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*విశవ్సించేవారికి పాఠక హృదయ పీఠాధిపతి. విమరిశ్ంచే వారికి వనమెలాల్ చెరచే తాచెడడ్ కోతి.
*ఎందరికో తిరుగుబాటు చలం. కొందరికి తిరుగుబోతు చలం.
*అభిమానులందరికీ సేవ్చాచ్ పర్ణయ దీపధారి. నచచ్నివారికి అయోమయంలో దారితపిప్న బాటసారి.
*ఎవరేమనుకునాన్, ఏదేమైనా.. “నేను నమిమ్ందే బాట. నిండు నిజాయితీనే నా మాట.” అని సేవ్చఛ్గా,
సవ్చచ్ంగా పర్కటించి, పర్చురించి, జీవించి, నిరూపించిన చలం. గుడిపాటి వెంకట చలం. రాసిన వందేళళ్
తరవాత కూడా సంచలనాలకు కేందర్ బిందువైన సాహితాయ్నిన్ గురించిన తరావ్త భాగం...
      చలంగారు తన సీవ్యచరితర్లో ఈ పేర్మ కధలు రాసి ఉండకపోతే, ఈ సంఘటనలనీన్, ఆ 
కాలంలోని, ఆయన సనిన్హితులకు తపప్, మనకెవరికీ తెలిసి ఉండేదికాదు. ఏ మాతర్ం బేషజం లేకుండా 
ఆయన రాసుకునన్ వాటి పర్కారం చలం గారి జీవితంలో చాలామంది సతరీలు పర్వేశించారు. పర్ణయ 
గాధలు కొనసాగించారు. వివిధ సందరాభ్లోల్ నిషర్క్మించారు. వారిలో మొదటి సతరీ చలంగారి వదిన గారు 
రంగనాయకమమ్గారే. రెండవ యువతితో పరిచయం, పర్ణయం, కాకినాడ నుండి నిషర్క్మణ. ఇదంతా 
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కూడా కాకినాడలో 1918 పార్ంతాలోల్ జరిగింది. ఆమె పేరూ, వివరాలూ మాటాల్డుకోవడానికి ముందు 
కొంచెం ఉపోదాఘ్తం చూడాలి.  
     దానికోసం కాకినాడ దగగ్రలో వునన్ పిఠాపురం నుండి బయలుదేరాలి. పిఠాపురం జమిందారు గారి 
సంసాథ్నంలో 1910 పార్ంతాలోల్ దివాన గా పనిచేసుత్నన్ ఒకాయన పేరు “మొకక్పాటి సుబాబ్రాయుడు”. 
అతనికి ఇదద్రు తముమ్ళుళ్. ఒకతను మొకక్పాటి నరసింహ శాసిత్. ఇతనే “బారిసట్రు పారవ్తీశం” రాసింది. 
రెండవ తముమ్డి పేరు మొకక్పాటి రాంమూరిత్. ఈ రాం మూరిత్ గారే 1917 నుండి 27 వరకూ చలంగారి 
జీవితంలో అతయ్ంత పర్ధానమైన పోషించారు.  ఈ మొకక్పాటి రాంమూరిత్ గారు చినన్పుప్డు కాసత్ అలల్రి 
చిలల్రగా తిరిగేవారు. ఆ తరువాత కాకినాడలో చదువుకోవడానికి వచిచ్, బర్హమ్ సమాజంలో చేరి, వాళళ్   
కారయ్కర్మాలోల్ చురుగాగ్ పాలొగ్నేవాడు.  
    ఆ సమయంలో చలంగారికి రాంమూరిత్తో పరిచయం జరిగింది. ఆ రాంమూరిత్గారే చలం గారికి మరో 
గిరజాల జుటుట్  భావకవిని పరిచయం చేశారు.ఆ గిరజాల జుటుట్ భావకవే  దేవులపలిల్ కృషణ్శాసిత్.  ఈ 
ముగుగ్రీన్ కూడా “బర్హమ్ సమాజం తీవర్ వాదులు” అని పిలుసుత్ండేవారు. కృషణ్శాసిత్ గారు పార్రధ్నా గీతాలు 
రాసుత్ంటే, చలం, రాంమూరీత్ ఇంకా మిగతా సభుయ్లు పాడుతూ నగర సంకీరత్నలాగా వెళుతుండేవారు. ఆ 
సమయానికి ముగుగ్రికి కూడా వివాహాలు అయాయ్యి. చలంగారికి మూడు సంవతస్రాల బాబు. 
రాంమూరిత్కి ఒక పసిపాప. కృషణ్శాసిత్కి ఇంకా పిలల్లు లేరు. కృషణ్శాసిత్ భారయ్ను ఇబబ్ందులు పెడుతుంటే, 
అవనీన్ రాంమూరిత్, చలంగారికి చెపిప్, కృషణ్శాసిత్ని చలంగారి ఇంటికి పిలిపించి కాసత్ మందలిసుత్ండేవారు. 
అంత చనువు వుండేది వాళళ్ మధయ్. 
     ఇపుప్డు చలంగారి జీవితంలో పెదద్ మలుపు తిపిప్న సౌందరయ్ రాశిని పరిచయం చేసుకుందాం. ఆ 
యువతి పేరు “రతన్మమ్”. రాంమూరిత్కి సవ్యాన మరదలు. వయసు 16,17 సంవతస్రాలు. కాలేజిలో 
చదువుకుంటోంది. చలంగారి మాటలోల్నే ఈమె గురించి యధాతధంగా...” ముందు ముందు 10, 12 
ఏళుళ్ తన తోర్వలో నడిపించిన పర్తి శృంగార హృదయానీన్ మండించిన అందమంతా కూడా ఆమెలో 
అపుప్డపుప్డే వికసించడం పార్రంభమవుతోంది. అంత నవ యవవ్నవతి. ఆ తరువాత ఆమె జీవించినంత 
కాలం, ఆమె నడిచిన తోర్వ, ఎదురైన పర్తి హృదయానీన్ మండిసూత్ ఆమె జీవన పర్యాణం కొనసాగింది. 
దానికి పార్రంభం ఇదిగో మనం ఇపుప్డు చెపుప్కుంటునన్ సమయం. 1917, 18 పార్ంతాలోల్. 
    ఏమైందంటే, ఆ అమామ్యి కాలేజిలో చదువుకుంటునన్ది కదా! అపుప్డపుప్డు చలంగారి దగగ్రకు వచిచ్, 
తెలియని పాఠాలు చెపిప్ంచుకుంటుండేది. చలంగారు అపుప్డు కాలేజీలో టూయ్టరుగా పనిచేసుత్నాన్రు. 
