
                                 లోహియా పరిచిన వసంతం చిగురించేనా  

 

ఏ దేశమ ైనా ఒక గొపప తాత్వికున్ని కోలోపతె ఒక కనని కోలోపయినంత లోటు . కానీ తాత్వికుడెైన రాజకీయ 

నాయకుడిన్న కోలోపతె మరింత లోటు . కానీ అతనన  తాత్విక రాజకీయనాయకుడయిీ , కళీ, కవీ 

హృదయుడయిీ కర్మయోగి కూడా  అయితే ఇక  ఆ దేశాన్నకి  అట్ల ంటి మన్నషిన్న త్వరిగి ప ందడాన్నకి 

సాపేక్షంగాన ైనా ఎంత కాలం పడుత ందో  . అలా ఈ దేశం కోలోపయిన మహాననభ్వులోల  రామమనోహర్ 

లోహియా ఒకర్ు .  ఈ దేశంలో సిదాధ ంతాలు సృషిట ంచడాన్నకిగానీ , పుసత కాల సమాచార్ం మ దడులో 

న్నంపుకున్న ఘర్షణలు సృషిట ంచేవార్ు కానీ  వేలలోల  వునాిర్ు . అయితే విశిమంత హృదయంతో  చెపిపందే 

ఆచరించేవార్ు , తపుపలనన సరిదిదను కుంటూ అందరిన్న కలుపుకున్న పో యి  నూతన శకితన్న సమకూర్ుుకున్న 

విశిశాంత్వకి పరికర్ంగా మారేవార్ు అత్వ తకుువ మంది వునాిర్ు . ఉనివార్ూ  ఒకకుకుర్ుగా 

రాలిపో త నాిర్ు . అయితే ఆశ ఏంటంటే రాలిపో యిన ఆ మర్ణ ఋత వులోంచి ఆశలిి చిగురింపజీసే వారి 

జీవిత నడక అనే  వసంతాలనన  పరిచిపో యార్ు . అందనలోంచి  ప డుచనకోచేు సామాజిక చిగుర్ల  గురించి 

ఎకుడో  వుండి  ఎదనర్ుచూసనత ంట్ర్ు .  

 

అట్ల ంటి వారిలో లోహియా అగరగణుుడు .  సామాజిక అనాుయాలు తరాలుగా పాదనకున్న ఉని ఈ దేశంలో 

తానన చేయాలిినదంతా  చేసి వ ళ్ళిపో యాడు . మిగితా తరాలకు  దారి చూపి౦చి  వ ళ్ళిపో యాడు . పుటిట ంది 

అగరవర్ణమ ైన వ ైశు కులంలోన ైనా ,  కలవరించి తపించి౦ది మాతరం వేల సంవతిరాలుగా సామాజిక అనాుయం 

జాత ల గురించి మాతరమ  . ఆ జాత లోల  అందర్ూ వునాిర్ు . ఆయనకు చెందన్నదీ అంటూ ఏదీ లేదన .  

 

భ్ర్తీయ జీవితంలో అన్నిటికనాి వినాశనకర్మ ైంది కులం . తర్తరాలుగా సామాజిక అనాుయం ప ందిన 

జాత ల వృదిధ  గురించి మొకుకు ఎర్ువులాగా ఉపయోగపడ౦డీ  అన్న అగరవరాణ లకూ పిలుపున్నచాుడు . 

అధికారాన్ని అందనకునే కరమంలో శూదనర లకు , హరిజననలకు , మహిళలకు , ముసిల ములకు వారి వారి 

యోగుతలనన మించిన పరా త్వన్నధ్ుం ఇవాిలి అనాిడు .  లోహియా కూడా  అట్ల గే జీవించాడు . 1960 లోల  



లోక్ సభలో తమ సో షియలిస్టట  పారటట  లీడర్ గా అన్ని అర్హత లునాి తానో , మధ్నలిమాయిేనో కాకుండా బీ.సీ 

తర్గత్వకి చెందిన ర్బీరేనూ అట్ల గే  రాజుసభలో కాబటిట  రాజ్ నారాయణన్ న్న కాకుండా పెరిక కులాన్నకి చెందిన  

ముర్హరి అన ేతెలుగు వుకితన్న  న్నయమించాడు .  అట్ల గే కింది వరాా లు అధికార్ంలోకి వచిున తార్ువాత అగర 

వరాణ లనన దేిషించకుండా కలుపుకపో వాలి , ఎందనకంటే వారిలోనూ అనీి పో గొటుట కున్న న్నర్ుపేదలుగా వుని 

వార్ునాిర్ని విాయాన్ని మర్ువరాదనీ , కటుతిం , దేిాం  వలల  అధ్మతాిన్నకి శాశితంగా పటట ం 

కటిట నటుల  అవుత ందన్న జాగరతత లు చెపాపడు  . ఆలోచనాసాా యిలో దరర పత్వ  ఏనాడుకూడా పుర్ుా న్నతో 

ఓటమిన్న అంగటకరించలేదన కాబటిట  భ్ర్త  సీత లీు ఆమ నన ఆదర్శంగా తీసనకకన్న ధైెర్ుంగా పో రాడలనాిర్ు  . 

