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పరిచయం :  

                    కనా్య శుల్క ంలో రండు మేరు పర్వ త శిఖరాలు గిరీశం మధుర్వాణిలు.ఆ రండు 

పర్వ తాల్ను అలుుకొని ఉన్న  వృక్షాల్లు టి పాత్తలు మరికొనిన .నిజానికి ప్రస్తుతం ఆనాటి కనాా శుల్క  

సమసా లు ఒకవేళ నేడు లేకపోవచ్చు  కానీ,  నేడు కడుపులోని పండం అమా్మ యి అని తెలియంగానే 

నలిపేస్తునాా రు.అబార్ షన్ చేయిస్తున్యన రు.కొనాా ళ్లుఇలాగే చేస్తుపోతే తరప కండ ఇదే సమసా  

పునరావృతమవుతందనడంలో సందేహంలేదు.మళ్ళీ  ఆడపిల్ుల్నన  డబ్బు ల్నచ్చి  కొనుక్కక నే పరిస్థతిి 

రావచ్చి .  

                     సమ్మజంలో ఆడపల్ుల్రట్ు,స్త్రుల్రట్ు మగవారి ప్రవర్ ునతీరు,ఆలోచనావిధానం, అవగాహన, 

గౌర్వరదదతి కాల్లనుగుణంగా అనాీ  మ్మరాలిి న అవసర్ం ఉంది. సాహితా ం మన్క్క ఇల్లంటి విషయాల్నన  

నేరాా ల్న.కనా్య శుల్క ం ఇదే పని చేస్థంది.కాబటి ిఇందులో గిరీశం, మధుర్వాణి, వాళీ చ్చటి్ట అల్నుకొని 

ఉన్న  చ్చన్న  చ్చన్న  పాత్తల్ ద్వవ రా అయన్ పల్నకంచ్చన్ శక ువంతమైన్ డైల్లగ్స్  ని  పున్శ్చ రణ తరగతులో్ల 

మల్లుకసారి  పున్శి ర్ణ చేస్తు బావంటందనే ఉదేేశా ంతోనే ఈ పత్తానిన  రాయటమైంది. 

ఇతివ్ృత్తం :  

                         న్యటకంలో  అగ్నా హోప్ావధాన్లు తన చినా  కమ్మర్తుక చినా తనంలోనే ధనాశతో కనాా శుల్క ం 

తీస్తకని ముసలివాడైన లుబా్ధవధానుక రామరప ంతలు మధా వరి ుతవ ంతో పెళ్ళి చేయ నిశు యిస్తురు. తన 

మేనకోడలికి ఆ అవసథ తపప ంచేందుక అగ్నా హోప్తని బ్ధవమరిది కర్ట్కశాస్త్రు గంటూరు శాస్త్స్తులుగా 

పేరుమ్మరుు కని రామరప ంతలు వదద ఉంటునా  సహృదయురాలైన స్తనిమనిషి మధురవాణి స్తయంతో 

తనశిష్యా డికి ఆడవేషంవేర లుబ్ధదవధాన్లుక పెళ్ళి చేస్తురు.గంటూరుశాస్త్రు, మ్మరువేషంలోని శిష్యా డు 

కనాా శుల్క ంతో, నగలు బట్టల్తో తరావ త పారిపోారు. 

                         గ్నరీశం అగ్నా హోప్ావధాన్లు మొదటి కమ్మర్తు, విధవరాల్యిన బుచ్చు మా న్ల మ్మయచేర 

లేవదీస్తకని పోాడు.వీట్నిా టితో జరిగ్నన గల్భాలో లుబ్ధదవధాన్లు, అగ్నా హోప్ావధాన్లు దావాలు తెస్తురు. 

నిజాయితీరరుడు, సంఘసంసక ర్ ు అయిన సౌజనా రావు రంతలు ఈ సమసా న్ల రరిషక రిస్తుడు. మధుర్వాణి 

సౌజనా రావు రంతలుక గ్నరీశం నిజసవ రూరం తెలియజేయగా, అతనితో బుచ్చు మా  పెళ్ళి  తపప ంచి 

శర్ణాల్యానికి రంరడంతో  ‘డామిట్ కథ అడ్డం తిరిగంది’ అనే చివరి మ్మట్తో  నాట్కం ముగస్తుంది.  
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పాత్తచిత్తణ :  

                    ఏ న్యటకానికైన్య  త్పాణాలు పాత్తలే. ఈ న్యటకంలోని పాత్తలు సజీవంగా త్పకాశిస్ు ంటాయి. ఒక పాత్త 

మరొక పాత్తతో పోటీ పడుతంటంది. ఇవి మన్ సమాజంలో నితా ం  మన్క్క కనిపించే పాత్తలే. రామపా ంతులు 

వంటిదగాకోరులు,సావ ర్ ధపరులు,గిరీశంల్లంటి బడాయికోరులూ మాటకారులు, అగిన హోత్తావధానుుల్లంటి 

ధన్యశాపరులు, సంసక ర్ ుల్క కూడా బ్బదిధ చెపా గల్ మధుర్వాణి వంటి సమయోచ్చత త్పఙ్ఞగల్ స్త్రులు నేటి 

సమాజంలో అడుగడుగున్య కనిా సాు రు.  

