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��� బల�ౖజ	ష� �వ�� – పదమ� 

��వన�ా ��	 బల�ౖజ�ష�. 

మ�నవ��ా ణ� త�ర�� ఆ�ి�!ాల" అ$%క 'ాట) జంత+వ,లల��� ప./ణ0మక1మంల" ఆ2ర32ం4ంద6 78ౖను: 

;ెప,త+ం=>. ఈ ఆ=>మ�త సంA0నBC భE��ళంల"6 అ6G $%లలకH IాJKిం4ం=>. 70I%ల సంవత:.ాల !N1తం 

ఆరంభమOం=P 2సQరణ. RనGBSTన వ.ాU లAV, RనGBSTన శ.Yర, మZఖ ఆకృత+లAV, ��షలAV, సంస]ృత+లAV 

మన^ .�_న `2సుQ $0Gం. మనమంA0 ఒ!� తb	 సంA0నBC అ6 గZర�Q  పటdలeనంత�ా మ�./�f య�ం. అO$0 

మన శ.Yర అం�ాలh, $iత+Q ర�, `�:, BSదడk వంట) వlG ఒకటm. ఈ K8ౖK8ౖ nా.Yరక RనGA0o6!N !ారణం 

IాA0వరణంల"6, ప./స.ాలల"6 Aేq0ల6 2వ./సుQ ం=> 78ౖను:. 

త�ర�� యEరr 6ం4 ఇల� 2సQ./ంచట�6G $%ను Aub ��	 బల�ౖజ�ష� అంట�ను. ఈ Aub ��	 బల�ౖజ�ష� !N !ారణం 

ఏwట)? ;�దకశ!NQ ఏwట)? ప�కృx. మ�నవ��ా ణ�. మ6yి అzPనంల" ప�కృx లe6 దశల" లe=0 ప�కృx6 మ6yి 

అzPనం ;ేసుకhందుకh ఆరంRం4న Aub దశల" వలసలh �f వటం ఈ  స.{|oవ} సహజ�A06!N Aub ర�పం. ఇ=> 

అ$%క ఇతర జంత+వ,లల" మZఖJం�ా $%ల^ద బ�x!� ��ా ణZలల" క6KిసుQ ం=>. గZంప,లh గZంప,లh�ా ఆ�రం 

!�సం, భద�త !�సం ప�కృx 2లయ�లను తట�d కhందుకh ఇతర ��ా ణZలల��� వలసలh �f వటం మ�నవ��ా ణ� ;ే7ిం=>.  

అల� 2సQ./ం4న మ�నవ,లh 46G 46G గZంప,లh�ా `2సూQ  7ి� ర 6Iా'ాలh ఏర�రచుకh$0Gర�. ఈ 46G 

గZంప,ల ప�z0న సమసJ స./హదు� లh. A0మZ 6వ7ిసుQ నGప�=ేnాలల"!N ఇతర�లh ప�I%�ంచకhంq0 !ాసు!�టం 

��ా ణZలల" క6KిసుQ ం=>. ఇం!� �z> కhక] తమ �z>ల"!N వ7�Q  కhక]లh ;ే7� అq0వ,q� మన!N Aెలhసు. ఈదశల" 

స./హదు� లh =0టట�6!N !ారణం ఆ�ర అ$%oషణ�.  స./హదు�  !ా�ాడkకh$% అవస.ా6!N !ారణం తమ^ద =0q�;ే7ి 

తమ ఆ�ర వలర�ల ^ద ఆz>పతJం సం�ా=>ంచుకhంట�రనG అభద�త. ఈ స./హదు�  తగZవ,లల" nాశoత Iiౖ.ాలh 

కHq0 ఆరంభమయ�O. ఈ స./హదు�  ర�ణ !�సం గZంప,లను ఐకJం�ా ఉం;0b. అందుకh ఒక ఉమ�q� అ7ిQతoం 

6./�ంచు!�వల7ి వ4�ం=>. అI% గణ0లh, ��A0� లh, జ�త+లH, గZంప, =ైIాలH వంట)2. ఇవlG మ�నవ కb�త 

�ాధలe. అంటm అసA0Jల6 అర�ం ;ేసు!�కHడదు. కb�త�ాధలAV$% మ�నవ సమ�జం 6./�తమOం=>. 

మ�నవ,లh K8ద�K8ద�  సంఖJలల" ;ే7� పనుల6Gంట) Iiన!ా ఈ కb�త�ాధలh ఉంట�O. మ�నవ సమE�ల 

మధJ .ాగ, =ేo�ాలh .{ంట)!� ఈ కb�త�ాథలe ఆయZవ,.  
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ఈ స./హదు� లh 2సQ./ంచటం ��	 బల�ౖజ�ష� ల" .{ండవదశ. ఒక స./హదు� ల" ఉనG Iా./6 �{b4, చంK�7ి, =066 

ఆక1wంచు!�టం స./హదు�  2సQరణ!N స./�f ద6 మ�నవ,లh గ1��ం;0ర�. ఓq�నIా./6 తమ అzPనంల" 

ఉంచు!�ట�, తమAV కb7ి ఉంqేట�d  ;ేసు!�ట� అవసరమOం=>. =P6!N !�తQ   కb�త �ాధలh 

అవసరమయ�O. బహ� =ౖెIాలAV కHq�న మతం, ��ష, జ�x, సంస]ృx వంట)2 !�తQ  కథలh. ఈ !�తQ  కథలల" 

బహ�=ౖెవ మA0లh మZందు�ా ఆరంభమయ�O. గZంప,ల!N ఉంqే I%.�oర� =ౖెIాల6Gంట)l =ైIాలe అ6 
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అం�Yక./ం;0ర�., �{b4న గZంప, =ైIా6!N ప�ధమ'ా� O ఇ;0�ర�. త�కం మ�./నప,డల�	  =ేవ,ళ	  'ా� O మ�.�=>. 

