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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   
ఆంధర్ జోయ్తి ఆంధర్ జోయ్తి   

ఎడిటర్ః నారల్  ంకటేశ ర రాఎడిటర్ః నారల్  ంకటేశ ర రా   
1111  

     

 విజయవాడ నుండి 

1958లో 

పార్రంభమైన 

`ఆంధర్జోయ్తి` 

దినపతిర్క, “మీరు 

మెచిచ్న మీకు నచిచ్న సంపాదకుడు నారల్ వెంకటేశవ్రరావుతో వెలువడుతునన్ పతిర్క” అంటూ 

పర్కటించుకొని జనంలోకి పర్వేశించింది. అంతవరకు 17 సంవతస్రాలపాటు  మదరాసులో 

`ఆంధర్పర్భ`కు ఎడిటర గా ఉనన్ నారల్ వెంకటేశవ్రరావు విజయవాడకు వెళాళ్డు. పతిర్క కొతత్ ఫకీక్తో బాగా జనానిన్ ఆకటుట్కునన్ది. అపప్టికే 
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నారల్ సంపాదకీయాలకు ఉనన్ పేరు 

పర్ఖాయ్తులు ఇందుకు దోహదం చేసింది 

కూడా. ఆ తరువాత పదేళళ్కు నారల్ 

హైదరాబాదుకు తరలి సిథ్రపడాడ్రు. 

సంపాదకీయాలు రాసి టెలీ పిర్ంటరు 

దావ్రా విజయవాడ పంపేవారు.  

1975లో నేను నూయ్ 

ఎం.ఎల.ఎ. కావ్రట్రుస్లో ఉంటూ 

ఉండేవాడిని. అపప్టికి నారల్ 

వెంకటేశవ్రరావుతో ఒకటి రెండేళళ్ 

ముందే నాకు పరిచయం అయింది. 

బంజారాహిలస్ లో ఉంటునన్ 

ఆయనింటికి వెళళ్డం కొనిన్ పరాయ్యాలు 

చేశాను. వివిధ చినన్ పెదద్ పతిర్కలలో 

రాశానే తపప్ లోగడ `ఆంధర్ జోయ్తి`లో 

నేను రాయలేదు. ఒకనాడు నారల్ ననున్ 

ఇంటికి పిలిచి `ఆంధర్జోయ్తి` 

హైదరాబాదు బూయ్రోలో పర్తేయ్క 

విలేఖరిగా చేరమని అడిగారు. నాకు 

ఆశచ్రయ్ం వేసింది. అంగీకరించి చేరాను. 

విజయవాడ వెళిళ్ నండూరి 

రామోమ్హనరావును కలిసి మిగతా 

సిబబ్ందిని పరిచయం చేసుకోమనాన్రు. 

అలాగే వెళిళ్ ఆ కారయ్కర్మం పూరిత్ చేశాను. అకక్డ ఉపేందర్, ఐ.వెంకటరావు, పురాణం సుబర్హమ్ణయ్శరమ్, అడుసుమలిల్ పూరణ్చందర్రావు  

కలిశాను.  

హైదరాబాదు బూయ్రోలో జి. రామారావు రిటైర అయి ఆ సాథ్నంలోకి రామకృషణ్ వచాచ్రు. నేను బూయ్రోలో చేరేనాటికి 
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దామోదర సావ్మి ఉడయవరుల్, రామానాయుడు  ఉనాన్రు. కొనిన్ నెలల తరువాత రామకృషణ్ను ఢిలీల్కి మారిచ్, ఆయన సాథ్నంలో         ఐ. 

వెంకటరావును నియమించారు. తరువాత నేను బూయ్రో ఛీఫ గా పనిచేశాను. ఆంధర్జోయ్తి కారాయ్లయం సెకర్టేరియట ఎదురుగా వుండేది.  

