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+ 

�,-��/0 �121� ����� �3�. � �3�� �,-��/0 ����� 45� 6�"778� 9#:( 1;<�#(�. �����: !�" 

=$<�> ?2&/ �3AB 3C3D�� !�" =$<E*F. G2&
2H ����� 	
 �3AB �I2J:� K27� �3AL, �N����.    

 O�P�Q2 R�(D2D�ST�� :�U2. ���Q2� �FP
V�� �*�W$ XIYZ�[$. \+]*� ^U2� ��$ 

�*�W� _R3S7`� 
Sbde0. ��W�- f�3j?� �k�� n$$p$ 4qq2 �21, �;fV X3tu2pw3 3�� 

�SPC/#$ xy�z2d*0. {3:( dU|:� �*�W�� x}C�21 ��]$ ~*F. {2&�/� _�[)F( �*�W�� 

A�2 dw*0. �k: w3� :U�2X��� � _�[): �3AB _: �Fd*0. "��P#�C2/ xL7` �27� 
V �3�2 �SPC2 

�5n. �: _D$ �0 D7� �A AL”. (TELUGU SEVAKA.  2005, JULY) �3AB/ ��� _�[) ��P#�C2, D2�P232+ 


V�� ���C2 D24721 �*�U2� xy�z<�27. "10, 11 Q¡J8�� �*�U :�[�2 *+ p�0ỳ�� ¢�(P ��)� 

d0�27. �kV£ �0¤ *� w3ED2 �3AB D2xAU2 ¥y¦27. _2&�/� �3AB�� §?��, �¨&� {d"*0.” 

(�FP, 3�©���2. 2007:31).  �� �21 N0®T2y> O32¤ �¯��� °^[� �I2J��: 	
_�[): �3AB/ 

dw*0. 	
fV ��-$ �
±} yP�P 6<�: �� *�: �3AB$/ dw*0. �3AB$/ ��� _�[)$ 
²� :U�$ 

4+2d*0. G2¤ :U�:³́�¤ ¢2µ*0. �k: w3� _2�P�¶C*0. ¢N·): �^2~u �*�U2� ¸jD�U2� 

�0 #�C2 dw*0. 	�¹ ¸ºN¨#(» �*�U2�: �3AB�� ¸�t2 G2¤ �$3 ¢2µ7. � �3AB� P�tP 

�NAB$/ ��0. 

 �3AB$ ��$ {1"� �#C�¤ ��Y±<�2¼ :�q2�� ½�P2 ¨��*0. ~�¾�2� �� �SPC2 ��U2 �21 

�j��#:� ��27.  ¿FP2/ ��$ ��: �N������ de0. �N����$ �NCD���À, �� _2P:p� �27���� 

�SPC2 dw*0. ��� ¢2pÁ¨=�$/ (�NAB$/) ¢2µ*0. A2¤ �� ½3��Â�2� �0Ã 31"27. �,���, ÄÅC�� 

_�*I X|�0. ~
6U��$ �3AB�� �NAB�/ :U�2Æ�>*0. ÇÈ
C�N® ®�¨ �NW7TC: #+ K�-3t, 
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�2q3 _�[�� #+ A�~2�, �2q3 x¡X0É: #+ �'�8�, ������� ����2� �����, X,(+ ��'�5� 

3�Ê2X��� ~�§�Ë: �������� �2N�'� ¥y¦�*�2¡  �N���Ì�Í�. P&X�~�2� �U� ����2� �2N
2 

�4Ã), �2¨#Î �U� ����2� ?&8'2ÏÐÑ ¥y¦�*�2¡  �N���� D2xAW:� K27�*Ð. �SPC
V� xÇ�2�� 

6<Ç"0. _,Ò  �N���2� 
3)Ó�/ ¢2¼ ��� Ô¨XÕ($/ 2P�27 ¢#(0. 17 3 Q¡�82� �2/N�[, 18 3 

Q¡�82� ?&8XV: 32+*0 ���� Ô¨XÕ($/ ½�2Ç0. ×2®Ø0 #¨�P(�[ �52 ¡� �3AB>�: xÕÙ� G2¤ 

¨�t2/ KpÃ�>7. x?Ñ D2�P  �At2<�$ GÚ.GÛ. <�Ü�Ý/0 Þ| �3AB �I2�2 �2� 31"�*Ð. 

¸ºN¨#(»�t� ��U2� >+� {y80 �3AB$ ¢#(0. ��� _
�q {XÃ+Ì G2¤ ß�32 ¢2I27. �*à2 _)� á$ 

G2¤�27 �� y¨â�� 31" �ã�tA$ 6<�2ä0. ~: �� ��`
 X�L�Õ _2P2P �5n. �jC$, Nå2A0$ _2P�21� 

�yX �3AB� X�L�Õ &�æ�ç27.   

  �3AB D2xAU2 x~�2 	
 32Q2�: á�� P�:
��: èpÃ� ®��: �k:� éu£ dw*0. � á ½�¡2P2 

_�*êP/> ¢2|F. ¥yë-  �3�2 °^[� �I2J�� �21 �5n �3AB$ ¢2µ*0. P�tP :�(3�â� �21 Þ| 

3Ç"0. �:� ¨� ~��2 ¢�(P3�â$ P��3 �,� *�: �*�U��:�  xfì2':3t
±3q2. A2¤ P��3 �,�*0 

*�ED2 *Ð �*�W$ *0 :3ì2d �2¡��> :�[2ÆE3q2 ¥y$éäY0. � �*�W�� _�[)F( *� jÕ� 

�2d _�Ã2d*0. ��»2/ :�(3�â��À �3AB$ 3Ç"0.  

 9³Ê3�P D2xAU2� D�N2� ¥�Y¥y� 31"�7 �3AB3C3D�. °^[Í$ P� �q��-�> �kV£� _2�P2 

dw*0. P0*P 31"� ��í3�P2 ��k�2¡ D��n _:, _2y�� D�� ß�32 ¢2|�: xÕ472127. ��í32 :( 

�³W�� 9³Ê3�¡:( _�D�21�I- =$<�27. _,2+ �³W�� 	
+ �3AB XỳÕ: _�D�2Ç0. �3AB XỳÕ� 

°^[Í$ P� �q��-�> �kV£� _2�P2 dw� ��í32� îÉ$ P�
2H ï�
�� ¢�( _2��:*��21 �q��-�� 

�3P�� _2�P2 dw*0. �0 Fd ð��3P$ G�-�[, ±Q�[, çD�[ ¥y¦� �q�3P�� _�[)F( D��Ã2d*0. 

��í32� 31"� � 3C3w� ñ�:3C3D�. � 3C3D��: ñ��$ ���� òóô 3��0-/ ��0. �:� ¨� ~��2 îÉ$ P� 

�q��-�> ñ��$/ dL ¢2H �3AB3C3D�� ��2�2� ¢�( �Â�CP ñ�õ 3C3D�� Þ| ¢2µ7. _,~�2| ��, 

�7¨�� ñ�õ$/ dUq2, *�: ö3¡t:� AB$/ d<��(�> �0¤ �� ¢2pÁ¨=�$/ de0. _2}/�2| 

í3D2xAU2� ìk÷( �3q2dP Q3W5� Q[e�2 3�� ñ��� dP �SPC2 d)��0.      

 	
pÃÁ �3AB��(, �3AB �I2J��(G2¤ ß�32 ¢2µ7.  P�tP ~�2� �*�W�ø AÁ$ N�� �� 

���4�� 
0927. A�ÏC2 dP �3AB$ ±³� :�P�2 fQC3SÕ�: dXäY0. A2¤ � �3AB 3C3D� &�Ç�2/ ��27. 

~�¾�2� éP�2Aº �Â#� 3�� �3AB�� Ô¨3<�k$/> X�¨÷2'q2 ¥y¦27. �tP25C2 31"� P�tP � 3C3D�� 

xËPt2 �&8 dL27.     

  �,-��/� �3� ����� �'��: ��� 45 !�" :( �³W�� x���ù�, '�"2Ç�. �N���� ���, 

����� _)� �Â#:(,  �:At� �� P� �QW:( >�f0"��( 60� � �3�� Ç, '
�/ 1;2Ç0. ¢�(¡eW$ 


F�� #)
/ �����: ú�2Ç0.   

 � �3�� ��� �û� *¡3��2� é��� _�[). �� 3U< Xy2µÈ£. xÕ¯� �û�2�: ���2y� nP� 

¤$üÈT27. ���2y� 	
1�( �k��-� 
�� _: �$Æ�2I27. 
�� _2H ���� G2¤ {³Y2. �û�éy8 
��ý�:. 
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��� �'�- K�(�Q3�t� ��U2� 	
1�(��-, 2PqþÜ, �¨$, 	
 §�·X52 ÿ0�T27. §�·X52� � 4XPF- 

�P[^PC d<�2I�(I- qþÜ, �¨�¤ P� 4X� é2'�: E0� �<�27. 
��ý�: 4X�, §�·X�:( �û�:� 

6<<�27. � 4� ���. Ç�5
2/ úw� �� J,C:� D2�2�21� �³W$ �� =FUk. ~: � �3�� ��� 

J,C:( Ç, '
�/ 1;2Ç0. ����, 
��ý�:� �»C¨� ����2»2 /�ç�7. �Â��2/ ���÷, ý�:/ 

���*0 �� _4CUP�� ��2/ ¢2ä0. GI32+ �2Â$ ¢2qk. �û�2�: �¨¡*�¤ 
��ý�: _,Ò 

¢2I27. 	
� ���¤ PXÃ. ��� 
��ý�:: _P�UC _: �$<�27. 
��ý�: P� P�tP �û�:� ���� �û�éy8/ 

dW���2I27. ~: ��� ��D�Pt2 ¸�� R�(2/ ¢2I27. #�C2 X�- �D�� 
��0<�27. 	
 �3AB: #äC:� 

D2�2�21� �³W$ _Á®T27. #�C2 >0"E*�> ��^�2¤ ¢2I27. �û� *¡3��2� é��� ���� #�C2X�- 

¢�( �D��: úL 
��ý�: �Q"�C±T27.  

 ������� 	
�� ��������� #�C 
©�»�q:, _2y'2A$ 
F��*q: =$<�: _P:( ��<�> 

���<�27. _P: y�z�2 ED2 G&0ú<�27. 	
�� 
��ý�: _P�UC At�  ��������� y�z�2 d<�2I27. P�� 

G2¤ {³Yç� 
�� �k� ��� ~�
/ {<�27. �D2y�æ2� ��� �ä-�� ���� �� �
�	Tqk¡Á. #�C2 

>0"E*�> XIYy� úL 	
 #�C®0k� :U���Á. {y2¡ ���� Xy2µV£ 3U<� N0®T27. #�C2 >0"E3q2 

¸��kT27. ��� ¥y���/ �2¨D��2 åy #�C2 d
�pÁ ��� #�C2 >�Ã� ®0k Þ| �Q"�C±3q2 N0®T27. 

���� P� >�Ã� A:
2H _2P��21� N�[D2���$ X:d<�#(U: _��2I27 #�C®0k. ��� PF- 	
 �3AB, 

�������� ~*���2I27. _� PX� ÞT��� 
:�<�27. _2&� ��� #�C2 >0"��( P�tP ��/� ����2� 

�N���� ~*�> ���XÁT27. 3D2P�½U2 _> #�Ce��2Î2 �W�> ��/� E�
� P� �QU2/ d<�2I27. � 

�'�� ��� D2¸�Ê D^~�:( _27<�27. �� ¡ô^2¤> �'� N��2y: KXÃ3Æ".  ��� 
V� X�- �
�3 G��3. 


©~0��  ß��<�27. �û�:� 31"� e2Õ3�`�q> ìFÃ: Þ| G2P/� Pôê<�27. ��/� �3� :�[� ÄÂ:( 

:�[2'�
 e2Õ3�̀�Á Õ�� �û�:� 3��Á. �D�U2� _P: xÕ�� _P:� =FU�L ¢¡ôà:( 
F�<�27. P� �4:( 

ì�Ã2/ ��'�2I27.  � ì,Ã:(  e2Õ3��̀Á ��/� ¢AC�3�2� ¢2Æ¡Á. � ì,Ã:( úL� �� �� 

_2y'2A�� �
�	Tqk¡Á. �� _p�X Ä2y�C3Õ. �� �ä-ÁT2H D2�P2, ���2p/ ¢2I27. �Á<�2H #�C2 

d<�2A _�(I- ¢2I2y�. Æ�
Õ� ,2+ úp$ {3õ( ���� ¢2qq2 3�� �� G&+ ��]�� <��2/ �
IY�2I27. 

e� D2xAW�¤ ��P
V� =FL� ����: P� ���� ����/ :U�w� ¡� �U�¶ #�Ce��2�:� �y�z2/ 

¢2I2y:, ��� ��C�� D��tUX�1 �2Î�'� dU3Æ"�: �� ��1<��( D�U2� ��� !�" =$<�27. ï2�> 

��� #�Cxy�z� ��ÃId)��Á. ���� Þ| ��/� ?2& #�C2 dW�> E�
 60T27. �� #�C �2��$ 

��/� ^SyU2� ?�2X�q¡). ï2�> ��� ���� ����/ d<�2äÁ. ��� ���� ���� _)�XÃ+� GI32+ 

_�2~�$ ��2|> �Â�� _�[),>  ¢2I27. �� �¨$ {1"� Õ�D��<�27. �U�� #�Ce� �2Î�'� dU�: 

�Ð�<�27. �� ��� ¢�(¡y�z2 ¨F�� á/ ß����Á. �� _R�W�� �$3:��Á.     

 � �3�� ��� w*yS
ÃÎ2 
F��7 Þ|. 	
 3S&`�F: �y�<�27. �� y�z�2 
2H 3S&̀�F w3� ¥y+ 

�Â�CP� {<�27. _)} P0*P �� P�PF- _: =FL G2¤ ��2yXÁT27.  � �3�� ���� !�" ������ 

_R�U�� :(2+: p�2�2Ç�.   ‘��� ¢�(Pç� ��C�¤> 31"2y: �ê��Á. �� eº�
ç� ��2A:� ��52 
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�$3 {d" �:b ~&. �� #�C2¤ GI32+ �D��C �~�� xPC��2 KUC¨�� P� 3C��Pt2¤À _,Ò _&æ¡�� 

úX¨�&. _I32+ �
�	�Uç� _2y'2A$, _2P+ _&æPç� Xy'���, _2P+ _þÜ��)� 3C��Pt� 	�Ù� ;f� 

D2¨�2, ���� �º���2Ç). �D^Sy
�� p0]Á G3Á Þ| �� 3C��Pt2 ?2& x���-�2| ¢2q�Á. �� 

��(¡C:( _2&E3q2 ED2 	
� �÷> ~&, � �jC:( �Ñ0� P� ���� _�Ã2Ç�:���27.’ _: �� _��2äÁ.  

(�,-��. 1982: 161,162) ‘G2¤ N�[D2���2 ¢2H~: ¢�(Pç� �QW�� _2�P�)±*��( ��'� ��<� �&. õ 

D2���n :�( X�52/ ~4ÁT2y:’ �N®0k ���¤ _2äÁ. (�,-��. 1982: 168) ‘õk ��������� _)k2� 

,���� ��2/ k2I#(k. {2P+ ¡Õt���)� á 	
 �������� ~3�2 '�5� {� x»�2’ _: �� ���¤ _2äÁ. 

(�,-��. 1982: 183) �+: �+Y ��� 3C��Pt2 GI32+� =$<E3Æ". #�Ce��'�� �� P�� ���� �~2P2 

~*���2äÁ. �~2P2 x�W:� A�6<�2y: ?2&/ ��� éu£ d<E�: _Á®T27.  *�y8� �*à2 N0®T27. 

��� ����� _kT27. _)} �÷ ~*��, �¨$ »#:( �ì2Ù ��� éu£ d<E&. �3�2 �� E�
 #�Ce� 

�2Î�'� PXÃ �Ð ¢�8QC2 ¢2q&. _7 ��� Þ| =$<. �'� ¸��)� ��[� ��� X�Yp�÷�, xN�� _XÃ�21 ��� 

ïu£±T27.   

 �3AB$ �*�W�� A�2 {3t��} �NAB$ �j��#�� :U�2X�q¡0. �3AB$ �k: G&� #�C2 

d��0. �NAB$ �� G&� #�C2 d��0. �*�U2 �2� �j��#:� ��"��� �3AB$ ¢#(0. �3AB¦�,  

�NAB¦� #�Cw3dUq2 At� �k÷( ���2'q2 ?ÑC2/ 
:�<�27. #�C2 At� �3AB$ �k÷( ���w�, �NAB$ 

��� �����0. {I32+ ��»> ���7. ������� 1�(#+ �21 ���<�27. _P: �QU L7`� ¤qÃÁT27. 

��2y� 
©�»��.  ~: #�C 
©�»�� P� ½�¡�� _2�P2 dL� 2P�27 ½�¡$ &�æ�2/ ¢2µ�. *� Ä2y�C2, 

��4�$, =F�}�$ 2P�27 �L
^Sy
�� _3D��¶C�. �+: ¸��/ _���2d*0. ¥�Y¥yë- �3AB _�(, 

�3AB�� ±b2d *V£�( G2¤ �$3 ¢2µ7. ��$, �jC$ ±)� P�tP �3AB� X�L�Õ �� 7¨j�±)27. 