�Y1కh =ైIాలh, .�మ� =ౖెIాలh, సుBC./య� =ైIాలh, Iiౖ=>క =ౖెIాలh వంట)2 గZంప,లను ఏకం ;ే7� క1మంల" 

మA0ల కథ �దలOం=>. బహ�=ౖెవ మA0లను $%ను Aub మA0లh అంట�ను. ఈ బహ�=ౖెవమA0ల  దశ 

;0ల�!ాలం 'ా�/ం=>. ప�7ిద�BSTన ఆర�Jల వలసల వంట)2 ఈ దశ!N ;ెం=>నI%. అ=> ఇట�6ం4 అట� అట�6ం4 ఇట� 

వంట) చర�లh ఉ=ే�కంAV జర�గZత+$0GO. మEలIాసుల మ$% K�ర�AV అ$%క 2Iా=0లh 'ాగZత+$0GO. 

మEలంల"!N Ii� Q  ఒక;�ట సంచ./ంచట�, 7ి� రపడట� ;ే7ిన మ�నవసమE�లh చలనం లeకhంq0 

ఉంq��f వటమ$%=> ఆ=>ల" జరగలeదు. మZందు�ా వ4�న గZంప¡ తరIాత వ4�న గZంప¡ మధJ =0డkలH, 

కలOకలH, I%.� ;�ట	 !N త./I%యబడట�లH, తరb�f వట�లH వంట)2 సంభ2ం;0O. ఈ Aub మA0లh మ�నవ 

సమ�జంల" K8ౖ'ా� Oల" ఉనGIా./!N వA0Q సు�ా మ�.ాO, =06వలన బ�ధలh పడkత+నGIా./!N ఆత�6బ¢రం 

కb�/ం;ే క1మంల" మbమA0లh వ;0�O. ఇ2 ఆర£$iౖ_¤ మA0లh. ఇవlG ఒకట¥�ండk I%లసంవత:.ాల 

వJవz>ల" ప�పంచమంతట� ప,ట�d O. Iాట)ల"	  6b4న2 కనూ�¦yియ§, బ¨ద�ం, జ{ౖనం, !{|©సQవం, ఇ'ా	 ం వంట)2. 

A0మZ ఎ./�/న ప�పం;06G జOం;0లనG ఆల"చనలh వ;0�O.  దండయ�త�లh జ./�ాO. ఈ Aub మA0ల 

దశల" =ౖెవం ;ేత ఎంచు!�బq�న జ�త+ల(chosen races)మ$%  కb�త�ాధలh(మతIాJKిQ , జ�xగరoం) ఈ  

దండయ�త�ల!N ;�దకశ!NQ. పదుల సంఖJల" 'ాz>ం4న మ�నవ సహ!ారం I%ట, ప�ాల$0, ఆ�ర 7�కరణ 

దశలకh ;ెం=>న Aub ��	 బల�ౖజ�ష� !N స./�f Oం=>. I%ల�=> ల�ల�=> మం=>6 స^క./ం4 ;ే7ిన దండయ�త�లh  

.{ండవదశ ��	 బల�ౖజ�ష� !N గZర�Q లh. ఈ దశల"$% సర�కhలను దూర��ా ంA0ల నుం4 ®సుకhవ4� ల���లh గq�ం;ే  

వరQకIాJ�ా.ాలh ఆరంభమయ�O. ఈ  .{ండవదశ ��	 బల�ౖజ�ష� ప���వం 'ా��తJంK8ౖ మనం గమ6ం;0b.  

'ా��తJం అంటm ��తవ, ;ెప�టం, ��తవ,�ా ;ెప�టమEనూ. ఇ=> మ�నవజ�x !�న'ాగటంల"(survival) 

మZఖJభEwక వ��ం4ం=>. A0xoక, nా7ీQ °య అ$%oషణల Aub ర��ాలH కథలh ;ెప,�!�ట�లH ఒ!� కhదుర� 

(అంటm ప�శG ప,టdటం జIాబZ Iiతకటం) 6ం4 వ4�నI%. మతమE, జ�®, =ేశమE వంట) కb�త�ాధల IాJKిQ ల" 

'ా��తJం ప�z0న భEwక వ��ం4ం=>. ఎక]q� కక]qే గZంప,లh కథలh కట�d కh$%2. ఈ .{ండవదశ మZ�/7�$0ట)!N 

��ా ం®య 'ా��A0JలK8ౖ పరస�ర ప���వం ;0ల� తకh]వ�ా$% ఉంqే=>. .ామ�యణంల" ��రJ6 

=ొం�/bంచుకh�f వటం జ./�/ం=>. ట�� ² కథల"నూ ఇ=ే ఘటన ఉం=>. ఈ .{ండూ ఉxQ  ప,.ాకల�న�ా 6నG 

BSనGట) వరకH ��2ం;0ర�. ఇ2 ఒక ��ా ంత 'ా��తJం నుం4 మ.� ��ా ంతం ప���2తBST కb�ంచుకhంద6 

;ెప�లeం. ఏకదంప® వJవస�  ర�ప,=>దు� కhంట�నG దశల" ప�పంచంల" ఎక]qై$0 ఇల�ంట) ఘటనల!N �లhం=>.   

