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 Jayampu Krishna is one of the well appreciated modern story writers in 

Telugu. With his multifaceted knowledge he stepped into various literary genres 

like Novel, Essay, TV series and Films. Most of his plots are based on everyday 

life and issues surrounding it. His first volume of short stories “Jayampu Krishna 

Kathalu” has 32 stories. Jayampu Krishna born Nellore district, hence the culture, 

customs, and language (dialect) reflected in his stories. Influence of various 

writers like Tagore, Sarat, Sri Sri, Guy de Maupassant, O. Henry can be seen in 

his writings.  

 The first chapter portrays the life history of the writer Jayampu Krishna. 

His childhood, employment, marriage and literary life and the awards as a writer 

were explained in detail in a chronological order.  

 The second chapter deals with the analysis of plot, in short stories written 

by Jayampu Krishna. The basis for the analysis is realistic point of view. 

 The third chapter entitled “An analysis of Jayampu Krishna Stories”. In 

this chapter I tried to throw light on the theme, characterization and narrative style 

of the author.  

 Fourth chapter focuses on the linguistic approach of the writer in his 

stories. In this context Dialectic words, foreign words, idioms, proverbs, swearing 

words and onomatopoeic words used by Jayampu Krishna in his stories were 

observed.       

 The fifth chapter gives the writers point of view as a story writer. His aim 

and the message he wants to convey through his stories were discussed.     
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కృతజఞతలు 
 

 పరిశోధనలో విషయ అవగాహన కల్ప ించడింతో పాటు, అన్ని వేళలా 

అిందుబాటులో విండి, అమూల్య మైన సల్హాల్ను, సూచనల్నూ అిందించిన 

గురువ డా॥ విసా్తల్ శింకరరావగారికి సవినయింగా నా హృదయ పూరవ క 

కృతజ్ఞతలు.   

 ఎిం.ఏ.లో పాఠాలు బోధించిన ఆచారయ  శరత్ జ్యయ త్స్న ి రాణిగారికి, ఆచారయ  

తుమ్మ ల్ రామ్కృషణగారికి, ఆచారయ  రెమిల్ల వింకట రామ్కృషణ శాస్త్రగాారికి, ఆచారయ  

అరుణ కుమారిగారికి, ఆచారయ  దారల వింకటేశవ ర రావగారికి, ఆచారయ  పిల్లల్మ్ర్రరి 

రాములుగారికి, డా॥ డి. విజ్యల్క్ష్మమ  గారికి, డా॥ పమిమ  పవన్ కుమార్గారికి, డా॥ 

భుజ్ింగ రెడిిగారికి, డా॥ విజ్య కుమారిగారికి నా కృతజ్ఞతలు.  

 పరిశోధన చేసిందుకు అవకాశిం కల్ప ించిన మ్ర్రదాసు విశవ విదాయ ల్యిం 

తెలుగు శాఖకు, ఆచారయ  మాడభూషి సింపత్ కుమార్గారికి, డా॥ విసా్తల్ 

శింకరరావగారికి, డా॥ కోదిండ ల్క్ష్మ ణరావగారికి నా నమ్స్తా రాలు.  

 పరిశోధనలో భాగింగా జ్యింపు కృషణగారి దగ గరకు ఎపుప డు వళి్ళ న 

ఆత్మమ యింగా మాట్లల డి, పరిశోధనకు సహకరిించినిందుకు నా ధనయ వాదాలు.  

 ననుి  ఆదరిించి, అన్ని  విధాలుగా సహాయిం చేరన, పరిశోధనకు ర్రేరణ 

కల్ప ించిన చైతనయ  అని  గారికి... 

 ఈ పరిశోధనకు సహకరిించిన మిర్రతులు భాసా ర గుప,ా సింజీవ్, స్తయి 

గౌతమ్, పరవ త్స్లు, మ్సా్తన్, కిషోర, స్తయి, కవిత, గీత, కాశీరామ్ల్కు ర్రపత్యయ క 

కృతజ్ఞతలు.  

 ఎిం.ఏ. తరగతి మిర్రతుల్కు, నా క్షేమాన్ని  కోరే తల్లదింర్రడుల్కు, తముమ డు 

సురేష్, లావణయ , రహీమ్ల్కు... 

 ర్రపాణ మిర్రతులైన చిటేలే్ ్శీ నిన్నవాసులు, అల్లరి వేణు, తుళ్ళి రు మ్ల్లకారుున, 

పుల్ శివ, బింధువల్కు ేరు ేరునా నా హృదయ పూరవ క కృతజ్ఞతలు. 

    నా అభివృదని్న కోరే మ్నసున ల్కు... 

కృతజ్ఞఞణిణ,  

తుళ్ళూ రు రవి  
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అధ్యా యం – 1 

రచయిత జీవిత రేఖలు  

1.1. జననం: 

 నెల్లూ రు జిల్లూ , బాల్లపురం మండలం, జయంపు గ్రామంలో చీకోలు 

పులూయయ , చీకోలు కమలమమ ల దంపతులకు 15.03.1948లో మూడవ 

సంతానంా జయంపు కృష్ణా రు జన్మ ంచారు.  ఈయనకు యిదదరు అకక లు, 

శకుంతలమమ , సరోజనమమ . చినన  కుమారుడన్ ారాబంా పంచారు.  

1.2. బాల్ా ం: 

 జయంపు కృష్ణా రిది వయ వసాయ కుటంబం కావడంతో తంగ్రిారితో 

కలిసి పొల్లన్కి వెళ్ళి  నాగలి చుట్టూ  తిరుగుతూ, నుసుగులు తొకుక తూ 

ఆనందించేవారు. స్నన హితులతో బంగరాలు, గోళీలు, చిలూగోడు  మొదలైన 

ఆటపాటలతో బాల్లయ న్న  ఆనందంా గిపారు.   

1.3. బాల్ా ంపై తండ్రి డ్రరభావం: 

 జయంపు కృష్ణా రి తంగ్రి పులూయయ  వయ వసాయం చేస్తూ , మరోపకక  

నాటకాలోూ  చినన  చినన  వేషాలు వేస్తూ  కుటంబం గిపేవారు. తంగ్రి 

నాటకాలోూ  చినన  చినన  వేషాలు వేస్నవారిన్ చూసి చినన తనం నుంి ఆసకి ూ 

పరిగి చినన  చినన  కథలకు పాగ్రతలు గ్రపవేశపట్టూ నాటక రూపంలో రాయడం. 

అల్లనే చినన పప ట్ట నుంి పిలూల రామాయణాలు, భారత, భాగవతాలను 

చదువుకునాన రు. తంగ్రి గ్రపభావం వలన జయంపు కృష్ణా రికి బాలయ ంలోనే 

సాహితయ ంలో బీజం ఏరప ింది.  

1.4. విద్యా భాా సం – కొన్ని  సంఘటనలు: 

 ఆరవ సంవతస రం రావడంతో బికి పోవడం గ్రపారంభంచారు. ఒకట్ట 

నుంి ఎస్.ఎస్.ఎల్.సి. వరకు సంత గ్రామంలో చదువుకునాన రు. 

పాఠశాలలో మాష్ూర ూకు చాల్ల యిష్ూమైన విద్యయ రి ిజయంపుారు.  నాలుగవ 

తరగతిలో గ్రపభుద్యసు గురువుారు “ముగుురు సోమరులు” కథ చెపాప రు.  

ద్యన్న్ గ్రశదధతో విన్ ఆ కథకు మూడు పాగ్రతలు, సంభాష్ణలతో నాటకం రాసి 

మాష్ూరు దగ ురకి వెళ్ళి రు.  గ్రపభుద్యసు మాష్ూరు చదివి జయంపుారిన్ చెంప 

దెబబ  కొట్టూ వెంటనే భుజం మీద చేయి వేసి దగ ురకు తీసుకున్ కృష్ణ యింత 

చినన  వయసుస లో యిల్ల ఆలోచన చేస్నూ మనసుస  పాడవుతుంది. బుదిధా  
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చదువుకో అన్ చెపిప  మెచుు కునాన రు. అపప ట్ట నుంి జయంపు కృష్ణా రి 

సాహితయ  గ్రపసిానం తొలి అడుగులు వేసింది.  

 హైస్తక లోూ  మొటూ మొదట్టసారి ఆరవ తరగతిలో యేసుపాదం 

మాష్ూరుారు మహా బలిపురం, మగ్రద్యసుకు ట్టర్ తీసుకున్ వెళి్ళ రు.  

మెరినా బీచ్ను చూసి చెపప లేన్ ఆనందంతో సంధ్యయ  సమయంలో 

ఆకాశాన్న  గురించి తన మనసుస లో కలిగిన భావాన్న  చినన  పుసూకంలో 

రఫ్  “సాగరతీరం సంధ్యయ సమయం” అనే గేయం రాశారు.  దీన్న్ 

“జయంపు కృష్ణ కవితవ ం, కృష్ణధ్వ న్” అనే పుసూకంలో “కొతూ సమాజం” 

పేరుతో ముగ్రదితం జరిగింది.  

  కొతత సమాజం కోసం 

  కల్ మెత్తతన నా హసతం 

  సరికొతత సమ సిద్యధ ంతం 

  ఉరికొస్త ంది నేసతం! 

  రాతల్లోనే – కాదు 

  చేతల్లో అనున్నతా ం  

  అందరి కోసం నా రక తం 

  డ్రరమిస్త ంది అహరహం– 

  ఈ లోకంలో  

  గాలి, నీరు, సమాజం 

  మరి దేన్న కోసం ఈ పోరాటం? 

  పారల్ందరూ దేవున్న రూరం 

  నే పారలోనే కాదిది సతా ం – 

  విరవ ంలోనే 

  ఆరుతలు కారిి న కనీి టి డ్రసవం 

  డ్రరవాహాలుగా మళి్ళ , వెళ్ళి  

  అలా సముడ్రద్యయా్య యి... న్నజం! 

  అందుకే –  

  అ నీళ్ళి  “కనీి ళి్ ”లా ఉరప గా ఉంటాయ్ 

  ఆవేదనతో అల్లై 

  అలా తల్లు బదదలు కొట్టుకంటూ ఉంటాయ్ 

  ఓ నేసతం! 
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  నువువ  నదికి కాదు 

  ఆనకటు అడ్డు కటు వల్సింది  

  నే మదికి – 

  స్వవ రాధన్నకి సునాి  చుట్టు  

  యధ్యరాాన్నకి అదదం రట్టు 

  లేకపోతే... 

  ఆ కనీి ళ్ి  సుళ్ళి  

  మరీ ఎకు వై, వేగమై 

  స్వగిపోయి, మూగిపోయి 

  మరిన్ని  సముడ్రద్యల్ను లేవదీస్వత యి 

  మహా డ్రరళ్య్యన్ని  సృష్టుస్వత యి 

  ఆనాడ్డ –  

  నీ కల్ం... పొల్ం... బల్ం 

  దేవ షాలు... భేషజాలు... న్నషాచషకాలు 

  ఏవీ నీతో రావు 

  న్ననిు  రక్షంచలేవు – 

  ఇరప టికీ ఈ భూగోళ్ం 

  మూడ్డ వంతుల్ జల్మయం 

  ముంచవచుి  ఆ కొంచం జల్ డ్రరళ్యం – 

  నీ భోగంలో 

  భాగం యివవ మన్న అరంా కాదు 

  స్వమానాు న్నకి 

  నీ హృదయంలో చోటిస్తత చాలు 

  స్వటి మన్నష్ట 

  నీలాంటి జీవేనన్న చరిస్తత మేలు – 

  నువువ  ఒకు ివే కాదు  

  అందరూ కలిసి సమాజం 

  ఆసితలేన్న వా వసా 

  అందరికీ సమరస్వత  

  కావాల్న్న రావాల్న్న 

  క్షణం 

  క్షణం క్షణం కనీి టి కణం 
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  డ్రరశి్న స్తత  వుంట్టంది.  

  వింట్టనాి వా, నేసతం? 

  ఆలోచిసుతనిా వా? 

  చలిసుతనిా వా?? జవ లిసుతనిా వా?? 

  చూడ్డ నేసతం 

  చడ్రకవరిత సనాా సమయిన ఉదంతం 

  సమ సమాజాన్నకి ఉపోదా్యతం       

(కృషణధ్వ న్న:2014:107) 

 ఎన్మిదవ తరగతిలో వాళి్  పాఠశాలకు ి.ఈ.ఓ.ారు తన్ఖి 

చేయడాన్కి వచిు  మూడు రోజులు తన్ఖి  చేస్తూ  పిలూల ఆనంద్యన్న  

పంచుకోవడం కోసం వాళి్ కి కవితవ ం, ఆటపాటల పోటీలు న్రవ హించారు.  

ఆ పోటీలోూ  గెలుచుకునన  వారికి బహుమతులు అందజేస్తూ  ి.ఈ.ఓ. (D.E.O.) 

ారు మన పాఠశాలలో మంచి కవి సి.హెచ. కృష్ణయయ  అన్ మెచిు  ఇతను 

“ఆరాధ్న ఆవేదన” అనే గేయంలో అమెరికాలో జాన్గ్రపప్ కెనెియన 

చంపడం కృష్ణకు యిష్ూం లేనటూంది. తన గేయం ద్యవ రా తెలియజేశాడన్ 

ఎంతో ఆనందంతో మొదట్ట బహుమతి అందజేస్తూ  భవిష్య తుూలో మంచి కవి 

అవుతాడన్ ఆశీరవ దించారు.  ఆ సంవతస రం మాయ గజైన్లో గేయంను 

ముగ్రదించారు. చినన  చినన  నాట్టకలు రాస్తూ  నాటకాలోూ  వేషాలు వేస్తూ  

యస్.యస్.ఎల్.సి.లో గ్రపథమ ్సిానంలో ఉతీూర ణత సంపాదించారు.  

 M.B.B.S.లో సీట వచిు ంది. ఆరికి కారణాల వలన చదివే శకి ూ లేక 

నెల్లూ రు వి.ఆర్.సి. కళ్ళశాలలో P.U.C. చేశారు.  చదువుకునే రోజులోూ  

స్నన హితులతో సరద్యా గిపేవారు.  జయంపుారి స్నన హితులోూ  ఒకతను 

మిగ్రతమా నేను గ్రపేమిసుూనన  అమామ యికి రచయిత అంటే చాల్ల యిష్ూం. ఈ 

సారి కథ రాసాూను, కాలేజి మాయ గజైన్లో వసుూందన్ చెపాప ను.  కృష్ణ నీవు 

ఎలైనా నా పేరు మీద రాయాలి మా యిదదరి గ్రపేమను కలపాలి అనాన డు. 

జయంపుారు అల్లనే కథను రాశారు. అల్లనే తన స్నన హితున్ పేరు మీద 

ముగ్రదించారు. దీన్కి ఫలితంా గ్రపేమ పళి్ళ యియ ంది.  

 ్శీ ీవెంకటేశవ ర యూన్వరిస టీలో పదహారు కాలేజీల నుంచి నాట్టకల 

పోటీలు జరిాయి. ద్యన్లో “వెంకనన  కాపురం” నాట్టకకు మొదట్ట బహుమతి, 

నటనకు ఉతూమ నటడుా బహుమతి అందుకునాన రు. అల్లనే వాళి్  

కాలేజీలో నటనలో నందమూరి తారక రామారావుారి చేతుల మీదుా 
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మొదట్ట బహుమతిన్ అందుకునాన రు.  చదువులోనే కాక మిగిలిన N.C.C.లో 

‘బి’ గ్రగేడ్ సరి ూఫికేట్, B.Ed.లో బంారు పతకం పొంద్యరు.  

1.5. వివాహం: 

 ఉద్యయ గం వచిు న మూడు సంవతస రాల తరువాత 1980లో పదదలు 

కుదిరిు న సంబంధ్ంతో ఏట్టరి రాజేశవ రిన్ పళ్ళూడారు. వీరికి యిదదరు 

కుమారులు వంశీకృష్ణ, కీరి ూకృష్ణ.  

1.6. ఉదా్య గం: 

 “గ్రపేమ పూజారి” నవల ఆంగ్రధ్గ్రపభ వారపగ్రతికలో చదివి మెచిు  

మల్లూమాల శారదారు జయంపుారిది మన పకక  గ్రామం అన్ వాళి్  

నానన ారికి చెపప డం. యం.యస్.రెిిా రు, జయంపు కృష్ణా రిన్ 

మదరాసుకు పిలిపించి తన గ్రపతిభను గురి ూంచి గ్రసిక పుూ రచయితా, 

అసిస్ూంట్ డైరెక ూరుా మల్లూమాలలో ఏడు సంవతస రాలు పన్చేశారు. 

తరువాత ఎంపాూయిమెంట్ ఎకేస ంజ్ ద్యవ రా సైనస  మాష్ూరు ఉద్యయ గం 

సంపాదించి జడ్పప  హైస్తక లోూ  పదవి చేపట్టూ, గ్రపమోష్న్తో హెడ్ మాష్ూరుా 

2006 సంవతస రంలో పదవి విరమణ పొంద్యరు.  
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1.7. నట్టడ్డగా జయంపు కృషణ:  

 చినన తనం నుంి తంగ్రిారి గ్రపభావంతో నటనబిబ , పాఠశాల ్సిాయి 

నుంి కాలేజి వరకు నట్టంచిన నాటకాలోూ  తన గ్రపతిభను గురి ూంచి ఉతూమ 

నటడుా గురి ూంపు పొంద్యరు.  “ఆశయాన్కి సంకెళ్ళి ”, “కొతూ యముడు – 

కోరుూ విచారణ”, “పళ్ళి కి ముందు – తరువాత”, “పంకి పిలూ పళ్ళి చూపులు”, 

“మరో ఇల్లూ లి కథ” నాటకాలను రాసి, సవ యంా దరశ కతవ ం, పాగ్రతలోూ  

నట్టంచి, నటడుా గురి ూంపు సంపాదించుకునాన రు.  

1.8. సిన్నమా రంగంలో జయంపు కృషణగారి డ్రరవేరం:  

 గ్రపేమ పూజారి నవలతో మల్లూమాల తరపున సిన్మా రంగంలోకి 

గ్రపవేశంచారు. మల్లూమాల గ్రసిక పుూ రచయితా అసోసియేట్ డైరెక ూర్్  

“ముతాయ ల పలూకి”, “నాయుడు బావ”, “కళ్ళయ ణవీణ”, “తాతయయ  గ్రపేమ 

లీలలు”, “ఏకలవయ ” సిన్మాలకు పన్ చేశారు. “రామ బాణం” సిన్మాకు 

కథను రాశారు. అల్లనే “గ్రశావణ మేఘాలు”, “తూరుప  వెళ్లూ రైలు”, గ్రపసుూతం 

మనసు మమత ఈ టీవీ డైలీ సీరియల్్కు గ్రసిక పుూ , కో–ఆరినిేటర్్  పన్ 

చేసుూనాన రు.  

1.9. చీకోలు కృషణయా  – జయంపు కృషణగా మారిన వైనం:  

 నాటకాలోూ  నట్టంచే రోజులోూ  గూడూరు సావిగ్రతి, ఏల్లరి సరోజ, చీకోలు 

కృష్ణయయ  ారు కలిసి నట్టంచేవారు. జన సమూహంలో మన పకక  గ్రామం 

జయంపు కృష్ణ ారంట చాల్ల బాా నట్టసాూ రంట్ట అనుకుంటంటే 

గూడూరు సావిగ్రతిారు విన్ ఈ పేరు నీకు చాల్ల బాగుందన్ అనన ది. అల్లనే 

తన తలిూది జయంపు, జన్మ ంచిన గ్రామం జయంపు కావడం వలన చేకోలు 

కృష్ణయయ  పేరును కనన  తలిూ, కనన  ఊరికి గురుూా “జయంపు కృష్ణ”ా కలం 

పేరు మారుు కునాన రు.  

1.10. ఆరంభ రచనల్క డ్రేరణ: 

 జయంపు కృష్ణా రు తంగ్రిారి వలన నాటకం అవాహన వుంి, 

నాలుగవ తరగతిలో గ్రపభుద్యసు మాష్ూరుతో చెంప దెబబ  తినడం, ఎన్మిదవ 

తరగతిలో D.E.O. ారి చేతుల మీద గ్రపథమ బహుమతి పొందడం. 

మదరాసుకు ట్టర్ వెళ్ళూనపుప డు “సాగరతీరం సంధ్యయ  సమయం” అనే 

గేయంను రఫ్  రాసుకోవడం, అమమ మమ కు భకి ూ ఎకుక వ. ఆమెను చూసి 

చినన తనంలో బాల రామాయణం, భాగవతాలు చదువుకునాన రు.  

<29-126>

http://www.languageinindia.com/


================================================================= 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 20:8 August 2020 

THULLURU RAVI  

Jayampu kr̥ṣṇa kathalu – pariśīlana     7  
 

 శరత్ చంగ్రద, ఠాగూర్, కృష్ణశాస్త్సిూ, ్శీశీీ,ీ చలం, పాశాు తయ  రచయితలైన  

మపాసా, ఓహెగ్రనీ కథల గ్రపభావంతో “జయంపు కృష్ణ కథల సంపుటం”లో 

కథలకు కొస మెరుపు చమతక ృతి కన్పిసుూనాన యి.  

 చిగ్రత సీమలో పన్చేస్తూ  – మహాకవి ్శీశీీ,ీ దేవులపలిూ కృష్ణశాస్త్సిూ, 

కొండవీట్ట వెంకటకవి, రావూరి భరద్యవ జ, గౌతమ్ ఘోష్, సతయ జిత్ రాయ్ 

మొదలైన గ్రపముఖ వయ కుూలతో పరిచయాలు, ్శీ ీయం.యస్. రెిిా రి కౌముదీ 

పికు ర్స ్లో పన్ చేయడం అల్లనే జీవితంలో ఎదురైనటవంట్ట 

ఒడుదుడుకులన్న ంట్టకి గ్రపేరణ తన రచనలన్ చెపప వచుు .  

1.11. రచనలు: 

1. జయంపు కృష్ణ కథల సంపుటం 

2. గ్రపేమ పూజారి    (ఆంగ్రధ్గ్రపభ వారపగ్రతిక) 

3. ఓ గ్రపేమ కథ    (ఆంగ్రధ్గ్రపభ దినపగ్రతిక) 

4. చారడేసి కళి్ళ     (ఆంగ్రధ్గ్రపభ వారపగ్రతిక) 

5. జాతి గుల్లబి    (నవల – నేష్నల్ అవార్)ి 

6. జయంపు కృష్ణ కవితవ ం – కృష్ణధ్వ న్ 

7. మిర్చు  బజీ ీ– ఆధున్క శతకం.  

ఆకారవాణి (A.I.R.) రచనలు/చదవడం (కథలు) – విజయవాడ 

కేండ్రదం: 

1.  దళ్ళత 

2.  బులుగు రిబబ ను 

3.  పురుగులు 

4.  గ్రపేమలోంచి గ్రపేమలోకి 

5.  వాకిు గ్రతాలు “గేయం” 

దూరదరశ న్ రచనలు – కథ, మాటలు, పాటలు: 

1.  బాలాంధీ  (రెండు ఎపిసోడుూ) 

2.  పొదుపు లక్ష్మమ   (టెలి ఫిల్మ ) 

3.  ఇల్లూ లి విజయం (టెలి ఫిల్మ ) 

4.  సవ ర ణసీమ   (టెలి ఫిల్మ ) 

5.  చదువు కొండహూ “బృందానం” 

6.  గ్రశావణ మేఘాలు – ఈ టీవీ డైలీ సీరియల్ గ్రసిక పుూ కో–ఆరినిేటర్ 
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7.  తూరుప  వెళి్ల  రైలు – ఈ టీవీ డైలీ సీరియల్ గ్రసిక పుూ కో–

ఆరినిేటర్ 

8.  మనసు మమత – ఈ టీవీ డైలీ సీరియల్ స్రిక పుూ కో–ఆరినిేటర్ 

9.  ఫ్యయ మిలీ సరక స్ – ఈ టీవీ ్ప ూస్ 

10. పళ్ళి కాన్ గ్రపసాద్ – ఈ టీవీ ్ప ూస్ 

11. సరద్యా కాస్నపు – ఈ టీవీ ్ప ూస్ 

సిన్నమా రంగం: 

 గ్రసిక ప్ ూ అండ్ అసోసియేట్ డైరెక ూర్. 

1.  ముతాయ ల పలూకి 

2.  నాయుడు బావ 

3.  కల్లయ ణ వీణ 

4.  తాతయయ  గ్రపేమలీలలు 

5.  ఏకలవయ  

6.  రామబాణం (కథ రాశారు).  

నాటకాలు – రచన, దరశ కతవ ం, నటన: 

1.  ఆశయాన్కి సంకెళి్ళ  

2.  కొతూ యముడు – కోరుూ విచారణ 

3.  పళ్ళి కి ముందు – తరువాత 

4.  పంకి పిలూ పళి్ళ చూపులు 

5.  మరో ఇల్లూ లి కథ 

1.12. స్వహితీ రరంగా స్వధంచిన అవారుులు: 

1. జాతీయ బహుమతి    (జాతి గుల్లబి నవల) 

2. అంతరీాతీయ బహుమతి   (మొదట్ట రాగ్రతి ముందు – కథ) 

3. వంశీ అండ్ బరిక లీ అవార్ ి  (చివరకు మిగిలేది – కథ) 

4. కావలి వాణి అవార్ ి   (గబుబ సవురు – కథ) 

5. గవరన ర్ పురసాక రం    (మరో ఇల్లూ లి కథ – నాటకం) 

6. తెలుగు భాషా వికాస పురసాక రం  (అధికార భాషా సంఘం, 

హైదరాబాదు) 

7. కవిగ్రతయ విశష్ూ కవి పురసాక రం  (వరమిాన సమాజం) 

8. ఉతూమ రచయిత పురసాక రం   (నేదురుమలిూ జనారని రెి ిగ్రటస్ూ) 

9. సాహితయ  అకాడమీ పురసాక రం  
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స్వహితా  రరంగా రదవులు: 

1. గౌరవ సంపాదకులు   (రేచుకక  పగ్రతిక) 

2. సంపాదకులు     (అక్షర దీపం పగ్రతిక) 

3. గ్రపధ్యన సంపాదకులు    (పొదుపు లక్ష్మమ  అండ్ ఆరోగయ  

దీపం పగ్రతిక) 

4. అకడమీషియన    (సంపూరణ అక్షరాసయ త 

కారయ గ్రకమం) 

5. కాలమిస్ూ    (యూత్ కాంగ్రగెస్ పగ్రతిక) 

6. కృష్ణ ధ్వ న్     (మన పగ్రతిక) 

7. ఉపాధ్య క్షులు     (నెల్లూ రు జిల్లూ  రచయితల 

సంఘం) 

8. లైఫ మెంబర్    (ఇంియన నేష్నల్ ససైటీ ఆఫ 

ఆథర్స  (ఇనాస ), ఢిలీూ) 

9. మెంబర్     (ఇంియన రైటర్)  

ఇతర భాషలోకి అనువాదం అయిన రచనలు: 

1. బాల ాంధి   –  గుజరాతీ 

2. పొదుపు లక్ష్మమ  (టెలి ఫిల్మ ) –  ఇంగ్ల ూషు 

3. జాతి గుల్లబి    –   హిందీ 

4. గ్రపేమ పూజారి    –  కనన డం 

5. చారడేసి కళి్ళ     –  కనన డం 

6. గ్రపేమ మందిరం   –   కనన డం 
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1.13. సనాా నాలు లేద్య సత్కు రాలు: 

 రియనస  ్క ూ్  

 రోటర్చ ్క ూ్  

 నట సమాఖయ  

 సంసక ృతి సమేమ ళ్నం 

 వర ధమాన సమాజం 

 నేదురుమలిూ జనారని రెి ిగ్రటస్ూ. 

 సింహాపురి సాంసక ృతిక సమితి 

 కళ్ళంజలి 

 యువ కళ్ళవాహిన్ , హైదరాబాదు 

కడప జిల్లూ  రచయితల సంఘం 

 అధికార తెలుగు భాషా సంఘం, హైదరాబాదు 

 సాహితయ  అకాడమీ 

 జయంపు కృష్ణా రు – కథలు, నవలలు, కవితలు, పాటలు, వాయ సాలు, 

ఆరి ూకల్స , నాట్టకలు, కలం, మిమిగ్రకీ, హైకూలు, శతకం, సిన్మా, రేియో, 

దూరదరశ న రచనలు, రెండు వందలకు పైా కథలు, నాలుగు వందలకు 

పైా కవితలు, వివిధ్ పగ్రతికలోూ  గ్రపచురణలు పొంద్యయి.  

*** 
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అధ్యా యం – 2 

“జయంపు కృషణ కథలు – ఇత్తవృతత రరిశీల్న” 

 జయంపు కృష్ణా రు ద్యద్యపుా రెండు వందలు పైా కథలను రాశారు. 

వీరు రాసిన కథలు తెలుగు పగ్రతికలోూ  ముగ్రదితం అయాయ యి.  “జయంపు 

కృష్ణ కథలు” సంపుటంా సవ యంా అచుు  వేసుకునాన రు. నేట్ట కాలంలో 

జరుగుతునన  కుటంబం, ఆరికి, సైనస , మనో వి్ ూష్ణాతమ క సమసయ లు 

అన్న  ఇతివృతాూలను కథలుా చకక ా చిగ్రతించారు.  

 “ఉదిదష్ూ గ్రకమంలో వికాసం చెందిన కథా వసుూ వినాయ సం ఇతివృతూం. 

దీనేన  కథాన్కాపథకమనీ కథా గ్రపణాళ్ళక అన్ కొందరంటారు. అల్ల 

అనడాన్కి కారణం, కథా సౌథన్రామ ణాన్కిది ఆధ్యర భూతం కావడం.  ఒకే 

వసుూవు వివిధ్ రచయితల చేతులోూ  వివిధ్ రకాలుా వికాసం చెందవచుు . 

ఒకే రచయిత చేతిలో ఒకే వసుూవు వివిధ్ శలప  నైపుణాయ లు 

గ్రపదరిశ ంచవచుు . సారేమీద కుమమ రి పట్టూన మట్టూ ముదద కథా వసుూవు. ఆ 

మట్టూ ముదదనొక ముచు ట గొలిపే పాగ్రతా తీరిు  దిదదడాన్కి ఆ కళ్ళకారుి 

చేతిలో భాసించే కలప నా శలప మే ఇతివృతూం” (దక్ష్మణామూరిూ, 

పోరంకి:2009:198).  

 “సహేతుక సంఘటనల కథనమే ఇతివృతూం అంటారు” (ఫ్యసూర్, 

ఇ.ఎం.:1955:87).  

 “కథా వసుూవు రచయిత జీవితంలో నుంచి కాన్ లేద్య రచయితకు 

తెలిసిన ఇతరుల జీవితంలో నుంచి కాన్, లేద్య రచయితకు తెలిసిన 

ఇతరుల జీవితాలోూంచి కాన్ పుటూవచుు ” (వెంకట సుబబ యయ , 

వలూంపాట్ట:2008:పు.21).  

2.1. కట్టంబ సంబంధ్ కథలు:  

 మానవున్ జీవితంలో కుటంబం అతి గ్రపధ్యనమైనది. మానవుడు 

సంఘజీవి.  కుటంబం నుండే సంఘంలోన్కి అడుగు పడుతునాన డు 

మానవుడు. కుటంబ బంధ్ం అతయ ంత గ్రపధ్యనమైనది.  

 ఆటవిక దశనుంి ఆహార వేటకు పాకుతూ సంచార జీవిా ్సిరి 

న్వాసం ఏరప రచుకునే గ్రకమంలో కుటంబ వయ వస ి గ్రపారంభమైనది. 

కుటంబం అంటే భారయ  భర ూ పిలూలతో మొదలై, బంధు మిగ్రతులతో బంధ్ం 

కూరుు కొన్ వయ కి ూ జీవితం సమషిూా  సువిశాలంా మారుతుంది.  
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2.1.1. నంది వరధనం: 

 లలిత తంగ్రి గురవయయ , ఒకే కుమారెూ. తలిూలేన్ పిలూన్ ారాబంా 

పంచాడు. పదవ తరగతి జిల్లూ  గ్రపథమ గ్రేణి వచేు టటూ చదివించాడు. 

