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“నా మాటల మూట” కు నా పద్ పీఠిక...
 87 సయంవత్సరాల యువకులు, యువ 
రక్యంతో ఉప్పయంగి ఉరికే సమరోత్్సహి శ్రీ ఉప్పల 
గోపాల రావు గారి సామాజిక గీత అయిన “నా 
మాటల మూట” కు నా పద్ పీఠిక...

కయం॥  ‘‘నామాటల మూట’’ యగుచు
  సామాన్్ని మనమునగల సక్రోధమ్మే
  సామాజిక నా్యార్థము
  భీమపుటుప్్పనగ మారె విప్లవ రధ్న్ !!
కయం॥  ధీమాన్్డు - సామముతో
  సామాన్్యండై న్డివిన సాహిత్యంబౌ
  ‘‘నామాటలమూట’’న్గని
  కోమల మానసుడనెదన్ గోపాల్రావున్ !!
కయం॥  వేలాదిగ-ప్లు్లబికెడి
  యాలోచన లీవిధముగ నక్షరములుగా
  మ్లొనరియంచగవచ్చెన్
  కాలాయంతరమునన్ నిలుచు కావ్ములోనన్ !!
కయం॥  తప్పులు గల సయంఘమన్చు
  చ్ప్పుచు న్యండెదరు గాని, సేవావ్రతులై
  చప్పున సరిజేయరన్చు
  న్ ప్పల గోపాలరాయుడుగ్రత న్రికెన్ !!
కయం॥  గోపాలరావు గారిని
  కాపాడున్ గాతభవుడు కమమేనిరీతిన్
  దీపయంపజేసి సతతము
  రూపయంచుత తనయునికినిలోకముమేనకున్!!

19-10-2022 కయందకవి సార్వభౌమ
నాగారయం, హైదరాబాద్-83 డాక్టర్ రాధశ్రీ
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నా మాట
 చిన్న నాటి న్యండి అభ్్దయ భావజాలాని్న 
ఆశ్్వదియంచాన్. నా జీవితయంలో నేన్ ఎదుర్కొన్న 
సమస్లన్, అన్భవాలన్, నేన్ గ్రహియంచిన 
విషయాలన్ నెమరువేసుకుయంటూ ఉయంటాన్.

 సమాజయంలో ప్రతివ్కి్ సయంతోషయంగా జీవియంచే వాత్వరణయం 
ఉయండాలని కోరుకుయంటూ ఉయంటాన్. ప్రతివ్కి్ భయయంలేని జీవితయం 
కొనసాగియంచాలనేదే నా ఆశయయం.
 ప్రజలు ప్రశ్యంతయంగా, సయంతోషయంగా భయయంలేకుయండా జీవిత్ని్న 
కొనసాగియంచాలయంటే మనపాలన బాగుయండాలి, పాలకులు మయంచివారై 
ఉయండాలి, పాలనా యయంత్యంగయం ప్రజలకు సేవలయందియంచే కార్కర్లగా 
ఉయండాలి. అని్నటితోపాటూ బాధ్తగల చట్టబద్యంగా నడుచుకునే 
ప్రజలు ఉయండాలి.
 75 సయంవత్సరాలలో ఎన్్న అభివృదిధి కార్క్రమాలు, సయంక్షేమ 
కార్క్రమాలు ప్రభ్త్్వలు చేసిన మాట వాస్వమ్ కానీ! బాధ్తగా, 
చట్టబద్యంగా నడుచుకునే పౌరసమాజాని్న తీరిచెదిద్లేదు.
 ఈ విషయాని్న అని్న ప్రభ్త్్వలు విసమేరియంచాయి. ఈనాడు ఆ 
సమస్నే మన సమాజయం, మన ప్రభ్త్్వలు ఎదుర్కొయంటున్నది. మయంచి 
పాలకులకు, మయంచిపాలనా యయంత్యంగానికి మూలయం ప్రజలే, ఆ 
స్పపృహే ప్రజలలో ప్రగాలి.
 ఆ దృష్్టతోనే ఈ ‘నా మాటల మూట’ లో ప్రజలు, పాలకులు, 
పాలన - పాలనా యయంత్యంగాని్న గురియంచి, ప్రజాసా్వమా్ని్న 
గురియంచి, చట్టబద్ పాలన గురియంచి రాయటయం, తెలియచేయడయం 
జరిగియంది. 
 సామాజిక స్పపృహగల కార్కర్లు, నన్్న మీరు పూరి్గా అర్థయం 
చేసుకోవాలయంటే సమాజయం పట్ల, నా తపనా, ఆవేదన, ఆయందోళన, 
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మయంచి సమాజయం కోసయం, మయంచి పాలకుల కోసయం, మయంచి పాలనా 
యయంత్యంగయం కోసయం నా అభిప్రాయాలన్, ఆలోచనలన్ 
తెలుసుకోవాలయంటే, నా నాలుగు పుస్కాలు చూడయండి, చదవయండి, 
అర్థయం చేసుకోయండి, ఆచరియంచయండి.
1.  ఆలోచన ఆవేదన,   2.  ఓ అక్రమార్జన, 3. ఆదర్శ సామాజిక 
స్పపృహగల కార్కర్ కర్వ్యం,  4. నా మాటల మూట
 నేన్ పుటి్ట ప్రిగినది బ్రాహమేణకోడూరు. 
 నా టీన్ ఏజ్ న్యండి నేన్ ఎదుర్కొన్న సమస్లు, ఉద్మాలు.
 నేన్ ఎదిగిన మిరా్లగూడలో ఎన్్న కారిమేక సయంఘాల 
ఉద్మాలు ఇతర సమస్ల మీద పోరాటాలు కార్క్రమాలు. 
 నన్్న ఒక సా్థయికి ప్యంచిన గ్రేటర్ హైదరాబాద్ లో దాదాపు 
400 లకు పైగా వివిధ అయంశ్లపై చరచెల రూపయంలో, సదసు్సల 
రూపయంలో పోరాటాల రూపయంలో, సమస్ల పరిష్కొర మారాగానికి 
చేసిన ఉద్మాలు. 
 బ్రాహమేణకోడూరు ప్రజలకు మిరా్లగూడ ప్రజలకు గ్రేటర్ 
హైదరాబాద్ ప్రజలకు నేన్ ఎయంతో ఋణపడి వున్నమాట నిజయం. 
 ఏ కార్క్రమయం అయినా చట్టబద్యంగా, నా్యపరయంగా, ధరమే 
పరయంగా చేయబటే్ట నాకు అవరోధాలు తకుకొవ ఫలిత్లు ఎకుకొవ.
 నాకు సయంపాదియంచటానికి ఎన్్నఅవకాశ్లు వచిచెనా, సయంపాదనమీద 
శ్రదధిచూపకపోవటయం పదుపు అలవాటులేని నా జీవితయం ఉన్న ఆసు్లన్ 
అముమేకుయంటూరావటయం ఆరి్థక క్రమ శిక్షణ లేని నా జీవితయం, నాచివరి 
జీవిత్ని్న ఎన్్న ఇబ్యందులకు, బాధలకు గురిచేసి వుయండేది. కానీ!  
నా చినబాబు అశోక్  నా ప్దబాబు రవి నాభార్ సరోజిని సహాయ 
సహకారాలతో ఏవిధమైన ఆరిధిక ఇబ్యందులు లేకుయండా నా చివరి జీవితయం 
సయంతోషయంగా గడుసు్న్నది. నా అదృష్టయం - నా పల్లలు, నా భార్. 

ఉ గో రా
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ధన్వాదములు - నమస్సుమాయంజలి
నాకు పునర్జనమేన్ ప్రసాదియంచి మరల  
ఈపుస్కాని్న సమాజానికి  పరిచయయం   
చేయటానికి  దోహద పడిన  భ్విలో 
దేవుళ్ళు  

డాక్టర్   ఎ. రవి కుమార్  గారు 
డాక్టర్   కె.  రాజేష్  గారు
డాక్టర్   జి. అవినాష్ గారు
KIMS,  Kondapur.

వారికి  నా హృదయపూర్వక  
ధన్వాదములు   
తెలియజేసుకుయంటునా్నన్.

అలాగే నన్్న ప్రతిరోజూ పరామరి్శస్్,   
తగిన సలహాలన్ అయందిసు్న్న  
నా ప్రియమిత్రులు 
డాక్టర్  కె. రామచయంద్ర రాజు గారికి   
నా నమసు్సమాయంజలి.

ఉ గో రా
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భవితకు బాటలు 

 అక్షరాలు కూడితే పదాలు. పదాలు అళ్్లతే 
వాకా్లు. వాకా్లు పేరిచెతే కవితలో, కథలో, 
కావా్లో, మరోటో... మరోటో.... అవుత్యి. 
కానీ, వాటికి బలమైన భావాలు జత అయితేనే 
అర్థవయంతమైన అభివ్కి్ (expression) అవుతుయంది. భాష్భివ్కి్కి 
భావమ్ జీవయం! అది లేకుయండా ఏ అక్షరాలు, పదాలు, వాకా్లు 
కుప్పబోసినా... నిరుపయోగయం, నిరర్థకయం, నిరీ్జవయం! అయందుకే, 
ఇయంగీ్లషులో ఓ మాట చ్బుత్రు.... The clarity of expression 
only possible with clarity of thought అని. ఎనభయో్ 
వడిలో ఉప్పల గోపాల రావు గారు తన మనసులో సయంఘరి్షయంచే 
భావాలన్ మాటలుగా మూట గటా్టరు. ఎప్పుడైనా, ఎకకొడైనా ఆ 
మూట విప్పుకొని అవసరానికి వాడుకోయండని సదరు మూటన్ 
సమాజానికి ఇచేచెశ్రు. ‘ఇచేచెయడయం’ ఉగోరా కు కొత్ కాదు. ఆయన 
ఎప్పుడూ ఏదో ఒకటి ఇస్్నే ఉయంటారు. ఎయందుకయంటే, యుక్వయసు 
న్యంచే తన ఆలోచన, ఆచరణ, అభివ్కి్ అనీ్న సమాజ హిత్నికి 
ఇచేచెశ్రు. ఇక ఆ తరా్వత వచిచెనవి, వసు్న్నవి, రాబోయేవీ ఉప 
ఉత్పతు్లు మాత్రమ్! అయందులో ఇదొకటి. ఉప్పల గోపాలరావు 
అయంటేనే ఓ ఉప్్పన. ఉద్మాల ఉప్్పన. సాధారణ కడలి 
అసాధారణయంగా ఉప్పయంగటమ్ ఉప్్పన! తన దృష్్టకి వచిచెన ఏ 
అనా్యాని్న,  అక్రమాని్న, అవ్వస్థనీ ఆయన ఉపేక్యంచలేదు. దాని్న 
నిశితయంగా నిరసియంచారు. గయంతెతి్ ప్రశి్నయంచారు. వ్తిరేకయంగా 
ఉద్మియంచారు. అయంతటితో ఆగిపోలేదు. శోధయంచి, దానికై శ్రమియంచి 
పరిష్కొరాలు వెతికారు. వీలయిన చోటలా్ల... ఫలిత్లు, ఫలాలు 
సాధయంచారు. అయందుకే, ఆయనది సాఫల్ జీవితమైయంది. తన జీవన 
సహచరి కూడా అని్నటా నిజమైన అరా్థయంగి అయియంది. సాధారణయంగా 
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ఏదీ అయంత తేలిగాగా మెచచెని సమకాలికులకు ఆ దయంపతులు 
ఆదర్శప్రాయమయా్రు. వారికి నేన్ సని్నహితుడిని కావడయం నా 
భాగ్యం.

 ఉప్పల గోపాలరావు గారి ఉద్మ జీవిత్ని్న ఒక సయంకలనయంగా 
తెసు్న్న రోజులో్ల... ఆయన పూరి్ పేరున్ పటి్ట రూపయంలోకి కుదియంచి 
‘ఉగోరా’ అని నేననా్నన్. ఆ తరా్వత ఎయంతో సయంతోషయంగా... ‘దిలీప్ 
గారూ మీరు మొదలెటా్టరు, ఇక అదే సి్థరమై పోయియంది, ఇపుడు 
అయందరూ అదే అయంటునా్నరు’ అని ఆపా్యయంగా పయంచుకున్న 
సహృదయత ఆయనది. తరా్వత తనూ ఆ పటి్ట రూపాని్న ముచచెటగా 
వాడుతునా్నరు. అవి ఉతు్తి్ అక్షరాలు, కుదియంచిన పటి్ట పేరు మాత్రమ్ 
కాదు. ధ్వని సారూప్త లాగే, ఒకరకయంగా ఉగోరా మా సమయపు 
‘చ్గువేర’! ఏ అవినీతిని, ఏ అనా్యాని్న, ఏ అక్రమార్జన సయంసకొపృతినీ 
ఉపేక్యంచ లేదు. ఉద్మియంచారు, నిరయంతరయం ఉద్మిస్్నే ఉనా్నరు. 
ఆయనొక నిత్ పోరాటశీలి. పరిశీలన, ప్రయోగయం, పని, ఫలిత్ల 
సాధనే ఆయన పరిశ్రమ! త్జా ‘నా మాటల మూట’ కూడా ఆయన 
నిరయంతర పో (ఆ)రాటయం లో భాగమ్! ఉగోరా బాధ్తగా మూట కటి్టన 
ఆ మాటలు.... గతకాలపు అన్భవాల ఊటలు. వర్మానపు 
వాస్వాల తుపాకీ తూటాలు. భవిష్తు్కు మనలి్న నడిపే బాటలు. 
ఆయనకు నా హృదయపూర్వక అభినయందనలు. నమసు్సలతో..

దిలీప్ రెడ్డి
జర్నలిసు్ట.

11.11.22, హైదరాబాద్.
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మా గురువుగారు ఉగోరా
 వారు పేరిచెన, పేలిచెన మాటల మూట 
విప్పతే చాలు అనా్యాలపై, ఆక్రమార్జనపై, 
దురామేరాగాలపై, అవినీతిపై, మోసాలపై పేలుతుయంది 
అణుబాయంబై. సక్రమారుకొలకు నేరు్పతుయంది 
ప్రజాసా్వమ్యం విలువలన్, దాని అవసరాలన్. అయందరికి మయంచి 
జరిగే పద్తులన్, ఆలోచనలన్, అవసరాల గురి్యంపున్ కలిగిసు్యంది. 
డబు్, బయంగారయం కయంటే విలువైన నిధ వారి మాటాలమూట 
యువకులారా, యువతులారా, విజు్నలారా, ప్రజాసా్వమ్ వాదులరా 
అయందుకోయండి ఉగోరా గారి మాటల మూట. ఈ మూటన్ విప్పుదాయం 
వడివడిగా పేజీలన్ తిప్పుదాయం ప్రజాసా్వమా్ని్న రక్దా్యం.

