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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. 

                 
     
                                          
 
 
 
 
 

అఖిలన్అఖిలన్: : చితర్  ందరిచితర్  ందరి  -- అణాణ్ మలైఅణాణ్ మలై   
చిదంబర మే , మీనాకిష్ దంపతులకు లేక లేక చాలా కాలానికి పుటిట్న 

సంతానం అణాణ్ మలె.ౖ ఉంగరాల జుటుట్ , దటట్ మౖెన కనుబొమలు, పొడవెనౖ ముకుక్, ఏవో 
సవ్పన్లోకాలోల్  విహరించే కళుళ్ కలిగిన అతడిది ఆడపిలల్లు కనాన్రప్కుండా చూసే అందం. అతని 
తలిల్ తరచూ దుద్ పోయిన తరావ్త కాలుతునన్ కొబబ్రి చిపప్తో దృషిట్  తీసుత్ ంది కూడానూ. 
సుఫ్ర పంలో తలిల్ పోలికే అయినా తం  పటుట్ దల, ఆవేశం కూడా అతడి వయ్కి త్తవ్ంలో 
మిళితమౖెపోయాయి. నలల్నివనీన్ నీళుళ్, తెలల్నివనీన్ పాలు అనుకునేంత అమాయకుడు, 
సౌముయ్డు. కపటం, దురాశ, మోసం లాంటివి ఎరుగని నిషక్లమ్షమౖెన పసిపాప మనసత్తవ్ం 
అతనిది. పిరికితనంతో పాటూ అణాణ్ మలెలౖోని మరొక ముఖయ్మౖెన బలహీనత ఏమిటంటే 
ఇతరుల అభి యాల పటల్ తనకు ఏకీభావం లేకపోయినా వాటిని కరాఖండీగా ఖండించే గుణం 
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అతడికి లేదు. చితర్లేఖనం అతడి ఆరో ణం.  కళాకారుడుగా తన సంతృపిత్ కోసం చితర్లేఖనానిన్ వృతిత్గా చేపడతాడు తపప్ 
ఆదాయానికి పర్లోభపడి ఎటువంటి చి లనెనౖా గీయడానికి అతని మనసొపప్దు.  అతడికి జీవితంలో కావాలిస్నవి మాభిమానాలు, 

తాస్హం మాతర్మే. కానీ అవి తనకు ఎవరివదద్ లభిసాత్ యో గురిత్ంచలేక జీవితంలో తపప్టడుగు వేసి, అందుబాటులో ఉనన్ మణిని 
పోగొటుట్ కుని తీరని దు:ఖానిన్ కొనితెచుచ్కుంటాడు. అతడి వయ్కి త్తవ్ంలోని అసమరథ్తలే అతడిని పాఠకులకు చేరువ చేసాత్ యి. ఉనన్త 
వయ్కి త్తవ్ం గల పాతర్లను ఆదరశ్వంతమౖెనవిగా భావించి ఎంతగా అభిమానిసాత్ మో అంతే ఇదిగా ఎనోన్ బలహీనతలునన్ అణాణ్ మలె ౖ
పాతర్ను కూడా మనం అభిమానించకుండా ఉండలేము. ఎందుకంటే, మనలో ఉండే దౌరబ్లాయ్లు, అసమరథ్తలూ అతడిలోనూ 
ఉనాన్యి కాబటిట్ . మనలా ఉనన్ వయ్కుత్ లే మనకు యమౖెనవాళళ్వుతారు కాబటిట్ .  

