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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. 

                 
     
                                          
 
 
 
 
 

ంతినికేతన్ - రాజా 
 తను కాలేజీలో ఉండగా ఓ సీరియల్ చదవడానికి వారం వారం 

‘ఆంధర్పర్భ వారప క’ కోసం ఎలా ఆతర్ంగా వేచి ఉండేవారో.. ప క కొనగానే 
అకక్డే అరుగు మీద కూచుని గబగబా కథ ఎలా చదివేసేవారో.. ఈ కథని 
సినిమాగా తీసేత్ బావుంటూందని పర్తి పాతర్కూ ఏ నటీనటులెతౖే నపుప్తారో అని 
మి లతో జరిపిన చరచ్లు.. మొదలెనౖ కబురల్నీన్ కథలు కథలుగా చెపేప్వారు నానన్ 
చినన్పుప్డు. అంత ఇషట్ ంగా ఉండేదిట ఆ సీరియల్ ఆ రోజులోల్  వాళళ్ందరికీ! 
ప కలోని సీరియల్ తాలూకూ పేపర్ కటిట్ ంగ్స్ నానన్ భదర్ంగా దాచి ఉంచితే, 
తరావ్త అవనీన్ బౌండ్ చేయించి పుసత్కంలా దాచి ఉంచింది అమమ్. ఈ వాయ్సంలోని 
చి లు ఆ పుసత్కం లోనివే! అవి కూడా బాపూ వేసినవి. ఇపప్టి డీ చి లాల్  డెప్త్ 
కనిపించేలా ఉండేది ఆ చి లోల్ ని బాపూ మింగ్. అలా పుసత్కాల షెల్ఫ్ లో ఉండే 
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"శాంతినికేతన్" నవల నాకు చినన్పుప్డు పరిచయమౖెంది. తరావ్త ఓ వేసవి సెలవులోల్  పరిచయమయాయ్రు శాంతి, రాజా కూడా! వాళేళ్ 
కోడూరి కౌసలాయ్దేవి రచించిన "శాంతినికేతన్"లో నాయికానాయకులు. 

