళాళ్రు.

వాళుళ్ కూడా చలం గారికి రవికి అరధ్ంకాకూడదని ఇంగీల్షులో

చెపాప్రట. “ఐ కెనాట మేక యే సపరేట హారట్ ఫర యువర సన”అని. కానీ, ఆ కొడుకిక్ తెలుసు ఆ
ఇంగీల్షు. ఇదద్రికీ తెలిసిపోయింది - ఎకుక్వకాలం బర్తకడని. ఆ నిసస్హాయ పరిసిథ్తిలో చలంగారు
ఆయనకు లేని మూఢనమమ్కాలను కూడా నమమ్డం పార్రంభించారు. ఎవరు ఏది చెబితే అది
చేసుత్ండేవారు. ఆ పర్యతాన్లు ఎలాంటివి? కొడుకు చనిపోయిన తరువాత మూడు రోజులపాటు శవానిన్
ఉంచినా చలంగారు ఎందుకు వెళల్లేకపోయారు? అవనీన్ జరుతునన్ రోజులోల్నే చలంగారు ఎంత
అదుభ్తమైన సాహితాయ్నిన్ సృషిట్ంచారు…? ఈ విశేషాలనీన్ వచేచ్భాగంలో..
(కొనసాగింపు వచేచ్నెలలో)
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