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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. 
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పర్ జా ణి పర్ జా ణి --  వటిట్ కొండ రంగయయ్వటిట్ కొండ రంగయయ్  ((11991133--9988))  

పతిర్కా రంగంలో నా రంగ పర్వేశం `పర్జావాణి` వారపతిర్కతో వటిట్కొండ రంగయయ్ సంపాదకతావ్న గుంటూరు లో 1954 
లో మొదలైంది.ఆనాటి పరిసిథ్తి గమనిసేత్:--1952 నాటికి మదరాసు నుండి చీలిపోయి పర్తేయ్క ఆంధర్ ఏరప్డింది.  ఆనాడు 
పతిర్కలు  చాలా  ఉధృతంగా వసుత్ండేవి. అనాన్పర్గడ కామేశవ్రరావు ఎడిటర గా `అంకుశం`, గోరాశాసిత్ ఎడిటర గా `తెలుగు సవ్తంతర్`, 
సూరయ్దేవర రాజయ్లకీష్దేవి ఎడిటర గా `తెలుగుదేశం`, బండి బుచచ్యయ్ ఎడిటర గా `ములుకోల`, తాపీ ధరామ్రావు ఎడిటర గా `జనవాణి`, 
ఆవుల గోపాలకృషణ్మూరిత్ ఎడిటర గా `రాడికల`, ఇంకా పారీట్వారీగా అనేక వార, పక్ష, మాసపతిర్కలు వసుత్ండేవి. అలాంటి నేపథయ్ంలో 
వటిట్కొండ రంగయయ్ `పర్జావాణి` వారపతిర్క నడిపారు.  గుంటూరులో తాతాక్లిక హైకోరుట్ను పెటాట్రు. రాజకీయోదయ్మాలకి, పర్జా 
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ఉదయ్మాలకు, విదాయ్రిథ్ సంఘాల కారయ్కలాపాలకు గుంటూరు, పర్ధాన కేందర్ంగా ఉండేది.  కొతత్ పతిర్కలు తలెతాత్యి. రంగయయ్ తెనాలిలో 
చదివి, తరువాత కాలేజీ డిగీర్ సీవ్కరించి, మదార్స లో కొదిద్ రోజులు `ఆంధర్పర్భ`లోనూ,  వెలిసి ఆగి పోయిన `విజయపర్భ` దినపతిర్కలోనూ 
పనిచేసారు. భాషాసమితిలోనూ, సినీ రంగంలోనూ అతి కొదిద్ రోజులు పనిచేసి, పతిర్కారంగంలో ఇమిడిపోయారు. 

సంజీవ రెడిడ్ రాషట్ర  కాంగెర్స అధయ్కుష్డుగా వునన్పుప్డు` కాంగెర్స` పతిర్క నడిపి, ఆయనతో పేచీ రాగా, పతిర్క మూసి వేసి 
సామానుతో సహా గుంటూరు తరలి, పర్జావాణి వారపతిర్క 1954లో పార్రంభించి 15 ఏళుళ్ నడిపారు.  

వటిట్కొండ రంగయయ్ కృషాణ్జిలాల్ వీరులపాడుకు చెందినవాడు. ఆ వూరంతా 
ఆనాడు కమూయ్నిసుట్ల మయం. మరొకరికి చోటు పెటేట్వారు కాదు. 1946 పార్ంతాలలో పరిమిత 
ఎనిన్కలు జరిగినపుప్డు శాసన సభకు రాడికల డెమోకర్టిక పారీట్ కూడా పోటీ చేసింది. వాళళ్ అభయ్రిధ్ 
తరఫున వీరులపాడులో ఎనిన్కల సభ పెటట్బోగా ఊళోళ్ కమూయ్నిసుట్లు అడుడ్కునాన్రు. మలాల్ది 
రామమూరిత్, గుతిత్కొండ నరహరి పర్సంగించవలసి ఉనన్ది. అపుప్డు ఆ ఊరుకు చెందిన వటిట్కొండ 
రంగయయ్ ధైరయ్ంగా నిలబడి, `సేవ్చఛ్గా సభ జరుపుకోనివావ్ల`ని కమూయ్నిసుట్లతో వాదించి ఆనాడు 
సభ జరగటానికి తోడప్డాడ్రు. రంగయయ్ అభుయ్దయ భావాలుగల మితవాద రచయిత. గేయాలు, 
కథలు, రాశారు. ‘మధూదయం’ అనే ఖండకావయ్ం, రంగకవీయం, విపల్వ జావ్ల అనే గేయ సంపుటి 
పర్చురితమయాయ్యి. చదలవాడ పిచచ్యయ్ పార్రంభించిన  అభుయ్దయ రచయితల సంఘంలో 
చురుకుగా సభయ్తవ్ం వహించిన రంగయయ్ అభిపార్య భేదాల వలన రాజీనామా చేసి (1943), 
సవ్తంతర్ంగా వయ్వహరించారు.  

