 
( )
)

. .  


ఉ"#.
ఉ"#.

$% & ') ( *
+ ,-  .- //01 ,
3456,
3456, -78
>?, 521202
9 4:
= 
= >?,
; ,< 

2

Dwadasa Vyasa Tarngini (Research Articles)

by Dr. J. Seethapathi Rao, M.A. (Tel&Sans), M. Phil., Ph.D.,
RGUIIIT, NUZVIDU, KRISHNA (DT)
521202. ANDHRA PRADESH ( STATE), INDIA.

Cover pages designed by P. Vamshi Seshasayan
M.Tech., Student, RGUKT, Nuzvidu.
First Edition: 2013
Copies:500
© Author

Copies available at:
J.K.V.M. SHARMA, (PUROHIT)
D.NO. 13- 38, OPP: ELECTRICAL SUB STATION
BACK OF NAVATHA TRANSPORT OFFICE, R.R. V. PURAM
NEAR: GOPALA PATNAM, VISAKHAPATNAM- 29
ANDHRA PRADESH, INDIA

and at all leading book shops in A.P.

Category 5/2012- ISBN

ISBN 978-81-925716-0-7
email: seethuphd@gmail.com

Price: Rs. 100/- $ 10
Printed at Nataraj Press, Nuzvid
3

/j1 k_అభినందన

9-9
-ఆచారయ్బేతవోలు రామబర్హమ్ం

జిజాఞ్స+ పరిశీలన+విశేల్షణ= కొతత్ కోణాల ఆవిషక్రణ

10-12

-ఆచారయ్ పరిమి రామనరసింహం
ఓ మారు చదువుతారా...

13-14
-డా. జె. సీతాపతిరావు

1. ‘దౌర్పది’ తతత్వ్ం (యారల్గడడ్వారి నవల) - వివేచన

15 – 33

2. అరథ్ం + కామం x ధరమ్ం (ఘరష్ణల జీవితం!) = ? పయనం

34 - 51

3. సరవ్సవ్కోశాలు-ఆవశయ్కత

52 – 59

4. తెలుగుకు సాంకేతిక పేర్రణోపకరణంగా ‘బొమామ్ట’(యానిమేషన)

60 – 66

5. న కరాత్ కసయ్చిత నియోగే...

67 – 73

6. నసతరీ సావ్తంతర్య్ మరహ్తి?!

