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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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సంచలనాతమ్కమైన భావాలతో విసత్ృమైన సాహితయ్

సృజన చేసిన చలం గారి జీవితం ఎలా వుంటుంది? శశిరేఖలోని శశిరేఖా, మైదానం లోని
రాజేశవ్రీలాంటి సేవ్చాచ్ పర్ణయానిన్ సదా కోరుకునే మహిళలు కలిప్త పాతర్లేనా లేక అలాంటి పాతర్లిన్
చలం గారు నిజంగా చూసారా? అలాంటి మహిళలు చలం గారి జీవితంలోకి పర్వేశించారా? ఒకవేళ
పర్వేశించి వుంటే, ఆ సమయాలోల్ వారి కుటుంబ సభుయ్లు ఎలా సప్ందించేవారు? అసలు చలం గారికి
సతరీల పటాల్,పసిపిలల్ల పటాల్ ఒక విధమైన పర్తేయ్కమైన శర్దద్ కలగడానికి ఆయన బాలయ్ంలో ఎలాంటి
సంఘటనలు కారణం అయాయ్యి? బిడడ్ల శిక్షణ గురించి ఎంతో దయారర్ద్ హృదయం తో రాసిన చలం
గారు తమ పిలల్లిన్ ఎలా పెంచారు? ఆయన ఉదోయ్గాలు చేసేటపుప్డు అందరితోనూ వివాదాలు రావడానికి
కారణం ఏమిటి? ఎకక్డకు వెళిళ్న సంఘ బహిషక్రణలకు గురయేయ్టంతటి అపచారాలు ఏం చేశారు?
ఆయనలోని ఏ ఆకరష్ణ లక్షలాది మంది అభిమానులిన్ ఈరోజుకి కూడా నిలబడేలా చేసింది? ఆయనలోని
ఏ వికరష్ణ ఇపప్టికీ ఆయనలోని సాహితాయ్నీన్, జీవితాలిన్ కూడా విమరస్లకు గురి చేసుత్నన్ది?
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ఇంకా అనేకానేక పర్శన్లకు సమాధానం ఆయన సీవ్య చరితర్లోనే దొరుకుతాయి. ఒకక్టి మాతర్ం
నిజం. చలంగారు విశిషట్ వయ్కీత్, విశిషట్ రచయితా. ముఖయ్ంగా నూటికి నూరు శాతం నిజాయతీ వునన్
రచయిత, మన సాహితయ్ం లో అతయ్ంత అరుదుగా తారస పడుతుంటారు. చలంగారు ఊహ తెలిసిన
దగగ్రనుండి 55 సంవతస్రాలు వచేచ్ వరకూ అంటే 1951 వరకూ ఆయన జీవితం నితయ్ సంఘరష్ణ. ఆ
సంఘరష్ణ లోనుండి పుటిట్నదే ఆయన సృషిట్ంచిన సాహితయ్ం. అదొక ఉధృతమైన పర్వాహం లాంటిది.
పర్వాహం అని ఎందుకనాన్నంటే, అందులో ఎనోన్ పిలల్కాలువలునాన్యి. ఉప నదులునాన్యి.
జలపాతాలునాన్యి. పెను తుఫానులునాన్యి.
చలంగారి జీవిత విశేషాలు తెలుసుకుంటునన్పుప్డు ఆయన గురించీ, ఆయన కుటుంబ సభుయ్ల గురించే
కాకుండా, ఆయనతో వివిధ సందరాభ్లలో కలసి నడచిన, నడిచి విడిపోయిన ఎనోన్ మితర్ బృందాలు
ఎదురవుతూ వుంటాయి. అసలు చలం గారి జీవితమే అతయ్ంత సంకిల్షట్మైన సమీకరణం. ఈ విశేషాలనీన్
సాధికారంగా తెలుసుకోవడానికి ఒకేఒకక్ సాధనం, ఆయన చెపుప్కునన్ సీవ్యచరితర్. సాధారణంగా
సీవ్యచరితర్ అంటే, వాళళ్ జీవితాలోల్ విజయాల గురించీ, సంతోష సమయాల గురించీ, వాళల్కు
పరిచయమైనా పర్ముఖుల గురించీ ఇలా తమ గురించి తాము గొపప్గా చెపుప్కోవడానికి లేదా
సానుకూలంగా పరిచయం చేసుకోవడానికీ రాసుత్ంటారు. తమ జీవితంలో ఎదురొక్నన్ ఇబబ్ందుల
గురించీ, కషాట్ల గురించి రాసేవాళుళ్ తకుక్వ. ఇంకో సాథ్యి ముందుకు వెళితే, తమ బలహీనతల
గురించీ, ఆ బలహీనతలకు లోనై తాము చేసిన పొరపాటల్ గురించీ, ఇతరులను బాధ పెటిట్న
సంఘటనలను ఇలా...కాసత్ నెగిటివ అనిపించే ఆతమ్కధలు తకుక్వగా ఉంటాయని అనుకోవడంలో
ఏమాతర్ం అతిశయోకిత్ లేదు.
చలం గారి సీవ్యచరితర్ సరిగాగ్ అలాగే వుంటుంది. ఇంకా మినహాయింపుగానే వుంటుంది. అంటే
ఆయన సీవ్యచరితర్లో ఆయన ఎదురొక్నన్ కషాట్లనీ, చేసినటువంటి పొరపాటల్నీ, తన పొరపాటల్ వలన
ఎవరిన్ ఇబబ్ంది పెటాట్నో..ఇలాంటివనీన్ కూడా చాలా నిజాయతీగా, ఇన హిబిషన, హిపోకర్సీ లేకుండా
సప్షట్ంగా రాసుకునాన్రు. ఎవరో అడిగారట “ఏమండీ! మీ ఆతమ్కధ నిండా డెబిట లే రాసుకునాన్రు.
కెర్డిట లు ఏమీ రాసుకోలేదు.”అని. అయితే, ఎపుప్డైనా గానీ, చేసిన పనులు చెపుప్కోవడానికి
భయపడలేదు. అదే ధోరణి ఆతమ్కథలో కూడా కొనసాగించారు. అయన ముందు మాటలో ఇలా
రాసుకునాన్రు.
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“ఆతమ్కధలంటే నాకు అసహయ్ం. ఆతమ్కధ రాయడమంటే తాము లోకానికి ముఖయ్మైన మనిషయినటూల్,
తానేదో పర్పంచానికి తీరని ఉపకారం చేసినటూల్, తన సంగతి లోకానికి చెపప్కపోతే, తన గొపప్ లోకానికి
తెలియనటూల్, తెలియకపోతే లోకానికి నషట్మైనటూల్ అనుకుంటునాన్ డనన్మాట. అసలు ఎందుకు
పుటాట్నా? పుటిట్నవాడిని చపుప్న చావక ఎందుకు ఇంత కాలం సరౌండింగ ని ఇంత కలమ్షం చేశానా?
అనుకొనే నావంటి వాడు తన కథని సిగుగ్ లేకుండా చెపుప్కునాన్డంటే, అది ఏమాతర్ం క్షమింపదగిన
