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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. 

                 
     
                                          
 
 
 
 
 

ంబయయ్ ంబయయ్ ––  మటిట్ మనిమటిట్ మని   
 డా.వాసిరెడిడ్ సీతాదేవి రచించిన "మటిట్మనిషి" నవల లో పర్ధాన పాతర్ధారి 

సాంబయయ్. కథంతా అతని చుటూట్రా అలుల్కుని ఉనన్ కథానాయకుడు. ఆరడుగుల నిండైన విగర్హం 

సాంబయయ్ది. కాయకషట్ం వలల్ ధనుసుస్ను లాగిపటిట్న నారిలా బిగించి పటిట్న కండలు తిరిగినటుల్నన్ 

కండరాలు, మెలితిరిగి గవదలు దాటి గాలిలో ఆడుతుండే అతని మీసాలు, ఒతుత్గా మెడల మీదకు 

జారిన జుటుట్, నాగలి ఉంపలా మొనతేలిన ముకూక్, తీక్షణమైన చూపులు, ఆ నడక తీరూ అంతా కలిపి 

భూమిని నమిమ్, భూమి మీదే బతికే మనిషిలా ఉంటాడు సాంబయయ్". "పుటిట్నవాళళ్ందరూ ఎపుప్డో 

ఒకపుప్డు చచిచ్పోయేవాళేళ్రా! అసలు మనం పుటిట్ంది ఏడవటానికంటరా? బతకటానికిరా! 

బతకటానికి. బతికిననాన్ళూళ్ మగసిరిగా బతకాలి! ఒకళళ్ను దేహీ అంటూ అడకూక్డదు. అడడ్ం వచిచ్న 

వాటిని నరుకుక్ంటూ వెళాళ్లి! చేతగాని వాడే ఏడుసాత్డు. చేతులోల్ సతుత్వ ఉనన్ వాడెవవ్డూ 
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ఏడవకూడదు. సంతోషంగా బతకాలి! మనిషికి సంతోషం ఎకక్డుందంటావా? కషట్పడి పని చెయయ్డంలో ఉంది. చెమటోడిచ్ భూమి 

దునన్టంలో ఉంది. రెకక్ల కషట్ం అకక్రకు రావటంలో ఉంది. మన కషాట్రిజ్తం మన చేతులోల్ కొచిచ్నపుప్డు ఉండే ఆనందంలాంటిది ఈ 

భూమీమ్దే మరొకటి లేదురా బాబూ!" అంటాడు సాంబయయ్ మనవడితో! ఎంత చకక్ని ఫిలాసఫీ! ఇది సాంబయయ్ తనకు తానుగా 

గర్హించుకునన్ జీవనసారం. ఇది మటిట్లో పుటిట్, మటిట్లో పెరిగి, మటిట్నే నముమ్కు బర్తికిన ఓ 'మటిట్మనిషి' నేరుచ్కునన్ జీవితసతయ్ం.   

 

 

రచయితిర్ వాసిరెడిడ్ సీతాదేవి : 

గుంటూరు జిలాల్కు చెందిన డాకట్ర వాసిరెడిడ్ సీతాదేవి సుపర్సిధధ్ రచయితిర్. ఒకవైపు పర్భుతోవ్దోయ్గం చేసుత్నే ఆవిడ సుమారు 

39 పైగా నవలలు మరియు 100 పైగా కథలు, పలు వాయ్స సంకలనాలు, పిలల్ల కథా సంపుటాలు, అనువాదాలు రాయగలడం నిజంగా 

అభినందనీయం. సీతాదేవిగారి సమగర్ సాహితాయ్నిన్ పలు భాగాలుగా విశాలాంధర్ వారు పర్చురించారు. ఆవిడ అందుకునన్ జాతీయ 

పురసాక్రాల వివరాలు, వాటి పేరుల్ నవల వెనుకవైపు రాసారు. సీతాదేవిగారి నవలలు కొనిన్ సినిమాలుగానూ, దూరదరశ్న లో సీరియల 

గానూ నిరిమ్ంచబడాడ్యి. సీతాదేవి గారి రచనా శైలి, విభినన్మైన పాతర్ల సృషిట్, నిశితమైన మనసత్తవ్ చితర్ణ అనీన్ ఎంతో వాసత్వికంగా, 

వివేచనాతమ్కంగా ఉంటాయి.  

