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బ�ల���ా� హక�ల ����కత- �ా��త� �ాస��కత 

��న మ���� 

బ�ల���ా� 
�ంన�ాలంల� 
�ంనందుక�, ఆయన�� ��ర��ా మ�టల�డగ#�$నందుక�, ఆయన% 

చ'(వగ#�$నందుక� గర*ప,ే.ా/$ల� ���0క,1%. త45'67 , 89:;�త*ం, ఆచరణ గల .ా/$ల� ఆయన ఆగ=>ా? నంల� 
ఉంట�ర�. ఆయన 
�తంల� ఆ:(క A��ా%B హక�Dల ఉదEమంల� �%F�$ంG;ర�. ఈ సందరJం�ా ఆయన 

ప/$Kలనలను, అM�Nా య�లను అ��క సంద/ాJలల� �వ/$ంG;ర�. .ాటO% మ�నవహక�Dల .�'(క హక�Dల 
'ఉదEమం �;Q*క దృకSధం'  అనB పUస4 కం�ా పNచు/$ంం'(. ఈ పUస4కం చదువUతVంటW హక�Dల ఉదEమ�%�X 
>ామ�Yక గమనంల� గల పN�ేEక >ా? �;ZB, పN�ేEక �;Q*కతనూ గ\/$ం .ా/$ మనసుల� గల ర]పం మన కంటO�X 
కడ^తVం'(. మనసు�X పడ^తVం'(. '6%ల� బ�ల���ా� �ారEకర4 �ా�� �ాక�ం,; �;Q*క�%�ా క%_ి>ా4 ర�. .ాటOల� 
అ��క చరaZయ�ంbాల� ఉ�;Bc. �d%BంటO% ��ను మ/��eణంల� చూడవచుa. �d%BంటO�� �;క� పf/$4 ఏ�hA�వం 

క�దరక�i వచుa. ఈ .ాEసం .ాటOన%BంటOZ ప/$K#ంచట�%�X, బj/kl .�యట�%�h ఉ'ేm nంన'( �ాదు. ��ను �oవలం 
>ాpqతEపU ఆల�చనల .ా,1%. .ా/$ >ా:(�ారత .ా/$ ఆచరణ, అనుభ.ాల ఫ#తం. 

�i �ే- 

ఈ పUస4కం చదువUతVనBంత tuపf ��ను కృvి Gేసు4 నB >ాpq�;E%�X సంబం:(ంన అ��క ఆల�చనల� 
క#�ాc. .ాటO% పంచు�eటమw, చరaక� _xటyటమw �; ఈ .ాEసం ఉ'ేmశEం. 
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>ాpq�;E%�h హక�Dల ఉదEమ�%�h సంబంధం �; |దటO ఆల�చన. ఇ'( �వ/$ంGే మ\ందు బ�ల���ా� 
హక�Dల ఉదEమం గ\/$ం Gె_ిSన పN:;న అంbాల� అ'ే వరసల� GెపUSక�ం';ం. 

1. ఈ�;డ^ మనక� �d%B హక�Dల� చటyర]పంల� ఉ�;Bc. ఇ� మనక� లMంచట�%�X పNపంచ.ాEప4 ం�ా 
అ��క ఆ:(పతEర]�ాల_xౖ �i /ాట�ల� జ/$�ాc. ఇందుల� ఏ� అయ�తం�ా లMంచల�దు. అంటW �;గ/$కత, 

పNజ�తంతN A�వనల� మ�నవU,1 �i /ాట ఫ#�;ల�. ఇ'( మనం నమ��#. బ�ల���ా� మ�టల��  - పNజ�>ా*మEం 
అ��'( �d%B హక�Dల�, �ల�వల�, సంస?ల�, పN�X=యల కలcక. ఇ� చ/$తNల� అ��క �i /ాట�ల ఫ#తం�ా 

వaన�.-  ఇపUSడ^ ఉనB పNజ�>ా*మ�E%B�;టకం�ా, బwటకం�ా, భNమ�ా, బwర�� .ా వ/ా� ల క�టN�ా 
A��ంచ/ాదు. ';% �ల�వను, బwర�� .ా �ాలక�ల� ';%% ఉపF�$ంచుక��� �:;�;ZB �,1�,1�ా చూ,;#. 

