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ఇది
నరెందరనాధ్

ఇట్ల
ు
అకాల

ఒకరైతు

దిితీయముదరణ.

మర్ణానెంతర్ెం

ర్చయిత

సుమార్మ

ఏడాదికి

వలువడుతునన ఈ ముదరణలో ఆయన గురిెంచి బ్ాలగోప్ాల్,
హర్షమెందర్లు రాసిన వాాసాలను కూడా జతచేసు ునానెం.
నరన్ వాకిుగత జీవితాన్నన, ఆయన ఆలోచనలనూ విడదీసి
చూడల ెం. ఆ రెండూ అెంత గాఢెంగా పెనవేసుకుప్ో యాయి.
అెందుక ఆయన గురిెంచి రాసిన ఈ వాాసాలతో పుసు కానికి
నిెండుదనెం చేకూర్మతుెందని, అెంతేకాదు, నిజమైన నిలకడైన
'అభివృదిి' గురిెంచి ఆసకిుగల ప్ాఠకులకు నరన్ జీవితమూ,

మర్ణమూ కూడా ఎననన విషయాలను అవగాహనలోకి
తచేేవేనని భావిసుునానెం.
హైదరాబ్ాద్ బ్ుక్ ట్రస్ట్
ఆగస్ట్ 2010
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అసాధారణులలో ఒకడు
గాెంధేయవాదులు ఆయనను కమూానిసు్ అనుకునేవార్మ.
కమూానిసు్లు ఆయనను గాెంధేయవాది అనుకునేవార్మ. ఆయన
మాతరెం ఎట్లవెంట్ి ఇబ్బెందీ ల కుెండా ఇది రి వేదికలలోనూ
పనిచేసేవాడు.

మెంచికోసెం

పనిచేసే

ఏ

వేదికలోనయినా

ఇమిడేవాడు. ఇమిడి పనిచేసేవాడు. అట్ాుగని తన అభిప్ారయాలు
ఎకాడా దాచుకునేవాడు కాడు. ఎవరి దగగ ర్ వారి అభిప్ారయాలు
పలికవాడు

కాడు.

పెైగా

ఎవరితో

కలిసి

పనిచేసినా

వారి

దృకోాణానికి కనిపిెంచని విషయాలు, తోచని ఆలోచనలు చర్ేకు
పెట్్ వ
ట ాడు.

గాెంధేయవాదులను

వర్గ దో పిడీ

సెంగతేమిట్ని

అడిగవాడు. కమూానిసు్లను పరజాసాిమాెం గురిెంచి, హెంస
గురిెంచి పరశ్నెంచేవాడు. బ్యట్ ఉెండి ఇట్లవెంట్ి పరశ్నలు వేసిన
వాళ్ళు చాలా మెందే ఉనానర్మ. కాని నరెందరనాథ్ ఇది రితోనూ కలిసి
పనిచేసు ూ

ఇది రి

వేదికలలోనూ

పనిచేసు ూ

ఈ

పరశ్నలు

ల వదీసేవాడు.
ఇది నరెందరనాథ్ సిభావెం నుెంచి వచిేెందే తపప తచిే
పెట్్ లకునన

ఎతు
ు గడ

కాదు.

మెంచి
iii

చేసే

వారవరినయినా

మనసూూరిుగా

ఇష్ పడేవాడు.

గాెంధేయవాదానిన

విసు ృత

పరజాఉదామాలలో ఆచరిెంచాలని పరయత్ననసుునన మేధాప్ాట్ార్
తోనూ కలిసి పనిచేశాడు. కమూానిసు్ కొలాు వెంకయా గారిన్న
చాలా అభిమానిెంచి భూ సెంసార్ణల అమలు కోసెం ఆయనతోనూ
కలిసి పనిచేసేవాడు. నరెందరనాథ్కు అభిప్ారయాలు ల క కాదు. కాన్న
పిడివాదెం ల శ్మెంత కూడ ఉెండేది కాదు. ఉదాహర్ణకు హెంస ఏ
కార్ణెంగా చేసినా ఎవర్మ చేసినా తపపని నమేువాడు. కాన్న
ఉదామాలూ ఉదామకార్మలూ చేసే హెంసను ఖెండిెంచడానికి
నిరాకరిెంచే ప్ౌర్ హకుాల సెంఘెంలో బ్ాధ్ాతలు తీసుకొని మరీ
పనిచేశాడు.