ఇటు్ల 
విశ్్వసపాత్రుడు 

నయందిపేట రవయందర్
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ఇది మాటలమూటే కాదు... చేతల బాట
 ఇది మాటలమూటే కాదు... చేతల బాట 
కూడా ఉప్పల గోపాలరావు గారి ‘నా మాటల 
మూట’.. ఈ 88 పేజీల పుస్కయం 75ఏళ్ల 
సా్వతయంత్ర్యంలో మనదేశయం నడచిన బాటని 
స్చిసు్యంది. ప్రజల ఆలోచనలో్ల, పాలనా 

పదధితులో్ల వచిచెన మారు్పలకి ఈ చిన్న పుస్కయం అద్యం పడుతుయంది. 
‘ఆలోచనే మారు్పకు మూలయం, పోరాటమ్ ప్రజాసమస్లకి 
పరిష్కొరయం’ అని నమిమే, ఆచరియంచిన వ్కి్ గోపాలరావు గారు. మాటలు 
చ్పే్పవారికి కొదువలేదు కానీ, ఆ మాటలని చేతలో్ల చూపయంచే వాళ్ళు 
చాలా అరుదు. అలాయంటి అరుదైన వ్కి్ ఉప్పల గోపాలరావు గారు. 
వేదికల మీద సమమాజ సా్థపనకోసయం ఉపనా్సాలు ఇవ్వడమ్ కాదు, 
దాని్న ఎవరికి వారు తమ జీవితయంలో వీలయినయంత అమలు చేయాలని 
తన ఆచరణతో నిరూపయంచిన వ్కి్ గోపాలరావు గారు.  తన డ్రైవర్ 
రమ్ష్ ని తన ప్యంపుడు కొడుకుగా ఈ పుస్కయం దా్వరా పరిచయయం 
చేయడయం తన ప్ద్ మనసుకి నిదర్శనయం. గోపాలరావు గారి మాటలు, 
చేతలు అనీ్న 1. అక్రమార్జన సయంసకొపృతి నిరూమేలన, 2.దానికి తగిన 
ఆలోచన, 3. ఆ ఆలోచనకు తగిన బలయం..ఈ మూడిటిచుటూ్టనే 
తిరుగుతూ ఉయంటాయి.  ఈ ఆలోచనలే ఉగోరా సా్థపయంచిన ‘ప్రజా 
ఆలోచన వేదిక’ కి పునాదిరాళ్ళు. సమాజాని్న ప్రభావితయం చేసే ప్రతి 
అయంశయంపై తన ఆలోచనన్ తన మాటల మూట దా్వరా మనకి 
అయందియంచారు. తన ప్రతి ఆలోచనపై ఒక చిన్న కార్క్రమయం అయినా 
ఆయన స్వయయంగా చేసారు. అయందుకే, ఈ పుస్కయం కేవలయం మాటల 
మూటే కాదు, చేతల బాట కూడా. ఆయన మాటలని మనయం 
అయందిపుచుచెకుయందాయం.. ఆయన బాటలో  కొయంతైనా నడిచే ప్రయత్నయం 
చేదా్యం.

శిరమని నరేష్
రాజకీయ కార్కర్
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సారస్వత సేవనయం
 ‘‘జీవితయం-సుఖమయయం కానీయయండి, 
దుుఃఖపూరితయం కానీయకయండి. జీవితయం ఒక 
అదుభుతమైన వా్పకయం. ఇది నిత్నూతనమైన 
వా్పకయం’’ - జార్జి బెరానాడ్ షా
 మ్టి ప్రజారచయితగా రామోజీరావుగారు లాయంటి ఉదధియండులచే 
ప్రశయంసలయందుకున్న ప్ద్లు ఉప్పల గోపాలుగారు. మానవ 
హృదయపు లోతులో్లకి చొచుచెకొనిపోయి అయందులోని కలమేశ్లే్న కాక 
వెలుగు మిణుగురులన్ కూడ కనిప్టి్ట బయటకు వెదజలి్లన 
సృజనాతమేక రచయిత ఆయన. జీవితపు ప్న్గులాటలో గడిదేరి తన 
కలానికి పదున్ ప్టి్టన ధైర్శ్లి ఆయన. దేనితో రాజీపడేయందుకు నేనీ 
జగతు్లోనికి రాలేదు. అవినీతిని అలసత్్వని్న ప్రతిఘటియంచేయందుకే 
వచాచెన్.. అనా్నడో సయంసకొర్. అవినీతితో కూరుకుపోయిన వ్వస్థలన్ 
విచిఛిన్నయం చేయాలి, నిరూమేలయం చ్యా్లి... సే్వచాఛివాయువులు 
ప్రసరియంచి కొత్ కాయంతులీనే కొత్ జీవితయం ప్రజావళ్కి ప్రతిఫలియంచాలన్నదే 
గోపాలు గారి ఆవేదన.
 కాలయం గడిచేకొలది మనిష్ జీవితపరమారా్థని్న గ్రహియంచడానికి 
కావలసిన ధైరా్ని్న ప్యంపయందియంచుకోగలగాలి. ఇయంతవరకూ తనకు 
భయయం, నిరాశ కలి్పయంచిన వాటి సా్థనయంలో క్రమయంగా నిబ్రత్, ఆతమే 
విశ్్వసాని్న అలవరచుకోగల సామరా్థయాని్న సాధయంచాలి. ఈ సాహసయం 
వల్లనే అతనిలో గప్ప మారు్ప కలుగుతుయంది అయంటారు గోపాలుగారు.
 నేటి సామాజిక, రాజకీయ వ్వస్థలలో కూరుకుపోయిన 
అవినీతి. విచచెలవిడితనయంపై లోతుగా అధ్యనయంచేస్్, విశ్్లష్స్్ 
మనయందరికి అవగాహనపయంచుతున్న గోపాలుగారిని అభినయంది 
సు్నా్నన్. ఆయన కలయం నిరాటయంకయంగా సాగాలని ఆకాయంక్స్్... 

శ్రేయోభిలాష్ 
కన్మూర్ అలెగాజియండర్
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ఓ ఆవేదన... ఆలోచనల స్పర్శ
 ఓ ఆవేదన... ఆలోచనల స్పర్శ ఉగోరా 
గారి ఈ పుస్కయం ఓ క్రొత్ ఆలోచనలకు మారగాయం 
చూపయంచియంది. మ్ధావుల మౌనయం సనామేరగాపు 
సమాజ నిరామేణయం కానివ్వదు. అయన ‘ప్రజా 

ఆలోచన వేదిక’ దా్వరా ప్రజలు, వ్వస్థ, నాయకులు కు కావలిసిన 
దిశ్ నిరే్శయం అక్షరాలు దా్వరా చేసారు, చేసు్నా్నరు. 

 ఈ పుస్కయం ఆయన ఆలోచనలకు సి్థర రూపయం కలి్పయంచియంది. 
ఏడున్నర దశ్బా్ల సా్వతయంత్ర్యం ప్రజలకు ఏమిచేసియందో, 
ఏమిచేసు్న్నదో వర్మానయం ఓ చిత్రయంగా నిలిచియంది. ‘ప్రజల అక్రమార్జన 
సయంసకొపృతి’ ఏ రూపయంలో ఉయందో అయందరికి తెలిసియందే. కన్కనే ఉగోరా 
గారు ‘అన్భవయం గల మ్ధసు్స మూగబోవద్ని’ హెచిచెరియంచారు. 
ప్రజలు ప్రశి్నయంచకపోతే... ఎలా అని నిలదీశ్రు. వ్వస్థలలోని శూన్ 
హస్లు... శుసకొప్రియాలు ఎయంతటి ‘అక్రమారకొలకు’ దారికలి్పసా్యో 
అయన అలతి అలతి పదాలతో అలోచియంచమయంటారు. వీటి వెన్కు 
విలువల లుప్త హెతువులుగా వివరిసా్రు. ‘విలువలతో కూడిన 
జీవిత విధానమ్ సయంసకొపృతి’ అని నినదిసా్రు. ఉగోరా గారిది పోరాటయం. 
అదో అవిశ్యంత జీవనగమనయం. అక్షరాలకు ప్రాణయం ప్టే్టరచనలు 
అరుదుగా వసా్యి. ‘నా మాటల మూటలు’ ఆ కోవకు చ్యందుతుయంది. 
రచయత లోని స్పష్టత, నిరభుయయం, నిజాయితీ ఈ చిరు పోత్యం లో 
విశ్వరూప సయందర్శనయం చేసియందనటయం అతిశయోకి్ కాదు. ఓ అక్షరయం 
సత్యం. ‘జనయం మోడ్రన్ బానిసలుగా సయంచరిసు్న్న సమాజయంలో’ 
అసయంతృప్ పాలనకు... ప్రజలు, పాలకులు, పాలనాయయంత్యంగయం 
‘కారణమనే వేదన వెన్క ఆవేశయం కనా్న ఆలోచన చేయమనే సత్యం 
దాగుయందని అయంగీకరియంచి తీరాలి. ఎన్్న ప్రజా సమస్లు, మరెన్్న 
నిజాలు, సమాజయం లో ప్రతీ రోజు, ప్రతీ నిమిషయం సామాన్ ప్రజల 
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వేదనకు అక్షర రూపమిచిచెన గప్ప దారి్శనికులు ఉగోరా.

 ఆయన బలయం అయన మ్ధా. 

 ఆయన మూడు ‘అ’ గురియంచి చ్పా్పరు. 

 ఆయన కలయంలో కూడా ఆలోచన, ఆవేదన, ఆవేశయం కలిసి 
ఉనా్నయి. 

 వర్మానయంలో ఇటువయంటి పుస్కాలు అవసరయం ఏయంతైన ఉయంది. 
ప్రతీ ఒకకొరు ఒకకొసారైనా చదివి తీరాలి. అయన అక్షర ఉద్మయం 
ముయందుకు సాగాలని ఓ అభిమానిగా నా ఆకాయంక్ష.

భమిడ్పాటి గౌర్శయంకర్ 
తెలుగు ఉపనా్సకులు,

రచయిత
శ్రీకాకుళయం.
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మాటల మూట గోపాలరావుగార్ 
తూటాలు

 అదుభుతమైన ఆలోచనలతో ఉతే్జపరిచే 
వరవడిలో, ఎవ్వరికి వారు ప్రశి్నయంచుకోవటమ్ 
కాక, సమాజాని్న ప్రశి్నయంచవలసిన సమయయం. 

ఇదే ఇప్పటి ఆవశ్కత. నిద్రావస్లో, నిర్లప్తతో మునిగి పోయియందా 
అనిపయంచే పౌర సమాజాని్న మ్లొకొలపవలసిన సమయయం. అదే 
గోపాలరావుగారి సమయయం. అప్పుడే వ్వస్లో శూన్తని 
అధగమియంచగలము. అదే ఈ అక్షర ఉద్మయం. అదే గోపాలరావు గారి 
వేదిక. అదే ఆయన ఎన్్న సయంవత్సరాలగా చేసు్న్న కృష్.

 ఈ మాటల మూట చరిత్ర పుటలో మిగిలి పోతయంది. ఒక వేమన 
శతకయం లాగాన్, సుమతిశతకయం లాగాన్ సమసమాజాని్న నిరి్నయంచే 
ఆలోచనలతో భవిష్త్ బాధ్తలని కూడా మరిచెపోని ఉద్మకారుడు 
గోపాలరావు గారు. ఆయన కలయం న్యంచి ఇయంకా ఎన్్న ఆలోచనలు 
రేకెత్్లని కోరుతూ, ఆశిస్్....

డాక్టర్ భాస్కరరావు నాగులపలిలి
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నేనెర్గిన ఉగోరా

 నాకు గురుతులు్లు శ్రీ ఉప్పల గోపాల 
రావు గారు. ఆలోచనే మారు్పకు మూలయం అనే  
తన చైతన్యంతో సమాజ మారు్పకు ప్రజలు తమ 
సమస్ల పట్ల స్పయందియంచే విధయంగా వారిలో 
ఆలోచనలు నాటటయం మొదలుప్టా్టరు. 

 ఈ బృహత్ర లక్షయా సాధనకు తన మానస పుత్రిక  
“ప్రజా ఆలోచన వేదిక’’ న్ విజయవయంతయంగా ప్రయోగియంచారు. 
శ్రీ ఉప్పల గోపాల రావు గారు తన సాధారణ జీవన శైలి,  
ఉన్నత ఆలోచనా విధానాలు, వా్పార పరయంగా ఆరిధిక వెసులుబాటు 
కలిగివుయండి తన వద్కు సాయయం కోరి వచిచెన వారికి కాదనకుయండా 
ఆదుకుయంటూ అయందరి గౌరవయం పయందుతున్న సయంసాకొరయం గల ఆధునిక 
అభ్్దయ వాది. 

 ఆయనన్ ‘‘ఆలోచనలో విప్లవవాదిగా ఆచరణలో శ్యంతి 
కాముకునిగా, ఏదీ ఆశియంచని బహుముఖ ఉద్మకారుడిగా, తనన్ 
పటి్టయంచుకోని సమాజాని్న వదిలి వుయండలేని నికార్సయిన ఉద్మయం 
నిరా్వహకుడిగ” నేనెరుగుదున్. 

 ప్రజల సమస్లి్న పరిషకొరియంచే వారిని సనామేనియంచే పరిపాలన 
విశయనిపుణుడిగా, పారిశుదధియా కారిమేకులన్ గౌరవియంచే నిజజీవిత 
మునా్నభాయ్ గా, “ప్రశి్నయంచే తత్్వని్న పాతరేసే చోట, భయయంగా 
బ్రతకాలి్సన చోట నా కుయండాలనీ  లేదని’’ నిరసియంచిన కవిగా, ప్రజా 
సమస్ల పరిష్కొరయం గురియంచి నిరి్వరామయంగా కృష్ చేసు్న్న ఈ 
యనబైదాటిన యువ ఉద్మకారుడు తన ఆలోచనల పరయంపరకు 
“నా మాటలు మూట”  గా పుస్క రూపయం ఇవ్వడయం ఆనయందదాయకయం.
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ఉద్మ ప్రసా్నపు పద్ చరణము ఉప్పల జీవిత గమనము
అడిగితే సాయమయందియంచ్ వారున్నచోట 
వెతికి సేవచేయు మ్లి మనషీ 
వెన్న దొయంగ నామపు నవనీత దాత 
కబోదికి కర్ర సాయమియ్ వచుచె 
బధీరుడికి సైగతొ సముజాయియంచ వచుచె 
తోలుమయందమోడికి డప్పడయంతొ మ్లొకొపవచుచె 
మొదు్బారి నది జనయం మెదడు - మొతు్కునా్న ఎవడు వినడు 
ఈకలని్న పీకి కోడికి గియంజలు చలు్లతున్నరు 
నొప్ప మరచిన కోడి మలె్ల - జనయం బ్రతుకుతున్నరు 
లీడరు్ల మయందుమియంగి గుడు్లబెట్్ట లేయరు్లగ మారినరు 
చచుచెటకె పుటి్టన బ్రాయిలర్ గా - జనయం బ్రతుకుతున్నరు
ఏయంఢ్్లగ రాజేసు్న్నరు ఉప్పల 
నిప్పు కణమై మయండమని - రగలమనీ, జా్వలలై ఎగబాకమనీ 
కాకపుట్టక మానదులే - మీ కేక వృధాపోదులే
కలుపుకొయంటు గాదు - పయంచుకొయంటు పయనియంచే
జీవనది మీరు కలకాలయం క్షేమయంగుయండాలే 
మీ సేవకై ఆమెమేపుడూ మీతోడుయండాలే
చావుకెరికే బ్రతకవలిసియందెవరో 
శత్బి్కియంకా  సమయమున్నది
సాయమయందాలి్సన జనమున్నరు  
కరోనయైన మరణమైన సాగిలపడు మీకు 
సాగీపోవాల ఉప్పల గోపాల... 