2. హక�Dల ఉదEమం చట�y ల';*/ా లMంన హక�Dల అమల��X పNయQBసు4 ం'(. ల�% హక�Dల 
అవస/ా%B గ\/$4సు4 ం'(. .ాటO >ాధన�X �i /ాడ^తVం'(. 

3. హక�Dల ఉదEమ �ారEకర4ల� ఆల�చ�;పర�ల�. అలSసంఖ�Eక�ల�ౖన �ర� అ:(క సంఖ�Eక�లను 

GైతనEపర .ా/$�� కలtి ఉదE�>ా4 ర�. 
4. /ాజ�hయ ఉదEమ�ల అవస/ాల�eస89 హక�Dల ఉదEమ�ల� G;/$తNకం�ా పUట�y c.  అ� ఆ 

అవస/ాలక� ప/$�త8�� �i క�ం,; తమ అనుభ.ాల�� అవ�ాహన _xంచుక�%, �ల�వల% %ర*ంచుక�ంట� 
>ా�$నపU,ే మ/$ంత .ాE_ి4  Gెం';c. 

5. హక�Dల ఉదEమ�ల� స*తంతNం�ా నడ.ా#. /ాజ�hయ ఉదEమ ల��Eల��, �:;�;ల�� 
�Aj'(ంచవలtిన సంద/ాJలల� అ� �సుక��� .�ౖఖ/$, వEవహ/$ంGే :ోరణ� పNజ�తంతNA�వన�X %ర�య�త�క8��న�. 

6. కమwE%సుy  /ాజ�hయ ఉదEమ�ల� వEవస?ల� మ�ర�S% పN:;నం�ా Gేసుక�ంట�c. అc�ే అ��క 
వEవస?ల� ఉ�;Bయ%, అవZB మ�ర�S �ావలtి ఉ�;BయZ, .ాట%BంటO మ�ర�S�h ఉమ�,1 ఉదEమం( ల�'; 
ఉమ�,1 మ�ర�S) అజ�ం,;�X పN�;Eమ�Bయం�ా పల� వEవస?ల మ�ర�S అనB'( అజ�ం,; �ా.ాల% బ�ల���ా� 
అM�Nా యపడ�;ర�. ఈ పల� వEవస?లల� ఒకటO�ా�� �ా/$�క- _xట�y బ,1';/k వEవస?% చూ,;ల% .ార� సూ>ా4 ర�. 
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tీ4 ¡పUర�షVల మధE, అగ=వ/ా� ల� ద£తVల మధE ఘర¥ణల� tీ4 ¡ల¦, ద£తVల¦ �eర�క��� హక�Dల�h, �ా/$�క�ల� 

�eర�క��� హక�Dల�h మధE �;Q*క8��న �ే,;పట�  తన .ాదనను బలం�ా �%_ి>ా4 ర�. 
7. �;గ/$కత, పNజ�తంతN వEవస?ల చ/$తNగQ% హక�Dల ఉదEమ అవ�ాహనల� A�గం Gేసుక�% హక�Dల 

ప/$A�ష %/$�ంచు�e.ా#. అ'( �ప�వ ప/$A�ష కనB MనBం�ా, స*తంతNం�ా, �;Q*క8��న ల�తV�� ఉం,;#. 
ఈ .ాE>ా%�X సంబం:(ంన 89రక� బ�ల���ా� హక�Dల �;Q*కతల� ఇ� పN:;న అంbాల�. 
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>ాpq�;E%�h హక�Dల ఉదEమ�%�h సంబంధం ఏ�ట¨ ఆల�';m ం. 
1. _xౖ.ాటOల� మwడవ'( ఈ /�ంటOల� �ాల©� ��.ా/$ �i #కను చ/$aంచట�%�X ఉ'ేmnంన'(. హక�Dల 

