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Ħą˒юȳě rї(¢)Ģpč Ǹќě?
- Ė
ఇతిహాస రచన దావ్రా పార్రంభమైన తెలుగు సారసవ్త పర్వాహము, పర్బంధ కావయ్, పురాణ, కథ, నవల,
నాటక రచనా పర్కిర్యల దావ్రా పరిపుషట్మై మహాజీవనదిగా మారి, తెలుగు పర్జల జీవితాలను రససారవంతం చేసూత్
విశవ్సాహితీ సాగరములో కలుసూత్ తన విశిషట్తను చాటుకుంది. వీటిలో ఇతిహాస, పర్బంధ కావయ్, పురాణ సాహితయ్
పర్కిర్యలు చందోబధధ్ పదయ్, గదయ్ముల సమిమ్ళితములు. ఈ రచనా పర్కిర్యలలో కధ, కధనము ఎంచుకొనుటకు కవికి
ఉనన్ సేవ్చఛ్ ఆ సాహితయ్ పర్కిర్య రచనా విధి విధానములను అధిగమించుటలో లేదు. కాగా, కథ, నవల దాదాపుగా గదయ్
రచన పర్కిర్యలు, చందోబధధ్ము కానివి ముఖయ్ంగా ఒక నిరిద్షట్మైన రచనా విధి విధానములు లేనివి. ఒక కధాంశమును
సమసామాజికాంశములతో, చారితర్క విశేషాలతో, నవీన వైవిధాయ్లతో పరిపుషట్ం చేసి, రకరకాల అంశముల, పథథ్తుల,
ఆచారాల వరణ్నలతో వరణ్రంజితము చేసి, వీటికనుగుణంగా కధా పాతర్ల మధయ్ వయ్కిత్తవ్ సంకిల్షట్తలను, సంఘరష్ణలను
సమిమ్ళితం చేసూత్ కవి చేసే విసాత్ర రచనా పర్కిర్య నవల. యింత విసాత్ర పర్కిర్యను పాఠక రంజకముగా మలచినపుప్డే
కవి తన పనిలో సఫలుడయినటుల్.
20వ

శతాబద్ంలో

వచిచ్న

రెండు

నవలలు

రసజఞ్త

కలిగిన

చదువరులను

అమితంగా

ఆకరిష్ంచాయనటంలో ఎటువంటి సందేహములేదు. అందున కవిసామార్ట శీర్ విశవ్నాధ సతయ్నారాయణ గారి

వేయిపడగలు మొదటిది కాగా రెండవది కవి, భారత దేశ రాజకీయ రంగములో అపర చాణుకుయ్డిగా, మౌన మునిగా
పేరుగాంచిన మాజీ పర్ధాని శీర్ పి.వి.నరసింహారావు గారు రచించిన, తెలుగులో శీర్ కలూల్రి భాసక్రం గారిచే

అనువదింపబడిన "ద ఇనసైడర" - లోపలి మనిషి. లోపలి మనిషి రచన ఒక నవలా కాదా అనన్ది ఒక తెలివైన విచికితస్

కాగా, యిది నవలా రచనా పర్కిర్యలకు అనుగుణంగా ఉండటం వలల్ దీనిని నవలగా భావించడం ఔచితయ్భంగం
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కానేరదు. రెండు నవలలు విభినన్ విషయాలను సప్ృశించినా వాటి రచనా నిరామ్ణపర్కిర్యలో ఉనన్ సారుపయ్త నూతన
రచయితలను చాలా ఆలోచింప చేయడమే కాక ఆ పర్కిర్యను అనుకరించడానికి పేర్రేపిసాత్యి. ఆ సారుపయ్తను గురించి
నాకు సుఫ్రించిన విషయములను పాఠకులకు నివేదించి, నా ఆలోచనలను సరిచేసుకొనుట, తదావ్రా నా రచనా
కౌశలమును మెరుగుపరుచుకొనుట నా ఉదేద్శము. ఆశీరవ్దించగలరు.
పర్ధమంగా ముందు పర్సాత్వించిన నవలల రచయితల గురించి కొనిన్ పార్ధమిక విషయములను

