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చలం గారి గురించి గొలల్పూడి మారుతీరావు గారి అభిపార్యం చూదాద్ం ”తెలుగు కథకి 
యెంత నిడివైన జీవితం వుందో, అంత మేరా తన అదుభ్తమైన పర్భావానిన్ చూపించిన అరుదైన రచయితలోల్ గుడిపాటి వెంకట 
చలం ఒకరు. ఈ మాట ఈ ఒకక్ వాకయ్ంతోనే ఆపాలి. ఎందుకంటే, చలంగారి జీవితంలోనే ఒకదానికొకటి పొంతనలేని మహా 
పర్వాహలునాన్యి. రెండూ, రెండు రకాలైన అఖండ గోదావరులు. ఆయన జీవితం ఎనోన్ అనవ్యాల, ఎనోన్ విభేదాల, ఎనోన్ 
విలక్షణాల, ఎనోన్ వయ్తిరేకతల సమూహం. చలం గారు ఒక ఎనిగామ్. 
   అయితే, చలం గారి పర్భావం విలక్షణమైనదీ, కొతత్దీ, విభినన్మైనదీ, కొంచెం ఇబబ్ంది పెటేట్దీ అని తెలిసికూడా, దాంటోల్ంచి 
బయట పడలేనంత ఉధృతి చలం గారిది. ఆ రోజులోల్ చలంగారి రచనలు చదవడం ఒక ఆసకిత్ అయితే, చలం గారి రచనలు 
చదవడం ఆంక్షగా చూశారు. రహసయ్ంగా, తలగడకింద పెటుట్కొని, చదువుకునే వారు. “చలం గారి పుసత్కం 
చదువుతునాన్డా?”అనడం వుండేది. చలం ఒక మహా పర్వాహం. చలం ఒక ఉపెప్న. చలం ఒక పెను తుఫాను.ఈవాలిట్కి కూడా. 
ఆ తరానికి చెందిన ఏ 15 మంది రచయతలోన్ పలకరిసేత్, ఎంతోకొంత చలం యొకక్ పర్భావం, పాతీర్కరణగానో, విమరశ్ గానో, 
వయ్ంగయ్ంగానో శైలీ గానో, శిలప్ం గానో ఒపుప్కుంటారు.ఒపుప్కోలేక పోయిన చెపుప్కుంటారు.” 
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   తన జీవితంలో 55 సంవతస్రాలు వచేచ్వరకూ నిరంతర పేర్మ పిపాసిగా, ఆ తరువాత కూడా మూడు దశాబాద్ల పాటు 
సుదూర ఆశర్మవాసిగా గడిపినా, శతాబాద్లు దాటినా , సంచలనాలను కొనసాగించిన రచనలు వెలువరించిన అతయ్ంత 
వివాసప్ద రచయితగా అభిమానుల గుండెలోల్నూ, విమరశ్కుల నోళల్లోల్నూ కూడా శాశవ్తంగా కొలువుండిపోయిన గుడిపాటి 
వెంకట చలం. తరువాత భాగం... 
     చలంగారి నవలలో అతయ్ంత వివాసప్దమైన జాబితాలో ముందుగా వుండే నవల “మైదానం”. 

ఆ నవలను ఇపుప్డు పరిచయం చేయడానికి పర్యతిన్సాత్ను. ఈ నవలను చలంగారు 1927 పార్ంతాలోల్ రాసినటుట్గా 
రికారుడ్లు చెబుతునాన్యి. అపప్టికి ఆయన వయసు 33 సంవతస్రాలు. ఈ నవల రాసేటపుప్డు చలం గారి పరిసిథ్తి ఎలా 
వుందో చూదాద్ం. వాళళ్ పెదద్బాబ్యి ‘రవి’ తీవర్మైన అనారోగయ్ంతో బాధ పడుతునాన్డు. చలం గారికి అంతగా నమమ్కం 
లేకపోయినపప్టికీ, కొడుకు ఆరోగయ్ం కోసమని తీరధ్ యాతర్లు చేశారు. జాతకాలు చూపించారు. ఆయన వుదోయ్గం ఏలూరు 
ఇతర పటట్ణాలోల్ కొనసాగుతోంది. ఆయన, తన  25,26 సంవతస్రాల వయసులో అంటే, 1921లో మొదలుపెటిట్న రచనా 
వాయ్సాంగం మొదటినుండీ కూడా ఉధృతంగా కొనసాగుతోంది. ఆపలేని వేగం, సమాజం మీద తీవర్మైన పర్భావం చూపిసోత్ంది. 
ఈ “మైదానం”నవల రాసేటపప్టికి చలం గారు శశిరఖా, దైవమిచిచ్న భారాయ్, అమీనా లాంటి నవలలూ, బిడడ్ల శిక్షణ వంటి 
వాయ్సాలూ, పేర్మలేఖలూ, కొనిన్ నాటకాలూ, నాటికలూ కధలూ రాసిన అనుభవం వుంది. ఈ నవల రాసేటపప్టికే చలంగారికి 
వివాసప్దమైన రచయితగా పేరు తెచుచ్కునాన్రు. గతంలో రాసిన ‘శశిరేఖ’ నవల ఇతివృతత్ం కూడా ‘మైదానం’ లాంటిదే 
అయినపప్టికీ, శశిరేఖ నవల గార్ంధిక బాష వలల్నో ఏమో గానీ, అ నవల కంటే’మైదానం’ నవల పాఠకులోల్కి ఎకుక్వగా 
చొచుచ్కు వెళిళ్ంది. అలాగే అభిమానులీన్, వయ్తిరేకులీన్ కూడా అతలాకుతలం చేసింది. ఇపప్టికీ చేసుత్నన్ది కూడా. అందుకే 
మైదానం నవలను ఆ రోజులోల్ చలంగారు పేలిచ్న ‘డైనమేట’ గా, వివాహ వయ్వసథ్కు ఆయన ఇచిచ్న ‘వెయియ్ వోలుట్ల షాక’ గా 
విశేల్షకులు భావిసుత్ంటారు. ఈ నవల చదివి, కొంతమంది గృహిణులు, తమ వైవాహిక జీవితాలను చినాన్భినన్ం చేసుకునాన్రని 
అపప్టోల్ వారత్లు వచాచ్యి. ఇంత సంచలనం సుర్షిట్ంచిన, 92 సంవతస్రాల తరావ్త కూడా సంచలనాలను కలిగిసుత్నన్ 
“మైదానం”నవలలో ఏముందసలు? అందులోని కథాంశం ఏమిటి? చూదాద్ం. 
       ఈ “మైదానం” నవలలోని పర్ధాన పాతర్ ‘రాజేశవ్రి’. ఆమె ఒక పీల్డరు గారి భారయ్. సాంపర్దాయమైన కుటుంబం. 
వివాహం అయిన కొతత్లో దాంపతయ్ జీవితం బాగానే గడచింది. కొనాన్ళుళ్ అయిన తరావ్త ఆ పీల్డరు గారు తీరికలేని బిజీలో 
ఉండడంతో, జీవితం రసహీనంగా మారింది రాజేశవ్రికి. చాలా యాంతిర్కంగా వాళళ్ జీవితం నడుసోత్ంది. పిలల్లు లేరు. 
అలాంటి సమయంలో భరత్ దగగ్రకు ఒక కల్యింట లాగా వచిచ్నటువంటి ‘అమీర’ అనే యువకుడు పరిచయం అవుతాడు. ఆ 
రోజులోల్ ఇంటికి వచిచ్నటువంటి మగవాడు, గృహిణికి పరిచయం అవడం అంటే, అంత సాధారణంగా జరిగే విషయం కాదు.  
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    ఎపుప్డో భరత్ లేని సమయంలో అమీర రావడం, వాళిళ్దద్రూ పరిచయం కావడం, చేరువ కావడం, అది శారీరక 
సంబంధంగా మారడం జరిగింది. అలా కొనసాగుతుండగా అమీర “నాతో వచేచ్సేయ”అంటాడు. ఏమాతర్ం మొహమాటం 
లేకుండా, వెనకా ముందూ ఆలోచించకుండా “వచేచ్సాత్ను”అంటుంది రాజేశవ్రి. అమీర, రాజేశవ్రీలు ఇదద్రూ కలసి, భరత్ వుండే 
దేశానికి దూరంగా, నిజాం దేశంలో  కొండలోల్,కోనలోల్ ఒక మైదానం చేరుకుంటారు. అకక్డ ఒక పూరి గుడిసెలో వుంటారు. 
వాళుళ్ వుండే పర్దేశం ఎలా వుంటుంది?వూరికి చాలా దూరంగా, ఆ ఊరికీ, వీళుళ్ వుండే గుడిసెకూ మధయ్ ఒక చింతలతోపు 
వుంటుంది.ఆ గుడిసెకు దూరంగా ఒక కొండ.ఆ కొండ మీద ఒక పాడుబడిన దేవాలయం.పకక్నే ఒక నది. కనుచూపు మేర 
ఎవవ్రూ కనిపించరు. ఎటు చూసినా మైదానం. ఆకాశం, భూమిని తాకుతునన్ దృశయ్ం. అలాంటి పర్దేశానికి వెళతారు అమీర, 
రాజేశవ్రీలు. 
    వాళుళ్ అకక్డ పేర్మలో మునిగి తేలుతుంటారు. మూడు నెలలు గడుసాత్యి. రాజేశవ్రికి, భరత్ దగగ్ర లేని అనురాగం అంతా 
అమీర దగగ్ర లభిసుత్ంది. అమీర ని, తాను చూసేత్ చాలు అనేటటువంటి సేవ్చాచ్ పర్ణయంలో వుంటుంది. మూడు నెలల తరావ్త 
రాజేశవ్రిని వెతుకుక్ంటూ ఆమె మేనమామ అకక్డకి వసాత్డు.  
   “ఎలా వచాచ్వు?”అని అడుగుతుంది.  
   “ఎలాగోలా వచాచ్నులే. ఏమిటి నువువ్ చేసిన పని. భరత్ను వదిలేసి వచాచ్వు. నీకేం దొరికింది ఇకక్డ?” 

