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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. 

 

నారాయణరా  
"ఆజానుబాహుడు, అయిదడుగుల పదనొకండంగుళముల పొడవువాడు. 

బలసంపదకు నెలవైనవాడు. ఉజవ్ల శాయ్మలుడు. చినన్వై, తీషణ్మైనలోచనములు తీరై, సమమై 

కొంచెము పొడుగైన ముకుక్ దూరసథ్ములగు నా కనున్లమధయ్ పర్వహించి, ధనుసుస్వలె 

తిరిగిపోయిన పైపెదవికి నాతిదూరమున నాగింది. అతని నోరు సుందరమైన పదిమ్నీజాతి లలనా 

రతన్మునకు వనెన్ తెచుచ్నటిట్దై యునన్ది. ఆ లోపమును ఉతత్మనాయక లక్షణమగు 

నామర్చిబుకము ధృఢరేఖాచకితమై ధీరతవ్ము పుంజీభవింపజేయుచు తీరిచ్వేసినది." "ఎతత్యిన 

విశాలమైన యాతని ఫాలము, నలల్ని దటట్మైన జుటుట్ పొదుపుకొన, కారుమబుబ్లాకర్మించిన 

వెనెన్ల తులుకవలె విరిసిపోయినది."  

మనోహరమైన ఈ రూపవరణ్న ఆజానుబాహుడైన నారాయణరావుది. అతను 

తెలుగు సాహితయ్ంలో పర్సిధిధ్గాంచిన అడివి బాపిరాజుగారి "నారాయణరావు" నవలా 

నాయకుడు. పర్జాఞ్శాలి బాపిరాజుగారికి మారు రూపనిపిసాత్డు నారాయణరావు. బాపిరాజు 

ఆదరాశ్లు, అభిపార్యాలు, కళానైపుణయ్ం, మానవతావాదం, పర్తిభ అనీన్ కూడా అతడిలో 

కనబడతూంటాయి. 

 

నవల రచయిత అడివి బాపిరాజు: 
కవి, చితర్కారుడు, నాటక కరత్, సావ్ంతంతర్య్ సమరయోధుడు, మానవతావాది, లాయరు, పిర్నిస్పాల, పాతిర్కేయుడు, 

గాయకుడు, కళా దరశ్కుడు, అయిన అడివి బాపిరాజు బహుముఖ పర్జాఞ్శాలి. తెలుగువారింట జనిమ్ంచిన మణిపూస. నవల అయినా, కధైనా, 

నాటకమైనా, పాటైనా, పదయ్మైనా అవలీలగా రాయగల సామరధ్య్వంతుడైన రచయిత ఆయన. సాంఘికమైన, చారితార్తమ్కమైన నవలలు 
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ఎకుక్వగా రచించారు. సాంఘికవాది, అభుయ్దయవాది. గాంధేయ సిధాధ్ంతాలవలల్ పర్భావితుడై 1921లో సహాయనిరాకరణోదయ్మంలో 

పాలొగ్ని జైలుకి వెళిళ్ రాజమండిర్లోనూ, కడలూరు లోనూ ఓ ఏడాది పాటు కఠినశిక్షను అనుభవించాడు. ఆ జైలు జీవితము తాలుకు 

అనుభవాలు, విశేషాలు నారాయణరావు పాతర్ దావ్రా నవలలో తెలియపరుసాత్డు బాపిరాజు. సమాజానిన్, మనుషుల మనసత్తావ్లను 

సూక్షమ్ంగా పరిశీలించినవాడవటం వలన బాపిరాజు రచనలలో పాతర్ల చితర్ణ, వారి మానసిక విశేల్షణ చాలా సహజంగా, పాఠకుల 

మనసులకు దగగ్రైయేయ్లా ఉంటాయి. ముఖయ్ంగా అతని సాంఘిక నవలలు సమకాలీన సమాజానికి అదద్ం పటేట్విగానూ, నాటి ఆంధర్దేశపు 

ఆచార వయ్వహారాలను, సాంసక్ృతిక, రాజకీయ పరిసిథ్తులను తెలియజేసేవిగాను ఉంటాయి. అంతేకాక వివిధ విషయములపై ఆయనకు గల 

జాఞ్నానిన్ తెలుపుతాయి. ఆయన రాసిన ఒకక్ నవలలో కొనిన్ పేజీలు చదివినా బాపిరాజుకు తెలియని విషయము కలదా అని ఆశచ్రయ్ం 

కలుగుతుంది. అంతటి పర్తిభావంతుడు అడివి బాపిరాజు. 

బాపిరాజు రాసిన సాంఘిక నవలనిన్ంటిలో పర్ముఖమైనది 1934లో వచిచ్న "నారాయణారావు". 'ఆంధర్కళాపరిషతుత్' 

తెలుగు నవలల పోటీలో విశవ్నాథ వారి 'వేయిపడగలు'తో పాటు పర్ధమ బహుమతి పంచుకునన్ నవల ఇది. నారాయణరావు-శారదల 

వివాహం, వారిదద్రి కుటుంబాల మధయ్న ఉనన్ సాంసక్ృతిక బేధాలు వారి దాంపతాయ్నిన్ ఏ విధంగా పర్భావితం చేసాయి? చివరికి వారిదద్రూ 

ఎలా ఒకటౌతారు అనన్ది సూథ్లకథ. ఈ కథతో పాటూ అపప్టి సమాజ పరిసిథ్తులు, నాటి జమిందారీ వయ్వసథ్, మానవతావాదం, గాంధేయ 

సిధాధ్ంతాలు, సాధారణ పార్పంచిక సమసయ్ల తాలూకూ సుదీరఘ్చరచ్లు నారాయణరావు నవలలో కనబడతాయి. వీటనిన్ంటి మూలంగా 

తెలుగుసాహితయ్ంలో చెపుప్కోదగగ్ నవలగా నారాయణరావు నిలిచిపోతుంది. మళయాళం, పంజాబీ, హిందీ, కనన్డ, బెంగాలీ మొదలైన 

భారతీయ భాషలోల్కి అనువదింపబడినదీ నవల. 

కథానాయకుడు నారాయణరావు: 
కొతత్పేట నివాసి తటవరిత్ సుబాబ్రాయుడుగారు ధైరయ్సైథ్రయ్ములు కలవాడు. "గోదావరికి అదద్రిని ఇదద్రిని సుబాబ్రాయుడుగారి 

మాటయు, భీషుమ్ని మాటయునొకటే" అనిపించుకునన్ గుణవంతులు.  దోర్ణుని తలపించు రూపము వారిది. మూడు వందల ఎకరాల 

మాగాణి, ముఫైఫ్ ఎకరాల తోటలు, ఇరవైవేల దాకా నికరాదాయం వారిది. వారి భారయ్ జానకమమ్గారు. వారి సంతానం ఇదద్రు కుమారులు, 

నలుగురు కుమారెత్లు. నలుగురు కుమారెత్లకూ మంచి సంబంధాలు చేసారు. ఈ దంపతుల రెండవ కుమారుడు నారాయణరావు. అనన్చెలెల్ళుళ్, 

తలిల్దండుర్లు నారాయణరావనన్ పార్ణమిసాత్రు. "అందానికి అరజ్నుడు బలానికి భీముడు" అయిన నారాయణరావు "దేహమెంత వజర్మో 

హృదయమంత నవనీతం".  ఆదరశ్వంతుడు.  సంభాషణాపిర్యుడయిన మితభాషి అతడు. తన హృదయానిన్ కదిలించు చరచ్ వచిచ్నపుప్డు 

పటుట్దలతో, యుకుత్లతో ఉపనయ్సించగలడు. ఏ విషయమైనా ఉదాహరణలతో సహా అరటిపండు వలిచినటుల్ బోధించగలడు. పెదద్లతో మాతర్ం 

గౌరవముగా మెలగుతూ వాదముల చేయడు. చకక్ని వయ్కిత్తవ్ం కలిగి ఎటిట్వారి హృదయానికైనా చేరువకాగల గుణవంతుడతను. తీయదనం, 

గాంభీరయ్ం కలగలిసిన గొంతు అతనిది. గాతర్ం, ఫిడేలు రెండింటిలో విదావ్ంసుడు.  

సౌందరోయ్పాసకుడైన నారాయణరావుకు తోటపని అంటే పార్ణము. శెలవులకు వచిచ్నపుప్డలాల్ దొడోల్ ఏవేవో కొతత్ 

పూలమొకక్లు తెచిచ్ తోటంటా నాటడం, అంటులు కటట్డం, కొమమ్లు కతిత్రించి కొతత్ జాతులను సృషిట్ంచడం మొదలైనవి కాక 

సుబాబ్రాయుడుగారి తోటలో వివిధరకముల ఫలవృక్షములను కూడా తెపిప్ంచి నాటిసూత్ంటాడతను. ఈ పనుల వలల్ మితుర్లాతనిని తోటమాలి 

అని కూడా పిలుచేవారు. శెలవులకు వచిచ్నపుప్డలాల్ ఇంటోల్వారందరికీ ఖరీదైన బటట్లతో పాటూ, రకరకాల చెకక్ బొమమ్లు, తంజావూరు 

బొమమ్లు మొదలైన గృహాలంకరణ సామాగీర్నతడు కొనుకుక్వచేచ్వాడు. నారాయణరావు వసత్రధారణను కూడా రకరకాల సనిన్వేశాలోల్ ఎంతో 
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ముచచ్టగా వరిణ్సాత్రు రచయిత. లేవెండరు, ఉడుకొలోను మొదలైన సుగంధదర్వాయ్ల వాడకం; ఖదద్రు పంచె, లాలీచ్, ఖదద్రు సేలం కండువా ; 

తెలల్ పొందూరు పటుట్సాలీ, ఖదద్రు లాలీచ్లో కుమారసావ్మిలా ఉనాన్డని; బరంపురం వంగపండు ఛాయ పెదద్ జరీ రుదార్క్ష అంచుల 

తాపితాలు ధరించి పర్దుయ్మున్ని వలె ఉనన్దని ఓసారీ; కీష్రాబిద్ దుకూలముల ధరించి మతత్గజ గమనముతో వతస్రాజువలె కనబడుతునాన్డని 

మరోసారి చెపాత్రు.  

ఎనిమిదేళళ్ వయసులోనే మొఖం మీద వందేమాతరం అని రాసుకుని, తరగతిలోని తోటిబాలురకు కూడా రాసి, అది 

చెరపనని ఉపాధాయ్యులతో పేచీకి దిగిన దేశభకుత్డు నారాయణరావు. కానీ ఉపాధాయ్యుడు ఉదోయ్గము పోవునని వేడుకొనగా అటువంటి 

పనులు తరగతిలో చేయడం మానివేసాత్డు. అతడు మొదటి ఫారంలో ఉండగా వచిచ్న నైరోపియా మహాసంగార్మము సమయంలో 

ఆంగేల్యులపై జాలికలిగి, తోటిబాలకులతో కలిసి చందాలు వసూలుజేసి, కలెకట్రు దగగ్రకు నిరభ్యంగా వెళిళ్, యుధధ్మునకు బాలుర 

చందాయని పోగేసిన డబుబ్ ఇచిచ్, బదులుగా నిండుసభలో కలెకట్ర చేతులమీదుగా సతాక్రానిన్, లాంబ రచనయైన "ఎలియా" గర్ంధానీన్ 

అందుకుంటాడు. పర్తి తరగతిలోనూ, పర్తి పరీక్షలోనూ మొదటివాడిగా ఉతీత్రుణ్డయేయ్వాడు నారాయణరావు. టెనిన్సు, కాలిబంతి, కిర్కెటుట్ 

మొదలైన ఆటలు బాగా ఆడగలడు. రాజమండిర్లో చదివేపుప్డు  ఇంటరు నెగిగ్న వేసవిలో మహాతామ్గాంధీ సహాయనిరాకరణోదయ్మంలో 

పాలొగ్ని జైలుకి వెళాళ్డు. రెండునెలలు రాజమండిర్ లోనూ, నాలుగు నెలలు కడలూరు లోనూ ఆరునెలలు జైలుజీవితం గడిపాడతడు. బి.ఎస.సి 

అనరుస్ పూరిత్చేసి, ఎఫ.ఎ పరీక్ష రాసిన తరావ్త తండిర్ పోర్దబ్లం వలల్ మదార్సులోని నాయ్య కళాశాలలో చేరతాడు నారాయణరావు. 

నాయ్యకళాశాల విదాయ్రుథ్లందరూ అతడిని విదాయ్రిథ్సంఘ కారయ్దరిశ్గా ఎనున్కుంటారు. 

విశవ్లాపురం జమిందారుగారు శీర్ తలాల్పర్గడ రాజాలకీష్సుందరపర్సాదరావుగారిది ఆరువేలనియోగి కుటుంబము. 

హైదరాబాదు నవాబులకు పనున్ కడుతూ వారివదద్ బిరుదులనూ, బహుమతులనూ పొందారు. సదాచార సంపనున్డు. పాశాచ్తయ్ 

విదయ్నభయ్సించినాడు. బి.ఎ.సంసక్ృత పరీక్షలో ఉతీత్రుణ్డైన భాషా పేర్మికుడు. 

పర్జలచే వరింపబడడ్ శాసనసభుయ్డు. ఆయన ధరమ్పతిన్ వరదకామేశవ్రి. ఇదద్రు పుతిర్కలు, ఒక పుతుర్డు వారి సంతానం. 

పర్ధమ పుతిర్క శకుంతలాదేవి. సంగీతసాహితాయ్లు, ఆంగల్భాష నేరిచ్నందున గరివ్. ఆమెకు నెలూల్రుజిలాల్లోనొక చినన్ జమిందారుగారి 

పర్ధమపుతుర్డు విశేవ్శవ్రరావుతో వివాహమౌతుంది. విశేవ్శవ్రరావు ఇంగాల్ండులో ఎం.ఏ పటాట్ను పొందిన డిపూయ్టీ కలకట్రు. భారాయ్భరత్లకు 

చుకెక్దురు. వారి కాపురము కలహాలకు పుటిట్లుల్. జమిందారీబిడడ్లమనన్ అహంకారమిదద్రికీ ఉనన్ందున వాదోపవాదాలు, మాట పటిట్ంపులు, 

కలహాలతో బర్తికేవారు. జమిందారుగారి రెండవ కుమారెత్యే శారద. పదనాలుగ్ సంవతస్రముల అందాలబొమమ్. శాంతమూరిత్. 

ఏకసంతాగార్హి. చకక్ని తెలివితేటలు కలిగి నాలుగు భాషలు, ఆంగల్ము నేరిచ్న చదువుల తలిల్. కోయిల కంఠం కలిగి గాతర్ము, ఫిడేలు 

నేరుచ్కుంది. ఇటువంటి సుగుణాలరాశికి వివాహం చేయ సంకలిప్సాత్రు జమీందారు లకీష్సుందరపర్సాదరావుగారు. తన మేనలుల్డు 

జగనోమ్హనరావును శారదకిమమ్ని భారయ్ ఎంత పోరినను, పెదద్కుమారెత్ కలహాలకాపురము చూసిన తరువాత మరే జమిందారీ 

సంబంధమునకూ ఆయన ఇషట్పడరు. చదువు, సంసాక్రం, రూపం, గుణం, అనన్వసాత్ర్దులకు లోటులేనివాడైన తగిన వరునికై 

ఆంధర్దేశములోని నియోగి కుటుంబములనీన్ వెదికిసాత్రు. 

ఎఫ.ఎ పరీక్ష రాసి, అంతరంగ మితుర్లైన రాజేశవ్రరావు నాయుడు, వాడేర్వు పరమేశవ్రమూరిత్, నిడమరిత్ లకీష్పతి, ఆలం, 

రాజారావు లతో రైలులో ఇంటికి వెళుత్ండగా నారాయణరావును చూసిన జమిందారుగారు అతని వివరాలనీన్ అడిగి తెలుసుకుంటారు. 

నారాయణరావుని చూసినది మొదలు అతనిపై అవాయ్జమైన పేర్మ ఉతప్నన్మౌతుంది జమిందారుగారికి. అతడే తన శారదకు తగిన వరుడని 



  

øöeTT~                                                                                 www.koumudi.net   
                            

6  FLMLPeFcNqjŠÓj - CLßGRê 

నిశచ్యించుకుంటాడాయన. ఆ తరావ్త కలెకట్రు, తహసీలాద్రు, రాజమహేందర్వరంలోని పెదద్ వకీళుళ్, మేనలుల్డు ఆనందరావు 

మొదలైనవారందరితోనూ సుబాబ్రాయుడుగారింటికి వెళిళ్ నారాయణరావుకి తన కుమారెత్ శారదను ఇచేచ్లా సంబంధం ఖాయం 

చేసుకుంటారు జమిందారుగారు. 

శారదను పెళిళ్చూపులలో చూసినది మొదలు ఆమె తన హృదయానీన్, ఆతమ్నీ పెనవేసుకుందనీ, సరవ్కాలాలోల్నూ అమె 

పర్తయ్క్షయ్మవుతోందని, ఆమె ఫిడేలు వాయిదయ్ం, గాన మాధురయ్ం తనను తనమ్యుణిణ్ చేయగా తాను కూడా ఆ ఫిడేలందుకుని తనకు గల 

విదయ్నంతయు పర్దరిశ్ంచినానని, అంతటి అందగతెత్కు తాను తగునా అనన్ సందేహం;  జమిందారీ కుటుంబంలో పుటిట్న రాచపటిట్ 

సామానయ్కుటుంబీకులైన తమతో కలవగలదో లేదోననన్ అనుమనం వయ్కత్పరుసూత్ మితుర్లైన పరమేశవ్రానికి, రాజారావుకూ జాబులు రాసాత్డు 

నారాయణరావు. వారిదద్రి కుటుంబాల మధయ్న ఉనన్ సాంసక్ృతిక విభినన్తలను గూరిచ్ అపప్టికే ఆందోళన కలుగుతుందతనికి. 

రాజమహేందర్వరములో శారదా నారయణరావుల వివాహం అతయ్ంత వైభవముగా జరుగుతుంది. కుటుంబాలతో విచేచ్సిన  నారాయణరావు 

అంతరంగిక మితుర్లందరకూ అతని బావ లకీష్పతి చకక్ని అతిథిమరాయ్దలు చేసాత్డు. వివాహకర్తువులో ఏదో మహతుత్ ఉనన్టుల్, 

మూడుముళుళ్ పడినపప్టినుండీ ఎకక్డెకక్డో పర్వహించి వచిచ్న తమ జీవితాలు ఒక పర్వాహమై కలిసిపోయినటుల్, పెళిళ్ మంతర్ములు తామ 

జీవితాలను ఏకం చేసుత్నటుల్, బార్హమ్ణులు తమ ఇరువురి జీవితాలకు అంటుకటిట్ ఏకవృక్షం చేసుత్నన్టుల్ తోసోత్ందని మితుర్నితో చెపాత్డు 

నారాయణరావు.  

పెళిళ్ఊరేగింపు కూడా కనున్లపండుగగా వైభవముగా జరుగుతుంది. కానీ జమిందారు కుటుంబీకులు నాగరీకులు 

అవుటచేత మగపెళిళ్వారి పలెల్టురితనం వారికి మోటుగా తోసుత్ంది. మగపెళిళ్వారి అలంకరణ, పెళిళ్పాటలు, వారి పెళిళ్ తంతు అనీన్ కూడా 

చాదసాత్లుగా, మోటుతనంగా తోసాత్యి ఆడపెళిళ్వారికి. శారదను తన మేనలుల్నకు ఇవవ్లేదనే అకక్సుతో వరదకామేశవ్రి వియాయ్లవారిని 

ఆడిపోసుకోవడానికి ఒకక్ అవకాశమునీ వదలక, శారద పసిమనసులో అతిత్ంటివారిపై చినన్చూపు, అయిషట్త కలిగేలా మాటాల్డి; విముఖతను 

పెంచుతూ ఉంటుంది. మేనతత్ అలుసుతో ఆమె బావ జగనోమ్హనరావు కూడా శారదకు దగగ్రవావ్లనే పర్యతాన్లు చేసూత్, ఆమెకు ఏవగింపు 

మాటలు చెపూత్ ఉంటాడు. భరత్ ఔనన్తాయ్నీన్, అతిత్ంటివారి ఉదాతత్హృదయాలనూ గురిత్ంచదు ఆమె. గురిత్ంచేంతటి మానసిక పరిపకవ్త 

ఆమెకపప్టికి రాదు. 

పునసస్ంధాన మహోతస్వ సమయములో "నాకు పేర్మ లేదు" అని శారద చెపిప్నపప్టి నుండీ లోలోపలే కుమిలిపోతాడు 

తపప్ ఆ సంగతి ఇతరులకు తెలియనివవ్డు నారాయణరావు. విరకిత్తో సంగీత సాహితాయ్లపై మనసు పోక తండిర్ అనుమతి అడిగి, మితుర్డు 

పరమేశవ్రమూరిత్తో ఉతత్రాది యాతర్ చేసేందుకు బయలేద్రుతాడు. అతడు యాతర్కు తీసుకొనిపోతునన్ వసుత్వుల జాబితా అతడెంత 

జాగర్తత్పరుడో, ముందుచూపు కలవాడో తెలుపుతుంది. యాతర్లో భాగంగా కోణారక్, భువనేశవ్రము, శీర్కూరమ్ము, కలకతాత్, బుధధ్గయ, కాశీ, 

సారనాథ, పర్యాగ, అలహాబాదు,లకోన్,హరిదావ్రము,హృషీకేశము,ఢిలీల్, ఆగార్,మధుర మొదలైన ఎనోన్ పుణయ్కేష్తర్ములను అందుగల 

దేవాలయములను దరిశ్సాత్రు మితుర్లిదద్రూ. తిరిగి వచాచ్కా కాశీ సంతరప్ణ చేయగా జమిందారుగారు సకుటుంబసమేతంగా విచేచ్సి 

వియాయ్లవారిని ఆశచ్రయ్పరుసాత్రు. అపుప్డందరికి తమ యాతార్ విశేషాలను, పర్కృతి అందాలను, భారతీయ, ఆంధర్దేశ శిలప్కళానైపుణయ్మును 

గురించీ వరిణ్సుత్ ఉపనయ్సిసాత్రు నారాయణరావు, పరమేశవ్రమూరిత్. యాతార్ విశేషాలనుపనయ్సిసుత్నన్ భరత్ను చూచి శారదకు ఆనందం 

కలుగుతుంది. అకక్గారు శకుంతలాదేవి మాటలు కూడా ఆమె మనసును కదుపుతాయి. ఆమెలో భరత్కు చేరువయి పేర్మించగల పరిపకవ్త 

ఎలా వచిచ్ంది అనేది మిగిలిన కథలో తెలుప్తారు బాపిరాజు.  
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అతత్వారింట జమిందారుగారొకక్రే నారాయణరావుతో అతయ్ంత ఆతీమ్యంగా వయ్వహరిసాత్రు. నారాయణరావు వయ్కిత్తవ్ం, 

అతని గుణగణాలు, ధీరతవ్మే మెలల్మెలల్గా ఆ ఇంటిలోనివారికి అతడి పటల్ మమకారానురాగాలు కలిగేలా చేసాత్యి. హేళన చెయాయ్లని అతని 

జైలు జీవితం గురించి వివరాలడిగిన అతని తోడలుల్డు విశేవ్శవ్రరావుకు నారాయణరావు శూరతవ్ము గురించి వినాన్కా అతనిపై గౌరవము 

ఏరప్డుతుంది. జవ్ర తీవర్తతో మంచాన పడడ్ అతని అతత్గారు అతని సేవలవలన కోలుకుని అలుల్ని ఔదారయ్ం తెలుసుకుంటుంది. భారయ్కు 

తనయందు పేర్మ లేదని మధనపడుతునాన్, ఆమెలో పరివరత్న కలుగుతుందని ఎదురుచూసాత్డు నారాయణరావు. శారదనెంతగా 

పేర్మిసుత్నాన్డో ఆమెకు తెలియనివవ్కుండా చెలెల్లు సూరీడుకీ, భారయ్కూ చదువు కూడా చెపాత్డతను. అతని సరళమైన బోధనావిధానానిన్ చూసి 

ఆనందపూరుణ్రాలౌతుంది శారద. శాయ్మసుందరీదేవి వంటి సుందరీమణి, విదాయ్పారంగతురాలు, సంగీతఙుఞ్రాలు పరిచయమైనపుప్డు ఆమెను 

సోదరిగా పేర్మిసాత్డే తపప్ పర్లోభపడి తపుప్దోవ పటట్డు నారాయణరావు. అంతటి నిగర్హపురుషుడతను. కొతత్పేటలో ఇళల్ంటుకునన్పుప్డు 

నారాయణరావు పార్ణాలొడిడ్ జనులను కాపాడిన సాహసం అతనిలోని సేవాతతప్రతను, సామాజిక బాధయ్తను తెలుపుతుంది. ఆ సంఘటనే 

శారదలో మారుప్ని వేగవంతం చేసుత్ంది.  

గాడితపప్బోయిన తన అకక్చెలెల్ళల్ జీవితాలను సరిచేయడంలో నారాయణరావు సమయసూఫ్రిత్, శకిత్సామరాథ్య్లు 

కనబడతాయి. ఆఖరి చెలెల్లుల్ సూరాయ్కాంతమమ్ భరత్ రామచందర్రావు ఉనన్త చదువులకని ఎవరికీ చెపప్కుండా రంగూన వెడతాడు. వారిదద్రి 

అనుబంధం బలహీనపడకూడదని భారాయ్భరత్లిరువురూ ఉతత్రపర్తుయ్తత్రాలు, ఛాయాచితార్లూ ఒకరికొకరు పంపుకునే ఏరాప్టు చేసాత్డు 

నారాయణరావు. భరత్ పాశాచ్తయ్దేశాల నుండి వచేచ్సమయానికి చెలెల్లు కూడా పాశాచ్తయ్విదయ్లలో పర్వీణురాలు కావాలని ఆమెకు గురువును 

నియమించి, చదువుకొనసాగేలా చేసాత్డతను.  రెండవ అకక్గారు సతయ్వతి భరత్ వీరభదర్రావు కఠిన హృదయుడు. అందగతెత్ అయిన భరయ్ను 

ఎపుప్డూ అనుమానిసూత్, నిందిసూత్, చావబాదుతూ ఉంటాడు. నారాయణరావు ఒకమారు పెదాద్పురం వెళిళ్ ఎంతో ఓరుప్తో బావకు హితబోధ 

చేసి అతనిలో మారుప్ తేవ పర్యతిన్సాత్డు. కొనాన్ళళ్ తరావ్త మళీళ్ అకక్గారిని భరత్ సృహతపేప్లా కొటాట్డని తెలుసుకుని ఉగృడై మరల 

అకక్గారి ఊరు వెళిళ్ చినన్ నాటకమాడి బావగారికి రెండు దెబబ్లు తగిలించి, భయపెటిట్, అతనికి గౌరవమిసూత్నే బుధిధ్ తెచేచ్ పర్యతన్ం 

చేసాత్డు. 

