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కన్యాశుల్కం న్యటకంల్ో వివిధ పాత్రల్ పే/కూర్పు 

శీ్రమతి.నిష్టల్ సూర్ాకాంతి,  
తెలుగు విభాగాధపితి, మహారాజ మహిళా కళాశాల, విజయనగరం మరియు  

పరశిోదకురాలు, తెలుగు విభాగం, మదుర  ైకామరాజ్ విశ్వవిద్యాలయం, మదుర ై, తమిళనయడు  
 

కనయాశులకం గురజాడ అప్ాారావు రచంచన తెలుగు నయటకం. తెలుగులో తొలి 
ఆధునిక రచనలోో  ఒకటిగా పేరుప్ ంద్ింద్ి. కనయాశులకం నయటకం ర ండు కూరుాలను రాసి 
పరచురించయరు. మొదటి కూరుా 1897 లో పరచురించబడ ంద్ి. ఈ నయటకం మొటటమొదటి 
పరదరశన 1892 ఆగస్టట 13న విజయనగరంలోజరిగింద్ి. అంతకు ముందు 5 సంవతసరాల 
కరతిం ఈ రచన జరిగిందని తెలుస్త ంద్ి. అయితే 1909లో పరచురించన ర ండవ కూరపా 
పరసుత తం అతాంత ప్రా చురాం ప్ ంద్ి, పరజాదరణ ప్ ంద్ిన కనయాశులకం. అగిిహో తయర వధయనుో  
తన చని కుమార తకు చనితనంలోనే ధనయశ్తో కనయాశులకం తీసుకుని ముసలివాడెైన 
లుబాా వధయనోకు రామపాంతులు మధావరితతవంతో పెళ్ళిచేయ నిశ్చయిసాత రు. తన 
మేనకోడలికర ఆ అవసథ తపిాంచేందుకు అగిిహో తుర ని బావమరిద్ి కరటకశాసిత  ిగుంటూరు 
శాసుత ు లుగా పేరుమారుచకుని రామపాంతులు వదద ఉంటుని సహృదయురాల ైన సాని 
మనిషి మధురవాణి సాయంతో తన శిష్ుాడ కర ఆడవేష్ం వేసి లుబాద వధయనుో కు 
పెళ్ళిచేసాత రు. గుంటూరుశాసిత  ి కనయాశులకంతో ముందు, మారువేష్ంలోని శిష్ుాడు 
నగలు, బటటలతో తరావత ప్ారిప్్ తయరు. మరోవ ైపు గిరీశ్ం అనే మోసగాడు 
అగిిహో తయర వధయనుో  మొదటి కుమార త, విధవరాలు అయిన బుచెచమమను మాయచేసి 
లేవద్ీసుకుని ప్్ తయరు. ఇవనిిటితో జరిగిన గలాభాలో లుబాద వధయనుో , 

అగిిహో తయర వధయనుో  ద్యవాలు తెసాత రు. నిజాయితీపరుడు, సంఘసంసకరత అయిన 
సౌజనారావు పంతులు ఈ సమసాను పరిష్కరిసాత రు. మధురవాణి సౌజనారావు 
పంతులుకు గిరీశ్ం నిజసవరూపం తెలియజపయగా, అతనితో బుచెచమమ పెళ్ళి తపిాంచ 
శ్రణయలయానికర పంపడంతో నయటకం ముగుసుత ంద్ి. ఇద్ి కనయాశులకంగా ప్రా చురాం 

https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%97%E0%B1%81%E0%B0%B0%E0%B0%9C%E0%B0%BE%E0%B0%A1_%E0%B0%85%E0%B0%AA%E0%B1%8D%E0%B0%AA%E0%B0%BE%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%B5%E0%B1%81
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%95%E0%B0%A8%E0%B1%8D%E0%B0%AF%E0%B0%BE%E0%B0%B6%E0%B1%81%E0%B0%B2%E0%B1%8D%E0%B0%95%E0%B0%82
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B5%E0%B0%BF%E0%B0%9C%E0%B0%AF%E0%B0%A8%E0%B0%97%E0%B0%B0%E0%B0%82
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ప్ ంద్ిన ర ండవ కూరుా కథ. మొదటి కూరుాకు ఇతివృతతంలోనూ, ప్ాతరల సవరూప 
సవభావాలోో నూ తీవరమ ైన భేదం ఉంద్ి. నయటక రచనయ కాలానికర నయటకాలోో  అరుదుగా 
కానవచేచ సజీవమ ైన వాడుక భాష్నే నయటక రచనకు వినియోగించుకునయిరు గురజాడ. 
కథ 
కనయాశులకంలో పరధయనమ ైన ఇతివృతతం సంఘ సంసకరణ. అగిిహో తయర వధయనుో  తన 
ర ండవ కుమార తను చని పిలో అని చూడకుండయ 70 ఏళళి నిండుతూని ముసలివాడు 
లుబాద వధయనోకర ఇచచ కనయాశులకం కోసం పెళ్ళి చేయబా తయరు. అగిిహో తయర వధయనుో  
కుమారుడ కర టూాష్న్ చెప్ాత నంటూ అపుాలు చేసూత , గొపాలు చెపుాకుంటూని గిరీశ్ం 
అనే మోసకాడు ఆ ఇంటలో  పరవేశిసాత రు. అగిిహో తయర వధయనుో  అపాటికప పెదద  కూతురు 
బుచెచమమకర కనయాశులకం తీసుకుని ముసలివాడ కర కటటబెటటగా, ఆ పెళ్ళిచేసుకుని వాకరత 
పెళ్ళి పూరితకాకుండయనే మరణిసాత రు. విధవగా ఇంటలో  ఉని బుచెచమమ అంద్యనికర 
ముగుా డెైన గిరీశ్ం ఆమ ను మోసగించ వివాహమాడద్యమని పరయతిిసాత డు. మరోవ ైపు 
గతంలో గిరీశ్ం ప్్ ష్ణలో ఉండే మానవతవం కలిగిన సాని మనిషి మధురవాణి, 
లుబాద వధయనుో ను మోసం చేసి పెళ్ళికర ఒపిాంచ డబుు తీసుకుంద్యమని పరయతిిసుత ని 
రామపాంతులు వదదకు చేరారు. కుమార తకు ఆ పెళ్ళి చేసేత , చనిప్్ తయనని 
అగిిహో తయర వధయనుో  భారా బెద్ిరించగా, ఆమ  అనిగారు కరకటశాసిత  ి ఆ పెళ్ళి 
తపిాంచేందుకు పరయతిిసాత రు. తన శిష్ుాడ కర ఆడవేష్ం వేసి రామపాంతులుకు 
గుంటూరుశాసుత ు లుగా పరిచయం చేసుకుని, అగిిహో తయర వధయనుో  కుమార తతో 
లుబాద వధయనుో కు పెళ్ళి తపిాంచ ఆడవేష్ం వేసిన శిష్ుానికర ఇచచ పెళ్ళిచేసి కనయాశులకం 
తీసుకువ ళ్ళిప్్ తయరు. కనిపెటిటనయ, కరటకశాసిత  ి చేసే పని మంచదని ఉద్ేదశ్ంతో పెళ్ళికర 
మధురవాణి సాయం లభిసుత ంద్ి. ఆడవేష్ంలోని శిష్ుాడు సాధామ ైనంత బాధపెటిట , 
నగలు, బటటలు మూటకటుట కుని వ ళ్ళిప్్ తయరు. ఈలోగా పెళ్ళికర తరలివచచన 
అగిిహో తయర వధయనుో  బంధుకోటిలోంచ బుచెచమమను తీసుకుని గిరీశ్ం లేచప్్ తయరు. 
అగిిహో తయర వధయనుో  ఈ పరిణయమాలకు ఆగహిం చెంద్ి, రామపాంతులుతో కలిస ి
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లుబాద వధయనుో పెై ద్యవా తెసాత రు. ఈ కపసులో లుబాద వధయనుో  పక్షానిి ధరామతుమనిగా, 
సంఘసంసకరతగా, వేశాా వాతిరపకరగా పేరొంద్ిన లాయరు సౌజనయారావు పంతులు వకాలాత  
పుచుచకుంటారు. చవరికర నిజం తేలడంతో ప్ాటుగా, మధురవాణి సౌజనయారావు 
పంతులుకర గిరీశ్ం నిజసవరూపం తెలియజపయడంతో బుచెచమమను హోమ్ కు పంపడంతో 
నయటకం ముగుసుత ంద్ి. 
 