2P�27 ±³� :�P�2 §�t?�� AB$/ ¢2µ*0. Py�2P�2 òóô 3��0-/ ��0.        

 � �3�� �����: á¡t:� x6
/ KXÃq2 N��27. ¢�(P �QU2 
F�� �y�z���. w*yS
ÃÎ2 
F�� 3:P. 


V�� ���2d 
©���. #�C'�5 _2H ��� '�� _kT2y: KpÃ�>2P ZXÃ #�CìÅ�÷. 
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 �	 \ ��Â¹
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Z�°
D� VK� !I�
 }�°
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¥� �G, M²Þ � �G, ?
s� 
�ò5 �G M�â�
�% -$q. ��$,, VQ VQ /�
R S, w��Øk, ï�� 
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{P� �'�$ 

-$q 9�N �b# ÈO !�%. “-$q �b#” Zl ¤%´ 9 ��	�
 ¼�E
�wQ
B. Y �b��  
-$q � ��
 68��� ¼g8 qS��N Eñ
�m. �
- “]B SgI
 $�B’” ,” �g
”, “6E°
” �E �J� 
���#. 

“G [�JÎ» ¾¶”, “q� jJ” �E Z<�� 2
b�#. �
�� “q�jJ” Zl Z<�� 
2
b
 -$q Z<�� � ��¿}�� ��L� ���©� 2
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   �
     
 

      

�� �� L)��L)�� �� '�� 

�3`)��3`)�  
  

T+ ��} :� ~�� k�� ��� 
� ��� ��� ���� 
�>+ ����� �����. �:& E�� 
�} ��� K��� �� �� 
��=���. ����� ���:&� �E 
� T+�� g���W, � �WW. 
¡5/¢ ��£�L5, 
��r, =¤��� ¥�¦ ~�� ����A� 
��CL�� g§ ¨� ©��ª «�¬�  ®�¯ ��>«° c ±�² �k� ����³� 
©�� ��W�G� =´L�� µ�:�=5 �� ��¶·̧� �����. ��� ¡5/ 

��� ��¹�� ~�$&º ¨� »�¼� ½�¾�. ¡5/ .¿ �ÀÁ�¹�, =¤j 
�¥�]��� ��� Â� �Ã+¥��. Ä�$ KÅÆ µ�� Ç§��& È·B5 ÉW 
���¹5 =¤��¢��¢ ��Ê. ���E �ËÌ�� Ç��� 
����º ¡5O 
��� ��c¹� Ç�� µ�ÍÎ¢. ���& ¥�� ¥�O�Í T+ �¿¸�W 
©¢$�£� ¡5/ =¤j¢LWc j�W¢Ï.  

Ç�} ¥�� �R�E ¡5/ g��¢LWc ����� T®, 
� ��^>WÍ �Ð�Ñ��, 
�c /�¹�� ¡�G 
Ò&¸� Ó�� T+�. Ô
� ���>� A� �����Í KÕ���� � ���} F�¥�� ��Ö�¶�W 35/¢c 
jO��FG�. :5/ �Ê5 �×f o���� ��Ö� =��W �Ø ��� Ù��Ú§� �Ð�·Û}, Ü.Ý ����³� 
gÞ��ß�� ��G �ØW �+àRW T�� T+. �¥ ��^>WÍ �Ð�Ñ��¥á, r�Ê �¬5 +�¥á �TG 
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�Å¹#�� ��� ��$£�$# ~ÙQ�� �â
�. �WÍ¤� ?�¶� ��C �×f ~� ���¹ ��T
�. Ç��º ÉÊ,LÊ �W 
V�$¬� ���ËE.   

��Ë:Öc �� � ���} �E T+ �� ~�& ¥WÑ� ��ÚãE. ÇáÍ =Ö�ä5 =¤j 
��ËÎ�}, Lå Â���} Ë�T�. r^�� �+�A� �����Í � �:Wc r�GÏÂ�.�����^>WÍ æB� 
ÁO��Í T+��¢, »ç� =¤^� �W è� µ:Í#.:� 
��é�� ê È�ë5 +¥ìía� ��} ����� 
�����. ¨�� ��� ��^>Wc �Ð¿ �W, ¥î�� ��� ���> �Ð�·�5 . L_ 
��Cï =¤�� ��G¢ð, ~�� 
����¢ð ¥�� ?�¶5� ���í��T
�. �
��ÉW �Ë����� ��G ��T�. �
�ñ�G: ��·ò���Ë� 
ó�Û�ô µ�â�. 
��¢ ��� g&�T KB=>¥� �õ�� ¥ö��º =¾�� LÊ. �Ö: ~���ò� �¥�]�E 
ÇÊîò�Í ���c 
L& ���G� 'µÆ� �� ß�¶R ' Ü���Ï F� ~·̧�.  

�E ~��ã¢ µ�Í;¢� �E +®� F� ����� T+�ø �Ð�·�5. �WÍ ����W Ç�ù� T® 
Kú�Û� ���¥W VûüR�â
�. T+ �¿�̧ Kß�� ��Ï Kú�Û Ä�$� .��T 
�WLÊ. Ç�ï 
ýúG©��� ��^>WÍ ��� �Ð�Ñ�T �õ��  ����º �úGÎ��. ���Í ��Ö��E�� ��¹ �R� ��è 
���ï ���} �¥ãWÍ Ë£�þWc ~·̧ �â 
�. L�Û� - =¤���¢ ¡��W ÇáÍ ÿÙ/�Í, .¿ 
��ËÎ�_ ��� �ËÌ� ¡5O�� ��Lß� ����. ��� g�Î�Í �� ��& 
�. =¤�� ��Wc L��®��� 
_� ����.  

^: �Æ�c r�� ��>WÎ5� �� �W\�ò ��G��$# � ~�é� ö�# ;5 µ:Í�. 
��$#è� ÇáÍ =¤�� �Ð¿�E �Ð�Ñ�� V�$
�. ¡5/¢ Æc¹ ����A� r���� .Ë���¢W ���� 
=¤�� ����A� Ã��� ��c¹���� ��G :� Ç�$&º /�¹�§��. �E +®� ����E Ç�$	: 
E¢ �WùÂ¹ 
F� ��c¹� �W ØúG��
�.  +Ã¥��¢ Ã��� � �
�Wc ��G �EÍ,�Ã_W ���>��F�.  � ; 
¾�ß>��¢ ���� �#�� L¬� �°¸ �° ¢ Ù� �+$§TÂ¹, � K�¶Å ���+�Wc ��Íù���� ��Ù����� 

�ÙC KÅ�̧,� ¡5/ �R����º T+ ��} ����� µ�â µ�§��. ÇáÍ �·ã�E ¡5O�� 
��Lß� Ç�ò�� ��� µ�§��. L_, :��& ¨� =��� g���c �5�� �¥ãWÍ�G, ���R>} è�� 
�ja��E ���, =¤j �Ð¿�W �����T®� ��� Ä�$��� /��� �¥W V�$E. ¡5/ =¤j ¢�� 
��� T+��E, �¥�]: 
�=�E, ¥�£�� ���¾��E, 
�� j�¡EÍ�ð �Ð�ÑO¹��, =¤�� Â�E 
Kß�®O¹��. �¬WÍ&3���Í ¨� �ja��� ¥�� ¥WÑW .��+5 /�¹��É� Ú�úG. ���} �EÙ�¾r�Í 
��c¹� T+ :�� V�ËW BX���.   

��� �Ë� �¥��� /��� ¡�®, �WÍ¤� ?�¶� �>+ ��� P�/�W �E�ò�� 
µ�â
�W. �TG����\�� Á��¢ �5�C¥W �E��§�£�� T+ ~�É�� 
�¹ ��G��. �� ��C¥�� �/�� 
�×f =¾�¥k� �:ã� ¥��WÍ ��� õ���¢ ����. �� F5 ��� Ç�� Ä�$
 V�$þWc.   
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   �
     
 

      

 C I�3C>�� ��� ��C� C I�3C>�� ��� ��C� '��)¡'��)¡  

�¢5?H ���£ 
 

      o��� ¢ð,, ���>� ¢ð  ~�& �� ´Lò+Wc ����. � ~�& �� 
LMo. ��W �� :+�Û+R. 2013 «Ò¸�Ù² 9 E�� 2014 «Ò̧�Ù² 9 
��� ß�Ã��Å ����\��. ¡5/ »�^�E ¨� Ä#/ c��c ¡�G, ��� 
BÅ .��E �� T®� L�jà� +ÃõW� ��× K®�³c Çcò� ���Ë¯ 
��� ��. :��
� �¶Å¹. �� ��� K�¶Å¹. WB� g��¢ ��� =��� 
��³� +Ãº� ���ò�Û µ���5, =à¾ Ú+þ5, Bj���¥�, 
=>��ä������-������, �:�ãWc, ��_Åc, �´L+Wc ��Åø�� � 
��G� �WÍ KB +Ãº� µ���5, ���ë���5, �� í�ò� µ���� E�� 
KÕ�� ¡���� µ��¥� ---��� �WÍ�&¢ ��� ��Ê���� �ã�� 

L����¹ LË��#. � o� �*��Í  ���> ��:� � TO�:Í#. � ��^>WÍ, �� ��·ò���� �5��E BÅ o�� 
ã:Wc �� ù� 5� ����T�Ê� ß� Ã��Å ¨� ¥�� ����!�.  
     LMo 1940 E�� ���>� +®�§� ¡5O¹�Í�. 1952 ��� ��Í�â�� L�� A� 
+®� 67 ����E 1953 Ã��� 1 :#”: Ä£�" �� ��} ������ Kú��F#. ¥#� 13 ���� 1966 ¢ �+Æ� 
�����, �+Æ� $·a�, �+Æ� ��%�, �+Æ� ß�Î¹, �+Æ� b¥���,  �+Æ� ���� �� ��%��} : Ä£� �� 
����:5 3�¬ 3�¬� �FGÖ. ~� 127 ���5. ���K�¶Å¹, ���o�� Á��5, g��Ø�¬� ÇWÍ�5, g�̧�, 
��� ���5, &§ �5�, �� �$¶í, KB=>¥��, �¥L�� +Ãº� Ó¬�5 ñ��Ö� ��L�� 
���� ú� ¸ ���� ���5 ~�_Í. .���ß�¢ ~��+ ��' Kæ�>� Ò&¸� Ç¥�(_\ L��¢ð W)õ�E ´�ò��¹ 
”:Ä£�" �#�¹� µ�Í�. KÃ� í�ò�E, Ú+â í�òE L� +O¹�Í Kæ�> �õ:�E Ç�£Ë#ü W����� ���>� 
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��. �� 76 ���5. ~� L� .�* +:  à�³ ����!�¢ð, Ù����, à�³ ����!� ¢ð +®� ���5 20, 
���� ���5 33 µ:ÍÖ. KÕ�� ¡���� µ��¥ ���5 87 µ:ÍÖ. - ���>� ñ�¹� ��ù ”: Ä£�" 
�� ��} Ù¶í* �������  LMo .�â·� (���Ë¯ )
�  2001 «Ò¸�Ù² ¢ Kú��F�. 2002 ���Ù² 13 � 
¥�¼�T ��� ���k��� L�� A� W����� ��� +�¹ ��G���^ ¨� ¨� ¥�L���. ��  --"-: Ä£�" 

Ä£� ��Ï ����, ����� ---�5/� �¶Ñ¸W ���%��þWc TÂ í���. LMo 
����, ����� �W©�� ?�� Ç��W ���%�F� ?��Ê��� K�Ã�� �?&? LMo '-�\'��� ���Õ - KßÍ�� 
��õ:5 O/�=¹�E��þE.":��Í� ©��" �W ñ��RÎ�� - ���. -------": Ä£� _� +®� µ�¹��� 
µ���W” ��Í ��
Å g�� �ja��, =���� LMo ���> �*Û� �W ��O¹��. �� �¥�� ¢ �� �&¸ ���� LÊ, 
���>f �W W+³��¹”  �Ê���� ���>�� µ���W” ô£� g� ¢ ��þ#. ”.R��� Ø�#� R���W / 
fõR�� Ç£� � µ���W”��Í ��
Å ö�# g��¢ Ç� Ø�#� ��Ö�� ���>� µ����Í �¶�$õWÍ ��Ù�F#. 
� ��
Å g��¢ : Ä£� ��� ^E V�$ ���>�. �?  Vã��W ^E ��O¹:Í1   Ò�C BÜ^� ~FG#. ��Û 
�&¸�T��, ��� /�¹�T��, ÂÍ�WÍ ìÅc�T��, ��G��� �:Wc /�Ù�£�, ìÎcò P�¬�, BÅc _Å�,  ß2R� 
3Å�  : Ä£� µ����Í� ©�� ��§:Í£W ��Ï - ��W Ä£� ¢�� ¢ ��, ÂÍí�,4���, _Å-ñ��Ö� �5��E 
��¹��� T�þWc, �·̧� ¢ µ�Í
��� Ç��E �����þWc WÙ�³¥Ö���Í �¬. ���à�� á� ~
>�E��Í �� 
����$� ��. �� ��^>Wc Á�� Á��� µ���E��Í �5W� 
�ac LMo. ~� ���� ß2R  Ç��? ��Ã� ¢ 
��, ÂÍí�,4���, _Å ñ��Ö� µ�¹¥ �5��� �6�� ����T Ê·̧ ß�¹5. ������ ��� ����T ���¹5, 
���� 75. �Á ���� ß2R5. ß2R�  Æ�� �����¬� LMo ���> �ß��. ß2R Æ��� 3EÅ��Õ ^E 
KF�� T� ��ú��Í �5�5 �KÅí��� �Ë?=¹Ö. -�\ ��� r���¢ �� �����§� ��W æ�c ���¬�, 
õ�W õ�� µ��¬�, ¥WÑW ¥WÑ� T�¬� ���Û 
�¹�� �k�� ��$â.  

��Ê��� LM�”:Ä£�”��W =>+³Wc ��Ù�´���� LÊ. KÃ� ����¶�¹��, 
�L�*�� ��Ù�´��� Ä£�. ��� ¥�  K=7:Wc �Ë�^ �×� +�¹ �R�E �¥P¾E K���� P¾� K�&�T 

8�, K���� P¾E �¥ P¾� TO�� 
8� �W ö�# �L5� ��Ì ���� Vg$#. LMo  êê ��� ö�£� �+ÌWc 
V���
#. Á�� Á�� �Ö, ��� �Ö LMo ���> g�WÍ ���������. LMo  ���>�¢ Á�� oRW Á�� LÊ. 
�� =��� o�� ��Á�� �:�ãWÍ Ç���F��Í L¥�. �¥L�� =��� ������ KÅ�$���¹, ��ü, 
��$E ©�ü o���� W�� VÖ��� �� LMo. ��W o����>=5, ���Û  ��W ���>�.   
                                         ”��5?%¤N�¥x  

�¦A3	 I�C�§x  

��5?� ��C�¥x  

� ¦A3	 ¨©x  ª� §x  

��5«¬¤N��®� 

�	 O�¯5�” 
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��¬�¢�  ��� ��^ ��>� ~?� µ��.  
1942¢ WB9 +:� ¢ ¡5/ KÃ5 ��¶ .· �¬� ;� W+��Û� �$���� " 

��<�”�� ��� +=# LMo. ”�.·+ _� �? Á·r+/- .· - Á· Ø�� ©�r+" �W »��Æ� �k� - 
���¢  �>=7� Á· .¿ �:WÍ ©¢$Ö� BÅ ����>� �¬� �� ��¥aÅW K�&�F#. "��� .·5 ��G 
����û+��ú /�c��ú ��<�!F�3�Ê�+ ?" ��Í r��� g��¢ � ���W j> �>�� } W�®�F#. 1960 � 
:&c ���.· ��^ ¨� ��Ã� L��Í ���í� ��Ë¬� } ��� .¿ �¶�$¾f ����." ¡5/P� ÇWÍj��" 
��Í��� ��Ê� ¥�� W��]��.

1969KÕ�� ¡���� ����!� E�� -  �@ ��� ��G��.”¡5/P� ÇWÍj�� /¡5/ ã� ÇWÍ j�� /
#�5�Í
WÍ j��”�W »��Æ� �k� - ���¢ ¡����} �� µ�¹+��, +��A¥ ��£�L�¢ +Â¹ 
��$?¬W  K�Í�F#."  ö�#�Í� �¢�8� /ö�# ô# ¡Ë¢5� /�ÊR��Í ��Ú8 � /ö�#�Í� ����� /���P� �W 
��Ï”��Ê¢ :��� �r�Í�W W� �#.”�còá�� á�� ã� /Bcò Ò&¸ ý�òÂ¹”Å�P§ ��$�:Í#. � ���� 
LMo ¡5/ .·E ~�C�D, µïC �´L� .·�Ö �Û� ÁO¹�Ï �:# Ç� �½¤�F1  ��� gÅ� ����\+� 
��
� ¡5/ .· ¢� ��¥¼ �RÎ�Í ����Ì� �´�^�� �Ö ¾>ÃØ^¹#.  