”ఆ వైవాహిక బంధంలో లేనటువంటి, ఆ చటర్ంలో లేనటువంటి, సేవ్చచ్ నాకెంతో దొరికింది. ననున్ వయ్కిత్లాగా 
చూసుకునే మనిషి దొరికాడు.అందుకే నేను ఇకక్డ ఉంటునాన్ను.”  

ఆ మేనమామ చుటూట్ చూసాత్డు.పూరి గుడిసె. మటిట్కుండ.చినన్ పొయియ్. ఉండడానికి కూడా ఏమీ లేవు. 
”మీరు జీవిసుత్నన్ది జీవితం కాదు. పశువులాల్గా జీవిసుత్నాన్రు” అని తిడతాడు.  
 “అయినా గానీ, నాకు ఇదే ఆనందం. అమీర ననున్ చూసుకునన్టుట్గా, భరత్ ననెన్పుప్డూ చూసుకోలేదు. అందువలల్ 

నేను ఇకక్డే వుంటాను.”అంటుంది.  
వాళిళ్దద్రి మధాయ్ సంభాషణ కూడా  వైవాహిక జీవితానికీ, సేవ్చచ్కీ మధయ్ నునన్టువంటి వయ్తాయ్సాలూ, వీటి గురించి 

చరచ్ జరుగుతుంది. 
” నువువ్ రా! తీసుకువెళతాను. అయినదేదో అయింది”అంటాడు మేనమామ. ఆయన యెంత చెపిప్నా గానీ, రాజేశవ్రి 

ఒపుప్కోదు. యెంత తిటిట్నా, ఆమె చలించదు. ఈలోగా అమీర వసాత్డు. ఆ మేనమామని చాలా అవమానం చేసాత్డు. దాంతో 
అతను వెళిళ్పోతాడు. 
    అమీర, రాజేశవ్రీలు అలా మైదానంలో కొనసాగుతూ వుండగా, కొనిన్ రోజులకు  అమీర దగగ్రకు ఎవరో ఒక కురర్వాడు 
వసూత్ వుంటాడు. ఆ కురర్వాడి పేరు “మీరా”. అతనికి 16 సంవతస్రాల వయసు. ఆ కురర్వాడిని చూడగానే, రాజేశవ్రికి 
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తముమ్డిలాగా, ఒక కొడుకు లాగా అనిపించింది. ఆ మీరా వచిచ్, అమీర తో దూరంగా వెళిల్, ఏదో మాటాల్డుతూ వుంటాడు. 
మీరా మాటాల్డి వెళిళ్పోగానే అమీర చాలా ముభావంగా వుంటాడు.ఆ కురర్వాడు ఎవరు?అతనొచిచ్, అమీర తో ఏం 
మాటాల్డుతునాన్డు? అతను వెళిళ్పోగానే అమీర ఎందుకిలా అయిపోతునాన్డు? అని తనలో తను మధన పడుతుంది రాజేశవ్రి. 
     ఒక రోజు మీరా వచేచ్సరికి అమీర ఉండడు. “అసలు విషయం ఏమిటి?” అని అడుగుతుంది. ముందు చెపప్డానికి ఇషట్ 
పడడు, గానీ, రాజేశవ్రి గటిట్గా అడిగే సరికి చెబుతాడు. ఏం జరిగిందంటే...వీళుళ్ వుండే గుడిసెకు, దూరంగా వునన్ వూరోల్ ఒక 
తోళళ్ సాయిబు వుంటాడు.ఆ సాయిబు గారి అమామ్యిని అమీర పేర్మించాడు. ఆ అమామ్యి కోసమని మీరాతో కబురు 
చేసుత్ంటాడు. ఆ అమామ్యి ఒపుప్కోవడం లేదు. ఇదీ జరుగుతునన్ వయ్వహారం. ఇదంతా రాజేశవ్రితో చెబుతాడు మీరా. 
   ముందు రాజేశవ్రి చాలా బాధ పడుతుంది. ఏమిటి ఇలా చేసుత్నాన్డు? నేను ఇతని కోసమని కుటుంబానిన్ వదలుకొని 
వచాచ్ను. వదిలేసిన వాళళ్ందరికీ ఇలాగే జరుగుతుందా? మగవాళళ్ందరూ ఇలాగే ఉంటారా? అనుకుంది. కానీ, వెంటనే తనకు 
అమీర మీద ఉనన్ పేర్మ, ఈ భావనలనిన్టినీ పకక్న పెటేట్లా చేసుత్ంది.  

