
  

øöeTT~                                  www.koumudi.net                             &çôd+ãsYYYYY  2014 

1  సాహితీమూరుత్ ల సహవాసం-నరిశెటిట్ ఇనన్యయ్

 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. 

                 
     
                                          
 
 
           

నేను రా న పతిర్ కలు నేను రా న పతిర్ కలు --  నాకు తెలి న ఎడిటర్నాకు తెలి న ఎడిటర్   
77     

ఉదయం - దాసరి నారాయణరా   

సుపర్సిదధ్ సినీ డైరెకట్ర దాసరి నారాయణరావు 1984లో హైదరాబాదు నుండి ‘ఉదయం’ దినపతిర్క పెటాట్రు. దానికి ఎడిటరుల్గా 
ఎ.బి.కె. పర్సాద, కొండముది రామచందర్మూరిత్, గజెజ్ల మలాల్రెడిడ్ ఉనాన్రు. సిబబ్ందిలో దేవీపిర్య కూడా ఉండేవారు. కొనాన్ళుళ్ పురాణ 
సుబర్హమ్ణయ్ శరమ్ కూడా పనిచేశారు. ఆరేళళ్పాటు సాగిన ఈ పతిర్క యాజమానయ్ం మారి, కర్మేణా ఆగిపోయింది. కాకరాల తులసీదాసు 
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ఎ.బి.కె.పర్ ద్

ఆఫీసు యాజమానయ్ం పనులు పరయ్వేకిష్సుత్ండేవారు. ఆరిధ్కపరంగా పతిర్కలు ఎపుప్డూ ఇబబ్ందులను 
ఎదురొక్ంటుండేవి. ఏరోజుకారోజు పతిర్క అచుచ్ వేయడానికి కావలసిన పేపరు కోసం వెతుకుక్నేవారు. 
అలాంటి ఇబబ్ందులతోనే మొతత్ం మీద కొనిన్ రోజులు నడపగలిగారు. 

‘ఉదయం’లో నేను రాసిన వాయ్సాలు కొనిన్ ఉనన్పప్టికీ ముఖయ్ంగా మూడు వాయ్సాలు 
సంచలనాతమ్కంగా వివాదాలకు దారితీసాయి. అందులో పర్పర్ధమంగా పేరొక్నదగినది వివేకానందపై నా 
వాయ్సం. ఎబికె పర్సాద ఎడిటర గా నా వాయ్సానిన్, ఎడిటోరియల పేజీలో పర్ముఖంగా పర్చురిసూత్ “మనకు 

తెలిసిన వివేకానంద వేరా” అని హెడిడ్ంగ పెటాట్రు. అందులో సంపాదకుడి నోట రాసూత్ దీనిపై భినాన్భిపార్యాలు ఎవరైనా వెలల్డిసేత్ 
పర్చురించటానికి అభయ్ంతరం లేదని బాకస్ పెటిట్ వేశారు. 

వివేకానందపై వాయ్సం 

ఆ వాయ్సంలో వివేకానంద బాగోగులు మంచి చెడులు పరిశోధనాతమ్కంగా ఆధారాలతో రాయటం విశేషం. “వేదాంతం - భారత 
పునరివ్కాసం” నిరంజన ధర  పరిశోధనాతమ్క గర్ంథం బెంగాల లో పర్చురణ కాగా అందులో ఆధారాలునన్ విషయాలను వాయ్సంలో 
చూపాము. వివేకానంద అమెరికా పర్యాణం, జమీందారల్ డబుబ్తో ఆయన ఓడలో వెళిళ్, విలాసంగా 
గడపటం, తిరిగి వచిచ్న తరవాత నరహంతకులైన జమీందారల్ను రామనాడ రాజా, క్షతిర్ రాజాల పాలనను 
సమరిధ్సూత్, వారి పార్ంతాలలో పరయ్టించి మదద్తుత్ పలికారు. దీరాఘ్యుషుష్కు యోగా మంచిదని చిటాక్ 
వైదయ్ంగా పర్చారం చేసిన వివేకానంద 38 ఏళల్కే చనిపోయాడు. ఇలాంటి వాసత్వాలతో కూడిన వాయ్సం చదివి 
గుడివాడ, కడప, రాజమండిర్, హైదరాబాదు, విజయవాడ పార్ంతాలలో తీవర్ నిరసన ఆందోళన 
వెలల్డించారు. ఇది గమనించి ఎ.బి.కె పర్సాద  సంపాదకీయం రాసూత్ మొదట అనుసరించిన ధోరణికి 
భినన్ంగా వివేకానంద సూరుయ్డి వంటి వాడని ఆయన వెలుగుకు చెయియ్ అడడ్ం పెటట్జాలమని అరధ్ం వచేచ్ 

