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పలు కోణాల, పలు భావాల, పలు సందిగాద్ల, పలు  సంకిల్షాట్ల, పలు వైరుధాయ్ల చలం. రచయితగానూ, 

వయ్కిత్గతం గానూ కూడా ఒక శతాబద్పు సంచలనం.  
      
     1945 లో చలంగారు ఏలూరులో వుదోయ్గం చేసుత్నాన్రు. లీల గారు ఆయనతో పాటే ఉంటునాన్రు. కుటుంబం 
మాతర్ం బెజవాడలోనే వుంది. చలంగారి భారయ్ రంగనాయకమమ్ గారు అరుణా చలం వెళిళ్పోయాక, చలం గారికీ, 
లీల గారికీ మధయ్ జరిగిన కొనిన్ సంఘటనలు గురించి తెలుసుకుందాం. ఇది తెలుసుకునే ముందు ఒక మాట 
చెపుప్కోవాలి. ఈ లీలగారికి, ‘అబాబ్యమమ్’ అని మరో పేరు కూడా వునన్దని మొదట అనుకునాన్ం. అయితే ఈమెకు 
‘చెలాల్యమమ్’ అనే ఇంకో పేరు కూడా వుంది. బహుశా ఈ లీల అనే పేరు రాక ముందు ‘అబాబ్యమమ్’అనీ, 
‘చెలాల్యమమ్’ అనీ కూడా ఉండి వుండవచుచ్. ఒకోక్చోటా, ఒకోక్లా వుంది. మనం 70,80 సంవతస్రాల కిర్ందటి  
సంగతులు మాటాల్డుకుంటునాన్ం. కాబటిట్ పేరల్ విషయంలో తేదీల విషయంలోనూ  చినన్ చినన్ పొరపాటుల్ ఉండి, 
ఉండవచుచ్. అయినా అది మన కథనానికి ఏమీ అడడ్ం కాదు.  
       చలంగారూ, లీలగారూ చాలా పేర్మగా ఉనన్టుల్ ఉండేవారు. ఒకే ఇంటోల్ వుంటునాన్రు. భౌతికంగా దగగ్రగానే 
వునాన్రు. కానీ,  మానసికంగా వాళిళ్దద్రికీ చాలా అగాధం ఉండేది. కారణం ఏమిటంటే, చలంగారు ఎపుప్డూ  
ఆలోచించడం, ఎపుప్డూ పూజలు చేసూత్ ఉండడం, ధాయ్నం చేయడం.. ఇవి వాళళ్ మధయ్ వైరుధాయ్నికి కారణం. 
లీలగారు, చలం గారి పటల్ చాలా శర్దద్గా ఉండేవారు, ఆయన కూడా తనపటల్ ఆసకిత్ అనురకిత్ చూపించాలనేది ఆమె 
భావన. ఆయనకీ కావలసినవి అనీన్ చేసి పెడుతుండేవారు. ముఖయ్ంగా చేపల కూర లాంటివి. అలాగే ఆమెకు లోక 
వయ్వహారాలోల్ విచక్షణా జాఞ్నం చాలా బాగుండేది.  
  చలంగారు   ఎపుప్డూ ఆధాయ్తిమ్కంగా ఆలోచించడం, అరుణాచలం వెళిల్రావడం, అలాగే భగవాన గురించి  పదే 
పదే మాటాల్డడం - ఇవనీన్ లీల గారికి పెదద్గా నచేచ్వి కావు. ఆ విషయం చలం గారికి కూడా తెలుసు. అందుకని 
చలంగారు పార్రిధ్సుత్ండేవారట “భగవాన! ఈ సంబంధం లో నుండి మాకు ఔనన్తాయ్నిన్ ఇవువ్. నేను అశకుత్డిన్. 
ఆమెను విడిచిపోలేకుండా వునాన్ను. నువువ్ దీనిన్ తుంచేసి, నాకు సేవ్చఛ్ను ఇవువ్” అని.  
      ఒకోక్సారి లీలగారు, చలం గారిని  అంటుండేవారట. “నీది ఒటిట్ సనాన్సి బర్తుకు. నీకు యెటాల్ పటిట్ందో సతరీ 
బలహీనత అనేది“అని.  



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                        »qe]   2023 

3     

“ఆమె కదలేల్దు. చలంగారు వదలేల్రు. బొటన వేలుతో నొకిక్ చలంగారిని ఆ బురద లోనే ఉంచారు.” ఇవి 
ఆయన రాసుకునన్ వాకాయ్లే. లీలగారి సంతానం విషయనికొసేత్ – ఆమెకు ఒక కూతురు 15,16 సంవతస్రాలు 
ఉంటుంది. ఒక అబాబ్యి . అతడికి 7,8 సంవతస్రాలు ఉంటుంది.  
         ఆ అబాబ్యికి ఒకసారి విపరీతంగా జబుబ్ చేసింది. దాదాపుగా పార్ణం మీదకి వచిచ్ంది. ఆ కురర్వాడు 
చచిచ్పోతాడు అని లీలగారు ఏడవడం పార్రంభించారు. అపుప్డు చలం గారు అనాన్రు “అతనిన్ బర్తికించమని  
నేను భగవాన ని పార్రిధ్సాత్ను. అతను బర్తికితే గనక మీరు భగవాన ని చూడాడ్నికి వసాత్రా?”అని. ఆమెకు అంతగా 
ఇషట్ం లేదు గానీ, కాకపొతే, కొడుకు యొకక్ పరిసిథ్తి, అనారోగయ్ం రోజు రోజుకీ దిగజారుతుండడంతో గతయ్ంతరం 
లేక “సరే “ అనాన్రు.  
     ఆ తరావ్త జరిగింది ఏమిటంటే.. ఇది తరాక్నికి అందని చలం గారి విశావ్సం. “నేను భగవాన కి టెలిగార్మ 
ఇచాచ్ను. ఆ కురర్వాడికి జబుబ్ వెంటనే తగిగ్పోయింది “అని రాసుకునాన్రు. ఎలాగైతేనేం జబుబ్ తగిగ్ంది. చలం గారు, 
లీల గారిని అడిగారు “నేననన్టుట్గా జబుబ్ తగిగ్ంది కదా! భగవాన  దగగ్రకు వెళదాం రండి. “అని. చలం గారూ, లీల 
గారూ అబాబ్యీ, అమామ్యీ కలసి అరుణా చలం వెళాల్రు. చలం గారికి , వాళళ్ కుటుంబ సభుయ్లు అందరికీ భకిత్ 
భావం కలిగింది గానీ, లీల గారికీ, ఆవిడ పిలల్లకీ మాతర్ం భగవాన ని చూసినా గానీ ఏమీ అనిపించలేదు.                          
         చలంగారితో వాళుళ్ అనాన్రట ” ఎందుకు ఇకక్డకి తీసుకువచాచ్రు? మాకేమీ అనిపించలేదు. మీరెందుకు 
భగవాన గురించి ఆలోచిసుత్నాన్రు “అని.  చలంగారు వాళల్కి  నచచ్జెపాప్లని చూశారు గానీ, వాళల్కి ఏ మాతర్ం భకిత్ 
భావన కలగలేదు. పైగా “ఇకక్డ నుండి వెళిళ్పోదాం పదండి.” అని భగవాన దగగ్ర నుండి సెలవు తీసుకునే 
అవకాశం కూడా ఇవవ్కుండా వెనకిక్ తీసుకువచేచ్శారు. మరొక విషయం ఏమిటంటే, అపుప్డు భారయ్ 
రంగనాయకమమ్ గారు అరుణాచలంలోనే ఆ పూరి పాకలోనే  వునాన్రు.  
       చలం గారూ, రంగనాయకమమ్ గారు ఒకరిన్, ఒకరు చూసుకునాన్రు గానీ, ఆమె సగం ఈ లోకంలోనూ,  సగం 
వేరే లోకం లోనూ ఉండేవారు. చలంగారు కూడా భారయ్ను నిరిల్పత్ంగా చూసి, లీలగారితో  వెనకిక్ వచేచ్శారు. ఇది ఒక 
సంఘటన.           
        వెనకిక్ వచేచ్శాక లీలగారికి భగవాన పటల్ భకీత్, పేర్మా, అభిమానం కలగలేదు గానీ ఒక రకమైన మానసిక 
వాయ్ధి పటుట్కుంది. ‘నాకేదో పెదద్ జబుబ్ చేసుత్ంది. నేను తొందరలోనే చచిచ్పోతాను.’ అనుకుంటుండేవారు.  