!ాక�f Aే తదనంతర !ాలంల" దండయ�త�లH, వరQకIాJ�ా.ాల !�సం ఆరంభBSTన .ాక�f కలల" A0xoక, nా7ీQ °య 

అ$%oషణలh ఒక ��ా ంతం నుం4 మ.� ��ా ంA06!N IాJKిం;0O. 7ిలh]మ�ర£ం ఈ IాJKిQల" ప�మZఖ�ాత� 

వ��ం4ం=>. 
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�ా./n1ా wక యZ�ారంభంAV  మEడవదశ ��	 బల�ౖజ�ష� �దలOం=>. ఈ దశల"$% వరQక Iాణ�జ�Jల =0o.ా 

�f గZపq�న సంపద!N K8ట�d బq� ర�పం వ4�ం=>. K8ట�d బq�=0ర�q�!N మ�నవజ�x6 నq�K� అz>!ారం !�సం 

K8నుగZల�ట మZఖJమOం=>. ��ా ణ� భ2షJత+Q $% సం=ే��ంపజ�7� వరQమ�న 'ా� O!N ఇ=> ;ేర�కhం=>. సంపద 

�f గZపడట�6!N !ావల7ిన2 మ�నవ శ1మ, K8ట�d బqµ. అ2 సర�కhల ర�పంల" క6Kి'ాQ O. ఈ .{ండూ ప�పంచంల" 

ఎక]q� నుం4 ఎక]q�!{|$0 క=>ల�b. అంటm సర�కhల కదల�b.  ఈ కదbక!N అడk¶ పqే అ6G ర!ాల స./హదు� లనూ 

Auల�/ంచు!�వటBC ఈ దశ!N ;�దకశ!NQ. మ�నవజ�x శత+� వ, అ$% K�ర�AV సమZద�ప, =ొంగల6 2;0రణజ�7ి 

మరణ�� అమలh ;ేయటం యEరr =ేnాలh ;ేసుకhనG Aub అంత.ా· ®య ఒప�ందం. IాసQIా6!N ఈ 

=ొంగలనబqే Iాళ¸	  ఆయ�=ేnాల .ా_ల �f � A0:హంAVనూ, K8ట�d బq�AV$% ప,ట�d !�;0�ర�. ఇల� సర�కhల కదbక!N 

సంపద �f గZ;ేసు!�ట�6!� ఉనG సంబంz06G అం�Yక./ం4 =06G 6యంx�ంచట�6!N ప�యA0Gలh 

ఆరంభమయ�O.   ల"గడ మతం, జ�x వంట) కb�త �ాధల సహ!ారంAV పచ�, Aెలhప, ల"�ల ర�పంల" 

సంపద  �f గZపq�ం=>. ఆ=>ల" ఈ ల"�లe $0ణ0ల�ౖ సమసQ  6A0Jవసర వసుQ వ,ల మ�./�q�!N $0Jయబద�త ఇ4�ం=>. 

త.ాoత ప�భZతoం ఇ4�న �ారంట¹ ర�పంల" $ºట�	  వ;0�O. =066 మనం నమ�టBC అంటm ఈ !ా�/A06!N 

2లhవ ఉంద6 జనం నమ�టBC �ా./n1ా wక దశల"6 అంటm $%ట) ప�పం;06!N ఆz0రం. డబZ¢ అనబqే ఈ కb�త 

�ాధ జనంల" I%గం�ా IాJKిం4ం=>. గడ4న I%ల సంవత:.ాల మ�నవ ప�'ా� నంల" ఎనGడూ ఎర�గ6 I%గంAV 

మ�ర��లh ఆరంభమయ�O. డబZ¢ అనబqే=> సకల మ�నవ ఉ=ేo�ాలనూ, సంబంz0లనూ ప���2తం ;ెయJటం 

ఆరంభమOం=>. 

'ా��A0J6!N సంబంz>ం4 ఈ దశల" అతJంత ప�z0నBSTన=> అచు�యంత�ం. =06AV బ�ట� వ4�న పx�కలh. 

�ా./n1ా wక !ా./�కhల!N చదువ,, .ాత అ$% 2దJలh అవసరం !ావటంAV 'ాz0రణ 2=0J2z0నం ఆరంభమOం=>. 

ఈ 2=0Jవంత+ల మ$º, BCzో అవస.ాలh ®.�� క1మంల" 'ా��తJం 2సQ ృతమOం=>.  �ాఠకhల సంఖJ K8./�/ం=>. 

నూతన ఆ2ష]రణలh, ల�ల�=> మం=>6 ప�తJ�ం�ా, ప.��ం�ా కbKి ప6;ేOంచ గb�� 2z0$0ల సృజన, 

వలస.ాజ�Jల 'ా� పన, బ�6సIాJ�ారం వంట) ప./ణ0మ�లAV కHq�న ఈ దశల"$% మన=ేశంల"!N  నూతన 

'ా��తJప�!N1యలh ప�I%�ం;0O. కథ, నవల, IాJసం వంట)2 ఆ !�వ!N ;ెం=>నI%. �ట)ల" వసుQ వ, 'ా� 6క 

`2త4త�ణ� అO$0 ఆ 4త�ణ Iiనక ఉనG దృyిd!�ణంల" ;0ల� ��గం మన వరకH IాJKిం4న యE.�Kీయ 

ఉ=0రIాద ��వనలH, 2ప	వ ��వనలe. =ేశం అంటm.. జ�x అంటm.. మన!N ల"గడ ఉనG అవ�ాహనల" ;0ల� 

మ�ర��లh వ;0�O. ఇవlG ��	 బల�ౖజ�ష� ఫbA0లe. మ�నవ జ�x అ$% ��వ$0, ఈ జ�xనంతట)l కbKి 

ఆల"4ంచటం, వJ!NQ �f గZ ;సేుకh$% సంపద6 జ�x సంపద�ా 2వ./ం;ే 2n¾	షణ0, =06!N ప�x�ా వర£7ి=0� ంత 