నారాయణరావు విషయపరిజాఞ్నం మరియు పర్జాఞ్పాటవాలు అనీన్ నవలలో అకక్డాకక్డా జరిగే చరచ్ల దావ్రా పాఠకులకు 

తెలుసూత్ ఉంటాయి. కీర్డలు, ఆంగల్ సాహితయ్ం, ఆంగల్ చితార్లు, ఆంగల్ నటీనటులు, చితర్లేఖనం, సంగీతం, నాటయ్ం మొదలైన కళాతమ్క 

విషయాల గురించిన అవగాహనే కాక, మితుర్డు రాజారావుతో వేదాంత చరచ్లు; ఇతర మితుర్లతో, జమిందారుతో రైలేవ్ల పనితీరు గురించి; 

సతరీపురుష సంబంధాలు, హిందూ వివాహవయ్వసథ్ పార్శసత్య్ం, సేవ్చాఛ్జీవనం వలల్ కలిగే అనరాథ్ల గురించీ ; 'ఆంధర్ నవకవి సమితి' సభలో 

శిలప్కళానైపుణయ్మును గురించిన ఉపనాయ్సం; బిచచ్గాళుళ్, వారితో అంతరించిపోతునన్ కొనిన్ యాచక కళలు మొదలైన విభినన్మైన అంశాలపై 

జరిపే చరచ్లు నారాయణరావుకు గల పార్పంచిక జాఞ్నానిన్ తెలిపి మనలిన్ అబుబ్రపెడతాయి.  

నారాయణరావు పాతర్చితర్ణలో ఎటువంటి లోపాలనూ అందివవ్లేదు బాపిరాజు. లోపాలెంచలేని ఉతత్మపురుషుడతడు. 

నవలానాయకుడికి మంచితనము, ఉతత్మ విలువలతో పాటుగా కొదిద్పాటి లోటుపాటుల్, బలహీనతలు ఉంటేనే పాఠకుల మనసులకతడు 

దగగ్రగా రాగలడు అనన్ సిధాధ్ంతానిన్ మారిచ్వేసూత్, తాను చితర్కారుడు కాబటిట్ ఎంతో జాగర్తత్గా వేసుకునన్ పరిపూరణ్మైన చితర్ంలా 

నారాయణరావు పాతర్ను బాపిరాజు మలచడం పర్శంసనీయం. 

 
               PPP 
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ంతినికేతన్ - రాజా 
 తను కాలేజీలో ఉండగా ఓ సీరియల చదవడానికి వారం వారం 

‘ఆంధర్పర్భ వారపతిర్క’ కోసం ఎలా ఆతర్ంగా వేచి ఉండేవారో.. పతిర్క కొనగానే అకక్డే 

అరుగు మీద కూచుని గబగబా కథ ఎలా చదివేసేవారో.. ఈ కథని సినిమాగా తీసేత్ 

బావుంటూందని పర్తి పాతర్కూ ఏ నటీనటులైతే నపుప్తారో అని మితుర్లతో జరిపిన 

చరచ్లు.. మొదలైన కబురల్నీన్ కథలు కథలుగా చెపేప్వారు నానన్ చినన్పుప్డు. అంత 

ఇషట్ంగా ఉండేదిట ఆ సీరియల ఆ రోజులోల్ వాళళ్ందరికీ! పతిర్కలోని సీరియల 

తాలూకూ పేపర కటిట్ంగస్ నానన్ భదర్ంగా దాచి ఉంచితే, తరావ్త అవనీన్ బౌండ 

చేయించి పుసత్కంలా దాచి ఉంచింది అమమ్. ఈ వాయ్సంలోని చితార్లు ఆ పుసత్కం లోనివే! 

అవి కూడా బాపూ వేసినవి. ఇపప్టి తీర్డీ చితార్లాల్ డెపత్ కనిపించేలా ఉండేది ఆ చితార్లోల్ని 

బాపూ ఫేర్మింగ. అలా పుసత్కాల షెలఫ్ లో ఉండే "శాంతినికేతన" నవల నాకు 

చినన్పుప్డు పరిచయమైంది. తరావ్త ఓ వేసవి సెలవులోల్ పరిచయమయాయ్రు శాంతి, రాజా కూడా! వాళేళ్ కోడూరి కౌసలాయ్దేవి రచించిన 

"శాంతినికేతన"లో నాయికానాయకులు. 

అరవైలోల్ తెలుగు నవలా సాహితయ్ంతో పరిచయమునన్వారిలో "కోడూరి కౌసలాయ్దేవి" పేరు తెలియని పాఠకులు అరుదుగా 

కనిపిసాత్రు. "కోడూరి" ఇంటిపేరు ఆవిడ వివాహమయాయ్కా "ఆరికెపూడి" అయియ్ంది. అపుప్డు రచనలపై "ఆరికెపూడి(కోడూరి) కౌసలాయ్దేవి" 

అని వచేచ్ది. కౌసలాయ్దేవి నవలలోల్ కొనిన్ సినిమాలుగా కూడా వచాచ్యి. వాటిలో పేర్మ నగర, డాకట్ర చకర్వరిత్, శంఖుతీరథ్ం బాగా పర్జాదరణ 

పొందాయి. ఆవిడ నవలలోల్ ముఖయ్ంగా కనబడేవి బలమైన సతరీ పాతర్లు, వయ్కుత్లను అధిగమించి జీవితాలిన్ మారిచ్వేసే విధి విలాసాలు. 

చితర్మైన విధి మనుషుల జీవితాలిన్ ఎకక్డ నుంచి ఎకక్డికి తీసుకెళల్గలదు, ఎనిన్ మలుపులు తిపప్గలదు అనే సతయ్మే కోడూరి నవలలోల్ 

అంతరీల్నంగా కనబడే నేపథయ్ం. ఆవిడ రచనలోల్ నాకు బాగా నచేచ్వి శాంతినికేతన, శంఖుతీరథ్ం. కౌసలాయ్దేవి గారి నవలలోల్ సతరీ పాతర్లు 

చాలావరకూ ఉదహరించతగగ్టుట్గా, ఉతత్మ లక్షణాలు కలిగిఉంటాయి. "శాంతినికేతన" నవలలో మాతర్ం నాయకుడు "రాజా" నాయిక 

శాంతితో సరిసమానమైన ఉతత్మ వయ్కిత్తవ్ం కలిగి, ఓ దశలో శాంతి కనాన్ ఎకుక్వగా ఓ మెటుట్ ఎదిగి, పాఠకుల మనసులోల్ చెరగని ముదర్ 

వేసుకుంటాడు.  

నవల చివరి భాగం కాసత్ంత నాటకీయంగా అనిపించినా కౌసలాయ్దేవి చేసిన పాతర్ల చితర్ణ చాలా బావుంటుంది. 

భారాయ్భరత్ల అనురాగబంధానిన్ చూపిసూత్నే ఓ కొడుకు కోడలు ఇలా ఉండాలని తెలియచెపేప్లా ఉంటాయి పదమ్-శీర్ధరల్ పాతర్లు. 

ఉమమ్డికుటుంబాలోల్ ఆపాయ్యతానురాగాలతో పాటూ, తలిల్దండుర్లు పిలల్ల పటల్ ఎలా వయ్వహరించాలో బలరామయాయ్-లకీష్దేవిల  పాతర్ల 

దావ్రా చెపాత్రు కౌసలాయ్దేవి. శాంతి, రాజా అయితే చదివిన పర్తిసారీ ఆపత్బంధువులాల్ అనిపిసాత్రు నాకు. నే కాలేజీలో ఉండగా మేము కలకతాత్ 
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వెళిళ్నపుప్డు "దకిష్ణేశవ్ర" చూసూత్.. ఇకక్డే కదా శాంతిని రాజా మొదటిసారి చూసినది.. అనుకోవడం, శాంతినికేతన చూసుత్నన్పుప్డు 

పుసత్కంలో శాంతి చెపిప్న కబురుల్, సంఘటనలు గురుత్కుతెచుచ్కోవడం.. మరచిపోలేని ఊసులు! అసలా పుసత్కం దావ్రానే నాకు టాగూర 

మీదా, శాంతినికేతన మీద పేర్మ మొదలైయాయ్యి. ఈ కథను "టివీ సీరియల "గా చేసే సాహసం చేసారు. కానీ ఒకటి రెండు ఎపిసోడస్ 

తరువాత నచచ్క మేము చూడటం మానేసాము. అసలు ఊహలోల్ ఉనన్ పాతర్లలో తెరపై మరో వయ్కుత్లను చూడటానికి మనసు అంగీకరించదు 

ఎందువలోల్. ఆ సీరియల మధయ్లో ఆగిపోయినటుల్ గురుత్.  

రాజా: 

"రాజా" పూరిత్ పేరు రాజశేఖరం. పొడగరి, చకక్ని రూపురేఖలునన్ అందగాడు. చూపరులను సమోమ్హనపరిచే చిరునవొవ్కటి 

అతని పెదాలపై ఎలల్పుప్డూ నాటయ్ం చేసూత్ ఉంటుంది. అతని మాట మెతత్న, హృదయం నవనీతం. జనమ్త: సంసాక్రి! నా అనన్వాళుళ్ లేని 

అతడిలో ఉనన్ కలుపుగోలుతనమే అతడిలోని అదనపు ఆకరష్ణ. వీలయినంత ఇతరులకు సాయపడగలగాలే తపప్ తనవలల్ ఇతరులకు ఏ కషట్ం 

రాకూడదు అనుకునే మనసత్తవ్ం అతనిది. కథలో మనకు పరిచయమయేయ్ సమయానికి ఎమేమ్సీస్ చదివి కలకతాత్లోని ఓ లేబొరేటొరీలో 

సాట్టిసీట్షియన గా పనిచేసూత్ ఉంటాడు. అతడి కాల్సేమ్ట, పార్ణసేన్హితుడు శీర్హరి.  

కలకతాత్ చూడటానికి వచిచ్న తన చెలెల్లు శాంతికి శీర్హరి ఊరు చూపిసూత్ండగా దకిష్ణేశవ్ర లో అనుకోకుండా రాజాను 

కలుసాత్డు. అకక్డ మొదటిసారి "చెకిక్ట చెయియ్ జేరిచ్, కాటుక దిదిద్న విశాల నేతార్లను మరింత విశాలం చేసి, పర్తిమలలో ఒక పర్తిమగా 

కనబడుతునన్ శాంతిని" చూసాత్డు రాజా. అనన్గారి సేన్హితుడని తెలిసాకా శాంతి కూడా అతనితో ఎంతో సేన్హంగా మెలుగుతుంది. 

తనలాగానే ఆమె కూడా చితర్కారిణీ అని తెలిసి తానింతకాలంగా ఎదురుచూసుత్నన్ కలలరాణి ఆమేనేమో అని ఆశపడతాడు రాజా. ఎంతో 

పేర్మగా తన హృదమంతా నింపి చితీర్కరించిన అందమైన శాంతి చితార్నిన్ , అంతవరకూ ఎవరికీ ఇవవ్కుండా దాచుకునన్ అపురూపమైన 

రవీందుర్డి చితార్నీన్ శాంతికి బహుకరిసాత్డు. అతని ఆసకిత్ గమనించి, వారిదద్రికీ వివాహం జరిగితే బాగుండునని అభిలషించి, రాజా 

అంగీకరం తెలుసుకుని అపప్టికపుప్డు తలిల్దండుర్లను రపిప్సాత్డు శీర్హరి. రాజాను చూసి, కుమారెత్కు తగగ్ ఈడూజోడూ అని శీర్హరి 

తలిల్దండుర్లు కూడా ఎంతో సంతోషిసాత్రు.  

అయితే ఈ సంగతులనీన్ తెలియని శాంతి పెళిళ్ విషయం వినగానే ఉలికిక్పడుతుంది. తన అంగీకారం అడగకుండా అంతా 

కుటర్ పనాన్రని ఆగర్హపడుతుంది. ఆమె ఆలోచనలే వేరు! తండిర్ గారంతో అలాల్రుముదుద్గా పెరిగి, ఇంటి వదద్నే ఆంగోల్ ఇండియన టీచర 

దావ్రా చదువుకుంటుంది ఆమె. వారింటోల్ ఆమె నిరణ్యాలకు ఎదురు లేదు. తన ఆంగోల్ ఇండియన టీచర రవీందుర్నిపై చెపిప్న పాఠాలు విని, 

ఆయన రచనల గురించి విని, గురుదేవులపై అతయ్ంత అభిమానం పెంచుకుని, శాంతినికేతన లో ఆయన సాథ్పించిన విశవ్భారతిలో చేరి 

చితర్లేఖనం అభయ్సించాలని కలలు కంటుంది ఆమె. చదువు, సంసాక్రం, మంచి వయ్కిత్తవ్ం ఉనాన్ ఇంకా పరిపకవ్తకు రాని మనసామెది. 

అందువలల్ ఉనన్త మనసుక్డైన రాజానీ, అతడి పేర్మనీ గురిత్ంచలేకపోతుందామె. తనకింకా పెళిళ్ మీద ఆసకిత్ లేదనీ, అసలా ఉదేద్శమే లేదనీ, 

తనమానన తనని వదిలేయమని ఇంటోల్ వారిని వేడుకుంటుంది. రాజాని కలిసి, అసంకలిప్తంగా తానాతనికి ఆశలేమైనా కలిగించి ఉంటే 
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క్షమించమని, ఒక మంచి సేన్హితుడిలా మాతర్మే రాజాను చూసాననీ చెపుత్ంది శాంతి. ఊహించని ఈ తిరసాక్రానికీ, ఆమె నిరణ్యానికీ 

ఉలికిక్పడతారు ఆమె తలిల్దండుర్లు. రాజా అయితే నిరాశతో కృంగిపోతాడు.  

శాంతి ఇంటోల్ అంతా శాంతి నిరణ్యానికి వయ్తిరేకులై, నిరసన తెలిపినా రాజా మాతర్ం ఆమెతో సేన్హంగానే మసలుతాడు. 

శాంతి కోరిక పర్కారం ఆమెను శాంతినికేతన లో చేరిప్ంచడానికి శీర్హరిని ఒపిప్సాత్డు. తాను కూడా శీర్హరితో వెళిళ్ శాంతిని అకక్డ దిగబెటిట్ 

అనిన్రకాల జాగర్తత్లూ చెపిప్ వసాత్డు రాజా. రాజా వయ్కిత్తవ్ంలోని ఉదాతత్త మొదటిసారిగా ఈ సందరభ్ంలో పాఠకులకు తెలుసుత్ంది. తన 

వాయ్కులతను పైకి కనబడనీయకుండా ఔనన్తయ్ంతో తమకు సహాయపడిన మితుర్డితో బంధుతవ్ం కలుపుకోలేనందుకు శీర్హరి లోలోపలే 

కుమిలిపోతాడు. పైకి మామూలుగా కనబడాడ్, శాంతి తిరసాక్రం రాజాలో ఎంతో మారుప్ని తెసుత్ంది. చలాకీతనం పోయి గాంభీరయ్ం, 

ఉదాసీనత చోటు చేసుకుంటాయతనిలో. వాయ్కులపడి భగన్పేర్మికుడైపోతాడతను.   

భవిషయ్తుత్లో కూడా వివాహానికై విముఖత తెలియజేసిన శాంతి నిరణ్యం ఆమె తలిల్దండుర్లను కదిలించివేసుత్ంది. 

అనుకూలవతి అయిన తన భారయ్ పదమ్ని దిగులుతో ఉనన్ తలిల్దండుర్లకు తోడుగా పంపించి, రాజా కోరికపై తన నివాసానిన్ అతడింటికి 

మారుసాత్డు శీర్హరి. ఓ నిజమైన మితుర్డిలా శాంతి యోగకేష్మాలు కనుకుక్ంటూ, ఆమెపై ఆగర్హంతో ఉనన్ శీర్హరికీ శాంతికీ మధయ్ వారధిలా 

నిలబడతాడు రాజా. కానీ ఎపుప్డూ పెదాలపై ఉండే చిరునవువ్ను మరిచి, రాతిర్ళుళ్ ఒంటరిగా దు:ఖించే రాజాను, అతడు పడుతునన్ వేదనను 

చూసి భరించలేకపోతాడు శీర్హరి. తనవలల్ సేన్హితుడికి ఇంత మనోవేదన ఎదురైందనే బాధతో అతడికి దూరంగా ఉంటే శాంతిని 

మరువగలడేమో అని భావించి, సవ్సథ్లానికి దగగ్రగా ఉదోయ్గం వెతుకుక్ని వెళోప్తాడు శీర్హరి.           

విశవ్భారతి చలల్నినీడలో, మనోరమ అనే సహృదయ సేన్హంతో నెమమ్ది 

నెమమ్దిగా పర్పంచానిన్ తెలుసుకోవడం మొదలెడుతుంది శాంతి. అపప్టిదాకా పూమొగగ్లా ఉనన్ 

ఆమె హృదయం వికసించడం మొదలుపెడుతుంది. అయితే ఏమరుపాటులో తపప్టడుగు వేసి 

గోవిందరావనే ధూరుత్డిని పేర్మిసుత్ంది. విషయానిన్ అరథ్ంచేసుకునన్ రాజా ఏమాతర్ం 

అసూయపడక ఆమెకు అభినందనలు తెలుపుతూనే ఎనోన్ జాగర్తత్లు చెపాత్డు. గోవిందరావు 

దుశీశ్లతని కనిపెటిట్నవాడై, ఒంటరిగా ఉండాలిస్వచిచ్నా ఎనన్డూ తొందరపడవదద్ని శాంతి వదద్ 

మాట తీసుకుంటాడు. ఈ విషయంలో ఏమాతర్ం అసూయపడని రాజా సంసాక్రానిన్ చూసి 

ఆశచ్రయ్పోతుందామె! సదా తన కేష్మం కోరే ఆ సవ్చఛ్మైన మానవుణిణ్ చూసి శాంతి 

చలించిపోతుంది. రాజాలోని ఔనన్తయ్ం మరోసారి బయటపడుతుంది.                              

 

ఇంటివదద్ అందరినీ గోవిందరావుతో తన వివాహానికి ఒపిప్ంచి కోటి ఆశలతో అనన్తో పాటుగా కలకతాత్ చేరిన శాంతికి 

గోవిందరావు నిజసవ్రూపమూ, తిరసాక్రం ఎదురవుతాయి. యాదృచిఛ్కంగా అకక్డ వారిని రాజా కలుసాత్డు. విషయం గర్హించి, ఖినున్డైన 

శీర్హరికీ, విచలితురాలైన శాంతికీ అండగా నిలిచి ఓదారుసాత్డు. రాతిర్కి రాతేర్ శాంతినికేతన వెళిళ్ గోవిందరావు వివరాలు సేకరించుకువసాత్డు. 
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వివాహానికి పూరవ్మే అతని నిజసవ్రూపం తెలిసినందుకు శాంతి అదృషట్వంతురాలని చెపిప్ వారికి ఊరట కలిగిసాత్డు. ఆవేదనతో 

కృంగిపోవదద్ని ధైరాయ్నిన్ నూరిపోసాత్డు. తాను రాజాని తిరసక్రించినపుప్డు అతనెంత బాధపడి ఉంటాడో మొదటిసారిగా అవగాహనలోకి 

వసుత్ంది శాంతికి. అతని వంటి ఆపత్మితుర్డిని పొందినందుకు ఆనందపడుతుంది. వాళళ్ని ఊరికి పంపేసాకా రాజా ఇక ఆ ఊళోళ్ ఉండలేక 

ఉదోయ్గం వదిలి వెళోప్తాడు. విషయం తెలిసి రాజా ఆచూకీ కోసం పర్యతిన్సాత్రు అనాన్చెలెల్ళుళ్. అతని కేష్మానిన్ కోరే తన మనసిథ్తిని 

గర్హించుకో పర్యతిన్సుత్ంది శాంతి. కొదిద్రోజులకు శీర్హరి మితుర్ని దావ్రా రాజా వివరం తెలిసి చాలా సంతోషిసుత్ందామె. శాంతి 

సేన్హితురాలు మనోరమ తన భరత్ శేఖర కు శాంతి గురించి రాజా రాసిన ఉతత్రానిన్ శాంతికి పంపిసుత్ంది. అది చూశాకానే రాజా 

సహృదయత, అతని మంచితనం ఇంకా బాగా అరథ్మవుతాయి ఆమెకు. ఎనోన్ఆశలతో అతనికి జాబు రాసుత్ంది కానీ రాజా నుండి జవాబు 

రాకపోయేసరికీ తనను సీవ్కరించడం అతనికి ఇషట్ం లేదేమో అని చినన్బుచుచ్కుంటుంది. 

అహంకారి అయిన శాంతి చినన్వదిన శాయ్మల పర్వరత్న ఆ కుటుంబంలో కలోల్లం రేపుతుంది. ఆదరశ్వంతమైన ఆ 

కుటుంబం చీలిపోతుంది. చాదసుత్రాలనుకునన్ పెదద్వదిన పదమ్ నిండుకుండ అని అపప్టికి అరథ్ంచేసుకోగలుగుతుంది శాంతి. శాంతి 

వయ్కిత్తవ్ంలో, ఆలోచనలోల్ ఎంతో మారుప్ వసుత్ంది. రాగదేవ్షాలకు అతీతంగా నిరమ్లంగా మారిపోతుందామె. ఈ కలతలు రేగిన సమయంలో 

శీర్హరి మాట మనిన్ంచి రాజా మరోసారి వారింటికి వసాత్డు. చికిక్పోయి, రూపురేఖలు మారిపోయిన రాజాను చూసి కలతపడతాడు శీర్హరి. 

అనుకోకుండా అకక్డ పర్తయ్క్షయ్మైన శీర్హరి మామగారు అతని మరదలు జయను రాజాకు అడగమని కోరతారు. చెలెల్లిలో మారుప్ని 

గమనిసుత్నన్ శీర్హరి మామగారి మాటను కాదనలేక, సందేహిసూత్నే పెళిళ్పర్సాత్వన చేసాత్డు రాజా వదద్. విచితర్ంగా రాజా పెళిళ్కి ఆంగీకరిసాత్డు! 

ఈ వారత్ అశనిపాతంలా తాకినా.. నవువ్తూ వెళిళ్ అభినందనలు తెలుపుతుంది శాంతి. అంతటి సిథ్రచితత్ం ఏరప్డుతుందామెలో. ఆ 

సమయంలోనే అనుకోకుండా గోదారొడుడ్న దొరికిన ఏకాంత క్షణాలోల్ శాంతి, రాజా మాటాల్డుకోవడం జరుగుతుంది. తమ ఉతత్రాలు 

ఒకరికొకరివి అందలేదనీ.. అదే రాజాలో అపారాథ్నికి తావైందని తెలుసుకుని విచారపడుతుంది శాంతి. అపారాథ్లనీన్ తొలగిపోయేలా ఆ 

పవితర్హృదయాలు తమతమ వయ్ధలనీన్ పంచుకుని, భారమైన మనసులతో వీడోక్లు చెపుప్కుంటారు.  

ఉతత్రాల గలల్ంతుకు చినన్వదిన శాయ్మల కారణమనన్ శాంతి ఊహ నిజమౌతుంది. తన వదద్నునన్ శాంతి ఉతత్రానిన్ జయకు 

చూపి, ఆ పెళిళ్ వదద్ని జయ పేచీపెటట్డానికి కారణమౌతుంది శాయ్మల. ఆ రాధాధ్ంతం, కేకలు విని వికలమనసుక్డై రాజా అకక్డ నుండి ఎవరికీ 

చెపప్కుండా వెళోప్తాడు. గతానిన్ దృషిట్లో ఉంచుకుని రాజాతో ఉతత్రపర్తుయ్తత్రాలు జరపవదద్ని శాంతిని వారిసాత్డు శీర్హరి. అడుగడుగునా 

ఎదురౌతునన్ ఈ అవాంతరాలనూ, ఒడిదొడుకులనూ తటుట్కుని నిలబడుతుంది శాంతి. దానికి కారణం రాజా ఇచిచ్న మనసైథ్రయ్మే 

అంటుందామె. శీర్హరి కుటుంబంలో రేగిన కలతలు దూరమౌతాయా? తన మనసునే శాంతినికేతన గా మారిచ్న రాజాని శాంతి 

చేరుకోగలిగిందా? అడడ్ంకులు తొలగి ఎపప్టికి శాంతి, రాజాలు ఒకటౌతారు? మొదలైన పర్శన్లకు సమాధానాలు తెలియాలంటే.. మరి నవల 

చదవాలిస్ందే!  

ఈ విధంగా శాంతి జీవితంలో పర్వేశించింది మొదలు ఆమె కేష్మానేన్ కాంకిష్సాత్డు రాజా. తనను తిరసక్రించినపప్టికీ, 

తనలో తాను కుమిలిపోతాడు తపప్ శాంతిని పలెల్తుత్మాట అనడు. అనాన్చెలెల్ళిళ్రువురితో తన సేన్హధరామ్నిన్ కాపాడుకుంటూ అడుగడుగునా 
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ఆపదల నుండి శాంతిని రకిష్సాత్డు. శాంతి గోవిందరావునిషట్పడినా ఏమాతర్ం అసూయపడడు. ఆమె మోసపోయినపుప్డు కూడా ఆతీమ్యుడిలా 

ధైరాయ్నన్ందిసాత్డు. ఆమెలో మారుప్ రాగలదనే ఆశతో ఉంటాడు.  శశి అనే సతరీ దావ్రా తనపై  కొనిన్ అపవాదులు పడినా, తానే ఉదోయ్గం వదిలి 

వెళోప్తాడు తపప్ శశి తపిప్దాలను తూలనాడడు. సతరీలకు అతనిచేచ్ గౌరవం అటువంటిది. తన ఉతత్రానికి శాంతి జవాబు రాయలేదనే కోపంతో 

జయతో పెళిళ్కి ఒపుప్కుంటాడు. నిజమూ, శాంతి మనసూ తెలిసాకా బాధపడినా అదే విధి నిరణ్యమేమోనని సరిపెటుట్కుంటాడు. జయ 

పెళిళ్వదద్ని రాధాధ్ంతం చేసుత్నన్పుప్డు బయటనుండి విని మౌనంగా నిషర్క్మిసాత్డు తపప్ అకక్డ చరచ్లోల్కి దిగడు. తన వయ్కిత్తావ్నోన్, 

మంచితనానోన్ నిరూపించుకోవాలని పర్యతిన్ంచడు. అంతటి సంసాక్రి. 

నవల చదివి ఎనేన్ళైళ్నా శాంతి-రాజాలను మరిచ్పోలేము! సహృదయతకూ, నిషక్లమ్షమైన మనసుకూ, సంసాక్రవంతమైన 

వయ్కిత్తావ్నికీ పర్తీకైన "రాజా" వంటి సేన్హితుడుంటే బాగుండుననో... ఇటువంటివారు నిజజీవితంలో కూడా తారసపడకూడదూ.. అనో నవల 

చదివిన పర్తి ఒకక్రికీ అనిపించకుండా ఉండదు. అలా అనిపించటమే ‘రాజా’ పాతర్లోని ఔనన్తయ్ం. 
 

PPP 
 

లనేతార్ లు: రంగనాయకుడు 
 కారీత్క పూరిణ్మ నాడు పొర్దుద్టే సరిగంచు కంచి ఉతత్రీయం వలెల్వాటుగా 

వేసుకుని, కుడి ముంజేతికి శీర్రంగం - మలల్యుధధ్ పర్వీణులు అతడిని మెచుచ్కుని బహుకరించిన 

సింహతలాటంతో మెరుసుత్నన్ పైడి కడియం - కొంచెం బిగువుగా ధరించి;  పూజా దర్వాయ్లతో, 

వివిధ పుషాప్లతో నిండిన బంగారు పళెళ్ంలో మొకుక్బడి కానుకలు అయిన 'పైడితిలకము, 

సువరణ్ విలోచన యుగళి' పటుట్కుని, ఎండపొడకి పూజాపుషాప్లు వాడకుండా పండుమొగలి 

రేకులతో, లేత లేత తాటి మొవువ్ల ఆకులతో, శీర్చందనం చేవకామతో తయారుచేయించిన పెదద్ 

గొడుగు ఎడమ చేతితో పటుట్కుని శీర్రంగం వీధిలో నడక సాగిసాత్డు రంగనాయకుడు. అతని 

అడుగులలో అడుగులు వేసుత్ంది హేమసుందరి. లేత చిలకపచచ్ మధుర పటుట్చీర కటిట్, లేత 

ఊదా రంగు రవిక తొడిగి, రకరకాల ఆభరణాలు ధరించి, సుదీరఘ్మైన శీర్చూరణ్ తిలకానికి ఆధారంగా, కమమ్ కసూత్రి కదిద్న కుంకుమ రేఖ 

చినన్రి నెలవంక ఆకారంలో  దిదుద్కుని, రంగనాయకుడు పటుట్కునన్ గొడుగు అంచులకునన్ మువవ్ల సవవ్డితో తన కాలి అందెల ఘలఘలలు 

కలసిపోతూండగా అతని అడుగుజాడలోల్ ముందుకు సాగుతుంది హేమసుందరి.  

