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      “నేను గరివ్షిట్ ననీ, మాటల్డననీ, సినిస్యర గా కంపల్యింట చేసేవారికి చెబుతునాన్ను. మాటాల్డడానికి వేరే 
వాళుళ్ నాదగగ్రకు వసుత్ంటే, నా మీద సాక్ండ లైజ చేసేవాళళ్ కోసం కాదు. నేనెందుకు మాటాల్డనంటే, నిజం 
మాటల్డనేమోననే భయం వలల్. నా అబదద్ం నాకు హాని చేసినా ఫరవాలేదు. ఇతరులకు హాని చేసుత్ందేమో నని నా భయం. 
పైగా నేను తకుక్వగా మాటాల్డితే, ఎదుటివాళల్కు ఎకుక్వ ఆలోచించుకునే అవకాశం వుంటుంది.’అని ఒక అభిపార్యం. 
ఇంకో విశేషం ఏమిటంటే, ఏదైనా సరే, ఇదే సరైన మారగ్ం అని గటిట్గా చెపప్డానికి నాకు ఏ అధికారమూ లేదు. ఎవరి 
అభిపార్యాలు వారికి వుంటాయి. ఎవరి సేవ్చఛ్ వారికి వుంటుంది. దాని మీద నాకు గౌరవం వుంది. అలాగే ఏ మారగ్ం 
అయినా గానీ, కొంత వరకూ సూచనలు ఇవవ్డానికే. నాకు గానీ, ఇంకెవరికి గానీ, సరిగాగ్ సరిపోదు అని తెలియడం వలల్ 
కూడా తకుక్వ మాటాల్డుతునాన్ను. పర్జలందరికీ ఈ మారగ్ం మంచిది అని రాయడం ఒకటి. పర్తేయ్కం ఒకళళ్ తోటి “ఇది 
నీకు మంచిది" అని చెపప్డం. ఈ రెండూ వేరువేరు సంగతులు. వచిచ్న ఖరమ్ం ఏమిటంటే, నాకు సంఘం మీద కోపం. 
వయ్కుత్ల మీద ఇషట్ం. సంఘం అంటే, నాతో కూడా కలుపుకొని నా కనాన్, చాలామంది కనాన్ బుదిద్ హీనమైనది. వయ్కుత్లు 
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నాకనాన్ గొపప్వారూ లేరు. నా కనాన్ హీరోలూ లేరు. నా ముఖయ్ంగా “సతరీ” చదివి చెడిపోయిన వారునాన్రని, చాలామంది 
ఉదేద్శయ్ం లాగ కనపడుతుంది. చెడిపోవడం అంటే ఏమిటి? ఆ మాట అటాల్ వుంచి, ఆ చెడిపోయిన వాళుళ్ ఒకక్రు కూడా 
నా కంటబడలేదు. పర్సుత్తం ఏ మొహమూ, ఆకరష్ణా లేకుండా అలవాటు పర్కారం నిషాక్మ కరమ్ చేసే ఈ సంసారుల 
కంటే, చెడిపోవడం అనేది యెటాల్ సంభవమో యెంత ఆలోచించినా నా మనసుకు అందడం లేదు. పర్తేయ్కించి ఈ 
పుణయ్లోకంలో నా ఒకక్డిదే పాపిషిట్ మనసు అనుకుంటారేమో. అటాల్ నా పుసత్కాలు చదివి చెడిపోయిన వాళేళ్ వుంటే, 
వాళళ్ందరూ బాగుపడాడ్రని నా ఉదేద్శయ్ం. పర్పంచం అంతా ఇటాల్ తమ కళళ్ ముందు ఇది వరకు మారదు అని అనుకునన్ 
దాని కనాన్ చాలా ఎకుక్వగా మారిపోతుంటే, దేశాలకి దేశాలు కొటుట్కు పోతూ వుంటే, ఇంకా పసుపు పారాణిల కోసమూ, 
అంటు తపేలాల మీద మెతుకుల కోసమూ, సిగుగ్ బిడియాల కోసమూ, గింజుకు లాడే ముసలి అతత్లిన్, శీల అశీల్లత 
కోసమూ, తెలుగు కధకులీన్, బడి పంతుళళ్నీ, పతిర్కా విమరస్కులీన్ చూసేత్, నవువ్ వసుత్ంది. దిగులేసుత్ంది. పతిర్క కొనే పర్తి 
మనిషీ మీరు అనుకునే అవినీతి కధల కోసమే కొంటునాన్డు. తెలుగు వాళళ్లో చదువు వచిచ్న వాళళ్ంతా అవినీతిపరులాల్గే 
ఉనాన్రు. ఇలా అనుకుంటే, ఈ విమరశ్కులు మాతర్ం, ఆకధలేన్ ఆరు సారుల్ చదివి, ‘అవినీతి కధలు’ అని పతిర్కలోల్ మళీళ్ 
మళీళ్ రాసుత్నాన్రు. ఏం చేసాత్ం ఈ మూయ్జియం వసుత్వులు పదేళళ్లో మరీ అపురూపం అయిపోతాయి. చూసి నవేవ్ందుకు 
ఎవరూ వుండరేమో! అనే దిగులుతో ఇంకో పదేళళ్ పాటు  మా ఆహాల్దం కోసం బతకమని దీవిదాద్ం” 

        ఈ మాటలనీన్ చలం గారు 1940 లో 'సతరీ' పుసత్కం 3 వ ముదర్ణ సందరభ్ంలో కొతత్ ముందుమాటలో 
రాసినవి. ఇపుప్డు మన మాటలోల్ చలం గారి గురించి చెపుప్కుందాం.  

తరతరాల నీతి సూతార్లకు కొతత్ నిరవ్చనం చెపిప్న వాడు. సాంపర్దాయ సంకెళళ్ను తునాతునకలుగా చెయాయ్లని 
పర్చారం చేసిన వాడు, చేసి చూపించిన వాడు, తన విశావ్సాలను పర్చారం చెయయ్డానికి రచనలను భీషణాయుధాలుగా 
మలచుకునన్ వాడు. రాసిన పర్తి వాకాయ్నిన్ తుపాకీ తూటాలాగా పేలచ్గలిగినవాడు. 56 సంవతస్రాల పాటు తన జీవితానిన్ 
సంకుల సమరంలాగ సాగించి, ఆ పై మరి కొనిన్ సంవతస్రాలు మౌన ముదర్లో మునిగిన వాడు. ఆంధర్దేశంలో 
వెలిగించిన కాగడాను అరుణాచలంలో కొండెకిక్ంచిన వాడు చలం. గుడిపాటి వెంకట చలం... తరువాత అధాయ్యం...             

