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�ెల�గ� నవల	చ��త�ల� ప�మ�ఖ �ా�����త�ల� !ాశ#త�ా$ నంగల&'(ా గ����ం)న నవల బ�)+బ,బ� (ా�� )వరక� /(�ల0&'. అ3�ే గత 

10-15 సంవత8�ాలల�నూ :ాఠక�లల�నూ, =మర>?@Aోరణ�లల�నూ గణDయFGHన మ	రIJల� వK+ే3. ఆమ	రIJ దృNాO P QR�S 

ప�TిదVనవలల� పWన�ావల�కనం Kేయ	లనS ?@సంకలJం ఈ�ాY�ా�QZ ?@ం&'. మ�[క Qారణం, ?@�\] T^ౖటa, తbcక d@e ?\e ల� లబV  

ప�
షgh ల3న �ెల�గ� రచ3తల� ఆంగi:ాఠక�లQZ ప��చయం Kయేడం.  
 

�వరక� ���ల
�� సమగ���న ��� మ����ౖజ�� �కనవల�ా"  #$%ష���న మన'నల� ()ం��న��. మ+ందు రచ0త ఉ(3�45 తంల6 

���బ+�8న అ:(;ా య=ల� >?�' ఇకAడ CెపFవలGివIం��.  

1. ప;Kరచ0త>L తన ఆంతరం��>ా�' నల�గ+N��O పంచుక�న'పPQ ేరచ0త>S సంతృUిV  కల�గ+తWం��. ... �4�>?క మXలYం, 

[ామ=\క ప;]జనం ఏరFడ_తWం��.  

2, (ాఠక�లక� b#తంUcౖ ఒక దృకFe4�' కలగజfయ=ల�g ఉ�ేh శం�O�g ఈరచన [ా��ం��. 

3. త�l CేGిన అపC4రం mడల= అత�' ��ంటoQp, సంఘ#మరr�4sNా, b#�4�' కల�tితం CGేిం��. ఈ�ౌరv�4'�' ఎదుNxAడంల6 

అతను >?�' #ల�వ�' [ాy�[ాV డ_. ఆ#ల�వల�O ఈనవల>S ��తVం వIం�� అంటoరz రచ0త తన ���పల�క�ల6.  

4. రచ0త>S b#తంUcౖ వIన' \జ�� సm, సమగం�ా �జ�0K�O అనుభ#ంచగ��fటట}l �ా �~;త���న�ా ల
�4 అన'�ే (ాఠక��>S "

>ావలGిం��. 

5. బ��� రం� NాGిన “A Freeman’s Worship” అన' �ాYసం తనm, b#తంUcౖ తనక� గల దృకFe4�' మ=N�8�gGిం��. అ0�ే �4ను 

ఈనవల NాసుV న'పPడ_ రGc� >ాm ఆ�ాYసం �ాm తన దృtి�ల6 ల
ద� (ాఠక�ల� గమ�ంC4ల�4'రz. ( ప�N�V �ాYసం, “నను' 

మ=N�8న పIసVకం” ఈ-ప~;కల6 లభYం.. http://www.geocities.com/Athens/Crete/3223/sept-2001/nmp.pdf.)   

 

ప;చురణకరVల� (ఎ��[3A, 1970) పN�చయం�ాకYంల6 Ucదhల తUిF�4ల� Uిన'ల b#�4ల� #కGించక�ంQ4 ఎల= (ాడ_CేG��� స#సVరం�ా 

�ెల�పIతWంద� #వN�ంC4రz.    

