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ఇది విసర్మ్త మహారచయిత అంగర వేంకట కృషాణ్రావు గారి శతజయంతి సంవతస్రం.
కృషాణ్రావు "విశాఖ సాహితి" వయ్వసాథ్పక అధయ్కుష్లు. ననున్ కారయ్దరిశ్ని చేసారు. ఇది "విశాఖ సాహితి"
సవ్రోణ్తస్వ సంవతస్రం కూడా.
"బెంగాలీలో భబానీ భటాట్చారయ్, బిభూతి భూషణ బందోపాధాయ్య, మానిక బందోపాధాయ్య, మలయాళం
లో తకళి శివశంకర పిళైల్, తమిళంలో ఆర.కె. నారాయణ, కానా శివసుబర్హమ్ణయ్ం వంటి రచయితలు కోవలో చేరుతారుతెలుగులో చాసో, కె.కె., రా.వి. శాసిత్, అంగర వెంకట కృషాణ్రావు, కాళీపటన్ం రామారావులు"
ఈ మాటలు అనన్ది పర్ముఖ రచయిత, విమరశ్కులు, సంపాదకులు శీర్ పురాణం సుబర్హమ్ణయ్శరమ్ గారు.
కృషాణ్రావు గారు 1920వ సంవతస్రం సెపెట్ంబర 20 న విశాఖపటట్ణం లో వారి మేనమామ, పర్ముఖ
చారితర్క నవలా రచయిత మొసలికంటి సంజీవరావు గారి ఇంట జనిమ్ంచారు. విశాఖపటట్ణంలోనే తమ 54వ ఏట,
1974 వ సంవతస్రం డిసెంబరు 29న న కేనస్ర వాయ్ధితో పర్భుతవ్ ఆసుపతిర్లో (కింగ జారిజ్ హాసిప్టల) మరణించారు.
వారి పాఠశాల విదయ్ విశాఖపటట్ణంలోనూ, విజయనగరంలోనూ సాగింది. ఓడలు బళైళ్న దిగువ
మధయ్తరగతి కుటుంబం కావడాన ఉనన్తవిదయ్లు చదవలేకపోయారు. విజయనగరం దరి చిటిట్వలస జనపనార మిలుల్లో
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చిరుదోయ్గిగా చేరారు. రెండవ పర్పంచయుదధ్ం మన దేశానికీ విసత్రించడంతో సైనయ్ం లో హవలాద్రుగా భరీత్ అయాయ్రు.
వారే "విరామం" కథకుడి మాటలలో చెపిప్నటుట్గా "ముఖయ్ంగా డబుబ్ కోసం,

తరువాత దేశం నాలుగు మూలాల్

చూడొచచ్ని. కొంతకాలం సాహస జీవితం గడపొచచ్నికూడా". బరామ్ సెకాట్ర లో తూరుప్ బెంగాల పార్ంతాలలో పనిచేసి
1948లో సైనయ్ం సేవ నుండి విరమించుకునాన్క, బూర్క బాండ కంపెనీ యొకక్ విశాఖపటట్ణం శాఖాకారాయ్లయంలో
మరణపరయ్ంతం ఉదోయ్గం చేసారు.
కృషాణ్రావు గారు 1948-70 కాలంలో దాదాపు మూడు వందల కథలు వార్సారు. అవి నాటి పర్సిదధ్
పతిర్కలు "భారతి", "తెలుగు సవ్తంతర్"

"ఆనందవాణి", "జోయ్తి' లలోనూ, తరవాత బర్తికిన నాలుగేళల్లో అరుదుగా

వార్సిన కొదిద్ కథలూ "ఆంధర్పర్భ", "ఆంధర్జోయ్తి" వారపతిర్కలలోనూ అచచ్యాయ్యి. ఒక కథ ఆంగల్ంలోకీ
అనువాదమైంది.
వారు 5 నవలలు- "ఊసరవెలుల్లు", "భావికాలం", "జావ్లాసుందరి", "విరామం", "సీతకథ" వార్సారు.
"సీతకథ" "ఆంధర్పర్భ" వారపతిర్క లో ధారావాహికగావచిచ్ంది. తరువాత "ఎమెసోక్ వారు పుసత్కంగా
పర్చురించారు.
"విరామం" మొదట "ఆంధర్జోయ్తి" వారపతిర్కలో 1967-68 సంవతస్రాలలో

