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             " ఏ సమాజంలో అయితే, సతరీలు, పురుషులకు దాసయ్ం చేయయ్రో, ఏ సమాజం లో అయితే పురుషాహంకారం 
సంపూరణ్ంగా నశిసుత్ందో, ఏ సమాజంలో అయితే  సతరీ, పురుషులు సమానులుగా జీవిసాత్రో, ఏ సమాజంలో అయితే, 
విదయ్  నిజమైన విజాన్నానిన్ ఇసుత్ందో, ఏ సమాజంలో అయితే మనుషుల మధయ్ కపటతవ్ం లేని సేన్హ సంబంధాలు 
ఏరప్డతాయో, ఆ సమాజానికీ, ఆ సమాజ నిరామ్ణానికీ తోడప్టేటటుల్గా చలం గారి రచనలు నిలుసాత్యి. పర్పంచ 
జనాభాలో సగ భాగమైన సతరీల శేర్యసూస్ అభుయ్దయానీన్ చితత్శుదిద్తో కూడిన పర్జా రచయిత, సమాజ మితుర్డు చలం 
“  ఈ వాకాయ్లు రాసింది 1979 పర్జాసాహితి అనే మాసపతిర్కకు ఆనాడు ఆ పతిర్కకు సంపాదకతవ్ం వహించిన 
రంగనాయకమమ్ గారు.  
        తాను సృషిట్ంచిన సాహితయ్ం, అది కదిలించిన పర్భావం, తదావ్రా తనను అభిమానించిన అశేష పాఠకజనం- 
ఇలాంటి విషయాల కంటే కూడా, తను ఎదురొక్ంటునన్ సంఘటనలు, తను నమిమ్ చేసిన పనుల వలల్ సమాజపు 
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ఆగర్హానికి గురైన సంఘటనల గురించి ఎకుక్వగా చెపుప్కునన్, విలక్షణ వయ్కిత్తావ్నిన్ సంతరించుకునన్ రచయిత 
చలం. … గుడిపాటి వెంకట చలం!!  
    1950 ఫిబర్వరిలో విజయవాడ నుంచి బయలుదేరిన చలంగారు ఆ మరాన్డు రాతిర్కి అరుణాచలం చేరుకునాన్రు. 
ఆయనతో పాటు పెదద్మామ్యి సౌరీస, మూడవ అమామ్యి పకపక, పెంచుకునన్ అమామ్యి చితార్, నరత్కీ, అలాగే చితర్ 
సంతానం నెలల పాప “డాలీ”వునాన్రు. చలం గారి రెండో అమామ్యి ‘చే’ అంటే, నిరమ్ల, అంతకు ముందే వుదోయ్గం 
చూసుకోవడానికి మదార్స వెళిల్పోయారు. ఇక చలంగారి భారయ్ రంగనాయకమమ్గారు కొదిద్ రోజులు బెజవాడలో 
వుండి “ఏవో పనులు చకక్ బెటుట్కొని వసాత్”నని ఉండిపోయారు. అలా మొదలయియ్ంది చలం గారి అరుణాచలంలోని 
పర్సాథ్నం.  
      వెంటనే ఎకక్డ ఉండాలి? అరుణాచలంలో చలం గారినీ,  అతని పరివారానిన్ పూలదండలు వేసి 
ఆహావ్నించడానికీ, వాళల్కు అనిన్ సౌకరాయ్లూ కలిప్ంచడానికి ఎవవ్రూ ఎదురు రాలేదు. అసలు వాళళ్కంటూ ఎవరూ 
లేరు. అపప్టికి  5 సంవతస్రాలుగా అంటే 1945 నుండి రమణాశర్మానికి దూరంగా ఒక కుటీరం లాంటి పూరి 
పాకలో రంగనాయకమమ్గారు వుంటునాన్రు. ఆ పూరిపాకలోనే దిగారు చలంగారూ, పిలల్లూ. ఇంత మందిని వెంట 
బెటుట్కొని, బళల్ మీద సామానుల్ వేసుకొని వచిచ్న చలం గారిని చూసి ఆశర్మం లోని వాళళ్ందరూ నవువ్కునాన్రు.  
        అపప్టికి, అంటే చలం గారు వెళేల్ సమయానికి,  భగవాన రమణ మహరిష్కి కురుపు లాంటిది లేచి, పార్ణం 
తీసేటంతటి అపాయంగా వుంది. రెండు, మూడుసారుల్ శసత్ర చికితస్ కూడా జరిగింది. “ఆయన తనకు తానుగా ఏదైనా 
మహతయ్ం చేసుకుంటే తపప్, కొదిద్ రోజులోల్నే చనిపోతారు.” అనే నిశచ్యం భకుత్లందరిలోనూ ఉంది. అందుకనే 
ఎపప్టి నుండో అకక్డ వునన్వాళూల్, దేశ విదేశాలనుండి వచిచ్న వాళూళ్ కూడా భగవాన చనిపోతే, అకక్డున్ంచీ 
వెళిల్పోవడానికి సిదధ్ంగా ఉనాన్రు. భగవాన చివరి రోజు కోసం ఎదురు చూసుత్నాన్రు.  

అలాంటి రోజులోల్ చలంగారు కుటుంబంతో సహా శాశవ్తంగా ఉండిపోవడానికి వచాచ్రని తెలియగానే.. 
“ఏమిటి?వీళళ్ందరికీ పిచిచ్ పటిట్ందా?” అని చుటుట్పకక్ల వాళుళ్ నవవ్డం పార్రంభించారు. అపుప్డు చలంగారి 
మనసిథ్తి ఎలా వుందో ఆయన మాటలోల్నే తెలుసుకుందాం… “మేం ఇకక్డ బర్తకడానికి రాలేదుగా! మేం ఇకక్డకు 
చచిచ్పోవడానికే వచాచ్ం. మా దగగ్ర వునన్ది  కొంచెం ధనమే. సరే! అది కొంత కాలం వసుత్ంది. తరవాత ఏం 
చేసాత్ం? మాకే తెలీదు. నేనకునాన్ను. ఏం చెయయ్ం. చివరి పూట ఇనిన్ బియయ్ం మిగులుతాయి. మా దగగ్ర ఇంకేమీ 
ఉండదు. ఆ బియయ్ంతో ఈ పాపాయికి వండి పెడతాం. మేమంతా తిండి లేకుండా పడుకుంటాం. పడుకుని చివర 
వరకూనూన్, పాపాయి ఏడవకుండా మాతర్ం, ఆ బియయ్ంతో అనన్ం వండి పెడుతూనే ఉంటాం. మేం అందరం 
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చచిచ్పోయిన తరవాత, ఈ పాపాయి కూడా చచిచ్పోతుంది. అని నేను ముందరే నా భవిషయ్తుత్ని అంచనా 
వేసుకునాన్ను “ ఇవి చలం గారు అరుణా చలంలో దిగినపప్టి ఆలోచనలు.  
