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 మన కథ పర్  త  ం  - 
ందర్  త  అ డ  అ డ్  గ తర్   
య  ద    డా||కె. త ఇంట  

కాతాయ్యనీ విదమ్హే గారిన్ తలుచుకుంటే మొటట్  మొదట నేను 90 
లలో చూసిన మూమ్రు తెలుగు విశవ్విదాయ్లయం సభలు జాఞ్ పకం వసాత్ యి.  
వాద కవితవ్మీమ్ద ఆ రోజు ఆమె అనరళంగాగ్  ఇచిచ్న గంటనన్ర ఉపనాయ్సానిన్ ఇపప్టికీ 
మరిచ్పోలేను. కానీ అపప్టికీ, ఇపప్టికీ ఏమీ మారుప్ లేదు. ఈ రోజు ఇంట వ్  కోసం 
వాళింటి ళిళ్నపుడుల్  అచుచ్ అలానే ఉనాన్రావిడ. అదే చకక్ని నవువ్, ఆపాయ్యమెనౖ  
పలకరింపు. నినన్ సాహితయ్ అకాడెమీ అవారుడ్  రావడం, ఆ సమయానికి మా ఇంటికి 
దగగ్రలో ఆవిడ ఇకక్డే అమెరికా లో ఉండడం గొపప్ సంతోషకరమెనౖ  విషయం. కిర  

భ గారు న్ చేసి ఇంట వ్  చెయయ్గలరా? అనడిగినపుప్డు సంతోషంగా ఒపుప్కునాన్ను.  

ఇంట వ్  అనే  శన్లు రాసు ళినాల్  ఒకక్టీ అడగబుది కాలేదు నాకు. సేవ్చ గా ఆవిడ మహోధృత వాహంలా, తవ్రితంగా 
మాటాల్ డుతూంటే మం ముగురాలిగా చూసూత్  కూరుచ్నాన్నంతే. సహజంగా ఉపాధాయ్యురాలు, వక త్ కాబటిట్  అని అనుకోవడానికి 
మా మే కాకుండా, ఏ విషయాని నౖా సరెనౖ భూమిక తెలిసిన గొపప్ వయ్కి త్ ఆమె. పేదరికానిన్, పోరాటాలిన్, వివకష్నూ తయ్కష్ంగా 
అనుభవించకపోయినా వరగ్ సవ్భావానిన్, సంఘరణనుష్ , అణచివేత పాలను, తాతివ్క నేపధాయ్నీన్  అరంథ్  చేసుకోవడం వలల్,  
సప్ందించడం వలల్ కలిగిన జాఞ్ నానిన్ తయ్కష్ంగా ఆ వెలుగుముఖం లో చూసాను. చీన, అరావ్చీన సాహితాయ్లకి ఆరికథ్ , రాజకీయ 
కారణాలిన్ అనేవ్షించడం, విశేషించడంల్  వారి సహజ విమరశ్నా రణి. తీ రచననీ తాను నిలబడదలుచ్కునన్ వరంగ్  వెపౖు నించి 
పరి లించడం, విశేషించడంల్  వలల్ విమరశ్ కు  కాతాయ్యని గారిన్ సాహితయ్ అకాడెమీ  ఎనున్కోవడం ఆశచ్రయ్కరమేమీ కాదు. చకక్ని నవువ్ 
కళతోల్  తన జీవితంలో తనను అడుగడుగునా భావితం చేసిన సంఘటనలు చెపూనన్పుడుత్   కనిపిసూత్ నన్ ఉతేజానందంత్ , ఎకక్డా 
మాటలకు తడుముకోకుండా ఒక దాని తరావ్ కటి చకచకా కదలి పోతునన్ దృశాయ్ల, జాఞ్ పక చి ల ఒరవడి. కాతాయ్యని గారు 
మాటాల్ డుతుంటే ఎదురుగా డడ్ం కింద చెయేయ్సుకుని కూరుచ్ని వింటునన్పుడు జలపాతానికి చేరే ముందటి న  వాహపు నీళల్ 
ఉధృతంలో చేతులు పెటిట్  కూచునన్పుడు, రాళకుల్  తగులుతునన్ అలల హోరు చెవులకు తగులుతునన్ పారవశయ్ం. జలపాతానికి ఎదురు 
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నిలిచినటుల్ , కాలానికి ఎదురు నిలిచిన  మూరులత్  గాధలు వింటునన్పుడు శరీరంలో అణువణువునా ధెరయ్ంౖ  సూఫ్రిగాత్  మారే గొపప్ 
బలం.  

పదిరోజుల మొదటి మనవడిని ఒళోల్  ఎతుకునన్పప్టిత్  
సంతోషంతో సమానంగా,  ఊహించకుండా, ఆశించకుండా,  

ముందు అసలేమీ అరంథ్  కాకుండా ఉండే హఠా  ఆనందం- ఈ 
అవారనిడ్  భావించే కాతాయ్యని గారు తనకు ఎంత మంది 
సేన్హితులునాన్రో ఇపుప్డరమెందనాన్రుథ్ ౖ .  

