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1  నవలానాయకులు

 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. 

                 
     
                                          
 
 
 
 
 

  
దయానిధిదయానిధి  --  ’’చివరకుచివరకు  మిగిలేదిమిగిలేది’’::     

  తెలుగు నవలా సాహితయ్ంలో పర్ఖాయ్త మనోవిశేల్షణాతమ్కమైన పాతర్గా పేరుపొందిన "చివరకు మిగిలేది" నవలా 
నాయకుడు దయానిధిని ఈ వాయ్స పరంపరలో చేరచ్కపోతే ఎలా.. అని నాకనిపించింది. అయితే, ఇపప్టికే చాలామంది రచయితలు, 
విమరశ్కులు, బాల్గరుల్ ఎనోన్ రకాలుగా విశేల్షించి, విమరిశ్ంచేసిన ఈ నవల గురించి రాయడానికి ఇంకేం మిగలేల్దేమో.. అనన్ సందేహం కూడా 
కలిగింది. కానీ నేను రాసుత్నన్వి కేవలం నవలా నాయకుల పరిచయాలు మాతర్మే కాబటిట్, మరో పర్ఖాయ్త నవలా నాయకుడిగా మాతర్మే 
దయానిధిని పరిచయం చెయాయ్లి అనుకుని ఈ వాయ్సం మొదలుపెడుతునాన్ను.. 

 
దయానిధి:  
"విశాలమైన నేతార్లు, నలల్టి పాపలు, కోలగా సాగిన కళుళ్, కళళ్ చుటూట్ కాటుక పెటుట్కునన్టుల్గా ఉండే నలుపు, సోగగా 

జారిన కనురెపప్లు.. ఆరిచ్లా అమరచబడడ్ కనుబొమమ్ల మధయ్ కతిత్రించిన వెంటుర్కల మెరుపు, చదరమైన తలకటుట్, గుండర్టి పొడుగాటి మెడ, 
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పలచ్టి పైపెదవి, నవువ్తుంటే జాలిగా మెరిసే కళుళ్, మూతికి కుడి వెంపున చినన్ నొకుక్.." - ఇవీ దయానిధి రూపురేఖలు.  అతడి పర్మేయం 
ఉనాన్ లేకునాన్ అతడి జీవితంలో పర్వేశించిన కొందరు వయ్కుత్ల దావ్రా అతడు ఏం నేరుచ్కునాన్డు? ఏం తెలుసుకునాన్డు అనన్ది ఇతివృతత్ం. 
జీవితంలో మనిషికి కావాలిస్నదేమిటి? చివరకు మిగిలేదేమిటి? అని తనలో తాను పర్శిన్ంచుకుంటూ, తన పర్శన్లకు తన అనుభవాలోల్నే 
జవాబులు వెతుకుక్నే అంతరుమ్ఖుడైన దయానిధి చెపుప్కునన్ ఆతమ్కథే "చివరకు మిగిలేది" నవల. తన తాతివ్కానేవ్షణలో చివరకు "మానవుడికి 
కావాలిస్ంది మతాలు, దేవుళుళ్, మొర్కుక్బళుళ్, రాజకీయాలు కావు: మానవుడికి కావాలిస్నది దయ" అని తెలుసుకుంటాడు. 

 
బుచిచ్బాబు - ’చివరకు మిగిలేది’ : 

