McõGS ¥{MLjjÁ

1

ʉʔô ȳǽɚ

ɰɝàɆ

p
Ĉ ɻĩ

ఒకానొక కాలంలో 1970-80 లో నాటకాలు ఉండేవి, చూసేవాడిని, మరో మహంజా

దారో, చింతామణి, పాండవుదోయ్గవిజయాలు, కళుళ్, మహానటుడు వగైరా. ఆ సందడిలోనే

రవణమూరిత్, సోమయాజులు వేసిన కనాయ్శులక్ము నాటకం చూసా.,నాటకం గురించి చదవడం

వలల్, చాలామంది నోట దాని గురించి వినడం వలల్ ఆకరష్ణీయంగా వుండి, పుసత్కం కొనాన్

సినిమాచూసా నాకు సినిమా బాగా నచిచ్ంది. సరే కనాయ్శులక్ంలో కనాయ్శులక్ం, బార్హమ్ణ నేపధయ్ం,

ఇంగీల్షు భాషాజాఞ్నమ.., కోలోనియల (వలసవాదుల నాయ్యవయ్వసథ్, వయ్వసేథ్ కాదు నాయ్యం కూడా)
జసిట్స. ఈ మూడు పుటిట్ంచిన హాసయ్ం పండించిన నవువ్లు. వాటిమీద భాషా పరంగా ధవ్ని పరంగా

వెలువరించిన వెటకారాలు ఈ నాటికి పర్సిదధ్మే గిలిగింతలు పెటాట్యికూడా!
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గురజాడ - అంటించిన సెగ-పొగ
తిరుపతి వెంకటకవుల పదయ్ం పర్కారం.

ఆనాటి సమాజంలో బార్హమ్ణుల పరిసిథ్తే కాదు అనిన్ కులవృతుత్లవారి పరిసిథ్తి, కొలది మారుప్లతో ఒకేలా
ఉండేది మూఢతవ్ంలో, జడతవ్ంలో, లేమిదనంలో , పొరాల్డుతోందని, ఎంతో నూయ్నతకు., కుసంసాక్రం అనన్ ఎగుడు
దిగుడు సంసక్ృతీ, అనన్ విమరశ్కు గురై, ఒక దీనావసథ్లో వుంది. భాష ఇంగీల్షు భాష గొపప్ది , వృతుత్లే కులాలు అనన్
భావనని పెంచి, సమాజం లో సమానతవ్ం పోకడలు లేవు అనన్విమరశ్ని జొపిప్ంచి పోషించారు.
అదొకక్టేకాదు సావ్తంతర్ ఉదయ్మం కూడా బిర్టిష వాళళ్ తెలివి, లౌకయ్ం, పుణికి పుచుచ్కుని మీరు బిర్టిషు మేము
ఇండియనస్ మీరు మమమ్లిన్ వదిలి పొండి, అని సుతారంగా నడిపించాము. ఎకక్డా పోరాటపు పోకడలు గాని, మన
అహానిన్ కానీ బైట పడనివవ్లేదు ఎందుకో ?.
అపప్టికి బిర్టిష వాళుళ్, మనకి సంసక్ృతీ ఎలా ఉండాలో అనన్దాని మీద పాఠాలు నేరుప్తూ ఉండేవారు వాళళ్
అహంకారం, ఆధిపతయ్ ధోరణులు కారణంగా. అపప్టి సమాజంలోని అసంపూరణ్ జాఞ్న జిజాఞ్సువులను, వాళుళ్ తమవైపు
తిపుప్కో గలిగారు. గురజాడ లాంటి వాళుల్ ఆంగేల్యుల పర్యతాన్నికి దోహదం చేశారు పరోక్షంగా. సనాతన, కుతిర్మ
అధునాతన సంసాక్రాల ఘరష్ణ వాతావరణానిన్, కనాయ్శులక్ం నాటకంలో గమనించవచుచ్.