ఆ డ మాటలోల్నే తన తయ్ థ్నం ఇది-   

నేను పుటిట్ంది 1955, నవంబరు3. మెలవరంౖ  కాశం 
జిలాల్ . మా నానన్ రామకోటి శాU, అమమ్ ఇందిరా దేవి.  మా 
నానన్కి  కాలాతీత వయ్కులుత్  రాసిన పి. దేవి మంచి మి రాలు. 

నాకు ఆ నవల చాలా ఇషంట్ . ఏడాది పిలగాల్  ఉనన్పుప్డే గుడివాడలో ఆమె మా ఇంటికి వసుత్ ండేదట. ఆ రకంగా ఆవిడని చాలా సారుల్  
చూడడం వలల్ నాకు ఆ పసితనంలోనే సాహితయ్గాలులు కాయనుకుంటాను. నా మొదటి పుటిట్న రోజుకి ఆవిడ ఇచిచ్న బ మతి 
కంచం ఇపప్టికీ మా ఇంటోల్  ఉంది. మా నానన్ ఫస్ట్  పోసిట్ంగ్ ఉసామ్నియా యూనివరిస్టీ, వరంగల్  ఆర్ట్  కాలేజీలో. వరంగల్ లో మా 
మొదటి అడుగు కాళోజీ ఇంటోల్ . వాళింటిల్  ఎదురుగానే అదెద్కి ఇలుల్  ఏరాప్టు చేసారు. మేం దిగుతూనే వాళింటోనేల్ ల్  సాన్నాలు, జనాలు 
కానిచిచ్ అపుప్డు మా ఇంటి ంల్ .  నానన్కు ఉనన్ సాహితాయ్భిలాష, సాహితయ్ మి లు, వాతావరణం నాకు సాహితయ్ం పటల్ ఆసకి త్ 
కలిగించాయనుకుంటా. 

చినన్పు  చది న పుసత్కాల గురించి-  

నాకు ఆరో తరగతి నించీ సాహితయ్ం చదవడం అలవాటయియ్ంది. ఎండా కాలంలో ఏం చెయాయ్లో తోచేది కాదు. ఇంటోల్  ఉనన్ 
మా నానన్ పుసకాలుత్   అధిక భాగం చీన కవితవ్ం. మొదట మా పుసకాలత్  రువాలో కనబడడ్ నవల "వేయిపడగలు". ఆరో తరగతి 
లో చదవడం వలల్ సగం సగమే అరమయియ్ందిథ్ . అయితే అందులో అరుంధతి, ధరామ్రావుల దాంపతయ్ం, గిరిక, ధరామ్రావుల అనాన్ చెలెళల్ ల్ 
సంబంధం నాకు నచిచ్ంది. అందులో  చరచ్లు ఉనన్పుప్డలాల్  పేజీలు తిపప్సేదానిన్. నిజానికి పంకుచ్యేషన్ కూడా సరిగా  తెలీదు నాకు. 
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అందులోనూ ంధికం. ఒక చోట "కంది కుంకుమ రాసినటుందిట్  సుమా!" అని ఉంటుంది. ఈ కంది కుంకుమేంటి?  పెసర కుంకుమ, 

కంది కుంకుమ అని కూడా ఉంటాయి కాబోలని అనుకునేదానిన్.  

తరావ్త మా పకిక్ంటి మాలతిగారి ఇంటోల్  డిటెకివ్ట్  నవలలు బాగా చదివేదానిన్. మా అమమ్ ప కలోల్  సీరియల్స్ చదివేది. 
కొలిపాక రమామణి రాసిన"ఏటి వొడుడ్ న నీటి పూలు" నేను చదివిన మొదటి సీరియల్. దానోల్  చదువుకునన్ అమామ్యిల మధయ్ సేన్హం 
నాకు బాగా నచేచ్ది. అలాగే బియేయ్ పాసవావ్లి అని అనుకునేదానిన్. రంగనాయకమమ్ "సీవ్ట్ హోమ్" నవల కూడా సీరియల్ గా అపుప్డే 
చదివాను. కొతత్ సంసాక్రాల పటల్ ఆకరణష్  అపుప్డే కలిగింది. అలా నవలలు చదవడం నాకొక వాయ్మోహమయియ్ంది. అదెద్ నవలలు 
కూడా మా అమమ్ కోసం తెచిచ్నవి మేమూ చదివేవాళంల్ .  10, 12 తరగతులయాకల్  బి.యేయ్ లో సాహితయ్ం తీసుకోవాలని ఎంతో ఆసకి త్ 
అందుకే కలిగిందనుకుంటా.  

