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 తయ్ యలనిన్ంటిలోనూ లోక య నది నవల. సమకాలీన సమాజానికి దరప్ణం పడుతూ, 
రచనాకాలపు మాజిక, రాజకీయ, ంసక్ృతిక పరి థ్తులను ముందుతరాల పాఠకులకు అందించగల శకిత్ 
నవలా తాయ్నికి ఉనన్ది. మానుయ్డికి అందుబాటులో ఉండటం వలల్ నవలా యకు మాజిక 
మారుప్లు, వయ్కిత్త  మారుప్లు కలిగించగల శకిత్ ఉంది. అటువంటి శకిత్వంత న నవలా తయ్ంలోని కొనిన్ 
ఉతత్మ నవలలను ఎనున్కుని, ఆ నవలలోల్ని నాయకుల పా లను పరిచయం చెయాయ్లనన్ది ఈ 
య్సపరంపర ఉదేద్శం. 

                 
     
                                          
 
 
 
 
 

అతడుఅతడు  --  ఆమెఆమె  : : అతడుఅతడు  
  కేవలం ఉతత్మ లకష్ణాలునన్ నాయకులనే కాకుండా విభినన్ వయ్కి త్తావ్లునన్ నవలా నాయకులను పరిచయం 

చెయాయ్లనన్దే ఈ వాయ్సపరంపరల ఉదేద్శం. చదువరులకు.. 'నాయకుడు ఇలా ఉంటే బావుంటుంది' అనుకోవడంతో పాటూ ' ఇలా 
కాకుండా ఉంటే లేదా ఫలానా లకష్ణాలను వదిలేసేత్.. బాగుంటుందేమో' అనిపించాలనన్ది నా అభిలాష. అందువలల్ ఈసారి డాకట్ర్ 
ఉపప్ల ల ణరావు గారి ’అతడు - ఆమె’ నవలానాయకుడెనౖ శాU పాతర్చితర్ణ గురించి రాయాలని సంకలిప్ంచాను. నవలలో ’అతడు, 
ఆమె , అతడు , ఆమె.. ’ అంటూ ఇదద్రు వయ్కుత్ ల డెరౖీ పేజీలనూ, ఒకే విషయం గురించి వారిదద్రి అభి యాలోల్  కనబడే తేడాలనూ 
చూపిసుత్ ంటారు రచయిత. అందువలల్ ఈ నవలానాయకుడికి అసలు పేరును కాక "అతడు" అనే పేరునే శీరిష్కగా ఉంచాను. 

 
ఎవరతడు? అతడి పూరిత్ పేరు వలల్భజోసుయ్ల చిదంబర శాU! భారయ్ "ఏమోయ్..శా " అని పిలుసూత్ ంటుంది. 

మహిళలను ఆకటుట్ కోగల సుఫ్ర పి, బుధిధ్మంతుడు, తెలివెనౖవాడు అతడు.  సావ్తం య్దయ్మనాటి కాలంలో సీమలో బారిసట్రీ 