రచన నేపథాం 

గురజాడ కనయాశులకము నయటకానికర ర ండు కూరుాలు ఉనయియి. తొలి 
కూరుాను 1895లో రచంచగా, 1909లో మలికూరుా వ లువడ ంద్ి. అయితే 
సాహితాలోకంలో విసత ృతంగా ప్రా చురాం ప్ ంద్ి, ఆధునిక సాహితాంలో గొపా రచనలోో  
ఒకటిగా పేరొంద్ిన కనయాశులకము ర ండవ కూరపా. కనయాశులకము మొదటి కూరుా 
పరచురితమ ైన ద్యద్యపు పద్ేళళి గడ చన తరావత 1908లో కనయాశులకము 
విజయనగరంలో పరదరిశతమ ైందని ప్్ర తయసహకరమ ైన వారతను మహారాజా ద్యవరా 
తెలుసుకోవడంతో గురజాడ కొద్ిద  మారుాలతో ర ండవ ముదరణకు పూనుకునయిరు. 
అయితే ఎస్ట.శ్రనిివాస అయాంగార్ సూచన మేరకు, ఆ నడుమ కాలంలో గురజాడ 
దృకాథంలోనూ, అనుభవంలోనూ వచచన పరిణతి మేరకు కొద్ిద  మారుాలు కాక, నయటకం 
చయలావరకూ మారిచవేసి ర ండవ కూరుా చేసి  పరచురించయరు. ర ండవ కూరుాలో 
సంభాష్ణల న ైపుణాం, వాావహారిక శ ైలి అభివృద్ిా  చెందడం, కొనిి ప్ాతరలు తీసివేయడం, 
కొనిి చేరడం, రామపాంతులు వ ైద్ీకర నుంచ నియోగి కావడం, అనేక ప్ాతరల పరవరతనలోో  
ఔచతాం పెరగడం, సంభాష్ణలు హాసాస్ ోరకత అభివృదాి్ అవడం వంటి మారుాలు 
జరిగాయి. పరధయనంగా మొదటి కూరుాలో చౌకబారు వేశ్ా ప్ాతర నుంచ అతుాతతమమ ైన 
వివేకం, నీతి కలిగిన ప్ాతరగా ర ండవ కూరుా నయటికర మధురవాణి రూప్ ందడం 
పరధయనమ ైన విశేష్ం. అలానే ర ండవ కూరుాలో సంభాష్ణలు, సనిివేశాలు పెరిగి నయటకం 
చయలా విసతరించందనీ, తద్యవరా ఏకోనుమఖత, పరదరశన యోగాత ద్ెబుతిందని 
విమరశకులు కొందరు భావించయరు. 
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వసుత వు 
కనయాశులకం తెలుగుజీవనయనీి, వాతయవరణయనీి,మనుష్ుల శావసనిశావసాల్ని, ఆంతరిక 
వాధల్ని, భరష్ుట  పటిటన మానవసవభావాల్ని ఆవిష్కరించే మొదటి సాంఘిక నయటకం. 
ఆనయటి హేయమ ైన మానవ న ైజాలూ, జీవచఛవాలాో ంటి బాలవితంతువులూ, 

