
 
 

1 
 

తరం�� 

ఆ�ర� �. అ�ణ��� 

��� ��త�ం�� ��� కథల�, నవలల�, ��� ���, 

అ��ద నవలల� ��ం� �యం� సమయం� ��త� చ�� ���� 

���క తరం��� �ర�న �ద��� ��� స��, ��� 

స���� �ప� �ర�� తరం�ల అంతరంగ మథనం �� తరత�ల 

అంత�ల� అం�ం�న ��త� సృ�� కర�ల� అ�నందన�.  

ఉప��సం ��� �పం ధ�ం�న�� ఈ చ����� ఈ��ం� ��� 

��� ���� ధ�ంచవ��. ఒక తరం అం� ���� సంవత��ల �లం. 

�ం�, ��, ఏ� త�ల� ���� త�ల�� అంత�ల� ����� 

�జ�య, ���క, �ంస�ృ�క, ఆ��క, మత ప����ల� ఉద�మ �త���� 

అస�నతల� �� ఫ�ంప ��� ద�త నవల� ��వ���. ఏ� త�ల 

��స���� �ల�� ��� ఎ��� �� ��న ఆంగ� నవల ��� అంట�� 

వసం��� ����� ���ం�. ��� నవల�� వసంత�లం, ఏ�త�ల 

��సత�ం, ���� ���న �నపద కథ, ���� మత�ధ�� ��సత�ం 

ఉండ�డ� ��ం�న అ��� అధ��� అ�హం �ంక� ... ఈ 

�ష�ల�� �ర�య �ణం� మలచబ� అంట�� త��� ఆ��క, 
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���క, �ంస�ృ�క, �జ�య �ణ�� ��ం� ఏ� త�ల ద�త �వన 

వ�ధల� అంట�� వసంతం� రచ�త క��� ��  ��ం��.  

ఈ చ�� ���� రచ�త� సృ�ంచ� ��ల�, ద��ంచ� 

���ం�ల�, ��ల�, ఉద�మ �����, �ప��న ��న సంఘటనల�, 

��క దృ��� ఈ ��� స�హం ���ం�ం�. ��ల వ�����ల� 

��తం� వ�క�ం �యటం, కథన పద��, �వ���� �మర��త�క దృ��� 

�డటం �శంస�యం. నల���యం ��� నవల �ం�� ��� �పథ�ం�  

�రంభం�న కథ. అట��� వర� �జల ��భ� ���ం� �క �వటం 

వర���ట� ద�త సమస� ప������ ���త ప���ర�ర�ం� ఈ నవల 

����ం�. �� త�ల ��త చ��� నల���యం ��� న�� 

���ం�. దం�� ఉద�మ �మం� అ�క �ం�క అస�నతల� 

ఎ���ం� వ��కరణ �ధన �సం ��ల� ఫణం� ��� ����న� 

�జయ� �ర�కర�ల ��ల మధ� ����. ���ర �� �� �ంగణం� 

ప� సంవత��ల �ల��� ���� ���� తగల����వటం  ఈ నవల� 

��న �షయం. దం��� �జ�య ���న� �యవద�� �� అం��. 

��గల �ం�ంబ �వ��� ��ం� ��గల ���క ఆ��క, 

�ంస�ృ�క, మత ప����ల ��ం� ����ం�� నల���యం ��� నవ� 

రచ�త �. �. చం��ఖ� ��. చర�� �జ�య ఎ��గడల �పథ�ం� 

మనస���ల� �ద��ంచటం, ����ంచటం ��ం�. దం�ర �తన�� 



 
 

3 
 

ఆత��ర��� ����ంచక �వ��� ���ం��. �ల ��గల మధ� 

��ధ�ం, దం�� ఉద�మ ��వం ��ం� అ�క �శ�ల� ఈ చ����� 

�వ���ం�. న��� ��� ఒం�మ�� నవల ��శం ��� �ం� 

�లం�ణ� వలస ���న వ�వ�య ��ం�ల �� త�ల �వన ��ణ. 

��తం��� �ర�ం, ��తం�నంతరం, ��� అర� సంవత��ల 

�లం� ఏర��న �జ�య, మత, ఆ��క, ���క ���ల� �హ�ం� 

���� �వ�, అణ��తల వం� �ర���ల� చ��ల వల� �డ 

అ�గ�ంచ�క ��య� రచ�� ���ం�. �� త��� క��ం� 

��త పయనం, వ���ల�, వ�వస��, �నవ సంబం�ల� ���� ఏ 

�ధం� �������� ఈ నవల ���ం�. ఈ ��క �� 

సంవత��ల కథ� ���క ప��మం క��ంచ�ద� వ�� ��న�త� 

����� ��� ��ం� ���ం�ం�. 