 

మటిట్మనిషి: 

1972 లో 'ఆంధర్పర్భ' దినపతిర్క, ఆదివారం అనుబంధంలో ధారావాహికగా పర్చురణ పొందిన ఈ నవల విశేషంగా 

పాఠకుల ఆదరణ పొందింది. పుసత్క రూపంలో వచిచ్న తరువాత మరో రెండుసారుల్ పునరుమ్దిర్తమైంది. ఆంధర్పర్దేశ సాహితయ్ అకాడమీ వారి 

ఉతత్మ నవలా పురసాక్రానిన్ అందుకుంది. ఈ నవలను నేషన బుక టర్సట్ వారు పధాన్లుగు భాషలోల్కి అనువదించారు. ఆకాశవాణి 

హైదరాబాద కేందర్ంవాళుళ్ ఈ నవలని నాటకరూపంగా పర్సారం చేసారు కూడా. ఇంతటి విశేష పార్ముఖయ్త పొందిన ఈ సామాజిక నవల 

దావ్రా అపప్టి సమకాలీన సమాజపు వాసత్విక రూపానీన్, ఆనాటి భూసావ్మయ్ వయ్వసథ్లోని వివిధ పరిణామాలకు ఒక దృశయ్రూపానిన్ 

మనముందు ఉంచారు సీతాదేవి. తెలుగు నవలాసాహితయ్ంలో ఎనన్దగిన ఉతత్మ నవలలోల్ ఈ నవల ఒకటని గటిట్గా చెపప్వచుచ్. ఈ నవల  

కథానాయకుడు సాంబయయ్, మటిట్లో పుటిట్ మటిట్లో పెరిగి మటిట్ని నముమ్కునన్ మనిషి. నేలనీ, మటిట్నీ నముమ్కునన్ రైతు ఆశలు, ఆకాంక్షలూ, 

పటుట్దల ఎలా ఉంటాయో, రైతుకి భూమితో గల అనుబంధానిన్ సాంబయయ్ పాతర్ దావ్రా వివిధ కోణాలోల్ంచి చూపెటాట్రు రచయితిర్. మూడు 

తరాల జీవితాలలో వివిధ పరిణామాలను సమరథ్వంతంగా, ఎంతో దృశాయ్తమ్కంగా అక్షరీకరించారు సీతాదేవి. వైవిధయ్మైన పాతర్లు, వారి 

విభినన్మైన మనసత్తావ్లను గురించి చదువుతుంటే బాగా పరిచయమునన్ వయ్కుత్ల గురించి చదువుతునన్టేల్ అనిపించడం విశేషం. పర్తి 

సనిన్వేశం ఒక పుసత్కానిన్ చదువుతునన్టుల్ కాక, మనోఫలకంపై ఒక దృశాయ్నిన్ చూపెడుతూ ఉంటుంది పాఠకుడికి. నవల పూరత్యిన 

చాలాకాలం వరకూ సాంబయయ్, కనకయయ్, రామనాథబాబు, రవి, వరూధిని... మొదలైన పాతర్లందరూ అలా కళల్ముందర కదులుతూనే 

ఉంటారు! ఎంతగానో కదిలించివేసే కథ.. కథనమూనూ!  

 

ఏదైనా పేర్రణో ఉందో లేక యాదృచిఛ్కమో తెలీదు కానీ నాకీ నవల చదువుతూంటే రెండు  ఆంగల్ నవలలు గురుత్కు 

వచాచ్యి. పర్ఖాయ్త అమెరికన రచయితిర్, నోబుల పురసాక్ర గర్హీత 'Pearl Buck' రాసిన 'The Good Earth', Thomas Hardy 
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నవల 'The Mayor of casterbridge'. 'The Good Earth'లో కథానాయకుడు 'wang lung';  'Mayor of caster bridge' లో 

కథానాయకుడు  'Henchard'. ఈ మూడు నవలలోల్నూ కథానాయకుడుది ఒకటే దుసిథ్తి.. రెకక్ల కషట్ం వలల్నే సామానుయ్డి నుండి 

ధనికుడిగా ఎదగడం, ఆ తరావ్త మళీళ్ ఏదో కారణాన పతనమైపోయి మళీళ్ సామానుయ్డైపోవడం. కథ, కారణాలు మాతర్మే వేరు వేరు. 