      అయితే, ఆయన ఊహించుకునన్ అంచనా తపప్యింది. అదేమీ జరగలేదు. కానీ, రమణాశర్మంలో చలం గారి 
జీవితం అంత సజావుగా సాగలేదు. మొదటి రోజు నుండి అడుగడుగునా సమసయ్లే. ఎందుకంటే, ఆయనతో వునన్ది 
వయసులో వునన్ నలుగురు ఆడపిలల్లు. మరి వాళళ్ందరూ నిదర్ పోవడానికీ, సాన్నాలు చేయడానికీ పర్తి ఒకక్టీ 
సమసేయ్. ఎంత కషట్ంగా ఉండేదంటే, ఆ రోజులోల్ చలంగారు ఎదురొక్నన్ పరిసిథ్తుల గురించి సూరయ్నారాయణ( 
తరావ్త రోజులోల్ ‘సావ్మి రామానంద ‘అయాయ్రు) రాసిన వాకాయ్లు యధాతధంగా….  “గటిట్గా పటిట్ చూసేత్ ఆ 
ముసలి తండిర్ (అంటే చలంగారు ) ఏ నిముషానన్యినా కళుళ్ మూయవచుచ్. అందరూ యవవ్నంలో అడుగు పెటిట్న 
ఆడపిలల్లు. వేరే మగ దికుక్ లేదు. చుటూట్ పురుష పర్పంచం. ఏ నిముషాన తమ చేత చికుక్తారా? అని పొంచి 
చూసుత్నాన్రు. ఏ అరధ్రాతోర్, అపరాతోర్ ఎవరనాన్ వచిచ్, తనిన్నా, పొడిచి పారేసినా అడిగే దికుక్ లేదు. ఒక చినన్ అగిగ్ 
పెటెట్ కోసం ఓపికగా ఊరోల్కి రెండు మైళుళ్ నడవాలి. ఎవరికైనా జబుబ్ చేసేత్, వైదయ్ సౌకరయ్ం కూడా లేదు. చేయూతకు 
పిలిచినా ఇరుగు, పొరుగు కూడా లేదు. చుటూట్ సమసయ్లూ, చీకటూల్.  చుటూట్ భయంకరంగా నోరుల్ తెరుచుకునన్ 
తిమింగలాలతో గింగిరాలు తిరిగే సుడిగుండాల మధయ్, తుఫానుల మధయ్, సముదర్ంలో పడవ పర్యాణం. 
కరుణామయుడైన కరణ్ధారి వునాన్ తెలియని పర్యాణం. ఇంత కషట్ం ఉనన్పప్టికీ కూడా ఏ రోజు కూడా ఈ ఊరోల్ 
మనం ఎందుకుండాలి? వెళిళ్పోదాం అనే మాట వాళళ్ నుండి రాలేదు. రేపు ఏమవుతుంది? అనే చింత వారికి 
ఏనాడూ అంకురించ లేదు. కాకపొతే మరు నిముషంలో ఏం జరుగుతుందో వారికి తెలీదు. ఆహా! ఇది సమయం 
అనుకోవడానికి వీలులేదు. పకక్నే విరుచుకు పడే  విషాదం. పర్మాదం. “హమమ్యాయ్ !గండం గడచింది గటెట్కాక్ం. 
ఇంకేం భయం లేదు.” అనుకోవడానికి వీలేల్దు. పకక్నే పొంచి వునన్ ఏ కాల సరప్మో పగడ విపిప్ మీదికి 
వురుకుతుంది. ఏదైనా ఇది సిథ్రం అనుకునేసరికి, ఆ క్షణమే కాళళ్ కింద నేల దొలుచుపోయి, వునన్  ఫలాన  
తలకిందులయేయ్ పరిసిథ్తి “                                     
          ఇంత కిల్షట్మైన పరిసిథ్తులోల్ చలం గారి జీవితం అరుణాచలంలో పార్రంభం అయియ్ంది. మొటట్మొదటి రోజు 
వాళల్కి ఎదురైన సమసయ్ - ఆడపిలల్లు సాన్నం ఎకక్డ చెయాయ్లి? వంట ఎకక్డ చేసుకోవాలి? ఉండేదేమో 
పూరిపాకలో. ఆ రమణాశర్మం దగగ్రలోనే, “బోస కాంపౌండ “అనే ఆవరణలో, ఒక బెంగాలీ ఆయన 5,6 
కాటేజులు కటిట్ంచాడు. వచిచ్న వాళుళ్ ఉండడానికీ, అదెద్కు ఇవవ్డానికి. దానిన్ ‘బోస కాంపౌండ ‘అనీ, ‘మహాసాథ్న ‘ 
అని కూడా అంటుండేవారు. ఆ కాంపౌండ లో రెండు గదులు అదెద్కు తీసుకునాన్రు చలంగారు. వెళళ్గానే డబుబ్లకు 
ఇబబ్ంది లేదు కదా! ఆ రెండు కాటేజీలోల్నే సాన్నాలకీ, పడుకోవడానికి ఇలా ఏరాప్టు చేసుకునాన్రు. ఆ కాంపౌండ 
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లో కాటేజీల పేరుల్ సరీవ్స, డిటాచ మెంట, డివోషన, సేవ,అనాసకిత్ ఇలా ఉండేవి. ఆ తరవాత రోజులోల్ ఆ రెండు 
కాటేజ లను వాళళ్ రెండో అమామ్యి కొని పెటిట్ంది.    
     మొతాత్నికి పాకలో ఉంటునన్పప్టికీ కూడా ఈ కాటేజెస అదెద్కు తీసుకునాన్రు కనుక, ఒక విధమైన సాథ్యిలో 
బర్తకడానికి సాధయ్మైంది. వీళుళ్ వచిచ్న కొదిద్ రోజులకే బెజవాడ నుండి  రంగనాయకమమ్ గారు వచేచ్శారు. ఇలా 
వీళుళ్ వెళిల్న మరో రెండు నెలలకి  1950 ఏపిర్ల 14 రాతిర్ 8. 47 నిముషాలకి భగవాన రమణ మహరిష్ దేహానిన్ 
విడిచారు. ఆయన దేహానిన్ విడిచిపెటేట్ సమయంలో చలంగారు ఆశర్మంలో వరండాలో నిలుచుని ఉనాన్రు. 
ఆయనకు ఈ సంఘటన జరగాగ్నే ఆకాశంలోనుండి ఒక పెదద్ కాంతి లాంటిది వచిచ్ ఆ వరండాలో పడినటుల్గా 
అనిపించింది. “దానిన్ నేను చూశాను.” అని కూడా రాసుకునాన్రు. అయితే “భగవాన దేహానిన్ విడిచి వెళిల్పోయారు. 
ఈ లోకంలో లేరు.” అనే భావన చలంగారికి ఏ మాతర్ం దుఃఖానిన్ కలిగించలేదు.  
       “ఎందుకంటే - రవి చనిపోయినపుప్డు గానీ, ఒయియ్ చనిపోయినపుప్డు గానీ, వసంత ఇంటోల్ నుండి 
వెళల్పోయినపుప్డు గానీ నాకు ఏమాతర్ం దుఃఖం కలగకుండా భగవాన చేశారు. మరి ఇపుప్డు ఆయనే వెళిళ్పోతే, ఆ 
దుఃఖానిన్ ఎందుకు కలిగిసాత్రు? ఆయన వెళిల్పోయారని నాకు ఏమాతర్ం దుఃఖం కలగలేదు.”అని రాసుకునాన్రు 
చలం. అంతే కాకుండా ఆయన అనుకునన్ది - భగవాన యొకక్ దేహంతో నాకు ఎపుప్డూ ఆకరష్ణ లేదు. ఏదో ఒక 
పేల్న లో మా ఇదద్రం కలుసుకునాన్ం. ఆ పేల్న లోనే ఇంకా నాతోనే వునాన్రు. అందుకని ఆయన లేరు అని తెలిసిన 
క్షణంలో కూడా ఏ మాతర్ం వేదన అనిపించలేదు “ అనాన్రు చలంగారు.  