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రాంమూరిత్ కూడా మితుర్డే కదా! అని పెదద్గా ఇబబ్ంది పడలేదు. ఆ సమయంలోనే రాంమూరిత్కి 
కలకతాత్లో  వుదోయ్గం వసేత్, ఆయన భారయ్తో సహా వెళుతూ, తమ చినన్ పాపని వాళళ్ అతత్గారి ఇంటి 
దగగ్రే వదిలేశారు. ఈ రాంమూరిత్ వుండేది వాళళ్ అతత్గారి ఇంటోల్నే. “మా మరదలు నీ దగగ్రకు పాఠాలు 
చెపిప్ంచుకోవడానికి వసుత్నన్ది కదా! మేం కొనిన్ నెలల పాటు ఇకక్డ ఉండం. నువువ్ కాసత్ జాగర్తత్గా 
చూసూత్ వుండు”అని చెపాప్డు. అలా పార్రంభమయియ్ంది ఈ కధ. 
    అపుప్డపుప్డు ఆ అమామ్యి వసుత్ండేది. ఒకోక్సారి ఆ అమామ్యి తొందరగా వెళిళ్పోతానని 
అంటుంటే..చలంగారు “సరే! నేనే మీ ఇంటికి వచిచ్ పాఠం చెబుతాను” అని చలంగారు వాళళ్ ఇంటికే 
వెళుతుండేవారు. కొనిన్ రోజులు వాళళ్ అతత్గారి ఇంటోల్ ఎవరూ వుండేవారు కాదు. ఈ అమామ్యే చినన్ 
పిలల్ను చూసుకుంటుండేది. అలా మొదలైన ఆ పరిచయం సంబంధానికి దారితీసింది.  
    చలంగారు చాలా ఆలసయ్ంగా రావడం పార్రంభించారు. భారయ్ రంగనాయకమమ్గారు ఆలసయ్ం గురించి 
అడిగేవారు. “పాఠాలు చెపప్డానికి వెళుతునాన్ను” అనేవారు.  
“అయితే ఆమెను ఇకక్డికే రమమ్నమనొచుచ్ కదా!”                                                            
“లేదు. అకక్డ చినన్పిలల్ వుంది కదా! ఏడుసుత్ంది. చూసుకోవడానికి ఎవరూ లేరు.” అని చెపేప్వారు.  
    మరి ఎంతకాలం ఇలాంటివి దాగుతాయి. మొతాత్నికి ఈ వయ్వహారం భారయ్ రంగనాయకమమ్ గారికి 
తెలిసిపోయింది. కొనిన్ రోజులు పోయాక అడిగింది. కాసత్ నవువ్తూ ఎగతాళిగా “ ఏమిటీ మీరు పాఠాలు 
గాఢంగా చెబుతునన్టుట్నాన్రు. రోజూ ఆలసయ్ంగా వసుత్నాన్రు” అని అడిగేసరికి చలంగారు నవేవ్శారు. 
ఉనన్టుట్ంది ఒకక్సారి ఆమె ఘొలుల్మని ఏడవడం పార్రంభించారు. చలంగారికి తన వయ్వహారం భారయ్కు 
తెలిసిపోయిందని నిరాధ్రణ అయిపోయింది. వెంటనే తను కూడా ఏడవడం పార్రంభించారు. ”ననున్ 
క్షమించు.నేను తపుప్చేసుత్నాన్నని తెలుసు. కానీ, ననున్ నేను అదుపులో పెటుట్కోలేక పోతునాన్ను.అది నా 
బలహీనత.” అని భారయ్ దగగ్ర ఒపుప్కొని   ఏడాచ్ను  అని రాసుకునాన్రు గానీ, ఆ సంబంధానిన్ 
ఆపెయయ్లేదు. 
    ఇక ఎలాగూ భారయ్కు కూడా తెలిసిపోయింది అనుకునాన్రో ఏమో..ఇక మొహమాటం లేకుండా 
ఎకుక్వ సమయం రతన్మమ్ దగగ్రే గడపడం పార్రంభించారు. యెంత కాలం అని ఆమె భరించగలరు!? 
కొనిన్ రోజులు చూశాక, ఆమె చెపాప్రు ”మీరు చేసుత్నన్ ఈ వయ్వహారాలు నాకు నచచ్డం లేదు. మూడు 
సంవతస్రాల బాబు వునాన్డు.ఈ బాబుని కూడా వదలి, నిరల్క్షయ్ం చేసూత్, ఇషట్ం వచిచ్నటుట్ రాతుర్ళుళ్ అకక్డ 
గడిపి వసుత్నాన్రు. నేను ఇది చూసూత్ భరించలేను. నేను వెళిళ్పోతాను” అనాన్రు. 
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    కానీ, ఎకక్డకి వెళాత్రు? అపప్టికి కనన్తలిల్ చనిపోయింది. తెనాలిలో వునన్ అతత్వారింటికే వెళాళ్లి. 
నిజంగా అకక్డికే వెళిళ్పోయారు. వెళుతూ..వెళుతూ..కొడుకు మూడేళళ్ రవిని తీసుకువెళళ్లేదు. అకక్డే 
వుంటే, ఇలాంటి సంబంధాలు మానేసాత్రు అనుకునాన్రు. కానీ, ఆమె వెళిళ్పోయాక చలంగారికి మరింత 
వెసులుబాటు దొరికింది. ఈ పిలల్వాడిని కూడా అకక్డికే తీసుకు వెళిళ్పోయేవారు. అకక్డ రాం మూరిత్ 
కూతురు చినన్పాప వుంది కదా! పిలల్లిదద్రూ ఆడుకునేవారు. చలం గారూ, రతన్మమ్ల వయ్వహారం అలా 
కొనసాగుతోంది. 
    కొనిన్ రోజుల తరావ్త ఆయనకే అనిపించిందట “నేను ఏం చేసుత్నాన్ను?తపుప్ చేసుత్నాన్ను. ఆ 
అమామ్యేమో చినన్పిలల్. ననున్ చూడమని వెళాళ్డు రాంమూరిత్. నేను ఇలా చెయయ్డం తపుప్కదా!”అని 
ఆయనే ఆలోచించుకొని, పశాచ్తాత్పడి, ఒకరోజు చీటి రాసి, రతన్మమ్ దగగ్ర వదిలేసి ఇంటికి వచాచ్రు. 
చీటిలో ఏం రాశారంటే...”మనం ఈ సంబంధం కొనసాగించవదుద్. ఇది సంఘానికి ఆమోదయోగయ్ం 
కాదు. నాకూక్డా ఎందుకో ఇది తపప్నిపిసోత్ంది.” అని. ఆ రాతిర్ గడిచింది. మరాన్డు పొదుద్నన్యింది. 
మధాయ్హన్ం కూడా అయింది. ఆ అమామ్యి వసుత్ందేమో గొడవ చేసుత్ందేమో.- అని చూసూత్నే వునాన్రు.   
కాలేజిలో వుదోయ్గం వుంది. ఏమవుతుందోనని భయం మరో పకక్. అపప్టికి చలం గారి వయసు 23 
సంవతస్రాలు వుంటుంది. సాయంతర్ం అయింది. అపప్టి వరకూ కూడా రతన్మమ్ దగగ్ర నుండి ఏ కబురూ 
రాలేదు. ఏమీ అరధ్ం కాలేదు. ‘ఎంతో గొడవ చెయాయ్లిస్న మనిషి ఏమిటి ఏరకమైన సప్ందనా 
లేదు’అనుకునాన్రు. ఈయనకే అనుమానం వచిచ్, రతన్మమ్ ఇంటికి వెళాల్రు. అకక్డ దృశయ్ం ఎలా 
వుందంటే... 