లోకం ఆడ బిడంిటే చినన  చూపు చదువెందుకనే దృషిూతో చదువును 

ఆపమనాన డు. గోవరనిం అనే వయ కి ూ చీరలు నేస్న హసూ కళ్ళ నైపుణయ ంలో 

జాతీయ గౌరవం లభంచిందన్ గుణ ద్యషాలను తెలుసుకోకుండా పళి్ళ  

చేశాడు.  

 శోభనం నాట్ట రాగ్రతి అతన్ తాగుడు, తిరుగుడు అలవాటూను చూసి 

ఆతమ ధైరయ ంతో దగ ురకు రాన్వవ దు, దీన్న్ మనసుస లో పటూకున్ అగ్రకమ 

సంబంధ్యలు అంటగట్టూ, చిగ్రతహింసలు పట్టూ, యింట్ట నుంి గెంట్ట వేసినా,  

ధైరయ ం, నేరుప తో హసూకళ్ళ నైపుణయ ంతో జాతీయ గౌరవం పొందుతుంది.  

 సుధ్యకర్ పాఠశాల ్సిాయి నుంి లలిత గ్రపేమ కోసం ఎదురు 

చూసుూనన  లలిత ఏద్య ఒకట్ట చెబుతూ వుండేది.  భర ూ చన్పోయిన ధైరయ ంా 

వుంట్ట, తంగ్రి, అతూ మామలకు సరి ిచెపిప ంది లలిత.  

 సుధ్యకర్ లలితకు జాతీయ గౌరవం లభంచిందనే తీపి కబురును 

అందజేయడాన్కి వచిు న వయ కి ూన్ తనపై వునన  గ్రపేమను గురి ూంచి 

దగ ురవుతుంది. లలిత ఒిదుడుకులను ఎదిరించి జీవితాన్న  చకక బెటూ 

కొంటంది.   

2.1.2. చావూ నీకెపుప డ్డ చావు?: 

 మానవుడు జీవనాధ్యరాన్కి కూడు, గూడు, గుడ ి సంపాదించుకునే 

గ్రకమంలో కష్ూనషాూలను ఎదురోక న్ ఎల్లయైన బతకాలన్ తపనతో జీవితం 

గడుపుతుంటాడు.  

 శవుడు తాగుడుకు బాన్సా బతుకుతూ కుటంబ పోష్ణకు ఏ పన్ 

చేయక రోడిు మీద అభాగుయ లు శవం సమ శానాన్కి కూడ చేరు లేన్ వారి దగ ుర 

చేరి నట్టంచి మిగిలిన కారయ గ్రకమాలను చేసాూనన్ నమిమ ంచి తీసుకున్ వెళి్ళ  

అమిమ న డబుబ తో తాగి తూగుతూ హోటల్ దగ ుర పారేసిన విసూరోూ గబుబ  

కూడు తెచిు  పడేసాూడు. తలిూ, భారాయ బిడలిు పరమానందంా తింటారు.  

 పటూణంలో రోాలు, ఆకలితో చసుూనన  శవాలు దొరికేవి, ఒకరోజు శవాలు 

దొరకలేదు, సమ శానంలో కొతూా  పూ ుి న గుంటను తవివ  శవాన్న  తీసి 
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అముమ కుంటాడు. తలిూ పిలూలు గలవాడన్ ఆ పన్ చేయవదదంటది, శవుడు 

భయపడమాకు నీవు మాయమమ వు న్ను నేను అమమ ను పూ ుి  వేసాూ లే 

అంటాడు.  

 తలిూ కనున  మూసుూంది. అపప ట్ట నుంి శవాల వాయ పారం మానేసానన్,  

దరిగ్రదమైన పన్చేయనన్ అంటాడు. వారు యిల్ల చేస్నూ వాయ పారం దెబబ  

తింటంది. నీకు బతుకుండదు, నానా మాటలన్ వెళ్ళూరు.  

 శవుడు దికుక  తోచక పటూణంలో నడుస్తూ  మూటలు మోస్తూ , చెపుప లు 

కుడుతూ, బంి ల్లగుతూ, రిక్ష ల్లగుతూ పన్ చేస్న వారందరిన్ గమన్స్తూ  

నడుసుూంటాడు. లీల్ల మహల్ స్ంటర్ దగ ుర తాగుబోతు పదద మనుషులు 

శవాన్కి అలంకరణ చేసి డబుబ లు అడుకుక ంటనాన  దృశయ ం చూసి 

వెళ్తాడు. శవం వంక చూసి అమామ  అన్ కుమిలిపోవడం, చూసి ఆ 

డబుబ లోూంచి ఐదు రూపాయిలు శవుడు చేతిలో పట్టూ వెళి్ళ పోతారు. శవుడు 

న్ేు షుూ డై పోతాడు.  

2.1.3. డ్రేమో నీక జోహారు!: 

 ఉపప నలో కుటంబం అంతా పోయి సుధీర్్బాబు ఒకక డే మిగలడం, 

చినన  ఉద్యయ గం చేస్తూ  మనసుస  గ్రపశాంతత కోసం రోజు సాయంకాలం పూట 

హుస్నస న సాగర్ దగ ురకు వెళ్ళతుంటాడు.  

 సాయి పళ్లూ భర ూను కోలోప యి, చంట్ట బిడనిు, తలిూదంగ్రడుల సంసార 

భారాన్న  తన ఒంట్ట చేతోూ  నిపిస్తూ  గ్రపశాంతమైన ాలి కోసం హుస్నస న 

సాగర్ దగ ురకు వస్తూ  వుంటంది. అల్ల వారిదదరికీ పరిచయాలు పరిగి మాట 

మాట కలిసి గ్రపేమా మారుతుంది.  

 గ్రపేమికులిదదరూ తమ కషాూలను తెలుసుకునే గ్రకమంలో సాయి 

అంటంది సుధీర్ నీ ల్లనే చాల్ల మంది ననున  అవకాశంా భావించి ఏద్య 

చెయాయ లన్ నా చుట్టూ  తిరిారు నీ మాట ఎల్ల నమామ లి అంటంది. 

సుధీర్్బాబు పళి్ళ  చేసుకుంటానన్ మాట యిసాూడు.  

   సుధీర్్బాబు స్నన హితులు అది గమన్ంచి ఆమె పై లేన్పోన్ 

మాటలు చెపిప  అతన్ మనసుస ను కలత పడాూరు. ఆ మాటలకు దికుక  

తోచక రైల్లకిక  వెళి్ళ పోతాడు. సగం దూరం వెళ్ళి క ట్టకెక ట్ లేదన్ ట్ట.సి. 

దింపేయడం, అకక డ నుంచి ద్యరిలేక సగ్రతంకు వెళ్ళూడు. ఆ సగ్రతంలో 

వృదుధడు తుంబుర వాయిస్తూ  వుంటాడు. ఏమిటన్ స్తధీర్ బాబు అిగితే 

ద్యన్కి ఈ గ్రామంలో వారికి పులి వసుూందనే భయం యిల్ల చేస్నూ రాదన్ వారి 
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నమమ కం అది ఒక అపోహ అంటాడు. ఆ మాటలకు ్జానోనోదయం కలిగి 

సాయిన్ పళ్ళూ చేసుకుంటాడు.  

2.1.4. “ముకు పుడక”: 

 ముకుక పుడక అంటే రజనీష్్కు చాల్ల యిష్ూం. భారయ  రాజేశవ రిన్ 

పుడక కుట్టూంచుకోమంటే నాకు చెడ ిచిరాకు అంటంది.  

 ముకుక పుడక ధ్రించి వునన  అమామ యిన్ చూసి తను ఎకక డకు 

వెళ్ళతే అకక డకు వెళ్ళతుంటారు. అదే ఆలోచనలోూ  వెళ్ళతూ రెండు మూడు 

సారుూ యాకిస డంట్స  చేసాూడు. ఆ అమామ యిన్ పలకరించి తన పేరు కీరి ూ 

అన్ తెలుసుకుంటాడు. అనుకోకుండా ఒకరోజు ఎకక డ కన్పించదు, 

ఆలోచిస్తూ  యింట్టన్ చేరుకుంటే రాజేశవ రి ముకుక పుడకతో దరశ నం 

యిసుూంది.  

 రంి! రంి! మీ కోసమే ఎదురు చూసుూనాన ను అంట్ట, నాకు 

ముకుక పుడక వుంటే బాగుంటానన్ ఫోరుస  చేసి కుట్టూంచింది అన్ కీరి ూన్ 

పరిచయం చేసుూంది రాజేశవ రి.  

2.1.5. “దుంర రాష్టషుం”: 

 “1975లో మహాకవి ్శీశీీ ీా రితో నా పరిచయం కొనాన ళ్ళూ , గ్రపతిరోజు 

అపుప డపుప డు ్శీశీీ ీా రిన్ అడుగుతుండే వాిన్, ఈ మధ్య  కొతూా  కథ ఏమైనా 

రాశారా? అన్ లేదు అనేవారు తన మారుక  ధోరణిలో సిగరెట్ తాగుతూ 

ఎకక డో ఆలోచిస్తూ , ఒకరోజు వునన టూంి కొతూ కథ మొదలు పటాూను – 

అంట్ట చదివారు కథ పేరు “దుంప రాస్త్ష్ూం” మొదలు పట్టూ నాలుగు 

వాకాయ లు చదివారు ఆ నాలుగు వాకాయ లే యిపుప డు సరి ుా  నా కథకు గ్రపారంభ 

సరిగమలు. అంతే ఆ తరువాత వారు మళీి  ముందుకు పోలేదు. ఏవండ్ప – 

అంటే? అంత వరకే రాశాను – ఆ తరువాత రాద్యదమనుకుంటనాన ను – 

రాసాూనో, లేద్య అనాన రు.  ఇంతలో చైనా పరయ టన వెళి్ళ చాు రు. వచిు న 

కొతూలో ల్లసన కథలు తెన్గించాలనుకుంటనన టూ చెపాప రు.  

 “దుంప రాస్త్ష్ూం” ఏమైంది? అన్ అిాను ద్యన్ దుంప తెగ అల్లనే 

వుంది అనాన రు. సిగరెటూ పొగల మధ్య  సింహంల్ల తల విదిలిస్తూ  ఆ కథను 

నా కోసం మిగిల్లు రేమో! అనన  భావం నాలో తళ్ళకుక మంది. ఎలస్త్కోూమోట్టవ్ 

ఫోర్స  సంతరించుకున్ అపప ట్ట నుంి వారి మూసలో ఆ కథను రాయాలన్ 
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ఆరాటం అందుకే ఇనాన ళ్ి కు మళీి  ఆ అక్షరాలతో ఈ పోరాటం? 

(పుట:101).  

 పులూయయ ది మధ్య  తరగతి కుటంబం. భారయ  బిందెమమ , యిదదరు 

పిలూలు. లవంగి శంఠొడు చదువుకుంటనాన డు. అకక  లవంగి పదదల 

యిళ్ి లోూ  పాచి పన్ చేసుూంటంది.  పటాన లోూ  చదువుకుంట్ట స్లవులకు 

యిళ్ి కొచిు , తాగి, కామంతో దికుక  తోచక లవంగిన్ పాడుచేసి చంపేసాూరు. 

పులూయయ  పార్చూలకు ఆ గ్రామ పదదలకు భయపి ఏం చేయలేక న్రాశా 

కూర్చు న్ బాధ్పడుతుంటాడు.  

 శంఠొడు అట తంగ్రిన్ యిట అకక న్ తలచుకున్ రోదిస్తూ  ఏమి 

జరుగుతుంద్య చూద్యద ం అన్ కావాలనే, ఆ గ్రామ పదద మన్షి కూతురిన్ 

చెయియ  పట్టూ ల్లగుతాడు. ద్యన్కి కారణంా ఒంటరిా చూసి శంఠొడున్ 

కొడతారు. పంచాయితీ పడతారు. పంచాయితీలో పులూయయ , బిందెమమ , 

శంఠొిన్ న్లబెట్టూ నానా మాటలు కూసాూరు.  శంఠొడు ఎలైనా 

మటూబెటాూ లన్ పథకంతో వసాూడు. ఆ మాటలకు కోపంతో ఎదిరించి 

మాటాూడతాడు. మమమ లిన  ఎదిరిసాూవా? అన్ కొటూడాన్కి ముందుకు దూకే 

వారిన్ తుపాకితో కాలుసుూంటే గ్రపాణ భయంతో పరుగులు తీసుూనాన  వారిన్ 

చూస్తూ  నవువ తూ తనకు తానుా కాలుు కున్ గ్రపాణం విడుసాూడు. 

2.2. ఆరికా సంబంధ్ కథలు:  

 ఆధున్క కాలంలో అన్న  సమసయ లకు ధ్నమే గ్రపధ్యన కారణం 

అవుతుంది.  వయ కి ూ ఆరికి గ్రపయోజనాల దృషాూ య  ఆలోచించడం వలన 

సాధ్యరణంా మన్షిలో వుండే గ్రపేమ, కరుణ, జాలి, బంధ్ం అనేటవంట్ట 

గ్రకమగ్రకమంా మరుగున పడుతునాన యి.  

 గ్రపతి మన్షికి సమాజంలో జీవించడాన్కి డబుబ  అవసరం. కానీ ఆ 

డబుబ  సమాజంలో కొంత మంది దగ ుర మాగ్రతమే కేంగ్రదీకృతమై ఉండడం 

వలన ఉనన త వరాుల తమ అవసరాల కోసం పేదవారిన్ న్తయ ం 

మానసికంా శార్చరకంా వేధించడం జరుగుతుంది.  కారల్ మార్క స  

అనన టూ “మానవ సంబంధ్యలనీన  ఆరికి సంబంధ్యలే”.  అయితే 

సమాజంలో నేడు మనుషులు తమ కనీస అవసరాలు తీరుు కోవడాన్కి 

ఎంతట్ట నీచమైన గ్రకూరమైన పనులకైనా ఒిగడుతునాన రు. ఇల్లంట్టవి 

పరిసితిులను దృషిూలో వుంచుకొన్ జయంపు కృష్ణా రు కథలు రచించారు.  

2.2.1. “డ్రపాణం ఖరీదు”: 
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 మన దేశంలో అన్న  రంాలోూ  ముందునాన డు మానవుడు, కాన్ ఎన్న  

మారిన మధ్య  తరగతి జీవితం మారటం లేదు. రిక్షావాడు ఎకిక న మన్షిన్ 

దించితే తవ రా తన జేబులోకి చిలూర వసుూందన్, రైలు వచేు ది, గేట 

వేస్నది కూడ పట్టూంచుకోకుండా గేట దూరి మధ్య లో ఆగిపోతాడు.  

 రైలు వసుూవుంటంది, ద్యన్న్ పట్టూంచుకోకుండా దిగిపోతునాన  వయ కి ూన్ 

చిలూర అడుగుతాడు. అతను యిచేు  సమయంలో రూపాయి జారి పటాూ ల 

మధ్య న పడుతుంది. ద్యన్న్ గమన్ంచిన బిచు ాడు తనకీ దకాక లన్ రైలు 

వచిు  వెళి్ల  లోపల తీసుకోవాలన్ తొందరపి గ్రపాణం విడుసాూడు. 

బిచు ాి ముకక లైన శర్చరావయాల మధ్య  వునాన   రూపాయిన్ తీసుకున్ 

వెళ్ళూడు మర్చక అభాగుయ డు.  

2.2.2. “చివరక మిగిలేది”: 

 పొటూ కూట్ట కోసం తన శర్చరాన్న  అముమ కుంట్ట బతుకుతూ 

వుంటంది రాజి. ఒకరోజు వర షం పి ఆగిపోయింది. అపప ట్టకి మూడు 

రోజులనుంి ఏం తినకపోవడంతో కసూమర్స ్ను వెతుకుక ంట్ట ్పాూ ట్్ఫ్యం 

దగ ురకు వెళ్ళతుంది. టీ నీరుకైనా సంపాదించుకోవాలనే ఆశతో అందరి 

వైపు చూస్తూ  వుంటంది.  ఆమెను ఎవరు పట్టూంచుకోరు అపప ట్టకే అరరిాగ్రతి 

ద్యట్టంది. యింతకు మునుపు రాజి వైపు ఆశా చూస్నవాడు ముషిూవాడు, ఈ 

రోజు తనే ఆధ్యరం అనుకుంటంది.  

 ముషిూవాి కోసం అంతా ాలిసుూంది. బిరి ీ కింద మూలన వునాన  

వాిన్ పిలిచి అడుగుతుంది. వాడు నా దగ ుర పావలే వుందంటాడు. టీ కైనా 

సరిపోతుందనే ఆశతో ముషిూవాి కోరికను తీరిు  తన ఆకలిన్ తీరుు కోవడం 

కోసం ముందుకు నడుసుూంది. ఆమె వెళ్ి డం గమన్ంచిన కాన్స్నూబుల్ 

అడిుపి బలవంతంా ఒళి్ ంతా తవిి పైట కొంగున మూటగట్టూ వునాన  

పావల్లను తీసుకున్ వెళ్ళూంటే, మర్చక హెడ్ కాన్స్నూబుల్ వచిు  ఈ ్స్నూష్న 

పరిధి నాది నాకే దకక లంటాడు. అల్లగైతే యిదదరం పంచుకుంద్యం 

అనుకుంట్ట వెళ్ళూరు.  

2.2.3. ఆరరేషన్: 

 కోట్టాడు గరభ   దరిగ్రదుడు. అపప ట్టకే పది మంది పిలూలు. పనెన ండో 

కానుప లో మళీి  ఆడ పిలూ పుటూడం, కుటంబ న్యంగ్రతణ ఆపరేష్న 
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చేసుకుంటే గవరన మెంట్ హాసిప టలోూ  వంద రూపాయలు యిసాూ రనే ఆశతో 

భారయ ను ఒపిప సాూడు.  

 పకిక ంట్ట అయయ  నిగి గింజలు అపుప  తీసుకున్ హాసిప టల్్కు వెళ్లూ 

అకక డ రాసిచేు , మంచం పట్టూన, చిమిమ న, వాచ్మెన, నరుస లకు వారి 

్సిాయిలోూ  పంచా కోట్టాికి యిచిు న వంద రూపాయలోూ  చిలిూ గవవ  కూడా 

మిగలదు, చివరకు దొంగ బండకిక  యిలుూ చేరి, పోకపోయినా బావుణ్ణణ 

అపుప లోూ  కూరుకుపోయేవాిన్ కాదన్ అనుకుంటాడు కోట్టాడు.  

2.2.4. “ఈస్ు్మన్ కల్ర్ డ్రేమ”: 

 మధుస్తదనరావుది మధ్య  తరగతి కుటంబం. ేఖర్ బాబు వాళి్  

వూరికి వచిు న సిన్మాలోూ  నట్టంచే గిరిలక్ష్మమ న్ చూసి ఆకరి షతుడై తంగ్రి 

మాట ల్లకక చేయక మదరాసు చేరుకుంటాడు. అకక డ కొతూ కొతూ అంద్యలకు 

ఆకరి షతుడై సిన్మా తీయాలన్ డబుబ  కోసం తంగ్రికి ఉతూరం రాసాూడు.  

 ఉతూరం అందిన వెంటనే మధుస్తదనరావు పొలం అమిమ  డబుబ లు 

పంపిసాూడు. కొదిద రోజుల తరువాత సిన్మా సగం పూరూయింది. మిగిలిన సగం 

పూరూవావ లంటే యింకా డబుబ లు కావాలంటాడు. మధుస్తదనరావు బిడ ి

బాగుపడతాడన్ ఆశతో మిగిలిన పొలం అమిమ  డబుబ లు పంపుతాడు. 

సిన్మా పూరూయిన వెంటనే ఎంతో ఆనందంతో రిలీజ్ చేయడం తరువాత  

సిన్మా ్పాూ ప్ అవుతుంది. నషాూలను భరించలేక గిరిలక్ష్మమ  ఆతమ హతయ  

చేసుకుంటంది. ఏమి చేయలేక కనీసం యిళ్లూన మిగిలిందన్ తలిూదంగ్రడుల 

దగ ురకు చేరుతాడు.  

2.2.5. “గబ్బు  సఁవురు”: 

 అవవ  గుిస్లో నాలుగు రోజుల నుంి గబుబ  సమురు లేక దీపాన్కి 

వెలుగు లేదు పసిగుడిుకు కూడా వెలుతురు లేదు, కూతురు మంచాన పి 

వుంది. అలుూడు తాగుబోతు ఏం పట్టూంచుకోడు, గబుబ  సమురు కోసం కొట్లూ  

అిగితే నీ దగ ుర వునన  డబుబ లకు రాదంటారు.  

 జనాన్న  చూసి అవవ  అిగింది. శవసాగర్ ఈ దేశాన్కి రాస్త్ష్ూపతి 

వసుూనాన డన్ చెపాూడు.  చూద్యదమన్ అకక డే వుంటంది అవవ . రాస్త్ష్ూపతి 

రానే వచాు డు, జనమంతా గోలపడుతునాన రు, కారు అవవ  దగ ురకు వచిు  

ఆగింది. రాస్త్ష్ూపతి కారు దిగి ఏమిటవావ  అంటాడు. అవవ  గబుబ  సమురు 

మాకు దొరకడం లేదయాయ ! అంటంది. అవావ  మేము పంపేది మీల్లంట్ట 

వాళ్ి  కోసమే అంట్ట వెళి్ళ పోతాడు. జరిగిన విష్యం శవసాగర్ గురుూ 
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చేసుకుంట్ట అవవ కు ఎల్లయైనా కిరసనాయిల్ యివావ లన్ అమమ  వారి 

సగ్రతంకు నడకతో సాగుతాడు. కొంత దూరం నడచి ఎవరో వునన టూ 

గమన్ంచి, పరిగెతుూతూ అవవ  పి వునన  దగ ురకెళి్ళ  చూస్నూ అపప ట్టకే గ్రపాణం 

పోయి వుంటంది.  

2.2.6. “ఓ టెడ్రరరిస్ు కథ”: 

 సమాజంలో చాటా బతుకుతూ అవసరమైతే ఎవరి రక ూం 

తాగేందుకైనా వెనుకాడడు. నాయకుడు స్తరయ చంగ్రదరావును హత 

మారు డాన్కి రంా, రాజాకు ్పాూన చెపాూడు గజేంగ్రద.  

 రంా, రాజా అనాథ శరణాలయంలో మీట్టంగు పూరూయిన వెంటనే 

రంా తుపాకితో కాల్లు డు గురి తపిప ంది. రాజా వెంటనే బాంబు విసిరి 

అలూకలోూలం సృషిూంచి బైక్ల మీద పారిపోవడం, మధ్యయ హన ం పుషిూా  తిన్, 

చేతి న్ండా డబుబ తో యిలుూ చేరుకుంటారు. రాజా భారయ  ఏడుస్తూ  ఎదుర్చచిు  

ఉదయం శరణాలయం వదద ఉగ్రగవాద ద్యిలో మన అమూలయ  

చన్పోయిందంి అన్ అంటంది.  

2.2.7. “నేను బతకొద్యద ?”: 

 పులూయయ  బాగలేక దగ ురలో వునన  డాక ూర్ దగ ురకెళ్ళతే అన్న  పర్చక్షలు 

చేసి పదద చీట్ట రాసిస్నూ తీసుకున్ మందులు కొన్ బావిలో పడేసి 

వెళ్ళతుంటాడు.  

 అది గమన్ంచిన ఎదురింట్ట ఎలూయయ  అిగితే డాక ూర్ బతకాలి, 

మందుల షాపోడు బతకాలి, చివరిద్యకా నేను బతకొద్యద ? అంటాడు.  

2.3. మనోవిశ్లషేణాతా క కథలు: 

 బాలయ ంలో మనసుపై వేసిన ముగ్రదలు కొన్న  అనుభవపూరవ కంా 

ఏరప ిన సంఘటనల రూపంలో గ్రపతయ క్షంాానీ, పరోక్షంాానీ ్సిరి 

రూపాన్న  ధ్రించి వయ కి ూ మనసులో ముగ్రదితమవుతాయి. ఈ సమ ృతులు 

గతానుభవసమ ృతి, వర ూమాన సమ ృతి రూపంలో ఉండవచుు . ఇది 

పునరావృతూం అవుతూ అనుకూల సంఘటనలు ఆనంద్యన్న , గ్రపతికూల 

సంఘటనలు విషాద్యన్న  కలుగజేసాూయి.  మనసు లోపలి పొరలోూ  అవి 

న్బిడ్పకృతమై ఉంటాయి.  

2.3.1. భయం: 
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 సతయ ం చదువుకన్ పటన ంకు పోవడం, గ్రపేమలో పడడం, అది 

గమన్ంచిన తంగ్రి గౌరితో వివాహం చేసి పొలం పన్ చేసుకోమన్ చెపప డం 

జరుగుతుంది.  

 చదువుకు వయ వసాయాన్కి నాయ యం చేయలేక అట తంగ్రి, ఇట 

భారయ  అతన్న్ అసమరిున్ా చూసుూనాన రు, తపిప ంచుకున్ పటన ం 

పోద్యమంటే నిస్నూ రెండు మైళ్ళి , బసుస  గ్రపయాణం ఆరు మైళ్ళి  అది 

చుటూ అవుతుందన్ చెరువుకు అడంి నడచి పోతాడు. పటన ం వెళి్ళ  వస్తూ  

చెరోూ పామును చూడడం, స్నన హితులకు చెపేూ వారంతా వారికి తెలిసిన 

పుకిక ట పాము కథలు చెపిప  మరింతా భయపడతారు.  

 పటూణం వెళి్ డం మానేసి పిచిు వాిల్ల తిరుగుతూ వుంట్ట శరమ  అనే 

స్నన హితుికి చెపాూడు. అతను అంతా విన్ చెపుప డు మాటలు వినకు అన్ 

ధైరయ ం చెపాూడు. శరమ  మాటలు విన్ వారంతా పటన ం వెళ్ళి  స్కండ్ షో 

సిన్మా చూసి వచేు  ద్యరిలో ఆ విష్యం గురుూకు వచిు  మెలూా  లైటూ 

వేసుకున్ నడుసుూంటారు. సతయ ం కాలికి ఏద్య అంటకునన టూందన్పించి 

భయంతో పిపోతాడు, అది గమన్ంచి చూస్నూ కాలికి మామిి ముటూ పొపుప  

అతుూకున్ వుంటంది.  

 “ఈ కథ ద్యవ రా భయం అంటకున్ అనే ఆలోచనలో వుంటే 

మానవున్న  పీిసుూందన్ న్రూపించాడు రచయిత”.  

2.3.2. “యనీ బ్యా టిపుల్ గర్ ేకెన్ రీడ్ దిస్”: 

 పార్చూలంట్ట వారి భర ూలు సమయం లేకుండా తిరుగుతూ వుంటారు.  

యింట్లూ  ఏమి తోచక సరద్యా గడపటాన్కి శశ, విజిత, విమల నెగ్రహూ 

జుల్లజికల్ ారెనిస ్కు వెళి్ డం, స్లవులు కావడం వలన జన సంచారం 

న్ండుా వుండడం, ఆ ముగుురు మిరపకాయ బజీలీు కట్టూంచుకున్ 

తింద్యమన్ గటూ మీదకు వెళ్ళూరు.  

 విజితకు ఒక చీట్ట కన్పించి ద్యన్న్ తీసి చూస్నూ ద్యంట్లూ  “యనీ 

బ్యయ ట్టపుల్ గర్ ూ కెన ర్చడ్ దిస్” అన్ రాసి వుంటంది. చదివి 

పళి్ళ యిపోయింది కానీ అంటంది, మిగిలినవారు ఏమి మనం 

అమామ యిలం కాద్య అందంా లేమా! వారికి వారే అనుకుంటారు.  

 విజితకు అతన్ గురించి ఎల్లయైనా తెలుసుకోవాలన్, భర ూ 

్శీనీ్వాసరావున్ అడుగుతుంది. అతను పార్చూ వుందంట్ట వెళి్ళ పోతాడు. ఆ 
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ఆరాధ్న మూరిూన్ మరిచి పోద్యమంటే మనసుస  ఒపుప కోవడం లేదు, ఎలైనా 

అగ్రడసుకు వెళ్ళి  తలుపు తడుతుంది. ్శీనీ్వాసరావు తలుపు తీసి ఎదురుా 

న్లబడిాడు. అతన్న్ చూసి చొకక  పటూకున్ గుండ మీద గుదుదతూ నేను 

బ్యయ ట్టపుల్్ా  లేనా! అంట్ట ఏడుసుూంది.  

2.4. విజాాన శాష్టసత సంబంధ్ కథలు (సైన్్  ఫిక్షన్ కథలు): 

 మానవుడు సృషిూలో కొతూ కొతూ వింతలను, మారుప లను సైనస  ద్యవ రానే 

సృషిూంచుకునాన డు. అల్లనే ఆధున్క కాలంలో జరుగుతునన  “టెస్ూ ట్టయ ్ 

బేబీ” వంట్ట కథలను జయంపు కృష్ణా రు చాల్ల చకక ా మలిచారు.  

2.4.1. “ఓ టెస్ు టాూ బ్ బాబీ కథ”: 

 టెస్ూ ట్టయ ్ బేబికి ల్లయ బరేటర్చలో వునన పుప డు జరిగిన కెమికల్ 

జీవగ్రదవం (లైప్ ్ూూ యిడ్) లోపం ఆమె వయోజన దశకు వచిు నపుప డు 

కనబడుతుంది.  

 జరిగిన లోపం సరిచేయడాన్కి ల్లయ బరేటర్చలో వునాన  అమామ యి, 

అకక డ నుంి తపిప పోయి హోటలోూ  కూరోు న్ వుంటంది.  ఆ అమామ యి 

అందం చూసి, దగ ుర కూర్చు న్ శృంార గుణాలను గ్రపేరేపించి ఆలింగనం 

చేసాూడు.  ఆమె శర్చరం ఉగ్రదిక ూమై అదుపు తపిప  అతన్కి ఊపిరాడకుండా 

చేసుూంది. వెంటనే డాక ూర్ వచిు  ఇంజక్షన చేసి ఆ గ్రపమాదం నుంి 

తపిప సాూడు.  

2.5. ఇతరాలు: 

2.5.1.  డ్రేమ మందిరం: 

 చదువుకుంటనన  రోజులోూ  లక్ష్మమ న్, యువ శలిప  గ్రపేమించడం, కొదిద 

రోజుల తరువాత లక్ష్మమ  చన్పోవడం జరుగుతుంది. ఆమె గ్రపేమకు గురుూా 

నమూనా గ్లసుకున్ ద్యన్నే చూస్తూ  కాలం గడుపుతుంటాడు.  

 గ్రపేయసిన్ కోలోప యిన రాజు ఆ రాజయ ంలో ఆమెకు గురుూా అందమైన 

శల్లప న్న  న్రిమ ంచాలి అనుకుంటాడు. దేశ దేశాలు తిరిగి ఆ యువ శలిప  

గ్లసిన బమమ ను చూసి ఇటవంట్ట శల్లప న్న  నేనేకక డ చూడలేదు దీన్న్ 

యిసాూవా అంటాడు. యువ శలిప  నేను యివవ లేను అంటాడు.  రాజు మీరు 

శలప  నైపుణయ ం గలవారు, నమూనా నీతరం ద్యట్టతే శథిలం అవుతుంది. 

నేను ఈ గ్రపపంచమంతా తెలిస్నల్లా శలప ం చెకిక సాూనన్ తీసుకుంటాడు. 
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నమూనా తన దగ ుర నుంి దూరమైన మరుసట్ట రోజు గ్రపాణం విడుసాూడు 

యువ శలిప .  

2.5.2. ఆడవాళ్ళి ! మీరు గులాబీలు!!: 

 సమాజంలో తెలియన్ వయసుస లో గ్రపేమ గ్రపయాణం ఆకరి షంచి 

తపుప లు చేసి ఎంతో మంది శథిలం అవుతుంటారు.  

 ఒక జంట గ్రపేమలో మున్గి తొందరపి చేసిన తపుప కు డాక ూర్ 

(విశవ మోహన) దగ ురకు వెళ్ళి  అబారషన చేయమంటారు.  ఆ డాక ూర్ 

సమాధ్యనం తెలియక మరుసట్ట రోజుకు వాయిద్య వేసి, తన స్నన హితుడైన 

రాజేఖరుతో మాటాూడం, అతను మనం టీనేజర్స ్ను గ్రపోతస హించకూడదు 

ఒకవేళ్ చేసిన సమసయ లను మనమే ఎదురోక వాలి అంటాడు.  