      అయితే, ఆ తరువాత జరిగిన పరిసిథ్తులనీన్  చలం గారి జీవితానిన్ అకక్డ దురభ్రం చేశాయి. మరో రెండు 
సంవతస్రాల పాటు 1950 నుండి 52 వరకు చాలా ఇబబ్ందులీన్, కషాట్లనీ, దురభ్రమైన సంఘటలను 
ఎదురొక్నాన్రు. అపుప్డు చలంగారు అనుకునాన్రట “అసలు ఈ లోకంలో ఎకక్డో, ఏదో ఒక ఊరుకి వెళిళ్పోదాం. ఆ 
ఊరోల్ ‘చలం‘ మాట వినపడకూడదు. తెలుగు వాళుళ్ అనే మొహాలు కనపడకూడదు. అలాంటి చోటికి. ఎకక్డికనాన్ 
వెళిళ్పోదాం అనిపించింది కానీ, అలాంటి ఊరు ఎకక్డ దొరుకుతుంది. ఆ ఆశర్మం లో వునన్ తెలుగువాళూల్, అలాగే 
ఆశర్మం వాళూళ్, వాళళ్ందరూ కలసి చలం మీద చాలా ‘సాక్ండలస్’ లేవదీశారు. వాటిని భరించలేక వెళదాం 
అనుకునాన్ గానీ, ఎకక్డికీ వెళల్కుండా భగవాన కటేట్శారు ననున్. “ అని రాసుకునాన్రు చలంగారు.  
      అసలేం జరిగిందంటే, భగవాన మరణించాక, ఆయన తముమ్డు ఆశర్మం యొకక్ పరిపాలనా, నిరవ్హణా 
పూరిత్గా తీసుకునాన్రు.  ఆయనిన్ ‘సరావ్ధికారి’అనీ, ‘చినన్ సావ్మి’అనీ కూడా అంటుండేవారు.   భగవాన బర్తికి 
ఉండగా ఈయన మాట ఎకుక్వగా చెలేల్ది కాబటిట్, ఈ చినన్సావ్మి అనాన్యన, భగవాన పోగానే నిజంగానే 
సరావ్ధికారాలు, ఈ సరావ్ధికారివే అయాయ్యి.  భగవాన సమాధి కటిట్ంచాక, “ఆ సమాధి దగగ్రకు బార్హమ్ణులు కాని 
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వాళుళ్ ఎవరైనా వసేత్ గనక, భగవాన సమాధి దగగ్రకు రాకూడదు. తాకకూడదు.” అని ఒక శాసనం జారీ చేశాడు. 
భగవాన బర్తికి వునన్పప్టి నుండి ఆయనకు సేవలు చేసిన ‘కిర్షణ్ సావ్మి‘ భకుత్డు దీనిన్ తీవర్ంగా ఎదురోక్వడమే 
కాకుండా “  భగవాన బర్తికి వునన్పుడు నేను బార్హమ్ణుడిన్ కాకపోయినా, భగవాన ని తాకి సేవలు చేశాను. ఇపుప్డు 
మీరు రావదూద్ అంటునాన్రు”అని పర్తయ్క్ష పోరాటానికి దిగాడు. చాలామంది ఇవి భరించలేక ఆశర్మం నుండి 
వెళిల్పోవడం పార్రంభించారు. విదేశాలనుండి వచేచ్ భకుత్లు కూడా వెళిల్పోవడం పార్రంభించారు. ఈ సరావ్ధికారి 
వాళళ్ందరి దగగ్రకూ వెళిల్ “ఎందుకు వెళిళ్పోతారు? భగవాన మనతోనే ఉనాన్రు. ఆయన లేరనుకోవదుద్. మనం 
ఎపప్టిలాగే పూజలు చేదాద్ం.“  అని వాళల్ందరికీ చెపిప్, సముదాయించడానికి పర్యతిన్ంచాడు.  
     అయినా గానీ, చాలా మంది వెళిల్పోయారు. ఒక 3,4 నెలలోల్ ఆశర్మం పూరిత్గా ఖాళీ అయిపోయిన పరిసిథ్తి. ఆ 
రోజులోల్ ఆయన “ఇకక్డ వునన్ వాళళ్ందరూ  సంవతస్రానికి ఒక 5 రూపాయలు ఇచిచ్, మెంబర షిప తీసుకోవాలి.” 
అని ఆశర్మానిన్ ఒక కల్బ లాగ చేసాడు. అలాగే అకక్డ మిగిలివునన్ భకుత్లకీ,  ఈ ‘ఆశర్మ పరిపాలనా మండలి’ 
వాళల్కీ పర్తయ్క్ష పోరాటాలు జరిగినపుప్డు పోలీసులు వచాచ్రు. ఒకళళ్ని ఒకళుళ్ కొటుట్కునాన్రు. కొనిన్సారుల్ అగిన్ 
పర్మాదాలు కూడా జరిగాయి. ఈ గొడవలు జరిగినపుడు ”మీరు సాక్షయ్ం చెపప్ండి” అని  చలం గారిని పిలిచారు.   
చలంగారు అకక్డ ఉండడానికి వచిచ్ నాయన. ఏం చెబుతారు? అటు వాళళ్నీ అనలేరు. ఇటు వీళళ్నీ అనలేరు. 
అలాంటి రోజులోల్ చలం గారి మీద ఈ ‘సాక్ండలస్’ లేవదీసిన తెలుగు వాళళ్ందరూ కలసి ఒక మీటింగు పెటుట్కొని 
“ఈ ఆశర్మం లోకి తెలుగు వాళెల్వరో వచాచ్రు. వాళుళ్ చాలా దురామ్రుగ్లు. అవినీతి పరులు. ఆ ఆశర్మం లో ఉంటే, 
ఆశర్మం పేరు పోతుంది. ఇలాంటి వారిని ఉండనివవ్కుండా ఏదైనా చేదాద్ం” అని తీరామ్నం చేసుకునాన్రు. కానీ, ఆ 
తరువాత వాళేళ్, ఒకొక్కక్రూ వెళిల్పోయారు. చలంగారు మాతర్ం ఎకక్డికీ వెళల్కుండా ఉండిపోవడానికి అవకాశం 
దొరికింది. ట జరిగింది,  వాళళ్ పెదద్మామ్యి సౌరీస కీ, చలంగారికీ పుటుట్కతోనే ‘మైగేర్న’ వుంది అని గతంలోనే 
తెలుసుకునాన్ం కదా!  సౌరీస కి మైగేర్న తగగ్డానికి ఎవరో సలహా ఇచాచ్రు. “ఈ దగగ్రోల్నే పశుమాలై సావ్మి అని 
ఒకతను ఉనాన్డు . ఆ సావ్మిజీ చాలా మహతుత్ గలవాడు. ఆయన దగగ్రకు వెళేత్, మీ తలనొపిప్ తగుగ్తుంది “ అని. ఆ 
సలహాను అనుసరించి, రమణాశర్మానికి దగగ్రోల్నే వునన్ ఆ పశుమలై సావ్మి దగగ్రకు వెళిళ్ంది సౌరీస. ఆవిడకు ఏదో 
తలనొపిప్ కొంచెం తగిగ్నటల్నిపించింది. అదే విషయానిన్ తలిల్తోటీ, తన వెంట వునన్ చితర్ తోటీ చెపిప్, వాళళ్ందరినీ 
కూడా ఆ సావ్మి దగగ్రకు తీసుకువెళిళ్ంది. ఇదంతా భగవాన చనిపోక ముందే జరిగింది. అందుకనే భగవాన 
చనిపోయిన రోజున సౌరీస గానీ, రంగనాయకమమ్ గారు గానీ ఆశర్మంలో లేరు. 