ఈ సనిన్వేశం తాలూకూ మనోహరమైన దృశయ్మే శీర్ పిలకా గణపతి శాసిత్ రచించిన నవల "విశాల నేతార్లు" ముఖచితర్ంలో 

ఉనన్ బాపూబొమమ్. ఆంధర్పర్దేశ సాహితయ్ అకాడమీ బహుమతి అందుకునన్ ఈ నవల మొదట ఆంధర్పతిర్కలో 1965,66 పార్ంతాలోల్ 

బాపూగారి మనోహర చితార్లతో ధారావాహికంగా వెలువడి అసంఖాయ్కులైయిన పాఠకుల మనన్నలు అందుకుంది. తాను రచించిన ఈ 
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చారితార్తమ్క నవలను "లైఫ ఆఫ రామానుజ" అనే ఆంగల్ గర్ంధం, మరికొనిన్ సంసక్ృత, ఆంగల్ గర్ంధాలను పరిశీలించి రచించినటుల్ "ముందు 

మాట"లో గణపతి శాసిత్గారు చెపాత్రు. వారు సంసక్ృతం, తెలుగు, ఆంగల్ం, హిందీ భాషలలో పండితులు. కధకులు, నవలా రచయిత, 

అనువాదకులు, పతిర్కా సంపాదకులు కూడా. ఈ "విశాల నేతార్లు" నవలలో కథానాయిక హేమసుందరి, కథానాయకుడు రంగనాయకుడు!  

రంగనాయకుడు: 

కీర్సుత్శకం 11వ శతాబిద్ ఉతత్రారధ్ంలో, దకిష్ణ భారతంలో, నాయ్యమైన పర్జాపాలనలో పర్సిధిధ్ కెకిక్న కాంచీరాజయ్ంలోని 

నిచుళానగరంలో "విశాల నేతార్లు" కథ పార్రంభం అవుతుంది. నిచుళానగర పొలిమేరలో నివసిసుత్నన్ ఓ చినన్ భూసావ్మి వెంకటనాయకుని 

మూడవ కుమారుడు రంగనాయకుడు. ఇంకా ఇరవై ఐదో ఏడు నిండకపోయినా బలిషఠ్ దేహంతో, మూడు పదులు నిండీ నిండనటుల్ 

కనబడతాడు. 'విశాలమైన నెనున్దురు, కొనలు తేరిన కనుదోయితో, కొంచెం లేతరంగు ఎరర్మనున్ పైపూతతో మెళవించిన శరీరచాఛ్యతో' ఏ 

ఆడపిలల్నైనా ఇటేట్ ఆకటుట్కోగల రూపం రంగనాయకుడిది. చదువుసంధయ్లబబ్కపోయినా, చినన్నాటి నుండీ నేరుచ్కునన్ందువలల్ సాముగారడిలో 

మంచి నైపుణయ్ం సంపాదిసాత్డతను. విలువిదయ్లో కూడా పర్వేశం ఉంది. తండిర్ ఉపేక్ష, తలిల్ గారాబం వలల్ మొండితనం అలవడి తనకెంత తోసేత్ 

అంత చేయడమే తపప్ ఇతరులమాట చెవికెకిక్ంచుకునే సవ్భావం లేదతనికి. ఇదద్రనన్ల వలే తమ పొలంపనుల వైపు శర్ధధ్ పెటట్మనే తండిర్ 

పోరు పటిట్ంచుకోడు అతగాడు. అతనికెంత సేపూ సాముగారడీలే అరాధయ్దైవాలు. దుందుడుకు చేషట్లే తపప్ బరువుబాధయ్తలు పటట్ని 

సేవ్చాఛ్విహారి అతడు. ఇలాగ, కథా పార్రంభంలో ఏ విధమైన ఉతత్మ లక్షణాలూ లేని సామానయ్ మానవుడిలా పరిచయమౌతాడు 

రంగనాయకుడు. 

కథాగమనంలో చౌరయ్ం, మధయ్పానం, చెడు సేన్హాలే కాక హతాయ్పాతకానిన్ కూడా నెతిత్నవేసుకునన్ ఈ అజుఞ్డికి 

విశిషాట్దైవ్తానిన్ పర్తిపాదించిన శీర్మదార్మానుజుల అపారానుగర్హం, శీర్రంగనాథుని సుదీరఘ్ విశాల విలోచనాల దరశ్న భాగయ్ం, అషాట్క్షరీ 

మంతోర్పదేశం మొదలైనవి ఎలా సంకర్మించాయి? రంగనాయకుడి వంటి అజుఞ్డు జాఞ్నిగా మారగలడా? అనన్ పర్శన్లకు సమాధానం 

చెపుత్ంది "విశాల నేతార్లు" నవల. 

నిచుళానగరంలోని గోపాలసావ్మి ఆలయ కలాయ్ణమహోతస్వంలో హేమసుందరితో పరిచయం కలుగుతుంది 

రంగనాయకునికి. ఆ ఊళోళ్ పర్సిధిధ్కెకిక్న వేశయ్ శృంగారమంజరి వదద్ పెరిగిన హేమసుందరి ఆమె కనన్ కుమారెత్ కాదు. మాణికయ్వలిల్, 

హేమసుందరి లను అకక్చెలెల్ళళ్లా చినన్తనం నుంచీ పెంచి పెదద్ చేసుత్ంది శృంగారమంజరి. వారిదద్రికీ కాంచీరాజయ్ంలో పర్సిధిధ్కెకిక్న 

నృతాయ్చారుయ్ల వదద్ నృతయ్ం, వీణా వేణు మృదంగాలలో, గాతర్ సంగీతాలలో చకక్ని నైపుణాయ్నిన్ నేరిప్సుత్ంది. అయితే ఇదద్రిలోనూ 

హేమసుందరి అందంలో మినన్. ఇంచుమించుగా ఇరవై నిండిన పైడిబొమమ్ లాంటి హేమసుందరిని ఎవరైనా ఒక మహారాజు ఒదిద్కలో 

ఉంచాలని, వందల కొదీద్ సువరణ్ నాణాలు గుమమ్రింపించుకోవాలని శృంగారమంజరి ఉవివ్ళూళ్రుతుంది. అయితే హేమసుందరిని చూసినది 

మొదలు కరాణ్భరణాలవరకూ విసత్రించిన ఆమె విశాల విలోచన యుగళికి దాసుడౌతాడు రంగనాయకుడు. అనుక్షణం ఆమె దరశ్న భాగాయ్నికే 

తపించిపోతాడతడు. ఆ పై వారిదద్రికీ ఒకరిపైనొకరికి పర్గాఢమైన అనురకిత్ ఏరప్డుతుంది.  

ఒకానొకరోజు రాతిర్పూట హేమసుందరిని కలవటానికి శృంగారమంజరి భవంతిలోకి దొంగతనంగా అడుగుపెడతాడు 
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రంగనాయకుడు. ఆ సుందరి విశాల నేతార్ల లోతులలో మునిగి బాహయ్పర్పంచానిన్ విసమ్రిసాత్డు. ఆ మైమరపులో కావలివాళల్ కంట పడాడ్ 

చాకచకయ్ంతో వారికి దేహశుధిధ్ చేసి చీకటోల్ తపిప్ంచుకుంటాడు. అతడు నలల్రంగు పులుముకునన్ందున ఆతడెవరైనదీ కనుగొనలేకపోతారు 

కానీ ఆ గొడవ చిలికి చిలికి గాలివానై నగరమంతా పెదద్ దుమారానిన్ రేపుతుంది. రంగనాయకుని సాహసం ఆ నోటా ఆ నొటా 

హేమసుందరిని దకిక్ంచుకోవాలనుకునే తిరుమలరెడిడ్కి తెలిసి, హేమసుందరి దకక్దేమోననన్ ఉకోర్షంతో తిరుమలరెడిడ్ అతనిపై 

హతాయ్పర్యతన్ం చేయిసాత్డు. నగర తలవరి దావ్రా రంగనాయకుని ఇంట కూడా అతని ఆగడాలు తెలిసి అది పెదద్ రభసగా మారుతుంది. 

తండిర్ నిరాదరణ, తరువాత జరిగిన కొనిన్ సంఘటనలు, అడుగడుగునా ఎదురౌతునన్ ఆటంకాల నేపధయ్ంలో హేమసుందరితో కలిసి ఆ 

ఊరినుంచి పారిపోవాలనే నిరణ్యానికి వసాత్డు రంగనాయకుడు. సేన్హితుని అండా, చేతిలో చిలిల్గవవ్ లేని నిసస్హాయ సిథ్తిలో శీర్రంగసావ్మిని 

మనసారా సమ్రించుకుని, హేమ తన ఇంట కాలుపెటాట్లనే తన కోరిక నిరివ్ఘన్ంగా నెరవేరిన పక్షంలో సావ్మివారికి "పైడి కనుదోయి, 

బంగారు తిలకము" కానుకలుగా సమరిప్ంచుకోగలనని మొకుక్కుంటాడు రంగనాయకుడు. 

పథకం పర్కారం ఓ రాతిర్పూట తిరుమలరెడిడ్ కాలుకీలు విడదీసి, అతని ఇంట సొముమ్ దొంగలించి, హేమసుందరితో 

పారిపోతాడు రంగనాయకుడు. కావేరితీరం దాటి శీర్రంగనగరం చేరుకుంటారు ఇదద్రూ. సూరయ్ కిరణాల తేజసుస్లో తళతళలాడుతునన్ 

శీర్రంగనాధుని దేవాలయ శిఖరాల కాంచన కలశాలు, ఏడు పార్కారాలోల్నూ ఏపుగా పెరిగిన ఉదాయ్నవనాలను చూసి రంగనాయకుని మనసు 

సంతోష పారవశాయ్లతో పులకరిసుత్ంది. హేమాంబ, ధనురాధ్నులుగా పేరుల్ మారిచ్చెపిప్, నగర మధయ్లో ఒక చినన్ భవంతి అదెద్కు తీసుకుని 

అందులో పర్వేశిసాత్డతను. వివాహపు ఏరాప్టుల్ చేసుత్నన్ రంగనాయకుని సంకలాప్నిన్ హేమసుందరి పోర్తస్హించదు. వారకాంత వివాహానికి 

తగదని ఆమె నిశచ్ల అభిపార్యం. ఈ సందరభ్ంలో గతంలో తలిల్ బలవంతం మీద ఒక సామంత పర్భువుతో హేమసుందరికి కలిగిన 

అనుబంధం గురించి విని మండిపడి, నిచుళాపురం వెళిళ్పొమమ్ంటాడామెను. కానీ ఆమె దు:ఖానిన్ చూసి చలించి, తన కఠినపర్వరత్నకు గానూ 

క్షమాపణ కోరతాడు. ఎంత గొడవ పడినా, మళీల్ పాలునీళళ్లా ఇటేట్ కలసిపొయే ముచచ్టైన అనోయ్నయ్త వారిది.  

రంగనాయకుడిలో మారుప్.. : 

ఒకరోజు రంగనాయకుడు కావేరీ తీరంలో అంతరమ్ధనంలో మునిగి ఉండగా తిరుమలరెడిడ్ బంటు సింహాచలం అతనిపై 

మరోమారు హతాయ్యతన్ం చేసాత్డు. తానను తాను రకిష్ంచుకునే పర్యతన్ంలో అతడు కొటిట్న దెబబ్లకు పార్ణాలు విడుసాత్డు సింహచలం. 

భయంతో మృతశరీరానిన్ కావేరిలో కలిపేసి ఇంటికి వెళాత్డు రంగనాయకుడు. పశాచ్తాత్పంతో కుమిలిపోతూ జబుబ్పడిన రంగనాయకుడికి 

ఎంతో జాగర్తత్తో పరిచరయ్లు చేసి మాములు మనిషిని చేసుత్ంది హేమసుందరి. జవ్ర తీవర్తలో కాంతామణి అనే వారకాంత గురించిన 

కలవరింతలు విని, ఆమె వదద్కు వెళిళ్ హృదయభారానిన్ తగిగ్ంచుకోమని రంగనాయకుడిని పార్ధేయపడుతుంది హేమసుందరి. సామంత 

పర్భువు విషయంలో తాను ఆమెను అవమానించినా, ఈనాడామె తన ఆనందానిన్ కోరుకోవడం, ఆమె పరిచరయ్లు, ఆమెకు తనపైగల 

అసూయారహితమైన గాఢానురాగానికి రంగనాయకుడు చలించిపోతాడు.  ఆమె అడుగుజాడలలో నిలబడటానికి అరహ్త ఉందా అనన్ 

సంశయానికి వసాత్డు...!శీర్రంగనాధుని కరుణవలల్నే అటువంటి "సాధీవ్మణి" తనకు లభించిందని ఎంతో ఉపొప్ంగిపోతాడు. ఇక 

ఆలసించకుండా తన మొకుక్బడి తీరుచ్కోవాలని నిశచ్యించుకుంటాడు. రంగనాయకుడు తన అసూయాదేవ్షాలను జయించిన తరుణం అది. 
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సింహాచలం మరణం వలల్ రంగనాయకుడిలో పశాచ్తాత్పం, కరుణ జనిసాత్యి. తిరుమలరెడిడ్కీ, తనకీ ఉనన్ గొడవ వలల్ ఓ 

మూడో వయ్కిత్ బలైపోయాడు.. అదీ తన వలల్ అనే వేదన అతడిని నిలువనీయదు. సేన్హితుడి దావ్రా సింహాచలం కుటుంబానికి అవసరమయేయ్ 

సొముమ్ పంపించిన తరువాతే అతని పార్ణం కుదుటపడుతుంది. ఆ తరావ్త నుంచీ కూడా సింహాచలం కుటుంబావసరాలనిన్ంటికీ ఎలల్కాలం 

ధనసహాయం అందే ఏరాప్టు చేసాత్డు రంగనాయకుడు. ఈ సంఘటన రంగనాయకుడిలోని మానవతావ్నిన్ తెలుపుతుంది. 

ఓ శుభముహురాత్న రంగనాయకుడు రంగనాథుడికి తన మొకుక్ చెలిల్ంచుకునేందుకు బయలుదేరినపప్టి దృశయ్వరణ్నే 

మొదట రాసిన వాకాయ్లు. హేమాంబ ధనురాధ్సులనన్ కొతత్ పేరల్తో, తండిర్ గోతర్ంతో తమ ఇదద్రి పేరా సావ్మికి సహసర్నామారచ్న చేయిసాత్డు 

రంగనాయకుడు. ఆ విధంగా ఆ క్షణాన సావ్మివారి సనిన్ధిలో తమ వివాహకారయ్కర్మం పరిసమాపిత్ అయియ్ందని రంగనాయకుడు 

సంతోషిసాత్డు. హేమ కనుదోయి కొలతలతో చేయించిన సావ్మివారి కానుకలు చకక్గా అమరినందుకు వారిదద్రు ఎంతగానో సంతోషిసాత్రు. 

ఇంటికి తిరిగివెళేళ్ దారిలో అయిదారుగురు కాషాయాంబరధారులైన యతీశవ్రులు వారికెదురౌతారు. వారిలో ఆజానుబాహుడైన ఒక 

యతీశవ్రునడు నిశచ్ల విశాల నేతార్లతో, చిరునవువ్తో రంగనాయకుని పరిశీలిసూత్ కనబడతారు. రంగనాయకుని ఆడుగులు రెండు,మూడు 

నిముషాలు ఆగిపోతాయి. హేమ కళళ్ కనాన్ సువిశాలమైన, ఠీవి, రాజసం నిండిన ఆ సుదీరఘ్మూరిత్ గంభీరదృషిట్ అతడిని ఆశచ్రయ్పరుసుత్ంది. 

తమని దాటిపోయాకా కూడా వెనుదిరిగి తనను పరిశీలిసుత్నన్ ఆ నిశచ్ల దృషిని అతను అవగాహన చేసుకోలేకపోతాడు. ఆ తరావ్త ఆయనే 

"శీర్మదార్మానుజ యతీందుర్లు" అని తెలుసుకుని ఆశచ్రయ్పోతాడు. ఆ రోజు సాయంతర్ం ఇంటికి చేరేసరికీ వీధి అరుగు మీద తనకోసం 

"శీర్మదార్మానుజుల మఠం" నుంచి వారు తనను చూడాలంటునాన్రని వచిచ్న ఒక బార్హమ్ణ బర్హమ్చారి చూసి మరింత కలవరపడిపోతాడు 

రంగనాయకుడు. అది అనుగర్హమా, ఆగర్హమా అనే సందిగధ్ంలో పడతాడు. రామానుజయతీందుర్ల మఠానికి వెళాళ్లో వదోద్నని 

సందేహిసూత్నే మరొక రోజు గడిపిన అతడికి మరాన్డు ఇలుల్ చేరేసరికీ మళీళ్ అరుగు మీద "దాశరధి" ఎదురౌతాడు. ఇక తపప్నిసరిగా అతనితో 

మఠంలోకి అడుగు పెడతాడు రంగనాయకుడు. అతడు భకిత్మారగ్ంలో పర్వేశించే తరుణం అది. 

అనేక సందేహాలతో మఠంలోకి అడుగుపెటిట్న రంగనాయకునికి "వచాచ్వా నాయనా! ఇనాన్ళల్నుంచీ నీకోసమే ఎదురు 

చూసుత్నాన్ను !" అనన్ రామానుజుని ఆపాయ్యమైన పలకరింపు విడూడ్రంగా తోసుత్ంది. "ఇంతకు ముందు నువువ్ కని విని ఎరుగనంతటి పెదద్ 

పెదద్ కనున్లునన్వి. చూపించనా?" అనీ అడుగుతారు. ఈ కొంటె పర్శన్కు నిరాఘ్ంతపోయిన రంగనాయకుడు తనకా జనమ్కు ఇంకేమీ అవసరం 

లేదనీ, వేరొకరివైపు కనెన్తిత్ చూడదలచలేదనీ చెపాత్డు. ఎంతటి ఆతీమ్యులతోనైనా ఎనాడూ పర్సంగించని మౌనమూరిత్ ఆవేళ ఒక సామానయ్ 

మలుల్నితో చిరకాల మితుర్నితో మాటాల్డినటుల్ సంభాషించటం ఆశర్మవాసులందరికీ విచితర్మనిపిసుత్ంది. తరువాత నాలుగైదు 

రోజులకొకసారి, ఆ పై పర్తిరోజూ రామానుజుని సందరిశ్ంచటం మొదలుపెడతాడు రంగనాయకుడు. ఈ రాకపోకలు హేమసుందరిలో 

అంతులేని ఆవేదనని రేపుతాయి. అటు రంగనాయకుని ఎడల ఆచారుయ్నికెకుక్వౌతునన్ మకుక్వ మఠవాసులలోనూ అలజడి రేపుతుంది. 

రామానుజుని పర్ధాన శిషుయ్లందరూ వాయ్కరణ,వేదాంత, చతురేవ్దాలలో విదావ్ంసులు. వారెవరికీ రంగనాయకుని మీద సదభిపార్యం 

ఉండదు. సామానయ్ రైతు కుమారుడు, ఒక వెలయాలిని వెంటబెటుట్కుని శీర్రంగం వచిచ్ నివసిసూత్, మదయ్పానం, సాముగారడీలు తపప్ 

భకిత్శర్ధధ్లేమాతర్ం కానరాని అతని పటల్ ఆచారుయ్లకేందుకంత అనుగర్హ వాతస్లాయ్లో వీరెవరికీ అంతుపటట్దు. శీర్రంగేశుని దేవాలయానికి 
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వెళేళ్పుప్డు "దాశరధి" భుజం మీద ఆనించే యతీశవ్రుని చెయియ్ రాను రానూ రంగనాయకుని భుజం మీదకు తిరిగేంతటి పరమాతీమ్య దృషిట్ని 

చూసి కలవరపడతారు శిషుయ్లు.  

ఒకరోజు దేవాలయంలో రామానుజ శిషుయ్లు పఠిసుత్నన్ దర్విడ వేదపారాయణ దేవాలయం నలుమూలలా 

మారుమోర్గుతునన్ వేళ తనమ్యంతో పులకించిన రంగనాయకుని నోటి వెంట అపర్యతన్ంగా దర్విడ వేదపాశురం వెలువడుతుంది. 

అమృతగళం కాకపోయినా ఆ గొంతులో పలికిన మాధురయ్ భకిత్భావాలందరినీ ఆశచ్రయ్పరుసాత్యి. పారవశయ్ంలో అతడు రామానుజుడిన్ 

"సుదీరఘ్ విశాల విలోచనాల దరశ్న భాగయ్ం" పర్సాదించమని అడుగుతాడు. మరునిముషమే రామానుజుని గొంతులో పలికిన దార్విడ వేద 

పాశురాల పరంపర, అ వెంఠనే అరచ్కుల శీర్సూకత్ పురుషసూకాత్లతో దేవాలయం పర్తిదవ్నిసుత్ంది. "అటు చూడమనన్" రామానుజుని 

నిరేద్శంతో రంగనాధుని నేతర్ యుగళిని దరిశ్ంచిన రంగనాయకునికి అపూరావ్నుభూతితో అతిలోక విశాలమైన సావ్మివారి రమణీయ విలోచన 

యుగళి కనబడుతుంది. తనమ్యతవ్ంలో మూరఛ్పోతాడతను. సావ్మివారి దివయ్నేతార్ల సందరశ్న భాగయ్ంతో తన జనమ్ ధనయ్మైందని 

భావిసాత్డు. అంతటి తాదాతమ్య్ంలో కూడా హేమ ఈ దరశ్నభాగాయ్నికి నొచుకోలేదని వాపోతాడు. ఆనాటినుంచీ అతని జీవితమే మారిపోతుంది. 

మదయ్పానం, చెడు సావాసాలూ కర్మకర్మంగా సడలిపోతాయి.  

రంగనాయకుడి జీవితం ఇకక్డి నుండీ మరో మలుపు తిరుగుతుంది. 

సంపాదనంతా వైషణ్వ మఠానికి ధారపోసుత్నన్ రంగనాయకుడిని చూసి హేమసుందరి కలవరపడుతుంది. సనాయ్సం 

సీవ్కరించి తనని వదిలివేసాత్డేమోననన్ ఆందోళన ఆమెది. మొదటోల్ గొడవపడినా, మఠానికి వెళిళ్ రామానుజుడిని కలిసిన తరావ్త ఆమె కూడా 

భకిత్మారగ్ంలో పడుతుంది. కానీ రంగనాయకుని పూరవ్వృతాత్ంతం ఆ నోటా ఆనోటా తెలుసుకునన్ నగర పర్ముఖులు అతనికి మఠంతో 

పెరుగుతునన్ అనుబంధం నచచ్క మఠానికి విరాళాలివవ్డం మానుకుంటారు. అందువలల్ మఠంలో నితయ్ నైవేదాయ్లకు కూడా కొరత 

ఏరప్డుతుంది. అటువంటి సమయంలో వృధధ్ శిషుయ్లెవరికీ దకక్ని "అషాట్క్షరీ మంతోర్పదేశం" చెయటానికి రామానుజులే సవ్యంగా 

రంగనాయకుని ఇంట అడుగు పెడతారు. యజఞ్మూరిత్ అనే పర్ధాన శిషుయ్డు ఇదంతా సహించలేకపోతాడు. పరమేశవ్ర సాకాష్తాక్రం భకిత్, 

జాఞ్న, కరమ్ యోగల దావ్రానే సాధయ్మనన్ సతాయ్నిన్ మారుసూత్, పర్గాఢమైన మోహావేశాలు కూడా భగవంతుని సాక్షతాక్రానికి పెదద్ మెటుట్గా 

తెలుపుతునన్ రామానుజుని పర్సంగానిన్ విని విడూడ్రపడినా సమరిధ్ంచలేకపోతాడు. మఠంలోని మరో పర్ధాన శిషుయ్డు గోవిందయతి దావ్రా 

రామానుజుని పురాతన గాధలనీన్ వినాన్కా అతడికి రామానుజుని అపార కరుణాదృషిట్ అవగతమౌతుంది.  

జయవిజయుల తపన లాగనే అననయ్ సామానయ్ మైన ఎడతెగని తపన వలన రంగనాయకునికి శీర్రంగేశుని కృప కలిగి 

సావ్మి సహజ దివయ్ విశాల నేతార్ల సాకాష్తాక్రం లభించిందని రామానుజులు యజఞ్మూరిత్కి చెబుతారు. అలానే అనాయాస అషాట్క్షరీ 

మంతోర్పదేశానికి కారణం "హేమ-రంగనాయకుల పరసప్ర తపన, పేర్మానురాగాలు, మలల్విదయ్పై రంగనాయకునికి గల ఏకాగర్త, 

వివాహితులు కాకపోయినా పుణయ్దంపతులవలే జీవించిన వైనం, ఒకరి తపిప్దాలనొకరు క్షమించుకునన్ వారి అనోయ్నయ్త , ఎనిన్ కషాట్లొచిచ్నా 

సడలని వారి పేర్మానుబంధం " అని యతీశవ్రుని ముఖత: విని యజఞ్మూరిత్ ఆశచ్రయ్పోతాడు.  
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నవల చివరలో శీర్వైషణ్వ పీఠాధిపతాయ్నిన్ రంగనాయకుడికి ఇవవ్జూపినపుప్డు, అతడు రామానుజుని వదద్కు వెళిళ్ తానా పదవికి 

అనరుహ్డినని పార్ధేయపడినపుప్డూ; జీత భతాయ్లు లేకుండా సావ్మి సేవకు అనుమతిచమని ధరమ్కరత్ను వేడుకునన్పుప్డూ; ఇపుప్డునన్ సిథ్తికీ,తన 

శీర్రంగపర్యాణానికీ మూలకారకులైన తలిల్దండుర్లు,తిరుమలరెడిడ్ మొదలైనవారి పటల్ కోర్ధ-దేవ్షాలు పోయి ఆరర్ద్దృషిట్ కలిగినపుప్డూ.. 