     చలం గారు గుడివాడను కేందర్ బిందువుగా చేసుకొని, ఆ చుటుట్పకక్ల సూక్ళళ్కు వెళుతూ, వసూత్ 
వుండేవారు. ఒకసారి గుడివాడ దగగ్రలో పామరుర్ అనే వూరు వెళాల్రు. ఆ పామరుర్ దగగ్రలోనే ‘కురుమదాద్ల’ అనే మరో 
చినన్ వూరు వుంది. అకక్డ ‘మాల పిచచ్మమ్’ అనే ఒకామె వుందని అకక్డి వాళుళ్ చెపాప్రు. ఆ మాల పిచచ్మమ్ ఎవరంటే...?  

    ఆమె వయసు అరవై సంవతస్రాలు వుంటుంది. నలల్గా, పొడవుగా వుండేది. ఆవిడ దైవాంశ సంభూతురాలు 
అని ఆ వూరోల్ వాళుళ్ నముమ్తుంటారు. ఊరి బయట ఒక పూరి గుడిసెలో వుంటుంది. చాలా సారుల్ నగన్ంగా, ఒకోక్సారి 
కంబళి కపుప్కొని  వుండేది. ఆవిడను ఎవరైనా పర్శన్లు అడిగితే, ఆమె చెపిప్నటువంటి సమాధానాలు నిజం అవుతాయని ఆ 
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వూరి వాళళ్ నమమ్కం. కాకపొతే ఆమె ఎకుక్వగా సైగలే చేసేది. తకుక్వగా మాటాల్డేది. అకక్డి వాళుల్ ఆ సైగలిన్ తరుజ్మా చేసి 
చెపేప్వారు. ఆవిడ జీవన విధానం ఏమిటంటే...ఎకుక్వగా ఎవరు ఏమి ఇచిచ్నా తినేది కాదు. రెండు రోజుల పాటు ఒక 
గదిలో ధాయ్నంలో వుండేది. మధయ్లో ఒకరోజు మాతర్ం వచిచ్న వాళల్కు దరశ్నం ఇవవ్డం, వాళుళ్ అడిగిన పర్శన్లకు 
సమాధానాలు చెపప్డం ఇలాంటివి చేసుత్ండేది.  

      అసలు ఆ మాల పిచచ్మమ్ అలా ఎందుకు అయియ్ంది అంటే, ఏవేవో కధలు చెబుతారు. వాళళ్ అమామ్యికి 
చినన్తనంలోనే పెళళ్వడం, ఆమె అతత్వారింటిలో ఆతమ్హతయ్ చేసుకోవడం, ఆ తరావ్త ఈమె ఏదో సాధన చెయయ్డం వలన 
ఈమెకు అతీత శకుత్లు వచాచ్యని వూరోల్ వాళళ్ నమమ్కం.   ఇది ఆ మాల పిచచ్మమ్ నేపథయ్ం. ఈ మాల పిచచ్మమ్ గురించి 
చలంగారికి ఎవరో చెపాప్రు. 

      చలం గారి అపప్టి మానసిక సిథ్తి ఎలా వుందంటే - రమణ మహరిష్ వైపు కొంచెం కొంచెంగా ఆకరిష్ంప 
బడుతునాన్రు. అంత వరకూ ఉనన్టువంటి పాకిష్క నాసిత్క భావాలనుండి బయటకు వసుత్నాన్రు. ఆ సమయంలో వూరోల్ 
వాళుళ్ చెపిప్న మీదట, ‘అసలు ఈవిడ ఎవరో చూదాద్ం’ అనుకోని ఆ మాల పిచచ్మమ్ దగగ్రకు వెళాల్రు. అది ఆమె సమాధిలో 
వుండే రోజు. అకక్డ ఎవరో ఒక అమామ్యి వుంటే అడిగారు. ఆ అమామ్యి “ఆమె సమాధిలో వునాన్రు రేపు గానీ 
బయటకు రారు” అంది గానీ, అంతలోనే చలంగారు సూక్ళళ్ ఇనసెప్కట్ర అని తెలిసి, తలుపు తీసి, “లోనికి వెళళ్ండి.” 
అంది. లోనికి వెళాల్రు. లోపల వెలుతురు వచీచ్ రానటుల్గా వుంది. మాల పిచచ్మమ్ అకక్డ కూరొచ్ని ధాయ్నం 
చేసుకుంటునన్ది. ఎపుప్డూ ఎవరూ రారు. ఇపుప్డెవరొచాచ్రా అని, ఆమె బలవంతంగా కళుళ్ తెరిచింది.  చలం గారిని 
చూడగానే కూరోచ్మని సైగ చేసింది. కాసేపు అతని కళళ్లోకి తీవర్ంగా చూసి, ఒక చెయియ్ అతని గుండెల మీద పెటట్డానికి 
పర్యతిన్ంచింది. ఆయన జేబులో వునన్ కళళ్ జోడూ, డబుబ్లూ యేవో తగిలాయి. చెయియ్ వెనకిక్ తీసేసుకుంది. ఒకక్సారి 
ఆమె చెయియ్ గుండెలమీద పడగానే, ఆయన...’కాళళ్నుండి శరీరం అంతా విదుయ్లల్తలు పాకుతునన్టూల్,రకత్ం అంతా 
తలలోకి చేరుతునన్టూల్, చెవులోల్ పెదద్ హోరు’  ఇలాంటి ఆనుభూతికి లోనయాయ్రు. అలా ఒక గంట సేపు కూరుచ్నాన్రు. 
వెళిళ్పోవడానికి లేచినపుడు, సైగ చేసిందట..”నీ కళళ్ మధయ్లో ఏమైనావెలుగు కనబడిందా?”అని. ఆయన దానికి అవునూ, 
కాదూ అనన్టుల్గా తలూపారు. మరి కొంచెం సేపు కూరొచ్ని బయటకు వచేచ్శారు. 

