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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. 

                 
     
                                          
 
 
 
 
 

సతయ్చరణ్సతయ్చరణ్  --  వనవన     
  

"...అటువంటి విముకాత్కాశం, అటువంటి నిసత్బధ్త, అటువంటి ఏకాంతం, దిగంతాల వరకూ 

వాయ్పించిన అటువంటి మహారణయ్ పార్ంతంలో మాతర్మే అంతటి సౌందరయ్ం పర్సనన్మౌతుంది. అటువంటి 

వెనెన్ల రాతిర్ని జీవితంలో ఒకక్సారైనా చూడడం ఉచితం. అలా చూడనివారికి ఈశవ్రసృషిట్లో ఒకానొక అపూరవ్ 

సౌందరాయ్నుభూతి నషట్మైపోయిందనన్మాటే." అంటాడు సతయ్ చరణ. ఇటువంటి ఒక మహాదుభ్త 

సౌందరాయ్నుభూతిని పదిహేను పదహారేళల్ కిర్తం పొందుతాడతను. ఆ అనుభూతులిన్ కలకతాత్ నగరంలోని ఒక 

ఇరుకు ఇంటోల్ బాదం చెటుట్ కిర్ంద కూచుని భారయ్ పనిచేసే కుటుట్మిషన చపుప్ళల్ మధయ్న ఆ సమ్ృతులలో అపప్టోల్ 

తనకు ఆతీమ్యులైనవాళళ్ందరినీ గురుత్కు తెచుచ్కుంటాడు ఆ "వనవాసి" సతయ్చరణ.  
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వన   - బిభూతిభూషణ్ బందోపాధాయ్య: 
ఒక మహాదుభ్తమైన అనుభూతిని పొంది, ఆ అనుభూతి తరంగాలలో కొనాన్ళల్పాటు ఓలలాడాలంటే తపప్క చదవాలిస్న 

నవల "వనవాసి". వనవాసి బెంగాలీ మూలం ’అరణయ్క ’. భారతీయ నవలాసాహితయ్ంలోని ఉతత్మ రచనలలో ఒకటి ఇది. గదయ్ంలో రాసిన 

ఒక ఖండ కావయ్ంగా ఈ నవలను పరిగణిసాత్రు. బిభూతిభూషణ బందోపాధాయ్య బెంగాలీ రచనకు శీర్ సూరంపూడి సీతారామ గారు 

అందమైన పదాలతో కూడిన బహు చకక్ని తెలుగు అనువాదానిన్ అందించారు.  

 

ఉదోయ్గరీతాయ్ బీహారోల్ని ఒక అరణయ్పార్ంతానికి వెళిళ్న ఓ యువకుడు తనకు ఎదురైన అనుభవాలను, తాను కనుగొనన్ 

విషయాలను ఉతత్మపురుషలో తెలియచెపేప్ నవల ఇది. నాగరికత ఎరుగని అరణయ్ పరిసరాలోల్ ఆదివాసుల జీవనం, అరణయ్శోభ, పర్కృతి 

ఒడిలో ఆ యువకుడు నేరిచ్న పాఠాలూ అనీన్ మనోహరమైన వరణ్నతో మనసుకు హతుత్కుంటాయి. సుమారు డెభైభ్ ఐదేళల్ కిర్తం రాయబడిన ఈ 

నవలను చదువుతూంటే, పర్ఖాయ్త ఆంగల్ రచయిత, పర్కృతారాధకుడు William Wordsworth రాసిన 'Tintern Abbey' అనే పదయ్ం, 

పర్ఖాయ్త అమెరికన రచయిత Henry David Thoreau రచించిన 'Walden' గురుత్కువచాచ్యి నాకు. అపప్టికి ఇంకో వందేళళ్కు పూరవ్ం 

పధెధ్నినిమిదవ శతాబద్ంలో ఈ రెండు రచనలూ చేయబడాడ్యి. రెంటికీ కూడా పర్కృతే పేర్రణ. ఉతత్ర బీహారోల్ని ఒక జమిందారీ ఎసేట్ట అడవిలో 