విషయం కాదు. అయినా ఆపని జరుగుతోందంటే, ఏదీ మన చేతులోల్ లేదు. పైగా నాకు ఇపుప్డు కళుళ్
కనపడవు. నా చెయియ్ నా కలం పటుట్కోలేదు. నా చెయేయ్ నా మెదడు. నా వేళళ్ లోనుండి తపప్ నా
ఆలోచనలు పలకవు. నేను అనుకునన్ది అక్షరాలోల్కి రావడం లేదు. అయినా ఈ పుసత్కం తయారవుతోంది.
దీనికి ఇమీడియట కాజ విశవ్ం. ఇతను శెలవు పెటిట్ కూరొచ్ని, సౌరీస ను ఎంకరైజ చెయయ్డం.అటు
తరావ్త నరత్కి ఇనోన్సెంట గా చూడవచిచ్న భారతిని పటుట్కొచిచ్, ఈ పనిలో పర్వేశపెటట్డం, ఆ భారతి ఈ
పనికోసమే పుటిట్నటుల్, తన ఏకైక బాధయ్త అనన్టుల్, ఈ పని పూరిత్ చెయయ్డం, ఆమె పార్రబధ్ం అని తపప్
ఇంకే విధంగా యోచింప లేను.
-- అరుణాచలం ..1972 డిసెంబర 30.
ఇవి చలంగారి ఆతమ్కథ లోని ముందు మాట లోని కొనిన్ మాటలు. ఇందులోని పేరుల్ ఎవరెవరివో
చెబుతాను. 'ఇమీడియట కాజ విశవ్ం' అనాన్రు కదా! విశవ్ం అంటే చలంగారు పెంచుకునన్ అమామ్యి
అలుల్డు. అంటే మనవరాలి భరత్. ఈ వివరాలనీన్ తరవాత వసాత్యి. ఈ సీవ్యచరితర్ని 1972లో ఆయన
డికేట్ట చేయించి రాయించారు. ఆ తరువాత 4 సంవతస్రాలకి పక్షవాతం వచిచ్ంది. 1979లో
మరణించారు. అలాగే సౌరీస అంటే చలంగారి పెదద్మామ్యి. నరత్కి అంటే చలంగారు పెంచుకునన్
అమామ్యి.
చలం గారి సీవ్యచరితర్ యదాతధంగా చదివితే సరిగాగ్ అరధ్ం కాకపోవచుచ్. ఎందుకంటే, దీనిలో కొనిన్
ఇబబ్ందులునాన్యి. ఆయన రాసిన సంఘటనలనీన్ కూడా ఒక వరసలో వుండవు. అలాగే కొంతమంది
పేరుల్ షారట్ కట రూపంలో వుంటాయి. అంటే ‘చే’ అనీ, చిటీట్, ఒయీయ్, ఉవీవ్ ఇలా రాసాత్రు. ఆ పేరుల్
ఎవరెవరి గురించి రాసుత్నాన్రో ఒక ‘డీకోడర’ కావాలి. అందుకని చలంగారి జీవిత విశేషాలుఅనిన్టినీ ఒక
కర్మంలో మీ ముందుకు తీసుకురావడానికి చాలా కసరతుత్లు చేయాలిస్ వచిచ్ంది. ఇది రాయడానికి చలం
గారి ఆతమ్కథే ఆధారం అయినపప్టికీ మరికొనిన్ పుసత్కాలు కూడా అవసరమయాయ్యి.ఆయన ఆతమ్కథ తో
పాటుగా నేను ఆధారంగా తీసుకునన్ మరికొనిన్ పుసత్కాలగురించి చెపప్డం నా ధరమ్ం.
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*1958లోనే [చలం గారి ఆతమ్కధ రావడానికి ముందే] గొరెర్పాటి వెంకట సుబబ్యయ్గారు[ఈయనది
ఘంటసాల గార్మం]రాసిన “చలం జీవితం-సాహితయ్ం “ అనే పెదద్ పుసత్కం రాశారు.అందులో చలం
గారి జీవితానికి సంబంధించిన కొనిన్ విశేషాలు రాశారు. కరెకట్ గా చెపాప్లంటే, చలం గారి గురించీ,
ఆయన జీవిత విశేషాల గురించి వచిచ్న మొటట్మొదటి పుసత్కం. ఇది చాలా ఖచిచ్త మైన సమాచారం అని
ఎలా చెపప్వచచ్ంటే 1958లో గొరెర్పాటి రాసిన దానికీ, చలంగారి సీవ్యచరితర్కీ యదాతధం గా
సరిపోతాయి.
*1983 లో పురాణం సుబర్హమ్ణయ్ం గారు రాసిన “ఆంధార్లో చలం”. మొతత్ం ఆయన 3పుసత్కాలు
రాశారు.అందులో “ఆంధార్లో చలం “లో ఎకుక్వ విశేషాలు రాశారు.
*”పేర్మకు ఆవలి తీరం” ఇది అంపశయయ్ నవీన రాశారు. ఇది నవల రూపంలో వుంటుంది.
*చలంగారి చెలెల్లు మనవరాలు తురగ జానకీరాణి గారు “నేనూ- మా తాతయయ్” అనే పుసత్కం.
ఇవి కాక, చలం గారి జీవిత విశేషాలు అకక్డకక్డ వుంటాయి. అలాగే ముయ్జింగుస్, పేర్మ లేఖలూ,
ఇతరులకు రాసిన ఉతత్రాలూ ఇంకా ఇతర పుసత్కాలోల్నూ వుంటాయి.
ఈ పుసత్కాలే కాకుండా వీటిలోల్ వునన్ లాజికుక్లు కరెకట్ చేసుకోవడానికని పర్సుత్తం చలం సాహితయ్
పర్చురణకూ, చలం సాహితయ్ వాయ్పిత్కీ, కృషి చేసుత్నన్ పర్ముఖులు కొంతమంది తో సంపర్దించి, డైరెకట్ గా
మాటాల్డాను. వాళుళ్ ఆళళ్ గురుపర్సాదరావు గారు. ఉదయ కుమార గారు. డా.వావిలాల సుబాబ్రావు
గారు, అంపశయయ్ నవీన గారు. హైదరాబాద లో వుండే వతస్ల గారు. భీమిలి సేన్హ కుటీర లో వుండే
రాజా రాంబాబు గారు. గత ముపప్యి సంవతస్రాల నుండి పర్తి సంవతస్రం కర్మం తపప్కుండా భీమిలి
ఆశర్మంలో ఒక నెల రోజుల పాటు వుండే తిరుపతి మితుర్లు సుబబ్నాచారి గారు. ఇంకా యామిజాల
జగదీష గారు.వీళళ్ందరితో మాటాల్డితే చాలా విలువైన సమాచారం ఇచాచ్రు. ఇంకా నామితుర్లు
వంశీగారు,గొలల్పూడి మారుతీరావు గారు. వీళళ్ందరికీ నా తరపునా, మీ తరపునా కృతజన్తలు. అనిన్టినీ
పార్మాణికంగా తీసుకొని ఒక కర్మంలో పెటిట్ మీకు అందిసుత్నాన్ను.ఇక చలం గారి జీవిత విశేషాలోల్కి
వెళదాం.....
*******************************
సుదీరఘ్మైన,