                  న్యటకంలో వైవిధా ం,సహజతవ ం గల్ పాత్తపోషణ వల్ు న్యటకం నేటికీ సజీవంగా నిల్నచ్చ ఉంది. 

కన్యా శుల్క ం న్యటకంలో ఎవరి త్పవృతిుక తగ గటిగా ఆయా పాత్తల్క్క పేరుు పెటడిం గుర్జాడ చతుర్తక్క 

నిదర్శ న్ం. లుబేావధానుు,కర్టక శాస్ర్రి ు,మధుర్వాణి,గిరీశం,పోల్నశెటి,ివంకటేశం,స్థద్వధ ంతి వంటి పేర్ ుక్క తగ గటే ివారి 

త్పవర్ ున్కూడా  అల్లగే ఉంటంది. సౌజన్ా రావ పంతులు వంటి సౌజనా్  మూరిు వంటి న్యా యవాదులు కూడా 

ఉంటారు. నిర్ంతర్ం మధువ, గంజాయి వంటి వాటితో కాల్క్షేపం చేస్త బైరాగులు అపుా డే కాదు, నేడూ మన్క్క 

దర్శ న్మిసాురు. న్యటి కన్యా శుల్క ంలోని పాత్తల్న్నన  నేటికీ వివిధ వా క్కులోు  సజీవంగానే ఏదో రూపంలో మన్క్క 

కనిపిస్తుంటాయి.కవిత్కాంత దరిశ  అంటారు.అనిన  కాల్లలోుని విషయాలు దరిశ ంచే శక ు ర్చయిత /కవిక ఉంటంది. 

గిరీశ్ం :   
                    గిరీశం కనా్య శుల్క ం న్యటకంలో గుర్జాడ అపాా రావ సృష్ంిచ్చన్  ఒక కాల్ా నిక 

పాత్త.ఈయన్ విజయన్గర్ంలో చేస్థన్ అపుా లు, తపాు లు చ్చటిముటడింతో తన్  శిష్యా డు వంకటేశానిక 

చదువచెపేా  మిషతో అతని ఊరైన్ కృషణరాయపుర్ అత్గహారానిక వళ్తుడు. అకక డ బాలా్ వివాహం వల్ు 

వైధవా ంతో కాల్ం గడుపుతున్న  వంకటేశం అకక  బ్బచి మమ ను త్పేమలోక దింపి పెళీ్త డద్వమని, 

తద్వవ రా ర్కర్కాలుగా డబ్బు , ఆస్థు కల్నస్థవస్తుందని ఆమెను ల్లంగదీస్తక్కనే త్పయతన ం చేసాుడు.  

                        బ్బచి మమ  చెల్లుల్నకీ ముసల్నవాడితో పెళ్ళీ చేయబోగా, ద్వనిన  తపిా ంచేందుక్క అని వంక 

పెటి ి బ్బచి మమ ను తీస్తక్కపోతాడు. విజయన్గర్ంలో సంసక ర్ ు, నా్య యవాది అయిన్ సౌజనా్య రావ 

పంతులు వద ేవిన్యం న్టించ్చ న్మిమ సాుడు. ఇతను మొదట్లు  ఉంచ్చక్కన్న  మధుర్వాణి బండార్ం 

బయటపెటడింతో కథ అడడం తిరుగుతుంది. 

                         చ్చన్యన  చ్చతకా నేరాలు, మీద పడి తన్న డాలు, అపాు లు ఎగ్గగట్టే ి ఒక నేర్పూరిత, 

దగుల్లు జీ మన్సుతవ ం గల్ వా క ుక త్పతీక. మాటలు చెపిా  మభా్ పెటేంిదుక్క  తపా  ఉదాో గం 

చేయగల్నగేంత చదువ చదివిన్వాడు కాడు. కాన్న హైదరాబాద్ న్వాబ్బ నెల్క్క వయిా  హాళ్ళ స్థకాక ల్నసాుమని 

హమేషా తమతో ఉండమని పిల్నచార్ని చెపుా క్క తిరుగుతంటాడు.దంగ పెదమేనుష్యల్క్క త్పతీక ఈ  

పాత్త. 

