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®¸»÷¤GRjFLj¸¼ ¬FLjMcÍ¸

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

బుచిచ్బాబుగారికి ప
ర్ ముఖులు ర్

త్ రాలు
న ఉత

ANDHRA PRABHA
V.R.NARLA

Club House Road.

Editor.
Mount Road. Madras - 2
శీర్ బుచిచ్బాబుగారికి,
నమసాక్రాలు ఇపుప్డే మీ నవల ముగించాను. అంతా చదివిన తరావ్త "చివరికి మిగిలింది -"
(1) సముదర్ వొడుడ్న వొంటరిగా తిరిగినపుప్డు, కులూ లోయవైపుగాను, టిబెటుట్ వైపుగాను తెరల తెరల ఎండలో కళకళలాడుతూ ఉనన్
మంచుకొండలను సిమాల్లో నిరుడు చూచినపుప్డు, అజంతా ఎలోల్రాలలోను, నాగారుజ్న కొండలోనూ వెంట ఉనన్వారి మాటలు వినబడకుండా నేలకు
తాపడం చేయబడినటుట్ నిలబడిపోయినపుప్డు, గోడ గడియారం పనెన్ండు, ఒకటి, రెండు గంటలు కొటుట్కుంటూ పోయిన తరావ్త కూడా నిదర్పటట్క,
మూసేసిన పుసత్కానిన్ తిరిగి చదవడంకోసం లైట వెయయ్టం, తియయ్టం చేసూత్ విసిగి నక్షతార్ల వంక రెపప్ వెయయ్కుండా చూసూత్ పడుకునన్పుప్డు - ననున్
సనన్ సనన్గా చురుకుగా, తియయ్తియయ్గా కాలుసుత్ండే బాధ.
(2) అణచి పెటుట్కుందామనాన్ అణగకుండా ఇలాంటి రచన నేను కాక మరొకరు చేశారనన్ అసూయ.
(3) పది, పదిహేను సంవతస్రాలుగా నా మనసుస్లో మెదులుతునన్ ఒక నవల - "..." "వెలుగు ముఖం చూచే పార్పిత్ నాకు లేనే లేదా" అని
నిగిడిచ్న బరువు నిటూట్రుప్.
(4) ఇపప్టికైనా తెలుగులో ఒక గొపప్ నవల వచిచ్ందనన్ గరవ్ం.
ఇంతకంటే ఇపుప్డు నవలను గురించి అంటే దాని పార్శసాత్య్నిన్ గురించి - వార్యనవసరం లేదు. కాని, కనీసం వయసుస్లో పెదద్వాడిని కాబటిట్
(మీరు అపారధ్ం చేసుకోరనన్ ఆశతో) కొనిన్ సూచనలు చేసాత్ను.
(1) మీరు ఇంగీల్షులో ఆలోచించి తెలుగులో వార్సాత్రేమోనని అనుమానం. ఇందువలల్ కొనిన్ కొనిన్ ఘటాట్లలో రచనకు నవయ్తవ్ం, వైశిషట్య్ం
వసుత్నాన్, మరికొనిన్ చోటల్ పటిట్చిచ్నటుట్గా ఉంటునన్ది. పైగా ఆంగేల్య భాషతోను, సంపర్దాయాలతో పరిచయం లేనివారికి ఈ భాగాలు అయోమయంగా
తోచే పర్మాదం ఉంది.
(2) మిశర్మ సమాసాలు కొనిన్కొనిన్ చోటల్ చెవికి కటువుగా ఉనాన్యి. "పార్చీన పునాదులు" (1 పేజీ), "నైతిక పిరికితనం" (314 వ పేజీ)
మొదలైనవి ఇవి దొరల్డానికి కూడా పూరిత్గా ఇంగీల్షులో ఆలోచించడమే కారణం కావచుచ్. పిర్మిటివ ఫోరస్ అనే దానికి కావచుచ్ - "పార్చీన శకుత్లు" అని
అనువాదం చేసూత్ వచాచ్రు. పిర్మిటివ అనే దానికి "అనాది" దగగ్రగా ఉంటుందేమో.
(3) నిజం చెపొప్దూద్ - పర్తిభకు తగిన జాగర్తత్ తకుక్వేమోనని మొదటి నుంచి చివరి వరకు అనిపించింది. "మరి ఏ కొంచెం జాగర్తత్ చూసినా,
ఈ వాకాయ్నికి మరింత జిగి వచేచ్ది కదా?" లేకపోతే "ఈ సనిన్వేశానికి మరింత శోభ వచేచ్ది కదా?" అనిపించిన సందరాభ్లు అనేకం. కొంచెం పెదద్
లోపాలుగా కనబడిన వాటిని కొనిన్ంటిని చూపిసాత్ను. 1936లో కాకినాడలో లాఠీ చారీజ్ జరగడానికి ఆ సంవతస్రంలో దేశంలో సతాయ్గర్హం లేదు.
("చపుప్డు చెయయ్ని సంకెళుళ్" పర్కరణం) 275వ పేజీలో "వారం గడిచింది.... దయానిధి బయటికి వెళాళ్డు". ఇంతేకాక అసలు దయానిధి రాజకీయ
సభలో ఉపనాయ్సమిచిచ్ లాఠీ దెబబ్లు తినడానికి సంసిదధ్పడేవాడనటానికి తగిన పునాది కథలో అంతకు ముందులేదు. ఆ తరావ్త కూడా అతడిలో
రాజకీయపువాసనలు అంతగా కనబడవు. ఈ మొతత్ం సనిన్వేశమే "అతికి"నటుట్గా ఉనన్ది.
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బుచిచ్బాబుగారి డైరీలు