మరాన్డు వచిచ్న మీరాతో కలసి, “ పద..నేనొసాత్ను. ఆ తోళళ్ సాయిబు కూతురుతో మాటాల్డదాం”అని ఆమెతో 
మాటాల్డుతుంది.”అమీర నినున్ పేర్మిసుత్నాన్డు. నువువ్ ఒపుప్కోవాలి”అని ఏం చెబుతుందో ఏమో గానీ, ఆమెని ఒపిప్సుత్ంది. 
ఒపిప్ంచడమే కాకుండా తనే అమీర ని తీసుకువెళిళ్, ఆ తోళళ్ సాయిబు గారి ఇంటోల్ ఉండేలా చేసుత్ంది. అది చాలా పేర్మ 
అనుకుంటుంది. ‘నేను అమీర ను పేర్మిసుత్నాన్ను. పేర్మించే వయ్కిత్ కోసం ఏమైనా చెయాయ్లి. తాయ్గం చేసుత్నాన్ను.’ అనుకొని 
అమీర ను ఆమెతో ఉండేలా చేసుత్ంది. 
     ఒక పది రోజులయాయ్క అమీర, ఆ అమామ్యిని వదిలేసాత్డు. ఆ అమామ్యి మీద అంత పేర్మ వుండదు. ఆ 
అమామ్యంటే విసుకుక్ంటాడు. అకక్డకి ఆ సంఘటన ముగిసింది. సరే! రాజేశవ్రీ, అమీర లు ఆ గుడిసెలోనే వునాన్రు. అలా 
వుండగా కధలో మరో మలుపు ఏమిటంటే...రాజేశవ్రి గరిభ్ణీ అని తెలుసుత్ంది. ఒక రోజు అమీర అడుగుతాడు 
    ”ఏమిటీ?అలా పొటట్ ఎతుత్గా వచిచ్ంది” అంటే.. 
    ”లోపల ఒక పార్ణి వుంది. బయటకు రావాలని చూసోత్ంది”అంటుంది. అయితే, అమీర ఒపుప్కోడు.  

“నువువ్ ఎలా అయినా గరభ్ం తీయించేసుకో. నేను అలా గరిభ్ణి గా చూడలేను. ఈ అందం ఇలాగే 
వుండాలి”అంటాడు. రాజేశవ్రి ఒపుప్కోదు. 

“నేను అలాంటి పని చెయయ్ను. నా కడుపులో ఉనన్టువంటి పార్ణిని తీసుకోలేను. ఆ చినిన్ పార్ణం నాకు కావాలి” 
      అమీర కు చాలా కోపం వసుత్ంది రాజేశవ్రి మీద. అంతవరకూ ఉనన్టువంటి పేర్మా, ఆరాధనా ఇవనీన్ ఏమైపోతాయో 
గానీ, “నువువ్ గరభ్ం తీయించుకోకపొతే, ఇక ఇకక్డ ఉండను. మరో ఆరు నెలల పాటు  దూరంగా వెళిళ్పోతాను.“ అని 



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                             |òæãÁe] 2022 