ప�x�ాద$0, ఆ ప�x�ాదనAV ప���2తBSTన మ�./]సుd  �ా.Ydలh !�6G =ేnాలల" ప�భZA0oలh ఏర�రచటం ఈ 

దశల"6I%,   

ఈ ప�పం¿కరణల" .ాచ./!ాలh అంతమయ�O. జ�x .ాజ�Jలh ఏర�q0¶ O.  ప�జ�'ాoమJమ$% �ాల$0 2z0నం 

ఆ2ర32ం4ం=>. 2ప	Iాలh జ./�ాO. ప�పంచయZ=0� లh జ./�ాO. ఈ యZ=0� లల" కl2l ఎరగ6 మ�నవ 

హననం జ./�/ం=>. ఈ యZ=0� ల Iiనక ఉనG అసలh !ారణం మ�.{]ట�	 . �ా./n1ా wక యZగంAV సర�కhల ఉత�xQ  
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K8./�/ం=>. ఆ సర�కhలh !�నుకh]$% లe=0 Iాడkకh$% జనం !ాIాb. అల�ంట) మ�.{]ట�	  అంటm =ేnాలh !�ంద./ 

;ేత+లల" ఉ$0GO. ఈ మ�.{]ట	ల" అమZ�!�ట�6!N Iార� అం�Yక./ంచర�. �ా./n1ా wకం�ా 'ాz>ం4న ఉత�xQ6 

ఏం ;ెయ�Jb? =06!�సం యZ=0� లh BSదలయ�O. ఈ యZద�ంల" ఓq�న =ేnాలe !ాదు �{b4నIార� $0శనం 

అయ�ర�. ఈ 2షయ�6G గ1��ం4న IాJ�ార�లh .ాజ!�య $%తృA0oల ఆధoరJంల" ఒడంబq�కలh ;ేసుకh$0Gర�. 

అ=> బÀ�ట� వ,¤ ఒడంబq�క. 1944 Äల�ౖల" అంత.ా· ®య ద�వJ2z0నం, 7�o;0ÅIాణ�జJం ఏ.ా�ట�	  

ఆరంభమయ�O. ఇప,�డk మనం చ./�సుQ నG ��	 బల�ౖజ�ష� అనబqే ప=06!N ప,$0=> అక]డ ఏర�q�ం=>. 

46G రకQసంబంzPకhల గZంప,లh�ా `2ంచటం ఆరంRం4న మ�నవ,లh A0మంA0 ఒ!�రకBSTన ��ా ణZలh�ా ఒక./ 

క�ాd 6!N మ.Æకర� స�ం=>ం4 ;ేO అం=>ం;ే =>శ�ా 'ాగట�6G ప�పం¿కరణ�ా అర�ం ;ేసుకh$0Gం. ఈ ప�'ా� $06G 

దశలh�ా 2భÇం4 ప./Èbం;0ం. ఒక అRలషణ�య లe=0 అ6IారJ ల�Jం�ా మనం =P66 అం�Yక./ం4$0 ఈ 

ప�'ా� నం nాంxయZతం�ా ఆదరÉవంతం�ా 'ాగలeదు. మ�నవ కb�త హన$0లల" ఎంAV రకQం ప�వ��ం4ం=>. 

దు.ాశ, పర�ల కనG అz>కhq�6 !ాIాలనG !ాంÊË, K8తQనం చల�Oం;0లనG అహం వంట) IiౖయZ!NQక ల�ణ0లh 

ఒకIiౖప,, కbసుంటm తప� బ�త+కh 'ాగక�f వటమ$% అ6IారJత మ.�Iiౖప¡ ఈ ప�'ా� నంల" జwb�ా ప6;ే'ాO. 

ఈ సూ��'ా� O వJ!NQ ల�ణ0లh సూ� ల'ా� Oల" మ�నవజ�x ఒకటOÌ ప�'ా� $06!N కటdడప, ఇట�కలh. మ6yి ;ే7� 

శ1మల" బండతనం క1మం�ా తగ£టం, 6Iాస 7ి�రతoం K8రగటం, వÍ ప./మ�ణం K8రగటం, ప�కృx ÎభA0:లAV 

K8ద�  ఎత+Q న 2$0nా$0లh తగ£టం, K8ద�  ఎత+Q న వలసలh �f Iాb:న అవసరం =0=0ప, లeక�f వటం వంట)2 ఈ 

ప�'ా� నంల" మ�నవజ�x 'ాz>ం4నI% అ6 కHq0 మనం గమ6ం;0b. 

4 

ఈ ��	 బల�ౖజ�ష� పదం ప,ట)dన !ాలం కHq0 మEడవదn¾.  ఈ!ాలంల" వలస�ాలనలh అంత./ం;0O. సరo సA0Q క 

'ారo�¨మతo =ేnాలh ఏర�q0¶ O. అ$0=>�ా ఉనG జ�x ఒక =ేశం�ా ఉంq0లనG కథ ఐ.��ా=>. ఈ =ేnాల 

ప�భA0oల ఏ.ా�ట�!N ఓట� 2z0నం అత+JతQమBSTనద$% కథ ఒక గE1 ప,=>. ఆ జ�త+లlG పరస�ర సహ!ారంAV 

ఒక యE6య� �ా ఏర�q� n1ా wకవర£ $0యకతoంల" సమసమ�జ�6G ర��Ï ం=>ం;0లనG 'f షbసుd  కÐ0 

అక]q�=ే. Iార� మ.� కథ ;ె�ా�ర�. n1ా wక 6యంతృతoమ$0Gర�. 'ా��తJం =0o.ా IాJKిQ  ;ెం=>న ఆల"చనలh 

లe=0 కథలh .ాచ./క ప�భZA0oల పత$06!N సహక./ం;0O. కనక 'ా��తJం సమ�జ�6G ప���2తం ;ేయగలదు. 

