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<text><body> 

<p> భూమిప ై హక్కు మొదల ైన సమసయ ల లా పరిష్ురంపబడ్డా యో తెలియజేసతూ  రచయిత యిలా 
వ్రాశరరు: 

</p> 

<p> “భూమి యావతతూ  పజాలదెై, దడని నడశ్రయించి పనిచేయువ్రరిచే పరలింపబడుచుననది. సంఘమే 
పొ లములక్క అవసరమగు పనిముట్లు , వితూనములక వగ ైరర పరిక్రములను యిచుును. 
పనిచేయువ్రరు పతాేయక్ముగర గరని, పరపతి సంఘముల మూలముగర గరని ఇట్టి  ఏరరాట్లు  
చేసికొనవచుును. ఒక్రిచేత పని చేయించుట్ యనునది లేదు .... 

</p> 

<p> “పటి్ణ పరిపరలన సంఘము వ్రరు ఖాళీ సథలములను స్రాధీనము చేసికొని, ఇండుు లేని వ్రరికి, 
యిరుక్కలో నుండు వ్రరికిని. ఆనడరోగయ సథలములలో నుండు వ్రరికిని సమానముగర పంచి 
యిచెుదరు. 

</p> 

<p> “పని లేనపపాడు పని చేయునపాట్ట జీతమును సరరురు వ్రరిచెుదరు .... </p> 

<p> “అనిన చోట్ు  కరొ తూ  క్ళాశరలలక, కరొ తూ  పదధతతలక ఉతాననమగుచుననవి.... బిడాలక్క చదువప 
చెపిాంచుట్క్క తలిు దండుాలక్క తగిన స్ౌక్రయము లేరారుపబడును.... సంవతసరమునక్క కొనిన 
వ్రరములక పతాి మనుష్తయడును విరరమమును బ ందగలడు. గరభవతియగు పతాి స్ూయీును 
పసావించక్ పూరాము 6 వ్రరములకను, తరువ్రత 8 వ్రరములకను ఉచితముగర రరజ్యంగముచే 
బో షింపబడును.” 

</p> 

<p> జ్ర్ పరిపరలనలో బానిస సిథతియందునన వివిధ జ్తతల పజాలక్క సో్ వియట్ పభాుతాం 
సాయంనిరణయాధికరర మీయడ్డనిన కొనియాడుతూ, డ్డకి్రు పట్ాి భి యిలా వ్రాశరరు: 

</p> 

<p> జ్తతలక్క సాయం నిరణయాధికరరం </p> 

<p> “కరవపన, స్ో వియట్ు  అభిమతమును అనుసరించి, వ్రరిచే నియమింపబడ్ిన మంతిావరగం వ్రరు, యిా 
దిగువ ధరమములను పచాడరము చేయుచునడనరు: 

</p> 

<p> “1. రష్రయలోని పజాలక్క సరాసమతాము, స్రామతయము.” </p> 

<p> “2. వయక్ూత గలిగిన పతాి పజా్ క్ూట్మునక్కను (జ్తికి అని అరథం.. రచ.) సాయంనిరణయ 
ధరమమును అనుసరించి అవసరమ ైతే పతాేయక్ రరజ్యంగ విధడనములక గూడ నియయవల ను.  

</p> 

<p> “3. జ్తి మత భేదములప ై నడధడరపడ్ి యుండని పతాేయక్పప హక్కులకనున, పతాేయక్పప 
నతయనతలకనన సహ ంప బడవప. 

</p> 

<p> “4. రష్రయ దేశ్ములో నివసించుచు, అలాసంఖాయక్కలకగర నుండు జ్తి, మత వరగముల వ్రర లు రు 
సవాచఛగర అభివృదిధ  చెందవల ను.” 

</p> 

<p> బో లిివిక్కులక “భావ పచాడరమునక ై శ్రమ చేయుదురే గరని. పరాంత వ్రయపక్మునక్క ఎంత మాతమాు 
కోరిక్ లేదు” అని పవర్ుంట్ూ, ఇందుక్క తడరరుణంగర సక్ల జ్తతల పజాలక్క 

</p> 



సాయంనిరణయాధికరరమిచేు సో్ వియట్ డ్ికరరని రచయిత తన వ్రయసంలో యధడతథంగర 
పొ ందుపరచడరు.  

<p> సో్ వియట్ వయవసథను డ్డకి్రు పట్ాి భి స్తడరరమయయ ఎంతగర మ చుుక్కనడనరంట్ే, ఆనడడు సో్ వియట్ 
అభిమానులక ఉతడసహాతిశ్యంతో వ్రయపిూ  చేసిన అతిశ్యోక్కూ లిన స ైతం విడ్ిచిప టి్క్కండ్డ తన 
వ్రయసములో పవర్ునడనరు, ఉదడహరణక్క, రష్రయలో కరరిమక్కలకిచేు క్నీస వ్ేతనం 150 రూపరయలక; 
గరిష్ఠ  వ్ేతనం 210 రూపరయలట్: అక్షరరభాయసం మొదలక పట్ాి  పరీక్ష వరక్క చదువప ఉచితంగర 
చెపవావ్రరట్. ల నిన్, ట్ాాట్్సీలక వ్రరరని కొక్స్రరి శ్ని, ఆది వ్రరరలలో శ్రీర శ్రమ చేసవ వ్రరట్; 20 
సంవతసరపప లోపప వ్రర వరూ క్ూలి చేయక్ూడదట్! ఎక్ుడ్ో  ఒక్ చోట్, చదువపకోవ్రలట్! ర ైళ్ళలో 
పయాాణడలక్క ఎవరూ డబ్బీయ నక్ురలేదట్! ఉతూరరలక్క తపరలా ఖరుులక లేవట్! 

</p> 

<p> ఈ అతిశ్యోక్కూ లక సో్ వియట్ యూనియన్ పట్ు  రచయిత యొక్ు అభిమానడనిన తెలియజేస్రూ యి. 
1944 శ్రర ఉపాల లక్షమణరరవప గరరు తన గరంథడనికి “సో్ వియట్ యూనియన్ భూతల సారగం” అని 
పవరు ప ట్టినపపాడు 1921 లో డ్డకి్రు పట్ాి భిగరరు ప ై అతిశ్యోక్కూ  లనినట్టనీ పొ ందుపరచడంలో 
ఆశ్ురయమేమి లేదు.  

