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 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. 
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    ర్ర్ పాద గోపాలకృషణ్ మూరిత్  పాద గోపాలకృషణ్ మూరిత్    

((1919౦౦౦౦  --  19771977))  
 నా ఆపత్మి లు కీ.శే. పాద గోపాలకృషణ్మూరిత్ ముపేప్ట ముడివేసిన విశిషట్  వయ్కి త్. “ఆయనకూ, నీకూ పొతేత్మిటి, 

సేన్హమేమిటి” అని కొందరు ఆశచ్రయ్ం వయ్క త్ం చేశారు. దానికి తోడు ఇదద్రి వయసులోను చాలా వయ్తాయ్సం ఉండటం అలా 
భావించటానికి కారణం. 

పానుగంటి ల నరసింహారావు ‘సాకిష్’లో రాసినటుట్ , ‘మడిగటుట్ కుని గాయ  
మంతర్ం జపిసూత్  నోటోల్  చుటట్  పెటుట్ కునన్ భకుత్ డివలె’ పాద విచితర్ పర్వరత్న గల వయ్కి త్. ఆయన 
చదివింది, చెపిప్ంది, రాసింది పర్ధానంగా సెనౖుస్ గురించి. ఆసకి త్ని పెంచుకుని విమరశ్లు చేసూత్  
వాయ్స పరంపర అందించింది తెలుగు సాహితయ్ంలో. ఒక వెపౖున బాబాలను, మాతలిన్ ఖండిసూత్  
వెకిక్రిసూత్  తానే సవ్యంగా జిలెల్ళల్ మూడి అమమ్కు దాసోహమనాన్డు.  

నేను ఉసామ్నియా యూనివరిస్టీలో పిహెచ్.డి. చేసుత్ నన్పుప్డు ఆయన 
సహాయారథ్ం అపుప్డపుప్డు వెళిళ్ కలిసేవాడిని. నా పిహెచ్.డి. విషయం “ఆధునిక విజాఞ్ న 
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శాసాల తాతివ్క ఫలితాలు”. అందుకు సహాయ పడడానికి పాద వారు సంతోషంగా అంగీకరించారు (1967-68). ఆయనది పర్ధానంగా 
ఫిజిక్స్ సబజ్క్ట్. డిపిఐ ఆఫీసులో ఒక పరిశోధనా సంఘంలో ఆయన పనిచేసుత్ ండేవారు. రోజూ వెళిళ్ ఆయన పని చెడగొటిట్  నేను చరచ్లు 
చేసి సలహాలు సీవ్కరించేవాడిని. ఆయన ఇంటినుండి తెచుచ్కునన్ భోజనానిన్ నాతో పంచుకునేవారు. కానీ, సమయం చాలక ఇంటికి 
రమమ్నేవారు. హౖెదరాబాదులో దావ్రకాపురి కాలనీలో ఆయన కుమారెత్ అలుల్ డు దగగ్ర వుండేవారు. ఆయన అలుల్ డు వి.పి. రామారావు, 
ఐ.ఎ.ఎస్ ఆఫీసర్. విదాయ్ శాఖలో కారయ్దరిశ్గా పనిచేసేవారు. నేను ఇంటికి వెళిళ్నపుప్డు తపప్నిసరిగా కలిసి కూరుచ్ని భోజనం 
చేసేవాళళ్ం. నా పిహెచ్.డి. విషయం చరచ్ కాసేపు, తరువాత ఆయన అమమ్ భకి త్ విషయం మరికొంత సేపు మాటాల్ డుకునేవాళళ్ం. 
అమమ్ భకి త్ విషయంలో మాటాల్ డుకునేవాళళ్ం అనేకంటే హోరాహోరీ పోటాల్ డుకునేవాళల్ం అంటే బాగుంటుంది. అయినా అది మా 
సేన్హానికి, చరచ్లకు అడుడ్  రాలేదు. వినేవారు ఆశచ్రయ్పడుతుండేవారు. జిలెల్ళళ్మూడి అమమ్ మాటలు, ఆయన నెమరువేసూత్  వాటికి 
రకరకాల అరాథ్ లు చెబుతూ రచనలు కూడా చేశారు. బాపటల్ సమీపంలో ఉనన్ జిలెల్ళళ్మూడి వెళిళ్ వసుత్ ండేవారు. బాపటల్ కాలేజీలో 
కొనాన్ళుళ్ నిస్పాల్ గా చేసుత్ నన్పుప్డు పరిచయమౖెన ఈ అమమ్ఆయనకు జీవితాంతం పర్భావితం చేసిన వయ్కి త్గా మిగిలిపోయింది 
(1965). మనిషిలో చెతౖనయ్త అనేది వివరించడానికి వీలులేని శకి త్ అని అదే తనను అమమ్ దగగ్రకు పోవడానికి కారణమయిందని 
అనేవారు. ఈ విషయంలో ఆయన ఆంధర్భూమి దినప కలో వాయ్సాలు రాయడం నేను దానిపె ౖ విమరశ్లు చేయడం కొనాన్ళుళ్ 
సాగింది. అపప్టోల్  గోరాశాU ఎడిటర్ గా పొతూత్ రి వెంకటేశవ్రరావు, వరదాచారి, సహాయ సంపాదకులుగా ఆంధర్భూమిలో వుండేవారు.  

