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మనసుకి ఉల్లాసానిి కలగంచే నవలలు కొన్నితే, మనసు లోతులోాకి ప్రయాణంజేసి సాధారణ
పాఠకులకు అంతగా రిచయం లేని మనోమయ ప్రంచంలో త్రిప్పి తీసుకువచేేవి మరికొనిి.
కానీ తాత్వీకదృష్టితో ఇల్లంటి రచనలు చేయగల రచయితలు చాల్ల అరుదుగా కనడతారు.
అల్లంటి వారిలో త్రిపురనేని గోపీచంద్ మందు వరసలో ఉంటారు. అల్ల పూరిి తాత్వీక దృష్టితో
వ్రాయబడిన నవల ండిత రమేశ్ీర శాస్త్రి వీలునామా.
కేశ్వమూరిి, సుజాతలది అనోీనీ దంతీం. కేశ్వమూరిి మంచి పేరుని రచయిత.
విలువలు కలగన జీవితం గడిపేవాడు. ఏదో ఒక సిదధంతానిి అంటి పెట్టికుని మిగలన
సిదధంతాలవి విమరిుంచడం మానవాుీదయానికి అత్వ పెదఅడ అడకంకి అని ింవించే మనసితీం
కలవాడు. ఇక సుజాత ండిత రమేశ్ీరశాస్త్రి గారి పెంపుడు కూతురు. గటిి సాంప్రదయవాది
అయిన తండ్రిని ఎదిరించి కేశ్వమూరిిని కుల్లంతర వివాహం చేసుకుంట్టంది. భరిని
ప్రేమావిరాగాలతో అవిగమించే ఇల్లాలు. ఇల్ల ఉండగా రమేశ్ీర శాస్త్రి గారి ఆసిి కేశ్వమూరిికి
దకకకుండా చేయాలని ప్రయతిం చేసుింటారు కేశ్వమూరిి పాత మిత్రులు కొందరు. కేశ్వమూరిికి
ఉని పేరు, మంచితనాలే వారికి అతనిపై ఉని ద్వీషానికి కారణం. ఈ మఠాకు సీమంతం
నాయకతీం వహిసుింటాడు. రమేశ్ీరశాస్త్రి గారి క రిక మేరకు ఆయన ఆసిితో ఒక సంసకృత
కళాశాల సాాప్పంచబోతునాిమని, దనికి తామ నిరాీహకులుగా ఉండి ింషా సంప్రదయాలకు
సేవ చేసాిమని కనడిన వారందరితో చెబుతుంటారు. ఈ విషయంలో శాస్త్రి గారు కూడా
అంగీకారం తెలపారనే వారు ింవిసుింటారు. పైకి విత్రమైన ఆలోచనల్ల కనిప్పంచినా ఆసిి మొతిం
వారి క్రందకు రావాలనిద్వ వారి లక్ష్యం.
వీరందరూ కలసి కేశ్వమూరిి కుట్టంబానిి ఎనిి ఇబబందుల పాలేేశారు, వాటివిండి
కేశ్వమూరిి, సుజాత ఎల్ల బయటడాకరు, చివరికి ండిత రమేశ్ీరశాస్త్రి గారు తన
వీలునామాలో ఏం వ్రాశారు అనిద్వ మిగలన కథ.
పైకి కథ ఒకింత మామూలుగా ఉనిట్టా కనిప్పంచినా, పాత్రల సృజన, సంఘటనల
చిత్రీకరణలోనే

రచయిత

అసలు

శ్కిి

తెలుసుింది.

