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              ఈ మాటలు చలంగారు 1940 లో, అంటే ఆయన రచనలు పార్రంభించిన 20  సంవతస్రాల తరావ్త 
వార్సిన వాకాయ్లివి. జీవితం తిపిప్న పర్తి మలుపులోనూ, ఎదురైన పర్తి అనుభవంలోనూ, ఎవరికైనా సరే, వివిధ 
అంశాల మీద అభిపార్యాలు మారడం అనేది సహజం. అవి మారినపుప్డలాల్, పాత అభిపార్యాలకూ, కొతత్ 
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అభిపార్యాలకూ బేరీజు వేసుకోవడం, ‘తపుప్’ అనిపిసేత్ ఒపుప్కోవడం… లాంటి నిజాయతీగల వయ్కుత్లు చాలా 
అరుదుగా కనిపిసాత్రు. అలాంటి వారిలో చలం గారిని పర్ధమ పంకిత్ లో పరిగణించ వచుచ్. ఆంధర్దేశంలో 
ఉనన్ంతకాలం చలనశీలతే జీవితంగా భావించిన చలం, అరుణాచలంలో నిశచ్లనమైపోయిన చలం. జీవితం లోని 
తొలి దశలోల్ తన అంతరంగంలో కారిచ్చుచ్లాగ రగులుతునన్ అశాంతిని అక్షర రూపంలోకి  అనువదించి, 
జీవితంలోని మలి సంధయ్లో శాంతి లభించిందని విశార్ంతిని కౌగలించుకొని జీవితాంతం “ నేను వార్సిన రచనలనీన్ 
ననున్ నేను సంసక్రించుకోవడానికే ” అని ధైరయ్ంగా చెపిప్న చలం.. గుడిపాటి వెంకట చలం.  
   
      చలం గారికి లీలగారు పరిచయం అయిన తొలి 5 సంవతస్రాలలో అంటే, 1940 - 45 మధయ్లో తమ పెదద్ 
ఆడపిలల్లిదద్రూ, మగ పిలల్వాడు… వాళళ్ జీవితాలోల్ జరిగిన సంఘటనలు చూదాద్ం. అవి తలిల్గా రంగనాయకమమ్ 
గారిని విపరీతంగా కుర్ంగ దీశాయి.  మానసికంగా బలహీనురాలిని చేశాయి. అపప్టికి 30 సంవతస్రాలుగా తమ 
జీవిత పోరాటంలో అలసి పోయి, సొమమ్సిలిల్ పోయేటటు వంటి పరిసిథ్తి వచిచ్ంది.  వివరాలోల్కి వెళితే…  
      
      ముందుగా అబాబ్యి వసంత. ‘సంత’ అనీ, ‘సంతీ ‘ అని పిలుసుత్ండేవాళుల్. ఆ కురార్డికి 1940- 45 
సంవతస్రాలకి 20 ఏళళ్ వయసు. బెజవాడలో సరిగాగ్ చదువడం లేదని, మదార్స లో ఒక ఆరట్ సూక్లోల్  చేరిప్ంచారని 
కిందటి భాగంలో తెలుసుకునాన్ం. అకక్డకు వీళుళ్ నెలనెలా డబుబ్లు పంపిసుత్ండేవారు. కొనాన్ళల్కు కటాట్లిస్న ఫీజులు 
ఎకుక్వ అయాయ్యి. ఎలాగైనా కషట్పడి డా:రంగనాయకమమ్ గారు డబుబ్లు పంపిసుత్ండేవారు. కొనాన్ళళ్కు కటాట్లిస్న 
ఫీజులు ఇంకా ఎకుక్వ అయాయ్యి. అయినా సరే, డాకట్ర గారు పంపిసుత్ండేవారు. కొనాన్ళల్ తరావ్త వసంత ఆ 
సూక్లు కూడా మానేశాడు. ఫెర్ండస్ తో అటూ, ఇటూ తిరిగేవాడు. ఒక సినిమా కంపెనీలో అసిసెట్ంట కెమెరా మెన గా 
చేరాడు. “పోనీలే ఎలాగోలా బర్తుకుతునాన్డు “అనుకునాన్రు.  “మంచి కురర్వాడు. బాగా చేసుత్నాన్డు. మేమంతా 
కూడా అతనిన్ బాగా అభిమానిసుత్నాన్ం “ అని అకక్డ నుండి ఎవరో వుతత్రం  రాశారు. వసంత జీవితం ఒక గాడిలో 
పడిందని అందరూ సంతోషించారు.  
 
          ఇంతలోనే ఉనన్టుట్ండి వసంత వుతత్రం రాసాడు. “నేను సినిమాలోల్ మానేసుత్నాన్ను.”అని. “అదేమిటి 
ఎందుకిలా చేసుత్నాన్వు?”అంటే, ” ఎందుకో ఇకక్డి మనుషులు నచచ్లేదు.” అనాన్డు. 
“అలా కాదు, అలా కొంత కాలం పని చేసేత్ నీ జీవితం సెటిల అవుతుంది.” అనాన్రు చలం గారు. 
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      “ సెటిల అవవ్డం ఏమిటి? కొనాన్ళుళ్ పనిచేసాత్ను. వాళల్కి కోపం తెపిప్ంచకుండా ఉంటే, రాతిర్పగలూ కషట్పడి 
చేసేత్...డైరెకట్ర ని అవుతాను. తరువాత ఏం వసుత్ంది. డబూబ్, కీరీత్, వాయ్మోహం ఇంతే కదా! వాటి మీద నాకు ఆసకిత్ 
లేదు. ఏం చేసాత్యవి? పైగా ఈ మనుషులంటే నాకు అసహయ్ం ఎకుక్వైంది.“ ఇలా వితండ వాదం చెయయ్డం 
పార్రంభించాడు. అంతలోనే మళీళ్ ఆ కురార్డే వుతత్రం రాశాడు” నేను కాశీమ్ర వెళిళ్పోయి, అకక్డ బర్తుకుతాను.”  
 
    “  కాశీమ్ర ఏమిటి ? బర్తడం ఏమిటి ? అకక్డకు వెళిల్ ఎలా బర్తుకుతావు ?”అనాన్రు చలం గారు.  
     
     “అకక్డకు వెళిల్ ఏదో చేసుకుంటాను.”అని  అంటే, దానికి చలం గారు వుతత్రం రాశారు. 
                    