http://pustakam.net/?p=16445
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చదువుకుని వచిచ్ చెనన్పటన్ంలో కీట్సు పెడతాడు అతడు. అరథ్శాసత్ర్ం చదువుకుని కీవ్న్స్ కాలేజీలో ఫెసర్ గా పనిచేసుత్ నన్ శాంతం 
పరిచయం అవుతుంది అతడికి. అది సేన్హంగా మారి, అభి యాలు అభిరుచులు కలిసి, అవనీన్ మగా మారి మూడేళళ్ సావాసం 
తరువాత ఇదద్రూ రిజిసట్ర్ పెళిళ్ చేసుకుంటారు. తాయ్గరాజ కీర త్నలు పాడుకుంటూ, షికారూల్  చేసుకుంటూ కులాసాగా హాయిగా కాలం 
గడిపేసాత్ రు కొంత కాలం. రా నూ వారిదద్రి అభి యాలోల్  ఎనిన్ భినాన్లునాన్యో గమనిసూత్  ఆశచ్రయ్పోతారు. తమది ఒకటే మనసుస్, 
ఒకటే దేహం కాదు.. దృకప్థాలే వేరుగా ఉనాన్యి అని తెలుసుకుంటారు. మొదటోల్  సరుద్ కుపోతారు కానీ కాలం గడిచేకొదీద్ చికాకు పెరిగి 
కీచులాటలూ, వాగుయ్ధాధ్ లూ ఎకుక్వవుతాయి. ఇదద్రి మధయ్నా దూరానిన్ పెంచుతునన్ ఈ అగాధాలు తామిదద్రినీ ఏ దరికి 
చేరుసాత్ యోనని బెంగపడుతూంటారిదద్రూ! భారాయ్భరత్లిదద్రూ రాసుకునే డెరౖీల దావ్రా వారి అభి యాలు, వాటిలో మారుప్లూ 
మనకు తెలుసుత్ ంటాయి. డెరౖీ అనేది మనిషి మనసుకు సరెనౖ అదద్ం కాబటిట్  రచనలో కనబడే నిజాయితీ మనలిన్ ఆకటుట్ కుంటుంది.  

 
 
"అతడు - ఆమె"  రచయిత - డాకట్ర్ ఉపప్ల ల ణరావు : 
సావ్తం య్దయ్మంలో పాలొగ్ ని, తరావ్త ఎనోన్ దేశాలు తిరిగి, సివ్స్ వనితను వివాహమాడి, మాసోక్లో తెలుగు 

అనువాదకుడిగా పనిచేసి, సుమారు నలభె ౖగర్ంధాలను తెలుగులోకి అనువదించిన ఘనత  డాకట్ర్ ఉపప్ల ల ణరావుగారిది. చివరి 
రోజులోల్  సవ్సథ్లమౖెన బరంపురంలో ఉంటూ, అభుయ్దయ రచయితల సంఘంలో చేరి ఎనోన్ రచనలు చేసారు. ’బతుకు పుసత్కం’ అనే 
ఆతమ్కథను రాసారు.  

 
మ వివాహం చేసుకునన్ ఓ భారాయ్భరత్ల అనుబంధానిన్ సావ్తం య్దయ్మ నేపథయ్ంతో సృజించి, ఆ ఉదయ్మం పర్భావం 

వారి వెవౖాహికజీవితానిన్ ఏ దరికి చేరిచ్ంది? ఆనాటి జనజీవనానిన్ తీవర్ంగా పర్భావితం చేసిన సావ్తం య్దయ్మం వారి జీవితాలోల్  
ఎలాంటి మారుప్లు తెచిచ్ంది.. వారిదద్రి మానసిక సంఘరష్ణ ఎలాంటి పరిణామాలకు దారి తీసింది.. మొదలెనౖ అంశాలను రచయిత 
చాలా ఆసకి త్కరంగా "అతడు - ఆమె"   నవలలో చి కరించారు. కథను అటోబయోగర్ఫికల్ టెకిన్క్ దావ్రా నడిపిసాత్ రు రచయిత. 
మొదట రచయిత సవ్సథ్లమయిన బరంపురంలో వెలువడిన ఓ లిఖితప కలో ధారావాహికలా ఇది పర్చురితమౖెంది. తరువాత వారి 
తలిల్గారి సలహాపె ౖసావ్తంతర్య్పోరాటం నేపథయ్ంతో 1950లో మళీళ్ కథను తిరగరాసారుట ల ణరావుగారు. కొనేన్ళళ్ తరువాత మి ల 

