1. భగ్వంతుని మీది పగ్
పురాణవైర గ్రంథమాలలో ఇది మొదటి నవల. ఇందులో భారత్ యుదధమైన త్రావత్ వంద ఏళ్ళీ గ్డిచిన నాటి కథ
వ్రాయబడింది. అపుపడు జనమేజయ మహారాజ్ఞ తుంగ్భద్ర ఒడుున కొందర్త మునులక్ల కొంత్ సథలము దానం
చేశాడట. ఆ దానశాసనం వుందట. అంత్కనాన ప్రమాణమేమి కావ్యలి? అంటార్త విశ్వనాథ ఈ నవల పీఠికలో.
ఈ మొదటి నవలలో ప్రధానంగా ఆంధ్ర దేశ్మే వరిణంప బడింది. ఆంధ్ర రాజ్ఞ రోమపాదుడిక్త ముగుగర్త కొడుక్లలు –
శ్రీముఖుడు, విజయసింహుడు, నాగార్తునుడు. శ్రీముఖుడు యువరాజ్ఞ. విజయసింహుడు ఖడగవిదాలో మహా
నిపుణుడు.
కాళంది, భామ, న్నల ఈ రాక్లమార్తల భారాలు. ముగుగర్త రాక్లమార్తలవీ, వ్యరి భారాలవీ కూడా మూడు రకాల
సవూపపాలు, సవభావ్యలు. నిరంక్లశుడు, జయద్రథుడు అనేవి మరో రండు ముఖామైన పాత్రలు.
నిరంక్లశుడు రాజబంధువు. నిరంక్లశుడి త్ండ్రి ముగుగర్త రాక్లమార్తలకూ, నిరంక్లశుడికీ, అత్ని చెల్లీలు
జాంబవతికీ కూడా ఖడగ విదా నేరిపన గుర్తవు. ఖడగవిదా విషయంలో నిరంక్లశుడి మనసులో విజయసింహుడి పటీ
మొదటి నుండీ కొంత్ సపరధ వుంట్టంది. అది ఆ త్రావతి కాలంలో విజయసింహుడు జాంబవతితో వివ్యహేత్ర
సంబంధానిన ఏరపరచుకోవడంతో దేవషంగా మార్తతుంది. విజయసింహుడిని సంహరించే ధ్యాయంతోనే అత్డు
గ్ంగు అనే గలీవ్యని వదా ఒక క్షుద్రవిదాను సైత్ం అభాసిసిడు. ఇక జయద్రథుడి గురించి.
మహాభారత్ యుదధ సమయంలో సింధు దేశ్పు రాజయిన జయద్రథుడు (సైంధవుడు) అర్తునుడి చేతిలో
మరణిసిడు. దానిక్త సంబంధించిన పథక రచన అంతా శ్రీకృషుణడిది. అయితే ఈ విషయంగా సైంధవుని భారా
అయిన దుససలక్త గాని, ఆమె కొడుక్లక్త కాని పగ్ లేదు. యుదధం త్రావత్ ధరీరాజ్ఞ అశ్వమేధయాగ్ం చేసిన
సందరభంలో అర్తునుడు దిగివజయం చేయడానిక్త వళీనపుడు దుససల త్న కొడుక్లని తెచిు అర్తునుడి పాదాల మీద
వుంచి ప్రాణదానం కోర్తతుందట. ఆ క్లమార్తడు పెదావ్యడయిా సింధుదేశానిన పాలిసిడట. ఆ త్రావత్, అంటే ఈ
కథా కాలం నాటిక్త సైంధవుడి మనుమడూ పాలిసుింటాడట.
వ్యరవవరికీ లేని పగ్ సైంధవుడి మేనలుీడయిన కనకసింహుడిక్త వుంట్టంది. ఆ కనక సింహుడిక్త ఒక కూతుర్త
వుంది. ఆమెక్ల త్న మేనమామ భారా అయిన దుససల పేర్త పెడతాడత్ను. మేీచఛ సంఘాచారములందు అత్నిక్త
పరమాభిమానము. వైదిక ధరీము మీద పగ్.
అత్డు త్న కూతురయిన దుససలక్త ఆ పగ్ సధించడమే జీవిత్ పరమావధిగా నిరణయిసిడు. అత్డు చేసిన
నిరణయమేమిటంటే త్న కూతురయిన దుససల, ఆమె సంతానము వైదిక మతానిన వదిలిపెటుర్త. అందులోనే వుండి
లోపలినుంచి ఆ మతానిక్త ఎంత్ అపకారం చేయాలో అదంతా చేసిర్త. ఆ కనకసింహుని కూతురయిన దుససల భరి
పేర్త రామఠుడు. పగ్ తీర్తుకోవడానిక్త వ్యళ్ళీ ఒక సంప్రదాయమేరపర్తసిర్త. అదేమిటంటే… రామఠుడికీ, దుససలకీ
ఒక కొడుక్ల పుడతాడు. వ్యడి పేర్త జయద్రథుడు. వ్యడు పెళీ చేసుక్లంటాడు. ఆ పెళీ చేసుక్లనన స్త్రీ పేర్తని దుససల
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3. ధూమరేఖ
పురాణవైర గ్రంథమాలలో ఇది మూడవ నవల. రండవ నవల నాసిికధూమములో మగ్ధరాజాం ప్రదోాత్ వంశ్ం
వ్యరి చేతిలోక్త వళీడం చెపపబడింది. ఈ మూడవ నవలలో శశునాగ్ వంశ్ం రాజాానిక్త రావడం చెపపబడుతుంది.
