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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.

–
- 6-

వార్సిన సాహితయ్ంలోనూ, సాగించిన జీవితంలోనూ

ఎపుప్డూ వివాదాలకు కేందర్ బిందువుగానే జీవించిన ఇరవయయ్వ శతాబద్పు సంచలన రచయిత,
అభిమానులకు పేర్మరిష్, గిటట్ని వాళల్కు అంటారని వాడు చలం.. గుడిపాటి వెంకట చలం.!!
16 సంవతస్రాలు వయసు వచేచ్సరికి చలానికి వివాహ పర్యతాన్లు పార్రంభించారు. చలం
గారు వదద్నాన్రు. మొదటి కారణం.. ఆయన పెదద్ చెలెల్లు పేరు అమమ్ణిణ్. ఆమెను చెలెల్లు అనేకంటే,
సేన్హితురాలు అనొచుచ్. ఆమెకు 11,12 సంవతస్రాలు ఉండగానే పెళిల్ పర్యతాన్లు పార్రంభించారు.
నిశచ్యం కూడా చేశారు. పెళిళ్కొడుకు రావడం, పెళిల్ రోజు కూడా ఖరారు అయిపోయింది. పాపం, ఆ
చెలెల్లు ఏడవడం పార్రంభించింది. “అనన్యాయ్!ఎలాగైనా ఈ పెళిల్ తపిప్పోయేలాగా చెయియ్. నాకు ఇషట్ం
లేదు. నేను చదువుకుంటాను.”అని, తన గోడు వెళళ్ బుచిచ్ంది. అయితే, చలానికి 15,16 సంవతస్రాల
వయసు మాతర్మే. ఏం చేయగలడు? పెదద్ వాళళ్ను ఎలా ఎదిరించ గలడు? నిసస్హాయంగా చూసూత్
ఉండిపోయాడు. పెళిల్ రోజు వచిచ్ంది. ఆ పెళిళ్కొడుకు గురర్ం మీద వసుత్నాన్డు. ఎవవ్రూ
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ఆపలేకపోయారు. చెలెల్లు కంటికీ, మింటికీ ఏకధారగా ఏడుసుత్నన్ది. చలంగారూ, మిగతా చెలెల్ళూళ్,
తముమ్ళూళ్ ఏడుసుత్నన్ అమమ్ణిణ్ చూశారు. అపుప్డు చలంగారు అనుకునాన్రు ‘ఇది పెళాళ్?ఇంత చినన్
వయసులో, ఏమీ తెలియని వయసులో, పది సంవతస్రాలు కూడా నిండని వయసులో పెళిల్చేసుత్నాన్రు.
దీనివలన తరువాత ఏ సమసయ్లు వసాత్యో?’ అంత చినన్ వయసులో అలా ఆలోచించారు గానీ, ఏమీ
చెయయ్లేని నిసస్హాయత. “ఎంతో దురామ్రుగ్డైన మా నానన్ కూడా దీనిన్ ఆపలేకపోయాడు. మా తాత గారు
కూడా ఈ పెళిల్ కొడుకు గురించి తన డైరీలో రాసుకునాన్రు. ‘వీడు చదువుకొనన్ గాడిద లాగ వునాన్డు’
“అని.
ఆ సంఘటన చలంగారి మనసు మీద తీవర్ పర్భావానిన్ చూపించింది. అంత చినన్వయసులో పెళిల్
చేసుకుంటే, ఆడపిలల్లు

యెంత బాధ పడతారు అనేది. రేపు నాకు వివాహం అయితే, నాకు వచేచ్

అమామ్యికూడా ఇలాగే బాధ పడుతుంది కదా !”అని మనసులో మెదిలింది. అదొక కారణం.
రెండో సాహసం. వాళళ్ పెదనానన్ కొమూమ్రు నరసింహారావు గారు కాకినాడలో వుంటారు. ఆయనకు
ఇదద్రు అమామ్యిలు. మగపిలల్లు కూడా ఉనన్టుల్నాన్రు. పెదద్మామ్యి పేరు కమల. రెండో అమామ్యి పేరు
రమణ. చలంగారు సెలవులోల్ కాకినాడ వెళేళ్వారు. ఆ ఆడపిలల్లు కూడా తెనాలి వచేచ్వారు. ఏమైందో కానీ
చలంగారికి వరుసకు సోదరి అయేయ్ రమణ మీద పేర్మ పుటిట్ంది. పేర్మ పుటట్డమే కాదు. పెళిల్
చేసుకుంటానని అనాన్రు. చెలెల్లు వరస అయేయ్ అమామ్యిని పెళిల్ చేసుకుంటానని అనడం, చాలా
తీవర్మైనటు వంటి పర్తిపాదన. ఇంటోల్ వాళళ్ందరూ నానా తిటుల్ తిటాట్రు. “ఏమిటి?నీ వెరిర్ వెయియ్ తలలు
వేసుత్నన్ది.ఆ అమామ్యి నీకు వరసకు చెలెల్లు అవుతుంది. ఆ అమామ్యిని చేసుకోవడం ఏమిటి?”
అంతటితో ఊరుకునాన్రా? ఆ వయసులోనే తిరుగుబాటుతనం అలవాటయియ్ంది. శృంగేరీ పీఠం వాళల్కి
ఒక వుతత్రం రాశారు. ”నేను మా పెదనానన్ కూతురుని పేర్మించాను. ఆ అమామ్యిని పెళిల్
చేసుకుందామని అనుకుంటునాన్ను.”అని. వాళళ్మీ సమాధానం రాయలేదు
పెదద్వాళుళ్, ‘వీణిణ్ ఇలాగ వదిలేసేత్ గనక ఇంకెనిన్ ఆలోచనలు వసాత్యో, ఎలాంటి పనులు చేసాత్డో,
అందుకని వెంటనే పెళిల్ చేసెయాయ్లి’అనుకొని మెడలు వంచి “వుపప్లూరి రంగనాయకమమ్”గారి తోటి
పెళిల్ చేసేశారు. ఈ వుపప్లూరి రంగనాయకమమ్ గారు ఎవరో తెలుసుకోవాలంటే మనం బెజవాడ వెళాళ్లి.
వుపప్లూరి రామశేషయయ్ గారని బెజవాడలో ఒక ధనవంతుడు వునాన్డు. ఆయన ఇంపీరియల బేంక
మేనేజర గా ఉండేవాడు. ఆరోజులోల్నే ఆయన జీతం 110 వుండేది.ఆయన మొదటి భారయ్కు ఒక
అమామ్యి.ఆమె చనిపోయాక రెండవ వివాహం చేసుకునాన్డు.ఈ రెండో భారయ్కు ఇదద్రు అమామ్యిలు.
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విచితర్ం ఏమిటంటే, ఆ రామశేషయయ్గారు ముగుగ్రు అమామ్యిలకీ ఒకే పేరు ”రంగనాయకమమ్” అనే
పెటాట్రు. మొదటి భారయ్కు పుటిట్న రంగనాయకమమ్, పెదద్ రంగనాయకమామ్. రెండో ఆమె చలంగారి వదిన
రంగనాయకమమ్.

మూడో

రంగనాయకమమ్,

చలంగారి

భారయ్

గారు.