</p> 

   

<p> “నికరలాయ్ ల నిన్” </p> 

<p> పతాిరోజూ పతిాకర కరరరయలయానికి వచేు జ్తీయ అంతరరా తీయ వ్రరూలను ఎడ్ిట్ చేయడంతోబాట్ల, 
విదేశరలనుండ్ి వచేు పతిాక్లను, క్రవతడాలను, పపసూకరలను శ్రదధతో ఆయన చదివ్ే వ్రరు. ముఖయంగర 
లండన్ నుం చి రక్రకరల ైన శ్రరిిక్లతో వచేు క్మూయనిసుి  స్రహ తయం ఆయన దృషిిని ఆక్రిించేది. అవి 
చదువపతూంట్ే తన ఆసకిూకి అవధులకండ్ేవి కరవని ఉతడసహంతో ఆయన నడతో సంభాషిసతూ  చెపరారు. 
రష్రయలో జరిగిన మొటి్మొదట్ట సో్ ష్లిసుి  విపువ్రనిన గురించి తడను చదివి తెలకసుకొనన విష్యాలను 
కరో డ్ీక్రించి, “నికొలాయ్ ల నిన్” అనే పపసూకరనిన ఆయన ఇంగీుష్తలో వ్రాశరరు. అది 1921లో గణేష్ 
అండ్ క్ంప నీ వ్రరిచే పచాురించబడ్ింది. ఆ పపసూక్ం చదువపతూంట్ే, సో్ ష్లిజం పట్ు , సో్ ష్లిసుి  వయవసథ  
పట్ు  రచయితక్క ఎంత అచంచలమ ైన విశరాస ముండ్ేడ్ిదో  బో ధపడుతతంది.  

</p> 

<p> ల నిన్ పూరిూ పవరు వ్రు దిమిర్ ఇలియచ్ ల నిన్. అంతే గరని, నికొలాయ్ ల నిన్ కరదు. రహసయ జీవితం 
గడ్ిపవట్పపాడు ఆయన “నికొలాయ్” అనే పవరు ప ట్లి క్కనడనరు. చడలాకరలం వరక్క అదే సిథరపడ్ి 
పోయింది. అందుచేత రచయిత క్ందిన స్రహ తయంలో క్ూడ్డ ఆ పవరే పరాచురయంలో ఉండ్ియుండ్డలి.    

</p> 

<p> “మానవ పపరోగతిలో ఒక్ మ ైలక రరయి” </p> 

<p> రష్రయ విపువ్రనిన గురించి రచయిత తన గరంథంలో యిలా వ్రాశరరు: </p> 

<p> “1917లో రష్రయ విపువం మానవ పపరోగతిలో ఒక్ సాషి్మ ైన మ ైలక రరయి అని చెపావచుు... 
బాలాయవసథలో నునన స్ో వియట్ రిపబిు క్కు పయనించ వలసిన మారగం అపరయాలతో నిండ్ి యుందన ే
విష్యానననవరూ కరదనలేరు. ముందు ముందు అది తన గమాయనిన చేరుకొనేందుక్క స్రగించవలసిన 
పయాాణంలో యింకర యి క్కువ బాధలక అనుభవించవలసి రరవచుు; ఇంకర యి క్కువ ‘రక్ూ సవాదం’ 
చిందించవలసి రరవచుు. అయినపాట్టకర, మన మొక్ విష్య మంగీక్రించడలి. అదేమంట్ే, స్రు వ్ జ్తి 

</p> 



విముకిూ ఆధునిక్ భావ్రల ధోరణిని పూరిూగర మారిువ్ేసింది; రరనునన తరరలప ై దడని పభాావం 
పడ్ితీరుతతంది. ” 

<p> రష్రయ విపువం యోక్ు అంతరరా తీయ సాభావ్రనిన స ైతం గురిూంచిన రచయిత ఇంకర యిలా 
తెలియజేశరరు: 

</p> 

<p> “మహో ననతమ ైన విపువ చెైతనయంతో ఉతేూజం పొ ందిన ఈ యువ పజా్నీక్ం నుంచి మహాశ్కిూవంతమ ైన 
యిా పజాల నుంచి నతతన జీవవ్రహ నులక పాపంచంలోని యితర దేశరలక్క క్ూడ్డ పవాహ స్రూ యి; 
సక్ల దేశరలోు ని స్ూ -ీపపరుష్ కరరిమక్కల విశరాస్రలను, ఆతమ చెైతనడయనిన పట్టషి్ం చేస్రూ యి. వ్రరంతడ 
క్మూయనిసుి  పతడక్ం కిరంద, ఇదివరకే అనేక్ ఘన విజయాలను సంపరదించి ప ట్టిన పతడక్ం కిందడ 
ఐక్యమయియయట్ట్లు  అవి చేస్రూ యి.” 

</p> 

<p> రష్రయ అపాట్టకింకర జీవనమరణ పో రరట్ంలో ఉండగరనే ప ట్లి బడ్ి రరజ్యలదురరక్రమణ నుంచి అది 
పూరిూగర విముకిూ కరక్ముందే, యితర దేశరలక్క క్ూడ్డ దడని సందేశ్ం చేరి తీరుతతందని ఈ యువ 
జరనలిసుి  ఎలా ఊహ ంచ గలిగరరో! భవిష్యతతూ పట్ు  ఆయనక్ంత విశరాస మ లా ఏరాడి్ందో ! 46 
సంవతసరరల కిరందట్ ఆయన చెపిాన జోసయం యిానడడు నిజమయింది. స్ో ష్లిజం నేడ్ొక్ పపాంచ 
వయవసథగర రూపొ ంది, దినదినరధమానమవపతోంది. పాపంచ పరిణడమాలను తీరిు దిదదడంలో అది 
నిరరణ యక్ పరత ావహ సో్ూ ంది. 

</p> 

<p> విపువం విజయవంతం కరగరనే సరాసమగరమ ైన పరిపరలనడ వయవసథ  రష్రయలో ఏరాడనందుక్క 
ప ట్లి బడ్ిదడరీ పచాడరక్క లానడడు ఆక్షేపించేవ్రరు. వ్రరికి శ్రర క్ృష్రణ రరవప యిలా జవ్రబు చెపరారు:  

</p> 

   

<p> దీని అరథం రచయిత శరస్ూ యీమ ైన వరగ దృషిితో యిా నవలను రచించడరని కరదు. అటి్డుగున 
పడ్ివపనన గరర మీణ శరర మిక్కలిన, ముఖయంగర అసాృశ్యయలిన జ్తీయోదయమంలో సమీక్రించడమే వీరి 
లక్షయం.  

</p> 

<p> జ ైలకనుంచి వీరు విడుదల ఆయాక్, 1922లో “మాలపలిు” పచాురింపబడ్ింది. ఆ తరరాత మూడు 
పపనరుమదణాలక వ్నలకవడ్డా యి. మొదట్ట క్ూరుాలో లేని నడలగ వ భాగం మిగతడ క్ూరుాలలో చివర 
చేరుబడ్ింది. మొదట్ట క్ూరుాను పాభుతాం నిషవధించింది. కరని, రహసయంగర అనిన పాతతలూ 
అముమడుపో యాయి. ఆ తరరాత, సహాయ నిరరక్రణోదయమం విజయం స్రధించినట్లు  చితిాసతూ  వ్రాసిన 
నడలగ వ భాగంతో వ్నలకవడ్ిన ర ండవ క్ూరుా నిషవధంబడలేదు. అది 1935 లో ఇంట్రీమడ్ియి ట్లు 
పరఠ్యగరంథంగర క్ూడ ఉండ్ేది.  