గుంటూరు నుండి కొతత్గా వెలువడిన `పర్జావాణి` జనాకరష్ణ పొందింది. అందులో మొదటి పేజీలో బి.ఎస.ఆర. కృషణ్ 
పర్తివారం `శైలేందర్` పేరిట రాజకీయ వాయ్ఖాయ్నాలు చేసేవారు. నలల్మోతు సతయ్నారాయణ, వాసిరెడిడ్ సతయ్నారాయణ, దరువూరి వీరయయ్, 
ఇంకా ఎందరో యువ రచయితలు ఆ పతిర్కకు రాసేవారు. 1953 చివరలో నాకు ఆ పతిర్కతో పరిచయం అయింది. గుంటూరు 
ఎ.సి.కాలేజీలో ఇంటరీమ్డియేట చదువుతూ రచనా పర్యోగానికి పూనుకునాన్ను. నా తొలి రచన `అనంతశయనం అయయ్ంగారి అనంతకోటి 
రూపాలు` అనే పేరిట రాజకీయ వాయ్ఖాయ్నం పంపించాను. అది మొదటి పేజీలో వెయయ్టం నాకెంతో సంతోషానిన్చిచ్ంది. వరుసగా పతిర్కకు 
రాయటం మొదలుపెటాట్ను. ఒక ఏడాది తిరిగేలోపు నేను ఆరిధ్క ఇబబ్ందులకు గురయి చదువు మానేయాలిస్ వచిచ్ంది. మా అనన్ 
విజయరాజకుమార సతాయ్గర్హంలో పాలొగ్ని అరెసట్యి, ఆరునెలల పాటు రాజమండిర్ జైలుపాలయాయ్డు. అపుప్డు నేను వటిట్కొండ రంగయయ్ 
దగగ్రకు వెళిళ్ పతిర్కలో పనిచేసాత్నని కోరగా ఆయన అంగీకరించి ఉదోయ్గం ఇచాచ్రు. అపప్టోల్ మేము గుంటూరు వారి తోటలో వుండేవారం. 
ఆ తరువాత పాత గుంటూరుకు మారాం. `పర్జావాణి` ఆఫీసు అరండల పేట నాలుగవ లైన లో ఉండేది. రంగయయ్గారి ఇలుల్ బార్డీపేట 
నాలుగవ లైన లో ఉండేది. నేను రోజూ ఉదయమే నడిచి రంగయయ్గారింటికి వెళిళ్, ఆయనను, ఆయన భారయ్ విశాలాకిష్ని కలిసేవాడిని. అకక్డ 
నుండి ఇదద్రం శంకర విలాస కు వచిచ్ రెండు ఇడీల్ తిని, కాఫీతాగి ఆఫీసుకు చేరేవాళళ్ం. ఇది నితయ్కృతయ్ంగా ఆరు మాసాలపాటు జరిగింది. 
రంగయయ్ నాకు ఎనోన్ విషయాలు చెపుతుండేవాడు. ఇంటిదగగ్ర ఆయన భారయ్ విశాలాకిష్ కబురుల్ చెపేప్ది. ఆమె రచయితిర్. కథలు గేయాలు 
నాటకాలు నవలలు రాసేది. పర్జావాణిలో అవి సీరియల గా వసుత్ండేవి. విశాలాకిష్ మా చేబోర్లుకు చెందిన రచయితిర్. మా వూరు కూడా అదే 
కావడం వలన  కొంత సనిన్హితతవ్ం పెరిగింది. పర్జావాణిలో పూర్ఫ రీడింగ రంగయేయ్ చేసేవాడు.  గారడ్న పెర్స లో పతిర్క  చాలా ముచచ్టగా 
అచచ్యేయ్ది. నేను నా రచనలతోపాటు ఇతరుల రచనలు పరిశీలించటం, విషయ సేకరణ చేయటం, నితయ్కృతయ్ంగా ఉండేది. `సీర్క్న,` `ఫిలమ్ 
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ఇండియా` పతిర్కల నుండి ఆసకిత్కరమైన సినిమా సంగతులు సేకరించి ఒక పేజీ నింపేవాళళ్ం. ఆ రోజులలో బాబూరావు పటేల నిరవ్హించిన 
సినిమా పతిర్క ఘాటైన విమరశ్లతో ఆకరష్ణీయమైన కారూట్నల్తో బొంబాయి నుండి వెలువడేది. దానిలోనుండి సేకరించిన విషయాలకు 
కాపీరైట ఏమీలేదు.  

రాజకీయ వాయ్ఖయ్లలో కమూయ్నిసుట్ వయ్తిరేకత, కాంగెర్స అనుకూలత పర్జావాణిలో వుండేవి. 1955 మధయ్ంతర ఎనిన్కలు 
జరిగినపుడు కమూయ్నిసుట్ పారీట్ కారయ్దరిశ్ మదుద్కూరి చందర్శేఖరరావుకు, వటిట్కొండ రంగయయ్కు పతిర్కా ముఖంగా హోరాహోరీ పోరాటం 
జరిగింది. పతిర్క ఆకరష్ణకు అది కూడా ఒక ఆయుధంగా ఉండేది.  