       అకక్డ నుండి ఇనెప్క్షన కోసం సూక్లుకి వెళాల్రు. వెళిల్ కలం పుచుచ్కొని రాయబోతుంటే, వేళళ్ మధయ్ కలం 
నిలవడం లేదు. ఒళళ్ంతా వణికి పోతోంది. తరువాత అదద్ంలో చూసుకుంటే, ముఖం అంతా  ఎరర్గా అయిపోయింది. ఏదో 
ఆయనకు తెలియనటువంటి అనుభవం, ఏదో శకిత్ తనలోకి పర్వేశించింది అనుకునాన్రు. ఈ సనిన్వేశం గురించి 
మితుర్లకు రాసిన ఉతత్రాలోల్...”ఈ అనుభవం వలల్ నాకు లాభం కలిగినా, కలగక పోయినా ఇపుప్డు నిశచ్యంగా జరిగిన 
విషయం ఒకటి నా అనుభవం లోకి వచిచ్ంది. ఇతరులకు ఈ ఆధాయ్తిమ్కతంతా ఉతత్ మోసం అనన్పుప్డు, 
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ఔనన్తాయ్నిన్పొందిన మనుషుయ్లు ఇతరులలో ఎలాంటి అదుభ్తమైన మారుప్ని తీసుకురాగలరో, సావ్నుభవం మీద నేను 
చూశాను. కానీ, ఎవరికాక్వాలి? ఎవరు అనేవ్షిసాత్రు?   రేషనిలిసట్, మూఢనమమ్కాలకు లొంగిపోయాడని ననేన్ నిందిసాత్రు. 
మళీళ్ ఆమె అనుగర్హం నాపైకి ఎపుప్డు పర్సరిసుత్ందో? ఇటాల్ 2,3 సారుల్ నాలో శకిత్ని విజృంభింపజేసేత్, ఇంతకంటే 
నాకింకేం కావాలి? కానీ, ఆమెను నేను అడగదలచుకోలేదు. నా అధికారులు ననున్ బాధిసుత్ంటారని కూడా ఆమెతో 
చెపప్లేను. ఎందుకంటే, ఆమె మనసులోనైనా నా అధికారులకు కీడు శంకిసాత్రేమోనని...”  ఇలాంటి అనుభవానికీ, 
అనుభూతికీ లోనయిన చలం గారు బెజవాడ వెళిళ్నపుడు, వాళళ్ పెదద్మామ్యి సౌరీస కూడా రమణ మహరిష్ చెపిప్న 
ధాయ్నానిన్ తండిర్తో పాటు కూరొచ్ని అభయ్సిసూత్నే వునాన్రు. 

     ఒకసారి “మాల పిచచ్మమ్ దగగ్రకు వెళాల్ను. నాకు ఏదో కొతత్ అనుభవం కలిగింది. నువువ్ కూడా రామామ్ 
వెళదాం”అనాన్రు. అయితే, సౌరీస, భారాయ్ రంగనాయకమమ్ గారూ ఎపప్టినుండో అరుణా చలం తీసుకువెళళ్మని 
అడుగుతునాన్రు. “దానికి సమయం రాలేదు. పర్సుత్తానికి కురుమదాద్ల వెళదాం”అని సౌరీస ను కురుమదాద్ల 
తీసుకువెళాళ్రు.  మధయ్లో సౌరీస అడిగింది”ఎందుకు నానన్గారూ!మనం ఎలాగూ రమణ మహరిష్ దగగ్రకు వెళతాం కదా! 
మధయ్లో ఈ చినన్ చినన్ సావ్మీజీలూ, యోగినీలు ఎందుకు” అంది. అంటే, ఆయన అనాన్రు    

     “నాకేదో అనుభూతి కలిగింది. నేను బాధపడె  మైగేర్న, నీకూ ఉంది కదా! నువువ్ కూడా ఒకసారి 
చూదుద్వుగాని రా!”అని ఆమెను ఒపిప్ంచి, ఆ మాల పిచచ్మమ్ దగగ్రకు తీసుకువెళాళ్రు. వాళళ్ని చూడగానే ఆ మాల 
పిచచ్మమ్ గారు సైగలతోనో, చినన్పాటి మాటలతోనో చెపాప్రు ”ఈ అమామ్యి మీ అమామ్యే కదా! నీ కడుపున పుటట్డం 
నీకు చాలా అదృషట్ం.ఈమె మామూలు మనిషికాదు. ఈవిడ తొందరలోనే యోగినీ అయిపోతుంది.వివాహం మాతర్ం 
చేసుకోదు. ఈమెను ఇపుప్డే ఏదైనా ఆశర్మానికి పంపించెయయ్ండి. మీరు యెంత దగగ్రగా వునాన్ , మరొక 4 సంవతస్రాలు 
మాతర్మే. మీకూ, నాకూ ఈ బంధం.” అంది.  ఆమె ఎందుకలా అనన్దో వాళల్కి అరధ్ం కాలేదు.  అకక్డే కాసేపు కూరుచ్ని, 
వచేచ్శారు. 

   ఆ తరువాత చలం గారు  ‘కురమదాద్ల’ వెళిళ్నపుప్డలాల్ ఆ మాల పిచచ్మమ్ను చూసుత్ండేవారు. ఆయనకేదో 
ఉపశమనం,అనుభూతి కలుగుతుండేవి. విచితర్ంగా 4 సంవతస్రాల తరావ్త,  దగగ్రోల్నే బెజవాడలోనే ఉనన్పప్టికీ, మళీళ్ 
ఎపుప్డూ ఆ మాల పిచచ్మమ్ను కలుసుకోలేదు. ఆ తరావ్త ఆ మాల పిచచ్మమ్ చనిపోయింది. చలం గారికి ఇదొక 
అనుభవం, రమణ మహరిష్ దగగ్రకు వెళిల్ వసుత్నన్రోజులోల్నే. అంటే, మామూలు వయ్కుత్లకు కూడా మానవాతీత శకుత్లు 
ఉంటాయని ఆయన భావం బలపడడానికి ఈ మాల పిచచ్మమ్ ఉదంతం దోహదం చేసిందని అనుకోవాలి. 

