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 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   
22  

ని (1936-1985) 
- థ్ పకులు - ఎన్.జి.రంగా(1900-1995) 

`వాహిని` పతిర్క చరితర్గలది. ఆచారయ్ రంగా రాజకీయాలతో ముడివడి వునన్ ఈ పతిర్క కొనిన్సారుల్ బిర్టిష పాలనలో 
ఆంక్షలకు గురయింది. అలాంటపుప్డు`గో భూమి` `కార్ంతి` అనే పతిర్కలు నడిపారు. 
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నాయ్పతి నారాయణమూరిత్   

పండితారాధుయ్ల

గోగినేని విశవ్నాథం, మనోహరం

ఆచారయ్ ఎన.జి.రంగా 1940 పార్ంతానికే కాంగెర్సులో రైతు నాయకుడుగా సుపర్సిదధ్ 
రాజకీయవాది. తన ఆశయాలకు అనుగుణంగా `వాహిని` అనే వారపతిర్కను పార్రంభించారు. 
అయితే  ఆయన పారల్మెంటరీ  నాయకుడుగా పతిర్కకు సమయం కేటాయించలేకపోయేవాడు. రంగా 
సాహితాయ్భిమాని. `హరిజన నాయకుడు` అనే నవల రాశారు. అది 1930 పార్ంతాలకే వెలువడింది. 
ఉనన్వ లకీష్ నారాయణ రాసిన `మాలపలిల్` కూడా అపుప్డే వచిచ్ంది. తిర్పురనేని రామసావ్మి 
సాహితయ్ం, ఏటుకూరి వెంకట నరస్యయ్ రచనలు అభిమానంతో చదివేవారు. రైతు భజనావళిని -
వివిధ కవులు రాసిన గేయాలు, `వాహిని`లో పర్చురించేవారు. అవి ఆనాడు రాజకీయ పర్చారానికి 
కూడా తోడప్డాడ్యి. కర్మేణా రాజకీయాల వతిత్డి వలన `వాహిని`కి ఎడిటరుల్గా ఇతరులను నియమిసూత్ పోయారు. పారల్మెంటులో రంగా 
పర్సంగాలు, బయట ఉపనాయ్సాలు రైతు ఉదయ్మాలకు సంబంధించిన వారత్లు `వాహిని` దావ్రా పర్జలకు తెలుసుత్ండేవి. అయితే అది రంగా 

పతిర్కగానే కొనసాగింది.   
నాయ్పతి నారాయణమూరిత్  (1897-1951)  `వాహిని` ఎడిటర గా రంగాగారి కోరికపై 

పనిచేశారు. నారాయణమూరిత్ ఒరిసాస్లో పుటిట్ కేందర్ శాసన సభకు ఒకసారి ఎనిన్కయాయ్రు కూడా. `కళింగ`, 
`భారతి` పతిర్కలకు అనేక వాయ్సాలు రాశారు. ఆంధర్పర్భలో ఆయన కాలం ‘పాన -సుపారి’ బహుళ జనాదరణ 
పొందింది. 1951లో `విజయపర్భ`కు ఎడిటర గా వునాన్రు.` జైభారత` పతిర్క సాథ్పించి నడిపారు. `వాహిని` పతిర్క 
ఆయన సంపాదకతావ్న సిథ్రంగా కొనసాగింది.   

పండితారాధుయ్ల నాగేశవ్రరావు (1912-1976) ఇంటూరు, గుంటూరుజిలాల్లో పుటిట్ 
రంగాగారికి సనిన్హితుడుగా, `వాహిని` పతిర్కకు ఎడిటర గా పేరు తెచిచ్పెటాట్రు. జరన్లిసుట్గా `ఆంధర్పర్భ`కు, 
`ఆంధర్పతిర్క`కు, `ఆంధర్భూమి`కి వివిధ దశలలో సంపాదకులుగా చేసారు.  ‘సంజయ’ అనే దినపతిర్కను 
హైదరాబాదు నుండి కొదిద్ కాలం నడిపారు. మంచి చేయితిరిగిన జరన్లిసుట్. చిరకాలం జరన్లిసుట్ జీవితం గడిపిన 
నాగేశవ్రరావు `రైలుతపిప్న పర్యాణీకులు` అనే శీరిష్కన కమూయ్నిసుట్లపై అతి ఘాటైన విమరశ్లు చేసి బహుళ 
పర్చారం పొందారు. శీర్శీర్ రచనలపై అనేక తీవర్ విమరశ్లు వివిధ మారుపేరల్తో చేశారు. 