�ారEకర4ల� ఈ�;డ^ GైతనEంగల వEక�4 ల�. ��టO మనుషVల కªాy లను పటOyంచుక��� వEక�4 ల�. ఓ�;డ^ అవస/ాల� 
�¬యEటం�� /ాజ�hయ �i /ాట�ల�(ప/$�త అర7ంల�) జ/$�$ హక�Dల� ఉమ�,1�ా సం�ా'(ంచు�eటం జ/$�$ 

ఉండవచుa. ఈ�;డ^ �ర� సంఘం�ా ఏరS,1�ే మ�తN89 ఉదE�ంచగలర�. ఒక �;Q*క అవ�ాహననుం చూtu4  
పNజ�వస/ాలనుంGే పNజల ఆ�ాంల ఫ#తం�ా�� ఇపSటO ఉదEమ�ల� పUట�y య% .ాEఖ�E%ంచవచుa. �ా% 

.ాస4వం�ా ఈ �ారEకర4ల� GౖెతనEంగల వEక�4 ల�. ఆ ఉదEమ�లల� ఆచరణ, అనుభ.ాల� ఉమ�,1 అవ�ాహన�X 
';/$�>ా4 యనB'6 .ాస4వ89. 

>ాpqతEసృజన, �మర®లల� �ాల©� ��.ార� పN:;నం�ా వEక�4 ల�. >ామ�Yక �ారణ;ల _uNరణ�� �ాల�� �� 
.ా/$�� ఈ .ాEసంల� ప/$K#ం�;, �/$ సృజన�X _uNరణ tీ*య వE�h4కరణ̄. అ'( సమwహ వE�h4కరణ�ా అర7ం 

GెపUS�eటం ఉనBపSటO�h ఈ�;,1'( వE�X4 కృvి. �ర� సంఘం�ా ఏరSడవలtిన అవసరం >ాpqతE సృజన�X తపS%స/$  
�ాదు. అల� ఏరSడటం ';*/ా సృజన�X ఒక ఉమ�,1 లEం %/omnంచు�eటం జరగవచుa. అ'( /ాజ�hయ లEం 

�ావటం p°చుa.  ఈ వE�X4గత సృజనల� సమ�జం ఉంట�ం'(. సమw±ల� ఉంట�c. మనుషVల� ప,ే రకర�ాల 
కªాy ల� ఉంట�c. .ాటO ఉమ�,1 స*A�వం, .ాటO�X ఉమ�,1 ప/$ªాDరం ఉండవచుa. అc�; �ర� వEక�4 ల�. 

GైతనE >ా? cల�, ఆచరణల� �/$�h .ా/$�h నడ^మ �ే,; ఉంట�ం'(. >ాpqతE�ార�ల% వEక�4 ల��ా చూడటంల�% 
.�సుల�బ�ట� హక�Dల �ారEకర4ల% చూడట�%�X ల�దు. 

2. �;ల�గవ అంశం పUట�y క�X సంబం:(ంన'(. >ాpqతEం పUట�y క మ�నవ సమ�జ ప/$ణ;మంల� 
�¬#దశ�X Gెం'(న'(. హక�Dల ఉదEమ�ల� (ఇపSటO అర7ంల�) ఇట²వ# �ాల�%�X Gెం'(న�. /�ండూ >ామ�Yక 
ప/$ణ;మంల� A��ాల�. /�ండూ అస±య మ�నవU,1 ప���� మ�ట�డ^�;c(';';పU). /�ండూ ఆయ��ాల�ల, 

సమ�జ�ల >ామ�నుEల అవస/ాల నుంGే పUట�y c. అల��o వర�సమ�జ దృvిy�� చూtu4  �ాలక వ/ా� ల ఆనం';లక¦, 
అవస/ాలక¦ ఎం���dంత అనుగ\ణం�ా >ాpqతEం మ�రటం మధEయ\�ాలవరక¦ >ా�$ం'(. ఇపSటO �ాలక�ల 