    ఆ తరువాత కొనిన్ నెలలకి భారయ్నీ, సౌరీస నీ తీసుకొని ఆయన అరుణాచలం వెళాల్రు. మొటట్ మొదటి దరశ్నం 
తోనే సౌరీస కి భగవాన పటల్ విపరీతమైన ఆరాధనా భావం కలిగింది. అలాగే ఆ భగవాన మహరిష్ దగగ్ర కూరోచ్గానే, 
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ఆమెకు ఏదో సమాధి సిథ్తికి వెళిల్ నటుల్గా అనిపించింది. అంతకుముందు నుండే ఆమె రమణ మహరిష్ చెపిప్న ధాయ్నం 
చేసుత్ండేవారు. కాబటిట్, చాలా తొందరలోనే మహరిష్ మీద పూరిత్ విశావ్సం ఏరప్డింది. ఆ తరువాత చలం గారు ఒకక్రే 
రెండు, మూడు సారుల్ వెళళ్డం, ఇంకోసారి కుటుంబ సభుయ్లిన్ తీసుకువెళళ్డం, మధయ్లో మాల పిచచ్మమ్ను కలవడం 
ఇదంతా 36 నుండి 40 వరకూ అంటే  ఒక 4 సంవతస్రాలు పాటు జరిగింది. 1940 వచేచ్సరికి చలం గారికి రమణ 
మహరిష్ అంటే, పూరిత్ విశావ్సం ఏరప్డడమే కాకుండా, అతనికి చాలా సనిన్హితం అయిపోయారు. యెంత సనిన్హితం 
అయిపోయరంటే, చింతా దీకిష్తులు గారు ఎపుప్డు వెళిళ్నా “ దీకిష్తులు గారూ! నానన్గారు వచాచ్రా?” అని అడిగేవారట. 
ఆ రమణ మహరిష్ గారు “నానన్ గారూ” అని ఇదద్రిన్ మాతర్మే సంబోధించేవారట.  ఒకరు “గణపతి శాసిత్” గారూ, 
రెండోది మన చలం గారిని. ఆ తరువాత చలంగారు మరో రెండు సంవతస్రాలకి “భగవాన పాదాల ముందు చలం”, 
యశోదా గీతాలు”అనే పుసత్కాలు రాశారు. అపప్టికి చలం గారు గుడివాడలోనే వుదోయ్గం చేసుత్నాన్రు. కుటుంబం, పిలల్లూ 
బెజవాడలో వునాన్రు. 

    అదే రోజులోల్ “మూయ్జింగస్”అనే కొతత్ సాహితయ్ పర్కిర్యను రాయడం పార్రంభించారు. ఇది తెలుగు 
సాహితయ్ం లోనే కొతత్ది. “మూయ్జింగస్”అంటే..’అంతరంగ తరంగాలు,’ ’మనసులో అపప్టి కపుప్డు కలిగేటటు వంటి 
భావాలు,’ ‘మనసులోని మాట’ ‘అంతరావ్హిని’ అలా ఎనన్యినా అనుకోవచుచ్. ఆ చినన్ చినన్ వాయ్సాలు “మూయ్జింగస్”అనే 
పేరుతో రాసి పతిర్కలకు పంపిసుత్ండేవారు. ఆ పర్కిర్య మరో 15 సంవతస్రాలు కొనసాగింది. అది 1950 తరావ్త 
పుసత్కరూపంలో వచిచ్ంది. ఆ సంవతస్రాలోల్నే ఇంకో విశేషం ఏమిటంటే... 

    చలంగారు రాసిన కధ ఆధారంగా “మాలపిలల్” సినిమావిడుదలయియ్ంది. మరి చలం గారు ఇనిన్ కధలూ, 
వాయ్సాలూ, నాటకాలూ రాసుత్ండేవారు. పతిర్కలకు పంపిసుత్ండేవారు. చాలా పతిర్కలు వేసుత్ండేవి. కొనిన్ పతిర్కలు 
బహిషక్రిసుత్ండేవి. అలాంటపుప్డు పతిర్కల నుండి పారితోషికం వసుత్ండాలి కదా!  నిజానికి అవేవీ వచేచ్వి కాదు. 
.ఎందుకంటే?ఏ పతిర్కిక్ రచన పంపినా, ఎవరినీ పారితోషికం అడిగేవారు కాదు. పారితోషకం కోసం పంపించేవారు 
కాదు. ఆయన మొటట్ మొదటిసారిగా పారితోషకం తీసుకునన్ది   “మాల పిలల్” సినిమాకు కధ రాసినందుకు.  

     ఈ రోజులోల్నే ఇంకొక పరిణామం -  బెజవాడలో ఉంటునన్ ఇంటిఓనర “ఇలుల్ బాగుచేయించాలి. ఖాళీ 
చెయయ్” మనాన్డు. అలా అనడంతో “లకిష్ టాకీస”పకక్నే ఉనన్టువంటి 3 అంతసుత్ల భవనం లోకి మారారు. అపప్టికి 
డాకట్ర గారికి ఆదాయం బాగానే వసుత్నన్ది. పెదద్ ఇలుల్ తీసుకోవడానికి వాళల్కు పెదద్ ఇబబ్ంది ఏమీలేదు. ఆ 3 అంతసుత్ల 
భవనంలో కింద అంతా పార్కీట్స వుండేది. మధయ్ అంతసుత్లో హాలు భాగం ఖాళీగా వుండేది. ఇది 1940లో చలం గారి 
కుటుంబ పరిసిథ్తి. ఈ కధను ఇకక్డ  కొంచెం ఆపి, కాసత్ వెనకిక్వెళిల్, పిలల్ల చదువులు ఎలా వునాన్యో చూదాద్ం. 
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ఎందుకంటే, చలంగారి జీవితం మీద, కుటుంబ సభుయ్లు, అతయ్ంత శకిత్ వంతమైన పర్భావం చూపించారు. వాళళ్ వలల్ 
కూడా చలం గారి జీవితం అనేక మలుపులు తిరిగింది. ఒకక్సారి పిలల్లగురించి చూదాద్ం. 

         పెదద్బాబ్యి ‘రవి’ మరణించాడు. పెదద్మామ్యి ‘సౌరీస’, రెండో అబాబ్యి ‘వసంత’, రెండో అమామ్యి 
‘నిరమ్ల’ మూడవ అమామ్యి ‘పకపక’. అలాగే వాళుళ్ పెంచుకునన్ అనాధ బాలిక ‘చితర్’, అలాగే వాళళ్ కుటుంబంలోకి 
వచిచ్న ‘నరత్కి’ వీళళ్ందరూ కూడా బెజవాడ డాకట్ర గారి ఇంటోల్నే వుంటునాన్రు. పెదద్ పిలల్లు సౌరీస, వసంత, నిరమ్ల, వీళల్ 
ముగుగ్రీన్ 35, 36 పార్ంతాలోల్  కానెవ్ంటోల్ చేరిప్ంచారు. కొనాన్ళళ్ తరావ్త, “రుషి వేలీ”కి పంపించారు. అకక్డో రెండేళుళ్    
చదువుకునాన్రు. ఆరోగయ్ సమసయ్లు తలెతత్డం తో మళీళ్, బెజవాడ తీసుకువచేచ్సి, టూయ్షన పెటిట్ంచారు. డబుబ్లునాన్యి 
కాబటీట్, పెదద్గా ఆరిధ్క ఇబబ్ందులు ఏమీ లేదు.  

