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 ę ¢pɊþѠæ, ʪp Ăɂȸpæ vȼ ɏĀępę şѠцĂĢě rĢѥȸȼ ĈȒ ʪ îȄ
ǜѠ, ѝ ҔɂǒɅ 800 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.

చలం-

-

చలం గారిని కుల్పత్ంగా రచయత అనడం సబబు కాదనుకుంటాను. పార్ధమికంగా రచయతే అయినపప్టికీ,
ఆయననొక వయ్వసథ్. ఆయనొక పోరాటం. ఆయనొక ఉదయ్మం. 30 సంవతస్రాల పాటు నితంతరం జవ్లించిన కాగడా.
ఇరవైపు శతాబద్పు సంచలనాతమ్క రచయిత. 1920 -50 వరకూ ఆయన రాసిన సాహితయ్ం తెలుగుదేశానిన్ ఒక కుదుపు
కుదిపింది. సతరీ ఆయన రచనలకు కేందర్ బిందువు. కొనిన్సారుల్ చినన్పిలల్ల గురించి కూడా రాశారు. సతరీ సేవ్చఛ్ అంటే...పేర్మా, మానవసంబంధాల విషయంలో “మగ వాడికి ఎంత సేవ్చఛ్ వుంటుందో, సతరీకి కూడా అంత సేవ్చఛ్
వుండాలి” అని ఎలుగెతిత్ చాటిన మొటట్ మొదటి రచయిత.తన పర్తి రచనలోనూ అదే వాదానిన్ పర్తిబింబించిన సాహితీ
విపల్వ యోధుడు రచయిత చలం.
ఆయన రచనలోల్ వెలుబుచిచ్న అభిపార్యాలు ఆనాటి సమాజానిన్ ఉలికిక్పడేలా చేశాయి. ఆయన రచనలిన్
చదవొదుద్ అని పెదద్ వాళుళ్ పర్చారం చేసేవారు. ఇంటోల్ పిలల్ల కంట పడకుండా ఆయన పుసత్కాలిన్ పెదద్ వాళుళ్
దాచేసేవారు. దిండుకింద పెటుట్కొని రహసయ్ంగా చదివేవారని పర్తీతి. ముఖయ్ంగా ఆడపిలల్లనైతే ఆ పుసత్కాలిన్
తాకనిచేచ్వారు కాదు. చూడనిచేచ్వారు కాదు. ఎనిన్ విమరస్లొచిచ్నా, ఎంత మంది దుమెమ్తిత్ పోసినా, యెంత దుమారం
చెలరేగినా, ఎంత వయ్తిరేకత పోగుచేసుకునాన్, ఆయన తన ధోరణిని మారుచ్కోలేదు.
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*మగవాడికో నీతి. ఆడదానికో నీతి ఎందుకుండాలి?

*పెళళ్యిన మగవాడు ఇతర సతరీలతో సంబంధం పెటుట్కుంటే, ఏమీ అనని మీరు సతరీ విషయంలో ఎందుకు

భుజాలు తడుముకుంటునాన్రు.

అని నీతి సూతార్లను వలిల్ంచేవారిని నిలదీసి పర్శిన్ంచాడు.

"ఒకసారి మిమమ్లిన్ మీరు పర్శిన్ంచుకోండి. మిమమ్లిన్ మీరు నగన్ంగా చూసుకోండి. మీరు పైకి చెపిప్న మాటలిన్

నిజ జీవితంలో ఆచరిసుత్నాన్రా?మీలో హిపోకర్సీ లేదా?అలా అని ఒపుప్కునే ధైయ్రయ్ం ఉందా?"

అని ఎదురు దాడి చేశాడు. తను రాసిన రచనల నిండా అదే వాదం. అదే ధోరణి. అదే వరస.
తన 55 సంవతస్రాలు వచేచ్వరకూ 30 సంవతస్రాలు పాటు అక్షరాలను అగిన్ కెరటాలుగా పర్వహింపజేసిన

ఆయన, తన జీవితంలోని చివరి 30 సంవతస్రాలూ ఒకక్సారిగా చలాల్రిపోయి, ఆతమ్ శోధనలోకి వెళిళ్పోయి, ఏ
సమాజనన్యితే ఎదిరించాడో, ఏ సతరీ జాతి నైతే “కటుట్బాటల్ కారాగారాలోల్ నుండి బయటకు రండి. బంధనాలు తెంచుకు
రండి.

సేవ్చచ్గా

విహరించండి.