అరవెలౖోల్  తెలుగు నవలా సాహితయ్ంతో పరిచయమునన్వారిలో "కోడూరి కౌసలాయ్దేవి" పేరు తెలియని పాఠకులు 
అరుదుగా కనిపిసాత్ రు. "కోడూరి" ఇంటిపేరు ఆవిడ వివాహమయాయ్కా "ఆరికెపూడి" అయియ్ంది. అపుప్డు రచనలపె ౖ
"ఆరికెపూడి(కోడూరి) కౌసలాయ్దేవి" అని వచేచ్ది. కౌసలాయ్దేవి నవలలోల్  కొనిన్ సినిమాలుగా కూడా వచాచ్యి. వాటిలో మ్ నగర్, డాకట్ర్ 
చకర్వరిత్, శంఖుతీరథ్ం బాగా పర్జాదరణ పొందాయి. ఆవిడ నవలలోల్  ముఖయ్ంగా కనబడేవి బలమౖెన  పాతర్లు, వయ్కుత్ లను అధిగమించి 
జీవితాలిన్ మారిచ్వేసే విధి విలాసాలు. చితర్మౖెన విధి మనుషుల జీవితాలిన్ ఎకక్డ నుంచి ఎకక్డికి తీసుకెళల్గలదు, ఎనిన్ మలుపులు 
తిపప్గలదు అనే సతయ్మే కోడూరి నవలలోల్  అంతరీల్నంగా కనబడే నేపథయ్ం. ఆవిడ రచనలోల్  నాకు బాగా నచేచ్వి శాంతినికేతన్, 
శంఖుతీరథ్ం. కౌసలాయ్దేవి గారి నవలలోల్   పాతర్లు చాలావరకూ ఉదహరించతగగ్టుట్ గా, ఉతత్మ లకష్ణాలు కలిగిఉంటాయి. 
"శాంతినికేతన్" నవలలో మాతర్ం నాయకుడు "రాజా" నాయిక శాంతితో సరిసమానమౖెన ఉతత్మ వయ్కి త్తవ్ం 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 చూపిసూత్ నే ఓ కొడుకు కోడలు ఇలా ఉండాలని తెలియచెపేప్లా ఉంటాయి పదమ్- ధరల్ పాతర్లు. 
ఉమమ్డికుటుంబాలోల్  ఆపాయ్యతానురాగాలతో పాటూ, తలిల్దం లు పిలల్ల పటల్ ఎలా వయ్వహరించాలో బలరామయాయ్-ల దేవిల  
పాతర్ల దావ్రా చెపాత్ రు కౌసలాయ్దేవి. శాంతి, రాజా అయితే చదివిన పర్తిసారీ ఆపత్బంధువులాల్  అనిపిసాత్ రు నాకు. నే కాలేజీలో ఉండగా 
మేము కలకతాత్  వెళిళ్నపుప్డు "దకిష్ణేశవ్ర్" చూసూత్ .. ఇకక్డే కదా శాంతిని రాజా మొదటిసారి చూసినది.. అనుకోవడం, శాంతినికేతన్ 
చూసుత్ నన్పుప్డు పుసత్కంలో శాంతి చెపిప్న కబురుల్ , సంఘటనలు గురుత్ కుతెచుచ్కోవడం.. మరచిపోలేని ఊసులు! అసలా పుసత్కం 
దావ్రానే నాకు టాగూర్ మీదా, శాంతినికేతన్ మీద మ మొదలెయౖాయ్యి. ఈ కథను "టివీ సీరియల్ "గా చేసే సాహసం చేసారు. 
కానీ ఒకటి రెండు ఎపిసోడ్స్ తరువాత నచచ్క మేము చూడటం మానేసాము. అసలు ఊహలోల్  ఉనన్ పాతర్లలో తెరపె ౖమరో వయ్కుత్ లను 
చూడటానికి మనసు అంగీకరించదు ఎందువలోల్ . ఆ సీరియల్ మధయ్లో ఆగిపోయినటుల్  గురుత్ .  

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

చిరునవొవ్కటి అతని పెదాలపె ౖ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 కషట్ ం రాకూడదు అనుకునే మనసత్తవ్ం అతనిది. కథలో మనకు పరిచయమయేయ్ సమయానికి ఎమేమ్సీస్ చదివి 
కలకతాత్ లోని ఓ లేబొరేటొరీలో సాట్ టిసీట్షియన్ గా పనిచేసూత్  ఉంటాడు. అతడి కాల్ సేమ్ట్, ణసేన్హితుడు హరి.  
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కలకతాత్  చూడటానికి వచిచ్న తన చెలెల్లు శాంతికి హరి ఊరు చూపిసూత్ ండగా దకిష్ణేశవ్ర్ లో అనుకోకుండా రాజాను 
కలుసాత్ డు. అకక్డ మొదటిసారి "చెకిక్ట చెయియ్ జేరిచ్, కాటుక దిదిద్న విశాల నే లను మరింత విశాలం చేసి, పర్తిమలలో ఒక 
పర్తిమగా కనబడుతునన్ శాంతిని" చూసాత్ డు రాజా. అనన్గారి సేన్హితుడని తెలిసాకా శాంతి కూడా అతనితో ఎంతో సేన్హంగా 
మెలుగుతుంది. తనలాగానే ఆమె కూడా చితర్కారిణీ అని తెలిసి తానింతకాలంగా ఎదురుచూసుత్ నన్ కలలరాణి ఆమేనేమో అని 
ఆశపడతాడు రాజా. ఎంతో మగా తన హృదమంతా నింపి చి కరించిన అందమౖెన శాంతి చి నిన్ , అంతవరకూ ఎవరికీ ఇవవ్కుండా 
దాచుకునన్ అపురూపమౖెన రవీం డి చి నీన్ శాంతికి బహుకరిసాత్ డు. అతని ఆసకి త్ గమనించి, వారిదద్రికీ వివాహం జరిగితే 
బాగుండునని అభిలషించి, రాజా అంగీకరం తెలుసుకుని అపప్టికపుప్డు తలిల్దం లను రపిప్సాత్ డు హరి. రాజాను చూసి, 
కుమారెత్కు తగగ్ ఈడూజోడూ అని హరి తలిల్దం లు కూడా ఎంతో సంతోషిసాత్ రు.  