పరిశీలిదాద్ం. శీర్ విశవ్నాధ వారు 1895 లో నందమూరు గార్మములో జనిమ్ంచినారు. 1934 లో వేయిపడగలు నవలను

ఆంధర్ విశవ్విదాయ్లయం నిరవ్హించిన నవలా పోటీకి పంపుటకు 29 రోజులలో 999 పేజీలలో రచించారు. శీర్ పి.వి.
గారు 1921 లో వంగర గార్మములో జనిమ్ంచినారు. ద ఇనసైడర రచనా పార్రంభం తెలియనపటిట్కీ, ఆ 833 పేజీల

నవల 1998 లో ముదిర్తమైనది. లోపలి మనిషి తెలుగు అనువాదం 2002 లో పర్చురితమైనా మూలము 1998 లోనే

పర్చురితమైంది కావున రెండూ 20వ శతాబద్ంలోనే వచిచ్నటుట్గా భావించడంలో సహేతుకతుకు ఎటువంటి పర్మాదము
లేదు.
మానవ

తరువాత యీ రచనలయొకక్ కధ, కధనాల విషయానికి వసేత్, వేయిపడగలు కొనిన్ తరాలలో జరిగిన

సాంఘిక, వాయ్వహారిక, సాంసక్ృతిక, రాజకీయ పరివరత్న గురించి కధానాయకుని యొకక్ అంతరమ్ధనము

మరియు విచార(ణ)ము కాగా, లోపలి మనిషి పర్ధానంగా సావ్తంతార్య్నంతర, దాదాపు అయిదు దశాబాద్ల రాజకీయ
పరిణామ మరియు పరివరత్నల మీద కధానాయకుని విశేల్షణ. రెండు రచనల మధయ్ పర్ధాన సారూపయ్ం ఏమిటంటే

రెంటిలోనూ రచయితలే వారి జీవన అనుభవాలను, వారికి ఎదురైన రకరకాల వయ్కుత్ల పర్వృతుత్లను, ఆనాటి సమకాలీన
సాంఘిక పరిసిథ్తులను సమిమ్ళితం

చేసి ఒక కధగా సృషిట్ంచి పరోక్షంగా కథానాయకుని దావ్రా తమ భావాలను

వయ్కీత్కరించారు అని పాఠకుడు అనుభూతి చెందటం.

ముందుగా వేయిపడగలు కథానాయకుడు ధరామ్రావు పాతర్ చితీర్కరణను సంకిష్పత్ంగా పరిశీలిదాద్ం.

కథానాయకుడైన ధరామ్రావు పాతర్ “ఆ ఎదురు వచిచ్న మహా పురుషుడి పేరు ధరామ్రావు” అనన్ వాకయ్ం దావ్రా మొదటి
అధాయ్యం చివరలో పర్వేశిసుత్ంది. నవలలో ధరామ్రావు పాతర్ను పండితుడిగా, వివేకవంతుడిగా సుబబ్నన్పేట సమాజంలో