కేవలం ఒక గదిలో ఉనన్ ఆఫీసులోనే పనిచేశాము. టెలీ పిర్ంటర దావ్రా వారత్లను పంపేవాళళ్ము. ఏదైనా వివరణ కావాలంటే ఫోను 

వాడేవాళళ్ం. నారల్ వెంకటేశవ్రరావు సంపాదకీయాలు రాసి ఇసేత్, ఉడయవరుల్ వాటిని విజయవాడ టెలి పిర్ంటరు దావ్రా పంపేవారు. నారల్గారి 

చేతి రాత ఆయనొకక్డే అరధ్ం చేసుకునేవాడు.  

`ఆంధర్జోయ్తి`లో  నేను సీరియల గా కొనిన్ వాయ్సాలు రాశాను. బూయ్రోలో చేరకముందు రాసిన ఆ వాయ్సాలను సంపాదకీయ 

పేజీలో పర్ముఖంగా పర్చురించారు. “మారుక్స్కు గర్హణం పటిట్ంచిన కమూయ్నిసుట్లు” అనేది శీరిష్క ఇందులో ఆరు వాయ్సాలు వచాచ్యి. అవి 

సిదాధ్ంతపరంగానూ, ఆచరణ పరంగానూ విమరశ్నాతమ్కమైనటువంటి వాయ్సాలు. వాటిని పర్చురించడానికి విజయవాడలో రెసిడెంట ఎడిటర 

గా ఉనన్ నండూరి రామమోహనరావు తటపటాయించారు. అయితే నారల్ వాటిని పర్చురించమని, ఆ వాయ్సాలను తాను చదివానని చరచ్ 

జరిగితే ఆహావ్నిదాద్మని చెపాప్రు. పర్చురణ అయినతరువాత పాఠకులలో కొంత సంచలనం కలిగింది. రవిబాబు వంటివారు, సమాధానం 

చెపప్టానికి పర్యతిన్ంచారు. నండూరి రామమోహనరావు ఆ వాయ్సాలను విజయవాడలో ఉంటునన్ సుపర్సిదధ్ మారిస్క్సుట్ నాయకుడు మాకినేని 

బసవపునన్యయ్కి పంపి, వాయ్ఖాయ్నించమని కోరారు. ఆయన అలాంటిదేమీ చేయకుండా మాటలలో “ఇవనీన్ కొతత్వి కాదు, ఇంతకు ముందు 

తెలిసినవే!” అనాన్రట. ఆయన ఉతత్రోతత్ర కొనేన్ళళ్ తరువాత, నేను ఆంధర్జోయ్తిలో ఉదోయ్గం మానేసిన తరువాత, డి.శేషగిరిరావు ఇంటోల్ 

అలాప్హార విందులో కలిశాను. అదే నా తొలి పరిచయం. ఇపుప్డెందుకు రాసావు బాబూ ఆ వాయ్సాలు అని ననన్డిగారు. లోగడే ఈ సంగతులు 

మాకు తెలుసు కదా అనాన్రు.  నా పకక్నే ఉనన్ మిసిమి సంపాదకులు ఆలపాటి రవీందర్నాథ “తెలిసేత్ వాటిని గురించి మీరెందుకు 

రాయలేదు?” అని అడిగారు. ఆ విషయం అంతటితో ఆగిపోయింది.  

ఆంధర్జోయ్తిలో నేను ఉదోయ్గం చేసుత్నన్ రోజులలో దైనందిన రిపోరిట్ంగ విషయం అలా ఉంచితే, సుపర్సిదధ్ సైంటిసుట్ ఎలవరిత్ 

నాయుడమమ్తో ఇంటరూవ్య్ చేసి పర్చురించి అంశం తృపిత్కరమైనది. ఆయన తరచు మదరాసు నుండి హైదరాబాదు వచిచ్ రాజభవన లో బస 

చేసేవారు. నేను అకక్డే ఇంటరూవ్వ్ చేసాను. ఆయన విషయ విశదీకరణలో సుపర్సిదుధ్లు.  

