
 

24.     చలం 

 

                    కథా రచనలో ప్ర భంజనంలా విరుచుకుప్డ్డ  కథా 

రచయిత గుడిపాటి వంకట చలం . స్త్ర ీ ని బానిస చేసి,పురుషుడు 

ప్ర దర్శ ంచే అహంకారానిి  నిశితంగా విమర్శ ంచాడు . ఆమెకూ ఒక 

మనసు ఉందనీ, ఆశయాలు, ఆశలు ఉని్న యని ,వ్య కి్తతవ ం ఉందని, 

ఆమెకు సంపూరణ మైెన స్వవ చఛ  ఉండాలని ఎలుగెత్తర  చాటాడు. 

          చలం తలి్లదండుర లు శీ్రమత్తవంకటసుబ్బ మమ  శీ్ర సంబ్శివ్రావు 

దంప్తులు. చలం  గుడిపాటి వంకటాామయయ  గార్క్త దతర త 

చేయబ్డాడ డు .చలం గొప్ప  ప్ర త్తభావ్ంతుడు. సంప్ర దాయం పేరుతో 

జర్గే అన్నయ యాలు, అకీమాలు అనిి  వీర్ని బాధ పెటాాయి. 

వాటనిి ంటికీ ఎదురుత్తర్గి స్వవ చాఛ  వాదానిి  ప్ర చారం చేశాడు. స్త్ర ీ  

పురుష సంబ్ంధాలకు కొతర  వాయ ఖ్య లు చేశాడు. 

         తెలుగు కథానిక పార రంభమే స్త్ర ీ  పార ధానయ ంగా జర్గింది. చలం స్త్ర ీ  

పురుష సంబ్ంధాలకు చందిన కథలను రచంచాడు. వాటిలో “భార్య ” 

ఒకటి. ఇది స్త్ర ీ ల బాధలకు అక్షర రూప్ం. 



జాతీయోదయ మ కాలంలో దేశభకి్తని ప్ర భోదించే కథలు, నవ్లలు 

రచంచారు, ఉదయ మంలో ప్నిచేస్వవార్ని ఆతమ ప్ర్శ్రలన చేసుకునేలా  

చేస్వ రచనలు చేశాడు. చలం రచంచన 100 కథలు 

గురిుంచుకోవ్లసినవి అనేకం ఉని్న , నాయుడు పిలల , ఆమె త్యయ గం 

అనేవి చరసమ రణీయాలు. 

          సహితయ ంలో స్త్ర ీ  వాదం పెరగడానిక్త,  స్త్ర ీ  స్వవ చఛ గా 

ప్ర శిి ంచడానిక్త, స్త్ర ీ వాద భావాలు పేర రేపంచబ్డ్డానిక్త ఆన్నడు చలం 

రచంచన కథలు నవ్లలే ఆధారం. 

“ ఎలా ఉండాలో శాసించాడ్ం తప్ప  ,స్త్ర ీ  క్త ఏం కావాలో సంఘానిక్త 

తెల్లయదు, ప్ర భుత్వవ నిక్త తెల్లయదు. అందుకే తనకు ఏం కావాలో 

త్వనే( స్త్ర ీ ) నిరణ యించుకోవాల్ల. పురుషులతో సమానంగా ఉండాల్ల అనే 

ప్ర్మిత్తని అధిగమించ ,కొతర  జీవితం పందడ్ం ఆమె లక్షయ ం కావాల్ల” 

అనేది చలం వాదన. 

“ఆమె కదలలేని పువ్వు  కాదు  

ఆమె గాలి వెలుతురు 

ఆమె ఒక పూరి్త ఆకాశం”   -    ఇది చలం భావ్న.   



సమాజంలో దోచుకోబ్డిన స్త్ర ీ లు ,పలిలు చలానిి  కదిల్లంచారు. చలం 

గొప్ప  కళాకారుడు, సందరయ  పపాసి, త్వత్తవ కుడు.          ఆ రాతా్త, 

వివాహం ,కరమ  మిటిాకాల్లంది, సినిమా జవ రం మొదలైన కథలిో స్త్ర ీ  

పురుష సంబ్ంధాల ప్టి, కుటంబ్ జీవ్నం ప్టి కొనిి  నిరి్షామైెన 

అభిపార యాలు వ్య కిం చేశాడు. శకి్తవ్ంతమైెన భాష ,సటిలేని వాత్వవ్రణ 

సృ షా్ట, విశిషామైెన పాతా చతాణ, అసమానయ  కథా నిరవ హణ సమర్య ం 

వీటిలో కనిపసర యి . వేదాంతం, హంపీ కనయ లు మొదలైన కథానికలు 

చలం ప్ర జఞ కు చకక ని ఉదాహరణలు. 

         చలం దాదాపు 100 రచనలు చేశాడు. వాటిలో 87 

కథలుని్న యి. ఎనిమిది నవ్లలు ,26 న్నటకాలు ఇవి కాక 

మ్యయ జంగ్స్ , పేర మలేఖ్లు ,వివాహ వ్య వ్స్లో పురుషాధికయ త ప్ర శిి స్తర  

చేసిన రచనలే అధికం. 

       స్త్ర ీ  స్వవ చఛ ను ప్ర చారం చేసిన చలం 5-5-1979లో శివైకయ ం 

పందారు. 

 