                         KB =>¥� +Ã� .��� WÙÊ³# LMo. KÃ�� &§ �>+ �¥ KÅW5�E ��� �Æ� 
��� ��Lß� µ���. ��� �Æ¢ 
8� KE��Ë¥Ö� �õ:� ï� ��$�� P¾�� �¤�F�. &§ �W�Ë� 
�·��¢ KÃ�E, KB K�Ã:� �·��¢ g����Ì�¢ .Ë¥Ö� 
��E ��� Ç�$F G�G��¹� µ:Í#. 
1939 ¢ WB9 ~���*  �� �� KÁß Ò&¸� +Ã��Ë ���ò�Û� H���� �¶Î¹� »Å��� �Ö ÇWÍ�5 Ã�� ¥����Ì� 
��$���. �� �«�I �c L� WB9 � P¾�� �¤�T� L�¬� ��� LMo �WW =>Ë�Å��É� Úã#. �:# Â¸J 
L�K° �WW Ù¤·ò�Â¹ �Wc ¥�CÎ � ^E" ~���*  Ç�Ê��” �W ��� +�¬f L�  � �Æ� ÇWÍ�Ö� Ù��L 
���� W, ù��� 3��M� ö� � W, Ã®̧° �Naö� � W �¥�]�¹ ���5 +=#. 1947 ¢ óB� ¥����Ì� ¢ T�þWc ��G� 
��>:WÍO�Ì� +¥�¶¿ P+R  Å��ò��F£W" Ë&¸/�Q��
£W”� ����¹ LMo ��� +�¬� Ë¥W�� �úG. 
=>��ä����� KB =>¥� g���, g���� è� W�� G�G��� ���>� +=# LMo. 1964 :&� KB=>¥�� ¢ 
KBÂ� �� �¬ �W =+WÍ R�¹� ©¢$Ö��W ½¤�F#. KBÂ� ��} �>K�Ã:5 j�G��§�Í :���E 
Ç�£ Ë#ü -"KBÂ�� �� ì���S, Å�Í�Ë A�/KÃ� ÿÎ¹E AT�E©�� /O�Æ¥Ö� æc¹ ��Ìr/O8R� 
�Ö�úG ��Ìr”�W »�� �� +®� ���Ë� ��� V�$© ����. 

1973 ¢ ”����Ê� ¢��ÆE /����Ê� Kæ�>r¢� ��FÖÅ¢ /����Ê� +Ã��Ër� /��Ê 
KB=>¥�¥�# ��� ��� ? É� ?"�W ����WÍ 3�ûFG# ��Ï ��� �¥L�� g��Ø�¬� +Ãºã�E �WÍ¤�� 
� Ë¥W�¹ Ç�� �®� Úã1 ��³� TO©�úG. r��¥�� ¥U V:Íö�� W”�´L� +Ãºã+!¬r :Ç:Í8� 
?KBºã´L� �+Æ�r :Ç:Í8�?"�W K�Í�¹ ��� (¥�×�# ¥UV�Í ) +�¬f LÊ “ �¥�þL ¥UV:Í ?” 
�� ���¢ KB=>¥�� Ú�O +Ã�� � ��þWÍ, KÃ�� �_�� W��� ¡�� í�ò è� L�+� Ù£þWÍ j>�� 
����F#.  
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Ç¥�(_\ L��¢(1975)KõW ~��+ ��' W ��W´�¹ �Ø +Ãº� �õ:�E �¥�]� Ò#ü LMo +®� 
���5, +:�ÅW, Ã�Ë� 3�Ë�+R W ��W´�¹ +®� ���5 g�� ��Ì� �Ö P¾�^à�¥Ö� KÅ�*� Ç�ò Ò&¸� 
W�� �¥�]:=X5. ��� ���� KB=>¥� ¥EË£� �ù� �� �Ö���� �W è� ¡5O.�E��  1949 E�â " 
»ÛÎ��r KB=>¥�r� &§”�W VR¹ �FG#." ���É
>� L���h
>� //�¹�� &§�E /�ù����à” 
�W G�G��F#. ��# ��Ï �Á���Î#. ��� �Á�� KB=>��Wc �§¸Ä¥a. �& P�É ø�& ��5 ��Í�c¹W" 
Ò��� Ú�Q ��#”�W =� A� ¡���Û �5�Ù� ¢ V�$¬f LÊ... ���� ��Q Ú�#  �W Å��® Vù$ 
PW�Ù�Ë� ���¢ ���� µ�£��®� �Á�� /��� ���F#. í�ò� ©�� W�Ù£W ��5 ��� �¶Ņ̃¢ 
��/5." ���� ?��/�� ?"��Í ���¢ �� Vg$#. �� í�ò� µ���Wc ^E P�¬ �Ö ¥�¥_Ñ� 
��×¢ W�Ù� �#.  

KB=>¥�¥�Ï" ���Y� �� ¥�r ” �W .��T LMo �¤�= 
� �Ö� ��'o W
� �W��¬� �Å �íÃ�.  Ç��� � �W�F# ��Ï ��� � ¥�� ��Wc ���]� �Ö ���Û 
�¹�� L
�W �
�5 �� ����... �ÖÕ �� ��5 ���É �W ��´ ¥�¼�T :&� ��� ��³¥RÎ�Ï ¢¢�� ��É �/5W,ÊZ[WÍ �
��[�� ���5� +=#. ���Ë�� � ����¢ Ã>�O¹�§��."PRo ìÅc� ��$& /�^�¤��� Ê�$&/\���\��Ë 
�öE”�W” - ��Ã� �:Í8�” ��� +Â:&� (1951)/�¹����$&º �] ¥��c ���ÚÎ�� - g�� ��Ì�..��Í 
��Í �ß} �E*Û� �WW ��W´�¹ ��¹
�WÍ /�¹ T�¹, G�G��¹, ñ&¸L�5 Á�¹, ��¥aÅW,  W���E ���¹� T�¹ 
���>� +�¹ ~��k��� g§ �í:WÍ ��Ù��¹� �FG# LMo. ñ��6Å¹�, KB=>?� =+WÍ, ���+³WÍ 
©¢$Ö� +Ã�� �Ö ´Lò� K�¬� �W
��¥W .��F#. Å�/ P§E �¥�³�F#.”Å�ËÙ£¥�Ï 
�g$"(1971)�� ��� � ����Wc ��£ /�¹. 

”±² '� ³C�
! 

µ§¶ 3�· � ��� �V¸¹ º�» ���¼� 

½¶C 3�· � %� 6��¾A��¿ Cª�? 

/� 	
ÁYÂ Ã)�  ��� ¾�� 	Ä�� 

�� Å�Æ«Ç �¼� 

'� �H�%¤ ��Æ�È É���A� Cª�? 

�BÊ �Cx ) §TW� ��� C' Ç�¼� 

ËÌ Ç� �Íx � � '� ��x  L?5��¿ Cª� ? 

ÎÏ �?	� ��� '�»  ¾�Ð�`Ç�¼� 

'� �Ç¤ �Ñ¯� ����A� Cª� ? 

µ§¶Ã)� < �� �?'�Ò�¤¼� 

�Ñ¯�Ó ��¤ Ô��� º)��� 

H ��x C�� Ç	�� L?5�� 
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���¤ "� Õ§¥x Cª� ? 

L¼ 

'� 6 Ö�I Cº��� �® L¼ 

Ö)*5� 5¸� ×�»  ØBÈ 

�)��Ù� ���� '� 6Ö�I 

��� ��x �¤N 

Ö)*5� 5¸� �Ð��C Ö�I 

�N ���Ð�)�" 

Kæ^>W��Ï KÃ�T� ÇEÍ��Ù� �¬¸Ù�³� � ���� �´L�� µ��. ^�� �+Ì�E Å�ËÙ£¥�þWc, KÃ�E 
=à5�E �¥a�þWc 
_��Í  �´L�� �?¬W Ç��Ö: K�Í���úG. ��c µ�Í �´L�� �*�� �Ö�. �*+WÍ �À� � =�Ò&¸  
£Ë�  �
Ö�Û�� �¶�$¾� ��� ���#Î��. �*+WÍ KB K�Ã:�� ��c�� T®� �� �E� LMo :� �*+´L�� �W Ä�$ 
��>�� } K�&�� Ë��#. +B�´L�� �*+´L�� r�Ê �ËÊ#�.  +B�´L�� ©�� W���� ��Ó�%Û5,¨�� 
�´L+WÍ ©¢$�¬�, ¥î�� ���¬� ��× �#/: Ã�/Î�Í�. ��Ê��� ���� �W �*Û�." �*�" �´L�� 
:ß�� ÉW�. �� KÃ� ¥¾� W����� ¾>W�T KÛ��. �� � LMo '� ��. 

                   1975 ¢  BÅW Lg#¬� Ç¥�(_\ �W ~��+ ��' Vù$� �WW ��Æc¹ } 
�¥�³���  �:& ��_ K�, r��¥�� Ã�Ë� 3�Ë�+R E ��W´�¹ +®�”BÅW Lg#¬�”�� ���¢ - '� 
E ¥��� �$·̧��, ÿ�í�Û� � ���¹� T=#. Ç¥� (_\ 6ÎL�E �¶Ñ¸¢ Ò§¸�W � ���¢”�`̧Ö� LMo W /  
Ø£ �`̧Ö� LMo � / : Ä£� =Ë��£/ T«Ö� 3�ËaL”.... 
���� W���5 L� Ë�!� ¢ ���� Ú^� LW 
&W ´�ò���  W��� KÃ� �����5, 

&W �*� ����� �� 
¼ ��×¢ W�� µ:Í�W  Vg$#. �Wc ��=����" _µ�£R,  _ �§�£Ê / _ ��� 
�Ö� µ�Í /~���¥a µ�£��5 /: �§�¬� /-:# L��Í /ER> ÉW :# /_ �¬ÉW :# /:�¬ W�� 
µ�¬� /ìÅc µ�Í KÃ ��¬�”�W Vù$� LMo  ¢W - ���� o�� ^Å>� Ù�� ��¹�� �� K��FWc � ��� 
Ä�$  
���> ����. �WÍ ����úG��¬f LM�c ß� Ã��Å  W
b.  
 

 

  
********

  

28

qr� www.koumudi.net

(29) వ్యయ్స కౌముది (2014-2015)

కౌముది www.koumudi.net



����������������������������������������www.koumudi.net���������������������������������
 !!�����

   1 McõGS ¥{MLjjÁ
 

     

   �
     
 
 

��© I����¡ �3I)Û! 

�)� ª�� ����C�� 

�L��¢ó: ��^>Wc ���Û ��V� ��òÁ. ��¹���¢ cÕ ~� ¥� Ç�ò�. 
�g� ����¢ ��^>Wc 
��òÎ�Í d§…� d§¢ �WùO¹�Í ���>� Ë¥WÂ¹..WBWc Ç��º ���>� A� ��� �� »�� ��� ��Lß� ÉÊ. 
��^>W� AÊ �&̧� �WÍ =¤�� ���¢� e�� �Ù³ KÅ�̧�� �×f ��Lß� ��ò ��® 7Å. ~WÍ KÅè� ��® 7Î¢� è� 
���>� õ+g��� �� %�¹� µ�£¬� í� %���ËÌ ���¥f. 

  
���>� A� ]; ;ùO¹�Í �+Ì¢� r���� à��� Kõ� f?�. ~� ¥� ��}Ñ���ËÌ �·��. 

~�$# �O¹�Í ��^���þÉ ~�Ê� µ�í�Û. 
  
���>� ��Ï ¨��$# ��gÙ�³�� µ�� j+�\� ��® 7Å. .· A� ��� �§…̧ 
���Û� A� �_� 

���í�… R�> =¤���} �>�$��ó: ����� É��� ���>� +��Wc ��Lß� µ�â� LÊ. �#/ 
� 

����©��¥ H����á, /�B£ ��&  �æ���
Ê� �¶Ñ ô����á… êê ��& �Å
Ê� �Û�� �á 
���Ù�¾:�_Í �þHJ ¡�ÚÖ ¡5/ ��^¥���c ��R�P Â>FG=>��ä�5 � �FÖ. L�E/Û�� ��$5 
ÇáÍ d§ TO©�£� ��� ���>� ï�f R�¹��� ÚÖ��. ~
� ¥�Oc Ç� �WùÂ¹ �� +�£f ��,� ���>� 
�� .�� R�¹�  Ù��� ÚÖ��. �  ������ �ËÌ ���¥f. L�ÚÕ - Â>�GE �& à�� WÃ�� Ç�� 
�¥�7����� µ����ú��§:Í��Í�  KßÍ. 

  
.¿g¬��, ���õ� FÎ���, ��$ ��P�� �Ņ̃���� ��^>Wc r���� �EO5. �� =>'�� 

�
��Ï ¨� �� ��O\ ��$W��. Ë�L�� ��^ K���E (~�$# ¥�� 
&W  µ������ÚÖ: �ø)¨� ����: 
�¶Ñ¸}.. =�õ� ��¹�}… �¾���� T���� +�OE��Ï � ���>� Õ�ÚÎ��. ��Í� .��� Ç�Ê� +ã�\ 
��G��? g5ò�c �¥:h# �� L�� :& ~�� �R� ���� L��� �����¢�� ���5 Ç�Ê� Tã�\ 
��G��? Å�ò��� .�^WÍ Ç�� :¬º�� �&¸�� +=ï? ê:h#c, Ú��� ��c¹ i^>� ¥¾� ��¾�� 
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�:Í.. ��º¹��Û� ¥¾� µ�Í ��^��� �?&? +�� 
� æ�� �Ã��¢W �·̧�ËÌB� ¥¾� Ë� +Ãºã��:Í..
� 
� 
���� ¥¾� Ë�  =��5.. ^����5 Ç��&�? KÙ�¾ =¤��� Ç�Ê� ��� �ß¢  Å��ò�Û� /�Ö��? ��� 
g�j� A� .����>� T®� Å�/P§ Ç§��&�? ������>� ��G .��^>WÍ Ç� 3��ò �&¸ gø®��.. ��� ���>� 
ñ�¹� �æ��� ���>f �E©�£� Ç����� �Ùû? �æ��� ���>� A� �Ë�Ù��R5 Ç�  Ç�Ê� 
Å�ËÙ��§�? � Á� ~Ï̧ ��$� ���� Ú��Wc 3�� ^Å¹k��� L��É¥:Í µ:Íã? ���� ���>� Ç�$# � 
����!�¢ Ç�� � ���+�� �E/Û�� lúG �ý�G��..? ��
Å L��¢ �  ç��5 g��þWc 
L��É?&? K��ç��Û ÒúG A�Î�Í ��Û�¢ ���>�¢ Ã��� ����5 Ç��&�?�5WL���� 
��� 
r�Ê� ��G�... �O¹�Í ~
b ¸ �®¹�> Ú+þ� �m ��?� É?&? �� ¥� ��Ì ��Ë ��i^�=� �õ��� ���>�¢ 
��¹� ��$#Î�Í �®¹�> g�j� r�Ê ËÅ �?&? Ç��& �ß> =¤���} ¥� =¤��� r�Ê E�ç  K.�� 
¥Rü ��G��? KO¹�� ¥�� +O¹�Í ���>� K��� =¤���} � f�� Î�:�a��� üË 
Ë5/}��? ~�… ���> ��×E ñ�¹�� ¨� �7� �¶Ņ̃}  ��7� TO�� K��Í� �  T����.. WBWc �� 7����� 
���>� +�£� ���Ê. � �W TO¹�Í à��R5 Ç��¥�� ��Ï.. �TG ��õ�� ��� ���¶ù¹���� ÉÊ. 

  
�¾����  ¨� ���E�� Ã���\� K��Í�Õ.. ~�© ���E�� �����a��� �¶n 

~�6�}  Ã���\R��. ¨� ��� +�£� R�¹Ö ��E��Í ��
�.. jO©
�\� B½�¹5 jO��§:Í� ��Ï 
�  ���íf. "�� �� KÅ � ��c¹_ W���� j�G �ÊC��Í�$â..� .� ß��5 �Ê�� í¶�� o×�¢ Ù��� 
:§�� ��Lß� µ�â�"��þ� Kr� AW�² �� ����\ �¥O��² ¨� ����: 
���¢. ���� - OW���>� 
Ç� ��p?O¹��?��� �¬¢�� Vg$��Ï…"���  R�¹Ö� ��
� ��$� �¶ù¹ �£���…Vù$� �Å ��Ï ¥��� 
�¥q��� j�G��CþWc ~��¥:Í ��L�5:Íã?' �W  �¾��� û�³} �����ú©
�. ���õ�� �·��¢ 
.
 ��c¹ �·��¢ ¥�WÍ Ø�/5 �����ú©Ë� �+�a� ��*� �� RE��Í�$â µ�¹¥�>� ���>�¢E�� 
�§¸�TG�. ~  �¥O��² � »��. - õ�� ¥ËÍ�E »��Æ�E�T ����G��Í 
â ¥�� ��� ï� �ÊC�� 
��Lß� Ò���. &�$ ÉW �� Ç��  +®: ��$ ���� Õ�Úk ��Lßf Ç�ò�. 