మీ

జీవితానిన్,

మీరు

అనుకునన్

రీతిలో

జీవించండి”అని

నిరంతరం

ఘోషించాడో...వాళళ్ందరికీ దూరంగా వెళిళ్పోయి, “ననున్ నేను తెలుసుకునే అనేవ్షణ” అంటూ ఆశర్మ జీవితానిన్
గడిపి, తన 85 ఏళళ్ వయసులో1979 లో మరణించాడు.
ఈ కథనం ఎలా ఉండబోతోంది అనే విషయంలో ఒక సప్షట్త ఇసాత్ను. నేను చలం గారి సాహితాయ్నిన్
చినన్పప్టినుండీ అంటే హైసూక్లు నుండి చదువుతునాన్ను. మొటట్మొదట ననున్ బాగా ఆకరిష్ంచినది ఆయన శైలి. ఆ
రోజులోల్ నేను ముందుగా చదివింది ఆయన పేర్మలేఖలూ, మూయ్జింగస్.ఈ రెండు పుసత్కాలూ కొనిన్ దశాబాద్ల పాటు
నాకు పాఠయ్పుసత్కాలుగా ఏడాదికి 5,6 సారుల్ చదువుతుండేవాడిని. ఆ తరువాత ఆయన మిగతా నవలలూ, వాయ్సాలూ
చదివాను.
అయితే, చలానిన్ నా కంటే, ఎకుక్వగా చదివిన వాళూళ్, విశేల్షించిన వాళూళ్ చాలామంది వుండి ఉండవచుచ్.
ఆ విషయానిన్ దృషిట్లో పెటుట్కునే, ఈ కథనానిన్ మీముందుకు తీసుకువచేచ్ పర్యతన్ం చేసుత్నాన్ను. ఈ కథనానిన్ ఎవరిని
ఉదేద్శించి రాసుత్నాన్నంటే...చలం గారి గురించీ, ఆయన సాహితయ్ం గురించీ అసస్లు తెలియని పాఠకుల కోసం, అలాగే
ఆయన సాహితయ్ం తపప్, ఆయన వయ్కిత్గత జీవితం తెలియని వాళళ్ కోసం, అలాగే చలంగారి గురించి కొంత మాతర్మే
తెలిసి, ఇంకా తెలుసుకోవాలి అనుకునే అభిమానుల కోసమూ ఈ కథనానిన్ మీముందుకు తీసుకువసుత్నాన్ను.
అందుచేత, చలంగారి గురించి నాకంటే, బాగా తెలిసిన వాళళ్కి ఈ కథనంలో కొతత్ విశేషాలు బహుశా
కనిపించక పోవచుచ్. అయినా, నాకంటే ఎకుక్వ చదివిన వాళుళ్, ఈ కథనం చదవడం సంభవిసేత్, ఇందులో ఏవైనా
మారుప్లూ, చేరుప్లూ అవసరం అనిపిసేత్, నాకు తెలియజేసేత్, సరి చేసుకుంటాను. ఈ కథనం యొకక్ పర్ధాన ధేయ్యం
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ఈ తరానికి చలానిన్ పరిచయం చేయడం. చలం సాహితయ్ం- జీవితమూ అతయ్ంత విసత్ృత మైనవీ, వివాసప్దమైనవీ. వీటి
గురించి కుల్పత్ంగా చెపప్డం అసాధయ్ం.ముందుగా ఆయన సాహితయ్ం గురించి కుల్పత్ంగానైనా తెలుసుకుంటే కొంచెం
అవగాహన వసుత్ంది. పదండి....
చలం – ఈ రెండు అక్షరాలే సాంపర్దాయవాదుల గుండెలోల్ రైళుళ్ పరిగెటిట్ంచాయి. గడపదాటి బయటకు
రాలేని, గొంతెతిత్ తమ గోడు చెపుప్కోలేని లక్షలాది మూగ గొంతుకులకు, మహిళా గొంతుకులకు ఊరట నిచాచ్యి.
సావ్ంతనను ఇచాచ్యి. కొనిన్ సందరాభ్లలో సంకెళుళ్ తెంచుకునే ధైరాయ్నిన్ ఇచాచ్యి. చలం గారి సాహితయ్ం ఆ
దశాబాద్లలోనే కాకుండా, శతాబద్ం పూరిత్ చేసుకునన్ ఇపప్టికి కూడా సంచలనమే. ఆయన సాహితయ్ంలో ని అధిక
భాగానికి పార్తినిధయ్ంవహించే, అలాగే ఆయన భావాలను పర్తిబింబించే కొదిద్ భాగాలను చూసేత్ ఆయనంటే ఏమిటో
తెలుసుత్ంది. అవి ఆయన మాటలోల్నే....

సతరీకి కూడా శరీరం ఉంది. దానికీ వాయ్యామం ఇవావ్లి. ఆమెకూ మెదడు ఉంది. దానికీ జాన్నానిన్ ఇవావ్లి.

ఆమెకూ హృదయం ఉంది. దానికీ అనుభవం ఇవావ్లి.
అలాగే ఇంకొక చోట..

సృషిట్లో తినడం తపాప్, ఏమీ ఎరగనివి జంతువులు. మనుషులు కాదు. ఆడది మాతర్ం ఇంకా జంతువుగానే

ఉంది. ఇంకా వంట చెయయ్డం, నగలు వేసుకోవడం, నగలు మొయయ్డం.ఇంకా రెండు పనులు ఎకుక్వగా నేరుచ్కుంది.

మనం ఒకటి గురుత్ పెటుట్కోవాలి. చలం గారు ఈ మాటలు చెపిప్ంది 1920-50 పార్ంతాలోల్. అందువలల్

ఆయన మాటలిన్ అరధ్ం చేసుకోవడానికి గానీ, ఆయన కథలిన్ అరధ్ం చేసుకోసుకునే కర్మంలో ఇది తపప్నిసరిగా గురుత్
పెటుట్కోవాలి. మరోచోట ఏం రాశారంటే...

“భరత్ నీచుడైతే, ఆ సంగతి గురిత్ంచని సతరీ అంతకంటే నీచురాలు.ఆ నీచతావ్నిన్ కనిపెటిట్ తన భరత్ని, ఆ నీచతవ్ం

నుండి తపిప్ంచడానికి పర్యతిన్ంచని సతరీ వయ్రుథ్రాలు. పర్యతిన్ంచినా అతను మారకపోతే, ఇంకా వాడికి లోబడే సతరీ
వయ్భిచారి.”

ఇంత తీవర్ంగా చెపాప్రు. ఒకే ఒకక్ వాకయ్ంలో ఆయన జీవన సతాయ్నిన్, ఆయన అనుకునే జీవన సతాయ్నిన్

చెపాప్రు.

“ఆడది భయపడినంత సేపే మగవాడి ధైయ్రయ్ం.”