కనక రచOతలh 'ామ�Çక బ�ధJత వ��ం;0ల6 'f షbసుd లh కథ కట�d ర�. 

'f షbసుd  ��Iాల IాJKిQ !N మEలం ఆ�ర సమసJ అనG 2షయం గ1��ం;0O అRవృ=>�  ;ెం=>న =ేnాలh. 

ప�పంచnాంx 'ాధన!N ఆ�ర సమసJ ప./ష]./ం;0లనG వ¡Jహం ఆరంభమOం=>. ఆకbK8ౖ యZద�ంల" ‘BSత+!� 

ఆయZధం’ అనG 6$0దం వ4�ం=>. 'ాం!�xక రంగంల" ప./nÑధనలh BSదలయ�O. వJవ'ాయరంగంల"  

2తQ$0లh, ర'ాయ6క ఎర�వ,లh, య�ం®�కరణ వంట)2 ప�I%�ం;0O. ఇవlG మన వJవ'ాయరంగంK8ౖ 

K8నుమ�ర��లh Aె;0�O. పల�	 లల" మ�ర��లh I%గవంతమయ�O.  
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1944ల" !�6G =ేnాల మధJ ఒడంబq�క gatt(general agreement on trade and tariff) 7�o;0ÅIాణ�జ�J6!N 

$0Jయబద�త ఇ4�ం=>.  ఈ ఒడంబq�క 23 =ేnాల మధJ ఆరంభమOం=>. 'ాoతంA0� ¦నంతరం Äల�ౖ 1948ల"$% 

�ాÓ ఒడంబq�కల" అప�ట)!� ఉనG 108 =ేnాలల" మన=ేశం కHq0 సభJతoం ®సుకhం=>. 

1991ల" ఉర���oల" జ./�/న �ాÓ సమ�I%nాలల" డం!{} ప�x�ాదనలh వ;0�O. డం!{ల"q0 ఓ./ మ�యల"q0 

అంటÔ AెలhగZ 'ా��తJం =P6K8ౖ Iiంట$% ధoజBSxQం=>. వJవ'ాయ  సÕ:qµల రదు�  లe=0 !�త 6ష���ాత 

Iాణ�జ�J6!N షరత6 ప�x�ాదన వ4�ం=>. మన=ేశ వJవ'ాయంK8ౖ ఈ ప�x�ాదనల ప���వం ప�తJ�ం�ా 

ఆరంభమOం=>. ప�చÅనG యZద�ం మZ�/యటం, త�ర�� య�రr, 'f 2యÓ ర�ాJలల" కమEJ6సుd  ప�భZA0oల 

పతనం, అ7ిQతo Iా=0ల ఆరంభం, అ=ే సమయంల" ఈ ప�x�ాదనలH IiంటIiంట$% జ./�ాO. 

ప�జల ప�xఘటన 'ా��తJంల"నూ, !�ంత ప�xప� .ాజ!�యసoరంల"నూ, ప�భZతo ప�ం ఊ�/సల�టల"నూ 

వJకQBST$0 అ6Gంట)!� Aెర=>ంచుత� 1995ల" �ాÓ ర��ాంతరBSTన  wto ఒప�ందంK8ౖ ��రత=ేశం సంతకం 

K8ట)dం=>. =P6K8ౖ సంతకం K8ట)dన I%ళ¸	  క2త అ=ే�పb	 .ామ�హన.ావ, .ా'ార�. ఇ=>  ��	 బల�ౖజ�ష6] �దట) 

వJx./కQ సoరం�ా ��2'ాQ ర�. �Ï గచూ./న ఆ!ాశం అ$% క2A0సంప,టం ��	 బల�ౖజ�ష� !N వJx.�కం�ా ఈయన 

ప�చు./ం;0ర�. ఈ ఒప�ం=06!N అవసరBSTన ఆ./�క సంస]రణలh మన=ేశంల" I%గం ప,ం_కh$0GO.  

మనం ��	 బల�ౖజ�ష� అంట�నG =066 యEరr =ేnాలల" అBS./క$iౖజ�ష� అంట�$0Gర�. ఆ =ేnాలల" ఉనG ప�జ� 

సంÊ�మ 2z0$0లh, !ా./�క చట�d ల అమలh వంట) Iాట)6 �Ï � ట¥�6జØ �ా ఈ ��	 బల�ౖజ�ష� 6.���సుQ ం=>. సర�కhల 

ఉత�xQల" తమ=ేశ �Ùర�లకh ప�AేJక .ాO®లh, సంర�ణలh ఇవo.ాదనG=> 7�o;0Å2పణ�ల" �f ల"£ ట�6!N 

6బంధన,  =06 పట	  'ాz0రణ జ$0lకంల" వJx./కQత ఉం=>. ఇంత!� ఈ ��	 బల�ౖజ�ష� =ేnాలh అనబqే 

'ారo�¨మతoం కb�/న =ేnాల!N ఏం ;ెప,త+ం=>.. ఆయ�=ేశ �Ùర�ల6 డబZ¢ సం�ా=>ంచంq� డబZ¢ ఖర��K8టdంq� 

అంట�ం=>. సం�ా=>ంచట�6!N మ6yి శ1మ6 అమZ�కh6 త$% ఒక సర�కh అIాb. ఖర��K8టdట�6!N సర�కhలh 

!�$0b. ప�భZA0oల!N ఏం ;ెప,త+ం=>.. IాJ�ార�ల!N సంz0నకరQ�ా ఉండంq�. ^ర� IాJ�ారం 

2q�4K8టdంq�(bబరల�ౖజ�ష�), ప�జల6 అదుప,;ే7� ప6 మ�త�BC(78ౖనJం, �f Úసు) ^=> అ6 6.���సుQ ం=>. 

