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CnÓj$qj −bÍjÂ¥q TdfUCLõöGHGH¸ÔL¸Py _j¼áKc_j$c öGHfSÍjíîPnÎFL ÇMcO~¾Mn¸¥q^ GSjKcòO~MLl ¥q>bEc OqÔLtjCL, FLMLPe¥qOqë, 
Fc^¥q, Fc=h¥c OqÔLtjCL, McõGS¥qOqë, TdfUCLõ ÄMoÔLFc CLCLðOqj<j, −CLô ¥q>bEcOqÔLtjCL, ¥qÄ, ¼öCL¥cOqj<j. 1946Py 
MnÓjML¨FL −NqjFL `¼MLOqŠ Äj»PoÁ` FLMLÓŠ CnÓj$qj FLMLPe ÔL¿öCLPy μ¥q ÄÇGRæTdìFLMLjj¸Á. −NqjFL 60 ¥qDÍÓ MLOq‚ 
öMcQcOqj. −Íõ¸CcÓj - MLjbÍõ O~bÍ, °CLëMLj ®Pe÷Ój, μ¥é ÂöÍ - ²Âï ¥qÓÓj ML¸=h Fc^¥cÓFLk, ÇGRõOqXhCL, μMLjO| 
[Nqkõ¸, O~NqjÓ ¥qOqj*¥qßCLõ¸ Pe¸=h Fc=h¥qÓFLk O~QcOqj. sR¥| fSðNqjO| TdfUÀ£ GHO~MLjOqù ÔoQcOqj. ` Fc ¬¸CLOq¸$q 
¥qDÍFL¸` ¬Fo KcÓõ½¡ÄCcÂ¥h GS¸_¸bÁ¸¼FL −CLô¥qDÍFLk, `FLFLjï MLk¿áFL GHlGSë¥q¸` ¬Fo CLFL MLõ¥hëCcøÂï öGHAKcÄCL¸ ÔofSFL 
GHlGSë¥q öGHAKcML¥q QL¥hë GH¿ÔLNqkÂ¢ï O~QcOqj. _j¼áKc_j OqÔLFLPy÷ −NqjFL _ÿjMLjj[ GSß×.FcCLô¥q TdfUCLõ MLõ¥hëCcøÂï 
MnÓ÷¨¸ÔoÄ −NqjFL O~fSFL ¥qDÍÓj. ¥q>bEcOqÔLFLPy GSMLj¥cÆ¥q ¥q>bEcOqÔLtjCLÓ ¥q¸=o bÃFLï¸$c CLFLEnÎFL bEyOqBhÂ¢, QnÎÆÂ¢, ¥q>bEc 
ÇPeðÂ¢ï ³OqðOqÔLjŠFLï OqÔLtjCL _j¼áKc_j.   - ¥éCLj ÄQLøFcDÍOn¨è (Á¤GHbEcOqjÓj GHlGSë¥q¸Py) 

 
 
  
 

_j¼áKc_j @nÎ¿¢Ój - GSMLjNqj¸, GS¸ÍOqó¸ 
 

  Td¸fbHj¥q, −¿íî¥q, O~×.¥iNqj, MnÎ×cåÂ¥q TdfUCLõ ¥qWcOq¸$cÓPy ÔofSFL ÄQoGR¥qßfRMLÓ÷ öGHfSÁíî¥h ML¼áFL MLõŠëÓ ½¡ÄCcÓFLj 
GHlFL¿ï¿ô¸¼ CLOqjMcÀ CLO~ÓMc+"¥q¸Á¸ÔL=cÂ¥h −Nqk MLõŠëÓj öMcGSjŠFLï @nÎ¿¢ÓFLj - °CLëO~ÓFLj Äj¸¼FL ¬bÁ¥c¿¥q −bEcO~Ój 
MoOoÄ¤PoMLl. MLjj[õ¸$c TdfUCLõ Oq¸$q¸Py OqÔLtjCLÓ Mc&ôNqj ½¡ÄCL GSk¼¥qÓFLj fSÍíî¸ ÔoNqj^¸Py AKc$q¸$c Mc¿ Mc&ôNqj ½¡ÄCL 
ÄÇGRæCLÓFLj MLõ¥që¸ ÔosS @nÎ¿¢ÓFLj - °CLëO~ÓFLj öGHÔLj¿¸ÔL^¸ öGHNnk×.FL¥c¿$c MLl¸^j¸Á. 

@nÎ¿¢ - ÁFLÔLOqõ OqÔLFL. MLõŠëÓ ÂCLõ½¡ÄCL ÄGRNqkÓFLj, Š^j¸_ GS¸_¸bEcÓFLj, sSïÿ GS¸_¸bEcÓFLj, MLßÀëGHOq ÄGRNqkÓFLj 
MLköCLMoj ¥c¥q Mc+" ¬bÃOqjÔLjÓFLj, ¬bÃöJdNqkÓFLj, ¥c¸XLÓFLj, −¸CLO~õÓFLj, ¬ÓMc^÷FLj, öGHMLOqëFc¿¢CLjÓFLj, −QcAKL¸$cÓFLj GH=hæ 
ÔLkfH¸ÔoÁ @nÎ¿¢. @nÎ¿¢ öMcNqj^¸ ¬¸=o MLõŠëÓj CLMLj ¬¸CLOq¸$cÂï CcMoj CLMLjMLjj¸Íj GH¿Ç¤ÓFLŠ rH^jæ¥yML<MLjFLïMLk^. ³ 

sS¥qOq*-GS¸JdÍ¥qCLø¸: ¥cCcõNqjÂ¢ ÄÍôsU 

®¸»÷¤GRjFLj¸¼ ¬FLjMcÍ¸ 
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EcGH¿¥cÓj, AKLNqkÓj, ML¸ÔLFLÓj PoŠ¸@~ ¬¸CLOq¸$cÓFLj ÄfHðGHOqÔo Ä¤Ój¸<^¸ MLÓ÷ @nÎ¿¢Ój ÔcPeMLOqŠ OqÔLtjCL ¬GSPnÎFL 
MLõ¥hëCcøÂ¥h ÂÓjMLl^EcíÓj$c °¸=ctj.    

  @nÎ¿¢Ój - °CLëO~Ój − MLõŠëÓŠ GS¸_¸bÁ¸¼FL ÄGSëßCL GSMLkÔcO~FLï¸ÁTdëtj. ¯ ÄGSëßCL GSMLkÔcOq¸ CLCcÚÓ¸Py 
EcFL¸CL^ ¬Á$c TdbÁ¸Ôo öGHNnk×.FL¸ rHÍí$c MLl¸<¥qJwMLÔLjá. ¥cÂ¢ CLOqjMcCL CLOqjMcCL − MLõŠëÓFLj ÔLj^jæŠÂ ×.¿$o GH¿QybÍFLÓŠ 
MLjj¨GHEcOqíî¸$c GHÂÔoGSkë MLkOqÜÍOqù¥q GSköCcÓFLj ÂOoíÇ¸ÔL$qÓ fSìÀPy MLl¸^j¸ÍFL^¸Py GS¸Eoÿ¸PoÍj. ¯ GS¸ÍOqó¸Py @nÎ¿¢ÓFLj - 
°CLëO~ÓFLj ÔnCLë¥h¸Í À£fSJdOofSFL Mc+j"FLïGHð=h¥h ¬Pe¸=h Mc=h −bEcOq¸CyFo ML¿¢ãÂNqkMLlP|ñ ML¸=h OqÔLtjCLÓj ÔL¥qÚÂ ½¡ÄCL 
ÔL¿öCLÓFLj OqkJv¸Á¸¼FL ÄGRNqj¸ $qMLjÂ¸ÔLMLÔLjá.  