అలాగే

చాలా

సంకిల్షట్మైన,

సువిశాలమైన

చలంగారి

జీవిత

విశేషాలను

తెలుసుకోవాలంటే దశల వారిగా తెలుసుకోవాలి. మొదటి దశ బాలయ్ం, హైసూక్లు.
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చలంగారి అసలు పేరు కొమూమ్రి వెంకటచలం. తాతగారు దతత్త తీసుకోవడం వలన గుడిపాటి
వెంకట చలం అయాయ్రు. చలంగారి నానన్గారి పేరు కొమూమ్రి సాంబశివరావు. ఇతను డిటెకిట్వ నవలలు
రాసిన కొమూమ్రి సాంబశివరావు కాదండి. ఈ కొమూమ్రి, గుడిపాటి వీళళ్ వంశ చరితర్ను కాసత్ వెనకిక్ వెళిల్
చూసేత్.. ఈ కొమూమ్రి వాళళ్ది ఇంటి పేరు మొదటోల్ ‘గంగరాజు’ అట. అయితే, వాళుళ్ గుంటూరు దగగ్ర
వుండే ‘కొమూమ్రు’అనే వూరోల్ వుండి, వివిధ పర్దేశాలకు వలసలు వెళిల్ సిథ్ర పడడం తోటి, ఆ ఊరినుండి
వచాచ్రు కాబటిట్ వాళళ్ను ‘కొమూమ్రి’ అనేవాళుళ్. అలా అలవాటై, అదే ఇంటి పేరుగా సిథ్ర పడింది.
ఎపుప్డో శతాబాద్ల కిర్ందట, మొదట కాకినాడ వెళాల్రు. తరువాత తెనాలి వెళాల్రు. అలాగే గుడిపాటి వారు.
వాళళ్ది గుడివాడ దగగ్ర వెంకటాపురం. వాళుళ్కూడా ఉదోయ్గ రీతాయ్ వివిధ పర్దేశాలకు వెళాల్రు. చలంగారి
తాతగారు గుడిపాటి వెంకట రామయయ్గారు. ఆయన సరేవ్ డిపారట్ మెంటు లోనూ, సెటిల మెంట డిపారట్
మెంటు లోనూ పనిచేసేవారు. ఆయనకు బిర్టీష గవరన్మెంట లో చాలా పేరు వుండేది.’దివాన బహదూర’
అనే పదవో లేకపోతే బిరుదో వుండేది. బాగా ధనవంతులు. ఆ రోజులోల్ అదుభ్తమైన మేడ తెనాలిలో
కటుట్కునాన్రు. ఆ మేడ కటేట్టపుప్డు మదార్సు లాంటి దూర పర్దేశాలనుండి కాంటార్కట్రల్ను
తీసుకువచిచ్,చాలా ఆధునాతనంగా నిరిమ్ంచుకునాన్రు. ఇదంతా 1900 పార్ంతాలలో.
గుడిపాటి వెంకటరామయయ్ గారు చాలా దాన ధరామ్లు చేసుత్ండేవారు. పండితులు ఆయన దగగ్ర
సనామ్నాలు కూడా పొందుతుండేవారు. ఒక విధంగా చెపాప్లంటే, పిలల్ జమిందారు లాగా వుండేవారు.
కాకపొతే ఆయనే ఒక జమిందారు దగగ్ర పనిచేసుత్ండేవారు. ఆ వెంకటరామయయ్ గారికి వెంకట సుబబ్మమ్
అనే ఆడపిలల్. ఆమెను కొమూమ్రి సాంబశివరావు అనే అతనికిచిచ్ వివాహం చేశారు. వీళళ్ మొదటి
సంతానమే మనం మాటాల్డుకుంటునన్ వెంకటచలం. ఆయన 1894 మే 19న జనిమ్ంచారు. ఆయన
జనిమ్ంచింది మదార్సులో. మదార్సులో

ఎందుకు జనిమ్ంచారు అనేదానికి సరైన కారణం తెలియదు.

