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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. 

                 
     
                                          
 
 
 
 
 

  
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 
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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, "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.  
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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 
"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. 
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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 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, 
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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. 

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 
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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 
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 
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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 
వివాదాసప్ద నాయకుడి గురించీ నవల రాయాలని ఎందుకు, ఏ కారణంగా తోచిందో రచయిత జీవించి ఉంటే తపప్క అడగాలిస్న పర్శన్ అని 
నాకనిపించింది.. 
 
 

 
       (మరొక నవలానాయకుడి గురించి వచేచ్ సంచికలో)   
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