కలం పేరు ’బుచిచ్బాబు’ తో పర్ఖాయ్తి చెందిన శివరాజు వెంకట సుబాబ్రావు గారు 
కథారచయిత, చితర్కారులు, నాటకకరత్. సంగీతాభినయాలలో కూడా పరిఙాఞ్నం ఉనన్ బహుముఖ పర్ఙాఞ్శాలి. 
"సంతోష కుమార" అనే కలం పేరుతో ఎనోన్ ఆంగల్ కవితలు రాసారు. నాగపూర విశవ్విదాయ్లయంలో ఇంగీల్షు 
లో ఎమేమ్ చేసిన బుచిచ్బాబు గారు కొనాన్ళుళ్ ఇంగీల్ష లెకచ్రర గా పని చేసి, తరువాత ఆకాశవాణి విజయవాడ 
కేందర్ంలో నాటక శాఖలో పర్యోకత్గా చివరి రోజుల వరకూ పనిచేసారు. అఙాఞ్నం అనే వచన కావయ్ం, ఎనభైకి 
పైగా కథలు, నలభై నాటికలు, షేకిస్ప్యర సాహితయ్ పరామరశ్, నలభై వాయ్సాలు, ’నా అంతరంగ కథనం’ పేరిట 
చినన్నాటి అనుభవాలను అనుభూతులనూ,  ’చివరకు మిగిలేది’ నవల మొదలైన రచనలు చేసారు బుచిచ్బాబు. 
సునిన్త మనసుక్డు, తాతివ్కుడు, భావుకుడు, పర్కృతి సౌందరయ్ ఆరాధకుడు, కవి అవడం వలన ఆయన రచనలోల్ 
సౌందరయ్ం, కవితాతమ్కత, ఒక ఆవేదన కనబడతాయి. ఆయన రచించిన ఏకైక నవల "చివరకు మిగిలేది" 
ఆయనకు ఎంతో పేరు పర్ఖాయ్తలను తెచిచ్పెటిట్ంది. ఈ రచనను 1942లో తలపెటిట్నా, రచన 1946లో 

మొదలయి 16 మాసాలపాటు నవోదయ పతిర్కలో సీరియల గా పర్చురింపబడింది. బుచిచ్బాబు గారు మొదట నవలకు "ఏకాంతం" అని పేరు 
పెటాట్కా, సాహితీవేతత్ శీర్ ఆచంట జానకిరామ గారు ఆ పేరును "చివరకు మిగిలేది" గా మారాచ్రుట. తెలుగు నవలాసాహితయ్ంలో వచిచ్న 
మనోవైఙాఞ్నిక నవలలోల్ పర్ముఖమైనదిగా పేరుపొందిందీ నవల.  

తాతివ్క జిఙాఞ్సతో కూడిన గంభీరమైన నవల ’చివరకు మిగిలేది’. ఒక అరుదైన సృజనాతమ్క అక్షర చితర్ం. కథానాయకుడు 
నవలలో చేసే తాతివ్కపరమైన ఆలోచనలు, జీవితానిన్ తెలుసుకోవాలనే అతడి ఉతుస్కత, కొనిన్ సవ్గతాలు, పర్కృతి వరణ్నలో వాడిన వాకాయ్లు, 
కొనిన్ ఉపమానాలూ మరిచ్పోలేనివి. నాటకీయంగా సాగే సంభాషణలు, పాతర్ల దావ్రా రాజకీయాలు, పురాణాలు, ఆధాయ్తిమ్కత, సతరీల సవ్భావం 
పటల్ పర్కటితమయేయ్ అభిపార్యాలు చాలా వరకూ అమోదకరంగా లేకపోయినా, మనుషుల మనసత్తావ్ల లోతులను తెలిపే సజీవమైన పాతర్లు 
ఈ కథకు ఆకరష్ణలు. ఈ నవలలో పాతర్లు ఎవరినీ ఉదేద్శించినవి కావు అంటే పాఠకులు ఒపుప్కోరు కాబటిట్ ఆ మాట అనటేల్దని ఉపోదాఘ్తంలో 
తెలిపారు రచయిత. ఇంతటి సజీవమైన పాతర్ల వెనుక తపప్కుండా ఏ యదారథ్ గాథల పేర్రణో ఉండి ఉంటుందని కథ చదివిన పర్తివారికీ 
అనిపించక మానదు. పర్ధమ ముదర్ణకు రచయిత రాసిన ఉపోదాఘ్తంలో ఈ నవలారచన వెనుక గల కారణాలు, ఆలోచనల గురించి చెపాత్రు 
బుచిచ్బాబు గారు." జీవితంలో నిజమైన విషాదం దేవ్షించడం కూడా కాదు, నిజమైన విషాదం పేర్మించలేకపోవడం. దేవ్షించడంలో కొంత 
పటుట్దల, కారయ్ సాధన కూడా ఉండచుచ్ కానీ పేర్మించలేకపోవడంలో  అటాల్ సమాధానపడేందుకేమీ లేదు. "నా కొరకు చెమమ్గిల నయనముమ్ 
లేదు" కంటే విషాదకరమైన గీతం ఏదుంది? ఈ సమసయ్ ననున్ బాధించింది. దీనిన్బటిట్ ఈ సమసయ్ని నవలలో చరిచ్ంచి, ఒక సమాధానం 
కనుకుక్నాన్నని కాదు. ఈ వసుత్వుని వార్సేసేత్ విషయం నాకు విశదపడుతుందనీ, నలుగురితో పంచుకుంటే బాధ నుండి విముకిత్ లభిసుత్ందనీ 
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తోచింది. వయ్కిత్గతమైన విముకిత్ ఈ నవలకు పేర్రణ." అంటారు బుచిచ్బాబు. 
 