శ్రేయోభిలాష్ 
నజీర్ 

ప్రొహిబిషన్ & ఎకె్్సజ్ ఇనె్సపెక్టర్,  
భయంసా, నిరమేల్ జిలా్ల
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వెలుగు వేగు చుక్క ఉగోరా

 ఉగోరా చాలా చైతన్యం కలిగి వెలిగే కాగడా 
జ్్తి.  జీవితయం చేతులో పటు్టకునే  కాగడా.   

 వయసున్, మనసున్ రగిలే వెన్నని వెనె్నల 
జీవనాని్న విలక్షణ వికాస మానీష మానవుడు 
ఆయన. 

 ఎయంతో నా ప్రయత్నయంతో ఆలోచియంచి నాలుగు అక్షరాలు  పటి్ట 
చేతులతో మీ ప్రగతిని పటు్టకున్న వెలుగు వేగు చుకకొ. 

 మనసు నమన్నమసు్సలు. 

మాడభూషి శ్రీధర్
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ఉ గో రా నా మాటల మూట  
అక్షర తూటాలు

 75 ఏళ్ల స్వతయంత్ర భారత్వనిలో 
రాజా్యంగయం అమలు కానప్పుడు, మానవ హకుకొల 
హరిసు్న్నప్పుడు, చటా్టలకు విలువ ఇవ్వనప్పుడు, 

రాజా్యంగేతర శకు్లు స్్వర విహారయం చేసు్న్నప్పుడు, నైతిక విలువలు 
హరిసు్న్నప్పుడు, అక్రమారచెన సయంసకొపృతి రాజ్మ్లుతున్నప్పుడు, 
అహయంకారయం, ఆధపత్యం నిలువరియంచడానికి ప్రజా ఆలోచన వేదిక 
దా్వరా ప్రశి్నసా్డు ఉప్పల గోపాల రావు (ఉ గో రా) గారు.  86  యేళ్్ల 
దాటినా నిత్ విదా్రి్థలా, నవ యువకుడిలా చైతన్ స్ఫూరి్ని రగిలిస్్, 
ఆలోచనలన్ వెలిగిస్్, సమాజయం కోసయం, సమాజ హితయం కోసయం 
పనిచేస్్ సామాజిక స్పపృహాని్న ప్యంపయందియంచేయందుకు ఆయన చేసు్న్న 
కృష్ అనితర సాధ్యం. ప్రజాసా్వమ్యం అయంటే రాచరిక పాలన కాదని, 
ప్రజలు ఎన్్నకున్న ప్రభ్త్్వలు ప్రజల కోసయం జవాబుదారీగా 
పనిచేయాలని నిలదీసా్డు.  అధకారులో్ల అక్రమార్జన సయంసకొపృతిపై 
చట్టబదధిమైన పాలన కొనసాగుతూ కష్టపడేవారు కమమేగా బ్రతకాలని 
భావిస్్, పేదవాడి పక్షాన పోరాటయం చేసా్డు. సమాజయంలో నెలకొన్న 
అసమానతలు రూపుమాప, అని్న వరాగాల ప్రజలకు రాజా్యంగ హకుకొలు 
కలి్పయంచాలని ప్రజల పక్షాన అక్షరమై ప్రశి్నసా్డు. మనిష్ ఆలోచన 
సరళ్ని నర నరాలో్ల నియంపుకొని చైతన్ స్ఫూరి్ని రగిలియంచడానికి ఉకుకొ 
పడికిలి బిగియంచి, రణ నినాదమై గరి్జసా్డు. సమాజయం కోసయం సమయయం, 
డబు్, మ్ధాశకి్ని, శ్రమన్ దారపోసి ప్రజల పక్షాన నిరయంతరయం 
సభలు, సమావేశ్లు, నిరసనలు, రయండ్ టేబుల్ సమావేశ్లు 
ఏరా్పటు చేసి అజాఞానపు చీకట్ల పాలనపై మ్ధావులచే విజాఞానపు  
వెలుగులు విరజియంపజేసి నిశ్శబ్ విప్లవయం సృష్్టసా్డు. సమాజయంలో 



xix

నెలకొన్న అనా్యాలు, అక్రమారుకొలపై నా్యపరయంగా ఆయన 
చేసు్న్న పోరాటయం చరిత్రలో సుసి్థరయం.

 అజాఞానాని్న తుయంచి విజాఞానాని్న ప్యంచేయందుకే నా మాటల మూట
 రాజా్యంగానికి లోబడి పని చేయాలన్నదే నా మాటల మూట
 ప్రజా ఆలోచన వేదిక నా మాటల మూట
  సామాన్్డి స్వరయం నా మాటల మూట
 అక్రమార్జన పన్ల భరతయం పటే్టయందుకే నా మాటల మూట
 చటా్టలన్ గౌరవిస్్ వాటిని అమలుపరిచేయందుకే నా మాటల 

మూట
 అధకారులో్ల జవాబు దారి తనయం ప్యంచేయందుకే నా మాటల మూట
 విజాఞానయం, వికాసయం కోసమ్ నా మాటల మాట
 సామాజిక స్పపృహన్ ప్యంపయందియంచేయందుకే నా మాటల మూట
  చట్టబదధిమైన పాలన కోసమ్ నా మాటల మూట
 అవినీతిని ప్రశి్నయంచేయందుకే నా మాటల మూట
  ఆధపత్్ని్న నిరూమేలియంచేయందుకే నా మాటల మూట
  ఆలోచన మారు్పకు మూలయం నా మాటల మూట
  అజాఞానపు చీకట్లన్ తుయంచి విజాఞానపు వెలుగులు నియంపేయందుకే నా 

మాటల మూట
  పోరాటయం మారు్పకు బలయం నా మాటల మూట
  పోరాటయం సహకారయం మారు్ప కుమారగాయం నా మాటల మూట
  ప్రజా సమస్లకు పరిష్కొర మారగాయం ప్రజల పాత్ర నా మాటల 

మూట
  నిత్యం సత్్నే్వషణే నా మాటల మూట
  అక్షరాని్న ఆయుధయంగా మలచడమ్ నా మాటల మూట
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 సా్వర్థమ్ పరమార్థమని భావియంచే నేటి రోజులో్ల నైతిక విలువలు 
హరియంచి, ప్రశి్నయంచే తత్వయం కన్మరుగవుతున్న ప్రసు్త పరిసి్థతులో్ల 
సమాజ హితమ్ తన ధ్్యమని నమిమే ఎయంత ఎదిగినా ఒదిగి ఉయండే 
నేపథ్యం, మయంచికి మారుపేరు, మయంచిని ఆసా్వదియంచే మయంచితనయం, 
పరుల మ్లుకోరే అజాత శతృవు, బహుముఖ ప్రజాఞాశ్లి, 
గౌరవనీయులు ఉప్పల గోపాలరావు(ఉ గో రా) గారు ఆలోచన - 
ఆవేదన అని విజాఞానయంతో తన మ్ధాశకి్ని సమాజానికి అయందియంచడయం 
అభినయందనీయయం. సమాజయంలో జరుగుతున్న అక్రమార్జన సయంసకొపృతిని 
అక్షర రూపయంలో తీసుకువచిచెన ఓ అక్రమారజిన అని ప్రశి్నయంచడయం 
ఆయన ధైర్ సాహసాలకు నిలువెతు్ సాక్షయాయం. 50 యేళ్లకు పైగా 
సామాజిక స్పపృహన్ ప్యంపయందియంచేయందుకు కృష్ చేస్్ సమాజానికి 
ఎయంతో మయంది మ్ధావులన్ తయారు చేసేయందుకు చేపటి్టన 
కార్క్రమాలు, సమాజయం కోసయం ప్రభ్త్్వలన్ అధకారులన్ ప్రశి్నయంచే 
తత్వయం, నిలదీసే నేపథ్యం, చట్టబదధిమైన పాలన కోసయం చేసిన 
పోరాటాలు, రాజా్యంగ హకుకొలన్ కాపాడాలని చేపటి్టన కార్క్రమాల 
సుదీర్ఘ అన్భవాలన్ ఆదర్శ సామాజిక స్పపృహ గల కార్కర్త కర్తవ్యం 
అనే పేరుతో సమాజానికి అయందియంచడయం హర్షనీయయం. ఈ సమాజయంలో 
జరుగుతున్న పాలనా తీరుపై కళళుకు కటి్టనటు్ట ప్రశి్నయంచే అక్షర 
తూటాలు పేలుచెతూ నామాటల మూట పేరుతో తీసుకొసు్న్న ప్రతే్క 
సయంకలనయం సమాజానికి ఎయంతో ఉపయోగ పడుతుయంది. ఇది భావి 
భారత పౌరులకు నిఘయంటువుగా ఉపయోగపడుతుయందని నా 
నమమేకయం.

విద్ వెయంకట్
సీనియర్ జర్నలిస్్ట
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సామాన్్డ్ నాలుకపై సైనికుడ్ తుపాకీ 
“నా మాటల మూట’’

 తరానికి ఒక టార్చె బేరర్ కచిచెతయంగా 
ఉయంటారు. వాళ్ళు అయందరికి తెలియక పోవచుచె 
గాని..వాళళు మాటలు.. లక్షా్లు.. నడిపన 
ఉద్మాలు..వాళ్ళు నిరే్శియంచిన స్త్లు.. సమాజాని్న ఆ తరవాత 
వయందల ఏళ్ళు నడిపసా్యి. ఒక తరయం చేసిన తప్పులి్న సరిదిది్, రేపటి 
తరానికి కొత్ మారగాయం వేసా్యి.వెన్్నముక ఎదురుగా ఉన్న వాళళుకి 
కనిపయంచదు. కానీ మనలి్న వెనకుయండి “నిటారుగా” నిలబెడుతుయంది.
ఉప్పల గోపాలరావు గారి “నా మాటల మూట” కూడా అలాయంటిదే. 

 నా మాటల మూటకి భూమిక ఉగోరా ఆలోచనలు.., ఉద్మాలు, 
అన్భవాలే.86 ఏళ్ల జీవితయంలో 70 ఏళ్ల జీవనయం అయంత్ పోరాటాలు, 
సయంఘర్షణలు, సయంసకొరణల తోనే నియండిపోయియంది. రైసుమిలు్ల, 
పారిశుధ్ కారిమేకుల సమస్ల న్యంచి...నగరాలో్ల, కాలనీలో్ల జనయం 
సమస్లు, ఎవరికి పట్టని వృదుధిల సమస్లు, వాటి పరిష్కొరాల 
కోసయం “ఆలోచన వేదిక “లపై చరచెలు..ఇదే గోపాలరావు గారి 
జీవితయం.సమాజయం నరాలో్ల దాగి ఉన్న అక్రమార్జన సయంసకొపృతి పై 
నిరయంతర సమరయం ఆయన జీవితయంలో ప్రధాన భాగయం.ఈ ప్రయాణయంలో 
అన్భవాల దొయంతరే “నా మాటల మూట”. ఆయనది కేవలయం 
“థిరీటికల్ థాట్” మాత్రమ్ కాదు.త్న్ ఆచరియంచి ..అన్భవియంచి..
చ్ప్పన మాటలు ఆయనవి.

 పడికటు్ట పదాలు, ప్రాసలు, పదనిసలు, శ్్లష్లు, ఇవేమీ ఈ 
పుస్కయంలో ఉయండవు. అవసరయం కూడా లేదు. సామాన్్డి కష్టయం, 
సగటు మనిష్ ఆలోచన, గుయండెలో్లయంచి తన్్నకొచేచె ఆవేదన అక్షర 
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రూపయంగా వచిచె గుచుచెకుయంటుయంది. చివరో్ల అవున్ నిజమ్ కదా 
అనిపసు్యంది. 

 “నే ఎదిగితే నా వయంక చూసు్యంది సమాజయం 
 నే తరిగితే ననే్న మరిచి పోతుయంది సమాజయం”  
 ఈ మాటలో్ల అర్థయం కానిది ఏముయంది?

 “నిజ నిజాల నినాదమ్ హేతువాదయం 
 నిజయం తెలిసి నడుచు కోవడమ్ హేతువాద లక్షయాయం” 
       ఈ పదాలో్ల అస్పష్టత ఎకకొడుయంది?

 సామాన్్డికి అరధిమయే్టు్ల చ్ప్పడమ్ సాహిత్ ప్రయోజనయం. 
భాష ప్రయోజనయం. ఆ రెయండు లక్షా్లు “ నా మాటల మూట” లో 
నెరవేరాయి.

 AC  గదులో్ల కూర్చెని ఊహల శిలలపై చ్కికొన చిత్రయం కాదు నా 
మాటల మూట. 86 ఏళ్ల జీవితయం లో 70 ఏళ్ల పోరాటాలు,  సీ్వయ 
అన్భవాల సారమ్ “నా మాటల మూట” . అన్భవయం న్యంచి పుటి్టన 
అక్షరానికి అసామాన్మైన విలువ ఉయంటుయంది. అది అని్న తరాలకు 
ఉపయోగ పడుతుయంది. అయందుకే “నా మాటల మూట” సామాన్్డి 
నాలుకపై సైనికుడి తుపాకీ లాయంటిది.

రాజశేఖర్
చీఫ్ ఎడిటర్, CEO, Ntv గ్రూప్
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Foreword
 By publishing this book, Vuppala 
Gopala Rao garu contributes a piece of 
literature on political thought, which is 
not very prolific in India, though there 
is a lot of exciting political journalism. 
For, politics without value reflection and without 
aesthetic dimension is brutal and harmful, and that is 
what happening in India now. As a result, after 70 years 
of formal democracy, we ended up in living under a 
disguised regime of politico-bureaucratic authori-
tarianism.  Refreshingly, Vuppala Gopala Rao garu 
laments upon this state of affairs in a poetic diction in 
his ‘Naa Maatala Moota’. He is sharing his deception 
and anxiety in describing the missing social, economic 
and cultural values in our democracy. We have already 
seen such self-interrogatory, reflective and questioning 
in heart-wrenching sad poetry in Latin America in the 
form of beautiful music and songs in Latin America 
when they were suffering under military dictatorships. 
His is an appeal in an artistic form to fellow citizens to 
wake up from their indifference and to participate in 
the governance. On this occasion, I render homage to his 
insistence on a better way of living with social progress 
and harmony.

Rao V.B.J. Chelikani
5th November, 22.  Hyderabad. 
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 Very good compilation by 
expressing your ideas and soul about 
society comparing pasta d present 
situation at the time of completing 
75 years of Independence. 

 We got independence to our bodies but not for 
minds .We are loosing freedom of expression because 
of money power, cast and religion and favouritism.

 Now a days people are accepting corruption is 
part of life. Education system not educating students 
about evil of corruption how it will destroy country 
sir. There are some few words about prest corruption 
in society. 

 With regards for your efforts to change The 
society by enlightening the society with your 
writing in a book sir.

 God  bless you for good health sir.

Dr. G. Nageswara Rao
Principal Scientist (Retd.)