¯ ö¥qMLj¸Py TdMLk½¥q TdfUCLõ Oq¸$cÓPyÂ MLjFLjGRjÓ @nÎ¿¢ÓŠ MLj¿¸CL öJdbEcFLõCL °¸Á. GSMLj¥cÆ£FL TdMLk½¥q 
O~×.¥iNqk¸QcÓ GH^÷ OqÔLtjCL öGHÀGSð¸ÍFc TdìtjÂ, ÔnÎCLFcõÂï, OqÔLtjCL TdfUCLõ Íß¥qðbÍ¸ OqkJv¸ÍjCLjFLï ö¥qMLkÂï ¬Oqíî¸ 
ÔoGSj¥xFL=cÂ¥h ¯ ÄbÍ¸$c @nÎ¿¢Ój MLÓ÷ ÓbÃ¸Ôo ÄGSëßCL GSMLkÔcOq¸ Cy<ð<jCLj¸Á. ¬GSÓj TdfUCLõOq¸$q¸Py @nÎ¿¢ÓFLj °CLëO~ÓFLj 
sS¥q¿¸¼ ¬bÍõNqjFcÂ¥h Ä¤Ój$c GS¸JdÁ¸¼ öGHÔLj¿¸ÔL^¸ JdQcáCLõ AKcadTdfUCcõÓFLFLjGS¿¸¼ ML¼áFL GS¸öGHEcNqjMoj. 1857 
CLOqjMcCL CnÓj$qj TdfUCLõ¸Py ML¼áFL FLkCLFL GH¿BcMLj¸ IGHÆCLÄjÁ. ¯ ö¥qMLj¸Py $qjOq×c< ¬JdðO~MLl$c¿ @nÎ¿¢Ój - Po[Ój, 
¥q¸Íj‚¿ Ä¤OoQLÆ¸$q¸ GH¸CLjÓj$c¿ @nÎ¿¢Ój - Po[Ój, ÄQLøFcbÍ GSCLõFcO~Nqj*$c¿ @nÎ¿¢Ój - Po[Ój öGHÔLj¿¸ÔL_@~ètj. 2007Py 
MLjFLGSj IJz¸@oGRF| öGHÔLj¿¸¼FL `O~ÔL¥x¸< ÄQLøFcbÍQcöfSë OqÔLFc Td$qOq¸` GHlGSë¥q¸Py 1935 FLj¸¨ 1941 MLOqŠ ÓbÃ¸¼FL O~ÄQcöfSë 
@nÎ¿¢Ój ÔoOqá_@~ètj 

−bÍjÂ¥q ¥cÓ¸Py CnÓj$qjAKcad TdfUCLõ Oq¸$cÓPy @nÎ¿¢ÓFLj - °CLëO~ÓFLj GS¸JdÁ¸¼, öGHÔLj¿¸¼ ¬bÍõNqjFcML¥cQcÓFLj 
ÄGSëßCL¸ ÔnNqkõÓFLï Íß¥qðDÍ¸ Oy¾Oy¾¥i _ÓGH<jCLjFLïÁ. ¯Fc<j  ¬^j OqÔLtjCLÓj - ®^j ÄMLjOqùŠÓj OqÔLtjCLÓ @nÎ¿¢ÓFLj, 
°CLëO~ÓFLj _Nqj^rH^æ^¸ EcøO~ −Nqk OqÔLtjCLÓ OqÔLFLÓ $qj¿¸¼ ¥xCLë ¥xCLë ÄGRNqkÓFLj CnÓjGSj¥yML^¸ ²=c÷ Ä¤ÓMLlCLj¸Ey 
ÔnGHlëFcïOqj.  

 Â×cÂ¥h _j¼áKc_j @nÎ¿¢ÓFLj 1983 PyFo _j¼áKc_j Mc×.ôNqj ½¡ÄCL GSk¼¥qPy AKc$q¸$c ¬ÔLjáMoNqj^¸ ×.¿»¸Á . 
1978-1983 MLjbÍõ¥cÓ¸Py ¼MLOqŠ Äj»PoÁ FLMLÓ Ä£jÍ fHrUÔ|¨ ¥h GH¿QybÍFL ÔoGSkë _j¼áKc_j TdfUCLõ MLõ¥hëCcøÂï Íß¥qðbEcÂï 
¬Oqíî¸ ÔoGSj¥xFL=cÂ¥h −NqjFL GSMLjGSë TdfUCcõÂï sS¥q¿GSkë ¬bÍõNqjFL¸ ÔoGSjëFLï −Oy¾Ó CLGHFLFLj À£¿áFL TdfUCLõ¸Py _j¼áKc_j 
@nÎ¿¢Ój, °CLëO~Ój öGHbEcFLMnjÎFLÄ. _j¼áKc_j$c¿ AKcOqõ ÇMLO~¾ GSj_òÓXhô $cOqj ÄQcÓ ÿßÍNqj¸Cy ¬Ä ¬Â¢ï ÔLk<=cÂ¥h FcŠ 
¬ML¥cQL¸ ®ÔcáOqj.  1980 MojPy McOq¸ Oy¾Ój, ¾eF|Py McOq¸ Oy¾Ój, ¾PnÎPy McOq¸ Oy¾Ój - 1981 ¾PnÎPy MLjOy McOq¸ 
Oy¾Ój rUÎÍO~KcÍjPy Mc¿¸=y÷Fo MLl¸¨ @nÎ¿¢Ó GHÂ ÔLkGSj¥yML^¸ ×.¿»¸Á. tj¸¥c Äj»ÆMLlFLï @nÎ¿¢ÓFLj FcCyJd^j MLOq¸$qP|Š 
À£GSj¥xÔLjá¥yML=cÂ¥h GSj_òÓXhô$cOq¸»¤¥q¿¸ÔL^¸Cy - CnÔLjáŠFLï @nÎ¿¢ÓGHÂ 1981 rSrHæ¸_O|Py ¥x¸CL, 1982 ×.FLML¿Py MLj¿¥x¸CL 
ÔoGSj¥y$qÆ$cFLj. 1982 MLk¿áPy MLjÈ¢" μ¥qTd¿ rUÎÍO~KcÍj MnÈ" MLjk<j Oy¾Ój¸¨ @nÎ¿¢Ó GHÂ GHm¿ëÔoGSjŠÂ MLÔcáFLj.  

_j¼áKc_j öMcGSjŠFLï @nÎ¿¢Ój MnjjCLë¸ 18 ÓbÃ¸Ôctj. Mc=hPy MnjjÍ=hÁ 1935 GS¸MLCLûOqGHl @nÎ¿¢. − CLOqjMcCL FcÓj$qj 
GS¸MLCLûO~Ó @nÎ¿¢Ój PoMLl. 1940 GS¸MLCLûOqGHl @nÎ¿¢ °¸Á. − CLOqjMcCL −Oqj GS¸MLCLûO~Ó @nÎ¿¢Ój PoMLl. MLjÈ¢" 1947-48 GS¸MLCLûOqGHl 
@nÎ¿¢Ój MLlFcïtj. 1949 GS¸MLCLûOqGHl @nÎ¿¢PoÍj. 1950 @nÎ¿¢ MLl¸Á. 1951 @nÎ¿¢ PoÍj. 1952 @nÎ¿¢ °FLïÁ. CLOqjMcCL On¸<j GS¸MLCLûO~Ó 
@nÎ¿¢Ój PoMLl. 1955, 1956 GS¸MLCLûOqGHl @nÎ¿¢ÓjFcïtj ¥cÂ¢ 1957 @nÎ¿¢PoÍj. 1958 FLj¸¨ 1967 MLOqŠ MnjjCLë¸ GHÁ @nÎ¿¢Ój MLOqjGS$c 
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°Fcïtj. Ex¿¥hFL MnjjÍ=h @nÎ¿¢ ¬¸CLMLjj¸ÍjFLj¸@o −NqjFL @nÎ¿¢Ój öMcNqj^¸ öJdOq¸bÃ¸¼ MLl¸<=cÂ¥h Ä¤Ój¸Á. 1967Py MLjOqBh¸Ôo 
MLOqŠ −NqjFL @nÎ¿¢ öMcQc<j. ¬tjCo MLjbÍõPy −Nqk GS¸MLCLûO~Ó @nÎ¿¢Ój ExOq¥qŠ¸@~ JwtjFLÄ 15. Ä¤=hÂ $qj¿¸¼ ÅÇ¢MLjÀ 
GSj_òÓXhô$cOqj ‚@~ ³Ä£j ÔnGHðPo¥qJwNqkOqj. MLjj[õ¸$c _j¼áKc_j FLMLPe MLGSjëMLlFLj $qj¿¸¼ −Py¼¸Ôo GSMLjNqj¸PyÂ @nÎ¿¢Ój 
ExOq¥q¥q JwML^¸ MLÓFL − FLMLÓ $qj¿¸¼ CnÆNqjMLÓfSFL OqÔLtjCL ¬¸CLOq¸$q¸ MnÓj$qjPy¥h O~Š¸@~ Jwtj¸Á.  

