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                       నా చూపులో కటుట్బడి, నీ చూపుని ఆపు. నీ చూపు కదిలిందా? నీ మనసు కదులుతుంది. నీ  
మనసు కదిలిందా పర్పంచాలే కదులుతాయి.  

యోచించు. ఆలోచించు. నీతో మాటాల్డే నేను ఎవరు? వినే నువువ్ ఎవరు? మనిదద్రి మధాయ్, మనలిన్ వేరు 
చేసే ఈ లోకం ఎవరు? నీ కళళ్లో నించి నినూన్, ననూన్ కలిపి చూసే కాంతి ఎవరు? నా మాటలిన్ లోపలకి తీసుకునే 
శోర్త ఎవరు? వీటనిన్టి వెనకా నుంచుని అనుభవిసుత్నాన్నని భర్మింపజేసే జాన్నం ఎవరు? 

ఈ లోకం ఇంతే. ఏ సతయ్మూ లేని, దూరమూ, కాలమూ అనే పడుగు పేకలపై జాఞ్య్న కాంతి మెరిపించే 
తళుకు రూపాలు. ఇదో బొమమ్లాట. ఇంత సేపూ తెర మీద దెబబ్లాడిన కరాణ్రుజ్నులు  కాల పేటికలో కావిలించుకొని 
పడుకునాన్రు. గడచిన అనంతంలో మనం లేము. గడబోయే అనంతంలో వుండబోము. ఈ అగాధ ఆదయ్ంత రహిత 
శూనయ్ంలో ఒకక్ క్షణం, ఒకే ఒకక్ క్షణం ఈ నేను అనే మొహం.  
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     ఇవనీన్ చలం గారు అపుప్డపుప్డు తన రచనలోల్ వెలిబుచిచ్న భావాలూ, లోతైన ఆలోచనలు నిండిన కవితాతమ్క 
వాకాయ్లు. రచనలోల్ నిజాయితీ, ఊహలోల్ నిజాయితీ, వాకుక్లో నిజాయితీ, జీవితం పొడవునా నిజాయితీ. 
నిజాయితతో నిండిన నిఖారస్యిన రూపం చలం..... గుడిపాటి వెంకట చలం…!  
       చలం గారి రచనల గురించిన అంశాలలోనే తరువాత విశేషం ఏమిటంటే.. “చలం జీవితం-సాహితయ్ం “అనే 
పర్తేయ్కమైన పుసత్కం రూపుదిదుద్కునన్ విధానం. కిర్షాణ్ జిలాల్లో ‘ఘంటసాల’ అనే గార్మం వుంది. ఆ గార్మంలో  
1950 పార్ంతాలోల్ ఒకే పేరుతో ఇదద్రు వయ్కుత్లు ఉండేవారు. వాళళ్పేరుల్  గొరెర్పాటి వెంకట సుబబ్యయ్లు. ఒకాయనిన్ 
రైతు వెంకట సుబబ్యయ్ అనీ, ఒకాయనిన్ కవి వెంకటసుబబ్యయ్ అనీ పిలిచేవారు. ఈ కవి గొరెర్పాటి వెంకట 
సుబబ్యయ్ గారు ఏ కళాశాల లోనూ పనిచేయలేదు గానీ, ఆయన సృషిట్ంచిన సాహితయ్ం ఏ విశవ్విదాయ్లయం phd 
పటాట్కైనా, అరహ్మైన రచనలు అనేకం చేశారు. ఆ గార్మంలో వుండే చేశారు. శరత గారి రచనల గురించి విశేషమైన 
కృషి చేసీ, పరిశోధన చేసీ “శరత దరశ్నం”అనే  పెదద్ పుసత్కం రాశారు. అదే సమయంలో అనేక మంది 
రచయతలతోటి ఉతత్ర పర్తుయ్తత్రాలు జరుపుతునన్   కర్మంలోనే ఆయనకు చలం గారితో పరిచయం ఏరప్డి, 
చలంగారితో కూడా ఉతత్ర పర్తుయ్తత్రాలు జరుపుతుండేవాడు.  ఆయనకు చలంగారి జీవిత చరితర్ గురించి ఏదైనా 
పుసత్కం రాసేత్ బాగుంటుంది అనే ఆలోచన వచిచ్, అదే విషయానిన్ చలం గారితో చెపాప్రు. అందుకు చలం గారు 
అంగీకరించి, అరుణా చలం రమమ్నాన్రు. 
         ఈ గొరెర్పాటి వెంకట సుబబ్యయ్ గారు 1957 ఫిబర్వరి లో అరుణాచలం వెళిల్, చలంగారి దగగ్ర కూరొచ్ని, 
తన మనసులో ఉనన్ అభిపార్యానిన్ చెపాప్రు. “ ఇంత వరకూ పాఠకులకు చలం గారి రచనలే గానీ, ఆ రచనలు 
చేయడానికి రగిలించిన సంగతులు ఎవరికీ తెలియవు. వాటిని సమగర్ంగా ఒక పుసత్కంగా రాదాద్మని 
అనుకుంటునాన్ను “అనాన్రు.  చలంగారు, గొరెర్పాటి వెంకట సుబబ్యయ్ గారి పర్తిపాదనను అంగీకరించారు. 
అపప్టినుండి చలంగారూ, సౌరీస గారూ ఉదయం నుండి సాయంకాలం వరకు కూరొచ్ని కొనిన్ వారాల పాటు తమ 
జీవితంలో జరిగిన సంఘటనలననిన్ంటినీ విడతలు విడతలుగా చెపాప్రు.  ఆ తరావ్త ఆయన సుమారుగా 1959 లో 
ఈ “చలం జీవితం- సాహితయ్ం”అనే టటువంటి ఒక గర్ంధానిన్ బయటకు తీసుకువచాచ్రు.  
        ఆ పుసత్కంలో ఏం చేశారంటే, చలంగారి యొకక్ సేవ్చాచ్ పర్ణయ వుర్తాత్ంతాలు గానీ, ఏవైనా వివాదాలు 
అనిపించేటటువంటి అంశాలు చేరచ్కుండా, చలంగారి జీవితానిన్ విహంగ వీక్షణంలా చూడడమూ, చలం గారి 
రచనలను సమీక్షలూ,  చలం గారిని ఇతరులతో పోలచ్డమూ,   ఒక విదాయ్వేతత్గా, ఒక తండిర్గా, ఒక పిర్యుడిగా, 
ఇలా వివిధ కోణాలోల్  చలం గారిని చూడడం, చలం గారి అభిపార్యాలూ.. ఇలాంటివనీన్ చేరాచ్రు.  1959 లో ఆ 



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                         e÷]Ã    2023 

3     

పుసత్కానిన్ పర్చురించే వరకూ చలం గారి వయ్కిత్గత జీవితం గురించి, ఆయన సనిన్హితులకు తపాప్, ఎకుక్వగా 
బయటవాళళ్కు తెలీదు. ఇవి చలంగారి రచనల గురించి 1950-60 మధయ్లో జరిగిన కొనిన్ సంఘటనలు.  
      ఇంక చలం గారి ఆరోగయ్ం గురించి. ఆయనకు 1957-58 వచేచ్సరికి, అంటే అరుణా చలం వెళిల్న 5,6 
సంవతస్రాలకే చూపు మందగించడం పార్రంభించింది. మైగేర్న తగుగ్తుంది అనుకునాన్రు గానీ, అదలా 
కొనసాగుతూనే వుంది. కాళళ్ నొపుప్లు కొతత్గా వచాచ్యి. 1963 పార్ంతాలోల్ భగవదీగ్తకు వాఖాయ్నం రాశారు. అది 
రాసినపుప్డు విపరీతమైన మానసిక ఒతిత్డికి గురయాయ్రు, ఎనోన్ పుసత్కాలు చదివి, వాటి వాఖాయ్నాలనీన్ చూసి, వాటికి 
విభినన్ంగా ఉండేలా తన సొంతదైన వాఖాయ్నం రాశారు.  అది కొనిన్ నెలల పాటు కొనసాగింది. ఆ కర్మంలోనే 
ఆయనకు రకత్ పోటు రావడం పార్రంభమయియ్ంది..  