</p> 

<p> క్థడ స్రరరంశ్ం </p> 

<p> “మాలపలిు” క్థ క్కు పూ ంగర యిది: రరమదడసు “మాల దడసరుు ” అని పిలవబడ్ే హరిజన క్ూలానిక ి
చెందిన వ్రడు: రరమానుజ మతం బో ధిసతూ , కొదిదపరట్ట భూవసతితో తడనత, భారయ, యిదదరు 
కొడుక్కలక, ఒక్ క్ూతతరు జీవయాత ా స్రగిసతూ  ఉండ్ేవ్రరు. పదహారేండు  పరలేరుతో సహా, మొతూం 
క్కట్లంబం నడుం వంచి శ్రీరశ్రమ చేసవవ్రరు.   

</p> 

<p> ప దదకొడుక్క వ్నంక్ట్ దడసు తండ్ికాి సహాయంగర సొ్ ంత భూమిలో సవదయం చేసవవ్రడు. ర ండవ కొడుక్క </p> 



సంగ దడసు ఒక్ ప దద  భూస్రామివదద పరలేరు. క్ూతతరు జోతి పొ లానికి అననం తీసుక ళ్ళడం మొదల ైన 
చినన పనులక చేసతూ  ఉండ్ేది. భారయ మాలక్షిమ పరమస్రధిా.  పరలేరు అపరా దడసు యించుమించు 
క్కట్లంబ సభుయడు. చౌదరయయ 800 యక్రరల భూస్రామి. పవదలప ై అతని అతడయచడరరలక్క మేరలేదు. 
అతని కిదదరు కొడుక్కలక: వ్నంక్ట్యయ, రరమానడయుడు. చౌదరయయ చేసవ అతడయచడరరలను 
పతాిఘట్టంచేందుక్క సంగ దడసు హరిజన క్ూలీలను సంఘట్టతపరచి. వ్రరిలో చెైతనయం క్లిగించి. 
సమ మలక్క నడయక్తాం వహ ంచడం. అతని క్ృషికి రరమానడయుడు సక్ల విధడల సహాయం 
చేయడం, ఒక్నడడు భూస్రామి చౌదరయయ సంగ దడసు తలప ై గట్టిగర కొటి్డంవలు  అతడు 
మరణించడం. అతని సమృతి చిహనంగర “సంగ ప్ఠ్ం” గరర మంలో ననలకొనడం, తక ుళ్ళ జగగడు అనే 
మూరు పవరుతో వ్నంక్ట్దడసు ధనిక్కల ఆసిూని కొలు గ్ట్టి  పవదలక్క పంచిప ట్ేి  ఉదయమానికి నడయక్తాం 
వహ ంచడం. పో లీసులక్ూ, ఈ “సంతడను”లక్ూ మధయ జరిగిన స్రయుధ ఘరిణలో వ్నంక్ట్ దడసు 
గరయపడ్ి పట్లి పడట్ం, తండ్ి ా రరమదడసు ఒక్ వ్రయజయంలో యావదడసిూని చౌదరయయక్క స్రాధీనం 
చేయవలసి రరవడం, “ధరమ క్నడనల”తో సంబంధం ఉందని రరమ దడసును, మహాలక్షిమని పో లీసులక 
అర సుి చేసి స ట్టల మంట్లలో నిరీంధ క్ూలీలకగర పనిచేయించడం; స ంట్లా్ జ ైలోు  శిక్ష అనుభవిసుూ నన 
వ్నంక్ట్ దడసుక్క పరిచరయల కోసం తలీు, తండ్ీ ాకొంతకరలం అక్ుడుండట్ం; వ్నంక్ట్ దడసు మహాలక్షిమల 
మరణం; సంగప్ఠ్ం క్ృషి దిాగుణీక్ృతం కరవడం; పజా్ ఉదయమం ఫలితంగర సారరజయ సదిిధ ; వయోజన 
వ్ోట్టంగు దడారర పజా్పతాినిధుల ఎనినక్; కరరిమక్ సంఘాల కరరయక్రమం—యివీ “మాలపలిు” 
నవలలోని ముఖాయంశరలక.  

<p> దీనేన రచయిత “సంగ విజయం” అని క్ూడ్డ పిలిచడరు. సంగదడసు నడ్ిపిన కరరిమకోదయమం 
స్రాతంతడాానిన స్రధించడంలో సఫలీక్ృత మయిందని రచయిత భావం. అయితే, వ్నంక్ట్ దడసు 
నడ్ిపిన “ధరమక్నడనల” ఉదయమం విఫల మయిందనడ్డనికి వీలేు దు. ఆ ఉదయమంవలు  లభించిన 
సొ్ ముమ “సంతడను”లక్క పంచిప టి్బడాంతోబాట్ల పది లక్షల రూపరయలక సంగ ప్ఠరనికి విరరళ్ంగర 
క్ూడ్డ లభించింది.          

</p> 

<p> ఈ విధంగర, “మాలపలిు” సహాయ నిరరక్రణోదయమానీన, కరరిమకోదయ మానీన, “ధరమక్నడనల” 
ఉదయమానీన మేళ్వించి, వీట్నినట్ట ఫలితంగరనే స్రాతంతాా ం లభించినట్లి  చితిాంచింది. ఇదెంత 
అశరస్ూయీ చితణా అయినడ, ఆంధ ాజ్తీయోదయమ చరితాలో మొటి్మొదట్టస్రరిగర యిా నవల శరర మిక్ 
సమసయలక్క పరాధడనయమిచిుంది. ఇది రష్రయ విపువం యొక్ు పభాావమని సాషి్ంగర చెపావచుు.  

</p> 

   

<p> “1. ఉండ నిలాు  పండ నేలా – వండ పొ యాయ దండ్డనియాయ- అండ లేకర మాలా ల ండ్ేరు – ఓ సంగ 
బావ్ర దండనుండ్డ పసుూ  లకండ్ేరు. 

</p> 

<p> 2. చేతడమంట్ే క్ూలీ లేదు- పో దడమంట్ే నడలీలేదు, బిచుమంట్ే మాలీ గరదురర- ఓ సంగ దేవ్ర 
దేవపడ్ీక  జ్లిలేదురర. 

</p> 

<p> 3.  “తినబో తే మ తతకే సునడన- క్టి్బో తో గుడ్ేాదనడన? తడగబో తే నీళలు  సుననరర ఓ లోకరసంగర పల్ు 
బో తే గరలే సునడనరర. 