దయానిధి పాతర్చితర్ణ: 
అందగాడు, చదువుకునన్వాడు, ఉనన్త కుటుంబానికి చెందినవాడు, తవ్రలో డాకట్ర కాబోతునన్వాడు దయానిధి. జీవితంలో 

చివరకు మిగిలేదేమిటనన్ తతవ్పరమైన అనేవ్షణలో ఎనోన్ అనుభవాలతడికి. కోమలి, అమృతం, సుశీల, ఇందిర, నాగమణి, శాయ్మల, రోజ, 
కాతాయ్యిని మొదలైన సతరీలు అతడి జీవితంలో అతడి పర్మేయంతోనూ, లేకుండానూ పర్వేశించి, వెళిళ్పోయి.. అతడి ఆలోచనలోల్, జీవితంలో 
కూడా గొపప్ మారుప్ని తీసుకువసాత్రు. అతడి ఆలోచనలోల్ కలిగిన ఆ మారేప్ చివరికి అతడు తెలుసుకునన్ సతయ్ం. పేర్మించలేకపోవడం, 
అధైరయ్ం, నిసస్హాయత, దురబ్లతవ్ం నిండిన అంతరుమ్ఖుడు దయానిధి. మహానాయకుడు కాదు ఒక సగటు మనిషి అనన్మాట. ఈ సగటు 
మనిషి తన పర్శన్లకు ఏమి సమాధానాలు సంపాదించుకునాన్డు, సంఘంతో ఎలా పోరాడాడు, ఆ పర్యతన్ంలో పొందిన అనుభూతులు 
ఎటువంటివి, చివరికి తనలో తాను ఎలా సమాధానపడాడ్డు అనన్దే "చివరకు మిగిలేది" కథ. 

ఈ నవలలో మనకు పలు రకాల రచనా పర్కిర్యలు, సిధాద్ంతాలూ దరశ్నమిసాత్యి. 
ఆంగల్ సాహితయ్ంపై మంచి పటుట్నన్వారవడం వలల్ బుచిచ్బాబు గారు అలాంటి పర్యోగం చేసుంటారు. 
ఈ పర్కిర్యలను తెలుసుకోకుండా దయానిధిని పాతర్ను అరథ్ం చేసుకోవడం ఒకింత కషట్ం. వాటిలోల్ 
మొదటిది ఫార్యిడ పర్తిపాదించిన ’Oedipus complex’ లేదా ’Mother fixation’. ఈ సిధాధ్ంతం 
పర్కారం కొడుకుకు తలిల్ అంటే ఒక అనిరవ్చనమైన అనురాగం ఉంటుంది. అచేతనంగా ఏరప్డే ఈ 
అసాధారణమైన పేర్మ వలల్ తలిల్ని పేర్మించినంత గాఢంగా మరొకరిని పేర్మించలేకపోతాడు కొడుకు. 
దీనిని గురించి పర్ముఖ ఆంగల్ రచయిత D.H.Lawrence తన నవల ’Sons and Lovers’ లో 
విపులంగా చెపాత్రు. శీలవతి కాదనన్ నిందతో జీవితానిన్ మోసిన దయానిధి తలిల్ నవల మొదటోల్నే 

