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 ę ¢pɊþѠæ, ʪp Ăɂȸpæ vȼ ɏĀępę şѠцĂĢě rĢѥȸȼ ĈȒ ʪ îȄ
ǜѠ, ѝ ҔɂǒɅ 900 Вæ vȼ Ħ¡p Ǡќę øфф şѠ¢Ƈ rїфpю÷ȼќ. Ƙppę
øфѠ s îȄ ǜф rɏҤp tƕȸ úцpюpě rѐцѓ÷ȼў. ĂĢ ҫ ƌф s îȄ
ǜ їpč zpĜŹĩ ƘěȼpĒě ţţĀ tĀ rɏҤpǘ ńpęѥȸ÷ȼќ.
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చలం....గుడిపాటి వెంకట చలం. ఇతరుల గురించి రాయడం కంటే, ఆయన గురించి రాయడం కషట్ం.

అరధ్ం చేసుకోవడం అంత కంటే కషట్ం. ఎందరో పర్యతిన్ంచి, విఫలులైనారు. ఆయన ఒక వయ్కిత్ కాదు. ఒక ఉదయ్మం.
ఆయన బహు మితభాషి. పురుషులంటే తగని బిడియం. రచనలో అయితే, ఎటువంటి మనిషినైనా

నిలదీసి అడిగే

మనిషి. కొతత్ మనిషితో మాటాల్డడానికి బిడియ పడతాడు. నియంత లాగా లోకానన్ంతా శాసించాలనేటటుల్ కనబడతాడు

గానీ, తన అరాధ్ంగిని తన అభిపార్యాలకు అనుగుణంగా పర్వరిత్ంచమని కోరడు. గొపప్ విపల్వవాదిగా, పర్చారకుడిగా తోచే

పురుషుడు తన మితుర్ల పైనా, తనతో సంభాషించాలని వచేచ్వారి పై సీవ్యసిదాద్ంతాలను రుదాద్లని పర్యతిన్ంచడు.
గర్ంథ రచనలో తపాప్, ఇతర సమయాలోల్ తన అభిపార్యాల గురించి ఏమీ చరిచ్ంచడు.

గొపప్ పర్చారకుడిగా, పర్భోధకుడిగా కనిపించే వయ్కిత్ ఈ విధంగా వుండడం విచితర్మే. ఎవరు

ఆయనను అనుగమించగలరు. అధిగమించగలరు. ఆయన మనసు సంచారం చేసే పొలిమేరలో నైనా, ఈ నరలోకంలో

ఎవవ్రూ కాలిడ లేరు. అసలు వాళళ్ కనాన్ అధికంగా, ఆయన పడే వయ్ధ ఎవరెరుగుదురు? నిరంతర చింతా నిమగున్డై,

నలిగిపోయిన ఆ సాధు హృదయం, ఎనిన్ జనమ్లకైనా గటిట్ పడుతుందా? ఆయన నీతి వేరు..మన నీతి వేరు..అయినా
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ఆయన తిర్కరణ శుదిధ్ మనలో ఎందరికుంది? మన దృషిట్ వేరు...ఆయన దృషిట్ వేరు... అందుచేత ఆయనను మన

సాధారణ కొలత బదద్లతో కొలవాలనే కృషి వయ్రధ్ం. సంఘ నీతికీ, అరధ్ం కాని దానికీ అతీతమైనదానిన్ అనుసరించి

పర్వరిత్సేత్..లోకం చూసి ఓరవ్లేక నిరసిసుత్ంది. ”ఇతరులందరికంటే ఎకుక్వగా మంచిగా ఉండడానికి పర్యతిన్ంచే వయ్కిత్,

అవినీతి కరమైన గుమమ్ం లోకి అడుగు పెటేట్డనన్మాటే” అని జీవితమంతా ధారపోసి చెపప్గలిగాడు పర్ఖాయ్త సంఘ

సంసక్రత్ “బార్డేల్”

చలానిన్ అవినీతి పరుడు అనే ముందు ఒకక్ సంగతి మనం ఆలోచించుకుందాం. సంఘానికి నీతిని

గురించి భావాలు తపప్, నీతి లేదు. మనం అవినీతిని, నీతి అనే కవచం దావ్రా దురాచారలనూ, సాంపర్దాయం అనే రక్షణ

దావ్రా కాపాడుకుంటునాన్ం. మనం ఆచార దాసులం.అరధ్ దాసులం, సంఘ దాసులం, శాసత్ర దాసులం, అనిన్ విధాలుగా

దాసులం.సవ్తంతర్ంగా ఆలోచించడం మానేశాం.మనం మనుషులం కాదు. మరలమై పోయాం. చలం ఏం చెపిప్నా

సవ్తంతర్ంగా ఆలోచించుకోమనే. చలం మన పంథాలకు పర్భల విరోధి. తరతరాల నుండి తరలి వచేచ్ ఆచారాలకూ,
అతాయ్చారాలకూ, సాంపర్దాయాలకూ, మన సాంఘిక నీతికీ, సావ్తంతార్నిన్ అరికటేట్ మన వైవాహిక పదద్తికీ పూరిత్

వయ్తిరేకి. ఇటువంటి విపల్వవాది, న భూతో న భవిషయ్తి. పుటట్లేదు. పుటట్బోడు.” ఈ మాటలు రాసింది, చలంగారు జీవించి

వుండగా ఆయనవదద్ కూరొచ్ని, ఆయన జీవిత విశేషాలు సీవ్కరించి “చలం జీవితం-సాహితయ్ం”అనే ఉదర్గ్ంథానిన్ రాసిన
“గొరెర్పాటి వెంకట సుబబ్యయ్”గారివి.
ఒక రచయితను అనేక మంది విమరిస్సుత్నాన్రంటే...ఆ రచయితకు వునన్ విశిషట్తా, విలువా తెలుసుత్ంది.
రచన ఒక సాథ్యిలో ఉనన్పుప్డే విమరశ్లు వసాత్యి. చలంగారికి వునన్ విమరశ్కుల సంఖయ్ కూడా, ఆయన పర్తేయ్కతకు
నిదరశ్నమే. శతాబద్ంగాతెలుగు పాఠకుల హృదయాలల మంచికో, చెడుకో సంచలనాలు సృషిట్సుత్నన్ సాహితాయ్నిన్
సృజించిన చలంగారి గురించిన తరువాత భాగం....