Ex¿¥hFL¸CLMLOqŠ @nÎ¿¢ÓPy ¥xÂïOy¾Ój ¬GSPoÄ£j öMcNqj_<PoÍj. MLj¿¥xÂï Oy¾ÓPy ²ÀëöMcfS ÔLkfH¸ÔLÍ»FL¸CL 
MLjj[õÄGRNqkÓj ¥qÂfH¸ÔLMLl. ¬Pe¸=hMc=hFLÂï¸=hÂ MLÁÆMoNqj^¸ ×.¿»¸Á. −NqjFL ÁFLÔLOqõÓÂ¢ï ‚@~ NqjbEcCLbÍ¸$c 
²ÀëöMcNqjPoÍj. Mc&ôNqj ½¡ÄCL ÄQoadÓtjFL OqÔLFLÓj ÔoNqj=cÂï $qj¿¸¼FL ÄMLO~ÓFLj, Mc=h¥h GS¸_¸bÁ¸¼FL −EcNqkÓFLj, ÔofSFL 
°GHFcõTdÓFLj, GSMLj¥cÆ£FL TdfUCLõ¸, fSÂMLk MnjjÍPnÎFL ¥qWcOqkJdÓFLj $qj¿¸¼FL ¬bÃöJdNqkÓFLj, GSMLj¥cÆ£FL OqÔLtjCLÓCy MLlFLï 
GS¸_¸bÍ Kc¸bÍMcõÓFLj ÍßfRæPy MLl¸ÔLjŠÂ _j¼áKc_j @nÎ¿¢ÓPyÂ ÄGRNqkÓFLj ²Àë öMcNqj^¸ ×.¿»¸Á. − MojOqŠ _j¼áKc_j 
@nÎ¿¢Ój Fc ÍßfRæ ¥y*¸ FLj¸¨ ,TdfUCLõ Td¸GSÚßÀ¥q öGHNnk×.FcÓ ¥y*¸ FLj¸¨ ¥x¸CL rSFcûO| ¬tjFLMLFo ÔnJdðÆ. 

 _j¼áKc_j @nÎ¿¢Ój 1935 FLj¸¨ ÓbÃGSjëFcïtj. ¬GHð=h¥h −NqjFLŠ 20 GS¸MLCLûO~Ój. ®¸^O|Ä£j¨Nqj=| ÔLÍjMLl 
GHmOqëtj¸Á. OqÔLtjCL$c, ¼öCL¥cOqj<j$c, Fc^¥q ¬bÃMLkÂ$c TdfUCLõ ¬bÍõNqjFL GHOqj<j$c −NqjFL OqkJv¸ÍjCLjFLï ¥cÓ¸ ¬Á. −  
¥cÓ¸PyFo  −NqjFL ÁFLÔLOqõ OqÔLFL öJdOq¸bÃ¸ÔcOqj.. ®¸»¤÷}R AKcad TdfUCcõÓ GH^÷ −NqjFLPy öGHCoõ¥q ¬bÃÂMoQL¸ _ÓGH<jCLjFLï ¥cÓ¸ 
‚@~ ¬Á.  CLOqjMcCL −NqjFL ®¸»÷¤}R GSKnã¥|æCy ÃNojõ ÔnNqjõ^Moj ¥c¥q ®¸»÷¤}R ²Mojô ‚@~ ÔoTdOqj. ¬¸ÍjMLÓ÷Fo ¥cMLÔLjá −NqjFL 
@nÎ¿¢Ój ÔcPe MLOqŠ ®¸»÷¤}RPyFo °Fcïtj.  Mc=hÂ ²¨=| ÔoGSkë ²Àë O~GSj¥x¸^jFLïGHlð<j FoFLj ®¸»÷¤}RPyFo O~GSj¥xFcïFLj. 
_j¼áKc_j ¼öCL¥cOqj<j ‚@~ ¥qFLj¥q @nÎ¿¢ÓPy ÔcPe Mc=h¥h GSøNqj¸$c ¼öÀ¸¼  MoGSj¥xFLï ¥qMLOqj sH½¡Ój  °Fcïtj. 

 ¯  @nÎ¿¢Ój _j¼áKc_j Po[Po ¥c¥q −NqjFLŠ ®CLOq TdfUCLõ¥cOqjÓj O~fSFL Po[ÓjCy GSV `_j¼áKc_j Mc×.ôNqj 
GSk¼¥q` FLj OqkJv¸Á¸¼  Fc fSEcíî¸CL McõGS¸  `¼MLOqŠ Äj»PoÁ:MLkFLfS¥q TdMLk½¥q GöSML¸À- FLMLPe ÄMLjOqù` Š ¬FLj_¸bÍ¸$c 
öGHÔLj¿¸¼ ®GHð=h¥h 32 ³+j".  2015(¾eF| 14)-2016 _j¼áKc_j QLCL ×.Nqj¸À GS¸MLCLûOq¸. ¥xCLëCLO~Âï  _j¼áKc_j TdfUCLõ 
¬bÍõNqjFL¸ MnÎGHl ösHOofH¸ÔL=cÂ¥h _j¼áKc_j @nÎ¿¢Ój öGHÔLj¿¸ÔL^¸ ¬MLGSOqMLjÂ ¬EnPe −ÔLOq* TdbÍõ¸ ÔnNqjõPe ¬Â −Py¼GSjëFLï 
CLOqj*¸Py 2015 ¾eF| 14FL  ¬Mnj¿¥cPy Ä¤XL*¸ FnÓMc¿¢ GSÍGSjûPy FoFLj JdPxÜFL^¸ ×.¿»¸Á. ¥hOqB|öGHAKL $c¿ ®¸=y÷ ×.¿»FL − 
GSÍGSjûPy  _j¼áKc_j TdfUCLõ¸ $qj¿¸¼ MLk=c÷@o ¬ML¥cQL¸ FcŠ ÓbÃ¸¼¸Á. − GS¸ÍOqó¸Py Td»FL GS¸AKcGR* IGHÆCL¸ 
_j¼áKc_j @nÎ¿¢ÓFLj ¥{MLjjÁPy gS¿NqjP|$c öGHÔLj¿¸ÔL=cÂ¥h ¥hOqB|öGHAKL$cOqj ®GRæ¸$c MLjj¸ÍjŠ O~ML^¸. ¥xCLëCLOq¸ Jd>OqŠÓŠ ¥xCLë 
GHÍíîÀPy _j¼áKc_jFLj ÔoOqjML ÔnNqjõ^¸ MLj¸¼Eo ¥qEc ¬Â FoFLj `GSOo` ¬FcïFLj. ®¸»÷¤}RPy °FLï @nÎ¿¢ÓFLj CnÓj$qj ÔofS MoEcíMLjÂ 
‚@~ −NqjFo ¬FcïOqj.  _j¼áKc_j @nÎ¿¢Ó öGHÔLjOq*Š GSMLjNqj¸ GS¸ÍOqó¸ ®Pe GSMLj‚@~tj.  ¯ Fc<j ®¸ÍjŠ ¬ML¥cQL¸ 
¥qÆð¸¼FL ¥{MLjjÁ ÂO~øÿŠÓj ¥hOqB|öGHAKL $c¿Cy Jd^j, −Fc<j ¯  GHÂPy  ösHOq* ¬tjFL  _¸$yOn (_¸¨$yJdÓOn¨è )$cOqj  
¯ GHÂ ®¸CL GSMLjö$q¸$c ÔoNqj=cÂ¥h GHm¿ë GSVNqj GSÿ¥cO~Ój ¬¸Á¸¼FL ÇMLO~¾ GSj_òÓXhô $cOqj - Fc¥nGHlð<k GSôOqBiNqjjÓj.   