ఆరునెలల తరవాత నేను `పర్జావాణి`లో ఉదోయ్గం మానేశాను. అపప్టివరకూ రోజుకు ఒక రూపాయి చొపుప్న రంగయయ్ 
నాకు చెలిల్ంచేవాడు. ఆనాడు రూపాయికి చాలా విలువుండేది. ఇంటోల్కి కావలసిన కనీస సరుకులు వచేచ్వి. ఆ విధంగా మా అనన్ జైలోల్ 
ఉనన్పుడు నేను ఆ వయసులోనే కుటుంబానిన్ ఆదుకోగలిగాను. అనన్ జైలు నుంచి తిరిగి వచిచ్న తరవాత మళీళ్ ఎ.సి. కాలేజీలో నా చదువు 
కొనసాగించాను. అయితే పతిర్కా రచన మాతర్ం మానలేదు. `పర్జావాణి`లో ఇంచుమించు పదేళళ్పాటు రచనలు, అనువాదాలు 
పర్చురించాను. ఎమ.ఎన.రాయ రచనలు ముఖయ్ంగా “పారీట్లు, అధికారం, రాజకీయాలు” అనువదించాను. అయితే నా రచనలకు ఆయన 
డబేబ్మీ ఇచేచ్వాడు కాదు. నేను కూడా ఆశించలేదు. రాను రాను రంగయయ్తో కలియడం తగిగ్పోయింది. ఉతత్ర పర్తుయ్తత్రాలు కూడా ఏమీ లేవు. 
1965 ఆ పార్ంతాలలో `పర్జావాణి` ఆగిపోయింది. సాథ్నిక రచయితలెందరినో పోర్తస్హించి పతిర్కలో సాథ్నం కలిప్ంచిన రంగయయ్ 
గుంటూరులోనే సిథ్రపడి అకక్డే చనిపోయారు. విశాలాకిష్మాతర్ం ఆయన తదనంతరం రచనలు కొనసాగించారు. వారికి సంతానం లేదు. 
సుదకిష్ణా దేవిని పెంచుకొని పెళిళ్ చేశారు. ఆమె `విశాలాకిష్ సాంసక్ృతిక సంఘం` పేరిట ఏటా సాహితీపరులకు అవారుడ్లిసుత్నాన్రు. ఆయన 
ఎకుక్వగా రాజకీయ రచనలకే పరిమితమయాయ్రు.  

పర్జావాణిలో నేను మొదట 
`అనంతరాజకుమార` అనే పేరుతో రాశాను.  అది మానేసి 
`ఎన. శూలపాణి` అనే పేరుతో వాయ్సాలు రాశాను. అది 
మారుపేరయినపప్టికీ ఆ విధంగా రాయటం వలల్ నిజమైన 
పేరే అని చాలామంది అనుకునేవారు. కొనిన్ వాయ్సాలను నా 
మితుర్డు శిదాధ్బతుత్ని రామకృషణ్తో కలిసి రాశాను. అతను 
ఎ.సి. కాలేజీలో నాకు మితుర్డు. సాహితయ్ంలో 
చురుకైనవాడు. పాఠయ్గర్ంథాలను జాతీయం చేయటం పటల్ 
అభయ్ంతరాలు తెలియజేసూత్ కొనిన్ వాయ్సాలు పర్చురించాము. 
విశవ్నాథ సతయ్నారాయణ రాసిన పాఠాయ్ంశాలను తీవర్ంగా 
నిరసించాము. బుదుధ్ణిణ్ రాక్షసుడిగా చితిర్ంచటానిన్ 
5వతరగతి పాఠయ్ పాఠాలలో పెటిట్నపుడు ఈ విమరశ్లు 

చేశాము. మా విమరశ్ల పటల్ కాటూరి వెంకటేశవ్రరావు (సౌందరనందం రచయిత) మెచుచ్కోవడం మాకు గరవ్కారణమయింది. మితుర్డు 
రామకృషణ్ రేపలెల్కు చెందిన శిదాధ్బతుత్ని దురగ్యయ్ కుమారుడు. చురుకైన, ఘాటైన విమరశ్లు చేసేవాడు. అతనితో కలిసి జంటరచయితగా 
కొనాన్ళుళ్ మాతర్మే రాశాము.  
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మానవవాద రచయితల పర్తేయ్క వాయ్సాలూ,  ఎమ.ఎన.రాయ, శిబ నారాయణ రే రచనలూ, అనువదించి ‘పర్జావాణి’లో 
పర్చురించాను. రాజగోపాలాచారి, కె.ఎం. మునిష్ హైందవ పర్చారధోరణులను విమరిశ్సూత్ వాయ్సాలు రాశాను.  
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COMMENTS 

http://koumudi.net/comments/january_2013/jan13_sahitimurtulu_comments.htm