భగవధీగ్త రాయడం పార్రంభించిన తరవాత సంవతస్రాలోల్నే చలం గారు పర్కృతి వైదాయ్లు ఎకుక్వగా 
చేసుత్ండేవారు.  తెలల్వారుజామునే లేచి, బంక మనున్లో పడుకోవడం, ఎకక్డ నొపిప్ అనిపిసేత్ అకక్డ బంక మనున్ని 
ఒక మూటలాగా కటుట్కోవడం చేసేవారు.  సీసాలోల్ రంగు రంగు నీళుల్ పోసి,ఎండలో పెటిట్ ఇలాంటివి ఏవో చేసి, 
తరావ్త వాటిని తార్గడం. ఆయనకు వునన్ రుగమ్తలు తగుగ్తాయనే నమమ్కం తో అలాంటివి చేసేవారు. ఇవి 1950 
లో మొదలయియ్, దాదాపు చిటట్చివరి వరకూ కొనసాగాయి.  

ఈ రోజులోల్ కుటుంబ సభుయ్లూ, సనిన్హితుల జీవితాలు ఎలా ఉనాన్యో చూదాద్ం.  
     పెదద్మామ్యి సౌరీస. ఈమెకు 1951 లోనే ఈశవ్ర దరశ్నం అవవ్డం, అపప్టినుండి ఆమె ఏం మాటాల్డినా 
ఈశవ్రుడే మాటాల్డినటుల్గా చలంగారే కాదు, అతని అభిమానులూ భావించడం జరిగింది.   చలం గారి రెండో 
అమామ్యి నిరమ్ల. ఇంటోల్ ‘చే’అనేవారు. ఆమె చలం గారు అరుణాచలం రావడానికి ముందే మదార్స వెళిల్పోయిందనే 
సంగతి గతంలోనే తెలుసుకునాన్ం. చలంగారు అరుణాచలం వచాచ్క, ఆమె మదార్స నుండి వచిచ్ , అతికొదిద్ రోజులు 
అరుణా చలంలో ఉనాన్రు. అకక్డ నుండి బొంబాయి వెళిల్, అకక్డ వుదోయ్గం చూసుకునాన్రు. బహుశా అది 
ఇండియన ఎయిర లైనస్ కావచుచ్. కానీ, అకక్డ కూడా ఎకుక్వ కాలం వుదోయ్గం చేయలేదు. మధయ్లో వుదోయ్గం 
పోయి, అరుణాచలం వచిచ్, మళీళ్ బొంబాయి వెళాల్రు. అపుప్డు ‘కాల టెకస్ ‘ లో చేరారు. అకక్డే  చిటట్చివరి వరకూ 
ఉనాన్రు.  
       ఆ ‘కాల టెకస్ ‘లో పని చేసూత్ ఉండగానే, ‘చినమ్యా మిషన ‘వారితో పరిచయం అయింది. తరువాత ‘సావ్మి 
చినమ్యా నంద ‘కు సహాయకురాలిగా చేరారు. బొంబాయిలో వుదోయ్గం చేసుత్నన్ రోజులోల్నే ‘చినమ్యా నందా మిషన 
వారు చేసుత్నన్ చినన్ పిలల్ల కారయ్కర్మాలోల్ పాలొగ్ంటూ ఉండేవారు. ఆ తరువాత సంవతస్రాలలో ఆవిడ జీవితంలోని 
చివరి 25 సంవతస్రాలూ కోయంబతూత్రోల్ని ‘చినమ్యా మిషన’లోనే ఉనాన్రు. అకక్డే కనున్మూశారు. నిరమ్ల గారు 
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బొంబాయి లో వునన్నిన్ రోజులూ ఆమె బాధయ్తగా తీసుకునన్ది - అరుణా చలంలో చలంగారికి ఆరిధ్క వనరులిన్ 
సమకూరచ్డం.   ఆమెకు వుదోయ్గం వచిచ్న 1952-53 పార్ంతాలనుండి చిటట్చివరి వరకూ కూడా వాళల్కు కావాలిస్న 
సౌకరాయ్లు అనీన్ కూడా నిరమ్ల గారే చూశారు.  
     అలాగే చలం గారు అపప్టివరకూ తాతాక్లికంగా అదెద్కు ఉంటునన్ ఇళల్ను కొనేసి, సొంతం చేశారు. పర్తి 
సంవతస్రం అరుణాచలం వెళల్డం అకక్డ వునన్ వాళల్కు కొతత్ బటట్లు తీసుకువెళల్డం, ఎపుప్డైనా వెళల్డం ఆలసయ్ం 
అయితే, వెళల్డం కుదరక పోయినా పారిస్ల దావ్రా కొతత్ బటట్లు పంపించడం  చేసుత్ండేవారు. సౌరీస తన జీవిత 
చరితర్లో రాసుకునాన్రు కూడా “ఈ అరుణా చలం లో ఉనన్టువంటి చలం గారి కుటుంబానికి “చీఫ పాటర్న “ ఈ 
నిరమ్ల. తను అనీన్ పంపిసూత్, మా కేష్మ సమాచారాలు కనుకోక్వడం, ఆరిధ్క పరమైన ఇబబ్ందులు ఏమీ లేకుండా 
చూసుకునన్ది ఈ నిరమ్లే “అని.  
      తరువాత చలం గారు బెజవాడలో ఉండగా నెలల పాపగా పెంచుకునన్ అమామ్యి చితర్.   చితర్కి కూడా 
బెజవాడలో ఉండగానే పెళిల్ చేయడం, ఆమెకు ఒక పాప కూడా ఉందని గతంలోనే తెలుసుకునాన్ం. అయితే, ఏదో 
కారణాల వాళళ్ భరత్కు దూరంగా ఉంటోంది. చలంగారు అరుణా చలం వచాచ్క, చితర్ తన పాపతో చలం గారితో 
వచేచ్సింది. కొనిన్ సంవతస్రాలకి చితర్ గారి భరాత్, అతత్గారు వచిచ్ బర్తిమిలాడి తీసుకువెళాల్రు. అలా భరత్ దగగ్రకు వెళిల్ 
వసూత్ వుండేవారు. ఆశర్మంలో వునన్పుప్డే చితర్ గారికి మరో ముగుగ్రు ఆడపిలల్లు జనిమ్ంచారు. డాలీ తరావ్త 
వరసగా అమామ్యిల  పేరుల్  ‘కాకా’ , కిటూట్, మిసీర్. ఈ కిటూట్ అనే చితార్గారి మూడో అమామ్యి మనకి చాలా 
సమాచారం అందించారు.  ఈ కథనానికి విలువైన సమాచారానిన్ డైరెకట్ గా తెలుసుకోవడానికి ఆమె తోటి దాదాపు 
పర్తి వారం మాటాల్డుతునాన్ను. ఇది చితార్ గారి యొకక్ కుటుంబం.  
        ఆ తరువాత, చలం గారి మూడో అమామ్యి చంపక. ఈమెను ‘పకపక’ అంటుండేవారు. ఈమెకు చలం గారు 
అరుణాచలం వచేచ్సమయానికి 15 ఏళుళ్. ఆశర్మంలో అందరితో పాటూ చినన్ పిలల్గా పెరుగుతూనేవునాన్రు. 

