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®¸»÷¤GRjFLj¸¼ ¬FLjMcÍ¸

sS¥qOq*-GS¸JdÍ¥qCLø¸: ¥cCcõNqjÂ¢ ÄÍôsU
CnÓj$qj −bÍjÂ¥q TdfUCLõöGHGH¸ÔL¸Py _j¼áKc_j$c GHfSÍjíîPnÎFL 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

బుచిచ్బాబూ,
చివరకు ఈ సిథ్తిలో పడాడ్ను.
నినన్ ఉదయం ఆఫీసుకు బయలుదేరబోతుంటే, మళీళ్ చాలా ఎకుక్వగా నొపిప్ వచిచ్ంది భయపడి టాకీస్ తెపిప్ంచుకుని, డాకట్రు షెవాయి
ఇంటికే వెళాళ్ను. ఏవో మందులూ అవీ పడాడ్క ఇంటికి వచాచ్ను. నొపిప్ తగిగ్ంది. ఇవాళ ఉదయం డాకట్రు వచిచ్ మరేమీ కంగారు లేదని చెపిప్, ఇంజెక్షన
ఇచిచ్, వీలుంటే సాయంకాలం ఎకసరే తీయించి చూదాద్మనాన్డు.
రేపు, తానే, ఆఫీసులో దిగబెడతాననాన్డు. కనుక, ఈ సాయంకాలం దాకా, ఇనిన్ రోజులూ సెలవు ఎలాగ పెటాట్లి? మొనన్ పోయిన
శనివారం వచాచ్నాఫీసుకు. ధోరణి చూసేత్, రేపటి నుంచి రాగలను. మా మావగారు ఇవాళ వచిచ్ ఉంటారు, కనుక ఆయనతో మాటాల్డి ఆఫీసుకు
పంపుదామనుకునాన్ను. ఆయన ఇకక్డకు రాలేదు. నా యెడ దయవుంచి, మీరు శీర్ నాయరుగారి తోను మన ధరమ్జాన్నితోనూ సెలవు విషయం మాటాల్డండి
- అంటే రేపటిదాకా.
ఏవయినా చూడవలసిన సిర్క్పట్స్ ఉంటే, కాగితాలుగాని ఉంటే, ఇంటికి పంపలేరూ? మీరొకసారి రాలేరూ? ఎలుల్డి ఆదివారం మందాకిని
ఉంది. దానిలో రెండు ఐటమస్ ఉనాన్యి. (1) శీర్ సనిన్ధానం సూరయ్నారాయణశాసిత్గారి శోల్కాలు - చికోర్డం అంటే ఉడత మీద. ఈ శోల్కాలు శీర్ కె.వి.ఎన
శాసిత్గారి బలల్ సొరుగులో ఉనాన్యి. తాళం శీర్ వెంకోబాచారి వదద్ ఉనాన్యట. (2) ఇక రెండో ఐటం శీర్ గుండేరావు హరాక్రేగారి రచన సంసక్ృతం
సులభంగా నేరుచ్కునే పదద్తిమీద - ఇదివరకు సిర్క్పటకే వార్సాం. ఇపుప్డు వారే వచిచ్ చదివేటటుట్ కాగితం పంపాలి.
మిమమ్లిన్ - ఇతర మితుర్లనూ - ఈ విధంగా చికుక్లు పెడుతునన్ందుకు సిగుగ్పడుతునాన్ను. ననున్ మనిన్ంచమని
శీర్నాయరుగారితోనూ చెపప్ండి. ఏం చెయయ్ను? అనుకోకుండా దురభ్రమైన బాధ వచిచ్ంది. అనన్టుట్ నినన్ మిలట్న డేకి ఏదయినా జరిగిందా? ఈనెల 21 వ
తేది శీర్ వేదం వెంకటరాయశాసిత్ సమ్రణ దినం - వారి పర్తాపరుదీర్యం నుండి అయినా, విజయ బొబిబ్లినుండి అయినా ఒకటి రెండు రంగాలు పర్సారం
చేయటమునూన్.
వేంకటరాయశాసిత్ వంటి అపర మలిల్నాథుడు లేక మా పరమగురువులు రాయశాసిత్ లేక వేంకట రాయశాసిత్మూరిత్ పరస్నాలిటీ మీద
ఒక పర్సంగం అయినా ఇపిప్ంచాలి, నీరసంగా ఉంది, ఇంకా వార్యలేను.
I.c.177.Errum Manzil,

