ఒక పత్రికాధిపత్ర గురించి బ్లాక్ అిండ్ వైట్ కథనిం
మిత్రిలు గోవిందరాజు చకరధర్ రాసిన ‘రామాజీరావు, ఉననది ఉననట్టు’ అనే పుస్త కిం ముఖచిత్రిన్నన ఆమధయ ఫేస్ బ్ుక్
లో చూసి, బ్హుశా రామోజీరావు జీవత్చరత్ి అయుింట్టిందనుకునరనను. అపుుడు వేరే రాత్ ఒత్రత ళ్ళలో ఉిండడిం వలా
దరన్నమీద దృష్ిు పెట్ులేదు. ఆ త్రాాత్ కొన్ననరోజులకు చకరధర్ నరకు ఫో న్ చేసి, పుస్త కిం పింపిస్త ునరననన్న చెపిు
పింపిించరరు. పుస్త కిం అిందిన త్రాాత్ కూడర వింట్నే చదవలేకపో యాను. చదవడిం పాిరింభించిన త్రాాత్ మాత్ిిం
ఆపలేకపో యాను. చదువుత్ూ చదువుత్ూనే గూగుల్ పే త్ెరచి పుస్త కిం ఖరీదు చకరధర్ కు పింపిించరను.
కాసేపట్ికి, “పుస్త కాన్నకి డబ్ుు పింపారేమిట్ి, ఎిందుకు పింపారు? కారణిం చెపుిండి” అింట్ూ చకరధర్ వాట్సప్ మెసేజి
ఇచరారు. “ఇది అిందరూ త్పుక కొన్న చదవాల్ససన పుస్త కమన్న భలవించి పింపిించరను. మీరు కూడర ఎవరకీ ఉచిత్ింగా
ఇవా”దద న్న నేను స్మాధరనిం ఇచరాను.
కేవలిం ఈనరడుకు, ఈట్ీవీ చరనళ్ా కు చెిందినవారే కాదు; రిండు త్ెలుగు రాష్టాుాలలోన్న అన్నన పత్రికలకు, అన్నన నూయస్
చరనళ్ా కు చెిందిన మాజీలు, త్రజాలత్ోపాట్ట మీడియా అింత్రగ త్ వషయాల మీద ఆస్కిత ఉనన పాఠకులిందరూ త్పుక
కొన్న చదవాల్ససన పుస్త కిం ఇది!
ఇది రామోజీరావుకు మాత్ిమే స్ింబ్ింధిించినదనన భలవన పుస్త కిం పేరు కల్సగస్ుతనరన, న్నజాన్నకి ఆయనకు మాత్ిమే
చెిందిన పుస్త కిం కాదు. ఇది దరదరపు అరథశత్రబ్ద పు ఈనరడు, అిందులో పన్నచేసిన ఉదయ యగుల చరత్ి; వాళ్ళలోా
ఎింత్ోమింది ఏళ్ా త్రబ్డి ఎదురకొనన దినదినగిండరలూ, పడిన అభదిత్రభలవనర, భవషయత్ భయాలు, దిగుళ్లా, కన్ననళ్ళ
గురించిన చరత్ి. అింత్ేకాదు, ఇత్ర మీడియా స్ింస్థ లోా పన్నచేసిన, చేస్త ుననవారు కూడర త్మ బ్త్రకు పిత్రబింబ్లన్ననఉననది ఉననట్టుగా కాకపో యినర, కొింత్ త్ేడరత్ో- చూస్ుకోగల పుస్త దరుణిం ఇది. ఈనరడు అింట్ే రామోజీరావే కనుక
ఎవర గురించి రాసినర అది ఇదద ర చరత్రి అవుత్రింది.
న్నజాన్నకి చకరధర్ రచన చరత్ిను మిించి ఒక కరుణరసాత్మకవష్టాదగాథగా, ఒక నవలగా చదివస్ుతింది, అడుగడుగునర
గుిండె బ్రువకిొస్ుతింది, అక్షరక్షరాన మనస్ు కలచివేస్త ుింది, చేత్గాన్న కోపిం బ్ుస్కొడుత్రింది.
చరత్ిస్ాభలవిం కల్సగన ఏ రచనలోనైనర న్నష్టాుక్షిత్, త్ట్స్థ దృష్ిు త్పున్నస్రగా ఉిండవలసిిందే. అపుుడే దరన్నన్న చరత్ి
అింట్లిం. చకరధర్ ఆ రింట్ిన్న పిదరశించరరు కనుకనే ఈ పుస్త కాన్నన చరత్ిగా చెపుడరన్నకి నేను సాహసిస్త ునరనను.