    ఆ చినన్ పాప కింద కూరొచ్ని ఏడుసుత్నన్ది. పాల సీసా పీక పాప నోటోల్ వుంది. రతన్మమ్ మంచం మీద 
పడిపోయి వుంది. చలంగారు వెళిల్ మీద చెయియ్ వేశారు. ఒకక్సారిగా లేచినటుల్గా లేచి, ఆయనమీద 
విరుచుకుపడి పోయింది. ఏమిటా అని ఆశచ్రయ్ పడాడ్రు. అపుప్డు ఆమె అంది ”చలం నేను విషం 
తాగేశాను. చచిచ్పోబోతునాన్ను.” 
 “ఎందుకలా చేశావు?” అనాన్రు. “నినున్ చూడకుండా నేనెందుకు బర్తికి. నాకు భయం వేసోత్ంది. 
ననున్వదలకండి.”అంది. చలంగారికి జరిగిన విషయం అరధ్మయింది. ఇంటోల్ ఉనన్ ఉపుప్ నీళుళ్ తాగించి, 
డాకట్ర దగగ్రకు తీసుకువెళిళ్, విషానికి విరుగుడు ఇపిప్ంచారు. మొతాత్నికి పార్ణాపాయం తపిప్ంది. ఇంత 
జరిగిన తరువాత రాంమూరిత్కి చెపప్కపోతే బాగుండదు -  అనుకొని జరిగిన విషయాలు వుతత్రం 
రాశారు.  
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     రామమూరిత్గారు హడావుడిగా కలకతాత్ నుండి వచేచ్శారు. రాగానే చలం గారు ఎదురెళిళ్ జరిగిన 
సంఘటనలనీన్ పూసగుచిచ్నటుల్ చెపాప్రు. మరి ఆయన విని ఊరుకోలేడు కదా! చాలా కోపం వచిచ్ంది. 
“చూడూ! నువేవ్దో పెదద్ మనిషివని నినున్ గారిడ్యన వుంచి వెళితే, నువివ్ంత పని చేసాత్వా? అభం శుభం 
తెలియని చినన్ పిలల్ని లొంగదీసుకునాన్వు.”అని చలానిన్ తిటాట్డు. తిటట్డమే కాకుండా, ఆ విషయానిన్ 
అపప్టి వరకూ వాళుళ్ పనిచేసుత్నన్ బర్హమ్ సమాజం సభుయ్లకు ఉతత్రాల దావ్రా తెలియజేశాడు. అపప్టికే 
చలంగారు రతన్మమ్తో ఎకుక్వ సమయం గడపడం వలల్, బర్హమ్ సమాజం కారయ్కర్మాలు తగిగ్ంచారు. 
దానికి తోడు ఈ ఉతత్రాలు. దాంతో, బర్హమ్ సమాజం వాళుళ్ చలం గారిని వెలివేశారు. ఇంత హడావుడి 
జరిగాక ఇక ఆ వూరోల్ వుండడం మంచిదికాదు. అనుకొని ఉదోయ్గానికి రాజీనామా ఇచేచ్శారు. అయితే, 
ఆయనకు అపుప్డు తెలియని విషయం, తరువాత 2,3 ఏళళ్కు తెలిసింది. అదేమిటంటే... 
     రాంమూరిత్ అంత హడావుడిగా కలకతాత్ నుండి రావడానికి కారణం ఏమిటంటే...ఆయనకు కలకతాత్ 
వెళళ్డానికి ముందు నుండే మరదలితో సంబంధం వుంది. బహుశా ఆమెకు జరగరానిది జరిగి, గరభ్వతి 
అయిందేమో అనుకొని పరిగెతుత్కుంటూ వచాచ్రు. కానీ, ఆయన కనాన్ ముందే చలంగారు ఎదురెళిళ్, తన 
విషయం చెపప్డంతో, రాం మూరిత్ తన విషయం చెపప్లేదు. దాంతో రాంమూరిత్ కోపప్డడం, చలం గారు 
వెళిళ్పోవడం జరిగాయి.  మొతాత్నికి ఏదైతేనేం, చలం గారు ఎకక్డకు వెళాళ్లా అని ఆలోచించారు. 
రాజమండిర్లో “టీచరస్ టైరనింగ కోరస్” అని  ఒకటుంది. బి.ఏ. తరావ్త బి.యి.డి లాంటిది. అందులో 
చేరడానికి భారయ్నీ, కొడుకు రవినీ తీసుకొని రాజమండిర్ వెళాల్రు. రాంమూరీత్, రతన్మామ్ కాకినాడలోనే 
వుండిపోయారు. అయితే, వాళిళ్దద్రి కధా అంతటితో ముగియలేదు.ఆ తరువాత మరో 2,3 సంవతస్రాల 
తరావ్త చలంగారి జీవితంలోకి పర్వేశించారు. అదంతా తరవాత తెలుసుకుందాం.    
     దాదాపు అదే రోజులోల్ వీరేశలింగం గారు చనిపోయారు. ఆయనకు పెదద్ తోట వుండేది. ఒక 
బంగాళా, అనాధ శరణాలయం  కూడా వుండేవి. ఆ బంగాళాలో ఒక గదిని అదెద్కు తీసుకొని భారాయ్, 
బాబుతో అకక్డ దిగడానికని ఏరాప్టుల్ చేసుకుంటుండగా, అకక్డ ఉనన్ కాకినాడ వాసులకు తెలిసింది 
చలం వసాత్డని. నిజానికి మొదటోల్ రాజమండిర్లో  వునన్ బర్హమ్ సమాజం వాళుళ్ చాలా సంతోషించారు. 
“చలం వసుత్నాన్డు. చురుగాగ్ పనిచేసుత్నాన్డు.”అని. కానీ. “చలం శిఖరాల నుండి జారి అవినీతి బురదలో 
పొరుల్తునాన్డని వాళల్కి ఇంకా తెలియలేదు”అని ఈ మాటలు చలంగారే రాసుకునాన్రు. “ఈయన పులి 
లాంటివాడు. గొరెర్ల మంద మధయ్న ఉండడానికి వీలేల్దు”అనుకొని,   వీరేశలింగంగారి భవంతిలో 
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ఉండడానికి వీలేల్దని, అదెద్కిచేచ్ అతని మీద ఒతిత్డి తెచాచ్రు. చలంగారు ఇంకా సామానుల్ సరుడ్కోక ముందే 
వెళిల్ పొమమ్నాన్రు. 
