
  
ఆల���జం   �క�   �ెడ�ల�   -   4   వ   ��గం   
  
మద��ానం   మ�   సంఘ�లల��   ��ంతమం��   వ�క�� ల��   ��ద�    సమస�లక�   �ారణమవ���ం��,   �ాల�� న�   వ�క�� ల�   ��గ�త�   
సర���ా   గడ�ప�త����ర�   అనుక�ంట�ర�   మ��య�   �ార�   ��తంల�   బ��ా   �ేసు� ���ర��   భ�మ   క���   ఉంట�ర�,   �ార�   
తమను   ��శనం   �ేసు� ���ర�   గ���ంచల�దు   భ�ష�త��    మ��య�   �ాట�   చుట��    ఉన�   వ�క�� ల��ౖ   మ��య�   �ా��   
క�ట�ంబ�ల��ౖ   ప��క�ల   ప���వం   చూప�త�ం��.   �ర�   క�ట�ంబంల�   ఆల����   ఉన�ప��డ�   సృ�ి�ంచబ��న   ��ం�   
��� ను   ��ల�   మం��   గ���ంచల�ర�,   �ా��   చుట��    ఉన�   ప��   ఒక�ర�   మద��ాన   వ�����   బ�ధ��ట�� �   మ��య�   భ��ం����   
ఉంట�ం��   మ��య�   ఇ��   ఇంట�ల��   ప��   ఒక���   భ�ష�త�� ను   ప��క�లం�ా   ప����తం   �ేసు� ం��.     
  
ఆల����   సమ�ంల�   �వ�ిసు� న�   క�ట�ంబ   సభ��ల�   కలల�,   �����న   భ�ష�త��    మ��య�   �����న   ఇళ�ను   క���   
ఉంట�ర�,   �ార�   ����పరం�ా   ల���   ���డలల�   ల���   �ా��ారంల�   ల���   మ��   ఇతర   ��ంచ� ల�   �ాణ�ంచల�ర�,   ఎందుకంట�   
ఇందుల�   �ాల�� న�   వ����   చుట��    ప��క�ల   శక�� ల�   ఉంట��.   
  
మద��ానం   ఉన�   ఇళ�ల�   గృహ   ��ంస   ఎప��డూ   ఉంట�ం��   మ��య�   గృహ   ��ంసను   భ��ం�ే   �త�ం   క�ట�ంబం��   
ఇంట��    �వ�ిం�ే   ప��ఒక�����   ��తం   '�వన   నరకం'   అవ�త�ం��,   మ���ై��   ఎక���   చ���ంచబడల�దు.   ���-�����ం�   
వ������   �ెడ��ా,   �ా��   భర�ల�   మద�ం   ���ం�నప��డ�   ��త   ��గ�ా�మ�ల�   ఏ�ధం�ా   భ��ంచవల�ి   వసు� ం�ో    
ఊ��ంచు��ం��   మ��య�   అత�   పక�న   బ�� �� ౖ  పడ�క��,   ఆ   త�ా�త   ఉదయం   �ాసన   చూ����   వసు� ం��.   ఒక   స�వ   
�ీడకల.   
  

A.   ���మ   మ��య�   కృతజ�త   
  
ఆల���   ��గ�ా����   ��ను   దుర�రం�ా   ఉన�ప��డ�   ��క�   ఓ��ర�����న   అ�-అ���   ��ల��ి� ��   ��ను   
కృత�� డను.   
  
��   ��తం   గందర��ళం��   �ం���� �ం��,   ప�ణ��క   ప��ారం   ఏ�   జరగల�దు,   ��   అంచ��ల�,   ��ల�   ��ా థ�క���న�   
��ర��రల�దు   మ��య�   ��   భర�   మద��ానం   ��న�ా��ం��.   
  
ఇ��   ��ట�   నుం��   ������   సంవత��ాల   ���తం.   అత�   ��గ�డ�   అత���   మ�త���   �ాక�ం��   నను�   క���   �ెబ���ిం��.   
  
��ను   �ఫల���నట��    ���ం��ను.   మద��ానం   మ��ంత   ��గజ���ం��.   
  
�వర�ా   ��మ�   ప�న�ా�ాసంల�   మ���ం��మ�,   అక�డ   మద��ానం   ఒక   �ా���   అ�   ��క�   �ెప�బ��ం��   మ��య�   
చుర����న   మద��ానం��   ��ంచడం   వల�    ��ను   క���   ప����తం   అయ��ను.   
  