"విదయ్లేని అనాగరిక సతరీ తన కాపరం మరీ దురల్భం అయితే, పారిపోతుంది. ఎకక్డో ముషిట్పనీ, దాసీ పనీ, వేశాయ్

వృతీత్ యెటాల్ అయినా జీవించగలదు. కానీ, చదువుకునన్ సతరీలు, నాగరీకులు ఆ మూడింటిలో దేనికీ పనికి రారు. అసలు

ఇంటోల్నుండి బండి లేనిదే కదలలేరు.”
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“సీత, రాముడితో అడవికి పోయిందనీ, సావితిర్ యముడితో వాడులాడిందనీ, దురగ్మమ్ చీరలు తగలబెటిట్,

ఖదద్రు సైను కటిట్ందనీ, సూరమమ్ గారు పాతివర్తయ్ం మీద మహోపనాయ్సం ఇచిచ్ందనీ లొటట్లు వేసే మహానుభావుల పవితర్

నేతార్లకు, దినదినమూ, నిముష నిముషమూ మనో వాకాక్య కరమ్ల మీద, ఏ పతిర్లోల్నూ పేరుల్ పడని సతరీలు నిలిపే
నిగర్హం కనపడదు. ఇంత మందిని మనం పతివర్తలని అనుకుంటునాన్ము కానీ, సామానయ్ సతరీలలో కూడా ఎంత మంది
నిగర్హలిన్ పాటిసుత్నాన్రు అనే విషయం ఏ పతిర్కలోల్నూ రాదు. వాళళ్ గురించి ఎవరూ చెపప్డం లేదు. “
ఇవనీన్ కూడా ఆయన రచనలోల్ అకక్డకక్డ వయ్కత్ పరచిన కొనిన్ భావాలు.

ఆనాటి సతరీ జాతి పటల్ చలంగారి కునన్ జాలీ, పేర్మా, దయా, కరుణా అనీన్ కలసి ఆయనలో కధలూ,నవలలూ,
నాటకాలూ, వాయ్సాలూ ఇవనీన్ రాయించాయి. సతరీ కి సంబంధించినటువంటి నీతీ, సంపాదనా, విదాయ్, సేవ్చాచ్, వివాహం,
పేర్మా, దాంపతయ్ జీవితం ఇలాంటి అంశాల ననిన్టినీ కూడా ఆయన చాలా శాసతరీయంగా చరిచ్ంచారు, తన సాహితయ్ం
అంతటిలోనూ! ఆ రోజులిన్ ఒకక్సారి వెనకిక్ తిరిగి చూసేత్, ఆడవాళళ్ చదువు సంగతి పకక్న పెటిట్, అసలు వాళుళ్
బయటకు రావడమే అపరాధం. అనుకునే వందేళళ్ కిర్ందట చలం గారు పర్చారం చేసినటువంటి ఈ భావాలు, ఆనాటి
సమాజంలోని నీతి సూతార్ల పునాదులిన్ కదిలించే పర్యతన్ం చేశాయి.
ఆయన సాహితాయ్నిన్ చదివి పర్భావితమైన వాళూళ్, అలాగే ఆయన ఇచిచ్నటు వంటి ధైరాయ్నిన్, తమ
ధైరయ్ంగా మలచుకునన్ వాళూళ్ ఆయన శాశవ్త అభిమానులుగా మారిన వాళూళ్ లక్షలాది మంది వునాన్రు ఆ రోజులోల్నూ,
ఇపప్టికీ కూడా. అలాగే ఇంకొక విషయం గురించి కూడా చెపుప్కోవాలి. సతరీల తరావ్త, చినన్ పిలల్ల గురించి. చినన్ పిలల్లిన్
చదువుల పేరుతో ఒక చటర్ంలో బిగించేసి, ఒక యంతర్ంలాగా తయారు చేసుత్నాన్రు. “అలా యంతార్లుగా చెయయ్కండి.
వాళళ్ను సేవ్చచ్గా ఎదగనివవ్ండి.”అని కొనిన్ చోటాల్ రాశారు. అంతేకాదు “బిడడ్ల శిక్షణ”అనే పర్తేయ్కమైన పుసత్కం కూడా
రాశారు. ఇవి చలంగారి సాహితాయ్నికి పర్ధాన కేందర్ బిందువులు.
మరి సహజంగానే ఆడవాళళ్ గురించి, ఇంత తీవర్మైన భావాలు వెలుబుచిచ్న చలానిన్ అందరూ
ఆమోదించారా? ఆయనిన్ వయ్తిరేకించే వారా? ఆయన సాహితాయ్నేన్ కాదు, ఆయనీన్, ఆయన కుటుంబానిన్ కూడా
సమాజం నుండి వెలివేసిన వాళూళ్, పూరిత్గా బహిషక్రించేవారూ, ఆయనను ఒక భర్షుట్డిగా, ఆయన భావాలను
సమాజానికి పటిట్న చీడపురుగులుగా భావించిన వాళూళ్, పర్చారం చేసిన వాళూళ్, ఎదిరించిన వాళూళ్ కూడా చాలా మంది
వునాన్రు ఆ రోజులోల్నే కాదు, ఈ రోజులోల్ కూడా.

“సతరీకి సేవ్చచ్ ఇవవ్ండి” అంటారు చలం గారు. “నువువ్ అంటునన్ది సేవ్చచ్ కాదు, విశుర్ంఖలతవ్ం”అంటారు

ఆయనిన్ వయ్తిరేకులు.
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“సతరీ జాతిలో ఏమాతర్మైనా చైతనయ్ం తీసుకురావాలనే నా పర్యతన్ం”అంటారు చలం గారు. ” లేదు, వాళళ్ను

తపుప్దారి పటిట్సుత్నాన్వు.వాళళ్ను చెడగొడుతునాన్వు.”అంటారు వయ్తిరేకులు.

“మీలాగా నేను చెపేప్దొకటి, చేసేదొకటి కాదు. చెపిప్ందే చేసాత్ను. చేసిందే చెబుతాను.అందుకే ఇలా

రాసుత్నాన్ను”అంటారు చలం.

“నీకో సిథ్రతవ్ం లేదు. నీకు ఇతరులకు బోధించే హకుక్ ఎకక్డనుండి వసుత్ంది?”అంటారు విమరశ్కులు.