పాద వారు చెపేప్ చెతౖనయ్త (consciousness) పె ౖ ఆధునిక విజాఞ్ న 
పరిధిలో చాలా పరిశోధన జరుగుతునన్ది. మానసిక శకి త్ అనేది మెదడుకు సంబంధించిన 
విషయం. ఇది మానవులందరిలోనూ వుంటుంది. మెదడు నిరవ్హించే ఈ కారయ్కర్మం 
ఎలా వచిచ్ందీ దీనికి మూలం ఏమిటి? ఇది ఎలా పనిచేసుత్ నన్ది అనేది ఇంకా పూరిత్గా 
తెలియని మాట వాసత్వం. అయితే ఇది దివయ్శకి త్ అని, మారిమ్కమౖెన విషయమనీ 
అనుకుంటే ముందుకు సాగలేం. మెదడు పనిచేసే తీరులో ఇంకా నిరుద్ షట్ ంగా అవగాహన 
కాని విషయాలునాన్యి. దాని మూలాన మాతలు, బాబాలు వాయ్పారం చేసూత్ వుంటే 
హేతువాదులు అభయ్ంతర పెడతారు. తెలియనిది తెలుసుకోవటమే శా య పరిశీలన. 
అంతా తెలుసు అని విజాఞ్ నం చెపప్దు. ఇది నిరంతర అనేవ్షణకు సంబంధించిన 
విషయం. కానీ సెనౖుస్ విధానాలు తెలిసిన పాదవారు అకక్డ ఎందుకో గాని పకక్దారిన 
పటిట్ , అమమ్ భకి త్లోకి మునిగిపోయారు. అందుకే మా వాదనలు జరిగేవి.  

జిలెల్ళళ్మూడి అమమ్విషయమౖె కూలంకషంగా పరిశీలించి, రాయమని 
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నా మి లు కీ.శే. మలాల్ ది రామమూరిత్ని అడిగాను. ఆయన నా మాటను గౌరవించి, లోతుగా పరిశీలించి పుసత్కం శారు. దానిని 
పర్సారిత ప కలోనూ, సేట్ట్ బుక్ కల్బ్ తరఫున పుసత్కంగా వెలువరించాం. రామమూరిత్కి జిలెల్ళళ్మూడి అమమ్ వారి కుటుంబం 
పూరావ్పరాలనీన్ తెలుసు. అందువలన ఆయన కుష్ణణ్ంగా పరిశీలన చేయగలిగారు. పాదవారు ఆ పుసత్కం పె ౖఏమీ వాయ్ఖాయ్నించలేదు.  

చివరలో పాద రాజమం లో చనిపోయినపుప్డు ఆయన కోరికపె ౖమృతదేహానిన్ జిలెల్ళళ్మూడి తీసుకెళాళ్రు కూడా.  