తాస్హంతో ఈ నవలను పొడుగిసూత్  మిగతా భాగాలు రచించగా, మొతత్ం నాలుగు భాగాలతో అందుబాటులోకి వచిచ్ందీ నవల. 
సావ్తం య్నికి పూరవ్ం దేశంలో నెలకొనన్ రాజకీయ పరిసిథ్తులు, సమాజంపె ౖవయ్కుత్ లపె ౖసావ్తం య్దయ్మ పర్భావం, ఆనాటి కాం స్ 
పారీట్ వయ్వహార శెలౖి, కివ్ట్ ఇండియా ఉదయ్మం, కమూయ్నిజం,  పురుషుల అనుబంధాలూ, వెవౖాహిక సంబంధాలు, సేన్హాలు,  
సావ్తంతర్య్ం, మానసిక సంఘరష్ణ మొదలెనౖ ఎనోన్ అంశాలను స శిసుత్ ందీ నవల. ల ణరావుగారి విస త పరిజాఞ్ నం, అభుయ్దయ 
భావాలూ, పాకశాసత్ర్ వీణయ్ం, వివిధ ఆసకుత్లూ, కళాభిరుచి మొదలయినవాటి గురించిన అవగాహన కూడా కలిప్సుత్ ందీ నవల.   
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‘అతడి’ సవ్భావం: 
"నీ ముంటే ల  సరసవ్తులునన్టేట్గా" అనే శాUకి భారయ్ శాంతం అంటే 

ఎంతో మ. పురిటినెపుప్లు పడుతునన్ భారయ్ను చూసి  జాతి మొతత్ం ఇంత యాతన 
పడవలసినదేనా? అని అలల్లాల్ డిపోతాడు. ముదుద్ లు మూటగటేట్  కూతురిని చూసి కొడుకు 
పుటట్లేదనన్ బాధను మరిచ్పోతాడు. ఆ పాపాయిని ణంలా చూసుకుంటాడు. భారాయ్బిడడ్ల 
కోసం ఏమనాన్ చెయయ్గలడతడు. భారయ్కు ఒంటోల్  బాగోలేకపోతే పరిచరయ్లు చేసి కాళుళ్ కూడా 
పడతాడు. ఒక సగటు భారతీయ భరత్కు సరెనౖ ఉదాహరణ అతడు. చాలాసారుల్  
పురుషాహంకారం అతని మంచితనానిన్ కపేప్సుత్ ంది. భారయ్ దినప క చదువుతానిమమ్నగానే 
ఇది చాలేల్ మీ ఆడవాళల్కంటూ సినిమాలూ, వాణిజయ్పర్కటనలునన్ భాగానిన్ ఆమెకిచిచ్ మెయిన్ 
పేపరు తాను చదువుకునేంతటి పురుషాహంకారం అతనిది. ఆడపిలల్లకీ మొగపిలల్లకీ పెటిట్న 
కాలేజీలో ఫెసరు పనికి ధరఖాసుత్  పెడతానంటుంది శాంతం. కాలేజీ కురాళుళ్, తోటి 

ఉపాధాయ్యుల చూపులూ శాంతం మీద పడడం ఎందుకనిపిసుత్ ంది శాUకి. ఆమె ఉదోయ్గం చెయయ్డం తనకు ఇషట్ ం లేదనేసాత్ డు. 
" ణనాథా నీ ఆజఞ్" అంటుంది శాంతం. ఓలాగ్  నవల "సేవ్చఛ్" లోని అరుణ, పర్కాశం పాతర్లకు రణ శా , శాంతం అయి ఉంటారని 
ఈ నవల చదువుతూంటే అనిపిసుత్ ంది. 

 
 
ఓసారీ ఒక కేసు విషయం తనకనాన్ ముందర 'లేడీ అయయ్ంగారు'కి చెపాప్డని ఆమె వలేల్ తెలిసి శాంతం బాధపడితే, 

"భరత్నేవాడు చినాన్పెదాద్  అబధాధ్ లు ఆడవచుచ్. ఆడవాళుళ్ మాతర్ం తెలాల్ రితే లకాష్తొంభె ౖ అబధాధ్ లు ఆడరూ.." అని తన తపిప్దానికి 
డిఫెన్స్ చెపుప్కుంటాడు. చదువుకునే రోజులోల్  జరిగిన విషయమొకటి శాంతం చెపేత్ విని ఉ కపడిన మనిషే తాను మాతర్ం లేడీ 
అయయ్ంగారు, ఊరవ్శి, లీలావతమమ్ మొదలెనౖవారితో కబురాల్ డితే, సరసాలాడితే తపుప్లేదంటాడు. పరాయి లని చూసేత్, వారితో 
కబురాల్ డితే తపేప్ముంది? బొతిత్గా మరొకళళ్తో మాటాల్ డకూడదని ఆంకష్ వేసేత్ ఎలాగా... అని చి బు లాడతాడు.  