మేనేజరుగా పనిచేసిన తరావ్త, ఆ అనుభవాలసారానేన్ వనవాసి దావ్రా పాఠకులకు అందించారుట బిభూతిభూషణ. "వనవాసి" పై ఈ రెండు 

ఆంగల్ రచనల పర్భావం ఉనాన్ లేకపోయినా పర్కృతి వరణ్నలో, రసానుభూతిపరంగా ఈ ముగుగ్రు రచయితల మనోభావాలోల్ ఎనోన్ సారూపాయ్లు 

కనబడాడ్యి నాకు. బహుశా పర్కృతారాధకులంతా ఒకేలా ఆలోచిసాత్రు కాబోలు. 

 

"అరణయ్క" నవలను 1937–39  మధయ్ కాలంలో బిభూతిభూషణ బందోపాధాయ్య బెంగాలీ లో రచించారు.  పర్భాసి అనే 

బెంగాలీ మాసపతిర్కలో సీరియల గా పర్చురించబడిన తరువాత ఇది పుసత్కరూపంలో వచిచ్ంది. తరావ్త 1961 లో సాహితయ్ అకాడమీ వారు 

తెలుగు అనువాదానిన్ వెలువరించారు. మళీళ్ కొనేన్ళల్ తరువాత 2009లో హైదార్బాద బుక టర్సట్ వారు పునరుమ్దర్ణ చేసారు. పర్ఖాయ్తిగాంచిన 

సతయ్జిత రే చితార్లు పథేర పాంచాలీ, అపరాజిత నవలల సృషిట్కరత్ బిభూతిభూషణ . వీటితో సమానంగా పర్ఖాయ్తి గాంచిన ఇచాఛ్మతి, చందేర 

పహర నవలలతో కలిపి పదిహేడు నవలలు, ఇరవై కథా సంకలనాలూ కలిపి వీరి రచనలు ఒక ఏభై పుసత్కాలను పర్చురించారుట. ఏడు దాకా 

నవలలు చితార్లుగా రూపొందాయి. దరశ్కుడు కమలేశవ్ర ముఖరీజ్ తీసిన చందేర పహర సినిమా కిర్ందటేడు రిలీజయియ్ంది. ఈ నవల 

"చందర్గిరి శిఖరం" పేరుతో తెలుగులోకి అనువదించబడింది. 

 

'సతయ్చరణ' పాతర్ పరిచయం: 

కలకతాత్ నగరంలో చదువు పూరత్యాయ్కా ఉపాధాయ్యుడిగా కొనాన్ళుళ్ పనిచేసాకా తిరిగి నిరుదోయ్గి అవుతాడు యువకుడైన 

సతయ్చరణ. ఆ సమయంలో ఒక పాత మితుర్డు కనబడి తమ జమిందారీ ఎసేట్ట అడవిలో మేనేజర గా ఉదోయ్గమిపిప్సాత్డు. బీహార లోని 

పూరిణ్యా జిలాల్లోని మహాలిఖారూప పరవ్త శేర్ణి దిగువన ఉనన్ మోహన పురా అరణయ్పార్ంతం అది. ఆ అరణయ్పార్ంతంలోని ఇరవై ముఫైఫ్ వేల 
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బిఘాల(ఒక బిఘా అంటే నలభై సెంటుల్) నేలని పంటభూమిగా మారేచ్ందుకు కౌలుదారులను వెతికి, కాసత్ కాసత్ చపుప్న ఆ నేలను వారికి 

ఇచిచ్, వాళల్ నుండి శిసుత్ వసూలుచేసే ఉదోయ్గం అది. ఉదోయ్గం కోసం తపప్నిసరిగా కలకతాత్ వదిలి వెళిళ్న సతయ్చరణ కు మొదటోల్ ఆ 

నిరజ్నారణయ్ం, ఆ నిశశ్బద్ వాతావరణం ఊపిరాడనివవ్వు. ఏకాకినైపోయానని మహా దు:ఖపడిపోతాడు. వనయ్మృగాల, బందిపోటు దొంగల 

