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1  సాహితీమూరుత్ ల సహవాసం-నరిశెటిట్ ఇనన్యయ్

 నరి టిట్ ఇనన్యయ్గారు ముఖ పా కేయులు, రచయిత, మానవతా ది, తు ది. 
ఎంతోమంది తీమూరుత్లతో ఆయనకి సనిన్ త పరిచయాలునాన్యి. ఒకోక్  

తీమూరిత్తో తన న్హ పరిమళాలని నెలకొకటిగా ఈ రి కలో కౌముది పాఠకులతో 
పంచుకుంటునాన్రు. 

                 
     
                                          
 
 
           

నేను రా న పతిర్ కలు నేను రా న పతిర్ కలు --  నాకు తెలి న ఎడిటర్నాకు తెలి న ఎడిటర్   
పర్ రితపర్ రిత  ((తై మాసతై మాస  పతిర్ కపతిర్ క))  

99     
         ఉపాధాయ్యులకు, ఉనన్త విదాయ్రంగంలోని విదాయ్రుథ్లకు తెలుగు సామాజిక శాసాత్ర్లు 
బోధించడానికి అనువుగా `పర్సారిత` అనే తైరమాస పతిర్క 1972లో పార్రంభించాము. మొదట 
అలాంటి పతిర్క పెడదామనే ఉదేద్శయ్ం పోలు సతయ్నారాయణ పర్తిపాదించారు. ఆయన పబిల్క 
అడిమ్నిసేట్ర్షన లెకచ్రర గా, ఇండియన కౌనిస్ల ఫర సోషల సైనస్ రీసెరచ్ దకిష్ణాది విభాగంలో 
పనిచేసూత్ వుండేవారు. ఇంగీల్షులో బోధనాంశాలకు పనికొచేచ్ అంశాలు తెలుగులో చెపాప్లంటే 
కషట్ంగానే వుండేది. ముఖయ్ంగా కాలేజీ, పోసుట్గార్డుయ్యేట సాథ్యిలో ఈ సమసయ్ బాగా 
ఎదురయింది. తెలుగు బోధనాభాషగా ఉనన్త విదాయ్రంగంలో ఉండాలీ అంటే అందుకు తగిన 
సాధన సంపతిత్ సమకూరుచ్కోవాలి. కేవలం అనువాదం కాక అరాధ్నిన్ వచేచ్టటుల్ తెలుగులో 
చెపప్గలగాలి. అందుకు ఉపకరించే నిఘంటువులు, పారిభాషిక పదజాలాలు, విజాఞ్న సరవ్సావ్లు 
కావాలి. విదేశాలలో ఏ సాథ్యిలో సామాజిక శాసాత్ర్లు చెబుతునాన్రో అదే సాథ్యిలో తెలుగులో 
చెపాప్లంటే చాలా కృషి అవసరం. ఆ రంగంలో తోడప్డే నిమితత్ం `పర్సారిత` వంటి పతిర్కలు 
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కావాలని పోలు సతయ్నారాయణ పర్తిపాదించగా నేను అంగీకరించాను. ఒక విధంగా ఆ పర్యతన్ం ఎదురీతవంటిది. మేమిదద్రం కలిసి 
ఉసామ్నియా యూనివరిస్టీలో రాజకీయా శాసాత్ర్చారుయ్డుగా ఉనన్ కె.శేషాదిర్ని సంపర్దించాము. ఆయన కూడా అలాంటి విషయాలిన్ 
ఆహావ్నించి సహాయపడతామనాన్రు. వివిధ సామాజిక శాసాత్ర్ల శాఖలలో ఉనన్ ఉపాధాయ్యులను సహకారం కోరాము. అందరూ చేతనైనంత 
తోడప్తామనాన్రు. పంచాయతీ రాజ, సాథ్నిక సంసథ్లు, పరిపాలనా వయ్వసథ్, విషయాలలో పోలు సతయ్నారాయణ, పర్తేయ్క శర్దధ్వహించారు. 
తతవ్శాసత్రం సామాజిక శాసత్రం, పౌర శాసత్రం, ఇతాయ్ది శాఖలలో సిలబసుస్లు సేకరించి, వాటికి అనుగుణంగా అంశాలు రాయటం, 
రాయించటం మొదలు పెటాట్ము. రాజకీయ శాసత్ర విషయాలు కూడా అదే ఉనన్త సాథ్యిలో తీసుకురావటానికి పర్యతిన్ంచాము. పోర్తాస్హం 
బాగానే లభించింది. అయితే మాకు తగినంత ఆరిధ్క బలం లేదు. వివిధ కళాశాలలకు యూనివరిస్టీలకు విజఞ్పిత్ చేశాము. అందరూ 
బలపరిచారు కానీ, ఆరిధ్కంగా అంత సహకారం ఇవవ్లేదు. కళాజోయ్తి పెర్స నిరవ్హిసుత్నన్ ఆలపాటి రవీందర్నాథ సహకారం కోరాను. ఆయన 
చేతనైనంత వరకు అచుచ్వేసి పెటేట్ బాధయ్త తీసుకునాన్డు. కొనిన్ పర్కటనలు సేకరించాలనుకునాన్ము. మొతత్ం మీద సాహసించి తైరమాసపతిర్క 
పార్రంభించాము. కొందరు ఇంగీల్షులో తమ వాయ్సాలను అందించారు. వాటిని తెలుగు చేయవలసి వచిచ్ంది.  