ఆ

మొదటి,

రెండో

రంగానయకమమ్లు బాలయ్ంలోనే వితంతువులు.
దానికి కారణం కధలుగా చెపుప్కునేవారు. ఈ రామశేషయయ్ గారి దగగ్ర ఒక గుమసాత్ ఉండేవాడు.
ఆయన రకరకాల ఎతుత్లు వేసి, రామ శేషయయ్గారి ఆసత్ంతా కొటెట్యయ్డానికి, ఇంటికి వచిచ్న కొతత్
అలుల్ళళ్కి ఆయనే విషం పెటాట్డని ఆ రోజులోల్ కధలుగా చెపుప్కునేవారు. ఆ విధంగా పెదద్ అలుల్ళుళ్ ఇదద్రూ
కూడా మామగారి ఇంటోల్నే చనిపోయారు. దాంతోటి పెదద్మమ్యిలు ఇదద్రూ వితంతువులు అయాయ్రు. ఆ
తరువాత పెదద్ రంగనాయకమమ్గారికి నైజాం లో ఎవరికో ఇచిచ్, మళీళ్ వివాహం చేశారు. చాలా రోజులు
ఆమె హైదరాబాద లోనే వుండేవారు. రెండో రంగనాయకమమ్గారు చలంగారితో పాటు జీవితాంతం
వునాన్రు. ఈమెనే చలంగారు ‘ఒయియ్‘ అని రాసుత్ంటారు.
ఇక 3వ రంగనాయకమమ్గారు చలంగారి భారయ్ అనుకునాన్ం కదా! ఆమెని ఇంటోల్వాళుళ్ “చిటిట్
రంగనాయకమమ్“ అనే వాళుళ్. తేడా తెలియడానికి. చలంగారికి ఆ ‘చిటిట్’ అనడానికి కూడా బదద్కమే.
”టి”అని గానీ, ‘చిటిట్’ అని వుంటేఆయన భారయ్ గురించి రాసినటుల్. చలం గారు మొతత్ం ఆతమ్కధలో గానీ,
ముయ్జింగస్ లో గానీ ఎకక్డైనా భారయ్ గారి పర్సాత్వన వసేత్, “రంగనాయకమమ్గారు” అనే రాశారు. ఎకక్డా
కూడా ఏకవచన సంబోధన చెయయ్లేదు. వుపప్లూరి రామ శేషయయ్ గారి మూడో అమామ్యిని, చలం
గారికి ఇచిచ్, 1910 పార్ంతాలోల్ వివాహం చేశారు.