    అపుప్డు సామానంత ఒక పకక్గా సరుద్కొని, వరండాలో కూరొచ్ని అనుకొనాన్రట ’ ఏతావునరా 
నిలకడ నీకు చలం’అని. అలా మనసులో అనుకొంటుండగా..ఆయన మెడమీద ఒక చెయియ్ పడింది. ఒక 
ఆతీమ్యమైన సప్రస్. తలెతిత్ చూశారు. “నూనె రాసి దువవ్ని జుటుట్. ముఖం మీదా, మెడమీదా 
ఎగురుతోంది. సంతోషంతో పొంగే కళుళ్. దిగులు మసకలో నా వంక చూసుత్నాన్యి. మెడలో నగలేక తన 
సహజ సౌందరయ్ంతో, మాసిపోయిన బెంగాలీ చీరతో  నిలుచుంది.” ఎవరు? ఒక పెదాద్విడ.ఆమే చలం 
గారి మేనతత్. పేరు “మహాలక్షమ్మమ్”. “అబబ్తత్” అని తన ఆతమ్కధలో రాసుకునాన్రు. ఈ అబబ్తత్ ఎవరు? 
రాజమండిర్లో అకక్డకి ఎలా వచాచ్రు? చలం గారు అకక్డ నుండి బయటకు వెళిల్ పోదామని 
అనుకుంటుంటే, సరిగాగ్ అపుప్డే ఎలా వచాచ్రు? అనే విషయాలు తెలుసుకునే ముందు. అసలు ఈ అబబ్తత్ 
గారి నేపథయ్ం గురించి తెలుసుకుందాం... 
    చలంగారి నానన్ గారికీ, వాళళ్ పెదనానన్ నరసింహారావు గారికి,   ఒక చెలెల్లు వుంది. ఆమె పేరే ఈ 
‘మహా లక్షమ్మమ్’. ఈమెకు చినన్పుప్డే పెళిల్ చేసారు. బాలయ్ వివాహం అవవ్డంతో భరత్ మరణించాడు. ఆమె 
బాల వితంతువుగానే మిగిలిపోయింది. ఆ రోజులోల్ బాల వితంతువుగా మిగిలిపోయిన వాళల్కు వివాహం 
చెయాయ్లంటే, చాలా నిబంధనలు ఉండేవి. వీరేశలింగంగారు అందరీన్ ఒక తోర్వకు తీసుకు వసుత్ండేవారు. 
చలంగారి పెదనానన్గారు వితంతువైన చెలెల్లిన్ తీసుకొని, ఇంటోల్ వాళుళ్ వదద్నాన్ వినకుండా, 
రాజమండిర్లోని వీరేశలింగంగారి శరణాలయంలో చేరిప్ంచారు. ఆమె అకక్డ ఉంటుండగా... 
వీరేశలింగంగారి మదద్తుదారుగా  నాయ్పతి సుబాబ్రావుగారని ఒకాయన ఉండేవాడు. ఆయన ఈ 
శరణాలయానికి సంబంధించిన వయ్వహారాలనీన్ చూసుత్ండేవాడు.  
    ఆయనతో పాటుగా ఆయన తముమ్డు నాయ్పతి శేషగిరిరావుగారు కూడా వసుత్ండేవారు. ఈయన పెదద్ 
ఆఫీసరు. మంచి సిథ్తిలో వునాన్రు. అలా వసుత్నన్పుప్డు ఈ మహా లక్షమ్మమ్ గారిని చూశారు. ఆమె “ 
భయంకరమైన సౌందరయ్ రాశి” ఈ మాట చలం గారే రాశారు. అతను ఈ మహాలక్షమ్మమ్ను “వివాహం 
చేసుకుంటా”నని వీరేశలింగం గారికి చెపాప్రు. అయితే, ఆ వివాహం చేసుకోవడం వాళళ్ అనన్యయ్ 
నాయ్పతి సుబాబ్రావు గారికి ఇషట్ం లేదు.  
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   “మా తముమ్డు మహా లక్షమ్మమ్ గారిని వివాహం చేసుకుంటానని అంటునాన్డు. అది నాకు ఇషట్ం లేదు. 
ఒకవేళ బలవంతంగా మా తముమ్డికి పెళిల్ చేసేత్ మాతర్ం, ఇకపై నా మదద్తు వుండదు. మీ సంఘ 
కారయ్కర్మాలలో పాలొగ్నను” అని వీరేశలింగంగారితో చెపాప్రు. 
    అయినా కూడా వీరేశలింగంగారు వినలేదు. ఆయన చేపటిట్న కారయ్కర్మాలపటల్, యెంత దీకాష్, 
కర్మశిక్షణా వుండేది అనడానికి ఇది ఒక ఉదాహరణ. తనకి సహాయం చేసుత్నన్ మితుర్డిన్ కూడా 
వదులుకునాన్రు. ఆ విధంగా చలంగారి మేనతత్కూ, నాయ్పతి శేషగిరిరావు అనే పెదద్ ఆఫీసరుతో వివాహం 
అయియ్ంది. ఇది ఆమెకు దివ్తీయ వివాహం. ఆమెకు మొదటి వివాహం నుండి కూడా చాలా ఆసిత్ వచిచ్ంది. 
భరత్ ఆఫీసు పనుల మీద వెళుతునన్పుప్డు ఆయనతో కలసి దేశమంతా తిరుగుతూ వుండేది. ఆ రోజులోల్ 
చాలామంది ఆమెను చూడడానికి ఏదో పనిపెటుట్కొని నాయ్పతి శేషగిరిరావు గారి దగగ్రకు వసుత్ండేవారట. 
ఒకసారి రైలోల్ వెళుతుంటే..ఈమెను చూడడానికని చాలామంది గుమికూడి ఉండిపోయారట. గారడ్ వచిచ్, 
వాళళ్ందరినీ వెళళ్గొటిట్, దూరంగా నిలుచొని ఆయన చూడడ్ం పార్రంభించాడట. ఆమె అంత అందగతెత్.  
     అయితే, కొనాన్ళళ్కి ఆ నాయ్పతి శేషగిరిరావు గారు మరణించారు. దాంతో ఆమె రెండవసారి 
వితంతువు అయియ్ంది. అసలే అదుభ్త సౌందరయ్రాశి. దానికితోడు ఇదద్రు భరత్ల నుండి ఆసిత్ వచిచ్ంది. ఆసిత్ 
వుంది. అందం వుంది. వయసు వుంది. కానీ, బంధువులు ఎవరూ ఆమెను ఇంటోల్కి రానివవ్లేదు. మరి 
ఏమయియ్ందో ఏమో గానీ, ఆసిత్ ఉండడంతో రకరకాల వయ్కుత్లు పరిచయం అయియ్, ఆమెను మదార్స 
తీసుకువెళాళ్రు.అలా ఆమె మదార్స లో వునన్ రోజులోల్నే చలం గారు కూడా అకక్డే బి.ఎ. చదువుతుండే 
వారు. ఒకటి, రెండు సారుల్ మేనతత్ని చూడాడ్నికి  వెళాల్రు కూడా. 
