
                            చావుపుట్టు కలే  ఆయనవి , బతుకంతా పరపంచానిద ి 

పాతతరం , కొతత  తరానికి కవేలం జ్ఞా పకాలనే కాక ండా నిండు స్ఫూరతతని కూడా అందజ్సే్్త ంది . వాళ్ళ బుజ్ఞలనకెిి 

దఫస్్కొచచే కాలపరవాహానిి అంచనా వసేి తగు చరయల   తీస్్కోమంట్టంద ి. ఆ పాతతరం నాయక ల  

స్తాయనేేషక ల ైతచ , తాము దరతశంచిన దరశనాల్ల ంచి , ఆచరణ బాట్ల్ంచి భావి తరాలవారతకి మనోబలానిి  

స్ృషిుంచిపో తారు .   అట్టవంట్ి హృదయ చక్షువులతో పరపంచానిి దరతశంచిన అరుద ైన నతేల్ల  రామమనోహర్ ల్హియా 

ఒకరు . ఈయన మహాతామగాంధీక ిదగగరత అన్యాయే కానీ  భావాలల్ అవస్రమ తైచ ఆయనతోనఫ విభేదించచ 

స్ేతంతరా ల్చనా వుంద ి. దగాపడుతుని వాడిక ినాయయం జ్రగాలంట్ే తాన్  నమ్మమన సో షలిజ్ం మూలాలనఫ 

పరశ్ించచ సాహస్ పరవృత్తత  వుంద ి. జ్రమనీల్ చద్వుక నాిడు . పరపంచ మారుులన్ గమనించాడు . త్తరతగతవచిే 

గాంధజీీతో దచశ స్ేతంతరోదయమంల్ పాల్గ నాిడు . దచశమంతా స్ంచరతంచచద్కే స్మయం స్రతపో ని వయకిత గన్క పెళ్లల కూడా 

చచస్్కోలేద్ . భారతదచశంల్ సో షలిస్టు ఉదయమానిి నిరతమంచాడు .  1950 ల్ల  పరపంచమంతా పరయట్ించాడు . ఆయన  

అన్భవాలిి “ రాజ్కీయాల మధ్య తీరతకవళే్ల  “  అనే తన పుస్తకంల్ ప ంద్పరతచారు  . స్మాజ్ంల్  ఘరషణల  

ఎంద్కొస్్త నాియ్ ? స్మానతేం  ఎంద్క  లేద్ ? వాట్ ిమూలాలేంట్ి ? వాట్నిి పరతషిరతంచడం ఎట్ాల  ? అనదేచ 

ల్హియా స్మగర రచనల సారం . అంద్క  తన పరతధిల్ చచయాలిినదంతా చచసాడు .  

ఓసారత ల్హియా నఫయయార్ి ల్ పరయట్సి్్త నిపుడు  రాతుర ల్ల  ఆ నగరమంతా త్తరతగత , నిజ్ జీవితంల్ భూతాలూ , 

ద యాయల  నమమని తనక  మ ళై్ళ ప డవుల్న్ని ఆ బహుళ్ అంతస్్త ల భవనాలన్ చఫసి అవి భూతాలే అనింత 

భయమేసిందని చ పుుక నాిడు . ఒకవళే్ శతుర వు బాంబుతో దాడి చచసినపుడు ఆ బిలిడంగుల మాట్ేమోగానీ , దాని 

కింద నలిగత చనిపో యే మనషుయల మాట్మే్మట్నే ఆల్చనన ేతన మనస్్న్ కకావికలం చచసిందని రాస్్క నాిడు . 

అలాంట్ ిఅమ రతకాన్ చఫసనిపుడు జ్నించిన భయోతాుతం  తన జీవితంల్  తనకెపుుడు మళ్ళళ స్ంభవించలేద్ అని 

రాస్్క నాిడు . స్రతగాగ  50 స్ంవతిరాలక  అదచ నఫయయార్ి ల్ని వరల్డడ  ట్ేరడ్ సెంట్ర్ మీద జ్రతగతన దాడ ీ, దాని కింద 

నల గుతుని మనషుయల ఆరతనాదాల  , ట్వీిల్ల  పరతయక్షంగా చఫసనివారత  చ వుల్ల  ఇపుడిక ీభయంకరంగా మోగుతూనే 

వుంట్ాయ . మరత ల్హియా ఏమ ైనా కలగనాిడా ?  లేద్ . దారశనిక డ నై ఓ రాజ్నీత్తజా్ఞడి అంతరురు షిు  అద ి. ఆయన 

అపుట్ ిఅమ రతకన్ స్మాజ్ంల్ కాయపటి్లిజ్ం ఎద్గుతుని తీరున్ , దాని వికృత రూపానీి గమనించాడు . 