 ఈ సందరభ్ంలో చలం గారి కుటుంబం సంగతులు ఇకక్డ ఆపి, మరొక వయ్కిత్ గురించి తెలుసుకోవాలి. ఆ 
వయ్కిత్ పేరు ‘వజీర రహామ్న’. ఇతనిది కాకినాడ. కాకినాడలో ‘ఇసామ్యిల’అని ఒక కవి ఉండేవాడు. ఆయన తముమ్డు 
ఈ ‘వజీర రహామ్న’. మదార్సోల్ చదువు కుంటుండేవాడు. ఆయన చలం గారి సాహితాయ్నిన్ చదివి పేర్రణ పొంది, 
ఉతత్రాలు రాసూత్ండేవాడు. ఉతత్రాలు రాయడమే కాకుండా అపుడపుప్డు అరుణా చలం కూడా వచిచ్ వెళుతుండేవాడు. 
చలం గారి  సాహితాయ్నిన్ చదివిన తరావ్త, ఆ వజీర రహామ్న కి ఒక ఆలోచన వచిచ్ంది. చలం గారి యొకక్ వచనంలో 
అదుభ్తమైన కవితవ్ం వుంది. దీనిన్ కొంచెంగా లైనల్ను అటూ, ఇటూగా మారిసేత్, చకక్టి కవితలాల్గా ఉంటాయి అని. 
అలా అమరిచ్ ‘కవిగా చలం’ అనే పుసత్కానిన్ వెలువరించాడు 1955-56 పార్ంతాలోల్.  
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      అది చదివిన చలంగారు ”ఇది నేనే రాసానా? అని నేనే ఆశచ్రయ్ పోయాను “ అని మితుర్డికి ఒక వుతత్రం లో 
రాశారు.   ఆ పుసత్కంలో ‘చలం గారు, వజీర రహామ్న ‘కి రాసిన ఉతత్రాలు కూడా జత చేయబడాడ్యి. ఆ తరువాత 
కొదిద్ రోజులకి వజీర రహామ్న అరుణాచలం వెళిల్ వసుత్ండే కర్మంలో చంపకతో పరిచయమయియ్ంది, ఆ పరిచయం 
వివాహ పర్సాత్వన వరకూ వెళిళ్ంది. మరి చలం గారికి ఈ వివాహ వయ్వసథ్ మీదే నమమ్కం లేదు. ఎలా ఒపుప్కునాన్రు? 
అలా అని ఆయన నియంతృతవ్ం కూడా చూపించరు. కాబటీట్, ఆయన ఏం సలహా ఇచాచ్రంటే.. “వివాహ బంధం 
లోకి వెళళ్వదుద్.”అనాన్రు. కానీ, “చేసుకోవదుద్” అని బలవంతం చెయయ్లేదు.  చంపక, వజీర రహామ్న వివాహం 
చేసుకుందామని నిరణ్యించుకునాన్క, మరి సహజంగానే వాళళ్ బాగోగులు చూసుత్నన్ నిరమ్ల గారికి తెలియజేశారు. 
1959 మారిచ్ 16 న వివాహం చేసుకోవడానికి నిశచ్యించుకునాన్రు. ఒక రోజు ముందుగా నిరమ్ల కొతత్ బటట్లు 
తీసుకువచాచ్రు. మారచ్ 16 పొదుద్నేన్ ‘వేలూరు’కు వెళిల్ రిజిసట్ర మేరేజి చేసుకునాన్రు. ఆ పెళిల్ చేసుకొని వచాచ్క, 
చలం గారి ఇంటోల్నే అందరీన్ పిలిచి, భోజనాలు పెటాట్రు.   
       ఈ వివాహం వలన తీవర్ంగా బాధ పడిన వయ్కిత్, తీవర్ంగా నిరణ్యం తీసుకునన్ వయ్కిత్ ఎవరంటే. చలంగారి భారయ్ 
రంగనాయకమమ్ గారు. ఎందుకు? మతాంతర వివాహం అనే కారణం తోటి. ఆ వివాహం చేసుకోవడం ఆవిడ 
భరించలేక బాధపడి   అరుణాచలం నుండి వెళిల్పోయారు.    
    ఈ విషయం చలంగారు ఒక మితుర్డికి “రంగనాయకమమ్ గారు ఈ మధయ్నే వెళిల్పోయారు. ఆవిడ కాకినాడలోనో, 
బెజవాడలోనే ఉండి ఉంటారు. మళాళ్ ఎపుప్డు వసాత్రో కూడా తెలియదు.” అని వుతత్రం రాసారు. అలా వెళిల్పోయిన 
రంగనాయకమమ్ గారు, కాకినాడలో ఎవరో సేన్హితురాలుకి ఒక సవ్చచ్ంద సేవా సంసథ్ ఉంటే, అకక్డకు వెళిల్ ఆ సేవా 
సంసథ్లో పని చెయయ్డం పార్రంభించారు. చలం గారూ, నిరమ్ల గారూ ఆమెకు అవసరమైన డబుబ్లు 
పంపిసుత్ండేవారు. అలా వెళిల్పోయిన రంగనాయకమమ్ గారు మరో 7 సంవతస్రాల పాటు మళీళ్ అరుణాచలం 
రాలేదు.  
           ఇక మిగిలినది ‘నరత్కి’. ఈమె 10 సంవతస్రాల వయసులో చలంగారి కుటుంబంలోకి వచిచ్ంది. ఇపుప్డు 
ఆమె వయసు 25 సంవతస్రాలు ఉంటుంది. ఆశర్మ నిరవ్హణ అంతా ఆమే చూసుకుంటుంది. అలాగే చలం గారికి 
వయ్కిత్గత సహాయకురాలిగా కూడా ఉంటుంది. నరత్కికీ, చలం గారికీ ఉనన్టువంటి సంబంధం గురించి, సౌరీస తన 
జీవిత చరితర్లో రాసూత్… “వాళళ్ది ఒక విచితర్మైనటువంటి, అనిరవ్చనీయమైన అనుబంధం. చలం గారిని 
చూడకుండా నరత్కి వుండలేదు. నరత్కి లేకుండా చలంగారు ఉండలేరు. ఆ అనుబంధం చివరివరకూ అలాగే 
కొనసాగింది.” ఆమె జీవితాంతం అవివాహితగానే ఉండి పోయారు. మనం మాటాల్డుకునే సమయానికి 1950-62 
మధయ్లో ఆమెకు ఒకసారి ‘లెపర్సీ’అంటే, కుషుఠ్ వాయ్ధి కూడా వచిచ్ంది. ఆ రోజులోల్ అది చాలా పర్మాదకరమైన 