   ఆమె మదార్స లో ఉండగానే, ఒక బెంగాలీ అతను “నేను పెళిల్ చేసుకుంటాను”అని కలకతాత్ 
తీసుకెళాళ్డు. ఆ బెంగాలీ వయ్కిత్ జమిందారు లాంటి వాడు. ఈమె దగగ్ర ఆసిత్ వునన్దని తెలుసు. అకక్డకు 
తీసుకెళిళ్ ఎకక్డో దూర పర్దేశంలో ఒక బంగాళాలో ఉంచాడు. అంత వరకు బాగానేవుంది. బాగానే 
చూసుకుంటునాన్డు అనుకుంది. కొనాన్ళళ్ తరావ్త ఏవో పేపరుల్ తేవడం, వాటిమీద సంతకాలు పెటట్మని 
అడగడం చేసేవాడు. అంతే, కాకుండా ఈ అబబ్తత్ దగగ్ర ఒక అమామ్యి వుండేది. ఆమె పేరు “కమల”. 
“ఆమెని కూతురు అని చెపేప్ది. ఆమె కనన్ కూతురా, పెంచుకునన్ కూతురా?అనేది తెలీదు.” అని రాశారు 
చలంగారు. మొతాత్నికి ఏమైతేనేం కూతురు వుండేది. 
    ఆమెకు యుకత్ వయసు వచాచ్క, ఈ బెంగాలీ అతను ఆ అమామ్యి మీదకూడా అతాయ్చారం 
చెయయ్బోయాడు. ఇంక ఈవిడ భరించలేక వీరేశలింగం గారికీ, రఘుపతి వెంకటరతన్ం నాయుడు గారికీ 
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వుతత్రాలు రాసింది.”నాయ్పతి శేషగిరిరావు గారు చనిపోయాక, ఇకక్డకు వచిచ్, తపుప్ చేశాను.కానీ, ఇకక్డ 
నా పరిసిథ్తి దురభ్రంగా వుంది. మీరే ఏదైనా చెయయ్ండి. ననున్ ఇకక్డ నుండి బయటకు రపిప్ంచే మారగ్ం 
చూడండి” అని రాసింది. ఆమె వుతత్రం రాసిన కొనాన్ళళ్కి ఒక పోలీసు ఆఫీసరు వచిచ్, ఆమెనూ, ఆ 
కమలనూ అకక్డనుండి విడుదల చేశాడు. ఆమెకు రావలసిన నగలూ, మిగతావీ ఇపిప్ంచేసి, వెనకిక్ 
పంపించేశారు. మళీళ్ రాజమండిర్ వచేచ్సింది.     
       అలా వచేచ్సి వీరేశలింగం గారి శరణాలయంలో ఉంటుండగా, రఘుపతి వెంకట రతన్ం నాయుడు 
గారు ఆమె నగలనీన్ తనదగగ్ర వుంచుకొని ”మీ దగగ్ర వుంటే, ఎవరో ఒకరు తీసుకెళిళ్పోతారు. మీ 
అమామ్యి పెళిళ్కి ఉపయోగ పడతాయి.నా దగగ్ర ఉంచుతాను” అని మంచి ఉదేద్శయ్ంతోనే అనాన్రు. ఆ 
పరిసిథ్తిని వరిణ్సూత్, చలంగారు వార్సింది ” వాళళ్ందరి దుర్షిట్లోనేను బహు పాపిని. నా సౌందరయ్మే నా 
పాతకం. నేను చేసిందేమిటి? నా మొదటి భరత్ను నేను చచిచ్పొమమ్న లేదు. నా రెండో భరత్ను నేను 
చంపలేదు. తరవాత మళీళ్ పెళిల్ కావాలని నేను అడగలేదు. నా పేరు ఎతిత్తే మూడు పెళిళ్ళుళ్ 
చేసుకునాన్వని అందరూ ననున్ తిడుతూ వుంటారు. మన బంధువులోల్ నువువ్ తపప్ ననున్ పలకరించే వారు 
లేరు.” అని తన బాధంతా చలానికి చెపుప్కుంది. ఎపుప్డూ? చలంగారు సామానంత సరుద్కుని వరండాలో 
కూరుచ్నన్ సమయానికి తరావ్త. 
       ఆ అబబ్తత్, ఆరోజు మెడ మీద చెయియ్ వేసి,”బాబూ! ఏమిటార్ ఇకక్డునాన్వు? ఏమైంది?”అంది. 
చలంగారు “నేను ఇకక్డకు చదువుకోవడానికి వచాచ్ను. ననున్ ఎవరూ ఇకక్డ ఉండనివవ్డం 
లేదు”అనాన్రు. 
      “ఫరవాలేదు. నీకేం భయం లేదు. మాతో పాటు ఉందువు గానీ రా!” అని వీరేశలింగం గారి 
తోటలోనే ఒక పశువుల పాక లాంటిది వుంటే అకక్డకు తీసుకెళాళ్రు. అకక్డ ఒక పకక్ పశువులు 
వునాన్యి. మరో పర్కక్ చినన్ దడి లాంటిది కటిట్, అకక్డ ఈ అబబ్తాత్, కూతురూ వుంటునాన్రు. అకక్డకు 
తీసుకెళిళ్, “మాకేమీ నువువ్ బరువు కాదురా! చలం. నువివ్కక్డ వుండి చదువుకో” అనాన్రు. కాకపోతే 
అకక్డ చినన్ గది అవవ్డంతో, సౌకరయ్ంగా ఉండదని, భారయ్నీ, రవినీ పంపించేశారు. ఆ టైరనింగు సూక్లోల్ 
వుండగా మరో యువతి వచిచ్ంది. ఆమె ఎవరో కాదు. వదిన రంగనాయకమమ్ గారు. ఎపుప్డో చలంగారు 
మదార్స లో వుండగా “నాకు మెడిసన చెపిప్సాత్వా చలం”అని అడిగిందని చెపుప్కునాన్ం కదా! ఆమె 
ఇకక్డకు వచాచ్రా? ఆమెకు ఏం జరిగింది? 
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      విజయవాడలో ఆమె నానన్ గారు, భారయ్ చనిపోయాక, అంటే చలం అతత్గారు చనిపోయాక, ఆయన 
మూడో వివాహం చేసుకునాన్రు. ఆ మూడవ భారయ్, భరత్తో ఉండలేక వేరే ఎవరితోనో వెళిళ్పోయింది. 
చలంగారి మామ గారిని ఎవరో మందు పెటిట్ చంపేశారు. దాంతో చలంగారి వదిన రంగనాయకమమ్ 
గారు అనాధ అయిపోయారు. ఎవరో బంధువులు కలిప్ంచుకొని ఆసిత్కోసం ఆమెతో కోరుట్లో కేసు 
వేయించారు. కోరుట్ ”ఈ అమామ్యికి భరణం ఇవావ్లని” తీరుప్ చెపిప్ంది.  “భరణం నెలకు ఇరవై 
రూపాయిలు ఇసాత్ం నువువ్ ఎకక్డికైనా వెళిళ్పో”అనాన్రు ఆసిత్ కాజేసిన వాళుళ్. 
    ఆ నేపథయ్ంలో వదిన రంగనాయకమమ్ గారు, రాజమండిర్లో చలం ఉనాన్డని తెలిసి, వచాచ్రు. “చలం! 