‘‘నా మాటల మూట’’ లో
నా మాటలు





నా మాటల మూట

1

గాడ్ తప్్పన  ప్రజా సా్వమ్యం
ఈగాడి తప్పన  ప్రజాసా్వమా్ని్న 
కాపాడుకోవటానికి!
ప్రజలలో ప్రజాసా్వమ్ భావజాలయం 
వెలిగియంచాలి!
చట్టబద్  పాలన  భావజాలాని్న 
రగిలియంచాలి!
సుపరిపాలన భావజాలాని్న 
ఆలోచియంప చేయాలి!
పారదర్శక పాలనా భావజాలాని్న 
వివరయంగా చ్పా్పలి!
జవాబుదారీతనయం  భావజాలయం గురియంచి  
ఆలోచియంప చేయాలి!
ప్రజలలో పాలనగురియంచి, పాలకులగురియంచి 
పాలనా యయంత్యంగాని్న గురియంచి, లోతుగా   
నిత్యం పరిశీలియంచేతత్్వని్న ప్యంపయందియంచాలి.
పై    
భావజాలాలని్నయంటినీ  ప్రజలు ఆలోచియంచే   
రీతిగా ప్రజామ్ధావులు,  
ప్రజా ఆలోచనాపరులు, 
ప్రజాసా్వమా్ని్న  కాపాడుకోవాలని  
తపన వున్న వారు  వెయంటనే శ్రీకారయం  చుటా్టలి!
అప్పుడే ఈ గాడి తప్పన ప్రజాసా్వమ్యం  
దారిన పడుతుయంది.



2

నా మాటల మూట

ప్రజాసా్వమ్ వ్వస్థ
ప్రజాసా్వమ్ వ్వస్థకు
బలయం చేకూరేచెది 
భాధ్తగల పౌరసమాజమ్.

పాలకులనూ, పాలనాయయంత్యంగాని్న
నిలదీసే శకి్ భాధ్తగల 
పౌరసమాజానికి వుయండే మాటనిజయం. 
చట్టబద్ పాలనన్ కాపాడేది 
భాధ్తగల పౌరసమాజమ్.

పారీ్టలుగానీ, పాలకులుగానీ, 
స్వచఛిన్ సయంస్థలు కానీ,
1947 న్యండి ఈనాటి వరకు
భాధ్తగల పౌర సమాజ 
నిరామేణానికి పూన్కోలేదు.

అయందుకే ఈనాడు 
ప్రజాసా్వమ్ వ్వస్థ
బలహీన పడియంది. 
అయందుకు కారణయం కేవలయం
అక్రమార్జన సయంసకొపృతి ఊబిలో 
సమాజయం కూరుకుపోవటమ్ కారణయం.

బలమైన బాధ్తగల
పౌరసమాజ నిరామేణయం జరిగే వరకు
మన సమాజ సి్థతి ఇయంతే.

ఉగోరా
ప్రజా ఆలోచనా వేదిక
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భయాలన్ తొలగియంచే పాలన
ప్రజల భయాలన్ తొలగియంచే పాలనకావాలి.
ప్రజలన్ భయప్టి్ట పాలియంచే పాలన మాకొదు్.
సుపరిపాలన పాలకుల మాటలకే పరిమితయం. 
సుపరిపాలన కనబడుటలేదు 
పాలనాయయంత్గయం చేతలలో.
        కావాలి నేడు !
వివిధ రయంగాలలో పనిచేసిన అన్భవయంగల,
సామాజికస్పపృహగల మ్ధావుల వేదిక.
ప్రజలకు, ప్రభ్త్్వలకు వారధగా పనిచేయాలి
          ఆవేదిక.
(అన్భవయం గల మ్ధసు్స మూగబోవదు్).

ఉగోరా
 ప్రజా ఆలోచనా వేదిక

సమాజయం-సయంపాదన
చట్టపరిధలో సయంపాదియంచేవారు 
సమాజానికి హాని చేయరు,  
సమాజానికి ప్రమాదయంలేదు.

చట్టవ్తిరేకయంగా సయంపాదియంచేవారు 
సమాజానికి ప్రమాదయం, 
వారే సమాజానికి హానిచేసేది.

ఉగోరా 
ప్రజా ఆలోచనా వేదిక
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నిజమైన ప్రజాసా్వమ్ పాలన
ప్రజల భయాలన్ తొలగియంచేదే
నిజమైన ప్రజాసా్వమ్ పాలన?

ఏ ప్రజా ప్రభ్త్్వలైనా 
ఏ ప్రజా సయంఘాలైనా 
ప్రజలకు సుపరిపాలన అయందియంచాలి. 

సుపరిపాలన అయంటే? 
పారదర్శకతతో కూడిన పాలన
జవాబుదారీతనయంతో కూడిన పాలన
దాపరికయం లేనిపాలన. 
ఏ ప్రజా ప్రభ్త్్వలైనా 
ఏ ప్రజా సయంఘాలైనా 
ఏ కాలనీ సయంక్షేమ సయంఘాలైనా 
ఏ అపారె్ట్మయంట్ మెయియంట్నెన్్స సయంఘాలైనా 
సుపరిపాలన అయందియంచాలి. 
సుపరిపాలన అయందియంచటమ్ 
నిజమైన ప్రజాసా్వమ్పాలన 
 

ఉగోరా 
ప్రజా ఆలోచనా వేదిక 
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బలమే మూలయం
బలమ్ మూలయం - బలమ్ ప్రధానయం 
బలమ్ మారేచెది
బలయం గల వాళ్ళు మారేచెది

ఆ బలయం అనేకరూపాలు! 
ధరమేయం బలయం - నా్య బలయం
నిజయం బలయం - చట్ట బలయం 
ప్రజా బలయం - ఓట్ల బలయం 
ఈనాడు ప్రజాసా్వమ్ వ్వస్థలో
పాలకులకు కావలి్సయంది ఓట్ల బలమ్

ఓట్ల బలమ్ పాలకులన్ నిర్ణయియంచేది
పాలకులు పాలన కొనసాగియంచేటప్పుడు
చూడవలసియంది
ధరమే బలాని్న - నిజయం బలాని్న
చట్ట బలాని్న - నా్య బలాని్న

ప్రజా బలయంతో పాటు 
ధరమేయం బలయం - నా్య బలయం
నిజయం బలయం - చట్ట బలయం తోడైతే 
పాలకులకు మరియంత బలయం 
ప్రజా పాలనకు మరియంత బలయం
ప్రజాసా్వమా్నికి మరియంత బలయం.

ఉగోరా
ప్రజా ఆలోచనా వేదిక
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ప్రజలు - పాలన
ప్రజలకు పాలనకు అవినాభావ 
సయంబయంధయం వుయంది.

అది
అపారు్టమెయంట్ మెయియంట్నెన్్స పాలన కావచుచె, 
సయంక్షేమ సయంఘాల పాలన కావచుచె, 
సా్థనిక ప్రభ్త్్వల పాలన కావచుచె, 
రాషట్ర ప్రభ్త్్వల పాలన కావచుచె, 
కేయంద్ర ప్రభ్త్్వల పాలన కావచుచె, 

ఏదైనా! ప్రజలకుమయంచి పాలన అయందియంచాలి.
మయంచి పాలన అయంటే సుపరిపాలన.

సుపరిపాలన అయంటే?
చట్టబదధి పాలన. దాపరికయంలేని పాలన.
జవాబుదారీతనయంతో కూడిన పాలన.
పారదర్శకతతో కూడిన పాలన.

ప్రజలు ప్రశి్నయంచక పోతే ? 
పాలన దుష్ట పరిపాలన అవుతుయంది.
అవినీతి పరిపాలన అవుతుయంది.
అక్రమార్జన పరిపాలన అవుతుయంది.

“ప్రజలు కదిలితేనే సుపరిపాలన అయందుతుయంది”
సుపరిపాలన కొరకు ప్రజలు నిరయంతరయం 
పోరాడుతూనే వుయండాలి.

 లేకపోతే! సుపరిపాలన ప్రజలకు అయందని మాట నిజయం.
ఉగోరా, ప్రజా ఆలోచనా వేదిక



నా మాటల మూట

7

ప్రజాసా్వమ్యం
ప్రజాసా్వమ్యం బలహీనపడియంది 
అపహాస్యం పాలవుతున్నది 
ప్రజా నాయకులు ప్రజా రాజులయా్రు 
ప్రజా సేవకులపేరుతో వచిచెనవారు 
ప్త్యందార్ల రూపయం దాలాచెరు 
ప్రజలయంత్ మౌనయంగా చూసు్నా్నరు 
రాబోయే ప్రమాదాని్న గురి్యంచలేనిప్రజలు 
రాజరిక పాలనపోయి మరోరూపయంలో 
అక్రమార్జనపరుల రాజ్యం వచిచెయంది. 
ఇదే ప్రజాసా్వమ్మని భ్రమలు కలి్పసు్నా్నరు. 
ఏదినిజమైన ప్రజాసా్వమ్మో ప్రజలకు 
వివరియంచటానికి ప్రజా మ్ధావులు పూన్కోవాలి.
ప్రజామ్ధావులకు అయండగా 
సామజిక స్పపృహగల కార్కర్లు ఉయండాలి. 

ఉగోరా
ప్రజా ఆలోచనా వేదిక 
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అవసరాలు - వనరులు
“అవసరాలు-వనరులు-
విలువలు-సయంసకొపృతి’’

నేటి సమాజయంలో అవసరాలకు 
వనరులకు మధ్ ఘర్షణ 
కొనసాగుతుయంది.

అవసరాలకు వనరులకు 
ఉయండవలసిన 
సత్సయంబయంధాలే విలువలు.

ఆ విలువలతో కూడిన 
జీవిత విధానమ్ 
సయంసకొపృతి.

అవసరాలకు సరిపోన్
వనరులుయంటే
మనిష్కి సయంతోషయం 
ముఖయంలో కాయంతి

పాలకులు ప్రజలకు
అవసరాలకు తగగా 
వనరులు అయందేటటు్ల
ప్రణాళ్కలు రూపయందియంచాలి
అదే నిజమైన ప్రజాసా్వమ్
ప్రభ్త్్వల బాధ్త

ఉగోరా
ప్రజా ఆలోచనా వేదిక
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పాలకులా పెత్తయందారులా..?
ప్రశి్నసే్ పగ ప్యంచుకొనే వాత్వరణయం 
పాలనలో పాలకులలో 

ఇదేనా ప్రజాసా్వమ్పాలన?

ప్రజలు బానిసలుగా  
పాలకులు ప్త్యందారు్లగా  
వుయండే వాత్వరణయం 
ప్రజాసా్వమ్ పాలనకు లక్షణమా?

ఇయందుకేనా?
ఆనాటి సా్వతయంత్ర్ద్మయం

తరువాత రాష్ట్రాల ఉనికికోసయం 
చేసిన ప్రజాఉద్మాలు  
ఇయందుకేనా?

ఉగోరా 
ప్రజా ఆలోచనా వేదిక
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అసయంతృప్్త పాలన
ఈనాటి అసయంతృప్ పాలనకుకారణయం 
- ప్రజలు 
- పాలకులు 
- పాలనాయయంత్యంగయం

ప్రజలు చట్టపరయంగా  
వ్వహరియంచకపోతే  
చట్టబదధితతో కూడిన  
పాలనన్ కోలో్పత్రు. 
పాలకులన్ ప్రశి్నయంచే  
హకుకొన్ కోలో్పత్రు.

ఈనాటి అసయంతృప్ పాలనన్  
గాడిలో ప్టా్టలయంటే  
విస్పృతమైన చరచెలు జరగాలి. 

ప్రజలపైన చరచెలు జరగాలి 
పాలనపై చరచెలు జరగాలి 
పాలకులపై చరచెలు జరగాలి 
పాలనాయయంత్యంగయంపై  
చరచెలు జరగాలి.

అప్పుడే సుపరిపాలనకు 
మారగాయం ఏర్పడుతుయంది.
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నేటి మ్ధావులలో  
సమాజయంలోని సమస్లపై 
అవగాహనా లోపయం, 
అధ్యన లోపయం,  
విశ్్లషణా లోపయం, 
వివరియంచి చ్పే్ప లోపయం,  
కొట్్టచిచెనటు్ల కనపడుతుయంది. 

అయందుకే ఈనాటి 
అసయంతృప్ పాలనకు కారణయం.

ఓటు్ల / సీటు్ల కే పరిమితమై 
చట్టబదధిమైన పాలనకు, 
పారదర్శకతతోకూడిన పాలనకు, 
బాధ్త్యుతమైన పాలనకు, 
ప్రాధాన్యం తగిగాయంచారు 
ఈనాటి పాలక పారీ్టలు. 

అయందుకే ఈ అసయంతృప్ పాలన.

ఉగోరా 
ప్రజా ఆలోచనా వేదిక
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చీకటి పాలన
చీకటి పాలన - రహస్ పాలన 
దాపరికయం పాలన 
చట్టవ్తిరేక పాలన 
ప్రజాసా్వమ్ పాలనకు వ్తిరేకయం.

గ్రామ పాలన న్యండి 
పట్టణ పాలన దాకా 
కార్్పరేషన్ పాలన దాకా 
రాషట్ర ప్రభ్త్్వల పాలన దాకా 
కేయంద్ర ప్రభ్త్వ పాలన దాకా 
చట్టబదధి పాలన  
దాపరికయం లేని పాలన  
రహసా్లు లేని పాలన  
చీకటి లేని పాలన 
ప్రజలు కోరుకుయంటునా్నరు.

ఉగోరా 
ప్రజా ఆలోచనా వేదిక
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పయండుగ - పాలన 
పయండుగ మీద శ్రదధి సయంతోషమ్ - మయంచిదే 
పాలకులు పయండుగమీద చూపే శ్రదధి 
పాలనమీదకూడా చూపాలని  
ప్రజలకోరిక.

నాయకులు మరియు పాలకులు  
పాలనమీద శ్రదధి చూపతే 
మయంచి పాలనకు దారితీసు్యంది.  
అప్పుడు ప్రజలకు 
ప్రతిరోజూ పయండగే.

ఉగోరా 
ప్రజా  ఆలోచనా వేదిక
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ప్రజాసా్వమ్ ముస్గులో రాచర్కపాలన
మన ప్రజాసా్వమ్ వ్వస్థలో 
చట్టబదధిపాలన కన్మరుగౌతున్నది. 
రాజా్యంగ ఉల్లయంఘన జరుగుతున్నది.

ముఖ్మయంత్రులు రాజులా్లగా  
మారుతునా్నరు. 
MLA లు సామయంతరాజులా్లగా  
మారుతునా్నరు.

ప్రజలకు సేవలయందియంచవలసిన           
పాలనాయయంత్యంగయం  
ప్రజలకు యజమాన్లుగా               
మారుతునా్నరు.

ఈ పరిణామయం ప్రజాసా్వమా్నికి              
ప్రమాదకరయం.

చట్టబదధిపాలనకు,  
ప్రజాసా్వమ్ పరిరక్షణకు

తెలయంగాణ రాషట్ర సాధనకు  
జరిగిన  ఉద్మయంలాగ 

మనదేశ సా్వతయంత్రద్మ  
ఉద్మయంలాగ

ఇప్పుడు 
మరో ప్రజాఉద్మయంరావాలి.