రంగనాయకుడి వయ్కిత్తవ్ ఎదుగుదలనూ, ఎదిగిన కొదీద్ అతడిలో పెరిగిన ఒదిగే సవ్భావానీన్ మనం గమనించవచుచ్. ఇలా ఓ సామానయ్ 

మానవుడి సాథ్యి నుండి వందనాలందుకునే మహనీయుని సాథ్యికి ఎదిగిన రంగనాయకుడి పాతర్ ఎపప్టికీ గురుత్ండిపోతుంది..! 
PPP 

 

అతడు అతడు --  ఆమెఆమె  : : అతడుఅతడు  
  కేవలం ఉతత్మ లక్షణాలునన్ నాయకులనే కాకుండా విభినన్ వయ్కిత్తావ్లునన్ నవలా నాయకులను పరిచయం చెయాయ్లనన్దే 

ఈ వాయ్సపరంపరల ఉదేద్శం. చదువరులకు.. 'నాయకుడు ఇలా ఉంటే బావుంటుంది' అనుకోవడంతో పాటూ ' ఇలా కాకుండా ఉంటే లేదా 

ఫలానా లక్షణాలను వదిలేసేత్.. బాగుంటుందేమో' అనిపించాలనన్ది నా అభిలాష. అందువలల్ ఈసారి డాకట్ర ఉపప్ల లక్షమ్ణరావు గారి ’అతడు 

- ఆమె’ నవలానాయకుడైన శాసిత్ పాతర్చితర్ణ గురించి రాయాలని సంకలిప్ంచాను. నవలలో ’అతడు, ఆమె , అతడు , ఆమె.. ’ అంటూ ఇదద్రు 

వయ్కుత్ల డైరీ పేజీలనూ, ఒకే విషయం గురించి వారిదద్రి అభిపార్యాలోల్ కనబడే తేడాలనూ చూపిసుత్ంటారు రచయిత. అందువలల్ ఈ 

నవలానాయకుడికి అసలు పేరును కాక "అతడు" అనే పేరునే శీరిష్కగా ఉంచాను. 

ఎవరతడు? అతడి పూరిత్ పేరు వలల్భజోసుయ్ల చిదంబర శాసిత్! భారయ్ "ఏమోయ..శాసతరీ" అని పిలుసూత్ంటుంది. మహిళలను 

ఆకటుట్కోగల సుఫ్రదూర్పి, బుధిధ్మంతుడు, తెలివైనవాడు అతడు.  సావ్తంతోర్య్దయ్మనాటి కాలంలో సీమలో బారిసట్రీ చదువుకుని వచిచ్ 

చెనన్పటన్ంలో పార్కీట్సు పెడతాడు అతడు. అరథ్శాసత్రం చదువుకుని కీవ్నస్ కాలేజీలో పొర్ఫెసర గా పనిచేసుత్నన్ శాంతం పరిచయం అవుతుంది 

అతడికి. అది సేన్హంగా మారి, అభిపార్యాలు అభిరుచులు కలిసి, అవనీన్ పేర్మగా మారి మూడేళళ్ సావాసం తరువాత ఇదద్రూ రిజిసట్ర పెళిళ్ 

చేసుకుంటారు. తాయ్గరాజ కీరత్నలు పాడుకుంటూ, షికారూల్ చేసుకుంటూ కులాసాగా హాయిగా కాలం గడిపేసాత్రు కొంత కాలం. రానార్నూ 

వారిదద్రి అభిపార్యాలోల్ ఎనిన్ భినాన్లునాన్యో గమనిసూత్ ఆశచ్రయ్పోతారు. తమది ఒకటే మనసుస్, ఒకటే దేహం కాదు.. దృకప్థాలే వేరుగా 

ఉనాన్యి అని తెలుసుకుంటారు. మొదటోల్ సరుద్కుపోతారు కానీ కాలం గడిచేకొదీద్ చికాకు పెరిగి కీచులాటలూ, వాగుయ్ధాధ్లూ ఎకుక్వవుతాయి. 

ఇదద్రి మధయ్నా దూరానిన్ పెంచుతునన్ ఈ అగాధాలు తామిదద్రినీ ఏ దరికి చేరుసాత్యోనని బెంగపడుతూంటారిదద్రూ! భారాయ్భరత్లిదద్రూ 

రాసుకునే డైరీల దావ్రా వారి అభిపార్యాలు, వాటిలో మారుప్లూ మనకు తెలుసుత్ంటాయి. డైరీ అనేది మనిషి మనసుకు సరైన అదద్ం కాబటిట్ 

రచనలో కనబడే నిజాయితీ మనలిన్ ఆకటుట్కుంటుంది.  

"అతడు - ఆమె"  రచయిత - డాకట్ర ఉపప్ల లక్షమ్ణరావు : 

సావ్తంతోర్య్దయ్మంలో పాలొగ్ని, తరావ్త ఎనోన్ దేశాలు తిరిగి, సివ్స వనితను వివాహమాడి, మాసోక్లో తెలుగు 

అనువాదకుడిగా పనిచేసి, సుమారు నలభై గర్ంధాలను తెలుగులోకి అనువదించిన ఘనత  డాకట్ర ఉపప్ల లక్షమ్ణరావుగారిది. చివరి రోజులోల్ 
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సవ్సథ్లమైన బరంపురంలో ఉంటూ, అభుయ్దయ రచయితల సంఘంలో చేరి ఎనోన్ రచనలు చేసారు. ’బతుకు పుసత్కం’ అనే ఆతమ్కథను 

రాసారు.  

పేర్మ వివాహం చేసుకునన్ ఓ భారాయ్భరత్ల అనుబంధానిన్ సావ్తంతోర్య్దయ్మ నేపథయ్ంతో సృజించి, ఆ ఉదయ్మం పర్భావం వారి 

వైవాహికజీవితానిన్ ఏ దరికి చేరిచ్ంది? ఆనాటి జనజీవనానిన్ తీవర్ంగా పర్భావితం చేసిన సావ్తంతోర్య్దయ్మం వారి జీవితాలోల్ ఎలాంటి 

మారుప్లు తెచిచ్ంది.. వారిదద్రి మానసిక సంఘరష్ణ ఎలాంటి పరిణామాలకు దారి తీసింది.. మొదలైన అంశాలను రచయిత చాలా 

ఆసకిత్కరంగా "అతడు - ఆమె"   నవలలో చితీర్కరించారు. కథను అటోబయోగర్ఫికల టెకిన్క దావ్రా నడిపిసాత్రు రచయిత. మొదట రచయిత 

సవ్సథ్లమయిన బరంపురంలో వెలువడిన ఓ లిఖితపతిర్కలో ధారావాహికలా ఇది పర్చురితమైంది. తరువాత వారి తలిల్గారి సలహాపై 

సావ్తంతర్య్పోరాటం నేపథయ్ంతో 1950లో మళీళ్ కథను తిరగరాసారుట లక్షమ్ణరావుగారు. కొనేన్ళళ్ తరువాత మితుర్ల పోర్తాస్హంతో ఈ 

నవలను పొడుగిసూత్ మిగతా భాగాలు రచించగా, మొతత్ం నాలుగు భాగాలతో అందుబాటులోకి వచిచ్ందీ నవల. సావ్తంతార్య్నికి పూరవ్ం 

దేశంలో నెలకొనన్ రాజకీయ పరిసిథ్తులు, సమాజంపై వయ్కుత్లపై సావ్తంతోర్య్దయ్మ పర్భావం, ఆనాటి కాంగెర్స పారీట్ వయ్వహార శైలి, కివ్ట 

ఇండియా ఉదయ్మం, కమూయ్నిజం, సతరీ పురుషుల అనుబంధాలూ, వైవాహిక సంబంధాలు, సేన్హాలు, సతరీ సావ్తంతర్య్ం, మానసిక సంఘరష్ణ 

మొదలైన ఎనోన్ అంశాలను సప్ృశిసుత్ందీ నవల. లక్షమ్ణరావుగారి విసత్ృత పరిజాఞ్నం, అభుయ్దయ భావాలూ, పాకశాసత్ర పార్వీణయ్ం, వివిధ 

ఆసకుత్లూ, కళాభిరుచి మొదలయినవాటి గురించిన అవగాహన కూడా కలిప్సుత్ందీ నవల.                      

 

‘అతడి’ సవ్భావం: 

"నీ పేర్ముంటే లకీష్ సరసవ్తులునన్టేట్గా" అనే శాసిత్కి భారయ్ శాంతం అంటే ఎంతో 

పేర్మ. పురిటినెపుప్లు పడుతునన్ భారయ్ను చూసి సతరీ జాతి మొతత్ం ఇంత యాతన పడవలసినదేనా? 

అని అలల్లాల్డిపోతాడు. ముదుద్లు మూటగటేట్ కూతురిని చూసి కొడుకు పుటట్లేదనన్ బాధను 

మరిచ్పోతాడు. ఆ పాపాయిని పార్ణంలా చూసుకుంటాడు. భారాయ్బిడడ్ల కోసం ఏమనాన్ 

చెయయ్గలడతడు. భారయ్కు ఒంటోల్ బాగోలేకపోతే పరిచరయ్లు చేసి కాళుళ్ కూడా పడతాడు. ఒక 

సగటు భారతీయ భరత్కు సరైన ఉదాహరణ అతడు. చాలాసారుల్ పురుషాహంకారం అతని 

మంచితనానిన్ కపేప్సుత్ంది. భారయ్ దినపతిర్క చదువుతానిమమ్నగానే ఇది చాలేల్ మీ ఆడవాళల్కంటూ 

సినిమాలూ, వాణిజయ్పర్కటనలునన్ భాగానిన్ ఆమెకిచిచ్ మెయిన పేపరు తాను చదువుకునేంతటి 

పురుషాహంకారం అతనిది. ఆడపిలల్లకీ మొగపిలల్లకీ పెటిట్న కాలేజీలో పొర్ఫెసరు పనికి ధరఖాసుత్ 

పెడతానంటుంది శాంతం. కాలేజీ కురాళుళ్, తోటి ఉపాధాయ్యుల చూపులూ శాంతం మీద పడడం 

ఎందుకనిపిసుత్ంది శాసిత్కి. ఆమె ఉదోయ్గం చెయయ్డం తనకు ఇషట్ం లేదనేసాత్డు. "పార్ణనాథా నీ ఆజఞ్" అంటుంది శాంతం. ఓలాగ్ నవల 

"సేవ్చఛ్" లోని అరుణ, పర్కాశం పాతర్లకు పేర్రణ శాసతరీ, శాంతం అయి ఉంటారని ఈ నవల చదువుతూంటే అనిపిసుత్ంది. 
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ఓసారీ ఒక కేసు విషయం తనకనాన్ ముందర 'లేడీ అయయ్ంగారు'కి చెపాప్డని ఆమె వలేల్ తెలిసి శాంతం బాధపడితే, 

"భరత్నేవాడు చినాన్పెదాద్ అబధాధ్లు ఆడవచుచ్. ఆడవాళుళ్ మాతర్ం తెలాల్రితే లకాష్తొంభై అబధాధ్లు ఆడరూ.." అని తన తపిప్దానికి డిఫెనస్ 

చెపుప్కుంటాడు. చదువుకునే రోజులోల్ జరిగిన విషయమొకటి శాంతం చెపేత్ విని ఉదేర్కపడిన మనిషే తాను మాతర్ం లేడీ అయయ్ంగారు, ఊరవ్శి, 

లీలావతమమ్ మొదలైనవారితో కబురాల్డితే, సరసాలాడితే తపుప్లేదంటాడు. పరాయి సతరీలని చూసేత్, వారితో కబురాల్డితే తపేప్ముంది? బొతిత్గా 

మరొకళళ్తో మాటాల్డకూడదని ఆంక్ష వేసేత్ ఎలాగా... అని చిరుర్బురుర్లాడతాడు.  

కొనిన్ సంగతులు గురించి తన పెళాళ్ం అజాఞ్నంలో ఉండడమే ఇషట్ం అంటాడు శాసిత్. భారయ్ అభిపార్యాలు సరైనవే అయినా  

తన అభిపార్యాలతో భినన్ంగా ఉనన్ందున వాటిని అంగీకరించలేకపోతూ ఉంటాడతను. సగటు భరత్లాగ తన పెళాల్ం అజాఞ్నంలో, 

అమాయకతవ్ంతో ఉండడమే ఇషట్ం అంటాడతడు. బయట ఎందరు ఆడవాళుళ్ ఏం మాటాల్డినా శాంతంతో వాదనకు దిగినపుప్డు ఆమె 

నోటమమ్ట కొనిన్ మాటలు వినాన్, ఆమెకు కొనిన్ సంగతులు తెలుసని అరథ్మైనా పాము కుటిట్నటుల్ంటుందంటాడు శాసిత్. ఇదద్రం 

చదువుకునన్వాళల్ం అవవ్డం వలల్నే తంటాలేమో అనన్ది అతని అభిపార్యం.  

శాసిత్ గడుసువాడైనా ఇతరులను గుడిడ్గా నమేమ్సే అలవాటు వలల్ సంపాదించిన సొమమ్ంతా నషట్పోతాడు. ఇదీ సంగతని 

భారయ్కు చెపప్లేక బెంబేలెతిత్పోతూంటే ఆమే అడిగి తెలుసుకుని ధైరయ్ం నూరిపోసుత్ంది. తన పార్విడెంట ఫండ, పెళిళ్కి భరత్ తనకు కొనిపెటిట్న 

నగల జాబితానూ చెపిప్ అతనిని సిథ్మితపరుసుత్ంది. బంగళా నుండి చినిన్ంటికి మారిపోవచచ్నీ, పెదద్ కారు అమేమ్సి చినన్ కారు కొనుకోక్వచచ్నీ, 

మరో నాలుగు పెదద్ కేసులు వాదిసేత్ మునుపటికంటా ఎకుక్వే సంపాదిసాత్వనీ ధైరయ్ం చెబుతుంది. చినిన్ంటికి మారాకా కూడా అనిన్ 

సమయాలోల్నూ శాంతం అతడికి అండగా నిలిచి, ఇంటిపనంతా ఒకక్రీత్ చేసుకుంటూ కాలం నడుపుకొసుత్ంది. అలా తన సరవ్సావ్నీన్ తన 

కోసమే అరిప్ంచిన శాంతం అంటే అతనికి వలల్మాలిన పేర్మ. ఆమె పేర్మను పొందగలిగినందుకు తనంతటి అదృషట్వంతుడు ఈ పర్పంచంలో 

ఉండడనీ, ఎనిన్ జనమ్లకీ శాంతం ఋణం తీరుచ్కోలేనని చెపూత్ ఆమె పేర్మకు ముగుధ్డయిపోతాడతడు.  

అతడి భోజనపిర్యతావ్నిన్ గురించి ఓ వాయ్సమే రాయవచుచ్. పొదుద్నేన్ పళుళ్ తోమగానే కాఫీ పడకపోతే వారం రోజులై 

ఆకలితో మలమల మాడుతునన్టుల్ బాధపడిపోతాడు. కాఫీలో ఒకక్చుకక్ పంచదార ఎకుక్వైనా తకుక్వైనా తాగలేడు. పదిగంటల భోజనంలో 

పెరుగుబిళల్ కాసత్ పలుచగా ఉంటే పసుత్ండటమే నయమంటాడు. పెరుగుపచచ్డిలో ఒకక్ నీటిచుకక్ ఎకుక్వైతే రాచిచ్పప్ పళాంగా గిరాటు 

వేసాత్డు. పోపులో మినబబ్దద్ మాడిందంటే పీట మీంచే లేచిపోతాడు. రాతిర్ భోజనం తరువాత తాంబూలంలో ఏలగిగ్ంజలు లేకపోతే సణుగుడే! 

భరత్పై పేర్మతో శాంతం మాతర్ం ఓపిగాగ్ అతడి చికాకులిన్ భరిసూత్ అతడికి ఇషట్మయేయ్ విధంగా వండిపెడుతూంటుంది. ఇక వంటవాడితో పపుప్ 

ఎలా చేయించాలో కూతురికి వివరిసాత్డు "పేరుకునన్ నెయియ్ పూస ఉసిరికాయంత పపుప్ ఉడుకువచాచ్క వేసేత్, పపుప్ పొంగదు కమమ్గా 

ఉంటుంది" అని! ముదద్ కూరలూ, ఇంగువ చారు, ఉపుప్డు పిండి, వాసినపోళీ వంటి రుచులే మరిచ్పోతునాన్ం.. అని వాపోతాడొక 

సందరభ్ంలో! ఇంకా ఓమాటు మీటింగుకని పొరుగూరు వెళూత్ వెళూత్ ఆవకాయ కోసం చెటుట్ మీద మామిడికాయలు దెబబ్ తగలకుండా ఎలా 

దింపించాలో, వెలుల్లిల్ ముకాక్వకాయ, బెలల్పావకాయ, మెంతికాయ, వేపగింజలు వేసి మాగాయ చేయించడం మరిచ్పోవదద్ంటూ కూతురికి 

జాగర్తత్లనీన్ మరీ మరీ చెపిప్ వెళాత్డు. అవనీన్ చదువుతుంటే ఇతగాడు వంటచేయడంలో కూడా భీముడేనేమో అనిపించకమానదు.  
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ఏ పని చేసినా, ముందు సవ్లాభానిన్ చూడడం అలవాటతడికి. ఈ గుణం వలేల్ పోగొటుట్కునన్ డబుబ్కి మూడింతలు మళీళ్ 

సంపాదించగలుగుతాడు. ముఫైఫ్ రెండేళల్ పినన్ వయసుకే గవరన్మెంట దావ్రా అడవ్కేటు జనరలుగిరీ సంపాదించుకునన్ పర్ఖాయ్త 

బారిషట్రవుతాడతడు. ఆంగల్పర్భుతావ్నికంతటి విధేయుడు కాబటేట్ భారయ్ కాంగెర్స లో చేసి కివ్ట ఇండియా ఉదయ్మంలో పాలొగ్ని, ఖదద్రు కటట్డం 

ఎంతమాతర్ం నచచ్దతనికి. కానీ సావ్తంతర్య్ం వచాచ్కా భారయ్ దావ్రా కాంగెర్స లో చేరి, ఆమె సిఫారుసుతో ఎనిన్కలోల్ నిలబడి మంతిర్ 

అయిపోవాలని అతని అభిలాష. తానంటే ఎంత పేర్మ ఉనాన్, జైలుకెళొళ్చిచ్న ఉదయ్మకరత్గా భరత్ సావ్రాథ్నిన్ సహించలేకపోతుంది శాంతం. 

ఇనాన్ళుళ్గా జమిందారుల కేసులు వాదించి, గెలిచి, వెలకొదీద్ రైతుకుటుంబాలకు అనాయ్యం చేసి డబుబ్ గడించినవాడు మంతిర్ అయి పర్జలకు 

ఏం నాయ్యం చేసాత్డనన్ది శాంతం వాదన. "నా కుటుంబం కోసం, నా పొటట్ కూటి కోసం యమయాతన పడుతుంటే; చేసేదంతా 

అధరమ్ం..చెపేప్దంతా అశీల్లం.. పలికేది అబధధ్ం.. నీ బర్తుకే అనరథ్ం.. అని శాంతం అనడానిన్ సహించలేకపోతాడు అతడు. పర్పంచ 

మహాపర్వాహంలో నేనొక నీటిబొటుట్ని.. నేనేమనాన్ శాసత్రకారుణాణ్?" అనన్ది అతడి వాదన. ధనారజ్న పెరిగిన కొదీద్ అతడిలో పెరుగుతూ వసుత్నన్ 

సావ్రథ్పూరిత ఉదేద్శాలను మారాచ్లని సంకలిప్ంచుకుంటుంది చివరికామె. "ఎంత సేపూ నీ ఖాయ్తీ, నీ గొపాప్, నీ మరాయ్దా, నీ సావ్రథ్ం  

చూసుకోవడమేనా? ఒకరికి ఉపకారం చేదాద్ం అని అకక్రలేదూ?" అని ఆమె వాదిసుత్ంది. అతడిలోని ఊసరవిలిల్ మారుప్లు వేదన 

పెడుతునాన్యనీ, అతడిపై పేర్మ ఉనన్ది కాబటేట్ మారుప్ని కోరుకుంటునాన్ననీ, అతడిలో సావ్రథ్ం తగిగ్న నాడు మళీళ్ వసాత్నని చెపిప్  నెలల 

పిలల్నూ, కూతురిలా పెంచుకుంటునన్ శుభను తీసుకుని ఇంటోల్ంచి వెళిళ్పోతుంది శాంతం. ఆమె తిరిగి వసుత్ందా? ఇదద్రూ మళీళ్ కలుసాత్రా? 

అతడిలో మారుప్ వసుత్ందా? మొదలైన పర్శన్లకు తరువాయి కథే సమాధానం! 

అతడిలో మెచచ్దగిన అంశాలు: 

సీమలో చదువుకునన్ందువలల్ శాసిత్కి ఇంగీల్షువారనాన్, ఇంగాల్ండనాన్ అభిమానం. అతని హృదయంలో భారతీయత ఉనాన్ 

మేధసుస్లో అంతా పాశాచ్తయ్మే. ఉదయం జంధయ్ం వేసుకుని శాసోత్ర్కత్ంగా తదిద్నం పెటీట్, బారిషట్రీ చేసూత్ంనన్ందువలల్ సాయంతర్ం "సర" 

భోజనానికి పిలిచారంటూ కల్బుబ్కీ వెళాత్డు. జనాలు తెలుగు రుచులు మరిచ్పోతునాన్రు, తెలుగు భాష మరిచ్పోతునాన్రని బాధా పడతాడు, 

మళీళ్ భారయ్కు ఇంగీల్షులోనే ఉతత్రాలూ రాసాత్డు. అయితే, భారతీయులను గురించి అతడు చెపిప్న జోశయ్ం నిజమైందని మాతర్ం ఆశచ్రయ్ం 

కలిగింది నాకు. "ఇంగీల్షువాళల్కు పోటీగా మనవాళుళ్ హిందూ ధరమ్ం, హిందూ సాంపర్దాయం అంటూ నెటుట్కు వసుత్నాన్రు గానీ మనకు 

సావ్తంతర్య్ం వచాచ్కా ఇంగీల్షు వాడిని పంపించివేసినా మన దైనందిక జీవితం లోనూ, వేషభాషలోల్నూ చివరికి నైతిక జీవనం లోనూ కూడా 

పూరిత్గా పాశాచ్తయ్ నాగరికత అవలంబించేసాత్ం. రాజకీయంగా జాతీయత ఉంటుంది కానీ సాంఘికంగా ఇంగీల్షు దొరలాల్గైపోతాం. మనం 

ముందుకు రావాలంటే ఇంగీల్షువాడిని అనుసరించి తీరాలి. వాడికీ మనకీ పుసెత్ముడే. రేపు ఏ విపల్వమో వచిచ్ అది జారుముడి కావచుచ్. కానీ... 

ఆ ముడి ముడిలాగే ఉంటుంది. దానెన్వడూ విపప్డు. మనమే విపప్నీయం కూడా. అది మన మెడకే ముడి అని మన కురార్ళుళ్ అరిచినా 

ఇంగీల్షువాడికీ, మనకీ ఆ కొంగుముడి ఆచందార్రక్ం సిథ్రం.." అంటాడు అతడు. సావ్తంతర్య్ం వచిచ్ ఇనేన్ళళ్యినా ఈ మాటలిన్ మనం 

కాదనగలమా?!  
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మరోమారు కళ గురించి చరచ్ వచిచ్నపుప్డు కళ కళ కోసం కాదు అందులో ఒక ఆదరశ్ం ఉండాలి అంటుంది శాంతం. 

కవినీ, చితర్కారుణీణ్,గాయకుడినీ వాళల్మటుకు వాళల్ని వదిలెయాయ్లి. కళ పూనితే రాసాత్రు లేకపోతే లేదు. సేవ్చఛ్ ఇసేత్నే కళ పుడుతుంది.. ఈ 

కవిత ఇలా రాయి, ఈ పాట ఇలా పాడు అంటే కళాకారుడికి ఎలా కుదురుతుందీ అని పర్శిన్సాత్డు శాసిత్. ఇటువంటి భావాలు 

వయ్కత్పరచినపుప్డు పాఠకులకు అతడిలో ఒక కొతత్ శాసిత్ కనిపిసాత్డు . 

ఓసారి ఇంగాల్ండు అనుభవాల గురించి చెపూత్ అకక్డ తనకు పరిచయమైన దొరసానుల సేన్హాలను గురించి శాంతానికి 

చెపాత్డు శాసిత్. వేరా జాన సట్న, మెడిజ్ మెకారిమ్క, జీన బార్డఫ్రడ్, ఏడాన్ బెనెన్ట, హెనీన్ సలిల్వన మొదలైనవారితో సేన్హాలూ, అవెంత దూరం 

వెళాళ్యో ఆ కథలనీన్ చెపాత్డామెకు. ఒకసారి హెనీన్ తనపై మనసుపడిన సంగతి, బర్హమ్చరాయ్నిన్ నిలబెటుట్కోవడం కోసం ఆ రాతిర్ తానెంత 

నిగర్హంతో మెలిగాడో చెపాత్డు. నిగర్హంతో తన ధరామ్నెన్లా నెలబెటుట్కోగలిగాడో చెపుత్నన్పుప్డు అతడిలో నిజాయితీ, మనోబలం ఎంత 

గొపప్వో తెలుసాత్యి.  

చివరలో ఓచోట "నీ అపరచాణకయ్ం చూసి నవావ్లో.. ఏడవాలో కూడా తెలీకుండా వుందోయ!" అని శాంతం అంటే, 

"నువువ్ ననున్ చూసి ఏడవనూవదుద్.. నవావ్వదుద్. ఎపప్టిలాగానే పేర్మించు ననున్!" అంటాడు శాసిత్. శాంతం పటల్ అతడికి ఉనన్ ఈ వలల్మాలిన 

పేర్మే శాసిత్లోని పర్తేయ్కమైన సుగుణం. మరో సందరభ్ంలో "సొముమ్ నాదైతేనేం అసలు నేనే నీవాడిని.." అంటాడు. ఈ ఒకక్ మాటా వినన్పుప్డూ 

శాంతం లాగనే మనమూ అతడిలోని లోపాలనిన్ంటినీ క్షమించేయచేచ్మో అనిపిసుత్ంది నాకు.  
 PPP అఖిలన్అఖిలన్: : చితర్  ందరి చితర్  ందరి -- అణాణ్ మలైఅణాణ్ మలై   

చిదంబర మేసతరీ, మీనాకిష్ దంపతులకు లేక లేక చాలా కాలానికి పుటిట్న సంతానం అణాణ్మలై. 

ఉంగరాల జుటుట్, దటట్మైన కనుబొమలు, పొడవైన ముకుక్, ఏవో సవ్పన్లోకాలోల్ విహరించే కళుళ్ కలిగిన 

అతడిది ఆడపిలల్లు కనాన్రప్కుండా చూసే అందం. అతని తలిల్ తరచూ పొర్దుద్పోయిన తరావ్త కాలుతునన్ 

కొబబ్రి చిపప్తో దృషిట్ తీసుత్ంది కూడానూ. సుఫ్రదూర్పంలో తలిల్ పోలికే అయినా తండిర్ పటుట్దల, ఆవేశం కూడా 

అతడి వయ్కిత్తవ్ంలో మిళితమైపోయాయి. నలల్నివనీన్ నీళుళ్, తెలల్నివనీన్ పాలు అనుకునేంత అమాయకుడు, 

సౌముయ్డు. కపటం, దురాశ, మోసం లాంటివి ఎరుగని నిషక్లమ్షమైన పసిపాప మనసత్తవ్ం అతనిది. 

