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�శవ���  నవల� – ఒంట� ��టం 

ఆ�ర� �. అ�ణ ��� 

��, �ంట� ఫ� ���క� �ం��జ�, ���, 

�ద��� �ం�� ��వ��� 

  

�శవ��� 1984� ర�ం�న అత� అడ�� జ�ం�� నవల� 1988� 

ఉత�మ నవల� ��� ���� ��� �శ� ���లయం �� ఎం�క 

���.  ���స�మయ సమ�న �ద� ���ద��క�� ��� 

�స��� ఆట�క �వన ��టం ‘అత� అడ�� జ�ం��’ నవల� 

క����ం�.  

 అడ�� త����న పం��, అ� అ��� �స�ం�న స���� 

ర�ం� ఇం�� ��� ��ల� �యత�ం� అత� �వన ��ట� 

�త��వన ��టం� �న��ం� ప�ప���ల ���� సమ���� 

���� �స��� ఇం�� ���వ���.  �కృ� ��టం� �గం� 

అత� అడ�� జ�ం�, ��త స���� ��ం�, అ�భవ పరంపరల� 

న��న ��తం �� జడ���� �� ���ంద� స���� అడ��ం� 

అ�భవ ���� ��ం� వ���.  ��త స���� ��ంచ��� తన 

సంపద అ�న �క� పం�� �� స���� ��������.  

సంఘర�ణ� �వన సత�ం, ��త పర�ర�ం �� ఉందన� అం��� 
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���ం�� రచ�త.  సమస�ల� ఎ���న���� ఆ సమస�ల 

ప���ర �ర�ం� అ� సఫల��, �ఫల�� అ� మ�� ఆ�చనల� 

ప�� ���ం�. ��� సంఘటనల� �చన ���ం�. ఒక �ధం� 

సంఘటన� మ��� �చ���� ��త ��� ������. ��� ఉం� 

జం��ల��, ఆ�శం� �హ�ం� ప�ల�� ��టం �యవల� 

వ��ం�.  పం��, స���� �రమృ�ల� వద� ఇ�� �ర��.  ��� 

�ధ�త� �వ�వర� ��� �యత�ం ���.  వ��� �వన ��టం� 

�����న �����ం��. ‘�గ���న ఒక �న�� 

�ఖ�ః�� ఒక �ర� జం���న ఆ�రప� ఉండడం ఎంత 

���ం!’ (�ట 75).  

 ఎ���� ��ం�� ర�ం�న ఓ�� �� అం� � � నవల 1953� 

��ట�� �, 1954� ��త�ం� ��� బ�మ�� అం��ం�. 

ఓ�� �� అం� � � ఇం��� నవల �శవ��� ర�ం�న అత� అడ�� 

జ�ం�� నవల� ���� ���ం�. ఈ �ం� నవల�� �స�� 

�ల��� ��న ���. ఓ�� �� అం� � � నవల� �స��� 

‘�ం���’ �� అదృష�వం�డన� �����. ఎం�కం� 

‘మ��� ���క చంద�మ� చం���వ�� ఎ� ఉం�ం� అ� 

అ�����.  అ�ం� ప���� వ�� చంద�మ మ��ల� అందనంత 

�రం ����ం�.  �� ����� చంప��� �� ఒక� మ�� ఇ�� 

ఒక �� �యత�ం ����� వ��? ఏ��� మనం అదృష�ం� ���ం! 

(�ట 53).  
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 �స��� �ం��� మ�గడ �సం స��ం�, �ద� 

�పల�, �� ప��న �పల� �న��� వ�� �ర �పల�, వృ��ప�ం� 

అవయ�ల అశక�త� ��టం ��� అదృష� �రదృ��ల� తల�� 

సమయం� �ల��� �ట� తన జవస��ల� ఊ�� ���. ఓ�� �� 

అం� � � నవల ఎంత� �స���క�� ��ం�ల� ��క�, శక�త� 

క����ం�.  

 �శవ��� నవలల� ���న ���క� ప�మ��ంచద�న�. �� 

�����, ఇ� ���� ��� వం� ఇం��� ���క�, ���ం�� 

���ఁ�ం��,  భగ���చ... వం� ��� ���క� ���� 

ఆ�చన� క��ం��� క��ం�� ఆ నవల�� ఇ�వృత�ం ��ం 

అం�� �న��న సం���� అం������.  