ఈనవల>S ఖ=Y~ �4N�vం�Ucట��న #$%�ాల� N�ండ_ - ఒకట� $��� (��ౖ�� ఎ��	ట�క అ��� �). ��ం�ో��రచ�త�� �!తంగ#�$ం%న 
అ'��ా య,ల ��ి�0 ం1కరణ.  
%వరక4 56$ల7�� రచన 1943ల< =దల4?�ట@A రBట రచ�త. 1946ల< =దల� 16 మ,Eాల�ాటF నGHదయ పJ�కల< �ీ�$య 6ా 
ప�చు�$ంపబ�Nం��. ?ిల�ా గణపJOా�ిP Q, ఆచంట Oార���!ేవంట� UVW�వXల మనYనలందుక4ం��. 1952ల< �\ే క!]�మండ	 GారB 
]_	Eా�$6ా పXసPకరaపంల< ప�చు�$ంb�రB. J�$6$ ఎUcE�dGారB 1970ల< ��ండgసంపXట@ల46ా ప�చు�$ంb�రB.  
Ohi	!షయంల< 40వ దశకంల< ]ెల4గ#�ేశంల< ��ా చురmం గ�Nంచుక4నY ]ెల4గ# �nమ,ంట��� క!]�o�యల4 (కృషqOా�ిP Q, \వశంకర 
Oా�ిP Qవంట� Gా�$!) కr?ిEాP � దయ,rW�Gాదనల<s . ఇJవృతP ం!షయంల< �uల!�N% Eామ# bేసుP నYటFA  అr?ిసుP ం��.   
ఈనవనల< ప�W���ంOాల4 - =దట��� త	sదండg� ల �wౖJక ప�వరPన. దయ,rW��� తనత	sగ#�$ం% ల<కంల< వXనY అపGా��లమxల,న 
తన �!తం ��శనమ����ందr నమyకం. ��ం�ో�� 'నYసమ,జ{ల<s  -- స�ాdరB, �ాయల�ీమGాసుల మధm-- వmకPమ�} 
పరస~ర �ే�షం వmక4P ల�ద క��� వXంటFం��. ఒక మr�ి ?��మ ��ందల7క��వ��r�� �ారణం సమ,జం, సమ,జంల< r��ధకశక4P ల4 
అంట@రB బ#%�బ@బ#. ఈ��ంట��� అనుబంధం6ా ?��మ అల���కం, మ�నYతం అనY ధ�r క��� వXం��.   
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కథం]� దయ,rW� అనబ�ే ఒక ]�JP �క4r��ణంల<�u నడgసుP ం��. ఇ�� అతr �@వ��ల<కపX �$�ారB� . తన�!తంల< ]�రసప�Nన 
ప�Jవm��P� మ,న�ిక!O�sషణ bసేుక4ంట� ��]�డg ఆదmంతం. అతr�!తంల< ��ా మ#ఖmత వ��ం�న వ�క	
 ల	 - అత�త��, ��మ�, 
అమృతం, సు�ల�, తర�ాత ��ంతవరక� ఇం�!"ా, #$గమణ', �ా($�)*.  
దయ��/!�0 త1� అంట3 అ4త56రవం. ఆ8డ 8గహం;  <ే)ం� ప?@AిC Dా
 డE. �ా� త1� తన దురFడత(G తన�0 అప<$రం 
<ేHిందనF8షయం మ"JపకK అత�F బM/!సూ
 ంటOం�!. రచ)త (Q1పల	క	లR ఆత1� అప<$"ా��0 సంబం/!ం�న సంఘటనల	 
అనవసరమ� వ�!1�Tయడం జ"V5Vం�! అ#$FరW. సంఘటనల	 అవసరమవX#$ �ా�$ అనF �ాదన అటOం�, YజZ[ సువX అ)న 
దయ��/!లR ఆ\] దుష^_వర
న�0 �న̀క వXనF �ారణ$ల	 ఏ4టb అ�5ా*, ఆ\]� అరcం <ేసు���ాలనF తపన 5ా*, �ాటb� 
అ/!గ4ం� ($ను సమdeా"Vfం�న జZ[ నం�$g"ా తన h8($�F చకK�!దుi క	ం�$ం అనF ఆ�Tశం క�kించవX. లRకం(G eాట3 తనూ 
<ెపmడEమ�టల	 8� ఓ�"ాo రణ�0 వ<ేpDా
 డE అంతటb YజZ[ సువqను. ఇ�ొక మనస
త
 sం అనుక	� స"VపXచుp���ా1 eాఠక	డE. తను 
అబ�$o ల�u$v ��0 �ారణం Hీ
 x)y (సం. 1. పX. 73). తనబత�క	 నరకe?ా యం �ావu$��0 �ారణం త1� అ8*@ (సం.1 పX. 142). 
తనh8($��0 తను బMధు�డE �ాడE అనF/ోరణ� క�kిసు
 ం�! కథ e�డEగd#$ ఈ మ#�8���షక	u�లR. 
  