సేట్ట బుక కల్బ అనే సంఘానిన్ సాథ్పించి, రిజిసట్ర చేశారు. బుక లింకస్ పుసత్క సంసథ్ నిరవ్హిసుత్నన్ కె.బి.సతయ్నారాయణ బాగా 
తోడప్డాడ్రు. ఆచారయ్ మామిడిపూడి వెంకటరంగయయ్, ఆవుల సాంబశివరావు, ఆ సంసథ్ను పోర్తస్హించారు. వారంతా వాయ్సాలు కూడా 
అందించారు.   

మొతత్ం మీద ఆరిధ్కసహాయం లభించకపోయినా వాయ్సాల సహకారం ఫరవాలేదనిపించింది. పైగా వాయ్సాలకు డబిబ్వవ్లేము 
గనుక ఆ విషయం తెలిసి ఎవరూ  డబుబ్ ఆశించలేదు.  పర్సారితలోని వాయ్సాలకు మంచి పేరే వచిచ్ంది.  

పర్తేయ్క ఇంటరూవ్య్లు,  పరిశోధనా వాయ్సాలు `పర్సారిత`కు విశేషాలు. అదే మంచి పేరు తెచిచ్పెటిట్ంది. పర్తిషాఠ్కర పతిర్కగా 
నడిచింది. సరుక్య్లేషన కూడా ఆటేట్ వుండేది కాదు. కాగా లైబర్రీలకు సంసథ్లకు పతిర్క అందేది గనుక ఆ విధంగా విదాయ్ధికులకు అది చేరింది.  

`పర్సారిత`లో  పోలు సతయ్నారాయణ పర్తేయ్కంగా కృషి చేసి వెలికి తెచిచ్న 
పంచాయతీ రాజ సాథ్నిక సవ్పరిపాలన సంచికలు రిఫరెనుస్ విషయంగా తోడప్డింది. నేను ఆ 
రోజులలో కమూయ్నిసుట్ పారీట్ అగర్నేతలలో ఒకరైన రావి నారాయణ రెడిడ్ని పర్తేయ్కంగా 
ఇంటరూవ్వ్ చేశాను. అది రికారుడ్ చేసి పర్చురించాము. ఆయన అలుల్డు సీతారామిరెడిడ్, 
కుమారెత్ భారతి, నాకు సహకరించారు. అది పర్చురించిన తరువాత కమూయ్నిసుట్లలో దానిపై 
కొంత సంచలనం జరిగింది. సాయుధ పోరాట రోజులలో రావి నారాయణరెడిడ్ పాతర్పై 
అంతకుముందే మాకినేని బసవపునన్యయ్ చేసిన వాయ్ఖాయ్నాలు పారీట్ల మధయ్ పెదద్ గొడవకు 
దారితీసింది. సిపిఐ, సిపిఎం, పారీట్లుగా చీలిన తరువాత ఈ విషయాలు కొనిన్ 

