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అర్ధ శతాబ్దికి పైగా భార్త 
విప్లవోద్యమం కోసం సంసకృతిక, 
ప్రచుర్ణా, అనువాద్ ర్ంగాలలో 
ఎనలేని సేవలు అందంచి 76వ యేట 
అననవాహిక క్యయనసర్ కు చికితస 
పందుతూ డిసంబర్ 21వ తేదీన 
అమరుడయిన క్యమ్రేడ్ ఎల్ఎస్ఎన్ 
మూర్తి (శ్రీననన, శర్త్)కి భార్త 
కమూయనిస్టు పార్టు (మావోయిస్టు) 
కంద్ర కమిటీ తలవంచి వినమ్రంగా 
విప్లవ జోహారుల తెలియజేస్టిననద. 

నిర్బంధం వలల క్యమ్రేడ్ మూర్తి అమర్తవం గుర్తంచి 20 రోజులు ఆలసయంగా తెలుస్టకున్నం. క్యమ్రేడ్ మూర్తి భార్త మావోయిస్టు ప్రజాయుద్ధధనికి 
చేసిన సేవల గుర్తంచి ప్రచార్ం చేయవలసిందగాను, ఆయన ఆశయాలను ప్ర్తపూర్తి చేసేందుకు ప్రతిన పూనవలసిందగానూ కంద్ర కమిటీ యావత్తి 
పార్టు, పీఎల్ జీఏ, ఐకయసంఘటన్ ర్ంగాల న్యకతవ కమిటీలను, క్యర్యకర్ిలను కోరుత్తననద. 

అన్రోగ్యంతో కొనిన సంవతసరాలుగా భౌతికంగా విప్లవ నిరాాణానికి దూర్ంగా ఉననప్పటికీ సైద్ధధంతికంగా, భావజాలప్ర్ంగా క్యమ్రేడ్ 
మూర్తి ఆఖరు వర్కు విప్లవాన్నన అంటిపెట్టుకుని ఉన్నరు. జనన్టయమండలి చర్తత్ర ర్చన సంద్ర్భంగా జనన్టయమండలి కళాక్యరుడు, విప్లవ 
క్యర్యకర్ి అమరుడు క్యమ్రేడ్ డప్పప ర్మేష్ ఆయనను కలిసిప్పపడు, తన విప్లవ క్యరాయచర్ణ గుర్తంచి మాట్లలడుతూ, ‘విప్లవోద్యమం, ద్ధనిన నడిపే పార్టు 
ఒక సధార్ణ వయకిిని విప్లవోద్యమ అవసరాల ర్టతాయ ఎనిన ర్ంగాలలో తర్టీదచిి ఎనిన ర్ంగాలలో ఉప్యోగ్ప్డే లాగా వార్తకి నైప్పణాయలను 
అలవర్తస్టిందో అననద్ధనికి న్ననొక ఉద్ధహర్ణ. ఉద్యమ, పార్టు అవసరాల కోసం పార్టుయే ననున తీర్తిదదింద’ అనన వినమ్రమైన విప్లవ కమూయనిస్టు 
క్యమ్రేడ్ ఎల్ఎస్ఎన్ మూర్తి. 

కంద్ర ప్రభుతవ డిఫెన్స అకంట్సస శాఖలో పూణే, హైద్రాబాద్ లలో ప్ని చేసిన క్యమ్రేడ్ లకకవర్ప్ప సతయన్రాయణ మూర్తిద న్నటి 
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ర్ుం గుంటూరు జిలాల తెన్లిని ఆనుకుని ఉనన కఠెవర్ం గ్రామం. ఆయన తాతయయ సవతంత్రయ ఉద్యమంలో ప్ని చేయగా తండ్రి 
క్యంగ్రెస్ లో ప్ని చేసేవారు. ఆ ర్కంగా ఆయనకు రాజకీయాలు ప్ర్తచయం అయాయయి. పూణేలో ఉదోయగ్ం చేస్టిననప్పపడు క్యన్ఫీడరేషన్ ఆఫ్ సంట్రల్ 
గ్వర్నమంట్స ఎంపాలయూస్ అన్న క్యర్తాక సంఘంలో చేరారు. సహోదోయగితో కలిసి నగ్ర్ంలో ఉనన సీపీఐ పార్టు క్యరాయలయానికి వెళ్లసగారు. అకకడే 
మార్తకిస్టు రాజకీయాల క్యలస్టలు విన్నరు. ద్ధంతో మార్తకిజంపై ఆసకిి కలిగి మార్తకిస్టు గ్రంధాలు చద్వసగారు. సీపీఐ రాజకీయాలలో లోపాలను 
అర్థం చేస్టకున్నరు. 1967లో నకసలబర్ట రైతాంగ్ సయుధ తిరుగుబాట్ట జర్తగినప్పపడు ప్రజల మీద్ క్యలుపలు జర్తపిన మార్తకిస్టు పార్టు 
రాజకీయాలలో లోపాలను అర్ధం చేస్టకున్నరు. 

