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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. 

                 
     
                                          
 
 
 
 
 

తేజ తేజ : : కీరిత్ కిరీటాలుకీరిత్ కిరీటాలు  
 "మనకి ఏం కావాలో మనం తెలుసుకునన్పుప్డు మన పర్పంచం మనం సృషిట్ంచుకోగలుగుతాం. మన 
వయ్కిత్తవ్ం, తెలివితేటలు, మన సామరథ్య్ం బటిట్ దానిన్ విసత్ృతపరుచుకోగలుగుతాం. ఈ చినిన్ ఊరిలో నాది 
అనే పర్పంచానిన్ నేను సృషిట్ంచుకునాన్ను. నా ఆనందం, నా ఏకాగర్త, నా తృపిత్ దాని మీద 
కేందీర్కరించుకునాన్ను. ఈ ఊరికి నేను అంకితం అని కొందరంటారు. కానీ, ఈ ఊరిని నేనే సవ్ంతం 
చేసుకునన్ సంగతి ఎవవ్రికీ తెలియదు." అంటాడు ఇరవైఎనిమిదేళళ్ తేజ.  తండిర్ సుఫ్రదూర్పానీన్, తలిల్ 
గాతర్మాధురాయ్నీన్ పుటుట్కతోనే పొందిన తేజ వారి సాంగతాయ్నిన్ మాతర్ం పొందలేకపోతాడు. బాలయ్ంలో ఎనోన్ 
ఆటుపోటుల్ అనుభవించి, తలిల్దండుర్లకు దూరమై భయంకరమైన ఒంటరితనంతో పోరాడి, ఎనిమిదేళళ్ 
నుండీ తాతయయ్ దగగ్ర పెరిగి పెదద్వుతాడు తేజ. ఏ కాలేజీలూ, విశవ్విదాయ్లయాలూ నేరప్లేని సంసాక్రానిన్ 
తాతయయ్ వదద్ నేరుచ్కుంటాడతను. మనిషి చదువు వలల్ పొందాలిస్ంది మానవతవ్ం, మంచితనమే కానీ 
ఆడంబరం, అహంకారం కాదనన్ది అతని అభిపార్యం. ఆవేశం, ఆ ఆవేశానికి తగగ్ ఆలోచన, మంచి చెడుల 
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విచక్షణ కలిగిన వివేకవంతుడైన యువకుడతను. ఆంధుర్ల అభిమాన రచయితిర్గా పేరుగాంచిన యదద్నపూడి సులోచనారాణి రచించిన 
"కీరిత్కిరీటాలు" నవలానాయకుడు తేజ. 
 
రచయి  : యదద్నపూడి లోచనారాణి 

1939, ఏపిర్ల 2న కృషాణ్జిలాల్లో జనిమ్ంచారు సులోచనారాణి. 1956లో ఆంధర్పతిర్కలో ఆమె రాసిన మొదటి కథ పర్చురితమైంది. 
ఆ తరావ్త అరవై దాకా కథలనూ, ఎనోన్ నవలలనూ రచించి 70s-80s లో ఎంతో పర్ఖాయ్తి గడించారు యదద్నపూడి.  మొదటి నవల 
"సెకర్టరీ" తరువాత దాదాపు డెభైభ్కి పైగా నవలలు రచించారు. ఆవిడ రచించిన కొనిన్ నవలలు రేడియో లో ధారావాహికలుగా వసేత్, కొనిన్ 
సినిమాలుగా వచాచ్యి. పేర్మ, కుటుంబ గాథలు, మానవ సంబంధాలు మొదలైనవి యదద్నపూడి నవలలోల్ ముఖయ్ ఇతివృతాత్లు. మధయ్లో 
ఆపకుండా చివరిదాకా చదివించే పటుట్ ఉండేది యదద్నపూడి రచనలోల్. ఆ కాలంలో, ముఖయ్ంగా మహిళలను బాగా ఆకటుట్కునన్ రచయితిర్గా 
యదద్నపూడి పేరుపొందారు. తన రచనలకు గానూ ఎనోన్ అవారుడ్లనూ, సతాక్రాలనూ పొందారు. ఆవిడ పర్ఖాయ్త నవలలోల్ ఒకటైన 
"కీరిత్కిరీటాలు" నవల ఆంధర్పర్దేశ సాహితయ్ అకాడమీ పురసాక్రానిన్ అందుకుందని పుసత్కంలో రాసారు గానీ ఏ సంవతస్రమో రాయలేదు. 
 