                         గిరీశ్ం ద్వే షంచదగిన్ పాత్త కాదు. అలాగే నెత్తిన్ బెట్టుకుని పూజంచ దగిన్ వాడు 

కాదు. ఒకో్క సారి క్కపం, ఒకో్క సారి విసుగు కలిగిసిాడు.-కె.వి.ర్మణారడిడ,గుర్జాడ వారి 

గిరీశం,న్యటా కళ,మే 1971. 

 
 

గరీశ్ంలెకచ ర్స్  ల్ల ఫేమస్   డైలాగ్్స   

 

1."పేషన్స్  ఉంటేనే గాని నెగ గలం" 

                 ఇది రిచర్డ డ చెపాా డని అంటాడు గిరీశం.  పేషన్్  అంటే సహన్ం/ఓపిక  అని అర్ంి.  ఈ 

ఆధునిక కాల్ంలో మనిష్ క  ఏ మాత్తం సహన్ం ఉండదు. విదా్వ రికి ఒక గంట పాఠం వినే ఓపిక 

ఉండదు.కొంతమంది క పాఠం చెపాే  ఓపిక ఉండదు.  అయిన్య అందరికన్యన  పైక 

నెగుగక్కరావాల్నుక్కంటాం.  

2.నాతో మాటో్లడ్డమే ఒక ఎడుు కేషన్స 

                 నిజంగా మాటాుడటమే ఒక ఎడాు కేషన్.అందుకే ఇపుా డు మన్ం కమాూ నికేటివ్ స్థక ల్స్  కోసం 

త్పత్యా క తర్గతులోు  నేరిు కోవాల్న్ న్ పరిస్థతిి. విదా్వ రిుల్క్క ముందు మాటాుడటం రావాల్న.  ముందు 

ఉపాధాా యుల్ంగా మన్ం బాగా మాటాుడగల్గాల్న. అదే పిల్ుల్క్క నేర్ా గల్ం. ఒకడు బాగా మాటాుడుతుంటే 

వానిన  చూస్థ మన్మందర్ం "వీడు మాటలోు  బతికేసాుడు రా " అని అంటాం. మాటలే బతుక్కనిసాుయి. 

http://www.ijcrt.org/


www.ijcrt.org                                                     © 2022 IJCRT | Volume 10, Issue 10 October 2022 | ISSN: 2320-2882 

IJCRT2210301 International Journal of Creative Research Thoughts (IJCRT) www.ijcrt.org c537 
 

3.ఒపీనియన్స్  అప్పు డ్ప్పు డు చేని ిచేస్త ంటేగాని పొలిటీషియన్స కానేరడు 

                  నేటి రాజకీయ న్యయక్కల్క్క వా వస ిక్క అక్షర్ం సాక్షా ం ఈ మాటలు.  ఒకోక  నేత ఎనిన  పారీలిు 

మార్తాడో.  కేవల్ం అధికార్ం కోసం. ఏ పారీ ిఅధికార్ం లోక వస్తు ఆ పారీ ిలోక మార్టం స్క ల్స లో పిల్ులు 

చేరిన్ంత ఈజీ అయిపొయింది.ఎందుకని త్పశిన స్తు అధికార్ పారీ ితో కల్స్థ పని చేయకపోత్య  అభివృదిధ 

క్కంటపడుతుందంటారే కాన్న అధికార్ం కోసమే ధైర్ా ంగా న్య ఒపీనియన్ (అభిత్పాయం ) 

మారిు క్కన్యన మని చెపా రు. న్యయక్కలు మాటలు త్పతిపక్షంలో ఒకల్ల మాట,అధికార్ంలోక వచాి క 

మరోల్ల చెపా డం అల్వాటైపోయింది. 

4.పొగత్రాగని వాడు దున్న పోతై ప్పట్టున్స: 

                  అంటే పొగ త్తాగమని త్పోత్ హిస్తున్న టు ఉందీమాట. త్పోత్ హించక పోయిన్య నేటి యువత 

స్తల్భ్ంగా దీనిక అల్వాట పడుతున్యన రు. ముందు టీచరుు స్థగరట్ తాగటం మానెయాా ల్న. మందు 

కూడా మానెయాా ల్న. కళ్ళంగాంత్ధ త్పాంతం వారికీ చ్చట ికాలి్ డం మహా సర్ద్వగా ఉండేది ఆ రోజులోు .  ఈ  

రోజులోు  కూడా...మధుర్ వాణి చెపిా న్టి గురువల్ ఉపదేశం గురువలే మరువకూడదు అనేది 

మన్ందర్ం కూడా ఒక జీవిత కాల్ం గురుు పెటికోవాల్్న న్ అంశం 

.5.ది ఇలెవెన్స కాజెస్ ఫరి ిడీజన్రేషన్స ఆఫ్ ఇండియా:  