- ¥cCcõNqjÂ¢ ÄÍôsU 
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(కిర్ందటి సంచికనుంచి కొనసాగింపు) 
   

ముఖాముఖీలు 
 
రచయితలను గానీ, రచయితల సంబంధీకులను గానీ, సనిన్హితులనుగానీ ముఖాముఖి కలుసుకోవటం, ఆ రచయితల గురించి, ఆ రచనల 

గురించి తెలుసుకునే పర్యతన్ం చేయటం. ఇది భాషా సాహితయ్ పరిశోధనా రంగంలో వచిచ్న కొతత్పరిణామం. వరత్మాన సమకాలీన రచయితల 
విషయంలోను, రచనల విషయంలోను మాతర్మే ఈ పదద్తి పరిశోధనా విధానం పనిచేసుత్ంది. సామాజిక శాసత్రవేతత్లు పర్శాన్వళులు తయారుచేసుకుని 
వయ్వసాయారిధ్క రాజకీయ పాలనారంగాలలోని పర్జల నుండి  సమాధానాలు రాబటేట్ందుకు వెళిళ్ చేసే ఫీలుడ్ వరుక్లాంటిది. అయితే దానికీ దీనికీ చాలా 
తేడావుంది. ఒకేరకమైన పర్శన్లు వందమందికో రెండువందల మందికో యిచిచ్ రాబటిట్న సమాధానాలను శాంపుల గా సీవ్కరించి చేసే పరిశోధన అది. 
రచయితల గురించి, రచనల గురించి మనం వెళేళ్ది శాంపుల సరేవ్కి మాతర్ం కాదు.  ఆయా రచయితలతో సనిన్హిత పరిచయం వుండి ఆ రచయితల 
పర్తేయ్క వయ్కిత్తవ్ంతో తాము పర్భావితులయిన - లేక రచయిత వయ్కిత్తావ్నిన్ తాము పర్భావితం చేసిన  వయ్కుత్ల దగగ్రకు మనం వెడతాం. వీళళ్ సంఖయ్ పదులకు 
మించి ఉండదు. అందువలన భాషా సాహితయ్రంగాలకు సంబంధించి నిరిధ్షట్మైన  పర్శాన్వళి సిదద్ం చేసుకుని పరిశోధనకుపకర్మించటం అంత 
ఫలవంతంగా ఉండదనిపిసుత్ంది. 

 ఈ కారణం వలల్నే బుచిచ్బాబు  గురించి తెలుసుకోవటానికి కలుసుకునన్ పదిమంది వయ్కుత్ల దగగ్రా నేను ఆయా సందరాభ్లకనుగుణగా 
రకరకాల పర్శన్లు వేశాను కానీ, ఆ పర్శన్లను మినహాయించి వారివారి మాటలను సాధయ్మైనంత వరకు యధాతధంగా ఇందులో రికారుడ్ చేశాను. 

వయ్కిత్గా, రచయితగా బుచిచ్బాబు గురించి తెలుసుకోవటానికి ముందుగా ఆయన భారయ్ శీర్మతి శివరాజు సుబబ్లకిష్గారిని కలవటం 
ఉపయోగకరంగా  ఉంటుందని చెపిప్ శీర్ మొదలి నాగభూషణ శరమ్గారు,  ననాన్విడ దగగ్రకు తీసుకువెళిళ్ పరిచయం చేశారు. తరువాత సుబబ్లకిష్గారు 
ననున్ తమ మనిషిషిగా చేసుకుని బుచిచ్బాబు గురించి ఎనోన్ విషయాలు తెలియచేశారు. హైదరాబాదులో ఉనన్ సుబబ్లకిష్గారి దగగ్రకు వెళేళ్లోపులే 
వరంగలుల్లో మహీధర రామోమ్హనరావుగారిని కలుసుకోవటం జరిగింది. అపుప్డాయన బుచిచ్బాబు గురించి చివరకు మిగిలేది గురించి నాలుగు మాటల్లు 
మాటాల్డారు. అదే బుచిచ్బాబు గురించి నేను చేసిన మొదటి ఇంటరూవ్య్. 

ఉతత్రాల పని, డైరీల పని చూకుంటూ సుబబ్లకిష్గారింటోల్ ఉనన్పుప్డు అపుప్డపుప్డు మా మధయ్ జరిగిన సంభాషణలననిన్ంటిని కలిపి 
విషయపార్ధానాయ్నిన్ బటిట్ రెండు ఇంటరూవ్య్లుగా వార్శాను. మొదటిది వారిరువైపుల వారి కుటుంబాలకు, అలవాటల్కు సంబంధించినది. రెండవది 
బుచిచ్బాబు దంపతులకు విశవ్నాధాది రచయితలోత్ ఏరపడడ్ పరిచయాలకు, సానిన్హితాయ్నికి సంబంధించినది. 

1980 జులై 6న హైదరాబాదులో కలిసినపుప్డు బంగోరె, ఆచంట జానకిరాం గారి గురించి బుచిచ్బాబుకు ఆపుత్డని చెపిప్ ఆయననను 
సాధయ్మైనంత తవ్రలో కలిసి మాటాల్డమనీ తనతో తరువాత తీరికగా మాటాల్డవచచ్నీ చెపాప్రు. ఈ లోగా మధుబాబు పేరుతో బుచిచ్బాబుకు ఉతత్రాలు 
వార్సింది వడెడ్ర చండీదాసని ఆయన తిరుపతి యూనివరిశ్టీ ఫిలాసఫీ డిపారుట్మెంటులో ఉపనాయ్సకులుగా ఉంటునాన్రని తెలిసింది. దానితో అకోట్బరులో 
తిరుపతి వెళిళ్ 27, 28 తారీకులలో చండీదాసుగారినీ, 28 సాయంతర్ం ఆచంట జానకిరాం గారినీ కలిసి మాటాల్డాను. బుచిచ్బాబు గురించి ఆయన 
రచనల గురించి వారిరువురూ వెలిబుచిచ్న అభిపార్యాలను యధాతధంగా విడివిడిగా వార్శాను. 