       ఒక రోజు చితర్ పాపని వెంటబెటుట్కొని ఆ పశుమలై సావ్మి దగగ్రకు వెళిళ్నపుడు, అకక్డ ఆ చినన్ పాపకు 
జవ్రం వచిచ్ందనీ, విరోచనాలు యేవో అవుతునాన్యని చలంగారికి ఎవరో కబురు చేశారు. సరే! ఆ పాపను 
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తీసుకువదాద్మని చలంగారు గబగబా ఆ పశుమలై సావ్మి ఆశర్మానికి వెళాల్రు. అదే మొటట్మొదటి సారి అతనిన్ 
చూడడం. అకక్డ కొనిన్ రోజులు ఉనాన్రు. అకక్డ వునన్పుప్డు ఆయనకు తెలిసింది - ఈ పశుమలై సావ్మి అందరూ 
అనుకునన్టుల్ నిజమైన సావ్మిజీ  కాదు. ఆయన తాను సంపాదించిన ధనం, పలుకుబడి తోటి, ఆడవాళళ్ని 
లోబరచుకోవడానికీ, అలాగే ధనం సంపాదించడానికీ ఉపయోగిసుత్నాన్డు- అని. ఆ విషయం చలం గారికి రూఢిగా 
తెలిశాక  ఆ ఆశర్మం లో వునాన్ వాళల్కు చెపాప్రు.  
       అది తెలిసిన ఆ పశుమలై సావ్మి  చలం గారిని బెదిరించాడు. “చూడు మిమమ్లిన్ ఏం చేసాత్నో, అసలు ఈ 
అరుణాచలం లోనే లేకుండా చేసాత్ను”  అంటూ శాపనారాధ్లు పెటాట్డు.  ఆయన ఆశర్మం నుంచి,  చలంగారు 
కుటుంబ సభుయ్లను వెంటబెటుట్కొని అరుణాచలానికి తిరిగి వచేచ్శారు. ఇదంతా భగవాన చనిపోయిన 3,4 నెలలోల్ 
జరిగింది.  
               ఆ సంఘటన జరిగిన దగగ్రున్ంచి,   పశుమలై సావ్మి చలంగారిని   బెదిరించడం పార్రంభించాడు. 
“మీరు అరుణాచలం వదలి వెళాత్రా,లేదా?” అని దొంగతనంగా ఉతత్రాలు రాయడం.. అలాగే ఎవరినైనా పంపించి 
బెదిరించడం. కొనిన్సారుల్ ఆయనే వచిచ్, “మీతో మంచిగా ఉంటాను. మనం అందరం కలసి ఉందాం. “అని చెపిప్ 
వెళిల్, మళీళ్ బెదిరింపు ఉతత్రాలు రాయడం .. ఇలా జరిగింది. అపప్టి పరిసిథ్తులను తన మితుర్డు చింతా దీకిష్తులు 
గారికి ఉతత్రాలోల్ ఇలా రాసుకునాన్రు “ ఈ పశుమలై సావ్మి చాలా గొపప్ వాడనాన్ కావాలి. చాలా అపాయకరమైన 
వాడనాన్ కావాలి. ననున్ “పశువు, అడవిలో ముళల్ చెటైట్ జనిమ్ంచాలి.” అని శపించాడు. ఇంకా ననున్ వదలేల్దు. 
వెంబడిసుత్నాన్డు. ననున్ నాశనం చేయడానికా?ఉదద్రించడానికా? ఏం చేయాలో భగవాన చేయలేకపోయినారా ? 
వీడికెందుకు? ఈ వాతావరణం అంతా దుషట్ మంతర్ శకిత్తో నిండి ఉంది. నేను బెజవాడ వదలి యోగులతో, 
రాక్షసులతో కలత పెటేట్ ఈ దేశానికీ ఎందుకొచాచ్నా?అని ఏడాచ్ను” అని .    
      అయితే, దేనికీ కూడా చలంగారు బెదరకుండా అకక్డే   ఉండడంతో, ఇంక ఏమీ చేయలేక తన ఆశర్మం లోనే 
ఉండి పోయాడు ఆ పశుమలై సావ్మి.  చలంగారి అరుణాచలం వెళిళ్న కొతత్లో ఇలాంటి సంఘటనలి ఒక కోణమైతే 
-   మరో కోణం నితయ్ జీవితం లోని ఇబబ్ందులు. ఆయన వెళిల్న సంవతస్రమే నీళల్ కరువు వచిచ్ంది. అలాగే వీళుళ్ 
బెజవాడలో తినన్ బియయ్ం, ఇకక్డ దొరికేవి కావు. జొనన్లూ, కొతత్ బియయ్మూ ఉండేవి. అలాంటివి వీళళ్కి వండడం 
అలవాటు లేదు. చలం గారికి ‘మైగేర్న’ ఎలాగూ కొనసాగేది.   ఆ మైగేర్న ని అదుపులో ఉంచుకోవడానికి   మాంసం 
తింటుండేవారు. ఆ అలవాటు  బెజవాడలో ఉనన్పుప్డే ఉంది. మరి ఇకక్డ మాంసం తినడానికి రంగనాయకమమ్ 
గారు ఒపుప్కునేవారు కాదు. అందుకని ఆమెకు తెలియకుండా ఊరోల్కి వెళిల్ , ఏదో మహమ్దీయుల హోటల నుండి 
కొంచెం మాంసం తెచుచ్కొని, రంగనాయకమమ్ గారికి కనపడకుండా దాచుకొని, వంకాయ కూరతో కలిపి 
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తింటుండేవారు. వాసన వచిచ్నపుడు రంగనాయకమమ్గారు తిడుతుండేవారు.  ఇవి మొటట్మొదటి సంవతస్రంలోని 
సంఘటనలు.   
           ‘చాలా సారుల్ బెజవాడ వదిలేసి ఎందుకు వచాచ్ను. అకక్డ ఉంటే, యేవో పతిర్కలకు రాసుకుంటే, పదో, 
పరకో వచేచ్ది కదా! ఇకక్డ ఇనిన్ కషాట్లు పడుతునాన్ను. అని తాతాక్లికంగా అనిపించేది కానీ, అనిన్ భగవాన 
చూసుకుంటారు. భగవాన మీద భారం వేసి వచాచ్ం కదా!కాబటిట్, ఇంతకు మించి ఏ ఊరు వెళతాం.’ అనుకొని 
అకక్డే కొనసాగారు.   1951 వ సంవతస్రం వచేచ్సరికి ఆశర్మం లోని పాలక వరగ్ం చలం గారిని పూరిత్గా శతుర్వుల 
జాబితాలో వేసేశారు. భకుత్లు మాతర్ం చలంగారంటే బాగానే ఉండేవారు. అపప్టి నుండీ, చలంగారి చిటట్చివరి 
వరకూ కూడా అకక్డ వునన్నిన్ రోజులూ ఆశర్మ పాలక వరాగ్నికీ, చలం గారికీ ఎపుప్డూ బదద్ వయ్తిరేకంగానే ఉండేది. 