`వాహిని` పతిర్కకు ఎపప్టికపుప్డు ఎడిటర లు మారుతూ ఉండేవారు.  పెదిద్రెడిడ్ తిమామ్రెడిడ్, కె. 
సభా కూడా ఎడిటరుల్గా చేశారు. గోగినేని ఉమామహేశవ్రరావు కొనేన్ళళ్పాటు ఎడిటర గా కొనసాగారు. ఆయన 
గూడూరులో వుంటూ ఎకుక్వగా పరయ్టనలు చేసుత్ండేవారు. రైలేవ్ బోరుడ్ మెంబరుగా, జాతీయ వితత్నాల సంఘ 
సభుయ్డుగా దేశ వాయ్పత్ంగా తిరగవలసి వచేచ్ది. `రాగం, తానం, పలల్వి` అనే శీరిష్క పెటిట్ వారం వారం `వాహిని`లో 

రాసేవారు. 
1955 ఎనిన్కల సమయంలో తాతాక్లికంగా `వాహిని`ని దినపతిర్కగా మారిచ్నపుప్డు 

బి.ఎస.ఆర. కృషణ్, గడడ్ం విశవ్నాథం (పర్ముఖ సంఘసేవకురాలు చితర్మనోహరం భరత్) కృషాణ్జిలాల్ 
నందిగామ తాలూకా సుబాబ్యగూడెం వాసత్వుయ్లు. ఆచారయ్ రంగాగారికి సనిన్హిత అనుచరులు. 
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కె.వి.సుబబ్యయ్ 

ఫుషక్రకాలం `వాహిని` పతిర్క సంపాదక బాధయ్తను నిరవ్రిత్ంచిన పర్ముఖ రచయిత, చకక్ని కథకుడు, తెలుగు పండితుడు, సాహితయ్రతన్ 
పటట్భదుర్లు. ననన్పనేని వెంకట సుబబ్యయ్, వాసిరెడిడ్ సతయ్నారాయణ, జాసిత్ జగనాన్ధంగారుల్  పనిచేశారు. 

1955లో ఆంధర్లో అసెంబీల్ ఉప ఎనిన్కలు జరిగాయి. కమూయ్నిసుట్లకు, ఐకయ్కాంగెర్స కు జరిగిన తీవర్పోరాట రోజులవి. 
అందులో ఆచారయ్రంగా పాతర్ గణనీయంగా ఉండేది. ఆయన పరయ్టన వివరాలను, పర్సంగాలను దరువూరి వీరయయ్ `వాహిని`కి 
నివేదించేవారు.   

చందర్పాల చివరి ఎడిటర గా పనిచేశారు.  వెలల్ంకి చందర్పాల పర్భుతవ్ గర్ంథాలయ సంసథ్కు సేవలు చేశారు. గౌరవ 
సంపాదకులుగా `వాహిని`ని 1985 వరకు నడిపారు. ఆ తరువాత ఆగిపోయింది. 

కె. వి. సుబబ్యయ్ `వాహిని` ఎడిటర గా కొనాన్ళుళ్ మదరాసులోను, తరువాత విజయవాడలోను 
పనిచేశారు. ఆయన రచయిత, రైతు అభిమాని. మదరాసులో షనాయ నగర నుండి పతిర్క వెలువడేది. వెలగపూడి 
రామకృషణ్, (ఐ.సి.ఎస.) తన కంపెనీల పర్కటనలు ఇచిచ్ ఆరిధ్కంగా వాహిని పతిర్కు ఆదుకునేవారు. ఆచారయ్ 
రంగా రాసిన కలం చితర్ణలు అనేకమంది రైతు నాయకుల పర్జాసేవకుల విషయాలు తెలియడానికి తోడప్డింది. 
అనేకమంది రచయితలు వాహినిలో వివిధ శీరిష్కలు నిరవ్హించారు.   

`వాహిని`లో కొనేన్ళళ్పాటు ఆవుల గోపాలకృషణ్మూరిత్ రాసిన  `నా చుటూట్ పర్పంచం` పర్తేయ్క 
ఆకరష్ణగా ఉండేది. 

1954-55లో లచచ్నన్ ఇచిచ్న పిలుపు మేరకు గీతకారిమ్కుల సతాయ్గర్హం జరగటం అందులో మా అనన్ 
విజయరాజకుమార తో సహా అనేకమంది జైలుపాలు గావడం 6 నెలల తరవాత వారు విడుదలై వచిచ్ రాజమండిర్ జైలులోని వారి 
అనుభవాలను బహిరంగ సభల దావ్రా వెలల్డించారు. అవనీన్ నేను `వాహిని`లో రిపోరుట్ చేశాను.  నేను 1960 పార్ంతాలలో కొదిద్రోజులపాటు 
వాహినిలో పనిచేశాను. అడపతడప వాయ్సాలు రాశాను. 

దమామ్లపాటి వెంకటేశవ్రరావు, వాసిరెడిడ్ సతయ్నారాయణ, పసుపులేటి కోటేశవ్రరావు, రావిపాటి మహానంద, గుటల్పలిల్ 
సుబాబ్రావు  `వాహిని`లో తమ రచనలు అందించారు. ఎమ.ఎన.రాయ రాసిన `రీజన, రొమాంటిసిజమ రివలూయ్షన` అనే గర్ంథం నుండి 
`మారక్స్ కి ముందే మారిక్స్జం` అనే శీరిష్కన జాసిత్ జగనాన్థం అనువాద రచనలు అందించారు.  `వాహిని` పతిర్కకు సిథ్రంగా ఒక వయ్కిత్ 
ఎడిటర గా లేకపోవడం, రంగాగారి రాజకీయాలకు అనుకూలంగా రచనలు సాగడం పర్ధానంగా కనిపించేది. 

