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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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1938లో కాసా సుబాబ్రావుగారి సంపాదకతవ్న మదరాసు నుండి వెలువడింది. దీని తొలి 

సంపాదకీయం కొర్వివ్డి లింగరాజుగారు రాశారు. 1940 నాటికి నాయ్పతి నారాయణమూరిత్ ఎడిటర 
అయాయ్రు. ఆయన కొదిద్కాలం చేసిన తరవాత నారల్ వెంకటేశవ్రరావు ఎడిటర కావడంతో ఆంధర్పర్భ 
తెలుగువారి ఆకరష్ణీయ దినపతిర్కగా శకిత్వంతమైన ఆయుధంగా పరిణమించింది. మదరాసుకు లోటా 
పటుట్కుని వచిచ్న మారావ్డీ రామనాథ గోయంకా దీని యజమాని ఆయన పతిర్కా రంగానిన్ బాగా 
విసత్ృతం చేశారు. మదరాసులో పర్చురితమయేయ్ ఆంధర్పర్భ  పొదుద్నేన్ వివిధ పార్ంతాలకు చేరేది. నేను 
హైసూక్లు చదువుతునన్ రోజులలో ఆంధర్ పర్భకు అలవాటు పడాడ్ను. నారల్ హెడిడ్ంగులు పెటట్డంలోను 
పేజీ గెటప లోను  కొతత్ శీరిష్కలు పర్వేశపెటట్టంలోను ఆరితేరిన వయ్కిత్. మదరాసు పర్భుతవ్ంలో 
టంగుటూరి పర్కాశం ముఖయ్మంతిర్గా ఉనన్పుప్డు ఆంధర్పర్భ రాజకీయవాదులపై చాలా పర్భావం 
చూపించింది. నారల్ ఏమి రాసుత్నాన్డో అని ఎదురు చూసేవారు. పర్తేయ్క ఆంధర్ ఆందోళనలోను ఆంధర్కు 

ఖాసా సుబాబ్రావు 
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రాజధాని ఏరాప్టు లోను ఆంధర్పర్భ విశిషఠ్ పాతర్ వహించింది. రాజథాని ఏరాప్టు విషయమై చరచ్ అనంతరం కరూన్లులో తాతాక్లిక 
రాజథాని ఏరాప్టు చేసినపుప్డు దానికి అనుకూలంగా కళా వెంకటరావు, గౌతు లచచ్నన్ ఓటు వేశారు. దానిపై ఒక పూరిత్ పేజీ ఎడిటోరియల 
రాసిన నారల్ కొతత్ ఒరవడులు తొకాక్రు. 

గుంటూరు నుండి ఏదైనా సమావేశం జరిగినపుప్డు పర్భకు వారత్లు పంపిసేత్ పర్చురించేవారు కాదు. అకక్డ సోమయాజులని పర్ధాన 
విలేఖరిగా వుండేవారు. కొనాన్ళుళ్ వేచి ఉనన్ తరవాత బి.ఎస.ఆర. కృషణ్, దరువూరి వీరయయ్, నేను గుంటూరులో అరండల పేటలోని పర్జావాణి 
కారాయ్లయంలో కూరుచ్ని ఒక వూయ్హం పనాన్ం. గుంటూరు జిలాల్ కళాకారుల మహాసభలు జరగబోతునన్టుల్ దానికి పర్ధాన అతిథిగా అకిక్నేని 
నాగేశవ్రరావును ఆహావ్నించినటుల్ వారత్ పంపించాము. అది కేవలం మేము కలిప్ంచిన వారత్ అయినపప్టికి ఆంధర్పర్భ పర్ధానంగా 
పర్చురించింది. అది చూచి నవువ్కునాన్ం.  

