భారత కమ్యూతుసటు పరటు (మ్ావోయసటు)
కేంద్ర కమిటి
మ్హతత ర సేంసకృతిక విల వేం మ్రియు చారిత్రాతమక నకసల్బరి సయుధ తిరుగుబాటుకు
చేందిన 50వ వరిికోతసవల్నట , రేంచాతుి కుదిపవేసన రషూన్ సో షలిసటు విల వ శత్ాబ్ది
వరిికోతసవల్నట, అేంతరాతీయ కరిమక వరగ మ్ారికిసటు మ్హో పధ్ాూయుల్ు కర్లల మ్ార్లకి దిి
శత్ాబ్ది జయేంతి ఉతసవల్నట గొప విల వోత్ాసహేంత్ో , విల వ సఫూరితత్ో తురిహేంచేండి!
పరయమైన కమరేడ్సస, భారత విల వ శ్రయో
భిల్ాషుల్ార, కరిమకుల్ార, రైతుల్ార, శేమ్జీవుల్ార!
ే
చాలా కొదది సభామావధద లోనే భనం చారితరఔంగ ఎంతో తృరభుకీతఔయౌగిన నాలుఖు రంచ కరిిఔవయగ
దదనోతసలలనఽ జయుుకోఫో తునాాభు. ఈ సంవతసయం మాభైయేళ్ు ల ూరిి చేసఽకోఫో తునా భహతి య ళాభుఔ వయగ
శూంసకితిఔ యు వం భాలో , చైనా ఔభయీతుసఽు తృరటుల నామఔతవంలో శూో షయౌసఽు చైనాలో ఎగివడిన అూయవమైన
యు వ రజా రబంజనం. అదద శూంసకితిఔ ఉరితలం లోతు రతియొఔక యంగతుా ఆ దేశు శూో షయౌసఽు ఆరిిఔ ునాదదకి
అనఽఖుణంగ భలచటాతుకి సఔల ఫయయుుల తదదతయ రతికిమ
ా ాలద సంసకితికి వీతిరేఔంగ యళల ళాభుఔ జన
ఫాహృఱయీతుా ఔదదయౌంచందద. తిషు లేసఽఔుతు ఔూయుునా ెటు టఫడిదారట భారటగములెై అదద తీవర తృో రటం చేవందద . గేట్
ా
డిఫేట్ కలంలో జరిగిన రియజతుసఽు వీతిరేఔ తృో రటాతుకి అదద కొనశూగింు. చైనా యు వ అభివిదది లో అదద ఔ నాతన
దశ.శూో షయౌజాతుా తురిించ , సఽదిఢం గయంచ టిషఠయచడం దావర ఔభయీతుజాతుకి చేయుఔునే భాయగ ంలో ఎనోా
శూంసకితిఔ యు లలు అవసయభ్తామనే భాలో ఫో ధననఽ అదద ఫలరిచందద .అంతరుతీమంగ చావతి

, ఎనోా

దేళలోుతు ఔభయీతుసఽు ఉదీభాలోు రియజతుజంతో తుయణమాతిఔంగ తఖతంులు చేసఽకోవటాతుకి రివతులనఽ
ి

,

సందరాతుా అదద ఔలుఖజేవందద. ఎనోా దేళలోు ఎంఎల్ తృరటులు ఏరాటట కవటాతుకి , శూముధ రైతాంఖ యు వ తృో రటాల
లెలు ువ తలెతిడాతుకి దారితీవందద. భాయత దేశంలో మాభై వసంతాలు జయుుకోఫో తునా గొా నఔసలబరి రైతాంఖ యు వ
శూముధ తియుఖుఫాటట ళాభుఔ వయగ శూంసకితిఔ యు వంతోనే రభాయతమైందద , తరయణ తృ ందదందద. వఐ (భాలోయసఽు)
సంశూిఔులు, గొా నామఔులెైన క. వఎం, కేవ లలో ఔరైన క. చాయు భజుందార్ నామఔతవంలో నాతన దాయులు
లేవన ఉదీభంనఔసలబరి ఉదీభం. భన దేశు రజాశూవభుఔ యు వ చరితరలో అదద ఔ నాతన అధాీమాతుకి
నాందద.యశుీ శూో షయౌసఽు యు వ యజము శతాతి ఔూడా దఖగ య డుతోందద. అదద క. లెతున్

, శూుయౌన్ ల

నామఔతవంలోయషీన్ ెటు టఫడిదారట వయగ ం , బయశూవభీ వరగల రజకీమ అధదకరతుా శూయధ తియుఖుఫాటట దావర
ఔూలదో వ భృటు భృదటి శూరిగ కరిిఔుల, శాభజీవుల నాతన రజాీతుా ఏరాటట చేవందద.అదద శూో షయౌజాతుా తురిించే
ఔయి లీతుా చేటిు , శూో షయౌసఽు వీవసి కోసం ునాదఽలు లేవ

, ఔభయీతుజం లెైు మతుంచడాతుకి భాయగ ం లేవందద.