    అయితే, సౌరీస మాతర్ం “నాకు చదువు మీద ఆసకిత్ లేదు. మానేసాత్ను”అని చెపిప్, మానేసింది కూడాను. 
సరిగాగ్ అదే సమయంలో చలం గారితో కలసి, ఈ ధాయ్నం, సాధనా ఇలా ఆధాయ్తిమ్క భావాల వైపు మొగుగ్ చూపడం ఇవనీన్ 
జరిగాయి. పెదద్మామ్యి చదువు మానేసి, ఇంటోల్ వుండేసరికి వాళళ్ అమమ్గారికి దిగులు పటుట్కుంది. 20 సంవతస్రాలు 
కూడా నిండలేదు. అమామ్యి యేమయిపోతుందోనని. డాకట్ర రంగనాయకమమ్ గారు ధైరయ్ం చెపాప్రు. “నువువ్ బాధ పడకు 
చెలీల్! నేను ఒక పని చేసాత్ను”అని ఈ సౌరీస ని తనదగగ్ర సహాయకురాలిగా పెటుట్కునాన్రు. డాకట్ర గారికి సహాయం, వచేచ్ 
రోగులకు సేవ చెయయ్డం, వారు చెపేప్ కధలు వినడం చేసేవారు సౌరీస. వాళళ్ బాధలు వినాన్క, జీవితం అంటే ఇంతేనా, 
ఇనిన్ కషాట్లు వుంటాయా అనకొని  సౌరీస కి మరింతగా ఆధాయ్తిమ్క భావాలు పెరిగాయి. అదే రోజులోల్ తండిర్ లాగ, సౌరీస 
కూడా రచనలు చెయయ్డం కూడా పార్రంభించింది. ఎకుక్వగా "భగవాన నా కలలో కనిపించాడు. ఇలా చెయయ్మనాన్డు. 
అలా చెయయ్మనాన్డు" అంటుండేది.  

    ఆరోజులోల్నే సౌరీస “జీవన రాగం” అని ఒక నవల రాశారు.   రాతిర్ పూట కలలు వసాత్యని, కలలోని 
పాతర్లతో మాటాల్డతాననీ భావిసూత్,  రాతిర్ పడుకునే ముందు పెనూన్, పుసత్కం తల దగగ్ర పెటుట్కొని, మధయ్మధయ్లో లేచి 
రాసేదట. అలా ఆ నవలలో చాలా భాగం  కలలో వచిచ్నవే రాశానని ఆ తరావ్త సౌరీస చెపుప్కునాన్రు.   

           1936- 40 మధయ్లో సౌరీస సినిమా పర్యతాన్లు కూడా చేసింది. సౌరీస, నిరమ్ల ఇదద్రూ చాలా 
అందంగా వుండేవారు. విశాఖపటన్ంలో ఏదో సినిమా కంపెనీ వాళుళ్, సినిమా పార్రంభిసూత్ నటీనటులిన్ ఎంచుకుంటామని 
బెజవాడ వచాచ్రు. ఆ విషయం సౌరీస కు తెలిసింది. "సినిమాలోకి వెళాత్ను" అంటే డాకట్ర గారు కారేసుకొని మరీ 
తీసుకువెళాళ్రు. వాళేళ్దో హారోమ్నియం ఇచిచ్, పాటలు పాడమనాన్రు. కెమెరాతో ఫోటోలు కూడా తీసుకునాన్రు. ఆ 
వాతావరణం అంతా చూసాక సౌరీస కి అనిపించిందట. ’ఇలాంటి వాళళ్ మధయ్న వుండి, సినిమాలోల్ వెయయ్డం కంటే, 
ఎవరో ఒకరిన్ పెళిల్ చేసుకొని , బానిసగా బర్తకడం మంచిది’ అని. అలా అనుకొని అకక్డున్ంచీ వచేచ్శారు. 
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      ఇక మిగిలిన ఇదద్రూ.. నిరమ్లా, వసంత. వీళుళ్ డాకట్ర గారు చెపిప్నటుట్ టూయ్షన చదువుకుంటునాన్రు.   
వసంత కు ఏమైందంటే, ఎసెస్లీస్ తపాప్డు. "నాకు చదువు మీద ఆసకిత్ లేదు. మానేసాత్ను" అనాన్డు. డాకట్ర గారికి  వసంత 
చాలా చేరిక. ఇతనికి 4,5, సంవతస్రాలు వునన్పుప్డు ఈమె హైదరాబాదోల్ డాకట్ర కోరుస్ చదువుతునన్పుప్డు, ఈ కురర్వాడిన్ 
తన దగగ్ర వుంచుకొని కానెవ్ంట కి పంపిసుత్ండేవారు. అందువలల్ తలిల్ దగగ్ర కనాన్, పెదద్మమ్ దగగ్ర  చాలా చేరికగా 
ఉండేవాడు.  వసంత చదువు మానేసాత్నని చెపప్గానే, డాకట్ర గారికి చాలా బాధ కలిగింది. అంతేకాకుండా, ఊరోల్కి వెళిల్ 
అలల్రుల్ చెయయ్డం, పెదద్ పెదద్ వాళళ్ పిలల్లతో సేన్హాలు చెయయ్డం చేసేవాడు. ఒకరోజు చలం గారితో మాటాల్డింది “వెంకట 
చలం ! ఏం చేదాద్ం. బెజవాడలో వుంటే, చెడిపోతాడు.”అనాన్రు డాకట్ర గారు..            

అపుప్డు వసంత ని మదార్స  “అడయార”లో ఒక సూక్లోల్ చేరిప్ంచారు. ఆ కురర్వాడికి చెపాప్రు”అబాబ్య! 
నువువ్ యెంత చదువుకుంటావో అంత చదువుకో. నీకు కావలిసిన డబుబ్లు పంపిసాత్ం. నీకు 18 సంవతస్రాలు వచాచ్యి. 
నీ జీవితం నీది. నువువ్ ఏం చెయాయ్లో నువేవ్ నిరణ్యించుకో.”అని ఆ సూక్లోల్ పెటిట్, ఆ సూక్లు వాళల్కి నెలకి ఇంత అని 
పంపిసుత్ండేవారు.   