మీ

Hyderabad -4

కృషణ్శాసిత్

P.S వేంకటరాయశాసిత్ వంతి మహాపురుషుడు ఎపుప్డెపుప్డో కానీ పుటట్డు. రేపు 21 డిసెంబరు వారి 105వ జనమ్దినం. మనవి రెండు
మూడు కారయ్కర్మంలో ఉండాలి. శీర్ నాయరుగారితో మాటాల్డండి. నేను చూడవలసినవేకాక వార్యవలసినవి ఏవయినా సిర్క్పట్స్ ఉంటే తెలియపరచండి.
ఏవయినా ఉతత్రాలు వసేత్ ఇయయ్ండి ఇతని చేతికి.
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విజయవాడ
శుకర్వారం
జానకిరాం, పేర్మతో
మీ ఉతత్రం చేరింది సంతోషము. నేనే వార్దాద్మనుకునాన్ను. ఆ వాయ్సము మీరు చూడలేదేమో మీకు పంపిదాద్ము అనుకుంటుండగా మీ
ఉతత్రం చేరింది. కొనిన్ భాగాలు కొందరిని నవివ్ంచాయి. అంటే నాకు ఆశచ్రయ్ంగా ఉనన్ది. అటువంటి మాటలు ఏవీ నేను వార్యలేదే అని మిమమ్లనూ
మీవారినీ గురించి వార్సేటపుప్డు, నేను చాలా Restraint చూపవలసి వచిచ్ంది. మేనరికము అని వార్సేటపుప్డే అనుకునాన్ను. తరావ్త మళాళ్, మీరు ఆ
మొదటి రోజున ఈసట్ నూకలో నా వదద్కు వసూత్, వారిని పిలిచినపుప్డు ఆ పిలుపులో ఆ మేనరికపు వాతస్లయ్ము సుఫ్రించినది నాకు. ఆ తరావ్త వేసవి
అంతా, అపుప్డపుప్డు మీరు అతత్వారింటనే ఉండి ఆనందిసుత్నన్ది జాన్పకం వచిచ్, మేనరికమే అనుకునాన్ను. వారు మీ దెస చూపే ఆపాయ్యతా, అలాగే
అనిపిసుత్ంది నాకు. పోనీలెండి; అచుచ్వేసేటపుప్డు మారుసాత్ను.
ఇలసేట్ర్టెడ వీకీల్కి మీరు కథలు కొనిన్ మీరు తెలుగులోంచి ఇంగీల్షులోకి తెసుత్నాన్రని వినాన్ను. ననున్ వార్యమనాన్రు. నేను మీ
'ననున్గురించి కథ వార్యవూ ' ఇంగీల్షు చేసుత్నాన్ను. మీరు ఈ కథను నాకు వదలండి ఏం?
ఆవిడ కథ నేనింకా చదవలేదు మీరు తిరుపతికి ఉతత్రం వార్సినపుప్డు నేను అకక్డ లేను. మొనన్ ఉగాదికి వెళిళ్నపుడు శారద చెపిప్ంది.
చాలా సంతోషించాను. ఈసారి ఆమె వార్సినపుడు శేషయయ్గారికి వేరే రిజిషట్ర కవరలో పంపే వారిని ఆదివారం పర్భ సారసవ్త అనుబంధములలో
వెయయ్మని చెపప్ండి. ఆ ఆంధర్పర్భ వారపతిర్క నేనింకా సంపాదింపలేకపోయాను. సంపాదించి చదువుతాను. ఆ విషయం మళాళ్ వార్సాత్ను.
నేను రచయితల సభకు రావడం లేదు - కానీ ఆ తరావ్త వచిచ్ మీ ఇంటోల్ 'తిషట్ వెయాయ్లని ఉనన్ది, ఒక మూడు వారాలైనా. ఏమో,
ఎలా పరిణమిసాత్యో మా పాల్నుల్.
చి||కమలా పిలల్లూ ఇరవయోయ్ తారీఖున మదార్సు వెడుతునాన్రు. వేసవి అంతా అకక్డే ఉంటారు. శారదా మా అతత్గారూ మే 15కు