బుచిచ్బాబు రేడియో ఉదోయ్గి కనుక, మరణించే నాటికి ఆయన హైదరాబాదు రేడియో సేట్షన లో ఉనాన్రు కనుక అకక్డికి వెడితే బుచిచ్బాబు 
గురించి ఇంకా ఏమైనా వివరాలు తెలుసాత్యేమోనని 21-7-1981న అకక్డికి వెళాళ్ను. రావూరి భరదావ్జ గారిని కలిసి మాటాల్డాను. ఆయన సూచన 
మీద అదే రోజు రేడియో సేట్షనులో శీర్మతి దయావంతిగారిని, శీర్.కె. పాపయయ్ లింగంగారిని కలిసి మాటాల్డాను. ఈ ముగుగ్రితో మాటాల్డిన అంశాలను 
మూడు ఇంటరూవ్య్ల కిర్ంద రికారుడ్ చేసి పెటాట్ను. 
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రావూరి భరదావ్జగారు పరిచయం చెయయ్గా 22-7-1981న పాలగుమిమ్ విశవ్నాధంగారిని కలిసి ఆయనతో మాటాల్డి ఆ విషయాలననిన్ంటిని 
ఒక ఇంటరూవ్య్గా వార్శాను. 

21-7-1981నాడే డి. రామలింగంగారిని వారి ఆఫీసులో కలిసి మాటాల్డితే ఆదివారంనాడు యింటోల్ తనకు వివరంగా మాటాల్డటానికి వీలుగా 
ఉంటుందని రమమ్ని చెపాప్రు. ఆ చెపిప్న దానిమీద వారింటికి వెళళ్టం 14-3-1982 నాటికి కుదిరింది. బుచిచ్బాబు గురించి చాలాసేపు ఆయన 
మాటాల్డిన అంశాలననిన్ంటినీ కలిపి వార్సినది ఇందులో చివరి ఇంటరూవ్య్ - 

తరువాత తనకు తీరికగా కలుసుకుని మాటాల్డవచచ్నన్ బంగొరె బుచిచ్బాబును గురించిన తన జాఞ్పకాలు గత జనమ్వని యిపుప్డాయనను గురించి 
కారచ్టానికి తన దగగ్ర కనీన్ళుళ్ కూడా లేవనీ ఉతత్రాలలో వార్సూత్ వచాచ్రు. అయినాసరే ఆయనను కలిసి మాటాల్డి ఆ గత జనమ్ జాఞ్పకాల పరిమళాలు 
ఎలాంటివో తెలుసుకుందామనన్  సంకలప్ంతో చేసిన రెండు మూడు పర్యతాన్లు ఆయన బర్తికుండగా కలిసి రాలేదు. 

పాలగుమిమ్ విశవ్నాధం గారితో సంభాషణలో పాలగుమిమ్ పదమ్రాజు బుచిచ్బాబుకు చాలా దగగ్ర సేన్హితుడని తెలిసింది. పేరెనిన్కగనన్ 
కథకుడయిన పదమ్రాజుగారికి బుచిచ్బాబుపైనునన్ అభిపార్యం, వారిరువురి సేన్హ లక్షణం తెలుసుకోవలసిన అవసరము, తెలుసుకోవాలనన్ కోరికా ఉనాన్ 
వారుండగా అవకాశం కలిసి రాక పదమ్రాజుగారిని కలిసి మాటాల్డలేకపోయాను. 

PPP 
  
శీర్మతి శివరాజు సుబబ్లకిష్గారితో ముఖాముఖి 
20-4-1980& 10-7-1980, 17-7-1980 
 
మా వారు పుటిట్ంది ఏలూరు. అది వాళళ్ తాతగారి ఊరు. ఆయనపేరు పెమమ్రాజు సుబాబ్రాయుడుగారు. సుబాబ్రావుగారి తండిర్ 

పర్కాశరావుగారు. తలిల్ వెంకాయమమ్. వీరిది మధిర దగగ్ర మడిపలెల్. పర్కాశరావుగారి తండిర్ లకిష్నారాయణ. తలిల్ సుబబ్మమ్గారు. ఈవిడిది రాజమండిర్ 
దగగ్ర వేలేచ్రు. ఈమెతో వివాహమయాయ్క లకీష్నారాయణగారు తాలూకా ఆఫీసులో గుమాసాత్గా పనిచేసూత్ రాజమండిర్ చుటుట్పకక్ల ఊళళ్లోల్ తిరుగుతూ 
ఉండేవారు. మా మామగారు కాక వీళళ్కు ఆయనకంటే పెదద్కొడుకు ఒకరునాన్రు. ఆయన పేరు రామారావుగారు. మా పెదమామగారు L.M.S డాకట్రు. 
మా మామగారు వోనరీస్ కోరుస్ చదివి పిడబుల్య్డిలో సెక్షన ఆఫీసరుగా పనిచేసుత్ండేవారు. మా మామగారికి మళీళ్ మావారు, మా బావగారు -ఇదద్రే 
కొడుకులు. మా బావగారు అగిర్కలచ్రల బియసీస్ చదివారు 1914లో పుటాట్రు. 1958లో పోయారు. 

మా వారి చదువు కంకిపాడు, బాపటల్, పెరవలి - ఈ మొదలైన చోటల్ సాగింది. సూక్లు ఫైనలు చదువు పాలకొలుల్లో. సూక్లు ఫైనలు పరీక్షలు 
యివవ్టానికి ముందు ఓ రెండు మూడేళుళ్ మదార్సులో వాళళ్ పెతత్లిల్ కొడుకు సతిత్రాజు వేణు గోపాలరావు గారింటోల్ వుండి చదువుకునాన్రు. గుంటూరు 
ఏ.సి కాలేజ లో ఇంటరు, బియేయ్ చదివారు. 

మాది రాజమండిర్ దగగ్ర యిపప్నపాడు. మా నానన్ దోర్ణంరాజు సూరయ్పర్కాశం. మా అమమ్పేరు సతయ్వతి. మేము ముగుగ్రం అకక్చెలెల్ళళ్ం. నేను 
రెండోదానిన్. మాకు తముమ్ళుళ్ ముగుగ్రు. 

మా నానన్గారు బియేయ్ చదివి కూడా కాంగెర్సులో తిరుగుతూ ఉదోయ్గం చేయలేదు. ఊళోళ్ బడి పెటిట్ వయోజనులకు చదువు చెపప్టం, కరణీకం 
చెయయ్టం ఉండేది. అపప్టికి మా మావగారు బదిలీ అయి రామచందార్పురం వచిచ్ ఉనాన్రు. మేడుపాడులాకుల సూపరెండెంటు బంగారయయ్గారని 
ఉనాన్రు. ఆయనకు మా కుటుంబం గురించి బాగా తెలుసు. ఆయన మా మామగారి దగగ్రకు వెళిళ్ మా గురించి చెపిప్ ఒకరోజు ఉనన్టుట్ండి మాకు 
చెపప్కుండానే మా బావగారిని, మా మామగారిని, ఈయననూ తీసుకుని వచాచ్రు. అపప్టికే మా యింటోల్ కాఫీలు పర్వేశించాయి. ఇక వచిచ్న వాళళ్కు 
కాఫీలు అవి ఏరాప్టు చేశారు. నేను అపప్టికి వయోలిన, హారమ్ణి నేరుచ్కుంటుండేదానిన్. ననున్ పాట కూడా పాడమనాన్రు. సీతాపతే.... అనుకుంటా, 
పాడాను. గాల్సోక్ ఎంబార్యిడరీ పరికిణీ, శేలం పవిట కండువా, జడగంటలతో పెళిళ్చూపులకు కూరుచ్నాన్ను. మధయ్లో మా బావగారు లోపలికి వెళిళ్ 
వకక్పొడి పటర్మమ్నాన్రు. కాలొంకర ఉందేమో చూదాద్మని కాబోసు. నేను లోపలికెళిళ్ మళీళ్ వెళళ్ను వకక్పొడి తముమ్డికిచిచ్ పంపించమనాన్ను. తపప్మామ్ 
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నీవే వెళాళ్లని మా అమమ్ ననేన్ పంపించింది. ఆ రోజే సంబంధం నచిచ్ంది చేసుకుంటామని చెపిప్ వెళిళ్పోయారు వాళుళ్. ఆ తరువాత రెండు రోజులలో 
ఏమో మా మామగారి తలిల్ వచిచ్ చూసి వెళాళ్రు. మా అతత్గారు రానే లేదు. ఆవిడ అపుప్డు మా బావగారి దగగ్ర అంటే అమరావతి దగగ్ర అగిర్కలచ్ర 
ఫారంలో ఉండేవారు. ఇక పెళిళ్కి ముహూరాత్లు పెటుట్కునాన్రు. 1937 డిసెంబరు 23న పెళిళ్. పెళిళ్కి అందరూ తరలి వచాచ్రు. నేను బాగా లేనని మా 
తోడికోడలు అందిట. మా గోపాలం బావగారు అంటే వీరి పెతత్ండిర్ కొడుకు నేనంటే ముందునుంచి అభిమానంగా ఉండేవారు. ఆయన జోకయ్ం చేసుకుని 
వంక పెటిట్న వాళళ్కనాన్ ఆ పిలల్ బాగుందిలే అనాన్రట. మా  తోటికోడలు పెదద్ రభసట. ఆవిడిన్ సముదాయించి ఎలాగయితేనేం ఆవడలతో మీగడలతో 
పెళిళ్చేశారు. 