      అసలు మదార్స లో వసంత ని పెటట్డానికి ఇంకో కారణం వుంది. చలం గారి తముమ్డు వెంకట రామయయ్ 
గారు అకక్డే వునాన్రు. అతను మనం మాటాల్డుకునే కాలానికి 20 సంవతస్రాలకు ముందే అకక్డ ఒక పుసత్క పర్చురణ 
పార్రంభించారు. [ఇతను  కొమూమ్రి సాంబశివరావు గారి నానన్గారు] అంతే కాకుండా, మరి కొంతమంది బంధువులు 
కూడా అకక్డే వునాన్రు. అందుకనే అకక్డ చేరిప్ంచారు. 

    ఒకసారి ఆ సూక్లు పిర్నిస్పాల చలం గారిని రమమ్నమని కబురు పంపించాడు.   చలం గారు అరుణాచలం 
వెళేళ్టపుప్డు, ఆ వసంత చదువుకునే సూక్లుకి వెళాల్రు. ఆ పిర్నిస్పాల చెపాప్డట ”మీ పిలల్వాడు చాలా చురుకైన వాడు. 
అంతేకాదు, మామూలు చదువే కాకుండా, చాలా ఆరిట్సిట్క గా వుంటాడు. అందుకని అతనిన్ కళల వైపు మళిల్సేత్ 
బాగుంటుంది. ఇంత తెలివిగల కురర్వాడి తండిర్ ఎలా ఉంటాడో చూదాద్మని మిమమ్లిన్ రమమ్నాన్ను. మీకు అభయ్ంతరం 
లేకపోతే గనక,  ఆరట్ సూక్లుకి మారుసాత్ను”అని. 

   “సరే! నాకేమి ఇబబ్ంది లేదు. వాడికి ఎందులో ఆసకిత్ వుంటే, అందులోనే చేరిప్ంచండి”అని చెపిప్ అరుణాచలం 
వెళిళ్పోయారు చలంగారు. అటాల్ వసంత ఆరట్ సూక్లోల్ ఆరట్ నేరుచ్కోవడం పార్రంభించాడు.  ఆరట్ సూక్లు వాళుళ్ పర్తి 
సంవతస్రం ఫీజులు పెంచడం మొదలుపెటాట్రు.  కొంత కాలానికి ఫీజు పంపించడం కషట్మై పోయింది డాకట్ర గారికి. 

పిలల్ల సంగతులు కాసేస్పు ఇకక్డ ఆపి,  1940లో  మళీళ్ చలం గారి దగగ్రకు వసేత్, ఆయనకీ భగవాన కలలో 
కనిపిసుత్ండేవాడు. “అలా చెపాప్రు. ఇలా చెపాప్రు”అనేవారు. అలాంటి రోజులోల్నే “నీ జీవితం లోకి ఒక అదుభ్తమైన సతరీ 
పర్వేశించ బోతోంది”అని భగవాన కలలో కనిపించి చెపిప్నటుల్గా, ఏం జరిగిందంటే, చలం గారికి తెలియకుండా, చలం 
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గారి పర్మేయం లేకుండా, చలం గారి పటల్ అభిమానం పెంచుకుంటోంది ఒకామె. ఆమె ఎవరో,ఏమిటో  తెలుసు 
కోవాలంటే, మనం పిఠాపురం వెళాళ్లి.        

        పిఠాపురం సంసాథ్నంలో మహారాజు గారి బంధువు ఒకాయన ఉండేవాడు. అతని పేరు సూరాయ్రావు. ఆ 
సూరాయ్రావు గారి అమామ్యి పేరు అబాబ్యమమ్. ఆమెకు 8 సంవతస్రాల వయసులోనే సంగమేసవ్ర శాసిత్ అనే గురువుగారి 
దగగ్ర వీణ నేరిప్ంచారు. కొంచెం వయసు వచాచ్క వెంకటార్వు అనే వయ్కిత్ పార్పకం లోకి తీసుకునాన్డు. ఎందుకంటే,   "పెళిల్ 
చేసుకోకపోతే మరణం సంభవిసుత్ంది“ అని జాతకంలో వుందట. అందుకని ఈ అబాబ్యమమ్ను తన జీవిత సహచరిగా 
తీసుకునాన్డు. ఒక ఇలుల్ అదెద్కు తీసుకొని, ఆ ఇంటోల్ కాపురం పెటాట్రు. వెంకటార్వు బాగా ధనికుడు. వాళల్కి ఇదద్రు పిలల్లు 
పుటాట్రు. 

   మనం మాటాల్డుకుంటునన్ సమయానికి వాళళ్ పిలల్లోల్ పెదద్ , అమామ్యి 15, 16 సంవతస్రాలు. అబాబ్యి 
చినన్ 6, 7 సంవతస్రాలు.   అబాబ్యమమ్ ఎకుక్వగా బయటకు వచేచ్ది కాదు. ఘోషా పదద్తిలో వుండేది. వెంకటార్వు గారు 
ఎపుప్డో వచిచ్, వీణ వినడం, కావలిసినవనీన్ సమకూరచ్డం చేసేవాడు. ఇలా జరుగుతూవుండగా...ఈ అబాబ్యమమ్కు ఒక 
బాలయ్ మితుర్డు వునాన్డు. అతని పేరు కూడా వెంకటార్వే. ఇతను దేవులపలిల్ కిర్షణ్ శాసిత్ గారికి మితుర్డుకూడా. అతను ఈ 
అబాబ్యమమ్కు చదువుకోవడానికి పుసత్కాలు తెసుత్ండేవాడు. అందులో చలంగారి పుసత్కాలు కూడా ఉండేవి. అబాబ్యమమ్ 
గారికి చలం పుసత్కాలు చదవగానే, ఒక కొతత్ పర్పంచం కనిపించింది. అసలు ఈ పుసత్కాలు రాసింది ఒక వయ్కిత్ కాదు. 
ఎవరో దివయ్  లోకాల నుండి వచిచ్ వార్శారు అనుకుంటుండేది.        

    ఒకసారి ఆ మితుర్డు “శశాంక” నాటకం పుసత్కం కాకుండా, రాత పర్తి తెచాచ్డు. ఆమె విపరీతమైన 
ఆనందానికి గురయియ్ంది. ఆ రచయిత వార్సిన అక్షరాలిన్ చూసుత్నాన్నన్ ఆనందంలో,  ఆ పుసత్కానిన్ పదే పదే తడిమి చూసి 
విపరీతమైన ఆనందానికి లోనయియ్ంది.   ఆ బాలయ్ మితుర్డిన్ అడిగింది 

    ”ఈ రచయితని ఒకసారి చూడాలనివుంది.  మన వూరు  తీసుకువసాత్వా?”అని.  
    “ఒకవేళ మన వూరు వసేత్, మన ఇంటికి తీసుకురమమ్ంటావా?”అడిగాడా మితుర్డు.  
   “వదుద్...వదుద్... మా ఇంటికి తీసుకురావదుద్. నేను ఘోషా మనిషిని ఇంటోల్నుండి బయటకు రాను కదా! 