తేదీ సరిగా గురుత్లేదు కానీ హైదరాబాద పబిల్క గారెడ్నస్ లో జరిగిన ఒక సమావేశంలో మదర తెరీసా పాలొగ్నన్ది. నేను 

ఆమెను ఇంటరూవ్వ్ చేశాను. ఎలాంటి పర్శన్లడిగినా అంతా దేవుడి దయ అని చెపిప్ంది. చాలా అసంతృపిత్కరంగా నాకు అనిపించింది. 

నిశితంగా పర్శిన్ంచినా ఆమె నుండి విశేల్షణాతమ్క వివరణ ఏదీ వచేచ్ది కాదు.  

ఖమమ్ం జిలాల్లో కొండజాతుల పర్జల జీవన రీతుల గురించి, వారి మధయ్ పరయ్టించి తెలుసుకునాన్ం. పర్భుతవ్ం చెపేప్వాటికి 

అకక్డ జరిగేవాటికి తేడా ఉనన్ది. అపప్టోల్ బాబు అనే ఒక ఐ.ఎ.ఎస అధికారి కొండజాతుల సంకేష్మానికి ఇన ఛారిజ్గా వుండేవాడు. నేను రాసి 

విషయాలపటల్ ఆయన అభయ్ంతరం తెలుపుతూ ముఖయ్మంతిర్ వెంగళరావుకు ఫిరాయ్దు చేశాడు. చేతనైతే ఆధారాలతో సమాధానం చెపప్ండని 
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ముఖయ్మంతిర్ అనడంతో అధికారులు ఊరుకునాన్రు. `ఆంధర్జోయ్తి`లో పనిచేసుత్నన్ంతకాలం, నారల్ వెంకటేశవ్రరావు ఎడిటర గా 

ఉనన్ంతకాలం నాకు యాజమానయ్ం నుండి ఎలాంటి సిఫారసులు వతిత్డులు వచేచ్వి కావు. అనేక కారణాంతరాలతో నారల్ వెంకటేశవ్రరావు 

`ఆంధర్జోయ్తి` నుండి తపుప్కోగా నేను కూడా రాజీనామా చేశాను.  ఆంధర్జోయ్తిలో వుండగా శాసన సభ, హైకోరుట్ పరిచయాలు బాగా వుండేవి. 

అదొక వినూతన్ అనుభవం.  

నారల్ వెంకటేశవ్రరావుకు `ఆంధర్జోయ్తి` యాజమానాయ్నికి అభిపార్య భేదాలు తీవర్సాథ్యికి వచిచ్ చివరకు ఎడిటర కోరిన 

విషయాలు పతిర్కలో పర్చురించటానికి నిరాకరించే సాథ్యికి చేరుకునాన్యి. అంతటితో నారల్ రాజీనామా చేయగా సమసయ్ సమసిపోయింది. 

నేను నారల్ పక్షం వహించటం వలన ఆయనతో సనిన్హితంగా మెలిగాను. నారల్ ఇంటికి తరచు వెడుతూ కొందరు మానవవాద నాయకులను 

ఆయనకు పరిచయం చేశాను. అందులో పేర్మనాథ బజాజ, ఎ.బి.షా మొదలగువారునాన్రు. నారల్ ఇంటోల్ నాకు పరిచయమైనవారిలో ఎమ. 

చలపతిరావు (`నేషనల హెరాలడ్` ఎడిటర), గూటాల కృషణ్మూరిత్ (లండన) ఉనాన్రు. నారల్ ఇలేల్ ఒక లైబర్రీగా ఉండేది. ఆయనతోపాటు కొనిన్ 

ఆదివారాలు నేను కూడా హైదరాబాద అబిడస్ లో పాత పుసత్కాలు వెతికిన సందరాభ్లునాన్యి. తన దగగ్రునన్ పుసత్కాలలో అదనపు 

పర్తులునన్వి నాకు బహూకరిసుత్ండేవారు.  