రీతిలో రాశారు. హైదరాబాదులో భజరంగ దళ, ఆర.ఎస.ఎస. వారు 
లాఠీలతో ఉదయం ఆఫీసుపై దాడి చేశారు. అపుప్డు దాసరి నారాయణ రావు 
ధైరయ్ంగా నిలబడి తమ సిబబ్ందినందరినీ ఎదురు దాడికి సంసిదుధ్లు కమమ్ని 
గేటు వదద్కు వచాచ్రు. ఆయన పర్దరశ్కులతో మాటాల్డుతూ చేతనైతే సమాధానం చెపప్ండి, పతిర్కలో 
పర్చురిసాత్ం. అంతేగాని కరర్లు పటుట్కుంటే ఆపని తామూ చేయగలమని సవాలు విసిరారు. అంతటితో 
పర్దరశ్కులు వెళిళ్పోయారు. వాయ్సానికి సమాధానం మాతర్ం ఎవరూ రాయలేదు. 

తిర్పురనేని రామసావ్మి మొదటోల్ తన పేరుకు చౌదరి అని చేరిచ్నా చివరిలో ...భగవదీగ్త… రచన 
చేసేనాటికి చౌదరిని తొలగించారు. తెనాలిలో సూతాశర్మం  సాథ్పించి అనేకమంది సవ్సంఘ పురోహితులను తయారుచేయించారు. కేవలం 
బార్హమ్ణులే కాక ఏ కులం వారైనా పౌరోహితయ్ం జరపవచుచ్నని ఉదయ్మం చేశారు. అంతేకాక పెళిళ్ మంతార్లు, పర్మాణాలు పెళిళ్ 
చేసుకునేవారికి అరథ్ం కావాలని వారి మాతృభాషలో వాటిని చెపాప్లని పర్చారం చేశారు. దీనిపై పెదద్ రియాక్షన వచిచ్ంది. కొంతమంది 
పురోహితులు శిక్షణ పొంది పెళిళ్ళుళ్ చేయించారు. అందులో కమమ్ కులసుథ్లు ఎకుక్వగా వుండటం వలన కమమ్ పురోహితులు అనే నానుడి 

గజెజ్ ల మలాల్ రెడిడ్  

దాసరి 
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రామచందర్ మూరిత్  

పురాణం 

కూడా వచిచ్ంది. ఇతర కులాలోల్ చెదురు మదురుగా పురోహితులు వచాచ్రు. ఇలాంటి ఉదయ్మానికి రాజకీయ పారీట్లలో కూడా ముఖయ్ంగా 
కమూయ్నిసుట్ పారీట్లో మదద్తు లభించింది. మత పర్సకిత్ లేకుండా పెళిళ్ మంతార్లు పర్చారంలోకి వచాచ్యి. కానీ, సావ్తంతార్య్నంతరం ఆ 
ఉదయ్మం ఉధృతి దగిగ్పోయింది. తిర్పురనేని రామసావ్మి కుమారుడు గోపీచంద మానవవాదిగా తండిర్ పర్భావంలో ఆరితేరి గూడవలిల్ 
రామబర్హామ్నికి సహాయపడి సంసక్రణ సినిమాలు తీయటంలో ఎంతో సహకరించారు. అనేక రచనలు రాజకీయ కథలు చేసి, ఎమ.ఎన. 
రాయ మానవవాద ఉదయ్మంలో రాషట్ర కారయ్దరిశ్గా పనిచేశారు. తండిర్ మరణానంతరం కర్మేణా దిగజారిపోయి ఆధాయ్తిమ్క రొంపిలో పడి 
అరవిందుణిణ్ సమరిధ్సూత్ సాయిబాబా దాకా పతనావసథ్కు చేరుకునాన్డు.  కమమ్కుల వాడిగా పార్రంభమై కర్మేణ పరిణమించి 1940 నాటికి 
భగవదీగ్త రచన చేసి, కులానిన్, మతానిన్ అధిగమించి మానవ వాదం వైపుకు పయనించారని రాశాను. పురాణం సుబర్హమ్ణయ్ం శరమ్ దీనిని 
‘ఉదయం’ వారపతిర్కలో పర్ధానంగా పర్చురించారు. దీనిపై రియాకట్ అయినటువంటి వారిలో చేకూరి రామారావు వంటివారు ఉండటం 
గమనారహ్ం. అపుప్డు కూడా సమాధానం రాయండి వేసాత్మని మాతర్మే ఎడిటరుల్ చెపాప్రు. భాషా పరిశోధకుడుగా పేరొందిన చేకూరి 
రామారావు, రియాక్షన కొందరిని ఆశచ్రయ్పరిచింది. 

