
ఇ�� ఏ�ట�? 

�ా��రణ ప�జల� తమ హక��ల ��సం, ���చ�ల ��సం, ���యం ��సం అ��ం�ాయ�తం�ా          

�� �ా�ే పద�� ప�జ� ప��ఘటన. ప�జల� ఈ ప��ఘటన �� �ా��ల�� ��న����న ఎత�� గడల�          

�ాట��ా� ర�. స� ��క�ల�, హ�ా� ళ��, బ�� �ా�, �రసన ప�దర�న త��తర పద�త�ల��         

�� �ాడ���ర�. ఈ �� �ాట�ల ����ా �స� ృత�ా� � �ామ��క, �ాజ��య, ఆ���క మ�ర��ల�         

�ా��ం�ే ప�య���ల� �ే�ా� ర�. ప�పంచంల� ప�జ� ప��ఘటన �� �ాట�లను ��ధ ��ర���         

�ిల�వడం జర�గ���ం��. అ��ం�ాయ�త �� �ాట�ల�, ప�త�� చర�, ప�జ�శ���, �ాజ��య        

అసమ��, ప�జ�స�కరణ త��తర ��ర��� �ిల�సు� ���ర�. ఏ ��ర��� �ి���� మ��కం�ా         

ప�జ� ప��ఘటన ర�పం ఒక�ట�. 

ప�జ� ప��ఘటన ఉద�మ�ల� ��ల� శ���వంత���న�. ఎందుకంట� అణ����తక� వ����కం�ా,        

������య�త���న, �ష���ాత���న సమ�జ�ా� పన ��సం అణ����తల వ�వస�క�      

��ేయ�ల�ౖన �ా����ౖ చర�ల�� ప�జల� ����సంఖ�ల� �ాల�పంచుక�ంట�ర�. �ౌర�న� �ాలక�ల        

పట� ��ేయతను ప�జల� మ�నుక�ంట� ఆ �రంక�శ వ�వస� ��న�ాగడం ��ల�         

కష�మవ�త�ం��. ��ద�సంఖ�ల� ప�జల� అ��ేయతక� ప�నుక�ంట� ఆ వ�వస� �లబడదు.        

క�ప�క�లడ�, మ�ర��ను �ీ�క��ంచడ� జర�ా�. ప�జ�ప��ఘటనను వ������ం�ే�ార�      

�ాయ�ధుల�ౖ, వనర�ల� సమృ����ా క���న �ా���నప�ట��� �రంతరం�ా ��న�ా��       

ప�జ�ం�ోళనను, వ���త�కం�ా, �స� ృత�ా� � అ��ం�ాయ�త    

స�య��ాకరణ�ద�మ��� తట�� క�� �లబడడం �ాధ�ం �ాదు.  

అందువల��� ��ల� ప�జ� ప��ఘట��ద�మ�ల� ��న� �ౌర�న�భ��త���న వ�వస�ల��ౖ       

�జయ�ల� �ా��ం���. గత శ��బ�ంల�� ప�� ద�ాబ�ంల�ను ఆర� ఖం��ల��        

అ��ం�ాయ�త వ���ల�� �� �ా��న ప�జ� ఉద�మ�ల� అ��ం�ాయ�త వ���ల��       

�రంక�శ వ�వస�లను �������ా���ా�. ��ౖ�క దు�ాక�మణలను జయప�దం�ా �����ం���.       

ఆయ� సమ�జ�ల�� ���యం, ���చ�లను �ా��ంచు��గ��ా�. ఉ��హరణక�,      

ద��ణ��ి��ాల� జ���వ�ను అంతం �ేయడంల� ప�జ� ప��ఘట�� ��లక���న��. అ�����ాల�        

మ��ళల హక��ల�, ��రహక��ల�, �ా���క హక��లను �ా��ం�ం��. �ి��ి���, ��,        

ఇం�ో���ియ�, �����య� త��తర ��ా ం��ల�� �యంతృ����� క�ల�ో�ిం��. �ె�����,       

త�ర�� �ౖెమ�ర�ల�� ��ే� దు�ాక�మణను �����ం�ం��. ��రత�ేశంల� ఆంగ� �ాలక�ల        

నుం� స�తంత�ం �ా��ంచ����� ఉప�గప��ం��. త�ర�� య�రప�ల� అక�మ       

ఎ��కలను అడ�� క�ం��. ల�బ��� ల� �ి��య� దు�ాక�మణను అడ�� క�ం��. అ��క ��ా ం��ల��         

మ�నవహక��ల�, ���యం, ప�జ��ా��క స�యం �ాలనల� �ా��ంచ����� ప�జ�       

ప��ఘట�� �ారణ���ం��. 

 



మ���ాం�ాల�: 

ప�జ� ప��ఘటన వ���� ��ౖ�క���న అ��ంస 

ప�జ� ప��ఘటన అ���� ఒక �ాజ��య ఘర�ణ. ��ౖ�క���న అ��ంస అ���� ��ంసను �����ం�ే           

��సూ��� వ�. ��రత స�తంత� �� �ాటం, అ�����ాల� ��రహక��ల ఉద�మం వంట� ����         

�జయవంత���న ప�జ� ప��ఘటనల�� ��ౖ�క���న అ��ంస బ� ��ంచడమ�ం��. �ా� ప�జ�        

ప��ఘటన ఉద�మ�ార�ల� ఉద�మ ప��జ��ల ��స�� అ��ంసక� కట�� బడడం అవసరం.        

��ౖ�క���న అ��ం�ాత�క బ� ధ���� ఇందుల� ��గం�ాదు. �జ���� చ��త�ల� ప�జ� ప��ఘటన         

ఉద�మ�ల�� అత���క �ాతం అ��ంసక� కట�� బడడం అన��� ��ౖ�క���న సూత�ం�ా        

�ేయల�దు. అ��ం�ాత�క �� �ాటం, ప��ఘటనల� తమ �� �ాట���� త��న పద�త�ల��ా        

���ం� ����� కట�� బ��� ర�. 