నిజమే చలం గారి సాహితయ్మూ, జీవితమూ రెండు కూడా వైరుధాయ్లకు నిలయం. అయితే, చలం గారు

ఎపుప్డూ దాపరికానికీ, కపటతవ్నికీ, హిపోకర్సీకీ లొంగలేదు.అందుకే ఆయనను అంత తీవర్ంగా విమరిశ్ంచే వారు కూడా
ఆయన నిజయితీకీ నమసాక్రం పెటట్కుండా ఉండలేరు.
సరే! ఇనిన్ సిదాద్ంతాలు చెపేప్రు. ఇంత సేవ్చాచ్ భావాలిన్ పర్చారం చేశారు. ఆయన చెపిప్ందే చేశారు.
అయితే, ఆయన కుటుంబం, ఆయన సేన్హితులూ ఎలా పర్భావితమయాయ్రు? యెంత సంసాక్రానిన్ పొందారు.
అంటే...ఆయన జీవితానిన్ పూరిత్గా తెలుసుకునాన్క ఎవరికి వాళుళ్ నిరణ్యించుకోవాలి. అందుకే చలం కొందరికి
ఆశచ్రాయ్రధ్కం. కొందరికి పర్శాన్రధ్కం. కొందరికి నూటికి నూరుశాతం. కొందరికి ఎందుకూ పనికిరాని శూనయ్ం. వెరసి
చలం. ఒక అశాంతి సముదర్ం. నిరంతరం జవ్లించిన ఒక అగిన్ గుండం.
చలం గారు సుమారుగా పది నవలలు రాశారు. ఈ సంఖయ్లో కొంచెం అటూ, ఇటూగా ఉండవచుచ్. 1921లో
శశిరేఖ మొదలుకొని.. దైవమిచిచ్న భారయ్, అమీనా, మైదానం, వివాహం, బార్హమ్ణీకం మరికొనిన్. 7,8 నాటకాలు. ఆ
నాటకాలోల్ అధిక భాగం పురాణాలీన్, పురాణాలోల్ వయ్కుత్లిన్ కూడా హేళన చేసూత్ రాశారు. ఇక నాటికల విషయానికి వసేత్,
25 పైగా రాశారు. కథలైతే, వందకు పైగా రాశారు. ఒకోక్ నవలా యెంత పార్చురయ్ం పొందిందో ఒకోక్ కథా అంత
పార్చురయ్ం పొందింది. సతరీల గురించీ, పిలల్ల గురించీ వాయ్సాలు రాశారు. ఆనందం, విషాదం లాంటివి కూడా రాశారు.
ఇవనీన్ కాకుండా ఆయనే ఈ సాహితయ్ పర్కిర్యకు ఆదుయ్లు అనుకునేటంతగా “మూయ్జింగస్”రాశారు. అంటే మన
మనసులో ఎలా అనుకుంటామో అవనీన్ పేపరు మీద పెటాట్రు. దానికి సరైన తెలుగు పదం దొరకలేదేమో అందుకే
“మూయ్జింగస్” అనాన్రు. ఈ మూయ్జింగస్ తో పాటుగా ఆయన పార్రంభించిన మరో పర్కిర్య “పేర్మ లేఖలు” ఎవరో
ఒకమామ్యికి రాసినటుట్గా ఆయన రాసిన పేర్మ లేఖలు. అదొక ఊహ పాతర్. కలిప్త పాతర్ అంటారు. ఆయన జీవితానిన్
గురించి తెలుసుకునాన్క, ఈ పేర్మ లేఖల గురించి తెలుసుకుందాం.
అంతే కాదు ఆయన చివరి రోజులోల్ భగవదీగ్తా, గీతాంజలీ, బైబిలు ఇలాంటివి కూడా సరళమైనటువంటి
అనువాదాలు చేశారు. రమణ మహరిష్ మీద వచన గేయాలు రాశారు. ఆయన ఏ పుసత్కానికి రాసినటువంటి పీఠిక
అయినా గానీ, అతయ్ంత సాహితీ విలువలు సంతరించుకుంది. శీర్ శీర్ గారి మహా పర్సాథ్నానికి రాసిన యోగయ్తాపతర్ం
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గురించి అందరికీ తెలుసు. ఇంక కవితల విషయానికి వసేత్, చలంగారు పర్తేయ్కించి కవితలు రాశారని చెపప్లేం.
ఎందుకంటే, చలం గారి ఏ సాహితయ్ పర్కిర్య లోనైనా కవితవ్ం జాలువారుతూ వుంటుంది. ఇవే కాకుండా చలం గారి
మరో పర్తేయ్కత, ఆయన మితుర్లకు రాసినటువంటి ఉతత్రాలు. ఇదే లేఖా సాహితయ్ం. అవనీన్ కూడా పుసత్కాలుగా
వచాచ్యి. ఎందుకంటే, వాటిలోల్ చలంగారి భావాలూ,చలం గారి జీవితంలో జరిగినటువంటి పరిణామాలూ, వివిధ
దశలోల్ ఆయన ఎలా అనుకునాన్రు. ఆయన భావాలు ఎలా వునాన్యి. ఒక దశ నుండి మరో దశకు ఎలా మారారు.
ఇలాంటివనీన్ ఆయన ఉతత్రాలోల్ పర్తిబింబిసాత్యి. ఇదంతా కూడా చలం సృషిట్ంచిన రచనల జాబితా. అయితే, చలం గారి
సాహితాయ్నిన్ విశేల్షిసూత్, విమరిశ్సూత్, పర్శంసిసూత్ రాసిన గర్ంథాలూ వందలాదిగా వుంటాయి. అందుకే ఆయన సాహితయ్ం
కంటే, ఆయన సాహితయ్ం మీద వచిచ్న విశేల్షణలు 60, 70 రెటుల్ ఉంటుందని ఒక అంచనా.అది యెంత మాతర్మూ
అతిశయోకిత్కాదు. ఎందుకంటే, ఒకక్ ‘మైదానం’ తీసుకుంటే. వందా, రెండువందలు వాయ్సాలు వచిచ్ వుంటాయి. సిదాద్ంత
గర్ంథాలు కూడా ఇంకా వసూత్నే వునాన్యి.
ఇక చలం గారు సృషిట్ంచిన పాతర్లు అరుణా, రాజేశవ్రీ, అమీనా, శశిరేఖా వీళళ్ందరూ కూడా, వాళుళ్ నిజమైన
వయ్కుత్లే అనుకునేటంతగా, వాళళ్ వయ్కిత్తావ్లను తీరిచ్దిదిద్, లక్షలాది మందికి అభిమాన పాతుర్లయాయ్రు. అందుకే ఆ
పాతర్లు ఇపప్టికీ సజీవంగా వునాన్యి. చలంగారి సాహితయ్ం,అందులోని తీవర్తా ఇదంతా ఒకఎతత్యితే, ఆయన రచనా
శైలి ఒక ఎతుత్. ఆయన రచనలు చేసే కొతత్లో గార్ంథిక భాషనే ఉపయోగించారు. అయితే, అతి తొందరలోనే, బహశా
మొదటి సంవతస్రం లోనే, సరళమైన వచనం లోకీ, తనదైనటువంటి కవితాతమ్కమైన శైలి లోకి మారారు. ఇపప్టికి కూడా
ఆయన భావాలను వయ్తిరేకించేవారు కూడా, ఆయన రచనా శైలిని అభినందించకుండా ఉండలేరు. నిజానికి ఆయన శైలి
వలల్నే, ఆయన అభిమానులుగా మారిన వాళూళ్ వునాన్రు.వాళళ్లో నేనూ ఒకడిని.
శైలి అంటే, ఆ పదాల కూరుప్.భావాలను వయ్కత్ పరిచే విధానం. పాఠకులిన్ సరికొతత్ లోకాలోల్కి తీసుకువేళతాయి.
శీర్శీర్ మహా పర్సాథ్నానికి రాసిన యోగయ్తాపతర్ం మీకు గురుత్ వుండేవుంటుంది. అందులోని కొనిన్ వాకాయ్లు...”పదండి
ముందుకు..అగాధం నుండి బయలుదేరిన నలల్ని అలలు, మోహన కొటిట్ ఉకిక్రిబికిక్రై, తుఫాను హోరు చెవులోల్
గింగురుమని, నమిమ్న కాళళ్కింద భూమి డొలుచుకుపోతుంటే...”ఇంత తీవర్ంగా పర్భావితం కలిగిసుత్ంది శీర్ శీర్ కవితవ్ం
అందుకని ఇది చదివితే, చలమే నయమని నా దగగ్రకు పరిగెతుత్కు వసాత్రు”అని రాసాత్రు.
నిజానికి అగాధం నుండి బయలుదేరిన నలల్ని అలలు మోహాన కొటట్డం, ఉకిక్రిబికిక్రి అవవ్డం, తుఫాను హోరు
చెవులోల్ గింగురు మనడం, నమిమ్న కాళళ్ కింద భూమి డొలుచుపోవడం ఇవనీన్ కూడా నా ఉదేద్శయ్ం పర్కారం శీర్ శీర్ కే
కాదు.చలానికి కూడా నూటికి నూరు శాతం వరిత్సాత్యి. మచుచ్కు కొనిన్....
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“ఎవరైనా రచయిత కావాలంటే...బాధ పడాలి, నలగాలి జీవిత రధ చకార్ల కింద. కలంలో నుండి నెతుత్రు