అయితే, చలం గారికి తన పరివారం, వచిచ్న వాళుళ్ మరికొంత మంది ఉండడంతో, యెంత వైరం వునాన్, 
ఇబబ్ందులు ఎదురైనా అకక్డే నివసించగలిగారు.  భగవాన సమాధి దగగ్ర కూరోచ్వడం. గంటల తరబడి ధాయ్నం 
చేసుకోవడం, పార్రధ్నలు చేయడం లాంటివి కొనసాగించారు.   
     1951 వ సంవతస్రం. అపప్టికి చలంగారు వచిచ్ సంవతస్ర కాలం అయింది. అపప్టి వరకూ వాళుళ్ తెచుచ్కునన్ 
డబుబ్లేవో వాడుకుంటునాన్రు. అవి కూడా అయిపోవసుత్నాన్యి. అపప్టికి చలం గారితో వునన్ అమామ్యిలు పకపకా, 
చితార్ “మదార్స వెళిల్, సినిమాలోల్ ఏదైనా పని చూసుకుంటాము.” అని వెళాల్రు. అపప్టికి నిరమ్ల మదార్స లోనే ఉంది. 
ఏదైనా వుదోయ్గం కోసమో, వేషాల కోసమో, సాంకేతికమైన పనుల కోసమో ఇతమితథ్ంగా తెలియదు కానీ, ఈ 
విషయానిన్ మితుర్లకు రాసిన ఉతత్రాలోల్ రాసుకునాన్రు.   
        అపప్టికి  చలంగారి తముమ్డు కొమూమ్రి వెంకటరామయయ్ గారు మదార్స లోనే ఉనాన్రు. అతని భారయ్ 
కొమూమ్రి పదామ్వతిదేవి గారికీ, వాళళ్ అబాబ్యి కొమూమ్రి సాంబశివరావు గారికీ కూడా సినిమావాళల్తో 
పరిచయాలునాన్యి. మరి వాళళ్ సహాయం తీసుకునాన్రో, లేదో తెలియదు గానీ, మొతాత్నికి 2,3 వారాలు మదార్స 
లో ఉండి వెనకిక్ వచేచ్సారు.  

అదే రోజులోల్ చలం గారికి ఒక చకక్ని పర్తిపాదన వచిచ్ంది. అకక్డకు దగగ్రగా వునాన్ వాళుళ్ ఎవరో వచిచ్, 
“మీరు ఇంగీల్ష బాగా మాటాల్డుతునాన్రు. ఈ గడడ్ం బాగా పెరిగి సావ్మిజీ లాగ ఉనాన్రు. ఇకక్డ చితార్వతి నది 
ఒడుడ్న ఒక పరణ్శాల ఉంది . మీరు వచిచ్ అకక్డ కూరోచ్ండి. మిగతా పనులనీన్ మేం చూసుకుంటాం. అందరికీ 
మిమమ్లిన్ సావ్మీజీగా పరిచయం చేసాత్ం. ఇలా చేసేత్ గనక మీ జీవితం సజావుగా సాగిపోతుంది. మాకూ వాయ్పారం 
జరుగుతుంది. “ అని.. అయితే చలంగారు అలాంటి వాటికి లొంగే మనిషి కాదు కదా! ఆ పర్తిపాదనని 
తిరసక్రించారు.  
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      1951 జూలై వచిచ్ంది. ఆనాటికి చలంగారు అరుణాచలం వచిచ్ సంవతస్రంనన్ర అవుతునన్ది. డబుబ్లు 
దాదాపుగా అయిపోవచాచ్యి. ఆ సమయంలో బెజవాడ, హైదరాబాద  ఆకాశవాణి కేందార్ల  వాళూళ్ ఉతత్రాలు 
రాశారు. “మీరు ఏవైనా నాటకాలు రాసి పంపించండి. మీకు డబుబ్లు పంపిసాత్ం “ అని.  కానీ, అపప్టికి నాటకాలు 
రాసే పరిసిథ్తి లేదు. యెంత సేపూ, భగవాన ధాయ్నం. భగవాన సమాధి దగగ్ర కూరోచ్వడం, మధయ్మధయ్లో వచేచ్ 
ఇబబ్ందులిన్ పరిషక్రించు కోవడం - అలా కొనసాగుతోంది. అయితే, మదార్స నుండి ఆయనకు ఒక కబురు 
వచిచ్ంది. ఎవరో నిరామ్త “నేను ‘అనారక్లి’ అనే సినిమా తీసుత్నాన్ను. దానికి మాటలు రాయాడనికి రండి “అని. 
చలం గారికి నిజంగా అలాంటి వాటికి వెళల్డం ఇషట్ం లేదు. కాకపొతే అపుప్డునన్ పరిసిథ్తులోల్ డబుబ్లు అవసరం 
కాబటిట్ మదార్సు వెళాళ్రు. 
      ఆయనిన్ ఏదో హోటల లో పెటాట్రు. అకక్డ చినన్పప్టి నుండి కాకినాడలో కలసి పెరిగిన కిర్షణ్ శాసిత్ గారు కూడా 
కనిపించారు. అదే రోజులోల్ కిర్షణ్ శాసిత్ గారు కూడా ‘మలీల్శవ్రి’ సినిమాకి పాటలు రాయడానికి మదార్స లో వునాన్రు. 
ఆయన గురించి చలంగారి మితుర్లకు   “కిర్షణ్ శాసిత్ కనిపించాడు. చకక్గా ఆరోగయ్ంగా ఉనాన్డు. వాళేళ్ తెలివైన 
వాళుళ్. నాలాంటి వాళుళ్ అమాయకులుగా ఉండిపోయారు “అని రాశారు.   నిరామ్త చలంగారికి అనారక్లి  కధ 
చెపిప్, “ఇదండీ కధ రాయండి” అనాన్డు . “ఇదేమిటి? కధ మీరే చెపేప్శారు. ఇక నేను రాసేదేముంది?”అనాన్రీయన. 
“అలా కాదండీ. నేను పైపైన చెపాప్ను. మీరు సినిమాకి సరిపడా దృశాయ్లు పర్కారం రాయాలి “అనాన్రు. సరేనని, 
ఆయనకీ తోచినదేదో రాశారు.  
      కానీ, చలం గారికి మనసు అకక్డ లేదు. ‘ఎపుప్డు అరుణాచలం వెళిల్పోదామా?భగవాన సమాధి దగగ్ర కూరుచ్ని 
పార్రధ్న చేసుకుందామా ‘అని ఉంది .   ఒక వరష్న రాశాక, నిరామ్త, దరశ్కుడూ వచిచ్, “ఇలా కాదండీ, దీనిన్ మళీళ్ 
మారిచ్ రాయండి”అనాన్రు. మళీళ్ మారిచ్ రాశారు. “ఇంకా అకక్డ మారాచ్లీ, ఇకక్డ మారాచ్లీ” అనాన్రు.  
     “ఇదేమిటీ? మీరు నాకు చెబుతుంటే, నేను రాయడం ఏమిటి? అదేదో మీరే రాసుకోండి.” అని మూడు నాలుగు 
వారాలోల్ వెనకిక్ వచేచ్శారు. 1951 ఆగసుట్ వచిచ్ంది. పని పూరిత్కాలేదు కాబటిట్ మదర్సు నిరామ్తా డబుబ్లు పంపలేదు.  