ఒక మానుయ్డిగా పరిగణింపబడే వయ్కిత్గా చితీర్కరించారు విశవ్నాధ వారు. ఆ విదవ్తుత్, మానయ్త వలల్ నవలలోని కొనిన్
పాతర్లు, ముఖయ్ంగా యువ జమిందారు, ఆయన అనుయాయులు ధరామ్రావును శతుర్వుగా పరిగణించగా, దాదాపుగా
మిగతా అనిన్ పాతర్లు ఆయనను అభిమానించారు, గురువుగా, అనన్గా పరిగణించారు. ధరామ్రావు సమాజంలో ఎంత
పర్ముఖ వయ్కిత్ అయినా తన చినన్ కుటుంబంతో - భారయ్ మరియు తన తలిల్తో, నవలలో చాలా భాగం నిరుపేద జీవనం
గడుపుతాడు. ఆవిథంగా ధరామ్రావు తన జీవన గమనంలో ఉతాథ్న పతనాలతో సహజీవనం చేసూత్, తను అమితంగా
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పేర్మించే భారయ్ అరుంధతి వియోగం వలల్ దుఃఖవశుడవటం, తదనంతరం తనను మనసా వరించిన చినన్-అరుంధతిని
వివాహం చేసుకొనటం తదావ్రా జీవితంలో కొర్తత్దశ పార్రంభించటంతో నవల ముగుసుత్ంది. యీలోగా ఏనోన్ పాతర్లు,
విసాత్రమైన వాటి సవ్భావ వివరణలు, వివిధ ఋతువుల, పరిణామాల వరణ్నలు నవలకు విసత్ృతిని, శోభను చేకూరాచ్యి.
కౌముది కిరణ పర్భ గారు విశవ్నాధ వారి మీద చేసిన పర్సంగాల దావ్రా, విశవ్నాధ వారు సవ్యంగా
రచించుకునన్ కొదిద్ పేజీల ఆతమ్చరితర్ గురించి శీర్ గొలల్పూడి వారు వార్యగా నేను చదివిన విషయాల దావ్రా పరిశీలిసేత్
కథానాయకుడు ధరామ్రావు పాతర్ గమనంలో విశవ్నాధవారు తన జీవితంలోని కొనిన్ ఘటనలను యిమిడాచ్రు అని
అనటం సతయ్దూరం కానేరదు. ముందుగా ధరామ్రావు పాతార్ పర్వేశ సందరభ్ంలో అతని గురించి విశవ్నాధ వారు చేసిన
వరణ్న వారి సీవ్యవరణ్న అని మనం గర్హించవచుచ్. అలాగే ధరామ్రావు పాతర్ అనుభవించిన పేదరికం, గుంటూరు
కళాశాలలో విదాయ్రిధ్గా ఉండగా జరిగిన సంఘరష్ణలు, అరుంధతితో వివాహం, సుబబ్నన్పేట కళాశాల అధాయ్పక పదవి
నుంచి వైదొలగటం మొదలయిన ఘటనలు విశవ్నాధ నిజ జీవితంలోనివి అని భావించటం సతయ్దూరం కానేరదు. అలాగే
తన తండిర్ తరం వరకు ఐశవ్రయ్వంతులైనవారు, తన తరంతో కడు పేదరికం లోకి వెళళ్టం అనే తన నిజజీవిత ఘటనను
ధరామ్రావు పాతర్లో కరుణరసం ఉటిట్పడేలా చితిర్ంచారు విశవ్నాధ వారు. తన జీవితంలోని ఈ విషయములను తెలుగు
సాహితయ్ంపై

సమగర్ంగా

సుదీరఘ్ంగా

జరిపిన

చరచ్లో

వారే

సవ్యంగా

పేరొక్నాన్రు

(https://www.youtube.com/watch?v=RH3MN7VA9Ec&t=2510s),
ఈ విధంగా వారు చూసిన ఆనాటి సాంఘిక పరిసిథ్తులను, వాటి వలల్ ఆయన జీవితంలో జరిగిన
మారుప్లను పరోక్షంగా వివిధ పాతర్ల దావ్రా అభివయ్కీత్కరించి విశవ్నాధ వారు నవలని నడిపించినతీరు నవలా

సాహితయ్ంలో ఒక కొర్తత్ ఒరవడికి శీర్కారం చుటిట్ంది. ఆ వైవిధయ్మే వేయిపడగలును నవలా సాహితయ్ంలో ఒక విశిషట్
సాథ్నంలో నిలబెటిట్ంది. అయితే వేయిపడగలు తరువాత నవలా సాహితయ్ం ఉచఛ్ దశకు వెళిళ్నా, మరల ఏ యితర నవలా

ఈ పర్కిర్యలో వార్యబడలేదు. బహుశా వేయిపడగలుని హిందీ లోకి అనువదించిన పర్భావంతో కావచుచ్, పి.వి గారు

తన లోపలి మనిషి రచనకు ఈ పర్కిర్యను ఎంపిక చేసారు. యిపుప్డు లోపలి మనిషి నవలా విశేషాలు కూడా బహు
సంకిష్పత్ంగా చూదాద్ం.