పరపంచానిి శాసించచ అధికారం యూరప్ న్ండ ిఅమ రతకాక  బదిలీ కావడమూ  చఫసాడు . కాబట్ిు  అట్ాల ంట్ి ఎద్గుదల 

స్ేభావానికి ఫలితాలేట్టల ౦ట్ాయో ఊహించాడు .  

 



ఆయన ఈ ల్కానిి వదలిి 50 ఏళ్ళళ కావొస్్త ంది . కానీ ఇపుట్ి స్ందరభం ,  శకలాల   శకలాల గా విడిపో య ఉని  

స్మాజ్ స్ందరభం . ననే్ గెలిసతత  అమ రతకాక  ఎద్రులేని  పరపంచ  సారేభౌమాధకిారానిి కట్ిుపడెతానంట్ూ పరపంచానిి 

వణకిసి్ఫత   , రంకలెేస్్త ని డోనాల్డడ  ట్రంప్ ని అమ రతకన్ రతపబిల కన్ స్మాజ్ం ఆమోదసి్్త ని స్ందరభం . నీవు 

భారతమాతక  జ్ెై అనకపో తచ ఈ దచశంల్ ఉండొద్ు  అని హుక ం జ్ఞర ీచచసత నతేలక   చపుట్టల  కొడుతుని స్ందరభం . 

భారత్ మాతాక  జ్ె ైఅని ఎంద్క  అనాలి ? ననే్ అనన్ , అని మరో వరగపు నతేల   అంట్ే చపుట్టల  కొడుతుని 

స్ందరభం . ఈ దచశంల్ నా పుట్టు కే ఓ శాపం అని  బాధ్పడుతుని  రోహిత్ ల  ఆగరహపు ఆందోళ్నలన్  ట్రెరరతస్టు  , 

యాంట్ి నషేనల్డ  అని ముదరవసేి పరభుతాేలే  వారత గ ంతున్ అణచివసే్్త ని  స్ందరభం . అధికారం కోస్ం  

మన్షుయలని కవేలం క లాల పతరుతొ రెచేగ ట్ిు  , వోట్టల గా మలచ్క ని , ఆ పరజ్ల బాగోగులిి గాలికి వదలిేస్్త ని  

స్ందరభం .  

ఇద ిఓ విచితరమ నై గోల బల ైజ్డడ  , లిబరల ైజ్డడ   స్ందరభ౦  . గాయం అవుతుంది . అందరూ శతుర వు ఎకిడా అని వెత్తకవేాళ్ళళ  

. ఆ గాయంల్ తన పాతరకూడా ఎంతోకొంత వుందని త లిసనిా  నిజ్ఞనిి ఒపుుక నే ధ ైరయంలేక , నీవంట్ ేనీవని 

ఒకరతమీద ఒకరు ద్మ మత్తత  పో స్్క ంట్ారు  . నాయక లక  గానీ , వయవస్థలక గానీ  మన్షుయల   పరా ంతాల గా  , 

మతాల గా , జ్ఞతుల గా , క లాల గా  మరతంతగా విడిపో య ఘరతషంచ్కోవడం ఇషుం . అలా జ్రతగతతచనే తనకూ లేదా తన 

స్ంస్థక   పరా ధానయం పెరతగత  , గురతతంపు , గలె పు  వసాత య  . అట్టవంట్పుుడు ఏద నైా గాయానికి మూల కారణం 

కన్కోివాలంట్ ే , స్తయం త ల స్్కోవాలంట్ే  భయం అతనికి . స్తయం త లిసతత  తనక  అధికారం , గురతతంపూ  ఉండదనే  

అభదరత అతనికి . అతనిక ి పరజ్ల్ల  ఎంత గందరగోళ్ం ఉంట్ే అంత లాభం కాబట్ిు   పరజ్లన్ కూడా విడగ ట్ిు  

గందరగోళ్పరుసాత డు .  