హోమియో 

హోమియో వైదయ్ం పై సునిశితమైన విమరశ్తో పరిశోధనాంశాలతో రాసిన వాయ్సం 
పెదద్ సంచలనానికి దారి తీసింది. హోమియోపతి సైంటిఫిక కాదని, ఔనని రుజువు చేసేత్ 
5కోటల్ రూపాయలు పారితోషికం ఇవవ్డానికి హేతువాదుల సంఘం పకాష్న జేమస్ రాండీ 
ఫౌండేషన పర్కటించిన విషయం పర్సాత్వించారు. కానీ ఎవరూ ముందుకు రాలేదు. 
కటుట్కథలతో బుకాయింపులతో హోమియో వైదుయ్లు తమ వాయ్పారానిన్ సాగించుకునాన్రు. 
అనేకమంది యువకులు ఉపాధి నిమితత్ం హోమియో చదువులు సీవ్కరించి, ఈ వాయ్సం 
తమను దెబబ్తీసుత్నన్దని, తిరుగుబాటు చేశారు. రాషట్రంలో కొనిన్చోటల్ ఊరేగింపులు 
జరిగాయి. కానీ, శాసతరీయమని రుజువు చేసూత్ ఏ ఒకక్రూ రాలేకపోయారు. 

‘ఉదయం’లో నా రచనలను సమరిధ్ంచి, భావ సేవ్చఛ్కు, శాసతరీయ ధోరణికి మదద్తుత్గా రామచందర్మూరిత్ నిలిచారు. 

జి. రామిరెడిడ్ అవినీతి బటట్బయలు 

ఆంధర్ పర్దేశ ఛీఫ జసిట్స, సుపీర్ంకోరుట్ జడిజ్ పింగళి జగనోమ్హన రెడిడ్ 
ఉసామ్నియా యూనివరిస్టీ వైస ఛానస్లర గా దారితపిప్న విదాయ్లయానిన్ మళీళ్ 
పర్తిషాఠ్తమ్కంగా నిలబెటాట్డు. కాపీ కొటట్టం పూరిత్గా ఆపగలిగారు. ఉసామ్నియా 
యూనివరిస్టీ డిగీర్లతో ఎవరూ దరఖాసుత్లు పెటుట్కోనకక్రలేదని పర్కటించిన 
అవమానకరమైన వయ్వసథ్ను మళీళ్ సకర్మంగా ఉండేటటుల్ సరిదిదాద్రు. ఆయన 
హయాంలో పరిపాలనా విషయాలు పరిశీలించి, అవకతవకలు చేసిన వారిని 
మందలించారు. అందులో భాగంగా వైస ఛానస్లర జి. రామిరెడిడ్ ఆధవ్రయ్ంలో 
జరిగిన ఘోరాలపై పొర్ఫెసర వనజా అయయ్ంగార ఏక సభయ్ సంఘానిన్ వేశారు. జగనోమ్హన రెడిడ్
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ఆవిడ పరిశీలించి, గుటుట్ బటట్బయలు చేసింది.` నేను సేవ చేసిన యూనివరిస్టీ` అనే శీరిష్కన జగనోమ్హన రెడిడ్ ఒక గర్ంథం రాశారు. వాటిలో 
ముఖయ్మైన అంశాలు నేను తెనిగించాను. అవి ‘ఉదయం’లో కొనిన్ భాగాలుగా పర్చురించారు. అపుప్డు వాటిని పర్చురించడానికి ఎడిటోరియల 
సిబబ్ందిలోనే కొందరు తటపటాయించారు. కానీ గజెజ్ల మలాల్రెడిడ్ పటుట్బటిట్ పర్చురించారు. ఈ విధంగా ‘ఉదయం’లో నా రచనలు, 
అనువాదాలు గందరగోళానిన్ సంచలనానిన్ సృషిట్ంచాయి. అందులో ఎడిటర ఎ.బి.కె పర్సాద ధోరణి బయటపడింది. యజమానిగా పతిర్కా 
సేవ్చఛ్ వైపు నిలచిన దాసరి నారాయణరావు అభినందనీయుడు. 

    (మరో    తెలుగు ప క గురించి వచేచ్ సంచికలో) 
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