చినన్ నాటి తయ్ సంఘాలు- 

తెలంగాణా ఉదయ్మ కాలంలో  ఎకుక్వ ఖాళీ సమయం దొరికేది మాకు. అపుప్డు మేం "వాణీ బాలానంద సంఘం" 
పెటుకునాన్ంట్ . ఏడో తరగతి నాటికే వాయ్స రచన, వక తవ్ం బాగా అలవాటయాయ్యి నాకు. అలాగే ఒక లిఖిత ప క "మనో వాణి" అని 
రెండు మూడు నెలకోసారిల్  .పుప్న తెచేచ్వాళంల్ . అది మా నానన్ దబ్లం వలనేల్ . చు ట్  ఉనన్ పిలలిన్ల్  చేర సి రెగుయ్లర్ గా కలచ్రల్ 

ములు చేసేవాళళ్ం. నేనే దానికి సిడెంటుగా ఉండేదానిన్. ఒకసారి D.E.O  ని కూడా పిలిచి పబిక్ల్  గారెన్డ్  హాలోల్  మీటింగు 
పెటేంట్ .  

మీ నానన్ రి గురించి ప ం - 

మా నానన్కు  ఆం  విశవ్విదాయ్లయం లో చదువుకునే రోజులోనూల్ , గుడివాడ లో ఉదోయ్గం చేసేటపుప్   నాటకాలు వేయడం, 

వేయించడం అభిరుచిగా ఉండేది. కనాయ్ లక్ం నాటకంలో అగిన్హో వధానుల్  పా కి ఆయనకి ఉతమత్  నటుడి అవారుడ్  కూడా 
వచిచ్ందట. పురనేని మ సూదన రావు, చలసాని సాద్, సతయ్మూరిత్ ళళ్ంతా  నానన్కు విదాయ్రులుథ్ .  

వరంగ   లం  అనుభ ల గురించి ప ం - 

మేం మిమ్దవ తరగతిలో ఉండగా 1969 లో తేయ్క తెలంగాణా ఉదయ్మం వచిచ్ంది. మమమ్లిన్ కాలేజీ విదాయ్రులు వచిచ్ 
బాయికేట్ చేయించినపుప్డు, మేమూ నినాదాలు చేసూత్  వాళతోల్  తిరుగుతూనన్పుడు మమమ్లన్ందరీన్ వాన్ ఎకిక్ంచి, అరెస్ట్  చేసి కోరుకిట్  
తీసు రుల్ . అందరం చినన్ పిలలంల్ . కోరులోట్  జడీజ్ మమమ్లిన్ మందలించి పంపేసాడు.   
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ఇక ఆర్ట్  కాలేజిలో  నేను పనిచేసే రోజులోల్  కాసుల్  పాఠాలుగా కాసికల్ల్  పొయె  తో బాటు  వటిట్కోట ఆళావ్రు సావ్మి రాసిన 
" జల మనిషి'' ఉండేది. ఒక పకక్ తెలంగాణా ఉదయ్మానిన్ తయ్కష్ంగా చూసూత్ ,  అందులో తెలంగాణా చరి ని చదవడం గొపప్ 
అనుభవం.  అలాగే సుంకర వాసిరెడిడ్  రాసిన "మా భూమి" నాటకం. మొతంత్  తెలంగాణా ఉదయ్మం బాగా అరంథ్  చేసుకోవడం కోసం 
అనేక పుసకాలుత్  చదివాను.  

తయ్ం తరా త ఇషట్ న ష లు- 

నాకు సాహితయ్ం తరావ్త ఎకనామిక్స్, పొలిటికల్ సెనుస్ౖ , హిసరీట్  చాలా ఇషంట్ . కానీ ఆ రెండింటి సంబంధం లేకపోతే తెలుగు 
సాహితయ్ం నాకు బాగా అరమయియ్థ్  ఉండేది కాదు. 

సాహితయ్ం కక్ సామాజిక నేపధయ్ం తెలుసుకోవడానికి ఈ సబెజ్కులుట్  బాగా ఉపకరించాయి. బియేయ్లో నేను చదువుకునన్ 
పొలిటికల్ ట్ నా జీవితంలో పెదద్ మారుప్, పెదద్ వెలుతురు. మార్క్  గురించి వినన్ , తెలుసుకునన్  అపుప్డే. ఆ సబెజ్కుట్  చెపిప్న 
లెకచ్రర్ వెంకటేశవ్రుల్  గారి ఇంపాక్ట్ బాగా ఉండేది. 

ఆ ట్  కా  ఉ య్గం - 

ఎమేమ్ కాగానే  ఆర్ట్  కాలేజీ లో పార్ట్ టెంౖ లెకచ్రర్ గా చేరడమే నా జీవితం లో టరిన్ంగ్ పాయింట్. అది అపప్టికి మంచి 
రాడికల్ సూట్ డెంట్ సెంటర్. అకక్డే యూరోపియన్ హిసరీట్ , అరథ్ శా  లిక సూ లు వంటివనీన్  చదివాను. మాకు బియేయ్లో 
పొలిటికల్ సెనుస్ౖ  చెపిప్న లెకచ్రర్ వెంకటేశవ్రుగారుల్  ఆ కాలేజీ లో లెకచ్రర్.  మా సేట్  ం ఒక పెదద్ ఎడుయ్కేషన్ సెంటర్ లాగా 
ఉండేది. నిరంతరం పుసకాలుత్ , అరుణ తార, సృజన ప కలు వంటివి  చదివి చరచ్లు చేసూత్  ఉండేవాళంల్ . తమిళం మొ.న దేశ భాషల 
నించే  కాకుండా, ఆ కన్ నవలల వంటి అనువాద నవలలు కూడా చదివే వాళంల్ . అకక్డి వాతావరణం నా దృకప్ నిన్ పూరిగాత్  మారిచ్ 
వేసింది. అందుకే నాకు ఆర్ట్  కాలేజీ అంటే నాకు గొపప్ మ. 