                         గిరీశ్ం పూన్యడకక న్ కాలేజీలో   చదువతున్న పుా డు  మూడుగంట్లు వకక బిగ్నన ఈ  

అంశంపై లెకు రిచేు సరికి ప్ొఫెసరుు డంగైపోయినార్ని వంకటేశంతో అంటాడు.మహాకవి గర్జాడ 

గ్నరీశంతో చ్చపప ంచినటుట ఇండియా డీజెనరేషన్క కార్ణాలు రకొండే  కాదు.సవాల్క్ష  

కార్ణాలునాా యి.వాటిలో జన్ం గురి ుంచనిదీ,ఇపా టికీ అవగాహన్లేనిది జనాు లోపమని పతిు స్తమతి 

గారు పేరొక న్యన రు 

                         
                       

                     తర్తరాలుగా కొన్సాగుతున్న  జనాు  విధవ ంసం.ఒకే ర్క ు ఘోష,  ఒకే క్కల్ ఘోష., జవం, 

జీవం, శౌర్ా ం, మేథ, పటిదల్ గల్ జనాు వ తర్ం నుండి తరానిక సంత్కమించక్కండా చేస్థన్ మూఢతవ ం, 

క్కల్ం,మతం,  త్పాంతం, ఆస్థుకల్బోస్థన్ మూఢాచార్ంనిరుదాో గం, పేదరికం  మొదలైన్వాటనిన టిని 

కార్ణాలుగా చెపా వచ్చి .  

6.ఆతా్మ నుభవం అయితేనే గాని తతిే ం బోధపడ్దు: 

                               ఏదైన్య గాని, మనిష్క అనుభ్వం అయిత్య గాని ట్జాఞ న్ం రాదు.  ట్జాఞ న్ం వచాి క గాని తతువ ం 

బోధపడదు.సర్ళంగా ఓ వేదోపనిషతా్ రానిన  ఈ వాకా ంలో పొదిగించారు గుర్జాడ. కొంతమంది ఎంత చెపిా న్య 

మంచ్చచెడుల్నన  విన్నే విన్రు.దెబు లు తగిల్లక, నొపిా  తెల్నశాక అపుా డు అర్ంి చేస్తక్కంటారు.అందుకే ఎవరికైన్య 

ఆతామ నుభ్వం కావాల్న. వటి ిమాటలు పనికరావ.అల్ల అంటే మళ్ళీ  గిరీశం మన్వాళ్ళీ  ఉటి ివధవాయిలోయ్ అని 

ఇంకో ల్లకి ర్డ ఇసాుడు.ఎందుకంటే ఎనిన  ల్లకి ర్డ లు ఇచ్చి న్య.... మార్ర్ని తన్ ఉదేేశా ం.  

7.త్పమాదాలిప్ప ంచుక్కవడ్మే త్పజ్ఞ:  

                              ఇకక డ పరీక్షలు ఫెయిల్స అయిన్ విదా్వ రి ివంకటేశం  ఎల్ల తపిా ంచ్చకోవాల్ని చూస్తుంటాడు.  

వంకటేశం పరీక్ష ఫెయిల్స అయిన్ందుక్క, వాళీ  న్యన్న  తన్ని కొడతాడని బాధపడుత ఉన్న పుా డు  గిరీశం 

వంకటేశానిక ఇచ్చి న్ సల్హా.త్పమాద్వల్నన  తపిా ంచ్చకోవడమే  త్పజఞ అంటాడు.నిజానిక ఇకక డ పరీక్షలు 

సంగతటంచ్చత్య, జీవితంలో వచేి   త్పమాద్వల్నన ,  ఎదుర్య్యా  త్పమాద్వల్నన  తెల్నవిగా, వివేకంతో తపిా ంచ్చకోవాల్న. 

పాత్తల్నన  వాటి వా క ుతావ ల్ను పకక న్పెటి ిఆలోచ్చస్తు కొంత విషయం బోధ పడి  త్పజఞ వస్తుంది. 

8.అనాప ు ర్చచ నేట్ బ్యు టిఫుల్ యంగ్స విడో...  మై హార్సు మెల్ు.... 

                 బ్బచి మమ  అంద్వనిన   చూస్థ గిరీశం అన్న  మాటల్నవి.  ఎంత స్తపు మన్ం  గిరీశానిన  

బ్బచి మమ ను వంచ్చస్తున్యన డనో లేద్వ మాటలోు  పడేస్తున్యన డనో అంటాం కాన్న, గిరీశం ఒక త్గేట్ ల్వ్ 

ఎక్ త్పెస్్త ర్డ అని మాత్తం ఒపాు కొం.వంక్కపంతుల్న కోడల్నక ల్వ్ ల్లటర్డ రాస్థన్ సంగతి అటంచ్చత్య, 

గిరీశం అనే ఈ మాటల్ని ఎనిన  సారుు ఎంత మంది మీద త్పయోగించలేదు మన్ం.ఒపుా కోవాల్ంటే ధైర్ా ం 