     “ బాబూ! నువువ్ అకక్డకు వెళిల్ ఏదో చేసుకుంటానని అంటునాన్వు. అంటే, కషట్ పడడానికి సిదద్పడాడ్వు. ఆ కషట్ 
పడడం ఎంత కషట్మో ఇపుప్డే తెలుసుకోవడం మంచిది. మదార్స నుండి బెజవాడ వచేచ్య. నేనేమీ డబుబ్లు 
పంపించను. నువువ్ ఎలా వసాత్వో రా!”అనాన్రు చలం గారు. అపుప్డు వసంత, మొండిగా మదార్స లో బయలు దేరి, 
మధయ్లో ఎవరిని అడిగాడో, లేకపోతే అడుకుక్నాన్డో మొతాత్నికి కాలి నడకని బెజవాడ చేరుకునాన్డు. మరి ఎనిన్ 
వారాలు పటిట్ందో, ఎనిన్ నెలలు పటిట్ందో తెలీదు. “పోనీలే ఎలాగోలా వచాచ్డు. ఇకక్డైనా సరిగాగ్ ఉంటాడు” 
అనుకునాన్రు. కొనిన్ రోజులు ఉనాన్క “ నాకు కషట్ పడడం తెలిసింది. నేను కాశీమ్ర వెళిళ్పోతాను.“ అని ఇంటోల్ 
చెపేప్సి, ఒక మితుర్డితో కలసి, హైదరాబాద మీదుగా కాశీమ్ర వెళాద్మని బయలేద్రాడు. హైదరాబాద వరకూ  
నడచుకుంటూ వెళల్డం మొదలు పెటాట్డు.  మధయ్లో ఎకక్డో వాళళ్నీ,వీళళ్నీ అడిగి అనన్ం తినాన్డు. మామూలు 
అనన్ం ఉండేది కాదు. జొనన్నన్ం, గొడుడ్కారం. ఇలాంటి వనీన్ తినేసరికి హైదరాబాద చేరుకునేసరికి డిసెంటీర్ 
పటుట్కుంది. హైదరాబాదోల్ వాళళ్ పెదద్మమ్ వుంది కదా.  వాళిళ్ంటోల్ కొదిద్ కాలం వునన్ తరవాత “నేను కాశీమ్ర 
వెళతాను. “అనాన్డు. ఆ మాట విని ఆమె గోలపెటిట్, ఏడిచ్  “నువువ్ అలాంటి పని చెయొయ్దుద్. నువువ్ మళీళ్ బెజవాడ 
వెళిళ్పో” అని ఆమె దగగ్రుండి బెజవాడ తీసుకువచిచ్ వదలి వెళాల్రు. అలా తిరిగొచాచ్క కూడా ఏ పనీ చేసేవాడు 
కాదు. ఇంటోల్ అలాగే పడుకొని ఉండేవాడు. చాలా సోమరిపోతుగా తయారయాయ్డు. అదే రోజులోల్ చలం గారికీ, లీల 
గారికీ పరిచయం పెరుగుతూ వుంది. ఇంకా ఏలూరు వెళళ్లేదు. ఆ లీల గారి అమామ్యి ‘విమల’ అని ఉండేది. ఆ 
అమామ్యితో పేర్మలో పడాడ్డు. అది తెలిసి చలం గారు అనాన్రు “పేర్మలో పడాడ్వు సరే! మరి ఏదో పని చెయాయ్లి 
కదా! ఏ పనీ చేసుకోక పోతే ఎలా?”అనాన్రు.  
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         “నాకు మళీళ్ అలాంటి బంధనాలోల్కి వెళల్డం ఇషట్ం లేదు. “ 
         “మరి ఎలా బర్తుకుతావు?” 
         “ఇదిగో ఇపుప్డు బర్తుకుతునాన్ను కదా! అలాగే!” 
         “నీ పెళాళ్నిన్ ఎలా పోషిసాత్వు?” 
         “ఇదిగో ఇపుప్డు జరుగుతునన్ది కదా! అలాగే” 
         ఇలా చలం గారితో ఎదురు వాదించడం మొదలు పెటాట్డు  వసంత.  లాగూ, చొకాక్ వేసుకొని ఎపుప్డూ చాప 
మీద పడుకునే వాడు.  

తలిల్గా రంగనాయకమమ్ గారి పరిసిథ్తి ఒకక్సారి ఊహించుకోండి. పెదద్ కొడుకు మరణించాడు. రెండో 
కొడుకైనా అంది వసాత్డు, చురుకైన వాడు అనుకుంటే, ఇలా చదువు మానేసి, ఏ పనీ లేకుండా, ఇంటోల్ తిని 
పడుకుంటునాన్డు. తలిల్గా ఆమె మనసు విపరీతంగా గాయపడింది. అలా అని గటిట్గా ఏమీ అనలేని నిసస్హాయత. 
పరిసిథ్తి ఇలా వునన్పుప్డు చలం గారు “ఏదో ఒక పని చెయియ్” అని చెపాప్లి. ఆనాటి పరిసిథ్తిని గురుత్ చేసుకుంటూ 
చలంగారు రాసుకునన్దేమిటంటే..  
    “ఏదో ఒక పని చెయియ్ అని నేను అనడం వేరు. ఫలానా పని చెయియ్ అని నేను చెపప్డం వేరు. ఫలానా పని చెయియ్ 
అని చెపప్డానికి నా దగగ్ర కూడా ఒక పరిషాక్రం లేదు. పైగా అతనికి నేను హెలప్ చెయయ్లేను. పోనీ ఏదో గుమసాత్ 
పని ఇపిప్దాద్మంటే, ఆ పని చెయయ్డు. నేను అతనికి సహాయ పడవలసిన వయసులో లీల గారి అధికారంలో పడి, 
నాకు ఏ బలమూ, వివేకమూ లేక కొటుట్కుంటునాన్ను. అతనికి ఒక మారగ్ం చూపించగల శర్దద్ గానీ, పటుట్గానీ 
లేకపోయింది. నా బర్తుకును చూసి నేను సిగుగ్ పడుతూ, అతనికి ఏం గైడెనస్ ఇవవ్గలను. ఆ ‘మోరల కేర’ నాకు 
లేకపోయింది.”  ఇంటోల్ వాళల్ందరికీ ఇంత షాక తగిలింది. ఇవి 1940 వరకూ వసంత జీవితంలోని కొనిన్ 
సంఘటనలు. వీటి పర్భావం తలిల్గా రంగనాయకమమ్ గారి మీద ఎకుక్వ చూపించాయి.  
      ఇక ఆడపిలల్ల విషయానికి వసేత్… వాళళ్కి 20,22 సంవతస్రాల వయసు ఉంటుంది. మరి ఆ వయసు రాగానే 
పెళిల్ చేయడం లాంటివి ఉంటాయి కదా! ఆడపిలల్లు ఎలాగూ తన మాట వినరు. తన మాట వినకపోయినా 
పరావ్లేదు. వాళళ్ంతట వాళళ్యినా పెళిల్ళుల్ చేసుకుంటే, చూసి ఆనందిదాద్మని తలిల్ రంగనాయకమమ్ గారు 
అనుకుంటుండేవారు. అలాంటి రోజులోల్ ఆ ఆడపిలల్ల జీవితంలో జరిగిన 2,3 సంఘటనలు చూదాద్ం.  
           చలంగారికి బెజవాడలో వునన్పుప్డు చాలా మంది మితుర్లు వసుత్ండేవారు. ఆ  మితుర్లోల్ అనిన్ రకాలు 
ఉండేవారు. అభిమానులూ, అభిమానులు కాని వారు కూడా ఉండేవారు. కొంత మంది బయటకు వెళిల్ అపనిందలూ, 
అపవాదులూ వేసేవారు. అలాంటి వారు ఇంటికి రాగానే రంగనాయకమమ్ గారు తిడుతుండేవారు. దాంతోటి వాళుళ్ 
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బయటకు వెళిల్పోతుండేవారు. ఇదంతా 1940-42 పార్ంతాలలో. ఆరోజులోల్ ఏలూరు నుండి ఒక కురర్వాడు 
బెజవాడ చలం గారింటికి వసుత్ండేవాడు. ఆ కురర్వాడి పేరు శాసిత్. “నేను మీ రచనల విషయం లో గానీ, పర్చురణ 
విషయం లోగానీ  సహాయం చేసి పెడతాను. మీ సహాయకుడిగా వుంటాను.“ అని, ఇంటోల్కి రావడం 
పార్రంభించాడు. చలం గారికి చినన్ చినన్ పనులు చేసి పెడుతుండేవాడు.  ఇంటోల్ వాళల్కి కూడా దగగ్రయాయ్డు. ఇతను 
చాలా తెలివిగల వాడు. ఏ విషయం గురించి అయినా అనరగ్ళంగా మాటాల్డుతుండేవాడు. అందుకని 
రంగనాయకమమ్ గారికి గానీ, డాకట్ర గారికి గానీ పెదద్గా అభయ్ంతరం ఉండేది కాదు. చలం గారితో మాటాల్డడానికి 
వచేచ్ సందరభ్ంలోనే, ఆడపిలల్లు కూడా ఇంటోల్నే ఉండేవారు కాబటిట్, వాళళ్తో కూడా పరిచయం ఏరప్డింది. 
     అపప్టికే పెదద్మామ్యి సౌరీస కొనిన్ కధలూ, ఒక నవలా వార్సి వునాన్రు. అవి చదివి ఆమెను మెచుచ్కోవడం 
“నానన్గారి కంటే నువేవ్ బాగా రాసుత్నాన్వు” అని పొగడడం, అపుప్డపుప్డు చలం గారు ఇంటోల్ లేనపుప్డు 
ఆడపిలల్లతో కబురుల్ చెపప్డం చేసేవాడు. ఇలాంటివి తలిల్ రంగనాయకమమ్ గారికీ, డాకట్ర గారికి అంతగా నచేచ్వి 
కావు. ఒకసారి ఏం జరిగిందంటే, సౌరీస లేనపుడు ఆమె డైరీ చదువుతునాన్డు. తరువాత తలిల్, సౌరీస తో చెపాప్రు 
“నువువ్ గమనించావా?మీ కబురల్లో పడి కొటుట్కు పోతునాన్రు.  నువువ్ లేనపుప్డు నీ డైరీ కూడా చదివాడు.” దానిన్ 
పెదద్ సీరియస గా తీసుకుండా ” ఏముందమామ్ దాంటోల్, నేను వయ్కిత్గతంగా రాసుకునేదేమీ లేదు. అలాంటి 
ఆలోచనలు పెటుట్కోవదుద్”అంది సౌరీస. నిజానికి అపప్టికే సౌరీస భగవాన అధీనురాలై పోయి, ధాయ్నం చేసుకోవడం, 
ఇలాంటి ఆధాయ్తిమ్క భావాల వైపు వుంది. వేరే ఏ భావమూ ఆమె మనసులో లేదు.  
      