మీ య్రుథ్ల గురించి-  

ఆ కాలేజీ లో పిలలల్  నుంచి నేను చాలా నేరుచ్కునాన్ను. ఎన్ వేణు పాల్, సారయయ్( తరావ్త ఎమెమ్లేయ్), కుమార్ చాలా 
గురుపెటుకోదగినత్ ట్  విదాయ్రులుథ్  నాకు. ఆ రోజులోల్  విదాయ్రిథ్ ఉదయ్మాలోల్  చురుకుగా పా ంటునాన్గ్  చదువు పటల్ కూడా బాగా ఆసకి త్ 
కనబరచేవారు. అపప్టి విదాయ్రిథ్ నాయకులు ఇపప్టిలా కాలేజీ కి పోకుండా కేవలం బయట రాజకీయాలు చేసేవారు కాదు. నిజానికి 
కాసులోల్  వడేపలిడ్ ల్ డీలు, ఏ పీ, రాడికల్ సూట్ డెంట్స్ అని భాగాలుగా ఉండే వారు. కాలేజీ ఎదురుగా సారా వేలం పాటలు 
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ఆపుజెయయ్మని సామాజిక బాధయ్తలిన్ గురుత్ చేసేవారు. నాయ్యానాయ్యాల వివేచన గురించి మమమ్లిన్ శిన్ంచేవారు. నేను సూట్ డెంట్ 
మాగజెన్ౖ ఎడవ్యిజరీ బోరులోడ్  ఉండేదానిన్. అకక్డ కేవలం పాఠం చెపప్డం మా మే కాదు, మన నించి  మనం నేరుచ్కోవటం, మనలిన్ 
మనం మారుచ్కోవటంగా రోజులు గడిచేవి. అకక్డి  పిలలుల్  మటిట్  నించి వచిచ్న వాళుల్ . వాళల్ జీవితానుభవం ముందు  భ తాయుతమెనౖ  
జీవితం గడిపే నేనెంత అనిపించేది.   

జోయ్తిరాణి, భల తో కలి  మీరు చే న రచనల గురించి- 

ఆర్ట్  కాలేజీలో ఉండగా మా భూమి పాఠం చెపిప్న రణ నుండి అయిలమమ్ని చూసొదాద్ మని జోయ్తిరాణి, నీరజ, నేను వెళిల్, 
ఆమెతో మాటాల్ డి వచాచ్ం. అదొక మరిచ్పోలేని ఆనుభవం. జోయ్తిరాణి నాకు రెండో తరగతి నించి కాస్ల్  మేట్. శోభ నాకు ఎమేమ్ లో 
సీనియర్. ఆర్ట్  కాలేజీ లో అంతా ఒకక్సారే ఉదోయ్గాలోల్  చేరాం. పాఠం చెపప్డమే కాకుండా సమాజంలోకి కూడా వెళళ్డం అవసరం 
అనిపించేది మాకు. "రాబందులు-రామచిలుకలు" నవల పాఠం చెపునన్పుడుత్  పంచాయితీ రాజ్ సిసంట్  గురించి చదివి శోభతో 
చరిచ్ంచేదానిన్. ఇదద్రం కలిసి వాయ్సాలు రాసాం. పుసకంగాత్  వచిచ్న  తరావ్త సి.వి సుబాబ్రావు దానిపె ౖరివూయ్ రాసారు.  

ఇక నేను, జోయ్తిరాణి కలిసి "మా భూమి" నాటకమీమ్ద రాసిన "వయ్వసాయ సంబంధాలు" అని వాయ్సం ఎకనామిక్స్ సెమినార్ 
లో స  మిట్  చేసాం. ఆర్.ఎస్ రావు గారు దానిని బాగా మెచుచ్కునాన్రు. ఇలా సాహితయ్శా  విదాయ్రులుథ్ , సమాజశా  విదాయ్రులుథ్  
కలిసి అధయ్యనం చెయయ్టం మాతోనే మొదలు. ఇలా మేం సమాజానికి, సాహితాయ్నికి హదులుద్  చెరిపేసాం.  