బహుశా వాళళ్ తాతగారు ఉదోయ్గ రీతాయ్ అకక్డ వుండడం వలన వెంకట సుబబ్మమ్ గారు అకక్డకు
వెళిల్వుంటారు అనుకోవచుచ్. చలంగారి పుటిట్నరోజుకి ఒక పర్తేయ్కత వుంది. అది వైశాఖ పౌరణ్మి. ఇపప్టికి
కూడా ఆ వైశాఖ పౌరణ్మి రోజున భీమిలిలో ఆయన పుటిట్న రోజున ఉతస్వం చేసుకుంటారు. అది బుదధ్
జయంతి కూడా. అంటే, బుదుధ్డు పుటిట్న రోజునే చలంగారు జనిమ్ంచారు. బుదుధ్డు పర్చారం చేసింది ఒక
రకమైన సిదాద్ంతం. చలం గారిది వేరే సిదాద్ంతం.
చలం గారి నానన్గారు బాగా చదువుకునాన్రు గానీ, వుదోయ్గం ఏమీ చేసేవారు కాదు. అతను ఎపుప్డూ
తన మామగారి ఇంటోల్నే ఉండేవాడు. చలం గారి తాతగారు వెంకట రామయయ్ గారు కిర్షాణ్జిలాల్ లోని
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‘తోటల్ వలూల్రు’ అనే వూరు జమిందారు గారి దగగ్ర రిసీవరుగా పని చేసుత్ండేవాడు. విజయవాడ నుండి
దివి తాలుకా లోని అవనిగడడ్ వెళుతుంది కిర్షాణ్నది. ఆ నదికి ఒక వైపు కిర్షాణ్జిలాల్, మరోవైపు గుంటూరు
జిలాల్ వుంటాయి.ఆ నదీ తీర పార్ంతంలో ఉనన్దే తోటల్ వలూల్రు. చలం గారి బాలయ్ం అంతా కూడా ఆ
తోటల్ వలూల్రు లోనే గడచింది.
చలం గారి మేడ ఎదురుగుండానే జమిందారు గారి భవంతి వుండేది. పెదద్ పెదద్ గదులూ, ఏనుగులూ,
గురార్లూ ఇలాంటి వనీన్ కనిపిసుత్ండేవి. చలంగారు చినన్పుప్డు ఎకక్డికైనా వెళాళ్లంటే, ఏనుగు మీదనో,
గురర్ం మీదనో వెళళ్ గలిగే అంత సౌభాగయ్ం వుండేది వాళళ్ తాత గారి దావ్రా. అంతే కాకుండా నదీ
తీరంలో వూరోల్ పెరగడం వలన, నదికి వరదలు వచిచ్నపుడు నదికి పూజలు చెయయ్డం లాంటివి చూసూత్
పెరిగారు. చలం గారికి 5,6 సంవతస్రాలు వయసులో ఆయన తాత గారు జమిందారు గారి దగగ్ర పదవీ
విరమణ చేసి తెనాలి వెళాల్రు. ఆ తెనాలిలో పెదద్ బంగాళా కటిట్ంచుకునాన్రు. ఆ బంగాళా ముందు పెదద్
తోట.ఆవులూ, దూడలూ ఉండేవి. చలం గారికి వూహ వచాచ్క తాత గారి ఇంటోల్ అలా పార్రంభం
అయింది బాలయ్ం.
వాళళ్ నానన్గారు కూడ అకక్డే వుండేవారు. ఆయనొక విచితర్మైన వయ్కిత్. ‘వుదోయ్గం ఏదైనా
చెయయ్మంటే, భారయ్ను తీసుకొని వెళిళ్పోతాడేమోనని అలా వెళిళ్పోతే, కూతురు ఎకక్డ ఇబబ్ంది
పడుతుందో’ నని ఏమీ అనేవారు కాదు వెంకట రామయయ్ గారు. ఆయనకు మగ పిలల్లు లేరు. అందుకని
అతని మరణాంతరం ‘కరమ్లు‘ లాంటివి చెయయ్డానికి మగ పిలల్లు వుండాలని తన మనవడిన్అంటే చలం
గారిని దతత్త తీసుకునాన్రు.అలా దతత్త తీసుకోవడం వలల్ “గుడిపాటి వెంకట చలం” అయాయ్రు.
చలంగారికి చినన్పప్టినుండీ