"చితర్ ందరి" రచయిత అఖిలన్: 
నవలాకారుడు, కథా రచయిత, సావ్తంతర్య్సమరయోధుడు, విమరశ్కుడు అయిన పర్ఖాయ్త తమిళ రచయిత అఖిలన్ 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Akilan) పిలల్ల కోసం కూడా ఎనోన్ రచనలు చేసారు. గాంధేయవాది అయిన ఆయన రచనల 
ముఖోయ్దేద్శయ్ం సమాజోధధ్రణ. దాదాపు 45దాకా ఉనన్ ఆయన రచనలు అనిన్ భారతీయ భాషలలోకీ అనువదింపబడాడ్ యి. కొనన్యితే 
జరమ్న్, చెనౖీస్, రషయ్న్, చెక్, పోలిష్ మొదలెనౖ అనేక విదేశీ భాషలలోకి కూడా అనువదింపబడాడ్ యి. ఏ మనిషయినా ఆలోచించటానికి 
కుడా వెనుకాడే కొనిన్ యదారాధ్ లు ఆయన రచనలలో కనిపిసాత్ యి. అదే ఆయన పర్తేయ్కత. "..రచయిత అనేవాడు పాఠకులు ఏది 
అడుగుతారో అది రాయకూడదు...పాఠకులు ఏమి తెలుసుకోవాలో అది రాయాలి" అంటారు పర్ఖాయ్త తమిళ రచయిత అఖిలన్. 
ఆఖిలన్ రాసిన "చితిత్రపావె"ౖ('చితర్ంలోని సుందరి' అని అరధ్ం)1975లో పర్తిషాఠ్ తమ్కమౖెన భారతీయ జాఞ్ నపీఠ్ అవారుడ్ ని అందుకుంది. ఆ 
నవల 1967లో ఓ తమిళ వారప కలో సీరియల్ గా వచిచ్ంది కానీ ముగింపు అపప్టోల్  ఎనోన్ విమరశ్లను ఎదురొక్నాన్ కూడా ఎంతో 
ఉతత్మమౖెనదిగా పర్శంసలందుకుంది. నవలను తెలుగులోకి "చితర్సుందరి" పేరుతో  మధురాంతకం రాజారాం ఎంతో చకక్గా 
అనువదించారు. 1983లో కమలా పబిల్షింగ్ హౌస్ వారు దీనిని పర్చురించారు. సమకాలీన సామాజిక పరిసిథ్తులను పర్తిబింబించే ఈ 
నవల అనేక భారతీయ భాషలలోకి కూడా అనువదించబడింది.భారాయ్బిడడ్ల కనాన్, బంధుమి ల కనాన్, ఆపుత్ ల కనాన్ డబేబ్ 
ముఖయ్మనుకునే కొందరూ, ఇంకా కొనిన్ సావ్నుభవాలూ కలగలిసి ఈ నవల ఇతివృతత్ం తయాయ్రయియ్ందని అఖిలన్ తన 
ముందుమాటలో చెపాత్ రు. 

చితర్ ందరి కథ: 
అణాణ్ మలె ౖ అనే చితర్కారుడి జీవితం చూటూట్  కథ అలుల్ కుని ఉంటుంది. ఆదరశ్ యమౖెనది, ఆరాధింపతగినది, 

తావ్నికి సజీవ వాయ్ఖాయ్నంలాంటి అణాణ్ మలె ౖఇషట్ దేవత ఆనంది ఈ నవలానాయిక. వీరిదద్రి మధయ్న చిగురించిన అనురాగం వారు 
గురిత్ంచేలోపే సమసిపోతుంది. తం  దగగ్ర పెటుట్ కుని, పెంచి పెదద్చేసిన అనన్గారి వంటి మాణికయ్ం, తన యసిని తెలివిగా తనకు 
దూరం చేసి వివాహమాడేసిన కుతం నిన్ పసిగటట్లేని అమాయకుడు అణాణ్ మలె.ౖ పెదద్ల దబ్లంతో అనాలోచితంగా సుందరిని 

http://en.wikipedia.org/wiki/Akilan
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వివాహమడతాడు కానీ ఆమె కోరుకునన్ ఆశలను, జీవితానిన్ అందించలేకపోతాడు. తన తొందరపాటు, దూకుడు సవ్భావం, 
అహంకారాల వలల్ భరత్కు, తనకూ మన:శాంతిని పోగొటిట్ , చివరికి తన జీవితానేన్ కోలోప్తుంది సుందరి. ఇక దయ, దాకిష్ణయ్ం, 
సేవానిరతి, తాయ్గశీలత మొదలెనౖ దివయ్గుణాలకు కాణాచిగా ఒక ఆదరశ్మహిళ పాతర్ ఆనంది సేన్హితురాలు శారదది. మాణికయ్ం 
ఎతుత్ లు, అణాణ్ మలె ౖతపిప్దాలు ఈ ముఖయ్పాతర్ల జీవితాలను ఏ దరికి చేరాచ్యనన్దే చితర్సుందరి కథ.   