</p> 



<p> 5. “ఆస్రమిలా చెరణడ కోలా- పో లీసులా పో డత చడలా- యింత క్ంట్ే జ ైలూ మేలేరర ఓ గురునడధడ 
మా జీవనమే మాకే గోలరర.  

</p> 

<p> 6. “మొకరుబో తే గుళలు  లేవప, యి కరుబో తే బళలళ రరవప- క్కడవ పూట్ క్ూళలళ లేవపరర ఓ జ్ా నడ సంగర 
జదువనననైడ బళలు  లేవపరర” 

</p> 

<p> తక ుళ్ళ జగగని ధరమ బో ధలక </p> 

<p> వ్నంక్ట్ దడసు నడయక్తాం కిరంద వ్రయపిూ  చెందే “ధరమ క్నడనల” ఉదయమానిన గురించి పజాలోు  పచాడరం 
చేసవందుకొక్ బురరక్థ ఆ నడడు పబాో ధ స్రధనంగర ఉండ్ేది. అందులో అది కరలం నుంచి నేట్టవరక్క 
మానవ సమాజం యొక్ు పరిణడమానిన వివరించి, బ్బద పజాల క్రూవయ మేమిట్ో రచయిత తెలియ 
జేశరరు. పరాచీన న యుగంలో వరరగ లక గరని, వరగ  పో రరట్ాలక గరని లేక్కండ్డ, పజాలక సో్ దరులవల  
జీవించేవ్రరని చెబుతూ, క్వి అనడట్ట పరిసిథతతలిన యిలా వరిణంచడరు: 

</p> 

<p> “ఆది కరలమున అందరు జనులక అననదముమ లండ్ి, </p> 

<p> నదులక వనంబులక నడనడ మృగములక నడలకగ  సందమాులకను,  </p> 

<p> కొండలక బండలక జలములక పొ లములక గుంట్లక స లయియళ్లు  </p> 

<p> కరయలక, పండుు  పరడ్ి పంట్లక ఘనమయినడ యిండుు ,  </p> 

<p> అంతరువపలా భేదము లేక్ అందరి స్ొ మమండ్ి,  </p> 

<p> గుడవ్ర గట్ాి  వ్ొక్రికి బెట్ాి  కొదవ్ే లేదండ్ి, </p> 

<p> నడ నీ భేధము లేక్ లోక్ము నడుసుూ  వపండ్ేది.  </p> 

<p> మనసు లోపల చీన క్క చింతలక మందుక ైన లేవప. ” </p> 

<p> ఆ తరరాత యియరాడా వరగ  సమాజంలో పజాల బాధలను యిలా వరిణంచడరు;  </p> 

<p> “ఎక్ుడ జూచిన పో ట్్లండ్ి యి క్ుడ క్లవరమే,  </p> 

<p> సనడమరగంబున జీవయాతలాక నలకపపట్ దురఘట్ము; </p> 

<p> లోక్మందున చక్రవరిూయి ై లోభు డ్ేలకచుండు. </p> 

<p> లోక్ములోని దవాయమంతయు లోభుల పరమయి య; </p> 

<p> అంతడ నడదే అంతడ నడదే అందురు జనులండ్ి.  </p> 

<p> అంతడ మనదే యననడు రోజులక అంతరించెనండ్ి.  </p> 

<p> భాగయవంతతలక్క బ్బదల లు రు బానిస లయినడరు.  </p> 

<p> పొ దుద గూక్కలక చడకిరి చేసుూ రు బ క్కుడు క్ూట్టకిగర,  </p> 

<p> ఎంత చేసిన తృపిూ  లేదయా యజమానులక లు ,  </p> 

<p> రోగం రరనీ నొపిా రరనీ నడగర దపాదయా. ” </p> 

<p> ఈ పరిసిథతిని అంతమొనరిు లోక్ంలో “క్ృత యుగ” ధరరమనిన ననల కొలాాలని, యిందుక్క శరర మిక్కలక 
ఐక్మతయంతో పో రరడ్డలనీ క్వి బో ధించడడు;  

</p> 

<p> “క్ూలికి విలకవగలదని మీరు గుట్లి  తెలకసుకొండ్ి </p> 

<p> క్ూలికి దగిన విలకవ పపచుుకొనే క్ూలికి మరి పొ ండ్ి.  </p> 



<p> వీళ్ళక్ూలికి వ్ొపపాకొంట్టరర నననరు చెరవపకొందుా </p> 

<p> పనివ్రరందరు యియక్మ ైతిరర పపాంచమే మీది. </p> 

<p> ఐక్మతయమే అనిన పనులక్క ఆధడరము సుండ్ి.  </p> 

<p> శరరణులక గట్టి  సమ మగట్టితే చెలకు ను మీ మాట్.  </p> 

<p> కొట్ాి వదుద  తిట్ాి వదుద  కోర ులక ననరవ్ేరున్.  </p> 

<p> అసహాయ యోగము తరుణము చతచి అవలంబించండ్ి. </p> 

<p> దడనికి మిగిలిన మంత ాతంతాములక ధరలో లేవండ్ి. ” </p> 

   

<p> ఆంధ్ు ప్ుజా జీవిత్ంప ై లెనిన్ ఉప్దేశాల ప్ుభావం </p> 

<p> స్రమాాజయవ్రదడనికి వయతిరేక్ంగర జ్తీయ స్రాతంతాా ం కొరక్క పో రరడ్ే ప్డ్ిత పాజలందరికర ల నిన్ 
ఆపూమితతాడు. స్రమాాజయవ్రదుల వలన దోపిడ్ీని ఆయన ఆవ్ేశ్ంతో బహ రగత మొనరరురు. ప్డ్ిత 
జ్తతల పజాలక స్రాతంతడాానీన, పజా్స్రామాయనీన సంపరదించుకోవడ మ లాగో ఆయన తెలియజేశరరు. 
వ్రరి స్రాతంతాా  పో రరట్ానిన ఉతడసహంతో బలపరచడరు.  

</p> 

<p> ల నిన్ 95వ జనమ దినోతసవ సందరభంలో, భారత పాజలక బిాట్టష్ స్రమాాజయవ్రదడనికి వయతిరేక్ంగర 
పో రరడుతతనన రోజులోు  తమ ఆపమాితతాడుగర ఆ పో రరట్ంపట్ు  ఆయన చతపిన ఆసకిూనీ, అభిమానడనీన 
యిారోజు జ్ా పక్ం చేసుక్కంట్ారు. విదేశరలోు  భారత స్రాతంతాా  పో రరట్ానిన మర్క్ర వరూ ల నిన్ 
బలపరచినంత ఆరధరతతో బలపరచ లేదనడం అతిశ్యోకిూ కరదు.  