చలంగారి పెదద్బాబ్యి రవికి సుమారు 8,9 సంవతస్రాల వయసు వుండగా, గుండెలో రకత్ పర్సారానికి
అడడ్ంగా ఏదో పెరిగిందని తెలిసింది. వైదయ్ం కోసం హైదరాబాదూ, మచిలీపటన్ం, పూనా.. చాలా చోటల్కి తిరిగారు. “ఈ
కురర్వాడికి ఇక ఆ జబుబ్నయం కాదు. గుండె ఎకుక్వ రోజులు పనిచెయయ్దు మహా అయితే మరో 6 సంవతస్రాలు
మాతర్మే బర్తుకుతాడు”అనాన్రు డాకట్రుల్. ఆ వేదన 1924 నుండి 1930 వరకూ కొనసాగింది. ఆ రోజులోల్ వైదయ్
సదుపాయాలు ఎకుక్వగా లేవు కాబటీట్, ఎనిన్ కషాట్లు పడి వుంటారో, ఆ రకత్ పర్సరణ లేక పిలల్వాడు యెంత బాధ పడి
ఉంటాడో ఊహించుకోవచుచ్.
చలం గారికి వయ్కిత్ గతంగా నమమ్కం లేకపోయినపప్టికీ, ఎవరు, ఏం చెపిప్నా చెయయ్డానికి సిదద్పడాడ్రు.
రవి కొడుకుగా కంటే, సేన్హితుడిగానే చూసుకునాన్రు చినన్పప్టినుండీ. ఆయనకెవరో మితుర్డు చెపాప్డు. “హుబీల్లో
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“ఆరోడ సావ్మి” అని ఒకాయన వునాన్రు. ఆయన దీవిసేత్ జబుబ్ తగుగ్తుంది.”అని. ఇదంతా 1927,28 పార్ంతాలలో
జరిగింది. ఆ మితుర్డికి చెపాప్రు ”నాకేమీ నమమ్కం లేదు ఇలాంటి వాటి మీద. నేను వెళళ్ను” అని. అయితే రవి అనాన్డు
”నానాన్!ఒకసారి వెళాద్ం. తగుగ్తుందేమో. నీ నమమ్కం పకక్న పెటిట్, నాకోసం రారాదా..,!?”అని జాలిగా అడిగేసరికి,
కొడుకును తీసుకొనివెళాల్రు. ఆ సావ్మిగారేదో దీవించాడు. సహజంగా నే ఆ జబుబ్ తగగ్లేదు. వెనకిక్ వచాచ్క భారయ్
రంగనాయకమమ్, చలంగారిని తిటిట్ పోసారట.”నీకు నమమ్కం లేదు. అందుకని తగగ్లేదు. నమమ్కం వుండి వుంటే,
తగిగ్వుండేది.”అని.
అలాగే ఇంకోసారి ఏం జరిగిందంటే...ఏలూరులో పని చేసూత్వుండగా “సాధు కొండయయ్” అని
ఒకాయన వచాచ్డు. ఆయన చలం గారికి మితుర్డయాయ్డు. ఆయన చేతులోల్ ఏదో మహతయ్ం వుంది. ఎటువంటి జబైబ్నా
ఇటేట్ తగిగ్పోతుంది.” అని ఎవరో చెపాప్రు. సరే, అనుకొని, ఒకరోజు రవిని తీసుకొని ఆ చరిచ్కి వెళాల్రు. అంతకు ముందు
నాలుగైదు రోజులు జవ్రంతో బాధపడుతునే వునాన్డు. ఎలాగైతేనే ఎతుత్కుని తీసుకెళాళ్డు. ఆ సాధు కొండయయ్ గారు
రవిని చేతోత్ తాకారు. వెంటనే రవి లేచి నిలుచునాన్డు. ఓహో! ఇదేదో బాగుంది. అనుకొని ఇంటికి వచేచ్శారు. ఆ రోజు
మధాయ్హాన్నికి మళీళ్ మామూలే అయిపోయింది. జబుబ్ ఏమాతర్ం తగగ్లేదు. అయితే ఆ కొండయయ్ గారనాన్రట ”మొదటి
జబుబ్ తగిగ్పోయింది. ఇపుప్డు మళాళ్ కొతత్ జబుబ్ వచిచ్ంది.”అని. ఎవరు ఏమనాన్...ఆ కురర్వాడు వూపిరిపీలచ్లేక
బాధపడుతూ వుంటే, చలం కూడా బాధపడుతుండేవారు.
ఆ కాలానిన్ 6 సంవతస్రాలు పూరిత్గా రవి కోసమే ఇచిచ్వేశారు. ఆ సమయంలో ఆయన మనసిథ్తి ఎలా
ఉండేదంటే...ఆయన మాటలోల్నే చూదాద్ం. ” రవికి అటాల్ంటి జబుబ్ చేయడం లోకంలో అంత వరకూ చాలా దూరంగా
వునన్ రోగాలూ, భయాలూ, కడుపు కోతలూ, శోకాలూ అనీన్ నా దగగ్రగా వచిచ్ ననున్ చుటుట్కునాన్యి. ఇటాల్ంటి బాధ నా
ఒకక్డికే కాదు. యెంత మంది నిరాభ్గుయ్లకో, మృగాలోల్, పకుష్లోల్, పురుగులోల్ యెంత మంది నా మలేల్ ఏడుసుత్నాన్రోనని
తలచుకొనన్ కొదిద్ నాకు ఆగర్హం ఎకుక్వయిపోతోంది. కుదరని రవి జబుబ్తో, నేను రవినే కాదు, దీనికంతకూ కారకుడైన
కరుణా సముదుర్డైన ఈశవ్రుడిన్కూడా వదలుకుంటునాన్ను. భాసక్రా! అతని గుండెలో రకత్ పర్సరణకు అడుడ్పడుతునన్ ఆ
కాసత్ మాంసం ముకక్నీ కాలిచ్వేయలేవా? ఇనిన్ నెలలుగా మేము పడుతునన్ బాధ నీ దాకా రాదా భాసక్రా? పార్రధ్నలతో,
కనీన్ళళ్తో యెంత పిలిచినా పలకడు. సరావ్ంత, సరవ్ హృదాయంతరాయ్మి. రవి హృదయం లో చేరి మంట పెడుతునాన్డు.
ఈ చినన్ రవి నినేన్ం చేసాడు ఈశవ్రా? దికుక్లేని వాళళ్ం. సరవ్ మానవ బహిషక్ృతులం. నీకెకక్డ కనబడాడ్ం. వునాన్వా
ఈలోకంలో నువువ్? ఎకక్డ వునాన్వని వెతికినందుకా ఈ శిక్ష? ఇంత కూర్రుడీన్, ఇంత కఠినుడీన్, నినాన్ ఇనేన్ళూళ్
పార్రిధ్ంచీ పూజలు చేశాను. చూడు ఈలోకం ఎటాల్ మెరుసుత్ందో, అనిన్ పార్ణులూ యెటాల్ గంతులేసుత్నాన్యో?ఆనందంతో
గడిడ్ యెటాల్ ఉలాల్సంగా
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మీదనుండి, ఈ కొమమ్ మీదకు ఎగురుతునాన్యో?ఈ జబుబ్ రాకపూరవ్ం మా చినన్ రవి కూడా గంతులు వేసేవాడు. ఈ
మైదానమంతా పరిగెతేత్వాడు కదా! గుండు దెబబ్తినన్ పిటట్ మలెల్ ఏం జరిగింది? నేనెందుకిటాల్ అయినాను? అని
ఆశచ్రయ్పడే కళళ్తో పడిపోయినాడు రవి. ఎందుకు పంపావు మమమ్లిన్ ఈ లోకం లోకి. నువువ్ మాతో ఇషట్ం వచిచ్నటుల్
ఆడుకోవడానికా? కూర్రుడా...రాక్షసీ... పిశాచీ..ఎవరు చెబుతారు?ఎవరిని అడగను?” ఇంతగా చలం ఆ ఆరు
సంవతస్రాలూ బాధ పడుతూనే వునాన్రు. కొడుకిక్ ఉనన్ జబుబ్ ఎలాగైనా తగాగ్లని, అది తగగ్దు అని తెలిసి కూడా.
ఈ రోజులోల్ ఆయన రాజమండీర్, బందరూ, అనంతపురం, ఏలూరూ ఈ ఊరల్నీన్ బదిలీలు అవుతునే
వునాన్యి. రవికి ఒకోక్సారి ఏమయేయ్దంటే...అతను ఏ మాతర్ం శావ్స తీసుకోలేనపుప్డు, ఇంజక్షన ఒకటి ఇవావ్లిస్ వచేచ్ది.
అందుకని ఆయన కర్మం తపప్కుండా వైదయ్ సదుపాయం వునన్ చోటే వుండాలిస్ వచిచ్ంది. ఇలా వుండగా చలం గారి
వదినగారు హైదరాబాద లో వునాన్రు కదా! అపప్టోల్ వునన్ నిబంధనల పర్కారం, నిజాం పార్ంతపు ఆసుపతుర్లలో పని
చేసేత్నే, ఆ తరువాత సొంతంగా పార్కీట్సు పెటుట్కోవడానికి అనుమతి ఇసాత్రు. ఆ నిబంధన పర్కారం ఆమె 1930
సంవతస్రం వచేచ్సరికి కరీంనగర ఆసుపతిర్లో పని చెయయ్డానికి వెళాల్రు. చలంగారికి తరచూ బదిలీలు అవుతునాన్యి.
రవి డాకట్రు గారి పరయ్వేక్షణలో వుండాలని ఆలోచించి, భారయ్నీ, పిలల్లీన్ డా: రంగనాయకమమ్గారుగారి దగగ్రకు కరీంనగర
పంపించడానికి నిరణ్యించుకునాన్రు. ఆ తరువాత తను కూడా కరీంనగర టార్నస్ ఫర చేయించుకొని వెళదామని
అనుకునాన్రు.
ఇంకో