సారామతుత లో ఉండే బెైరాగులూ, ద్ ంగ సాక్షులూ, వేశ్ాలూ, లాయరూో , … నయటి 
సంక్షుభిత సమాజ సమగ ిసవరూప్ానిి గురజాడ ఫ టల తీసి మన ముందుంచయరు. ఈ 
నయటక కథలో ఎకుకవ భాగం సంఘటనయ సథలాలు విజయనగరానికర చేరువగా ఉని 
అగహిారాలు. నయటకం అపాటి సామాజిక సిథతిగతులకు దరాణంగా నిలచంద్ి. 
కనయాశులకంలో చతిరంచన అనేక రుగమతలు ఇపాటికీ సమాజంలో పేరుకుప్్ యి 
ఉనయియి. ఈ నయటకంలోని కథయవసుత వు” సంఘసంసకరణ”కర ఉద్ేదశించంద్ి. అందులో 
ముఖాాంశాలివి. చని పిలోలిిముసలివాళికరచచ పెళ్ళిచేయడం,వేశాావృతిత  హ ైనాత స్త లి 
దుసిథతి, పెదద  మనుష్ులుగా చెలామణీ అయిే కుహనయమేధయవులు. ఐద్ేళికప బాలికలకర 
పెళ్ళిచేసేవారు. ఈ అనయాయానిిఎతిత  చూప్ారు గురజాడ. పసిపిలోలిి కాలం 
గడ చనవాళికరచచ పెళ్ళిచేసేత  వ ైధవాం రాక తపాదు. బాలవితంతువులుగా జీవితం 
వ ళిబుచచవలిసంద్ే. ఈ నయటకంలో అగిిహో తయర వధయనుో  తన చని కూతురిని 
లుబాా వధయని కరవవడంలో పేరమ లేక కాదు ధనయశ్ వలోనే. ఎందుకంటే తన కొడుకరక కూడయ 
డబుు ఖరుచ లేకుండయ పెళ్ళి చెయాాలనుకుంటాడు కాబటిట . కనయాశులకం తీసుకోవడంలో 
ఉచతయనుచతయలూ,నయాయానయాయాలూ లేవు. అభం శుభం తెలియని ఆడపిలోకర 
అమానుష్ంగా పెళ్ళి చెయాడం వ నుక ఉనిది్ ధనవాామోహం వీటిని గురజాడ 
వ లోడ ంచయరు. 
 

పెదద  మనుష్ులుగా, విద్యావంతులుగా నటిసూత ,ఆదరాశలకీ ఆచరణలకీ 
ప్ ంతనలేని వాకుత లిి గురజాడ చూసి “గిరీశ్ం” “రామపాంతులు” వంటి ప్ాతరలిికథలో 
ప్ ందు పరచయరు. మోసాలు, అబద్యా లు,స ంతడబాు, ఎలాగో అలా పబుం 
గడుపుకోవడయలు …. వీటిని నయటక వసుత వులో ఉప్ాంగాలుగా చేసారు. “ఆధునికత” 

https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%95%E0%B0%A8%E0%B1%8D%E0%B0%AF%E0%B0%BE%E0%B0%B6%E0%B1%81%E0%B0%B2%E0%B1%8D%E0%B0%95%E0%B0%82
https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B0%85%E0%B0%97%E0%B1%8D%E0%B0%A8%E0%B0%BF%E0%B0%B9%E0%B1%8B%E0%B0%A4%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%B5%E0%B0%A7%E0%B0%BE%E0%B0%A8%E0%B1%8D%E0%B0%B2%E0%B1%81&action=edit&redlink=1
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పేరుతో ఇంగీోష్ు చదువుపెై గల వాామోహానిి వాకతం చేసారు. ఈ నయటకంలోని వసుత వు 
మన సంసకృతీరుగమతను హ చచరిసూత  సంఘ సంసకరణ ఎంత అవసరమో వ లోడ సుత ంద్ి. 
ఈనయటి వాళికర కనయాశులకంలోని వసుత వు ప్ాతద్ి.అందులోని పరధయన సమసా అయిన 
కనయాశులకం ఈనయడు లేనేలేదు. చనిపిలోలకర పెళ్ళిళళి కూడయ లేవు. కనయాశులకం 
సాథ నంలో వరకటిం వచచంద్ి. వేశ్ాలకర చదువు, తెలివి, సంపద ప్్యి ద్ౌరాాగామ ైన 
పరిసిథతులు ఏరాడయా యి. అయినయ ఈనయటికీ ఈ నయటకం జనయదరణ ప్ ందడయనికర కారణం, 

ఈ నయటకానిి ఒక “సజీవసాహితా పరకరయి”గా గురజాడ రూప్ ంద్ించడమే. ఆయనలోని 
కళాపరతిభ కూడయ ఒక ముఖాకారణం. ప్ాతరల తీరుతెనుిలు,సంభాష్ణలోో ని న ైపుణాం, 
నయటకానిి సజీవం చేసాయి.”గిరీశ్ం” ప్ాతర నయటకానికర పుషిట  కలిగించంద్ి. హాసాం అనిి 
కాలాలోో  అందరూ ఆనంద్ించేటటుట  ప్్ షింపబడ ంద్ి. ఈ రోగిషిట  సమాజం, మనసు పుచచన 
మనుష్ు లునింతవరకూ ఈ నయటకం నిలుసుత ంద్ి. నిలిచ శ్సత  ిచకరతస చేసుత ంద్ి కూడయ. 
ఈ నయటకం ఆధునిక నయటకసాహితయానికర “విఙ్ఞా న సరవసవం” వంటిద్ి. ఈ నయటకానిి ఒక 
సాంఘిక అధిక్షపప నయటకమని గాని, సాంఘిక ఇతిహాస నయటకమని గాని అనవచుచ. 