ఆయన హైసూక్లు చదువు కూడా1911లో

పూరత్యియ్ంది. అపప్టికి ఆయనకు 16,17సంవతస్రాల వయసు వచిచ్ంది. పై చదువులకు అంటే ఎఫ.ఎ
చదవడానికి కాకినాడ పంపించారు. కానీ, రంగనాయకమమ్గారని కాపరానికి పంపించలేదు. అపప్టికి
ఆమె ఇంకా చినన్ పిలేల్ కాబటిట్, తీసుకొచిచ్ తెనాలిలోనే ఉంచారు.
చలంగారి కాకినాడ జీవితం ఆయన లోని మరో మనిషిని వెలుపలికి తీసింది. చలంగారిలో పూరిత్
మారుప్కి కారణం అయింది. అదెలా జరిగిందో తెలుసుకోవడానికి ముందు, అపప్టి కాకినాడలో
ఉనన్టువంటి పరిసిథ్తులు తెలుసుకోవాలి. అదేమిటంటే, ఒక వయ్కిత్ గురించీ, ఒక ఉదయ్మం గురించీ.
ఇది 1911 పార్ంతం. ఆ వయ్కిత్ పేరు రఘుపతి వెంకటరతన్ం నాయుడు. ఆయన పర్ముఖ విదాయ్ వేతాత్,
సంఘ సంసక్రత్. ఎటువంటి వివాదాలు లేకుండా అందరితోనూ గౌరవాలు అందుకునన్ వయ్కిత్. ఆయన
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కాకినాడ దగగ్ర పిఠాపురం రాజావారి కాలేజిలో పిర్నిస్పాల గా పనిచేసుత్నాన్రు. ఆయన ఆ రోజులోల్నే
ఆడపిలల్లూ, మగ పిలల్లూ కలసి చదువుకునే కో-ఎడుయ్కేషన పార్రంభించారు. ఇది మొదటి విషయం.
రెండో విషయం. ఉదయ్మం గురించి. ఆ వుదయ్మం పేరు “బర్హమ్ సమాజ ఉదయ్మం” ఈ బర్హమ్
సమాజం గురించి కుల్పత్ంగా చెబుతాను. ఎందుకంటే, ఈ బర్హమ్ సమాజమే చలం గారిని మరో మనిషిగా
మారేచ్సింది. అందువలల్ దాని పునాదులు గురించి కుల్పత్ంగా తెలుసుకోవాలి. ఈ బర్హమ్ సమాజం అనేది
ఒక సరికొతత్ ఆలోచనా ధోరణినీ, కొతత్ జీవిత విధానానీన్ పర్తిపాదించింది. దీనిని బెంగాల లో ‘రాజా
రామ మోహన రాయ’ పర్వేశపెటాట్రు.
ఈ బర్హమ్ సమాజం ముఖయ్ంగా చెపేప్దేమిటంటే... దేవుడుకి ఇనిన్ అవతారాలు లేవు. వునన్ది
ఒకటే దేవుడు. అతడినే మీరు ఈశవ్రుడు అనుకోండీ, బర్హమ్ అనుకోండీ. “ఏకేశవ్రో పాసన” పదద్తిలో ఆ
కనిపించని దేముడిని పార్రిద్సాత్ము. అతనికి రూపం అంటూ ఏమీలేదు. అందుకని విగర్హారాధనను మేము
నమమ్ము. ఇది ఆ బర్హమ్ సమాజం యొకక్ మూల సూతర్ం. అంతే కాక, ఈ బర్హమ్ సమాజం కొనిన్
నియమాలూ, కొనిన్ సామాజిక విషయాలను కూడా జత చేసి, బాలయ్ వివాహాలను వయ్తిరేకించడం,
వితంతు వివాహాలను పోర్తస్హించడం, కులబేధాలను నిరూమ్లించడం, అలాగే నీతిగా,నిజాయితిగా,
సచీఛ్లతతో జీవించడం ఇలాంటి వాటిననిన్టినీ కలిపి, తెలుగుదేశంలో బర్హమ్ సమాజం యొకక్
భావాలను విసుత్ర్తంగా పర్చారం చేసిన వాళళ్లో, “కందుకూరి వీరేశలింగం” గారు మొటట్ మొదటి
పర్ముఖుడైతే, రెండవ పర్ముఖుడు ఇపుప్డు మనం చెపుప్కుంటునన్ “రఘుపతి వెంకట రతన్ం నాయుడు”
వీరేశలింగంగారి అడుగు జాడలోల్నే, వెంకటరతన్ంనాయుడు గారు కూడా అనాధ శరణాలయాలు
సాథ్పించి, పతితులనూ, భర్సుట్లనూ ఆదరించి, వాళల్కు పునరుజీజ్వనం కలిగించడంలో పర్ముఖమైన పాతర్
వహించారు. వీరేశలింగంగారి కారయ్ కేష్తర్ం రాజమండిర్ అయితే, నాయుడుగారి కారయ్కేష్తర్ం కాకినాడ.
ఆయన ఆధవ్రయ్ంలో కాకినాడలో బర్హమ్ సమాజ పర్భావం రోజు రోజుకీ అధికమవుతునన్ సమయంలోనే
చలంగారు కాకినాడలోని కాలేజిలో చేరారు. ఇది నేపథయ్ం.
చలంగారు కాకినాడ వెళళ్గానే, కొనాన్ళళ్ పాటు వాళళ్ పెదనానన్గారు కొమూమ్రు
నరసింహంగారి ఇంటోల్ కొనాన్ళుళ్ వునాన్రు. వాళళ్ పెదద్మామ్యి కమల. వీళళ్ చినన్మామ్యినే గతంలో
పెళిల్ చేసుకుంటానని గొడవ చేసింది. ఆ కమలకు వివాహం అయింది. ఈమె “తన భరత్ కొడుతునాన్డనీ,
తిడుతునాన్ డనీ, ననున్ ఎలాగైనా కాపాడమనీ“ చలం గారిని అడిగేది. అయితే, మళీళ్ భరత్ దూరంగా
వెళేత్..”నా భరత్ ఎకక్డ ఉనాన్డో, వెతికి తీసుకురా! అనన్యాయ్”అనేది. ఇవనీన్ గమనించారు. ఇకక్డ
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వుంటే కూపసథ్ మండూకం అయిపోతాను. పర్పంచం తెలియాలంటే, బయట వుండాలి. అనుకొని,
పెదద్నానన్ ఇంటినుండి కాలేజీ హాసట్ల కి వెళాల్రు.
అకక్డకు వెళళ్గానే కొతత్ జీవితం, కొతత్ మితుర్లూ కనిపించారు. ఆ కొతత్ మితుర్లలో
ఆయన మీద చాలా పర్భావం చూపించిన మితుర్డు ...ఆ తరువాత రోజులోల్ హరిజన సేవకుడిగా పర్సిదిద్
పొందినటువంటి ”తలాల్ పర్గడ పర్కాశ రాయుడు”. అతను కూడా చలం గారితో పాటు ఎఫ.ఎ. మొదటి
సంవతస్రంలో వునాన్డు. ఆయన మంచి మితుర్డు అయాయ్డు. రోజూ సాయంతర్ం పూట షికారుల్