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                         e÷]Ã    2023 

6     

వాయ్ధి. కాకపొతే, ఆ ఆశర్మం లో వునాన్ వాళూళ్, ఆ చుటుట్ పకక్ల వాళూళ్ ఇచిచ్న ఆయురేవ్దం, అలోల్పతి ఇలా 
రకరకాల మందుల వలల్ 2,3 సంవతస్రాలోల్ ఆ కుషుఠ్ వాయ్ధి పూరిత్గా తగిగ్పోయింది. ఇవి చలం గారి కుటుంబ 
సభుయ్ల గురించిన వివరాలు.  
      ఇదద్రు, ముగుగ్రు మితుర్ల గురించిన వివరాలు తెలుసుకుందాం.. అసలు చలం గారిని మొదటిసారి 
అరుణాచలం తీసుకువచిచ్ంది చింతా దీకిష్తులు గారు. రాజమండిర్లో పరిచయం. ఆయన మాతర్ం అరుణా చలం 
రాలేదు. అలాగే “సౌరీస కి ఈశవ్ర దరశ్నం కలిగింది” అంటే నమమ్లేదు. “లేదు. ఆమె ఏదో భర్మకి 
లోనయియ్ందేమో? లేకపోతే ఆయన ఎవరో పశుమలై సావ్మి అనాన్రు కదా! ఆయన ఏమైనా చేతబడి చేసాడేమో? 
మామూలు మనిషికి ఈశవ్ర దరశ్నం అవవ్డం ఏమిటి?పైగా భగవాన అంటునాన్రు. అలాంటి భగవాన లాంటి 
మహా పురుషులు ఒకక్సారే పుడతారు. ఎవరో కనపడి, వాళళ్ను ఆవహించడం ఏమిటి?”అని ఆ దీకిష్తులుగారు 
నమమ్లేదు. ఆ తరువాత చలం గారు పదేపదే విజఞ్పిత్ చేసిన మీదట ఆయన అరుణాచలం వచిచ్ చలం గారినీ, సౌరీస 
నీ చూసారు గానీ, అపప్టికి కూడా నమమ్కం కుదరలేదు. వెళిల్పోయారు. తరువాత రోజులోల్ చలం గారి దగగ్రకు 
వసుత్ండేవారు. 
    ఇక చలం గారి జీవితంలో పర్ధానమైన పాతర్ పోషించిన వారు లీలగారు. ఆమెకి కూడా “సౌరీస కి ఈశవ్ర 
దరశ్నం కలిగిందని, మేం ఈశవ్రుడి అదుపు ఆజఞ్లోల్నే నడుసుత్నాన్ం”అని  వుతత్రం రాశారు. “ఏమిటీ ముసలమమ్ 
కబురుల్. ఇంకా మానలేదా?ఈ ముసలమమ్ల భకిత్లోనే వునాన్రా మీరు?” అని  జవాబు రాశారు. ఆవిడ 1958 
పార్ంతాలోల్ కేనస్ర తో చనిపోయారు. ఆ విషయం కూడా ఎవరో చలం గారికి తెలియజేసారు. ఆ విషయం మితుర్లకు 
రాసుకునాన్రు. “లీలగారు చనిపోయినటుల్గా తెలిసింది”అని.  
     అలాగే, చలంగారు కాకినాడలో వుదోయ్గం చేసేటపుప్డు “రతన్మమ్”అనే యువతితో పరిచయం అయిందని 
చెపుప్కునాన్ం. చలం గారికి అరుణా చలం వచిచ్న కొదిద్ నెలలకు ఒక వుతత్రం వచిచ్ంది “సూళూల్రు పేట దగగ్ర ఒక 
టైరన యాకిస్డెంట లో రతన్మమ్ మరణించింది.”అని. అది రాసింది, రతన్మమ్ మరిది. 1928 పార్ంతాలోల్ రతన్మమ్ 
వివాహం చేసుకునన్ దగగ్ర నుంచీ, 1951లో టైరన యాకిస్డెంటోల్ మరణించే వరకూ ఆ రతన్మమ్ జీవితంలో జరిగిన 
మిగతా సంఘటనలు మనకేమీ  తెలియదు. చలం గారు మితుర్లకు రాసిన ఉతత్రాలోల్ “రతన్మమ్ రైలు పర్మాదంలో 
మరణించింది. ఆమె ఆఖరి పిర్యుడు మాతర్ం పర్మాదం నుండి తపిప్ంచుకునాన్డు. “అని రాశారు. అంత వరకే 
మనకు తెలుసు. ఇవి 1950-62 మధయ్లో చలంగారి కుటుంబ సభుయ్లూ, మితుర్ల జీవితాలోల్ జరిగిన కొనిన్ 
సంఘటనలు.  
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      1958-59 ఆ పార్ంతాలు వచేచ్సరికి, చలం గారి యొకక్ కుటుంబమూ, పరివారమూ కూడా ఆ రమణాశర్మ 
పార్ంతాలోల్ సిథ్రపడాడ్రని చెపుప్కోవచుచ్. జీవితంలో ఒక గాడిలో పడింది. అపప్టోల్ చలంగారి దైనందిన జీవితం ఎలా 
ఉండేదంటే… డాకట్ర కామేశవ్రి అనే అభిమాని అపుప్డపుప్డు అరుణాచలం వెళిల్ వసుత్ండేవారు. ఆమె “నానన్గారు 
చలం”అని పుసత్కం రాశారు. అందులో ఇలా వార్శారు -  “తెలల్వారు జామున సుమారు 3,4 గంటలకు నిదర్ లేచిన 
దగగ్రనుండి రాతిర్ 9 గంటలవరకూ కూడా నిరంతరంగా జీవితం పర్వహిసూత్ ఉండేది. తెలల్వారు జామునే బంక మటిట్ 
తోటి, అలాగే  ఆసనాలు లాంటివి వేసేవారు. ఆ తరువాత ఓవలీట్న కలిపి, సౌరీస దగగ్రకు వెళిల్ “ఈశవ్రుడూ !“ అని 
