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ఆచార్ మసన చెన్నప్ప

నిష్కుమకర్మయోగి ఉప్పల

      సామాన్్లయందు నొకడై
      సామాన్్ల కొరక్ గయంతు సరిజేసియు, సయం
      క్షేమమ నిరతమ కోరిన 
      శ్రీమాన్ గోపాలరావు స్్నహమ ఘనమౌ.

 నాకు మాను్లు శ్రీ గోపాలరావు నలభై ఏళ్లుగా పరిచయయం. వీరి పరిచయాని్న మహదా్గ్యంగా భావియంచేవారిలో నేనొక్కణ్ణ.

 అయందరూ ఆయారయంగాలోలు ప్రవశియంచి కీరి్తనారిజెస్్తర్. కాని గోపాలరావు గార్ ప్రజల అయంతరయంగాలోలు ప్రవశియంచి వారి ఆరి్తని 
పోగొటి్టన పదహారణాల ప్రజల మనిషి. ఆయనకు ప్రజల సమస్లే నిత్ పఠన్య గ్రయంథాలు- ఆయనకు నిజమైన మిత్రులు 
ప్రజలే. ఇతర్ల కడగళలును పటి్టయంచుకనేవార్ స్మాన్యంగా నటియంచడమయంటే ఇష్టపడత్ర్. కాని గోపాలరావు గార్ 
స్మాజిక సమరసతను స్ధియంచే దిశలో సదా, సదాలోచనలోలు జీవియంచిన వ్కి్త. ఆడయంబరాలు కుహనా వషాలు, శుష్క వదాయంతయం 
ఆయనకు గిట్టవు. ఎక్కడ మయంచి జరిగితే అక్కడ నిల్చాడు. ఎక్కడ సమస్ కనిపిస్్త అక్కడ నిలబడ్ ‘ఇది తప్పు’ అని గరిజెయంచాడు.

 ‘ప్రజా ఆలోచనా వేదిక’ కు పట్టయంగటి్టన మకుటయంలేని రాజు మా గోపాలరావు గార్. నియండైన మనిషి నియండైన వ్కి్తత్వయం 
ఆలోచనాపర్డయంటే ఇల్ ఉయండాలనిపిసు్తయంది వీరిని చూసనప్పుడు.

 ‘‘మాటక్ ప్రాణయం సత్మ’’ అని సుమతీ శతకకార్డు చెపా్పడు. సత్్ని్న ప్రాణప్రదయంగా భావియంచి వ్వహరియంచడయం 
వలలునే ఆయన కయంచుకయంఠయం మయంచుకయంఠయం కాలేదు. ఎనిమిది పదులు దాటినా వీరి వ్కి్తత్వయం వాకు్కలోను, మనసుసులోను, 
కారా్చరణలోను ప్రసుఫూటమవుత్యంది, త్రికరణశుది్కి వారిజీవితయం ఆలవాలమైయంది. 

 చిత్తశుదిధి గలిగి చేసిన పుణ్యంబు
 కొయంచెమైన అదియు కొదువ గాదు

 అన్న వమన్న ఉప్పల వారిని ఆవశియంచాడనిపిసు్తయంది.

 సత్మే ఆయన ధైర్యం, సత్మే ఆయన గమ్యం సత్మే ఆయన జీవితయం.

 ‘మానవ స్వయే మాధవ స్వ’ గా భావియంచిన మహన్యుడు గోపాలరావుగార్. వారెని్న గ్రయంథాలు చదివారో, ఎని్న 
దేశాలు తిరిగారో, ఎయంతమయందిచే ప్రభావిత్లయా్రోగాని మొక్కవోని సయంకల్పయం వారిది. నేటికీ ప్రజావాణని వినిపియంప గల్గాన 
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ధీరోదాత్్తడాయన. ఆయన జీవితమే పోరాటయం, అయందరూ క్షేమయంగా ఉయండాలన్నదే వారి ఆరాటయం! వారి జీవితయం తెరిచిన 
పుస్తకయం. ప్రజారయంగయంలో ముసుగు లేకుయండా, విసుగు లేకుయండా సుదీర్ఘకాలయం భగవయంత్డు ప్రస్దియంచిన కర్తవ్కరమానా అన్నటులు, 
జాగ్రదవసథిలోనే కాదు, స్వపా్నవసథిలోను అయందరికి నా్యయం జరగాలని ఆశియంచిన మహానుభావుడు గోపాలరావు. బహుశా నిద్ర 
అనేది లేకపోతే ఆ సమయాని్న కూడా ప్రజల సమస్ల్్న పరిష్కరియంచడానికే వార్ వచి్చయంచేవార్! వారెయంత సమయాని్న, 
ఎయంతడబ్బోను, ఎయంత మేధసుసును తోటి ప్రజల కోసయం వచి్చయంచినారో మాటలతో చెప్పలేము. వారేకాక, వారి కుటుయంబ 
సభు్లయందరూ వీరిబాటలో నడవడయం మనయం చేసుకున్న అదృష్టమే.

 పరోపకారకరమాను యజ్ఞయంగా భావియంచార్ పూరీ్వకులు.

 “తమకార్యంబు పరిత్జయంచియు
 పరహతారధి వ్్పృతుల్  సజ్జన్ల్ ’’ అన్న ఏనుగు లక్ష్మణకవి సుభాషిత్నికి ప్రాతినిధ్యం వహయంచినవార్ గోపాలరావు 
గారే. తపససుయంటే పర్లమేలుకోసయం తను మనధనాలను వచి్చయంచి క్రమశిక్షణతో పనిచేయడమేనని దయానయంద సరస్వతి 
ఆధునికయంగా చెపి్పన మాటలు స్ర్కమయా్యి గోపాలరావు గారి విషయయంలో!

 అవిన్తిని, అక్రమారజెనను, ఆశ్రిత పక్షపాత్ని్న, అధికార దురి్వనియోగాని్న ఏరూపయంలో ఉనా్న ఎయండగటి్ట వాటికి 
వ్తిరేకయంగా పోరాడ్న వీర్డు గోపాలుడు!

 ఈ సయందర్యంగా భగవదీగాతలో ఒక శోలుకయం నాకు పదే పదే గుర్్తకువసు్తయంది.

 అనాశ్రితః కర్మఫలయం కార్యం కర్మ కరోతి యః ।
 స సనా్నయాసీ చ యోగీ చ న నిరగి్నర్నచాక్రియః ॥ (6-1)

 కరమాఫల్ని్న ఆశియంచకుయండా చేయదగిన పనిని అనగా కర్తవ్ కరమాను ఎవర్ చేస్్తరో వారే సనా్సులు, యోగులని దాని 
అరథియం. ఐతే ఆచరణశీలురైనవారికే అల్యంటి అవకాశయం ఉయంటుయంది.

 గోపాలరావు సనా్స కానక్కరలేదు, యోగిగా అవత్రమెత్తవలసన అవసరయం లేదు. తన జీవిత కాలమయంత్ ఇతర్ల 
క్షేమయంకోసమే త్్గయం చేశాడు. అయందుకే నాదృషి్టలో ఆయన 

 ‘ఆధునిక నిష్కుమ కర్మయోగి’.
 ‘ వేదయం’ ‘మన్ర్భవ’(బు 10.53.6) అని ఉపదేశిసు్తయంది. మనిషివి కమమాని చెప్పడమే దాని త్త్పర్యం.

 కాని నేడు మనిషి కయంటే భిన్నయంగా మనిషి నడుసు్తనా్నడు. మనుష్ నిరామాణయం విదా్లయాలోలును జరగడయం లేదు. మయంచి 
మనిషికి మనుగడ లేదు. అయందుకే గోపాలరావు ‘మాయల మోసాల రాజ్యంలో ఉయండాలని లేదు’ అని ప్రకటియంచాడు.

 కాని ఏయంచేస్్తయం? బ్ది్మయంత్లు ఎతి్తన జనమాను ఏద్ ఒకటి చేయడానికి కాకుయండా, ఏదిచేయాలో దాని్నచేస జీవనుమాకి్తకి 
అరహుత సయంపాదిస్్తర్. ఒక్కమాటలో చెపా్పలయంటే ఉప్పల గోపాలరావు నా దృషి్టలో జీవన్్మక్్తడు.

 వారి ఆలోచనా ధారకు ప్రతిరూపయంగా వలువడుత్న్న పుస్తకయంలో నాలుగా మాటలతో నాకూ స్థినయం కల్్పయంచడయం అదృష్టయంగా 
భావిసూ్త నా నమసుసులు, అభినయందనలు తెల్యజేసు్తనా్నను.

- ఆచార్ మసన చెన్నప్ప
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శ్రీ దిలీప్ రెడ్డి
పూర్వ సమాచార కమీషనర్,

ఎగిజెకూ్టివ్ ఎడ్టర్ - స్క్షి, హైదరాబాద్

ఉగోరా ఓ ఉప్్పన!

 ఉప్పల గోపాలరావు గార్ స్దాసీదాగా కనిపియంచే ప్రజా ఉద్మ ఉపె్పన!

 ఏక వ్కి్త సైన్ పట్ళయం! దశాబాదుల తరబడ్ ప్రజా సమస్ల్్న తీసుకని, నిరయంతర పోరాటయం కనస్గియంచడయం అయందరి వలలు 
అయే్ పని కాదు. డబ్బో, సమయయం, మేధ, శ్రమ, పేర్-ప్రతిష్టల్్న వచి్చయంచి, ఇష్టపూర్వకయంగా జనయం కోసయం పని చేయడయం 
అస్ధారణయం!

 జీవిత భాగస్్వమి, పిలలులతో సహా... తనవారయంత్ సహకరియంచడయం ఆయనకు అనుకూల్యంచిన గొప్ప విషయయం. 

 అవిన్తి, అక్రమారజెన, అవ్వసథి, ఆశ్రిత పక్షపాతయం, అధికార దురి్వనియోగయం.. ఇవని్నటిన్ ఆయన నిరదు్యంద్వయంగా 
వ్తిరేకిస్్తర్. ఊరికే వ్తిరేకియంచి, నాలుగు మాటలు రాస, పలు వదికలపై ప్రసయంగాలు చేస ఆయన సరిపెటు్టకోర్. కారా్చరణ 
జరగాలయంట్ర్. స్వయయంగా రయంగయంలోకి దూకుత్ర్. కల్సవచే్చ వీలయినయంత మయందిని వయంట తీసుకని ప్రజా ఉద్మమౌత్ర్. 
దశల వారీ ఆయంద్ళనలకైనా సద్మే! చిన్నద్, పెదదుద్ ఫల్తయం స్ధియంచే వరకు వనకి్క తగగార్. 

 రాను రాను అది ఒయంటరి పోరాటమైనా సరే, పోరాడుత్నే ఉయంట్ర్. ‘ఇది అనా్యయం, దీని్న మనయం సహయంచకూడదు. 
ఎల్గైనా అడుడికోవాల్’ అని మనసులో భావిస్్త చాలు... యుద్యం ప్రకటిస్్తర్. పని మొదలెడత్ర్. ముఖాలు చూస, వనకా 
ముయందాడే స్వభావయం లేదు. తప్పు అని వ్తిరేకిసు్తన్నపుడు, అవతల్ వ్కి్త ఎయంత పెద్దునా, హోదా- పలుకుబడ్ ఉనా్న ఈయన 
వనుకాడర్! భగవదీగాతలో చెపి్పనటు్ట కని్నస్ర్లు ఫల్తమాశియంచకుయండా నిషా్కమకరమా ఆచరిస్్తర్.

 సమాచార హకు్కపై ప్రజలోలు అవగాహన తీసుకురావడయం, ఆ చట్్టని్న ప్రభావ వయంతయంగా వినియోగియంచడయం, అవిన్తి-
అక్రమాలకు వ్తిరేకయంగా గొయంతెత్తడయం, జర్నల్జయంలో విలువల్్న-వృతి్త నైపుణా్ల్్న ప్రోతసుహయంచడయం, అయందులోనూ చెడును 
ఎయండగట్టడయం.... వయంటి పలు విషయాలలో నాకు, ఆయనతో కల్స పనిచేసన అనుభవయం ఉయంది. 

 నాకు మలెలు, ఆయనకు కూడా పరా్వరణయం, దాని పరిరక్షణ పటలు అవా్జమైన ప్రేమ! పయంచభూత్లను గౌరవియంచే మానవ 
సహజ జీవనశైల్ని ఆయన బాగా ఇష్టపడత్ర్. 

 మరా్దసు్తడైన పెదదుమనిషి. నిగరి్వ! చినా్న, పెదాదు అనే అయంతరాలు చూడకుయండా అయందరికీ సముచిత స్థినయం కల్్పసూ్త, 
సమూహ శకు్తల్్న సృషి్టయంచే- నిరిమాయంచే సూఫూరి్త, ప్రేరణ ఉగోరా!
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 ఆయన సుదీర్ఘ పోరాట స్క్షా్ధారాల సయంకలనయంగా ఒక పుస్తకయం రావడయం, నా మటుకు నాకు సయంతోషకరమైన విషయయం. 

 పలు అయంశాల కదయంబయంగా, ఇది ఎయంతో వైవిధ్యంగానూ ఉయంది. కని్న దశాబాదుల కాలయంపాటు మన చుటూ్ట ఉన్న సమాజ 
సథితిగత్లకు అదదుయం పటే్ట చరిత్ర పుస్తకయంగానూ ఇది మిగులుత్యంది అనడయంలో సయందేహయం లేదు.

 ‘మన వ్వసథిలో ఊడల మర్రిల్ పాత్కుపోయిన అవిన్తికి వ్తిరేకయంగా, నేనొక్కడ్్న పోరాడ్తే ఏమొసు్తయంది? అనుకునే 
వారయందరికీ, ముఖ్యంగా నేటి యువతకు ఈ పుస్తకయం ఓ పాఠయం, సూ్పరి్త, ఉతే్పరేరకయం కావాల్!

 చివరగా ఒకమాట! ఒకటిన్నర దశాబదుయం కియంద, నాకు పరిచయమయే్ నాటికే ఉగోరా ఒక పెదదు పేర్.

 ప్రజా ఆలోచనా వదిక కటి్ట, దానొ్నక ప్రత్్మా్నయ గొయంత్ల చిర్నామా చేస, అక్రమారజెన సయంస్కతృతి పై ఎకు్కపెటి్టన 
ధనుసుసుల్ ఉనా్నరాయన. 

 కత్తగా వచి్చన సమాచార హకు్క చట్్టని్న ఆయుధయంగా మలుచుకునే క్రమయంలో... నాకు పరిచయమయా్ర్. 

 అప్పుడూ, ఇప్పుడూ, ఎప్పుడూ... నను్న ఆశ్చర్ పరిచే విషయయం గోపాలరావు గారి ధైర్యం! వయసు పైబడుత్నా్న ఇయంత 
శకి్త, సత్్తవ, ధైర్యం ఎక్కడు్నయంచి వస్్తయి అని కియంచిత్  విసమాయయం కలుగుత్ ఉయంటుయంది. 

 ఎప్పుడో అది యుగారయంభయంలో శివుడు పార్వతికి చెపి్పన భరోస్ మాటలు... ఏ తెల్లుర గటలునో లేచి, ఈ సమాజయం గురియంచి 
యోచిసు్తన్నపుడు ఉగోరా చెవిన పడుయంట్యి. అయందుకే, ఈ మొక్కవోని ధైర్యం! పోతన భాగవతయం లో ఓ చిన్న కయందపద్యంలో 
చెపా్పరా మాటల్్న. 

 స్గరమథనయంలో బయల్పడడి హాల్హలయం చూస, సమస్త దేవదానవులూ భయవిహహులులౌత్ర్. దాని్న ఏమైనా చేస, 
విశా్వని్న కాపాడమని కోరితే... మియంగడానికి సద్మౌత్డు పరమశివుడు! సయందేహయంగా చూసు్తన్న సతీమణ పార్వతి వైపు తిరిగి, 
న్వయం భయపడకు నాకేమీ కాదు, నాకు ఎదుర్లేదు అన్నటు్ట అనునయియంపు మాటలు చెబ్త్డు.

  కయం॥ పరహతమ కోరునెవ్వడు/
    పరమ హతుయండగున్ భూత పయంచకమనక్న్ /
    పరహతమె పరమ ధర్మమ/
    పరహతునక్ ఎదురులేదు పర్వయందుమఖి!

- దిలీప్ రెడ్డి
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డాక్ర్  టి. గౌరీశయంకర్

ఆదర్శమూరి్త అక్షర స్ఫూరి్త

 మన భారతదేశానికి స్్వతయంత్ర్యం వచి్చ 75 సయంవతసురాలు అవుతోయంది. ఇప్పుడు మనయం ‘అమృతోతసువాల’ను కూడా 
జర్పుకయంటునా్నయం. దేశయం ఆనాటితో పోల్్చ చూసనప్పుడు ఈనాడు అనేక రయంగాలలో ఎయంతో అభివృది్ని స్ధియంచియందని 
చెప్పుకయంటునా్నయం. ఆధునిక స్యంకేతిక, వైజా్ఞనిక, శాసత్ర రయంగాలలో ప్రగతిని స్ధియంచినటులు లెక్కలు వసుకయంటునా్నయం. ప్రజల 
జీవన సరళి సగటున మెర్గుపడుతోయందని భావిసు్తనా్నయం. ఇదయంత్ నాణానికి ఒకవైపు మాత్రమే. మరోవైపు దేశయంలో అనేక 
సమస్లునా్నయి. ద్పిడీలు, దౌరజెనా్లు విచ్చలవిడ్గా జర్గుత్నా్నయి. ఆనాడు తెలలువాడు మనల్్న ద్చుకయంటే, ఈనాడు 
మనవాళ్్ళ మనల్్న ద్చుకయంటునా్నర్. అధికార దాహయం, ధన వా్మోహయం, స్్వరథియం, అణచివత, అనైతికత బాగా 
పెరిగిపోయాయి. మానవీయ విలువలు తరిగిపోత్నా్నయి.

 బయంధాలు, అనుబయంధాలు నిరీ్వర్మౌత్నా్నయి. అత్్చారాలు, లైయంగిక దాడులు పెచ్చరిల్లుపోత్నా్నయి. అవిన్తి, 
బయంధుప్తి అపరిమితయం అయిపోయినాయి. ఆనాడు సర్వస్వయం త్్గయం చేస స్్వతయంత్ర్ సమరయంలోకి దూకి అమర్లైన 
త్్గమూర్్తల బల్దానాలకు బదులు ఇదేనా? అని వాపోయే దేశభకు్తలు, నిజాయితీపర్లు, నిస్్వర్ స్వాపరాయణులు, 
మేధావులు, స్మాజిక బాధ్త కల్గిన సత్ పౌర్లు ఇయంకా కయందర్నా్నర్. వార్ ఈ దేశయం బాగు కోసయం, సమాజ ప్రగతి 
కోసయం, మానవ సమానత్వయం కోసయం ఆలోచిసు్తనా్నర్. శకి్త మేరకు ఆచరణలో చేస చూపిసు్తనా్నర్. అల్యంటి వార్ మరికయందర్ 
తయారయితే త్వరలోనే ఆ మార్్ప వసు్తయంది. అల్యంటి వారిలో ప్రసు్తతయం ప్రముఖయంగా చెప్పుకోవలసన వ్కి్త శ్రీ ఉప్పల 
గోపాలరావు గార్.

 ఉప్పల గోపాలరావు గార్ ఉద్మాలకు ఊపిరి. సమాజయంలోని ఏ వరగాయం ప్రజలకైనా అనా్యయం జరిగితే సహయంచని వైఖరి. 
అధికార ప్రభుత్వయంలోని అక్రమాలను వల్కితీస కడ్గి ఆరేస్ నైజయం. శాయంతియుతమైన ఆయన పోరాటయం ఆయన విదా్రిథి దశ 
నుయంచే మొదలైయంది. అహయంస్ మారగాయంలో కనస్గినప్పటికి సమయయం వచి్చనప్పుడు కళ్్ళర్రజేస, గళయం విపి్ప గరిజెయంచి తన 
నిరసనను రాతల దా్వరా, చేతల దా్వరా ప్రకటియంచేతత్వయం ఆయనది. సుమార్ 60,70 సయంవతసురాలుగా చేసు్తన్న ఆయన మౌన 
పోరాటయం అలుపెర్గనిది. ఇప్పటికి 85 వసయంత్ల ఉప్పల గోపాలరావు గార్ అదే ఆవశయంతో, అదే ఆశయయంతో ఇయంకా 
ముయందుకు స్గుత్నా్నర్. ఇయంటరీమాడ్యట్ వరకే చదివిన ఆయన సమాజయంలోని అని్న రయంగాలను క్షుణ్ణయంగా అధ్యనయం 
చేశార్. అయందులోని లోత్పాత్లను అవగాహన చేసుకనా్నర్. బలవయంత్డు బలహీనుడ్ని తొకి్కవస్ సని్నవశయంలో ఆయన 
ధరామాగ్రహయం వల్గకా్కర్. ఒయంటరి పోరాటయం చేసూ్త వచా్చర్. చిన్నతనయంలోనే, విదా్రిథి దశ నుయంచే వ్వస్య కారిమాక సయంఘాలు 
ఉద్మాలలో మమేకయం అయా్ర్. విదా్రిథి సయంఘాల హేత్వాద సయంఘాల ఉద్మాలలో, ఉద్తృతయంగా పాల్గానా్నర్. రైత్లు, 
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రైస్ మిలులు ఉద్మాలలో కీలక పాత్ర పోషియంచార్. స్మాజిక, ఆరిథిక వ్త్్స్లపై పుస్తకాలు రచియంచార్. కవితలు కూడా 
రాశార్.

 ‘‘ప్రశి్నయంచే తత్వయం పాతరేయబడ్యంది’’ ఎదిరియంచే తత్వయం ఎయండగట్టబడ్యంది. స్మాజిక స్పతృహ సన్నగిల్లుయంది అభు్దయ 
భావజాలయం అణగదొక్కబడ్యంది సమాచార హకు్క చట్టయం బలహీనపడ్యంది’’ అన్న కవితలో వాస్తవాల్్న తన ఆవదనలో రయంగరియంచి 
అక్షరాలలో పొదిగార్. ఎనో్న ఉద్మాలలో, సదసుసులలో, పోరాట్లలో, ఆయంద్ళనలలో, చరా్చగోష్్టలలో, స్మాజిక 
కార్క్రమాలలో పాల్గాన్న గోపాలరావు గార్ ప్రసు్తతయం ‘ప్రజా ఆలోచన వదిక’ దా్వరా ప్రజలను చైతన్ పర్సు్తనా్నర్. 

 సీనియర్ సటిజన్సు సయంఘయం స్థిపియంచి వయోధికులలో నూతనోత్సుహాని్న నియంపుత్నా్నర్. కాలన్ సయంక్షేమ సయంఘాల 
దా్వరా, కాలన్వాసుల జీవన సరళిలో మార్్పను తీసుకని వసు్తనా్నర్. సమాచార హకు్క చట్టయంపై ప్రజలలో సదవగాహనను 
పెయంపొయందియంచడయంతో పాటు, ప్రభుత్వయం వైపు నుయంచి అది స్ధియంచిన ఫల్త్లు ఏ మేరకు ఉనా్నయనే అయంశయంపై పరిశోధన 
కూడా జర్పుత్, దానిలో డొలలుతనయం ఉన్నటలుయితే, నిర్యయంగా బయట పెడుత్యంట్ర్. 

 ‘ఆసరా’ సయంసథిను స్థిపియంచిన గ్రేటర్ హైదరాబాదు మునిసుపల్ కార్పరేషన్ వారికి చేయూతగా ఉయండ్, ఆసరా సయంసథిను 
అయందరికీ అయందుబాటులోకి తీసుకువచా్చర్.

 ప్రభుత్వయం ప్రజలకు సుపరిపాలన అయందియంచే దిశగా అడుగులు వసు్తన్న క్రమయంలో తన వయంత్గా అటు ప్రభుత్్వనికి, ఇటు 
ప్రజలకు మధ్ వారధిగా ఉయండడానికి ఇష్టపడుత్యంట్ర్. ఎన్.పి.ఒ.పి (National Policy on olders) పథకాని్న 
విజయవయంతయం చేయడయంలో చిత్తశుది్తో పని చేసు్తనా్నర్. సమాజయంలో అక్రమారజెన సయంస్కతృతి వలలు కలుగుత్న్న దుష్్పభావాలను 
బట్టబయలు చేసు్తనా్నర్.

 గ్రామ పెత్తయందారలు దౌరజెనా్లు, జీతగాళ్ళపై చిన్నచూపు, వ్వస్య కారిమాక సయంఘాల సమస్లు, సమాచార హకు్క చట్టయం, 
సీనియర్ సటిజనలు కార్క్రమాలు, స్హత్ సభలు, పచ్చదనయం - పరా్వరణ పరిరక్షణ, కాలన్లలో పార్్కల ఏరా్పటు వయంటి 
వివిధ స్మాజిక స్పతృహ కల్గిన అయంశాలు, ఉప్పల గోపాలరావు గారి కార్క్షేత్లు. 

 ఈ అయంశాలపై వార్ రచియంచిన, వల్బ్చి్చన అభిప్రాయాలు, అభిమత్లు, వివిధ కార్క్రమాల నివదికలు, పత్రికా 
విలేకర్ల సమావశాల వివరాలు వయంటి ఒక సమాచార సయంపుటి ఈ బృహదగారేయంథయం. నాలుగు వయందల పుటలతో కూడ్న ఈ 
పుస్తకయంలోని ప్రతి అక్షరయం శ్రీ ఉప్పల గోపాలరావు గారి భావజాల్నికి దర్పణయం పడుత్యంది.

 చివరి శా్వస దాక వీటి కోసయం కృషి చేస్్తను అయంటున్న ఈ నిస్్వరథి సయంఘస్వాపరాయణుడు ఎయందరికో సూఫూరి్త కాదగిన 
ఆదర్శమూరి్త. ఆయనకు నా నమోవాకాలు.

- డాక్ర్ టి. గౌరీశయంకర్
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నిత్ చైతన్శీలి ఉప్పల గోపాలరావు
 ఉప్పల గోపాలరావు నిత్ చైతన్శీల్. నిరయంతరయం సమాజయం గురియంచి ఆలోచిసూ్త ఉయంట్ర్. ఒక విమర్శ. ఒక సమస్ 
ప్రస్్తవన, అవిన్తిపైన ఒక ఆగ్రహయం, ఆయనే ఒక ఆలోచనా వదిక దాని పేర్ ‘‘ప్రజాఆలోచనా వేదిక’’. 