 విచితరం ఏంట్ంట్ ేఈ నాయక ల  కూడా మన లాంట్ి పరజ్ల్ల న్ండ ితయారెనై వారే .  ఆ పరజ్ల ఆమోదం ఎంతో కొంత 

వుంద ికాబట్ేు   నాయక ల  అలా  తయారు అవుతారు . స్మాజ్ంల్ని  ద్:ఖానిక ిస్మాజ్మే కారణమవుతుంది .  

అయతచ కారణానిి నిషుక్షపాతంగా త ల స్్కోవడానికి స్మాజ్ఞనికి అవకాశం అంతంత మాతరమే . ఎంద్కంట్ే అది  

శకలాల  శకలాల గా విభజంచబడడది . స్మాజ్ంల్ ఎదో  ఒక శకల౦ల్ భాగమ ై , గురతతంపున్ , భదరతన్ ప ందడంతో 

తృపిత  పడ ిస్తయం త ల స్్కోడానికే సాహసించని మధేాతరగత్త ఒకట్ ి. ఇంకొకడి మీద గలె పు వాంఛలతోనో , ఆరతథక , 

సామాజక  ఉనిత్తతోనో  ఎపుుడఫ అగర భాగాన ఉండాలి కాబట్ిు  స్తాయనిి  చఫడడానికే ఇషుపడని  ఉనితతరగత్త 

రెండోది .  ఈ గోల బల ైజ్ేషన్ కాల పరవాహంల్ కొట్టు కపో తూ , తన క ట్టంబ స్్ఖమే ముఖయమనే  కంపూర్ు   జ్ోన్ ల్ 

ఉంట్ూ ఎదో  కదలిీ , కదలనట్టల  నట్ించచ  మధ్యతరగత్త మూడోది  . దచశంల్ ఏం జ్రుగుతుందో  త ల స్్క నే 

అవకాశమూ లేక ండా , ఉనిత వరగం సాేరాథ నికీ , పరల్భాలక  ల ంగే వారతగా మారేబడ ి, అట్ుడుగునేి  ఉంచబడడ  



దిగువ తరగత్తది నాల గోద ి. ఈ నాల గు తరగతులన్ దాట్ ిఎవరెతైచ స్మస్యక  మూల కారణానిి ,  స్తాయనిి  

కన్కొిని  విశేమానవ పతరమతో ఆత్తమక ,ఆరతరక స్మానతాేనిి  పరపంచానికి  అందజ్యేాలన్క ంట్ారో , గాయాలన్ , 

ఘరషణలన్ రూపు మాపాలన్క ంట్ారో అట్టవంట్ి నిసాేరథ జీవులదచ ఈ  ఐదో  తరగత్త . ల్హియాలాంట్ ివారందరూ ఈ 

ఐదో తరగత్తకి చ ంద్తారు .  ఇట్టవంట్ి ల్హియాల  ఎంత ఎక ివ మంది ఏ దచశంల్  ఉంట్ ేఆ దచశం వీల ైనంతవరక   

ఘరషణల  లేని  దచశంగా మారుతుంది . కానీ ఇపుడు మనదచశంల్  ఇట్టవంట్ ివయక త ల  అతయంత  అరుద్గా ఉనాిరు .  

 

ల్హియా కాలంల్ శతుర వు బాహయమ నైవాడు కాబట్ిు  , వాడు ఎవడో   స్ుషుంగా గురతతంచచ  కాలం అద ి . దాని మీద 

పో రాడడానికి పరజ్లిి చ తైనయపరతచి కదిలించగలిగారు . ఈ గోల బల ైజూడ్ , కాయపటి్ల ైజూడ్ కాలంల్  శతుర వు ఫలానా అని 

గురతతంచడానిక ివీల లేని కాలం . ఇది అంతరాగ తమ నైద ి.  స్తబరతక  , భదరతక ,  సౌకారాయనికి , చ తైనయ రాహతియం , 