సమగార్ంధర్ చరితర్ లో రాసిన పై వివరణలో బూరుజ్వావరగ్ం అంటే ఉనన్త కులాలు, నిమన్ కులాలు అనన్
విభజన, అదే కోలోనియల ఆలోచనా పధధ్తి. మీ సమాజం లో ఈ తేడాలునాన్యి, మనుషులంతా ఒకటి కారు వృతుత్లని
మరుగున పెటిట్ కులాలకింద మారిచ్, ఇనిన్ కులాలా? వాటికి సమాన పర్తిపతిత్ లేదా అంటూ అందరు సమానం కాదా
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అంటూ చిచుచ్ పెటాట్యి. కానీ తమదగగ్రకి వచేచ్సరికి మా యూరోపియాన తోలు వేరు, మీ బర్వున తోలు వేరు అంటూ
కోలోనియల జసిట్స ని పర్వేశపెటాట్యి.
ఎమెసోక్ వాళుళ్ పర్చురించిన (1973) మూడవముదర్ణ కనాయ్శులక్ము పుసత్కం కొనాన్, చదివా! .
ముందు మాటలో కె.వి. శీర్శీర్ చేసిన వాయ్ఖాయ్నాలు లేదా వెలిబుబుచిచ్న దిగువనీయబడిన అభిపార్యాలు కొనిన్
పరిశీలిసేత్ సందేహాలు కొందరిలో రాక మానవు.
(కె.వి.)
“వసుత్వులోను భాషలోనూ నాటకం పెనుమారుప్ తెచిచ్ంది” అంటే వివరణ ఉంటేకానీ అది అరథ్ం కాదు. ఆ
వసుత్వు మీద ముందే కందుకూరివారు “బర్హమ్ వివాహం” నాటకం వార్శారు. కానీ అది అంత పార్చురాయ్నికి రాలేదు,
కారణం భాష సాహితయ్ం కావచుచ్, కనాయ్శులక్ంలో వాడిన భాష కేవలం ఒక పార్ంతానికి చెందిన బార్హమ్ణుల భాష. ఆ
భాషలో గురజాడ తదుపరి ఎవరూ వాడలేదు. దానిన్ వాయ్వహారికభాషగా కేవీ గారు భావించివుండొచుచ్. వాయ్వహారికభాషే
అయుంటే చదివిన బార్హమ్ణేతరులు అంతలా నవువ్ండేవారు కాదు.
అందరు ఆసావ్దించి నవవ్గలిగారు అంటే ఉపయోగించిన భాషలో వెటకారం, అది హాసయ్ం పుటిట్ంచిన హాసయ్ం.
అది శిషట్ వయ్వహారికమా? భర్షట్ గార్ంధికమా? అనన్ది కాకుండా ఒక భావం అవసరమా? అనవసరమా? చెపప్డానికి
ఉపయోగించిన భాషలో ఒక వయ్కిత్తవ్ పర్దరశ్న, మానసిక సిథ్తి, పర్సుఫ్టమయాయ్యి. ఉదాహరణ. “తాంబూలాలు
ఇచేచ్సాను తనున్కు చావండి” అనన్పుప్డు, అగిన్హోతార్వుధానల్ పురుషతవ్ అహంకారం నిరంకుశధోరణి, ఆడవారి పటల్
చినన్ చూపు అనిన్ కలగలిపినా ఆ నుడిని ఇపప్టికి ఉపయోగిసుత్నాన్రు. వెటకరించడానికి మాతర్మే, ఆ మాతర్ం గురిత్ంపు
కెవి చేశారు
“ఆ రోజులోల్ పాతీర్కరణం వలల్ దురాచారాల మాట ఎలా వునాన్ హాసయ్ం వామన అవతారంలా పెరిగి నాటకంలో
మిగతా దారులనీన్ మూసేసింది. పుడకలు ఎనైన్నా ఉండచుచ్ పానకం పానకమే!“ ఇందులో పాతర్లు పుడకలు పాతార్
రహిత మిగతా విషయాలు పానకమా అనన్ది సవివరంగా వారు తెలియజేయవలసింది. అలా చెపప్క పోవడం పెడరాథ్లకు
తావిచిచ్ంది. కనాయ్శులక్ం అనే విషయానికి కాలం చెలిల్ంది. పాతర్లు సజీవంగా నిలచే వునాన్యి మనసత్తవ్పరంగా.
“పురోగమనానికి కొతత్దారులే రాచబాటలు! మనం పురోగమించామా?” నవయ్త వసుత్వు లోనా? జీవిత విధానం
లోనా? ఆలోచన లోనా? కళారూపంలోనా? - ఎందులో ఉండాలి అనన్పర్శన్ ఎదురైనపుప్డు.,
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“సాంపర్దాయం పై తిరుగుబాటే నవయ్త” అని కేవీ గారు అనగా, బుచిచ్బాబు గారు ఇలా అనాన్రు: “పురోగమనం
రెండు రకాలు ఒకటి పాతదానిన్ ఖండించడం, రెండు కొతత్ విలువలిన్ పర్చారం చెయయ్డం. పాశాచ్తయ్ విదాయ్విధానం, దాని
పర్భావం, సావ్తంతర్య్

ఉదయ్మం, ఈ రెండు ఆధునిక ఉదయ్మాలకి ఊపిరి పోశాయి.