భయానికి ఎపుప్డూ చెంత తుపాకీ ఉంచుకోవాలనీ తెలిసి విహవ్లుడౌతాడు. పటట్ణ వాతావరణం, సభయ్ సమాజం, సేన్హితులు, పుసత్కాలు, 

సినిమా, సరదాలు, ఆనందోలాల్సాలూ వదిలి ఈ అనాగరిక పర్పంచంలో ఆదివాసీల మధయ్న ఎలా ఉండాలో అరథ్ం కాదతనికి. మరుక్షణం 

ఉదోయ్గం వదిలేసి పారిపోవాలనే తలంపుతోనే కొనాన్ళుళ్ గడుపుతాడు. నెమమ్దినెమమ్దిగా మనోజఞ్మైన ఆ అరణయ్శోభ, సూరోయ్దయాలు, 

సంధాయ్సమయాలు, చందోర్దయాలు, వెనెన్ల రాతుర్లు, ఎతైత్న వృకాష్లు, రకరకాల పకుష్లు, రకరకాల పూలతలు,  వాటి పరిమళాలూ, 

గిరిజనుల అమాయకతవ్ం అతడిన్ సమోమ్హనపరిచి తమ దాసుడిని చేసేసుకుంటాయి. ఏకాంత సేవ్చాఛ్జీవనంలో ఎంత సౌందరయ్ం ఉందో, 

రానురానూ అరణయ్ం తననెలా సమోమ్హనపరిచిందో, పర్కృతితో పరిచయం ఎంతటి ఆనందానిన్ ఇవవ్గలదో అతడు నెమమ్దిగా చెపుప్కుంటూ 

వసాత్డు. 

 

తానునన్ కచేరీకి పదిమైళల్ దురం వరకూ నితయ్ం తిరిగే పని పడుతుండడం వలల్ గురర్పు సావ్రీ తపప్నిసరిగా నేరుచ్కునన్ 

సతయ్చరణ కు అంతకు మించిన ఆనందం మరొకటి లేదనిపిసుత్ంది. తను ఉంటునన్ కచేరీకి పంతొమిమ్ది మైళల్ దూరంలో లవటులియా అనే 

పార్ంతంలో మరో కచేరీకి ఉంది. అకక్డ దటట్ంగా ఉనన్ రేగిచెటల్ను కౌలుకివవ్డానికీ, ఇంకా మిగిలిన అడవిని లకక్ పురుగులు పెంచడానికి 

కౌలుకు తీసుకునన్ వారి దగగ్ర పనున్లు వసూలు చెయయ్డానికి లవటులియా అరణాయ్నికి వెళిళ్ వచేచ్వాడు సతయ్చరణ. ఆ దారమమ్ట ఉండే 

పువువ్ల తోట, మైదానం,చానన సెలయేరు, నిరజ్నారణయ్ పర్కృతి, అడవిపూల సుగంధం అతడిని ముగుధ్ణిణ్ చేసాత్యి. "హిమసిన్గధ్ వన 

కుసుమజోతాస్న్లంకారాలతో ఎనిన్ గంభీరనిశీధులు చకుష్గోచరమైనాయో.." అంటాడతను. అకక్డ నుండి పారిపోవాలనుకునన్ వయ్కేత్ 

వసంతపూరిణ్మనాటి రాతిర్, పరిపూరణ్జోయ్తాస్న్కాంతులలో, నిరజ్నమైన అరణయ్మయ పరవ్తమారగ్ంలో, గురర్ం మీద ఒంటరిగా విహారానికి 

వెళాల్లనుకునేంతలా మారిపోతాడు. మారగ్మంటూలేని ఆ పరవ్తశేర్ణులోల్ విముకాత్కాశతలం కిర్ందన గురర్ం కళెళ్ం విడిచి సేవ్చఛ్గా వేగంగా 

చేసే పర్యాణంలోని ఆనందానిన్ పర్పంచంలో మరే సంపదా ఇవవ్లేదనే నిరాధ్రణకొసాత్డతడు. 