 
 
కొనిన్ సంగతులు గురించి తన పెళాళ్ం అజాఞ్ నంలో ఉండడమే ఇషట్ ం అంటాడు శాU. భారయ్ అభి యాలు సరెనౖవే 

అయినా  తన అభి యాలతో భినన్ంగా ఉనన్ందున వాటిని అంగీకరించలేకపోతూ ఉంటాడతను. సగటు భరత్లాగ తన పెళాల్ ం 
అజాఞ్ నంలో, అమాయకతవ్ంతో ఉండడమే ఇషట్ ం అంటాడతడు. బయట ఎందరు ఆడవాళుళ్ ఏం మాటాల్ డినా శాంతంతో వాదనకు 
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దిగినపుప్డు ఆమె నోటమమ్ట కొనిన్ మాటలు వినాన్, ఆమెకు కొనిన్ సంగతులు తెలుసని అరథ్మౖెనా పాము కుటిట్నటుల్ ంటుందంటాడు శాU. 
ఇదద్రం చదువుకునన్వాళల్ం అవవ్డం వలల్నే తంటాలేమో అనన్ది అతని అభి యం.  

 
శాU గడుసువాడెనౖా ఇతరులను గుడిడ్గా నమేమ్సే అలవాటు వలల్ సంపాదించిన సొమమ్ంతా నషట్పోతాడు. ఇదీ 

సంగతని భారయ్కు చెపప్లేక బెంబేలెతిత్పోతూంటే ఆమే అడిగి తెలుసుకుని ధెరౖయ్ం నూరిపోసుత్ ంది. తన విడెంట్ ఫండ్, పెళిళ్కి భరత్ 
తనకు కొనిపెటిట్న నగల జాబితానూ చెపిప్ అతనిని సిథ్మితపరుసుత్ ంది. బంగళా నుండి చినిన్ంటికి మారిపోవచచ్నీ, పెదద్ కారు అమేమ్సి 
చినన్ కారు కొనుకోక్వచచ్నీ, మరో నాలుగు పెదద్ కేసులు వాదిసేత్ మునుపటికంటా ఎకుక్వే సంపాదిసాత్ వనీ ధెరౖయ్ం చెబుతుంది. 
చినిన్ంటికి మారాకా కూడా అనిన్ సమయాలోల్ నూ శాంతం అతడికి అండగా నిలిచి, ఇంటిపనంతా ఒకక్రీ త్ చేసుకుంటూ కాలం 
నడుపుకొసుత్ ంది. అలా తన సరవ్సావ్నీన్ తన కోసమే అరిప్ంచిన శాంతం అంటే అతనికి వలల్మాలిన మ. ఆమె మను 
పొందగలిగినందుకు తనంతటి అదృషట్ వంతుడు ఈ పర్పంచంలో ఉండడనీ, ఎనిన్ జనమ్లకీ శాంతం ఋణం తీరుచ్కోలేనని చెపూత్  ఆమె 
మకు ముగుధ్ డయిపోతాడతడు.  