5     

కోపంతో వెళిళ్పోతాడు. వెళేల్ముందు చెబుతాడు”నీకేమైనా కావాలంటే, మీరా వునాన్డు కదా! అవనీన్ చూసాత్డు”అని 
వెళిళ్పోతాడు. 
    ఇక అతను వెళిళ్పోయాక రాజేశవ్రికి సహాయం చేసేవారు ఎవరు?మీరాయే. ఆ కర్మం లో వాళిళ్దద్రూ దగగ్రవుతారు. అంతే 
కాకుండా కొంత కాలం తరావ్త రాజేశవ్రి ఆలోచిసుత్ంది.’అవును, నేను ఇనిన్ వదిలేసుకొని వచాచ్ను కదా! అమీర కోసం. అమీర 
నేనంటే ఇంత పేర్మగా వునాన్డు. ననున్ గరిభ్ణిగా చూడలేక వెళిళ్పోయాడు. పోనీ, తన పేర్మకోసం నా గరాభ్నిన్ తీసేసుకుంటే, 
ఏమవుతుంది?అని ఆలోచించి, అంత తాయ్గానికీ సిదధ్ పడుతుంది.  మీరా సహాయంతో గరాభ్నిన్ తీయించేసుకుంటుంది. అంత 
తాయ్గం చేసి, ఆ కర్మంలో మీరా సహాయం చేయడం, మొదటోల్ తముమ్డూ, కొడుకూ అని భావించిందో అలాంటి మీరా తోనే 
సంబంధం పెటుట్కునే పరిసిథ్తులు వసాత్యి. వీళిళ్దద్రూ ఇలా కొనసాగుతూ వుండగా, రాజేశవ్రి ఇలా మామూలుగా అయియ్ందని 
తెలుసుత్ంది మీరా, అమీర కి కబురు చేసాత్డు.  
      అమీర మళీళ్ వెనకిక్ వచేచ్సాత్డు. ఇకక్డనుండి ఒక విచితర్మైన సమసయ్ ఈ ముగుగ్రి మధయ్న. అమీర, రాజేశవ్రీ ఎలాగూ 
చాలా రోజులనుండీ వుంటునాన్రు. వాళుళ్ సేవ్చాచ్ పర్ణయానిన్ ఆసావ్దిసుత్నాన్రు. మధయ్లో  మీరా, రాజేశవ్రికి దగగ్రయాయ్డు. 
అది అమీర కు తెలిసింది. మీరాకి అమీర, రాజేశవ్రి ఎపప్టినుండో ఉంటునాన్రని తెలుసు.అయినా రాజేశవ్రి తనకు దగగ్ర 
కాకుండా, అమీర కు దగగ్రవుతుందని బాధ పడతాడు. ఈ ముకోక్ణపు పేర్మ కధ ఏమవుతుందంటే... 
      అమీర, రాజేశవ్రి తో చెబుతాడు”నువువ్ మీరాతో సంబంధం పెటుట్కునాన్వు. అది కొనసాగితే గనక నేను ఉండను.మా 
ఇదద్రిలో ఎవరో ఒకరే వుండాలి”అని. రాజేశవ్రి వీళిళ్దద్రికీ సంధి చేదాద్మని పర్యతిన్సుత్ంది. అంటే, ముగుగ్రూ కలసి ఉండడానికి 
అవుతుందా?అనన్టుల్గా. కానీ, అమీర ఏమాతర్మూ ఒపుప్కోడు సరికదా..ఆ మీరాని కతిత్తో పొడిచెయయ్డానికి వెళతాడు. ఆ 
సందరభ్ంలో మీరాని కాపాడడానికి అడుడ్గా వెళుతుంది రాజేశవ్రి. తన చేతులు అడడ్ం పెటిట్ మీరాని కాపాడుతుంటే..అమీర మళీళ్ 
చెబుతాడు ”అతనో, నేనో ఒకక్రమే వుండాలి.నువువ్ వాడిని వదిలెయియ్”అంటాడు. "కుదరదు. ఇతను ఇలాగే వుండాలి”అని 
రకిష్సుత్నన్పుప్డు, ఒకక్సారి రాజేశవ్రి కళుళ్ తెరచి చూసేసరికి అమీర తనని తాను కతిత్తో పొడిచేసుకొని, కిందపడి గిలగిలా 
తనున్కుంటుంటాడు. ఒకక్ క్షణం ఏం జరిగిందో అరధ్ం కాని, మీరాతో చెబుతుంది “నువెవ్ళిళ్ వునన్ డాకట్ర ని పిలుచుకురా!”. 
మీరా డాకట్ర దగగ్రకు పరిగెడతాడు. ఈలోగా అమీర తో అంటుంది”ఎందుకిలాంటి పని చేశావు?నీకోసం నేను ఎనోన్ 
వదలుకొని వచాచ్ను. ఆ కురర్వాడిని ఎందుకలా చంపడానికి చూశావు?”అంటుంది.  
   “లేదు. నా నిరణ్యం ఇదే. నువువ్ అతనేన్ కావాలంటే గనక, ననున్ నేను చంపేసుకోవడమేమారగ్ం”అని చెపిప్ చనిపోతాడు. ఈ 
లోగా డాకట్ర కోసం వెళిళ్న మీరా, డాకట్ర నీ, పోలీసులీన్ కూడా తీసుకువసాత్డు. రాజేశవ్రికి అరధ్ం కాదు. పోలీసులు ఎందుకు 
వచాచ్రో? మీరా చెబుతాడు”నేను డాకట్ర దగగ్రకు వెళళ్గానే, డాకట్ర, పోలీసులకు ఫోన చేశాడు”అని. 
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   పోలీసులు అడుగుతారు "ఎవరు పొడిచారు?”అని. కేసు రాజేశవ్రి మీదకు వెళుతుందని, రాజేశవ్రి ని రకిష్ంచడానికి “నేనే 
పొడిచాను”అంటాడు మీరా. కానీ, రాజేశవ్రి "నువువ్ కాదు. నేనే పొడిచేసాను”అంటుంది రాజేశవ్రి. "ఆ.. నేనే పొడిచాను.”అనే 
మాటలతో నవల ముగుసుత్ంది. ఇదీ సూథ్లంగా  మైదానం నవలలోని కధాంశం. 
    ఏ మాతర్ం అతిశయోకిత్ లేకుండా చెపాప్లంటే..గడచిన సంవతస్రాలోల్ ‘మైదానం’ నవల గురించి, వెయియ్కి పైగా విశేల్షణలూ, 
విమరశ్లూ, వాఖాయ్నాలూ వచిచ్ వుంటాయి.నేనిపుప్డు వెయియ్నొకటో వాఖాయ్నం చెయయ్ బోవడం లేదు. మైదానం నవల లోని 
కొనిన్ కోణాలూ, కొనిన్ పొరలూ[లేయరస్] చూపిసాత్ను. ఆ తరువాత మైదానం నవల చదివాక మీరు ఎలాంటి నిరణ్యానికి 
వసాత్రో అది మీ ఇషట్ం... 
    పర్ధాన పాతర్లు మూడే. రాజేశవ్రీ, అమీర, మీరా. ముందు రాజేశవ్రి వైపునుండి చూదాద్ం. ఆమె పర్వరత్నలో ఎనిన్ పొరలు 
కనిపించాయో. రసహీనమైన దాంపతాయ్నిన్ వదిలేసి అమీర తో వెళిళ్పోయింది. విశాలమైన మైదానం మీదుగా, భయంకరమైన 
రకత్పాతంలోనుంచి, జైలు గోడల మధయ్కు సాగిన ఆమె పర్యాణంలో ఆమె ఆశించిన సేవ్చాచ్, సుఖం లభించాయా? ‘అవును’ 
అని తను చివరి వరకూ అనుకుంది. వచిచ్న దగగ్రనుండి మధయ్ మధయ్లో కూడా అమీర పెటిట్న చితర్ హింసలు అనీన్ భరించింది. 
వేరే అమామ్యి మీద అమీర మనసు పడినపుప్డు, తను మధయ్ వరిత్గా వుండి, అది కూడా అమీర మీద పేర్మే అని చెపిప్ంది. 
చూసిన మొదటోల్ తముమ్డూ, కొడుకూ అనుకునన్ మీరాతో సంబంధం పెటుట్కుంది. జైలులో వుండి కథ చెబుతునన్టుట్గా 
వుంటుంది. అంటే, 1st person లో  ఎవరికో చెబుతునన్టుట్గా కథ నడుసుత్ంది.  
   అపప్టికి కూడా జరిగినటువంటి సంఘటనలలో దేనికీ పశాచ్తాత్పం వుండదు. అంతా కూడా అమీర పై ఆకరష్ణ. అదొకక్టే 
నిజం. ‘అమీర కి నా పేర్మ ఒకక్టే నిజం' అయితే, ఏ వివాహ బంధం లో అయితే, మగవాడి సావ్రధ్ం ఉంటుందని రాజేశవ్రి పదే 
పదే చెపిప్ందో...అంత సావ్రాధ్నిన్ అమీర లో కూడా చూసింది. కానీ, అమీర పేర్మ ‘అమర పేర్మ’ అనుకుంటూనే 
జీవించింది.ఇవనీన్ కూడా రాజేశవ్రి పాతర్లో ఉనన్టువంటి లేయరస్. 
   అమీర , ఆ పాతర్ చూసేత్, రాజేశవ్రి కోరుకునన్టువంటి సేవ్చచ్నీ, సుఖానీన్ అందించినపప్టికీ కూడా, మగవాడి లో 
ఉనన్టువంటి రాగ దేవ్షాలకు ఏ మాతర్మూ అతీతుడు కాదు. అవసరమై నపుప్డలాల్ తన మొండి పటుట్దలను బయట పెడుతూనే 
వునాన్డు. చివరకు తనని తనే పొడిచేసుకునాన్డు. 
   ఇక మీరా, చాలా చినన్ పిలల్వాడు. 16, 17 సంవతస్రాలు. తనకు తెలీకుండానే రాజేశవ్రీ, అమీర ల చకర్ వూయ్హం లో 
చికుక్కునాన్డు. ఇవనీన్ కూడా ఆలోచించవలసిన కోణాలు. ఏది సవయ్ం, ఏది అపసవయ్ం?ఏది సమరధ్నీయం, ఏది కాదు? చలం 
తీవర్ వాదా, విపల్వ వాదా? చలం చెపిప్న వనీన్ సంఘ సంసక్రణ భావాలా?నీతి బాహయ్మైన వాదాలా? ‘మైదానం’ నవల చదివి 
ఎవరికి వారు నిరణ్యించుకోవాలి. ఈ కధాంశమూ, వివాదాలూ ఒకక్సారి పకక్కు పెటిట్, రచయతగా చలం గారి ‘మైదానం’ 
నవలలోని శైలీ, శిలప్ం వాటినీ, అదుభ్తమైన పర్కృతి వరణ్నలూ కథా పర్వాహంలో మనం కొటుట్కు పోతునన్పుప్డు, భుజంతటిట్ 
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పటుట్కుని ఆపి, మనలిన్ ఆలోచింపజేసే “కోటబుల కోటస్”ఇవి పుషక్లంగా దొరుకుతాయి. ఉదహరణకు ..రాజేశవ్రి, అమీర తో 
మైదాన పార్ంతానికి వచేచ్సిన తరావ్త వచేచ్ వాకాయ్లు కొనిన్... ఊరికీ మాకూ మధయ్ పెదద్ చింత తోట వుంది. గుడిసె తపప్ చుటూట్ 
ఏమీ లేవు.ఎటు చూసినా నీలపు కొండలోల్నూ,ఆకాశం అంతమయేయ్ పెదద్ మైదానం. ఒక పెదద్ కొండ మాతర్ం మా ఇంటికి 
అరమైలు దూరంలో ఉంది. దానిమీద శిధిలమైన కోట ఒకటి ఉంది. మా గుడిసె పకక్న చినన్ యేరు, తొందరగా పరిగెతుత్తూ 