అణాణ్ మలై : 
ఇంటరు పరీకష్ మరోసారి ఫెయిలయి, తం తో ఘోరమౖెన తిటుల్  తిని, ఇంటి నుండి బయటపడిన కురర్వాడిగా 

అణాణ్ మలె ౖ మనకు పరిచయమౌతాడు. పరీకష్ పోయిన బాధ అతడిలో లేశమాతర్మౖెనా కనబడదు. అతడి లోకంలో అతనుంటాడు. 
ఇంటికి దగగ్రోల్  ఉనన్ కపాలేశవ్రుడి గుడికెళిళ్ అకక్డ జరుగుతునన్ పునరుధధ్రణ కారయ్కర్మాలు ఆసకి త్గా గమనిసూత్ ంటే, మటిట్ముదద్తో, 
వెండి బంగారు రేకులతో శిలుప్లు తయారు చేసుత్ నన్ రకరకాల శిలాప్లపె ౖఅతడి దృషిట్  నిలిచిపోతుంది. ఇటువంటి కళాఖండాలను, 
రమణీయమౖెన పర్కృతి లేదా కొందరు మనుషులను చూసినపుప్డు అతడిలో ని ణమౖె ఉనన్ కళాభిరుచి ఒళుళ్విరుచుకుంటుంది. బీచ్ 
రోడుడ్  మొదటోల్  చింకి బటట్లతో  ఉనన్ బిచచ్గతెత్ రూపం అతడిని కలోల్ లపరుసుత్ ంది. సముదర్తీరంలో పరిసరాలను మరచి బొమమ్ గీసుత్ నన్ 
అణాణ్ మలెనౖు చూసి దగగ్రకు వెళిళ్ ఆ చి నిన్ చూసాత్ రు ఓ తం , కూతురు. "ధరమ్దేవత కొలువుకూటంలో" అని పేరు పెటిట్ , 
బిచచ్గతెత్ను ఎముకలగూడులాగ, తలిల్ కంటోల్ ంచి జారిన కనీన్టిబొటుట్  ఆమె బిడడ్ పెదవిపె ౖపడి చెదిరిపోతునన్టుల్ , ఆ వెనుక ఒకవెపౖు 
ఎతెన కటట్డాలు, మరో వెపౖు ఒరుగుతునన్ గుడిగోపురం చి కరిసాత్ డు అణాణ్ మలె.ౖ ముసలాయన అడిగిన పర్శన్లకు, తన బొమమ్కూ 
వివరణ అందించి సంతృపిత్ పరుసాత్ డు. తన చి నిన్ చూడగానే ఆయన కుమారెత్ ఆనంది కళళ్లోల్  కదలాడిన కాంతికి అతడు 
పులకిసాత్ డు. ముసలాయన "సూక్ల్ ఆఫ్ ఆర్ట్ " లో పనిచేసిసి రిటెరౖెనౖ కదిరేశన్ గారని తెలిసి ఆనందిసాత్ డు. ఇంటర్ పరీకష్ గురించి 
మరచి సూక్ల్ ఆఫ్ ఆర్ట్  లో చేరవలసిందని, అపుప్డపుప్డు మెలకువలు నేరుచ్కోవడానికి వారింటికి రమమ్నన్ ఆహావ్నానిన్ కూడా 
అందుకుంటాడు.  