చాల్దు.మై హార్డ ి మెల్సి...ఇదైత్య ల్లకేక లేదు. అంత్య కాదు గుర్జాడ ఆంగ ు సాహితా ం  చదువక్కన్న  

వాడు.ఇంగ్ల ుష్ చదువలు కోసం ఇపుడు ఎంత ఆరాటమందరిక.గుర్జాడ అపా టికే వంకమమ  పాత్తద్వవ రా 

ఇంగి ుష్ చదువ త్పాధానా్ తను చెపిా ంచాడు. 
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వంకటేశ్ం వచిచ  రాని ఇంగ్లషో్ ల్ల మాటో్లడితే చూసి సంబరపడిపోతుంది. 

9.అడ్గాగనే ఇస్త ివసిువు విలువ తగి గపోతుంది : 

                  విడోమీద గిరీశం ఒక పోయెమ్ రాస్థ ఉంటాడు.ద్వనిన వవ లేదేమని వంకటేశం 

త్పశిన ంచ్చన్పుా డు గిరీశం ద్వనిన వవ క్కండా ఈ మాట అంటాడు.నిజమే.  ఏదైన్య ఒక వస్తువ 

మన్దగ గరుందని తెల్నస్థ, ఎవరైన్య ఇవవ మని అడిగిత్య వంటనే మన్ం ఇవవ ము.  ద్వసాుము. లేదని 

చెబ్బతాము. ఒకవేళ ఇస్తు వయిా  జాత్గతులు చెపిా  ఇసాుము.పైగా అడగాగనే ఇస్తు ఆ వస్తువవిలువ 

తగి గపోతుందని ల్లకి రిట్సాు ం.ఇదెంత సజమైన్ విషయం. 

10.మన్ పుసకిాలు బ్యజెకో్ ంచి మన్ం చెడుతునాన ం: 

                   ఈ మాటలు ఏ తర్ం వారికైన్య ఇటే ి సరిపోతాయి.మన్ం పుసుకాలు చదవాల్్న న్నిన  చదవము. 

చదవాల్్న న్ విధాన్ంలోనూ చదవము. అన్నన  సొరుగులోు  బూజు పటి ిఉంటాయి.మన్ ట్జాఞ న్మంతా ఇంగి ుష్ వాళ్ళీ  

కొల్ుగ్గటిక్కని వళ్ళుపోయార్ని వాపోతాడు. అందుకే మన్వాళీ ని ఉటి ి వధవాయలోయ్ అని నిర్భ యంగా 

అన్గల్నగాడు గుర్జాడ గిరీశం ద్వవ రా. 

 

ఇంకా కొనిన  గిరీశ్ం త్పముఖమైన్ డైలాగ్స్ : 

 

"తందర్పడి హాజీ సాహెబ్బ తుర్కలోు  కల్స్థపోయాడన్న టు,   

ర్తన ం ల్లంటి విలువైన్ ఆడమనిష్ దరికత్య తపా క్కండా పెళ్తు డవల్స్థందే,  

క్కంచం నిలువగా కొల్వడానిక వీలులేన్పుా డు,తిర్గేసైన్య కొల్నస్తు న్యలుగి గంజలు నిలుసాుయి,   

ల్లకి రుు ఎంతస్తపూ స్థటీలోునే గాని పల్లుట్టళీ లో ఎంతమాత్తం పనికరావ,  

నేనే ద్వని హజు నెడడ ఉంటే నిల్బడడపాటన న్న తంత్డిని రివాల్వ రోు షూట్ చేస్థ ఉందును,  

న్యదగ గర్చదువక్కన్న వాడు ఒహడూ అత్పయోజక్కడు కాలేదు, 

త్ట్ట రిపెంటేన్్  క్క టవ ంటీ ఫోర్డ అవర్్డ  చాల్ద్వ అండి?  

డామిట్ కథ అడడం తిరిగింది. " ల్లంటి పవర్డ ఫుల్స డైల్లగ్స్  ను గుర్జాడ గిరీశం ద్వవ రా పల్నకంచాడు.        

 

మధురవాణి:    
   
                   నాటకంల్లని రండ్వ ముఖు  పాత్త “మధురవాణి”. ఈమెలో  అసాధార్ణత, 

పరిణామం, శీత్రత్పగతీ,  సమయస్ూ రి ు, సహాయగుణం కనిా సాుయి. మొదట్లు  సామానా్  వేశా గా 

పరిచయమయ్యా   మధుర్వాణి, న్యటకం ముగిస్తసరిక గ్గపా  మనిష్గా రూపు 

దిదేుక్కంటంది.రామపా ంతులు తన్ బ్బగ గ  గిల్నున్పుా డు, “మొగవాడికైన్య ఆడద్వనికైన్య న్నతి ఉండాల్న. 