పిలిచి,ఆమెకు ఓవలీట్న ఇవవ్డం, తరువాత ఇంటోల్ ఒక హాలు ఉండేది. దానిన్ “యు. ఎఫ “హాలు అనేవారట. అంటే , 
‘యూస లెస ఫెలోస ‘ హాలు అని. అంటే, ‘పర్పంచంలో  పనికిరాని వాళళ్ందరూ ఆ హాలులో వుంటారు’ అని. అకక్డ 
ఒక ఊక లాంటిది ఉంటే, దానిమీద కూరోచ్వడం, సౌరీస వచిచ్ ఆ రోజు భోజనానికి ఏం కావాలో, ఏం కూరలు 
చెబితే, కొంతమంది వెళిల్, కూరలు కొనుకుక్ రావడం, అందరూ కలసి కూరలు తరగడం ఇలాంటి పనులు చేసేవారు. 
అందరూ అనిన్ పనులూ చేసుత్ండేవారు. పది గంటలకలాల్ అందరూ భోజనాలు చేసేసేవారు. ఆ తరువాత ఉతత్రాలు 
చదవడం, ఉతత్రాలు రాయడం కొనసాగేది. మధాయ్హన్ం   కొంత సేపు ఆయన విశార్ంతి తీసుకునాన్క, సాయంతర్ం 
అందరూ కలసి, ఆ చుటుట్ పకక్ల వునన్ కొండలోల్కీ, అరణాయ్లలోకీ షికారు వెళిల్ వసుత్ండేవారు. మళాళ్ ఆరునన్రా, 
ఏడు గంటలకు భోజనం పూరిత్ కావడం. అకక్డ నుండి 9 గంటల వరకూ భజనలు చేయడం జరిగేవి. ఆ భజనలోల్ 
కిర్షణ్ శాసిత్ గీతాలూ, మీరా భజనలూ ఇలాంటివనీన్ చోటు చేసుకుండేవి. సౌరీస, చలం కూడా వాటిలోల్ పాలు 
పంచుకునేవారు. ఆ జీవితం అంతా కూడా ఒక సమీకృత జీవన శైలి లాగ ఉండేది. సారవ్జనీనక వుమమ్డి కుటుంబం 
అని పిలవదగినదిగా ఉండేది. ఎపుప్డూ 30 మందికి తగగ్కుండా ఉండేవారు. జాతి, మాత, కుల, భాష, పార్ంతీయ 
బేధాలు ఎపుప్డూ ఉండేవి కావు. దేశ విదేశాల నుండి వచిచ్న వారు కూడా  చలం గారి దగగ్ర వుంటుండేవారు. 
అలాగే అందరూ అనిన్ పనులూ చేయాలి. రేపు ఏమిటి అనే ఆలోచన అకక్డ ఉండేది కాదు. ఎవరైనా ఉతత్రాలు రాసి 
“మీ దగగ్రకు వసాత్ం “అంటే.. చలం గారు చెపేప్వారట.”రేపు ఏమవుతుంది అనేటటువంటి ఆందోళన ఉంటే గనక 
మా దగగ్రకు రాకండి. ఆ ఆందోళన లేని వారు మాతర్మే మా దగగ్ర జీవించ గలరు.”అని . అందరూ అలాగే ఉంటూ 
ఉండేవారు.  
        పర్తి ఆదివారం అంబలి కాయించి, ఎదురుగుండా ఒక మరిర్ చెటుట్ ఉంటే, చలం గారు అకక్డ నిలొచ్ని, 
తోర్వలో వెళేళ్వాళళ్ందరికీ,  ఆ అంబలి పోసూత్ ఉండేవారు. చలం గారు నివసించే ఇంటి ముందో, గది ముందో ఒక 
సంచి వేళాళ్డుతూ ఉండేది. దాంటోల్ చిలల్ర నాణేలు ఉండేవి. ఎవరైనా సరే! అందులో చిలల్ర నాణేలు తీసుకొని, 
వచిచ్న భిక్ష గాళళ్కి వేయవచుచ్.”  ఇలా ఉండేదండీ.. చలం గారూ, ఆయన కుటుంబ సభుయ్ల జీవన శైలి.  
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ఆ జీవన శైలిని వివరిసూత్ డా.కామేశవ్రిగారు ఒక చోట ఇలా రాశారు.  
       “ఎకక్డ పిలల్లిన్ కొటట్రో, ఎకక్డ పిటట్లిన్ ఆదరిసాత్రో, ఎకక్డ గొపప్తనానికి తలలువంచరో, ఎకక్డ పెళిల్ మేళాలు 
వినపడవో, ఎకక్డ డబుబ్ పలకదో, ఎకక్డ పరుడూ, హితుడూ సమమో, ఎకక్డ పేర్మ మౌనంలో రాజయ్ం చేసూత్ 
ఉంటుందో, ఎకక్డ పర్పంచపు రొద పొరపాటున కూడా వినబడదో అదే చలం గారు ఉనన్టువంటి ‘రమణసాథ్న’. 
అకక్డ ఎనన్డో కాలం నిలచిపోయింది. వాంఛలూ, పర్లోభాలూ శకిత్ విహీనులుగా మారిపోయాయి. మనసుస్ల 
పొంగులు చలాల్రిన కొదీద్, లోక వాసనలూ, వాంఛలూ దూరమైన కొదిద్ అకక్డ నిలిచిపోయిన వారందరిలో, అకక్డ 
నుండి నడపబడుచునన్ వారందరిలో,శాశవ్తంగా నిరమ్ల కాంతి చోటు చేసుకుంది” 
       ఆయన ఉండే ఇంటికి ‘రమణ సాథ్న’ అనే పేరు ఎలా వచిచ్ందంటే - ఎవరో వుతత్రం రాసూత్, ‘రమణాశర్మం’ 
అని రాయబోయి, ‘రమణసాథ్న’ అని రాశారు. అపప్టి నుండి కూడా ఆయన ఉతత్రాలోల్ ‘రమణసాథ్న’ అని 
రాసూత్ండేవారు. ‘రమణసాథ్న’ అంటే చలం గారి ఇలుల్. ‘రమణాశర్మం’ అంటే భగవాన రమణ మహరిష్ ఆశర్మం. 
1960 వచేచ్సరికి చలంగారిని అందరూ ‘మహరిష్’ అనడం పార్రంభించారు. చలంగారిని ‘చలం మహరిష్ ‘అనీ, చలం 
గారి ఇంటిని ‘రమణ సాథ్న’ అనీ అనడం పార్రంభించారు.  

