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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

øöeTT~

www.koumudi.net

qe+ãsY

2017

2

బుచిచ్బాబుగారి డైరీలు

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

øöeTT~

www.koumudi.net

qe+ãsY

2017

3

బుచిచ్బాబుగారి డైరీలు

°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
కిందా
ర్ బాద్

అకో
ట్ బర్ 10, 63

బుచిచ్బాబుగారికి,

ఉతత్రం అందింది. చూడగానే నవొవ్చిచ్ంది. మీకు యే విషయాలూ గురుత్ండవు. చితర్మేమిటంటే, మీ గూరిచ్న విషయాలు కూడా
మీకు గురుత్ండవు. తెలుగు విదాయ్రిధ్లో యెసేస్ కృషణ్శాసిత్గారిని గురించి, తిర్వేణిలో సెక్చ గాల్స మానష్న చూశావో లేదో నాకు తెలీదు - అని
వార్శారు. మొనన్ ఉతత్రంలో గాల్స మానష్ల చూశాననీ, తెలుగు తెలీని కొందరు మితుర్లకి చూపించానవనీన్, చదివి మీ నవల ఇంగీల్షులోకి
అనువదించబడకపోవడం దురదృషట్ం అని అనాన్రనీ రాశాను గదండీ! ఐనా మీరు చితర్మైన నాకు మీతో పరిచయం ఉనన్ వారెవరూ
మిమమ్లిన్ లైక చెయయ్కపోవడం జరగవనిపిసుత్ంది. నాకు యేరో అలీబ్రియల మోటివ ఉనన్ వారైతే తపప్.
తెలుగు విదాయ్రిధ్ చూడలేదు. ఆంజనేయులు గారి దగగ్ర ఉందేమో అడిగి చూసాత్ను. మూడు Volumes of stories have been
published a fortnight back by local – and I shall ask him to send you copies అని వార్శారు. ఆ మధయ్లో పదాలు
తెలియలేదు. ఇకక్డ పుసత్కాల షాపులోల్ కనుకుక్ందామనిపించినా, యింత తవ్రగా వీళళ్ దగగ్రకు రావు కాబటిట్ తెలుసుకోలేదు.
ఆంజనేయులుగారు దసరాకి అకక్డికి వసేత్ తిరిగి వచేచ్టపుప్డు తెచిచ్ పెటట్మని అడగాలనుకుంటునాన్ను.
చివరకు మిగిలేది ఇంగీల్షులో చూడాలని నా కోరెక్. మీరా అనువదించడానికి పూనుకోరు, యే పబిల్షర ఐనా అచుచ్ వేసాత్ము, అని
అడిగితే తపప్. వెసట్రన్ పబిల్షరస్ కి యాకెస్స ఉనన్ వయ్కిత్ ఒకరికి మీతో పరిచయం ఉండి, అనువదించమని మిమమ్లిన్ అడిగితే తపప్ మీరు ఆ
పనికి పూనుకోరని నాకనిపిసుత్ంది. మీ ఆరోగయ్ం సరిలేదని వార్శారు. నేను అపుప్డు అకక్డికి వచిచ్నపుప్డు కూడా మీరు పూరిత్గా సవ్సథ్తగా
లేనటల్నిపించింది. మీ ఆరోగయ్ం గూరిచ్న జాగర్తత్ కనీసం సుబబ్లకిష్గారైనా తీసుకుంటారని నా విశావ్సం. కలం పటట్ని రచయితల సంఘం
అనువాదం చూసినపుప్డు అంత అయింపెర్స కాలేదు కానీ గాల్స మానష్న చూసినపుప్డు నిజంగా యెపుప్డు మీరు చివరకు మిగిలేది
అనువదిసాత్రా అని అనిపిసోత్ంది.
నా నవల యింగీల్షులోకి రావడం విషయం - ఆ పర్యతన్ం చెయాయ్లనికూడా లేదు. పుసత్కం తెలుగులోగానీ, యింగీల్షులోగానీ
అచుచ్కావాలనే కోరెక్ ఉనాన్ అచుచ్లో చూడాలనన్ impatience లేదు. ఒకపుప్డు ఉండేది. వెంటనే అచుచ్కాకపోవటం వకరకంగా మేలు