ఇప,�డk మనం చూసుQ నG అ$%కమ�ర��ల Iiనక ఉనG ��	 బల�ౖజ�ష� పట	  'ా��తJంల" స�ందన ఏwట).. 

క1మం�ా AెలhగZ 'ా��తJంల" ��	 బల�ౖజ�ష� పదం Iాడkక K8./�/ం=>. ��	 బ} ఖడ£ ం, ��	 బb వంట) పదబంz0లh 

ప,ట�d O. క2తoం నుం4 కÐ06!ా ప�!N1య!N ఈ పదం 2సQ./ం4ం=>. ��	 బల�ౖజ�ష� కÐ0 సంకల$0లh వ;0�O. 

ఇల� 2'ాQ రం�ా Iiలhవq�న రచనల ఉమ�q� ల�ణం ఈ ��	 బల�ౖజ�ష� వJx./కQAే. ఇ=> ప�z0నం�ా 

వJవ'ాయరంగంల" పల�	 లల" వ4�న మ�ర��ల$% !�ంద�ం ;ేసుకhం=>. �Y1� ./వలHJష� ;0ల� మZం=ే ఆరంRం4న 

మ�ర��ల ఫbA0లh ఈ సమయ�6!N ప¡./Q�ా క6Kించ'ా�ాO. I%ల సంవత:.ాలh�ా  'ాంప�=0యక 

వJవ'ాయంAV$% సoయం సంప¡రUం�ా 6b4ం=> �1ా మవJవస� . కర�వ,లH, వరదలH, మహమ��ర�లH వంట) 

.��ాలH �1ా మ�లను $0శనం ;ే7ి$0 ��ర®య�1ా మ వJవస� తన 'ాంప�=0య జ�Û నంAV 6లబq�ం=>. =066 

అంత�ా క=>bంచకhంq0$% ఆం��	య�ాలన ప�భZతo ఆ=0య�6G K8ంచుకh$% 2z0$0లh ;ేపట)dం=>. �ా1 మ�లh తమ 
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సoయంసంప¡రUత !�ల"�వటంAV కb�/న 2�ాదం, అభద�త 'ా��తJంల" బలం�ా వJకQమయ�O. 'ా��తJంల" 

`2తమంటm �1ా మ`2తం మ�త�BC అ$%ంత బలం�ా రచOతలh సృÇం;0ర�. 2మరÉకhలh nా	 Ü�ం;0ర�.  

1960లల" �దల�ౖ 90ల $0ట)!N 6.ాnాజనకం�ా మ�./న వJవ'ాయం, xంq� K8టd6 ;ేx వృత+Q లH, 

మ�./�f త+నG కhల స^కరణ0లH AెలhగZ 'ా��తJంల" బలం�ా వJకQం !ా'ా�ాO.  

5 

ఈ $%పధJంల" AెలhగZ 'ా��A0J6G శ1ద��ా ప./Èbం;0b. 

మనం మన ��Iాలను కలబÞ సుకhంట�నG 'ా��తJప�!N1యలh కHq0 ��	 బల�ౖజ�ష� ఫbA0లe. 

 ��	 బల�ౖజ�ష� అంటm మ�నవజ�x ఏకమవటమ$% అర�ంల" AెలhగZ 'ా��తJం మ�ర��6 'ాoగxం4ం=>. 2శo�ణకh 

తంx�$iౖ మEరÅనలh �f A0ను.. 2శoవృyిd !N అ1 Ißక]ట) z0ర�f 'ాQ ను.. $%ను 78ౖతం $%ను 78ౖతం అంటÔ È1È1 

క2xoంచటం ఆ 'ాoగతBC. $%ను మ6yి మZఖ�6G K��w'ాQ ను అనటంల"నూ ఆ 'ాoగతBC ఉం=>. గ6ల" వ6ల" 

!ా.ాà $0ల" =ేశ=ేnాల n1ా wకhల ప�'ాQ వ$0 అ=ే.. 2శoమ�నవ ��వనకh పట)dన �రx È1È1 క2తoం. మ�నవ,q0 

అ$% ��యం =P6!N త�రJ'ా� O. 

1990ల వరకH సwyిd�ా 2n¾	yించబq�న AెలhగZ 'ా��తJం, సమసQ  ర!ాల బ�z>త+ల, దుఃâత+ల, Kీq�త+ల 

పÊËన 6లవటBC 'ా��తJ'ాã O!N �Yట�.ాO�ా ��2ం4ం=>. త.ాoత ప./7ి�x మ�./ం=>. బ�z>త+లందర� ఒకట) 

!ాదు. Iా./ Iా./ బ�ధలh I%ర�. ప,ట�d క =0o.ా కb�� బ�ధలh I%ర�. ప,ట�d కAV వ4�న 'ామ�Çక అసమ�నతలh 

ఆ./�క అసమ�నతల కనG మZందు�ా Auల�ాb అ$% ఎర�క ప�I%�ం4ం=>. =0ంAV Iా./ పÊËన 6b4న 'ా��తJం 

¿b�f 'ా�/ం=>. 'ా��తJకరQ, 2n¾	షకhల ప,ట�d  సమEహం అ$%2 సృజన!�, 2మరÉ!� ఒక ప�z0న అరäత అయ�O, 

ఎవ./ గZంప, బ�ధలh Iా.� ;ెప,�!�IాలనG Iాదనలh బలపq0¶ O. ఈ ప./ణ0మ�ల6 �åత+బద�ం ;ేసూQ  

�f సdమ�డ./Gజం 7ి=0� ంతం!N AెలhగZల" ���ాJలh వ;0�O. ఖండఖంq0ల(గZంప,ల) ప./�ా].ాల=ే భ2షJత+Q �ా 

Aేల��O. =066 AెలhగZ 'ా��తJ సమ�జం అం�Yక./ం4ం=>. అం�Yక./ంచ�f Aే =06!N !ారణం Iా./ ప,ట�d  

సమEహBC అ$% 2వరణ వ4�ం=>. ఇవlG ��	 బల�ౖజ�ష� యZగం�ా ��2ం;ే !ాలంల"$% జరగటం ఒక 2n¾షం. ఇ=> 

!ాకA0æయ� =P6Iiనక ఏ=ౖె$0 సంబంధమZం=ో  2_Û లh ఆల"4ం;0b. 