సౌందరయ్వతి కాకపోయినా ఆనంది కళళ్లోని మాటలకందని సమోమ్హనశకి త్, పూలతీవెలాంటి ఆమె సహజ 
సౌకుమారయ్ం అణాణ్ మలెనౖి ఆకటుట్ కుంటాయి. పరీకష్లో ఓటమి వలన అపప్టిదాకా అతడిలో ఉనన్ దిగులు, ఆందోళన ఆమె నిశచ్లమౖెన 
చూపుల వలల్ తుడిచిపెటుట్ కుపోతాయి. కానీ ఆ మారుప్ను గురిత్ంచేంత పరిపకవ్త అతడికి లేకపోయినా తన హృదయం ఉతాస్హంతో 
ఉరకలేసోత్ ందని మాతర్ం గమనిసాత్ డు. ఇదే సమయంలో మాణికయ్ం కూడా అణాణ్ మలె ౖ ను వెతుకుక్ంటూ అకక్డికి వచిచ్ తం  
కూతుళిళ్దద్రికీ తనను తాను పరిచయం చేసుకుంటాడు. అది మొదలు కలిసిన పర్తిసారీ తానెంత పర్యోజకుడో, సమరధ్వంతుడో 
కదిరేశన్ గారికి తెలియపరేచ్లా పర్సంగాలను చేసుత్ ంటాడు మాణికయ్ం.  

అణాణ్ మలె ౖతం  చిదంబర మే  పలెల్టూరి నుండి చెనన్పటన్ం వచిచ్ సవ్యంకృషితో పెకౖి వచిచ్న మనిషి. కొడుకుని 
ఇంజనీరుని చెయాయ్లనే ఆశ అతనిది. కొడుకు పటుట్ దల వలాల్ , దండపాణి తాస్హంతోనూ అయిషట్ ంగానే అణాణ్ మలెనౖు సూక్ల్ ఆఫ్ 
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ఆర్ట్  లో చేరిప్సాత్ డు మే . అణాణ్ మలెకౖు మేనమామ వరుసెనౖ దండపాణి పేరుమోసిన షావుకారు. అణాణ్ మలె ౖతో సూట్ డియో కటిట్ ంచేసి, 
సినిమా బేనరుల్  అవీ గీయించేసి, అతడి సాయంతో డబుబ్ గడించేయాలని ఆశపడటమే కాక తన కూతురు సుందరినిచిచ్ వివాహం 
చేసేయాలని ఉవివ్ళూళ్రుతూ ఉంటాడు. అందగతెత్ అయిన సుందరి పటల్ మ లేకపోయినా విముఖత మాతర్ం ఉండదు అణాణ్ మలెకౖి. 
చితర్కారుడు సౌందరాయ్రాధకుడు అనన్టుల్ గా ఆమెను మోడాల్ గా కూచోపెటిట్  ఓ చితర్ం కూడా గీసాత్ డు. అతడిపె ౖమనసునన్ కారణంగా 
సుందరి కూడా అందుకు ఒపుప్కుంటుంది.  

"సూక్ల్ ఆఫ్ ఆర్ట్ " ఎంటర్న్స్ పరీకష్లో అతడు గీసిన బొమమ్ చూసిన నిస్పాల్ గారి కళల్లో ఆనాడు బీచ్ లో తన 
చి నిన్ చూచాకా ఆనంది కళళ్లో కనబడడ్ ఉతేత్జానిన్ చూసాత్ డు. నిస్పాల్ నేరుగా అతడిని మూడవ సంవతస్రపు కాల్ సులో కూచోబెటిట్  
బుల్ పర్మోషన్ ఇసాత్ డు. కాల్ సులో ఆనంది సేన్హితురాలు శారద పరిచయమౌతుందతనికి. అనిన్ ఇబబ్ందులోల్ నూ చివరికంటా అతనికి 

అండగా నిలబడి సేన్హానికో కొతత్ నిరవ్చనానిన్ ఇసుత్ ంది శారద. 
చితర్కళలో మెలకువలు నేరుచ్కోవడానికి అడయారులో ఉనన్ కదిరేశన్ గారి ఇంటికెళిళ్న అణాణ్ మలెనౖి ఆ ఇలుల్ , ఇంటి 