 �శవ��� నవల�� 1) స�జం� ఒంట�� ��� వ���ల 

���� �ఖ�ం� ద��ల �వనం, 2) ద�త స�ృహ� �వన సంఘర�ణ 

�న��ం� ��� �తన�ం క��ం� ��� ఎ���� సంఘర�ణ�, 3) 

�వన ��టం� సమస�� �����న���, 4) ఎ�� ��� ���న 

��, 5) అ��త� ��టం� స�జ ��వల� క���ట�� క��బడ� 

���, 6) స�జ ఆట�క ��వల� క���ట�� క��బ�న ���, 7) 

��ఘ�ం� ���, 8) ఒంట� ��టం �� ���, 9) స�జం� 

��� ��ల� ���� ���, 10) స���� �రం� ��� 

���, 11) �త�ం��తనం, ��� వ�వస�, �లవ�వస� ��� ఆ�పత�ం 

వ�ం� ���, 12) ఆ ఆ�ప���� బ�న ���, 13) �త���� 
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అం������ ���, 14) జడత�ం� �����న ���.... ఇ� 

స�జం� ఇ�� ���, ఇమడ� ��� క�����.  

 భగ���చ కథ� �శవ��� కర� ���ం�ల� �త��ం� 

��ఘ�ంచక ప��ం� ���ం� ఆ��ంప����.  ఏక�య��తం, 

ఒంట� ��టం �శవ��� ��త�ం�� ���కత. ��� ����సం 

���న� డ��� ��ం� �ం� ���� స����� ��� ��ణం 

����. ఆ డ��� ���ల� ������ �మ��� హత� ��ల� 

�ం��.  �� �వ�, ��న� బ�పం�� �మ��� భగవ��త� 

�కృ��� అ����� ��ం�న ఉప�శం ���� వ��ం�.  ‘�ప 

ప��ర��� భగవం�� �ర��ం� ��ం��.  మధ�� 

కలగ���వ��� ��వ�’ అ� �మ�� మన�� ��ం� �� 

���ం� ��� �వ� ��న� � స� �� ��� ప��� �� �� మర��� 

�రణమ���.  �� తప��� �� న�� మర�ం�ర� అబద�ం ��� 

న�����.  �శవ��� భగ���చ నవ�క� ఆరంభ�న ఆట�క 

��యంపట� ��ఘటన అ�� నవల��� క����ం�.  �లం, మతం 

��ప�కల� �న�ల మధ� మన��ల అంత�� �రంతర ����, 

ఆ ���ల� �లపర�న అ�క� ���, ఒక �ల�� అం�� 

మం� ��ల �����... స�జం�� అస�నతల� రచ�త 

�ద��ం��.  తన�, తన�, స�జం�, �కృ�� ��టం �నవ 

�వ ల�ణం� ����� రచ�త.  ఆ �వన ��టం� ఓట�, 

అ�క�త, అశక�త, ఆ�దనల� ������. వ��� ��టం వలన 
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స�జం� ��� ఏర�డటం ఎంత కష�� �శవ��� నవల� 