మా ఇంటోల్ యదద్నపూడిది "సెకర్టరీ" నవల ఒకక్టే ఉండేది. ఇంటర, డిగీర్ చదివే రోజులోల్ సెలవులకు పెదద్మమ్, పినన్మమ్ల ఊళుళ్ 
వెళిళ్నపుప్డు వారి వదద్ ఉనన్ యదద్నపూడి, యండమూరి, మలాల్ది మొదలైనవారి రచనలు నాకు కాలకేష్పంగా ఉండేవి. మొతత్ం యదద్నపూడి 
రచనలోల్ దాదాపు పాతిక,ముఫైఫ్ దాకా నవలలు చదివాను నేను. ఒకే రచయిత రాసిన అనిన్ రచనలు చదవడం అదే మొదలు, ఆఖరు 
కూడానూ. నే చదివిన యదద్నపూడి రచనలోల్ మీనా, జీవనతరంగాలు, సేన్హమయి, కీరిత్కిరీటాలు, గిరిజా కలాయ్ణం నవలలు నాకు బాగా ఇషట్ం. 
కుటుంబపరమైన కథానేపథయ్ంతో, బలమైన సతరీ పాతర్లతో, పలురకాల వయ్కిత్తావ్లనూ, మానవ సంబంధాల లోతులను తాకే ఈ ఐదు నవలలూ 
నాకెపప్టికీ గురుత్ండిపోయాయి. ఆంగల్ రచనల పేర్రణతో రాసినవి, సవ్పన్లోకాలోల్ విహరింపజేసాత్యి, వాసత్వానికి దూరంగా ఉంటాయి అనన్ 
విమరశ్లను ఎదురుక్నాన్ కూడా నా అభిమాన రచయితుర్లలోల్ ముఖయ్ంగా యదద్నపూడి పేరు తపప్క చెపుప్కుంటాను నేను. ఎందుకంటే 
సమాజోధధ్రణ, చారితర్క అవగాహన సాహితాయ్నికి ముఖయ్మైన ఉదేద్శాలుగా చెపప్బడినా, ఏ సాహితాయ్నికైనా అంతోయ్దేద్శం ఆనందం 
కూడానూ. నితయ్ం పలురకాల సమసయ్లోల్ సతమతమయేయ్ జనాలకు ఓ ఊహాలోకానిన్ చూపించి, అందులో ఆదరశ్వంతమైన పాతర్లను నింపి, 
పేర్మాభిమానాలను నింపి తదావ్రా పాఠకుల మనసులోల్ ఆనందానిన్ నింపాయీ కథలు. ఒక సినిమా ఎలాగైతే పేర్క్షకులను వాసత్వికతకు 
దూరంగా తీసుకువెళిళ్ వినోదానిన్ అందిసుత్ందో అలాంటి వినోదానిన్ ఈ నవలలు అందిసాత్యి. అందుకనే అవాసత్వికమైనవైనా సరే, ఆ విధంగా 
ఎందరో పాఠకులకు ఎంతో ఆనందానిన్ పంచిన రచయితిర్గా యదద్నపూడిని అభిమానిసాత్ను నేను. 
 
కీరిత్కిరీటాలు: 

ఇది సవ్రణ్లత అనే ఒక నాటయ్కారిణి కథ. ఆమె జీవితంలో ఎదురైన సంఘటనలు ఆమెకు జీవితం పటల్, మనుషుల నిజ సవ్రూపాల 
పటల్ ఎటువంటి అవగాహనను కలిగించాయో తెలుపుతుందీ కథ. అనుకోకుండా పరిచయమై, జీవనసంఘరష్ణలో ఆమెకు తోడుగా నిలిచి, 
ధైరాయ్నిన్ నింపి, ఆమెకు జీవితంతో పోరాడే సూఫ్రిత్ని అందించే ఆదరశ్వంతుడైన యువకుడు తేజ. ఈ నవలానాయకుడు. కళాకారులైన 
భారాయ్భరత్లు పరసప్ర పేర్మాభిమానాలునాన్, అహంకారాల మాటున ఒదిగిపోతే, వారిదద్రి మధయ్న మూడో వయ్కిత్ని నిలోచ్నిసేత్ వారి జీవితాల 
మధయ్న ఎంతటి అగాధాలు ఏరప్డగలవో, వారి జీవితాలు ఎంతగా చినాన్భినన్మవవ్గలవో తెలుపుతుందీ నవల. ఈ కోణం + 
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నిసస్హాయురాలైన సవ్రణ్లో తేజ నింపే పోరాటసూఫ్రిత్.. ఈ రెండూ నవలలో మెచచ్దగిన అంశాలు. అపప్టోల్ కొనిన్ నవలలు సినిమాలుగా తీసి 
ఉండడం వలల్, ఆ దృషిట్కోణం నుండి కథను రాసారేమో అనిపించక మానదు కథనంలో తొంగి చూసే నాటకీయతను గమనిసేత్!  
 