ఉంటుంది. దానిన్ చూసేత్ ఎవరితోనూ మాటాల్డక ఎపుప్డూ పని మీద తిరిగే మా అమమ్ జాఞ్పకం వచేచ్ది”[ఆ వేగంగా వెళేళ్ నదిని 
చూసేత్, వాళళ్ అమమ్ జాఞ్పకం వచేచ్దట] 
   ఆ దేశంలో ఆకాశం ఎపుప్డూ నీళళ్ను కడుగుతునన్టేట్ ఉంటుంది. వాన కురిసినా, కొండలీన్, నేలనీ ఇంకా శుభర్ంగా 
కడుగుతుంది. చిటపటమని చినుకులు పడితే, కడుపుతో వునన్ సతరీ వలే నా యేరు నిండిపోయేది. కొండలనీన్, మేఘాలిన్ కపుప్కొని 
తెలల్నయేయ్వి[కొండలు మబుబ్లిన్ కపుప్కొని తెలల్గా అయాయ్యట]”ఇవనీన్ కూడా చలంగారు రాసిన పర్కృతి వరణ్నలు. అలాగే 
రాజేశవ్రి ఒకసారి ఏటి వైపు నడచుకుంటూ వెళిళ్నపుడు ఉనన్టువంటి వాతావరణం..”యేరు...ఒంటరిగా దాటి ఇసకలో 
నడచుకుంటూ అవతలి గటుట్కు చేరుకునన్ది. సూరుయ్డు మైదానం చివర భూమిని తాకుతునాన్డు. చినన్ గాలికి గడిడ్, నా 
పాదాలకేసి వంగింది. ఇసక గుటట్లోల్ని పిచిచ్కలు యెగిరి కూరొచ్ని, ననున్ చూసి విసుకుక్ంటునాన్యి. చేపల మీద ఆశను వదలి 
పిటట్లు గూటికి పర్యాణం కటాట్యి. కొంగల బారు, కొండలమీద నుండి వెళుతూ లోకంలో ఒంటరి తనానిన్ గాడంగా సుప్రింప 
జేశాయి.” ఇది చలంగారి శైలి. 
   అమీర ఎపుప్డైతే ఆ తోళళ్ సాయిబు కూతురిన్ పేర్మించాననాన్డో, అది తెలిసిన క్షణంలో రాజేశవ్రికి అనిపించిన భావాలు 
“మామయాయ్ అనన్ మాటలు నిజమేనేమో?ఇలా శరీర ఆకరష్ణకు లోబడి, జీవితానిన్ ఒపప్గించుకొనన్ దౌరాభ్గుయ్ల గతి ఇంతే 
గామోసు. ఉధృతమూ, నిరాకంటమూ అయిన పనికి అంతం ఇంతేనేమో. ఏ నిగర్హమూ, నియమమూ లేకుండా ఇంకొకరి 
భారయ్ అని యోచించ కుండా ననున్ కోరిన అమీర, ననున్ వదలి, ఇంకొకరిన్ మొహించడంలో ఆశచ్రయ్మేముంది?యెంత 
అసహయ్ంగా వునాన్, సంఘ నిరిమ్తమైన సంసారంలో కొంత శాశవ్తతవ్మూ, కాలం వలల్ ఏరప్డి ఛేదించడానికి సాధయ్ం కాని 
బంధనాలునాన్యి. ఇకక్డ వెరిర్ దానన్యానా? మామయేయ్ చివరికి వివేకవంతుడా?”  అని ఒకక్ క్షణం ఆలోచించింది రాజేశవ్రి. 
కానీ, వెంటనే ఆ అమీర మీద ఉనన్ పిచిచ్ పేర్మతోటి , తరావ్త దశలనీన్ జరిగాయి. 
     తోళళ్ సాయిబు కూతురుతో మాటాల్డి, అమీర ని అకక్డకు తీసుకువెళాళ్క, ఆమె అనుకునేటటువంటి మాట ”మన బాధతో 
ఇంకొకరికి ఆనందానిన్ కలిప్ంచామనే జాఞ్య్నం కనాన్ గొపప్ ఆనందం లోకంలో లేదు అనిపించింది”....ఊరికే గుడిడ్గా 
పేర్మించబడడం ఒక విషయం. పేర్మిసుత్నాన్రు ’అని సంతోషంగా ఉంటుంది. కానీ, అటువంటి రసజుఞ్య్డూ,సౌందరాయ్రధికుడూ, 
పేర్మిసూత్, ఎందుకు పేర్మిసుత్నాన్డో, దేనిన్ పేర్మిసుత్నాన్డో తెలుసుకొని, పేర్మించి, పేర్మను పొంది, అతను పేర్మించగల 
సౌందరాయ్నిన్ కలిగి వునాన్ను’అనే టటువంటి జాఞ్నం గొపప్ గరావ్నిన్ ఇసుత్ంది” అంటుంది.అమీర తనను పేర్మించాడు అనే, 
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గరవ్ం రాజేశవ్రికి కూడా వచిచ్ంది. తను గరభ్వతి నని తెలిసినపుడు తనలో వునన్ భావాలను ఇలా చెబుతుంది రాజేశవ్రి 
”మెలిల్గా, గుండర్ంగా , పకక్ ఎముకలీన్, నా గుండెలీన్, నా ఆతమ్నీ తాకుతూ చినిన్ కాళళ్తోనూ పెదిమలతోనూ కదిలింది.....నా 
మొఖం తిరిగింది.యెటాల్ తన పార్ణం కోసం పాపం తన నోరులేని, దికుక్మాలిన చినన్ కూన తన పార్ణం కోసం 
వేడుకుంటోంది”అంత జాలి అనిపించింది. అంత సునిన్తమైన భావాలు వచాచ్యి.  
    కానీ, ఒకక్సారి అమీర వెళిళ్పోగానే, మళీళ్ అతని పేర్మలో పడి, అదే సవ్చచ్మైన పేర్మ అనుకుని, దాని కోసమని తాను 
తాయ్గానికి కూడా సిదద్పడింది. అలా గుండెలిన్ పిండేసే భావాలూ, హృదయానిన్ ఎకక్డికో తీసుకెళేళ్ పర్కుర్తి వరణ్నలూ, ఆలోచనల 
సుడిగుండాలనుఎగరేసే మధయ్లో వాకాయ్లు ఇవి చాలు “చలం మరో శతాబద్ం పాటు నిలిచి వుంటాడు” అని చెపప్డానికి.           
    చలంగారి మైదానం గురించిన మరికొనిన్ విశేషాలు ఏమిటంటే...ఆయన 1931 పార్ంతంలో ఈ మైదానం నవలని ఏదో 
పతిర్కలో సీరియల గా వెయయ్డానికని ఇచాచ్రు. పతిర్కలో పార్రంభించారు గానీ, ఆ తరువాత పాఠకులోల్ వయ్తిరేకత వలల్ 
ఆపేశారు.1934 ఆంధార్ యునివరిస్టీ వాళుళ్ నిరవ్హించిన నవలల పోటీకి దీనిన్ పంపించారు. అయితే, ఆ పోటీలో విశవ్నాధ 
సతయ్నాన్రాయణ గారి “వేయి పడగలు”అడవి బాపిరాజు గారి”నారాయణరావు”ఎంపిక అయాయ్యి. సహజంగానే మైదానం 
నవల ఎంపిక కాలేదు. 
   ఆ తరువాత ‘మైదానం’ నవలను పోలిన కథాంశంతో, విశవ్నాధ వారు “చెలియలికటట్”అనే నవలను రాశారు. గోపీచంద 
గారు కొంచెం ఇలానే ఉండేలా”మెరుపుల మరకలు”అనే నవల రాశారు. రచయతిర్ లత గారు”కాలం కరచిన కడపట”అని 
రాశారు. ఇంతగా మైదానం వచిచ్న కొతత్లో సంచలనం సృషిట్ంచింది. ఇంకా సృషిట్సూత్నే ఉంది. ఇవండీ మైదానం గురించిన 
విశేషాలు. 
   ఇపుప్డు చలం గారు రాసిన ఒక కథను పరిచయం చేసాత్ను. ఆ కధ పేరు”సుశీల”. ఈ కధను చలం గారు 1924లో అంటే, 
30 ఏళళ్ వయసులో రాశారు. కధల విషయానికి వసేత్, చలంగారు వంద కథలు రాశారు. ఆయన రాసిన మొటట్ మొదటి కథ 
“భారయ్”. అది 19 24 జూన లో వచిచ్ంది.అది రాసిన ఒకటి, రెండు నెలలకి  ఈ “సుశీల”అనే కధ రాసారు. ఇది ఆయన 
రాసిన రెండో కథ. ”సాహితీ”అనే పతిర్క లో వచిచ్ంది. ఈ కధ రాసేటపప్టికి రెండు నవలలూ, నాటికలూ, వాయ్సాలూ రాసి 
ఉనాన్రు. అంటే, మైదానం నవల రాయడానికి మూడు సంవతస్రాల ముందు ఈ కథ రాశారు. 
      వయ్కిత్ గత జీవితంలోకి వసేత్, చలం గారు ఈ కథ రాసేటపుప్డు బందరోల్ వుదోయ్గం చేసుత్నాన్రు. ఒక పకక్ భారతదేశంలో 
సావ్తంతోర్దయ్మం ముమమ్రంగా సాగుతోంది. ఈ నేపధయ్ంలో ఈ కథ రాశారు. ‘సుశీల’ కధ లో ఏముందో చూదాద్ం...      
    ఈ కథలో పర్ధాన పాతర్ పేరు ‘సుశీల’. చాలా అదుభ్తమైన సౌందరయ్ రాశి. ఆమె భరత్ నారాయణపప్. ఆ వూరోల్ బాగా 
ధనవంతుడు. పెళళ్యి పదేళల్యింది. సంతానం లేదు. భరత్ చాలా అనురాగంగా చూసుకుంటుంటాడు. వాళిళ్దద్రి మధాయ్ 
పేర్మనురాగాలకి ఏమాతర్ం లోటు లేదు. నారాయణపప్ బాగా ధనవంతుడు అవవ్డంతో వుదోయ్గం చెయాయ్లిస్న అవసరం లేదు. 
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సాయంకాలం అయేయ్సరికి అందరూ ఆయన ఇంటికే వసుత్ంటారు. కొతత్గా వచిచ్న పర్భుతవ్ ఉదోయ్గులూ, పీల్డరూల్, పోలీసులూ 
ఇలా అనిన్ రకాల వాళుళ్ వసుత్ంటారు. వాళళ్ ఇంటోల్ పర్తిరోజూ పారీట్లు జరుగుతుంటాయి. టెనిన్స ఆడడం, పేకాటా, కబురుల్ 
చెపుప్కోవడం ఇలా. సుశీల కూడా వాళళ్ దగగ్రకు వసుత్వుండడమే కాదు, షేక హాండ కూడా ఇసుత్ంది. ఆ రోజులోల్ అది చాలా 
గొపప్ విషయం. ఇంటోల్ ఆడవాళూళ్ బయటకు రావడం, షేక హాండ ఇవవ్డం. 
     ఇలాంటి సమయంలో ‘సులేమాన’ అనే పోలీసు అధికారి ఆ వూరికి కొతత్గా వచాచ్డు. మరి సహజంగానే ఊరోల్కి వచిచ్న 
అధికారులు, నారాయణపప్గారి ఇంటికి వసూత్వునన్టేట్, అతను కూడా వసుత్నాన్డు. సుశీల అందరితోనూ కలివిడిగా వుండడం, 
షేక హాండ ఇవవ్డం చూసి అతను చాలా ఆశచ్రయ్పోతాడు. ఏమిటి?ఇండియా లో కూడా ఇంత ముందు భావాలు వునన్ వాళుళ్ 