***
‘ఈనరడు’ పుట్టుక త్ెలుగువారాతపత్రికారింగింలో ఒక స్ించలనిం, ఒక స్ూూరత , ఒక వరవడి; ఒకొ కోణింలో కాదు, అనేక
కోణరలలో! 1974లోనే అనుకుింట్లను, రాజమిండిిలో నేను ఈనరడును మొదట్ిసార చూసిన స్ిందరభిం ఇపుట్ికీ నర

జాాపకాలలో పచిాగానూ, పచాగానూ ఉింది. అిందులోన్న భలష అింత్వరకూ నరకు త్ెల్ససిన పత్రికాభలషకు భననింగా
కొత్త గా, మత్ర
త గా ఉిండి మరోపిపించిం వాకిట్ న్నలబ్ెట్ు ింి ది. పత్రికాభలష ఇలా కూడర ఉిండవచుానర అనుకుింట్ూ థ్ిిల్
అయిపో యాను. ఆ భలషను అలా మలచిన చేత్రలు వైజాగ్ ఎడిషన్ స్ింపాదకులుగా ఉనన ఏబీకే పిసాద్ వీ,
ఉపస్ింపాదకులవే అనడింలో స్ిందేహిం లేదు. అయిత్ే పత్రిక యజమాన్నగా రామోజీరావు అభరుచీ, దరరశన్నకత్ర కూడర
దరన్నవనుక ఉింట్లయననదీ అింత్ే న్నస్సిందేహిం. అచిరకాలింలోనే హైదరాబ్లద్ ఎడిషన్, ఆ త్రాాత్ వజయవాడ ఎడిషన్
మొదల ై స్రుొులేషన్ శరవేగింత్ో పెరగపో వడిం వనుకా; అపుట్ికి అత్యధిక స్రుొులేషన్ ఉనన ఆింధిపిభను
దరట్ిపో వడిం వనుకా యజమాన్నగా రామోజీరావు కారయదక్షత్, వయయహ కుశలత్, వాయపారనైపుణయిం, అలుపెరుగన్న
పరశరమా అింత్ే న్నరావాదరలు.
రామోజీరావుకు చెిందిన ఈ సానుకూల, ఉజాల పారాశాన్నన చకరధర్ ఈ పుస్త కింలో ఉననది ఉననట్టుగానే చిత్రిించరరు.
రామోజీరావు ఈనరడు పాిరింభించడిం కాకత్రళీయమే కావచుా, పాిరింభించిన త్రాాత్ మాత్ిిం దరన్నన్న చరలా సీరయస్
గా తీస్ుకునరనరు, పయరత స్మయిం దరన్నకే ఇచరారు; పయరారింగింలో వ. హనుమింత్రావు, పొ త్ూ
త ర వింకకట్ేశారరావు
వింట్ి సీన్నయర్ పాత్రికేయులత్ో రోజుల త్రబ్డి చరాలు జరపారు. త్రను యజమాన్నగా కాక, వార కుట్టింబ్శరరయస్ుసను
కాింక్షిించే మిత్రిన్నగా వయవహరించి వార మనస్ు గలుచుకునరనరు.
కరమింగా రాింభట్ా కృషణ మూరత , బ్ూదరాజు రాధరకృషణ లాింట్ి సీన్న యర్ పాత్రికేయ, పిండిత్ పిముఖులను కూడర స్ింస్థ లోకి
తీస్ుకునరనరు. ఇత్ర పత్రికలకు భననింగా పత్రికను ఎలా తీరాదిదదవచుాననన ఆలోచన అహరనశలూ చేశారు, ఆ
దిశగా తీస్ుకునన న్నరణయాలను క్షణిం ఆలస్యిం చేయకుిండర అమలులోకి త్ెచరారు. వాట్ిన్న సాకారిం చేయగల
సిబ్ుిందిన్న ఎించుకోవడింలో ఎింత్ో నేరుు చూపిించరరు. పత్రిక కింట్ింట్ లో కొత్త దనిం త్ెచేా పియత్నింలో
స్ింపాదకబ్ృిందింలో పయరత సథ ాయిలో భలగసాామి అయాయరు. రీసెర్ా అిండ్ రఫరన్స గూ
ర పు అలా ఏరుడిింది. సొ ింత్ింగా
శిక్షణ ఇచిా సిబ్ుిందిన్న త్యారు చేస్ుకోడరన్నకి జరనల్సజిం కళాశాలను ఏరాుట్ట చేశారు. జిలాా ట్లబ్లాయిడుా త్ెచిా
సాథన్నక వారత లకు ఎననడూ లేనింత్ చోట్ట ఇచరారు. ఇలాింట్ి అనేక పాిరింభలలు ఇత్ర పత్రికలకు వరవడి అయాయయి.
రోజూ పత్రికను మొదట్ి పేజీనుించి చివర పేజీవరకూ క్షుణణ ింగా చదివేవారు, లోపాలను గురత ించేవారు, స్ూచనలు
చేసేవారు. ఉపస్ింపాదకుల బ్ుజాల మీద చేత్రలు వేసి నడిచరరు. మాలోన్న మన్నష్ే, మా మన్నష్ే అన్నపిింపచేశారు. ఈ
పుస్త కింలో పిసత ావించిన త్రడి పికాష్ త్దిత్రుల అనుభవాల దృష్టాుు చూసేత , రామోజీరావులో న్నస్సిందేహింగా ఒక
ఎడిట్ర్ ఉనరనడు. ఏది వారోత, ఏది వారత కాదయ ; ఏ వారత ఎకొడ, ఎింత్ ఉిండరలో న్నరణయిించడమే మౌల్సకింగా ఎడిట్ిింగ్
అింట్ే. పాిచీనస్ింస్ొృత్ ఆలింకారకుడు క్షేమేిందుిడు దరన్ననే ఔచిత్యిం అనరనడు. వారత లకు స్ింబ్ింధిించిన ఆ
ఔచిత్యస్ుృహ రామోజీరావులో ఉింది. ఆవధింగా త్న పత్రికకు పిధరనస్ింపాదకు డన్నపిించుకునే పాిథమిక అరహత్
ఆయనకు ఉిందన్న ఈ పుస్త కిం దరారా కూడర అరథమవుత్రింది.