తేజ - పాతర్ పరిచయం: 

విజయవాడకు దగగ్రలోని ఓ పలెల్టూరిలో సాంపర్దాయం, నియమనిషఠ్ల మధయ్ పుటిట్పెరిగిన దేవి పర్సాద, హైదరాబాద లో పటట్ణ 
వాతావరణం మధయ్ గారాబంగా పెరిగిన రాజయ్లకిష్, గురుదేవుని శాంతినికేతన లో కలుసాత్రు. రాజయ్లకిష్ అందానికీ, గాన మాధురాయ్నికీ 
దేవీపర్సాద ముగుధ్డైతే, అతని చితర్కళా నైపుణయ్ం చూసి ఆమె ఆకరిష్తురాలౌతుంది. తలిల్దండుర్లను సంపర్దించకుండా పేర్మ వివాహం 
చేసుకునన్ వారిదద్రి పేర్మఫలం తేజ. విరుధధ్మైన కుటుంబ నేపథాయ్లునన్ తలిల్దండుర్ల సంఘరష్ణలో నలిగిపోతాడు చినాన్రి తేజ. విడాకులు 
మంజూరైనాకా పిలల్వాడిని తండిర్కి అపప్గిసుత్ంది కోరుట్. కళాకారుడవవ్డమే తన నేరమనుకుని కుడి చెయియ్ నరికివేసుకుని, కొడుకుని మాతర్ం 
ఎటువంటి పర్తేయ్కతలూ లేని సామానుయ్డిలా పెంచమని చెలెల్లి వదద్ మాట తీసుకుంటాడు దేవీపర్సాద. అంతేకాక వరుస అపజయాలు, 
అవమానాలూ, విడాకులు మొదలైనవాటి వలల్ విసిగిపోయి, అలసిపోయి ఆతమ్హతయ్ చేసుకుంటాడతడు! తలిల్ పేర్మ కోసం తపించే చినాన్రి 
తేజను సేన్హితురాలు ఇందిరమమ్కు అపప్గించి, రాజయ్లకిష్ మారు వివాహం చేసుకుని విదేశాలకు వెళిళ్పోతుంది. తలిల్దండుర్లకు దూరమై, 
ఇందిరమమ్ ఇంటోల్ ఎంతో నిరాదరణకూ, కరక్శతావ్నికీ గురౌతాడు తేజ. ఒంటరితనంతో అలమటించి మంచం పటిట్న పిలల్వాడిని తీసుకెళిళ్ 
పార్ణపర్దంగా పెంచి పెదద్ చేసాత్రు అతని తాతయయ్, మేనతత్. తాతయయ్ తోడితే అతని లోకం. పిలల్లు లేని మేనతత్ కాతాయ్యని అతడికి కనన్తలిల్ 
కనాన్ ఎకుక్వౌతుంది. 
 