��ం���కృత వ���� ���ం���కృత అ���ారం 

��ల� సమ�జ�ల�� అ���ారమన��� ��ం���కృత���న���ా ����ా� ర�. అంట� �ా��రణ ప�జల�        

తమ ప�భ�త�ం, ప�భ�త� సంస�ల �ానుభ��, ప�భ�త��ర�య�ల�, ప�భ�త� మద�త���ౖ        

ఆ��రప�� ఉంట�ర� ����ా� ర�. అ���ారప� ��ె�న��ౖ ఉన� ��ంద�� �ేత�ల�� మ�త���         

అ���ారం ఉంట�ంద� అనుక�ంట�ర�. మ�ఖ�ం�ా ��ం�ా�ాండక� �ాల��ే �ామర��ం,       

సంపద ఉన��ా��వద��� అ���ారమ�ంట�ంద� ����ా� ర�. ఇల� ��ం���కృత��� ఉన�  

                                         

 

అ���ారం స�యం సమృ��� క���ంద�, పట�ష����నద�, �ే��ా� మ�ర�డం �ాధ�పడద�        

అనుక�ంట�ర�. �ా� ప�జ� ప��ఘటన అ���� అ��క �షయ�ల��ౖ ఆ��రప�� ఉంట�ం��. ప�జ�          

ప��ఘటన అ���� అ���ా�ా��� సంబం��ం�న ���ం���కృత ��వన��ౖ ఆ��రప��ం��. ���        

ప��ారం ప�భ�త�ం �ా� ప�భ�త� సంస�ల� �ా� ప�జల మద�త���ౖ ఆ��రప�� ఉంట��. ప�జల           

స�యం��ౖ, ప�జ�మద�త���ౖ ఆ��రఫ�� ఉంట��. సమ�జంల�� ��న� సమ���య�ల�       

అ���ా�ా��� స�యప�� ఆ�������� అ���ారం ��న�ాగ�త�ం��. ప�జల�, అ��క సంస�ల        



స�యసహ�ా�ాల ����ా ప�నర�ద�రణ �� ం�ే �ామర��ం��ౖ ఇ�� ఆ��రప�� ఉంట�ం��.        

ప�జల� �స� ృత సం��ర�ంల� ఏర��� ప�భ�త� �ార�కల��ాలను ఆటంకం క���ంచడం ����ా         

ప�భ�త� �ామ�ా� ��� �ెబ��యగలరన��� ప�జ� ప��ఘటన �� �ాట�ల మ��క సూత�ం. 

 

���య��లక చర�ల�, స�య��ాకరణ: 

 

చ��త�ల� ప�జ�ప��ఘటన �� �ాట �దుల� అ��క ఎత�� గడల�� ఉద�మ�ల� న���ార�. ఈ         

ఎత�� గడలను ��ండ� తరగత�ల��ా �భ�ంచవచు�. ఇందుల� స�య��ాకరణ ఒకట�.       

�ా��రణం�ా ఒక వ�వస�ల� ప�జల� �ేయవల�ిన పనుల� �ేయక�ం�� ఉండడ��        

స�య��ాకరణ. ఉ��హరణక� �ా���క�ల స� ��క�ల�, పను�ల� �ె��ంచక�� వడం,      

ఉత�త�� లను బ��ష���ంచడం వంట��. ���య��లక చర�ల� ��ండవ తరగ�. ప�జల� ఒక         

వ�వస�ల� �ేయక�డ� పనుల�, ��ిద����న పనులక� ప�ను��వడం. ఉ��హరణక� ����        

ప�దర�నల�, �రసనల�, బ�ౖ�ా�ంప�ల� ఇల�ంట� అ��ం�ాత�క �� �ాట�ల�. ఈ       

ఎత�� గడలను వ���త�కం�ా అమల� �ేయడం వల� ప�భ������� �యంత�ణ వ�యం        

��ల� �������� త�ం��. య��తథ�ి��� ��న�ా��ం��లంట� ��ల� మ�ల�ం �ె��ంచు��వల�ి       

ఉంట�ం��. ప�భ�త� చర�ల వల� మ����ందర� ప�జల� ప��ఘటనల� �ేర����� ���రణ         

ల�ంచవచు�. ప�జ�ప��ఘటనల� ��న����న పద�త�ల� ఉం�ొచు�. అందుల� తక��వ       

��సు� గల�, ఎక��వ ��సు� గల� ఉం�ొచు�. ప�� � పద�త�ల� ప����ట� పద�త�ల�,          

��ం���కృత���న�, ���ం���కృత���న� ఉం�ొచు�. ఈ పద�త�ల ����ా సమ�జంల�� ��ధ        

వ�ా� లక� �ెం��న ప�జలం�� ఉద�మంల� �ాల�� ంట�ర�. 

 

స���క�త, పథకరచన, అ��ం�ాత�క క�మ��ణ 

 

ప�జ�ప��ఘటన �జయ�లక� మ�డ� అం�ాల� ��లక���న�. అ� స���క�త, పథక రచన,         

అ��ం�ాత�క క�మ��ణ. సమ�జంల�� ��ధ వ�ా� ల ప�జలను స�క��ంచడం ����ా        

స���క�త �ా��ంచవల�ి ఉంట�ం��. సమ�జంల� ��న� వ�ా� ల �ాధకబ�ధల� ��ధ        

��త�ల�� ఉం�ొచు�. �ారంద��� క�డగట�� క��, �ా��ంచగ��� ల���ల ��సం ఏకం �ేయ��.         

పథక రచన అన��� ఉద�మ �ార�కల��ాలను క�మపద��ల� ��న�ా��ంచడం. చర�లక�        

సంబం��ం� ప���ి�త�ల�, అవ�ా�ాలను ��ల� జ�గ�త��ా �����ిం� త��న పద�త�ల��        

ఉద�మ�ార�కల��ాలను ర��� ం��ంచడం. న�ా� లను మ�ం�ే ఊ��ంచడం,     



ఎదుర��ెబ�లను ఊ��ంచడం అవసర���న ����య�ా� � పథ�ా�� మ�ందు�ా      

ర��� ం��ంచు��వడం క��� ���ల� ��గ��. అ��ం�ాత�క క�మ��ణ అంట� ��వలం        

అ��ం�ాయ�త���న ఎత�� గడలను, పద�త�లను మ�త��� ఉప���ం��ల�     

వ���త�కం�ా కట�� బడడం. ఎందుకంట� ��ంస వల� �ా��రణ ప�జల� ఉద�మంల� �ాల�� ��         

అవ�ా�ాల� త����� ���. అందువల� ఉద�మం ���యబద�త �ెబ��ంట�ం��. అంత�ా� �య       

మద�త� తగ�� త�ం��. అల��� ప�త���� ��రం నుం� �ి�ా�ంప�ల అవ�ా�ాల� క���         

�ెబ��ంట��. 