సెనౖుస్ సమరథ్నలో దిటట్  

పాద గోపాలకృషణ్మూరిత్ని గురించి ఇపప్టి వరకు పేరొక్నన్ది ఒక ఎతుత్  అయితే ఆయన సాహితయ్ రచనలు 
విమరశ్లు, ఆయన సెనౖుస్ రచనలు మరొక ఎతుత్ . ననున్ పర్ధానంగా ఆకరిష్ంచినవి ఆయన సెనౖుస్ రచనలు. అందులోనే ఆయన 
నిజసవ్రూపం కనిపిసుత్ ంది. ఎంతో జటిలమౖెన సెనౖుస్ విషయాలను కూడా తెలుగులో అంత సరళంగా చెపిప్న వారు మరొకరు లేరని నా 
అభి యం. విజాఞ్ న సరవ్సవ్ం పేరిట ఆయన సెనౖుస్వాయ్సాలనీన్ భారతిలో పర్చురితమయాయ్యి. 1950 ంతాలలోనే వీరి రచనలు 
వెలువడి కొనసాగాయి. సెనౖుస్ విషయంలో ఆయన రాజీ పడేవాడు కాదు. ఒకసారి నండూరి రామోమ్హనరావు ‘విశవ్రూపం’ రాసి 
పర్చురించగా అందులో ఉనన్ దోషాలను ఆయన విమరిశ్ంచారు. అపుప్డు ఆంధర్జోయ్తి సంపాదకులుగా వునన్ నారల్ వెంకటేశవ్రరావు 
నండూరిని సమరిథ్సూత్  కొనిన్ దోషాలునన్పప్టికీ ఉతత్రోతత్ర వాటిని సరిచేసుకుంటారని ముందు పర్జలలోకి అవి వెళళ్డం ముఖయ్మని 
రాశారు. దానిపె ౖ పాద తీవర్ంగా సప్ందిసూత్  సెనౖుస్ విషయంలో అలాంటివి కుదరదని, తపుప్లు పాఠకులలోకి వెడితే వారు 
సరిదిదుద్ కోవటం కషట్మని కనుక నిరుద్ షట్ ంగా రుజువెనౖ వాటినే అందించాలని చాలా గటిట్గా రాశారు. ఈ విషయంలో నేను పాద 
పకష్మే.  

దిగంబర కవుల సమావేశం 

1968లో నేనొక సాహితయ్ చరాచ్ కారయ్కర్మానిన్ ఏరాప్టు చేశాను. అపుప్డు దిగంబర కవులు ఒక పెదద్ ఉదయ్మానిన్ 
సాహితయ్రంగంలోకి తీసుకువచాచ్రు. వారందరీన్ ఒకచోట సమావేశపరిచి దానికి అధయ్కష్త వహించవలసిందిగా పాద వారిని 
ఆహావ్నించాను. ఆయన అంగీకరించి ఎంతో సమరథ్వంతంగా సభ నడిపారు. ఇది హౖెదరాబాదులోని బరక్త్ పురాలో ఏషియన్ సట్డీస్ 
సంసథ్లో నేరాప్ం. అపప్టోల్  ఆ సంసథ్ కారయ్నిరావ్హకుడుగా నేనుండేవాడిని. దానికి వి.బి.రాజు అధయ్కుష్డుగా, వి.కె.బావ, కారయ్దరిశ్గా 
వుండేవారు. హాట్ హాట్ గా జరిగిన ఆ సమావేశానిన్ నిరవ్హించినందుకు పాద ననున్ అభినందించారు. అపప్టోల్  ఆ సభలో 
పాలొగ్ నన్వారు  1. నిఖిలేశవ్ర్ (యాదవ రెడిడ్), 2. నగన్ముని (ఎమ్.హెచ్. కేవశవరావు) 5. చరబండ రాజు (బదద్ం భాసక్ర రెడిడ్) 6. 
జావ్లాముఖి (వీరరాఘవాచారుయ్లు 7. మహాసవ్పన్ (కమిమ్సెటిట్  వెంకటేశవ్రరావు, 8. భెరౖవయయ్ (మనోమ్హన్ సహాయ్) వీరందరూ నాకు 
మి లు. పిలవగానే కాదనకుండా వచిచ్ పాలొగ్ నాన్రు. వారి హాట్ చరచ్లో సమనవ్య పరచి సభను నిరవ్హించటం పాదవారికే 
సరిపోయింది. వీళళ్ందరీన్ ఎలా రపిప్ంచగలిగావయాయ్ అని ననన్డిగారు. ఇటీవలే నగన్ముని నాతో మాటాల్ డుతూ సభను గురించి నాకు 
బాగా జాఞ్ పకమునన్దనాన్రు. అపప్టోల్  ఆయన అసెంబీల్ కారాయ్లయంలో రిపోరట్రుగా పనిచేసుత్ ండేవారు. నిజాం కాలేజీలో ఫిలాసఫీ టీచర్ 
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గా వుండగా జావ్లాముఖి నాదగగ్ర చదువుకునాన్డు. నిఖిలేశవ్ర్ - నేను కొనిన్ సమావేశాలలో పాలొగ్ నే వాళళ్ం. పాద వారు అరమరికలు 
లేకుండా అటు సనాతనులకు, ఇటు ఆధునికులకు సమనవ్య కర త్గా ఉండగలిగారు.  