ఆరోగయ్ం సరిగాగ్ ఉండేదికాదు. మైగేర్న లాంటిది వుండేది. ఎపుప్డూ

బదద్కంగా వుండడం, ఏ పనీ చెయాయ్లనిపించకపోవడం ఇలాంటివనీన్ ఉండేవి. అనిన్టికీ మించి
చలంగారు తన బాలయ్ం గురించి చెపుప్కునన్పుప్డు ఆయన పర్సాత్వించుకునన్ది వాళళ్ నానన్ గురించి.
అదేదో పితృ పేర్మ లాంటిది ఏమీ కాదు. మొటట్మొదటి జాఞ్పకం 5 ఏళుళ్నన్పుప్డు వాళళ్ నానన్ కొటట్డం.
రెండో జాఞ్పకం ఆయన కొటట్డం. మూడో జాఞ్పకం మళీళ్ కొటట్డం. ఎపుప్డూ కొడుతూ ఉండేవాడు.
ఎందుకు అంటే, ఆయనది ఒక పర్తేయ్కమైన సవ్భావం. చలంగారు ఆతమ్కధ రాసుకునన్ది 78 ఏళళ్
వయసులో కదా! ఆ వయసులో కూడా వాళళ్ నానన్ గురించి రాసుకునన్పుప్డు
“మా నానన్ మీద దేవ్షం జీవితమంతా నిలిచిపోయింది. ఈనాటి వరకూ ఆయనను “నానాన్!”అని
గానీ, ఇంకేమైనా గానీ పిలిచి ఎరగను.ఆయనంటే నాకు అంత అసహయ్ం.” అని రాసుకునాన్రు.ఆయన
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యెంత కొటిట్నా “చాలు” అని గానీ, ఆయన కొడుతూవుంటే, ఫలానా పని చెయొయ్దూద్ అంటే.. “చెయయ్ను
“అని గానీ అనేవారు కాదట. ఈ కురర్వాడు ఏమీ మాటాల్డడం లేదని మరింతగా కొడుతుండేవాడు. చలం
గారి చినన్తనంలో అంత దేవ్షానిన్ నింపారు వాళళ్నానన్. చలం గారు జీవితాంతం అనేక వయ్వసథ్లతో
పోరాడారు. అనేక ఆచారాలతో పోరాడారు. అనేక వయ్కుత్లతో సంఘరిష్ంచారు. కానీ...ఆయన పోరాడలేని
ఒకే ఒక వయ్కిత్. వాళళ్ నానన్. చినన్తనంలో ఎలా భరించారో, వయసు వచాచ్క కూడా ఆసిత్ తీసుకోవడానికి
వాళళ్ నానన్ చేసినటువంటి పర్యతాన్లు అడుడ్కోలేదు. అలా వాళళ్ నానన్ దెబబ్లతో మొదలయియ్ంది చలం
గారి బాలయ్ం.
అలా కొడుతూ వునన్పుప్డు అనుకునేవారట ‘ నాకో తముమ్డో, చెలెల్లో వుంటే వాళళ్తో ఆడుకుంటూ
వుంటేఇంత బాధ వుండదు కదా! తపిప్ంచుకోవచుచ్’ అని. అందుకని ఇంటికి దగగ్రలో వునన్ ఏదో గుడి
వుంటే అకక్డకు వెళిల్ “నాకో తముమ్డు వుంటే చూడు” అని దణణ్ం పెటుట్కునేవారట. తరువాత ఆయనకు
నలుగురు తముమ్ళూళ్, నలుగురు చెలెల్ళూళ్ పుటాట్రు. అయితే మిగతా వాళుళ్ పుటిట్న తరువాత కూడా వాళళ్
నానన్ కొటట్డం మానలేదు. వాళళ్ నానన్ చలం గారినే కాదు, తముమ్ళళ్ని కూడా కొడుతుండేవాడు. ఆ
దృశాయ్లను చలంగారు దూరం నుండి చూసి ఏడవడమే తపప్ ఏమీ చేసేవారు కాదు. “తముమ్ళళ్ని
కొడుతూ వుంటే నేను వెళిల్ ఎందుకు అడుడ్ పడలేక పోయాను”అని ఆతమ్కధ లో రాసుకునాన్రు. ఆ
తముమ్ళల్లో ఒకాయన కొమూమ్రి వెంకటరామయయ్ గారు. ఆయన భారయ్ పేరు కొమూమ్రి పదామ్వతి దేవి.
ఈ కొమూమ్రి పదామ్వతి దేవి గారు “రైతు బిడడ్” సినిమాలో పర్ధాన పాతర్ పోషించారు.
ఆ రోజులోల్ కుటుంబంలోని సతరీలు నాటకాలు వెయయ్డం గానీ, సినిమాలోల్ వెయయ్డం గానీ చేసేవారు
కాదు. సినిమాలోల్కి వెళళ్డం ఈ కొమూమ్రి పదామ్వతి దేవిగారి తోనే మొదలైంది . వీళళ్ పిలల్లోల్ పెదాద్విడ
పేరు “వరూధిని”ఈమె కొడవటిగంటి కుటుంబరావుగారి భారయ్. రెండో సంతానం కొమూమ్రి
సాంబశివరావు. వాళళ్ తాతగారి పేరు పెటాట్రు. ఇతనే డిటెకిట్వ నవలలు రాసిన కొమూమ్రి సాంబశివరావు.
మూడో సంతానం కొమూమ్రి ఉషారాణి. “ఉషా రాణి భాటియా “ అనే పేరుతోఈమె కూడా కధలు
రాసుత్ండేవారు. డిలీల్ నేషనల బుక టర్సట్ లో పని చేసేవారు. ఇంకా వీళేళ్ కాకుండా చలం గారి తముమ్ళూళ్,
చెలెల్ళూళ్ వాళల్కు సంబందించిన సంతానం, ఇలా అందరీన్ చూసుకుంటే... వకక్లంక సరళ, వకక్లంక
పదమ్, సినీ నటి పూరిణ్మా, సవ్పన్ సుందరి అనే నరత్కీ, తురగా జానకీ రాణి వీళళ్ందరూ కూడా చలం గారి
కుటుంబాలోల్ నుండి వచిచ్నవారే.
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చలం గారి నానన్ గారి గురించి ఆసకిత్కరమైన విషయాలు ఏమిటంటే...ఆయనకు లేని వయ్సనం అంటూ
లేదు. ఏ పనీ చేసుత్ండేవాడు కాదు.”సరే! ఇంటోల్నే పడుంటాడు లే !”అని అతని మామగారు ఇంటోల్నే
ఉంచుకునాన్రు. ఆయన ఎనిన్ విచితర్మైన పనులు చేసేవాడంటే, తెనాలిలో వునన్పుప్డు ఇంకా అకక్డ
పరిచయం లేని గార్మఫోన, మొనోగార్మ ఇలాంటి వనీన్ తెపిప్ంచి అకక్డ వాళల్కు అమేమ్వాడు. కానీ,
డబుబ్లు మాతర్ం వసూలు చేసేవాడు కాదు. అతనికి డబుబ్లు ఖరుచ్ పెటట్డమే తపప్, సంపాదన గురించి ఏ
మాతర్ం పటిట్ంచుకునేవాడు కాదు. అయితే అతను తన పిలల్లిన్ కొటేట్వాడు గానీ, వాళళ్ పిలల్లిన్ మాతర్ం
పేర్మగానే చూసేవాడట. చలం గారి పిలల్లు ఎపుప్డైనా తెనాలి వసేత్, వాళళ్కోసం మామిడి పళళ్ బుటట్లు
తెసుత్ండేవాడట. అతనికి ఆయురేవ్దం కూడా తెలుసు. ఒకసారి ఏదో మోటారు సైకిలు పర్మాదంలో కాలు
విరిగితే, దాదాపు 6 నెలలు గదిలోనే వుండిపోయి, సొంత వైదయ్ం చేసుకుని, నడచుకుంటూ బయటకు
వచాచ్డట. అలాగే ఒకసారి టానిస్లస్ అని డాకట్ర చెబితే, ఆయనే సవ్యంగా బేల్డుతో కోసుకొని నయం
చేసుకొనాన్డట. వీటిలోల్ నిజం ఎంతో తెలియదుగానీ, అతను విలక్షణమైన వయ్కిత్ అని చెపప్డానికి వీటిని
కథలుగా చెబుతారు. తన తాగుడు కోసం, భారయ్ నగలు అమమ్డం, చివరకు చలం గారికి హకుక్గా
రావలిసిన ఆసిత్ని, చలంగారి అమమ్గారి దావ్రా సావ్హ చెయయ్డం కూడా చేశాడు.
ఒకసారి ఆయన మీద ఒక అపవాదు కూడా వచిచ్ంది. ఎవరో ఒకాయనకి టి.బి. వసేత్, నయం
చేయించడానికని మదార్స తీసుకువెళాళ్డట. ఆ టి.బి. వచిచ్నతను చనిపోయాడట. ఆయన దగగ్ర వునన్
ఆసిత్ నంతా చలంగారి నానన్ కొటేట్సాడనే అపవాదు కూడా వచిచ్ంది. ఇనిన్ కథల మధయ్న ఉండేవాడు
చలం నానన్, ఒక పకక్న చలానిన్ కొడుతూ.
ఆ విధంగా ఒక పకక్ చలంగారి ఆరోగయ్ం బాగోలేకపోవడం, మరో పకక్ వాళళ్ దెబబ్లు. వీటి
మధయ్ తన బాధలే కాకుండా వాళళ్ అమమ్గారి బాధలు కూడా చూసూత్ పెరిగారు. చలం గారితో కలసి
ఆమెకు మొతత్ం 9 మంది సంతానం. ఆమె ఒకోసారి “నేను చచిచ్పోతాను” అంటుండేదట. అయినా వాళళ్
నానన్ వదిలిపెటేట్ వాడు కాదట. ఇంత మంది పిలల్లిన్ సముదాయించడానికి ఆమె జోల పాట పాడితే,
ఒకరిదద్రు పడుకునేవారు. మిగతా వాళుళ్ ఏడుసూత్ వుండేవారు. ఆమె నిసస్హాయంగా అనేదట.”ఏం
చెయయ్నురా..ఇంకా పడుకోవు”అని ఏడుసూత్ వుంటే, చలం గారు ఒక పకక్ మూగగా, ఏడేచ్వారట.
“ఈనాటి తలుల్ల మలేల్ ఆ పసిపిలల్లిన్ కొటేట్ది కాదు.” అని వాళళ్ అమమ్గారి గురించి రాసుకునాన్రు. వాళళ్
అమమ్గారు పడుతునన్టువంటి బాధలనీన్ చూసి , చలం గారు చినన్పుప్డు 4 నిరణ్యాలు తీసుకునాన్రట.
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1.ఎపప్టికీ పెళిల్ చేసుకోకూడదు. 2. ఒకవేళ పెదద్వాళళ్ బలవంతాన పిలల్లిన్ కనకూడదు. 3. పిలల్లిన్
కనాన్ వాళళ్ను యేడిపించ కూడదు. 4. పిలల్లు ఏడిచ్నా, ఏమైనా సరే! కొటట్కూడదు. ఈ 4 నిరణ్యాలు
తీసుకునాన్రు గానీ, మొదటి రెండూ జరగలేదు. కాకపోతే పిలల్లిన్ ఏడిపించకుండా, కొటట్కుండా పెంచారు.
అలాగే పెంచాలని పుసత్కాలోల్ రాశారు. చినన్పప్టి నుండి కూడా చలంగారికి దైవ భకిత్ చాలా ఎకుక్వగా
వుండేది. దానికి కారణం ఏమిటంటే, వాళళ్ అమమ్మమ్ గారు చుటుట్పకక్ల వునన్ అందరినీ పిలిచి భారతం,
భాగవతం లాంటివి చదివి చెబుతుండేవారు. చినన్ పిలాల్డిగా వునన్ చలం గారు, వాళళ్ నానన్ దెబబ్ల
నుండి రకిష్ంచుకోవడానికి వాళళ్ అమమ్మమ్ గారి దగగ్రకు వెళిల్, కూరొచ్ని, ఆ పురాణాలు వింటుండేవారు.
అదయిపోగానే ఎపుప్డు దొరుకుతాడా..కొడదామా అని వాళళ్ నానన్ చూసేవాడు.
దొరికినపుప్డలాల్ పటుట్కొని “ఎందుకురా? పురాణాలు వింటునాన్వు?నువేవ్మైన పురాణాలు చెపుప్కొని
బతుకుతావా?”అని