సాేరథం అనే విషపు కోరల్ల  చిక ిక ని మనిష ిమనస్తతేమ ేఇపుడు దచశానికి శతుర వు  , అంద్కని అంతరగతంగా 

ఉని శతుర వు బయట్ ఎట్ాల  దొరుక తాడు ? .  ఈ కాలం , వయకిత కేందీరకృత పో ట్ీ  కాలం . ఒకడు ఇంకొకడి గురతంచి 

ఆల్చించడానికో , వినడానికో  కూడా స్మయం దొరకని కాలం లేదా  వినిట్టల  నట్ిస్్త ని కాలం . తనన్ తనలాగా 

ఉంచక ండా జ్రుగుతుని ఈ నిరరథక పో ట్లీ్ , ఎకిడ వనె్కబడుతానోనని భయంతో పరుగెడుతుని కాలం .  ఎదో 

ఒక శకలం తో  ఐడ ంట్ఫిెై చచస్్క ని భదరతన్ కోరుక ంట్టని కాలం .  ననే్ బాగుంట్ ేచాల  అన్క నే కాలం . కానీ 

ఇట్ాల ంట్ి మనస్తతేమ ే ముదరిత కొంత కాలానిక ిననే్ మరతంత బాగుండడానికి ఎద్ట్ివాడకిి ఏమ ైతచ నాకేంట్ ిఅనదేిగా 

మారుతుంద ి. ఇద ిఇంకా ముదిరత  ఎద్ట్ివాడనిి ఏమ్మ చచసెనైా స్రే నేన్ ఇంకా బాగుండాలి అనదేిగా  మారుతుంది .  

ఆ స్తబరత భూతమే మహా రాక్షసిగా మారత  ఒకొికిరత మీద దాడి చచస్ఫత  అందరతనీ గాయపరుస్్త ంద ి. దాని ఫలితాల  

దచశంల్ క ల , మత ఘరశణలతో రకతం పారతస్్త ంది  ; ఒకరతనొకరు దచేషంతో , ఈరషయతో , అభదరతతో కొట్టు క ంట్ట హింస్ 

వెైపు లాకెిళ్ళత ంది  ; మనక  త లియక ండానే అవినీత్తల్ భాగమ ై ,  ఆరతరక అస్మానతలన్  పెంచి , స్మాజ్ంల్  

అస్ఫయాలన్ రగతలిే , అశాంత్తక ికారణమయయేట్టల   దాడ ిచచస్్త ంద ి; ఈ అంతరగత శతుర వులన్ మేల ిల ుతుని ఈ     

గురుత  త లియని  రాక్షస్ సెైేరవిహారంల్ అందరం  బాధతిులమే , అందరం భాగసాేముయలమే  అయనా ,  దాని ఎరుక 

కూడా లేక ండా పరుగు తీస్్త ని కాలం ఇద ి. ఇట్టవంట్పుడు ల్హియాల  ఏం చచసాత రనదేి పరశి ?  

 

వయవస్థల్ని ఈ ఒకి ఉదాహరణతోనే ఈ పరతసిథత్తని అ౦చనా వేయచ్ే . ఇపుడు రాజ్కయీాల  లాభసాట్ి వాయపారాల  .  

ఒకోిడు ఎం.ఎల్డ .ఏ కావడానికే 10 న్ండి 20 కోట్ల  పటె్టు బడ ిపెట్ిు   గెలవడానికి సిదరపడుతునిపుడు  దానికి కనీస్ం 

మూడు  రటె్ల ని రతట్ర్ి్ రాబట్టు కోక ండా ఎలా ఉంట్ాడు ?  కాయపిట్లిస్్ు  వయవస్థతో చచతుల  కల పుతాడు . పరజ్ల 



భాగసాేమయముని  స్హజ్ వనరులతో పాట్ట , పరజ్ల చ తైనాయనిి , హక ిలిి , ఆతామభిమానానిి  కూడా  

కబాా చచసాత డు . అనేక రకాల గా స్మాజ్ం చ్ట్ూు రా అవినీత్తని నాట్టతాడు . దానికొరక   దండకారణయంల్ని గతరతజ్న్ల 