సరియైన కరిిఔ వయగ వది ాంతమైన భారికిజం , సరియైన కరిిఔ వయగ తృరటులు ఫొ యౌషయక్ యు లతుకి భాయగ తురేిశనం
చేళయ. అదద సరియైన వూీహం , ఎతు
ి ఖడలనఽ అనఽసరిసి ా దేశంలోనా , తృరటులోనా అతిలదాతుకి , భుతలదాతుకి
వీతిరేఔంగ తుయంతయం తృో రటం చేవందద. శూో షయౌజు తురిణంలోనా , దేశంలో అంతయగ తంగనా , అంతరుతీమంగనా,
భారికిజం ఔ నాతన , ఉనాత దశఔు , అంటే లెతుతుజాతుకి లేదా భారికిజం-లెతుతుజాతుకి చేయుఔునాదద. కరిిఔ వయగ
వది ాంతం, రజకీమాలు, ళవ఼ి ీమ శూో షయౌజాల యూఔయి , ూరిిగ నాతనమైనదద , సంూయణంగ ళవ఼ి ీమమైనదద అయన
వది ాంతాతుా, ది తితూ ఆయషకరించన గొా యు వ తతవలేతి అయన కర్ు భార్కి దదవశతాతి జనిదదనం ఔూడా
సభూసి ఽనాదద. భానవ జాతికి భార్కి ఔ నాతన భారగతుా చాంచాడు. అదద ఔఠినమైన వయగ తృో రటంలో

,

ఫయయుుల, ెటు ి-ఫయయుుల వది ాంతం , ఆరిిఔం , రజకీమాలు , సంసకితి కి వీతిరేఔంగ , కరిిఔ వయగ ఉదీభంలో అతి ,
భుత లదాలఔు వీతిరేఔంగ చేవన తృో రటంలో యఔవంచందద

, అభివిదది చందదందద. లేలాదద సంవతసరల తృటట వయగ

దో డ,ీ ఼డనలఔు ఖుయవుతునా భానవ సభాజాతుకి ఔ నాతన ముగయంబం అయీందద . ఔ వయగ యశిత
సభాజాతుకి, అంటే వతవచుతో ఔూడిన సభాజాతుకి రిణాభం చందే ఔ లసి వ అవకశం ఔయౌగిందద .
ెటు టఫడిదారట యధానం వలు జతుంచన లేతన ఫాతుసతావతుకీ

, దో డీకి , అణచలేతఔు , ఆధదతాీతుకి , తదరికతుకి ,

యవక్షఔు, అసభానతలఔు , సంక్షోభాలఔు , ముదాిలఔు ఏకైఔ రతాీభాామం శూో షయౌజం

, ఔభయీతుజమేననే

తురివలదమైన సతాీతుా ఎలుగతిి చాటడాతుకి ఈ ఉతసలలు భుకీమైన సందరాలు. ెటు టఫడికి వీతిరేఔంగ చేవత
తృో రటంలో ెటు టఫడికి తృతయెటు ే కరిిఔ వయగ ం వయగ యశిత సభాజం లెైు చేవత మనంలో శూో షయౌజాతుా తురిించే
ఔాభంలో తృత ఔుయితృో యన శూభాజిఔ సంఫంధాలనఽ తృతి ెటు ి లటి శూినంలో కొతి సంఫంధాలనఽ
నెలకొలుాతామతు, ఆ యఔంగ భానవ జాతి చరితర ూయవ దశనఽ అంతం చేవ తుజమైన చరితర భృదలయేీలా
చేసి ఽందతు భయి ఔ శూరి రఔటించడాతుకి ఇయ సందరాలు. ెటు టఫడిదారట యధానం ళశవతమైనదతూ , ఔభయీతుజాతుకి
కలం చయౌు ందతూ అనేలళ్లి భానలయ తన ఉతుకిలోతు అతీంత సఽదీయఘ కలం వయగ యశిత సభాజం లోనే ఖడిందతూ
వయగ యశిత సభాజం నఽంచే ఫమటఔు వచుందతూ

, భయి ఔ శూరి చరితరలో అతి నాతనమైనదీ

, చవరిదీ ,

యు వఔయమైనదీ అయన కరిిఔ వయగ నామఔతవంలో వయుసగ ఉనాత దశల దావర వయగ యశిత సభాజం లోకి
రలేశిసఽిందతు భరిచతృో తాయు. శూో యమట్ , చైనా శూో షయౌసఽు సభాజాలు డితృో వడాతుా భాతరమే చాంచే లయు
ఫయయుులజీ ఔూడా బయశూవభీ వయగ ం ెై అంతిభ యజమం శూధదంచే భుందఽ ఎనోా శతాఫాిల తృటట ఎనోా

,

అజమాలనఽ చయచాడ వలవ వచుందతు భరిచతృో తాయు. తుాలనఽండి నేయుుఔుంటూ
ఖుణతృఠలు ఖాశించఽఔుంటూ కరిిఔ వయగ ం

, దాతు తృరటు తుయంతరమంగ

, ఒటభుల నఽండి

, దిఢచతి ంతో , భృండి టటుదలతో

అణచలేతఔు ఖుయవుతునా అతుా శూభాజిఔ వరగలఔు , వెక్షను ఔు అఖాగభుగ తులఫడి ఫయయుులజీ ఔు వీతిరేఔంగ
తృో రటం చేవ భృదట ఔ దేశం లోనా