తాకవదంేటే చెవిని బెటరిు గద్వ” అని మందల్నంచడంలోనే ఆమె మన్స్తఏంట్ల మన్క్క  అర్ ధమవతుంది. 

 

                    వా క ు సావ తంత్తాా నిన , పటిదల్ను ఎల్లంటి ట్క ుష ిపరిస్థతిులోునూ కోలాో ని మనో నిబు ర్ం 

విమర్శ న్యఙ్ఞఞన్ం, విశ్ల ుషణ కల్ది. ఎదుటి వాళీ గురించ్చ ఎక్కక వగా ఆలోచ్చస్తుంది. తృతీయాంకంలో 

రామపా ంతులు పైన్ పటార్ం లోన్ ల్లటార్ం అని పస్థగడుతుంది. ఇతర్ వేశా లు ధన్ం గుంజాల్ని 

చూస్ు ంటే, మధుర్వాణి తన్ని ఉంచ్చక్కన్న వాడు బాగు పడాల్న్న, అదే తన్క్క ఎక్కక వ గ్గపా న్న 

చెబ్బతుంది.ఆమె సంసాక ర్వతి. తన్ పరిసరాలోు  దురాచారాల్నన  సహించదు. కనా్య వేషంలో ఉన్న శిష్యా ణిణ 

లుబాధవధానిక కటబిెటి,ి స్తబ్బు  పెళ్ళీ  తపిా ంచడంలో ఆమె వా్య హాశక ు, ఎతుుక్క పై ఎతుు ఎల్ల వేస్తుందో  

మన్క తెలుస్తుంది. 

               

                     ఆర్వ అంకంలో మధుర్వాణి సంరం మీద ద్వడి చేస్తుంది. స్త్రుసావ తంత్ర్రాో దా మానిక 

మధుర్వాణి పాత్త న్యందిగా చెపా వచ్చి . పొరుగువారిక సాయపడుత, ఈ పాపపు లోకంలో కూడా మంచ్చ 

ఉందని నిరూపించ్చన్ తాా గజీవి మధుర్వాణి. ఈ పాత్త ఒకొక కక  సారి న్యటక పరిధిని ద్వటిపోయి 

విశవ రూపానిన  చూపిస్తుంది. డబ్బు  గడించ్చ ద్వనిపై వాా మోహం లేక్కండా త్పేమకోసం పరితపించే పాత్త 

మధుర్వాణి. “కాపు మనిష్నై పుటి ిమొగుడి పొల్ంలో వంగ మొకక ల్కూ, మిర్ప మొకక ల్కూ దోహదం చేస్తు 

యావజీవీం కాపాడే తన్ వాళ్డున్య ఉందురేమో” అనుకోవటంలో ఈ పాత్తలో పరివర్ ున్ కనిపిస్తుంది. దీనిన  
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గుర్జాడ హఠాతుుగా కాక్కండా,తన్లో త్కమంగా వచ్చి న్ మారాు గా చ్చత్తించడంలో తన్ కళ్తత్పతిభ్, 

సహజతవ ం, సౌందర్ా ం  చూపించారు. 

మధురవాణి మధుర వాకోు లు కొనిన   

1.మొగవాడికయినా ఆడ్దానికయినా నీత్త ఉండాలి.త్మకదదంటే చెవిని బెటుర్చ కదా? 

   రామపా ంతులు తల్నసారి మధుర్వాణి క డబ్బు ల్నస్ు  తాకబోత్య అతనిక చ్చవాటు పెడుతుంది.  వృతిు 

రీతాా  వేశా  అయుండి కూడా ఉతుమ న్నతి కల్  మనిష్ మధుర్వాణి.  

2.డ్బ్బు  తేని విదు  దారిత్దు  హేతువ. ఈ వూళో్ల నారదుడు వచిచ  పాడినా నాలుగు 

దమా్మ డీలివే ర్చ. 

                మన్ం చదువక్కన్న  చదువ మన్క్క కూడు పెటిాల్న.లేక్కంటే ఆ చదువ వా ర్ంి.ఈన్యడు 

తెలుగు చదువక్కంటే ఎంత కషమిో, ఉదాో గాలు రాక పెళ్ళు కాక ఎంత బాధపడతామో  అ దిన్యలోు  సంగ్లతం 

విలువ లేని విదా గా ఉండేది. ఎంత మధుర్మైన్ సంగ్లతాన్న ందించ్చన్య ఒక రూపాయి డబ్బు ల్నవవ రు. 

దయతల్చరు. 

3.బ్బదిిక్ అంత్మ అసాధు మే.. డ్బ్బు క్ ఎకో డా అసాధు ం లదు. 