 

మునుపెనన్డూ కనీవినీ ఎరుగని ఇటువంటి అపూరవ్మైన పర్కృతిశోభ సంభర్మపరిచినటేల్, అకక్డి గిరిజనుల పేదరికం 

కూడా అతడికి దిగార్భ్ంతికి కలిగిసుత్ంది. అతను సరేవ్కి వసాత్డని తెలిసి, రెండురోజుల పాటు తిండి దొరుకుతుందనే ఆశతో మైళల్ దూరం నుండి 

రెండురోజులుగా పడిగాపులు పడిఉంటారు కొందరు మనుషులు. వారు అనన్ం రూపే తెలియని నిరుపేదలు. కేవలం మినుముల పిండి, 

జొనన్పిండి ముదద్లు తిని బర్తికే నిరుపేద ఆదివాసీలు, చీనాగడిడ్గింజల పపుప్లో కేవలం ఉపుప్ వేసుకుని తిని బర్తికేవారు, అడవిలో దొరికే 

పుచచ్కాయలాల్ంటి గుడీమ్ పళుళ్ తిని నెలలు గడిపే పేదవాళుళ్, కొరర్లు పండించి వాటిలోకి అడవితోటకూర వండి ఉపుప్ నంచుకుని తినేవారూ 

అకక్డ ఉనాన్రని తెలిసాకా, నాగరీక జనావాసాలకు దూరంగా ఇంతటి నికృషట్ దారిదాయ్నిన్ అనుభవించే ఇందరు జనాలు ఉనాన్రా అని 

ఆశచ్రయ్పోతాడు. వారిపై అతనికి తెలియని అభిమానమేదో కలుగుతుంది. ఏదో విధంగా వారందరికీ సహాయం చెయాయ్లని సంకలిప్సాత్డు. ఈ 

నిరుపేదల శర్మను దోచుకునే రానవిహారీ సింగ, నందలాల ఓఝూ మొదలైన కౄరుల నుండి వాళల్ను కాపాడటానికి సంకలిప్ంచడం వలల్ 

కొనిన్ భయానక సంఘటనలను కూడా అతడు ఎదురొక్నవలసి వసుత్ంది. 
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ఆ గిరిజనుల అమాయకతవ్ం, వారి ఆకలి, కషాట్లూ సతయ్చరణ లోని కరుణను జాగృతం చేసాత్యి. తానా పార్ంతంలో ఉనన్ 

ఆరేళూళ్ తనకు చేతనైన సహాయం వాళళ్కు చేసాత్డు. వీలయినపుప్డలాల్ దగగ్ర గార్మాలోల్ని పేదలందరినీ పిలిచి భోజనాలు పెటిట్సాత్డు. మరీ 

దరిదార్నిన్ అనుభవిసుత్నన్ నిరుపేదలకు కాసత్ కాసత్ భూమిని కౌలుకి ఇపిప్ంచి వాళల్ జీవనాలకు ఆధారాలను ఏరప్రుసాత్డు. వారి అమాయక 

మొఖాలోల్ని చిరునవువ్, ఆనందం అతని హృదయంలో హతుత్కుపోతాయి. వారందరి కృతజఞ్తనూ నింపుకునన్ అతని జీవనం 

ఉతక్ృషట్మౌతుంది. "నిజం చెపాప్లంటే జీవితంలోకి ఆలోచించి చూసే అలవాటు ఇకక్డకు వచిచ్న తరావ్తనే అబిబ్ంది. మనసుస్ని తరచి 

చూసుకోవడంలో ఉండే ఆనందం ఇదివరకెనన్డూ ఇంతగా లభించలేదు. ఇకక్డ అసౌఖాయ్లు సహసార్ధికంగా ఉనన్పప్టికీ, ఆనందం 

రోజురోజుకీ మతుత్లా ననున్ వశపరుచుకుంటోంది" అంటాడతను. 