  
KÅÆE W�� í����� �Y�T� R��$�ÍÕ. ~� ¢��¶�¹ ����� ���, r�� V�$��Í§� ��¹¶� 

½�õ����� ���,�EÆ� ��g��¢ �¢���E o�P�ú©�£� ��� ��$#Î��..R��>� ¨�òÏ ��W ¨� ¥����� 
j�G��CÉÊ.��� R�¹Ö� 3�¬� W�³� �>ï�� ®�C���§� �¶ù¹�â 
# ��� ^� LÊ ��^>Wc è� �W TO¹�Í§� 
h�ò.+Â®W ¥�*Û�¢� � ���©  ��ù�F�á.. ~
� - ���+ (��¢ �������� ����� O�Æ�� Kú��ú�� 
�5�� ���.. ����Ë¥� ��& Á��¢ K�&�TÂã�á…Ë�¹� ��Õ.. ���c ��ò� ¨� ��Åø� H��� �×f 
LÊ…Î#� ©��Wc F� �·̧���\� 'V£�r_' . 

��Ê� ��� R�¹���� �� ��^�� F��� �¥�]�� ��^�� Ç�¹��. ��c.. ��^>Wº �� F� f5 
TO¹��.*** 
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��ర���తర జ
నపద�ాథల� –మ�నవ��తం

                                                                    : ��. ���ష ఈడ"#గంట&
   

=¤త�ం స�జం Eం� �#Îం�. స�జం¢W వ��¹5, స>.
5, 
�
� o�^5, 
OఖÊః[5 ñద,న అం�లWÍం& v�G రచÖత5 =¤త�రచనలïపం¢  gఠ�ల� ¡�యx=¹�. 
త�>+ మWÑ 
&W చ�� �న®క ఆనం�WÍ �ంÊÎ:Í#. =¤త�ం మWÑ o�^WÍ ఎంత�á 
K.�తం TO¹ం�. అంÕ��ం� మWÑ o�^Wc, =��క®7Åc అత�ంత T�వ¢ ఉం§ం�.  

 =¤త�ం అ�� రచన5 TÂ కళ. =¤త�ం అ� ప�Wc అర7ం "అ*+ల} =WÍ¤త�ం". ఇ� ఒక 
K�య. ఒక =¤త�K�యE gఠ�Wc ఒక W�Cష¸K.
WÍ  అం�ంచ�Wc =¤త�రచన¢ ఉప��=¹�. 
మWÑ o�^WÍ jO�W ఒక స>చ~�న క�ïపం� ��G ;�� =¤త�K�య. ఒక oవన ã:WÍ ఆ 
Kãణం¢ న]�న సంఘటనలE �న�Í�aO¹ం�. 
స¹వబద³�న �నవo�^WÍ Kద�]O¹ం�. �నవ 
o�^WÍ, మWÑ వ�c¹^>WÍ �Ð�ÑO¹ం�. ఈ =¤త�K�య మన� öం#రL5� కనబ#Îం�. 1. 
��తïపం 2. ��కం. ��తïప =¤త�K�య అ�� రచనల ïపం¢ కWùO¹ం�. నవల, :టకం, పద�ం, 
గద�ం, శతకం, కm...  ñద,న K�యలïపం¢ =¤త�ం ��తïపం¢ ఉం§ం�. ��క =¤త�K�య 
��క సంK�ãలE ��O¹ం�. �&¢ ఇÅ�స, క�త>, :టక, Bనపద�థ, Bనపద�య�థ వం&� 
ప5రL5:ÍÖ. ఈ ��క=¤త�ం¢W Bనపద�mK�యE v�G ఈ 
�సం¢ K=¹�O¹:ÍE.

Bనపద�mK�య  

 Bనపద�థ5 అ�కం కWù=¹Ö.. \ÜQ�కథ మన ¡5/»ంతం¢ ఒక ��త Bనపద�థ. ¡5�తర 
»ం^ల¢ è� Bనపద�థ5:ÍÖ. మh�లàవ+; త?ళం¢W Bనపద�థ. ¤ం�మతం¢� Lక 
�ద³, �న మ^ల¢ è� Bనపద�థ5:ÍÖ. �తమûÊ³# ఒక ¡ల� ఏE/ïపం¢ f¢కం¢ 
అవత�ం�న§� �థ ఉం�. ఈ�ధం� మన�శం¢ ¡5/, ¡5�తర »ం^ల¢ð, ��ధమ^ల¢ð 
Bనపద�థ5నÍÏ� .రjkతర »ం^ల¢ è� Bనపద�థ5:ÍÖ.  

.రjkతర Bనపద�థ5 

31

qr� www.koumudi.net

(32) వ్యయ్స కౌముది (2014-2015)

కౌముది www.koumudi.net



  Kపంచ=¤త�ం వh .రjయ=¤త�ం ��ధK�యల ïపం¢ ఉం�. 
&¢� ఒక K�య 
Bనపద�థ. .రత�శం¢ ��ధ »ం^ల¢ ప5రLల Bనపద�థ5:ÍÖ. అ�� Kపంచం¢ 
��ధ��ల¢ (.రjkతర »ం^ల¢) అ�క Bనపద�థ5 కWù=¹Ö. ఈ Bనపద�థల¢ ఐ�ం&W 
(ఐÊ »ం^ల� Vం�న) KO¹త 
�సం¢ చ�GO¹:ÍE. ఈ ఐÊ Bనపద�థలE �వ��¹, 
&¢ 
�నవo�తం ఏ�ధం� ఉనÍ� ¡5�Î:ÍE. ఈ �థల¢W �నRW ఆ¢చన, û�³, స>.వం, Kవర¹న, 
మWÑo�తం ñద,న అం�లE K=¹�O¹:ÍE. Bనపద�m=¤త�ం¢W �నవo�^WÍ �Ð�ÑO¹:ÍE.

ü�$ ఐg Bనపద�థ  

 ఒక rస�Bల� సr_ం¢ Tప5 పట ¸Éక న�¢ Tప5 ప&̧ 
&W అ?a oవనం =�ంT
#. 
మం#Áస�¢ Tప5 పటȨ́క తన Ê®7Åc త� Pధపడ^#. అ�$#  3ం�� తళతళ Ø�Â ఈక5నÍ ఒక 
ÒదCపY ;O¹ం�. �W�� క�, �వ^పY. ఆ పY rస�Bల� � B�ప� ఇ� అం§ం�. ^త � �E 
_� ఒక ÒదC TపE ఇ=¹E. ER> �WÍ అ?a oవనం =�ంú అW ఎ��ÚÎం�. ఆ KLరf పY � ఒక 
ÒదC TపE rస�Bల� ఇం&rంÊ Á�¹ఉం§ం�. �WÍ అ?a ఆ�రం ¡úG��
# rస�Bల�. 
ఆ;ల¢ ÒదCTపల� �+º ఎకòవ ఉండటం} rస�Bల� డûQ5 P� èడ�þ̧#. 
&} 
సr_jరం¢� ఒక ఇ5�, వంటమWÑW ఏ+$§TO©గ��#. ��C ;ల�తf అతW .ర� చWÚవడం} 
మ#� Òb� TO©వ�Wc త�న వ5R ©సం 3Î�Î:Í#. ఒక; +జభ§# Á®న దం1+ �ంþ#. 
అ� "+;��c క� అ� �వ�పY L
�. �Wv�G ¡�®న
öవ�: ఉంÏ, �WÍ ప§̧©వడం¢ స�యం 
TÂ¹ త�న బ�మÅ ఇ=¹ం అW". ©��రం¢ఉనÍ బం�రం¢ సగం, అర³+B�WÍ ఇ=¹ం అW Kకటన. ఆ 
Kకటన �W rస�Bల� అర³+జ�rంÏ తE è� +xనW r�®Úü ఆ పY ఎంÊ�? అW +జభ§�Í 
అ#/^#. +;��c కం&;� ÚÖం�. క� పY �Î¹�} కళ�E ��ంTÂ¹ ;� వO¹ందW �Ê�5 
Vg$�. ఆ పY v�G _��: ¡5= అW అ#/^� భ§5. అ�$# ఆ rస�Bల� Ê+శ� ÚÖ ఆ 
పYW ప§©̧వడం¢ స�యం T=¹నంþ#. +జభ§లE తన ఇం&c jO�W 3ళ^#. ఎప$&�� క� పY 
�×ం Bల� ఇం&rంÊ ఒకÒదCTపE వ��3b�ÚÎంÏ ఆ rస�Bల� పY} ఇ� అంþ#. "ER> 
; TపE Á® 3b�Ú^R క_సం నEÍ కృతజXత అÖన V�$©W�> అW ప�ప� Á#©వడం} ఆ పY 
�లAదc �/Îం�. మ�*ణf �W L5 గ&¸� ప§̧�W భ§�Í ù5=¹#. ఇం&3నక ��ఉనÍ భ§5 
పYW ప§©̧వ�Wc ప��Î¹�W వ=¹�. 
8� వTG¢� ఆ పY జరగWk �షãWÍ ½¤ం� ఆ 
rస�Bల�} స� �c ఎ��ÚÎం�. ఆ త+>త ఎనÍF ఎవ�º క� పY�W ఆ rస�Bల� �W 
కWùంచÉÊ.
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��Ð�షణ 

 Bల� rస�త:WÍ గమWం� అతW అవస³� పY B�ప#Îం�. స�యం TO¹ం�. LW rస�Bల� 
అ� /�¹ంచ�ం� �W »�ల� �W క��ంT�ధం� Kవ�¹=¹#. �వ�c »ణం �Ä§̧�ంþ#. T®న 
స�యం మ�� పY� అపLరం తలÒడ^#. డûQ, అర³+జ�ం ©సం ఆశపడ^#. పY T®న స�యం} తృù¹ 
Vంద#. కృతజXత ;పక, Ê+శ� Ú^#. T®న f5 మ�� పY� º# తలÒడ^#. కEక ఎవ�: సø 
స�ãWÍ �ం� కృతజXత ;పగ Ú� º# తలÒట ¸èడÊ. Ê+శ Ê:[Wc T§.  

ఉపL�c EపLరr 
 �ప�తr LÊ Âయ �వ�ంపం�  
 నపL�c EపLరr  
�పØనÍక Âà
Q �ర$� Oమj.

ఉపLరం T®న
�c KÎ�పLరం Tయడం Ä�$A LÊ. అపL�c 
� త�$5 మWÍం� ఉపLరం TÂ
â 
�ర$� అR^#. ఈ కథ¢ Bల� పY T®న ఉపL+Wc KÎ�పLరం TయకÚ� అపLరం తలÒ&̧ »�5 
�Ä§¸�ంþ#.

పÞ� గర>ం (ఆఫ Ì� Bనపద�థ)

 అ�మ* అ� వ�c¹c .+�ùల�5 �§ంబం ఉం�. క`̧5 �&¸ 
&W అ?a �§ంPWÍ ÚÑంT
#. 
"ఈ�" పం#గ� తన�, ùల�ల� �త¹బట ¸5 L
లW .ర� అ#/Îం�. అత� దగÌø] ���గవ> ÉÊ. డûQ 
©సం ఆ¢�O¹ండ� అతWc ఒక వర¹�# కWù=¹#. ఆ వర¹�# ��దAద బట ¸ల ôట5 Ò§¸�W 
అraÎ:Í#. అత¼P ;డ�� అ�మ* � తన సమస�� ప�¿òరం ��cందW అE�ంþ#. 3ంట� ô# 
+8� jO�W ఆ వర¹�W Aద� ఒక +ÖW �O�^#. ఆ +Ö వర¹�W æBWc త/5Îం�. న�ÍంÊ� 
�#Î:ÍR అW వర¹�# అ�మ* W అ#/^#. "�E �ù��ంగE, :�’_ బట ¸లôట5 L
� 
అంþ# అ�మ*. వర¹�# ":� WEÍ ఎÊ�ంT 4ర�ం ÉÊ." LRన ఈ బట ¸ల ôట5 jO© అంþ#. 
అ�మ* 3ంట� öండవ+Ö �O�^#. �ం} వర¹�# భయప� బట ¸ల ôట5 jO©మ:ÍE క� 
ఇంL ఎంÊ� +8� �O�Î:ÍR అW అ#/^#. "�ù� అ�� ఎ�$F ]సం} ఉం§ం�. 
అ�L�ంÏ అ#�ò�
�º, :è Õ� ఏrం§ం�?" అW ôడవ+ÖW �O�^# అ�మ*. 3ంట� 
వర¹�# ��దE, బట ¸లôటలE వద�Ò&¸ ప�/j=¹#. అ�మ* 
&W jO�W 3b� .ర�� ఇ=¹#. 
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ùల�ల�, తమ బం5Rల� అంద�º బట ¸5 �&¸ంú©మW ఇ=¹#. ఈ� పం#గE ఎం} ఆనందం} 
జ���ంþ�.  

 �:Íళ� త�
త అ�మ* సంత¢ ��ò#�య5 �ం§ంÏ అతW æజం� ఒక TÖ బలం� 
ప#Îం�. 3నcò Å�� ;Â¹ ఆమధ� ^E �ù� T®న వర¹�#. "ఏం �ం§:ÍL .� అW అ#/^#." 
��ò#�య5 అW తడబ#ü Vû^# అ�మ*. అ�$# వర¹�# తన� ��ò#�యల పంట ఉనÍదW 
ఎWÍ Lవ�Â¹ అWÍ ఉ�తం� ఇ=¹నW అంþ#. వర¹�Wc ఇ���� ఇదC� వ=¹Ê5:Í�. 
�W ;® 
అ�మ* తల ఊపక తప$ÉÊ. వర¹�# అ�మ* E ఇం&c jO�W 3b� అÅ´మ+�ద5 T=¹#. LW 
అ�మ* �×ం తన� ఏం �* �´=¹1 అW భయప#ü� ఉంþ#. ఈ గండం గ�Â¹ ఇం6�$F త�$5 
TయనW మనO¢� అE�ంþ#. �వ�c వర¹�W} ఇ� అంþ#. "అã� ��ò#�య5 ఇÂ¹ 
& ఖ�Ê 
V��ం� 3b�Ú^నW". 3ంట� ఒక బ=¹ ��ò#�య5 ¡ù$ం�, అ�మ* వ�Gన ��ద Aద Ò&¸ం� ఇక 
ER> 38� అంþ# వర¹�#.

 తన� అWÍ Lయ5 అవసరం ÉదW, తన దగÌర అWÍ డûQ5 ÉవW అంþ# అ�మ*. ఉ�తం� 
jO©మW వర¹�# అంþ#. 3ంట� అ�మ* "ఉ�తం�:? ��మ:Í  ÜచG��P?" అW భయం} అంþ#. 
అ�$â అతW �� � Îgº Äట ¸ం త/5Îం�. "మ+�ద� _ ��ద � ఎcò èîGW 3నcò Å�� ;డ�ం� 
3b�Ú. É�ంÏ _తలLయ ఎ��ÚÎం�" అW వర¹�# గ�(=¹#. ఒక ÜచG��c �నం T®న§� తన� 
ఉ�తం� ��ò#�య5 ఇవ>�WÍ అవ�నం� .�=¹# అ�మ*. .+WÍ బలవంతం� �గ?ం/�ం§ 
��ద Aద ఇం&c 3ళ^#.అప$&Eం� అ�మ* KÅ
రం ఒక క`̧ల]� l�$న ఆ వర¹�� ఇం&rంÊ 
Á=¹#. ఈ �ధం� pమం తప$�ం� ప�సంవత\+ల g§ Á=¹#. ఒక;న ఆ వర¹�# "ఇక F5 : 
బట ¸ల�, ��ò#�యల� త�న ôల�ం ల ం�ం�" అంþ#. అ�$# అ�మ*  వర¹�Wc నమసò�ం�, 
సగర>ం� తhÎ¹�W ��ద Aద ఇం&c 3ళ^#. ఇక తనE ÜచG�డW ఎవ� అనÉరW ¢¢పల ఎంత�á 
ఆనందపడ^#.