</p> 

<p> 1908 లో శ్రర బాలగంగరధర తిలక్ ప ై బిాట్టష్ పరలక్కలక విధించిన దేశరంతరవ్రస శిక్షను గరిసితూ  ల నిన్ 
యిలా వ్రాశరరు: 

</p> 

<p> “భారత పజా్తంతవా్రదియి ైన తిలక్ ప ై బిాట్టష్ గుంట్నక్ులక పరమ ఘాతక్మ ైన శిక్ష విధించడరు. 
కోట్్శ్ారుల తడబేదడరుు  ఒక్ పజా్తంత ా వ్రదిప ై తీసుక్కనన ఈ పతాీకరర చరయ బ ంబాయిలో వీధి 
పో రరట్ాలక్క, కరరిమక్ సమ మక్క దడరితీసుూ ంది.” 

</p> 

<p> ల నిన్ జోసయం  </p> 

<p> ఈ సందరభంలో ల నిన్ చెపిాన జోసయం ఆయన క్కశరగరబుదిధ కి తడరరుణం. ఆయనిలా వ్రాశరరు: </p> 

<p> “భారత దేశ్ంలో క్ూడ్డ కరరిమక్వరగం చెైతనయయుతంగర రరజకరయ పో రరట్ాలక జరిపవ సిథతికి పరిణతి 
చెందింది. అందుచేత, రష్యన్ నమూనడలో వపనన బిాట్టష్ పరిపరలన భారత దేశ్ంలో క్ూలిపో క్ తపాదు. 
భారత దేశ్ంలో చిరకరలంగర కొనస్రగుతూనన బిాట్టష్ దోపిడ్ీ విధడనమూ, ‘పజా్ స్రామయవ్రదుల’ 
మనుకొనే యూరపియను ంతడ ప రిియన్, భారత పజా్స్రామయ ఉదయమానికి వయతిరేక్ంగర ఇపపాడు 
జరుపపతూనన పో రరట్మూ ఆసియా అంతట్ా లక్షలాది కరరిమక్కలిన ఉక్కు మాదిరిగర గట్టిపరుసుూ ంది: 
వ్రరు తమ ప్డక్కలక్క వయతిరేక్ంగర పో రరడ్ేట్ట్లు  చేసుూ ంది. ఈ పో రరట్ంలో వ్రరు విజయం స్రధించి 
తీరుతడరు.” 

</p> 

<p> మొదట్ట పపాంచ యుదధం (1914-18) తరరాత అనేక్ వలస, అరధవలస దేశరలోు  విజృంభించిన 
స్రాతంతాా  వ్నలకు వను గురించి ల నిన్ యిా విధంగర వ్రాశరరు: 

</p> 



<p> “ఈ దేశరలనినట్టకర బిాట్్ష్ ఇండ్ియా అగరశరరణిలో ఉంది. ఆ దేశ్ంలో విపువం అతివ్ేగంగర పరిపక్ా 
మవపతోంది. ఎందుచేతంట్ే, ఒక్ వ్నైపప పరరిశరర మిక్ కరరిమక్కల, ర ైలేా కరరిమక్కల సంఖయ ప రుగుతోంది. 
ర ండ్ోవ్నైపప బిాట్టష్ పరలక్కల అమానుష్తాం ప చుు ప రుగుతోంది; అంతక్ంతక్క తరచు వ్రరు మూక్ 
ఉమమడ్ి చితవాధలక్క (అమృతసరోు  మాదిరిగర), బహ రంగ కొరడ్డ దెబీలక మొదల ైన చరయలక్క 
దిగుతతనడనరు. ” 

</p> 

<p> అకోి బరు విపువంచే ఉతేూజితతల ైన అనేక్ మంది భారత విపువ కరరులక 1920లో స్ో వియట్ రష్రయక్క 
వ్నళాళరు. వ్రరిని ఉదేదశిసతూ  ల నిన్ యిలా ఉపనయసించడరు.  

</p> 

   

<p> రరజకరయ స్రహ తయం </p> 

<p> 1934లో గరంధీ మహాతతమడు సతడయగరహో దయమానిన ఉపసంహరించిన తరరాత ఆంధదాేశ్ంలో రష్రయ 
విపువ్రనిన గురించీన , ల నిన్ ఉపదేశరలను గురించీన  తెలకసుకోవ్రలనే ఆకరంక్ష యువక్కలోు  బయలేద రింది. 
కరంగ రసులో అంతరరభగంగర సో్ ష్లిసుి  పరరిీ ఆవిరభవించింది. ల నిన్ రచించిన “స్రమాాజయవ్రదం” 
సంక్షిపూ  రూపంలో పచాురింపబడ్ింది. విశ్ా స్రహ తయమాల (ముంగండ) వ్రరు ల నిన్ “రరజ్యంగ 
యంతంా”, “1905 రష్రయ విపువం”తో బాట్ల పరమీ దతతూ  రచించిన “ల నిన్ ఉపదేశరలక” అనే 
పపసూక్ం, “ల నిన్ జీవిత క్థలక” అనే మర్క్ పపసూక్ం పచాురించడరు. ఇవి విశరష్ంగర పజా్దరణ 
పొ ందడయి. కరని బాిట్టష్ పభాుతాం వీట్టని నిషవధించింది.  

</p> 

<p> కరంగ రసు సో్ ష్లిసుి  పరరిీ తరపపన 1936 నుండ్ి 1939 వరక్క నడుపబడ్ిన “నవశ్కిూ” వ్రరపతిాక్ 
వ్ేలాది పరఠ్క్కలక్క ల నిన్ ఉపదేశరలను తెలియజేసింది. 1937 లో కొతూపట్నంలోను. 1938లో 
మంతెనవ్రరి పరల ంలోను నడుపబడ్ిన రరజకరయ పరఠ్శరలలో ల నిన్ రచించిన “రరజ్యంగ యంతంా-

విపువం” ఒక్ పరఠ్య గరంథంగర వపండ్ేది.  

</p> 

<p> ర ండవ యుదధం జరుగుతతనన రోజులోు  క్మూయనిసుి  పరరీిచే స్రథ పింపబడ్ిన పజా్శ్కిూ పచాురణడలయం 
అనేక్ రరజకరయ గరంథడలను పచాురించింది. ల నిన్ రచించిన “పల ు ట్ూరి పవదలక్క,” “జ్తతల సమసయ” 
అనే అనువ్రదడలతోబాట్ల, “మన ల నిన్,” “నేట్ట రష్రయ” “సో్ వియట్ క్మూయనిసుి  పరరీి” అన ే
పపసూకరలక క్ూడ విశరష్ వ్రయపిూలోకి వచడుయి. ల నిన్ ఉపదేశరలను అవి పజా్నీకరనికి అందజేశరయి.  