, అటట భిట లు దేళలోునా శూో షయౌజాతుా తురిిసఽిందద. అంతిభంగ

ెటు టఫడిదారట యధానాతుా , శూభాాజీలదాతుా , అతుా యకల రతికిమ
ా లదాతుా ఒడించ రంచలీతంగ
శూభీలదాతుా శూిసి ఽందద.అంతిభంగ అతుా ఆవశీఔ రివతులు
ి
రిఔవమైనుాడు

, సభాజం ఎటు కేలఔు తన

తాఔంెై ‘రతి ఔకయూ తభ శకిి , శూభరిాలఔు అనఽఖుణంగ , రతి ఔకరికీ లరి అవసరలఔు అనఽయూంగ ’ అతు
రసఽకోవచఽు. కఫటిు ఈ లరిషకోతసలలనఽ జయుుఔునే సందయాంలో భారికిజం/ఎంఎల్ఎం లఔు రతాీభాామం
లేదతు భరొఔక శూరి ఎలుగతిి చాటటదాం. కరిిఔ వయగ తృరటుకి/నామఔతావతుకి రతాీభాామం లేదఽ! యు లతుకి
రతాీభాామం లేదఽ! శూో షయౌజం, ఔభయీతుజాలఔు రతాీభాామం లేదఽ!
యటిలో భయడు లరిషకోతసలలనఽ-అంటే ళాభుఔ వయగ శూంసకితిఔ యు వు అయిశతాతి ఉతసలలు

,ఫో యౌషయక్ యు వు

శతాతి ఉతసలలు , కర్ు భార్కి దదవశత జమంతి ఉతసలలనఽ రంచ లీతంగ అతుా దేళల కరిిఔ వయగ ం
జయుుఔుంటటందద. భన తృరటు అయన భాయత ఔభయీతుసఽు తృరటు (భాలోయసఽు) అంతరుతీమ ళాభుఔ వయగ ు దదటాచ్
మంట్. అదద భారికిజం-లెతుతుజం-భాలోయజం భాయగ దయశఔతవంలో తు చేసి ఽందద. ఈ వది ాంతాతుా తురిిషు యు వ
ఆచయణఔు సిజనాతిఔంగ అనవయసఽ
ి ందద. అదద భుతలద అవకశలదం , అతిలద ంటెతి ుతృో ఔడలతో సశృ అతుా
యకల రియజతుజాతుకి వీతిరేఔంగ తురివరభంగ తృో రటం చేసి ఽందద. రంచ శూో షయౌసఽు యు వంలో అయభాజీమైన
భాఖంగ ఉనా భాయత దేశు నాతన రజాశూవభుఔ యు లతుా యజమవంతంగ రిూరిి చేమడాతుకి దీయక
ఘ యౌఔ
ముది ంలో తుభఖామై ఉందద. ఈ ఉతసలలనఽ జయుుకోవటంలో వఐ(భాలోయసఽు) అంతరుతీమ కరిిఔ వయగ ంతో
చేతులు ఔలుుతుందద.ఎంఎల్ఎం నఽ ఎతిి టిు , కతృడి , అనఽసరించ ,దాతుతు అనవయంచ భన దేశంలో నాతన
రజాశూవభుఔ యు లతుా యజమవంతం చేమడమ్ కోసంఇతయ అతుా తుజమైన భాలోయసఽు తృరటులు

, సంసి లు ,

వీఔుిలతో ఔయౌవ ఈ భయడు గొా రంచ శూియ యు లతిఔ కరిిఔవయగ దదనాలనఽ జయుుకోవడం భన ఔయి వీం.ఈ
యు వదదనాలనఽ జయుుకోవడం అంటే, భారికిజు యు వ శూరతుా ఖాశించడం , ఖత కలు యజమవంతమైన కరిిఔ
వయగ యు లల సాూరిితు అనఽఔరించడం

, అంతరుతీమ కరిిఔ వయగ ు తృజిటివ్

, నెగటివ్ అనఽబలల నఽండి

నేయుుకోవడం,భన ఒటభులు , తుాల నఽండి ఖుణతృఠలు తీసఽకోవడం , కొతి శూభాజిఔ , యు వఔయ రివతులలో
ి
శూభాాజీలదాతుకి, సఔల రతికిమ
ా ాలదాతుకి వీతిరేఔంగ తృో రడుతూ , భన దేశంలో నాతన రజాశూవభుఔ యు లతుా
యజమవంతం చేమడంకోసం భన శకిి శూభరిాలెై ఆధాయడి శూహశూో తతంగ భుందఽఔు శూఖడం.

