
16.      వాసిరెడ్డి  సీతాదేవి 

                  వాసిరెడ్డి  సీతాదేవి 1933 డ్డస ెంబర్ 15వ తేదీన 
జన్మెంచారు. ఈమె తలి్లదెండ్రు లు వాసిరెడ్డి  
రెంగనాయకమ్మ,రాఘవయయ దెంపతులు. ఈమె చదివిెంది ఐదో 
తరగతి వరకే అయినా ప రవేైట్ గా హ ెందీ పుచారక్, పువీణ, 
సాహ తయరతనలలో ఉతీ్తరుు లయయయరు. నాగపూర్ విశ్వవిదాయలయెం 
న ెండ్డ బి. ఏ మ్రియు ఎమ్.ఎ పూరిీ చేశారు. 

       ఈమె రచెంచన మొదటి నవల ‘జీవితెం’ తొల్ల కథ 
‘సాెంబయయ ప ళి్ల’. ఈమె స మ్యరు 39 ప రగా నవలలు, వెందకు 
ప రగా కథలు రచెంచారు .ఈమె రచెంచన మ్టిి మ్న్షి నవల 14 
భాషలోి కి అన వదిెంచబడ్డెంది. 1982 సెంవతసరెంలో నకసల్లజెం 
గురిెంచ వుా సిన ‘మ్రీచక’ అనే నవలన  రాషిర పుభుతవెం 
న్షేధిెంచెంది. ఈమె నవలలో కొన్న, తెలుగు సిన్మ్యలుగా, 
మ్రికొన్న దూరదరశన్ సీరియల్సస గా న్రిమెంచబడ్ాి యి. ఈమె 
జవహర్ బాలభవన్ డ్ెరరెకిర్ గా పన్ చేశారు. 1985- 91 మ్ధ్య 
ఫిల్లెం స నాసర్ బో రుి  సభుయరాల్లగా కూడ్ా సేవలెందిెంచారు. 



         వీరిక ిఆెంధ్ు పుదేశ్ సాహ తయ అకాడ్మీ పురసాారెం 
ఐద సారుి , ఆతమగౌరవ పురసాారెం, శ్రీ కృషుదేవరాయ 
విశ్వవిదాయలయెం గౌరవ డ్డ.ల్లట్(1989), శ్రీ పదామవతి మ్హ ళా 
విశ్వవిదాయలయెం గౌరవ డ్డ.ల్లట్ (1989), తెలుగు 
విశ్వవిదాయలయెం జీవిత కాల సాఫలయ పురసాారెం(1996) 
మొదల రన అవారుి లు లభెంచాయి . ఈమెకు ‘ఆెంధ్ు ప రి్ బక్' అనే 
బిరుద  ఉెంది. 

         నేన  మ్యరిాిస ి న , రచయితకు మ్యరిాిస ి  దృకపథెం 
లేకపో తే ఆ రచన అసెంపూరుెం, అపరిమితమ్వుతుెందన్ 
చెపాపరు. చననపపటిన ెండ్డ తన చ టటి , తన ఊరలి  సీీలై పటి 
కొనసాగే వివక్షన ,అణచవేతన , కుట ెంబ హ ెంస పుతయక్షెంగా 
చూసిన సీతాదేవి ఆ దృకపథెంతోనే రచనలు చేశారు. 

                   సీీలైు పుటిిన దగగరునెంచ ఎలయెంటి ఇబబెంద లన  
ఎద ర్ాెంట నానరల, చద వు ఉననపపటికీ అవమ్యనాలు, 
తిరసాారాలు ఎద ర్ాెంట నన విషయయన్న వీరి రచనలోి  



వివరిెంచారు . అరచన, వస ెంధ్ర ,బొ మ్మరిలుి  మొదల రనవి దీన్కి 
ఉదాహరణగా చెపపవచ చ. 

         'రాబెంద లు-రామ్చలుకలు' పెంచాయత్తరాజ్ వయవసథ  లోన్ 
అరాచకతావన్న అవినీతి రాజకీయయలన  తేటతెలిెం చేస ీ ెంది.  

‘మ్రీచక’ ఈ కాలపు ఉతీమ్ నవలలోి  ఒకటి. ‘వెనెనల 
మ్ెండ్రతుెంది’ నవల న్రుదోయగ సమ్సయ త్తవుతన  చత్తుకరిెంచెంది. 
‘మ్రల దెయయెం కథ' అనే నవల మ్ూఢనమ్మకాల వెరపు 
నడ్డపిెంచకూడ్దనే సెందేశ్ెం ఇస ీ ెంది. 

            అభుయదయ దృకపథెం, సామ్యజిక చెరతనయెం, సామ్యవాద 
విశావసెం, సాెంఘ క పుయోజనెం, ఇతివృతీ వెరవిధ్యెం గల రచనలు, 
కథన చాతురయెం, పాతుో నీమలనెం, శ ైలీ వినాయసెం గల రచనల ననన 
వాసిరెడ్డి  సీతాదేవి కాలెం న ెండ్డ వెలువడ్ాి యి. ఈమె స మ్యరు 
39 నవలన , అనేక కథలు రాసిన సీతాదేవి ఏపిుల్స 13 2007 లో 
మ్రణ ెంచారు .అయినా వారి రచనలు చరసమరణీయెం. 

 