</p> 

<p> యుదడధ నంతరం “పజా్శ్కిూ” దినపతిాక్, పజా్శ్కిూ పాచురణడలయం మరింత విసూ ృతంగర ల నిన్ 
ఉపదేశరలను పచాడరం చేస్రయి. “స్రమాాజయవ్రదం,” “ఏమి చేయాలి” అనే పఖాాయత గరంథడలక 
అనువదించబడ్ి, పచాురింపబడ్ినది ఈ దశ్లోనే, “తిాలింగ” పచాురణ క్రూలక ల నిన్ వ్రాసిన 
“అంతరరా తీయత”, “మార్ు్ ఎంగ ల్స లప ై ల నిన్”, “ల నినిజం పదధతి, సిదడధ ంతం,” “లేనినిజం 
పపనడదులక,” “ల నినిజం: కొనిన సమసయలక” అనే గరంథడలను తెలకగులోకి అనువదించి 
పచాురించడరు.  

</p> 

<p> 1952లో స్రథ పింపబడ్ి, నేట్టవరక్క 500 గరంథడలక్క ప ైగర పచాురించిన “విశరలాంధా” పచాురణడలయం 
ల నిన్ “స్రమాాజయవ్రదం” (పపనరుమదణా) “ఏం చేయాలి” (పపనరుమదణా) “అతివ్రద క్మూయనిజం” 
అనే గరంథడలతోబాట్ల, “సో్ వియట్ క్మూయనిసుి  పరరీి చరిత,ా” “మారిు్సుి , ల నినిసుి  

</p> 



మూలసతతడాలక,” కరు రర జ ట్టున్ “ల నిన్ సమృతతలక” మొదల ైన గరంథడలదడారర ల నిన్ ఉపదేశరలను 
పజా్నీక్ంలోకి తీసుక డుతోంది.  

<p> వీట్టతోబాట్ల, మాస్ో ులోని విదేశ్ భాష్ర పచాురణడలయం వ్రరు ల నిన్ వ్రాసిన అనేక్ పమాాణ 
గరంథడలను తెలకగులోకి అనువదించి పచాురించడరు. అని: “రరజ్యంగ యంతాం” “రరజ్యంగ యంతంా-

విపువం”, “గరర మీణ పవదలక్క,” “జ్తతలక్క గల సాయంనిరణయ హక్కు,” “మారిు్జం 
చడరితకారభివృదిధలో కొనిన విశిషి్ లక్షణడలక,” “సో్ ష్లిసుి  భావశరసూమీు, సంసుృతి,” “శరంతియుత 
సహజీవనం”. 

</p> 

<p> ‘విశరలాంధా’ దిన పతిాక్, ‘సో్ వియట్ భూమి’ పక్ష పతిాక్ దడదడపప 15 సంవతసరరలకగర ల నిన్ విపువ 
సందేశరనిన వ్ేలాది తెలకగు పరఠ్క్కలక్క అందిసుూ నడనయి. ఆధదాేశ్ంలో యిా నడడు ల నిన్ పవరు వినని 
సంస్రురులక లేరనడం అతిశ్యోకిూ కరదేమో!  

</p> 

<p> తెలకగు గేయాలోు  ల నిన్ </p> 

<p> అనువ్రదడలక, వ్రయస్రలోు నే కరక్, అనేక్ గేయాలోు  తెలకగు దేశ్ం ల నిన్ సందేశరనిన వింట్ూంది. 
ఎంతోమంది అభుయదయ క్వపలక ల నిన్ ని సుూ తిసతూ  గేయాలక వ్రాశరరు.  

</p> 

<p> 1941 జూనోు  సో్ వియట్ యూనియన్ ప ై దడడ్ి జరిపని హ ట్ు రు మూక్లను తరిమి కొటి్డ్డనిక ిర డ్డరమీ 
ముందుక్క క్దిలిందనన వ్రరూ విని. శ్రర శ్రర “గరిాంచుచు రష్రయ, గరండ్ింాచు రష్రయ” అంట్ూ ఒక్ గేయం 
వ్రాశరరు. అందులో కొనిన పంక్కూ లక: 

</p> 

   

<p> కిుషి్మ ైన అంతరరా తీయ సిదడధ ంత సమసయలప ై “సో్ వియట్ భూమి” తరఫపన వ్నలకవడుతతనన అనేక్ 
క్రపతడాలక తెలకగు పజాలోు  వ్రయపిూలో ఉనడనయి. 

</p> 

<p> ముందు ముందు రష్రయ, భారత దేశరల మధయ సవనహం వృదిధ  చెందేకొదీద , తెలకగులో రష్యన్ స్రహ తయం 
మరింత విసూ ృతంగర వ్రయపిూచెందేట్ందు క్వకరశ్ం ఉంది. 

</p> 

<p> ఆంధ్ు దేశంప ై ర్ష్ాయ విప్లవ ప్ుభావం </p> 

<p> రష్రయలో సో్ ష్లిసుి  విపువం జరిగి 50 సంవతసరరలక అయింది. ఈ యియడు నవంబరు ఏడవ తేదేన 
పపాంచ దేశరలనినట్టలో రష్రయ విపువ సారోణ తసవం వ్నైభవ్ోపవతంగర జరుగబో తూంది. ఈ 50 సంవతసరరలోు  
సో్ వియట్ వయవసథ  స్రధించిన విజయాలను, వివిధ దేశరల పజా్ ఉదయమాలప ై దడని పాభావ్రనిన వివిధ 
దృకోుణడల నుంచి సమీక్షించడం జరుగుతతంది.  

</p> 

<p> ఈ సందరభంలో, సారీగయ ముట్ూరిన క్ృష్రణ రరవప గరరి సంపరదక్తాం కిరంద బందరు నుంచి వ్నలకవడ్ిన 
“క్ృష్రణ  పతిాక్”, మూడుననర దశరబాద ల కిరందట్ రష్రయ విపువ విజయాలను ఎలా అంచనడ క్ట్టిందో  
తెలకసుకోవడం ఆసకిూదడయక్ మ ైన విష్యం. ఆనడడు ఆంధ ా దేశ్ంలో ప లకు బికిన స్రాతంతోాాదయమ 
సందేశరనిన వ్రడవ్రడలక్క వ్రయపిూచేసిన పఖాాయత జ్తీయ పతిాక్, పాపంచంలో మొటి్మొదట్ స్ో ష్లిసుి  
రరజయమ ైన సో్ వియట్ యూనియన్ పట్ు  ఆసకిూని, అభిమానడనిన పదారిశంచిందనేందుక్క ఆ పతిాక్ 
సంపరదకరయాలక, వ్రయఖయలే తడరరుణం.   