 

ప�� ప�శ�ల�: 

 

1 . ప�జ�ప��ఘటనను ఉప���ంచడం ����ా �ా��రణ ప�జల�       

బల���న �ాలక�లను ఎల� ఓ��ం��ర�? 

 

ఏ �ాలక��ౖె�� తనక� ���� బలవంత�డ� �ాదు. సమ�జంల�� ల�ల��� ��ట�� �� ప�జల�          

ప�త��ం�ా��, ప���ం�ా�� మద�త� ఇసు� న�ప���ే �ాలక�డ� బలవంత�డ� అవ���డ�.       

�ాలక�డ� తన �యంత�ణ ��న�ా��ంచ����� �� �సు, ��ౖన�ం, ���యవ�వస� , �ాల��వ�వస�        

వంట�వ�� తమ �ధులను ఖ��తం�ా �ర����ంచవల�ి ఉంట�ం��. సమ�జంల� ప�జల�        

క�మం తప�క�ం�� తమ పనుల� �ేసూ� ఉం���. పను�ల� �ె��సూ� ఉం���. మ����ట�ల�          

వసు� వ�ల� �����, ��ధ ��వలక� ���గ��ర�ల�ా��. అందువల� ప�భ�త� �ర�హణల�        

ఉం�ే అ��క వ�వ��ాలక� మద�త� ల�సు� ం��. �ి�ి�ం�, ర�ాణ� రం�ాల�� ప��ే�� ప�జల�,          

కమ�����ష� రంగంల� ప��ే�� ప�జల� ఇల� ��ధ రం�ాల�� ప��ే�� ప�జల� ఆయ�          

పనులను ��న�ా��సూ� ఉం���. ఒక ప�భ�త� వ�వస� బలం�ా ఉం��లంట� ఇల�ంట� అ��క          

రం�ాల��  పనుల� ఎల�ంట� ఆటంకం ల�క�ం�� ��న�ాగ�త� ఉం���.  

ప�జ�ప��ఘటన ఉద�మం ఈ �ాస��ా�� అర�ం �ేసుక�ంట�ం��. ఈ య��తథ�ి���        

��న�ా��ంచడం కష�మ��� ప���ి��� సృ�ి�ంచ�����, ప�భ�త� వ�వస�క� ల�సు� న� ఈ        

స�య��� �ెబ��య����� ప�య��సు� ం��. ��ద� సంఖ�ల� ప�జలను      

స�య��ాకరణక� స�క��ంచడం, �రసనలక� ప�నుక���ల� �ేయడం వల� �ాలక�ల       

ప���ాలన ���యబద����న�� �ాద� స�ష������ త�ం��. తమ హక��ల� ��ర�త�న� ప�జల��ౖ        

బలప���ా��� ప�నుక�న�ప��డ� ఆ వ�వస� ���యబద�తను ��ల��త�ం��. ఈ �ధం�ా        

య��తథ�ి��� క�����యడం ����ా ప�జ� ప��ఘటన వ�వస�ను �ెబ��సు� ం��.       



య��తథ�ి��� ��న�ా��ంచ�����, అదుప�ను ��న�ా��ంచ����� ప�భ�త�ం �ేపట�� చర�ల       

వ�యం �������� త�ం��. ఈ వ�యం అత���కం�ా ������నప��డ� వ�వస�ను సమ���ం�ే�ార�        

క��� ��� భ�ష�త�� ను ప���ంచడం ��ా రంభమవ�త�ం��. �ా�� ��ేయత �ెబ��నడం        

��ా రంభ����ే ఇక �ౌర����లను అణ����తలను ��న�ా��ంచడం కష������ త�ం��.  

 

2 . ప�జ�ప��ఘటనల� ఎల� ��ా రంభమవ����? 

 

�ా��రణ ప�జల�� చర�ల� �ేపట�� �ామ�ా� ��� క���ంచడం ����ా�� ��ల� ఉద�మ�ల�         

��ా రంభమయ���. �ా� �క���న, తక��వ ��సు� క���న ఎత�� గడల ����ా ప�జలను        

స�క��ంచడం, స���క�తను సృ�ి�ంచడం అ���� ��ల� మ�ఖ����న �షయం. ఉ��హరణక�        

��రత�ేశంల� �ాం��� తన �దట� స�య��ాకరణ ఉద�మం ��ా రం�ం������� మ�ందు        

ఆయన అ��క ��లల�, సంవత��ాల� �ా��రణ ప�జల�� మ�ట�� డ�త�, �ా���        

కల�సుక�ంట� గ���ార�. �ా�� కష�న�ా� ల గ���ం� �ెల�సుక����ర�. �ా�� ఆశల�, భయ�ల         

గ���ం� �ెల�సుక����ర�. �ా�� సహ�ారం, �ా�� మద�త� �� ం��లంట� ఏం �ేయ�ల�         

�ెల�సుక����ర�. ఆయన ప�జలను ��ా�ణ�త�క పనుల�� �ాల�� ��ల� �� � త���ం�ే�ార�.       

సమ�జ��వ �ే��ల� �� � త���ం�ే�ార�. ఆ �ధం�ా ప�భ�త�ం పట� ��ా�సం ��ల���, ఏ�          

�ేయల�� �స��యతల� ఉన� ప�జల��  �ా�� �ామర��ం పట�  నమ��ా�� క���ం��ర�. 