అమృతంలR త1�e�1కల	 చూసుక	ంట� ఆ\]�0 దగ�రవX($డE. ఆ\] k��� అ)నతర�ాత ఆ\](G అనుభవం �ారణం5ా అమృ($��� 
అత�త1��� Dామ�ం మ"Vంత5ా ధృవపu�ం�!. అమృతం తనక	 ($#`ౖ వ�pం�!. ఇదiర� ($($K1క\]�న ఉ�ే?�ా��0 లR#`ౖ ��"Vక 
�రWpక	#$FరW. దయ��/!� తపmపట�u$��0 ల��ే� �ా* �ా"Vదi "Vచర� మ�లం5ా అమృతం క�u$ తనత1� <ేHిన #Tర\� <ేHిం�!, 
అందులR తన�0 eాల	ం�!. తను పడEత�నF దురవH�c  ఆ\]క�త�"V�0 క�u$ పట�వచుpననF స�ృహ అతu��0 ల�దు. అం(ే�ాక, 
అత�/$�సం($ అమృతం కనF క�త�రW తనదవX#$ �ా�$ అనF �మ�ంస��ే (సం.1. పX.182-83). �ా��ంటb�0 �¡̀¢
 డE �ా� 
ఎదురWపu� అడగల�డE. ఈప?వర
న అత� �జZ)�� eాఠక	ల	 శం�0ంచu$��0 ఆDాKరం అవXత�ం�!. అమృ($��0 ఆ"J#`ల అ� 
(ె1HినపmడE ఏ#ల̀R ఎల� (లె	సు
 ం�! (సం. 1. పX.106) అ� u$క�ర)న దయ��/! సం�ేహం �`1బdచpడం నవXg (ెkి�సు
 ం�!.  
  
త1� తర�ాత అత�F 8��షం5ా ఆకటO� క	నF�! ��మ1. ��మ1 దయ��/!దృAి�లR Hీ
 x �ాదు (సం.1 పX.139). పచpగ§¨v , ఆ�ాశంల�గ 
ప?కృ@లR ©Mగం. అం<ేత ఆ\] "ా@? నూ@�ాడ �ªపం k�డ($ను "ా అంట3, ఆమ�టపXచుpక	 �¡̀¢
 డE �ా* ఆ\]�ద <ెయ�)#$ 
�`య�క	ంu$ �`ను�!"V5V e�($డE. ��మ1 అత� దృAి�లR ($�0(ే "«క	ల	 "ా1e�)y పXవXg. ($ను ఆపXవXg� అప8త?ం <ెయ�ల�డE.  
ఆ\]�0 �ావ1Hని "¬కKం మ�త?ం తలగడ�0ంద k�టb�  �`��e�($డE.  
($ను ఆ\]� �ాంం<$డE �ా� k�?4ంచల�దు. �ాంఛ �ై��కం, k�?మ మ�నHికం. �ాంఛలR Dాgరcం వXం�!. k�?మలR ($�గం వXం�!. 
��మ1 తన� k�?4D�
 ం�!. ఇ8 దయ��/!మ#�8���షణలR ���F అ¯e?ా య�ల	. °త
ం నవల చదవడం అ)నతర�ాత ��మ1 
అమ�యక	"ాల� నమ±డం కష�ం. �జZ��0 అ�! e?ా 5ా±టb�0 అe�? ² అ�kిం�ం�!, జZణతనం. తనక	 గల �`సుల	బMటO బ³"µ́ �Tసుక	� 
h8($�F �!దుi క	నF ల¶క�ం అ�ª.  
��మ1 పచpగu¨v , పXవXgల�� టb�! అంటMడE. బM5ా#T వXం�!. �ా� ఈH�K² లR ©·@క\]�న ఒంపXD�ంపXల	 క�u$ <ేరpడం(G దయ��/! 
YజZ[ స �«వలం వ��0
($g��0 సంబం/!ం�న�! �ాద�kిసు
 ం�!. ఒకK ��మ18షయంలR#T �ాదు, ఎకKడ ఏ Hీ
 xప?స�0
 వ�p#$ (త1� తప�) 
అత� మ#��`ౖజZ[ �క 8���షణ ఒక<¹టM �ా"´రక\]�న “కళ»� ” మ"¬క<¹టM వXంటM). అతను <ేHిన అంగవర¼నల�, �`1బd<ేp 
అ¯e?ా య�ల�$g"ా మన�0 ఆeాత?లగd"Vం� కంట3 దయ��/! మనస
త
 sం ప?సు½టం <ేయట\� రచ)త అ¯e?ా యం అ)(ే ఆయన 
కృతకృత��ల)yర#T <ెeా�1.  
 