నువువ్ ఎకక్డా అని అడిగితే ఎవవ్రూ చెపప్లేదు. కొంతమంది విసుకుక్నాన్రు. కొంతమంది 
అసహియ్ంచుకునాన్రు.” అందామె. మొతాత్నికి వీరేశలింగం గారి తోటలో, పశువుల పాకలో ఉంటునాన్డని 
తెలుసుకుని అకక్డకు వచాచ్రు. ఆమెను తీసుకెళిళ్ మేనతత్కు చూపించారు. ఆమెను అంతకుముందే 
తెలుసు. ఆమె సాదరంగా ఆహావ్నించి, “సరే! అమామ్యి రా! ఇకక్డుండి చదువుకుందువు గాని” అనాన్రు. 
అకక్డే ఆ చినన్ పాకలోనే నలుగురూ వుండేవారు. చలం గారూ, అతని మేనతాత్, ఆమె కూతురూ, ఇపుప్డు 
వచిచ్న వదిన రంగనాయకమమ్ గారూ. 
       వదిన రంగనాయకమమ్గారిని అకక్డే సూక్లోల్ నాలుగవ ఫారంలో చేరిప్ంచారు. ఈయన L.T.E. 
టైరనింగు కాలేజీ వెళిల్ వసుత్ండేవారు. ఆమెకు చదువు కూడా చెబుతుండేవారు.  అయితే, అది అంతటితో 
ఆగలేదు. ఈ వదినగారు, అంతకుముందే సేన్హితురాలు. ఇదద్రూ కలసి ఆ తోటలోల్ షికారుల్ 
చేసుత్ండేవారు. వీరేశలింగం గారి తోట చాలా పెదద్ది. బోలెడనిన్ ఫల వృకాష్లూ, పూల  మొకక్లూ ఉండేవి.   
ఆ మేనతత్ పెటిట్నదేదో తినడం,ఆమె సూక్లుకీ, అతను కాలేజీకీ, సాయంతార్లు తోటలో విహారాలు ఇలా 
నడుసుత్నాన్యి రోజులు.        
     ఒకరోజు ఈయన చదువుకునే సూక్లు పిర్నిస్పాలు అనాన్డట ” చలం ఏమిటయాయ్! ఆ బటట్లు. వాసన 
వసోత్ంది. బటట్లు మారుచ్కొని రా..” 
దానికి చలం గారు అమాయకులాల్గా...“ బటట్లు మారాచ్లా..ఏం?ఎటాల్ మారాచ్లి?”అనాన్రట. 
“నాకదంతా ఏమీ తెలీదయాయ్..నువీవ్ బటట్లు వేసుకొనిరాకు. పిలల్లు చూడలేకపోతునాన్రు నినున్” అని 
ఆయన కొంచెం చీదరించుకునన్టుల్ మాటాల్డట. అయినా గానీ ఆయనేమీ పటిట్ంచుకోలేదు. చలంగారికి 
నెలకు 15 రూపాయలు వచేచ్వి. “అయినా...మేనతత్ కు ఏమైనా ఇదాద్ము. అనన్ ఆలోచనకూడా రాలేదు 
నాకు”అనాన్రు. ఒకరోజు వాళిళ్ంటోల్ భోజనం చేసుత్ంటే ”బావా! ఈ రోజు కూర వండలేదు. ఈ చారూ, 
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మజిజ్గే” అంది కమల. తరవాత వదిన రంగనాయకమమ్ గారు చెపాప్రు. “వాళిళ్ంటోల్ అనీన్ 
అయిపోతునాన్యి. మనం ఏమీ ఇవవ్డం లేదు కదా! ఇంటోల్ పాతర్లు అమేమ్సి, మటిట్ పాతర్లోల్ 
చేసుత్నాన్రు.నువేవ్మీ పటిట్ంచుకోవడం లేదు.” అని. చలం గారికి సిగేగ్సినటల్నిపించి...అబబ్తత్ తో చెపాప్రు.” 
నేను కొంచెం డబుబ్లు ఇసాత్ను.ఇంత కాలం ఇవవ్లేదు. నువేవ్మో నీకునన్ దాంటోల్నే వండి పెడుతునాన్వు.” 
“వదుద్రా! మేనలుల్డికి ఆ మాతర్ం వండి పెటట్లేనా?” అందామె. 
“నా టైరనింగ అయిపోయాక, నా దగగ్ర పెటుట్కొని నినున్ సుఖంగా చూసుకుంటాను” అని అనాన్రు. 
తరవాత రోజులోల్ అది నిజం అయియ్ంది. ఆమెకు చాలా సహాయం చేశారు. అదంతా తరావ్త చూదాద్ం. 
అలా కొనాన్ళుళ్ అయాయ్క ”చలం! ఇక మిమమ్లిన్ చూడలేను. ఎందుకంటే, నా బర్తుకే నాకు కషట్ంగా 
వుంది” అనాన్రు.   అలా చెపేప్సరికి అకక్డ నుండి ఖాళీ చేసేసి, చలం గారూ, వదిన రంగనాయకమమ్ 
గారూ మాల పేటలో ఏదో గుడిసె ఖాళీగా వుంటే, ఆ గుడిసెలోకి వెళాల్రు. అకక్డకు వెళళ్డానికి ఎంతసేపు 
పటిట్ంది? రెండు సామానూల్, కొదిద్ పుసత్కలూ అంతే. అపుప్డే భారయ్ రంగనాయకమమ్ గారు వుతత్రం 
రాశారు. ”రవిని పంపిసుత్నాన్ను. నీ దగగ్రే ఉంచుకో..”అని. ఆ రవి అపప్టికి 4,5 ఏళళ్ పిలల్వాడు. ఆ 
గుడిసెలోనే ఆ పిలల్వాడితో సహా వుండేవారు.  ఆ విధంగా ఆయన రాజమండిర్లో టైరనింగ పూరిత్ చేశారు. 
వదిన గారు కూడా నాలుగో, అయిదో ఫారాలు పూరిత్ చేశారు. 
   ఆ చదువు అయాయ్క ఏం చెయాయ్లి? ఎకక్డకు వెళాళ్లి? మళీళ్ ఏదైనా వుదోయ్గం వెతుకోక్వాలి. తనకి 
తనైతే ఏదో పది రూపాయలు తెచుచ్కొని, రాజమండిర్ లోనే వుండేవారు. కానీ, వదిన గారేమో, 
నాకెలాగైనా వైదయ్ వృతిత్ నేరుచ్కోవాలని వుంది” అని అడగడం.. అటువైపు భారయ్ కూడా “ఎకక్డో ఒక చోట 
సిథ్రమైన వుదోయ్గం చూడు. బాబు పెదద్వాడవుతునాన్డు. తరవాత కూడా భవిషయ్తుత్లో పిలల్లు పుడతారు. 
నువువ్ ఇలా అలల్రి చిలల్రిగా వుంటే, సిథ్రతవ్ం వుండదు.” అనేసరికి, ఎలాగైనా సరే, వుదోయ్గం 
చూసుకోవాలనిపించింది.      