గానీ మదార్సు జేరరు. ఈసారి నేను మదార్స వెళళ్డం లేదు. వారిదద్రూ మదార్సు వెళాళ్క నేనూ మా మాధవరమూ, ఆ పార్ంతాలకు వెళిళ్
రావాలనుకుంటునాన్ను. ఆ తరావ్త మీ ఊరు శారద అపుప్డపుప్డు అంటూ ఉంటుంది. తను నేనూ మళీళ్ ఊటీ వెళాళ్లని - కొడైకెనాలగాని కాని, ఇది
ఇంకా Plous wish గానే ఉంది.
శారద కథలు అచుచ్ వేయించాలనే పర్యతన్ము మళాళ్ జరుగుతూంది. బందరు భావరాజు నరసింహారావును కలుసుకుని మాటాల్డాను.
వారం పదిరోజులలో ఏ మాటా చెపుతాననన్ మనిషి మూడు నెలలైనా గప చిప. ఇదీ వరస. నేనే సవ్యంగా అచుచ్ వేయిసాత్ను. డిసిత్బూయ్షన ఏవంత
కషట్ంకాదు అనాన్ను నేను. ఆ పర్యతన్ం పార్రంభించాను. వేయి కాపీలు 880రూపాయలు. 500 కాపీలు 550 రూపాయలు అనాన్రు. వేయి వేయించి
కాపీ ఒకటి 2-50 ఉంచినా, ఏడాదిలో చలామణి ఐపోతాయి అనాన్రు. కానీ, ఇంతలో శారద అంటూంది. ఈ విషయాలు మనకు తెలియవు - చేతులు
కాలుచ్కుంటావేమో వదుద్ అని. "ఆ డబుబ్ పెటిట్ ఊటి వెళదామం"టోంది నాకు తాతాక్లిక చలల్దనము కంటె అచైచ్న ఆమె పుసత్కము ఇషట్మని ఎలా
ఒపిప్ంచను, ఆమెను!?
సమ్ృతిపథం, 'భగీరధపర్యతన్ం ' చేసి పూరిత్చేయించాను పుసత్కంగా, ఎలాగైతేనేమి ఇపుడు బైండింగోల్ ఆలసయ్ం - ఇవావ్ళ రేపు: మళీళ్
రేపు: ఆ తరావ్త మళీళ్ రేపు. అయినా, ఒడుడ్ కనిపిసూత్ంది, చేతికి అందుతుంది తీరము నేడో రేపో, కాపీ నేను సవ్యంగా మీ చేతిలో ఉంచాలి
అనుకుంటునాన్ను. అందరూ ఎలా ఉనాన్రు? సతిత్, ఆంజనేయులు (?), రామం - వివరంగా వార్యండి.
పేర్మతో,
జానకిరాం
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పిర్యమితుర్లు శీర్ బుచిచ్బాబుగారికి
నమసాక్రములు
మీ కారడ్ అందినది. కృతజన్తలు. షషిట్పూరిత్ నిరవ్హణ తమకు నచిచ్నందుకు ఎంతో సంతోషం. బాగుందని యెందరో రాశారు కానీ
మీనుండి లేఖ వచిచ్నపుప్డు కలిగిన ఆనందం వేరు. ఏమైనపప్టికీ పిండికొదిద్ రొటెట్. రచనలో శకిత్ వుంది గనుక నాటకం రాణించింది. నాకు నచిచ్న కొదిద్
సిర్క్పట్స్లో అదొకటి బహుశః ఈనెలాఖరులోగా అటురావాలనుకుంటునాన్ను. ఎంతవరకు నా కోరెక్ నెరవేరుతుందో చెపప్లేను. లీవ శాంక్షన కాలేదు
కాగానే వసాత్ను ఓ పదిరోజులు ఉండాలని ఉంది.
పోతే రామకృషణ్ని విజయవాడకు టార్నసఫర చేయడం అతను సెలవుపెటిట్ హైదరాబాదు కోసం టైర చేసుత్ండటం మీరు
ఎరుగుదురనుకుంటాను వీలైతే ఇకక్డ ఉండడానికి పర్యతన్మనుకోండి.