సు�ల అత��0 మరదల	 వరH� �ా� ఆ\]తంu�? ఆ\]� దయ��/!�0�p k��� <ెయ�u$��0 అం5´క"VంచడE. �ారణం దయ��/!త1� 
*@మ�1నతనం. తంu�? మ�టప?�ారం ఇం�!ర\]¡¾�  ($� కడ($డE. ఇ�! దయ��/! వ��0
తgంలR 5¬ప� లRపం. అత� మ#�8���షణ 
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అత��� సదస�	
��చ��, �ార��ల�� ��ర�ల�దు. ఏట���డ�� న క#చు� ఈత%ద ఉప���(ా)*+నట-/  ఎదట��ా12 ప3వర5నల%�� 

�ా�ఖ7���ల8 9ేసుక8ంట< =>వడ?@ అతన�� వ*+నAద�. 
  
తనచుట</  వBనC అమ7EFలందరG తన�Hసం తIిం*=>తK��CరL, తనIMౖ స�� ఉచు+ల8 పనుCతK��CరL మO12Pి=>తQ 1RSల8 

గడ�పBక8ంటUVే తప� తననమE�ాల� ప1WX�� IMట�/  �ాట�లY సత�?Zం�[ �ెల8సు�H�ాల�� స�����
షణ క�Iించదు ఈ��_
క8V`లY. 

అత� అంచ�� ప3�ారం, �Hమ) ప3కృ_లY bUగం. సు�ల బPీ5లY నవ��గ1WకంలY bUగం. అమృతం త)eల7fg ��లబUరh మ�iి, వంట�ంట� 

క8ం�ేల8. jళeందరG తన� ��టUడ�తQ తన�� lాం_ ల�క8ంV� 9ేసు5 ��Cరh. అసల8 సృiి/లY�� వBంద�	. ఆడ�ాళne  మగ�ాళe� ��టUV` 

A�o�	(ా5 రh (సం.1. పB. 28).  
 

సు�ల7 అమృతం IMue 9ేసుక8� �ాపB1ాల8 9ేసుక8��Cరh. �Hమ) తన�� దయ7�w	వలe  సుఖంల�ద� �ెల8సుక8�, ఓజ%ం��రh�[ 

�zue=>F, అత�దగ{ర 9�వB�బె|ల8 పడల�క మ}e దయ7�w	 దగ{12�� వ9ే+Pిం�	. �ారణం దయ7�w	 అనుక8నCట-/  (ా
ర~ర��త?Z�న 

I�3?@�� అంట� సం�ేహ?@. ��క8 మట-క8 దయ7�w	 ఏం9ెయ�ల�డ� కనక అత�వలe  తన�� బUధల8ండవB కనక అ�Iిం*ం�	. అ�	 

అమ7యకత
ం �ావచు+, అమ7యక81ా)ల7 నట�ం* పబ|ం గడ�పB�Hడం �ావచు+ �ా� దయ7�w	�� మ7త3ం ఈwోరణ� ఆలYచనల� 

1ాక=>వడం ఆశ+ర�ం. 
  
1ాజ��య7ల8 �ారణంfా మ7మfారh �ార�ం 9ెయ��వ
రh. ఇం�	ర �ాపB1ా��� 1ాదు. అప�డ� క#V� దయ7�w	 ప�నుక8� 

���య7�)fా 9ేPిన ఘన�ార�ం ఏ% ల�దు. చదువBక8నC�ాడ�, బUధ�తల�z12f2న�ాడ�fా మన�� అ�వ�క5ం �ాడ�. ఇం�	1g �ెf2ం* 

ననుC %Fంట��� �సుక8=> అ� అV`f2నప�డ� క#V� వB��Pీనుడ�fా�� వBంV`=>��డ�.  
 