అందఽవలు , భన తృరటు ఉనా చోటలాు భన శకిి శూభరిాలఔు అనఽఖుణంగ ఈ చారితరఔ దదనాలనఽ భనం జయుుకోలయౌ.
అతుా తృరటు మయతుటట
ు సనాాశృలు చేసఽకొతు , తభ శకిినంతా యతుయోగించ ఈ ఉతసలలలో కిమ
ా ాశీలంగ , చఽయుఔుగ
తృలగగనాలతు రజలఔు లుుతులవయౌ.భహతి య శూంసకితిఔ యు వ 50వ లరిషకోతసలలనఽ ఈ సంవతసయం16మే నఽండి
22మే వయఔు, నఔసలబరి శూముధ తియుఖుఫాటటఔు చందదన 50వ లరిషకోతసలలనఽ 23మే నఽండి 29 వయఔు , ఫో యౌషయక్
యు వ శతాతి లరిషకోతసలలనఽ 2017లో 7 నఽండి 13 మే వయఔు

, అంతరుతీమ కరిిఔ వయగ భారికిసఽు

భహో తృధాీములు కర్ు భార్కి దదవ శతాతి జమంతి ఉతసలలనఽ 2018 లో 5 నఽండి 11 మేవయఔు గొా
యు లోతాసహంతో, యు వ సాూరిితో తుయవశించాలతు లుుతుసఽినాాం! ఏదేతు కయణం వలు ఈ దదనాలనఽ ెైన తరొకనా
తేదీలలో జయుుకోవడం శూధీం కఔతృో తే ఆమా సంవతసరలలో ఎుాడైనా జయుుకోవలవందదగ లుుతుసఽినాాం.
(అతులయీ కయణాల వలు ళాభుఔ వయగ శూంసకితిఔ దదనోతసవం జయుుకోవడం ఖురించ లుు తువవడంలో జరిగిన
జాతృీతుకి కేందర ఔభుటీ యచాయం వీఔి ం చేశూి ో ందద. అందఽవలు శూంసకితిఔ యు వ తృరధానీతనఽ అందరి లోకి
తీసఽకళ్ిడాతుకి మే 2016 నఽండి మే 2017 వయఔు ఈ దదనాతుా జయుుకోలయౌ). ఈ ఉతసలలనఽ కీంెయను
యూంలోనా, లరిషకోతసవ లరలుగనా జయుుకోలయౌ.
కమేాడ్సస,
రంచ ెటు టఫడిదారట యధానం అతి తీవరమైన ఆరిిఔ

, రజకీమ సంక్షోభాలఔు , ఉతాతిి శఔుిల యనాశనాతుకి , దో డీ ,

అణచలేతలు తీవరతయం కవడాతుకి , రంచలీి ంగ రనాబుఔుక ముదాిలు చలరేఖడాతుకి కయణభవుతునాదద.
శూభాాజీలదు ఉఔుక కౌగియౌలో అతీధదఔ దేళలు , జాతులు , రజలు నయౌగితృో తుండడంతో రజలలో తీవర తుయసన

,

రతిగటన ెయుఖుతునాాయ. రఫో యే శూభాజిఔ తియుఖుఫాటు నఽ తలుచఽకొతు రంచ లీి ంగ రతికిమ
ా ాలదఽలు ,
లరి సంసి లు బమభీతులఔు లోనవుతునాాయ. అందఽవలు ఔుతఔుతలాడుతునా శూభాజిఔ అసంతిి తు చలాురిు

,

లటితు తుా తోవ టిుంచడాతుకి ఎంఎల్ఎంఔు , శూభీలద యు లలఔు , నాతన రజాశూవభుఔ యు లలఔు , జాతి
యభుకిి తృో రటాలఔు , అతుా యకల రజా తృో రటాలఔు వీతిరేఔంగ యభినా అణచలేత చయీలు

, మోసూరిత చయీలు

చేడుతునాాయు. అటటవంటి వి తిలో శతురవునఽ వెైది ాంతిఔ , రజకీమ , వెైతుఔ తదదతయ అతుా యంగలలో ఎదఽరోకవడం
భన లక్షీంగ ఉండాయౌ. రఫో యే నాలుఖు లరిషకోతసలలనఽ ఇందఽకై యతుయోగించఽకోలయౌ. ఈ సందరాలనఽ భనం
భన దేశు కరిిఔులనఽ

, రైతాంగతుా

, యదాీయుిలనఽ

, మువఔులనఽ

, మేధావులనఽ

, దయతులు

ఆదదలవ఼లు,అణచలేతఔు ఖుయవుతునా జాతులు , భతయమైన మైనారిటీలనఽ , శాభజీవులలోతు ఇతయ వెక్షను నఽ
వెైది ాంతిఔంగ, రజకీమంగ ఎడుీకేట్ చేమడాతుకి ఉయోగించఽకోలయౌ. సభమాతుకి అనఽఖుణంగ లేచ

,

తులఫడాలతు, ఏఔభయీ ఫలంగ సంగటితమై తృలఔ వరగల దాడితు అతుా యధాలుగ తిాకొటాులతు లుుతులవయౌ.
నాతన రజాశూవభుఔ యు వంలో తృలు ంచఽకోలలతూ , కొనశూఖుతునా రజాముది ంలో ెది యతు
ి న భుయౌటెంట్ గ
తృలగగనాలతు రజలఔు లుుతులవయౌ. శాభజీవుల యభుకిికై నాతన రజాశూవభుఔ యు వం ఔకటే భాయగ భనే సందేశం
లరిలో యసి ితంగ రచాయం చేమాయౌ.
ఫారహిణలద శిందా తౄవజం భాయత తృలఔవరగల