           ఈ కురర్వాడు మాతర్ం ఇదద్రిలో ఎవరో ఒకరిన్ పేర్మిసుత్నాన్డు. ఆ విషయం చెపప్డం లేదు. మధయ్లో ఎవరో 
చెపాప్రు తలిల్ రంగనాయకమమ్ గారికి “ఆ కురర్వాడికి ఇపప్టికే పెళల్యి పోయింది. ఆ విషయం మీ దగగ్ర దాచాడు. 
“అని. ఆ విషయం తెలిసాక తలిల్ రంగనాయకమమ్ గారు ఒక రోజు ఆ కురర్వాడు శాసిత్ని కూరోచ్బెటిట్ ” ఏమిటి 
బాబూ! మా పిలల్ల మీద  నీకు ఏమైనా అభిపార్యం వుందా?” అనాన్రు.” ఈ విషయం మీ పెదద్మామ్యిని 
అడిగారా?”అనాన్డు. మా పెదద్మామ్యిని అడిగాను ఆమెకు నీ మీద ఎలాంటి అభిపార్యం లేదు”అని 
రంగనాయకమమ్ గారు అనన్పుప్డు ”నేను మీ రెండో అమామ్యి నిరమ్లను పేర్మిసుత్నాన్ను”అనాన్డు.  
       
       అకక్డ నుండి   నిరమ్ల వెనకాల పడి, వాళుళ్ “వదుద్” అని అంటునాన్ గానీ, జిడుడ్లాగ పటుట్కొని “నినేన్ 
పేర్మిసుత్నాన్ను... నినేన్ పేర్మిసుత్నాన్ను ... “ అనడం. పిలల్లిదద్రూ లేనపుడు, రంగనాయకమమ్ గారిని ఒపిప్ంచి, నిరమ్ల 
ని చేసుకోవడానికి సిదధ్పడాడ్డు ఆ శాసిత్. సరే! కొనిన్ రోజుల తరావ్త ఇంటోల్ వాళుళ్ గటిట్గా చెపాప్రు ”అబాబ్య! మా 



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                        &çôd+ãsY   2022 

6     

పిలల్లు నినున్ పెళిల్ చేసుకోరు. ఎలాంటి ఆశలూ పెటుట్కోకు. ఇలాంటి వయ్వహారాలు మానేయ.  ఇంటికి రావడం కూడా 
తగిగ్సేత్ మంచిది ” అని ఆ శాసిత్కి చెపాప్రు. అదే సమయంలో నిరమ్ల బెజవాడలో చదువు తపేప్సరికి కాకినాడ లో 
చదివిదాద్మని ఒక టైరన లో పంపించారు. అదే టైరన లో ఈ శాసిత్ కూడా వెళాళ్డట. ఆ విషయం తరువాత తెలిసింది. 
అతనికి పూరిత్గా అరధ్మై పోయింది. ‘ఇక చలం గారి ఇంటోల్ ఉండడం అసంభవం. వాళుళ్ రానివవ్రు. ‘ అని 
తెలుసుకొని , బయటకు వెళిల్ చలం గారి మీద చెడడ్ పర్చారం మొదలుపెటాట్డు.  
    “చలం గారు లోకానికంతా చెబుతాడు. ఇంటోల్ పిలల్లిన్ మాతర్ం జాగర్తత్గా చూసుకుంటాడు. “ అని.   అపప్టికే 
అతను  పతిర్కలోల్ ఏవేవో రాసూత్ండేవాడు.   నిరమ్ల మీద అకక్డకక్డ ఏవేవో కవితలు రాయడం లాంటి పనులనీన్ 
చేశాడు  శాసిత్. అతని గురించి చలం గారు తన మితుర్లకు రాసిన ఉతత్రాలోల్ ఇలా రాశారు “మొదటోల్ జనుయ్న గా, 
చలం అడమ్యిరర గా, ఆ వీలును అడావ్న టేజ గా ఉపయోగించుకొని, చలం కుటుంబానికి సనిన్హితుడై, తను 
పనిన్న పనాన్గాలు విఫలం కాగా, చలానికి  ఆజనమ్ విదేవ్షి అయినాడు” అని.  
        ఆ తరువాత తెలిసింది ఏమిటంటే … ఆ శాసిత్కి ఎలాగైనా చలం గారి అలుల్డు అనిపించు కోవాలనే కోరిక 
ఉండేదట. అందుకని అనిన్ పర్యతాన్లూ చేశాడు. అవి కుదరక పోయేసరికి, బయట విష పర్చారం పార్రంభించాడు. 
సరే! అతని యొకక్ అధాయ్యం అకక్డితో ఆగిపోయింది. కానీ, తరవాత రోజులోల్ అతను పర్ముఖ పాతిర్కేయుడు 
అయాయ్డు. చలం గారు చనిపోయినపుప్డు అంటే, దాదాపు 40 సంవతస్రాల తరావ్త సంపాదకీయం కూడా రాశాడు. 
ఈ శాసిత్గారి అసలు పేరు “ఆంధర్లో చలం “అనే పుసత్కంలో పురాణం సుబర్హమ్ణయ్ శరమ్ గారు రాశారు. ఇది ఒక 
సంఘటన. ఈ సంఘటన ఆడపిలల్లిదద్రికీ ఒక గుణ పాఠం లాగా, డిసట్ర్ బెనస్ లాగ కూడా అనిపించింది. దీని తరావ్త 
మరో రెండు సంఘటనలు జరిగాయి.  
       
    తలిల్ రంగనాయకమమ్ గారు బెజవాడలో ఎకుక్వగా సాంఘిక కారయ్కర్మాలోల్ పాలొగ్నే వారనీ,  ఆమె మునిసిపల 
కౌనిస్లర గా చేశారనీ,  జిలాల్ బోరుడ్ మెంబర గా చేశారని గతంలో అనుకునాన్ం కదా!  అయితే, ఏం జరిగిందంటే, 
చలంగారి మితుర్డు ‘హరిన’ అని ఒకతను బెంగుళూర లో ఉండేవాడు. ఆయన నాటకాలు వేసుత్ండేవాడు. 
బెజవాడలో ఒకసారి నాటకం వేయడానికి వచిచ్, “ఆ నాటకం టికెక్టుల్ అమిమ్పెడతారా?”అని రంగనాయకమమ్ 
గారిని  అడిగాడు. ఆమె అపప్టికే బయట కారయ్కర్మాలోల్ తిరుగుతునాన్రు కాబటీట్, “తపప్కుండా 
అమిమ్పెడతాను”అనాన్రు. అలా అమేమ్ కారయ్కర్మం లో ఒక యూరోపియన ఆఫీసరుని కలుసుకునాన్రు. అతను 
కురర్వాడే. వయసు దాదాపు సౌరీస, నిరమ్ల కంటే కాసత్ ఎకుక్వ ఉంటుంది. ఆ యూరోపియన ఆఫీసరు టికెక్టుల్ 
కొనాన్డు.  
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      సరే! ఆ నాటకం ఏదో అయిపోయింది. ఆ తరువాత కొనిన్ రోజులకి తలిల్ రంగనాయకమమ్ గారు ఏవో కంపెనీ 
షేరుల్ కొనిన్ కొని, ఆ కంపెనీ షేరల్ పార్రంభోతస్వానికి, ఆ ఆఫీసరుని కూడా ఆహావ్నించారు. అతను వచాచ్డు.   సౌరీస 
కూడా ఆ ఫంక్షన లో వుంది. వాళిల్దద్రూ ఒకరిని ఒకరు చూసుకునాన్రు. బహుశా కూతురుకి పరిచయం అవుతుందనే 
ఉదేద్శయ్ంతోనే పిలచి వుంటారు. ఆ ఫంక్షన లో సౌరీస పాటలు పాడింది. లీలగారు వీణ వాయించారు. వీటనిన్టికీ 
కూడా ఆ యూరోపియన ఆఫీసరు చాలా ఆకరిష్ంపబడాడ్డు. కాకపోతే, వాళుళ్ ఎకుక్వగా మాటాల్డుకోవడం గానీ, 
అభిపార్యాలు పర్కటించుకోవడం గానీ  జరగలేదు. ఆ తరువాత కూడా ఆ యూరోపియన ఆఫీసరూ, సౌరీస 2,3 
సారుల్ పారీట్లోల్ కలుసుకునాన్రు.  
     