విశేషం

ఏమిటంటే...ఇవనీన్

జరుగుతునన్రోజులోల్నే

1925

పార్ంతాలోల్

చలం,

రంగనాయకమమ్గారల్కు ఒక పాప పుటిట్ంది. రవికి అనారోగయ్ం గా వుండడం వలన, ఈ రెండవ పాపకి చాలా కాలం
వరకూ పేరు పెటట్లేదు. ఈమె చలంగారికి 4వ సంతానం. రెండవ ఆడపిలల్. ఆ తరువాత ఆమెకు నిరమ్ల అని పేరు
పెటాట్రు. చలం గారి ఇంటోల్ అందరూ ఆమెని “చే”అని పిలిచేవారు. కొంచెం సేపు ఈ కధను ఇకక్డ కొదిద్ క్షణలు ఆపి 2019 మారచ్ కి వదాద్ం. ఒక విషయం చెబుతాను.
“నేను ఈ కారయ్కర్మానిన్ పార్రంభించిన 2019 జనవరి నెలలో చలం గారి కుటుంబ సభుయ్ల గురించి
వాకబు చేసుత్నన్పుప్డు తెలిసింది, వాళళ్ సంతానంలో జీవించి వునన్ ఒకే ఒక వయ్కిత్ ఇదిగో ఇపుప్డే పుటిట్న...మీకు పరిచయం
చేసిన నిరమ్ల గారు. ఆమె వయసు ఇపుప్డు 95 సంవతస్రాలు. కోయంబతూత్రు లోని చినమ్యా మిషన ఆశర్మంలో
వునాన్రని తెలుసుకొని, ఫోన దావ్రా ఆవిడతో మాటాల్టడానికి పర్యతిన్ంచాను. ఆ ఆశర్మం ఇన చారజ్ తో మాటాల్డను.
అయితే, వాళుళ్ ఏం చెపాప్రంటే... “కొంచెం డిమోనిష్యా వుందండి. గురుత్ పటట్లేకపోతునాన్రు. కొతత్ వాళళ్ంటునాన్రు.
ఏమీ మాటాల్డే సిథ్తిలో లేరు.”అని. అందువలల్ ఆవిడతో మాటాల్డలేకపోయాను. విశేషాలు ఎలా సేకరిదాద్మా అని
ఆలోచిసుత్ండగా...ఇదిగో కిర్ందటి వారమే దురావ్రత్. ఆ నిరమ్ల గారు ఈ నెల 3 వ తేదిన ఆమె తుది శావ్స విడిచారు. ఆమె
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మరణంతో చలం గారి సంతానం, అంటే చలం గారికీ, రంగనాయకమమ్ గారికీ పుటిట్న సంతానం అందరూ కూడా ఈ
లోకం విడిచి వెళిళ్పోయారు. ఈ వారం నిరమ్ల గారి పుటుట్క గురించిన పర్సాత్వన రావడం, ఇదే సమయంలో ఆమె
మరణించారని తెలియడం చాలా యాదృచిచ్కం. మళీళ్ మనం 1930 లోకి వెళదాం.
అలా కుటుంబ సభుయ్లందరూ కూడా కరీంనగర వెళదామని నిరణ్యించుకునాన్రు. అపుప్డు చలం
గారు గుంటూరులో పనిచేసుత్నాన్రు. ముందుగా నలుగురు పిలల్లీన్ వెంటబెటుట్కొనిభారయ్ రంగనాయకమమ్గారు అకక్ గారి
దగగ్రకు వెళాల్రు. రవికి ఒకరోజు బాగుంటే, మరో రోజు బాగుండేది కాదు. ఒకోక్సారి ఉనన్టుట్ండి ఒళుళ్ చలల్బడి పోయేది.
ఇంటోల్ డాకట్రు గారు వునాన్రు కాబటీట్, సతవ్రమే వైదయ్ం చేసేవారు. తముమ్డికీ, ఇదద్రు చెలెల్ళళ్కీ కూడా ఏదో
జరుగుతుందని తెలుసు గానీ, ఏం జరుగుతుందో తెలీని వయసు. ఎగురుతూ, తుళుళ్తూ వుండే రోజులోల్ అనన్యయ్,
ఎపుప్డూ గబ గబా నడిచేవాడు. అలాంటిది ఎపుప్డూ ఆయాసంతో వుండడం వాళుళ్ గమనించేవారు. ఒకోక్సారి వాళళ్
వైపు బెంగగా చూసేవాడు రవి. వాళళ్ అమమ్కు కూడా “అమామ్! నా కోసం ఎందుకు నా కోసం బాధ పడతావు.ఈ
జబుబ్దేహం కోసం ఎందుకేడుసాత్వు?నను మళీళ్ ఆరోగయ్ంగా నీ కడుపులో పుడతానులే”అని ఓదారుసూత్ ఉండేవాడట. ఈ
రవి చాలా తెలివిగలవాడని అనుకునాన్ం కదా! అపప్టికి రవికి 14 సంవతస్రాల వయసు. అతనికి కూడా ఇక తన జబుబ్
తగగ్దు అని తెలుసుకునన్పుడు, వైరాగాయ్నీన్, ఆ డిటాచ మెంట నీ హుయ్మర గా మారుచ్కునాన్డు. తన జబుబ్ని జోక గా
తీసుకుండేవాడట. ఒకసారి తలిల్ నలుగురు పిలల్లీన్ కూరోచ్బెటుట్కొని, ఏదో ఆట ఆడుతూ నీకో వెండి గినెన్, నీకో గాల్సూ,
నీకో కొముమ్ చెంబూ కొనిసాత్నే అలా చెబుతూ...చెబుతూ...పొరపాటున ఆవిడ రవిని మరిచ్పోయారట. అపుప్డు రవి
అనాన్డట ”అమామ్!అపుప్డే ననున్ మెంబరస్ నుండి తీసేశావా?”అని. ఆమె వెంటనే బావురుమని ఏడాచ్రట.
అంతే కాకుండా, చెలెల్ళళ్నీ, తముమ్డినీ ‘తను చనిపోతే, వాళుళ్ బాధపడ కూడదు’ అని అపప్టి నుండే
సిదద్ం చెయయ్డం పార్రంభించాడు. ఎలా అంటే, “ఇపుప్డు మనం ఒక ఆట ఆడుకుందాం. నేను చనిపోతాను. మీరు
ఏడవకూడదు.” అని కళుళ్ మూసుకొని పడిపోయేవాడు. ఆ పిలల్లిదద్రూ ఒకక్సారి ఏడవడం మొదలు పెటేట్సరికి, తను లేచి,
“ఇదిగో ఏడవదద్ని చెపాప్నా?”అని అంటూ...వాళళ్ని మానసికంగా సిదద్ం చేయిసూత్ ఉండేవాడట.ఆ ముగుగ్రు పిలల్లీన్
అకక్డ సూక్లోల్ చేరిప్ంచారు డాకట్ర రంగనాయకమమ్ గారు.
డాకట్ర రంగనాయకమమ్ గారితో పని చేసే ఒక డాకట్ర గారు రవికి మంచి సేన్హితుడయాయ్డు. ఇంటికి
వసూత్ ఉండేవాడు. ఆరోగయ్ం బాగునన్పుప్డు, కాసత్ శావ్స తీసుకోవడం ఇబబ్ందిగా లేనపుడు, రవి హారోమ్నియం తో పాటు,
పాటలు కూడా పాడుతుండేవాడు. ఒకోక్సారి సౌరీస కు ఒక కానీ ఇచిచ్, “నువువ్ వెలోల్స నొకుక్”అనేవాడు. ఆ డాకట్రు
గారు వచిచ్నపుడు రవి చేత పాటలు పాడించుకునేవారు. ఇదంతా కరీంనగర లో వుండగానే.
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ఒకరోజు ఉదయం 10, 11 గంటలయియ్ంది. సౌరీస టూయ్షనిక్ వెళిల్ వెనకిక్ వచిచ్ంది. చినన్పిలల్యిన
నిరమ్లను తీసుకొని డాకట్రుగారు బయటకు వెళాల్రు. సౌరీస రాగానే రవి “నువువ్ ఒకసారి వెళిల్ ఒయియ్ ని తీసుకు
వసాత్వా?”అనాన్డు. ఆ సమయంలో ఒయియ్ అపుప్డు ఒక మైలు దూరంలో వునాన్రు. బయట ఎండగా వుంది. అందుకనే