***
అయిత్ే ఆయన పిధరనింగా యజమానే కాన్న, పాత్రికేయుడు కాదు. ఏళ్ా త్రబ్డి డెస్ొ లో కూరుాన్న, వారత లను
అనువదిించి, అనువదిింపజేసి, ఎడిట్ చేసి, పేజీలు పెట్ు ింి చిన; లే దర వారత లను రపో ర్ు చేసిన, రాయడిం త్ెల్ససిన వరొింగ్
జరనల్సస్ుు కాదు. ఆ పనులోా శిక్షణ, అనుభవిం పొ ిందినవారు, వాట్ికే అింకిత్మెైనవారు, అిందులోనే నల్సగనవారు వేరే
ఉనరనరు. వారకి ఆ పనులు త్పు ఇింకేమీ త్ెల్సయవు, అకొరేాదు కూడర. అింత్ేకాదు, పత్రికారింగిం మిగత్రరింగాల కింట్ే
భననమెైనది. ఏవో వలువల కోస్ిం, ఏవో ఆదరాశలకోస్ిం ఈ రింగింలోకి వచేావాళ్లళ కూడర ఉింట్లరు. మొదట్లా
అలాింట్ివ లేకపో యినర ఈ రింగింలోకి వచరాక అవ అలవడేవారూ ఉింట్లరు. భలరత్రాజాయింగిం హామీ ఇచిాన
పిజాసాామయిం, వాకాసాత్ింత్ిుిం లాింట్ి పాిథమికహకుొలు వగైరాలత్ో నేరుగా ముడిపడిన రింగిం కనుక సిబ్ుిందిలో ఆ
స్ుృహ, ఆ చెైత్నయిం స్హజింగానే పెింపొ ిందుత్రయి. స్ింస్థ లో వాట్ికి అనుగుణమెైన వాత్రవరణిం లోపిించినపుుడు
వృత్రత కి, వాస్త వాన్నకి మధయ త్ల త్ేత వైరుధయిం కరమింగా ఊడలు దనునకున్న అస్ింత్ృపిత కి , అభదిత్కు దరరతీస్ుతింది.
రామోజీరావు ఈనరడుత్ోనే ఎింత్గా మమే కమెైనర, ఈనరడు న్నరాహణలోనే ఆత్రమనిందిం పొ ిందినర ఆయనకు వేరే
వాయపారాలు, వేరే ఆస్కుతలు, వేరే జీవత్మూ ఉనరనయి. అలాింట్ి వయకిత త్న పత్రికకు త్నను చీఫ్ ఎడిట్ర్ గా పేరకొనడిం
ఆయనకూ, సిబ్ుిందికీ మధయ కలత్లకు త్ొల్స బీజిం అయిిందర అనన భలవన చకరధర్ పుస్త కిం దరారా కలుగుత్రింది.
పత్రికాజీవత్ిం త్పు ఇింకో జీవత్ిం లేన్న వయకితకి దకాొల్ససన ఆ సాథనరన్నన యజమాన్నగా త్ను లాకుొననట్ు యిింది.
“రాయడిం రాన్న రామోజీరావుకు స్ింపాదకుడిగా పదమవభూషణ్” ఇచరా”రన్న ఈ పుస్త కరచయిత్కు ఇచిాన
ఇింట్రూాులో ఎ.బ.క. పిసాద్ న్నషర
ు రింగా అింట్లరు.
వరొింగ్ జరనల్సస్ుుగా అనుభవిం ఉనన వయకితకి దకాొల్ససన స్ింపాదకపదవన్న యజమానే తీస్ుకోవడిం ఒక వచిత్ి,
వలక్షణ, వపరీత్పరసిథత్రకి దరరతీసిిందర అన్నపిస్త ుింది. ముగుగరు, నలుగురన్న ఎడిట్రుాగా తీస్ుకునరనరు కాన్న వార పాత్ి
త్ెరవనుకకే పరమిత్మెైింది. పత్రికావధరనరూపకలునలో వారకి అధికారకమెైన పాత్ి లోపిించిింది. అింత్వరకు త్ెలుగు
పత్రికారింగాన్నకి బ్లగా పరచిత్మెైన మోడల్ ఒకట్ి ఉింది. అది, రామ్ నరథ్ గోయిింకా యాజమానయింలోన్న ఆింధిపిభఇిండియన్ ఎక్స పెిస్ మోడల్. అిందులో యజమాన్న, స్ింపాదకుడు వేరేారుగానే ఉనరనరు త్పు యజమానే
స్ింపాదకుడు కాలేదు. ఎడిట్లరయల్ కింట్ింట్ కు స్ింబ్ింధిించినింత్వరకూ స్ింపాదకుడిదే పయరత న్నరణయాధికారిం.