 

చర�ల� �ేపట�� �ామర��ం ప�జల�� క���ం�న త�ా�త ప�త�� చర�లక� ప�ను��వడం         

క��ిసు� ం��. �ా� �క సమస�ల�, �స� ృత�ా� �ల� చర�క� వ�ే� �ా� �కసమస�ల��ౖ ఆం�ోళన        

వంట� �ార�క�మ�ల� �ేపట�డం జర�గ�త�ం��. ఉ��హరణక� �� ల�ం� ల� ఒక �ి�ి�ం�         

య�ర�� ల� �ా���క స��� ����ా �ా�����ట� ఉద�మం ��ా రంభ���ం��. ఒక సమస�ల�         

�జయం �ా��ం�న త�ా�త, ఒక స�తంత� ట��డ� య��య� �ా� �ించుక�న� త�ా�త         

�� ల�ం� ప�జల�� ఆత���ా�సం అ��క��ట�� ������ం��. �ేశ�ా�ప� ం�ా �� ల�ం� ప�జలంద��ల�ను        

ఈ ఆత���ా�సం ������ం��. ఉద�మ���� ��ప� బలం ల�ం�ం��. అ�ే�ధం�ా అ�����ాల�         

ద��ణ �ా�ా� � ల�� ���� పట�ణ�ల�� � దు�ాణ�ల�, బసు�ల�� �ెల�ప�, నల�ప� �వ�,         

���ా�ట�లను బ�ౖ�ా�ంప�ల�, బ��ష�రణల వంట� చర�ల�� ఎదు���� �ర���ంచడం       

జ����ం��. ఈ �జయ�ల�� ఉద�మం ఎంత బల���న�ో అంద���� �ె��ిం��. ప�జల��         

ఆత���ా�సం ������ం��. జ��య�ా� �ల� చర�క� వ��ం��. జ��య�ా� �ల� ఉద�మం       

�ానుభ��పర�లను, �ార�కర�లను సం�ా��ంచుక�ం��. 

 



 

3 . ప��ఘటనలను �ర���ంచడం ఎల�? 

 

ఒక ఉద�మ��� న�����ార�, వ���త�క పథక రచన �ే���ార� తమ ల���ల��ట�, తమ          

బల�ల��ట�, బల��నతల��ట�, �ామ�ా� �ల��ట� �ెల�సు���ా�. అల��� ప�త���� గ���ం�       

క��� అవ�ాహన క��� ఉం���. బయట��ా�� నుం� ఎల�ంట� మద�త� ల�సు� ందన�         

అంచ�� ఉం���. స�ల��ా�క, మధ��ా�క, ��ర��ా�క ల���లను ��ా� ��ంచుక�న� త�ా�త        

ప���ి�త�ల గ���ం� �ణ�ం�ా స���ంచుక�న� త�ా�త, ఎల�ంట� పద�త�ల�, ఎల�ంట�        

ఎత�� గడల� �ాట�ం��లన� స�ష�త వసు� ం��. అప��డ� ఆం�ోళనల�, ���� ప�దర�నల�,        

�రసనల ర�పంల� ప��ఘటన ఉం��ల� ������ , అల�ంట� ఆం�ోళనల� �జయవంతం�ా        

ఎల� నడ�ాలన��� �ెల�సు���ా�. ����� సంబం��ం�ేన �ాం���క���న, వ���త�క���న       

�వ�ాల� అం��ం�ే అ��క మ��ా� ల�����.  

 

 

 

4 . ప�జ� ప�దర�నల� �ాక�� �ే ఏం �ేయ��? 

 

ప�జ� ప��ఘటన ఉద�మ�ల�� ప�దర�నల�, ఆం�ోళనల� మ�ఖ�మ� ��ల� మం�� ����ా� ర�.         

అ��క ��న����న ఎత�� గడల�, ప��త�ల�� ప�దర�నల� ఒకట� మ�త���. ప�జ� ప��ఘటన         

�� �ాట�ల�� అ��క పద�త�ల� �ాట�ంచడం జర�గ�త�ం��. ����ప� ��ండ�వందల అ��ం�ాత�క        

�� �ాట పద�త�ల�����. అ��క ���ల బ��ష�రణల� (వసు� వ�ల� బ�� �ా� �ేయడం,         

�ాజ��య���న, �ామ��క���న బ��ష�రణల�), స� ��క�ల�, ప�ల� మంద��ంచడం,      

�సు� ల�, పను�ల�, �ీ�ల� వ����ా �ె��ంచ����� �రస���ంచడం, �ిట�షను� ,       

స�య��ాకరణ, బ�ౖ�ా�ంప�ల�, హ�ా� ళ��, సమ�ంతర సంస�లను ఏ�ా�ట� �ేసు��వడం       

వంట� అ��క పద�త�ల�����. 

ఏ పద�త�ల� �ాట�ం���. ఏఏ పద�త�ల� ఏ క�మంల� �ాట�ం��లన��� ఆయ� ప���ి�త�ల��ౖ          

ఆ��రప�� ఉంట�ం��. ఉద�మం ల���ల�, �ామ�ా� �ల��ౖ ఆ��రప�� ఉంట�ం��. ఉద�మం        

బలం�ా ల�నట���ే, ���ం���కృత చర�ల�, తక��వ ��సు� చర�ల� అవలం�ంచవచు�. అంట�         



బ�� �ాట�� �ేయడం, ల��� ����వ�� �ె�యక�ం�� ఉద�మ ���లను ప�ద���ంచడం         

వ����ా పద�త�ల�����. ఉద�మం బల��� ��ంచ����� ఉద�మం గ���ం� సమ����ా��        

ప�జలంద�� వద�క� �సుక�������. ప�త���� ��రం క�దుప�లక� గ�ర���ల� �ేయ��.        

ఉద�మం బలప���ే అప��డ� మ��ంత ��ం���కృత���న చర�ల� �ేపట�వచు�. అంట� �ా��ల�,         

మ��� ల�, ప��ఘటన ప�దర�నల�, �రసనల� వ����ా �ేపట�వచు�. 