సీత లీనన గుడడ మూటలా తయార్ు చేయకూడదన , అవసర్ం వచిునపుడు పుర్ుా ణణణ  మూటకటుట కున్న తన 

వ ంట తీసనకకన్న వ ళిగల శకితవంత రాలిగా సీత నీ్న ర్ూప ందించాలి అనాిడు .  ఎంతటి న్నర్ుపేదల ైనపపటికీ 

ఉనిదాంటలల  త ర పిత పడుతూ  తమ సహజమ ైన  ఆనందాన్ని  కకనసాగిసనత ని  ఆదివాసనల ననండి మిగితా 

భ్ర్తదేశ పరజలు ఆ ఆనంద౦ ఎట్ల  ప ందాలో నేర్ుుకోవలిసి వుంటుందనాిడు .  

 

ఇలా అందరిన్న కలుపుకకన్న , అందరిననండి నేర్ుుకోవాలననకునాిడు . మార్ు్ ననండి గాంధీ వర్కు 

నేర్ుుకునేది ఎంతో వుంది అయితే నేర్ుుకోవడం అనేది నీవు ఇంకకకరి పరభ్వ చటరంలో  ఉండకుండా 

ఉనిపుడే సాధ్ుపడుత ంది అన్న అని లోహియాలో  న్నర్మల సతాునేిషిన్న చూడొ చను . అందనకనే అతనన 

గాంధీకి దగార్యాడు , అంబేదుర్ుకూ దగార్యాుడు . న్నతునదీ పరవహామ ై సిచఛంగా పరవహించాడు .  

పరవహామంతా మ ర్ుపులు కురిపించాడు .  

 

లోహియా హృదయాన్ని ఎకుడ పటుట కోవచుంటే  మంత్వరవరా్ంలోకి ర్మమన్న  న హరూ  సో ాలిసనట లనన  ఆహాిన్నసేత  

పరజల తర్ుపున పో రాడే పరత్వపక్షంలో వుంట్ము కానీ  మంత్వర వరా్ంలో చేర్మూ అన్న  త్వర్సురించిన  అతన్న  

పీడిత పరజల పక్షపాతంలోనూ చూడొ చను . దేశంలో వుకుత ల కన్న టా  , గరి టా  ఆదాయాల మధ్ు వుతాుసాన్ని 

కనీసం 1:10 కుదిదాు మన్న లేదంటే పరమాదమన్న తలచిన  అతన్న కలలలోనూ ; ఎంతసేపూ ధ్న్నకుల ైన ట్ట్ 

బిరాల ల గురించే పెయింటింగ్ వేసాత వా అన్న ఏం.ఎఫ్ .హుసేిన్ న్న  హిందూ పురాణాల ైన రామాయణ , 



భ్ర్తాలు నేర్ుుకునేటుల  చేసి  గరా మీణ పరజల దగారికి వ ళళిటుల  చేసిన అతన్న పల ల  పేరమలోనూ ; తానన దేవుణణణ  

నముమతానన అన్న ఎకుడా చెపపకపో యినా పరజాల ఇష్ాట లనన గౌర్వించాలన్న చెపిపన అతన్న పరజాసాిమిక 

దృకపథంలోనూ ; భ్ర్తీయ పురాణాలు , శిలపం , చితరకళలనన కకతత  కోణంలో చూసిన అతన్న కళీ 

దృకపథంలోనూ ;  ఒంగోలు పర్ుటనకు వచిునపుడు ఇతర్ులనన ఇబంది పెటట డం ఇ టా ంలేక   ర ైలేి పాల ట్ ఫాం  

మీద పడుకునిపుడుగానీ ;   సో ాలిస్టట  మహాసభలోల   తన పరసంగం పూరిత కాగానే చివిరోల  ఉండే శరర తల 

వర్ుసలోల కి వచిు  సాధార్ణ పరజానీకంతో సర్దా కబుర్ల దాిరా వారి జీవితాలోల  పడుత ని ఇబబందనల 