        ఇలా జరుగుతునన్పుప్డు లీలగారు ఇది గమనించి రంగనాయకమమ్ గారితో చెపాప్రు. “ఆ అబాబ్యికి , మీ 
అమామ్యి మీద పేర్మ వునన్టుల్గా వుంది. అదేదో మనమే ముందు వయ్కత్ పరిసేత్ బాగుంటుంది. ననొన్క సారి ఆ 
ఆఫీసరు దగగ్రకు తీసుకువెళళ్ండి ”అనాన్రు. తలిల్ రంగనాయకమమ్ గారూ,లీల గారు సౌరీస ని తీసుకొని అతని 
బంగాళాకి వెళాల్రు. అతనితో మాటాల్డి వచాచ్క, “ఆ అబాబ్యికి, మీ అమామ్యి మీద పేర్మ వుంది. మీరే ఏదైనా 
వుతత్రం రాసి, చొరవ తీసుకుంటే బాగుంటుంది. “అని లీలగారు చెపాప్రు.  
      
      ఇదే సమయంలో రంగనాయకమమ్ గారికి జాతకాలు చెపేప్వారు “మీ పెదద్మామ్యికి ఈ రోజులోల్ పెళల్వుతుంది. 
వరుడు ఫలానా విధంగా ఉంటాడు”అని ఏవేవో గురుత్లు చెపాప్రు. సరిగాగ్ ఆ పోలికలనీన్ ఆ యూరోపియన 
ఆఫీసరుకి సరిపోయాయి. దాంతోటి తలిల్ రంగనాయకమమ్ గారికి ఎలాగైనా సరే, ఈ అమామ్యి    అతనిన్ చేసుకుంటే 
బాగుంటుంది అని ఉండేది. వీళుళ్ 2, 3 ఉతత్రాలు రాయడం, వాటిలోల్ ఏవో చినన్చినన్ పొరపొచాచ్లూ అపారాధ్లూ.. 
ఇలా జరుగుతునన్ సమయంలో ఆ యూరోపియన ఆఫీసరుకి టార్నస్ ఫర అయిపోయింది.  కాకపొతే, 
రంగనాయకమమ్ గారు మాతర్ం ఆ విషయం మరచిపోలేదు.  
     
      వాళళ్ చుటాట్లు ఎవరో నాడీ జోయ్తీషయ్ం చెపేప్వారు వునాన్రంటే, వాళళ్ తో పాటు మదార్స వెళిల్ , సౌరీస కి   నాడీ 
జోయ్తిషయ్ం చూపించారు. సౌరీస కి వునన్ లక్షణాలు అనీన్ చెపాప్రు. “ఈవిడ ఆధాయ్తిమ్క ధోరణిలో ఉంది. ఈమెకు ఈ 
మధయ్న ఒక కురార్డు  పరిచయం అయాయ్డు. “అనాన్రు. వాళుళ్ ఆ కురార్డి గురించి చెపిప్నపుడు అవనీన్ కరెకట్ గా ఆ 
యూరోపియన ఆఫీసరుకి సరిపోయాయి. దాంతోటి వాళళ్ మాటలు నమిమ్, యేవో శాంతులూ, గర్హాలూ, పూజలూ 
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ఇలాంటివి చేయడం పార్రంభించారు. మళీళ్ ఆ కురర్వాడు వసాత్డు. సౌరీస ను పెళిల్ చేసుకుంటాడు. అనుకునాన్రు. 
కానీ, అతను మళీళ్ రాలేదు. అయితే, ఆ పూజలు చెయయ్డం, ఆ ఒతిత్డితోటి రంగనాయకమమ్ గారికి హిసీట్రియా లాగ 
వచేచ్సింది. కొనిన్ సారుల్ శమ్శానానికి వెళిళ్పోయి, తెలల్వారూల్ శమ్శానం లో కూరోచ్వడం ఇలాంటి పనులనీన్ చేసేవారు.  
    అంతగా ఆవిడ మానసికంగా దెబబ్తినన్టువంటి పరిసిథ్తిలో మరొక సమసయ్ వచిచ్ ఉండకపోతే, ఎంత దూరం 
వెళేళ్వారో గానీ, ఇంకొకటి  వచిచ్ రంగనాయకమమ్ గారిని మరొక వైపు తీసుకువెళిళ్ంది. ఆ సమసయ్ ఏమిటంటే, 
రెండో అమామ్యి నిరమ్ల   వివాహం. సరే! పెదద్మామ్యికి ఎలాగూ ఆ యూరోపియన ఆఫీసరుతో కుదరలేదు. ఆ 
అమామ్యి పెళిల్ కూడా చేసుకోనంటుంది. అపప్టికే పూరిత్గా ధాయ్నం లోకి వెళిళ్పోయింది. మధయ్ మధయ్లో అరుణా 
చలం వెళిల్వసోత్ంది. కనీసం రెండో అమామ్యైనా పెళిల్ చేసుకుంటుందని ఎదురు చేసుత్నన్టువంటి రోజులోల్...  
     