ఆవధింగా త్న వయకితత్రాన్నన కాపాడుకుింట్ూ, ఆ కరమింలో పత్రికకు ఒక వయకితత్రాన్నన స్ింత్రించే సేాచరా, వస్ులుబ్లట్ట
స్ింపాదకుడికి లభించరయి. పత్రికావధరనింలో యజమాన్న జోకయిం చేస్ుకుింట్టనరనరా అనన అనుమానిం అణుమాత్ిిం
కల్సగనర స్ింపాదకుడు రాజీనరమాకు సిదధపడిన ఘట్లులు, అపుుడు యజమాన్న వనకిొ త్గగ స్ముదరయిించిన
స్ిందరాభలు ఉనరనయి. ఆింధిపిభ దిన, వారపత్రికలు రిండిింట్ికీ స్ింపాదకులుగా ఉనన పొ త్ూ
త ర వింకట్ేశారరావే
రిండుసారుా ఆ పరసిథత్రన్న ఎదురకొనరనరు. రామ్ నరథ్ గోయిింకా అనింత్రకాలింలో యజమాన్నత్ో ఏరుడిన వైరుధయిం
కారణింగానే జి. శ్రరరామమూరత ఆింధిపిభ స్ింపాదకపదవకి రాజీనరమా చేసి బ్యట్ికి వచరారు.

అయిత్ే, రామ్ నరథ్ గోయిింకా పాట్ిించిన మోడల్ కూడర పిమాదరహిత్ిం కాదు. యాజమానయిం దూరింగా ఉనన
పరసిథత్రలో ఎడిట్రుా, మేనేజరుా ఇష్టాురాజయింగా వయవహరస్ూ
త పత్రికను భిషు రపట్ిుించిన ఉదరహరణలునరనయి. కాన్న
ఇిందులో ఒక వస్ులుబ్లట్ట ఉింది. పిమాదరన్నన ఆలస్యింగానైనర పసిగట్ిు ఎడిట్రా ను, మేనేజరా ను త్ొలగించే అవకాశిం
యాజమానరయన్నకి ఉింట్టింది. ఏ పరసిథత్రలోనైనర యాజమానరయన్నన త్ొలగించే అవకాశిం ఎడిట్రా కు, మేనేజరా కు ఉిండదు.
పత్రిక కింట్ింట్ ను స్ింపాదకుడి న్నరణయాన్నకి వడిచిపెట్ుకుిండర త్నే న్నరేదశిించడిం రామోజీరావు వైజాగ్ లో ఈనరడును
పాిరింభించిన దశనుించే మొదలుపెట్ు ినట్టు కన్నపిస్త ుింది. స్ింపాదకీయిం లేకుిండర పత్రిక త్ేవాలనన న్నరణయిం వాట్ిలో
ఒకట్ి. అది స్ింపాదకుడిగా ఉనన ఎ.బ.క. పిసాద్ ను స్ింపిదిించి, ఆయన ఆమోదింత్ో జరగన న్నరణయిం కాదన్న చకరధర్
పుస్త కిందరారా అరథమవుత్రింది. “ఎడిట్ పేజీ ఉనరన ఆరునలలవరకూ స్ింపాదకీయిం మాత్ిిం ఉిండేది కాదు. నేను ఏిం
రాసాతనో ననన భయింత్ో ననున రాయన్నవాకుిండర న్నరుత్రసహపరచేవారు” అింట్లరు ఏబీకే. ఆయనే ఇింకా ఇలా
అింట్లరు:
“స్మకాలీనవషయాలపెై పత్రిక అభపాియమేమిట్ల త్ెలుస్ుకునేిందుకు ఎడిట్లరయల్ ను పివేశపెట్ు లలన్న పాఠకులనుించి
పెదదస్ింఖయలో ఉత్త రాలు రావడిం మొదల ైింది. ఈ వషయాన్నన రామోజీ దృష్ిుకి త్ెచరాను.
“నువుా ఎడిట్ లరయల్ రాయి. నేను స్ింత్కిం పెడత్రను”, అన్న అనరనరు రామోజీరావు.
“అట్టవింట్ి అలవాట్ట లేదు, ఆ పన్న చేయలేను’ అన్న కుిండబ్దద లు కొట్ిునట్టు చెపాును. ఆరునలల త్రాాత్ రామోజీ
స్ింత్కిం లేకుిండరనే స్ింపాదకీయాలు రాయడిం మొదలు పెట్ు లను”.
స్ింపాదకీయిం లేకుిండర చేయడమింట్ే స్ింపాదకుడికి, అత్న్న గకింత్రకు గురత ింపు లేకుిండర చేయడమే.
స్ింపాదకీయింత్ోనే స్ింపాదకుడు ఎట్టవింట్ివారో, పత్రిక ఎట్టవింట్ి వధరనరన్నన అనుస్రసోత ిందయ త్ెలుస్ుతింది. ఒక వయకిత
అభపాియాలు అత్న్నకి ఒక వయకితత్రాన్నన ఎలా కల్సుసాతయో, స్ింపాదకీయరూపింలో పికట్ిించే అభపాియాలు పత్రికకు ఒక
వయకితత్రాన్నన ఇసాతయి. స్ింపాదకీయమూ, స్ింపాదకున్న ముదరి లే న్న పత్రిక కేవలిం వారత ల కూరుు మాత్ిమే అవుత్రింది.
మొదట్లా స్ింపాదకీయిం వదద నుకునన రామోజీరావు త్రాాత్ స్ింపాదకీయాన్నన పివేశపెట్ు లరు.