ప�జ� ప��ఘటన అంట� �ా��రణం�ా ప�జల� �రసన ప�దర�నల�, ���� �ా��ల��ా ����ా� ర�          

�ాబట�� అ�� ��ప� �� �ాట పద�త�ల� ���ంచ�ాదు. ప���ి�త�లను బట�� , ప�జ� ప�దర�న క���           

��ర����న ఫ���ల� ఇ�ే� ఇతర పద�త�ల� క��� ఉంట��. ఏ పద�� �ాట�ం��లన���          

�ర��ంచ����� సృజ��త�కం�ా ఆల��ంచడం, వ���త�కం�ా ఆల��ంచడం ��ల�      

మ�ఖ�ం. 

 

 

 

 

5. ఉద�మంల� చ���ా� ఉన� ��యక�డ� ల�క�� �ే ఎల�? 

చ���ా� ఉన� ��యక�డ� ల�క�ం���� ��ల� ఉద�మ�ల� చ��త�ల� ��ప� ప�జ�ప��ఘటన         

ఉద�మ�ల��ా �జయ�ల� �ా��ం���. ద��ణ��ి��ాల� జ���వ� వ����క ఉద�మం ��ప�        

�జయ�ల� �ా��సు� న�ప��డ� ఉద�మ ��యక�డ� జ�ౖల�� , ఉద�మ���� దూరం�ా ఉ���డ�.        

వ����గత ఆకర�ణ, �ా�ా� ట�ల క��� ప�జ� ప��ఘటన ఉద�మ�ల�� ��యక�ల� ��న�         

వ�ా� లంద���� ��ా ��ధ�ం వ��ం�ే జ�� నం క��� ఉండడం మ�ఖ����న��. అల��� ప����మ�య         

చర�లక� �ె��ంచవల�ిన మ�ల�ం, అందుల� ఉన� ��సు� వ����ాల గ���ం� ప����         

అవ�ాహన క��� ఉండడం ఇం�ా అవసరం. �ా� �క ��యక�ల�� �ర�య����ా�ా��        

పంచు��వడం క��� ఇం�ా మ�ఖ�ం. చ���ా� క���న ��యక�����ౖ ఆ��రపడడంల� ��సు�         

��ల� ఎక��వ. అల�ంట� ��యక�డ� ఒ����ా�� �ాలకవర�ం�� �ేత�ల� కలపవచు�.        

�ాలక�ల� అల�ంట� ��యక����� అ���ారంల� ��గం ఇ�ా� మ� ప�ల�భ��ట��       

ల�ంగ��సు��వచు�. ల��� అల�ంట� ��యక���� జ�ౖల�� ��ట�� ఉధ�మ���� దూరం �ేయవచు�.         

దృఢ���న ఉద�మ�ల� ��యక�డ� దూర����� మ�ందుక� న���ేల� ��ా�ణం క���        

ఉంట��. ��త�  ��యక�లను ఉద�మం మ�ందుక� �సుక�వసు� ం��.  

 



6 . మ� �ేశంల� ప�జ�ప��ఘటన ప��ేయద� ��ను అనుక�ంట�ంట�        

ఏం �ేయ��? 

 

ప�జ� ప��ఘటన ఎల�ప��డ� �జయం �ా��సు� ంద� �ెప�ల�మ�. �ా� ప�పంచంల� అ��క         

�ే�ాల�� �జయవంతం అ��ం��. ప�జ� ప��ఘటనలక� అవ�ాశ�� ల�ద�, ప��ేయవ�        

���ం�న �ే�ాల�� ను �జయ�ల� �ా��ం�ం��. ప�పంచంల��� అత�ంత అమ�నుష���న,       

క�� ర���న �యంత�ా ��ర��� ం��న�ాడ� �� �యంత అగ��� �ి�����. అల�ంట�        

�యంతను పడ��ట������ ప�జ� ప��ఘటన ప���సు� ంద� ఎవ�ర� అను��ల�దు. �ా� అ�ే         

జ����ం��. అల��� �����య� �యంత ��� బ� డ� �ల�����, ’’బ�ల�� �ే�ాల క�ా�‘‘�ా         

��ర�ప��న క�� ర�యంతను క��� అ��ం�ాయ�త ప��ఘటన�� గ�ె���ంచవచ�� �ర�పణ       

అ��ం��. �����య�ల� 2000 సంవత�రంల� �ల����� గ�ె� ���ాల� ప�దర�నల� �ేసు� న�         

��ల��� మం�� �ా��రణ ప�జలను అణ��ేయ�ల� �ల����� తన ��ౖ������, �� �సులక�         

ఆ�ే�ాల� జ��� �ే�ినప��డ�, తమ ��ట� ప�జల� ��ద� సంఖ�ల� ప�దర�న �ేసు� న�ప��డ�          

చూ�ిన ��ౖన�ం, �� �సుల� ఆ ఆ�ే�ాలను �ాట�ంచల�దు. గ�ె� ��గడం తప� �ల����� క�           

మ�� మ�ర�ం �గల�� దు. 

� ప���ి�త�ల�� , � ��ా ంతంల� ప�జ� ప��ఘటన ప��ేసు� ం�ో ల��ో అన� అనుమ���ల�          

ఇం�ా ఉంట� ఇతర �ాధ�మ��� ప����మ�య�ల గ���ం� ఆల��ంచం��.       

�ాజ��యవ�వస�ను అందుల� �ే�� సంస���ం�ే ప�యత�ం �ేయడం. ఎ��కల�� �ాల�        

పంచు��వడం. ���యవ�వస�క� �ిట�షను� పంపడం. ప�త�ర�� ల�� చర�ల� సంప���ంప�ల��       

�ాల�� నడం. అంత�ా� �య సమ�జ���� మద�త� ��సం అ�ీ�ల� �ేయడం. �ాయ�ధ        

�ర�గ�బ�ట�క� ప�ను��వడం ఇవ�� ప����మ�య�ల�. ఈ పద�త�ల�� ప�పంచంల��       

��ధ �ే�ాల�� ��ల� మం�� ఉప���ం��ర�. ప�జ� ప��ఘటన �జయవంతం అవ�త�ం�ో         

ల��ో అన� అనుమ�నం ఉన�ట���ే, మ�� పద��ల� �� �ాటం క��� �జయం �ా��సు� ం�ో          

ల��ో  �ెప�ల�మ�. 

