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తెలుగులో మీకు ఇషట్మైన కథ, నవల ఏది? ఎందుకు నచిచ్ంది?
ఏపిర్ల 19, 2020న కానఫ్రెనస్ కాల మాధయ్మాన జరిగిన
సాహితీ వేదిక, ఢిలీల్ - సమావేశంలో జరిగిన చరచ్
పాలొగ్నన్వారు :
A సోమలత, B కమలాదేవి, పపుప్ శాంతాదేవి, MV లకిష్, NS లకిష్, V నాగజోయ్తి, VLS పదమ్, M శారద, అరుణ శీర్నివాస, శాంతిశీర్
బెనరీజ్, సునీత, T కళాయ్ణి, దాసరి అమరేందర్, RS వెంకటేశవ్రన, G వెంకటరామయయ్, M వంశీకృషణ్, TRN రావు, శీర్నివాస బందా.
చరాచ్ సారథి – శాంతిశీర్ బెనరీజ్
దాసరి అమరేందర్ – కాలాతీత వయ్కుత్లు
కాలాతీత వయ్కుత్లు 1957లో డాకట్ర శీర్దేవి గారు రాసిన నవల. కథాకాలం 1955. ఆరుగురు యువతీయువకుల కథ ఇది. ఇందులో కళాయ్ణి,
వసుంధర, కృషణ్మూరిత్, పర్కాశం విదాయ్రుథ్లు. ఇందిర చిరుదోయ్గి. చకర్వరిత్ డాకట్రు. అందరిదీ గార్మీణ నేపథయ్ం. ఒకక్ వసుంధర తపప్ అందరివీ
బడుగు కుటుంబాల నేపథయ్ం. పర్పంచానికి భయపడని ఇందిర, ఒబిబ్డిగా ఉండే కళాయ్ణి, వెనెన్ముకలేని పర్కాశం, కులాసా మనిషిగా అనిపించే
కృషణ్మూరిత్, కషాట్లంటే తెలియని వసుంధర, జీవితానుభవాలతో రాటుదేలిన చకర్వరిత్, నవల ఆరంభంలో కనిపిసాత్రు. ఎంతో పటిషట్మైన
శిలప్ంతో సమరథ్వంతంగా చెపప్బడిన నవల చివరకు వచేచ్సరికి కళాయ్ణి సావ్వలంబన దిశగా ఎదుగుతుంది. కృషణ్మూరిత్ జీవితపు కిల్షట్తలను
ఎదురొక్నే మనిషిగా పరిణామం చెందుతాడు. చకర్వరిత్ తన సీవ్య సప్షట్త సాయంతో ఇతరుల పరిణితికి దోహదం చేసాత్డు. వసుంధర
కషట్నషాట్లను ఎదురొక్నే సిథ్తికి చేరుతుంది. పర్కాశం కాలం నీడలోల్ కలసిపోతాడు. పర్పంచానిన్ కాళల్ దగగ్రకు తెపిప్ంచుకోగల శకిత్గా నవల
ఆరంభంలో పరిచయమయిన ఇందిర చివరాఖరికి తన బరువూ సమసయ్లిన్ మోసే సహచరుడికోసం ఎదురుచూసి కృషణ్మూరిత్ని
ఎనంకొంటుంది. పాతర్ల పరిణామాలిన్ ఆ ఏభైలనాటి కాలమాన పరిసిథ్తులతో జోడించి అదుభ్తంగా అవిషక్రించారు శీర్దేవి. ఇందిర
విషయంలో ఆ పాతర్ వేసే పిలిల్ గంతులు పాఠకులకు ఓ పటాట్న అరథ్ం కావు. ఏదేమైనా 1955 నాటి కాలాతీత వయ్కుత్లు 2020లో కూడా
చదువరులకు విభర్మ కలిగిసూత్నే ఉంటారు.
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B కమలాదేవి

తెలుగు కథను అంతరాజ్తీయ సాథ్యికి చేరిచ్న పాలగుమిమ్ పదమ్రాజు రాసిన 'గాలివాన’ నాకు నచిచ్న కథ. సంఘంలో ఉనన్త సాథ్యికి చెందిన
ఒక వయ్కిత్ మనసత్తావ్నిన్, విపతక్ర పరిసిథ్తులోల్ ఆయనకి అనుకోకుండా ఒక ముషాట్మె అకుక్న జేరుచ్కుని సముదాయించిన వైనానిన్ వివరిసుత్ందీ
కథ. ఆమె కౌగిలిలో అతను సేద తీరినందుకు తాతాక్లికంగా కృతజఞ్త అతనిలో పొడసూపినా, బడుగుజీవులపటల్ తన వరాగ్నికి సహజంగా
ఉండే దేవ్షం, తన గౌరవభంగపు భీతీ అతనిలో మళీల్ మేలొక్ంటాయని ఎంతో గొపప్గా చెపాప్రు రచయిత పాలగుమిమ్ పదమ్రాజు. మనసత్తవ్
విశేల్షణ, వాతావరణానికీ మనసత్తావ్లకీ ఉనన్ బంధం - వీటిని చాలా గొపప్గా తెలియజేశారాయన.