మూఢనమమ్కాలు, జోయ్తిషయ్ం పూరవ్పకష్ం 

అసలు పాద - సెనౖుస్ రచనలలో కనిపిసాత్ రు. ఆయన జోయ్తిషాయ్నిన్గురించి, మూఢ నమమ్కాలను గురించి, 
గర్హాలను గురించి రాసుత్ నన్పుప్డు నావలె ఖండనమండనల జోలికి పోకుండా సునిశితంగా పోలీసు దెబబ్లు కొటేట్వారు. సెనౖుస్ ఏం 
చెబుతునన్దో ఆ విషయాలను చెపిప్ వదిలేసేవారు. చదివిన పాఠకులకు  విషయం అవగాహన అయేయ్ది. చెపేప్ తీరులో మారుప్కు 
దారితీసే మారాగ్ లుంటాయని ఆయన ఉదేద్శయ్ం. పాద రచనలు నేడు విస తంగా పర్చారంలోకి రావలసి వునాన్యి. పునరుమ్దర్ణ 
జరగవలసి వుంది.  

పాదవారు చేసిన రచననలో పేరొక్నదగివి ‘వెజౖాఞ్ నిక గాథాశతి’, ‘రాకెటుల్  - ఆకాశయానం’, ‘ఇంటింటా విజాఞ్ న 
సరవ్సవ్ం’, ‘విజాఞ్ నసాధన’, ‘విజాఞ్ న వీధులు’, ‘మన భూమి - ఆకాశం’, ‘ఆంధర్ శిలప్ం’, ‘జెనౖ శిలప్ం’, మరొక పేరొక్నదగిన కృషి - 
ఇంగీల్షు - తెలుగు వెజౖాఞ్ నిక పదాల నిఘంటువు. దీనిని ఇండియన్ నేషనల్ సెన్ౖస్ అకాడమీ వారు పర్చురించారు. వీరి సాహితయ్ రచన 
‘అరథ్శతాబిద్లో ఆధునిక కవితవ్ం’ తెలుగు విశవ్విదాయ్లయం వెలువరించింది.  

పాద తెలుగు ఉపనాయ్సాలు అటు సెనౖుస్ మీద, ఇటు సాహితయ్ం మీద సరళంగా మనోరంజకంగా, ఆసకి త్కరంగా 
వుండేవి. పర్తయ్రుథ్ ల వాదాలు ఖండించడంలో ఆయనది ఆరితేరిన విదయ్. పాదకు వాదనలో ఓటమి లేదని పేరుండేది.  

పాద తెలుగు సాహితయ్ంలోను, ముఖయ్ంగా సెనౖుస్ వాయ్పిత్లోను తనదెనౖ ముదర్ వేశారు.  

ఇంతకూ సెనౖుస్ సామానుయ్లకందించటంలో సునిశితంగా మూఢనమమ్కాలను విమరిశ్ంచటంలోను దెబబ్కొటట్డంలోను 
ఆయన అందెవేసిన చేయి.  