చదువB మOf2ంచుక8�, 1ాయలPీమలY =3ా ��/సు �దల8IMడ��డ� �ా�. అక�డ క#V� త)e%దునC అప�ాదులమ�లంfానూ, 

అత�క#�V� ఇతరవ�స��ల8��CయనC అప�ాదులమ�లంfానూ, మనlా�ం_ ల�దు. �zౖదు�డ�fా I�రh �ెచు+క8నCట-/  క�Iించదు. 

అయ7*తంfా �ొ12��న వజ3ం అమOEక8� f�ప��ాడవB��డ�.  
 

బO*+బUబOfా1g శలA*+నట-/ , మతం, మ�ఢAlా
(ాలమ7ట వ�	ల���� ం. �Aతం అంట� కష/ం, సుఖం, మం�, 9ెడూ, బUధల#, 

కLCళ�e , అ��క అనుభ�ాల�శ�మం క��. ఆదృiి/�[ చూP�5  �A���C �జంfా అనుభAం*న�ాళne  �Hమ�, సు�ల7, అమృత?@. ప3_ 

ఒక�రG తమ �A��)C �ా12�� �ె)Pినపద¡_లY �	దు� క8� �Aం9�రh.   
 

దయ7�w	 �z)బO9ే+ అ�=3ా య7ల8 చూP�5  =ాఠక8ల(ానుభ�_�Hసం ఆ1ాటపడ�తKనC�ాV`ల7 క�Iి(ా5 డ�. అత� మ����	
షణం�� 

తనల��ాల��ట��� �ారణం ఎవ�ా అ� ��తకడం�#నూ, ఆల��ాల� ఎవ�&��'(న ర)దు- .�మ/ అన� ��పత1యం�#నూ స�&�4త5ం.6.  

అ�8క ప1మ9ఖుల రచనల< చ.6� అతను సమ9�ా�&=ం>న �ద? అం�� ఈ ABCD EFట
 � క�GHటIJ���K ప��L>Mం.6. N�దస( ంEా 

ఎదట��ా�& ప1'చ�ా?, ప1'�ాక?ం Oాగ.QAి A.ి�S ంTక�&ంచడం, UలVనంతవరకW GHద-లసూక<( ల< ఉదహ�&ంచడం మ/త1Z[ మన�\ 

క�Gిసు( ం.6. ఇల/ట��ా�&� �త?^�తంల� అV�ే బabc మనుష5లంటdం. తన� అ� Nెపf�gతగh అi�1ా య/ల< లjక�4�ే ఇల/ �gk 

Nేసుక<ంటl �4���Kmన� ��అనుమ/నం.   

దయ/�n6 Gి�&�\�ాడo, �ా.�. .�ాAి( pEా�& సుబqయ?ల/ (అలs^�), క<టuంబ�ావvEా�& Aీతపsల/ (భయం?). ఎటy>M సుబqయ?, 

Aీతపsల భయం �త?^�తంల� �ాళ
  ప1వర(నల� మన�\ EFచరమవvత5ం.6. �ా� దయ/�n6 AHౖ.�S ం'క<డo. అత� బత5క< �Kవలం 

తన.ైన ఒక �ాలs�క జగత5( ల� ఓలల/డoత� వvంటuం.6 ఎల
�8ళల/. మన�\ �.6తమV�.6 అత� ఆల�చనల< మ/త1Z[. అత� 

��'క^�తంల� �\�య ��Aి( . 'రణ�లల� జనసం.ోహంల� జనం�#�ాటu �LటuI క<�4V� సగటuమ��ి అతను.  
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నవల �త(ం మ����	
షణ - ఒక ���� �క�ంతన�ా �ా��నందు��� సూ���మ��ా� వ�ల��ా�� సు!"షణ ర��&వ�ల��ా�� అ()ిం�ం+, 
��క-. (జం�ా జ0���నకథ కంట3 +�(&గ�0�ం�న అత( ఆల6చనల8, :ి+�; ం<కరణ ప>ష?లం�ా వ>��&@. (ఈCషయం బ��Fబ"బ� 
క8G� �HIపల-క-ల6 పJ�ా� CంK�రL పJ�Mా0��N వ>ంGే బలPQనత లR+� లSణం అ(). 
 