 డాక ూర్ పన్మీద వేరే ఊరు వెళ్ి డం, వారికి తెలియక రెండు, మూడు 

రోజులు తిరిగి డాక ూర్ లేడన్ వెళి్ డం జరుగుతుంది. జిగ్లష్ను మరో డాక ూరు 

దగ ురకు వెళ్తామంటే రానంటంది. స్నన హితుల మాటలు విన్ నాట 

వైదయ ం చేయించుకుంటంది. అతి రక ూ గ్రసావం జరిగి నీరసంా వునాన  

ఆమెను ఆ గ్రపేమికుడు డాక ూర్ దగ ురకు తీసుకున్ వెళి్ళ నా గ్రపయోజనం 

వుండదు. విశవ మోహన తన స్నన హితుడైన డాక ూర్ రాజేఖరున్ పిలిచిన 

వెంటనే వచిు  జరిగిన సన్న వేశాన్న  చూసి కుమిలిపోతాడు. చివరకు ఆ 

అమామ యి రాజేఖరున్ కూతురన్ తెలుసుూంది.  

2.5.3. ఉదా్య గం కథ: 

 “నేట్ట కాలం యువకులకు ఉద్యయ ావకాశాలు లేక ఎల్ల దిగజారి 

పోయారో ద్యన్కి సమాజాన్కి వయ ం యా స్త్సూం జోించాడు”.  

 శకి ూ సామరిాయ లు, అర హత వుంి కూడా సవ తంగ్రత వృతిూన్ సంపాదించే 

గ్రకమంలో బుచిు బాబు సరాక స్ కంపనీలో ఖాళీలు వునాన యన్ తెలిసి 

దరఖాసుూ చేసుకున్, రాగ్రతంతా పిపి చదివి, ఇంటరూవ య కి వెళ్లూ, మేనేజర్ 

అనుకోకుండా పులి చన్పోయింది, ద్యన్ వేష్ం మీరు వేయాలి అంటాడు.  

 పులి వేష్ంతో బోనోూ  బుచిు బాబు, ఎదురుా వునాన  బోనులో సింహం 

కన్పించింది. బుచిు బాబు భయంతో గజగజ వణకడం గ్రపారంభంచాడు. 

అది గమన్ంచిన సింహం వేష్ంలో వునన  వయ కి ూ దగ ురా వచిు  మిగ్రతమా 

భయపడకు యిదదరం ఉద్యయ గసుూలమే నువువ  బి.ఏ., నేను ఎం.ఏ. అంటాడు.  

2.5.4. టౌన్ బస్ు ల్ జనా కథ: 
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 “మన పటూణాలోూ  టౌను బసుస లు న్గ్రద లేచిన దగ ుర నుంి 

పడుకోబోయే వరకు సందు లేకుండా వునన  జనాలను దృషిూలో వుంచుకున్ 

ఆ అంశాన్కి హాసయ  కలప న చేశాడు రచయిత”.  

 యమలోకంలో యమరాజు న్బంధ్నల గ్రపకారం శక్షలు అమలు 

చేయాలి. యిదదరు భటలను న్యమిస్నూ వారం రోజులు, రోజుకు నాలుగు 

అండాల బెలూం పూసి ఎండోలో ఆరబెట్టూ చెటూకు కట్టూ వేయాలి, శక్ష గ్రపకారం 

కాన్ ఆ మానవుడు భటలను మిగ్రతమా! మీ రాజయ ంలో మీరు గొడిు చాకిరి 

చేసుూనాన రు. మీకు ట్ట.ఏ., ి.ఏ.లు వునాన యా?  ఇంగ్రకిమెంట్ వుంద్య? అన్ 

మాయ మాటలతో, నేను చెపేప ది వినంి రోజుకు నాలుగు అండాలు 

చొపుప న ఏడు రోజులకు ఇరవై ఎన్మిది అండాలు అవుతాయి, అవి మీరు 

తీసుకున్ ననున  చెటూ కింద న్లబెటూంి చాలు అంటాడు. వారు న్జంా 

నమిమ  ఆశపి మోసపోతారు. ఆ విష్యం యమ ధ్రమ రాజుకు తెలిసి 

అడుగుతాడు. ద్యన్కి వారు గ్రపభూ మా యిదదరిన్ మోసం చేశాడన్ 

జరిగినదంతా చెపాూరు.  

 యమరాజుకు కోపం వచిు  ఆ భటలను టౌను బసుస లు, ల్లర్చలుా 

అవతరించమన్ శపించడం. ద్యన్కి ఆనాట్ట నుంి ఈనాట్ట వరకు 

నరులను మోస్తూ , వీలైనంత వరకు యాకిస డంట్స  చేసి చంపుతూ 

వునాన రన్ చెపప డం జరుగుతుంది.  

2.5.5. “కనీి టి ముత్కా లు”: 

 తంగ్రి అపుప  చేసి తాగి తాగి యిలుూ గులూ చేసిపోయాడు. తలిూ 

జబుబ చేసి మంచాన పింది. ముతాయ లు తంగ్రిారి అపుప ను వితిో సహా 

చెలిూంచాలన్, భూసావ మి యింట్లూ  ముతాయ లన్ పన్మన్షిా పటూకుంటారు.  

 పొలం పన్కి వెళ్లూ ఎవరివంతు వారు కలుపు తీసుకున్ వెళ్ళూరు. 

ముతాయ లు వెనుకబడుతుంది. యిదే సమయం చూసి పొదుద గూట్లూ  పడిాక 

భూసావ మి కొడుకు ముతాయ లను బలవంతం చేసాూడు.  

 అది గమన్ంచిన మురళీధ్ర్ ముతాయ లను కాపాి వారింట్లూ  

దించుతాడు. మురళీధ్ర్ బాా చదువుకునన  వయ కి ూ. భూసావ మి యింట్టకి 

పళి్ళ  సంబంధ్యల కొరకు వచాు డు. భూసావ మి కొడుకున్ ఎదిరించి 

అడుగుతాడు. ద్యన్కి కుమార్ బాబు ద్యనబబ  మాదగ ుర పళ్ళి కి బాకీ చేసి వడ్ప ి

యిపప ట్టకి వెయియ  రూపాయిలయింది, అపుప  ఎవరు తీరుు తారన్ అంటాడు. 
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వెట్టూచాకిరి విధ్యనం గ్రపభుతవ ం రదుద చేసింది అంటాడు మురళీధ్ర్. తలిూ 

చివరి శావ స విిచింది. ముతాయ లు బికుక  బికుక మంట్ట అంధ్కారంలో 

భయంా పి వుంది. మురళీధ్ర్ గుిస్ దగ ురకు వెళ్లూ ఆకారాన్న  చూసి 

సప ృహ తపిప పోతుంది ముతాయ లు.  

2.5.6. ఓ అందమైన అమాా యి కథ:  

 ఇన్స్ప క ూర్ చంగ్రదేఖర్ ముఖయ మైన పన్ మీద గ్రామంలోకి రావడం, 

వూరికి దూరంా వునన  బం ూాలో దిగడం, ఆ రోజు రాగ్రతి బాా వర షం, ాలి 

దెబబ కు చంగ్రదేఖరుకు న్గ్రద పటూకుండా వుంటంది.  

 అందమైన అమామ యి తిసి తన గదికి రావడం, తన బటూలు యిచిు  

ఎవరంటే ఈ బం ూా  వాచ్ మాన కూతురన్ చెపుూంది. ఆమె అందంను 

పొగుడుతూ మోహిసాూడు. కొతూదనం శర్చరాన్కి తగలానే న్గ్రదలోకి 

జారిపోతాడు.  

 మరాన డు వాచ మెన్ను పిలిపించి అడుగుతాడు, అతను నాకు ఒకే 

కూతురు వాళి్ మామ  నా మాట వినకుండా వయసుస  మీరిన తముమ న్కిచిు  

యిష్ూం లేన్ పళ్ళి  చేసిందన్, ఆ బాధ్తో బావిలో దూకి చన్పోయింది 

అంటాడు. ఆ మాటకు చంగ్రదేఖర్ అల్లనే మంచం మీద పిపోతాడు.  

2.5.7. చామంత్త: 

 ్శీరీామ నవమి ఉతస వాలకు ఆ గ్రామ పదదలు నాద సవ రం కచేరి 

పట్టూంచాలన్ అంటారు. యూత్ లీడరుూ గోపయయ తో ఈ సారి చామంతి కూడా 

రావాలన్ పటూ పడాూరు. గోపయయ  తపుప కోలేక వాయిదయ  ాళ్ూతో పాట 

చామంతిన్ కూడ తీసుకొసాూడు.  

  ఆ గ్రామంలో ్శీరీామ నవమి ఉతస వాలు గ్రపారంభం అయాయ యి. 

వరుసా మూడు రోజుల నుంి జరుగుతునాన యి.  చివరి రోజు ్శీరీామ 

కళ్ళయ ణం, పటాూ భషేకం జరిాక అందరూ కలిసి ఊరేగింపు జరుపుతారు.  

గ్రామంలోన్ కుగ్రరకారుకు ఊరేగింపంటే మహా సరద్య ఎందుకంటే వరసైన 

వారిన్ యిష్ూంా రంగు నీళ్ూతో తిపి, తాగి తూగొచు న్ వారి ఉతాస హం.  

 ఊరేగింపు జరుగుతూ వుంది. కుగ్రరకారంతా పన్గట్టూ చామంతిన్ పైట 

ల్లగి, నీళ్ూతో చపప ా తిపేశారు, అది చూసి గోపుకు కోపం వచిు  క్షమాపణ 

చెపప మంటాడు. వారందరూ గోపున్ కోడతారు. అతన్న్ రక్ష్మంచి తన తలిూకి 
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అపప జెపిప  మంచితనాన్కి చోట లేదన్ చామంతి మిగిలిన వాయిదయ  

బృందం ఆ గ్రామం విిచి వెళి్ళ పోతారు.  

2.5.8. డ్రేమక మెటే్ట ఎన్ని ?: 

 “ఒక గొపప  కవి దగ ురకు వెళి్ల  ముందు బాా ఆలోచించి అడుగు 

ముందుకు వెయాయ లి. ఈ మధ్య  శరత్ బాబు “దేవద్యసు” మీద ఒక కెరటం 

విరుచుకు పింది – అందులో రచన వుంది, సిన్మా వుంది, ద్యన్మీద 

అనేక చరు లు, విమరశ లు “తంబు” ారి ఆవేదన అనీన ను జరిాక, మళీూ 

మన్షి మేథసుస  మథన పడుతూనే వుంటంది.  అది చైతనాయ న్కి గ్రపతీక. 

అందుకే “ఆ దేవద్యసు” మీద ఈ రచన అయితే శరత్్బాబు రాసిన దేవద్యసు 

నవల గ్రపింటకు ముందు విశవ కవి టాగూర్్కు ర్చింగ్కు ాను యిచిు వుంటే 

– ముగింపుపై గురుదేవ్ భావాలు ఎల్ల వుండేవి అనన  వారిదదరి 

సాన్న హితయ ంలో నలిగిన ఆలోచనే ఈ రచనకు ఇనస ్పిరేష్న (పుట:85).  

 పారవ తి, దేవద్యసు చినన నాట్ట నుంి గ్రపేమికులు, కుటంబ కలహాల 

వలూ పారవ తిన్ పకక  గ్రామం చౌదర్చ ారైన  మహేంగ్రదకు యిచిు  వివాహం 

చేసాూరు.  

 పారవ తి తన నుంి విిపోయిందనే బాధ్తో దేవద్యసు తాగి తాగి 

ఆరోగయ ం క్ష్మణించి పోయింది. చివరా పారవ తిన్ చూడాలన్ వెళ్ళి  నడవలేన్ 

్సితిిలో ఆ గ్రామ సగ్రతం దగ ుర పిపోతాడు. దేవద్యసు, పారున్ చూడాలన్ మీ 

ఊరు వచాు నన్ ఉతూరం రాసి పంపుతాడు. అది చదివి పారవ తి 

పరిగెతుూకుంట వచిు , ఎలైనా బతికించాలనే తపనతో భర ూ సహాయంతో 

కారులో కలకతాూకు వైదయ ం చేయించడాన్కి తీసుకున్ పోతుంది.  

 డాక ూరుూ దేవద్యసు బతకరన్ చెపాూరు. పారవ తి ఏడుస్తూ  వాళ్ి న్ 

వేడుకుంటంది. ఆ డాక ూరుూ టాగూర్ ఒకక రే దీన్కి సరియైన మారు దరశ కుడు 

అన్ కబురు పంపుతారు. టాగూర్ ఆపరేష్న చేసి దేవద్యసుకు గ్రపాణం 

పోసాూడు.  పారవ తి మోహం ఆనందంతో న్ంిపోతుంది.  

2.5.9. “నా పెళి్ ం నాకే సంతం!”: 

 వంశీ కృష్ణ ఎకస ్గ్రపస్ ఎకిక  ఖాళీా వునాన  బెర్ ూ మీద కూరుు నాన డు. 

ఎదురు బెరుూ మీద అమామ యి పకక న వృదుధరాలు, మర్చక వయ కి ూ న్యయ స్ పేపర్ 

చదువుకుంటనాన డు. ఆ అమామ యి భంగిమలిన  గమన్స్తూ  
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పలకరించాలన్, మాయ గజైన ఆఫర్ చేశాడు. ఆమె తీసుకోవడాన్కి 

అంగ్లకరించలేదు.  

 ఆమెతో మాటాూడాలన్ తపన పడడం, పేపరు చదివే వయ కి ూ గమన్ంచి, 

బాబు మీకు పళి్ళ ంద్య? అంటాడు, వంశీ వెంటనే ఎందుకల్ల? ఏమి లేదు 

యిదే బంిలో మీ భారయ  ఒంటరిా గ్రపయాణం చేసుూంటే నేను సిగుు విిచి 

ఆగ్రతంా చూస్నూ మీరు సహిసాూరా! అంటాడు.  వంశీ దెబబ కు బంి దిగి తిరిగి 

చూడకుండా వెళ్ళూడు.  

2.5.10. “పువువ ల్నిీ  పూజకే”: 

 జగనాన థ్ చదువుకున్ ఉద్యయ గం లేక వీధుల వెంట తిరుగుతూ ద్యరిన 

పోయే ఆడ పిలూలను ఆట పట్టూస్తూ  గడుపుతుంటాడు. ఈవిన్ంగ సిన్మా 

నుంచి వస్తూ  రిక్షాలో ఎకిక  వునాన  అమామ యిన్ చూసి కావాలనే తన సైకిల్్తో 

గుదిద, కింద పడుతునాన  అమామ యిన్ పటూకోబోతాడు తపుప కున్ న్లబి 

కోపంతో చెపుప  చూపిసుూంది.  

 జగనాన థ్్కు కోపం వచిు  ఎల్లనైనా ఈ అమామ యిన్ ఏదైనా 

చేయాలన్, అగ్రడసు తెలుసుకున్ కాలేజీకి వెళ్ళతునాన  అరుణను రోడిుపై 

తన సైకిల్్తో గుదిదతే, ఆ అమామ యి కింద పడుతుంది. చుట్టూ  వునన  జనం 

పదద గొడవ చేసాూరు. తపిప ంచుకున్ వెళి్ళ  పోతాడు.  

 ఇంట్టకి వెళ్ళి  మందు మైకంతో న్గ్రద పోతాడు. ఎవరో తన చెలిూన్ రోడిు 

మీద గుదిదనటూ, దెబబ లు తగిలి, గొడవ జరుగుతూ, ఏడుసుూనన టూ కల 

వసుూంది. ఉలికిక పి న్గ్రద లేసాూడు. అమమ  ఆ సమయంలో ఏమైందన్ 

అడుగుతుంది. ఏమి లేదన్ పకక నే వునన  చెలిూన్ చూసి ్జానోనోదయం కలిగి 

అరుణ దగ ురకు వెళి్ళ  క్షమాపణ చెపుప కుంటాడు జగనాన థ్.  

2.5.11. మగవాళ్ళి ! మారాలి: 

 మిగ్రతులతో కలిసి పళి్ళ  చూపులకు బయలుదేరి స్ంటరోూ బసుస  

కోసం ఎదురు చూసుూంటారు.  మిగ్రతులు కారు, బీరు లేకుండా ఏమి పళి్ళ  

చూపులంట్ట హేళ్న చేసాూరు.  వారిన్ టౌన బస్ గ్రపయాణం మజా మీకు 

ఏమి తెలియదంటాడు సందీప్.  

 బస్నస కిక  అమామ యి వెనక జేరి గ్రబేక వేసినపుప డల్లూ  కావాలన్ 

తగులుతూ యిబబ ంది కలిగిసాూడు. దిగవలసిన బసుస  ్సాూపులో దిగి ఒకరి 

మోహాలు ఒకరు చూసుకుంట్ట వెళ్ళూరు. పళ్ళూ చూపులోూ  సందీప్ సభయ తా 
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కూరోు న్ వునాన డు. శైలజ గ్రింక తీసుకున్ వస్తూ  వుంటంది. అది 

గమన్ంచిన నెమలి కనున  శైలజను ఆపి సందీప్్న్ గెట్అప్ అండ్ 

గెట్్అవుట్ అన్ చదువుకుంటే సరిపోదు సంసాక రం వుండాలి అంటంది.  

2.5.12. “ఓ పూచిన పువువ ”: 

 “కళ్ళసాగర్ సావనీరుకు కథ రాయడమంటే బాా ఆలోచించి రాయాలి 

కారణం అది మేధ్యవుల పీఠం. అయితే ఈ మారు మామూలు కథ ధోరణి 

మారిు  కథ రాశాను. నామీద గ్రపభావం చూపిన వారిలో మహా రచయిత 

్శీగీుిపాట్ట వెంకట చలంారు ఒకరు. వారి ముగ్రద నాలో వుంది. కొన్న  నెలల 

గ్రకితం వారితో నేను ఉతూరాలు నిపాను వారి ఆశీసుస లు నాకు 

లభంచాయ్” (పుట:167).  

 ఆకులోూపలి నుంచి అందంా నవువ తూ వునాన  పూవుకు గ్రపసవ 

వేదనతో జనమ న్చిు ంది, జోల పాింది, అల్ల ఆమన్ ఆహాూదంలో 

పరుగుతూ సిగుుతో తన అంద్యన్న  లోకాన్కి చూపిసుూంది. మరో న్మిష్ంలో 

పకక న ర్చద చేస్తూ  అంటే? తేనెటీగ నవువ తూ తన దగ ురకు రావడం 

గమన్ంచి, ఆకులోూ  ద్యకొక వాలన్ చూసింది.  

 తేనెటీగ మంగ్రతం జపిస్తూ  పువువ  చుట్టూ  గిరగిర తిరుగుతూ పైట 

ల్లగబోయింది. ద్యన్న  చూసి పూవు గిజ గిజల్లడుతోంది. తన హృదయంలో 

ఏడుసుూంది. అయిన వదలకుండా ఉయాయ ల ఊపినటూ ఊపి పకక  పూవు 

మీదకు వెళ్ళతుంది. పూవు కనీన ళి్  ద్యవ రా చెకిక ళి్ ను తడుపుకుంది, 

బాధ్తో తనలో భావం ఆ ఈశవ రున్ పాద్యల పూజకు అరప ణ కావాలి, అదే 

తన ఆశ, శావ స. నా జీవితం వయ రంి కాదు, జనమ  చరితారంి కావాలి 

అందుకోసమే పుటాూను అనుకుంది. పనుాలికి పటూ తపిప  కిందపి 

భగవాన్ను పలకరిస్తూ  గ్రపాణం విడుసుూంది.  

2.5.13. “ఈ వీధలో”: 

 ఉద్యయ గం న్మితూం కోసం భారయ , భర ూ పకక  గ్రామంలో కొతూా  యింట్లూ  

అదెదకు వుంట్ట అనోయ నయ ంా జరుగుతుంది వారి కాపురం. భర ూ పగలంతా 

ఉద్యయ గం పన్మీద బయటకు వెళ్ళూడు. ఆమె ఆ సమయంలో పుసూకాలు 

చదువుతూ గడుపుతుంది.  

 ఆమె చేస్న గ్రపతి పన్న్ గమన్స్తూ  తిరుగుతుంటాడు ఒక ని 

వయసుక డు అది చూసి భర ూతో చెపాప లనుకునన ది కానీ ఎందుకో చెపప లేక 
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పోవడం, ఒంటరిా వునన  ఆమెను ఎవరో యువకుడు యింట్లూ  దూరి కతిూతో 

భయపడుతుంటాడు. అది గమన్ంచి యింతలో గోడ దూకి లోన్కొచిు  

ఆమెను ని వయసుక డు కాపాడుతాడు. అతన్న్ అడుగుతుంది ఆమె నీ 

అంత వయసునన  కూతురు యిల్లగే చంపేశారమమ  అంటాడు.  

2.5.14. ఈ ద్యరి ఎకు ికి?: 

 రాజు, గిరి, అశోక, వెంకట్ యూన్వరిస టీలో స్నన హితులు. ఆదివారం 

తాగి రోడిు వెమమ ట తిరుగుతూ ఏద్య ఒక పిలూను గేలి చేయాలి అనుకుంట్ట 

తిరుగుతూ పందెం వేసుకునాన రు. రోడిుకు ఆవల నలుగురు అమామ యిలు 

రిక్షా ఎకుక తూ కన్పించారు.  గిరి వెళ్ళి  ఒక అమామ యిన్ జడ పట్టూ ల్లాడు, 

ఆ అమామ యి కింద పి తిరిగి చూసి అనన యయ  అంట్ట న్లబడుతుంది.  

2.5.15. అంకితం: 

 గ్రపతి కవికి ఒక గ్రపేరణ అవసరం. అల్లనే ఈ పుసూకం రాస్నందుకు 

గ్రపేరణ న్చిు న నాయికకు నేను అంకితమిచాు ను సార్ అన్ గ్రపిన్స పాల్ 

ముందు న్జం చెపాప డు వంశీ.  

 గ్రపేమను తెలియజేయడాన్కి గ్రపేమ కావయ ం రాసి అందంా ఆమె 

కళ్ి ను చిగ్రతించి పుసూకంను అంకితం యిచాు డు వంశీ.  ద్యన్న్ చూసి 

గ్రపిన్స పాల్్కు కంపూయింట్ యిసుూంది ఆ అమామ యి. వంశీ గ్రపిన్స పాల్ 

దగ ురకు వెళి్ళ  గ్రపతి కవికి ఒక గ్రపేరణ అవసరం, అల్లనే ఈ పుసూకం 

రాశానంటారు, కానీ గ్రపిన్స పాల్ క్షమాపణ పగ్రతం రాయమంటాడు.  

 గ్రపతిమ దగ ురకు వెళ్ళి  అవసరం అయితే ఈ కాలేజి వదిలేసాూను నేను 

గ్రపేమిసుూనాన నన్ న్జం చెపాప ను. క్షమాపణ పగ్రతం రాయను అంటాడు. 

వంశీ గ్రపేమను అరంి చేసుకున్ గ్రపతిమ తన గ్రపేమను అంకితం చేసుూంది.  

2.5.16. ఈ సమాజం చిగిరిే దెపుప డ్డ?: 

 గ్రామాలోూ  అధికారం వునాన  పదద కామాంధులు చినన  కుల్లల వారిపై 

ఎల్ల పతూనాలు చెల్లయించి బలి తీసుకొంటనాన రో విషుణ , శారదల ద్యవ రా 

తెలుసుూంది.  

 ఉద్యయ గ ర్చతాయ  విషుణ , శారద గ్రపేమించి పళ్ళి  చేసుకున్ మర్చక గ్రామాన్కి 

వెళ్ి డం, గ్రపసిడంట్  ారి కుమారుడు విషుణ  లేన్ సమయం చూసి శారదను 

బలవంతం చేయాడాన్కి గ్రపయతిన స్నూ ఎదిరించి పోరాడుతుంది. విషుణకు 
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విష్యం తెలిసి గ్రపసిడంట్ ారెన్ అిగితే కొడుకున్ వెంటేసుకున్ 

వసాూడు.  

 ఆ గ్రామంలో వీరికి సహాయం చేస్న సాయి మీద కంపూయింట్ యిచిు  

హాసూల్ నుంి తరిమేసాూరు. మాల్లంట్ట పదదలు ఏమి చేసిన మీ ల్లంట్ట వారు 

పడుండాలి అంటాడు గ్రపసిడంట్. శారదను ఎల్లగైనా నాశనం చేయాలన్ 

విషుణను కరెంట్ లైను బాగు చేయడాన్కి పంపి పన్ చేసుూంటే కరెంట్ వదిలి 

చంపేసాూరు. అది తెలిసి శారదను ఏమైనా చేసాూ రన్ సాయి యింట్టకి 

వెళ్ళూడు. అకక డ చివర దశలో వుంటంది శారద, సాయిన్ చూసి రెండు 

సారుూ నా శీలం కాపాింది నువేవ  నీ ఋణం ఈ జనమ లో తీరుు కోలేను 

అంట్ట కనున  మూసుూంది.  

2.5.17. “డ్రేమ పూజ”: 

 జోయ తస న ను వరమ  ఎంతో యిష్ూంతో పళ్ళూ చేసుకుంటాడు. వరమ  

సైంట్టసుూ కావడం చేత కాపురం ఢిలీూలో పటూడం, గవరన మెంట్ కొతూ జెనెట్టక 

కోడ్్ను కనుకోక వడం కోసం పరదేశాన్కి పంపడం జరుగుతుంది. జోయ తస న కు 

ఒంటరిా ఏమి తోచక తెలుగువారన్ పకిక ంట్టకి వెళి్ళ  లక్ష్మమ , భానుమూరుూల 

మమకారాలను చూసి ఎంతో మురిసిపోయేది. కొదిదకాలం తరువాత లక్ష్మమ  

చన్పోవడం, భానుమూరిూతో జోయ తస న  గ్రపేమలో పడుతుంది.  

 వరమ  సైంట్టసుూా కొతూ జెనెట్టక కోడ్్ను కనుగొన్, అకక డ జరిగిన 

విష్యాలన్న  జోయ తస న తో చెపాప లన్ ఆనందంతో యిలుూ చేరుకుంటాడు. 

జోయ తస న  భానుమూరుూల గ్రపణయ సన్న వేశాన్న  చూసి న్ేు షుూ డై భరించలేక 

అకక డే కొదిద స్నపు కూరు ంటాడు. తరువాత జోయ తస న  వచిు  ధైరయ ంా జరిగిన 

విష్యం చెపుూంది. వరమ  కనీసం పల్లూతుూ మాట కూడ అనలేదు, నాకు కొన్న  

పనులునాన యి మరో మూడు రోజులోూ  వసాూను, నీకు ఎల్ల యిష్ూమైతే అల్లనే 

చెయియ  అన్ వరమ  వెళి్ళ పోతాడు. మూడు రోజుల తరువాత యిలుూ 

చేరుకుంటాడు. జోయ తస న  ఎంతో ఆనందంతో పలకరించి, సాన నం చేసి 

రండన్ పంపి, తను విష్ం తాగి చన్పోతుంది. వరమ  వచిు  చూసి బాధ్తో 

కుమిలిపోతాడు.  

*** 
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అధ్యా యం – 3 

జయంపు కృషణ కథలు – విశ్లషేణ 

3.1. వసుతవు: 

 “వసుూవున్ ఆంగ ూంలో “context” అంటారు.  ఒకానొక దృగివ ష్యంలో 

గ్రపతేయ కంా, న్యమబదధంా వునన  మూలకాల గ్రకమ విధ్యనాల మొతూమే 

వసుూవు, మన్షి, మానవ సంబంధ్యలు, సామాజిక జీవితం, ద్యన్లోన్ సమసూ 

వైరుధ్యయ లు వీటన్న ంట్ట యొకక  కళ్ళతమ క గ్రపతిఫలం సాహితయ ంలో వసుూవు 

అవుతుంది” (సావ తంత్రాయ నంతర తెలుగు కవిత – శరత్ 

జోయ తాస న రాణి:2009:25).  

 “కథా వసుూవు రచయిత జీవితంలోనుంచి కానీ లేద్య రచయితకు 

తెలిసిన ఇతరుల జీవితంలో నుంచి కానీ పుటూవచుు ” (వెంకటసుబబ యయ , 

వలూంపాట్ట:1995:21).  

 “రచయిత తానెనున కొనన  వసుూవులోనుంచి ఒక గ్రపణాళ్ళకను 

రూపొందించుకొన్, తదనుసారంా వివిధ్ అంశాలను పొందుపరచి కథా 

శర్చరాన్కొక సౌష్ూవం, సౌందరయ ం సంతరించడమే వసుూ వినాయ స శలప ం” 

(దక్ష్మణామూరిూ, పోరంకి:2009:307).  

 ముి సరుకు ఒక వసుూవుా మారడంలో జరిగిన పరిణామం వసుూ 

వినాయ స శలప ంలో కన్పిసుూంది. దీన్ ద్యవ రా మనం ముి సరుకును 

అంచనా వేయాలంటే ఖచిు తంా వసుూవు లోతులిన  ద్యన్ ఫలితంా 

అవసరాన్న  గురి ూంచాలి. అపుప డే  ముి సరుకు ఎల్ల వునన ది? ఏ విధ్ంా 

రూపొందింది అనేది అరమివుతుంది.  

 జయంపు కృష్ణా రి కథా సంపుటంలో “నంది వర ధనం” కథలో లలితకు 

జీవితంలో ఎన్న  కషాూలోచిు న  ఎదుర్చక న్ తనకు తానుా సమాజంలో 

న్లబడుతుంది. ఈ సమసయ  పరిషాక రం కథలో ఏ విధ్ంా గ్రపతిబించింది 

అనేది “వసుూవు” అవుతుంది.  కథా లక్షాయ న్కి అనుగుణంా రచయిత కథలో 

లలిత శోభనం నాట్ట రాగ్రతి భర ూ తాగుడు, తిరుగుడు అలవాటూను గమన్ంచి 

దగ ురకు రాన్ంచదు, హసూకళ్ళ నైపుణయ ంతో జాతీయ గౌరవం పొందుతుంది. 

భర ూ చన్పోయినా ఇట తంగ్రిన్ అట అతూమామలను సరి ిచెపిప  తనకు 

జీవితంలో తోడు కోసం తనను గ్రపేమించే వయ కి ూకి దగ ురవుతుంది.  
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 సైనస  సంబంధించిన టెస్ూ ట్టయ ్ బేబీ గ్రపయోగంలో లేబరేటర్చ 

ిష్్లోన్ ్పూూ యిడ్్లో బేబీ ఎన్మిది కణాల ్సితిిలో వునన పుప డు ఆ 

్పూూ యిడ్్లో పొరపాట జరిగినపుప డు జరిగే లోపాలు, గ్రపేమకు పేదవాడైనా 

చగ్రకవరి ూ అయినా వారి మధ్య  వుండేది గ్రపేమించే హృదయం ఒకటేనన్, 

తెలిసి తెలియన్ వయసుస లోూ  గ్రపేమ అనే ద్యన్కి ఆకర షణకు లోనై తన 

జీవితాలకు సరియైన అవాహన లేక న్యరేళ్ి  జీవితం సగం సగంా 

ముగుసుూంది.  

 పటాన లోూ  హోటలోూ  మిగిలిన అనాన న్న  రంగులు వేసి అమమ డం, 

పల్లూలోూ  ్శీరీామున్ ఉతస వాలు జరుగుతూ వునన  సమయంలో ఎల్ల 

వుంటంది. తలిూదంగ్రడులు చేసిన అపుప లు తీరు కుండా చన్పోతే 

వయసుస లో వునన  ఆడపిలూలను డబుబ నన  మారాజులు చిగ్రతహింసలు 

పటూడం. రైలేవ  ్స్నూష్న ద్యపులో పొటూ కూట్ట కోసం రాగ్రతిపూట పడుపు వృతిూ 

సాగించే స్త్సీూల మీద పోలీసులు ద్యపిి చేయడం, కుటంబ న్యంగ్రతణ 

కోసం హాసిప టల్్కు వెళ్ళతే అకక డ జరిగే అగ్రకమాలను మానవ సంబంధ్యలు 

మొదలైన విభనన  అంశాలతో కూిన వసుూవులను సీవ కరించి కథలుా 

తీరిు దిద్యద రు. వీట్టలో దేన్కదే గ్రపతేయ కతను సంతరించుకొన్ ఉనాన యి.  