ఒకవేళ ఎకక్డైనా వీటి పేర్రణ ఉండి ఉనాన్ కూడా, "మటిట్ మనిషి" నవలకు సవ్తంతర్య్ంగా నిలబడి ఒక గొపప్ నవల అనిపించుకోదగగ్ 

లక్షణాలనీన్ ఉనాన్యి.  

 

 

సాంబయయ్ - పరిచయం: 

తలిల్ తండిర్ ఆహరిన్శలూ శర్మించి ఆరిజ్ంచిన భూమి సాంబయయ్ది. అతని తండిర్ వెంకయయ్ ఉతత్రాది నుండి ఆ ఊళోళ్కొచిచ్ 

మోతుబరి రైతు వీరభదర్యయ్ దగగ్ర పాలేరుగా కుదురుతాడు. తరావ్త నాలుగేళల్లో నాలుగొందలు సంపాదించి, రెండెకరాల పొలం కౌలుకి 

తీసికొని రెండేళళ్లో పనెన్ండెకరాల కౌలు వయ్వసాయం చేయగలిగే సిథ్తికి చేరాడు. అతని భారయ్ మంగమమ్ కూడా ఆ ఇంటా ఈ ఇంటా 

పనిచేసూత్నే పొలం పనులలో కూడా భరత్కు చేదోడువాదోడుగా ఉండేది. పాతికేళూళ్ రాగానే సాంబయయ్కి దురగ్మమ్ నిచిచ్ పెళిళ్ చేసి ఒకరి 

తరువాత ఒకరు పరలోకానికి పర్యాణమవుతారతని తలిల్దండుర్లు. సాంబయయ్ పుటేట్నాటికి రెండెకరాలునన్వారి మాగాణి, అతడికి బిడడ్ పుటేట్ 

సమయానికి నాలుగెకరాల మాగాణీ, మూడెకరాల మెటట్ ఆయి, ఇంటి సథ్లం, దొడుల్ దోవలతో ఊళోళ్ని సనన్కారు రైతులలో ఒకడిగా 

నిలుసాత్డు సాంబయయ్. 

 

సమయానికి సరైన వైదయ్ం అందక భారయ్ పోయినపుప్డు ఊరివాళుళ్ "కరోక్టకుడు" అనాన్ సాంబయయ్ పటిట్ంచుకోడు. అతడికి 

ఏనాడూ ఇరుగుపొరుగువారితో సంబంధం లేదు. తాను, తన పొలము తపప్ ఊళోళ్ వారి వయ్వహారాలోల్ జోకయ్ం కలగజేసుకోవడం ఇషట్ం 

ఉండదు అతనికి. తన పకక్ పొలం ఎవరిదీ, వాళేళ్మనాన్ అమేమ్ ఉదేద్శంలో ఉనాన్రా అనన్దే అతనికి కావాలిస్నది. సాంబయయ్కునన్ భూమి 

దాహం అతడిని మరింత శార్మికుడిగా, కఠినుడిగా మారుసుత్ంది. భారయ్ అనారోగాయ్నిన్ కూడా పటిట్ంచుకోడతను. ఊళోళ్ వాళళ్కి పొలానిన్ 

అమిమ్పెటిట్, కొనిపెటేట్ పని చేసే కనకయయ్ సాయంతో మరికొంత పొలం కొంటాడు సాంబయయ్. కాంతమమ్ పొలం సావ్ధీనమైన రాతిర్ రెండు 

ఝాములదాకా ఐదెకరాల పొలం గటుట్ తెగగొటిట్ తన పొలంలో కలుపుకుంటాడు. మొతత్ం తొమిమ్దెకరాల మాగాణి, మూడెకరాల మెటట్కు తన 

కొడుకు వెంకటపతి వారసుడని మురిసిపోతాడు సాంబయయ్. తాను మళీళ్ పెళిళ్ చేసుకుంటే భూమిలో వాటా ఇవావ్లిస్వసుత్ందని ఒంటరిగానే 

ఉండిపోయి కొడుకుని పెంచి పెదద్ చేసాత్డు. 