ఇటువంటి ఆటుపోటల్ మధయ్ బాలయ్ం గడిచినా తాతయయ్ పెంపకంలో ఉతత్మ వయ్కిత్తావ్నిన్ అలవరుచ్కుంటాడు తేజ. తనకేం కావాలో 
తెలుసుకుని, తనదంటూ ఓ పర్పంచానిన్ సృషిట్ంచుకుంటాడు. జీవితంలో డబుబ్ సంపాదనకు తెలివితేటలను మించిన డిగీర్ లేదనన్ది అతని 
నమమ్కం. ఆ పలెల్టూళోళ్నే కొండపలిల్ బొమమ్లు తయారు చేసేవారిని ఒక దగగ్రచేసి, బొమమ్ల వాయ్పారం మొదలుపెడతాడు. మేనతత్ చేసే పెళిళ్ 
పర్యతాన్లని మాతర్ం తిపిప్కొడుతూ ఉంటాడు. చినన్తనంలో ఇందిరమమ్ కూతురుతో తేజకు జరిగిన నిశిచ్తారథ్ం అతడి ఆలోచనని మరో 
అమామ్యి వైపుకి వెళళ్నివవ్దు. సేన్హితుడు గోపాలానిన్ కలవడానికి హైదరాబాద వచిచ్న తేజ అనుకోకుండా నరత్కి సవ్రణ్లత సనామ్న సభకు 
వెళాల్లిస్వసుత్ంది. గోపాలం భారయ్ సావితిర్ సవ్రణ్లత వదద్ గాయని. సావితిర్ ఆహావ్నంపై తపప్నిసరిగా రవీందర్భారతికి వెళిళ్ "నాటయ్మయూరి" 
బిరుదుని పొందిన సవ్రణ్ నాటాయ్నిన్ చూసి ముగుధ్డవుతాడు. కొందరు అలల్రుమూకల వలల్ అకక్డ జరిగిన ఘరష్ణ, పెనుగులాటల నుండి సవ్రణ్ని 
రకిష్ంచి, తలపై బలమైన గాయమైనా కూడా లెఖఖ్చేయక ఆమెను బయటకు తీసుకువెళిళ్ కారు ఎకిక్సాత్డు. అలా ఆమె పార్ణాలను కాపాడిన 
వయ్కిత్గా ఆమెకు పరిచయమౌతాడు. కానీ ఆ పరిచయానిన్ పెంచుకోవడం ఇషట్పడక, కలవాలొస్చిచ్న పర్తిసారీ సవ్రణ్కు దూరంగానే 
ఉంటూంటాడు. సవ్రణ్ ఇందిరమమ్ కూతురనన్ సంగతి అతడికి ముందు నుండీ తెలుసు మరి! 
 

పర్మాదవశాతూత్ సవ్రణ్ తలిల్దండుర్లిదద్రినీ కార ఏకిస్డెంట లో కోలోప్తుంది. ఇలుల్, డబుబ్ అపుప్లవాళుళ్ తీసేసుకోగా, తను కూడా 
కాలు ఫార్కచ్ర అయియ్ మంచాన పడుతుంది. అంతటి అదృషట్వంతురాలు లేదనుకునన్వాళళ్ందరూ తలకిర్ందులైన ఆమె పరిసిథ్తి చూసి 
నిరాఘ్ంతపోతారు. హాసప్టలోల్ ఉనన్ సవ్రణ్ని చూడటానికి వెళిళ్న తేజ అందరిలా సానుభూతి వాకాయ్లు పలకుక్ండా, ఇదీ ఎదో మంచికే 
జరిగిందేమో అనుకొమమ్నీ, ఈ నషాట్నిన్ భగవంతుడు మరో రకంగా పూడుసాత్డేమో అనీ ఆమెకు ధైరయ్ం చెపాత్డు. కాలు బాలేనందువలల్ సవ్రణ్ 
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ఏరాప్టు చేసుకునన్ ఫారిన టిర్ప చేజారిపోతుంది. రాజయ్లకిష్  రెండవ భరత్ కొడుకు కిషోర ఆసిత్ కోసం ఆవిడ కొడుకుగా ఇండియా వచిచ్, సవ్రణ్ 
సంపాదన కోసం ఆమెపై పేర్మ నటిసాత్డు. సవ్రణ్తో నిశిచ్తారథ్ం చేసుకునన్ కిషోర సైతం ఆమెని ఒంటరిగా వదిలేసి పటిట్ంచుకోకుండా 
జారుకుంటాడు. బంధుమితుర్లు జాలిపడతారు తపప్ సహాయానికి రారు. అటువంటి సమయంలో సావితిర్ బలవంతం మీద మరోసారి సవ్రణ్ని 
కలవడానికి వెళాత్డు తేజ. తనని కలిసి చాలా రోజులైందని సవ్రణ్ అంటే, "నెల మీద రెండు వారాలు" అని లెఖఖ్గా అతను చెపిప్న సమాధానం 
అతనికి ఆమెపై ఉనన్ అభిమానానిన్ తెలుపుతుంది. పినిన్ ఇంటోల్ దీనావసథ్లో ఉనన్ సవ్రణ్ని చూసి కరిగిపోయి, సందిగాథ్లనీన్ పకక్కు పెటిట్ ఆమెను 
తనతో ఊరు తీసుకువెళాత్డు.  
 