 
ప్ాతరప్్ ష్ణ: 

ఏ నయటకానిక ైనయ ఇతివృతయత నిక ైనయ ప్రా ణయలు ప్ాతరలే. ఈ నయటకంలోని ప్ాతరలు 
సజీవంగా పరకాశిసూత ంటాయి. ఒక ప్ాతర మరొక ప్ాతరతో ప్్ టీ పడుతూంటుంద్ి. ఇవి మన 
సమాజంలో మనకు కనుపించే ప్ాతరలే. రామపాంతులు వంటి దగాకోరులు, 
సావరాపరులు, గిరీశ్ంలాంటి బడయయి కోరులూ మాటకారులు, అగిిహో తయర వధయనుో లాంట ి
ధనయశాపరులు, సంసకరతలకర కూడయ బుద్ిా  చెపాగల మధురవాణి వంటి సమయోచత 
పరఙా్గల స్త లిు నేటి సమాజంలో అడుగడుగునయ కనిాసాత రు. ఇంతటి వ ైవిధాం, సహజతవం 
గల ప్ాతరప్్ ష్ణ వలో నయటకం సజీవంగా నిలిచంద్ి. కనయాశులకం నయటకంలో ఎవర ి
పరవృతితకర తగగటుట గా ఆ యా ప్ాతరలకు పేరుో  పెటటడం గురజాడ చతురతకు నిదరశనం. 
లుబాద వధయనుో , కరటక శాసిరి, మధురవాణి, గిరీశ్ం, ప్్ లిశ టిట, వ ంకటేశ్ం, పండయ సిద్యా ంతి 
వంటి పేరోకు తగగటేట  వారి పరవరతన ఉంటుంద్ి. సౌజనారావు పంతులు వంటి సౌజనా మూరిత 

https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%A8%E0%B0%BE%E0%B0%9F%E0%B0%95%E0%B0%82
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వంటి నయాయవాదులు కూడయ ఉంటారు. నిరంతరం మధువు, గంజాయి వంటి వాటితో 
కాలక్షపపం చేసే బెైరాగులు అపుాడే కాదు, నేడూ మనకు దరశనమిసాత రు. నయటి 
కనయాశులకంలోని ప్ాతరలనీి నేటికీ వివిధ వాకుత లోో  సజీవంగానే ఏద్ో  రూపంలో మనకు 
కనుపిసుత ంటాయి. కవి కాింత దరిశ అంటారు. అందులోనూ మహాకవి నయలుగు రాళళి 
ఎకుకవే చద్ివారు. అందుకప అడుగుజాడ గురజాడద్ిగా పేరొకనయిరు. సరపదశాయి తిరుమల 
రావు గారు “కనయాశులక నయటకకళ” అనే విమరశలో నయటకంలోని ప్ాతరలిిర ండు 
వరాగ లుగా విభజించయరు మంచ ప్ాతరలూ, చెడా ప్ాతరలు. మనిషిలోని మంచచెడాల 
మేలుకలయిక మంచతనంగానూ, చెడామంచల కీడుకలయిక చెడాతనంగానూ 
తెలిప్ారు. మధురవాణి, బుచచమమ,కరటక శాసిత ,ి సౌజనయారావు పంతులు ప్ాతరలు 
మంచవి. గిరీశ్ం, రామపాంతులు, అగిిహో తయర వధయనుో ,లుబాా వధయనుో  చెడాప్ాతరలు.      
సుబ్బు రంగసథలంపెైకర రాని “నయయిక” వంటిద్ి. సుబ్బుని రంగం మీదకర 
తీసుకురాకప్్ వడయనికర కారణం పేరక్షకుడ లో సెనిటమ ంటాలిటీ పుటటకుండయ చెయాడయని 
కనిపిసుత ంద్ి.కనీిళళి వ కరకళళి కనుపించనీయకూడదని నయటక కరత ఉద్ేదశ్ం కావచుచ. 
ఇంకా ఇతర ప్ాతరలునయియి. కొందరనిటుట  అసలు నయటకంలో కనుపించని ప్ాతర 
గురజాడ. “సామూహిక ప్ాతీరకరణ” అంట,ే ప్ాతరశ్రలానికర ఒకక ప్ాతరను గాక, ర ండుగాని 
అంతకంటె ఎకుకవగాని ప్ాతరలని పరతినిధులుగా నిలబెటేట  విధయనం కనయాశులకంలో 
కనుపిసుత ంద్ి.ఇందుకు ఉద్యహరణలు అగిిహో తయర వధయనుో , లుబాా వధయనో ప్ాతరలే. 
గురజాడ గొపాదనయనికర ఇద్ క నిదరశనం. 

 
ఈ నయటకాని పరసిద్ిా  తెచచంద్ీ, అందరినీ ఆకరిషంచంద్ీ గిరీశ్ం ప్ాతర. ఇద్ి నయయక 

ప్ాతర కాకప్్ యినయ నయటకమంతయ పరచుకొంద్ి. నయటకం మొదలు, ముగింపూ ఈ 
ప్ాతరతోనే కాబటిట  రచయిత ఈ ప్ాతరవిష్యంలో ఒక ఆదాంతసమత ప్ాటించయడనవచుచ. 
గిరీశ్ంవలో రచయిత ఏ పరయోజనయనిి ఆశించయడు? ఇద్ి కపవలం ఒక హాసా ప్ాతయర ? అనే 
పరశ్ిలు తల తుత తయయి మనలో. నయటకంలో గిరీశ్ం చయలాపనులు చేసినటుట  కనుపించనయ, 
ఆ పనులవలో ఏ పరయోజనం, మారూా కనుపించదు. గిరీశ్ం సమాజంలోని ద్ ంగ పెదద  