సాహితయ్ం నితయ్ జీవితంలో

సామానుయ్ల జీవితాలని సరిదిదుద్కోడానికి ఉపయోగపడాలి!” అని బుచిచ్బాబు భావించినటుట్ ఉపయోగపడలేదు.
గిరీశం ఆబోరు కాపాడాడ్నికి జంఝమ పోగు వినియోగంలోకి వచిచ్ంది. జందయ్ంపోగుని అలా ఉపయోగించుకునన్
వాడిది తపుప్గాని, జందయ్ంపోగుది కాదు. ఆ వసుత్వు ఆముషిమ్క సంబంధమైనది! జందయ్ంధరించినవాడి మీది కోపానిన్
జంధయ్ం మీద చూపించడం సరవ్ సామానయ్మే. ఇచిచ్న మలెల్పూవుతో ఏదనాన్ పాడుపని చేసేత్, తపుప్ మలెల్పూవుదవవ్దు.
పువువ్ను తలలోపెటుట్కోడమో, చూసి ఆనందించడమో, భగవంతుడికి అరిప్ంచుకోడమో చేసాత్రు.. ఆతామ్నుభవం ఐతే గాని
తతత్వ్ం బోధపడదు.
“డామిట, కథ అడడ్ంగా తిరిగింది!” అనన్ సంచలన, పర్సిదధ్ వాకయ్ంతో నాటకం ముగుసుత్ంది. అది ముకత్సరి
వాకయ్ం. కొనిన్ పర్శన్లకు దారి తీసింది. కేవలం గిరీశం పథకం విఫలమైందని, ఆ పాతర్ బాధపడటమేమో. లేక గురజాడ
అనేక కథలను ఆ నాటకంలో ఒకదానితో మరొకదానిన్పెనవేశారు గనుక ఆ మాటల దావ్రా తన అభిపార్యానిన్ తన
మానసికపుతుర్డి దావ్రా వెలల్డించారా? అందులో చాలా పాతర్ల కథలు అడడ్ంగా తిరిగాయి. పాతర్ల దృషిట్లో
కాకపోయినా, పాఠకుల దృషిట్లో నాటకం సుఖాంతం.
ఇంక

ఈ నాటకం లేపిన అలజడి లేదు ఆందోళన లేదు తిరుగుబాటు అసలే లేదు

“అలజడి మా జీవితం
ఆందోళన మా వూపిరి
తిరుగుబాటు మా వేదాంతం!” (శీర్శీర్)
ఈ ఎండమావి. తతత్వ్ంలో ఆరాధింపబడేది వేరు.
“వడిడ్ంచిన విసత్రి మీ జీవితం…” పాత జీవితం అంత బాగునన్పుప్డు కొతత్ విలువలు ఏ కొతత్వారికి ఎవరికి?
ముఖయ్ంగా బార్హమ్ణులది వడిడ్ంచిన విసత్రా? కనాయ్శులక్ంలో అదెకక్డా కనరాదే! అసలు ఎవరి విసత్రి గురించి, ఈయన
చెబుతునాన్డు. ఏదో భేదానిన్ చూపి జనసముదాయానిన్ విడగొడదాము అనన్ తాపతర్యం ఉనన్టుట్ంది. అది నవయ్ దృషాట్?
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రామపప్పంతులు, అగిన్ హోతార్వధానుల్, గిరీశం వగైరాలవి
ఎవరివి వడిడ్ంచిన విసత్రి వారిది. వాళళ్ను కటిట్పడేసే తతత్వ్ం ఏమిటి?
కేవలం అవకాశవాదం. ఈ అవకాశవాదం ఎలా వచిచ్ంది ఖచిచ్తంగా
వలసవాద (కోలోనియల )పర్మాణాలనుండి, దానిన్ ఎవవ్రు కాదనలేం,
అది గురిత్ంచకపోవడం ఆ మారగ్ంలో విమరశ్ జరగక పోడం, కొంచెం
ఆలోచించ వలసిన విషయం. మారక్స్ తతత్వ్ం అవకాశవాదానిన్ రూపు
మాపలేదు. కవితవ్ంగా, రెటోరికాల గా ఆ వాకాయ్లు ఆహా అనిపిసాత్యి;
వాటి ఇతర ఉపయోగం సునాన్. ఆందోళన మా ఊపిరి అంటే, ఎవరి
ఊపిరట? వామపక్ష కవులది. కవితావ్లనుంచి ఆందోళనను తీసేసేత్
వాళళ్ రచనలు శవా సదృశమవుతాయి.? తిరుగుబాటు మా వేదాంతం
-