ఏమో గానీ “నేనిపుప్డు వెళళ్లేను. టూయ్షన కి వెళిళ్పోతునాన్ను” అని అనన్యయ్ మాట కూడా వినకుండా వెళిళ్పోయింది.
[ఒయియ్ అంటే, డాకట్ర రంగనాయకమమ్ గారు. అసలు ఈ ఒయియ్ అని పిలవడానికి కారణం ఏమిటంటే, ఆమె చలం గారి
ఇంటికి వచిచ్నపుడు “వదిన” అని పిలవడం రాక “ఒయియ్”అని పిలిచేవారట. అందుకని చలం గారి ఆతమ్ కధలో అనిన్
చోటాల్ “ఒయియ్” అనే వుంటుంది.]
సౌరీస టూయ్షన నుండి వచేచ్సరికి, ఇలల్ంతా గందరగోళంగా వుంది. రవి చుటూట్ డాకట్రుల్ వునాన్రు.
ఒయియ్ ఇంజక్షన ఇచేచ్ పనిలో వునాన్రు. పిలల్లంతా వేరే గదిలో వునాన్రు. అంత విషమ పరిసిథ్తిలో కూడా రవి యెంత
హాసయ్ పూరవ్కంగా ఉండేవాడంటే... [తను గుండెను వీడు..వీడు...అంటుండేవాడు] ”వీడు ఎపుప్డు ఆగిపోతాడో తెలీదు
ఒయీయ్! వీడు ఆగిపోయినపుడు నువువ్ ఇంజక్షన చేసాత్వా?” అనాన్డు. ఒయియ్ ఇంజక్షన ఇసేత్, అది పని చెయయ్లేదు.
“ఒయీయ్!నువువ్ వాటర ఇంజక్షన ఇచాచ్వా? ఇదిగో వీడు కొటుట్కోవడం మానేసాత్నని అంటునాన్డు. నువువ్ నానన్కి
టెలిగార్ం ఇచాచ్వు కదా! నానన్ వసాత్రు కదా!” అని మాటాల్డుతూనే కళుళ్ మూసేశాడు 14ఏళళ్ రవి. వాళళ్ందరూ యెంత
పర్యతిన్ంచినా, ఆ గుండెను మళీళ్ కొటుట్కునే లాగ చెయయ్లేకపోయారు. ఆ 14 ఏళళ్ కురర్వాడు ఎవవ్రికీ బాధలేకుండా
చేదాద్మని, హాయిగా, నవువ్తూ, అలల్రి చేసూత్ గడిపి వెళిళ్పోయాడు. ఆటను జీవించి వునన్ రోజులోల్కూడా అమామ్, నానాన్
ఎకక్డ బాధపడతరోనని అనుకుంటుండేవాడట. చలం గారికి టెలిగార్ం ఇచాచ్రు.
ఆయన కోసమని రవి శరీరానిన్ మూడు రోజుల పాటు అలాగే ఉంచారు. ఇది చలం గారి
కుటుంబంలో మొటట్ మొదటి దురదృషట్ం. ఆ రోజులోల్ మృత దేహానిన్ వుంచడం అంటే, ఇపప్టి సౌకరాయ్లు ఏమీ లేవు
కదా! ఆ కురర్వాడికి అతత్రల్నాన్, నారింజ కాయలనాన్ ఇషట్ం. ఎవరు వచిచ్నా అతని కోసమని అతత్రుల్ తెచేచ్వారు. ఆ
అతత్రూల్, సిప్రిటూ పూసి శరీరం పాడవకుండా నిదర్పోతునన్టుల్గా అలాగే ఉంచారు. అయితే, మూడు రోజులైనా చలం
గారు రాలేదు. ‘ఇంక ఆయన రారు’ అని నిరాధ్రించు కునాన్క, రవికి అంతయ్కిర్యలు జరిపించారు. తీసుకువెళేళ్టపుప్డు
అతని శరీరం మీద వాళళ్ అమమ్ కటుట్కునే గులాబి రంగు చీర కపాప్రు. ఎందుకంటే, ఆ చీర కటుట్కొని, ఆమె పిలల్ల
ముందు సరదాగా నాటయ్ం చేసి అలరించేవారు.
ఆ కరీంనగర వూరోల్ నుండి కొంతమంది ముసిల్ం యువకులు తెలల్ రుమాళుళ్ కటుట్కొని వచాచ్రు.
“అతను వెళిళ్పోయాడు. ధాతీర్ మాత పునీత పరిషవ్ంగం లోకి వెళిళ్పోయాడు. అతని సమ్ృతులు విహంగాలై
వాలుతునాన్యి. వాడిపోని పువువ్లై విచుచ్ కుంటునాన్యి. అతత్రుల్లోల్, సెలాల్లలో, పువువ్లలో అతనిన్ రాజకుమారుడిలాగా
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తీసుకువెళుతునాన్రు. అనంతాకాశం, పునీత ధాతీర్, అనీన్ అతను తమ చెంతకు వసాత్డని యెంత గానో ఆనందంగా
సావ్గతం చెబుతునాన్యి” ఈ వాకాయ్లు సౌరీస తన ఆతమ్కధలో రాసుకునాన్రు.
అందరూ వెళాల్రు. ఆ రవిని పుడమి తలిల్లో కపేప్సి వచాచ్రు. సౌరీస గోల పెటిట్ందట ” అయోయ్!
అనన్యయ్ని అలా కపేప్శారు. మళీళ్ ఎలా వసాత్డు?”అని. ఇంక ఆ వూరోల్ ఉండలేక, అకక్డ నుండి వచేచ్దాద్మని
అనుకునాన్రు. అతనికో సమాధి కటిట్ంచి, సమాధి దగగ్ర సాయంకాలం అవవ్గానే దీపం వెలిగించడానికీ, పాలు
పొయయ్డానికీ ఎవరికో అపప్జెపాప్రు. ఆ రవికి వునన్ వసుత్వులు గార్మఫోన, కెమెరా లాంటివి. వాటితో ఏవేవో పర్యోగాలు
చేసుత్ండేవాడు. అవీ, అతని దుసుత్లూ, ఏవీ మిగలచ్కుండా, ఆ వూరోల్ వునన్ వాళల్కు ఇచేచ్సి, బరువైన మనసులతోటి,
మిగతా ముగుగ్రు పిలల్లీన్ తీసుకొని పెదద్వాళిల్దద్రూ వెనకిక్ వచేచ్శారు. వెనకిక్ పర్యాణం చేసుత్నన్ంత సేపూ పెదద్వాళుళ్
ఏడుసూత్నే వునాన్రు. పిలల్లు ఏడుపుని ఆపుకుంటునాన్రు. ఎందుకంటే, నేను చనిపోతే ఏడవదుద్. అనన్ విషయం వాళుళ్
గురుత్ పెటుట్కునాన్రు. బెజవాడ పాల్ట ఫారం మీద దిగారు. చలం గారు వాళళ్ కోసమని వేచి చూసుత్నాన్రు. దిగగానే
నవువ్తూ వాళళ్ని దగగ్రకు తీసుకునాన్రు.
పిలల్లు అనాన్రట ”నానాన్! నువేవ్ మంచి వాడివి. నవువ్తునాన్వు. అమామ్, ఒయీయ్ చూడు! టైరనంతా
ఏడుసూత్నే వునాన్రు.”అని. అంత మాతర్ం చేత చలం గారికి బాధ లేదని కాదు. ఆయన బాధని మనసులోనే దాచుకొని,
పిలల్ల దగగ్ర వయ్కత్ పరచకుండా వునాన్రు. నిజానికి ఆ కొడుకు గురించి ఆయన తన ఆతమ్ కధలో రాసుకునాన్రు. ఆ
వాకాయ్లనే యధాతధంగా చూదాద్ం. ఎందుకంటే, కొనిన్ కొనిన్ భావోదేవ్గాలు మనం అరధ్ం చేసుకోవడానికి చలం గారి
వాకాయ్లనే ఆశర్యించాలి.
“రవి చచిచ్పోయినాడు. చచిచ్ పోయినపుప్డు నేను దగగ్ర లేను. అతను పడుతునన్ బాధ చూసుత్ంటే,
ఎవరికైనా “ఇతను ఎందుకు బర్తికి వుండడం. చచిచ్పోవడమే హాయి” అనిపిసుత్ంది. అతను చచిచ్పోయి, ఎకక్డకి
వెళాళ్డు? నేను, అతనిన్ వదిలి ఇకక్డ ఏం చేసుత్ంటాను? మళీళ్ ఈ సంతోషం ఉంటుందా? ఈ ఒంటరితనంలో