ఉ గో రా           
ప్రజా ఆలోచనా వేదిక
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కాలచక్రయం
కాలచక్రయం అయంటారు  
ఇదేనేమో !

రాచరిక వ్వస్థ న్యండి 
ప్రజాసా్వమ్ వ్వస్థకు  
ప్రయాణయంచాయం

మళ్ళు ఇప్పుడు 
ప్రజాసా్వమ్ వ్వస్థన్యండి 
రాచరిక వ్వస్థ వైపు  
అడుగులు వేసు్నా్నయం.

బానిస బ్రతుకు వద్న్కున్నమనయం  
మోడరన్ బానిసలు వైపుగా  
పయనిసు్నా్నము.

ఉ గో రా 
          ప్రజా  ఆలోచనా వేదిక
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ప్రజాసా్వమా్నికి ప్రమాదయంగా  
 మార్న మూడు “ అ’’ లు.

హేతువాదులకు - నాసి్కవాదులకు  
మానవత్వాదులకు - 
ఆధా్తిమేక మ్ధావులకు - విజ్జప్.

నేడు మనసమాజాని్న పటి్టపీడిసు్న్న  
మూడు “అ’’ లన్ గురియంచి  
మనపాలనపై - మన పాలకులపై -  
మనపాలనాయయంత్యంగయం పై - 
మన ప్రజల పై -మన రాజకీయాలపై 
ప్రభావయం చూపసు్న్న  
మూడు “అ”లు గురియంచి, 
ప్రజలకు వివరియంచి చ్ప్పయండి.

మీరే! 
ప్రతివిషయాని్న పరిశీలియంచి,  
అధ్యనయం చేసి, విశ్్లష్యంచి, 
వివరియంచి చ్ప్పగల సామరధియాయం  
ఉన్నవారు.

మనయం ఎదుర్కొయంటున్న  
ఎనభ శ్తయం సమస్లకు  
మూలయం మూడు ‘‘అ’’ లు.  
అనే సయంగతి వివరియంచి ప్రజలకు 
చ్ప్పవలసిన బాధ్త మీదే. 
ఆ మూడు ‘అ’ లు మీకు తెలియనివి కావు! 
1. “అక్రమార్జన”   
2. “అక్రమార్జన పరులు” 3. “అక్రమార్జన సయంసకొపృతి” 



నా మాటల మూట

17

భావన
ప్రజాసా్వమ్ పాలనలో 
భయాల రాజ్యం, 
పోలీస్ రాజ్యం, 
కొనసాగుతుయంది 
అనే భావన జనయంలో

ప్రజల కోసమా పోలీసులు? 
పాలకులకోసమా పోలీసులు? 
అనే ఆలోచన  
కలుగుతుయంది ప్రజలలో

ఆ భావనలన్, ఆ ఆలోచనలన్ 
మొలకెత్కుయండా చూడాలి 
ప్రజాసా్వమ్ పాలకులు.

ఉగోరా 
ప్రజా ఆలోచనా వేదిక
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పాలన
 “పాలన’’ అయంటే 
సయంక్షేమ కార్క్రమాలు 
అభివృదిధి కార్క్రమాల కే 
పరిమితము కాదు
పారదర్శక పాలన కావాలి
జవాబుదారితనయం పాలన కావాలి
బాధ్తతోకూడిన పాలన కావాలి
చట్టబదధిమైన పాలన కావాలి
- అదే నిజమైన పాలన 
- అదే సుపరిపాలన 
- అదే ప్రజాసా్వమ్ పాలన లక్షణయం

ఉ గో రా,  ప్రజా ఆలోచనా వేదిక

ప్రజలు - పాలకులు
ప్రజలు - పాలకులు - 
పాలన - పాలనా యయంత్యంగయం 
అనే విషయయంపై 
సవివరయంగా చరచెలు జరగాలి. 
గ్రామాలలో - పట్టణాలలో - నగరాలలో
అప్పుడే బలపడుతుయంది  
ప్రజాసా్వమ్ వ్వస్థ.

ఉ గో రా, ప్రజా ఆలోచనా వేదిక
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నా్యయం కోసయం
ప్రజలకు సత్వర నా్యయం కోసయం 
నా్యసా్థనాల ప్యంపు జరగటయం లేదు

పాలకుల రక్షణ కోసయం 
పోలీసు బలగాలన్ ప్యంచుతునా్నరు

ఉ గో రా 
      ప్రజా ఆలోచనా వేదిక

బలాల పోటి
నేటి బలాల పోటీలో  
అబదా్ల బలయం గెలిచియంది 
నిజాల బలయం ఓడియంది 
బలమ్ సమాజయం మీద ప్త్నయం చేసేది.

అబదా్ల మైకయంలో  
నిజాల బలయం బలహీనపడియంది.

ఉ గో రా 
     ప్రజా ఆలోచనా వేదిక
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అక్రమారజిన - సక్రమారజిన
కమూ్నిసు్ట మ్ధావులు, 
సోషలిసు్ట మ్ధావులు, 
కా్పటలిషు్ట మ్ధావులు, 
ప్రజాసా్వమ్ మ్ధావులు, 
హేతువాద మ్ధావులు, 
మానవ వాద మ్ధావులు, 
ఆధా్తిమేక మ్ధావులు, 
ఊహియంచని రాజ్యం  
ఈ 
అక్రమార్జనపరుల రాజ్యం.

అక్రమార్జనపరుల రాజ్యంలో 
ప్రజలు - పాలకులు -  
పాలనాయయంత్యంగయం 
అయందరూ కీలుబొమమేలే !

నేటి ఆధునిక బానిస సమాజయం 
అక్రమార్జనపరుల రాజా్నికి 
అయండగా ఉన్నమాట నిజయం.

అక్రమార్జనపరుల రాజా్ని్న 
ఎదురియంచే శకి్  
నేడు సక్రమార్జన పరులకు  
లేనిమాట వాస్వయం.

ఉగోరా 
ప్రజా ఆలోచనా వేదిక
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రక్షణ - భద్రత
ప్రజలకు చట్టబద్ మైన రక్షణ భద్రత  
ప్రజలకు చట్టబద్మైన నా్యయం ధరమేయం  
అయందాలయంటే!

పోలీసుశ్ఖ నా్యశ్ఖలు 

హైకోరు్ట పర్వేక్షణ క్యంద ఉయండేటటు్ల  
పార్లమెయంటులో శ్సనయం  
తీసుకొసే్ బాగుయంటుయందని 
ప్రజలు కోరుకుయంటునా్నరు.  
ప్రజలు ఆశిసు్నా్నరు.  
మెజారిటి ప్రజలు అభిప్రాయపడుతునా్నరు.

ఉగోరా  
ప్రజా ఆలోచనా వేదిక

ప్చ్చ
అక్రమార్జన - మత పచచె   
ఈరెయండూ సమాజానికి ప్రమాదాలే.

సయంపాదన - మత సే్వచఛి  
ఈరెయండూ చట్టపరిధలో వుయంటే 
సమాజానికి నష్టయంలేదు.

ఉగోరా 
ప్రజా ఆలోచనా వేదిక



22

నా మాటల మూట

ప్రజానాయకులు
ప్రజా నాయకులు  
ప్రజలన్ ప్రశి్నయంచకుయండా  
అదుపు చేయగలిగారు  
మీడియాన్ లొయంగదీసుకునా్నరు

నా్యవాదులన్  
భయప్ట్టగలుగుతునా్నరు  
నా్యసా్థనాలన్  
బెదిరియంచగలుగుతునా్నరు

పాలనా యయంత్యంగాని్న 
తమ చ్ప్పు చేతలలో  
ప్టు్టకునా్నరు 

ఇక మిగిలియంది ప్రజలకు  
తలవయంచుకొని బతకటమ్ 

ప్రజారాజుల పాలనలో 
ప్రజలకు మిగిలిన  
ప్రజాసా్వమ్యం ఇదే!

ఉగోరా 
ప్రజా ఆలోచనా వేదిక
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ప్రజా సాహిత్యం
సుపరిపాలనకు మారగాయంచూపే  
ప్రజా సాహిత్యం కావాలి.

ప్రజలు తమ సమస్లపై  
ప్రశి్నయంచేశకి్నిచేచె సాహిత్యం కావాలి.

పాలనాలోపాలన్ ఎతి్చూపయంచే  
సాహిత్యం కావాలి.

పాలకుల తప్పదాలన్ అద్యంలో  
చూపయంచే సాహిత్యం కావాలి.

పాలనా యయంత్యంగ నిర్లక్షయా వైఖరిని  
నిలదీసే సాహిత్యం కావాలి.

ప్రజా రచయితలు పై విషయాలపై  
తమ రచనలన్ ప్రజలకు అయందియంచాలి.

ఉగోరా 
ప్రజా ఆలోచనా వేదిక



24

నా మాటల మూట

రాజకీయయం
రాజకీయయం 
ఏ వ్కి్న్యంచి ఎప్పుడూ దూరయం కాదు 
రాజకీయయం అయంటే 
రాజా్ని్న పరిపాలియంచే విధానయం 
రాజకీయాలు అయంటే 
రాజా్ని్న పరిపాలియంచే విధానాలు

వ్కి్కి, కుటుయంబానికి,  
సయంఘానికి, సమాజానికి, 
రాజా్నికి, రాజకీయాలకు 
నిరయంతర అవినాభావ సయంబయంధమ్.

(Note: రాజకీయ నాయకులు తిటు్టకోవడయం రాజకీయయం 
కాదు)

ఉగోరా 
ప్రజా ఆలోచన వేదిక
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పార్్టల పాలన
నాడు రాజుల యుదాధిలు గురియంచి వినా్నము  
నేడు ప్రజారాజుల యుదాధిలు చూసు్నా్నము 
ప్రజాసా్వమ్ పాలన కన్మరుగై పోతుయంది  
నిజమైన ప్రజాసా్వమ్ పాలన కావాలయంటే  
ప్రజలు పోష్యంచుకునే పారీ్టల పాలనరావాలి

ఉగోరా 
ప్రజా ఆలోచనా వేదిక

ప్రేమ
నన్్న, నా ఆలోచనలన్  
బాగా ప్రేమియంచిన  
పేర్యందిన రాజకీయ నాయకులు 
మిరా్లగూడ టి.కృష్్ణరెడిడి గారు 
హైదరాబాద్ ప.జనారధినరెడిడి గారు 
వరయంగల్ టి.పురుషోత్మరావుగారు 
కరీయంనగర్ జె.చొకాకొరావు గారు. 
ఖమమేయం చేకూరి కాశయ్గారు

ఉగోరా 
ప్రజా ఆలోచనా వేదిక
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ప్రజాసా్వమ్ వ్వస్థ లక్షణయం
అయందరూ ప్రజలే 
పాలకులు, ప్రజాప్రతినిధులు, 
పాలనాసిబ్యంది, నాయకులు  
అయందరూ ప్రజలన్యండి వచిచెనవారే  

కాని! 
పాలకులు, ప్రజాప్రతినిధులు, 
పాలనాసిబ్యంది, నాయకులు 
కులాలుగా, జాతులుగా  
బలవయంతులైనారు.

ప్రజలుమాత్రయం - బలహీన్లైనారు

ఇదే! 
మనప్రజాసా్వమ్ వ్వస్థ లక్షణయం.

ఉగోరా 
ప్రజా ఆలోచనా వేదిక



నా మాటల మూట

27

అక్రమారజిన సయంస్కపృతిపై దాడులు
దాడులు  అవసరయం 
దాడులు  అభినయందనీయయం 
అక్రమార్జన సయంసకొపృతిని 
అదుపుచేయడానికి 
దాడులు అవసరయం.

రాషట్ర ప్రభ్త్వయంలోని 
ACB దాడులైన  
కేయంద్ర ప్రభ్త్వయంలోని 
CBI దాడులైన  
IT దాడులైన  
ED దాడులైన  
అవసరయం, అభినయందనీయయం 
అక్రమార్జన సయంసకొపృతిని 
అదుపుచేయటానికి 
దాడులు కొనకొనసాగాలి 
దాడులు కొనసాగియంచటయం 
అభినయందనీయయం. 

ఉగోరా 
ప్రజా ఆలోచనా వేదిక
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జాఞాపకాలు
నా జాఞాపకాలు ఆగినా!
నా పోరాటయం ఆగదు! 
పాలపయంగు లాయంటి 
మిసమిసలాడే వయసు్స 
కుర్రతనయం, కులుకు తనయం చిలిపతనయం, వలపు తనయం
ఆనాటి హుష్రు 
అప్పటి ష్కారు్ల, పుకారు్ల 
ఆనాటి మధుర సమేపృతులు తీయనైన తీప జాఞాపకాలు 
బయంధుత్్వలు, బాయంధవా్లు కన్మరుగు అయా్యి
కలయం సే్నహితులు 
కరయం అయందియంచారు 
ఎయందరు నన్్న వీడినా!  
నన్్న నముమేకున్న నా భార్
నా కుమారులు 
నా ఊహలు నన్్న వీడ లేదు 
ఈ సమాజానికి  
ఏదో చేయాలని 
నాలో ఆరాటయం 
అయందుకే నా పోరాటయం !
కన్్న మూసే వరకు 
చేస్్నే ఉయంటా పోరాటయం!
ఊపరి ఆగితేనే  
ఆగుతుయంది నా పోరాటయం!

ఉ గో రా
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అయంబేద్కర్ కలలుగననా రాజ్యం ఇదేనా?
మన దేశ్నికి 
సా్వతయంత్ర్యం వచిచె  
75 సయంవత్సరాలు అయినా

ప్రజాసా్వమ్యం పేరుతో 
జరుగుతున్న ఎని్నకలలో 

ఓటర్లకు మయందు
ముకకొ, మనీ అయందిస్్
ఓటర్లన్ ఎని్నకలలో 
ఓటు్ల అడుకుకొయంటూ 
నేటి రాజకీయ నాయకులు 
ఓట్ల ఆట ఆడుకుయంటునా్నరు

డాక్టర్ బి.ఆర్ అయంబేదకొర్ గారు 
కన్న కలల స్వరాజ్యం ఇదేనా? 
కన్న కలల ప్రజాసా్వమ్యం ఇదేనా? 
ఇది కాదు కాకూడదు 

నేడు అక్రమార్జన పరులు
ఎని్నకల మీద, పాలకుల మీద  
పాలన మీద 
ప్త్నయం చ్లాయిసు్నా్నరు

ఇది ముమామేటికి నిజయం.

ఉగోరా 
ప్రజాఆలోచనా వేదిక
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పోరాట పటిమ
పోరాట పటిమ ప్రజలకు లేనయంతకాలయం
ఈ అక్రమాల సమాజయం
ఈ అనా్యాల సమాజయం
ప్రుగుతూనే వుయంటుయంది
కొయందరు ప్యంచుతూనే వుయంటారు
ఇది మాత్రయం సత్యం
ఇది మాత్రయం సత్యం
అనా్యాలన్, అక్రమాలన్ ఎదిరియంచటానికి
కదలాలి జనయం
కదిలి రావాలి జనయం

మారు్పతీసుకు రావలసియంది ప్రజలు
కపటవేషగాళ్లన్ కనిప్టి్ట చూడాలి్సయంది ప్రజలు
నిరిమేయంచాలి ప్రజాసయంఘాలు ప్రజలు
నిరిమేయంచుకోవాలి పోరాట సయంఘాలు
పోరాట పటిమ ప్రజలకు లేనయంతకాలయం
ఈ సమాజపు తుప్పు వదలటయం కల్ల.