3.2. పాడ్రత చిడ్రతణ:  

 కథను సమరవింతంా నిపించడాన్కి రచయితకు పాగ్రతలను 

కలిప ంచవలసి వసుూంది. కథలోన్ పాగ్రతలనీన  రచయిత ఆలోచనలకు 

లోబి మెదులుతాయి. వసుూవు సవ భావాన్న  బట్టూ లేద్య రచయిత 

మనోభావాలను బట్టూ అనుగుణమైన పాగ్రతలు మలచడం జరుగుతుంది.  

 “కథలోన్ రెండవ అంశం పాగ్రతలు, కథను నిపించేవారు, కథా 

వసుూవును భరించేవారు, కథాంశాన్న  స్తచించేవారు పాగ్రతలు” (వెంకట 

సుబబ యయ , వలూంపాట్ట:1995:24).  

 “పాగ్రత చిగ్రతణ అంటే ఒక పాగ్రత యొకక  జీవితంలో ఒక 

హఠాతప రివర ూనం సంక్ష్మపూంాన్య, నాటకీయంాన్య చెకక డం చెపప డం” 

జేమ్స  జాయిస్ అభగ్రపాయం అన్ ఇంగువలిూ సుబబ లక్ష్మమ ారు 

తెలియజేశారు” (సుబబ లక్ష్మమ , ఇంగువలిూ:2002:67).  

<29-126>

http://www.languageinindia.com/


================================================================= 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 20:8 August 2020 

THULLURU RAVI  

Jayampu kr̥ṣṇa kathalu – pariśīlana     31  
 

 పై విధ్మైన పాగ్రత చిగ్రతణలో రచయిత చూపించే నైపుణయ మే పాగ్రత 

చిగ్రతణా శలప ం. ఒక పాగ్రతను సంక్ష్మపూంా, సహజంా నాటకీయంా 

తీరిు దిదదడమే పాగ్రత చిగ్రతణా శలప ం.  

 “పాగ్రత చిగ్రతణా శలప ం గురించి జి. ఆంజనేయులు ారు యిల్ల 

అభగ్రపాయపడిారు. తెలివి, చాకచకయ ం, చొరవ, చురుకుదనం, సాతివ క, 

రాజస, తామస గుణాలు, హృదయ సౌందరయ ం, తిరుగులేన్ తెగువ 

మొదలైన లక్షణాలు ఆయా పాగ్రతలోూ  తీరు తీరులుా వయ క ూమవుతూ 

ఉంటాయి. చైతనయ ంతో జీవిస్తూ  ఉంటాయి.  ఈ మాదిరి రూపకలప నా శలప  

సామరియ ం వె్లూడవుతూ ఉంటంది. కాబట్టూ పాగ్రత చిగ్రతణ అనేది కూడా 

“శలప ం”లో భాగమవుతుంది” (ఆంజనేయులు, గుడుగుండూ:2009:75).  

 “జయంపు కృష్ణ కథల” సంపుట్టలో ముపైప  రెండు కథలునాన యి. 

మన చుట్టూ  వునన  సమాజంలో జరుగుతునన  గ్రపజల జీవితాలన్ రచయిత 

ఎంతో సహజంా చిగ్రతించాడు. “నంది వర ధనం” కథలో తులసి హసూకళ్ళ 

నైపుణయ ంతో జాతీయ గురి ూంపు పొందడం, భర ూను ఎదిరించి తనకి తానుా 

సమాజంలో న్లబడుతుంది. “చావు నీకెపుప డు చావు”లో కుటంబ జీవనం 

కోసం శవుడు శవాలు అముమ తూ హోటలోూ  మిగిలివునన  అనన ం తిన్, 

తాగుికి బాన్సై చివరకు తన తలిూ శవం దగ ుర డబుబ లు తీసుకునన ంత 

పన్కి పాలప డుతాడు. “భయం” కథలో సతయ ం పాముకు భయపి, 

స్నన హితులు చెపిప న మాటలు విన్, నిచే గ్రకమంలో మామిి ముట్టూ 

కరుచుకున్ వుంటే ద్యన్కి భయపి పిపోతాడు. ఈ పాగ్రత ద్యవ రా 

జీవితంలో భయపితే ఏమి సాధించలేమన్ సప ష్ూంా తెలుసుూంది.  

 “గ్రపేమకు మెటూ ఎన్న ?” కథలో పారవ తి చినన నాట్ట గ్రపేమికుడు 

దేవద్యసు తనన్ చూడాలన్ చివర దశలో వాళి్  ఊరు వెళ్ి డం, అది తెలిసి 

కలకతాూలో వైదయ ం చేయించి దేవద్యసును బతికిసుూంది. “దుంప రాస్త్ష్ూం” లో 

సంఠొడు అకక న్ ఆ గ్రామ పదదల కొడుకులు పాడుచేసి చంపితే ద్యన్కి 

గ్రపతీకారంా ఆ గ్రామ పదదలను ఎదిరించి వారిన్ చంపే వరకు 

న్గ్రదపోలేదు.  “చివరకు మిగిలేది” లో రాజి పొటూ కూట్ట కోసం రైలేవ  ్స్నూష్న 

ద్యపులోూ  రాగ్రతిపూట పడుపు వృతిూ సాగించి బతుకుతుంది. “పువువ లనీన  

పూజకీ” లో జగనాన థ్ ల్లంట్ట వాళి్ కు అమామ యిలను ఏిపించి సరద్యా 
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గడుపుతుంటాడు. ఒకరోజు కలలో వాళ్ి  చెలిూన్ అల్లగే ఏిపించినటూ కల 

రావడం, వెంటనే వెళ్ళి  ఆ అమామ యికి సార్చ చెపాూడు.  

 “ఓ పూచిన పువువ ” ఈ కథలో పువువ  స్త్సీూకి గ్రపతీక. ఒక ఉషోదయాన 

పుటూడం, గ్రకమంా యవవ నాన్న  పొందడం, పురుష్ం (తుమెమ ద) ఆకర షణకు 

లోనుకావడం, మర్చక జీవిన్ ఈ లోకంలోకి తీసుకురావడం.  ఒకనాడు 

తనకునన  అందచంద్యలను, ఆకర షణను పోగొటూకోవడం, ఈ సృషిూ 

ఉతస వంలో తన బాధ్య తను న్రవ హించిన సంతృపిూతో “తన బాలయ ం, 

యవవ నం, బలం, సంతోష్ం, గ్రపేమ మాతృతవ ం” మృతుయ వుకు 

అపప గించడం – ఇవి గ్రపతీక రూపంలో స్త్సీూ జీవితంలోన్ ముఖయ  ఘటాూ లను 

చూయించారు.  

 ఈ విధ్ంా విభనన మైన పాగ్రతలు, వాళ్ి  మనసూతావ లు ఈ కథలోూ  

చోట చేసుకునాన యి. రచయిత ఈ పాగ్రతలిన  సహజంా తీరిు  దిదదడం, 

సంక్ష్మపూంా వరి ణంచడం కన్పిసుూంది.  

3.3. కథా కథనం: 

 కథా కథన శలప ం అంటే ఏమిట్ల ఈ కింది న్రవ చనాలను బట్టూ అరంి 

చేసుకోవచుు ను. అనేక విష్యాలను, సంఘటనలను కారయ  కారణ 

సంబంధ్ం ఉండేటూా చూసుకొన్ యిమిించడమే దీంట్లూ  ముఖయ మైనది. 

ఈ సందరభ ంా రచయిత స్తచించే విష్యాలు గ్రపతయ క్షంా (వాచయ ంా) 

ఉంటాయి. కొన్న  చోటూ పరోక్షంా, వయ ంగయ ంా (ధ్నాతమ కంా) వుంటాయి. 

కథలో మెలికలు పట్టూ రచించడం కూడా తగిన విధ్ంా ఔచితయ ంతో 

వుంటేనే, అది చకక న్ శలప ం అవుతుందంటారు. ఇల్లంట్ట కథ్లోూ  అరంి 

వెంటనే సుు రించన్ పద్యలను వాడడం (గ్రపసనన త) అనేది లేకపోతే అది 

శలప  భంాన్కి కారణమవుతుంది. ఇల్ల కథలోన్ మెలికలనీన  కూడా 

వెంటనే అరిాలు సుు రించే పద్యల ద్యవ రా చెబుతూ, ఒకే విష్యాన్న  

సుు రింపచేస్తూ  రాయడమే శలప ం.  

 పై న్రవ చనాన్న  బట్టూ కథలో అనేక ఇతర విష్యాలను గ్రపసాూవిస్తూ నే 

కథను ఏక స్తగ్రతంలో నిపించడమే కథా కథన శలప ం అన్ చెపప వచుు . 

అనేక రకాల పూలతో దండ కటూబినా మధ్య లో ద్యరం ఒకక టే వునన టూ, 

కథలో అనేక పాగ్రతలు, సంఘటనలు ఉనన పప ట్టకీ వసుూ న్రవ హణ ఏక 

స్తగ్రతంలో నడవడమే కథా కథన శలప ం.  “జయంపు కృష్ణ కథలు” 
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సంపుటంలో యిల్లంట్ట కథా కథన శలప ం కన్పిసుూంది. “నంది వర ధనం”, 

“గ్రపాణం ఖర్చదు”, “కనీన ట్ట ముతాయ లు”, “దుంప రాస్త్ష్ూం”, “గబుబ  సవురు”, “ఈ 

సమాజం చిగిర్చు దెపుప డు”.  కథలోూ  మానవున్ జీవన ్సితిిగతులను, 

కష్ూసుఖాలను, గ్రామ పదదల అధికారాలను చిగ్రతించబడిాయి.  

3.3.1. “దృష్టు కోణం”: 

 కథా కథనంలో దృషిూ కోణం గ్రపధ్యనమైనది. కథను రచయిత ఏ 

దృషిూలో రచన చేసుూనాన డో తెలియజేస్నదే దృషిూ కోణం అంటారు. దీన్ 

గురించి కింది వివరణ సమంజసంా కన్పిసుూంది. “పాఠకున్ గ్రపతిసప ందన 

రచయిత అభగ్రపాయాన్కి అనుకూలంా దిదుదకోవటాన్కి ద్యహదం చేస్న 

రెండంశాలలో మొదట్టది దృషిూ కోణం రెండవది కంఠ సవ రం. కథ ఎవరు 

చెపాప రనన  ద్యన్న  బట్టూ దృషిూ కోణం మూడు రకాలుా వుంటంది. అవి: 

1. గ్రపథమ పురుష్ 

2. ఉతూమ పురుష్ 

3. నాటకీయ దృషిూ కోణాలు.  

 గ్రపథమ పురుష్లో రచయిత సవ యంా తానే కథను చెపాూడు. ఉతూమ 

పురుష్లో రచయిత కాక మర్చకరు  సాధ్యరణంా కథలో నేను అనే ఒక పాగ్రత 

కథ చెపుూంది. నాటకీయ దృషిూ కోణంలో కథను ఎవరు చెపప రు, పాగ్రతలే తమ 

సంభాష్ణలలో కథను నిపిసాూడు (రాజారాం, మధురాంతకం, సింగమనేన్ 

నారాయణ:1998).  పై అభగ్రపాయాన్న  బట్టూ రచయిత కథను చెపేప  తీరు 

లేద్య వారి దృషిూ కోణం అవుతుందన్ తెలుసుూంది.  

 కథలోూ  సాధ్యరణంా గ్రపథమ పురుష్ దృషిూకోణం ఎకుక వా 

కన్పిసుూంది. సంభాష్ణాతమ కంా పాగ్రతలను తీరిు దిదదడం. ్శీపీాద వారి 

కథలోూ  ఎకుక వా జయంపు కృష్ణా రి కథలోూ  గ్రపథమ పురుష్ దృషిూ కోణంలో 

కథను చెపాూడు. అయితే అకక డకక డ సంభాష్ణలోూ  మాగ్రతం పాగ్రతలు 

నాటకీయంా గ్రపవరి ూసాూయి. “జయంపు కృష్ణ కథలు” సంపుట్టలో గ్రపథమ 

పురుష్ దృషిూ కోణం కన్పిసుూంది.  

3.3.1. (అ). డ్రరథమ పురుష కథా కథనం: 

 “రచయిత కథలోన్ అన్న  సంఘటనలను సాక్ష్మ అంటే కథ జరిగే 

అన్న  ్సలి్లలోూను తాను వునన టూా, పాగ్రతలు మాటలిన  వింటనన టూా 

ఊహించుకుంటాడు. అంతే కాదు పాగ్రతలు ఆలోచనలిన  తాను 
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ఊహించగలడు. పాగ్రతల భావోగ్రదేకాలను గురించి మనకు చెపప గలడు 

కథకుడు పాగ్రతలను అతడు, ఆమె, వాళ్ళి  అన్ గ్రపథమ పురుష్లో 

సంబోధిస్తూ  ఉండడం చేత ఈ దృషిూ కోణాన్న  గ్రపథమ పురుష్ దృషిూకోణం 

అంటారు” (వెంకటసుబబ యయ , వలూంపాట్ట:1995:39).  

 “కథలో గ్రపతయ క్ష గ్రపమేయం లేకుండా కేవలం సాక్ష్మభూతుడుా న్లిు  

కథకుడు చెపేప ది గ్రపథమ పురుష్ కథనం. ఇందులో వివిధ్ పాగ్రతలను 

గ్రపసాూవించే సందరభ ంలో కథకుడు, ఆయా పాగ్రతలను పేరూతో చెపప డం కాన్, 

అతడు, ఆమె, వాళి్ళ  మొదలైన సరవ నామాలతో చెపప డం కాన్ 

జరుగుతుంది” (దక్ష్మణామూరిూ, పోరంకి:2009:282).  

 ఇందులో కథకుడు కథలోన్ పాగ్రతలను లేద్య సంఘటనలకు 

సంబంధించిన తనకు తెలిసిన విష్యాలను ఎవరికో (పాఠకులకు) 

చెపుప తునన టూా ఉంటంది.  అతడు, ఆమె, అది వంట్ట సరవ నామ 

పద్యలను ఉపయోగించి చెపేప  ఈ కథనాన్కి సాక్ష్మా రచయిత కన్పిసాూడు. 

కథకుడు తాను చెపుూతునన  విష్యాలు తనవిాక, వేర్చకరికి 

సంబంధించినవిా చెపప డమే గ్రపథమ పురుష్ కథనం.  

 “జయంపు కృష్ణ కథలు” కథా సంపుట్టలోన్ కథలోూ  ఎకుక వా గ్రపథమ 

పురుష్లో సాగిన కథలు నంది వర ధనం, ఓ టెస్ూ ట్టయ ్ బేబీ కథ, 

ఆడవాళ్ళి ! మీరు గుల్లబీలు, చావు నీకెపుప డు చావు?, భయం, ఉద్యయ గం కథ, 

టౌన బసుస ల జనమ కథ, గ్రపేమో నీకు జోహారు, ఓ అందమైన అమామ యి కథ, 

చామంతి, కనీన ట్ట ముతాయ లు, గ్రపేమకు మెటూ ఎన్న ?, దుంపరాస్త్ష్ూం, 

చివరకు మిగిలేది, ఆపరేష్న, గ్రపేమ పూజ, నా పళ్ళి ం నాకే సంతం, 

పువువ లనీన  పూజకే, ముకుక పుడక, మగవాళి్ళ  మారాలి, ఈస్ూ్మన కలర్ 

గ్రపేమ, యనీ బ్యయ ట్టపుల్ గర్ ూ కెన ర్చడ్ దిస్, ఓ పూచిన పువువ , గబుబ సవురు, 

నేను బతకొద్యద !, ఈ వీధిలో, ఓ టెగ్రరరిస్ూ కథ, ఈ ద్యరి ఎకక ికి?, అంకితం, ఈ 

సమాజం చిగిరేు దెపుప డు? కథలనీన  ఈ కోణాన్కి చెందినవి.  

 ఉద్యహరణకు “చివరకు మిగిలేది” కథను చూస్నూ రాజి ఆమె పడుపు 

వృతిూ చేస్తూ  జీవనం గడుపుతుంది. రైలేవ  ్స్నూష్న ద్యపు్లోూ  తన వృతిూన్ 

చేసుకుంటంది. రెండు మూడు రోజులు బేరాలు లేకపోవడం, ఆకలితో టీ 

కైనా డబుబ లు వస్నూ చాలన్ ్స్నూష్న మొతూం ాలిసుూంది. ఎవరు ఆ పూట 

రాకపోవడంతో, ముందు రోజులోూ  ఆమె వైపు ఆగ్రతంా చూస్న కుషుూ  రోగి 
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గుర్చూచిు   అతన్ దగ ురకెళి్ళ  వృతిూన్ న్రవ హిస్నూ పావల్ల వుందంటాడు. టీనీరు 

తాగుద్యమన్ తీసుకున్ వెళ్ళూనన  రాజిన్ చూసి కాన్స్నూబుల్  ఆ పావల్లను 

బలవంతంా ల్లకొక న్ వెళ్ళూడు.  

 “దేశ దేశాలలో నాయకులకు వచేు  అనేక జట్టల సమసయ ల కంటే ఈ 

ఆకలి సమసయ  అతి ్కి ూష్ూమైంది రాజికి. ఈ కథలోన్ గ్రపధ్యన పాగ్రత రాజికు, 

పోలీసులకు మధ్య  వునన  చికుక  ముిన్ గ్రపథమ పురుష్ కథనంలో 

నిపారు జయంపు కృష్ణా రు” (జయంపు కృష్ణ కథలు:పుట:112).  

3.3.1. (ఆ). “ఉతతమ పురుష కథా కథనం”: 

 “కథలో పాగ్రత అయినవాడు తన ఉన్కి తెలిస్నటటూా చెపేప  కథనం 

ఉతూమ పురుష్ కథనం. దీంట్లూ  తరచుా నేను, మేము అనన  గ్రపసాూవన 

సాగుతూ వుంటంది. ఆ పాగ్రత భావాలు అతన్ మాటలోూనే వెలువడుతూ 

వుంటాయి” (దక్ష్మణామూరిూ, పోరంకి:2009:28).  

 “ఉతూమ పురుష్ దృషిూకోణం దీన్న  ఇంగ్ల ూషులో (ఫస్ూ పరస న పాయింట్ 

ఆఫ వూయ ) అంటారు. ఈ కథనంలో రచయిత తానే కథను చెపప డు. అంటే 

రచయిత కథకుడు కాడు. రచయిత కథను చెపప డాన్కి ఒక కథకుణిణ 

సృషిూంచుకుంటాడు. అతడు సాధ్యరణంా ఆ కథలోన్ ముఖయ మైన పాగ్రతా 

ఉంటాడు” (వెంకట సుబబ యయ , వలూంపాట్ట:1995:168).  

 “కథను పాగ్రత ద్యవ రా చెపిప ంచినపుప డు ఆ పాగ్రత  ఆ కథలో ముఖయ  

పాగ్రత అవడం కానీ, లేక అది తన కథే కావడం జరుగుతుంది. అపుప డు ఆ 

పాగ్రత “నేను” అంట్ట దిగుతుంది రంగంలోకి అటవంట్ట కథలను ఉతూమ 

పురుష్ కథలనవచుు ” (సుబాబ రావు, వావిల్లల:1913:168).  

 రచయిత తాను చెపప దలచుకునన  విష్యాలు తన రచనలోన్ 

పాగ్రతల సంత అనుభవాలుా చెపిప ంచటమే ఉతూమ పురుష్ కథనంా 

చెపప వచుు ను. నేను, మేము వంట్ట పద్యల ద్యవ రా ఉతూమ పురుష్ 

నడు్సుూంది. “జయంపు కృష్ణ కథలు” సంపుటంలో గ్రపేమ మందిరం, గ్రపాణం 

ఖర్చదు ఉతూమ పురుష్ కథనంలో నిచాయి. ఉద్యహరణకు “గ్రపాణం 

ఖర్చదు” కథలో రైలేవ  గేట దగ ుర జరిగినది తాను అకక డే వుంి చూసినటూ 

మన కంట్టకి కట్టూనటూ చిగ్రతం చూపాడు. కళ్ళి  తెరిస్న లోపల ఆ బాలున్ 

శర్చరం ముకక లైపోయి పి వుంది. రక ూంతో చెయియ  తెగి దూరంా పి వుంది. 

అందులో రూపాయను చూసి చిదివ ల్లసంా నవువ తూ, రౌడ్ప సాయి అది 
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మాగ్రతమే తీసుకున్ ఏమి జరగనటూ వెళ్ళి  పోవడం చూశానంట్ట ఉతూమ 

పురుష్లో కథను చెపాప రు.  

 పాగ్రతల అనుభూతులను తమ అనుభూతులతో సరి పోలుు కోవడం 

పాఠకులోూ  కన్పిసుూంది. కావున పాఠకులకు చేరాు లనుకునన  కథ అంతిమ 

లక్షయ ం నెరవేరు డాన్కి ఉతూమ పురుష్ కథనం తోడప డుతుంది.  

3.4. సంఘటన ఘటన: 

 “కథా శర్చరంలో ఆకర షణకు కేంగ్రదంా భాసించేది బాహయ ంతర 

్సితిులను గ్రపభావితం చేస్నది. వాట్టలో మారుప  తెచేు ది, కథా గమనాన్న  

మలుపు తిపేప ది సంఘటన” (దక్ష్మణామూరిూ, పోరంకి:1998:35) అన్ పోరంకి 

దక్ష్మణామూరిూ ారి అభగ్రపాయం. అంటే కథా న్రవ హణలో ఏదైనా రెండు 

సన్న వేశాల మధ్య  ఉండే మలుపును సంఘటనా చెపప వచుు . ఇది 

హఠాతుూా జరిగే ఒకానొక సన్న వేశం. ఒకక  మాటలో చెపాప లంటే రెండు 

తరాల మధ్య  కటూబిన వారధిల్లంట్టది సంఘటనా శలప ం ఒక ఘటన 

నుంచి మర్చక ఘటనలోకి తీసుకువెళ్ూడమే ఇందులోన్ శలప ం.  

 “కథ కాలగ్రకమంలో ఉనన  సంఘటనల వరసైతే కథ సంవిధ్యనం కథ 

యొకక  పథకం. కథలోన్ సంఘటనల మధ్య  ఉనన  సంబంధ్యనేన  

కారాయ చరణ సంబంధ్యనీన  సంవిధ్యనం తెలియజేసుూంది.  ఏ సంఘటనకు 

కారణం ఏ సంఘటనో తెలియజేయడమే కథా సంవిధ్యనం యొకక  ఉదేదశం, 

లేద్య గ్రపయోజనం. సంవిధ్యనం తరక బదధంా లేకపోతే కథాంశాన్కి 

అరసి్తు రి ూ వుండదు” (వెంకట సుబబ యయ , వలూంపాట్ట:1995:23).  

 పై మాటలిన  బట్టూ కథ కొనసాగింపులో ఒక ఘటనకు మర్చక ఘటనతో 

గల కారయ కారణ సంబంధ్యన్న  తెలియజేస్తూ  ఒక తీగల్లా సాగే కథ 

చాతురయ మే సంఘటన ఘటనా శలప ం.  

 “దుంప రాస్త్ష్ూం” కథలో సంఠొడు అకక  లవంగిన్ ఆ గ్రామ పదద 

మనుషుల కుమారులు పాడుచేసి చంపడం తెలిసి తంగ్రి ఏమి చేయలేక 

బాధ్తో నీరసించిపోతాడు. శంఠొడు కామాంధులకు బుదిధ చెపాప లనే 

ఆలోచనే సంఘటన కథనంతట్టన్ మలుపు తిపిప ంది. అదే విధ్ంా “నంది 

వర ధనం” కథలో శోభనం నాట్ట రాగ్రతి తులసి చెడు అలవాటూను తెలుసుకున్ 

భర ూను దగ ురకు రాన్వవ దు ఈ సంఘటన కథ మొతాూన్న  మలుపు తిపిప ంది. 

“గ్రపేమ మందిరం” కథలో యువశలిప  లక్ష్మమ న్ చదువుకునే రోజులోూ  
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గ్రపేమించడం కొదిద రోజుల తరువాత ఆమె చన్పోవడం, ఈ సంఘటన గురై 

నమూనా గురుూా గ్లసుకున్ చూస్తూ  కాలం గడపుతుంటాడు. ఆ నమూనాను 

రాజు తీసుకున్ వెళ్లూ సంఘటన గురై గ్రపాణం విడుసాూడు.  

3.5. సంఘరషణోత్కప దక: 

 సంఘర షణోతాప దన అనేది కథా శలప ంలో ఒక భాగం దీన్ గురించి 

దక్ష్మణామూరిూా రు ఈ విధ్ంా చెపాప రు.  పాగ్రతల మనసుస లోూాన్, 

బయటాన్, పాగ్రతకు, గ్రపకృతి మధ్య ా సంఘర షణను సారకింా ఉతాప దన 

చేయడమనన ది ఒక శలప ం. దీన్కి తోడప డేవి సంఘటనలు కావచుు . 

పాగ్రతల ఆలోచనలు కావచుు  (దక్ష్మణామూరిూ, పోరంకి:2009:313). దీన్న  బట్టూ 

ఒక పాగ్రత మనసుస లో సంఘర షణ పుటూడాన్కి గల కారణాలన్ సారకింా, 

అంటే ద్యన్కి తగిన విధ్ంా తెలియజేయడాన్న  సంఘర షణోతాప దక శలప ం 

అనవచుు . అలంకార శాస్త్సూంలో చెపిప నటూ పాఠకున్ మనసుస లో రసం 

జన్ంచాలంటే ద్యన్కి తగిన ఆలంబన, ఉదీదపన, విభావాలు అవసరం 

అవుతాయి. ఈ ఆలంబన, ఉదీదపనలు సారకింా ఉనన పుప డు రస న్రవ హణ 

సమగ్రగంా సాగుతుంది. అల్లనే కథలోను ఒక సంఘర షణ పుటూడాన్కి గల 

కారణాన్న  హేతుబదధంా కారయ  కారణ సంబంధ్ంతో తీరిు దిదదడమే 

సంఘర షణోతాప దక శలప ం.  

 “మంచి కథకు మూడవ లక్షణం సంఘర షణ. సంఘర షణ అనేక 

రకాలుా వుండవచుు . ఇదదరు వయ కుూల మధ్య , ఒకే వయ కి ూలోన్ రెండు అంశాల 

మధ్య  రెండు భావాల మధ్య , రెండు వరాుల మధ్య , రెండు సిద్యధ ంతాల 

మధ్య , రెండు జీవిత దృకప థాల మధ్య  యిల్ల ఎన్న ట్ట మధ్య నైనా 

ఉండవచుు . అంతే కాకుండా ఈ సంఘర షణ భౌతికంా కానీ, మానసికంా 

కానీ వుండవచుు ” (వెంకట సుబబ యయ , వలూంపాట్ట:1995:15).  

 ఏదైనా రెండు విష్యాలను గురించి ఆలోచించేటపుప డు, ఏవైనా 

సమసయ లు ఒకేసారి ఎదురైనపుప డు మన్షి తనలో తానే ఘరషణ 

పడుతుంటాడు. ఎట్ట తెలుు కోలేక అయోమయ ్సితిిలో ఉంటాడు. ఈ 

్సితిికి కారణాన్న , ద్యన్ పుటూకకు గల కారణాన్న  సారకింా చిగ్రతించడమే 

సంఘర షణోతాప దక శలప ం.  

 “గ్రపేమ పూజ” కథలో జోయ తస న ను వరమ  పళి్ళ  చేసుకున్ ఢిలీూలో ఉంచి 

తాను ఇతర దేశాలకు పరిశోధ్న పన్మీద వెళ్ి డం, జోయ తస న కు 
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భానుమూరిూతో పరిచయం పరిగి గ్రపేమా మారి అట భర ూకు ఇట 

గ్రపేమికుడు నాయ యం చేయలేక సంఘర షణకు గురి అవుతుంది. “గ్రపేమో నీకు 

జోహారు” కథలో సుధీర్్బాబు ఉపప నలో కుటంబమంతా పోగొటూకున్, 

స్తరయ  పళి్ళ  చేసుకునే సమయంలో స్నన హితులు ఆమె పై చెడుా చెపిప న 

మాటలకు సుధీర్్బాబు పిన సంఘర షణను అదుభ తంా చిగ్రతించారు.  

3.6. సన్ని వేర కల్ప న: 

 కథాన్క, నవల, నాటకం, చలన చిగ్రతం మొదలైన గ్రపగ్రకియలోూ  పాగ్రతల 

చుట్టూ  ఉనన  ్సిాన్క పరిసరాలను, కాల్లన్న  వాతావరణాన్న , పరిసితిిన్ 

సమషిూా  “సన్న వేశం” (setting) అన్ వయ వహరిసాూరు.  

 “ఇతివృతాూన్న  పాగ్రతల మనసూతావ న్కు తగ ుటూా కథా న్రామ ణాన్కి 

ద్యహదపడేటటూా సన్న వేశాలను తీరిు దిదదడమే సన్న వేశ కలప నా శలప ం. 

భూకాయ  విజయకుమార్ అభగ్రపాయం గ్రపకారం “కథలోన్ ఇతివృతూం కథను 

చదువుతునన టూ కాక, తన చుట్టూ  జరుగుతునన  వృతాూ ంతంా, పాఠకుికి 

అన్పించడంలో సన్న వేశ వర ణన తోడప డుతుంది” (విజయకుమార్, 

భూకాయ :2006:97).  

 కథలోన్ సన్న వేశ కలప న పాఠకుికి తన చుట్టూ  వునన  పరిసరాలను 

తలపింప చేయాలి. ఆ పాగ్రతలు న్జంా తన కళ్ి  ముందు 

కదులుతునాన యా? అనన టూ అన్పించాలి. అంటే సన్న వేశ కలప నలో 

సహజతవ ం, నాటకీయత రెండూ అవసరమన్ తెలుసుూంది.  

 “కథలో జరిగే వాట్టకి అనుగుణమైన పరిసరాలను, నేపథాయ లను 

పరిసితిులను అతయ ంత సహజంా చిగ్రతించడమనన ది సన్న వేశ కలప నా 

శలప ం” (దక్ష్మణామూరిూ, పోరంకి:2009:313).  

 “భర ూ చన్పోయిన స్త్సీూన్ ఈ సమాజం చూస్న చినన  చూపు ఇంకా 

అంతరించక పోనందుకు కందుకూరి వీరేశలింగం పంతులు, గురజాడ 

అపాప రావు, రాజారాం మోహన్రాయ్, మహాతామ  ాంధీ ఈ జనం అపుప డే 

మరచిపోయినందుకు, ఆతమ  క్షోభ భరించలేక పోతునన ందుకు. కానీ అమమ , 

పాపా గుర్చూసాూరు. హృదయాన్న  పటూకున్ వెనకుక  ల్లగుతారు అందుకే ఆ 

పన్ చేయలేక పోతునాన ను” (జయంపు కృష్ణ కథలు:పుట:147).  

 “బాబు! సంతోషాన్న  పంచుకోవడం కాదు, బాధ్ను పంచుకోవడంలోనే 

న్జమైన జీవితం వుంది.  మన్షిన్ గ్రపేమించలేన్ ఈ సమాజం దేవుణిణ 
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గ్రపేమించడం విచిగ్రతం. పులిన్ ఎవరూ ఖచిు తంా చూడలేదు కానీ ఆది 

వసుూందనన  గ్రభమతో, భీతితో ఎల్ల తపప ట వాయిసుూనాన రో 

చూసుూనాన వుా? పులి సంగతి ఎల్ల వునన  రోజూ సాగే ఈ తపప టూ మోత 

జనంలో పులి భయాన్న  రోజు రోజుకు ఎకుక వా చేస్తూ  వుంది. మన్షి తనను 

చూసి తనే భయపడే రోజు ఆసనన మయింది బాబు!” (జయంపు కృష్ణ 

కథలు:పుట:52).  

 “కనీన ట్ట ముతాయ లు అదే ముతయ ం వాళ్ి  నానన  మాయింట్లూ  ఏళి్  

తరబి వెట్టూచాకిరి చేస్నవాడు. తాగి వాడు చచాు డు. ద్యన్మమ కు ఎపుప డు 

జబేబ , మంచాన వుంటంది. చెపిప నా వినకుండా ఒకక  కూతురన్ 

అల్లూరుముదుదా పంచి, హైస్తక లోూ  చదివించారు. ముతాయ న్న , అది యింట్లూ  

కులుకుతూ కూర్చు ంటే ద్యనబబ  చేసిన మా బాకీ ఎవరు తీరుసాూరు? అది 

కూలికి రాకుంటే ద్యన్కి, మంచంలో వునన  ద్యన్మమ కి కూడటాూ  వసుూంది? 