అయితే ఈ సంగతులనీన్ తెలియని శాంతి పెళిళ్ విషయం వినగానే ఉలికిక్పడుతుంది. తన అంగీకారం అడగకుండా 
అంతా కుటర్ పనాన్రని ఆగర్హపడుతుంది. ఆమె ఆలోచనలే వేరు! తం  గారంతో అలాల్ రుముదుద్ గా పెరిగి, ఇంటి వదద్నే ఆంగోల్  
ఇండియన్ టీచర్ దావ్రా చదువుకుంటుంది ఆమె. వారింటోల్  ఆమె నిరణ్యాలకు ఎదురు లేదు. తన ఆంగోల్  ఇండియన్ టీచర్ 
రవీం నిపె ౖచెపిప్న పాఠాలు విని, ఆయన రచనల గురించి విని, గురుదేవులపె ౖఅతయ్ంత అభిమానం పెంచుకుని, శాంతినికేతన్ లో 
ఆయన సాథ్ పించిన విశవ్భారతిలో చేరి చితర్లేఖనం అభయ్సించాలని కలలు కంటుంది ఆమె. చదువు, సంసాక్రం, మంచి వయ్కి త్తవ్ం ఉనాన్ 
ఇంకా పరిపకవ్తకు రాని మనసామెది. అందువలల్ ఉనన్త మనసుక్డెనౖ రాజానీ, అతడి మనీ గురిత్ంచలేకపోతుందామె. తనకింకా 
పెళిళ్ మీద ఆసకి త్ లేదనీ, అసలా ఉదేద్శమే లేదనీ, తనమానన తనని వదిలేయమని ఇంటోల్  వారిని వేడుకుంటుంది. రాజాని కలిసి, 
అసంకలిప్తంగా తానాతనికి ఆశలేమౖెనా కలిగించి ఉంటే కష్మించమని, ఒక మంచి సేన్హితుడిలా మాతర్మే రాజాను చూసాననీ 
చెపుత్ ంది శాంతి. ఊహించని ఈ తిరసాక్రానికీ, ఆమె నిరణ్యానికీ ఉలికిక్పడతారు ఆమె తలిల్దం లు. రాజా అయితే నిరాశతో 
కృంగిపోతాడు.  

శాంతి ఇంటోల్  అంతా శాంతి నిరణ్యానికి వయ్తిరేకులె,ౖ నిరసన తెలిపినా రాజా మాతర్ం ఆమెతో సేన్హంగానే 
మసలుతాడు. శాంతి కోరిక పర్కారం ఆమెను శాంతినికేతన్ లో చేరిప్ంచడానికి హరిని ఒపిప్సాత్ డు. తాను కూడా హరితో వెళిళ్ 
శాంతిని అకక్డ దిగబెటిట్  అనిన్రకాల జాగర్తత్లూ చెపిప్ వసాత్ డు రాజా. రాజా వయ్కి త్తవ్ంలోని ఉదాతత్త మొదటిసారిగా ఈ సందరభ్ంలో 
పాఠకులకు తెలుసుత్ ంది. తన వాయ్కులతను పెకౖి కనబడనీయకుండా ఔనన్తయ్ంతో తమకు సహాయపడిన మి డితో బంధుతవ్ం 
కలుపుకోలేనందుకు హరి లోలోపలే కుమిలిపోతాడు. పెకౖి మామూలుగా కనబడాడ్ , శాంతి తిరసాక్రం రాజాలో ఎంతో మారుప్ని 
తెసుత్ ంది. చలాకీతనం పోయి గాంభీరయ్ం, ఉదాసీనత చోటు చేసుకుంటాయతనిలో. వాయ్కులపడి భగన్ మికుడెపౖోతాడతను.   