��Ð�షణ 

 అ�మ* స>.వం ఎవ� దగÌర ఏ� ఉ�తం� jO©#. అ� jO�ంÏ ^E ÜచG�¼P అ� అ »యం 
కల
#. డûQÉక వర¹�W వదC బట ¸5 ]సం} jO©
లE�ంþ#. LW వర¹�# ఉ�తం� బట ¸5 
ఇ=¹ననÍ  jO©#. వర¹�# భయం} g�Úవడం అ�మ* బట ¸ల ôట5 ఇం&c jO�W 3ళ^#.  ఈ 
సంఘటన} వర¹�# ఇదC� వ=¹ÊలE తనè� Ò§¸�ంþ#. Îgº ఇం&¢ ఉంú�ంþ#. తన¢W 
భãWÍ gర�� 4ర�ం� 
�gరం Tయడం ñద5Òడ^#. వర¹�Wc అE©�ం� ఒక;న అ�మ* 
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కWù=¹#. ఇం&c jO�W 3b� అÅ´మ+�ద5 T=¹# వర¹�#. LW అ�మ* � ¢¢పల ^E T®న పWc 
వర¹�# ఏం �* �´=¹1 అ� భయం ఉం§ం�. వర¹�# అ�మ* c ఉ�తం� ��ò#�య5 ఇ=¹ననడం, 
అ�మ* వదCW అనడం జ�/Îం�. వర¹�# అ�మ* E ���ం� బ=¹ ��ò#�య5 ఉ�తం� ఇవ>డం 
జ�/Îం�. భయం}� అ�మ*  
&W ఉ�తం� jO�ంþ#. LW అ� jO©వడం అవ�నం�� 
.�=¹#. �వర� అ�మ* వర¹�¼P ���ం� jO�నÍ బట ¸లôటల�, అ�మ* E ���ం� వర¹�# ఇ�Gన 
బ=¹ ��ò#�యల� అWÍం&c క�ù డûQ5 క`̧లïపం¢ అ�మ* వర¹�Wc ప�సంవత\+ల¢ ఇవ>డం 
జ�/Îం�. తదనంతరం ^E ÜచG�¼P LÊ అW అ�మ*  � పట ¸+W సం}షం క5/Îం�.  

 అ�మ* .ర� �§ంబ ప�®7Å ¡�® è� పం#గ� �త¹బట ¸5 L
లE©వడం, అ�మ*  � ఏ� 
ఉ�తం� jO©వడం ఇష¸ంÉక ఒక=� 
�g�W ���ం�, öండవ=� ^E భయప� ఉ�తం� 
jO�ంþ#. 
& �5వE మరల V��ం� ఎం} ఆనందపడ^#. వర¹�# ñట ¸ñదట అ�మ* E ఎ��ంT 
4ర�ం Éక ��దE, బట ¸లôటలE వÊ5�ంþ#. öండవ=� ఇదC� వ=¹Ê5, TÅ¢ Îgº} భయÒÏ¸ 
®7Å¢ ఉంþ#. బబలrనÍ 
�� +జ�ం అ� =Øత �;వRÎం�.  

నయrన P5E �వ�

 భయrన �షraóన భYంÎ��

 నయØంత �షక��

 భయf ;పంగ వలà P/గ Oమj!

ఈ ¢కం¢ Øత¹W �þల}, మం�తనం}  VùÕ ఎవï g5 è� ^గ�. భయÒ�Õ �¿��Í: 
^/^�. కEక ఏ�: పW అ
>లంÏ మం�తనం క:Í భయÒ�Õ� అRÎం�. అ� పW వర¹�# T�#.

ôర �� KశÍ5 (�g� Bనపద�థ)

 f�ం_K=� అ� వ�c¹ తన ఒకò�ýకò �#� Òb� అంగరంగ �భవం� జ�ù=¹#. తన �త¹©డ� 
¡��ÕటలE ప�YంFలE�ంþ#. ఆØ దగÌర� 3b� ఇ� అ#/^#. "A Òb�c ��ంత ఖ�G T�á 
ఊ¤ంచగల
?" �Wc ©డ5 "ఒక õన�ం బ=¹ ఖరGÖ ఉం§ం�" అW స�õనం VûÎం�. అ� �Wన 
f�ం_K=� తన �#� Ò��ం ఎంత ¡��త�òవ� అE�ంþ#. �#� � మనO¢� B�పడ^#. 
అ� �WÍ ;5 గ#=¹Ö. ఒక; f�ం_K=� �#� ©డ�} క�® బం5Rల Òb�c 3ళ^#. 
�రÌమధ�ం¢ �ంతమం� వ��¹5 ఒక శ
WÍ jO�W 3ళ�డం ;=¹#. 
�W ఆù "చWÚÖం� ఎవ�?" 
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అW అ#/^#  అంత¢ ©డ5 "చWÚÖం� ఒక+? వందమం�?" అW K�ÍO¹ం�. �ం} f�ం_ 
K=� � ©డ� KశÍ� తల�Ï̧®నట ¸Öం�. ఎÊ& వ�c¹ స�õనం �న�ం�� 3b�Ú^#. మ��ంVం 
�రం 3��క పంటTల¢ è�లE పలక�=¹# f�ం_K=�. "ఈ సంవత\రం పంట P� పం�న§̧ం�" 
అంþ#. అ�$# ©డ5 "ఈ  సంవత\రం పంÏ:? గతసంవత\ర పంþ?" అW అ#/Îం�. ఈ�ధం� 
అడగడం} ©డ5 ఒ&¸ ô��+5 అW ¡�� త�òవదW అంచ: Á=¹# f�ం_K=�. �#� దగÌ�c 3b� 
"_ .ర� ఎంత Vత¹ KశÍ5 ÁO¹ం�" అW అంþ#. �ం} �#� V^¹? అW ఆశGర�ÚÖ ఇ� అంþ#. 
అ� �c కనబâంత Vత¹ KశÍÉ? LR. 
& అర7f?é ఆØ� అడగమW అంþ#. �#� Vù$న 
�WKLరం f�ం_K=� ©డ5 దగÌ�c 3b� ఇ� అంþ#. "ఆ FR ఊø�ం� 
ళ�E ఒకò శ
WÍ 
jO�W 38Î:Í+? వందమం�?" అW అ��R _ ఉ�Cశ�ం ఏ?&? అW అ#/^#. �Wc ©డ5 
స�õనం ఇ� VûÎం�. "�ంద� Aద ఆõరపâ
8� F�మం� ఉండవúG. అ�ం& వ�c¹ 
మర¼ం�న�$# 
ళ�ంద� o�^5 �ందరవందర అR^Ö. ఒకరకం� Vg$లంÏ అతW}g§ 
ళ�ం^ 
చ�Gన
8� cం� hకò." అంÊ� �E అ� అ��ం� అW �వ�ం� Vù$ం� ©డ5. మ� వ�వ=యè�లE 
"ఈ సంవత\రం పంÏ:? గతసంవత\ర పంþ?" అW అ��R �W అర 7f?& అంþ#  f�ం_K=�. 
=õరణం� �Îè�5 అ�$¢� ఉంþ�. 
8� jO�నÍ అ�$ గత సంవత\+W�, ఈ సంవత\+W� అW 
అ��E అం� ©డ5. ©డ5 అ��న KశÍల� స�õ:5 �వరం� Vù$న త�
త f�ం_K=� � 
^E ñట ¸ñదట ©డ�Í అ��న KశÍ� స�õనం �వరం� ¡5O©
లWùO¹ం�. 3ంట�  A Òb�c �E 
F� డûQ ఖ�G T® ఎం} �భవం� Òb� జ�ùంFE. LW ER> Òb� ఖ�G �వలం "ఒక õన�ం బ=¹ఖ�Ê" 
�×f అW Vg$R అ� ఎంÊక:ÍR? అW అ#/^#. "A� Òb�c ఉప�గపâ ఖ�G T®న �W�5వ 
అంÕ అRÎం�. ?గ^ ఖరGం^ A ప�R, ఆడంబ+ల ©సం ఖ�G T®ం�" అం§ం� ©డ5. ఈ 
స�õ:ల} f�ం_K=� తన ©డ5 ô� �+5 LదW F� ¡��నదW ¡5O�ంþ#. 

��Ð�షణ 

 f�ం_K=� �#� Òb�c ప�RKÅష  ల ©సం ఎం} డûQ ఖ�GÒడ^#.  �త¹©డ5 ¡��న� 
L� ¡5O©
లE�ంþ#. ఆØE ఒకKశÍÁ=¹#. �Wc ఆØ Vù$న స�õనం �W ©డ5 
¡��త�òవదW W+Cరణ� వ=¹#. అంÏ ©డ5 ¡��న� L� ఆØE v�G ¡5O©
ల� �üహలం 
ఉం�. LW ఆØ Vù$న స�õనం ^5L �వరణ ½¤ంచÉక తన¢ ^� ©డల� ¡��ÉదW 
అE�ంþ#.  ©డ5 స�õనం అ� ఎంÊ� Vù$ం� ½¤ంచÉకÚవడం f�ం_K=�  ¡�� 
త�òవదనం. �� �#�� మనO¢� B�పడ^#. అంÕ��ం� ©డ5 ఇత��Í అ��నKశÍ5 �W 
ô��+లW అE�ంþ#. ఆ KశÍల¢W ఆంత+�WÍ అర7ంTO©ÉకÚ^#. �#� దగÌర ©డ5 Vత¹KశÍ5 
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ÁO¹ందW అంþ#. �Wc �#� ఆశGర�ÚÖ ఆ KశÍల¢W అ+ 7WÍ ©డ�Í అ�� ¡5O©మంþ#. �వర� 
�#� సల� g&=¹#. 
&W v�G ©డ5 దగÌర �వరం� ¡5O�ంþ#. అనంతరం ©డ5 ô��+5 
LదW F� ¡��నదW ½¤=¹#. 

టటకò�P5# - ¡��త�òవ దయ�ం‘(Øc\© Bనపద�థ)

 ఒక=�  ఒకదయ�ం ఒక స�యం ©సం �నవïపం ధ�ం� ఒక ఊM�c 38Îం�. �W దృÑ¸ 
ఎÊ�� వO¹నÍ P5W � ప#Îం�. ఏ� అPQ� _� ఉ��గం L
� అం�. L
� అ:Í# P5#. 
_� చదవడం వFG అW అ��ం� దయ�ం. వúG అంþ# P5#. అÖÕ ఉ��గం _� ఇవ>ÉE అం§ం�. 
చÊR +W
# L
� అం§ం�. 3ంట� ఆ P5# ఇ� అంþ#. 3నLల : �ద�# వO¹:Í# అతWc 
చÊR+Ê అW Vù$ 3b�Ú^#. దయ�ం �ంVం rంÊ� 3ళ��� ఆ ùల�
# మîక ¢ంక�� /ం�, 
�W క:Í rం� ఊM�c 3b� ఆ దã�Wc ఎÊ�� వ=¹#. ఎÊ�� వ�Gన P5¼P£ ;® ఆ దయ�ం ఇ� 
అ#/Îం�. "ఇం�క :� కWùం�న అPQÖ �ద��� EÁ>:? _� చÊR+దW, ఉ��గం ©సం 
3Î�Î:ÍవW అత# Vg$#" అం§ం� దయ�ం. ఆ అPQÖ అRE అనÍ§�� తల ఊ�^#. అ�$# 
దయ�ం ఆ అPQÖW ఒక ½ంmలయం¢c jO�W 38Îం�. ఆ అPQÖ Tయవల®న పW దయ�ం చ��న 
�స¹LలE Êra Ê�ù  ఎప$&క�$# యm=7నం¢  Òట ¸డం. దయ�ం బయట� 3b�నప$# ఆ అPQÖ 
ఏ?}చక ఒ�òకò �స¹కం చదవ=�#. అ� �య5-మ+a5, మం×తంä5, ఇం_Bలం, కWక§̧, 
�రS, �ద�ల v�G ఎం} ఆసc¹కరం� ఉంâ�. ఒక;న ఆ అPQÖ �స¹కం చÊRÎండ� దయ�ం 
;O¹ం�. ఆ P5# చÊR+దW Vù$ తనE ]సం T�డW ½¤O¹ం�. 3ంట� తన Wజస>ïgWÍ ధ�ం� 
ఆ P5¼Í భయÒ#Îం�. అÖÕ  ఆ P5# è� అప$&� F� �ద�5 �స¹Lల¢ చ�� ��G�:Í#. 
Lబ&¸ 3ంట� �ం�5� �� బయట� ప�/j=¹#. ఆ దయ�ం }â5� �� �ం�5E తరమ=�ం�. 
అ�$# �ం�5 gRరం� �� ఆLశం¢  ఎ��ÚÎం�. ఆ 3E3ంట� }â5 గదC��� gR+WÍ 
త�rÎం�. gR+WÍ ప§¸�� ¢� అ� /లక+Ö� �� f?Aద ప#Îం�. అ�$# గదCïపం¢ 
ఉనÍ ఆ దయ�ం వడ��ంజ��� f?Aద పడWÎం�. /లక+Ö� ��న ఆ P5# f? Aద 
ప�పడ�� ©��ం;� �ర^#. స��Ì అ� సమãWc వడ��ంజ� ��న దయ�ం f? Aద ప#Îం�. 
cందప� పడ�� వడ��ంజE ©��ం; ?ం�O¹ం�.  

�Ð�షణ 

 �ద� ÉW
# �ంత ప�R అంþ�. చÊR అ�� ఆ P5� »�5 Lg�ం�. దయ�ం బయట� 
3b�న సమయం ¢ ఆ P5# �స¹LలE చదవబ&¸ అంÊ¢W మం×తంä5 ... వ¤+ �ద�5 
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��G©గ��#. త�>+ దయ�ం P�Eం� తన »�5  Lg#©గ��#. దయ�ం దగÌర ¡��� ఉ��గం 
సంg�ంచడf L�ం� తనE ^E రYంú©గ��#. 

  �ద� Wvఢ/ప¹ మ/ �త¹r ïపr R�¿bc�

�ద� యశO\ ¦గక� �ద� /�ం# ��శబం5ం#�

�ద� ��ష¸�వతr �ద�� =& ధనంû É �ల�

 �ద� నృgల R�తr �ద� ��ంగW
ం# మ�¹§ంâ. 

మE�ల� �ద� Wvఢం� �� Òట ¸బ�న ధనం. �ద� º�¹, ¦�లE ఇO¹ం�. �ద�/�R, ��శ బం5R, 
��ష¸�వం. �ద�� =&+గల ధనం ఈ¢కం¢ ÉÊ. KæRలT  R�ంపబâ� �ద�. �ద� ¡�యW
# మWÑ 
LÊ. ప�R} స�నం.  

++: Bనపద�థ

 +:¢ ఒక+; W
సం అడ�c దగÌర� ఉంâ�. ఒక; +;�� +�Áళ �స¹కం చÊRÎండ� 
ఒక ©Öల gట �WùO¹ం�. అ� ఎం} మ5రం� ఉం§ం�. ఆ gటE �Wన +;�� 3ంట� భ§�Í 
ù�ùం� అడ�¢W ఆ ©ÖలE ¡మaW పం�^#. భ§5 ఆ ©ÖలE కE�òW +;�� దగÌర� రమaW 
అంþ�. LW ©Öలc అడ�W ��� 3ళ�టం ఇష¸ం ÉÊ. LW +;�� సం}షం �ర� 
38Îం�.  +;��c మం�రం¢ రకరLల gట5 �WùO¹ం� ©Öల. +;�� ఆనందం} ©Öల� 
బం�� పంజరం TÖం� తన దగÌø ఉంú�ంþ#. KÅ; ఆ ©Öల gటల} ఆనందపరవ�డR^#. 
ఒక:# ప� %ã చpవ�¹ +:+;� ఒక LEక పంù=¹#. అ� ఒక \మa ©Öల. �WWం� వ¨�©+�5 
����. �Wc ఒక Aట ఉం�. అ� Åù$Õ ఆ \మa ఆగ�ం� ఐÊW?¿ల వరè g#Îం�. �ం} 
+;�� F� ఆనందం} \మa©Öల gట5 �ం�, పంజరం¢ ఉనÍ Wజ�న ©ÖలE మర�Ú^�. 
ఒక; +జభ§# పంజరం ôతjయ� ©Öల �R>న అడ�¢c ఎ��ÚÎం�. +;�� �×ం 
\మa©ÖలE ఎ�$F తన3ంÏ ఉంú�W gట5 �ం§ంâ
�. �ంతLలం త+>త \మa©Öల ¢పల 
ఏ� ��� gడ�ం� ఆ�ÚÎం�. �WÍ ��� Tయ�Wc ఎం}మం� వ=¹�. LW అ� పWTయÊ. �వర� 
గ�ã+5 P/TÂ అతE �WÍ ��� T® అ� �ల©, సంవత\+W© ఒక=� పWTO¹ం� అW Vû^#. 
అ��ధం� అ� అ�$డ�$# �×f పWTO¹ం�. �ం} +;�� ఎం} Pధపడ^#. అ� ఆ¢చన} 
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ఉండటం వలన +;��c j>ం� జûQTO¹ం�. ఒక;న +జ�Ê�5 +;��W ప�Yం� మర¼ంF� అW 
Kక&=¹�. ఆ ® 7Å¢ +;�� దగÌ�c అడ�¢c ఎ��ÚÖన Wజ�న ©Öల వ�G మ5రం� g#Îం�. 
�W gట �W +; �మa�� క8� ¡�=¹#. : ?2# మ#� వFG# అW +; ఆనం�=¹#. ఆ +×ం^ 
©Öల gట5 �ం�� ఉంþ#.