మానవ

హకుాల

వేదిక

ఏర్పడిన

తర్మవాత,

ఉదామకార్మలు హెంసను అనాాయెంగా పరయోగిసేు ఖెండిసు ామని
అెంట్ట 'హెంసకు నాాయెం అనాాయెం ఏమిట్ి అసలు హెంసే
అనాాయెం' అెంట్ూ అభాెంతర్ెం తలిప్ాడు గాన్న మళ్ళు బ్ాధ్ాతలు
తీసుకొని మరీ పని చేశాడు.
పేదలకు పెంచడానికి ఇెంకా భూములెకాడునానయి అని
కమూానిసు్లు సహతెం అనుకుెంట్లనన దశ్లో తన సిెంత జిలాు
అయిన చితత
ు ర్మలో పేదలకు పెంచని, పెంచినా అనాాకారెంతమైన
సీలిెంగ్ భూములిన, భూసాిములు బ్ో గస్ట సెట్ిల్ మెంట్ పట్ా్లు
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ప్ ెందిన

ఎసే్ట్

భూములిన

ఎనిన

వేల

ఎకరాలునానయో

ఒకొాకాట్ిగా బ్యట్కు తీసి భూ సెంసార్ణల కారాాచర్ణోదామెం
పేరిట్ దళిత సెంఘాలనూ ఇతర్ ఉదామకార్మలనూ కలుపుకొని
కలెక్ర్ు, జాయిెంట్ కలెక్ర్ు వెంట్పడాాడు. గడచిన అయిదార్మ
సెంవతసరాలలో ఆ జిలాులో పనిచేసిన రవనూా అధికార్మలెవిర్ూ
నరెందరనాథ్ను జీవితెంలో మర్చిప్ో ల ర్మ. మావోయిసు్లకూ రాష్ ర
పరభుతాినికీ

మధ్ా

చర్ేలు

విఫలెం

అయిన

తర్మవాత

మావోయిసు్ల సూచన మేర్కు ఏర్పడిన భూమి కమిషన్లో కూడా
చొర్వ తీసుకొని పనిచేశాడు.
ఒకట్ి సతామని నమిున తర్మవాత దానిని ఆచరిెంచకుెండ
ఉెండడెం నరెందరనాథ్కు తలీదు. ఢిలీు విశ్ివిదాాలయెంలో పిజి
చేశాడు కనుక మెంచి ఉదో ాగెంలో సిి ర్పడి అభుాదయెం గురిెంచి
రాసూ
ు మాట్ాుడుతత సమాజెం మనననలు ప్ ెంది ఉెండవచుే.
కాన్న అది అతని నైజెం కాదు. హైదరాబ్ాద్కు త్నరిగి వచాేడు. ఆ
రోజులలో హైదరాబ్ాద్లో మత ఘర్షణలు తర్చుగా జరిగవి.
మతతతాిన్నన,

మతతతి

ప్ారీ్లనూ

త్నడుతత

కూర్మేెంట్ట

చాలదన్న ప్ాత బ్సీు లో పరజలకు కర్మవయిన ప్ౌర్ సదుప్ాయాలు
కలిపెంచడెం, వాట్ికోసెం ఆెందో ళ్న చేయడెం అవసర్మన్న నమిు
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'హైదరాబ్ాద్ ఏకాు'లో భాగెం అయాాడు. ప్ాత బ్సీు లో ఉచిత కిునిక్ల
ఏరాపట్లలో నిమగనమయి కొెంతకాలెం పనిచేశాడు.
అయితే తన కార్ార్ెంగెం హైదరాబ్ాద్ కాదనే నిర్ణ యానికి
వచాేక

తన

భావాలు

చాలావర్కు

పెంచుకునే

సహచరి

ఉమాశ్ెంకరితో కలిసి చితత
ు ర్మ జిలాులోని తన సిగారమమయిన
వెంకట్ాపుర్ెం

వళిుప్ో యాడు.