 ఆయన తన చిన్నప్పటినుయంచి ఈనాటి వరకు అనేకానేక కార్క్రమాలు, పోరాట్లు, ఉద్మాలు,సదసుసులు, చరా్చగోష్్ఠలు 
నిర్వహయంచార్. నేనే కన్సయం రెయండు మూడు కార్క్రమాలలో పాల్గానా్నను. అలుపెరగని యోధుడు. ఆ కార్క్రమాలను 
ర్జువులతో సహా ఒక పుస్తకయం రూపొయందియంచార్. అది 400 పేజీలు వచి్చయందయంటే ఆయన ఎయంత చైతన్శీల్యో అరథియం 
అవుత్యంది. మచు్చకు! గ్రామపెత్తయందారలుమీద, జీతగాళలును చిన్నచూపుచూసు్తన్న విధానాలమీద వ్వస్య కారిమాక సయంఘాల 
మీద, ఇతర అక్రమ వా్పారాలమీద ‘‘ప్రజా ఆలోచన వేదిక’’ దా్వరా రాజకీయాలమీద, సమాచార హకు్క చట్టయం దా్వరా 
సుపరిపాలన కరకు సీనియర్ సటిజనలు సయంఘాల ఏరా్పటు, స్హత్ కార్క్రమాలు, పచ్చదనయం పరా్వరణ కార్క్రమాలు, 
కరకు పోరాడ్ పార్్కల ఏరా్పటు కోసయం కృషి చేశార్. ఒక్కడు ఇని్న కార్క్రమాలు చేయగలుగుత్రా? ఇయంతటి కార్శీల్ ఎల్ 
తయారయా్డు అని ప్రశ్నలను లేవనెతే్తయంత విస్తతృతయంగా ఆయన పనిచేశార్. తన టీన్ ఏజ్ నుయంచి ఓల్డి ఏజ్ దాకా అనా్యాలు, 
అక్రమాలు, అక్రమారజెన సయంస్కతృతిమీద జీవితమయంత్ పోరాటయంతోనే స్గియంది. ఒక స్మాజిక స్పతృహగల కార్కర్త జీవితయం 
అయంత్ స్గియంచిన కార్క్రమాలన్్నచెప్పడయం స్ధ్యం కాదు. ఇవి కని్న మాత్రమే. భవిష్త్్తలో స్మాజిక స్పతృహగల కార్కర్తలకు 
ఒక సూచనగా ఉపయోగపడుత్యందనే తపనతో ఆశతో ఆలోచనతో ఆయన ఈ పుస్తక ప్రచురణ చేశార్. 1972లో యువకుడు 
గోపాలరావు ఈ విధయంగా ఒక ఆవశపూరితమైన కవిత రాశార్. 

  	 మాయామోసాలలో	మరుగైపోతున్నాను
	 	 	 అబద్దాల	అడుగుజాడలోలో	అడుగులేస్తున్నాను	
	 	 	 నిజం	చెపితే	నీరసిసాతునని	నిజం	జోలికి	పోవటం	మానేశా	
	 	 	 మారాలంటే	యీ	సమాజం	మనిషినే	మాయమౌతానని
	 	 	 మారాలనటం	మానేశా.

ఈ విధయంగా కవిత రాయడానికి కారణయం సమాజయం పై అక్రమారజెన ప్రభావయం. అక్రమారజెన పర్లు సమాజయంలో అక్రమారజెన 
సయంస్కతృతిని పెయంచి పోషియంచిన ప్రభావయం అని ఆయన వివరియంచార్. మరక కవితలో కూడా ఇదే ఆలోచన ఇదే ఆవదన.

	 	 	 భారతీయ	సంస్కృతి	మీద	
	 	 	 హందూ	సంస్కృతి	మీద	
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	 	 	 రాజకీయ	సంస్కృతి	మీద
	 	 	 పాలన్	సంస్కృతి	మీద
	 	 	 పెతతునం	చేస్తుననాది	
	 	 	 ఈ	అక్రమార్జన	సంస్కృతి.

	 	 	 సామాజిక	స్కృహనుచంపేసింది
	 	 	 అక్రమార్జన	సంస్కృతి.

	 	 	 ప్రశనాంచేతతావానినా	పాతరేసింది	
	 	 	 అభ్యుదయభావానినా	అణగదొక్్సింది	
	 	 	 మానవతావానినా	మటుమాయం	చేసింది	
	 	 	 అక్రమార్జన	సంస్కృతి.

	 	 	 స్ందించే	తతావానినా	సమాధి	చేసింది
	 	 	 ఎదిరంచే	తతావానినా	ఎండగట్టంది	
	 	 	 కదిలే	తతావానినా	కదిలించే	తతావానినా
	 	 	 కట్టడిచేసింది	అక్రమార్జన	సంస్కృతి.

	 	 	 అన్యుయాలను	అక్రమాలను	
	 	 	 చూస్తు	ఉండే	మౌన్నినా	
	 	 	 పెంచిపోషించింది.

	 	 	 సమాజానినా	ఆధునిక	బానిసలుగా
	 	 	 జీవంచే	సిథితిని	కలి్ంచింది	
	 	 	 ఈ	అక్రమార్జన	సంస్కృతి.

	 	 	 ఇజాలనూ	నిజాలనూ	నులిమేసింది	
	 	 	 రాజుల	జమీంద్రుల	
	 	 	 భూసావాముల	బలంకన్నా
	 	 	 పదింతల	బలం	సమకూరుచుకంది	
	 	 	 ఈ	అక్రమార్జన	సంస్కృతి.

నిత్పోరాట శీల్ అయిన గోపాలరావుగారి ఆలోచన, ఆవదన, ఆవశయం, ఆక్రోశానికి ఈపుస్తకయం ఒక వదిక. మొత్తయంగా ఈనాటి 
సమాజయం మీద ఇది ఆయన నివదిక. నివదన. కోపయం. గోపాలరావు వయంటి వ్కు్తలుయంటేనే డెమాక్రసీ పనిచేసు్తయంది. అడ్గేవాడు 
లేకుయంటే పాలకులు నియయంతలవుత్ర్. గోపాలరావు అడ్గేవాడు. అడ్గేవారిని తయార్చేస్వాడు. ఇదేమిటి ఇయంత జరిగినా 
ఎవరూ అడగడయం లేదు అనే కోపాలరావు ఈ గోపాలరావు. వరే కోపాలు ఆయనకు రావు. గోపాలరావు చైతన్మే ఆయన 
ఆరోగా్నికి, ఆయన సుదీర్ఘ కాల చైతనా్నికి కారణయం. కదల్క లేని సోమర్లకు ఈ పుస్తకయం ఒక కనువిప్పు కావాల్. 
యువతరాని్న తటి్ట లేపాల్, లేవకపోతే కటి్ట లేపాల్, ఆ పనిచేస్ది గోపాలరావు పుస్తకయం. వారిని మనస్రా అభినయందిసూ్త ...

-  ప్రొఫెసర్ మాడభూషి శ్రీధర్
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డాక్ర్ వర్రె వయంకటేశ్వరులు
మాజీ ప్రధాన సమాచార కమిషనర్ 

ఉమమాడ్ తెలుగు రాష్ర్టల సమాచార కమిషన్ 
హైదరాబాద్.

కార్దీక్షా పరుడు ఉప్పల గోపాలరావు గారు

 అహరహయం సమసమాజ స్థిపన కోసయం, న్తివయంతమైన పాలన కోసయం, వ్వసథిలోని లోపాలను ఎతి్త చూపుత్ వాటి 
పరిషా్కరయం కోసయం, అవిన్తి, అక్రమాలను అయంతమొయందియంచేయందుకు ఉద్మాలు చేపటి్టన పోరాట యోధుడు. 

 50 ఏళ్లుగా సయంఘ సయంస్కరణ కోసయం పాటుపడుత్న్న మహన్యుడు ఉప్పల గోపాలరావు.

 ఆదర్శ వ్కి్తగా, గొప్ప ఆలోచనా పర్నిగా, సమాజ చైతన్యం కోసయం నిరయంతరయంగా కృషి చేసు్తన్న నిత్కృషీవలుడు. 
ప్రజాస్్వమ్ వ్వసథిలో ఉన్న అసమానతలను అడుడితొలగియంచి స్మాను్లకు ప్రభుత్వ అభివృది్, సయంక్షేమ ఫల్లు 
అయందియంచాలన్న లక్షష్యంతో అనేక కార్క్రమాలను చేపటి్టన కార్దీక్షాపర్డు ఉప్పల గోపాలరావు గార్.

 సమాచార హకు్కను వజ్రాయుధయంగా చేసుకని అనేక అవిన్తి, అక్రమాలపై ఉద్మాలు నిర్వహయంచి విజయయం స్ధియంచిన 
వ్కి్త... కాదు స్మాజిక శకి్త గోపాలరావు గార్.

 వృదు్ల సయంక్షేమానికి, దేశరక్షణలో రేయియంబవళ్లు పాటుపడుత్న్న సైనికుల కోసయం, పరా్వరణ పరిరక్షణకోసయం ఇల్... 
అనేక స్మాజిక అయంశాలపై పోరాట్లు చేసన వ్కా్తయన. 

 వదికలపై ప్రసయంగాలు చేస, వదిలేస్ వ్కి్త కాదాయన. పకా్క ప్రణాళిక నిక్కచి్చ కారా్చరణతో ఉద్మియంచి విజయయం 
స్ధియంచడయం ఆయనకే చెలులు. నిగరి్వ, నిరయంతర పోరాటయోధుడు, ప్రజా ఉద్మ రూపశిల్్ప.

 ఆయనతో నాకున్న పరిచరియాలను, సమాచారహకు్కను ప్రతిభావయంతయంగా ఉపయోగియంచుకుని అనేక విజయాలు 
స్ధియంచడయం నాకెయంతో సయంతోషానిచే్చ విషయయం. సమాచార హకు్కకు విస్తతృత ప్రచారాని్న తీసుకచి్చ పెట్్టరాయన.

 శ్రీ గోపాలరావు చేసన సుదీర్ఘ పోరాట్ల విశేషాలను పుస్తకరూపయంలోకి తేవడయం ముదావహయం. హృదయపూర్వక 
అభినయందనలతో.....

- డాక్ర్ వర్రె వయంకటేశ్వరులు
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ప్రొఫెసర్ కొయండవీటి చిన్నయస్రి
రాజన్తిశాస్్త విభాగయం

హైదరాబాదు విశ్వవిదా్లయయం

ఉప్పల గోపాలరావుగారి ఆలోచనలు - ఆచరణ సుసమాజానికి, సురాజా్నికి, 
సుపరిపాలనక్ దోహదకారులు

 ప్రకృతిలో కూర్్ప, మార్్ప అత్ధికయంగా ప్రకృతిశకు్తల సహజధరమా పర్వస్నయం. కాన్ సమాజయంలో కూర్్ప, మార్్ప 
అత్ధికయంగా మానవప్రేరితయం, మానవనిరిమాతయం, మానవచోదితయం. వ్కు్తలు తమ ఆహారాది అవసరాలను పరస్పర సహకారయంతో 
తీర్్చకనేయందుకు ఏర్పరచుకన్న సమషి్టజీవనవిధానమే సమాజయం. సయంఘజీవులైన మానవులు తమ ధన, మాన, ప్రాణ రక్షణకు 
ఏర్పరచుకన్న వ్వసథియే రాజ్యం. ఆ రాజా్ని్న నిర్వహయంచుకనేయందుకు ప్రజలచే ఎను్నకోబడ్న ప్రతినిధుల సముచఛాయమే 
ప్రభుత్వయం. సయంఘజీవనయం సక్రమయంగా ఉయండాలయంటే సయంఘసభు్లలో సరియైన నైతిక విలువలు ఉయండాల్. రాజ్నిర్వహణకు 
అనువైన శాసనాలు ఉయండాల్. ప్రభుత్్వధికారయం చెల్యియంచే పాలకులు ప్రజల సయంక్షేమమే పరమావధిగా పాటుపడాల్. 
అటువయంటి సమాజయం, రాజ్యం, ప్రభుత్వయం కోసయం అయందరూ ఆలోచన చేయాల్, కారా్చరణకు పూనుకోవాల్, నిరయంతరయం 
జగరూకతతో మెలగాల్.

 ఈ మారగాయంలో ఆలోచనా విధానాని్న ప్రవర్మానయం గావియంచేయందుకు, ప్రజలలో చైతనా్ని్న పెయంపొయందియంచేయందుకు, సమాజ 
తీర్ తెను్నలను ప్రభావితయం చేస్యందుకు, సుపరిపాలన వ్వసీథికృతమయే్యందుకు ఉప్పల గోపాలరావు గార్ దశాబాదులుగా తమ 
కృషిని అవిశ్యంతయంగా కనస్గిసు్తనా్నర్. 

 గోపాలరావుగార్ చేసన, చేసు్తన్న కార్క్రమాలలో గాన్, చెపి్పన, చెపు్తన్న ఆలోచనలలో గాన్ మనయం గమనియంచవలసన 
అయంశాలు ఏమిటి?

1. ఆలోచనే మార్్పకు మూలయం. ఆలోచనలలో మార్్పతేవడమయంటే పరిసథితిలో మార్్ప తేవడమే.

2. చైతన్యుత్లైన ప్రజలే ప్రజాస్్వమ్ సయంవిధానానికి జీవగర్ర. ప్రజాచైతన్యంతోనే ప్రజాస్్వమ్ విలువలను, 
సయంవిధానాని్న పాదుకల్పగలయం, పెయంపొయందియంచగలయం, పరిరక్షియంచగలయం, పరిఢవియంపజేయగలయం.

3. నైతిక విలువలు సమాజజీవనానికి ఆధారయం, అవిన్తి, అక్రమాలు, నేరప్రవృత్్తలను అరికట్్టల్. చట్టయం, నా్యయం, 
ధరామాలకు కటు్టబడ్ జీవియంచడయం అలవర్్చకోవాల్.
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4. ప్రజాస్్వమ్మయంటే ప్రజలు స్్వచఛాగా, నిర్యయంగా తమ రాజకీయ ప్రతినిధులను ఎను్నకోగలగడయం. ప్రజలు పాలనలో 
అనునిత్యం భాగస్్వములుగా ఉయండటయం. పరిపాలకులు, అధికార్లు, ప్రజలయందరూ రాజా్యంగానికి, చట్్టనికి కటు్టబడ్ 
జీవియంచడయం. ప్రజలమధ్ ఆరిథిక అయంతరాలు అయంతగాలేని సమాజాని్న ఏర్పరచుకోవడయం.

5. సుపరిపాలన అయందియంచడయం ప్రభుత్వవిధి. సుపరిపాలన అయంటే రాజా్యంగపరయంగా, చట్టపరయంగా ప్రజలకు సయంక్రమియంచిన 
అధికారాలను పరిరక్షియంచడయం. ప్రజలకు భౌతిక, స్మాజిక భద్రత కల్్పయంచడయం. ధనవయంత్ల పెత్తనాని్న అరికట్టడయం. 
అవిన్తిని, అక్రమారజెనాపర్లను, అరాచకశకు్తలను కట్టడ్చేయడయం.

 ఇల్ పురోగమియంచే గోపాలరావుగారి ఆలోచనలు అభినయందన్యయం. 

 ఆ దిశగా వార్ చేసన కృషి శాలుఘన్యయం. గోపాలరావుగార్ చేసూ్తవసు్తన్న ఆలోచనలు - ఆచరణ మరియంతగా కనస్గటయం 
దా్వరానే దేశయంలో వ్కు్తలు మయంచి పౌర్లుగా పరిణామయం చెయందడయం, ఒక మెర్గైన సమాజయం రూపుదిదుదుకోవడయం, ప్రజాస్్వమ్ 
సయంవిధానయం బలపడడయం, సుపరిపాలనను స్ధియంచుకోగలగడయం స్ధ్మవుత్యి.

-ప్రొఫెసర్ కొయండవీటి చిన్నయస్రి
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మిత్రులు గోపాల రావుగారు

 ఉప్పల గోపాలరావు గార్ ఒక అదు్తమైన వ్కి్త. 

 ఆయన ఒకప్పుడు ఉపె్పన, తరా్వత ఉద్మయం, ఆ తరా్వత ఒక వ్వసథి, ఒక గొప్ప ఆలోచనా పర్డు. 

 సమాజయంలో మయంచి చేయాల్, చేయియంచాలనే తపనతో, సయంఘ సయంస్కర్తగా ఎనో్న కార్క్రమాలకి ఆదు్డు, ఎయంతో మయందికి 
తోడ్పడాడిర్. ఎయంతో మయందిని పురికల్్పర్, ఉతే్తజ పరిచార్.

 ఆయన తీసుకున్న కార్క్రమాలు ఎనో్న, గత 50 సయంవతసురాలుగా. 30 సయంవతసురాల క్రియందట ఆయన చేపటి్టన 
కార్క్రమాలు ఈ రోజుకీ ఆదర్శయంగా నిల్చాయి. 

 ఆయంద్ళన కారిగానే కాక ఒక ఆదర్శ వ్కి్తగా గత 60 సయంవతసురాల పైగా నిలబడాడిర్.

 నాకు గోపాలరావు గారితో పరిచయయం 25 సయంవతసురాలె అయినా, ఇయంకా ఎనో్న సయంవతసురాల అనుబయంధయం, ఆపా్యత 
మా ఇదదురి మధ్ ఉనా్నయి. ఈనాటికి కూడా కల్స పనిచేయాలనే భావయం.

 ఇయంకా ముయందు కూడా గోపాలరావు గార్ ఎనో్న ఆలోచనలతో ముయందుకు వళా్ళలని కోర్కుయంట్. వారి శ్రీమతి గారి 
సహకారయంతో ఇయంకా ఎయంతో మయందికి ఆదర్శయంగా నిలుస్్తరనడయంలో సయందేహయం లేదు.

- డాక్ర్  నాగులపలిలు భాసకురరావు

డాక్ర్ నాగులపలిలు భాసకురరావు
ముదునూర్ - నూ్ఢిలీలు.
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శ్రీ రాజశేఖర్
NTV Group CEO

తరానికొకకుడు!

 ఉప్పల గోపాలరావు గారి గురియంచి నేను ఏయం చెపి్పనా... కమమా తన చెటు్ట వర్ గురియంచి చెప్పుకున్నటేలు ఉయంటుయంది. 

 ఆయన కయందరికి గుర్వు, మారగాదరి్శ. మరికయందరికి అలుపెరగని యోధుడు. మరి నాకో... అన్్ననూ. 

 చాల్మయందికి ఆయన రకరకాలుగా స్యయం చేశార్. చదువులు చెపి్పయంచార్. కయందరికి నా్యయం చేయడయం కోసయం 
రోడెలుకా్కర్. ఉద్మాలు చేశార్. కాన్ నాకు అన్్న ఇచా్చర్. అని్నటికి మియంచి ఆలోచన ఇచా్చర్. 

 నా భవిష్త్ గురియంచి ఆరాటపడాడిర్. బహుశా సయంత కడుకుల కయంటే నాకే అన్్న ఎకు్కవ ఇచా్చర్. అయందుకే ఉగోరా 
గురియంచి చెపా్పల్సున హకు్క, బాధ్త నాకే ఉనా్నయి.

 ‘‘బలహీనుడ్ వైపు నువు్వ నిలబడనయంతకాలయం న్ బల్నికి అరథియం లేదు’’. 30 యేళలు క్రితయం ఆయన నాకు చెపి్పన మాట ఇది. 
ఆ నినాదయంలో ఇప్పటికీ మార్్పలేదు. 50 యేళలు క్రితయం కన్స వతనాల కోసయం పోరాడ్నా... ఈ రోజు మలేషియా టౌన్ షిప్ 
సమస్ల గురియంచి పోరాడ్నా... ఆయనది అదే పటు్టదల. అదే ఆలోచన.

 కాలేజి విదా్రిథిగా ఉన్నప్పుడు కల్శాను. ఆయన స్థిపియంచిన ‘ప్రజా ఆలోచన వేదిక’లో ఒకడ్నయా్ను. ఆయన చెయి్ 
పటు్టకుని నడ్చాను. మాట దూకుడు, మనిషి గాయంభీర్యం, మొయండ్తనయం, ఒక సమస్పై పోరాట్నికి దిగితే అది పరిషా్కరయం 
అయే్యంత వరకు సడలని పటు్టదల ఆయన సయంతయం. తను నమిమాన సదా్యంతయం కోసయం ఎవరిని ధిక్కరియంచడానికైనా వనకాడలేదు.

 ‘‘న్వు్వ పుస్తకాలు బాగా చదువు. సమాజాని్న ఇయంకా చదువు. నిన్్న న్వు్వ మరియంత చదువు’’ అయంటూ ఆయన నాకు 
చెపి్పన మాటలు ప్రతిరోజు ప్రతిధ్వనిసూ్తనే ఉనా్నయి. ఏ తరానికైనా పనిచేస్ శిల్శాసనాల్లుయంటి మాటలవి. 

 ఎవరికైనా పరిచయయం చేయాలయంటే ‘‘మా వ్డు’’ అనే చెపే్పవార్. మీకు ముగుగార్ అబాబోయిలు కదా... అని ఎవరైనా అయంటే 
అవును... వీడు నాలుగో వాడు. వాళలుకయంటే ముఖ్మైన వాడు. కొడుక్లయంటే ఆసు్తలేనా...? ఆలోచనలు పయంచుకునే వాళ్్ళ 
ఉయంట్ర్ కదా అనేవార్. 

 ఆయన మిత్రులు  జా్వల్ముఖి, నిఖిలేశ్వర్, భద్రిరాజు క్రిష్ణమూరి్త, చేరా, బూదరాజు రాధాక్రిష్ణ, హరగోపాల్, లోక్ సత్్త 
జయప్రకాష్ నారాయణ, వీళ్ళయందరి దగగారికి తీసుకెళిలు కూరో్చబెటి్ట, రేపటికి పనికస్్తడు... మీరయంత్ మావాడ్ని స్నబట్్టల్ 
అనేవార్. 
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 నోమ్ ఛామ్ సీ్క థియరీ, మార్్కస్ ‘‘దస్ కాపిటల్’’, గోరబోచెవ్ సయంస్కరణలు, గాయంధీయన్ ఫిల్సఫీ, అమర్తష్స్న్ స్మాజిక 
అవకాశాలు గురియంచి అనరగాళయంగా మాట్లుడే ఉగోరా... మర్సటి రోజు పారిశధ్ కారిమాకుల సమస్లపై రోడెడికి్క పోరాడటయం 
చూస్్త ఒక ఇయంటలెకు్చవల్ లో ఇయంత ప్రాకి్టకల్ ఫైటర్ ఉయంట్డా అనిపిసు్తయంది. వృదు్ల సమస్లపై జాతీయ చట్టయం 
తీసుకురావాలని ఉద్మిసూ్త ప్రతి ఇయంటి సమస్ని చట్టసభల దృషి్టకి తెచి్చన ఆయన ముయందుచూపు... స్మాజిక దృక్పథయం 
ఎయందరికి ఉయంటుయంది?

 సయంపాదియంచిన ఆసు్తలు కరిగిపోత్నా్నయి. సయంత డబ్బోలు పెటి్ట సదసుసులు నిర్వహయంచడయం, ఉద్మాలు చేయడయం, 
కరపత్లు పయంచడయం అవసరమా? అని ఓ రోజు అడ్గితే మనయం సమాజయం నుయంచే సయంపాదియంచాయం. మరి ఆ సమాజానికి 
ఉపయోగపడని డబ్బో ఎయందుకు అని తెగేస చెపే్పశార్. వీటివలలు ఏయం వసు్తయంది అని అడ్గితే ఆలోచన వసు్తయంది. అది మార్్ప 
తెసు్తయంది. ఆలోచనే ఆయుధయం అని సుస్పష్టయంగా చెపే్పవార్.

 చాల్మయందికి ఓ అనుమానయం ఉయండేది. తెల్లురిలేస్్త ప్రజాసమస్లు, ప్రజా ఉద్మాలు, కుల నిరూమాలన సదసుసులు, 
అక్రమారజెనకు వ్తిరేకయంగా పోరాట్లు, ఇయంత చేసు్తనా్నడయంటే ఏద్ ఒక రోజు ఎయంపీగానో, మయంత్రిగానో అవడానికేనేమో అని 
అనుకునేవార్. 

 ఆయనకు టికె్కటు్ట ఇస్్తమని మూడు, నాలుగు పారీ్టలు ముయందుకచా్చయి. కయందర్ మిత్రులు రాజకీయాలోలుకి రావాలని 
ఒతి్తడ్ చేశార్. ఆయన సుని్నతయంగా కాదు... చాల్ గటి్టగానే తిరస్కరియంచార్. నా పని నను్న చేసుకోనివ్వయండ్.. ఈ పని అయందరికీ 
రాదులే అనేవార్. ఆయన దగగార పనిచేస్వాళ్్ళ ఆయనతో కల్స్ భోజనయం చేస్వాళ్్ళ, ఆయన స్్ననాల గదిని వాడేవాళ్్ళ, 
దీనికి కయందర్ మిత్రులు అభ్యంతరయం చెపి్పన రోజులునా్నయి. కాన్ ఉగోరా ఒప్పుకునే వాళ్లు కాదు. మనయం జనానికి చెపే్పవి 
మనయం పాటియంచకపోతే... ఇయంకెప్పుడు స్మాజిక నా్యయం జర్గుత్యంది అనేవార్. 

 ‘‘అక్రమారజెన’’ను నిరూమాల్యంచకుయండా, అరికట్టకుయండా సమాజయంలో ఏ సమస్ పరిషా్కరయం కాదు. అని్న సమస్లకు అదే 
మూలయం అయంటూ వల వదికలపై గొయంతెతి్త అరిచార్. ఎయంతోమయందిలో సూఫూరి్తని రగిల్్చర్. అక్రమారజెన నిరోధానికి ఎనో్న 
సయంస్కరణలు సూచియంచార్. 50 యేళ్ళ క్రితమే ఆయన చేసన హెచ్చరిక ఫల్తయం ఈరోజు మనయం చేసు్తనా్నయం.

 జనయం పుడుత్నా్నర్. తియంటునా్నర్. ఉద్్గాలు, వా్పారాలు చేసు్తనా్నర్. పర్గులు పెడుత్నే ఉనా్నర్. ఎవరి బత్కు 
వాళ్్ళ బతికేసు్తనా్నర్. కాన్ వీళ్ళమధ్ ఎక్కడో ఒకడు ప్రశి్నసూ్తనే ఉయంట్డు. పోరాడుత్నే ఉయంట్డు. నిలదీసూ్తనే ఉయంట్డు. 
మార్్ప కోర్త్యంట్డు. అలా తరానికొకకుడే ఉయంటాడు. ఆ తరానికొకకుడే ఉప్పల గోపాలరావు గారు. మా అమమా సరోజనమమాకు 
ఫోన్ చేస ఆయన ఎల్ ఉనా్నర్ అయంటే... మీ నాన్న మారర్. అల్గే ఉయంట్ర్. సటీలో ఫుట్ పాత్ ల సమస్పై గొడవ 
జర్గుతోయంది, అక్కడ్కెళా్ళర్ అని చెపు్తయంది. అవును ఉప్పల గోపాలరావు మారర్. ఆయన అల్గే ఉయంట్ర్. సమస్లపై 
ఉద్మియంచడానికి... రేపటి తరానికి నిజమైన సమాజాని్న ఇవ్వడానికి... మా నాన్న పోరాడుత్నే ఉయంట్ర్. 