అలా ఉండగా మరొక సంఘటన ఏమిటంటే.. . లీలగారి అబాబ్యికి  మరోసారి విపరీతమైన  జబుబ్ చేసింది. 
ఈసారి బెజవాడలో ఉనన్ డాకట్ర రంగనాయకమమ్గారు సవ్యంగా వచిచ్, కారులో లీలగారినీ, వాళళ్ అబాబ్యినీ 
వెంట బెటుట్కొని, తన వైదాయ్లయంలో ఉంచుకొని, వైదయ్ం చేశారు. ఆ కురర్వాడికి పూరిత్గా జబుబ్ నయం అయేయ్ 



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                        »qe]   2023 

4     

వరకూ కూడా అతని కేష్మ సమాచారాలు చూసుకొని, పూరిత్గా బాగయిన తరావ్త పంపించారు. ఈ సందరాభ్నిన్ 
గురుత్ చేసుకుంటూ చలంగారు చెపాప్రు. “నిజానికి నేను కుటుంబానిన్ వదిలేసి, లీల దగగ్రే వుంటునన్ందుకు ఒయియ్కి 
ఎంతయినా కోపం వచిచ్ ఉండాలి. కానీ, అవనీన్ కూడా మనసులో పెటుట్కోకుండా, ఎంతో పేర్మతో, ఆదరంతో వచిచ్, 
లీలగారినీ, వాళళ్ అబాబ్యినీ తీసుకెళిల్ నయం అయేయ్ వరకూ చూసుకునాన్రు. డాకట్ర గారికి ఎపుప్డూ కరుణా, దయా 
వుంటుండేవి” అని ఆ సందరాభ్నిన్ గురుత్ చేసుకునాన్రు.  
     ఇలా రెండు సారుల్ జబుబ్ చేసి తగిగ్నటు వంటి అబాబ్యి పేరు రంగారావు . తరువాత రోజులోల్ పెదద్వాడయాయ్క 
అతను కూడా డాకట్ర అయాయ్డు. ఇంకో డాకట్ర ని పెళిల్ చేసుకునాన్డు. వాళిల్దద్రూ పిఠాపురం లో “వెంకటా చలం 
కిల్నిక “అని ఒక ఆసుపతిర్ని కూడా నడిపారు. ఆ తరువాత చలంగారు అరుణా చలం వెళిళ్పోయాక ఈ కురర్వాడు 
అపుప్డపుప్డు వెళిల్ చలంగారిని చూసి వసుత్ండేవాడట. ఇవనీన్ 1945-47 మధయ్లో జరిగిన కొనిన్ సంఘటనలు.  
      ఇనిన్ సంఘటనలు జరుగుతునన్ రోజులోల్ మరి రచయిత చలం గారు ఎలా వునాన్రు? జీవితం కతుత్ల వంతెన 
అయినా, నిపుప్ల బాట అయినా చలం గారి కలం ఎపుప్డూ విశార్ంతి తీసుకోలేదు. ఎనిన్ సంకిల్షట్ పరిసిథ్తులు 
ఉనన్పప్టికీ, కూడా ఆయన రచనా వాయ్సంగానిన్ ఆపలేదు. ఈ సంవతస్రాలోల్ “మూయ్జింగస్ “అనే టటువంటి 
పరంపరని కొనసాగిసూత్నే వునాన్రు. అవి అకక్డకక్డా పతిర్కలోల్ కూడా వసూత్నే వునాన్యి. శీర్ శీర్ మహాపర్సాథ్నానికి 
పీఠికా, అమీనా అనే నవల చివరి భాగం, ఇక కథలూ, నవలలూ ఇలా పుంఖాను పుంఖాలుగా రాసూత్నే వునాన్రు. ఆ 
రోజులోల్నే “పురూరవ” లాంటి అదుభ్త నాటకం రాసారు. ఆయన పటల్ తెలుగువాళళ్లో అభిమానం, ఆరాధనా, 
విదేవ్షం, విమరాశ్ అవి ఎలాగూ కొనసాగుతూనే వునాన్యి. ఇది ఇంత వరకూ జరిగిన చలంగారి వంటి వయ్కిత్ గత 
జీవితం, రచనల గురించిన వివరాలు.  
     ఈ కధను  ఇకక్డ ఆపి, మనం బెజవాడ వెళదాం. బెజవాడలో పిలల్ల బాధయ్త అంతా డాకట్ర గారి మీదే పడింది. 
పెదద్ పిలల్లు ఫరావ్లేదు. ఆమెకు సహాయం చేసూత్నే వునాన్రు. తరువాత పిలల్లకి చదువూ అబబ్లేదూ, నాటయ్మూ 
అబబ్లేదు. పకపక అపప్టికి ఇంకా చినన్ పిలల్. 1946కి ఆమెకు 13 సంవతస్రాల వయసు ఉంటుంది.   అంతగా 
లోక జాఞ్నం తెలియనటు వంటి అమామ్యి. చితర్కి 14, 15 సంవతస్రాలు. నరత్కి కాసత్ పెదద్ది. ఇందులో చితర్ ఒక 
విచితర్మైన సవ్భావం ఉనన్ అమామ్యి. తరచూ బెజవాడ వీధులోల్కి వెళిల్, వాళళ్ను పరిశీలించి, వాళుళ్  మాటాల్డుకునే 
భాష అంతా కూడా నేరుచ్కుంది. ముఖయ్ంగా ఇంటోల్కి వచిచ్ బూతులు మాటాల్డేది. ఇంటోల్ వాళుళ్ ‘ఈ మాటలు ఎకక్డ 
నేరుచ్కుందా’ అని ఆశచ్రయ్ పడేవారు.  
         డాకట్రాగ్రికి  ఇటు పిలల్లీన్, అటు కిల్నిక నీ చూసుకోవడానికి సమయం ఉండేది కాదు. అందుకని, చితర్ 
బెజవాడలో ఉంటే, ఇలాంటి మాటలు నేరుచ్కొని ఏమవుతుందోనని హైదరాబాద లో ఒక బోరిడ్ంగ సూక్ల లో 



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                        »qe]   2023 