జరిగిందనే అనిపిసోత్ంది. మీ సూచనలు చూశాక, అవి సరైనవే అనిపించినా నాకై నేను వాటిని నిరణ్యించుకోకుండా అంగీకరించడం (for
granted) growthకి అడడ్ం అని నా అభిపార్యం. నా పుసత్కానిన్ కొందరు నవల అనడానికీ, కొందరు కథ అనడానికీ అభయ్ంతర పెటట్రనేది
విదితం. నాకేమనిపించిందంటే it is too big to a story and too short to be a novel. ఐతే దానికి కంటినూయ్షన యెలాగూ
ఉనన్పుప్డు దానిని నవలనో, కథ అనో అచుచ్ వేయించడం యెందుకు చెయాయ్లని అనిపిసోత్ంది. మన దేశానికి సంబంధించిన పాతర్లు ఏదో
ఒక భాషకి చెందినవాళుళ్ కాకుండా ఉండడం సాధయ్ంకాదు. డెలిబరేటాగ్ యే రీజనల లాంగేవ్జకి చెందకుండా చెయయ్డంవలల్ పర్తేయ్కంగా
సాధించగలిగిందేమీ కనిపించలేదు. కాగా అలా చెయయ్డం వలల్ rootlessగా situate చేసినటల్నిపించింది. మీరనన్టుల్ ఇనిస్డెంటస్ యింకా
మారాచ్లిస్న అవసరం ఉందనిపించింది. పోతే నవలలో డార్మాలోలాంటి డైలాగని ఉపయోగించడం వలల్ జరిగే merit, de merit విషయం
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యింకా ఆలోచిసుత్నాన్ను. కాబటిట్ దానిని మళీళ్ వార్యాలనుకుంటునాన్ను. కానీ మీరు చెపిప్నటుల్ కథగా కుల్పత్ం చెయయ్డం - బహుశా
చెయయ్కపోవచుచ్, యెందుకంటే అలా చెయయ్డం అంటే "యెలోల్రాలో ఏకాంతసేవ"లోని బిగుతు తీసుకురావడం - అది ఆ రచయిత
బుచిచ్బాబుకే సాధయ్ం. కాబటిట్ ఆ అసాధయ్ సాహసానికి పూనుకోలేకపోతునాన్ను. దానిని ఒక పుసత్కంగా అచుచ్వేసేత్ నవలా - కథా అనన్
వివాదానికి తావుకావాలని యివవ్డం అవుతుందేమో అనిపిసోత్ంది. యెలాగా కంటినూయ్షన ఉంది కాబటిట్, పెదద్ నవలగా సాగించాలని ఉంది.
అంచేత, కొదిద్కాలం పోయాక, తీరుబడి చూసుకుని దానిని రీరైట చేసి తరువాయి కూడా రాయడం సాగించాలని ఉంది. మీకు పంపించడం
వలల్, దానిని తిరిగి పరిశీలించుకోడానికీ, వెంటనే పతిర్కలనో, పర్చురణాలయాలనో అపోర్చ కాకుండా ఆగిపోవడానికి అవకాశం కలిగింది. మీ
సూచనలూ వగైరా, ఆ పుసత్కం కోసమే పరిమితం ఐపోయి కాక, రచయితగా నా పర్యతన్ం మొతాత్నికి చాలా మేలు కలిగించాయి.
థీసిస యింకా సాగుతోంది. డిసెంబరలోగా రీసరిచ్ వరుక్ పూరిత్ అయిపోతుంది. ఆ తరువాత యింక పుసత్కాలు చూడడం, రెఫర
చెయయ్డం ఉండకూడదు. ఆ తరువాత ఫైనలగా రాయడం - వో ఆరు నెలలలో ఐపోవచుచ్. మొతాత్నికి వచేచ్ వరాష్కాలంలోగా సబిమ్ట
చెయయ్గలననుకుంటునాన్ను. రెండు సంవతస్రాలలో బహుశా వెసట్రన్ పబిల్షరసకి యాకెస్స రావొచేచ్మో అనిపిసోత్ంది. నూయ్ డైరెక్షనసని
కాంటాకట్ చేశాను. యెగిజ్సేట్నష్లిజం - అందునా సార్ గూరిచ్ - అంటే చాలా అవకాశం ఉందనీ, get the permission of your
University and pl. send the typed script అనీ జవాబు వచిచ్ంది. వార్సినదెవవ్రూ అనే కనిస్డరేషనతో కాకపోయినా సార్ ని
గూరిచ్ కాబటిట్ యెవరో ఒకరు తపప్క అచుచ్వెయొయ్చచ్నిపిసోత్ంది..
అనన్టుల్, మీకు వీలైతే British Council Library