ఒలకాలంటే అక్షరాలా?పాండితయ్మా? కాదు. సంవతస్రాల మూగ వేదన. అంధకారంలో అనేవ్షణ. దీనజీవుల

హృదయాంతర విషాదం. దికుక్లేని దురభ్లుల జీరాణ్వేశం. ఎవవ్రితోనూ చెపుప్కోలేని అధమ బాధితుల గరభ్శోకం....”
ఇదండీ చలంగారి శైలికి ఒక చినన్ ఉదాహరణ. మలెల్పూల గురించి ఇలా చెబుతారు.

“మలెల్పూలు. తెలల్ని మలెల్పూలు. విచిచ్న మలెల్పూలు. సాయంతార్లు సేన్హానికి చలల్ని శాంతి నిచేచ్ మలెల్

పూలు.అరధ్ రాతుర్లు విచిచ్, జుటుట్ పరిమళంతో కలసి, నిదర్లేపి, రకాత్నిన్ చిందులు తొకిక్ంచే మలెల్పూలు. ఒళల్ మధాయ్,
చేతుల మధాయ్ నలిగి, నశించిన పిచిచ్ మలెల్పూలు. రోషాలూ, నవువ్లూ, తీవర్మైన కోరెక్లతో తపించి వాడిపోయిన

మలెల్పూలు. సనన్ని వెనెన్టోల్, పిర్యురాలి నుదిటి కనాన్ తెలల్గా, ఏమి చెయాయ్లో తెలియని ఆనందంలో గుండె పటిట్ చీలికలు

చేసే మలెల్పూలు. తెలాల్రగటల్ లేచి చూసినా, ఇంకా కొతత్ పరిమళాలతో, రాతిర్ జాన్పకాలతో పర్శిన్ంచే మలెల్పూలు. ఒకక్

సవ్రగ్ంలో తపాప్ ఇలాంటి వెలుగూ, తెలుపూ లేదేమో అనిపించే మలెల్పూలు. అలసి నిదిర్ంచే రసికతావ్నికి జీవనమిచేచ్

మలెల్పూలు. రాతిర్ సుందర సవ్పాన్నికి సాకుష్లుగా అవి మాతర్మె మిగిలిన నా ఆపుత్లు మలెల్పూలు....”
ఇవి చలంగారి style కి ఒక ఉదాహరణలు.

