
14. విశ్వనాథ సత్యనారాయణ 

        ఆంధ్ర దేశంలోని కృష్ణా జిలలా  గన్నవరం తాలూకణ లోని 
న్ందమూరు అనే గ్ణా మం విశవనాధ్ వణరి జన్మస్థలం. కవి స్మలాట్ 
విశవనాథ స్త్యనారణయణ గ్ణరు 1895 సెపెటంబర్ 10వ తేదీన్ 
శ్రామతి  పణరవతి, శోభనాదరర దంపత్ులకు మూడో స్ంతాన్ంగ్ణ 
జనిమంచారు. స్త్యనారణయణ గ్ణరి త్ండరర త్మ పిలాల 
భవిష్యత్ుు న్ు గూరిి ,ఇంగ్లాష్ చదువుల కోస్ం బందరు చేరణరు. 
అపపటికే ఆయన్కు భారత్, భాగవత్, రణమలయణ గ్ణథలు, 
బహు పురణణ కథా విశేష్ణలు అనిన స్ుపరిచితాలు. 

             బందరులో సణగుత్ున్న జాతీయోదయమంలో 
స్త్యనారణయణ గ్ణరు పరభావిత్ులయలయరు. ఆ స్మయంలో 
స్త్యనారణయణ గ్ణరు దేశభకతు పరభోదకమ ైన్ కొనిన పదాయలన్ు 
చిన్న పుస్ుకంగ్ణ పరచురించారు. 

విశ్వనాథ సాహిత్య జీవనం: విశవనాథ స్త్యనారణయణ గ్ణరు 
చేపటిటన్ ఆధ్ునిక తెలుగు సణహితాయనిన స్ుస్ంపన్నం చేశణరు. 



గౌరవాలు సనాానాలు : స్త్యనారణయణ గ్ణరికత 1942 లో 
గజారోహణ స్నామన్ం జరిగ్ిందర. 1957లో ఆంధ్ర పరదేశ్ సణహిత్య 
అకణడమీ ఉపణధ్యక్షులుగ్ణ విశవనాథ వణరు ఎన్ునకోబడాా రు. 
1958లో ఆంధ్రపరదేశ్ రణష్ట ర శణస్న్మండలి స్భుయలుగ్ణ 
నియమంచబడాా రు.1964 లో ఆంధ్ర విశవవిదాయలయం వీరిని 
కళాపరపూరా బిరుదుతోన్ు, 1970లో కేందర పరభుత్వం పదమభూష్ణ్ 
బిరుదుతోన్ు, అదే స్ంవత్సరం కేందర సణహిత్య అకణడమీ విశిష్ట 
స్భయత్వం తో స్త్కరించాయి. 

        శ్రా విశవనాథ స్త్యనారణయణ గ్ణరి రణమలయణ కలపవృక్షం 
మహా కణవణయనికత 1971లో దేశంలోనే అత్యంత్ పరతిష్ణట త్మకమ ైన్ 
భారతీయ జాా న్పీఠ పురసణకరం లభంచిందర. 

నవలా రచన: 

విశవనాథ స్త్యనారణయణ గ్ణరి వచన్ కవితా రచన్ మొత్ుం 30 
కథలు,69 న్వలలుగ్ణ విస్ురించిందర. స్త్యనారణయణ గ్ణరి 
న్వలలు స్థథ లంగ్ణ రణజకీయ, సణమలజిక, చారిత్రక, అధరక్షేప, 
ఇత్ర న్వలలుగ్ణ వరలీకరించవచుి. 



        విశవనాథ వణరి తొలి  న్వల అంత్రణత్మ. చివరి న్వల 
న్ందరగ్ణా మ రణజయం .21 ఏళా్ వయస్ులో గంభీరమ ైన్ వస్ుు వుతో 
విశవనాథ రచన్ చేశణరు. 

మధ్ుర న్ు పరిపణలించిన్ తెలుగు నాయక రణజుల కణలం నాటి 
కథగ్ణ ‘ఏకవీర' రచింపబడరందర. ఇదర చారిత్రక న్వల. 
‘వేయిపడగలు’ స్నాత్న్ ధ్రమ భూమక మీద నిలిచి, జీవిత్పు 
విలువలు పడరపో వడానికత ,వణటి పున్రుదధరణకు ఉదేేశించి ఒక 
మహా రచన్. వేయిపడగలు కేందరసణథ న్ం స్ుబబన్న పేట గ్ణా మం. 
వేయిపడగలు కథాకణలం నాటి జమందారు రంగ్ణరణవు. ఆయన్ 
త్ండరర కృషా్మనాయుడు. నాయుడు రణవుగ్ణ మలరడంలలోనే 
మలరుప వయకుమవుత్ుందర . 

       స్త్యనారణయణ గ్ణరి జీవిత్ంలోని అనేక అంశణలు, అనేక 
అన్ుభవణలు, రకరకణల వయకుు లు , పేరుా  మలరుపలతో 
కనిపిస్ుు ంటారు. అందువలా దీనిన ఆత్మకథాత్మక రచన్గ్ణ 
విశేాష్కులు భావిస్ుు నానరు. 



                ఇవే కణకుండా విశవనాథవణరు మల బాబు, 
చెలియలికటట, బదేన్న సేనాని, కడరమచెటటట  సేనహ ఫలం, జేబు 
ద ంగలు, తెఱచిరణజు మా్రయు త్ుమ మద, స్ముదరపు దరబబ, ఆరు 
న్దులు ,విష్ుా  శరమ ఇంగ్లాష్ు చదువు, స్వరణీ నికత నిచెిన్లు, 
హాహాహూహూ( హాస్య పరధాన్మ ైన్ పిలాల న్వల)లన్ు 
రచించారు. ఇవే కణక పురణణవ ైర గాంథమలలగ్ణ 12 ,కణశ్రమర, 
నేపణళ్ చరిత్రర పేరుతో ఆరేసి న్వలలు మొత్ుం 24 న్వలలన్ు 
రచించారు . 

           కథా నిరణమణంలో మలన్వులోా ని బలం- బలహీన్త్లు 
చితిరంచడం గురిుంచవలసిన్ అంశం. కుటటంబ వయవస్థ , దెైవీ- దాన్వ 
స్ంఘరషణ స్రస్వతీ న్దరలల అంత్రణవహినిగ్ణ సణగుత్ూనే 
ఉంటటందర. 

         జీవితానిన అనిన దశలోా న్థ ,అనిన సణథ యిలోా న్థ 
అన్ుభవిస్థు  విశవనాథ స్త్యనారణయణ గ్ణరు అదుుత్మ ైన్ 
సణహితాయనిన దేశణనికత అందరంచారు. 



20వ శతాబేపు అరుదైెన్ మహాకవి, కవిస్మలాట్, మహా రచయిత్ 
జీవితానిన దేశణనిన అనిన కోణాల న్ుండర విశేాషించిన్ 
మహాన్ుభావుడు, అసణధారణ పరతిభా మూరిు అయిన్ 
స్త్యనారణయణగ్ణరు 1976 అకోట బర్ 18వ తేదీన్ శివ ైకయం 
చెందారు. 

 