అయితే

రచయిత

అంతర్లానంగా

చెిదలచుకునిది, అతీత మానవుని ఆవిరాావం గురించి. మనిష్ట తనకంటూ కొనిి సిదధంతాల
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గరి గీసుకుని మనసితాీనిి కుచిం చేసుక కుండా మనసు పైవిని ఒక క అంతసుినూ
అధిగమించి అతీత మానసిక సాాయికి ఎదగాలనిది రచయిత చెిదలచుకుని ఉద్వఅడశ్ీం. ఇందుకు
ఉదహరణగా, కమూీనిసుిల తాీగరతీం, ట్టిదలలకు ఆధాీత్విక దృష్టి తోడైతే ఈ ద్వశ్ చరిత్ర
మరోవిధంగా ఉండేదని కేశ్వమూరిి సీగతంలో అవికుంటాడు. ఇకకడ ఆధాీత్వికత అంటే
భగవంతునిపై నమికం కాదు, మానవరిణామ దశ్లో మానసిక సాాయిని దటిన మరో దశ్
ఉందని తెలుసుక వడం అంటాడు. ఈ అతీత మానవుని గురించి, ఈ మనసు పై అంతసుిల
గురించి రామమోహనశాస్త్రి పాత్రతో విపులంగా చెప్పిసాిడు రచయిత.
భరివి అమితంగా ప్రేమిస్తి అవిగమించే పాత్ర సుజాతది. భరిపై అంత ప్రేమ, గౌరవం
ఉండి కూడా సీమంతం నిిన ఉచుేలో చికుకకొని భరివి అవిమానిసుింది. చెికుండా ఇంటి
విండి వెళ్ళిపోతుంది. తరువాత తపుి తెలుసుకొని భరివి చేరుకుంట్టంది. తన కుట్టంబానిి
విచిినిం చేయాలవికుని సీమంతానిి, తనమీద లేనిపోని విషయాలవి త్రికలో వ్రాసిన
కృషణమూరిిని, అకారణంగా తనపై నిందలు వేసే రాధారమణ, శారదీతుడు, నాసరయీ వీరందరినీ
క్ష్మించేసాిడు కేశ్వమూరిి. ఇంతటి దరుణాలు చేసుినాి వారినల్ల ఎందుకు క్ష్మిసుినాిడో
అరాంకాక చదివే పాఠకుడు అయోమయంలో డతాడు. కానీ మందుకు వెళ్ళికొద్దఅడ రచయిత
క రుకుని అతీతమానవుడు కేశ్వమూర్తినని అరామవుతుంది. అరవిందులవి దరిుంచుక వడానికి
వెళ్ళినపుిడు అరవిందులు, మదర్ కేశ్వమూరిివైపు నిశ్ేలమైన దృకుకలవి ప్రసరించడంతో ఈ
విషయం రూఢీ అవుతుంది.
ఇంకా ఈ నవలలో మారికిసుిలమని చెపుికునే కుహనా కమూీనిసుిల గురించి, లమిటెడ్
కంపెనీల పేరుతో జరిగే మోసాల గురించి, మవిగడ క సం సీనీ ప్రమఖులపై బురదజలేా
సినీత్రికల గురించి రచయిత పాఠకులకు ఒక అవగాహన కలప్పసాిడు.
ింవాల క సం పుసికాలు చదవకూడదని, మన ింవాలవి విశాలరచుక వడం క సం
పుసికాలవి చదవాలంటాడు. సాధారణంగా అదృషిం అలవాటైతే దనివలా వచేే ఆనందనికి
విలువ లేకుండా పోతుంది అందుకే జాగ్రతిగా ఉండాలంటాడు. జాానానిి తట్టిక వడం అందరివల్లా
కాదని, మానవ పురోగమనానికి మఖ్ీ అడకంకి... అంతవరకూ ఊతంగా ఉని ఆధారాలవి
విడిచిపెటిి మందుకు వెళ్ాడంలో ఉండే భయమేనంటాడు. ఇల్ల విభిని విషయాలవి చరిేస్తి, తన
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అభిప్రాయాలు వీక్తికరిసాిడు. అంతే కాకుండా మధీ మధీలో పాత్రలతోనే కథ చెప్పించడం అనే
ప్రక్రయ దీరా స్తటిగా పాఠకుని హృదయంలోనికి తవి చెిదలచుకొని ింవాలు చొచుేకు
పోయేటట్టా చేసాిడు. మొతింమీద నవల చివరికి వచేేసరికి పాఠకునికి అతీత మానవుని సీరూం
కళ్ామందు మెరుసుింది. ఆ ింవాల బరువుని మోయలేక అతని కవిరెిలు మూసుకుపోవడం
మాత్రం నిశ్ేయం.
చివరిగా ఒక మాటలో చెపాిలంటే... తెలుగు సాహితీ చరిత్రలో చిరసాాయిగా నిలచిపోయే
తతీవేతిలు వంటి అసాధారణ రచన చేసిన గోపీచంద్ తాత్వీకింవాలకు నవల్లరూమే… ఈ
ండిత రమేశ్ీరశాస్త్రి వీలునామా!
– త్రిసతీ కామరాజన్

ప్రాప్పి:
అశోక్ బుక్ సంటర్
13-1-1C, St, Anthony Church Compound
Jagadamba Junction
Visakhapatnam 530 002
Phones: (0891) 2565995, 2561055
*
అక్ష్ర
Plot No. 46, Srinagar Colony,
Hyderabad – 500 073
Phone: 040 23736262
వెల: రూ. 100/— మీ సిందన తెలయజేయండి —
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