మన 'ామ�Çక `2తంల" ;0ల� మ�ర��లh ;0ల�!ాలం�ా ;�ట�;ేసుకhంట�$0GO. ల"గడ అIాం4తBSTన 

మ�ర��ల!N =ోKిqµ (exploitation) అ$% పదం 'ా��తJంల" కనపqే=>. =066 పక]!N $iడkత� ఈ ��	 బల�ౖజ�ష� 

పదం Iాడkక K8./�/ం=>. శ1మ, K8ట�d బడkల కదbక!N ఉనG ఆటం!ాలను Auల�/ం;ే =ేnాల మధJ ఒప�ందBC 

��	 బల�ౖజ�ష� అ$% అర�ంల" ఈ మ�ర��లను 2q��ా చూq0b. ప�పంచ'ా� O మ�ర��లh �ా1 మ'ా� O కhట�ంబ 'ా� O 

మ�ర��ల6 ఎల� ప���2తం ;ేసుQ $0GÍ 'ా��తJ!ార�డk ప./Èbం;0b. Iాట)6 మనసుల" K8ట�d కh6 వJ!NQ 

అంతరంగ 4త�ణ మ�నవ సంబంz0ల 4త�ణ ;ేయ�b.    

��	 బల�ౖజ�ష� A0లHకh ప���IాలlG AెలhగZ 'ా��తJం ®సుకhంటçం=0? అంటm వసుQ వ,�ా 7ీoక./ం4ం=0? 
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�1ా మ�లల" మ�ర��లను ®సుకhం=>. స.�. !�తQ  వృత+Q లh ప,డkత+$0GO. అ2 'ా��తJంల"!N ప�I%�సుQ $0Gయ�? 

Iాట) పట	  మన Iiౖఖ./ ఏwట)? శ1మ కదbక!�, n1ా wకh6 కదbక!� ఉనG Aేq0 ఏwట)? �ాJకd.Yలను ;ెమట 

దు!ాణ0లh (sweat shops) అంట�$0Gర�. శ1మ చవక�ా లRం;ే =ేnాలల" èాJకd.Yలల" వసుQ వ,లh 

తయ�రవ,A0O. ఇందుల" తయ�రOÌ వసుQ వ, ఆ =ేశప, మ�.{]ట	 !N $%ర��ా Iiళ	దు. ఉ=0హరణ!N $iౖé ;ెప,�ల 

తయ�.Y ®సు!�ంq�. BC!N� ఇంq�య� 6$0దం!� =P6!� ఉనG సంబంధం గమ6ంచంq�. ఇల�ంట)2 'ా��తJంల"!N 

త�/నంత�ా వసుQ $0Gయ�? మ�}: 7ి6మ�లh, 7ి6మ� 6.ా�ణం, ప�పంచIాJపQ  2డkదలలల" ఎవ./ డబZ¢ ఎవ./!N 

;ేర�AVం=>? ఎక]q� శ1మ ఎక]q�!N తరలhAVం=>?  ÕKీIêల =0o.ా జ�ë !ాంట�� కhd ల =0o.ా n1ా wకhల మధJ 

సంబంz0లH, త=0o.ా సంఘట)తపqే అవ!ాnాలH లeకhంq0 వసూQ త�xQ  పంKిణ� జర�గZత+$0GO. ఇ2 మనం 

7ీoక./సుQ $0Gమ�? అసలh 'ా��తJంల"!N ఇవlG .ాIాల�? 'ా��A0J6!� సమ�జ�6!� సంబంధం ఉంద6 

ఉంq0ల6 AెలhగZ Iాడk ��2'ాQ డk. అందు!� ఈ ప�శGలh. అ=ే సమయంల" AెలhగZ 'ా��తJ సమ�జ�6!� IాసQవ 

సమ�జ�6!� ల"గడ ఉనG సంబంధం ఇప,�డk బల�ìనమOం=0 బలపq�ం=0? ఇ=> మ.� ప�z0న ప�శG. 

మ.� మZఖJBSTన ప�శG. 

ఒక ��వన�ా చూ7�Q  ��	 బల�ౖజ�ష� మ�నవజ�x6 ఏకం ;ే'fQ ం=>. వJ!NQ A0ను ప�z0నం�ా మ�నవ,q�$% అను!�Iాb.  

w�/bన గZ./Qంప,లlG !�వలం !�6G అవస.ాల !�సం ప,ట)dనI% అ6 గ1��ం;0b. ఈ =>శల" 'ాగZత+నGట�	  

క6Kిం;ే ప�'ా� నంల" ;0ల� రకQ�ాతం జ./�/ం=>. ఎంAV మ�నవ హననం జ./�/ం=>. .ాజ!�యం�ా I%.�oర� =ేnాలల" 

ఉ$0Gం. ప�పంచంల" !�6G =ేnాలల" శ1మ చవక�ా లR'fQ ం=>. !ారణం Iార� తxమ�� =ేnాల కనG 2దJ, ఆ�రం, 