పిత్ేయకింగా ఒకరన్న స్ింపాదకుడిగా న్నయమిించకపో వడిం యజమాన్న స్రాింస్హాధిపత్రయన్నకి దరరతీసి మరన్నన
వపరీత్రలకు, వలక్షణపరసిథత్రలకు దరర తీసిిందనన భలవన ఈ పుస్త కిం అడుగడుగునర కల్సగస్ుతింది. ఉదరహరణకు,
పత్రికకు స్ింపాదకుడు అనే ఒక వయకిత వడిగా ఉిండి ఉింట్ే ‘కిింగ్ మేకర్’ శ్రరికత్ో ఈ పుస్త కింలో భలగమెైన అయిదవ
అధరయయిం ఉిండేదర, ఉనరన ఏ రూపింలో ఉిండేదనన పిశన త్ల త్ర
త త్రింది. ఈనరడు పత్రిక త్ెలుగుదేశిం ఆవరాభవిం
నుించీ ఆ పారీుత్ో దరదరపు పిత్యక్షింగా ఎలా మమేకమెైిం దయ ఈ అధరయయిం వవరస్ుతింది:

“చెైత్నయరథింపెై ఎన్ను ఆర్ దూస్ుకువడుత్రింట్ే త్ెరవనుక ఈనరడు అన్ననరకాల అిండదిండల న్నచిాింది. ఎన్ను ఆర్ కోస్ిం
ఉపనరయసాలు సిదధిం చేయిించి అిందజేసిింది. చెైత్నయరథిం ఒక జిలాానుించి మరో జిలాాలోకి పివేశిస్ుతింట్ే ఈనరడు పిత్రన్నధి
చెైత్నయరథింలో ఎన్ను ఆర్ ను కల్ససి ఆ జిలాాకు స్ింబ్ింధిించిన సిథత్రగత్రలను, స్మస్యలను స్మగరింగా వవరస్ూ
త నోట్
అిందజేసేవారు. ఎన్ననకల స్రేా అన్న చెపుకపో యినర పిజాభపాియసేకరణ పేరట్ త్న వలేకరుల యింత్రిింగిం దరారా
స్మాచరరాన్నన సేకరించిింది ఈనరడు. ఎకొడ ఎవరకి ట్ికట్ ఇసేత గల్సచే అవకాశాలునరనయో మదిింపు చేసి అభయరుథల
జాబత్రను రూపొ ిందిించిింది. బ్ేగింపేట్ చికోట్ి గారెన్ లోన్న రామోజీ న్నవాస్ింలోనే అభయరుథల ఎింపిక పికిరయ జరగింది.”
యజమానే స్ింపాదకుడు కాకుిండర పాత్రికేయనేపథయిం ఉనన వయకేత స్ింపాదకుడిగా ఉిండి ఉింట్ే ; యాజమానయిం పత్రికను,
సిబ్ుిందిన్న ఇలా ఒక పారీు అవస్రాలకు బ్లహాట్ింగా వాడుకుింట్టననపుుడు ఆరోవేలే అయియయవాడు. మర వయకితత్రాన్నన,
వృత్రత త్రాన్నన చింపుకున్న ఆరోవేలుగా ఉిండడరన్నకి ఆనరడు ఎింత్మింది స్ింసిదధ ులయియయవారు?!
యజమానే స్ింపాదకుడు కావడిం వలువలనే కాదు, న్నరాచనరలను కూడర త్రరగరాసిింది. మాట్కు, చేత్కు మధయ
వపరీత్ అింత్రాన్నన బ్ొ మమ కట్ిుింది. ఉదరహరణకు, పత్రికలకు ఉిండవలసిింది ‘పాఠకు’ల పట్ా బ్లధయత్ే కాన్న ‘పిజ’లపట్ా
బ్లధయత్ కాదు. పత్రికల స్ిందరభింలో ఈ రిండు మాట్ల మధయ ఉనన స్ూక్షమభేదరన్నన దృష్ిులో ఉించుకోవాల్స.
వారత లరూపింలో న్నకారైసన న్నజాలు చెపుడిం; స్ింపాదకీయాలు, వాయసాలరూపింలో రాషు ,ా దేశ, పిపించగమనరన్నన
అవగాహన చేస్ుకునేిందుకు త్ోడుడడిం పత్రిక కొన్న చదివే పాఠకుల పట్ా పత్రికల బ్లధయత్. ఏదయ ఒక పారీుకి కరపత్ిింగా
వయవహరసేత అది ఆ పారీు కాయడర్ కు పన్నకొస్ుతింది కాన్న, సాధరరణపాఠకులకు కాదు.
కాన్న వచిత్ిింగా రామోజీరావు త్న పత్రిక బ్లధయత్ పాఠకులపట్ా అనరు; పిజలపట్ా అింట్లరు. ఉదరహరణకు, 1985 జూన్
30న ఇిండియా ట్టడే ఆయనను ఇింట్రూాు చేస్త ూ, ఎన్ను ఆర్ కు మదద త్రచేా వషయింలో మీ వైఖరన్న ఎిందుకు
మారుాకునరనరన్న అడిగనపుుడు,“ఆింధిపిదేశ్ లో రాజకీయవయవస్థ ను పిక్షాళ్న చేసత ారనే ఎన్ను ఆర్ కు మదద త్ర ఇచరాిం.