ఎవరి పైన ఆ తిరుగుబాటు? కనీసం సినిమా నిరామ్తల మీద కూడా
తిరుగుబాటు చెయయ్లేరు కవులు!
నీతికి, జీవితానిన్ సమగర్ంగా

సుఖించలేకపోడానికి, ఏదో

సంబంధం వుంది. చెడు మీద దానికేదో అనాయ్యం జరిగినటుట్ సానుభూతి తొంగి చూసోత్ంది. విశృంఖల వాంఛ, దురీన్తి
ఆమోదయోగయ్ం కావాలి. అందుకే గిరీశం మధురవాణి సృషిట్ంచ బడాడ్రా, ఆ ఆశయం నెరవేరిందా? నెరవేర లేదు.
ఇందులోని ఆయా అభిపార్యాలను పర్చారందావ్రా అందరి మీదా రుదేద్ పాకులాట! లేదా ఆరాటం! నిడివి,
ఇతర సాంకేతిక కారణాలు నాటక పర్దరస్నకు పర్తికూలమయాయ్యి.
గార్ంధిక భాష కృతిర్మ భాషగా పేరొక్నబడింది, ఆధునికత పేర్మికులు. పర్కృతి, వరణ్ణ నాయకీనాయకుల
తళుకుబెళుకుల వరణ్నలు మెలుకువలు బెళుకులు చరివ్త చరవ్ణం గా భావించారు ఆధునికులమని తమను తాము
భావించుకునేవారు.
గురజాడ కనాయ్శులాక్నిన్, అందులో భాషని ఆ పాతర్లని, అవి మాటాల్డే భాష అలా మాటాల్డని జనాలకు వినడానికి
హాసయ్ంగా మారి రంజింపలాచేశాయి. కానీ దాని వలల్ నాటకం వసుత్వయినా కనాయ్శులక్ం వలన కలిగి అనరాథ్లు అనన్
లకాష్య్నిన్ కబళించాయి. నాటకంలో కొనిన్చోటల్ రచయితకు ఆంగల్ంపై గల మోజు వయ్కత్మయింది. మరో చెంప ఇంగీల్షు
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చదువుల పై జనానికిగల మకుక్వనూ ఎదేద్వా చేసింది నాటకం. ఈ పరసప్ర విరుదధ్ వైఖరి గురించీ విమరశ్కులు లేక
సమీక్షకులు పెదద్గా పటిట్ంచుకోలేదు. అపహాసయ్ం చేసేత్ మనదికాని భాష మనదవదు. అది మనది అవావ్లనన్ తాపతర్యం
గోచరిసూత్నేవుంది నాటకంలో. నాటకంలో. కిర్ంద ఇచిచ్న వాకాయ్లు అపహాసయ్మేకదా?
ఫులుల్ మూను లైటటా
జాసిమ్న వైటటా
మూనుకనాన్ మలిల్ కనాన్
నీదు మోము బైరటటా …. ఎవరిది మధురవాణీదా?
కుపుప్సావ్మి అయయ్ర మేడ డిఫిఫ్కలట్

మా ఆధునిక విమరశ్కులు చెపాత్రు!
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పై సంఘటనలు ఇంగీల్షుని దాని ఉనికిని అపహాసయ్ం మాతర్మే చేసాత్యి. ఆ భాషమీద మోజు మన ఆలోచనా
సరళిలో అణువణువునా వయ్కత్మై మనలిన్ మరింత కోలోనియల బానిసలుగా చేసుత్ంది. మనం తెలుగులో కూరుచ్కునన్
భాషని ఆలోచనని ఇంగీల్షులోకి తరుజ్మా చేసుకుంటాం, అందులో ఒక వెరపు కనిపిసుత్ంది. అది ఇంగీల్షు గొపప్ అనుకునే
అందరికి పాకుడులా పటేట్వుంటుంది
“నువువ్ చెపిప్ందలాల్ వింటుంటే నినున్ సురేందర్నాథ బెనరీజ్ అంత గొపప్వాడిన్ చేసాత్నోయ” అంటాడు గిరీశం. ఆ
మాటలు ఒక పాతర్వేగాని, గురజాడవి కాదు అని అనుకోడం కషట్తరం. అంటే తెలుగు వాడెవడూ పనికి రాడనన్మాట
ఔనన్తాయ్నికి. బెంగాలీ నవలలు బెంగాలీ సంసక్రణలు వలసవాద (కోలోనియల) ఆలోచనలు రాజయ్మేలుతునన్ రోజులవి.
నాటకం కారణంగా పతనావసథ్ నుంచీ తెలుగుదనం కోలుకునన్ రుజువులు లేవు.
ఇంకా… శీర్పాద