ఇలా ఆయనతో ఎవరైనా “మీ రచనా శైలి అదుభ్తంగా అవుంతుంది.” అని అంటే, ఆయన ఏమనే
వారంటే...”style...style...style...ఇలా పొగిడి నా style ని పోర్తస్హించి, నా బాధనీ, నా బాధ వెనుక మండుతూ ఈ
సిరా లోనించి, మీ హృదయానికి పలకాలని చూసే మూగ కంఠాల కోష్భ వినపడకపోతే, మూల మూలా, అణిగి అణిగి
నశించి ధీర వనితల ఆకర్ందన వినపడకపోతే...నేను రాసి ఏం లాభం. మీరు చదివి ఏం లాభం. నా శైలిని కాదండీ. నా
భావాలను అరధ్ం చేసుకోండి”అని రాశారు.
అసలు

ఇంత

తీవర్మైన

భావాలూ,

శైలీతో

ఆయనకు

ఎందుకు

రాయాలనిపించింది?

ఆయన

మాటలోల్నే....”మొదటోల్ నాకూ, సారసవ్తానికీ సంబంధం లేదు. నేను చూసుత్నన్ అనాయ్యాల వలాల్, ఘోరాల వలాల్, నేను
మండి పోయాను. ఆ మంట నాలో ఇమడక కథ అయియ్ంది. నాకు రచయిత కావాలనే ఆశ లేదు. నేను రాసిన దానికి రస
పర్పంచంలో ఒక విలువ ఉంటుందని కూడా నాకు తెలీదు. అయితే, నా మొదటి కథ నుండి నా పాఠకులు బిగగ్రగా
ఏడుప్లు పార్రంభించారు. ఆ ఏడుప్లే, నా ఉతాస్హం. ఆ నెయియ్, నా మంటలోల్ పడి భగుగ్మని ఇంకొక ధవ్ని వినిపించేది.
అందుకని రాశాను” అని ఆయనే చెపుప్కునాన్రు.
మరి చలంగారు ఇంత సాహితయ్ం సృషిట్సుత్నన్ రోజులోల్నే, సమాంతరంగా విశవ్నాథ సతయ్నాన్రాయణ గారు
కూడా ఆయన శైలిలో ఆయన కూడా రాసుకుంటూ వెళాల్రు. విశవ్నాథ సతయ్నాన్రాయణ గారు, చలం గారికంటే ఒక
సంవతస్రం మాతర్మే చినన్వాళుళ్. మరి విశవ్నాథ సతయ్నాన్రాయణ గారు చలం గారి గురించి ఏమనుకునేవారో ఆయన
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మాటలోల్నే చూదాద్ం ”నవయ్ సాహితయ్ం యొకక్ చివరి రెండు దశలోల్నూ ఒక శకిత్వంతమైన వాడుక భాషా రచన
చేయగలిగిన గదయ్ రచయితగా పిడుగువలే పర్వేశించాడు చలం. ఆయన భావాలు నచచ్ని వారు వునాన్రు. ఆధునిక
సారసవ్తమంటే ఆయన పేరెతత్ కుండా వీలులేదు. ఆయన నవలలూ, నాటికలూ రాశారు. ఆయన పేరు గుడిపాటి
వెంకటచలం గారు. ఆయన తెలుగు పర్భంధాలు చదువు కోలేదంటారు. ఇంగీల్ష చదువుకునాన్రు. ఆయన రాసేవనీన్
ఇంగీల్ష భావాలే. కానీ, ఆయన రాసేది మాతర్ం అచచ్మైన తెలుగువాడి నోట, వాడి హృదయం లోనుండి వచేచ్ భాష.
ఆయన రాసే పర్కృతి వరణ్నలు, తెలుగు దేశంలో నువూవ్, నేనూ చూసేవి. ఆయన భాషను గురించీ, భావుకతవ్ం గురించీ
నేను ఎంతయినా పొగుడుతాను. “అని అనాన్రు విశవ్నాథ. ఆయన సాధారణంగా అంత తొందరగా ఎవరినీ మెచుచ్కునే
వారు కాదు. కానీ, చలం గారి గురించి ఇంతగా మెచుచ్కునాన్రు.
అయితే, శీర్శీర్ గారి విషయంలోనూ, చలం గారి విషయం లోనూ ఒక చినన్ ఇబబ్ంది ఏమిటంటే, వాళళ్ గురించి
మాటాల్డాలంటే, వాళళ్ మాటలు లేకుండా చెపప్లేం. అందుకే శీర్శీర్ గారి గురించి చెబుతూ ఒకాయన అనాన్రు “తెలుగులో
మాకు పదాలు లేకుండా చేశావయాయ్! నీ గురించి మాటాల్డాలంటే, నీ మాటలే వాడాలిస్ వసుత్ంది”అని. చలం గారి
విషయంలోనూ అదే నిజం. చలం గారు రాసిన ఏ పర్కిర్య లోనైనా ఆయన సాహితయ్ం నిండా “కోటబుల కోటస్”
పుంఖాను పుంఖాలుగా వుంటాయి. అలాంటి వాకాయ్లు రోజుల తరబడి, వారాల తరబడి ఆలోచింప జేసుత్ంటాయి. చలం
గారి సాహితయ్ం శతాబద్ం దాటినా ఇంకా, పదునుగా వుందనిపించడానికి ఇలాంటి “కోటబుల కోటస్”ఒక కారణం. ఇక
ఆయన వెలుబుచిచ్న భావాలను పకక్న పెటిట్, రచయితగా చూదాద్ం చలం గారిని. ఆయన రచనలోని శిలాప్నీన్, వాకయ్
నిరామ్ణానీన్, కథను యెంచుకోవడం, పాతర్లిన్ పొడిగించడం, ముగింపు ఇలాంటివనీన్ చూసేత్, ఇరవయయ్వ శతాబద్ంలోని
విశిషట్మైన, పార్మాణికమైన, ఉతత్మమైనకధా రచయితలు ఎవరు అంటే...వాళళ్లో పర్థమ పకిత్లో చూడవలిసినది చలం
గారిని.