వెళేళ్వారు. ఒకరోజు వీళుళ్ బయటకు షికారు వెళిల్ వసుత్ంటే, మరో మితుర్డు కనిపించాడు. ముగుగ్రూ కలసి
హాసట్ల కి వచాచ్రు. ఆ మూడో మితుర్డు “భోజనం టైమయియ్ంది. నేను వెళాత్ను”అనాన్డు. “అయోయ్!
వెళిళ్పోవడం ఎందుకు?హాసట్లోల్ భోజనం చేదాద్ం. ఏమీ అనరులే”అని అతనిన్ కూడా మెస కు
తీసుకువెళాళ్రు. తీరా మెస కి వెళేత్, అతను “మీ ఇదద్రికే భోజనం వుంచాను” అనాన్డు.”ఫరవాలేదు.
ఉనన్దానేన్ మేం సరిపెటుట్కుంటాం లే” అనాన్డు. ఇందులో పెదద్ విశేషం ఏమీలేదు.
కానీ, మరాన్డు కాలేజీలో పెదద్ గొడవ మొదలయియ్ంది. “నినన్ మెస లో మీతో పాటు భోజనం చేసిన
వయ్కిత్ బార్హమ్ణుడు కాదు. మీరు బార్హమ్ణుడు కాని వాడిని తీసుకువచిచ్, భోజనం పెటిట్ంచారు. అందుకని
మీరు క్షమాపణ చెబితే తపప్, మీతో మాటాల్డం.” అని మిగతా కురర్వాళళ్ంతా ఎదురు తిరిగారు.
చలంగారు బాగా చినన్తనంలో బార్హమ్ణులు కాని వారు కనిపిసేత్, భోజనం చేయకుండా లేచి
వెళిళ్పోయేవారు. కానీ, వయసు వచిచ్, ఒకసారి పర్పంచానిన్ చూడడం మొదలు పెటాట్క, ఈ సంఘటన
ఆయనను తీవర్ంగా బాధించింది. ‘అతను కూడా మనిషే, ఈ కులం ఏమిటి? కులం ఎకక్డనుండి
వచిచ్ంది? ఈ కులం ఇంత బలంగా పర్భావానిన్ చూపిసుత్నన్దా? మనిషికీ, మనిషికీ మధయ్ ఇనిన్ అడుడ్
గోడలు కడుతునన్దా?’ అనన్ ఆలోచనలు మొదలయాయ్యి.ఈ సంఘటన జరిగాక, “ససేమిరా.. నేను
క్షమాపణ చెపేప్ది లేదు. ఒక మనిషికి భోజనం పెటాట్ను.మీ కులం అనేది ఎకక్డా నాకు కనిపించలేదు”
అనాన్రు.
నిజానికి ఆ సమయంలో పిర్నిస్పాల అయిన వెంకట రతన్ం నాయుడుగారు కలిప్ంచుకోవాలి. కానీ,
ఆయన ఎందుకో కలిప్ంచుకోలేదు. లెకచ్రరుల్ అందరూ ఏదో సరిద్చెపాప్రు. మొతాత్నికి కొదిద్ రోజులకు
సరుద్కుంది. కానీ, ఆ సంఘటన చలం గారి మీద విపరీతమైన పర్భావం చూపెటట్డమే కాకుండా ’ అసలు
హిందూ మత గర్ంథాలలో ఏం రాసి వుంది?’ అని మతపరమైన గర్ంథాలనీన్ చదివారు. అవనీన్ చదివాక
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...’ఈ పూజా పునసాక్రాలూ, తదిద్నాలూ ఇలాంటి వనీన్ కూడా నిషర్ప్యోజనం.’అని ఒక నిరణ్యానికి
వచాచ్రు.
అదే సమయంలో ఈ బర్హమ్ సమాజం యొకక్ భావాలు పెరుగుతునాన్యి కదా! దాంతో వెంకట
రతన్ం నాయుడుని కలసి ” మీ బర్హమ్ సమాజానిన్ అరధ్ం చేసుకోవడానికి పర్యతిన్సుత్నాన్ను”అనాన్రు.
ఆయన చాలా ఆతీమ్యంగా, ఆహావ్నించి బర్హమ్ సమాజం గురించి మరింతగా వివరించారు.
విగర్హాలకి పూజలు చెయయ్కూడదు. ఆలయాలోల్కి వెళళ్కూడదు. కుల బేధాలు పాటించ
కూడదు. ఇలాంటి వనీన్ ఆయనకు బాగా నచిచ్, బర్హమ్ సమాజంలో కిర్యాశీలకమైన పాతర్ పోషించడం
మొదలుపెటాట్రు. ఇక పర్తిరోజూ వెంకట రతన్ం నాయుడు గారి ఉపనాయ్సాలు వినడం, ఏకేశవ్రోపాసన
పార్రధ్నలలో పాలొగ్నడం, ఇలాంటివనీన్ కాకినాడలో పార్రభించడమే కాకుండా, ఆయన శెలవులకు ఇంటికి
వెళిళ్నపుడు కూడా, ఇంటోల్ వాళల్కి కూడా ఈ బర్హమ్ సమాజం మూల సూతార్లు చెపేప్వాడు, వాటిని
అనుసరించడం వలన కలిగే లాభాల గురించి పెదద్వాళళ్కి కూడా చెపాప్డు. చెలెల్ళూళ్, తముమ్ళూళ్ చలం
గారిని సమరిధ్ంచారు గానీ, పెదద్వాళళ్కి నచచ్లేదు. వాళళ్ నానన్గారికి అసలు నచచ్లేదు. వాళళ్ తాత
గారికి తెలిసింది గానీ, అతను ఏమీ అనలేదు. చలంగారు మాతర్ం చాలా దూకుడుగా, ఉధృతంగా
పర్చారం చెయయ్డం మొదలుపెటాట్రు. అపప్టికి ఆయనకు 17 సంవతస్రాలు మాతర్మే.
అంతే కాకుండా ఆయన ఇంకో పని ఏం చేశారంటే..సెలవులకి తెనాలి వచిచ్నపుడు,
భారయ్ ఇంకా తెనాలిలోనే వునాన్రు కదా. ఆమె ఇంటోల్ పనులనీన్ చెయయ్డం చూసి ఇంటోల్ వాళళ్ని అడిగారు
”అవును మీరందరూ వునాన్రు కదా! ఆమెతోనే ఎందుకు చేయిసుత్నాన్రు?”అని. దానికి వాళుళ్”ఇంటి
కోడలు కదా! ఇంటోల్ పనులు చెయాయ్లి. చేసేత్ తపేప్ముంది? “అనాన్రు. అందుకు భారయ్ రంగనాయకమమ్
గారిని పిలిచి ” చూడూ! నువువ్ ఒక పని చెయియ్.నీకేమైనా పని చెబితే..నువెవ్ళిళ్ ‘మీపనులు మీరే
చేసుకోండి బోడి ముండలాల్రా’అని తిటుట్. వాళేళ్మైనా అంటే, నేను చూసుకుంటాను” అని పెదద్వాళళ్
దగగ్రకు పంపించడమే కాకుండా, వెనకాల తముమ్ళళ్నీ, చెలెల్ళళ్నీ పంపించారు.’ఆ మాట అంటుందో లేదో
చూసి రమమ్’ని. ఆమె ఇంకా చినన్ పిలల్ కదా! ఆ మాట అనేసి గబగబా వచేచ్సింది. ఇంటోల్ వాళల్కి కూడా
చెపాప్రు”కోడలైనంత మాతార్న అంత చినన్ పిలల్తో ఇంటిలిల్పాదీ