5     

చేరిప్ంచారు. చితర్ అకక్డే ఉండి కొనాన్ళుళ్ ఉండి చదువుకుంది. మధయ్లోనే అకక్డ నుండి పారిపోయి, హైదరాబాద 
లో వునన్ వాళళ్ పెదద్మమ్ ఇంటికి వెళిళ్పోయింది.   వాళిళ్ంటోల్ కొనాన్ళుళ్ ఉనాన్క, “నేను బెజవాడ వెళిళ్పోతాను “అని 
బెజవాడ వసూత్.. వసూత్.. ఆ పెదద్మమ్గారి ఇంటోల్ ఉంటునన్ ఒక అబాబ్యి ఫోటో తీసుకువచిచ్ంది. వచిచ్న తరువాత 
ఇంటోల్ వాళల్కు ఫోటో చూపించి “ఇదిగో ఈ అబాబ్యిని పెళిల్ చేసుకుంటాను “అంది. ఆ అబాబ్యి పేరు 
“శీర్నివాసరావు.” అందరూ “శీర్” అనే వారు.  
       ఈ చితర్ లో ఉనన్ పర్తేయ్కత - రాజీ లేని సప్షట్త. ఏదైనా సరే, సాధించాలి అనుకుంటే, ఆ పని అయేయ్ంత వరకూ 
నిదర్పోదు. ఆమె సవ్భావం తెలిసినటు వంటి డాకట్ర గారు ” సరే! నీకు నచిచ్తే వివాహం చేసుకో” అనాన్రు. ఆమె 
అంగీకరించిన మీదట చితర్   వివాహం 1946 చివరిలో తిరపతిలో జరిగింది. ఆ వివాహానికి చలం గారు వెళళ్లేదు. 
నిజానికి చలంగారి కుటుంబంలో జరిగినటువంటి మొదటి శుభకారయ్ం. మరి వివాహ వయ్వసథ్ మీద ఏమాతర్ం 
నమమ్కం లేని చలంగారు ఆ వివాహానికి వెళల్క పోవడంలో ఆశచ్రయ్ం లేదు. ఆ వివాహానికి డాకట్ర గారూ, నిరమ్లా, 
వసంత వెళాల్రు. సౌరీస బెజవాడలోనే ఉండి కిల్నిక చూసుకుంది. అయితే, ఈ వివాహం జరిగినపుడు డాకట్ర గారికి 
హఠాతుత్గా తెలిసిన విషయం ఏమిటంటే, చితర్ ను పెళిల్ చేసుకునన్ అబాబ్యికి ‘మూరఛ్’వాయ్ధి లాంటిది ఏదో ఉందని. 
పెళిల్ జరుగుతునన్పుప్డే ఒకసారి పడిపోయాడు. అదంతా తెలిసి డాకట్ర గారు, చితర్ని అడిగారు. “ఏమిటమామ్! నీ 
ఎంపిక ఇలా వుంది?“అని. కానీ, ఆమె పేర్మించింది కాబటీట్ “నేను ఎలాగైనా ఇతనితోనే వెళతాను”అంది. పెళల్యిన 
తరావ్త అతత్వారింటికి వెళిళ్పోయింది.  
       1947 వ సంవతస్రం వచేచ్సరికి డాకట్ర గారు విపరీతంగా అలసిపోయారు. ఇనిన్ పనులూ, ఇంత మందిని 
చూసుకోవడంతో ఆమె ఆరోగయ్ం కొంచెం.. కొంచెం .. దిగజారడం పార్రంభమయింది. కాసత్ విశార్ంతి తీసుకోమని 
సౌరీస, నిరమ్లా చెబుతుండేవారు “ఒయీయ్! నువువ్ పని చెయొయ్దుద్. అకక్డ కూరోచ్. మేం చూసుకుంటాం లే” 
అనేవారు. కానీ, ఆమె వినకుండా, పేషంటల్ కోసమని, శర్మ పడుతుండేవారు. ఈసారి మాతర్ం ఆమెకు విపరీతంగా 
ఆయాసం రావడం, జరుగుతుంటే, ఒకసారి సౌరీస “అలా కాదు నువువ్ ఒకసారి పెదద్ డాకట్ర కి చూపించుకో” అని 
వసంత ని వెంట ఇచిచ్, డాకట్ర రంగనాయకమమ్ ని విశాఖపటన్ం పంపించారు. విశాఖ వెళిల్ అకక్డ డాకట్ర తో పరీక్ష 
చేయించుకునాన్క, వాళుళ్ చెపాప్రు. “ఇదేదో తీవర్మైన వాయ్ధి లాగ వుంది. కేనస్ర అని మాకు అనుమానం. ఒకసారి 
మదార్స వెళిల్ చూపించుకోండి “అని.  
          అకక్డ నుండి  వసంత పెదద్మమ్ను తీసుకొని మదార్స వెళాళ్డు. అకక్డ డాకట్రుల్ చాలా మందికి అంతు 
చికక్లేదు.  థామస అనే డాకట్ర మాతర్ం అనిన్ పరీక్షలూ చేశాక, “ఇది ఖచిచ్తంగా కేనస్ర అయివుంటుంది. మేజర 
ఆపరేషన చేసి గరభ్ సంచి తీసెయాయ్లి” అని ఆ గరభ్సంచి తీసేసారు. ఆ ఆపరేషన అయిన కొదిద్ రోజులకు 
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పెదద్మమ్ను, బెజవాడ తీసుకువచేచ్సాడు వసంత. అపప్టికే ఆమె విపరీతంగా అలసిపోయి, చాలా నీరసంగా వునాన్రు. 
గరభ్ సంచి తీసేసినా గానీ, లోపల ఏదో వాయ్ధి వుంది. అది తిరగబెడుతూనే వుంది.  
           ఆమెను తీసుకువచిచ్న మరుచటి రోజు చలం గారి కుటుంబానికి ఒక వూహించనటు వంటి దెబబ్. అనుకోని 
సంఘటన జరిగింది. అదేమిటంటే, ఆ కురర్వాడు వసంత, ఎవరికీ చెపప్కుండా ఎటో వెళిళ్పోయాడు. సాధారణంగా 
రెండు, మూడు రోజులు అలా వెళల్డం, మళీళ్ వెనకిక్ రావడం జరుగుతుండేది. కానీ, ఈసారి మాతర్ం ఒక వుతత్రం 
వచిచ్ంది.. ఆ ఉతత్రంలో రాశాడు “నేనెకక్డికో వెళిల్ పోతునాన్ను. నా కోసం వెతకక్ండి. నా శరీరం కూడా మళీళ్ మీకు 
కనిపించదు. “అని రాశాడ. నిజానికి ఈ వసంత సోమరి, ఏ పనీ చేసేవాడు కాదు. కానీ, తన 25 ఏళళ్ జీవితంలో 
అతను చేసిన మంచి ఒకక్టే - ఒయియ్ ని వెంటబెటుట్కొని విశాఖపటన్ం వెళల్డం, అకక్డ నుండి మదార్స 
తీసుకువెళిల్,ఆపరేషన అయేయ్ వరకూ జాగర్తత్గా చూసుకొని మళీళ్ బెజవాడ తీసుకురావడం. బహుశా చినన్పప్టి నుండి 
కూడా డాకట్ర గారు తన మీద చూపించిన ఆతీమ్యతకు, వసంత ఇచిచ్న చిటట్చివరి నివాళి అయివుంటుంది.  
     “ఇక నా కోసం వెతక వదుద్.”అని ఉతత్రం వచాచ్క, ఇంటోల్ వాళుళ్ చాలా బాధ పడాడ్రు. అపప్టికి చలం గారు 
ఏలూరు లో వుదోయ్గం మానేసి, ఇంకా సరీవ్స ఉనన్పప్టికీ  రాజీనామా ఇచేచ్సి, లీల గారితో “నూజివీడు” లో 
వుంటునాన్రు. ఈ కబురు తెలిశాకో, తెలియక ముందో చలం గారు నూజివీడు నుండి బెజవాడ వచాచ్రు. అబాబ్యి 
రాసినటు వుతత్రం చూసి, ఆయన కూడా బాధ పడాడ్రు. చలం రి  నమమ్కం ఏమిటంటే…  ‘ తాను ఏదో వుతత్రం 
లోనో, వాయ్సంలోనో ఏదో రాసాను. అది తన గురించే రాశానని అపారధ్ం చేసుకొని వసంత  ఇంటోల్ నుండి 
వెళిళ్పోయి ఉంటాడు ‘ అనుకునాన్రు. డాకట్ర గారైతే “ఆ కురర్వాడు చచిచ్పోవడానికే వెళిళ్పోయి ఉంటాడని నా 
నమమ్కం” అనాన్రు.  
      సౌరీస మాతర్ం “లేదు ఎకక్డో ఉంటాడు. మళీళ్ ఎపుప్డో వసాత్డు”అని నముమ్తూ ఉండేది. ఆ కురర్వాడి వుతత్రం 