A సోమలత
నేనెంచుకునన్ కథ పి. సతయ్వతిగారు రాసిన కథ దమయంతి కూతురు. సౌమయ్ తలిల్ దమయంతి ఇలుల్ విడిచి వెళిల్పోతుంది. కలత పడిన సౌమయ్
మేనతత్ దగగ్ర పెరుగుతుంది. తలిల్ జాఞ్పకాలు వెంటాడుతూ ఉంటాయి. తండిర్ మరో పెళిల్ చేసుకొంటాడు. అనన్యయ్ వేరే వూళోల్ ఉంటాడు. తలిల్
అలా వెళిల్పోయి, తండిర్ మరో రకంగా విసమ్రిసుత్నన్ బాధని అనన్యయ్తో చెపప్గా, ‘మనకనాన్ దురదృషట్వంతులుంటారు, నీకు నేను, మనకు
అతత్యాయ్ ఉనాన్రు’ అంటాడతను. మరి అమమ్ మనకు కలిగించిన కోష్భ సంగతేమిటనన్ సౌమయ్కి, ‘ఎంత కోష్భ పడి అమమ్ ఇలుల్ వదిలి వెళిల్ందో
అదీ ఆలోచించాలిగదా’ అంటాడా అనన్. కుల్పత్ంగా కథ ఇది. సంసార జీవితంలో ఆ తలిల్ పడిన కోష్భ ఏమిటో ఎవరికీ తెలియదు. కథలోనూ
లేదు. కోష్భ సంగతి అలా ఉంచితే, తలిల్ అలా చెయయ్డం సమరథ్నీయమేనా? ఏ కారణమూ లేకుండానే ఆవిడ వెళిల్పోయిందా? శీలం, నైతికత,
సహచరయ్ రాహితయ్ం వంటి విషయాలని ఈ కథ చరిచ్ంచింది. ఇది నచచ్డం, నచచ్కపోవడమనే పర్శన్లే లేవు.
RS వెంకటేశవ్రన
ఉపప్ల లక్షమ్ణరావు రాసిన బతుకు పుసత్కం - నేనెంచుకునాన్ను. జీవితంలో రచనకూ ఆచరణకూ మధయ్ తేడాలేని ఇటువంటి రచయితలు
కోటికొకరు మాతర్మే తారసపడతారు. లక్షమ్ణరావు ఒక సివ్స యువతిని వివాహం చేసుకునాన్రు. రెండు వేరేవ్రు దేశాలకి, విభినన్ సాంసక్ృతిక
సాంపర్దాయిక పరిసిథ్తులోల్ పెరిగిన ఒక సతరీ, ఒక పురుషుడూ వివాహం చేసుకోవాలంటే, ఒకరినొకరు ఎంతగా అరథ్ం చేసుకోవాలో ఈ పుసత్కం
చెపుత్ంది. లక్షమ్ణరావుగారూ ఆయన భారాయ్ కమూయ్నిసుట్ సిదాధ్ంతాలని దాదాపు పదిహేనేళల్పాటు ఆకళింపు చేసుకునన్ తరావ్త కమూయ్నిసుట్ పారీట్
సభయ్తవ్ం తీసుకునన్ వైనం చదువుతే, ఒక విషయానిన్ ఎంత లోతుగా తరచి చూడాలో అరథ్మవుతుంది. భారాయ్భరత్ల మధయ్ ఎలాంటి
సవ్తంతర్ముండాలో, ఏ సిదాధ్ంతానైన్నా కుష్ణణ్ంగా తెలుసుకోనిదే జీవితంలో ఆచరించడానికి పూనుకోరాదని ఈ పుసత్కం వలల్ తెలుసుత్ంది. ఒక
సాహితీవేతత్ విమరశ్ని ఎంత సహృదయతతో సీవ్కరించాలో ఈ నవల నేరిప్ంది. ఆయన చేసిన పరిశోధన, ఒక విషయానిన్ తెలుసుకోవడానికి
ఒక మనిషికి ఉండవలసిన నిబదధ్త గురించి వివరిసుత్ంది. సాహితాయ్నిన్ గురించి చెపుతూ, సి వి రామన, బోస, అయినసీట్న ఎంత గొపప్
శాసత్రవేతత్లైనా, పర్జలోల్ విపల్వబీజాలు నాటింది రామోమ్హన రాయ, వీరేశలింగం, గురజాడవంటివారేనని, అందువలల్ నవసమాజ వైతాళికులు
రచయితలే అంటారాయన.
పపుప్ శాంత
మాలతీ చందూర రాసిన ‘సదోయ్గం’ అనే నవల నాకు చాలా నచిచ్న నవల. చేపటిట్న వృతిత్ పటల్ మనిషికి ఉండవలసిన నిబదధ్తని, అటువంటి
నిబదధ్త ఉంటే ఏ వుదోయ్గమైనా ‘సదోయ్గ’మే అవుతుందనన్ విషయానిన్ ఆవిడ చాలా చకక్గా వివరించారు. తనకు దోర్హం తలపెటిట్న వయ్కిత్పటల్
కూడా వృతిత్ ధరామ్నిన్ నిషప్క్షపాతంగానే నిరవ్హించాలని, కేవలం తన దృషిట్తో మాతర్మే చూసి మనుషులని బేరీజు వేయడం అసమంజసమని
చాలా చకక్టి సంఘటనలని సృషిట్ంచి మనసుకు హతుత్కునేలా అందించారు రచయితిర్.
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MV లకిష్
ఈమధయ్నే పర్చురితమైన ‘గూడు’ అనే కథగురించి వివరించబోతునాన్ను. రచయిత బరక్పలిల్ యాదగిరి. మూడో అంతసుత్లో నివసించే
ముసలమమ్ నరస్వవ్కి పిచిచ్కలు అంటే పేర్మ. తమ ఇంటిచూరులో అవి గూడుకటుట్కోవటానికి ఎంతో కషట్పడి చినన్ ఏరాప్టు చేసుత్ంది. అయితే
కిర్ంది పోరష్నలో వాళుల్ ఒపుప్కోక, నానా యాగీచేసి, ఇంటి వోనరకి ఫిరాయ్దు చేసాత్రు. గూడు తీసెయయ్మని, ఇలైల్నా ఖాళీ చెయయ్మని ఒకక్రోజు
టైమిసాత్డు ఇంటి వోనర. ఆ పిచిచ్కల గూడుని కాపాడటానికే అనన్టుల్, గడువు తీరేలోపే నరస్వవ్ పార్ణం విడుసుత్ంది. వాసత్వికంగా ఉనన్ కథా
చితర్ణ నాకు బాగా నచిచ్ంది. మనుషులోల్ సాటి మనుషులపటల్, జీవాలపటల్ తగిగ్పోతునన్ సానుభూతి, కర్మేపీ లోపిసుత్నన్ ఆరర్ద్తలని చితీర్కరించే
ఈ కథలని, ‘సడిలేని గూడు’ అనే పర్తిలిపివారి అంతరాజ్ల కథాసంకలనంలో చూడవచుచ్.
