
17.     డా.పి.కేశవరెడడి  

                        పి. కేశవరెడ్డి  మార్చ్ 10, 1946లో చిత్తూ రు 
జిలాా లోని త్లుపులపలా్ల లో ఓ రైెత్ు కుట ుంబుంలో జనిముంచారు. 
కేశవ రెడ్డి  త్న చుటటూ  ఉనన సమాజుంలోని హ ుంస 
సనినవేశాలను, దీని జనులు దుుఃఖుం జీవితాలను బాగా చూసిన 
మనిషి. చినన వయసులోనే పెదద  ఆశయుం కోసుం కలుం పటటూ న 
రచయిత్. 

      పాుండ్డచచ్రి లో చదువుకుని నిజామాబాద్ లో ఉదయ ోగుం 
చచసినా, త్ను పుటటూ న రాయలసీమను మరి్పో లేదు. బకక రెైత్ుల 
సిి తిగత్ులను గురిుంచి ఆలోచిుంచిన నిజాయితీపరుడు.  

                 కేశవరెడ్డి  సమశానుం దునేనరు, ఇన్రెడ్డబుల్ గాడ్ెస్        

( క్షుదర దచవత్ ),అత్డు అడవిని జయిుంచాడు ,రాముడుుండ్ాడు 
రాజోుం ఉుండ్ాది, సిటీ బయోటటఫుల్, మయగవాని పిలానగరో వి, చివరి 
గుడ్డసె ,మున్మమ మొదల ైన నవలలను రచిుంచారు. కేశవ రెడ్డి  
గారి మొదటట రచన ‘భగవానువాచ’ రెుండవ నవల్లక ‘బానిసలు’ 
నాగరికత్ మారినా మనుషుల ఆచార సాుంపరదాయాలు మారినా 



హరిజనుల వోవసికు సుంబుంధిుంచినుంత్వరకు కాలచకోుం 
ఆగిపో యినట ా  ఈ నవలలో సుబాారాయుడు భావిసాూ డు. 

సమశానుం దునేనరు నవలలో హరిజనవాడలో ని దురభరమ ైన 
హరి జనజీవిత్ుం ధరశనమిసుూ ుంది. అత్డు అడవిని జయిుంచాడు 
నవల కేశవరెడ్డి  గారి నవలలనినుంటటలోకి పరసిదిి చెుందిుంది.ఇది 
జీవన విజయానిన వేనోళ్ళ చాటటన నవల .నేటట సమాజుంలో 
కులవృత్ుూ లు కోమకోముంగా ధవుంసమ ై పో త్ునానయని 
చూపిుంచడుం పరధాన ఇతివృత్ూ ుంగా రాసిన నవల రాముడుుండ్ాడు 
రాజోుం ఉుండ్ాది.సుంచార గిరిజన తెగ జీవిత్ చిత్రణ తో మానవుడ్డ 
జీవిత్ుంలో చివరకు మిగిలేది ఏమిటట అని అనేవషిుంచిన తాతివక 
నవల తాతివక నవల చివరి గుడ్డసె. రెైత్ు కి భయమికి ఉనన 
గాఢమ ైన అనుబుంధుం డ్ాకూర్చ కేశవరెడ్డి  మయగవాని పిలానగరో వి 
నవలలో అత్ోదుభత్ుంగా చితిరుంచారు. 1960 ప రా ుంత్ుంలో 
రాయలసీమ రెైత్ులు దయనీయమ ైన జీవిత్ుంఇుందులో 
దరశనమిసుూ ుంది. కేశవరెడ్డి  గారి రచనలలో సీూ  ీపాత్రలు ఉుండవు. 
మీ దృషిూ లో సీూ  ీలకు ప రా ధానోత్ లేదా అని పరశ్నుంచిన వారికి 
సమాధానుంగా మున్మమ నవలను రచిుంచారు. సాధారణ సీూ లీోని 



అసాధారణ శకిూ  ని బయటకు తీసి కథలు నడ్డపిసాూ రు. భరూ  
చనిపో యాడు అని తెల్లసిన  మున్మమ దుుఃఖుం తో  చచి్పో దు. 
భరూ  చావుకు పరతీకారుం తీరు్కుుంట ుంది. బొ లా్లగిత్ూ  సాయుంతో, 
బత్ుకు నడుపుకునేుందుకు సమాయత్ూ మవుత్ుుంది . 

        కేశవ రెడ్డి  గారు దళిత్ులు , దళిత్ జీవితానుభవుం 
లేకపో యినా, దళిత్ సమసోలు ,దళిత్ులపైె అవగాహనతో 
రచనలు చచశారు .కేశవరెడ్డి  తీసుకునన ఇతివృతాూ లు చాలా 
కిా షూ మ ైనవి. ఈయన రచనలలో నకసలారీ,ఆదివాసి, రెైతాుంగ 
పో రాటాలు ఉనానయి . అనేక సమసోలపైె రచనలు చచసిన డ్ాకూర్చ 
పి కేశవ రెడ్డి  గారు ఫిబరవరి 13, 2015 సుంవత్సరుంలో 
పరమపదిుంచారు. 