 

ఆ ఆరణయ్ పార్ంతంలో సతయ్చరణ కు గోండులు, సంచార జాతులు, దోషజాతివారు(అసప్ృసుయ్లు), క్షతిర్యులు, 

బార్హమ్ణులు, గంగోతాలు మొదలైన ఎనోన్ జాతులవారు ఎదురౌతారు. రకరకాల తరహా మనుషులను చూసాత్డు. వారి నుండి ఎనోన్ విలువైన 

పాఠాలు నేరుచ్కుంటాడు. వితత్ంపై, కషట్నషాట్లపై దృషిట్ లేని ధౌతాల సాహు లాంటి వేదాంతిని చూసి అతాయ్శనెలా వదులుకోవాలో 

తెలుసుకుంటాడు. పొలంపని చేసేపుప్డూ, వండుకునేపుప్డూ తపప్ రోజంతా గుడిసెలో ఒంటరిగా శూనయ్ం లోకి చూసూత్ జీవనం గడిపే 

జయపాల ను కలిసిన తరావ్త అటువంటి ఉదివ్గన్రహిత నిరివ్కార ధీర మనసత్తవ్ం తనలోనూ పరిణమిసోత్ందని గర్హిసాత్డు. ఐదు గేదెలని 

మేపడానికి పదికోర్శుల దూరం నుండి వచిచ్ ఘోరమైన అరణయ్ంలో గుడిసె కటుట్కుని ఒంటరిగా నివసిసూత్ శిసుత్ కటేట్ గనూ మహతో నుండి 

ఆకలి విలువ తెలుసుకుంటాడు. కుంత కథ దావ్రా ఏ జాతిలో పుటాట్మనన్ది ముఖయ్ం కాదు మనిషిలో మంచితనం, నిసావ్రథ్భావన ముఖయ్ం అని 

తెలుసుకుంటాడు. బాలకుడు ధతూరియాకు తన ఆకలిపై కనాన్ నృతయ్కళపై ఉనన్ శర్ధాధ్సకుత్లు చూశాకా ఎలల్పుప్డూ ఆనందంగా ఉండడం, 

లోభరహితంగా ఉండడం, యదారథ్మైన కళారాధన మొదలైన సంగతులు అరథ్మౌతాయి సతయ్చరణ కు .  

 

ఆ పార్ంతపు ఆదిమజాతి(సంతాల జాతి) రాజవంశసుథ్డు రాజా దోబరూ పనాన్ పరిచయం చరితర్గతమైన అనారయ్జాతుల 

పరాజయ చరితర్ను సతయ్చరణ కళల్ముందు ఉంచుతుంది. రాజా మనుమరాలు భానుమతి అమాయకతవ్ం, ఔదారయ్ం, అనురాగం చూసి 

చలించిపోతాడు. ఒక సతరీ నిశశ్ంశయంగా సేన్హమాధురాయ్నిన్ చవిచూపడటం భువిపైన సవ్రగ్దావ్రాలను తెరవడమేనంటాడు. సభయ్సమాజంలో 

కాగడాపటిట్ వెతికినా ఇంతటి నిరమ్లమైన ఆతీమ్యత కనబడదంటాడు అతను. ఇదే సవ్భావానిన్ 'మంచీ' లోనూ, వెంకటేశవ్ర పర్సాద పతిన్ 

దగగ్రా కూడా కనబడుతుందతనికి. అకక్డి అరణయ్ం, పరవ్త శేర్ణి, మేఘమాలా ఎంత విశాలమైనవో వీరందరి హృదయాలు కూడా అంత 

విశాలమైనవంటాడు సతయ్చరణ .  

 

ఒకనాడు సరేవ్ కాంప నుండి తిరిగివసూత్ంటే సరసవ్తీ హర్దం దగగ్ర ఆ భీకర అరణయ్ంలో వితత్నాలు నాటుతునన్ 

'యుగళపర్సాద' పరిచయమౌతాడు. ఎకక్డెకక్డి నుంచీ చకక్ని రంగురంగుల అడవిపువువ్ల మొకక్ల వితత్నాలు పోగుచేసుకొచిచ్ ఈ 

పార్ంతంలో వేసుత్నన్డతను. కేవలం అడవి సౌందరాయ్నిన్ పెంచాలనే అతని నిసావ్రథ్ బుధిధ్, కృషి పటల్ సతయ్చరణ కు గౌరవం కలిగుతుంది. 
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అతడితో కలసి తాను కూడా కొతత్కొతత్ పువువ్ల మొకక్లు తెపిప్ంచి సరసవ్తీ హర్దం ఒడుడ్న వేయిసాత్డు. ఇదద్రూ కలిసి ఆ పార్ంతానిన్ ఎనోన్ కొతత్ 