“శీర్శీర్ పదాయ్లోల్ వెలిల్విరిసే రసానందం గదయ్ంలో తీసుకు రావడం కషట్ం . నాకు నచేచ్ గురజాడ జాడలోల్ ఆయనని
బుదిధ్గా ఉండమని “ శీర్పాద
“గురజాడవారి కనాయ్శులక్ము కనాయ్శులాక్లు బాగాతగాగ్క వచిచ్ంది. పిలల్నముమ్కునాన్రని అపుప్డదొక తిటుట్. ఈ
అముమ్కోడం ఇదద్రు జోడై చినన్పిలల్లైతే అభయ్ంతరం లేదు. కానీ ఆడపిలల్ చినన్ది పెళిళ్కొడుకు 40 ఏళుళ్ పైబడినవాడు
అయితే ఆ తిటుట్ పనిచేసుత్ంది? అమమ్కం అనన్ది పరిసిత్తిబటిట్ ఉంటుంది. అంతే కాదు. దరిదుర్లు కావడం తో పాటు ఈ
తపుప్ కూడా చేశారా? అనే దెపిప్పొడుపు ఉండేది. (దీనిన్ అభుయ్దయులు ఎతిత్ చూపి చంకలు కొటుట్కునాన్రు; వాళల్కి
కనాయ్శులక్ము నాటకం ఆలంబన అయింది ) ఈ దురాచారం తగిగ్పోయింది.” (1955 శీర్పాద) కనాయ్శులక్ం లేక
వరకటన్ం దురాచారాలుగా ఎలా మారాయి?
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విశావ్సం, నిషఠ్, సంవేదన, సమరప్ణ పార్తిపదికగా ఒక వివాహవయ్వసథ్ నిరిమ్చబడింది. దానిన్ మన సంసాక్రం,
సంసక్ృతి ఎనోన్యేళుల్ అనుసరించాయి. నాగవలిల్ నాడు కటాన్లు, చదివింపులు జరిగేవి. పెనుభారంగా కాకుండా.
పరసప్రత ఉంది. ఇదో పరసప్రసహకార వయ్వసథ్ (శీర్పాద). ఇచాచ్నమామ్ వాయినం, పుచుచ్కునాన్నమామ్ వాయినం!
ఇంగిల్ష చదువులు వచాచ్క వాటిమీద ఆడపిలల్ల తండుర్లు మోజు

పెంచుకోడం .జరిగింది. దానితో కటన్ం ఆశ

మగపిలాల్డిలో కలగడం పరిణామకర్మంగా జరిగింది.