, శూభాాజీలదఽల రయోజనాలనఽ ెది ఎతు
ి న నెయలేయుసా
ి

ఔభయీతుజం ెైన ,అతుా రజాశూవభుఔ వది ాంతాలు, ఉదీభాలు, సంసకితులు, యలువలు, ఆకంక్షలు, ఆచయణలెైనా,
ఫశియంఖంగ, తృయు మంటరట భుసఽఖులో దాడిచేసి ఽనా రసి ఽత తయుణంలో దీతుకి భరింత తృరభుకీత ఉందద .
ఈ లరిషకోతసలలనఽ తుయవశించేందఽఔు భనం రండుయకల కయీఔాభాలు తుయవశించాయౌ. భృదటియఔం
కయీఔాభాలు భనతృరటు , ఎల్జిఏ, యు వ రజాఔభుటీలు, రజా సంగాలు గాభూణ తృరంతాలోు తుయవశించే కయీఔాభాలు.
రండవయఔం ఫశియంఖ రజాసంగాలు సవతంతరంగనా లేదా ఇతయ యు వ రజాశూవభుఔ సంసి లు , వీఔుిలతో ఔయౌవకతు ,
భుకీంగ టు ణాలోు తుయవశించే ఫశియంఖ చటు ఫది కయీఔాభాలు.
నఔసలబరట తియుఖుఫాటట మాబమీవ లరిషకోతసలతుకి అంతరుతీమ తృరభుకీత ఉనాాటికీ అదద
రధానంగ భనదేశంలో కొనశూఖుతునా దీయక
ఘ యౌఔ రజాముదాితుకి సంఫంధదంచనదద. భనం అవసయమైన రమతాాలు ,
చొయవతో చేవ , తఖు టటుయడుులు చావతి భాలోయసఽు అనఽఔూల

, రడిఔల్ , రజాశూవభుఔ తృరటులు , సంసి లు ,

వీఔుిలు అఖిల భాయత శూియలోనా , రశుుాల శూియలోనా సంముఔి ంగ భనతో ఔయౌవ ఉతసలలు తుయవశించడాతుకి
భుందఽఔు రవచఽు. ఇతయ శఔుిలతో ఔయౌవ తుయవశించటాతుకి తృరభుకీత ఉనాాటికీ నఔసలబరి అంతశూసయు
తృరభుకీతనఽ తగిగంచతులరితో భాతరమే భనం ఔలవటం భంచదద. రసి ఽతం కొనశూఖుతునా యు వ
ఉదీభాలఔు భది తుగ ఉండేలయు అయఉండాయౌ. యటితు దిఴులో ఉంచఽకొతు

, రజాశూవభుఔ

, యలయనంత ఎఔుకవ భందద

భాఖశూవభులయేీలా చాడాయౌ. యభినాదేళలోు ఉనా తుజమైన కరిిఔవయగ తృరటులు , సంసి లు, వీఔుిలు, భాయత యు వు
భుతురలు, ళరయో
ా
భిలాషులు , భది తుదాయులు భాయతదేశంలో కొనశూఖుతునా దీయక
ఘ యౌఔ రజాముది నేథీంలో
నఔసలబరి మాబమీవ లరిషకోతసలతుా జయవయౌవందదగ భా కేందర ఔభుటీ లుుతుశూోి ందద .
తుజమైన భారికిసఽులతోతృటట రియజతుసఽులుఔూడా ళాభుఔవయగ శూంసకితిఔ యు వు అయి శతాతి
ఉతసలలనఽ, ఫో యౌషయక్ యు వ శతాతి ఉతసలలనఽ భార్కి జమంతి దదవశతాతి ఉతసలలనఽ జయుుతాయు. కఫటిు
నఔసలబరట లరిషకోతసవం ఔనాా యళల తృరతిదదఔన భరనోా శఔుిలనఽ ఔదదయౌంచ ెై ఉతసలలనఽ జయడాతుకి అవకశం
ఉందద. అయతే భనం తృత రజాీతుా ఫలరయోఖం దావర ధవంసం చేమడం అతులయీం అతూ , వయగ యశిత సభాజాతుా,

ఔభయీతుజాతుా శూించే దదశలో మతుంచేందఽఔు కరిిఔ వయగ తుమంతితవం లోనే శూో షయౌజాతుా తురిించఖలభనే
భార్కి కీలఔ ఫో ధననఽ ఎతిి టేు భారికిసఽు , రజాశూవభుఔ శఔుిలతోనే ఔలలయౌ. భారికిజు ఈ కీలఔ ఫో ధననఽ దాతు
తుజమైన సాారిిలో భృదట లెతున్ శూుయౌన్ ల నామఔతవంలో యశుీలో ఆచయణలో ెటు ాయు. ఈ ఫో ధననఽ రంచంలోతు
రియజతుసఽులు, నమా రియజతుసఽులు తురఔరించ ెటు టఫడిదాయుల , శూభాాజీలదఽల రయోజనాలకోసం భారికిజు
భుసఽఖులోనే భారికిజంెై తృో రడుతాయు. ఈరోజు అతుా దేళలలోనా ఇటటవంటి శఔుిలు ఉతుకిలో ఉనాాయ.
కరిిఔవయగ ంయు వ థంలో భుందఽఔు శూఖడాతుా ఆ శఔుిలు తురోధదశూి య. భన దేశంలో వఐ