ఉగోరా 
ప్రజాఆలోచనా వేదిక
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మనిషి-మనస్సు
జనయం అయితే చుటూ్ట ఉనా్నరు
మనిష్కి కావలసిన మనస్సయితే లేదు

మనసు్సలునా్నయ్ మరోరూపయంలో
మెకానికల్ నీడ మనిష్కి అయందుతూనే ఉయంది

మనసు్స నీడ మనసుకు కరువైతే
మెకానికల్ నీడ ఒక జైలు మాత్రమ్

ఆకలి కడుపైతే నియండుతున్నది కానీ
ఆకలి మనసు్స తృప్ చ్యందటయంలేదు

మనసు్సకు బరువుల మోత ఎకుకొవైయంది
మనిష్కి బరువు ప్రమాదయం లేదు కానీ
మనసు్సకది ఎకుకొవైతే మరోరూపయం దాలుసు్యంది

మనిష్ రూపానికి మెరుగు పూతలు అదు్తునా్నరే కానీ
మనస్సయితే ఏ మెరుగు దిదు్కోవటయం లేదు

ఇయంతకీ చూసు్యంటే
మనిష్కైతే ఏవో అయందుతున్నయ్
భయప్టే్ట రడీకి బతె్మయందినటు్ల
మనసు్సయితే అలుగుతూ మూలుగుతూనే వుయంది
జనయం మధ్లో దేనికో!

ఉగోరా 
ప్రజాఆలోచనా వేదిక
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నిజానిజాలు
నేన్ హేతువాదినే

పచచె హేతువాదిని కాన్

కులపచచె లేదు నాకు

మతపచచె లేదు నాకు

పారీ్టలపచచె లేదు నాకు

మూఢనమమేకాలకు నేన్ వ్తిరేకిని

ప్రమాదయంలేని నమమేకాలకు  
నేన్ వ్తిరేకినికాన్

నిజానిజాల నినాదమ్ హేతువాదయం

నిజయం తెలిసి నడుచుకోవటమ్ 
హేతువాద లక్షణయం.

హేతువాదులు, ఆధా్తిమేకవాదులు 
గోరా, గాయంధీ గార్లలాగా  
సే్నహితులుగా ఉయండాలి.

ఉగోరా 
ప్రజా ఆలోచనా వేదిక
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నేన్ ఈ సమాజయం
నా వయంక చూడదు ఈ సమాజయం  
నేన్చూడకుయండా ఉయండలేన్  
ఈ సమాజాని్న.

నా గోడు వినదు ఈ సమాజయం  
నేనైతే వినాలి రోజయంత్ ఈ సమాజపు 
గోడయంత్!

నా సమస్లకు పరిష్కొరయం చూపదు  
ఈ సమాజయం!   కానీ 
నేన్ పరిషకొరియంచుకున్న మారాగాని్న  
తన ఫైలో్ల ప్టు్టకుయంటుయంది ఈ సమాజయం.

నే ఎదిగితే నావయంక చూసు్యంది ఈ సమాజయం  
నే తరిగితే ననే్న మరిచిపోతుయంది ఈ సమాజయం 

ఉ గో రా 
ప్రజా ఆలోచనా వేదిక
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కలలు కననాజీవితయం
కలలు కన్న జీవితయం కలో్లలానికి  గురైయంది   
పసిడి జీవితయం మొదు్బారియంది   
జీవితయంఅయంటే “నేనే”  అనే అహయం   
తల్లక్యందులైయంది.

సయంతృప్గాసాగే జీవిత్ని్న 
అసయంతృప్ కెరటాలు  ముయంచ్తి్నవి   
నిరిమేయంచుకున్నవనీ్న అయిష్్టలుగామారినవి  

మనసు బలహీన పడియంది 
ప్రశ్యంతతకోసయం పరుగెతు్తుయంది మనసు 
కాలుష్యం  లేనిచోట   
కాలయం గడపాలని  చూసు్యంది 
ఎటుచూసినా కాలుష్యం 
అని్నయంటా కాలుష్యం -చుటూ్ట కాలుష్యం 
పైన కాలుష్యం -  క్యందా కాలుష్యం 
మనిష్లో కాలుష్యం-మనసులో  కాలుష్యం

విప్లవ వైద్యం ఆలస్మైయంది   
వా్ధ ముదిరియంది   
పరిష్కొరయం విప్లవయం అన్కునా్న 
కాదు అయంతయం అన్కుయంటునా్న.  

ఉ గో రా  
ప్రజా ఆలోచనా వేదిక
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మారదా?
మారదా ఈ వ్వస్థ    
తీరదా ఈ అవస్థ   
ప్రుగుతుయంది దోపడీ  
ప్యంచుతుయంది  నల్లధనయం  

ఆశకేమో  హదు్లేదు 
అరికటే్టవారెవరూ లేరు   
కష్టమైనా  - నష్టమైనా   
నడుసు్నా్నరు  జనయం

మారాచెలనే జనయం 
మారాలనే  జనయం 
మరుగయా్రు నేడు 
కదిలే జనయం - కదిలియంచే జనయం 
కరువయా్రు  నేడు

ఎలా మారుతుయంది ఈ వ్వస్థ 
ఎలా తీరుతుయంది ఈ అవస్థ.

ఉ గో రా 
ప్రజా ఆలోచనా వేదిక
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తలచుకోకు తలచుకోకు
తలచుకోకు  తలచుకోకు నీలో 
ఆతలయంపు రానీయకు  నీలో 
తలచినా  మిగిలేది  నీలో ఆవేదనే   
దానివలన ప్రయోజనయం అగాధయం  

కర్వ్యం నీ ముయందున్నది   
బాధ్త నీలో  ప్నవేసుకుయంది   
లోన బాధలు  తలచుకొని  
ముయందుచూపు వెనకుకొతిప్పకు   
దానివలన ప్రయోజనయం స్న్యం  

నీలో  ప్రిగిన మమతకు   
నీలో రగిలిన  బాధకు  
పోటీ  ప్ట్టకు   పోటీ  ప్ట్టకు  
దానివలన ప్రయోజనయం  ఘర్షణ  

నీ కృష్లో నీవు వెన్కాడకు 
నీలో నీరసయం  దొరనీయకు 
అదే జీవిత్నికి  సరైన మారగాయం  
దానివలన ప్రయోజనయం ప్రశ్యంతయం

ఉగోరా 
ప్రజాఆలోచనా వేదిక
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దిగులు దేవతా
దిగులు దేవత్ - దిగులు దేవత్ 
ననా్నవరియంచకే  -  నాదరి  చేరకే

రేపనేది తలచుకొని దిగులు చ్యందన్   
నేటికొరకు కష్టపడే  తత్వముయందిలే  

కష్టపడే నేన్ -  కష్్టలకు కుయంగి పోన్లే   
నష్ఠాలకు  లొయంగి  పోన్లే 
ననా్నవరియంచకే  -  నాదరి  చేరకే

మిగులులో  నీవు దూరమౌత్వు   
లేమిలో నీవు దూరి  వసా్వు   
పోటీల బతుకులి్న  పైన్యండి చూసా్వు   
వెన్కబడడివారెయంట వెయంటాడుతుయంటావు

కాపుకాచే ఈవ్వస్థ   
కలకాలయం వుయండదులే   
తెచిచెప్టి్టన ఈవ్వస్థ  
తెరమరుగై పోతుయందిలే.

ఉగోరా 
ప్రజాఆలోచనా వేదిక
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స్వర్యం - నరకయం
సుఖమైన జీవితమ్ స్వరగాయం
దుుఃఖయంగా వుయండటయం నరకయం
స్వరగాయం-నరకయం అయంటూ ఎకకొడోలేదు
మనజీవిత గమనయంలోనే...

అవసరాలకు లోటులేని వనరులే
సుఖాలకు సోపానాలు
అవసరాలకుదగగా వనరులు
అయందకపోవటమ్ దుుఃఖానికి కారణాలు.

అవసరాలు అనేక రూపాలు
వనరులు అనేక రకాలు
జీవితయం ఆరోగ్యంగా వుయండటయం సుఖయం.
జీవితయం అనారోగా్నికి గురికావటయం దుుఃఖయం

ఈ సుఖ - దుుఃఖాలే స్వరగా - నరకాలు.
ఉగోరా 

ప్రజాఆలోచనా వేదిక
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కావాలి నేడు
ఏ అక్రమాలయిన
ఏ అనా్యాలయిన
చ్బితే ఆగవు
ఆపతే ఆగిపోత్యి
చ్పే్పవాళ్ళు మ్ధావులు
ఆపేవాళ్్ల కార్కర్లు
ఆపేవాళ్లకు అయండగా ఉయండాలి చ్పే్పవాళ్ళు

ఈనాడు
చ్పే్పవాళ్ళులేరు - ఆపేవాళ్్లలేరు
అయందుకే అక్రమాలు అనా్యాలు
అయంతులేకుయండా ప్రిగిపోతునా్నయి
అయితే వీటిని నివారియంచేదెవరు?
సామాజిక స్పపృహగల మ్ధావులు
సామాజిక స్పపృహగల కార్కర్లు
అయందుకే వారు ఈ సమాజానికి
కావాలి నేడు.

ఉగోరా
ప్రజాఆలోచనా వేదిక



40

నా మాటల మూట

నాటి న్యండ్ నేటి దాకా ఇదే నామాట
నేనొక సామాజిక స్పపృహగల కార్కర్న్
నేన్ ఏపారీ్ట కార్కర్న్ కాన్.
ఏ రాజకీయపారీ్ట సభ్్డిని కాన్.

ఏ పారీ్ట వారు పలిచినా సభలకు,
సదసు్సలకు, చరాచెగోషుఠాలకు వెళ్్న్.

విషయాలన్బటి్ట అప్పుడప్పుడు కొని్న
రాజకీయపారీ్టలకు అభిమానిగా వుయంటాన్.
అయందులోవున్న మయంచిని తీసుకుయంటాన్.
నాకు నచచెని వాటికి దూరయంగా వుయంటాన్.

రాజకీయపారీ్టల కార్కర్ల కనా్న,
ఏ పారీ్టకీ చ్యందని సామాజిక స్పపృహగల
కార్ కర్ల బలయం ప్రగాలి.

రాజకీయపారీ్టల కార్కర్ల కనా్న,
సామాజిక స్పపృహగల కార్ కర్ల బలమ్
ప్రజాసా్వమా్నికి బలయం చేకూరుచెతుయంది.

సామాజిక స్పపృహగల కార్ కర్లు,
రాజకీయపారీ్టల కార్కర్ల లాగా కాక,
రాజకీయ కార్కర్ల లాగాఎదగాలి.

రాజకీయాలయంటే ఏమిటి?
రాజా్ని్న నడిపయంచే విధానాలే రాజకీయాలు.
రాజకీయయం అయంటే రాజా్ని్న నడిపే విధానయం.

రాజా్ని్న నడిపయంచే విధానాలలోని
లోపాలన్ ప్రజలకు వివరియంచిచ్ప్పగల
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నైపుణా్ని్న సామాజిక స్పపృహగల
కార్కర్లు ప్యంచుకోవాలి.

రాజ్యంఎలా వుయండాలో, రాజా్ని్న
పాలియంచే విధానాలు ఎలావుయండాలో
చరిచెయంచుకోవటయం, విశ్్లష్యంచుకోవటమ్
రాజకీయాలు.

వ్కి్కీ, కుటుయంబానికీ, సయంఘానికీ,
సమాజానికీ, రాజా్నికీ అవినాభావ
సయంబయంధయం వున్నమాట నిజయం.

ఏవ్కి్ అయినా రాజకీయాల గురియంచి
మాటా్లడుకోవటయం తప్పు కాదు,
మాటా్లడుకోవాలికూడా.

రాజకీయాల పేరుతో ఆధారాలు లేని
వ్కి్గత విమర్శలు చేసుకోవటయం,
దురాభుషలాడుకోవటయం తప్పు.

రాజకీయాలలో సది్వమర్శలకు తప్పులేదు.
అది రాజా్యంగయం కలి్పయంచిన హకుకొ కూడా.

ప్రజాసా్వమ్ వ్వస్థలో ప్రజలు
రాజకీయాలన్ గురియంచి బాగా
చరిచెయంచుకోవడయం, విశ్్లష్యంచుకోవటయంతోనే
మయంచిపాలనకు మారగాము ఏర్పడుతుయంది.

ఉగోరా
ప్రజా ఆలోచనా వేదిక
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సమాజయంపై అక్రమారజిన సయంస్కపృతి
భారతీయ సయంసకొపృతి మీద
హియందూ సయంసకొపృతి మీద
రాజకీయ సయంసకొపృతి మీద
పాలనా సయంసకొపృతి మీద
ప్త్నయం చేసు్న్నది ఈ అక్రమార్జన సయంసకొపృతి
సామాజిక స్పపృహన్ చయంపేసియంది
అక్రమార్జన సయంసకొపృతి
ప్రశి్నయంచే తత్్వాని్న పాతరేసియంది
అభ్్దయ భావాని్న అణగదొకేకొసియంది
మానవత్్వని్న మటుమాయయం చేసియంది
అక్రమార్జన సయంసకొపృతి
స్పయందియంచే తత్్వాని్న సమాధ చేసియంది
ఎదిరియంచే తత్్వాని్న ఎయండగటి్టయంది
కదిలే తత్్వాని్న కదిలియంచే తత్్వాని్న 
కట్టడి చేసియంది అక్రమార్జన సయంసకొపృతి
అనా్యాలన్ అక్రమాలన్ చూస్్ ఉయండే 
మౌనాని్న ప్యంచి పోష్యంచియంది
సమాజాని్న ఆధునిక బానిసలుగా 
జీవియంచే సి్థతిని కలి్పయంచియంది
ఈ అక్రమార్జన సయంసకొపృతి
ఇజాలన్ నిజాలన్ న్లిమ్సియంది
రాజుల జమీయందారుల భూసా్వముల బలయం కనా్న 
పదియంతల బలయం సమకూరుచెకుయంది
ఈ అక్రమార్జన సయంసకొపృతి.

ఉగోరా, ప్రజాఆలోచనా వేదిక
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ఒక కేస్ విచారణ సయందర్యంలో  
గౌరవ స్ప్యంకోరు్ట  వా్ఖ్లు !

అవినీతి పరులవల్లనే  దేశయం నాశనయం 
అవుతుయందన్న  గౌరవ సుప్యంకోరు్ట.

దేశ్ని్న  ఎవరు నాశనయం చేసు్నా్నరో, 
ఎవరు అవినీతి పరులో  అయందరికీ 
తెలుసునన్న జసి్టస్  కె.ఎయం.జ్సఫ్, 
జసి్టస్ హృష్కేష్ రాయల ధరామేసనయం.

ప్రభ్త్వ కారా్లయానికి  వెళ్ళుచూసే్ 
విషయాలు తెలుసా్యి అన్న ధరామేసనయం.