https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%AE%E0%B0%A7%E0%B1%81%E0%B0%B0%E0%B0%B5%E0%B0%BE%E0%B0%A3%E0%B0%BF
https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B0%AC%E0%B1%81%E0%B0%9A%E0%B1%8D%E0%B0%9A%E0%B0%AE%E0%B1%8D%E0%B0%AE&action=edit&redlink=1
https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B0%95%E0%B0%B0%E0%B0%9F%E0%B0%95_%E0%B0%B6%E0%B0%BE%E0%B0%B8%E0%B1%8D%E0%B0%A4%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%BF&action=edit&redlink=1
https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B0%B8%E0%B1%8C%E0%B0%9C%E0%B0%A8%E0%B1%8D%E0%B0%AF%E0%B0%BE%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%B5%E0%B1%81&action=edit&redlink=1
https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B0%97%E0%B0%BF%E0%B0%B0%E0%B1%80%E0%B0%B6%E0%B0%82&action=edit&redlink=1
https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%AE%E0%B0%AA%E0%B1%8D%E0%B0%AA%E0%B0%82%E0%B0%A4%E0%B1%81%E0%B0%B2%E0%B1%81&action=edit&redlink=1
https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B0%85%E0%B0%97%E0%B1%8D%E0%B0%A8%E0%B0%BF%E0%B0%B9%E0%B1%8B%E0%B0%A4%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%B5%E0%B0%A7%E0%B0%BE%E0%B0%A8%E0%B1%8D%E0%B0%B2%E0%B1%81&action=edit&redlink=1
https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B0%B2%E0%B1%81%E0%B0%AC%E0%B1%8D%E0%B0%A7%E0%B0%BE%E0%B0%B5%E0%B0%A7%E0%B0%BE%E0%B0%A8%E0%B1%8D%E0%B0%B2%E0%B1%81&action=edit&redlink=1
https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B0%B8%E0%B1%81%E0%B0%AC%E0%B1%8D%E0%B0%AC%E0%B0%BF&action=edit&redlink=1
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మనుష్ులకర పరతీక,.మాయమాటలోత  పబుం గడుపుకోవడమే గాని, ఇతనికర ఒక 
సిద్యా ంతం, ఆశ్యం ఉనిటుట  కనుపించవు. సవపరయోజనం కోసం ఇతరులకర 
కష్ాట లిితెచచపెటటడయనికర కూడయ వ నుకాడడు. తయను చేసే పరతిపనీ అనయాయమని తెలిస ే
చేసాత డు. వేడుకొని, భయపెటిట, నవివంచ, ఏడ పించ, ఏడ చ ఇతరులిి తన ద్యరిలోకర 
తిపుాకోగల లౌకుాడు. నయటకంలో జరిగప సంఘటలపెై వాతిరపకంగా వాాఖాానించే గిరీశ్ం 
ప్ాతర సాంఘిక, సాంసకృతిక పరయోజనయలిిఆశించ గిరజాడ సృషిటంచ ఉండవచుచ. 
“డయమిట్ ! కథ అడాం తిరిగింద్ి” అంటూ నయటక రంగం నుంచ నిష్్రమించనయ సమాజంలో 
కనుపిసూత  నేటికీ అసితతయవనిి కాప్ాడుకుంటూనే ఉనయిడు. ఈ నయటకంలోని ర ండవ 
ముఖా ప్ాతర “మధురవాణి”. ఈ ప్ాతరలో అసాధయరణత, పరిణయమం, శ్రఘరపరగతీ 
కనిాసాత యి. మొదటలో  సామానా వేశ్ాగా కనిాంచే మధురవాణి, నయటకం ముగిసేసరికర 
గొపా మనిషిగా కనబడుతుంద్ి. ఇద్ి గురజాడ ఇందరజాలం. రామపాంతులు తన బుగగ 
గిలోినపుాడు, “మొగవాడ క ైనయ ఆడద్యనిక ైనయ నీతి ఉండయలి. తయకవదదంటే చెవిని బెటటరు 
గద్య” అని మందలించడంలోనే ఆమ  మనసు అరామవుతుంద్ి. వాకరత సావతంతయరానిి, 

పటుట దలను ఎలాంటి కరోష్ట  పరిసిథతులోో నూ కోలోాని గుండె నిబురం గలద్ి. 
విమరశనయఙ్ఞా నం, విశేోష్ణ కలద్ి. ఎదుటి వాళిగురించ ఆలోచసుత ంద్ి. తృతీయాంకంలో 
రామపాంతులు పెైన పటారం లోన లొటారం అని పసిగడుతుంద్ి. ఇతర వేశ్ాలు ధనం 
గుంజాలని చూసూత ంటే, మధురవాణి తనని ఉంచుకునివాడు బాగు పడయలనీ, అద్ే 
తనకు ఎకుకవ గొపానీ చెబుతుంద్ి.ఆమ  సంసాకరవతి. దురాచయరాలిి సహించదు. 
కనయావేష్ంలో ఉనిశిష్ుాణిి లుబాా వధయనికర కటటబెటిట , సుబ్బు పెళ్ళి తపిాంచడంలో ఆమ  
వూాహాశ్కరత మనకర తెలుసుత ంద్ి. కరటక శాసిత తిో “వృతిత  చేత వేశ్ాని గనక చెయావలసిన 
చోట దరవాాకరషణ చేసాత ను గాని మధురవాణికర దయాద్యక్ష ణయాలు సుని అని తలిచయరా?” 

అనడం పరతాక్షర సతాం. నయటకం చవర కరటక శాసిత నిి జ ైలు నుంచీ,లుబాా వధయనిని మరణ 
శిక్ష నుంచీ తపిాసుత ంద్ి. “ఆహా! ఏమి యోగామ ైన మనిషి” అని రామపాంతులు కూడయ 
అనకుండయ ఉండలేక ప్్ తయడు. అయితే నయలుగో అంకంలో “నీకు సిగుగ లేద్ే లంజా!” లాంటి 
మాటలు ఈ ప్ాతరచేత అనిపించడం సబబుగా లేదు. ఆరవ అంకంలో మధురవాణి 
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సంఘం మీద ద్యడ  చేసుత ంద్ి. స్త సిావతంతరో ోదామానికర మధురవాణి ప్ాతర నయంద్ిగా 
చెపావచుచ. ప్ రుగువారికర సాయపడుతూ, ఈ ప్ాపపు లోకంలో కూడయ మంచ ఉందని 
నిరూపించన తయాగజీవి మధురవాణి. ఈ ప్ాతర ఒకకకక సారి నయటక పరిధిని ద్యటిప్్ యి 
విశ్వరూప్ానిి చూపిసుత ంద్ి. డబుు గడ ంచ ద్యనిపెై వాామోహం లేకుండయ పేరమకోసం 
పరితపించే ప్ాతర మధురవాణి. “కాపు మనిషిన ై పుటిట  మొగుడ  ప్ లంలో వంగ 
మొకకలకూ, మిరప మొకకలకూ ద్ోహదం చేసేత  యావజీీవం కాప్ాడే తన వాళ్లో నయ 
ఉందురపమో” అనుకోవటంలో ప్ాతరలో పరివరతన కనుపిసుత ంద్ి. ద్ీనిి గురజాడ హాాతుత గా 
కాక కమింగా వచచన మారుాగా చతిరంచడంలో తన కళాపరతిభ, సహజతవం చూపించయరు. 
 