అందుకే కూలికి పిలిచాను” (జయంపు కృష్ణ కథలు:పుట:81).  

 “ఎకక ికెళి్ళ న సమాజంలోనే గ్రబతకాలి. అకక డ మాగ్రతం ఇల్లంట్ట 

వారు లేరన్ ఏమిట్ట నమమ కం? భయపి పారిపోయే కొదీద మరే తరుముతారు. 

ప్ు ! మనం వెళ్ద్యం. మరో మనల్లంట్ట కుటంబమే ఇకక ికి రావాలిా! 

వారికైనా ఇదే గతి. ఈ ఘోరం కలిగి యిల్ల సాగి పోవాలిస ందేనా?” (జయంపు 

కృష్ణ కథలు:పుట:198).  

 “నువేవ ం భయపడకు సతయ ం, అవనీన  నమమ కు అసలు ఆ 

విష్యానేన  మరచిపో, జీవితంలో సంభవించే గ్రపతి చినన  సంఘటనన్య 

అల్ల భూతదదంలో పట్టూ చూస్తూ  మరి అంతా సున్న తంా, ఆలోచిస్తూ  

కూర్చు ంటే ఇంకేం సాధించలేం మనం పొదుద పోయింది లే ఇంట్టకి పోద్యం 

శరమ  సతయ ం భుజం తటాూడు” (జయంపు కృష్ణ కథలు:పుట:31).  

 “నా పళ్ళి ం నాకే సంతం” కథలో రైలు గ్రపయాణంలో వంశీ ఎదురుా 

కూర్చు నన  అమామ యి అంద్యన్కి ముగుధడై ఆమెన్ పలకరించాలన్ తపన 

పడడం గమన్ంచి, ఆమె భర ూ వంశీన్ నీకు పళి్ళ ంద్య అంటాడు. వంశీ 

ఎందుకంటాడు. ఏమి లేదు మీ ఆవిడ యిదే రైలోూ  ఒంటరిా గ్రపయాణం 

చేసుూంటే, నేను ఆగ్రతంా చూస్నూ నీవు వూరుకుంటావా అంటాడు. ఆ మాటకి 

వంశీ మారు మాటాూడకుండా వెళి్ళ పోతాడు.  
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 పైన తెలిపిన కథలలో సన్న వేశ కలప నా శలప ం గమన్ంచవచుు  

అంతే ాకుండా జయంపు కృష్ణా రు రాసిన కథలన్న ంట్టలోన్ సన్న వేశాలు 

అన్న  ద్యద్యపు సహజ సిదదంా కళి్ కు కట్టూనటూ అమరావతి శలప ంల్ల 

చిగ్రతించారు.  

3.7. వరణన: 

 ఏదైనా ఒక పాగ్రత రూపు ద్యల్లు లంటే వర ణన అవసరం. ఈ వర ణన 

యొకక  ఆకారానేన   కాకుండా, ఆలోచనలను కూడా తెలియజేసుూంది. 

కథలోన్ పాగ్రత సవ రూప సవ భావాలను తెలుసుకోవడాన్కి ఉపయోగపడే 

రచనా నైపుణయ మే వర ణన అన్ చెపప వచుు .  

 “ఉదిదష్ూ విష్యాన్న  కాన్, వయ కుూల ఆకార వికాసాలను కాన్, మానసిక 

్సితిిన్ కాన్, జరిగే సంఘటనను కాన్, ఏరప డే సన్న వేశాన్న  ాన్, కనబడే 

దృశాయ న్న  కాన్ ఇంగ్రదియ గోచరమయేయ  విధ్ంా చిగ్రతించడం వర ణన” 

(దక్ష్మణామూరిూ, పోరంకి:2009:290).  

 అంటే పాగ్రత వర ణన పాఠకుికి అనుభవ స్తు రి ూన్ కలిగించాలి. పాగ్రత 

అతన్ కళ్ి  ముందు కన్పించాలి. ఈ వర ణన గ్రపబంధ్యలలో, కావాయ లోూ  

ఎకుక వా వుంటాయి. వసుూ న్రామ ణం కనాన  వర ణనలకే గ్రపాధ్యనయ ం 

కన్పిసుూంది. కానీ కథలోూ  వర ణనలు పాగ్రత పోష్ణకు అవసరమైనంత వరకే 

వుంటాయి. అయితే కొన్న  కథలోూ  అర ి స్తు రి ూ లేన్ వర ణనలు, వయ ంగయ  

గ్రపధ్యనమైన వర ణన ఉంటాయి. వాట్టన్ సందరాభ న్న  బట్టూ పాఠకుడు అరంి 

చేసుకోవాలిస  వుంటంది.  

 “నవువ తూ వుంది, కవివ స్తూ  వుంది, తెలూన్, నునన న్ ఆమె శర్చరంపై 

జాలువారుతునన  నీరు పనీన రు ఆమె అంద్యలిన  అరిు సుూనన టూ 

ఆరాధిసుూనన టూ, గ్రపదక్ష్మణలు చేసుూనన టూ, ఓహ్ చేతులు పైకెతిూ, తలమీద 

శరోజాలను ముి విపుప తూంటే ఆకాశంలో మీదికి వసుూనన  శగ్రతు 

విమానాలను కాలిు  పారేయాలన్ స్తట్టా పైపైకి గురిపడుతూ లేసుూనన  

విమాన విధ్వ ంసక శగ్రతుఘ్నన ల్లూ  ఆమె ర్చముమ లు” (జయంపు కృష్ణ 

కథలు:పుట:148).  

 “మేర్చనా బీచ్లో స్తరయ  భగవానుడు మారిన ంగ వాక చేసుూనాన డు. 

మధుస్తదనరావు వళ్ళి  విరుచుకొన్, కళ్ళి  తెరవానే అభయ ంగన 

సాన నమాచరించి, ధ్వళ్ వస్త్సూధ్యరణై అపుప డే వికసించిన మల్లూ పువువ ల్లూ  
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పరిమళ్ం వెదజలుూతూ వచిు  గిరిలక్ష్మమ  టీ అందించింది” (జయంపు కృష్ణ 

కథలు:పుట:156).  

 “టౌన బస్ ప ుాలు తెంచుకున్, భూలోకం మీదికి దూరిన యమ 

ధ్రమ రాజు వాహనంా పరిగెతుూ కోసుూంది. సైకిళ్ళి , రిక్షాలు భీతావహంా 

అట్ట, యిట్ట బెదిరి పారిపోతునాన యి” (జయంపు కృష్ణ కథలు:పుట:144).  

 “అంత జనంలోన్య చింకి బటూలతో మడతలు పడ ిచరమ ంతో, చీకేసిన 

తాట్ట మటూల్లవునాన  తలతో, ఊతకగ్రర సాయంతో జనాన్న  తోసుకున్ 

ముందుకోచిు న ముసలమమ ” (పుట:173).  

 “ాలికి పాల భాగం మీద సుతారంా నృతయ ం చేసుూనన టూ 

ముంగురులు బంారు గనులోూ  దేదీపయ మానంా కాగడాలు 

వెలిగించినటూనన  కళ్ళి : మధువుల తి అరుణిమతో మృదువుా వునన  

అధ్రాలు న్కిక , దైవసాన్న  ధ్యయ నాన్కి ద్యరి చూపుతునన టూనన  ాలి గోపుర 

శఖరాల్లూ ంట్ట చనుద్యయి గ్రపపంచంలోన్ అదుభ త సౌందరయ ం ఒకే చోట 

విరబ్యసినటూ, ఆకసంలోన్ నక్షగ్రతాలనీన  ఒకే చోట తళ్ళకుక మనన టూ” 

(జయంపు కృష్ణ కథలు:పుట:131).  

 “జయంపు కృష్ణ కథలు” కథా సంపుట్టలో పల్లూట్టరి వర ణన ఎకుక వా 

వుంటంది. పల్లూ గ్రపజల వాడుక పద్యల యాస కన్పిసుూంది. వృతిూ జీవుల కష్ూ 

సుఖాలను చాల్ల సహజంా, కరుణ రస గ్రపధ్యనంా వరి ణంచారు. సాహస 

మూరుూలైన కొందరు యువకులు, యువతులిన  కూడా ఈ కథలోూ  వరి ణంచారు. 

ఈ రచయిత సవ రూపం వర ణనకనాన , సవ భావ వర ణనకి గ్రపాధ్యనయ తన్వవ డం ఈ 

కథలోూ  కన్పిసుూంది.  

3.8. శీరిషక: 

 “శీరి షక” కథకు మకుటం ల్లంట్టది. శీరి షకను చదివిన వెంటనే పాఠకున్కి 

కథలోన్ విష్యం సుు రించాలి. ఈ శీరి షకలు కథను సారకిం చేస్న విధ్ంా 

ఉండాలి.  

 “కథకు పేరు పటేూటపుప డు ఆలోచించి పటాూ లి. అది కథ పటూ 

కుతూహల్లన్న  కలిగించాలి. చదివేలోా పేరులోనే కథ ఏమిట్ల 

తెలిసిపోకూడదు. విలక్షణమైన పేరు ఆ కథకు అవసరమైతే ఫరవాలేదు 

కాన్ ఆకర షణకోసం పితే బెిసి కొటూవచుు . మన అభరుచుల దృషాూ య  

కాకుండా పాగ్రతలకు తగ ు పేరుూండాలి” (రామారావు, కాళీపటన ం:1999:36).  
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 “సుందరమైన విగ్రగహాన్కి నొసట్ట తిలకంల్లగే చకక ట్ట కథకు మరింత 

చకక దనం చేకూరేు ది పేరు” (దక్ష్మణమూరిూ, పోరంకి:2009:317).  

 వీరి అభగ్రపాయాన్న  బట్టూ కథకు పట్టూన పేరు కథలోన్ విష్యాన్న  

స్తచించేదిా ఉండాలి. అంతేాన్ ఆకర షణ కోసం రకరకాల పేరుూ 

పటూడంలో అరంి వుండదు. “ఓ టెస్ూ ట్టయ ్ బాబీ కథ” లో టెస్ూ ట్టయ ్ 

బేబి పరిగే గ్రకమంలో విటమిన లోపం జరగడం, ఆమె వయోజన దశకు 

వచాు క ఆ లోపం కన్పిసుూంది.  

 “భయం” కథలో సతయ ం ఒకరోజు పామున్ చూసి భయపి ఆ 

విష్యాన్న  స్నన హితులకు చెపప డం, వారు పుకిక ట కథలనీన  చెపప డం. 

వాట్టన్ న్రూపించాలన్ స్కండ్ షోకు పోవడం, వచేు  సమయంలో కాలున్ 

పాము పటూకుందన్ భయంతో కింద పడాూడు.  

 “ఆపరేష్న” కోట్టాడు గరభ  దరిగ్రదుడు. సంతానం ఎకుక వై కుటంబ 

న్యంగ్రతణ ఆపరేష్న చేసుకుంటే వంద రూపాయలు కూడా యిసాూ రన్ 

ఆశపి వెళ్ళూడు. హాసిప టలోూ  ఆపరేష్న చేసిన తరువాత అకక డ 

వునన ందుకు, ఓ.పి. రాసినందుకు చిమిమ నవాికి, వాచ్మెన, నర్స ్లకు వారి 

్సిాయిలోూ  పంచితే ఏమి మిగలక దొంగబండకిక  యిలుూ చేరుకుంటాడు.  

 “టౌన బసుస ల జనమ కథ” లో యమ లోకంలో నరుికి శక్షలు అమలు 

చేయమంటే, యమ భటలకు మాయ మాటలు చెపిప , యిచిు న బెలూం 

సమ భాాలు చేసుకున్ యింట్టకి తీసుకోమన్ చెపప డం, వారు అల్లనే 

చేయడం, మరుసట్ట రోజు యముడొచిు  అిగితే యమభటలు భయపి 

జరిగిన విష్యాన్న  వివరిసాూరు. యముికి కోపం వచిు  వారిదదరిన్ 

భూలోకంలో బసుస లుా, ల్లర్చలుా పుటూంి అన్ శాపం పడాూడు 

యమధ్రమ రాజు.  

 “జయంపు కృష్ణ కథలు” కథా సంపుట్టలో శీరి షకలు పాగ్రతల 

మనసూతావ లన్ గ్రపతిబింబించేవిా, వారి జీవన ్సితిిగతులిన  స్తచించేవిా 

ఉనాన యి. ఈ కథా సంపుట్టలో శలప ం అనేక రకాలుా తీరిు దిదదబింది. 

అయితే ఇవనీన  వేరు వేరుా కాకుండా కలిసి వునన పుప డే కథకు 

న్ండుదనం చేకూరుతుంది. కథలో అన్న  శల్లప లు ఉండకపోయినా కొన్న  

తపప క ఉండాలి. అపుప డే కథకు బలం చేకూరుతుందన్ చెపప వచుు . 
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3.9. ఎతుతగడ: 

 రచయిత మనసులో కథకు బీజం ఏరప ి, కథకు సంబంధించిన 

విే ూష్ణ అతన్ మనసులో జరిాక అతన్కి ఎదురయేయ  సమసయ  కథను ఎల్ల 

మొదలు పటాూ లి? కథను మొదలుపటేూ విధ్యనాన్న  “ఆరంభం” లేక 

“ఎతుూగడ” అంటారు. కథా ఎతుూగడ అనేక విధ్యలుా ఉండవచుు . అయితే 

ఈ ఎతుూగడ కథను నిపించేందుకు ఆసకి ూన్ కలిగించేందుకు ఉపకరించే 

విధ్ంా ఉంటంది. పాఠకుిలో ఉతుస కత కలిగించి ముందుకు పోవడాన్కి 

ఇది ముఖయ ం.  

 సాధ్యరణంా కథ ఎతుూగడలో రెండు మూడు పాగ్రతలను గ్రపవేశపట్టూ 

వాట్ట మధ్య  సంవాద రూపంలో కథను గ్రపారంభంచవచుు . దీన్న్ నాటకీయ 

ఎతుూగడ అంటారు.  అల్ల కాకుండా ఏద్య ఒక వసుూవునో, అంశానోన , పాగ్రతనో, 

పాగ్రత మనసులో వరి ణంచడం ద్యవ రా కథను గ్రపారంభంచిన యెడల ద్యన్న్ 

వర ణనాతమ క ఎతుూగడ అంటారు. యిల్ల కాకుండా రచయిత కథలో 

చెపప దలిచిన అంశం పటూ ఆసకి ూ కలిగే విధ్ంా కథను గ్రపారంభంచిన 

కుతూహల ఎతుూగడ అన్ చెపప వచుు . ఒకవేళ్ కథలోన్ ఇతివృతాూన్న  

నేరుా ఎతుూగడలో చెపుతూ గ్రపారంభస్నూ ఇతివృతాూతమ క ఎతుూగడ అంటారు. 

ఈ విధ్ంా భనన  రకాల ఎతుూగడలతో కథను గ్రపారంభంచవచుు .  

3.10. శైలి:  

 ఒక రచయిత శైలి అతన్ ఆలోచనలతో దృకప థాలతో సంబంధ్యన్న  

కలిగి ఉంటంది. రచయిత వయ కి ూతావ న్న  శైలి గ్రపతిబింబిసుూంది.  శైలిన్ 

గురించి చెపిప న వారిలో పోరంకి దక్ష్మణామూరిూా రు గ్రపముఖులు. ఈయన 

శైలిన్ గురించి వివరించారు “కవి లేక రచయిత తనలో అంతర్చ ూనమైన 

భావాలను గ్రకమబదధంా, సుసప ష్ూంా, శబదమైగ్రతి ద్యవ రా అభవయ కి ూకరించేదే 

శైలి” (దక్ష్మణామూరిూ, పోరంకి:2009:298). “న్రవ చనం గ్రపకారం కవి లేద్య 

రచయిత తన మనసుస లోన్ భావాలను అభవయ కీ ూకరించే లయాతమ క వాకయ  

వినాయ సాన్న  లేద్య శబద మైగ్రతిన్ “శైలి”ా చెపప వచుు . వీరి అభగ్రపాయాన్న  

సమరింిచే విధ్ంా వుంది”. “తాను సీవ కరించిన వసుూవుకు, విష్యాన్కి 

ద్యన్న  సప ష్ూంా తెలియజెపేప  రూపాన్కి సమనవ యం కలిప ంచుకొన్ తన 

భావాల సప ష్టూకరణ కోసం రచయిత వాడే పద్యల, వాకాయ ల న్రి దష్ూ రూప 

కలప నే శైలి అన్ చెపప వచుు ” (విజయకుమార్, వై:2003:62).  రచయిత 

ఎంచుకునన  వసుూవుకు బల్లన్న  యిచేు  విధ్ంా, ఆయా పాగ్రతల 
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మనసూతావ న్న  చిగ్రతించే విధ్ంా రచయిత పద్యలను, వాకాయ లను 

గ్రపయోగించడాన్న  శైలిా చెపప వచుు .  

 వలూంపాట్ట వెంకటసుబబ యయ ారు “నవల్ల శలప ం”లో శైలిన్ గురించి 

ల్లకాస్ అభగ్రపాయాన్న  ఉటంకించారు.  ఒక రచయిత శైలి అతన్ 

ఆలోచనలతో, దృకప థాలతో సంబంధ్ం కలిగి వుంటంది. రచయిత 

వయ కి ూతావ న్న  శైలి గ్రపతిబింబిసుూంది. రచనలలో రచయిత తన ఆలోచనలను 

గ్రకమానుగతంా ఏరప రచడం ద్యవ రా శైలి ఏరప డుతుంది (వెంకట 

సుబబ యయ , వలూంపాట్ట:1995:78). రచయిత అభరుచిన్ అంతరాతమ ను 

తెలుసుకోవడాన్కి శైలి ఉపయోగపడుతుందన్ వీరి అభగ్రపాయం. అందుకే 

వలూంపాట్ట వారు ఈ విధ్ంా శైలి వైశషాూ య న్న  కీరి ూంచారు. “శైలిలో భాషా 

వయ వస ినుంచి గ్రగహించిన స్తగ్రతాలతో పాట రచయిత వయ కి ూతవ ం కూడా 

వుంటంది. ఆలోచనా విధ్యనంలో మాగ్రతమే కాకుండా, అభవయ కీ ూకరణలో 

కూడా బయటపడుతూ వుంటంది. అందుచేతనే నాలుగు వాకాయ లు 

చదవానే కొందరి శైలిన్ గురుూ పటూగలుగుతుంటాం” (వెంకట సుబబ యయ , 

వలూంపాట్ట:1995:79). అభగ్రపాయాలను బట్టూ, వాకాయ లను బట్టూ అతన్ 

ఆతీమ యతన్ అంచనా వేయవచు న్ తెలుసుూనన ది. అందుకే ననన యది 

గ్రపధ్యనంా “కథా కథన శైలి” అన్ తికక నది “నాటకీయ శైలి” అన్ ఎగ్రరనది 

“వర ణనాతమ క శైలి” అన్ చెపాప రు. ఇవి ఆయా రచయితల, కవుల 

మనసూతావ న్న , ఆతీమ యతను స్తచిసాూయి. అదే విధ్ంా పోతన శైలి 

మధురమైన పద్యలతో, సరళ్మైన వాకాయ లతో “గ్రపసాద గుణాన్న ” కలిగి 

ఉంటంది.  

 గ్రపబంధ్ కవులది గ్రపధ్యనంా నారికేళ్ పాకంతో కూిన శైలి, “ఆంగ్రధ్ 

మహా భారతం – శైలీ శాస్త్సూం” అనే గ్రగంథాన్న  రచించిన ఆచారయ  పరిమి 

రామనరసింహంారు ఈ విష్యాలను గ్రధువపరుస్తూ  ఈ విధ్ంా అనాన రు. 

ఒక కవితలోన్ అంతర ుత శకి ూ, చైతనయ  శైలి, ఆది కవి యొకక  సాహితీ 

దరశ నాన్న , వయ కి ూతావ న్న  అభవయ కీ ూకరిసుూంటంది. శైలిన్ న్రూపించడమే ఒక 

కళ్.  అది ఒక శాస్త్సూం (రామనరసింహం, పరిమి:1996:111).  కవితా శైలి 

కేవలం కవి ఆతీమ యతను మాగ్రతమే తెలియజేయదన్, అది అతన్ సాహితయ  

దృకప థాన్న  తెలియజేసుూందన్ వీరి మాటలన్ బట్టూ తెలుసుకోవచుు .  
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 “ఈ దశాబదపు తెలుగు నవల” అనే వాయ సంలో ఆచారయ  కాతాయ యనీ 

విదమ హే ారు పాశాు తుయ ల న్రవ చనాన్న  ఈ విధ్ంా (“Style means that 

personal idiosyncrasy of expression by which we recognize a writer, 

whatever goes to make a man’s writing recognizable is included in his 

style”) మన భారతీయ విమరశ కులు చెపిప న అభగ్రపాయాన్న  యిందులో 

మనం గురి ూంచవచుు . కవి ఆతీమ యతను, అనుభూతిన్ బట్టూ యిచేు  

సాధ్యరణంా శైలి ఉపయోగపడుతుంది.  

 మొతూం మీద “శైలి” అనేది రచనా వినాయ సమన్, అది శలప ం కంటే 

భనన మైనది తెలుసుూంది. శల్లప న్కి, శైలికి కొంత తేడా వుంది. శైలి, శల్లప న్కి 

ఒక అంగం ఈ రెంింట్టకి మధ్య  వునన  సంబంధ్యన్న  భూకాయ  

విజయకుమార్ ఈ విధ్ంా విే ూషించారు.  “శైలి అనేది ఒక రచయితను బట్టూ 

ఇవవ గలుగుతుంది. అంటే శైలి న్రవ హణ ద్యవ రా రచయితలకు గురి ూంపు 

తెచేు  అవకాశంా ఉపయోగపడుతుంది. కానీ శలప  న్రవ హణ మాగ్రతం 

రచయితకు గురి ూంపుా యిచేు  అవకాశం ఇవవ కపోవచుు . ఎందుకంటే 

శలప ం సారవ జనీనమైంది. ఇంకా ్సి్తలంా చెపాప లంటే శలప ంలో శైలి ఒక 

భాగం. కాన్ శైలిలో శలప ం ఒక భాగం కాదు. ఒక రచనలో శైలి ఎన్న  

రకాలుానైనా గురి ూంచవచుు .  గ్రపధ్యనంా భాష్ను బట్టూ శైలిన్ 

పరిశీలించడం ఎకుక వా జరుగుతుంది (విజయకుమార్, భూకాయ :2006:111).  

దీన్న  బట్టూ శల్లప న్కి, శైలికి ఎంతో సన్న హిత సంబంధ్ం వుందన్ 

తెలుసుూంది. శైలి అనేది గ్రపధ్యనంా భాష్కు సంబంధించిన, వసుూ 

న్రవ హణకు శైలి సహాయపడుతుంది. కానీ వసుూవులో సంబంధ్ం 

లేకపోయినా శైలిన్ గురుూ పటూవచుు . పైన చెపిప నటూా శలప ం 

సారవ జనీనమైనది శైలి అందులో ఒక గ్రపధ్యన భాగం. అది రచయిత 

సాహితయ  దృకప థాన్న  అభరుచిన్ పాఠకులకు పట్టూ యిసుూంది.  

3.11. భాష: 

 కథాంాలలో అతయ ంత గ్రపధ్యనమైన అంశం భాష్ రచయిత 

ఆలోచనలను కథ రూపంలో, భాష్లోనే చెపాప లి. పాఠకుడు ఆ భాష్ను 

చదివే కథలోన్ అంశాలను తెలుసుకున్ కథను అరంి చేసుకోవాలి. కథలోన్ 

భాష్ ఎపుప డు దేశ, కాల, సాహితయ  ్సితిిపై ఆధ్యరపి వుంటంది. 

రచయితకు భాష్పై పటూ వుండాలి. ఆ భాష్కు సంబంధించిన జాతీయాలు, 
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నుికారాలు, అనవ య శలప ం బాా వచిు  వుండాలి. అపుప డే కథకు 

అనుకూలంా అవి గ్రపతిఫలించి కథోనన తికి ద్యహదం చేసాూయి.  

 సమకాలీన సమాజంలో వునన  భాష్లో కథ ఉనన పుప డే అది ఎకుక వ 

మందికి చేరుతుంది. అందుకే భాష్కు దేశ కాలపరిమితి వుంటంది. కథా 

వసుూవు నేపథాయ న్కి అనుకూలమైన భాష్ కథలో ఉండాలి. ఉద్యహరణకు 

భూసావ మయ  సంసక ృతికి చెందిన కూలీ పాగ్రతచే ఆంగ ూ భాష్ 

మాటాూించకూడదు. అదే విధ్ంా సాహితయ ంలోన్ భాష్కు రచనా కాలం 

నాట్ట, మిగిలిన గ్రపగ్రకియల భాష్ న్రే దశసుూంది. కథకు వయ వహారిక భాష్ 

గ్రపధ్యనమైనపప ట్టకి నేడు వివిధ్ మాండలిక భాష్లలో కథలు వసుూనాన యి.  

“అవవ న్ చూసి అరే సచిు పోనాది ముసలిద మమమ లిన  మంచి నీళ్ళి  

అిగింది మద్యద ణం, మాకాడలేవు, అటేూ పోయింది. నాలిక 

పిడచకటూకుపోనాది కాల్లలిన  దపిప కతో సచిు పోనాది” (జయంపు కృష్ణ 

కథలు:పుట:177).  

 కథలోన్ భాష్ యొకక  వసుూ అవసరాన్న  బట్టూ గ్రాంధికాన్కో, 

మాండలికాన్కో మారి, అల్ల కాకుండా కథ కొంత మాండలికంలో, కొంత 

వయ వహారికంలో మరికొంత ఆంగ ూ పద వినాయ సాలతో సాగకూడదు. కథ 

గ్రపారంభం నుంి ముగింపు వరకు భాష్ ఒకే విధ్ంా ఉండాలి. అదే 

విధ్ంా భాష్లో పద్యలు, వాకాయ లు వాట్ట న్రామ ణ విధ్యనం కూడా చాల్ల 

అవసరం.  

3.12. కథలేో ముగింపు: 

 కథలోన్ చివరి అంశం ముగింపు. కథా గ్రపగ్రకియ చినన ది. కాబట్టూ 

సాధ్యరణంా ఎతుూగడను బట్టూ ముగింపు, ముగింపును బట్టూ ఎతుూగడ 

ఉంటాయి. కథ మొతూం ఒక మారాునేవ ష్ణలో జరిాక ముగింపు ఫలితాన్న  

తెలియజేస్నదిా ఉంటంది. ముగింపు పాఠకుిలో ఆలోచనను 

రేకేతిూంచేదిా లేద్య కథా వసుూవు సమసయ  పరిషాక ర మారాున్న  చూపి 

ఆనంద్యన్న చేు దిా ఉంటంది. కథ ముగింపు అపప ట్ట వరకు కథలో జరిగిన 

అంశాలనీన  మారిపోయి, ఒక న్శు తమైన కొతూ విష్యం లేద్య పాతాంశాలే 

కొతూ కోణం అరమియేయ  విధ్ంా ముగియవచుు . దీన్ వలన ఒక 

న్శు తాభగ్రపాయం కథా వసుూవు పటూ ఏరప డుతుంది.  
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 కథ ముగింపు పాఠకుి ఊహకు, ఆలోచనా శకి ూకి ఏమాగ్రతం 

అందకుండా, కథాంశాన్కి పూరిూ భనన ంా ఉండవచుు . ఏది ఏమైనా కథ 

ముగింపు పాఠకుికి ఆశు రాయ న్న  కలిగిస్తూ  సంతృపిూకరంా ఉండాలనేది 

అందరికీ ఆమోదయోగయ మైన విష్యం. అయితే కథాంాల పరంా ఈ 

ముగింపు వర ణనతో, పాగ్రతల సంవాదంతో, సన్న వేశ, సంఘటనలతో 

ఎల్లయైనా ఉండవచుు . అది కథా వసుూవు, రచయిత గ్రపతిభను బట్టూ 

ఉంటంది.  

*** 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<29-126>

http://www.languageinindia.com/


================================================================= 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 20:8 August 2020 

THULLURU RAVI  

Jayampu kr̥ṣṇa kathalu – pariśīlana     48  
 

అధ్యా యం – 4 

భాషా విశ్లషాలు 

4.1. భాష మాండలికం: 

 మానవ జాతి మనుగడలో భావ విన్మయాన్కి విన్యోగపడు గ్రపధ్యన 

సాధ్నం భాష్. ఒక జాతి జనుల కారయ కల్లపాల న్రవ హణకు విన్యోగించేి 

వాగ్రగూప వయ వహారం భాష్.  

 భాష్ సారవ జనీనమైంది. విసూృతి గ్రపయోజనాలపై విసూృత పరిధిలో 

ఒక జాతినంతట్టన్ ఏకీకృతం చేసి గ్రపాతిన్ధ్య ం వహిసుూంది. అంటే ఒకొక కక  

భాష్ ఒకొక కక  జాతి జనులకు గ్రపాతిన్ధ్య ం వహిసుూంది. ఈ జాతి జనులు 

గ్రపపంచ వాయ పూంా ఏ గ్రపాంతంలో న్వసించినా వారిన్ ఆ భాష్ జాతికి 

చెందినవారుా పరిగణిసాూరు. ఈ భాష్ ఆయా వర ు గ్రపజల విన్యోగంతో 

దినదినాభవృదిధ చెందుతూ వుంటంది. ఇది కాలగతిలో అనేకమైన 

మారుప లకు, చేరుప లకు, కూరుప లకు, వారుప లకు లోనవుతూ వుంటంది. 

కాల్లనుగుణంలో సాహితాయ న్న  సంతరించుకుంట్ట వుంటంది. వివిధ్ 

రంాలలో విన్యోగింపబడుతూ వుంటంది.  ఈ విధ్ంా తన ్సితిిన్ 

అసితిావ న్న  కాపాడుకుంట్ట కొన్న  భాష్లు అభవృదిధ మారుంలో 

పయన్సుూంటాయి.  అటవంట్ట భాష్లను నాగరిక భాష్లన్, అభవృదిధ 

చెందిన భాష్లన్ అంటారు. మరికొన్న  భాష్లు కారణాంతరాల వలూ 

కాలగ్రకమంలో భాషా వయ వహర ూలు అంతరించడం వలూ తనదైన అసిూతవ ం 

కోలోప తుంటాయి.  వీట్టన్ అనాగరిక భాష్లు/అంతరిసుూనన  భాష్లు 

అంటారు. గ్రపపంచ వాయ పూంా ఉనన  భాష్లు ఈ రెండు ్సితిులలో ఏద్య 

ఒకద్యన్కి చెందినవిానే ఉంటాయి.  

 అభవృదిధ చెందుతునన  భాష్ల విన్యోగ విసూృతి, విన్యోగ పరిధి 

వాయ పిూ చెందుతునన  నేపథయ ంలో భాష్లో అనేక రకాలు ఏరప డుతుంటాయి. 

అవి సాహితయ  భాష్, పరిపాలనా భాష్, రచనా భాష్, వయ వహార భాష్, జన 

మాధ్య మ భాష్ మొదలైనవి ఇవనీన  భాషా విన్యోగంలో భాగసావ మయ ం 

వహిసాూయి. ఈ విధ్ంానే ఏదైనా ఒక భాష్ విన్యోగ గ్రపదేశం, విన్యోగ 

జనాభా విసూృతం కావడం వలూ ఆ భాషా వయ వహర ూల భాషా వయ వహారంలో 

అంతర భేద్యలు కనబడుతుంటాయి. వీట్టనే గ్రపమాణ భాష్, వయ వహార భాష్, 

మాండలిక భాష్ అన్ అంటారు. భాష్ గ్రపయోగ విసూృతి, గ్రపాంతపు భౌగోళ్ళక 

న్రామ ణం, కాల్లనుగుణ శీతోష్ణసితిి, ఆరికి, రాజకీయ, సాంఘిక ్సితిిగతులు 

వయ వహార భాష్లో అనేక అంతరాలు ఏరప డడాన్కి కారణమౌతాయి. గ్రపతి 
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ఒకక రి భాష్లో పద జాలం, ఉచాా రణ, వాయ కరణాంశాల వయ వహార వైవిధ్య ం 

వారి భౌగోళ్ళక, సాంఘిక, ఆరికి నేపథాయ లను పట్టూ చూపుతుంది. ఇది ఇతరుల 

వయ వహారిక శైలికి భనన ంా ఉంటంది. ఇదంతా గ్రపధ్యన భాష్లో 

అంతరాభ గం ఏ జీవధ్యయ సలోన్య  న్యట్టకి న్యరు పాళ్ళూ ఏక రూపత ఉండదు. 