అవస/ాల �eస89 (tu*G;´�పణ� �eసం) ఒకపUSడ^ జ/$�$న �i /ాట�ల� �¬# హక�Dల ఉదEమ�ల�. త/ా*త�� 
>ాpqతEం ��ధ సమ�జ�లల� ల�%.ాళ¶� - ఉనB.ాళ¶�  (బ�ల���ా� అM�Nా యం పN�ారం A�రత'ేశంల� 

జ�· �;:(�ారం ఉనB.ాళ¶� - ల�%.ాళ¸� , �Nా bాaతE'ేbాలల� �¹ర హక�Dల� ఉనB.ాళ¶� - ల�%.ాళ¸� ) మధE ఘర¥ణను 
పటOyంచుక�ం'(. 

3. �;ల�గవ అంశంల��� మ/ºక A�గం హక�Dల ఉదEమ�ల .ాE_ి4 , ఎదుగ\దల�X సంబం:(ంన'(. 
�ారEకర4ల ఉదEమ అనుభ.ాల� ';% అవ�ాహన% _xంచు�;య% బ�ల���ా� GెపU�;ర�. అంటW ఉదEమ 

�ా/ాEచరణల� �dత4  పNశBల� ఎదురవU�;c, .ాటO% ల�కDల��X �సుక�ంట� హక�Dల ఉదEమ ల��Eలను 
సవ/$ంచుక�ంట� మ\ందుక� >ా�ా#. ఇ'( ఉదEమ�ల%BంటO పట��  ఉం,ే >ా:;రణ అవ�ాహన. ఆచరణ�X tి';m ంతం 

కనB �¬# >ా? నం ఇవ*టం. అ'( అ%B.�ళల� ఎదుగ\దల అవUతVం'; – అపSటO�X %/ా� యక >ా? నంల� ఉనB.ా/$ 
సమన*య శ�X4 , అవ�ాహ�; >ామర7»ం �ాతN ఏ�టO- G;/$తNకం�ా ఫ#�;లను బటWy  తర.ాQ త/ాల .ార� ఉ�;? న 
పత�;ల��ా �భY>ా4 ర�గ';- ఇల�ంటO అ��క పNశBల� ఉ�;Bc. అc�; మ�నవU%�X అ'(తపS మ�ర�ంల�దు. ఇంక 
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>ాpq�;E%B గ\/$ం ఆల�tu4  ';% ఎదుగ\దల% హక�Dల ఉదEమం ఎదుగ\దల�� స/$త¼చటం >ాధEం�ాదు. 

మ�నవ సమ�జ ఉమ�,1 అవ�ాహన% >ాpqతEంల�ం చూడవచుa�ా% >ాpqతE�ార�ల� ఉమ�,1�ా Gేయగ#�$ం'( 
G;ల� స*లSం. 

4. మ�/$D½సుy  �;Q*క, /ాజ�hయ, ఆ/$7క ంతనల�X సంబం:(ంన అంశం ఆరవ'(. ఇ'( వర4మ�న 
హక�Dల ఉదEమ�ల 
వన�రణ సమసE. >ాpq�;E%�X సంబం:(ం ఇ'( ఆధు%క >ాpq�;E%B గటOy�ా పNA��తం 