NS లకిష్
రావిశాసిత్గారి ‘కషాట్రిజ్తం’ కథ నాకు చాలా నచిచ్ంది. సంఘంలో నాటినుంచీ నేటివరకూ కొనసాగుతునన్ లంచగొండితనానిన్, దోపిడీనీ
విలక్షణంగా చితిర్ంచిన కథ ఇది. మనుషుల పర్వరత్నలు, పర్వృతుత్లని ఇందులో ఎంతో చకక్గా వరిణ్ంచారాయన. ఒకే ఒక పాతర్తో
చెపప్దలచుకునన్ విషయమంతా చెపేప్శారు. ‘కషేట్ఫలీ’, ‘పిండికొదీద్ రొటెట్’ వంటి జాతీయాలతోబాటు ‘చీకటి ముఖాలవాళుల్’ అనే కొతత్
పర్యోగం కూడా కనిపిసుత్ంది ఇందులో.
V నాగజోయ్తి
ముపాప్ళల్ రంగనాయకమమ్ రాసిన ‘బలిపీఠం’, నాకు నచిచ్న ఎనోన్ నవలలోల్ ఒకటి. ఆదరాశ్లని ఆవేశంలో అమలుచేసేత్, దానివలల్ జీవితాలు
అతలాకుతలమయేయ్ వైనాలని బలిపీఠం కళల్కు కటిట్నటుల్ వివరిసుత్ంది. క్షణికమైన సావ్రథ్పు ఆలోచనతో, కులాంతర వివాహానికి సిదధ్పడిన
అరుణ పాతర్దావ్రా, అలాంటి వాళల్ జీవితం ఎంత నరకపార్యం కాగలదో,

వాళల్ పిలల్లు ఎంత మథన పడతారో అనన్ విషయాలని,

కులాంతర వివాహాలు చేసుకోదలిచ్న వాళుల్ ఎంత నిశితంగా ఆలోచించి నిరణ్యాలు తీసుకోవాలో రచయితిర్ ఈ కథ దావ్రా తెలియజేశారు.
G వెంకటార్మయయ్
తోలేటి జగనోమ్హనరావుగారి ‘కపప్డాలు’ కథను నేను ఎనున్కునాన్ను. ఎంత సీరియస కథావసుత్వునైనా హాసయ్పూరితంగా చెపిప్ ఒపిప్ంచడంలో
సిదధ్హసుత్డు తోలేటి. బహుళజాతి సంసథ్ల ధేయ్యాలెలా ఉంటాయి, వాటి గమాయ్లని చేరుకునే పదధ్తుల వలల్ దేశంలోని ఎనోన్ కుటీర
పరిశర్మలు మూతపడుతునాన్యనన్ వాసత్వానిన్, విదేశీ పెటుట్బడులనన్ పేరుతో మన పర్భుతావ్లు వాటి అడుగులకు మడుగులొతుత్తునన్
విషయాలని ఈ కథలో చూపారాయన. 92లో మొదలై, 2000 నాటికి పూరిత్గా ఊపందుకునన్ పర్పంచీకరణ ‘కనూస్య్మరిజమ’ భూతానిన్
పెంచి పోషిసోత్ంది. అపప్టోల్ యువతరమే దాని వలలో చికుక్కునాన్రనుకోవచుచ్. కానీ పర్సుత్తం వయోభేదం లేకుండా అందరూ ఆ టార్పలో
పడిపోయారు. ఈ కథ 2001, ఇండియా టుడేలోనూ, తరావ్త 'కథ’ సంపుటిలోనూ వచిచ్ంది.
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M శారద

నాకు నచిచ్న నవల - రావిశాసిత్గారి ‘ఇలుల్’. కథాంశం ఇపప్టికీ అనవ్యించదగగ్దే. డబుబ్నన్ ఒక వాయ్పారి ఒక వితంతువు ఆసిత్ని
ఆకర్మించుకోవడానికి చేసే పర్యతాన్లని ఈ నవలలో వివరించిన తీరు, పాతర్, చితర్ణ ఎంతో చకక్గా ఉంటాయి. ఇది అందరూ తపప్కుండా
చదవవలసిన నవల.
M వంశీకృషణ్
కవిసామార్ట శీర్ విశవ్నాధులవారి కావయ్పరిమళము నాకు బాగా నచిచ్న పుసత్కం.

మనుచరితర్ రచించిన అలల్సాని పెదద్నామాతుయ్నికి

ఆంధర్కవితాపితామహుడనన్ పేరు ఎందుకు వచిచ్ందో వివరణతో పార్రంభమై, అందులోని పదయ్మాధురయ్ము, భావ వైశిషట్య్ము, పదాల
పోహళింపులను మనకందచేసూత్, తెలుగు పంచకావయ్ములలోని మిగతా నాలిగింటితోబాటు మొతత్ం 11 కావాయ్లలోని మనోహర పదయ్పరిమళ
బిందువులను సేకరించి కనకపాతర్లో భావితరాలకు అందించిన మహనీయుడాయన.

ఇది ఆషామాషిగా

చదవవలసిన పుసత్కంకాదు.