వునాన్రా? అనుకునాన్డు ‘సులేమాన’. అలా కొనిన్ సారుల్ వచేచ్ కర్మంలో సుశీలా, సులేమాన లు దగగ్రయాయ్రు. వాళిళ్దద్రి మధాయ్ 
శారీరక సంబంధంగా కూడా మారింది. ఆ విషయం నారాయణపప్ గారికి తెలీదు. ఎందుకంటే, అతనికి భారయ్ంటే ఏమాతర్మూ 
అనుమానం ఉండేది కాదు. ఆయన సవ్ఛచ్ంగా పేర్మిసుత్నాన్రు భారయ్ని. ఆమె కూడా అలాగే వుండేది. ఆ పరిసిథ్తిని చెబుతూ 
చలం గారు అంటారు..”కొందరు సతరీలు వాళళ్ను ఎవరికిచిచ్ పెళిల్ చేసేత్, వాళళ్ను వెంటనే పేర్మిసాత్రు. పేర్మించినటేట్ 
ఉంటారు.పేర్మించామనే వాళుళ్ అనుకుంటారు. దాంటోల్ ఏమీ మోసం లేదు. కానీ, ఎపుప్డో ఒకపుప్డు ఒక కొతత్ వారిమీద 
నిలవరాని పేర్మ కలుగుతుంది వారికి. వారి హృదయాలు ఎవరికోసం చెయయ్ బడాడ్యో, అటువంటి వారిని కలుసుకుంటారు. 
అపుప్డు ఆ మహా అగిన్లో పూరవ్పు పేర్మా, నీతీ, విశావ్సం అనీన్ దగధ్మవుతాయి. ఎవరూ ఆపలేరు. కొనిన్ బయటకు వసాత్యి. 
కొనిన్ ఒకరిదద్రికి తెలిసి ఆగిపోతాయి.కొనిన్ బయటకు రానేరావు.”  
   ఇలాంటి నేపథయ్ంలో ఈ సులేమాన, సుశీలలు ఇదద్రూ కూడా దగగ్రై వాళళ్ సంబంధం కొనసాగుతునన్పుప్డు, ఒక రోజు 
నారాయణపప్ గారికి ఏదో అనుమానం వసుత్ంది. వచిచ్ అడుగుతాడు”ఏమిటి సుశీలా?నీ పర్వరత్న ఏదో తేడాగా వుంది”అని. 
ఆమె చెపప్దు.”ఏమీలేదు...ఏమీలేదు...”అంటుంది కానీ, బయట పెటట్దు.  
    “లేదు. నీ దగగ్ర ఏమైనా ఉంటే చెపుప్,నేనేమీ అనుకోను,క్షమిసాత్ను. నీ మీద పేర్మ ఎపప్టికీ ఇలాగే ఉంటుంది.“ అంటాడు. 
అయినా చెపప్దు సరికదా..పోలీసు కావ్రట్రస్ లో ఏదో పేరేడ జరుగుతుంటే, "వెళతాను”అంటుంది. 
  “వదుద్, నువెవ్ళళ్ వదుద్.బాగుండదు. అకక్డ పోలీసుల దగగ్రకు నువెవ్ళళ్డం ఏమిటి?”అంటే, "వెళళ్కుండా వుండి పోవడానికి 
కారణం ఏముంది? ఏమైనా నేను వెళాత్ను”అని బండి కటిట్ంచుకొని వెళుత్ంది. అకక్డ ఇంకో మాట రాసాత్రు చలం గారు” పేర్మ 
మారుసుత్ంది.సామానయ్ మానవులిన్, దేవతలిన్ చేసుత్ంది”అని. ఇదిగో ఇలాంటి వాకాయ్లు రాసి, చలంగారు ఆ రోజులోల్ వునన్ 
యువతరానీన్, అలాగే మహిళా లోకానిన్ అందరీన్ కూడా పర్భావితం చేశారు.        
  ఆ రోజు అకక్డకు వెళిల్ వచేచ్సరికి, మధాయ్హన్ం అవుతుంది. నారాయణపప్ గారికి అనుమానం మరింత దృఢపడుతుంది. కానీ, 
భారయ్ను తిటట్డం గానీ, ఎదిరించడం గానీ ఏమీ చెయయ్డు. ఇలా వుండగా దేశంలో సహాయ నిరాకరణోదయ్మం 
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మొదలవుతుంది.[నాన కోపరేషన మూమెంట] నారాయణపప్ గారు ఆ ఉదయ్మం లోకి దూకుతారు. గాంధీ గారి ఫోటోలు 
పెటట్డం, ఖదద్రు ధరించడం ఇలాంటివి. సహజంగానే అవి పర్భుతావ్నికి వయ్తిరేకం. మరి సులేమాన ఏమో పోలీసు అధికారి. 
రోజూ వీళళ్ ఇంటికి వసుత్ంటాడు.ఒక రోజు రాతిర్ వీళిళ్దద్రూ తోటలో వుండగా నారాయణపప్ చూసాత్డు. చూసి చెబుతాడు 
”నాకరధ్మయియ్ంది. ఏం జరుగుతునన్దో.ఒక పని చెయియ్. అతనిన్ఎపుప్డూ ఇంటికి రావదద్ని చెపుప్”అంటాడు. 
   అయితే, సుశీలకు భరత్ంటే కోపం వుండదు. దేవ్షం వుండదు.కానీ, ఆ సులేమాన మీద కూడా పేర్మ ఉంది. “సరే!అతనిన్ 
రావదద్ని చెబుతాను”అని, ఆ మరాన్డు తానే బండి కటిట్ంచుకొని ఆ సులేమాన వుండే బంగాల్కు వెళుతుంది. నారాయణపప్గారు 
ఈ ఉదయ్మం హడావుడిలో ఉంటారు. అలా వెళిల్ వసుత్నన్ కర్మం లో ఒక రోజు సుశీల ఇంటికి వచేచ్సరికి ఇలుల్ హడావుడిగా 
వుంటుంది.”ఏం జరిగింది?”అని అడుగుతుంది.”నారాయణపప్గారి మీద కేసు వేశారు. ఎపుప్డైనా గానీ, అరెసట్ చేయవచుచ్ 
“అని. 
   ఆ రాతిర్ కూరొచ్ని సుశీల ఆలోచిసుత్ంది.”నేనేం చేసుత్నాన్ను.నా భరత్ ఏం చేసుత్నాన్డు?నా భరత్ ఈ పవితర్మైన ఉదయ్మం లో 
తిరుగుతుంటే, నేను ఆ సులేమాన దగగ్రకు వెళుతునాన్ను”అనుకొని, నారాయణపప్ గారికి తోడుగా ఆ ఉదయ్మం లోకి 
దూకుతుంది. తానూ ఖదద్రు చీరలు కడుతుంది. ఊరూరా తిరిగి ఆ ఖదద్రు చీరెలు అముమ్తూ వుంటుంది.ఇదంతా సులేమాన 
చూసాత్డు.”ఇదేమిటీ? నువివ్లా అయిపోయావు? నా దగగ్రకు వసుత్ండేదానివి కదా!” అయినా నెమమ్ది నెమమ్ది గా అతనికి 
దూరం అవవ్డానికి పర్యతిన్సుత్ంది. అతనిన్ అసహియ్ంచు కోకుండా  చెబుతుంది. 
   ” నువవ్ంటే నాకు పేర్మే ఉంది. కానీ, నా భరత్ ఈ ఉదయ్మంలో వుండగా..నీ దగగ్రకు ఎలా వసాత్ను?”అంటుంది. ఒక రోజు 
అతను బలవంతం చేసాత్డు”నాతో వచేచ్సేయ! ఎకక్డికైనా వెళిల్పోదాం”అంటాడు. దానికి కూడా ఒపుప్కోకుండా ఏం 
చెబుతుందంటే,”నా భరత్ ఉదయ్మం చేసుత్నన్పుప్డు, దీనిని అంతా వదిలేసి,నేను నా సుఖం చూసుకోవడం నా కిషట్ంలేదు” 
అంటుంది. ఇదిలా వుండగా నారాయణపప్ గారిని జైలోల్ పెడతారు. జైలోల్ పెటిట్నపుడు ఆయన ఆరోగయ్ం దెబబ్తింటుంది. అసలే 
అంతకుముందు ‘ఉబబ్సం’వాయ్ధి వుండేది. దానికి తోడు జైలు నుండి బయటకు వచేచ్సరికి ‘క్షయ’ వాయ్ధి వచిచ్ంది. సులేమాన 
మాతర్ం సుశీల కోసం తిరుగుతూనే వుంటాడు.ఆమెను బతిమాలుతూనే వుంటాడు”నాతో వచేచ్య”అంటూనే వుంటాడు. 
   జైలు నుండి రాగానే నారాయణపప్ గారిని తీసుకొని మదనపలెల్ లోని ‘టి.బి. శానిటోరియం’కు తీసుకువెళుతుంది. సులేమాన 
2,3 నెలలు చూసాత్డు. వీళుళ్ కనపడరు.మదనపలెల్ లో వునాన్రని తెలుసుకొని అకక్డకు వెళతాడు.అకక్డకు వెళేల్సరికి అకక్డ 
దృశయ్ం ఎలా వుందంటే...ఒక చెటుట్ కింద నారాయణపప్ గారు నిదర్పోతునాన్రు. మంచం పకక్న గుడడ్ కురీచ్లో సుశీల పుసత్కం 
చదువుకుంటూ కూరొచ్ని వుంది. వెనుక బలల్ మీద మందు సీసాలు వునాన్యి.అవి చూసేసరికి సులేమాన కాళుళ్ వణికాయి. కళళ్ 
వెంబడి నీళుళ్ వచాచ్యి. పేర్మంతా ఒకక్సారి తిరగబెటిట్ంది. అకక్డే నిలుచుండి పోయాడు సులేమాన. 
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   సరే! సుశీలను దూరంగా పిలిచి మాటాల్డాడు. సుశీల అంది ” ఎందుకు ఇకక్డకు వచేచ్శావు. నా భరత్...నా భరత్ను ఎలా వదిలి 
పెడతాను.” 
    “నీ భరత్ పోయాక ఏమవుతుంది?” 
  “ఆ ఊహ కూడా రానివవ్వదుద్. నేను అలా ఆలోచించలేను. నువెవ్ళిళ్ ఫో! వెళిల్ పెళిల్ చేసుకో... నా మీద పేర్మను 
మరచిపో...అపుప్డు నినున్ గాఢంగా పేర్మించాను.ఇపప్టికీ పేర్మిసూత్నే ఉనాన్ను. కానీ, నా భరత్ను వదలి మాతర్ం రాలేను.”అని 
చెపప్డంతో, వెళిళ్పోతాడు. అపుప్డే లేచిన నారాయణపప్గారు చూసాత్రు. సుశీల చపుప్డు కాకుండా ఏడుసూత్ వుంది. కురీచ్ 
వెనకనుండి ఆమె మీద చెయియ్ వేసాత్రు. “సుశీలా!చూసూత్నే వునాన్, యెటాల్ ఉంటావు.ఆనందం అకక్రేల్దూ..?”  
   ఆ వాకయ్ం నారాయణపప్ గారిని తీసుకెళిళ్ ఎకక్డో శిఖరం మీద కూరోచ్ బెడుతుంది.అంత ఉనన్తమైన వయ్కిత్తవ్ం. భారయ్, 
సులేమాన తో వుందని తెలిసినా గానీ, ఏమీ అనలేదు. ఆయన పార్ణాపాయ సిథ్తిలో వునన్ ఇపుప్డు కూడా”నీకు ఆనందం కావాలి 
కదా!”అనాన్రు.  
     “ఆ సంగతి మాటాల్డకండి. అదంతా అయిపోయింది.”అంది సుశీల. 
     “నిజంగానే నీకు దిగులు లేదా?” 
     “అతను నా కోసం పడే బాధ కోసం దిగులు వేసుత్ంది”   