 ఉద్మయం ఈతరయం కోసయం. ఆనాటి అనుభవాలు, జా్ఞపకాలు రేపటి తరయం కోసయం. స్మాజిక సమస్లు... వాటి పరిషా్కరయం 
కోసయం 50 యేళ్ళ నుయంచి గోపాలరావు గార్ నిర్వహయంచిన సదసుసులు, నడ్పియంచిన ఉద్మాల సమాచారాని్న, పత్రికలోలు వచి్చన 
వార్తలను సయంకలనయంగా వయాలనుకోవడయం స్హసమే కాదు... ఇనే్నళ్ళ ఆ సమాచారాని్న నిక్షిప్తయం చేయడయం కూడా చాల్ 
శ్రమతో కూడుకున్న పని.

 అసలు రేపటి తరానికి నిన్నటి ఉద్మసూఫూరి్తని బదిలీ చేయడయం... గోపాలరావు గారి ముయందుచూపుకి నిదర్శనయం.

- రాజశేఖర్
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ఉద్మాల ఉప్్పన (ఉప్పల) గోపాలరావు

 కయం॥ అప్పటి కప్పుడు ప్రజకై
  చిపి్పల్లున యోచనలకు జెకి్కన రూపై
  ఒప్పుల కుపె్్ప మెరసెడ్
  ఉప్పల గోపాలరాయు నుద్తినెయంత్న్!!

 కయం॥ విదా్రిథి సయంఘములతో 
  హృద్ముమాగ నుయండునటి్ట హేత్వు కరకై
  యుద్మములు జేయు ప్రజల
  సద్్భావముగ నిలచు సమరావనిలోన్ !!

 కయం॥ పౌరసమాజము నయందున
  నౌర్గ నుయండెడ్ వరిష్ఠనాగరికులకున్
  దౌర్ను గల్గియంచ-మిగుల-
  పౌరసు్తష్యండయ్్ భావ భౌరికుడగుచున్!!

 కయం॥ జయంటనగరముల యయందున
  నొయంటిగ పోరాడ్ - వచు్చ నొడుదుడుకుల డీ
  సెయంటు గ సయంబాళియంచెడ్
  బయంటుగ నెయంచెద - నసలగు భరత్త్మానిగన్ !!

 కయం॥ చెలగు చు మహతోద్మమై
  నిలచుచుపోరాడ-సతము-నిరి్ణద్రముగా
  మెలగుచు తలలో నాల్కగ
  వలుగుత గోపాలరావు విభవముమీరన్!!

- రాధశ్రీ

పద్మౌళి, పద్భాషి 

రసవాహని ‘రాధశ్రీ’
9494481210
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డాక్ర్ జ. నాగేశ్వరరావు

నాక్ తెలిసిన గురువుగారు

 వర్తమానయంలో సమాజశ్రేయసుసు కోసయం పాటుపడుత్న్న 80వ పడ్లో ఉన్న వారయందరికీ సుపరిచితమైన స్మాజిక 
ఉద్మ వీర్డు శ్రీ ఉప్పల గోపాలరావుగార్ నాకు గుర్త్లు్లు. వీరి సీ్వయ చరిత్రను పరిచయయం చేయడయం అయంటే కయండని 
అదదుయంలో చూపియంచడానికి ప్రయతి్నయంచడమే. గోపాలరావుగారిది ధవళ వసత్రధారణ. సుఫూరద్రూపి. కయంచుకయంఠయం. సభను 
ఆకటు్టకోగల వక్త. అయంతరయంగమూ అనా్యాని్న సహయంచనిది. అదే వారి వాకు్కలో వినిపిసు్తయంది. చేతలలో కనిపిసు్తయంది. ఎయంతటి 
సమస్తోనైనా ఒయంటరిపోరాటయం చేస విజయుడై తిరిగిరాగలడు. త్ను భూస్్వమి అయినా నిరాడయంబరయంగా ఉయంట్ర్. వీరి 
దాతృత్్వనికి వనె్నముకగా నిల్చిన సహచరి సరోజిని గార్.

 ఆయంధ్రప్రదేశ్ లో హేత్వాద నాయకులలో పేరెని్నక గన్న వ్కి్త. ధైర్స్హస్లున్న మనిషి. దాతృత్్వనికి వనకడుగు 
వయడు. పలు స్మాజిక, ఆరిథిక, రాజకీయ, స్యంస్కతృతిక సమస్లపై చర్చలను నిర్వహయంచడానికి 1976 లోనే ‘‘ప్రజా ఆలోచన 
వేదిక’’ను స్థిపియంచార్. 

 వివిధ విపలువ స్హత్ సయంసథిలతో సని్నహతయంగా మెల్గార్. రాజకీయ వత్తలు, విదా్వత్తలు, స్మాజిక కార్కర్తలెయందరో 
వీరికి, మిరా్లగూడలో 21 కారిమాక సయంఘాల ఏరా్పటుకు తోడ్పడాడిర్. 

 సమాచార హకు్క చట్్టని్న ఉపయోగియంచి ప్రజా సమస్ల నెని్నటినో ప్రభుత్వయం దృషి్టకి తెచా్చర్. ప్రజలు ఎదుర్కనే ఎనో్న 
సమస్ల పరిషా్కరానికి స్వయయంగా సయంసథిలను స్థిపియంచార్. భవిష్త్్తలో రాబోయే సమస్లను కూడా ముయందుగానే ఊహయంచి 
పరిషా్కరయం దిశగా మారాగాలు సూచియంచే దీర్ఘదరి్శ. 

 FESCO అనే సీనియర్ సటిజన్ సయంసథిను స్థిపియంచార్. 1996లో సీనియర్ సటిజన్ కౌనిసుల్ ను స్థిపియంచార్.

 2009లో జిహెచ్ ఎయంస వారి ఆసరాకు వైస్ ప్రెసడెయంటుగా అర్హులైన వారికి ఆసరా అయందేల్ చర్లు తీసుకునా్నర్. 80 
ఏళ్్ళ పైబడ్న వృదు్ల కోసయం ఒక సమాఖ్ను స్థిపియంచార్. 

 మెట్రోరైల్ ట్రావలర్సు అసోసయేషన్ స్థిపియంచార్. ప్రభుత్వ వ్వసథిలను గురియంచి, వాటి పనితీర్ గురియంచి క్షుణ్ణయంగా తెల్సన 
వ్కి్త. సమాజాని్న అరథియం చేసుకోగలర్. లోటుపాటలును విశేలుషిసూ్త సరైన మారగాయంలో పని పూర్తయే్ విధయంగా ఆలోచియంచి నిర్ణయయం 
తీసుకుయంట్ర్. సభలు, సమావశాలలో ప్రజాసమస్లపై ప్రశి్నయంచడయం, పలు సమస్లపై జాగృతి కార్క్రమాలు నిర్వహయంచడయం 
వీరి స్మాజిక స్వా నిరతికి త్రా్కణాలు. 
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 2007 సీనియర్ సటిజన్ చట్టయం గురియంచి వివరయంగా కరపత్లు వస ప్రజలను జాగృతయం చేశార్. 

 అవిన్తి సమాజానికి బద్శత్రువు అని నమిమానవ్కి్త. దాతృత్్వనికి వనుదీయని హృదయయం. 

 ఎయందరో బీదస్దలకు, నిరాశ్రయులైన వృదు్లకు చేయూత నయందియంచార్. 

 త్ను స్మాజిక కార్కర్తనని సగర్వయంగా చెప్పుకున్నవాడు. ముయందు తరాలకు మనయం వారసత్వయంగా ఇచే్చది ఇవ్వగల్గియంది 
పరా్వరణమేనని గాఢయంగా విశ్వసయంచిన వ్కి్త. 

 వివకానయందనగర్, కూకట్ పల్లు ప్రాయంత్లోలు పార్్క సథిల్లు ఆక్రమణకు గురికాకుయండా పోరాడ్ గెల్చార్. భూస్్వములకు 
వ్తిరేకయంగా కూలీల పక్షాన పోరాడార్. ఎవరికి ఏ అవసరయం ఉయందని తెల్సనా, వ్కు్తలైనా, సయంసథిలైనా చేయూతనిచే్చ వితరణ 
శీల్.

 వీరి స్మాజికస్వకు గురి్తయంపుగా ఎనో్న సత్్కరాలు సనామానాలు పొయందార్. నార్్త అమెరికా తెలుగు కానఫూరెన్సు 1989లో 
టెకాసుస్ లో, వీరిని సనామానియంచార్.

 తెలయంగాణ డ్స్బ్ల్డి అయండ్ సీనియర్ సటిజన్ సయంసథి వీరికి ‘‘లైఫ్ టైమ్ అచీవ్ మెయంటు’’ అవార్డి నిచి్చయంది. ఇయంకా పలు 
జాతీయ సయంసథిలవార్ వీరి కృషిని గురి్తయంచి సనామానియంచార్. 

 వీర్ భావుకులు కూడా, స్మాజిక స్పతృహతో కవితలు రాయడయం వీరి నైజయం. ఈ 400 పుటల గ్రయంథయం చదివితే వీరి 
కార్కల్పాలు, స్మరథిష్యం తెలుస్్తయి. 

 గతయం, వర్తమానాలను కళ్ళ ముయందుయంచుత్ భవిష్త్్తకు మారగాదరి్శగా నిలబడ్, యువతకు సూఫూరి్తనివ్వగల గ్రయంథమిది. 
ఇది గోపాలరావు గారి సీ్వయచరిత్ర మాత్రమే కాదు. ఎయందరికో తెల్యని మన సమాజ చరిత్ర కూడా.

 గోపాలరావుగార్ సయంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో సమాజానికి ఇయంకా స్వచేయాల్. యువతకు మారగాదర్శకులుగా సమాజయంలోని 
చెడును ఏరివయడానికి వారికి నిరయంతరయం సూఫూరి్తనిసూ్త ఉయండాలని మనస్రా కోర్కుయంటునా్నను.

 నాకీ సదవకాశమిచి్చనయందుకు గుర్వుగార్ గోపాలరావుగారికి ధన్వాదాలతో....

డా. జ. నాగేశ్వరరావు
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శ్రీ నయందిపేట రవీయందర్

నాక్ తెలిసిన ఉప్పల గోపాలరావు గారు

 నాకు తెల్సన ఉప్పల గోపాలరావు గార్ వ్కి్తకి, మానవునికీ పరిమిత్లు, అపరిమిత్లు బేరీజు వసనటలుయితే, నేను 
కచి్చతయంగా చెప్పగలను గోపాలరావు గార్ వ్కి్త కాదు, మానవుడు. వ్కి్త ఆలోచనలు పరిమితయం, కోరికలు అపరిమితయం. 
మానవుని కోరికలు సర్వస్వభావికయం చేష్టలు అపరిమితయం. 

 గోపాలరావు గార్ తన జీవిత్నికి, తనచుటూ్టవున్న సమాజ పరిసథిత్లను నిరయంతరయం గమనిసూ్త, మయంచిని ప్రోతసుహసూ్త, 
తనవయంత్ బాధ్తగా ప్రజా ఆలోచన వదికను స్థిపియంచార్. 

 మేధావులను, ప్రభుత్వ అధికార్లను, యువతను, వివిధ రయంగాలలో నిషా్ణత్లను ప్రజా ఆలోచన వదిక దా్వరా వివిధ 
సమస్లపై చర్చలు జరిపి ఫల్త్లను స్ధియంచార్. నిరయంతరయం పేదల హతమే, తన కర్తవ్యంగా అలుపెర్గని శ్రమజీవిగా, 
అనేక ఉద్మాలు నిర్వహయంచిన ఉద్మ నేత. 

 కులయం, మతయం భాష ప్రాయంతయం అనే సయంకుచిత భావయం లేని విశ్వమానవుడు. ప్రజాస్్వమ్యంలో ప్రజలు స్ర్వభౌములుగా 
ఉయండాలని, అయందుకు నిరయంతరయం ప్రజలకోసయం అనేక ప్రజాహత కార్క్రమాలు, పోరాట్లు చేసన యోధుడు. 

 పాలనలో జవాబ్దారీతనము ఉయండాలని, ప్రతిపనిలో పారదర్శకత కావాలని, ప్రజలకు పాలకులు నిర్వహయంచే అభివృది్ 
పనుల సమాచారయం ఎప్పటికప్పుడు అయందియంచాలని అనేక చర్చలు నిర్వహయంచి సమాచార హకు్క చట్టయం రావడానికి తనవయంత్గా 
విశేష కృషిచేసన కృషీవలుడు.

 ఉద్మమయంటే వీధులోలు పోరాటయంమాత్రమే కాదు, మనుష్ల ఆలోచనలో మార్్ప తేవడమే ఉద్మయంగా, తను దశాబాదులుగా 
కనస్గిసు్తనా్నర్. 

 ఇది వారికి ప్రజల పటలు ఉన్న నిజమైన బాధ్తగా భావియంచార్. ఎనో్న మార్్పలకు ద్హదపడాడిర్. అనేక ప్రజాసయంఘాలు 
స్వయయంగా నెలకల్్ప బాధలు పడే వారిని ఓదార్చడయం, వారయందరిని చైతన్ పర్సూ్త బాధలు దూరయంచేయడయం వారికున్న 
ప్రతే్కత. 

 పేదల శ్రేయస్సు పరామవధిగా నిరయంతరయం తపియంచే మహా మనిషి. 
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 గోపాలరావు గార్ ఉద్మాలు నిర్వహయంచి స్ధియంచిన ఫల్త్లు ప్రయోజనాలు ఇక్కడ ప్రస్్తవియంచాలయంటే ఒక పుస్తకమే 
ఔత్యంది. 

 ఐనప్పటికి, ఉదాహరణకు కని్న ప్రస్్తవియంచకుయండా దాటవయలేను. 

 సీనియర్ సటిజనలులో ఉత్సుహయం నియంపడయం, వారి హకు్కలను స్ధియంచుకోవడానికి సయంఘటిత పరచడమే కాకుయండా రైళలోలు 
బసుసులోలు ప్రయాణయంచే సీనియర్ సటిజనలుకి ప్రతే్కయంగా సీటులు కేట్యియంపచేయడయం, టికెట్ లో రాయితీ కల్్పయంచడయం. 

 ప్రభుత్వ అధికార్లు లయంచయం పుచు్చకుయంటే వనకి్క ఇపి్పయంచడయం, 

 పార్్కలను ఆక్రమియంచిన వారి భరతయం పటి్ట పార్్కలను కాపాడడయం, ప్రభుత్్వధికార్లకు ఎని్న ఫిరా్దులు చేసనా 
పటి్టయంచుకోకపోతే స్వయంతఖర్్చలతో హైకోర్్ట, సుప్యంకోర్్టలోలు కేసులు వస విజయాలు స్ధియంచిన ఘనుడు. 

 ప్రభుత్వశాఖలోలు జరిగే అవిన్తిని ప్రశి్నసూ్త అవిన్తి రహత పాలనకోసయం సటిజన్ చార్టర్సు ప్రతి ప్రభుత్వ కారా్లయయంలో 
ఉయండాలని, ప్రతి స్వకు నిరి్ష్ట సమయయం ఉయండాలని ఉద్మాలు చేస స్ధియంచార్. 

 ఓటర్ జాబిత్లోలు ఉయండే తప్పుల సవరణ, సులువైన నమోదుల గురియంచి ఇల్ చెబ్త్పోతే స్గుత్నేవుయంటుయంది కలయం 
ఆగుడయంటూ ఉయండదు, 

 వార్ కనస్గియంచిన ఉద్మాలు, స్ధియంచిన విజయాలు, అయంత సులువైన మారగాయం కాదు. వారిపటు్టదల, ధైర్యం, కృషి 
నేటి ప్రజాసయంఘాలకు, యువతకు దికూసుచి అనడయంలో నాకెల్యంటి సయందేహయం లేదు. 

 స్మాజిక స్పతృహ కల్గిన ఓ కార్కర్త ఏయంచేయగలడో వార్ పుస్తకయంగా మనకయందిసు్తన్నయందుకు ప్రజాహతయం కోరే ప్రతి 
కార్కర్తకు ఇది దికూసుచి కాగలదని భావిసూ్త గోపాలరావు గారిని మనస్రా అభినయందిసు్తనా్నను.

మీ శ్రేయోభిల్షి 

నయందిపేట రవీయందర్
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అలుప్రుగని సామాజక ఉద్మకారుడు మా ఉప్పల గోపాలరావుగారు

 అలుపెర్గని స్మాజిక ఉద్మకార్డు. 

 అవిన్తి, అక్రమారజెనకు వ్తిరేకయంగా నిరయంతరయం గళయం విప్పుత్న్నవాడు. 

 దాదాపు నాలుగు దశాబాదుల మా స్్నహయంలో ఆయనలోని అనేక కోణాలు పరిశీల్యంచగల్గాను. 

 ముఖ్యంగా ఈ దేశయంలో ఏనాటికైనా రావలస ప్రజావిపలువయం కోసయం కమూ్నిస్్ట ఐక్త కోసయం ఆరాటపడ్న వ్కి్త. 

 ప్రజాస్్వమిక చైతన్వా్పి్త కోసయం, ప్రజా ఆలోచనా వదిక’’ను స్థిపియంచి ఎనో్న సదసుసులను నిర్వహయంచార్. 

 మిరా్లగూడలో జరిగిన ఒక కార్క్రమయంలో నేను స్వయయంగా పాల్గాని ప్రసయంగియంచాను. అభు్దయ, విపలువ స్హత్్ని్న 
ప్రోతసుహయంచార్. 

 వనుకాడకుయండా విరాళాలు అయందజేసన క్రియాశీల్. వయోభారయం ఆయన ఉత్సుహాని్న ఏనాడు తగిగాయంచలేదు.

 కులరహత సమాజయం కోసయం ఆయా సయంసథిల దా్వరా గోపాలరావుగార్ తనవయంత్ కృషి చేసూ్తనే వునా్నర్. 

 సమాచార హకు్క అమలుకై స్మాను్లకు కూడా అవగాహన కల్గియంచే కార్క్రమాలు చేస్ర్. 

 సీనియర్ సటిజన్సు సమీకరణ దా్వరా వృదా్శ్రమాలకు, ఇతరత్ తోడ్పడుత్నా్నర్. ఆయారయంగాలలో ప్రజాస్్వమిక 
విలువలను ఆచరణలో కాపాడుత్న్న బహుమఖ కార్శీలి ఆయన.

 ప్రజాస్్వమ్యంలో ఎదురైన విమర్శలను స్నుకూలయంగా మల్చి అయందరి మన్ననలను పొయందార్. స్వయయంగా నేను మా 
మిత్రులు గోపాలరావుగారి స్్నహాభిమానాని్న, ఆదరణను మరచిపోలేము.

- నిఖిలేశ్వర్

శ్రీ నిఖిలేశ్వర్
9177881201
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అయందరివ్డు శ్రీ గోపాలరావు గారు

 తెలలుని దుసు్తలు, ఆకరషిణీయ విగ్రహయం, వ్వహారయంలో నిరాడయంబరత, సమయపాలనకు నియండైన దృషా్టయంతయం, సమస్ల 
పటలు స్పష్టమైన అవగాహన, కారా్చరణలో అయందరికీ భాగస్్వమ్యం. ఇదీ గోపాలరావు గారి వ్కి్తత్వయం.

 85 సయం॥లు నియండ్న అత్యంత ఉత్సుహయం, తపన కల్గిన కార్కర్త శ్రీ గోపాలరావుగార్. 

 ‘కాదేదీ కవితకనరహుయం’ అన్నటు్ట ఆయన ముయందుకు దూకట్నికి, ఉద్మియంచట్నికి ఏ సమస్ పనికిరానిది కాదు. 
మెదడువాపు కావచు్చ, మర్గుదొడులు కావచు్చ; పరా్వరణయం కావచు్చ, వృదు్ల బాగోగులుకావచు్చ. ఒకట్, రెయండా, ఎనో్న, 
ఎనె్ననో్న. 

 తన యుక్తవయసుసునుయండ్ నేటివరకూ పరిపాలనలో అవిన్తి, కాలన్ సయంఘాలలో అవిన్తి, సీనియరలు సయంఘాల ఏరా్పటు, 
ఓటుహకు్క వినియోగయం, సుపరిపాలన, గిరిజన సమస్లు మొదలుగా ఎనో్న అయంశాలపై అలుపెర్గని శయంతియుత 
పోరాటయోధుడు శ్రీ ఉప్పల వార్. 

 ఈ నాటి సీనియర్ సటిజన్సు సయంఘాలు, వారి వసత్లకు మూడు నాలుగు దశాబాదులుగా వారి ఆలోచన, ఆచరణ, ఉద్మయం 
కారణమన్నది జగమెరిగిన సత్యం. 

 ఆయన జీవితయం ఒక పాఠ్యంశయం, ఆయన జీవనశైల్ ఒక ఆదర్శయం. 

 నరనరాన, కణకణాన ప్రజా సమస్లు నియంపుకుని, అదే ఆలోచన, ఆవదనలో, నేటికీ కార్కర్తగా, చుర్కుగా పనిచేసు్తన్న 
శ్రీ గోపాలరావు గారికి నా అభినయందనలు, వయందనాలు.

నమసుసులతో

- పి. విజయ గోపాల్ 

శ్రీ పి. విజయ గోపాల్
Retired Prinicpal,

SAP College
Mobile: 9866397507



xl

శ్రీ ఉప్పల గోపాలరావు గారి గురియంచి

 స్్నహత్డు, విశ్వసన్యుడు, కావలసనవాడు, అవసరానికి అక్కరకు వచే్చవాడు, విసమారియంచలేని వ్కి్త, సమాజ స్రఫూహ 
వున్నవాడు, కార్శీలుడు, కార్దక్షుడు విలువలను గౌరవియంచేవాడు. 

 విలువల కోసయం పోరాడే వాడు. పరోపకారి కడుపులో వున్నది చెపుత్డు, నిరోమాహమాటయంగా మాట్లుడుత్డు, కషా్టలోలు 
వున్నవారిని ఆదుకుయంట్డు. 

 ఆయన కాసయం నారాయణ గారి దా్వరా 1990లో ప్రెస్ కలుబ్ లో పరిచయమైనార్. ఆ పరిచయము స్్నహమైనది ‘ప్రజా 
ఆలోచనవదిక, సీనియర్ సటిజన్సు వదిక ఆయనవి. ఆ వదికల దా్వరా నిరయంతరము కృషి చేయుచునా్నడు. ఆ వదికలలో వున్న 
పలు సమావశములలో పాల్గానా్నను.

 సమావశాలు జరపటము ఆయన అనునిత్ కృషి, సమావశములు సమయానికి జరపటము సరియైన విషయాని్న 
గురి్తయంచటయం సరిఅయిన వక్తలను గురి్తయంచి ఆహా్వనియంచటము ఆయన దినచర్. సమావశములలో పాల్గానిన వారిని చర్చలలో 
లీనము చేయడము ఆయన ప్రతే్కత. 

 ఈ సయందర్మున ఒక మాట చెపా్పల్. ఆయన సతీమణ సరోజమమా గురియంచి చెపా్పల్. ఆమె ప్రతి క్షణము ఆయన ఆరోగా్ని్న 
పటి్టయంచుకని ఆయన ఆలోచనలకు సహకరియంచకపోతే గోపాలరావు గారి నిరయంతర కార్క్రమాలు ఇట్లు జరిగివుయండేవా? అని 
అప్పుడప్పుడనిపిసు్తయంది. 

 గోపాలరావు గారిని అభినయందిసూ్త భగవయంత్డు ఆయనకి ఆయురారోగా్ల్సూ్త ఇల్గే ఆయన చేసు్తన్న పనులు 
జరిపియంచాలని ప్రారిథిసూ్త సెలవు తీసుకుయంటునా్నను.

భవదీయుడు

డా. టి. పురుషోత్తమరావు

డా॥ టి. పురుషోత్తమరావు
చైరమాన్

High Power Committee
Remole & Interior Area Development Programme
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‘‘టీన్ ఏజ్ న్యండ్ ఓల్డి ఏజ్ వరక్’’ శ్రీ ఉగోరా ప్రసాథానయం ఈ పుస్తకయం

 యుక్తవయసుసు నుయండ్ ఈనాటి 86 సయంవతసురాల ప్రాయయం వరకు శ్రీ ఉప్పల గోపాలరావు గార్, ఒక స్మాజిక స్పతృహగల 
కార్కర్తగా,  తన ఆలోచనల, అభిప్రాయాల, కార్క్రమాల, పోరాట్ల చరిత్రకు అదదుయం ఈ పుస్తకయం.

 మూడు తరాల సమాజములో వివిధ రయంగాలలోని ప్రముఖులు, మేధావులు, ఆయను్న సరైనకోణయంలో అరథియంజేసుకన్న 
వ్కు్తలు, మరెవరికీ స్ధ్యంగాని విధయంగా ఆయన చేసన కృషిని కనియాడుత్ వ్రాసన అభిప్రాయాలతో మొదలై- కుదియంచినా 
కూడా కని్న వయందల పేజీల స్క్షీభూతమైన ప్రముఖ పత్రికల వారా్త చిత్లతో కూడ్నదై యున్నది.

 సయంక్షిప్తయంగా ఆయన ఆలోచనలు, అభిప్రాయాలు, కార్క్రమాలు, పోరాట్లు, విజయాలు: ‘ప్రజా ఆలోచన వదిక’ 
ఏరా్పటు, వదిక దా్వరా వయందల సయంఖ్లో ఇషా్టగోషి్ట సమావశాలు, సదసుసులు జరపడయం, సీనియర్  సటిజన్సు  కౌనిసుల్  ఏరా్పటు, 
సమాచార హకు్క చట్టయంపై పూరి్త అవగాహన కల్గాన వ్కి్త శ్రీ గోపాలరావుగార్. చట్టయంపై అనేక అవగాహన  సదసుసులు పెటి్ట 
చైతన్ పరచటయం, స్మాజిక స్పతృహతో కూడ్న కవితలు, స్మాజిక స్పతృహతో వ్రాసన పుస్తకాలు- ఆలోచనా - ఆవదన, ఓ 
అక్రమారజెన, దేశ, విదేశాలలో ఆయనకు జరిగిన సత్్కరాలు, పరా్వరణ ప్రేమికుడు, పరా్వరణ రక్షకుడు - వివరాలు, గ్రామ 
పెత్తయందారలు మీద, జీతగాళ్ళను చిన్నచూపు చూస్ విధానాల మీద, 21 కారిమాక సయంఘాల ఏరా్పటు, ... ఇయంకా అనేక కార్క్రమాలతో 
ఆయన భావజాల్నికి దర్పణయం పడుత్యందీ పుస్తకయం.