1958-59లో సవ్తంతర్ పారీట్ ఆవిరభ్వించింది. కాంగెర్స కు పర్తాయ్మాన్యంగా జవహర లాల నెహూర్ నాయకతావ్నికి 
వయ్తిరేకంగా పుటిట్న పారీట్ దేశ వాయ్పత్ంగా సంచలనం సృషిట్ంచింది. పారీట్ అధయ్కుష్లుగా ఆచారయ్రంగా ఉండగా, పర్ధాన నాయకుడుగా 
సూతర్ధారిగా రాజగోపాలాచారి ఉనాన్డు. దీనికి జయపర్కాష నారాయణ (లోక నాయక), ఎం.ఆర. మసాని, బెజవాడ రామచందార్రెడిడ్, 
రతన్సావ్మి, నాయకులుగా ఉనాన్రు. ఆంధర్పార్ంతంలో పార్రంభ సమావేశాలు బాపటల్లో పార్రంభమయి, బొబిబ్లివరకూ కొనసాగాయి, 
అపప్టోల్ నేను రంగాకు పరస్నల సెకర్టరీగా ఉనన్ందున నాయకులందరితో సనిన్హిత పరిచయం ఏరప్డింది. రైతులకు కాంగెర్సు తలపెటిట్న 
దోర్హానిన్ విమరిశ్సూత్, ఉపనాయ్సాలు సాగాయి. బాపటల్లో జరిగిన తొలి సభలో ఆవుల గోపాలకృషణ్మూరిత్ పర్తేయ్క ఆహావ్నితుడుగా వచిచ్, చేసిన 
పర్సంగం పర్తేయ్కంగా రాజగోపాలాచారి మనన్నలు పొందింది. ఎజికె మాటాల్డిన తరవాత నేను మాటాల్డేదేమీ లేదని ఆయన చెపాప్డంటే అది 
ఎజికె పర్తిభకు నిదరశ్నమయింది. నేను ఈ సభలనిన్టిలో వేదికపై వెనకవైపు కూచుని వివరంగా నోటుస్ రాసుకుని వాహినికి పంపేవాణిణ్. 
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బి.ఎస.ఆర. కృషణ్ చందర్పాల 

ఆ పరయ్టన అంతా కూడా బెజవాడ రామచందార్రెడిడ్తోపాటు ఆయన కారులో నేను పయనించాను. మేమిదద్రం అనేక 
రాజకీయ, సాహితయ్ అంశాలు ముచచ్టించుకునాన్ము. రామచందార్రెడిడ్ నెలూల్రు మిఠాయిలు తెచాచ్డు. కానీ ఆయన డయాబెటిక కావటం 
వలన తను తినకూడదని నాకు పెడుతుండేవారు. ఆ పరయ్టనలో ఒక విశేషం ఏమంటే రాజగోపాలాచారి పర్సంగాలలో తెనిగించటానికి 
ఎందరో పర్యతిన్ంచారు. బాపటల్లో పార్రంభమయిన పర్సంగాలలో పసుపులేటి కోటేశవ్రరావు, ఎన. వీరాచారి, ఎన. విజయరాజకుమార, 
కొసరాజు అమమ్యయ్, సుంకర సతయ్నారాయణ, ఉషశీర్, పర్యతిన్ంచి విఫలమయాయ్రు. చివరకు లచచ్నన్ పర్జలకు అందుబాటులో వుండే 
తీరులో రాజగోపాలాచారి ఉపనాయ్సాలని తెనిగించగలిగారు. అంతటితో ఆయననే కొనసాగించమని రాజాజీ కోరారు. ఇది ఒక 
పర్తేయ్కమైనటువంటి విశేషం. కాకినాడలో రాజాజీతో కలిసి నేను ముచచ్టించగలిగాను. విలేఖరిగా జాగర్తత్గా రిపోరుట్ చెయయ్మని ఆయన నాకు 
చెపాప్రు. ఎం.వి. శాసిత్గారి ఇంటోల్ జరిగిన విందులో మేము ఇషాట్గోషిఠ్ కబురుల్ చెపుప్కోగలిగాము. ఇవనీన్ ఎపప్టికపుప్డు `వాహిని`కి రాసి 
పంపిసుత్ండేవాడిని. ఆ విధంగా విలేఖరి పని కూడా చేశాను. చందర్పాల చివరి ఎడిటర గా పనిచేశారు.  వెలల్ంకి చందర్పాల పర్భుతవ్ 
గర్ంథాలయ సంసథ్కు సేవలు చేశారు. గౌరవ సంపాదకులుగా `వాహిని`ని 1985 వరకు నడిపారు. ఆ తరువాత ఆగిపోయింది. 
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