మరణిసుత్ంది. ఆమె జీవితం, ఆమెకు కళంకానిన్ ఆపాదించిన కారణాలు.. కథ పరిధిలోకి రావు కానీ ఆ కారణంగా మనుషులు, సంఘం 
దయానిధిని ఎంత కోష్భపెడతాయో పలు సందరాభ్లోల్ మనకు తెలుసూత్ంటుంది. కళంకిత కొడుకనన్ అపవాదుని జీవితమంతా మోసాత్డతడు. 
తలిల్దండుర్లు చేసిన పొరపాటల్కు బిడడ్లు ఎలా ఆహుతౌతారో, అవి జీవితాంతం వారినెలా వెంటాడతాయో అతడి జీవితం చెపుత్ంది. తలిల్ పటల్ 
ఉనన్ ఈ అసాధారణమైన అనురాగం వలల్ దయానిధి తన జీవితంలో పర్వేశించిన ఏ సతరీనీ పేర్మించలేకపోతాడు. దగగ్ర కాలేకపోతాడు. ఒకక్ 
అమృతానికి తపప్.  

తలిల్లా తనపై అపారమైన కరుణ, దయ, పేర్మ చూపెటిట్ంది కాబటేట్ అమృతానికి సనిన్హితుడౌతాడు దయానిధి. "రాతి శిలల 
మధయ్ ఉండాలిస్ంది అమృతం. ఎకక్డో ఏ హంపీ లోనో-అనిన్ రాళుళ్-భగన్ పర్తిమలు.. ఒంటరిగా నిలిచ్పోయిన సథ్ంభాలు.. పేర్మ కోసం గుండె 
రాయి  చేసుకునన్ రాకుమారెత్ల విగర్హాలు అనీన్ శిధిలమైపోయి, ఏ అరధ్రాతోర్ అడుగుల చపుప్డు, నిటూట్రూప్ వినబడితే 
కదులుతాయేమోననిపించే పర్మాదసిథ్తిలో పడి ఉంటే, వాటి మధయ్ అమృతం కూచుని, విషాదంలో నవువ్తుంది... ఆనాడు సౌందరయ్ం తన 
యాతర్ ముగించుకుని ఆమెను శిలగా మారిచ్వేసుత్ంది. ఏ రాతిని నిటూట్రుప్తో కదిలిచ్నా అమృతం కలలో కారిచ్న కనీన్రలెల్ నీరైపోతుంది." 
అనుకుంటాడొకచోట. రచయిత లోని భాషా సౌందరయ్ం ఇటువంటి మరికొనిన్ వాకాయ్లోల్ వెలల్డవుతుంది. 

ఈ ’Oedipus complex’ ఉనన్ వయ్కుత్లోల్ ఎంతో మానసిక సంఘరష్ణ ఉంటుంది. "చీకటి సమసయ్" అధాయ్యంలో 
షేకిస్ప్యర నాటిక "హేమెల్ట" పర్సాత్వన తెచిచ్ హేమెల్ట పడిన మానసిక సంఘరష్ణ గురించి వివరిసూత్, అతడి సమసయ్ను గురించీ ఓ వాయ్సం 
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రాసాత్డు దయానిధి. తన తలిల్ పటల్ కూడా దయానిధికి అటువంటి దేవ్షం, పేర్మ కలగలిసిన భావాలునాన్యని మనకు అరథ్ం అవుతుంది. 
హేమెల్ట పడడ్ యాతనే అతనూ పడాడ్డు. తలిల్ పటల్ ఉనన్ ఆ దేవ్షంతోనే చివరలో తన ఆశర్యం కోరి వచిచ్న కోమలిని కూడా చంపాలనే 
ఆలోచన కలుగుతుంది అతడికి. కానీ చివరలో అతడి ఆలోచనలో మారుప్ వసుత్ంది. అంతవరకూ తలిల్ని దేవ్షించిన సంఘానిన్ దేవ్షిసూత్ వచిచ్న 
అతడు ఆ దేవ్షానిన్ వదిలేసాత్డు. "తనకేం కావాలో తెలియనపుప్డు మానవుడు దేవ్షిసాత్డు" అంటాడు. జీవితానికి అరథ్మేమిటో తెలియలేదని 
అనాన్ళుళ్ బాధపడినవాడికి వైకుంఠం మాషాట్రు రాసిన ఉతత్రం వలల్ జీవితానికి అరథ్మేమీ లేదని తెలుసుత్ంది. అరథ్మేమీ లేనపుప్డు, 
సంసక్రించాలిస్ందీ ఉండదు. అతడిలో ఆనందం ఉదభ్విసుత్ంది.  