 ఇక విజయాల కస్్త, ఎక్కడా వనుకడుగు వయని అన్్న విజయాలే! ఆద్యంతయం ప్రముఖుల అభిప్రాయాల ప్రేరణ, 
పత్రికారయంగ కిలుపి్పయంగ్సు  లోని అనేకానేక విషయాలపై అవగాహనతో గతయం, వర్తమానాలను కళ్ళ ముయందుయంచుత్ భవిష్త్్తకు 
మారగాదరి్శగా, యువతకు సూఫూరి్తనివ్వగల గ్రయంథమిది.

 పెదదులు, స్మాజికవత్త, సయంఘసయంస్కర్త, గౌరవన్యులైన శ్రీ గోపాలరావుగారి కృషి అనితర స్ధ్యం, శాలుఘన్యయం. 
నిస్్వరథి కృషీవలుడు, స్్నహశీల్, సత్సుయంగత్వర్నకు నా హృదయపూర్వక నమస్్కరములతో- 

ఆయనను సయంపూర్ణయంగా అరథియం జేసుకన్న అభిమాని 

- కొమా్మరెడ్డి నరసియంహ కృష్ణమూరి్త

శ్రీ కొమా్మరెడ్డి నరసియంహ కృష్ణమూరి్త
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పోరాట యోధుడు శ్రీ ఉప్పల గోపాలరావు

 నేరాత్మాలపైన నెపుడు 
 పోరాటముమాలను చేయు పోటుమగయండై 
 చేరడు దుష్్టల చెయంతకు 
 నారాటము నొయందు ప్రజల యారి్తని బాపన్ 

 దేవుని పేరిట పార్్కల 
 కోవలగా మార్్చచున్న కూళ్ల పైనన్ 
 చేవను జూపుచు నిత్ము 
 పావనమగు మనసుతోడబవరము చేయున్ 

 అక్రమ సయంపాదనకై 
 వక్రపు మారగామునబోవు వ్కు్తలపైనన్ 
 విక్రమము చూపి వారల 
 సక్రమ మగు బాటలోన స్గగ జేయున్

 చెపి్పన పనులను చేయుచు
 నుప్పల గోపాలరావు యోపిక తోడన్
 చొప్పడ జేయుచు నా్యము
 నెప్పుడు వృదు్లను కాచు నియంపగు మదితో

 నిరతము ప్రజల మనసుసుల
 పరివర్తన కలుగజేయు పయంతము తోడన్
 పరిపరి విధముల మునుకని సథిరముగ
 శతవతసురములు చెలఁగగ దలత్న్

- అన్నపరెడ్డి సత్నారాయణరెడ్డి

శ్రీ అన్నపరెడ్డి సత్నారాయణరెడ్డి 
హైదరాబాద్
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సమాజయం కోసయం శ్రమియంచే ఒక దిక్చూచి

 శ్రీ ఉప్పల గోపాలరావు గారి జీవిత విశేషాలు పుస్తక రూపయంలో తీసుకురావడయం చాల్ ఆనయందయంగా ఉయంది.

 వారితో నా పరిచయయం 2007 GHMC, Hyderabad, Aasara Project Director గా పని చేస్ సమయయం నుయండ్. 
ఇప్పటికీ వారి ఆలోచనలను పాటియంచు చునా్నను. 

 80+ వయసుసు వారి శ్రేయసుసు కరకు వారి తపన, ఆలోచన, రాబోవు కాలయంలో ఇది చాల్ అవసరయం అని ఆశిసు్తనా్నను.

 సీనియర్  సటిజన్సు  ఉద్మయంలో వారి ఆలోచనలు, సూచనలు, కార్క్రమముల నిర్వహణ, అధికార్లు, ప్రజాప్రతినిధులు, 
స్వచఛాయంద సయంసథిలు, ఆసరా వాలయంటీర్సు  మనసులలో రేకెతి్తయంచిన భావాలు ఈరోజు వరకు అవి అసోసయేషన్సు  ని బలోపేతయం 
కావట్నికి ఒక కారణయంగా మనయం భావియంచవచు్చ.

 చిన్నప్పటినుయంచి వార్ చేసన కార్క్రమాలు, పోరాట్లు, ఉద్మాలు, సదసుసులు, చరా్చగోష్్ఠలు గురియంచి వివరయంగా 
తెలుసుకనే అవకాశయం ఈ పుస్తకయం దా్వరా రావడయం మన అయందరికి సువర్ణ అవకాశయంగా భావిసు్తనా్నను.

 చిన్నప్పుడు వారి నిజ జీవితయంలోని గ్రామపెత్తయందారలు, జీతగాళలును చిన్నచూపు, వ్వస్య కారిమాక సయంఘాలు, అక్రమ 
వా్పారాలమీద వారి భావాలు ప్రజా ఆలోచన వదిక దా్వరా మరియు రాజకీయాలమీద, సమాచార హకు్క చట్టయం దా్వరా 
సుపరిపాలన కరకు సీనియర్  సటిజనలు సయంఘాల ఏరా్పటు, స్హత్ కార్క్రమాలు, అనా్యాలు, అక్రమాలు, అక్రమారజెన 
సయంస్కతృతి మీద నిరయంతరాయయంగా కృషి, సమాజయం కోసయం తపన కార్ రూపయం దాల్్చన వ్కి్త శ్రీ గోపాలరావు గార్.

 ఈ పుస్తకయం అని్న రయంగాలోలు అభివృది్ పనులు చేసూ్త సమాజయం కోసయం శ్రమియంచే వారికి ఒక దికూసుచిగా సీనియర్  సటిజన్సు  
సయంఘాలకు చెయందిన వారికి ఒక మారగాదరి్శగా ఉయంటుయంది అని ఆశిసు్తనా్నను.

- పూడ్ శ్రీనివ్సులు

శ్రీ పూడ్ శ్రీనివ్సులు
Founder Project Director 

Aasara GHMC మరియు జాయియంట్ డైరెక్టర్, ప్రణాళిక విభాగయం.
Co-operative బా్యంక్ కాలన్, నాగోల్, హైదరాబాద్.

Mobile: 9704456522
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శ్రీ నరష్ శిరమని
రాజకీయ కార్కర్త

ప్రజాఉద్మాల కరపత్యం ఉప్పల గోపాలరావు

 ఉప్పలగోపాలరావు గారిని నేను 1999లో అయంటే, ఇప్పటికి 22 ఏళలు క్రితయం మొట్టమొదటిస్రి కల్శాను. 

 గోపాలరావు గారి పుస్తకాలు, పేపర్ కిలుపి్పయంగ్సు కనా్న ఆయన ప్రచురియంచిన కరపత్లు నను్న బాగా ఆకరిషియంచాయి. 

 ఏ సమస్ని అయినా సూటిగా, స్పష్టయంగా స్ధారణ ప్రజలకి కూడా అరథియం అయే్ల్ వివరియంచే ఆయన శైల్ నాకు బాగా 
నచి్చయంది. 

 ప్రభుత్వయం మర్గుదొడులు నిరిమాయంచి ఇవా్వలయంటూ ఓ యాభై ఏళలు క్రితమే గోపాలరావు గార్ ‘‘ఆర్బయట మలవిసరజెన చేస్ 
వారి సయంఘయం’’ అని ఒక సయంఘాని్న ఏరా్పటు చేస, పూర్వపు నల్గాయండ జిల్లులో ఉద్మాని్న నడ్పిన వైనయం, స్ధారణ ప్రజల పటలు 
ఆయనకి ఉన్న ప్రేమను తెల్యచేసు్తయంది.

 జనాభా నియయంత్రణ కోసయం ప్రభుత్్వలు ఎనో్న ప్రచారాలు చేసు్తనా్న, ‘‘పేదరికయం పోవాలయంటే, పేదల జనాభా తగాగాల్, 
పనిచేస్ వాళ్ళ సయంఖ్ తగిగాతే డ్మాయండ్ పెర్గుత్యంది, అప్పుడు కూలీలు, జీత్లు పెర్గుత్యి, దానితో మీర్ పేదరికయం నుయండ్ 
బయటపడత్ర్’’ అని గోపాలరావు గార్ నలభై ఏళలు క్రితయం పేద మహళలకు చెపి్పన మాట ఇప్పుడు సత్మై మన కళ్్ళదుట 
కనిపిసో్తయంది.

 సమాజాని్న అరథియం చేసుకోవడయంలో, ప్రజల సమస్ల మూల్లలోకి వళ్ళడయంలో గోపాలరావుగార్ చాల్ ముయందునా్నర్. 

 అక్రమారజెన అనే పదాని్న సృషి్టయంచడయం దా్వరా, అక్రమారజెన సయంస్కతృతే మన సమస్లని్నటికి మూలమని సూత్రీకరియంచడయం 
దా్వరా అవిన్తి నిరూమాలనా పోరాట్లకు గోపాలరావుగార్ ఒక కత్త దశని, దిశని చూపియంచార్.

  అవిన్తి అనే పదయం బదులుగా అక్రమారజెన అనే పదాని్న వాడడానికే మన మీడ్యాకి, మేధావులకి ముపె్్ప ఏళ్్ళ పటి్టయంది. 

 ఇక ఈ అక్రమారజెన సయంస్కతృతి నుయండ్ సమాజాని్న విముక్తయం చేయాలయంటే ఇయంకెనే్నళ్్ళ పడుత్యంద్ అని తలచుకుయంటే కాస్త 
నిరాశ కలుగుత్యంది. ఆ నిరాశ పోవాలనా్న, కత్త ఉత్సుహయం రావాలనా్న మళ్్ళ గోపాలరావు గార్ చేసన పోరాట్లు, 
స్ధియంచిన విజయాలే మనకి సూఫూరి్తగా నిలుస్్తయి.
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 లోక్ సత్్త ఉద్మ సయంసథితో కల్స అప్పటి కూకట్ పల్లు మునిసుపాల్టీలో BRS అయంటే బిల్డియంగ్ రెగు్లరైజేషన్ సీ్కయం లో 
జరిగిన అవిన్తిని గోపాలరావు గార్ బయటపెట్్టర్. ఆ అవిన్తిపై ఉద్మయం చేశార్. 

 ప్రజల నుయండ్ వసూలు చేసన లయంచాల డబ్బోని ప్రజలకి తిరిగి ఇపి్పయంచడమేకాకుయండా, మొత్తయం రాష్్టవా్ప్తయంగా BRS లో 
పారదర్శకతని పెయంచేల్ రాష్్ట ప్రభుత్వయం చర్లు తీసుకునేల్ చేయడయం గోపాలరావు గార్ స్ధియంచిన విజయాలోలు 
ప్రముఖమైయంది.

   ఇక భాగ్నగర్ కాలన్లో పార్్కని కబాజె చేస స్యిబాబా గుడ్ కట్టడయంపై ఆయన ఏకయంగా ప్రాణాలకి తెగియంచి ఒక 
యుద్మే చేశార్. 

 గుడ్ విస్తరణ పేర్తో పార్్క సథిలయం మరియంత కబాజె కాకుయండా ఆయన కాపాడగల్గార్. 

 ఈ రెయండు ఉద్మాలోలు గోపాలరావుగారితో కల్స పనిచేస్ అవకాశయం రావడయం నా అదృష్టయం. ఎనభై ఏళలు వయసులో ఆయన 
మలేషియా టౌన్ షిప్ లయంగ్ స్్పస్ ల కబాజెపై పోరాటయం మొదలుపెట్టడయం చూస ‘‘ఈ పెదాదుయనకి అలసటే రాదా’’ అని నేను 
ఆశ్చర్పోయాను. 

 ఆరోగ్యం సహకరియంచకపోయినా, స్థినిక ప్రజాప్రతినిధులు ‘‘మెజారిటీ ప్రజాభిప్రాయయం’’ పేర్తో మౌనయంగా ఉయండ్ 
పోయినా, ఏ మాత్రయం వనకి్కతగగాకుయండా, నా్యపోరాటయం చేస లయంగ్ స్్పస్ లని కాపాడడయం గోపాలరావుగారి వజ్రసయంకల్్పనికి 
నిదర్శనయం.

 జేపి గార్ నను్న లోక్ సత్్త ఫుల్ టైమర్ గా తీసుకోవడానికి కాస్త తటపట్యిసు్తన్న సమయయంలో, నాగురియంచి జేపి గారికి 
చెపి్ప నేను లోక్ సత్్త ఉద్మయంలో, పారీ్టలో కీలకకార్కర్తగా ఎదగడానికి గోపాలరావు గార్ చేసన సహాయయం నేను మర్వలేనిది. 

 ఒక వ్కి్త తన కుటుయంబ జీవిత్ని్న పెదదుగా త్్గయం చేయకుయండానే, సమాజయంలో క్రియాశీల పాత్ర ఎల్ పోషియంచవచో్చ 
తెల్యాల్ అయంటే గోపాలరావు గారిని చదవాల్. 

 దాదాపు డెబె్బో ఏళలుపాటు గోపాలరావు గార్ చేసన పోరాట్లు, నిర్వహయంచిన సమావశాలు, ప్రచురియంచిన కరపత్లను 
అధ్యనయం చేస్ ఈ స్వతయంత్రభారతయంలో సమాజయంలో వచి్చన మార్్పలని, ఆ మార్్పల వనుక కారణాలను మరియంత లోత్గా 
తెలుసుకోవచు్చ. 

 ఈ పుస్తకయం ఆ దిశగా ఉపయోగపడుత్యందని ఆశిసూ్త....

- నరష్ శిరమని
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శ్రీ నజీర్
ప్రొహబిషన్ & ఎకె్సుజ్ డ్పారె్ట్మయంట్

హైదరాబాద్. 
మొబైల్: 9848652675 

నీతి, నిరాడయంబరత గల నిసా్వరథా నిత్ ఉద్మకారుడు  
శ్రీ ఉప్పల గోపాలరావు గారు

 తెలలువారాలయంటె కోడ్ కూయటయం తప్పనిసరి కాకపోయినా కోడ్ కూసయందయంటె తెలలువార్త్న్నటులు లోకయం గురి్తయంచి మరక 
కత్త రోజు జీవనయానయం ప్రారయంభిసు్తయంది.

 నాకు గుర్త్లు్లు శ్రీ ఉప్పల గోపాల రావు గార్ ఆలోచనే మార్్పకు మూలయం అనే తన చైతన్యంతో సమాజ మార్్పకు 
ప్రజలు తమ సమస్ల పటలు స్పయందియంచే విధయంగా వారిలో ఆలోచనలు నాటటయం మొదలుపెట్్టర్. ఈ స్మాజిక స్పతృహయే 
బ్రాహమాణ కోడూర్ యువకుడ్ని మిగత్ వారికయంటే భిన్నయంగా తయార్ చేసయంది.

 సమాజ మార్్ప వైపు అడుగులు పడుటమొదలైనప్పుడే చరిత్ర ఆ యువకుడ్ని గమనియంచి అతని కరకు ఒక పేజీని 
కేట్యియంచియంది. రూపాయి రెవనూ్ స్్టయంప్  బిళ్ళ లక్ష రూపాయల ప్రామసరి నోటుకు స్ధికారతను కల్్పసు్తన్నటులు, జనయంలో 
ఆలోచన కల్మిని రగిల్యంచుట కరకు అతను చేసన ప్రతీ ప్రయత్నయం ఈ పుస్తకయం దా్వరా స్ధికారత సయంతరియంచుకుని ఉప్పల 
గోపాల రావు గారిని ఉద్మాల జీవధారగ నిలుపుత్యంది.

 1980 లలో గోపాలరావు గారికి మిరా్లగూడ కార్క్షేత్రయంగా ఉయండేది. 

 వారితో భావస్రూప్తలు గల వారి మిత్రులు శ్రీ సుబాబోరావు గార్ మాకు గుర్వులు మరియు పితృ సమానులు. 

 వీర్ ఇర్వుర్ సూదయంటు రాళ్ళమలేలు యువతను తమ ఉత్తమ జీవన శైల్తో ప్రభావితయం చేయటయం, వారిలో స్మాజిక 
స్పతృహ రేకెతి్తయంచటము చేస్ వార్. 

 శ్రీ ఉప్పల గోపాల రావు గార్ తన ప్రజా ఆలోచన వదిక దా్వరా ప్రతీ ఏడాది స్మాజిక అయంశాలపై ఉపనా్స వా్సరచన 
పోటీలు నిర్వహయంచే వార్. 

 ఈ కార్క్రమాలలో యువతలో శాసీత్రయ హేత్బద్ ఆలోచనలు అయంకురియంప చేస్ అయంశాలను చర్చకు పెటే్టవార్. 

 వీటిలో ప్రథమ బహుమతిగా నూట పదహార్లు ది్వతీయ బహుమతిగా అర్ నూట పదహార్లు తన స్వయంత ఖర్్చలతో 
ఇచే్చవార్.



xlvii

 ఆరోజులోలు నూట పదహార్లు అయంటే నాకు జత క్రొత్త దుసు్తలు వచి్చ ఇతర అవసరాలకు కయంత మిగిలేవి. ఆరిథికయంగా 
ఇబబోయందిపడే చుర్కైన విదా్ర్థిలను గురి్తయంచి వారి చదువుకు అవసరమైన ఏరా్పటులు శ్రీ ఉప్పల గోపాల రావు గార్ చేస్వార్.

 మిరా్లగూడ ప్రాయంతయంలో వామపక్ష అభు్దయ భావజాల్నికి ఆదరణ ఎకు్కవగా ఉన్న రోజులవి. నాకు 
పరిచయమైనప్పుడు శ్రీ ఉప్పల గోపాల రావు గార్ తన స్ధారణ జీవన శైల్, ఉన్నత ఆలోచన విధానాలు, వా్పారపరయంగా 
ఆరి్క వసులుబాటు కల్గివుయండ్ తన వదదుకు స్యయం కోరి వచి్చన వారికి కాదనకుయండా ఆదుకుయంటూ అయందరి గౌరవయం 
పొయందుత్న్న సయంస్్కరయం గల ఆధునిక అభు్దయ వాది. 

 అనేక స్వా కార్క్రమాలతో పాటు కారిమాక సయంఘాల ఏరా్పటు వారి హకు్కల పరిరక్షణ కోసయం శాయంతి పూర్వక ఉద్మాలు 
నిర్వహయంచే వార్. ఆయన నమిమా ఆచరిసు్తన్న ఆలోచనే మార్్పకు మూలయం అనే విధానయం అనేక మయంది యువకులను ప్రభావితయం 
చేసయంది. అయందులో నేను ఒకడ్ని. 

 ఇక శ్రీ ఉప్పల గోపాలరావు గారి స్హత్ తపన వారికి అదనపు ప్రతే్కతను కల్్పయంచియంది. తెలుగు విపలువ స్హత్ 
యుగకర్త శ్రీ శ్రీ గారి నలలుగొయండ కార్క్రమయం నిర్వహణలో శ్రీ ఉప్పల గోపాలరావు గార్ ముఖ్ భూమిక పోషియంచార్.

 తదుపరి వారి హైదరాబాద్  మజిలీలో వార్ హైదరాబాద్  మునిసుపల్  కార్పరేషన్  సమస్లపై, సీనియర్  సటిజన్సు  
సమస్లపై, సమాచార హకు్క చట్టయం ప్రచారయం, దాని అమలు, పరా్వరణ పరిరక్షణ, భాగ్నగర్   కాలన్ సమస్లపై వార్ 
చేసన ఇప్పటికీ చేసు్తన్న ఉద్మాలు వారి పోరాట తత్్వని్న చాటుత్నా్నయి. 

 ప్రజల సమస్ల్్న పరిష్కరియంచే వారిని సనామానియంచే పరిపాలన విషయనిపుణుడ్గా, పారిశుద్ష్ కారిమాకులను గౌరవియంచే 
నిజజీవిత మునా్నభాయ్  గా, “స్యిబాబాయే తన కలలో కనిపియంచి తనకు గుడ్ కట్టవదదుని చెపి్పనటులు కరపత్లు పయంచగల 
త్యంటరి హేత్వాదిగా” ప్రశి్నయంచే తత్్వని్న పాతరేస్ చోట, భయయంగా బ్రతకాల్సున చోట నా కుయండాలన్ లేదని నిరసయంచిన 
కవిగా,  ప్రజా సమస్ల పరిషా్కరయం గురియంచి నిరి్వరామయంగా కృషి చేసు్తన్న ఈ యనభైదాటిన యువ ఉద్మకార్డు తన పోరాట 
చరిత్రకు పుస్తక రూపయం ఇవ్వడయం ఆనయందదాయకయం.

 నాకు ఈ కార్క్రమయంలో స్థినయం పొయందే అరహుత లేకునా్న, పెదదులు శ్రీ ఉప్పల గోపాలరావు గారి పటలు నాకుగల గౌరవయంతో, 
వార్ బహుమత్లుగా ఇచి్చన నూట పదహార్లు అనేక స్ర్లు పొయంది వాడుకున్నయందుకు కృతజ్ఞతగా ఈ నాలుగు మాటలు మీ 
ముయందుయంచుత్నా్నను. తప్పులుయంటే క్షమియంచయండ్....

 స్వా ప్రస్్తనపు పద్ చరణము ఉప్పల జీవిత గమనము అడ్గితే స్యమయందియంచె వార్న్నచోట వతికి స్వచేయు మేల్ 
మనిషి వన్న దొయంగ నామపు నవన్త దాత చరిత్ర రాయదల్చిన వాడు చివరిదాకుయండాల్ శత్బిదుకియంకా సమయమున్నది 
స్యమయందాల్సున జనమున్నర్ కఠినమైనా, జటిలమైనా సమస్లే స్గిలపడు మీకు స్గీపోవయ ఉప్పల గోపాల... 
జీవనదిల్ గలగల్ గలగల్....

- నజీర్ 
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శ్రీ విద్ వయంకట్
సీనియర్ జర్నల్స్్ట 

సెల్: 9391618181.

అలుప్రుగని పోరాట యోధుడు

 అజాఞానానిదే ఆదిపత్మై విజాఞానాని్న నిర్భయందిస్్త అక్షరయం ఆయుధయం అవుతుయంది. రాతన్ చేరిపివేస్్త విజాఞానయం పుటు్క్ 
వసు్తయంది. అణచివేత అధికమైతే తిరుగుబాటు తీవ్రమౌతుయంది.శ్రామిక్డ్ కోపాని్న సామాన్్డ్ స్వరయం గమ్యంవైపు నడ్పిసా్తయి. 
నిరయంక్శతా్వనిదే రాజ్మై అసమానతలు విషనాగులై పడగలెతి్త విశృయంఖలయంగా జరిగే దోపిడీకి అడుడికట్ వేసా్తయి. పేదోడ్కి 
గయంజనీళ్లు గమ్యం. దోపిడీదారుల చెరన్యండ్ కష్జీవుల పక్షాన సమర శయంఖయం పూరిసా్తరు. అణచివేత, ఆధిపత్యం, నిర్యంధయం, 
అక్రమార్జన సయంసకుకృతిని నిలదీసా్తడు. పాలనా సయంసకుకృతి లోపాలన్ ఎతి్త చూపుతూ అవినీతి అధికారులన్ ప్రశి్నసా్తడు. పాలనా 
వ్వసథా ఉన్్నళలుక్ వయంత పాడ్తే సామాన్్ల పక్షాన రాజా్యంగయం అయందియంచిన భావ ప్రకటన స్్వచ్ఛయే సత్ ప్రకటన అని నమి్మ 
నిజాని్న నిర్భయయంగా ప్రశి్నయంచే గయంతుకగా మారి సామాజక రుగ్మతలన్ రూపుమాపేయందుక్ ఆధారమనే ఆయుధయంతో 
గాయంధేయ మార్యంలో పోరాటయం చేస్్త ఆలోచన మారు్పక్ మూలయం పోరాటయం మారు్పక్ బలాని్న చేక్రుసా్తరు ఉప్పల గోపాల 
రావు గారు. వివేకానయందుని విజాఞానయం, భగత్ సియంగ్ పోరాట పటిమ, చెగువేరా ధీరత్వయంతో పోరాటయం చేయాలని యువతక్ 
పిలుపునిసా్తరు. వ్విలాల గోపాలకృష్ణయ్, కాళోజీ తో సమకాలీక్లైన ఉప్పల గోపాలరావుగారు శ్రీ శ్రీ, డాక్ర్ సి.నారాయణ 
రెడ్డి గారలు కయంటె తక్కువేమికారు.

 ఎనిమిది పదులు దాటినా నిత్ విదా్రిథిల్ ఆయనకు ఏద్ తపన. నిరయంతరయం సమాజయం కోసయం తపిస్్తర్. రాజా్యంగాని్న 
గౌరవిసూ్త సమాజయంలోని కుళ్్ళను కడ్గేసు్తయంట్ర్.75 సయంవతసురాల స్వతయంత్ర భారత్వనిలో హకు్కలు హరిసూ్త సమాజానికి 
పటి్టన పీడను వదిల్యంచే ప్రయత్నయం చేసు్తయంట్ర్. అధికార్లోలు జవాబ్దారీతనయం కరవడ్యందని బాధ్త్యుతయంగా ఉయండాలని 
కోర్కుయంట్ర్. తప్పులు చేసూ్త దేవుళలును కల్చేవాళలును సైతయం వదిల్పెట్టర్. ఆయన ఆరాటయం కష్ట పడడివార్ కమమాగా బతకాల్. 
ఆయన పోరాటయం అవిన్తి పాలన అయంతమొయంది ప్రజలకు సుపరిపాలన అయందాలన్నదే ఆకాయంక్ష. విలువలతో కూడ్న సమాజయం 
కోసయం స్మాజిక స్పతృహను పెయంపొయందిసూ్త ప్రజలను ఆలోచియంపజేయాలన్న సదుదేదుశయంతో ‘‘ప్రజా ఆలోచనా వేదిక’’ ను స్థిపియంచి 
ఎయంతోమయందిని విజా్ఞనవయంత్లను తయార్ చేస సమాజానికి అయందియంచార్. అయందరూ నిస్్వరథియంగా ఉయండాలన్నదే ఆయన 
తపన. మనుష్లు గా పుట్టడయం గొప్పకాదు సమాజయం కోసయం ఆలోచియంచినప్పుడే మనిషి జీవిత్నికి స్రథికత ఉయంటుయందని ఆయన 
నమమాకయం. ఆ నమమాకయంతోనే ఎనో్న సయంఘాలు స్థిపియంచి సమాజయంలో ఉన్న అసమానతలు రూపుమాపడానికి ఆయన చేపటి్టన 
కార్క్రమాలు ఎయందరినో ప్రభావితయం చేస చరిత్రలో నిల్చిపోయాయి. 