ఇంకో

నాలుగు

దెబబ్లు

ఎకుక్వ

వేసుత్ండేవాడు.

ఆయన

ఏం

రాసుకునాన్రంటే...”నిజంగా అలా పురాణాలూ చెపుప్కుంటూ బతికినా బాగుండేది. కానీ, అది కుదరలేదు
నా జీవితంలో” అని. వాళళ్ అమమ్మమ్ గారు ఆమె పురాణాలూ చదవడమే కాకుండా, వాళిళ్ంటికి ఎవరో
పండిత శాసిత్ గారు మధాయ్నన్ం పూట సంసక్ృతంలో వునన్ పుసత్కాలని తెలుగులో చెబుతుండేవారు.
అందరితో పాటు చలంగారు కూడా వినేవారు.
ఇవనీన్ వినడం మూలాన బాగా చినన్ తనంలోనే అంటే 7,8 సంవతస్రాల వయసులోనే దైవ భకిత్
అపర్యతన్ంగానే వచిచ్ంది. ఈ దేవుళళ్లో కూడా ఆయనకు ఇషట్మైన దేవుడు విషుణ్వు. అందుకని ఏదో
రూపంలో విషుణ్వుకి పూజలు చెయాయ్లని, వాళళ్ అమమ్మమ్ దగగ్ర అణాయో, కానీయో తీసుకొని చినన్చినన్
రాళళ్ మధయ్లో ఏదో చినన్ విషుణ్వు విగర్హం పెటిట్, వాటికి పూజలు చేసుత్ండేవాడు. హారతీ, కరూప్రం,
ఖరూజ్రం లాంటివి కూడా పెటేట్వాడు. ఆ చినన్ గుడి ఆయన కోసమే వుండేది. వాళళ్ నానన్ కొటిట్నపుడలాల్
అకక్డకు వెళిల్ ఏడుసూత్ ఉండేవాడట. ఇలా చినన్ తనంలోనే దైవ భకిత్ని పెంచుకునన్ చలం గారికి ఇంకా
చినన్తనంలోనే ఉపనయనం చేశారు. ఉపనయనం చేశాక, శర్దద్గా సంధాయ్వందనం చేయడం, సంధయ్
వారచ్డం ఇలాంటివనీన్ చేసుత్ండేవారు.
ఆయనకు ఒక మితుర్డు ఉండేవాడు. అతని పేరు శీర్రాములు. ఆయన చెపేప్వాడట “నేను గాయతీర్
మంతర్ం జపిసూత్ వుంటాను. నాకు గాయతిర్ దేవి కనపడింది. నువువ్ కూడా అలా చెయియ్ “ అని. ఆ
మితుర్డు చెపాప్డని గాయతీర్ మంతర్ం జపిసూత్ వుండేవారు. “చాలా శోతీర్య బార్హమ్ణుడిగా
తయారైనాను.జుటుట్ చినన్ముడి వేసేవాడిని. మిగతా అంతా గొరిగించేసి, బావి దగగ్ర నీళళ్తో సాన్నం చేసి,
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మడి కటుట్కొని ఆ చినన్ గుడిదగగ్ర కూరొచ్ని, గాయతీర్ మంతర్ం జపించేవాడిని.”అని రాసుకునాన్రు. అంత
చినన్ వయసులోనే శోతీర్య బార్హమ్ణ కుటుంబం లాగ వుండడం, ఆ అలవాటల్ మూలాన, భోజనం
చేసేటపుప్డు బార్హమ్ణులు కాని వారు ఎవరైనా కనపడితే వెంటనే లేచి వెళిల్పోయేవారట.
సూక్లుకి వెళళ్డం పార్రంభించారు. సూక్లోల్ కూడా విపరీతంగా ఏమీ చదివేవారు కాదు.
ఎందుకంటే, ఆరోగయ్ం సరిగాగ్ ఉండేది కాదు. అందుకని సూక్లోల్ పరీక్షలు తపిప్నా, పెదద్గా ఎవరూ
ఆశచ్రయ్పడేవారు కాదు. అలా సూక్లోల్ చదువుతుండగానే, అంటే, 9 వ తరగతిలో వుండగా ఏం
జరిగిందంటే... చలంగారి పెదనానన్ గారి అలుల్డు, చలం గారికి బావ వరస, అతను కాకినాడలో
ఉండేవాడు. ఎందుకో తెలియదుగానీ, చలం గారికీ, అతనికీ పడేది కాదు. మొటట్ మొదటినుండే వైరుధయ్ం.
ఆయన ఒకసారి కాకినాడ నుంచి తెనాలి వచిచ్నపుడు ఇదద్రికీ ఏదో గొడవయియ్ంది. ఆ కక్షని మనసులో
పెటుట్కొని, అపప్టోల్ చలం చదివిన ఇంగీల్ష కధని తెలుగు అనువాదం చేసి, ఆ కధలోని విలన కి అతని
బావ పేరు పెటిట్, ఒక పుసత్కం రాయడం మొదలుపెటాట్రు. ఇదంతా 9 వ తరగతిలో ఉండగానే.కొ నిన్
పేపరుల్ రాయడం అయాయ్క “ఆంధర్ పర్చారణీ గర్ంథమాల “అనే సంసథ్