 

బడికి కాక, కొడుకు వెంకటపతిని తనతో పాటుగా పొలానికి తీసుకెళల్టానికే నిరణ్యించుకుంటాడు సాంబయయ్. వెంకటపతికి 

పెళిళ్డుకొచేచ్సరికీ ఎనభై ఎకరాల సుకేష్తర్మైన మాగాణి, సుమారు పాతికవేల కవిలె, దొడూల్ దోవలు, కొతత్గా కటిట్న డాబాఇలుల్ గల 

షావుకారవుతాడు సాంబయయ్. ఊళోళ్ అతని పరపతి పెరుగుతుంది. అనుకునన్ంత పొలం చేతిలోకి వచేచ్వరకూ కొడుకిక్ పెళిళ్ పర్యతాన్లు 

చెయయ్కుండా ఆలసయ్ం చేసాత్డు. ముఫైఫ్ ఏళుళ్ వసుత్నన్ కొడుకు పరిసిథ్తి చేదాటుతునన్టుల్ అనిపించగానే అతనికి పెళిళ్ చెయాయ్లని గురుత్కు 

వసుత్ంది సాంబయయ్కి! కానీ అదృషట్ం అందలం ఎకిక్సేత్ బుధిధ్ బురదలోకి లాగిందనన్టుల్ ఒక చితర్మైన కోరిక పుడుతుంది అతడి బురర్లో... తన 

తండిర్ పాలేరుగా చేసిన వీరభదర్యయ్ కొడుకు బలరామయయ్ తో వియయ్మొందాలని! ఆసిత్ హరించుకుపోయి అపుప్లోల్ కూరుకుపోయి ఉనన్ 
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బలరామయయ్ గతయ్ంతరం లేక ఆఖరి కుమారెత్ వరూధినిని వెంకటపతికిచిచ్ వివాహం జరిపిసాత్డు. ఈ వయ్వహారమంతటికీ ముఖయ్కరత్, మధయ్వరిత్ 

గుంటనకక్లాంటి కనకయయ్! 

 

రైతులకూ పెటుట్బడిదారులకూ మధయ్వరిత్గా ఉంటూ, ఊరువాళల్ దయాధరామ్లతో సంసారం నడుపుతూ, చినన్చినన్ 

పెటుట్బడులతో వాయ్పారం పార్రంభించి, ఏదో ఒక దోవన లాభాలారిజ్ంచి భూసావ్మిగా మారిన ఊసరవెలిల్ కనకయయ్. ఒకనాడు బకక్పలచగా, 

తిండి లేక ఆవురావురుమనన్ కనకయయ్ కాలువగటుట్ కిర్ంద పదెకరాల పొలం, తాను రైతుల ధానయ్ం అమిమ్ంచిన మిలుల్లోనే పావలా వాటాదారు 

అవుతాడు. నాలుగువేలతో ఇలుల్ బాగుచేసుకుని మేడ కడతాడు. మోసాలతో ధనారజ్న చేసి కొడుకునీ, అలుల్డీన్ లాయరల్ను చేసాత్డు. 

అకర్మారజ్నతో బలరామయయ్ మేడను కూడా కొని, చివరికి ఆ ఊరి సమితి పెర్సిడెంట కూడా అవుతాడు. సమకాలీన వయ్వసథ్లోని లోటుపాటల్కు, 

మోసకారితనానికీ పర్తీక అతని పాతర్. 

 

జమిందారీ బిడడ్ననన్ అహంకారంతో, పటన్వాసపు మోజుతో సాంబయయ్ కోడలు వరూధిని పలెల్ వదిలి పటన్ంలో కాపురం 

పెడుతుంది. ఆమె కటట్డితో పెళాల్ం చాటు మొగుడిగా మారిన వెంకటపతి తండిర్ని పలెల్లో వదిలి పటన్ం మకాం మారేచ్సాత్డు. తన మొండితనం 

వలల్, అజాగర్తత్ వలల్, అదుపులేని నడవడి వలాల్, జీవితానిన్ అభాసుపాలు చేసుకుంటుంది వరూధిని. కనకయయ్ వంటి గుంటనకక్ల వలల్, 