న�� �ల�ఖ� నవల� మధ�తరగ� వ�వ�య ��ం��� 

సంబం�ం�న కథ. ర��ర� ��ల� భయప� మ��ప���� ���న 

��ంబం ��� కథ న���ం�ం�. క�������� తమ �ర�క��ల 

��ర �జ�� సంఘ�త ప��న�వం� ��నం ఇం�� క����ం�. 

ఉద��ల వల� ��ం�ల� ప�న ����� �వరం� ���న నవల� 

���ంచవ��. ���క �ష�ల� ��న���� నవల� ���ంచవ��. 

ఒక ఆ��క, �జ�య, ���క ��ల� అం�ం�ందనటం� ఏ��ం 



 
 

4 
 

సం�హం ��. ఈ నవల ��ం� ��� స�� జ��న చర� 

ప��ధనత�కం� ఉం�. 

ఒక మ��-ఒక ఇ��-ఒక �పంచం త�ళ రచ�త జయ�ంత� 

ర�ం�న ఒ� మ�ద� - ఒ� �� - ఒ� ఉలగం నవల� ��� 

అ��దం.  మ�� �న�క ���� ��ంచడం� రచ�త ��న ��భ 

ఆయన� ఆంగ� ��త� అధ�యనం వల�� క��ంద� �మర��లం��. 

బ��న ��త స���� ఎ�� �పడం� ఈ రచన ���నద�న�. మ�ల�, 

�ద�� అ�తం� న��ం� ఈ నవల. జయ�ంత� �న�తనం� బ�� ��� 

చ�����. స�యం� చ���� �� వ���. ఆ ���� ఈ నవల� 

��ం�ం��. మం� �ళ�� ఉండడం అ�� ఊ� �పంచం అ� 

అ���. �ద��, మ��� చ�ం� ��ంచబ�న ��వల� అ�తం� మ�� 

��ంచగల�. �జ��తం� ����� జయ�ంత� ���. ఉత���� 

��� �ద���� ఏమత� అవసరం ��. ఉ�త��నవ సంబం�ల� 

జయ�ంత� నవల ����ం�.  

ఒక వ���� మ� వ��� ��� �య��� ��� �� ���రం� 

����� వ�వస�� మర�నంతర ��తం నవల� నం�గం కృ���� 

��ం��. కృ�మ ��వ�� ఏర�ర��� ��� ���ల� ��ం� ఈ 

కథ� �వ����. ఆ��యం కథ�� �స� అమ�ం� ���క కథ� �ట�� 

పలక�ంచడం, ��� ���డడం ఒక �ంట� అ� అ���. వ���ల� 
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�తన�ం ఉం�ంద� �����, �ర��� �శ�����. ఇ� 

�స�వమ��ం� సంద��� ��� ����� క��ంచ� వ��. ���� 

పలక����, అ�య �ం���, సం��లనం���� అన�� �� 

అ�క �ష�� వ�క�ం ��న�వం� ���.  

��న� ��.�.� ������� రచన� �న��ం�ం�. ��న� 

కథ�� �ంగ�, �జ�య �య��, �జల� ���వటం. ఆ��క �ల 

������ �న���ల� ద��ంప����. అ����� ��న ఆడ�ల�ల� 

ఆ��వ��న �ధ�త త��దం�ల�న� ఇ��ం�ల ���ల మధ� 

�����ల� వ���క�ం� కథల� ర�ం��. ����య� ��ం�ల 

కథల� ��నంగ ��ం��. ‘ ఏం ����� ఏ ������ అన� 

భయం� ������న ప���� ఒక� ఈ స�జం� �ల�� ఉండటం 

��దకరం. �� వ��� స�తం�ం� అ���ల� వ���క�ం� అవ�శం 

ఉం�లం��...’    

ఈ �మం� ఈ �స�కం� ��� నవల�, ��� కథ� క�����. 

అం�� నవల��� సమస�ల� ప���ర�ర�ం� క���జం, ఉద�మ 

�తన�ం, ���టగ న��న కథ��, �ంత పర�న నవల���, ఆ నవ��� 

క� వ����� వలస��న  వ�వ�య ��ం��, ��స బ��� 

ఇవ�� �� అం��� ఏక��త� ����న��వం� ఒ��క �పథ�ం 

అ�క ����� సమస��� ���� ఆ సమస�ల� ప������ అం�� 
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�మం� ఈ చ����క �ట���� �� చ��ం�ం�. ���ంచటం �గ�� 

�ర�ం. �శ�� ఉ���ల�, రహ��ల�, ����వ���. ఆ�చన�, 

అ����, అ�భ��� �శ�� ������. �� వల� ��జనం 

ఉప�గం అన�� పర�ర�ం. ఆ �యత�ం ��గ పయ�ం� ���క 

తరం�ల� అ�నందన�.  రచ�త ఏ�ధంగ ���  ��ం�ందన� 

�ష�ల� ప���ం� ���ం�న ఈ చర� ��క� అ�నం������.     

ఆ�ర� �. అ�ణ ���. 

�ౖ ద��� �శ����లయం. 
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