వాళల్కి పంపించారు. వాళుళ్

చదివి ఎవరో పెదాద్యన, గార్ంధికంలో రాశారు. అనుకొని “మిగతావి కూడా పంపిసేత్ పుసత్కం
వేసాత్ము”అని వుతత్రం రాశారు.
వుతత్రం అయితే, చలం గారికి అందింది గానీ, ఆ పుసత్కం పూరిత్ చేసేటంతటి సామరధ్య్ం అపప్టోల్
లేదు. ఏదో బావ మీద కోపం కొదిద్ కొనిన్ పేజీలు రాశారు అంతే. అలా రికారుడ్ల పర్కారం
చెపుప్కోవాలంటే...చలం గారి మొదటి రచన ఆ ఇంగీల్ష అనువాదం అవుతుంది. ఆ తరువాత ఆయనకు
27 సంవతస్రాలు వచేచ్వరకూ కాలప్నిక సాహితాయ్నిన్ ముటుట్కోలేదు. ఈ విషయాలనీన్ తరువాత వసాత్యి.
చలంగారికి సతరీల పటల్ ఆకరష్ణా, పేర్మా. మరోవైపు జాలీ, దయా, కరుణా. ఈ రకాలైన భావాలు
ఏరప్డడానికి ఎలాంటి సంఘటనలు చినన్పుప్డు దోహదం చేశాయంటే...సతరీల పటల్ జాలి కలగడానికి,వాళళ్
అమమ్గారు పడే బాధలూ, ఇంకా కుటుంబంలో చెలెల్ళూళ్, పెదనానన్గారి పిలల్లూ వీళళ్ందరూ బాధలు
పడడం చూశారు. అదంతా ఒకవైపు.అలాగే ఆడవాళల్ంటే ఆకరష్ణ.పేర్మ కలగడానికి కారణం ఏమిటంటే...
ఆయనకు సూక్లు వయసులో ఉండగానేకలిగిన కొనిన్ పేర్మ కథలు. మూడు పేర్మ కథలు జరిగాయి.
మొదటిది “బంగారమమ్”అని ఒకమెతో పేర్మలో పడాడ్రు. కానీ, అది ‘ పేర్మ’ అని కూడా ఆయనకు
తెలీదు. ఇవనీన్ ఆయన ఇంకా హైసూక్లు దాటక ముందే.
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వాళిళ్ంటోల్ రవివరమ్ గీసిన లకీష్ దేవి బొమమ్ ఒకటి వుండేది. ఆ బొమమ్ను చూడగానే ఆయనకు
మనశాశ్ంతి, పర్శాంతత కలుగుతూ వుండేది. అలాంటి భావం ‘బంగారమమ్’ చూసినపుడు కలిగిందట.
ఆమె మీద తనకు వునన్ది ‘ పేర్మ‘ అని కూడా తెలుసుకోలేని వయసు. అపప్టికి చలం గారి వయసు 8
సంవతస్రాలు. ఆ బంగారమమ్ వయసు 20 సంవతస్రాలు.ఏదో చినన్పిలాల్డు కదాని దగగ్రకు తీసుకుండేది.
ఈయనకి మాతర్ం ఏదో ఆకరష్ణగా వుండేది. అదేమిటో తెలియదు. ఆయన చెపప్లేడు.ఆమెకీ తెలీదు. ఆ
విధంగా పేర్మంటే ఏమిటో తెలియని వయసు లోనే ఆడవాళల్ంటే ‘పేర్మ’ మొదలయియ్ంది.
రెండో అమామ్యి. కాసత్ దగగ్రైన ఈ అమామ్యి పేరు “సుందరమమ్”సూక్లోల్నే చదువుకునేది.
ఇదద్రూ కలసి ఏ దేవాలయం దగగ్రకో వెళిల్ కబురుల్ చెపుప్కునేవారు. వాళిళ్దద్రి పేరూల్ ‘సుందరమామ్, చలం’
అని సూక్లు గోడలమీద కూడా రాశారు. అవనీన్ చూసి ఆ సుందరమమ్ ఇంటోల్ వాళుళ్ ఆమెను సూక్లు
మానిపించేశారు. దాంతో రోజూ సాయంతార్లు కబురుల్ చెపుప్కునే సేన్హితురాలు లేదు అని , చలం గారు
ఎలాగైనా

ఆ

అమామ్యిని

కలుసుకోవాలని,

వాళళ్

ఇంటికి

రాయబారం

పంపించదానికి

నిరణ్యించుకునాన్డు .ఇదంతా 12, 13 సంవతస్రాల వయసులోనే. అయితే, ఎవరు వెళతారు.తను వెళేత్,
గురుత్పడతారు. ఆ సూక్లుకి కొతత్గా వచిచ్న మితుర్డు “విషుణ్భొటల్ సుబర్హమ్ణయ్ం”అని తెనాలికి కొతత్గా
వచిచ్న తాసిలాద్రు గారి అబాబ్యిని పటుట్కొని, అతనిన్ కూడా తన జటుట్ చేరుచ్కునాన్డు. ఆ
సుబర్హమ్ణాయ్నిన్పిలిచి, “సుందరమమ్ను సూక్లు మానిపించేశారు. నువెవ్ళిళ్ పిలుచుకురా! నాకు
చూడాలనివుంది.”అనాన్రు. “వాళళ్ ఇలుల్ ఎకక్డో నాకు తెలీదు” అని అతను అంటే, “సరే! నేను
చూపిసాత్ను పద”అని చెపిప్, ఆ సుందరమమ్ ఇంటికి కాసత్ దూరంలో నిలుచుని, ఆ సుబర్మణాయ్నిన్
పంపించారు. ఆ ఇంటికి వెళిళ్న సుబర్మణాయ్నిన్ అడిగారు.”ఏరా!అబాబ్య! ఏంటి పని?”అని.
"సుందరమమ్ కోసం వచాచ్ను.”అనాన్డు.”సుందరమమ్తో నీకేం పని? ఇలా లోనికి రా! నువువ్ గుడిపాటి
వారి అబాబ్యి వేనా?” అనాన్రు. “కాదు మొరోర్” అని అంటునాన్ వినిపించు కోకుండా వీర బాదుడు
బాదారు. ఏడుసూత్ బయటకు వచిచ్, “నీ మూలంగా నేను తనున్లు తినాన్ను” అనాన్డు. ఇలా హైసూక్లులో
పరిచయం అయిన సుబర్హమ్ణయ్ం దాదాపు జీవితాంతం చలంగారికి మితుర్డు గానే వునాన్డు. తరువాత
కాలంలో గుంటూరులో లాయరు అయాయ్డు. చలంగారి ఆసిత్ అంతా కూడా, అడిగిన వాళళ్కీ, ఎవరికి
బడితే ఇచేచ్సూత్ వుంటే, ఈ లాయరుగా వునన్ సుబర్హమ్ణయ్మే చలం గారికి సహాయం చేయడానికి
పర్యతిన్ంచాడు. ఈ సుబర్హమ్ణయ్ం, చిటట్చివరలో అంటే, చలంగారు అరుణాచలం లో వునన్ రోజులోల్
అకక్డకు వెళిల్ చలం గారితో చెపాప్డట ” ఏం రా! చలం! ఈ విగర్హాలూ, పూజలూ ఉతత్ నానెస్నస్