పిరికితనంతో పాటూ అణాణ్మలైలోని మరొక ముఖయ్మైన బలహీనత ఏమిటంటే ఇతరుల అభిపార్యాల పటల్ 

తనకు ఏకీభావం లేకపోయినా వాటిని కరాఖండీగా ఖండించే గుణం అతడికి లేదు. చితర్లేఖనం అతడి ఆరో 

పార్ణం.  కళాకారుడుగా తన సంతృపిత్ కోసం చితర్లేఖనానిన్ వృతిత్గా చేపడతాడు తపప్ ఆదాయానికి పర్లోభపడి ఎటువంటి చితార్లనైనా 

గీయడానికి అతని మనసొపప్దు.  అతడికి జీవితంలో కావాలిస్నవి పేర్మాభిమానాలు, పోర్తాస్హం మాతర్మే. కానీ అవి తనకు ఎవరివదద్ 

లభిసాత్యో గురిత్ంచలేక జీవితంలో తపప్టడుగు వేసి, అందుబాటులో ఉనన్ మణిని పోగొటుట్కుని తీరని దు:ఖానిన్ కొనితెచుచ్కుంటాడు. అతడి 

వయ్కిత్తవ్ంలోని అసమరథ్తలే అతడిని పాఠకులకు చేరువ చేసాత్యి. ఉనన్త వయ్కిత్తవ్ం గల పాతర్లను ఆదరశ్వంతమైనవిగా భావించి ఎంతగా 

అభిమానిసాత్మో అంతే ఇదిగా ఎనోన్ బలహీనతలునన్ అణాణ్మలై పాతర్ను కూడా మనం అభిమానించకుండా ఉండలేము. ఎందుకంటే, మనలో 
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ఉండే దౌరబ్లాయ్లు, అసమరథ్తలూ అతడిలోనూ ఉనాన్యి కాబటిట్. మనలా ఉనన్ వయ్కుత్లే మనకు పిర్యమైనవాళళ్వుతారు కాబటిట్.  

"చితర్సుందరి" రచయిత అఖిలన: 

నవలాకారుడు, కథా రచయిత, సావ్తంతర్య్సమరయోధుడు, విమరశ్కుడు అయిన పర్ఖాయ్త తమిళ రచయిత అఖిలన 

(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 అనువదింపబడాడ్యి. కొనన్యితే జరమ్న, 

చైనీస, రషయ్న, చెక, పోలిష మొదలైన అనేక విదేశీ భాషలలోకి కూడా అనువదింపబడాడ్యి. ఏ మనిషయినా ఆలోచించటానికి కుడా వెనుకాడే 

కొనిన్ యదారాధ్లు ఆయన రచనలలో కనిపిసాత్యి. అదే ఆయన పర్తేయ్కత. "..రచయిత అనేవాడు పాఠకులు ఏది అడుగుతారో అది 

రాయకూడదు...పాఠకులు ఏమి తెలుసుకోవాలో అది రాయాలి" అంటారు పర్ఖాయ్త తమిళ రచయిత అఖిలన. ఆఖిలన రాసిన 

"చితిత్రపావై"('చితర్ంలోని సుందరి' అని అరధ్ం)1975లో పర్తిషాఠ్తమ్కమైన భారతీయ జాఞ్నపీఠ అవారుడ్ని అందుకుంది. ఆ నవల 1967లో ఓ 

తమిళ వారపతిర్కలో సీరియల గా వచిచ్ంది కానీ ముగింపు అపప్టోల్ ఎనోన్ విమరశ్లను ఎదురొక్నాన్ కూడా ఎంతో ఉతత్మమైనదిగా 

పర్శంసలందుకుంది. నవలను తెలుగులోకి "చితర్సుందరి" పేరుతో శీర్ మధురాంతకం రాజారాం ఎంతో చకక్గా అనువదించారు. 1983లో 

కమలా పబిల్షింగ హౌస వారు దీనిని పర్చురించారు. సమకాలీన సామాజిక పరిసిథ్తులను పర్తిబింబించే ఈ నవల అనేక భారతీయ భాషలలోకి 

కూడా అనువదించబడింది.భారాయ్బిడడ్ల కనాన్, బంధుమితుర్ల కనాన్, ఆపుత్ల కనాన్ డబేబ్ ముఖయ్మనుకునే కొందరూ, ఇంకా కొనిన్ 

సావ్నుభవాలూ కలగలిసి ఈ నవల ఇతివృతత్ం తయాయ్రయియ్ందని అఖిలన తన ముందుమాటలో చెపాత్రు. 

చితర్సుందరి కథ: 

అణాణ్మలై అనే చితర్కారుడి జీవితం చూటూట్ కథ అలుల్కుని ఉంటుంది. ఆదరశ్పార్యమైనది, ఆరాధింపతగినది, సతరీతావ్నికి 

సజీవ వాయ్ఖాయ్నంలాంటి అణాణ్మలై ఇషట్దేవత ఆనంది ఈ నవలానాయిక. వీరిదద్రి మధయ్న చిగురించిన అనురాగం వారు గురిత్ంచేలోపే 

సమసిపోతుంది. తండిర్ దగగ్ర పెటుట్కుని, పెంచి పెదద్చేసిన అనన్గారి వంటి మాణికయ్ం, తన పేర్యసిని తెలివిగా తనకు దూరం చేసి 

వివాహమాడేసిన కుతంతార్నిన్ పసిగటట్లేని అమాయకుడు అణాణ్మలై. పెదద్ల పోర్దబ్లంతో అనాలోచితంగా సుందరిని 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 మొదలైన దివయ్గుణాలకు 

కాణాచిగా ఒక ఆదరశ్మహిళ పాతర్ ఆనంది సేన్హితురాలు శారదది. మాణికయ్ం ఎతుత్లు, అణాణ్మలై తపిప్దాలు ఈ ముఖయ్పాతర్ల జీవితాలను 

ఏ దరికి చేరాచ్యనన్దే చితర్సుందరి కథ.   

అణాణ్మలై: 

ఇంటరు పరీక్ష మరోసారి ఫెయిలయి, తండిర్తో ఘోరమైన తిటుల్ తిని, ఇంటి నుండి బయటపడిన కురర్వాడిగా అణాణ్మలై 

మనకు పరిచయమౌతాడు. పరీక్ష పోయిన బాధ అతడిలో లేశమాతర్మైనా కనబడదు. అతడి లోకంలో అతనుంటాడు. ఇంటికి దగగ్రోల్ ఉనన్ 

కపాలేశవ్రుడి గుడికెళిళ్ అకక్డ జరుగుతునన్ పునరుధధ్రణ కారయ్కర్మాలు ఆసకిత్గా గమనిసూత్ంటే, మటిట్ముదద్తో, వెండి బంగారు రేకులతో 

శిలుప్లు తయారు చేసుత్నన్ రకరకాల శిలాప్లపై అతడి దృషిట్ నిలిచిపోతుంది. ఇటువంటి కళాఖండాలను, రమణీయమైన పర్కృతి లేదా కొందరు 

మనుషులను చూసినపుప్డు అతడిలో నిదార్ణమై ఉనన్ కళాభిరుచి ఒళుళ్విరుచుకుంటుంది. బీచ రోడుడ్ మొదటోల్ చింకి బటట్లతో  ఉనన్ బిచచ్గతెత్ 

రూపం అతడిని కలోల్లపరుసుత్ంది. సముదర్తీరంలో పరిసరాలను మరచి బొమమ్ గీసుత్నన్ అణాణ్మలైను చూసి దగగ్రకు వెళిళ్ ఆ చితార్నిన్ 
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చూసాత్రు ఓ తండిర్, కూతురు. "ధరమ్దేవత కొలువుకూటంలో" అని పేరు పెటిట్, బిచచ్గతెత్ను ఎముకలగూడులాగ, తలిల్ కంటోల్ంచి జారిన 

కనీన్టిబొటుట్ ఆమె బిడడ్ పెదవిపై పడి చెదిరిపోతునన్టుల్, ఆ వెనుక ఒకవైపు ఎతైత్న కటట్డాలు, మరో వైపు ఒరుగుతునన్ గుడిగోపురం 

చితీర్కరిసాత్డు అణాణ్మలై. ముసలాయన అడిగిన పర్శన్లకు, తన బొమమ్కూ వివరణ అందించి సంతృపిత్ పరుసాత్డు. తన చితార్నిన్ చూడగానే 

ఆయన కుమారెత్ ఆనంది కళళ్లోల్ కదలాడిన కాంతికి అతడు పులకిసాత్డు. ముసలాయన "సూక్ల ఆఫ ఆరట్స్" లో పనిచేసిసి రిటైరైన కదిరేశన 

గారని తెలిసి ఆనందిసాత్డు. ఇంటర పరీక్ష గురించి మరచి సూక్ల ఆఫ ఆరట్స్ లో చేరవలసిందని, అపుప్డపుప్డు మెలకువలు నేరుచ్కోవడానికి 

వారింటికి రమమ్నన్ ఆహావ్నానిన్ కూడా అందుకుంటాడు.  

సౌందరయ్వతి కాకపోయినా ఆనంది కళళ్లోని మాటలకందని సమోమ్హనశకిత్, పూలతీవెలాంటి ఆమె సహజ సౌకుమారయ్ం 

అణాణ్మలైని ఆకటుట్కుంటాయి. పరీక్షలో ఓటమి వలన అపప్టిదాకా అతడిలో ఉనన్ దిగులు, ఆందోళన ఆమె నిశచ్లమైన చూపుల వలల్ 

తుడిచిపెటుట్కుపోతాయి. కానీ ఆ మారుప్ను గురిత్ంచేంత పరిపకవ్త అతడికి లేకపోయినా తన హృదయం ఉతాస్హంతో ఉరకలేసోత్ందని 

మాతర్ం గమనిసాత్డు. ఇదే సమయంలో మాణికయ్ం కూడా అణాణ్మలై ను వెతుకుక్ంటూ అకక్డికి వచిచ్ తండీర్ కూతుళిళ్దద్రికీ తనను తాను 

పరిచయం చేసుకుంటాడు. అది మొదలు కలిసిన పర్తిసారీ తానెంత పర్యోజకుడో, సమరధ్వంతుడో కదిరేశన గారికి తెలియపరేచ్లా 

పర్సంగాలను చేసుత్ంటాడు మాణికయ్ం.  

అణాణ్మలై తండిర్ చిదంబర మేసతరీ పలెల్టూరి నుండి చెనన్పటన్ం వచిచ్ సవ్యంకృషితో పైకి వచిచ్న మనిషి. కొడుకుని 

ఇంజనీరుని చెయాయ్లనే ఆశ అతనిది. కొడుకు పటుట్దల వలాల్, దండపాణి పోర్తాస్హంతోనూ అయిషట్ంగానే అణాణ్మలైను సూక్ల ఆఫ ఆరట్స్ లో 

చేరిప్సాత్డు మేసతరీ. అణాణ్మలైకు మేనమామ వరుసైన దండపాణి పేరుమోసిన షావుకారు. అణాణ్మలై తో సూట్డియో కటిట్ంచేసి, సినిమా బేనరుల్ 

అవీ గీయించేసి, అతడి సాయంతో డబుబ్ గడించేయాలని ఆశపడటమే కాక తన కూతురు సుందరినిచిచ్ వివాహం చేసేయాలని 

ఉవివ్ళూళ్రుతూ ఉంటాడు. అందగతెత్ అయిన సుందరి పటల్ పేర్మ లేకపోయినా విముఖత మాతర్ం ఉండదు అణాణ్మలైకి. చితర్కారుడు 

సౌందరాయ్రాధకుడు అనన్టుల్గా ఆమెను మోడాల గా కూచోపెటిట్ ఓ చితర్ం కూడా గీసాత్డు. అతడిపై మనసునన్ కారణంగా సుందరి కూడా 

అందుకు ఒపుప్కుంటుంది.  

"సూక్ల ఆఫ ఆరట్స్" ఎంటర్నస్ పరీక్షలో అతడు గీసిన బొమమ్ చూసిన పిర్నిస్పాల గారి కళల్లో ఆనాడు బీచ లో తన చితార్నిన్ 

చూచాకా ఆనంది కళళ్లో కనబడడ్ ఉతేత్జానిన్ చూసాత్డు. పిర్నిస్పాల నేరుగా అతడిని మూడవ సంవతస్రపు కాల్సులో కూచోబెటిట్ తిర్బుల 

పర్మోషన ఇసాత్డు. కాల్సులో ఆనంది సేన్హితురాలు శారద పరిచయమౌతుందతనికి. అనిన్ ఇబబ్ందులోల్నూ చివరికంటా అతనికి అండగా 

నిలబడి సేన్హానికో కొతత్ నిరవ్చనానిన్ ఇసుత్ంది శారద. 

చితర్కళలో మెలకువలు నేరుచ్కోవడానికి అడయారులో ఉనన్ కదిరేశన గారి ఇంటికెళిళ్న అణాణ్మలైని ఆ ఇలుల్, ఇంటి 

చూటూట్ తోట, పర్హారీ గోడ దాపున ఉనన్ నాగమలిల్ చెటుట్, నాగమలిల్ పూల తాలూకూ మధురమైన పరిమళం మంతర్ముగుధ్డిన్ చేసాత్యి. ఆ 

పరిసరాలతో పాటూ కళారాధనలో జీవిసుత్నన్ ఆ తండీర్ కూతుళల్ సానిన్ధయ్ం అతడిలో ఆనందానిన్ నింపుతుంది. అణాణ్మలై హృదయం పువువ్లు 

పూచి, కోయిలలు పాడి, నెమళుళ్ ఆడే సుందరారామంగా మారిపోతుంది. కదిరేశన గారింటికి వెళేళ్ సాయంతార్ల కోసం ఎదురు చూడడ్ం, 

వెళిళ్వచాచ్కా అకక్డి విషయాలు మననం చేసుకోవడంతోనే అణాణ్మలై 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 మొదలైన మారుప్లని ముందుగా తలిల్ గమనిసుత్ంది కానీ తనలో 
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వసుత్నన్ మారుప్ని తెలుసుకోలేకపోతాడు అణాణ్మలై. తను గీసిన ఆనంది చితార్నిన్ చూసి మాణికయ్ం "నువావ్ అమామ్యిని పేర్మిసుత్నాన్వా?" 

అనడిగినపుప్డు కూడా నాకటువంటి ఉదేద్శమేమీ లేదని సప్షట్పరుసాత్డు.  కానీ వాళిళ్దద్రి మధాయ్ పెరుగుతునన్ సానిన్హితాయ్నీన్ ఓరవ్లేక 

ఆనందితో సుందరి విషయం చెపిప్ ఆమె మనసుని కలతపెటేట్సాత్డు మాణికయ్ం. కదిరేశన గారి ఆసిత్ మీద కనేన్సిన మాణికయ్ం వాళళ్ పాత 

ఇంటిని రీమోడల చేసే మిషతో అకక్డకక్డే మసలుతూ తానో గొపప్ పర్యోజకుడిననే అభిపార్యానిన్ ఆయనకు కలిగిసాత్డు. మేసతరీ తో పెళిళ్ 

పర్సాత్వన దాకా వెళాత్డు. ఆనందిని ఏకాంతంలో ఇబబ్ంది పెటిట్ తపప్నిసరిగా ఆమె వివాహానికి ఒపుప్కునేందుకు కారణమౌతాడు. చినన్నన్టి 

నుండీ తన ఇంట అనన్గారిలా పెరిగిన మాణికయ్ం దురాశను, కుతంతార్నీ గమనించలేకపోతాడు అణాణ్మలై. మాణికయ్ం మాటల వలల్ 

వాళిళ్దద్రూ పేర్మించుకునాన్రనే నముమ్తాడు. 

ఆనంది నిరణ్యంలో ఏదో బలవంతం ఉందనన్ శారద మాటలు విని ఆనంది దగగ్రకు వెళిళ్న అణాణ్మలై సందేహాలను 

కొటిట్పడేసుత్ంది ఆనంది. మాణికయ్ం ఎతుత్లే కాకుండా, సుందరిని మోడల గా చేసి అణాణ్మలై గీసిన చితర్ం కూడా ఆనంది అనురాగానిన్ మొగగ్ 

తొడగనివవ్దు. అమాయకుడైన అణాన్మలై పటల్ జాలి, కరుణ, పసిపాప వంటి సవ్చఛ్మైన అతడి చితత్పర్వృతిత్ పటల్ ఆమెకునన్ అమితమైన 

పేర్మను ఆమె దాచిపెటేట్సుత్ంది. సవ్యంకృతాలే కాక విధి కూడా వారి కలయికకు ఆటంకమై నిలుసుత్ందనిపిసుత్ంది. అపప్టికి అభినందనలు 

తెలిపి వెళిళ్పోతాడే గానీ తెలియని వేదన ఏదో అణాణ్మలైను ఆ ఊళోళ్ నిలువనీయదు. సహవిదాయ్రుధ్లతో శిలప్కళాకేష్తార్ల సందరశ్నకు 

వెళోప్తాడు. ఆ వేదనలోనే సుందరితో వివాహానికి సమమ్తం తెలుపుతాడు. అతడిపై అనిన్విధాలా ఆధిపతయ్ం వహిసూత్ తన అందానికి దాసుడిన్ 

చేసుకుంటుంది సుందరి. కొనాన్ళుళ్ ఆనందంగా సాగినా సుందరి మూరఖ్తవ్ం, మంకుతనం వారి దాంపతాయ్నికి పరీక్షలై కూచుంటాయి. 

ఆనంది ఎంతో ఓపిగాగ్ ఒకటెర్ండుసారుల్ వారిదద్రికీ సమనవ్యం కూడా కుదురుసుత్ంది. అహంకారంతో అణాణ్మలై సేన్హితురాలైన శారదను 

కూడా అనుమానించి అవమానిసుత్ంది సుందరి. చివరికి భరత్కూ తనకూ కూడా మన:శాశ్ంతి లేని సిథ్తికి వెళిళ్ తన జీవితానిన్ చేజేతులా 

బలిచేసుకుంటుంది. సుందరి మరణానికి పరోక్షంగా తానే కారణమేమో అని కృంగిపోతునన్ అణాణ్మలైకు శరవణన గారు చేతినిండా పని 

కలిప్సాత్రు. చితర్లేఖనంలో మునిగిపోయి అతడు బాహయ్ పర్పంచానిన్, తన వయ్ధలనూ మరిచ్పోతాడు. అతడిలోని చితర్కారుడు మళీళ్ 

మేలొక్ంటాడు. 

లాభాల ఆశ చూపి కదిరేశన గారి ఆసిత్తోపాటూ, చిదంబర మేసతరీ ఆసిత్ని కూడా తాకటుట్ పెటిట్సాత్డు మాణికయ్ం. మాణికయ్ం 

మోసం వలల్ ఇలుల్ని పోగొటుట్కునన్ మేసతరీ పార్ణాలను కూడా కోలోప్తాడు. డబేబ్ సరవ్సవ్ం అయిన మాణికాయ్నికి చేరదీసి, పెంచి పెదద్ చేసిన మేసతరీ 

పటల్, అతని కొడుకు అణాణ్మలై పటల్ ఇసుమంతైనా సానుభూతి ఉండదు. అణాణ్మలై, ఆనందిల మధయ్నునన్ పవితర్బంధానిన్ ఓరవ్లేని అతడు 

ఆనంది దావ్రా అణాణ్మలైని రపిప్ంచి ఓ షూయ్రిటీ సంతకం చేయించుకుంటాడు. తండిర్ మరణానికి పరోక్షంగా కారకుడని తెలిసినా 

మాణికయ్ంపై అనుమానపడక సంతకం పెటేట్సాత్డు అణాణ్మలై. ఉదేద్శపూరవ్కంగానే మాణికయ్ం తన బాకీ ఎగ వేసి అతడిన్ పూరిత్గా అపుప్లోల్ 

ముంచేసాత్డు. ఆనంది విషయంలో మోసపోయినంత అమాయకంగానూ ఆసిత్ విషయంలో కూడా మరోసారి దెబబ్తింటాడు అణాణ్మలై. 

సుందరి మరణం, ఆనంది కాపురం సుఖమయంగా లేదనన్ సతయ్ం బోధపడాడ్కా తీవర్మైన మానసిక వతిత్డికి లోనౌతాడు 

అణాణ్మలై. తనని వివాహమాడమని శారదని అడుగుతాడు. అతడి మనోవయ్ధని అరథ్ం చేసుకునన్ సేన్హితురాలిగా శారద అతడిని 

కోపప్డకుండా ధైరయ్ం చెపిప్ మరెపుప్డూ అలాంటి పర్సాత్వన తేవదద్ని చెపుత్ంది. శరవణన గారి గార్మానికి తోడుగా రమమ్నన్ ఆహావ్నానిన్ కూడా 

తమ సవ్చఛ్మైన సేన్హానికి అపవాదు రాగలదని హెచచ్రించి మెతత్గా తిరసక్రిసుత్ంది. తాను వెళిళ్న పలెల్లో పర్మాదవశాతూత్ జారిపడి 

పార్ణాలతో బయటపడతాడు. ఆసుపతిర్ పాలై ఇంటికి వచిచ్న అణణ్మలై కుడి చేతికునన్ బాయ్ండేజీ తీసివేసి, ఇంకా తగగ్ని నొపిప్ని 



  

øöeTT~                                                                                 www.koumudi.net   
                            

25  FLMLPeFcNqjŠÓj - CLßGRê 

లెఖఖ్చెయయ్కుండా తదేకదీక్షతో తన ఇషట్దేవత వరణ్చితార్నిన్ వేయడం మొదలుపెడతాడు. తెలల్వారగానే కోరుట్నోటీసుతో ఆసిత్ జపుత్ చేయడానికి 

వచిచ్న షావుకారుతో గొడవ పడకుండా తాను అపప్టిదాకా పార్ణపర్దంగా చితిర్ంచిన ఆనంది వరణ్చితార్నిన్ తపప్ ఏది తీసుకువెళిళ్నా 

అభయ్ంతరం లేదని చెపాత్డు. అదే సమయంలో వాళిళ్ంటికి వచిచ్న శారద వాచిపోయిన అతని చేతిని చూసి భయపడాడ్, జీవకళ ఉటిట్పడుతునన్ 

ఆనంది చితార్నిన్ చూసి పులకించిపోతుంది. "ఆమె బొమమ్నైనా మిగులుచ్కోవాలి గదా..." అని కళళ్నీళుళ్ పెటుట్కునన్ అణాణ్మలై చూసి 

ఖినున్రాలౌతుంది. ఈ సంఘటన జీవితంతో పోరాడి అలసిన ఓ కళాకారుడి దీనసిథ్తిని మన కళళ్ముందుంచుతుంది.  

మాణికయ్ం దౌరజ్నాయ్లకీ, దురాగతాలకూ ఆనంది ఎలా ఎదురు తిరిగింది? చివరికి అణాణ్మలై కథ ఏ మలుపు తిరుగుతుంది 

అనన్ది మిగిలిన కథ. 563 పేజీల ఈ నవల పూరత్యాయ్కా తన పిరికితనం వలల్, పొరపాటు వలల్ తనతో పాటూ మరో ఇదద్రు యువతుల 

జీవితాలు తలకిర్ందులు చేసిన వయ్కిత్గా కాక, ఒక అమాయకుడైన చితర్కారుడిగానే అణాణ్మలై మన జాఞ్పకాలోల్ మిగిలిపోతాడు. ఈ పాతర్లకూ, 

కధకి మౌనసాకిష్ అయిన నాగమలిల్ చెటుట్, ఆ పూలు మన సమ్ృతులలో చాలా కాలం వరకూ తిరుగాడుతూ ఉంటాయి. 

PPP 
 

 

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 

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 
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"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 + 

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 
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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 

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. 
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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 

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 
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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.. 

 
PPP 

 
 

 

ం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 

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 
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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 

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 
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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 

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.  
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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. 

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.PPP 
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పార తీశంపార తీశం    
బారిసట్ ర్ పార తీశం బారిసట్ ర్ పార తీశం   

 

"కిష్తిలో బారిషట్రు పా 

రవ్తీశమును చెపిప్ పిదప పలుకవలెగదా 

కితకితల కితరులను భా 

సితసిత సుశోల్కుడతడు సిరిసిరిమువావ్" 

అని మహాకవి శీశీర్ చే మెచుచ్కోబడడ్వాడు బారిషట్రు పారవ్తీశం. మొకక్పాటి 

నరసింహశాసిత్గారు అతడి సృషిట్కరత్. తనను పారవ్తీశం సృషిట్కరత్గానే జనులు గురిత్ంచడం, ఆ గురిత్ంపుని తాను అంగీకరించడం కూడా 

గొపేప్నంటారు నరసింహశాసిత్గారు. తెలుగు నవలా సాహితయ్ంలో మొటట్మొదటి  హాసయ్ 

నవలగా పేరుపొందిన "బారిషట్రు పారవ్తీశం" నవలా నాయకుడు. పారవ్తీశం ఉతత్మ 

లక్షణాలునన్ నాయకుడేమీ కాదు. అలాగని వీరుడూ కాదు. మనలో కలిసిపోగల ఒక 

మామూలు మనిషి. అందుకే తన పాతర్ జనిమ్ంచి తొంభైఏళైళ్నా ఈనాటికీ విశేషంగా 

ఆదరింపబడుతునాన్డు పారవ్తీశం. ఒక అనాగరికపు పలెల్టూరి కురార్డు అభుయ్దయ భావాలు 

గల వయ్కిత్గా, పర్ముఖుల పర్శంసలందుకునన్ బాధయ్తాయుతమైన బారిషట్రుగా ఎలా ఎదిగాడో 

తెలిపే కథే 'బారిషట్రు పారవ్తీశం'!  

 

బారిషట్ర పారవ్తీశం నవల: 

ఒక అమాయకమైన కురర్వాడిగా, అలప్జుఞ్డుగా మొగలుత్రుర్ నుండి 

మదార్సుకూ, అకక్డి నుండి ఇంగాల్ండు చేరడానికి తాను పడడ్ అషట్కషాట్లూ, అగచాటల్నూ 

సవ్చఛ్మైన తెలుగులో, కడుపుబబ్ నవివ్ంచే హాసయ్ధోరణిలో సీవ్యచరితర్ మాదిరిగా తన కథను 

ఉతత్మ పురుషలో చెపుప్కుపోతాడు పారవ్తీశం ఈ నవలలో. 1924లో జరిగిన మొదటి 

ముదర్ణలో పారవ్తీశం ఇంగాల్ండు చేరేదాకా మాతర్మే కథ రాసారు నరసింహశాసిత్గారు. మరో 

నలభై ఏళళ్ తరావ్త మితుర్ల పోర్తాస్హంతో 1971 లో రెండు, మూడు భాగాలను కూడా వారు 
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రచించారు. ఈ 2,3 భాగాలు మొకక్పాటివారు చెబుతుండగా రాసిపెటిట్నది శీర్ ఇందర్గంటి శీర్కాంతశరమ్ గారూ, కపప్గంతుల రాజరాజేశవ్రి 

గారూ ననీ తెలుపుతూ, వారిరువురికీ తన కృతజఞ్తలు, ఆశీసుస్లు అందజేసారు రచయిత. ఈ మూడు భాగాలూ కలిపి 'ఆంధర్జోయ్తి 

వారపతిర్క'లో ధారావాహికగా వెలువడాడ్యి. ఆ పర్చురణ కోసం కొనిన్ పర్తేయ్క సనిన్వేశాలోల్ బాపూ వేసిన వయ్ంగయ్ చితార్లు కథనానిన్ మరింత 

ఆకరష్ణీయం చేసాత్యి. అయితే, రచనాసమయంలో గల నలభైయేయ్ళళ్ అంతరం మూలంగా మొదటి భాగంలో ఉనన్ హాసయ్ ధోరణి తగిగ్ కాసత్ 

గంభీరంగా నడుసుత్ంది కథనం. రచయితకు తాను సృషిట్ంచిన పారవ్తీశం పాతర్ బహూళ పర్జాదరణ పొందటం వలల్నో, పారవ్తీశం పటల్ 

తనకు అభిమానం పెరగడం వలల్నో  పారవ్తీశం పాతర్లో మొదటోల్ చూపించిన అమాయకతవ్ం - హాసయ్ం పాళుళ్ తగిగ్ంచి, అతడి వయ్కిత్తవ్ 

పరిణితిని ఎకుక్వగా చూపెటాట్రనిపిసుత్ంది. 