74 – 83

7. నృతయ్సహిత నాటకాంతం హి సాహితయ్ం – అనుశీలన

84 – 91

8. ‘పరవ్’ నవల - దాని పరమారథ్ం

92 – 104

9. శేషేందర్ ఉకిత్ - వైవిధాయ్లకు అనురకిత్
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యారల్గడడ్ లకీష్ పర్సాద ‘దౌర్పది’ పేరుతో ఒక నవలను రాశారు. పేరునుబటిట్ ఈ నవల
మహాభారతంలోని దౌర్పది కథే. భారతంలో ఈ కథ ఉంది కదా!. ఐతే మరి ఈ నవల
ఎందుకు?. కవిసామార్ట విశవ్నాథవారు చెపిప్న సమాధానమే చెపాప్లిస్ వసుత్ంది. రోజూ తినే
ఆహారమే కదా, మళీళ్ మళీళ్ తింటునాన్ం. అయితే అందులో కొంత పర్తేయ్కత ఉండాలి కదా!
అయితే, మహాభారతానిన్ అధయ్యనం చేయించే దిశానిరేద్శం చేసుత్ందా? అంటే తపప్నిసరిగా
మహాభారతానిన్ చదవాలిస్ందే. ఆ అవసరానిన్ పరిశోధన దృషిట్తో చూసేవారికి తపప్దు. కథా
కర్మానిన్ మారాచ్రు. తదావ్రా విసుగు అనిపించదు. దీనివలల్ మరింత సొగసే వచిచ్ంది.
ఏదైనా ఒక కథ చదవగానే పదిమంది పాఠకుల మనసులోల్ పాతర్లు పది రూపాలోల్
చోటు చేసుకోవడం సహజం. వేల సంవతస్రాలుగా పర్జలోల్ నానుతునన్ కథలోల్ని పాతర్ల
గురించి వేరే చెపాప్లంటే దానికి తగిన ఆధారాలు, మూలాలు పగడబ్ందీగా సిదధ్ం చేసుకోవాలి.
లేకపోతే ఎంత రాదాధ్ంత మౌతుందో యారల్గడడ్వారు తెలియనివారుకాదు. అపప్టికే కొంతమంది
పెదద్లు హెచచ్రించే ఉంటారు. కానీ సాహితయ్ చరచ్లు, వాదాలు జరగాలి. ఇదికూడా ఒక
అధయ్యనంలో భాగమే కదా. అందునా కిల్షట్మైన సాంఘిక, సాంసక్ృతిక సంబంధాలతో
పెనవేసుకుపోయిన కథ. అయినా వెనుకడుగు వెయయ్లేదు. ఇదే నిరంకుశతవ్ం. తన రచనలోని
చదివించే శకిత్ ఉందనన్ నమమ్కమే దానికి నిదరశ్నం. ఈ నవల గురించి చరిచ్ంచే ముందు
దౌర్పది పేరుతో వచిచ్న కొనిన్ నవలలను చూదాద్ం.
‘దౌర్పది’ పేరుతో కె. రామలకిష్ ఒక నవలని, కోడూరు పర్భాకరరెడిడ్ ఒక నవలికను
రాశారు. ‘యాజఞ్సేని’ పేరుతో పర్తిభారాయ ఒరియాలో ఒక నవలను రాశారు. యారల్గడడ్ లకీష్
పర్సాద దౌర్పది పేరుతో నవలను రాశారు. ఆ తరావ్త వచిచ్న నవల ‘సౌశీలయ్ దౌర్పది’. దీనిన్
కసూత్రి మురళీ కృషణ్ రాశారు. వీటిలో యారల్గడడ్ లకీష్ పర్సాద రాసిన నవలకు కేందర్ సాహితయ్
అకాడమీ బహుమతి వచిచ్ంది.
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‘శీర్ విలుల్పుతూత్ర భాగవతార’ రూపొందించిన ‘విలుల్పాటుట్’ అనన్ తమిళ బృంద
గానంలో విషయాలను విని, కె.రామలకిష్ ఆనందించారు. తమిళంలోని ‘ఇలకక్ణ’ కావయ్ంలోని
అందచందాలు గమనించారు. ఆ శైలిని దృషిట్లో పెటుట్కొని దౌర్పది కథను దౌర్పది నవలగా చెపేప్
పర్యతన్ం చేశారు, రామలకిష్. యుదాధ్నంతరం ఏడుసుత్నన్ వీరుల భారయ్లరోదనకు కారణం తనే
అని దౌర్పది భావించింది. ఆమెను ఉదేద్శించి కుంతి- ‘నిండు సభలో నీకు చేయరాని పరాభవం
చేసినపుప్డు... ఈ సతరీలు తమ భరత్లిన్, సోదరులిన్, సంతానానిన్ నిలదీసి ఆపగలిగారా? ఒకక్రైనా
ఆపే పర్యతన్ం చేశారా? లేదే. అపుప్డు ఊరుకునన్ ఈ సతరీలకు ఇపుప్డు తమవారి చావుకోసం
దుఃఖించే హకుక్ ఉందేమోకానీ, దానికి కారణం నువువ్ అనే హకుక్ వారికి లేదు. అది వారి
మానసిక దౌరబ్లాయ్నికి నిదరశ్నం. అవమానిసుత్ంటే చూసూత్ ఊరుకునన్ వీళేళ్ దాని ఫలితం