ఒకొక్కక్వాకాయ్నిన్ జాగర్తత్గా ఆకళింపుచేసుకుని, ఆసావ్దిసూత్, పిపఠిషను పెంచుకునే పుసత్కం, తెలుగు సాహితయ్ అభిమానుల వదద్ తపప్క
ఉండదగిన పుసత్కం.
VLS పదమ్
ఇది మా మేనమామ BL కాంతారావుగారు నాకోసం రాసిన కథ. తెలల్వారు ఝామునుంచీ ఇంటిపనులనీన్ చకక్బెడుతూ రోజంతా
తెరిపిలేకుండా ఉంటుందొక ఇలాల్లు. సాయంతర్ం ఏడునన్రకి భోజనం పెటట్మనన్ భరత్కి వడిడ్సుత్ండగా, 'నువువ్ తినాన్వా’ అని అతను
అడిగినపుప్డు, ఇంటి పనులోల్పడి తానా రోజు భోజనమే చెయయ్లేదనన్ విషయం గురుత్కొచిచ్ కళల్నీళుల్ తిరుగుతాయామెకి. అది చూసి ‘నువోవ్
ఎమోషనల ఫూలవి’ అంటాడు భరత్. అలాల్రుముదుద్గా పెరిగిన తను, తన వయ్కిత్తావ్నేన్ మరిచ్పోయేంతగా అతాత్రింటోల్ గొడుడ్చాకిరీ చేసుత్ంటే
‘ఎమోషనల ఫూల’ అంటాడేమిటీయన అని బాధపడుతుందామె.
TRN రావు
కోడూరి పులాల్రెడిడ్ రాసిన ‘మా అమమ్ ఓబుళమమ్’ గురించి చెపప్బోతునాన్ను. ఇది మిసిమి సెపెట్ంబర 2015 లో పర్చురితమైంది. చినన్పుప్డు
చండశాసనుడైన తండిర్, పెళల్యాక బాధయ్తలేని భరత్లతో బాధలుపడుతూ కూడా, రకరకాలుగా రెకక్లు ముకక్లు చేసుకుని నలుగురు
కొడుకులని పెదద్ చదువులు చదివించిన ఒక తలిల్ యథారథ్ గాథ ఇది. ఈరోజు తనూ తన పిలల్లూ తముమ్ళూల్ వాళల్ పిలల్లోల్ ఎంతోమంది,
డాకట్రుగా
ల్ ఇంజనీరుల్గా దేశవిదేశాలోల్ సిథ్రపడడానికి ఆ తలిల్ చేసిన శర్మే కారణమని, ఆమె పటల్ తనకునన్ కృతజఞ్తని వయ్కత్ం చేశారాయన ఈ
కథలో.
శీర్నివాస బందా
మానవోదేవ్గాలని ఒక తాతివ్క దృకోక్ణంతో విశేల్షిసూత్ పర్దరిశ్ంచిన వైనం - బుచిచ్బాబు రచించిన ‘చివరకు మిగిలేది’. ఈ పుసత్కానిన్ చదివి
చాలా యేళల్యినా, ఇందులోని పాతర్లు, వాటి సంభాషణలు చాలాసారుల్ గురొత్చిచ్న మాట వాసత్వం. దయానిధి పాతర్ సునిన్తతావ్నికి,
సౌకుమారాయ్నికి, భావుకతకి, ఆలోచనానివ్తమైన పేర్మకీ పర్తిరూపం కాగా, కోమలి పాతర్ ఒకానొక అలౌకికమైన సౌందరాయ్నికి,
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అమాయకతవ్ం పాలు ఎకుక్వైన లౌకాయ్నికి పర్తీక. పర్తయ్క్ష పాతర్లే కాక, పరోక్షంగా కథకి ఒక పర్తేయ్కమైన కోణానిన్ సమకూరేచ్ పాతర్ దయానిధి తలిల్. వయ్కిత్ ఒక పర్పంచంలో ఉంటునన్పప్టికీ, అతనిలో మరో పర్పంచం ఉంటుందనే నిజానిన్ అతి చకక్గా ఇందులో పొదిగారు
బుచిచ్బాబు. పేర్మ అనే భావన ఈ రెండు పర్పంచాలోల్నూ సమానంగా జనించడం, పకవ్తకి రావడం అనేది ఒక ఆదరశ్వంతమైన విషయమే
అని, అంతర-బహిర విశావ్లమధయ్ సయోధయ్ సమకూరచ్డానికి మనిషి చేసే పర్యతన్మే ‘చివరికి మిగిలేది’ అనీ - ఈ నవల చదివిన ఎనోన్
ఏళల్కి నాకు పార్కిట్కలగా అరథ్మైంది. మొతాత్నికి మానసిక విశేల్షణతోబాటు వేదాంతానిన్ కూడా రంగరించిన అపురూపమైన రచన - చివరకు
మిగిలేది. అందుకనే అది నాకు చాలా ఇషట్ం.
అరుణ శీర్నివాస
ఈశవ్రి రాసిన 'నానాన్ నేనొచేచ్సుత్నాన్’ అనే కథని గురించి చెపాత్ను. భరత్మీద అలిగి పుటిట్ంటికి వసుత్ందో కూతురు. ఆ విషయం తెలిసిన
తెలిసిన తలిల్, తన పెళైల్న తరావ్త తన తండిర్కి రాసుకొనన్ ఉతత్రాలని కూతురికి చూపిసుత్ంది. మొదటి వుతత్రంలో తనను అతత్గారూ
ఆడబడుచులూ పెడుతునన్ ఆరళల్ గురించీ, వేరు కాపురం పెటిట్న తరావ్త రాసిన రెండో ఉతత్రంలో, చేసిన పర్తి పనిలోనూ తపుప్లెంచుతూ
కోపప్డే భరత్ గురించీ రాసి ఉంటుంది. చదివిన కూతురికి, తన అవగాహనాలోపం అరథ్మై, భరత్ దగగ్రకు వెళల్డానికి సిదధ్పడుతుంది. పర్సుత్తం,
ఎందరో తలిల్దండుర్లు తమ కూతుళల్కి ఉనన్ ఇటువంటి లోపానిన్ సరిదిదేద్ పర్యతన్ం చెయయ్కుండా, భారాయ్భరత్ల మధయ్ కీచులాటలు
విడాకులవరకూ పోవడానికి దోహదపడుతునాన్రనిపిసుత్ంది.