“పశువులకు మనుషులకి తేడా యోగయ్తా కర్మ పర్వరత్న” (శీర్ పాద )
“సాంపర్దాయమంటే కర్మ పర్వరత్నమే.” శీర్పాద. వారి అనుభవాలు జాఞ్పకాలలో ఏదేనా కుటుంబానిన్
పర్సాత్వించినపుప్డు లోటులేని కుటుంబం అని చెపాప్రు. ఈ లోటు అనన్ పదానిన్ కనుగొనన్ది వలసవాద (కోలోనియల)
మనసత్తవ్ం. “సంధి విదయ్ల పార్పకం” (శీర్ పాద). లోటు అంటే డబుబ్కు మాతర్మే లోటు కాదు పరసప్ర సహకారాలకి
కూడా లోటు ఏరప్డింది. చాలా సాంఘికపరమైన అవగాహనాలకి కూడా లోటే…?
ఈ విషయం ( పార్పకం) ఎలాంటిదో శీర్శీర్ రాసిన ముందు మాటలో తెలుసుత్ంది.
“తిరుపతి వేంకటకవులు, పోతన, వగైరాలు తెలుగువాళళ్ కరధ్మైనంతగా, తెలుగువాళళ్ని ఉతేత్జపరచినంతగా వెలుపలి
పర్పంచానికి కలిసి వసాత్రనుకోను” అనాన్రు శీర్శీర్. అసలు ఎందుకు కలిసిరావాలి? వీళల్ంత తెలుగు నైసరిగ్క కవులు
మరొకరు లేరు; అది మరో విషయం.
ఇంతింతై వటుడింతై ..మరియు తానింతయై నభోవీధి పై
నంతై తోయదమండలాగర్మున కలల్ంతై పర్భారాశిపై
నంతై చందుర్నికంతయై ధుర్వుని పై నంతయై మహారావ్టిపై
నంతై సతయ్ పదోనన్తుండగుచు బార్హమ్ం ఢాం తర సంవరిధ్యై
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ఈ పదయ్ంలో విశవ్జనీనతుంది. అరధ్ం చేసుకుంటే
“లోకాలు
భవభూతి శోల్కాలు
పరమేషిఠ్ జూకాలు ..నా మహోదేర్కాలు “
“నందికేశుడు
రంకె వేసూత్
గంగ డోలును కదిపి గెంతేడు
ఆదిసూకర వేద వేదుయ్డు
ఘరుఝ్రిసూత్ కోర చాచాడు”
“కుర్దధ్ వృకోదరు గదా ఘాతమున “
ఈ పోలికలు ఈ భాష వెలుపలి పర్పంచానికి అరధ్ం అయిపోతుందా? శీర్శీర్ ఉపమానాలు అనిన్ భారతీయత,
భారతీయ పురాణ ఆవేశాలే! పేర్రణలే! నా ఉపమానాలు నా భావాలు అందరికి అరధ్ం అవుతాయి అనుకుంటాడు. మరి
పాత కవులవి వృధా అనుకోడంలోనే వలసవాద (కోలోనియల) బానిస తతత్వ్ం వుంది

అలుపులేని అనేవ్షణ

గతానుగతికతావ్నిన్ వదలలేదు.
నాటకం ఏ సామాజిక పరివరత్న తెచిచ్ ఉండకపోవచుచ్; పర్దరశ్నగా, పుసత్కంగా

సఫలమైంది. జనాలను

ఉరూర్తలూగిసూత్నే ఉంది. అంత గొపప్ విజయం సాధించిన రచన తెలుగులో మరొకటి లేదు.
ఇది సెలిల్ంగ గరల్స్ కాదు. కనాయ్శులక్ము. అమేమ్సేత్ ఆ పిలల్తో పుటిట్ంటి అనిన్ రకాల సంబంధాలూ తెగిపోవాలి,
బాంధవాయ్లు తొలగిపోవాలి. అమేమ్యడం అనడంలో వలసవాదుల(కోలోనియల) ఆలోచనా ముదర్ ఉంది..
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చినన్పిలల్లకి కటన్ంగా ఇచిచ్, ఒకరింటి

లకిష్ని మరొకరింటికి

శాశవ్తంగా తెచుచ్కోవాలి అందుకు ఇది

పరిహారం. ఆ పిలల్ ఈడు పిలాల్డితో పెళిల్ చేసేత్ ఏ లోపము లేదు. ఇరువురి వయసు ఎకుక్వ తేడా ఉంటె లోపమునన్టుట్
లెకక్.
యే ముసిలివాడో పెళిళ్కి కనాయ్శులక్ం ఇచిచ్ పిలల్ని తెచుచ్కుంటే, కనాయ్శులక్ం వయ్వసథ్ని కలుషితం చేసిన డబుబ్నన్
ముసలాళుళ్ గురించి వాళళ్ ఆయుషుష్ మూడి వెనగాగ్ విడిచి వెళుతునన్ విధవలు సమాజానికి భారంగా తయారవడం
గురించి నాటకంలోనే ఒకచోట,

Impartial despotism (పక్షపాతరహిత నిరంకుశతవ్ం) (యధేచాచ్ధికారము) అందులో ఒక నిరాశ వునన్ది
అనిపిసుత్ంది.
గిరీశం, మెకాలేలతో

పల్స అంటే ఇంకా వునాన్రు. భారతీయ తెలివితేటల అపభర్ంశపు నమూనాలు, గొపప్

సకెస్స! అదే …అందుకే హాసయ్ం పండిసూత్ హాసాయ్సప్దం అయింది

ఇంకావుంది
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