ఒకే భాష్ను విన్యోగించు గ్రపజల భాషా వయ వహారంలోన్ అంతరాల 

తేడాలను యాస అంటారు. ఈ యాసలోన్ విలక్షణత మధ్య  వునన  

సారుపాయ న్న  బట్టూ ఆ విన్యోగ వయ వహారం ఫల్లనా గ్రపాంతాన్దనో, ఫల్లనా 

కుల్లన్దనో, చదువుకునన  వారిదనో, ఫల్లనా కాల్లన్దనో, స్త్సీూలదనో, కాలేజి 

కుగ్రరాళ్ూదనో, చినన  పిలూలదనో వేరు పరుసాూరు. ఈ రకంా ఒకే భాష్లో వేరు 

పిన వయ వహార విన్యోగ అంతరాల వైవిధ్యయ నేన  మాండలికం అంటారు. 

భాష్ జాతిగతమైంది. మాండలికం ఆ భాష్ జాతిలో భాగం అవుతుంది. భాష్ 

విసూృత పరిధి కలిగినది. మాండలికం పరిమిత పరిధితో భాసిలుూతుంది. ఒక 

భాష్లోన్ వయ వహార అంతర భేద్యల మధ్య  గల సమాస లక్షణాల సవ రూపమే 

మాండలికం.  మాండలిక భాష్కు విభాష్, ఉపభాష్, గ్రపాదేశక భాష్, 

పలీూయుల భాష్ అను పరాయ య పద్యలు వాడుకలో ఉనాన యి.  

 సాంఘిక, భౌగోళ్ళక, చారిగ్రతక వైవిధ్యయ లతో కూిన వయ వహృత భాషే 

మాండలికం. గ్రపతి ఒకక రు మాండలికం విన్యోగిసాూరు. మాండలిక భాష్ 

గ్రపతేయ కమైంది కాదు, గ్రపాచీనమైంది కాదు, అనాగరికమైంది కాదు. మాండలిక 

మంటే ఇదదరి వయ వహర ూల మధ్య  జరిగే భాషా వయ వహార వైవిధ్య ం. గ్రపతి 

ఒకక రూ ఏద్య ఒక సాంఘిక నేపథయ ం నుంి వచిు న వారే.  మాండలికాలు 

మంచివి, చెడవిి లేవు. బాగుంటాయి, బాగుండవు అన్ లేదు. ఇది తపుప  ఇది 

ఒపుప  అనే చెపప లేం.  ఏ విష్యంలోన్య దేన్కి ఏదీ ఎకుక వ కాదు తకుక వ 

కాదు. ఇవనీన  ఒకే భాష్లో గల వైవిధ్య  భరితమైన అంశాలు మాగ్రతమే (1) 

అవాహనా క్షమతవ ం కలిగి సాంఘిక/గ్రపాంతీయ వైవిధ్య ం మాగ్రతమే కలిగి 

ఉంటాయి. ఈ పరసప ర అవాహన క్షమతవ ం గల భనన  రూపాలను 

మాండలికాలు అనవచుు .  

 బౌణయ  ఇంగ్ల ూషు–తెలుగు న్ఘంటవులో Dialect పద్యన్కి (The term of 

idiom of a language) భాషా భేదం, ర్చతి, వైఖరి, సరళ్ళ సమానారకిాలుా 

ఉనాన యి. 1) ఆచారయ  జి.ఎన. రెిిా రి ‘ఇంగ్ల ూషు–తెలుగు’ న్ఘంటవులో 

Dialect అనే పద్యన్కి “మండల, వృతిూ వరాుదుల గ్రపతేయ కమగు పదజాలం, 

ఉచాా రణ, జాతీయంగల భాష్, భాషా గ్రపభేదం, మాండలిక భాష్”లు అన్ 

చెపాప రు. 2) ఇంగ్ల ూషులో Dialect అనే పద్యన్కి సమానారకింా తెలుగులో 
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మాండలికం అనే పదం వయ వహారంలో ్సిరిపింది. Encyclopedia 

Britannicaలో మాండలికం అంటే “A Dialect is a variety of language.  The 

word came from the ancient Greek ‘dialekto’ discourse, language, dialect 

which is derived from dialegesthat, ‘to discourse talk’. Dialect అనే పదం 

గ్రగ్లకు పదమైన “డైల్లకాూ” నుంచి తీసుకోబింది. గ్రగ్లకు భాష్లో 

మాండలికమంటే గ్రపాంతీయ భాష్ భేదం మాగ్రతమే. కానీ గ్రరంచి, ఇంగ్ల ూషు 

భాష్లోూ  ద్యన్కి అర ి విసూృతి కలిగింది. గ్రపాంతీయ భేద్యలనే కాకుండా 

సామాజిక వైరుధ్యయ ల వలూ ఏరప డ ిభాషా వైవిధ్యయ న్న  కూడా మాండలికంానే 

భావించడం జరిగింది. 3) Dialect అనా “A regionally or socially distinctive 

variety of language, identified by a particular set of words and 

grammatical structures. Any language with a reasonably large number of 

speakers will develop dialects – especially if there are geographic barriers 

separating groups at people from each other or if there are divisions at 

social class”.  

 ఒక గ్రపాంతంలో లేద్య భనన  సామాజిక వరాుల మధ్య పద ్సిాయిలోన్ 

ఉచాా రణలోాన్, వాయ కరణంలోాన్ విన్యోగ వైవిధ్య ం కన్పిస్నూ ఆ వరాులు 

మాండలికం విన్యోగిసుూనన టూ చెపప వచుు . ఏ భాషా సమాజంలోనైనా 

అధిక సంఖాయ కులైన వయ వహర ూలునన పుప డు మాండలికం వృదిధ 

చెందుతుంది.  గ్రపతేయ కంా చెపాప లంటే భౌగోళ్ళకంా కారణాల వలూ ఇవి 

ఏరప డుతుంటాయి. అంతేాక ఒకే భాషా జాతికి చెందిన గ్రపజల మధ్య  

సాంఘిక వైవిధ్య ం ఉంటే మాండలికాన్కి అవకాశం ఎకుక వ.  

 “Variety of a language spoken by a group of people and having 

features of vocabulary, grammar, and/or pronunciation that distinguish it 

from other varieties at the same language.  Dialects usually develop as a 

result of geographic, social political or economic barriers between 

groups of people who speak the same language. When dialects diverse 

to the point that they are mutually incomprehensible, they become 

language in their own right”. 

 ఒక భాష్కు చెందిన కొన్న  సమూహాల పదజాలం, వాయ కరణం 

ఉచాా రణలో వైవిధ్యయ న్న  కలిగి భేదిసుూనన పుప డు ద్యన్న్ మాండలికం 

అంటారు. దీన్కి అనేక కారణాలుంటాయి. ఒకే భాష్ను మాటాూడే భనన  

సమాజాల మధ్య  గ్రపాంతం, రాజకీయం, ఆరికిం అనే అసమానతలు 

మాండలికం ఏరప డడాన్కి కారణం కావచుు . ఒక ్సిాయిలో సమూహాల 
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విన్యోగ భాష్లో పరసప ర అరిావగతి సాధ్య ం కానపుప డు అవి గ్రపతేయ క 

భాష్లుా రూపొందుతాయి.  

 “A form of a language distinguished from other forms at the same 

language by pronunciation, grammar or vocabulary.  It may be regional, 

social or occupational (a regional form of a language especially as 

distinguished from the standard or literary language) a language in 

relation to the family to which it belongs”.  

 ఒక భాష్లోన్ ఉచాా రణ, వాయ కరణాంశాలు లేద్య పదజాలంలోన్ 

భనన  రూపాల మధ్య గల విలక్షణతే మాండలికం. ఈ విలక్షణత 

గ్రపాంతీయంా ానీ, సాంఘికంా ాన్, వృతిూపరంా ాన్  

ఉండవచుు . (గ్రపాదేశక వయ వహారం లిఖిత సాహితయ  భాష్న్ లేద్య గ్రపమాణ 

భాష్న్ వేరుచేస్నల్ల ఉంటంది).  ఒకే భాష్లో అంతరాభ గంా ఉంట్ట 

మూల భాష్ కుటంబంతో దగ ురి బంధ్ం కలిగి ఉంటంది.  

 “మండలమనా గుంపు లేక రాశ, ఒక జాతి జనులకు ాన్ ఒక 

సంఘం యొకక  విభాాన్న  మండలం అంటారు. అట్టూ మండలంలో 

ఉనన దే మాండలికం. అట్టూ భాషా విేషాన్న  మాండలిక భాష్ అంటారు. ఒక 

తలిూ కడుపున పుట్టూన బిడలిలోనే ఒకొక కక రి వయ వహారంలో ఒకొక కక  వైయకి ూక 

పదధతి గోచరించవచుు . అటవంట్ట వైయకి ూక పదధతులోూ  సామానయ  లక్షణాలు 

కొన్న  ఒక వర ుంలోనో, గ్రపాంతంలోనో గరిష్ూంా ఉండే వాట్టనన్న ంట్టన్ కలిపి 

మాండలికం” అంటారు. “ఒకొక కక రు మాటాూ డే తీరులో ఒకొక కక  విలక్షణత 

కన్ప సుూంది. ధ్వ నుల ఉచాా రణలోను, పద్యల ఎంపికలోను, పదబంధ్ 

న్రామ ణంలోను, వాకయ  సవ రూపంలోను, ఊన్కలోను, కాకువులోను, అర ి

స్తు రి ూలోను, ఒకొక కక రిలో ఒకొక కక  గ్రపతేయ కత కన్పిసుూంది. ఈ విధ్ంా భనన  

రూపా్లోూ  భనన  ్సిాయిలోూ  ఉనన  వాడుకలను “మాండలికాలు” అన్ 

అంటారు. గ్రపాంతీయతతో పాట వరాున్న బట్టూ, వృతిూన్బట్టూ, విదయ  

సంసాక రాదులను బట్టూ ఏరప డ ివయ వహార భేద్యలన్న ట్టనీ “మాండలికాలు” 

అంటారు. “్సి్తల దరశ నాన్కి ఏ భాషైనా సమ రూపంలో భాషిసుూంది. 

స్తక్షమ ంా వివేచిస్నూ అందులో అతయ లప మైన అవాంతర భేద్యలు 

గోచరించబోవు ఈ అవాంతర భేద్యలను ఆగ్రశయమైనవే మాండలిక భాష్”. 

ఒకే భాష్కు గ్రపజల వయ వహారంలో పద్యలలోను, వాట్ట ఉచాా రణలోను, 

గ్రపతయ యాలలోను, పద్యల అరిాలలోను భేద్యలు ఉంి ఆ భాష్లో రకాలు 

ఉంటాయి. ఒకే భాష్కునన  ఇటవంట్ట రకాలన్ మాండలికం అంటారు.  

పదజాలంలో ాన్, ఉచాా రణలోాన్, కొంత విలక్షణంగల ఒక 
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మాండలికాన్కి చెందిన భాష్నుాన్, ఒక భాష్ శాఖనుాన్,  లేక ఒక మూల 

భాష్కు చెందిన భాష్నుాన్, ఒక వృతిూకో, వాయ పారాన్కో చెందిన పరిమిత 

భాష్నుాన్ మాండలికం” అంటారు. “ఉచాా రణలో వాడే పద్యలోూ  

జాతీయాలోూ , సామెతలోూ , వాయ కరణ రూపాలోూ  వయ వహార వైవిధ్య ం కన్పిసుూంది. 

ఈ వైవిధ్యయ న్న  మాండలికం అంటారు (మాండలిక శైలిలో భేద్యలు – తెలుగు 

మౌళ్ళకాంశాలు). “ఒక భాష్ సమాజంలో ఒకరి వయ వహారం మర్చకరు 

వయ వహారాన్కి భేదం ఉంటంది. ఈ భేదం చారిగ్రతకం, గ్రపాంతీయం, 

సాంఘికం, జనుయ  సంబంధ్ంా ఉంటంది. ఇల్లంట్ట వయ వహార వైవిధ్యయ లనే 

భాష్లో మాండలికాలు అంటారు.  

 గ్రపమాణ భాష్ వాయ కరణ న్యమ న్బంధ్నలకు లోబి ఉంటంది 

వయ వహార భాష్ గ్రపమాణ భాష్కు సమీపంా ఉంి సారవ జనీనమౌతూ 

వుంటంది. మాండలిక భాష్ చారిగ్రతక, గ్రపాంతీయ, వర ు వైవిధ్య ం కలిగినదై 

ఉంటంది. ఇంగ్ల ూషులో ‘Dialect’ అనన  పద్యన్కి సమానారకింా 

“మాండలికం” అనన  పదం వయ వహారంలో ్సిరిపింది.  

తెలుగు భాష – మాండలిక విభజన: 

 ఒక గ్రపాంతం నుంచి మరో గ్రపాంతాన్కి, ఒక వర ుం నుంచి మరో వరాున్కి, 

ఒక కాలం నుంచి మరో కాల్లన్కి భాష్ విన్యోగ వైవిధ్యయ న్న  

పొందుతుంటంది.  ఈ విన్యోగ వైవిధ్య మే మాండలికం ఇకక డ వైవిధ్య ం 

అను మాటకు పద్యచాా రణలో వైవిధ్య ం, వాయ కరణాంశాలలో వైవిధ్య ం, పద 

రూపాల వైవిధ్య ం, అరంిలో వైవిధ్య ం అన్ వింగించి చూపవచుు . గ్రపపంచ 

వాయ పూంా మూడు వేలకు పై చిలుకు భాష్లిన  విన్యోగిసుూనాన రు. గ్రపతి 

భాష్కు గ్రపతేయ క చరిగ్రత ఉంది.  అంటే గ్రపతి భాష్కు ఆ భాష్ను 

వయ వహరించు వయ వహర ూలు, వయ వహార గ్రపాంతం, సమాజం, సంసక ృతి 

ఉనాన యి. ఇవి అన్న  కలగలసి భాషా విన్యోగ జాతి గ్రపతేయ కంా ఆయా 

భాష్లకు ఏరప డుతుంది. అటవంట్ట అనేక భాషా జాతుల మధ్య  సారూపయ  

వైరుధ్య  సంబంధ్యలు న్రామ ణ పరంాను, సమాజ పరంాను, సాంసక ృతి 

పరంాను, పరిశీలనకు అందుతునాన యి. ఈ రకమైన పరిశీలనా 

పరిశోధ్నల ఫలితంా గ్రపపంచ భాష్లకు కొన్న  కుటంబాలుా 

వర్చ ుకరించారు.  వీన్లో గ్రద్యవిడ భాషా కుటంబం ఒకట్ట. గ్రపసుూతం ఈ 

కుటంబ భాష్లు భారత దేశంలో విన్యోగంలో ఉనాన యి.  ఈ భాషా 

కుటంబంలోన్ గ్రపధ్యన నాగరిక భాష్లు దక్ష్మణ భారతదేశంలో భారత 

రాజాయ ంగ గౌరవం పొంది ఉనాన యి.  వాన్లో తెలుగు భాష్ ఒకట్ట. తెలుగు 
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భాష్కు గ్రపతేయ కమైన రాస్త్షాూలు ఉనాన యి.  అవి ఆంగ్రధ్ రాస్త్ష్ూం, తెలంాణలో 

అధికారికంా 23 జిల్లూలునాన యి. ఆంగ్రధ్, తెలంాణ రాస్త్షాూలకు అధికార 

భాష్ తెలుగు, విదయ  పాలన, నాయ యం, జన మాధ్య మ రంాలలో తెలుగు 

భాష్ అమలులో ఉంది. గ్రపపంచ వాయ పూంా తెలుగు మాతృ భాష్ా కలిగిన 

వారి సంఖయ  11 కోటూకు మించినది. తెలుగు భాష్కు తెలంాణ, ఆంగ్రేతర 

గ్రపాంతాలలో సుమారు నాలుగు కోటూకు పైబిన మాతృ భాషా 

వయ వహర ూలునాన రు.  తెలుగు భాష్కునన  విసూృత పరిధిన్ దృషిూలో 

ఉంచుకొన్ ఆ భాష్ వయ వహారంలోన్ అంతర భేద్యలను పరిశీలించినపుప డు 

కొన్న  వయ వహార మండల్లలుా ఆచారయ  భగ్రదిరాజు కృష్ణమూరిూా రు నాలుగు 

భాష్ మండల్లలుా, మాండలికాలుా వర్చ ుకరించారు.  

మాండలిక – ల్క్షణాలు: 

 గంట్ట జోగి సోమయాజి “గ్రపధ్యన భాషాంతర ుతమై పరిమిత గ్రపదేశాన్న  

బట్టూా న్ ఉపయోగిసుూనన  వరాున్న  బట్టూా న్, ఏరప ిన గ్రపధ్యన భాష్తో 

సామీపాయ న్న  న్రూపిస్తూ  సవ తంగ్రతమైన సారసవ తంానే నాగరికత ాన్ 

లేకపోవడం మాండలికం ముఖయ  లక్షణం” అనాన రు. మాండలిక భాష్ ఒక 

గ్రపాంతాన్కి/వరాున్కి మాగ్రతమే పరిమితమై భాష్లో అంతరాభ గంా 

ఉంటంది. భాషా సవ రూపాన్న  బట్టూ ఒక గ్రపదేశంనందుండే జనుల భాష్ను 

మాగ్రతమే ాక ఒక జాతి/వర ు జనులు వాడే భాష్ను లేక ఒక కాలమందు 

సమాన లక్షణాలతో ఒపుప చునన  భాషాంతరేభ ద్యలను స్తచిసాూయి. 

మాండలిక భాష్ గ్రపమాణ భాష్లో అంతరాభ గంా ఉంటంది. మాండలిక 

భాష్ వాయ కరణ ్సిాయిలోను, పదసిాయిలోను, సామూహిక విలక్షణతను కలిగి 

ఉంటంది. మాండలిక భాష్ గ్రపాంతీయ యాసను కలిగి ఉంి వయ వహర ూ ఏ 

గ్రపాంతాన్కి చెందినవాడూ తెలుసుకోవడాన్కి వీలు కలిప సుూంది.  గ్రపమాణ 

భాష్కు విలక్షణంా ఉంట్ట తనదైన గ్రపతేయ క సలక్షణత కలిగి ఉండడం 

గ్రపధ్యన భాష్లో అంతరాభ గమై విరాజిలూడం గ్రపధ్యన భాష్కి మాండలిక భాష్కి 

మధ్య  సప ష్ూమైన అంతరేభ దం ఉచాా రణలో కన్పించడం మాండలికాల 

సవ రూపాన్న  బట్టూ భాష్లోన్ అంతరేభ ద్యలను గురి ూంచడాన్కి వీలుా 

ఉండడం, ఒకే కాలంలో సమాన లక్షణాలతో ఒపుప కునన  అంతరేభ ద్యల 

మాండలికాన్న  గురి ూంచే వీలు కలిగించడం.  

మగ ుం మోజు  కసి  

గిటూదు  జుగ్రరుకుంట్ట  మోట  

కరు ుా  గౌను  టంచన 
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పుటెూడు  మంకు  పొకిక  

రవవ ంత మూగి  కంచం 

అలూంత  కబురుూ  బికుక  బికుక  

వాంతి  యింత  గోనె సంచి 

కంపు  మసి చీకిపోయిన 

చెంగు  పీట రోదన 

జబుబ  మసక బాలింత  

గండు  నకిక  చిపప  

గబుబ  కూడు కలుకుక  పాచి 

ఆవురావురుమంట్ట  పుటకుక మన చెడ తిటాూ రు 

గోల  జాడ కుమిలి 

సలూా   ముటెూ గదిదంచారు 

కుకిక  మంచం చార  బ్యతులు 

దిగులు  కుబుసము గింగురు  

సుడులు  తొంగునాన డు కెవువ న 

కొంపలు  తింి  కిమమ న 

పల్లయనం  దులిపి గజగజ 

గటకుక ంది  తోపు కడ్ప ి

పగ  నులక బుి ి

పందరాళ్ల కుచెు ళ్ళి  తెగ 

ఒడిు పూ ుి  అర 

కొకీక లు  కాలువ లడ్ప ి

మైకం  తందనాలు గొడిు 
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చివుకుక న నాయాలిద బితూర 

గిలి గండు  రంకె 

వెనుకంజు  బిగ ుర గుకక  

పిలకాయలు దటూం చుర్ 

గుటూ వాకిట దుపప ట్ట 

బుస కూజా మేళ్ం 

గుతిూ దదదమమ  పళ్ళి ం 

అలికిి ద్ తసస దియాయ  

ఒలక లుంగ్ల చిందుల 

వతిూ బతిూా  ఆదరాబాదరా 

పొంగు గంపడు బిళ్ి  

ఉపప న పొలిమేరూ బండ  

చింకి చాప తళ్ళకుక  కొటేూసి 

జంకి న్యకలు బికక  

చిట్టూ వరండా రంకె 

స్నదయ ం విలవిల మునుపు 

గదమాయిస్నూ ఉబికాయి కరణం 

గొలుూమనన  చమకుక  ఎంచకాక  

కొంగు చిరా ుా  మారు మూల 

పీడ కల కంచే బెంబేలు 

గుమిగూి చెళ్ మాాణి  

జేవుడు న్కిక  చివాటూ 

హడావుి చీదరింపు మెలి 
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ముసుగు వెగట ఈల 

దుంప తెగ చీకాకు మంతనాలు 

దుంప దిగులు/దిాలు కాపల్ల 

గంప ఆగ్రతంా బరాూ  

కుందినటూ టకుక న చటకుక న 

ఉలికిక  పడటిూ ఉరికి బజీ ీ

పోగయాయ రు తుగ్రరున కుళ్ళయి 

ఎగబాకి బిగ్రరుా ద్యపు 

గుంజుతునాన డు అరుపు అలుపు 

పంచ  ావు కేక జోడైంది 

బేరమాడ ఒంట్ట రాయి గొళి్ ం 

బెదిరి మురిపంా గబగబ 

తిమాడు నచు  జెపప  భళ్ళి న 

పేచి అవతల వెకిక ళ్ళూ 

పిల్లూ జెల్లూ  రవవ  కలత  

అబిబ  ప ుాలు నలత 

పాకివాన్కి  బితూర బిందె 

మగత దపిప క కతిూపీట 

చింకి బటూలు చిటాూ  నాయాళ్ళి  

ఊత కగ్రర అదెద కొడవలి 

ఆవలి వైపు రౌి కుకిక  

ఈడకి గలభా గుంజ 

ఈ మారు గియ  గూట్ట 
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తేరిపారా జాలీ ఒిసి 

సచిు నోడు పొంగు అలికిి 

సగ్రరున బిరబిర నేసాూలు  

తొకిక సల్లట గుసగుస వెలూకిల్ల 

గుడుూ ఒగుువలసి దపిప క 

గుడుూ వెలూకిల్ల  

4.2. అనా దేశాలు: 

 ఏ భాష్లోనైనా పద్యలు దేశాయ లు (Indigenous), అనయ దేశాలు (Foreign) 

అన్ రెండు రకాలుా ఉంటాయి. మూల భాష్ల నుంచి సంగ్రకమించినవి 

దేశాయ లు, తదితరాలు అనయ దేశాలు. భాష్లో కొతూ పద్యలు చేరడాన్కి 

ముఖయ మైన కారణం ఆద్యనం (Borrowing). సాధ్యరణంా ఒక భాష్ను 

మాటాూ డే గ్రపజలు భౌగోళ్ళకంా సమీపవరి ూ భాష్లనుంచి ాన్, సాంఘిక, 

రాజకీయ, మత, సాంసక ృతిక, వాణిజయ  సంబంధ్యలవలూ దూరవరి ూ 

భాష్లనుంచి ాన్ కొతూ పదజాల్లన్న  గ్రగహిసాూరు.  ఒక భాషా వయ వహర ూ ఒక 

వసుూవుాన్, ఒక భావాన్న  ాన్ స్తచించడాన్కి తగిన పదం తన భాష్లో 

లేనపుప డు తనకు సన్న హిత సంబంధ్ం గల వయ వహర ూ భాష్లో ఆ పదం 

ఉంటే ద్యన్న  సీవ కరిసాూడు. పరిపాలనా వయ వసలిో పర పాలకుల భాష్లోన్ 

పదజాలం పరిపాలితుల భాష్లో చేరే అవకాశం ఎకుక వా ఉంటంది. 

వాణిజయ  సంబంధ్యలవలూ భాష్లు పద్యలను పరసప రం ఇచిు  

పుచుు కుంటాయి. ఇల్లంట్ట పద్యలను బట్టూ భాషా వయ వహర ూల సంబంధ్ 

సవ భావాన్న  ఊహించవచుు  (తెలుగు భాష్ చరిగ్రత:2014:313).  

 గ్రద్యవిడ భాషా కుటంబాన్కి చెందిన తెలుగును చారిగ్రతకంా 

పరిశీలిస్నూ గ్రపాచీన దశలో తతస మ తదభ వ పదజాలం ఎకుక వా చేరినటూ 

చెపప వచుు . మహమమ దీయుల పరిపాలన కాలంలో అరబిక, పరి షయన భాషా 

పద్యలు తెలుగు వారి రాజకీయ, సాంఘిక రంాలలో వయ వహారంలోకి 

వచాు యి.  ఆ తరువాత వరుసా పోరుు గ్లసు, ఇంగ్ల ూషు మొదలైన 

యూరోపియన భాష్ల గ్రపభావం తెలుగు పైన ఎకుక వా కన్పిసుూంది 

(తెలుగు భాష్ చరిగ్రత:2014:314).  

జిల్లూ  ిమ్ యువర్ 

<29-126>

http://www.languageinindia.com/


================================================================= 

Language in India www.languageinindia.com ISSN 1930-2940 20:8 August 2020 

THULLURU RAVI  

Jayampu kr̥ṣṇa kathalu – pariśīlana     58  
 

ఢిలీూ మూయ జిక కేర్ 

బస్ లైటూ స్తప్ 

రోడిు హెల్ప  సిస్ 

హోటల్ ల్లంగ టెబికస  

ఇంటరేన ష్నల్  మెికల్ యాక్షన 

టేబుల్ కిట్ గ్రటానస ్ఫ్యరేమ ష్న 

ఎకస ్కూయ జుమి ఇంజక్షన స్ల్స  

డోంట్ టెస్ూ ట్టయ ్ బేబీ వరల్ ి

మైండ్ గ్రకియేట్ చీప్ 

చైర్ కారు  తాజ్్మహల్  

ధ్యయ ంకూయ   స్త్ైమివనస  బాయ గ ఆగ్రా 

కెమికల్  ఐయామ్ మొగల్ 

మెిసినస  నేచర్ పాదుషా 

వెయిటర్ నేమ్ జహాపనా 

హలో రెలిజియస్ జోహారు 

కార్ ి వాట్ యూన్వరిస టీ 

ఆరరి్ కెన ఎడుయ కేష్నల్ 

జోక సర్వ  ట్టర్ 

ఫుడ్ మెన్య మోడల్స  

ఫస్ూ గ్రబింగ అడావ నస ్మెంట్ 

చెంబర్ ిష్ గ్రటానస ్ఫర్ 

ల్లయ బరేటర్చ తమాషా బిజీ 

స్కీస  పన్స లిన జెలీూ గ్రపయివేట్ 
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రియాక ూ నైస్ గర్ ూ డాక ూర్ 

ఫికస  వెన జల్లస  

గ్రపాకీ ూసు ్పీ ూజ్ మున్స పాలిటీ 

ఫౌడర్ గ్రపామిస్ షాడో 

హాసిప టల్ అఫ్కోర్స  స్ంటర్ 

కారిడార్ టేకప్ టౌన 

టీ ిసక స్ బాయ టర్చలైట్ 

గ్రపగెన ంట్ స్ంట్ పరెస ంట్ రాకెట్ 

అబారషన ఆఫ్గ్రటాల్ ఇంజన 

కప్ కిడ్స  రయిల్ 

ైమ్ సైనస  మజా 

ఆల్్రైట్ ఆపరేష్న కిలోమీటరు 

్స్ూతసోక పు సీరియస్ జాకెటూ 

సిగరెట్ బంబాయి పంచాయితీ 

ఎసక రేజ్ నర్స  హిందూ 

బాక్గ్రగౌండ్ పేషంట్ పబిూక 

కేస్ చెక పేక 

పరెస ంట్ న్మిష్ం ఇంటరేన ష్నల్ 

ిసిపిూన నాట్ గ్రపోగ్రామ్ 

రాంగ నెగి ూజెనస  హోల్్స్ల్ 

ఆరుుయ మెంట్ వోనర్ సరక స్ కంపనీ 

ఫోన కాల్ ్బీూి ంగ ఇంటరూవ య  

లవర్ ఫ్యలోమి కారిు 
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బెడ్ డాటర్ సీగ్రకెట్ 

లేట్ రైలేవ  ్స్నూష్న అపాయింట్ 

టీనేజర్స  బసాూ ండు డూయ టీ 

టీపాయ్ హాల్ జాయిన 

గ్రపాబూమ్ మారెక టూ గెట్అప్ 

ఫైనల్ ట్టకెక ట్ ్కాూస్్మెట్ 

చెక్అప్ పాంట్ పిసూల్ 

మేనేజర్ గ్రకాసింగ ్పీ ూజ్ 

దరఖాసుూ గ్రడస్ స్తట్్కేస్ 

సీన్యర్ పైసా  కుర్చు  

కాగడా కిరోసిన కారియర్ 

బోనస్ మూడ్ కచేు ర్చ 

గ్రపమోష్న ఆఫీసర్ మాష్ూరు 

ఫిట్టూంగ హూస్నస న సాగర్ బకెక ట్ 

కోరుూ నాంపలిూ మాయ డ్ 

రికార్ ి కారన ర్ డూయింగ 

రూల్స  సీట్ హియర్ 

ఇంగ్రకిమెంట్ కేస్ నాన్స్నస  

ిమాండ్ విత్్గ్రడా హూమన బీయింగస  

రైల్ టాకీస  బీస్ూస  

కిడాన ప్ మరరి్ నాప్్కిన 

యాకిస డంట్ ఎంకవ యిర్చ ్పాూ ట్ ఫ్యం 

కంపార్ ూ్మెంట్ ఫైల్ ార్ ివిజిల్ 
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కీస్ రెసాప నుస  సీప డ్ 

బాయ్ ్సాూ రి ూంగ గేట్్మాన 

స్గ్రకటెరియేట్ గ్రకాప్ ఫిట్ 

ఎకస ్చేంజ్ పోలీస్ సౌత్ ్స్నూష్న 

పనీన రు వాచ్మెన అండర్ గ్రబిి ీ

టాంక బండ్ ్ ూస్ ఎకస ్గ్రపస్ 

షాపింగ జేమ్స ్బాండ్ సడన గ్రబేక 

రూమ్ ిస్త్సూ్  జీప్ 

మిసూర్ కాలేజీ టవర్ 

టాప్ వార్ ి వోసుూ 

అరంీట్ ిసాు ర్ ీ గవరన మెంట్ 

గ్రటబుల్ ర్చింగ కెమికల్ 

ినన ర్ అండర్ యాక్షనస  

సోఫ్య ఎాీమినేష్న సైంట్టస్ూ 

గుడ్్నైట్ కంిష్న సాప్ూ మెంటాలిటీ 

ియ్ రెడ్ బల్బ  ఉమెన 

గేర్ కాయ ల్లండర్ షేవ్ 

యాకిస లేటర్ స్ప ష్ల్ వార్ ి ఇంియా 

స్త్డైవర్ ఎలస్త్కోూమోట్టవ్ జెనెట్టక 

లంగస  పోల్స  న్యయ కి ూక యాసిడ్ 

ఆపరేష్న ఎలక్షనుూ గ్రాడుయ యేట్ 

సకెస స్ బుల్లట్ కాను రెనస  

హర్ూ బెల్ూ పీల్ 
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స్ప ష్లిస్ూ గ్రట్టగ ుర్ ల్లకు రర్ 