పని చేయించు కోవడం

మంచిదికాదు.”అని. వాళుళ్ కూడా సరుద్కునాన్రు.
అంతే కాకుండా,భారయ్ చినన్ వయసులోనే ఇంటికి వచిచ్ంది కాబటీట్, ‘ఆమెని విదాయ్వంతురాలిన్. ఏం
చేదాద్ం?’ అని ఆలోచించే కర్మంలో...’ఎపుప్డూ ఇంటోల్నే వుండడం మంచిదికాదు’ అనుకొని, వూరి చివర
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ఒక బాడిమ్ంటన కోరట్ తయారు చేయించి, చెలెల్ళళ్నీ, తముమ్ళళ్నీ తీసుకొని బేటుల్ పటుట్కొని వెళుత్ండేవారు.
వూరోల్ వాళళ్ందరూ విచితర్ంగా చూసుత్ండేవారు. ఎందుకంటే, అసలు ఆడవాళుళ్ బయటకు రావడమే
గగనం. అందులోనూ భారాయ్భరత్లు అంత చినన్ వయసులో బేటుల్ పటుట్కొని వెళళ్డం మరీ విచితర్ం. కొనిన్
రోజులు అలా చూశారు.ఆ తరువాత వీళళ్ను ఆకేష్పించడం పార్రంభించారు. చలంగారు ఏమీ
పటిట్ంచుకోలేదు. మరికొంత ముందుకు వెళిల్, “చలం కులభేదాలు పాటించడం లేదు.” అని తిటట్డమే
కాకుండా, ఉముమ్ కూడా వేసేవారట. ఏమైనా సరే దేనికీ అదరలేదు. బెదర లేదు. తానూ అనుకునన్ బర్హమ్
సమాజ సూతార్లు పాటించడం, వాటిని పర్చారం చెయయ్డం, అలాగే బాడిమ్ంటన కు వెళళ్డం మానలేదు.
ఇంకా కాకినాడలో చదివే రోజులోల్నే జరిగిన మరో రెండు సంఘటనలు ఆయన బర్హమ్ సమాజం లోనే
కొనసాగడానికి కారణం అయాయ్యి. అవేమిటంటే, ఒకటి: కాకినాడలో చదువుకునే రోజులోల్నే వాళళ్
అతత్గారు చనిపోయారు. ఆమె బందరులో చనిపోతే, అకక్డకు వెళాల్రు. అపుప్డు చలం గారితో పాటు,
ఆయన మితుర్డు పర్కాశరావు కూడా వెళాళ్డు.

చలంగారు ఎకక్డకు వెళిళ్నా అతను వెంట ఉండేవాడు.

ఇదద్రూ కలసి అకక్డకు వెళేల్సరికి ఆ ఇంటోల్ కరమ్ కాండలు జరుగుతునాన్యి. ఇంటలుల్డికి భోజనం
పెటాట్లి కదా! ఆ ఇంటోల్ వాళుళ్ వీళిళ్దద్రినీ చూడగానే ”వీళిళ్దద్రూ కులం లేని వాళుళ్. వీళళ్కు బయట
భోజనం పెటట్ండి”అని బయట ఎకక్డో వరండాలో ఎకక్డో విసత్రాకు వేసి భోజనం పెటట్డం
పార్రంభించారు. వీళళ్కు చాలా అవమానం అనిపించింది.సరే! “ఇంత అవమానంగా ఇకక్డ భోజనం
చెయయ్డం ఎందుకు? బయటకు వెళిల్ ఏదైనా హోటలోల్ తిందాం”అనుకోని బందరు ఊరంతా తిరిగారు.
మిటట్ మధాయ్నన్ం..ఏ హోటల కి వెళిళ్నా గానీ, మరి ఆ రోజులోల్ అడిగేవారేమో! “మీరు కులం లేని వాళుళ్.
మీకు భోజనం పెటట్ం.” అనాన్రు. దాంతోటి వెనకిక్ వచేచ్సి, ఆకలి భరించలేక, ఇంటోల్కే వెళాల్రు. ఆ
ఇంటోల్ భోజనం చేసుత్నన్ వాళళ్ంతా, ఇళుళ్ ఖాళీ చేసి వెళిళ్పోయారు. కులభావన అంత తీవర్ంగా వుండేది
ఆ రోజులోల్.
వాళళ్ అతత్గారు చనిపోయిన సందరభ్ంలో అలాంటి దారుణమైన

సంఘటన జరిగింది. తిరిగి

వెళేళ్టపుప్డో, వచేచ్టపుప్డో రైలేయ్ సేట్షనోల్ భోజనం చేయడానికి వెళేత్, చలంగారు భోజనం చేసుత్ండగా
తెలిసిందట’ ఈయన కులం లేనివాడు’ అని.అకక్డ మిగతా భోంచేసుత్నన్ వాళుళ్ కూడా లేచి వెళిల్
పోయారట.