వచిచ్న రోజు రాతిర్ కలలోకి కనిపించాడట “అకాక్! నీకు వీడోక్లు చెబుతునాన్ను. మళీళ్ నీకు కనిపించను.”అని చెపిప్ 
వెళిళ్పోతునన్టుల్గా ఆ కలలోని దృశయ్ం. సౌరీస, నిరమ్లా కలసి అనుకునాన్రు “వసంత.. ఎలా మాకు చెపప్కుండా 
వెళిళ్పోయావు. ముగుగ్రం కలసి ఒక నిరణ్యం తీసుకునాన్ం కదా! ఒయియ్ కోసం మనం బర్తకాలి. మన పెదద్మమ్ని 
జాగర్తత్గా జాగర్తత్గా చూసుకోవాలని మనం ముగుగ్రం కలసి అనుకునాన్ం కదా! మమమ్లిన్ వదిలేసి ఎలా 
వెళిళ్పోయావు? “అని బాధ  పడాడ్రు. వసంత వెళిళ్పోయినపుడు కనన్ తలిల్ రంగనాయకమమ్ గారు కూడా ఇకక్డ లేరు. 
అరుణాచలం లో ఉండిపోవడం వలన, చెటట్ంత కొడుకును చూసుకునే చివరి చూపు కూడా దకక్లేదు. ఇది 1947 
సెపెట్ంబర చివరి పార్ంతాలోల్ జరిగింది.  
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      అవి భారతదేశానికి సావ్తంతర్ం వచిచ్న తొలి రోజులు. దేశంలో అకక్డకక్డ రాజకీయ సంకోష్భం వచిచ్నపప్టికీ, 
దేశ పర్జలందరూ సావ్తంతర్ం వచిచ్ందనే ఆనందంలో వునాన్రు. చలంగారి కుటుంబానికి మాతర్ం ఇది తీరని 
విషాదం. ఆ తరువాత వసంత ఎపప్టికీ కనిపించలేదు. ఏమైపోయాడో, ఎకక్డికి వెళిల్పోయాడో, ఎలా మాయం 
అయిపోయాడో ఎవవ్రికీ తెలీదు.  
      మళీళ్ మనం డాకట్ర రంగనాయకమమ్ గారి దగగ్రకు వసేత్, ఆవిడకు మదార్స లో ఆపరేషన చేశాక పూరిత్గా 3 
నెలల పాటు విశార్ంతి తీసుకోవాలని చెపాప్రు డాకట్రుల్. ఆ సమయంలో ఎపప్టిలాగే సౌరీస, నిరమ్లా హాసిప్టల 
కొనసాగించారు. డాకట్ర గారికి అనిపించిందట “ వసంత ఇంటోల్ నుండి వెళిళ్పోయాడు. తలిల్ లేదు. చలం గారు 
లీలగారితో నూజివీడులో వుంటునాన్రు. పిలల్లందరూ కూడా ఎవరి తోర్వలో వాళుళ్ వుంటునాన్రు. పెదద్ పిలల్లిదద్రూ  
కూడా నిరాశా, నిసప్ృహ తోటి ఎపుప్డైనా ఇలుల్ వదలి వెళిళ్పోతారేమో” నని.  “మీరైనా పెళిల్ చేసుకోండి”అని కేక 
లేసుత్ండేవారట. దానికి సౌరీస, నిరమ్లా “మేం పెళిల్ళుల్ చేసుకొని వెళిళ్పోతే, నువేవ్మై పోతావు ఒయీయ్ !” అనేవారట. 
“మీరు గనక నిజంగా పెళిల్ళుల్ చేసుకుంటే.. నేను ఆసుపతిర్ మూసేసి మీ ఇళల్లోల్ ఒకోక్ నెల వుంటాను “అనాన్రట. 
వాళుళ్ పెళిళ్ళూళ్ చేసుకోలేదు. ఆవిడ ఆసుపతిర్ మూసెయయ్డమూ జరగలేదు.  
           అకక్డ నుండి ఒక సంవతస్రానికి మరొక సంఘటన జరిగింది.  డాకట్ర గారికి అనారోగయ్ం రోజురోజుకీ 
పెరిగిపోతోంది. అయినా ఆవిడ పేషంటల్ని చూడడం మానలేదు.  ఆ రోజులోల్నే ఓ సారి ఎవరో వునన్ వాళిళ్ంటోల్ 
కానుప్ చెయాయ్లిస్ వచిచ్, వాళళ్ వూరు వెళాల్రు. ఆ ఊరు బెజవాడకు దగగ్రోల్నే వుంది. అది వేసవి కాలం. ఆ కానుప్ 
చేయడం చాలా కషట్ం అయింది. 
         ఆ ఇంటోల్ వాళల్కు చాలా ఆచార వయ్వహారాలు ఉండడంతో, అకక్డే భోజనం చేసి, తల సాన్నం చేసి 
బయలుదేరారు. అసలే ఎండా కాలం. సమయం కాని సమయంలో భోజనం. ఇంటికి వచేచ్సరికి వడదెబబ్. గుండె 
దగగ్ర నుండి భుజం వరకూ లాగెయయ్డం లాంటివి జరిగాయి. అది చూసిన సౌరీస కు అనిపించిందట ‘ఒక వేళ పక్ష 
వాతం లాంటిది వచేచ్సుత్ందేమో ‘అని. ఎవరైనా డాకట్ర ని పిలుదాద్మని అనుకునాన్రు. కానీ, డాకట్ర గారు మాతర్ం 
“ఏం వదుద్. నాకేం కాదు” అనాన్రు.. ఇవనీన్ జరిగేటపప్టికి 1948 వచిచ్ంది.  
       ఈ లోగా చితర్ను పెళిల్ చేసి పంపించారు కదా! ఆమె తరచూ అతత్వారి ఇంటి దగగ్ర నుండి బెజవాడ వచేచ్సూత్ 
ఉండేది. డాకట్ర గారు సరిద్ చెపిప్ పంపిసుత్ండేవారు. కారణం ఏమిటంటే, ఆమె వివాహం చేసుకొనన్ భరత్ “శీర్” తరచూ 
వుదోయ్గం మానేసుత్ ఉండేవాడు. ఆ ‘శీర్ ‘ అమమ్గారు మళీళ్ ఏదో కొతత్ వుదోయ్గం వెతికే వారు. ఈ చితర్ బెజవాడ వసేత్, 
ఆమెతో పాటు వచేచ్సే వాడు. ఇకక్డ డాకట్ర రంగనాయకమమ్ గారు కూడా ఏదో ఒక చినన్ ఉదోయ్గంలో 
పెడుతుండేవారు. అయినా వాళళ్ మధయ్ పొరపొచాచ్లు వచాచ్యి. వసూత్ వెళుతూ ఉండేది చితర్. అలాంటి రోజులోల్నే 
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చితర్కు పురుడు వచిచ్ంది. ఆ కానుప్ కూడా డాకట్ర గారే చేశారు. ఆ పాపకు “డాలీ”అని పేరు పెటుట్కునాన్రు. చితర్కు 
మొదటి సంతానం. చలం గారి ఇంటోల్ తరవాతలో మొదట మనవరాలు ఈ ‘డాలీ’ ఇవనీన్ 1948 చివరి రోజులు.  
      ఒక రోజు డాకట్రు గారు ఆసుపతిర్ కటేట్సి, మేడ మీద గదిలో కూరొచ్ని వునాన్రు. పకక్నే సౌరీస పీట మీద 
కూరొచ్ని డాకట్ర గారి గుండె మీద తల పెటుట్కొని వుంది. హఠాతుత్గా అడిగిందట “ఏమిటి ఒయీయ్! నీ గుండె సరిగాగ్ 
కొటుట్ కోవడం లేదు. నీ గుండె సప్ందనలో ఏదో తేడా వుంది. “అంది. ఆ మాటలకు డాకట్ర గారు నవేవ్సి,  “ఏమీ 
లేదు మొనన్ మనం ‘దో భాయ’ సినిమా చూశాం కదా! ఆ సినిమాలో ‘సెట్తసోక్ప’ చూసి ఏదో చెబుతుంటాడు. 
నువూవ్ అలాగే చెబుతునాన్వా?”అనాన్రు.  
     “లేదు నాకేదో అనుమానంగా వుంది. డాకట్ర గారిని పిలవనా?” 
     “ఇంత చినన్దానికి డాకట్ర అవసరం లేదులే” అనాన్రు డాకట్ర గారు.  
      అది సాయంకాలం 4,5 గంటల మధయ్లో.  చలం గారు దగగ్రకు ఎవరో మితుర్లు వసేత్, వాళళ్తో కబురుల్ 
చెబుతునాన్రు. సౌరీస కి బి. వి, నరసింహ రావుగారు (‘బాల బంధు’) నేరుప్తునాన్డు.   చలంగారికి దగగ్రోల్ వునన్ 
మితుర్లోల్ “సుబాబ్రావు”అని ఒకతను వునాన్డు. అతనిది తెనాలి. ఆయన ”వెంకట చలం! కొంచెం బయటకు 