భవిషయ్తుత్ లో కూడా వివాహానికె ౖవిముఖత తెలియజేసిన శాంతి నిరణ్యం ఆమె తలిల్దం లను కదిలించివేసుత్ ంది. 
అనుకూలవతి అయిన తన భారయ్ పదమ్ని దిగులుతో ఉనన్ తలిల్దం లకు తోడుగా పంపించి, రాజా కోరికపె ౖతన నివాసానిన్ అతడింటికి 
మారుసాత్ డు హరి. ఓ నిజమౖెన మి డిలా శాంతి యోగకేష్మాలు కనుకుక్ంటూ, ఆమెపె ౖఆగర్హంతో ఉనన్ హరికీ శాంతికీ మధయ్ 
వారధిలా నిలబడతాడు రాజా. కానీ ఎపుప్డూ పెదాలపె ౖఉండే చిరునవువ్ను మరిచి, రా ళుళ్ ఒంటరిగా దు:ఖించే రాజాను, అతడు 
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పడుతునన్ వేదనను చూసి భరించలేకపోతాడు హరి. తనవలల్ సేన్హితుడికి ఇంత మనోవేదన ఎదురెంౖదనే బాధతో అతడికి దూరంగా 
ఉంటే శాంతిని మరువగలడేమో అని భావించి, సవ్సథ్లానికి దగగ్రగా ఉదోయ్గం వెతుకుక్ని వెళోప్తాడు హరి.                                      