ఒకనాడు నారల్ ఇంటికి వెళేల్సరికి అపుప్డే వచిచ్న కొతత్ పుసత్కానిన్ నా చేతిలో పెటాట్రు. అటట్ తిపిప్ చూసేత్ “పిర్యమితుర్డు 

ఇనన్యయ్కు అంకితం” అని ఉనన్ది. `నరకంలో హరిశచ్ందర్` అనే తన చివరి నాటకానిన్ అలా నాకు అంకితం ఇవవ్డం ఎంతో 

ఆనందానిన్చిచ్ంది. మేమిదద్రం  సనిన్హితంగా అనేక మానవవాద సభలకు అధయ్యన తరగతులకు వెళాళ్ము. నారల్ ఆంధర్జోయ్తి నుండి 

రాజీనామా చేసిన తరవాత కొదిద్ సందరాభ్లలో ఆంధర్పర్భకు, ఈనాడుకు వాయ్సాలు రాశారు. అనిన్టికంటే పేరొక్నదగిన అంశమేమంటే 

ఆయన చిరకాలంగా పరిశోధన చేసూత్ వచిచ్న భగవదీగ్త రచన, ఉపనిషతుత్లపై పెదద్ వాయ్సం పూరిత్ చేశారు. కుల వయ్వసథ్పై ఉసామ్నియా 

విశవ్విదాయ్లయంలో ఉపనాయ్సాలు చేశారు. పొతూత్రి వెంకటేశవ్రరావు కోరికపై ఆయనను నారల్కు పరిచయం చేశాను. ఆవిషయం 

సంతోషంతో ఎపుప్డూ పొతూత్రి చెబుతుండేవాడు. ఆలపాటి రవీందర్నాథ పెర్స లో కొనిన్ సందరాభ్లలో కూరుచ్ని మాటాల్డుకోవటం ఒక 

అనుభవం. తాను పూరిత్చేసిన నిశిత పరిశీలన రచన - గీతను గురించిన సతాయ్సతాయ్లు అచుచ్ కాకుండానే నారల్ చనిపోయారు. ఆ తరువాత 

నేను దానిని సైంటిఫిక సరీవ్సెస వారితో అచుచ్ వేయించాను. కానీ పూర్ఫ రీడింగ సరిగా లేనందువలన దోషాలు దొరాల్యి. నారల్ కుమారెత్ 

మీనాకిష్ ఆ పుసత్కానికి ఖరుచ్లు ఇచాచ్రు. తరవాత నేను అమెరికాలో పాల కరజ్ తో మాటాల్డి, పర్మిథియస పర్చురణల దావ్రా వెలికి తెచాచ్ము. 

దానిని పాఠకులు బాగా సీవ్కరించారు. ఘాటైన విమరశ్తో కూడిన ఆ పుసత్కం మారెక్టోల్ నిలబడింది. నారల్ పేరిట ఒక బాల్గు ఏరప్రచి ఆయన 

రచనలు, ఫోటోలు పెటాట్ము. See: The Truth about Gita with Introduction by Innaiah N 

`ఆంధర్జోయ్తి` హైదరాబాదు ఎడిషన వచిచ్న తరువాత కొనాన్ళుళ్ సాగి ఆగిపోయింది. ఆ తరువాత కొనేన్ళళ్కు మళీళ్ 

పార్రంభం కాగా వి. రాధాకృషణ్ యాజమానయ్ం వహించారు. ఆయన నేనూ `ఆంధర్జోయ్తి`లో 1975 పార్ంతంలో మితుర్లం. ఉతత్రోతత్ర 
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రాధాకృషణ్ బిజినెస లోకి వెళిళ్ తిరిగి జరన్లిజం వైపు వచాచ్రు. `ఆంధర్జోయ్తి`కి ఎడిటర గా కొనాన్ళుళ్ కొండముది రామచందర్మూరిత్ ఉనాన్రు. 