</p> 

<p> రష్యన్ పణాడళిక్లక </p> 



<p> సో్ వియట్ యూనియన్ లో మొటి్మొదట్ట పంచవరి పణాడళిక్ 1928లో రూపొ ందించ బడ్ింది. మూడు 
సంవతసరరలలో అది స్రధించిన విజయాలక ప ట్లి  బడ్ిదడరీ ఆరిథక్ వ్ేతూలను. రరజనీతిజాులను స ైతం 
దిగర్రంతి గ్లాాయి. విదేశ్ర పరలక్కలక స్ో వియట్ స్రహ తయంప ై క్ఠినమ ైన నిషవధడలను అమలక 
జరుపపతతనన రోజులోు , 1931 డ్ిస ంబరు 12వ తేదీ సంపరదకరయంలో క్ృష్రణ  పతిాక్ “రష్యను పరు ను” 
అనే శ్రరిిక్ కింది యిలా వ్రాసింది: 

</p> 

   

<p> ఈ పరివరూనమునందు మానవ్ోననతికి స్రధన భూతముల ైన సిథరరంశ్ము ల ంతవరక్క గలవ్ో భావి 
కరలమే చెపాగలదు. కరని, మానవ చరిత ా మరమములను తెలిసికొన గోరువ్రరు నేడు రష్యను 
ఉదంతమును పరిశ్రలించక్ తపాదు. ఆంగుమున ఈ విష్యమ ై పూరాపక్ష సిదడధ ంతములలో అనేక్ 
గరంథడలక వ్నలకవడ్ినవి. కరని, తెనుగున నింతవరక్క సరియి ైన గరంథం పచాురింపబడ్ి యుండలేదు. 
నడరు వ్నంక్ట్ేశ్ారరరవప గరరీ లోపమును దీరుుట్క్క “నేట్ట రష్రయ” యను ఒక్ పొ తూమును రచించినందు 
క ంతయు వందుయలక. ఇది నతరు పపట్ల చినిన పొ తూమగుట్చే, రష్రయలో నేడు జరుగుతతనన 
మారుాలనినయు తడరరుణముగ నిందుదహరించుట్ అసంభవము. అయినను ఇందలి విష్యాలక 
స్రథ లీపపలాక్ నడయయంగర రష్యన్ స్రమయవ్రద సారూపరనిన రుచి చతపించ గలవనుట్ నిససంశ్యము. 
ఈ గరంథడనిన పఠించిన పిమమట్ రష్రయను గూరిు ఎక్కువ గరంథడలను చదువపట్ కరసకిూ క్లకగుట్యియ 
కరక్, ఆ దేశ్ం ఒక్ు మారు క్నునలార వీక్షించి వచుుట్క్క మనసుస ఉవిాళ్ళళరును. ”   

</p> 

<p> ప ై వ్రయఖయలో “మనవ్ోననతికి స్రధన భూతముల ైన సిథరరంశ్ము ల ంతవరక్క గలవ్ో (రష్రయలో -

రచయిత) భావి కరలమే చెపాగలదు” అనే సందిగధత మూడు దశరబాద ల తరరాత, అనేక్ అగిన 
పరీక్షలక్క తట్లి కొని అఖండ విజయాలక స్రధించిన తదుపరి మచుుక ైన కరనరరదు.    

</p> 

<p> సో్ వియట్ యూనియనున  గురించి తెలకగులో పచాురించిన మొటి్ మొదట్ట పపసూక్ం “నేట్ట రష్రయ”. </p> 

<p> స్రమాాజయవ్రద దేశరలక స్ో వియట్ యానియనున నడనడజ్తి సమితి నుంచి బహ ష్ురించి, 18 
సంవతసరరలక అంట్రరని దేశ్ంగర పరిగణించి, చివరక్క ఆ సమితిలో చేరుుకోడ్డనికి అంగీక్రించవలసి 
వచిుంది. ఈ ఘట్నప ై వ్రయఖాయనిసతూ  “క్ష్రణ  పతిాక్” 1934 స ప ింబరు 22 తదేి సంపరదకరయంలో ఇలా 
ఉదేాగంతో వ్రాసింది: 

</p> 

<p> “రష్రయక్క వ్నలి తీరింది” </p> 

<p> “ఒక్ రరజయము ఎనిన విధముల పరిభవింపబడుట్క్క వీలక క్లదో  అనిన విధముల పరిభవింప 
బడ్ినది. సో్ వియట్ పభాుతాం ఒక్ పభాుతాముగర నంగీక్రింప బడలేదు. నీతి, ధరమము, సభయత—
సరాము రష్రయలో మంట్ గలిసిన వనిరి. మానవ సంఘము పపనడదులే ప క్లించబడ్ినవని పకా్ట్టంచిరి. 
వివ్రహ బంధము మాలచేఛదము చేయబడ్ిన దనిరి. మానవపని మానవతామే హరించి 
వ్ేయబడుట్చే అస్రంఘ క్ నీతి, ఆ సో్ వియట్ పభాుతాము ఎంత కరలమో నిలవదని జోయతిష్యములక 
చెపిారి. రష్రయలోపల అనిన వ్నైపపల నుంచియు తిరుగుబాట్లలక, విపువములక, యుదధములక చెలరేగి, 
అరరచక్ము పబాలకతతననదని క్ూడ సతచించిరి. ఏ దేశ్మును గురించియు యినిన అసతయ 
పకా్ట్నలక  పచాురింపబడ లేదు. అనిన రరజయముల వ్రరు రష్రయను దిగీంధమును గరవించిరి. రష్రయతో 

</p> 



వరూక్ వ్రయపరరమును వదులకకొనిరి. రష్యనులక అంట్రరని వ్రరుగ ననంచ బడ్ిరి. రష్యను వ్రరరూ  
పతిాక్లక, రష్యను గరంథములక అంట్లడు వ్రయధి బ్బజములకగ నిషవధింప బడ్ినవి. దీని క్ంతక్క 
కరరణములక ర ండు. జ్రు పభాుతాము పోయి రిపబిు క్కు ఏరాడి్నదని కరదు. ఫ్రాన్స రిపబిు క్కు, 
అమ రికర రిపబిు క్కు, యుదడధ నంతరము జరమనీ క్ూడ రిపబిు క్కు, ఇవి యి లు  సహచరయమునక్క 
యోగయములే యగుతతననపపాడు రష్యన్ రిపబిు క్కు ఆంక్షక్క పరతామగుట్క్క వ్ేరు కరరణము గలదు. 
స్రమయ సిదడధ ంతడనుగుణయముగ సంఘమును తడరుమారు చేసి పరట్క్పప జనము పభాుతాము 
నేరరాట్ల చేయుట్యియ పధాడన కరరణము. ఇంతక్క పూరాము స్రమయవ్రదము సిదడధ ంత రూపవణ 
యుననను అయయది ఎననట్టకిని ఆచరణయోగయ మగునని ఎవరును ఊహ ంచ లేదు. ధనడఢ్ుయల 
పభాుతా మీనడట్టది కరదు. అనేక్ శ్తడబదములనుంచి పరదుకొని పోయిన పభాుతా విధడన మది. 
కరలముచే బునీతమ ైన పభాుతా మది. పరరంపరయముచే సిథరతాము దడలిున రరజనీతి యది. స్రంఘ క్ 
వయవసథలనినయు దడని చుట్లి ను బుట్టి  ప రిగినవి. నీతతలక, మరియాదలక, ఆచడరములక, పరిశ్రమలక, 
వరూక్ వ్రయపరరములక, ధనడధికరరమునందే వరిధలిునవి. “సరేాగుణడాః కరంచన మాశ్రయంతి” అనునది 
ఆరోయకిూ అయినది.        