�యంతృ����� వ������ం�ే అసమ�� వర�ం �ేయవల�ిం�� ఎల�ంట� చర�ల� �ేపట�� లన�        

�ర�యం �సు��వడం. ��ద� సంఖ�ల� �ానుభ��పర�లను సం�ా��ంచుక���ల�, దు�ా�ర�ప�       

వ�వస� ���యబద�తను ప���ం�ేల�, అణ����తను త�ి�ంచు��వడం, ల��� ����ర�ం       

�ేయడం, �రంక�శ వ�వస�ను సమ���ం�ే�ా��ల� �ి�ా�ంప�ల� సృ�ి�ంచడం వంట��       

�ా��ం�ే చర�లను ఎంచు���ా�. ప�పంచ చ��త�ల� అ��క అసమ�� వ�ా� ల� ఈ         

ప����మ�య�లను ఎంచుక�����. ప�జ� ప��ఘటన ����ా �� �ా���. ����       

సంద�ా�ల�� ఎ��కల�, ���యపర���న �� �ాట�ల�, చర�ల�, వ�వస�ను ల�ప� నుం�        



సంస���ంచడం వంట� సంప����క పద�త�ల�� �ాట� ప�జ� ప��ఘటనను ��న�ా��ంచడం        

క��� జ����ం��.  

 

7 . �రంక�శ వ�వస�  ��ంసక� �ాల����ే ఏం �ేయ��? 

 

ఏ�ో ఒక దశల� వ�వస� ��ంసక� �ాల�డ�త�ందన��� మ�ం�ే ఊ��ం���. చ��త�ల� చూ���          

��ంసక� �ాల�డడం అ���� ప�� సందర�ంల�ను క��ిసు� ం��. �రంక�శ వ�వస� ��ంసక�         

�ాల�డడమంట� ప�జ� ప��ఘటన ఓ���� �నట�� అర�ం �ాదు. ప�జ� ప��ఘటన ��న�         

పద�త�ల ����ా వ�వస� ��ంసను ఎదుర��ంట�ం��. ఆ �ధం�ా ��ంస ప����ాన�         

త���సు� ం��. ల��� ��ం�ాయ�త చర�ల� �యంతలక� బ����ి��ట��ల� �ేసు� ం��. 

 

�దట, ��ం�ాత�క అణ����తను త�ి�ంచు������� ల��� ల�క�ం�� చూ��� ��� ప�జ�        

ప��ఘటన ఉద�మం అల�ంట� ఎత�� గడలను, అంట� ��ం�ాయ�తం�ా అణచ����� �ల��ా�        

పద�త�లను ఎంచు���ా�. ఉ��హరణక�, వసు� వ�లను బ��ష���ంచడం, ఉత�త�� లను      

బ�� �ా� �ేయడం. అంట� ప�జల� ���� వసు� వ�లను, ఉత�త�� లను ��నక�డద�         

�ర��ంచుక�� బ��ష����ా� ర�. ఇల�ంట� చర�లను వ�వస� ��ంస�� అణ��ేయడం �ాధ�ం        

�ాదు. ఎందుకంట� బ��ష�రణక� ప�నుక�న� ప�జల� ఎక��ెక��ో ఉంట�ర�, ఒక ��ా ంతంల�         

గ��క��� �ేయర�, �ె�ి� �ేయర�, ఎవర� ఏ వసు� వ�లను ఉత�త�� లను బ��ష���ం�ే         

�ర�యం�� ��నడం ల��ో ��ా� ��ంచడం వ�వస�క� �ాధ�ం �ాదు. �ాబట�� ఇల�ంట�         

ప��ఘటనను ��ంస�� అణ��ేయడం �ాధ�ం �ాదు. �రసన ప�దర�నల�, ల��� అల�ంట�         

ప�జ�ం�ోళనల�� ఒ�� ��ట ��ం���కృతం�ా ప��ఘటన ఉంట�ం��. అల�ంట� �ాట�� ��ంస��         

అణ��ే��� , ��ం���కృతం�ా ఒ�� ��ట జరక��ం��, ���కం�ా ప��ఘటన కనబడక�ం��, �ీ�ల�,         

పను�ల �ె��ంచక�ం�� �రసనను �ె�యజ�యవచు�. అల��� ప�జ� ప��ఘటనల��       

�ాజ����తర �ా��రణ స� ��క�ల� క��� ఎత�� గడ�ా �ాడవచు�. 

ప�జ� ప��ఘటన �� �ాటం సృజ��త�క ఎత�� గడలను క��� అవలం�ంచవచు�. ఆ �ధం�ా         

�రంక�శ వ�వస� అణ����త చర�ల� బ����ి��ట��ల� �ేయవచు�. అణ����తను ప�పం�����        

��ట� �ెప�డం, అణ����త చర�లను ప���రం �ేయడం, �ేశంల�� అణ����త �� ట�ల�,         

కథ��లను ప�పం����� �ె���ల� �ేయడం వల� �రంక�శ వ�వస� అణ����తను        

��న�ా��ంచడం కష�మవ�త�ం��. అంత�ా� �యం�ా వ�వస� ప��ష� �ెబ��ంట�ం��.      

��ట�� బడ�ల��ౖ ప���వం పడ�త�ం��. అప��డ� అణ����త అ���� �రంక�శ వ�వస��� ఎక��వ         

నష�ం క���సు� ం��. అ��ే అణ����త చర�ల�� �యంతలక� బ����ి��డ��య�       

�ెప�ల�మ�. �ా� ప�జ� ఉద�మం ����ా �రంక�శ వ�వస� అణ����త చర�లను సం���ష�ం�ా          



మ������� , అ�ాంఛ�య���న అణ����తల స����ా�� ప�పం����� ��ట� �ె��ే వ�వస�        

ప��ష� �ెబ��నడం, �ేశంల�ను, అంత�ా� �యం�ాను వ�వస� మద�త�ను ��ల��వడం       

జర�గ�త�ం��.  