మళీళ్ `ఆంధర్జోయ్తి`లో చెదురుమదురుగా వాయ్సాలు రాశాను. ఒక సందరభ్ంలో  మదర తెరీసా పై పరిశోధనాతమ్క వాయ్సం రాయగా, అది 

పర్చురింపజాలమని ఎడిటర గా మూరిత్గారు చెపాప్రు. ఆయన తరువాత వేరే పతిర్కలకు వెళిళ్పోయారు.  కిళాంబి శీర్నివాస ఎడిటర గా 

వచాచ్రు. ఆయన హయాంలో నేనాటేట్ రాయలేదు.   

రెండు పరాయ్యాలు రాజయ్సభ సభుయ్డుగా ఉనన్ నారల్ వెంకటేశవ్రరావు 1975లో ఇందిరాగాంధీ పర్ధానిగా దేశంలో 

అతయ్వసర పరిసథ్తి పర్కటించి నియంతృతవ్ ధోరణులు పర్దరిశ్ంచింది. అందుకు నిరసనగా సంపాదకీయం రాయకుండా ఖాళీగా వదిలేసి తన 

నిరసనను తెలియపరిచిన ఏకైక తెలుగు సంపాదకుడు నారల్ వెంకటేశవ్రరావు. యాజమానయ్ం ఆమె పకాష్న సమరిధ్సుత్ండగా నారల్ అమెరికా వెళిళ్ 

కొనాన్ళుళ్ పతిర్కకు దూరంగా ఉనాన్రు. ఆ తరువాత ఎమరెజ్నీస్ ఎతిత్వేయగా నియంతృతవ్ ధోరణులను వయ్తిరేకిసూత్ రాశారూ, పర్సంగించారు. 

సంపాదకీయాలలో పుసత్క సమీక్షను చేసి ఒక వినూతన్ ధోరణి కూడా చూపెటాట్రు. సంపాదక సీరియలస్ రాసి సంసక్ృతి మీద  సాహితయ్ సృషిట్ 

చేశారు. కొనిన్ సందరాభ్లలో నారల్ సంపాదకీయాలు ఆదయ్ంతాలు కంఠసథ్ం చేసినవారు కూడా లేకపోలేదు. ఆ విధంగా తెలుగు జరన్లిజంలో 

నారల్ తన ముదర్లు వేశారు. ఆయన చేసిన పరిశోధనలు విసత్ృత పాఠకులకు చేరాలనే దృషిట్తో ఇంగీల్షులో కొనిన్ గర్ంథాలు పర్చురించారు. 

కలకతాత్లోని మినరావ్ అసోసియేటస్ యజమాని సుశీల ముఖరీజ్ ఆయన రచనలు కొనిన్ పర్చురించారు. కొందరు సుపర్సిదధ్ మానవవాద 

పర్ముఖులకు నారల్ తన పుసత్కాలను అంకితం చేశారు. ఆయన ఆకరష్ణీయమైన పర్సంగీకుడు కాదు. రచనలోనే ఆయన పదును కనిపించేది.  

ఆంధర్ పర్భ రోజులలో ఎమ.ఎన. రాయ ని వయ్తిరేకించినా `ఆంధర్జోయ్తి`నాటికి పరిణమించి మానవవాదిగా మారారు. ఆ దశలోనే నేను 

ఆయనకు చేరువయాయ్ను. కళలు, బౌదధ్ం ఆయన పర్తేయ్కంగా అధయ్యనం చేశారు, రాశారు. అలాంటి నారల్తో సనిన్హితంగా ఉండగలగడం 

నాకెంతో మేలు చేకూరింది. ఎన.టి.రామారావు ముఖయ్మంతిర్గా ఉండగా రాషట్ర పర్భుతవ్ సాంసక్ృతిక వయ్వహారాల సలహాదారుగా ఉనాన్రు. 