మిగిలిన ప్ాతరల గురించ: 

రామపాంతులు ప్ాతర చయలా ఆసకరతకరమ ైనద్ి. ఇతను నిశిత దృషిటకలవాడు. 
“నమిమం చోట చేసేత  మోసం, నమమం చోట చేసేత  లౌకావూూఁను” అనే సూక్షమబుద్ిా  ఉంద్ి. 
అయినయ మధురవాణి వూాహంలో చకుకకుప్్ యాడు. ఇతను ఎవళ్ికుకవ డబ్బుసేత  
వాళి పక్షం. ఒక మాటమీద నిలబడడు. అగిిహో తయర వధయనుో  వేద వేతత , అమాయక 
బరా హమణుడు,ధనయశాపరుడు, సనయతనయచయరాలునివాడు. సౌజనయారావు నయాయవాద్ి . 
వివిధ సవభావాలునిమనుష్ులిి చూసినవాడు. వావహారానిి నేరుాగా చకకబెటేట  
పరవృతిత  గలవాడు. మొదటలో  గిరీశ్ం పెదద  మనిష్ని నమిమనయ, విష్యం తెలిసాక, అతనిి 
“గ ట్ అవుట్ “అంటాడు. మధురవాణి వరతం సౌజనయా రావుని పెదదవాడ గా నిలిపింద్య? లేక 
సౌజనయా రావు పరవరతన మధురవాణిని మంచద్యనిగా చేసింద్య అనిపిసుత ంద్ి. ఇకప్్ తే 
తనకు తయనుగా చెడు చెయాని లుబాా వధయని, మంచ సవభావంగల కరటక శాసిత ,ి తండ రకర 
బుద్ిా  చెపేా ప్ాతరలో మీనయక్ష .. ఇలా ఎనని.మొతతం మీద కొనిి లోప్ాలునయి ప్ాతర ప్్ ష్ణయ 
న ైపుణాం కనయాశులకం సజీవంగా నిలబడడయనికర ద్ోహదం చేసింద్ి. 
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హాసాం (ఎతిిపొ డుపు): 
కనయాశులకం అనగానే హాసాం గురొత సుత ంద్ి. నయటకంలో ప్ాతరలే ఒకరికరఒకరు పేరుో  

పెటుట కొని హాసామాడుకునయిరు.గిరీశ్ం అగిిహొతయర వధయనిని “అగిగరావుూఁడ” నయిడు. 
కరటక శాసిత  ి“మూరఖపగాడెద  కొడుక” నయిడు. గిరీశానిి రామపాంతులు “గిరడిు” “బొ టేో రు” 
అని కొటిటప్ారపశాడు. అగిిహో తయర వధయనుో  కూడయ గిరీశానిి “హనుమానుో ”గా ఆట 
పటిటంచయడు. మధురవాణి దృషిటలో రామపాంతులు,లుబాా వధయని లొటిటపిటటలు. 
లుబాా వధయని పెళ్ళి ముసలి మనువు కాబటిట  హాసాానిి కలిగసుత ంద్ి. మధురవాణి ఇంటలో  
రామపాంతుల్ని, గిరీశానిి పూటకూళిమమ చీపురుతో కొటటడం,గిరీశ్ం లుబాా వధయనికర 
వరా సిన లేఖ,గిరీశ్ంవ ంకటేశాల సంభాష్ణలూ మొదల ైనవి హాసాానిి పుటిటంచయయి. 
రామపాంతులు “నయకు యింగిల్నషే వసేత  ద్ రసానుో  నయ వ నకాల పరిగ తతరా?” 

అనిపుాడు, మధురవాణి లుబాా వధయనిని “ఓ పనుి కద్ిలింద్య? కనుికు దృషిట  
తగిగంద్య?, చూడండ  మీ కండలు కమ మచుచలు తీసినటుట  యిెలా వునయియో” 

అనిపుాడూ నవువకుంటాం. సంఘంలోని కొనిి లోప్ాలిి ఎతితచూపడం కోసం గురజాడ 
హాసాానిి ఆయుధంగా వాడయడు. ఉద్యహరణకర, గిరీశ్ం “ల కచరుో  ఎంతసేపూ సిటీలోో న ే
గాని పల ో టూళిలో ఎంతమాతరం పనికరరావు” అంటాడు. అలాగప ” నీ మాసటరుకు ననుి 
చూసేత  గిటటదు. అందుచేత నినుి ఫెయిల్ చేసాడు గానీ..” అనడం గూడయ. “ప్ గతయర గని 
వాడు దునిప్్ తెై పుటుట న్”, “మీ వలో నయకు వచచందలాో  చుటట కాలచడం ఒకకటే!” 
అనిపుాడు సరద్యగా నవువకుంటాం. అలాగప, “సతాం చ మే, ధరమం చ మే” వంటి వేద 
మంతయర లకు “చేగోడ ం చ మే” లాంటి పేరడీలు హాసాస్ ోరకాలు. 