మీద లీగల్డ గానే  యదరం చచసనిట్టల గాన ే రేపు మన మీదా ఎదో  రూపంల్ లీగల్డ గాన ే యుదరం చచస ిమనలిి మనం 

తాకట్టు  పెట్టు క నేలా చచసాత డు .  అపుడు ఎవడి గోడు ఎవడు  వింట్ాడు . అంతా లీగల్డ గాన ేజ్రుగుతుంట్ద ి కానీ 

శతుర వు దొరకడు . ఒక కోట్ ిపటె్టు బడి అయదచళ్ళల్ కనీస్ం 5 కోట్టల గా మారుతుని ఈ స్మాజ్ంల్క ివచిే ల్హయిా 

ఏం చచయగలడు ?   దచశానిక ివిధానాల  నిరణయంచి ,  దశిా నిరేుశం చచసత  రాజ్కీయ వయవస్థకే ఇలా  వెరైస్ట పడతిచ , దాని 

పరభావం అనిిట్మిీదా పడి దచశానిి అతలాక తలం చచస్్త ంది . అట్టవంట్ి ఈ సిథత్తల్ ,  సాక్షాత్ ల్హియానే  ఎలక్షన్ 

ల్ పో ట్ీ చచసతత  డిపాజట్ దొరుకద్ అన ేదాంట్లల  స్ందచహం అకిరేలద్ . డబేే , క లమ ే, మతమే   గలె స్్త ంది అనే 

బలమ నై నమమకం పరజ్ల్ల  నాట్టక పో యంద ి. అది స్రతయ నై దారత కాద్ అని అంట్ూనే అందరం అంద్ల్ 

భాగసాేముయలం కావడమే అతయంత విషాదం . ఇట్టవంట్పుడు ల్హియాల  ఏం చచసాత రనదేి పరశి ?  

 

ఇలా వయవస్థల్నే ల్పం ఉనిపుడు ల్హయిా ఏం చచసతవాడో అని పిస్్త ంట్టంద ి.  ఓసారత పరఖాయత శాస్త రవతేత  ఐన్ సటున్ 

దగగరతకెళ్లళ  “ఇపుడు పరపంచానిి ఇదురు ఆకరతషస్్త నాిరని అంద్ల్ ఒకరు గాంధీ , రెండోది మీరు . అయతచ గాంధీ 

పరపంచానిి కలిపతంద్క  అహంిసా శాంత్త మంతరా లిి బో ధసితత  మీరు హింస్న్ , భయానిి కలిగతంచచ ఆట్ంబా౦బున్ 

కన్క ినాిరని “  నిర మహమాట్ంగా ఆయన మొహమీమదచ ల్హియా  చ పతుస్రతక ిఐన్ సటున్ మొదట్ ఖంగుత్తని 

తరువాత ల్హియా స్తయతాేనిి  పరస్్త త్తసాత డు . కమూయనిస్టు యుగోసతల వియాక  వెళ్లల ,  అకిడి  కమూయనిజ్ఞనిి విషపు 

కోరల  ఉనిదానిగా , అమ రతకాక  వెళ్లల , కాయపిట్లిజ్ఞనిి భయంకర భూతంగా వరతణంచిన ల్హయిా  జీవితానిి   , 

నెైజ్ఞనిి త లిసని వారెవరెనైా ఒకట్ ిమాతరం చ పుగలరు : ఈ కాలంల్ ఆయన ేఉంట్ే పదవులనే ఆశని  నేలక  కొట్ిు  , 

ఇలిలల ల  , వీధి  వీధి త్తరుగుతూ మనక   పట్ిున చ దల  పురుగులిి  విపిు, మన జ్డతాేనిి బండకసే ికొట్ేువాడు . 

రోహితు , కనియ ల పో రాట్ ఆగరహానిి ఇంకో కోణంల్ దరతశంచచవాడు  .  క లాల క ంపట్తిో వందల ఏళ్ళల గా ఈ దచశం 

తమని కల పుకోలేక పో యందనే వరాగ ల   ధ్రామగరహపు జ్ఞేలన్ అరథం చచస్్క నేవాడు . దారశనిక డుగా, వారత  

ఆగరహపు మాట్ల మూలాలల్కి వెళ్లల గాయపడడవారతకి సాేంతననిచచే చరయలన్ పరత్తపాదసి్ఫత  , అపారాథ లన్ దఫరం 

చచసతవాడు .  