ఇిందుకు భననింగా ఇిందిరాగాింధీన్న ఏ న్నరింకుశ, ఒింట్త్ర
త పో కడల కారణింగా వయత్రరేకిించరనో అదే బ్లట్లో ఎన్ను ఆర్
కూడర నడుస్ుతనరనరు. పిజలకు వశాాస్ిం కల్సుించగల్సగనర బ్లధయత్ అపుగించడరన్నకి సిదధింగా లేరు. ఇది
పిజాసాామాయన్నకి పిమాదకార. నర ఆబా గేషన్ ఆయనత్ో కాదు, పిత్ర ఉదయిం నర పత్రిక చదివే పిజల పట్ా ఆబా గేషన్
ఉింది” అన్న రామోజీరావు అింట్లరు. ఇింకో స్ిందరభింలో, “పిజాపియోజనిం ముిందు, రాషు ప
ా ియోజనిం ముిందు వయకుతల
పియోజనిం త్కుొవ. ఈ రిండిింట్ికీ మధయ త్ేడర వసేత నర పాిధరనయిం ఎలా పుుడూ పిజలవైపే” నింట్లరు.
మాట్ి మాట్ికీ ‘పిజలు’, లేదర ‘నర పిజలు’ అనడిం రాజకీయనరయకుల పరభలష. ఆయనే చీఫ్ ఎడిట్ర్, ఆయనే
యజమాన్న అవడింత్ో ఈ రిండు మాట్ల మధయ త్ేడరను ఆయన దృష్ిుకి త్ెచేా సాహస్ిం ఎవరూ చేసి ఉిండరు. అలాగే,
వవధ స్ిందరాభలోా ఆయన స్ింత్కింత్ో వచిాన స్ింపాదకీయాలు రాసినవారు కూడర కేవలిం ఆయనను మెపిుించడమే
లక్షయింగా పదరడింబ్రాన్నన దట్ిుించినట్టు కన్నపిస్త ుింది. వాట్ిలా ోన్న రాత్కు, వాస్త వాన్నకి మధయ వపరీత్ అింత్రిం వకిొరస్ూ
త

ఉింట్టింది. చకరధర్ ఈ పుస్త కింలో అలాింట్ి ఉట్ింకిింపులను ఏర కోర పొ ిందుపరచడిం కన్నపిస్త ుింది. రాత్లో శిక్షణ
పొ ిందిన, రాత్త్ో పెరగన, నల్సగన పాత్రికేయుడు పదపియోగింలో ఇలాింట్ి ‘సేాచఛ’ తీస్ుకోలేడు; అత్న్న శిక్షణ అిందుకు
అనుమత్రించదు.
‘రాయడిం’ గురించిన రామోజీరావు ఫిలాస్ఫీన్న చకరధర్ ఇలా వవరసాతరు: “మనిం ఇత్రుల చేత్ రాయిించి వాట్ిలోన్న
మించి చెడులను బ్ేరీజు వేయాలే కాన్న మనమే రాస్ూ
త కూచోకూడదు. అది స్మరథ వింత్మెైన యాజమానయలక్షణిం
కాదు”. త్న రిండవ కుమారుడు స్ుమన్ కు ఆయన చేసిన హిత్బ్ో ధ ఇది. త్ను రాయకుిండర, ఇత్రుల చేత్
రాయిస్ూ
త , వారన్న అదుపాజా లలో ఉించుకుింట్ూ, త్ను కోరనట్టు వారచేత్ రాయిించుకోవడమే యాజమానయ
లక్షణమనన రామోజీరావు నమమకమే బ్ృహత్ సాథయిలో పత్రిక సిబ్ుిందికీ-ఆయనకూ మధరయ; స్ూక్షమసాథయిలో ఆయన
రిండవ కుమారుడికీ-ఆయనకూ మధరయ స్మస్యలను, కలత్లను స్ృష్ిుించినట్టు అన్నపిస్త ుింది. ఆయన స్ింపాదకులుగా
న్నయమిించినవారత్ో స్హా అనేకమింది సీన్నయర్ జరనల్సస్ుులు ఒకొొకొరే అనత్రకాలింలోనే త్పుుకోవడరన్నకి ఈ
ఫిలాస్ఫీయియ కారణమెైిందేమోనన్నపిస్త ుింది.
***
రామోజీరావు చకొన్న మనస్త త్ావశరాషణరింశింగా ఈ పుస్త కింలో కన్నపిసత ారు. ఆయన ఎదుట్ివార కష్టాులకు కరగ కన్ననరు
పెట్ుగలరు. త్ను యజమాన్న ననన భేషజాన్నకి పో కుిండర స్హచరుల ఇింట్ి శుభకారాయలను కూడర త్న ఇింట్ి
కారాయలుగా భలవించి స్హకరించగలరు; వారకి కషు మొసేత త్నునరననన్న భరోసా ఇవాగలరు. దివసీమ ఉపెునత్ో
బ్త్రకులు కకావకల ైన జనరల బ్లధరమయగాథలను రాసి త్ను వన్నపిస్త ుింట్ే రామోజీరావు కళ్లళ
అశురసికతమయాయయన్న పిముఖరచయిత్, జాానపీఠ్ అవార్ె గరహీత్ రావయర భరదరాజ అింట్లరు. అలాగే, త్న కుమారత
పెళ్లాకి రసెపిన్ బ్లధయత్ను త్న భుజస్ొింధరలపెై వేస్ుకున్న డెకరేషన్ మొదలు భోజనిం ఏరాుట్ా వరకు పిత్ర పన్నన్న
దగగ రుిండి చూస్ుకునరనరన్న నూయస్ ట్ైమ్ ఎగికూయట్ివ్ ఎడిట్ర్ గా పన్నచేసిన ఎస్. ఆర్. రామానుజన్ చెబ్ుత్రరు. త్ను
స్ూొట్ర్ మీించి పడి కాలర్ బ్ో న్ వరగ ఆస్ుపత్రి పాల ైత్ే, స్తీస్మేత్ింగా ఆస్ుపత్రికి వచిా చూసి త్న దిిండు కిింద
పరుస ఉించిన వైనరన్నన పొ త్ూ
త ర వింకట్ేశారరావు చెబ్ుత్రరు.