�ి��ి��� ల� 1986ల�, ��ల� 1988ల�, �����య�ల� 2000ల�, ఉ����� ల� 2004ల�          

భద���ద��ల� వ�వస� ఆ�ే�ాలను �రస���ం���. అంట� ఉద�మం పట� �ానుభ��        

చూ�ిం���. ఈ �ి�ా�ంప� త�ా�త వ�వస�క� అణ����త ��న�ా��ం�ే �ామర��ం        

�గల�� దు. ప�జ� ప��ఘటన ఉద�మ�ల� ఉ�ే�శ�ప�ర�కం�ా, ఒక ప�ణ��క ప��ారం,        

సు��ర��ాలం�ా భద���ద��ల�, ��ౖన�ం వ�వస�క� �రగబ�ేల�, �ి�ా�ం�ేల� �ే�ిన       

ప�య���ల� ��� ��నుక ఉ����.  

 

 

8 . �యంతలక� నచ��ెప�డం �ాధ�పడక�� �ే ఏం �ేయ��? 

ప�జ� ప��ఘటన �జయం �ా��ం��లంట� అణ����తలక� �ాల��ే �యంతలక�       

నచ��ెప�డం అవసరం ల�దు. అ��ే �రంక�శ వ�వస�క� సమర�క�ల��ా ఉన� ��ంద��         

��ా��ా�� సం�ా��ంచ����� ప�య��ంచడం అవసరం.  

ప�జ� ప��ఘటన ఎందుక� �జయం �ా��సు� ందంట�, �రంక�శ వ�వస�ను ప�త��ం�ా��,        

ప���ం�ా�� సమ���ం�ేల� వ�వహ��సు� న� ��ల��� ల�ల��� వ�క�� ల వ�వ�ర�����       

మ�ర�డం, �ా��ల� నమ��ాలను ప����తం �ేయడం ����ా �జయం �ా��సు� ం��.        

�రంక�శ వ�వస�క� బల��ే� ఈ అం�ాలను �ెబ��యగ����ే ఇక �యంతక�        

నచ��ెప�డం �ెప�ల�క�� వడం అ���� అంత మ�ఖ�ం �ాదు. �యంత అ���ారబలం        

తగ�� త� �వరక� తన �ేత�ల�� అదుప� ల�ద� గ���ంచక తప���ి�� వసు� ం��. �ాబట��          

తప��స���ా ��త�  అ���ారవ�వస�  �షయ���� ఒప����క తప�దు. 

ఉ��హరణక�, ద��ణ ఆ�ి��ాల� 1985ల� జ���వ� వ����క ఉద�మ�ార�ల� �ెల��ా��        

�ా��ా�ాలను బ�� �ా� �ే�ార�. ద��ణ��ి��ాల�� �� �� ఎ�జ�బ�� ల� ఈ చర� వల�           

�ా��ా�ాల� �వ�ం�ా నష��� య��. �వరక� �ా��ార�ల� ప�భ�త�ం��ౖ ఒ���� �సు����        

�����ల� మ��ా�ల� ���ార�. జ���వ� వ����క ఉద�మం ల���ల గ���ం� నచ��ె��ే         

ఈ �ా��ార�ల� బహ��ా ఒప����� ఉం�ే�ార� �ాదు. �ా� ప�భ�త� దమన ����          

మద���ే� బదుల� ఉద�మం ��మ�ండ� క� మద��వ�డ�� ల�భకరమ� అర����న త�ా�త ఆ         

ప� �ే�ార�.  

 



9 . ఫ���లక� ��ల� �ాలం పడ�త�ం��. అంత �ాలం �����ంచల�క�� �ే         

ఏం �ేయ��? 

 

ప�జ� ప��ఘటన ప���వం పడ����� సు��ర��ాలం అ�� సంద�ా�ల�� ను అవసరం ల�దు.         

�� �����ట� ఉధ�మం ��ా రంభ���న త�ా�త ప�ేళ�క� �ా� �జయం �ా��ంచల�క�� �ం��        

�ా�, �ి��ి��� ల� క�� ర���న �యంత �������ం�ో మ����� ��ౖ ప�జ� ప��ఘటన ��వలం           

�����ళ�ల��� �జయం �ా��ం�ం��. ప�జ� ప��ఘటన ప���వమన��� ఉద�మం ఎంత        

స���క�ం�ా ఉం��, చర�ల� ఎంత వ���త�కం�ా ఉ���యన� �షయం��ౖ       

ఆ��రపడ�త�ం��. ఎంత�ాలం�ా ఉద�మం న���ందన��� మ�ఖ�ం �ాదు. 

 

10. ఎల� �జయం �ా��ం���?  

 

ప�జల�� స���క�త �ా����� , పకడ�ం�� ప�ణ��కల� ఉంట�, అ��ం�ాయ�త క�మ��ణక�        

కట�� బ���ే ప�జ� ప��ఘటన ��ల�ప� �ా��సు� ం��.  

స���క�త అన��� ��ల� మ�ఖ����న��. ఎందుకంట� ప�జల�� అత���క సంఖ��క�ల        

అ���ా య�ల�, �బద�తలక� ఉద�మం ��ా ��ధ�ం వ��ం�నప���ే అ�� బల���న       

ఉద�మం�ా మ�ర�త�ం��. ఒక ఉద�మంల� ఎవ����� �ాల�� నడం అన��� స�చ�ందం�ా        

జర�గ�త�ంద� గ�ర�� ంచు���ా�. ప�జల� ఉద�మంల� �ాల�� � ప�మ���లను క���       

ఎందుక� భ���ా� రంట� �ా���� ఉద�మం పట� ��ా�సం ఉం�� �ాబట�� . �ా� స���క�త          

ల�నట���ే, ల��ం స�ష�ం�ా ల�నట�య�ే, అనుమ���ల�ంట� ��ల� మం�� ఉద�మ����        

దూరం�ా�� ఉం���� ��ర�. క�� ప� ం�ా �ె�ా�లంట� �జయ�ల� �ా��ం�న ప�జ��� �ాట�ల��       

ప�జలం��, �ీ� �ల�, ప�ర�ష�ల�, �ిల�ల�, వృదు� ల�, ��ధ మతసు� ల�, ��ధ జ�త�ల�ార�,         

��ధ వ�ా� ల�ార�, ����ర�� ల�, �ా���క�ల�, ����వ�ల�, �ా��ారవర�ం అందర�       

�ాల�� ���ర�.  