ప్రదోాత్ వంశ్ము కలియుగ్మున పదకొండువందల నలభై నాలుగేళీ వరక్ల రాజాం చేసింది. ప్రదోాతులు
అయిదుగుర్త. ప్రదోాతులలో చివరివ్యడు నందివరధనుడు. అత్ని త్రావత్ కలిలో పదకొండువందల నలభై నాలుగేళీ
నుంచి పదిహేనువందల నాలుగు వరక్ల గిరివ్రజపురం రాజధానిగా శశునాగ్ వంశ్ం రాజాం చేసింది. శశునాగ్
వంశ్ంలో చివరివ్యడు మహానంది. మొదటివ్యడు శశునాగుడు.
ఈ నవల మొదట్లీ ఇదార్త యువతుల మనఃప్రవృతిి వరిణంపబడుతుంది. వ్యరిలో మాయ అనన ఆమె బుదుధని త్లిీ. ఈ
నవలలో బుదుధని కథ లేదు. దానిక్త సూచన వుంది. దానిక్త పునాదిగా ఈ నవలలోని కథ వ్రాయబడింది అంటార్త
విశ్వనాథ పీఠికలో. పురాణవైర గ్రంథమాల లోని మొదటి మూడునవలలలో అభౌమకత్ (super natural)
విషయము వరిణంప బడింది. త్క్తకన నవలలో ఆ ప్రసక్తి వుండదు అని చెపాిర్త.
కథలోక్త వళ్ి … శశునాగుడు కాశీరాజ్ఞ క్లమార్తడు. ప్రదోాత్ వంశ్ములోని అయిదవరాజైన నందివరధనుడు,
శశునాగుడు పనత్లిీ పెదత్లిీ బిడులు. నందివరధనునక్ల పుర్తష సంతానం లేదు. ఒకకతే కూతుర్త. ఆమె పేర్త
వేదమరీచి. ఆమె పుటిునపుడే ఆమె త్లిీ చనిపోయింది. త్లిీ దుఃఖమును మరచిపోవడానిక్త కాశీరాజ్ఞ ఆమెని కాశీ
నగ్రానిక్త తీసుకెళాీడు.. (ఇకకడ ఒకచోట కాశీరాజ్ఞ భారా నందివరధనుడిక్త వదినగారని వ్రాశార్త. కాశీరాజ్ఞ భారా
అంటే శశునాగుడి త్లేీ కదా! శశునాగుడి త్లిీ నందివరధనునిక్త వదినగార్త కాదు, పెదత్లిీ. నవలలో అనిన చోటీ
అలాగే చెపాపర్త. ఇకకడ ఒకక చోట వదినగార్త అని వ్రాయడం పరపాట్ట కావచుు.) అపపటిక్త శశునాగుడు కొంత్
చిననవ్యడు. శశునాగుడు, వేదమరీచి కలిసి ఆడుక్లనేవ్యర్త. ఒకరంటే ఒకర్త ఇషుంగా వుంటార్త. మొదట అది
పనత్ండ్రి, కూతుళీ బంధం గానే వునాన త్రావత్ పకకదోవ పడుతుంది.
యుగ్పుర్తషులు నితుాలు. ఎవనిక్త వీలైనపుపడు వ్యడు విజృంభించును. కలిపుర్తషుడు మొదట జయద్రథుని యందు
తాను కొంత్ సంక్రమించెను. కాన్న తాను విసిరించటానిక్త నాడు కాలం అనుకూలంగా లేదు. శశునాగుని నాటిక్త
కలిపుర్తషునిక్త కొంత్ బలం వచిుంది. జయద్రథుడు త్న శ్రీరానిన దగ్ధం చేసుకోగా (రండవ నవల నాసిిక
ధూమము ముగింపులో చెపపబడిన విషయం) వ్యాపంచిన ధూమరేఖల నుండి కలి కూడా వ్యాపంచింది. (పురాణవైర
గ్రంథమాలలోని మొదటి పుసికం – భగ్వంతుని మీది పగ్ – లో జయద్రథుని గురించీ, ఆ వంశ్ం వ్యరి పగ్
గురించీ చెపపబడింది.)