Gేtిన అంశం మ�తN89. >ాpqతEం ఎవర� అం�kక/$ం�; మ�%�; అ%Bర�ాల .ాదనలనూ, దుఃఖ�లనూ, 
ఆ.�bాలనూ పంచుక��� ఉమ�,1 .�'(క. సమ�జంల�% అ���ా��క ఘటనలక� వEక�4 ల ఇ'( పNQసSందన. �i �ే 
బ�ల���ా� ఈ అంశం గ\/$ం G;ల� చ/$aంG;ర�. ఆయన మ/$ంత �ాలం ఉంటW, ఉనBపUడ^ మ/$ంత సమయం 
.�aం ఉంటW మ�/$Dసుy  /ాజ�hయ ంతనక� ఒక సమగ= �;Q*కత%, అవ�ాహన% సమక¦రaగ#�o .ార%     
�;క� అ%_ిసు4 ం'(. ఈ �షయం గ\/$ం ఆయన ప'ేప'ే మ�టల�డవలtి/ావటం హక�Dల ఉదEమ�%�X ఈ 

అంbా%�X గల  �డ'6య/ా% సంబం:;%B �ె#యబర�సు4 ం'(. 
4 

బ�ల���ా� హక�Dల �;Q*కతనుం >ాpqతE�ార�ల� ��ర�a�eవలtిం'( ఏ�టO? 

1. తత*bాస4 ¡ం Gేయవలtిన ప% పNపంచ �వరణ మ�తN89 �ాదు, సవరణ క¦,; అంట�ర�  మ�ర�D½. ఈ 

.ాEఖE పNపంచ గమనంల� ఒక �భజన ¿ందువU�ా G;ల�మం'( A��>ా4 ర�. ఆయన�X మ\ందు తత*bా>ా4 À ల� 
సవరణ�X పNయQBంచల�'; ఆ త/ా*త �వరణ�� ఆ�$�i ల�'; అ% పNnBంచు�eవచుa. �ా% మ�ర�D½�X మ\ందు 
సవరణ దృªాy ం�;ల� అపNయతBం�ా జ/$�ాయ�య%, ఆ త/ా*త �వరణ�� ఆ�$�i వట�ల� పNయతB పfర*కం�ా 
జ/$�ాయ% మనం గమ%ంచవచుa. బ�ల���ా� �ºపS GైతనEం�� Gేtిన �వరణల¦ పNయQBంన సవరణల¦ అ'ే 

�eవ�X Gెం'(న >ాpqతE�ార�ల� Áణ�ం�ా అధEయనం Gేయ�ల%, చ/$aంG;లZ �; ఆశ. అపUSడ^ సృజన, �మర® 
అం�ాల ';*/ా బలం సంత/$ంచుక�% సమ�జ గమనంల� �X=య�Kల �ాతN వpqంచగలదు >ాpqతEం. ఇపSటO�� 

�i #tu4  మ�ర�D½�;టO�X సమ�G;ర tuకరణ, �స4రణ ఎం�� కషy>ాధEం. అc�; ఆయన కృvి ‘పNపంచ మ�న.ా£’ 
అనB �;Q*క దృvిy% పN.�శ _xటyగ#�$ం'(. ఈ దృvిy�� పNA��త8��న >ాpqతEం మ�నవU,1% �oందNం�ా Gేసుక�ం'(. 
�ెల�గ\ >ాpqతEంల� క¦,; ఈ �;Q*కదృvిy% G;ల�వరక¦ పN:;నం Gేసుక�ం'(. ఈ ప/$:(ల��� .�ల�వ,1న 

>ాpqతEం అ��క సమw±ల�� %ం,1న మన సమ�జంల�% అ%B సమw±లనూ సSృnంచల�క�i cం'(. మన 
>ాpqతEంల� ��ధ సమw±ల స*యం వE�h4కరణ  ఆరంభ8��ం'(. ';%�� A�రత 'ేశపU పN�ేEక ప/$tి?తVల 

అధEయనం ÂకD అవసరం సమ�జ pq�ైషVల� గ\/$4ంG;ర�. ఆ '(శల� GెపUS�eదగ�  పNయతBం Gేtిన బ�ల���ా� 
మన >ాpqతE రంగంల�% అ��క పNశBలక� జ.ాబ\ .�తకటంల� ఉపFగపడ�;ర�. 