చూటూట్  తోట, పర్హారీ గోడ దాపున ఉనన్ నాగమలిల్ చెటుట్ , నాగమలిల్ పూల తాలూకూ మధురమౖెన పరిమళం మంతర్ముగుధ్ డిన్ చేసాత్ యి. 
ఆ పరిసరాలతో పాటూ కళారాధనలో జీవిసుత్ నన్ ఆ తం  కూతుళల్ సానిన్ధయ్ం అతడిలో ఆనందానిన్ నింపుతుంది. అణాణ్ మలె ౖహృదయం 
పువువ్లు పూచి, కోయిలలు పాడి, నెమళుళ్ ఆడే సుందరారామంగా మారిపోతుంది. కదిరేశన్ గారింటికి వెళేళ్ సాయం ల కోసం 
ఎదురు చూడడ్ం, వెళిళ్వచాచ్కా అకక్డి విషయాలు మననం చేసుకోవడంతోనే అణాణ్ మలె ౖ కాలం గడిచిపోయేది. ఆనందితో సేన్హం 
కూడా పర్వరధ్మానమవుతుంది. ఆమె మాటలో, ఆలోచనలో, పర్వరత్నలో, ఆమె పర్తి చరయ్లోనూ ఒక ఔచితయ్ం కనబడేదతనికి. 
కుమారుడి ముఖంలో వికాసం, కళళ్లో కొతత్ కాంతి, నడకలో ఉతాస్హం, మాటలో కొతత్ ఉదేవ్గం మొదలెనౖ మారుప్లని ముందుగా తలిల్ 
గమనిసుత్ ంది కానీ తనలో వసుత్ నన్ మారుప్ని తెలుసుకోలేకపోతాడు అణాణ్ మలె.ౖ తను గీసిన ఆనంది చి నిన్ చూసి మాణికయ్ం "నువావ్ 
అమామ్యిని మిసుత్ నాన్వా?" అనడిగినపుప్డు కూడా నాకటువంటి ఉదేద్శమేమీ లేదని సప్షట్ పరుసాత్ డు.  కానీ వాళిళ్దద్రి మధాయ్ 
పెరుగుతునన్ సానిన్హితాయ్నీన్ ఓరవ్లేక ఆనందితో సుందరి విషయం చెపిప్ ఆమె మనసుని కలతపెటేట్సాత్ డు మాణికయ్ం. కదిరేశన్ గారి 
ఆసిత్ మీద కనేన్సిన మాణికయ్ం వాళళ్ పాత ఇంటిని రీమోడల్ చేసే మిషతో అకక్డకక్డే మసలుతూ తానో గొపప్ పర్యోజకుడిననే 
అభి యానిన్ ఆయనకు కలిగిసాత్ డు. మే  తో పెళిళ్ పర్సాత్ వన దాకా వెళాత్డు. ఆనందిని ఏకాంతంలో ఇబబ్ంది పెటిట్  తపప్నిసరిగా ఆమె 
వివాహానికి ఒపుప్కునేందుకు కారణమౌతాడు. చినన్నన్టి నుండీ తన ఇంట అనన్గారిలా పెరిగిన మాణికయ్ం దురాశను, కుతం నీ 
గమనించలేకపోతాడు అణాణ్ మలె.ౖ మాణికయ్ం మాటల వలల్ వాళిళ్దద్రూ మించుకునాన్రనే నముమ్తాడు. 