      తాతాక్లికంగా ఎకక్డికైనా వెళాళ్లి కదా! తెనాలి వెళాల్రు. అకక్డకు వెళేల్సరికి వాళళ్ నానన్గారు 
“నువువ్ బర్షుట్పటిట్పోయావు. ఇలాంటి పనులు చేసేవారు మా ఇంటోల్ ఉండడానికి వీలులేదు. నువువ్ 
బయట ఎకక్డైనా వుండు.” అనే సరికి భారాయ్, పిలల్లూ, వదిన గారిని తీసుకొని తెనాలిలోనే టార్వెలరస్ 
బంగాళా వుంటే, తాతాక్లికంగా అకక్డ వునాన్రు. ఎనిన్ అవమానాలు జరిగినా గానీ, ఎనిన్ బహిషక్రణలు 
జరిగినా గానీ ఆయన నముమ్కునన్ మారాగ్నిన్ విడువలేదు. ఆ సమయంలోబే కరాణ్టకలోని హోసేప్టలో   
కొతత్గా ఒక సూక్లు కటాట్రు. “ఇకక్డ హెడ మాసట్ర పోసట్  ఖాళీగా వుంది. ఎవరైనా మంచి కురార్డు 
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వుంటే, పంపించండి.” అని రాజమండిర్ టైరనింగు కాలేజీకి రాశారు. వాళుళ్ చలం గారిని సిఫారసు 
చెయయ్డంతో, చలం గారు ‘హోసేప్ట’ పర్యాణమయాయ్రు. 
     ఆ హోసేప్టలో వదిన గారు చదువుకోవడానికి అవకాశాలు లేవు. కాబటిట్, ఎకక్డైనా వుంచి 
చదివిదాద్మని అనేవ్షణ పార్రంభించారు. ఆయనకు తెలిసింది మదార్సు. అందుకని హోసేప్టలో 1,2 
నెలలు అయాయ్క, జీతం డబుబ్లు అందుకొని వదిన గారితో, మదార్సు బయలుదేరారు ఎకక్డైనా హాసట్ల 
లో చేరిప్దాద్మని. అకక్డ వునన్ హాసట్లస్ దగగ్రకు వెళిల్ అడుగుతుంటే, మాసిపోయిన దుసుత్లూ  అవీ,చూసి, 
ఎవరూ సరిగాగ్ సమాధానం చెపప్లేదు. అపుప్డు జరిగినటువంటి సంఘటన ఆయన మాటలోల్నే 
   ”మా దుముమ్కొటిట్న మొహాలూ, మాసిన బటట్లూ చూసేత్, మా మీద ఎవరికీ నమమ్కం రావడం లేదు. మా 
దేభయ్ం మొహం చూసిన ఒక కిర్సిట్యన ఆయన “కెన ఐ బి హెలప్”అనాన్డు. అదేం అదృషట్మో గానీ, 
కారణం లేకుండా ఎవరు వచిచ్నా వాళుళ్ కిర్సిట్యనేల్. హిందువులు కలిప్ంచిన ఈశవ్రుడు అనుకోవడానికి 
సిగుగ్పడతాను. అయితే, మొదట ఈశవ్రుడు పేరు ఎతిత్ంది యూదులట. నవువ్తూ, నా సేన్హం కోరి నా 
దగగ్రకు చేరిన వారందరూ ముసలామ్నులే. నేను ఎవరోన్ తెలియకుండా ఇంతలో ఏం పోయింది అని ఒక 
రాయి విసిరిన వాళళ్ందరూ హిందువులే. ముఖయ్ంగా బార్హమ్లే.” 
     మొతాత్నికి ఎలాగైతేనేం, ఆ కిర్సిట్యన ఆయన చెపిప్న మీదట, ఒక హాసట్ల దగగ్రకు తీసుకువెళాళ్రు. 
“అకక్డైతే ఆడపిలల్లకు సౌకరయ్వంతంగా వుంటుంది. డబుబ్లు కూడా తకుక్వ” అని అకక్డ వారెడ్న కూడా 
చెపాప్డు. ఆ హాసట్ల వారెడ్న కూడా ఇదద్రీన్ చూసి, “ఏం చదువుకునాన్రు, ఏమిటీ?”అని పర్శిన్ంచిన మీదట, 
“సరే!”నని లోనికి తీసుకువెళిళ్, ఏదో గది చూపించారు. “నెలకు 17 రూపాయలు పంపించాలి” అని 
చెపాప్రు. తను ఎలాగూ వుదోయ్గం చేసుత్నాన్రు కాబటీట్, “సరే!నేను పంపిసాత్ను”అనాన్రు. వచేచ్ముందు 
ఆమె అనాన్రట ”చలం! ఒకవేళ వీళుళ్ ననున్ కిర్సిట్యనల్లో చేరామంటే...చేరనా?”అని. 
       అపుప్డు చలంగారు అనాన్రట. ఆయన ఎంత తీవర్వాదో, ఆలోచనలు ఎలా ఉండేవో 
చూడండి.”చేరండి రంగనాయకమమ్ గారూ..మీవెనక నేనూ అవుతాను. హిందూ పీడ వదలిపోతుంది. ఈ 
హిందూ సూక్ళళ్ లోల్నూ, గవరన్మెంట సూక్ళళ్లోల్నూ, వాళళ్ చూపులూ,గరావ్లూ నాకు జాన్పకం 
వచాచ్యి”అని రాసుకునాన్రు. ఆమెని అకక్డ చేరిప్ంచేసి, హోసేప్ట వచేచ్శారు. 
   హోసేప్టలో తనూ, భారాయ్, కొడుకూ వుంటునాన్రు.సరే! బాగానేవుంది. సూక్లు వాళళ్తో చినన్చినన్ 
తగాదాలు మామూలే. ఏం జరిగిందంటే...చేరడానికి వెళేళ్టపుప్డు అకక్డ దగగ్రోల్ వుండే మునిసిపల 
కౌనిస్లర కి “నేను జాయిన అవుతునాన్ను.” అని చెపప్లేదు. దాంతో ఆయనకు కోపం వచిచ్ంది. 
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అపప్టినుండి ఎపుప్డు అవకాశం వచిచ్నా చలంగారిని ఇబబ్ంది పెటట్డం పార్రంభించాడు. అలా 
జరుగుతూ వుండగా చలంగారి దగగ్రకు ఒక ఒక పాత మితుర్డు కాకినాడ నుండి వచాచ్డు. అతని పేరు 
పర్కాశం. 
    ఈ పర్కాశం ఎవరో కాదు. చలం గారు కాకినాడ వదలి వెళిళ్పోవడానికి కారణం అయిన రాం మూరిత్ 
వునాన్డు కదా! ఆ రాం మూరిత్కి శిషుయ్డు లాంటి వాడు. అతను భారయ్తో సహా వచాచ్డు హోసేప్టకి.   
“ రాం మూరిత్ పంపించాడు ననున్. మీరు వచేచ్సిన  తరవాత ఏం జరిగిందో తెలుసా?”అనాన్డు. 
“నాకేం తెలుసుత్ంది? రాజమండిర్ నుండి ఇకక్డకు వచేచ్శాను”అనాన్రు. 