వెళదాం వసాత్వా?”అని అడిగాడు. ఆ మాట విని డాకట్ర రంగనాయకమమ్గారు  “సుబాబ్రావు గారూ! వెంకట 
చలానిన్ కొంచెం సేపు ఇకక్డే ఉంచ వచుచ్ కదా! బయటకు తీసుకువెళుతునాన్రా?”అనాన్రు. చలం గారి వైపు 
నిరిల్పత్ంగా జాలిగా, బేలగా ఒక చూపు చూసారు ఒయియ్. చలంగారి వైపు చూసిన చూపు. ఆయనతో మాటాల్డిన 
చిటట్చివరి మాటా అదే.                                                                                      
            చలంగారూ, సుబాబ్రావుగారూ బయటకు వెళిల్ వచేచ్సరికి డాకట్రు గారు పడక కురీచ్లో కూరొచ్ని నిదర్ 
పోతునన్టుల్గా ఉనాన్రు. సౌరీస నేల మీద కూరొచ్ని పాటలు పాడుతోంది. బహుశా పాట వింటూ ఆమె నిదర్ 
పోతునాన్రేమోనని అనుకునాన్రు. హఠాతుత్గా చలంగారి మితుర్డు సుబాబ్రావుగారు, డాకట్రుగారి వైపు చూసి, 
“అయోయ్! తల పకక్కి వాలేచ్సారే!” అనాన్రు. గబగబా అందరూ దగగ్రకు వెళిల్ చూసారు. సౌరీస కి తెలిసిపోయింది. 
గుండె సప్ందన లేదు. ఒంటి మీద చెయియ్ వేసి చూసేసరికి చలల్గా తగిలింది. ఏం జరిగిందో తెలిసిపోయింది. అయినా 
సరే, డా:దకిష్ణా మూరిత్ అని వాళల్కు బాగా తెలిసినాయన. అతనిన్ పిలుచుకు వసాత్నని సౌరీస వెళళ్బోయింది. చలం 
గారు చెపాప్రు “ఒయియ్ చనిపోయింది”అని.  
     అయినా దకిష్ణా మూరిత్ గారిన్ పిలుచుకు వచిచ్ంది సౌరీస.  ఆయన యేవో ఇంజెక్షనుల్ ఇచాచ్రు. కానీ, అపప్టికే 
డాకట్ర రంగనాయకమమ్ గారు ఈ లోకంలో లేరు. ఆ సందరాభ్నిన్ గురుత్ చేసుకుంటూ సౌరీస తన ఆతమ్కధలో ఈ 
విధంగా రాసుకునాన్రు.  
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“నరుచేతనూ, హరి చేతనూ, వరమడిగిన కుంతి చేతనూ, వాసువు చేతనూ, ధరణీ శాపము చేతన - ఇలా కరుణ్డు 
వెయియ్ కారణాలతో చనిపోయినటుల్గా డాకట్ర రంగనాయకమమ్ గారు చనిపోవడానికి అనేక కారణాలు వునాన్యి. 
అంత బాధతో చనిపోవడానికీ, అనారోగయ్ంతో చనిపోవడానికీ, బేలగా చనిపోవడానికీ ఎనిన్ కారణాలు ఉనాన్యంటే 
… చలం గారిని తన మాయాజాలంలో ఉంచిన లీలగారి వలల్నూ, ‘ఇంత కంటే ఈ లోకంలో చేసేదేముంది’ 
అనుకుంటూ, తనను దహించే పేర్మాగిన్ నుంచి తనకి ఏం కావాలో తెలియక అటాల్ వెళిల్పోయిన వసంత వలనా, 
ఒయియ్ కోసం అనీన్ కాదని నిలిచిపోయిన నిరమ్ల మీద బెంగ వలనా, సిథ్మితం గా నిలిచి కాపరం చేసుకునే అదృషట్ం 
చితర్కి లభించనందువలల్, అమమ్ రంగనాయకమమ్ గారు మతి సిథ్మితం లేక ఇలూల్, వాకిలీ వదిలి దూరం కావడం 
వలనా …  
       ఇనిన్ కారణాల వలల్ డాకట్ర రంగనాయకమమ్ గారు అనారోగయ్ం బారిన పడాడ్రు. ఆ అనారోగయ్ం  ఆమెని 
అవలీలగా మృతుయ్వుకి అపప్గించింది. ఆ రాతిర్ గడచింది. యధాతధంగా తెలల్వారింది. సూరుయ్డు ఉదయించాడు. 
ఎవరూ పనులు మానుకోలేదు. ఎవరి పనులోల్ వాళుళ్నాన్రు. పొదుద్నన్ అయేయ్సరికి డాకట్రు గారి మృత దేహానిన్ మేడ 
మీద నుండి కిర్ందకు తీసుకువచిచ్ ఉంచారు. అపప్టికే పేషంటుల్ రావడం పార్రంభమయియ్ంది. డాకట్రు గారు వచిచ్ 
చూసాత్రని  అందరూ ఎదురు చూసూత్  కూరుచ్నాన్రు. కాసేపటికి వాళల్కు తెలిసింది డాకట్రు గారు ఇక రారని. ఆమె 
మృత దేహం నిశచ్లంగా ఉనన్పప్టికీ , జీవ కళ ఉటిట్పడుతోంది. అంతకు ముందు రోజే తలకు సాన్నం చేసి, ఎవరో 
ఇచిచ్న కొతత్ చీర కటుట్కొని వునాన్రు. వాళుళ్ పెంచుకుంటునన్ కుకక్,  దగగ్రకు వెళిల్, డాకట్రు గారి ముఖానిన్ నాకింది. 
అలాంటి సమయంలో ఆ కుకక్ని ఎపుప్డూ దగగ్రకు తీసుకుంటుండేవారు. కానీ, ఈ సమయంలో మాతర్ం ఏ మాతర్ం 
చలించలేదు. ఎందుకంటే ఈ లోకంలో లేరు కాబటిట్. ఆ సందరాభ్నిన్ గురుత్ చేసుకుంటూ సౌరీస గారి 
వాకాయ్లలోనే…  
      “ పేదా, గొపాప్ బేధం లేకుండా, అందరీన్ ఒకేలాగా హృదయానికి హతుత్కునే ఒయియ్. కనయ్ పార్యం లోనూ, 
వైధవయ్ం లోనూ, గరభ్వతులీన్, సమాజపు కూర్ర చకార్ల కింద నలిగి, దురమ్రణాల పాలయేయ్ వేలాది మంది 
అభాగినురాలనూ, వాళళ్ పాపాలనూ రకిష్ంచి, వాళళ్ తలుల్లకీ, బిడడ్లకీ తగిన నెలవులు చూపించిన ఒయియ్, అనాన్రత్, 
అనాధ శిశువు లందరికీ తానే మాతృ దేవతగా నిలిచి, సంరకిష్ంచిన ఒయియ్ ఇక లేరు. తిరిగిరాని తీరాలకు 
వెళిళ్పోయింది… అనంత గవేషణలో”    
            ఒకొక్కక్రే పేషంటుల్ వసుత్నాన్రు. గోలుగోలున రోదిసుత్నాన్రు. ఎనేన్ళల్ అనుబంధాలో అవి. ఎనెన్నిన్ 
జాఞ్య్పకాలో. మౌనం మాటాల్డగలిగితే, అకక్డ పర్తి అణువూ, ఒయియ్ గురించిన ఎనిన్ సమ్ృతి కావాయ్లు వెలువరించేదో.   
ఉదయం అయియ్ంది. చలంగారి మితుర్లు కూడా వచాచ్రు. వాళళ్ందరూ ,  చలం గారు ఏమవుతారో అనే భయంతో 
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వునాన్రు. ఇంత వరకూ ఈ కుటుంబానిన్ అంతా ఒంటి చేతోత్ నడిపించింది డాకట్ర రంగనాయకమమ్ గారే. పొదుద్నేన్   
ఖరమ్ కాండలు చేసే బార్హమ్లు రావడం ఆలసయ్ం అయింది. చలం గారు తొందర చేసుత్నాన్రు. “ఒయియ్ని ఇలా 
చూడలేను. వెంటనే తీసుకువెళళ్ండి.”అంటునాన్రు. తరువాత ఎవరిదో మోటారు కారు తీసుకువచాచ్రు. ఒయియ్ 
భౌతిక కాయానిన్ కృషాణ్ నదీ తీరానికి తీసుకువెళేళ్టపుప్డు, అంతిమ పర్సాథ్నంలో తోడుగా ఉండి, చిటట్చివరి వరకూ 
వెళాల్రు చలం గారు.  
      ఎపుప్డో 30 సంవతస్రాల కిర్ందట “నాకు డాకట్రు చదువు చెపిప్సాత్వా వెంకట చలం?“అని మదార్స బీచ లో 