ధారావాహికంగా

పర్చురితమైంది. 1970లో విశాలాంధర్ పబిల్షింగ హౌస వారు పుసత్కరూపంలో పర్చురించారు. తదనంతరం జేయ్షట్ లిటరరీ
టర్సట్ వారు 2008 లో పునరుమ్దిర్ంచారు. డా. శారద గారు కనన్డంలో అనువదించిన

"విరామం" ను

దర్విడ

విశవ్విదాయ్లయం వారు పర్చురించారు.
కృషాణ్రావు గారు నిరాడంబరులు.
నిగరువ్లు. అలప్సంతోషి. వారి రెండవ అమామ్యి చంపగారు చెపిప్నటుల్ "జాణ్నమేకాని గడుసుదనం
లేనివారు." దిగువ మధయ్తరగతి బర్తుకులోనే, కషట్ంలో వునన్ బంధువులను ఆదుకునేవారు.
పర్కృతి పేర్మికులు కృషాణ్రావు గారు తమ నలుగురు కుమారెత్లకు పువువ్ల పేరేల్పెటాట్రు.
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సంసక్ృత మనాన్, సంగీతమనాన్ పార్ణం. రేడియోలో ఉదయం 8 గంటలకు పర్సారమయేయ్ సైగల
పాటలు, రాతిర్ పర్సారమయేయ్ కరాణ్టక సంగీత కారయ్కర్మాలు రోజూ వినేవారు. సంసక్ృతం నేరుచ్కునేందుకు
తెలల్వారుఝామునే లేచి సాన్నాదికాలు పూరిత్ చేసుకుని పాత విశాఖలోని జగనాన్థసావ్మి వారి ఆలయానికి వెళేళ్వారు.
కీరిత్ పర్తిషట్ల తలపేలేదుకర్ృషాణ్రావుగారికి. తమ రచనలను భదర్పరిచే పర్యతన్ం ఎనన్

డూ చెయయ్లేదు.

వారి మరణానంతరం వారి కథలు పుసత్కంగా తీసుకురావాలనుకునన్ "విశాఖ సాహితి" కి కొనిన్ కథలే లభయ్మైనాయి.
వాటితోటే "కదిలే బొమమ్లు" కథాసంకలనం "విశాఖ సాహితి" 1975 లో పర్చురించింది.
1970లో "విరామం" నవలకు అకిక్నేని నాగేశవ్రరావు లిటరరీ అవారడ్ పర్కటించి, అందించకపోయినా ఆ
విషయమే ఆయన పటిట్ంచుకోలేదు - తరావ్త నాలుగేళుళ్ బర్తికునాన్. కౌలాలంపూర లో జరిగిన మొదటి పర్పంచ తెలుగు
మహాసభలకు,

విశాఖపటట్ణం

రచయితలలోకెలాల్,

కృషాణ్రావుగారికొకక్రికే

ఆహావ్నం

వచిచ్ంది.

అందుకు

గరివ్ంచనూలేదు. వెళళ్లేక పోయినందుకు విచారించనూలేదు.
రచయిత సేవ్చాఛ్కంకణధారి
సైనయ్ంలో సేవ తరువాత కర్ృషాణ్రావుగారి జీవితంలో ముఖయ్ఘటట్ం "విశాఖ సాహితి" సాథ్పన.
అపప్టికింకా "విపల్వ రచయితల సంఘం" ఏరప్డలేదు. పర్తాయ్మాన్యం సూచించక పోయినా, వయ్వసథ్ను
తీవర్ంగా ధికక్రించిన