గురించి తెలుసనకోవాలననకునిపుడు  గానీ ; ఏ పరలోభం పెటట కుండా కేవలం తన సిదధ ంత ఆచర్ణ , పేరమ  

దాిరే కేశవరావ్ జాదవ్ , రావ ల సో మయు లాంటి అంకితమ ైన సో ాలిస్టట  లనన వేలాది మందిన్న  దేశ వాుపత ంగా 

సంపాదించనకోవడంలోనూ ;  అమ రికా పర్ుటనలో వునిపుడు తానన పరయాణణసనత ని  ట్కీి డెైవీర్ు దాిరా 

అకుడి  పరభుతిం గురించి వారేమననకుంటునారో తెలుసనకోవడం లాంట ిసంఘటనలలోల  , ఐన్ సెట యిన్ లాంటి 

శాసత వీేతత నన కలుసనకున్న  అతనన కననకుుని అణుబ్ంబు సంఘటననన న్నరోమహమాటంగా విమరిశంచి 

మానవ ఆలోచన విముకతమ ై కకతత  పుంతలు తొకుడాన్నకి నూతన సమనియ౦ ఏదెైనా సాధ్ుపడుత ందా అనే 

గొపప మానవ సెిచాు  జిజాా సనన ఐన్ సెట యిన్ తో  వుకతపర్చడంలోనూ చూడొ చను ;   శ్రరమంత లనన 

పిలిచినటుల గా రిక్షా కారిమకున్ని కూడా “ మీర్ు  అన్న పిలిచే లోహియా సమతి భ్వనలోనూ , మార్ు 23 న  

రోజున భగత్వింగ్ సనఖదేవ్ , రాజగుర్ులు అమర్ులయాుర్ు కాబటిట  వీరిన్న తలచనకుందాం కానీ తన 

జనమదినాన్ని ఉతివం చేసనకోడాన్నకి విముఖత చూపినపుడూ ,   అట్ల గే గరా మీణ పరజలతో ముఖుంగా 

ర ైత లతో , వృత్వత  కులాల వాళితో  మమేకం  వలేల  వారి సమసులిి బ్గా అరా్ం చేసనకోగలుగుతామననే 

లోహియా సహజ సిభ్వంలో , జీవితమంతా దేశమే తన కుటుంబమన్న పెళ్ళి , ఆసీత  లేకుండా  లోకపేరమనన  

భసమముగా వ ంటికి పూసనకకన్న త్వరిగిన  బ ైరాగి జీవితంలోనూ   లోహియా హృదయం చిర్ునామానన 

పటుట కోవచను .       

 

 “పరత్వష్ాట  – సంపదలు సర్ిసాధార్ంగా కలిసి మ లిసి పయన్నసూత  ఉనిపపటికీ , కకన్ని సందరాాలలో కలిసి 

పయన్న౦చవు . ఒకే సమాజంలో బరత్వకే వుకుత లందర్ూ , ఒకేర్కంగా వుండర్ు . సంపద మొదల ైనవి చలిసూత  , 

తగుా తూ , హెచనుతూ వుంట్యి . వరా్ంలోన్న వార్ందర్ూ కూడా హెచనుతూ తగుా తూ వుంట్ర్ు . అంటే 



వరా్ం చలాయమానం అవుతూ ఉంటుంది . అందనకు భినింగా కులంలో ఆదాయం , పరత్వష్ాట సాా యి న్నలకడగా 

వుంట్యి . చలనం ఉండదన . వరాా లలో పరివర్తనమూ , సంఘర్షణా కకనసాగుతూ ఉంట్యి . కులం 

చలాయమానమ ైనపుడు వరా్ంగానూ , వరా్ం జడమ ైపో యినపుడు కుల౦గానూ పరిణమిసాత యి . 

భ్ర్తదేశంలో ఉనిటువంటి జడమయమ ైన కులతతిం పరపంచమంతా కకనసాగింది . అయితే ఇకుడది 

గంభీర్మ ైన ర్ూపం ధ్రించి బిగుసనకుపో యింది . మిగితా దేశాలోల  కదనలుతూ , కర్ుగుతూ కకనసాగుత ంది 

అనే  అదనాతమ ైన తాత్విక అవగాహన వుంది కాబటేట  భ్ర్తదేశంలో అనేక జాత లుగా వుని కుల 

సమసునన పరిాురించకుండా సో ాలిజాన్ని సాధించలేమని న్నర్ణయాన్నకి వచాుడు . అందనకనే సామాజిక 

నాుయం సాధించే  ఉతత ర్ భ్ర్తదేశంలో అనేక రాష్ాట ా లోల   కాంగ రసేతర్ పరభుతాిలు ఏర్పడడాన్నకి పూనాది 

అయాుడు . లోహియా సిదాధ ంతాల దాిరా ఆయన చెపిపన ఈ సామాజిక సమసులనన ర్ూపు మాపగలిగామా 

,  లోహియా చింతనలో కూడా పరిమిత లు ఉనాియా  అనే విాయంలో భిని అభిపరా యాలు ఉంటే  

ఉండొ చను గాక , కానీ లోహియా సిచుమ ైన మేధ్సనినన , ఆచర్ణనన  శంకించలేము .  