2. హక�Dల �i /ాట చ/$తN�X సంబం:(ంన |దటO అంశం జ�గ=త4�ా ప/$K#ంచవలtిన అంశం. 
మనమ\నB పNసు4 త tి?Q ';%క'ే పN�ేEకం�ా �ాం�1ంచదగ� tి?Q అ% మనక� బ�ల���ా� GెపU�;ర�.  ఇ'( 

>ాpq�;E%�X సంబం:(ం క¦,; పN:;న8��న'(. హక�Dల �షయ89 �సుక�ంటW మ�నవజ�Qల� A�గం�ా మనం 
క¦,; �i /ాట�లల� A�గమ% GెపUS�eవచుa. �ా% ఓ 'ేశం�ా �ా%, జ�Q�ా �ా% �సుక�నBట�c�ే మన�h�;డ^ 
ఉనB హక�Dలల� అ:(కA�గం వలస �ాలక�ల� .ా/$ �ా#త 'ేbాలల� �ా#తVల�X అనువ/$4ంపజoయటం వల�  
లMంG;c. అం�ే�ాక వలస�ాలనక� మ\ందునB వEవస?ల�% అ��క అ.ాంÃత అంbాల� మన 'ేశసు4 ల 
హక�Dలల� A��ాల�. సQ, బ�లE�.ా±ల�, �ధ.ా �.ా±ల�, అసSృశEత వంటO� ఆచ/$ంచట�%�X గల అ:(�ారం 

‘హక�D’ �ా�� Gెల�మణÄ అcÅE'(. �టO% ��రం�ా మ�/$aన చట�y ల� వలస �ాలనల��� పUటOy  ఆ హక�Dలను 
�¬ల�$ంపజo>ాc.  ఈ �ధం�ా ప/$K#tu4  �i �ºట�y �eవలtిన �dనB హక�Dలను �¹ర�ల� �i �ºట�y �eట�%�X, వEక�4 ల��ా 

సమw±ల��ా �d%B హక�Dలను �Æ ందట�%�h పNతE �ారణం వలస �ాల��. అల��o ఆధు%క >ాpqతEం అ% మనం 
గ\/$4సు4 నB'( ఇకD,1 >ాpqతE ప/$ణ;మక=మంల� ర]�Æ ం'(న'( �ాదు. '6%% మ�నవ జ�Q ప/$ణ;మంల� A�గమ% 
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అనవచుa. ఆధు%క పfర* >ాpqతEంల� మన nషy >ాpqతE ల��Eల� ZQబÇ ధ, భగవదJ�X4 _uNరణ, సంపనుBల, 

�';*ంసుల మ�Èల�� సం, tీ*య�నందం, tీ*య మ\�X4 వంటO�. జ�నపదుల >ాpqతEం .�ర% ';% ల��Eల� .�ర% 
అ� nషy>ాpqతEం కనB పNజ�pqతంల�నూ, �%Fగంల�నూ మ\ందు�;BయZ ��డ^ మనం 

అర7ంGేసుక�ంట��;Bం. ఈ/�ండ^ >ాpq�;Eలల�నూ >ామ�Yక సంసDరణ, tీ*య వE�h4కరణ, A�.ాల కలబÇ త, 
�ాఠక�% GౖెతనEం _xంచటం వంటO� ��టO ల��Eల�. ఈ మ�ర�S�X txౖతం వలస�ాలన పNA�వం ఉం'(. ఈ మ�ర�S 

.ాంఛZయ8��న'ే. ';�;'6�; బ�ల���ా� GెపUతVనBట��  వర4మ�న tి?Qపట�  >ాpqతE�ార�%�X నBచూపU తగదు. 
3.  ఉనB హక�Dల� �ా�ాడ^�eటం ఎంత అవసరË అం�ే అవసర8��న'( �ావలtిన హక�Dల� గ\/$4ం 