������.  �శవ��� నవల�� ఒక వ��� ��ఘటన, ఒంట� ��టం 

��న వ���. సమ���� జడత�ం, వ����� అశక�త స���� 

ఏ�ధం�� ��పరచక�� ఆ�పత�� �డ� బ���, బలప��� 

��స��� బతకవల� వ�� ప����� ��స� అ� కథ� రచ�త 

���ం��. �బ���� హ�జ��. �నస�� మద�� ప�� 

�ం� శత జయం� సందర�ం� హ�జ�ద�రణ పథం� అ����� 

�లప��� �యవల�న ��� ������ ఆ�����.  అ�క�త �గ�� 

ఆటంకమ� ��కల వలన స���� ��జనం �ద� �నస� ��క 

ఫ�ం�ంద� �ష�� అవగతమ���.  ఇ�వం� సమ�� 

ఇ� ���� ��� నవల�� క����ం�. గంగపట�ం� �ద��� వలన 

ఇ�� �����న� రం�ల �గ� �ం�న �మచం�� �ం� వందల 

�ళ� �రం ��ణం �� మ� ఒం��� అ��రం ��� అక�� 

స�జం� అస�నతల� ���వల� వ��ం�.  �క�� ���, 

రం�ల ��� �ల�ళ��� �గల ��ధ�ం వలన న��న �మచం�� 

ఒంట� ��టం ��� అ� ��త వ��ల అణ��త�, తమ �లం�� 

����ల వలన ఐక�త �క అశ���న ప���� ఈ నవల� ఎ�ర��ం�. 

పం���, సం����, ��� ������ ����� అశ��� ఒంట� 

��టం �� �న�� ఆ�దన� మ�� �నక� �శవ��� నవల�. 

ఆదర� ���న� అ��న ��� ఆ�యం ఉ�� అత� మరణం వలన 
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�����న �మచం�� స�జం ��న �త� �ట�� అశక�త�, 

��స స����� ఈ నవల� ���ం��.  

 ���థల ఆ�రం� సమ��న �న�� �వన ���� ��ం� 

�� సంస�ృ�� స���� ���ం��� ఒక ���క స���� అం�ం� 

�యత�ం ��ం� ఇ� ���� ��� నవల. మతం, ఇం��లం, చ��� 

సంబంధం, ���ంత ��ం�� ఇ��న ఆ�ర వ�వ��ల సంఘర�ణ 

ఈ నవల� �� ������. �న��� �� ������ 

సంబం�ం�న ప���నం అత�� ��య�ం�� అత�� ఇ�� 

ఉం�ంద� �షయం �ంత గంగమ� �తర �లం� రచ�త ��య 

���.  ఆ �తర� గంగమ�� ఎంత ��� ��� అంత సం�షం అ� 

అం��� ����� తమ ���ంద ప������ ఎంత ��� ��� 

అంత సం�షం ��� క���ంద� �వం�  గంగమ� ���వత� 

ద��ల� ��� �ప�టం �� ������ సంబం�ం�న �షయం 

�క��� అ� ఏ� �� ������ సంబం�ం�న �షయం� 

�న�ల �త సృ��ంపబ� స�జం� ఆ�ద �పం �ం���� 

�త�ం��� � �� వ����. ఏ �లం���, ఏ మతం���, ఏ 

�ంతం���, అ�� ర�ల మనస���� క��న మ���ం��.  

�లం ���న� �త� ����� మ���, �గల �����, మత 

ప���, �న�క ����... �న� ����ల మధ� స�జ ఎ��దల� 

�వ��ం� సమ��  �తన�ం �� వ��� �తన�ం వలన ప����ల� 

చక��ట��మ� �శవ��� నవలలవలన ��ంచవ��. �మచం�� 
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రం�ల �గ� �ం�న�� �బ�� అత� ఒంట� ��టం, అ��న ��� 

స�జ ��వల� క��బడక ��న ఒంట� ��టం సమస�� ప���ర 

����� ��ంచ�క��ం�.  

 ���కం� ఆ��కం� అట���న ఉన� హ�జ�ల �ఢ 

నమ���, అ�వ��ల అణ��త, �లక వ��ల కర� ���ం�ల �� ఈ 

నవల� ��తమ���. ఈ నవల హ�జన ఆత��త���� ��ంచ 

�క��ంద� ����� తత��ం �� ���� వ�వస�� ��ంచ��� 

నవల� �మచం�� ��� ప����� క��ంపబ��య� (కృ����� 

�.ఆ�. అ�ణ�ర 3 సం�� �ద� సం�క 1980) హ�జన సమస�� 

ప���రం ��ంచటం� రచ�త �ఫలమ��డ� (ఇ� ���� ��� 

��ణ ��త ��ణ �. పద� ����� పర���ణ ఆ�ర� �.�. 

రంగ�� ���� 1989 ఎం.��. అ��తం) అ� 

అ�������. ఇ� ���� ��� � రం�ల �గ� �ం�న 

�మచం�� ఒంట� ��టం �యవల� వ��ం�. అ� �గ� �ం�న 

�రభ�� స��నం ����� ఒంట� ��టం �యవల� వ��ం�.  