నవగర్హాలపె ౖ జోయ్తిషయ్ం ఆధారపడి వుంటుంది. ఆ నవగర్హాలు ఏవి అని పాద శాసాధారంతో పేరొక్నాన్డు. 
అందులో జోయ్తిషయ్ం చెపేప్ నవగర్హాలు లేవు. ఖగోళ శాసత్ర్ంలో రుజువెనౖ వాటిని పేరొక్నాన్రు. - బుధుడు, శు డు, భూమి, 
అంగారకుడు, గురుడు, శని, వరుణుడు, ఇం డు, ఫూల్ టో. ఇందులో ఫూల్ టో విషయం సెనౖుస్ పర్కారం కొంత పకక్న పెటట్వలసి 
వచిచ్ంది. నవగర్హాలు పేరొక్నన్ చం డు, సూరుయ్డు, రాహువు, కేతువు, లేవు. ఇదే నాసిత్కులు, హేతువాదులు, అభయ్ంతర పెటిట్  
జోయ్తిషాయ్నిన్ దుయయ్బడుతునాన్రు.  పాద అలా చెయయ్కుండా శాసాధారంతోనే పోలీసు దెబబ్లు కొటాట్ రు. ఇలాంటివి ఆయన రచనల 
నిండా కనిపిసాత్ యి. సెనౖుస్ నిరాధ్ రణను ఖచిచ్తంగా అంగీకరిసూత్  అడొడ్ చిచ్న మూఢనమమ్కాలను సునిశితంగా పకక్న పెడుతూ వచాచ్రు. 
అది ఆయన టెకిన్క్. ఆయన సెనౖుస్ రచనల నిండా ఈ ధోరణి కనిపిసుత్ ంది. ‘ఆంధర్ ప క’, ‘భారతి’ మాసప కలో చినన్ చినన్ 
అంశాలుగా ఈ విషయాలను అందించారు. సులభంగా చదవటానికి వీలుగా వుంటుంది. జటిలం అనిపించే విషయాలు కూడా 
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ఆయన కలంలో సరళంగా పర్వహిసుత్ ంది. ఇంచుమించు హిందువులు, ఇతర మతసుథ్ లు, అందులో చదువుకునన్వారు సెతౖం, 
నముమ్తునన్ ఆనేక అంశాలని ఆయన చాకచకయ్ంతో ఎదురోక్గలిగారు. ఉదాహరణకు గరిభ్ణులు గర్హణకాలంలో గర్హణం చూడకుండా 
కదలకుండా పడుకోకపోతే గరభ్ శిశువులకు ఏదో అంగవెకౖలయ్మేరప్డుతుందంటారు. చదువుకునన్వారు సెతౖం మూరఖ్ంగా నమిమ్ 
పాటిసుత్ నాన్రు. ఈ విషయానిన్ పాద ఖండిసూత్  ఇది నిజం కానేకాదని అని రాసూత్  చందర్గర్హణం అంటే ఏమిటో చకక్గా 
వివరించారు. “గర్హణ సమయంలో భోజనం చేయకూడదనన్ వెఱిఱ్ నిషేధానిన్ నేను పాతికమారల్యినా అతికర్మించాను. నాకు శూల 
నొపిప్రాలేదు. గర్హణాలకి జీవాలమీద ఏ విధమౖెన పర్భావం లేదు. ఉనన్దనన్వారు నిరూపించాలి” అని రాశారు. (ఇంటింటా విజాఞ్ న 
సరవ్సవ్ం మొదటి భాగంలో “గర్హలంటే ఏవి” అనే శీరిష్క చూడవచుచ్).  

కొరివిదెయాయ్లుంటాయా? దెయాయ్లంటే ఏమిటి? చేతబడి అనేది వుంటుందా? మం లవలల్ బాధానివారణ 
చేయవచుచ్నా? మంతర్ంతో పాముకాటును తిపప్టం సాధయ్మా, ముఖవెఖౖరి, సాము కము, శా యమా? గుడడ్లు ముడులు వేసేత్ 
నకక్లు అరవడం మానేసాత్ యనడం, కాకి అరుపులు పిలుపులా, బొటుట్  దేనికి చిహన్ం. దేవతలు, దెయాయ్లు పూనడం అంటే ఏమిటి? - 
మంగళగిరి పానకాల రాయుడు భకుత్లు పోసే పానకం తాగి బుళుకుక్మంటాడనేది నిజమా?, దృషిట్  దోషమంటే ఏమిటి, ఈ విధంగా 
వందలాది అంశాలను చేబటిట్  సునాయాసంగా వాటిలోని అశా యతను బటట్బయలు చేశాడు. ఆయనకు పర్ధాన ఆధారం సెనౖుస్ గనుక 
రుజువు చెయయ్డం ఆధారాలు చూపడం ఆయనకునన్ ఆయుధం గనుక కాదనే అవకాశం లేదు. అందుకే ఆయన పర్చురణలు 
విస తంగా నేడు పునరుమ్ ంచి, విదాయ్రిథ్లోకానికి తెలుపవలసిన అవసరం ఉనన్ది. దేవాలయంలోని దేవుళుల్  ఎకక్డ వెలిసినవి కావని, 
భారతీయ సంపర్దాయంలో చెకిక్న శిలుప్ల గురించి చెపప్డం రాయడం సంపర్దాయంగా లేనందున ఇవి వెలిసేవి కావని, అంతేగాని 
వెలియటం అనేది వాసత్వం కాదని సప్షట్ ం చేశాడు. మానవుడు చెపప్లేదనుకోవడం వె  అని కూడా కొటిట్పారేశాడు. దేవాలయాలను 
దేవతలు కటాట్ రనే అంశాలను కూడా ఆయన గటిట్గా తృణీకరించారు.  