    చలం గారి పెదనానన్ గారు కాకినాడ లో ఉండేవారు. వాళళ్ అమామ్యి పేరు ‘రమణ’ ఈ రమణనే  చలంగారు 
పెళిల్ చేసుకుంటానని అనడం, ఆమె నీకు చెలెల్లు వరస అవుతుందని అంటే, శారద పీఠం వారికి వుతత్రం రాయడం 
జరిగాయి. ఇదంతా గతం. అయితే, ఈ రమణకు పెళల్యిపోయింది. ఆమెకు పిలల్లు. ఆ రమణ గారి అబాబ్యి, 
మేనగోడలు వరస అవుతుందని  నిరమ్లని “పెళిల్చేసుకుంటా” నని అనాన్డు. ఆ అబాబ్యి ఇంటికి వసుత్ండేవాడు.  
నిరమ్ల కూడా మొదటోల్ “బావని పెళిల్ చేసుకుంటానని “అంది గానీ, 4,5 నెలలు అయాయ్క ఎందుకో “పెళిల్ 
చేసుకోవడం ఇషట్ం లేదు”అంది. చలంగారు   అడిగారు “ఎందుకమామ్ ఇంత వరకూ చేసుకుంటానని అనాన్వు 
కదా!”అంటే, “నాకు ఎందుకో భరత్ అనే భావం కలగడం లేదు. మితుర్డుగా అయితే ఉండగలను” అంది. తలిల్ 
రంగనాయకమమ్ గారు కూడా ఒపిప్ంచడానికి పర్యతిన్ంచారు గానీ, నిరమ్ల ససేమిరా ఒపుప్కోలేదు.     
       “చే “అని చలం గారి ఇంటోల్ అందరూ పిలిచే నిరమ్ల గారే  2019లో కోయంబతూత్ర లో 98 సంవతస్రాల 
వయసులో మరణించారు. జీవితాంతం ఆవిడ అవివాహితగానే ఉండిపోయారు. రంగనాయకమమ్ గారు యెంత 
ఒపిప్ంచినా కనీసం రెండో అమామ్యి పెళిల్ కూడా జరగలేదు. ఇంతలో ఆ కురర్వాడు ఆతమ్హతయ్ చేసుకుంటానని 
అనడం, రంగనాయకమమ్ గారు కాకినాడ వెళిల్ సరిద్ చెపప్డం చేసుత్నన్ రోజులోల్నే, ఆ కురర్వాడి తలిల్ చనిపోయింది. ఆ 
సందరభ్ంలో యేవో పూజలూ, శాంతులూ చేసారు. “ఆ చనిపోయినటు   వయ్కిత్  ఆతమ్ని తీసుకోసుత్నాన్ము. ఆమె నీతో 
మాటాల్డుతుంది.” అని రంగనాయకమమ్ గారిని కూడా ఆ పూజలో కూరోచ్బెటాట్రు.     
      ఆ పూజలోల్ ఏమైందో ఏమో గానీ, అపప్టికే మానసికంగా కుర్ంగిపోయి వునన్ రంగనాయకమమ్ గారు దాదాపు 
పూరిత్గా మానసిక సమతులయ్తని కోలోప్యారు. ఆవిడ ఏం చేసుత్నాన్రో ఆవిడకే తెలియని సిథ్తికి వెళిల్పోయారు. మరి 
30 ఏళళ్ పోరాటం. ఎనోన్ బాధలూ, కషాట్లూ ఒకవైపు భరత్ తోటి, ఒక కుమారుడు చనిపోయాడు. మరో కుమారుడు 
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పూరిత్గా సోమరిగా వునాన్డు. ఆడపిలల్లు పెళిల్ళుల్ చేసుకోవడం లేదు. ఇనిన్ బాధలతోటీ, ఇనిన్ సమసయ్ల తోటి ఆమె 
ఎనిన్రోజులు ఎనిన్ దశాబాద్లు పోరాటం చేసినా గానీ ఇదిగో ఈదశలో లొంగిపోవాలిస్వచిచ్ంది. 
       ఆ రోజులోల్ చలం గారు ఏలూరు లోనో, భీమిలి లోనో వుదోయ్గం చేసుత్ండేవారు. బెజవాడ వచిచ్ 
వెళుతుండేవారు. లీల గారేమో, చలంగారితో వుంటుండేవారు. ఇలా రంగనాయకమమ్ గారికి మానసిక సమతులయ్త 
దెబబ్తినన్పుప్డు సెలవలకి బెజవాడ వచిచ్నపుడు చలం గారితో సంభాషణలు ఎలా ఉండేవంటే…”ఏమండీ” చలం 
గారు మాటాల్డేవారు కాదు.  “ఏమండీ మిమమ్లేన్” ఆయన మళీళ్ మాటాల్డేవాడు కాదు. “నినేన్ దరిదుర్డా” అనేదట 
ఆవిడ. “ఊ...ఊ…”అనేవారట నెమమ్దిగా, “ఆ దరిదర్గొటుట్ రాతలూ, నువువ్నూ పుణయ్మా...పురుషారథ్మా? కీరాత్, 
ధనమా? మొనన్ మీటింగులో వాళల్ంతా యెంత తిటుట్కునాన్రో తెలుసా?” ఇలా సాగేదట వాళళ్ మధయ్ సంభాషణ. 
దాదాపుగా రోజులో 3,4, సారుల్ ఇలాంటి మాటలే అని వార్సుకునాన్రు చలం గారు. ఇలాంటి సిథ్తిలో 
రంగనాయకమమ్ గారు ఎవరికీ చెపప్కుండా  హఠాతుత్గా రమణ మహరిష్ ఆశర్మానికి వెళిల్పోయారు. అంతకు ముందు 
3,4 సారుల్ వెళిల్ వునాన్రు కదా! ఎలా వెళాల్లో ఏమిటో ఆమెకు తెలుసు. వెళిల్ అకక్డ వుండి పోయారు.  
    ఆమె ఏమైందో ఏమిటో అని ఇంటోల్ వాళుళ్ వెతికారు. కొనాన్ళళ్కు అకక్డ నుండి  ఉతత్రం వచిచ్ంది. అపుప్డు 
తెలిసింది అరుణాచలం వెళాల్రని. ఇది  1945 లో జరిగింది. ఆమె రమణాశర్మం వెళిల్నటు వంటి కొతత్లో ఆ 
చుటుట్పకక్ల అంతా అరణయ్ం లాగ ఉండేది. ఎకుక్వ మంది నివాసం ఉండేవారు  కాదు. ఆ ఆశర్మంలో వుండేవారూ, 
లేకపోతే భకుత్లు మాతర్మే ఉండేవారు. ఊరంతా దూరంగా ఉండేది. రంగనాయకమమ్ గారు అకక్డ ఉండడానికి వేరే 
వసతి లేక, అకక్డ ఒక చినన్ పూరి గుడిసె  ఉంటే, అందులో రెండు మటిట్ పాతర్లతో జీవిసుత్ండేవారు. జీవితం యెంత 
విచితర్ మైనది…!! ఎకక్డో బెజవాడలో కళుళ్ తెరచి, లోకం తెలియని వయసులో భరేత్ లోకం అనుకుంటూ తెనాలిలో 
కాపురానికి వచిచ్, ఆ తరువాత మదార్స లో చదువుకొని, భరత్ సేవ్చాచ్ పర్ణయ సిదాధ్ంతాలలో మునిగి తేలుతునన్ 
దశాబాద్లలో కూడా తన అసిత్తవ్ం కోసం పోరాడి, సంఘరిష్ంచి, తనకంటూ ఒక గురిత్ంపు తెచుచ్కొని 5 గురు పిలల్లకు 
తలల్యి, మరి కొందరికి పెంచిన తలల్యి ఎదిగి వచిచ్న కనన్ కొడుకు అరాధ్ంతరంగా కనున్ మూసేత్, కలిగిన అంతులేని 
విషాదానిన్ కడుపులోనే దాచుకొని, జీవితం కొటిట్న దెబబ్లకు ఎదురు నిలిచి, పోరాడి కూడా అలసి, సొలసి దికుక్ 
తోచని సిథ్తిలో ఇదిగో ఇలా తెలుగు నేలకు దూరంగా అడవిలో రమణ మహరిష్ చెంత గుడిసెలో నివాసం 
వుంటునాన్రు రంగనాయకమమ్ గారు. ఎంత విచితర్ం..!! ఎంత విషాదం…!! ఆ తరువాత పాతిక సంవతస్రాల 
పాటు ఆ ఆశర్మ పరిసరాలే తన నివాసం అవుతాయనీ, తన చివరి క్షణాలు అకక్డే రాసి పెటిట్ ఉనాన్యనీ, ఆ 
పిచిచ్తలిల్కి తెలియదు. పోనీ, అకక్డైనా పర్శాంతంగా జీవించారా? అంటే, అదీ సందేహమే. చలం గారిని ఎలాగైతే 
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వెంటాడి, వేటాడి సమాజం నుండి బహిషక్రించి, తిటూల్, శాపనారాధ్లూ అనుక్షణం వెంటాడాయో, సరిగాగ్ అదే 
పరిసిథ్తులే  రంగనాయకమమ్  గారిని అరుణాచలం వెళిళ్న తొలి  రోజులోల్ ఎదురయాయ్యి.  