   

<p> గరర మము లందు, పటి్ణములందు ఉనన పరరిశరర మిక్కల క్షేమ లాభముల కొరకే అనిన పనులక 
నిరాహ ంచబడుచుననవి. పొ రపరట్ల లపపాడపపాడు జరుగుచుననను. మొతూంమీద జనస్రమానయము 
యొక్ు సమిషిి  క్షేమ లాభముల కొరకే సరా కరరయములక నిరాహ ంప బడుచుననవి. చిరకరలము 
నుండ్ి జనులక పడ్ివపనన అధోగతి నుండ్ి వ్రరిని ప ైకి తీసి ఉదధరించుట్క్క ఆధునిక్ జ్ా నము నందు 
వ్రరిని క్ూడ్డ భాగస్రాములకగర చేయుట్క్క పయాతనములక జరిగిన వనుట్క్క సందియము లేదు.”  

</p> 

<p> సమిషిి  సహకరర వయవస్రయానిన గురించి యిా వ్రయసంలో యిలా వ్రాశరరు: </p> 

<p> “1917వ సంవతసరపప విపువము వలు  అంతక్క పూరాము ధనిక్కల వశ్మున నుండ్ిన 15 కోట్ు  
ఎక్రముల భూమి ర ైతతల కొరక్క స్రగుచేయబడుచుననది. దేశ్ములో సంఘస్రామయ పదధతి 
స్రథ పింపబడ్ి, వివిధ క్కట్లంబములక క్లిపిచేయు సమషిి  క్ృషి, ట్ాాకి్రు యంత ాక్ృషి స్రథ పించబడ్ినవి. 
ఇతర దేశ్ములందు వ్రణిజయ, వయవస్రయ, పరరిశరర మిక్ వృతతూ లం దుపయోగింపబడు సహకరర 
పదధతతల లు  సంసురింపబడ్ి, రరజకరయారిథక్ విష్యములక సమనాయము చేయబడ్ిన సరాసమాన 
క్రమక్రీూ సహకరర సంఘస్రామయము స్రథ పింపబడ్ినది.” 

</p> 

<p> విదయ, విజ్ా నం, సంసుృతి మొదల ైన రంగరలోు  క్ూడ సో్ వియట్ యూనియన్ ఎలా పపరోగమిస్ోూ ందో  
రచయిత తెలియదజేశరరు. 

</p> 

<p> స్రమయవ్రదం </p> 

<p> “స్రమయవ్రదము” అనే శ్రరిిక్తో, 1935లో వ్రాసిన వ్రయసంలో శ్రర శివరరవపగరరు కరరల్ మార్ు్ 
పతాిపరదించిన అదనపప విలకవ సిదడధ ంతంతో సహా శరస్ూయీ సో్ ష్లిసుి  సిదడధ ంతడనిన వివరించడరు. 
అందులో యిలా వ్రాశరరు: 

</p> 

<p> “క్ూలివ్రని కిచుుక్ూలి డబుీల విలకవ క్నన ఎక్కువ విలకవగల పనిని వ్రనిచేత చేయించుట్ కొరకే </p> 



యజమాని వ్రనికి క్ూలి నిచుుచునడనడు. క్ూలివ్రడు పపచుుకొను క్ూలి యొక్ు విలకవక్కను. 
వ్రడుతాతిూచేయు అరధము యొక్ు విలకవక్కను గల తడరతమయపప విలకవనే అరథ శరసూ జాీులక ‘మిగులక 
విలకవ’ లేక్ ‘అదనపప విలకవ’ అని పవరు ప ట్టియునడనరు. కరయ క్షి్ము చేయు వ్రరిని-

సవవక్కలనుడు, క్ూలివ్రండానుడు, పరలికరపపలనుడు, బానిసలనుడు- మొతూము మీద వ్రరిచేత 
పనిచేయించుట్క్క పపరిగ్లకానది యిా అదనపప విలకవయియ. ” 

<p> ప ట్లి బడ్ిదడరుక్క కరరిమక్కలక్క మధయ జరిగే వరగ పో రరట్ంలో ప ట్లి బడ్ి దడరుు  ఆరిథక్ంగరనే కరక్ యితర 
విధడల క్ూడ్డ ఎలా ప తూనం చలాయిసుూ నడనరో రచయిత యిా కిరంది వ్రకరయలోు  వివరించడరు: 

</p> 

<p> “విదయలక, మతములక పరారంభదశ్లో ఎట్టి  సదుదేదశ్ముతో జనించినను, వ్రనిని యజమానుల 
క్కలము వశ్పరచుకొని, యూ సంఘ సంఘరిణములో తమ క్కపయోగించు శ్క్కూ లకగర చేసికొనినది. 
వ్ేయియల? నడగరక్ జీవనమ లు  ప ట్లి బడ్ిదడరుల వశ్మ ైనది. ఈ ప ట్లి బడ్ిదడరుల సభయత నేడు పరశరుతయ 
దేశ్ములందు పరిపక్ా దశ్లో నుననది. ధనముగల తరగతతలక కొనిన అధికరర పదవి నధిషిించి 
సంపద యారిాంచు మారగములను, దడని నుతాతిూ  చేయు స్రధనములకను మహా యంతమాులను, 
సంపదలను నలక దిశ్లక్క బంపప సవవలను, మారగములను, యితర అరోధ తడాదక్  పరిక్రమల 
కరధడరమగు దవాయమును తమక్క హక్కుగల వ్రనిగ జేసికొనినడరు. పో లీసువ్రని లాఠీ, స ైనిక్కని 
తతపరకి, మర ఫిరంగి, యుదధ  నౌక్ ముననగు స్రధనముల లు  యిా తరగతి అధికరరమును 
నిలకవబెట్లి చుండుట్ గరనవచుుచుననది. లంచము దడారర యి ైననేమి, పశ్యబలము దడారర 
యి నైనేమి, అనిన పభాుతడాధికరరములను, చటి్ నిరరమణ సభలను, పరిపరలక్ సంసథలను, 
నడయయస్రథ నములను గూడ యిా తరగతతలే వశ్పరచు కొనినవి. ” 

</p> 

<p> అదనపప విలకవను గురించి రరజ్యంగ యంతడానిన గురించి మార్ు్, ఎంగ లకలు పతాిపరదించిన 
సతతీాక్రణలనే రచయిత ప ై వ్రకరయలోు  పొ ందుపరిచడరు. సో్ ష్లిజం యొక్ు ఆవశ్యక్తను గురించి 
వ్రరిలా తెలియజేశరరు:  

</p> 
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