, వఎం వంటి

అవకశలదఽలు ఔూడా భార్కి యొఔక ఈ భ్యౌఔ ఫో ధనఔు ఔటటుఫడిఉండయు. కఫటిు ఈ ఉతసలల కోసం ఆ
శఔుిలతోతృరటుల ఫాీనర్ కింద ఔలవఔుండా చాడాయౌ. భనతృరటు ళరణ
ా ులు , రజలలో ఔ సాషు త , ధైయీం, ఐఔీత లేఔుండా
భన శతురవుఔు వీతిరేఔంగ జరిత తృో రటంలో భుందఽఔు శూఖలేభతు , అలా చేమలంటేఅతుా యకల అవకశలదాతుకి
వీతిరేఔంగ అలుెయుఖతు తృో రటం చేమడం తాతుసరి అతు ఖురిించడం అవసయం. అయతే ఆ తృరటులఔు భది తు
తలుుతూ ఔూడా భార్కి ఫో ధనల , ఫో యౌషయక్ యు వ , ళాభుఔవయగ శూంసకితిఔ యు లల అంతశూసరతుా ఎతిి టేు
మేధావులనఽ ఈ కయీఔాభాలఔు ఆశృవతుంచవచఽు.
ళాభుఔవయగ శూంసకితిఔ యు వ అయిశతాతి

, ఫో యౌషయక్ యు వ శతాతి

, భార్కి జమంతి దదవశతాతి

ఉతసలలనఽ రంచ లీి ంగ జయుుకొంటాయు. కఫటిు భాయతదేశంలో ఔూడా ఏదైనా ఔ టు ణంలో ఔతూసం ఔ
అంతరుతీమ కయీఔాభాతుా తుయవశించేందఽఔు రమతాాలు చేమాయౌ. అందఽలో తృలగగనేలయందరికీ అనఽఔూలమైన
తేదీలలో దాతుతు తుయవశించాయౌ. అటాుగే తుజమైన యు వశఔుిలు ఇతయ దేళలోు తుయవశించే ఈ కయీఔాభాలోు భాయత
యు వకయులు ఔూడా తృలగగనాయౌ.
భనం ఈ ఉతసలలనఽ తుయవశించఔుండా తురోధదంచేందఽఔు శతురవు టు ణాలోునా

, గాభూణ తృరంతాలోునా

అతుాయకల ఆటంకలు సిఴుంచడాతుకి రమతిాశూిడు. అటటవంటి యచినాఔయ రమతాాలు జరిగినాటికీ భన
కయీఔాభాలనఽ యజమవంతంగ జయుుకోనేందఽఔు సనాాశృలనఽ చేసఽకోలయౌ. అందఽఔు తగిన యధంగనే ఆచయణ
శూధీభయేీ థకలనఽ భాతరమే లేసఽకోలయౌ. భనరజా ునాదద ెై ఆధాయడి రజలనఽ ఔదదయౌంచ టు ణ తృరంతాలోు
ఫశియంఖ సబలు , శృలు సభాలేళలు

, వెభునాయుు తుయవశించాయౌ. ఎంఎల్ఎనఽ

, రసి ఽత రివతులలోనా
ి

,

బయషీతు
ి లోనా దాతుఔుండే ఓచతాీతూా , తృరటు వెైది ాంతిఔ , రజకీమ ంథానఽ యళల రజాతూఔంలోకి తీసఽకళ్ు టం అతుా
కయీఔాభాల లక్షీంగ ఉండాయౌ. ఆరిిఔలదం
ఫయయుుల,ెటు ీ ఫయయుుల వది ాంతాలఔు

, సంసకయణలదం , తృయు మంటరటలదం , తృో స్టు భాడరిాజమ్ వంటి

, రతాీభాామంగ ఎంఎల్ఎం నఽ తులఫటాుయౌ. రంచ కరిిఔవయగ ు

ఆవశీఔతనఽ, యశుీ , చైనా యు లలు శూధదంచన అూయవమైన రంచ తృరభుకీత ఔయౌగిన యజమాలనఽ

,

తయులతికలంలో తృరటు నామఔతవం లోనఽండే ుటిున రియజతుసఽులు , రనగేడు ు , ెటు టఫడిదారట భారటగములు యదోర హం
చేవనాటికీ భానవజాతి చరితరలో అయ శూధదంచన భహతి య యజమాలనఽ ఎతిి టాుయౌ.
యశుీ

, చైనా తదదతయ , శూో షయౌసఽు/నాతనరజాశూవభుఔ దేళలు ఔూయౌతృో వడం లెనఽఔ ఉనా కయణాలనఽ

బయషీతు
ి లో భయి ఆ యఔంగ తిరోఖభుంచఔుండా ఉండేందఽఔు చేటు వయౌవన చయీలనఽ లోతుగ

,

, సభఖాంగ

చరిుంచాయౌ. ఉతాతిి కోసం జరిగే తృో రటం , వయగ తృో రటం , ళవ఼ి ీమ తృో రటాలెై ఆధాయడి ఉదాయంచన కరిిఔ వయగ ు
ళవ఼ి ీమ వది ాంతంెై భన దిఴుకోణాతుా