రమణమమ్గారిని మదార్సు వేశారు ఇది నినన్టి వారత్. మీ ఆరోగయ్ం గురించి వార్యించండి. శీర్మతి సుబబ్లకిష్గారికి నా నమసాక్రాలు
అందించండి.
అకక్డి విశేషాలు వార్యించండి. తమకు నేను పుసత్కాల బాపతు కొదిద్ మొతత్ం ఇవవ్వలసి యునన్ది. మరేమైన నాటికలు పంపండి. వచేచ్
కావ్రట్రలో వేసుకుంటాం. ఇతరులవి కూడా సజెసట్ చేయండి. ఇంగీల్షు నాటకాలు ఏవైనా ఎడాపట్ చేసుకోడానికి అనువైనవి (కాపీరైటస్ గొడవ అడుడ్తగలనివి)
సజెసట్ చేయండి. మంచి నాటకం సిర్క్పట్ దొరకాలేగాని నిరవ్హణ ఎలా వునాన్ బాగానే ఉంటుంది. మంచి నాటకం బాగా లేనపుప్డు ఏం చేసినా
బాగనిపించదు.
"ఉతత్మా ఇలాల్లు" మళీళ్ ఇకక్డ నుంచి వేసుత్నాన్ం. రికారిడ్ంగ భదర్పరిచాను.
మదార్సు నాటకాలు దయతో విని ఎటిట్ మొహమాటం లేకుండా నాకు మీ విమరశ్లిసూత్ ఉండండి. మారగ్దరశ్కతవ్ం నాకు ఎంతైనా
అవసరం. నాటకాలు ఎనున్కోవటం దగగ్ర నుంచి నిరవ్హణదాకా మీ సూచనలు కావాలి. నాకు మీ సలహాలు శిరోధారయ్ములు మీ అనుభవంలో ఎనోన్
వంతు నాది?
సరవ్దా
మీ దాశరధి
పి.ఎస. దాశరధీ శతకం రేపు పంపుతాను.
PPP
A.I.R
Hyderabad
1-1-61
నా పిర్యమైన బుచిచ్బాబునకు ఆశీరవ్చనాలు.
29వ తేదీగల నీజాబందింది. నీ అభిమానం నాకు పర్తిరోజూ ఏదో ఒక సమయంలో జాన్పకానికి వసూత్ండడం సహజమైనా, అది
ఆనందానిన్ అందించేదిగా కూడా కావటం నా అదృషట్ం. నా నితయ్మననం, మరల నినున్ జాబులో కనిపింపజెయయ్డం. ఏమని వార్యాలోన్ ఈ ఆనంద
మైకంలో నాకు సరియైన మాటలందడంలేదు.
నా హృదయసుథ్లను మరాయ్ద పదాలతో సంబోధించడం నాకలవాటుపడని ఒక అంతఃసుస్. అలాంటి అంతఃసుస్ను మరింతగా
శుభర్పరచుకుని, నినూన్, మా అమామ్యినీ, ఈ నూతన సంవతస్రారంభంలో ఆనంద శుభమంగళ పర్దంగా ఆశీరవ్దిసుత్నాన్ను.
నాకివవ్డానికి నిశచ్యింపబడిన కేందర్ అకాడమీ బహుమతికి నీవంటి కళాభిమాని పంపిన అభినందనాలు ఒక పరువును
గూరిచ్నటుల్గా పర్మోదమొందుతునాన్ను. నేను వార్యనెంచిన నా జీవిత చరితర్ "నటసాథ్నం"లో నీ జాబును ముదిర్ంచుకుంటాను.
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బుచిచ్బాబుగారి డైరీలు

బుచిచ్బాబూ! నీ జాబును ఎనోన్సారుల్ చదువుకునాన్ను. నా మితుర్లకు చూపించుకునాన్ను. అందలి మీ అభిమానానిన్ నా హృదయానికి
హతుత్కొనుచునాన్ను.
కృతజన్తతో నిలుసుత్నన్
భవదీయుడు సాథ్నం.
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