సరే! బాగానేవుంది. ఇంత సంచలనం సృషిట్ంచారు. ఇంత తీవర్మైన భావాలు వెలిబుచేచ్టటువంటి రచనలు
చేశారు. మరి ఆ సాహితయ్ం పర్జలకు ఎలా చేరింది? పర్జలకు చేరాలంటే రెండు విధానాలు. ఒకటి పతిర్కలోల్ పడాలి.రెండు
ఆయన పుసత్కాలు వేసుకుంటే కొనేవాళుళ్ వుండాలి. మరి ఇలాంటి వనీన్ ఆరోజులోల్ ఎలా జరిగాయి? 'ఆ రోజులు' అని
మళీళ్మళీళ్ ఎందుకు అనుకోవాలి అంటే..ఆయన రాసిన భావాలు అతయ్ంత తీవర్మైనవీ, సమాజానికి పూరిత్గా
వయ్తిరేకమైనవీ. సమాజంలోని సాంపర్దాయవాదులిన్ పూరిత్గా ఎదిరించినవి. మరి అలాంటి సాహితయ్ం పర్జలదగగ్రకు ఎలా
చేరింది? చూదాద్ం.
ఆయన రచన ఏదైనా గానీ, పతిర్కలు పర్చురించడానికి భయపడాడ్యి. కొంతమంది బహిషక్రించారు కూడా.
ఉదాహరణకు ‘భారతి’ పతిర్క. చాలా సంవతస్రాల పాటు వెయయ్లేదు. అయితే, తరువాత..తరువాత...పతిర్కలే కావాలని
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ఆయన రచనలు వేశాయి. కాకపొతే, చలంగారు పతిర్క వాళుళ్ అడగనిదే, తనంత తానుగా ఏ పతిర్కీక్ రచనలు
పంపించేవారు కాదు.
రికారుడ్ల పర్కారం చెపుప్కోవాలంటే, మొటట్మొదటిసారిగా చలంగారి కథలు పర్చురించడం పార్రంభించడం పతిర్క
’సాహితి’. కొడాలిఆంజనేయులు గారి సంపాదకతవ్ంలో వసుత్ండేది. కొడాలి ఆంజనేయులు గారంటే, విశవ్నాథ
సతయ్నారాయణ గారికి మితుర్డు. ఆ తరావ్త హైదరాబాద నుండి ‘సుజాత’అనే పతిర్క వచేచ్ది.ఆ పతిర్క వాళూళ్ వేశారు.
తరువాత ‘చితర్ గుపాత్’ అనే పతిర్క వాళుళ్ చలంగారి “మైదానం”నవలని 2,3సంచికల వరకూ వేసి ఆపేశారు.
‘పేర్మలేఖలు’ కూడా ‘యువవాణి’ అనే పతిర్కలో కొంత వరకూ వచిచ్, ఆ తరువాత వేరే పతిర్కలో వచిచ్ంది. ‘మూయ్జింగస్’
మొతత్ం దాదాపు ఇరవై సంవతస్రాల పాటు రాశారు. ఇది పాటిబండల్ మాధవరావు గారి సంపాదకతవ్ం వహించిన ‘వీణ’
పతిర్కలో కొంత, మరికొంత వేరే పతిర్కలో వచిచ్ంది. చకర్పాణి గారు సంపాదకతవ్ం వహించిన ఆంధర్జోయ్తి లో కూడా
మూయ్జింగస్ వచిచ్ంది. ఇందులో చలంగారి కధలు కూడా వచేచ్వి. ‘భారతి’ 19 14-15 లో పార్రంభం అయింది.అపప్టోల్
‘భారతి’ సాహితాయ్నికి ఒక పార్మాణికంగా వుండేది. అపప్టోల్ ఆ ‘భారతి’ లో చాలా సంవతస్రాల పాటు చలం గారి
రచనలను పర్చురించలేదు. దాని రజతోతస్వ సంచిక కోసం చలం గారిని “ఒక కధ పంపించండి”అని అడిగారు. దానికి
చలం గారు “పాతికేళళ్కి చలం కావలిసి వచాచ్డా?”అనాన్రట. “మీరు ఏమైనా అనండి. మీ కధ కావాలి”అనాన్రట
భారతి సంపాదకుడు శంభు పర్సాద గారు. అపుప్డు “ఓ పువువ్ పూసింది”కధను రాసి పంపించారు.అది మొటట్ మొదట
భారతిలో వచిచ్న చలం గారి రచన. దీనిని తరువాత పరిచయం చేసాత్ను. అలాగే “మృతుయ్వు”అనే వాయ్స సంపుటి
“ఉదయిని”లో వచిచ్ంది. ఇవి పతిర్కలోల్ వచిచ్న వివరాలు.
ఇక పుసత్కరూపంలో ఎలా వచాచ్యి అంటే - చలం గారి పుసత్కాలను పర్చురించడానికి ఏ పుసత్క సంసాథ్
ముందుకు రాలేదు. అందుకని ఏం చేశారంటే చలం గారి తముమ్ళేళ్,”రజిత పెర్స”అని ఒక పెర్స నడుపుతుండేవారు. వాళుళ్
చలం గారు రాసిన “సతయ్ం-శివం-సుందరం” అనే పుసత్కానిన్ మొటట్ మొదటిసారిగా పర్చురించారు. అయితే, ఎకుక్వగా
ఎవరూ కొనలేదు. దాదాపుగా పొటాల్లకే వెళిళ్పోయింది. అయితే, మొటట్ మొదటిసారిగా చలం గారి పుసత్కాలని అందంగా
ముదిర్ంచి పర్జలోల్కి తీసుకువచిచ్ంది “సరసవ్తీ గర్ంధ మండలి”వారు. వాళుళ్ “చితార్ంగి”అనే పుసత్కానిన్ 1924 లో,
అలాగే ‘శశిరేఖ’, పదమ్ రాణి అనే పుసత్కాలిన్ పర్చురించారు.
తరువాత బందరులో కొంతమంది చలం గారి శిషుయ్లూ,అభిమానులూ కలసి చలం గారి పుసత్కాలను