ఆనంది నిరణ్యంలో ఏదో బలవంతం ఉందనన్ శారద మాటలు విని ఆనంది దగగ్రకు వెళిళ్న అణాణ్ మలె ౖసందేహాలను 
కొటిట్పడేసుత్ ంది ఆనంది. మాణికయ్ం ఎతుత్ లే కాకుండా, సుందరిని మోడల్ గా చేసి అణాణ్ మలె ౖగీసిన చితర్ం కూడా ఆనంది అనురాగానిన్ 
మొగగ్ తొడగనివవ్దు. అమాయకుడెనౖ అణాన్మలె ౖపటల్ జాలి, కరుణ, పసిపాప వంటి సవ్చఛ్మౖెన అతడి చితత్పర్వృతిత్ పటల్ ఆమెకునన్ 
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అమితమౖెన మను ఆమె దాచిపెటేట్సుత్ ంది. సవ్యంకృతాలే కాక విధి కూడా వారి కలయికకు ఆటంకమౖె నిలుసుత్ ందనిపిసుత్ ంది. 
అపప్టికి అభినందనలు తెలిపి వెళిళ్పోతాడే గానీ తెలియని వేదన ఏదో అణాణ్ మలెనౖు ఆ ఊళోళ్ నిలువనీయదు. సహవిదాయ్రుధ్ లతో 
శిలప్కళాకేష్ ల సందరశ్నకు వెళోప్తాడు. ఆ వేదనలోనే సుందరితో వివాహానికి సమమ్తం తెలుపుతాడు. అతడిపె ౖఅనిన్విధాలా ఆధిపతయ్ం 
వహిసూత్  తన అందానికి దాసుడిన్ చేసుకుంటుంది సుందరి. కొనాన్ళుళ్ ఆనందంగా సాగినా సుందరి మూరఖ్తవ్ం, మంకుతనం వారి 
దాంపతాయ్నికి పరీకష్లె ౖ కూచుంటాయి. ఆనంది ఎంతో ఓపిగాగ్  ఒక ండుసారుల్  వారిదద్రికీ సమనవ్యం కూడా కుదురుసుత్ ంది. 
అహంకారంతో అణాణ్ మలె ౖసేన్హితురాలెనౖ శారదను కూడా అనుమానించి అవమానిసుత్ ంది సుందరి. చివరికి భరత్కూ తనకూ కూడా 
మన:శాశ్ంతి లేని సిథ్తికి వెళిళ్ తన జీవితానిన్ చేజేతులా బలిచేసుకుంటుంది. సుందరి మరణానికి పరోకష్ంగా తానే కారణమేమో అని 
కృంగిపోతునన్ అణాణ్ మలెకౖు శరవణన్ గారు చేతినిండా పని కలిప్సాత్ రు. చితర్లేఖనంలో మునిగిపోయి అతడు బాహయ్ పర్పంచానిన్, తన 
వయ్ధలనూ మరిచ్పోతాడు. అతడిలోని చితర్కారుడు మళీళ్ మేలొక్ంటాడు. 

లాభాల ఆశ చూపి కదిరేశన్ గారి ఆసిత్తోపాటూ, చిదంబర మే  ఆసిత్ని కూడా తాకటుట్  పెటిట్సాత్ డు మాణికయ్ం. 
మాణికయ్ం మోసం వలల్ ఇలుల్ ని పోగొటుట్ కునన్ మే  ణాలను కూడా కోలోప్తాడు. డబేబ్ సరవ్సవ్ం అయిన మాణికాయ్నికి చేరదీసి, పెంచి 
పెదద్ చేసిన మే  పటల్, అతని కొడుకు అణాణ్ మలె ౖ పటల్ ఇసుమంతెనౖా సానుభూతి ఉండదు. అణాణ్ మలె,ౖ ఆనందిల మధయ్నునన్ 
పవితర్బంధానిన్ ఓరవ్లేని అతడు ఆనంది దావ్రా అణాణ్ మలెనౖి రపిప్ంచి ఓ షూయ్రిటీ సంతకం చేయించుకుంటాడు. తం  మరణానికి 
పరోకష్ంగా కారకుడని తెలిసినా మాణికయ్ంపె ౖఅనుమానపడక సంతకం పెటేట్సాత్ డు అణాణ్ మలె.ౖ ఉదేద్శపూరవ్కంగానే మాణికయ్ం తన బాకీ 
ఎగ వేసి అతడిన్ పూరిత్గా అపుప్లోల్  ముంచేసాత్ డు. ఆనంది విషయంలో మోసపోయినంత అమాయకంగానూ ఆసిత్ విషయంలో కూడా 
మరోసారి దెబబ్తింటాడు అణాణ్ మలె.ౖ 

