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అరుదైన రాజనీతిజ్ఞు
డు జైపాల్ 

 విద్యా� ర్థి� దశ నుంచే జాతీయ, అంతరా�తీయ అంశాలపై పట్టు#
 జైపాల్ రెడ్డి& పుస్తకావిష్క రణ సభలో వెంకయ�

న్యూ� ఢిల్లీ6/హైదరాబాద్ , జూలై 28(ఆంధ్ర>జ్యో� తి): తన వాదనా పటిమ, లోతైన 
విశ్లే �షణతో, అరుదైన రాజనీతిజ్ఞు డిగా అందరి మనసులు గెలిచిన నేత కేంద్రద మాజీ 
మంద్రతి జైపాల్  రెడి1 అని భారత ఉపరాష్ట్రష7పతి ముప్ప వరపు వెంకయ్య  నాయుడు 
కొనియాడారు. విద్యా్య రి Fగా ఉన్న ప్ప టి నుంచీ విస్తృత అధ్య యనం చేసిన జైపాల్ రెడి1 పలు
జాతీయ, అంతరాR తీయ అంశాలపై చక్క టి అవగాహన పెంచుకునా్న రని, 
ద్రపతివిషయాని్న  సైద్యా\ ంతికంగా ఆలోచించడం ఆయన ద్రపత్యే్య కత అనా్న రు. కేంద్రద మాజీ 
మంద్రతి, దివంగత నేత జైపాల్ రెడి1 రాసిన ‘ద టెన్  ఐడియాలజీస్ ’ పుస్తక తెలుగు 
అనువాదమైన ‘పది భావజాలాల’ను ఆన్ లైన్  వేదిక ద్యాk రా వెంకయ్య  విడుదల చేశారు. 
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‘టెన్  ఐడియాలజీస్ ’ పుస్తకాని్న  జైపాల్  సk యంగా తనను కలిసి బహుకరించిన 
విషయాని్న  ఈ సందర్భ ంగా గురు్తచేసుకునా్న రు. సాంస్క ృతిక ఐక్య త్యే ఇవాళ 
దేశద్రపజలను సమైక్య ంగా మారిv ందని, మన దేశం, మన నేల, మన జాతి, మన 
సంస్క ృతి సంద్రపద్యాయాలకు ముపు్ప  వాటిలు�తుందని ద్రగహిస్తే్త ద్రపజలంతా ఏకమై ఆ 
ద్యాడిని ఎదుర్కొ్క నేందుకు సిద్దపడతారని, ఇదే జాతీయవాదమని వెంకయ్య   అనా్న రు. 
భారతీయ ఆత్మ లో జాతీయవాదం బలంగా ఉన్న దని ఇటీవల పరిణామాలు 
నిరూపిసు్తనా్న యని చెపా్ప రు. ద్రపజాసాk మ్య ం రోజ్ఞురోజ్ఞుకూ తన లోపాలి్న  
పరిహరించుకుంటూ పరిపకk మవుతుందని ఆయన అభిద్రపాయపడా1 రు. సిద్యా్ద ంతాలు, 
తాతిk క దృక్ప థం  లేని రాజకీయాలు వృధా అని ఆయన అనా్న రు.

సైద్యా్ద ంతిక విలువలున్న  రాజకీయాలు దేశానికి ఒక స్ప ష7మైన దిశానిర్దే ్దశాని్న  
అందిసా్త యని ఆయన అభిద్రపాయపడా1 రు. కాని నేటి రాజకీయాలో�  భావజాలం కనా్న  
మాయాజాలం పెరిగిపోయిందని ఆయన చమత్క రించారు. పుస్తకాని్న  అనువదించిన 
సీనియర్  పాద్రతికేయుడు కల్లూ� రి భాస్క రంను ద్రపచురణ కర ్త ఓరియంట్  బ్లా� ంక్  సాk న్ ను 
ఆయన అభినందించారు. కాగా జైపాల్ రెడి1 అరుదైన రాజనీతిజ్ఞు డని సుద్ర�ంకోరు7 మాజీ 
నా్య యమూరి్త జసి7స్  సుదర్శ న్ రెడి1, రిజర్k   బ్లా్య ంకు మాజీ చైర్మ న్  వై.వేణుగోపాల్ రెడి1 
అనా్న రు.  జైపాల్  రెడి1 ద్రపజాసాk మ్య  ద్రపద్రకియను తకు్క వ అంచనా వేయకూడదని, 
సంఘటనల ఆధారంగా ద్రపజాసాk మా్య ని్న  అవహేళన చేయకూడదని చెప్పే్ప  వారని 
సుదర్శ న్ రెడి1 అనా్న రు. ద్రపపంచ చారిద్రతక పరిణామాలు, సైద్యా\ ంతికోద్య మాలను 
ద్రకోడీకరించి మనకు జా నం అందించిన ఘనత జైపాల్ కు దకి్క ందని వేణుగోపాల్ రెడి1 
అనా్న రు. సమాజం మంచికోసం తన మేధసు« ను ఉపయోగించిన జైపాల్  రెడి1తో ఎంత 
మాట్లా� డినా అంత తకు్క వే అనిపిసు్తదని, ఆయన జా నం అపారమని సీ�ఐ(ఎం) ద్రపధాన 
కార్య దరి్శ  సీతారాం ఏచూరి అనా్న రు. తనకంటే జైపాల్  పదేళ్లు� సీనియర్  అని, 
ఆయనను అనా్న .. అని పిలిచే వాడినని గురు్త చేసుకునా్న రు. జైపాల్ రెడి1 శిఖర 
సమానుడని సుద్ర�ం కోరు7 మాజీ నా్య యమూరి్త జసి7స్  సుదర్శ న్  రెడి1 కొనియాడారు. కాగా,  
జైపాల్ రెడి1 వర Fంతి, ఏ� మాజీ సీఎం కాసు ద్రబహ్మా్మ నందరెడి1 జయంతిలను 
పురస్క రించుకుని గాంధీభవన్ లో పార్టీ7 నేతలు నివాళి అరి్ప ంచారు. హైదరాబ్లాద్  
కాంద్రగెస్  అధ్య క్షుడు అంజన్ కుమార్ యాదవ్ , టీ�సీసీ ఉపాధ్య క్షుడు కుమార్ రావు, 
ద్రపధాన కార్య దరి్శ  బొలు� కిషన్   పాల్గొ¾ నా్న రు. 
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