 

 ఈ ల్హియానే  ఒకపుుడు , మంత్తర పదవిని ఇసాత న్ తన  కాయబినెట్ ల్కి రమమని ఆహాేనించిన నహెరూ తో , 

పరత్తపక్షమ తైచ పరశ్ిస్ఫత  పరజ్ల తరపున పో రాడతాము అని త్తరస్ిరతంచి  నహెరూ  పరభుతాేనిి నిరంతరం మలే క నటే్టల  



చచసాడు . అట్టవంట్ ిల్హయిా  ఈ కాలంల్ ఉంట్ే , ఈనాట్ి కలహాల ట్రంపులక   ; జ్ఞతీయత గురతంచి  తమకే పతట్ెంట్ 

హక ినిట్టల  లక్షమణ రేఖలిి గసీ్్త ని  మతతతేపు  నతేలక   బహుళ్తేంల్ని జీవనసౌందరాయనిి , భినితేంల్ల ని 

ఏకతేపు మాధ్్రాయనిి కళ్ళక  కట్ిునట్టల  వివరతంచచవాడు  ; తమ అధికారానిక ి, సాేరాథ నిక ిమతాల , క లాల పతరుతొ  

మన్షుయలిి చీల ేతుని నతేలీి  ; స్మస్యలక  మూలాలన్ తామూ త ల స్్కోక ండా ,  పరజ్లన్ స్తయం 

త ల స్్కోనీయక ండా  గందరగోళ్పరుస్్త ని కాయపటి్లిస్టు నతేలీి  వీధికడీిే  , వారత భండారం బయట్పెడుతు ఊరూరా 

చాట్వేాడు . ఆయన ేఓసారత “ మన్షుయలక  పునరానమల నాియని నమమన్ కానీ ,  ఓ దచశానికి మాతరం వుంట్టంద ి. 

ఎంద్కంట్ే , దచశానిి బాగుచచస్్కోవాలని  చచపట్ేు  ఇపుట్ ిమంచి చచరయల  రపేట్ి తరాల వారతక ిమంచి ఫలితాల రూపంల్ 

పునరానమగా అంద్తాయ “ అనాిడు . అంద్కెనైా అతన్ నిరంతరం మ ళ్క వతో వుంట్ూ , స్మాజ్ఞనిి ఎరుకల్ 

ఉంచచవాడు .  

“ సో షలిజ్ఞనికి శాశేత నిరేచనాల  వుండవంట్ూ , నితయం దానిి ఎవరతకవిారు కొతతగా కన్కోివాలిింది “ అనే ఆయన  

మాట్ బుద్ర డిలాంట్ి మాట్ .  విశేమంత హృదయంతో అందరతని తనల్ , అందరతల్ తనన్ చఫస్్క న ేవారే 

మహానతేల  . వారత వెంట్  జ్నాల  ఉండనీ లేకపో నీ ; పరతసిథతుల  అన్కూలించనీ , లేకపో నీ ;  పదవుల  ఉండనీ 

లేకపో నీ కానీ వారు మాతరం  తాన్ని మేర , తాన్ని పరతస్రాల్ల  తన ఆచరణజ్ోయత్త అన ేకాగడా పట్టు క ని ప ద్ు నేి  

విశ్ైేకయస్మతారాగానిి పాడుక ంట్ూ  గడప గడపక  త్తరతగత మన్షుయలిి మేల ిల ుతారు   . ఈరోజ్ఞ కాక నాి 

రేపనాి మారుు రాకపో తదా అనే ఆశని కలిుసాత రు . అట్టవంట్ి మహా నాయక ల్ల   రామమనోహర్ ల్హయిా ఒకరు  .  

పుట్టక ఆయనద ి, చావు ఆయనది  కానీ మాతరం  బతుకంతా పరపంచానిద ి.   

 

( 27 న  , హ దైరాబాద్ ల్ ఆయన 106 వ  జ్యంత్త ఉతివాల  జ్రుగుతుని  స్ందరాభన  )  
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