అనుభవించ లేకపోతునాన్రు అంతే! ఇది సతరీ జాతి చేసుకునన్ సవ్యంకృతాపరాధం. తమ సాటి
సతరీకి జరిగిన అవమానానికి, పరాభవానికి సప్ందించనివీరు తమకు కీడు జరిగిందని, దానికి
నువేవ్ కారణం అని అనుకోవడం ఆతమ్ తృపిత్ కోసమే. అయినా దానిన్ వారు అనుభవించక
తపప్దు’ అనడం గమనించదగింది.
పాంచాలదేశపు యువరాణి, దుర్పద మహారాజకుమారెత్, పంచ మహాపతివర్తలోల్ ఒకతె,
మహాభారత సంగార్మానికి కారకురాలు అయిన దౌర్పది కథావసుత్వుగా ఇపప్టికే ఎనోన్
గర్ంథాలు వచాచ్యి. చాలా వాయ్ఖాయ్నాలు వెలువడాడ్యి. అయితే ఇంతకు మునుపు వచిచ్న ఈ
అనిన్ంటికనాన్ విభినన్మైనది, విలక్షణమైనది, ఆమె అంతరంగానికి అదద్ం పటిట్ందా అనన్టుల్గా
ఒడియా రచయితిర్ పర్తిభారాయ రచించిన యాజఞ్సేని నవల సాగింది.
ఒక లేఖరూపంలో కృషణ్ (దౌర్పది) శీర్కృషుణ్డికి తన మనోగతానిన్ చితిర్సుత్నన్టుల్గా
నవలని పార్రంభించడం దావ్రా ఆరంభంలోనే వైవిధాయ్నిన్ చూపించారు రచయితిర్. ముగింపు
వరకు పర్తి వాకయ్ంలోనూ నవయ్త ఉటిట్పడుతూ విడవకుండా చదివిసుత్ంది. సునిన్త
హృదయురాలు, అతిలోక సౌందరయ్వతి, సతరీతావ్నికే మారుపేరు అయిన దౌర్పది కరమ్, జాఞ్న,
శకుత్లను మూరీత్భవించిన విదుషీమణి, భకుత్రాలు. లోకంలో ఏ సతరీ ఎదురోక్నటువంటి వింత
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పరిసిథ్తి ఆమెది. ధరమ్ం కోసం పంచపతులకు సతి కావడంవలల్ కౌరవుల దావ్రా ఎనోన్
అవమానాలు, అవహేళనలు ఎదురోక్వలసి వచిచ్ంది.
భినన్మనసుక్లైన పంచపాండవుల సుఖదుఃఖాలలో నిరంతరం పాలుపంచుకుంటూ
ఎనోన్ కషాట్లకు, దుఃఖాలకు గురయినా సరే, మనోనిబబ్రంతో అనిన్ంటినీ ఓరిమితో సహించింది.
ఇవనీన్ అనిన్ నవలలలోనూ సాధారణంగా ఉండే విషయాలే. అయితే కృషణ్ అనే పేరు దౌర్పదికీ,
సాకాష్తూత్ శీర్మనాన్రాయణుడి అవతారమైన శీర్కృషుణ్డికీ గల అవినాభావ సంబంధానిన్,
వారిదద్రికీ ఒకరిపై మరొకరికిగల అవాయ్జమైన, నిషక్ళంకమైన ఆపాయ్యతానుబంధాలను,
పేర్మానురాగాలను అతయ్దుభ్తంగా వరిణ్ంచడం యాజఞ్సేని నవలలో బాగా కనిపిసుత్ంది.
కోడూరు పర్భాకర రెడిడ్ మారక్ండేయాది పురాణాల ఆధారంగా దౌర్పదీ తతాత్వ్నిన్ దౌర్పది
నవలికలో నిరూపించారు. ఇరావతీ కారేవ్ యుగాంతం అనన్ గర్ంథానిన్ రాసూత్, ‘దౌర్పదికి
కరుణ్డిమీద మనసు కలగలేదు. కానీ జైన పురాణంలో ఒక కథనం కనిపిసుత్ందనాన్రు.
మహాభారతంలో ఎకక్డా పర్సాత్వించలేదు’(యుగాంతం, పుట119) అని తెలిపారు. అయితే
పర్భాకర రెడిడ్ దౌర్పది పాతర్ను వేదాంతపరంగా సమనవ్యంచేసి చూపారు. దౌర్పదిలో ఉనన్
మంచి విషయాలను విశేల్షించే పర్యతన్ంలో భాగంగా దానికి అనుకూలమైన అంశాలను
చేరచ్డం దౌర్పది నవలిక లోని పర్తేయ్కత.
యారల్గడడ్ వారి దౌర్పది నవలలో ఉనన్ అసందరాభ్లను సోదాహరణంగా విశేల్షణ చేసూత్,
దౌర్పదిని సౌశీలయ్వతిగా చితిర్ంచే నవలిక కసూత్రి రాసిన “సౌశీలయ్ దౌర్పది”. యారల్గడడ్ వారి
దౌర్పది నవలలో అసందరభ్ వరణ్నలను తీసుకొచిచ్ ఉదాతత్ శీలవతి అయిన దౌర్పదిని
వకీర్కరించారని వీరి భావన. దీనికి తగిన ఆధారాలను కూడా పేరొక్నాన్రు, మురళీకృషణ్. ఇపుప్డు
యారల్గడడ్ వారి నవలకు వెళాద్ం.