 
1. సంభాష్ణల్ు: 

సంభాష్ణలు భాష్ ఈ నయటకానికర జవజీవాలు. తెలుగు పలుకుబడులతో, 
ప్ాతరోచత భాష్తో, వాంగాంతో, హాసాంతో సంభాష్ణలిి నడ పించన గురజాడ పరతిభ 
అసామానాం. “నయ దగగర చదువుకుని వాడు ఒహడూ అపరయోజకుడు కాలేదు. పూనయ 
డకకన్ కాలేజీలో నేను చదువుతునిపుాడు ద్ి ఇల వ న్ కాజ స్ట ఫరిద డీజనరపష్న్ ఆఫ్ 

https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%AE%E0%B0%A7%E0%B1%81%E0%B0%B0%E0%B0%B5%E0%B0%BE%E0%B0%A3%E0%B0%BF
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ఇండ యాను గూరిచ మూడు గంటలు వకక బ్బగిన ల కచరిచేచసరికర ప్ ర ఫెసరుో  డంగ ై 
ప్్ యినయరు” వంటి మాటలు గిరీశ్ం ప్ాతరప్్ ష్ణకు బలానిిచయచయి. గిరీశ్ం సంభాష్ణలు 
తెలుగు వాళి ననళిలోో  సామ తలుగా నిలబడ ప్్ యాయి. ” మనవాళళి వటిట  
వ ధవాయలోయ్, “డయమిట్ కథ అడాం తిరిగింద్ి” లాంటివి సాక్షాాలు. పూటకూళిమమ 
గురించ “మీరుండగా వ ధవ లా అవుతుంద్ి” అనడం, కనా వేష్ంలోని కరటక శాసిత  ిశిష్ుాణిి  
గురించ “ఈ కన ిపిలో ననరు కొంచెం చుటట వాసన కొడుతోంద్ి” అనడం లాంటి వాటి ద్యవరా 
మధురవాణి సంభాష్ణయ న ైపుణయానిి చూపించయడు గురజాడ. “వీళిమామ శిఖా తరగా! 
పరతిగాడ ద కొడుకూ తిండ ప్్ తులాో గా నయ ఇంట జపరి ననినే వాళళి! తయంబూలం 
ఇచేచశాను, ఇహ తనుికు చయవండ ” అని వాకాం నేటికీ పరజలోో  వినబడడమే గురజాడ 
సంభాష్ణలిి నడ పిన చయతురాానికర నిదరశనం. 

 
2. భాష్: 

కనయాశులకం వాడుకభాష్లో రాయబడా మొదటి సాంఘిక నయటకం.ఒకక వాడుక 
భాషేకాక, మాండలికాలు, ప్ాతరోచత పరయోగాలూ కూడయ ఉనయియి. కళ్ళంగాంధర 
మాండలికాలకు ఉద్యహరణలు “చెప్ాాను కానయ?”, “నయ ఆబా రుండదండీ”, 
“గుంటవ ధవ”, “కనిష్టబు”, ”నయను ఉంద్ి”, “అనయడీ చేసుత నయిరు”, “వగుసుత నయిరు”, 
“కొసాకర విను” మొదల ైనవి. ప్ాతరో చతంగా అగిిహో తయర వధయని “మానయ! మానులా 
వునయచనంచయవూ? గూబుగల గొడతయను.” వ ంకమమ “మీకు మాతరం అబ్బుమీద పేరూఁవ 
లేద్య యిేవిషి?” గిరీశ్ం “నేనే ద్యని హజున డా  ఉంటే నిలబడాప్ాటినీ తండ రని రివాలవరోత  
ష్ూట్ చేసి ఉండును.” మాటాో డే భాష్కర చయలా దగగరగా ఉని పద్యలిి పరయోగించ 
సహజతయవనికర అదదం పటాట డు గురజాడ. ఉద్యహరణకర,సానీద , యవరో, జంఝప్్ ాస, 

సమమంధం, నయలుగిగంజలు మొదల ైనవి ఇలాంటివే. “కుంచం నిలువుగా కొలవడయనికర 
వీలులేనపుాడు,తిరగపసెైనయ కొలిసేత  నయలుగిగంజలు నిలుసాత యి”, “ఒప్నియన్స 
అపుాడపుాడు చేనీి చేసూత ంటేగాని ప్ లిటీషియన్ కానేరడు” వంటి కొతత  సూకుత లు 
కనిపిసాత యి. మానవతయవనిి చయటి చెపిా, మానవుడ ని కరయిాపరునిగా పేరరపపించగల శ్కరత 
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గలద్ి ఉతతమ సాహితామ ైతే, “కనయాశులకం” ఉతతమ సాహితారూపం. ఉద్యతతమ ైన 
నయటకం. తెలుగు వాడు గరివంచదగగ నయటకం. 

 
3. పరదర్శనల్ు: 

నయటకం మొదటి కూరుా 1892లో తొటటతొలిగా విజయనగరం మహారాజు 
ప్్ ష్ణలోని జగనయిథ విలాస నయటక సంసథ వారు పరదరిశంచయరు. ఈ పరదరశన నయటికర, 
నయటకం మొదటి ముదరణ కూడయ కాలేదు, ఆ పెైన 5 సంవతసరాల తరావత మొదటి 
కూరుా తొలిగా పరచురితమ ైంద్ి. జగనయిథ విలాస నయటక సంసథ అపాటివరకూ కపవలం 
సంసకృతభాష్లోని నయటకాలనే పరదరిశంచేవారు, అయితే విజయనగరం మహారాజుకు ఈ 
నయటకం అనిివిధయలుగా నచచవుండడంతో ఆయన కోసం ద్ీనిి పరదరిశంచయరు. గురజాడ 
అప్ాారావు రచనలో లేని సంసకృత పరవేశికను చేరిచ పరదరిశంచయరు. కనయాశులకం ర ండవ 
కూరుా మాతరం చయలా పెదదద్ి కావడంతో మొదటి కూరుాతో ప్్ లిసేత  పరదరశనకు చయలా 
కష్టంగా తయార ైంద్ి. గురజాడ నయటకానిి, మరీ ముఖాంగా ర ండవకూరుాను, 
రచంచేపుాడు పరదరశనపెై పెదదగా దృషిటలో పెటుట కోలేదు లేద్య నయటక పరదరశనలో 
అనుభవం అయినయ లేకప్్యివుండవచుచ అని విమరశకుడు వ లేచరు 
నయరాయణరావు భావించయరు. నయటకం ప్ డవు, సుద్ీరఘమ ైన సవగతయలు, చయలా ఎకుకవ 
ప్ాతరలు, రంగసథలంపెై పరదరిశంచే వీలు లేని సనిివేశాలు వంటివి పూరిత నయటకానిి 
పరదరిశంచడం ద్యద్యపు అసాధాం చేసేశాయి. నయటకం ర ండవ కూరుా పరచురితమ ైన 15 
సంవతసరాల ప్ాటు పరదరశనకు ననచుకోలేదు. అయితే ఈలోపుగా నయటక పరతులు బాగా 
అముమడెై, చయలామంద్ి చద్ివారు. గిరీశ్ం, మధురవాణి వంటి ప్ాతరలు తెలుగువారి 
మాటలోో కర వచచచేరాయి. ఈ దశ్లో 1924లో తెనయలిలో ప్రా చురాం ప్ ంద్ిన రంగసథల 
నటులతో మొదటిసారిగా పూరిత నయటకం పరదరిశతమ ైంద్ి. ఆపెైన పలువురు రంగసథల 
నటులు, సినీనటులు రామపాంతులు, లుబాా వధయనుో , గిరీశ్ం, మధురవాణి వంటి 
ప్ాతరలోో  నటించ పేరుతెచుచకునయిరు. మధురవాణి ప్ాతరలో సాథ నం 
నరసింహారావు,అయితం రాజకుమారి, సావితిర వంటివారు పేరొంద్యరు. 1932లో 