1955లో సుపర్సిదధ్ మానవవాద నాయకుడు, తతవ్వేతత్ ఎమ.ఎన.రాయ డెహార్డూన లో చనిపోయారు. దేశంలోని అనిన్ పతిర్కలు ఆ 
వారత్ను పర్చురించాయి. ఆంధర్పర్భ మాతర్ం ఎకక్డా వారత్ వెయయ్లేదు. ఆ సందరభ్ంగా గుంటూరు ఏకాదండయయ్ హాలులో సంతాప సభ 
జరిగింది. వలల్భజోసుయ్ల సుబాబ్రావు హిందూ కళాశాల పిర్నిస్పాలుగా అధయ్క్షత వహించారు. పర్ధానోపనాయ్సకుడుగా ఆవుల 
గోపాలకృషణ్మూరిత్ మాటాల్డుతూ ...ఎవడో ఒక టొంపాయి చనిపోతే ఒక వటవృక్షం కూలింది, తార రాలింది అని సంపాదకీయాలు రాసిన 
నారల్కు ఎమ.ఎన.రాయ ఎవరో తెలియదా… అని ఘాటైన విమరశ్ జరిపారు. ఆయన ఉపనాయ్సానిన్ అకక్డి విలేఖరి సోమయాజులు 
యథాతథంగా పంపగా నారల్ తక్షణమే సప్ందించి గుతిత్కొండ నరహరికి కబురు చేసి రాయ సాహితయ్ం అంతా పంపించమనాన్రు. అది చదివిన 
తరవాత నారల్ మారటం పార్రంభించారు. కర్మేణ మానవవాదిగా పరిణమించారు. 1958లో నారల్ సంపాదకుడుగా విరమించి విజయవాడకు 
వచేచ్శారు. ఆ తరువాత పర్భకు ఎడిటరుల్గా నీలంరాజు వెంకటశేషయయ్ పర్భృతులు పనిచేశారు. 1963లో ఆయన సంపాదకతావ్న ఆవుల 
గోపాలకృషణ్మూరిత్పై ధవ్జమెతిత్, వివేకానందపై అమెరికాలో విమరశ్ చేయబోతునాన్డని ఆయనున్ వెనకుక్ పిలిపించాలని విపరీతంగా లేఖలు 
పర్చురించారు. పర్తేయ్క ఆహావ్నంపై అమెరికా వెడుతునన్ ఎ.జి.కె.కు తెనాలిలో వీడోక్లు సభ ఏరాప్టు చేసినపుప్డు వివేకానందను గురించి 
గొపప్గా చెపప్మని ఒకరిదద్రు అడిగారు. ఆయన సమాధానమిసూత్ సందరభ్మే వసేత్ వివేకానంద గురించి ఉనన్ది ఉనన్టుల్ చెబుతాననాన్రు. 
దానికి విపరీతారాథ్లు తీసి ఆంధర్పర్భ ఆందోళన చేసింది. అమెరికా పర్భుతవ్ం దానిన్ పటిట్ంచుకోలేదు.  

ఆంధర్పర్భ సంపాదకీయానిన్ గురించి ఆలపాటి రవీందర్నాథ తన జోయ్తి పతిర్కలో వాయ్ఖాయ్నిసూత్ ఒక కారూట్న పర్చురించారు. అది 
రెండు నోళుల్ గల బొకక్బెరడు. సంపాదకీయం కింద రాసూత్ ఇది బొకక్ బెరడా నారల్ సంపాదకీయమా… అనాన్రు. పాఠకులు నవువ్కునాన్రు. 
అదే సమయంలో మదరాసులో నారల్గారి తొలి సంతానం చనిపోవటం కూడా యాదృచిఛ్కంగా జరిగింది. నారల్ ఎవరితోనో మాటాల్డుతూ నా 
కుమారుడు పోయి దుఃఖిసుత్ంటే అలాంటి సందరభ్ంలో ఇటాల్ రాసాత్రా అని అనాన్రు. రవీందర్నాథ వెంటనే మదరాసు వెళిళ్ నారల్ను కలిసి ఇది 
కావాలని తెలిసి రాసింది కాదని క్షమాపణ చెపుప్కునాన్రు.  

ఆంధర్ పర్భలో నేను రాసింది తకుక్వ. ఆంధర్పర్భ వీకీల్లో అపుప్డపుప్డు కొనిన్ రచనలు చేశాను. కర్మేణ హైదరాబాదుకు తరలిన 
ఆంధర్పర్భ పార్ధానయ్తను కోలోప్యింది.  
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