విశవ్భారతి చలల్నినీడలో, మనోరమ అనే సహృదయ సేన్హంతో నెమమ్ది 
నెమమ్దిగా పర్పంచానిన్ తెలుసుకోవడం మొదలెడుతుంది శాంతి. అపప్టిదాకా పూమొగగ్లా 
ఉనన్ ఆమె హృదయం వికసించడం మొదలుపెడుతుంది. అయితే ఏమరుపాటులో 
తపప్టడుగు వేసి గోవిందరావనే ధూరుత్ డిని మిసుత్ ంది. విషయానిన్ అరథ్ంచేసుకునన్ రాజా 
ఏమాతర్ం అసూయపడక ఆమెకు అభినందనలు తెలుపుతూనే ఎనోన్ జాగర్తత్లు చెపాత్ డు. 
గోవిందరావు దుశీశ్లతని కనిపెటిట్నవాడె,ౖ ఒంటరిగా ఉండాలిస్వచిచ్నా ఎనన్డూ 
తొందరపడవదద్ని శాంతి వదద్ మాట తీసుకుంటాడు. ఈ విషయంలో ఏమాతర్ం 
అసూయపడని రాజా సంసాక్రానిన్ చూసి ఆశచ్రయ్పోతుందామె! సదా తన కేష్మం కోరే ఆ 
సవ్చఛ్మౖెన 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 కలుసాత్ డు. విషయం గర్హించి, 
ఖినున్డెనౖ హరికీ, విచలితురాలెనౖ శాంతికీ అండగా నిలిచి ఓదారుసాత్ డు. రా కి రా  శాంతినికేతన్ వెళిళ్ గోవిందరావు వివరాలు 
సేకరించుకువసాత్ డు. వివాహానికి పూరవ్మే అతని నిజసవ్రూపం తెలిసినందుకు శాంతి అదృషట్ వంతురాలని చెపిప్ వారికి ఊరట 
కలిగిసాత్ డు. ఆవేదనతో కృంగిపోవదద్ని ధెరౖాయ్నిన్ నూరిపోసాత్ డు. తాను రాజాని తిరసక్రించినపుప్డు అతనెంత బాధపడి ఉంటాడో 
మొదటిసారిగా అవగాహనలోకి వసుత్ ంది శాంతికి. అతని వంటి ఆపత్మి డిని పొందినందుకు ఆనందపడుతుంది. వాళళ్ని ఊరికి 
పంపేసాకా రాజా ఇక ఆ ఊళోళ్ ఉండలేక ఉదోయ్గం వదిలి వెళోప్తాడు. విషయం తెలిసి రాజా ఆచూకీ కోసం పర్యతిన్సాత్ రు 
అనాన్చెలెల్ళుళ్. అతని కేష్మానిన్ కోరే తన మనసిథ్తిని గర్హించుకో పర్యతిన్సుత్ ంది శాంతి. కొదిద్రోజులకు హరి మి ని దావ్రా రాజా 
వివరం తెలిసి చాలా సంతోషిసుత్ ందామె. శాంతి సేన్హితురాలు మనోరమ తన భరత్ శేఖర్ కు శాంతి గురించి రాజా రాసిన ఉతత్రానిన్ 
శాంతికి పంపిసుత్ ంది. అది చూశాకానే రాజా సహృదయత, అతని మంచితనం ఇంకా బాగా అరథ్మవుతాయి ఆమెకు. ఎనోన్ఆశలతో 
అతనికి జాబు రాసుత్ ంది కానీ రాజా నుండి జవాబు రాకపోయేసరికీ తనను సీవ్కరించడం అతనికి ఇషట్ ం లేదేమో అని 
చినన్బుచుచ్కుంటుంది. 
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అహంకారి అయిన శాంతి చినన్వదిన శాయ్మల పర్వరత్న ఆ కుటుంబంలో కలోల్ లం రేపుతుంది. ఆదరశ్వంతమౖెన ఆ 
కుటుంబం చీలిపోతుంది. చాదసుత్ రాలనుకునన్ పెదద్వదిన పదమ్ నిండుకుండ అని అపప్టికి అరథ్ంచేసుకోగలుగుతుంది శాంతి. శాంతి 
వయ్కి త్తవ్ంలో, ఆలోచనలోల్  ఎంతో మారుప్ వసుత్ ంది. రాగదేవ్షాలకు అతీతంగా నిరమ్లంగా మారిపోతుందామె. ఈ కలతలు రేగిన 
సమయంలో హరి మాట మనిన్ంచి రాజా మరోసారి వారింటికి వసాత్ డు. చికిక్పోయి, రూపురేఖలు మారిపోయిన రాజాను చూసి 
కలతపడతాడు హరి. అనుకోకుండా అకక్డ పర్తయ్ మౖెన హరి మామగారు అతని మరదలు జయను రాజాకు అడగమని కోరతారు. 
చెలెల్లిలో మారుప్ని గమనిసుత్ నన్ హరి మామగారి మాటను కాదనలేక, సందేహిసూత్ నే పెళిళ్పర్సాత్ వన చేసాత్ డు రాజా వదద్. విచితర్ంగా 
రాజా పెళిళ్కి ఆంగీకరిసాత్ డు! ఈ వారత్ అశనిపాతంలా తాకినా.. నవువ్తూ వెళిళ్ అభినందనలు తెలుపుతుంది శాంతి. అంతటి సిథ్రచితత్ం 
ఏరప్డుతుందామెలో. ఆ సమయంలోనే అనుకోకుండా గోదారొడుడ్ న దొరికిన ఏకాంత కష్ణాలోల్  శాంతి, రాజా మాటాల్ డుకోవడం 
జరుగుతుంది. తమ ఉతత్రాలు ఒకరికొకరివి అందలేదనీ.. అదే రాజాలో అపారాథ్ నికి తావెంౖదని తెలుసుకుని విచారపడుతుంది శాంతి. 
అపారాథ్ లనీన్ తొలగిపోయేలా ఆ పవితర్హృదయాలు తమతమ వయ్ధలనీన్ పంచుకుని, భారమౖెన 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 రాధాధ్ ంతం, కేకలు విని వికలమనసుక్డె ౖరాజా 
అకక్డ నుండి ఎవరికీ చెపప్కుండా వెళోప్తాడు. గతానిన్ దృషిట్లో ఉంచుకుని రాజాతో ఉతత్రపర్తుయ్తత్రాలు జరపవదద్ని శాంతిని వారిసాత్ డు 
హరి. అడుగడుగునా ఎదురౌతునన్ ఈ అవాంతరాలనూ, ఒడిదొడుకులనూ తటుట్ కుని నిలబడుతుంది శాంతి. దానికి కారణం రాజా 