 
అతడి భోజన యతావ్నిన్ గురించి ఓ వాయ్సమే రాయవచుచ్. పొదుద్ నేన్ పళుళ్ తోమగానే కాఫీ పడకపోతే వారం రోజులె ౖ

ఆకలితో మలమల మాడుతునన్టుల్  బాధపడిపోతాడు. కాఫీలో ఒకక్చుకక్ పంచదార ఎకుక్వెనౖా తకుక్వెనౖా తాగలేడు. పదిగంటల 
భోజనంలో పెరుగుబిళల్ కాసత్ పలుచగా ఉంటే పసుత్ ండటమే నయమంటాడు. పెరుగుపచచ్డిలో ఒకక్ నీటిచుకక్ ఎకుక్వెతౖే రాచిచ్పప్ 
పళాంగా గిరాటు వేసాత్ డు. పోపులో మినబబ్దద్ మాడిందంటే పీట మీంచే లేచిపోతాడు. రా  భోజనం తరువాత తాంబూలంలో 
ఏలగిగ్ంజలు లేకపోతే సణుగుడే! భరత్పె ౖ మతో శాంతం మాతర్ం ఓపిగాగ్  అతడి చికాకులిన్ భరిసూత్  అతడికి ఇషట్మయేయ్ విధంగా 
వండిపెడుతూంటుంది. ఇక వంటవాడితో పపుప్ ఎలా చేయించాలో కూతురికి వివరిసాత్ డు "పేరుకునన్ నెయియ్ పూస ఉసిరికాయంత 
పపుప్ ఉడుకువచాచ్క వేసేత్, పపుప్ పొంగదు కమమ్గా ఉంటుంది" అని! ముదద్ కూరలూ, ఇంగువ చారు, ఉపుప్డు పిండి, వాసినపోళీ 
వంటి రుచులే మరిచ్పోతునాన్ం.. అని వాపోతాడొక సందరభ్ంలో! ఇంకా ఓమాటు మీటింగుకని పొరుగూరు వెళూత్  వెళూత్  ఆవకాయ 
కోసం చెటుట్  మీద మామిడికాయలు దెబబ్ తగలకుండా ఎలా దింపించాలో, వెలుల్ లిల్ ముకాక్వకాయ, బెలల్పావకాయ, మెంతికాయ, 
వేపగింజలు వేసి మాగాయ చేయించడం మరిచ్పోవదద్ంటూ కూతురికి జాగర్తత్లనీన్ మరీ మరీ చెపిప్ వెళాత్డు. అవనీన్ చదువుతుంటే 
ఇతగాడు వంటచేయడంలో కూడా భీముడేనేమో అనిపించకమానదు.  

 
 
ఏ పని చేసినా, ముందు సవ్లాభానిన్ చూడడం అలవాటతడికి. ఈ గుణం వలేల్ పోగొటుట్ కునన్ డబుబ్కి మూడింతలు 