��Ð�షణ 

 +;��c �స¹L5, సంCతం అనÍ »ణం} స�నం. అడ�¢W ©Öల gట �W �WÍ ¡ù$ంú�W 
బం�� పంజరం TÖ=¹#. Wరంతరం తన}� +జమం�రం¢ ©ÖలE ఉంú�W gట5 ��
�. 
gట5 �నడమ�� Wత�కృత�ం� TO�ంþ# +;. �ంతLలం త+>త తన� LEక� వ�Gన \మa©Öల 
Wరంతరం gడటం} �W� +;�� దృÑ¸ మ5�Îం�. \మa©Öల Aట ýcòÕ రకరLల gట5 వO¹ంâ�. 
�W 
�]హం¢ ప� +;�� Wజ�న ©ÖలE �సa�=¹�. Wజ�న ©Öల� అడ�W ��� +వడం 
ఇష¸ం ÉకÚÖన +;�� ఆనందం ©సం వO¹ం�. అþ�ం& ©ÖలE +;�� మర�Úkస�c ©Öల� 
Pధక5/Îం�. Å�� అడ�c 3b�ÚÎం�. +;�� \మa©Öల Aట �ంతLలం పWT® త+>త 
పWTయడం ��O¹ం�. ఎంతమం� ఎWÍ ���� T®: Pగవ>Ê

ఎ5క}5 ¡�G ª:Í8� E�cన 
న5� న5� LW ¡5� LÊ! 
�య�\మa T�G �&¸న ప5�:? 
 �శ>� +మ �EరÁమ!!

నల�� ఉంâ ఎ5క చ+ÍWÍ jO�W వ�G ఎWÍ ;5 g§ ఉÅc: �W న5� ÚÖ ¡ల�� �రÊ. 
»ణంÉW �య�\మaE ఎంత �&¸: �WTత ప�cంచడం =ధ�ం LÊ.

ఈ కథ¢ \మa ©Öల పWTయడం ��®న త+>త +;��c Wజ�న ©Öలc, \మa©Öలc ఉనÍ Õ� 
అర7మRÎం�. »ణrనÍ ©Öల ఎ�$డంÏ అ�$# gట5 gâ�. ఇప$&º g#Îం�. అ� »ణrనÍ 
©Öలc, »ణrÉW \మa©Öలc Õ�. అ� ½¤ం�న +;�� \మa©ÖలE ;O�W Wజ�న 
©ÖలE Wర�*§ం T®నంÊ� Pధపడ^#. gట5 �నకÚవడం} జûQపడ^#. �వర� మర�వస 7¢ 
ఉండ� అడ�Eం� Wజ�న ©Öల వ�G +;��W బÅcO¹ం�. +;�� త�$ ¡5O�W Wజ�న ©Öలc 
త�న �రవం ఇవ>డం} అ� ఎం} ఆనం�O¹ం�. +;��c Wరంతరం gట5 �Wù�¹ ఆనం�ంపxO¹ం�. 
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+; సoవం� ఉనÍ ©ÖలE పకòనÒ&¸ W�(వ�న  \మa  ©Öల 
�]హం¢ ప� జûQపడ^#. �వర� 
^E Wర�*§ం T®న ©ÖÉ +;�� »�5 Lg#Îం�.

                                                                        తE;లEం /�వృÊ³ల 
 జన_ జన�లE =5జEల �వ# � 
 ఘEడà� «వ¢ã 
 జEâ oవనaృÎం# జగÅ ��+!

తన ���లE, /�RలE, ÒదC
�W, త��దం¬లE, సజ(E,న 
�W, ఎవ# తన TతóనE త�న 
సమయrన రYంప1 అత# ìÅcఉనÍE చ�Gన
�} స�నf. ఈ కథ¢ ©Öల స�న సమయం¢ అడ� 
Eం� వ�G +;�� »�5 Lg#Îం�.

rr�ం�

 ఈ ఐÊ Bనపద�థల¢ మWÑ స>.వం అ�� ;Â¹ స$ష¸ం� అవగతమRÎం�. ôôర �� 
KశÍ5 కథ¢ f�ం_®ంª ఎÊ&
� ¡��Õట5 ¡5O©
ల� èüహలం,  పÞ� గర>ం కథ¢ 
అ�మ* ఏ� ఉ�తం� jO©కÚవడం అ� jO�ంÏ ^E ÜచG��W అÖÚ^నE©వడం, 
rస�Bల� కథ¢ పY T®న స�ãWÍ మర� ÿra ©సం �W�  º# తలÒట ¸డం, టకò�P5# 
కథ¢ P5# చÊR©వడం వలన దయ�ం P� Eం� »�5 Lg#©గలగడం, +:కథ¢ +; 
»ణrనÍ ©ÖలE మర� »ణంÉW ©ÖలE నra©వడం ñద,న అం�5 మWÑ û�³W 
¡�యxO¹:ÍÖ. Bనపద�థ¢� �న�య �5వ5 KÅÜంÜ�¹ ఉంþÖ. �న�య �5వల� 
»õన�?�G సంసòృj, సంK�ã5 ï�ం�Ö. ::&º మWÑ¢ =>ర³ం Ò��ÚÎం�. 
:#నÍ �న�య�5వ5 �# మసకP�Î:ÍÖ. 

********
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"అ ఆ ల ఆరామసథ్ లి" ఆమె క త 
ఆచారయ్ గంగి టిట్  లకీష్మ్నారాయణ 

 

        
 
   
    

  
      

ఆమె బాల్గు పేజీ తెరిసేత్ చాలు, అనిన్టికనాన్ పైన ” అ ఆ (అనుభూతి ఆలోచన) లు “ ఆమె కవితవ్ం –అని ఉంటుంది. 
        పిలల్ల పిలుపుపై అమెరికా బే ఏరియాలోకి అడుగుపెటిట్న తెలుగు సాహితయ్వర్తులామెకు పరిచయమైతే చాలు, పేర్మగా గౌరవంగా 
ఇంటికి పిలిచి ’ అ ఆ లు’ (అనుభూతి, ఆతీమ్యతలు) రంగరించి ఆతిథయ్మిచిచ్, చుటుట్పటల్ విశేషాలను తిపిప్ చూపించి, తాను 
ఆనందిసుత్ంటుంది. అది -ఆమె వయ్కిత్తవ్ం. 
         అనుభూతి, ఆలోచనలు కవితవ్మనడం కవితావ్నికే ఎంత సూటియైన, సరళమైన, సమగర్ నిరవ్చనం! “శబాద్రథ్ సహితౌ” అనే మాటను 
ఆధునీకరించి, కవితీవ్కరించి చెపిప్నటుల్ంది. ముందు శబద్నిషఠ్మైన అనుభూతి సప్ృశించాలి, తరువాత అరథ్నిషఠ్మైన ఆలోచన వికసించాలి. 
”అనుభూతి కవితవ్’’ దృకప్థానికి ఇది అతిచకక్టి సరళమైన అభివయ్కిత్, నిరవ్చనం.... ఆ శకంలో తెలుగు కవితారంగంలో అడుగుమోపిన 
ఆమెకు, కవయితిర్గా అపుప్డే పాతికేళుళ్!! 
 ఆమె డా|| కె. గీత.  

కవితవ్ం, వయ్కిత్తవ్ం రెంటిలో తన పర్తేయ్కశైలీ, విశిషట్తలిన్ నిరూపించుకొనన్ గీత! 
            **                                        **                                      ** 
           ఒకవయ్కిత్ జీవితంలో పాతికేళుళ్ అంత తకుక్వ కాలమేమీ కాదు. అందులోనూ చదువూసంధాయ్ పూరిత్ చేసుకొని జీవితంలో సిథ్రపడాలిస్న 
తొలిభాగంలో. చరితర్లో అయితే అది ఒకతరం కాలం. అంటే ఒక చరితర్ను నిరిమ్ంచుకొనే కాలం. పటుట్మని నలభైనాలుగు కూడా నిండని 
గీత, కవితారంగంలో పాతికేళళ్ నిరివ్రామకృషితో తనకంటూ ఒక చరితర్ సృషిట్ంచుకొంది. తెలుగు సతరీవాద కవితాచరితర్లో తనకూ ఒక సాథ్నం 
దకిక్ంచుకొంది. అందుకు ’నీలి మేఘాలు’ సాకిష్. చరితర్ సృషిట్ంచిన తొలితరం తెలుగు సతరీవాద కవయితుర్ల అతుయ్తత్మ కవితల సంకలనం 
’నీలిమేఘాలు’ (1993) లో ఆ చినన్వయసుకే గీత రాసిన కవితలు మూడు చోటుచేసుకొనాన్ యంటే ఆమె పర్తిభ, కవితాశకిత్ గూరిచ్ విడిగా 
చెపప్కక్రేల్దు.  
         ’88 అకోట్బర10 ’ఆంధర్జోయ్తి’ సాహితయ్వేదికలో ఆమె తొలికవిత “ ఓ రోజంతా” అచచ్యింది. అపప్టికి ఆమె వయసు కేవలం 
పదిహేడేళేళ్. అపప్టోల్ ఆంధర్జోయ్తి ఒక ఉదయ్మసాథ్యిలో కొతత్ కవులను, కొతత్ కవితా దృకప్థాలను, వాదాలను, పలుకుబళల్ను పరిచయం 
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చేయసాగింది. ’భారతి’ అనంతరయుగంలో సాహితయ్ సృజనకు ఓ పెదద్ పటుట్గొమమ్గా నిలిచింది. అపప్టోల్ ఆంధర్జోయ్తి అందించిన 
అనుభూతి-సతరీ వాద కవయితుర్ లలో అందరి కంటె చినన్వయసుక్రాలు గీత. 
          ఆమెది సతరీవాదకవిత కాదు, సతరీ సంవేదనాకవిత. మగ పర్పంచంలో సతరీ తన అసిత్వ్తావ్నిన్, పర్తేయ్కతను నిలబెటుట్కోడానికి చేసే సాంసక్ృతిక 
పోరాటమే సతరీవాదం. అందులో ధికాక్రం ఉండొచుచ్, తిరసాక్రముండొచుచ్. పర్శన్ ఉండొచుచ్, తమని తాము చూసుకొమమ్నే నిలదీత ఉండొచుచ్. 
ఇదంతా ఒకవైపు. మరోవైపు ఇనిన్ తరా లోల్నూ అక్షరావిషక్ృతి పొందని సతరీల దుఃఖాలు, వేదనలు, శృంగార పర్తిరూపంగా మాతర్మే లోకం 
చూసే వారి శరీరాలోల్ని సునిన్తమైన బాధలు, సంవేదనాపారాశ్వ్ల చితర్ణ ఉంది. సప్షట్తకోసం దీనిన్’సతరీ సంవేదనాకవిత’  అనడం సమంజసం. 
గీత కవిత ఈ పారాశ్వ్నికి సంబంధించింది. జనమ్రీతాయ్ సతరీ పొందే ఓ బాధని చెపూత్ “ ఎనాన్ళిళ్లా అవయవాలిన్ కడుపులోకి 
కూడగటుట్కోవటం?/ దారంలేని గాలిపటానిన్ఎనాన్ళళ్ని కాపాడు కోటం?/ ఈ ఒకక్ అవయవానిన్ విసిరవతల పారేసేత్ చాలు/మరో సృషిట్ 
ఇంకాగిపోతే చాలు..” “ భగవంతుడా ! అణచివేత, మోసపోవడం, క్షమ,బాధయ్త, జైలుజీవితం,/కనీన్ళుళ్ నిండిన పకక్టెముకని తీసి సతరీని 
తయారు చేశావెందుకు?” (దర్వభాష, పు.94,76) అనన్ మాటలు ఆ సతరీ వేదనకు, సంవేదనకు గురుత్లే. ఒక పురుషుడు ఎనన్డూ గురిత్ంచలేని 
తీవర్ ఆకోర్శానికి అభివయ్కుత్లే. పర్కృతివివక్షకూ, పురుష పర్కృతివివక్షకూ గురైన సతరీ హృద యానిన్ ఆవిషక్రించడమే  ఆమె దృకప్థం. 
          ఇది ఆమెకు తలిల్నుంచి వచిచ్న లక్షణం. అమమ్ కె.వరలకిష్ పేరొందిన కథా రచయితిర్. సతరీ వేదనలో, అందునా మధయ్తరగతికూక్డా 
చేరని సతరీల బాధలో ఎనిన్ కోణాలునాన్యో అనిన్టినీ అతి సంవేదనాశీలమైన భాషలో రాసాత్రు. అదే అమామ్యికూక్డా సంకర్మించి, సునిన్త 
కవితవ్రూపంలో ఆవిషాక్రం పొందింది. “ రాతిర్ కురిసిన వరాష్నికి తడిసిన ఒంటిని ఆరబెటుట్కొనే మలెల్మొకాక్/...ననున్ కాసత్ బయటికి 
సాగనంపుమనే గది నేల మీది దుముమ్/..ఇక నా పనయియ్ందంటూ విశర్మించే గోడకునన్ బలుబ్...” ఇలా సాగే ’ఓరోజంతా’ కవిత అచచ్మైన 
అనుభూతి కవితగా విమరశ్కుల పర్శంసలందుకొంది. ఆ కవితలో పర్తేయ్కంగా ’వసుత్’వంటూ లేదు. సరళమైన, సూటియైన భాషలో ఉదయం 
నుంచి, సాయంకాలం దాకా ఓ రోజు భావుకుల గుండెలో మిగిలిచ్న అనుభూతి మాతర్మే ఉంటుంది. నిజాయితీగా, తనుకు తనుగా పొందే 
సప్ందన మాతర్ముంటుంది. అపప్టి నుంచి ఇపప్టిదాకా ఆమె కవితవ్ లక్షణమే అది. వయ్కిత్తవ్మునన్ మనిషిగా తాను అనుభవించే సప్ందనను, 
నిరేవ్దానిన్ నిజాయితీగా సూటిగా చెపప్డమే ఆమె కవితవ్ం. అందులో భావజాలాల పర్దరశ్నలుండవు, అభివయ్కిత్ చితార్ల కసరతుత్లుండవు. 
గుండెలోల్ భావానుభూతి-మాటను విదుయ్దీకరిసేత్ ఆమె కవిత! 
           అపప్టినుంచి, ఆమె వివిధ పర్కిర్యలోల్ రాసుత్నాన్, కవితావ్నేన్ తన పర్ధాన మాధయ్మంగా, ’ఆతమ్’ గా ఎంచుకొని, ’దర్వభాష’(2001), 
‘శీతసుమాలు’(2006), ‘శతాబిద్వెనెన్ల’(2012)--మూడు కవితాసంపుటాలను వెలువరించింది. మరో కవితాసంపుటి కూడా తవ్రలో 
రానుంది. ’సిలికాన లోయ సాకిష్గా కథలు’ పేరిట ఒక కథలసంపుటి వెలువడనుంది. ఆ కథలు కూడా ఓ విధమైన కవితా చితార్లే. గత 
మూడేళుళ్ గా రాసుత్నన్ "నా కళళ్తో అమెరికా" టార్వెలాగూస్ అంతే. ఏది రాసినా  అందులో  అచచ్మైన కవితానుభూతి వాకయ్వినాయ్సం చేసూత్నే 
ఉంటుంది. 
                 **                                             **                                       ** 
           ’దర్వభాష’ ఎంత అందమైన పేరు! వయ్వహారబోధ కలిగించేది సాధారణభాష. మనసుస్ దర్వించి, దర్వింపచేసేది కవితాభాష. మాట 
తగలగానే మనిషిలో కరుడుగటిట్న మరోమనిషి దర్వించాలి. అపుప్డే అది కవితవ్ం. “అఆ(అనుభూతి,ఆలోచన)లు.. కవితవ్”మనడం ఎంత 
సరళమైన చకక్టి నిరవ్చనమో, కవితా భాషను, దరిమిలా కవితాతమ్ను, దర్వభాష అనడం కూడా అంతే చకక్టిపర్యోగం. ఆ మాట , ఈ 
పేరూ ఆమె కవితాతతాత్వ్నికి పర్తీకలు .       
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          దర్వభాషలోని కవితలనీన్ అలా హృదయాలను దర్వింపచేసేవే. “ అసందిగధ్ భారానిన్ జీవితమంతా/ దర్వభాషలోనికి ఎంతకని 
అనువదించుకోవటం/ రాని సవ్పాన్లిన్ సంఘరష్ణలుగా ఎనన్ని తరుజ్మా చేసుకోవటం?” అని కొటుట్మిటాట్డిన మనసుస్ “ మమతల మాలికలిన్ 
పర్దరిశ్ంచే దారానికెంత నగన్తవ్ం ” అంటూ పర్శిన్ంచుకొని, “... దారానన్ంటిన ఐహిక ఆవేదనే మిగిలింది చివరికి...” అని ఓ నిరేవ్ద 
వాసత్వంలో రాజీపడుతోంది. ఇందులోని పర్తీకలు ఎంత సరళంగా అగుపిసాత్యో అంత జటిలమైనవి. వాటిని వాయ్ఖాయ్నించ డమంటే 
సుపత్చేతనాభూమికలిన్ నిరిమ్ంచే మానవ తాతిత్వ్క సవ్రూపానిన్ వాయ్ఖాయ్నించడమే. ఆ మధయ్ అనేక వివాదాలను రేకెతిత్ంచిన “ అనుభూతి 
కవితవ్ం” లోని అంతసస్తవ్మే ఆ తాతిత్వ్కరూపం. దానికి మంచి పర్తినిధి రచనలోల్ ’దర్వభాష’ ఒకటి. కుందురిత్ అవారుడ్ లాటి రాషత్ర్సాథ్యి ఉతత్మ 
బహుమతులందుకొనన్ కవితాఖండిక లునన్ ఈ సంపుటికి కవితాపిర్యులందరూ గౌరవించే “అజంతా అవారుడ్” తో పాటు మరికొనిన్ 
అవారుడ్లూ దకాక్యి. “మనసు కలం నుంచి కాగితంపైకి దుమికి/ అక్షరాల హరమ్య్ంగా మారింది” అనే (పు.59) మంచికవితకు అవారుడ్లు 
కొలమానం కావనన్ది నిజం.  
               **                                       **                                   ** 
       హృదయానికి హతుత్కొనన్ పర్తి దృశయ్ం, అంశం,వయ్కీత్ ఆమె కవితావసుత్వే. అయినా,వాటిలోల్ పర్ధానమైనవి మూడు : 1. పాపాయి, 2. 
అమమ్, 3. పేర్మ. ఈ మూడూ ఆమెను కదిలించి పలికించినంతగా మరేవీ కదిలించి పలికించలేదేమో! పేర్మ అంటే రొమాంటిక 
భావజాలవారసతవ్ంగా వచిచ్న పేర్మకాదు. సతరీ సహజమైన పర్ర్కృతి పేర్మ- పర్పంచంలోని పర్తి అందమైన దృశయ్ం మీద పేర్మ. అది వాళళ్ ఊరి 
’కొంగలార్వి చెటుట్’ కావచుచ్, కాలిఫోరిన్యాలోని ’లేక తహౌ’ కావచుచ్, అనిన్టిపై ఒకే పేర్మే.  కాని ఇందులో అంతసూయ్తంగా దరశ్నమిచేచ్ 
పేర్మ అంతకనాన్ భినన్మైంది; తనకు జీవితమిచిచ్న చెలిమిని పరమ ఆరర్ద్ంగా చితిర్ంచేది. అరధ్రాతిర్ దుసస్వ్ పన్ం నుంచి మేలొక్నన్ బేలమనసు 
“దుఃఖానిన్ తుడిచే చెయియ్”, భరోసానిసూత్ “ బలల్పరుపుగా పరుచుకొనే భుజం” (’శీతసుమాలు’ పు.13)ను పసిపిలల్లా పేర్మించే పేర్మ. 
యాంతిర్క జీవితంలో తలమునకలైన సఖుని కోసం నిరీకిష్సూత్ “ నువువ్ యంతార్నివి కాదు, సాయంతార్నివి/సరవ్కాలాలోల్ సాయం వుండే 
సాయం కాలానివి” ( అదే, పు. 16) అని గొపప్గా నిరవ్చిసుత్ంది. జీవితాలను కెరియర శాసించే ఆధునిక కాలంలో పర్తి యువతీ 
గురుత్ంచుకోవలసిన గొపప్ ఆవిషాక్రం ఇది.   
             ఆమె పేర్మతతత్వ్ సంపూరణ్ ఆవిషక్రణ అగుపించేది ’పాపాయి’ మీద కవితలోల్. ఏ భాషలోల్నైనా పాపా యిల మీద వచిచ్న 
ఉతత్మకవితలిన్ ఒక సంకలనంగా వేసేత్ వాటిలోల్ మొదటిపంకిత్లో నిలిచే కవితలు ఆమెవి. ’శతాబిద్ వెనెన్ల’ సంపుటిలో అవి మరింత గొపప్గా 
సాకాష్తక్రిసాత్యి. ’శతాబిద్ వెనెన్ల’ పేరేమిటి? ఆ కొతత్పద చితర్ం అరథ్మేమిటి? ...తన ”అంతరీల్న సరసుస్లో ఈదులాడే చేప 
పిలల్/నిశశ్బద్కుహరంలో తొమిమ్ది నెలుల్గా నిదర్పోతునన్ పసిపాప” నుదేద్శిసూత్ “బైటిలోకపు దావ్రపాలకురాలినై,రాతిర్ంబవళుళ్ నీకోసమే పహారా 
కాసుత్నాన్” ననన్ కనన్తలిల్ అంటునన్ ఈ మాటలు: “ చిరుచినన్ పాపాయీ! మనిదద్రం ఒకే శరీరపు రెండు  
భాగాలం/ నిజానికి నాలోనువువ్నాన్/ నీకడుపులో నేనునన్టుల్ అనుక్షణం పరవశం/నీరూపంలో నేను మళీళ్ ఓ వందేళుళ్ 
పోగుచేసుకొంటాను/నీనుంచి పర్వహించే రకత్మై పరిణామం చెంది శతాబాద్ల తరబడీ జీవించే ఉంటాను/ కృతజణ్తలు పాపాయీ ఆకాశంలో 
నక్షతార్నివై మెరిసే నువువ్/ శతాబిద్వెనెన్లవై నాలో పర్వరధ్మాన మవుతునన్ందుకు”  ...తనకో వందేళళ్ జీవితం పొడిగింపు బిడడ్రూపంలో 
అనుభవించే తలిల్ మాతర్మే ఆ మాట అంటుంది. భావుకత ఉనన్ పర్తి తలీల్, తండిర్ గుండెలోల్ ఆ వెనెన్ల పరచుకొంటుంది. ’నెలలు నిండేదాకా’ 
అనే కవితలో “నెలనెలా నా శరీరానిన్ భాగభాగంగా/ పంచుకొని రూపు దిదుద్కొంటావు నువువ్/ శరీరానిన్ భాషగా మారుచ్కొని 
/శాయశకుత్లా నిశశ్బద్ సంభాషణలు చేసాత్వు” అనే పంకుత్లు కానీ, ’అమమ్ను నేను’ అనే కవితలో ని ’’ననున్,నినున్ అనుబంధపు 
అదృశయ్నాడులు ఎపుప్డూ కలుపుతూనే వుంటాయి/నీ వసంతానిన్ కాపాడే పర్పర్థమ వృకాష్నిన్ నేను/ నీకు అమమ్ను నేను...” అనే 
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పంకుత్లుకానీ ఎంతో సరళంగా ఉంటూనే వెంటాడుతుం టాయి. పిలల్లిన్ చూసూత్నే ఆ ’శరీరభాష’ ఎంత శకిత్వంతంగా మాటాడుతుందో 
అనుభవంలోకి వసుత్ంది. ఆమెకు లోకమంతా ఒక ఎతుత్, పాపాయి ఒక ఎతుత్. అందుకే ఆ అంశంపై అనిన్ కవితలు. “పాలుకారే పెదాలమీద 
ఇందర్ ధనుసుస్ని వెనకిక్ వంచినటుల్....తెరలుతెరలుగా నవేవ్ పాపనవువ్”లో పరవశించే ఆమె అమమ్తనం “పాపాయి పసినవువ్ పార్ణాధార 
పచచ్బొటుట్”(’పారిజాత పచచ్బొటుట్’) అని పర్కటించుకొంటుంది. ఆ అమమ్తనం పారవశయ్ం లోనే తన కావయ్ సంపుటులిన్ తన పిలల్లకే 
అంకితమిచుచ్కొంది. 
           అమమ్తనం అంత నిండుగా ఉంది కనుకనే తన తలిల్నీ అంత గాఢంగా పేర్మిసుత్ంది. 'అమామ్! నీకు అశుర్ అభివందనాలు', ’అమమ్ 
వెళేళ్క’, ’అమమ్రాదు’, ’అమమ్ ఉంది చాలు’ వంటి ఎనోన్ కవితలిన్’అమమ్’ మీద రాసింది. పర్తిదీ కరిగించేసేదే. 'అమమ్'నే మాటలోనే గొపప్ 
నిశిచ్ంత,  ఆలంబనాభావం ఉందంటుంది. ’నువేవ్ లేకపోతే’ అనే కవితలో “సఫ్టికాలై పోయిన శరీరానిన్ దర్వపదారథ్ంగా మారుచ్కొనీ 
మారుచ్కొనీ/ కెరటాలోల్ ఉరేసుకోవటం తపప్/ నువవ్నే పదం కనప్డకుంటే/ అమామ్! బికుక్బికుక్మని నిటార్తి గోడలకి చేరేసిన వకర్పు 
నడాలవటంతపప్” తామేమై పోదుమనే ఆరిత్ని అతయ్ంత ఆరర్ద్ంగా చితిర్సూత్, “అశుర్ అభినందనాలు” అరిప్సుత్ంది.  
        ’మనకింకా అగిన్ పర్వేశాలేనా?’ అనే ’నినాదం’ కవితతో మొదలుపెటిట్, ’ఇసతరీవాడు’ దగగ్రున్ంచి , ’ఇంటూ  నలభై’(ఇపుప్డు డాలర 
విలువ అరవై పైనే)వరకు,అనేకానేక అంశాలను కవితీవ్కరించినా, ఆమెకవితలోల్మళీళ్ మళీళ్ వచేచ్ బలమైనశకుత్లు మూడు: పిలల్లు, అమమ్, 
అతను. వారితోపాటునన్ తన చినన్పర్పంచమే ఆమె సిరి వెనెన్లవాడ. పర్తి ఒకక్రికీ అంతే కదా! అదే ఆమె కవితాతమ్సందేశం. అంచేతే ఆ 
అనుభూతి సాందర్త. 
    కవితవ్ం, వయ్కిత్తవ్ం పెనవేసుకొనన్ ’అ ఆ ల ఆరామసథ్లి’ కె. గీతగారి కలానికి అపుప్డే పాతికేళుళ్!!   
 