ఐనా చలంగారికి - రేపు ఏమవుతుందీ? వచేచ్ సంవతస్రం ఏం అవుతుందీ?ఎలా జరుగుతుంది?అనే ఆలోచనే లేదు. 
ఎపుప్డూ “భగవానే చూసుకుంటారు. ఆయనే తోర్వ చూపిసాత్రు.”  అనే భరోసాతోనే ఉండేవారు. 1951 ఆగసుట్ 15   
సావ్తంతర్ దినోతస్వం   రోజున,  చలం గారి భారయ్ రంగనాయకమమ్గారు ఆ కాటేజ అంతా కడిగి, ముగుగ్లు వేసి, 
జాతీయ జెండా పెటాట్రు. ఆవిడ యేవో పార్రధ్నలు లాంటివి చేసుత్నాన్రు.                                  
         సరిగాగ్ ఆ క్షణంలో జరిగిన  ఒక అదుభ్తమైన సంఘటన ఏమిటంటే.. . సౌరీస గారు  అరుణాచలం వెళిల్న 
దగగ్ర నుండి ధాయ్నం లోనే ఉండేవారు. ఒకోక్సారి ఒళుళ్ తెలియకుండా ఉదయం నుండి సాయంతర్ం వరకూ ఒక 
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రూమ లోనే ఉండిపోయేవారు. బయటకు వచేచ్వారు కాదు. అలా ఆ ఆగసుట్ 15 వ తేదీన , ఆమె ధాయ్నం లో 
ఉండగా, ఆమె ఒక విచితర్మైన అనుభూతికి లోనయాయ్రు. ఏదో ఒక దివయ్ శకిత్, తనని ఆవహించినటుల్, తనలో 
చేరుతునన్టుల్గా ఆమెకు ఒక అనుభూతి కలిగింది. ఆ వచిచ్న శకిత్ “ఈశవ్రుడు”అని ఆమె నమామ్రు. నమమ్డమే 
కాకుండా, తనలో తాను ఈశవ్రుడి తో మాటాల్డినటుల్గా కూడా ఆమె భావించారు. ఆమెకు ఒళళ్ంతా చెమటలు 
పటట్డం, బాగా వేడి వచేచ్సినటుల్గా అవవ్డం, వణుకు రావడం ఇలాంటివి కూడా సంభవించాయి.  
          ఆవిడ చాలా సారుల్  అనుకునాన్రట, ఆ వచిచ్నటు  శకిత్ తనతో మాటాల్డినటుల్గా,  
  “ఎవరు మీరు?”  
  “నేను ఈశవ్రుడిన్” 
  “ఎందుకు మీరు వచాచ్రు ?” 
  “నేను మీ జీవితానిన్ నడిపించబోతునాన్ను. నినూన్, నీ తండిర్నీ, నీ చుటుట్ పకక్ల వునన్ వాళళ్నీ కూడా నేను 
నడిపిసాత్ను” అని . ఈశవ్రుడు అంటే, మనం అనుకునే ‘శివుడు’ లాంటి భావన కాదు. భగవాన కి మరో రూపం అని 
గానీ, భగవాన అని గానీ అనుకునాన్రు గానీ,  ‘ఈశవ్రుడు’ అనే భావిసూత్ ఉండేవారు. ఇలాంటివనీన్  ఆవిడ తనలో 
తాను ఆ దివయ్శకిత్ తో మాటాల్డినటుల్గా అనుకొని, అనుభూతికి లోనై, ఆ శరీరంలో కలిగిన మారుప్లూ,   చెమటలు 
పటిట్నటు వంటి తో బయటకు వచిచ్, తలిల్కీ, తండిర్కీ చెపాప్రు  “నాకు ఈశవ్రుడు కనిపించాడు. ఇక నుండి 
ఈశవ్రుడే మనలిన్ నడిపిసాత్డు. “అని. దానికి చలంగారు అనాన్రట “నువువ్ ఎపుప్డూ ఇలాగే చెబుతుంటావు. నీకు 
అపుప్డపుప్డు రవీందర్నాథ ఠాగూర కనిపించాడనీ, లేకపోతే ఇందుర్డూ, మునులూ కనిపించారనీ! ఇపుప్డు 
ఈశవ్రుడు కనిపించాడని అంటునాన్వు.” అని.   సౌరీస గారేమో.. “లేదు. నాకు నిజంగానే  ఈశవ్రుడు కనిపించి, 
మన ఇంటోల్ని పరిసిథ్తిని తెలిసినటుల్గా నినున్ సరిచేయమని నాతో చెపిప్నటుల్గా చెపాప్ర”ని తండిర్ని ఒపిప్ంచింది.                   
           చలంగారు   చాలా సేపు వాదించాక, “సరే!అయితే, ఏం చేసాత్వు? ఏం అంటాడు మీ ఈశవ్రుడు. అతను 
చెపిప్నటుల్ వింటే, నా జీవితం మారిపోతుందని అంటునాన్డా ? నువువ్ చెపిప్నటుట్ వింటే, నా తలనొపిప్ తగిగ్పోతుందా 
అంటునాన్డా ?”. ఇలా యేవో వాదనలు చేశారు. చిటట్ చివరికి సౌరీస నమమ్కానికి ఆయనకూడా లొంగిపోయారు. ఆ 
క్షణం నుండి సౌరీసిక్   ఈశవ్రదరశ్నం అయిందనీ, అపప్టి నుండి సౌరీస మాటాల్డిన మాటలనీన్  సౌరీస కాదు. 
ఈశవ్రుడే మాటాల్డిసుత్నాన్డనీ, చలం గారూ, అతని కుటుంబ సభుయ్లూ నమామ్రు.   సౌరీస ని ఏది అడిగినా 
“ఈశవ్రుడిన్ అడిగి చెబుతాను “అనే వారు. కొనిన్ రోజుల తరావ్త ఆమె ఏం మాటాల్డినా “ఈశవ్రుడే 
మాటాల్డుతునాన్డు”అని చలం గారూ, అతని కుటుంబ సభుయ్లూ అనేవారు. కర్మంగా  చలంగారి అభిమానులు 
కూడా సౌరీస ని ఈశవ్రుడు అనే నమేమ్వాళుళ్.  
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     ఆ తరువాత దాదాపు 28 సంవతస్రాల పాటు చలం గారు జీవించినంత కాలమూ, ఆ తరువాత సౌరీస 
జీవించినంత కాలమూ కూడా, ఆశర్మం లోని వాళూళ్, చలం గారి అభిమానులు కూడా సౌరీస ని ‘దైవాంశ 
సంభూతురాలు’గానూ, అలాగే ఈశవ్ర దరశ్నం కలిగిన ఒక మహా వయ్కిత్గానూ భావించారు. ఆ తరావ్త పర్తి 
సంవతస్రం ఆగసుట్ 15 వ తేదీన ‘ఈశవ్ర దరశ్నం’ కలిగిన రోజుని జరుపుకొంటారు. ఆ సాంపర్దాయానిన్ భీముని 
పటన్ంలోని “సేన్హ కుటీర” లో ఆశర్మం లో పాటిసుత్నాన్రు. ఆ రోజు నుంచి చలం గారు రాసిన ఏ రచన లోనైనా 
‘ఈశవ్రుడు’అని రాశారంటే, అది సౌరీస అని మనం అరధ్ం చేసుకోవాలి.  