బయటపడాడ్యి. `పర్సారిత` ఇంటరూవ్య్ వాయ్సం పార్మాణికంగా చాలామంది సీవ్కరించారు.  
ముఖయ్మంతిర్ మరిర్చెనాన్రెడిడ్ ఇంటరూవ్వ్ చేసి మరొక పర్తేయ్క వాయ్సం పర్చురించాము. రాషట్ర రాజకీయ చరితర్లో ముఖయ్ంగా 

తెలంగాణా ఉదయ్మంలో కీలకపాతర్ వహించిన చెనాన్రెడిడ్ని ఇంటరూవ్వ్ చేయడం`పర్సారిత`లో ఆకరష్ణీయ విషయంగా మారింది. 
నకస్లైట ఉదయ్మంలో పనిచేసిన భాసక్ర అనే వయ్కిత్, `పర్సారిత`కు ఒక పర్తేయ్క వాయ్సం రాశారు. ఉదయ్మంలోని లోతుపాతులు 

జరిగిన అనేక విషయాలు బయట పర్పంచానికి అంతవరకు తెలియనివి సావ్నుభవంతో చెపాప్రు. భాసక్ర  ఉదయ్మంలో పటుట్బడి విశాఖ 
జైలులో శిక్ష అనుభవించి బయటకు వచిచ్న వయ్కిత్. అయితే భాసక్ర అనేది మారు పేరు కావటంతో అసలు వయ్కిత్ ఎవరా అని ఉదయ్మంలో 

పోలు సతయ్నారాయణ 
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ఉనన్వారు మరొకవైపున గూడచారి సంసథ్ అనేవ్షించారు. ఇదద్రు సంపాదకులలో ఒకరైన సతయ్నారాయణకు అతనెవరో తెలియదు గనుక ననున్ 
కొంతమంది, అడిగి చూశారు. నేను చెపప్కపోవడంతో అది రహసయ్ంగానే మిగిలిపోయింది.  కానీ వాయ్సంలోని విషయం మాతర్ం వాసత్వం 
కావటం వలన అది చాలా ఆకరష్ణకు దారితీసింది.  

 వెంకట రంగయయ్, రవీందర్ పర్సాద, జి. రామిరెడిడ్, చింతామణి లక్షమ్నన్  తమ అమూలయ్మైన వాయ్సాలను అందించి, 
పర్సారితకు తోడప్డాడ్రు. పరిమిత సరుక్య్లేషన తో విదాయ్రంగంలో పేరు తెచుచ్కునన్ పతిర్క అది. అయితే 1975 తరువాత నేను ఆ పతిర్క 
నుండి విరమించాను. హైదరాబాదులో `ఆంధర్జోయ్తి` బూయ్రో ఛీఫ కావడం వలన పతిర్కకు తోడప్డలేకపోయాను. ఆ తరువాత పోలు 
సతయ్నారాయణ ఒకక్డే కొనేన్ళుళ్ నిరవ్హించారు.  భారత సామాజిక శాసాత్ర్ల పరిశోధనా సంసథ్ ఆరిధ్క సహాయం చేయడం వలన పతిర్క 
కొనేన్ళుళ్ సాగింది. అది కూడా తరవాత ఆగిపోయింది.  