�� ఈ నవల� �రభ�� ��ఘ�ం�నం�� ఇతర �క�� 

��ం�ల ��� ఎ����� �ద��� ������� బ�న ఆ ��ం�� 

అత�� ఎ�� ��� ���మ� వ�వస�� �ల����.  వ��� �తన�ం 

క�� స�జం�� ���� సమ�� �తన�ం అవసరమ�, ఐక�త ఉం�ల� 

�����ం� నవల.  
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 ��స ���ల �ం� బయటప�న ����, �����, �లవృ��� 

������న కం��, ���, �లం �����న� ���ల ��� ఈ 

నవల� ��న ���� క�����. ‘���ం�� ��� �ం��’ 

నవల� �ద��� ధర�ం �ద� �ష��� వ�ంగ�ం� ��ం� ���క 

ప��మం �ల�న� �ష��� రచ�త ���ంప���.  ��� ��� 

ఉన� సంబం��� ��ం� �గ�� �ల�న�� నవల��, ���ల 

����� �వ� ��� నవల�� ��తమ���.  స�జం�� 

marginalized ��ల�, �� వృ���� సమస�ల�, �� �వన 

���ల� �శవ��� నవల�� క�����. ఒంట�తనం ఇ�వృత�ం� 

క��న ఇం��� నవల �చ�ఇ���. ఈ నవల� �య�� �����. 

అత� న��న ��వ�� స�జం అం�క�ంచ�.  స�జ ��వ� 

అత�� నచ��.  ఇమడ�� ��� ����� �శవ���� ���తం 

��ంద� స�యం� �� ����� నవల ఆరంభం� ����ం��.  

 

���� �ఖ� ��వన ఉన� ��జ��, ద���, �ధ�� ఉన� �� �� 

నవల�� ��న ���. �� ����� నవల�� ���� ��క� 

������ ���న �����ల మనస���ల�� ��స� మనస���ల�� 

ఇమడ�క ���. ���� � �� ������ ఇం��� �ధవ�� 

క�����. ఇం��� అ� �ం� ప��� అర�ం ������. �న�కం� 

��రకం� �ర��ర� అర�ం� ఈ పదం ప���� ఈ నవల� 

���ంపబ�ం�.  ���� ఇ�����ల�, ఒంట� త��� రచ�త ఈ 
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నవల� ��ం��. ����� దశ� �����ల�ం� �న�క ప����ల� 

ఈ నవల �ల����ం�.  ��ం� � ��న �� �� � ఆ�� నవల�� 

క��ల�ం �శవ���� ���తం ��ం�. �ం����� ��మ�� 

��క� ������ తన ��� ఉ�� ����� ����� అద�ం ప��ం� ఈ 

నవల. 

����క� ��ంబ �వ��� అ�కం� అ�� నవల��� ��క�ం�� 

రచ�త �శవ���. �� ఆ�పత�ం� ��మ� నవల� ��ం�ం��. 

��మ�� �ం�క దృ��� ����త� �డడం అసహజం� క����ం�. 

�� ఈ �ణం� గమ�ం�నట��� �� రచన ఇ�య� � Pasiphae 

� ఎ���న �మ �ట���� కథ�త�కం� ��క�ం�� రచ�త. 

�న�ల మన���� ఉం� అ�త� పద��� ప���ంచడం �ఖ�మ� ఇ� 

ఆ��క మ����న ����� �ఖ��న ���దన అ� ��������.  

��న� శ��ల మధ� సంఘర�ణ జ���ంద� అ��� రకర�ల �న�క 

�గ�త� క���య� ఈ సందర�ం� స�ప� �పం� అణచబ�న 

��క� దర�న���యన��� ������� నవల� ���� కల ఒక 

ఉ��రణ.  

అ�తన ��ప�కల� ��� ��ల� అంశం �శవ��� రచన�� 

దర�న���ం�. �నవ �ధ� అంచ� �య��� ���ధల ప��లన 

అవసరం. �నవ సంస�ృ�� అధ�యనం �య��� ���క ���ం, 

మ� ���షణ ��� ���నం అవసరం.  