అదే స్మయింలో, ఏ త్పయు లేకపో యినర, చినన త్పేు అయినర, ఎింత్ చినన ఉదయ యగనైనర స్రే, ఏ మాత్ిిం కన్నకరిం
లేకుిండర కక్షసాధిింపు చరయలకు పాలుడి, ఒక పథకిం పికారిం వారన్న బ్యట్ికి పింపి నట్టుగా ఈ పుస్త కింలో ఎత్రత చూపిన
ఉదింత్రలు, యజమాన్నలో పెైన చెపిున ఉదరహరణలకు పయరత గా భననమెైన పారాశాన్నన చూపిించి దిగ్రమ కల్సగసాతయి.
బ్లధిత్రలు ఎదురకొనన జీవనస్ింక్షోభలలు కన్ననళ్లా త్ెపిుసాతయి. ఎడిట్లరయల్ మీట్ిింగ్ లో స్ూచనలు, స్లహాలు
ఇవాిండన్న యజమాన్న స్ాయింగా అడిగనపుుడు, కురీాలు స్రపో వడిం లేదన్న, మించిన్నళ్ళకూ స్మస్యగా ఉిందన్న
చెపుడిం, ఒక ఉదయ యగ చేసిన పెదద నేరిం. అత్న్నకి పొ గ బ్ెట్ు ి పింపిించడరన్నకి వేసిన పథకాన్నకి కల్ససిరాకపో వడిం ఇింకొక

డెస్ొ ఇించరరి చేసిన పెదద త్పుు. కేవలిం ట్న్త మాత్ిమే చదివన వేరకక చిరుదయ యగన్న రాసి రింపాన పెట్ు న
ి తీరు, అత్న్న
వీరోచిత్పో రాట్ిం యాజమానయిం సాథయిన్న పయరత గా నేలబ్లరుకు దిింపి చూపిించిన ఇింకొక వష్టాదరధరయయిం.
‘పననిండేళ్ళ నరకిం’ అనే శ్రరికత్ో చకరధర్ త్న ఈనరడు జీవత్రనుభవాన్నన రాస్ుకునరనరు. స్హజింగానే ఏ పెైవేట్
స్ింస్థ లోనైనర ఉదయ యగభదిత్ ఉిండదు. అభదిత్కు త్ోడు పాత్రికేయజీవత్ింలో పన్న ఒత్రత డులు, ష్ిఫ్ు ు డూయట్ీలు, వాట్ిలో
భలగింగా నైట్ డూయట్ీలు, అవ త్ెచేా శారీరక, మానసిక ఆరోగయస్మస్యల వింట్ి అదనపు స్మస్యలు కూడర ఉింట్లయి.
చినన పొ రపాట్టకు కూడర పెదదశిక్ష వేసే స్ింస్థ లో అభదిత్రభలవిం మరింత్గా జడలు వరబ్ో స్ుకున్న న్నత్యజీవత్రన్నన
భయగరస్తిం చేస్త ుింది. త్ెల్సయకుిండర ఎకొడ ఏిం త్పుు జరుగుత్రిందయ , ఏ క్షణరన ఉదరాస్న ఉత్త రుా వస్ుతిందయ ననన
బ్ెదురు న్నడలా వనరనడుత్ూ ఉింట్టింది. యజమాన్ననుించి పిలుపు వసేత చరలు, కాళ్ళ కిింద నేల కింపిించిపో యినట్టు
అన్నపిించే అనేక స్ిందరాభలను, అనేకుల ఉదింత్రలను చకరధర్ ఈ పుస్త కింలో దిండగుచరారు. ‘రజైన్ చేసత ా’ నన్న
ఉదయ యగత్ోనే అన్నపిించి సాగనింపడిం యజమాన్న ‘నేరుు’గా ఆయన పేరకొింట్లరు. యజమాన్న గదినుించి బ్యట్ికి
రావడరన్నకి ముిందే ఆ ఉదయ యగ అక ింట్ సెట్ిల ై పో యి ఉింట్టింది.
అించెలించెలలో ఉిండే వేగుల వయవస్థ ఉదయ యగుల పిత్ర కదల్సకనూ దురభణిత్ో చూస్ుతిందన్న, ఏ ఇదద ర మధరయ ఏ
రహస్యస్ింభలషణకూ ఎలాింట్ి అవకాశమూ ఉిండదన్న, గోడలకు చెవులుింట్లయనన నరనుడి ఇింత్గా న్నజమవడిం
ఇింకకొడర చూడమనన అభపాియాన్నన ఈ పుస్త కిం చదివత్ే కల్సగస్ుతింది. ఉదయ యగుల భౌత్రక, మానసిక భదిత్కు
అన్ననవధరలా భరోసా కల్సుించి త్దరారా యజమాన్నగా త్ను భదిత్ పొ ిందరలన్న రామోజీరావు అనుకోలేదన్న;
ఉదయ యగులనుించి త్ను అభదిత్ను ఊహిించుకుింట్ూ త్దరారా వారన్న అభదిత్లో ఉించరరన్న అన్నపిస్త ుింది. ‘కరమశిక్షణ’
శురత్రమిించి ‘కరమశిక్ష’గా మారనట్టు స్ుషు మవుత్రింది.