పర్సారిత కొనిన్ పర్తేయ్క సంచికలు పర్చురించింది. అవి అనిన్ విధాల రిఫరెనుస్లకు పనికొచేచ్ విషయాలు. అందులో ఒకటి 
పర్తేయ్క ఆంధర్ కోసం 1970 పార్ంతాలలో జరిగిన ఉదయ్మ చరితర్. ఆ ఉదయ్మంలోనే చురుకుగా పాలొగ్నన్ మానవవాద నాయకుడు. మలాల్ది 
రామమూరిత్ చాలా వివరంగా ఆధారాలతో రాశారు. సమకాలీన విషయాలు అలా రాయడానిన్ గౌతు లచచ్నన్ వంటి నాయకులు హరిష్ంచలేరు. 
అయినపప్టికీ అదొక పర్తేయ్క గర్ంధంగా పూరిత్ సంచికను వెలువరించాము.  

మరొక పర్తేయ్క పరిశోధనా విషయం జిలెల్ళళ్మూడి అమమ్ గురించి మలాల్ది రామమూరిత్ కుష్ణణ్ంగా కనుగొని రాసిన విషయం. 
ఆవిడ మహతుత్ గలదని కొందరు సైనుస్ చదువుకునన్ పొర్ఫెసరుల్ సైతం భకుత్లుగా మారారు. ఆవిడ పూరావ్పరాలు కుటుంబ నేపథయ్ం ఆవిడ 
గార్మ పరిసరాలు అనిన్టినీ లోతుపాతులతో అవగాహన చేయడానికి మానసిక విశేల్షణ జోడించి, రామమూరిత్ మంచి వాయ్సం రాశాడు. అది 
కొందరికి కనువిపుప్ కాగా మరికొందరికి ఆగర్హం తెచిచ్పెటిట్ంది.  

ఆ విధంగా పర్సారిత ఒక పర్తేయ్కతను నెలకొలిప్ంది. ఆచారయ్ నరేందర్దేవ రాసిన బౌదధ్ ధరమ్ దరశ్న అనే గర్ంథం ఆధారంగా 
సంజీవదేవ గొపప్ వాయ్సానిన్ అందించారు. హిందీలో ఉనన్ ఆ మూల గర్ంథం ఆయన తెపిప్ంచుకుని చదివి రాసిన ఉతత్మ రచన. సూరయ్దేవర 
హనుమంతరావు ఆ గర్ంథానిన్ బెనారసు నుండి తెపిప్ంచి ఇచాచ్రు.  

పర్సారిత పుసత్క పరిచయాలకు కూడా పేరు వహించింది. ఎరిక ఫార్ం వంటి సైకో ఎనలిసట్ లను పాఠకులకు ఆయన రచనల 
దావ్రా పరిచయం చేసింది. పర్సారిత పర్చురణ వెనుక చాలా కృషి ఉనన్ది.  

సంపాదకులు ఎన. ఇనన్యయ్, పి. సతయ్నారాయణలు కాగా వారికి సలహా సంపాదకవరగ్ంగా వునన్వారు అనిన్ రంగాలోల్ 
పర్సిదిధ్కెకిక్నవారే.. పొర్. మామిడిపూడి వెంకటరంగయయ్, పొర్. జి. రాంరెడిడ్, పొర్. జె. సతయ్నారాయణ, పొర్. కె.శేషాదిర్, పొర్. ఎన. యాదగిరిరెడిడ్, 
డా. సి.లక్షమ్నన్, పొర్. ఆర. పి. ఆర. చందర్ శేఖరరావు, పొర్. కె. సచిచ్దానందమూరిత్, పొర్. వేదుల జగనాన్థం, డా. బి. రమేశ బాబు, డా. యం. 
యాదవరెడిడ్, డా. కె. కమలనాథన. ఎందరో ఉదద్ండుల చేత ఏరి కోరి రచనలు చేయించిన ఖాయ్తి ‘పర్సారిత’కు వునన్ది.  

జసిట్స జి. చినన్పరెడిడ్ భారత రాజాయ్ంగానిన్ గురించి, సామానుయ్డు - చటాట్లు గురించి అవగాహన అయేయ్లా రాసిన 
వాయ్సాలు ఉనాన్యి. నాయ్యవయ్వసథ్ను గురించి ఆంధర్పర్దేశ రాషట్ర పర్ధాన నాయ్యమూరిత్ అలాల్డి కుపుప్సావ్మి వాయ్సం, రాజాయ్ంగ సవరణలను 
గూరిచ్ పొర్. మామిడిపూడి వెంకట రంగయయ్ వాయ్సం. పొలిటికల సైనస్ విదాయ్రుథ్లకు చకక్గా పనికి వచేచ్ అంశాలు.  