ఇలాగే చినన్ చినన్ అసంతృపుత్లు మరికొనిన్ చెదురు చెదురుగా ఉనాన్యి. ఏమైనా, ఇతరులకు సాధయ్ంకాని దృకోక్ణం నుంచి మీరు జీవితానిన్
చూడగలుగుతునాన్రు. ఆ చూపులో నిశితతవ్ం ఉనన్ది. నిశితంగా చూచిన దానిన్ కవిగా చెపప్గల పర్తిభ ఉనన్ది. మీరు సాహితయ్ పథకం వెంట
చాలాదూరం పురోగమించగలరు. మీకు - తిరిగి పెదద్రికానిన్ ఆపాదించుకుని నా ఆశీసుస్లు.
నమసాక్రాలతో, పార్రంభించి, ఆశీసుస్లతో ముగించడం విడూడ్రమైనా, ఇది నిరమ్ల హృదయం వార్యించిన లేఖ.
- నారల్
పి.ఎస. ఈ ఉతత్రానిన్ చదివి వినిపించడానికి నేను బెజవాడ రానకక్రలేదనుకుంటాను.
PPP

నారల్ సూచనలకు బుచిచ్బాబు సమాధానాలు.

(నారల్ వార్సిన ఉతత్రానికి జవాబుగా వార్సినటుల్నన్ "బుచిచ్బాబు" అని ఇంగీల్షులో ఉనన్ లెటర హెడ కాగితాలు రెండు బుచిచ్బాబు గారింటోల్
దొరికాయి. దీనికీ మొదలుగాని, తుదిగానీ లేదు. ఈ రెండు కాగితాలు - నారల్ ఉతత్రానికి జవాబు వార్సి పోసుట్ చేయకపోవటం వలల్ పోయినవి పోగా
మిగిలినవి కావచుచ్. ఈ రెండు కాగితాలలో ఉనన్ విషయానిన్ యికక్డకు యధాతధంగా పేరొక్నటం జరిగింది. నారల్ ఉతత్రం వెనువెంట ఈ విషయానిన్
పర్చురించటం పరిశీలనా సౌలభయ్ం కోసం ఇందువలన బుచిచ్బాబు నారల్ ఉతత్రానికి ఏవిధంగా పర్తిసప్ందించి కొంతలో కొంతగానయినా అంచనా
వేయటానికి వీలవుతుంది ఈ అసంపూరణ్ లేఖ కాగితానికి ఒక వైపు మాతర్మే వార్యబడి ఉంది.)
నేనపారధ్ం చేసుకోను. విమరశ్ వలల్ రచయింత బాగుపడతాడనుకుంటాను. భాషను గురించి మీ అభిపార్యాలతో ఏకీభవిసుత్నాన్ను. ఇంగీల్షులో
ఆలోచన అనను. అసలు అపోర్చే విజాతీయం. సిసలైన తెనుగుతో పరిచయం కావడం కారణమనుకుంటాను. కొంత వయ్కిత్గతమైన పెంకితనం కూడా