సుందరి మరణం, ఆనంది కాపురం సుఖమయంగా లేదనన్ సతయ్ం బోధపడాడ్ కా తీవర్మౖెన మానసిక వతిత్డికి 
లోనౌతాడు అణాణ్ మలె.ౖ తనని వివాహమాడమని శారదని అడుగుతాడు. అతడి మనోవయ్ధని అరథ్ం చేసుకునన్ సేన్హితురాలిగా శారద 
అతడిని కోపప్డకుండా ధెరౖయ్ం చెపిప్ మరెపుప్డూ అలాంటి పర్సాత్ వన తేవదద్ని చెపుత్ ంది. శరవణన్ గారి మానికి తోడుగా రమమ్నన్ 
ఆహావ్నానిన్ కూడా తమ సవ్చఛ్మౖెన సేన్హానికి అపవాదు రాగలదని హెచచ్రించి మెతత్గా తిరసక్రిసుత్ ంది. తాను వెళిళ్న పలెల్లో 
పర్మాదవశాతూత్  జారిపడి ణాలతో బయటపడతాడు. ఆసుప  పాలె ౖఇంటికి వచిచ్న అణణ్మలె ౖకుడి చేతికునన్ బాయ్ండేజీ తీసివేసి, 
ఇంకా తగగ్ని నొపిప్ని లెఖఖ్చెయయ్కుండా తదేకదీకష్తో తన ఇషట్ దేవత వరణ్చి నిన్ వేయడం మొదలుపెడతాడు. తెలల్వారగానే 
కోరుట్ నోటీసుతో ఆసిత్ జపుత్  చేయడానికి వచిచ్న షావుకారుతో గొడవ పడకుండా తాను అపప్టిదాకా ణపర్దంగా చి ంచిన ఆనంది 
వరణ్చి నిన్ తపప్ ఏది తీసుకువెళిళ్నా అభయ్ంతరం లేదని చెపాత్ డు. అదే సమయంలో వాళిళ్ంటికి వచిచ్న శారద వాచిపోయిన అతని 
చేతిని చూసి భయపడాడ్ , జీవకళ ఉటిట్పడుతునన్ ఆనంది చి నిన్ చూసి పులకించిపోతుంది. "ఆమె బొమమ్నెనౖా మిగులుచ్కోవాలి 
గదా..." అని కళళ్నీళుళ్ పెటుట్ కునన్ అణాణ్ మలె ౖ చూసి ఖినున్రాలౌతుంది. ఈ సంఘటన జీవితంతో పోరాడి అలసిన ఓ కళాకారుడి 
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దీనసిథ్తిని మన కళళ్ముందుంచుతుంది.  
మాణికయ్ం దౌరజ్నాయ్లకీ, దురాగతాలకూ ఆనంది ఎలా ఎదురు తిరిగింది? చివరికి అణాణ్ మలె ౖ కథ ఏ మలుపు 

తిరుగుతుంది అనన్ది మిగిలిన కథ. 563 పేజీల ఈ నవల పూరత్యాయ్కా తన పిరికితనం వలల్, పొరపాటు వలల్ తనతో పాటూ మరో 
ఇదద్రు యువతుల జీవితాలు తల ందులు చేసిన వయ్కి త్గా కాక, ఒక అమాయకుడెనౖ చితర్కారుడిగానే అణాణ్ మలె ౖ మన జాఞ్ పకాలోల్  
మిగిలిపోతాడు. ఈ పాతర్లకూ, కధకి మౌనసాకిష్ అయిన నాగమలిల్ చెటుట్ , ఆ పూలు మన సమ్ృతులలో చాలా కాలం వరకూ 
తిరుగాడుతూ ఉంటాయి. 

 
 

        (మరొక నవలానాయకుడి గురించి వచేచ్ సంచికలో)   
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