ఆధారయం లేనిదే పోరాటయం చేయని తత్వయం: ఆవగియంజయంతైనా ఆధారయం లేనిదే ఆయన ఎల్యంటి పోరాటయం చేయని విజా్ఞని. 
రాజా్యంగయం ప్రకారయం నిరాధారమైన ఆరోపణలు చేయాలయంటే ఆధారయం ఉయండాల్. ఆధారాని్న ఆయుధయంగా మల్చే ఉప్పల గోపాల 
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రావు గార్ ఎయంత పెదదు వారినైనా ఎదిరిస్్తర్. నిరయంతరయం మయంచిని ఆస్్వదిసూ్త అనా్యాలు, అక్రమాలపై ఆధారాలతోనే 
అక్రమార్్కలను నా్య దేవత ముయందు ద్షిగా నిలబెడత్ర్. అదేవిధయంగా ఆయన ప్రభుత్్వనికి చెల్లుయంచాల్సున ఎల్యంటి 
పను్నలనైనా అప్పటికప్పుడు చెల్లుయంచి జవాబ్ దారిగా నిలబడత్ర్. 

పోరాటయంలో గాయంధేయ వ్ది: అహయంకారయం, ఆధిపత్యం అక్రమార్్కలపై ఆయన పోరాటయం గాయంధేయవాదయంలో ఉయంటుయంది. 
ఎయంత ఎదిగినా ఒదిగి ఉయండడమే ఆయన గొప్పతనయం. ఆయన సదా్యంతయం గాయంధేయవాదయం. భారత స్వతయంత్ర సయంగ్రామ పోరాటయం 
ఎని్న రూపాలలో కనస్గినప్పటికీ మహాత్మా గాయంధీజీ శాయంతియుతయంగా చేసన పోరాట ఫల్తయంగానే దేశానికి స్్వతయంత్ర్యం 
సది్యంచియందని విశ్వసయంచి గాయంధీజీ బాటలోనే దశాబాదులపాటు ఆయన చేసు్తన్న పోరాటయం ఎయంతో ఆదర్శయం అని చెపా్పల్. ఎయంత 
చిన్న వారినైనా ఏయం బాబ్ అని సయంబోధియంచే ఉప్పల గోపాల రావు గార్ చీమకు కూడా హాని తలపెట్టని మనస్తత్వయం అయందుకే 
నేను ఆయనను ‘అభినవ గాయంధీ’ అని సయంబోధిస్్తను. 

రాజా్యంగయంపై అపార గౌరవయం: రాజా్యంగాని్న అపారయంగా గౌరవిస్్తర్ ఉప్పల గోపాల రావు గార్, ఆయన సభలు, 
సమావశాలు, చైతన్ కార్క్రమాలు, నిరసనలు, చేస్ పోరాట్లు రాజా్యంగానికి లోబడ్ చేస్్తర్, రాజా్యంగయంలోని హకు్కలను 
అవపోసన పటి్టన పెదాదుయన రాజా్యంగ సూఫూరి్తని పదుగురికి పయంచే ప్రయత్నయం చేస్్తర్. రాజా్యంగయంపై ప్రమాణయం చేస పాలన 
అయందిసు్తన్న వారిని సైతయం రాజా్యంగానికి లోబడ్ ప్రశి్నస్్తర్. విజయయం స్ధిస్్తర్ ఇతర్లకు సూఫూరి్తగా నిలుస్్తర్. నిబయంధనలు 
అతిక్రమిస్్త అధికారి అయితే నేమి మయంత్రి అయితే నేమి ఎవరిని వదిల్ పెట్టర్. దేవుని పేర్తో వా్పారయం అక్రమారజెనకు తెర 
లేపితే చీల్్చ చెయండాడుత్ర్. ఇయంతెయందుకు కని్న ఉదాహరణలు కూకట్ పల్లు ప్రాయంతయంలోని భాగ్నగర్ కాలన్ లో ఆలయయం 
పేర్తో పార్్క సథిలయంపై కనే్నస వా్పారానికి తెగబడ్తే అక్రమార్్కల గుయండెలోలు రైళ్్ళ పరిగెతి్తయంచి, కోర్్ట (రాజా్యంగయం) ముయందు 
ద్ష్లుగా నిలబెటి్టన ఘనత ఆయనది. ప్రకృతిని ప్రేమియంచే పెదాదుయన కోట్లుది రూపాయల విలువైన పార్్కసథిలయం కాపాడ్ 
పచ్చని పార్్కను సమాజానికి అయందియంచిన ఘనత ఆయనది. అదేవిధయంగా రెయిన్ ట్రీ పార్్క (మలేషియన్ టౌన్ షిప్)లో సైతయం 
అల్్పదాయ వరాగాల తరఫున ఆయన చేపటి్టన పోరాటయం ఎయంతో గొప్పది. 

ఆయనక్ నచచూనిది అక్రమార్జన సయంసకుకృతి: అక్రమారజెన సయంస్కతృతిపై ఆయన ఎకు్కపెటి్టన బాణయం. ఆయన సుదీర్ఘ పోరాటయం 
అక్రమారజెన పర్ల పైనే అని చెపా్పల్. కలీ్తలు, మోస్లు చేసూ్త సమాజాని్న పటి్ట పీడ్సు్తన్న వార్ హత్ చేసన వారి కయంటే పెదదు 
నేరసు్తలని అయంట్ర్. సమాజయంలో నెలకన్న లోపాలను ఆధారయంగా చేసుకుని ప్రజలను మోసయం చేసూ్త అక్రమారజెన చేసు్తన్న 
అధికార్లను ప్రశి్నస్్తర్, నిలదీస్్తర్, నిగుగా తేలుస్్తర్. నిరయంతరయం ఆయన అక్రమారజెన సయంస్కతృతిపై పోరాటయం చేసూ్త ఉయంట్ర్.

సామాజక స్పకృహ అయంటే ఆయనక్ ప్రాణయం: స్మాజిక స్పతృహ అనే పదయం ఉప్పల గోపాల రావు గారికి పయంచ ప్రాణాలు. ఏ 
రయంగయంలో ఉన్నవారైనా స్మాజిక స్పతృహతో ఉయండాలని కోర్కుయంట్ర్. నిరయంతరయం స్మాజిక స్పతృహను పరితపియంచే పెదాదుయన 
చిన్న పిలలుల నుయండ్ పయండు ముదుసల్ వరకు స్మాజిక స్పతృహతోనే మెదల్ల్ అయంట్ర్. స్మాజిక స్పతృహనే ఆయన పోరాట 
పటిమకు ప్రశి్నయంచే తత్్వని్న నేరి్పయందని చెపా్పల్. స్మాజిక ర్గమాతలపై నిత్యం అనే్వషిసూ్త అహయంకారయం, అహయంభావయం, 
ఆధిపత్యం అసమానతలను రూపుమాపడానికి ఆయన చేసన కృషి ఆయనలోని స్మాజిక స్పతృహ అని చెప్పక తప్పదు. 

సరోజనీ దేవి గారి సహకారయం ఆయన ప్రగతికి శ్రీకారయం: ఆకాశయంలో సగయం నేను సైతయం అన్నటులు ఉప్పల గోపాల రావు గారి 
సతీమణ సరోజిన్ దేవి (మా అమమా) గారి సహకారయం ఆయన ప్రగతికి శ్రీకారయం. ఎనో్న జనమాల పుణ్ ఫలయం ఈ జనమాలో ఆదర్శ 
దయంపత్ల అనుబయంధయం. సమాజయం కోసయం ఉప్పల గోపాల రావు గార్ చేపటే్ట ప్రతి కార్క్రమయంలో సరోజిన్ దేవి గార్ తోడుగా 
ఉయండడమే గాక ప్రోతసుహయంచిన తీర్తోనే ఆయన చేపటి్టన ఎనో్న స్మాజిక ఉద్మాలు విజయవయంతయం అయా్యి. అమమా 
కేయంద్ర ప్రభుత్వరయంగ సయంసథిలో ఉద్్గయం చేసన అనుభవయంతో పేద ప్రజల కోసయం వారి తపన ఎయంతో గొప్పది. పెదాదుయన ఆలనా 
పాలనా చూసుకోవడయంతో పాటు సమాజయం కోసయం నేను సైతయం అయంటూ ఉత్సుహయంతో చేపటే్ట కార్క్రమాలు విజయవయంతయం 
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కావడయం వనుక అమమా త్్గయం ఎయంతో ఉయంది. కృషి, పటు్టదలను నమిమా పెదాదుయన చేస్ పోరాట్నికి పూరి్త సహకారయం అయందడయం 
వలలు ఆయన చేపటే్ట పోరాట్లు సజీవయంగా నిల్చి సమాజానికి ఎయంతో మేలు జరిగియందని చెప్పక తప్పదు. 

సమాచార హక్కు చట్యం పోరాటయంలో కీలక పాత్: సమాచార హకు్క చట్టయం పోరాటయంలో ఉప్పల గోపాల రావు గార్ కీలక 
పాత్ర పోషియంచార్. సమాచార హకు్క చట్టయం వస్్త అధికార్లోలు జవాబ్దారి తనయం పెర్గుత్యందని, ప్రజలకు వాస్తవాలు తెల్స, 
ప్రశి్నయంచే తత్వయం పెరిగితే అక్రమారజెనకు అడుడివయవచ్చని ఆయన నమమాకయం. సమాచార హకు్క చట్టయంతోనే సమాజానికి మేలు 
జర్గుత్యందని విశ్వసయంచి మేధావులను ఏకయంచేస లోక్ సత్్త అధినేత డాక్టర్ జయప్రకాష్ నారాయణ్ తో కల్స చేపటి్టన 
ఉద్మయం సమాచార హకు్క చట్్టని్న స్ధియంచే వరకు అవిశ్యంతయంగా కృషి చేసయందనడయంలో సయందేహమేలేదు. సమాచార చట్టయం 
అమలులో సైతయం పారదర్శకయం లేదని ఇయంకా ప్రశి్నసూ్తనే ఉనా్నర్. 

తెలయంగాణ ఉద్మానికి మద్దతు: పడ్లేచిన కడల్ తరయంగయం తెలయంగాణ రాషట్ర నినాదయం, ఉవ్వత్్తన కనస్గిన ఉద్మయం ఆద్యంతయం 
ఆసకి్తకరయం. మల్విడత తెలయంగాణ ఉద్మయం కనస్గుత్న్న తర్ణయంలో నేను సైతయం అయంటూ ఉప్పల గోపాల రావు గార్ 
ముయందుకు వచా్చర్. తెలయంగాణ ఆవశ్కతపై వివకానయంద నగర్ లో సమావశయం ఏరా్పటు చేస ఉద్మానికి ఊతయం ఇచా్చర్. 
సీమాయంధ్రులు అధికయంగా నివాసముయండే కె.పి. హెచ్.బి కాలన్ ప్రాయంతయంలో జై తెలయంగాణ అనే పదయం ఉచఛారియంచాలయంటేనే ధైర్యం 
చేయని పరిసథిత్లోలు తెలయంగాణ జాయియంట్ యాక్షన్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఉద్మయంలో ఉప్పల గోపాల రావు గార్ 
చుర్గాగా పాల్గానా్నర్. చిన్న రాష్ట్రాలతోనే అభివృది్ స్ధ్మని నమిమా అన్నదముమాలుగా విడ్పోయి అభివృది్ చెయందడయంలో పోటీ 
పడాలన్న తత్వయం ఆయనది. తెలయంగాణ ఉద్మయంలో ఆయన పాల్గాన్న తీర్ ఎయంతో మయంది ఉద్మకార్లకు ఆదర్శయంగా 
నిల్చియంది. ఉద్మయంలో రెచ్చగొటే్ట ధోరణ కాకుయండా తెలయంగాణకు జరిగిన అనా్యయంపై ఆయన ఉపనా్స్లు ఉద్మకార్లకు 
సూఫూరి్త నిచా్చయి. తెలయంగాణది నా్యమైన ధరమామైన పోరాటయం అయంట్ర్. స్్వతయంత్ర పోరాటయంలో గాయంధీజీ పాల్గాన్న విధయంగా 
జేఏసీ చేపటి్టన టెన్ కె రన్ లో పాల్గాన్న ఉప్పల గోపాల రావు గార్ ‘అభినవ గాయంధీ’ గా నిల్చార్. 

జర్నలిసు్లన్ ప్రోతస్హసా్తరు: సమాజయంలో చైతన్ సూఫూరి్తని నియంపేయందుకు ప్రస్ర మాధ్మాలలో పనిచేసు్తన్న జర్నల్సు్టలను 
ఉప్పల గోపాల రావు గార్ అపారయంగా గౌరవిస్్తర్. తరిగిపోత్న్న జర్నల్జయం విలువలను తటి్ట లేపుత్ నైతిక విలువలకు 
ప్రతీకగా పాత్రికేయులు కేయంద్ర బియందువుగా ఉయండాలని సమాజయం పై అవగాహన పెయంచుకని ఉపయోగపడే కార్క్రమాలు చేపటే్ట 
జర్నల్సు్టలను ప్రోతసుహయంచడయంలో భాగయంగా సమాజానికి ఉపయోగపడే కథనాలు రాసన అత్్త్తమ జర్నల్సు్టలకు సనామానాలు 
చేసూ్త వారిలో బాధ్త పెయంచార్. స్టి జర్నల్సు్టలకు దికూసుచిగా నిల్పార్. జర్నల్సు్టలను ప్రోతసుహయంచిన తీర్ తో ఎయంతో 
మయంది జర్నల్సు్టలు ఉన్నత స్థినానికి ఎదిగార్. తెలుగు ఎలకాట్రనిక్ మీడ్యాలో ప్రపయంచయంలో రారాజు గా వలుగొయందుత్న్న 
ఎన్ టీవీ సీఈఓ శ్రీ రాజశేఖర్ గార్ ప్రజా ఆలోచనావదిక విదా్రిథి అని చెప్పక తప్పదు. జర్నల్సు్టలు ప్రజలకు ప్రభుత్్వనికి 
వారధిగా ఉయంటూ మెర్గైన సమాజయం కోసయం ఉప్పల గోపాల రావు గార్ ఆరాటపడత్ర్. ఇయందులో భాగయంగానే ఎయంత చిన్న 
జర్నల్సు్టను అయినా గౌరవయంతో చూస్్తర్. విలువలతో కూడ్న పాఠలు సైతయం నేర్్పత్ర్. మెదడుకు పదును పెడత్ర్. 
ప్రజా యూనివరిసుటీలో జర్నల్సు్ట బాధ్తలు పెయంచి సమాజానికి పయంచుత్ర్. మొత్తయంగా ఉప్పల గోపాల రావు గారి గురియంచి 
ఎయంత చెపి్పనా తకు్కవ. ఆయన తరగని నిధి, 86 సయంవతసురాల వయసుసులో కూడా సమాజయం కోసయం పోరాటయం చెయ్డయం ప్రజలు 
చేసుకున్న అదృష్టయం. అలుపెర్గని పోరాట యోధుని అనుభవాలను స్మాజిక స్పతృహ కార్కర్త ఆలోచనల,అభిప్రాయాల, 
కార్క్రమాలు అనే శీరిషిక పై ఆదర్శ స్మాజిక స్పతృహగల కార్కర్త కర్తవ్యం పేర్తో పుస్తకయం తీసుకురావడయం అభినయందన్యయం. 
ఈ పుస్తకయం భగవదీగాత, ఖురాన్, బైబిల్ ల కయంటే గొప్పగా ఎయందరెయందరినో ప్రభావితయం చేసూ్త భావితరాలకు ఆదర్శయం ఉయంటుయందని 
నా నమమాకయం.

- విద్ వయంకట్
సీనియర్ జర్నల్స్్ట
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శ్రీ వి. ప్రకాశ్
చైరమాన్, 

తెలయంగాణ జల వనర్ల అభివృది్ సయంసథి

పరిమళయంచిన మానవత్వయం...ఉప్పల

 తన జీవిత్ని్న ఆదర్శయంగా మలచుకని  ప్రజల కోసయం అహరి్నశలు ఆలోచియంచే వార్,ప్రజల మేలు కోసయం పని చేస్వార్, 
సమకాలీన సమాజయంలో చాల్ అర్దుగా ఉయంట్ర్.

 మానవత్వయం పరిమళియంచిన అర్దైన వ్కి్తత్వయం శ్రీ  ఉప్పల గోపాలరావు గారిది.   

 చాల్ కాలయంగా శ్రీ గోపాల రావు గారితో పరిచయయం ఉనా్న వ్కి్తగతయంగా కల్సన సయందరా్లు తకు్కవ.

 శ్రీ గోపాల రావు గార్ లోక్ సత్్త లో చేరిన తొల్నాళ్ళ నుయండ్ ఆయన చేస్ ప్రతి మయంచి కార్క్రమయం గురియంచి,ఆయన 
ఆలోచనల గురియంచి నాకు అన్న వర్సైన కీ.శే.చిరయంజీవి(Ch) వయంకటేశ్వర రావు నాతో పయంచుకునేవార్.

 ఇటీవలే ఆయన మరణయంచార్. స్థినిక మునిసపల్ సమస్ల నుయండ్ జాతీయ అయంతరాజెతీయ రాజకీయాల వరకు, స్థినిక 
కార్పరేటర్ నుయండ్ సీఎయం, పీఎయం వరకు అయందరి గురియంచి శ్రీ గోపాలరావు గార్ పలు పరా్యాలు ఫోన్ లో నాతో 
మాట్లుడుత్యండేవార్. 

 ఆయన గొప్ప అభివృది్ కాముకులు,అభు్దయ వాది. 

 శ్రీ గోపాలరావు గార్ తన పోరాట్ల అనుభవాలను త్నే  స్వయయంగా తెసు్తన్న ఆ పుస్తకయం లో నా అభిప్రాయయం కావాలని 
కూకట్ పల్లు తెలయంగాణ జేఏసీ నేత,సీనియర్ పాత్రికేయులు శ్రీ విదా్ వయంకట్ కోరడయం నాకెయంతో ఆనయందాని్న కల్గియంచియంది.
ఎయందుకయంటే శ్రీ గోపాల రావు వయంటి ఒక మహానుభావుని గురియంచి రాయడయం ఒక అదృష్టయంగా, గొప్ప అవకాశయంగా నేను 
భావిస్్తను.

  శ్రీ గోపాలరావు తన జీవిత్నుభవాలు రాయడయం అయంటే గత ఆరేడు దశాబాదుల చరిత్ర ను మనకు చెప్పడమే అవుత్యంది.

 వల్ది సయంవతసురాల మానవ పరిణామక్రమయంలో, స్మాజిక వికాసయంలో శ్రీ గోపాలరావు ఆయనతోబాటు మనమూ 
జీవియంచిన కాలయం ఎయంతో ప్రాధాన్త గలది.

 గతియంచిన కాలయం తో పోల్్చతే స్ధారణయంగా కని్న శత్బాదులోలు వివిధ రయంగాలోలు రావలసన పరిణామాలు స్వతయంత్్నయంతర 
కాలమైన గత ఆరేడు దశబాదులోలు వచా్చయి. ఇదే వగయం మనుష్ల జీవిత్లోలు కూడా వచి్చయంది.
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 “ పొడుసు్తన్న పొదుదుమీద నడుసు్తన్న కాలమా-పోర్ తెలయంగాణమా “పాటలో ప్రజావాగేగాయకార్డు గదర్ రాసనటులు’’ 
పొడుసు్తన్న పొదుదుతో పోటీపడ్ నడుసు్తయంది కాలయం.అల్ కాలయంతో నడ్సనవాడే కదిల్పోత్డు”. 

 వగయంగా పురోగమిసు్తన్న సమాజపు డైనమిక్సు ను శాసీత్రయ,చారిత్రక భౌతికవాద కోణయం లో నుయంచి పరిశీల్యంచి, వివిధ 
రయంగాలోలు వసు్తన్న,వచి్చన పరిణామాలను తన రచనలోలు,కవితలోలు,ప్రసయంగాలోలు,ముచ్చటలులో మనకు అర్మయే్ల్ చెపే్పవార్ శ్రీ 
గోపాలరావు గార్. 

 శ్రీ వావిల్ల గోపాల కృష్ణయ్ వయంటి స్వచఛామైన రాజకీయాలు నెరిపిన నాయకులనుయండ్ మెజారిటీ అవిన్తి పరమైన ఈ 
కాలపు నేతల దాకా ఎయందరినో గోపాలరావు గార్ చూశార్.

 అవిన్తి ఎక్కడజరిగినా ఆయన వ్తిరేకియంచార్, ఉద్మియంచార్.

 భావజాల ప్రచారయం చేశార్.అయ్దేవర కాళ్శ్వరరావు నడ్పిన తొల్నాటి విశాల్యంధ్ర ఉద్మయం నుయండ్ మల్దశ ప్రతే్క 
తెలయంగాణ ఉద్మయం, రాషట్ర ఆవిరా్వయం దాకా జరిగిన పరిణామాలకు ఆయనే స్క్షి.

 శ్రీ గోపాల రావు గారి జీవితయం నేటి తరానికి ఎయంతో ఆదర్శన్యయం, మారగాదర్శకయం. వారికి శుభాభినయందనలు. నూరేళలుకు 
పైగా పూరి్త ఆరోగ్యం తో వార్ జీవియంచాలని మనస్రా కోర్కుయంటూ....

 
 - వి. ప్రకాశ్
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శ్రీ రామకృష్ణయంరాజు
శ్రీనివాస టవర్సు, భాగ్నగర్ కాలని

నా మదిలో రగిన మిత్రుని అయంతరయంగయం

 నేను అని్న రకములుగా చాల్ చిన్నవాణ్ణ. నా ఆలోచన శ్రీ ఉప్పల గోపాలరావుగారి గురియంచి ఎల్ ఉయంద్ అక్షర 
రూపములో పెట్్టలనిపియంచియంది. ఆ ఆలోచన ఎయందుకు వచి్చయంద్ నాకే తెల్యదు, నేను కవిని గాను. తెలుగు భాష పై పటు్ట ఉన్న 
వాణ్ణ కాను. ఎల్ మొదలు పెట్్టలోకూడా తెల్యదు. మరి ఈ ఆలోచన నను్న ఎయందుకు ప్రేరిపియంచినటు్ట, యిప్పటికీ అరథియం 
కావడయంలేదు. ఆయనయంటే నాకున్న పిచి్చ అభిమానమే నను్న ఈ ప్రయత్్ననికి పురిగొల్్పయంది. అయందువలలు నా యీ ప్రయత్్ననికి 
తప్పుపట్టక మని్నస్్తరని ఆశిసూ్త... నా ఆలోచనను అక్షర రూపములో కనస్గియంచుటకు స్హసయంచుచునా్నను.

 ఊహకు కూడా అయందని ఎత్్తకు ఎదిగిన మహోన్నత వ్కి్త శ్రీ ఉప్పల గోపాలరావు. ఆయన ఆలోచనా సరళిని అర్యం 
చేసుకున్నవారికే తెలుసు్తయంది. ఎలలుప్పుడు మానవీయ కోణములోనే సమాజ శ్రేయసుసు గురియంచి పరితపిసూ్త ఉయంట్ర్. సభా 
స్యంప్రదాయము - సభను ఎట్లు నడపాల్! సదసుసులను, సభలను మొదలుపెటు్ట సమయము, ముగిస్ సమయములోను, 
వక్తలు మాట్లుడే సమయ పాలనలో రాజీపడే తత్వయంకాదు. బ్ర్రలోకి వచి్చయందయంటే వయంటనే అమలుపరిచే స్వభావము. ఆయన 
పటు్ట ఉడుయం పటు్ట. ఆయన ఆలోచనను అమలు చేయాలయంటే అయందరికి స్ధ్ము కాదు. ధైర్ము ఉయండాల్. ఆరిథిక వనర్లు 
ఉయండాల్. నిజాయితీ ఉయండాల్. రాజకీయ పలుకుబడ్ కావాల్. వీటికి స్యము మానవ వనర్లు ఉయండాల్. ఇవని్నయు 
మూరీ్తభవియంచిన వ్కి్తత్వము ఆయనగారిది. 

 సమాజములో జా్ఞన సయంపను్నలతో పరిచయము ఉయండాల్. వారి భావిజాల్ని్న పదిమయందికి పయంచి పెటే్టయందుకు హయంగులు 
ఏరా్పటు చేసుకోవాల్. అయందుకు సరైన వదిక ఉయండాల్. మిత్రుని జా్ఞపక శకి్త అమోఘము. అక్రమారజెన నిరూమాలనయే ఆయన 
ఆయుధము. సమాచార హకు్క చట్టమే ఆయన త్ట్లు. ప్రజలలో చైతన్ము తీసుకరావాలని ఆయన ఆరాటము. దీనికి 
ఎయంతో శ్రమిస్్తర్. తన ఆలోచనలకు కన్సము 1000 మయందికి ఒక్కడు తయారి అయితే సమాజములో విపలువాతమాక మార్్పలు 
తీసుకరావచ్చయంట్ర్. 

 ఆయన చుటూ్టవున్న జనయం, ఆయనయంటే భయపడ్, చెపే్ప ప్రతి విషయానికి ఔనయంట్ర్గాని, కాదని నచ్చని విషయాని్న 
కూడా వ్కీ్తకరియంచలేర్. ఆయనగార్ మూల్లోలుకి వళి్ళ శల్పరీక్షలుచేస, భావజాల్ని్న ప్రజలపై విసుర్త్ర్. ఆ భావజాలము 
వినసయంపై ఉయంటుయంది. కాని ఆచరణ అయందరివలలుకాదు. అది ఆయనగారి ఒక్కరికే స్ధ్ము. 

 గత 40 సయంవతసురాలుగా ఎనో్న విషయాలమీద, ఎనో్న మీటియంగులు, సదసుసులు, గోష్్టలు పెట్్టర్. పదులు, వయందలు, వల 
మయందితో సభలు, సమావశాలు నడ్పియంచార్. ఆయన పడ్న ఈ శ్రమ అయంతయు, ఎవరికి ఎయంత ప్రయోజనము కల్గియంది వారికే 
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తెల్యాల్. ఒకటి మాత్రయం నిజయం. ఆయన అయందరితో మమేకమై, అయందరిని తనవాళ్్ళగా మార్చగల్గిన చత్రత ఆయనలో 
నియండుగాయుయంది. ఆయన యోధుడు, విపలువవాది. ఇయందులో ఏ మాత్రము సయందేహములేదు.

సమాచారహక్కు చట్మ:

 సమాచారహకు్క చట్టయంపై సయంపూర్ణ అవగాహన కల్గిన వ్కి్త. పై చట్టముపై అవగాహన సదసుసులు పెటి్ట,  మెరికలుల్యంటి 
వారిని తయార్చేస సమాజానికి ఎనలేని స్వ చేసన వ్కి్త. వార్ చేయు పనికి మొదటగా భాగ్నగర్  సీనియర్  సటిజనుసులో 
ప్రతిపాదియంచి, దానిపై వార్చేసన ప్రయత్నములు చెపి్ప మెపి్పసూ్త, తను స్కరియంచిన విలువైన సమాచారము, సయంబయంధిత 
డ్పార్్టమెయంటులకు వ్రాస తెపి్పయంచిన లేఖల కాపీలు అయందరికి అయందజేసూ్త ఎనలేని స్వ చేసనార్. సబెజెకు్టవైజుగా సుమార్ 100 
ఫైలుసు ఓపెన్  చేస, ప్రజలకు ఏమైనా ఇబబోయందులు ఏర్పడ్తే స్వయయంగా రయంగములోకి దిగి సయంబయంధిత ఆఫీసులకు వళి్ళ, 
సమస్లను స్నుకూలయంగా పరిష్కరిస్్తర్. 