"సంఘానిన్ మారచ్లేడు. మనుషులిన్ మారచ్లేడు. మారిసేత్ బాధ? పగ? యుధధ్ం. తనతో తాను సమాధానపడాలి. అది 
ఈనాటికి సాధించాడు. ఒక పర్శాంతత, పవితర్మైన మహతత్ర ఆనందం అతనిలో ఉదభ్వించింది". ఇకక్డ మనకు "అసిత్తవ్వాదం" 
కనబడుతుంది. ఇదే రచయిత వినియోగించుకునన్ మరో సిధాద్ంతం.. Existentialism! సార టెర్ విసత్రింపచేసిన ’అసిత్తవ్వాదం’ పర్కారం 
మనిషి మనుగడలో అతడే కరత్ అనీ, అతడి జీవితంలో జరిగే పనులకు ఏ మానవాతీతశకిత్ పర్మేయం లేదనీ, అతడి కరమ్లకు అతడే బాధుయ్డనీ, 
దేవుడో, తలరాతో, పూరవ్జనమ్కృతమో కాదనన్ది ఈ సిధాద్ంతవాదుల వాదం. ఇవే అభిపార్యాలను దయానిధి వివాహ సమయంలో అతడి 
సేన్హితుడి సంభాషణల దావ్రా చరచ్కు తెసాత్రు రచయిత. 

ఇక ఆతమ్కథ రూపంలో దయానిధి చెపుప్కునే కథనంలో ఇతర పాతర్ల వరణ్న, సవ్భావాల వివరణలోల్ ఎంతో మనసత్తవ్ 
విశేల్షణ కనబడుతుంది. దయానిధి పటల్ love-hate relationship చూపిన సుశీల, అగిన్సాకిష్గా అతడి భారయ్ అయీ అతడి సహచారిణి 
కాలేకపోయిన అభాగిని ఇందిర, అతడి పటల్ ఆకరిష్తురాలైన నాగమణి, వివాహిత ఐనా నిరిన్బంధమైన పేర్మ చూపించే అమృతం, ఆమె భరత్ 
కాంతారావు, వదిలి వెళిళ్పోయీ.. మళీళ్ తిరిగి వచిచ్ తనలోని మారుప్ వలల్ అతడి పేర్మను పొందగలిగిన కోమలి, హుషారుగా కనబడే లోతైన 
వయ్కిత్తవ్మునన్ జనారథ్నం, సౌందరయ్రాహితయ్ మనే మానసిక రుగమ్తతో బాధపడే శాయ్మల, రాయలసీమలో ఆదరించి ఆవాసం కలిప్ంచిన 
అనంతాచారిగారూ.. వారి కుటుంబ సభుయ్లు, నమిమ్నబంటు నారయయ్... మొదలైన పాతర్ల నుంచి తెలుసుకోవలసిన సంగతులు ఎనోన్ 
ఉనాన్యి. అతి చినన్ పాతర్లో కూడా మధనం..వారి ఆలోచనలు,సవ్భావాలూ గురుత్ండిపోయేలా ఉంటాయి. రాయలసీమలో రేగిన విదేవ్షాలోల్, 
దయానిధికి ఎదురైన అకారణ దేవ్షాల కారణంగా అతడిలో మనుషుల పటల్, సంఘం పటల్ ఒక రకమైన నిరేవ్దం ఏరప్డుతుంది. భారయ్ ఇందిర 
మరణించినపుప్డు అది బయటపడుతుంది.  

"ఈ మనుషులు గోనిబసాత్ మనుషులు. ఏ బసాత్ ఖాళీగా ఉండకూడదు. అందులో పుషాప్లు వెయాయ్లి; లేకపోతే రాళుళ్ 
వెయాయ్లి; కటెట్లు వెయాయ్లి. పర్తివాణీణ్ ఆ బసాత్లో దిగేసి చెటుట్ కొమమ్కు వేర్ళాల్డ దీసాత్రు.." 