పర్చురించడానికి “అభిసారిక గర్ంథ మండలి”అనే పర్చురణ సంసథ్ను పార్రంభించి, చలంగారి పుసత్కాలను వేసేవారు.
ఇనిన్ అడడ్ంకులు దాటాక, చకర్పాణి గారి యొకక్ “యువ బుక డిపో”వాళుళ్ చలం గారి పుసత్కాలను పర్చురించడం
పార్రంభించారు. ఇది 1940-50 మధయ్లో.తరువాత “దేశీ కవితా మండలి” వాళుళ్ వేసేవారు. ఆ తరువాత చాలా
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పర్చురణ సంసథ్లు పర్చురించాయి. “చలంగారి మితుర్లు” అనే పేరుతో కొంతమంది వేసేవారు. పర్సుత్తం “అరుణా
పబిల్షింగ హౌస” వారి దగగ్ర ఉనన్టుల్నాన్యి. చలం గారి రచనలు పర్జలకు చేరే కర్మంలో ఇనిన్ జరిగాయి.
అదలా ఉంచితే ఆయన వయ్కిత్గత జీవితం ఎలా వుండేది? కుటుంబ సబుయ్లతో ఎలా వుండేవారు? వాళుళ్ ఈయన
తో ఎలా వుండేవారు? ఇవనీన్ చాలా వివరంగా తెలుసుకోవాలి. చలంగారు 1894లో జనిమ్ంచారు. ఆ తరువాత ఒకక్
సంవతస్రానికే విశవ్నాధ సతయ్నారాయణ గారు వేరే వూరిలో జనిమ్ంచారు. 11 ఏళుళ్ వచేచ్వరకూ చలం గారు చాలా
నిషట్గా పెరిగారు. ఒకసారి ఇంటోల్నుండి బయటకు వచిచ్ కాలేజీలో చేరాక, బర్హమ్ సమాజం పర్భావం బాగా పడింది.
దాంతో, కులబేధాలు వుండకూడదు అని చెపేప్సి, యజోఞ్య్పవీతానిన్ తీసివేయడమే కాకుండా, భారయ్ మెడలో మంగళ
సూతార్నిన్కూడా తీసేశారు. అలా పార్రంభమయాయ్యి ఆయన ఆలోచనలు - ఆసిత్కతవ్ం నుండి బర్హమ్ సమాజపు
భావాలవైపూ! తరువాత టీచరుగా వుదోయ్గం, టైరనింగ కాలేజిలో పనిచేశారు. ఆ తరువాత సూక్లస్ ఇనసెప్కట్ర గా
పనిచేశారు. దాదాపు ఆంధర్దేశంలో పది. పదిహేను ఊరల్లో తిరిగారు. ఆ ఊరల్లో తిరిగే రోజులోల్నే ఇనిన్ పుసత్కాలు
రాయడం, ఇనిన్ వివాదాలకు కేందర్ బిందువు కావడం జరిగింది. అయితే, ఎకక్డ వుదోయ్గం చేసినా గానీ, పై అధికారులతో
తగాదాలు. అందుచేత తరచూ బదిలీలు. ఎకక్డ వునాన్గానీ అపప్టికే సమాజంనుండి వెలివేయ బడడం, వూరికి దూరంగా
ఎకక్డో పూరి గుడిసెలోల్నో, లేకపోతే మహమమ్దీయులు ఉనన్టువంటి వీధులోల్నో, రాజమండిర్ గోదావరి ఒడుడ్న చాలా
దూరంగా వుండడం జరిగాయి. అంతేకాకుండా ఆయన జీవితంలో చాలామంది సతరీలు పర్వేశించారు. నవలలో ఎలా
అయితే, సతరీ పాతర్లను సేవ్చాచ్పిర్యులుగా చితిర్ంచారో, నిజ జీవితంలో కూడా అలాగే పర్వరిత్ంచారు. తన సతరీ లోలతవ్నికి
తనే విసుకుక్నాన్రు. "నాకు పెళల్యిందీ, పిలల్లునాన్రు.ఒకావిడ నా దగగ్ర కొచిచ్ంది.ఆమెతో ఉంటునాన్ను. మళీళ్
ఇంకొకావిడవైపు నేనెందుకు చూసాత్ను?నాలో ఎందుకిలా జరుగుతోంది?”అని తనను, తనే తిటుట్కుండేవారు.
ఇదంతా కూడా 1920- 50 వరకూ జరిగింది. ఈ దశలోనే పెదద్కొడుకు చనిపోయాడు. రెండో కొడుకు ఇలుల్
వదలి వెళిళ్పోయాడు. పెదద్మామ్యి సనాయ్సినిగా మారిపోయింది. రెండో అమామ్యి కూడా వేరే ఏదో శిషుయ్రాలిగా
అయియ్ంది. ఒకక్ మూడో అమామ్యికి మాతర్ం వివాహం అయియ్ంది. ఒకానొక సందరభ్ంలో కుటుంబం అంతా కలిసి
ఆతమ్హతయ్ చేసుకుందామని అనుకునాన్రు. సరే! ఆ పర్మాదం తపిప్, అందరూ కలసి “రమణ మహరిష్”ఆశర్మానికి వెళిళ్,
అకక్డే ఉండిపోయారు. ఇదండీ.. చలంగారి వయ్కిత్గత జీవిత సంగర్హం. ఇంతకీ - ఇలా ఎందుకు జరిగింది?పర్తి
పరిణామ దశలోనూ చోటుచేసుకునన్ సంఘటనలేమిటి? ఎదురైన సనిన్వేశాలేమిటి? – ఇలాంటి వివరాలనీన్ మనం
రాబోయే భాగాలలో తెలుసుకుందాం. ఇది మొదటి భాగం.. కేవలం ఉపోదాఘ్తం మాతర్మే. వచేచ్ భాగంలో చలంగారి
రచనలు కొనిన్ంటిని పరిచయం చేసాత్ను. అంటే ఇంతవరకూ చలంగారిని చదవని వాళల్కి చలంగారి రచనల గురించి ఒక
అవగాహన వసుత్ంది. ఆ తరావ్త చలంగారి వయ్కిత్గత జీవిత విశేషాలోల్కి వెళాద్ం.
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