దాంతో ఆ రైలేవ్ రెసాట్రెంట ఓనర వచిచ్, “వాళళ్ంతా డబుబ్లు ఇవవ్కుండా

వెళిళ్పోయారు.వాళళ్ డబుబ్లు కూడా నువేవ్ కటాట్లి” సరే! పకక్న మితుర్డు కూడా వునాన్డు కదా! ఇదద్రూ
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కలసి ఏదో వాదించారు. ఎలాగో బయటపడాడ్రు. ఇలాంటి సంఘటనలనీన్ కూడా చలంగారిలో వునన్
తీవర్వాద గుణాలు గానీ, పోరాట పటిమనుగానీ, ఇంకా ఇంకా పెంచాయి అనుకోవచుచ్.
ఇవనీన్ కూడా వాళళ్ తాత గారికి తెలుసుత్నాన్యి. ‘ఇదేమిటి..వీడు ఇపుప్డే ఇలా తయారవుతునాన్డు. ‘
ఒకక్డే దేవుడు. విగర్హారాధన చెయయ్ను. అంటునాన్డు.రేపొప్దుద్నన్ నేనేమైనా అయితే ఎలా?అసలు వీడిని
దతత్త తీసుకునన్దే కరమ్ కాండలు చేసాత్డని. అసలు అవనీన్ చేసాత్డా? ’ అని దిగులు పటుట్కుంది గానీ,
చలం గారిని ఏమీ అనలేదు.
ఈ విధంగా ఆ బర్హమ్ సమాజం పర్భావంతో కాకినాడలో ఎఫ.ఎ. చదువుకునాన్రు. భారయ్
రంగనాయకమమ్ ఇంకా తెనాలిలోనే వునాన్రు. ఈ రెండు సంవతస్రాలూ అయిపోయాక, ఇంటోల్ వాళుళ్
కాసత్ సిథ్మిత పడాడ్రు. పోనీలే కాకినాడ నుండి వచేచ్శాడు. ఇపుప్డైనా బాగుపడతాడని. అకక్డనుండి బి.ఎ.
చదవడానికి మదార్స పంపించారు. ముందు ఆయన ఒకక్డే వెళిల్ కాలేజీలో చేరారు. భారయ్ని పంపలేదు.
కాకపొతే,ఆయన మదార్స లో చదువు పార్రంభించాక, అకక్డ అందరినీ చూసి, భారయ్కి కూడా చదువు
వుంటే బాగుంటుంది. తనతో పాటు చదువు చెపిప్సేత్ బాగుంటుంది అనుకొని, ఇంటోల్ వాళల్కు ఉతత్రాలు
రాయడం పార్రంభించారు.
“మా చిటిట్ గారిని పంపించండి. నేను ఇకక్డే చదువు చెపిప్ంచుకుంటాను.”అని. ఇంటోల్ వాళుళ్
ఆశచ్రయ్పోయారు. ”అదేమిటి? అమామ్యిని తీసుకువెళళ్డం ఏమిటి? చదువు చెపిప్ంచడం ఏమిటి?”
ససేమిరా...పంపించం అనాన్రు. ఉతత్రాలు రాసి...రాసి..ఇలా కుదరడం లేదని చెపిప్, ఒకసారి ఇంటికి
వచిచ్నపుడు వాళళ్తో గటిట్గా చెపాప్డు. “ఏమైనా సరే! నేను తీసుకువెళతాను.హాసట్ల లో వుంచి
చదివిసాత్ను.”అని. హాసట్ల అనేసరికి వాళుళ్ మరింత వయ్తిరేకించారు. “పోనీ ఒకపని చేసాత్ం మేం
ఇదద్రమూ కలసి ఒక రూము తీసుకుంటాం. మీరు నెలకి ఒక ఇరవై రూపాయలు పంపించండి. చాలు”
అనాన్రు చలంగారు
“అసలు చదువు చెపిప్ంచడానికీ వీలు లేదూ, అమామ్యిని తీసుకువెళళ్డానికీ వీలులేదు”అనాన్రు
పెదద్వాళుళ్. అంత మాతార్న వాళళ్ మాటలు వింటే, చలం గారు ఎందుకవుతారు?
ఆయన

“ఏమైనా

సరే!

తీసుకువెళాత్ను.డబుబ్లు

ఇవవ్కపోయినా

పరావ్లేదు.

ఎలాగోలా

బతుకుతాం”అని మొండి కేసి, ఒక రోజు రాతిర్ అందరూ నిదర్పోతునన్ సమయంలో భారయ్ను పర్యాణానికి
సిదద్ం చేసారు.అపుప్డు జరిగినటువంటి సంఘటన ఆయన మాటలోల్నే....
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“నేను రాతిర్ బయలుదేరాలి. “నువువ్ అమామ్యిని చదివించినటల్యితే డబుబ్లు ఇవవ్ం. “ అనాన్రు.
తాత గారు కూడా. అరధ్రాతర్యియ్ంది. బండి వచిచ్ వాకిటోల్ నిలుచుంది. నా దగగ్ర డబుబ్ ఏమీలేదు. ఎకక్డికి
పోతానో, ఏం చేసాత్నో తెలీదు. ఇలల్ంతా నిదర్పోతోంది. “వెళుతునాన్ను”అని చెపప్డానికి తాతగారి
గదిలోకి వెళాళ్ను.ఆ పెదద్ గదిలో పెదద్ మంచంమీద నిదర్పోతునాన్రు. ఆయనవీపు వెనకాలే నేను నిలుచుని
“తాత గారు మేము వూరికి వెళుత్నాన్ము”అనాన్ను. మాటాల్డకుండా, ఒక చేతోత్ దగగ్రకు లాకొక్ని గటిట్గా
అదుముకొని, కౌగిలించుకునాన్రు. ఏమీ మాటాల్డకుండా కనీన్ళుల్ కారాచ్రు. ఈనాడు తెలుసుత్నన్ది నాకు.
ఆయనకు నామీద యెంత పేర్మో. ఆయన హృదయమూ, మనసూ యెంత విశాలమో. ఆయనలో యెంత
క్షమో. ఆయన ననున్ వదలిన తరావ్త నేను లేచి నిలుచునాన్ను. నా చేతిలో ఒక నోటల్ కటట్ పెటిట్, ఒకక్
మాట లేకుండా తిరిగిపడుకునాన్రు. నేను గదగ్ద కంఠంతో “నేను వెళుతునాన్ను తాతగారు”అని
వచేచ్శాను. బహుశా తాత గారిని చూడడం అదే చివరిసారి అనుకుంటాను”
మదార్స వచేచ్శారు. హాసట్ల లో కాకుండా ఒక గది తీసుకునాన్రు. భారయ్ను కానెవ్ంట లో
చేరిప్ంచారు. ఆమె సూక్లుకి వెళుతుండేది. చలంగారు కాలేజీకి వెళుత్నాన్రు. వాళిళ్దద్రూ అలా కాపురం
పెటిట్, చదువుకుంటునన్ రోజులోల్ మరొక సంఘటన జరిగింది. ఈ సంఘటనలనీన్ కూడా ఇంత వివరంగా
చెపప్డానికి కారణం...చలంగారు తరవాత రోజులోల్ రాసినటు వంటి సాహితాయ్నికి పునాదులు ఏమైనా
ఉనాన్యా? ఎలాంటి సంఘటనలు ఆయనిన్ బాధించాయి?అనే పర్శన్లు వేసుకునాన్ం కదా! వాటికి
సమాధానమే ఈ సంఘటనలనీన్. ఇవనీన్ తెలుసుకుంటేనే , ఆడవాళళ్ గురించి ఆయన ఎందుకంతగా
కనీన్రు కారాచ్రో బోధపడుతుంది. ఆ సంఘటన ఏమిటంటే...
చినన్పుప్డు అంటే, ఈ సంఘటన జరగడానికి 4,5, సంవతస్రాల ముందు, వాళళ్ చెలెల్లికి
బలవంతంగా పెళిల్ చేశారని అనుకునాన్ం కదా! ఆ చెలెల్లు అనన్గారికి ఉతత్రాలు రాయడం
పార్రంభించింది.