ఆ తరువాత నాలుగయిదు నెలలు అటూ యిటూ రాకపోకలు జరిగాయి. పెళళ్యిన ఆరునెలలకు మా అమమ్ పోయింది. అది నాకొక పెదద్ షాక. 
ఆ తరువాత నేను కొనిన్ రోజులు అతిత్లిలో సుబబ్మమ్గారి దగగ్ర ఉనాన్ను. ఆవిడ మావారి నాయనమమ్. ఆవిడ దగగ్రే నేను భాగవతాదులు చదవటం 
అలవాటు చేసుకునాన్ను. 

మా యింటోల్ ముందునుండి అందరికీ చదివే అలవాటుంది. మా మామగారింటోల్ ఆ అలవాటు ఎవరికీ లేదు - ఒకక్ వీరి నాయనమమ్గారికి తపప్. 
ఆవిడ పురాణాలు అవీ బాగా చదివేది చకక్గా అరధ్ం చెపేప్ది. ఆవిడ దగగ్ర ఉనన్పుప్డు నేను ఏ భారతమో, భాగవతమో పైకి చదవటం, ఆమె అరధ్ం చెపప్టం 
జరిగేది. 

వీళిళ్ంటోల్ అందరికీ పేకాట పిచిచ్ ఉండేది. మా అతత్గారూ వాళళ్ంతా కూడా ఆడుతుండేవారు. వీరి నాయనమమ్ కూడా పేకాట ఆడేది. నేనావిడ 
దగగ్ర ఉనన్పుప్డు సాయంతర్ం ఏడయినపప్టినుండి ఒకక్ ఆటవేదాద్మే అమామ్యి అంటుండేది. రాతిర్ పదయినా పదకొండయినా వదిలేదు కాదు. ఆ రకంగా 
నాకూక్డా పేకాట వచేచ్సింది. మా పుటిట్ంటోల్ మేమంతా చెస ఆడేవాళళ్ం. మా నానన్గారు చాలా బాగ ఆడేవాళుళ్. మా పెళళ్యాయ్కే ఈయన కూడా నావలల్ 
చెస నేరుచ్కునాన్రు. మా పుటిట్ంటికి వెళిళ్నపుప్డలాల్ ఆయనా మా నానన్ చెస ఆడుతుండేవాళుళ్. 

తరువాత మా వారు ఎమేమ్ చదువుకోసం మదార్సు పెర్సిడెనీస్ కాలేజీలో చేరారు. మొదటి సంవతస్రం హాసట్లులో ఉనాన్రు. రెండో సంవతస్రం 
వాళళ్ అనన్గారు వేణుగోపాలరావుగారింటోల్ ఉండేవారు. గోపాలంగారు అపుప్డే మా నానన్కు ఉతత్రం వార్శారు. పిలల్ను తీసుకొచిచ్ కాపరం పెటిట్ంచమని. 
మా నానన్గారు మదార్సు బయలుదేరారు ననున్ తీసుకుని వేరే యిలుల్ అదెద్కు తీసుకుని కాపురం పెటిట్ంచి వెళాళ్రు. మూడు నాలుగు నెలలునాన్ం ఆకక్డ. 
ఎమేమ్ కావటంతో మదార్సు నుండి వచేచ్శాం. పరీక్షలో ఈయనకు కాల్సు రాలేదు. నాగపూర యూనివరిస్టీనుండి మళీళ్ ఎమేమ్ పరీక్షకు కూరుచ్ని కాల్సు 
తెచుచ్కునాన్రు. 1943లో అనంతపురం కాలేజీకి లెకచ్రరుగా వచాచ్రు. అనంతపురంలో ఉండగానే మదార్సు యూనివరిస్టీ నుండి పిహెచ.డి చేయాలని 
పని పార్రంభించారుగాని యూనివరిస్టీ అందుకు పరిమ్షనివవ్లేదు. 

అనంతపురంలో చిలుకూరు నారాయణరావుగారింటోల్ కొనాన్ళుళ్నాన్ం. పపూప్రి రామాచారుయ్లుగారి కుటుంబంతో మంచి పరిచయముండేది. 
1944లో విశాఖపటట్ణం కాలేజీ లెకచ్రరుగా వెళాళ్రు. 1945 జూన లో AIRలో ఉదోయ్గం వచేచ్వరకు అకక్డే ఉనాన్రు. AIR ఉదోయ్గంలో మొదట 
మదార్సు వెళాళ్రు. 1948 డిసెంబరులో అకక్డిన్ంచి విజయవాడకు వచాచ్రు. 1956 వరకు అకక్డే వుండి హైదరాబాదుకు వచాచ్రు.1960లో పూనాకు 
వెళిళ్ 1962లో మళీళ్ బెజవాడ వచాచ్రు. మూడేళుళ్ అకక్డ పనిచేసి 1965లో హైదరాబాదు వచాచ్రు. 

చివరకు మిగిలేది నవల వచిచ్న కొతత్లోల్నే వేలూరి శివరామశాసిత్గారు ఈ నవల బాగుందని వార్శారు. ఆయన గార్ంధిక భాషలో వార్సేవాడు 
కదా.. అయినా ఈ నవలలో భాష, కథ అనీన్ బాగునాన్యని వార్శాడు. ఈ నవల మీద వచిచ్న వాయ్సాలోల్ ఇది మంచి వాయ్సం. నోరి నరసింహ శాసిత్గారు 
మాతర్ం ఈ నవల బాగోలేదని వార్శాడు ఆయన వలల్నే  ఈ నవలకు రావాలిస్న పైరజు రాకుండా పోయింది. 

కాతాయ్యని సంతతి చాపట్రు వార్యటానికి ఆయన ఎనోన్ పుసత్కాలు చదివారు. అపప్టోల్ రాయలసీమలో రెండు మూడు వజార్లు దొరికాయి. అనీన్ 
బిర్టీషువాళేళ్ పటుట్కెళాళ్రు. 

మొదట పర్చురించబడడ్ 'చివరకుమిగిలేది ' ఎడిషనుకు ముఖచితర్ం ఆయనే గీశారు. 
ఎంత చదివినా, ఎనిన్ వార్సినా ఆయన చాలా అమాయకులు. మీరు వార్సింది బాగుంది అని ఎవరైనా అంటే ఉబిబ్పోయేవారు. 
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  5-7-1980 
ఈయన మదార్సు రేడియోలో పనిచేసుత్నన్ రోజులవి. అపప్టోల్ మదార్సు రేడియో సేట్షన లో బార్డ కాసట్ చెయయ్టమే ఉండేది. రికారిడ్ంగ ఉండేదికాదు. 