 తండిర్ పటుట్దల వలేల్ ఇందిర తన వదద్కు రాలేకపోయిందని అరధ్మౌతుంది దయానిధికి. "తలిల్దండుర్ల చెపుప్చేతలోల్ పెరిగిన 
వయ్కిత్తవ్ం లేని అమాయకురాలు ఇందిర" అంటాడు. అందువలల్ వివాహం నిరబ్ంధ సేన్హమని అతనికి నమమ్కం ఏరప్డుతుంది. అమృతంతో 
జరిగిన పొరపాటు వలల్ శరీరాల సేన్హం పోను పోనూ దేవ్షంగా మారి ఆతమ్లను చంపేసుత్ందనే విశావ్సం అతడిలో ఏరప్డుతుంది. 
ఒకరికొకరు అరథ్ంకానంత వరకూ, శరీరాలు పరిచయం కానంతవరకూ పేర్మ ఉంటుంది కాబటిట్ శరీరాల జోలికి పోకుండా సేన్హంగా ఉంటే 
జీవితం కొతత్గా ఉంటుందనీ, బర్తుకు మీద విసుగు పుటట్దనీ అతని భావన. "సంఘానిన్ గౌరవించే అవసరం నాకు కనబడలేదు. మరణించిన 
తరువాత కూడా, సంఘం తిడుతూనే ఉంటుంది. ఫలానా జిలాల్ వాడిని అని రాజకీయంగా దేవ్షించింది సంఘం; ఫలానా తలిల్ కొడుకుని అని 
నైతికంగా హింసించిందీ సంఘం.." 
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రచయిత ఈ నవలలో ఉపయోగించిన మరో శకిత్వంతమైన సాహితీ పర్కిర్య చైతనయ్ సర్వంతి పధధ్తి(Stream of 
conciousness technique). కథనమంతా దయానిధి తన సీవ్య చరితర్ తానే చెపుప్కుంటునన్టుల్ నడుసుత్ంది.. మధయ్ మధయ్ దయానిధి 
సవ్గతాలతో. ఆ సవ్గతాలు కూడా మామూలు సవ్గతాలు కావు. మనసులోని రహసాయ్లను బయటపెటేట్ అంతరగ్త సవ్గతాలవి. 
సభాయ్సభయ్తలను చూడకుండా, ఒక కర్మంలో ఉండకుండా, మనసులోకి వచిచ్న ఆలోచన వచిచ్నటుల్ బయటకు చెపేప్సే సవ్గతాలవి. అలా 
ఎగుడుదుగుడుగా ఉంటాయి కాబటేట్ చైతనయ్ సర్వంతిలో నడిచే కొనిన్ రచనలు అయోమయంగా, అరథ్ం కాకుండా కనిపిసాత్యి. కథనంలో 
దయానిధి చెపేప్ సవ్గతాలు కూడా ఇలాంటివి కాబటేట్ అతని పాతర్ కొందరికి అయోమయంగా, గజిబిజిగానూ, అరథ్ం కానటుల్గానూ 
అనిపిసుత్ంది. 

దయానిధి గడిడ్పోచ వేదాంతం: 
"గడిడ్పోచ విలువెంత?" అనే మొదటి అధాయ్యంలో ఒంటరిగా కాలువ గటుట్న ఆకాశం కిర్ందన కూచుని ఆలోచనలోల్ జీవన 