”అనన్యాయ్!

ననున్

అతత్గారింటోల్

బాగా

ఇబబ్ందిలు

పెడుతునాన్రు.నేను

భరించలేకపోతునాన్ను.ఏం చెయాయ్లో తెలియడం లేదు.ఏవైనా సలహా చెబుతావేమోనని రాశాను.” అని.
సరే! చలం గారు “నువువ్ అలా చెయియ్, ఇలా చెయియ్, భయపడొదూద్, లేకపోతే వాళళ్ని ఎదిరించు” ఇలా
ఏవో సలహాలు చెబుతూ వుతత్రాలు రాశారు. ఆ ఉతత్రాలోల్ కొనిన్ వాళళ్ అతత్వారి ఇంటోల్ వాళళ్ కంటోల్
పడాడ్యి. దాంతోటి వాళుళ్ “ఇక పై మీ అనన్యయ్కు ఉతత్రాలు రాయడానికి వీలులేదు “అనాన్రు.
చాలా రోజుల పాటు చెలెల్లు దగగ్ర నుండి ఉతత్రాలు రావడం ఆగిపోయాయి. ఎందుకో అరధ్ం
కాలేదు.ఈ లోగా పోసట్ల లో “టు-బి పైడ” అని ఒక పదద్తి వచిచ్ంది. పోసట్ చెయయ్డానికి కూడా డబుబ్లు
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లేక, అతత్వారికి కూడా భయపడి, ఏదో చితుత్ కాగితం తీసుకొని, దానిమీద రాసేసి పోసట్ లో పడేసింది.
చలంగారు అవనీన్ చూసి బాధపడి, ఇంటికి అంటే తెనాలి వుతత్రం రాశారు. “మీరు అరజ్ంటుగా చెలెల్లు
దగగ్రకు వెళిల్, వాళళ్ అతత్ గారి ఇంటినుండి తీసుకువచేచ్యండి. అకక్డ చాలా ఇబబ్ందులు
పడుతోంది.ఒకవేళ మీరు తీసుకురాక పొతే, నాకు బర్హమ్ సమాజం తాలుకా సపోరట్ వుంది.నేను వెళిల్
తీసుకువచేచ్సి, కిర్సిట్యన హాసట్ల లో జాయిన చేసేసాత్ను.”అని వుతత్రం రాశారు.
ఆ విషయంఎలాగో వాళళ్ బావ గారికి తెలిసింది. దాంతోటి ‘బావ మరిది అనన్ంత పనీ చేసాత్డని’
మనసులో అనుకొని ఆమెను బాగా చూసుకోవడం పార్రంభించాడు. ఆ విషయం చెలెల్లు అనన్యయ్కు
రాసింది. “అనన్యాయ్! ఫరవాలేదు. నువువ్ బెదిరించిన తరవాత ననున్ బాగానే చూసుకుంటునాన్రు.”అని.
అంత వరకూ బాగానే వుంది. ఆ తరావ్త ఆ చెలెల్లు భరత్తో చెపిప్ందట ” అవునండీ!మీరు గనక
మారకపోతే, మా అనన్యయ్ ననున్ తీసుకు పోయేవాడేమో! నేను కూడా ఆ కిర్సిట్యనల్లో కలిపేసే వాడేమో!
మీరు యెంత మంచి పని చేశారు”అని భరత్నే పోగిడిందట. దానికి చలంగారు “చూడండి..ఆడవాళుళ్
తిటిట్నా, కొటిట్నా భరత్ంటే యెంత పేర్మో, భరత్ వెనకాతలే వుంటారు.అనిన్ బాధలు పడినా గానీ”
అనుకునాన్రు.
మదార్స లో చదువుకుంటుండగానే 1913,14 పార్ంతాలోల్ వాళల్కి కొడుకు పుటాట్డు. ఆ కొడుకిక్ “రవి”
అని పేరు పెటుట్కునాన్రు. ఆ కొడుకు పుటిట్న కొదిద్ నెలలు అటు, ఇటుగా వాళళ్ తాతగారు మరణించారు.
తాతగారు మరణించిన తరువాత కాకినాడ వెళిల్, ఆయన కోరిక మేరకు అనిన్ కారయ్కర్మాలూ సాంపర్దాయ
బదద్ంగా చేశారు. “తాతగారు ననున్ దతత్త చేసుకునన్ందుకు ఆయనకు మనశాశ్ంతి వుండాలి.చనిపోయాక
కూడా ఆతమ్ వుంటుందో, లేదో నాకు నమమ్కం లేదు గానీ, ఆయన నమమ్కానిన్ పాటించాలి. అనుకొని అనిన్
కారయ్కర్మాలు చేశాను. అదే చివరిసారి. సాంపర్దాయాలతో బంధం తెగిపోయింది. ఆ కారయ్కర్మం
పూరత్యాయ్క” అని రాసుకునాన్రు. కానీ, ఆతరువాత 40 సంవతస్రాలకి అరుణాచలం వెళాళ్క, పార్రధ్నలూ,
పూజలూ పార్రంభించారు. అదంతా వేరే కథ, చివరలో వసుత్ంది.
మదార్స లో భారయ్ సూక్లుకి వెళిళ్నపుడు కొడుకుని తను పెంచుతూ, తను కాలేజీకి వెళిళ్నపుడు
ఆమె చూసుకోవడం ఇలా ఆ సహచరయ్ం తో కొడుకంటే విపరీతమైన పేర్మ. వాళిళ్దద్రి మధాయ్ అనుబంధం
చాలా చినన్ తనం నుండే మొదలయియ్ంది. ఆ తరువాత కూడా కొనసాగింది.
ఇంత వరకూ మనం చలంగారిని పర్భావితం చేసినటు వంటి సంఘటనలూ, బర్హమ్ సమాజం,
ఆడపిలల్లిన్ పేర్మించడం ఇలాంటివనీన్ చెపుప్కుంటునాన్ం కానీ, ఆయన ఏమైనా కథలు ఇలాంటివి ఏమైనా
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రాశారా? అనన్ది మాటాల్డుకోలేదు. ఈ సమయంలోనే కాదు. ఆ తరువాత 4,5,సంవతస్రాల వరకూ
కాలప్నిక సాహితయ్ం ఏమీ రాయలేదు. కాకపొతే, మదార్స లో వుండగా “ధరమ్ సాధని” అనే పతిర్కలో
“చెటుట్కీ, తీగకీ సంవాదం” అనే శీరిష్కతో ధారిమ్కమైన విషయాల గురించి వాయ్సాలు రాయడం
పార్రంభించారు. అదే రోజులోల్ బందరు నుండి”కృషాణ్ పతిర్క”లో బర్హమ్ సమాజం గురించి ఏవో వాయ్సాలు
వసేత్, వాటిని ఖండిసూత్, బర్హమ్ సమాజానిన్ సమరిధ్సూత్ వాయ్సాలు రాశారు. ఈ వాయ్సాలు కూడా
గార్ంధికంలో రాశారు. అవే చలంగారి మొటట్మొదట రచనలు అని చెపుప్కోవచుచ్
మదార్స లో ఉనన్పుప్డే మరో సంఘటన జరిగింది. చలంగారి భారయ్ పేరు చిటిట్ రంగనాయకమమ్
అనుకునాన్ం కదా! వదిన రంగనాయకమమ్గారు చెలెల్లిన్ చూడాడ్నికి మదార్స వచాచ్రు. వచిచ్న తరువాత
ఇలా చెలెల్లిన్ చదివించడం అవీ చూసాక, ”వెంకటచలం నాకూక్డా చదువు చెపిప్సాత్వా?”అని అడిగింది.
ఆ సంభాషణలో ఆమే చెపిప్ంది ”నాకు డాకట్ర చదవాలని వుంది” అని. ఆమె అపప్టికి ఏమీ
చదువుకోలేదు. సూక్లుకి వెళళ్లేదు. ఇంటి దగగ్రే ఏదో రామాయణ భారతాలు తపాప్, మామూలు చదువు
ఏమీ చదువుకోలేదు. ఇటు చలంగారు బి.ఎ చదువుతునాన్రు గానీ, తరావ్త ఎలా బతుకుతారో ఏమిటో
అతనికి కూడా తెలియదు.అలాంటి రోజులోల్ ఆ వదిన గారు తనని “నాకు డాకట్ర చదవాలి వుంది”అని
అడిగిన ఆ క్షణం గురించి ఆయన రాసూత్...”ఆ వదిన గారు కనన్టువంటి కల నిజమయియ్ంది”
ఆ కల నిజం చేశారు చలంగారు.!! ఆ తరువాత ఇరవై సంవతస్రాల పాటు చలం గారి కుటుంబం
మొతాత్నికి ఆ వదిన గారే ఆరిధ్క బలం అయాయ్రు.