దిగంబర కవుల కవితా సంకలనాలో మూడోది విశాఖపటన్ం లో వునన్ లకీష్ టాకీస సమీపాన

ఒక పడుపుగతెత్ ఆవిషక్రించారు.
ఆ తరావ్త మహాకవి శీర్శీర్ షషిట్ పూరిత్ సభ విశాఖపటన్ం పురపాలక సంఘ మైదానంలో జరిగింది.
విశాఖపటన్ం లోనే వునన్
ఆంధర్ విశవ్విదాయ్లయ విదాయ్రుథ్లు శీర్ శీర్ గారి కి కొనిన్ పర్శన్లు సంధిసూత్ ఒక కరపతర్ం విడుదల చేశారు.
నకస్లబ్రీ ఉదయ్మం శీర్కాకుళ సాయుధపోరాటంగా విసత్రించింది. పార్ణిగార్హి గారి లాంటి కవులు సవయ్సాచులై ఆ
పోరాటానికి నాయకతవ్ం వహించారు.
ఈ పరిణామాల ఫలితమే రచయితలంతా వరగ్పోరాట సిదాధ్ంతానికి బధుద్లై వుండాలనన్ సూతీర్కరణ.
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ఈ నేపథయ్ంలో
“వి.ర.సం.” అంటే “విశాఖ రచయితల సంఘం” అనుకునేరు సుమా” అనన్ ముకాత్యింపుతో “జావ్ల”
వారపతిర్కలో ఎవరో ఆ సంసథ్ ను ఎదేద్వా చేసూత్ ఓ వయ్ంగాసత్రం సంధించారు.
ఆ రోజులోల్నే విశాఖ రచయితల సంఘం “సాహితయ్ం ఎందుకు?” అనే అంశంపై
పర్సంగ వాయ్సాలు వార్సి సభుయ్లను చదవమనాన్రు. ఆ కసరతుత్ వలల్ తేలిందేమంటే సాయుధ పోరాటానికి
కలంసాయం చేసే నిబదధ్త గల రచయితలకే ఆ సంసథ్లో చోటుందని, ఇతరులు కొనసాగదలిసేత్ దూషణలు, హేళనలూ
తపప్వనీ.
పొమమ్నే పొగపెటట్డంతో, అంగర వెంకట కృషాణ్రావు గారికి భావపర్కటనా సేవ్చఛ్ మౌలిక పార్తిపర్దిక గా
గల మరో వేదిక విశాఖ రచయితలకు ఆవశయ్కమని తోచి అందుకు పూనుకునాన్రు. తన భావాలతో ఏకీభవించే, అపప్టికే
లబధ్పర్తిషుఠ్లైన సహరచయితలు, నాలాంటి కొందరు యువరచయితలతో, వారు ఉదోయ్గిగా వునన్ బూర్క బాండ ఆఫ
ఇండియా కారాయ్లయం లో నే వయ్వసాథ్పక సమావేశం తేదీ 4-4-1971 న నిరవ్హించారు.
ఇలా చేయాలిస్ రావడం, తమ అబనుంగుమితుర్లు, పర్ముఖ రచయితలు అంగర సూరాయ్రావు గారు,
పురిపండా అపప్లసావ్మి గారు వంటి కొందరికి దూరం కావాలిస్రావడం