నవల చదువుతుంటే ’ఏమిటీ ఇంత మూరఖ్ంగా, ఇంత అజాఞ్నంలో ఎవరైనా ఉంటారా?’ అనీ, ’పాశాచ్తయ్ పధధ్తులను మరీ 

ఇంత విపులంగా రాయాలా..’, ’ఇదేమంత విడూడ్రమనీ..’ మొదలైన సందేహాలు కలుగుతాయి. కానీ ఎవరైనా కూడా చదివేపుప్డు ఇది 

తొంభైఏళల్ కిర్తం జరిగిన సృషిట్ అనన్ సంగతినీ, రచనాకాలపు సామాజిక పరిసిథ్తులనూ, ఆనాటి ఆచారవయ్వహార పధధ్తులనూ తపప్క దృషిట్లో 

పెటుట్కుని చదివడం ఎంతైనా అవసరం. ఆ దృషిట్కోణంతో చదివితేనే ఈ అపురూప సాహితయ్గుళిక రసాసావ్దన సాధయ్మవుతుంది. 1940 లో 

హెచ.ఎమ.రెడిడ్ గారి దరశ్కతవ్ంలో ఈ నవల చలనచితర్ రూపం కూడా దాలిచ్ తెలుగులో వచిచ్న తొలి హసయ్కథాచితర్ంగా కూడా 

పేరుతెచుచ్కుంది. ’లంక సతయ్ం ’ పర్ధాన పాతర్లో నటించగా, ’జి.వరలకిష్ ’ పారవ్తీశం భారయ్గా నటించారు.  

రచయిత మొకక్పాటి నరసింహశాసిత్ - పారవ్తీశం పుటుట్పూరోవ్తత్రాలూ: 

మొకక్పాటి నరసింహశాసిత్ తూరుప్గోదావరి జిలాల్ పిఠాపురం వాసత్వుయ్లు. అనేక కథలు, నాటకాలు రచించారు. వారి 

రచనలోల్ గాజులపాలెం గాంధీ, బండ సుబబ్డు, పిలక, నేను మా ఆవిడ మొదలైన కథలు; సుబాబ్రాయుడు, ఏకాంకి నాటికలు; ఏకోదరుడు 

నవల; హాసయ్ం గురించిన విశేల్షణాతమ్క గర్ంథం పర్సిధిధ్గాంచాయి. వీటనిన్ంటినీ మించి ఒకక్ "బారిషట్రు పారవ్తీశం" నవలే ఎనోన్ పర్శంసలను, 

అభిమానులనూ సంపాదించుకుంది. బారిషట్ర పారవ్తీశం దావ్రా ఉతత్మ పురుషలో కథ చెపేప్ పర్కిర్యను తెలుగు నవలకు పరిచయం చేసినది 

నరసింహశాసిత్ గారే. మనుషుల రూపురేఖలోల్, వేష భాషలోల్ మన కంటికి చెవికి అలవాటైన వాటి కంటే భినన్ంగా ఎవరైనా కనబడితే మనకి 

నవువ్ వసుత్ంది. ఏ మనిషిలోనైనా చురుకుదనం, వివేకం మొదలైన లక్షణాలు లోపించినా అనాగరీకుడిలా కనబడి, అతడి చేషట్లూ, మాటలు 

నవువ్ పుటిట్సాత్యి. కథా రచనలో, నాయకుడి మాటలోల్ మనుషులోల్ని ఈ వయ్తాయ్సాలనూ చూపెడితే పాఠకులు నవువ్కుంటారనిపించి 

పారవ్తీశం పాతర్ను ఆ విధంగా మలిచినటుల్ మొకక్పాటివారు చెపాత్రు. 

మొకక్పాటివారు 1913లో ఇంగాల్ండు వెళిళ్ ఎడింబరో విశవ్విదాయ్లయంలో వయ్వసాయ శాసత్రం నాలుగేళుళ్ చదివి డిగీర్ 

తీసుకోకుండానే సవ్దేశానికి వచేచ్సారుట. ఈ పర్యాణం తాలూకూ జాఞ్పకాలతోనే పారవ్తీశం రూపుదిదుద్కుని ఉంటాడని నా అభిపార్యం. 

ఎందుకంటే కొనిన్ సంఘటనలూ చదువుతుంటే అవి కలిప్తాలా కాక యదారథ్ఘటనలుగా గోచరిసాత్యి. ఇంకా పారవ్తీశం అభిపార్యాలూ, 

ఆలోచనలూ కూడా మనసుకు ఎంతో దగగ్రగా వచిచ్ ఇంగాల్ండు వెళొళ్చిచ్న మనిషి మన ఎదురుగా కూరుచ్ని తన అనుభవాలు చెపుత్నన్టుల్ 

అనిపిసుత్ంది. 

ఇక పారవ్తీశం జననం ఎలా అయియ్ందీ అంటే, ఒక దీపావళికి మొకక్పాటివారు వారి అతత్వారి ఊరు గుమమ్లూరు 

వెళాళ్రుట. అకక్డ బంధుమితుర్లతో కబురాల్డుతూ పడవ పర్యాణంలో ఉండే కషాట్లూ, తమాషాలూ చెపుప్కుపోతూంటే అదంతా కథలా 

రాయమని వాళళ్ంతా పోర్తస్హించారుట. అపప్టికపుప్డు కాగితం మీద కథ మొదలుపెటిట్ ఓ కురర్వాడిని నరాస్పురం నుండి నిడదవోలు దాకా 
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తీసుకువెళిళ్, అకక్డి నుంచీ మదార్సు తీసుకువెళాళ్రుట. ఆ కురర్వాడికి నామకరణం కూడా చెయయ్కుండా ఆ కథని బంధుమితుర్లకి చూపెడితే 

చాల మెచుచ్కునాన్రుట. అపప్టి రోజులోల్ ఇంగాల్ండు వెళల్డమనాన్, బారిషట్రు చదవడమనాన్ ఎంతో గొపప్ కాబటిట్ మొకక్పాటివారు ఆ 

కురర్వాడిని ఇంగాల్ండు పంపిదాద్మని నిశచ్యించారుట. భవిషయ్తుత్ తేలింది కాబటిట్ తక్షణం కురర్వాడికి పూరవ్రంగం సిదధ్ం చేసారుట. ఆ 

తరావ్త తన కథ తానే చెపుప్కుపోయాడుట పారవ్తీశం. నవలకు ఈ పేరును ఖరారు చేసినది వారి మితుర్లు శివశంకర శాసిత్ గారట. ’ఇది 

యునీక వరక్ అవుతుందనీ, బర్హామ్ండమైన జనాదరణ పొందుతుందనీ ’ మరో మితుర్లు నోరి నరసింహశాసిత్ గారనాన్రుట. 

బారిషట్రు పారవ్తీశం - పాతర్ పరిచయం: 

నరాస్పురం దగగ్ర మొగలితురుర్ అతని కాపురసథ్లం. ఇంటి పేరు వేమూరివారు, పేరు పారవ్తీశం. టెయిలర సూక్ళోళ్ 

అయిదో ఫారము దాకా చదువుకునాన్డు. కొనిన్ కారణాల వలల్ ఒకటి రెండేళుళ్ అదే కాల్సులో గడిపిన తరావ్త చదువు మానివేసి ఇంటివదద్నే 

ఉంటూ సభాసమావేశాలు తదితర కారయ్కర్మాలోల్ పాలొగ్ంటూ దేశం గురించి, దేశానిన్ ఉధధ్రించడానిన్ గురించీ ఆలోచిసూత్ కాలం 

గడుపుతుండగా, సేన్హితుడొకడు ఇంగాల్ండు వెళిళ్ చదువుకుని రమమ్ని సలహా ఇసాత్డు. వయ్వసాయదారుడైన తండిర్ తన పర్యాణానికి 

సమమ్తించడని గర్హించి, ఆయనతో చెపప్కుండా ఓ సేన్హితుని దగగ్ర సొముమ్ బదులు పుచుచ్కుని పర్యాణ సనాన్హాలు చేసుకుంటాడు 

పారవ్తీశం. మొగలితురుర్, నరాస్పురము, ఆ చుటుట్ పకక్ల రెండుమూడు గార్మాలు తపప్ పర్పంచమెరుగని అమాయకుడు అతడు. నానా 

ఇబబ్ందులూ పడి అతడు రైలులో మదార్సు ఎలా చేరాడు, అకక్డ నుండి సీట్మరు లో కొలంబో, అకక్డ నుండి మళీళ్ సీట్మరులో ఇంగాల్ండు 

పర్యాణం ఎలా చేసాడో; తన తెలివితకుక్వతనం వలల్, అలప్జఞ్త వలల్ ఎంత నవువ్లపాలయాయ్డో, ఎనిన్ అగచాటుల్ పడాడ్డో "బారిషట్రు 

పారవ్తీశం" నవల మొదటి భాగం తెలుపుతుంది. రెండవ భాగం అతడి ఇంగాల్ండులో బారిసట్రు ఎలా చదివాడో తెలిపితే, దేశానికి 

తిరిగివచాచ్కా అతడి జీవితంలో జరిగే మారుప్లు, తన చదువును, వయ్కిత్తవ్ వికాసానీన్ సావ్తంతోర్య్దయ్మంలో ఎలా సదివ్నియోగపరుచుకునాన్డో 

నవల మూడవభాగం తెలుపుతుంది.  

 

నవల మొదటోల్ ఇంగాల్ండు పర్యాణానికి గానూ పారవ్తీశం జాబితా 

పర్కారం చేరవేసుకునన్ కొబబ్రి నూనె, దంతధావనానికి పది కచిచ్కలు నిలిపిన పొడుము, 

నాలుక గీసుకోవడానికి తాటాకు ముకక్లు, ఇతత్డి చెంబు, అదద్ం, మరచెంబు, 

యజోఞ్పవీతాలు, పటుట్ మొలతార్ళూళ్, రొటెట్లు కాలుచ్కోవడానికి గోధుమపిండి, ఆవకాయ, 

అటల్పెనం, కిరసనాయిలు, పొయియ్, మడత మంచం...మొదలైన మరినిన్ వసుత్వులు, ఇవి 

పెటుట్కోవడానికి బంతిపువువ్ రంగు వేయించి చేయించిన సీనారేకు పెటెట్.. మొదలైన 

జాబితా చూసి నవావ్పుకోలేము. తరువాత ఎలాగోలా మదార్సు వరకూ అడుగడుగునా 

నవువ్లపాలౌతూ చేసే రైలు పర్యాణం, మదార్సులో సెలూన లో కార్ఫ చేయించుకునే 

వైనం, మంచి టోపీ కొనుకోక్బోయి ఆడవారి టోపీ కొనుకోక్వడం, సీట్మర పర్యాణంలో 

ఆ టోపీని వదిలించుకోడానికి అతడు పడే పాటుల్, కొలంబో నుండి ఇంగాల్ండుకు చేసే 

సీట్మర పర్యాణం ఆదయ్ంతం నవువ్ తెపిప్సాత్యి. ఇంగాల్ండులో లిఫట్ ని హోటల రూం 

అనుకుని, అందులో ఉండనని పారవ్తీశం పేచీ పెటేట్ సనిన్వేశం నాకనిన్ంటికనాన్ నవువ్ తెపిప్ంచింది. తన తెలివితకుక్వతనం వలల్ 
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నవువ్లపాలైనా అతితెలివిగా తనను తాను సమరిథ్ంచుకోవడం కూడా హాసాయ్నిన్ పుటిట్సాత్యి. ఈ సంఘటనలనీన్ కూడా పారవ్తీశానిన్ ఒక 

అమాయకుడిగా, అలప్జుఞ్డుగా చితీర్కరిసాత్యి. కానీ పారవ్తీశానిన్ కేవలం ఒక పలెల్టూరి హాసయ్గానిగా మనం జమకటట్లేము. చినన్పుప్డు 

"ఎటువంటి వసుత్వు మీద కాంతికిరణం పడితే పరావరత్న చెందుతుంది.." అని సూక్లోల్ ఇనెస్ప్కట్ర అడిగితే.. ఆయన వైపు చూసూత్ 

తడుముకోకుండా "బటట్తల మీద" అనన్పుప్డు, మరోసారి రైలేవ్ సేట్షనోల్ టికెట మాషట్ర తో "మీ మొహము చూసేత్ ఉలి ఆడిన తిరగటిరాయి, మీ 

తలకాయ చూసేత్ సునన్పు పిడతా ఙాఞ్పకము వసుత్నాన్యని" అనన్పుప్డూ అతడిలోని తెగువ, ధైరయ్ం ఆశచ్రాయ్నిన్ కలిగిసాత్యి. 

పారవ్తీశం ఒక హాసయ్నాయకుడు మాతర్మే కాదు. అతడిలో సాహసం, పటుట్దల, కారయ్దీక్ష మొదలైన సదుగ్ణాలనీన్ 

ఉనాన్యి. నరాస్పురములో పెదద్ల ఉపనాయ్సాలు విని దేశానికి ఏదో చెయాయ్లనన్ తపనతో ఇంగాల్ండుకు వెళాళ్లని నిరణ్యించుకోవడం, 

లోకఙాఞ్నం లేకపోయినా ఎనిన్ ఇబబ్ందులు ఎదురైనా అనుకునన్ది సాధించడానికి దేనికీ వెనకాడక ధైరయ్ంగా ముందుకుపోవడం 

పారవ్తీశంలోని తెగింపునూ, పటుట్దలనూ చూపెడతాయి. రెండవ భాగంలో చదువు మొదలైన తరువాత అతడి వయ్కిత్తవ్ంలో వచేచ్ మారుప్ 

అతడిపై అపప్టిదాకా మనకు గల అభిపార్యానిన్ కూడా మారేచ్సుత్ంది. నెమమ్ది నెమమ్దిగా మనం పారవ్తీశానిన్ ఇంకా మెచచ్టం 

మొదలుపెడతాము. కషట్పడి ఆంగల్ భాష నేరుచ్కుని అరహ్త పరీక్ష పాసవవ్డం, మొదటి కాల్సులో టెనిన్సన పదయ్ం, అరథ్ం చెపిప్ ఉపాధాయ్యుని 

మెపుప్ పొందడం, అకక్డి విదాయ్రుథ్లకు చెడుగుడు నేరిప్ంచడం, తాను గోలఫ్ ఆట నేరుచ్కుని పలువురి మెపుప్ని పొందడం.. మొదలైన 

సంఘటనలనీన్ పారవ్తీశానిన్ ఒక సమరధ్వంతుడైన యువకుడిగా నిలబెడతాయి. 

ఎండింబరో లో మూడేళళ్పాటు పారవ్తీశం అదెద్కునన్ 

ఇలుల్గలావిడ, ఆవిడ ఇదద్రు కూతుళల్తో పారవ్తీశం జరిపే సరస 

సంభాషణలు అతడిలోని చమతాక్రానిన్, హాసయ్ సూఫ్రిత్నీ తెలుపుతాయి. 

హాసోయ్కత్ంగా సాగుతునన్ కథనం కాసాత్ పారవ్తీశం తన విదేశీ 

సేన్హితురాలికి వీడోక్లు చెపేప్ ఘటట్ంతో గంభీరంగా మారిపోతుంది. ఆ 

వియోగం, భావ తీవర్త, వారిదద్రి అభిమానం  కాసత్ కంటతడి కూడా 

పెటిట్సాత్యి. ఇకక్డ కూడా వయసు పర్లోభానికి లోబడక, సేన్హితురాలిచేచ్ 

చనువును అనుకూలంగా తీసుకోకుండా పారవ్తీశం చూపెటేట్ నిబబ్రం, 

సంయమనం అబుబ్రపరుసాత్యి. ఎంతో ఆలోచించిన మీదట 

అపప్టి(ఏభైఏళల్ మునుపు) కాలమాన పరిసిథ్తులు, వారింటి ఆచార 

వయ్వహారాల దృషాట్య్, పెదద్లు అంగీకరించరనే కారణమే కాక 

వివాహానంతర జీవితమెటాల్ ఉంటుంది మొదలైన ఎనోన్ తరాక్లు చేసి 

సేన్హితురాలి నుండి విడిపోవడానికే సిధద్పడతాడు పారవ్తీశం. 

అతడిలోని ముందుచూపు, జాగరూకత, నిగరహాలను తెలిపే గంభీరమైన 

సనిన్వేశం ఇది. 

 

నవల మూడవ భాగంలో పారవ్తీశంలో పూరిత్సాథ్యి వయ్కిత్తవ్వికాసానిన్ చూసాత్ము. సవ్దేశానికి తిరిగివచిచ్ తలిల్దండుర్లను 
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కలుసుకునే సనిన్వేశాలు, వివాహం నిశచ్యమై, పెళిళ్ అయేయ్దాకా అతడి మానసిక సిథ్తి, భారయ్తో అతడికి ఏరప్డడ్ అనుబంధం చాలా 

హృదయ్ంగా ఉంటాయి. అపప్టి సామాజిక పరిసిథ్తుల అవసరారథ్ం తండిర్ ఏరాప్టు చేసిన పార్యశిచ్తత్ కారయ్కర్మం ఓరుప్గా 

జరిపించుకోవడానికీ, పెదద్ల మాటకు కటుట్బడి సాంపర్దాయ పధధ్తిలో వివాహం చేసుకోవడానికీ, మామగారి మాట పర్కారం ఆయన ఇంట 

పార్కీట్సు పార్రంభించడానికీ అతనికి తలిల్దండుర్లపై, పెదద్లపై గల అపారమైన భకిత్శర్ధధ్లే కారణం. వకీలు వృతిత్ పార్రంభించి బారిషట్ర 

పారవ్తీశంగా పేరుపర్ఖాయ్తలు సంపాదించి కారయ్సాధకుడిగా నిలుసాత్డు. విఙాఞ్నవంతుడైన పారవ్తీశంలో ఇక చినన్పప్టి అఙాఞ్నం, అలప్తవ్ం 

ఇసుమంతైనా కానరావు. భారయ్ను చదివించడం, అనిన్విధాలా పోర్తస్హించడం పారవ్తీశంలోని విశాల దృకప్ధానీన్; సావ్తంతోర్య్దయ్మంలో 

అతడు పాలొగ్నడం, ఉతాస్హం చూపిన భారయ్ను కూడా పోర్తస్హించడం, గాంధీగారి ఉపనాయ్సాలు విని ఉతేత్జితుడై మరినిన్ కారయ్కర్మాలోల్ 

పాలొగ్నడం ఇవనీన్ కూడా విదేశీ పర్యాణం, ఉనన్త విదయ్ల వలల్ అతడిలో ఉదయించిన అభుయ్దయంగా మనం భావించవచుచ్. 

ఈ విధంగా ఒక అమాయక మానవుడి సాథ్యి నుండి విఙాఞ్నవంతుడిగా, విదాయ్వేతత్గా, కారయ్దకుష్డిగా, మానసికంగా, 

నైతికంగా కూడా ఎంతో ఎతుత్కు ఎదిగిన పారవ్తీశం పాతర్ తెలుగు నవలా సాహితయ్ంలోనూ, తెలుగువారి హృదయాలోల్నూ ఒక పీర్తికరమైన 

పాతర్గా ఎపప్టికీ నిలిచిపోతుంది అనడంలో సందేహం లేదు. 

PPP 
 

బబ్యయ్బబ్యయ్  ::  అలప్జీఅలప్జీ   
"సుబబ్యయ్ సుందరుడు కాదు" 

"సుబబ్యయ్ ఒటిట్ చచుచ్ దదద్మమ్" 

"సుబబ్యయ్ నంగిరిపింగిరిగాడు" 

"నానన్ చాలా మంచివాడు" 

"నానన్కి అమమ్ని చూసేత్ భయం" 

"సుబబ్యయ్ ఈజ వెరీ ఇనెఫీషియంట" 

"సుబబ్యయ్ పాపం ఒటిట్ భయసుత్డు" 

 

పై వాకాయ్ల దావ్రా మనకు సుబబ్యయ్ అనే పిరికిమనిషి పరిచయం అవుతాడు. 

ఒకక్మాటలో చెపాప్లంటే రావిశాసిత్ సృషిట్ంచిన "అలప్జీవి" సుబబ్యయ్! "Courage is reckoned the greatest of all virtues; 

because, unless a man has that virtue, he has no security for preserving any other.” అనాన్రట పర్ఖాయ్త ఆంగల్ 

రచయిత డాకట్ర శామూయ్ల జానస్న . "ధైరయ్ం ఉంటేనే మిగతా సదుగ్ణాలుంటాయనీ గాయ్రెంటీ ఉంది. భయానికీ మంచికీ పొందిక లేదు. 

పిరికివారెవరూ కూడా మంచివారు కాజాలరు, మంచికి నిలబడలేరు. మంచిగా ఉండాలంటే గుండెనిబబ్రం చాలా ఉండాలి." అంటారు 

రావిశాసిత్ కూడా. ఈ ఆలోచనలోంచి అరవై ఏళల్కిర్తం పుటిట్న పాతర్ సుబబ్యయ్. ఆనాటి సమాజంలో దిగువ మధయ్తరగతి వరాగ్లోల్ రచయిత 



  

øöeTT~                                                                                 www.koumudi.net   
                            

38  FLMLPeFcNqjŠÓj - CLßGRê 

ఎకుక్వగా గమనించిన వయ్కుత్ల గుణాలనీన్ కలిపి తయారయినవాడు సుబబ్యయ్. "Poverty makes people lose sight of the larger 

perspective. It makes them small, mean and wretched" అని ఒకచోట రాసుకునాన్రుట రావిశాసిత్. సుబబ్యయ్ పాతర్ చితర్ణ 

వెనకాల ఈ వాకయ్ం కనబడుతూ ఉంటుంది మనకి.  

రచయిత : రావిశాసిత్ 

మహాకవి శీర్శీర్ అందించిన "రావిశాసిత్" పేరుతో తెలుగు సాహితయ్ంలో తనదంటూ ఒక పర్తేయ్కమైన శైలినీ, ముఖయ్మైన 

సాథ్నానీన్ నిలబెటుట్కునన్ రాచకొండ విశవ్నాథ శాసిత్గారి జననం 1922 జూలై 30న శీర్కాకుళం జిలాల్లోల్ జరిగింది. బి.ఏ.ఫిలాసఫీ చదివిన 

తరువాత మదార్సులో లా చదివి తండిర్ లాగనే వృతిత్రీతాయ్ నాయ్యవాది అయాయ్రాయన. వారి తలిల్గారు సంగీతజుఞ్రాలే కాక అపప్టోల్నే 

ఆంగల్నవలలు చదివేవారుట. అందువలేల్ చినన్నాన్టి నుండీ పుసత్కపఠనం, ఆంగల్ సాహితయ్ం పై మంచి పటుట్ అలవడాడ్యి రావిశాసిత్కి. చారల్స్ 

డికెనస్ ఆయన అభిమాన రచయిత. డాకట్ర సామూయ్ల జానస్న వాకాయ్లను కూడా ఎకుక్వగా ఉదహరించేవారు. సమాజోధధ్రణకు ఉపయోగపడే 

ఎంతో విలువైన సాహితాయ్నిన్ తెలుగు పాఠకులకు అందించారు రావిశాసిత్. ఆరిథ్క పేదరికం ఎంత దురభ్రంగా ఉంటుందో సావ్నుభవం 

ఉండడం వలల్ ఆయన రచనలోల్ బడుగు వరాగ్లు, శార్మికులు, నిరుపేదల జీవితాల పటల్ చింత, ఆవేదన ఎకుక్వ కనపడుతుంది. 

జీవనసమరంలో సామానయ్ మానవుడు పడే అగచాటల్ పటల్ ఆయనకునన్ అవగాహన, సానుభూతి అపారమైనది. రావిశాసిత్ ఉతత్రాంధర్కు 

చెందినవారవడం వలల్ వారి రచనలోల్ ఆయా జిలాల్ల మాండలీకం తొంగిచూసుత్ంది. . 

అరవైకి పైగా కథలు, ఎనోన్ వాయ్సాలు కాక రావిశాసిత్ మొతత్ం తొమిమ్ది నవలలు రచించారు. వాటిలోల్ రాజు-మహిషి, 

రతాత్లు-రాంబాబు అసంపూరణ్ంగా వదిలేసిన నవలలు, ’ఇలుల్ ’ చివరి నవల. ఆ  తరావ్త మదయ్పాన చటట్ం నేపథయ్ంలో రాసిన  "ఆరుసారా 

కథలు" బాగా పార్చురయ్ం పొందాయి. 1952లో రాసిన వారి మొదటి నవల "అలప్జీవి" ఎకుక్వగా పర్జాదరణ పొందింది. శిలప్పరంగా చూసేత్ 

తెలుగులో వచిచ్న అతుయ్తత్మ నవలలోల్ ఒకటిగా ’అలప్జీవి’ని పేరొక్నచుచ్. అలప్జీవి చదివిన తరువాత శీర్శీర్గారు రావిశాసిత్ గారిని 

వెతుకుక్ంటూ వసేత్, విశాఖపటన్ం హిందూ రీడింగ రూం లో వారిదద్రూ కలిసారుట. అలప్జీవి పర్జాదరణ పొంది ఆ రచన యొకక్ ఉదేద్శయ్ం 

ఏమిటని ఎందరో పాఠకులు పర్శిన్ంచాకా; శీర్శీర్, కొడవటిగంటి కుటుంబరావు వంటివారు తనని గమనిసుత్నాన్రని తెలిసాకా, తన రచనల వలల్ 

చదివేవారికి ఏమిటి ఉపయోగం? వారికి ఇది మంచి అవుతుందా? చెడు అవుతుందా? అని  ఆలోచించడం, అలా పర్శిన్ంచుకుని అది 

మంచిదవుతుందని తోసేత్నే రాయడం మొదలుపెటాట్నని చెపాప్రాయన. ఒక మంచిని నిలబెటట్డం కోసం పతనమవుతునన్ సామాజిక 

విలువలకు పర్తినిధులుగా ఉనన్ పాతర్లను సృషిట్ంచడం అవసరమేనంటారు రావిశాసిత్.  

అలప్జీవి నవల - చైతనయ్సర్వంతి: 

రావిశాసిత్ నవలకు మొదట పెటిట్న పేరు "చేదు విషం జీవఫలం". పర్ధాన పాతర్పై రచయిత మమకారం ఉంచుకోరాదనన్ 

అభిపార్యంతోనేమో "హబబ్బబ్ హయాయ్రే" అనన్ పేరుతో భారతి పతిర్కకు నవలను పంపించారుట. "అలప్జీవి" అనన్ పేరుని భారతి వారు 

సూచించాకా తన సొంతపేరుతో పర్చురణకు అంగీకరించారుట రావిశాసిత్.(అంతవరకూ మారుపేరల్తో రచనలు చేసేవారాయన.) మనిషి 

అభివృధిధ్కి నిరోధకాలయేయ్ సావ్రథ్ం, కకుక్రిత్, పిరికితనం మొదలైన లక్షణాలను అసహియ్ంచుకునేవారాయన. అదే ఆయనతో అలప్జీవి 

రాయించింది. ఒక మనిషి ఎలా ఉండకూడదో తెలిపే నవల ఇది. "సుబబ్యయ్ పాతర్కి శీర్శీగారి కోనేటిరావు, ఇంకా నిజ జీవితంలో కొందరు 

నమూనాలు" అంటారు రావిశాసిత్. "జేమస్ జాయిస మొదలైన వారి పర్భావం వలల్ అలప్జీవిని సృషిట్ంచడం జరిగింది. ఒక అమాయకమైన 

సామానయ్ సంసారిగా సుబబ్యయ్ పాతర్ గురుత్ండిపోతుంది. ఆనాడు సమాజంలో నాకు సుబబ్యయ్ లాంటి అలప్జీవులు ఎకుక్వగా కనిపించారు. 
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సుబబ్యయ్ను గురించి తేలికగా రాయవచుచ్. ఏదో ఒక టెకిన్క ని పర్వేశపెడదామనే ఉదేద్శంతో మాతర్ం నేను అలప్జీవి రాయలేదు" 1993 

ఆంధర్జోయ్తి ఇంటరూవ్య్లో అనాన్రు.    