శాంతిశీర్ బెనరీజ్
నేను KN మలీల్శవ్రి రాసిన ‘నీల’ నవలని ఎంచుకునాన్ను. రచయితిర్ కవితాతమ్క శైలి భావోదేవ్గాలతో సమృదధ్మైంది. వికోట్రియన కాలపు
నవలా శిలప్ం దగగ్రే ఆగిపోయిన తెలుగు కథలో, ఒక ఈసథ్టిక టరన్ రాగలదనన్ ఆశ కలిగిసుత్ందీ నవల అని, ముందుమాట రాసిన వాడేర్వు
చినవీరభదుర్డు అంటారు. తలిల్ అకర్మ సంబంధం వలల్ అనాథ అయిన నీలవేణి, జీవితంలో ఎవరో ఒకరేన్ పేర్మించాలని
నిరణ్యించుకుంటుంది. ఆమెకి పర్సాదతో పెళిల్ జరిగినా, అతనికి అపప్టికే ఇంకొకరితో సంబంధం ఉందని వదిలేసుత్ంది. కాలకర్మేణా ఆమెకి
పరదేశి, సదాశివలు ఆమె జీవితంలోకి పర్వేశిసాత్రు. ఒక వయ్కిత్తో సంబంధం ఉనన్ పరదేశిని వదులుకొని, అనేక బంధాలోల్ ఉనన్ సదాశివతో
బంధానిన్ నీల ఎలా అంగీకరించిందనన్ పర్శన్ వసుత్ంది. కానీ, నవల పూరత్యేసరికి, సదాశివ నీలతో తన జీవితానిన్ ముడివేసుకోవడం
చూశాక, నీల చేసింది సరైనదే అనిపిసుత్ంది. పర్తి మనిషికీ ఇతరుల సహకారం అవసరముంటుంది. నీల చుటూట్ అటువంటి మనుషులని
సృషిట్ంచి కథని చకక్గా నడిపారు మలీల్శవ్రి. అలాగే పర్తి కుటుంబంలోనూ తరాల మధయ్ అంతరాలు ఉంటాయనన్ సతాయ్నిన్ కూడా మళీల్
ఫోకసలోకి తెచాచ్రు.
మనన్వ పదమ్
నాకు నచిచ్న కథ - మధురాంతకం రాజారామ గారి రచన - గూర్ప ఫోటో. నాలుగు వాటాల ఇంటిలో అదెద్కుంటునాన్ చుటుట్పకక్ల వారితో
సంబంధం లేకుండా, ఎవరైనా పలకరించినా తన నుంచి ఏదో పర్యోజనం పొందాలనే మాట కలిపారు అనుకుంటూ ఉండేవాడు. అతని గది
గోడల మీద అతని ఫోటో మాతర్మే వివిధ భంగిమలలో కనిపిసూత్ ఉండేది. ఒకరోజు అతనికి పర్మాదం జరుగుతుంది. అదే రోజు అతని
తండిర్ ఊరినుంచి వచేచ్సరికి ఇరుగుపొరుగు వారు పలకరించి, భోజనాదికాలు ఏరాప్టు చేసి, సతాయ్నిన్ వెతికి ఇంటికి తీసుకొచిచ్ వైదయ్ం
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చేయిసాత్రు. అంతా కలిసి వంతులవారీగా సతాయ్నిన్ కంటికి రెపప్లా చూసుకునాన్రు. తండిర్కి ధైరయ్ం చెపిప్ అండగా ఉనాన్రు. కోలుకునన్
సతయ్ంలో మారుప్ వచిచ్, గోడమీద అందరితోపాటూ ఉనన్ గూర్ప ఫోటోలో నవువ్తూ కనిపిసాత్డు. మనిషి సంఘజీవి అనీ, అందరితో కలిసి
ఉంటేనే కేష్మం, సంతోషం అని రచయిత చెపిప్న విధానం చాలా బాగుంది.
***

నాకు నచిచ్న అనువాద కథ/నవల
ఏపిర్ల 26, 2020న కానఫ్రెనస్ కాల మాధయ్మాన జరిగిన
సాహితీ వేదిక, ఢిలీల్ - సమావేశంలో జరిగిన చరచ్
పాలొగ్నన్వారు :
A సోమలత, MV లకిష్, NS లకిష్, V నాగజోయ్తి, అరుణ శీర్నివాస, శాంతిశీర్ బెనరీజ్, T కళాయ్ణి, దాసరి అమరేందర్, RS వెంకటేశవ్రన, G
వెంకటరామయయ్, M వంశీకృషణ్, TRN రావు, శీర్నివాస బందా, B కమలాదేవి, M శారద, పపుప్ శాంతాదేవి.