వావసాయెం

చేసుకుెంట్ూ

సామాజిక అభుాదయెం కోసెం కృషి కొనసాగిెంచాడు. పేదల చేత
తాగుడు మానిపెంచడెం కోసెం కృషి చేశాడు. కులాెంతర్ వివాహాలు
చేశాడు. "రెండు గాుసుల" దురాురాగనికి వాత్నరకెంగా ఊర్ూర్ూ
త్నరిగి పరచార్ెం చేసి చాలా చోట్ు మానిపెంచగలిగాడు. ఆ జిలాులో
దళితులు

వోట్టు సి

ఎర్మగని

గారమాలు

అనేకెం

ఉనానయని

తలుసుకొని దళిత పలెులలో పరతేాక ప్ో లిెంగ్ బ్ూత్లు ఏరాపట్ల
చేయాలని పట్ల్బ్ట్ి్ చాలా చోట్ు సాధిెంచాడు. వావసాయానిన
నిరాదర్ణ దాిరా, తపుపడు అభివృదిి విధానాల దాిరా ధ్ిెంసెం
చేసిన ప్ాలకన్నత్నకి ఒక మట్్ ప్ారెంతపు రైతుగా సపెందిెంచాడు.
అనిన విషయాలలో లాగ ఈ విషయెంలో కూడ పరభుతాినిన
త్నట్ల్కుెంట్ూ కూర్మేెంట్ట చాలదన్న మనెం చేసద
ే ి చేయాలన్న
నమాుడు.

ర్సాయన

ఎర్మవులు,
vi

మెందులు

వాడకుెండ

వావసాయెం చేసే పరయోగానిన తన భూమిలోనే చేశాడు. గారమెంలో
ఒక రైతు మాతరమే ఈ పరయోగెం చేసేు
కష్ా్లునానయో
చెందాడుగాన్న

ఆచర్ణాతుకెంగా
నిసపృహలో

సహతెం

అెందులో ఎనిన

గరహెంచాడు.
తనను

నిరాశ్

గురిెంచి

తాను

చమతారిెంచే నైజెం ఉనన వాకిు కాబ్ట్ి్ డీలాపడిప్ో ల దు. 'ఇట్ల
ు ఒక
రైతు' అనే శీరిషకతో తన అనుభవానిన పుసు కెంగా పరచురిెంచాడు.
ఒక

దశాబ్ి ెం

ప్ారర్ెంభమయిననాట్ి

కిెంద

విదుాత్

నుెంచి

ర్ెంగ

వాట్ికొక

సెంసార్ణలు

వినియోగదార్మడైన

రైతుగానూ, ఉదామకార్మడిగానూ నరెందరనాథ్ సపెందిెంచాడు. వాట్ి
లోతుప్ాతులు బ్ాగా అధ్ాయనెం చేసి పదిమెందికీ వివరిెంచి
చప్ాపడు.

విదుాత్

రగుాల ట్రీ

కమిషన్

పరతీ

సెంవతసర్ెం

నిర్ిహెంచే ట్ారిఫ్ విచార్ణలకు సవివర్మయిన విమర్శతోనూ
పరత్నప్ాదనలతోనూ హాజర్యియావాడు. తన మితురలకు తరీూదు
ఇచిే వారిని బ్త్నమాలి బ్ామాలి హాజర్యియాట్ల్ చూసేవాడు.
ప్ారజకు్ నిరాిసితుల గురిెంచి బ్ాధితుల గురిెంచి, ఇవాిళ్
ఆెందో ళ్నచేయడెం

సాధార్ణ

విషయమయిెందిగాన్న

శీరశైలెం

ప్ారజకు్నాడే దికుా ల కుెండా ఊర్ము ఖాళ్ళ చేసిన పరజల గురిెంచి
సమాచార్ెం

సేకరిెంచాడు.

