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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   
రత్రత్   దినపతిర్ కదినపతిర్ క  

సంపాదకులుసంపాదకులు  --  కొండముదికొండముది  రామచందర్ మూరిత్రామచందర్ మూరిత్   
1111     
  

హైదరాబాదు 
నుండి పార్రంభమైన వారత్ 
దినపతిర్క సంఘీ యాజమానయ్ం 
కింద వెలువడింది. కొండముది 
రామచందర్మూరిత్ ఎడిటర గా 

ఉండగా నేను అనేక వాయ్సాలు రాశాను. వారి వారపతిర్కకు గుడిపాటి వెంకటేశవ్రుల్ పర్ధాన 
సంధానకరత్గా ఉనాన్రు. దానిలో కూడా నేను చాలా శీరిష్కలు రాశాను. ఆ సందరభ్ంలోనే కొనేన్ళుళ్ నేను అమెరికాలో గడిపాను. అపుప్డు 
అమెరికా నుండి విశేషాలతో కూడిన వారత్లు వాయ్ఖయ్లు శీరిష్కలు కావాలని అడిగారు. అయితే రాజకీయ పరంగా అమెరికా పారల్మెంటు నుండి 
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వైట హౌస నుండి వారాత్ సేకరణ పెర్స కానఫ్రెనుస్ల విశేషాలు రాయాలంటే ఆధికారికంగా అనుమతి వుండాలి. ఎడిటర రామచందర్మూరిత్ 
ననున్ తమ విలేఖరిగా పర్తిపాదిసూత్ భారత రాయబార కారాయ్లయానికి లేఖ పంపాడు.  

దాని పార్తిపదికగా వారు సెనేట కు లేఖ పంపారు. అకక్డ 
ఆమోదం పొందిన తరువాత నేను విలేఖరిగా అనుమతి పతార్నిన్ సెనేట కారాయ్లయం 
నుండి సీవ్కరించాను. అందువలన అమెరికాలోని పర్జాపర్తినిధుల సభకు వారి వివిధ 
సంఘాల చరచ్లకు, పెర్స కానఫ్రెనుస్లకు, వెళళ్గలిగాను. `వారత్` పతిర్కకు 
ఉపకరిసాత్యనుకునే అంశాలను రాసి పంపేవాడిని. అవి కాక అమెరికాలో 
జరుగుతునన్ అనేక అంశాలను సీవ్కరించి తెలుగు పాఠకులకు అందించే పర్యతన్ం 
చేశాను. హేతువాదులు, మానవవాదులు అమెరికాలోని మూఢనమమ్కాలను 

బటట్బయలు చేసూత్ మేజిక దావ్రా పర్జలిన్ చైతనయ్వంతులిన్ చేసుత్నాన్రు. ఆ అంశాలను వారత్ వారపతిర్క దావ్రా అందించాను. వివిధ పతిర్కలోల్ 
వసుత్నన్ విశేషాలు, వినూతన్ ధోరణులు, అనియన (ఉలిల్) పతిర్క సరికొతత్ ధోరణిలో చెపిప్న అంశాలు అలా ఎనోన్రీతుల `వారత్`కు రాశాను. 
మేజిక దావ్రా జనానిన్ ముఖయ్ంగా యువతను విదాయ్ధికులిన్ చేసే అంశాలు చాలా అందించగలిగాను. రామచందర్మూరిత్ ఎడిటర గా ఉనన్ంత 
కాలం `వారత్`కు రాయడం నాకెంతో తృపిత్నిచిచ్ంది. అమెరికా నుండి తెలుగులోనే కంపూయ్టర దావ్రా పంపేవాణిణ్. కనుక అనువాదం చేసుకునే 
అవసరం పతిర్కకు ఉండేది కాదు. ఎపుప్డైనా ఒకసారి ఒక అంశానిన్ గురించి రాయమని ఎడిటర అడిగేవారు. అది రాసి పంపేవాణిణ్. గుడిపాటి 
ఆధవ్రాయ్న నడిచిన వారాత్పతిర్కకు వివిధ అంశాలపై వాయ్సాలు రాయడం ఆనవాయితీ అయింది. రామచందర్మూరిత్ `వారత్`ను వదిలేసిన 
తరువాత నేను రాయటం కూడా మానేశాను.   