నకసలబర్ట రాజకీయాలను గుర్తంచి తెలుస్టకోసగారు. మిత్రుల ద్ధవరా కొలిలప్ర్ రామనర్సింహారావు ప్ర్తచయమయాయరు. కొలిలప్ర్ ద్ధవరా 
భార్త కమూయనిస్టు పార్టు (మార్తకిస్టు-లెనినిస్టు) ప్ర్తచయమయింద. ఆయన సలహాతో పూణే నుంచి హైద్రాబాద్ కు బదలీ అయియ వెళాలరు. 
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హైద్రాబాద్ లో నకసలబర్ట రాజకీయాల ప్రేర్ణతో ప్రజలలో సహితయం ద్ధవరా ఆ రాజకీయాల ప్రచార్ కృషి చేస్టినన ఆర్ు లవర్స సంసథ గుర్తంచి తెలిసి 
వార్త సభకు వెళ్లల సభుయలను ప్ర్తచయం చేస్టకున్నరు. వార్తతో కలిసి ‘గ్రామాలకు తర్లండి’ క్యర్యక్రమంలో పాలు ప్ంచుకున్నరు. ఈ క్రమంలో 
పార్టుతో సంబంధాలు పెంపంద్ధయి. 1971లో పార్టులో వృతిిప్ర్ విప్లవక్యరునిగా అజాాత జీవితం ప్రార్ంభంచారు. 

క్యమ్రేడ్ మూర్తి క్యర్తాకులలో ప్ని చేసేవారు. వార్తలో నకసలబర్ట రాజకీయాలను ప్రచార్ం చేసరు. వార్త సమసయలపై పోరాట్లలు నిర్తాంచారు. 
ఈ ప్ని చేస్తిన్న పార్టు నిర్ణయం మేర్కు ఆర్ు లవర్స సంసథలో కొంద్రు సభుయలతో కలిసి 1972 జులైలో జనన్టయమండలిని నిర్తాంచారు. క్యమ్రేడ్ 
మూరేి ద్ధనికి ఆ పేరు పెట్లురు. 1974 ప్రార్ంభం నుంచి 1975లో ఎమరె్జన్సస విధంచే వర్కు ద్ధనికి బాధ్యయలుగా ఉన్నరు. ఆ తరువాత పార్టు 
ఆయనను ప్రచుర్ణా ర్ంగానికి బదలీ చేసింద. ఈ ర్ంగ్ంలోన్న క్యమ్రేడ్ మూర్తి చాలా క్యలం ప్ని చేసరు. సంసకృతిక ర్ంగ్ం ప్టల ఆసకిి మాత్రం 
వదులుకోలేదు. జనన్టయమండలి అభవృదధ క్రమంలో ముఖయ మలుప్పలలో ఆయన పాత్ర ఉననద. 

విప్లవ జీవితార్ంభంలో అప్పటికి క్యర్యకర్ిగా ఉనన జనన్టయమండలి కళాక్యర్తణిని వివాహం చేస్టకునన క్యమ్రేడ్ మూర్తి ఆ వివాహం 
విఫలం అయిన తరువాత తిర్తగి చేస్టకోలేదు. 