UCతం ప>టVWనSణంనుంGX ఆమరణ�ంతం �ా�Y పJయ�ణం. మరణం�Z�� UC��(�� మ���ంప>. ఈనవల UC��(�� అర[ంలRదు �వర�� 
\��లR+, ఏ^ లRదన& దయ�(_,:ి+�` ంతం�Z మ�గ�సు� ం+ే తపa అత( మరణం�Z �ాదు. అతను ఇం�ా UCం� వ>ండ�ా��. ఇంక 
ఏ^ లRదు అను�dడం (0ాeాMాదం. (జf(�� అతను UCతంల6 అనుభCం�ం+, క8G� ఏ^లRదు. 
 

ఇక?డ లత 0ా:ిన మ0hక నవల, \��Iం+ే\టV, గ�0�ం� బ��Fబ"బ� MiIబ��Fన అjkJా య�ల- సూSlం�ా పJ�ా� Cంచడం అవసరం. 
�వరక-\��లR+, వ�Fన 0mండn దeాబ"` లతరMాత \��Iం+ే\టV నవల Miల-వGoం+,. ఆ నవల)pౖ Mాrఖ�r(సూ�  బ��Fబ"బ� లత�� 
0ా:ిన వ>త�రంల6 అjkJా య�ల- చూడంGo.  
1. �u(& !"�ాల- :?ిv Kేసూ�  పw0�� Kే�ారL. తనక- ఉ��yహమ{, ఆశFరrమ{, �uంత eా0}రక~��న sensuous అనుభ{� కలగడమ{ 
జ0��ా@.  
2. నవలల6 ఆయన�� అభrంతరకరం�ా �Z�నC- పJ_�నkాతJ, M�శrవ(త అ@న Cదr తనతI� క-ల:ీ� �కన& పCతJమ{0�� అన&+, 
అనవసరం అ(. కథ�� ఆ~� పCతJత మ�ఖrం �ాదు, ఆ~� (Cదr) అట"� ంటV ఆ~��� ప>టVW , ఒక �iౖ�కదృకaథం అలవరLFక-న&+, మ�ఖrం 
అ�. అంKేత ఆMాకrం falsetto note అ� అ��&రL. ఆదృ�ిW�Z చూ:��  దయ�(_, అబ�yష�- తనతI�( గ�0�ం�న అపMాదుల- - 
మ0�ంత )�లవం�ా �Z�ా� @.   
ఇ+, ఇరMiౖ@�ళ�  తరMాత కనక బ��Fబ"బ� తన అjkJా య�ల- మ�రLFక-��&రను�dMాల�? లRక దయ�(_, ఒక kాతJ, Cదr మ0hక 
kాతJ అ( స0�)pట�W �dMాల�?  
3. లత నవలల� ���మగ��ం� క��� సు��ర�ం�ా చ��ం��ర� !ా" #�క$ అ�& అర'ం !ాల(దు. అం�ేత ఆ���మ జ-/!0 12ను. !ా", అ�ే 

���ాల� 5త6ంనవల ఉత6మప9ర�షల� !ాక మధ<మ ప9ర�షల� �ా=�6  హ?ం��తనం, సమన@యం �ేక��BదనC అD1�ా యం మEత�ం 

!ాస6  అFమయం�ా అ"�ిం�ం�&. (మధ<మప9ర�షల� �ాయడం ఎలE Kాధ<ం #�టకం అMNే తపO?). “Q=ిOటR ల� Sద< �ే=ిన 

“దురంతం” (�ాజTNU) మ�Vకర� �ె�ిOవ9ంటX, పదును త�Y  వ9ం�ే�&. సభ<త [\�� వ9ం�ే�&. ]Sతంల�లE�B Kా[^త<ంల� !ాస6 ంత 

అసభ<త, అ_̀లత అవసరమనుక$#abా�ల� #a#cకణef . !ా" మన సంఘం అంతదూరం biళ̀��"!0 ��లE!ాలం పడkతlం�&” 