చర్ే

పెట్్ ాడు.
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ఏసమసానయినా

పరజలతో చర్ే పెట్్డమే ఇష్ పడేవాడు. పట్్ ణాలలో జరిగ సభల
కెంట్ట గారమాలలో త్నరిగప్ాదయాతరలనే ఎకుావ ఇష్ పడేవాడు.
మదడు కాానసర్ సెకెండరీస్ట ఏర్పడాాయని తలిసిన తర్మవాత కూడ
సిెంగరణి ఓపెన్ కాస్ట్ ప్ారజకు్లకు వాత్నరకెంగా కరీెంనగర్ జిలాులో
జరిగిన ప్ాదయాతరలో ఉతాసహెంగా ప్ాలగగనానడు.
నరెందరనాథ్ ఇనిన పనులనూ చేయడమే కాక అనిన
పనులూ నవుితతచేసేవాడు. పసిపిలువాడి నవుి అతని ముదర.
చర్ేలయినా నవుితతనే పెట్్ వ
ట ాడు. సెంసాిగత సమావేశాలకు
నరెందరనాథ్ హాజర్వుతునానడెంట్ట ఏదో ఒక చర్ే పెట్్డానిక అని
అెందరికీ తలుసు. నిర్ెంతర్ెం వాదిెంచేవాడు కాని ఎదుట్ివారిని
ఎపుపడూ కిెంచపరిచే వాడుకాదు. ఎదుట్ివారిని గాయపర్చడమే
వాదనలోవిజయెం అని భావిెంచేవార్మ మనకు ఉదామాలలో,
ఉదామ సెంసి లలో చాలా మెంది కనిపసాుర్మ. తేడాలు రాగానే
సెంసి లు చీలిప్ో వడానికి ఇదొ క ముఖాకార్ణెం. నరెందరనాథ్ దీని
పూరిుగా భిననమైన వాకిు. ఉదామాలలోనే కాదు, సామాజిక
సెంఘర్షనలోనూ అెంతే. అతను అనాాయనిన దేిషిెంచాడు గాన్న ఏ
మనిషిన్న దేిషిెంచల దు. బ్హుశా అతను గాెంధీయిజెం అని అర్ిెం
చేసుకుననది

అదేననుకుెంట్ాను.
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దీనిని

గాెంధీ

ఎెంతగా

ఆచరిెంచారో

తలీదుగాన్న

నరెందరనాథ్

మాతరెం

మనసూూరిుగా

ఆచరిెంచాడు. మనిషిగా మెంచితనానిన ఏ మాతరెం కోలోపకుెండా
నాాయెం కోసెం జరిగ సెంఘర్షణలో భాగసాిములు కావచుేనని
ర్మజువు చేశాడు.
చనిప్ో యిన

వాళ్ుకు

నివాళ్ళలు

అరిపెంచేట్పుపడు

'అసాధార్ణమైన మనిషి' అనడెం పరిప్ాట్ి. అయితే నిజమైన
అర్ిెంలో అసాధార్ణమైన మనుషులు పరపెంచెంలో కొదిి మెందే
ఉెంట్ార్మ. ఆ కొదిి మెందిలో ఒకడుగొరప్
ర ాట్ి నరెందరనాధ్. అట్లవెంట్ి
వాకిు 57 సెంవతసరాల వయసులోనే కాానసర్ రోగెంతో ఈ లోకానికి
దూర్ెం చేయడెం నిజెంగా చాలా బ్ాధాకర్ెం.
నరెందరనాథ్ అనాాయానిన దేిషిెంచాడు గాన్న ఏ మనిషిన్న
దేిషిెంచల దు. బ్హుశా అతను గాెంధీయిజెం అని అర్ిెం
చేసుకుననదిఇదేననుకుెంట్ాను. దీనిని గాెంధీ ఎెంతగా ఆచరిెంచారో
తలీదుగాన్న నరెందరనాథ్ మాతరెం మనసూూరిుగా ఆచరిెంచాడు.
మనిషిగా మెంచితనానిన ఏ మాతరెం కోలోపకుెండా నాాయెం కోసెం
జరిగ సెంఘర్షణలో భాగసాిములు కావచుేనని ర్మజువు చేశాడు.
-కె.బాలగోపాల్
జూలెై 7, 2009, ఆెంధ్రజయాత్న.
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నరేన్ నుండి నేర్చుకుననది
తన