ప్రభ్త్వ ఆఫీసులలో  కోటు్ల చేతులు   
మారుతునా్న కనిపయంచటయం లేదన్న   
ధరామేసనయం.

గౌరవ సుప్యం కోరు్ట వారుచ్ప్పన విషయయం 
మీద 50 సయంవత్సరాలన్యండి నాపోరాటయం.

నా్యపోరాటయం తో పాటు ప్రజాపోరాటయం 
బలయంగా ఉయంటేనే అక్రమార్జన సయంసకొపృతిని 
అదుపుచేయగలయం. 

ఉ గో రా 
ప్రజా ఆలోచనా వేదిక
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కరోనా - అక్రమారజిన సయంస్కపృతి
 ‘కరోనా కాలయంలో కూడా అక్రమార్జన సయంసకొపృతి మన కళళుకు 
కటి్టనటు్ల కనపడుతున్నది.

 నిత్ జీవిత అవసరాలన్యండి, వైద్సేవల దాకా, రోగాలకు వాడే 
మయందుల దాకా, చివరకు దహనసయంసాకొరాల దాకా అక్రమార్జన 
సయంసకొపృతి అయంటిప్టు్టకొనే వుయంది.

 కరోనా కొయంతకాలానికి కన్మరుగైనా, అక్రమార్జన సయంసకొపృతి 
కలకాలయం ప్రజలన్ పీడిస్్నే వుయంటుయంది.

 కరోనాన్ అదుపు చేయటయంలో వైద్రయంగయంలో, మయందుల 
పరిశోధనారయంగయంలో విశ్షకృష్ జరుగుతున్న మాట నిజయం.

 కానీ సమాజయంలోని అక్రమార్జన సయంసకొపృతిని అదుపు చేయటయంలో 
ప్రజలు, పాలకులు, పాలనాయయంత్యంగయం ప్రతే్క శ్రదధి 
చూపయంచవలసిన అవసరయం వున్నది.

 ఈ అక్రమార్జన సయంసకొపృతిని అదుపు చేయటానికి మ్ధావులైన 
ప్ద్లు, విజాఞానవయంతులు ఆలోచియంచవలసిన అవసరయం ఎయంతైనా 
వున్నది.

ఉగోరా
ప్రజా ఆలోచనా వేదిక
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కరోనా-లాక్ డౌన్
 ‘‘కరోనా’’ ప్రజలకు, పాలకులకు ఒక అగి్న పరీక్ష. పాలకులకు 
ఒక సవాల్. Lock డౌన్ మయంచిదే కరోనా నియయంత్రణకు ఒక మయంచి 
మారగాయం.  కరోనాకు మయందు దొరికేదాక లాక్డిన్ లో ఉయందామా? అదె్ల 
చ్లి్లయంపులో సడలియంపులునా్న, చిరు వా్పారులు బతికేదెలా? 
అదె్లమీదే బతుకు సాగిసు్న్న వారి బతుకులెలా?

 వడీడిలపై బతికే వారి బతుకులెలా? ప్రభ్త్వ ఉదో్గులకు, 
ప్రభ్త్వ రిటైర్ ఐన ఉదో్గులకు కరోనా భయమ్ కానీ, బతుకు 
భయయం లేదు. కానీ! ప్రైవేట్ ఉదో్గులకు, కారిమేకులకు, కరోనా 
భయయంతో పాటు బతుకు భయయం వెయంటాడుతుయంది. మయందుల 
ష్పులకు, కూరగాయల దుకాణాలకు ఇబ్యంది లేని మాట నిజయం.

 కానీ!
 ఇతర బేరాలు చేసుకొని బతికే వారికీ, ఇతర వృతు్లు 
చేసుకునేవారికి రెయండు భయాలూ భయప్డుతునా్నయి.

 ప్రపయంచ పరిసి్థతులు ఘోరయంగా వున్న మాట నిజయం. 
ప్రపయంచవా్ప్యంగా ప్రజలు భయపడుతున్న మాట కూడా నిజమ్.

 మనదేశపు సామాన్్ల పరిసి్థతి... Lockdown దీర్ఘకాలయం 
కొనసాగితే వారిబతుకు లెలా? సామాన్ ప్రజలయందరికి కనీస 
అవసరాలు తీరేచె పథకయం ఏదయినా ప్రభ్త్్వల వద్ ఉన్నదా? ఎవరినీ 
నియందియంచే సమయయం కాదిది.

 కొది్ మయందికి కరోనా భయమ్ కానీ, బతుకు భయయం లేదు. 
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బా్యంక్ బాలన్్స వున్నవారికి బతుకు భయయం లేదు. దాచుకున్న డబు్ 
వున్నవారికి బతుకు భయయం లేదు కానీ! 

 బా్యంక్ బాలన్్స లేని సామాన్్లకు, ఏదో ఒక వా్పారమో, 
చేతిపని చేసి బతుకుతున్న వారికి, రోజూ కూలిపని చేయయందే బతకలేని 
వారిని, కరోనా భయయంతో పాటు బతుకు భయయం భయప్డుతున్నది.

 ఈ భయాల బతుకు కనా్న చావేమ్లు అని అన్కునే ఆలోచన 
కలుగకుయండా చూడాలి పాలకులు సామాన్్డిలో.

ఉగోరా
ప్రజా ఆలోచనా వేదిక
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గొప్ప మేధావి
గప్ప మ్ధావి, బహుభాష్ ప్రవీణుడు,
రాజకీయ చాణకు్డు, వయంగర దేశ
బ్రాహమేణ వయంశసు్థలు, 1961 సయంవత్సరయం
న్యంచి నాకు పరిచయమున్న వ్కి్, నా
అభిమాని అయిన పూజ్ శ్రీ ప.వి.
నరసియంహారావు గారి శత జయయంతి వేడుకలు
తెలయంగాణాలోన్, ప్రపయంచ వా్ప్యంగాన్
జరుగుతున్న ఈరోజు
వారికి నా హృదయ పూర్వక
వయందనములు

రాష్్ట ముఖ్మయంత్రిగా, భారతదేశ ప్రధానిగా
పలు సయంసకొరణల దిశగా దేశ్ని్న ముయందుకు
నడిపయంచిన, ప్రపయంచ విఖా్త నాయకుడు,
బహుముఖ ప్రజాఞాశ్లి ప.వి.
మన తెలయంగాణ ముదు్బిడడి.

ఉమమేడి ఆయంధ్రప్రదేశ్ రాష్్టయంలో వ్వసాయ
కారిమేకుల బాగోగుల కోసయం ఏర్పరచిన
కమిటీలో నాకు ప్రమ్యయం కలి్పయంచి,
కారిమేకుల అభ్్న్నదికి కృష్ చేసిన
నాటి జాఞాపకాలు, వారి సతీ్సలత,
ఆపా్యత, మృదుస్వభావయం
నాకు మరువరాని జాఞాపకాలు.

గయంభీర వదనయం, సు్పరద్రూప, ప్రశ్యంతత
ఆయన ఆభరణాలు, ప్రపయంచ ప్రఖా్త
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నాయకునికి 50 ప్రపయంచ దేశ్లో్ల ఒక
సయంవత్సరయం పాటు ఆయన శత జయయంతి
వేడుకలు ఘనయంగా నిర్వహియంచుట చాలా
ఆనయందాని్న కలిగిసో్యంది.
జై ప.వి. : జై తెలయంగాణ : జై హియంద్

ఉగోరా 
ప్రజాఆలోచనా వేదిక
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ఒక మయంచి మాట
దేవుడూ, మానవుడూ ఇద్రూ గప్పవారే!
దేవుడు ప్రకృతి సయంపదన్ సృష్్టయంచి
సమాజానికి అయందియంచాడు.

ఆ ప్రకృతి సయంపదన్
శ్స్ర్య పదధితిలో
సమాజానికి అయందియంచిన
మహాన్భావుడు
మానవుడైన శ్స్్వేత్.

ఉగోరా
ప్రజా ఆలోచనా వేదిక
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సయంగీతయం-సాహిత్యం
నా చిన్నతనయంలోనే సయంగీతము, 
సాహిత్ము, సాయంసకొపృతిక,  
కళలమీద అభిరుచిని ప్యంచి, 
ఆసా్వదియంచే శకి్ని, వాటినిచూచి, విని 
స్పయందియంచే స్పపృహన్ రగిలియంచిన 
మహాన్భావులు, గప్పతత్వవేత్  
మా వేణుగోపాలసా్వమిగుడి పూజారిగారు 
శ్రీ పారధిసారధ అయ్యంగారు.

ఉగోరా 
ప్రజా ఆలోచనా వేదిక
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సానానయం
సా్ననయంతో ఆడుకోవాలి  
సా్ననాని్న ఆసా్వదియంచాలి  
ఆరోగా్నికి మయంచిది సా్ననము 
నా ఆరోగా్నికి కారణాలలో అదిఒకటి 
నా చిన్ననాడే  
మా గౌస్ మామ  
మా పారధిసారధ అయ్యంగారు 
నాకు సా్ననయంతో ఆడుకోవటయం నేరా్పరు  
అది! 
బ్రాహమేణకోడూరు ప్రకకొన వున్న 
బకియంగ్ హమ్ కెనాల్ (కాలువ లో).

ఉగోరా 
ప్రజా ఆలోచనా వేదిక

షేక్ గౌస్ గార్ ఆనాటి ఫోటో
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నా ‘ఆదర్శ సామాజిక స్పపృహగల కార్కర్త కర్తవ్యం’
అనే పుస్కయం మీద తమ అమూల్మైన

అభిప్రాయాలన్ వ్రాసినవారు 
శ్రీ రామోజీరావు గారు,

డా. జయప్రకాష్ నారాయణ గారు,
శ్రీ గర్రెపాటి శ్రీన్ గారు.

నన్్న గురియంచి నాలుగు మాటలు వ్రాసిన నా మిత్రులు
శ్రీ కొమామేరెడిడి కృష్ణమూరి్ గారు

సౌపాటి ప్రభాకర్
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LOKSATTA
people power

6-3-678, Flat No. B 106, Pasha Court, Panjagutta, Hyderabad- 500 082
Tel: 91-40-23419949;  Fax: 23419948                               email: info@fdrindia.org;  www.fdrindia.org

సమాజయంలో ఆలోచన, ఆచరణ కోసయం తప్యంచిన
ధన్జీవి శ్రీ ఉప్పల గోపాలరావు గారు

 జాతీయోద్మ ప్రభావయం క్రమయంగా క్షీణస్్ అరాచక, వ్కి్గత 
ధోరణులు ప్రుగుతున్న కాలయంలో మౌన ప్రేక్షకుడిగా మిగిలిపోకుయండ 
తెలుగునాట హైదరాబాద్  సహా కొని్న ప్రాయంత్లో్ల సయంఘటిత 
దిదు్బాటు కార్క్రమాలి్న ప్రారయంభియంచిన చైతన్శీలి శ్రీ ఉప్పల 
గోపాలరావు గారు. ఆయనకు ప్ద్ చదువు లేదు, కానీ సమాజయంలో 
పరిణామాలు, ఉద్మాల మధ్ ప్రగటయం ఆయనకు సునిశిత 
పరిశీలనా శకి్ని, సామాజిక సోయిని అయందియంచియంది.

 ఎమరె్జనీ్సకి దారి తీసిన ఉద్మాలు ఏ పేదరికయం, అవినీతి, 
నిరుదో్గయం వల్ల ఆవిరభువియంచాయో, స్్థలయంగా ఆ కారణాలే ఉగోరాన్ 
కూడ మలిచాయి. అయితే జనత్ ప్రయోగయం విఫలమయా్క, 
చాలామయందిలా ఆయన తిరిగి సాయంప్రదాయ రాజకీయ ప్రవాహయంలో 
కొటు్టకుపోకుయండ వాస్వాలి్న గురి్యంచే ప్రయత్నయం చేశ్రు. కేవలయం 
ఆటగాళ్లన్ మారిసే్ చాలు, ఇయందిరాగాయంధీన్, మర్కరిన్ గదె్ 
దియంపతే చాలు... అనే భ్రమ న్యండి తన ఉద్రేకాని్న, ఉదే్వగాలి్న ఆలోచన 
వైపు మళ్్లయంచారు. దేశయంలోని సమస్లకు లోపయం వ్కు్లో్ల, ప్రజలో్ల 
కాకుయండ వ్వస్థలో్ల ఉయందని గురి్యంచారు. వ్వస్థల నిరామేణయం 
చేయాలి్సన నేతలు.. అధకారానికి, అక్రమ సయంపాదనకి బానిసలై 
స్వతయంత్ర దేశయంలోనూ ప్రజలి్న పరాధీన్లుగా, యాచక ప్రవృతి్ 
గలవారిగా కొనసాగిసు్నా్నరని అర్థయం చేసుకునా్నరు. ఈ 
నేపథ్యంయంలో... ప్రజలో్ల అవగాహన ప్యంచటయం, పౌరసత్వ భావనన్ 
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ప్యంపయందియంచటయం, ప్రభ్త్వయం చేత పనిచేయియంచటయం కోసయం ఉగోరా 
సయంఘటిత కృష్ని ప్రారయంభియంచారు. పలు సయందరాభులో్ల ఆయనే ఒక 
సైన్యంలా పనిచేశ్రు.

 ఒక స్పష్టమైన అవగాహనతో నిరి్ష్ట అయంశ్లపై పనిచేయటయం 
వల్ల పలువురు ఇతర ఉద్మకారుల వలే ఆయన శకి్యుకు్లు వృధా 
కాలేదు. సుపరిపాలన, రవాణా, ఓటు, ఎని్నకల సయంసకొరణలు, 
పరా్వరణయం మొదలైన అయంశ్లపై ప్రజలో్ల చైతన్యం తేగలిగారు, 
కొయంతమ్ర ప్రభ్త్వ యయంత్యంగాని్న, మీడియానీ కదిలియంచగలిగారు.

 ఇప్పటికీ సామాజిక నాయకత్వమయంటే మనకు స్ఫూరి్నిచేచెది 
మహాత్మేగాయంధీ. కానీ గాయంధీ గారు తనకు తెలియకుయండనే ఒక 
పరపాటు సయంకేత్ని్న దేశ్నికి ఇచాచెరు. సమాజయం కోసయం 
పనిచేయాలయంటే వ్కి్గతయంగా అనీ్న త్్గయం చేసి, మహోన్నత 
ఆదర్శయంగా నిలవాలనే అభిప్రాయాని్న కలిగియంచారు. అవసరాలు 
ప్రుగుతూ, ఆరి్థక వ్వస్థ వేగవయంతమవుతున్నకొదీ్... నాయకుడు 
కావాలయంటే గాయంధీలా ఎన్్న త్్గాలు చేయాలనే భావన వల్ల యువత 
సామాజిక కృష్ అయంటేనే దూరయంగా జరిగే పరిసి్థతి నెలకొయంది. ఆ 
పరపాటు అభిప్రాయయం లేకుయండా ఉగోరా వ్వహరియంచారు. ఒక 
వ్కి్గత్ని్న, సమాజహిత్ని్న సయంధానయం చేసుకుయంటూ సాటి 
పౌరులకు మారగాయం చూపేయందుకు, నాయకత్వయం అయందియంచేయందుకు కృష్ 
చేశ్రు. దేశ నిరామేణయం అయంటే ముఖ్మయంత్రి, ప్రధానమయంత్రుల 
సా్థయిలో పనిచేయాలనే భ్రమన్ కూడా ఆయన ప్రదరి్శయంచలేదు. తన 
చుటూ్ట ఉన్న సమస్లపై స్పష్టయంగా, హేతుబదధియంగా పనిచేశ్రు. 
సీనియర్  సిటిజన్్స  అన్భవాని్న, శకి్ని కూడ ఉత్్పదక శకు్లుగా 
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మలిచారు. తన ప్రజా ఆలోచనా వేదిక సయంస్థ దా్వరా వివిధ 
కార్క్రమాలతో ప్రజలో్ల ఆలోచనన్, చరచెన్ ప్యంచే ప్రయత్నయం 
చేశ్రు. ఇయందుకోసయం సయంత డబు్న్ కూడ వెచిచెయంచారు. 
ఎయంతోమయందిని నాయకులుగా తయారుచేయాలని తపయంచారు.