రేడియోలో ఆదివారం మధాయ్హన్ం సినిమా ఉంటే ఈయన ముందురోజే జెమినీ సూట్డియోకి వెళేళ్వారు. అపుప్డు వాళళ్దే పెదద్ సూట్డియో. అకక్డ సినిమా 
పొర్జకట్ర తో వేసేవాళుళ్. అకక్డినుండి రేడియోకి సౌండ కనెక్షనిచేచ్వారు. ముందురోజు వెళిళ్నపుప్డు మూడుగంటల సినిమా గంటకో గంటనన్రకో ఎడిట 
చేసేవాళుళ్. 

1947లో సవ్తంతర్ం వచాచ్క విశవ్నాథ సతయ్నారాయణగారిని ఒక కవి సమేమ్ళనం కోసం మదార్సు రేడియో సేట్షన కు పిలిపించారు. అపుప్డు 
ఆయన మా యింటికి కూడా వచాచ్రు. అపుప్డాయన ఒక తమాషా ఉదంతం చెపాప్రు.’ ఆయన హోటల కు వెళాళ్రట. రేషనని రెండు కపుప్ల అనన్ం 
మాతర్మే పెటాట్రట. ఇంకాసత్ పెటట్వయాయ్ డబుబ్లు కూడా ఇసాత్ను’ అనాన్రట విశవ్నాథంగారు. 

‘ రేషనండి కుదరదు అనాన్టట్ సరవ్ర..’ 
‘ రేషనా.. అయితే దేనికి రేషన లేదు’ అని అడిగారట విశవ్నాధంగారు. 
‘ సాంబారుకి’ అనాన్డట సరవ్ర...  
ఆయనకి ఒళుళ్మండి ‘అయితే అదే పటర్మమ్నాన్డట. బకెక్టెట్డు సాంబారు పోయించుకునాన్రట.’ 
1948 డిసెంబరులో విజయవాడ రేడియో సేట్షనుకు వచాచ్రీయన. విజయవాడకొచాచ్క ఈయన తరచు విశవ్నాథను కలుసుత్ండేవారు. తరచు 

రేడియో కవి సమేమ్ళనాలకు వాటికీ విశవ్నాథ రావటం ఈయన ఆయనిన్ కలుసుకోవటం జరిగేది. రెండుమూడుసారుల్ ఇంటికి కూడా వచాచ్రు. ఒకసారి 
మా వారు విశవ్నాథను, రుకిమ్ణీనాధశాసిత్ని వెంటబెటుట్కొచాచ్రు. ఆరోజు ఆచంట జానకీరాంగారు కూడా ఉనాన్రు. మావారు రామాయణం గురించి ఏవో 
కొనిన్ విషయాలు అడిగారు. ముఖయ్ంగా మూలానికి దగగ్రగా ఏ రామాయణమునన్ది? అనన్దానిమీద చరచ్ జరిగింది. ఏదైనా మూలానికి దగగ్రగా 
ఎందుకుండాలి? మూలానిన్ చదివితే మనకొక భావం కలుగుతుంది. ఆ భావానికనుగుణంగా మనం వార్సాత్ము అనాన్రు విశవ్నాధ. అటాల్గే రాయపోర్లు 
జడగంటలమీద కూడా చరచ్ జరిగింది. రుకిమ్ణీనాధశాసిత్గారు జడగంటలు, జాకెటుల్ అని చమతాక్రం చేశాడు. ఈ చరచ్లనీన్ జరుగుతూ ఉంటే నేను కూడా 
వింటూ అకక్డే కూరుచ్నాన్ను. ఇంతలో మా పనిమనిషి వచిచ్ ననున్ లెమమ్ని కాసత్ తొందర చేసింది. అది చూసి తమ సంభాషణకు అంతరాయం కలిగించిన 
ఆ పనిమనిషిని 'మందరవలె వచిచ్తివిగదె ' అని విసుకుక్నాన్రు సతయ్నారాయణగారు. 

 ఇంకొకసారెపుప్డో విశవ్నాథ వచిచ్నపుప్డు ఇటాల్గే భారతం మీద చరచ్లు సాగాయి. విశవ్నాధ ననన్యయ్ గురించి తికక్న గురించి విమరశ్ 
వార్శారుగానీ ఎరార్పర్గడ గురించి రాయలేదుకదా - నేను ఉండబటట్లేక ఆయనతో 'మీరు ఎరార్పర్గడకు అనాయ్యం చేశారు ' అనాన్ను. 

అందుకాయన నవువ్తూ 'ఎరార్పర్గడకు  అనాయ్యం చేశానని ఎందుకనుకుంటునాన్వు? కావాలంటే ఎరార్పర్గడను అటునుంచి ఇటుకు 
అపప్గిసాత్ను సరేనా ' అనాన్రు.  

"విశవ్నాధవారి మనసు మంచిది. అందరూ అనుకునన్టుల్ చెడడ్వాడు కాడు" అని ఈయన తరచూ అంటూ ఉండేవాళుళ్. 
మొకక్పాటితో మా పరిచయంకూడా మదార్సునుండే పార్రంభం. అపుప్డాయన ఒక రేడియో టాక కు వచిచ్ మా ఇంటికి వచాచ్డు. అపప్టినుంచి 

తరచు వసుత్ండేవారు. 
జానకిరాం దంపతులతోటి సానిన్హితయ్ం కూడా మదార్సులోనే పెరిగింది. మేం వాళిళ్ంటికి పోవటం, వాళుళ్ మా యింటికి రావటం 

జరుగుతుండేది. 
పింగళి లకీష్కాంతంగారితో పరిచయం విజయవాడలో జరిగింది. బెజవాడ రేడియో సేట్షన పొర్డూయ్సర గా వచిచ్ మా యింటోల్నే దిగాడాయన. 

PPP 
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వడెడ్ర చండీదాసుగారితో ముఖాముఖి 
 
27,28-10-1980 
నాకు చదివానని గురుత్నన్ మొదటి పుసత్కం "చివరకు మిగిలేది". అది చదివాక నేనొక వాయ్సం వార్సి తెలుగు విదాయ్రిధ్కి పంపించాను. నాకు ఈ 

మాతర్ం తెలిసేత్ చాలు అనన్ సాథ్యిలో వార్సిన వాయ్సం అది. విదాయ్రిధ్లో అది పర్చురితమైంది. విదాయ్రిధ్లో వాయ్సం వచాచ్క ఒకసారెందుకో.... 1956, 57 
పార్ంతాలలో హైదరాబాదులో ఉండగా ఆయనను కలుసుకోవాలనిపించి వాళిళ్ంటికి వెళాళ్ను. ఆ తరువాత తరచు వెళుత్ండేవాడిని. సాధారణంగా 
ఆదివారాలు ఉదయానేన్ వెళిళ్ మధాయ్హన్మో సాయంకాలమో తిరిగివెళేళ్వాణిణ్. ఫిలాసఫీ గురించి, ఫైనారట్స్ గురించి ఎకుక్వగా మాటాల్డుతుండేవాళళ్ం. 
లిటరేచర గురించి తకుక్వే. ఆయనలో 'నాన ఇన పార మెంట ' కనిపిసుత్ంది. వయ్కిత్గా దేనోల్కి దిగడు. 