����క��   మద��ానం   వల�    క���   న�ా� లను   అ��గ�ంచ�����   అ�-అ���   సమ����ాల�   సూ�ంచబ��� �.   
  
��ను   అ�-అ���   సమ����ాలక�   ��ళ�డం   ��ా రం�ం��ను.   
  
ఆ   గదుల��    ఏ�ో    నను�   ఆక���ం�ం��.   
  
��   అ��   సం��గ�తలక�   ��ను   ప���ా�ర   స�ల����   �ేర�క�న�ట��    ���ం��ను.   
  



��ను   మద��ానం   అ��   �ా���   గ���ం�   �జం   �ెల�సు��వడం   �దల���ట�� ను   మ��య�   అత�   మద��ానం   ఆప�����   
��ను   ఏ�   �ేయల�న�   ��మ����ా   అం��క��ం��ను.   
  
����క��   మ������   ��ను   �ారణం   �ాదు,   ��ను   �యం��ంచల�ను,   ��ను   నయం   �ేయల�ను   అ�   �ెల�సు��వ�����   ఈ   
సమ����ాల�   ��క�   స�యప��� �.   
  
ఇప��డ�   ��ను   ��ర�గ�పర����న   ��   స�ంత   ల�ణ�ల�   మ��య�   ��ౖఖ����ౖ   దృ�ి�    ��ట�గలను.   
  
��ను   ��   స�ంత   తప��లక�   అం��క��ంచ�����   మ��య�   బ�ధ�త   వ��ంచ�����   �ైర�ం   �� ం��ను.   ��ల�   సంవత��ాల   
త�ా�త   అ�-అ���   సమ����ాల�   ��క�   ఇప�ట���   ఇష����న   ప��ేశం.   
  
ఇ��   సమస�లను   �జ���న   ��ణంల�   చూడ�����   ��క�   స�ష�త���ం��.   
  
�ాం�   మ��య�   ప��ాంతత   ��   సహచర�ల�   మ��య�   కృతజ�త   ఇప��డ�   ��ంచ�����   ఒక   మ�ర�ం.   
  
ఇ��   నను�   ��ను   �ెల�సు��వ�����   మ��య�   ��తంల�   ��   ఉ�ే��ా����   కట�� బ��   ఉండట����   ��క�   స�యప��ం��.   
  
��   �వ��   ���   వరక�   అ�-అ��� ల�   ఉం��ల�   ��ను   ��ర�క�ంట����ను.   భ�ష�త�� ల�   క���   ��ను   వ�వహ��ం����న   
ప�������   �����   సమ�����ల�   ఉ����.   
  
ఈ   మ�ర�ంల�   న���   సం�ే�ా��   అం��ం�న   �ా����   ��ను   కృతజ�తల�   �ెల�ప�త����ను.   
  
  
  
  
  
�.   ��ను   ��గడం   మ����ాను.   �ర�   క���   
  
  
ఆగష��    2013   ల�   మ�ంట��య� ల��   మంచం   �ద   అర��ా��   ��ను   భయం��   ల���ను.   
  
ఒక   �కట�   గ��   వంప�   �����న   అ�ం   �ద   �ప�బ��ం��.   ��ను   మ�ందు   �ా��   �స���ం�న   ���   ఫ��ట�   నను�   ���   
అంచు   మ��య�   �ా�ీ   ట�బ��   మధ�   అ�ాధంల���   ��ట���ా� న�   బ�����ం�ం��.   ��   ��ర�   దు�ా�సన   ర��   చూ�ిం��.   
  
��ను   �ట�ర��ా   ల���ను.   �శ�ం   ��   ��డ   ��నుక   నుం��   ��   క���   ��డ   వరక�   ���ి�   �క�   ఈట���   నను�   ���ం�ం��,   
��   శ��రం   �క�   ఆ   ��ౖప�   గట���ా   మ��య�   �ి���క��ంచల�దు.   
  
�ా�   ��   గ�ం�ెల��    ప�మ�దం   �� ం�   ఉం��.   ��ను   ఫ���చ� ��   అత�క���� య�ను   మ��య�   ��   �����త���   �ె�య�   
అ�ా�� ��ం� ను   ������   �ేయ�����   ప�య��ం��ను.   ��   �ేత�ల�   ��డ��ౖ   �ావ�ల����,   అప��డ�   ఒక   �ో�   ���   
మ��య�   ల�ౖ�   �ి��   క��ిం���.   ��   ��ట����� ౖ  ��� ����ం�   ల�ౖ�   ��.   ����యం   ట�ౖ�.   ��ను   కళ��మ�సుక����ను,   
ట��ల��   ��సం   చుట��    చూ�ాను.   ��   �ెవ�ల��    పర����ే�    శబ�ం   మ��ంత   ������ం��.   
  