 

“ వ ననకబడిన తర్గత ల వార్ు తమ చేత్వకి అధికార్ం వచిున వ ంటనే ఉనిత కులాలవారి అలవాటల నన , 

దనర్ుా ణాలనన అననకరించాలని కోర ునన అరికటుట కోవాలి “  అన్న లోహియా పిలుపున్నచాుడు . సామాజిక 

నాుయం ప ందనత ని అన్ని కులాల నాయకులు  తాము ఒకసారి అననభవించిన ఫలాలతో సరిపెటుట కున్న  

తమలో అననభవించన్న మిగితా వారికి అవకాశం ఇసేత నే లోహియా భ్వి౦చిన  సామాజిక నాుయం అనే 

మాటకు నాుయం జరిగినటుల  అవుత ంది . లేదంటే ఇకుడ కూడా అధికార్  కేందీరకర్ణ జరిగి దీంటలల నూ ఒక 

ర్కమ ైన తకుువా ఎకుువా కులాలు ఏర్పడుతాయి . సామాజిక నాుయం పేర్ుతొ అవకాశాలు ప ందనత ని 

ఓ  తండిర , తర్ువాత  అతన్న కకడుకులు, వారి బంధ్నవులే ఎం. ఎల్ .ఏ లు , మంత ర లు అవుతార్ు కానీ 

అంతకంటే తకుువ సాా యి  కలిగిన మిగితా వారికి అవకాశం ఇవిర్ు . ఇట్ల ంటి తాబ దార్లనన మోసే 

సాిరా్పూరిత మేధావులూ వుంట్ర్ు . ఇట్ల ంటి వాళినన నమొమదను  . అవకాశం  ఉని పరత్వచోట్ నాుయం 

జర్గకుండా ఎన్ని సభలు , సమావేశాలు పెటిట నా పెదు గా ఉపయోగం లేదన .  

 

 



నగింగా చూసనకుంట ేఈ కాలంలో  కమూున్నస్టట  కమూున్నసనట గా లేడు .  గాంధీ పేర్ు చెపుపకునే పారటటవార్ు 

గాంధేయులుగా లేర్ు . ల ఫ్ిట స్టట  అనేవాడు ల ఫ్ిట స్టట  గా లేడు . ఒకర్ు ఇంకకకరితో ఏకం కార్ు .  కాలం మహిమనా 

? లేదా సిదాధ ంతాలనన పునర్ న్నర్ిచి౦చనకోవాలిిన అవసర్మా ?  మన్నానే పదారా్మే సాిరా్పూరితంగా 

ఉందా ?  న్నజాయిత్వగా కననకోువాలి . వుకిు  తన సాిరాా ననిండి విముకిత కాకుండా , సాిరాా న్ని అననక్షణం 

కడుకోుకుండా  సమాజాన్ని ఉదధ రిదాు ము అనే  పరయతిం చేయడమంటే  అంటే తనలో దాగివుని అహం 

ఆడే నాటకాన్నకి ల ంగిపో వడమే అవుత ంది . సమసు పరిాురింపబడకుండా అకుడకుడే ఒక వలయం 

ననండి ఇంకో వలయంలోకి త్వర్ుగుత ంది కానీ పెదు గ ఒరిగేదేమీ లేదన  . న పాన్ని శత ర వు అనే పేర్ుతొ లేన్న 

వాణణి తయార్ు చేసనకున్న వాడి మీద ర్ుదాు లన్న చూసనత ంది . అననక్షణం ఆతమవిమర్శ లేకపో తే  

వాసత వాననిండి పారిపో వడమే అవుత ంది . అందనకే చెపిపందే ఆచరించే మనా ుల కోసం లోహియా ఓ 

వసంతాన్ని పరిచాడు . ఆ వసంతం చిగురిసనత ందా ? , మోడుబ్ర్ుత ందా ?  చూడాలి .      

 

( రామమనోహార్ లోహియా జనమదిన న్నవాళ్ళ )  

 

 

మోతె గంగార డిడ   

( లండన్ లోన్న బ డ్ ఫో ర్డ యూన్నవరిిటీ పూర్ి విదాురిా )  
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