            బహుశా ధన్మేరా అనిన టిక మూల్ం అనేద్వనిక ఈ మాట మూల్మేమో. డబ్బు క ఎకక డా 

అసాధా ం ఉండదు.  చాల్ల పనులు డబ్బు  వల్ు పూరిు అవతాయి.బ్బదిధక మాత్తంఅన్నన  అసాధా ం గానే 

కాబాపడతాయి. ఇల్లంటిదే "నేను నిజానిక అంటన్యన ను. గడిడ గాడిదలు తింటాయి. మనుష్యలు తిన్రు" 

అనే మాటకూడా. బ్బదిధ లేని పని చేసావ. గడిడ తింటావా అన్న ం తింటావా అన్డుగుతారు ఏదయిన్య తపుా  

చేస్తు పెదలేు.అందుకే మధుర్వాణి ద్వవ రా  'గడిడ తినే గాడిద కూడా బ్బది ేలేని పని చేయన్పుా డు అన్న ం 

తినే మనుష్యల్ం మన్ం చేయకూడదు కద్వ' అనే సందేశానిన  ఇపిా సాుడు 

4. వృత్తి చేత వేశ్ు ని గన్క చెయు వలసిన్ చోట త్దవాు కర షణ చేసిాను గాని మధురవాణిక్ దయాదాక్షిణ్యు లు 

సున్న  అని తలిచారా?”   

                               మధుర్వాణి  కర్టక శాస్త్స్థుతో  ఈ మాటలు అన్డంఆమె దయా ద్వక్షిణాా ల్క్క  త్పతా క్షర్ 

నిదర్శ న్ం.. న్యటకం చ్చవర్ కర్టక శాస్త్స్థుని జైలు నుంచీ,లుబాధవధానిని మర్ణ శిక్ష నుంచీ తపిా స్తుంది. “ఆహా! ఏమి 

యోగా మైన్ మనిష్” అని రామపా ంతులు కూడా అన్క్కండా ఉండలేక పోతాడు  

 

5. గుర్చవుల ఉపద్వశ్ం గుర్చవుల మర్చవకూడ్దు. 

 

                        ఈన్యడు మన్ం సమాజానిక బోధిస్ున్యన ము .చెపాి ంది చేయాల్న. చేస్థందే చెపాా ల్న . 

ఉల్నుపాయలు ఉపనా్య సం ల్లగా అది వినేవారిక మాత్తమే అనుకోకూడదు. 

చెపాే వారికూక డానూ.చెపాే వాళుకే ముందు.తరావ త వినేవాళుక్క.ఇల్ల గురువల్ ఉపదేశం ముందు 

గురువకే అని మధుర్వాణి చేత గురువక్క పాఠం చెపిా సాుడు గుర్జాడ. 

 

6. చెడ్నివారిని చెడ్గొటువదదని మా అమా  చెప్ప ంది. 

 

                   మధుర్వాణి పల్నకన్ మాటలోు  వీటిని స్తవరాణక్షరాలుగా పేరొక న్వచి్చ .ముందు మధుర్వాణి వాళీ  

అమమ  మంచ్చ సంసాక ర్ం కల్దిగా మన్క్క అర్ంి అవతుంది.  తల్ను చెపిా న్ మాట విన్న  అమామ యి మధుర్ం.  

చెడని వారిని చెడగ్గటదేిు. అంటే మన్ం ఎల్లగూ చెడిన్ జీవితం జీవిస్తున్యన ము. బావన్న వాళ ును ఎందుక్క 

చెడగ్గటడిం అని వాళీ  అమమ చెపిా న్  మాటను తచా తపా క్కండ జీవితమంతా పాటిస్తుంది మధుర్ం.  

                    పెదలేు చెడపక్కరా చెడేవ అన్యన రు.మన్ం చెడిన్య పరే ుదు. ఇతరులు చెడక్కండా బావండాల్న. అంత్య 

కాన్న మన్ం బావంటే చాలు. ఇతరులేమైన్య పరావ లేదు అనేది మంచ్చది కాదు.మధుర్వాణి ద్వవ రా ఓ గ్గపా  

సందేశాతమ క మాటను పల్నకంచ్చన్ రనుడు గుర్జాడ. చ్చవరిక సౌజన్రావ పంతులు కూడా 'ఎవరో కాలు జారిన్ 

సతుా రుష్యడి పిల్ువై ఉంటావ 'అని అంటాడు.ఈ మాటని బటి ి బహుశా మధుర్వాణి వాళీ  న్యన్న  కూడా 

సతుా రుష్యడేనేమో అనిపిస్తుంది.  

7. త్ీకృష్ణు డు సానిదానితో కూడా స్తన హం కడ్త్మడా అండీ. 
 