ఆ��ౖ   ��ల�   ఆలస�ం   అ�ం��.   
  



  
���సూ�ల��    ����   �ెడ�   ఎం�ికలను   �����ం�   �ేసూ� ,   ��ను   ఎప��డూ   ఎక��వ�ా   �����ా���   �ాదు.   మ�ంట��య� ల�   ఆ   
���   �న��ంప�   �ాదు,   అ�నప�ట���   ��క�   �ాంత�ల�   గ�ర�� క�   వ�ే�   సమయం   ఇ��.   ��   ��ండవ   సంవత�రం   
క���ాల   త�ా�త   ��స�   ��ామం   మ����ిం��.   ��ను   ���ం�-��న��య�   నగరంల�   ఒక   �����త����   సంద���ం��ను,   
మ��య�   ��మ�   ����   �ా� �క   బ�� వ��లను   చుట�� మ�ట�� మ�.   అక�డక�డ   ఒక   �ి�   ��ను   ఊ��ం�న   ���కంట�   ��గం�ా   
జ���ంచబ��ం��.   
  
�����ళ�� �ా,   ఇ��   "ఆల���   ఈ�   �ీ���ం�   �ా�జ�"   అ��   కథనం.   ��ల�   మం��   వ�జన   �ాఠక�లక�   ఇల�ంట��ే   (ల���   
అ��క)   ఉంద�   ��ను   పం�ెం   ���ా� ను:   ఆ   సమయంల�   �ర�   ఎక��వ�ా   ���ార�.   ఈ   సంఘటనల�   ��ా�స�దం�ా   
ఉంట��   మ��య�   �   ��తంల�   సమస�   ల�క�ం��   ఉండట����   అ�   ��ల�   అర�దు.   �ార�   �తం�ా   ��� గ�����   మ�క�   
బ� ���ా� ర�.   �ా��   �ాఠం   ఏ�టంట�,   �ర�   అ��ా   ��ళ�నంత   వరక�,   ఒక   సమయంల�   ��ండ�   �ా� సుల�   బ�ధ���య�త���న   
ఎం�ిక.   
  
మద��ానం��   అ��ా   ��గడం   ��   అసల�   సమస�   �ాద�   ��ను   గ���ంచ�����   సంవత��ాల�   గ�����.   ��ను   జ�గ�త��ా   
ఉన�ప��డ�   ��   శ��రం   మ��య�   ������   గందర��ళప���న   అ��   ���ల��ా   అసల�   సమస�   ఉం��.   
  
గత   �ారంల�   �ార�   ఎ��   ఆల����   ���ం��   �సుక����ర�   అ�   అ�����ే,   ��గ�వ   60%   మం��   అ����కను�    సగట�   కంట�   
ఒకట�   కంట�   తక��వ   అ�   �����ం��ర�.   ��గ�వన   30%   అస�ల�   ��గల�దు.   
  
  
�ా�   అగ����ణ�   40%   మం��   అ����కను�    ��వలం   ఒక   �ారంల�   ��ండ�   నుం��   అ��క   డజన�    �ా� సుల   వరక�   ఎక��ై��   
�� ందుప����ర�.   ట��   10%   సగట�   73.85.   (�ా�ింగ��   �� ��  ల�   �ర�   ఆ   సంఖ�ల   గ���ం�   మ��ంత   చదవవచు�.)   
  
ఐదు   సంవత��ాల�   ల���   అంతకంట�   ఎక��వ,   ��ను   ఒక   �ారంల�   ��ండ�   ల���   మ�డ�   �ా�య�ల�   ���ాను   -   
�����ార��    ��ం�ెం   ఎక��వ,   �����ార��    ��ల�   తక��వ.   అ��   నను�   60   వ   �ా�����   దగ�ర   �ే�ిం��.   మ��   మ�టల�   
�ె�ా�లంట�,   ��ను   సగట�   కంట�   ��ం�ెం   ఎక��వ   ���ాను,   �ా�   �ా��రణ   ప����ల�   బ��ా��   ఉ���ను.   
  
బహ��ా   �ా�ా���   ఒక�ా��   ��ను   �ా� �   ల���   ప�   త�ా�త   �ాయంత�ం   ��   ర�� ��� ��   ��   ��గ���ను.   మంగళ�ారం   
బ��-ట���య�   �ా��   మ��కట�   క���� �ం��,   ఆ�� ౖ  ��ను   �ా�ాంతంల�   బయటక�   �����    మ��కట�.   
  