పథకరచన అ���� ��ల� మ�ఖ�ం. ఎందుకంట� �రంక�శ వ�వస�క� ప�జ��� �ాట���� మధ�         

�� ట� ఉంట�ం��. ఇల�ంట� �� ట�ల� వ�వ�ీ�కృత ప�య���ల�, వ���ల� ఎం�� అవసరం. ఆ          

�ధం�ా ఉద�మబల�లను అవసర���న �ధం�ా �ాడడం జర�ా�. ప�జ� �� �ాట�ల��        

��యక�ల� అ��క వ���త�క �ర�య�ల� �సుక�ంట�ర�. ఉద�మ���� అవసర���న       

వనర�లను సమ��ా���ంచడం, �ాట�� అత��త�మం�ా ఉప���ంచడం, శత�� వ�      

బల��నతలను �ాడ���వడం, ప��చర�లను ఎదు���వడం వ����ాలక� సంబం��ం� �ర���       



�సుక�ంట�ర�. ఉత�మ���న �ర�య�ల�� అప�ట�కప��డ� జరగవ�. మం� ప�ణ��కక�       

��ండ����ల�ౖన జ�� నం అవసరం. వ��హరచన �ే���ా���� ��మ� ఎదుర��ంట�న� �ాజ��య,        

ఆ���క, �ామ��క ప���ి�త�లక� సంబం��ం�న ల�త�న అవ�ాహన ఉం���. సమ�జంల�        

��న� వ�ా� ల అవస�ాల�, ఆ�ాం�ల గ���ం� అవ�ాహన ఉం���. ��ండవ జ�� నం,         

వ��హకర�ల� ప�జ� ప��ఘటన ఎల� ప��ేసు� ం�ో ప��జ�� నం ఉం���. ఇ�� వ����గత         

అనుభ�ాల ����ా ��ర����వచు�. ప�స��ాల�, �ి�మ�ల�, ఇంట����, ప�జ� ప��ఘటనల�        

అనుభవం ఉన� �ా���� మ�ట�� డడం వంట� �ాట� ����ా �ెల�సు��వచు�.  

అ��ం�ాత�క క�మ��ణ అ���� ��ల� మ�ఖ����న��. ఎందుకంట� ఒక ఉద�మంల� ��ంస         

వల� ప�జ� ప��ఘటన ప���వం త����� త�ం��. వ�వస� �ాల��ే అణ����తలను సమ���ం�ే         

�ాక��ా మ����� త�ం��. అం�ే�ాదు, ఒక ప�జ� ప��ఘటన ��ంసక� �ాల����ే అందుల�         

�ాల�� �� ప�జల� క��� దూర����� ��ర�. ��ంసక� సంబం��ం�న ��సు�ను �సు��వ�����        

సమ�జంల� ��ల� మం�� �ిద�పడర�. �వ���ా, ఒక ఉద�మం �� �సుల��ౖ ల��� ��ౖన�ం��ౖ          

��ం�ాక� �ాల�డడం జ�����ే అప����క �రంక�శ వ�వస�క� ��ేయ�ల�ౖన �ా��ల� మ�ర��ను         

�ా��ంచడం, �ార� �ి�ా�ం�ేల� �ేయడం అన��� అ�ాధ������ త�ం��. వ�వస�ను       

సమ���ం�ే�ా��ల� క�సం ��ంద��ల� అ��� ఉద�మం పట� ఉన� ������ాట� �ానుభ��         

క��� ��ంస వల� ఆ������ త�ం��. ఇ�� ప�జ� ప��ఘటనల గ��ల స����ా��� ప����          

వ����క���న��. ప�జ� ప��ఘటన ల�� గ��ల���న స���వం ��� ల��ం, ఒక         

������య�త���న, ��ర����న సమ�జం, అంద���� ప��జనకర���న సమ�జం. అల���       

ఉద�మం �ేపట�� అ��ం�ాత�క చర�ల�� �ా��రణ ప�జల �ౖెర��ాహ�ాల� �రంక�శ వ�వస�ను         

సమ���ం�ే�ా�� �ానుభ��� క��� సం�ా��ంచుక�ంట��.  

 

��ట�షను� : 

 

’’ద��ణ��ి��ాల� మ�ర��ను �ా��ం�ం�� ప�జ� ప��ఘట��. .. �ాజ�ం��ౖ ఒ���� ��ం�ం��.         

�వరక� మ���ల� �ే�ిం��. �ాజ�ం ప��స�ం��ంచ����� అవ�ా�ాల� క��� ల�� ���� ���          

దశ వ�ే�ల� �ే�ిం��.‘‘ – ��. జ���� �ె��� 

’’సంఘర�ణల� మ�ఖ����న �షయ��మంట� అట�న�� �ా��ంచడం. ఏక��ో మ�ల, ఎవ��        

దృ�ి�ల� పడ� ��ట సంఘ���ంచడం వృ��. సంఘర�ణక� ప�ను���ాలంట�, � ల��ం పట�          

ఎంత ఎక��వమం�� ప�జల�� ఆస��� క���ంచగల�� అంతమం�� దృ�ి�ల� ప���.‘‘ – ఎం.��.          

హ���� జ�� 



’’అ��ం�ాయ�త ప�య���ల�� సమస� ఏ�టంట�, ఇందుల� ఉన��ార� �ల�సదృశ       

క�మ��ణ, ��ణ, వ���త�కత, పథకరచన, ��క�� � ��ం�, ఉద�మ���� అవసర���న        

పనుల� �ేయడం �దల�ౖన �ాట� ��ా మ�ఖ���� పట��ంచు��ర�. ఇవ�� అప�ట�కప��డ�        

జరగవ�. ఒక పద�� ప��ారం �ేయవల�ి ఉంట�ం��.‘‘ – ��వ��ం� జ��� ల�స� 

’’అందు�� అణ����త ఎల�ప��డ� బ����ి��డ�త�ం��. ఎందుకంట� ఇ�� నూ�ట�       

మ��ోసూత�ంల� చర�క� ప��చర� వంట���. అణ����తను ��ం��ే ప��ఘటన క���        

��ర�గ�త�ం��.‘‘ – ఇ�ా� మ����� 

 

 