కనీసం మన వూరు వచిచ్, మన వీధిలోనుండి నడిపించుకొని తీసుకువెళుళ్. నేను కిటికీ లోనుండి చూసాత్ను.అంత మాతర్ం 
అదృషట్ం చాలు నాకు” అందామె. 

    “ఆయన అందరిలాగా బయటకు రారు. సభలకూ, సమావేశాలకూ రారు. ఎకుక్వమందితో కలవరు. “ అని 
చెపాప్డా మితుర్డు. 
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     ఆ సమయంలోనే అబాబ్యమమ్ భరత్ వెంకటార్వు గారికి అనారోగయ్ం చేసింది. మరో పకక్, అబాబ్యమమ్ చలం 
గారి అడర్స తీసుకొని, ఉతత్రాలు రాసుత్ండేవారు. ఆయన సమాధానాలు ఇసుత్ండేవారు. ఇలా జరుగుతుండగా, ఆమె భరత్ 
మరణించాడు. ఒకసారి చలం గారికి రాసిన ఉతత్రంలో “మీరు ఒకసారి పిఠాపురం రండి. మిమమ్లిన్ ఒకసారి 
చూడాలనివుంది.”అని. దానికి చలం గారు ”నాకు అలా రావడం ఇషట్ం వుండదు. ననున్ చూడాలని వుంటే, మీరే 
రండి”అని రాశారు. 

   సరే!ఆమె తనే వెళాళ్లని నిరణ్యించుకొని, బెజవాడ చలం గారి ఇంటికి వచిచ్ంది. గత 7,8 సంవతస్రాలుగా 
అభిమానిసుత్నన్ చలం గారిని చూడగానే ఆనందానిన్ తటుట్కోలేకపోయింది. చలంగారు ధాయ్నం లోనుండి బయటకు 
రావడం, పెదద్మామ్యి డాకట్ర గారికి సహాయం చేయడం, ఇవనీన్ గమనించిన ఆమెకు ఆశచ్రయ్ం వేసింది. 
ఏమిటిదంతా...ఏదో ఆశర్మం లాగా, ముని కుమారులాల్గా వునాన్రు అనుకొంది.  ఆ మొదటిసారి కలుసుకునన్పుప్డే 
“మిమమ్లిన్ గురించి నా జీవితమంతా కలలు కనాన్ను. మీకంటే, నాకు ఎవరూ లేరు. మీరు ననున్ తీసుకోండి”అనే భావం 
వచేచ్లాగ చెపిప్ంది.   తరావ్త ఆమె అపుప్డపుప్డు బెజవాడ వసూత్ వుండేది.  

    అయితే, చలం భారయ్ గారికీ, డాకట్ర గారికీ ఈమె రావడం అంతగా నచచ్లేదు. ఆమె ఘోషా సతరీ, డబూబ్, 
హోదా గల మనిషి కాబటిట్ ఏమీ అనలేకపోయారు. ఆ పరిచయం అయిన కొదిద్ కాలం తరావ్త ఆమె బెజవాడ రావడం, 
చలంగారే ఆమె దగగ్రకు వెళళ్డం జరిగిన రోజులోల్ చలంగరికి తెలిసిపోయింది ఆమె అభిపార్యాలూ, తన అభిపార్యాలూ 
కలవవని. 

       ఎందుకంటే, ఆమె అంతవరకూ నాలుగు గోడల మధాయ్ పెరిగిన మనిషి. చలంగారి కుటుంబం దానికి 
పూరిత్గా విరుదద్ం. ఆ అబాబ్యమమ్కు ఎకుక్వగా పార్పంచక విషయాలూ, లౌకిక విషయాల మీద ఆసకిత్ వుండేది. చలం 
గారికి అవేమి పటట్వు. ఆయన పర్పంచం వేరు. రచనలూ, సతరీలూ, పిలల్లూ వాళళ్ బాధలూ ఇలాంటివి. ఈ అబాబ్యమమ్ 
"తరువాత ఏమిటి?రేపు ఏమిటి?" ఇలా పర్ణాళికలు వేసుత్ండేది. చలంగారికి గానీ, అతని కుటుంబానికి గానీ రేపు గురించి 
ఆలోచనే ఉండేది కాదు. "ఈ రోజు జీవితం, ఈ రోజు జీవించడం" లాగే వుండేది. అబాబ్యమమ్ కు గుంభనంగా వుండడం 
అంటే ఇషట్ం. చలం గారి పిలల్లు ఎవరి ఇషట్ం వారిది అనన్టుల్గా తలో రకంగా వుండేవారు. ఇనిన్ వయ్తాయ్సాలు వునాన్యి 
వాళిళ్దద్రి జీవనవిధానాలోల్. అయినా గానీ, “మీరు రావదుద్” అని చలం గారు చెపప్లేకపోయారు. ఇంతవరకూ ఆమెను 
అబాబ్యమమ్ అని అంటునాన్ం. కానీ, చలం గారి జీవిత చరితర్లో “లీల గారు”అని రాసాత్రు. 

    ఈ ‘లీల’ అనే పేరు ఎందుకొచిచ్ందంటే..సౌరీస “సుందర”అని ఒక నాటకం రాశారు.ఆ నాటకంలో పర్ధాన 
పాతర్ పేరు ‘లీల’. ఆ నాటకం లోని లీలపాతర్కు ఎలాంటి వయ్కిత్తవ్ం ఉండేలా చితిర్ంచారో..సరిగాగ్ అబాబ్యమమ్ కూడా 
అలాగే కనిపించేసరికి, అందరూ ఆమెను ‘లీల’ అని పిలవడం పార్రంభించారు. అందుకే చలం గారి రచనలోల్ ‘లీల’ అనే 
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వుంటుంది. అలా ఆమె 1940 లో చలం గారి జీవితంలో పర్వేశించి, ఆయన అరుణా చలం వెళేళ్వరకూ అకక్డే 
వుండిపోయారు. 