 సమాచారహకు్క చట్టము వలలు ప్రభుత్వ ఆఫీసులతో ముడ్పడ్యున్న అనేక సమస్ల పరిషా్కరానికి ఒక బలమైన 
ఆయుధము అనియు, దానిని ప్రజలలోకి తీసుకని వళ్్ళటకు అనేక సదసుసులు, గోష్్టలు, మీటియంగులు పెటి్ట చాల్ చైతన్ము 
తెచా్చర్. ఈ సమాచారహకు్క చట్టము వచు్చటకు అనేక విధాలుగా పోరాడ్న వ్కి్త శ్రీ జయప్రకాశ్  నారాయణగార్. ఆ చట్టము 
అమలు చేయుటకు నాన్  గవర్నమెయంట్  ఆరగానైజర్ గా అవిశ్యంతముగా పని చేసన వ్కి్త శ్రీ ఉప్పల గోపాలరావుగార్. ఒక 
విషయాని్న ప్రజలలో సమర్వయంతముగా, హృదయాలకు హత్్తకునే విధముగా చేయగల్గిన వ్కి్తగా నిరూపియంచుకున్న వ్కి్త శ్రీ 
గోపాలరావుగార్.

ప్రజాస్్వమ్ములో....

 “ఆలోచనే మారు్పక్ మూలయం
 ప్రదర్శన మారు్పక్ బలయం
 పోరాటయం, సహకారయం మారు్పక్ మార్యం
 ప్రజాసమస్లక్ పరిష్కురయం ప్రజల పాత్రే’’

అనే సోలుగనలుతో సమాజ శ్రేయసుసుకు నడుయంబిగియంచి ముయందుకు స్గుత్నా్నర్ శ్రీ ఉప్పల గోపాలరావుగార్. సయంఘములో, 
సమాజములో బూజుపటి్టయున్న, పాతకాలము నుయండ్ పేర్కుపోయిన సదా్యంతములకు తిలోదకాలుయిచి్చ, అభు్దయ 
భావాలతో మేళవియంచి, ఇప్పటి పరిసథిత్లలో, ప్రజలకు మేలు జరిగే కార్క్రమాలు చేపటి్ట, సయంస్కరియంచి, మార్్పనకు ప్రయతి్నయంచే 
మహోన్నత వ్కి్త శ్రీ ఉప్పల గోపాలరావుగార్. స్్వరథిము, త్్గము, సమయ త్్గము, కయండయంత ధైర్ము పుణకిపుచు్చకున్న 
వ్కి్తత్వము, మూరీ్తభవియంచిన సయంఘ సయంస్కర్త.

 సమాచారహకు్క చట్టములలో అవగాహన పెయంచటము, అధికార యయంత్యంగములో జవాబ్దారీతనాని్న పెయంచటము, 
పారదర్శకత, ఉన్నత ప్రమాణములు నిలుపుటకు ఈ చట్టము ఒక పదునైన ఆయుధము కావాలని అనేక సమావశాలలో శ్రీ 
ఉప్పల గోపాలరావుగార్ ఉద్బోధిసూ్త, ప్రజలలో చాల్ చైతన్ము తీసుకచి్చన మానవత్మూరి్త. అయందుకే శ్రీ ఉప్పల 
గోపాలరావుగార్ నా మదిలో కలువై ఎయంతో ప్రేమతో పలకరిసూ్త, అభిమానిసూ్త, అని్న విధముల సలహాలు యిసు్తన్నయందులకు 
సదా కృతజు్ఞణ్ణ.

 మరక్క విషయము, స్్వరథిము ప్రవశిస్్త పిశాచమై కూర్్చయంటుయంది. అయందువలలు స్్వర్రహత జీవిత్ని్న గడుపుచునా్నర్ 
శ్రీ ఉప్పల గోపాలరావుగార్.
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 శ్రీ ఉప్పల గోపాలరావుగారి వయసుసు 76 సయంవతసురములు మీద పడ్నప్పటికి, ప్రతి సమస్ను భుజానికి ఎత్్తకని ఉద్మ 
బాటలోనే ఆలోచిసూ్త ఉయంట్ర్.

 నేడు స్వ పేర్తో అనేక సయంసథిలు - సయంఘములు పుట్టగొడుగుల్లు వల్శాయి. వాటికి ట్రానఫూరెన్సు మరియు అకౌయంటెబిల్టీ 
ఉయండదయంట్ర్. వారికి దూరదృషి్ట మెయండుగా యున్నది. అయందువలననే సదర్ సయంసథిలు ప్రజాభిమానానికి దూరముగా 
ఉయండవలస వసో్తయందయంటుయంట్ర్ మరియు ఎకు్కవ కాలము మనలేము అయంటుయంట్ర్.

 శ్రీ ఉప్పల గోపాలరావుగార్ ప్రజా సమస్లు చరి్చయంచుటకు, సమస్ల పరిషా్కరానికి అనేక సయంఘాలు, సయంసథిలు ఏరా్పటు 
చేశార్. అయందులోనివ ఈ రెయండు సయంసథిలు.

 1. ప్రజా ఆలోచనా వదిక.

 2. సీనియర్  సటిజన్సు  కౌనిసుల్ .

1. ప్రజా ఆలోచనా వేదిక: 30 సయంవతసురముల క్రితయం ఈ వదిక ఏరా్పటు చేస, ప్రజలకు సయంబయంధియంచిన అనేక సమస్లు 
తీసుకని, వాటిపై ఆ యా సబెజెకు్టలలో నిషా్ణత్లను తీసుకువచి్చ, సభలు, సమావశాలు, సదసుసులలో చరి్చయంచి వాటి దా్వరా 
అనుభవము గడ్యంచి, ప్రజలను చైతన్వయంత్లను చేస్్తర్ శ్రీ ఉప్పల గోపాలరావుగార్. ఈ వదిక దా్వరానే అనేక మయంది 
పయండ్త్లను, స్యంఘికవత్తలను, చారిత్రకవత్తలను సత్కరిసు్తన్నటులునూ్న, అయందువలలునే తనకు సమాజములో గురి్తయంపు, 
గౌరవము లభియంచినటులు మాటల సయందర్ములో తెల్యజేసూ్తవుయంట్ర్. నాకు తెల్సనయంతవరకు ఆయనకు తెల్యని 
విషయము లేదు. ఏదైనా సయంపూర్ణముగా ఉయంట్ర్.

2. సీనియర్  సిటిజన్స్  కౌనిస్ల్ : భాగ్నగర్  కాలన్లో 60 సయంవతసురములు నియండ్న వారిని ఒక త్టిపైకి తెచి్చ వారి 
యోగక్షేమములు తెలుసుకనుటకు, ఆరోగ్ విషయములో శ్రద్ చూపుటకు, ఒకరికకర్ ఆపదలో ఆదుకనుటకు, మనసు 
విపి్ప మాట్లుడుకనుటకు కష్ట సుఖములలో పాలుపయంచుకనుట, ఒక్కక్కరి అనుభవములు పయంచుకనుట, ఈ వయసుసులో 
అయందరి ముఖాలలో ఆనయందము త్యండవియంచునటులు చేయుటకు ఒక వదిక అవసరమని భావియంచి 2001 వ సయంవతసురములో         
సీనియర్  సటిజన్సు  కౌనిసులును శ్రీ గోపాలరావుగార్ భాగ్నగర్  కాలన్లో ఏరా్పటు చేస అనేక కార్క్రమాలు చేపట్్టర్.

 “మానవ స్వే మాధవ స్వ” అనే సదా్యంత్ని్న, మిగిల్ వున్న పరిమిత జీవితములో సమాజ స్వకు అయంకితమై, శకి్తమేరకు 
పూనుకనవలెననియు, నిరాశ, నిస్పతృహలకు లోనుకాకుయండా, అశాయంతి, అభద్రత్ భావయం నుయండ్ బయటపడ్, సమాజములో 
నేడు పేర్కుపోయిన కుళ్్ళను తొలగియంచు ప్రయత్నము చేయవలెయునని అనేక విధములుగా ఎలలుప్పుడూ చెపు్తయంట్ర్. 
కాలన్లో జరిగే కని్న సమస్లను, సయంఘటితముగా ఎదుర్కనే పరిసథితి తెచి్చ కాలన్వాసులకు ఎయంతో మేలుచేశార్. అయందులో 
ఉదాహరణకు కాలన్ లేఅవుట్ లో పార్్క కరకు విడ్చి పెటి్టన సథిలములో ఒక వ్కి్త స్యిబాబా గుడ్ని నిరిమాయంచి, కోట్లుది 
రూపాయలు విలువచేస్ సథిలము కబాజెచేస భకి్త పేర్తో డబ్బో సయంపాదియంచుకను వ్కి్తనుయండ్ సథిలము చాల్ భాగము స్థినిక 
మునిసుపాల్టీవార్ తిరిగి స్్వధీనము చేసుకనే ఏరా్పటలులో విశేష కృషి చేస శభాశ్ అనిపియంచుకున్న వ్కి్త శ్రీ ఉప్పల 
గోపాలరావుగార్. 

 మునిసుపాల్టీవారితో పోరాడ్ కాలన్ లే అవుట్ లో పార్్కకరకు కేట్యియంచిన సథిలములో సుమార్ 2500 చ॥గ॥ లలో 
చక్కటి పార్్క నిరామాణము చేయియంచి, అయందులో సీనియర్  సటిజన్సు   కూర్చనుటకు ప్రతే్కముగా బెయంచీలు వయియంచి సీనియర్  
సటిజన్సు కు ఎయంతో మేలు చేశార్. సమాజములో జర్గుచున్న అక్రమాలు, అరాచకాలు ఎయండగటి్ట ప్రజలను ఎనో్న విధాలుగా 
ఆదుకనుచునా్నర్. అయందుకే నా దృషి్టలో ఆయనగారి్న ఒక మహాత్మాడయంట్ను.
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నెలనెలా కలుసుక్యందాయం: సీనియర్  సటిజన్సు  సమావశాలలో “నెలనెల్ కలుసుకుయందాయం” అనే కార్క్రమయం మొదలుపెటి్ట, 
కుటుయంబసమేతముగా ఈ కార్క్రమము ప్రతి నెల్ జరిగేటటు్ట, ఒక కత్త వరవడ్ని ప్రవశపెటి్ట ఆట పాటలతో అయందరూ 
ఉత్సుహముగా ఒకరినొకర్ పరిచయముచేసుకుయంటూ, వృదా్పా్ని్న మరచి, ఆనయందాని్న పొయందేటటులు చేశార్ శ్రీ ఉప్పల 
గోపాలరావుగార్. 

 ఈ కార్క్రమములో సీనియర్  సటిజన్సు  80 సయంవతసురములు ఉన్న వార్ 70 లోకి, 70 సయంవతసురములు ఉన్న వార్ 60 
లోకి, 60 సయంవతసురములు ఉన్న వార్ 50 లోకి తగేగా అనుభూతిని పొయందుత్, వారికి ఇయంటి వదదు గల ఈతి బాధలు మరిచి, 
సయంతోషిసూ్త యున్నటులు తమ అనుభూత్లను సమావశములలో తెల్యచేయుచునా్నర్.

 సీనియర్  సటిజన్సు  మెయంబరలులో సీనియర్సు కు పై నుయండ్ క్రియందకు ప్రతి సయంవతసురము ఇదదుర్ లేక ముగుగారికి సనామానము 
చేయుచునా్నర్. అది సీనియర్  సటిజన్సు కు ఎయంతో ఉతే్తజము, ఉత్సుహము యిసో్తయంది. ఈ కార్క్రమములని్నయు 
గోపాలరావుగారి ఆలోచనాపరయంగా, మెదడులో పుటి్ట కారా్చరణకు పూనుకున్నవ. అనుభవజు్ఞలైన మయంచి మయంచి వ్కు్తలను 
ఆహా్వనియంచి సమాజానికి ఉపయోగపడే విషయములపై ఉపనా్సములు యిపి్పయంచి, జీవితములో ఇదివరకు తెల్యని 
విషయములు ఎనో్న మనకు కళ్ళ ఎదుట ఉయంచుత్న్న వ్కి్త శ్రీ ఉప్పల గోపాలరావుగార్. అయందుకే నేను ఆయనను 
ఆరాధియంచుటకు గరి్వసు్తనా్నను.

శ్రీ ఉప్పల గోపాలరావుగారు ఆధునిక కవి క్డా!

ఆయనగారి కవిత్వము ఆబాల గోపాల్నికి మరియు స్మాజిక స్పతృహ ఉన్న ప్రతి మనిషికి అరథిమయే్ రీతిలో స్గుత్యంది. 
అవని్నయు అయందరికి అరథిమయే్టటులు చిన్న చిన్న ఖయండ్కలుగా ఉయంట్యి. 

 శ్రీశ్రీ స్టయిలులో సమాజము మీద ఆయనగారికి ఉన్న పటు్టను, అభిప్రాయాలను, పద్ము, గద్ము గాక వరే విధముగా 
వ్రాస్్తర్. అయందులో అని్న తరగత్లవారిని ఉతికి చెయండాడుత్ర్. 

 తన కవిత్్వని్న పుస్తక రూపములో అచు్చవయియంచి అయందరికీ అయందుబాటులో ఉయంచుత్ర్. ఆ పుస్తకములు చదివితే నేడు 
మన కళ్ళ ఎదుట జర్గుచున్న అనాచారములని్నయు అయందులో గోచరిస్్తయి. 

 ఆయన ఉపొ్పయంగి వ్రాసన కవిత్వము అది మరియు అయందరూ చదువదగినవి శ్రీ ఉప్పలగోపాలరావుగార్ వ్రాసన 
పుస్తకములలో కని్న.

1. ఆలోచనా - ఆవదన

2. ఓ అక్రమారజెన

3. సీనియర్ సటిజన్సు ఉద్మాని్న బలోపేతయం చేయయండ్.

 శ్రీ ఉప్పల గోపాలరావుగారి గురియంచి ఇల్ చెప్పుకుయంటూ పోతే ఒక పెదదు గ్రయంథమే అవుత్యంది. కాని గ్రయంథాలు వ్రాయడానికి 
నేను కవినికాను. అయందుకే ఆయనగారి గురియంచి సశేషముగానే ముగియంచుటకు క్షయంతవు్ణ్ణ. ఆయనగార్ ఎలలుప్పుడూ 
ఆయురారోగా్లతో, సుఖసయంతోషాలతో, సయంపూరా్ణయుశు్శతో ఉయండాలని భగవయంత్ణ్ణ ప్రారి్సూ్త.....

- రామకృష్ణయంరాజు 
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శ్రీపతి పాయండురయంగారావు
ప్రినిసుపాల్ (రిటైర్డి)

నేన్ - మా గోపాలరావుగారు

 నాలుగు సయంవతసురాల క్రితయం ఈ గోపాలరావుగారెవరో నాకు తెల్యదు. నేను కూకట్ పల్లుకి మకాయం మారి వచి్చనప్పుడు 
మిత్రులు పయండరినాథ్ గార్ సీనియర్  సటిజన్  కౌనిసుల్ లో మెయంబర్గా చేరమయంటే చేరాను. అప్పుడు గోపాలరావుగారిని 
చూశాను. వార్ ఈ కౌనిసుల్  వ్వస్థిపక అధ్క్షులని తెల్సయంది. అప్పుడు వారి మాటలోలు స్మాజిక స్పతృహ కనిపియంచియంది. 
చిన్ననాటినుయండ్ నా భావాలు కూడా అల్యంటివ అయినయందున వారేమి మాట్లుడ్నా జాగ్రత్తగా వినేవాడ్ని. ఎక్కడ స్మాజిక 
సమావశాలు జరిగినా వదికపై గోపాలరావుగార్ ప్రముఖయంగా కనబడ్ హృదయయంతో మాట్లుడటయం గమనియంచాను.

 ఇక వారిని గూరి్చ తెలుసుకోవాలనే కోరిక మొదలైనప్పుడు అదృష్టయంకదీదు వార్ రచియంచిన “ఆలోచన-ఆవేదన’’ దొరికియంది. 
అది చదివాక వారయంటే ఏమిటో అరథిమైయంది. మనసున్న మనిషే కాదు హృదయయంతో ఆలోచియంచే మనిషని వారి ఈ గ్రయంథాని్న 
విజు్ఞలు సర్వశ్రీ డా॥ రయంగనాథాచారి, డా॥ నిరమాల్దేవి, డా॥ చయంద్రశేఖర్  రెడ్డి, సహవాస రావల స్యంబశివరావు, పావులూరి 
సుబాబోరావు, న.రా, ఓ అభిమాని, సౌభాగ్, డా॥ చేకూరి రామారావు, కతి్త పదామారావు, ర్ద్రరాజు రామకృష్ణయంరాజుగార్లు 
జీరి్ణయంచుకని వివిధ కోణాలోలు హృద్యంగమయంగా చూపెట్్టర్. ఆ భావాలన్్న కలగల్పి పోతపోస్్త వచే్చ నియండార్ విగ్రహయం శ్రీ 
ఉప్పల గోపాలరావు గార్. అయందరూ ర్చి చూచి జీరి్ణయంచుకోవాల్సున రచన ‘ఆలోచన-ఆవేదన’.

 ఈ మహామన్షిగా ఎదగడానికి బీజయం పడ్యంది బ్రాహమాణకోడూర్ పలెలులో పశువులను మేతకు బయంకియంగ్ హామ్  కెనాల్  
గటు్టకు తోలుకెళి్ళ త్మమాచెటు్ట న్డ క్రియంద మటి్ట పెళ్ళలమీద పడుకని ప్రకృతిని గురియంచి బత్కును ఆలోచియంచిన చిన్ననాడే. 
బోయిభీమస్న ‘పాలేరు’ గ్రయంథయం ప్రభావితయం చేసయంది. చిన్ననాడే తల్లుదయండ్రులను కోలో్పయి రెక్కలమీద బ్రతికే అమమామమా, 
త్తగారి తలుపులు లేని పూరియంటోలు చిన్ననాటి జీవితయం గడపటయం వరమయంట్ర్. ఆ జీవితయం స్మాజిక స్పతృహకు బీజయం 
నాటియందయంట్ర్. దారిద్ర్యం కయంటే మరణమే శరణ్యం అని న్తి చయంద్రికలో అన్నటులు దారిద్ర్యం కయంటే బాధఅయినది మరకటి 
లేదు అన్న అమమామమా మాట, ఒక కాలు, ఒక చేయి కుయంటివైనా కూల్పనికి పోయి జీవితయం గడ్పే వారి కోటయ్మామ ఎప్పుడూ 
గుర్్తకువసూ్త మామ నాలుగు అణాలు పోగొటు్టకని వకి్క వకి్క ఏడవటయం, మదిలో మెదలడయం, ఆర్హులు, అనా్నర్్తలగూరి్చ 
ఆలోచియంచడానికి కారణమయంట్ర్. అల్ జీవితయంలో లేనివారి గురియంచి ఆలోచియంచడయం వ్వస్య కారిమాకుల ఉద్మాలలో 
రైసుమిలులు కారిమాకుల ఉద్మాలలో పనిచేయడానికి కారణమైయందయంట్ర్. హేత్వాద ఉద్మాలయంటే చిన్ననాటి నుయండే 
ఉత్సుహయం. ప్రతి విషయయంలోను సమాజములో జరిగే అనా్యాలు, అక్రమాలమీద సరైన ఆలోచన చేస పరిషా్కర మారగాయం 
వతికే అలవాటు జనానికి కల్గియంచాలని ఉబల్టయం. మార్్పకు మూలయం ఆలోచన. అయందుకే జనయంలో సరైన ఆలోచన 
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కలుగజేయాలయంట్ర్. ఆలోచనే మార్్పకు మూలయం, ప్రదర్శన మార్్పకు బలయం, పోరాటయం సహకారయం మార్్పకు మారగాయం. 
ప్రజాసమస్లకు పరిషా్కరయం ప్రజల పాత్రే అయంట్ర్.

 తనతోటి వృదు్లు వారి సమస్ల పటలు పటి్టయంపు ఎకు్కవ. G.H.M.C., లో ఆసరా ఏర్పడుటకు కారకులోలు వీర్ ముఖు్లు, 
అది ఏర్పడాడిక వృదు్లకు ఎనో్న సదుపాయాలు ఏర్పడుత్నా్నయి.

నేన్ వ్రికి చేరువైన విషయయం: ఒకనాడు సీనియర్  సటిజన్  కౌనిసుల్ లో ప్రధానవక్త రిటైర్డి  ప్రినిసుపాల్  శ్రీ దామోదర రెడ్డిగార్. 
వార్ నేను 30 సయంవతసురాల క్రితయం నల్గాయండలో పనిచేశాయం. నను్న చూడగానే ఆనయందయంతో సమావశయంలో నాగురియంచి 
ముచ్చటియంచార్. ఎప్పుడూ చొరవతీసుకని మాట్లుడని నేను ప్రతిస్పయందనగా మాట్లుడటయం జరిగియంది. అప్పుడు గోపాలరావుగార్ 
మీర్ ఎప్పుడూ సమావశాలోలు మాట్లుడకుయండా కూర్్చయంట్ర్! ఇక ప్రతి సమావశయంలో ఐదు నిముషాలు మాట్లుడాల్సుయందే అని 
శాసయంచార్. బహుశా నా భావాలు వారి హృదయయంలో స్థినయం కల్్పయంచాయనుకుయంట్. అప్పటినుయండ్ ఏ సమావశయం జరిగినా 
రెయండు నిముషాలు మాట్లుడాలని ఆదేశియంచేవార్. కాన నేను ఎప్పుడూ సద్యంగా ఉయండాల్సువచే్చది.

 సమాజములోని ర్గమాతలని్నయంటికీ మూల కారణయం అక్రమారజెన అయంట్ర్. సమాజమయంత్ ఈ సుడ్గుయండయంలో 
చికు్కకున్నదయంట్ర్. అవిన్తి రూపయంలో లక్షల కోటలురూపాయలు కయందర్ వ్కు్తలు మియంగేసు్తనా్నర్. నలలుధనాని్న విదేశీ 
బా్యంకులకు తరల్సు్తనా్నర్. దేశ ఆరి్క వ్వసథిను దబబోతీసు్తనా్నర్. దీను్నయండ్ ప్రజల్్న ఎల్ కాపాడాల్ అనేదే వీరి ఆవదన.

కాపు కాచే ఈ వ్వసథా
కలకాలయం ఉయండదులే

తెచిచూప్టి్న ఈ వ్వసథా తెరమరుగై పోతుయందిలే
దిగులు దేవతా
దిగులు దేవతా
ననా్నవరియంచకే

నా దరిచేరకే
                                                             అయంట్ర్ తన రచనలో.

 ఆస్త హకు్కను సోవియట్  యూనియన్  లో రదుదుచేసనటులు చేస్్త అక్రమారజెన అరికట్టవచ్చనుకునా్నర్. కాని అది 
చేయలేనప్పుడు ఎవరైనా సయంపాదియంచుకోవడయం తప్పుకాదు. కాని ఆ సయంపాదన ఏరకయంగా వచి్చయందీ అనే విషయయం ప్రభుత్్వలకు 
తెల్యజేయాల్సున అవసరయం ఉన్నది. ఎవరైనా వారి శకి్త స్మరా్ష్లతో పాటు ప్రకృతి, సమాజయం సహకరిస్్త వారి సయంపాదనకు 
వీలవుత్యంది. అటువయంటప్పుడు ఆ సయంపాదన వివరాలను ఆసు్తల వివరాలను ప్రకృతిని, సమాజాని్న కాపాడట్నికి ఏర్పడ్న 
ప్రభుత్్వలకు తప్పనిసరిగా వివరియంచవలసన బాధ్త ప్రతి పౌర్డ్ మీద ఉన్నదయంట్ర్. సమాజయంలో ఆరిథికపరమైన 
పారదర్శకతను ప్రవశపెడ్తే చాల్ వరకు అవిన్తి వృక్షాని్న, అక్రమారజెన సయంస్కతృతిని పెకల్యంచడానికి వీలవుత్యందయంట్ర్.

 ఇటీవల్ కాలములో గోపాలరావుగార్ ఆశియంచిన విధానయం అనా్నహజారే, రామ్ దేవ్ బాబా ఉద్మాలు కేయంద్రప్రభుత్్వని్న 
కదిల్యంచాయి. అవిన్తిని ఎదుర్కయంట్యం, అవిన్తికి పాల్పడ్న వారిపై కఠిన చర్లు తీసుకుయంట్యం, కేవలయం మాటలతో కాదు 
చేతలతో దీని్న నిరూపిస్్తయం అని ప్రధాన మయంత్రి శపథయం చేశార్. ఈ విధయంగా గోపాలరావుగారి ఆవదన ఆలోచన, అవిన్తి, 
అక్రమారజెన సౌధాలకు బీటలు యిచి్చ కుప్పకూలే్చ రోజులు అతి త్వరలో ఉనా్నయని ఆశిదాదుయం.

- శ్రీపతి పాయండురయంగారావు
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మిత్రులు శ్రీ ఉప్పల గోపాలరావు గారికి నమసుస్లు

 ఇటీవల ‘‘దేశోదా్రక భవన్’’ సురవరయం ప్రత్పరెడ్డి హాలులో మనయం కలుసుకన్నప్పుడు అక్రమారజెన సయంస్కతృతి శీరిషిక 
క్రియంద మీర్ రాసన ఐదు పేజీల రచనను నాకు చదవమని ఇచా్చర్.

 అక్రమారజెన సయంపద మన వ్వసథిను ఎని్న విధాలుగా దబబోతీసు్తన్నద్ మీర్ రాశార్. 

 మీ అభిప్రాయాలతో ఏకీభవియంచనివార్ ఉయండర్.

 మీర్ సూచియంచినటు్ట వివిధ స్హత్, స్యంస్కతృతిక ప్రక్రియలదా్వరా ప్రజలను చైతన్ పరచవలసన అవసరయం ఉయంది.