చరాచ్ సారథి – MV లకిష్
TRN రావు
నేపాలీమండూకం సాహసాలు – (ఆంగల్ మూలం - కణక మణి దీకిష్త; అనువాదం - దాసరి అమరేందర్)
నోరులేని పార్ణులతో నడిచే కథ ఇది. నేపాల గురించి మనకి తెలిసిన విశేషాలతోబాటు తెలియని ఎనోన్ సథ్లాల గురించీ ఇతర విశేషాలగురించి
పర్సాత్వన ఇందులో ఉంది. అనేకమైన సాంఘిక వయ్వహారాల గురించే కాక, పరాయ్వరణానికి చెందిన విషయాలని కూడా ఈ నవల
సప్ృశించింది. పర్తి పార్ణి జీవితంలోనూ ఎదురయే ఇబబ్ందులకు ఎలాంటి పర్తిసప్ందనలు చూపితే పని సానుకూలమౌతుందో ఈ నవలోల్
వివిధ సంఘటనలని కలిప్ంచి వివరించారు. మండూక కథానాయకుడు భకత్ పర్సాద తమో, రజో, సతవ్గుణాలోల్కి రూపాంతరం చెంది,
ఆతమ్సాకాష్తాక్రానిన్ పొందడం నాకు నచిచ్ంది.
పపుప్ శాంత
గీతాంజలి- (ఆంగల్ మూలం - రవీందర్ నాథ టాగోర; అనువాదం - చలం)
ఈశవ్రుడు వాసత్వమేనా అని సందేహించే వారికి సమాధానమిసూత్ ‘నీ అలప్మైన ఆశలు, కుష్దర్మైన కోరికలు నీ అంతరద్ృషిట్ని కపప్డం వలన
నీకు తెలియటేల్దు, మా మాటలని విశవ్సించు’ అంటూ గీతాంజలిని రవీందుర్డు గానం చేశారంటారు చలంగారు. పదపదమూ అనువదిసూత్,
కొంత తన శైలిని చొపిప్ంచి, తదావ్రా మాతృక లోని రచయిత శైలిని నిలబెటిట్, భావానిన్ పలికిసూత్, అందంగా అనువదించే కారాయ్నిన్ చేపటాట్రు.
టాగూర వేదాంతానన్ంతా చినన్ పదాలలో, నిగూఢమైన పదాలలో పొందుపరచారు. పర్తి గేయంలోనూ, పదంలోనూ అందం, కుల్పత్త, సరళత
కనిపిసాత్యి. గీతాంజలి వార్సిన రవీందుర్డు ‘విశవ్కవి’ అయితే, ఆ గీతాంజలిని ‘మూలం’ లోని కవితాంశ కరిగి పోకుండా, భావం బాట
తపప్కుండా, గుణాలనీన్ దివ్గుణీకృతం చేసి తనదైన రీతిలో భాషలో తెలుగువారికి అందించిన చలంగారిని మనం ‘అమరకవి’ అనవచుచ్.
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RS వెంకటేశవ్రన

బార్హమ్ణ కనయ్ - (మరాఠీ మూలం - శీర్ధర వెంకటేసయ్ కేటక్ర; అనువాదం - కనక మేడల; పర్చురణ - నేషనల బుక టర్సట్ -1974)
కులాల పార్తిపదికగా మనుషులను వేరు చేయడం ఈ దేశానికి వునన్ జాడయ్ం. ఆ జాడయ్మే మరింత పెరిగి యింకా సమాజానిన్ ఎంత
నికృషట్ంగా తయారు చేసోత్ందో, దానికి పరిషాక్రం ఏమిటో చెపిప్న నవల. శాసాత్ర్ల పర్కారం తండిర్ బటేట్ ఒక వయ్కిత్ కులం నిరణ్యించబడాలిస్
ఉనాన్, దానికి విరుదద్ంగా తలిల్ పర్కారమే నిరణ్యించబడి , కుల వివక్ష మరింత పెరుగుతోందని చెపప్డమే నవల పర్ధానోదేద్శయ్ం. 1928
పార్ంతంలో యిలాంటి నవల రాయడానికి పూనుకోవటం పెదద్ సాహసమే. సమాజంలో వేరు వేరు జాతులూ, ధరామ్లూ ఆచార వయ్వహారాలూ
వేళుళ్ పాతుకుని వునన్ంతవరకూ, కేవలం సంసక్రణల వలన ఈ సమసయ్ సమసిపోదని, ఒక రకంగా భండారక్ర, అగారక్ర లాంటి సంసక్రత్ల
విధానంలో వుండే డొలల్తనానిన్ పాతర్ల చరచ్ల దావ్రా చెపిప్సాత్రు రచయిత. కేవలం సంసక్రణలపై ఆధారపడి సమాజంలో మారుప్ రావటం
అసంభవం అని నవలలో తెలియజేసాత్రు.
దాసరి అమరేందర్
రహసయ్ భారతంలో నా ఆధాయ్తిమ్క అనేవ్షణ - (ఆంగల్ మూలం - పాల బర్ంటన; అనువాదం - జొనన్వితుత్ల పతంజలి)
బిర్టిష పాతిర్కేయుడు పాల బర్ంటన భారతీయ యోగుల మహిమలను గురించి విని, నిజం తెలుసుకోవడం కోసం భారతదేశానిన్
సందరిశ్ంచాడు. మెహెర బాబా, మౌని బాబాలవంటి వారిని కలిసి, కొనిన్ అలౌకిక అనుభవాలు చవిచూసేక, అలాంటి అనుభవాల మీద ఉనన్
అపనమమ్కం తొలగి, ఆతమ్జాఞ్నశోధనలో పడతాడు. అతని పర్యాణంలో ఎనోన్ రకాల వయ్కుత్లు తారసపడతారు. మతమూ, ఆధాయ్తిమ్కతా వేరు
అనన్టుల్ సాగుతూ, గారడీలు, జోయ్తిషయ్ం వంటివాటిని చదువరులమీద రుదద్కుండా చెపప్డం ఒక విశేషం. చివరికి అరుణాచలం రమణుని
ఆశర్మలో ఆతమ్ సాకాష్తాక్రం పొంది, అంతులేని ఆనందానిన్, కాంతినీ, సేవ్ఛచ్నీ అనుభవించిన బర్ంటన, దానిన్ మనకి తెలియజేసే పర్యతన్ం
చేసాత్డీ పుసత్కంలో. అనువాదం చకక్గా సాగింది.