“నీకోసం నీకు దిగులు లేదా?” 
      “ నాకోసం నాకే దిగులూ లేదు.నేను పవితుర్రాలినై, మీ సేవ చేయడానికే ఉంటే, యెంత బాగుండేది. మీ దగగ్ర 
వుండడం, మీకు సేవ చెయయ్డం, నాకు సవ్రగ్ తులయ్ంగా ఉంది. ఎవరికి లభిసుత్ంది ఇలాంటి అదృషట్ం. నావంటి దానిన్ మీ సేవకు 
అంగీకరించినందుకు నాకు ఎంతో....” అని అంటూ వుండగా “నిజంగానేనా?”అంటాడు.  

“నిజంగానే జరిగినదానికి ఏడాచ్నంతే...” ఇదీ కథ.        
   ఈ కథ రాసిన మూడు సంవతస్రాల తరావ్త “మైదానం”రాశారు. ఈ కధలోని పాతర్లలోని లేయరస్ ఏమిటో చూదాద్ం.కధలో 
పర్ధాన పాతర్లు మూడే. 
    సుశీల, మైదానంలో రాజేశవ్రి లాంటిది కాదు. భరత్ మీద పేర్మను ఎపుప్డూ వదులుకోలేదు. తాను చేసుత్నన్ది సబబు 
కాదేమోనని అనుకుంటూనే, సులేమాన పేర్మలో పడింది. భరత్కు తెలిసిపోతుందని, తెలిసి కూడా ఆ సంబంధానిన్ మానుకోలేక 
పోయింది. అతనిన్ ఇంటికి రావదద్ని చెపిప్, తనే అతని బంగాల్ కు వెళిళ్ంది. భరత్ దేశం కోసం చేసుత్నన్ తాయ్గాలు ఆమెను 
ఆలోచింప జేసాయి. భరత్ అనారోగయ్ం ఆమెను పూరిత్గా మారేచ్సింది. అంతే కాకుండా, తలిల్, బిడడ్కు చేసిన దానికంటే, ఎకుక్వగా 
సేవ చేసింది. ఇది కూడా చలం గారు రాసినటువంటి వాకయ్మే. సుశీలలో రెండు పేర్మలునాన్యి. ఒకటి సులేమాన తో కోరికతో 
కలిసిన పేర్మ. రెండు బాధయ్తా, బంధం, గౌరవం అనిన్టితో కూడిన భరత్ మీద పేర్మ. వీటిలో భరత్ మీద పేర్మే గెలిచింది. 