పర్శాంతమైన పలెల్ వాతావరణంలో రతత్మమ్ పరిచరయ్లతో, ఏసోబు అలల్రితో తవ్రగానే కోలుకుంటుంది సవ్రణ్. తన ఆసకిత్ని ఏమాతర్ం 
కనపడనివవ్క కేవలం సావితిర్ ఉతత్రం రాయడం వలేల్ ఆమెను ఇంటికి తీసుకువచిచ్నటుల్ ఆమెను నమిమ్సాత్డు తేజ. తాను మునుమ్ందు ఎపుప్డూ 
నాటయ్ం చెయయ్లేదని చెపూత్ గోపాలం రాసిన ఉతత్రం చూసి నిరాఘ్ంతపోతుందామె. కిషోర తనని ఎందుకు వదిలేసాడో అరథ్ం అవుతుంది. 
తానింక ఎపప్టికీ నాటయ్ం చెయయ్లేనని తెలిసి తటుట్కోలేకపోతుంది. పార్ణాలు వదిలెయాయ్లని కాలీడుచ్కుంటూ వాగు వైపు వెళుత్ంది సవ్రణ్. 
సమయానికి మెలకువ రావడం వలల్ వెళిళ్ ఆమెను కాపాడతాడు తేజ. అపప్టిదాకా అపరిచితుడిలా, ముభావంగా, మొహమాటంగా కనబడే 
తేజ మొదటిసారిగా ఆవేశంగా, అధికారంగా, చనువుగా మాటాల్డటం చూసి ఆశచ్రయ్పోతుంది సవ్రణ్. జీవితంలో ఎపుప్డూ నిరాశకు 
లొంగిపోకూడదనీ, ఎపప్టికపుప్డు బర్తుకుని మరమతుత్ చేసుకుంటూ ఉండాలని చెపాత్డు. జీవితంలో పర్తిక్షణం అమూలయ్మైనదని, తిరిగి 
రాదనీ, ఆ క్షణాలకొక విలువ మనకి మనమే ఏరప్రుచుకోవాలనీ, అది పని తోనే సాధయ్మనీ చెపాత్డు. పనిలో లీనమయేయ్ మనిషి తనకి తాను 
ఉపయోగపడటమే కాక పర్పంచానికి కూడా ఉపయోగపడగలడనీ సవ్రణ్కి చెపాత్డు. అతని మాటలు ఆమెకు జీవితం పటల్ కొతత్ ఆశని కలిప్ంచి, 
బర్తుకు విలువను తెలియజేసాత్యి. ఫకీరు ఆమె కాలుకి వైదయ్ం మొదలుపెడతాడు. ఆమెకు పని కలిప్ంచాలనే ఉదేద్శంతో 'ఇండియన డానెస్స' 
మీద రచించబడిన రకరకాల పుసత్కాలు తెపిప్సాత్డు తేజ. మన దేశంలో నాటయ్ం ఎపుప్డెలా పోషింపబడిందో, ఎపుప్డు అశర్ధధ్ చేయబడిందో 
వివరిసూత్ ఇదివరకెపుప్డో సవ్రణ్  చెపిప్న వివరాలు గురుత్ చేసి, వాటికి ఈ పుసత్కాలోల్ని వివరాలూ కలిపి తెలుగులో నాటయ్ం మీద మంచి పుసత్కం 
రాయమని సలహా ఇసాత్డు. ఏకంగా పుసత్కం రాయగలనా లేదా అని సంకోచిసుత్నన్ సవ్రణ్కు అటువంటి పుసత్కం రాయడానికే ఆమెకీ ఆపద 
వచిచ్ందేమో అని చెపూత్, ఎనోన్ విధాలుగా ఆమెకు ఉతాస్హానీన్, ధైరాయ్నీన్ అందిసాత్డు తేజ. 
 

కిషోర నిరబ్ంధంలో ఉండగా రాజయ్లకిష్  తన వయ్ధనంతా తెలుపుతూ రికారడ్ చేసి ఉంచిన కేసేట వినాన్కా, తేజ రాజయ్లకిష్  అసలు 
కొడుకనన్ నిజం సవ్రణ్కు తెలుసుత్ంది. ఆ నేపథయ్ంలో తేజ దావ్రానే అతని చినన్పప్టి దీనగాధ వింటుంది ఆమె. చినన్పప్టి నిశిచ్తారథ్ం సంగతి 
వినన్ తరువాతనే తేజ మనసిథ్తి ఆమెకు అరథ్ం అవుతుంది. ఏ అధికారంతో తనను తీసుకువచాచ్డో, తనపై అతనికి ఎంతటి మమకారం ఉందో 
కూడా తెలుసుకుంటుంది. కానీ కాలు బాగైన సవ్రణ్ ఎపప్టికైనా మళీళ్ పాత జీవితంలోకి వెళిళ్పోతుందనీ, ఉతత్ర దకిష్ణ ధృవాలల్ంటి తమ 
జీవితాలు మళీళ్ తలిల్దండుర్ల జీవితాలాల్ అవుతాయని భయపడి సవ్రణ్పై తనకెలాంటి ఆశ, ఆభిపార్యాలూ లేవని చెపిప్ తపిప్ంచుకుంటాడు తేజ. 
గాయపడిన ఆమె సావ్భిమానానిన్ గురిత్ంచినా భవిషయ్తుత్ని దృషిట్లో ఉంచుకుని మౌనంగా ఉండిపోతాడు. ఎటువంటి పరిసిథ్తులోల్నూ 
బలహీనతకు లొంగని పటిషఠ్మైనదతని వయ్కిత్తవ్ం. 
 