కృషాణ్రావుగారికి చాలా బాధ

కలిగించివుంటుంది. ఐనా, అతి తరచుగా వారింటికి వెళేళ్ మాతో ఎనన్డూ ఆ ఊసెతత్లేదు. వారికి ముందు చూపే గాని,
వెనకచూపులేదు. భావపర్కటనాసేవ్చఛ్ రచయితలు వదులుకోలేని హకక్ని కర్ృషాణ్రావుగారి భావన. అందుకనే వయ్కిత్గత
సేన్హాలకంటే, ఆదరాశ్నికే పార్ధానయ్మిచాచ్రు. వారికి వెనున్ దనున్గా నిలిచారు విఖాయ్త సాహితీవేతత్లు గణపతి రాజు
అచుయ్తరామరాజు గారు, ఘండికోట బర్హామ్జీ రావు గారు.
శీర్యుతులు దివ్భాషయ్ం రాజేశవ్రరావు, ఎస. కాశీవిశవ్నాథం,, ఆదూరి వెంకట సీతారామమూరిత్,
నవులూరి వెంకటేశవ్రరావు, శివల
జగనాన్ధరావు, వెలేచ్రు చందర్శేఖర, ఉనన్వ వెంకట హరగోపాల (మానస), అంగర వెంకట
శివపర్సాదరావు, "శివార్జు", బాలి, రాణీ మోహనరావు, ఇందూ రమణ, సుసిమ్తా రమణమూరిత్, గాదె రంగనాయకమమ్,
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బి.వి. ఎస. భానుశీర్, ఎల. ఆర. సావ్మి, మొదలైన వారమెందరమో రచయితలగా రూపొందడానికి లేదా ఎదగడానికి
"విశాఖసాహితి" దోహదకారి అయియ్ంది. అందులో గణనీయమైన పాతర్ కృషాణ్రావు గారిదే.
మేమే కాదు తొలినాళల్లో విశిషట్ రచయిత, విలక్షణ నటుడు గొలల్పూడి మారుతీరావు గారిని తీరిచ్దిదిద్నది
కృషాణ్రావు గారే. వారి "ఎందుకు వార్సుత్నాన్ను" కథలో బూరెబుగగ్ల బాల కథకుడు గొలల్పూడి వారే. ఎం. రామకోటి గారు
కూడా వారి కథలు వినిపించి కర్ృషాణ్రావు గారి సలహాలు సీవ్కరించేవారని వారి అమామ్యి శీర్మతి రమణి గారు
గురుత్చేసుకునాన్రు.
సానుకూలతే వారి జీవన దృకప్థం.
"విశాఖ సాహితి" సాథ్పన వారత్లు దినపతిర్క లలో చూసిన సంబరం కాసాత్, "మఖలో పుటిట్ పుబబ్లో
మాడిపోయే సంసథ్లకు పర్చారాలెందు"కంటూ, అందుకు నిరసనగా మా ఉపాధయ్కుష్లు, కీ.శే. ఎమ. రామకోటి గారు
రాజీనామా లేఖ మా ఇంటి చిరునామాకి పంపగా,

ఆ ఉతత్రం పటుట్కుని విలవిలలాడుతూ మేం ముగుగ్రం (నేను, శీర్

అంగర వేంకట శివపర్సాద, శీర్ వై.వి.ఎస. నూకరాజు "శివార్జు") కృషాణ్రావు గారింటికి పరిగెతాత్ం. ఆ ఉతత్రం
నిమమ్ళంగా చదివి, చిరునవువ్తో కృషాణ్రావు గారనన్ మాటలు "మంచిదే. మఖ నుంచి పుబబ్ వరకూ నడుసుత్ంది కదా! “
ఇవి నాకు మారగ్దరశ్కంగా నిలిచాయి. తరావ్త జీవితంలో సాహితయ్, సాహితేయ్తర రంగాలలో ఏ సంసథ్ నెలకొలిప్నా
అదెనాన్ళుళ్ ఉంటుందనన్ చింత నాకు లేకుండా పోయింది. ఉనన్నాన్ళూళ్ బాగా పనిచేసేత్ చాలనన్ దృకప్థం ఏరప్డింది