పడిపోయాను. అతని పరస్నాలిటీ అలాంటిది. అందరినీ, ఇంకా కాలానిన్ కూడా ఏ విధంగా ఆకర్మించుకునాన్డు. అసలు
రవి లేనే లేడు మాతో. అదొక కల. ఎందుకు దానిన్ తలచుకోవడం. సేన్హితులందరీన్ పిలిచి, అటూ, ఇటూ తిరిగి
జాన్పకాలనీన్ ఎలాల్నో వదిలించు కోవాలనీ చూశాను. కానీ, రవి చచిచ్పోవడంతో నా లోపల ఏదో తెగిపోయింది. అసలు
ఎకక్డనుండి సంతోషం వసుత్ందో..ఆ నరం తెగిపోయింది. పై పై సంతోషాలనీన్ వసుత్నాన్ యనన్మాటే గానీ, లోపల నుంచీ
నేను మామూలు మనిషిని కాను. పైన ఏ దిగులూ లేదు. అంతా నెటేట్సుకునాన్ను. తీసేసుకునాన్ను. కానీ, దుఃఖం అనేది పై
పై అనుకునాన్ గానీ, దాని వేళుళ్ ఎకక్డో ఉంటాయని, నా కపుడు తెలీదు అసస్లు. అందువలల్ నేను ఏది గొపప్గా చేసుకొని
అనుభవించాలని చూసినా, వసుత్ంది పై నుంచి. కానీ, లోపల నుంచి సంతోషం రావడం మానేసింది. అంతే, నా
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జీవితానికంతే. తరువాత నేను గొపప్గా సంతోష పడలేను. ఎందుకంటే, నా బర్తుకులో పర్తీదీ చెటుట్ అందం, ఆకాశం
అందం, పిటట్ల అందం, అరుపులూ ఇవనీన్ కూడా రవితో కలసి నశించాయి. రవీ, నేనూ ఇదద్రం ఒకక్టై ఈ సంఘానిన్
తిటుట్కోవడం, వాళళ్ని దుయయ్ బటట్డం, వెకిక్రించడం, నవువ్కోవడం ఇవనీన్ కూడా మేం ఇదద్రమూ లోపలనుండి ఒకక్టై
అనుభవించాము. ఎపుప్డూ ఇటాల్నే వుంటాం అనుకునే వాళళ్ం. కానీ, రవి భూమిలో కలసిపోయాడు. ఏ లక్షయ్ం లేకుండా,
ఏదుంటేనేం, మేం ఇదద్రం ఒకక్టై పోయాం. అనన్టుల్గా కలసిపోయాం. మాతోనే ఒయియ్ కూడా అంతగా కలసివుండేది.
తను ఉదోయ్గంలోకి వెళిళ్పోయింది. రవి చచిచ్పోయినాడు. నేను ఏకాకి నయాయ్ను. మళీళ్ “షౌ” కొంచెం పెదద్దయి,నా
భావాలిన్ అరధ్ం చేసుకునే సాథ్యి వచేచ్వరకూ కూడా నాలోని ఈ బాధ లోపల.. లోపల నేను కుమిలి పోతూ, రగిలి పోతూ
ఉండేవాడిని”అని చలం గారు చెపుప్కునాన్రు. ఇదండీ చలం గారి పెదద్బాబ్యి రవి నిషర్క్మణ పరవ్ం.
మరి ఈ సంవతస్రాలలో చలం గారి సాహితీ జీవనం ఎలా కొనసాగింది? చలం గారికునన్ అనేకానేక
పర్తేయ్కతలోల్ ఒకటేమిటంటే...జీవితమంతా కూడా ఘరష్ణ. అంత ఘరష్ణ లోకూడా, ఆయన విసత్ృతంగా, పుంఖాను
పుంఖాలుగా కధలూ, వాయ్సాలూ, నాటకాలూ వార్యడం.1920 -30 మధయ్లో చలం గారు రాసిన, అనేక పుసత్కాలు
ఇపప్టికి కూడా అభిమానులు ఎకుక్వగా చదివేవి, విమరశ్కులు ఎకుక్వగా విమరిస్ంచేవి అయిన పుసత్కాలు ఈ ఘరష్ణ
కాలంలోనే రాశారు. వాటిలోల్ కొనిన్టిని గురుత్ చేసుకోవాలంటే, “శశిరేఖా, దైవమిచిచ్న భారాయ్, మైదానం...లాంటి
నవలలు. అలాగే చితర్ంగీ, హరిశచ్ందార్ లాంటి నాటకాలూ, సతరీ, బిడడ్ల శిక్షణా వంటి అదుభ్తమైన వాయ్స సంపుటాలూ
ఇంకా వీటనిన్టికంటే భినన్మైనది, ఆ కోవలో పర్పర్ధమ పర్కిర్య. దానిన్ ఏ వరగ్ంలో వేసాత్రో, ఆ వరగ్ంలో అదే
మొదటిది”పేర్మ లేఖలు” ఇవనీన్ కూడా ఆ సంకోష్భ సమయంలోనే రాశారు. తరువాత వీటనిన్టి గురించి పర్సాత్వించు
కుందాం. మళీళ్ చలం గారి జీవిత విశేషాలలోకి వదాద్ం.
అందరూ కరీంనగర నుండి వచేచ్శారు. డాకట్ర రంగనాయకమమ్ గారు నిభందనల పర్కారం నైజం
పార్ంతంలో కొనాన్ళుళ్ సరీవ్స చేసేశారు కాబటీట్, ఇపుప్డు ఎకక్డైనా పార్కీట్సు పెటుట్కోవచుచ్. ఎకక్డ పెడదామా అని
ఆలోచించారు. మొదట తెనాలిలో పెడదామని అనుకునాన్రు. కానీ “బెజవాడలో అయితే, అందరికీ మధయ్లో వుంటుంది.
చలం గారికి తరచూ బదిలీలు అవుతుంటాయి కాబటీట్, ఎటు వెళిళ్నా పెదద్గా ఇబబ్ంది ఏమీ వుండదు. పిలల్లలకి అకక్డైతే
చదువుకోవడానికి బాగుంటుంది” ఇలా ఆలోచించి, బెజవాడలోనే పార్కీట్సు పెటట్డానికి నిరణ్యించుకునాన్రు. పైగా డాకట్ర
రంగనాయకమమ్గారు పుటిట్న వూరు కూడా బెజవాడే. అలా ఆమె బెజవాడలో పార్కీట్స పార్రంభించారు. అకక్డ మొదటి
మహిళా డాకట్ర లేదా మొదటి హిందూ మహిళా డాకట్ర కూడా డాకట్ర రంగనాయకమమ్ గారే.
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చలం గారి కుటుంబం అంతా డాకట్ర గారి దగగ్రకే చేరారు. ఇక చలం గారు బెజవాడ వచేచ్సేత్
బాగుంటుదని ఆయన కూడా అకక్డకే టార్నస్ ఫర చేయించుకునాన్రు. ఈ “చేయించు కోవడం “అనేది అంత సులువుగా
ఏమీ జరగలేదు.
చలంగారు గుంటూరు నుండి బెజవాడ రావడానికి మధయ్లో ఏం జరిగిందంటే... రవి చనిపోయిన కొదిద్
రోజుల ముందు...వాళళ్ సూక్లోల్నే గోపాలాచారి అని ఒకతను పనిచేసుత్నాన్డు. వాళళ్ అబాబ్యి చనిపోయాడు. అదే
రోజులోల్ వాళళ్ హెడ మాసాట్రు అమామ్యి చనిపోయింది. ఇవనీన్ గమనిసుత్నన్ వాళుళ్ ఎవరో చెపాప్రట ”ఈ బడికి ‘పుతర్
దోష జాతకం’ వుంది. లేదా సంతాన దోష జాతకం వుంది. ఇందులో పని చేసేవాళళ్ పిలల్లు చనిపోతారు” అని.
చలంగారికి జాతకాల మీద నమమ్కాలు లేవు. కాకపొతే, అపుప్డు రవి చనిపోయిన భయంకరమైన
విషాదం లో వునాన్రు. పైగా వాళుళ్ అలా చెపాప్రు. ఆయనకి