కొనిన్ అకాడమీలు పర్జాధనానిన్ దురివ్నియోగం చేసూత్ మందిమాగధులకు సోత్తర్పాఠకులుగా తయారయిన సందరభ్ంలో రదుద్ చేయించింది 

కూడా నారల్గారే. తెలుగు భాషాభివృదిధ్కి అమూలయ్మైన సూచనలు చేసిన జరన్లిసుట్గా నారల్ పేరు నిలుసుత్ంది.  

రాను రాను నారల్ వెంకటేశవ్రరావు అని పూరిత్పేరు వాడకుండా వి. ఆర. నారల్ అనడం మొదలెటాట్రు. ఆయనతో సనిన్హితుణిణ్ 

గావడం, కుటుంబ మితుర్లు గావడం కారణంగా అనేక విషయాలు పాతవి కొతత్వి అడిగి తెలుసుకునేవాళుళ్. మదరాసు రోజుల నుండి ఎనోన్ 

తెలియని విషయాలు అరమరికలు లేకుండా చెపేప్వారు. సులోచనగారు కాఫీలు, టిఫినుల్ అందిసుత్ంటే ఆరగిసూత్ గంటలతరబడి ఆయనతో 

గడిపిన అనుభూతులు విశేషమైనవి. నారల్ జరన్లిజంతోపాటు అనేక విషయాలలో పరిశోధనలు చేసి, పర్చురించారు. వీరేశలింగం, వేమన, 

గురజాడ మొదలైన వారిపై లోతుపాతులతో చేసిన కృషి ఇంగీల్షులోనూ తెలుగులోనూ వెలువడాడ్యి. గురజాడ విషయంలో కమూయ్నిసుట్లతో 

తీవర్ంగానే ఢీకొనాన్రు. అవసరాల సూరాయ్రావు కృషి చేసి, గురజాడ డైరీలు అనేవ్షించి, వాటిని పరిషక్రించి, విశాలాంధర్దావ్రా 

పర్చురింపచేశారు. అందులో విపరీతమైన దోషాలు దొరిల్నందువలల్ నారల్ అభయ్ంతర పెటాట్రు. సూరాయ్రావుకు ఇంగీల్షు అంతగా రాదు. గురజాడ 

ఇంగీల్షు డైరీలను కాపీ చెయయ్డంలోనూ అవగాహన చేసుకోవడంలోనూ పెదద్ లోపాలు బయటపడాడ్యి. కమూయ్నిసుట్లు సూరాయ్రావుని 
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వెనకేసుకుని వసూత్ తొలిసారి కషట్పడి కృషి చేశారు గనుక దోషాలను అంతగా పటిట్ంచుకోకుండా ఆయన దీక్షను అభినందించాలనాన్రు. నారల్ 

అంగీకరించకుండా దోషాలను భవిషయ్తుత్ తరంవారు ఎలా గమనిసాత్రు… ఎవరు సరిచేసాత్రు… అంటూ తెలిసినంతవరకూ సమకాలీనంగా 

వాటిని చకక్దిదాద్లనాన్రు. చలసాని పర్సాదరావు (ఈనాడు) కమూయ్నిసుట్గా సూరాయ్రావుని వెనకేసుకుని వచాచ్రు. పురాణం సుబర్హమ్ణయ్శరమ్ 

తొలుత నారల్ను సమరిధ్ంచి, కారణాంతరాలతో సూరాయ్రావును వెనకేసుకువచిచ్ నారల్ తపుప్చేశాడనాన్రు. అపప్టోల్ పురాణం ఆంధర్జోయ్తిలో 

పనిచేసుత్ండేవాడు. ఒకనాడు నేను నారల్ ఇంటికి వెళేల్సరికి ఆయన కాళళ్వదద్ కూరుచ్ని క్షమించమంటూ పురాణం వేడుకుంటునాన్డు. ఆ 

ఘటట్ంలో వెళిల్న నాకు నారల్ కథంతా చెపిప్ అపప్టికి పురాణానిన్ క్షమిసుత్నాన్నని ఉదోయ్గం మరాయ్దగా చేసుకోమని పంపించేశారు.  