అందాలతో, పరిమళాలతో నింపుతారు. కానీ అంత కషట్పడి తీరిచ్దిదిద్న పూలతోటను కూడా అనిన్ అటవీపార్ంతాలలాగనే చివరికి కౌలుకి 

ఇవవ్క తపప్దు సతయ్చరణ కు. చూసూత్ండగా పచచ్దనమంతా మాయమైపోయి మహాలిఖారూప పరవ్తం పాద పర్దేశం నుండీ లవటులియా, 

నాఢా అడవుల సరిహదుద్ల వారకూ భూములు కౌలుకి ఇచిచ్వెయయ్డం అయిపోతుంది. రాతిర్కి రాతేర్ గార్మాలు తయారయిపోతాయకక్డ. ఆ 

పార్ంతమంతా జొనన్ చేలూ, పూరిపాకలు, గుడిసెలు, వీధులలో మంచాలు, బురద, పశువులతో నిండిపోతుంది.  అనురాగం చూపుతునన్ 

భానుమతిని వివాహమాడి అకక్డే ఉండిపోవాలనన్ సుందర సవ్పాన్నిన్ అకక్డ తనపని అయిపోయి వెళోప్వాలనన్ సతయ్ం కపెప్టేట్సుత్ంది. 

"మనిషికి కావాలిస్నదేమిటి? ఉనన్తా? ఆనందమా? ఉనన్తి సాధించినా, దాని వలల్ ఆనందం కలగకపోతే పర్యోజనం ఏమిటి? అనయ్ భోగాల 

వలల్ మన:పర్వృతిత్కి నైశితయ్ం నశిసుత్ంది. అపుప్డు ఇంక ఏం చేసినా ఆనందం లభించదు." అనుకుంటాడతను.  

 

తనకు అపప్గించిన పని అయిపోయినా తనవలల్ అరణయ్మంతా నశించిపోయిందనన్ బాధ అతనిన్ వదలదు. అరణయ్దేవతను 

క్షమించమని కోరుతూ ఆ పార్ంతానికి వీడోక్లు పలుకుతాడు సతయ్చరణ. అరణాయ్లనీన్ ఆధునీకరణకు ఆహుతైపోతునన్ పర్సుత్తకాలంలో 

పరాయ్వరణ పరిరక్షణకై ఇటువంటి హృదయ్మైన రచనలు చదవాలిస్న అవసరం ఎంతైనా ఉందనిపిసుత్ంది ఈ నవల చదువుతుంటే. 

  

ఒక నిరజ్నారణయ్ పార్ంతంలో పరమ సౌందరయ్భరితమైన పర్కృతిఒడిలో ఒక సాధారణ మానవుడు ఏం నేరుచ్కోగలడు, అతని 

వయ్కిత్తవ్ం ఎంతటి ఉతక్ృషట్మైనదిగా మారగలదు, ఎంత లోతైన జీవితసతాయ్లను నేరవ్గలడో తెలుపగల పాతర్ సతయ్చరణ ది. ఇంతేకాక నవల 

చదివిన చాలాకాలం పాటు మన ఆలోచనలోల్ తిరగాడే ధుధలిపుషాప్ల మధుర వాసనలు, రకత్ఫలాశ వృకాష్ల శోభ, పతర్విహీనమైన గోల గోలీ 

పువువ్లు, ధాతుప పుషప్ వృకాష్లు, వెనెన్ల రాతుర్లు , సెలయేటోల్ అడవి లిలీల్ల మృదుమధుర పరిమళాలతో పాటుగా.. వీటనిన్ంటినీ తన 

ఏకాంత సేవ్చాఛ్ విహారాలలో అనుభూతి సవ్పాన్లుగా మిగులుచ్కునన్ అదృషట్వంతుడిగా మనకు గురుత్ండిపోతాడీ నవలా నాయకుడు.    

 

 

       (మరొక నవలానాయకుడి గురించి వచేచ్ సంచికలో)   
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