ఈ జాతకాల సంగతేమిటో చూదాద్ం. పిలల్లందరూ

చనిపోతారేమో, మళీళ్ పిలల్లకు ఏమవుతుందో, వాళళ్ జీవితం మీద నాకేం అధికారం వుంది. ఇలా ఆలోచించి, జాతకం
చెపిప్ంచుకోవడానికి వెళాల్రు. ఈయన సేన్హితుడు చింతా దీకిష్తులు వునాన్రు కదా! ఆయన, చలంగారిని జాతకాలు చెపేప్
ఒక అరవ వయ్కిత్ దగగ్రకు తీసుకువెళాళ్రు.
ఆయన వదద్ ‘సుఖ నాడి’ అనేది వుందట.

యేవో పాత తాటాకులు వుంటే దాని మీద మీ అందరి

జాతకాలూ ఉంటాయనీ, వెళిళ్న వాళల్కు ఏదో ఒక తాటాకు తీసి, దానిన్ చదివి వినిపిసూత్ ఉండేవాడు. అందుకని అకక్డకు
వెళాల్రు. ఆయన ఒక తాటాకు తీసి, “ఇదిగో నీ జాతకం.ఇకక్డ వుంది. ఎపుప్డో ఎవరో రాసి పెటాట్రు” అనిచెపాప్డతను. ఆ
జాతకం ఏదో చదివి వినిపించాడు. దాంటోల్

“వుదోయ్గం చేసాత్డు.” అని వుంది గానీ ఈయన తిరిగేటటు వంటి సేవ్చాచ్

పర్ణయం గురించి గానీ, పుసత్కాలు రాసాత్రని గానీ ఇలాంటివి ఏవీ లేవు. నువువ్ బాగా డబుబ్ సంపాదిసాత్వు. బంగారు
నగలు చేయించు కుంటావు. డబుబ్ని వడీడ్కి ఇచిచ్ బాగా డబుబ్ సంపాదిసాత్వు. ఇలాంటి వనీన్ రాసివునాన్యి. ఇదంతా
చదివేసరికి ఆయనకు అనుమానం వచిచ్ంది. నువువ్ సగం వరకే చదివావు. అనుకునాన్రు.”ఇందులో ఉనన్దే
చదివానండీ”అనాన్డతను. అందులో వాటిలోల్ చాలా వాటిలో వయ్తిరేకం చలం గారికి. బంగారం అంటే పరమ అసహయ్ం.
ఎవరైనా బంగారు నగలు పెటుట్కుంటే వాళళ్ మీద అభిపార్యం పోయేది. పైగా డబుబ్లు - ఆయనకు వచేచ్ డబుబ్లే
తకుక్వ. డబుబ్లను వడీడ్కి ఇవవ్డం అంటే ఏమిటో తెలీదు. ఎవరి దగగ్రైనా వడీడ్ కి తీసుకునేవారు కాదు. ఎవరికైనా డబుబ్లు
ఇసేత్, తిరిగి అడిగేవారు కాదు.అందువలల్ - ఆయన చెపిప్ంది విని నమమ్కం కలగలేదు.
దీకిష్తులు గారు , “శాంతులు చేయించు. శాంతులూ, గర్హాలూ అనేవి వుంటాయి. పిలల్లకు ఆరోగయ్ం
బాగుంటుంది.”అనాన్రు. ఆ వెంటనేనో, కొదిద్ సంవతస్రాలకో “రామేశవ్రం దగగ్ర సేతువులో సాన్నం చెయాయ్లి.” అని
తీసుకువెళాళ్రు. ఆ శాంతుల కోసమని తీసేసిన జంధయ్ం మళీళ్ వేసుకునాన్రు. పూజలు చేశారు. హోమాలు చేశారు.
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సాన్నాలు చేశారు. ఆ శాంతులు అయిపోగానే మళీళ్ జంధయ్ం తీసేశారు. ఇంతా చేసేత్, పిలల్లెవరూ చచిచ్పోలేదు. పైగా
ఎంతోమంది పిలల్లు పోగైనారు. కానీ, ఈ జాతకం విషయం ఏమిటో తెలుసుకోవాలని అనిపించింది. అందుకని
గుంటూరులో వుదోయ్గం చేసేటపుప్డు ఆ జాతకాలు చెపేప్ ఆయన దగగ్రకు రోజూ వెళేళ్వారు. రకరకాల వాళుళ్ అకక్డకు
జాతకాలు చెపిప్ంచు కోవడానికి వచేచ్వాళుళ్. ఇతను చెపిప్ంది నిజం అవుతుందో లేదో గానీ, వాళుళ్కు నచిచ్, సంతృపిత్గానే
వెళేళ్వాళుళ్. మొతాత్నికి ఎలా అయితేనేం చలంగారికి జాతకాల మీద ఒక విధమైన నమమ్కం వచిచ్ంది. అది చాలా కాలం
కొనసాగింది.
అలానే, చలంగరికి కూడా ఒన సుదీరఘ్ అనారోగయ్ సమసయ్ ఉండేది. ఆయనకు పుటిట్నపప్టి నుండి
మైగేర్న వుండేది. తీవర్మైన తలనొపిప్. నిదర్ పటేట్ది కాదు. ఉనన్టుట్ండి తలపగిలి పోతునన్టుల్గా వుండేది. ఏమీ చెయయ్
బుదధ్యేయ్ది కాదు. ఆ తలనొపిప్ తగిగ్ంచడానికి దీకిష్తులు గారు ..”నేను కొనిన్ ఉపాయాలు చెబుతాను. అవి చెయయ్ండి.
తగిగ్పోతుంది”అనాన్రు. ఇవనీన్ కూడా రవి చనిపోయిన తరవాతే. గుంటూరులో ఉనన్పుప్డే. “నువువ్ కారీత్క సోమవారాలు
వుండు. అలా వుంటే, నీ తలనొపిప్ తగిగ్పోతుంది”అనాన్రు. దానికి చలం గారు ..”సరే! దీకిష్తులు గారూ! మీరు
చెపిప్నటుల్గా కారీత్క సోమవారాలు నెల రోజులపాటు చేసాత్ను. ఒక వేళ తగగ్క పొతే, నేను చెపిప్నటుల్గా మీరు
వినాలి.”అనాన్రు. మధయ్ వరిత్గా సుబాబ్రావు గారని ఒకాయనిన్ పెటుట్కునాన్రు. సరేనని నెలరోజులూ కూడా చాలా శర్దద్గా,
సనాతనంగా, పొదుద్నేన్లేచి, సాన్నం చేసి, ఉపవాసం వుండి ఇలా ఏవేవి చెయాయ్లో అనీన్ చేశారు.
నెలయియ్ంది. తలనొపిప్ ఏమాతర్మూ తగగ్లేదు. దాంతోటి దీకిష్తులు గారి దగగ్రకు వెళిల్,” ఏమండీ!
తలనొపిప్ తగగ్లేదు. కాబటీట్ నేను చెపిప్నటుట్ చెయయ్ండి.” అనాన్రు. “ఏం చెయాయ్లి?” అనాన్రు. “రండి. తురక హోటలుకి
పోదాం. అకక్డ పలావు తిందాం”అనాన్రు. అందరూ నవేవ్శారు. చలం గారు అనంతపురంలో ఉండగానే అంటే,
గుంటూరు రాక ముందు నుండే మాంసం తినడం అలవాటు చేసుకునాన్రు.ఇంటోల్ వాళల్కి కూడా అలవాటయియ్ంది. ఒకక్
రంగనాయకమమ్ గారికి తపప్ అనుకుంటాను. చినన్పిలల్లకి పెదద్గా తెలీదు కదా! ఆహారంలో తేడాలు. చలం గారు
అలవాటు చేసుకునాన్రు.
ఇది జరిగాక, దీకిష్తులుగారు “ఇలా కాదు నువువ్ సూరయ్ నమసాక్రాలు చెయియ్. అవి చేసేత్, తలనొపుప్లు
తగుగ్తాయి”అనాన్రు. సరే!అది కూడా చూదాద్ం.అనుకోని, చినన్ పిలల్ సౌరీస తో కలసి, తెలల్వారుజామున మూడు
గంటలకు లేచి, బాన లో నిలవ ఉంచిన చనీన్ళళ్తో సాన్నం చేసి, సూరయ్ నమసాక్రాలు చేశారు. అపప్టికి కూడా ఆయన
తలనొపిప్ తగగ్లేదు.
ఆయన గుంటూరులో పనిచేసుత్ండగా, ఒకయోగి వచాచ్డు. ఆయనకు “లోనా వాలా”లో ఆశర్మం
వునన్ది.
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మజిజ్గా అనన్ం తపప్ ఏమీ తినకూడదు. ఆడవాళళ్ గురించి అసస్లు ఆలోచించకూడదు.” అనాన్రు. ఆయన
చెపిప్ననియమాలనీన్ పాటించీ, యోగాభాయ్సాలు అనీన్ చేశారు. అయితే, తలనొపిప్ తగగ్టం సంగతి అలా వుంచి, బకక్ చికిక్
సగం అయిపోయారు. అంతే కాకుండా, ఆయనకు ఎంత అసౌకరయ్ంగా అనిపించిందంటే, పది మంది వునన్ చోటుకి
వెళల్లేకపోయారు. వెళేత్, ఏదో దుముమ్ మీదన పడుతునన్టువంటి భావన వచేచ్ది. ఇక దాంతో యోగ సాధన మానేశారు.
తరువాత, తిరువనాన్మలై వెళేళ్వరకూ ఏవో చినన్చినన్ యోగాసాధనాలు మాతర్మే చేసేవారు.
గుంటూరులో ఉనన్పుడే మరో విషయం ఏం జరిగిందంటే..చలం గారు ఎపుప్డూ పది మంది నడిచే
దారిలో వెళళ్రు కదా! అకక్డ సూక్లులో వుండగా ఒకసారి గవరన్రు గారు ఇనసెప్క్షన కి వచాచ్రు. అందరూ కూడా
మంచి డెర్సుస్లు వేసుకునాన్రు. గవరన్ర అంటే, బిర్టీష వాళేళ్ కదా! చలంగారు మాతర్ం ఆడవాళూళ్ వేసుకునే జంపర
లాంటిది ఏదో వేసుకునాన్రు. వాళళ్ందరికీ సహజంగానే కోపం వచిచ్ంది. “గవరన్ర గారు వచిచ్నపుడు ఇలాంటి పనులు
చేసాత్వా?”అని నరాస్రావు పేట టార్నస్ ఫర చేశారు.
ఆ నరాస్రావుపేటలో మళీళ్ కషాట్లు మొదలు. ఇలుల్ వెతుకోక్వడం లాంటివి. భారాయ్, పిలల్లూ
బెజవాడలో వునాన్రు. ఆ సమయంలో భారయ్ రంగనాయకమమ్ గారు పూనుకొని మదార్స వెళాల్రు. ఎందుకంటే ఈ టార్నస్
ఫరుల్ అవీ అకక్డ నుండే జరగాలి. అకక్డకు వెళిల్ దానికి సంబంధించిన డిపారట్ మెంట వాళళ్తో మాటాల్డి, “మా ఆయన
అలాంటి వాడు కాదని ఒపిప్ంచి, కొనిన్ షరతులకు ఒపుప్కొని, సంతకం పెటిట్, మళీళ్ బెజవాడకు టార్నస్ ఫర
చేయించుకునాన్రు. చలంగారి తరపున ఆమె ఒపుప్కునన్ షరతులు ఏమిటంటే...సూటుల్ వేసుకోవాలి. ఎకుక్వగా
నవవ్కూడదు. చక చకా నడవకుండా, అరవై ఏళళ్కి వాళల్కి మలేల్ నడవాలి. కింద టీచరల్నీ, జవానల్నీ అవసరమై నపుడు
తిడుతూ వుండాలి. ఆయన జీవితంలో ఏం జరుగుతుందో, ఆ బాధలనీన్ మాతో చెపుప్కుంటూ వుండాలి - ఇలాంటివి అనీన్
ఒపుప్కునాన్క బెజవాడ టార్నస్ ఫర చేయించారు.
ఆ సందరభ్ంలో