***                         
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మనుచరితర్ లో పర్ తిబింబించిన  
సంసక్ృతీ సంపర్ దాయాలు 

                                             - డా( ర్ మతి)ఎమ్.పర్ ఫులల్  

 

        
 
   
    

  
         
 

 
 

కావయ్ం సమాజానికి పర్తిబింబం. ఆయా కాలాలకు సంబంధించిన  రచనలోల్ ఆనాటి జనజీవితం, సంపర్దాయం, ఆచారవయ్వహారాలు 
పర్తిబింబిసూత్ ఉంటాయి. సంసక్ృతీ సంపర్దాయాలోల్ కాలానుగుణమైన మారుప్ తపప్నిసరి. కాని మౌలికమయిన మారుప్ ఉండదు. 
ఉదాహరణకు ఇంటికి వచిచ్న అతిధిని అరఘ్య్పాదాయ్దులతో సతక్రించడం ఒకనాటి ఆచారం. కాలానుగుణంగా ఇంటికి వచిచ్న వారిని 
గౌరవించడమనన్ మౌలికసంపర్దాయం కనుమరుగు కాలేదు. ఇలాంటి మౌలికమయిన సంపర్దాయాలు భారతీయసాహితయ్ంలో  
అనిన్కాలాలోల్ను కనిపిసూత్నే ఉంది. 

తెలుగుపంచమహాకావాయ్లోల్ ఒకటి  అలల్సాని పెదద్న రచించిన మనుచరితర్కావయ్ం.  పెదద్నకు భారతీయ సంసక్ృతీ సంపర్దాయాల పటల్ 
గౌరవం, అభిమానం ఎకుక్వ.  ఈ విషయం వారి కావయ్ం లోని పర్వరుని పాతర్చితర్ణలో సప్షట్మౌతుంది.  గృహసథ్ధరమ్ం, నియమనిషఠ్లు, 
కర్మశిక్షణ, శీలము -  అనీన్ కలబోసిన రూపమే పర్వరుడు. మాతృదేవో భవ, పితృదేవో భవ అనన్ వాకాయ్లను తు. చ తపప్క ఆచరించిన 
వాడతడు. "సుఖులై తలిదండుర్లు కూడి దేవియు దేవర వోలె నుండ" అనన్మాటలే ఇందుకు పర్మాణం. హిమాలయాలోల్ కాలిపసరు 
కరిగిపోయి దారికానక తపించుచునన్పుడు  

 నను నిముసంబుగానక యునన్ నూరెలల్ నరయు మజజ్నకుడెంత తడలునొకొక్ 
యెపుడు సంధయ్లయందు నిలు వెళల్నీక ననోన్మెడు తలిల్ యెంతొఱలునొకొక్ 
        మ. చ. 2-17 
అనుటలో వారి పటల్ పర్వరునికి గల బాధయ్త తెలుసుత్నన్ది.  తన రాకకై తలల్డిలుల్ తలిదండుర్లగూరిచ్ వరూధినితో మాటలాడుచు " 

జననీజనకుల  కడువృదుధ్లాకటన సోలుచు చింతతో నెదురు సూచుచునుందురు"  అనుటలో వారి ఆకలిదపుప్లగూరిచ్ పర్వరుడెంత 
ఆరాటపడినాడో తెలుసుత్ంది. 
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 ఏకపతీన్వర్తాచరణం  నిజానికి భోగభాగాయ్లతో విలసిలుల్తునన్ రాయలకాలం నాటి సమాజంలో దివివ్టీ పటుట్కొని వెతకాలిస్ందే.  
అది ధారిమ్కచింతన గల పెదద్నకు నచచ్ని విషయం. అందుకే పర్వరునిపాతర్ దావ్రా అనిన్ తరాలవారికి పవితర్మైన గృహసథ్ధరామ్నిన్ 
ఉపదేశించారు. 
   వాని  చకక్దనము వైరాగయ్మున జేసి 
   కాంక్ష సేయుజారకామినులకు  
   భోగబాహయ్మయెయ్ పూచిన సంపెంగ  
   పొలుపు మధుకరాంగనలకు బోలె 
       మ. చ. 2 – 52 
అనుటలో పర్వరుని ఏకపతీన్వర్తం నిరూపించబడింది. సాకాష్తుత్గా గంధరావ్ంగన, వరూధిని తానై వలచి వచిచ్నా "హా శీర్ హరీ" 
ముఖంతిపుప్కొని పొమమ్ని తొలగదోచినాడు. పరసతరీని తలిల్వలె గౌరవించడం భారతీయసంపర్దాయం. "కమనీయ కౌతుకశీర్విధి కూకటుల 
గొలిచి చేసిన కూరిమి సోమి దమమ్ సౌఖాయ్వహయై భజింప" అనుటలో చినన్తనంలోనే తన ఇషాట్నిషాట్లతో పర్మేయం లేక పెదద్లు కూరిచ్న 
పెండిల్ అనే విషయం సప్షట్ం.  ఆమెకు భరత్ మారాగ్నన్నుసరించడమే వర్తం. ఈ కిర్ంది పదయ్మే ఇందుకు చకక్ని ఉదాహరణ. 
   వండనలయదు వేవురు వచిచ్రేని 
   ననన్పూరణ్కునుదిద్యౌ నతని గృహిణి 
   యతిథులేతేర నడికిరేయైన పెటుట్ 
   వలయు భోజయ్ంబులింటనవావ్రిగాగ. 
       మ. చ. 2 – 56 
 కేవలం వండిపెటట్డం కాదు. వేళాపాళలను కూడ లెకక్చేయక ,వచిచ్నవారికి నచిచ్న పదారాథ్లు వండిపెటేట్ దొడడ్యిలాల్లు సోమిదమమ్. అందుకే  
" అనుకూలవతి నాదు మనసులో వరిత్ంచు కులకాంత మదినెంత కుందునొకొక్" అని పర్వరుడామెను గురించి ఆలోచించినాడు. "వర్తులై 
దినములు గడిపెడు విపుర్ల కామింపదగునే" అని వరూధినిని పర్శిన్ంచగలిగినాడు.  
 పర్వరునికి అతిథి, అభాయ్గతులపటల్ గౌరవమెకుక్వ.  కేవలం అతిథిదేవో భవ అనన్ సంపర్దాయానిన్ పాటించడం మాతర్మే కాదు. 
"అభాయ్గత సేవాపరతంతర్సకలజీవనుడై"నవాడతడు.  
   తీరథ్సంవాసులేతెంచినారని వినన్నెదురుగానేగు దవెవ్ంతయైన 
   నేగి తతప్దములకెఱగి యింటికి దెచుచ్ దెచిచ్ సదభ్కిత్నాతిథయ్మిచుచ్ 
 
 

నిచిచ్  యిషాట్నన్సంతృపుత్లుగా జేయు జేసి కూరుచ్నన్చో చేరవచుచ్ 
   ........................................................................................ 
          మ. చ. 1- 57 

ఇదీ పర్వరుని తీరు.  కేవలం ఇంటికి వచిచ్నవాళళ్కే కాదు, తీరథ్యాతీర్కులు వచిచ్నారని తెలియగానే ఎంతదూరమయినా తానే 
సవ్యంగా వెళిళ్ ఇంటికి పిలుచుకొని వచేచ్వాడు. వారికి ఇషట్మయిన పదారాథ్లతో తృపిత్గా భోజనం పెటేట్వాడు.  "నేడు కదా మనమ్ందిరము 
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పవితర్మయెయ్" నని ఆనందించేవాడు.  పర్వరుని వినయవిధేయతలకు, అహంకార రాహితాయ్నికి, దానశీలతకు, భకిత్శర్దధ్లకిది నిదరశ్నం. 
హిమనగంలో దారి తపిప్నపుడు "అతిథిసంతరప్ణము లేమయెయ్నొకొక్" అని వేదన చెందినాడు. 
 పర్వరుని సవ్ధరామ్నుషాఠ్నంలో  కూడ ఆనాడి సంపర్దాయం కళల్ముందు నిలుసుత్ంది. ఆనాడు బార్హమ్ణుల పర్ధానవృతిత్ అధయ్యన, 
ఆధాయ్పనములు. యజఞ్యాగాదులు వేదోకత్ధరామ్లు.  బార్హీమ్ ముహూరత్ంలో సంధాయ్వందనాది నితయ్జపతపాలాచరించడం సంపర్దాయం.  
  వరణాతరంగిణీ దరవికసవ్ర నూతన్కమలకషాయ గంధము వహించి 
  పర్తూయ్షపవనాంకురములు పైకొనువేళ వామనసుత్తిపరతవ్మున నిదర్లేచి 