 ఇదే ఈవేళ దేశ్నికి కావలసియంది. పౌరసత్వయం అయంటే ఎకకొడో 
దూరయంగా ఉన్న అయంశ్ల గురియంచి మాటా్లడుకోవటయం, కామెయంటు్ల 
చేయటయం కాదు... మన చుటూ్ట ఉన్న సమస్లపై హేతుబదధియంగా, 
వాస్వాల ఆధారయంగా స్పయందిస్్ పరిష్కొరయంలో భాగమవటయం. 
ఓటుకు, మన జీవిత్నికి మధ్ సయంబయంధాని్న అర్థయం చేసుకుని 
సమరు్థలు, నిజాయతీపరులకు ఓటు వేయటయం. ప్రభ్త్వ 
కారా్లయాలో్ల సేవలన్ హకుకొగా పయందటయం. చట్టబదధిపాలనలో 
భాగమవటయం.

 అలాగే రాజకీయ పారీ్టలకు బానిస కావద్ని ఉగోరా స్పష్టమైన 
సయంకేతయం ఇచాచెరు. ఒకే దేశయంలో, ఒకే ప్రజల కోసయం, ఒకే లక్షా్ల 
కోసయం పనిచేసు్న్న మనయం ఒకరినొకరు శత్రువులా్ల చూసుకోవటయం 
తగదని చ్బుతుయండటయంతోపాటు సాన్కూల సామాజిక సయంసకొపృతిని 
ఆచరణలో చూపారు. ఉమమేడి లక్షా్ల కోసయం, సమాజ హితయం కోసయం 
అనేకమయంది వ్కు్లు, సయంస్థలతో కలిసి పనిచేశ్రు. ప్రముఖుల న్యంచి 
సామాన్ ప్రజల వరకూ ఎవరితోనైనా కలిసి పనిచేసేవారు. లోక్ సత్్ 
నిర్వహియంచిన అనేక కార్క్రమాలో్లనూ భాగమయా్రు. ఉగోరా తన 
కృష్ని సయంకలనయం చేస్్ వెలువరియంచిన పుస్కయంలో కూడా తనన్ 
త్న్ ఒక సామాజిక స్పపృహ గల కార్కర్గానే చ్ప్పుకోవటయం ఆయన 
వినమ్రతకు సయంకేతయం.
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 స్వతయంత్ర భారతదేశయంలో మనయం సాధయంచిన విజయాలతో 
పోలిసే్ సాధయంచాలి్సయంది చాలా ఎకుకొవ కాబటి్ట సాధయంచిన విజయాలి్న 
సాధారణయంగా ప్ద్గా పటి్టయంచుకోయం. కానీ ఉగోరా పుస్కయం చూసే్ ఇని్న 
చేశ్రా? అనిపయంచకమానదు. సాధయంచాలి్సన ప్ద్ లక్షా్లకు 
ప్రేరణనివ్వటానికి సాధయంచిన విజయాలి్న మననయం చేసుకోవటయం కూడ 
ఒకోకొసారి అవసరయం.

 తమ వ్కి్గత జీవిత్ని్న చూసుకుయంటూనే చుటూ్ట ఉన్న సమాజయం 
కోసయం కొది్ సమయయం, వనరులు కేటాయియంచాలి అనే ఆచరణసాధ్ 
సయందేశ్ని్న ఉప్పల గోపాలరావుగారి జీవితయం న్యంచి యువత 
తీసుకుయంటారని ఆశిస్్ ఉగోరాకు మనసారా అభినయందనలు.

- డాక్టర్  జయప్రకాష్  నారాయణ్ ,
ప్రజాసా్వమ్ పీఠయం (ఎఫ్ డీఆర్ ), లోక్ సత్్ వ్వసా్థపకులు

email: drjploksatta@gmail.com
హైదరాబాద్ , అకో్టబర్  21, 2022
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“సమాజానికి మోక్షయం విలువలతో కూడ్న 
బాధ్తగల పౌరసమాజమే!” 

 “నా మీద సోక్రటీసు, పే్లటో, అరిసా్టటిల్, 
శయంకరాచారు్లు, గౌతమ బుదు్డు, 
రామాన్జాచారు్లు, మథా్వచారు్లు, రాజా 

రామోమేహన్ రాయ్, కయందుకూరి వీరేశలియంగయం, మార్కొస్, సా్వమి 
వివేకానయంద, మాహాత్మేగాయంధీ, మావో, గో.రా, జిడుడి కృష్ణమూరి్, 
కాళోజి, వావిలాల గోపాలకృష్ణయ్, మా వూరి వేణుగోపాల సా్వమి 
ఆలయ అరచెకులు హన్మాచారు్లు, పార్థసారధ ఐయ్యంగారు్ల, 
జీన్  జుగాన్ ల ప్రభావయం వున్న మాట నిజయం’’ అయంటూ శ్రీ ఉప్పల గోపాల 
రావు గారు రాసిన “ఒక సామాజిక సృహ గల కార్కర్ ఆలోచనల, 
అభిప్రాయాల కార్క్రమాలు’’ పుస్కయం చదువుతుయంటే.. వారు మనతో 
స్వయయంగా మాటా్లడుతున్న అన్భూతి కలుగుతుయంది.

 గుయంటూరు జిలా్లలోని పనూ్నరు మయండలయం..బ్రాహమేణ కోడూరు 
అనే ఓ చిన్న పలె్లటూరు లో పుటి్ట... నలొగాయండ జిలా్ల మిరా్లగూడలో 
రైస్ మిల్్స ప్రారయంభియంచి... అటుపమమేట హైదరాబాద్  చేరి... ఇకకొడే 
సి్థరనివాసయం ఏర్పరుచుకుని పల్లలన్ చకకొని విదా్వయంతులుగా చేసి... 
సమాజాని్న సైతయం సయంసకొరియంచాలని.. అలాయంటి దిశగా ప్రయతి్నయంచి 
సఫలమైన... సమాజ హిత కారులు శ్రీ ఊగోరా!

 ఒక మానవత్వాదిగా... అభ్్దయవాదిగా... ప్రజల 
హృదయాలో్ల చ్రగని ముద్ర వేసిన శ్రీ ఊగోరా గారు నిజయంగా 
ధన్జీవులు. సమాజానికి చకకొని సయందేశ్ని్న అయందిసు్న్న ఈ పుస్కాని్న 
మనకి అయందియంచి... ఎయంతో స్ఫూరి్ ని మనలో నియంపుతున్న వారు ఉత్మ 
సాహిత్ సృజనకారులు! 
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 ఎయంతో చైతన్వయంతయంగా జీవిత్ని్న సుసయంపన్నయం చేసుకున్న వారి 
గురియంచి నాదైన శైలిలో ఈ పుస్కాని్న సమీక్స్్ వ్రాయడయం నిజయంగా 
సాహసమ్! ఇది ఒక అక్షర యజఞాయం... ఆలోచనల మధనయం... 
అవిశ్యంత పోరాట యోధుడి జీవిత పయన విజయాని్న తెలియజేసే 
జయ శయంఖారావయం! మహోన్నతమైన వ్కి్ నిరాడయంబరతన్, 
ఆదరా్శని్న గురియంచి తెలియజేసే... రేపటి తరాలకు కష్్టని్న తటు్టకుని 
నిలిచి గెలిచే విధానాని్న రహసా్ని్న చ్పే్ప... రసరమ్ జీవన కావ్యం!

 మహాత్మే గాయంధీ గారి “The Story of My experiments 
with Truth’’ అబు్ల్ కలాయం గారి ‘‘Wings of fire’’ పుస్కాలు 
చదువుతున్నప్పుడు ఎలాయంటి అన్భూతి పయందుత్మో ..అదే లాయంటి 
ప్రేరణ ఈ పుస్కాని్న చదువుతున్నప్పుడు పయందుత్ము ! 

 “తన కళళు ముయందు కనబడే అనా్యాలన్, అక్రమాలన్ చూసి 
సహియంచలేని మనస్త్వయం, అయందుకు కొని్న ఇబ్యందులు ఎదురైన మాట 
నిజయం. కానీ అయంతిమయంగా నా్యయం, ధరమేయం, చట్టయం గెలిచే మాట 
నిజయం!” అని అయంటారు ఉగోరా.

 త్న్ నమిమేన సిదా్యంత్నికి కటు్టబడి అలాగే ఎలాయంటి రాజీ 
లేకుయండా నిరభుయయంగా సాగుతున్న వారి జీవన పోరాటయం సదా 
సనామేరగామ్! 

 అయందుకున్న ఆశయాని్న సఫలయం గావియంచుకోవడయంలో వారి కృష్ 
అనిర్వచనీయయం! 

 అవినీతి పై, అక్రమార్జనపై... వారు ఎకుకొప్టి్టన పదునైన 
బాణాలు అవినీతిపరుల గుయండెలో్ల గునపాలై గుచుచెకుయంటుయంటే... 
ఎలాయంటి వారైనా తప్పు చేయడానికి వెన్కాడాలి్సన సి్థతి! 
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 ఇదయంత్ ప్రజా విజయయం అయంటారు! ప్రజలు సయంఘటితమై 
నడుసు్యంటే పాలకులు జవాబుదారీగా ఉయంటారయంటూ చ్ప్పడమ్ 
కాకుయండా... ప్రజలన్ అలా నడిపయంచడయంలో వారు నాయకుడిగా 
కాకుయండా “గైడ్”గా వుయంటాననడమ్ కాదు చేసి చూపన ధీశ్లి  
శ్రీ ఉప్పల గోపాల రావు గారు ! 

 త్వరలో విశైక గారితో కలిసి శ్రీ సౌపాటి ప్రభాకర్ గారి 
సహకారయంలో ఒక అదుభుతమైన దృశ్కావ్యంగా ఈ పుస్కాని్న 
తీరిచెదిద్బోతునా్నన్. 

 నాకు ఈ అవకాశయం ఇచిచెన శ్రీ ఉప్పల గోపాలరావు గారికి 
సవినయ కృతజఞాతలు తెలియజేసుకుయంటునా్నన్. 

 రాబోతున్న వీడియోలో... శ్రీ ఊగోరా గారి గురియంచి... వారి 
ఆశలు, ఆశయాలు, ఆలోచనల గురియంచి ప్రముఖుల విశ్్లషణలు, 
అభిమాన్ల అభిప్రాయాలు, వారి అయంతరయంగ ఆవిషకొరణ, వారి 
అరాధియంగి శ్రీమతి సరోజినీ అమమే గారి అమూల్మైన వాకా్లు... ఇలా 
ఎన్్న ఆసకి్కరమైన సయంగతులతో మీ ముయందుయంటాన్. మీ ఆశీసు్సలు 
కోరుతూ...

రచయిత
గొర్రెపాటి శ్రీన్
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భావన

 మీలాయంటి వారితో బాధ్త గల 
పౌరసమాజాని్న రూపకల్పన చేయగలిగితే మీరు 
స్చియంచిన పారదర్శకత, క్రమశిక్షణ, కలీ్లు, 
నకిలీలు, అక్రమార్జన సయంసకొపృతి మొదలగు 
అయంశ్లలో మీరు ఆశియంచినరీతిలో ఫలిత్లు కలుగుత్యని నేన్ 
భావిసు్నా్నన్ సార్!

 ఈ కష్ట సమయయంలో భారతదేశ ఆరి్థకాభివృదిధికి జరుగుతున్న 
కృష్లో పౌరసమాజయం గురియంచి మీ ఆలోచనలన్ ప్రధానమయంత్రిగారికి 
తెలియపరచటయం నిజయంగా అభినయందనీయయం.

 సమాజయంపట్ల నీ నిరయంతర కృష్కి జ్హారు్ల, నమసకొపృతులు

- కృష్ణమూర్్త కొమామూరెడ్డి
మలేష్యన్ టౌన్ ష్ప్

హైదరాబాద్.
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పోరాటాల యోధుడు

 త్్గాలకు మూలపురుషుడు త్్గాలకు  
ప్రతిరూపయం ఉప్పల గోపాల రావు గారు పోరాటాల 
పురిటి గడడి బ్రాహమేణ కోడూరు గ్రామయంలో రైతు 
కుటుయంబయంలోజనిమేయంచి చదువు సయంధ్లలో చకకొని 

ప్రతిభ కనబరుస్్ అణగారిన  ప్రజల వైపు దృష్్ట మరలిచె  
వా్పారయం నిమిత్యం మిరా్లగూడ చేరి అకకొడ ఎయందరో మ్ధావులతో 
పరిచయాలు ఏర్పరచుకొని ఉద్మాల వైపు దృష్్ట మరలిచె అనేక 
పోరాటాలలో పాలొగాని ఆ తరా్వత హైదరాబాద్ చేరి ఎకకొడ! అనా్యయం 
జరిగితే అకకొడ త్న్  ప్రత్క్షమవుతూ! లాఠీలకు  తుటాలకు  వెరవక 
ఉద్మాలకు ఊపరిలూదిన పోరాటాల యోధుడు ఉప్పల గోపాల 
రావు గారు లోక్ సత్్ లో పనిచేసి లోకానికే  వెలుగై నారు. 

 ఎయందరో ప్రముఖులు జయప్రకాశ్ నారాయణ పతూ్రి 
వెయంకటేశ్వరరావు గారు నిఖిలేశ్వర్  కొయండవీటి చిన్నయ్ స్రి ఇయంకా 
ఎయందరో ప్రముఖులతో ఉద్మాలలో పాలొగాని అసలు రాజకీయాలు 
అయంటే ఏయంటి రాజా్ని్న నడిపయంచే విధానాలు  ఎలా రాజ్యం ఎలా 
ఉయండాలి మొదలగు విషయాలన్ విశదీకరిస్్ నిర్మేహమాటయంగా 
మాటా్లడే వ్కి్ ఉప్పల గోపాల రావు గారు ఊపరి ఉన్నయంతవరకు 
ఉద్మమ్ నాబాట అయంటారు   ఉప్పల  గోపాలరావు గారు కవి, గప్ప 
రచయిత కూడా.

రచయిత
సౌపాటి ప్రభాకర్ 

బ్రాహమేణ కోడూరు గ్రామయం 