“మీరు వచేచ్శాక రతన్మమ్ ఒకసారి చెరువులో పడబోయింది. ఎవరో చూసి రకిష్ంచారు. విషయం 
ఏమిటంటే, “నేను బావ తోనే వుండిపోతాను” అంది. వాళళ్ అతత్గారూ, అందరూ కూడా నచచ్ చెపప్డానికి 
పర్యతిన్ంచారు గానీ, వినలేదు. దాంతోటి వాళుళ్ రాం మూరిత్ మీద కేసు వేశారు. ”రాంమూరిత్ చినన్ 
పిలల్ని, మభయ్పెటిట్ లొంగదీసుకునాన్డు” అని. కోరుట్ అనీన్ వినాన్క, ఈ అమామ్యికి మైనారీట్ తీరిపోయింది. 
మేజరే కనుక, ఆమె నిరణ్యం పర్కారం ఉండవచుచ్. అని తీరుప్ చెపాప్రు.   రాంమూరిత్ అతత్వారు 
అందరూ.. రాంమూరీత్, రతన్మమ్లను తిటిట్, ఇంటోల్నుండి పొమమ్నాన్రు. వాళుళ్ ఎకక్డో బయట 
వుంటునాన్రు. వుదోయ్గం లేదు. బర్హమ్ సమాజం వాళుళ్ కూడా వెలివేశారు. రాంమూరిత్ భారయ్ చందర్మతి, 
పిలల్ని తీసుకొని పుటిట్ంటికి వెళిళ్పోయింది. వీళిళ్దద్రూ కాకినాడలో చాలా కషట్ంగా వునాన్రు. ననున్ మీ 
దగగ్రకు పంపించాడు. నినున్ తిటిట్నందుకు చాలా పశాచ్తాత్ప పడుతునాన్డు. ఇదద్రూ కూడా నువేవ్దైనా 
సహాయం చేయమని ననున్ అడగమనాన్రు”అనాన్డు పర్కాశం. 
    తను చేసుత్నన్ సూక్లోల్నే ఇదద్రికీ ఉదోయ్గాలు ఇపిప్ంచారు. దాంతోటి పాత మితుర్లందరూ ఒక చోట 
చేరారు. అందరూ దగగ్ర దగగ్రలోనే వుండేవారు. అపప్టికే చలం గారి భారయ్ రెండవసారి గరభ్వతి. ఆమె 
కూడా కాకినాడలో జరిగిన విషయాలు మరచిపోయి, ఈ వూరు కాని వూరోల్ కాసత్ తెలిసిన వాళుళ్ వునాన్రు 
కదాని, అందరితోనూ మంచిగానే వుండడం పార్రంభించింది. ఆమె గరిభ్ణీ అయినా కూడా అందరికీ 
వంటలు చేసి పెడుతుండేది.   
      అలా వుండగా ఆ హోసేప్ట సూక్లు వాళళ్తో తగాదాలు మొదలయాయ్యి. ఎలాగైనా చలం గారిని 
సూక్లు నుండి పంపించెయాయ్లని అభిపార్య పడాడ్రు. కాకపొతే, సూక్లులో ఉనన్ పిలల్లందరికీ 
ఈయనంటే, చాలా ఇషట్ం. పిలల్లంతా ఎదురు తిరిగారు. “మా హెడ మాసట్ర వెళిళ్పోవడానికి వీలేల్దు. 
ఆయన ఇకక్డే వుండాలి” అనాన్రు. దాంతో చలం గారిని సూక్లు నుండి పంపించడం కుదరలేదు. 
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అపుప్డు వాళల్ంతా కలిసి ఆయన అదెద్కు వుంటునన్టువంటిఇంటి వాళళ్ మీద ఒతిత్డి తెచిచ్, ఇలుల్ ఖాళీ 
చేయించారు. 
    ఆ ఊరోల్నే ఒక అగిర్కలచ్రర ఆఫీసరు ఒకాయన ఉండేవాడు. అతను చలం గారికి మంచి మితుర్డు. 
ఆయన చలంగారికి జరుగుతునన్ ఈ అవమానాలు చూసాడు. “నేను ఇలుల్ ఇపిప్సాత్ను రండి”అని వూరికి 
దూరంగా ఒక అడవి లాంటి పర్దేశంలోని  బంగాళాలో ఒక భాగం అదెద్కు ఇపిప్ంచారు. అది పూరిత్ 
నిరజ్నంగా, అరణయ్ం లాగ వుండేది. ఏమీ దొరికేవి కావు. అందుకని ఉలిల్ పచచ్డీ, చారూ, మజిజ్గ లాంటివి 
మాతర్మే చేసుకుండేవారు. “అసలు ఆరోజులోల్ దొంగల భయం కూడా పెదద్గా ఉండేదికాదు.”అని 
రాసుకునాన్రు చలం గారు.  
      ఆయన పర్ణయ ధీపదారి అనుకునాన్ం కదా! ఆ వయ్వహారాలు అలా కొనసాగుతునాన్యి. దాని 
గురించి ఆయన చాలా సేవ్చఛ్గా, సవ్చచ్ంగా,బేషజం లేకుండా చెపుప్కునాన్రు అనుకునాన్ం కదా! “నా 
బుదిద్ చంచలం. నా మనసూ, హృదయమూ ఒకరి మీద నిలిచి వునాన్ ఈ లోపల నావైపు ఎవరైనా చెయియ్ 
చాచినా, ననున్ చూపుతో ఆకరిష్ంచినా, నిలవలేక ఆమె వైపు పారిపోయేవాడిని. ఈ చాంచలయ్ం వలన నా 
ఆదరశ్ పేర్మకు ఏ భంగమూ కలిగినది కాదని అనుకునాన్ను.ఈ చాపలయ్ం చూసేత్,నాకు రోత. ఈ 
గుణంతో నా జీవితమంతా యుదధ్ం చేశాను. ఈనాటికీ యుదధ్ం చేసూత్నే వునాన్ను. కానీ, ననున్ వదలదు 
ఈ దోషం. దాంతో ఎనిన్ చికుక్లోల్కి దిగానో. అసహాయమైన పరిసిథ్తులోల్ ఇరుకుక్నాన్ను. “అని 
రాసుకునాన్రు. 
   ఈ సంబంధాలు హోసేప్టలో కూడా కొనసాగాయి. ఎందుకంటే, రతన్మామ్, రాంమూరీత్ అకక్డే వునాన్రు 
కాబటిట్. అకక్డ అధికారులతో గొడవలు కొనసాగుతునాన్యి. అలా మరో రెండు సంవతస్రాల తరావ్త 
అకక్డ వుదోయ్గం ముగించుకొని, తెనాలి వెళిళ్పోయారు. ఈ హోసేప్టలో వునన్ది 1920, 22 
పార్ంతాలలో. ఆ సంవతస్రాలలోనే కాలప్నిక సాహితయ్ం “శశిరేఖ” నవల రాయడం పార్రంభించింది. 
తరావ్త ఏం జరిగింది? వచేచ్భాగంలో తెలుసుకుందాం...  
                                               (కొనసాగింపు వచేచ్నెలలో) 
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