ప్రతిమనిషికీ పుట్టుకతోనే ఒక సంసకరం వుంట్టంది. అది ధరీం కావచుు. అధరీమూ కావచుు. శశునాగునిలో
అలాంటి అధరీమైన సంసకరం వుంది. వేదమరీచి పందొనిమిదేళ్ళీ వచేువరక్ల కాశీనగ్రం లోనే వుంది.
అపుపడపుపడు గిరివ్రజపురానిక్త వచిు పోతూ వుంది. భారాని అమిత్ంగా ప్రేమించిన నందివరధనుడు మళ్ళీ వివ్యహం
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7. అమృత్వలిీ
ఇది ఏడవ నవల. ఆరవ నవల అయిన అశ్వమేథము శుంగ్ వంశ్పు రాజైన పుషామిత్రుడు రాజాానిక్త వచిున కథని
చెపుింది. ఈ శుంగ్వంశ్పు రాజ్ఞలు పదిమంది. వ్యరిలో చివరి రాజ్ఞ దేవభూతి. అత్నికే క్షేమభూతి అనే పేర్త
కూడా వుంది.
ఈ క్షేమభూతి కాముక్లడై రాజాానిన మంత్రులక్త అపపగించి దుషుముగా ప్రవరిిసూి ఉంటాడు. ఆయన మంత్రి
వ్యసుదేవుడు. ఈ వ్యసుదేవుడు కాణావయన బ్రాహీణ వంశ్మునక్ల చెందినవ్యడు. ఈ కథ కలియుగ్
రాజవృతాింత్ములో, భాగ్వత్ంలో వుంది. దానిక్త కొంత్ కలపన జ్యడించి ఈ నవల వ్రాశారట విశ్వనాథ
సత్ానారాయణగార్త.
దేవభూతి త్న మంత్రి అయిన వ్యసుదేవుని కూతుర్త అందగ్తెి అని విని, ఆమెను నమీకము మీద పలిపంచి, ఆమె
భరిను చంపంచి, ఆమె భరి వేషమును తాను వేసుక్లని ఆమె వదాక్ల పోవడం, ఆమె అత్నిని నిరాకరించడం, అత్డు
బెదిరించగా ప్రాణాలు వదలడం జర్తగుతుంది. ఆ వ్యరి వినన వ్యసుదేవుడు దుఃఖంచి, రాజ్ఞ మీదక్త విషకనాను
ప్రయోగించి రాజ్ఞను చంపుతాడు. – ఇది కథ.
కథలోని విషాంగ్న వ్యరాంగ్న. ఈ నవలలోని విషాంగ్న ఈ కథలోని నాయిక అయిన అమృత్వలిీ. ఆమె కూడా
బ్రాహీణ స్త్రీీయ.
ఈ విషయమంతా పీఠికలోనే వివరించబడుతుంది. నవల శ్రీమాలి, అమృత్వలిీ అనే ఇదార్త సేనహితురాళీ
మాటలతో ప్రారంభమవుతుంది. శ్రీమాలి త్ండ్రి వ్యసుదేవుడు కోసల రాజామునుండి వచాుడు. అమృత్వలిీ త్ండ్రి
హరిసేనుడు మిథిల నుండి వచాుడు. వ్యసుదేవుడు మగ్ధరాజాానిక్త మహాసేనాధిపతి. హరిసేనుడు ఒక చినన
ప్రభువు.
ఈ సేనహితురాళ్ళీ ఇదాూప అకకచెల్లీళ్ళీ కాకపోయినా చూడటానిక్త ఒకేలా వుంటార్త. కాన్న ూపపంలో ఎంత్
సమామునాన మనసులలో చాలా భేదం వుంది. అది వ్యరి ప్రవరినలో కనిపసూినే వుంట్టంది. ఒకర్త లేడి అయితే
మరొకర్త చిర్తత్పులి. వీళీని గురించిన ఈ పరిశీలన విదుర్తడు అనే వృదుధనిది. అత్డు గిరివ్రజపురంలో వుండే ఒక
శూద్ర వృదుధడు. పలీలంటే అత్నిక్త ముదుా. ఎపుపడూ ఎందరో పలీలు అత్ని చుటూు చేరి అత్ను చెపేప కథలు,
కబుూపీ వింటూ వుంటార్త. అత్ని త్ముీడు జయద్రథుడు. ఆ అననదముీలిదాూప కూడా భినన ధ్రువ్యలు. నవలలో
జయద్రథుడు నేర్తగా మనక్త పరిచయం కాడు. ఇత్ర్తల సంభాషణల దావరానే చెపపబడతాడు. ఆ జయద్రథుడి
దగ్గరక్త శ్రీమాలి ఎక్లకవగా వళీదు కాన్న అమృత్వలిీ వళ్తి వుంట్టంది.
ఈ సేనహితురాళ్ళీ చెపుపక్లనేవి మామూలు కబుర్తీ కావు. పెదా పెదా చరులు, విశ్లీషణలు. మొదటి ఘటుంలోనే వ్యరి
సంభాషణ ఇలా వుంట్టంది-
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End of Preview.
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