IiౖదJం వంట) కlస మ�నIాRవృ=>�  పbA0లను అందు!�లeక�f వటం. ఇ2 Iా./!N 'Ï ంతమOÌ .�_లh Iా.� 

Aెచు�!�Iాల�? ;ౖెతనJం కb�/న వJకhQ లh�ా మనం ;ేయగb�/ం=> ఏBST$0 ఉం=0 అ6 ఆల"4ంచు!�Iాb. వరQమ�న 

��	 బల�ౖజ�ష� IాJ�ార�ల ఆధoరJంల" Iా./ ప�Íజ$0ల!�సం నడkసుQ నG=ే. అంటm మ�నవ ప�వృxQల"6 దు.ాశ 

;ేxల"$% ఉం=>. ఇ=> ఇంతవరకH 'ా�/న ప�'ా� $06G !�న'ా�/సుQ ం=0 మ�నవ జ�x �A0Q 6G మZ�/సుQ ం=0 అ$%=> 

మనం I%సు!�వల7ిన ప�శG. తన దు.ాశAV మ�నవ,డk న�'ాQ q0 2I%కంAV !�న'ాగZA0q0?  

4వర�ా ఒక] మ�ట- 

ఏ =ేశం నుం4 వ4�$0 !�తQ  ఆల"చనల6 AెలhగZ 'ా��తJం 'ాoగxసుQ ం=>. తనల" ��గం ;ేసుకhంట�ం=>. 

దగ£రకh ®సు!�టంల" ఎంత ఆI%శం ఉంట�ం=ో  వ=>ల�యJటంల"నూ అంAే ఆI%శం AెలhగZIార� చూKి'ాQ ర�. $%ను 

=P66 AెలhగZ ���ా సమEహప, ప�z0న ల�ణం�ా ��2'ాQ ను. ఈ సందర3ం�ా .ాళ	పb	 అనంతకృషUశర��ార� 

I%మన గ1ంధంల" అనGమ�టలను గZర�Q  ;ే'ాQ ను. “AెలhగZIా./!N ®వ�మZలగZ తతoమZలను 2;0./ంచుటకhఁ 

!ావల7ిన BCz0శ!NQ లeద6 ;ెప,�ట 'ాహసమZ. Iా./!N తతo2;0రమZలందు ర�4 లeద6 యE��ంచుట 

య$0JయమగZను. సహజమZ�ా 'ాoతంత�¦ర!NQయZ, 'ాoRమ�నమZ బలమZ�ాగల AెలhగZజ�x6 

�Æఱðñ లమందవల� òక మతప,(తతoప,) =ొq�¶ల" =ోలhటకh ఏతతo_Û 6!N6 'ాధJమZ !ాక�f Oó$%�!” 

అ$0Gర�. ఈ ప./Èలన 6జBC అOAే మ�ర��6 'ాoగxంచటBC మన ప�z0న ల�ణమ6 అను!�Iాb.  
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సమ�జంల" RనG సమసJల పట	    సూ�'ా� Oల"(micro level) ఈ$0డk AెలhగZ 'ా��తJ!ార�డk 

స�ం=>సుQ $0Gడk.  A0మZ వJx.�!NసుQ నG ప./7ి�త+ల!N !ారణ0లh గతంల" Iiత+కhత+$0Gడk. $0$0ట)!� మ�నవ 

`వనం సం!N	షdమవ,AVం=>.  సూ� ల'ా� O(macro level)ల" వరQమ�$06G ప./Èb7�Q  తప� మనం Kి.ాJదు ;ేసుQ నG 

ప./7ి�త+ల!N ప./�ా].ాలh లRంచవ,. �ి.ాJదులకh మ�త�ం బలం ;ేకHర�త+ం=>. మన=> ప./�ా].ాలh Iix!� 

సo��వం. అందుకh త�/న ల"Aైన ప./Èల$0శ!�Q, 2I%చ$0 AెలhగZ 'ా��తJ!ార�6!N ఉంద6 మన 'ా��తJం ల"గడ 

ర�_వ, ;ే7ిం=>. ఇప�ట)!N కHq0 మనం వసుQ వ,!� ప�ధమ'ా� నం ఇసుQ $0Gం.  

రచOతలh, ఆల"చ$0పర�లh వరQమ�న  'ా��తJ 7ి�xగత+ల పట	  సమగ1BSTన దృyిdAV ప,నఃప./Èలన!N 

ప¡ను!�Iాb. ��	 బల�ౖజ�ష� $0శనం ;ేసుQ నG=> �1ా మ�ల$% !ాదు. నగ.ాల$% !ాదు. మ�నవ,q�6 అ=> 

K8కbం4I%'fQ ం=>. .ాబÞ OÌ !ాలంల" అ6G =ేnాలల" మనుష+లH ప6!�;ే�మనుష+లH, ప6!N.ా6 మనుష+లH 

అనబqే వ.ా£ లh�ా ¿b�f బÞ త+$0Gర�. ;ౖెతనJంకb�/న వJకhQ లh�ా 'ా��తJ!ార�లh ;ేయJగb�/ం=> ఒక]టm. I%O 

కళ	AV మ�ర��ల6 గమ6ం;0b. I%O$ºళ	AV �ట)6 మన!N అర�BSTన BCరకh 2వ./ం;0b. ;ౖెతనJం కb�/న 

మనుష+ల సంఖJ K8ం;0b.     

.........................                   .............. 

Vvn murthy, 27, Inchara, 6
th

 E main, 15
th

 C cross, 

WOC, 2
nd

 Stage, 2
nd

 Phase, Mahalakshmi Layout, 

Bangalore 560086 