1982 లో వాదం పె ౖ నా దృషిట్  సాగింది. అంతరాతీయజ్  మహిళా దశాబిద్ సందరభ్ంగా తీ యూనివరిశ్టీ లో ఉమన్ సడీస్ట్  
రంభమవుతునన్ రోజులు. మేం ముగుగ్ రం "  జనా య్దయ అధయ్యన సంసథ్" మొదలు పెటాట్ ం. ఇపప్టికీ దాని మీద పని చేసూత్ నే 

ఉనాన్ం. అందులో ముఖయ్ంగా ల వెపౖు నించి పరిశోధన చెయయ్డం, పేపరుల్  ఎకక్డ స  మిట్ చేసినా ల గురించే రాయడం మాలో 
మేము చేసుకునన్ శప లు. అలా 85 లో మొదటగా భారతంలో ల పా ల మీద పేపర్ రాసేను. వివకష్లను శిన్ంచే విధంగా మన 
చు ట్  వాతావరణమే మనలిన్ మారుసుత్ ంది. మేం సవ్యంగా కాలేజీలో ఇనివ్జిలేషన్ వంటి సమసయ్ల మీద మొదట పోరాటం 

రంభించాం.  అలా ఫెర్ౖ ండస్ని పేరు పొందినా మొతానికిత్  సాధించాం.  

మారి జం వం- 
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నాకు మారిక్జం వంటబటిట్ంది ఆర్ట్  కాలేజీ లోనే. జోయ్తిరాణి, శోభ, నేను  ఉమన్ పాయింట్ నించి రాయడమే   కాకుండా 
మారిక్సుట్  దృకప్థం తో పనిచేసే వాళంల్ . రెతాంగౖ  ఉదయ్మంలో లకు జరిగిన అనాయ్యాల గురించి శిన్ంచే రచనలు చేసేం. అధయ్యన 
రంగంలో పనిచేసూత్ నే సమాజంలో కూడా తిరిగేం. ఫాక్ట్ ఫెండింగ్ౖ  కమిటీలకు, కౌనిస్లింగులకు హాజరయేయ్ం.  

.  తో అనుబంధం- 

మారిక్ జానిన్ సాహితాయ్నికి అనుబంధంగా  చూడడం వరవరరావు గారి నుంచి  కలిగిన సూఫ్రిత్.  నేను రాసిన తి వాయ్సమూ 
ఆయనతో చరిచ్ంచే దానిన్. ఆయన  సూచనలు చేసేవారు. ఒక రోజు నానన్తో వి.వి మాటాల్ డుతూ యూనివరిశ్టీలో కొ.కు వాజమ్య 
సూచిక తయారు చేసేత్ బావుంటుందని అనాన్రు.  అపప్టికే విశవ్నాథ మీద జెకుట్  నడుసూత్ ంది. అపప్టికే నేను లెకచ్రర్ గా ఉనాన్ను 
కాబటిట్  నానన్ ననున్, వి.వి తో కలిసి  కొ.కు జెకుట్  లో పని చెయయ్మనాన్రు. నేను బుచిచ్బాబు "చివరకు మిగిలేది" గురించి సు సనన్ 
గారి దగగ్ర రీసెరిచ్ చేసుత్ నాన్ను అపప్టికి. బుచిచ్బాబు రచనల సూచిక తయారు చెయాయ్లని లె రీలనీన్ౖ  తిరుగుతునాన్ను. ఆ 
సందరభ్ంలో కొ.కు రచనల విజాఞ్ న సూచిక కూడా తయారు చేసాను. వి.వి, టంకశాల అశోక్, చలసాని సాద్ మొ.న ఎందరో 
సూచనలతో, సవరణతో తరావ్తి కాలంలో నేను అచుచ్ వేసాను. ఈ పుసకానిన్త్  విజయవాడ లో అచుచ్ వేసుత్ నన్ కాలంలో తరచు 
విజయవాడ వెళినపుడుల్  కరుణ గారింటోల్  ఉండేదానిని.జగన్ నాకు బాగా సహాయం చేసేవారు. వాళిళ్ంటోల్  కమూయ్న్ వాతావరణం కూడా 
నా నోన్ కొతత్ అనుభవాలిన్ ఇచిచ్ంది. కొండపలిల్ కోటేశవ్రమమ్ గారు అకక్డే బాగా పరిచయమయాయ్రు. ఆవిడ అనుభవాలు వినడం గొపప్ 
అనుభూతి. 

 90 లలో వరణం- 

85 లో కాసుల్  ము బహిరంగ సభలా ఉండేది. నిజానికి మంచి విదాయ్రిథ్ ఉదయ్మాలు ఉంటే విదాయ్రులుథ్ , ఉపాధాయ్యులు 
పదునుగా, బాధయ్తగా ఉంటారు. ఇక 86, 87 లలో ఆర్ట్  కాలేజీ నుంచి యూనివరిశ్టీ కి వచాచ్ను. 90 వరకు అకక్డ పనిచేసి మరలా 
ఆర్ట్  కాలేజీకి వె ల్ సరికి అంతా నిశశ్బద్ం. అంతకు ముందంతా వునన్  రగిలే పరవ్తాలాంటిల్  విదాయ్రులుథ్  లేరు. ఉతేజకరమెనత్ ౖ  
వాతావరణం లేదు. ఒకటే నిసేత్జం. నాకు చాలా దిగులేసింది. సంఘాలనిన్టి మీదా బాన్ ఉండేది. రాజయ్ం ఎంత పకడబ్ం గా 
మనుషులిన్ నిరీవ్రయ్ం చేసుత్ ందో మొదటి సారి తయ్కష్ంగా అరమయియ్ందిథ్ .  