ఆయనకు ఆతీమ్యత ఉందిగానీ ఆయనకు దగగ్రకు పోవటం మాతర్ం కషట్ం. ఆయన ఏ విషయంలోనూ అబదద్ం చెపేప్వాడు కాదు. అది 
ఎటువంటిదైనా నిజమే చెపాప్రు. ఏ విషయంలోనూ పేచీలోకీ వాదనలోకీ దిగరు. చాలా మెతక. కానీ ముఖయ్మైన విషయాలలో ఎంతమాతర్ం రాజీకి రారు. 

నాకు తెలిసినంతవరకు రేడియోలో ఆయన వాయస వినబడలేదు. 80 రూపాయల ఫెలోషిప తో రీసరిచ్ పార్రంభించానని ఆయన చెపిప్నటుట్ గురుత్. 
కొనిన్ మౌలికమైన మానవ సమసయ్ల గురించి పాఠకుడిలో పర్తిసప్ందింప చేయటం చివరకు మిగిలేది నవల ఉదేద్శం. ఆ 

పర్తిసప్ందింపచేయటంలో ఈసత్టిక దృకప్ధం ఉంది. సమసయ్లకు పరిషాక్రం చూపించటం కాక వాటిని అవగాహనకు తీసుకురావటం ఈ నవల ఉదేద్శం. 
వయ్కిత్కి సంబంధించిన అంతరంగిక మానసిక సమసయ్లు, సాంఘిక సమసయ్లు ఇవి ఇందులో సమసయ్లు. 

గాఢమైన అటాచ మెంట కాంపెల్కస లో గాఢత ఉండకక్రలేదు. ఉండదుకూడా. ఫికేస్షన ఉంటుంది. ఫికేస్షనంటే పరిణితి చెందక పోవటం. 
మనసు ఒక సంఘటనకు ఫికస్ అయివుంటుంది. అది మళీళ్ మళీళ్ జరుగుతునన్టుల్ అనుభూతిలోకి రావటం సైకోఎనాలటికల పార్సెస. కొడుకు తలిల్తో 
మాములుగా ఉండటానికి వీలేల్ని సంబంధం ఈడిపస కాంపెల్కస్. ఇలాంటి భావం మరొకరెవరితోనూ కలగకూడదు. ఆ దృషాట్య్ దయానిధికునన్ది ఈడిసన 
కాంపెల్కస్ కాదు. 

దయానిధి కోమలి విషయంలో పెళిళ్ చేసుకోకుండా సంబంధం ఉంచుకోవటం వయ్భిచారం. పెళిళ్ చేసుకోవటానికి సమాజం తలిల్ తండిర్ ఎవరూ 
అంగీకరించరు. అతను వాళళ్ను ఎదిరించలేడు. అందువలల్ తాను కోమలితో సంబంధాలు పెటుట్కోకుండా విరమించుకునాన్డు. 

పెళిళ్ చేసుకోవటంలో ఈ వయ్వసథ్లో ఉండాలనన్ నిరణ్యం ఉనన్ది. కానీ దానోల్ యిమిడే సవ్భావం కాదతనిది. అందుకనే అతను 
తపిప్ంచుకుంటాడు, జారుకుంటాడు. 

అమృతం వసేత్ అతడు ఆమెను పెళిళ్ చేసుకునేవాడేననిపిసుత్ంది. ఆమె చెపిప్నదలాల్ అతడు లొంగిపోయి కాక యిషట్మై చేసాత్డు. అమృతం కూతురు 
దయానిధి కూతురు కాదేమోననిపిసుత్ంది. నేను లెకక్వేసి చూశాను. ఆమె భరత్కు పుటిట్న కూతురేననిపించింది ఆ పిలల్. దయానిధి అయిడిలిసట గా - ఆ పిలల్ 
తన కూతురని ఆలోచించాడేమోననిపిసుత్ంది. 

దయానిధి నుండి కొనిన్ కారెకట్రస ను చూడవచుచ్. చివరకు మిగిలేదిలో ఏ కారకట్రూ ఒక అయిడియాకు పర్తినిధికాదు. నానఈసత్టిక 
అయిడియాకు శాయ్మల కారకట్రు పర్తీక. 

నవలలో దయానిధి ఏదనుకుంటునాన్డో బుచిచ్బాబు ఏదంటునాన్డో సప్షట్ంగా తెలియదు. ముఖయ్ంగా చైతనయ్సర్వంతి ధోరణిలో సాగిన 
పాసెజెస లో ఇది కనిపిసుత్ంది. ఇది జాగర్తత్గా పరిశీలించి కనుకోక్వలసిన విషయం. 
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మహీధర రామోమ్హనరావుగారితో ముఖాముఖి 
5-3-1979

నాకు బుచిచ్బాబుతో కొంత పరిచయం ఉంది. చివరకు  మిగిలేది వచిచ్న కొదిద్రోజులకే విశాలాంధర్లో నేనా నవలను రివూయ్ చేశాను. విశాలాంధర్ 
మొదలైంది 1952లో. నేనా రివూయ్ వార్సింది 1953, 54 పార్ంతాలోల్ అయివుండవచుచ్. సరియైన తారీకు గురుత్లేదు. ఇపుప్డు ఆ పతిర్క  కూడా నా 
దగగ్రలేదు. 

జాతీయోదయ్మానిన్ గురించి, రాయలసీమలో తెలుగువాళళ్ తగాదా గురించి అపప్టి ఆ రివూయ్లో పర్సాత్వించాను, సరిగాగ్ ఏం రాశానో గురుత్లేదు 
కానీ జాతీయోదయ్మానికి బుచిచ్బాబు ఆ నవలలో వయ్తిరేకతనే చూపించాడని మాతర్ం అనాన్ను. రాయలసీమలో తెలుగువాళళ్ తగాదా పూరిత్గా అనవసరం, 
పొసగనిది అనికూడా వార్శాను. 1947 నాటికి రాయలసీమలో అటువంటి తగాదాలు ఉండే వీలులేదు. అది 1967 నాటి తెలంగాణా ఉదయ్మానికి సరిపడే 
సిథ్తి చితీర్కరణ చదువుతునన్ వాళుళ్ ఎకుక్వై నిరుదోయ్గ సమసయ్ పెరిగి సాచురేషన ఏరప్డడ్పుప్డు కానీ అటువంటి పరిసిథ్తి సంభవంకాదు. 

వరిక్ంగ కాల్స లో అంత విదేవ్షాలేరప్డినటుల్ చూపడం కూడా అంత పొసగదలగా లేదు. విపల్వం జరుగుతుండగా వరిక్ంగ కాల్స అటాల్ చేయలేదు. 
విపల్వం విఫలమయాయ్కనే అటువంటి ఆలోచనా ధోరణి ఏరప్డుతుంది. రాయలసీమలో అపప్టికి మనవాళుళ్పోయి సిథ్రపడి చూపిసుత్నన్ అహంభావానిన్, 
అధికార దరాప్నిన్ మాతర్మే వాళుళ్ ఏవగించుకునే సిథ్తికాని అది వాళళ్ ఆసుత్లను మొతత్ంగా నాశనం చేసేంత పరిణామం ఆనాటి పర్జలలో వచిచ్న సిథ్తిలేదు. 

నేను వార్సిన ఆ సమీక్షను బుచిచ్బాబుకు చదివి వినిపించి ఏమంటావని అడిగాను. నీ అభిపార్యం  నీది అనాన్డాయన. 
బుచిచ్బాబు ఎకుక్వ మాటకారి కాదు. గంట కూరుచ్ంటే పదిపదిహేను మాటలు దొరిల్తే ఘనమే. తన సాహితయ్ం ఎడలగానీ మరే విషయంలోగాని 

తనకు వయ్తిరేకమైన  అభిపార్యాలు ఎవరైనా చెబితే చిరునవువ్ నవివ్ ఊరుకుంటారుగానీ తనున్ తాను సమరిధ్ంచుకునే పర్యతన్ం చేయడు. 
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