రామనాధబాబు వంటి మోసకారులవలల్, వెంకటపతి చేతకానితనం వలాల్, సాంబయయ్ చెమట చిందించి సంపాదించిన ఆసత్ంతా కరూప్రంలా 

హరించుకుపోతుంది. చివరకి ఓ దిబబ్ మీద పూరిపాకలో ఒంటరిగా మిగులుతాడు సాంబయయ్! అతని కషాట్రిజ్తమంతా మోసకారుల 

పాలవుతుంది. అయినా దిగాలుపడకుండా ఒంటరిపోరాటానికి సిధధ్మవుతాడు వృధుధ్డైన సాంబయయ్. అంతటి పేదరికంలో, వృధాధ్పయ్ంలో 

కూడా ఓటమి అంగీకరించని అతని పటుట్దలకూ అతడిన్ మెచచ్కుండా ఉండలేము.  

 

మితిమీరిన అహంకారంతో, విశృంఖల పర్వరత్నతో తన జీవితానేన్ నాశనం చేసుకునన్ వరూధిని చావుపై జాలి కలిగుతుంది 

తపప్ అసహయ్ం వెయయ్దు. భారయ్ హఠానమ్రణం తరువాత తండిర్కి మొహం చూపలేని వెంకటపతి కానెవ్ంట లో చదువుతునన్ తన కొడుకుని 

ఊరిపొలిమేరలోల్కి తీసుకువెళిళ్ తాత వదద్కు వెళల్మని చెపిప్ వదిలి వెళిళ్పోతాడు. "తాతయాయ్" అనే మమకారం నిండిన పిలుపు సాంబయయ్లో 

వాతస్లయ్ సాగరానిన్ పర్వహింపజేసుత్ంది. కీష్ణించిపోతునన్ అతడి జీవశకిత్ తిరిగి పుషిట్ని సంపాదించుకుంటుంది. అతడి చీకటి జీవితంలో మళీళ్ 

వెలుగు కనిపిసుత్ంది. "తాతయాయ్" అంటూ తనను తాను సాంబయయ్ మనవడిగా పరిచయంచేసుకునన్ మనవడు రవిని  "నువేవ్ నా వారసుడివి" 

అని పరవశంతో హతుత్కుంటాడతను. మనవడి కోసం బర్తకాలనీ, జీవితంతో మళీళ్ పోరాడాలనీ అనిపిసుత్ంది సాంబయయ్కి. రవి పర్తి మాటా 

అతడి కళళ్లోల్ వెలుగునే నింపుతాడు. జీవనం కోసం దిబబ్ మీద బీర, సొర, కాకర, చికుక్డు వితత్నాలు నాటి, ఒక మామిడి టెంక కూడా పాతి 

మటిట్ కపుప్తాడు. తాను నోరు విడిచి కౌలుకడిగిన అడిగిన నాలుగెకరాలు ఇవవ్డానికి వెనకాడుతునన్ కనకయయ్తో "నీ మగతా నీకిసేత్ సరిగదా? 

నా జీవితంలో నే నెవరికీ ఒకక్ కానీ ఎగొగ్టట్లేదు. ఒకళళ్ది ఒక కానీ తినలేదు. నేను తినాన్ మరొకళళ్కి పెటిట్నా నా కషాట్రిజ్తమే!" అనన్ 

సాంబయయ్ మాటలు మూరీత్భవించిన అతడి ఆతామ్భిమానానిన్ చూపెడతాయి. 

 

ముసలి దునన్నూ, ఒటిట్పోయిన గేదెనూ జతకలిపి పదేళళ్ మనవడితో బంజరు భూమిని దునన్టానికి బయలేద్రిన 

సాంబయయ్ను ఊరంతా ఆశచ్రయ్ంగా చూసుత్ంది. రామనాథబాబు రవిని పటన్ంలో చదివిసాత్నని వచిచ్నా, తాతను విడిచి రానంటాడు మనవడు. 
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దునన్ పోయినపుప్డు రవి బాధ పడుతూ "హౌ కౄయల యు ఆర? తాతయాయ్!" అంటాడు. అందుకు సమాధానం చెపూత్, "దునున్తూ 

దునున్తూ కాడి మెడమీద వేసుకుని పోయిందిరా! దాని ఋణం అది తీరుచ్కుని హాయిగా కనున్మూసింది. అదృషట్ం అంటే దాందేరా! 