వేజ్ బ్ో రుెలు సిఫారుస చేసిన వేత్నరలను ఇవాకపో వడింత్ో పాిరింభించి ఇట్ీవల్స కరోనరను పురస్ొరించుకున్న
ఉదయ యగులను త్ొలగించడింవరకూ- ఏ ఘట్ు ింలోనూ యజమానయిం ఉదయ యగుల శరరయస్ుసను పట్ిుించుకోలేదన్న ఈ
పుస్త కరచయిత్ అింట్లరు.
రామోజీరావు చిత్ిణ ఇిందుకు పయరత వరుదధ ింగా ఇలా ఉింట్టింది:
“జీవత్ిం పాిరింభదశలో ఉనన వాళ్ళన్న తీస్ుకున్న వారన్న తీరాదిదద ుకోవడిం దీరఘకాలింలో స్ింస్థ కు పియోజనకరమన్న నేను
నముమత్రను. సిబ్ుింది న్నయామకింలో కూడర స్కల జాగరత్తలు తీస్ుకుింట్లను. ఇది సొ ింత్స్ింస్థ అనన భలవన
కల్సగించడరన్నకి పియత్రనసాతను. సిబ్ుిందిత్ో న్నరింత్రిం స్ింబ్ింధరలు కల్సగ వారన్న కరత వోయనుమఖుల్సన చేయడిం నర ఆచరణ
వధరనిం. అన్ననింట్ికీ మిించి ఒక సిస్ుమ్ ఏరాుట్ట చేయడిం ఈ వర్ొ కలార్ కు దయ హదపడిింది”
***

372 పేజీల పుస్త కింలో నేన్నకొడ స్ుృశిించినవ చరలా కొన్నన అింశాలు మాత్ిమే. ఇింకా అనేకానేక వశరష్టాలు ఈ
పుస్త కింలో ఉనరనయి. నరకు త్ెల్ససినింత్వరకు ఒక పత్రికాధిపత్ర మీద ఇలాింట్ి పుస్త కిం త్ెలుగులో ఇదే మొదట్ిది.
రామోజీరావుజీవత్ింలోన్న ఒకట్ిరిండు మిసిసింగ్ ల్సింక్ లను త్డిమి, పిశనలు రేకత్రత ించడింలో రచయిత్ అన్నత్రమెైన
సాహసాన్నన చరట్లరు. సాానుభవాన్నకి ఎింత్ో వషయసేకరణను జోడిించి ఎిందరనో ఇింట్రూాు చేసి ఈ పుస్త కిం
వలువరించరరు. మొదట్ే చెపిునట్టు ఇది కొింత్వరకు రామోజీరావు వయకితగత్, కుట్టింబ్గత్, వాయపారగత్ చరత్ేి కాక;
ఈనరడు చరత్ి కూడర. ఈనరడుత్ో స్హా పత్రికలూ, ఎలకాుాన్నక్ మీడియా ఎింత్ోమింది వయకుతల జీవత్రలలోన్న చీకట్ివలుగులు రిండిింట్ి మీదర ఫో కస్ చేస్త ూ నే ఉింట్లయి. అదే పన్నన్న చకరధర్ ఈ పుస్త కరూపింలో చేశారు; అింత్ే త్ేడర.
ఇపుుడు కాకపో త్ే రేపెైనర ఎవరో ఒకరు ఈ చరత్ిను ఇలా నమోదు చేసత ారు. చకరధర్ ఇపుుడే చేశారు, అింత్ే త్ేడర.
అయిత్ే, ఈ పుస్త కిం నరణేన్నకి ఒక వైపు మాత్ిమే; ఒక ఈనరడు మాజీ ఉదయ యగ వరిన్ మాత్ిమే. దీన్నకి అవత్ల్స వరిన్
కూడర ఉింట్టింది. ఆ వరిన్ ను ముిందుకు త్ేవడరన్నకి ఎవరైనర పయనుకుింట్లరో లేదయ త్ెల్సయదు. మౌనమూ, ఉపేక్షా
దీన్నకి స్రైన స్మాధరనిం కాబ్ో వు. మోడల్ త్ేడరను పకొన ఉించిత్ే, ఒక పత్రికాసామాాజయన్నరామణింలో రామోజీరావు
రామ్ నరథ్ గోయిింకాకు త్ెలుగు పిత్రరూపిం. పత్రికారింగింలో ఆయన జైత్ియాత్ి త్పుకుిండర అక్షరబ్దధ మెై చరత్ిగా
మిగులుత్రింది. అది పత్రికాస్ాభలవాన్నకి అనుగుణింగా ఇలా బ్లాక్ అిండ్ వైట్ చిత్ిిం కావడమూ స్హజమే.
--ఈ పుస్త కిం ఖరీదు 300/- ; గోవిందరాజు చకరధర్ మొబ్ెైల్ నిం: 9849870250.
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