అంటm�ాయన. (ఆంజ#aయశరo. Kా[^pలత. ప9. 86). "జT"!0 S��<, �ాజTల “దురంతం”!0 (బ���బmబ� tmషల�) దయE"u�, 

అమృతంల అనుభbా"!0(సం.2 ప9. 90) మధ< గల N�ే� ఏ{ట| #�క$ Nె}డంల(దు. �~ండk సంఘటనలల�నూ ఒ!B వసు6 వ9. ఒక=ీ6 �, 

ఒకప9ర�షlడూ, bా� "�ిద�  సమEగమం. ఇద�ర� రచMతల� ఒ!B tmష bా��ర�. మ� బ���బmబ� ఎందుక$ ప" గట�� క$" 

ఆసందర�ం ఎ�6  చూ�ినట�� ? బహ?�ా ఇలEట� సంద�ా�లల�#a� ఆడరచనల� మగరచనల� అంట కథల�� �ంగబ�ధం 

క��సు� ���రన� �ాదన�� బలం !ేక�#$%&.   
  
'వరక)*+,ల-%& ప0ధమప1ర2షల4 5ా+,��, ప07�న8ాత0 ఆంతరం+,క 'త0ణ �ావడం!ేత ఉత�మప1ర2షల4 5ా+,నట<=  వ1ంట>ం%& 

చదువ#,��. ఉత�మప1ర2షల4 కథ !ె@�ినపBడC �DE� వసతFల)ంGే మHట EజJK. �ాE ఈ#MండC నవలల4N  వసు� వ1 ప#,O�ం'నపBడC,  

రచPతల) ఆవసు� వ1E 'Q0ం'న Rర2 గమEం'నపBడC, ఈ+ామS ర2 అనవసరం అE@ిం'ం%& అనుక)ంటTను �Uను.  

 సూWXం+ా !ె8ా�లంట< బY'ZబTబY రచPత+ా 'వరక) *+,ల-%&ల4 5ా7&ం'న%�E�[, 8ాఠక)G]+ా తనవ1త�రంల4 �^�బY'Zన 

అ_80ా యHల�[ సమనaయం క)దరడంల-దు.   
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  5ాbcతdప0eజనంల4 మYఖdgTగం 8ాఠక)E ఆల4'ంప!ేయడం అE బY'ZబTబY అ���ర2. నవల చదవడం మY+,ం'న తర�ాత 

ఈనవలల4 సం%ేశం ఏ*టj అE !�లH ఆల4'ంచవలkవి'Zం%&. మగ�ా#, మ�lgT�ాల) �$వలం ఇంత సంక)'తం+ా తమప#,7&ల4�U 

వ1ంటTయ��? మగ�ా#,ల4 కnసం దయHE7&లH ఆల4'ం!ే�ార2 వ1ండG�E�� అవ�ాశం వ1ంద��? ఇలH opతం pqrNsిసూ�  క�చుంట< 

opతం Eజం+ా ఆనుభpంచడం +ాn, opతంల4 5ా7&ం!ే%& +ాn ఏu వ1ండద��? 

  
ఈనవల�� ప0e+ాతXకమPన ఒక 5ాbcRప0��Sయ+ా wెల)గY5ాbcతdంల4 సుkిx రమPన 5ాx నం వ1ంGొచుZ. �ాE ప0eగం %�E 

ఫ�తం wెల)సుక)�Uవర�$. ఆతర�ాత మ{N మ{N అ%ే ప0eగం !యెdం. అలH �ాక మనసుక) హతF� �}గల రచన, మనసుE 

రం~ంపజ$యగల రచన అPwే మ{N మ{N చదువ1w�ం. ఈనవల �Uను ����ా�� య	
�ౖ ఏళ���ందట చ����ను, అప�ట��  అందర" 

చదువ$త&'()ర'*, �ాక-.�ే ఎవ�1 చదవమ'()ర'*. ఇప5డ7 మ8� ఈ�ా:సం�<సం చ����ను. మ8� చదువ$�('( అంట= ఏ> మ�1 

య	బ�ౖ ఏళ@�  -.ABక చూD(�. (అప�టF�� '(కG 120 �ాబKలG!)    
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