     . అదే రోజులోల్ చలం గారికి ‘భీమిలి’ బదిలీ అయియ్ంది. ఆయన ఎపుప్డు బదిలీ అయినా ఒకక్రే వెళేళ్వారు. 
ఒకోక్సారి పిలల్లిన్ తీసుకువెళేళ్వారు. భారయ్ మాతర్ం బెజవాడలోనే వుండేవారు. అలాగే భీమిలి కూడా సౌరీస నీ, నిరమ్లనీ 
తీసుకువెళాళ్రు. లీల కూడా తన పిలల్వాడిని తీసుకొని అకక్డకు వెళిళ్ంది. అకక్డే చలం గారితో 2,3 సంవతస్రాల పాటు  
వునాన్రు. అకక్డ వునన్ రోజులోల్ చలంగారి మీద విపరీతమైన “పొసెసివ నెస” పెరిగిపోయింది. చలంగారు ఎకుక్వగా 
పిలల్లతో గడపడం, పిలల్లకోసం ఆలోచించడం, సౌరీస తో ఎకుక్వగా మాటాల్డడం, సౌరీస తో కలసి ధాయ్నం చేయడం, 
భగవాన గురించి ఆలోచించడం, ఇవనీన్  లీల గారికి నచచ్లేదు. చలంగారు నాకోసం మాతర్మే వుండాలి. నాకు పూరిత్గా 
సావ్ధీనం అయిపోవాలి. ఇలా ఆలోచించి, ఆ ‘పొసెసివ నెస’ ఎకుక్వగా చూపిసుత్ండేవారు. 

     చలంగారికి అది నచేచ్ది కాదు. మరి నచచ్క పోయినా, “నువెవ్ళిళ్పో!” అని చెపప్లేని బలహీనత.   ” నేను 
చేసుత్నన్ది తపుప్ అని తెలుసు.అయినా నేను చేసుత్నాన్ను.ఈ బలహీనత నాకు పుటుట్కనుండి వచిచ్ంది“ అని  కూడా 
అనుకుంటుండే వారు.. లీలగారి పొసెసివ నెస చాలా ఇబబ్ందిగా అనిపించింది. అటు చూసేత్, పిలల్లిన్ చూసుకోవాలి. 
భగవాన దగగ్రకు వెళాళ్లి. ఇటు చూసేత్, లీల గారు “నాతోనే వుండండి” అంటోంది. అలాంటి కిల్షట్ పరిసిథ్తులోల్ కూడా 
ఆయన లీల గారితో సేన్హానిన్ కొనసాగించారు. 

      భీమిలి లో కొనాన్ళుళ్ ఉనాన్క, 1945 లో ఏలూరు బదిలీ అయియ్ంది.  ఏలూరు చలం గారికి చిటట్చివరి 
పర్సాథ్నం. ఈ ఏలూరు వెళిళ్నపుడు లీలగారు పిలల్లతో సహా చలంగారి దగగ్రకు వచేచ్సి కాపురం పెటేట్సింది. ఆ పరిసిథ్తిని 
గురుత్ చేసుకుంటూ చలం గారు ఆతమ్కధ లో రాసుకునాన్రు. ”ముఖయ్ంగా ఆమె సహించలేనిది ఏమిటంటే, ఆమె కాక నా 
మనసులోకి ఇంకొకరిని తీసుకోవడం. పిలల్లూ, మా ఒయియ్ నాకెంతో దగగ్ర. ఆమెకు ఏం అనిపించిందంటే, ఏం చేసినా, 
యెంత పేర్మించినా ఈ మనిషి నా వాడు కాదు. వాళళ్ వాడే. ఆ పిలల్లే ఎకుక్వ. అతని సంసారమే ఎకుక్వ.నేను వూరికే ఒక 
వుపకరణ మాతర్మే.” అని.  అలాంటపుప్డు ఆవిడ   

   “చూడండి చలం గారూ! నా వంటి సతరీ తనని కోరి వచిచ్ందంటే, ఎటువంటి పురుషుడికైనా 7 th హెవెన లో 
ఉండేవాడు. మీకెకక్డా తృపిత్ లేదు. శాంతి లేదు. కృతజన్త లేదు.”అని తిటిట్ంది.  "ఇంత చేసినా నేను ఆవిడనుండి వేరు 
కాలేక పోయాను. నేను బుదిద్గల వాడినైతే, వెంటనే ఎపుప్డైతే, వయ్తాయ్సాలు కనబడాడ్యో, అపుప్డే ఆవిడకు గుడ బై చెపిప్ 
వెళిల్ పోవాలి. కానీ, అదేం ఖరోమ్ నాకు తెలీదు. ఆమెను వదలేల్కపోయాను. ఆమెతో సంబంధమూ లేదు. ఆఖరికి మా ఇదద్రి 
మధాయ్ పేర్మ చూపులనాన్ లేవు. ఎంత ఎడం అయినపప్టికీ ఆమెను వదలేల్ను. ఆమె ననొన్దలేల్దు. ఇది వరమో, శాపమో 
తెలియటేల్దు. అటాల్ ఎందుకయాయ్నో నేనపుప్డు తెలుసుకోలేదు. ఇంకా కొనాన్ళుళ్ కలిసే వునాన్ం. ఇంటి దగగ్ర డాకట్ర గారికీ, 
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వాళళ్కీ చాలా బాధ కలిగిసుత్నాన్ను. కానీ, నేను ఆ సమయంలో మనిషిగా లేను. నా ఆలోచనా శకత్ంతా పోయింది. నేనూ, 
నా నియమాలూ, నా సవ్భావాలూ, నా పదద్తీ అంతా...ఇది వరకు చెపిప్ంది వేరు.ఇపుప్డు తలచుకుంటే ఏమయాయ్ను 
వెధవని అయిపోయాను. ఎకక్డకీ, ఏవీ లేకుండా ఆ విధంగా చాలా నలిగి పోయాను. ఒదిలించు కోవాలంటే, వదిలించు 
కోలేను. పోవాలంటే, పోలేను. ఇదంతా వదలి ఎకక్డికనాన్ వెళిళ్పోదాం అంటే, వుదోయ్గం మానెయయ్లేను. నా దగగ్ర 
డబుబ్లేల్వు.” ఇంత మానసిక సంఘరష్ణ కు లోనయాయ్రు. ఇవనీన్ 1945 వరకూ చలం గారి జీవితంలో జరిగిన 
పరిణామాలు. 

     1945లో అంటే, చలం గారికి 51 సంవతస్రాల వయసులో భారయ్ రంగనాయకమమ్గారు దాదాపు మతి 
భర్మించిన సిథ్తిలో ఆమె ఒకక్రీత్ అరుణా చలం వెళిళ్పోయారు. అంత తీవర్మైన పరిసిథ్తులు ఎలా ఎదురయాయ్యో తరువాత 
భాగంలో తెలుసుకుందాం...                          ********** 
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