కుల్పత్త, ఆపత్త వారి రచనా లక్షణాలు. "కొండ అదద్మందు కొంచమై వుండే" చందం వారిది. చినన్ చినన్
వాకాయ్లు భావగరిభ్తాలు. గుండెలిన్ పిండేసే సంఘటనలూ ఒకటి, రెండు పేరాలే.
కథల విషయమే కాదు, నవలల విషయం లోనూ అంతే. వారి విఖాయ్త నవల "విరామం" అచుచ్లో 100
పేజీలోపే. అందుకే వారి రచనలు ఒళుళ్ దగగ్ర పెటుట్కొని చదవాలి.
కళుళ్ మిరుమిటుల్ గొలిపే ఉపమానాలు కూడా కర్ృషాణ్రావు గారి సవ్ంతమే.
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వారి రచనలలో తలమానికం "విరామం". దానికదేసాటి. నామాట కాదు.
మేథావి, పర్ఖాయ్త పతిర్కా సంపాదకులు నారల్ వెంకటేశవ్రరావు గారు " యుదధ్ం నేపధయ్ంలో తెలుగులో
వచిచ్న నవలలో కెలాల్ "విరామం" ఉతత్మమైన, సాధికారకమైన ఒకేఒకక్ నవల"' అని కితాబు ఇచాచ్రు, "నేషనల బుక
టర్సట్" వారి "బుకస్ ఇండియా" పుసత్క సమీక్ష లో.
పురాణం సుబర్హమ్ణయ్శరమ్ గారు "విరామం" పుసత్కానికి వార్సిన "ఒక చినన్ మాట" లో భబానీ భటాట్చారయ్
బెంగాల కాష్మం గురించి వార్సిన "సోమెనీ హంగరస్" తో తులతూగగల, యుదధ్ఫలితాల నభివయ్కత్ంచేసే మొటట్మొదటి
నవల తెలుగు లో "విరామం" అంటే ఎవరూ ఆశచ్రయ్పోనకక్రలేదు" అనాన్రు. వారే, చివరగా "ఇతివృతత్ం, భాష, శైలి,
శిలప్ం, పాతర్పోషణతో సహా అనిన్ంటోల్నూ "విరామం" భారతీయ భాషలలో వచేచ్ ఏ ఉతత్మ నవలకూ తీసిపోదని"
నిరాధ్రించారు.
ఘండికోట బర్హామ్జీ రావు గారు ఆశించినటుట్ "నేషనల బుక టర్సట్" వారి ఆదానపర్దాన కారయ్కర్మాలలో ఈ
నవలను కూడా చేరిచ్, భారతదేశపు భాషలనిన్టిలోకీ దీనిని అనువదించేసి పర్చారంలోకి తెచేచ్ గొపప్ సతాక్రయ్ం"
జరగలేదు.
"విరామం" నవల "ఆంధర్జోయ్తి" వారపతిర్క లో ధారావాహికగా రావడానికి కారణభూతులు, ఆ నవల
పునరుమ్దర్ణకు పూనుకునన్ మరో పర్ముఖ కథకులు, "భరాగో" గా పర్సిదుధ్లైన భమిడిపాటి రామగోపాలంగారి "ఈ
నవలను ఆచరించవలసినదని, బి.ఏ., ఎం.ఏ., తరగతులకు పాఠయ్గర్ంథంగా ఈ పుసత్కానిన్ నిరణ్యించడం వారికి
కరత్వయ్మ"ని విదాయ్వేతత్లకు, విశవ్విదాయ్లయాలకు చేసుకునన్ మనవి ఏ కులపతులకూ పటట్లేదు. కృషాణ్రావు గారి
రచనలపైన ఏ విశవ్విదాయ్లయం లోనూ పరిశోధనలైనా జరగిన దాఖలా లేదు.
కనీసం "విరామం" కు ఆంధర్పర్దేశ సాహితయ్ అకాడమీ పురసాక్రం కూడా దకక్లేదు.
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"తిలాపాపం తలా పిడికెడు". వారి ఉతాస్హపోర్తాస్లు పొంది, "విశాఖ సాహితి"లో వారి వెనన్ంటి వునన్
మేమెవరమూ ఈ దిశగా కృషి చెయయ్లేదు.
ఒక ఊరట ఏమంటే, "విశాఖ సాహితి" సవ్రోణ్తస్వ సంవతస్రంలో, అంగర వేంకట కృషాణ్రావు గారి
శతజయంతి పురసాక్రంగా, "వి.సా." సభుయ్లు, సాహితాయ్భిమానుల ఆరిధ్క సహకారంతో లక్ష రూపాయల నగదుతో
పర్ముఖ రచయిత శివారు జగనాన్థరావు గారిని సతక్రించగలిగాము. ఇందుకు నాకు అండగా నిలిచినది "వి.సా."
వరత్మాన కారయ్దరిశ్ ఘండికోట విశవ్నాథంగారు.
2021 సెపెట్ంబర తో ముగిసే అంగర వేంకట కృషాణ్రావు గారి శతజయంతి సంవతస్రం లోగా, పైవనీన్
గాని, కొనైన్నాగాని జరిగితే, గతంలో పర్కటించిన అకిక్నేని నాగేశవ్రరావు లిటరరీ అవారడ్ వారి కుటుంబ సభుయ్లకు
పర్సాదించగలిగితే, సమంజసంగా ఉంటుంది.
మలాల్పర్గడ రామారావు
వయ్వసాథ్పక కారయ్దరిశ్, విశాఖసాహితి

***
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