, కరిిఔవయగ నామఔతవ ది తి

, తు ళైలులనఽ అవలంతంచవయౌవన

అవసరతుా, వయగ ంథా, రజాంథాలనఽ ఆచరించవయౌవన తీయునఽ యళల రజాతూఔం భుందఽ ఉంచాయౌ.
దాతుకితోడు భాయత యు లోదీభం శూధదంచన యజమాలనఽ తృరటు

, ఎల్జిఏ , రజారజాీధదకయ

అంగలు/యు వరజా ఔభుటీలు , యు వరజాసంగాలు ెది ఎతు
ి న రజలఔు వది ఔు తీసఽకఱయియౌ. ఈ లరిషకోతసలలా
సందయాంలో తృరటు తృరధభుఔ మయతుటు తో సశృ ెైనఽండి కిందద దాక తృరటు ఔభుటీలు రజాసంగాలు

, ఐఔీ

సంగటనలలోతు తృరటు తౄరక్షనఽ
ు ఎంఎల్ఎం , ఫో యౌషయక్ యు వం , ళాభుఔవయగ శూంసకితిఔ యు వం , భన దేశంలోతు నాతన
రజాశూవభుఔ యు లలనఽ వెైది ాంతిఔంగ అధీమనం చేమాయౌ. రజకీమ తయఖతులు తుయవశించాయౌ. తృరటు , భుయ్ఴమా,
రజాసంగాలు నాతన శఔుిలతో తభ ఫలాతుా ెంతృ ందదంచఽకోవడం కోసం కొతి గ బరటి చేసఽకోనే కీంెయను నఽ
తుయవశించాయౌ.
గరిలు ా జోను లో కఖడాల రదయశనలు

, శూముధ రదయశనలు

, రీయ్లు , ఫశియంఖసబలు , ఖయ
ా ు

సభాలేళలు వంటియ తుయవశించాయౌ. భన కయీఔాభాలనఽ బఖాం చేమడాతుకి శతురవు దాడి చేవత అవకశం ఉనాందఽన
యక్షణకోసం చేటు వయౌవన అతుా చయీలు చేటాుయౌ. అటాుగే యహసీ తు ది తులనఽ తృటించాయౌ. అదేయధంగ
భావశూయూీత ఔయౌగిన శఔుిలనఽ , రజలనఽ ఔదదయౌంచ టు ణాలలో ఔూడా రీయ్లు

, శృలు భూటింఖులు , ఫశియంఖ

సబలు, సదసఽసలు భృదలఖునయ తుయవశించాయౌ. భన తృరటు , ఎల్జిఏ, యు వ రజా ఔభుటీలు , యు వ రజాసంగాలు,
రచాయ శూభగితు
ా తమాయుచేమాయౌ. భూడిమాఔు ఇంటయూవాలు ఇలవయౌ. వెైది ాంతిఔ
రచఽరించాయౌ. తిరఔల రతేీఔ సంచఔలు తేలయౌ. యు వ వది ాంతం
భుదదరంచాయౌ/ునయుిదదరంచాయౌ. యయధయకలెైన రచాయ శూభగిా

, రజకీమ ుసి కలనఽ

, యు వ చరితరల ుసి కలనఽ

,రచఽయణలు రజలు సఽలబంగ అయిం చేసఽకొనేలా

,

సఽలబమైన, సిజనాతిఔమైన ళైయౌలో ఉండాయౌ. రజాసంగాలలోతు తౄరక్షనఽ
ు ఈ యషమంలో రతేీఔ శాది ెటు ి , చొయవనఽ
రదరిశంచాయౌ. ఎంఎల్ఎం , యశుీ యు వం , ళాభుఔవయగ శూంసకితిఔ యు వం

, భన తృరటు చరితరల టు అవగహన

ెంతృ ందదంచేలాకీడయు ఔు, కయీఔయి లఔు సఽలబంగ అయిం అయేీ ళైయౌలో రసా
ి ుసి కలు

, ఫుక్ లెట్ లు , లీస

సంఔలనాలు తేవడాతుకి రతేీఔ శాదిెటు ాయౌ. నాలుఖు లరిషకోతసలల తృరభుకీతనఽ దిఴులో ఉంచఽకొతు తృరటు వెైది ాంతిఔ
రజకీమ శూియతు ెంతృ ందదంచేలా భనం శాది వశించాయౌ.
యు వం అంటే కరిిఔుల , శాభ జీవుల ండుఖ. లరి శూహశూో తత తాీగల పలాలే యు వం శూధదంచే యజమాలు.
రఫో యే లరిషకోతసలలు ఔూడా శాభజీవులఔుయవదదనాలే . కఫటిు, భన రచాయంలోనఽ, కయీఔాభాలనఽ తుయవశించడం
లోనా, లరితు ఔదదయౌంచడం లోనా లరి కిమ
ా ాశీలఔ భాఖశూవభాీతుా ెంచాయౌ. యలయనంత ఎఔుకవగ రజలు
ఇందఽలో భాఖశూవభులయేీలా చేవ ఈ సందరాలనఽ లయు తభ సవంతం చేసఽఔునేలా