తతావ్నిన్ వెతుకుక్ంటూ ఒక గడిడ్పరకని వేలికి చుటుట్కుంటాడతను. అదే గడిడ్ పరకను కోమలి తలోల్ పెటట్బోతే.. "ఛీ పాడు.. గడిడ్..దాచుకో" 
అంటుందామె. గడిడ్ పరక విలువ కోమలికి తెలీదు. ఆమె అతడిన్ గడిడ్పోచ కిర్ంద తీసిపారేసింది. కళంకితగా పరిగణించి గడిడ్పరకలా అతడి 
తలిల్ని తీసిపారేసుత్ంది సంఘం. కానీ ఆ గడిడ్పరకే అతడి జీవితానికి లంగరు. తలిల్ మరణించినపుప్డు ఒంటరిగా కనీన్రు కారిచ్నపుప్డు,అతడి 
కనీన్టిలో గడిడ్పోచలు తడుసాత్యి. మృతుయ్వు తలిల్ని గడిడ్పోచ కిర్ంద తీసిపారేసింది. "పార్ణానికి ఎంత విలువ ఉంది? గడిడ్పోచకెంతో అంతే!" 
అనుకుంటాడు. అదే విధంగా తకుక్వజాతి సతరీగా లోకులచే లోకువ కటట్బడిన కోమలి అతడికి అపురూపం అవుతుంది. "అటాల్ గడిడ్పోచల మధయ్ 
గంతులేసూత్ ఆకాశానీన్, భూమినీ బుజజ్గిసూత్ సేన్హం చేసుకుంటూ ఉండవలసిన వయ్కిత్ కోమలి. ఆమె నిజసాథ్నం అది. పుటిట్లుల్ పచచ్గడిడ్, అతిత్లుల్ 
ఆకాశం, పిటట్లు పువువ్లు సంతానం. మనుషుల మధయ్ ఇండల్లో ఉండి ఎంగిళుళ్ ఎతత్వలిస్న మనిషి కాదు. కొందరు కొనిన్ వాతావరణాల 
కోసం ఉదేద్శింపబడతారు. ఆ వాతావరణం మధయ్నే వారికి పరిపూరణ్త ఉంటుంది" అంటాడొకచోట దయానిధి. మళీళ్ అతడే అమృతంతో 
కోమలి గురించి చెపూత్ "దానికి మంచీ మరాయ్దా తెలీదు. తలకాయ లేని శరీరం, ఆతమ్ లేని అంగపుషిట్"  అని గడిడ్పోచలానే 
తీసిపారేసాత్డు."అటాల్ంటి పిలల్ నీకెలాల్ నచిచ్ంది బావా?" అని ఆమె అడిగితే, "ఏమిటో అమృతం..దానికి సమాధానం తెలిసేత్, జీవిత రహసయ్మే 
తెలిసిపోను" అంటాడు. బహుశా తలిల్లా గడిడ్పోచలా సంఘం తీసిపారేసింది కాబటేట్ కోమలి పటల్ అంత ఆకరిష్తుడయాయ్డేమో అతడు! 
చివరాఖరులో అదే కోమలితో నడిచి నడిచి అలసిపోయి కొండల మధయ్న, ఆకాశం కిర్ందన..అదే గడిడ్లో పడుకుని మళీళ్ మొదటోల్ వేసుకునన్ 
పర్శేన్ వేసుకుంటాడు.. "జీవితానికి అరథ్ం ఏమిటి?" అని! "తడిసిన గడిడ్పోచ సూరుయ్డి తాకిడికి తేరుకుంటుంది...ఏమీ ఐపోదు.." అని మొదటోల్ 
అనుకునన్టేల్ చివరోల్నూ అనుకుంటాడు.. తనలో "కొతత్ బలం, వికాసం, ధృఢనిశచ్యం" ఉనాన్యని. దీనన్ంతటినీ దయానిధి చెపేప్ గడిడ్పోచ 
వేదాంతమనుకోవచుచ్! 

మొదటోల్ చెపుప్కునన్టుల్ దయానిధి పాతర్ మహోనన్తమైనదేమీ కాదు. డాకట్ర అయినా పెదద్గా సంపాదనాపరుడూ కాదు. 
మనిషిలో పర్తేయ్కతలు కూడా ఎకుక్వ కనబడవు.  నవలలో రచయిత దృషిట్కోణం కేవలం దయానిధి మానసిక ఎదుగుదలపై ఉంటుంది. 
ఆలోచనాపరుడిగా, సంఘదేవ్షి నుండి సేవ్చాఛ్వాదిగా దయానిధి మారిన తీరు; అతడిలో కనబడే అసిత్తవ్వాదానీన్, అతడి అంతరగ్త 
ఎదుగుదలనే మనం చూడవలసినది. ఆ విధంగా చూసినపుప్డు మనకు కథలో కానీ, దయానిధిలో గానీ ఉనన్ లోపాలు చినన్విగా, ఆ పాతర్ 
నుండి నేరుచ్కోవాలిస్న పాఠాలు పెదద్విగా కనబడతాయి. 
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