       . వాళల్కి యేవో కొనిన్ మహాతాయ్లు కూడా కనిపించాయట.  -  వీళుళ్ ఉండేది రమణాశర్మం పరిసరాలోల్. ఊరు 
అకక్డకి 2,3 మైళుళ్ దూరంలో ఉంటుంది. చలం గారు ఒకసారి ఊరోల్కి వెళిల్ వసుత్ంటే,  తోర్వలో చలం గారికి 
పాము కరిచింది. ఆయన మందులు వేసుకోలేదు. రెండు, మూడు రోజుల తరావ్త తగిగ్పోయింది. ఇంకోసారి ఏదో 
పిచిచ్ కుకక్ కరిచింది.  ఊరోల్కి వెళేత్, ఏ  డాకట్రూ మందివవ్లేదు. అయినా గానీ, రెండు, మూడు రోజులోల్ 
తగిగ్పోయింది. “ఇవనీన్ కూడా ఈశవ్రుడు చేసుత్నన్ మహతాయ్లు.”అనుకునేవారు.  
      ఎంతగా ఈశవ్రుడిన్ నమేమ్వారంటే, ఒకోక్సారి “ఈశవ్రుడూ! చెపప్ండి రేపు ఎండ వసుత్ందా? మేం బటట్లు 
ఆరేసుకోవాలి. “ అని అడిగేవారు. “వాటికి ఈశవ్రుడు సమాధానం చెపాప్రు” అనుకునేవారు.  ఇలా చలం గారి 
జీవితంలో మరొక విధమైన దశ పార్రంభమయియ్ందను కోవచుచ్.  
  ఇకక్డ నుండి మరొక 10 సంవతస్రాల వరకూ చలం గారి జీవితంలో జరిగిన ముఖయ్మైన విశేషాల గురించి 
కుల్పత్ంగా తెలుసుకుందాం.  
     చలంగారు అరుణాచలంలో ఉనన్ మొతత్ం 29 సంవతస్రాలోల్   ఆయన ఎకక్డికీ వెళళ్లేదు. ఎకుక్వగా 
పరిచయాలూ జరగలేదు. అందువలల్ గతంలో జరిగిన  సంఘటనలూ, మలుపులూ, సందరాభ్లూ, సనిన్వేశాలూ 
అలాంటివి ఏవీ ఈ అరుణా చలంలో ఉండవు.   ఆ పది సంవతస్రాల విశేషాలనూ వివిధ విభాగాలుగా వార్సాత్ను.  

ముందుగా చలంగారి ఉతత్రాలు 
 చలంగారు   అరుణాచలం వెళిళ్పోయారని తెలిశాక, ఆయనకు బాగా సనిన్హితులైన మితుర్లు, ఆంధర్దేశం నుండి 
ఉతత్రాలు రాసూత్ండేవారు.   చలంగారికి కూడా ఉతత్రాలు రాయడం అనే అలవాటు చినన్పప్టి నుండి అంటే 1920 
లో ఆయన సాహితయ్ం పార్రంభించిన దగగ్ర నుండి కూడా వుంది.  
       ఆయన ఉతత్రాలని కూడా ‘ఉతత్మ సాహితయ్ం’ గా పరిగణిసుత్ంటారు. పరిగణించడమే కాదు. నిజంగా మనం 
చదువుతుంటే, అదుభ్తమైన సాహితయ్ం కనిపిసుత్ంది. అదుభ్తమైన భాషా, శైలీ, అలాగే చలం గారి జీవితంలోని 
ముఖయ్మైన మలుపులూ   కనిపిసుత్ంటాయి. చాలా మంది కొతత్ వాళుళ్  -  వాళల్కు ఏవైనా సమసయ్లు వసేత్, “వీటికి 
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పరిషాక్రాలు చెపప్ండి”అనే వారు. పాతవాళళ్కైతే, ఆశర్మంలో జరుగుతునన్ విశేషాలనీన్ పూసగుచిచ్నటుల్ వార్సుత్ండే 
వారు చలంగారు. అందులో చెపుప్కోదగగ్ మితుర్డు ‘చింతా దీకిష్తులు’ గారు. ఆయన చలంగారిని 1936లో 
అరుణాచలానిక తీసుకొచాచ్రు కదా. ఆయన అపుప్డపుప్డూ రమణాశర్మానికి వచిచ్ వెళుతునాన్రు.  గానీ, అకక్డే సిథ్ర 
పడలేదు. ఆయనా చలం గారికి ఉతత్రాలు రాసూత్ండేవారు. చలంగారు కూడా జవాబులు రాసూత్ండేవారు.  చింతా 
దీకిష్తులు గారికీ, చలంగారు ఉతత్రాలు రాయడం అనేది  1927 నుండే పార్రంభమయియ్ంది. చలంగారు ఇంకా  
అరుణా చలం రాకముందే   చింతా దీకిష్తులుగారు చలంగారు రాసిన ఉతత్రాలనీన్ కూడా ఒక పుసత్కం లాగ 
పర్చురిదాద్మనే ఆలోచన చేశారు. తరువాత రోజులోల్ పర్చురించారు కూడా.  
       చింతా దీకిష్తులు గారితో పాటు, ఎన. వీరేశలింగం అని ఆయన కొతత్గా ఉతత్రాలు రాయడం పార్రంభించాడు. 
ఆయనది శీర్కాకుళంగానీ, విశాఖపటన్ం గానీ ఐ ఉండాల. చలం గారు ఆయనకీ   చాలా ఉతత్రాలు రాశారు. 
జగాగ్రావు, చినాన్రావు, జరుక శాసిత్, పురంగేశవ్రావు, గొరెర్పాటి వెంకట సుబబ్యయ్గారికి - ఇలా చాలా మందికి 
రాశారు.  వీళళ్ంతా చలంగారు తమకు రాసిన ఉతత్రాలిన్, పుసత్కాలుగా పర్చురించారు. చలంగారి ఉతత్రాలమీద 
పరిశోధనా గర్ంధాలు రాసి, వాటిమీద పి.హెచ.డిలు తీసుకునన్ వాళుళ్ కూడా ఉనాన్రు.  ఆ ఉతత్రాలు చదువుతుంటే 
ఒక పెదద్ నవల చదువుతునన్టుట్గా ఉంటుంది. చలంగారి జీవితంలోని మలుపులనీన్   తెలుసూత్ ఉంటాయి.    
 చలంగారి కోసం అరుణాచలం వచిచ్నవాళుళ్ః     
    చలం గారిని చూడాడనికి చాలా మంది అరుణాచలానికి  వసుత్ండేవారు. ఒకక్ ఆంధర్దేశం నుండే కాకుండా, 
భారతదేశంలోని వివిధ పర్దేశాలనుండి కూడా వచేచ్వారు.   చాలామంది అపరిచితులుకూడా ఈయనకు ఉతత్రాలు 
రాసి, “మా ఇంటోల్ సమసయ్ వుంది “ - ”నాకు వివాహం కాలేదు లేదా వివాహం అయినా ఏదో సమసయ్ వుంది “  
” నా కూతురో, కొడుకో చనిపోయారు చాలా విషాదం లో వునాన్ను” అని చెపుప్కూంటూ ఉండేవాళుళ్.  చలంగారు 
సమాధానమిసూత్ - “మీరు రాదలచుకుంటే రండి. ఈశవ్రుడు ఉనాన్డు. మీకు సహాయం చేయగలడు. కాకపొతే, 
వచాచ్క మీరు తీవర్మైన సాధన చెయాయ్లి. ఆ సాధనలో మీరు ఉండగలిగితే రండి “ అని   రాసూత్ండేవారు.  