“ఆనంద అని పేరు పెటాట్రు అబాబ్యికి ..” అని కథానాయకుని పేరుతోనే నవల పార్రంభమవుతుంది.
ఆనంద బాలమేధావి, బాలయ్ం నుంచీ మేథావి. ధరామ్రావు మరియు ఆనంద పాతర్ల మధయ్ ఉనన్ ఒకేఒక సారుపయ్త ఇదే.
పాఠశాల, కళాశాల విదయ్ తరావ్త ఆనంద అఫోర్జాబాద రాచరికానికి వయ్తిరేకంగా రహసయ్ ఉదయ్మం నడిపి,
సావ్తంతార్య్నంతరం అఫోర్జాబాద సంసాథ్నానిన్ విశాల సవ్తంతర్ భారతావనిలో విలీనం చేయటంలో తన యవవ్న
జీవితమును గడుపుతాడు. తరావ్త పర్తయ్క్ష పర్జాసావ్మిక రాజకీయలలో పాలొగ్ని అంచెలంచెలుగా ఎదిగి అఫోర్జాబాద
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ముఖయ్మంతిర్ అవుతాడు. అయితే తన రాజకీయ పర్తయ్రుథ్ల కుతంతార్ల కారణంగా అచిరకాలంలోనే ఆనంద ముఖయ్మంతిర్
పదవి కోలోప్వటంతో నవల ముగుసుత్ంది. అయితే చివరలో నవలను ఉపసంహారం చేసూత్ ఆనంద, శీర్ రాజీవ గాంధి
మరణం తరావ్త పర్ధానమంతిర్ అయాయ్డు అని చెపప్టంతో నవల పూరిత్గా ముగుసుత్ంది. యీ నవలలో ఏనోన్ కలిప్త
పాతర్లతో పాటుగా కొనిన్ నిజమైన పాతర్లు, విసాత్రమైన వాటి సవ్భావ వివరణలతో పాటుగా సవ్తంతర్ భారతావని
ఎదురొక్నన్ సంకిల్షట్మయిన వివిధ అంతరాజ్తీయ మరియు అంతరగ్త సమసయ్ల వివరణలు నవలకు విసత్ృతిని, శోభను
చేకూరచ్టంతో పాటు పాఠకుడిని విజాఞ్నవంతుడిని చేసాత్యి.
ధరామ్రావు పాతర్ విషయంలో అంత లోతుగా ఆలోచించకుండానే, ఆనంద పాతర్, పి.వి. గారి లోపలి
మనిషి అనన్ విషయం వివేచన ఉనన్ పాఠకుడికి తెలుసుత్ంది. కథానాయకుడు ఆనంద అఫోర్జాబాద సంసాథ్నానిన్ విముకత్ం
చేయటం కోసం పోరాటం, ముఖయ్మంతిర్, పర్ధానమంతిర్ అయేయ్ కర్మం పాఠకుడికి ఆ ఆలోచనలో తోడప్డతాయి. అయితే
కలిప్త పాతర్ల సవ్భావాలు, కధానాయకునికి వారు కలిగించే అడడ్ంకులు, కాలప్నికతకు ఆసాక్రం లేని నిజ జీవిత
పాతర్లతో కలిప్త పాతర్ల సంభాషణలు, అంతరాజ్తీయ మరియు అంతరగ్త సమసయ్ల వివరణలు

పాఠకుడిని

రంజింపచేసాత్యి.

ఆ విధంగా వేయిపడగలు, లోపలి మనిషి నవలలు విభినన్ అంశాలను పర్సాత్వించినపప్టికీ, వాటి రచనా

పర్కిర్యలో ఉనన్ సారూపయ్త ఆశచ్రయ్ం కలిగిసుత్ంది. తానే ఒక పాతర్గా ఉనన్ సమకాలీన సమాజ పర్వృతిత్ని ఒక కధగా
మలచాలంటే, అలాగే సమాజంలో తథయ్మయిన ఒక విషయానిన్ నిగూఢముగా, వివాద రహితముగా, విసాత్రముగా
చెపాప్లంటే ఎంచుకోవాలిస్న రచనా సంవిధానానిన్ ఈ రచనలు నావంటి వరథ్మాన రచయితలకు తెలియచేసాత్యి. ఆ
విథంగా ఈ రచనలు శాశవ్తాలు మరియు మారగ్దరశ్కాలు, ఆ రచయితలు గురుసమానులు అని చెపప్వచుచ్.
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