ఈ నవల చదివే ముందు ఇందులో వాడిన కథనాతమ్క పర్కిర్య గురించి కొదిద్గా తెలుసుకోవాలి. అలప్జీవి నవలలో 

రావిశాసిత్ చైతనయ్ సర్వంతి పధధ్తిని జేమస్ జాయిస  రచనల పేర్రణతో వాడుకునాన్నని చెపాత్రు. జేమస్ జాయిస అనే ఐరిష రచయిత తన 

నవలలైన A Portrait of the Artist as a Young Man, Ulysses మొదలైన వాటిలో  stream of consciousness అనే 

వరణ్నాపర్కిర్యను వాడుకునాన్డు. తరావ్త "వరీజ్జియా వులఫ్", "సామూయ్ల బెకెట", "డోరతీ రిచరడ్స్న" మొదలైన ఆంగల్ రచయితలు తమ 

రచనలోల్ ఈ "stream of consciousnes” వరాణ్నాపర్కిర్యను వాడుకునాన్రు. దీనినే తెలుగులో "చైతనయ్ సర్వంతి" అనాన్రు. రావిశాసిత్ 

తరువాత తరావ్త తెలుగులో ఈ కథనాతమ్క పర్కిర్యను వడెడ్ర చండీదాస, నవీన(అంపశయయ్), బుచిచ్బాబు, వినుకొండ నాగరాజు (ఊబిలో 

దునన్), కాశీభటల్ వేణుగోపాల మొదలైన రచయితలు తమ రచనలోల్ వాడుకునాన్రు. చైతనయ్ సర్వంతి వరణ్నా విధానంలో కథ జరుగుతుండగా 

మధయ్ మధయ్ కథకుడు/నాయకుడు తన అంతరంగానిన్, తనలో జరుగుతునన్ సంఘరష్ణను తనలో తాను అనుకుంటునన్టుల్గా పాఠకుల 

ముందర పెడతాడు. తదావ్రా కథకుడి/నాయకుడి మానసిక సిథ్తి, అతడిలోని మనోవైకలాయ్లనూ పాఠకుడు బాగా దగగ్రగా 

గమనించగలుగుతాడు. అందువలల్ కథకుడి/నాయకుడి పాతర్ , అతడి పర్వరత్న పాఠకులకు ఇంకా బాగా అరథ్మౌతాయి. వాయ్కరణ దోషాలు 

రాకుండా ఈ పర్కిర్య దావ్రా నవలను నడిపించడానికి రచయితకు చాలా నేరుప్ అవసరం.  

సుబబ్యయ్ - పాతర్ పరిచయం: 

సుబబ్యయ్కు సుమారు ముఫైఫ్ ఐదేళుళ్ వయసు. పొడవూ, పొటీట్ కాకుండా సమమైన ఎతుత్లో సనన్గా ఉంటాడు. 

అందమైనవాడేమీ కాదు. సవ్తహాగా భయసుత్డైన సుబబ్యయ్లో సతరీలలో కనబడే కోమలతవ్ం కనిపిసుత్ంది. కూరలో ఉపెప్కుక్వైందేమని భారయ్ని  

పర్శిన్ంచలేనంత పిరికివాడు. తలిల్ చినన్నాడే చనిపోతే తండిర్ సోమయయ్ నీడపటుట్న అలాల్రు ముదుద్గా పెరుగుతాడు సుబబ్యయ్. సోమయయ్ 

దివ్తీయ వివాహం చేసుకుంటాడు. వికృతంగా ఉండే ఆమెది కౄరమైన మనసత్తవ్ం కూడానూ. పసివాడనన్ జాలి కూడా లేకుండా సుబబ్యయ్ను 

బాగా కొటేట్దావిడ. ఓ ఏడాది కాపురం తరావ్త ఆవిడ సోమయయ్ను వదిలి వెళోప్తుంది కానీ ఆవిడ వలల్ సుబబ్యయ్లో పర్వేశించిన భయం 

మాతర్ం అలానే ఉండిపోతుంది. సుబబ్యయ్కు ఆరేళుళ్ండగా ఓ రాతిర్పూట తండిర్తో నడిచి వెళుత్ండగా ముగుగ్రు ఆగంతకులు సోమయయ్ను 

చావబాది పారిపోతారు. పెదద్యాయ్కా కూడా ఒకోక్ రాతిర్ సుబబ్యయ్ ఉలికిక్పడి లేచికూచునేంతగా ఆ సంఘటన సుబబ్యయ్ను 

కలవరపరుసుత్ంది. ఆ విధంగా చినన్తనం మొదలు ఏ పని చెయాయ్లనాన్ భయం అతడిన్ వదలదు. కాల్సులు  ఎగొగ్టట్కుండా చదువుకుంటాడు. 

అనవసరంగా ఎవరి జోలికీ పోడు. తగువులు పడడు. టికెటుట్ లేకుండా పర్యాణం చెయయ్డు. కూరలమేమ్ మనిషితో బేరాలాడాడ్నికి కూడా 

జంకుతాడు. ఎవరీన్ అపుప్ అడగడు. అవసరమైనా ఆఫీసులో శెలవు అడగటానికి, ఆఖరుకి ఆఫీసు బంటోర్తులకు కూడా భయపడే సుబబ్యయ్ 

"వెరీ ఇనఫీషియంట" అనే రిమారుక్ సంపాదించుకునన్ అతి భయసుత్డు. 

సుబబ్యయ్ భారయ్ సావితిర్ది జమిందారీ వంశం. సావితిర్ అనన్ వెంకటార్వ సుబబ్యయ్ సహపాఠి. తాతలు గడించిన ఆసిత్ 

కరిగించేసిన తండిర్ గతించాకా ఇంటి బాధయ్తంతా వెంకటార్వ మీద పడుతుంది. పధెధ్నిమిదేళల్ వయసులో మేనమామ మోసం వలల్ దెబబ్ తినన్ 

అతడు జీవితంతో యుధాధ్నికి దిగి మసి పూసి మారేడుకాయను చేయగల సావ్రథ్పరుడుగా మారిపోతాడు. సుబబ్యయ్కు పర్భుతోవ్దోయ్గం 

వచిచ్ందని తెలియగానే చెలెల్లిన్చిచ్ పెళిళ్ చేసేసాత్డతను. సావితిర్ అందమైనది. రాకుమారుడిలాంటి భరత్ను గురించి కలలుగనన్ ఆమెకు 

సుబబ్యయ్ను చూసేత్ చినన్నాటి ఆయా కొడుకు గురుత్కువసాత్డు. అతడికి జమిందారీ లేదని అతడిపై కోపం ఆమెకు. పిలల్లు కమల, కృషుణ్డు 
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పుటాట్కా కూడా పిరికివాడైన భరత్ పటల్ ఆమెకు చినన్ చూపే తపప్ పేర్మ ఎనన్డూ కలగదు. భారయ్తో ఓ సరదా మాట మాటాట్డానికి కూడా 

జంకుతాడు సుబబ్యయ్. 

ఇటువంటి పిరికివాడికి ధైరయ్ం నూరిపోసి, సుబబ్యయ్తో ఆఫీసులో ఐదువందలు లంచం అడిగించి తీసుకుపోతాడతని బావ 

వెంకటార్వ. తన పని తవ్రగా జరగడం కోసం సుబబ్యయ్ అడగాగ్నే డబిబ్చిచ్న కాంటార్కట్ర గవరయయ్కీ వెంకటార్వ కీ పడదు. లంచమడిగిన 

సంగతి తెలిసి సుబబ్యయ్ను తిరిగి డిసాప్చ నౌకరీలోకి పంపేసాత్డు హెడ కల్రక్. సుబబ్యయ్ సీటుమారిన సంగతి తెలిసి తన డబుబ్ తనకు వాపసు 

ఇచేచ్యమని తన మనిషిని సుబబ్యయ్ ఇంటి మీదకు పంపిసాత్డు గవరయయ్. గవరయయ్కు కటట్వలసిన డబుబ్ కోసం వెంకటార్వ ఇంటికి వెళిళ్న 

సుబబ్యయ్ను ఇంటిచుటూట్ తిపిప్ంచుకుంటాడు తపప్ డబుబ్ ఊసెతత్డు. వెంకటార్వ తనని పావుగా వాడుకునాన్డని తెలిసి నీరయిపోతాడు 

సుబబ్యయ్. ఇంటిఖరుచ్లకే సంపాదన సరిపోనపుప్డు ఐదువందల అపుప్(అరవై ఏళల్కిర్తం ఐదువందలు పెదద్ మెతత్మే మరి!) ఎలా తీరాచ్లో, 

ఏం చెయాయ్లో అరథ్ంకాక తికమకపడతాడు సుబబ్యయ్. అతడిన్ భయపెటట్డానికి తన మనుషులతో కొటిట్ంచి, ఐదువందలు తనవదద్ 

అపుప్తీసుకునన్టుట్గా నోటు పై బలవంతాన సంతకం పెటిట్సాత్డు గవరయయ్. 

ఈ గడబిడల మధయ్ కూతురు కమల సూక్లోల్ టీచర మనోరమ పరిచయమౌతుంది సుబబ్యయ్కి. ఇదద్రి మధయ్నా గాఢమైన 

ఆకరష్ణ పుటిట్ పెరుగుతుంది. మనోరమ ఇచిచ్న చనువు వలల్ నేరుగా ఆమె ఇంటికి వెళేళ్ంతగా వారిరువురి పరిచయం పెరుగుతుంది. సుబబ్యయ్ 

దిగులు, తగిలిన దెబబ్లు చూసి అతడిన్ బుజజ్గించి విషయం తెలుసుకుంటుంది మనోరమ. గవరయయ్ తన ఊరివాడనీ, అతని తలిల్ తనకు బాగా 

పరిచయమని చెపిప్, గవరయయ్ ఇంటికి వెళిళ్ పోర్నోటు చింపించివేసి, సమసయ్ను చిటికెలో పరిషక్రించేసుత్ంది ఆమె. తన ఆవేదనంతటినీ ఇటేట్ 

మాయం చేసేసిన మనోరమ దేవతలా కనబడుతుంది సుబబ్యయ్కి. అనుకునన్ పర్కారం సముదర్పు ఒడుడ్న మనోరమను కలుసుకోవడానికి 

వెళాత్డు సుబబ్యయ్. వారిదద్రి అనుబంధం ఏ దారిలోకి మళిళ్ంది? సుబబ్యయ్ లో మారుప్ వచిచ్ందా? అతడి భవిషయ్తుత్ ఏమిటి? అనే పర్శన్లను 

పాఠకులకే వదిలేసాత్డు రచయిత. చైతనయ్ సర్వంతి పధధ్తి దావ్రా మొదటి నుండీ సుబబ్యయ్ ఆలోచన ధోరణి, అతడి మానసిక పరిసిథ్తినీ 

గమనిసుత్నన్ పాఠకులకు కథ ముగింపులో అతడి ఆలోచనలు సకర్మమైన మారగ్ంలోకి వసుత్నన్టేల్ అనిపిసాత్యి. ’భారతి ’లో పర్చురణ అయిన 

తరువాత ఈ నవలకు మరో ఆశావహమైన ముగింపుని కూడా రాసుకునాన్రు రావిశాసిత్. మనసు ఫౌండేషన వాళుళ్ పర్చురించిన రావిశాసిత్ 

"రచనాసాగరం" లో ఉనన్ ఈ ముగింపు మలి పర్చురణలోల్ కూడా వెలుగులోకి రాలేదుట మరి. తాను నవల రాసుత్నన్పుప్డు కూడా సుబబ్యయ్ 

అంటే తనకు అసహయ్ం అనీ, పతిర్కలోంచి పుసత్కంలోకి వచిచ్నపుప్డు మాతర్ం అతడిలో ఆతమ్ విమరశ్ కలిగిందని చెపూత్, చివరికి అతను ఏ 

మారగ్మంటా వెళాళ్డనేది పాఠకుల అంచనాకే వదిలేసానంటారు రచయిత.  

సుబబ్యయ్లో పరిశీలనా శకిత్, ఊహా శకిత్ అమోఘంగా కనబడతాయి. వీధి వరండాలో కూరుచ్ని, సిగరెటుట్ కాలుసూత్ 

వచేచ్పోయే జనాలను గమనించడం అతని నితయ్ వాయ్పకం, ఒక సరదా. ఆ కనబడే కొందరు వయ్కుత్లోల్ అతనికి ఇషట్మైన వాళల్ గురించి తనకు 

తోచిన చితర్మైన కథలు అలేల్సుకుంటూంటాడు సుబబ్యయ్. వాళల్కతడు పెటేట్ పేరుల్ కూడా చితర్ంగా ఉంటాయి. ఈ వచేచ్పోయే జనాల గురించిన 

ఆలోచనలూ, వాళల్ జీవితాల గురించి అతడలుల్కునే కథలు చదువుతుంటే ఒకక్సారి మన మనసులోల్కి తొంగి చూసుకునన్టుల్ ఉంటుంది. 

మనకు కూడా పరిచయం లేకపోయినా నితయ్ం కనబడే కొందరు వయ్కుత్లు ఉంటారు. ఎదురుగుండా అపారెట్మ్ంట లోని మనుషులో, ఇసతరీ చేసే 

తాతో, రోడుడ్న రోజూ పోయే సూక్లు పిలల్లో, వాకింగ చేసేపుప్డు ఎదురయేయ్ జంటలో..అనన్మాట. మనమూ సుబబ్యయ్ లాగనే వాళళ్ను 

గురించి కథలలుల్కుని.. ఇలాగేమో.. అలాగేమో అనీ... మళీళ్ ఎపుప్డనాన్ వాళుళ్ కనబడకపోతే.. ఇందువలేల్మో... అనుకుంటూ ఉంటాము 
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కూడా. కథలో ఈ భాగం, ఆ వరణ్నా చదువుతుంటే రచయితకు కూడా ఇటువంటి ఒక ఊహాతమ్కమైన అలవాటు ఉండి ఉంటుంది 

అనిపించింది నాకు. 

నిజానికి సుబబ్యయ్ దదద్మేమ్మీ కాదు. అతడికి పేర్మించడం తెలుసును కానీ భారయ్కు తాను తగననన్ నూనయ్తాభావం అతడిని 

ఆమె దగగ్రకు వెళళ్నివవ్దు. తన పిలల్లంటే అపారమైన పేర్మానురాగాలునాన్యి కానీ డబుబ్లేని కారణంగా వాళల్ అవసరాలు తీరచ్లేననన్ బాధ 

అతడిని వాళళ్కూ చెరువ కానివవ్దు. ఆఫీసు పని ఎంతో శర్ధధ్గా చెయయ్గలడు కానీ చుటూట్ ఉనన్ సావ్రథ్పరులైన సహోదోయ్గుల హేళనల వలల్ 

తనను తాను తకుక్వగా అంచనా వేసుకుంటాడు సుబబ్యయ్. పేదరికం వలల్ ఏరప్డిన నిసస్హాయత అతడిని పూరిత్గా అసమరుధ్డిగా 

మారిచ్వేసుత్ంది. ఎపుప్డైతే ఇతరుల అభిపార్యాలకు, అవసరాలకూ అనుగుణంగా తనని తాను చూసుకోవడం మొదలుపెడతాడో అపుప్డే 

మనిషి చేతకానివాడిగా మారిపోతాడు. మనిషిలోని పిరికితనం, అభదర్తా భావం అతడిని ఎటువంటి హీనసిథ్తికి దిగజారచ్గలవో తేలిపడానికే 

సుబబ్యయ్ పాతర్ను సృషిట్ జరిగింది.  

సుబబ్యయ్లాంటి పిరికివాళల్కే కాదు ఎంతటి ధైరయ్సుథ్లైనా, కొనిన్ కొనిన్ పరిసిథ్తులోల్ పర్తి మనిషిలోనూ ఆతమ్నూనయ్తాభావాలు 

కలుగుతాయి. కానీ వాటికి లోబడిపోయి జీవితానిన్ నరకపార్యం చేసుకోకూడదు. పిరికితనం, అభదర్తా భావం మనిషిని అధోగతికి 

చేరుసాత్యి. అతడిలోని దాగునన్ సదుగ్ణాలను సైతం పైకి రానివవ్వు. మనిషిలోని మంచితనం పైకి రావాలంటే, ఉనన్తభావాలు 

ఉతప్నన్మవావ్లంటే అతడు ధైరయ్సుథ్డై ఉండాలనన్ది రచయిత ఉదేద్శం. మనిషనేవాడు ఎలా ఉండాలో చెపప్డం కోసం, ఎలా ఉండకూడదో 

సుబబ్యయ్ పాతర్ దావ్రా మనకు తెలియచేసారు రావిశాసిత్.  

PPP 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.  

 

వన   - బిభూతిభూషణ్ బందోపాధాయ్య: 
ఒక మహాదుభ్తమైన అనుభూతిని పొంది, ఆ అనుభూతి తరంగాలలో కొనాన్ళల్పాటు ఓలలాడాలంటే తపప్క చదవాలిస్న 
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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 

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, 
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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. 

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. 
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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. 

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. 
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 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.    

 

PPP టెమూజిన్టెమూజిన్  ::  ఛంఘిజ్ఛంఘిజ్  ఖాన్ఖాన్  
 "నా దగగ్ర ఉనన్ రెండు చిరుతగండుల్నన్య - అవి చెరోవైపునా నా పకక్లో పడుకుని 

నిదర్పోతై - నేను నా చిరుతపులులు రెండికీ మధయ్గా పడుకుని, గుండెల మీద చెయియ్ వేసుకుని హాయిగా 

నిదర్పోతు ఉంటాను - మానవజాతిని మాతర్ం నేను అలా నమిమ్ ఆదమరచి బర్తకలేను. ఎంత జాగర్తత్గా 

ఉనాన్, ఏదో ఒక దొంగ దెబబ్ తగులుతూనే ఉంటుంది. చిరుతపుళల్ విషయంలో మనకు ఆ 

భయమకక్రేల్దు. వాటికి ఎపుప్డు కోపం వసుత్ందో మనకి తెలుసుత్ంది. వాటికి మన మీద కోపమొసేత్, 

మనవంక చూచి పెదద్పెటుట్న గరిజ్ంచుతై. చంపుతా జాగర్తత్! అని ముందుగా హెచచ్రించుతై. మనకు 

తాహతు ఉంటే వాటిపై తిరగబడి పోరాడవచుచ్, లేకపోతే నెమమ్దిగా పకక్కు తపుప్కుని పార్ణాలు 

తపిప్ంచుకోవచుచ్. మానవమృగాలు మాతర్ం అలాంటి అవకాశాలు ఇవవ్వు. పైగా లాలన చేసి, దువివ్ 

మైమరపుతో ఉనాన్మని తెలియగానే, యే డొకక్లోనో పంజా విసిరి హతయ్చేసాత్యి. మానవజాతిలో  

మోసం చెయయ్ని జంతువంటూ చాలా అరుదు." అంటాడు టెమూజిన. పర్పంచంలోనే అతిపెదద్ 

సామార్జాయ్నిన్ పరిపాలించిన సామార్జాయ్ధినేత ఇతడు. మనుషుల నైజం పటల్ అతనికి గల అనుభవాల సారం ఈ అభిపార్యం. జీవితమంతా 

మోసాలు, కుటర్లు, ఎదురుదెబబ్లు, యుధాధ్లు, లూటీల మధయ్ గడిచిన ఓ నిరక్షయ్రాసుయ్డైన వయ్కిత్కి మనుషయ్జాతి పటల్ ఇంతకంటే మెరుగైన 

అభిపార్యం ఏముంటుంది? ఇతగాడే పర్ముఖ అభుయ్దయ కవి, రచయిత శీర్ తెనేన్టి సూరి రచించిన "ఛంఘిజ ఖాన" నవలా నాయకుడు. 

 

రచయిత శీర్ తెనేన్టి సూరి - "ఛంఘిజ ఖాన" నవల: 

పర్పంచమంతా కౄరుడు, నిరద్యుడు, పాషాణహృదయుడు, రకత్పిపాసి, రాక్షసుడు అని ముదర్ వేసిన మంగోల జాతి 

నాయకుడు టెమూజిన కథను ఒక కొతత్ కోణంలో మనకి చూపెడుతూ ఒక మహోనన్తమైన మానవతావాదిగా అతగాడిని మనకి పరిచయం 

చేసారు పర్ముఖ అభుయ్దయ కవి, కథారచయిత, నాటక కరత్ శీర్ తెనేన్టి సూరి(1911 - 1958). కృషాణ్ జిలాల్ తెనేన్రులో జనిమ్ంచారు. 

పనెన్ండేళల్పాటు భారతి, ఆంధర్పతిర్కలలో పతిర్కా రచయితగా పనిచేసారు. వీరి రచనలోల్ "విపల్వ రేఖలు", "సుబబ్లకిష్" కథా సంపూటాలు, 
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"అరుణ రేఖలు", "మహోదయం" కవితా సంకలనాలు, "రెండు మహా నగరాలు" సేవ్ఛచ్నువాద నవల పర్ముఖాలు. వీరి "భారతి" కథ కు 

అంతరాజ్తీయ కథానికల పోటీలో బహుమతి వచిచ్ంది. అనువాదమేమో అనిపించని చకక్ని తెలుగు, ఆపకుండా చదివించగల పటుట్ వీరి 

రచనలలోని ముఖయ్ విశేషాలు. "ఛంఘిజ ఖాన" వంటి వివాదాసప్ద చారితర్కపాతర్ను పాఠకులకు సరికొతత్ కోణంలో చూపెటట్డం ఒక 

సాహసమైతే; 12,13 శతాబాద్లలో మంగోల యుధాధ్ల వెనుక ఉనన్ రాజకీయ, చారితిర్క సిథ్తిగతులను సమీకరించడం కూడా ఎంతో శర్మతో 

కూడుకునన్ వయ్వహారం. మంగోల జాతికే కాక ఆసియా ఖండానికే ఉజవ్ల భవిషయ్తుత్ని అందించిన వెలుగు సూరుయ్డిగా, మహోనన్త 

మానవతావాదిగా ఛంఘిజ ఖాన పాతర్చితర్ణ చేసారు తెనేన్టి సూరి. 2000 పార్ంతంలో ఆకాశవాణి విజయవాడ కేందర్వారు ఈ నవలను 

గంటనన్ర నాటకంగా(చాలా దశాబాద్ల తరావ్త) రూపొందించి పర్సారం చేసారు. తెనేన్టి సూరి గారి రచన ఆధారంగానే శీర్ ఇందర్గంటి 

శీర్కాంత శరమ్ గారు రేడియో అనుసరణ చేసారు. శీర్ ఎస.బి. శీర్రామ మూరిత్గారు(నానన్గారు) నాటకానికి శబద్రూపానిన్ కలిప్ంచారు. 

'చంఘిజ ఖాన' పాతర్ను పర్ముఖ రేడియో, రంగసథ్ల నటుడు శీర్ కోకా సంజీవరావు గారు నిరవ్హించారు. 

కీర్సుత్శకం పదమూడవ శతాబిద్ పార్రంభకాలంలో మధయ్ ఆసియాలోని గోబీ ఎడారికి ఉతత్రంగా మంగోల జాతికి చెందిన 

అనేక తెగలవారు నివసిసూత్ ఉండేవారు. పశుబలంతో మెరటుగా జీవిసూత్ అంత:కలహాలతో బర్తికే ఈ తెగలను, తండాలను ఏకం చెయాయ్లని 

పర్యతిన్ంచిన వయ్కిత్ యెకాక్ మంగోల తండా నాయకుడు యాసుకై ఖాఖాన. ఆ తండిర్కి ఆశయాలలో వారసుడు టెమూజిన (అంటే 

'ఉకుక్మనిషి' అని అరథ్ం). ఇతను 1162-1267 మధయ్ కాలంలో పుటిట్ పెరిగి మహా సామార్జయ్ం సాథ్పించాడు. కరకోరం రాజధానిగా ఈ 

మహాసామార్జయ్ం ఉతత్రాన సైబీరియా అటవీ పార్ంతం మొదలు దకిష్ణాన టిబెట వరకూ, పశిచ్మాన కాసిప్యన సముదర్ం మొదలు తూరుప్న 

పసిఫిక సముదర్ం వరకూ వాయ్పించింది. విశవ్ విజేతగా పేరుపడిన టెమూజిన "ఛంఘిజ ఖాన" గా జగతర్ప్సిధుధ్డు. కడు పినన్ వయసులోనే 

జైతర్యాతర్లకు నడుంకటిట్న చంఘిజ ఖాన అంచలంచలుగా సాధించిన రాజకీయ విజయాల నేపధాయ్నిన్ ఛంఘిజ ఖాన నవల చితిర్సుత్ంది. 

"మన చేతిలోని ఆయుధానిన్ నిరణ్యించేది శతుర్వు చేతిలోని ఆయుధమే" అనన్ సూకిత్ ఛంఘిజ ఖాన చండశాసనతావ్నికి కారణాభూతమనేది 

వారి అభిపార్యం. విదేశీ చరితర్కారులు నియంతగా, దురామ్రుగ్డిగా చితీర్కరించిన ఛంఘిజ ఖాన చినన్తనానీన్, సామార్జాయ్ధినేతగా అతడు 

ఎదిగిన వైనానీన్, అతడిని రాక్షసుడిగా మారిచ్న పరిసిథ్తులనూ, అతడి పరిపాలనా దక్షతనూ, శకిత్సామరాథ్య్లనూ, తన సహచరులపై, 

నమమ్కసుథ్లపై అతడు చూపిన పేర్మాదరాలనూ నవలలో చకక్గా వివరించారు రచయిత.  హెనీర్ హెచ. హోవారత్ రచించిన ’మంగోల హిసట్రీ’ 

పుసత్కం ఈ నవలకు ఆధారం. ఆంధర్పతిర్కలో సీరియల గా వెలువడిన ఈ నవల తొలిముదర్ణ 1956లో జరిగింది.  

నవలను ఏకబిగిన చదివించగలిగే పటుట్ రచయిత సామరాథ్య్లకి గీటురాయి. చారితర్క పార్మాణికాలపై పర్శాన్రథ్కాలనీన్ 

పకక్నబెడితే మాతర్ం తెలుగు సాహితయ్ంలో ఎపప్టికీ నిలిచిపోయే ఒక అతుయ్తత్మ నవల ఈ రచన. నవల చదివిన చాలాకాలం వరకూ గోబీ 

ఎడారి, మంగోల తండాలు, ఖాఖాన, టెమూజిన, యూలన, షామాన, కరాచర, సుబుటాయ, చమూగా మొదలైన ముఖయ్ పాతర్లు మన 

మసిత్షక్ంలో తిరగాడుతూ ఉంటాయి. ఏనాటికైనా ఈ పాతర్ల వెనుక ఉనన్ యదారథ్ గాథ తెలుసుకోవాలనే తపన పాఠకులను నిరంతరం 

వెంటాడుతూనే ఉంటుంది. 