మళీళ్ సంపాదించగలుగుతాడు. ముఫెఫ్ౖ రెండేళల్ పినన్ వయసుకే గవరన్మెంట్ దావ్రా అడవ్కేటు జనరలుగిరీ సంపాదించుకునన్ పర్ఖాయ్త 
బారిషట్ రవుతాడతడు. ఆంగల్పర్భుతావ్నికంతటి విధేయుడు కాబటేట్  భారయ్ కాం స్ లో చేసి కివ్ట్ ఇండియా ఉదయ్మంలో పాలొగ్ ని, ఖదద్రు 
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కటట్డం ఎంతమాతర్ం నచచ్దతనికి. కానీ సావ్తంతయ్ర్ ం వచాచ్కా భారయ్ దావ్రా కాం స్ లో చేరి, ఆమె సిఫారుసుతో ఎనిన్కలోల్  నిలబడి 
మం  అయిపోవాలని అతని అభిలాష. తానంటే ఎంత మ ఉనాన్, జెలౖుకెళొళ్చిచ్న ఉదయ్మకర త్గా భరత్ సావ్రాథ్ నిన్ సహించలేకపోతుంది 
శాంతం. ఇనాన్ళుళ్గా జమిందారుల కేసులు వాదించి, గెలిచి, వెలకొదీద్ రెతౖుకుటుంబాలకు అనాయ్యం చేసి డబుబ్ గడించినవాడు మం  
అయి పర్జలకు ఏం నాయ్యం చేసాత్ డనన్ది శాంతం వాదన. "నా కుటుంబం కోసం, నా పొటట్  కూటి కోసం యమయాతన పడుతుంటే; 
చేసేదంతా అధరమ్ం..చెపేప్దంతా అశీల్లం.. పలికేది అబధధ్ం.. నీ బర్తుకే అనరథ్ం.. అని శాంతం అనడానిన్ సహించలేకపోతాడు అతడు. 
పర్పంచ మహాపర్వాహంలో నేనొక నీటిబొటుట్ ని.. నేనేమనాన్ శాసత్ర్కారుణాణ్ ?" అనన్ది అతడి వాదన. ధనారజ్న పెరిగిన కొదీద్ అతడిలో 
పెరుగుతూ వసుత్ నన్ సావ్రథ్పూరిత ఉదేద్శాలను మారాచ్లని సంకలిప్ంచుకుంటుంది చివరికామె. "ఎంత సేపూ నీ ఖాయ్తీ, నీ గొపాప్, నీ 
మరాయ్దా, నీ సావ్రథ్ం  చూసుకోవడమేనా? ఒకరికి ఉపకారం చేదాద్ ం అని అకక్రలేదూ?" అని ఆమె వాదిసుత్ ంది. అతడిలోని ఊసరవిలిల్ 
మారుప్లు వేదన పెడుతునాన్యనీ, అతడిపె ౖ మ ఉనన్ది కాబటేట్  మారుప్ని కోరుకుంటునాన్ననీ, అతడిలో సావ్రథ్ం తగిగ్న నాడు మళీళ్ 
వసాత్ నని చెపిప్  నెలల పిలల్నూ, కూతురిలా పెంచుకుంటునన్ శుభను తీసుకుని ఇంటోల్ ంచి వెళిళ్పోతుంది శాంతం. ఆమె తిరిగి 
వసుత్ ందా? ఇదద్రూ మళీళ్ కలుసాత్ రా? అతడిలో మారుప్ వసుత్ ందా? మొదలెనౖ పర్శన్లకు తరువాయి కథే సమాధానం! 

 
 
అతడిలో మెచచ్దగిన అంశాలు: 
సీమలో చదువుకునన్ందువలల్ శాUకి ఇంగీల్షువారనాన్, ఇంగాల్ ండనాన్ అభిమానం. అతని హృదయంలో భారతీయత 

ఉనాన్ మేధసుస్లో అంతా పాశాచ్తయ్మే. ఉదయం జంధయ్ం వేసుకుని శాసోకత్ంగా తదిద్నం పెటీట్ , బారిషట్ రీ చేసూత్ ంనన్ందువలల్ సాయంతర్ం 
"సర్" భోజనానికి పిలిచారంటూ కల్బుబ్కీ వెళాత్డు. జనాలు తెలుగు రుచులు మరిచ్పోతునాన్రు, తెలుగు భాష మరిచ్పోతునాన్రని బాధా 
పడతాడు, మళీళ్ భారయ్కు ఇంగీల్షులోనే ఉతత్రాలూ రాసాత్ డు. అయితే, భారతీయులను గురించి అతడు చెపిప్న జోశయ్ం నిజమౖెందని 
మాతర్ం ఆశచ్రయ్ం కలిగింది నాకు. "ఇంగీల్షువాళల్కు పోటీగా మనవాళుళ్ హిందూ ధరమ్ం, హిందూ సాంపర్దాయం అంటూ నెటుట్ కు 
వసుత్ నాన్రు గానీ మనకు సావ్తంతర్య్ం వచాచ్కా ఇంగీల్షు వాడిని పంపించివేసినా మన దెనౖందిక జీవితం లోనూ, వేషభాషలోల్ నూ 
చివరికి నెతౖిక జీవనం లోనూ కూడా పూరిత్గా పాశాచ్తయ్ నాగరికత అవలంబించేసాత్ ం. రాజకీయంగా జాతీయత ఉంటుంది కానీ 
సాంఘికంగా ఇంగీల్షు దొరలాల్ గెపౖోతాం. మనం ముందుకు రావాలంటే ఇంగీల్షువాడిని అనుసరించి తీరాలి. వాడికీ మనకీ పుసెత్ముడే. 
రేపు ఏ విపల్వమో వచిచ్ అది జారుముడి కావచుచ్. కానీ... ఆ ముడి ముడిలాగే ఉంటుంది. దానెన్వడూ విపప్డు. మనమే విపప్నీయం 
కూడా. అది మన మెడకే ముడి అని మన కు ళుళ్ అరిచినా ఇంగీల్షువాడికీ, మనకీ ఆ కొంగుముడి ఆచం రక్ం సిథ్రం.." అంటాడు 
అతడు. సావ్తంతర్య్ం వచిచ్ ఇనేన్ళళ్యినా ఈ మాటలిన్ మనం కాదనగలమా?!  