  1958-62 మధయ్లో ఒక సంఘటన జరిగింది.   1958 లోనే చలం గారు మితుర్లకు రాసిన ఉతత్రాలోల్ 
“నాకు ఈశవ్రుడు చెపాప్డు.“ (అంటే, సౌరీస.) “1962 లో జల పర్ళయం రాబోతుంది. 8 గర్హాలూ కలసి, అషట్ 
గర్హ కూటమిగా సంభవించి, అనీన్ కలసి సముదర్ంలో కలసి పోతాయి. పర్పంచం అంతా కూడా సరవ్నాశనం 
అయిపోతుంది. మీకు గనక రక్షణ కావాలంటే ఈశవ్రుడు దగగ్రకు రండి “అని, 58-59 నుండి అందరికీ ఉతత్రాలు 
రాశారు.          
        అయితే, ఇది సౌరీస చెపప్డమే కాకుండా, పర్పంచ వాయ్పితంగా ఆరోజులోల్ కొనిన్ పుకారుల్ వచాచ్యి. “1962 
ఫిబర్వరి 7 వ తేదీన జల పర్ళయం” అని కేలండరల్లో కూడా వచిచ్ంది. అయితే, చలంగారు ఒక అడుగు ముందుకు 
వేసి, అకక్డకక్డా రక్షణ కేందార్లు ఏరాప్టు చేశారు. చితూత్రు లోనూ, ఇతర  పర్దేశాలలో తెలిసిన వాళల్ందరిని, వాటి 
నిరావ్హకులుగా నియమించి, ఆయనే డబుబ్లు పంపించారు. తెలిసిన వాళల్ందరికీ “ఫలానా, ఫలానా చోటల్ కేందార్లు 
వునాన్యి. అకక్డకు వెళళ్ండి. లేకుంటే, రమణ సాథ్న రండి ” అని ఒక ఉదయ్మం లాగ చేశారు. శీర్శీర్ గారికి కూడా 
ఒక వుతత్రం రాశారట. దానికి శీర్శీర్ గారు అనాన్రట “అందరూ చనిపోయి, నేను మాతర్ం ఎందుకు?అందరూ 
చనిపోతే నేనూ చనిపోతాను. నేను మాతర్ం రాను. “ అనాన్రట.    
     62 ఫిబర్వరి వచిచ్ంది. జల పర్ళయానిన్ నమిమ్న వాళళ్ందరూ రక్షణ కేందార్లకు వెళాల్రు. వివిధ కేందార్లలో 
ఉనన్వాళల్ందరూ బికుక్బికుక్ మంటూ  వునాన్రు. ఆ కేందార్లు ఏరాప్టు చేసిన వాళల్లో నూజివీడు జమిందార ‘ఎమ. 
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ఆర. అపాప్రావు గారి అబాబ్యి “విదుయ్త కుమార “ కూడా వునాన్డు. అందరూ ఎదురు చూసిన రోజు వచిచ్ంది. 
వెళిళ్పోయింది. ఏమీ జరగలేదు.   యధావిధిగా పర్పంచం నడిచింది. పర్శాంతంగానే వుంది. అందరూ చలం గారిని 
నిందించారట. “మీ మూలంగా మేం ఇలా అయాయ్ము. జల పర్ళయం వసుత్ందనీ, అందరికీ సహాయం చేయాలనీ  
మా దగగ్ర డబుబ్లనీన్ తీసుకునాన్రు.”అని. నిజానికి చలం గారు అందరి దగగ్రా డబుబ్లు వసూలు చేయడం కాదు. 
ఆయన దగగ్ర డబుబ్లు అయిపోయాయి.  
      ఆయన కూడా ఎందుకిలా జరిగిందని వాయ్కుల పడి సౌరీస ని అడిగారట. “ఈశవ్రుడు ఎందుకిలా చెపాప్రు. నా 
పరువంతా పోయింది. మీరేమో జల పర్ళయం వసుత్ందని చెపాప్రు. అందరూ కేష్మం గానే వునాన్రు. “  దానికి 
సౌరీస నవువ్తూ అనాన్రు “ జల పర్ళయం రాలేదని రాలేదని బాధ పడుతునాన్వా? దీనిన్ ఈశవ్రుడే ఆపాడని 
అనుకోవచుచ్ కదా!“ అని. మొతాత్నికి చలంగారి జీవితంలో ఇది ఒక విచితర్మైన సంఘటన లాగ మిగిలిపోయింది. 
ఎందుకంటే, ఈ మూఢ నమమ్కాలనిన్టికీ వయ్తిరేకంగా పెరిగిన వయ్కిత్. తరవాత రమణ మహరిష్ని నమామ్రు. 
జలపర్ళయానిన్ తాను నమమ్డమే కాకుండా, ఒక ఉదయ్మం లాగ చేశారు. అందుకే ఇది కొంచెం హాసాయ్సప్దంగా 
అనిపించింది చాలామందికి       
         ఇకక్డ నుండి పార్రంభించి మరొక పది సంవతస్రాలు అంటే, 1962-72 మధయ్లో జరిగినటు వంటి ముఖయ్ 
సంఘటనలోల్ ఒకటి చలంగారి భారయ్ రంగనాయకమమ్ గారి మరణం. అది ఎలా జరిగిందంటే..  