ఉండొచుచ్. "నైతిక పిరికితనం" వికృతంగా ఉంది - సందేహం లేదు. 'పార్చీన ' కంటే 'అనాది ' సరియైనదని తెలిసి కూడా 'పార్చీన ' శకుత్లు - వీటల్ ధవ్ని
చాలా యిషట్ం. మీరు గమనించే ఉంటారు ఈ అపభర్ంశాలు, సంభాషణలోల్ అంతగా ఉండవు. హాకిన్డగా వార్సాత్నేమోననన్ భయం వలల్ కాబోలు. భాషతో
కుసీత్లు అందరూ వాడే పదాలు, వాకయ్ నిరామ్ణ పదధ్తులు, పోకడలు - యివేవి లేకుండా వయ్కిత్గతమైన శైలొకటి అలవాటయింది. ఈ రకం శైలితో,
మనసత్తవ్ంతో మీకు పరిచయం ఉంది గనక హరిష్ంచగలిగారు. లేకపోతే యిదంతా అయోమయంగా వుండివుండునేమో. సవ్చచ్మైన ఇడియం జాతీయాలు: అచచ్ంగా మనుషులు మాటాల్డే వాయ్వహారికం - ఇవి మీ రచనలోల్ ననెన్ంతో ఆకరిష్ంచినై సంభాషణలోల్ వాటిని నేనూ ఉంచే యతన్ం
చేసుత్ంటాను. కాని మిగతా పనల్కి యిది నాకు సాధయ్ం కాదు. శీర్పాద వారు భారతం కుష్ణణ్ంగా చదవమని నాకు సలహా యిచాచ్రు.
నిజమే జాగర్తత్ తీసుకోలేదు; కాసత్ంత శర్మపడి భాషని సంసక్రించివుంటే మరింత బాగుండేది. 1936 రాజకీయాలు పెదద్ తపేప్. చితర్ం, ఆ
అధాయ్యం వార్సే ముందు డాకట్ర పటాట్భిగారి కాంగెర్స చరితర్ చదివానుసామ్ండి, తపప్ సంవతస్రం చూపడానికి మరేమనాన్ కారణాలునాన్యేమో నాకిపుప్డు
జాఞ్పకం లేదు. దానిన్ సరిదిదుద్దాం.
దయానిధి రాజకీయాలు: పాఠకుడి దృషాట్య్ మీ విమరశ్ వొపుప్కోవాలిస్ందే. మళాళ్ కొనిన్ అధాయ్యాలు తిపిప్ వార్సేత్ తపప్ యిపుప్డు మనమేమీ
చెయయ్లేం. విదాయ్రిధ్ దశలో, అటాల్ంటి పర్వరత్న అసందరభ్ం కాదనుకుంటాను. పైగా, అతను భారయ్ వదద్ నుండి పారిపోతునాన్డు. సమూహం ఉదేర్కంలో
కొటుట్కుపోవడానికి రాజకీయ వాసనలుండాలంటారా?
ఏదో కారణం చెపుప్కుని, సమాధానం పడటం కషట్ం కాదనుకోండి - ఐనా యిదొక లోటుగానే అంగీకరిసుత్నాన్ను.
.

కొనసాగింపు వచేచ్నెల
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