అడిగారు. అలా అడిగినటు  వదిన గారు నిజంగానే చలం గారి సహాయంతో డాకట్ర అయాయ్రు. ఆమె, చలం గారి 
కుటుంబం కోసం, సమాజంలోని అనేక మంది బాధా తపుత్ల కోసం, తన జీవితానిన్ హారతి కరూప్రం లాగా చేశారు. 
ఇంత మందికి సహాయం చేసి, ఇంత మంది హృదయాలలో నిలబడిన డాకట్ర రంగనాయకమమ్ గారి భౌతికకాయం 
క్షణాలలో పిడికెడు బూడిదగా మారిపోయింది.  
        ఈ కబురు తెలిసి లీలగారు నూజివీడు నుండి వచాచ్రు. చలం గారు హైసూక్ల లో చదువుకునే రోజులోల్ చలం 
గారి పేర్మ కధలకు రాయబారిగా ఉండేవాడు , విషుణ్బొటల్ సుబర్హమ్ణయ్ం అనే అతను. ఆయన గుంటూరు నుంచి 
వచాచ్డు. మరికొదిద్ మంది మితుర్లు మాతర్మే వచాచ్రు. అపుప్డు తెలిసింది ఎవరు దగగ్ర మితుర్లో, ఎవరు వూరికే 
పలకరించి వెళేల్ వాళోళ్.. డాకట్ర రంగనాయకమమ్ గారు వెళిళ్పోయాక, అసలు ఈయన మనసిథ్తి ఎలా ఉంటుందో 
అనుకునాన్రు వాళళ్ందరూ.   లీలగారు పిలల్లతో చెపాప్రు. 
     “ఒక పని చెయయ్ండమామ్ ! మీరు మీ నానన్గారిని వదలి ఉండలేరు. నేనూ మీ నానన్గారిని వదలి ఉండలేను. 
అందుకని మీరందరూ కలసి నూజివీడు వచేచ్యండి. మా తోటలో రెండిళుళ్ కటిట్సాత్ను. ఒక ఇంటోల్ నేను వుంటాను. 
ఒక ఇంటోల్ మీరూ, నానన్ గారూ వుండండి. నేను అపుప్డపుప్డూ వచిచ్, మీ నానన్ గారిని చూసూత్ వుంటాను.” అని 
ఒక పర్తిపాదన పెటాట్రు. ఐతే అపుప్డే చలం గారు ఒక తుది నిరణ్యం తీసుకునాన్రు.  
   “ఇంక మీకూ, నాకూ కుదరదు. నేను పిలల్లిన్ వదలి ఉండలేను. మొనన్టి వరకూ వాళళ్ అమమ్ వెళిళ్పోయినపప్టికీ 
ఒయియ్ చూసుకునేది. అపప్టికే సగం అనాధలైన పిలల్లిన్ పూరిత్గా ఆనాధలు చెయయ్డం ఇషట్ం లేదు. ఇంక మీరు 
వెళిల్పోండి.” అనాన్రు.  
      అది లీల గారికీ, చలం గారికీ 7,8 సంవతస్రాలనుండి ఉనన్ బంధం తెగిపోయిన  క్షణం. ఎంత బతిమాలినా 
వచేచ్ మనిషి కాదనుకుని లీల గారు వెళిల్పోయారు. ఆ క్షణంలో వాళళ్ కుటుంబం పరిసిథ్తి ఎలా ఉనన్దంటే - 
అంతవరకూ కూడా చలంగారి కుటుంబానిన్ ఏ ఇబబ్ందీ లేకుండా కడుపులో పెటుట్కొని కాపాడిన డాకట్ర 
రంగనాయకమమ్గారు లేని ఆ ఇంటినీ, తమ భవిషయ్తుత్నూ వూహించుకోలేక పోతునాన్రు. వాళళ్ జీవితనౌక తాలూకా 
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చుకాక్ని విరిగిపోయింది. కలప్వృక్షం కూలిపోయింది. అంత వరకూ దారి చూపించిన దేవత కనుమరుగయియ్ంది. 
ఒయియ్ చచిచ్పోయింది. చలం గారికి బెజవాడ చచిచ్పోయింది. వాళల్కు వెంటనే ఎదురయేయ్ పర్శన్ “రేపు ఎలా?”. 
ఎందుకంటే డాకట్ర గారు అంతవరకూ సంపాదించి, నిలవ్ చేసింది చాలా తకుక్వ. చలం గారు వుదోయ్గం మానేశారు. 
ఆయన సంపాదన ఎపుడూ బెజవాడ రాలేదు. 
      డాకట్ర గారు ఆమె జాలీ, దయ తోటి పేషెంటల్వదద్ ఎకుక్వగా ఫీజులు తీసుకునేవాళుళ్ కాదు.  ఆ  వచిచ్న కొదిద్ 
మొతత్ం కుటుంబానికే ఖరుచ్ చేశారు.  పొదుపు అనన్దే లేదు. ఇక చలం గారికి ఆయన జేబులో ఎపుప్డూ తయారుగా 
వునన్ పర్తిపాదన ‘ఆతమ్ హతయ్’. “ఎపుప్డైతే ఒయియ్ చచిచ్పోతుందో, అపుప్డు మనం బతకలేం. అపుప్డు ఆతమ్హతయ్ 
చేసుకుందాం.” అని పిలల్లకి చెబుతూనే వునాన్రు. తానూ అనుకుంటూనే వునాన్రు. కానీ, ఇపప్టి పరిసిథ్తి..!? భారయ్ 
రంగనాయకమమ్ గారు అరుణా చలం లో ఒకక్రే వునాన్రు. ఆవిడకు పర్తి నెలా డబుబ్లు పంపించాలి. ఒకవేళ ధైరయ్ం 
చేసి నిజంగానే ఆతమ్ హతయ్ చేసుకుంటే, ఆమెకు డబుబ్లు ఎవరు పంపిసాత్రు? అనే ఆలోచనల తోటి ‘ఆతమ్హతయ్ ‘ 
అనే పర్తిపాదన తన మనసులోనే దాచేసుకునాన్రు. బయటకు చెపప్లేదు.  
     చలంగారి ఆపత్ మితుర్డు తెనాలిలో ఉంటునన్ సుబాబ్రావు పిలల్లకి చెపాప్డు.”మీకు ఎలాగూ నరిస్ంగ హోమ 
నడిపే అనుభవం వుంది. నేనెవరైనా ఒక డాకట్ర గారితో మాటాల్డతాను, కనస్లిట్ంగ డాకట్ర లా మీకు సహాయం 
చెయయ్మని. మీరు బాధయ్త తీసుకొని  నరిస్ంగ హోమ నడపండి. “అని.  చెపప్డమే కాకుండా, ఒక కనస్లిట్ంగ డాకట్ర 
ని కూడా చూసి పెటాట్డు. ఆ డాకట్ర గారు రోజూ 2,3 గంటలు వచిచ్, చూసి వెళుతుండేవాడు. ఆయన సహాయం 
తోటి సౌరీస, నిరమ్లా నరిస్ంగ హోమ ని ముందుకు తీసుకు వెళల్డం పార్రంభించారు. అలా కొంత ఆదాయం వచేచ్ది. 
ఆ ఒకక్ దానిమీదే సరిపోదు కాబటీట్, మిగతా ఆదాయ వనరుల ఎలా ఉంటాయి అనేది ఇంటోల్ వాళుళ్ అందరూ 
ఆలోచించారు. అపప్టి వరకూ ఏ పతిర్క వాళళ్నీ “నాకు ఇంత పారితోషికం కావాలి “అని అడగని చలం గారు, 
ఇపుప్డు పతిర్కల వాళళ్ని డిమాండ చెయాయ్లిస్న పరిసిథ్తి వచిచ్ంది.  
        అలాగే సౌరీస కూడా తాను రాసుత్నన్ కధలూ, నవలలూ అసంపూరిత్గా ఉంటే, వాటిని పూరిత్ చేసి, పతిర్కలకు 
పంపించేది. వాటి దావ్రా వచేచ్ పారితోషికం కొంచెం అదుకునేది. వాళుళ్ పెంచుకునన్ ‘నరత్కి’ అనే అమామ్యి వుంది 
కదా! ఆమెకు అపప్టికి 19, 20 సంవతస్రాల వయసు ఉంటుంది. ఆ రోజులోల్ టాటా కంపెనీ వాళుళ్  ఉతప్తుత్లను 
ఇంటింటికీ తిరిగే ఏజెంటులను నియమించుకుంటునాన్రు. నరత్కి  ఆ టాటా ఉతప్తుత్లను అమిమ్ కొంత సంపాదన 
తీసుకువచేచ్ది. అదే రోజులోల్ విజయవాడ ‘ఆకాశవాణి’ కేందర్ం పార్రంభం అయియ్ంది. వాళుళ్ చలం గారిని “ఏదైనా 
నాటికలు రాసి ఇవవ్ండి “అని అడిగారు. ఆయనకు కూడా ఆదాయం రావాలి కాబటిట్, వాళుళ్ అడిగిన వెంటనే 