్సాూ ండ్ యార్ూ నెవర్ 

్సాూ ర్ ూ గూడ్స  షడ్ ిఫరెంట్ 

గ్రపాకి ూకల్ పాయ సింజర్ అపిూకేష్న 

్బెూడ్ బిజినెస్ మాసోక  

రెడ్ప పారస ల్ స్నఫ 

కమాన ఓవర్ గ్రబిి ీ లేబుల్ కవర్ 

కివ క స్కండ్ షో ఫోట్ల 

గ్రగూప్ ఒలింపికస  కిచెన 

ట్టయ ్ డూయ టీ  పాయిజన 

జా్ కాన్స్నూబుల్ సవాల్ 

సిజర్స  ్స్నూష్న జెలసీ 

థియేటర్ టౌన ఇంగ్ల ూష్ 

అవాయిడబుల్ స్తపర్ మారెక ట్ గ్రటంగ రోడ్ 

కమ్్్సూన ్బూడ్ప రోగ రిలీఫ 

జీన యాక్షన కింగ సైజ్ కూల్ గ్రింక 

ియాకీస  నంబర్ ట్టప్ టాప్ 

రిబో న్యయ కి ూవ్ ైం బాం్ డోకు 

గ్రటానస ్గ్రసిక ప్్ష్న  రాసక ల్స  ముసాూబు 

అమనోయాసిడ్ కాఫీ ్కోూజెస్ూ 

జీన హెతికల్ హూష్ర్ గ్రపొడక్షనస  

స్త్సూకు ర్ మైనర్ షూట్టంగ 

డరివేష్న స్కన కంగ్రట్లలు 
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పేపర్ బాయ ంక ఫైనల్ 

బెర్ ూ న్పోప  ఫ్యయ క ూర్చ హీరోయిన 

సింగిల్ సీట్ సావ ర్చ రేస్ 

సీరియస్ సినీ కాంపూకస  గ్రపిస్నూజ్ 

న్యయ స్ ఎయిర్ కండ్పష్న స్ట్స  

వరల్ ి ఆఫ  వాక 

అడావ ంటేజ్ నోస్ పైల్ ్సాూ ర్స  

మాగజైన షాప్ కీపర్ ిస్త్సిూబ్యయ టర్స  

ఆఫర్ ఆలబ మ్  మిజరబుల్ 

పోజ్ స్లక ూ ఈస్ూ్మన 

డబోనీర్ పినాకిన్  అవుట్్డోర్ 

ిపార్ ూ్మెంట్ గ్రరండ్స  వర్క  

ఎబిలిటీ బేర్ మిన్ష్ూర్ 

హాబీ పొజిష్న షడూయ ల్ 

ఈవిన్ంగ అడసీ్ూ ఎాీమ్ 

సీవ డు స్త్డైవర్ మకాం  

యూగ్రబ్యట్ రష్ పోస్ూ్పోన 

డైల్లగ స్ంగ్రటల్ పికు ర్ 

షాట్ ర్చసీవ్ ఎకస ్గ్రపష్న 

గ్రపొడూయ సర్ కాంపండ్ గ్రపష్ మూడ్ 

ారెని బాత్్రూమ్ చానస  

రిల్లకస  డైన్ంగ రూమ్ ఆరిూస్ూ 

కరె ూన బెడ్ రూమ్ కాల్ ష్టట్ 
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ఆట్లమాట్టక ఇంటరెస్ూ రిలీజు 

గ్రటానస ్పరెంట్ కాస్ూ్లీ మేర్చనా బీచ 

్బాూ క అండ్ వైట్ లైఫ మారిన ంగ 

కలర్ ఫ్యరిన ్పాూ ట్టనం 

ిసక ష్న ఎిట్టంగ జోక 

టెలిగ్రాం లకీ ూసనస  స్గ్రకటర్చ 

పబిూసిటీ  ్స్తూ ియో గ్రకెిట్స  

ఇంటర్్వెల్ షడూయ ల్ ్పాూ స్ 

ఆలేస షియర్ డోనూ తింక బ్యయ ట్టపుల్ 

డాగస  అదర్్వైజ్ మై ియర్ 

డబాబ  ఎరకుూ  అగ్రడస్ 

ఫికస  జుల్లజికల్ ్కాూరిఫై 

ఐస్ గ్రకీమ్ ారెనిస  ఎంజల్ల డేవిస్ 

మిలటర్చ   

4.3. జాతీయ్యలు – రరిచయం: 

 చమతాక రం, నుికటూ, భాష్టయం, నానుి అనే పద్యలను 

జాతీయాన్కి పరాయ యంా వాడుతారు.  జాతీయాల వాడకం భాష్కు 

చకక దనాన్న , భావాన్కి చికక దనాన్న , తేలికా అరమియేయ  తీరును 

అందిసుూంది. “అనయ  భాష్ను నేరుు కోవడం సులభం కాన్, ఆ భాష్లోన్ 

జాతీయాలను అవాహన చేసుకోవడం గగనం” (విజయలక్ష్మమ , 

మూల్ల:1991:1).  

జాతీయ్యలు – న్నరవ చనాలు: 

 జాతీయాలకు సాహితీ వేతూలు, న్ఘంటవులు ఇచిు న న్రవ చనాల 

ద్యవ రా వాట్ట సవ రూపాన్న  కొంత వరకు అరంి చేసుకోవచుు .  

(i) “సామానయ ంా విివిిా పొి మాటలుా ఉనన వే అపూరవ  

సమేమ ళ్నంలో ఆ మాటలకు  విివిిా దేన్కి లేన్ ఏద్య ఒక అపూరవ  భావ 
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వయ కీ ూకరణకు మూలమై విశష్ూ పదబంధ్యలుా  భాష్లో 

న్లిచిపోతునాన యి” (పదబంధ్ పారిజాం:1963:05).  

(ii) “్సి్తలంా చెపాప లంటే రెండు పద్యలకు రెండు అరిాలు వేరు వేరుా 

ఉంటాయి. కాన్ రెండు  పద్యలు కలిస్నూ మరో అరంి వసుూంది. అదే 

జాతీయాల గ్రపతేయ కం” (వెంకటపప యయ ,  వెలా:2013:07).  

(iii) “Idiom – A phrase which means something different from the 

meaning of the separate words from which it is formed” (ఒక 

పదబంధ్ంలోన్ విివిి పద్యల అరిాల కంటే వేరైన అరని్న చేు  

ద్యన్న్ జాతీయం అంటారు) (Longman Dictionary:1995).  

(iv) “An expression established in the usage of a language that is 

peculiar to itself either in grammatical construction or in having a 

meaning that can’t be derived as a whole from the conjoined 

meanings at it elements” (భాషా వయ వహారంలో వాయ కరణ న్రామ ణ 

పరంాను లేద్య ద్యన్లోన్ విివిి పద్యల అరిాలను కలిపితే వచేు  

మొతూం అరంి కంటే వేరైన అరిాన్న వవ గలిగే గ్రపతేయ కత కలిగిన 

అభవయ కి ూన్ జాతీయం అంటారు (Websters Dictionary:2003:412).  

(v) “An idiom is an expression whose meaning cannot be deduced 

from the literal definitions and the arrangement at its parts, but 

refers instead to a figurative meaning that is known only through 

common use” (సాధ్యరణ న్రవ చనాల ద్యవ రా, ద్యన్లోన్ విివిి 

పద్యల అమరిక ద్యవ రా జాతీయం అరిాన్న  గురి ూంచలేం. జాతీయం 

అనేది ఆలంకారికారంి కలిగిన ఒక అభవయ కి ూ. ఈ అరిాన్న  రోజువారే 

వాడకం ద్యవ రా మాగ్రతమే తెలుసుకోగలం (Mohammad Reza 

Bateni:2010:05).  

1. పడుగు పేకలోనే  (పుట:1) 

2. కడుపు తరుకుక పోవడం  (పుట:4) 

3. గుండ చెరువయిపోవడం  (పుట:4) 

4. కాట్టకి కాళి్ళ  చాచిన  (పుట:5) 

5. గుండ భారమవడం  (పుట:14) 

6. కటూలు తెంచుకునన  

కోపం  

(పుట:21) 
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7. యమధ్రమ రాజుల్ల  (పుట:24) 

8. కొంపలు మున్గినటూ  (పుట:27) 

9. ఆవురావురుమంట్ట  (పుట:25) 

10. కొటూ మిటాూడుతుంటే  (పుట:29) 

11. తోక తొకిక న నాగు  (పుట:29) 

12. గొడిు చాకిరి  (పుట:40) 

13. గుటూ చపుప డు కాకుండా  (పుట:40) 

14. మంగ్రత ముగుధివల్ల  (పుట:60) 

15. గుండ బరువెకక డం  (పుట:74) 

16. మనసు ముకక లు 

చేయడం  

(పుట:87) 

17. కుపప  కూలిపోవడం  (పుట:102) 

18. చెంప లేసుకునాన డు  (పుట:105) 

19.  కోరలు పీకెయాయ లి  (పుట:106) 

20. పోగయాయ రు  (పుట:106) 

21. కీలు బమమ లు  (పుట:108) 

22. కడుపు మంట (పుట:108) 

23. న్పుప లు కకక డం  (పుట:108) 

24. గంపల ఉపనాయ సాలు  (పుట:102) 

25. ముకుక పచు ల్లరన్  (పుట:105) 

26. కుండ పోతా వర షం (పుట:110) 

27. గరభ  దరిగ్రదుడు (పుట:116) 
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28. చిలిూగవవ  మిగలకుండా  (పుట:117) 

29. నోళి్ళ  తెరచుకునాన యి  (పుట:117) 

30. నీళ్ళి  నమలడం  (పుట:117) 

31. కుందనపు బమమ ల్ల  (పుట:129) 

32. పాలరాతి శలప ం  (పుట:129) 

33. కొంప దీయడం  (పుట:132) 

34. దబాయించడం  (పుట:132) 

35. గుండ గొంతులోకి 

వచిు ంది  

(పుట:138) 

36. అడిా ిదల్లూ   (పుట:138) 

37. కళ్ి కు కొవెవ కిక   (పుట:138) 

38. గుండలు పిండేశాయి  (పుట:138) 

39. కొండను పింి చేయడం  (పుట:138) 

40. భీషిమ ంచడం  (పుట:141) 

41. పదవి విరవడం  (పుట:144) 

42. శుదధ బుదధవతారం  (పుట:144) 

43. ల్లకక  చేయలేదు  (పుట:144) 

44. పేగులనన  చుటూ 

బెటూకొన్  

 

45. రేసు గుగ్రరంల్ల  (పుట:147) 

46.  కుంగి పోవడం  (పుట:151) 

47. పచిు గంగ కూడా 

ముటూకుండా  

(పుట:155) 
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48. చెవిన పటూ  (పుట:157) 

49. మాటలు 

ల్లకక పటూకుండా  

(పుట:159) 

50. బావిలో కపప   (పుట:149) 

51. నోరూ కొటూకోవడం  (పుట:152) 

52. తేనెలో పడ ిఈగ (పుట:153) 

53. గూబ గుయయ మనాలి  (పుట:164) 

54. పిడచ కటూకుపోవడం  (పుట:177) 

55. కొయయ బారి పోవడం  (పుట:201) 

56. పుసూకాల పురుగు  (పుట:189) 

57. కాకుల్లూ  పొడవడం  (పుట:198) 

58. మానోట మట్టూకొటాూవ్   (పుట:25) 

4.4. స్వమెతలు – రరిచయం: 

సామయ ం అనే పదం నుంి సామెత అనే పదం ఏరప ిందన్ 

చెబుతారు.  సామెతలు ఒక జాతి జీవన విధ్యనాన్న  తెలిపే వాయ ఖాయ నాల 

వంట్టవన్ చెపప వచుు . భాష్లోన్ సామెతలను అరంి చేసుకోవాలంటే ఆ 

భాషా సంసక ృతులతో, జీవన విధ్యనంతో, చారిగ్రతక అంశాలతో పరిచయం 

ఉండాలి.  

4.4.1. స్వమెతలు – న్నరవ చనాలు: 

 సామెత గురించి వివిధ్ సాహితీవేతూల అభగ్రపాయాలను చూద్యద ం. 

సామెతకు సరియైన న్రవ చనం ఇవవ డం సాధ్య ం కాదనేది దివాకర ూ 

వెంకటావధ్యన్ ారి అభగ్రపాయం. అతి వాయ పిూ, అవాయ పిూ ద్యషాలు లేకుండా 

సామెతను న్రవ చించడం కష్ూం అన్ చెపూూ  వారు సామెతను ఈ విధ్ంా 

న్రవ చించారు.  

(i) “సామెత అనా జన వయ వహారక్షుణణమైన ఉకి ూ అనే ఇపప ట్టకి తృపిూ 

పడవచుు ను. అనా  నలుగురి నోట పడగలిగిన మాట అన్ అరంి” 

(వెంకటావధ్యన్, దివాకర ూ:2007:03).  
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(ii) “విశవ నాథ సతయ నారాయణారు” ఒక పింితారిాన్న  కొదిద మాటలతో 

చెబుతుంది సామెత” అనాన రు (వెంకటావధ్యన్, దివాకర ూ:2007:31).  

(iii) “ఉపదేశాతమ కంాను, సందేశాతమ కంాను మాగ్రతమే కాక, న్శత 

విమరశ లు బాణంాను ఉపయోగింప బడుతుంది సామెత.  సామెతలో 

్సి్తలమైన అర ిన్ర ణయం వెనుక గంభీరమైన జీవన మధుర దరశ నం 

అవుతుంది. అందుకే సామెత చతురోకి ూ అయింది! చమతాక రోకి ూ 

అయింది! (వేదవతి, సి:1983:నుి–నానుినుంి).  

(iv) “A short, generally known sentence of the folk which contains 

wisdom, truth, morals, and traditional views in a metaphorical, 

fixed and memorizable form and which is handed down from 

generation to generation” (సామానయ  జన వయ వహారంలోన్ ఒక చినన  

వాకయ ం ్జానో నం, సతయ ం, న్యతి సంగ్రపద్యయ భావనలు, ఆలంకారికత 

వంట్ట లక్షణాలు కలిగి, ్సిరిమైన, గురుూంిపోయే రూపంతో తరాల 

తరబి వాయ పిూలో ఉనన పుప డు ద్యన్న్ సామెత చెపప వచుు  
(Meider:1985:119).  

(v) “A unit of meaning in a specific context through which the speaker 

and hearer arrives at the same meaning” (సందరాభ న్కి సరిపోయే 

అరిాన్న  అందించే గ్రపతేయ కమైన భాషా విభాగం. దీన్ ద్యవ రా 

మాటాూ డేవారు, వినేవారు ఒకే అరిాన్న  గ్రగహిసాూరు (2001:51).  

(vi) “The proverb is a traditional, conversational, didactic genre with 

general meaning, a potential free conversational turn, preferable 

with figurative meaning” (సామెత అనేది సంగ్రపద్యయకమైన, 

సంభాష్ణాతమ కమైన, సందేశాతమ కమైన గ్రపగ్రకియ.  చాల్ల వరకూ 

ఆలంకారిక శైలిలో, సులభంా సమాచారాన్న  అందించే సామరిాయ న్న  

కలిగి ఉంటంది (Norrick:1985:78).  

(vii) “A short popular saying that expresses effectively some complete 

truth or useful thought” (పరిపూరణమైన సతాయ న్న  లేద్య మంచి 

ఆలోచనను చెపేప  చినన దైన, బాా వాయ పిూలో ఉనన  మాట) (Random 

House Dictionary).  

(viii) “The Arabs say – A proverb is to speech what salt is to food” 

(సామెత అనేది భోజనంలో ఉపుప  ల్లంట్టది) (Burton Egbert 

Stevenson:1948:1905).  
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 సామెతల పుటూకను న్ర ణయించడం అసాధ్య ం. ఎవరి అనుభవంలో 

నుండో వచిు న ఒక వాకయ ం జనవయ వహారంలో వాయ పిూన్ పొంది 

సామెతా ్సిరిపడుతుంది. జీవితంలోన్ అనేక సందరాభ లు, 

సంఘటనలు, సామెతల పుటూకకు కారణమౌతాయి. అందువలూ 

సామెతల పుటూకను న్రాద రించి చెపప డమూ కష్ూమే, ఒకవేళ్ చెపిప నా 

నమమ డమూ కష్ూమే.  

1.   పాత చెపుప  కంటే హీనం  (పుట:50) 

2. గ్రపతి బిడ ిఒక దీపం  (పుట:24) 

3. ఆకల్లతిూన జంతువులు శవాన్న  

పీకుక తినన టూ  

(పుట:25) 

4. పాత గుడమిీద అతుకుల్లా  (పుట:50) 

5. దరిగ్రద్యన్కి మకుటం (పుట:101) 

6. పడగెతిూన పామును పాపం 

అనకూడదు  

(పుట:105) 

7. పిలూ కాకికేం తెలుసు ఉండేలు 

దెబబ  

(పుట:105) 

8. ఉడుంకెందుకు ఊళ్ళి  పతూనం  (పుట:105) 

9. పద్యదళి్  మాట పడ చెవిన్ పటూ  (పుట:105) 

10. గదదను చూచిన కోిపిలూల్ల  (పుట:114) 

11. బలి చగ్రకవరి ూ కండలు కోసి 

ఇచిు నటూ  

(పుట:114) 

12. వెయియ  ఏనుగుల బలం  (పుట:127) 

13. వెనన తో బెట్టూన విదయ   (పుట:129) 

14. తోక తొకిక న గ్రతాచు  (పుట:136) 

15. కొరడా దెబబ ల్లంట్ట మాట  (పుట:134) 
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16. పొగరు పట్టూన గుగ్రరంల్ల  (పుట:135) 

17. బురదలో పురుగుల్లూ   (పుట:147) 

18. భర ూ చన్పోయిన ఆవిడ 

మొహమాటాన్కి పోతే ఏద్య 

అయినటూ  

(పుట:145) 

19. పచిు  వెలకాక య పడటిూయింది (పుట:154) 

20. వెయియ  కళ్ి తో ఎదురు చూడడం (పుట:163) 

4.5. త్తటే్ట: 

తిటూ ఎందుకు తిడతారు అన్ ఎవరిన  అిగినా సందేహాలు లేకుండా 

సమాధ్యనం సప ష్ూంా చెపాూరు. “ఒళ్ళి  మంితే” అన్ అంతట్టతో ఆ మన్షి 

తపుప కొంటే సరి అల్లాక “ఎందుకు ఒళి్ళ  మండుతుంది” అన్ మారు 

గ్రపశన  జోిస్నూ సమాధ్యనం తిటూ రూపంలో ఉంటంది. ఈ సమయంలో 

కోపంతో గ్రపేరేపించే తిటూ అన్ చెపప వచుు . నోరునన  గ్రపతివారు తమ 

జీవితంలో ఏద్య ఒక సందరభ ంలో తిటూన్ అస్త్సూంా గ్రపయోగిసాూరు, కొందరు 

సభయ ంా తిితే మరికొందరు అసభయ ంా ఇంకా కొందరు అశీ ూలంా 

తిటూడం, తిటూవలసిన సందరభ ం వస్నూ మానవ మరాయ దలిన  ల్లకక  చేయక 

తిటూను ఉచా రించడం తిటేూవారికునన  అలవాట అన్ చెపప వచుు .  

1. థూ! నీయమమ  (పుట:24) 

2. నాయాలిద (పుట:24) 

3. దదదమమ   (పుట:56) 

4. యదవ సచిు నోడు  (పుట:174) 

5. ఊర కుకక  (పుట:107) 

6. వొళి్ళ  కొవెవ కిక ంది  (పుట:103) 

7. తినన దరగడంలేద్య  (పుట:107) 

8. దొంగ నా కొడక (పుట:107) 

9. ఈడమమ  (పుట:108) 
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10. దరిగ్రదుడు (పుట:101) 

11. ఇియట్స  (పుట:144) 

12. వెధ్వ (పుట:163) 

13. రాస్క ల్ (పుట:164) 

14. దురామ రుులు (పుట:202) 

15. నాయాళ్ళి  (పుట:200) 

4.6. ధ్వ నా నుకరణ రద్యలు: 

 భాషా న్రామ ణంలో శబాద ర ిసంబంధ్ం యాదృచాి కం.  న్రే హతుకం. ఒకే 

వసుూవును తెలపడాన్కి వివిధ్ భాషా సమాజాలోూ  భనాన లైన శాబిదక సంకేతాలు 

(పద్యలు) ఉండడం, ఒకే భాష్లోనే ఒక వసుూవును లేద్య భావాన్న  

తెలపడాన్కి రెండు మూడు పద్యలుండటం, శబాద ర ి పరిణామం 

పరసప రాగ్రశయాలు కాకపోవడం మొదలైన లక్షణాలను బట్టూ శబాద రిాల మధ్య  

అవినాభావ సంబంధ్ం లేదన్ శబాద ర ి సంబంధ్ం కేవలం 

యాదృచాి కమేనన్ సప ష్ూమౌతుంది. ధ్వ నయ నుకరణం లేద్య శబాదనుకృత 

(Onomatopoetic) తో ఏరప డ ిపద్యలు (కాకి, కోకిల, మేక ఇతాయ ది) కొన్న  శబాద ర ి

సంబంధ్ం ఉనన  పద్యలుా తూచవచుు . కాన్ ఇటవంట్ట పద్యలు ఏ 

భాష్లోనైనా వేళ్ి  మీద ల్లకిక ంపదగినంత మాగ్రతంానే ఉంటాయి (తెలుగు 

భాషా చరిగ్రత:2014:442).  

 అరవిేది (Semanticist) ఒక భాష్లోన్ పద్యల అరిాన్న  రెండు విధ్యల 

పరిశీలించవచుు : 1) వివరణాతమ క పదధతి, 2) చారిగ్రతక పదధతి.  ఒక కాల్లన్కి 

లేద్య దశకు మాగ్రతమే భాష్ను పరిమితం చేసుకొన్ వాన్ పూరవ పరావసలితో 

సంబంధ్ం లేకుండా పద్యల అర ి సవ రూపాన్న  లక్షణాలను వర్చ ుకరించి 

వివరించి చెపుప నపుప డది వివరణాతమ క అర ి విజానోనం (Synchronic or 

descriptive semantics) అవుతుంది. ఒక భాష్లోన్ పద్యలలో వివిధ్ కాల్లలోూ  

లేద్య వివిధ్ దశలోూ  జరిగిన అర ిపరిణామాన్న  కాలగ్రకమ పదధతిలో చారిగ్రతక 

దృషిూలో పరిశీలించి వివరించినపుప డది చారిగ్రతక అర ివిజానోనం (Diachronic 

or historical semantics) అవుతుంది (తెలుగు భాష్ చరిగ్రత:2014:443).  

  

1. వెల వెల బోవడం (పుట:28) 
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2. బికుక  బికుక మంట్ట  (పుట:35) 

3. రింగు రింగు  (పుట:41) 

4. బిల బిలమన్ లేవడం  (పుట:98) 

5. కిలకిల నవవ డం  (పుట:136) 

6. బిగ్రరుా మెకిక   (పుట:137) 

7. గుండ దడదడ ల్లడడం  (పుట:177) 

8. గడగడల్లడడం  (పుట:25) 

9. మిసమిస (పుట:33) 

10. కుమిలి కుమిలి  (పుట:26) 

11. గడగడల్లడడం  (పుట:40) 

12. దబదబ కొటూడం  (పుట:55) 

13. గంపల గంపల  (పుట:102) 

14. విలవిలల్లి పోవడం  (పుట:118) 

15. బిలబిల్ల  (పుట:144) 

16. గిలగిల తనున కోవడం  (పుట:146) 

17. గబగబ (పుట:165) 

18. వెకిక  వెకిక  ఏడుసోూంది  (పుట:178) 

19. గుసగుసలు  (పుట:189) 

20. బిరబిర (పుట:192) 

21. పకపకా నవవ డం  (పుట:108) 

22. బీద్యబికిక   (పుట:106) 

23. న్గన్గ (పుట:144) 
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24. టకటకా  (పుట:165) 
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అధ్యా యం –5 

జయంపు కృషణ కథలు – సమీక్ష 

5. 1. కథా రచయితగా జయంపు కృషణ: 

 జయంపు కృష్ణా రు ఆధున్క కథా రచయితలోూ  ఒగరుా చెపప వచుు . 

వివిధ్ రకాల సాహితయ  గ్రపగ్రకియలోూ  గ్రపవేశం వుంది. కవిా, కథా రచయితా, 

నవల్లకారున్ా, సీరియల్, సిన్మా రచయితా, వాయ స రచయితా పేరు 

పొంద్యరు.  న్తయ  జీవితంలో జరిగే విష్యాలను వసుూవులుా గ్రగహించి 

చకక న్ కథలకు గ్రపాణం పోశారు.  

 తెలుగు కథకులోూ  యద్యర ిజీవితంలోన్ కఠోర వాసూవికతను జయంపు 

కృష్ణ చిగ్రతించినంత కళ్ళతమ కంా మరో రచయిత 

చిగ్రతించలేదనుకుంటాను. తెలుగు వాళ్ి  జీవితంలో అటూడుగున మసలే 

వివిధ్ అనుభూతుల ఆవిష్క రణ ఆయన కథలోూ  చాల్ల సమరవింతంా, 

శకి ూవంతంా జరుగుతుంది. జయంపు కృష్ణా రు చాల్ల కథలకు వసుూవు 

ఆరికింా వెనుకబిన గ్రశామిక జనుల బాధ్లు, ాథలు, కలలు, కనీన ళ్ళి , 

సభయ త, సంసాక రం, నాగరికత మొదలైన కృగ్రతిమ విలువలను దూరంా 

ఉనన  ఈ గ్రశామిక జనులు కథలుా మలచటంలో జయంపు కృష్ణా రి కలం 

అదివ తీయంా చెపప వచుు . పేదరికంలో న్రంతరం పోరాడుతునన  

వాళ్ి కు నాగరికత, సంసాక రం మొదలైన విలువలు గగనకుసుమాలు. 

రెకక లు విరుచుకొన్, నాలుగు డబుబ లు సంపాదించుకొన్ పొటూ పోషించు 

కోవడంలోనే తమ సరవ సావ న్న  కోలోప తునన  ఈ అభాగయ  జనావళ్ళకి 

సమాజంలో సరియైన రక్షణ లేదు.  పోలీసులు, అధికారులు, 

అదృష్ూవంతులు మొదలైన వాళి్ ంతా వీళి్  రకాూన్న  యింకా పీలుు తూ 

తినడాన్కే పాటపడుతునాన రు. ఆరికింా వెనుకబడడంవలూ పతీతులుా, 

గ్రభషుూలుా మారిన ఈ దీనుల పక్షాన న్లుు న్ వాళ్ి  బాధ్లిన , ాథలిన , 

కలలిన , కనీన ళ్ి ను తన శకి ూవంతమైన అక్షరాల రూపంలోకి అనువదించి 

సాహితాయ న్న  రూపకలప న చేసిన, చేసుూనన  ఈనాట్ట రచయిత జయంపు 

కృష్ణా రు.  

 “భయం” కథలో వంశీ గ్రతాచుపామును చూసి తన స్నన హితులకు 

చెపప డం వారు లేన్ పురాణాలు చెపిప  మరింతా ఎకుక వా భయపడతారు.  

ఈ కథలో పాఠకున్కి మన విే ూష్ణా ధోరణి కనబడుతుంది.  
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 “చివరకు మిగిలేది” కథలో  రాజి పొటూకూట్ట కోసం రాగ్రతి పూట పడుపు 

వృతిూ చేస్తూ  గడుపుతూ వుంటంది. ఒకరోజు తన దగ ురకు ఎవరూ రారు, 

ఆకలితో కనీసం టీకైనా వస్నూ చాలన్ అనుకుంట్ట ముషిూవాి దగ ురకు వెళ్ళి  

వాడు ఆకలి తీరిు , తన ఆకలి తీరుు కోవడం కోసం వెళ్ళతుంటే పోలీసు 

అనే గదద వచిు  పావల్లను తనున కుపోతుంది.  

 ఈతరం అమామ యిలు, అబాబ యిలు చాల్ల ఫ్యస్ూ.  గ్రపేమించుకొన్ కాలు 

జారి అబారషన కోసం వచిు న అమామ యికి ఆ డాక ూర్ అబారషన చెయయ డు. ఆ 

అమామ యి నాట పదధతిలో చేయించుకున్ చన్పోతుంది. ఆ అమామ యి ఆ 

డాక ూర్ గ్రరండ్ కూతురన్ చివరకు తెలుసుూంది.  

 ఇల్ల జయంపు కృష్ణా రు గ్రపతి కథలోను ఓహెగ్రనీ, మపానా కవులల్లా 

కొసమెరుపుతో జీవిత రహసాయ న్న  చెపప డాన్కి చకక ా గ్రపయతిన ంచారు.  

5.2. జయంపు కృషణ కథలు – దృకప థం: 

 జయంపు కృష్ణా రు సామాజిక దృకప థ నేపథయ ంా మాటాూడుతూ 

సాహితయ  గ్రపగ్రకియలు అన్న ంట్టలోన్య సామాజిక సమసయ నే గ్రపధ్యన వసుూవులే 

ఉండాలనన  అభగ్రపాయాన్న  వయ క ూపరిచాడు.  

 సాహితయ ం గ్రపజల కోసం అన్ గురిూస్నూ గ్రపజా జీవితం సాహితయ ంలో 

గ్రపతిఫలించాలి. సరవ జన సంక్షేమ కాంక్ష, సాహితయ  లక్షణం అన్ నేడు 

గురి ూసుూనాన ం.  సామాజిక సమసయ లు సాహితయ ంలోన్ అన్న  గ్రపగ్రకియలలో 

నేడు గ్రపతిఫలిసుూనాన యి. అయితే నవల, కథ, కథాన్కలతో గ్రపజా జీవితం 

గ్రపసుు టంా కన్పించే అవకాశం ఎకుక వ. అందుకే రచయిత అయిన 

జయంపు కృష్ణ కవిత కనాన  కథకు అధిక గ్రపాధ్యనయ త ఇచిు  సమాజ 

్సితిిగతులను కథలలో చరిు ంచాడు. తీరన్ తన కవితాకాంక్షను కథలో, 

వాకయ  న్రామ ణ గ్రకమంలో అభవయ కీ ూకరించారు. సమాజ జీవితం పటూ తీగ్రవమైన 

సంఘర షణ ఉనన  జయంపు కృష్ణా రి వాసూవికతను వర ూమానాన్కి అధిక 

గ్రపాధ్యనయ త ఇస్తూ  రచనలు చేశారు.  గ్రపతి కథకుడు ఏద్య ఒక గ్రపయోజనాన్న  

ఆశంచే కథ రాసాూరు.  జయంపు కృష్ణ కథలకు కూడా ఒక గ్రపయోజనం 

వుంది అనుకుంటే అది మొదట్టా కందుకూరి వీరేశలింగం, గురజాడ 

అపాప రావు, చలం వంట్ట కవులు స్త్సీూలకు ఇచిు న స్త్సీూ స్నవ చా  తన కథలోూ  

కన్పిసుూంది.  
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 గ్రపతి రచయిత ఏద్య ఒక సంఘటనలో గ్రపేరేపితుడవుతాడు.  ఆ 

సంఘటన ద్యవ రా తన లక్షాయ న్న  న్ర ణయించుకుంటారు.  అనుభూతిన్ 

జోిసాూడు. కథ అలుూకుంట్ట పోతాడు. జయంపు కృష్ణా రు జీవితంలో 

అనుభవాలను జోించి తన దృకప థంతో అందంా తీరిు దిద్యద రు.  

5.3. సందేరం: 

 సమకాలీన కథలు మరింత పదును తేల్లయి. చకక న్ కథలు 

మరికొంత కొతూా  రావడం గమనారహం అంటే జయంపు కృష్ణా రి గ్రపతి కథలో 

మనముందునన  సమాజాన్కి మంచి మారుంలో నిపే విధ్ంా వునాన యి.  