>ా:(ంచటం /�ండవ అంశం. ఇ'( >ాpqతE�ార�ల�X మ/� పN:;�;ంశం. గతంల�% >ామ�Yక 'ౌªాy »%B అ��క 
�eణ;లనుం �bÍ� vించటం ఎట�వంటO >ాpqతE కర4వEË, వర4మ�న tి?Q% ల�తV�ా ప/$K#ంచటం అం�ే అవసరం. 
మన 'ేbా%�X పటOyన '6రÎ�ా#క .ాE:( బ�N హ�ణÄయ A�వజ�లం. ఇ'( ఒకరకం�ా ఒక ఆ:(పతEక�లం పN.�శ_xటOyనదనB 

ఆల�చన సుల�వU�ా కల�గ\తVం'(. ఎవ/�Ï�; అల� �వ/$tu4  సుల�వU�ా నమ�గల�గ\�;ం.  ఉమ�,1 
సంపN';య�ల�� ర]�Æ ం'(న సమw±లను ఉమ�,1 �;మం�� గ\ర�4 పటyటం మ�నవజ�Q ఉమ�,1 లణం. .ాటO% 

�ెగల�, జ�తVల�, క�ల�ల� అనటం చ/$తNల� గమ%ంచవచుa. అల�ంటO ఉమ�,1 �;మం�� స�vిy  పNFజ�;ల 
_u/$ట వE�X4గత పNcÐజ�;లను ��ర.�ర�a�eట89 ఈ బ�N హ�ణ A�వజ�ల�%�X .���Bమ\క.  ఈ A�వజ�లం Gేtినంత 
ÃదNం మన సమ�జ�%B మ/o'6 Gేయల�దు. వర4మ�నంల� ఇ'( �సుక�ంట�నB ర]పం గ\ర�4 పటyట�%�X �ల�ల�నంత 
ల��ైన'(. ఇ'( వE�X4 అంతరంగంల� Qషy.�సుక�నB �ర� G;ల� బల8��న'(. వEక�4 ల��ా మన అంతరం�ాలను 

ప/$K#ంచుక�% అనుణం అపNమత4త�� మన% మనం �ా�ాడ^క�ంటW తపS ఈ A�వజ�ల �షవలయంనుం 
బయటపడల�ం. మన.ాళ¸�  బయటప,ేందుక� ��డ^పడల�ం. >ాpqతE�ార�ల��ా మ%vి అంతరంగం Ñద పNA�వం 

కనపరచగల రంగంల� ప%Gేసు4 నB మనం ��ను, �;రచన వంటO పNల�A�లను వదుల�క�ంటWతపS ఆ:(కE�;A�వన 
�;ల¦క� న�ా/ాత�క పNA�.ా%�X ల�నవU�;ం. ఇ'ే బ�N హ�ణ A�వజ�లపU మ�య. ఆ మ�యల� వర4మ�న tి?Q% 

ల�తV�ా ప/$K#ంచటమ�� అవస/ా%B ��ర.�రaల�ం.  
4. హక�Dల ఉదEమ�లల��o మన >ాpqతEమw .ామప ఉదEమ�ల�� స± అ��క /ాజ�hయ 

ఉదEమ�లనుంGే _uNరణ �Æ ందు��ం'(. ఈ ఉదEమ /ాజ�hయల��Eలక� పNG;రం�ా�� ��$#�i /ాద% బ�ల���ా� 
అంట�ర�. ఇ'( >ాpq�;E%�X మ/$ంత వ/$4సు4 ం'(. �ారEకర4ల��ా�� ��$#�i క�ం,; వE�X4గత �.�చన�X పదును_x,1�ే�� 
ఆ సమ�జ�%�h, ఉదEమ�ల '6రÎ�ా#క ల��Eల�h స±యప,1న .ాళ�మవU�;ం. హక�Dల ఉదEమ స*తంతNత గ\/$ం 

బ�ల���ా� �0�XDGె_ిSన  అంbాలనుం >ాpqతE�ార�ల� గ=pqంచవలtిన'( G;ల� ఉంద% ��ను గటOy�ా 
నమ\�తV�;Bను. 

----       -----   ---- 
 


