
23.       శీ్రపాద సుబ్ర హ్మ ణ్య శాస్త్ర ి  

 

            గురజాడ అప్పారపవు గపరు తరపాత కథా రచయితల్లో  
చెప్ుాకోదగిన వపరు శీ్రప్పద సుబ్రమణ్య శపస్్తర  ిగపరు. వీరు 
కథానికల్లో  ప్పతరల్ వ ైవిధ్యం ఎక్కు వ. సపంప్రదాయ కుట ంబ్ 
జీవనంల్లని వయ క్కు లే శపస్్తర  ిగపరి కథల్లో  పాత్ర లు. వీరేశలింగిం గారి 

ఉద్య మిం ప్ర భావిం వీరి మీద్ స్ప ష్ట ింగా కనిపిస్త ింది. 

         వీరు ప్పర రంభంల్ల వితంతువుల్ జీవిత సమసయల్ను 
వస్త వులుగా స్వీ కరిించి రచనలు చేశారు.త్రువాత్ ఇత్ర 

స్మస్య లపైనే కూడా రచనలు చేశారు. వాటిలో క్కల వివక్ష ఒకటి. 
అమ్మ మనసు, మార్గ దరి్శ , వడ్ల  గ ింజలు మొద్లైనవి ఎన్నో  వీరి 
కథలల్లని వసుర  వ ైవిధ్ాయనిి తెలయజేస్తత యి. 

        భాషల్లనూ ,భావింలోనూ,పాత్ర ల ప్ర వృ త్తత లోను అతయంత 
సహజమ ైన కథన న ైప్ుణ్యం చూప్న కథన న ైప్ుణ్యం చూప్న 
కథక్కడు. వీరు రచంచన కథల్ు “ప్ూల్దండ” అనే పేరుతో ఒక 
సంప్ుటిగప ఒక ముదిర ించబడాాయి. చీకటి వెలుగులు, నలుగురోి  



పోషిస్త నో్న నిప్పప డు, జనా్న నికలా్ల ఒకటే ముదుు  అనేవి ప్ూల్ 
దండల్ు కథలలో త్లమానికమైనవి. 

          వీర సంభాషణ్ల్లో  అచచమ ైన వయ వహారికము ,వరణనలో 
సరళమ ైన గార ింధికిం వపడడం శ్రీప్పద వపరు ఏరారుచుకుని ప్ద్ధ త్త. 
తరపాత అది ప్ూరిర గప వయవహారంల్లకి మారిింది. గుల్ాబీ 
అత్త రు,రాచ పీనుగు తోడు ల్ేకుండా వెళా్దు,గూడు మారిన 
కొత్త రికిం, ముళళ చెట్టట - కమమని ప్పవ్వీ ను మొద్లైనవి  శపస్్తర  ిగపరి 
రచన న ైప్ుణ్ాయనిి ప్ర ద్రిి స్తత యి.  

          ‘మొదటి దాడి’కథలో జానకమా , సుభదర ప్పతర దాారప 
రచయిత రపజకీయ ఉదయమం కంటే సంఘ స్ింస్ు రణోద్య మిం 
మినో  అని చాటారు. శ్రరపాద్ వారిని  స్్తర  ిప్పతరల్ సృషి్్ ల్ల అగీగపమి 
అని చెప్ావచుచ .చల్ం కుట ంబ్ వయవసథ ను తిరసకరిసూర  స్వత ీ  పాత్ర  
రచన చేస్తత , శ్రర  పాద్ దానిని తిరసకరించ కుండా ఆ వయవసథ ల్ల 
ల్లప్పల్ను ఎతిర  చూప్పరు .అనిప్ూరణ ,కింద్కాపైకా, ఖచచతమ ైన 
జవపబ్ు, పళ్ళళడదగగ  మొగుడేడే,అనో ింత్ప్నీ జరిగింది, అరికపళళ 
మింటలు, తలో్ల ప్పర ణ్ం మొదల్ ైన కథల్ను ఇట వంటివే . 



            20వ శతాబ్ు ం తొల్ల రోజులాోనే  శ్రీప్పద వరకటాినిి 
త్తరస్ు రిించారు. చాల్ా కథల్ల్ల కుట ంబ్ స్్తర లి్ు కుట ంబ్ంల్లని 
ప్పరుషాధిప్త్యయ నిో  ఎత్తత  చూప్డిం ఒక ఎత్తత  అయితే, ' కల్ుప్ు 
మొకు లు’ కథలో దుగిరాల శేషపచల్ం అనే వేశయ మొత్త ిం సమాజ 
వయవసథ  మీద ప్రశిల్ు కురిప్ంచడం మరొక ఎత్తత . శీ్రప్పద స్్తర  ి
ప్పతరల్తో అడిగిన ప్రశిల్ు చాల్ా వపటికి ఈ ప్ురుష సమాజం 
ఇంకప సమాధ్ానం చెప్ప వలస్త ఉింది. ‘ ఇలా్లింటి త్వాీ యి వస్తత ' కథ 
దళితుల్ సమసయల్ు చిత్తర ించిింది. సమాజం ఎల్ా ఉండాల్ల ఎల్ా 
ఉండకూడదో  సూచిించిింది. 

           ఈ విధ్ంగప తెల్ుగు సపహితయ చరితరల్ల శ్రీప్పద సుబ్రహమణ్య 
శపస్్తర  ిగపరి ది ఒక విశిషిమ ైన ముదర 