øöeTT~

www.koumudi.net

y˚T 2022

Ș̮ ̆ χ

12

అనాన్వు. మేం నిజమేనని అనుకునాన్ం.తరువాత అసలు మతమే మూరఖ్ం. దేవుడు లేడు అనాన్వు. మేం
అలాగే అనుకునాన్ం.ఆ తరువాత సతరీ తపప్ ఏమీలేదు అనాన్వు. అదీ నమామ్ం.ఇపుప్డేమో అదీ లేదు.ఇదీ
లేదు.

ఈశవ్రుడు

అంటునాన్వు.

అదీ

ఒపుప్కునాన్ం.ఇకక్డితో

ఆగిపోతావా?ఇంకెక్కక్డికైనా

వెళిళ్పోతావా?”అని అడిగాడట.
అయితే, చలం గారికి ఆ సుందరమమ్ని కలుసుకునే అవకాశం మళీళ్ రాలేదు. కాకపోతే, ఆ పేర్మని
మాతర్ం మరచిపోలేదు. చినన్తనంలో కలిగిన అనుభవం మనసు మీద యెంత గాఢంగా ముదర్ వేసుత్ంది
అనడానికి ఆయన మూయ్జింగస్ లోనూ, పేర్మ లేఖలోల్నూ అనేక పర్దేశాలోల్ చాలా చోటల్ గురుత్
చేసుకునాన్రు. ఈ సుందరమమ్ గురించి ఏం రాసుకునాన్రంటే...
“సనన్ని చందర్ కాంతిలో ఆడుతునన్ పిలల్ల గుంపులిన్ వెతుకుక్ంటూ వెళుతునాన్ను. సనన్ని ఒళూళ్,
చెంపా, విశాలమైన కళూళ్, సూది ముకూక్, వెనెన్లను మింగే జడా, గాలిలో కొటుట్కు పోతునన్టుల్ పరిగెతేత్
పిర్యురాలిలా కనబడడ్ది. తన వంక చూడదు. పిలల్లతో కేక వేసుత్ంది. నవువ్తుంది. దూరంగా పరిగెతిత్,
దగగ్రగా రాసుకొంటూ పోతుంది. ఈ చంచలమే కదా! ఈ నాన డిపెండ బులిటీ వేరేబుల కావ్లిటియే
కదూ, సతరీ మీద పురుష ఆగర్హానిన్ గుమమ్రింప జేసింది. కానీ, ఈ ఆటనే, ముందు నిముషం ఏం
చేసుత్ందో..యెటాల్ మారుతుందో.. తెలీని ఈ మిసట్రీ యే లేకపోతే, సతరీ యెంత అన ఇంటరిసిట్ంగ గేమ,
ఇండిపెండెంట వయ్కిత్ అయివుండును. సుందరమామ్, తానూ కలుసుకోవడం, పేర్మించు కోవడం యెటాల్
తటసథ్ పడాడ్యి. ఎందుకు వెరిర్ కలలు కనాన్రో, విదయ్కీ, కులానికీ ఎడురీదాలనీ ఎందుకు సాహసించారో,
సుందరమామ్! ఇంక నీ సేన్హం అసంభవమని రూడీ పడాడ్, ఆ రాతిర్ చైనా దీపం కింద కొతత్ పందిటోల్
నువువ్ చూసిన చూపు ఎందుకో, సముదర్ం అరధ్రాతిర్, అరధ్ చందుర్డు ఉదయించి నపుడలాల్ జాన్పకం
వసుత్ంది. సంవతస్రం అంతా నినున్ మరచిపోయినా అటల్ తదిద్ రాతిర్ తెలల్ర గటల్ పిలల్లు కేకవేసే సమయాన
“మరచిపోయేవా?” అని జాలిగా పలకరించి నటుల్ంటుంది.”అని రాసుకునాన్రు ఈ సుందరమమ్ గురించి.
ఇక మూడవ ఆమె “చి” అని రాశారు. తరువాత పేరు రాయలేదు. “చింతామణీ, చితార్”అలా ఏదైనా
కావచుచ్. ఆ ‘చి’ కూడా మనసుని ఎంతగానో ఆకరిష్ంచింది. “ఆమెను కూడా నేను చేరుకోలేక పోయాను.”
అని రాసుకునాన్రు. అపుప్డు అతనికి వివాహం చేసుకునే వయసు కూడా కాదు. వివాహం చేసుకోవాలనే
ఆలోచన కూడా వచేచ్ వయసు కాదు. కాకపొతే ఆ పిలల్ల మీద వునన్ ఆకరష్ణ తరువాత రోజులోల్ తెలిసింది.
అది గాఢమైన ‘ పేర్మ ‘అని. ఒక బంగారమామ్, ఒక సుందరమామ్, ఒక ‘చి’. ఇవేమీ పెదద్వాళళ్కు తెలీవు.
ఇతను ఏదో సూక్లుకి వెళిల్ వసుత్నాన్డు.వీళళ్ ఇలుల్ కూడా పెదద్దిగా వుండేది కాబటిట్, ఇంటికి ఆడపిలల్లు
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వసుత్ండేవారు. ఏదో పిలల్లు ఆడుకుంటునాన్రు అనుకునేవారు.

వాళుళ్ సహజం గానే చలంగారికి

వివాహం చేయడానికి పూనుకునాన్రు. ఎందుకంటే అపప్టోల్ చినన్తనంలోనే వివాహం చేసేసే వాళుళ్.
ఆయన ‘వివాహం వదుద్’ అని పటుట్పటాట్రు. దానికి రెండు కారణాలునాన్యి.
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