బౌదాధ్నిన్ గురించిన మంచి మంచి వాయ్సాలు పర్సారితలో వునాన్యి. కలూల్రి బసవేశవ్రరావు రాసిన బౌదధ్వికాసం - కీష్ణత 
అందులో ఒకటి. బౌదధ్ కళావినాయ్సాలు గురించి శీర్ సంజీవ దేవ రాసిన వాయ్సంలో బౌదధ్ వాసుత్కళ, శిలప్ వినాయ్సం గూరిచ్ సమగర్ంగా 
చరిచ్ంచారు.  తరక్ తీరథ్ లక్షమ్ణ శాసిత్ గొపప్ పర్జాఞ్వంతుడు. గాంధీగారికి సలహాదారు, ఎం.ఎన.రాయ కి కొనిన్ విషయాలలో గురువు. ఆయన 
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వాయ్సం ‘హిందూయిజం’ పర్ముఖంగా చదవదగింది. 
నాటి ఆంధర్పర్దేశ మంతిర్ వరాగ్నిన్ గురించి చాల వివరణాతమ్కంగా జి.రాంరెడిడ్, డి. రవీందర్ పర్సాద వివరించారు. 1956లో 

ఆంధర్పర్దేశ ఏరప్డినపప్టి నుండి 1972 వరకు తెలంగాణా, కోసాత్, రాయలసీమల నుండి మంతుర్ల సంఖయ్ తెలియ చేసారు. వివరణాతమ్కంగా 
కులం వారీగా పార్తినిథయ్ం తెలియజేసారు. వారి విదాయ్సాథ్యిని రాశారు.  

ఎన. ఇనన్యయ్ రాసిన ఆంధర్-తెలంగాణా ఉదయ్మంలో వినాయ్సాలు (1973) వాయ్సం, 
1956లో ఏరప్డిన వినాయ్సాలు (1973) వాయ్సం, 1956లో ఆంధర్పర్దేశ ఏరప్డటం, 1969-1972లో 
ఎటువంటి వినాయ్సాలు రాజకీయ నాయకులు చేసారో తెలుసుకోటానికి ఉపయోగపడుతోంది. వివిధ 
పారీట్లు, రచయితల సంఘాలు ఈ ఉదయ్మాలోల్ ఎటువైపు వుండాలనుకునాన్రో  చెపాప్రు. కొందరు వీర 
సమైకయ్వాదులు కాగా మరి కొందరు ఆంధర్-తెలంగాణా వేరాప్టువాదానిన్ సమరిథ్ంచారు.  

ఇంకా పర్సారితలో ఆరిథ్క శాసత్రం, తతవ్ శాసత్రం, రాజనీతి శాసాత్ర్లకు చెందిన 
అనుభవజుఞ్లైన అధాయ్పకుల వాయ్సాలే కాక హేతువాదానిన్, పిలల్ల సెకస్ సమసయ్లు, వైజాఞ్నిక  వాయ్సాలు ఉనాన్యి. గర్ంథ సమీక్షలు కొనిన్ 
సంచికలోల్ చోటు ఉనాన్యి. ఆంధర్పర్దేశ లో అపుప్డే ఏరప్డిన కొతత్ పంచాయతీల గురించి, సమాచారం, వయ్వసాయ రంగంలో వేతనాల 
ధోరణులు పరిశీలన ఉంది. పుషక్రాల చారితర్క పరిశీలన గురించి ఎ. బొబిబ్లిగారు రాసిన పరిశీలనాతమ్క వాయ్సం ఎంతో ఆసకిత్దాయకంగా 
ఉంది.      

 

(మరో    తెలుగు ప క గురించి వచేచ్ సంచికలో) 
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