అర�   ద�ాబ�ంల�   ఒకట�   ల���   ��ండ�   �న��ంప�ల��,   ��ను   అనుక�న����కంట�   ఎక��వ   ��గల�దు   ల���   అ����గ�ం��   
��ల�����ను.   �ాబట��    ��ను   నను�   �ే�క�ా,   బ�ధ���య�తం�ా   �����ా���ా   ���ం��ను,   మ��య�   ద�వ   toష�����   
ఎట�వంట�   ఆ��గ�   ల���   వ����గత   సమస�లను   ఎప��డూ   క����   �ేయల�దు.   
  
  
ఇప��డ�   ��ను   మద��ానం   మ����ినప��డ�   ఏ�   జ����ం�ో    �క�   �ె�ా� ను.   
  
ఇ��   ప�మ�దవ�ాత��    జ����ం��.   ��ను   �ాల��   పట�భదు� డయ��ను   మ��య�   ��� ���ంకర�   అ�ా�� ��ం� ల���   ����� ను,   నగదు   
తక��వ�ా   ఉం��   బ�� ల   వద�    క��   �� ���   ఆర��   �ేయ�����   మ��ాను   మ��య�   ��గ�   �ా����   �ేట�ం�   �ేయడం   
��ా రం�ం��ను.   ��� గ�����   నను�   ������ిం�న   �న�   సూచనల��   దూరమయ���   మ��య�   ��ను   గమ�ంచకమ�ం�ే   
��లల�   గ����� య��.   
  
�ా�   ఈల��ా,   ��   ��తం   ��ర�గ�ప��ం��.   ��   ��ర��ా�క   �ద�ల���   �ర���ంచడం   సులభం   అ�ం��.   ��క�   ఎక��వ   శ���   
ఉం��,   ట��   చూడట����   తక��వ   సమయం   గ���ాను   మ��య�   చదవ�����,   ��ా య�����   మ��య�   �ా�య�మం   



�ేయ�����   ఎక��వ   సమయం   ��ట��ం��ను.   ��ను   బయటక�   ����నప��డ�   (అ�ే   బ�� ల�   మ��య�   �� లక�)   ��ను   
మ��ంత   ఎక��వ�ా   ఉ���ను   మ��య�   �ాయం��� ల   మం�   జ�� ప�ాలను   ఇంట���   �సుక������ ను.   ��ను   �����ార��    ��   
ల���   మద�ం   ����టప��డ�,   ��ను   ��� ��   అనుభ�ా��   ��ల��ల�దు.   
  
సం��ప� ం�ా:   ��ను   �ే���ౖ��   వదుల�క�ంట�న�   క���   గమ�ంచక�ం��   ��ను   ఆ��గ�కర���న,   సం��షకర���న   వ�����ా   
మ��ాను.   
  
ఇప��డ�   ��   శ��రం   �ే�ాలయం   �ాదు   ల���   �యం��త   ప��గం   �ాదు.   మద�ం   మ���యడం   ��   ������   
మ�������ింద�   ��ను   �ర��ించల�ను,   అ��   �   ������   మ�ర�సు� ంద�   ��క�   ఖ��తం�ా   �ె�యదు.   �ా�   
మద��ానం��ౖ   అందుబ�ట�ల�   ఉన�   అత��త�మ   ��ౖ�� ��   ��   అనుభవం   ట�� �   �ేసు� ం��,   ఇ��   �న�   ప��మ�ణంల�   క���   
ఆల���   �మ���   తక��వ   ఆ��గ�ం�ా   మ��య�   తక��వ   సం��షం�ా   �ేయగలద�   మ�క�   �ెబ�త�ం��.   
  
మద��ానం   �మ���   త�����ట�గ���నప�ట���,   మద��ానం   �వ����న   �ద�ల����   బలం�ా   సంబంధం   క���   ఉంట�ం��.   
మ��య�   ఇ��   ఆ��గ�కర���న   �ీ� ప� లల�   �ద�   ��ణ�తను   త���సు� ం��,   పగట�ప�ట   �ా���   మ��ంత   అల�ి�� త�ం��.   
మద��ానం   వల�    బర�వ�   ��రగడం   మ��య�   ఊబ�ాయం   వ�ే�   ప�మ�దం   ఎక��వ�ా   ఉంట�ం��   మ��య�   ఇ��   రక��� ట�,   
��ట�   �ా�న��,   �ా�ం���య�ట�ౖట��   మ��య�   �ాల�య   �ి��� �ి�   వంట�   అ�����ా�లక�   గ�ర���   అవ�ాశం   ఉం��.   �ర�   
ఆల����   అ���   ల���   "ల�ౖ�   ���ంక�"   అ���   అ��   �జం.   మ��య�   ఆల���   �క�   అ����గ�ం   వ�ే�   అవ�ాశం   
ల�దు.   ఇ��   ఏ   �ారణం   �ేత��ౖ��   త�ర�ా   చ��� ��   ప�మ�����   ��ంచుత�ం��.   
  