ఇలాంటిదే తిరుమల రామచందర్ విషయంలోనూ జరిగింది. నారల్ వదద్ పనిచేసుత్నన్ రోజులలో, వేటూరి పర్భాకర శాసిత్గారి 

సిఫారసుపై ఉదోయ్గంలో చేరిన రామచందర్ కొనిన్ తపుప్లు చేయగా ఉదోయ్గానికి ఉదావ్సన చెపాప్రు. పర్భాకర శాసిత్గారు నారల్ చేతులు 

పటుట్కుని ఒకక్సారి రామచందర్ను క్షమించమని కుటుంబ పోషణకు ఉదోయ్గం అవసరమని కోరారు. ఆయనపై గౌరవంతో ఉదోయ్గం 

కొనసాగించినా రామచందర్ మాట నిలబెటుట్కోకుండా మళీళ్ తపుప్ చేయగా ఉదోయ్గంలోంచి తొలగించవలసి వచిచ్ందని నారల్ చెపాప్రు.  

జి.వి.కృషాణ్రావు కళాపూరోణ్దయంపై సిదాధ్ంత వాయ్సానిన్ మదరాసు విశవ్విదాయ్లయానికి పిహెచ.డి. నిమితత్ం 

సమరిప్ంచినపుప్డు ఆయన కేవలం బి.ఎ. డిగీర్తోనే ఉనాన్రు. పర్తేయ్క అనుమతిని యూనివరిస్టీ ఇచిచ్ంది. ఆయన భాషలో దోషాలునాన్యని 

ముగుగ్రు పరిశీలనా పండితులు రాశారు. వారు రాసిన వాటిలోల్ భాషా దోషాలు చూపి, వీరేనా కృషాణ్రావు భాషను తపుప్పటేట్ది అని నారల్ పై 

వారికి తెలియజేశారు. ఆ విషయం తెలిసి గుటుట్ రటుట్ కాకముందే డిగీర్ ఇవవ్క తపప్లేదు. ఇలాంటివనీన్ నేను అడుగుతుంటే ఆయన 

చెపుతుండేవాడు. 1980 పార్ంతాలలో భారత సామాజిక శాసాత్ర్ల పరిశోధనా కేందర్ం ఒక పథకానిన్ పర్వేశపెటిట్ సుపర్సిదధ్ వయ్కుత్ల మాటలను 

రికారుడ్ చెయాయ్లని ఓరల హిసట్రీ విధానానిన్ అమలుపరిచారు. ఆ సీక్ము కింద నారల్ను నేను, పోలు సతయ్నారాయణ, కె.బి.సతయ్నారాయణ ఒక 

గంటసేపు ఇంటరూవ్య్ చేశాము.  ఈ లింకులో నారల్తో ఇంటరూవ్య్ వినవచుచ్. ఆవిధంగా వివిధ కోణాలలో నారల్ విషయాలు పర్పంచానికి 

తెలియపరచగలిగాము. 

http://narlavr.blogspot.com/ watch Narla V R blog 

 విజయవాడ నుండి పతిర్క పర్ధాన విషయాలనీన్ దైనందికంగా నండూరి రామమోహనరావు చూసేవాడు. కొనిన్సారుల్ 

నారల్కు వీలుకానపుప్డు సంపాదకీయాలని నండూరి రాసేవారు. ఆశచ్రయ్మేమంటే అది నారేల్ రాసుత్నాన్డని పాఠకులనుకునేవారు. అంత బాగా 

నారల్ వరవడి నండూరి పటుట్కునాన్రు. కొతత్ శీరిష్కలు పార్రంభించి వయ్వసాయ రంగానికి పార్ధానయ్త ఇచిచ్ చలం (గుడిపాటి వెంకటచలం 