, దేశంలో కొనశూఖుతునా

యు వ ముది ంలో లయు తభ తృతరనఽ ెంచఽఔునేలా తీవరంగ ఔిఴ చమాీయౌ.
కమేాడ్సస,
వయగ యశిత సభాజాతుా శూించడం కోసం ఔషు బయయషు మైన భాయగ ం ఖుండా శతురవుఔు వీతిరేఔంగ లేలాదద ముదాిలోు
అసంకాీఔ జన ఫాహృఱయీతుా నడించే చారితరఔ ఫాధీత అంతరుతీమ కరిిఔ వయగ బుజసకంధాలెై ఉందద .
అజేమమైన నేటి భారికిజం- ఎంఎల్ఎంనఽ- ధరించ అదద తన చారితరఔ ఔయి లీతుా రిూరిి చేవతందఽఔు భుందఽఔు
శూఖుతుందద. అంతరుతీమ కరిిఔ వయగ ు డిటాచ్ మంట్ గ భన తృరటు భహతి య నఔసలబరి శూముధ రైతాంఖ
తియుఖుఫాటట కలం నఽండి ఖత మాభై ఏళ్లిగ దీయక
ఘ యౌఔ శూముధ తృో రటంలో ఎనోా ఆటటతృో టు నఽ , డిదఽడుఔులనఽ
ఎదఽరొకంటూ భుళ్ి దారిఖుండా శూఖుతూనే ఎనోా ఖణతూమమైన యజమాలనఽ శూధదంచందద . ఎంఎల్ఎంనఽ భన దేశ
తురిిషు రివతులఔు
ి
సిజనాతిఔంగ అనవయంచడం దావర శూభాాజీలదఽలతో ఔుభికైక తృలఔ వరగలు నెయుతునా
తౄవసు ఽ తుయబంధాతుా తిాకొడుతూ లేలాదద అభయుల యఔి తయాణం దావరనే ఈ యజమాలు శూధదంచాభు. శూధదంచన
ఈ యజమాలనఽ ఎతిి టిు , కతృడేందఽఔు, లటి నఽండి తరయణ తృ ందద రజాముది ంలో భరింత ురోఖతి శూధదంచేందఽఔు
రఫో యే ఉతసలలనఽ ఉయోగించఽకోలయౌ. తృరటుతు , రజలనఽ ఎంఎల్ఎంతో సఽసజిు తులనఽ చేవ
భలచటాతుకి ఈ సందరాలనఽ ఉయోగించఽకోలయౌ. సకరతిఔ

, ఎడుీకేట్ చేవ

, నకరతిఔ అనఽబలలనఽ , భన ఆచయణలో

జరిగిన తుాలనఽండి నేయుుఔునా తృఠలనఽ రజల భుందఽ ఉంచాయౌ. ఈ లరిషకోతసలల దావర తృరటు

, ఎల్జిఏ ,

యు వ రజా ఔభుటీలు , రజా సంగాలు , భుతర శఔుిలు రజల ఉతాసశృతుా , తృో రట సాూరిితు ెంతృ ందదంచడాతుకి ఔిఴ
చేమాయౌ. భనం భుతర శఔుిల

, రజల యళవశూతుా చాయగొనడాతుకి

రమతిాంచాయౌ. తదావర ఉభిడి శతురవుఔు వీతిరేఔంగ ఫలంగ

, లరితు భన లెైు గలుచఽకోవడాతుకి

, భరింత యళల తృరతిదదఔన ఐఔీ యచవచఽు.

దో డ,ి అణచలేత , లెటు ి , ఫాతుసతావల సంకళ్ి నఽండి యభుకిి తృ ందడాతుకి నాతన రజాశూవభీం
ఔభయీతుజం భాతరమే ఏకైఔ రతాీభాామభతు రచాయం చేమడాతుకి సఔల రమతాాలు చమాీయౌ. గొా

, శూో షయౌజం ,

అంతరుతీమ కరిిఔ వయగ నామఔులెైన భార్కి , ఎంగల్స , లెతున్ , శూుయౌన్ ,భాలో లు భనఔు చాన భాయగ ం ఇదే.
ఫో యౌషయక్ యు వం , చైనా యు వం , నఔసలబరటలు భన భుందఽ యచన భాయగ ం ఇదే. ఈ థాన భుందఽఔు శూఖుతూ
ఉంటాభతు భనం ఈ నాలుఖు ఉతసలల సందయాంలో ునశశథం చేది ాభు. ఈ లుునఽ రజలలో యసి ితంగ
రచాయం చేమాలతూ, రజల కిమ
ా ాశీలఔ భాఖశూవభీంతో ఈ లరిషకోతసలలనఽ యజమవంతంగ జయతృలతు మేభు అతుా
తృరటు మయతుటు ఔు, సబుీలఔు లుుతుసఽ
ి నాాం.
16 భార్ు 2016
ఖణతి
కేందరఔభుటీ కయీదరిశ
వఐ(భాలోయసఽు)