పకపకా, వజీర రహామ్న ల వివాహం జరిగిన 1959 లోనే ఆమె అరుణా చలం నుండి కాకినాడ 
వెళిల్పోయారని గతంలో తెలుసుకునాన్ం. వజీర రహామ్న ది కాకినాడే కాబటిట్, పకపకా, వజీర రహామ్న అపుప్డపుప్డు 
కాకినాడ వెళుతుండేవారు. అలా వెళేళ్టపుప్డు రంగనాయకమమ్ గారి దగగ్రకు వెళిల్, “అరుణాచలం వెళిళ్పోదాం 
రమమ్న”మని అడిగేవారు. కానీ, ఆమె ఏమాతర్ం పటుట్ వీడలేదు. 1967-68 వరకూ ఆమె అరుణాచలం వైపు కనెన్తిత్ 
చూడలేదు. తరువాత - పకపకా, వజీర రహామ్న లకు ఒక పాప పుటిట్ంది. ఆ పాపని “టిపుప్”అని పిలిచేవారు. అసలు 
పేరు ‘షరీన’.  ఆ పాప జననం కూడా అరుణాచలంలో చలం గారి ఇంటోల్నే జరిగింది. ఆ పాపని తీసుకొని కాకినాడ 
వెళాల్రు. ఆ పాపని చూశాక రంగనాయకమమ్ గారి మనసు మారి, తన పంతాలూ, పటిట్ంపులూ వదిలేసి, పకపకా, 
వజీర రెహామ్న లతో అరుణాచలం బయలుదేరారు. 7,8 సంవతస్రాల తరావ్త మళీళ్ అరుణాచలం అదే వెళల్డం.  
       అయితే, రంగనాయకమమ్ గారు కాకినాడలో ఉండగానే మైలడ్ గా ‘హారట్ ఎటాక’ వచిచ్ంది. ఇలా హారట్ ఎటాక 
వచిచ్ందని తెలిసి, అరుణాచలం వెళాళ్క అందరూ జాగర్తత్గా చూసుకునాన్రు. అకక్డ ఒక చినన్ సంఘటన జరిగింది. 
చితార్ పాప ‘మిసీర్’ వుంది కదా! ఆ పాప రంగనాయకమమ్ గారి చీర మీద ‘ఉమిమ్’ వెయయ్డం లాంటిది ఏదో జరిగింది. 
అది చాలా చినన్ సంఘటనే. దానికి రంగనాయకమమ్ గారు చాలా బాధపడాడ్రు. అపుప్డు కూడా ఆవిడకు మతి 
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సిథ్మితం ఒకోక్సారి సరిగాగ్ ఉండేది కాదు. ఆవిడ అలిగి అరుణా చలం నుండి మళీళ్ కాకినాడ వెళిల్పోయారు. 
అందరూ అనాన్రట”ఇంత చినన్ విషయానికి అలిగి వెళిళ్పోతావేమిటి? కావాలని వచేచ్వు. ఆరోగయ్ం కూడా సరిగాగ్ 
లేదు. “ అని సరిద్ చెబుతునాన్ వినలేదు. కాకినాడ వెళాళ్క మళీళ్ హారట్ ఎటాక వచిచ్ంది. రంగనాయకమమ్ గారు అకక్డ 
నుండి తనంతట తానుగా బెజవాడ వెళిల్పోయారు.  
      బెజవాడలో ‘రాజయ్ం’అనే ఆమె గవరన్మెంట హాసప్టలోల్ నరుస్గా వుదోయ్గం చేసుత్నాన్రు. రంగనాయకమమ్ గారి 
అకక్యయ్ డాకట్ర రంగనాయకమమ్ గారికి దూరపు బంధువు ఈ రాజయ్ం.   ‘ఆవిడ దగగ్రకు వెళేత్, అవసరమైతే, ఏమైనా 
వైదయ్ం చేసుత్ంది’ అనుకొని  ఆ రాజయ్ం దగగ్ర వునాన్రు చలంగారి భారయ్ రంగనాయకమమ్గారు. ఆమె కొనాన్ళుళ్ 
రంగనాయకమమ్గారిని బాగా చూసుకునాన్రు.  తరవాత రాజయ్మే అరుణా చలం వుతత్రం రాసింది. “మీరు ఎవరైనా 
రండి. నేను రోజూ  హాసిప్టల కి వెళళ్డం, ఈమెను చూసుకోవడం ఇబబ్ందిగా వుంది “ అని. అపుప్డు నరత్కి వచిచ్, 
ఒక అమామ్యిని బెజవాడలో ఉంచి, రంగనాయకమమ్ గారిని జాగర్తత్గా చూసుకోమని చెపిప్, వెనకిక్ వెళిళ్పోయింది.  
     అలా కొనిన్ రోజులు గడిచాక, ఈ రాజయ్ం, రంగనాయకమమ్ గారిని బెజవాడ నుండి అరుణాచలం 
తీసుకువచిచ్ంది. “ఈవిడకు ఇంకా జబుబ్ పెరిగేటటుల్ వుంది. అపుప్డపుప్డు గుండె పటేట్సోత్ంది అంటుంది. నేను 
చేయగలిగినంత చేసుత్నాన్ను. కానీ, మీదగగ్ర ఉంటే మంచిదని తీసుకువచాచ్ను“ అని అపప్గించింది. అది 
సుమారుగా 1969 జనవరి-ఫిబర్వరి పార్ంతాలలో. అకక్డనుండి దాదాపు సంవతస్రం పాటు అరుణాచలం లోనే  
ఉనాన్రు. ఆరోజులోల్ ఆమెకు ఆరోగయ్ం తగుగ్తూ వసోత్ంది. ఉనన్టుట్ండి ‘నాకు గుండె పటేట్సోత్ంది. ఊపిరి ఆడడం లేదు.  
” అంటూ ఉండేవారు. అలాంటపుప్డు సౌరీస ఇంజక్షనుల్ ఇసుత్ండేవాళుళ్. వాళల్కు కూడా సరిగాగ్ అరథ్మయేయ్ది కాదు -  
ఒకోక్సారి మతి సరిగాగ్ ఉండదు కదా! ఈవిడ తెలిసి అంటునన్దా, తెలీక అంటునన్దా? అని.   
      ఇలా ఆరోగయ్ం దిగజారుతునన్టువంటి  ఆ రోజులోల్ కొనిన్ సారుల్ మంచం మీదే పడుకొని వునన్పుప్డు, ఎవరైనా 
ఏమైనా తినడానికి ఇసేత్, చలంగారిని పిలిచి, అతనిన్ తినమని బలవంతం చేసేవారు. చలం గారికి ఇషట్ం 
లేకపోయినా, ఆమెని నిరాశపరచడం ఇషట్ం లేక, తింటుండేవారు. ఆ సందరాభ్నిన్ సౌరీస తన జీవిత చరితర్లో 
రాసుకునాన్రు. “అమామ్, నానాన్ ఇంత పేర్మగా ఉండడం చూడడం ఇదే మొదటిసారి. నిజానికి అమమ్కీ, నానన్కీ 
ఒకరంటే ఒకరికి చాలా పేర్మ ఉండేది. బయటకు మాతర్ం భినన్మైన అభిపార్యాల తోటీ, అనుభవాల తోటీ 
విడివిడిగా ఉనన్టుల్ అనిపించేవారు. కానీ, వాళిళ్దద్రి మధాయ్ ఆతమ్ సంబంధమైన పేర్మ యెంత వునన్ది అనేది ఇదిగో 
ఇలాంటి దృశాయ్లు చూసినపుప్డే మాకు తెలిసింది.”అని.    
      అలా 1969 చివరికి వచేచ్సరికి ఒక రోజు ఆమెకు దాదాపుగా గుండె ఆగిపోయినంతగా అయియ్ంది. ఆ రోజు 
ఆమె వరండాలో కూరుచ్నాన్రు. అందరూ లోపల ఉనన్రు. ఉనన్టుట్ండి రంగనాయకమమ్గారు కింద పడిపోయారు.   