�న�   �త�ంల�   ఆల���   ����ా���   ఆ��గ�   ప��జ��లను   సూ�ం�ే   ����   (తరచు�ా   ఓవ� ����� )   అధ�య��ల�   
ఉ����.   �ట�ల�   ��ల�   మ�ఖ����న�   ��ల�   తక��వ   �త�ంల�   ఆల���,   మ�ఖ�ం�ా   ���   ��ౖ� క�   �న�   హృదయ   
ప��జ��లను   సూ�ం�ే   ��ప� ల   ���ణ�.   ఆ   అధ�య��ల   ��ా���ల��ౖ   సం�ేహం   క���ం�ే   ఇట�వ�   ప����ధనలను   
ప�సు� �����   పక�న   ��డ��ం.   బదుల��ా,   ��మ�   ఈ   �ాస�వం��ౖ   దృ�ి�    ��డ��మ�:   ��ల�   మం��   ��గ��ల�   ��గ�బ� త�ల�   
ప��జ��లను   అం��ం�ే   �న�   ప��మ�ణ�లను   అ��గ��ా� ర�,   మ��య�   ప����ధక�ల�   క���   ఈ   ఆల�చనక�   
�ానుభ��పర��ా� ర�,   మనమందరం   ����   బ�� ��   చల�బర����న   అవసరం   ఉంద�   ��ా �ా� ర�.   
  
అ��ే   �ర�   "��గం�ా   ��ంచం��,   యవ�నంల�   చ��� ం��,   �ర�   ఆనం��ంచం��"   అ�   ట�ౖ�   �ేయవ���?   �ే�క�ాట�  
మద��ానం   క���   క���ాల   ����ర�� లల�   అసంతృ�ి�    మ��య�   ��త   అసంతృ�ి���   సంబంధం   క���   ఉంట�ంద�   �ర�   
�ెల�సు���ా�.   మ��య�   వయసు�   వ�ా� లల�,   ప�జల�   ఒ������   గ����నప��డ�   ��గ���ర�.   బ�� ��   సం��షకర���న   
����లక�   మన   మ��ా� ��   �ా�� క�   �ేయ�����   ప�య��ంచవచు�,   �ా�   అ��   బహ��ా   ప��ేయదు   (బహ��ా   మనల�   
వృద�    మ��ళల�   తప�,   అ��   మ��క   �����   సంబం��ం�న   అంశం).   
  
మ�   అ�మ�న   ట�����   �క�   ఈ   �ెడ�   ప����ాల��   వ�క�� ల�,   క�ట�ంబ�ల�   మ��య�   సమ�జ����   అ�ార���న,   
బ���కర���న   సమస�లను   క����ా� �.   ఇ�   ల�క�ం��   మనం   స�ష�ం�ా   ఉండడం   మం���.   
  
������ట�డం   సులభం   అ�   �ెప�డం   �ాదు.   ��ను   ఆల���   మ���యడంల�   ప��ప�ర�ం�ా   ల�ను.   2015   �వ��   ఎ����   
��లల�   ����    ట�����   ����న   త�ా�త,   ��ను   2016   ల�   ����   �ా�య�ల�   ���ాను.   మ��య�   ��ను   �క�   �ె�ా� ను:   ఈ   
�ా�య�ల�   �జం�ా   ఎంత   అసహ�ం�ా   ఉ����   ��ల���ంచ�����   �   ర�ాయన   సహ����   ��ి��యడం   ల�ంట��ే�   
ల�దు.   ��ను   స��త�కం�ా   ఆ��గ�ం�ా   ఉ���ను   180+   ��ం�,   24   ఏళ� .   �ా�   మ�ంట��య� ల�   ఆ   �ా����   ఒక   �న�   �ా� సు   
�������   క���   ప��ధ��సు� ం��:   ���కమ�,   తల���ి�   మ��య�   �ద�ల��   �ా��.   
  
ఎందుకంట�   మద�ం   �షం.   మ��య�   మనమందరం   ����   మన   శ��రంల�   ఉంచడం   మ���య��.   
  
  



  