          మధుర్ం   భ్గవదీగతను చదివి మార్తాన్ని అంటంది.  ట్శీ కకృష్యణడు ఎవరితోనైన్య స్తన హం చేసాుడు 

అని సౌజనా్ రావ పంతులు అంటాడు. 
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రామపప ంతులు : 
 
1.న్మా్మ ంచోట చేస్త ిమోసం, న్మా ంచోట చేస్త ిలౌకు వూను 
 

              లౌకాా నిక, మోసానిక కొతు డెఫినిషన్. ఎవరైన్య న్మిమ త్యనే కద్వ మోసం చేస్తుంటారు.న్మమ క్కండా 

ఏ మనిష్ని మోసం చెయా లేరు.  ఎందుకల్ల అయిా ందని అడిగిత్య..  బాగా న్మామ ము.అందుకే మోసం 

చేశార్ని చెబ్బతుంటారు.ఇదే మోసానిన  మన్ల్నన  న్మమ ని చోట చేస్తు లౌకా ం అని అంటాడు. 

రామపా ంతులు ద్వవ రా లౌకా ం నేరిు కోవచ్చి .  

 

వంకటేశ్ం - మీ వలో నాకు వచిచ ందలోా చుటు కాలచ డ్ం ఒకో టే! 

 

               వంకటేశం గురువ గిరీశం. గిరీశం చదువ చెపా క్కండా ఎపుా డు చ్చటకిాల్ి డం ఒకక టి 

నేరాి సాుడు.చదువ చెపా డం రాని వాడేమి కాదు గిరీశం.  బాగా చదువక్కన్న వాడు. మంచ్చ కవితవ ం రాసాుడు.కాన్న 

పాఠం మాత్తం చెపా డు.  

గురుశిష్యా ల్నదరేూ హాయిగా చ్చటకిాలుసాురు.  ఇపుా డు కాల్ం మారింది కాబటి ిచ్చట ిఒకటే కాదు మందు 

కూడా కల్నస్థ తాగేస్తున్యన రు. 

మహేశ్ం : ఆరన ళ్కో్కమాట్ట పొసకిం పట్టుకుంటే  కొతి శ్ల ో కాలు పాత శ్ల ో కాలు ఒకో లాగకన్పడ్త్మయి 

                     కర్టక శాస్త్స్థు శిష్యా డు మహేశం. ఆరు నెల్ల్క్క ఒకసారి కూడా పుసుకం తెర్వడు. చేపిా న్వే  చదివిన్య 

బ్బత్ర్కెకక దు.అయోమయం.నేటివిదా్వ రిుల్క్కసాదృశా ంమహేశం.పుసుకంతెరిస్తు మొదలుకొసాఒకక ల్లగే 

కన్పడుతుంది. 

ముగంప్ప:  
                   కనాా శుల్క ం తెలుగజీవనానీా , వాావర్ణానీా ,మన్లష్యల్ శావ సనిశావ స్తల్నా , ఆంతరిక 

వా ధల్నా , ప్రష్యట  రటిటన మ్మనవసవ భావాల్నా  ఆవిషక రించ్చన్ మొదటి స్తంఘిక నాట్కం. ఆనాటి హేయమైన 

మ్మనవనైజాలూ,జీవచఛ వాలాు ంటిబ్ధల్వితంతవులూ,స్తరామతులోఉండేబైరాగలూ,దంగస్తక్షులూ,వేశా

లూ,లాయరూు ,పోల్నస్తలూ.. నాటి సంక్షుభిత సమ్మజ సమప్గ సవ రూపానిా  గర్జాడ ఫొటో తీర 

చూపంచినటుు  మన ముందు పెట్టటడు.  

 నాట్కం అరప టి స్తమ్మజిక స్థరథతిగతల్క దర్ప ణంగా నిల్చింది.చినా  పల్ులాి ముసలివాళి్ కిచిు  

పెళ్ళి చేయడం,వేశాా వృతిు హైనా త, స్త్రుల్ దురథతి, పెదద మన్లష్యలుగా చ్చలామణీ అయే కహనా 

మేధావులు.ఈ నాట్కంలో గర్జాడ వాడిన భాష , సృషిటంచిన పాప్తలు,సంభాషణలు,సనిా వేశ 

కల్ప నల్నీా  కాలాతీతమే.గర్జాడ తన కాల్ం కంటే ముందుగా నడచినవాడు.ముందు చూపు దార్శ కనిత 

కల్వాడు.సజీవ మ్మట్లిా  సజీవ పాప్తలోు  పోర నేటికీ ప్రజల్ నాలుకలోు  ఉండేటుు చేశాడు. తెగని కోరుట 

కేస్తలు,హిపోప్కర ,ఆంగ ు విదా  వాా మోహం,స్తరా ాగబోతలు..ఇలా అనాీ  కూడా ఎల్ుకాలాలోు   ఉనా  

సమసా్త తా క  విషయాలే.   
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