పాద వారికి శిలాప్ల విషయమౖె పర్తేయ్క ఆసకి త్ వుండేది. ఆయన పరిశోధన చేసి అనేక ఆశచ్రయ్కరమౖెన సంగతులు 
బయట పెటాట్ రు. వరంగలుల్  ంతంలోని దేవాలయాలు కొనిన్ పరిశీలించి వాటి గోడ పె ౖభాగానిన్ కొదిద్గా చెకిక్ లోపల ఉనన్ శిలాప్లను 
చూశారు. హిందూ దేవాలయాలపె ౖజెనౖ శిలాప్లుండటం గమనించారు. దాడులోల్  జెనౖులిన్ ఓడించి తరిమి వారి దేవాలయాలిన్ హిందూ 
దేవాలయాలుగా మారాచ్రని బయట పెటాట్ రు. ఆయన పరిశోధనాంశాలను పురావసుత్  శాఖ పర్చురించింది.  శూ లు వేదాలు 
చదవరాదనే ఆంకష్ను కొటిట్పారేశారు. మను ధరమ్శాసత్ర్ంలో అంతకు ముందు వేదాలు చదివిన శూ లను శికిష్ంచడానిన్ దృషిట్లో పెటుట్ కుని 
ఎవరెనౖా వేదాలు చదువుకోవచచ్ని వాటిని ఇంగీల్షులోకి ఇతర భాషలలోకి అనువదించి చదువుకుంటునన్ విషయానిన్ పేరొక్నాన్రు. 
పురోహిత జాతివారు  ఆధికాయ్నిన్ నిలబెటుట్ కోడానికి చేసుత్ నన్ దుశచ్రయ్లను ఆయన నిరసించారు. (ఇంటిటా విజాఞ్ న సరవ్సవ్ం - విజాఞ్ న 
వీధులు 3వ భాగం - 115 అంశం). 
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వారు దశావతారాలని పర్సాత్ విసూత్  అందులో మతాస్వతారం అనేది వాసత్వంగా జరిగిందనే పర్చారానిన్ ఖండిచారు. ఈ 
విధంగా పురాణ గాథలోల్  అటు కైర్సత్వులు ఇటు హిందువులు పేరొక్నన్ అశా య అంశాలను నిరొమ్హమాటంగా ఖండించారు. మొతత్ం 
మీద సామానుయ్లకు చదువుకునన్ వారికి తోడప్డే అంశాలు కళుళ్ తెరిపించే విశేషాలు జనరంజకంగా పాద వారు రాయండం నాకు 
బాగా నచిచ్న అంశం.  ఇవి నేడు విసాత్ రంగా పర్చారంలోకి రావాలని నా ఉదేద్శం. అలాంటి విజాఞ్ నితో సనిన్హిత సంబంధం ఉండటం 
నాకు చాలా తిపాతర్మౖెన అంశం.  

పాద ఒక వివాదాంశానిన్ తన పరిశోధనలో బయటపడినటుల్  చెబుతుండేవారు. అది ఎకక్డెనౖా రాశారేమో 
గమనించాలి. వెంకటేశవ్ర విగర్హం  విగర్హమని అందుకే అది పూరిత్గా కనిపించకుండా కపిప్ వుంచుతారని ఆయన వాదం.  

పాద గోపాలకృషణ్మూరిత్గారి తముమ్డే సుపర్సిదధ్ వెణౖికుడు పినాక పాణి. తనకంటే తముమ్డు చాలా పర్తిభాశాలి 
అంటుండేవారు. పాద సెనౖుస్ రచనలనీన్ ఇపుప్డు లభించటంలేదు. వాటిని ఇంటరెన్ట్ దావ్రా పర్చారంలోకి తీసుకురావాలి.  

 
     
 
 
 
 
 
 
 

   

(మరో సాహితీమూరిత్తో సహవాసం గురించి వచేచ్ సంచికలో) 

PPP 
 

COMMENTS 

http://koumudi.net/comments/january_2013/jan13_sahitimurtulu_comments.htm