 భవదీయుడు

23-10-2000  పొతూ్తరి వేయంకటేశ్వరరావు

శ్రీ పొతూ్తరి వేయంకటేశ్వరరావు
చైరమాన్

Press Academy of Andhra Pradesh
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శ్రీమతి సుగుణా దేవి
చెలెలులు

అక్షరమాల

 ఆకాశమయంత ఔన్నత్యం - గయంభీరయంహమనగయం
 అయందరిపై ఆతీమాయతతో కరిగి ప్రవహయంచే న్హారయం

  నిరాడయంబర నిస్్వరథి త్్గశకి్త
  ప్రణాళికలకు భావనాశకి్త
  అయందరి సమస్లకు స్ధనాశకి్త
  కషా్టలను భరియంచే నిగ్రహ శకి్త

 మీ పవిత్రమైన సయంకల్పయం - ప్రగాఢమైన ఆదర్శయం
 మీ మయంచితనానికి మానవత్్వనికి దర్పణయం
  బృహత్తర ప్రణాళికలలో
  మీ శ్రమైక్స్ధన ఆచరణ
  అది్వతీయయం - అయందరికీ హరషిణీయయం

 మానవీయ విలువల మహోన్నత వ్కి్తత్వయం
  మీ సహృదయ సమ భావయం
  అలసటలేని మీ నూతనోత్సుహయం

 అయందరి హృదయాలను తటి్టలేపే నవ్ చైతన్యం
 సయంఘ అభివృది్ని సమాజ శ్రేయసుసును కోరే
  నిరయంతర నిత్విదా్రీథి
  సమయపాలనకు కాఠిన్మూరి్త
  సమత్ మమతలకు సుధామయమూరి్త
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 ఆతమావిశా్వసయం పటు్టదల కృషి ఆతమాగౌరవయంతో
 సమాజయంలోని అవిన్తిని, సయంఘానికి పటి్టన చీడను
 హస్్తక్షర కిరణాలతో, ఉపొ్పయంగే ఉద్మయంతో
 (కూకటివ్రేళ్ళతో) పారద్రోల్లని పాటుపడ్న 
 ప్రణాళికల దికూసుచి భవ్ ప్రగతి నవచైతన్ రథస్రధి
 అయందరి హృదయాలలో మనోవికాస చయంద్రికలు వల్గియంచాలని
 నిరమాలజా్ఞన కిరణాలు ప్రసరియంచాలన్న త్పత్రయ తపస్వ

  కర్ణారస వయో పరిపూర్ణ
  విజా్ఞనసయంపన్న సుభాషితయం
  మూరీ్తభవియంచిన మానవత్వపు స్హతీ సౌరభయం
  అజా్ఞతయంగా విద్లకు సహాయపడే సుజా్ఞనచరిత (భాయండయం)
 ఆశయాల స్ధనలో అలసటలేని వివక చూడామణ
  సయంఘటిత సమైక్శకి్తకి సదుగాణఖని
  బ్రత్కుబర్వై భవితకర్వై
 ఊరటగాలులులేక ఉకి్కరి బికి్కరవుత్న్న వృదు్లకు
  సయంక్షేమస్వా సమితిరూపయంలో
  వృదు్ల హృదయాలకు శాయంతివీచికలై
  వారిమూగ భావాలకు భాష్యం చెపి్ప
  వృదు్ల కళ్ళలో ఆశాజో్త్లు (కిరణాలు)
  వల్గియంచిన మనోజ్ఞ - 
  పరిపూర్ణ మహోన్నత స్హస మారగాదరి్శ

 ఆతమావిశా్వసమే ఆయుధయంగా సహనయం కవచయంల్
 ధరియంచాలని ఆతమాబలయం మనోధైర్యం కల్గియంచిన
 మానవీయ విలువల నిత్నూతన చైతన్శీలి
 ఉగోరా అయందరూ ఐకమత్ వారధులై
 నా్యయంకోసయం అహరి్నశలు పోరాడ్తే
 అనా్యయం అయంతమవుత్యంది
 సమాజక్షేమానికై నిరయంతరయం పాటుపడ్తే
 అనా్యాలు, అవిన్తి దురాచారాలు, 
 అక్రమాలు అసలే (అయంటూ) ఉయండవు
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 మనదేశ గౌరవయం జాతిగౌరవయం మనరాష్్ట గౌరవయం
 సమాజ విలువలు పరస్పర సహకారయంతో కాపాడాల్
 ఇయందుకు అయందరూ సమాన బాధ్తగా
 నా ఆశయాల స్ధనలో సహకరియంచయండ్
 అన్న పిలుపు ‘‘నినాదయం’’ అన్నయ్ది.
 పెదదుపెదదు కవులు చాలగొప్పగా వ్రాశార్
 ఉ. గో. రా.
       ఉ: ఉద్మాలతో ఉపొ్పయంగిన హృదయయం  - గోదావరి
      గో: గోవుల్యంటి స్ధుస్వభావయం  - ఉపకారయం
      రా: రాగాక్షర ప్రభయంజన దీపికల చైతన్యం  - ఉద్మ కవిత్వయం
 ఇవన్్న మా వదినగారి సహకార ప్రదీప్తయం
 తను అరాథియంగి అయినయందుకు మీ అదృష్టయం - మా భాగ్యం

 అయందరూ మీకయందియంచిన యశశ్రీ కవిత్సుమాలు
 చయందన పుష్ప సౌరభాలు చదివి
 అవ పదాలు మీకయందియంచాను
 చయంద్రునికో నూలు పోగు.
 నా కవిత తప్పటడుగులబాల
 అయినా అన్నయ్ ఆదరిస్్తడు.

 అమమాలోని ఆద్క్షరయం - నాన్నలోని అయంత్క్షరయం
 రెయండూ కల్పి ‘అన్న’పదయం - అన్న అయంటే అమృత గుళిక
 ఆ పదానికి అరథియం మీర్ - చెల్లుజనమాల పుణ్ఫలయం
 పాలు, పయంచదార, పయండులు, తేనెలకనా్న
 అన్నయ్ అన్న పిలుపులోని మాధుర్యం మిన్న
 గ్రయంథాలలోని మయంచి వాకా్లు
 ప్రకృతిలోని పాఠలు
 వృక్షాలలోని పలలువాలు, ఫల్లు
 స్గే జీవన స్వయంత్లు
 సుధామయ ఝరీ ప్రవాహాలు
 శీత్యంశుని వనె్నల కిరణాలు
 ఆస్త, ఐశ్వర్యం, ధన కనకాలు
 వీటని్నటికన్న ‘అన్నయ్’ పరిచయయం నాకు మిన్న
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 పొగడ్తకాదు, సలక్షణమైన వాస్తవయం
 అన్నయా్! సహృదయయంతో సీ్వకరియంచు
 అన్నయ్       జా్ఞనసయంధువు
 చెల్లు       అజా్ఞనపు బియందువు
 అయందరి వలన అన్నయ్ గొప్ప స్హసయం ప్రతిభ ధైర్యం
 సకల సదుగాణాలు ఆదర్శయం పోరాట్లు చదివాను
 నాకే గర్వయంగా ఉయంది. ఇయంత గొప్ప అన్నయ్ నాకు
 పరిచయయం అని నా జీవితయం ధన్మని భావిసూ్త
 ధన్వాదములతో
 హృదయపూర్వక నమస్్కరములతో

చెలెలులు
- వై. సుగుణాదేవి
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స్్నహశీలుర్, సహృదయులు, ఆదర్శమూరి్త, మానవత్మూరి్త, మేధావి అయిన

గౌరవన్యులు

శ్రీ ఉప్పల గోపాలరావు గారికు అభినయందన క్సుమాయంజలులు

రచన: శ్రీ సౌపాటి ప్రభాకర్
కయండక్టర్

 బహుజన బాయంధవా!
బాధా తప్త హృదయులకు

బాసటగా నిల్చిన మహన్యుడా
ఉప్పలవారి వయంశములో జనిమాయంచి
ఉజజె్ల భవిష్త్ ను చవిచూచిన

అణగారిన జనానికి వను్నదను్నగా నిల్చి
ప్రజా వదికలెనో్న ఎకి్క

ప్రజల క్షేమమే ప్రగతికి మారగామని చాటి
కులమత్లు మన మధ్ వదుదు అని

మనుష్లయంత్ ఒక్కటేనని చాటి

కులయం సమాజాభివృది్కి అడుడిగోడ ల్యంటిదని
చాటి చెపి్పన మహన్యుడా!

ఉప్పల గోపాలరావు గార్
లోక్ అదాలత్ లో పనిచేసూ్త

లోకానికే వలుగు నిసూ్త
భావితరాలకు ఆదర్శమూరి్తగా నిల్చిన

వీర్డా! ఉదయ భానుడా!
ఉప్పల గోపాలరావుగారూ

అయందుకోయండ్ మా అభినయందన కుసుమాయంజలులు

 శ్రీ ఉప్పల గోపాలరావు గార్ భావితరాలకు ఆదర్శమూరి్తగా, సూఫూరి్త ప్రదాతగా నిలవాలని వారెనో్న ఉన్నత శిఖరాలను 
అధిరోహయంచాలని ఆకాయంక్షసూ్త....
అభినయందనలతో..

దునా్న వయంకయ్ (రిటైర్డి టీచర్)
బ్రాహమాణకోడూర్ కొరె్నపాటి అయంజయ్ (మాజీ మయండల్ధ్క్షులు)
14-4-2006 సౌపాటి ప్రభాకర్ (ఆరీ్టసీ కయండక్టర్)
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 Vuppala Gopalara Raogaru is known to me for the past two decades as a model social ac-
tivist in a democracy without being a loyalist to any political party. He is one of those who 
understand and believe in participating passionately in governance matters in the society in 
many spheres of life, social, economic and literary, not just politics. He sets a personal example 
to show how from our present Representative Democracy, we have to enter into a phase of peo-
ples’ democracy by way of citizen participation in all aspects of our social life. Citizen activism 
is the essence of democracy. It is a difficult path to pursue but it is productive and constructive. 
Direct participation of the citizen at all levels of decision-making which was not possible in 
the past, has now become not only possible but also necessary thanks to our information and 
communication technologies. 

 I am familiar with only a few of his activities, by joining him in creating and stimulating a 
number of social institutions like the senior citizens’ associations and Resident Welfare Asso-
ciations, though he has been active for the past four decades through his main platform which 
is ‘Praja Aalochana Vedika’. Besides himself being a fluent, prolific and frank orator, he has 
been assembling all those who are strong in analysing lucidly the contemporary events and 
proposing appropriate proposals and reforms to the attention of the public as well as to those 
who are in Power. 

 Finally, the present effort of narrating chronologically the events he has organised, he 
has been participating, the sessions he has conducted on issues to be brought to the public at-
tention, the people he has invited as speakers and debaters, the cuttings of news-paper re-
ports, they all reflect vividly the times he has witnessed. He has been a vehement critic of the 
irregular ways of making money (akramarjana). This book is a chronicle of the contemporary 
world, particularly of a period, seen by the prism of a social activist. This is perhaps a better 
approach than writing an autobiography. 

 This is a contribution to contemporary history if we give a democratic meaning to history.

- Dr. Rao V.B.J. Chelikani

  Dr. Rao V.B.J. Chelikani
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Sri P.S. Bhagavanulu
Gen. Secretary

FESCO

Sri Vuppala Gopala Rao: The man and his 
contribution to the Society and Senior citizens

 Appointment with Sri Gopalarao is not available easily. “1am going to Secretariat now. I 
will be free tomorrow morning.” At the appointed time he is not available, but he responded on 
telephone. “Please wait for few minutes. I come here to attend urgent problem. Somebody is 
working against provision of a Post Office in the new colony”. Every day, he is facing with some 
such problems belonging to the society somewhere in the vicinity.

 At 72, he appears robust and healthy, but he is not. For the warnings by the physicians 
and friends, he got only one answer. “Rest (staying away from work) makes me sick mentally 
and physically. Sickness should not come in the way of my activity,” He adds with a broad grin, 
Let us fall down moving. but not simply wait for falling.”

 Born in a small village, Brahmanakoduru in Guntur District, the child did not remember 
his parents. “They died leaving me and my sister to the care of my aunt and her husband, both 
of them - they have no issues - have seen that I did not miss the care and love of parents”. 
“TALLILENI LOTU LEKUNDA PENCHARU”. He completed his schooling in that village 
and studied Intermediate in Guntur. Worked as temporary clerk in Revenue Department and 
as Forester in Forest Department. The service career ended within 5 years. because the self 
respect did not tolerate belittling much less the usual vituperative language the officers never 
minded in hurling at their subordinates. After trying a hand in agriculture for 4 years, he 
started his own rice huller in the village. He shifted to Miriyalguda in Nalgonda District, the 
other side of Krishna River where he established another rice mill. Though he continued his 
gainful activity at Miriyalguda. he shifted later to Hyderabad, for the education of his chil-
dren, who settled well in life later.
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 It is the rural background poverty was rampant and people have no employment except 
seasonal work in agriculture. The farmers used to employ boys on annual basis with boarding 
/ lodging with primary duty of caring for the livestock. They are fed.  away from the dining 
place of the household members and given only chutneys and diluted butter milk (butter milk 
is diluted curds). It is the rebel in Gopalarao as child. which questioned why the boys whose 
primary duty is rearing livestock all through, could not be given and curds and vegetables. He 
could not understand - really there is no explanation except grave negligence. why the agri-
cultural laborers are made to go around the farmers’ house a good number of times. before be-
ing paid - normally in kind from the granary within the house. The workers used to attend to 
small errands whenever they come for wages but go empty handed on trivial excuses.  When 
Sri Gopalarao became the farmer. He made it a principle that labourers are paid the same 
evening - sometimes in the field itself immediately after completing the day’s work. He added 
while slipping into the past. “There used to be ready labourers for my farm work and always 
more then necessary. It is always that somebody in urgent need of money. Used to beg to work 
in my field. which I used to agree and such liberal attitude effected the economy of the farming 
- where the yield was appallingly low in those days.”

 There is an ideological rebel in him to defy convention and blind following. Even in high 
school days, he came under the influence of radical humanists and atheists. used to invite them 
for meetings. “We used to invite “GORA” - GOparaju RAmachandrarao. who on turning 
atheist changed his name. for giving lectures” and had continued relitionship with another 
unconventional youth - Katti Padmarao from scheduled caste a scholar in Sanskrit - a rarity 
in those days. Marxist literature, writings of Mahatma Gandhi, Swamy Vivekananda, Neth-
aji Subhas Chandra Bose. MN Roy and other contemporary writers had their effect. Those 
were the days when elite young used to apply the litmus test of the “W”s (who why. where. 
what and how.) This attitude enlightened the people even without higher education.

 When the economic activity is much lesser than what it is now. it was natural for small 
business to have small cheating. ‘Take more weight and give less weight’ in trading and ‘pay 
less  to the labourers’(than legal wave rate) are the guiding rules. The first irregularity did 
not allow him to go for business; he settled for providing ‘paddy hulling’ to the farmers and 
small businessmen. Though an employer as a farmer. he has seen that labourers come togeth-
er, form Association and fight for minimum wages. He became an enemy for the co-farmers. 
But he continued this attitude. even as employer. while operating the rice mill. He understood 
the value of the tool. In 1970 he formed an “association of the users of open land for delecation” 
and submitted a memorandum to the District Collector. Immediately 150 latrines have been 
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sanctioned to that village. He encouraged associations in all the workers like barbers and 
washer men and saw that they fight for minimum wages. He took up the side of the victims - 
but not to become  a union leader. He championed the cause of the people - who are victimized 
by both administration and political leaders but not to become a political leader. 

 It was in 1976 when he shifted to Hyderabad that he established his own platform ‘Praja 
Alochana Vedika’ - literally translated by one of the admirers as “Forum for People’s 
Thoughts”. His wide travels abroad has helped him to wider dimensions to his pursuits.

 As a sole operator of this concept in social engineering, normally a topic relating to the 
people and government is taken up. A pamphlet is written with pros and corns. Experts are 
invited to give views and people are asked to participate by questioning. Media has begun to 
cover. Academicians, experts in various fields, political leaders and Associations began to 
participate. Poets with social involvement like Kaloji (Warangal), C.N.Reddy, Gandhians 
like Vavilala, social reformers like Lavanam, Politicians like Purushottama Rao, late Chok-
karao, C Dharmarao, journalists like Pothhuri Venkateswara Rao and ABK Prasad and re-
formers like Jayaprakash Narayan (now Lok Satta Party) were the speakers. Topics covered 
range from public health, rights of citizens, society, social events including festivals. political 
parties. Government policies, resources, functioning etc Literature has not been left out. They 
hovered around the common man, society, government, needs of the citizens, resources. festi-
vals and ceremonies, health., utilities, taxes, his vote and his participation in ruling. There is 
no social topic lefi over. People began participating in large numbers. The concept of active 
participation of the audience has been introduced for the first time in Hyderabad.

 Sri Rao took cudgels against corruption and irregular earnings. He coined a word in Telu-
gu “AKRAMAARJANA” to denote the illicit earnings. “The word is popularly used by all in-
cluding media. He published a five page pamphlet on the effects of illicit carnings, which is in 
itself a masterpiece of reference. He always felt that educated should be more accountable. He 
called them ‘soldiers with pens’. He always maintained that “Discipline, hard work and tak-
ing responsibility are the catch words for development” The terms formed the catch words for 
some of his pamphlets.

 In one University, at the pamphlets by Sri Rao and newspaper reports of the meetings are 
gathered and kept as reference material for the students in PG courses and competitive exam-
inations. Many of the past and present day ministers have participated in the discussions, of-
ficially or personally. Celebrities were seen standing for want of seating accommodation. Even 
now regular monthly meetings are conducted on this platform.
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 His public activity does not stop with speeches. He has authored a collection of poems in 
1989 : “Alochana - Avedana”; Two playlets and poems; A good number of pamphlets on vari-
ous topics. Numerous Radio programmes on social ethics. Government programmes and de-
bates on different TV channels. Annual Awards are instituted for meritorious senior citizens. 
Debating competitions in High School with Prizes to Winners in Miriyalguda. Sports Awards 
in High Schools. Awards to Reporters for giving genuine and useful news.

 Sti Gopalarao took lead in public activities. An area of 2879 yards of site, earmarked for 
Park was occupied and a temple constructed therein. He has fought with the occupiers, gov-
ernment and Municipality who are complacent over the occupation and seen that the area of 
2500 yard is vacated and turned into a park. He had to fight tooth and nail in the High court 
for this.

 He complained against the Association which he is heading to the Electricity department 
for utilizing the electric power without proper meter and paid an amount of Rs. 40,000 to the 
department towards arrears and regulated the electricity supply to the Association,

 There was a Building Regularization Scheme (BRS) launched by the Municipal Corpora-
tion of Hyderabad in 1998. Largest number of apartment buildings are constructed in Kukat-
pally, his own area. The activity has been so fast and widespread that the Government could 
not supervise. Many of the constructions were irregul.All ot them got up to get the buildings 
regulated. The extra ordinary rush has been utilized by the politicians under the guise of get-
ting the same regularized at an early date - of course using seemingly threatening words. Sri 
Rao took on himself the job of contacting all such politicians, concerned officials and also au-
thorities at State level and at the end of the day the entire corruption amount of Rs. 1,50,000 
has been returned to the public by the politicians. This is a rare feat of its kind in the annals of 
municipal history.

 When some issues like road maintenance has gone awry, Sri Rao accosted the Municipal 
administration for information under Right to Information. (even before the Act came into 
operation). When the local government neglected, with the persuasion of Sri Rao, the issue 
has been taken up at very high levels in the government. This has helped the Municipality to 
take up many programmes for providing amenities to the public. Sri Rao and his letters com-
mand respect in the administration.

 In the heat of these activities in 1989, even before the National Policy On Older Persons 
(NPOP) was adopted by the Government of India. it so happened that he visited the old age 
home run by the Little Sisters of the Poor established by Ms. Jean Jugan, Since then, expendi-
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ture for lunch for all the inmates of the all age home run by Little Sisters of the Poor both on 
the dates of birth and death of Ms. Jean Jugan is being met by Sri Rao for the last 18 years. He 
did not hesitate to catch up with the movement of Senior Citizens in A.P. He founded a Senior 
Citizen Association in Kukatpally, Hyderabad. He spread it into 7 different areas of Kukat-
pally and founded a federation for the same. He affiliated the same to the Federation of Andhra 
Pradesh Senior Citizens Organisation, under the name Kukatpally Chapter of FAPSCO.

 In Vivekanandanagar, one of the colonies of Kukatpally, a senior citizens Bhavan has 
been founded and established as a day care centre. yoga centre, homeo and aurvedic dispensa-
ry. In addition a hall with sitting accommodation for 100 persons has been constructed. Major 
credit should go to the donors but the inspiration has been from Sri Gopala Rao. It has been 
acclaimed as ideal day care centre in the area. A total of about 16 lakhs of rupees have been 
collected and it is no small amount by any calculation for construction and equipping the se-
nior citizen building .

 The major contribution of Sri Gopalarao has been the establishment of Greater Hyder-
abad Senior Citizens Association (under the auspices of FAPSCO). Once the Association has 
been established, the Municipal authorities and the Government have been approached to 
take care of the senior citizen welfare in GHMC (Hyderabad). Now GHMC (Hyderabad) has 
got an Additional Commissioner rank official and few other officials along with a team of vol-
unteers, and India’s No. 1 volunteering Agency Helpage India and all of them are working for 
senior citizens. New senior citizen associations have come up, medical camps are conducted, 
day care centers are opened, help lines established and SOS is working. This is no small effort 
by the team of volunteers led by Sri V.Gopalarao. .

 Many senior citizens associations have come into existence in other areas and in other 
districts of Andhra Pradesh due to the efforts of Sri Rao. His goal is to see that all the towns 
(municipalities) in Andhra Pradesh follow the example of Hyderabad (GHMC) and create fa-
cilities for senior citizens. For rural areas all the Tahsil headquarters should be provided with 
old age homes. The provisions of the Act for Maintenance and Welfare of Parents and Senior 
Citizens should be brought to the notice of the old people in rural areas. Any helplessness in old 
age should be supported by the socielt and the Government.

 Sri Gopalarao is clear in his ideas about senior citizens. There are three classes by eco-
nomic division. 1) the affluent class, 2) middle class and the 3) poor people. It is for the middle 
class to associate the affluent and come to the rescue of the poor people.
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 The poor senior citizens are not beggars. They worked hard in their days and contributed 
their might for the modern development. They should be allowed to spend the rest of their life 
with dignity. All efforts should be made in that direction by all social workers and organiza-
tions including the government to see that long life should not be a curse.

 Sri Rao wants to strengthen the following platforms for rendering the above service to 
senior citizens; Senior Citizens Associations. Right to information and Praja Alochana Vedi-
ka.

 Whatever might be the platform, it is a continuous strife to fight corruption and injustice. 
Conducting discussions, debates on topics useful to society until the last breath using all the 
above platforms is his life’s mission.

-  P.S. Bhagavanulu
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Babli Yadav

Right turn

 Vuppala Gopala Rao could teach RTI activists a thing or two. At 78, he’s still getting laws 
amended and working to make a difference to the lives of Hyderabad’s silvers, reports Babli 
Yadav.
 He has earned many nick names over the decades but they mean nothing to him. This 
silver has his sights firmly focused on just one thing: good governance. And at 78, Vuppala 
Gopala Rao is still crusading. “My mission began before the Right to Information Act came 
into being but the Act has given me even more ammunition,” smiles the feisty Hyderabad 
resident, who has taken up local causes, coaxed, cajoled and confronted the most powerful in 
the state government and has even marched all the way to the Supreme Court.
 A resident of Kukatpally, Rao’s quest to educate people about their rights began in 1976 
with the Praja Aalochana Vedika, which has conducted over 300 seminars and awareness 
sessions to encourage people to stand up for their rights. But it was in 1997 that Rao’s journey 
really began. “I started fighting against illegal occupation of public places like parks and 
community spaces. In Bhagyanagar colony, where I lived then, a portion reserved for a park 
had been illegally occupied. The municipal authorities did not entertain my queries and 
complaint, so I went to the director of municipal administration. He instructed the municipal 
commissioner to give me a copy of the layout. I finally got the information and took legal action.
The Supreme Court too delivered a judgement in my favour and all the illegal structures were 
ordered to be demolished,” Rao narrates, summing up a lengthy battle that set the tone for the 
rest of his work.
 Since then, Rao has taken up the gamut of civic issues, from municipal and commercial 
taxes, electricity issues and road-building estimates to drainage works. He often works with
other senior social activists on issues of transparency and accountability in civic and 
government bodies. After the implementation of the RTI Act, they have collaborated to 
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conduct awareness programmes and meetings to train other activists and educate them about 
the new law.
 The bigger the rigmarole, the greater the challenge and Rao loves nothing more than 
battling from the frontlines. Ever since all the municipalities in Hyderabad were merged as 
the Greater Hyderabad Municipal Corporation (GHMC) in 2007, he has been keeping an eye 
on the way public money is being spent. “I believe that to focus on good governance, we need to 
implement the RTI in local governments first and then use it on the state and central 
government. As local citizens, we have to begin at home,” says Rao, who was the only 
representative invited from Andhra Pradesh for the first-ever RTI meeting in Delhi in 2006.
 There’s a softer side to our crusader, who has the interest of senior citizens close at heart. 
He founded Aasra, a unique concept to support seniors in Hyderabad. In an attempt to secure 
special facilities and privileges for silvers, Rao approached the top rung of officers in the 
municipal corporation and got them to set up Aasra under the aegis of the GHMC in 2011.
 The centre has already achieved many of its goals, including securing reduced bus fares, a 
day centre, a ‘bedside service’ for the care of the sick and elderly people, and priority service at 
police stations and government offices, according to Rao, who is the founder and member of no 
less than four senior citizens’ organisations.
 As if this were not enough, he is also convener of the Senior Audit Council on Information 
Rights (SACIR), which has demanded the appointment of women information officers in 
government offices in Andhra Pradesh. “We want two or three information commissioners 
and at least one-third as women so that local women can conveniently approach the authorities 
for RTI queries.”
Aasra has already achieved many of its goals, including securing reduced bus fares, a ‘bedside 
service’ for the care of the sick and elderly, and priority service at police stations and government 
offices.
 In fine health despite advancing years, Rao calls social activism his “strength and 
medicine.” And he emphasises that none of this would have been possible without the support 
of his family, especially his sons who are the financial backbone of his social activism. “My wife 
supports me morally and my sons support me financially”, he says with pride. “I have three 
sons and a daughter, While my daughter is still in college, my sons have respectable jobs in 
Hyderabad and overseas.”
 Does he seek out causes or do they have an uncanny knack of finding him? With a twinkle 
in his eye, Rao reveals, “The municipality is planning to raise taxes but I have found a lot of 
irregularities. We started working on this in October 2012 and I have an entire file of 
information to set things right.” And he will!
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శ్రీ రావల సోమయ్

మానవజాతి మన్గడ కోసయం ఉగోరా కృషి గప్పది

 ఉప్పల గోపాలరావు గార్ వ్కి్తగతయంగా కాకుయండా వ్వసథి కోసయం ఆయన చేసన కృషి ఈ సమాజయం మర్వదు. కారిమాక, 
కరషిక, రైత్ కూలీల ఉద్మాలను నడ్పి వారి పక్షాన పోరాటయం చేసన గొప్ప పోరాటవాది. సమాజయంలో ఉన్న అసమానతలను 
రూపు మాపడానికి ఆయన చేసు్తన్న కృషి అభినయందన్యయం. ప్రజల కోసయం, ప్రజా అవసరాల కోసయం ‘ప్రజా ఆలోచన వేదిక’ను 
స్థిపియంచి ఒక వరాగానికే కాకుయండా విభిన్నమైన చరా్చ గోష్్ఠలు నిర్వహయంచి అట్టడుగు స్థియిలో ఉన్న వారిని మొదలు మేధావుల 
వరకు సమాజయంలో ఉన్న అని్న వరాగాల సమస్లే కాకుయండా అక్రమారజెన సయంస్కతృతిపై అసమాన పోర్ చేసన గొప్ప మేధావి 
ఆయన.