కాదు) తో అనేక శీరిష్కలు రాయించారు.  బూయ్రో ఛీఫ గా నేను కొనిన్ కొతత్ శీరిష్కలు రాశాను. బూయ్రో పర్తిషఠ్ బాగా నిలబడింది.  నారల్ సలహా 

సంపర్దింపులు అందుబాటులో వుండేవి.  హైదరాబాదు నుండి వారత్లనీన్ టెలీ పిర్ంటరు మీద  ఇంగీల్షులో పంపిసేత్ (తెలుగుని ఇంగీల్షులో) 

అకక్డ రాసుకునేవారు. అందువలన అనువాదం చేసే పని వుండేది కాదు. నేను పంపిన వారత్లకి, వాయ్ఖయ్లకి సాధారణంగా అభయ్ంతరాలుండేవి 
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కావు. ఒకసారి మాతర్ం గౌతు లచచ్నన్పై చేసిన రాజకీయ వాయ్ఖయ్లకు ఆయన, ఆయన శిషుయ్లు నండూరి రామోమ్హనరావుకు ఫిరాయ్దు 

చేశారు. ఆయన నాకు ఫోన చేయగా వివరాలు చెపేత్ సదుద్కు పోయారు. అలాంటివి తపప్ పర్ధాన సమసయ్లేమీ వుండేవి కావు. హైదరాబాదులో 

బూయ్రో సిబబ్ందికి హైదరాబాదులోనే అముమ్డు పోయిన పతిర్క ఆధారంగా పర్తి నెలా డబుబ్ చెలిల్ంచేవారు. ఇది చాలా పాత పదధ్తైనా 

కొనేన్ళల్లాగే సాగింది.  బాబూరావు అని ఒక ఏజంటు ఉండేవాడు. ఆయన పర్తి నెలా డబుబ్ వసూలయిన తరవాత సెకర్టేరియట కి ఎదురుగా 

ఉనన్ బూయ్రో ఆఫీసుకు వచిచ్ రూపాయలలో డబిబ్చేచ్వాడు.  అది ఒక పాత పదధ్తి సెకర్టేరియట కు ఎదురుగా బూయ్రో ఆఫీసు వుండటం వలన 

అటు రాజకీయ వాదులు, ఇటు వివిధ పతిర్కల జరన్లిసుట్లు వచేచ్వారు. నేను బూయ్రో ఛీఫ గావుండగా అలా వచిచ్న వారి పేరుల్ చాలా 

వునన్పప్టికీ నాదెండల్ భాసక్రరావు, బండారు రతన్ సభాపతి, గౌతు లచచ్నన్ ఇతాయ్దులెందరో తమ సేట్ట మెంటుల్ పటుట్కుని వచేచ్వారు. అదొక 

పరిచయానుభవం.  

1980 నాటికి ఆంధర్జోయ్తి యాజమానాయ్నికి, సంపాదకులు నారల్ వెంకటేశవ్రరావుకు వివిధ అంశాలపై తీవర్ అభిపార్య 

బేధాలు వచాచ్యి. నారల్ అపప్టికే హూయ్మనిసుట్గా నిరణ్యించారు. ఇందిరా గాంధీ ఎమరెజ్నీస్ పెటిట్నపుప్డు రాజీ పడకుండా సంపాదకీయం 

రాయకుండా మానేసిన ఘనత నారల్దే. మరికొనిన్ విషయాలలో కూడా ఇలాంటి అభిపార్య బేధాలు తీవర్తరం కాగా నారల్ రాజీనామా 

ఇచాచ్రు. ననున్ నారల్ అనుచరుడుగా చూసినందున విజయవాడకు బదిలీ చేశారు. నేను కూడా రాజీపడకుండా నారల్ పక్షం నుంచి 

ఆంధర్జోయ్తికి రాజీనామా చేశాను.   

 (మరో    తెలుగు ప క గురించి వచేచ్ సంచికలో) 
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