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దస్తయేవస్కీ ‚క్రం అండ్ నిష్మంట్‛ ద్వవరా పేరు తెచుుకోకమందు రాసిన నవల ‚The
Insulted and the Injured‛. దీనికి తెలుగు అనువాదం ఈ ‚తిరస్ీృతులు‛. ‚ఏడుతరాలు‛
లంటి అనువాద్వలతో ప్రసిదుుడైన జంపాల ఉమామహేశ్వరారావు (స్హవాసి) మొదటసారిగా
చేసిన అనువాదం ఇదేనట. మానవ స్ంఫంధాలు, మనస్తత్వవలపై చకీని అవగాహనతో రాసిన
నవల అనిపంచంది నాకు. ఇందులో ప్రధాన పాత్రలవి:
ఇవాన్ పెట్రోవిచ్(వానాా): త్వను రాసిన మొదటిపుస్తకంతోనే పెదద పేరు తెచుుకుని, రండో
పుస్తకంతో విపలమైన క రచయిత. ఈ కథ అంత్వ మనకు చెపేే పాత్ర ఇదే. కథను మలుపు తిపేే
పాత్ర కాకపోయినా, కథలో అంతో ఇంతో పాలుంచుకునే పాత్ర. నత్వషా అనే అమామయిని
ప్రేమిసాతడు. కానీ ఆమె మరో అబ్బాయిని ప్రేమిస్తంది. అల ప్రేమలో విపలమైనా నత్వషాకు
స్నేహితునిగా ఆమె హితం కోరుతూ ఆమె చెంతనే నిలఫడత్వడు.
నత్వషా: ఈమె అయేషా అనే స్ంనుేడి కొడుకును ప్రేమిస్తంది. నిలకడలేని అతణ్ణి నమిమ
చవరకు వంచనకు గురై, ఇటు తలిదండ్రులకు దూరమయేా పాత్ర.
అయేషా: నత్వషా ప్రియుడు. పైకి మనస్ ఎటు తీస్కువెళ్తత అటు వెళ్ళిపోయే
వెర్రిబ్బగులవాడిల కనిపసాతడు. కానీ అతని మనస్ ఎపుేడూ అతని సావరాానికి స్రిపోయే లెకీలే
వేస్తంది.
ప్రిన్్: ఇతను అయేషా తండ్రి, ఈ కథలో విలన్. ఆసితరుడు, స్ంఘంలో పేరు గలవాడు. ఆ
రండింటిని కాపాడుకోవటం కోస్ం ఎంత దూరానికైనా వెళ్ళి ఎంతకైనా తెగంచే పాత్ర.
నికొలయ్: ఇతను నత్వషా తండ్రి. కష్టడి స్ంపాదించుకునే ద్వనిలో తృపతగా జీవించడమే
తెలసిన వాకిత. అనాథ ఐన (మనకు ఈ కథ చెపేే) వానాాని ఇతనే చేరదీసి పెంచుకుంటాడు.
నీల: వంచనకు గురైన ఒ అభాగుారాల కూతురు.
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కథ
మంచతనం, శ్రమించే గుణం కలగన నికొలయ్ ప్రిన్్ని నమిమ అతని ఎస్నటట్ వావహారాలే చూస్న
బ్బధాతను తీస్కుంటాడు. కొంతకాలం పాటు సాఫీగానే నడుస్తంది. రండు కుటుంబ్బలు
కలవిడిగా ఉంటాయి. ప్రిన్్ కొడుకు అయేషా నికొలయ్ కూతురు నత్వషాని ప్రేమిసాతడు.
డబ్బాకు ప్రాధానాతనిచేు ప్రిన్్... ఈ ప్రేమ వావహారానిే ఎలగైనా తెగదంపులు
చేయాలనుకుంటాడు. తన ఎస్నటట్ వావహారాలో అక్రమాలకు పాలేడ్డాడని, నష్టపోయిన సొమమ
తిరిగ ఇపేంచమనని నికొలయ్ పై కోరుటలో ద్వవావేసాతడు. దీంతో ఆసిత, రువు అంత్వ కోలోేత్వడు
నికొలయ్. ఉనే ఊరి నుంచ భారాతోను, కూతురు నటాషాతోనూ నగరానికి వసాతడు. మరోకీ
నత్వషాకు మాత్రం అయేషాపై ప్రేమ చావదు. అతని కోస్ం తలి తండ్రులని కాదని ఇలుి విడిచ
వెళుతుంది. త్వను చేసిన నికి ప్రస్తతం చీదరించుకునాే, జీవితంలో సిార డ్డాకా వారే
అంగీకరిసాతరనే గుడిా నమమకంతో ఆ ని చేస్తంది.
కానీ ఆమెను అయేషా అటూఇటూ కాని సిాతిలోకి నెటుటత్వడు. కొనాేళ్ి పాటు ఇటు
నత్వషానా లేక తండ్రి యం

ం చేసిన అతాంత ఆసితరుల స్ంఫంధమా అంటూ ఊగస్లడత్వడు.