‘దౌర్పది’ పేరుతో ఆంధర్జోయ్తి దినపతిర్క ఆదివారం అనుబంధంలో ధారావాహిక
నవలగా పర్చురితమైంది ఈ రచన. తరావ్త నవలగా అచుచ్వేసారు నవలా రచయిత యారల్గడడ్
లకీష్ పర్సాద. అందరికీ తెలిసిందే మళీళ్ చెపాప్లంటే ఏదో ఆకరష్ణ ఉండేలా కొతత్ తరహాగా
చెపాప్లి. కాబటిట్ ఎపప్టికపుప్డు కళాకారులు, రచయితలు మొదలైనవారు కొనిన్ పర్యతాన్లు
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చేసూత్ ఉంటారు. ఆ పర్యతన్ంలో భాగంగా ఒడిసాస్లో పర్తిభారాయ రాసిన కలప్నలు కొనిన్టిని
తీసుకొని మరినిన్ పోకడలను సృషిట్ంచి, దౌర్పది నవలని రాసిన వారు యారల్గడడ్.
ఈ నవలలో దౌర్పదిని ఒక దేవతగానో, అతీందిర్యశకిత్గానో చూపలేదు. ఆతీమ్యంగా,
ఆదరశ్ంగా ఉండే పాతర్గా చూపించదలచారు. ఆధునిక సతరీవాదధోరణిని కొంత అనవ్యించి,
ఆదరశ్ంగా తీరిచ్దిదేద్ పర్యతన్మూ చేశారు. సతరీ చైతనాయ్నిన్, చరితర్లో సతరీల గురించి అధయ్యనం
చేయవలసిన ఆవశయ్కతను తెలపడం ఈ నవల ఉదేద్శయ్ం. ఇంకా ముందుకు వెళిళ్
చెపాప్లనుకుంటే, సతరీలే చరితర్ను నిరాధ్రిసాత్రని నిరూపించే పర్యతన్ం చేశారు. మహాభారత
చరితర్లో దౌర్పదిని పర్ధాన భూమికగా చేసి, తనకు వచిచ్న అపవాదులిన్ ఆమె ఎలా ఎదురొక్ందో
తెలిపారు.
‘అంబ, అంబాలికలను భీషుమ్డు సవ్యంవరంనుంచి ఎతుత్కుపోవడం భారతానికి నాంది.
కంసుణిణ్చంపడం దావ్రా కృషుణ్డికి జరాసంధుడితో వైరం వచిచ్ంది. దాంతో జరాసంధుడు
కృషుణ్డిపై దండెతాత్డు. రుకిమ్ణిని ఎతుత్కుపోయి వివాహం చేసుకోవడంవలల్, తనకు దకక్వలసిన
సతరీని ఆయన ఎతుత్కు పోయాడని శీర్కృషుణ్ణిణ్ శిశుపాలుడు దేవ్షించాడు. ఈ వైరం జరాసంధ,
శిశుపాలవధతోగాని పూరిత్కాలేదు. రాజసూయయాగంలో చిందిన రకత్ం శిశుపాలుడి నెతుత్రు
నేలలో ఇంకక ముందే భారతానిన్ నెతుత్టి పర్వాహంలో నింపే దారుణమైన ఘటన ఒకటి
జరిగింది’(దౌర్పది, పుట.176) అంటూ అపప్టికి జరిగిన సతరీల చరితర్ను తెలుపుతునాన్రు. ఇంకో
అదుభ్తమైన అపురూప సౌందరయ్వతి అయిన దౌర్పది, సవ్యంవరంనుంచి యుదధ్ంవరకు పర్తి
ఒకక్రి హృదయాలోల్నూ అగిన్జావ్లలను రేపింది. భూమికోసం, సతరీలకోసమే యుదాధ్లు
జరిగాయి. ఈ రెండిటినీ సమనవ్యించారు, రచయిత. ఈ అంశానిన్ వివరిసూత్, యస. జైపాల
రెడిడ్ ఈజిపుట్కు చెందిన కిల్యోపాతర్తో దౌర్పదిని పోలాచ్రు (పుట.12). పర్తిపురుషుడి వెనుక ఒక
సతరీ ఉంటుందని పెదద్లు చెబుతారు. అయితే ఇకక్డ అయిషట్ంగానే దౌర్పది యుదధ్ంలో
భాగసావ్మయ్ం వహించడం పర్తేయ్కం. దీనిలో దౌర్పది ఆధిపతాయ్నిన్ పరోక్షంగాను, పర్తయ్క్షంగాను
పోషించిందని రచయిత సూచించారు.
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కరుణ్ణిణ్ దౌర్పది ఆరవ భరత్గా సీవ్కరిసుత్ంది అనన్ది కృషుణ్డు. ఇది కేవలం ఒక రాజకీయ
ఎతుత్గడ కోసం చేసిన పర్తిపాదనగా ఈ రచయిత చెపాప్రు. ఆ పర్తిపాదన విషయంలో
కృషుణ్డు, దౌర్పది దగగ్ర అనుమతి తీసుకోలేదు. అందుకే ఆమె కృషుణ్ణిణ్ నిలదీసింది. కరుణ్డు
తిరసక్రిసాత్డని తెలిసే చేశానని, యుదధ్ నివారణ యతన్మని అతడిని మానసికంగా కుర్ంగ
దీశానని(తేజోవధ), కృషుణ్డు వివరణ ఇచుచ్కుంటాడు(పుటలు 55,56). ఇది దౌర్పదిని
ఉదాతీత్కరించిన సనిన్వేశ కలప్న.
సతరీలకు