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                        »qe]   2023 

12     

నాటకాలు రాసి ఇవవ్డమే కాకుండా, ఆ నాటకాలోల్ సౌరీస కీ, నిరమ్లకీ వేషాలు ఇవవ్మని అడిగారు. అలా కొంత 
ఆదాయం వచేచ్ది.  
       అలా ఇంటోల్ వాళళ్ందరూ ఎలాగో ఒకలాగా సంపాదించి, ఇలుల్ ముందుకు వెళళ్డానికీ, తమ జీవితాలు 
గడవడానికీ అనిన్ పర్యతాన్లు చేయసాగారు. ఆ రోజులోల్నే తలిల్ రంగనాయకమమ్ గారు అరుణా చలం నుండి వెనకిక్ 
వచేచ్శారు. అకక్యయ్ చనిపోయింది అని తెలిసింది. కానీ, ఆమె తెలిసీ, తెలియని సిథ్తి లో వుంది. అలాంటి సిథ్తిలో 
కూడా చాలా మనసాథ్పం చెందారు. చితర్ కూతురు నెలల పసిపాప ‘డాలీ’ వుంది కదా! ఆ పాపతో ఆడుకొని ఆ 
బాధని కొంత మరచిపోగలిగారు. ఇంకా ఇలుల్ గడవడానికి సౌరీస, నిరమ్లా, చితార్ల దగగ్ర కొంచెం  నగలు బేంక లో  
ఉంటే వాటిని తీసుకువచిచ్ అమేమ్శారు. ఇదంతా కుటుంబ పోషణ కోసమే.  
       నిజానికి నిరమ్లకు సవ్తహాగా ఆసుపతిర్ నిరవ్హణ పెదద్గా ఇషట్ం లేదు. కాకపొతే, ఒయియ్ కోసమని చేసుత్ండేది. 
అందుకని మిగతా వాళళ్తో ఏం చెపిప్ందంటే…. “సరే!మనం ఎలాగూ ఈ కుటుంబానిన్ ముందుకు 
తీసుకువెళళ్డానికి ఇంత ఇబబ్ంది పడుతునాన్ం కదా! నేను బయటకు వెళిల్ ఏదైనా వుదోయ్గం చేసి, సంపాదించి 
పంపిసాత్ను”అని , ఆమె మదార్స వెళిళ్పోయింది.  
      ఇక అరాకొరాగా నడుసుత్నన్ ఆసుపతిర్ నిరవ్హణ పూరిత్గా సౌరీస మీద పడింది. ఆ నిరవ్హణే కాకుండా చితర్నీ, 
పాపనీ, పక పకనీ, నరత్కినీ అందరినీ కూడా బాధయ్తగా చూసుకోవాలిస్న పనంతా సౌరీస మీదే పడింది. నిరమ్ల 
వెళిళ్పోయాక ఆసుపతిర్ని నిరవ్హించడం అనేది అంత సమంజసమైన కారయ్ కర్మంలాగ అనిపించలేదు సౌరీస కి. 
ఇదంతా జరిగేసరికి 1949 మధయ్ కాలం వచిచ్ంది. ఇంత సంఘరష్ణలో కూడా చలంగారి కలం ఏమాతర్మూ 
విశార్ంతి తీసుకోలేదు. ఇనిన్ ఇబబ్ందులకీ, ఇనిన్ కషాట్లకీ లోనయిన రోజులోల్నే 1948 -49 సంవతస్రాలలోనే చలం 
గారి అదుభ్తమైన రచన, ఇపప్టికి కూడా లక్షలాది మందిని కుదిపేసుత్నన్ నవల “జీవితాదరశ్ం”ఈ 49 పార్ంతాలోల్నే 
రాశారు. అలాగే ‘భారతి’ పతిర్క వారు అపప్టి వరకూ చలం గారి రచనలను ఒకక్టి కూడా పర్చురించలేదు. 
‘పర్చురించలేదు’ అనే కనాన్ ‘బహిషక్రించేరు’ అనుకోవచుచ్. అలాంటి ‘భారతి’ పతిర్కవారు తమ 25వ సంవతస్రపు  
పర్తేయ్క సంచిక కోసం చలం గారిని బర్తిమిలాడి మరీ వార్యించుకునాన్రు. ఆ సందరభ్ంలో ఆయన రాసిన ‘గలిప్క’   
‘  ఓ పువువ్ పూసింది’ . తరువాత భాగాలోల్ దానిన్ కూడా పరిచయం చేసాత్ను. ఇపప్టికి కూడా చలం గారిని 
విమరిశ్ంచేవారు కూడా ఆ గలిప్కను మాతర్ం పొగడకుండా ఉండలేరు. అందులో ఆయన రాసిన భాషా, 
వాడినటువంటి చితార్లూ అలాంటివి.  
       అయితే, చలం గారు రాజకీయాలకు పూరిత్గా  దూరంగా లేరు. సావ్తంతోర్దయ్మం, గాంధీ ఉదయ్మం వునాన్యి 
కదా! వాటిని ఆయన నిరల్క్షయ్ం చేయలేదు. అదే రోజులోల్ ఆయన ఒక వయ్ంగయ్ గలిప్క రాశారు. అదేమిటంటే 
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సావ్తంతర్ం వచాచ్క కూడా గాంధేయవాదం కొనసాగితే, 20 సంవతస్రాల తరావ్త భారతదేశం ఎలా ఉంటుంది? 
అనే ఊహ. దీనిన్ కూడా రాబోయే భాగాలోల్ పరిచయం చేసాత్ను.  
     “జీవిత రధ చకార్ల కింద పడి నలిగితేనే గానీ, అసలైన సాహితయ్ం రాదు “అని చలం గారు అందరికీ చెపప్డమే 
కాదు. తన జీవితంలో కూడా దానిన్ రుజువు చేసుకునాన్రు. ఆ రోజులోల్నే బెజవాడలో డా:అచచ్మాంబ గారని చాలా 
పేరునన్ లేడీ డాకట్రు గారు ఉండేవారు. ఆవిడ డాకట్ర రంగనాయకమమ్ గారి తరావ్త పార్కీట్స  పార్రంభించి, చాలా 
మంచి పేరు తెచుచ్కునాన్రు. ఆవిడ సౌరీస కి చాలా ధైరయ్ం ఇచాచ్రు.  
    “మీరు మానెయయ్కండి ఎలాగోలా ఆసుపతిర్ నడపండి. ఒకక్దానివి అయినా సరే! నేను కావలసిన సహాయం 
చేసాత్ను “అనాన్రు. ఆమె అలా చెపిప్నాగానీ, సౌరీస కి ముందుకు తీసుకువెళళ్డానికి ధైరయ్ం సరిపోలేదు. ఇది ఇలా 
ఉండగా-  వీళుళ్ అదెద్కుంటునన్ ఇంటి యజమాని ఇలుల్ ఖాళీ చెయయ్మని నోటీసు ఇచాచ్రు. ఒకసారి అంతకు 
ముందే, డాకట్రుగారు, ఉండగానే ఈ నోటీసులు ఇచాచ్రు. కానీ, ఆమె అపుప్డు కోరుట్కి వెళిల్ సేట్ తెచాచ్రు. ఇపుప్డు 
వాళుళ్ కొతత్ నోటీస ఎలా ఇచాచ్రంటే.. “మీకు మేము ఇలుల్ అదెద్కి ఇవవ్లేదు. ఈ ఇలుల్ మేం డాకట్రు గారికి ఇచాచ్ము. 