V నాగజోయ్తి
ఒక తలిల్ కథ – మహాశేవ్తాదేవి (బెంగాలీ మూలం - హజార చౌరాసి కి మా; అనువాదం-సూరంపూడి సీతారాం).
ఇది ఒక తలిల్ కథ. నకస్లైట ఉదయ్యంలో భాగమైన అనేక తనయుల తలుల్ల కథ. రచయితిర్ యువతరం ఆలోచనలని, ఆవేశానిన్
వయ్కత్పరిచారు. ఉనన్త కుటుంబీకుల అరాచకతవ్ం, వారి అడుగులకి మడుగులొతేత్ పోలీస శాఖ వలల్ జరిగే అనరాధ్లు, తదావ్రా బలి అవుతునన్
యువకుల గురించి తెలిపారు. ఇందులో నాకు నచిచ్నది - ఎదుగుతునన్ పిలల్ల సవ్భావం, పర్వరత్న సకాలంలో తలిల్ తండుర్లు తెలుసుకోకపోతే
పరిణామాలు దాఋణంగా ఉండవచచ్ని చేసిన హెచచ్రిక.
శీర్నివాస బందా
కలకతాత్కి దగగ్రలో (బెంగాలీ మూలం - గజేందర్ కుమార మితర్; అనువాదం - మదిద్పటల్ సూరి)
దాదాపు శతాబద్కాలం కిర్తం, వంగదేశంలోని ఒక బార్హమ్ణ కుటుంబంలో జరిగిన వృతాత్ంతం ఈ ‘కలకతాత్కి దగిగ్రలో’ అనన్ నవల.
తినడానికి రెండుపూటలా తిండి లేకపోయినా, పూజాదికాలని, బాలయ్వివాహాలవంటి దురాచారాలని కూడా గుడిడ్గా పాటిసుత్నన్ కాలంలో, ఒక
బార్హమ్ణ కుటుంబంలో మగవారి బాధయ్తారాహితయ్ం, అసభయ్ పర్వరత్నల కారణంగా వారి భారయ్లు, తలుల్లు చవిచూసిన శారీరకమైన కషాట్లని,
ఆకలి బాధలని, మానసిక వేదనలని, దికుక్తోచని ఆడువారి ఆలోచనలనీ, రచయిత ఎంతో లోతుగా వరిణ్ంచారీ పుసత్కంలో. మహిళలు
భరత్గానీ, అతత్గారుగానీ పెటేట్ ఆరళల్ని భరిసూత్, నలుగురూ ఏమనుకుంటారో అనుకుంటూ ఆలోచనలని కుంచింపజేసుకోకుండా ధైరయ్ంగా
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ముందడుగు వెయాయ్లనన్ సందేశానిన్ నవలలో ఎంతో కనివ్నిస్ంగగా చెపప్టం జరిగింది. అనువాదం అకక్డకక్డా కొంత నిరాశాజనకంగా
అనిపించింది.
B కమలాదేవి
హృదయసీమ (కనన్డ మూలం- సుధామూరిత్; అనువాదం – రాజారామమోహనరావు)
మృదుల సంజయ ల వివాహం జరిగి కాపురం కొంతకాలం సజావుగా సాగుతుంది. సంజయ లౌకయ్ం నేరుచ్కుని పైరవేటు నరిస్ంగ హోమ
పెటుట్కొని అంచలంచెలుగా పైకి ఎదుగుతాడు. పర్వృతిత్లో పర్వరత్నలో మారుప్ వసుత్ంది. మృదుల మొదటినుంచి తుదివరకు ఒకేలా ఉంటుంది.
సంజయ లో ధనవాయ్మోహం పెరిగిందని గర్హిసుత్ంది. డిపెర్షన కి గురై అందులోంచి బయటపడాడ్ అతనితో ఇమడలేక తన గార్మం
వెళిల్పోతుంది. దగగ్ర ఉనన్ంతకాలం ఆమె విలువను గురిత్ంచని సంజయ, చివరకు ఆమె దగగ్రకు చేరతాడు. ఈ నవలలో పాతర్ చితర్ణ, సనిన్వేశ
కలప్నలు, భినన్ పర్వృతుత్లు, సవ్భావాలు, ఆధునిక పోకడలు, కాలానుగుణమైన మారుప్లు కానవసాత్యి.
A సోమలత
నాకొక భారయ్ కావాలి (ఆంగల్ మూలం - డూడీ బార్డీ - అనువాదం - మహమమ్ద ఖదీరబాబు)
కొందరు మగవాళుల్ గురివింద గింజ చందంగా, తమ సంగతెలా ఉనాన్ కటుట్కోబోయే భారయ్ మాతర్ం ‘అలా ఉండాలి, ఇలా ఉండాలి, అంటూ
గొంతెమమ్కోరికలు కోరే వైనానిన్ ఒకింత హాసయ్ ధోరణిలో వరిణ్ంచిందీ కథ.
శాంతిశీర్ బెనరీజ్
ఒక హిజార్ ఆతమ్కథ (తమిళ మూలం – రేవతి; ఆంగల్ం నించి తెలుగు - పి . సతయ్వతి - హైదరాబాద బుక టర్సట్ - 2014 ).
