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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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ఆంధర్ఆంధర్ పతిర్ కపతిర్ క    
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కాశీనాథుని నాగేశవ్రరావు సంపాదకతావ్న తొలుత బొంబాయి నుండి 1908లో  వెలువడిన సుపర్సిదధ్ తెలుగు 
దినపతిర్క ఆంధర్పతిర్క నాకు చిరపరిచితం. కొనాన్ళళ్కు పతిర్కను మదార్సుకు తరలించారు. ఆంధర్పతిర్క తెలుగువారికి 
ఒక గెజెట వలె, రిఫరెనస్ వలె పనిచేసింది. నేను హైసూక్లులో చదువుతునన్పప్టి నుండీ ఆంధర్పర్భకు అలవాటుపడి 
పతిర్క జోలికి పోయేవాళళ్ంకాదు. ఎపుప్డైనా ఒకసారి చూడటం మినహా ఆంధర్ పతిర్కను అశర్దధ్ చేశాము. 
గుంటూరులో ఎ.సి. కాలేజీలో ఇంటరీమ్డియేట చదువుతుండగా సాహితయ్ సభలు నిరవ్హించటం మొదలు పెటాట్ము. ఆ 
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సభల వారత్లు తెలుగు లెకచ్రరల్దావ్రా రాయించి ఆంధర్ పతిర్కకు పంపించేవాళళ్ం. ఆంధర్పర్భ వీటినంతగా పటిట్ంచుకునేది కాదు. ఆవిధంగా 
ఆంధర్పతిర్క పటల్ ఆదరణ పెరిగింది. ఎ.సి. కాలేజీలో ఏరాప్టు చేసిన ఉపనాయ్సాలలో కొండవీటి వెంకటకవి వసుచరితర్పై చేసిన ఉపనాయ్సం,  
వి.వి.ఎల. నరసింహారావు మాటాల్డిన  ‘జానపద సాహితయ్ం - ఏటుకూరి వెంకటనరసయయ్’, ఆవుల గోపాల కృషణ్మూరిత్ పర్సంగ పాఠం - 
సాహితయ్ంలో ఔచితయ్ం, ఆంధర్ పతిర్క  వివరంగా పూరిత్ పాఠాలను పర్చురించింది. ఆ ఏరాప్టుల్ నేను చేసినందున చాలా తృపిత్ కలిగింది. 
సూఫ్రిత్శీర్ పేరిట భాసక్రరావు అనే తెలుగు లెకచ్రర నా కోరికపై ఉపనాయ్సాల పూరిత్ పాఠం రాశారు. గోపాల కృషణ్మూరిత్ పర్సంగంలో ననన్య 
పై సాహితయ్పరంగా తీవర్ విమరశ్లు చేశారు. అది సహించలేని వారు సమాధానం చెబుతూ పర్తి విమరశ్ చేశారు. అందులో మలాల్ది రామకృషణ్ 
శాసిత్గారు ఒకరు. ఆయన విమరశ్కు మళీళ్ మేము సమాధానం ఇచాచ్ము.  

1955లో కందుల ఓబుల రెడిడ్ వయ్వసాయ మంతిర్గా గుంటూరు జిలాల్లో 
పరయ్టించారు. నేను ఆ పరయ్టనలో ఆయనతోపాటు అనేక పార్ంతాలకు వెళాళ్ను. 
రైతులు ఎకక్డికకక్డ సభలు పెటిట్ ఆయన పర్సంగాలు ఏరాప్టు చేశారు. వాటిని 
అపప్టికపుప్డే రాసుకుని తక్షణమే ఆంధర్పతిర్కకు పోసుట్ చేసేవాడిని. మూడవ 
రోజుకలాల్ అది పర్ముఖంగా అచుచ్ అయేయ్ది. అయితే ఆంధర్పతిర్కకు జి. 
వెంకటపప్యయ్ శాసిత్ విలేఖరిగా ఆధికారికంగా ఉనాన్రు. ఆయన మా అనన్యయ్ 
విజయరాజ కుమార కు మామ. ఆయన నా దగగ్రకు వచిచ్ “నేను చేయవలసిన 
పని మీరు చేసుత్నాన్రు. అది నా వృతిత్కి దెబబ్కదా“ అనాన్రు. ఆ విషయంలో 
అనుభవం లేని నేను ఆయన ఇబబ్ందిని ఊహించలేదు. నేను పంపిన వారత్లు 
అచుచ్ అవుతునాన్యనే తృపిత్ మాతర్ం ఉండేది. ఇందులో నా పేరు ఉండేది కాదు. 
ఆ విధంగా అనుకోకుండా దినపతిర్క జరన్లిసుట్ పాతర్ నిరవ్హించాను.  

ఆ తరువాత చాలా కాలం ఆవుల గోపాలకృషణ్మూరిత్ పర్సంగాలు 
చేసినపుప్డు వాటి సారాంశానిన్ ఆంధర్పతిర్కకు పంపిసుత్ండేవాడిని. కొలాల్ 

కృషాణ్రావు రాసిన రారాజు కారాయ్నికి ఎ.జి.కె. సుదీరఘ్ పీఠిక రాశారు. ఇది 1958 పార్ంతాలలో నిడుబోర్లులో జరిగింది. ఆ ఉపనాయ్సానిన్ 
యథాతథంగా పర్చురించారు. ఉతత్రోతత్రా హైదరాబాదులో నేను ఆంధర్జోయ్తి బూయ్రోఛీఫ గా ఉండగా ఆంధర్పతిర్క విలేఖరులు బాగా 
సనిన్హితులయాయ్రు. అందులో పాపయయ్ శాసిత్, వెంకటరతన్ం పేరొక్నదగినవారు. పర్ధాన జరన్లిసుట్ను ముకుక్ శరమ్ అనేవారు. నిటారుగా ఉనన్ 
ఆయన ముకుక్ను బటిట్ అలా పిలిచేవారు. శరమ్గారూ, నేనూ విలేఖరల్ సమావేశంలో ఇబబ్ందికర పర్శన్లు వేయడం ఆనవాయితీగా ఉండేది. 
ఆంధర్పతిర్క ఎడిటర గా పనిచేసిన వారిలో పర్ముఖులు పండితారాధుయ్ల నాగేశవ్రరావుగారు. ఆయనతో హైదరాబాదులో బాగా సనిన్హిత 
పరిచయం అయియ్ంది. రాజగోపాలరావు ఎడిటర గా వుండగా ఆంధర్ పతిర్క ఆగిపోయింది. ఆంధర్పతిర్క ఆగిపోయినా చరితర్లో గెలిచింది. 
పాతరోజుల పతిర్క వారత్లను ఇపప్టికీ ఉదహరిసుత్ంటారు. ఆంధర్పతిర్క యాజమానయ్ం శైవులకు సంబంధించింది. వారత్లు అందించటంలో 
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ఆలసయ్ంగానైనా అసలు విషయాలు తెలిపారని పర్సిదిధ్. ఆంధర్పతిర్క పెటిట్ అమృతాంజనం ఇచాచ్రని దానిపై ఒక జోకు కూడా ఉండేది. అంటే 
పతిర్కలో పర్చురించే విషయాలు ఆకరష్ణీయంగా లేకపోవటంవలల్ బోరు కొడుతుందనే దృషిట్తో అలా అనేవారు. నేడు అనేక విషయాలలో ఈ 
పతిర్క రిఫరెనుస్గా ఉపయోగపడుతునన్ది. ఈ పతిర్కకు అనుబంధంగా వెలువడిన భారతి సాహితయ్ పతిర్కగా పేరొందినది.  
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