    అసలు ఏం జరిగిందంటే… అరుణాచలం అనగానే అనిన్ రకాల వయ్కుత్లూ అనిన్ పార్ంతాలనుండీ, అనిన్ భాషల 
వాళూళ్ వసుత్ండేవారు. సహజంగానే కొంత మంది తెలుగు వాళుళ్ కూడా వునాన్రు.  రంగనాయకమమ్ గారు అకక్డకు 
వెళిళ్నపుడు, అకక్డ తెలుగు వాళుళ్ వునాన్రంటే, చాలా సహాయంగా ఉండాలి కదా! కానీ, అలా జరగలేదు. 
రంగనాయకమమ్ గారు వెళిల్న కొదిద్ రోజులకి ఆమె చలం గారి భారయ్ అని అకక్డ తెలుగు వాళల్కి తెలిసింది.  
వాళల్ందరికీ చలం గారి మీద దేవ్షమూ, చలం గారి మీద జరుగుతునన్ దండయాతర్ ఇవనీన్ తెలుసు. అందువలల్నూ, 
ఈవిడ చేసే తెలిసీ, తెలియని పనుల వలల్నూ, ఆమెను ఎలాగైనా అకక్డ నుండి తరిమెయాయ్లని తెలుగు వాళళ్ందరూ, 
ముఖయ్ంగా తెలుగు మహిళలు అనుకునాన్రు. అనుకొని  రంగనాయకమమ్ గారి మీద చాడీలు, ఉనన్వీ, లేనివీ 
చెపప్డం పార్రంభించారు.  
     భగవాన కి చాలా దగగ్రగా వునన్వారు, భగవాన కి చెపాప్రు “ఇలా ఆమె వచాచ్రు. కానీ, ఆమె పరిసిథ్తి ఏమీ 
బాగుండలేదు. వాళళ్ తాలూకా వాళుళ్ వచిచ్ తీసుకువెళిల్ పోతే బాగుంటుంది. ఆమె తెలిసీ, తెలియని పరిసిథ్తిలో  
ఎవరికి ఏం అపకారం చేసుత్ందో తెలియడం లేదు ” అని.  ఆశర్మ నిరావ్హకులుకు అపప్టికే చలంగారినీ, అతని 
భారయ్నీ, సౌరీస ని తెలుసు.  ఎందుకంటే, అపప్టికి 9 ఏళుల్గా వాళళ్ంతా పలు మారుల్ అరుణాచలం వచిచ్ 
వెళుతుండేవారు. అందుకని వాళళ్ చిరునామా వుంది. బెజవాడలో వుండే డా: రంగనాయకమమ్ గారికి ఒక టెలిగార్మ 
ఇచాచ్రు. ఆ టెలిగార్మ చూసి డా:రంగనాయకమమ్గారు చాలా బాధ పడాడ్రు. వెంటనే ఏలూరులో వునన్ చలం గారికి 
టెలిగార్మ ఇచాచ్రు. ఆ టెలిగార్మ చూసిన వెంటనే లీల గారితో కలసి బెజవాడ వచాచ్రు. వచిచ్, మళీళ్ వెంటనే సౌరీస 
ను తీసుకొని అరుణాచలం వెళాల్రు.          
             అకక్డ రంగనాయకమమ్ గారి పరిసిథ్తిని చూసి చలంగారు నిరిల్పత్ంగా ఉండిపోయారు. సౌరీస కి కళళ్వెంట 
నీళుల్ తిరిగాయి. ఎందుకంటే అపప్టికే రంగనాయకమమ్ గారు సగం ఈ లోకంలో, సగం వేరే లోకంలో 
ఉనన్టుల్నాన్రు. వెళిల్న వెంటనే కూతురిన్ కౌగించుకొని “చూడమామ్! నేను ఇకక్డ వుంటుంటే నాకు విషం 
పెడుతునాన్రు. ననున్ కొటట్డానికి వసుత్నాన్రు.” ఇలా ఏవేవో మాటలు చెపాప్రు. ఆ మాటలిన్ ఆధారం చేసుకొని 
సౌరీస  బర్తిమిలాడారు. “వదద్మామ్! మన ఇంటికి వెళిళ్పోదాం. ఇకక్డ ఉంటే కొడతారని అంటునాన్వు కదా!” అలా 
రెండు రోజులు బర్తిమిలాడిన మీదట ఇంటికి రావడానికి ఒపుప్కునాన్రు. 
       చలంగారూ, సౌరీస గారూ, రంగనాయకమమ్ను తీసుకొని బెజవాడ రైలోల్ బయలుదేరారు. రైలు ఎకిక్న కొంత 
సేపటికి రంగనాయకమమ్ గారు చెపాప్రు “నేను భగవాన  బొమమ్ ఉనన్టు వంటి లాకెట మింగేసాను. అది నా 
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కడుపులో వుంది “ అని. వాళిల్దద్రూ కంగారు పడాడ్రు. ఆమె తెలిసి చెబుతుందా? తెలియక చెబుతుందా? నిజంగా 
మింగేశారా? ఊరికినే చెబుతునాన్రా? వాళల్కి ఏమీ అరధ్ం కాలేదు. ఒకవేళ నిజమే అయితే, పార్ణాపాయ పరిసిథ్తి. 
మదార్స లో దిగిపోయి, డాకట్ర కి చూపించి అనుకునాన్రు గానీ, డాకట్ర రంగనాయకమమ్ గారు “వెంటనే చెలెల్లిన్ 
తీసుకువచేచ్యండి ఎకక్డా ఆగవదుద్.“  ముందే చెపాప్రు.  
          అందువలల్ సరాసరి బెజవాడ తీసుకువెళాల్రు. విచితర్ంగా బెజవాడలో దిగగానే ఆమె మామూలు 
అయిపోయారు. పొంతన లేని మాటలు, మాటాల్డడం ఇలాంటివి తగిగ్పోయాయి. డాకట్ర గారు అడిగిన మీదట 
చెపాప్రు ” నేను లాకెట మింగిన మాట నిజమే”అని. ఆమె కూడా ఈమెకు ఆపరేషన  చేయించాలని ఆలోచించారు 
గానీ, అంతలో  సహజ జీరణ్ కిర్యలో ఆ లాకెట బయటికి వచేచ్సింది. అందరూ ఊపిరి పీలుచ్కునాన్రు. కాకపోతే, 
ఎపుప్డూ భగవాన ధాయ్సా, భగవాన నామసమ్రణం ఇలా ఉండేవారు. అయితే ఉనన్టుట్ండి అమావాసయ్కీ, పౌరణ్మికీ 
మాతర్ం మతి సిథ్మితం లేకపోవడం అనేది తిరగబెటిట్ంది. అలాంటి సిథ్తిలో ఒకసారి పోలీస సేట్షన కి కూడా వెళిల్ “మా 
ఇంటోల్ వాళుళ్ నాకు విషం పెటాట్లని చూసుత్నాన్రు” అని కంపల్యింట ఇచాచ్రు. కాకపొతే వాళల్ందరికీ ఈ కుటుంబ 
సభుయ్లు అందరూ తెలియడం.. పైగా, డాకట్ర గారు పేరునన్వారు  కాబటిట్, పెదద్గా పటిట్ంచు కోలేదు. ఇలా 
ఉంటుండగనే  భారయ్ రంగనాయకమమ్ గారు ఒకసారి మాయం అయిపోయారు.  
      ఇంటోల్ వాళుళ్ “ మళీళ్ అరుణా చలమే వెళిల్ ఉంటుంది.ఇంకెకక్డికి వెళుతుంది?” అనుకునాన్రు. కానీ, జరిగినది 
ఏమిటంటే, అరుణా చలం సరాసరి వెళల్ కుండా మధయ్లో మదార్స లో దిగి, అకక్డ గవరన్ర ఆఫీసుకి వెళిల్, ఆ గవరన్ర 
గారి పర్యివేట సెకెర్టరీని కలుసుకొని, “నేను అరుణా చలంలో ఉండడానికి  వెళుతునాన్ను. అంతకు ముందు 
ఒకసారి వచాచ్ను. అకక్డ వునన్ తెలుగు వాళుళ్ నా మీద బురద జలల్డానికీ, నాకు హాని చెయయ్డానికీ 
పర్యతిన్సుత్నాన్రు కాబటీట్, మీ సహాయం కావాలి “ అని ఆ గవరన్ర ఆఫీసులో చెపాప్రు. ఆ గవరన్ర ఆఫీసు వాళుళ్ 
దానిన్ తీవర్ంగా తీసుకొని, ఆ అరుణా చలం ఆశర్మానికి ఒక సందేశం పంపించారు.   
         “ ఈమెను జాగర్తత్గా చూసుకోండి. ఈమెకు ఏమైనా హాని జరిగిందంటే, దానికి మీరే భాదుయ్లవుతారు. “అని. 
సందేశం పంపించడమే కాకుండా మధయ్, మధయ్లో ఎవరో ఒకరిన్ పంపించి, రంగనాయకమమ్ గారి సరిగాగ్ ఉందా 
,లేదా? అని తెలుసుకుంటుండేవారు. అంతగా తెలిసీ తెలియని సిథ్తిలో కూడా గవరన్రు ఆఫీసుకు వెళల్డం, వాళళ్ని 