https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%95%E0%B0%A8%E0%B1%8D%E0%B0%AF%E0%B0%BE%E0%B0%B6%E0%B1%81%E0%B0%B2%E0%B1%8D%E0%B0%95%E0%B0%82_(%E0%B0%AE%E0%B1%8A%E0%B0%A6%E0%B0%9F%E0%B0%BF_%E0%B0%95%E0%B1%82%E0%B0%B0%E0%B1%8D%E0%B0%AA%E0%B1%81)
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B5%E0%B0%BF%E0%B0%9C%E0%B0%AF%E0%B0%A8%E0%B0%97%E0%B0%B0%E0%B0%82
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B5%E0%B1%86%E0%B0%B2%E0%B1%8D%E0%B0%9A%E0%B1%87%E0%B0%B0%E0%B1%81_%E0%B0%A8%E0%B0%BE%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%AF%E0%B0%A3%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%B5%E0%B1%81
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B5%E0%B1%86%E0%B0%B2%E0%B1%8D%E0%B0%9A%E0%B1%87%E0%B0%B0%E0%B1%81_%E0%B0%A8%E0%B0%BE%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%AF%E0%B0%A3%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%B5%E0%B1%81
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B8%E0%B1%8D%E0%B0%A5%E0%B0%BE%E0%B0%A8%E0%B0%82_%E0%B0%A8%E0%B0%B0%E0%B0%B8%E0%B0%BF%E0%B0%82%E0%B0%B9%E0%B0%BE%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%B5%E0%B1%81
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B8%E0%B1%8D%E0%B0%A5%E0%B0%BE%E0%B0%A8%E0%B0%82_%E0%B0%A8%E0%B0%B0%E0%B0%B8%E0%B0%BF%E0%B0%82%E0%B0%B9%E0%B0%BE%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%B5%E0%B1%81
https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B0%85%E0%B0%AF%E0%B0%BF%E0%B0%A4%E0%B0%82_%E0%B0%B0%E0%B0%BE%E0%B0%9C%E0%B0%95%E0%B1%81%E0%B0%AE%E0%B0%BE%E0%B0%B0%E0%B0%BF&action=edit&redlink=1
https://te.wikipedia.org/wiki/%E0%B0%B8%E0%B0%BE%E0%B0%B5%E0%B0%BF%E0%B0%A4%E0%B1%8D%E0%B0%B0%E0%B0%BF_(%E0%B0%A8%E0%B0%9F%E0%B0%BF)
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సాహితాకారుడు అబూురి రామకృష్ాి రావు నయటకానిి పరదరశనకు అనుకూలమ ైన 
సమయానికర కుద్ించ రాశారు. అంతేకాక తయను కుద్ించన కూరుాతో 100సారోకు పెైగా 
ఆంధరద్ేశ్మంతటా పరదరిశంచయరు. 

 
తరావతికాలంలో జ .వి.స్ మయాజులు, జ .వి.రమణమూరిత, ఎ.ఆర్.కృషి్ వంటి 

దరశకులు తమద్ెైన శ ైలిలో మారుాలు చేసుకుని పరదరిశంచయరు. రంగసథలంపెై వృతిత  
కళాకారులు కాకుండయ ఔతయసహికులు, విద్యారుథ లు వేరపవరు వేద్ికలపెై అసంఖాాకంగా 
పరదరిశంచయరు. అయితే ఇవేవీ పూరితసాథ యిగా నయటకమంతటినీ పరదరిశంచనవి కావు. 
తయము ఎంచుకుని సనిివేశాలను కానీ, తమవ ైన కుద్ించన కూరుాలను కానీ 
పరదరిశంచయరు. 1982లో పెమమరాజు వేణుగోప్ాల రావు తయను కుద్ించన కూరుాతో 
అమ రికాలోని అటాో ంటాలో పరదరిశంచయరు. ఆపెైనఅమ రికాలోని పలు నగరాలోో  ఆయన 
తెలుగువారి కోసం తన కూరుాను నిరిమంచ పరదరశనలు ఇచయచరు.  
పూరిత నయటకానిి 1939లో విశాఖపటటణం ఆంధర విశ్వకళాపరిష్తుత లోనూ, 1948, 1956 
సంవతసరాలోో  ఒడ శాకు చెంద్ిన పరాో కరమిడ లో పరదరిశంచయరు. పూరిత నయటకం 
పరదరిశంచేందుకు పరదరశన సమయం, రంగసథలంపెై పరదరిశంచడయనికర కష్టమ ైన దృశాాలు 
వంటివి ఇబుంద్ి కలిగించేటుో  ఉండడంతో ఈ పూరిత నయటకం పరదరశనలు విసత ృతంగా 
సాగలేదు. 2006లో పూరితనయటకానిి ఏ మారుాలూ లేకుండయ టెలివిజన్ కోసం 
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