ఛంఘిజ ఖాన పరిచయం: (కేవలం నవల లోని పాతర్ చితీర్కరణ ఆధారంగా) 

 

అమితమైన పర్సవ వేదన పడుతునన్ యూలన కు మైకం కర్మేమ్ దాకా సారా తార్గించి, అడడ్ం తిరిగిన బిడడ్ను బలవంతాన 

బయటకు లాగి ఆ పార్ణిని భూమి మీదకు తెసాత్డు యూలన అనన్ కరాచర. పటట్రాని ఆనందంతో బిడడ్ను అమాంతం ఆకాశంలోకి యెతిత్ 
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"టెమూజిన(ఉకుక్ మనిషి)" అని అరుసాత్డు అతడి తండిర్ యాసుకై ఖాఖాన భగతూత్ర. శిశువు కుడి అరచేతికి మధయ్గా ఎదుద్మూపురంలా ఒక 

మాంసపు ముదద్ ఉబెబ్తుత్గా లేచి ఉండటానిన్ చూసి ఎగిరి గంతేసి "జగజేజ్త" అని అరుసాత్డా తండిర్. అలా పుటిట్న బిడడ్ పర్పంచానిన్ జయిసాత్డని, 

భగవంతుడి పుతుర్డని ఆ తండావారి నమమ్కం. టెమూజిన జననంతో అతడి మేనమామ కరాచర విలువ పెరుగుతుంది. చైనా భాష చదవడం 

రాయడం వచిచ్న అతడిన్ తన మంతిర్గా, పర్ధాన సలహాదారుగా నియమిసాత్డు యాసుకై ఖాఖాన.  

గోబీ ఎడారి పార్ంతంలో విడివిడిగా ఉనన్ 

వందల కొదీద్ మంగోల జాతులనీ, బంజారీ తండాలనిన్ంటినీ 

ఏకం చేసి పటిషట్మైన మంగోల సామార్జాయ్నిన్ 

సాథ్పించాలనన్ది ఖాఖాన కల. అందినవాళల్ను అందినటుట్ 

దెబబ్ తీసూత్, ఒకరిపై ఒకరు పడి కొలల్గొటుట్కుంటూ, 

నిరాద్కిష్ణయ్ంగా, ఆటవికులాల్ రాక్షసంగా బర్తికుతూ సంచార 

జాతులుగా గోబీ ఏడారిలో తిరిగే తండాలనిన్ంటినీ ఒకటి 

చెయయ్డమనేది అంత సులువైన పనేం కాదు. అయినా 

లక్షయ్సాధనకు పూనుకుని కొనిన్ పెదద్ పెదద్ తండాలైన తారాత్ర 

తండా, మెరిక్ట తండా మొదలు కొనిన్ చినన్ చినన్ 

తండాలను సైతం తన జాతిలోకి కలుపుతాడు యాసుకై. కిన చకర్వరిత్కి పకక్లో బలెల్ంలా ఉనన్ తారాత్ర తండాను యాసుకై జయించడం పెదద్ 

విషయమే. ఈ బలానిన్ కనిపెటేట్ చైనా గోడ పకక్నే ఉనన్ సింగ పాల నగర రాజు, కేరెట జాతి నాయకుడు తుఘుర్ల ఖాన సహాయారథ్ం ఖాఖాన 

భగతూత్ర వదద్కు వసాత్డు. ఇదద్రూ 'అండాలు(పవితర్ సోదరులు)'గా ఉండడానికి అగిన్సాకిష్గా కతుత్లు ముటిట్ మాంసణాలు చేసుకుంటారు. అదే 

సమయంలో చినాన్రి టెమూజిన కూడా తుఘుర్ల ఖాన కి సేన్హంతో ’అండా ’ గా ఉంటానని శపథం చేసాత్డు. పదేళల్ చమూగా కూడా 

అనన్గారికి ’అండా ’గా ఉంటానని కతిత్ పటిట్ పర్మాణం చేసాత్డు. ఒపప్ందం పర్కారం తుఘుర్ల ఖాన తముమ్డిని గదెద్ మీంచి దించి తిరిగి అతడిన్ 

రాజుని చేసాత్డు యాసుకై. ఈ పర్మాణానికి కటుట్బడి తండిర్ మరణం తరువాత చివరిదాకా కూడా తుఘుర్ల ఖాన  ని తండిర్గారూ అని 

సంబోధిసూత్ తన విశావ్సానీన్, సహాయానీన్ అందిసాత్డు టెమూజిన. ఆనాటి శపథం పర్కారం 

తముమ్డు చమూగాను కూడా చివరిదాకా కాపాడటానికే పర్యతిన్సాత్డు. 

పరాకర్మవంతుడైన టెమూజిన తండిర్ని చంపడానికి టైజూట తండా నాయకుడు 

టరుగ్టాయ మోసంతో సారాలో విషం కలిపిసాత్డు. ఎలాగో అకక్డనుండి పార్ణాలు కాపాడుకుని 

తన గురర్ం మీద తండాని చేరుకుని అకక్డ మరణిసాత్డు యాసుకై. ఆ మరణంతో తండాలో 

అపప్టిదాకా కలిసిన జాతుల నాయకులంతా వాళళ్వాళళ్ జాతులను తీసుకుని ఎవరుదారిన వారు 

వెళిళ్పోతారు. యాసుకై వంశం తాలూకూ యెకాక్ మంగోలువాళుళ్, మరో రెండు మూడు వందల 

డేరాల వాళుళ్ మాతర్ం మిగులుతారు.  ఖాఖాన మరణంతో అతడు ఏకం చేసిన గోబీ జాతులనీన్ 

ముకక్లైపోయి శిధిలమైపోతాయి. ఓ వైపు జార చకర్వరుత్ల సైనాయ్లూ, ఇటు చైనా చకర్వరుత్ల 

సైనాయ్లూ, తురుక్ష సైనాయ్లు, పశిచ్మం నుండి కాలిపుల సైనాయ్లు, అరబ, యూదు, యూరోపియన 
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వాయ్పరసుత్ల దళాలు నలుమూలల నుండీ నిరాయుధులైన గోబీ పర్జలపై వచిచ్పడి చితర్వధలు చెయయ్డానికి సిధద్మైయేయ్ పరిసిథ్తి. వాళళ్ందరికీ 

ఈ తండాలోని అమాయకులను దొరికినవాళల్ను దొరికినటుల్ పటుట్కుపోయి, బానిసలుగా వేలాలు వేసుకు అమేమ్ అవకాశం ఎదురైంది! 

ఇటువంటి విపతక్ర పరిసిథ్తులోల్ కురార్డైన టెమూజిన తండాకు అండగా నిలబడతాడు. ఖాఖానుల పవితర్ ఖడాగ్నిన్ పటుట్కుని అవినీతిని చేధించి, 

విశవ్ సామార్జాయ్నిన్ సాథ్పిసాత్నని పర్తిఙఞ్ పడతాడు.  

యూలన సవతి కుకురిష్న ఖాటూన కుమారుడు చమూగా చదువుకునన్వాడు. కరాచర మామ వదద్ చైనా భాష అభయ్సించి, 

అనేక గర్ంధాలను చదివినవాడు. అతడికి టెమూజిన చేసుత్నన్ యుధధ్పర్యతాన్లు, సేనా నిరామ్ణం నచచ్దు కానీ అనన్గారిని ఎదిరించే ధైరయ్ం 

చెయయ్డు. టెమూజిన ఒకక్ చిరునవువ్ నవివ్తే చాలు అతడి మెదడులో తిరుగుతునన్ అగిన్గోళాలనీన్ చపుప్న చలాల్రిపోతాయి. చమూగా లేకుండా 

టెమూజిన ఒకక్డూ ఎకక్డికీ వెళల్డు. ఇదద్రిదీ అంతటి గాఢానుబంధం. సహోదరులు సుబుటాయ, చమూగా, చెపీనాయనల్ సహాయంతో 

బలమైన సైనాయ్నిన్ సిధద్ం చెయయ్డం మొదలుపెడతాడు టేమూజిన. ఆతమ్రక్షణ తక్షణ కరత్వయ్మనీ, మంగోల వీరుల కరవాలాల రక్షణలో 

ఆసియాఖండం యావతూత్ దివయ్ సంపదలతో తులతూగబోతోందనన్ జోసాయ్నిన్ చెపాత్డు. అంతటి ఆతమ్విశావ్సం టెమూజిన ది. 

ఎనిన్ విపతక్ర పరిసిథ్తులెదురైనా చలించకుండా గుండెల మీద చెయియ్ వేసుకుని హాయిగా నిదర్పోగలడు టెమూజిన. 

నిసస్హాయంగా ఏడవ్డమంటే అసహయ్మతడికి. భయమనన్ది ఎరుగడు. ఏ పని చేసినా దాని వెనుక ఎంతో ఆలోచన ఉంటుంది. యోజన 

ఉంటుంది. ముందసుత్గా తండిర్ని హతమారిచ్న టైజూట తండా నాయకుడు టరుగ్టాయ నీ, అతని తండాపై దాడి చేసాత్డు. తీవర్ంగా 

గాయపడిన టరుగ్టాయ తపిప్ంచుకుంటాడు. ఆ విపతక్ర సమయంలోనే తండిర్ జీవించి ఉండగా చూసి ఉంచుకునన్ కుంకురాట నాయకుడు 

డైసెజన ఖాన కుమారెత్ బురీట్ ని వివాహమాడతాడు టెమూజిన. తుఘుర్ల ఖాన ఆహావ్నానిన్ మనిన్ంచి సహోదరులతో కలిసి సింగాప్ల నగరానికి 

వెళాత్డు. తుఘుర్ల ఖాన ఎతుత్లకు పై ఎతుత్లు వేసి తనకు కావాలిస్న సహాయానిన్ రాబటేట్ పర్యతాన్లు చేసాత్డు టెమూజిన. తుఘుర్ల కీ, కిన 

చకర్వరిత్కీ తారాత్ర, నైమాన తండాల బెడద తపిప్సాత్ననీ మాటిచిచ్, అందుకు తన సైనాయ్నిన్ బలపరచడానికి గాను డబుబ్, ఆహారధానాయ్లూ, 

తుపాకీ మందు, తుపాకీలు తయారు చేసేవాళల్నీ ఇచేచ్లా తుఘుర్ల ఖాన తో ఒపప్ందం కుదురుచ్కుంటాడు.  

అకక్డే టెమూజిన కి తుఘుర్ల తముమ్డి కుమారెత్ అబికా ఖాటూన తో పర్ణయం కూడా మొదలౌతుంది. తుఘుర్ల మరో 

తముమ్డి భారయ్ భైషీతో వయ్వహారం అతడిలోని ఉదాతత్తను తెలియబరుసుత్ంది. ఆ వయసుమళిళ్న అభాగినికి కాసింత మనశాశ్ంతిని 

పర్సాదించాలనే అతడి ఆలోచన అతడు చేసిన పని సబబైనదేనేమో అనిపించేలా చేసుత్ంది. నగర విహారానికి వెళిళ్న టెమూజిన ఆ 

సిరిసంపదలను చూసి చకితుడౌతాడు కానీ అకక్డ నగర వీధులోల్ అరబుబ్ వాయ్పారులు వెలానికి నిలబెటిట్న ఆడపిలలల్ను చూసి ఆ వాయ్పారులతో 

గొడవ పడతాడు. బానిసతవ్ంలో మగుగ్తూ నీచమైన పేదరికంలో ఉనన్ కొందరు పర్జలను చూసి విపరీతంగా బాధపడి, "నాగరికత, సతయ్ం, 

ధరమ్ం అంటూ వెధవడచీచ్లు తపప్ - తిన తిండి గుడాడ్లేని ఈ వెధవ నగరాలోల్ పడుండి ఎందుకురా మీరంతా ఇలా చసాత్రు! అలా ఏ గోబీ 

బంజరల్కో వచిచ్ గొడుల్ కాసుకోరాదటార్! అంత బర్తకలేకపోతే పోనీ ఆ పచచ్నదిలో దూకి పార్ణాలు తీసుకోరాదా? మీ బర్తుకులు తగలెయాయ్! 

ఎందుకురా ఇలా బర్తుకుతారు?" చిరాకుపడిపోతాడు. ఇలా బిగగ్రగా మాటాట్డడ్ం సభయ్త కాదని వారించబోయిన చమూగా ను "ఛీ! పకీష్.. 

ఏమిటార్ వాగుతావ! ఆడదానిన్ గుడడ్లూడదీసి నడివీధిలో నిలోచ్బెటట్డమేనటార్ - నీ సభయ్తలూ, నీ నాగరికతలూ, నీ కళాలూనూ?" అని 

తిటిట్పోసూత్ గూబ గుయియ్మనిపిసాత్డు. కొందరు పేదలకు అపప్టికపుప్డు తిండి దొరికే ఏరాప్టు చేసాత్డు. అతని కరుకుదనపు గుండెలోల్ దాగి 

ఉనన్ మానవతవ్ం, బానిసతవ్ం పటల్, మనుషుల నిసస్హాయత పటల్ అతడికునన్ అసహయ్ం వయ్కత్మౌతాయా సనిన్వేశంలో. ఆ తరావ్త 

కొటిట్నందుకు తముమ్డికి క్షమాపణ చెపిప్ హతుత్కోవడంతో చమూగా పటల్ అతడికి ఎంతటి పేర్మాభిమానాలునాన్యో తెలుసాత్యి. 
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టెమూజిన సొంగ పాల నగరం నుండి వెనకుక్ వచేచ్సరికీ యెకాక్ మంగోల తండాపై రాతిర్కిరాతిర్ మెరిక్ట తండా వచిచ్పడి 

గరిభ్ణి అయిన అతడి భారయ్ బురీట్ని ఎతుత్కుపోయిన సంగతి తెలుసుత్ంది. వెంఠనే యుదాధ్నికి వెళాద్మనన్ మిగతావారి పర్తిపాదనని 

తోసిపుచుచ్తాడు టెమూజిన. తండాదాలో మిగతా సతరీలను అనేకసారుల్ శతుర్వులెతుత్కుపోయారు. వారందరి కోసం మనం ఎపుప్డూ యుధాద్నికి 

దిగలేదు. ఇపుప్డు నా భారయ్ కోసం ఇందరి పార్ణాలను పణంగా పెటిట్ యుధాద్నికి దిగననీ, ఖాఖాను కొక నాయ్యం, పర్జలకు ఒక నాయ్యం 

మొదలైన మరుక్షణం జాతి పతనం పార్రంభమౌతుందనీ అందరికీ నచచ్చెబుతాడు. మరి మన జాతికి పరువూ మరాయ్దలు లేవా అనడిగిన 

చమూగాకి పర్జల కేష్మం, సంఘం పర్యోజనాల కోసం అవసరమైతే సవ్పర్యోజనాలను తాయ్గం చేసి బర్తకడమే నా దృషిట్లో పరువూ 

మరాయ్దా అని వివరిసాత్డు టెమూజిన.  

టెమూజిన మానవుడిగా బర్తకాలని పర్యతిన్సాత్డు కానీ తనను ఆవరించిన మనో వేదనలను భరించలేక, సవ్లాభాపేక్షలు, 

కుటర్లు, పరహింసల మధయ్న బర్తకలేక తండాల అజమాయిషీ కరాచర, చమూగాలకు అపప్గించి కొనాన్ళుళ్ బూరాఖ్న పరవ్తం మీద ఏకాంత 

వాసం చేసాత్డు. చినన్నాటి నుండీ అతడిపై మనసు పెంచుకునన్ మెరిక్ట తండాలోని ముఖుయ్డు డైరఊసుర ఖాన కూతురు కూలన బూరాఖ్న 

పరవ్తంపై అతడికి అండగా నిలిచి మళీళ్ అతడిని తండాలోకి తేగలుగుతుంది. వారి తండాలలో బహుభారయ్తావ్నిన్ ఆదరించేవారు. టెమూజిన 

బూరాఖ్న పరవ్తానికి వెళేళ్ముందే తుఘుర్ల ఖాన పంపిన తుపాకీ మందు, తుపాకులు తయారు చేసేవారు వచేచ్సాత్రు. పసిపిలల్లతో సహా 

అందరికీ ఆయుధాల తయారీ నేరప్మని చెపిప్ వెళాత్డు అతడు. తండాకు తిరిగి వచిచ్న తరావ్త ఆయుధోతప్తిత్ కరామ్గారంలా ఉనన్ పర్తి డేరానూ 

చూసి సంతృపిత్ పొడుతాడు అతను. గురర్ం బలమైన జంతువై ఉండి కూడా మనిషికి లోబడి బానిసై బతుకుతోంది. ఆతమ్విశావ్సం లేని 

మనుషుల గతి ఇంతే! కాబటిట్ తన తండాలో ఉనన్ పర్తి వయ్కీత్ వయ్కిత్తవ్ం, ఆతమ్విశావ్సం కలిగిఉండాలనీ, మానవజాతిలో పర్తి ఒకక్డికీ ఇలాంటి 

వయ్కిత్తవ్ం ఉండాలనే మంగోల వీరులు పోరాడుతునాన్రనీ సోదరుడు సుబుటాయ తో అంటాడు టెమూజిన.  

"టెమూజిన అనంతమైన విధవ్ంసకాండకు కారకుడయాయ్డని సవ్లాభేకాష్పరులు కొందరంటే అనవచుచ్. సామానయ్ మానవుడు 

కొంచెం ఊపిరిపీలుచ్కునే అవకాశం కలగచేయడానికి తన సరవ్సావ్నిన్ బలిపెటిట్ పోరాడిన ఒక సోదర మానవుడిగా కొంతమంది కాకపోతే 

కొంతమంది అయినా ననున్ అరథ్ం చేసుకుని ఆపాయ్యపడకపోరు. ననూన్, నాతో పాటూ బర్తకాలనుకునేవాళళ్నూ చంపాలని 

పర్యతిన్ంచేవాళళ్ను నరికి గుటట్లుగా పొయయ్టానికి నేను వెనుకాడను. నా జోలికి రాకుండా వాళల్ బర్తుకు వాళుళ్ బర్తికేవాళళ్ంతా నా ఆపుత్లే. 

వాళల్కు ఆపద రాకుండా కపాడటానికి నా శాయశకుత్లా పర్యతిన్సాత్ను" అంటాడు టెమూజిన. సమకూరుచ్కునన్ తుపాకులతో ఒకేసారి 

మూడు తండాలతో తలపడతాడు. మునుపు తపిప్ంచుకుని పారిపోయిన తన తండిర్ హంతకుడు టైజూట ఖాఖాన టరుగ్టాయ, నైమాన ఖాఖాన 

తైయాంగ, భారయ్ను ఎతుత్కుపోయిన మెరిక్ట తండా సేనాని తుకాత్బీగీ మొతత్ం ముగుగ్రితో యుధాధ్నికి దిగుతాడు. అందరినీ హతమారిచ్ భారయ్ 

బురీట్ను, అపప్టికే పుటిట్న మగబిడడ్ జూజీను రకిష్ంచి వెంట తెచుచ్కువసాత్డు. శతుర్సాథ్వరంలో అనాన్ళుల్ ఉనన్ భారయ్ను తెచుచ్కుని పేర్మగా 

అకుక్న చేరుచ్కునన్ అతడి పేర్మ కూడా గొపప్దే.  

నైమాన ఖాఖాన మరణించిన తరావ్త తకిక్న నైమాన ఖానులంతా టెమూజిన కు లొంగిపోతారు. గోబీలో ఏ జాతి 

లొంగిపోయినా దానిన్ మంగోలు తండాలో కలిపివెయయ్టం జరుగుతుంది. కానీ నైమాన తండాలననిన్ంటినీ సవ్తంతర్ పర్తిపతిత్లో పర్తేయ్కంగా 

ఉంచేసి, వాటికి చమూగాను సవ్తంతర్య్ పర్భువుగా పర్కటింసాత్డు టెమూజిన. నీవూ, నేనూ ఎలా ఆతీమ్యులమో మంగోల, నైమాన అలా 

ఆతీమ్యంగా బర్తకాలని ఆశిసుత్నాన్నని చెపాత్డు చమూగాకు. కలలో కూడా ఆశించని కరకోరం పరవ్తశేర్ణిలో అధికారానిన్ సీవ్కరించిన 

మరుక్షణం తన కలలనిన్ంటికీ రూపానిన్సూత్, అహింసా సిదాధ్ంతాలను పర్చారం చేసూత్, భూములను సాగు చేసి వయ్వసాయం 
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మొదలుపెటిట్సాత్డు చమూగా. చైనా నుండి ఉపాధాయ్యులను తెపిప్ంచి పిలల్లకు చదువులు చెపిప్సాత్డు. పంటల పండుగకు ఆహావ్నానికి గానూ 

టెమూజిన తన బదులు మామ కరాచర ను నైమాన పంపిసాత్డు. తండాలనిన్ంటినీ చూడడానికి చమూగాతో వెళిళ్న కరాచర నిరాయుధులైన 

పర్జలను చూసి ఆశచ్రయ్పోతాడు. కలవరపడి వెళిళ్పోతూ.. టెమూజిన మెడలు విరిచి ఈ రాజాయ్నిన్ నీ చేతిలో పెటిట్ పెదద్ పర్మాదానిన్ అతడి 

నెతిత్న పెటాట్నంటాడు కరాచర చమూగాతో. తెలల్బోయిన చమూగాతో " చుటూట్ ఉనన్ సామార్జయ్వాదులందరూ గోబీ జాతులనిన్ంటినీ కాలికిర్ంద 

తొకిక్వెయాయ్లని చూసుత్నన్ తరుణంలో ఈ పర్జల నందరినీ నిరాయుధులను చేసి తమను తాము కాపాడుకోలేని సిథ్తికి తెచాచ్వు" అని 

అరధ్మయేయ్లా  చెపాత్డు. అయినా సరే నైమాన పర్జలచేత ఆయుధాలు ముటిట్ంచనని ఖచిచ్తంగా చెపాత్డు చమూగా. తిరిగి వసూత్ండగా 

కెరియిట దళాలు కరాచర ను దొంగదెబబ్ తీసి హతమారుసాత్యి. యొకాక్ మంగోల తండాకు పెదద్ అండగా బర్తికిన కరాచర జీవితం అలా 

ముగుసుత్ంది. అనన్గారి మరణవారత్ వినన్ దు:ఖంలో టెమూజిన తలిల్ పార్ణతాయ్గం చేసుత్ంది.  

చమూగా అమాయకతావ్నీన్, అహింసా పథానీన్ అడడ్ం పెటుట్కుని, ఆసియా ఖండంలో శాంతిని అతడే నిలబెటట్గలడని చెపిప్, 

ఒపిప్ంచి అతడితో కలిసి టెమూజిన పై శాంతి యుధధ్ంనిన్ పర్కటింపజేసాత్డు తుఘర్ల ఖాన. ఈలోపూ ఇదివరలో పారిపోయిన నైమాన ఖానులు 

ఏకమై నైమాన పై యుధాద్నికి వచిచ్ చమూగా కలలనిన్ంటినీ నాశనం చేసేసాత్రు. విషయమంతా అరథ్మై ఓటమి తాలూకూ బాధలో ఉనన్ 

చమూగాను తండాకు రపిప్ంచి రక్షణ కలిప్సాత్డు టెమూజిన. కానీ అవమాన భారంతో ఆతమ్హతయ్ చేసుకుంటాడు చమూగా. మరో పకక్ మరో 

నలుగురు చకర్వరుత్లతో కలిసి సావ్రిజం చకర్వరిత్ మహమమ్ద షా యుధాద్నికి సనాన్హాలు చేసాత్డు. సేన్హసంబంధాలు కలిపుకుందామనీ, అదే 

గోబీ పర్జలకూ కావ్రిజం పర్జలకూ మంచిదని రాయబార లేఖను పంపిసాత్డు టెమూజిన. మహమమ్ద షా ఒపుప్కోడు. ఇంతలో గోబీలో 

టెమూజిన ఆధిపతాయ్నిన్ భరించలేని చైనా చకర్వరుత్లు శాంతి యుధధ్ం పేరుతో మిగతా రాజులనందరినీ వెంటేసుకుని యుధాద్నికి 

బయలేద్రుతారు. టెమూజిన నుండి ఎనోన్ ఉపకారాలూ, సహాయాలు పొందిన తుఘుర్ల ఖాన చైనా చకర్వరుత్ల రాయబారిగా గోబీకి వసాత్డు. 

ఆయనకు గతంలో తాను చేసిన సహాయాలనీన్ ఏకరువు పెడుతూ, పర్జల కేష్మానిన్ కోరుతూ, సంధి కోరుతూ ఒక చారితార్తమ్క లేఖ రాసాత్డు 

టెమూజిన. టెమూజిన ఎంత సహనపరుడో, ఎంత ఆలోచనాపరుడో, గోబీ పర్జల కేష్మం అతడికి ఎంత ముఖయ్మో, తుఘర్ల ఖాన కు ఎనిన్ 

రకాలైన ఉపకృతులు చేసాడో ఈ లేఖ దావ్రా తెలుసాత్యి. ఆ లేఖనసలు లెఖఖ్ చేయడు విశావ్సఘాతకుడు తుఘుర్ల ఖాన. ఆ తరావ్త జరిగిన 

యుధధ్ంలో రకత్ం ఏరులై పారుతుంది. టెమూజిన విజయం సాధిసాత్డు.  

కీర్.శ.1206 లో జరిగిన గోబీ నాయకులందరి "కురల టాయ" లో టెమూజిన శకిత్వంతమైన పర్సంగం చేసాత్డు. గోబీ 

జాతులనీన్ మహాశకిత్గా ఏకమైన మంగోల జాతి ఆవిరాభ్వానిన్ పర్కటిసాత్డు. గోబీ పర్జల సమిషిట్ పర్యోజనం కోసం ఎనోన్ అకృతాయ్లు 

చేసాననీ, గదెద్ పైన తనకు ఆశ లేదనీ, ఎవరిని కావాలంటే వారిని నాయకుడిగా వాళుళ్ ఎనున్కోవచుచ్ననీ చెపాత్డు. కానీ పర్జలంతా ముకత్ 

కంఠాలతో టెమూజిన నే నాయకుడిగా కావాలంటారు. "సూటూ బోడాగ్ బట టెంగీర్ టెమూజిన ఖాఖాన .." అంటూ నినాదాలు చేసి అతడికి 

"జగజేజ్త" - "ఛంఘిజ ఖాన" బిరుదానిన్ సీవ్కరించవలసిందిగా వేడుకుంటారు. అతడంగీకరించి పెదద్ల ఆశీరావ్దం తీసుకునాన్కా "సూటూ 

బోడాగ్ బట టెంగీర్ ఛంఘిజ ఖాఖాన జిందాబాద" అనన్ మహారావం లోకమంతా వినిపిసుత్నన్టేట్ అనిపిసుత్ంది. పర్పంచ జైతర్యాతర్కు సేనలను 

బయలుదేరదీసాడు ఛంఘిజ ఖాన. అతని తదనంతరం అతని వంశీయుల హయాంలో ఆసియా ఖండం సవ్రణ్యుగానిన్ చూసింది. 

"దురభ్రమైన పర్జాపీడన వలల్ అవతరించిన జావ్లాముఖి ఛంఘిజ ఖాన" అనన్ది నవలా రచయిత తెనేన్టి సూరి గారి 

అభిపార్యం. చారితార్తమ్కమైన పర్మాణాలు ఈ కథనానిన్ ఎంతవరకూ సమరిథ్సాత్యో తెలీదు కానీ ఈ నవలా నాయకుడిగా మాతర్ం ఛంఘిజ 

ఖాన తన పర్జాశేర్యసుస్ కోరే ఒక అతయ్దుభ్త నాయకుడు. పర్పంచ పర్జలు విసమ్రించిన ఈ మహానాయకుడి గురించి, ఎందరో దేవ్షించిన 
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వివాదాసప్ద నాయకుడి గురించీ నవల రాయాలని ఎందుకు, ఏ కారణంగా తోచిందో రచయిత జీవించి ఉంటే తపప్క అడగాలిస్న పర్శన్ అని 

నాకనిపించింది..                                                                  PPP 

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, 

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" 
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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 

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. 
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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 

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 
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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.." 

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 
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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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