ఒపిప్ంచి, తన రక్షణ కోసం, తనను చూసుకునే పరిసిథ్తిని ఆవిడే కలిప్ంచుకునాన్రు.  గవరన్ర ఆఫీసు నుండి సందేశం 
వచేచ్సరికి రమాణాశర్మంలో ఉనన్ వాళుళ్ కూడా రంగనాయకమమ్ గారిని వేధించడం తగిగ్ంచారు. కానీ,వాళుళ్ 
ఏమనుకునాన్రంటే...  “ఆశర్మానికి రాకుండా చూదాద్మంటే, ఈవిడ ఇలా చేసింది. ఇలా కాకుండా ఈవిడను ఈ 
ఊరి నుండే పంపించేదాద్ం”అనుకోని వేరే వేరే పర్ణాళికలు ఆలోచించారు. ఈ విషయం రంగనాయకమమ్ గారికి 
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తెలిసింది. ఈమె మదార్స వెళిల్, అకక్డ వకీలును మాటాల్డుకొని, ఆ వకీలును వెంట బెటుట్కొని అరుణా చలం 
వచాచ్రు. ఆ లాయరు సమక్షంలో మిగతా వాళళ్ందరినీ పర్శన్లు అడిగాడు “ఎందుకు మీరందరూ ఈవిడ పటల్ ఇలా 
పర్వరిత్సుత్నాన్రు.?“ అని. అకక్డ వునన్ తెలుగువాళల్కు వారిన్ంగ ఇచాచ్డు. అపుప్టి నుండి ఆ వేధింపులు తగాగ్యి. 
తరువాత రంగనాయకమమ్ గారు ఆ గుడిసె లో ఉండడం, భగవాన దగగ్రకు వెళిల్ రావడం కొనసాగుతునాన్యి. 
      అయితే, బెజవాడకి మాతర్ం ఉతత్రాలు రాసూత్ండేవారు. ఆమె రాసే ఉతత్రాలోల్ని విషయం ఒకదానికొకటి 
పొంతన ఉండేది కాదు. చలం గారు చినన్పప్టి నుండి ఒక మానసిక శాసత్ర వేతత్ అనడానికి ఒక ఉదాహరణ 
ఏమిటంటే … రంగనాయకమమ్ గారు ఇలా ఉతత్రాలను రాయడానిన్ సమీకిష్సూత్ ఇలా రాసారు. “నిజానికి అపప్టోల్ 
అవనీన్ కూడా నానెస్నస్ ఏదో రాసుత్నాన్రు అనుకునాన్ం గానీ, ఇలా మతి భర్మించింది అనుకునన్ వాళల్ కి నిజంగా 
మతి భర్మించడం కాదు. వాళళ్ యొకక్ ఆలోచనలూ, వాళళ్ యొకక్ మనసూ ఒక పేల్న లో ఉంటుంది. మన పేల్న లో 
ఉండదు. అంతే, అందువలల్ వాళుళ్ మనలాగా ఆలోచించ లేకపోతునాన్రనీ మన లాగ పనులు చెయయ్డం లేదనీ 
వాళళ్కి మతి సిథ్మితం కోలోప్యారు. మతి భర్మించింది. అనుకుంటాం.వాళల్కి కూడా మనం అలాగే కనిపిసాత్ం. 
ఇదంతా ఒక మానసిక సిథ్తిలో ఉనన్టు వంటి పొరలు. వాళళ్ పొర వేరు. మన పొర వేరు. వాళళ్ తలం వేరు.మన 
తలం వేరు.” ఇలా చలం గారు తన ఆతమ్ కధలో రాసుకునాన్రు.  
     మరి ఆమె ఒకక్రే ఉండాలంటే, ఆమె పోషణకు డబుబ్లు ఉండాలి కదా! పర్తి నెలా డాకట్రు గారే డబుబ్లు 
పంపిసుత్ండేవారు. కాసత్ సౌకరయ్ంగానే ఉంటుందిలే అనుకునాన్రు. అయితే, ఆ తరవాత తిరువణాణ్మలై నుండి 
వచిచ్నవారు డాకట్రు గారికి చెపాప్రు.” అమామ్! మీరు డబుబ్లు పంపిసుత్నాన్రు బాగానే వుంది. అకక్డ ఆవిడ చిరిగిన 
బటట్లు కటుట్కుంటోంది. ఒక రోజు తింటుంది. ఒక రోజు తినదు. మీరు పంపిన డబుబ్లతో బిసక్టుల్ కొని భగవాన 
దగగ్రకు వెళిల్, “తినండి… తినండి…“ అని ఆయనిన్ బలవంతం చేసుత్ంది. అలాగే అకక్డకు వచిచ్న పరాయ్టకులకు 
సహాయం చేసుత్ంది.“ ఆమె కూడా చెయయ్గలిగింది ఏమీ లేక ఊరుకునాన్రు. డబుబ్లు పంపించడం మాతర్ం 
మానలేదు. ఇదంతా 1945 లో. ఇకక్డ నుండి మనం ఒకక్సారి బెజవాడ వెళిల్ చలం గారి కుటుంబం ఎలా వుందో 
తెలుసుకుందాం.  
    చలం గారు , లీల గారితో అతను వుదోయ్గం చేసే ఊరిలోనే వునాన్రు. అపుప్డపుప్డు బెజవాడ వచిచ్ పిలల్లతో గడిపి 
వెళుతునాన్రు. ఇక డాకట్ర రంగనాయకమమ్ గారి పరిసిథ్తి చూసేత్, అపప్టి వరకూ వునన్ ఆసుపతిర్ బాధయ్త తో పాటు, 
ఆరుగురి పిలల్లను కూడా చూసుకోవాలిస్న పరిసిథ్తి. పెదద్ పిలల్లు సౌరీస, నిరమ్ల, వసంత వీళల్ంతా 20 ఏళుళ్ దాటిన 
వాళుళ్. తరువాత వాళుళ్ 15 సంవతస్రాలకి అటూ, ఇటూగా వునన్వాళుల్. పక పక , చితార్, నరత్కీ ఎవరూ ఏ 
ఉదోయ్గమూ చేసేవారు కాదు. కాబటిట్ అందరికీ, అనిన్  సౌకరాయ్లూ సమకూరేచ్ది డాకట్ర గారే అయాయ్రు. కనీసం తలిల్ 
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రంగనాయకమమ్గారు బెజవాడలో ఉండి ఉంటే చినన్ పిలల్లిన్ చూసుకుండేవారు. తను ఆసుపతిర్ మీద 
కేందీర్కరించడానికి వీలయేయ్ది. ఇపుప్డది లేదు.  
      అదే రోజులోల్ వసంత పరిసిథ్తి మరింత దిగజారింది. అతనికి బెజవాడలో చాలా మంది సేన్హితులయాయ్రు. 
ముఖయ్ంగా బాగా డబుబ్నన్ పిలల్లతో సేన్హం అయింది. వాళల్తో కలసి బయటకు వెళల్డం, అడవిలోకి వేటకు వెళల్డం 
ఇలాంటివే కాకుండా, మదాయ్నికి కూడా అలవాటు పడాడ్డు. ఎపుప్డూ తాగడం, అలాంటి పరిసిథ్తిలో ఇంటికి రావడం 
చేసుత్ండేవాడు. పనేమీ చెయయ్క పోవడం వలన, ఏ సహాయమూ అతని నుండి రాలేదు. ఇలాంటి పరిసిథ్తిలో ఒకసారి 
పిలల్లిన్ చూసుకోవడానికి బెజవాడ వచిచ్నపుడు,  చలం గారితో, వసంత చెపాప్డు…  
    “నేను మిమమ్లిన్ నాలో నుండి తీసేసుకోబోతునాన్ను. మిమమ్లిన్  గనక నాతో ఉంచుకుంటే, సమాజం నుండి నేను 
వెలి వేయబడి ఒంటరై పోతాను. నాకు అలా బర్తడం ఇషట్ం లేదు. నాకు, నా సేన్హితులు ఇషట్ం. వాళల్ందరితో నేను 
బర్తకాలంటే, మీ నుంచి ననున్ నేను దూరం చేసుకుంటునాన్ను.” అనాన్డు.  అలా చెపప్డానికి కారణం ఏమిటంటే, 
అతని సేన్హితులు అనేవారట ”ఏమిటో మీ నానన్ అలాంటి వాడు. మిమమ్లిన్ అందరీన్ వదిలేసి, అకక్డ ఎవరో 
అమామ్యితో  ఉంటునాన్డు.” అని. అదంతా వినగా... వినగా… అతను కూడా “నిజమే మా నానన్ అలాంటి వాడే” 
అని మనసులో ఉంచుకొని చలం గారిని అలా అడిగాడు.   
   చలంగారు ఏ మాతర్ం అదరకుండా, బెదరకుండా చాలా సిథ్మితంగా “సరే ! నీకు అదే మంచిదయితే అలాగే 
చెయియ్. తపప్కుండా ననున్ నీలో నుండి తీసేసుకో. గో ఆన పొర్సీడ.” 
     అతను అలా తీసేసుకునాన్డు. అంటే మానసికంగా తండిర్ తో సంబంధానిన్ తెగొగ్టుట్కునాన్డు. అటాల్ వునన్పుప్డు 