U దం పటల్ మీ  దృ ట్ దలవ  కారణం- 
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82 నించీ  వాద  అధయ్యనం చేసుత్ నాన్ కదా. 1987 లో రాజోలు లో జరిగిన సాహితయ్ సభలో మొదటగా కొండేపూడి 
నిరమ్ల, ఘంటశాల నిరమ్ల, సతయ్వతి మొ.న వాళల్ ను కలిసాను. అపప్టికే ఓలాగ్  రచనలు చాలా చదివేను. 90 నించీ వాదులతో దగగ్ర 
సంబంధాలు ఏరప్డాడ్ యి. మారిక్ జం పటల్ అవగాహన ఉండడం వలల్  వాద సమసయ్ల పటల్ బాగా దృషిట్  మళించానుల్ . ల కోణం 
నించి చీన సాహితయ్ం చదవడం అపప్టికే రంభించాను.  90 ల నించి  తేయ్కంగా వాదానిన్ చదివేదానిన్. 1993 లో వచిచ్న " 
నీలి మేఘాలు" మీద ఎనోన్ సభలోల్  విశేషణల్   చేసాను. ఫెమినిజం లోకి అడుగుపెటాట్ క ల తి రచననీ చదవడం, తి రచననీ ల 
కోణం నించి చదవడం అలవాటు చేసుకునాన్ను. "పురాణేతిహాసాలోల్  ల  పా లు" అలా రాసిందే. ఇరావతీ కారేవ్ ని చదవక ముందే 
"భారతంలో భారాయ్ భరలత్  సంబంధాలు" వాయ్సం  రాసాను.  

నా అభి యంలో ఫెమినిజమీమ్ద విశేషణకుల్  ఒకక్ ఫెమినిజమే చదివితే సరిపోదు. ఏ సబెజ్కయినాట్  ల కోణం నించి చూడాలి. 
" తీ రచయితా తను తన వరానికిగ్  ఎనున్కోబడని తినిధిని అనుకుని, బాధయ్త వహించాలి " అని కొ.కు అంటారు. నాకది చాలా 
నచిచ్న మాట. అలా నేను లు, పేదల ప న నిలబడాలని అనుకునాన్ను. ఒక రకంగా ఫెమినిస్ట్  అధయ్యనం  లేకపోతే కాసికల్ల్  
లిటరేచర్ లో ఇంత లోతుకు పరిశోధన చేసేదానిన్ కాదు. అంతే కాదు-మారిక్ జం, ఫెమినిజం అసమానతలిన్ వయ్తిరేకించాలనన్ 
ఉదోబ్ధన చేసాత్ యి. అలాగే దళిత ఉదయ్మం, తెలంగాణా ఉదయ్మం వెపౖు నేను మొగుగ్ చూపాను.  

 వరి   ఉ య్ రాలి   U ద అధయ్యనం, పరి ధన  తో - 

యూనివరిశ్టీ  అధయ్యనాలలో ఉమన్ పాయింటా  వూయ్ని వేశ పెటాట్ ం. సిలబస్ లో ఫెమినిజం థియరీ, చీన 
సాహితాయ్నిన్   ల కోణం నించి చదవడం, మో న్  రచనల అధయ్యనం వేశ పెటాట్ ం. అసలు ఫెమినిజం అమెరికా లో పుటిట్నదో, 

ఈ రోజులోనూల్  పుటిట్నదో కాదు. చీన కాలం నించీ అణచి వేయ బడడ్ వరాలుగ్  తమ ధికాక్రానిన్ ఎపుప్  వయ్కపరుసూత్ నేత్  ఉనాన్రు. 
చీన సాహితయ్ంలో ఎందరో  వాదులునాన్రు. కాకపోతే మనం దానిన్ సరిగాగ్  చూసి,  హించలేదు ఎపుప్ . గాంధారి గురించి 

చదివితే ఎనోన్ మి స్ ని బదద్లు కొ చుచ్ట్ . " కి  శ వు" అనేది తపప్ని గాంధారి కోడళల్ గురించి పడిన  వేదన  తెలిసేత్ అరమవుతుందిథ్ . 
లెంగికతౖ  మీద, మాతృతవ్ం గురించిన  పెదద్ ఆలోచన రే తించేత్  మంచన కేయూర బా  చరి  లోని   "నిపుణిక కథ" ఒక కనువిపుప్. 
ఈ కథ ని నమొమ్దద్ని చెపప్డం కోసం చెపప్బడింది. కానీ  కి ఉనన్ వేదనని సరిగాగ్  గురింప సేదదిత్ .  లేబర్ ం కవితనూ, ఈ కథ 
నూ పకక్పకక్న బెటిట్  అధయ్యనం చె య్చుచ్. ఈ తరం విదాయ్రులకుథ్  ల సాహితాయ్నిన్,  వాద దృకప్ నీన్అధయ్యనం చేసే అలవాటు, 
అభాయ్సం చేయించాలని ఒక సెమినార్ చేసాం. ఆ సెమినార్ లో  మాతృతవ్ం గురించి పాజిటివ్ అధయ్యనానికి  నీ " వభాష"  లోని 
కవితలిన్ తీసుకునాన్ం. క కావాయ్లను కూడా సరెనౖ దృషిట్  తో చదవడానికి ఫెమినిజం బాగా ఉపకరించింది. వాదం వచిచ్ మన 
కుటుంబాలిన్ పాడుచేసిందని వాపోయే వాళుళ్ "కుటుంబాలిన్  పాడుచేసే లకష్ణం కుటుంబం లోనే ఉందని హించాలి." 
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రా న పుసత్కాల గురించి- 