  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                             |òæãÁe] 2022 

12     

   రెండో పాతర్ సులేమాన. అతనికి చినన్పప్టినుండీ అనుకునన్ది ఎలాగైనా సాధించాలనే గుణం. అలాగే, కషట్పడి పోలీసు 
ఆఫీసరయాయ్డు. సుశీలను చూడగానే కావాలని అనుకునాన్డు. సాధించాడు. అయితే, సుశీల “రాను” అనన్పుప్డు, బలవంతం 
చెయయ్లేదు. మైదానంలో అమీర లాగా కొటట్డం, దౌరజ్నయ్ం చెయయ్డం చేయలేదు. 
   ఇక నారాయణపప్, ఇతనిది మొదటినుండీ చివర వరకూ కూడా చాలా సునిన్తమైన వయ్కిత్తవ్ం. భారయ్కు సేవ్చచ్ని ఇచాచ్డు. ఆ 
సేవ్చచ్ను ఆమె దురివ్నియోగం చేసుత్ంది. అని తెలుసుకునన్పుప్డు కూడా అతనేమీ దౌరజ్నయ్ం చెయయ్డం గానీ, భారయ్ను తిటట్డం 
గానీ ఏమీ చెయయ్లేదు. చిటట్చివరి వాకయ్ంలో కూడా “నీకు ఆనందం కావాలి కదా! నువెవ్ళళ్ వచుచ్.”అనే అనాన్డు. ఇది 
నారాయణపప్ పాతర్లో ఉనన్ పర్వరత్న. ఈ కధలో చలం గారు చెపప్దలచుకొనన్ దేమిటి? చెపేప్దేమిటి?అనన్వి పాఠకులకు 
వదిలేసూత్ ఈ కధ విశేషాలు ఇకక్డ ఆపేసాత్ను.  
      గమనించాలిస్న విషయం ఏమిటంటే...చలంగారు సుశీల, ‘అటు నారాయణపప్ గారినీ, ఇటు సులేమాన నీ పేర్మిసుత్నన్ది’ 
అని, పేర్మ..పేర్మ..అనే మాట వాడారు తపాప్ ఎకక్డా కూడా అకర్మ సంబంధం, వివాహేతర సంబంధం, అనైతికం, పరాయి 
పురుషుడు ఇలాంటి మాటలు ఎకక్డా వాడలేదు. అందుకే, ఆయన తన రచనల గురించి...”నేను, నా హృదయం అంతటి 
లోనూ తపించే ఈ సతరీ, పురుష విషయమై కూడా ఇతరులలో అగిన్ పర్వేశ పెటట్లేను. పెటాట్లని ఇషట్ పడను. అందువలల్, నేను 
యెంత తీవర్ంగా, గొపప్గా రాసినా కూడా నాకు అనుచరులు లేరు.[ఆ టైం లో] నా రచనల వలల్ సంఘమే కాదు, పర్తేయ్క 
జీవనాలు అభివృదిధ్ పొందాలని నా ఆశ. అంతే గానీ, నాకు గానీ, నా అభిపార్యాలకు గానీ,అనుచరులు కావాలని కాదు. నా 
మితుర్లు గానీ, నా పిలల్లు గానీ నాతో ఏకీభవించాలని కాదు. ఏకీభవిసాత్రేమో ననే భయం” అని ఆయన ఒకపుప్డు తన 
రచనల గురించీ, సతరీ ని కేందర్ బిందువుగా రాసిన రచనల గురించి రాశారు. ఆయన ఏమంటారంటే... 
   “అంతరీల్నంగా సతరీ గానీ, పురుషుడు గానీ తన వయ్కిత్తావ్నిన్ బటిట్, సహజ పేర్రణను బటిట్ పర్వరిత్సాత్రు. వయ్కిత్ సేవ్చచ్ ముఖయ్మైనటు 
వంటి విలువ” అని ఆయన రచనలనిన్టి లోనూ చెబుతారు.  
      చలం గారి ఏ ఒకక్ రచనను కూడా విడిగా చూసి, “ఇదే చలం గారి సిదాధ్ంతం” అని మనం తీరామ్నించుకోలేం. ఇపుప్డు 
నేను చలం గారి ఒక నవలా, ఒక కధా పరిచయం చేశాను. దీనిన్ బటిట్ చలం గారు అనీన్ ఇలాగే రాశారు అనుకోకూడదు. మరి 
కొనిన్ వీటికి భినన్ంగా కూడా వునన్ రచనలు కూడా పరిచయం చేసాత్ను. అందుకే, చలంగారు “ఏమిటండీ అపుప్డు అలా 
రాశారు. ఇపుప్డు ఇలా రాశారు”అంటే...”అపుప్డు అలా అనిపించింది అలా రాశాను. ఇపుప్డు ఇలా అనిపించింది ఇలా 
రాశాను.” అని ధైరయ్ంగా చెపప్గలిగారు. ఎకక్డా కూడా హిపోకర్సీ కి పోలేదు. రాసిన దానిని సమరిధ్ంచుకోవడానికి వెళళ్లేదు. 
అందుకనే, చలం గారి రచనలు చదివేటపుప్డు, వాటి గురించి ఒక నిరణ్యానికి వచేచ్ముందు అది రాసిన కాలం ఏమిటి? ఆ 
సమయంలో చలంగారి పరిసిథ్తి ఏమిటి?ఇలాంటివనీన్ చూసి మనం ఒక నిరణ్యానికి రావాలి.ఆయన రచనలోల్ ‘సతరీ’ యే కేందర్ 
బిందువు అయినపప్టికీ, వివిధ రచనలోల్ సతరీ పాతర్ల యొకక్ రూపాలు వివిధ కోణాలోల్, వివిధ రూపాలోల్ వునాన్యి. వాటిలోల్ని 
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పొరలిన్ అరథ్ం చేసుకోకుండా ఆ పాతర్లిన్ అరథ్ం చేసుకోలేం. అందుకే చదివిన పర్తిసారి కొతత్ అరాధ్నిన్ కలిగిసుత్ంటాయి. అందుకే 
శతాబద్ం తరవాత కూడా ఆయన రచనలు సజీవంగా నిలబడి వునాన్యి.    
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