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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   
జమీన్జమీన్  రై తురై తు,,  రపతిర్ కరపతిర్ క  

ఎడిటర్ఎడిటర్  --  నెలూల్ రునెలూల్ రు  ర్ రామమూరిత్ర్ రామమూరిత్   
1166  

  చరితర్గల వారపతిర్కగా జమీన రైతు 90 ఏళళ్ వయసులోకి వచిచ్ంది. ఆగకుండా కొనసాగుతునన్ ఈ పతిర్క నెలూల్రు జిలాల్ 
విశేషాలతో వినూతన్ంగా ఆకరిష్సూత్నే వునన్ది.  

జమిన రైతు వార పతిర్క నెలూల్రు నుండి 1930లో వెంకటరామ నాయుడు పార్రంభించారు.తొలుత ఆదివారాలలో వెలువడి, 
తరువాత శుకర్వారాలకు మారింది. 

జమిందారి రైతు అనే పేరుతో మొదలై కర్మేణా జమీన రైతు గా మారింది  
జమీన రైతు నిరంతరంగా ఇపప్టికీ కొనసాగటం విశేషం. ఆరోజులలో జమీందారులకు వయ్తిరేకంగా రైతుల హకుక్లకోసం జరిగిన 
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పోరాటాలలో ఆచారయ్రంగాతో కలిసి, నెలూల్రు రామానాయుడు ఉదయ్మాలలో పాలొగ్నాన్రు. రైతుల వాణి వినిపించటానికి వారపతిర్క 
పార్రంభించారు. రానురాను అది నెలూల్రు వాణిగా నిలదొకుక్కునన్ది.  నెలూల్రు వాసులు రాషట్రంలోనూ దేశంలోనూ పర్పంచంలోనూ 
ఎకక్డునాన్ ఆ పతిర్కను తెపిప్ంచుకుంటునాన్రు. జిలాల్లో జరుగుతునన్ విశేషాలను పతిర్క అందించటమే అందుకు కారణం.  

జమీన రైతు కేవలం రాజకీయాలకే పరిమితం కాక, సామాజిక, సాంసక్ృతిక విషయాలలో అందించటం సంపర్దాయంగా 
పెటుట్కునన్ది.  

రామానాయుడు అనంతరం ఆయన వారసుడుగా నెలూల్రు 
శీర్రామమూరిత్, సంపాదకతవ్ం వహించి, పతిర్క నడిపారు. ఆయన 
1970 పార్ంతాలలో ఒకసారి శాసనమండలి సభుయ్లయాయ్రు. 
అపప్టోల్ నేను నూయ్ ఎమ.ఎల.ఎ కావ్రట్రస్ లో  ఉండేవాడిని. 
`రాజధాని రాజకీయ లేఖ` పర్తివారం రాయమని ఆయన ననున్ 
కోరారు. అయితే అపప్టోల్ నేను ఆంధర్జోయ్తి దినపతిర్క బూయ్రో ఛీఫ 
గా ఉనాన్ను. కనుక పేరుతో ఆయన అడిగింది రాయటం మంచిది 
కాదు , పేరు లేకుండా రాసాత్నని చెపాప్ను. అందుకాయన 
అంగీకరించి సంతోషంగా ఆహావ్నించారు. శీర్రామమూరిత్ 
శాసనమండలి   సభుయ్లుగా  ఉనన్ంతకాలం రాజకీయ లేఖావళి 
పంపాను. మొదటి పేజీలో పర్ముఖంగా పర్చురించేవారు. 
అపుప్డపుప్డూ నెలూల్రు రాజకీయవాదులపై  వాయ్ఖాయ్నాలు 
విమరశ్లు వచిచ్నపుప్డు శీర్రామమూరిత్కి ఇబబ్ందులు 
ఎదురయాయ్యి. నేదురుమలిల్ జనారద్న రెడిడ్ నెలూల్రు జిలాల్లో పర్ముఖ 
రాజకీయవాది. పతిర్క సరవ్సాధారణంగా ఆయన సాథ్నిక 
రాజకీయాలకు అనుకూలంగా వుండేది. శీర్రామమూరిత్ని వతిత్డి చేసి 
రాజకీయ లేఖను రాజధాని నుండి ఎవరు రాసుత్నాన్రని అడిగారు. 

కానీ, జరన్లిసుట్ నైతిక సూతార్ల పర్కారం ఆయన వెలల్డించలేదు. ఆయన నాకావిషయం చెపాప్రు. ఇబబ్ందిగా వుంటే రాయటం మానేసాత్నని 
చెపాప్ను.  ఇంకొనాన్ళుళ్ వతిత్డికి తటుట్కుని నిలబడగలిగారు. కాని రానురాను జనారద్నరెడిడ్ వతిత్డికి తటుట్కోలేక తన ఇబబ్ందులు నాతో 
వెలల్డించారు. నేను రాయటం మానేశాను. ఎపుప్డైనా ఒకసారి నా పేరుతో రాజకీయాలకు సంబంధం లేని వాయ్సాలు రాశాను. శీర్రామమూరిత్ 
నేను మితుర్లుగానే కొనసాగాము. ఆయన తదనంతరం డోలేందర్పర్సాద ఎడిటర గా పతిర్క కొనసాగిసుత్నాన్రు.  
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