”ఈయన మీద ఈరష్య్.అందుకని పైకి ఏవేవో రాసుత్ంటారు. ఈయన సంగతి వాళల్కి

తెలుసా?నాకు తెలుసా?”అని ఆమె అనేవారట. నిజానికి ఆమె, ఆయన తిరుగుళళ్ గురించి ఎలా వునాన్గానీ, ఇలాంటి
అవసరాలు వసేత్, భరత్కు సహకరించడానికి ముందుండేవారు.భారయ్ రంగనాయకమమ్ గారి గురించిన పర్సాత్వన వచిచ్ంది
కాబటీట్, ఒక విషయం చెపుప్కోవాలి.
చలంగారి

జీవితంలో

అతయ్ంత

పర్ముఖమైన

పాతర్

వహించినటువంటి

వయ్కిత్

అయినపప్టికీ..విపరీతంగా కషాట్లకూ, దుఃఖాలకూ, లోనయినటువంటి వయ్కిత్. జీవితాంతం బాధలు బాటలోల్నే
పయనించిన వయ్కిత్. ఏదో వివాహం అయిన 3,4, ఏళుళ్ మినహాయించి, కాకినాడలో రతన్మమ్ పరిచయం అయిన దగగ్ర
నుంచి, దాదాపు చివరి వరకూ ఆమె మరణించేవరకు కూడా బాధలోల్నే వుండిపోయారు. మరి చలం గారు కొనిన్కొనిన్