చవరకు తండ్రి చూసిన స్ంఫంధం వైపే మొగుుచూపుత్వడు.
ఈ కథకు స్మాంతరంగా మరో కథ జరుగుతూంటుంది. అది నీల అనే దమూడేళ్ి పలి
కథ. ఆమె తలి ప్రేమలో వంచనకు గురై, చవరకు ఎవరూ ఆదరించక విధిలేని రిసిాతులోి
చనిపోతుంది. నీల కూడ్డ స్ంఘంలో అతాంత నిరాదరణకు గురై, ఎదుటి మనిషిని నమమలేని సిాతికి
వస్తంది. ద్వద్వపు నత్వషా విష్

ంలో కూడ్డ ఇలనే జరుగుతుంది. ప్రేమించనవాడే స్రవస్వం అని

నమిమనందుకు,

ప్రియుడు

ప్రతిపలంగా

చేసిన

మోసానికి

తటుటకోలేకపోతుంది.

ఈ

స్ంఘటనలనిేంటినీ మనకు చెపేే వానా మాత్రమే కాస్త సానుభూతితో ఆమెకు తోడుగా
నిలఫడత్వడు. అతనే నీలని కూడ్డ చేరదీసాతడు.
అయేషా త్రండ్రి ప్రిన్్ చుటూటనే కథ ఎకుీవ తిరుగుతుంది. కీవాడిని నేలరాసి డేసి
త్వను అందలలెకాీలని చూస్న మనిష్తను. నీల అతని కూతురే! డబ్బా కోస్ం ఆమె తలిని
మోస్గంచ చవరకు ఆమె ప్రాణాలు పోవటానికే కారణమవుత్వడు. ఆమెకు పుటిటన నీలని అనాధగా
వదిలేసాతడు.
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స్మాజంలో తిరస్ీృతులుగా మిగల, అతాంత ద

నీ

సిాతిలో కడతేరే నీల, ఆమె తలి

పాత్రలను ద్వస్తయేవస్కీ చత్రించన తీరు పుస్తకం కీన పెటిటన చాలకాలం వరకూ పాఠకుని
మనస్ను వెంటాడుతుంది. నిజానికి ఇది ఇదదరు తండ్రుల కథ అని కూడ్డ చెప్పేచుు. కూతురు
నీలని గాలకొదిలేసి ఆమె చావుకు కారణమైన తండ్రి ప్రిన్్ కడైతే, కూతురు నత్వషా తపుేద్వరి
టిటనా తన ప్రేమతో వెనకుీ తెచుుకుని అకుీన చేరుుకునే తండ్రి నికొలయ్ ఇంకొకడు.
ఎంతో ఋజుమారుంలో జీవితం నడిపనా ఎకీడ్డ

ప్పందలేని నికొలయ్

పాత్రపై నాకు జాల కలగంది. తండ్రిగా కూతురి టి అంత ప్రేమ చూపంచటమే అతని నేరమా
అనిపస్తంది. పైకి కూతురి టి దేవష్ం ఉనేటుట కనిపంచనా, అది దేవష్ం కాదనీ వటిట ంతమేననీ
కొనిే స్ంఘటనల వలి మనకు తెలుస్తంది. ప్రిన్్ పాత్రపైన చాల కోంతో పాటూ, అలంటి
పాత్రని రచయిత నడిపంచన తీరు టి ఆశ్ురాం కూడ్డ కలుగుతుంది. మన పురాణాలోి శ్కుని
పాత్ర లంటిది అది. పైకి సానుభూతి చూపస్తనేటుట కనిపస్తతనే మిగత్వ పాత్రలపై అజమాయిషీ
చెలయిస్తంది. అతని కొడుకు అయేషా నిజానికి అతనికనాే నీచమైన పాత్ర అని చెపుేకోవాల.
ఇతని తండ్రి చెడాతనంలోనైనా నిలకడగా ఉంటాడు. ఇతనికి మాత్రం ఎందులోనూ నిలకడ లేదు.
జీవితమంటే ప్రతి మనిషి తనకు త్వను గీస్కునే అందమైన చత్రం కాదు. అనుకోని
స్ంఘటనలు జరగడమే జీవితం. ఎన్నే డిదుడుకులు, చనేచనే ఆనంద్వల స్మాహారం.
నవలలో మంచతనానిే నింపుకునే పాత్రలనీే ఏదో రకంగా ప్రంచం చేత తిరస్ీరణకు గురై
అవమానించఫడేవే. అందుకే ‚తిరస్ీృతులు‛ అనే పేరు నవలకు నపేంది.
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