 ప్రసు్తత సమాజయంలో తనకు నచి్చన విధయంగానే ఏరా్పటు చేస్ ఈ రోజులోలు ప్రజలోలు ఉన్న అభిప్రాయాలను పరిగణలోకి 
తీసుకని తనకు నచ్చకపోయినా ‘సమాజానికి ఉపయోగపడే చరచూలు, సమావేశలు, సభలు’ ఏరా్పటు చేస సమాజయంలో ఉన్న 
కుళ్్ళను కడ్గేస్్తర్.

 ఒక మారి్కసు్టగానో, ఒక గాయంధేయవాదిగా కాకుయండా మానవ జాతి మనుగడ కోసయం దిశా నిరేదుశయం చేస్ కార్క్రమాలు 
ఎయందరినో ప్రభావితయం చేశాయి అనడయంలో ఎల్యంటి సయందేహయం లేదు. ఉప్పల గోపాలరావు గారిలో ప్రతే్కయం  ఏమిటయంటే 
అయందరిలో ఉన్న ఆలోచనలు తెలుసుకోవడానికి ప్రయతి్నస్్తర్.

 మేధావి అనే వ్కి్త పీపుల్సు కమిటీ ఏరా్పటుచేస నాయకునిగా కాకుయండా ‘గైడ్’గా పనిచేయాలనే ఎయం.ఎన్.రాయ్ గారి 
సదా్యంత్నికి ఉప్పల గోపాలరావు గారి ఆలోచనలు సరిగాగా సరిపోత్యి. చరా్చగోష్్టల దా్వరా ప్రజా ఆలోచనా వదిక అయంటే 
ప్రజల ప్రతినిధిగా పాపులర్ అయినప్పటికీ ఎల్యంటి రాజకీయ పారీ్టలవైపు వళ్ళకుయండా సమాజయం కోసయం పనిచేసు్తనా్నర్.

 మేధావులు, కవులు స్మాజిక ఉద్మాలలో ఉయండడయం చాల అర్దు. అయితే ఉప్పల గోపాలరావుగార్ మేధావి, కవి, 
రచయిత అయినప్పటికీ ప్రజా ఉద్మాలకు కేయంద్ర బియందువుగా నిలవడయం ఆయనలో ఉన్న గొప్ప లక్షణయం. అయందుకే ఆయన 
అయంటే నాకు అపార గౌరవయం.

 ఉప్పల గోపాలరావు గార్ చేపటి్టన కార్క్రమాల అనుభవాలను పుస్తక రూపయంలో తీసుకురావడయం హరషిణీయయం. 

 ఈ పుస్తకయం భవిషత్్త తరాలకు ఎయంతగానో ఉపయోగపడుత్యందని నా నమమాకయం.

- రావల సోమయ్
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శ్రీ నగ్నమని

డ్యర్ గోపాలరావు గారు నమస్్త

 ‘ప్రజా ఆలోచనా వేదిక’ దా్వరా మీర్ సమాజానికి చేసన స్వ అమోఘమైనది. 

 అనేక సమాజ సమస్లపై మీర్ స్పయందియంచడయం, ఆలోచనలను  రేకెతి్తయంచడయం మామూలు విషయయం కాదు.

 అది మీలోని సజీవ లక్షణయం. 

 బహుశా మేధో ప్రపయంచయంలో మీర్ నిర్వహయంచిన కార్కల్పయం, నిల్చి వలుగుత్ వుయంటుయంది.

- నగ్నమని
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శ్రీ ఉప్పల గోపాలరావు
వ్వస్థిపక అధ్క్షులు
ప్రజా ఆలోచనా వదిక

ఈ పుస్తకయం నా జీవిత చరిత్కాదు

 ఒక స్మాజిక స్పతృహగల కార్కర్తగా, నా ఆలోచనల అభిప్రాయాలతో నేను నిర్వహయంచిన కార్క్రమాలు- నేను పాల్గాన్న 
కార్క్రమాలలో కని్నయంటిని చూపియంచే రూపయం ఈ పుస్తకయం. సమాజానికి బాధ్తగల, స్మాజిక స్పతృహగల కార్కర్తల అవసరయం 
ఎయంతో వున్నది. 

 సమాజానికి పయంటలు పయండ్యంచే రైత్లు, వ్వస్య కారిమాకులు అవసరయం. సమాజాభివృది్కి అని్న విధాల, అని్న 
రయంగాలలో పనిచేసు్తన్న శాస్్తవత్తలు, ఇయంజన్ర్లు, ఆయారయంగాలలో పని చేసు్తన్న కారిమాకులు అవసరయం. డాక్టర్లు వైద్ సబబోయంది 
అవసరయం. వృతి్త పనులవార్ అవసరయం. టీచర్లు అవసరయం, విదా్వత్తలు అవసరయం. కళాశాలలు అవసరయం. కళాకార్లు 
రచయితలు - కవులు యిల్ అని్నరయంగాలవార్ సమాజానికి అవసరయం. అని్నయంటికి మిన్న మన దేశ భద్రతను కాపాడే సైనికులు. 
ఎనో్న కష్టనషా్టలకు ఓర్్చకుయంటూ మన దేశాని్న కాపాడుత్నా్నర్. అల్గే మన సమాజాని్న కాపాడట్నికి, సమాజయంలో 
జర్గుత్న్న అనా్యాలనూ, అరికట్టట్నికి సమాజ ర్గమాతలను తగిగాయంచట్నికి, సమాజాని్న అని్న విధాల కయంటికిరెప్పల్ 
కాపాడట్నికి, స్మాజిక స్పతృహగల కార్కర్తల అవసరయం ఎయంతో వున్నది. 

 మన రాజా్యంగాని్న కాపాడట్నికి, మానవ హకు్కలు కాపాడట్నికి కళ్ళముయందు జరిగే చట్ట వ్తిరేక కార్క్రమాలను 
అడుడి కోవట్నికి, మోస్లు, మాయలు, కలీ్తలు, నకిలీలను అరికట్టట్నికి స్మాజిక స్పతృహగల కార్కర్తల బృయందయం అవసరయం 
ఎయంతైనా వుయంది. 

 ఈనాడు ప్రభుత్్వలు, పాలకులు, పాలనాయయంత్యంగయం, చట్టవ్తిరేక కార్క్రమాలను పూరి్తగా అరికటే్ట సథితిలో లేవు. 
స్మాజిక స్పతృహగల కార్కర్తలు, ప్రభుత్్వలకు, పాలకులకు, పాలనాయయంత్యంగానికి, ప్రజలకు ఒక వారధిల్గా 
పనిచేయాల్. దురదృష్టవశాత్్త కారణాలేమైనా స్మాజిక స్పతృహగల కార్కర్తలు మర్గైపోయార్. కళ్ళముయందు ఎని్న 
అనా్యాలు, అక్రమాలు జర్గుత్నా్న చట్టవ్తిరేక కార్క్రమాలు జర్గుత్నా్న కన్సయం ప్రభుత్వయం దృషి్టకి తీసుకెళ్్ళవార్ 
కర్వైపోయార్. ప్రభుత్్వలు కూడా ప్రజలు పెదదు సయంఖ్లో ఒతి్తడ్చేస్్త తప్ప స్పయందియంచే సథితిలో లేవు. చట్టపరయంగా, 
నా్యపరయంగా, ధరమాపరయంగా సమాజస్వ చేస్ స్మాజిక స్పతృహగల కార్కర్తల బలయం పెయంచుకోవాల్. న్తి, నిజాయితీ, 
చట్టపరయంగా, రాజా్యంగపరయంగా పనిచేస్ కార్కర్తలకు ప్రభుత్వయం ప్రజలు అయండగా వుయండే మాట నిజయం.

 కాన్! అటువయంటి కార్కర్తలు నూటికి ఒకర్ కాదు. లక్షకు ఒకర్ కూడా సమాజ శ్రేయసుసుకు పనిచేస్ వాత్వరణయం 
కనపడటయం లేదు.
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 నా టీన్  ఏజ్ లో ఊరికి ఒకరిదదురైనా, అనా్యాలను, అక్రమాలను గురియంచి అడుడికునే వాత్వరణయం కనపడేది. నేడు ఆ 
వాత్వరణయం లేదు. దానికి కారణాలు చెపా్పలయంటే ఒక పుస్తకమే అవుత్యంది. 

 దేశాని్న కాపాడే సైనికులు కర్వైతే, దేశయం దురాక్రమణకు గురి అయే్ మాట నిజయం. అదే విధయంగా నేడు సమాజానికి స్వ 
చేస్ స్మాజిక స్పతృహగల కార్కర్తలు కర్వైనార్ కాబటే్ట, ఈ నాటి సమాజయం పైకి ఎయంతో అయందయంగా కనబడుత్నా్న 
అయంతరాలలో అసయంతృపి్తకి గురి అవుత్న్న మాట నిజయం. భయాల జీవితయం గడుపుత్న్న మాట నిజయం.

 ఈ విషయయంపై ప్రజా ఆలోచనా పర్లైన మేధావులు ఆలోచన చేయవలసన అవసరయం ఎయంతైనా వున్నది. సమాజయంలో 
మయంచిని కాపాడట్నికి, ప్రభుత్్వలేకాదు, స్మాజిక స్పతృహగల కార్కర్తలు, మేధావులు, ప్రజారయంగయంలో పనిచేయాల్సున 
అవసరయం వుయంది. పారీ్టలు, పారీ్టల కార్కర్తలు ప్రజాస్్వమ్ ప్రక్రియలో పాలకులుగా ప్రభుత్్వల ఏరా్పటుకు వారి అవసరయం 
వున్న మాట నిజయం. వారయంత్ రాజకీయ పారీ్టల కార్కర్తలు. వారి వలన సమాజయం మొత్్తనికి నా్యయం జరగదు. కారణయం పారీ్ట 
విధానాలు వర్ వర్గా వుయంట్యి కాబటి్ట. 

 కాన్, స్మాజిక స్పతృహగల కార్కర్తలు, రాజకీయ పారీ్టల కార్కర్తలుగా కాకుయండా, రాజకీయ కార్కర్తలుగా ఎకు్కవ 
కృషి చేయాల్. పాలనని చట్టబద్యంగా నడపట్నికి చట్టవ్తిరేక కార్క్రమాలను అరికట్టట్నికి, నిజమైన ప్రజా సమస్లను 
ప్రభుత్వయం దృషి్టకి తీసుకెళ్ళట్నికి ప్రజలలో ప్రతి విషయయంలో చక్కని అవగాహన పెయంచట్నికి, స్మాజిక స్పతృహగల రాజకీయ 
కార్కర్తలు పనిచేయాల్. అప్పుడే సమాజయం కయంతమేరకు ఇబబోయంది పడకుయండా జీవియంచట్నికి వాత్వరణయం ఏర్పడుత్యంది.

 చిన్న నాటి నుయండ్ నా తపన ఇదే! 

 నాకళ్ళముయందు కనపడే అనా్యాలను, అక్రమాలను చూస సహయంచలేని మనస్తత్వయం, అయందుకు కని్న యిబబోయందులు 
ఎదురైన మాట నిజయం. కాన్! అయంతిమయంగా నా్యయం, ధరమాయం, చట్టయం గెల్చే మాట నిజయం. 

 మా ఇయంటోలు పని చేసూ్త, మా కుటుయంబ సభు్ల సుఖ జీవిత్నికి సహాయ సహకారాలు అయందిసు్తన్న జీతగాళ్ళను చిన్న చూపు 
చూసు్తన్న విషయయం - వారికి పచ్చడ్ అన్నయం, న్ళ్ళ మజిజెగ వడ్డియంచే విషయాలపై నా మొదటి తిర్గుబాటు. అది మాని్పయంచ 
గల్గాను.

 గ్రామయంలో పెదదు మనుష్లు చేసు్తన్న పచ్చగడ్డి కలగారపుపాటల మోస్లను కనిపెటి్ట, నిజమైన సమాచారాని్న స్కరియంచి, 
వారి అక్రమాలనూ, అనా్యాలను అరికట్టగల్గాను. 1955వ సయం ॥ లోనే నిజమైన సమాచార బల్ని్న అరథియం చేసుకోగల్గాను. 
అప్పుడు నా వయసు 19 సయంవతసురాలు. ఆ నిజమైన సమాచారయం అక్రమాలను, అనా్యాలనూ, అరికట్టట్నికి వుపయోగపడే 
విధానాని్న తెలుసుకునా్నను. 

 గ్రామయంలో తకు్కవ కులయం అనే వయంకతో బ్డోడిడైనా- పెద్దుడైనా “అర-ఒర” అని పిల్చేవార్. అయందుకు నేను స్పయందియంచి 
“అరే” అయంటే అణా ఫైన్  నినాదయంతో కయంత మేరకు ఆ సయంస్కతృతిని, అరికటి్టయంచి, పేర్లుతో పిల్చే అలవాటుకి నాయంది పల్కాను.

  మా గ్రామయంలో అప్పటికి దాదాపు 22 కుల్లవార్ నివసయంచేవార్. కుల్నికి ఒకరి చొప్పున నేను వాళ్ళని మా యియంటికి 
భోజనానికి పిల్చి, మా యియంటోలు వాళ్ళతోనే వయంట చేయియంచి, గోరాగారి సమక్షయంలో మా యియంటోలు వాళ్ళతోనే వారికి సహపయంకి్త 
భోజనయం వడ్డియంచి ప్టి్యంచాన్. భోజనానయంతరయం వారి విస్తరాకులను మా యియంటోలువాళ్ళతోనే తీయియంచాను. అదీ నా పయంతయం. 
మా యియంటోలు వాళ్్ళకూడా సహకరియంచార్.

 గ్రామయంలో సీత్రలు చీకటి పడ్న తరా్వత మలవిసరజెనకు దూరయంగా బహరయంగ ప్రదేశాలకు వళి్ళనపుడు, ఇదే అదనుగా వాళ్ళ 
మెడలోని బయంగార్ వసు్తవులు, గాజులు, ల్కె్కళ్్ళ రౌడీదొయంగల ముఠను, వయంబడ్యంచి, కాళ్్ళ చేత్లు విరగొగాటి్ట వూరికి వాళ్ళ 
పీడ వదిల్యంచాను. ఆ దొయంగల ముఠనాయకుడ్ పేర్ ‘‘చియంత్లు’’.  ఆ తరా్వత వాళ్ళలో పరివర్తన వచి్చ ఆ విధమైన 
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దొయంగతనాలు మాని, రిక్షా తొకు్కకుని బ్రతికార్.

 గ్రామయంలోని వ్వస్య కూలీలతో పని చేయియంచుకుయంటే, కూల్ డబ్బో ర్పేణా గాన్, గియంజల రూపేణాగాని ఏరోజుకారోజు 
వయంటనే అయందియంచే ఉద్మానికి నాయందిపల్కాను. అల్గే రైత్ల సమస్ల మీద పనిచేయటయం - గ్రామాలలో రైత్ల - కూలీల 
మధ్ సమన్వయకర్తగా పనిచేస రైత్కూలీ సమస్వయ సయంఘ నిరామాణ ఆవశ్కతను తెల్యజేయటయం జరిగియంది.

 ఇల్ అనేక విషయాలు నా ‘‘TEEN AGE” నుయండ్ కని్న యిబబోయందుల మధ్ అడడియంకుల మధ్ నా పోరాట్లు, 
ఉద్మాలు స్గిన మాట నిజయం. 

 అల్ 25 సయం॥ రాలు వ్వస్యయం ఆధారిత గ్రామవాత్వరణయంలో గడ్పాను. 

 తర్వాత నా జీవితయం మిరా్లగూడ - హైదరాబాద్  లలో సథిర నివాస్లు. 

 మిరా్లగూడలో పారిశుద్ష్ కారిమాకుల జీత్ల మెర్గుదలకు పనిచేయటయం. ట్యిలెటులు నిరిమాయంచుకోలేని పేదవారికి 
ట్యిలెటలు కరకు ఉద్మయం - అయందులో భాగయంగా ‘‘బహరయంగ ప్రదేశాలలో మల - మూత్ర విసరజెన’’ చేస్ వారికి సయంఘాల 
ఏరా్పటు. మునిసుపల్ -రెవనూ్ అధికార్లకు విజ్ఞపు్తలు - కయంత మేరకు సఫలయం. 

 మిరా్లగూడ నడ్ బజార్ సెయంటర్ లో డా. అయంబేద్కర్  గారి విగ్రహావిష్కరణ దానికి ఎదురైన యిబబోయందులు - తదుపరి 
సఫలీకృతయం. ప్రజా ఆలోచనతోపాటు - హేత్వాద ఉద్మాలు. 

 మిరా్లగూడలో ప్రతి విషయయం మీద కరపత్లు వ్రాయటయం - పయంచటయం, సదసుసులు ఏరా్పటు చేయటయం - సమావశాలూ 
- సనామానాలు మొదలైన అనేక వినియోగదార్ల సయంఘాలు ఏరా్పటు. 

 శ్రీ వావిల్ల గోపాల కృష్ణయ్ గారికి, మోటూర్ ఉదయయంగారికి సనామానాలు. 

 శ్రీ దివాకరలు వయంకట్వధాని గారిచే “మహాభారతయంలో దురో్ధనుడు’’ పాత్ర గురియంచి దీర్ఘ ఉపనా్సము. 

 ప్రొఫెసర్  K.K. రయంగనాధాచార్్లు గారిచే “సయంస్కతృతి అయంటే ఏమిటి’’ అనే విషయయంపై ఉపనా్సము. 

 ప్రొఫెసర్ జి.వి. సుబ్రమణ్యం గార్ డా. నిరమాల్దేవి, డా. రావూరి భరదా్వజ గారలుచే శ్రీశ్రీ గారి మీద, సమాజయం-స్హత్యం 
అనే విషయాల మీద ఉపనా్స కార్క్రమాలు ఏరా్పటు చేయటయం జరిగియంది.

 అల్గే శ్రీ నిఖిలేశ్వర్  గార్, శ్రీ జా్వల్ముఖి గార్, శ్రీ ABN ప్రస్ద్  గార్ మొదలైన వారితో ఉపనా్స్లు.  

 డా. వణుమాధవ్ గారిచే మిమిక్రీ ప్రదర్శన - డా. పట్్టభి గారిచే మా్జిక్ ప్రదర్శన కార్క్రమాల ఏరా్పటు. ఇల్ 
అనేకరకాలైన రాజకీయ, స్యంస్కతృతిక, సమాజపరమైన కార్క్రమాలు, పోరాట్లు, సదసుసుల ఏరా్పటులు మొదలైన ఎనో్న 
కార్క్రమాలు చేపట్్టను. 

 హైదరాబాద్ లో ప్రజా ఆలోచనా వదిక దా్వరా అనేకానేక కార్క్రమాలు, సీనియర్ సటిజనలు సయంఘాల ఏరా్పటులు - Wel-
fare Associations ఏరా్పటులు వాటి అవసరము. 

 GHMC లో ఆసరా ఆవిరా్వము - దాని ఉపయోగాలకు కృషి. 

 సమాచార హకు్క చట్టయం 2005 ఆవశ్కత - ఉపయోగాలు, దానిపై సెమినార్లు - సదసుసులు- మచు్చకు కని్న 
ఆధారాలతో ఈ పుస్తకయం తీసుకురావటయం జరిగినది.
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 ఈ పుస్తకయం స్మాజిక స్పతృహగల కార్కర్తలకు ఒకరెఫరెన్సు  గానూ, ఒక గైడ్  గానూ ఉపయోగపడుత్యందనే ఒక 
చిని్న‘‘ఆశ”. 

 సమాజానికి నేడు ఎయంతో అవసరయం. స్మాజిక స్పతృహగల కార్కర్తల బృయందయం. ఆ విషయయం అని్న రాజకీయపారీ్టలు 
అయంగీకరియంచిన విషయయం. స్మాజిక స్పతృహగల కార్కర్తలు ఏ పదవులు ఆశియంచకుయండా, సమాజశ్రేయస్సు ధే్యయంగా పని 
చేయాల్. 

 చేస్ ఉద్మాలపైన - పోరాట్లపైన చక్కని అవగాహన ఉయండాల్. సమస్ల మూల్లు సమూలయంగా తెలుసుకోవాల్. 
చట్టబదదుయంగా - నా్యబద్యంగా - ధరమాబదదుయంగా పోరాటయం చేయాల్. హయంస్ - దౌరజెనా్లకు పూనుకోకూడదు. అవసరమైతే 
నా్య పోరాట్నికి సదదుయంగా వుయండాల్. అయందుకే నేను అప్పుడప్పుడు ప్రతి మీటియంగ్  లో చెపే్ప విషయయం, ప్రజారయంగయంలో పనిచేస్ 
కార్కర్తలు ఆరిథికయంగా బలయంగా వుయండాల్. మానసకయంగా- శారీరకయంగా ఆరోగ్యంగా వుయండాల్, పనిమీద కూలయంకషమైన జా్ఞనయం 
వుయండాల్, ఓపిక, తీరిక కూడా వుయండాల్. కుటుయంబ సభు్ల - స్్నహత్ల మదదుత్ పెయంచుకోవాల్.

 ఒయంటరి పోరాటయంతోపాటు - పదిమయందిని కలుపుకని పోరాట్లు- ఉద్మాలు చేసూ్తవుయండాల్. అప్పుడే నిజమైన 
స్మాజిక స్పతృహగల కార్కర్తగా, సమాజ శ్రేయసుసును కోరే ఉద్మకార్డ్గా మన్నన పొయందగలర్. స్మాజిక స్పతృహగల 
కార్కర్తల అవసరయం ఈనాటి సమాజానికి ఎయంతో అవసరయం. 

 ప్రజా ఆలోచనాపర్లైన మేధావులు - ప్రజలు - యువతీయువకులు - స్మాజిక స్పతృహను పెయంచుకని సమాజ 
శ్రేయసుసుకు పూనుకోవలసన అవసరయం నేడు ఎయంతైనా వున్నది. స్మాజిక స్పతృహగల కార్కర్తల బృయందయం మయంచికి అయండగా 
వుయండ్, చెడుపై పోరాటయం చేస్ ప్రజాసైన్యంల్ వుయండాల్. సమాజయంలోని అనా్యాలను, అక్రమాలనూ, అక్రమారజెన సయంస్కతృతిని, 
మోస్లను, మాయలను, కలీ్తలనూ, నకిలీలనూ, చట్టవ్తిరేక కార్క్రమాలకు వ్తిరేకయంగా స్మాజిక స్పతృహగల కార్కర్తలు 
పనిచేయవలసన అవసరయం వుయంది నేడు. చట్టబదదు పాలనకు - దాపరికయంలేనిపాలనకు కృషి చేయాల్.

 మన హైదరాబాద్  మహానగరయంలో వార్డికు కన్సయం 50 మయంది స్మాజిక స్పతృహగల కార్కర్తలు సమాజయం కోసయం - 
మయంచిపాలన కోసయం- మయంచి వాత్వరణాని్న నెలకల్పట్నికి పనిచేస్యందుకు అవసరయం వున్న మాట నిజయం. ఆ దిశగా 
స్మాజిక స్పతృహగల కార్కర్తలు ముయందుకు వస్్తరనే నా “ఆశ’’.  

 స్మాజిక స్పతృహగల కార్కర్తలయందరూ కల్స (People’s  Vigilance Committee) ప్రజా నిఘా సమితిగా ఏర్పడ్  
మన రాజా్యంగాని్న , మన ప్రజాస్్వమ్ వ్వసథిను  కాపాడుకుయంటూ,  బలమైన బాధ్తగల  పౌరసమాజ  నిరామాణానికి 
పూనుకోవాలని కోర్కుయంటునా్న. అదే నా చిరకాల  వ్యంఛ. 

“సమాజానికి మోక్షయం  విలువలతో  క్డ్న బాధ్తగల పౌర సమాజమే’’. 

 నా మీద సోక్రటీసు, పేలుటో, అరిస్్టటిల్, శయంకరాచార్్లు, గౌతమ బ్దు్డు, రామానుజాచార్్లు, మాథా్వచార్్లు, 
రాజా రామమోహన్ రాయ్, కయందుకూరి వీరేశల్యంగయం, మార్్కస్, స్్వమి వివకానయంద, మహాత్మా గాయంధీ, మావో, గో రా, జిడుడి 
కృష్ణమూరి్త, కాళోజి, వావిల్ల గోపాలకృష్ణయ్, మావూరి వణుగోపాలస్్వమి ఆలయ అర్చకులు హనుమాచార్్లు, 
పార్స్రధి ఐయ్యంగార్లు, జీన్ జుగాన్ ల ప్రభావయం వున్నమాట నిజయం.
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 సయంగపూర్ మొదటి ప్రధాని ‘‘LEE KUAN YEW”  ప్రజాస్్వమ్ 
వ్వసథిను బలోపేతయం చేయట్నికి, బాధ్త గల పౌర సమాజ నిరామాణము 
చేయటయం చాల్ హరిషియంచదగగా విషయము. 

 నాకు నచి్చన రాజకీయనాయకులలో ‘‘LEE KUAN YEW” 
ప్రప్రధముడు.

 పైన  పేర్కన్న గొప్పవారి ఆలోచనలతోపాటు By Birth  నేనొక 
స్మాజిక స్పతృహగల కార్కర్తను.

   అయందుకే నాకెప్పుడూ ప్రజల గురియంచి, పాలకులను గురియంచి, 
పాలన గురియంచి, పాలనా యయంత్యంగాని్న గురియంచి, సమాజ భవిష్త్్తను 
గురియంచి ఆలోచియంచే తపన

 నాగురియంచీ నాపుస్తకయం గురియంచీ విభిన్న రయంగాలలో నిషా్ణత్లైనవార్ వారి 
అభిప్రాయాలను ఈ పుస్తకయంలో ప్రచురియంచుటకు పయంపినయందుకు పేర్ పేర్నా వారయందరికీ నేను ఎయంతో బ్ణపడ్ వునా్నను. 

 వ్రయందరికీ నా హృదయపూర్వక ధన్వ్దమలు.

“ఈ నా పుస్తకయం 
నేడు సమాజశ్రేయసుసు కోసయం పనిచేసు్తన్న  

స్మాజిక స్పతృహగల కార్కర్తలకు,  
రాబోవు కాలయంలో సమాజ శ్రేయసుసుకు 

 పనిచేస్ కార్కర్తలకు  
అయంకితయం’’

- ఉప్పల గోపాలరావు
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