మీరు వెంటనే ఖాళీ చెయయ్ండి “అని. కోరుట్ నుండి ఆరద్రు కూడా తెచుచ్కుని ఖాళీ చెయయ్మనాన్రు. గోరు చుటుట్ మీద 
రోకటి పోటులాగా అదొక పెదద్ ఇబబ్ంది కలిగింది.  
     సుమారు అదే రోజులోల్ అరుణా చలం నుండి చలం గారికి కబురు వచిచ్ంది. “భగవాన కి ఆరోగయ్ం కీష్ణిసోత్ంది. 
ఎకుక్వ రోజులు బర్తకరు “అని. అందుకని   చలంగారు అరుణా చలం వెళాల్రు. చలంగారు  అలా వెళుతుంటే, 
ఎవరో జోయ్తిషుయ్డో, పర్కృతి వైదుయ్డో కనిపించి, “మీరు 6 నెలల కంటే, ఎకుక్వ బర్తకరు. మీ అనారోగయ్ం ఏమిటో 
నాకు తెలుసు “అని చెపాప్రట. ఆ విషయం సౌరీస కి చెబితే ‘ అయోయ్! నానన్ గారికి ఇలా అవుతుందా?’ అని ఆమె 
చాలా బాధ పడింది. కానీ, అలా ఏమీ జరగలేదు. మొతాత్నికి ఇనిన్ ఇబబ్ందులోల్ ఉనన్, వాళుళ్ ఏం అనుకునాన్రంటే, 
“ఇకపై బెజవాడలో కొనసాగడం కషట్ం. ఎలాగైనా సరే, అందరం అరుణా చలం వెళిళ్పోదాం.”అని. తలిల్ 
రంగనాయకమమ్ గారు కూడా ఆ పర్తిపాదనను బలపరిచారు. “అకక్డికే వచేచ్యండి. అకక్డే ఎలాగోలా 
బర్తుకుదాం”  అనాన్రు.  
     కానీ, అకక్డకు వెళిల్ ఏం చేసాత్రు?ఎంత కాలం వుంటారు?ఎలా బర్తుకుతారు?మొతత్ం బేంక బేలనస్ చూసుకుంటే 
4,5 వేల కంటే ఎకుక్వ లేదు. కుటుంబ సభుయ్లు ఎకుక్వ. ఎలా జరుగుతుంది?ఏమిటి?అనే ఆలోచనే చలం గారికి 
రాలేదు. ఆయనే చెపుప్కునాన్రు “ఇంత కాలం ననున్ భగవాన కాపాడాడు. ఆ తరువాత వెళాళ్క ఆయనే 
చూసుకుంటాడు. ఆయన మీద భాదయ్త వేసి అరుణా చలం వెళళ్డానికే నిరణ్యించుకునాన్ము “అని ఆయన 
మితుర్లకు రాసిన వుతత్రం లో రాశారు. మితుర్లకు రాసిన వుతత్రంలో ఇంకా ఏం వార్శారంటే -  “భగవాన 
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అనుగర్హం వలన శాంతిని సాధిసాత్ను. లేదా ఆ పర్యతన్ం లో మరణిసాత్ను.”అని. ఇది సుమారు 1950 పార్ంతాలోల్ 
జరిగింది.  
     చిటట్చివరికి చలం గారు బెజవాడ నుండి వెళిల్ పోయేటటు వంటి రోజు వచిచ్ంది. అది 1950 ఫిబర్వరి నెల. ఇక 
వెళిల్పోదాము అని నిరణ్యించునాన్క, ఇంటోల్ వునన్ సామానంతా కూడా అమేమ్శారు. ఆ సామానుల్ అమేమ్టపుప్డు 
కూడా ఇరుగుపొరుగు “ఆ సామానుల్ కొనవదుద్ “ అనేవాళల్ట. అలాగే వీళళ్ను హేళన చేసేవారు చాలా మంది 
వునాన్రు. ఎలాగో ఉనన్వనీన్ అమేమ్సుకొని, చలం గారి అసంపూరిత్ రచనలనీన్, అలాగే తనకు ఎవరో రాసినటువంటి 
ఉతత్రాలనీ , వీటనిన్టినీ బాయిలర లో వేసి కాలేచ్శారు.  
     “ఇక ఎటిట్ పరిసిథ్తిలోనూ తెలుగు దేశానికి రాను. తెలుగు గడడ్ పై అడుగు పెటట్ను. తెలుగు నేల గాలి పీలచ్ను “ 
అని ఆయన మనసులో గటిట్గా నిరణ్యం తీసుకునాన్రు. ఇక వెళళ్డానికి పర్యతాన్లు తుది దశకు చేరుకునాన్యి. 
చలంగారు ఆవిధంగా బెజవాడని వదిలి వెళిల్ పోదాము అనుకునన్పుప్డు రెండు లక్షలు వునన్ బెజవాడ జనాభాలో 
“మేము వునాన్ము మీరు వెళళ్కండి.” అని ధైరయ్ం చెపిప్న వారు కేవలం 4,5 గురు మాతర్మే. మూడు దశాబాద్లుగా 
తన రచనలతో ఎంతో సంచలనం కలిగించిన చలం గారికి, బెజవాడను వదలి వెళిల్పోతుంటే, ఎవరూ  వీడోక్లు సభ 
పెటట్లేదు. ఏ పతిర్కలోనూ వారత్ కూడా రాలేదు. ఆ విధంగా చలం గారు బెజవాడను వదిలేసి, అరుణాచలం వెళల్డం 
అనే కారయ్కర్మం అతి అనామకంగా అతి సాధారణంగా జరిగిపోయింది. ఇంకా వివరంగా చెపాప్లంటే -  
     1950 ఫిబర్వరి 8 న బెజవాడ రైలేవ్ సేట్షన లో చలం గారూ, ఆయన సామానూల్, ఆడపిలల్లూ, చినన్ పసిపాపా, 
వాళుళ్ పెంచుకుంటునన్ కుకక్ పిలాల్ సిదధ్ంగా ఉనాన్రు.  వాళల్కు వీడోక్లు ఇవవ్డానికి నలుగురంటే నలుగురు 
మితుర్లు వచాచ్రు.   అరుణాచలం చేరుకునాన్క, ఆ తరువాత మరో ఇరవై తొమిమ్ది సంవతస్రాలు జీవించిన చలం 
గారు ఒకక్సారి కూడా తెలుగు నేల మీద అడుగు పెటట్లేదు. తెలుగు గాలిని పీలచ్లేదు. అయితే అరుణాచలం 
వెళిల్నంత మాతార్న, భగవాన మీద అంత నమమ్కం ఉనన్ంత మాతార్నా అంత తేలికగా జీవితం కొనసాగలేదు. వెళిల్న 
మొటట్మొదటి రెండు సంవతస్రాలూ చాలా ఇబబ్ందులకు గురయాయ్రు. ఆ ఇబబ్ందులకు గురిచేసిన వారు కూడా 
తెలుగు వారే. అకక్డకు వెళిల్నా గానీ, చలం గారిని తెలుగు వాళుళ్ వదలలేదు. అసలు అకక్డ ఏం జరిగిందో, 
తరువాత భాగంలో తెలుసుకుందాం….    ********** 
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