ఆమె డాకట్ర అయాయ్క ఆమెకు వచిచ్న పర్శసీత్, పేరూ

విజయవాడలో ఎలా ఉండేదంటే.. ”ఆమె చినిన్ చేతుల మీదుగా ఎంతోమంది దికుక్లేని సతరీలూ, ఆపదలో
వునన్ వాళూళ్ ఓదారుప్ కోసం తపించేవరూ, నాకో తలిల్ ఉండదా అని ఏడేచ్వారూ ఈ లోకంలో ఎకక్డా
దికుక్ అనేది లేని దీనులూ, సంఘ బహిషుర్క్తులూ,తలుల్లిన్ వదలి వచిచ్న పిలల్లూ, ననున్ తీసుకోమని
గరభ్ంలోనే చేతులు చాచే శిశువులూ, యెంత సంతోషంలో వారి జీవితాలు గొపప్ ఫుల ఫిల మెంట
జరిగినటుల్ తుర్పిత్ పడాడ్రో.” ఇనిన్ పనులు చేశారు ఆ వదిన రంగనాయకమమ్గారు డాకట్ర అయాయ్క.
B.A. చదువు కూడా కాసత్ అటూ ఇటూగా సాగుతుండేది. కొడుకుని పెంచడం, భారయ్ను సూక్లుకి
పంపించడం, వీటి మధయ్ ఎలాగో కషట్ పడి B.A. పూరిత్ పూరత్యిన తరువాత భారయ్నీ, కొడుకునీ తీసుకొని
తెనాలి వచేచ్శారు. వదిన గారు వాళళ్తో రాలేదు. ఆమె బెజవాడ వెళిళ్పోయారు. తెనాలి వచిచ్న తరువాత
తెలిసింది. తాతగారు ఇచిచ్న ఆసిత్నంతా వాళళ్ నానన్గారు నెమమ్ది నెమమ్దిగా సావ్హ చేసుత్నాన్రని. సావ్హ
చెయయ్డమే కాకుండా వాళళ్ అమమ్దావ్రా చలానిన్ అడిగిసుత్నాన్రు. మిగతా ఆసిత్ని కూడా అమమ్డానికి
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చలంగారిని సంతకం పెటట్మని. అసలు దేనీన్ ఏమీ పటిట్ంచుకునే వయ్కిత్ కాదేమో, ఐహిక సుఖాల మీద
ఆసకిత్ లేదు అనుకోవడానికి ఇదొక ఉదాహరణ. వాళళ్ అమమ్గారు అడిగినపుప్డలాల్ సంతకాలు పెటట్డం.
అలా వాళళ్ నానన్ గారు ఆసిత్ నంతా అమేమ్యయ్డం జరిగింది. అటు మామగారి వైపు నుండి చూసేత్ అటు
కూడా అలాగే జరిగింది. మామగారు, అతత్గారు చనిపోయాక మరో వివాహం చేసుకునాన్రు. ఆ మరో
అతత్గారికి చేసుకునాన్క మరినిన్ సమసయ్లు వాళళ్ ఇంటోల్. అందువలల్ అటునుండి కూడా ఏమీ ఆసిత్రాలేదు.
మొతాత్నికి చలంగారికి B.A. చదువుకునాన్ గానీ, రెండు వైపులా ఆసిత్ వునన్ వాళేళ్ గానీ, ఏమీ లేని
నిరుపేదలయాయ్రు. ఇక వుదోయ్గం చేసి తీరాలిస్న పరిసిథ్తి వచిచ్ంది. ఇలుల్ గడవాలంటే ఏం చేదాద్ం? అని
అనుకుంటునన్ రోజులోల్ కాకినాడ రఘుపతి వెంకట రతన్ం నాయుడుగారి నుండి వుతత్రం వచిచ్ంది.
“ఒరే! అబాబ్య! నువువ్ B.A. చదువుకునాన్వు కదా! ఖాళీగా వునాన్వని తెలిసింది. నువువ్ నాదగగ్రకు
వచేచ్సేయ! కాలేజీలో నీకు ‘టూయ్టర’ వుదోయ్గం ఇపిప్సాత్ను”అని.
ఆ విధంగా మళీళ్ మూడు సంవతస్రాల తరావ్త కాకినాడలో అడుగుపెటాట్రు. కాలేజీలో ‘టూయ్టర’
వుదోయ్గం అంటే ఏమిటి? రెండో, మూడో కాల్సులకు హాజరు పటీట్ వేసుకోవడం అంతే. పెదద్గా కాల్సులు
చెపాప్లిస్న పని కూడా లేదు. వెంకట రతన్ం నాయుడుగారు కూడా చలానిన్ పిలవడానికి కారణం, అపప్టోల్
ఆయన బర్హమ్ సమాజంలో చురుగాగ్ పాలొగ్నడం. ఆయన కారయ్కర్మాలకు సహాయకుడిగా ఉంటాడనీ,
ఏదైనా ఉపాధి చూపించి నటుల్ ఉంటుందని. ఆ రెండు మూడు కాల్సులూ హాజరు అయిపోయాక, మిగతా
సమయం అంతా ఖాళీయే కదా! దాంతో బర్హమ్ సమాజం కారయ్కర్మాలోల్ పాలొగ్నే వారు.
ఇలా రెండోసారి కాకినాడ వచాచ్క తన మెడలో వునన్ జంధయ్ం తీసిపారేశారు. భారయ్ మెడలో వునన్
మంగళ సూతర్ం కూడా తీసి పారేశారు. ఇదద్రూ కలసి పూరిత్గా బర్హమ్ సమాజానికి అంకిత మవవ్డమే
కాకుండా ఆవిడ పేరు కూడా ”మాలతీ భాయి”అని మారుచ్కునాన్రు. చలంగారు యెంత తీవర్వాదో, ఆమె
అంత కనాన్ తీవర్వాది అనన్టుల్గా పర్చారం చెయయ్డం పార్రంభించారు. వీళళ్ ఇలుల్ బర్హమ్ సమాజం
కారయ్కరత్లకు కారయ్ కేష్తర్ం అయియ్ంది. ముఖయ్ంగా కులబేధం లేదు కాబటిట్, హరిజనులూ, గిరిజనులూ అని
కాకుండా అనిన్ కులాల వాళూళ్ కూడావచేచ్వారు. బర్హమ్ సమాజం కారయ్కర్మాలు ముందుకు
తీసుకువెళళ్డం, వెంకట రతన్ం నాయుడు గారి ఉపనాయ్సాలు ఇచేచ్టపుప్డు, అకక్డ వెనున్ దనున్గా
నిలవడం లాంటి కారయ్కర్మాలనీన్ఉండేవి.
చిటిట్ రంగనాయకమమ్ గారు ఇంకా ఏం చేశారంటే? ఆమె కైరసత్వ మత పర్చారకులాల్గా, ఇంటింటికీ
వెళిల్, సతరీ లందరికీ కూడా బర్హమ్ సమాజం యొకక్ నమమ్కాలిన్ పర్చారం చేసుత్ండేవారు. ఆమె పర్వేశించే
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వరకూ బర్హమ్ సమాజం గురించి సతరీలు పర్చారం చేయడం లేదు. అంతే కాకుండా ఈ బర్హమ్ సమాజం
వాళుళ్ నమేమ్ “ఏకేశవ్రోపాసన” పార్రధ్నలు కూడా సాయంకాలం పూట నగర సంకీరత్న లాగ బయలుదేరి,
వాటిని పాడుతూ, కాకినాడ వీధులోల్ తిరుగుతుండేవారు. వీటనిన్టికీ కేందర్ బిందువు చలం గారు.
రఘపతి వెంకట రతన్ం నాయుడు గారు బర్హమ్ సమాజం కాకినాడ బార్ంచికి పెర్సిడెంట
అయితే, చలం గారు సెకర్టరీ. ఆయన సెకర్టరీ వునన్పుప్డు కేవలం నాయుడు గారు చెపిప్న పనులే
కాకుండా, ఆయన సవ్యంగా పార్రంభించిన కొతత్ కారయ్కర్మాలు ఏమిటంటే...అపప్టివరకూ బర్హమ్
సమాజంలో రెండు రకాల సభుయ్లు వుండేవారు. కొంతమంది కిర్యాశీలక సభుయ్లూ, మరి కొంతమంది
సానుభూతి పరులు. ఈ సానుభూతి పరులు ఎందుకునాన్రు? వెంకట రతన్ం నాయుడు గారికి
అనుకూలంగా వుంటే, పిఠాపురం రాజా వారికి సంబంధించిన పనులు అవుతాయని వాళుళ్ వుండేవారు.
అయితే చలం గారు “ఈ సానుభూతి పరులు మాకు అకక్రలేదు. వుంటే, కిర్యా శీలక సభుయ్లుగా
వుండండి. లేకపోతే లేదు.” అనడంతో వాళుళ్ కూడా కిర్యాశీల సభుయ్లుగా మారారు. అంతే కాకుండా
వీళుళ్ వనభోజనాలు అలాంటివి చేసుత్నన్పుప్డు వునాన్ వాళూళ్, లేని వాళూళ్ అనే తేడా ఉండేదట
“అదికూడా వుండకూడదు. మనం ఇనిన్ నీతులు చెబుతునాన్ము. కులబేధాలు వదుద్ అనుకుంటునన్పుప్డు
ఆరిధ్క వయ్తాయ్సాలు మాతర్ం ఎందుకు?” అని అందరినీ ఒకే పంకిత్లో భోజనం చేయించేవారు. అంటే,
నాయుడు గారు పార్రంభించిన కారయ్కర్మాలనిన్ మరికొంచెం ముందుకు తీసుకువెళాళ్రు.
ఆ రోజులోల్నే జరిగిన మరో మారుప్ ఏమిటంటే... వెంకట రతన్ం నాయుడు గారు అపుప్డే
ఆవిరభ్వించిన “జసిట్స పారీట్ “లో చేరారు. అది చలంగారికి నచచ్లేదు. “మీరు రాజకీయాలోల్ చేరడం
ఏమిటి? మనం ఈ బర్హమ్ సమాజంలో మాటల్డుకునేదేమిటి?”అని ఆ బర్హమ్ సమాజంలోనుండి బయటకు
వచిచ్, “అంధార్ బర్హమ్ సమాజం”అని కొతత్గా సాథ్పించి, అందులో కొనసాగారు. కానీ, అంత తీవర్ంగా
పని చేసుత్నన్ చలం గారిని,ఆ ఆంధార్ బర్హమ్ సమాజం లోనుండి కూడా వెలివేసారు. దానికి కారణం ఒక
సతరీ. ఆ సతరీ ఎవరు? ఆమె చలం గారి జీవితానిన్ ఎలా అలల్కలోల్లం చేసింది.ఆ సతరీ యే చలం గారి శశిరేఖకూ,
మైదానానికీ పేర్రణ అయివుంటుందా? అసలు ఆ సతరీ చలంగారి జీవితంలోకి ఎలా పర్వేశించింది?
తెలుసుకుందాం...
(కొనసాగింపు వచేచ్నెలలో)
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