1977 న్టికి పార్టు రాజకీయ ప్త్రికగా ప్రార్ంభమయిన ‘క్రంతి’ ప్త్రికకు సంపాద్క బాధయతలు చేప్టిు అన్నక సంవతసరాల పాట్ట 
ప్రచుర్ణ బాధయతలు నిర్వహించారు. వివిధ ప్రజాసంఘాల రాష్ర్ు మహాసభల నిర్వహణ బాధయతలలో భాగ్ంగా ఉన్నరు. 1982-85 మధయ క్యలంలో 
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రావినిియల్ కమిటీ సభుయనిగా క్యర్తాక ర్ంగ్ బాధయతలు చేప్ట్లురు. 1995 నుంచి 2000 వర్కు ద్ండక్యర్ణయంలో ప్ని చేసరు. అకకడ 
ప్త్రిక్య ర్ంగ్ంలో, రాజకీయ శిక్షణలో సేవలు అందంచారు. 

2001లో న్టి భార్త కమూయనిస్టు పార్టు (మార్తకిస్టు-లెనినిస్టు)(పీప్పల్స వార్) 9వ క్యంగ్రెస్-2వ క్యంగ్రెస్ లో ప్రతినిధగా పాల్గొన్నరు. 
2001 నుంచి 2004 వర్కు ఆంధ్ర రాష్ర్ు కమిటీ సభుయనిగా ఉండి తిర్తగి క్యర్తాక ర్ంగ్ంలో బాధయతలు నిర్వహించారు. 2005లో పార్టు ఆయనను 
పీప్పల్స మార్ి ప్త్రిక నిర్వహణకు బదలీ చేసింద. 

క్యమ్రేడ్ మూర్తి గొప్ప అనువాద్కుడు. పార్టు ప్రచుర్ణా ర్ంగ్ంలో ప్ని చేస్తి మర్త కొంద్ర్తతో కలిసి మావో ఏర్తన ర్చనల సంప్పట్లలను 
అనువాద్ం చేశారు. ఆరో సంప్పటం నుంచి 9వ సంప్పటం వర్కు ఇంగ్లలషు సంప్పట్లలను ప్రచుర్తంచారు. పార్టు మౌలిక ద్సివేజులను, వివిధ 
సంద్రాభలలో విడుద్ల చేసిన సరుకులర్ లు మొద్లయిన వాటిని అనువాద్ం చేశారు. 

పీప్పల్స మార్ి లో ప్ని చేస్టిననప్పపడు 2009లో అర్జసుయియన క్యమ్రేడ్ మూర్తి అన్నక సంవతసరాలు రాజమండ్రి జైలులో ఉన్నరు. విడుద్ల 
అయిన తరువాత తీవ్ర అన్రోగ్యం, వృద్ధధప్యంతో వచేి సమసయలతో వృద్ధధశ్రమంలో ఉన్నరు. ఆయన కోర్తక మేర్కు ఆయన మర్ణానంతర్ం 
ఆయన శవానిన ఉసానియా వైద్య కళాశాలకు అంద్జేశారు. 

క్యమ్రేడ్ మూర్తి నకసలబర్ట మొద్టి తర్ం న్యకతవంలో ఆయన ఒకకరు. నకసలబర్ట ఉద్యమం సట్స బాయక్ తరావత ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉద్యమ 
విక్యసనికి ఆంధ్ర రాష్ట్ర కమిటీ చేసిన కృషిలో చాలా చురుకుగా పాల్గొన్నరు. ఆ తరువాత సయుధ పోరాట రాజకీయాలు పెంపంద్డానికి 
దోహద్ం చేశారు. చివర్త వర్కు ప్రజాయుద్ధంలో పార్టు ఇచిిన బాధయతలలో కొనసగారు. 

క్యమ్రేడ్ మూర్తి విప్లవానికి అందంచిన సేవలు విప్లవ క్యరాయచర్ణలో స్టసిథర్ సథనం సంపాదంచుకున్నయి. ఆ ఆద్ర్శమూర్తి విప్లవ 
క్యర్యకర్ిల మదలో ఎలలక్యలం నిలిచి ఉంట్లరు. ఆయన స్టదీర్ఘ విప్లవ జీవితం నుంచి ఆయన అనుభవాల గ్ని నుంచి న్నరుికోవడానికి విప్లవ శ్రేణులు 
కృషి చేయాలి. 

క్యమ్రేడ్ ఎల్ఎస్ఎన్ మూర్తికి ఎర్రెర్ర ద్ండాలు! 
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