మనుషులకు కూడా రాదురా ఆ అదృషట్ం!" అంటాడు. ఎంతటి జీవనసతయ్ం దాగి ఉందో ఆ మాటలోల్!  

మరోసారి - "తాతయాయ్ నీకు చదువు రాదుగదా! ఇదంతా నువెవ్టాట్ నేరుచ్కునాన్వ?" అనడుగుతాడు మనవడు.. అపుప్డు.. 

"ఈ నేల నా పలక. నాగలే నా బలపం. పొలమే నా బడి! భూమీమ్ద దిదాద్ను. రోజుకి ఒకొక్కక్మాట ఈ భూమే నేరిప్ంది 

నాకు. నా తలీల్, దైవం, గురువూ ఈ భూమేరా రవీ! ఇపుప్డు చెపప్రా మనవడా? నీ బడి గొపప్దో నా బడి గొపప్దో? నీచదువెకుక్వో నా 

చదువెకుక్వో?" అంటాడు సాంబయయ్! ఇతను కదూ జాఞ్ని ! 

 

తాతామనలిదద్రూ రెకక్లు ముకక్లు చేసుకుని పండించిన బంగారం లాంటి పంటను చూసేసరికీ ఆ ఊరి సమితి 

పెర్సిడెంటైన కనకయయ్కు దురుబ్ధిధ్ పుడుతుంది. పర్భుతవ్ం సొమమ్ని చెపిప్ పోలీసు బలగంతో ఆ పొలానిన్ లాకుక్ంటాడు. "ఈ నేల నాది..ఈ 

పంట నాది... ఈ భూమి.." అంటూనే నేలకొరుగుతాడు సాంబయయ్. మటిట్లో పుటిట్, మటిట్ని నముమ్కుని బర్తికిన సాంబయయ్ జీవితం అలా 

మటిట్లోనే సమాపత్మవుతుంది. రవిని పోలీసులకపప్జెపాత్డు కనకయయ్. "వసాత్నార్.. తిరిగొసాత్నార్.. నీ కోసం.. తుపాకీ..!" అని కనకయయ్ను 

హెచచ్రిసూత్ పోలీసుల వెంట వెళాత్డు రవి. ఈ తిరుగుబాటుకి నాంది "ఈ నేలా, ఈ గాలీ, ఈ ఆకాశం చమటోడేచ్వాడి సొతుత్రా! 

అందలమెకిక్నోడిది కాదురా!" అనన్ తాతయయ్ సాంబయయ్ మాటలే...! నవలాసారం కూడా ఇదే మరి!!  

 

చివరలో సాంబయయ్కు అటువంటి దీనమైన మరణం పార్పిత్ంచకుండా ఉంటే బాగుండేదేమో అనిపిసుత్ంది. సాంబయయ్ 

పోరాటసూఫ్రిత్, కషాట్లిన్ ఎదురీదే పటుట్దల పాఠకులలో అతడి పటల్ గౌరవానీన్, అభిమానానీన్ పెంచుతాయి. అందువలేల్ భారయ్ను 

బర్తికించుకోలేని కఠినుడిగా, పిసినారిగా కాకుండా తాను నమిమ్న సిధాధ్ంతానికి కటుట్బడి, పటుట్దలతో అహరిన్శలూ శర్మించి, నేలను 

నముమ్కునన్ ఒక సూఫ్రిత్దాయకుడైన శార్మికుడిగానే సాంబయయ్ గురుత్ండిపోతాడు. అంతేకాదు, పర్తికూల పరిసిథ్తులలో సైతం ధైరయ్ంగా 

నిలబడి, విధితో పోరాడటమెలానో సాంబయయ్ పాతర్ మనకు నేరిప్సుత్ంది. 

 

 

       (మరొక నవలానాయకుడి గురించి వచేచ్ సంచికలో)   

COMMENTS 

రచయి  బాల్గు 

తృషణ్:( http://trishnaventa.blogspot.in) 

http://koumudi.net/comments/january_2014/jan14_navalanayakulu_comments.htm
http://trishnaventa.blogspot.in