లైంగిక

సేవ్చఛ్ను

ఇవావ్లనడం

రచయిత

దృకప్థంగా

కనిపిసుత్ంది.

మాహిషమ్తీపురం మీద దండెతిత్ నపుప్డు అకక్డ సతరీలు విధి, నిషేధాలు పటిట్ంచుకోకుండా
యథేచఛ్గా కామోపభోగాలు ఆసావ్ది సుత్నాన్రు. ‘మదవతులంతా తమకు నచిచ్న వాళళ్ను
తీసుకెళిల్ భరత్ముందే యథేచఛ్గా శృంగార కీర్డలను అనుభవిసుత్నాన్రు’ అని సహదేవుడు
దౌర్పదితో చెపాత్డు. దానికి దౌర్పది విరగబడి నవివ్, సతరీలకు కూడా వాంఛలుంటాయని,
సుందరులైన సతరీలను చూసినపుడు పురుషుడి మనసు ఎలా చలిసుత్ందో, మనమ్థులైన పురుషులిన్
చూసినపుప్డు సతరీలమనసుస్కూడా చలిసుత్ందని దౌర్పది సహదేవుడితో అంటుంది. అంతేకాదు సతరీ
పురుషుల సేవ్చఛ్నుకూడా కొనిన్ సామాజిక పర్మాణాలు, పరిసిథ్తులు నిరేద్శిసాత్యని’ తన
అభిపార్యంగా దౌర్పది చెబుతుంది(పుట.174). ఇది సామాజిక అంశాలను, సతరీ సేవ్చఛ్ను
తెలుపుతుంది. ఇలా రచయిత సామాజిక అంశాలను పాతర్ల అభిపార్యంగా చితిర్ంచాడు.
సతరీలపటల్ ఆరాధనా తతత్వ్ం కూడా మరో ఉదేద్శంగా కనిపిసుత్ంది. ‘అందం పర్కృతి ఇచిచ్న
వరం. సౌందరాయ్నిన్ ఆరాధించడం, ఆసావ్దించడం అందరికీ సాధయ్ంకాదు అంటూ దౌర్పదిని
అవమానించడం తపేప్ అని చాలా మంది కురుసభలో అనుకునాన్రు. కానీ, దౌర్పది సౌందరాయ్నిన్
చూడాలని, పుటుట్గుడిడ్వాడైన ధృతరాషుట్ర్డు ఆమె సౌందరయ్ం చూడలేక పోయినందుకు తన
అంధతావ్నిన్ తిటుట్ కునాన్డు. తన తలిల్ వేదవాయ్సుడితో సంగమించినపుప్డు ఎందుకు కళుళ్
మూసుకునన్దని ధృతరాషుట్ర్డు బాధపడాడ్డు. ఆ తరావ్త తన ఆలోచన మంచిదికాదని తానే
నిందించుకునాన్డు. సతరీ పటల్ ఎంత ఆరాధన ఉనాన్ ఆచరించలేక అబలగా తయారు చేసుత్నాన్రని,
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