      కొంత మంది నిజంగానే అరుణాచలం వచేచ్వాళుళ్.  చలం గారి దగగ్ర వుండేవాళుళ్.   కొంత మంది కొనాన్ళుళ్ 
ఉనాన్క, ఉండలేక వెళిల్పోయేవాళుల్. “ఇదేమిటి ?మీరు ఈశవ్రుడు అనాన్రు. ఇకక్డ సౌరీస చెబుతునాన్రు.”అనే 
వాళూళ్ వునాన్రు. అలా కాకుండా అకక్డ సిథ్ర పడిపోయే వాళూళ్ వునాన్రు. ఎవరు వచిచ్నా   చలంగారు గానీ, 
ఆయన కుటుంబసభుయ్లు గానీ,   “ఇకక్డ మీకు చోటు లేదు. మీరు వెళిల్పోండి “ అని గానీ, “భోజనానికి ఇబబ్ంది” 
అని గానీ చెపేప్వారు కాదు. వచిచ్న వాళుళ్ మగవాళైళ్తే   పకక్నే ఒక కాటేజ తీసుకొని  వుండేవాళుళ్. మరి ఎకక్డ 
నుండి వచేచ్దో, ఎలా పెటేట్వారో గానీ, అందరికీ రాగానే ముందుగా “భోజనం చేశారా?” అని అడగడం, 
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వునన్వాళళ్తో పాటుగా భోజనం పెటట్డం చేసేవారు.  మీరెవరు? ఎందుకు వచాచ్రు? అనేవి తరవాత కనుకుక్నేవారు. 
ఆ రోజులోల్ అలా దరశ్నం చేసుకొనన్ వాళల్లో, అకక్డ వుండిపోయిన వాళల్లో 17 ఏళళ్ వయసు నుండి 70 ఏళళ్ 
వృదుధ్ల వరకూ వునాన్రు.  
      అలా వెళిల్న వాళల్లో చాలా ఆసకిత్కరమైన వయ్కుత్లు ఇదద్రు. ఒకరు ఘంటసాల వెంకటేశవ్రావు గారు. ఆయన 
అపుప్డపుడే సినీరంగంలో పైకి వసుత్నాన్రు.   ఆయన   చలం గారి ఆశర్మం లో  రెండు రోజులు వునాన్రు. దానిన్ 
ఆశర్మం అంటుండేవారు. అకక్డ పార్రధ్నలు చేసూత్ ఉంటే, ఘంటసాల గారు కూడా పార్రధ్నలు చేశారట. అలాగే 
ఘంటసాల గారి సహాయకుడు  సంగీతరావుగారు కూడా పలుమారుల్ చలం గారి దగగ్రకు వెళిల్ వసుత్ండేవాడు. అలాగే 
చలం గారి దగగ్రకు వెళేల్ పర్ముఖులోల్  మరొకరు ‘గోపరాజు రామచందర్రావు’. ఆయనకు విజయవాడ లో ‘నాసిత్క 
కేందర్ం’ ఉండేది. అలాగే రాజకీయనయకుడు గొటిట్పాటి బర్హమ్యయ్ గారు కూడా. 
     
        అకక్డే ఉండిపోయిన వాళల్లో ఒకాయన బసవరాజు గారు. ఏలూరులో చలం గారు పనిచేసినపుప్డు ఆ సూక్ల 
లో అసిసెట్ంట గా  ఉండేవాడు బసవరాజు. ఆయన చలం గారి ఆశర్మంలో, తోట పనులాల్ంటివి చేసుత్ండేవాడు. 
అలాగే ‘చికాక్ల కిర్షాణ్రావు అని ఇంకొకాయన. ‘చాడివ్క ‘అని ఒక యూరోపియన ఉండేవాడు. ఆయన చలం గారు 
అకక్డకు వెళల్క ముందు నుండి అకక్డే ఉండేవాడు. ఈ చాడివ్క ,చలంగారు, అరుణాచలం వచాచ్క, ఆయనకు బాగా 
సనిన్హితుడయాయ్డు.   చాడివ్క చనిపోయేవరకూ చలంగారితో ఉంటూ, చలంగారితో పాటుగా పార్రధ్నలు 
చేసుత్ండేవాడు.      
 అరుణాచలంలో చలంగారి రచనలుః    
        ఈ 10 సంవతస్రాలలో చలం గారిలో  తెలుసుకోవలిస్న మరో కోణం – అయన చేసిన రచనలు. మొదటోల్ 
ఈశవ్ర దరశ్నం జరగడం, పార్రధ్నలు చేసుకోవడం, సాధనలో ఉండడం, మైగేర్న తగిగ్ంచుకోవడం.. వీటిలోల్ ఉండి 
ఎకుక్వగా రాయలేదు గానీ, ఐదారు సంవతస్రాల తరావ్త మళీళ్ రాయడం పార్రంభించారు. ఠాగూర రాసిన 
గీతాంజలిని 1958 లో ఒక నెల రోజులోల్నే  సరళమైన తెలుగులోకి అనువాదం చేశారు. అలాగే భగవాన చెపాప్రని   
జీసస జీవితానిన్ సురీస తెలుగులో రాయడం పార్రంభించారు.   అయితే జీసస సువారత్లు వాటిననిన్టినీ “శుభ 
వారత్లు “ అనే పేరుతో చలంగారు సరళమైన తెలుగులో రాశారు. అవి రాసేటపుప్డు చాలా మంది కైరసత్వులు 
అనాన్రట “మీరు రాముడు గురించీ, కృషుణ్డు గురించి రాసుకోక మా దేవుడి గురించి ఎందుకు రాసాత్రు?”అని.  
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          చలంగారికి అలాంటివి భేదాలేవీ లేఇ కాబటీట్, ఆయన శుభవారత్లే కాకుండా “మారాత్ “అనే ఇంకో నవల 
కూడా రాశారు, ఏసుత్ కీర్సుత్ జీవితం ఆధారంగా. ఆ నవల రాసాక ఎవరైతే వయ్తిరేకించారో, ఆ కైరసత్వ పెదద్లే వచిచ్ 
చలం గారికి దణణ్ం పెటిట్ “చాలా బాగా రాశారు. జీసస జీవితానిన్ మేం కూడా ఈ కోణంలో చూడలేదు. మీరు 
అనుమతి ఇసేత్, దీని ఆధారంగా మేం  ఒక ఫిలమ్ లాగ తీసి అనిన్ చోటల్కూ తీసుకువెళతాం”అని కూడా అనాన్రట. 
ఇవి చలంగారు రాసిన కొదిద్ రచనలు.  

మరీ ఆంధర్దేశం వదలక ముందు వార్సినంత ఉధృతంగా వార్యక పోయినా, రచనా వాయ్సాంగం అనేది 
మాతర్ం కొనసాగించారు. 1957 వచేచ్సరికి “మీ జీవిత చరితర్ రాసాత్ను “ అని ఒక పెదాద్యన ఆయన దగగ్ర 
కూరుచ్నాన్డు.  
      ఆయన ఎవరు? అదెలా జరిగింది అనే విశేషాలు వచేచ్సంచికలో..  

********** 
(కొనసాగింపు వచేచ్నెలలో)
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