ఇచిచ్న మనసైథ్రయ్మే అంటుందామె. హరి కుటుంబంలో రేగిన కలతలు దూరమౌతాయా? తన మనసునే శాంతినికేతన్ గా మారిచ్న 
రాజాని శాంతి చేరుకోగలిగిందా? అడడ్ంకులు తొలగి ఎపప్టికి శాంతి, రాజాలు ఒకటౌతారు? మొదలెనౖ పర్శన్లకు సమాధానాలు 
తెలియాలంటే.. మరి నవల చదవాలిస్ందే!  

ఈ విధంగా శాంతి జీవితంలో పర్వేశించింది మొదలు ఆమె కేష్మానేన్ కాంకిష్సాత్ డు రాజా. తనను తిరసక్రించినపప్టికీ, 
తనలో తాను కుమిలిపోతాడు తపప్ శాంతిని పలెల్తుత్ మాట అనడు. అనాన్చెలెల్ళిళ్రువురితో తన సేన్హధరామ్నిన్ కాపాడుకుంటూ 
అడుగడుగునా ఆపదల నుండి శాంతిని రకిష్సాత్ డు. శాంతి గోవిందరావునిషట్ పడినా ఏమాతర్ం అసూయపడడు. ఆమె మోసపోయినపుప్డు 
కూడా ఆతీమ్యుడిలా ధెరౖాయ్నన్ందిసాత్ డు. ఆమెలో మారుప్ రాగలదనే ఆశతో ఉంటాడు.  శశి అనే  దావ్రా తనపె ౖ  కొనిన్ అపవాదులు 
పడినా, తానే ఉదోయ్గం వదిలి వెళోప్తాడు తపప్ శశి తపిప్దాలను తూలనాడడు. లకు అతనిచేచ్ గౌరవం అటువంటిది. తన ఉతత్రానికి 
శాంతి జవాబు రాయలేదనే కోపంతో జయతో పెళిళ్కి ఒపుప్కుంటాడు. నిజమూ, శాంతి మనసూ తెలిసాకా బాధపడినా అదే విధి 
నిరణ్యమేమోనని సరిపెటుట్ కుంటాడు. జయ పెళిళ్వదద్ని రాధాధ్ ంతం చేసుత్ నన్పుప్డు బయటనుండి విని మౌనంగా నిష మిసాత్ డు తపప్ 
అకక్డ చరచ్లోల్ కి దిగడు. తన వయ్కి త్తావ్నోన్, మంచితనానోన్ నిరూపించుకోవాలని పర్యతిన్ంచడు. అంతటి సంసాక్రి. 
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నవల చదివి ఎనేన్ళె ౖనా శాంతి-రాజాలను మరిచ్పోలేము! సహృదయతకూ, నిషక్లమ్షమౖెన మనసుకూ, 
సంసాక్రవంతమౖెన వయ్కి త్తావ్నికీ పర్తీకెనౖ "రాజా" వంటి సేన్హితుడుంటే బాగుండుననో... ఇటువంటివారు నిజజీవితంలో కూడా 
తారసపడకూడదూ.. అనో నవల చదివిన పర్తి ఒకక్రికీ అనిపించకుండా ఉండదు. అలా అనిపించటమే ‘రాజా’ పాతర్లోని ఔనన్తయ్ం. 

 

        (మరొక నవలానాయకుడి గురించి వచేచ్ సంచికలో)   
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