తమిళనాడులో ఒక మధయ్ తరగతి కుటుంబంలో మగపిలల్వాడిగా పుటిట్, ఆడదానిగా మారాలని, పురుషాంగానిన్

శసత్ర చికితస్తో

తొలగించుకుని, దొరైసావ్మి అనే మనిషి రేవతి అనే హిజార్గా మారి, అలాంటి వారి జీవితం ఎలా వుంటుందో సమాజానికి తెలియజేయాలనన్
పర్యతన్ంతో రాసుకునన్ సీవ్యచరితేర్ ఈ పుసత్కం. వయ్కిత్గత జీవితంలో ఎనోన్ అవమానాలనూ, బాధలనూ ఎదురొక్నన్ రచయితిర్
బెంగుళూరులో సిథ్రపడి, సవ్లింగ సంపరగ్ం ఉనన్ వయ్కుత్లూ, హిజార్లూ కలిసి వారి హకుక్లకై పోరాడుతునన్ "సంగం" అనే సంసథ్తో పరిచయం
కావడం, ఆ తరువాతే ఆతమ్హతయ్ చేసుకోవాలనన్ కోరెక్ తనలో అంతం కావడం చెపిప్న వైనం, పాఠకులను కొంతైనా కదిలించక మానదు. వారి
పటల్ మనం మెలగాలిస్న తీరు గురించి ఆలోచన కలిగిసుత్ంది.
NS లకిష్
మహాశేవ్త (కనన్డ మూలం- సుధామూరిత్; అనువాదం – జగదీశవ్రి)
బాహయ్ సౌందరయ్ం కనాన్ అంతరంగ సౌందరయ్మే మినన్ అని, పేర్మాభిమానాలతోబాటు ఆతమ్విశావ్సంకూడా ఉనన్ మహిళలు, భరత్
అండదండలూ ఆపాయ్యతా దకక్కపోయినా సాధించగల శిఖరాలెనోన్ ఉంటాయనీ హృదయ్ంగా చెపిప్న నవల ఇది. సంసక్ృత కవులనూ
కథలనూ ఇందులో కథోచితంగా అమరిచ్ పునశచ్రణ చేయించిన తీరు బాగుంది.
MV లకిష్
కెరటాలు (హిందీ మూలం - అమర కాంత; అనువాదం - పాలకోడేటి కృషణ్మూరిత్)
కొతత్గా పొరుగులోకి వచిచ్న మహిళని భరత్ పెటేట్ బాధలు విని, మిగిలిన మహిళలంతా ఆమెకు అండగా నిలుసాత్రు. ఈ కర్మంలో జరిగే
సంఘటనలు, పెనిమిటల్ ధాషీట్కం, మరో ఆలోచనలేకుండా వాళల్ అడుగులకి మడుగులొతేత్ మహిళల మనసత్తావ్లోల్ వచిచ్న మారుప్లు చాలా
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చకక్గా వివరించిన నవల ఇది. పాతోర్చిత సంభాషణలు ఆకటుట్కుంటాయి, పాతర్ చితర్ణ చాలా బాగుంది. మూల రచనకి భంగం
వాటిలల్కుండా సేవ్చాఛ్నువాదం చేసారు.
M శారద
అమమ్ (రషయ్న మూలం - మాకిస్ం గోరీక్)
రషయ్న విపల్వాతమ్క ఉదయ్మంపై గోరీక్ రచన ‘అమమ్’. నవల వెనుక రాజకీయ ఎజెండా సప్షట్ంగా ఉంది. కథ అనాన్ నీలోవాన్ జలోమోవా, ఆమె
కొడుకు చుటూట్ తిరుగుతుంది. నవలలో, ఒక మహిళ జీవితానిన్ చితీర్కరిసాత్డు రచయిత. ఆమె భరత్ మరణిసాత్డు. కొడుకు పావెల అకసామ్తుత్గా
విపల్వాతమ్క కారయ్కలాపాలలో పాలొగ్ంటాడు. ఇంటికి పుసత్కాలు తీసుకురావడం పార్రంభిసాత్డు. నిరక్షరాసుయ్రాలు, రాజకీయ ఆసకిత్ లేని
నీలోవాన్ పావెల కి సహాయం చేయాలనుకుంటుంది. పావెల ది విపల్వాతమ్క పాతర్ అయినా, నీలోవాన్, తన తొలి భావనలను అధిగమించి,
చదువురానిదయినపప్టికీ, విపల్వంలో చేరడానికి రాజకీయ అజాఞ్నానిన్ అధిగమించి, ఈ నవలలో అసలు హీరోగా పరిణమిసుత్ంది.
మనన్వ పదమ్
ఆరో ఆడపిలల్ (మళయాళీ మూలం – సేతు; అనువాదం – LR సావ్మి)
సమాజంలోని పురుషాధికాయ్నిన్ తేటతెలల్ం చేసే నవల ‘ఆరో ఆడపిలల్’. కథ చినన్దే. కాని ఆ కథ దావ్రా చితీర్కరించిన పర్పంచం చాలా విసత్ృతం.
పూల వాయ్పారి ఐన, పిలల్లు లేని శంకర రామన గుడి పార్ంగణంలో నుంచి తెచిచ్న అనాధ బాలికను ఇంటికి తెచిచ్ ‘కాదంబరి’ అని పేరుపెటిట్
పెంచుతాడు. ఈ పురుష పర్పంచంలో అడుగడుగున కాదంబరి ఎదురుక్నే పీడనలు, సమాజంలోని ఉనన్తుల వివక్ష చివరికి శంకర రామన
లో కూడా కనబడిన పురుషాధికయ్ ధోరణి వగైరాలు బాహయ్ంగా కనబడే అంశాలు. ఆ అంశాలను పటుట్కొని సమాజం లోతుకీ
పురుషాధికయ్తనూ సతరీల మనసత్తవ్పు లోతులకూ మనను తీసుకొని వెళాత్డు రచయిత.
***
చకక్టి సుహృదాభ్వ వాతావరణంలో, ఎనోన్ చకక్టి అనువాద కథలు, నవలల పరిచయంతో, సభుయ్లు వాటి గురించి చేసిన విశేల్షణలతో
సమావేశం ముగిసింది.

***
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