ప్ లెంలో,

సేవార్ెంగెంలో

పరశాెంతెంగా

పని

చేసుకోడానికి, ముపెైప ఏళ్ువయసుసలో నరన్ తన గారమానికి
వళిుప్ో యాడు. భూసాిముల కుట్లెంబ్ెంలో పుట్ా్డు. గారమ కుల
కట్ల్బ్ాట్ు ను మార్ేడెం ఇష్ ెంల ని ఆయన తెండిర దళితులకు
వెంట్గది పరవేశానిన నిరాకరిెంచేవాడు. కాన్న నరన్ కూడా తన
సుత్నమతు ని పదధ త్నలో మొెండివాడే. తన సతాాగరహానిన విలక్షణ
పదధ త్నలో ర్ూప్ ెందిెంచుకునానడు. తెండిర బ్రత్నకుననెంత కాలెం
ఆయన తన భోజనానిన తనను కలవడానికి వచిేన దళితులతో
కలిసి వెంట్గదిలోని నేలమీదే చేసేవాడు. ఆయన భార్ా, ఇది ర్మ
కూతుర్ము ఆయనున అనుసరిెంచేవార్మ. తెండిర ఒెంట్రిగా భోజనెం
చేయకూడదనే

ఉదేి శ్ాెంతో

బ్లు దగగ ర్

ఆయనతో

ప్ాట్ల

కూర్మేనేవాడు, కాన్న భోెంచేసేవాడు కాదు. ఆయన భోజనెం ఆ
తరాిత నేలమీదే.
సనినహతులకు నరన్ అయిన గొరప్
ర ాట్ి నరెందరనాథ్
మదడు కాానసర్తో కొనిన నలలకిత
ర ెం జూలెై 5,2009న పరశాెంతెంగా
చివరి శాిస వదిలాడు ఆయన చివరి క్షణాలలో కుట్లెంబ్
x

సభుాలు, సనినహతులతో ప్ాట్ల నేనూ ఆయన పకానే వునానను.
ఆయనెంట్ట చాలామెందికి పేరమని తలుసు. కాన్న ఆయన మర్ణ
వార్ు తో

అెంతమెంది

గుమికూడతార్ని

అనుకోల దు.

ఆయన

శ్రీరానిన చితత
ు ర్మ జిలాులోని సిగారమానికి తీసుకుప్ో యాెం.
ఆయన శ్రదధ ాెంజలి ఘట్ిసు ూ రాత్నరకి రాతేర ప్ో స్ ర్ు మ తయార్మ చేశార్మ.
ఆయన సుృత్నకి గౌర్వ సూచకెంగా, జిలాు కలెక్ర్మ, ఇతర్
ఉననతాధికార్మలు

మౌనెం

ప్ాట్ిెంచార్మ.

గుర్ముననెంతమేర్కు

అలాెంట్ిది గతెంలో ఎననడూ జర్గల దు. ఆయన అెంత్నమ
యాతరలో వెందలాదిమెంది ప్ాలగగనానర్మ. గారమెంలో దళితులు,
అగరకులసుులు, పరత్న ఒకార్ూ తమ సిెంత కొడుకునన, సో దర్మణోణ
కోలోపయినట్ల
ు భావిెంచార్మ.
నరనున గత మూడు దశాబ్ాిలుగా నేను ఎర్మగుదును.
కాన్న ఆయన అెంతమెంది జీవితాలిన సృజిెంచాడని, పరభావితెం
చేశాడని

అనుకోల దు.

మెంచితనానిన

చాలా

నరన్లాగ, అత్నకొదిి మెంది
చినన

విషయెంగా

తమలోని

సాధార్ణెంగా

తీసుకుెంట్ార్మ. నా సేనహతుడి గురిెంచి నా అనేిషణ ఆయన
మములిన వదలిప్ో యిన తరాితే మొదలెైెంది. ఆకరమెంలో జీవితెం
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