1994లో  "మహిళా జన జీవన సమసయ్లు- మూలాల అనేవ్షణ" జోయ్తిరాణి, శోభ లతో కలిసి రాసినది. " చీన సాహితయ్ం- 
వాద దృకప్ధం" 1994-95 లలో చురించిన నా  మొదటి పుసకంత్ .  

2005 లో "జండర్ స హ -ఆ నిక తెలుగు సాహితయ్ంలో తిఫలనాలు", "కనాయ్ లక్ం- సామాజిక సంబంధాలు", 2006 

లో"ఆ నిక తెలుగు సాహితయ్ం- వాద భూమిక", 2007 లో జోయ్తిరాణి తో కలిసి రాసిన "జండర్ సమానత దిశగా సమాజం- 
సాహితయ్ం" , 2010 లో ఇపుప్డు అకాడమీ బ మతి పొందిన "సాహితాయ్కాశంలో సగం- ల కవితవ్ం-కథ-అసిత్తవ్ చెతౖనయ్ం". ఇవనీన్ 
కాక వాజమ్య సూచికలు, అనేక వాయ్సాలు, " చీన సాహితయ్ం- మరో చూపు" ఈ మధయ్ రాసిన పుసకంత్ . మొనేన్ అకోబరుట్  28 న  
ఆవిషక్రించిన పుసకంత్  "తెలంగాణా సాహితయ్ అసిత్తవ్ చెతౖనయ్ం". 

ఇపు  అకాడమీ బ మతి ందిన " య్కాశంలో సగం-Uల క త ం-కథ-అ త్త  తనయ్ం" గురించి 
త్రా- 

ఈ పుసకంత్  1982 నించీ ల రచనల పె ౖనేను రాసిన వాయ్సాల సంకలనం." ల సాహితయ్ం ఎందుకు చదవాలి? ఎలా 
చదవాలి? ల సాహితయ్ం చదవడం వలల్ వచేచ్ సామాజిక, సాహితయ్ జానాలు ఏవిటి?"అని చరిచ్ంచే సిదాంత వాయ్సాలు కూడా 
ఇందులో ఉనాన్యి. తెలంగాణా విప దయ్మంలోల్  లు రాసిన కథల పె ౖ విశేషణలుల్  ఉనాన్యి.  కవితవ్ం, కథల మీద విశేషణలుల్  
ఉనాన్యి. మొతంగాత్  ల రచనల మీద అధయ్యనానికి అవసరమెనౖ  సెదాంతికౖ  వాయ్సాలునాన్యి. తెలుగు రచయి లకు 
సంబంధించిన పుసకంత్  కాబటిట్  ఈ అవారుడ్  తెలుగు రచయి లందరి . 

మీ మర   , ల్షణ  దలం ఇచి న ష లు- 

ఒక విధంగా పురనేని మ సూధన రావు గారి ఉపనాయ్సాలు కారణం అనుకుంటా. సాహితయ్ం ఒక రాజకీయమని అరంథ్  
చేసుకోవడానికి శాకుంతలం గురించి ఆయన చేసిన ఉపనాయ్సాలు పరోకష్ంగా దోహదం చేసాయి.  వాద విశేషణలోల్  అటువంటి 
ఆలోచనా రణి నే తరావ్త నేను అవలంబించాను. 

తయ్ థ్నంలో ంబ స య్ల తో  -  
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మా అమామ్, నానాన్ ననున్, మా చెలెళుళ్ల్  మెథిలిౖ ,  గౌరి లను అనిన్ విషయాల లోను బాగా తస్హించేవారు. మాకు 
సామాజిక జీవితం, సాధికారత ఉండాలని అనుకునే వారు. ముగుగ్ రం పీ.హెచ్ డి లు చేసాం. పెదద్ చెలెలుల్  జువాలజీ, చినన్ చెలెలుల్  
ఫిజికుస్, నేను తెలుగు. అకడమిక్ గా పని చేసేటపుప్డు మా అందరి పిలలీన్ల్  మా అమమ్, నానన్ పెంచారు. 76 లో నేను ఎమేమ్ 
ఫెనలియర్ౖ  చదువుతునన్పుడే గుండవలిల్ వెంకటేశవ్రుల్  గారితో నా వివాహం అయియ్ంది. వృతిరీతాయ్త్   డాకరుట్ . ఈయనకూ కవితవ్ం 
చదవడం అలవాటు ఉంది. మా అమామ్యి అంజన. నా లాగా  సాహితయ్ం మా చెలెలుల్  కూతురు విషుణ్  య  అంది పుచుచ్కుంది. 
తను ఇంగీషులోల్  కవితవ్ం, ఫీచర్స్ రాసుత్ ంది. పిలంతాల్  ననున్ "ఆమామ్ " అని పిలుసాత్ రు. అవారుడ్  వచిచ్నపుప్డు మా అమామ్, నానన్ 
ఇపుప్డు ఉండి ఉంటే ఎంతో బావుండుననిపించింది. 