 
మరోమారు కళ గురించి చరచ్ వచిచ్నపుప్డు కళ కళ కోసం కాదు అందులో ఒక ఆదరశ్ం ఉండాలి అంటుంది శాంతం. 

కవినీ, చితర్కారుణీణ్ ,గాయకుడినీ వాళల్మటుకు వాళల్ని వదిలెయాయ్లి. కళ పూనితే రాసాత్ రు లేకపోతే లేదు. సేవ్చఛ్ ఇసేత్నే కళ పుడుతుంది.. 
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ఈ కవిత ఇలా రాయి, ఈ పాట ఇలా పాడు అంటే కళాకారుడికి ఎలా కుదురుతుందీ అని పర్శిన్సాత్ డు శాU. ఇటువంటి భావాలు 
వయ్క త్పరచినపుప్డు పాఠకులకు అతడిలో ఒక కొతత్ శాU కనిపిసాత్ డు . 

 
ఓసారి ఇంగాల్ ండు అనుభవాల గురించి చెపూత్  అకక్డ తనకు పరిచయమౖెన దొరసానుల సేన్హాలను గురించి 

శాంతానికి చెపాత్ డు శాU. వేరా జాన్ సట్న్, మెడిజ్ మెకారిమ్క్, జీన్ డఫ్ర్డ్, ఏడాన్ బెనెన్ట్, హెనీన్ సలిల్వన్ మొదలెనౖవారితో సేన్హాలూ, 
అవెంత దూరం వెళాళ్యో ఆ కథలనీన్ చెపాత్ డామెకు. ఒకసారి హెనీన్ తనపె ౖమనసుపడిన సంగతి, బర్హమ్చరాయ్నిన్ నిలబెటుట్ కోవడం 
కోసం ఆ రా  తానెంత నిగర్హంతో మెలిగాడో చెపాత్ డు. నిగర్హంతో తన ధరామ్నెన్లా నెలబెటుట్ కోగలిగాడో చెపుత్ నన్పుప్డు అతడిలో 
నిజాయితీ, మనోబలం ఎంత గొపప్వో తెలుసాత్ యి.  

 
చివరలో ఓచోట "నీ అపరచాణకయ్ం చూసి నవావ్లో.. ఏడవాలో కూడా తెలీకుండా వుందోయ్!" అని శాంతం అంటే, 

"నువువ్ ననున్ చూసి ఏడవనూవదుద్ .. నవావ్వదుద్ . ఎపప్టిలాగానే మించు ననున్!" అంటాడు శాU. శాంతం పటల్ అతడికి ఉనన్ ఈ 
వలల్మాలిన మే శాUలోని పర్తేయ్కమౖెన సుగుణం. మరో సందరభ్ంలో "సొముమ్ నాదెతౖేనేం అసలు నేనే నీవాడిని.." అంటాడు. ఈ ఒకక్ 
మాటా వినన్పుప్డూ శాంతం లాగనే మనమూ అతడిలోని లోపాలనిన్ంటినీ కష్మించేయచేచ్మో అనిపిసుత్ ంది నాకు.  

 
        (మరొక నవలానాయకుడి గురించి వచేచ్ సంచికలో)   
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