సవ్రణ్ రాసుత్నన్ పుసత్కం తాలూకూ కొనిన్ ఛాపట్రుల్ పబిల్షరస్ కి పంపిసేత్, అది బాగుందని డబుబ్ పంపిసాత్రు వాళుళ్. తనది అనే డబుబ్ 
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మళీళ్ జనమ్లో చూడగలడం తేజ పుణయ్మే అంటుంది ఆమె. కాలు నయమయేయ్ సమయానికి విజయవాడలో ఆమె నాటయ్ పర్దరశ్నను కూడ 
ఏరాప్టు చేసాత్డు అతను. మితిమీరిన ఆనందంతో గంతులు వేసూత్, అతడికి ఋణపడి పోయాననీ, ఏమి చేసేత్ అతడి ఋణం తీరుచ్కోగలనో 
అంటూ ఉదేవ్గపడుతుంది సవ్రణ్. అదే సమయానికి ఫారెన టూర నుండి వచిచ్న కిషోర పర్దరశ్న సంగతి తెలుసుకుని ఎపప్టిలా పేర్మ 
నటించబోతాడు. కృతిమమైన నటనతో జనాలనూ ఆకటుట్కునే అతనికీ, సహజమైన వయ్కిత్తవ్ంతో తనను ఆకటుట్కునన్ తేజకీ ఉనన్ తేడాని 
గమనిసుత్ంది ఆమె. ఒక నిరణ్యానికి వచిచ్ పర్దరశ్న అనంతరం ఎవరికీ కనబడకుండా మాయమైపోతుంది సవ్రణ్. అనాన్ళూళ్ రాజయ్లకిష్  
ఏమైంది? కిషోర బండారాలనీన్ బయటపడతాయా? సవ్రణ్ ఎకక్డికి వెళిళ్ంది? కిషోర నుండి తపిప్ంచుకుని చివరికి తేజని కలిసిందా? అనన్ 
పర్శన్లకి సమాధానం తెలియాలంటే నవల చదవాలిస్ందే మరి :) 
 

తేజ లాంటి సంసాక్రవంతులు, ఉతత్మ వయ్కిత్తవ్ం గలవారూ ఉండరని అనలేం కానీ చాలా అరుదుగా కనబడతారు. జీవితం పటల్, 
బర్తుకు పటల్ అతనికి గల నిశిచ్తాభిపార్యాలు ఎంతటి నిరాశాపరులనైనా ఉతాస్హంతో నింపగలవు. తన బాధనీ, ఒంతరితనానిన్ అధిగమించి 
జీవితంలో నిలదొకుక్కోగలగడం అతనిలోని చైతనాయ్నికి ఉదాహరణ. నిసస్హాయంగా ఉనన్ సవ్రణ్ పరిసిథ్తిని తనకు అనుకూలంగా 
మారుచ్కోగలిగి కూడా నియమంగా, నిబదధ్తతో ఉండగలడం కషట్మైన పనే. చినన్పప్టి నిశిచ్తారథ్ం సంగతి తెలిసీ, సవ్రణ్ ఆసకిత్ని గమనించి 
కూడా తమ జీవన నేపథాయ్లనూ, విభినన్ వయ్కిత్తావ్లతో పెరిగిన తమ అంతరాలను గమనించి ఆమెను దూరంగా పెటట్డం అతని దూరదృషిట్నీ, 
వాసత్వికతనీ తెలుపుతుంది. ఇలాంటి వయ్కుత్లు ఊహాలోకాలోల్ ఉనాన్ ఓసారి వెళిళ్ పలకరించి రావాలని తపప్క అనిపిసుత్ంది కదూ.. 

 

       (మరొక నవలానాయకుడి గురించి వచేచ్ సంచికలో)   
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