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                         e÷]Ã    2023 

11     

వారి కుటుంబానికి బాగా కావలసిన మనిషి, డాకట్ర కామేశవ్రి గారు అకక్డే వునాన్రు. ఆమె వెళిల్ చూశారు. పలస్ 
అందడం లేదు. దాదాపుగా గుండె ఆగిపోయినంత పరిసిథ్తి. ఆగిపోయిందనే అనుకునాన్రు. ఆవిడ ఇంజక్షనుల్ 
వెతుకుతునాన్రు. 4,5 నిముషాలోల్ తేరుకుని మళీళ్ మామూలు మనిషయాయ్రు. దాదాపు మరణం అంచుల వరకూ 
వెళిల్, వెనకిక్ వచాచ్రు. “ఈశవ్రుడే బర్తికించాడు” అనుకునాన్రందరూ.  ఇదంతా 69 అకోట్బర-నవంబర పార్ంతాలోల్ 
జరిగింది. అకక్డ నుండి మరో 2 నెలల తరావ్త 1970 జనవరిలో రంగనాయకమమ్ గారి చివరి రోజులు 
దగగ్రయాయ్యి. ఆమె సౌరీస తో చెపాప్రట ”నాకు ఎపుప్డైనా మరణం సంభవిసేత్, నీ కళళ్లోకి చూసూత్ పోవాలని 
వుంది. నువువ్ నాకు ఆరోగయ్ం బాగునన్పుప్డు దగగ్ర కూరొచ్ని మీరా భజనలు పాడుతూవుండు. ఒక వేళ నేను 
అపసామ్రక సిథ్తిలో వునాన్ గానీ, నా కళుళ్ తెరువు. ఎలాగైనా గానీ, నీ మొహం చూసాత్ను. నీ మొహం చూసూత్ 
పోవాలని వుంది. “  అని.  
     ఇంకో విచితర్ం ఏమిటంటే, రంగనాయకమమ్ గారు చిటట్చివరి రోజులోల్ భగవాన పేరు తలచేవారు కాదట. 
కావాలని తనంతట తానుగా భగవాన దగగ్రకు వచిచ్, ఒంటరిగా ఉండి, అలాగే భగవాన ని అనీన్ తినమని చెపిప్, 
భగవాన అంటే, ఎంతో పేర్మతో పార్రధ్నలు చేసినటు వంటి వయ్కిత్. ఎందుకో గానీ, చిటట్చివరి రోజులోల్ “సదా శివుడు” 
అంటుండేవారట. పరమ శివుడి పార్రధ్న చేసూత్ండేవారట. ఇదంతా సౌరీస రాసారు. మరి ఎందుకలా చేశారో 
తెలియదు. కొంత కాలం బాగుంటే, కొంత కాలం బాగుండేది కాదు. చివరికి  ఆ రోజు రానే వచిచ్ంది. 1970 
జనవరి. ఆరోజు సాయంకాలం. ఆమెకు ఇషట్మైన పాటలు పెటాట్రు. ఆరోగయ్ం దిగజారుతూ వచిచ్, దాదాపు 
అపసామ్రకం వునాన్రు. సౌరీస ఆమె పకక్న కూరుచ్నాన్రు. ఆమెకు చివరి క్షణాలు సమీపించాయి అనన్టుల్గా 
అందరికీ తెలిసిపోయింది. అంతలోనే కళుళ్ తేలేసారు. శరీరం అంతా కూడా బిరర్ బిగుసుకు పోయింది. శరీరం 
నుండి పార్ణాలు పోయాయి.  
     అది చివరిసారిగా సౌరీస చేతుల మీదుగా తలిల్ రంగనాయకమమ్ గారు పార్ణాలు వదిలిన సందరభ్ం. చినన్ 
కూతురు’నిరమ్ల’ని చూడాలని ఉండేదట. “నిరమ్లకి కబురు చెయియ్. “అనే వారట. కానీ, ఆవిడ కారణాంతరాల వలల్ 
రాలేకపోయారు. చలంగారు వరండాలో వునాన్రు. సౌరీస బయటకు వచిచ్, “నానాన్! అమమ్ చనిపోయింది. “అని 
చెపాప్రట. అపుప్డు చలంగారు ఉనన్టుట్ండి ఒకక్సారిగా వెకిక్వెకిక్ ఏడాచ్రు. మరి ఆయన మనసులో ఎనిన్ 
జాన్పకాలు, ఎనిన్ అనుభవాలు, ఎనిన్ కషాట్లు, ఎనిన్ గతాలు గురుత్కు వచాచ్యో గాని “భారయ్ చనిపోయింది” 
అనగానే, ఆయన ఏడిచ్నటువంటి సందరాభ్నిన్ గురుత్ చేసుకుంటూ సౌరీస చెపాప్రు “ఎపుప్డూ నానన్ ఇంతగా 
ఏడవ్డం చూడలేదు. అసలు నానన్ కళళ్ వెంట నీళుల్ వసాత్యా? అనుకునే వాళల్ం. అలాంటిది అమమ్ చనిపోయింది 
అని తెలియగానే, ఇంతగా బాధ పడాడ్రు. “అని.  
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      ఆ మరాన్డు రంగనాయకమమ్ గారి అంతిమ యాతర్ పార్రంభమయియ్ంది. ఆ చివరి యాతర్ జరిగిన సందరాభ్నిన్ 
సౌరీస రాసిన వాకాయ్లలోనే…. “అమమ్ పాదాలకి పచచ్ని పసుపు రాసింది చితర్. అమమ్ ముఖాన ఎరర్ని కుంకుమ 
బొటుట్ పెటిట్ంది నరత్కి. అమమ్ జుటుట్ ముడివేసి గులాబి పూలు పెటాట్రు. అమమ్ దేహానిన్ పాడె మీద పడుకోబెటాట్రు. 
అమమ్ మెడలో పెదద్ సనన్జాజిపూల దండ వేసింది నరత్కి. “జూడి “అనే అమామ్యి ఎరర్ని మందారాలు తెచిచ్ంది. నరత్కి 
వేసిన జాజిపూల మాల నడుమ, మందార పూలని గుచిచ్ంది. అలంకారాలతో అమమ్ ఎంతో ఠీవిగా వుంది. ముకూక్, 
మొహం తెలియని బార్హణుని ఎవరినో  కొడుకుగా పెటట్డం ఇషట్ం లేదు “షౌ”కి.” కషట్ సుఖాలనిన్టి లోనూ ‘రమణ 
సాథ్న ‘ తోడుగా నిలచిన, అమమ్ పుతర్ వాతయ్లాయ్నిన్ చూరగొనన్ ‘కిర్షాణ్రావు’. ఆయనే చికాక్ల కృషాణ్రావు.  ఆయనేన్ 
కొడుకుగా ఉండమనాన్రు ‘షౌ’.  
      గొపప్ ఎమోషన లో వణికి పోతూ సౌరీస తలిల్ పాదాలకు నమసాక్రం చేశారు. కృషాణ్రావు గారు నిపుప్కుండా 
చేత బటిట్ ముందుకు నడిచారు. పాడెను తీసుకువెళుతుంటే, అమమ్ దేహం చెకుక్ చెదరలేదు. అమమ్ ముఖంలో పేర్త 
కళ లేదు. అంతిమ యాతర్లో చితార్, నరత్కీ చేసిన అలంకారాలతో ఎంతో ఠీవిగా పుటెట్డు పసుపు కుంకుమలతో పుణయ్ 
మూరిత్గా వెళిళ్పోయింది అమమ్. ఆ పాడె వెళుతుంటే, ఏదో పెళిల్ ఊరేగింపులో అమమ్ వెళుతుందని చూసేవారికి  
అనిపించింది. ఎదురుగుండా నిరామయంగా అరుణా చలం. ఇంటి వరండాలో చలం.” 
       ఆమె అసిత్తవ్ం కోసం, వయ్కిత్తవ్ం నిలుపుకోవడం కోసం, సవ్ంత కాళళ్ మీద నిలబడడం కోసం, జీవితమంతా 
పోరాటం గడిపి వయ్కిత్ చలం గారి భారయ్ రంగనాయకమమ్ గారు. ఆ విధంగా 1970లో కనున్మూశారు. ఆ తరువాత 
ఆమె సవ్గార్మం బెజవాడ కాబటిట్, తీసుకువెళళ్డానికి కొనిన్ అసిథ్కలు పకక్న పెటాట్రు. మిగతా అసిథ్కలతో చలం గారి 
ఇంటి ముందు ఒక సమాధి కటిట్ంచారు. ఆ సమాధి పకక్నే కూరోచ్వడానికి ఒక అరుగు లాంటిది కడుతుంటే, చలం 
గారు నవువ్తూ అనాన్రట “కొంచెం దూరంగా కటట్ండి. ఒకవేళ దగగ్రగా ఉంటే మేం మళీళ్ పోటాల్డుకుంటామేమో. 
“అని. అది హాసాయ్సప్దంగా అనన్ మాటే గానీ, చలంగారికీ, భారయ్ గారికీ ఉనన్టువంటి పేర్మ ఆ చివరి రోజులోల్ 
తెలిసింది. చలంగారి చివరి రోజులోల్ ఒక అధాయ్యం ముగిసింది. ఇకక్డ నుండి అంటే 1970-79 వరకూ ఏం 
జరిగిందో తరవాత భాగంలో తెలుసుకుందాం... 

********** 
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