ఇపప్టి విమరశ్ గురించి- 

విమరశ్ కు బాగా మ చెయాయ్లి. మనకు ఏ ముకక్ కు ఆ ముకక్ చూడడం బాగా అలవాటయియ్పోయింది. పూరావ్పరాలు 
ఆలోచించడం, హోలిసిట్క్ అ చ్ తగిందనిపిసూత్ ందిగ్ . సీరియస్ గా ఒక పుసకంత్  చూడడం అంటే దాని వెనక సామాజిక సంబంధానిన్ 
చూడగలగాలి.  విమరశ్ జోలికి ఎవ  పోకపోవడానికి ఇమీడియేట్ గురింపుత్  లేకపోవడం కూడా కారణం. యూనివరిశ్టీ లు విమరశ్ 
పటల్ బాధయ్త వహించాలని నా ఉదేద్శయ్ం. వి.వి, మృణాళిని, వేణు పాల్ , పాణి, ఓలాగ్ , చూపు కాతాయ్యని మంచి ఎనాలిసిస్ చేసాత్ రు. 
నా ఉదేద్శయ్ంలో విమరశ్ అంటే బాగా డె త్, ఫిలాసఫీ ఉండాలి. విమరశ్ పాఠకుల కూ, రచయిత కూ సహాయం చేసే విధంగా ఉండాలి. 

 క త ం పటల్ ఆస త్ - 

మొదటోల్  కవితవ్ం కంటే నాకు కథలు, నవలలు చదవడం మీదే బాగా ఆసకి త్ ఉండేది. వాదం మొదలయేయ్కనే కవితవ్ం మీద 
మ కలిగింది. 

 మర  కా ం  రా న ఇతర రచనల గురించి- 

కవితలు  ఈ మధయ్ పది వరకూ రాసేను.  చినన్పుడెపుప్డో ఒక కథ రాసేను, ఆ తరావ్త కథలు రాయలేదు. చాలా 
కదిలిపోయినపుప్ , నాలో మధన పడడ్పుప్డే రాయగలను. కానీ ఎపప్టి నౖా  నాకు నవల రాయాలని ఉంది.  

భ షయ్  రచనలు- 
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మా బామమ్ గురించి రాయాలని ఉంది. అపప్టి హమ్ణ అ హార  ల జీవితాల గురించి రాయాలి.  రంగవలిల్ లాంటి ల 
జీవితాల గురించి కూడా రాయాలని ఉంది. లు ఎలా ఉదయ్మాలోకిల్  వచాచ్రు? ఎలా సగులయాయ్రనేది రాయాలి. 

ల సాహితయ్మీమ్ద జెక్ట్ వర్క్ చేసుత్ నాన్. లు ఫెమినిసుట్ లే  కానవసరం  లేదు. అసలు లు ఎందుకు రాసేరో చూడాలి. 
1950 వరకు చూసేత్ అయిదారు వందల మంది రచయి ల రచనలు లభయ్మయాయ్యి.  

చాలా ఆశచ్రయ్కరమెనౖ  విషయం ఏమిటంటే ల చరి  లేదు. మన  చరి లు మనం వెతుకోక్వలిస్న అవసరం ఉంది. ఏడు 
తరాల నవలలో  లాగా మనం మన కథ తీ తరానికీ చెపుప్కుం  పోవాలి. అపుప్డే మన మూలాలు మనం ఎపప్టి నౖా 
పటుకోగలంట్ . మన కథలు విఫల కథలెనౖా ఎపప్టి నౖా విజయం మన సవ్ంతమవుతుంది. 50ల తరావ్త నించి 75 వరకూ ఉమెన్ 
రెటర్స్ౖ  గురించిన జెకుట్  చేసుత్ నాన్ం. తెలుగులో " ల సాహితయ్ విమరశ్" మీద నా విదాయ్రినిథ్  తో పీహెచ్ డీ చేయించినపుప్డు దాదాపు 
ఆరు వందల మంది ఏదో ఒక విమరశ్ రాసిన లునాన్రని తేలింది. " ల సాహితయ్ చరి " అనే పెదద్ జెకుట్  భవిషయ్  ణాళిక. 

......................... 

-డా||కె. త 

http://kalageeta.wordpress.com/   
 
 
 

COMMENTS 

http://koumudi.net/comments/january_2014/jan14_katyayani_comments.htm