ఈ బాధలనీన్ చూసి వసంత, నిరమ్లా ఒకసారి అనుకునాన్రట. ”మనం సూసైడ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఆతమ్హతయ్ 
చేసుకుందాం. ఈ లోకంలో ఉండలేం. నానన్ చూసేత్ అలాగ. ఎపుప్డు వసాత్డో  తెలియదు. ఎపుప్డు వెళాత్డో 
తెలియదు. అమమ్ చూసేత్ వెళిళ్పోయింది. బాధలనీన్ ఒయియ్కే వచాచ్యి.” అని. ఇలా ఇదద్రూ అనుకుంటునన్పుడు  
సౌరీస చెపిప్ంది “భగవాన చెపాప్డు. ఆతమ్హతయ్ మహా పాపం. అలాంటిది చెయయ్కూడదని. పైగా ఒయియ్ 
మనలన్ందరినీ బాగా చూసుకుంటోంది. ఆవిడను వదిలేసి మీరు ఆతమ్హతయ్ చేసుకోవడం అనేది మంచిది కాదు. “ 
అని. 
     అసలు ఆ వయసులో ఆతమ్హతయ్ చేసుకుందాము అనేటటు వంటి ధైరయ్ం గానీ, ఆలోచన గానీ వచిచ్ంది 
అంటే...చలం గారు చినన్పప్టి నుండి కూడా పిలల్లిన్ పెంచేటటు వంటి కర్మంలో ఆతమ్హతయ్ గురించి ఎపుప్డూ 
మాటాల్డేవారట. “ఆతమ్హతయ్ చేసుకోవడం తపుప్ కాదు. ఆతమ్హతయ్ అంటే ఏమీ లేదు. ఈ పరిసరాల నుండి ఇంకో 
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పరిసరాలకు వెళుతునాన్ం. ఒక ఫైన డే  హాయిగా, మంచి భోజనం తిని, గొపప్ సంగీతం వింటూ , వెనెన్లోల్ కూరొచ్ని, 
వైన లో విషం కలుపుకొని తాగేదాద్ం. చావంటే ఇంత కంటే ఏం లేదు. “    ఇలాంటి మాటలు చెబుతుండేవారట.                  
       అందుకని  పిలల్లు ఇలా ఆలోచించడానికి ఏమీ వెనకాడ లేదు. అయితే, సౌరీస చెపిప్న మీదట వాళుళ్, “నిజమే 
మనం అందరమూ వెళిళ్పోతే , డాకట్ర గారికి ఏమవుతుందో. అందుకని ఇలాంటి పని వదుద్ “ అనుకునాన్రు.    
కాకపొతే వాళుళ్ ఒక నిరణ్యానికి వచాచ్రు. తరువాత రోజులోల్ మనం ఎపుప్డైనా ఆతమ్హతయ్ చేసుకుందాం అనుకుంటే 
మనం ముగుగ్రం సామూహికంగా చేసుకోవాలి. ఎవరూ ఈ షరతుని అతికర్మించకూడదు అని.      
          ఇంత కిల్షట్మైన పరిసిథ్తులోల్ అందరూ బెజవాడలో ఉండగా, డాకట్ర గారి మీద ఒతిత్డి పడడం చూసూత్నే 
వునాన్రు సౌరీస, నిరమ్లా. “డాకట్ర గారికి మనం కూడా సహాయం చెయాయ్లి” అనుకునాన్రు. సహాయం అంటే ఎలా? 
డాకట్ర గారు పేషంటల్ను చూడడం తగిగ్ంచి, “మీరు కూరోచ్ండి “అని చెపిప్ వీళేళ్ చూడడం పార్రంభించారు. డాకట్ర 
గారు చెపిప్నటువంటి సలహాలతో వీళేళ్ మందులు ఇచేచ్వారు. పేషంటల్కు కూడా వీళళ్ మీద మంచి అభిపార్యమే  
వుంది. ఎందుకంటే, పేషంటల్తో మంచిగా మాటాల్డడం, వాళళ్ కేష్మ సమాచారాలు కనుకోక్వడం చేసేవారు. 
అందుకని అందరూ అభిమానించేవారు.  
            ఇపుప్డు ఈ పిలల్లిదద్రూ డాకట్రు గారికి సహాయం చేసుత్నన్ పరిసిథ్తిలో తెలిసిన దేమిటంటే, ఆవిడ సరిగాగ్ 
ఫీజులు తీసుకోవడం లేదు. ఇచిచ్న వాళుళ్ ఇవవ్డం, లేనివాళుల్ లేదు. కానీ, కొంత మంది ఇవవ్గలిగిన వాళుళ్ కూడా 
ఇవవ్క పోవడం ఇవనీన్ నిరమ్ల గమనించింది. ఇలా కాదని, ఇవవ్గలిగిన వాళళ్ దగగ్ర ఖచిచ్తంగా వసూలు చెయయ్డం 
పార్రంభించింది.  అలా వసూలైన డబుబ్లు పొదుపు చెయయ్డం మొదలుపెటాట్రు. నిరమ్ల వసూలు చేసినవే తపప్ అంత 
వరకూ డాకట్ర గారు దాచినదేమీ లేదు. “దీని వలన రెండు ఉపయోగాలు జరిగాయి. ఒకటి ఎంతో కొంత ఆదాయం 
రావడం.  రెండు డాకట్ర గారికి విశార్ంతి” జరిగిందని సౌరీస తన ఆతమ్ కధలో రాసుకునాన్రు.  
      ఇంత వరకూ పెదద్ పిలల్ల గురించి తెలుసుకునాన్ం. చిటట్ చివరి సంతానం పకపక. ఆమె కంటే పెదద్ది 
పెంపకానికి తీసుకునన్ చితర్. అలాగే వాళళ్ ఇంటోల్కి నడచి వచిచ్న నరత్కి. ఈ ముగుగ్రి పిలల్ల జీవితాలూ ఎలా 
గడిచాయి. వాళళ్ యొకక్ సంగతులు ఏమిటి?  
        డాకట్ర గారు ఈ పిలల్ల కైనా చదువు చెపిప్దాద్మని, ఒక టూయ్షన పెటిట్ంచి, ఇంటోల్నే చదువు చెపిప్ంచడం 
పార్రంభించారు. ఆ చదువు కూడా కొదిద్ నెలలో, ఒక సంవతస్రం పాటే కొనసాగింది. తరువాత వాళల్కి చదువు మీద 
అంతగా ఆసకిత్ లేదు. డాకట్ర గారు కూడా ఒతిత్డి పెటట్లేదు. పోనీ చదువు రాలేదు. కనీసం డానుస్ అయినా 
నేరిప్దాద్మని “శిషాట్ల్ పూరణ్యయ్ శాసిత్ “అనే ఆయన దగగ్ర డానుస్ నేరుచ్కోవడానికి చేరిప్ంచారు. పకపక, చితార్, నరత్కీ 
ముగుగ్రినీ. ఇది సుమారు 1946 పార్ంతాలలో జరిగింది. అకక్డకు వెళిల్, ముగుగ్రు పిలల్లూ డానుస్ నేరుచ్కునేవారు. 
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ఇకక్డ ఒక ఆసకిత్కరమైన విశేషం ఏమిటంటే..ఆ శిషాట్ల్ పూరణ్యయ్ శాసిత్ దగగ్ర డానుస్ నేరుచ్కునే రోజులోల్నే ఒక 
సంవతస్రం అటు ఇటుగా బెజవాడ ఇంకో పాప కూడా ఆయన  దగగ్ర  డానుస్  నేరుచ్కునేది. చాలా మంది నేరుచ్కొని 
వుంటారు. కానీ ఆ ‘ఇంకో పాప’ అని ఎందుకు అనాన్నంటే, ఆమెకు చాలా పర్తేయ్కత వుంది. తరువాత రోజులోల్ 
పర్ఖాయ్త నటీమణి. మహా నటి “సావితిర్”. అంటే, చలం గారి పిలల్లూ, సావితిర్ ఒకే గురువు దగగ్ర  డానుస్ 
నేరుచ్కునాన్రు. అది కూడా ఎకుక్వ కాలం జరగలేదు. అకక్డ కూడా మానేశారు.  
       ఇంటోల్నే వుండి  డాకట్ర గారికి సహాయం చేసుత్ండేవారు. ఇవనీన్ 1946 పార్ంతాలోల్ జరిగాయి. తరువాత ఈ 
కధ నుండి మరో రెండు పాతర్లు నిషర్క్మించబోతునాన్యి. మరో సంవతస్రానికి చలం గారు కుటుంబంతో సహా 
అరుణాచలం వెళిల్పోయారు. ఈ 1946- 50 సంవతస్రాలు చలం గారి జీవితంలో అతయ్ంత సంకోష్భ సమయం 
అదేమిటో తరువాత భాగంలో తెలుసుకుందాం...  

                                                    ********** 
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