 సచాఛ్తుర్డగుచు నిచచ్లు నేగి యయేయ్ట నఘమరష్ణసాన్నమాచరించి 
 సాంధయ్కృతయ్ము దీరిచ్ సావితిర్ జపియించి సైకతసథ్లి గరమ్సాకిష్ కెఱగి 
 ఫలసమితుక్శకుసుమాది బహుపదారథ్తతియు నుదికిమడుగుదోవతులుగొంచు 
 బర్హమ్చారులు వెంటరా బార్హమ్ణుండు వచుచ్నింటికి పర్జ మెచిచ్చూడ 
         మ. చ. 1 - 54  
 నదికి  వెళిళ్ అఘమరష్ణసాన్నమాచరించి, సాంధయ్కృతయ్మాచరించి, సమితఫ్లకుసుమాదులు తీసికొని శిషయ్సమేతముగా ఇంటికి 

తిరిగిరావడమాతని దినచరయ్.  నేటికాలంలో వృతిత్ వరాణ్నిన్ ఆశర్యయించినది కాకపోయినా విధి పటల్ నియమనిషఠ్లు , భకిర్శర్దధ్లు ఉండాలనన్ 
విషయానిన్ బోధిసుత్నన్ది పర్వరుని చరితర్. నియమనిషఠ్లకు భంగమేరప్డినపుడు ఆతని వేదన వరణ్నాతీతము. ఇంతటి కర్మశిక్షణ కలవాడు 
కనుకనే "తోడునీడలై కీర్డించు సచాఛ్తుర్లింతకు నెంత చింతింతురొకొక్" అని "యగున్లేమయెయ్నొకొక్ నితయ్ంబులైన కృతయ్ములబాపి దైవంబ ! 
కినుకనిటుల్ పారవైచితె" అని దిగులుపడినాడు.   
  మనుచరితర్  రసదృషాట్య్ శృంగారపర్బంధమనుట నిరివ్వాదాంశం.  "ధరామ్విరుదోధ్ భూతేషు కామోऽ సిమ్  భరతరష్భ" 
అనాన్డు కృషణ్భగవానుడు. కావయ్ంలో శృంగారం పేరిట పర్వరుని నిషఠ్కు భంగం కలగలేదు.  సంపర్దాయం, నియమనిషఠ్ల పేరిట వరూధిని 
శృంగారజీవితము భంగపడలేదు.  ఈ విధంగా సంపర్దాయానికి పెదద్పీటే వేశాడు పెదద్నారుయ్డు. మనుచరితర్  ఆనాటి నుండి నేటివరకు 
కొనసాగుతునన్ సంపర్దాయానికి అదద్ం పడుతూంది.  

 
 
***                         
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తెలుగులో చారితర్ క నవల                        
- డా. రీష 

 

        
 
   
    

  
             

సాహితయ్ పర్కిర్యలలో ఒకటైన నవలా పర్కిర్య కీర్.శ. పంతొమిమ్దవ శతాబిద్ చివరి భాగంలో పార్రంభమైంది. నవల సమాజంలోని 
వయ్కుత్ల జీవనానికి పర్తిబింబం.  సమకాలీన మానవ జీవితాలిన్ అతయ్ంత దగగ్రగా చూడగలిగేది నవల. ఈ నవలా పర్కిర్యలో కూడా పలు 
వరాగ్లునాన్యి. వాటిని తెలుగు విజాఞ్న సరవ్సవ్ం లో ఏడు రకాలుగా  వరీగ్కరించారు. అవి  '1. చారితర్క నవలలు 2. సాంఘిక నవలలు 3. 
రాజకీయ నవలలు 4. హాసయ్ పర్ధానమైన నవలలు 5. మనోవిజాఞ్న సంబంధమైన నవలలు 6. మనసత్తవ్ శాసత్ర సంబంధమైన నవలలు 7. 
అపరాధ పరిశోధక నవలలు ( విజాఞ్న సరవ్సవ్ం- నాలగ్వ విభాగం, పుట 876-882). ఈ వరీగ్కరణలో మొదటివిభాగం చారితర్క నవలలు 
గూరిచ్ పర్సుత్త వాయ్సంలో వివరిసుత్నాన్ను. 

 
చారితర్క నవల 
 
 నవలా పర్కిర్యలో భాగమైన చారితర్క నవలాపర్కిర్య కూడా అతి పురాతనమైంది. ఎందుకంటే కీర్.శ. పంతొమిమ్దవ శతాబిద్ 

చివరిభాగంలో చారితర్క నవలా రూపంతోనే తెలుగు నవలా పర్కిర్య  పార్రంభమైంది. చారితార్కాంశం బీజంగా కలిగిన నవలా సాహితాయ్నిన్ 
చారితర్క నవల అంటారు.  గత చరితర్ను ఇతివృతత్ రూపంలో చూపుతుంది. కథాకాలం గతంలో ఉండి ఆనాటి సిథ్తిగతులను 
పర్తిబింబించేదిగా ఉంటుంది. చారితర్క ఇతివృతాత్నికి, సంఘటనలకు కలప్నలను జోడించి సజీవంగాను, ఆకరష్ణీయంగాను రచిసేత్ చారితర్క 
నవల అవుతుంది. ఈ  చారితర్క నవలలో చరితర్లోని యధారథ్ సంఘటనల సమేమ్ళనము  కనిపిసుత్ంది. అంతేగాకుండా  చరితర్తో పాటు 
ఆనాటి సాంఘిక, ఆరిధ్క, రాజకీయ పరిసిథ్తులను తెలుపుతుంది. ఈ సందరభ్ంలో చరితర్కు, చారితర్క నవలకు గల వయ్తాయ్సాలిన్ ముందుగా 
చెపుప్కోవాలి.  

చరితర్ - చారితర్క నవల  
 
 పర్పంచంలోనే అతయ్ంత పార్చీన చరితర్ గల దేశం భారతదేశం. దేశ చరితర్ పుసత్కాలలో కేవలం ఆయా కాలాలోల్ని రాజుల 

పరిపాలన గూరిచ్ చరితర్కారుడు చెబుతాడు. కాని చారితర్క నవలాకారుడు ఆయా కాలాలోల్ని చరితర్ను చెబుతూ, చరితర్తో పాటు రసవతత్రమైన 
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కథను నడిపిసాత్డు. ఆకాలంలోని సంసక్ృతి, ఆచార వయ్వహారాలు,  కటుట్బాటుల్, మనుషుల జీవన విధానాలు, సంపర్దాయాలు అనిన్ంటి గూరిచ్ 
తెలియజేసాత్డు. అంతేగాకుండా ఒక జాతి సంసక్ృతీ సంపర్దాయాలను, ఆచార వయ్వహారాలను చారితర్క నవల చెపిప్నంతగా చరితర్ చెపప్దు. 

 
 ఒక యుగానికి లేదా కాలానికి, పార్ంతానికి సంబంధించిన సమసత్ విషయాలు చరితర్లో రాసాత్డు. చరితర్లో జరిగిపోయిన 

విషయాలు, వాటి చారితర్క విలువలిన్ బటిట్ వాసత్వికతకు దగగ్రగా ఉంటాయి. చరితర్కారుడు జరిగింది జరిగినటుల్ రాసాత్డు. చరితర్లోని 
వయ్కుత్లు, సంఘటనలు పరిమితంగా ఉంటాయి. చారితర్క నవలాకారుడు చరితర్లోని ఏదో ఒక సంఘటనను తీసుకుని ఈ విధంగా జరిగి 
ఉండవచుచ్నని ఊహించి రాసాత్డు. చారితర్క నవలాకారుడు పాఠకులు ఆలోచించడానికి ఆసాక్రం, అవకాశం కలిగిసాత్డు. చరితర్లోని సతయ్ం, 
చైతనయ్ం నవలలోని కలప్నల సమేమ్ళనమే చారితర్క నవల.     

 
చారితర్క నవల నిరవ్చనాలు 
 చారితర్క నవల అంటే ఏమిటో మరింత సప్షట్ంగా అవగతమవడానికి కొంతమంది చారితర్క నవలాకారులు చెపిప్న 

నిరవ్చనాలను  ఇకక్డ  పర్సాత్విసుత్నాన్ను.  
 
నోరి నరసింహశాసిత్ 
 
 ''చరితార్తమ్క నవల అనేది రెండు విరుదధ్ శబాద్ల సమేమ్ళనమనే భార్ంతి కలిగిసుత్ంది. జరిగినదంతా వార్సుకుంటూ పోతే 

చరితర్ కాదు. లోకానికో, దేశానికో, సంఘానికో, వయ్కిత్కో, మంచికో, చెడుకో పర్భావం కలిగించే సంఘటనలు వార్సేత్నే  చరితర్.  దానితో  
అనుగుణమైన  కలప్న  జోడిసేత్  చరితార్తమ్క  నవల  అవుతుంది.  దానికి చరితర్ బీజముంటే చాలును అంటారు.'' (ఈమాట/ ఆంధర్భాషలో 
చరితార్తమ్క నవల / జూలై, 2012.) 

 
పులాల్భొటల్ వేంకటేశవ్రుల్ 
 
 జరిగిపోయిన ఒకానొక చారితర్క సంఘటనను గర్హించి, దానిని ఆతమ్గా చేసుకుని దాని చుటూట్ పెకుక్ అదుభ్త 

సంఘటనలతో, పవితర్ సనిన్వేశాలతో కథాకథన దక్షతతో రచించిన మహతత్ర గర్ంథమే చారితర్క నవల అనాన్రు.  
 
డా. బెజవాడ గోపాలరెడిడ్  
 
 నోరి నరసింహశాసిత్గారి ధూరజ్టి  నవల భాషాంతరీకరణకు పర్సాత్వన రాసూత్ చారితర్క నవల అంటే ''చరితర్కు  సతయ్ము 

కావలె. నవలకు కలప్నతో కూడిన సౌందరయ్మవసరము. చారితర్క నవల సతయ్ సౌందరయ్ముల సమేమ్ళనము'' అనాన్రు.  
 
A.c. ward 
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 ªªA historical Novel is an imaginative recreation of a remote period”  
 
Ernest. E. Leisy  
 ªªA Historical Novel is a novel, the action of which is laid in an earlier time” .    
 
చారితర్క  నవలాకారుడు 
 
 చరితర్ చారితర్క నవలాకారునికి కేవలం సామగిర్ని మాతర్ం అందిసుత్ంది. అతడు ఏ కాలం నాటి సంఘటనలను, కథను 

గర్హిసాత్డో ఆ కాలం నాటి సంఘటనలు, జీవితవిధానం, ఆచార వయ్వహారాలు, సామాజిక ధారిమ్క పరిసిథ్తులు మొదలైన వాటిని చారితర్క 
నవలలో చూపిసాత్డు. చరితర్ అందించిన సామగిర్ని తన ఇషట్ం వచిచ్న రీతిలో మలచుకుంటాడు.  ఈ పర్యతన్ంలో కొతత్ పాతర్లను, 
సనిన్వేశాలను సృషిట్సాత్డు. అవి చరితర్కు విరుదధ్ంగా ఉండకుండా చూసుకుంటాడు. అలాగే చారితర్క సంఘటనలకు, వాటి చుటూట్ కలిప్ంచిన 
కలప్నలకు మధయ్ సమనవ్యం కుదురుచ్తాడు. చరితర్ అసప్షట్ంగానూ, లేదా అసంపూరణ్ంగానూ లభిసేత్ దానికి సమనవ్యం కుదిరేచ్ందుకు, 
పర్ధాన పాతర్ను ముందుకు నడిపేందుకు అపర్ధాన పాతర్లను ఎంచుకుంటాడు. ఆధునిక మానవజీవితంలోని జీవిత పాతర్లను కలప్నశకిత్తో 
పార్చీన పాతర్లకు అనవ్యింపజేసాత్డు. ఆనాటి దేశకాల పరిసిథ్తులను నవలలో పర్తిబింబింపజేసాత్డు.  

 
      సమకాలీన సమాజానిన్ సంసక్రించి ఉనన్తంగా చేయడానికి గతకాలం నాటి ఆదరాశ్లను, గౌరవంగా జీవించే విధానానిన్, 

చరితర్లోని మహాపురుషుల జీవితాలు, నీతి, సదాచారం మొదలైన వాటిని మనముందుంచి మన పర్వరత్నను చకక్దిదుద్తాడు. పాఠకుడు 
చరితర్లోని విషయాలను చదివి అవగాహన చేసుకుని తన జీవితానిన్  గౌరవ పర్దంగాను, ఆదరశ్ పార్యంగాను తీరిచ్దిదుద్కునేటటుల్ 
చేయడానికి పర్యతిన్సాత్డు.  జాతి ఔనన్తయ్ం, ఆ దేశ పర్జల దేశభకిత్ జాతీయతా భావాల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. పర్జలలో ధైరయ్ 
సాహసాలను, దేశభకిత్ని, కారయ్దీక్షను, జాతీయ భావానిన్ పురికొలప్డమే చారితర్క నవలాకారుని ముఖయ్ ఉదేద్శం. 

 
చారితర్క నవలల పర్యోజనం 
 చారితర్క నవలలోల్ పేరొక్నదగిన ముఖయ్ విషయం గూరిచ్ రాచమలుల్ రామచందార్రెడిడ్గారు 'నవలలోల్ చరితర్ తన గత చరితేర్ 

అని పాఠకునికి అనుభూతి కావాలి అనాన్రు. అటువంటి అనుభూతి కలిగినపుడే పాఠకునిలో తన పూరువ్ల చరితర్ను గూరిచ్ గరవ్పడడం, 
చరితర్లోని వీరపురుషుల సాహసానిన్ అభినందించడం తన దేశానిన్ పర్శంసించడం మొదలైన భావాలు ఉతప్నన్మవుతాయి. అపుప్డే చారితర్క 
నవలారచన పర్యోజనం నెరవేరుతుంది'  దేశంకోసం పార్ణాలను సైతం లెకక్చేయకుండా శతుర్రాజులతో పోరాడి, దేశానిన్ శతుర్వుల 
బారినుండి కాపాడడం వంటి సనిన్వేశాల వలల్  పర్జలలో ఐకమతాయ్నిన్ పెంచి, వారిలో దేశాభిమానానిన్,  భకిత్ని పెంపొందింప చేయవచుచ్.  
పార్చీన వీరుల శౌరయ్ం, పరాకర్మం, రాషటరీయ భావన, దేశంకోసం ఆతామ్హుతి కావడం, మొదలైన విషయాలను నవలలో చితిర్ంచడం వలన 
పర్జలలో దేశాభిమానం పెంపొందించడానికి అవకాశం ఉంటుంది.  చరితర్లోని వయ్కుత్ల ఆదరశ్ భావాలను నవలలో చూపించడం  దావ్రా  
సమాజంలోని మనుషులు వాటిని పాటించే అవకాశం ఉంటుంది. గతకాలపు మంచిని సీవ్కరించి చారితర్క నవల రాయడం దావ్రా పాఠకులిన్ 
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మంచివైపు పేర్రేపించవచుచ్.  అలాగే దానికి భినన్ంగా ఆనాటి చెడు కారాయ్లు చారితర్క నవలలో వెలల్డిం చి అలాంటి కారాయ్లు చేయకూడదనే 
నీతిని బోధించవచుచ్. పర్జలలో మానవతా దృకప్థానిన్ , దేశభకిత్ని, జాతీయ సమైకయ్తను చారితర్క నవలల దావ్రా కలిగించవచుచ్.     

 
ముగింపు  
 సమాజానిన్ పర్గతి పథం వైపు నడిపించడమే సాహితయ్ం యొకక్ పర్ధాన పర్యోజనం. ఆధునిక యుగంలో సమాజానికి ఒక 

సందేశానిన్ అందించి ఉనన్త మారాగ్నిన్ నిరేద్శించే సాహితయ్ పర్కిర్యలలో  చారితర్క నవల అతయ్ంత పర్ధానమయియ్ంది. చారితర్క నవలల దావ్రా 
చారితార్కాంశాలు అందరికి తెలుసాత్యి. అంతేగాకుండా సమగర్ మానవజీవితం కనిపిసుత్ంది. చారితర్క నవలాకారులంతా పూరవ్చరితర్ను 
అనేవ్షించి, చారితర్క పర్దేశాలు సందరిశ్ంచి, చరితర్కు అవసరమైన మేరకు కలప్నలు జోడించి చారితర్క నవలలు రాశారు. వీరి కృషి 
అమోఘనీయం. 
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