øöeTT~

www.koumudi.net

ôdô|º+ãsY

2022

Ș̮ ̆ χ

12

కోణాలోల్ అరధ్ం కారు. అందుకే అంటుంటారు. “చలం గారిని అరధ్ం చేసుకోవడం చాలా కషట్ం” అని. “సమాజంలోని
దుఃఖ పడే సతరీల కనీన్ళల్ను తుడవడమే నా లక్షయ్ం.”అని చెపుప్కునన్ చలం గారు, ఇంటోల్ తన భారయ్ నిరంతరం కారేచ్
కనేన్రుని గమనించకపోవడం, గమనించినా పటిట్ంచుకోక పోవడం, ఇది చలం గారి వైవిధయ్ కోణాలోల్ ఒకటి అనుకోవచుచ్.
అయితే జీవితమంతా కూడా నిలబెటుట్కునన్టువంటి, నిఖారస్యిన, నిజాయితీకి ఉదాహరణ ఏమిటంటే...ఇవనీన్ కూడా
“తను చేశానని, భారయ్ని బాధ పెటాట్ననీ, తన వలల్ జీవితాంతం బాధ పడే వయ్కిత్ తన భారేయ్నని” చలం గారు ఒపుప్కుంటూ,
తన జీవిత కధలో రాసుకోవడం. అది కూడా చలంగారి ఒక కోణానికి ఉదాహరణ అని చెపుప్కోవాలి. ఆయన ఏం
చెపాప్రంటే, “నా జీవిత పదద్తి వలాల్, తిరుగుబాటు వలాల్, జీవితం అంతా నషట్పడడ్ది “టి”[ “టి” అంటే భారయ్]నేను బర్హమ్
సమాజంలో చేరినపుడు తన బంధువులీన్, సేన్హితులీన్,తన పెదద్ ఆసిత్నీ వదలుకొని ననున్ నమిమ్ నాతోనడచింది. అంతలోనే
నేను రతన్మమ్ పేర్మ వయ్వహారంలో చికుక్కునే టపప్టికి, తను దికుక్లేక అణిగి పోయింది. నేను నైతికంగా సంఘంమీద
తిరగబడి, ఈశవ్రుడిన్ కూడా నిరాకరించి, ఎడారి దారిన పడేటపప్టికి, ఆమె ఇంక గతిలేక, నాకు ఎదురు తిరిగింది. నాతో
తపప్, నా మితుర్లందరితోటీ విరోధి. నానుంచి కూడా దూరమయియ్ంది. అటాల్ ఒంటరిగా నిలుచుని ధరమ్ యుదధ్ం
సాగించింది. అయితే, అపప్టికి కూడా, ననున్ విడిచిపోకుండా, నాతో ఉండిపోవడం వలన, ఆమె ఎవరి సానుభూతి
పొందలేకపోయింది.” ఎకక్డికి వెళిళ్నా గానీ, “అదిగో ఫలానా వాడి భారయ్వా నువువ్?” అని చలం గారి మీద వునన్
దేవ్షానిన్, రంగనాయకమమ్ గారి మీద చూపించేవాళుళ్. ఇంకా చలం గారు ఏమంటారంటే...
“నా మలేల్ ఏకాకిగా నిలబడడం. ఆమె సవ్భావం లో లేదు. ఆమె ఆచరణలకు గౌరవించి నేను
వదిలేశాను. ఇలల్ంతా నీదే”అని చెపేప్శాను. అందుకని, చలంగారు ఏం చేసినా, రంగనాయకమమ్ గారు ఏమీ అనే వారు
కాదట. రంగనాయకమమ్గారు ఏం చేసినా చలంగారు ఏం అనేవారు కాదట. “అందుకనే ఇంటి నిండా దేవతలూ,
పూజలూ, ముసలమమ్లూ, బార్హమ్ణులూ, యదేచఛ్గా విహరించేవారు.” అని చెపాప్రు చలంగారు. ఇవేమీ కూడా ఆయన
కారయ్కలపాలకీ, రచనలు రాయడానికీ, ఆయన కోసం వచేచ్ సేన్హితులకు గానీ , సేన్హితురాళళ్కు గానీ అడడ్ం వచేచ్వి
కావు.
అయితే, భారయ్ రంగనాయకమమ్ గారు, చలం గారు తన తోర్వలో తను ఉండడంతో ఆమె పబిల్క సరీవ్స
లోకి వెళాల్రు. ఆ పబిల్క సరీవ్స లోకి వెళిళ్నపుడు...ఆమెలోని వివేకానీన్, తెలివినీ భరించలేని, నవనాగరికపు సుందరీ
మణులు, చలం చేసిన పాపాలకీ, చలం చేసిన పనులకీ చలం దొరకడు కాబటిట్, ఆమెను నిలదియయ్డం పార్రంభించారు.
ఆమె బాగా చదువుకునాన్రు. అనీన్ తెలిసిన మనిషే. ఇనిన్ తెలిసినా గానీ, ఆమెకు నిరంతరం, జీవితాంతం వేదనే
మిగిలింది. కేవలం వేదన మిగలడమే కాదు. తనని తానూ మరచిపోయి, మతి భర్మించిన పరిసిథ్తులకూ లోనయాయ్రు.
దానిన్ గురించి కూడా చలం గారు యెంత నిజాయితీగా చెపాప్రంటే...” రంగనాయకమమ్ గారిని కుర్ంగ దీసింది ఆమె
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పిలల్లు. వాళల్కు బుదిద్ తెలిసినపప్టినుండి వాళుళ్ నా వైపు. నామీద పేర్మ. నా మాట వింటారు. వాళళ్ పెంపకం విషయంలో
ఆమెకూ, నాకూ పెదద్ తగాదాలు పడాడ్యి.”[ఈ వివరాలనీన్ తరవాత వసాత్యి]
తనకీ, రంగనాయకమమ్గారికీ ఉనన్ వైరుధయ్ం గురించి చలంగారు చెపిప్న కొనిన్ విశేషాలు...”పిలల్లు
ఏమైనా అలల్రి చేసేత్, ఏమీ కొటట్కూడదు. ఏం చేసినా వదిలెయాయ్లి”అనేవారు. రంగనాయకమమ్ గారు ఎపుప్డైనా అలల్రి
చేసేత్, ఒక చినన్ దెబబ్ వేసినా గానీ, ఈయన దగగ్రుండి తీసుకెళిళ్, రెండు చేతులూ పటుట్కొని, “ఇపుప్డు కొటట్ండి
అమమ్ని”అనేవారట. ఆ విషయం ఆయనే రాసుకునాన్రు.
పిలల్ల దుసుత్ల విషయంలో గానీ, వేష భాషల విషయంలో గానీ చలం గారు చెపిప్నటేట్ జరిగేది. ఆమె
పాపం తలిల్. తలిల్కి పిలల్లిన్ అలా చూసుకోవాలి. ఇలా చూసుకోవాలి అని వుంటుంది కదా! ఏదో జడ వెయాయ్లనీ. పువువ్లు
పెటాట్లనీ, చకక్ని దుసుత్లు వెయాయ్లనీ, లంగా, జాకెటూట్ వెయాయ్లనీ ఇలా ఏవేవో కోరికలు ఉండేవి. కానీ, చలం గారు
చొకాక్ లాగూవేసేవారు. కార్ఫు చేయించేవారు. అసలు వాళుళ్ ఏ జాతి వాళోళ్, ఏ కులం వాళోళ్, అసలు వాళుళ్
భారతీయులు అవునో కాదో కూడా తెలియకుండా అలాంటి వేష బాషలు చేసేవారు. పిలల్లు తెలల్గా అందంగా వుండేవారు.
చూసిన వాళల్కు వాళుళ్ యురోపియనోల్, తెలుగు వాళోళ్, ఒకవేళ తెలుగు వాళళ్యితే ఏకులం వాళోళ్ తెలిసేది కాదు.
ఇంటికి ఎవరైనా వసేత్, “వాళుళ్ మన కులం గురించి అడిగితే, మీరు ఇషట్ం వచిచ్నటుట్ తిటట్ండి.”అని
చెపేప్వారట. పిలల్లు పెదద్వాళళ్వుతునన్కొదీద్, ఇలాంటివనీన్ రంగనాయకమమ్ గారిని విపరీతంగా బాధ పెటట్డం
పార్రంభించాయి. ఆమె పిలల్లిన్ “వీళుళ్ నా పిలల్లు” అని చెపుప్కోవడానికి కూడా భయపడేది. ఎందుకంటే, వాళుళ్ ఎవరి
దగగ్ర ఏం మాటల్డేసాత్రోనని. ఇవనీన్ కూడా చలం గారు సమీకిష్సూత్ చెపాప్రు.” రవి కోసం ఆరు సంవతస్రాలు నా
జీవితానిన్ అరిప్ంచానో, అలాగే, పిలల్ల కోసం రంగనాయకమమ్ గారిని బలిచాచ్ను” అని ఆయనే ఒపుప్కునాన్రు.
పిలల్లు పెదద్వాళుళ్ అయాయ్క తండిర్ గురించి చెపిప్, తనవైపు తిపుప్కోవాలని చూసారు రంగనాయకమమ్
గారు. కానీ, సహజంగానే సేవ్చచ్ను ఇచేచ్వారిని ఎకుక్వగా పేర్మిసాత్రు కాబటీట్, పిలల్లందరూ తండిర్ వైపే నిలబడి
పోయారు. రంగనాయకమమ్ వేదనలూ, బాధలూ ఆమెను జీవితాంతమూ వెంటాడుతూనే వునాన్యి. మరి చలం గారు,
ఆడవాళళ్ కషాట్లు తీరుసాత్ను. కనీన్ళుల్ తుడుసాత్ను. అంటారు కదా! మరి భారయ్ గురించి ఎందుకు ఇలా చేశారు. అనేది
మొతత్ం చలం గారి యొకక్ మొతత్ం జీవితానీన్, రంగనాయకమమ్ గారి మొతత్ం జీవితానీన్ చదివి అరధ్ం చేసుకోవాలిస్న
విషయం. ఈ సమాచారానిన్ఇకక్డ ఆపి, తరవాత కథలోకి వదాద్ం.
(కొనసాగింపు వచేచ్నెలలో)
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