నుంచి సారతరని గూరిచ్ Phllip shoddy

రాసిన పుసత్కం తెపిప్ంచి

ఆంజనేయులుగారు వచిచ్నపుప్డు యిచిచ్ పంపండి. Inconvenience కాకపోతే తపప్క పంపించండి. ఓ వారంలో చదివి దానికి మదార్ఫ్సు
యికక్డినించే పంపేసాత్ను.
రిసెరిచ్ అయిపోయాక వీలుచూసుకుని, మీ కథలు, నవల ఎడిట చెయాయ్లనుకుంటునాన్ను. దానికి వాయ్ఖాయ్నపు వాయ్సం వార్సి
జతపరుచ్తూ. రాశాక కొంతకాలం అలాగే వుంది, ఆ తరువాత కూడా నాకు ఫరవలేదనిపించితే తరువాయి జరుగవలసిన కారయ్కర్మం కోసం
మీకు పంపిసాత్ను. నవలనించి extracts కొనిన్ కథలు పూరిత్గానూ, కొనిన్టినించే extracts సెలకట్ చేసి ఆ తరువాత వాయ్సం జతపరచాలని
ఉంది.
నేను మళీళ్ వరాష్కాలంలో అటుకేసి రావాలని అనుకుంటునాన్ను. సుబబ్లకిష్గారికి మా నమసాక్రాలు.
గౌరవంతో, పేర్మతో
మధుబాబు
PPP
పిర్య మితుర్లు శీర్ బుచిచ్బాబుగారికి,
నమసాక్రములు, మీకు ఉతత్రం వార్యాలని కొనిన్ రోజులనుంచీ అనుకుంటునాన్ను. కానీ ఆఫీసు పని, ఇతర వతిత్డుల కారణంగా
వీలుపడలేదు అకోట్బరు నెల 'భారతి 'చూసేత్ బెరటర్ండ రసెస్లపై మీవాయ్సం కనిపించింది. అపుప్డే ఫిలుమ్ చూసి వచిచ్ కళుళ్ నొపిప్గా ఉనాన్
చదవకుండా ఉండలేకపోయాను. రసెస్లపై మీరు వార్యాలి చదవాలి అనుకుంటూ ఉండేవాణిణ్. అది ఈనాటికి సాధయ్మైంది. సమగర్మైన
వాయ్సం, ఒక తీరూ తెనీన్, సప్షట్త ఉనన్ వాయ్సం. ఒక ఇరవై ఏళళ్నాపాటు రసెస్ల గర్ంథాలని చదువుతూపోయి పర్భావితులై మననం చేసుకుని,
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ఏరప్రచుకునన్ భావాలను పర్తిభావంతంగా వెలల్డించిన వాయ్సం. ఆంధర్లో thinkers అయిన రచయితలంతా మీవాయ్సానిన్ చదివి
Intellectual treat అనుభవిసాత్ని అనుకుంటాను. ఈ శతాబిధ్లో world thinkingను infelluence చేసినవాడు రసెస్ల. మీరతని
వయ్కిత్తావ్నీన్ భావనాలోకానిన్ బాగా పరామరశ్ చేశారు. భగవంతుడు మీకు ఆరోగయ్ం ఆనందం, మంచి అనుభవం ఇవావ్లని పార్రిధ్సాత్ను.
చాలా విషాద వారత్ వినాన్ను. మితుర్లు భాసక్రభటల్ చనిపొయాయ్రా? ఆయనతో నాకు 18 ఏళళ్ పరిచయం. ఆయన రచనలని నేను
అంతగా మెచుచ్కోలేకపోయాను. కాని మితుర్డుగా సనిన్హితుడుగా ఆయనతో కలిసి హోటలోల్ రాతుర్లు పొర్దుద్పోయి టీలు తార్గిన రోజులు
జాన్పకమొచాచ్యి. ఈమధయ్న ఇకక్డ నాకు బాగా సనిన్హితుడు అటూల్రి పిచేచ్శవ్రరావు (భారాయ్భరత్లు, వివాహబంధం మొదలగు సినీమాలకు
రచయిత) హఠాతుత్గా చనిపోయారు. కిర్తం రోజు ఆయనకు ఒక ఫిలిం సూట్డియోలోల్ కలిసి అవీ యివీ మాటాల్డాను. (అతను గోపీచంద చెలెల్లి
భరత్) మంచి సంసాక్రం ఉనన్వాడు.
ఏం చేదాద్ం. వెళేళ్వాళుళ్ వెళాత్రు. మీ ఆరోగయ్ం కొంత బాగుపడిందని అనుకుంటాను. అనన్టుట్ షేకిస్ఫ్యర వాయ్సం అచచ్యిందా?
కొదిద్రోజులోల్ హైదరాబాదు వసాత్ను. అపుప్డు కలుసుకుంటా. నలల్కుంటలో సథ్లం కొనాన్ను.
మీరూ, మీ శీర్మతిగారూ కుశలమనుకుంటా
– D.R
.
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