 ఈ సమాజంలోన్ స్త్సీూన్ తకుక వా చూడవదదన్ “నంది వర ధనం” కథలో 

తులసి తన భర ూ చెడు అలవాటూను గమన్ంచి శోభనం నాట్ట రాగ్రతి దగ ురకు 

రాన్వవ దు, గోవరని ఆ విష్యం మనసుస లో పటూకున్ తులసిన్ పుట్టూంట్టకి 

తరిమేసాూడు.  ధైరయ ంతో హసూకళ్ళ నైపుణయ ంతో తనకు తానుా సమాజంలో 

న్లబడుతుంది.  “ఆడవాళ్ళి ! మీరు గుల్లబీలు” కథలో గ్రపేమ అనే 

ఆకర షణకు గురై తొందరపి తపుప  చేస్నూ ఏమవుతుంద్య ఈ కథ ద్యవ రా 

తెలియజేశారు.  

 మన్షికి ఉండకూడన్ది భయం.  భయాన్కి తరక ం ఉండదు. 

విచక్షణ ఉండదు. మనసు భయాన్కి లంగిపోతే ఏమౌతుందనన ది “భయం” 

కథ. అల్లనే అధికారం చేతులోూ  వయ కుూలు కింది తరగతి వరాులను ఎల్ల 

బెదిరించి బతుకుతారో “దుంప రాస్త్ష్ూం” కథ ద్యవ రా చెపాప రు.  

 గ్రపభుతవ  ఆఫీసులోూ , హాసిప టలోూ  చినన  పదద తేడా లేకుండా 

లంచాలతో ఏ విధ్ంా ద్యచుకుంటనాన రో “ఆపరేష్న” కథలో అల్లనే రేష్న 

డ్పలరుూ గ్రపజలకు రేష్న ఇవవ కుండా మింగేసుూనన  విధ్యనాలను “గబుబ  

సవురు” ల్లంట్ట కథల ద్యవ రా ఎండగటాూ రు.  

 మానవున్కి ఆరోగయ ం సరిలేకపోతే డాక ూర్ దగ ురకు వెళ్ళూ ం. వారిన్ మనం 

దేవున్ా చెపుప కుంటాం. వారు ఈరోజు డబుబ కు ఆశపి చినన  రోాన్కి 

కూడా పదద మొతూంలో పీిసుూనన టవంట్ట విధ్యనాన్న  “నేను బతకొద్యద ?” 

కథలో చెపాప రు.  పటూబి వర ుం వెట్టూచాకిరి చేయించుకుంటనన  విధ్యనం 

“కనీన ట్ట ముతాయ లు”. అధికారాలను చెల్లయించే గ్రామాధికారులు చినన  

వర ుం వారి మానాన్న  ద్యచుకోవడం, వారిన్ ఎదిరించి ఎల్ల న్లబడాలన్ 

అనేది “ఈ సమాజం చిగిరేు దెపుప డు” కథలోూ  తెలిపారు.  
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 ఈ విధ్ంా తన కథల ద్యవ రా నేట్ట సమాజాన్కి సందేశాలను 

అందించారు.  

*** 
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ముగింపు 

 

 జయంపు కృష్ణా రు ఆధున్క కథా రచయితలోూ  ఒకరుా చెపప వచుు . 

బహుముఖ గ్రపజానో శాలి, వివిధ్ రకాల సాహితయ  గ్రపగ్రకియలోూ  గ్రపవేశం ఉంది. 

కవిా, కథా రచయితా, నవల్లకారున్ా, సీరియల్, సిన్మా రచయితా, 

వాయ స రచయితా పేరు పొంద్యరు.  న్తయ  జీవితంలో జరిగే కుటంబ, ఆరికి, 

రాజకీయ, సాంఘిక సమసయ లను తీసుకున్ మన చుట్టూ  ఉండే 

మనుషులను  పాగ్రతలుా మలిచారు.  “జయంపు కృష్ణ కథలు” సంపుటంలో 

ముపైప  రెండు కథలునాన యి.  నెల్లూ రు జిల్లూలో పుట్టూ పరిగినందున ఆ 

గ్రపాంత గ్రపజల జీవనం, సంసక ృతి, ఆచార వయ వహారాల మాండలికాలు 

గ్రపతిఫలించేటటూ కథలను తీరిు దిద్యద రు. వీరి రచనలపై గుిపాట్ట 

వెంకటచలం, కొడవట్టగంట్ట కుటంబరావు, శరత్ చంగ్రద, ఠాగూర్, 

దేవులపలిూ కృష్ణశాస్త్సిూ, ్శీరీంగం ్శీనీ్వాసరావు వంట్ట కవుల గ్రపభావం 

కనబడుతుంది. పాశాు తయ  రచయితలైన మపాసా, ఓహెగ్రనీ కథల గ్రపభావం 

వీరు రచించిన కథలోూ  “కొసమెరుపు”, “చమతక ృతి” కన్పిసుూంది.   

 మొదట్ట అధ్యయ యం “జయంపు కృష్ణ జీవిత రేఖలు”లో రచయిత 

బాలయ ం, విద్యయ భాయ సం, కుటంబ జీవితం, ఉద్యయ గ జీవితం, రచనా నేపథయ ం, 

సాహితయ  పురసాక రాలు, అనువాద్యలు, సిన్మా, ట్ట.వి. రంగ గ్రపవేశాలను 

గురించి చెపాప ను.  

 రెండవ అధ్యయ యం “జయంపు కృష్ణ కథలు – ఇతివృతూ పరిశీలన”లో 

సంపుటంలోన్ ఇతివృతాూలను వాసూవికతా దృకోక ణం నుంి విే ూషించే 

గ్రపయతన ం చేశాను.  

 మూడవ అధ్యయ యం “జయంపు కృష్ణ కథలు – విే ూష్ణ”లో  వసుూవు, 

పాగ్రత చిగ్రతణ, కథన శలప ం, సంఘటన ఘటనా శలప ం, సంఘర షణోతాప దక 

శలప ం, సన్న వేశ కలప నా శలప ం, వర ణనా శలప ం, శీరి షకా శల్లప ల గురించి 

చరిు ంచాను.  కథలోూన్ భాష్, శైలిలను రచయిత దృషిూన్, సంఘర షణ, 

సన్న వేశ కలప నలను కథలోూ  రచయిత చెపిప న ఉద్యహరణలతో 

వివరించాను.  
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 నాలువ అధ్యయ యంలో “భాషా విేషాలు”లో మాండలిక పద్యలు, 

అనయ దేశాలు, జాతీయాలు, సామెతలు, తిటూ, ధ్వ నయ నుకరణ పద్యలను  

రచయిత సందరోభ చితంా వాిన తీరును వివరించాను.  

 ఐదవ అధ్యయ యంలో “జయంపు కృష్ణ కథలు – సమీక్ష”లో కథా 

రచయితా జయంపు కృష్ణ గురించి కథల దృకప థాన్న , సమాజాన్కి ఏ 

విధ్ంా సందేశం అందించారో సమీక్షలో తెలిపాను.   

*** 
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అనుబంధ్ం - 1 

రచయితపై స్వహితీవేతతల్ అభిడ్రపాయ్యలు  
 

1. బీనాదేవి (ఆండ్రధ్డ్రరభ – స్వహితీ గవాక్షం:26–8–96): 

 కథ రాయడం కష్ూం. చినన  కథ రాయడం  మర్చ కష్ూం. ఈ చినన  కథకి 

ముగింపు మర్చ మర్చ కష్ూం. అతి చినన  కథ రాసి, ఆఖరన  గమమ తెల ూన ట్టవ సుూ 

ఇచిు న రచయితలు ఇంగ్ల ూషులో “ఓహెగ్రనీ”, మొపాసా, సాకీ ముగుురే 

ఉనాన రు.  తెలుగులో ఎవరూ లేరే అనన  బాధ్ ఒకపుప డు ఉండేది. ఇపుప డు 

జయంపు కృష్ణా రి కథలు చదివాక ఆ బాధ్ అర ి రహితం అన్పించింది, 

సంతోష్ం వేసింది.  

 మన్షికి ఉండకూడన్ది భయం.  భయాన్కి తరక ం ఉండదు. 

విచక్షణ ఉండదు. మనసు భయాన్కి లంగిపోతే ఏమౌతుందనన ది “భయం” 

కథ.  

 ఈతరం అమామ యిలు, అబాబ యిలు చాల్ల ఫ్యస్ూ. గ్రపేమించుకొన్ 

కాలుజారి అబారషన కోసం వచిు న అమామ యికి ఆ డాక ూర్ అబారషన చెయయ డు.  

ఆ అమామ యి నాట పదధతిలో చేయించుకొన్ చచిు పోతుంది. ఆ అమామ యి 

ఆ డాక ూర్ గ్రరండ్ కూతురనన ది కొసమెరుపు. అన్న  కథలు 

చరిు ంచనవసరం లేదు. సంభవం కూడా కాదు. ఈ రచయిత కథలన్న ట్ట 

ముగింపులోన్ ట్టవ సుూ ఉంటంది. ఇది ఇల్లగే ముగిస్నూ 

బావుంటందన్పిసుూంది. “రూపాయికి బాన్సై ద్యన్ చుట్టూ  జపం 

చేసుూనాన డు నేట్ట మన్షి, నేడు లోకంలో దుుఃఖాన్కి మూల కారణం డబుబ ” 

అంటాడు.  “గ్రపాణం ఖర్చదు” కథలో కృష్ణా రు! ఎంత న్జం!! మల్లూ ది వారిన్ 

ఎవరూ ఇంతవరకు అనుకరించలేదు, లేరు కూడా.  

 ఆ శైలి, ఆ కథనం మరెవవ రికి రాలేదు. కాన్ “ఓ పూచిన పువువ ” కథ 

చదివాక అందులో చలం గ్రపభావం ఉందన్ రచయిత చెపుప కునాన , మల్లూది 

వారి గ్రపభావమే నాకు కన్పించింది. అన్న  కథలు ఊహలోూ  కాకుండా 

జీవితంలోంచి పుట్టూనవే. గ్రపతి కథ ఎపుప డో ఎవరికో జరిగిందన్పిసుూంది.  
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2. అిగోపుల్ వెంకటరతి మ్ (త్తరురత్త, 4–4–2005): 

 సైకిల్లకక గలవా? కథ వసుూవు కొతూది. నిపిన తీరు గొపప ది. కథ చివరన  

ముి విపేప రు. అంతవరకు పాఠకు దివి ముి ఎకక డుంద్య తేలీలేదు. 

వెనెన ల విరిసినటూ నక్షగ్రతాలు మెరిచినటూ, పువువ ల వాన కురిసినటూ ఉంది 

కథ.  
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అనుబంధ్ం - 2 

రచయితతో ఇంటరూవ ా   

1.  సాహితయ  గ్రపగ్రకియలన్న ంట్టలో మీకు నచిు న గ్రపగ్రకియ గురించి 

చెపప ంి? 

 సాహితయ  గ్రపగ్రకియలన్న ంట్టలో నాకు నచిు న గ్రపగ్రకియ కథ. కథ 

రాయగలగడం ఒక గొపప  వరం. అందులో చినన  విష్యం వుండొచుు  – ఒక 

గ్రబహామ ండమైన అంశం వుండొచుు . ద్యన్ ఇముడేు  శకి ూ కథకున్కి వుండాలి. 

అపుప డే ఆ కథ గొపప ా వుంటంది. ఈ సందరభ ంా ఒక విష్యం గ్రపఖాయ త 

యన.ఆర్. నందిారు నేను మదరాసులో కలిసిన సందరభ ంలో ఒక మాట 

అనాన రు నాతో. మేం కలవడం అదే మొదట్టసారి. అందుకే ఆయన యిల్ల 

అనాన రు – “కృష్ణా రూ! మీ పరు నాకు ఎందుకు గురుూంిపోయిందంటే – 

సిన్మా జీవితం – సిన్మా రంగం గురించి నేను  ‘సినీ జనారణయ ం’ అనే ఓ 

నవల రాశాను. కానీ, మీరు “ఆంగ్రధ్గ్రపభ” వారపగ్రతికకు అదే సిన్మారంగం 

గురించి “ఈస్ూ్మన కలర్ గ్రపేమ” అనే ఓ కథ రాశారు. నేనది చదవడం 

తటసింిచింది. అబబ  ఎవర్చ రచయిత? అనుకునాన ను. కారణం ఆ రంగం 

గురించి నా నవలలో ఎంత రాశానో – అంతా మీరు ఒకక  కథలో 

ఇమడు గలిారు. కంగ్రాట్స . అందుకే మీరు నాకు గురుూంిపోయారు” 

అంట్ట అభనందించారు.  అద్య గురుూంచుకునన  విష్యం. “మరో 

మొహంజోధ్యరా” ల్లంట్ట గొపప  నాటకం, “నైమీశారణయ ం” ల్లంట్ట గొపప  నవల 

రాసిన నందిారు “కథ”కు ఎంతో గ్రపాముఖయ మిచాు రు. అల్లనే గ్రపఖాయ త 

రచయిత మల్లూది వెంకటకృష్ణమూ్రి ూా రు – “వందేళి్  తెలుగు కథ”ను 

గూరిు  విపుల మాసపగ్రతికలో వాయ సం రాస్తూ  – తెలుగు కథను పరిపుష్ూం 

చేసిన రచయితలలో నా పేరు, నేను రాసిన “భయం” కథను గ్రపసాూవిస్తూ , 

గ్రపశంసించారు.  అల్ల కథకే కాదు – ఆ కథను రాసిన నాకూ ఒక ‘ల్లయ ండ్ 

మారుక ’ ల్లంట్ట గురి ూంపున్చాు రు.  

 కథకు, కథాన్కకు, మినీ కథకు, కాలం ద్యటన్ కథకు లేద్య గ్రపతి 

కథకున్కి తెలిసుండాలి. కథ న్ివి తగే ు కొదీద – కథలో చికక న ఎకుక వ 

కావాలి. కథ హరిత మెరుపుతో మెరవాలి. చురు ుా  వెళ్ళి  పాఠకున్ 

హృదయంలో సముచిత ్సిానం సమకూరుు కోవాలి. అదీ నా అభగ్రపాయం.  

2. మీకు నచిు న కథా రచయితలు ఎవరు? 
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 నాకు బాా నచిు న కథా రచయితలు రవీంగ్రదనాథ్ టాగూర్, చలం, ఓ 

హెస్త్సీూ, బుచిు బాబు, శరత్్బాబు తదితరులు.  

3.  మీ దృషిూలో కథలు ఏవిధ్ంా ఉండాలనుకుంటనాన రు? 

 కథ ‘ఓ షుగర్ కోటెడ్ పిల్’ల్ల వుండాలి.  అంటే పాఠకుణిణ ముందు 

తీయా తనవైపు ల్లకొక న్, అతన్లో ద్యకుక న్ – చివరకు అతన్లో వునన  

చెడున్ బయటకు ల్లగేల్ల వుండాలి. మరి మంచివాళ్ూ హృదయాన్కి 

హాయిన్ కూరేు ల్ల వుండగలాలి, దికూు చిల్ల పన్చేయాలి. మంచి 

చిహాన న్న  చూసిన అనుభూతికి లోను కావాలి, న్ండైన తృపిూ కలాలి.  

4. మీరు కథలు రాయడాన్కి ద్యహదం చేసిన పరిసితిులు ఏమిట్ట? 

 నేను కథలు రాయడాన్కి ద్యహదం చేసింది – ఎనోన  మంచి కథలు, 

సాహితయ ం చదవడమే. మొదట సముగ్రద్యన్న  చూసిన సంబరాన్న  – 

“సంధ్యయ  సమయం – సాగర తీరం” అంట్ట  అక్షరబదధం చేశాను.  

ద్యన్కనాన  ముందు గ్రపాథమిక పాఠశాలలో చదివే సమయంలో – ఒక 

మాషాూరు చెపిప న “ముగుురు సోమరులు” అనన  కథ విన్ – మధ్యయ హన ము 

సమయంలో ఆ కథ ఒక చినన  నాట్టకా 40 పేజీల పుసూకంలో రాసి – ఆ 

మాషాూరుకి చూపించడం జరిగింది. ఆయన అది చదివి – ఈ చినన  

వయసుస లో నీకీ ఆలోచన రావడం బావుంది. అయితే ముందు నువువ  

చదువు మీద దృషిూ పటూ – అన్ సున్న తంా మందలించారు.  

 హైస్తక ల్్లో స్తక లు మాయ గజైన్కు నేను రాసిన గేయం “ఆరాధ్నా? 

ఆవేదనా?” చదివిన జిల్లూ  విద్యయ శాఖాధికారి గ్రపశంసించిన తీరు 

మరచిపోలేను. అల్లగే కాలేజీ చదివే సమయంలో నా ్కాూస్్మేట్ ఓ 

అమామ యిన్ గ్రపేమించాడు.  ఆ అమామ యికేమో రచయితలంటే గ్రపాణం. 

అందుకే కాలేజీ మాయ గజైన్కు ఓ కథ రాయమన్ అిాడు.  వాికేమో ఆ 

టాల్లంట్ లేదు. నా దగ ుర కొచిు  మొరపటూకునాన డు. అది నాకో ఆసరా 

అయియ ంది. నామీద నాకు ఓ భరోసా ఏరప ింది.  వెంటనే వాడు నాకోసం ఓ 

కథ రాయి, అది నా పేరుతో మాయ గజైన్లో వేయించుకుంటా. అల్ల అయితే 

ఆ అమామ యి నాకు దకుక తుంది – అన్ గ్రపాేయపడిాడు. వెంటనే నేను “ఓ 

కథ రాయాలి” అనే పేరుతో ఓ కథ రాసి యిచాు ను. అదే నా మొదట్ట కథ. 

ద్యంతో వాి గ్రపేమ ఫలించి, పళి్ళ  కూడా అయిపోయింది ఆ అమామ యితో. 

అల్ల మొదలయింది నా కథా రచన గ్రపగ్రకియ ‘శుభం’ పలుకుతూ.  
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5.  మీ కథలు ద్యవ రా గ్రపధ్యనంా చెపప దలచుకునన  అంశం ఏమిట్ట? 

 కథలు మన్షి – ఐ మీన పాఠకుి హృదయావిష్క రణకు 

ద్యహదపడాలి – అనన దే నాకు గ్రపధ్యనాంశం. కథ పాఠకుణిణ ఆలోచనలో 

పడేయాయ లి, మథన పడాలి, పరిషాక ర మారుంలో పయన్ంచగలాలి, కథ 

పాఠకుణిణ కదిలించగలిాలి,  దశాన్రే దశం చేయగలాలి.  అద్య మానసిక 

తృపిూకి మారుదరిశ  కాగలాలి.  

6. మీ కథలోూన్ రాజకీయ, సామాజిక అంశాల గురించి మీ అభగ్రపాయం? 

 నా కథలోూ  రాజకీయాంశంకానీ, సామాజిక అంశంాన్ ‘యాంతట్టక’ా 

వుంటంది. స్ైరిక్  సాగుతుంది. ద్యన్కి ఉద్యహరణ “సవ ర ణ భారతం”, 

“రాజకీయ దరప ణం” అనే కథలు, అల్లగే “దుంప రాస్త్ష్ూం” అనే కథ కూడా.  

సమాజంలో వుండే మూఢాచారాలు, కులవివక్ష, వరకటన  దురాచార 

పరిహారం – ల్లంట్ట సమసయ లను ఎతిూచూపి – పరిషాక ర మారాులు 

స్తచించడం. స్త్సీూలోన్ శకి ూన్ వెలికి తీయడం ద్యవ రా – వారు వారి 

సమసయ లను ఎదుర్చక నే అవాహన గ్రపేరేపించడం, “నందివర ధనం”, 

“ఆడవాళ్ళి ! మీరు గుల్లబీలు”, “కనీన ట్ట ముతాయ లు”, “చివరకు మిగిలేది”, 

“పువువ లనీన  పూజకే”, “ఈ సమాజం చిగిరేు దెపుప డు?”, “యువతుల 

యుదధం” ల్లంట్ట కథల్లనోన  పై భావాలను వెలుగెతుూతాయి.  

7. మీ కథలు సమాజాన్కి ఏ విధ్ంా ఉపయోగపడతాయి 

అనుకుంటనాన రు? 

 వయ కి ూకి, సమాజాన్కి ఉపయోగపడన్ ఏ రచన అయినా వయ రమిేననేది 

నా అభగ్రపాయం. “సమసమాజం” నా కల. ఆ ద్యరిలోనే నా కథలనీన  

సాగుతాయి. అందుకు ముఖయ మైన అవసరం చదువు. చదువే మన్షికి 

వెలుగు – విలువ అన్ నేను నముమ తాను. నా కథలు ఈ అంశాలకు 

సంబంధించిన వెలుగు కాగడాలన్ నా నమమ కం.  

8. సమకాలీన కథలపై మీ అభగ్రపాయం? 

 సమకాలీన కథలు మరింత పదును తేల్లయి. చకక న్ కథలు, సరికొతూ 

గ్రపగ్రకియలలో రావడం గమనారహం. తెలుగు కథ మరింత చావ తేలుతోంది. 

జగజేయీమానంా వెలుగుతోంది. అయితే ఇంకా కాసూ చికక బడాలిస న 

అవసరం వుంది – అన్పిసోూంది నాకు.  
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9. కథకుిా “జయంపు కృష్ణ కథల సంపుటం” మీకు ఎంత వరకు 

సంతృపిూన్చిు ంది? 

 నా కథల సంపుట్ట “జయంపు కృష్ణ కథలు” చాల్ల ఆరికి యిబబ ందులోూ  

వేయగలిాను. గ్రపసవ సమయంలో ఎంత బాధ్ననుభవించినా – పుట్టూన 

బిడనిు చూశాక ఎంత ఆనందం కలుగుతుంద్య – అంతట్ట ఆనంద్యన్న  

పొంద్యను ఈ సంపుట్ట బయటకు వచాు క.  

 మనసులో కదలిక తెచేు ది కథ. మన్షిలో అదుపును కలిగించేది కథ. 

ఆతామ వలోకనాన్కి, ఆతమ  విశావ సాన్కి, ఆతమ  వికాసాన్కి – కథ గ్రపతీక కావాలి. 

అల్లంట్ట  అంశాలతో ఈ సంపుట్టలోన్ కథలకు గ్రపాణ గ్రపతిష్ఠ చేయడం 

జరిగింది. కథ కానీ, నవలానీ, పాట కానీ – ఏది రాసినా జయంపు కృష్ణది ఒక 

విలక్షణమైన ధోరణి, ఆకర షణీయమైన బాణీ. వివిధ్ పగ్రతికలలో వందకి పైా 

కథాన్కలు రాసిన కృష్ణ – వాట్టలో ఆణిముతాయ లను కొన్న ట్టన్ ఏరి, ఒక 

సంపుట్టా మారిు  “జయంపు కృష్ణ కథలు”ా గ్రపచురించాను. వీరి గ్రపతి 

కథాన్కలోన్య ఏద్య ఒక గ్రపతేయ కత, కొసమెరుపు, చమతక ృతి కన్పిసాూయి.  

అంతరంగ మథనాన్న  అందంా ఆవిష్క రించగల చేవ వీరి 

రచనలన్న ట్టలోన్య కన్పిసుూంది – అంట్ట న్యయ ఢిలీూ నుంచి డాక ూర్ 

మహీధ్ర్ నళ్ళనీమోహన ారు ముందుమాటలో గ్రపశంసించారు. అంతకంటే 

తృపిూ నాకింకేముంటంది.   

 ఇపప ట్టకీ కథలు రాస్తూ నే వునాన ను, రాస్తూ నే వుంటాను. గ్రపతి కథలో 

ఏద్య ఒక కదలిక, గ్రపతి కథ ిజైన్లో ఏద్య ఒక కళ్, గ్రపతి కథలో ఏద్య ఒక 

ఆశావహ దృకప థం ఉండాలన్ నా తపన. ఈ తపనలో, ఈ తపసుస లో 

మరెనోన  కథలు మహతూరంా రాయాలనన  ఆసకి ూ, ఆ శకి ూ నాకునాన యన్ 

విశవ సిసుూనాన ను.  

10. మీ గ్రపాంతీయత మీ కథలు మీద ఎంతవరకు గ్రపభావం చూపింది? 

 నాదీ నెల్లూ రు జిల్లూ . నెల్లూ రు గడపిై పుట్టూన కవి తికక న సోమయాజి 

నాకు ఆదరశ  గ్రపాయుడు. అంతే కాదు సింహపురి సీమలో చాల్లమంది 

కవులు, రచయితలు పేరెన్న క కలిగినవారు వునాన రు. వారిలో డా॥ బెజవాడ 

గోపాలరెిిా రి సన్న ధిలో నాకు చోట దకక డం నాకు కొండంత బలం 

ఇచిు ంది. నెల్లూ రు జిల్లూ  నుంచి గ్రపకాశం జిల్లూ  విిపోక ముందు – గుఱ్ఱం 

జాషువా కవి కూడా నెల్లూ రు జిల్లూ వారే.  అల్లగే ్శీయీుతులు దువూవ రు 
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రామిరెి,ి కళ్ళగ్రపపూరణ కోదండరామిరెిిా రు, పఠాభ మొదలగువారు లబద 

గ్రపతిషుూ లే వారందరి గ్రపభావం నామీద వుంది.  

 నెల్లూ రి యాస ఒక విలక్షణమైనది. ఆ మాండలీకాలు ఒక గ్రపతేయ కతను 

సంతరించుకున్ వునాన యి.  అల్ల ఆ యాసలో, ఆ భాష్లో నేను “బులుగు 

రిబబ ను” అనే ఓ కథ రాశాను. అది ఆలింియా రేియో విజయవాడ 

కేంగ్రదం గ్రపసారం చేసింది. నాకు మంచి పేరు తెచిు ంది.  

11. మీ కథలోూ  గ్రపతేయ కంా కన్పించే సైనస  ఫిక్షన కథల గురించి మీ 

అభగ్రపాయం ఏమిట్ట? 

 సైనస  అతి తకుక వ ైంలో మహా వేగంా విశవ వాయ ప ూం అయియ ంది. 

విపూవాతమ క మారుప లు తెచిు ంది. నేను జీవశాస్త్సూం, వృక్షశాస్త్సూం, రసాయన్క 

శాస్త్సూం – విద్యయ రిుడను.  అందువలూ “టెస్ూ ట్టయ ్ బేబీ” రూపుద్యలిు న కొతూ 

రోజులోూ  – నేను “ఓ టెస్ూ ట్టయ ్ బాబీకథ” అనే సైనస  ఫిక్షన రాశాను. అది 

ఒక గ్రపముఖ వారపగ్రతికలో పబిూష్ అయియ ంది. ద్యన్న  చదివిన గ్రపఖాయ త 

రచయిత ఎన.ఆర్.నంది – దీన్పై ననున  గ్రపతేయ కంా అభనందించారు.  

మామూలు కథ రాస్నకనాన  సైనస  కథ రాయడం కష్ూం. కారణం సైనస ్కు 

సంబంధించిన పరిజానోనం పరరక ూ్  మనకు తెలిసుండాలి ముందు. ఆ 

థీసిస్, ఆ ఎకస ్పరిమెంట్్కు సంబంధించిన పూరావ పరాలు మనకు 

తెలియాలిస న అవసరం వుంది. అపుప డే అది అందరికీ నచుు తుంది. 

అంతే కాదు – అది సైనస  ఫిక్షన అయినా సైనస  తెలియన్ పాఠుకుికైనా 

అరంి కావాలి. అపుప డే అది విజయవంతం అవుతుంది.  

 నేన్పుప డు మరో సరికొతూ కోణంలో సైనస ్కు సంబంధించినా నవలను 

రాసుూనాన ను – ఆ దృకప థంతోనే.  

12. “గ్రపేమకు మెటూ ఎన్న ” కథలో “దేవద్యసు” శరత్ నవలకు కొతూ ముగింపు 

న్చాు రు, యిటవంట్ట కథా రచనకు గ్రపేరణ ఏమిట్ట? 

 శరత్్బాబు “దేవద్యసు” నవలపై ఒక సిన్మా వచిు ంది, మరో సిన్మా 

వచిు ంది. నా మిగ్రతుడే ఒక నవల కూడా రాశాడు. జీవం వునన  రచనకు 

ఎన్న  సారూయినా, ఎన్న  రకాలుానయినా రాయోచుు . కానీ ద్యన్ రచయిత 

ఆతమ కు దగ ురా వుండాలి.  

 ఇకక డ ఓ విష్యం మనం గురుూకు తెచుు కోవాలి. ఎవరో వెళి్ళ  

శరత్్బాబుతో అనాన డట – మీరు రాసినటూ ఏ రచయిత రాయలేదంటే – 
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అంత గొపప ా వుంటాయి మీ రచనలు. చివరకు రవీంగ్రదనాథ్ టాగూర్ 

కూడా మీల్లా రాయలేడు.  

 అది వినన  శరత్్బాబు యిల్ల అనాన రట – ఔనౌను.  నేను మీ అందరి 

కోసం రాసాూను. టాగూర్ నాల్లంట్ట వాళ్ి  కోసం రాసాూరు – అన్. 

అవాకక యాయ డట ఆ వయ కి ూ. అల్లంట్టది వారి హృదయ ఔనన తయ ం. అందుకే 

నేను రాసిన కథ “గ్రపేమకు మెటూ ఎన్న ?”లో శరత్్బాబును, టాగూర్్ను 

డాక ూరుూా పటూడం జరిగింది. అందువలేూ “దేవద్యసు” చన్పోలేదు. వారిదదరూ 

కలిసి “దేవద్యసు”ను గ్రబతికించారు. ఆయన మనసును పారవ తి నుంచి – 

చంగ్రదముఖివైపుకు మళి్ళ ంది అల్ల ముగింపు యిచాు ను ఆ కథకి.  

శరత్్బాబు రాసిన “దేవద్యసు” నవలను గ్రపింట్్కు ముందు టాగూర్్కు 

ర్చింగ్కు యిచిు వుంటే ముగింపుపై గురుదేవ్ భావాలు ఎల్ల వుండేవి – 

అనన  ఆ రచయితలిదదరి సన్న హితతవ ంలో నలిగిన ఆలోచనే ఈ రచనకు 

ఇనస ్పిరేష్న. నేను రాసిన నాకిష్ూమైన కథలోూ  యిది కూడా ఒకట్ట. ఇది నాకు 

మంచి పేరు కూడా అందించింది.  

13.  మీ కథలోూ  ఎకుక వా స్త్సీూ సమసయ  చిగ్రతణ కన్పిసుూంది. దీన్కి కారణం 

ఏమిట్ట? 

 మొదట్ట నుంచీ ఈ సమాజం స్త్సీూన్ అన్న రకాలుా ద్యచుకుంది. 

ఇపప ట్టకీ ఆ గ్రపగ్రకియ మరో కోణంలో కొనసాగుతూవుందన్ నా అభగ్రపాయం. 

అందుకనే వాళి్  లోపాలను కాదు – కాదు – వారు అందుకోవాలిస న 

అవకాశాలను తెలిపి, చదువుకున్ ఎల్ల ఈ సమాజాన్న  గ్రపభావితం 

చేయగలరో – అనన  నా చిన్న  గ్రపయతన మే అది. ‘స్త్సీూలు కనీన ళ్ళి  కారేు  

దేవతలు’ అనన ది నానుి అది తపుప  – ‘స్త్సీూలు నవువ తూ నవ న్రామ ణాల 

పన్న ధులు’ – అనన ది నా కానెస ప్ూ. అల్ల నేను కొంత గ్రపయతన ం 

చేయగలిాను నా కథల ద్యవ రా.   

14. కథకుిా మీపై చలం గ్రపభావం ఎంత? 

 చలం గ్రపభావం నాపై మెండుా వుంది. ఆయన కొనాన ళ్ళి  కథల్ల 

గగ్రటా రాయడం మానేసి – ఆ తరావ త కొంత కాల్లన్కి “ఓ పూవు పూసింది” 

అనే ఓ చకక న్ కథతో మళిీ  సాహితీ రంగంలో గ్రపవేశంచారు. అల్ల నేను 

వారి గ్రపభావంతో, వారి శైలిన్ అనుకరిస్తూ  “ఓ పూచిన పువువ ” అనే కవితాతమ క 

కథను రాయడం జరిగింది. అది ్శీ ీ వెంకటేశవ ర సావ మి పగ్రతిక “సపూగిరి” 
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మాసపగ్రతికలో గ్రపచురణ జరిగింది. ఆ తరావ త చలంారితో ఉతూర 

గ్రపతుయ తూరాలు జరిాయి వారి కుమారెూతోన్య పరిచయం వుండేది.  
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