అపప్టోల్ గుడిపాటి వెంకటేశవ్రుల్గారు వారత్ వారపతిర్కలో వాయ్సాలు ఎంపిక చేసుత్ండేవారు. అమెరికా నుండి అనేక 
విశేషాలతో కూడిన నా వాయ్సాలు పర్చురించారు.  

వారత్ వారపతిర్కలో అనేక వాయ్సాలు అమెరికాలో ఉనన్ మూఢనమమ్కాలు, మేజిక దావ్రా వాటిని బటట్బయలు చేసే అంశాలు 
వాయ్సాలుగా రాశాను. జేమస్ రాండీ ఒక సంసథ్ దావ్రా జోయ్తిషాయ్నిన్, హోమియోపతిని,  ఛాలెంజి చేసూత్, శాసతరీయమని రుజువు చేసేత్ ఐదు కోటల్ 
రూపాయలు ఇవవ్డానికి సంసాథ్గతంగా ఏరాప్టుచేశారు. కొదిద్మంది ముందుకు వచిచ్ విఫలమయాయ్రు. అనేకమంది ఈ సవాలును 
ఎదురోక్లేకపోయారు. అమెరికాలో మతపరంగా విపరీత నమమ్కాలునాన్యి. చనిపోయినవారి ఆతమ్లు చూపిసాత్మని వారితో మాటాల్డిసాత్మని 
ఆకరిష్ంచిన ఘటాట్లు ఉనాన్యి. ఇవి రహసయ్ కేందార్లుగా నడుసుత్నాన్యి. వాటికి ఆకరిష్తులై ఇండియా నుండి, ఫిలిపిప్నస్ నుండి వచిచ్ 
విపరీతంగా డబుబ్ ఖరుచ్ పెటుట్కుని మోసపోయిన సంగతులు రాశాము. అమెరికాలో  భారతీయులకు సంబంధించిన విశేషాలు వాయ్సాలుగా 
అందించాము. ఉలిల్ అనే పేరుతో వెలువడిన ఒక పర్తేయ్క పతిర్కను గురించి పాఠకులకు తెలియపరిచాము. మానవవాద హేతువాద నాసిత్క 
సంఘాలు అమెరికాలో ఎలా పనిచేసుత్నాన్యో విడమరిచి చెపాప్ము. సైంటిసుట్లుగా ఉనన్ మానవవాదుల గురించి వారి పుసత్కాల గురించి 
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తెలుగుపాఠకులకు పూరిత్ వివరాలు 
అందించాము. ఆయా రంగాలలో 
ఉనన్ భారతీయ పర్ముఖులను 
తెలుగు వారిని గురించి విశేషాలు 
అందించాము. ఆవిధంగా దినపతిర్క 
కంటే వారపతిర్కలోనే ఎకుక్వ 
వాయ్సాలు రాశాను. గాంధీ విగర్హం 
నూయ్యారక్ లో నడిబొడుడ్న 
ఉనన్పప్టికీ పోషణ లేక ఎలా 
అశర్దధ్కు గురయిందో ఫోటోతో సహా 
వివరించాము.  

వారత్లో ఎబికె 
పర్సాద, టంకశాల అశోక 
ఎడిటోరియల సెక్షన లో పనిచేసినా 
నేను కేవలం రామచందర్మూరిత్గారి 
పోర్తాస్హం వలల్నే వాయ్సాలు 
రాశాను. గుడిపాటి వెంకటేశవ్రుల్ 
కోరికపై వీకీల్కి విపరీతంగా 
సమాచార వాయ్సాలు రాశాను.  

 
 

.   
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COMMENTS

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

